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พระพุทธ ศาสนา มี องค์  ๙

พระพุทธ พจน์  คือ  พระ ธรรม วินัย ที่ พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง แสดง  

ประกอบ ด้วย องค์  ๙  คือ

สุตตะ ได้แก่  พระ สูตร ทั้ง หลาย  มีมงคล สูตร  เป็นต้น  

รวม ถึง พระ วินัย ปิฎก  และ นิท เทส

เคย ยะ คือ  พระ สูตร ทั้งหมด ที่ มี คาถา  มีส คาถ วรรค  

เป็นต้น

เวย ยา กรณะ คือ  พระ อภิธรรม ปิฎก  พระ สูตร ที่ ไม่มี คาถา ปน  

และ พระพุทธ พจน์ ที่ ไม่ จัด เข้า ใน องค์  ๘

คาถา คือ  พระ ธรรมบท  เถร คาถา  เถรี คาถา  และ 

คาถา ล้วนๆ  ที่ ไม่มี ชื่อ สูตร ใน สุต ตนิ บาต

อุทาน คือ  พระ สูตร  ๘๒  สูตร  ที่ พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง 

เปล่ง ด้วย โสมนัส ญาณ

อิ ติวุ ต ตกะ คือ พระ สูตร  ๑๑๐  สูตร ที่ ขึ้น ต้น ด้วย คำ ว่า  

วุตฺตํ  เหตํ  ภคว ตา  (ข้อ นี้ สมจริง ดัง คำ ที่ พระ ผู้ มี 

พระ ภาค ตรัส ไว้ แล้ว)

ชาตกะ คือ  เรื่อง อดีต ชาติ ของ พระ ผู้ มี พระ ภาค  และ พระ 

สา วก   มีอปัณณ กชา ดก  เป็นต้น  รวม  ๕๕๐  

ชาดก
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อัพ ภูต ธรรม คือ  พระ สูตร ที่ ประ กอ บด้ว ยอัจฉ ริ ยอัพ ภูต ธรรม  

(ธรรม ที่ ยิ่ง ด้วย คุณ พิเศษ น่า อัศจรรย์)

เวทั ล ละ คือ  พระ สูตร ที่ เมื่อ ถาม แล้วๆ  ได้ ความ รู้ และ 

ความ ยิน ดี ยิ่งๆ  ขึ้น  มีจูฬ เวทั ลล สูตร  เป็นต้น

พระพุทธ พจน์  มี  ๘๔,๐๐๐  พระ ธรรม ขันธ์  อัน ท่าน พระ 

อานนท์ เรียน จาก พระ ผู้ มี พระ ภาค มา  ๘๒,๐๐๐  พระ ธรรม ขันธ์  

เรียน จาก พระ ภิกษุ  มีท่าน พระ สา รี บุตร  เป็นต้น  ๒,๐๐๐  พระ 

ธรรม ขันธ์    พระ ธรรม ขันธ์  คือ  พระ ธรรม แต่ละ ข้อ ซึ่ง อาจ จะ 

เป็น พระ สูตร  ๑  สูตร ก็ได้ เป็น  ๑  พระ ธรรม ขันธ์  หรือปัญหา  

๑  ข้อ ก็ เป็น  ๑  พระ ธรรม ขันธ์    คำ วิ สัช ชนาข้อ หนึ่งๆ  ก็ เป็น 

พระ ธรรม ขันธ์ หนึ่งๆ  เป็นต้น  

พระ วินัย ปิฎก  มี  ๕  คัมภีร์  คือ  

มหา วิภังค์

ภิกขุนี วิภังค์

มหาวรรค

จุล ล วรรค

ปริวาร

คัมภีร์ อรรถ กถา  ซึ่ง อธิบาย ข้อความ ใน พระ วินัย ปิฎก  คือ  
สมัน ต ปา สาทิ กา
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พระ สุต ตัน ต ปิฎก  มี  ๕  นิกาย  คือ

ทีฆ นิกาย  รวม พระ สูตร ขนาด ยาว  มี พระ สูตร  ๓๔  สูตร  แบ่ง 

เป็น  ๓  วรรค  คือ

สีล ขัน ธ วรรค

มหาวรรค

ปาฏิก วรรค
คัมภีร์ อรรถ กถา ทีฆ นิกาย  คือ  สุมั งคล วิลาสินี

มัชฌิม นิกาย  รวม พระ สูตร ขนาด กลาง  มี  พระ สูตร  ๑๕๒  

สูตร  แบ่ง เป็น  ๓  ปัณณาส ก์  คือ

มูล ปัณณาส ก์  มี  ๕  วรรค  วรรค ละ  ๑๐  สูตร   

รวม  ๕๐  สูตร

มัชฌิม ปัณณาส ก์  มี  ๕  วรรค  วรรค ละ  ๑๐  สูตร   

รวม  ๕๐  สูตร

อุป ริ ปัณณาส ก์  มี  ๕  วรรค  ๔  วรรคแรกมีวรรค ละ  

๑๐  สูตร  วรรค ที่  ๕  มี  ๑๒  สูตร  

รวม  ๕๒  สูตร

คัมภีร์ อรรถ กถา มัชฌิม นิกาย  คือ  ปปัญจ สูท นี
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สัง ยุต ตนิ กาย  รวม พระ สูตร เป็น พวกๆ  แบ่ง เป็น วรรค ใหญ่  

๕  วรรค  คือ

ส คาถ วรรค มี ๑๑ สัง ยุต ต์

นิทาน วรรค มี ๙ สัง ยุต ต์

ขัน ธ วาร วรรค มี ๑๓ สัง ยุต ต์

สฬาย ตน วรรค มี ๑๐ สัง ยุต ต์

มหา วาร วรรค มี ๑๒ สัง ยุต ต์

คัมภีร์ อร รถ กถา สัง ยุต ตนิ กาย  คือ  สา รัต ถ ปกา สินี

อัง คุต ต รนิ กาย  รวม พระ สูตร ตาม จำนวน ประเภท ของ ธรรม 

แบ่ง เป็น  ๑๑  นิบาต  คือ

เอก นิบาต รวม ธรรม ประเภทหมวด ๑

ทุกนิบาต รวม ธรรม ประเภทหมวด ๒

ติก นิบาต รวม ธรรมประเภทหมวด ๓

จตุ กก นิบาต รวม ธรรม ประเภทหมวด ๔

ปัญจก นิบาต รวม ธรรม ประเภทหมวด ๕

ฉัก กนิ บาต รวม ธรรม ประเภทหมวด ๖

สัต ตก นิบาต รวม ธรรม ประเภทหมวด ๗

อัฏฐ กนิ บาต รวม ธรรม ประเภทหมวด ๘

นวก นิบาต รวม ธรรม ประเภทหมวด ๙
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ท สก นิบาต รวม ธรรม ประเภทหมวด ๑๐

เอ กาท สก นิบาต รวม ธรรม ประเภทหมวด ๑๑

คัมภีร์ อรรถ กถา อัง คุต ต รนิ กาย  คือ  มโนรถ ปู รณี

ขทุ ทก นกิาย  นอกจาก นกิาย  ๔  มทีฆี นกิาย  เปน็ตน้   นัน้ แลว้  

พระพทุธ พจน ์อืน่ นอกจาก นัน้รวม เปน็ ขทุ ทก นกิาย  ม ี ขทุ ทก ปาฐ ะ 

ธรรมบท  อุทาน  อิ ติวุ ต ตกะ  สุต ตนิ บาต  วิมาน วัตถุ   

เปต วัตถุ  เถร คาถา  เถรี คาถา  ชาดก  มหา นิท เทส   

จูฬ นิท เทส  ปฏิ สัม ภิท า มัค ค์  อ ปทาน  พุทธ วงศ์  และ  จริยา 

ปิฎก

คัมภีร์ อร รถ กถา ขุท ทก นิกาย  คือ

ปรมั ตถ โชติกา อร รถ กถา ขุท ทก นิ กาย ขุท ทก ปาฐ ะ   

และ สุต ตนิ บาต  

ธัมมปทัฏฐ กถา อรรถ กถา คาถา ธรรมบท

ปรมั ตถ ทีป นี อรรถ กถา อุทาน  อิ ติวุ ต ตกะ  เปต วัตถุ  

เถร คาถา  เถรี คาถา  จริยา ปิฎก

ปรมั ตถ ทีป นี อรรถ กถา วิมาน วัตถุ
(วิ มลัตถ ทีป นี)

ชา ตกัฏฐ กถา  อรรถ กถา ชาดก

สัทธัมมปัช โชติกา อรรถ กถา มหา นิท เทส  จูฬ นิท เทส

สัทธัมม ปกา สินี  อรรถ กถา ปฏิ สัม ภิท า มัค ค์
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วิ สุทธ ชน วิลาสินี  อร รถ กถา อ ปทาน

มธุ รัต ถวิล า สินี   อรรถ กถา พุทธ วงศ์

พระ อภิธรรม ปิฎก  มี  ๗  คัมภีร์  คือ

ธัมม สังค ณี ปกรณ์  อรรถ กถา  คือ  อัฏฐ สาลินี

วิ ภังค ปกรณ์   อรรถ กถา  คือ  สัม โม ห วิ โน ทนี

ธาตุ กถา ปกรณ์

ปุคคลปัญญัติ ปกรณ์

กถา วัตถุ ปกรณ์      อรรถ กถา คือ  ปรมั ตถ ทีป นี

ยมก ปกรณ์                     ปัญจ ปก รณัฏฐ กถา

ปัฏ ฐาน ปกรณ์

อรรถ กถา พระ ไตรปิฎก นั้น  ส่วน ใหญ่ ท่าน พระ พุทธ โฆษ า จาร ย ์ 

แปล และ เรียบ เรียง จาก อรรถ กถา เดิม ใน ภาษา สิงหล คือ มหา 

อรรถ กถา  มหา ปัจ จรี  และ กุ รุน ที  ซึ่ง สืบ ต่อ กัน มา ตั้งแต่ สมัย 

ท่านพระ มหิ นท เถระ  พระ โอรส พระเจ้า อโศก มหาราชไป เผยแผ่ 

พระพุทธ ศาสนา ที่ ประเทศศรี ลังกา

นอกจาก คัมภีร์ ฎีกา  ซึ่ง อธิบาย ข้อความ ใน คัมภีร์ อรรถ กถา  

คือ  สารัตถ ทีป นี  (คัมภีร์ ฎีกา พระ วินัย ปิฎก)  สารัตถ มัญชุ สา   

(คัมภีร์ ฎีกา พระ สุต ตัน ต ปิฎก)  ปรมั ตถ ปกา สินี  (คัมภีร์ ฎีกา  
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พระ อภิธรรม ปิฎก)  อนุ ฎีกา  ซึ่ง อธิบาย คำ ศัพท์ ใน ฎีกา  และ 

 อัต ถ โยชนา   ซึ่ง อธิบาย ความ สัมพันธ์ ของ บท ที่ ใช้ ใน อรรถ กถา  

แล้ว  คัมภีร์ ทาง พระพุทธ ศาสนา ที่ ควร ค่า แก่ การ ศึกษา   ซึ่ง ท่าน 

พระ เถระ ผู้ทรง คุณ ใน อดีต สมัย ต่อๆ  มา ได้ รจนา ไว้  เช่น

มิ ลิ นท ปัญหา  รจนา โดย  ท่าน ปิฏก จุฬา ภัย  
ประมาณ  พ.ศ.  ๕๐๐

วิ สุ ทธิ มัค ค์  รจนา โดย  ท่าน พระ พุทธ โฆษ า จาร ย์  
ประมาณ  พ.ศ.  เกือบ  ๑๐๐๐

อภิ ธัมมัตถ สังคหะ รจนา โดย  ท่าน พระ อนุ รุทธา จาร ย์  
ประมาณ  พ.ศ.  เกือบ  ๑๐๐๐

สารัตถ สังคหะ  รจนา โดย  ท่าน พระ นันทา จาร ย์  
ประมาณ  พ.ศ.  เกือบ  ๑๐๐๐

ปรมั ต ถมัญ ชุ สา (ฎีกา อธิบาย วิ สุ ทธิ มัค ค์)  รจนา โดย  
ท่า นพ ระ ธัมม ปา ลา จาร ย์

สัจ จ สังเขป  รจนา โดย  ท่า นพ ระ ธัมม ปา ลา จาร ย์

อภิ ธัมมัตถ วิภา วิ นี ฎีกา (อธิบาย คัมภีร์ อภิ ธัมมัตถ สังคหะ)  
รจนา โดย  ท่าน พระ สุมั ง คลา จาร ย์

โม ห วิจ เฉท นี (อธิ บาย ธัมม สังค ณี ปกรณ์  และ 
วิ ภังค ปกรณ์)  รจนา โดย  ท่า นพ ระ 
กัสส ปะ  ประมาณ  พ.ศ.  ๑๗๐๓-
๑๗๗๓



14  พระพุทธศาสนามีองค์ ๙

มังคลัตถ ทีป นี (อธิบาย มงคล สูตร)  รจนา โดย  

ท่าน สิริมั ง คลา จาร ย์  ชาว เชียงใหม่
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ใน อดีต สมัย  ณ  สาล วัน อัน เป็น ที่ แวะ พัก แห่ง พวก เจ้า มัลละ 
เมืองกุ สิ นารา  พระ ผู้ มี พระ ภาค อร หัน ต สัมมา สัม พุทธ เจ้า ทรง ดับ 
ขัน ธ ปรินิพพาน ระหว่าง ไม้ สาละ คู่  หมด โอกาส ที่ สัตวโลก จะ ได้ 
สดับ พระ ธรรม เทศนา จาก พระโอษฐ์ อีก ต่อ ไป  พระ ผู้ มี พระ ภาค 
ประทาน พระ ธรรม วินัย ที่ ทรง แสดง แล้ว  ทรง บัญญัติ แล้ว  ไว้ เป็น 
ศาสดาแทน พระองค์ เมื่อ ทรง ดับ ขัน ธ ปรินิพพาน ไป แล้ว1

พุทธ บริษัท ย่อม ถวาย ความ นอบน้อม สัก กา ระ พระ ธรรม อัน 
ประเสริฐ สุด ของ พระ ผู้ มี พระ ภาค  ตาม ความ รู้ ความ เข้าใจ ใน พระ 
ธรรม วินัย  แม้ ผู้ ใด เห็น พระ วรกาย ของ พระองค์  ได้ สดับ พระ ธรรม 
เทศนา จาก พระโอษฐ์  หรือ แม้ ได้ จับ ชาย สังฆาฏิ ติดตาม พระองค์ ไป  
แต่ ไม่รู้ ธรรม  ไม่ เห็น ธรรม  ผู้ นั้น ก็ หา ได้ เห็น พระองค์ ไม่  ผู้ ใด เห็น 
ธรรม  ผู้ น้ัน ได้ ช่ือ ว่า ย่อม เห็น ตถาคต2

พระพุทธ ศาสนา  คือ  พระ ธรรม คำ สอน ของ พระ อรหันต สัมมา  
สัม พุทธ เจ้า  มี  ๓  ข้ัน

๑. ขั้น ปริยัติ ศึกษา พระ ธรรม วินัย

๒. ข้ัน ปฏิบัติ เจริญ ธรรม เพ่ือ บรรลุ ธรรม ท่ี ดับ กิเลส ดับ ทุกข์

๓. ขั้น ปฏิเวธ รู้ แจ้ง ธรรม ที่ ดับ กิเลส  ดับ ทุกข์

1  ทีฆนิกาย  มหาวรรค  มหาปรินิพพานสูตร  ข้อ  ๑๔๑

2  ขุททกนิกาย  อิติวุตตกะ  สังฆาฏิสูตร  ข้อ  ๒๗๒
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พระพทุธ ดำรสั ที ่วา่  ผู้ ใด เหน็ ธรรม  ผู้ นัน้ ชือ่ วา่ ยอ่ม เหน็ ตถาคต  

หมาย ถึง   การ เห็น ธรรม  รู้ แจ้ง ธรรม ที่ พระ ผู้ มี พระ ภาค ตรัสรู้  คือ  

โลกุ ตตร ธรรม  ๙  ขั้น ปฏิเวธ  การ เห็น ธรรม ขั้น ปฏิเวธ เป็น ผล ของ 

การ เจริญ ธรรม ขั้น ปฏิบัติ    การ เจริญ ธรรม ขั้น ปฏิบัติ ต้อง อาศัย 

ปริยัติ  ด้วย เหตุ นี้ ปริยัติ  คือ   การ ศึกษา พระ ธรรม วินัย   จึง เป็น 

สรณะ  เป็น ที่ พึ่ง  เป็น ทาง นำ ไป สู่ พระพุทธ ศาสนา ขั้น ปฏิบัติ  และ 

ขั้น ปฏิเวธ  เป็น ลำดับ ไป

พระ ธรรม คำ สอน ของ พระ ผู้ มี พระ ภาคได้ จดจำ สืบ ต่อ กัน มา 

โดย  มุข ปาฐ ะ  คือ  การ ท่องจำ จาก พระ อรหันต สาวก ผู้ กระทำ 

สังคายนา พระ ธรรม วินัย เป็น  ๓  ปิฎก  เรียก ว่า  พระ ไตรปิฎก  

การ ท่องจำได้ กระทำ สืบ ต่อ กัน มา   ตราบ จน กระทั่ง ได้ จารึก เป็น  

ตัว อักษร  พระ ธรรม วินัย ซึ่ง พระ อรหันต สาวก ได้ สังคายนา เป็น   

๓  ปิฎก นั้น  คือ

๑.  พระ วินัย ปิฎก

๒.  พระ สุต ตัน ต ปิฎก

๓.  พระ อภิธรรม ปิฎก

พระ วินัย ปิฎกเก่ียว กับ ระเบียบ ข้อ ประพฤติ ปฏิบัติ เพ่ือ พรหมจรรย์ 

ขั้น สูง ยิ่ง ขึ้น เป็น ส่วน ใหญ่  พระ สุต ตัน ต ปิฎก เกี่ยว กับ หลัก ธรรมที่ 

ทรง เทศนา แก่ บุคคล ต่างๆ  ณ  สถาน ที่ ต่างๆ  เป็น ส่วน ใหญ่   
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พระ อภิธรรม ปิฎกเกี่ยว กับ สภาพ ธรรม   พร้อม ทั้ง เหตุ และ ผล ของ 

ธรรม ทั้ง ปวง

พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง ตรัสรู้ สภาพ ธรรม   พร้อม ทั้ง เหตุ และ ผล 

ของ ธรรม ทัง้ ปวง  พระองค ์ทรง แสดง ธรรม ที ่พระองค ์ทรง ตรสัรู ้เพือ่ 

อนุเคราะห์ สัตวโลก   ตั้งแต่ สมัย ตรัสรู้   ตราบ จนถึง สมัย ปรินิพพาน 

ด้วย พระ ปัญญา คุณ  พระ บริสุทธิคุณ  และ พระ มหากรุณาธิคุณ   

อนั ไมม่ ีผู ้ใด เปรยีบ ปาน  พระ ผู ้ม ีพระ ภาค ได ้ทรง บำเพญ็ พระ บารม ี

เพื่อ บรรลุ ธรรม เป็น พระ อร หัน ต สัมมา สัม พุทธ เจ้า  ผู้ทรง ถึง พร้อม 

ด้วย สัมปทา1  คือ  เหตุ สัมปทา  ผล สัมปทา  สัตตู ปการ สัมปทา

เหตุ สัมปทา  การ ถึง พร้อม ด้วย เหตุ  คือ  การ ทรง บำเพ็ญ 

พระ บารมี จนถึง พร้อม เพื่อ ตรัสรู้ ธรรม เป็น พระ สัมมา สัม พุทธ เจ้า   

๔  อสงไขยแส นกัปป์   หลัง จาก ได้ รับคำ พยากรณ์ จาก พระ ที ปัง กร 

พุทธ เจ้า

ผล สัมปทา  การ ถึง พร้อม ด้วย ผล  มี  ๔  อย่าง  คือ

๑.  ญาณ สัมปทา  ได้แก่  มัค ค ญาณ  ซึ่ง เป็น ที่ ตั้ง แห่ง พระ 

สัพ พัญญุต ญาณ   และ พระ ทศพล ญาณ  เป็นต้น  ซึ่ง มี มัค ค ญาณ 

นั้น เป็น มูล

1  อภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา
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๒.  ปหาน สัมปทา  ได้แก่  ละ กิเลส ทั้ง สิ้น   พร้อม ทั้ง วาสนา ที่ 

ไม่ ดี  วาสนา  คือ  กิริยา อาการ ทาง กาย วาจา ที่ ประพฤติ จน เคยชิน  

ซึ่ง ถ้า ไม่ใช่ พระ สัมมาสัม พุทธ เจ้า ก็ ละ ไม่ ได้

๓.  อา น ุภาว สมัปทา  ไดแ้ก ่ ความ เปน็ ใหญ ่ใน การ ทำให ้สำเรจ็ 

ได้ ตาม ที่ ปรารถนา

๔. รูป กาย สัมปทา   ได้แก่  พระรูป สมบัติ   อัน ประกอบ ด้วย  

พระ มหาป ุร ิสลกั ษณะ   และ อน ุพยญัชนะ  อนั เปน็ ที ่เจรญิ ตาเจรญิใจ 

ของ ชาว โลก ทั้ง มวล

เมือ่ เหตคุอืบารมี ถงึ พรอ้ม แลว้  ก ็ทำให ้ถงึ พรอ้ม ดว้ย ผล สมัปทา  

คือ  การ ตรัสรู้ เป็น พระ สัมมา สัม พุทธ เจ้า  การ เป็น พระ สัมมา 

สัม พุทธ เจ้า นั้น  มิใช่ ทำให้ พระองค์ พ้น ทุกข์ แต่ เพียง พระองค์ เดียว  

พระ บารมี ที่ ได้ ทรง บำเพ็ญ มา นั้น   ก็ เพื่อ การ ตรัสรู้ และ บรรลุ ความ 

เป็น พระ สัพพัญญู ใน ธรรม นั้น  เพื่อ ทรง แสดง ธรรม โปรด เวไนย 

สัตว์ ให้ พ้น ทุกข์ เช่น เดียว กับ พระองค์  ถ้า พระองค์ ทรง บำเพ็ญ 

บารมี เพื่อ ดับ กิเลส พ้น ทุกข์ แต่ พระองค์ เดียว เท่านั้น  พระองค์ ก็ 

จะ ไม่ ทรง พระนาม ว่า พระ สัมมา สัม พุทธ เจ้า  เพราะ พระพุทธเจ้า 

นั้น มี  ๒  ประเภท  คือ

๑. พระ สัมมา สัม พุทธ เจ้า1  ผู้ ตรัสรู้ ด้วย พระ ปัญญา อัน ยิ่งซึ่ง 

1  ปุคคลบัญญัติปกรณ์  เอกนิทเทส  ข้อ  ๓๘  นวกนิทเทส  ข้อ  ๑๕๑  
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สจัจะ ดว้ย พระองค ์เอง ใน ธรรม ทัง้ หลาย ที ่ไม ่เคย ได ้ฟงั มา กอ่น  ทรง 

บรรล ุความ เปน็ พระ สพัพญัญู ใน ธรรม นัน้  และ ทรง บรรล ุความ เปน็ 

ผู้ มี ความ ชำนาญ ใน ธรรม ที่ เป็น กำลัง ทั้ง หลาย

๒. พระ ปจัเจก พทุธ เจา้1  ผู ้ตรสัรู ้ซึง่ สจัจะ ทัง้ หลาย ดว้ย พระองค ์
เอง ที่ ไม่ เคย ได้ ฟัง มา ก่อน  แต่ มิได้ บรรลุ ความ เป็น พระ สัพพัญญู 
ใน ธรรม นั้น  และ ไม่ ถึง ความ เป็น ผู้ ชำนาญ ใน ธรรม ที่ เป็น กำลัง  
ทั้ง หลาย

ฉะนั้น  การ บำเพ็ญ เหตุ  คือ  บารมี  เพื่อ บรรลุ ธรรม เป็น 
พระพุทธเจ้า ซึ่ง เป็น ผล  จึง มาก น้อย ต่าง กัน

สัตตู ปการ สัมปทา  คือ  การ ถึง พร้อม ด้วย พระ อัธยาศัย และ 
อุตสาหะ อุปการะ แก่ สัตวโลก เป็น นิจ  แม้ ใน เหล่า สัตว์ ผู้ มี ความ ผิด  
ม ีทา่น พระ เทว ทตั  เปน็ตน้  กบั การ รอ เวลา แก ่กลา้ แหง่ อนิทรยี ์ของ 
เวไนย สัตว์ ผู้ มี ปัญญิ นท รีย์ ยัง ไม่ แก่ กล้า  และ พระองค์ ทรง แสดง 
พระ ธรรม อนั จะ นำ สตัว ์ออก จาก ทกุข ์ทัง้ ปวง   โดย มไิด ้ทรง เพง่ ลาภ 
สัก กา ระ  เป็นต้น

เมือ่ พระ สมัมา สมั พทุธ เจา้ ทรง ถงึ พรอ้ม ดว้ย เหต ุสมัปทา   และ ผล 

สัมปทา แล้ว  พระองค์ ก็ ทรง โปรด เวไนย สัตว์ ให้ พ้น ทุกข์   เป็นการ 

ถึง พร้อม ด้วย  สัตตู ปการ สัมปทา  การ เป็น พระ สัมมา สัม พุทธ เจ้า 

นั้น  เป็นการ ถึง พร้อม ด้วย สัมปทา ทั้ง สาม

1  ปุคคลบัญญัติปกรณ์  เอกนิทเทส  ข้อ  ๓๙  นวกนิทเทส  ข้อ  ๑๕๑
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ดว้ย เหต ุนี ้ พระ ธรรม ที ่พระ สมัมา สมั พทุธ เจา้ ทรง เทศนา จงึ เปน็ 

ธรรม ที่ พระองค์ ทรง ตรัสรู้  การ ตรัสรู้ ธรรม ทำให้ พระองค์ ทรง หมด 

กิเลส  และ พระองค์ ทรง แสดง ธรรม ที่ พระองค์ ทรง ตรัสรู้  ก็ เพื่อ ให้ 

ผู้ ปฏิบัติ ตาม หมด กิเลส ด้วย

ฉะนัน้  พทุธ ศาสน ิก จงึ ควร พจิารณา และ ศกึษา ให ้รู ้วา่   ธรรม และ 

ความ จริง ที่ พระองค์ ตรัสรู้ นั้น คือ อะไร  ความ จริง ที่ พระองค์ ทรง 

ตรัสรู้ นั้น ต่าง กับ ความ จริง ที่ เรา คิด นึก   หรือ เข้าใจ อย่างไร บ้าง

ความ จรงิ ที ่พระองค ์ทรง ตรสัรูแ้ละ ทรง เทศนา สัง่ สอน พทุธ บรษิทั 

ให ้เขา้ใจ และ ปฏบิตั ิตามจน เหน็ ความ จรงิ นัน้ๆ  ก ็คอื   สิง่ ทัง้ หลาย ที ่

ปรากฏ นั้น เป็นธรรม แต่ละ ชนิด แต่ละ ประเภท  ไม่ใช่ ตัว ตน  ไม่ใช่ 

สัตว์  ไม่ใช่ บุคคล    ธรรม ทั้ง หลาย ที่ เกิด ขึ้น นั้น เพราะ มี ปัจจัย 

ปรุง แต่ง จึง เกิด ขึ้น ได้  เช่น  ความ โลภ  ความ โกรธ  ความ เสียใจ  

ความ ทุกข์  ความ สุข  ความ ริษยา  ความ ตระหนี่  ความ เมตตา  

ความ กรุณา  การ เห็น  การ ได้ยิน  เป็นต้น  ล้วน แต่ เป็น สภาพ 

ธรรม แต่ละ ชนิด  สภาพ ธรรม แต่ละ ชนิด แต่ละ ประเภท นั้น ต่าง กัน  

เพราะ เกิด จาก เหตุ ปัจจัย ต่างๆ  กัน

การ ที่ หลง ยึด ความ โลภ  ความ โกรธ   และ สภาพ ธร รม อื่นๆ  ที่ 

เกิด ขึ้น ว่า เป็น ตัว ตน  เป็น สัตว์  เป็น บุคคล นั้น  เป็น ความ เห็น 

ผิด  เป็น ความ เข้าใจ ผิด     เพราะ ธรรม เหล่า นี้ เมื่อ เกิด ขึ้น แล้ว ก็ ดับ 

ไป  หมด ไป  เปลี่ยนแปลง ไป อยู่ ตลอด เวลา ตั้งแต่ เกิด จน ตาย  การ 
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หลง เข้าใจ ผิด ว่า เป็น ตัว ตน  เป็น สัตว์  เป็น บุคคล นั้น   ก็ เพราะ ไม่รู้ 

ความ จริง ของ ธรรม ทั้ง ปวง   เมื่อ เห็น ขณะ ใด ก็ ยึด การ เห็น ซึ่ง เป็น 

สภาพ ธรรม ชนิด หนึ่ง ว่า เป็น ตัว ตน  เป็น เรา เห็น   เมื่อ ได้ยิน  ก็ ยึด  

สภาพ ธรรม ที่ ได้ยิน นั้น เป็น ตัว ตน  เป็น เรา ได้ยิน   เมื่อ ได้ กลิ่น ก็ 

ยึด สภาพ ธรรม ที่ ได้ กลิ่น นั้น เป็น ตัว ตน  เป็น เรา ได้ กลิ่น   เมื่อ ลิ้ม รส  

ก็ ยึด สภาพ ธรรม ที่ ลิ้ม รส นั้น เป็น ตัว ตน  เป็น เรา ลิ้ม รส   เมื่อ คิด นึก 

 เรื่อง ใด ก็ ยึด สภาพ ธรรม ที่ คิด นึก นั้นเป็น ตัว ตน เป็น เรา นึกคิด  

เป็นต้น  

เมื่อ พระ สัมมา สัม พุทธ เจ้า ทรง ตรัสรู้ ความ จริง ของ สภาพ ธรรม 

ทั้ง ปวง แล้ว  พระองค์ ก็ ทรง เทศนา สั่ง สอน พุทธ บริษัทให้ รู้ ว่า   

สภาพ ธรรม ทั้ง ปวง นั้น ไม่ใช่ ตัว ตน  ไม่ใช่ สัตว์  ไม่ใช่ บุคคล  เป็น 

ปรม ัตถ ธรรม  คอื  เปน็ สภาพ ธรรม ที ่ม ีลกัษณะ เฉพาะ แตล่ะ อยา่งๆ  

ไม่มี ใคร เปลี่ยนแปลง ลักษณะ ของ สภาพ ธรรมนั้นๆ  ได้  ไม่ ว่า ใคร 

จะ รู ้หรอื ไมรู่ ้กต็าม    ใคร จะ เรยีก สภาพ ธรรม นัน้ ดว้ย คำ ใด ภาษา ใด   

หรอื ไม ่เรยีก สภาพ ธรรม นัน้ ดว้ย คำ ใดๆ  เลย กต็าม  สภาพ ธรรม นัน้ 

ก ็เปน็ สภาพ ที ่ไมม่ ีใคร เปลีย่นแปลง ได ้เลย  สภาพ ธรรม ใด ที ่เกดิ ขึน้  

สภาพ ธรรม นั้น เกิด ขึ้น เพราะ เหตุ ปัจจัย แล้ว ก็ ดับ ไป  ดัง ที่ พระองค์ 

ได้ ทรง แสดง ธรรม แก่ ท่าน พระ อานนท์ ว่า  สิ่ง ใด เกิด ขึ้น แล้ว  มี 

แล้ว  ปัจจัย ปรุง แต่ง แล้ว  มี ความ ทำลาย เป็น ธรรมดา1

1  ทีฆนิกาย  มหาวรรค  มหาปรินิพพานสูตร  ข้อ  ๑๓๕
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เมื่อ ความ ไม่รู้ ทำให้ เกิด ความ เข้าใจ ผิด  และ ยึดถือ สภาพ ธรรม 

ที่ เกิด ดับ ว่า เป็น ตัว ตน  เป็น สัตว์  เป็น บุคคล แล้ว  ก็ ย่อม ทำให้ เกิด 

ความ ยินดี พอใจ  หลง ยึดถือ เพิ่มพูน ยิ่ง ขึ้น ใน ยศฐา บรรดาศักดิ์  

ชาติ ตระกูล  วรรณะ  เป็นต้น    ความ จริง นั้น สิ่ง ที่ มอง เห็น เป็น 

เพยีง ส ีตา่งๆ  ที ่ปรากฏ ทาง ตา  ไมใ่ช ่ตวั ตน  ไมใ่ช ่สตัว ์ ไมใ่ช ่บคุคล  

เป็น สภาพ ธรรม แต่ละ ชนิด ที่ เกิด ขึ้น เพราะ ปัจจัย ต่างๆ  กัน

การ หลง ยึด สภาพ ธรรม ทั้ง หลาย ว่า เป็น ตัว ตน  เป็น สัตว์  เป็น 

บุคคล นั้น  อุปมา เหมือน คน เดิน ทางใน ที่ ซึ่ง ย่อม เห็น เหมือน กับ ว่า 

มี เงา น้ำ อยู่ ข้าง หน้า  แต่ เมื่อ เข้า ใกล้เงา น้ำ   ที่ เห็น ก็ หาย ไป  เพราะ 

แท้จริง หา มี น้ำ ไม่  เงา น้ำ ที่ เห็น เป็น มายา  เป็น ภาพลวงตา  ฉันใด  

การ เข้าใจ ผิด ว่า สภาพ ธรรม ทั้ง หลาย เป็น ตัว ตน  เป็น สัตว์  เป็น 

บุคคล เพราะ ความ ไม่รู้  เพราะ ความ จำ  เพราะ ความ ยึดถือ  ก็ ฉัน 

น้ัน

คำ วา่  สตัว ์ บคุคล  หญงิ  ชาย  เปน็ตน้ นัน้  เปน็ เพยีง คำ บญัญตั ิ

ให้ รู้ ความ หมาย ของ สิ่ง ที่ เห็น  ที่ ได้ยิน  เป็นต้น    อีก ประการ 

หนึ่ง  ย่อม จะ เห็น ได้ ว่า วัตถุ สิ่งของ ต่างๆ  เสียง ต่างๆ  กลิ่น ต่างๆ  

เย็น  ร้อน  อ่อน  แข็ง  ตึง  ไหว  และ เรื่อง ต่างๆ  นั้น  ถึง แม้ จะ 

วิจิตร สัก เพียง ใด  ก็ จะ ปรากฏ ให้ รู้ ไม่ ได้  ถ้า ไม่มี สภาพ ธรรม ท่ี เป็น  

สภาพ รู้  ซ่ึง ได้แก่   การ เห็น  การ ได้ยิน  การ ได้ กลิ่น  การ ลิ้ม รส  

การ รู้ เย็น  รู้ ร้อน  รู้ อ่อน  รู้ แข็ง  รู้ ตึง  รู้ ไหว  การ รู้ ความ หมาย ของ 

สิ่ง ต่างๆ  และ การ คิด นึก
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สภาพ ธรรม ที่ รู้ สิ่ง ต่างๆ  เช่น  สภาพ ธรรม ที่ รู้ สี  สภาพ ธรรม ที่ 

รู้ เสียง  สภาพ ธรรม ที่ รู้ กลิ่น  สภาพ ธรรม ที่ ลิ้ม รส  สภาพ ธรรม ที่ 

รู้ เย็น  รู้ ร้อน  รู้ อ่อน  รู้ แข็ง  รู้ ตึง  รู้ ไหว  สภาพ ธรรม ที่ รู้ ความ 

หมาย ของ สิ่ง ต่างๆ  และ สภาพ ธรรม ที่ คิด นึก เรื่อง ต่างๆ  เป็นต้น   

พระ สัมมา สัม พุทธ เจ้า ทรง บัญญัติ เรียก สภาพ รู้ สิ่ง ต่างๆ  นั้น ว่า  

จิต

ปรมัตถธรรม มี  ๔  ประเภท

จิต เป็น สภาพ ธรรม ที่ เป็น ใหญ่ ใน การ รู้ สิ่ง ที่ ปรากฏ  เช่น  เห็น  

ได้ยิน  เป็นต้น  จิต ทั้งหมด มี  ๘๙  ประเภท  หรือ  ๑๒๑  

ประเภท  โดย พิเศษ

เจตสิก เป็น สภาพ ธรรม อีก ประเภท หนึ่ง ที่ เกิด ร่วม กับ จิต  รู้ 

สิ่ง เดียว กับ จิต  ดับ พร้อม กับ จิต  และ เกิด ที่ เดียว กับ จิต  เจตสิก 

แต่ละ เจตสิก มี ลักษณะ และ กิจ ต่าง กัน ตาม ประเภท ของ เจตสิก 

นั้นๆ  เจตสิก ทั้งหมด มี  ๕๒  ประเภท

รูป เป็น สภาพ ธรรม ที่ ไม่ใช่ สภาพ รู้  เช่น  สี  เสียง  กลิ่น  รส  

เป็นต้น  รูป ทั้งหมด มี  ๒๘  ประเภท  

นิพพาน เป็น ธรรม ที่ ดับ กิเลส  ดับ ทุกข์  นิพพาน ไม่มี ปัจจัย 

ปรุง แต่ง ให้ เกิด ขึ้น  นิพพาน จึง ไม่ เกิด ดับ  
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จิต ปรมัตถ์

ขณะ ที่ เห็น สี ต่างๆ  ทาง ตา นั้น  ตา ไม่ เห็น อะไร  ตา เป็น เพียง 

ปัจจัย ที่ ทำให้ เกิด การ เห็น ซึ่ง เป็น จิต  เมื่อ เสียง กระทบ หู  หู ไม่ใช่ 

จิต  เพราะ เสียง และ หู ไม่รู้ อะไร  แต่ สภาพ ธรรม ที่ ได้ยิน เสียง หรือ 

รู้ เสียง นั้น เป็น จิต  ฉะนั้น  จิต ปรมัตถ์ จึง เป็น สภาพ ธรรม ที่ รู้ สี  

รู้ เสียง  รู้ สิ่ง ต่างๆ    ปรมั ตถ ธรรม   คือ  สภาพ ธรรม ที่ มี จริง นี้ 

เป็น อภิธรรม  เป็น ธรรม ท่ี เป็น อนัตตา  ไม่ อยู่ ใน อำนาจ บังคับ บัญชา 

ของผู้ ใด ท้ัง ส้ิน  เป็น สภาพ ธรรม ท่ี เป็น ไป ตาม เหตุ ปัจจัย  แม้ พระ 

สัมมา สัม พุทธ เจ้า จะ ไม่ ประสูติ และ ตรัสรู้    สภาพ ธรรม ทั้ง หลาย ก็ 

ยอ่ม เปน็ ไป ตาม เหตุ ปจัจยั อยู่ แลว้1  พระ สัมมา สัม พุทธ เจ้า ทรง เป็น 

พระบรม ศาสดา  เพราะ พระองค์ ทรง ตรัสรู้ ธรรม ท้ัง ปวง ด้วย พระองค์ 

เอง ว่า  ธรรม ท้ัง ปวง ไม่ใช่ ตัว ตน  ไม่ใช่ สัตว์  ไม่ใช่ บุคคล  และ ธรรม 

ท้ัง ปวง ไม่ อยู่ ใน อำนาจ บังคับ บัญชา ของ ผู้ ใด ท้ัง ส้ิน

คำ ว่า อภิ  แปล ว่า ยิ่ง ใหญ่  อภิธรรม   คือ   ธรรม ที่ ยิ่ง ใหญ่  

เพราะ เป็น อนัตตา  ไม่ อยู่ ใน อำนาจ บังคับ บัญชา ของ ผู้ ใด  

เมื่อ พระ สมัมา สมั พทุธ เจา้ ทรง ตรสัรู ้แลว้  พระองค ์ทรง เทศนา ธรรม 

ทั้ง ปวง ที่ ทรง ตรัสรู้  พร้อม ทั้ง เหตุ ปัจจัย ของ ธรรม ทั้ง ปวง นั้น โดย 

สภาพ ความ เป็น จริง ของ ธรรม นั้นๆ  พระองค์ ทรง เคารพ ธรรม ที่ 

1  อังคุตตรนิกาย  อุปปาทสูตร  ข้อ  ๕๗๖
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ทรง ตรัสรู้1  พระองค์ มิได้ ทรง เทศนา ว่า ธรรม ทั้ง ปวง อยู่ ใน อำนาจ 

ของ พระองค ์ แต่ ทรง เทศนา วา่ แม ้พระองค ์เอง ก ็ไม ่สามารถ บนัดาล 

ให้ ผู้ ใด พ้น ทุกข์ หรือ บรรลุ มัค ค์  ผล  นิพพาน ได้   การ ประพฤติ 

ปฏบิตั ิธรรม เทา่นัน้ ที ่เปน็ ปจัจยั ให ้ผู ้ปฏบิตั ิบรรล ุมคั ค ์ ผล  นพิพาน  

และ พ้น ทุกข์ ได้

ปรมั ตถ ธรรม หรือ อภิธรรม นั้น  มิใช่ ธรรม ที่ เหลือ วิสัย ที่ จะ เข้าใจ 

ได้  เพ ราะ ปรมั ตถ ธรรม เป็น ธรรม ที่ มี จริง  ฉะนั้น  ความ เห็น ถูก  

ความ เขา้ใจ ถกู  จงึ เปน็การ รู ้ความ จรงิ ของ ปรม ัตถ ธรรม ตาม สภาพ 

ลักษณะ ของ ปรมั ตถ ธรรม นั้นๆ

จิต เป็น ปรมั ตถ ธรรม ที่ เกิด ขึ้น   รู้ สี  รู้ เสียง  รู้ กลิ่น  รู้ รส   

รู้ สัมผัส  รู้ สิ่ง ตา่งๆ  ตาม ประเภท ของ จติ นัน้  เชน่  จติ ที ่เกดิ ขึน้ เหน็ 

สี ทาง ตา เป็น จิต ประเภท หนึ่ง    จิต ที่ เกิด ขึ้น ได้ยิน เสียง ทาง หูเป็น 

จิต อีก ประเภท หนึ่ง  จิต ที่ เกิด ขึ้น รู้ เย็น  รู้ ร้อน  รู้ อ่อน  รู้ แข็ง  รู้ ตึง  

รู้ ไหว ทาง กาย เป็น จิต ประเภท หนึ่ง  จิต คิด นึก ที่ เกิด ขึ้น รู้ เรื่อง ต่างๆ  

ทาง ใจ เปน็ จติ ประเภท หนึง่  ดงันี ้เปน็ตน้  ทัง้นี ้ตาม ประเภท ของ จติ 

และ ตาม ปัจจัย ที่ ทำให้ เกิด จิต ประเภท นั้นๆ

ใน ขณะ ที่ จิต กำลัง เห็น สิ่ง หนึ่ง สิ่ง ใด อยู่ นั้น  ขณะ นั้น มิได้ มี แต่ 

เฉพาะ จิต ที่ เห็น เท่านั้น  หรือ มิได้ มี แต่ เฉพาะ สิ่ง ที่ จิต เห็น เท่านั้น  

แต่ ต้อง มี ทั้ง จิต เห็น และ สิ่ง ที่ จิต เห็น   เมื่อ มี สิ่ง ที่ ถูก เห็น ขณะ ใด 

1  สังยุตตนิกาย  คารวสูตรที่  ๒  ข้อ  ๕๖๐
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 ก ็แสดง วา่ ขณะ นัน้ ตอ้ง ม ีสภาพ เหน็  คอื จติ เหน็ ดว้ย   แต ่ถา้ มุง่ สนใจ 
แต่ เฉพาะ วัตถุ หรือ สิ่ง ที่ ถูก เห็น เท่านั้น  ก็ จะ ทำให้ ไม่รู้ ความ จริง ว่า 
สิ่ง ที่ ถูก เห็น นั้น จะ ปรากฏ ได้   ก็ เพราะ จิต เกิด ขึ้น ทำ กิจ เห็น สิ่ง นั้น  
ใน ขณะ คิด นึก ก็ เช่น เดียวกัน    เมื่อ จิต คิด นึก เรื่อง ใด  เรื่อง ราว นั้น  
เป็น คำ ที่ จิต กำลัง คิด นึก อยู่ ใน ขณะ นั้น  เมื่อ จิต เกิด ขึ้น รู้ สิ่ง ใด   
สิ่ง ที่ จิต รู้ นั้น  ภาษา บาลี เรียก ว่า  อา รมฺมณ

คำ ว่า  อา รมฺมณ  (อารมณ์)  หรือ  อา ลมฺ พน  ใน พระ ธรรม คำ 
สอน ของ พระ สัมมา สัม พุทธ เจ้า นั้น  หมาย ถึง   สิ่ง ที่ จิต รู้    ขณะ 
ใด ที่ จิต เกิด ขึ้นเห็น สิ่ง ที่ ปรากฏ ทาง ตา  สิ่ง ที่ ปรากฏ ทาง ตา ก็ เป็น 
อารมณ์ ของ จิต ขณะ นั้น    ขณะ ใด ที่ จิต เกิด ขึ้น ได้ยิน เสียง  เสียง ก็ 
เป็น อารมณ์ ของ จิต ขณะ นั้น    ขณะ ใด ที่ จิต เกิด ขึ้น รู้ กลิ่น  กลิ่น ก็ 
เป็น อารมณ์ ของ จิต ขณะ นั้น    ขณะ ใด ที่ จิต เกิด ขึ้น ลิ้ม รส  รส ก็ เป็น 
อารมณ์ ของ จิต ขณะ นั้น    ขณะ ใด ที่ จิต เกิด ขึ้น รู้ เย็น  รู้ ร้อน  รู้ อ่อน 
รู้ แข็ง  รู้ ตึง  รู้ ไหว  เย็น ร้อน อ่อน แข็ง ตึง ไหว ก็ เป็น อารมณ์ ของ จิต 
ขณะ นัน้    ขณะ ใด ที ่จติ เกดิ ขึน้ คดิ นกึ เรือ่ง ราว ตา่งๆ  เรือ่ง ราว ตา่งๆ  
ก็ เป็น อารมณ์ ของ จิต ที่ กำลัง คิด นึก ขณะ นั้น  ดังนี้ เป็นต้น    เมื่อ 
มี จิต ก็ ต้อง มี อารมณ์ คู่ กัน ไป ทุก ครั้ง  จิต เกิด ขึ้น ขณะ ใด  จะ ต้อง รู้ 
อารมณ์ ขณะ นั้น  เมื่อ จิต เกิด ขึ้น แล้ว   ไม่รู้ อารมณ์ ไม่ ได้  หรือ จะ มี 
แต่ จิต ซึ่ง เป็น สภาพ รู้ โดย ไม่มี อารมณ์ ซึ่ง เป็น สิ่ง ที่ ถูก รู้ ก็ ไม่ ได้

จิต ซึ่ง เป็น สภาพ ธรรม ที่ รู้ อารมณ์ นั้น  มิใช่ มี แต่ ใน พระพุทธ 
ศาสนา หรือ เฉพาะ ใน มนุษย์ เท่านั้น  จิต เห็น  จิต ได้ยิน  เป็นต้น 
นั้น เป็น ปรมั ตถ ธรรม  ไม่ใช่ เชื้อ ชาติ ใดๆ  ทั้ง สิ้น    การ ที่ บัญญัติ 
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ว่า เป็น บุคคล นี้ เห็น  สัตว์ นั้น ได้ยิน  เป็นต้น  ก็ โดย อาศัย รูป และ 
 การ จำ  ถ้า ไม่มี รูป และ การ จำก็ ย่อม จะ บัญญัติ จิต เห็น  จิต ได้ยิน 
นั้นๆ  ว่า เป็น บุคคล นี้ เห็น  หรือ เป็น สัตว์ นั้น ได้ยิน ไม่ ได้    จิต เป็น  
ปรมั ตถ ธรรม  ไม่ ว่า จะ เป็น จิต เห็น ของ สัตว์ ใด   บุคคล ใด  จิต เห็น ที่ 
เกดิ ขึน้ นัน้ ก ็จะ ตอ้ง เหน็ สิง่ ที ่ปรากฏ ทาง ตา  จติ ไดย้นิ ก ็จะ ตอ้ง ไดย้นิ 
เสียง  จิต เห็นจะ รู้ เสียง ไม่ ได้  และ จิต ได้ยิน จะ รู้ สิ่ง ที่ ปรากฏ ทาง 
ตา ไม่ ได้    ไม่มี ผู้ ใด มี อำนาจ บังคับ บัญชา ให้ ปรมั ตถ ธรรม เปลี่ยน 
ลักษณะ และ สภาพ ของ ปรมั ตถ ธรรม นั้นๆ  เป็น อย่าง อื่น ได้  จิต 
ซึ่ง เป็น ปรมั ตถ ธรรม ที่ เกิด ขึ้น รู้ อารมณ์ นั้น  เกิด ขึ้น ได้ เพราะ มี เหตุ 
ปัจจัย ทำให้ เกิด ขึ้น  เมื่อ ไม่มี ปัจจัย   จิต ก็ เกิด ไม่ ได้  เช่น  เมื่อ 
เสียง ไม่ เกิด ขึ้น กระทบ หู  จิต ได้ยิน ก็ เกิด ไม่ ได้  เมื่อ กลิ่น ไม่ เกิด 
ขึ้น กระทบ จมูก  จิต รู้ กลิ่น ก็ เกิด ไม่ ได้    จิต แต่ละ ประเภท จะ เกิด 
ขึ้น ได้  ก็ เพราะ มี ปัจจัย ที่ ทำให้ เกิด จิต ประเภท นั้นๆ  ฉะนั้น  จิต ที่ 
เกิด ขึ้น จึง ต่าง กัน เป็น  ๘๙  ประเภท  หรือ  ๑๒๑  ประเภท  โดย 
พิเศษ  (ซึ่ง เรียก ว่า  ๘๙  ดวง หรือ  ๑๒๑  ดวง)  และ ปัจจัย ที่ 
ทำให้ เกิด จิต ประเภท หนึ่งๆ  นั้น ก็ ไม่ใช่ เพียง ปัจจัย เดียว   แต่ ต้อง 
มี หลาย ปัจจัย  เช่น 

จิต เห็น เกิด ขึ้น เพราะ มี ปัจจัย  คือ   ตา  ซึ่ง ได้แก่ จักขุ ปสาท  
และ รูป  คือ   สิ่ง ที่ ปรากฏ ทาง ตา  เป็นต้น

จติ เปน็ ปรม ัตถ ธรรม ที ่ไมใ่ช ่รปู  ปรม ัตถ ธรรม ใด ไมใ่ช ่รปู  ปรม ัตถ  
ธรรม นั้น เป็น นามธรรม  จิต  เจตสิก  นิพพาน เป็น นามธรรม  รูป 
เป็น รูป ธรรม
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เจตสิก ปรมัตถ์

ใน ขณะ ที่ จิต เกิด ขึ้น รู้ อารมณ์ นั้น   มี นาม ปรมัตถ์ อีก ประเภท 

หนึ่ง เกิด ร่วม กับ จิต   และ รู้ อารมณ์ เดียว กับ จิต  นาม ปรมัตถ์ 

นั้นคือ   เจตสิก   เจตสิก   ได้แก่  ความ โกรธ  ความ รัก   

ความ สุข  ความ ทุกข์  ความ ตระหนี่  ความ ริษยา  ความ เมตตา  

ความ กรณุา  เปน็ตน้  สภาพ ธรรม เหลา่ นี ้เปน็ เจตสกิ ปรมตัถ ์ ไมใ่ช ่

จิต ปรมัตถ์

ความ โกรธ  ความ รัก  ความ สุข  ความ ทุกข์  เป็นต้น นั้น  เป็น 

สภาพ ธรรม ที่ มี จริง  ไม่ใช่ ตัว ตน  ไม่ใช่ สัตว์  ไม่ใช่ บุคคล  เป็น 

สภาพ ธรรม ที่ ต้อง เกิด กับ จิต  ถ้า ไม่มี จิต  เจตสิก   คือ  ความ โกรธ  

ความ รัก  ความ ทุกข์  เป็นต้น นั้น  ก็ เกิด ไม่ ได้    เจตสิก ปรมัตถ์ มี  

๕๒  ประเภท   หรือ เรียก ว่า  ๕๒  ดวง  เช่น  ความ โกรธ  (โทสะ)  

ก็ เป็น เจตสิก ชนิด หนึ่ง  มี ลักษณะ หยาบ   กระด้าง   ดุร้าย  ความ รัก 

 ก็ เป็น เจตสิก ชนิด หนึ่ง  คือ  โลภ เจตสิก  มี ลักษณะ ยึด ติด  ไม่ สละ 

และ ปรารถนา อารมณ์    จะ เห็น ได้ ว่าเจตสิก แต่ละ ประเภท เป็น 

สภาพ ธรรม แต่ละ อย่าง  ไม่ใช่ สภาพ ธรรม อยา่ง เดยีวกนั  นอกจาก 

มี ลักษณะ ต่าง กัน  กิจ ของ เจตสิก แต่ละ อย่าง ก็ ต่าง กัน  ผล   คือ   

อาการ ที่ ปรากฏ ก็ ต่าง กัน  และ เหตุ ปัจจัย ที่ ทำให้ เกิด เจตสิก แต่ละ 

ประเภท ก็ ต่าง กัน

จิต ปรมัตถ ์และ เจตสิก ปรมัตถ ์เป็น นามธรรม ที่ รู้ อารมณ ์และ เกิด 

ร่วม กัน  เจตสิก เกิด พร้อม กับ จิต  ดับ พร้อม กับ จิต  รู้ อารมณ์ เดียว 
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กับ จิต  และ เกิด ที่ เดียว กับ จิต  คือ  จิต เกิด ดับ ที่ไหน เจตสิก ก็ เกิด 

ดับ ที่ นั่น    จิต ปรมัตถ์ และ เจตสิก ปรมัตถ์ นั้น ไม่ แยก กัน  คือ   ไม่ 

เกิด ดับแต่ เพียง ปรมัตถ์ เดียว  จิต เป็น ใหญ่   เป็น ประธาน ใน การ 

รู้ อารมณ์    ส่วน เจตสิก ต่างๆ  ที่ เกิด ร่วม กับ จิต ก็ รู้ อารมณ์ เดียว 

กับ จิต  แต่ มี ลักษณะ และ หน้าที่ ใน การ รู้ อารมณ์ นั้น ต่าง กัน ไป ตาม 

ลกัษณะ และ กจิการ งาน ของ เจตสกิ แตล่ะ ประเภท   เพราะ เหต ุที ่จติ 

แตล่ะ ดวง ที ่เกดิ ขึน้ นัน้ ม ีเจตสกิ เกดิ ขึน้ รว่ม ดว้ย มาก นอ้ย ตา่งๆ  กนั  

และ เป็น เจตสิก ต่าง ประเภท กัน  จึง ทำให้ จิต ต่าง กัน เป็น  ๘๙  หรือ  

๑๒๑  ประเภท  โดย พิเศษ    จิต แต่ละ ประเภท นั้น ไม่ เหมือน กัน  

โดย รู้ อารมณ์ ต่าง กัน บ้าง  โดย ทำ กิจ ต่าง กัน บ้าง  โดย เจตสิก ที่ เกิด 

ร่วม ด้วย ต่าง กัน บ้าง  เช่น  จิต บาง ดวง มี สิ่ง ที่ ปรากฏ ทาง ตา เป็น 

อารมณ์  จิต บาง ดวง มี เสียง เป็น อารมณ์  เป็นต้น    จิต บาง ดวง 

ทำ กิจ เห็น  จิต บาง ดวงทำ กิจ ได้ยิน  เป็นต้น  จิต บาง ดวง มี โลภ 

เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย  จิต บาง ดวง มี โทส เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย  ดังนี้   

เป็นต้น

เมื่อ เวไนย สัตว์ ฟัง พระ อภิธรรม   ก็ พิจารณา สภาพ ปรมั ตถ ธรรม 

ที่ กำลัง ปรากฏด้วย ปัญญา ที่ ได้ อบรม สะสม มา แล้ว ใน อดีต   จึง 

รู้ ความ จริง ของ ปรมั ตถ ธรรม ใน ขณะ นั้น ได้  ด้วย เหตุ นี้ ใน ครั้ง 

พุทธกาล  เมื่อ พระบรม ศาสดา ทรง แสดง ธรรม จบ ลง  จึง มี ผู้ บรรล ุ

มคั ค ์ผล นพิพาน เปน็ จำนวน มาก  เพราะ ทา่น เหลา่ นัน้ ฟงั พระ ธรรม 

เข้าใจ และ พิจารณา รู้ ความ จริง ของ สภาพ ปรมั ตถ ธรรม ที่ กำลัง 
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ปรากฏ ใน ขณะ นัน้  เชน่  เมือ่ พระองค์ ทรง เทศนา วา่  จกัขุ วญิญาณ   

คือ  จิต ที่ ทำ กิจ เห็น นั้น ไม่ เที่ยง  ท่าน เหล่า นั้น ก็ มี สติสัมปชัญญะ  

รู้ สภาพ ลักษณะ ของ จิต ใน ขณะ ที่ กำลัง เห็น นั้น ได้ ถูก ต้องว่า เป็น 

สภาพ ธรรม ที่ เป็น นามธรรม  ไม่ใช่ ตัว ตน  ไม่ใช่ สัตว์  ไม่ใช่ บุคคล  

ใน ขณะ ที่ กำลัง ได้ยิน  ท่าน เหล่า นั้น ก็ มี สติสัมปชัญญะ   รู้ ลักษณะ 

ของ สภาพ ธรรม ใน ขณะ ที ่กำลงั ไดย้นิ นัน้  เมือ่ ปญัญา รู ้แจง้ ลกัษณะ 

ที่ ไม่ เที่ยง   เกิด ดับ เป็น ทุกข์ ของ ปรมั ตถ ธรรม ที่ ปรากฏ ใน ขณะ นั้น 

แล้ว  ก็ ละ คลาย ความ ยินดี เห็น ผิด ที่ ยึด ถือ ปรมั ตถ ธรรม เหล่า นั้น 

ว่า เป็น ตัว ตน  เที่ยง  และ เป็นสุข  ฉะนั้น  พึง เข้าใจ ให้ ถูก ต้อง ว่า  

พระ ธรรม ที่ พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง ตรัสรู้ และ ทรง เทศนา สั่ง สอน   ซึ่ง 

ได้ รวบรวม บันทึก ไว้ เป็น พระ ไตรปิฎก นั้น   เป็น เรื่อง ความ จริง ของ 

สภาพ ธรรม ทัง้ ปวง    เมือ่ ศกึษา และ เขา้ ใจ ปรม ัตถ ธรรม แลว้   ก ็ควร 

พจิารณา ปรมั ตถ ธรรม ที ่กำลงั ปรากฏ  เพือ่ รู ้แจง้ ลกัษณะ ความ จรงิ 

ของ ปรม ัตถ ธรรม ที ่กำลงั ปรากฏ นัน้  จงึ จะ ละ ความ สงสยั และ ความ 

ไม่รู้ ใน สภาพ ลักษณะ ของ ปรมั ตถ ธรรม ได้ อย่าง แท้จริง

การ ศึกษา เพื่อ ให้ เข้า ใจ ปรมั ตถ ธรรม นั้น  จะ ต้อง พิจารณา ถึง 

เหตุผล จึง จะ เข้าใจ ได้ แจ่ม แจ้ง  เช่น  จะ ต้อง รู้ ว่า สภาพ ที่ เห็น กับ 

สภาพ ที่ ได้ยิน นั้น เหมือน กัน หรือ ไม่  ถ้า เหมือน กัน  เหมือน กัน 

อย่างไร  ถ้า ไม่ เหมือน  ไม่ เหมือน กัน อย่างไร    สภาพ เห็น และ 

สภาพ ได้ยิน เป็น จิต ปรมัตถ์ ก็ จริง  แต่ ไม่ใช่ จิต เดียวกัน  เพราะ เหต ุ

ปัจจัย ที่ ทำให้ เกิด ต่าง กัน  จิต เห็น นั้น ต้อง อาศัย สิ่ง ที่ ปรากฏ ทาง 
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ตาก ระ ทบ กับ จักขุ ปสาท เป็น ปัจจัยจึง จะ เกิด ได้  ส่วน จิต ได้ยิน ต้อง 

อาศัย เสียง กระทบ กับ โสต ปสาท เป็น ปัจจัย จึง จะ เกิด ได้  จิต เห็น 

และ จิต ได้ยิน มี กิจต่าง กัน   และ เกิด จาก ปัจจัย ต่าง กัน

รูป ปรมัตถ์

รูป ปรมัตถ์ เป็น สภาพ ธรรม ที่ ไม่รู้ อารมณ์1  มี ปัจจัย ปรุง แต่ง 

จึง เกิด ขึ้น และ ดับ ไป เช่น เดียว กับ จิต และ เจตสิก

รูป ปรมัตถ์ มี  ๒๘  รูป  หรือ  ๒๘  ประเภท  และ มี ความ หมาย  

ไม ่เหมอืน ที ่เขา้ใจ กนั วา่  โตะ๊ เปน็ รปู หนึง่  เกา้อี ้เปน็ รปู หนึง่  หนงัสอื 

เป็น รูป หนึ่ง  ดังนี้ เป็นต้น    ใน รูป ปรมัตถ์  ๒๘  ประเภท นั้น  มี รูป 

ที่ จิต รู้ ได้ ทาง ตา  คือ  มอง เห็น ได้ เพียง รูป เดียว  คือ  สิ่ง ที่ ปรากฏ 

ทาง ตา เท่านั้น  ส่วน อีก  ๒๗  รูป นั้น  จิต เห็น ไม่ ได้   แต่ รู้ ได้ ทาง 

อื่น ตาม ประเภท ของ รู ปนั้นๆ  เช่น  เสียง รู้ ได้ ทาง หู  เป็นต้น

ถึง แม้ว่า จะ เห็น จิต และ เจตสิก ด้วย ตา ไม่ ได้ เช่น เดียว กับ รูป  ๒๗  

รูป   ที่ มอง ไม่ เห็น  แต่ จิต และ เจตสิก ก็ ไม่ใช่ รูป ปรมัตถ์   เพราะ จิต 

และ เจตสกิ เปน็ ปรม ัตถ ธรรม ที ่รู ้อารมณ ์ สว่น รปู เปน็ ปรม ัตถ ธรรม ที ่

ไม่รู้ อารมณ์    รูป ปรมัตถ์ เป็น สังขาร ธรรม  มี ปัจจัย ปรุง แต่ง จึง เกิด 

ขึ้น  รูปๆ หนึ่ง อาศัย รูป อื่น เกิด ขึ้น  ฉะนั้น  จะ มี รูป เกิด ขึ้น เพียง รูป 

1  ธรรมสังคณีปกรณ์  รูปกัณฑ์  ข้อ  ๕๐๓
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เดยีว ไม ่ได ้ ตอ้ง ม ีรปู ที ่เกดิ พรอ้ม กนั   และ อาศยั กนั เกดิ ขึน้ หลาย รปู 

รวม กัน เป็น  ๑  กลุ่ม เล็กๆ  ซึ่ง แยก ออก จาก กัน ไม่ ได้ เลย  ภาษา 

บาลี เรียก ว่า  ๑  กลาป

รูป เป็น สภาพ ธรรม ที่ เล็ก ละเอียด มาก  เกิด ขึ้น และ ดับ ไป อย่าง 

รวดเร็ว อยู่ ตลอด เวลา  รูป กลาป หนึ่ง ที่ เกิด ขึ้น จะ ดับ ไป เมื่อ จิต เกิด 

ดับ  ๑๗  ขณะ  ซึ่ง เป็น ไป อย่าง รวดเร็ว มาก  เพราะ จิต ที่ เห็น และ 

จิต ที่ ได้ยิน ขณะ นี้  ซึ่ง ปรากฏ เสมือน ว่า พร้อม กัน นั้น ก็ เกิด ดับ ห่าง 

ไกล กัน เกิน กว่า  ๑๗  ขณะ จิต  ฉะนั้น  รูป ที่ เกิด พร้อม กับ จิต ที่ 

เห็น ก็ ดับ ไป ก่อน ที่ จิต ได้ยิน จะ เกิด ขึ้น

รูป แต่ละ รูป เล็ก ละเอียด มาก  ซึ่ง เมื่อ แตก ย่อย   รูป ที่ เกิด ดับ 

 รวม กัน อยู่ ออก จน ละเอียด ยิบ  จน แยก ต่อ ไป ไม่ ได้ อีก แล้ว นั้น  ใน 

กลุ่ม ของ รูป  (กลาป หนึ่ง)  ที่ เล็ก ที่สุด ที่ แยก อีก ไม่ ได้ เลย นั้น   

ก็ มี รูป รวม กัน อย่าง น้อย ที่สุด  ๘  รูป  เรียก ว่า  อ วิ นิพ โภค 

รูป  ๘  คือ

มหาภูต รูป  (รูป ที่ เป็น ใหญ่ เป็น ประธาน)  ๔  ได้แก่

ปฐวี (ธาตุ ดิน) เป็น รูป ที่ อ่อน หรือ แข็ง  ๑  รูป

อา โป (ธาตุ น้ำ) เป็น รูป ที่ เอิบ อาบ หรือ เกาะ กุม  ๑  รูป

เตโช (ธาตุ ไฟ) เป็น รูป ที่ ร้อน หรือ เย็น  ๑  รูป

วาโย (ธาตุ ลม) เป็น รูป ที่ ไหว หรือ ตึง  ๑  รูป
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มหาภูต รูป  ๔  นี้ ต่าง อาศัย กัน เกิด ขึ้น  จึง แยก กัน ไม่ ได้ เลย  

และ มหาภูต รูป  ๔  นี้ เป็น ปัจจัย  โดย เป็น ที่ อาศัย เกิด ของ รูป อีก  

๔  รูป ที่ เกิด ร่วม กับ มหาภูต รูป ใน กลาป เดียวกัน  คือ

วัณ โณ (แสง สี) เป็น รูป ที่ ปรากฏ ทาง ตา  ๑  รูป

คัน โธ (กลิ่น) เป็น รูป ที่ ปรากฏ ทาง จมูก  ๑  รูป

รโส (รส) เป็น รูป ที่ ปรากฏ ทาง ลิ้น  ๑  รูป

โอชา (อาหาร) เป็น รูป ที่ เป็น ปัจจัย ให้ เกิด รูป  ๑  รูป

รูป  ๘  รูป นี้ แยก กัน ไม่ ได้ เลย  เป็นก ลุ่ม ของ รูป ที่ เล็ก ที่สุด ที่ 

เกิด พร้อม กัน   และ ดับ พร้อม กัน อย่าง รวดเร็ว  จะ มี แต่ มหาภูต รูป  

๔  โดย ไม่มี  อุ ปา ทาย รูป  (รูป ที่ อาศัย มหาภูต รูป เกิด)  ๔  รูป นี้  

ไม่ ได้ เลย  

มหาภูต รูป  ๔  เป็น ปัจจัย   โดย เป็น ท่ี อาศัย ของ อุ ปา ทาย รูป ท่ี 

เกิด ร่วม กัน ใน กลาป เดียวกัน  แต่ แม้ว่า อุ ปา ทาย รูป จะ เกิด พร้อม กับ 

มหาภูต รูป ใน กลาป เดียวกัน  แต่ อุ ปา ทาย รูป ก็ ไม่ ได้ เป็น ปัจจัย 

ให้ มหาภูต รูป เกิด  ฉะนั้น  มหาภูต รูป  ๔  จึง เกิด พร้อม กับ  

อุ ปา ทาย รูป  โดย มหาภูต รูป เป็น ปัจจัย  คือ   เป็น ที่ อาศัย 

ของอุ ปา ทาย รูป  และ อุ ปา ทาย รูป เกิด พร้อม กับ มหาภูต รูป   

โดย อาศัย มหาภูต รูป   แต่ ไม่ ได้ เป็น ปัจจัย ให้ มหาภูต รูป เกิด
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รูป ทั้งหมด มี  ๒๘  รูป  เป็น มหาภูต รูป  ๔  เป็น อุ ปา ทาย รูป  

๒๔  เมื่อ มหาภูต รูป  ๔  ไม่ เกิด  อุ ปา ทาย รูป  ๒๔  ก็ มี ไม่ ได้ เลย

การ กลา่ว ถงึ รปู  ๒๘  รปู นัน้ กลา่ว ได ้หลาย นยั  แต ่จะ ขอ กลา่ว โดย 

นัย ที่ สัมพันธ์ กัน  เพื่อ สะดวก แก่ การ เข้าใจ และ การ จำ ดังนี้  คือ

กลุ่ม ของ รูป แต่ละ กลุ่ม  หรือ แต่ละ กลาปนั้น  เมื่อ เกิด ขึ้น 

แล้ว ยัง ไม่ ดับ ไป ทันที  สภาว รูป  (รูป ที่ มี ลักษณะ เฉพาะ ของ ตน)  

มีอายุ เท่ากับ จิต เกิด ดับ  ๑๗  ขณะ

เมื่อ รูป เกิด ขึ้น ขณะ แรก นั้น เป็น อุป จย รูป  ๑

ขณะ ที่ รูป เจริญ ขึ้น เป็น สันตติ รูป  ๑

ขณะ ที่ รูป เสื่อม ลง เป็น ชร ตา รูป  ๑

ขณะ ที่ รูป ดับ เป็น อนิจ จ ตา รูป  ๑

รวม เป็น  ลัก ขณ รูป  ๔

ลัก ขณ รูป  ๔  นี้ เป็น  อสภ าว รูป  คือ  เป็น รูป ที่ ไม่มี สภาวะ 

ตา่ง หาก เฉพาะ ของ ตน  แต ่สภาว รปู ทกุ รปู นัน้ ยอ่ม ม ีลกัษณะ ที ่ตา่ง 

กัน เป็น  ๔  ลักษณะ  คือ  ขณะ ที่ รูป เกิด ขึ้น ไม่ใช่ ขณะ ที่ รูป เจริญ 

ขึ้น  และ ขณะ ที่ รูป เสื่อม ก็ ไม่ใช่ ขณะ ที่ กำลัง เจริญ  และ ขณะ ที่ ดับ  

ก ็ไมใ่ช ่ขณะ ที ่เสือ่ม    กลา่ว ได ้วา่   อปุ จย รปู และ สนัตต ิรปู   คอื   ขณะ 

ที่ เกิด แล้ว ยัง ไม่ ดับ  ส่วน ชร ตา รูป และ อนิจ จ ตา รูป นั้น  คือ  ขณะ ที่ 

ใกล้ จะ ดับ และ ขณะ ดับ
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รวม อ วิ นิพ โภค รูป  ๘  +  ลัก ขณ รูป  ๔  เป็น  ๑๒  รูป 

นอกจาก นั้น ยัง มี

ปริ จ เฉท รูป  คือ  อา กาสรู ป  ซึ่ง คั่น อยู่ ระหว่าง กลาป ทุกๆ  

กลาป  ทำให้ รูป แต่ละ กลาป ไม่ ติด กัน  ไม่ ว่า รูป จะ ปรากฏ เล็ก ใหญ่ 

ขนาด ใด ก็ตาม  ให้ ทราบ ว่า มี อา กาสรู ป คั่น อยู่ ระหว่าง ทุกๆ  กลาป 

อยา่ง ละเอยีด ทีส่ดุ  ทำให ้รปู แตล่ะ กลาป แยก ออก จาก กนั ได ้  ถา้ ไม ่ม ี 

ปริ จ เฉท รูป คั่น แต่ละ กลาป  รูป ทั้ง หลาย ก็ ติด กัน หมด   แตกแยก 

กระจัดกระจาย ออก ไม่ ได้ เลย    แต่ แม้ รูป ที่ ปรากฏ ว่า ใหญ่ โต ก็ 

สามารถ แตก ย่อย ออก ได้ อย่าง ละเอียด ที่สุด นั้น   ก็ เพราะ มี อา กาส 

ธาตุ  คือ  ปริ จ เฉท รูป คั่น อยู่ ทุกๆ  กลาป นั่นเอง  ฉะ นั้น   ปริ จ เฉท 

รูป จึง เป็นอสภ าว รูป อีก รูป หนึ่ง  ซึ่ง ไม่มี ลักษณะ เฉพาะ ของ ตน 

ที่ เกิด ขึ้น ต่าง หาก  แต่ เกิด คั่น อยู่ ระหว่าง กลาป ต่างๆ  ที่ เกิด ขึ้น 

พร้อมๆ  กัน นั่นเอง

รวม อ วิ นิพ โภค รูป  ๘  +  ลัก ขณ รูป  ๔  +  ปริ จ เฉท รูป  ๑  

เป็น  ๑๓  รูป

ไม่ ว่า รูป จะ เกิด ที่ ใด  ภพ ภูมิ ใด ก็ตาม  จะ เป็น รูป ที่ มี ใจ ครอง   

(อุ ปา ทิน นก รูป)  หรือ รูป ไม่มี ใจ ครอง  (อนุ ปา ทิน นก รูป)  ก็ตาม   

จะ ปราศจาก รูป  ๑๓  รูป นี้ ไม่ ได้ เลย

สว่น รปู ที ่ม ีใจ ครอง  ซึง่ เปน็ รปู ของ สตัว ์ บคุคล ตา่งๆ  ใน ภพ ภมู ิ 

ที ่ม ีขนัธ ์ ๕  นัน้  ม ีปสาท รปู ซึง่ เกดิ จาก กรรม เปน็ สมฏุฐาน  (ปจัจยั)  

ดังนี้  คือ
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จักขุ ปสาท รูป เป็น รูป ท่ี กระทบ กับ ส่ิง ท่ี ปรากฏ ทาง ตา ได้  

  ๑  รูป

โสต ปสาท รูป เป็น รูป ที่ กระทบ กับ เสียง ได้  ๑  รูป

ฆาน ปสาท รูป เป็น รูป ที่ กระทบ กับ กลิ่น ได้  ๑  รูป

ชิวหา ปสาท รูป เป็น รูป ที่ กระทบ กับ รส ได้  ๑  รูป

กาย ปสาท รูป เปน็ รปู ที ่กระทบ กบั เยน็  รอ้น  (ธาต ุไฟ)  ๑  อ่อน   

  แข็ง  (ธาตุ ดิน)  ๑  ตึง  ไหว  (ธาตุ ลม)  ๑

รวม อ วิ นิพ โภค รูป  ๘  +  ลัก ขณ รูป  ๔  +  ปริ จ เฉท รูป  ๑  

+  ปสาท รูป  ๕  เป็น  ๑๘  รูป

รปู ที ่ม ีใจ ครอง   คอื   ม ีจติ เกดิ กบั รปูนัน้  ใน ภมู ิที ่ม ีขนัธ ์ ๕  จติ ทกุ 

ขณะ จะ ต้อง เกิด ที่ รูป ตาม ประเภท ของ จิต นั้นๆ  คือ  จักขุ วิญญาณ 

ทำ กจิ เหน็ เกดิ ที ่จกัข ุปสาท รปู  โสต วญิญาณ ทำ กจิ ไดย้นิ เกดิ ที ่โสต 

ปสาท รูป  ฆาน วิญญาณ ทำ กิจ ดม กลิ่น เกิด ที่ ฆาน ปสาท รูป  ชิวหา 

วิญญาณ ทำ กิจ ลิ้ม รส เกิด ที่ ชิวหา ปสาท รูป  กาย วิญญาณ ทำ กิจ รู้ 

โผฏฐัพพะ  (ธาตุ ดิน  ไฟ  ลม)  เกิด ที่ กาย ปสาท รูป

จิต อื่นๆ  (ใน ภูมิ ที่ มี ขันธ์  ๕)  นอกจาก นี้ เกิด ที่ รูปๆ  หนึ่ง  

เรียก ว่า  หทย รูป  เพราะ เป็น รูป ซึ่ง เป็น ที่ เกิด ของ จิต  ฉะนั้น  

วัตถุ รูป ซึ่ง เป็น ที่ เกิด ของ จิต จึง มี  ๖  รูป
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รวม อ วิ นิพ โภค รูป  ๘  +  ลัก ขณ รูป  ๔  +ปริ จ เฉท รูป  ๑  

+  ปสาท รูป  ๕  +  หทย รูป  ๑  เป็น  ๑๙  รูป

รูป ที่ เกิด จาก กรรม เป็น สมุฏฐาน ทุกๆ  กลาป  จะ ต้อง มีชี วิ ติ น 

ท ริย รูปเกิด ร่วม ด้วย ทุก กลาป  ชี วิ ติ นท ริย รูป รักษา รูป ที่ เกิด ร่วม 

กัน ใน กลาป หนึ่งๆ  ให้ เป็น รูป ที่ ดำรง ชีวิต  ฉะนั้น  รูป ของ สัตว์ 

บุคคล ที่ ดำรง ชีวิต จึง ต่าง กับ รูป ทั้ง หลาย ที่ ไม่มี ใจ ครอง

รวม อ วิ นิพ โภค รูป  ๘  +  ลัก ขณ รูป  ๔  +  ปริ จ เฉท รูป  ๑  

+  ปสาท รูป  ๕  +  หทย รูป  ๑  ชี วิ ติ นท ริย รูป  ๑  เป็น  ๒๐  

รูป

การ ที่ สัตว์ บุคคล ทั้ง หลาย โดย ทั่วไป ต่าง กัน เป็น หญิง และ ชาย 

นั้น เพราะ ภาว รูป  ๒  คือ

อิตถี ภาว รูป  เป็น รูป ที่ ซึมซาบ อยู่ ทั่ว กาย  ทำให้ ปรากฏ เป็น 

ทรวดทรง  สัณฐาน  อาการ  กิริยา  ท่าทาง ของ เพศ หญิง

ปุ ริ สภาว รูป  เป็น รูป ที่ ซึมซาบ อยู่ ทั่ว กาย  ทำให้ ปรากฏ เป็น 

ทรวดทรง  สัณฐาน  อาการ  กิริยา  ท่าทาง ของ เพศ ชาย

ใน แตล่ะ บคุคล จะ ม ีภาว รปู หนึง่ ภาว รปู ใด  คอื  อติถ ีภาว รปู  หรอื  

ปุ ริ สภาว รูป เพียง รูป เดียว เท่านั้น  และ บาง บุคคล ก็ ไม่มี ภาว รูป เลย    

เช่น  พรหม บุคคล ใน พรหม โลก  และ ผู้ ที่ เป็นก ระ เทย
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รวม อ วิ นิพ โภค รูป  ๘  +  ลัก ขณ รูป  ๔  +  ปริ จ เฉท รูป  

๑  +  ปสาท รูป  ๕  +  หทย รูป  ๑  +  ชี วิ ติ นท ริย รูป  ๑  +   

ภาว รูป  ๒  เป็น  ๒๒  รูป

การ ที ่รปู ของ สตัว ์บคุคล ทัง้ หลาย เคลือ่นไหว ไป ได ้เพราะ ม ีจติ นัน้  

ก็ จะ ต้อง มี รูป ที่ เกิด จาก จิต เป็น สมุฏฐาน ด้วย  เพราะ ถ้า มี เพียง รูป 

ที่ เกิด จาก กรรม เท่านั้น  จะ เคลื่อนไหว ไป มา ทำ กิจ ธุระ ใดๆ  ไม่ ได้ 

เลย  การ ที่ รูป ร่างกาย จะ เคลื่อนไหว ทำ กิจการ งาน ต่างๆ  ได้ นั้น  

จะ ต้อง มีวิการ รูป  ๓  รูป  คือ

ลห ุตา รปู  เปน็ ภาวะ ที ่เบา  ไม ่หนกั ของ รปู  อปุมา เหมอืนอาการ 

ของ คน ไม่มี โรค

มุทุตา รูป  เป็น ภาวะ ที่ อ่อน  ไม่ กระด้าง ของ รูป  อุปมา เหมือน  

หนัง ที่ ขยำ ไว้ ดีแล้ว

กัมมัญญ ตา รูป  เป็น ภาวะ ที่ ควร แก่ การ งาน ของ รูป  อุปมา 

เหมือนทองคำ ที่ หลอม ไว้ ดีแล้ว

วิการ รูป  ๓  รูป นี้ เป็น อสภ าว รูป  เป็น รูป ที่ ไม่มี สภาวะ ต่าง หาก 

เฉพาะ ของ ตน  เป็น อาการ วิการ ของ มหาภูต รูป   คือ   เบา  อ่อน  

และ ควร แก่ การ งาน

วิการ รูป  ๓  เป็น รูป ที่ เกิด ภายใน สัตว์ บุคคล เท่านั้น  รูป ที่ ไม่มี 

ใจ ครอง ไม่มี วิการ รูป  ๓  เลย  และ วิการ รูป  ๓  นี้ ไม่ แยก กัน เลย  
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ใน กลาป ใด มี ลหุ ตา รูป  กลาป นั้น ก็ มี มุทุตา รูป   และ กัมมัญญ ตา รูป 

ดว้ย    นอกจาก นัน้  เมือ่ จติ ตอ้งการ เคลือ่นไหว สว่น หนึง่ สว่น ใดของ 

ร่างกาย  ร่างกาย ส่วน นั้น จะ ต้อง มี วิการ รูป ที่ เกิด จาก อุตุ  (ความ 

สม่ำเสมอ ของ ธาตุ เย็น ร้อน)  เป็น สมุฏฐาน   และ มี วิการ รูป ที่ เกิด 

จาก อาหาร  (โอชา รูป)  เป็น สมุฏฐาน ด้วย  มิ ฉะนั้น แล้ว  แม้ 

จิต ต้องการ จะ เคลื่อนไหว  รูป ก็ เคลื่อนไหว ไม่ ได้  เช่น  ผู้ ที่ เป็น 

อัมพาต หรือ เคล็ด ขัดยอก  กระ ปลก กระ เปลี้ย  เป็นต้น

รวม อ วิ นิพ โภค รูป  ๘  +  ลัก ขณ รูป  ๔  +  ปริ จ เฉท รูป  ๑  +  

ปสาท รูป  ๕  +  หทย รูป  ๑  +  ชี วิ ติ นท ริย รูป  ๑  +  ภาว รูป  ๒ 

+  วิการ รูป  ๓  เป็น  ๒๕  รูป

รูป ที่ มี ใจ ครอง นั้น  เมื่อ จิต ต้องการ ให้ รูป เป็น ไป ตาม ความ 

ประสงค์ ของ จิต ขณะ ใด  ขณะ นั้น จิต เป็น สมุฏฐาน ให้  กาย วิญญัติ 

รูป  คือ  อาการ พิเศษ ที่ มี ความ หมาย   หรือ มี อาการ เป็น ไป ของ รูป 

ตาม ที่ จิต รู้ ใน อาการ นั้น ทาง ตา  หรือ ทาง หน้า  หรือ ท่าทาง  เช่น  

ถลึงตา  ยิ้ม เยาะ  เหยียด หยาม  หรือ ห้าม ปราม  เป็นต้น    เมื่อ 

จิต ไม่ ต้องการ ให้ รูป แสดง ความ หมาย   หรือ มี อาการ เจาะจง เป็น 

ไป ตาม ความ ประสงค์ ของ จิต  กาย วิญญัติ รูป ก็ ไม่ เกิด

ขณะ ใด ที่ จิต เป็น ปัจจัย ให้ เกิด เสียง ทาง วาจา  ซึ่ง เป็นการ พูด  

การ เปล่ง เสียง ให้ รู้ ความ หมาย  ขณะ นั้น จิต เป็น สมุฏฐาน  คือ    

เปน็ ปจัจยั ใหว้จ ีวญิญตั ิรปูเกดิ ขึน้   กระทบ ฐาน ที ่เกดิ ของ เสยีง ตา่งๆ  
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เชน่  รมิ ฝปีาก  เปน็ตน้    ถา้ วจ ีวญิญตั ิรปู ไม ่เกดิ  การ พดู  หรอืการ 

เปล่ง เสียง ต่างๆ  ก็ มี ไม่ ได้

กาย วิญญัติ รูป และ วจี วิญญัติ รูป เป็น อสภ าว รูป ที่ เกิด และ ดับ 

พร้อมกับ จิต

รวม อ วิ นิพ โภค รูป  ๘  +  ลัก ขณ รูป  ๔  +  ปริ จ เฉท รูป  ๑  

+  ปสาท รูป  ๕  +  หทย รูป  ๑  +  ชี วิ ติ นท ริย รูป  ๑  +  ภาว 

รูป  ๒  +  วิการ รูป  ๓  +  วิญญัติ รูป  ๒  เป็น  ๒๗  รูป

ใน บาง แห่ง จะ รวม วิการ รูป ๓ และ วิญญัติ รูป ๒ เป็น วิการ รูป  ๕

เสียง   หรือสัท ทรูป  ไม่ใช่ วจี วิญญัติ รูป  เสียง เป็น รูป ที่ กระทบ 

กับ โสต ปสาท รูป  เป็น ปัจจัย ให้ เกิด โสต วิญญาณ  เสียง บาง เสียง 

ก็ เกิด จาก จิต  และ บาง เสียง ก็ ไม่ ได้ เกิด จาก จิต  เช่น  เสียง ฟ้าร้อง  

เสียง ลม พายุ  เสียง เครื่องยนต์  เสียง กลอง  เสียง วิทยุ  เสียง 

โทรทัศน์  เป็นต้น

รวม อ วิ นิพ โภค รูป  ๘  +  ลัก ขณ รูป  ๔  +  ปริ จ เฉท รูป  ๑ 

+  ปสาท รูป  ๕  +  หทย รูป  ๑  +  ชี วิ ติ นท ริย รูป  ๑  +   

ภาว รูป  ๒  +  วิการ รูป  ๓  +  วิญญัติ รูป  ๒  +  สัท ทรูป  ๑  

เป็น  ๒๘  รูป

ใน บาง แห่ง แสดง จำนวน ของ รูป ต่าง กัน  เช่น  ใน อัฏฐ สาลินี   

รูป กัณฑ์  ปกิณณ กก ถา  แสดง รูป  ๒๕  คือ  รวม ธาตุ ดิน  ไฟ  



ปรมัตถธรรมสังเขป  43

ลม  เป็น โผฏฐัพ พาย ตนะ  (รูป ที่ กระทบ กาย ปสาท)  ๑  รูป  รวม 

กับ หทย รูป อีก  ๑  รูป  จึง เป็น รูป  ๒๖

เมื่อ รูปๆ  หนึ่ง เกิด ขึ้น จะ เกิด พร้อม กับ รูป อีก กี่ รูป  รวม กัน เป็น 

ก ลาป หนึ่งๆ  นั้น  ย่อม ต่าง กัน ไป ตาม ประเภท ของ รูป นั้นๆ  และ 

การ จำแนก รูป  ๒๘  รูป มี หลาย นัย  ซึ่ง จะ กล่าว ถึง พอ สมควร ใน  

ภาค ผนวก

นิพพาน ปรมัตถ์

ปรมั ตถ ธรรม อีก ประเภท หนึ่ง  คือ  นิพพาน ปรมัตถ์  พระ ผู้ มี  

พระ ภาค ตรัส เรียก ว่า นิพพาน เพราะ ออก จาก ตัณหา  คือ  วา นะ1

นิพพาน ปรมัตถ์ เป็น สภาพ ธรรม ที่ ดับ ทุกข์  จิต  เจตสิก  รูป  

เป็น ทุกข์ เพราะ ไม่ เที่ยง  เกิด ขึ้น แล้ว ดับ ไป    การ ที่ จะ ดับ ทุกข์ 

ได้ นั้น จะ ต้อง ดับ ตัณหา  เพราะ ตัณหา เป็น สมุทัย  เป็น เหตุ ให้ เกิด 

ทุกข์  เป็น สมุทัย ให้ เกิด ขันธ์  ซึ่ง ได้แก่  จิต  เจตสิก  รูป    การ 

ที่ จะ ดับ ตัณหา ได้ นั้น   ก็ ด้วย การ อบรม เจริญ ปัญญา จน รู้ แจ้ง ชัด ใน 

ลักษณะ เกิด ดับ ของ จิต  เจตสิก  รูป  แล้ว ละ คลาย ความ ยินดี ยึด 

มั่น เห็น ผิด ใน จิต  เจตสิก  รูป ได้ ด้วย     การ รู้ แจ้ง นิพพาน   ซึ่ง เป็น 

สภาพ ธรรม ที่ ดับ ตัณหา  ดับ ทุกข์  ดับ ขันธ์  นิพพาน จึง เป็น สภาพ 

ธรรม ที่ มี จริง  เป็น ปรมั ตถ ธรรม  เป็น สภาพ ธรรม ที่ รู้ แจ้ง ได้

1  อรรถกถา  ขุททกนิกาย  อิติวุตตกะ  ธาตุสูตร  ข้อ  ๒๒๒
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นิพพาน ปรมัตถ์  โดย ปริยาย แห่ง เหตุ มี  ๒  อย่าง1  คือ

สอุ ปาทิ เส สนิพ พาน ธาตุ  ๑

อนุ ปาทิ เส สนิพ พาน ธาตุ  ๑

คำ ว่า อุ ปา ทินี้เป็น ชื่อ ของ ขันธ์  ๕  คือ  จิต  เจตสิก  รูป   

สอุ ปาทิ เสสนิพพาน  คือ   ความ สิ้น ไป ของ กิเลส ทั้งหมด  แต่ ยัง 

มี ขันธ์ เกิด ดับ สืบ ต่อ อยู่  อนุ ปาทิ เส สนิพ พาน  คือ   การ ดับ ขันธ์ 

ทั้งหมด  เป็นการ ปรินิพพาน ของ พระ อรหันต์

คำ ว่า โดย ปริยาย แห่ง เหตุ  คือ  การ อ้าง ถึง มี ขันธ์ เหลือ และ ไม่มี 

ขันธ์ เหลือ  ซึ่ง เป็น เหตุ ใน การ บัญญัติ นิพพาน  ๒

เมื่อ พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง ตรัสรู้ ใต้ ร่ม พระ ศรีมหาโพธิ์   พระองค์ 

ทรง บรรลุ สอุ ปาทิ เส สนิพ พาน ธาตุ  กิเลส และ ธรรม  (ซึ่ง ได้แก่ จิต 

และ เจตสิก อื่นๆ)  ที่ เกิด ร่วม กับ กิเลส นั้น ดับ หมด สิ้น และ ไม่ เกิด อีก 

เลย  แต่ ยัง มี ขันธ์  คือ  จิต  เจตสิก  (ที่ ปราศจาก กิเลส)  และ รูป 

เกิด ดับ สืบ ต่อ อยู่    พระ ผู้ มี พระ ภาค ตรัส กะ ภิกษุ ทั้ง หลาย ว่า  ดูกร 

ภิกษุ ทั้ง หลาย  ก็ สอุ ปาทิ เส สนิพ พาน เป็น ไฉน  ภิกษุ ใน ธรรม วินัย 

นี้ เป็น พระ อรหันต ขีณาสพอยู่ จบ พรหมจรรย์  ทำ กิจ ที่ ควร ทำ เสร็จ 

แล้ว  ปลง ภาระ ลง ได้ แล้ว  มี ประโยชน์ ของ ตน อัน บรรลุ แล้ว  มี 

สังโยชน์ ใน ภพ สิ้น รอบ แล้ว  หลุด พ้น แล้ว  เพราะ รู้ โดย ชอบ  ภิกษุ 

1  ขุททกนิกาย  อิติวุตตกะ  ธาตุสูตร  ข้อ  ๒๒๒  และอรรถกถา



ปรมัตถธรรมสังเขป  45

นัน้ ยอ่ม เสวย อารมณ ์ทัง้ ที ่พงึ พอใจ และ ไม ่พงึ พอใจ  ยงั เสวย สขุ และ 

ทกุข ์อยู ่เพราะ ความ ที ่อนิทรยี ์ ๕  เหลา่ ใด เปน็ ธรรมชาต ิไม ่บบุ สลาย  

อนิทรยี ์ ๕  เหลา่ นัน้ ของ เธอ ยงั ตัง้ อยู ่นัน่ เทยีว    ดกูร ภกิษ ุทัง้ หลาย  

ความ สิ้น ไป แห่ง ราคะ  ความ สิ้น ไป แห่ง โทสะ  ความ สิ้น ไป แห่ง 

โมหะ ของ ภิกษุนั้น  นี้ เรา เรียก ว่า  สอุ ปาทิ เส สนิพ พาน ธาตุ1

อนุ ปาทิ เส สนิพ พาน  คือ  นิพพาน ที่ ไม่มี ขันธ์ เหลือ   เมื่อ  

พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง ดับ ขัน ธ ปรินิพพาน ระหว่าง ไม้ สาละ คู่  เป็น 

อนุ ปาทิ เส สนิพ พาน2   ดับ ขันธ์ หมด สิ้น โดย รอบ  ดับ สนิท ซึ่ง ภพ 

 ทั้ง หลาย โดย ประการ ทั้ง ปวง  ดับจิต  เจตสิก  รูป  ทั้งหมด  ไม่มี 

การ เกิด อีก เลย

พระ โสดาบัน  พระ สก ทา คามี  พระ อนาคามี  เป็น พระ เสกข 

บคุคล  เพราะ ยงั ตอ้ง ศกึษา เจรญิ ธรรม ยิง่ๆ ขึน้ เพือ่ ดบั กเิลส ที ่เหลอื 

อยู่ ให้ หมด ไป   ส่วน พระ อรหันต์ เป็น พระ อเสกข บุคคล  เพราะ 

ดับ กิเลส ทั้งหมด เป็น สมุจ เฉท ได้ แล้ว  ไม่ ต้อง ศึกษา เพื่อ ดับ กิเลส 

อีก3

นิพพาน ปรมัตถ์  ว่า โดย ความ แตก ต่าง แห่ง อาการ  มี  ๓  อย่าง  

คือ

1  ขุททกนิกาย  อิติวุตตกะ  ธาตุสูตร  ข้อ  ๒๒๒  และอรรถกถา

2  ทีฆนิกาย  ปาฏิกวรรค  ปาสาทิกสูตร  ข้อ  ๑๒๐

3  ขุททกนิกาย  จูฬนิทเทส  อชิตมาณวกปัญหานิทเทส  ข้อ  ๙๒
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สุญ ญ ตะ ๑

อ นิมิต ตะ ๑

อัป ปณิ หิต ะ ๑

พระ นิพพาน  ชื่อ ว่า  สุญ ญ ตะ  เพราะ เป็น สภาพ สูญ จาก สังขาร 

ทั้ง ปวง  ชื่อ ว่า  อ นิมิต ตะ  เพราะ ไม่มี นิมิต   คือ   สังขาร ทั้ง ปวง  

ชื่อ ว่า  อัป ปณิ หิต ะ  เพราะ ไม่มี ที่ ตั้ง   คือ   สังขาร ทั้ง ปวง

เมื่อ บุคคล มนสิการ สภาพ ธรรม โดย เป็น สภาพ ไม่ เที่ยง   ย่อม 

หลุด พ้น ไป  (คือ   รู้ แจ้ง อริย สัจ จ ธรรม)  ด้วย อ นิ มิต ต วิโมกข์  เมื่อ 

มนสกิาร โดย สภาพ เปน็ ทกุข ์  ยอ่ม หลดุ พน้ ไป ดว้ย อปั ปณ ิหติ วโิมกข ์ 

เมื่อ มนสิการ โดย สภาพ เป็น อนัตตา   ย่อม หลุด พ้น ไป ด้วย สุญ ญต 

วิโมกข์

วิโมกข์  ๓  ย่อม มี ใน ขณะ ต่าง กัน ด้วย อาการ  ๔ 1  คือ

๑. ด้วย ความ เป็น ใหญ ่  บุคคล เมื่อ มนสิการ โดย ความ เป็น 

สภาพ ไม่ เที่ยง  อ นิ มิต ต วิโมกข์ ย่อม เป็น ใหญ่  เมื่อ มนสิการ โดย 

ความ เป็น ทุกข์  อัป ปณิ หิต วิโมกข์ ย่อม เป็น ใหญ่  เมื่อ มนสิการ 

โดย ความ เป็น อนัตตา  สุญ ญต วิโมกข์ ย่อม เป็น ใหญ่

๒. ด้วย ความ ตั้ง มั่น  บุคคล เมื่อ มนสิการ โดย ความ เป็น สภาพ 

ไม่ เที่ยง  ย่อม ตั้ง จิต ไว้ มั่น ด้วย สามารถ แห่ งอ นิ มิต ต วิโมกข์  เมื่อ 

1  ขุททกนิกาย  ปฏิสัมภิทามรรค  วิโมกขกถา  ข้อ  ๕๐๙
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มนสิการ โดย ความ เป็น ทุกข์   ย่อม ตั้ง จิต ไว้ มั่น ด้วย สามารถ แห่ ง 

อปัปณ ิหติ วโิมกข ์ เมือ่ มนสกิาร โดย ความ เปน็ อนตัตา   ยอ่ม ตัง้ จติไว ้

มั่น ด้วย สามารถ แห่ง สุญ ญต วิโมกข์

๓. ด้วย ความ น้อม จิต ไป  บุคคล เมื่อ มนสิการ โดย ความ เป็น 

สภาพ ไม่ เที่ยง   ย่อม น้อม จิต ไป ด้วย สามารถ แห่ งอ นิ มิต ต วิโมกข์  

เมื่อ มนสิการ โดย ความ เป็น ทุกข์   ย่อม น้อม จิต ไป ด้วย สามารถ แห่ ง 

อัปปณิ หิต วิโมกข์  เมื่อ มนสิการ โดย ความ เป็น อนัตตา  ย่อม น้อม 

จิต ไป ด้วย สามารถ แห่ง สุญ ญต วิโมกข์

๔.  ด้วย ความ นำ ออก ไป  บุคคล เมื่อ มนสิการ โดย ความ เป็น 

สภาพ ไม่ เที่ยง   ย่อม นำ จิต ออก ไป สู่ นิพพาน   อัน เป็น ที่ ดับ ด้วย 

สามารถ แห ่งอ น ิมติ ต วโิมกข ์   เมือ่ มนสกิาร โดย ความ เปน็ ทกุข ์  ยอ่ม 

นำ จิต ออก ไป สู่ นิพพาน   อัน เป็น ที่ ดับ ด้วย สามารถ แห่ งอัปปณิ หติ 

วิโมกข์  เมื่อ มนสิการ โดย ความ เป็น อนัตตา   ย่อม นำ จิต ออก ไป สู่ 

นิพพาน   อัน เป็น ที่ ดับ ด้วย สามารถ แห่ง สุญ ญต วิโมกข์

สง เคราะห์ ปรมั ตถ ธรรม  ๔

จิต  เจตสิก  รูป  นิพพาน  เป็น ปรมั ตถ ธรรม  เป็น สภาพ ธรรม 

ที่ มี จริง  ที่ รู้ ว่า จิต  เจตสิก  รูป  เป็น สภาพ ธรรม ที่ มี จริง เพราะ  จิต  

เจตสิก  รูป  เกิด ดับ สืบ ต่อ กัน  จึง ปรากฏ ให้ รู้ ได้  เช่น  ขณะ ที่ เห็น 

รูป  ได้ยิน เสียง  และ คิด นึก  เป็นต้น    จิต เกิด ดับ สืบ ต่อ กัน ทำ 

กิจการ งาน ต่างๆ  เช่น  จิต บาง ดวง เห็น สี  บาง ดวง ได้ยิน เสียง  
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บาง ดวง คิด นึก  เป็นต้น    ทัง้นี้ ตาม ประเภท ของ จติ และ เหต ุปจัจยั 

ที่ ทำให้ เกิด จิ ตนั้นๆ  การ เกิด ดับ สืบ ต่อ กัน ของ จิต  เจตสิก  รูป นั้น  

เป็น ไป อย่าง รวดเร็ว มาก จน ทำให้ ไม่ เห็น การ เกิด ดับ  ทำให้ เข้าใจ 

ว่า รูป ค่อยๆ  เปลี่ยนแปลง ไป  และ ทำให้ เข้าใจ ว่า จิต นั้น เกิด เมื่อ 

คน หรือ สัตว์ เกิด    จิต นั้น ดับ เมื่อ คน หรือ สัตว์ ตาย  ถ้า ไม่ ศึกษา  

ไม่ พิจารณา  และ ไม่ อบรม เจริญ สติ และ ปัญญา ให้ รู้ ลักษณะ ของ จิต  

เจตสิก  รูป   ที่ กำลัง ปรากฏ  ก็ จะ ไม่รู้ ลักษณะ ของ นามธรรม และ 

รูป ธรรม  คือ  จิต  เจตสิก  รูป  ซึ่ง เกิด ดับ สืบ ต่อ กัน อยู่ ตลอด 

เวลา

สภาพ ธรรม ใด เกิด ขึ้น  สภาพ ธรรม นั้น ต้อง มี ปัจจัย ปรุง แต่ง 

ให้ เกิด ขึ้น  เมื่อ ไม่มี ปัจจัย ก็ ไม่ เกิด  ท่าน พระ สา รี บุตร เกิด ความ 

เลื่อมใส ใน คำ สอน ของ พระ ผู้ มี พระ ภาค  ก็ เพราะ ได้ เห็น ท่าน พระ 

อัส ส ชิ   ซึ่ง เป็น ภิกษุ รูป หนึ่ง ใน ภิกษุ ปัญจวัคคีย์    ท่าน พระ สา รี 

บุตร เห็น ท่าน พระ อัส ส ชิ มี ความ น่า เลื่อมใส เป็น อัน มาก   จึง ได้ ตาม 

ท่าน พระ อัส ส ชิ ไป  และ ถาม ท่าน พระ อัส ส ชิ ว่า   ใคร เป็น ศาสดา   

และ ศาสดา ของ ท่าน สอน ว่า อย่างไร    ท่าน พระ อัส ส ชิต อบ ว่า

เย  ธมฺ มา  เห ตุปปภ วา เตสํ  เหตุํ  ต ถาค โต  (อาห)

เตสญฺจ  โย  นิ โรโธ เอวํ วาที  มหา สมโณ ติฯ1

1  พระวินัยปิฎก  มหาวรรค  ภาค  ๑  มหาขันธกะ  ข้อ  ๖๕
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ธรรม เหล่า ใด เกิด แต่ เหตุ  พระ ตถาคต ทรง แสดง เหตุ แห่ง ธรรม 
เหล่า นั้น  และ ความ ดับ แห่ง ธรรม เหล่า นั้น  พระ มหา สมณะ ทรง 
สั่ง สอน อย่าง นี้

ถ้า พระ ผู้ มี พระ ภาค ไม่ ทรง แสดง ธรรม ที่ พระองค์ ทรง ตรัสรู้ 
พร้อม ทั้ง เหตุ ปัจจัย ของ ธร รม นั้นๆ  ก็ จะ ไม่มี ผู้ ใด รู้ ว่า ธรรม ใด เกิด 
จาก เหตุ ปัจจัย ใด    ไม่มี ผู้ ใด รู้ ว่า จิต ปรมัตถ์  เจตสิก ปรมัตถ์  รูป 
ปรมตัถ ์ แตล่ะ ประเภท นัน้ เกดิ ขึน้เพราะ ม ีธรรม ใด เปน็ ปจัจยั  พระ ผู ้
ม ีพระ ภาค ทรง ตรสัรู ้ธรรม ทัง้ ปวง  พระองค ์จงึ ได ้ทรง แสดง วา่ ธรรม 
ทั้ง หลาย ที่ เกิด ขึ้น นั้น มี เหตุ ปัจจัย ปรุง แต่ง ให้ เกิด จึง เกิด ขึ้น  และ 
ทรง แสดง เหตุ ปัจจัย ที่ ทำให้ เกิด ธรรม นั้นๆ  ธรรม ทั้ง ปวง ที่ เกิด ขึ้น 
นั้น จะ เกิด ขึ้น โดย ไม่มี ปัจจัย ไม่ ได้

ที่ กล่าว ว่า  คน เกิด  สัตว์ เกิด  เทวดา เกิด  เป็นต้น นั้น  คือ  จิต  
เจตสิก  รูป  เกิด นั่นเอง    เมื่อ จิต  เจตสิก  ประเภท หนึ่ง เกิด ขึ้น 
พร้อม กับ รูป ก็ บัญญัติ ว่า คน เกิด    เมื่อ จิต  เจตสิก  เกิด ขึ้น พร้อม 
กับ รูป ของ เทวดา ก็ บัญญัติ ว่า เทวดา เกิด  เป็นต้น    การ เกิด ของ 
คน  สัตว์  เทวดา  เป็นต้น นั้น  ต่าง กัน เพราะ เหตุ ปัจจัย ที่ ทำให้ 
เกดิ นัน้ ตา่ง กนั  เหตุ ปัจจัย ที่ ทำให้ เกิด นั้น มี มาก   และ สลับ ซับ ซ้อน 
มาก  แต่ ด้วย พระ สัพ พญัญตุ ญาณ ของ พระ ผู ้ม ีพระ ภาค ผูท้รง ตรสัรู ้
ธรรม ทั้ง ปวง  พร้อม ทั้ง เหตุ ปัจจัย ของ ธรรม ทั้ง ปวง นั้น   พระองค์ 
จึง ได้ ทรง แสดง ธรรม ตาม สภาพ ความ จริง ของ ธรรม แต่ละ ประเภท 
ว่า   ธรรม ใด เกิด ขึ้น  ธรรม นั้น มี ปัจจัย ทำให้ เกิด ขึ้น  ธรรม ที่ เกิด 
ขึ้น เป็น สังขาร ธรรม



50  ปรมัตถธรรมสังเขป

ที่ รู้ ได้ ว่า มี จิต  เจตสิก  รูป  ก็ เพราะ จิต  เจตสิก  รูป เกิด ขึ้น   
และ ที่ จิต  เจตสิก  รูป เกิด ขึ้น นั้น ก็ เพราะ มี ปัจจัย  จิต  เจตสิก  
และ รูป เป็น สังขาร ธรรม

พระ ธรรม คำ สอน ของ พระ ผู้ มี พระ ภาค นั้น  สมบูรณ์  พร้อม ทั้ง 
อรรถ และ พยญัชนะ    ธรรม ขอ้ ใด ที ่อาจ จะ ม ีผู ้เขา้ใจ ผดิ ได ้  พระองค ์
ก็ ทรง บัญญัติ คำ กำกับ ให้ ชัดเจน ยิ่ง ขึ้น  เพื่อ ไม่ ให้ ผู้ ใด เข้าใจ 
ความ หมาย ของ ธรรม ข้อ นั้น ผิด   เมื่อ พระองค์ ทรง บัญญัติ ว่า 
ธรรม ที่ เกิด ขึ้น มี ปัจจัย ทำให้ เกิด ขึ้น เป็น  สังขาร ธรรม  เพื่อ ไม่ ให้ 
ผู ้ใด เขา้ใจ ผดิ วา่ ธรรม ที ่เกดิ ขึน้ นัน้  เมือ่ เกดิ ขึน้ แลว้ ก ็ตัง้ อยู ่ตลอด ไป 
เรื่อยๆ  พระองค์ จึง ทรง บัญญัติ ว่า ธรรม ที่ เป็น สังขาร ธรรม  (ธรรม 
ที่ มี สภาพ ปรุง แต่ง)  นั้น เป็น สังขต ธรรม  (ธรรม ที่ ปรุง แต่ง แล้ว)      
สังขต ธรรม  คือ  ธรรม ที่ เกิด ขึ้น แล้ว ดับ ไป1  พระองค์ ทรง บัญญัติ 
คำ ว่า   สังขตธรรม   กับ คำ ว่า   สังขาร ธรรม  เพื่อ ให้ รู้ ว่า ธรรม ใด 
ที่ เกิด ขึ้น     ธรรม นั้น มี ปัจจัย ทำให้ เกิด ขึ้น  เมื่อ ปัจจัย ดับ  ธรรม ที่ 
เกิด ขึ้น เพราะ ปัจจัย นั้น ก็ ต้อง ดับ ไป    สังขต ธรรม   คือ   ธรรม ที่ เกิด 
ขึ้น แล้ว ดับ ไป  ฉะนั้น   สังขาร ธรรม   คือ   ธรรม ที่ มี ปัจจัย ปรุง แต่ง 
นั้น   จึง เป็น สังขต ธรรม2  จิต ปรมัตถ์  เจตสิก ปรมัตถ์  รูป ปรมัตถ์  

เป็น สังขาร ธรรม  เป็น สังขต ธรรม

1  อังคุตตรนิกาย  ติกนิบาต  จูฬวรรคที่  ๕  สังขตสูตร  ข้อ  ๔๘๖

2  ธรรมสังคณีปกรณ์  นิกเขปกัณฑ์  จูฬันตรทุกะ  ข้อ  ๗๐๒
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สพฺ เพ  สงฺ ขา รา  อนิจฺ จา ฯ สังขาร ทั้ง ปวง ไม่ เที่ยง

สพฺ เพ  สงฺ ขา รา  ทุกฺ ขา ฯ  สังขาร ทั้ง ปวง เป็น ทุกข์

สพฺ เพ  ธมฺ มา  อนตฺ ตา ฯ  ธรรม ทั้ง ปวง เป็น อนัตตา1

สังขาร ทั้ง ปวง ไม่ เที่ยง

สังขาร ธรรม ทั้งหมด ไม่ เที่ยง  ความ เสื่อม  ความ ไม่ เที่ยง ของ 

รปู ธรรม นัน้ พอ จะ ปรากฏ ให ้เหน็ ได ้ แต ่ความ ไม ่เทีย่ง ของ นามธรรม 

นั้น รู้ ยาก  ดัง ที่ พระ ผู้ มี พระ ภาค ตรัส กะ ภิกษุ ทั้ง หลาย  ณ  พระ 

 วิ หาร เชต วัน  อาราม ของ ท่าน อนาถบิณฑิ ก เศรษฐี ว่า

ดูกร   ภิกษุ ทั้ง หลาย  ปุถุชน ผู้ ไม่ ได้ สดับ จะ พึง เบื่อ หน่าย บ้าง  

คลาย กำหนัด บ้าง  หลุด พ้น บ้าง    ใน ร่างกาย อัน เป็น ท่ี ประชุม แห่ง 

มหาภูต ทั้ง  ๔  นี้  ข้อ นั้น เพราะ เหตุ ไร  เพราะ ว่า  ความ เจริญ  

ก็ ดี  ความ เสื่อม ก็ ดี  การ เกิด ก็ ดี  การ ตาย ก็ ดี  ของ ร่างกาย อัน 

เป็น ที่ ประชุม แห่ง มหาภูต ท้ัง  ๔  น้ี ย่อม ปรากฏ…  แต่ ปุถุชน ผู้ มิได้ 

สดับ  ไม่ อาจ จะ เบื่อ หน่าย  คลาย กำหนัด  หลุด พ้น ใน จิต เป็นต้น 

นั้น ได้ เลย    ข้อ นั้น เพราะ เหตุ ไร  เพราะ เหตุ ว่าจิต เป็นต้น นี้ อัน 

ปุถุชน ผู้ มิได้ สดับ รวบรัด ถือ ไว้ ด้วย ตัณหา  ยึดถือ ด้วย ทิฏฐิ ว่า นั่น 

ของ เรา  นั่น เป็น ตัว ตน ของ เรา  ดังนี้  ตลอด กาล ช้า นาน  ฯลฯ    

1  ขุททกนิกาย  มหานิทเทส  สุทธัฏฐกสุตตนิทเทส  ข้อ  ๑๓๑
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จิต เป็นต้น นั้น ดวง หนึ่ง เกิด ขึ้น  ดวง หนึ่ง ดับ ไปใน กลาง คืน และ ใน 

กลาง วัน1

แม้ว่า จิต  เจตสิก  รูป  จะ เกิด ดับ อยู่ ตลอด เวลา ก็ ยาก ที่ จะ รู้ และ 

เบื่อ หน่าย  ละ ความ ยินดี คลาย ความ ยึดถือ ใน นาม รูป ได้  การ ที่ จะ 

เบื่อ หน่าย  ละ ความ ยินดี  ความ ยึดถือ ใน นาม รูป นั้น ต้อง พิจารณา 

เห็น ด้วย ปัญญา  ดัง ที่ ได้ ทรง แสดง ไว้ ว่า

2สพฺ เพ  สงฺ ขา รา  อนิจฺ จา ติ ยทา  ปญฺญาย  ปสฺ สติ

อถ  นิพฺพินฺท ติ  ทุกฺ เข  เอส  มคฺ โค  วิ สุทฺธิ ยา ฯ

สพฺ เพ  สงฺ ขา รา  ทุกฺ ขา ติ  ยทา  ปญฺญาย  ปสฺ สติ

อถ  นิพฺพินฺท ติ  ทุกฺ เข  เอส  มคฺ โค  วิ สุทฺธิ ยา ฯ

สพฺ เพ  ธมฺ มา  อนตฺ ตา ติ  ยทา  ปญฺญาย  ปสฺ สติ

อถ  นิพฺพินฺท ติ  ทุกฺ เข  เอส  มคฺ โค  วิ สุทฺธิ ยา ฯ

เมื่อ ใด  บุคคล พิจารณา เห็น ด้วย ปัญญา ว่า  สังขาร ทั้ง ปวง  

ไม่ เที่ยง

เมื่อ นั้น  เขา ย่อม เบื่อ หน่าย ใน ทุกข์  นี้ เป็น ทาง แห่ง ความ 

บริสุทธิ์

1  สังยุตตนิกาย  อัสสุตวตาสูตรที่  ๒  ข้อ  ๒๓๕–๖

2  ขุททกนิกาย  คาถาธรรมบท  ข้อ  ๓๐



ปรมัตถธรรมสังเขป  53

เมื่อ ใด  บุคคล พิจารณา เห็น ด้วย ปัญญา ว่า  สังขาร ทั้ง ปวง  

เป็น ทุกข์

เมื่อ นั้น  เขา ย่อม เบื่อ หน่าย ใน ทุกข์  นี้ เป็น ทาง แห่ง ความ 

บริสุทธิ์

เมื่อ ใด  บุคคล พิจารณา เห็น ด้วย ปัญญา ว่า  ธรรม ทั้ง ปวง เป็น 

อนัตตา

เมื่อ นั้น  เขา ย่อม เบื่อ หน่าย ใน ทุกข์  นี้ เป็น ทาง แห่ง ความ 
บริสุทธิ์

ผู ้ใด ที ่ไม ่เหน็ ความ เกดิ ขึน้ และ ดบั ไป ของ นามธรรม และ รปู ธรรม 

จน ละ คลาย    ผู้ นั้น จะ บรรลุ อริย สัจ จ์  ๔  เป็น พระ อริยบุคคล ไม่ ได้  

พระ อรยิบคุคล เหน็ ความ เปน็  “พทุธะ”  ของ พระ สมัมา สมั พทุธ เจา้ 

โดย เห็น ธรรม ที่ พระองค์ ทรง ตรัสรู้  ไม่ใช่ เพียง แต่ ศึกษา พระ ธรรม 

ที่ พระองค์ ทรง เทศนา เท่านั้น  พระ อริยบุคคล หมด ความ สงสัย ใน 

พระ ธรรม ที่ พระ สัมมา สัม พุทธ เจ้า ทรง ตรัสรู้   เพราะ พระ อริยบุคคล 

ได ้บรรล ุธรรม นัน้1  และ ได ้ประจกัษ ์ใน ความ เปน็  “พทุธะ”  วา่  พระ 

ธรรม ที่ พระองค์ ทรง แสดง นั้น ไม่ใช่ โดย คาด คะเน  แต่ โดย ตรัสรู้ 

ธรรม ทัง้ ปวง ตาม ความ เปน็ จรงิ ของ ธร รม นัน้ๆ  ผู ้ใด เหน็ ธรรม ผู้ นั้น 

ย่อม เห็น ตถาคต2   ผู้ ใด ศึกษา และ ปฏิบัติ เพื่อ ให้ รู้ แจ้ง ธรรม  ผู้ นั้น 

1  สังยุตตนิกาย  เสขสูตร  ข้อ  ๑๐๓๑–๗

2  สังยุตตนิกาย  วักกลิสูตร  ข้อ  ๒๑๖
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ยอ่ม สามารถ รู ้แจง้ ธรรม และ ดบั กเิลส เปน็ พระ อรยิบคุคล ตาม ลำดบั  

คือ  ตั้งแต่ พระ โสดาบัน  พระ สก ทา คามี  พระ อนาคามี  จนถึง พระ 

อรหันต์1

สังขาร ทั้ง ปวง เป็น ทุกข์

สังขาร ธรรม ทั้ง ปวง เกิด แล้ว ก็ ดับ ไป  ไม่ ว่า จะ เป็น จิต ประเภท ดี 

หรือ จิต ประเภท ไม่ ดี  รูป งาม หรือ ไม่ งาม  เมื่อ เกิด ขึ้น แล้ว ก็ ดับ ไป 

เหมือน กัน หมด    การ เกิด ดับ ไม่ เที่ยง นี่ แหละ เป็น ทุกข์   เพราะ 

ไม่ ดำรง อยู่    สังขาร ทั้ง ปวง เป็น ทุกข์ นั้น   ไม่ใช่ แต่ เฉพาะ ทุกข์ 

กาย ที่ เจ็บ ปวด  ป่วย ไข้  หรือ ทุกข์ ที่ ต้อง ลำบาก เดือด ร้อน  ทุกข์ 

ที่ พลัดพราก จาก สิ่ง ที่รัก   หรือ ทุกข์ ที่ ประสบ กับ สิ่ง ที่ ไม่ เป็น ที่รัก 

เท่านั้น    สังขาร ทั้ง ปวง เป็น ทุกข์  เพราะ สังขาร ทั้ง ปวง ไม่ เที่ยง  

เมื่อ เกิด ขึ้น แล้ว ก็ ดับ ไป  จึง ไม่ ควร ยึดถือ ว่า เป็นสุข    บาง ท่าน อาจ 

สงสยั วา่ จติ ที ่เพลดิเพลนิ ยนิด ีเปน็สขุ ก ็ม ี เหต ุใด จงึ วา่ สงัขาร ทัง้ ปวง 

เป็น ทุกข์  ที่ ว่า เป็น ทุกข์ นั้น เพราะ จิต ที่ เพลิดเพลิน  ยินดี เป็นสุข 

นั้นก็ ไม่ เที่ยง  ฉะนั้น  สังขาร ธรรม  คือ  จิต  เจตสิก  รูป  ทั้งหมด 

เป็น ทุกข์  เพราะ จิต  เจตสิก  รูป  ทั้งหมด ไม่ เที่ยง  

1  ขุททกนิกาย  อุทาน  อุโปสถสูตร  ข้อ  ๑๑๘
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ธรรม ทั้ง ปวง เป็น อนัตตา

ธรรม ทั้ง ปวง  ได้ แก่   ปรมั ตถ ธรรม ทั้ง  ๔  คือ  จิต  เจตสิก  

รูป  นิพพาน  ธรรม ทั้ง ปวง เป็น อนัตตา  คือ  ไม่ใช่ ตัว ตน   ไม่ อยู่ 

ใน อำนาจ บังคับ บัญชา ของ บุคคล ใด

นิพพาน เป็น ปรมั ตถ ธรรม  เป็น ธรรม ที่ มี จริง  นิพพาน ไม่ใช่ 

สังขาร ธรรม  เป็น วิ สังขาร ธรรม  คือ  เป็น ธรรม ที่ ไม่ เกิด1    ตรง 

กัน ข้าม กับ สังขาร ธรรม    สังขาร ธรรม  คือ  ธรรม ที่ เกิด ขึ้น   มี 

ปัจจัยปรุง แต่ง  วิ สังขาร ธรรม  คือ   ธรรม ที่ ไม่ เกิด ขึ้น  ไม่มี ปัจจัย 

ปรุง แต่ง

นิพพาน เป็น อ สังขต ธรรม  ไม่ใช่ สังขต ธรรม2  สังขต ธรรม  คือ 

ธรรม ที่ เกิด ดับ  อ สังขต ธรรม   คือ   ธรรม ที่ ไม่ เกิด ดับ  นิพพาน ไม่มี 

ปัจจัยปรุงแต่ง จึง ไม่ เกิด ดับ

จิต  เจตสิก  รูป  เป็น สังขาร ธรรม  เป็น โลกีย ะ  คำ ว่า โลกีย ะ 

หมาย ถึง   แตกดับ   ทำลาย  ส่วน นิพพาน เป็น วิ สังขาร ธรรม   เป็น 

โลกุ ต ตระ  คำ ว่า  โลกุ ต ตระ  หมาย ถึง  พ้น จาก โลก

1  ขุททกนิกาย  ปฏิสัมภิทามรรค  ญาณกถา  ข้อ  ๒๘

2  อังคุตตรนิกาย  อสังขตสูตร  ข้อ  ๔๘๗
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นามธรรม1 จิต ปรมัตถ์  ๘๙ หรือ ๑๒๑
(รู้ อารมณ์)

 เจตสิก ปรมัตถ์  ๕๒ 
สังขาร ธรรม,

รูป ธรรม รูป ปรมัตถ์  ๒๘ 
สังขต ธรรม

นามธรรม     

วิ สังขาร ธรรม,
(ไม่รู้ อารมณ์)  อ สังขต ธรรม

ขันธ์  ๕

ขันธ์  ๕  คือ  รูป ขันธ์  เวทนา ขันธ์  สัญญา ขันธ์  สังขาร ขันธ์  

วิญญาณ ขันธ์2

ปรมั ตถ ธรรม  ๔  โดย ขันธ์  คือ

จิต เป็น วิญญาณ ขันธ์

เจตสิก เป็น เวทนา ขันธ์  สัญญา ขันธ์  สังขาร ขันธ์

รูป เป็น รูป ขันธ์

นิพพาน ไม่ใช่ ขันธ์  นิพพาน เป็น ขัน ธ วิมุตติ  คือ  พ้น จาก  

 ขันธ์

1  ธรรมสังคณีปกรณ์  นิกเขปกัณฑ์  ข้อ  ๘๔๔

2  วิภังคปกรณ์  ขันธวิภังค์  ข้อ  ๑

นิพพานปรมัตถ์
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คำ ว่า  ขันธ์  หมาย ถึง   สภาพ ธรรม ที่ จำแนก เป็น อดีต  อนาคต  

และ ปัจจุบัน  ภายใน  ภายนอก  หยาบ  ละเอียด  ทราม  ประณีต  

ไกล  ใกล้1    ฉะนั้น  ขันธ์   จึง ได้แก่   สังขต ธรรม   ซึ่ง เป็น ธรรม ที่ 

มี ปัจจัย ปรุง แต่ง เกิด ดับ  จึง เป็น อดีต  อนาคต  ปัจจุบัน  เป็นต้น    

ส่วน อ สังขต ธรรม  คือ  นิพพาน นั้น   เป็น ธรรม ที่ ไม่ เกิด ไม่มี ปัจจัย 

ปรงุ แตง่  จะ กลา่ว วา่ เปน็ ธรรม เกดิ ขึน้ แลว้ ก ็ไม ่ได ้ วา่ เปน็ ธรรม ที ่ยงั 

ไม่ เกิด ขึ้น ก็ ไม่ ได้  ว่า เป็น ธรรม จัก เกิด ขึ้น ก็ ไม่ ได้2  จะ กล่าว ว่า เป็น 

อดีต ก็ ไม่ ได้  ว่า เป็น อนาคต ก็ ไม่ ได้  ว่า เป็น ปัจจุบัน ก็ ไม่ ได้3เพราะ 

ฉะนั้น  วิ สังขาร ธรรม  คือ  นิพพาน  จึง ไม่ใช่ ขันธ์  เป็นขัน ธ วิมุตติ  

คือ  พ้น จาก ขันธ์

พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง แสดง ขันธ์  ๕  และ อุปาทาน ขันธ์  ๕  

ดังนี้

ดูกร   ภิกษุ ทั้ง หลาย  เรา จัก แสดง ขันธ์  ๕  และ อุปาทาน ขันธ์  

๕  เธอ ทั้ง หลาย จง ฟัง    ดูกร   ภิกษุ ทั้ง หลาย  ก็ ขันธ์  ๕  เป็น ไฉน  

ดูกร   ภิกษุ ทั้ง หลาย   รูป อย่าง ใด อย่าง หนึ่ง เป็น อดีต  อนาคต  และ 

ปัจจุบัน  เป็น ภายใน หรือ ภายนอก  หยาบ หรือ ละเอียด  เลว หรือ 

ประณีต  อยู่ ใน ที่ ไกล หรือ ใกล้   นี้ เรียก ว่า   รูป ขันธ์      เวทนา อย่าง 

1  วิภังคปกรณ์  ขันธวิภังค์  ข้อ  ๑–๓๑

2  ธรรมสังคณีปกรณ์  อัตถุทธารกัณฑ์  ข้อ  ๘๙๔

3  ธรรมสังคณีปกรณ์  อัตถุทธารกัณฑ์  ข้อ  ๘๙๕
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ใด อย่าง หนึ่ง  ฯลฯ  สัญญา อย่าง ใด อย่าง หนึ่ง  ฯลฯ    สังขาร เหล่า 

ใดเหล่า หนึ่ง  ฯลฯ  วิญญาณ อย่าง ใด อย่าง หนึ่ง  เป็น อดีต  อนาคต  

และ ปัจจุบัน  เป็น ภายใน หรือ ภายนอก  หยาบ หรือ ละเอียด  เลว 

หรือ ประณีต  อยู่ ใน ที่ ไกล หรือ ใกล้  นี้ เรียก ว่า  วิญญาณ ขันธ์  ดูกร   

ภิกษุ ทั้ง หลาย  เหล่า นี้ เรียก ว่า ขันธ์  ๕  

ดูกร   ภิกษุ ทั้ง หลาย  ก็ อุปาทาน ขันธ์  ๕  เป็น ไฉน  ดูกร   ภิกษุ 

ทั้ง หลาย  รูป อย่าง ใด อย่าง หนึ่ง  เป็น อดีต  อนาคต  ปัจจุบัน  

เป็น ภายใน หรือ ภายนอก  หยาบ หรือ ละเอียด  เลว หรือ ประณีต   

อยู ่ใน ที ่ไกล หรอื ใกล ้ เปน็ ไป กบั ดว้ย อา สวะ  เปน็ ปจัจยั แก ่อปุาทาน 

นี้ เรียก ว่า   รู ปู ปาทาน ขันธ์    เวทนา อย่าง ใด อย่าง หนึ่ง  ฯลฯ  

สัญญา อย่าง ใด อย่าง หนึ่ง  ฯลฯ  สังขาร เหล่า ใด เหล่า หนึ่ง  ฯลฯ  

วิญญาณ อย่าง ใด อย่าง หนึ่ง  เป็น อดีต  อนาคต  ปัจจุบัน…อยู่ ในที่ 

ไกล หรอื ใกล ้ เปน็ ไป กบั ดว้ยอา สวะ   เปน็ ปจัจยั แก ่อปุาทาน นี ้เรียก 

ว่า   วิญญาณู ปาทาน ขันธ์  ดูกร   ภิกษุ ทั้ง หลาย  เหล่า นี้เรียก ว่า 

อุปาทาน ขันธ์ ๕1

ปรมั ตถ ธรรม  ๓  เป็น ขันธ์  ๕

จิต ปรมัตถ์ ๘๙  หรือ  ๑๒๑  ประเภท   

 ทุก ประเภท เป็นวิญญาณ ขันธ์

1  สังยุตตนิกาย  ขันธวารวรรค  ปัญจขันธสูตร  ข้อ  ๙๕–๙๖
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เจตสิก ปรมัตถ์ ๕๒  ประเภท

 เวทนา เจตสิก  ๑  เป็น เวทนา ขันธ์

 สัญญา เจตสิก  ๑  เป็น สัญญา ขันธ์

 เจตสิก  ๕๐  เป็น สังขาร ขันธ์

รูป ปรมัตถ์   ๒๘  ประเภท 

 ทุก ประเภท เป็น รูป ขันธ์

ขันธ์  ๕  เป็น ปรมั ตถ ธรรม  ๓

รูป ขันธ์ ได้แก่ รูป ปรมัตถ์    ๒๘

เวทนา ขันธ์ ได้แก่ เวทนา เจตสิก ๑ ดวง

สัญญา ขันธ์ ได้แก่ สัญญา เจตสิก ๑ ดวง

สังขาร ขันธ์ ได้แก่ เจตสิก ๕๐ ดวง

วิญญาณ ขันธ์ ได้แก่ จิต ปรมัตถ์ ๘๙ ดวง  

   หรือ  ๑๒๑ ดวง

-เจตสิก ปรมัตถ์ ๕๒
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คำถาม ทบทวน

๑. ปรมั ตถ ธรรม อะไร บ้าง  เป็น สังขาร ธรรม

๒. สังขาร ธรรม  เป็น สังขาร ขันธ์  ใช่ ไหม

๓. วิ สังขาร ธรรม  เป็น สังขต ธรรม  ใช่ ไหม

๔. อ สังขต ธรรม  เป็น ขันธ์ อะไร

๕. อ สังขต ธรรม  เป็น โลกิยะ  หรือ โลกุ ต ตระ

๖. จิต  เป็น สังขาร ขันธ์  ใช่ ไหม

๗. เจตสิก  เป็น สังขาร ขันธ์  ใช่ ไหม

๘. เวทนา ขันธ์  เป็น ปรมั ตถ ธรรม อะไร

๙. ขันธ์ อะไร  ไม่ ใช่ ปรมั ตถ ธรรม

๑๐. ปรมั ตถ ธรรม อะไร  ไม่ใช่ ขันธ์
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บท ที่  ๑

สัง ยุต ตนิ กาย  ส คาถ วรรค  อันธ วรรค ที่  ๗   

จิตต สูตร ที่  ๒

(๑๘๐) เทวดา ทูล ถาม ว่า  

 โลก อัน อะไร ย่อม นำ ไป  อัน อะไร หนอ ย่อม เสือกไส ไป  

โลก ทั้งหมด เป็น ไป ตาม อำนาจ ของ ธรรม อัน หนึ่ง  คือ 

อะไร

(๑๘๑) พระ ผู้ มี พระ ภาค ตรัส ตอบ ว่า

 โลก อัน จิต ย่อม นำ ไป  อัน จิต ย่อม เสือกไส ไป 

โลก ทั้งหมด เป็น ไป ตาม อำนาจ ของ ธรรม อัน หนึ่ง   คือ  

จิต

แสดง ให้ เห็น ความ สำคัญ ของ จิต  ซึ่ง เป็น ธาตุ รู้  สภาพ รู้   ซึ่ง 

เป็น ใหญ่   เป็น ประธาน ใน การ รู้ สิ่ง ที่ กำลัง ปรากฏ  ซึ่ง ไม่ เพียง แต่ 

เห็น  ได้ยิน  ได้ กลิ่น  ลิ้ม รส  รู้ สิ่ง ที่ กระทบ สัมผัส เท่านั้น  แต่ 

ยัง คิด นึก วิจิตร ต่างๆ  นานา  ฉะนั้น  โลก ของ แต่ละ คน จึง เป็น ไป 

ตามอำนาจ จิต ของ แต่ละ คน  จิต ของ บาง คน ก็ สะสม กุศล ไว้ มาก  

ไม่ ว่า จะ เห็น บุคคล ใด ซึ่ง เป็น ผู้ ที่ มาก ไป ด้วย อกุศล ธรรม  จิต ของ 

บุคคล ซึ่ง สะสม กุศล ไว้ มาก นั้น ก็ ยัง เกิด เมตตา  หรือ กรุณา  หรือ 

อุเบกขา ได้  ใน ขณะ ที่ โลก ของ คน อื่น เป็น โลก ของ ความ ชิงชัง  
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ความ ไม่ แช่ม ชื่นความ โกรธ  ความ ขุ่น เคือง ใจ  ฉะนั้น  แต่ละ คน 

จึง เป็น โลก ของตัว เอง แต่ละ โลก  ทุกๆ  ขณะ ตาม ความ เป็น จริง

ด ูเหมอืน วา่ เรา ทกุ คน อยู ่รว่ม โลก เดยีวกนั  แต ่ตาม ความ เปน็ จรงิ 

นัน้  สิง่ ตา่งๆ  ที ่เปน็ รปู ธรรม ซึง่ สามารถ ปรากฏ ได ้ทาง ตา  ทาง 

หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง กาย  ทาง ใจ นั้น  ถ้า ไม่มี จิต  ซึ่ง 

เป็น สภาพ รู้สิ่ง ต่างๆ เหล่า นั้น   ก็ ย่อม ไม่ ปรากฏ เป็น ความ 

สำคัญ แต่ อย่าง ใด  แต่ เพราะ จิต รู้ สิ่ง ที่ ปรากฏ ทาง ตา บ้าง  ทาง หู 

บ้าง  ทาง จมูก บ้าง  ทาง ลิ้น บ้าง  ทาง กาย บ้าง  ทาง ใจ บ้าง  โลก 

ของ แตล่ะ คน จงึ เปน็ ไป ตาม อำนาจ ของ จติ ของ แตล่ะ คน  โลก ไหน จะ 

ดี  โลก ที่ สะสม กุศล มากๆ  พร้อม ที่ จะ เกิด เมตตา  กรุณา  มุทิตา  

อุเบกขา  หรือ โลก ที่ ชิงชัง  โกรธ แค้น  ขุ่น เคือง  ซึ่ง แม้ว่าจะ เห็น 

บุคคล เดียวกัน  รู้ เรื่อง บุคคล เดียวกัน  แต่ โลก ของ แต่ละ คน จะ 

เมตตา หรือ ชิงชัง ก็ ย่อม เป็น ไป ตาม อำนาจ จิต ของ แต่ละ คน ซึ่ง 

สะสม มา ต่างๆ  กัน

สิ่ง ที่ ปรากฏ ทาง ตา ทำให้ ดู เหมือน ว่ามี ผู้คน อยู่ ร่วม กัน ในโลก นี้ 

มากมาย ตาม กา ละ และ เทศะ  แต่ ถา้ ประจกัษ์ ชดั ใน ลกัษณะ ของ 

ธาต ุรู ้ ซึง่ เปน็ สภาพ รู ้  เกดิ ขึน้ เหน็ สิง่ ที ่ปรากฏ ใน ขณะ นัน้  จะ 

รู้ ได้ ว่า ชั่ว ขณะ นั้น เป็น เพียง การ เห็น  เป็น เฉพาะ โลก ของ การ 

เห็นซึ่ง ไม่ใช่ คน  ไม่ใช่ สัตว์  ไม่ใช่ วัตถุ สิ่งต่างๆ  เพราะ ขณะ 

นั้น เพียง เห็น  ยัง ไม่ ได้ นึกถึง รูป ร่าง  สัณฐาน  และ เรื่อง ราวใดๆ  

ของ สิ่ง ที่ เห็น
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ฉะนั้น   จึง ควร เข้าใจ ให้ ถูก ต้อง ว่า ขณะ ที่ คิด ว่า เป็น โลก  เป็น 

สัตว์  บุคคล  วัตถุ สิ่งของ ต่างๆ  นั้น  เป็น ชั่ว ขณะ ที่ จิต คิด 

นกึ เรือ่ง สิง่ ที ่ปรากฏ ให ้เหน็    แต ่ขณะ ที ่กำลงั เหน็ เปน็ อกี ขณะ 

หนึ่ง  ไม่ใช่ ขณะ ที่ กำลัง คิด นึก เรื่อง สิ่ง ที่ ปรากฏ  แต่ละ คน ก็ มี 

จิต เกิด ขึ้น เพียง ชั่ว ขณะ เดียวๆ  สืบ ต่อ กัน ไป ที ละ ขณะ จน ปรากฏ 

เหมือน กับ ว่า เป็น โลก ที่ กว้าง ใหญ่  มี ผู้คน และ สิ่ง ต่างๆ  มากมาย  

แต่ ที่ จะ เข้าใจ โลก ได้ จริงๆ  นั้น  ต้อง รู้ ว่า สภาพ ธรรม ปรากฏ เพียง 

แต่ละ ขณะ จิต เท่านั้น  แต ่เพราะ การ เกิด ดับ สืบ ต่อ กัน อย่างรวดเร็ว   

จงึ ทำให ้ปรากฏ เปน็ โลก ที ่เสมอืน ไม ่แตก สลาย  เปน็ โลก ซึง่ ปรากฏ 

เสมือน ยั่งยืน  มี สัตว์  บุคคล  วัตถุ สิ่งของ มากมาย  แต่ ตาม ความ 

เป็น จริง นั้น  โลก ขณะ หนึ่งๆ  ก็ คือ  การ เกิด ขึ้น ของ จิต ที่ เกิด ขึ้น 

รู้ อารมณ์ เพียง ชั่ว ขณะ เดียว แล้ว ก็ ดับ ไป

ในขุท ทก นิกาย  มหา นิท เทส  ป สูร สุต ตนิท เทส ท่ี  ๘  ข้อ  

๓๑๙  มี ข้อความ ว่า  ชื่อ ว่า  “ใจ  (มโน)”  ใน คำ ว่า  คิด ทิฏฐิ  

ทั้ง หลาย ด้วย ใจ  ความ ว่า   ใจ  คือ   จิต  มโน  มานัส  หทัย  

ปัณฑ ระ  มนะ  มนาย ตนะ  มนิ นท รีย์  วิญญาณ  วิญญาณ ขันธ์  

มโน วิญญาณ ธาตุ ท่ี เกิด แต่ ผัสส ะ  เป็นต้น นั้น

พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง ใช้ พยัญชนะ หลาย คำ  เพื่อ ให้ เข้าใจ 

ลักษณะ ของ จิต ซึ่ง ทุก คน มี  แต่ เพราะ จิต เป็น สภาพ รู้  เป็น อาการ 

รู้  จึง ยาก ที่ จะ รู้ ได้ ว่า  ลักษณะ ที่ เป็น เพียง ธาตุ รู้ นั้น เป็น อย่างไร  
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ทั้งๆ  ที่ ทุก คน คงจะ เข้าใจ ความ หมาย บาง ประการ ของ จิต ที่ ว่า  

“ใจ”  ซึ่ง ทุก คน มี  แต่ ก็ เพียง แต่ รู้ ว่า มี  ซึ่ง เมื่อ ไม่ พิจารณา ก็ ย่อม 

ไม่ ทราบ ว่า เมื่อไร  และ ขณะ ไหน เป็น จิต

ใน อัฏฐ สาลินี  อร รถ กถา ธัมม สังค ณี ปกรณ์  จิต ตุป ปาท 

กัณฑ์  อธิบาย จิต ตนิท เทส  มี ข้อความ ว่า  ธรรมชาติ ที่ ชื่อ ว่า  

จิต  เพราะ เป็น ธรรมชาติ วิจิตร

ธาตุ รู้ มี มาก ไม่ใช่ อย่าง เดียว เลย  จิต เป็น ธรรมชาติ ที่ วิจิตร  

ความ วิจิตร ของ จิต ปรากฏ เมื่อ คิด นึก เรื่อง ต่างๆ  ซึ่ง ไม่ ว่า ใคร จะ 

ทำ อะไร ใน วัน หนึ่งๆ  นั้น  เมื่อ พิจารณา แล้ว ย่อม รู้ ว่า เป็น ไป ตาม 

ความ วิจิตร ของ จิต ทั้ง สิ้น

วนั นี ้ทำ อะไร มา บา้ง แลว้  และ ตอ่ ไป เยน็ นี ้ พรุง่ นี ้จะ ทำ อะไร  ถา้ 

ไม่มี จิต ก็ ทำ ไม่ ได้  เหตุ ที่ ทุก คน มี การก ระ ทำ ใน วัน หนึ่งๆ  ต่างๆ  

กัน ตาม วิถี ชีวิต ของ แต่ละ คน นั้น  จะ เห็น ได้ ว่าการ กระทำ ทั้งหมด 

ย่อม เป็น ไป ตาม ความ วิจิตร ของ จิต ของ แต่ละ คน  ซึ่ง เป็น เหตุ ให้ 

เกิด การก ระ ทำ ทั้ง ทาง กาย  ทาง วาจา ต่างๆ  กัน ใน ชีวิต ประจำ วัน  

จิต เป็น ธรรมชาติ ที่ คิด  ซึ่ง คิดมาก เหลือ เกิน  แต่ละ คน ก็ คิด ต่างๆ  

กัน ไป    ใน บรรดา ผู้ ที่ สนใจ ศึกษา ธรรม ก็ พิจารณา ธรรม ต่างๆ  กัน  

ความ คิด เห็น ใน ขั้น ของ การ ประพฤติ ปฏิบัติ ธรรม ก็ ต่าง กัน  และ 

แม้แต่ ใน เรื่อง ของ โลก  ความ เป็น ไป ใน กลุ่ม บุคคล แต่ละ กลุ่ม แต่ละ 

ประเทศ  ซึง่ เมือ่ รวม กนั แลว้ ก ็เปน็ เหตกุารณ ์ตา่งๆ  ของ โลก  แตล่ะ 
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ขณะ นั้น ก็ ย่อม เกิด ขึ้น เป็น ไป ตาม ความ วิจิตร ของ ความ คิด ของ 

แต่ละ บุคคล    โลก ยุค นี้ เป็น อย่าง นี้  ตาม ความ คิด ของ แต่ละ บุคคล 

ใน ยคุ นี ้ สมยั นี ้ แลว้ ตอ่ ไป โลก จะ เปน็ อยา่งไร  พรุง่ นี ้จะ เปน็ อยา่งไร 

นั้น  ก็ ย่อม เกิด ขึ้น เป็น ไป ตาม จิต ซึ่ง คิด วิจิตร ต่างๆ  นั่นเอง

ด้วย เหตุ นี้  จึง เห็น ได้ ว่า  จิต เป็น ธรรมชาติ ที่ วิจิตร  จิต ที่ เห็น 

ทาง ตา เป็น จิต ประเภท หนึ่ง  ต่าง กับ จิต ที่ ได้ยิน ทาง หู  ซึ่ง เป็น จิต 

อีก ประเภท หนึ่ง  และ ต่าง กับ จิต ที่ คิด นึก  เป็นต้น

ที่  (จิต)  ชื่อ ว่า  “มโน”  เพราะ รู้ อารมณ์

คำ ว่า  อา รมฺมณ  (อารมณ์)  หรือ  อา ลมฺ พน  หมาย ถึง 

สิ่ง ที่ จิต รู้  เมื่อ จิต ซึ่ง เป็น สภาพ รู้ หรือ ธาตุ รู้ เกิด ขึ้น  สิ่ง ที่ จิต 

กำลัง รู้ ใน ขณะ นั้น  ชื่อ ว่า  “อารมณ์”

เสยีง ม ีจรงิ ไหม  เมือ่ สิง่ ที ่แขง็ กระทบ กนั ก ็เปน็ ปจัจยั ให ้เสยีง เกดิ 

ขึ้น  แต่ ถ้า ใน ขณะ นั้น จิต ไม่ เกิด ขึ้น รู้ เสียง นั้น  เสียง นั้น ก็ ไม่ เป็น 

อารมณ์  ฉะนั้น  ไม่ ว่า จะ มี สิ่ง ใด เกิด ขึ้น เพราะ เหตุ ปัจจัย  แต่ ขณะ 

ใด จิต ไม่รู้ สิ่ง นั้น  สิ่ง นั้น ก็ ไม่ เป็น อารมณ์

ที่  (จิต)  ชื่อ ว่า  “หทัย”  เพราะ ความ หมาย ว่า เป็น สภาวะ 

อยู่ ภายใน

จิต เป็น ภายใน  เพราะ เป็น สภาพ รู้ อารมณ์ ที่ ปรากฏ  อารมณ์ 

เป็น ภายนอก  เพราะ เป็น สิ่ง ที่ จิต กำลัง รู้
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ฉะนั้น  การ ศึกษา เรื่อง จิต จึง เป็นการ พิจารณา สภาพ ธรรม ที่ 

กำลัง ปรากฏ ใน ขณะ นี้ ทั้ง ภายใน และ ภายนอก  จึง จะ รู้ ลักษณะ 

ของ จิต ได้    จิต มี จริง  แต่ จิต อยู่ ไหน  จิต เป็น สภาพ ธรรม ที่ เป็น 

ภายใน  ใน ขณะ ที่ เห็น  จิต ไม่ ได้ อยู่ ข้าง นอก  สีสัน วัณณะ กำลัง 

ปรากฏ ภายนอก  จิต เป็น สภาพ ธรรม ที่ อยู่ ภายใน  คือ   เป็น สภาพ 

ธรรม ที่ กำลัง รู้ สิ่ง ที่ กำลัง ปรากฏ ทาง ตา

การ อบรม เจรญิ ปญัญา นัน้ตอ้ง รู ้ลกัษณะ ของ สภาพ ธรรมตรง ตาม 

ความ เป็น จริง   ที่ พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง ตรัสรู้ และ ทรง แสดง  ฉะนั้น  

จติ ตา น ุปสัสนา สต ิปฏั ฐาน  คอื   ขณะ ใด ที ่เหน็ แลว้ ระลกึ ได ้ไม ่หลงลมื 

ที่ จะ พิจารณา  ศึกษา  สังเกต  ค่อยๆ  รู้ ขึ้น ว่า  สภาพ เห็น เป็น 

สภาพ รู้  เป็น ธาตุ รู้   สิ่ง ที่ กำลัง ปรากฏ ทาง ตา

ใน ขณะ ที ่กำลงั ไดย้นิ เสยีง  สต ิสามารถ เกดิ ขึน้ ระลกึ รู ้วา่ สภาพ ที ่

กำลงั ไดย้นิ เสยีง เปน็ สภาพ รู ้ เปน็ อาการ รู ้ เปน็ สภาพ ธรรม ซึง่ เปน็ 

ภายใน  จึง ยาก ที่ จะ พิจารณา ให้ รู้ ได้  และ สภาพ ที่ ได้ยิน เสียง นั้นก็ 

เกิด ขึ้น รู้ เสียง ที่ กำลัง ปรากฏ แล้ว ดับ ไป ทันที    จิต ซึ่ง เป็น สภาพ รู้ 

นั้น  เกิด ขึ้น แล้ว ก็ ดับ ไป รวดเร็ว มาก  เมื่อ เข้าใจ ถูก ว่า จิต กำลัง เห็น  

จิต กำลัง ได้ยิน  จิต กำลัง คิด นึก  เป็นต้น  สติ ปัฏ ฐาน ก็ ย่อม เกิด ขึ้น 

ระลึก รู้ ลักษณะ ของ จิต ซึ่ง เป็น สภาพ รู้  เป็น ธาตุ รู้ ใน ขณะ นั้นๆ  ได้

ฉะนั้น  การ อบรม เจริญ ปัญญา จึง สามารถ รู้ ลักษณะ ของ สภาพ 

ธรรม ตรง กบั พระ ธรรม   ที ่พระ ผู ้ม ีพระ ภาค ทรง แสดง จน ประจกัษแ์จง้ 
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อริย สัจ จ ธรรม  ดับ กิเลส ได้  เป็น พระ อริยบุคคล  คือ  พระ โสดาบัน  

พระ สก ทา คามี  พระ อนาคามี  พระ อรหันต์  ตาม ลำดับ

ที่  (จิต)  ชื่อ ว่า  “ปัณฑ ระ”  เพราะ ความ หมาย ว่า บริสุทธิ์  

เพราะ จิต มี ลักษณะ รู้ แจ้ง อารมณ์ อย่าง เดียว  โดย สภาวะ จึง เป็น 

ธรรมชาติ บริสุทธิ์    ข้อ ความ ใน สัทธัมม ปกา สินี  อร รถ กถา 
ขุท ทก นิกาย  ปฏิ สัม ภิท า มรรค  อา นา ปาน กถา  มี ว่า  จิต 
นั้น ชื่อ ว่า  ปณฺฑรํ  ขาว  เพราะ อรรถ ว่า  บริสุทธิ์    ท่าน กล่าว 
หมาย เอา ภวังคจิต  ดัง ที่ พระ ผู้ มี พระ ภาค ตรัส ไว้ ว่า  ดู ก่อน   ภิกษุ 
ทั้ง หลาย  จิต นี้ ประภัสสร  แต่ จิต นั้น เศร้า หมอง  เพราะ อุปกิเลส 
ทั้ง หลาย ที่ จร มา  อนึ่ง  แม้ จิต อกุศล   ท่าน ก็ กล่าว ว่า  ปัณฑ ระ 
เหมือน กันเพราะ อกุศล ออก จาก จิต นั้น แล้ว  ดุจ แม่น้ำ คงคา ไหล 
ออก จาก แม่น้ำ คงคา  และ ดุจ แม่ น้ำ โคธา ว รี ไหล ออก จาก แม่ น้ำ 
โคธา ว รี  อนึ่ง  เพราะ จิต มี ลักษณะ รู้ แจ้ง อารมณ์ จึง ไม่ เป็น กิเลส 
ด้วย ความเศร้า หมอง  โดย สภาวะ เป็น จิต บริสุทธิ์ ที เดียว  แต่ เมื่อ 
ประกอบ ด้วย กิเลส จึง เศร้า หมอง  แม้ เพราะ เหตุ นั้น  จึง ควร เพื่อ จะ 
กล่าว ว่า  ปัณฑ ระ

จิต  เป็น สภาพ ที่ เกิด ขึ้น แล้ว ก็ ดับ ไป ทันที  การ ดับ ไป ของ จิต 
ดวง(ขณะ)ก่อน เป็น ปัจจัย ให้ จิต ดวง(ขณะ)ต่อ ไป เกิด ขึ้น    จิต เห็น 
เกิด ขึ้น แล้ว ก็ ดับ ไป  จึง ไม่มี จิต ที่ เห็น อยู่ ตลอด เวลา  และ ไม่มี จิต ที่ 
ได้ยิน อยู่ ตลอด เวลา  ไม่มี จิต ที่ รู้ สิ่ง ที่ กระทบ สัมผัส กาย อยู่ ตลอด 
เวลา  และ ไมม่ ีจติ ที ่คดิ นกึ อยู ่ตลอด เวลา    ใน ขณะ ทีน่อน หลบั สนทิ 
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ไม่ ฝัน  จิต ก็ เกิด ดับ รู้ อารมณ์ สืบ ต่อ กัน อยู่ เรื่อยๆ  แต่ ไม่รู้ อารมณ์ 
ทาง ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  จิต ใด ที่ ไม่รู้ อารมณ์ ทางตา  หู  
จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  จิต นั้น เป็น ภวังคจิต  คือ  ดำรง รักษา ภพ 
ชาต ิที ่เปน็ บคุคล นัน้ สบื ตอ่ ไว ้  จนกวา่ จติ อืน่ จะ เกดิ ขึน้ รู ้อารมณ ์ทาง 
ตา  หรือ ทาง หู  หรือ ทาง จมูก  หรือ ทาง ลิ้น  หรือ ทาง กาย  หรือ 
ทาง ใจ  สลับ กัน ไป เรื่อยๆ  จนกว่า จะ สิ้น สุด การ เป็น บุคคล นั้น

ภวังคจิต  ไม่รู้ อารมณ์ ทาง ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ    ขณะ 

ที่ หลับ สนิท ทุก คน  ไม่รู้ สึก ชอบ  ไม่รู้ สึก ชัง  ไม่ ริษยา  ไม่ ตระหนี่  

ไม่ สำคัญ ตน  ไม่ เมตตา  ไม่ กรุณา  เพราะ ไม่ เห็น  ไม่ ได้ยิน  ไม่รู้ 

สิ่ง ที่ กระทบ สัมผัส  ไม่ คิด นึก ใดๆ  ทั้ง สิ้น    แต่ ขณะ ใด ที่ จิต เกิด 

ขึ้น  รู้ อารมณ์ ทาง ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  จะ รู้ ได้ ว่า อกุศล 

จิต เกิด  เพราะ สะสม กิเลส ต่างๆ  ไว้ มาก  จึง ทำให้ เกิด ความ ยินดี 

พอใจ เมื่อ เห็น สิ่ง ที่ น่า พอใจ  และ รู้สึก ขุ่น เคือง  ไม่ แช่ม ชื่น เมื่อ เห็น 

สิ่ง ที่ ไม่ น่า พอใจ

ขณะ ที่ จิต เกิด ขึ้น รู้ อารมณ์ ทาง ตา  ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  

ทาง กาย  ทาง ใจ นัน้  รูส้กึ อยา่งไร  ความ รูส้กึ เฉยๆ  ดใีจ  เสยีใจ นัน้  

ไม่ใช่ จิต  เป็น เจตสิก ประเภท หนึ่ง ซึ่ง พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง บัญญัติ 

เรียก ว่า  เวทนา เจตสิก    จิต เป็น นามธรรม ที่ เป็น ใหญ่  เป็น 

ประธาน ใน การ รู ้อารมณ ์ แต ่จติ ไมใ่ช ่เวทนา เจตสกิ ซึง่ รูส้กึเฉยๆ  

หรอื ดใีจ  หรอื เสยีใจ ใน อารมณ ์ที ่กำลงั ปรากฏ  สภาพ ธรรม ทัง้ หลาย 

ที ่เกดิ ขึน้ นัน้  จะ เกดิ ตาม ลำพงั ไม ่ได ้ ตอ้ง อาศยั สภาพ ธรรม อืน่ เปน็ 
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ปจัจยั เกดิ ขึน้ พรอ้ม กนั  จติ ตอ้ง เกดิ รว่ม กบั เจตสกิ  เจตสกิ ตอ้ง 

เกดิ รว่ม กบั จติ    จติ และ เจตสกิ ที ่เกดิ รว่ม กนั นัน้ ดบั พรอ้ม กนั  

รู ้อารมณ ์เดยีวกนั  และ เกดิ ดบั ที ่เดยีวกนั    จติ แต่ละ ขณะ ที่ เกิด ขึ้น 

มี เจตสิก เป็น ปัจจัย เกิด ร่วม ด้วย ต่างๆ  กัน  และ กระทำ กิจ ต่างๆ  

กัน  ฉะนั้น  จิต จึง ต่าง กัน เป็น หลาย ประเภท  

ไมม่ ีใคร ชอบ ขณะ ที ่จติ ขุน่ เคอืง  กระวนกระวาย  กระ สบั กระสา่ย  

โศก เศร้า  เดือด ร้อน  แต่ ชอบ ขณะ ที่ เป็นสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน  

ขณะ ที่ สนุกสนาน รื่นเริง เพลิดเพลิน นั้น  จิต ก็ เป็น อกุศล  เพราะ 

เกิด ร่วม กับ โลภ เจตสิก  ซึ่ง เป็น สภาพ ธรรม ที่ ติด ข้อง  ปรารถนา  

พอใจ  เพลิดเพลิน ใน อารมณ์    การ ศึกษา พระ ธรรม ที่ พระ ผู้ มี 

พระ ภาค ทรง แสดง นั้น  เพื่อ ให้ สติ ปัฏ ฐาน  (คือ สติ ที่)  ระลึก รู้ 

ลกัษณะ ของ สภาพ ธรรม ที ่ปรากฏ และ อบรม เจรญิ ปญัญา โดย ศกึษา  

คอื   พจิารณา สงัเกต จน รู ้ชดั สภาพ ธรรม นัน้  ถกู ตอ้ง ตามความ เปน็ 

จริง ว่า  สภาพ ธรรม ใด เป็น กุศล  สภาพ ธรรม ใด เป็น อกุศล  และ 

สภาพ ธรรม ใด ไม่ใช่ กุศล   ไม่ใช่ อกุศล    ไม่ ว่า อกุศล ธร รม ใดๆ  ขั้น 

หยาบ หรือ ละเอียด ก็ เป็น อกุศล ธรรม ทั้ง สิ้น   ไม่ใช่ เป็น อกุศล ธรรม 

เฉพาะ ขณะ ที่ โทสะ เกิด เท่านั้น

บาง ท่าน ถาม ว่า  ทำ อย่างไร จึง จะ ไม่ โกรธ

สภาพ ธรรม ทั้ง หลาย เป็น อนัตตา  โทสะ ก็ เป็น อนัตตา  โทสะ 

เกิด ขึ้น เพราะ เหตุ เป็น ปัจจัย  ผู้ ที่ ดับ ความ โกรธ ได ้เป็น สมุจ เฉท  
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โทส เจตสิก ไม่ เกิด อีก เลย นั้น   เป็น ผู้ ที่ อบรม เจริญ ปัญญา จน รู้ แจ้ง 

 อริย สัจ จ ธรรม1 ถึง ความ เป็น พระ อริยบุคคล ข้ัน พระ อนาคามี บุคคล

การ รู้ แจ้ง อริย สัจ จ ธรรม  เป็น พระ อริยบุคคล มี  ๔  ขั้น

ผู้ รู้ แจ้ง อริย สัจ จ ธรรม  ประจักษ์ แจ้ง สภาพ พระ นิพพาน ครั้ง 

แรกเป็น พระ โสดาบัน บุคคล  ดับ ความ เห็น ผิด และ ความ สงสัย ใน 

ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ทั้ง หลาย  เมื่อ พระ โสดาบัน บุคคล เจริญ 

ปัญญา ขึ้น  รู้ แจ้ง อริย สัจ จ ธรรม ประจักษ์ แจ้ง นิพพาน อีก ครั้ง หนึ่ง  

ดับ ความ พอใจ ใน รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  อย่าง หยาบ 

เป็น พระ สก ทา คามี บุคคล    เมื่อ พระ สก ทา คามี บุคคล เจริญ ปัญญา 

ขึ้น  รู้ แจ้ง อริย สัจ จ ธรรม ประจักษ์ แจ้ง นิพพาน อีก ครั้ง หนึ่ง  ดับ 

ความ ยินดี พอใจ ใน รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  จึง ดับ โทสะ 

เป็น พระ อนาคามี บุคคล    เมื่อ พระ อนาคามี บุคคล เจริญ ปัญญา ขึ้น  

รู้ แจ้ง อริยสัจ จ ธรรม ประจักษ์ แจ้ง นิพพาน อีก ครั้ง หนึ่ง  ดับ อกุศล 

ธรรม ที่ เหลือ อยู่ ทั้งหมด  เป็น พระ อรหันต์  เมื่อ พระ อรหันต์ ดับ 

ขัน ธ ปรินิพพาน แล้ว  ไม่ เกิด อีก ต่อ ไป

1  อริยสัจจธรรม  ๔  คือ  
ทุกขอริยสัจจ์  สังขารธรรมทั้งหลายไม่เที่ยง  เกิดขึ้นแล้วดับไปจึงเป็นสภาพที่เป็นทุกข์  คือ  

ไม่ควรที่จะติดข้องเพลิดเพลิน
ทุกขสมุทยอริยสัจจ์  ตัณหา  คือ  โลภะ  การพอใจติดข้อง  เป็นสมุทัย  คือ  

เป็นเหตุให้เกิดทุกข์
ทุกขนิโรธอริยสัจจ์  พระนิพพาน  เป็นสภาพธรรมที่ดับทุกข์  เพราะดับกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้ 

เกิดทุกข์
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์  อริยมัคค์มีองค์  ๘  คือ  การอบรมเจริญสติปัฏฐาน   

เป็นการอบรมเจริญปัญญาให้รู้แจ้งอริยสัจจธรรม  เป็นทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์
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เมื่อ เข้าใจ แล้ว ว่า  โลกุ ตตร ปัญญา ของ พระ อริยบุคคล แต่ละ ขั้น 

ดับ กิเลส แต่ละ ขั้น อย่างไร  ก็ จะ ต้อง ศึกษา ให้ เข้าใจ หนทาง ปฏิบัติ 

ที่ จะ อบรม เจริญ ปัญญา ให้ รู้ แจ้ง สภาพ ธรรม ที่ ปรากฏ และ ดับ กิเลส 

ได้ จริงๆ  ตาม ที่ พระ ผู้ มี พระ ภาค ได้ ทรง แสดง ไว้

แม้ พระ ผู้ มี พระ ภาค จะ ได้ ทรง แสดง ลักษณะ ของ จิต   ใน ความ 

หมาย ของ คำ ว่า  “ปัณฑ ระ”  แล้ว  เพื่อ ให้ เข้าใจ ลักษณะ ของ จิต 

ยิ่ง ขึ้น  จึง ทรง แสดง ใน ความ หมาย ของ คำ ว่า  “มนาย ตนะ”

ที่  (จิต)  ชื่อ ว่า  “มนาย ตนะ”  อธิบาย ใน คำ ว่า มนาย ตนะ 

นั้น  มนะ  พึง ทราบ ว่า  อายตนะ  เพราะ ความ หมาย ว่า เป็น ที่ 

อยู ่อาศัย  เป็น บ่อ เกิด  เป็น ที่ ประชุม  และ เป็น เหตุ  จริง ดัง นั้น   

แม้ ผัสส ะ  เป็นต้น  ย่อม เกิด ใน มนะ นี้  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  

โผฏฐัพพะ ภายนอก  ย่อม ประชุม ที่ มนะ โดย ความ เป็น อารมณ์  แม้ 

เพราะ ความ หมาย ว่า   เป็น เหตุ  เพราะ เป็น เหตุ แห่ง ผัสส ะ  เป็นต้น  

โดย อรรถ ว่า   เป็น สหชาต ปัจจัย

จิต ทุก ขณะ เป็น สภาพ รู้  เป็น ธาตุ รู้  เป็น อาการ รู้  แต่ ที่ จะ 

เข้าใจ ลักษณะ ซึ่ง เป็น อนัตตา ของ จิต ได้ ยิ่ง ขึ้น  ก็ โดย รู้ ว่า จิต เป็น 

มนาย ตนะ  เพราะ เป็น ที่ อยู่ อาศัย  เป็น บ่อ เกิด  เป็น ที่ ประชุม   และ 

เป็น เหตุ

ถงึ รปู จะ ม ีก ็จรงิ  ถงึ เสยีง จะ เกดิ ขึน้ ก ็จรงิ  ถงึ กลิน่ จะ ม ีปจัจยั เกดิ 

ขึ้น ก็ จริง  ถึง รส ต่างๆ  จะ ม ีก็ จริง  ถึง เย็น หรือ ร้อน  อ่อน หรือ แข็ง 
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ต่างๆ  จะ มี ก็ จริง  แต่ ถ้า จิต ไม่ เกิด ขึ้น รู้  ถ้า จิต ไม่ เป็น ที่ ประชุม ของ 

ธรรม เหล่า นั้น  สิ่ง ที่ ปรากฏ ทาง ตา ก็ ปรากฏ ไม่ ได้  เสียง ก็ ปรากฏ 

ไม่ ได้  กลิ่น ก็ ปรากฏ ไม่ ได้  รส ต่างๆ  ก็ ปรากฏ ไม่ ได้  เย็น  ร้อน  

อ่อน  แข็ง ก็ ปรากฏ ไม่ ได้    แต่ เพราะ ว่า จิต เป็น สภาพ รู้  จึง เป็น 

ที่ อาศัย  เป็น ที่ ประชุม  เป็น เหตุ ที่ จะ ให้ สภาพ ธรรม ปรากฏ  สีสัน 

วัณณะ ข้าง หลัง ไม่ ปรากฏ  เพราะ ไม่ ได้ ประชุม  คือ  ไม่ กระทบ 

กับ จักขุ ปสาท  ไม่ กระทบ กับ จิต  จิต จึง ไม่ เกิด ขึ้น เห็น สิ่ง ที่ อยู่ ข้าง 

หลัง  แม้ว่า กรรม เป็น ปัจจัย ทำให้ จักขุ ปสาท เกิด ขึ้น และ ดับ ไปๆ  

สืบ ต่อ อยู่ เรื่อยๆ  ตราบ ใด ที่ ยัง ไม่ ตาบอด  แต่ จิต ที่ เห็น ก็ ไม่ ได้ เกิด 

ขึ้น ตลอด เวลา  ฉะนั้น   ขณะ ใด ที่ สีสัน วัณณะ ปรากฏ  ขณะ นั้น จิต 

เปน็ มนาย ตนะ  เปน็ ที ่ประชมุ ของ รปู ที ่กระทบ กบั จกัข ุปสาท  ขณะ 

นั้น รูป ที่ กระทบ จักขุ ปสาทก็ เป็นรู ปาย ตนะ   จักขุ ปสาท ที่ กระทบ 

รูปก็ เป็น จัก ขาย ตนะ  สภาพ ธรรม ใด ที่ ประชุม รวม กัน ใน ขณะ นั้น  

เป็น อายตนะ แต่ละ อายตนะ ทั้ง สิ้น

เสียง ต้อง กระทบ กับ โสต ปสาท และ กระทบ กับ จิต  จิต จึง เกิด ขึ้น 

รู้ เสยีง ที ่ปรากฏ ได ้ ฉะนัน้  จติ จงึ เปน็ มนาย ตนะ  เปน็ ที ่ประชมุ ของ 

สภาพ ธรรม ที่ กำลัง ปรากฏ

ข้อความ ใน อัฏฐ สาลินี ที่ ว่า  แม้ เพราะ ความ หมาย ว่า(จิต)เป็น 

เหตุ  คือ  เพราะ จิต เป็น เหตุ แห่ง ผัสส ะ  เป็นต้น

ผสัส ะ เปน็ เจตสกิ ประเภท หนึง่ ใน  ๕๒  ประเภท  ผสัส เจตสกิเปน็ 

นามธรรม ที่ กระทบ อารมณ์  ขณะ ที่ รูป กระทบ กับ รูป  เช่น ต้นไม้ 
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ล้ม กระทบ พื้น ดิน  การก ระ ทบ กัน ของ ต้นไม้ และ พื้น ดิน ไม่ใช่ ผัสส 

เจตสิก  ขณะ ที่ เสียง กระทบ กับ โสต ปสาท  โสต ปสาท เป็น รูป  

เสียง เป็น รูป  ถ้า ผัสส เจตสิก ไม่ เกิด ขึ้น กระทบ เสียง ที่ กระทบ 

โสต ปสาท  จิต ได้ยิน ก็ เกิด ขึ้น ไม่ ได้ เลย

ผัสส เจตสิก  เป็น นามธรรม ซึ่ง เกิด พร้อม กับ จิต  ดับ พร้อม กับ 

จิต  รู้ อารมณ์ เดียว กับ จิต  และ เกิด ที่ เดียว กับ จิต  ฉะนั้น   จิต จึง 

เป็น เหตุ แห่ง ผัสส ะ  ใน ภูมิ ที่ มี ขันธ์  ๕  จิต และ เจตสิก ต้อง เกิด ที่ รูป 

ใดรูป หนึ่ง เสมอ    รูป ใด เป็น ที่ เกิด ของ จิต และ เจตสิก  รูป นั้น 

เป็น วัตถุ รูป  จักขุ ปสาท เป็น วัตถุ รูป  เพราะ เป็น ที่ เกิด ของ จักขุ 

วิญญาณ และ เจตสิก ที่ เกิด พร้อม กับ จักขุ วิญญาณ    สภาพ ธรรม 

ที่ เกิด ขึ้น จะ เกิด ขึ้น โดย ลำพัง อย่าง เดียว ไม่ ได้  แต่ จะ ต้อง มี สภาพ 

ธรรม อื่น เป็น ปัจจัย เกิด ร่วม ด้วย พร้อม กัน ใน ขณะ นั้น

สภาพ ธรรม ใด เป็น ปัจจัย ให้ สภาพ ธรรม อื่น เกิด ขึ้น พร้อม 

กับ ตน  สภาพ ธรรม นั้น เป็น สหชาต ปัจจัย

สห แปล ว่า ร่วม กัน  พร้อม กัน

ชาต แปล ว่า เกิด

ปัจจัย  คือ  ธรรม ซึ่ง อุปการะ อุดหนุน ให้ สภาพ ธรรม อื่น เกิด 

ขึน้ หรอื ดำรง อยู ่ แสดง วา่ สภาพ ธรรม ทกุ อยา่ง ที ่เกดิ ขึน้ เปน็ สงัขาร 

ธรรม   เพราะ อาศัย ธรรม อื่น เป็น ปัจจัย จึง เกิด ขึ้น    ถ้า ปราศจาก 

ปัจจัย  สภาพ ธรรม ทั้ง หลาย ก็ เกิด ไม่ ได้  และ สภาพ ธรรม ซึ่ง เป็น 
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สหชาต ปัจจัย นั้น  ทำให้ สภาพ ธรรม อื่น เกิด ขึ้น พร้อม กับ ตน  แต่ 

สภาพ ธรรม บาง อย่าง ก็ เป็น ปัจจัย โดย เกิด ก่อน สภาพ ธรรม ที่ ตน 

เป็น ปัจจัย ให้ เกิด ขึ้น  สภาพ ธรรม บาง อย่าง ก็ เป็น ปัจจัย โดย เกิด 

ภาย หลัง

ฉะนั้น  จิต จึง เป็น สหชาต ปัจจัย แก่ เจตสิก ที่ เกิด พร้อม กับ จิตนั้น  

และ เจตสิก ก็ เป็น สหชาต ปัจจัย แก่ จิต ที่ เกิด พร้อม กับ เจตสิก นั้น       

เมื่อ ผัสส เจตสิก เกิด ขึ้น กระทบ อารมณ์ ใด   จิต ที่ เกิด พร้อม กับ 

ผัสส เจตสิก นั้น  ก็ รู้ อารมณ์ ที่ ผัสส เจตสิก นั้น กระทบ    ไม่ใช่ ว่า 

ผัสส เจตสิก กระทบ อารมณ์ หนึ่ง แล้ว จิต ที่ เกิด พร้อม กับ  

ผัสส เจตสิก นั้น ไป รู้ อีก อารมณ์ หนึ่ง    ขณะ ใด ที่ ผัสส เจตสิกเกิด 

ขึ้น กระทบ เสียง ใด  โสต วิญญาณ ที่ เกิด พร้อม กับ ผัสส เจตสิก ที่ 

กระทบ เสียง นั้น  ก็ มี เสียง นั้น เป็น อารมณ์

ปรมั ตถ ธรรม มี  ๔  คือ  จิต  เจตสิก  รูป  นิพพาน  ปรมั ตถ 

ธรรม แต่ละ อย่าง เป็น ปัจจัย ให้ ปรมั ตถ ธรรม อื่น ที่ เป็น สังขต ธรรม 

เกิด ขึ้น  คือ   จิต เป็น ปัจจัย ให้ เกิด เจตสิก และ เป็น ปัจจัย ให้ เกิด รูป  

(เว้น บาง ขณะ)    เจตสิก เป็น ปัจจัย ให้ เกิด จิต  และ เป็น ปัจจัย ให้ 

เกิด รูป  (เว้น บาง ขณะ)    รูป เป็น ปัจจัย ให้ เกิด รูป  และ เป็น ปัจจัย 

ให้ เกิด จิต ขณะ ที่ รูป เป็น วัตถุ   คือ   เป็น ที่ เกิด ของ จิต   และ ขณะ ที่ 

รปู เปน็อารมณ ์ของ จติ  ตาม ควร แก ่สภาพ ของ ปรม ัตถ ธรรม นัน้ โดย 

ปัจจัย ต่างๆ  กัน  เช่น  สหชาต ปัจจัย  เป็นต้น
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จติ และ เจตสกิ เปน็ สหชาต ปจัจยั ให ้รปู เกดิ พรอ้ม กบั จติ ทนัท ีที ่จติ 

เกิด ขึ้น ใน อุ ปาท ขณะ  จิต ทุก ดวง มี  ๓  อนุ ขณะ  (ขณะ ย่อย)  คือ 

อุ ปาท ขณะ  (ขณะ เกิด ขึ้น)  ฐิติ ขณะ  (ขณะ ยัง ไม่ ดับ)  ภังค ขณะ  

(ขณะ ดับ)  จิต ไม่ ได้ สั่ง ให้ รูป เกิด  จิตต ชรูป  คือ   รูป ที่ เกิด เพราะ 

จิต เป็น ปัจจัย นั้น  เกิด พร้อม กับ จิต ทันที ที่ จิต เกิด ขึ้น ใน อ ุปาท ขณะ 

นั้น เอง  แต่ ทั้งนี้ ต้อง เว้น ปฏิสนธิ จิต  เพราะ ใน ขณะ ที่ ปฏิสนธิ จิต 

เกิด ขึ้น นั้น มี แต่ กัมม ชรูป  คือ  รูป ที่ เกิด เพราะ กรรม เกิด ร่วม ด้วย  

ไมม่ ีจติต ชรปู    เมือ่ ปฏสินธ ิจติ ดบั ไป แลว้ จติ จงึ เปน็ ปจัจยั ให ้รปู เกดิ 

ขึ้น พร้อม กับ จิต  ตั้งแต่ ปฐม ภวังค์  คือ   ภวังค์ ดวง แรก เป็นต้น ไป    

เว้น ทวิ ปัญจ วิญญาณ  ๑๐  (ปัญจ วิญญาณ  ๕  x  ๒)  คือ  จิต 

เห็น  ๒  ดวง  จิต ได้ยิน  ๒  ดวง  จิต ได้ กลิ่น  ๒  ดวง  จิต ลิ้ม รส 

๒  ดวง  จิต รู้ สิ่ง ที่ กระทบ สัมผัส ทาง กาย  ๒  ดวง  และ จุติ จิต 

ของพระ อรหันต์  นอกจาก นั้น แล้ว ทุก ขณะ ที่จิต เกิด ขึ้น ใน ภูมิ ที่ มี 

ขันธ์  ๕  มี จิตต ชรูป เกิด พร้อม กับ อุ ปาท ขณะของ จิต ทุก ครั้ง

แต่ละ บุคคล สะสม สภาพ ธรรม มา อย่าง วิจิตร ต่างๆ  กัน  บาง 

คน มี อกุศล มาก  บาง คน ก็ มี กุศล มาก  แต่ ผู้ ที่ เข้าใจ เรื่อง การ เจริญ 

 สติ ปัฏ ฐาน แล้ว อบรม เจริญ สติ ปัฏ ฐาน    กุศล ทั้ง หลาย ก็ จะ เป็น 

บารมี ที่ อุปการะ  เกื้อกูล ให้ สติ ระลึก รู้ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ที่ 

ไม่ใช่ สัตว์  บุคคล  ตัว ตน  จน กระทั่ง สามารถ ประจักษ์ แจ้ง อริย 

สัจ จ ธรรม  ดับ กิเลส ได้ เป็น สมุจ เฉท เป็น ขั้นๆ  แต่ ผู้ ที่ เริ่ม เจริญ 

สติ ปัฏ ฐาน นั้น  สติ ปัฏ ฐาน ยัง ไม่มี กำลัง  ความ เป็น ตัว ตน จึง ยัง 
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มี กำลัง มาก  ไม่ ว่า ใน ขณะ เห็น  ขณะ ได้ยิน  ขณะ รังเกียจ อกุศล  

ขณะ บำเพ็ญ กุศล ก็ ยัง ยึดถือ สภาพ ธร รม นั้นๆ  ว่า เป็น เรา  เป็น 

กุศล ของ เรา

ฉะนั้น  จุด ประสงค์ ของ การ ศึกษา ปรมั ตถ ธรรม เรื่อง จิต ก็ เพื่อ 

เป็น ปัจจัย เกื้อกูล ให้ เข้าใจ ลักษณะ ของ จิต ที่ กำลัง เห็น  กำลัง ได้ยิน  

กำลัง คิด นึก  เป็นต้น  เพื่อ ให้ สติ ปัฏ ฐาน เกิด ขึ้น ระลึก รู้ ลักษณะ 

ของ สภาพ ธรรม ที ่เปน็ สภาพ รู ้ ธาต ุรู ้ ที ่กำลงั รู ้สิง่ หนึง่ สิง่ ใด ที ่กำลงั 

ปรากฏ

ขณะ ที่ ศึกษา เรื่อง จิต ก็ อย่า เพิ่ง คิด ว่า รู้ ลักษณะ ของ จิต ชัดเจน 

แจ่ม แจ้ง แล้ว  และ จุด ประสงค์ ของ การ ศึกษา เรื่อง จิต นั้น  ไม่ใช่ 

เพื่อ ต้องการ เป็น ผู้ ที่ มี ความ รู้ เรื่อง จิ ตมากๆ แต่ เพื่อ เป็น 

สงัขาร ขนัธ ์ปรงุ แตง่ ให ้สต ิเกดิ ขึน้ ระลกึ รู ้สภาพ ของ จติ ซึง่ เปน็ 

นามธรรม  ซึ่ง เป็น ธาตุ รู้  ที่ กำลัง รู้ ใน ขณะ นี้  เพื่อ ปัญญา ที่ 

อบรม เจริญ ขึ้น แล้ว นั้น   จะ ได้ คลาย การ ยึดถือ สภาพ ธรรม  

ทั้ง หลาย ว่า เป็น ตัว ตน
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คำถาม ทบทวน

๑. ภวังคจิต  คือ อะไร  ภวังคจิต รู้ อารมณ์ ไหม

๒. ขณะ ใด จิต ชื่อ ว่า ปัณฑ ระ  เพราะ อะไร

๓. จิต  เจตสิก  เป็น ปัจจัย ให้ เกิด อะไร บ้าง

๔. รูป  เป็น ปัจจัย ให้ เกิด อะไร บ้าง

๕. การ รู้ แจ้ง อริย สัจ จ ธรรม เป็น พระ อริยบุคคล  มี กี่ ขั้น   อะไร บ้าง

๖. วัตถุ รูป  คือ อะไร

๗. อายตนะ  คือ อะไร  อะไร เป็น อายตนะ บ้าง

๘. สหชาต ปัจจัย  คือ อะไร

๙. จิตต ชรูป  คือ อะไร  เกิด เมื่อไร  ใน ภูมิ ที่ มี ขันธ์  ๕  จิต ใด ไม่ 

เป็น ปัจจัย ให้จิตต ชรูป เกิด บ้าง

๑๐. จุด ประสงค์ ที่ ถูก ต้อง ของ การ ศึกษา พระ ธรรม  คือ อะไร



บท ที่  ๒

คำ อธิบาย  คำ ว่า  “จิต”  ใน อัฏฐ สาลินี  จิต ตุป ปาท กัณฑ์  

มี ต่อ ไป ว่า

จะ อธบิาย คำ วา่  “จติ ฺต”  ตอ่ ไป  ที่ ชือ่ วา่  “จติ”  เพราะ อรรถ วา่ 

คิด  อธิบาย ว่า  รู้ แจ้ง อารมณ์  อีก อย่าง หนึ่ง เพราะ เหตุ ที่ ศัพท์ 

ว่า  “จิตฺ ต”  นี้  ทั่วไป แก่ จิต ทุก ดวง  ฉะนั้น  ใน คำ ว่า  “จิตฺ ต”  นี้   

โลกิ ยกุศล จิต  อกุศล จิต  และ มหา กิริยา จิต  จึง ชื่อ ว่า  “จิต”  

เพราะ สัง่สม สนัดาน ของ ตน ดว้ย สามารถ แหง่ ชวน วถิ ี ชือ่ วา่  “จติ”  

เพราะ เป็น ธรรมชาติ อัน กรรม  กิเลส  สั่งสม วิบาก  อนึ่ง  แม้ จิต 

ทุก ดวง ชื่อ ว่า  “จิต”  เพราะ เป็น ธรรมชาติ วิจิตร ตาม สมควร  ชื่อ 

ว่า  “จิต”  เพราะ กระทำ ให้ วิจิตร

ถา้ ศกึษา จาก ตำรา รุน่ หลงัๆ  ที ่ม ีผู ้รวบรวม ไว ้ ก ็จะ ทราบ วา่ อรรถ 

ของ จิต  ๖  อย่าง ที่ กล่าว ไว้ ใน ตำรา รุ่น หลังๆ  นั้น มา จาก ข้อความ 

ใน อฏัฐ สาลนิ ี อร รถ กถา ธมัม สงัค ณ ีปกรณ ์ ซึง่ อธบิาย คำ วา่  “จติ”  

ที่ สามารถ จะ แยก ออก ได้ เป็น ข้อๆ  คือ

ชื่อ ว่า  “จิต”  เพราะ อรรถ ว่า  คิด  อธิบาย ว่า  เพราะ รู้ แจ้ง 

อารมณ์  ๑

ชื่อ ว่า  “จิต”  เพราะ สั่งสม สันดาน ของ ตน ด้วย สามารถ แห่ง 

ชวน วิถี  ๑



จิตตสังเขป  81

ชื่อ ว่า  “จิต”  เพราะ เป็น ธรรมชาติ อัน กรรม  กิเลส  สั่งสม 

วิบาก  ๑

ชื่อ ว่า  “จิต”  เพราะ เป็น ธรรมชาติ วิจิตร ตาม สมควร  ๑  (ข้อ 

นี้  ส่วน มาก ใน ตำรา รุ่น หลัง แยก เป็น  ๒  คือ  เพราะ วิจิตร ด้วย 

อารมณ์  ๑  และ เพราะ วิจิตร ด้วย สัมปยุต ต ธรรม  ๑)

ชื่อ ว่า  “จิต”  เพราะ กระทำ ให้ วิจิตร  ๑  

ซึ่ง ก็ จะ ขอ กล่าว ถึง ตาม ลำดับ  เพื่อ ที่ จะ ให้ เข้าใจ ลักษณะ ของ 

จิต ตาม ที่ กล่าว ไว้ ใน อัฏฐ สาลินี

ที่ ชื่อ ว่า  “จิต”  เพราะ อรรถ ว่า  “คิด”  อธิบาย ว่า รู้ แจ้ง 

อารมณ์

ทุก ท่าน คิด เสมอ  ถ้า สังเกต พิจารณา ความ คิด  ก็ จะ เห็น ได้ ว่า 

ช่าง คิด เสีย จริง  และ คิด ไป ต่างๆ  นานา  ไม่มี ทาง ยุติ ความ คิด ได้ 

เลย  จน กระทั่ง บาง ท่าน ไม่ อยาก จะ คิด  อยาก จะ สงบๆ  คือ  หยุด 

ไม ่คดิ  เพราะ เหน็ วา่ เมือ่ คดิ แลว้ ก ็เดอืด รอ้น ใจ  เปน็ หว่ง  วติก กงัวล  

กระ สับ กระส่าย  ด้วย โลภ ะ บ้าง   หรือ ด้วย โทสะ บ้าง  และ เข้าใจ ว่า 

ถ้า ไม่ คิด เสีย ได้ ก็ จะ ดี    แต่ ให้ ทราบ ว่า จิต นั่นเอง เป็น สภาพ ธรรม 

ที่ คิด  รูป ธรรม คิด ไม่ ได้  เมื่อ พิจารณา เรื่อง ที่ จิต คิด  ก็ จะ รู้ ได้ ว่า 

เพราะ เหต ุใด จติ จงึ คดิ เรือ่ง อยา่ง นัน้ๆ  ซึง่ บาง ครัง้ ไม ่นา่ จะ คดิ อยา่ง 

นั้น เลย    ตาม ปกติ จิต ย่อม เกิด ขึ้น คิด ไป ใน เรื่อง ของ สิ่ง ที่ ปรากฏ 
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ทาง ตา บ้าง  ทาง หู บ้าง  ทาง จมูก บ้าง  ทาง ลิ้น บ้าง  ทาง กาย บ้าง  

ทาง ใจ บ้าง อยู่ เรื่อยๆ  จน เห็น ว่า เป็น เรื่อง ราว จริงจัง  แต่ ที่ เห็น ว่า 

เป็น เรื่อง ราว จริงจัง ทั้งหมด นั้น  ก็ เป็น เพียง เพราะ จิต เกิด ขึ้น คิด 

เรื่อง นั้น แล้ว ก็ ดับ ไป เท่านั้น เอง  ซึ่ง ถ้า เพียง จิต ไม่ คิดถึง เรื่อง นั้น 

เท่านั้น  เรื่อง นั้น ก็ จะ ไม่มี

ข้อความ ใน อัฏฐ สาลินี ว่า  ที่ ชื่อ ว่า  “จิต”  เพราะ อรรถ ว่า  คิด  

อธิบาย ว่า  รู้ แจ้ง อารมณ์

สภาพ  “รู้”  มี ลักษณะ ต่าง กัน ตาม ประเภท ของ สภาพ ธร รม 

นั้นๆ  เช่น  เจตสิก  ก็ เป็น สภาพ ธรรม ที่ รู้ อารมณ์ แต่ ไม่ เป็น ใหญ่ 

ใน การ รู้ อารมณ์    เจตสิก แต่ละ ประเภท เกิด ขึ้น พร้อม กับ จิต  รู้ 

อารมณ์ เดียว กับ จิต  แต่ ว่า กระทำ กิจ เฉพาะ ของ เจต สิ กนั้นๆ  เช่น  

ผสัส เจตสกิ เกดิ รว่ม กบั จติ  พรอ้ม กบั จติ  แต่ ผสัส เจตสกิ เปน็ สภาพ 

ธรรม ที ่รู ้อารมณ ์ โดย กระทบ อารมณ ์ ซึง่ ถา้ ผสัส เจตสกิ ไมรู่ ้อารมณ ์

ก็ ย่อม ไม่ กระทบ อารมณ์  ฉะนั้น   ผัสส เจตสิก จึง รู้ อารมณ์ เพียง 

โดย กระทบ อารมณ์  แต่ ไม่ใช่ รู้ แจ้ง อารมณ์    ปัญญา เจตสิก เป็น 

สภาพ ธรรม ที่ รู้ ธรรม เห็น ธรรม ถูก ต้อง ตาม ความ เป็น จริง  เช่น  รู้ 

ลักษณะ ที่ ไม่ใช่ ตัว ตน  สัตว์   บุคคล  ของ สิ่ง ที่ กำลัง ปรากฏ ทาง 

ตา  ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง กาย  ทาง ใจ    แต่ จิต ซึ่ง เป็น 

สภาพ รู้ นั้น  มี คำ อธิบาย ว่า  รู้ แจ้ง อารมณ์  จึง ไม่ใช่ การ รู้ อย่าง 

ผัสส ะ ที่ กระทบ อารมณ์  ไม่ใช ่การ รู้ อย่าง สญัญา ที ่จำ หมาย ลกัษณะ 

ของ อารมณ์  ไม่ใช่ การ รู้ อย่าง ปัญญา  แต่ จิต เป็น สภาพ ที่ รู้ แจ้ง ใน 
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ลักษณะ ต่างๆ  ของ อารมณ์ ที่ ปรากฏ    สิ่ง ที่ กำลัง ปรากฏ ทาง ตา 

ใน ขณะ นี้ ต่าง กัน ไหม  สภาพ ธรรม เป็น สัจ จ ธรรม  เป็น สิ่ง ซึ่ง พิสูจน ์

ได้  ขณะ นี้ เห็น สิ่ง เดียว  สี เดียว หมด   หรือ เห็น สิ่ง ที่ กำลัง ปรากฏ 

เป็น สี ต่างๆ  อย่าง ละเอียด จน ทำให้ รู้ ความ ต่าง กัน ได้ ว่า    สิ่ง ที่ 

เห็น นั้น เป็น เพชร แท้   หรือ เพชร เทียม   เป็นต้น    จิต เป็น สภาพ ที ่

เห็น แจ้ง  คือ  รู้ แจ้ง แม้ ลักษณะ ที่ ละเอียด ต่างๆ  ของ อารมณ ์

ต่างๆ  อุปมา เหมือน กระจกเงา ที่ ใส สะอาด   ไม่ ว่า สิ่ง ใด จะ 

ผ่าน ก็ ย่อม ปรากฏ เงา ใน กระจก ฉันใด  ขณะ นี้ จักขุ ปสาท เป็น 

รูป ซึ่ง มี ลักษณะ ประดุจ ใส พิเศษ  สามารถ กระทบ สิ่ง ที่ ปรากฏ ทาง 

ตา   โสต ปสาท สามารถ กระทบ เฉพาะ เสียง   ฆาน ปสาท สามารถ 

กระทบ เฉพาะ กลิ่น    ชิวหา ปสาท สามารถ กระทบ เฉพาะ รส  กาย 

ปสาท สามารถ กระทบ เฉพาะ รูป ที่ กระทบ กาย  ฉะนั้น   ไม่ ว่า จะ 

เป็น สีสัน วัณณะ อย่าง ใดๆ  ก็ตาม  จะ เป็น สี เพชร แท้  เพชร เทียม  

หยก  หิน  หรือ แม้ สี แวว ตา ที่ ริษยา  ก็ ปรากฏ ให้ จิต เห็น ได้ ทั้ง สิ้น  

ขณะ นี้ สิ่ง ที่ กำลัง ปรากฏ ทาง ตา ปรากฏ กับ จิต ที่ รู้ แจ้ง  ไม่ ว่า สิ่ง ที่ 

ปรากฏ นั้น มี ลักษณะ อย่างไร  จิต ก็ รู้ แจ้ง ใน ลักษณะ ที่ ปรากฏ นั้นๆ  

คือ   เห็น สีสัน ต่างๆ  ทั้งหมด ของ สิ่ง ต่างๆ  ที่ ปรากฏ จึง ทำให้ รู้ 

ความ หมาย  รู้ รูป ร่าง สัณฐาน และ คิด นึกถึง สิ่ง ที่ ปรากฏ ทาง ตา ได้

เสยีง ที ่ปรากฏ ทาง ห ูเปน็ เสยีง เดยีวกนั ทัง้หมด   หรอื ตา่ง กนัเปน็ 

แตล่ะ เสยีง ตาม ปจัจยั ที ่ทำให้ เสยีง นัน้ๆ  เกดิ ขึน้  คน ม ีเทา่ไร   เสยีง 

ของ แต่ละ บุคคล ก็ ต่าง กัน ไป เท่านั้น    จิต รู้ แจ้ง ทุก เสียง ที่ ปรากฏ 
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ต่างๆ  กัน  เสียง เยาะ เย้ย  เสียง ประชด ถากถาง ดู หมิ่น  เสียง ลม 

พัด  เสียง น้ำตก  เสียง สัตว์ ร้อง  สัตว์ นานา ชนิด ก็ ร้อง ต่างๆ  กัน    

หรือ แม้ คน ที่ เลียน เสียง สัตว์    จิต ก็ รู้ แจ้ง ของ ลักษณะ ของ เสียง ที่ 

ต่าง กัน  จิต ได้ยิน เสียง รู้ แจ้ง  คือ  ได้ยิน เสียง ทุก เสียง ที่ ต่าง กัน

สภาพ ธรรม ทุก อย่าง ปรากฏ ได้ ก็ เพราะ จิต เกิด ขึ้น รู้ แจ้ง อา รมณ์ 

นั้นๆ  ที่ ปรากฏ    จิต ที่ รู้ แจ้ง ทาง จมูก เกิด ขึ้น รู้ แจ้ง กลิ่น ต่างๆ  ที่ 

ปรากฏ  กลิ่น สัตว์ ทุก ชนิด  กลิ่น พืชพันธุ์ ดอกไม้ นานา ชนิด  กลิ่น 

อาหาร  กลิ่น แกง  กลิ่น ขนม  ถึง ไม่ เห็น  เพียง ได้ กลิ่น ก็ รู้ ว่า เป็น 

อะไร

จิต ที่ รู้ แจ้ง ทาง ลิ้น เกิด ขึ้น ลิ้ม รส ต่างๆ  รส อาหาร มี มากมาย  รส 

เนื้อ  รส ผัก  รส ผล ไม้  รสชา  รสกาแฟ  รส เกลือ  รส น้ำตาล  รส 

น้ำส้ม  รส มะนาว  รส มะขาม   เป็น รส ที่ ไม่ เหมือน กัน เลย    แต่ จิต 

ที่ ลิ้ม รส ก็ รู้ แจ้ง รส ต่างๆ  ที่ ปรากฏ  แม้ว่า จะ ต่าง กัน อย่าง ละเอียด 

เพียง ใด  จิต ก็ สามารถ รู้ แจ้ง ลักษณะ ที่ ต่าง กัน อย่าง ละเอียด นั้น ได้    

เช่น  ขณะ ชิม อาหาร  จิต ที่ ลิ้ม รส รู้ แจ้ง ใน รส นั้น จึง รู้ ว่า ยัง ขาด รส 

อะไร จึง ต้อง ปรุง อะไร  ใส่ อะไร  เติม อะไร  เป็นต้น

จติ ที ่รู ้แจง้ สิง่ ที ่กระทบ สมัผสั กาย  รู ้แจง้ ลกัษณะ ตา่งๆ  ที ่กระทบ 

กาย  เชน่  ลกัษณะ ของ เยน็ ลม  เยน็ นำ้  หรอื เยน็อากาศ  รู ้ลกัษณะ 

ของ ผ้า ไหม  ผ้า ขน สัตว์  เป็นต้น  ที่ กระทบ กาย

ท่าน ผู้ หนึ่ง เล่า ให้ ฟัง ว่า  ท่าน กำลัง ยืน อยู่ ที่ ถนน ก็ เกิด ระลึก รู้ 
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ลักษณะ แข็ง ที่ ปรากฏ  แล้ว ต่อ ไป ก็ คิด ว่า แข็ง นี้ เป็น ถนน  และ ต่อ 

ไปก็ คิด ว่า แข็ง นี้ เป็น รองเท้า  แล้ว ต่อ ไป ก็ คิด ว่า แข็ง นี้ เป็น ถุงเท้า    

นี่ เป็น ความ คิด เรื่อง ลักษณะ แข็ง ที่ ปรากฏ    จิต ที่ คิด เกิด ขึ้น เพราะ 

เหต ุปจัจยั  เมือ่ กระทบ แขง็ จงึ คดิ วา่ แขง็ นี ้คอื อะไร  แขง็ นี ้ถนน  แลว้ 

ตอ่ ไป แขง็ นี ้รองเทา้  แลว้ ตอ่ ไป แขง็ นี ้ถงุเทา้  จะ เหน็ ได ้วา่  ไมม่ ีใคร 

สามารถ ยบัยัง้ การ คดิ นกึ เรือ่ง สิง่ ตา่งๆ ได ้   แต ่การ ที ่รู ้ลกัษณะ ของ 

สภาพ ธรรม ตาม ความ เปน็ จรงิ ได้ นัน้  ตอ้ง เปน็ ปญัญา ที ่รู ้วา่ จติ เกดิ 

ขึ้น รู้ แจ้ง อารมณ์ แต่ละ ขณะ แล้ว ก็ ดับ ไป อย่าง รวดเร็ว  ขณะ ที่ กำลัง 

คิดถึง ถนน  รองเท้า  ถุงเท้า  ไม่ใช่ ขณะ ที่ รู้ แจ้ง ลักษณะ ที่ แข็ง  

ฉะนั้น  การ ที่ ปัญญา จะ รู้ ชัด ใน ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ตาม 

ความ จริง นั้น  จะ ต้อง รู้ ชัด ว่า ขณะ ที่ คิด ไม่ใช่ ตัว ตน  แต่ เป็น จิต ที่ 

กำลัง รู้ เรื่อง คิด    จิต ที่ คิด ไม่ใช่ จิต ที่ เห็น  จิต ที่ รู้ อารมณ์ ทาง ตา  

จติ คิด รู้ อารมณ์ ทาง ใจ  ตาม ปกติ ขณะ ที่ สภาพ ธรรม ใด ปรากฏ ทาง 

กาย  จะ เป็น ลักษณะ ที่ อ่อน นุ่ม หรือ แข็ง ก็ตาม  ขณะ นั้น ยัง ไม่รู้ ว่า 

เป็น อะไร    ถ้า อยู่ ใน ที่ มืด บาง ท่าน ก็ อาจ จะ ต้อง ลืมตา เปิด ไฟ ขึ้น ดู 

ว่า กำลัง กระทบ สัมผัส อะไร  ฉะนั้น  ตาม ความ เป็น จริง แล้ว ขณะ ที่ 

จิต รู้ แข็ง นั้น ไม่ใช่ จิต คิด นึก  ขณะ ที่ จิต กำลัง รู้ แข็ง นั้น ไม่มี โลก ของ 

ถุงเท้า  รองเท้า  หรือ ถนน    ไม่มี โลก ของ สมมติ บัญญัติ ใดๆ  เลย  

ม ีแต ่สภาพ ที ่กำลงั รู ้ลกัษณะ ที ่แขง็    แม ้สภาพ ที ่รู ้แขง็ นัน้ ก ็ไมใ่ช ่สตัว ์ 

บุคคล  เป็น เพียง สภาพ ที่ รู้ แข็ง เกิด ขึ้น แล้ว ดับ ไป  แล้ว จิต ที่ เกิด 

ภาย หลัง จึง คิด นึก เป็น สิ่ง ที่ ปรากฏ ทาง ตา  ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง 
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ลิ้น  ทาง กาย  ทาง ใจ  เป็น เรื่อง ราว สมมติ บัญญัติ ของ สิ่ง ที่ ปรากฏ  

จน ลมื วา่ จติ ที ่เกดิ ขึน้ รู ้แขง็ และ สภาพ ที ่แขง็ นัน้ ดบั ไป แลว้  และ จติ ที ่

คดิ เรือ่ง สิง่ ที ่แขง็ นัน้ ก ็ดบั ไป  สภาพ ธรรม ทัง้ นามธรรม และ รูป ธรรม 

เกิด ข้ึน และ ดับ ไป สืบ ต่อ กัน  อย่าง รวดเร็ว  จึง ทำให้ ไม่รู้ สภาพ 

ธรรม ทั้ง นามธรรม และ รูป ธรรม น้ัน เกิด ดับ ไม่ใช่ ตัว ตน

จติ เปน็ สภาพ ที ่รู ้แจง้ อารมณ ์ที ่ปรากฏ  ไม ่วา่ จะ เปน็ ทาง ตา  ทาง 

หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  ทางกาย  ทาง ใจ  เมื่อ ผัสส เจตสิก กระทบ 

อารมณ์ ใด  จิต ก็ เกิด พร้อม ผัสส ะ นั้น  ก็ รู้ แจ้ง ลักษณะ ต่างๆ  ของ 

อารมณ ์นัน้  ฉะนัน้  แม ้คำ วา่ รู ้แจง้ อารมณ ์ซึง่ เปน็ ลกัษณะ ของ จติ ซึง่ 

เป็น สภาพ รู้  ก็ จะ ต้อง เข้าใจ ว่า  “รู้ แจ้ง อารมณ์”  คือ  รู้ ลักษณะ 

ตา่งๆ  ของ อารมณ์ ต่างๆ  ที่ ปรากฏ  ไม่ ว่า จะ เป็น ทาง ตา  ทาง 

หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง กาย  ทาง ใจ    เมื่อ จิต เป็น สภาพ ที่ 

รู้ แจ้ง อารมณ์  อารมณ์ จึง เป็น ปัจจัย หนึ่ง ที่ ทำให้ จิต แต่ละ ประเภท 

เกิด ขึ้น รู้ อารมณ์ นั้น  ฉะนั้น  อารมณ์ จึง เป็น อา รัม มณ ปัจจัย  

คือ   เป็น ปัจจัย ให้ จิต เกิด โดย เป็น อารมณ์ ของ จิต  จิต แต่ละ 

ขณะ ที่ เกิด ขึ้น มี ปัจจัย อื่น อีก หลาย ปัจจัย  แต่ จิต จะ เกิด ขึ้น โดย ไม่รู ้

อารมณ์ ไม่ ได้  ฉะนั้น  อารมณ์ จึง เป็น ปัจจัย หนึ่ง ใน หลาย ปัจจัย ที่ 

ทำให้ จิต แต่ละ ขณะ เกิด ขึ้น
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คำถาม ทบทวน

๑. ผัสส เจตสิก  สัญญา เจตสิก  ปัญญา เจตสิก  และ จิต รู้ อารมณ์ 

ต่าง กัน อย่างไร

๒. อา รัม มณ ปัจจัย  คือ อะไร

๓. อะไร เป็น อา รัม มณ ปัจจัย บ้าง
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บท ที่  ๓

ประการ ต่อ ไป  

อีก อย่าง หนึ่ง เพราะ เหตุ ที่ ศัพท์ ว่า  “จิตตํ”  นี้ ทั่วไป แก่ จิต ทุก 

ดวง  ฉะนั้น  ใน คำว่า  “จิตตํ”  นี้ โลกิ ยกุศล จิต  อกุศล จิต  และ 

มหา กิริยา จิต  ชื่อ ว่า  “จิต”  เพราะ สั่งสม สันดาน ของ ตน ด้วย 

สามารถ แห่ง ชวน วิถี

การ ที่ จะ เข้าใจ อรรถ ที่ ว่า  ชื่อ ว่า จิต  เพราะ สั่งสม สันดาน ของ 

ตน ด้วย สามารถ แห่ง ชวน วิถี นั้น  จะ ต้อง เข้าใจ เรื่อง ของ จิต ซึ่ง เกิด 

ดับๆ   สืบ ต่อ กัน อย่าง รวดเร็ว ว่า  นามธรรม ที่ เกิด กับ จิต แล้ว ดับ 

ไป แต่ละ ขณะ นั้น  สะสม สืบ ต่อ ใน จิต ขณะ หลังๆ   ที่ เกิด ดับ สืบ ต่อ 

มา นั่นเอง

เมือ่ จติ เกดิ ขึน้ เหน็ สิง่ ที ่ปรากฏ ทาง ตา  หรอื ไดย้นิ เสยีง ที ่ปรากฏ 

ทาง หู  เป็นต้น  ตาม ปกติ จะ ไม่รู้ ว่า ขณะ ที่ เห็น หรือ ได้ยิน นั้น เป็น 

ลักษณะ ของ จิต  แต่ มัก จะ รู้ ว่า ขณะ ใด จิตใจ เป็น ทุกข์  เศร้า หมอง 

ขุ่น มัว  ขณะ ใด จิตใจ สบาย  แจ่มใส  ขณะ ใด โกรธ  ขณะ ใด เมตตา 

สงเคราะห์ ช่วย เหลือ บุคคล อื่น  ขณะ ใด เป็น มิตรไมตรี กับ บุคคล อื่น  

จิต แต่ละ ขณะ ที่ เกิด ดับ สืบ ต่อ กัน อย่าง รวดเร็วนั้น   ก็ สั่งสม สันดาน 

ของ ตน  คือ  ไม่ ว่า จะ เป็น โลกิ ยกุศล  อกุศล  แต่ละ ขณะ ที่ เกิด ขึ้น 

แล้ว ดับ ไป นั้น   เป็น ปัจจัย สะสม สืบ ต่อ ใน จิต ดวง(ขณะ)  ต่อๆ  ไป 
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เพราะ เมื่อ จิต ดวง หนึ่งเกิด ขึ้น แล้ว ดับ ไป  การ ดับ ไป ของ จิต ดวง 

ก่อน เป็น ปัจจัย ให้ จิต ดวง ต่อ ไป เกิด ขึ้น สืบ ต่อ ทันที  ฉะนั้น  จิต 

ดวง ที่ เกิด ต่อ จึง มี สภาพ ธรรม ซึ่ง จิต ดวง ก่อน สะสม ไว้ แล้ว สืบ ต่อ 

ไป ในจิต ดวง หลังๆ   ที่ เกิด ต่อๆ   ไป อีก เรื่อยๆ  

แต่ละ ท่าน จะ สังเกต ได้ ว่า  แต่ละ บุคคล มี อัธยาศัย ต่างๆ   กัน  มี 
อุปนิสัย ต่างๆ   กัน  ตาม การ สะสม ของ จิต แต่ละ ขณะ ซึ่ง เกิด ดับ สืบ 
ต่อ กัน    บาง ท่าน ก็ เป็น ผู้ ใจบุญ ใจ กุศล   เพราะ จิต ที่ เป็น บุญ กุศล 
ได้ เกิด ขึ้น แล้ว ก็ ดับ ไป  แล้ว จิต ที่ เกิด สืบ ต่อ ก็ สะสม บุญ กุศล นั้นๆ   
เป็น ปัจจัย สืบ ต่อๆ   ไป ข้าง หน้า    อกุศล ก็ เช่น เดียวกัน   ไม่ ว่า 
จะ เป็น จิต ประกอบ ด้วย โลภ ะ  โทสะ  หรือ โมหะ  เมื่อ อกุศล จิต 
ประเภทนั้นๆ   ดับ ไป แล้ว  ก็ เป็น ปัจจัย ให้ จิต ดวง ต่อ ไป เกิด ขึ้น สืบ 
ต่อ สภาพ ธรรม ที่ สะสม อยู่ ใน จิต ดวง ก่อน ต่อ ไป อีก    การ ที่ จิต ดวง 
หลัง เกิด ต่อ จาก จิต ดวง ก่อน อยู่ เรื่อยๆ   นั้น  เพราะจิต ทุก ดวง เป็น 
อนันตร ปัจจัย  คือ  เป็น ปัจจัย ทำให้ จิต ขณะ ต่อ ไป เกิด ขึ้น สืบ ต่อ 
ทนัที ที ่จติ ดวง กอ่น ดบั  จติ ทกุ ดวง เปน็ อนนัตร ปจัจยั  ทำให้ จติ ดวง 
ต่อ ไป เกิด ขึ้น  เว้น จุติ จิต ของ พระ อรหันต์เท่านั้น ที่ ไม่ เป็น อนันตร 
ปัจจัย    เมื่อ จุติ จิต ของ พระ อรหันต์ ดับ จึง เป็น ปรินิพพาน  ไม่มี 
ปฏิสนธิ จิต หรือ จิต ใดๆ   เกิด สืบ ต่อ อีก เลย  ฉะนั้น  ปัจจัย ที่ กล่าว 
ถึง แล้ว จึง มี  ๓  ปัจจัย  คือ  สหชาต ปัจจัย  อา รัม มณ ปัจจัย  และ 
อนันตร ปัจจัย

อรรถ ของ จิต ประการ ที่  ๒  ข้อความ ใน อัฏฐ สาลินี มี ว่า  อีก 

อย่าง หนึ่ง  เพราะ เหตุ ที่ ศัพท์ ว่า  “จิตฺตํ”  นี้  ทั่วไป แก่ จิต ทุก ดวง    
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ฉะนั้น  ใน คำ ว่า  “จิตฺตํ”  นี้  โลกิ ยกุศล จิต  อกุศล จิต  และ มหา 

กริยิา จติ  จงึ ชือ่ วา่  “จติ”  เพราะ สัง่สม สนัดาน ของ ตน ดว้ย สามารถ 

แห่ง ชวน วิถี

ฟัง ดู เหมือน เป็น เรื่อง ยาก  แต่ เป็น เรื่อง จริง ใน ชีวิต ประจำ วัน  

ส่วน มาก ทุก ท่าน ก็ได้ ยิน คำ ว่า กุศล จิต  และ อกุศล จิต อยู่ เสมอ  แต่ 

ยัง ไม่ คุ้น กับ มหา กิริยา จิต  และ  “ชวน วิถี”    จิต ทั้งหมด ไม่ ว่า จะ 

เปน็ ประเภท ตา่งๆ   ประการ ใด กต็าม  เมือ่ จำแนก โดย การ เกดิ  คอื  

โดย ชาติ แล้ว มี  ๔  ชาติ  คือ  เป็น กุศล จิต  ๑  เป็น อกุศล จิต  ๑  

เป็น วิบาก จิต  ๑  เป็น กิริยา จิต  ๑  (ภาษา บาลี  คือ  กุ สล จิตฺ ตํ  

อกุ สล จิตฺ ตํ  วิ ปาก จิตฺ ตํ  กิริยา จิตฺ ตํ)

ส่วน ใหญ่ ทุก ท่าน คุ้น กับ คำ ว่า   กุศล จิต  และ อกุศล จิต  แต่ ยัง 

ไม่ คุ้น กับ   วิบาก จิต   และ กิริยา จิต    กุศล จิต เป็น จิต ที่ ดี  ซึ่ง เป็น 

เหตุ ให้ เกิด ผล  คือ  กุศล วิบาก    ใน อนาคต ข้าง หน้า  เมื่อ กุศล จิต 

และ กศุล เจตสกิ ซึง่ เกดิ รว่ม กนั เปน็ เหต ุดบั ไป แลว้  ธรรม ที ่เปน็ กศุล 

ก็ สะสม สืบ ต่อ ใน จิต ดวง ต่อๆ  ไป  เป็น ปัจจัย ให้ จิต และ เจตสิก   ซึ่ง 

เป็น กุศล วิบาก จิต และ กุศล วิบาก เจตสิก เกิด ขึ้น ร่วม กัน   โดย เป็น 

 ผล ของ กุศล นั้นๆ    ใน อรรถ กถา มี ข้อความ ว่า  แม้ วิบาก เจตสิก 

เกิด ร่วม กับ จิต  แต่ เพราะ จิต เป็น ประธาน  จึง ใช้ คำ ว่า วิบาก จิต 

เท่านั้น  ซึ่ง ก็ หมาย รวม ถึง วิบาก เจตสิก ที่ เกิด ร่วม กัน ด้วย  และ แม้ 

คำ ว่า จิตต ชรูป  คือ  รูป ซึ่ง เกิด เพราะ จิต เป็น ปัจจัย ก็ เช่น เดียวกัน  

จิตต ชรูป เกิด ขึ้น เพราะ จิต และ เจตสิก ซึ่ง เกิด ร่วม กัน เป็น ปัจจัย  แต่ 
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ใช้ คำ ว่า  “จิตต ชรูป”  นั้น ก็ หมาย รวม ถึงเจตสิก เกิด ร่วม กับ จิต 

นั้นๆ   ก็ เป็น ปัจจัย ให้ รูป นั้น เกิด ด้วย  ฉะนั้น  เมื่อ กล่าว ถึง วิบาก 

จิต   ก็ หมาย รวม ถึง วิบาก เจตสิก ที่ เกิด ร่วม ด้วย

อกศุล จติ เปน็ สภาพ ธรรม ที ่เปน็ โทษ  เปน็ สภาพ ธรรม ที ่เปน็ 

เหตุ ให้ เกิด ผล ที่ เป็น ทุกข์  ไม่ น่า พอใจ  คือ  อกุศล วิบาก จิต 

ต่างๆ  นอกจาก กุศล จิต และ อกุศล จิต และ วิบาก จิต แล้ว  ก็ มี จิต อีก 

ประเภท หนึ่ง  คือ  กิริยา จิต  ซึ่ง ไม่ เป็น เหตุ ที่ จะ ให้ เกิด วิบาก  

จงึ ไมใ่ช ่กศุล จติ  ไมใ่ช ่อกศุล จติ  และ ไมใ่ช ่วบิาก จติ ดว้ย เพราะ 

กิริยา จิต ไม่ใช่ ผล ของ กุศล จิต หรือ อกุศล จิต

จิต ท้ังหมด จำแนก เป็น ชาติ หน่ึง ชาติ ใด ใน  ๔  ชาติ  คือ  เป็น กุศล 

หรือ อกุศล  หรือ เป็น วิบาก  หรือ เป็น กิริยา  ถ้า ไม่ ศึกษา ให้ ละเอียด 

ขึ้น ก็ ไม่รู้ ว่า ขณะ ไหน เป็น กุศล จิต  อกุศล จิต  วิบาก จิต  กิริยา จิต  

เช่น  ขณะ ปฏิสนธิ   ซึ่ง เป็น จิต ขณะ แรก ที่ เกิด ขึ้น ใน ภพ นี้ ใน ชาติ นี้  

ที่ ทุก ท่าน มี ชีวิต อยู่ ใน ขณะ นี้  ก็ เพราะ ปฏิสนธิ จิต เกิด ขึ้น ใน ภพ นี้ 

ชาติ นี้  จึง ทำให้ เป็น บุคคล นี้    ปฏิสนธิ จิต เป็น กุศล จิต ไม่ ได้  เป็น 

อกุศล จิต ไม่ ได้  ขณะ ที่ ปฏิสนธิ จิต เกิด ขึ้น นั้น  ไม่ ได้ กระทำ กรรม 

ใดๆ   ทาง กาย  ทาง วาจา  ทาง ใจ    ปฏิสนธิ จิต เป็น วิบาก จิต 

ซึ่ง เกิด ขึ้น เพราะ กรรม ใด กรรม หนึ่ง เป็น ปัจจัย  แม้ว่า กรรม ที่ 

ได้ กระทำ แล้ว ใน แต่ละ ภพ ชาติ จะ มากมาย เพียง ใดก็ตาม  กรรม 

ใด เปน็ ปจัจยั ให ้ปฏสินธ ิจติ หรอื วบิาก จติ ใด เกดิ ขึน้  กรรม นัน้ 

เป็นกั มม ปัจจัย แก่ ปฏิสนธิ จิต และ วิบาก จิต นั้น   ถ้า เกิด ใน ภูม ิ
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มนุษย์ เป็น สุคติ ภูมิ ก็ ต้อง เป็น ผล ของ กุศล กรรม    จิต ที่ ปฏิสนธิ ก็ 

เป็น กุศล วิบาก  ถ้า เกิด ใน อบายภูมิ  คือ  เกิด ใน นรก หรือ เกิด เป็น 

เปรต  เกิด เป็น อสุรกาย  เกิด เป็น สัตว์ เดรัจฉาน  ก็ เป็น ผล ของ 

อกุศล กรรม  จิต ที่ ปฏิสนธิ ใน อบายภูมิ   เป็น อกุศล วิบาก

เมือ่ ปฏสินธ ิจติ ดบั ไป แลว้  กรรม นัน้ ไม ่ได ้เพยีง ทำให ้ปฏสินธ ิจติ 

เกิด ขึ้น เท่านั้น  เมื่อ ปฏิสนธิ จิต ดับ ไป แล้ว  กรรม เดียวกัน ที่ เป็น 

ปัจจัย ให้ ปฏิสนธิ จิต เกิด นั้น ก็ เป็นกั มม ปัจจัย  ทำให้ วิบาก จิต 

ดวง ตอ่ ไป เกดิ ขึน้   ทำ ภวงัค กจิ สบื ตอ่ จาก ปฏสินธ ิจติ  ปฏสินธ ิ

จิต  คือ  จิต ที่ ทำ กิจ สืบ ต่อ จาก จุติ จิต  (จิต ขณะ สุดท้าย ของ ชาติ 

ก่อน)    ทันที ที่ จุติ จิต ของ ชาติ ก่อน ดับ  กรรม หนึ่ง ที่ ได้ กระทำ 

แล้ว ก็ เป็น ปัจจัย ให้ ปฏิสนธิ จิต เกิด ขึ้น   เป็น จิต ขณะ แรก ใน ชาติ นี้ 

สืบ ต่อ จาก จุติ จิต ของ ชาติ ก่อน แล้ว ก็ ดับ ไป  และ กรรม เดียวกัน นั้น 

เป็น ปัจจัย ให้ วิบาก จิต ดวง ต่อๆ   ไป เกิด ขึ้น กระทำ ภวังค กิจ   คือ  

กิจ ดำรง ภพ ชาติ ที่ เป็น บุคคล นี้ สืบ ต่อ ไป จนกว่า จะ จุติ  คือ   เคลื่อน 

จาก ภพ ภูมิ นี้  สิ้น สุด สภาพ ที่ เป็น บุคคล นี้ ใน ชาติ นี้  และ ใน ระหว่าง 

ที่ ยัง ไม่ จุติ  กรรม อื่นๆ   ก็ เป็น ปัจจัย ให้ วิบาก จิต ต่างๆ   เกิด ขึ้น รู้ 

อารมณ์  ทาง ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ได้

“กุศล”  คือ  สภาพ ธรรม ท่ี ดี งาม ไม่ เป็น โทษ ภัย  บาง ท่าน 

เข้าใจ ว่าท่าน สามารถ จะ ทำ กุศล ได้ เฉพาะ เวลา ท่ี มี ทรัพย์สิน เงิน ทอง 

เท่านั้น  แต่ ลืม ความ เอื้อเฟื้อ เผื่อ แผ่    ถึง แม้ ไม่มี เงิน   แต่ มี สิ่งของ 

ที่ พอ จะ แบ่ง ปัน เจือ จาน สละ ให้ เพื่อ ช่วย เหลือ บุคคล อื่นๆ   ได้  ท่าน 
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จะ สละ ให้ เพื่อ ช่วย เหลือ คน อื่น ได้ ไหม  ถ้า สละ ให้ ไม่ ได้   ขณะ นั้น 

เป็น กุศล หรือ อกุศล    ผู้ ท่ี ไม่รู้ ว่า กุศล จิต เป็น จิต ท่ี ดี งาม   ไม่มี โทษ   

ก็ อาจ จะ คิด เศร้า หมองใจ ว่า  ท่าน ขาด เงิน  ท่าน ทำบุญ ไม่ ได้  แต่ 

ความ จริง น้ัน ถึง แม้ว่า ไม่มี เงิน ท่ี จะ ทำ ทาน กุศล  ก็ มี กุศล อ่ืน อีก หลาย 

ประการ ที่ กระทำ ได้  เช่น   ขณะ ที่ รู้สึก เป็น มิตรไมตรี กับ บุคคล อื่น    

มี จิต อ่อน โยน  พูด คำ ที่ อ่อน หวาน ด้วย ใจ จริง  ช่วย เหลือ เอื้อเฟื้อ 

เผื่อ แผ่ เจือ จาน ขณะ นั้น เป็น กุศล  เป็น สภาพ ธรรม ที่ ไม่ เป็น โทษ 

ภัย ใดๆ   เลย

ขณะ ใด ที่ มี มานะ สำคัญ ตน ว่า สูง กว่า  ดี กว่า  เก่ง กว่า บุคคล อื่น  

หรอื แมว้า่ ม ีการ แบง่ แยก เปน็ เรา เปน็ เขา  ไม ่ชว่ย เหลอื  ไม ่เอือ้เฟือ้ 

เจือ จาน  ขณะ นั้น เป็น อกุศล จิต   เป็น จิต ที่ ไม่ ดี งาม  เป็น สภาพ 

ธรรม ที่ เป็น โทษ

เมื่อ เข้าใจ ลักษณะ ของ กุศล จริงๆ   ก็ เจริญ กุศล ทุก ประการ ได้  

แม้ว่า ไม่มี ทรัพย์สิน เงิน ทอง ที่ จะ ให้  ก็ ยัง มี สิ่ง อื่น เล็กๆ   น้อยๆ   

 ซึ่ง พอที่ จะ สละ ให้ ได้    ถ้า สละ ให้ ไม่ ได้ จริงๆ   เพราะ เป็น คน ที่ หวง 

ของ  แต ่ก ็คดิ อยาก ให ้จติ สงบ หรอื อยาก หมด กเิลส เปน็ พระ โสดาบนั  

จะ สละ สิง่ของ ให ้ผู ้อืน่ ได ้บา้ง ไหม  แตล่ะ บคุคล สะสม กศุล และ อกศุล 

มา ต่างๆ   กัน  ฉะนั้น  จึง ควร พิจารณา จิต ของ ตนเอง ว่า เป็น  

ผู้ ที่ ยัง หวง สิ่งของ มาก  หรือ ว่า เริ่ม สละ สิ่งของ ให้ เป็น ประโยชน์ แก ่

คน อื่นๆ   บ้าง  ที ละ เล็ก น้อย จน เป็น อุปนิสัย   เป็น ปัจจัย ที่ มี กำลัง  

ทำให้ ละ คลาย การ ยึดถือ นามธรรม และ รูป ธรรม ว่า เป็น ตัว ตน  จน 
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ปัญญา ที่ อบรม เจริญ คม กล้า แล้ว นั้น   รู้ แจ้ง นิพพาน ได้    ผู้ ที่ คิด ว่า 

อยาก หมด กิเลส นั้น  เวลา กิเลส เกิด ขึ้น ก็ ยัง พอใจ ที่ จะ ให้ กิเลส นั้น 

มี อยู่  เช่น  ขณะ ที่ มี มานะ ความ สำคัญ ตน  ความ ริษยา    แม้ ผู้ ใด 

จะ บอก ให้ ละ คลาย เสีย  ควร ยินดี กับ ความ สุข ของ บุคคล อื่น  หรือ 

ควร มี เมตตา   แม้ ใน บุคคล ที่ เลว ร้าย  ท่าน จะ กระทำ ได้ ไหม    ผู้ ที่  

มี ฉันทะ  คือ  พอใจ ที่ จะ โกรธ  ดู หมิ่น  ถือตัว  ริษยา   ก็ ย่อม ไม่ 

สามารถ ที่ จะ กระทำ ได้  ฉะนั้น  การ ละ กิเลส จึง ไม่ใช่ สิ่ง ที่ กระทำ 

ได้ ทันที  จะ ต้อง ค่อยๆ  เป็น ไป  ค่อยๆ   อบรม เจริญ ปัญญา ให้ 

เกิด ขึ้น ที ละ เล็ก ละ น้อย    ผู้ ที่ ต้องการ ดับ กิเลส จริงๆ   รู้ ว่า จะ ต้อง 

อบรม เจริญ กุศล ทุก ประการ  ไม่ใช่ บำเพ็ญ ทาน อย่าง เดียว   แล้ว 

ยัง หวง เก็บ อกุศล อย่าง อื่น ไว้   บาง ท่าน ก็ อยาก สงบ เพราะ รู้สึก ว่า 

วันๆ   หนึ่ง กระ สับ กระส่าย  กระวนกระวาย มาก  คิด เรื่อง นั้น ก็ 

โกรธ  คิด เรื่อง นั้น ก็ ยุ่ง  มี แต่ เรื่อง เดือด ร้อน รำคาญ ใจ  เพราะ ไม่ 

ได้ พิจารณา จิต ใน ขณะ นั้น  แต่ พิจารณา บุคคล ซึ่ง ท่าน โกรธ  เมื่อ 

พิจารณา บุคคล อื่น ใน ทาง ที่ทำให้ เกิด อกุศลจิต ก็ ย่อม จะ กระ สับ 

กระส่าย   กระวนกระวาย เดือด ร้อน  เมื่อ รู้ ว่า กำลัง เดือด ร้อน  ก็ 

อยาก จะ สงบ  แต่ ไม่รู้ ว่า ถ้า ไม่ โกรธขณะ นั้น ก็ ไม่ เดือด ร้อน  ขณะ 

โกรธ ไม่ สบายใจ  เดือด ร้อน ใจ  กังวล ใจ นั้น เป็น อกุศล   เป็น สภาพ 

ธรรม ที่ เป็น โทษ

ฉะนั้น  ถ้า ขณะ ใด โกรธ แล้ว ระลึก ได้  พิจารณา บุคคล อื่น ใน  

ทาง ที่ ทำให้ เกิด เมตตา บ้าง  กรุณา บ้าง  มุทิตา บ้าง  อุเบกขา บ้าง  
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ก็ ย่อม สงบ ได้ ทันที    เพราะ ขณะ ที่ จิต มี เมตตา  หรือ กรุณา  หรือ 

มุทิตา  หรือ อุเบกขา นั้น เป็น กุศล  ปราศ จาก โลภ ะ  โทสะ  โมหะ 

จึง สงบ  กุศล จิต ทุก ขณะ สงบ  ฉะนั้น  เมื่อ ต้องการ ดับ กิเลส จึง 

ต้อง เจริญ กุศล ทุก ประการ  ไม่ใช่ เพียง ทาน กุศล เท่านั้น

ขอ้ความ ใน อฏัฐ สาลนิ ี อร รถ กถา ธมัม สงัค ณ ีปกรณ ์  จติ ตปุ ปาท 

กัณฑ์  แสดง อรรถ ของ จิต ประการ ที่  ๒  ว่า อีก อย่าง หนึ่ง  เพราะ 

เหตุ  ที่ศัพท์ ว่า  จิตฺตํ  นี้  ทั่วไป แก่ จิต ทุก ดวง  ฉะนั้น  ใน คำ ว่า  

“จิตฺตํํ”  นี้  โลกิ ยกุศล จิต  อกุศล จิต  และ มหา กิริยา จิต  จึง ชื่อ ว่า  

“จิต”  เพราะ สั่งสม สันดาน ของ ตนด้วย สามารถ แห่ง ชวน วิถี

คำ ว่า  “สันดาน”  ใน ภาษา ไทย มา จาก คำ ภาษา บาลี  ว่า  

“สนตาน”  หรือ  “สนตติ”  ซึ่ง หมาย ถึง   การ เกิด ดับ สืบ ต่อ กัน  

จิต เห็น  จิต ได้ยิน  จิต ได้ กลิ่น  จิต ลิ้ม รส  จิต รู้ สิ่ง ที่ กระทบ สัมผัส   

เปน็ วบิาก จติ  ไมใ่ช ่กศุล จติ   และ ไมใ่ช ่อกศุล จติ  จงึ ไม ่สัง่สม สนัดาน      

จิต เห็น  จิต ได้ยิน  จิต ได้ กลิ่น  จิต ลิ้ม รส  จิต รู้ สิ่ง ที่ กระทบ สัมผัส 

เป็น ผล ของ อดีต กรรม    เมื่อ กรรม ใด สุกงอม พร้อม ที่ จะ ให้ ผล  คือ  

ประกอบ พร้อม ด้วย ปัจจัย ต่างๆ   ก็ ทำให้ วิบาก จิต ประเภท ต่างๆ   

เกิด ขึ้น ทำ กิจ ต่างๆ   เช่น  เห็น  ได้ยิน  เป็นต้น    วิบาก จิต ไม่ สั่งสม  

สันดาน  เพราะ วิบาก จิต แต่ละ ขณะ เกิด ขึ้น เพราะ กุศล กรรม หรือ 

อกุศล กรรม ที่ สะสม มา แล้ว นั้น  เป็น ปัจจัย ให้ เกิด ขึ้น    เมื่อ วิบาก 

จติ เกดิ ขึน้ และ ดบั ไป แลว้   ก ็ไม ่เปน็ เหต ุให ้วบิาก ใดๆ   เกดิ ขึน้ 

เลย
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เพื่อ ที่ จะ เข้าใจ อรรถ ของ จิต ประการ ที่  ๒  ที่ ว่า  โลกิ ยกุศล จิต  

อกุศล จิต  และ มหา กิริยา จิต  จึง ชื่อ ว่า  จิต  เพราะ สั่งสม สันดาน 

ของ ตน ด้วย สามารถ แห่ง ชวน วิถี นั้น  ก็ จะ ต้อง เข้าใจ วิถี จิต ก่อน 

ว่า  วิถี จิตคือ จิต ประเภท ไหน  เกิด ขึ้น เมื่อไร  และ จะ ต้อง เข้าใจ   

ชวน วิถี  ซึ่ง เป็น ขณะ ที่ จิต สั่งสม สันดาน ของ ตน   ซึ่ง เป็น  

โลก ิยกศุ ลบา้ง  อกศุล บา้ง  และ สำหรบั พระ อรหนัต ์ก ็เปน็ มหา 

กิริยา จิต  เพราะ ถึง แม้ว่า เป็น พระ อรหันต์ แล้ว   ก็ เป็น พระ อรหันต์ 

ท่ี มี กาย  วาจา  ใจ  ต่างๆ   กัน ตาม การ ส่ังสม สันดาน ของ ตน

ฉะนั้น  จึง ต้อง เข้าใจ ความ หมาย ของ วิถี จิต ก่อน ว่า  วิถี จิต  คือ 

จิต ที่ ไม่ใช่ ปฏิสนธิ จิต  ภวังคจิต  และ จุติ จิต  จิต ใด ก็ตาม ที่ ไม่ใช่ 

ปฏิสนธิ จิต  ภวังคจิต และ จุติ จิต แล้ว  เป็น วิถี จิต ทั้งหมด  ใน 

ชาติ หนึ่ง ปฏิสนธิ จิต เกิด ขึ้น ขณะ เดียว  คือ  ขณะ ที่ ทำ ปฏิสนธิ กิจ 

สืบ ต่อ จาก จุติ จิต ของ ชาติ ก่อน  เพียง ขณะ เดียว เท่านั้น  ที่ เป็น 

ปฏิสนธิ จิต  ขณะ ที่ จิต ทำ ปฏิสนธิ กิจ นั้น ไม่ เห็น  ไม่ ได้ยิน  ไม่ ได้  

กลิ่น  ไม่ ลิ้ม รส  ไม่รู้ สิ่ง ที่ กระทบ สัมผัส ใดๆ   ทั้ง สิ้น  ปฏิสนธิ เป็น 

วิบาก จิต  เป็น ผล ของ กรรม  ปฏิสนธิ จิต ที่ เกิด ใน ภูมิ มนุษย์ เป็น 

กุศล วิบาก จิต  เป็น ผล ของ กุศล กรรม

เมื่อ ปฏิสนธิ จิต ดับ ไป แล้ว  กรรม ไม่ ได้ ให้ ผล เพียง ให้ ปฏิสนธิ จิต 

เกิด ขึ้น เท่านั้น  แต่ เป็น ปัจจัย ให้ วิบาก จิต ประเภท เดียวกัน เกิด ขึ้น  

ทำ ภวังค กิจ  สืบ ต่อ ดำรง ภพ ชาติ ของ การ เป็น บุคคล นั้นจนกว่า  

จะ จุติ
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ขณะ ที ่ยงั ไม ่จตุ ินัน้  ภวงัคจติ เกดิ ดบัๆ   กระทำ กจิ สบื ตอ่ ดำรง 

ความ เป็น บุคคล นั้น ไว้  ใน ขณะ ที่ ไม่ เห็น  ไม่ ได้ยิน  ไม่ ได้ 

กลิ่น  ไม่ ลิ้ม รส  ไม่รู้ สิ่ง กระทบ สัมผัส  และ ไม่ คิด นึก  ฉะนั้น   

ขณะ ใด ที่ เป็น ปฏิสนธิ จิต  ภวังคจิต  และ จุติ จิต  ขณะ นั้น ไม่ใช่ 

วิถี จิต  ขณะ หลับ สนิท ไม่ ได้ เห็น  ไม่ ได้ยิน  ไม่ ได้ กลิ่น  ไม่ ได้ 

ลิม้ รส  ไม่ ได้ กระทบ สมัผสั  ไม ่ได ้คดิ นกึ  ภวงัคจติ เกดิ ดบั สบื ตอ่ กนั 

ไปเรื่อยๆ   จนกว่า จะ ฝัน หรือ ตื่น ขึ้น  เห็น  ได้ยิน  ได้ กลิ่น  ลิ้ม รส  

กระทบ สัมผัส  คิด นึก  อารมณ์ต่างๆ   ใน โลก นี้    ขณะ ที่ วิบาก 

จิต เกิด ขึ้น ทำ ปฏิสนธิ กิจ  ภวังค กิจ   และ จุติ กิจ นั้น  อารมณ์ 

ตา่งๆ   ใน โลก นี ้ไม ่ปรากฏ เลย   โลก นี ้จะ เปน็ โลก มนษุย ์ ลกัษณะ 

อย่างไร  ก็ ไม่ ปรากฏ ทั้ง สิ้น   ถ้า ขณะ นี้ ใคร กำลัง หลับ ก็ จะ ไม่รู้ ไม่ 

เห็น เลย ว่า  ใน ที่ นี้ มี ใคร บ้าง  มี เสียง อะไร บ้าง  มี กลิ่น อะไร บ้าง  

เยน็ รอ้น ประการ ใด  โลก นี ้ไม ่ปรากฏ กบั ปฏสินธ ิจติ  ภวงัคจติ  และ 

จุติ จิต เลย    เมื่อ ไม่ หลับ ก็ จำ เรื่อง โลก นี้  จำ บุคคล ต่างๆ  เรื่อง 

ราว ต่างๆ  ใน โลก นี้  แต่ ขณะ หลับ สนิท เป็น ภวังคจิต  ตัดขาด จาก 

อารมณ์ ต่างๆ  ที่ ปรากฏ ใน โลก นี้ ทั้งหมด  ไม่รู้ ว่า ตนเอง เป็น ใคร  

อยู่ ที่ไหน  เกี่ยวข้อง เป็น ญาติมิตร กับ ใคร  มี ทรัพย์ สมบัติ ยศฐา 

บรรดาศักดิ์  สุข  ทุกข์  อย่าง ใด

ขณะ เห็น ไม่ใช่ ภวังคจิต  เป็น วิถี จิต ที่ เกิด ขึ้น  เห็น สิ่ง ที่ ปรากฏ 

ทาง ตา  จิต ใด ก็ตาม ซึ่ง เกิด ขึ้น เห็น หรือ รู้  หรือ ยินดี พอใจ ใน สิ่ง ที่ 

กำลัง ปรากฏ ทาง ตา  ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง กาย  ทาง 
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ใจ  จิต ขณะ นั้นๆ   เป็น วิถี จิต    ขณะ ได้ยิน เสียง แล้ว พอใจ  หรือ 

ไม่ พอใจ เสียง  ขณะ นั้น ไม่ใช่ ภวังคจิต  ขณะ นั้น เป็น วิถี จิต  จิต 

ทุก ขณะ ที่ เกิด ขึ้น รู้ รูป ที่ ปรากฏ ทาง ตา เป็น จักขุ ทวาร วิถี จิต  จิต 

ทุก ขณะ ที่ เกิด ขึ้น รู้ เสียง ทาง หู เป็น โสต ทวาร วิถี จิต  จิต ทุก ขณะ ที ่

เกิด ขึ้น รู้ กลิ่น ทาง จมูกเป็น ฆาน ทวาร วิถี จิต  จิต ทุก ขณะ ที่ เกิด ขึ้นรู ้

รส ทาง ลิ้น เป็น ชิวหา ทวาร วิถี จิต  จิต ทุก ขณะ ที่ เกิด ขึ้น รู้ อารมณ์ 

ที่ กระทบ กายเป็น กายทวาร วิถี จิต  จิต ทุก ขณะ ที่ เกิด ขึ้น รู้ อารมณ์ 

ทาง ใจ เป็น มโน ทวาร วิถี จิต

นามธรรม ท่ี เกิด ดับ เป็น ปกติ ใน ชีวิต ประจำ วัน  เป็น ภวังคจิต 

ที่ เกิด ดับ สลับ กับ วิถี จิต ที่ เกิด ขึ้น รู้ อารมณ์ ทาง ทวาร ต่างๆ

เมื่อ ปฏิสนธิ ใน ภูมิ ที่ มี ขันธ์  ๕  คือ  ใน ภูมิ ที่ มี ทั้ง รูป ขันธ์ และ 

นาม ขนัธ ์ กรรม เปน็ ปจัจยั ทำ ให ้กมัม ชรปู  คอื  จกัขุ ปสาท รปู  โสต 

ปสาท รูป  ฆาน ปสาท รูป  ชิวหา ปสาท รูป  กาย ปสาท รูป  เป็นต้น  

เกดิ ดบั สบื ตอ่ ดำรง สภาพ ที ่ไมใ่ช ่บคุคล ที ่ตาบอด  ห ูหนวก  เปน็ตน้  

แต่ ถ้า ขณะ ใด กรรม ไม่ เป็น ปัจจัย ให้ จักขุ ปสาท รูป เกิด  บุคคล นั้น  

ก็ ตาบอด ไม่ เห็น อะไร เลย  ฉะนั้น  จิต เห็น  และ จิ ตอื่นๆ  ทุก ขณะ 

จะ เกิด ขึ้น ได้ ก็ ต้อง อาศัย ปัจจัย ที่ ทำให้ เกิด จิ ตนั้นๆ  ขณะ ที่ วิถี จิต 

ยัง ไม่ เกิด ขึ้น นั้น  ภวังคจิต เกิด ดับ สืบ ต่อ กัน อยู่ เรื่อยๆ  

เมื่อ รูป ใด เกิด ขึ้น กระทบ กับ ปสาท รูป ใด  และ ขณะ แห่ง ภวังค์ 

ใด  วถิ ีจติ จะ เกดิ ขึน้ ทนัท ีไม ่ได ้ แต ่เพือ่ กำหนด ให ้รู ้วา่ รปู เกดิ ขึน้ 
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กระทบ กบั ปสาท รปู  ณ  ภวงัคจติ ขณะ ใด  จงึ บญัญตั ิภวงัคจติ 

ที่ รูป เกิด ขึ้น กระทบ นั้น ว่า  “อดีต ภวังค์”  คือ  เป็น ภวังค์ ที่ 

เหมือน กับ ภวังค์ ก่อนๆ    แม้ว่า รูป จะ เกิด ดับ เร็ว มาก  แต่ จิต ก็ เกิด 

ดบั เรว็ กวา่ รปู   สภาว รปู รปู หนึง่ เกดิ ดบั เทา่กบั จติ เกดิ ดบั  ๑๗  ขณะ  

ฉะนั้น  อดีต ภวังค์  คือ  ขณะ ที่ รูป เกิด ขึ้น กระทบ กับ ปสาท รูป  

ทั้งนี้  เพือ่ ให ้รู ้วา่ รปู ที ่กระทบ ปสาท รปู นัน้ จะ ดบั เมือ่ไร  เพราะ 

รปู หนึง่ มอีาย ุเพยีง จติ เกดิ ดบั  ๑๗  ขณะ เทา่นัน้    เมือ่ อดตี ภวงัค ์ดบั 

ไป แลว้ ก ็เปน็ ปจัจยั ให ้ภวงัคจติ ดวง ตอ่ ไป ไหว  เปน็  “ภวงัค จล นะ” 

ซึ่ง ยัง เป็น ภวังคจิต อยู่ เพราะ วิถี จิต จะ เกิด ขึ้น คั่น กระแส ของ 

ภวังค์ ทันที ไม่ ได้  เมื่อ ภวังค จล นะ ดับ ไป แล้ว  ภวังคจิต ที่ เกิด ต่อ 

เป็น  “ภวังคุ ปัจ เฉ ทะ”  คือ  เป็น ภวังคจิต ที่ ตัด กระแส ของ 

ภวังค์   เพราะ เป็น ภวังคจิต ดวง สุดท้าย ของ กระแส ภวังค์  เมื่อ  

ภวงัค ุปจั เฉ ทะ ดบั ไป แลว้  วถิ ีจติ จงึ เกดิ ขึน้ รู ้อารมณ ์ที ่ปรากฏ ทาง ตา  

หรือ ทาง หู หรือทาง จมูก หรือทาง ลิ้น หรือทาง กาย หรือทาง ใจ ได้

วิถี จิต ทุก ขณะ ที่ รู้ อารมณ์ ทาง ตา เป็น จักขุ ทวาร วิถี จิต  เพราะ 

รู้ รู ปา รมณ์  (สิ่ง ที่ ปรากฏ ทาง ตา)  ที่ กระทบ กับ จักขุ ปสาท และ ยัง 

ไม่ ดับ

วิถี จิต ทุก ขณะ ที่ รู้ อารมณ์ ทาง หู เป็น โสต ทวาร วิถี จิต  เพ ราะ รู้ 

สัท ทา รมณ์  (เสียง)  ที่ กระทบ กับ โสต ปสาท และ ยัง ไม่ ดับ ไป

วถิ ีจติ ทกุ ขณะ ที ่รู ้อารมณ ์ทาง จมกู เปน็ ฆาน ทวาร วถิ ีจติ  เพราะ 

รู้ คันธ ารมณ์  (กลิ่น)  ที่ กระทบ กับ ฆาน ปสาท และ ยัง ไม่ ดับ ไป
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วถิ ีจติ ทกุ ขณะ ที ่รู ้อารมณ ์ทาง ลิน้ เปน็ ชวิหา ทวาร วถิ ีจติ  เพราะ 

รู้รสา รมณ์  (รส)  ที่ กระทบ ชิวหา ประสาท และ ยัง ไม่ ดับ ไป  

วิถ ีจิต ทุก ขณะ ที่ รู้ อารมณ ์ทาง กาย เปน็ กายทวาร วิถ ีจิต  เพราะ  

รู้ โผฏฐัพ พา รมณ์  (เย็น หรือ ร้อน  อ่อน หรือ แข็ง  ตึง หรือ ไหว)  ที่ 

กระทบ กับ กาย ปสาท และ ยัง ไม่ ดับ ไป

วิถี จิต ทุก ขณะ ทาง ใจ ซึ่ง เป็น มโน ทวาร วิถี จิต นั้น  รู้ อารมณ์ ได้ 

ทุก อารมณ์  คือ  รู้ รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ต่อ จาก วิถี 

จิต ที่ รู้ ทาง ปัญจ ทวาร  และ รู้ ธัม มา รมณ์  คือ  อารมณ์ ที่ สามารถ 

รู้ ได้ เฉพาะ ทาง ใจ  คือ  มโน ทวาร  ทวาร เดียว เท่านั้น

อารมณ์ ทั้งหมด จำแนก เป็น  ๖  อารมณ์  ซึ่ง จิต รู้ ได้ ทาง  ๖  

ทวาร  ดังนี้  คือ

รู ปา รมณ์  จิต รู้ ได้ ทาง จักขุ ทวาร และ ทาง มโน ทวาร

สัท ทา รมณ์  จิต รู้ ได้ ทาง โสต ทวาร และ ทาง มโน ทวาร

คัน ธาร มณ์  จิต รู้ ได้ ทาง ฆาน ทวาร และ ทาง มโน ทวาร

รสา รมณ์  จิต รู้ ได้ ทาง ชิวหา ทวาร และ ทาง มโน ทวาร

โผฏฐัพ พา รมณ์  จิต รู้ ได้ ทาง กายทวาร และ ทาง มโน ทวาร

ธัม มา รมณ์  จิต รู้ ได้ ทาง มโน ทวาร เพียง ทวาร เดียว
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มโน ทวาร วิถี จิต รู้ อารมณ์ ได้ ทั้ง  ๖  อารมณ์  แต่ ธัม มา รมณ์ นั้น 

รู้ ได้ เฉพาะ มโน ทวาร วิถี จิต เท่านั้น

จติ ทกุ ดวง เกดิ ขึน้ กระทำ กจิ หนึง่ กจิ ใด แลว้ ก ็ดบั ไป  คอื   ปฏสินธ ิ

จิต ทำ ปฏิสนธิ กิจ สืบ ต่อ จาก จุติ จิต ของชาติ ก่อน เพียง หนึ่ง ขณะ 

เทา่นัน้    ภวงัคจติ ทกุ ดวง ทัง้ อดตี ภวงัค ์ ภวงัค จล นะ  ภวงัค ุปจั เฉ ทะ 

ทำ ภวังค กิจ สืบ ต่อ ดำรง ภพ ชาติ นั้น ไว้  เมื่อ ภวังคุ ปัจ เฉ ทะ ดับ  

ไป แล้ว  วิถี จิต ดวง แรก ที่ เกิด ต่อ จาก ภวังคุ ปัจ เฉ ทะ นั้นกระทำ 

อา วัช ชน กิจ  แปล โดย ศัพท์ ว่า  รำพึง ถึง อารมณ์ ที่ ปรากฏ ที่ ทวาร  

คือ  รู้ อารมณ์ ที่ กระทบ ทวาร  ชื่อ ว่า อา วัช ชนะ   เพราะ อรรถ ว่า นำ 

ออก ไป จาก สันดาน  (การ เกิด ดับ สืบ ต่อ)  อัน เป็น ภวังค์  คือ  น้อม 

ไป สู ่อารมณ ์ที ่กระทบ ทวาร    ถา้ เปน็ ทาง ปญัจ ทวาร  คอื  ทาง ตา  

ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง กาย  ปัญจ ทวา ราวัช ชน จิต 

ซึ่ง เป็น จิต ดวง หนึ่ง  (ประเภท หนึ่ง)  เกิด ขึ้น ทำ อา วัช ชน กิจ  

รำพึง ถึง อารมณ์ ที่ กระทบ ทวาร หนึ่ง ทวาร ใด ใน  ๕  ทวาร    แต่ 

จิต ขณะ นั้น ยัง ไม่ เห็น  ยัง ไม่ ได้ยิน  ยัง ไม่ ได้ กลิ่น  ยัง ไม่ ได้ ลิ้ม รส 

ยัง ไม่ ได้ รู้ สิ่ง กระทบ สมัผสั กาย    ถา้ เปน็ ทาง มโน ทวาร  คอื  ทาง ใจ 

ซึ่ง ไม่ใช่ ทาง จักขุ ปสาท  โสต ปสาท  ฆาน ปสาท  ชิวหา ปสาท   

กาย ปสาท  มโน ทวา รา วชั ชน จติ  ซึง่ เปน็ จติ อกี ดวง หนึง่  (ไมใ่ช ่

ปัญจ ทวา รา วัช ชน จิต)  เกิด ขึ้น  ทำ อา วัช ชน กิจ  เฉพาะ ทาง 

มโน ทวาร ทวาร เดียว เท่านั้น
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ตัวอย่าง  เมื่อ รส เกิด ขึ้น กระทบ กับ ชิวหา ปสาท   และ กระทบ  

กับ ภวังค์ เป็น อดีต ภวังค์ ดับ ไป  ภวังค จล นะ เกิด ต่อ แล้ว ดับ ไป  

ภวังคุ ปัจ เฉ ทะ เกิด ต่อ แล้ว ดับ ไป  ปัญจ ทวา รา วัช ชน จิต เกิด ต่อ  

รำพึง  คือ  รู้ ว่า อารมณ์ กระทบ ชิวหา ทวาร   แต่ ยัง ไม่ ได้ ลิ้ม รส นั้น  

อุปมา เหมือน ขณะ ที่ รู้ ว่า มี แขก มา ที่ ประตู   แต่ ยัง ไม่ เห็น แขก  จึง ยัง 

ไม่รู้ ว่า เป็น ใคร  เพียง แต่ รู้ ว่า มี แขก มา เท่านั้น    ทุก ท่าน ย่อม มี แขก 

ไป มา หาสู ่ เวลา คดิถงึ แขก ก ็มกั จะ คดิถงึ คน  แต ่ความ จรงิ แขก   คอื  

อารมณ์ ต่างๆ  ที่ ปรากฏ ทาง ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  นั่นเอง    

ขณะ เห็น สิ่ง ที่ ปรากฏ ทาง ตา  สิ่ง ที่ ปรากฏ ทาง ตา เป็น แขก  ขณะ 

ได้ยิน เสียง  เสียง เป็น แขก   ขณะ ไม่ ได้ยิน เสียง  เสียง ไม่ ปรากฏ  

แขก ทาง หู จึง ยัง ไม่ มา   ขณะ ที่ รส ปรากฏ  รส เป็น แขก ที่ ปรากฏ 

ทาง ลิ้น ชั่ว ขณะ แล้ว ก็ ดับ ไป   ขณะ ใด ที่ อารมณ์ ปรากฏ ทาง ทวาร 

ใด  ขณะ นั้น อารมณ์ นั้น ก็ เป็น แขก ของ ทวาร นั้น  ชั่ว ระยะ สั้น ที่สุด   

แล้ว ก็ ดับ หมด สิ้น ไป ไม่ กลับ มา อีก เลย ใน สังสารวัฏ ฏ์    ผู้ใหญ่ บาง 

ทา่น รูส้กึ เหงา  เพราะ ระหวา่ง ที ่ยงั ไมใ่ช ่ผู ้สงู อาย ุ ทา่น พบปะ บคุคล 

มาก หน้า หลาย ตา  รื่นเริง สนุกสนาน กับ ญาติมิตร สหาย  แต่ เมื่อ 

สูง อายุ ขึ้น แล้ว  แขก ซึ่ง เป็น บุคคล ต่างๆ  ใน ความ รู้สึก ของ ท่าน 

ก็ ลดน้อย ลง    เมื่อ ถาม ท่าน ผู้ สูง อายุ ว่า ท่าน ชอบ อะไร มาก ที่สุด  

บาง ท่าน ก็ บอก ว่า ท่าน ชอบ คน  คือ   ชอบ ให้ คน มา หา  พูด คุย กัน 

เพลิดเพลิน  แต่ ความ จริง ทุก คน มี แขก ทุก ขณะ ที่ เห็น  ได้ยิน  ได้ 

กลิ่น  ลิ้ม รส  สัมผัส  และ ตาม ธรรมดา นั้น  พอ แขก มา  โลภ มูลจิต 
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ก็ เกิด ขึ้น ยินดี พอใจ ใน สิ่ง ที่ กำลัง ปรากฏ ทาง ตา  ทาง หู  ทาง จมูก  

ทาง ลิ้น  ทาง กายนั้นๆ  

แขก มี หลาย ประเภท  ถ้า เป็น โจร ผู้ร้าย  ก็ ไม่มี ใคร ต้องการ แขก 

ประเภท นั้น  แต่ ถ้า เป็น ญาติมิตร สหาย ก็ รอ ว่า เมื่อไร จะ มา  แต่ 

ความ จริง อารมณ์ ต่างๆ  ที่ ปรากฏ ทาง ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย   

เป็น เพียง รูป ธรรม  ไม่มี เจตนา ร้าย กับ ใคร  เพราะ รูป ธรรม ไม่ใช่ 

สภาพ รู้  ฉะนั้น  แขก ที่ จะ เป็น โจรหรือ จะ เป็น ญาติ นั้น  ใน ขณะ 

ไหน   ใน ขณะ ที่ อารมณ์ ใด ปรากฏ แล้ว ยินดี  พอใจ  ติด ข้อง ใน 

อารมณ์ นั้น   โจร ก็ อยู่ ที่ นั่น เพราะ ความ ยินดี   พอใจ  ติด ข้อง 

เป็น อกุศล ธรรม  อกุศล ธรรม ไม่ เป็น มิตร กับ ใคร  กุศล ธรรม เป็น 

เสมือนญาติ สนิท ที่ คอย อุปการะ เกื้อกูล  ช่วย เหลือ ไม่ ว่า ใน ยาม ใด 

ทั้ง สิ้น  ฉะนั้น  จึง ต้อง รู้ ลักษณะ ของ จิต ที่ ต่าง กัน  คือ  อกุศล จิต 

เป็น โทษ  เป็น โจร  ไม่ใช่ มิตร

เมื่อ คิดถึง โจร ผู้ร้าย ย่อม กลัว และ ไม่ อยาก ให้ เป็น แขก เลย  แต่ 

โจร   คอื   อกศุล จติ ซึง่ เปน็ สาเหต ุให ้ม ีแขก ที ่เปน็ โจร ใน วนั หนา้  สว่น 

กุศล จิต ก็ เปรียบ เสมือนญาติ มิตร   ซึ่ง เป็น เหตุ นำ มา ซึ่ง ญาติมิตร 

สหาย ใน วัน หน้า ด้วย

ฉะนั้น  รูป ธรรม จึง ไม่ใช่ เหตุ  รูป ธรรม ไม่ใช่ สภาพ รู้  จึง ไม่มี 

เจตนาใดๆ   ทั้ง สิ้น  เสียง ที่ ปรากฏ ไม่ใช่ สภาพ รู้ ที่ ต้องการ ให้ ใคร 

ได้ยิน หรือ ว่า ไม่ ต้องการ ให้ ใคร ได้ยิน    ไม่ เลือก ที่รัก มัก ที่ ชัง ว่า ให้ 
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คน นี้ ได้ยิน  ไม่ ให้ คน นั้น ได้ยิน    เสียง เป็น รูป ธรรม ที่ เกิด ขึ้น ตาม 

ปัจจัย ที่ ทำให้ เกิด เสียง นั้น  และ แล้ว แต่ ว่า โสต ปสาท ของ ใคร จะ 

กระทบ กับ เสียง ใด    บาง คน นอน หลับ สนิท ไม่ ได้ยิน เสียง ฟ้าร้อง 

ดัง ลั่น สนั่น น่า กลัว  เสียง ฟ้าร้อง นั้น ไม่ใช่ แขก ของ บุคคล นั้น  แต่ 

เป็น แขก ของ คน ที่ สะสม เหตุ ที่ ทำให้ โสต ปสาท กระทบ กับ เสียง นั้น  

ฉะนั้น  ขณะ ที่ อารมณ์ ใด เกิด ขึ้น เป็น แขก ของ บุคคล ใด ทาง ตา  หู  

จมูก  ลิ้น  กาย  ย่อม เป็น ไป ตาม เหตุปัจจัย  คือ  กรรม ที่ บุคคล 

นั้น สะสม มา   เป็น ปัจจัย ให้ วิบาก จิต เกิด ขึ้น รู้ อารมณ์นั้นๆ

ฉะนั้น  แขก ที่ ปรากฏ ทาง ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย นั้น  ก็ เป็น 

รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ซึ่ง เกิด ขึ้น ปรากฏ ชั่ว ขณะ แล้ว 

ก็ ดับ สูญ ไป ไม่ กลับ มาอีก เลย  หา ใช่ สัตว์  บุคคล  ตัว ตน  วัตถุ 

สิ่ง ใด ไม่  และ ใน วัน หนึ่งๆ  ก็ ไม่มี ใคร รู้ เลย ว่า แขก ไหน จะ มา ทาง 

ใด  และ เมื่อไร

ขณะ ใด ที่ จิต กำลัง รู้ อารมณ์ ทาง ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  

ใจ  ขณะ นั้น เป็น วิถี จิต  ปัญจ ทวา รา วัช ชน จิต เป็น วิถี ปฏิ ปาท 

กะ  คือ  เป็น วิถี จิต แรก ที่ เกิด ต่อ จาก ภวังคุ ปัจ เฉ ทะ  ทำ อา วัช ชน 

กิจ  เพียง รู้ ว่า อารมณ์ หนึ่ง อารมณ์ ใด กระทบ ทวาร หนึ่ง ทวาร ใด ใน  

๕  ทวาร  จึง ไม่ใช่ จิต ที่ ทำ กิจ เห็น  ฯลฯ  วิถี จิ ตอื่นๆ  จะ เกิด 

ขึ้น ทาง ตา  ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง กาย  ไม่ ได้ เลย   

ถ้า ปัญจ ทวา รา วัช ชน จิต ไม่ เกิด ขึ้น แล้ว ดับ ไป ก่อน  ฉะนั้น  
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ปัญจ ทวา รา วัชชน จิต จึง เป็น วิถี จิต แรก ที่ เกิด ทาง ทวาร หนึ่ง ทวาร 

ใด ใน  ๕  ทวาร    เมื่อ จิต ดวง นี้ กระทำ กิจ นี้ ได้  ๕  ทวาร  จึง ชื่อ 

ว่า ปัญจ ทวา รา วัช ชน จิต  (ปัญจ  +  ทวาร  +  อา วัช ชน)  ถ้า แยก 

เป็น แต่ละ ทวาร  คือ  ขณะ ที่ เกิด ทาง จักขุ ทวาร ก็ เป็น จักขุ ทวา รา 

 วัช ชนะ  ขณะ ที่ เกิด ทาง หู ก็ เป็น โสต ทวา รา วัช ชนะ  ขณะ ที่ เกิด 

ทาง จมูก ก็ เป็น ฆาน ทวา รา วัช ชนะ  ขณะ ที่ เกิด ทาง ลิ้น ก็ เป็น ชิวหา  

ทวา รา วัช ชนะ  ขณะ ที่ เกิด ทาง กาย ก็ เป็น กาย ทวา รา วัช ชนะ

แต่ เมื่อ จิต ดวง นี้ กระทำ อา วัช ชน กิจ ได้  ๕  ทวาร จึง เรียก รวม ว่า  
ปัญจ ทวา รา วัช ชน จิต

สำหรับ วิถี จิต ที่ เกิด ขึ้น รู้ อารมณ์ ต่างๆ  ทาง ใจ นั้น  ก่อน ที่ วิถี จิต  

คือ  กุศล จิต หรือ อกุศล จิต  เป็นต้น  จะ เกิด นึกคิด เรื่อง ราว ต่างๆ  

ก็ จะ ต้อง มี อา วัช ชน จิต เกิด ก่อน    จิต ที่ กระทำ อา วัช ชน กิจ  คือ  รู้ 

อารมณ์ ที่ กระทบ ทาง ใจ นั้น  ชื่อ ว่า   มโน ทวา รา วัช ชน จิต  มโน 

ทวา ราวัช ชน จิต เป็น วิถี จิต ดวง แรก ที่ เกิด ทาง มโน ทวาร  ถ้า 

มโน ทวา รา วชั ชน จติ ไม ่เกดิ  วถิ ีจติ ตา่งๆ  จะ เกดิ ขึน้ รู ้อารมณ ์

ทาง ใจ  คือ  ทาง มโน ทวาร ไม่ ได้    มโน ทวา รา วัช ชน จิต  ไม่ใช่ 

ปัญจ ทวา รา วัช ชน จิต  เป็น จิต แต่ละ ดวง  แต่ละ ประเภท  ปัญจ  

ทวา รา วัช ชน จิต เกิด ได้ เฉพาะ  ๕  ทาง  เกิด ทาง มโน ทวาร  

ไม่ ได้ เลย  มโน ทวา รา วัช ชน จิต  ทำ อา วัช ชน กิจ ได้ เฉพาะ ทาง 

มโน ทวาร  ทวาร เดียว เท่านั้น
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ฉะนั้น  วิถี จิต ที่ ทำ อา วัช ชน กิจ  ๖  ทวาร  จึง มี  ๒  ดวง  

คือ  ปัญจ ทวา ราวัช ชน จิต  ๑  ดวง  ทำ อา วัช ชน กิจ ทาง  ๕  

ทวาร  มโน ทวา รา วัช ชน จิต  ๑  ดวง  ทำ อา วัช ชน กิจ เฉพาะ 

ทาง มโน ทวาร   ทวาร เดียว

ขณะ นี ้ม ีปญัจ ทวา รา วชั ชน จติ ไหม  ม ี ถา้ ไมม่ ีก ็ไม ่เหน็  ไม ่ไดย้นิ  

ไม่ ได้ กลิ่น  ไม่รู้ รส  ไม่รู้ สิ่ง ที่ กระทบ สัมผัส กาย

ขณะ นี้ มี มโน ทวา รา วัช ชน จิต ไหม  มี  เมื่อ วิถี จิต ทาง ปัญจ ทวาร  

ทวาร ใด ทวาร หนึ่ง เกิด ขึ้น รู้ อารมณ์ แล้ว ดับ ไป แล้ว  ภวังคจิต ก็ เกิด 

คัน่ หลาย ขณะ  แลว้ มโน ทวาร วถิ ีจติ ก ็เกดิ ขึน้ สบื ตอ่ รบั รู ้อารมณ ์นัน้ 

ต่อ ทาง ใจ อีก  คือ   อาศัย ใจ  (ภวังคุ ปัจ เฉท จิต)  เป็น มโน ทวาร 

เกิด ขึ้น  รู้ อารมณ์ เดียว กับ จิต ที่ รู้ อารมณ์ ทาง ปัญจ ทวาร ที่ ดับ ไป 

แล้ว นั้น ซ้ำ อีก

ขณะ หลับ สนิท ไม่รู้ อารมณ์ ทาง ทวาร หนึ่ง ทวาร ใด เลย นั้น  มี 

ปัญจ ทวา รา วัช ชน จิต ไหม  ไม่มี  มี มโน ทวาร วัช ชน จิต ไหม  ไม่มี  

ขณะ ไม่ หลับ แต่ ไม่รู้ อารมณ์ ทาง ทวาร ใด ทวาร หนึ่ง เลย  ขณะ นั้นม ี

ปัญจ ทวา รา วัช ชน จิต ไหม  ไม่มี    มี มโน ทวา รา วัช ชน จิต ไหม  

ไม่มี  ถ้า เช่น นั้น  ขณะ นั้น เป็น จิต อะไร  เป็น ภวังคจิต ที่ เกิด คั่น 

ระหว่างวิถี จิต ที่ รู้ อารมณ์ ทาง ปัญจ ทวาร และ วิถี จิต ที่ รู้ อารมณ์ ทาง 

มโน ทวาร
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ทาง ปัญจ ทวาร มี วิถี จิต  ๗  วิถี ตาม ลำดับ

เมือ่ วถิ ีจติ ที ่ ๑  คอื  ปญัจ ทวา รา วชั ชน จติ เกดิ ขึน้   ทำ อา วชั ชน กจิ 

 แล้ว ดับ ไป   เป็น ปัจจัย ให้ วิถี จิต ที่  ๒  เกิด ขึ้น  คือ

ถ้า เป็น ทาง ตา  จักขุ วิญญาณ เกิด ขึ้น ทำทัส สน กิจ  คือ  กิจ เห็น  

๑  ขณะ แล้ว ดับ ไป

ถ้า เป็น ทาง หู  โสต วิญญาณ เกิด ขึ้น ทำ สวน กิจ  คือ  กิจ ได้ยิน  

๑  ขณะ แล้ว ดับ ไป

ถ้า เป็น ทาง จมูก  ฆาน วิญญาณ เกิด ขึ้น ทำฆาย นกิจ  คือ  กิจ ได้ 

กลิ่น  ๑  ขณะ แล้ว ดับ ไป

ถ้า เป็น ทาง ลิ้น  ชิวหา วิญญาณ เกิด ขึ้น ทำ สาย นกิจ  คือ  กิจ 

ลิ้ม รส  ๑  ขณะ แล้ว ดับ ไป

ถ้า เป็น ทาง กาย  กาย วิญญาณ เกิด ขึ้น ทำ ผุส สน กิจ  คือ   กิจ รู้ 

อารมณ์ ที่ กระทบ กาย  ๑  ขณะ แล้ว ดับ ไป

เมื่อ ปัญจ ทวา รา วัช ชน จิต ดับ ไป  จิต อื่น นอกจาก จิต  ๑๐  

ดวง นี้ จะ เกิด ต่อ ไม่ ได้ เลย  (ปัญจ วิญญาณ ทาง  ๕  ทวารๆ  ละ  

๒  ดวง  คือ  กุศล วิบาก  ๑  ดวง  อกุศล วิบาก  ๑  ดวง)

ปัญจ ทวา รา วัช ชน จิต เป็น วิถี จิต ที่  ๑  จักขุ วิญญาณ   หรือ   โสต 

วิญญาณ  หรือ  ฆาน วิญญาณ  หรือ   ชิวหา วิญญาณ  หรือ   
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กาย วิญญาณเป็น วิถี จิต ที่  ๒    เมื่อ จิต หนึ่ง จิต ใด ใน ปัญจ วิญญาณ  

๑๐  ดวง นี้ ดับ ไป แล้ว  วิถี จิต ที่  ๓  เป็น สัม ปฏิ จ ฉัน น จิต เกิด 

ขึ้น ทำสัม ปฏิ จ ฉัน นกิจ  คือ  รับ อารมณ์ นั้น ต่อ จาก ปัญจ วิญญาณ      

เมื่อ สัม ปฏิ จ ฉัน น จิต ดับ ไป แล้ว  วิถี จิต ที่  ๔  เป็น สัน ตี รณ จิต  เกิด 

ขึ้น ทำ สัน ตี รณ กิจ  คือ   พิจารณา อารมณ์ นั้น  ๑  ขณะ แล้ว ดับ ไป  

วิถี จิต ที่  ๕  คือ  โวฏฐัพ พน จิต  (ได้แก่ มโน ทวา รา วัช ชน จิต ที่ เกิด 

ขึ้น ทำ โวฏฐัพ พน กิจ ทาง ปัญจ ทวาร)  เกิด ขึ้น เป็น ชวน ปฏิ ปาท กะ 

ทำ กิจ กำหนด  คือ  กระทำ ทาง ให้ โลกิ ยกุศล จิต  หรือ อกุศล จิต  

หรือมหา กิริยา จิต เกิด ต่อ

เมื่อ โวฏฐัพ พน จิต ดับ ไป แล้ว  วิถี จิต ที่  ๖  คือ   โลกิยกุศล จิต  

หรือ อกุศล จิต  หรือ มหา กิริยา จิต ประเภท ใด ประเภท หนึ่ง เกิด ขึ้น 

ทำ ชวน กิจ  ๗  ขณะ  จึง สั่งสม สันดาน    ตาม ข้อความ ที่ ว่า  ใน 

คำ ว่า  “จิตฺตํํ”  นี้  โลกิ ยกุศล จิต  อกุศล จิต  และ มหา กิริยา จิต  ชื่อ 

ว่า  “จิต”  เพราะ สั่งสม สันดาน ของ ตน ด้วย สามารถ แห่ง ชวน วิถี

การ เกิด ขึ้น เป็น ไป ของ วิถี จิต ตาม ลำดับ แต่ละ ขณะ ที่ รู้ อารมณ์ 

ทาง ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  นั้น เป็น จิต นิยาม  เป็น ไป ตาม 

เหตุ ปัจจัย  ไม่ อยู่ ใน อำนาจ บังคับ บัญชา ของ ใคร เลย

วิถี จิต ที่  ๑  คือ  ปัญจ ทวา รา วัช ชน จิต  เกิด ขึ้น  ๑  ขณะ แล้ว 

ดับ ไป  ก็ เป็น ไป ตาม เหตุ ปัจจัย

วิถี จิต ที่  ๒  คือ  ปัญจ วิญญาณ เกิด ขึ้น  ๑  ขณะ
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วิถี จิต ที่  ๓  คือ  สัม ปฏิ จ ฉัน น จิต เกิด ขึ้น  ๑  ขณะ

วิถี จิต ที่  ๔  คือ  สัน ตี รณ จิต เกิด ขึ้น  ๑  ขณะ

วิถี จิต ที่  ๕  คือ  โวฎฐัพ พน จิต เกิด ขึ้น  ๑  ขณะ

วิถี จิต ท่ี  ๖  คือ  โลกิ ยกุศล จิต  หรือ อกุศล จิต  หรือ มหา กิริยา จิต  

เกิด ข้ึน ทำ ชวน กิจ  ๗  ขณะ  ก็ เป็น ไป ตาม ปัจจัยท่ี ชวน วิถี ส่ังสม 

สันดาน ตน   เพราะ เป็น วิถี จิต ท่ี เกิด ดับ ซ้ำ กัน ถึง  ๗  ขณะ  ผู้ ท่ี  

ไม่ใช่ พระ อรหันต์ นั้น  จิต ที่ ทำ ชวน กิจ เป็น กุศล จิตหรือ อกุศล จิต  

แต่ ผู้ ท่ี เป็น พระ อรหันต์ ดับ กิเลส หมด ส้ิน แล้ว   จึง ไม่มี ท้ัง กุศล จิต และ 

อกุศล จิต  ฉะน้ัน  มหา กิริยา จิต จึง ทำ ชวน กิจ  เม่ือ พระ อรหันต์ ไม่มี 

กุศล จิต และ อกุศล จิต  พระ อรหันต์ จึง มี แต่ วิบาก จิต และ กิริยา จิต  

กิริยา จิต มี หลาย ประเภท  วาระ ใด ที่ เห็น  ได้ยิน  ได้ กลิ่น  ลิ้ม รส 

รู้ โผฏฐัพ พา รมณ์   และ คิด นึก  ชวน วิถี ของ พระ อรหันต์ เป็น มหา 

กิริยา จิต  คือ  เป็น จิต ท่ี รู้ อารมณ์  คือ  รูป  เสียง  กล่ิน  รส  

โผฏฐัพพะ

เพียง เห็น ขณะ หนึ่ง แล้ว ยินดี พอใจ สิ่ง ที่ เห็น  อกุศล จิต ที่ เป็น 

โลภ มูลจิต ก็ เกิด ขึ้น ทำ ชวน กิจ  ๗  ขณะ  ซึ่ง เท่ากับ  ๗  เท่า ของ  

จกัข ุวญิญาณ ซึง่ เกดิ ขึน้ เหน็ เพยีง ขณะ เดยีว เทา่นัน้  นี ่คอื การ สะสม 

อกุศล ซึ่ง ทุก คน กำลัง เป็น อยู่ ตาม ความ เป็น จริง ใน ชีวิต ประจำ วัน  

ฉะนัน้  การ ดบั กเิลส จงึ ไม ่งา่ย  และ ไมใ่ช ่โดย ไม ่ตอ้ง รู ้อะไร เลย  ผู ้ที ่ 

เข้าใจ ว่า จะ ดับ กิเลส ได้ ง่ายๆ   นั้น  ควร รู้ ความ จริง ที่ สะสม อวิชชา  

โลภ ะ  โทสะ  และ กิเลส อื่นๆ   ไว้  ๗  เท่า ของ จักขุ วิญญาณ  โสต 
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วิญญาณ  ฆาน วิญญาณ  ชิวหา วิญญาณ  กาย วิญญาณ  วาระ 

หนึ่งๆ   ผู้ ที่ หวัง รอ ว่า เมื่อไร จะ รู้ แจ้ง อริย สัจ จ ธรรม นั้น  ไม่ ได้ คิด 

นึกถึง เหตุ และ ผล ตาม ความ เป็น จริง  ที่ ได้ สะสม มา ใน สังสารวัฏ ฏ์   

ว่า จะ ต้อง อบรม เจริญ ปัญญา  รู้ แจ้ง ชัด ใน ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม 

ทั้ง หลาย ตาม ความ เป็น จริง ยิ่ง ขึ้นจน รู้ แจ้ง อริย สัจ จ ธรรม  จึง จะ ดับ 

กิเลส ได้ เป็น ลำดับ ขั้น

ขณะ ท่ี กำลัง ฟัง หรือ ศึกษา เร่ือง ของ จิต น้ัน  ถ้า สติ ปัฏ ฐาน ระลึก รู้ 

สภาพ ธรรม ท่ี กำลัง ปรากฏ  ขณะ น้ัน กำลัง ปฏิบัติ   คือ   อบรม เจริญ 

หนทาง ท่ี จะ ทำให้ รู้ แจ้ง พระ นิพพาน  ซ่ึง เป็น สภาพ ธรรม ท่ี ดับ กิเลสได้  

ขณะ ใด ท่ี สติ ไม่ ระลึก รู้ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ตาม ความเป็น จริง  

ขณะ น้ัน ถึง แม้ว่า เป็น กุศล  ก็ ไม่ใช่ หนทาง ดับ กิเลส  ซ่ึงข้อความ ใน 

อัฏฐ สาลินี  จิต ตุป ปาท กัณฑ์  อธิบาย คำ ว่า  อาจ ย คามี  ว่า

อกุศล และ กุศล ที่ ไม่ ใช่ มัค ค์  ชื่อ ว่า  อาจ ย คามี  เพราะ อรรถ ว่า  

ไป ก่อ ธรรม ที่ เป็น เสมือน ช่าง อิฐ ก่อ กำแพง  ฉะนั้น   ขณะ ใด ที่ไม่ 

ระลึก รู้ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ที่ กำลัง ปรากฏ ตาม ความ เป็น จริง  

ไม่ ว่า จะ เป็น อกุศล หรือ กุศล ใดๆ   ก็ สะสม ก่อสร้าง ภพ ชาติ เหมือน 

ช่าง อิฐ ที่ ก่อ กำแพง ด้วย อิฐ ที ละ ก้อน   ซ้อน ทับ กัน จน กระทั่ง เป็น 

กำแพง  แต่ ขณะ ใด ที่ สติ ระลึก รู้ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ตาม ความ 

เปน็ จรงิ  ขณะ นัน้ เปน็ มคั ค ์เปน็  อปจย คาม ี เพราะ อรรถ วา่  ไม ่ไป 

 กอ่ ธรรม ที ่เปน็ ไป นัน้ แหละ  เหมอืน บรุษุ รือ้ อฐิ ที ่ชา่ง อฐิ กอ่ ทบั กนั ไว ้ 

ฉะนั้น  ขณะ นี้ กำลัง เป็น บุรุษ รื้อ อิฐ  หรือ กำลัง เป็น ช่าง ก่อ อิฐ
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วิถี จิต ที่  ๑  คือ  อา วัช ชน จิต  สั่งสม สันดาน ไม่ ได้  เพราะ 

เกิด  ๑  ขณะ

วิถี จิต ที่  ๒  คือ  ปัญจ วิญญาณ  สั่งสม สันดาน ไม่ ได้  เพราะ 

เกิด  ๑  ขณะ

วิถี จิต ที่  ๓  คือ  สัม ปฏิ จ ฉัน น จิต  สั่งสม สันดาน ไม่ ได้  เพราะ 

เกิด  ๑  ขณะ

วิถี จิต ที่  ๔  คือ  สัน ตี รณ จิต  สั่งสม สันดาน ไม่ ได้  เพราะ 

เกิด  ๑  ขณะ

วถิ ีจติ ที ่ ๕  คอื  โวฏฐพั พน จติ  สัง่สม สนัดาน ไม ่ได ้ เพราะ เกดิ   

๑  ขณะ  (หรือ แม้ว่า เกิด  ๒-๓  ขณะ  เมื่อ รูป ดับ ก่อน ชวน วิถี จิต 

เกิด)

วิถี จิต ที่  ๖  คือ  ชวน จิต  สั่งสม สันดาน เพราะ เกิด ดับ สืบ 

ต่อ ซ้ำๆ   กัน  ๗  ขณะ ตาม ปกติ  ใน ระหว่าง สลบ ชวน จิต จะ เกิด 

ดับ สืบ ต่อ ซ้ำ กัน  ๖  ขณะ    ใน ขณะ ก่อน จะ จุติ  ชวน จิต จะ เกิด 

ดับ สืบ ต่อ ซ้ำ กัน  ๕  ขณะ  เพราะ ชวน จิต เกิด ดับ สืบ ต่อ ซ้ำ กัน ถึง  

๗  ขณะ  ซึ่ง มากกว่า วิถี จิต อื่นๆ   ฉะนั้น  ชวน วิถี จิต จึง สั่งสม 

สันดาน ของ ตน
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คำถาม ทบทวน

๑. อนันตร ปัจจัย   คือ อะไร

๒. จิต และ เจตสิก มี กี่ ชาติ  อะไร บ้าง

๓. วิถี จิต   คือ อะไร  จิต ขณะ ใด ไม่ใช่ วิถี จิต

๔. อ ตีต ภวังค์  คือ อะไร

๕. ขณะ ไม่ หลับ มี ภวังคจิต ไหม

๖. ปัญจ ทวาร วิถี จิต  รู้ อารมณ์ อะไร  ทาง ทวาร ไหน

๗. มโน ทวาร วิถี จิต  รู้ อารมณ์ ทาง ทวาร ไหน

๘. จิ ตรู้ ธัม มา รมณ์ ได้ กี่ ทวาร

๙. ปัญจ ทวา รา วัช ชน จิต ทำ กิจ อะไร  ทาง ทวาร ไหน

๑๐. มโน ทวา รา วัช ชน จิต ทำ กิจ อะไร  ทาง ทวาร ไหน
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บท ที่  ๔

เมื่อ เห็น แล้ว เกิด โลภ ะ ยินดี พอใจ ใน รู ปา รมณ์ ที่ กำลัง ปรากฏ  

ดู เหมือน ไม่ เป็น โทษ  เพราะ ดู เป็น แต่ เพียง ความ พอใจ ธร รม ดาๆ  

แต่ ให้ รู้ ว่า แม้ โลภ ะ ธร รม ดาๆ  ขณะ นั้น ก็ เป็น ธรรม ที่ เป็น โทษ   ให้ 

ผล เป็น ทุกข์  โดย ค่อยๆ  สะสม ทุกข์ ขึ้น ที ละ เล็ก ละ น้อย  ไม่ใช่ 

ว่า ทุกข์ จะ ปรากฏ ทันที ที่ มี โลภ ะ ความ พอใจ เพียง เล็ก น้อย  แต่ เมื่อ 

ใด โลภ ะ ความ พอใจ มี กำลัง มาก   ถึง ข้ัน เป็น นิ ว รณ ธรรม กลุ้มรุม จิต  

ขณะ น้ันลักษณะ อาการ ของ สภาพ ธรรม ที่ หนัก   เพราะ เป็น อกุศล 

กระ สับ กระส่าย ไม่ สงบ ก็ ปรากฏ

ฉะนั้น  จะ เห็น ได้ ว่า  ตั้งแต่ ตื่น จนถึง หลับ นั้น   ชวน วิถี สั่งสม 

สันดาน ที่ เป็น กุศล มาก หรือ เป็น อกุศล มาก  แล้ว จะ ทำ อย่างไร ดี 

ทุก ท่านกำลัง กิน ยา พิษ  ถ้า รู้ ก็ ควร แสวงหา ยา ที่ จะ แก้ ยา พิษ  ถ้า 

ไม่รู้ ก็ ยัง คง กิน ยา พิษ  สะสม ยา พิษ  ซึ่ง ย่อม ให้ ผล เป็น โทษ ภัย ที ละ 

เล็ก ที ละ น้อย เรื่อยๆ   ยา ที่ จะ แก้ พิษ นั้น มี ขนาน เดียว เท่านั้น  คือ  

อบรม เจริญสติ ปัฏ ฐาน  ขณะ ใด สติ ปัฏ ฐาน ไม่ เกิด  ไม่มี หนทาง ที่ 

จะ พ้น จาก การ สะสม ของ อกุศล  เพราะ กุศล อื่นๆ  ก็ เกิด น้อย  เมื่อ 

อบรม เจริญ สติ ปัฏ ฐาน  สติ ปัฏ ฐาน ก็ เกิด แทน อกุศล ได้  เพ ราะ  

โวฏฐัพ พน วิถี จิต เป็น อนันตร ปัจจัย   กระทำ ทาง ให้ กุศล เกิด ตาม 

การ สะสม  กุศล จิต ก็ เกิด พร้อม ด้วย สติ ที่ ระลึก รู้ ลักษณะ ของ  

สภาพ ธรรม ที่ กำลัง ปรากฏ ได้
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เพราะ ชวน วิถี จิต ซึ่ง เป็น กุศล และ อกุศล เกิด ดับ สะสม มา เรื่อยๆ  

สืบ ต่อ กัน  จึง เป็น ปัจจัย ให้ แต่ละ บุคคล มี อัธยาศัย ต่างๆ  กัน  แม้ 

พระ อรหันต์ ทั้ง หลาย ก็ มี อัธยาศัย ไม่ เหมือน กัน    การ สะสม ของ 

จิต ของ แต่ละ บคุคล ละเอียด มาก  ฉะนัน้  พระ อรหนัต์ ทัง้ หลาย จงึ มี 

อัธยาศัย ต่างๆ  กัน  เป็น เอตทัคคะ  คือ  เป็น ผู้ เลิศ ใน ทาง ต่างๆ  

กัน  เช่น  ท่าน พระ สา รี บุตร เป็น เอตทัคคะ ใน ทาง ปัญญา  ท่าน 

พระ มหา โมค คัล ลา นะ เป็น เอตทัคคะ ใน ทาง อิทธิ ปาฏิหาริย์  ท่าน 

พระ มหากัสส ปะ เป็น เอตทัคคะ ใน การ รักษา ธุดงค์ และ สรรเสริญ 

ธดุงค ์ ทา่น พระอน ุรทุธะ เปน็ เอตทคัคะ ใน ทาง จกัข ุทพิย ์  การ สัง่สม 

ของ ชวน วิถี จิต ซึ่ง ต่าง กัน ไป ใน กุศล จิต และ อกุศล จิต ฉันใด  ใน ทาง 

กิริยา จิต ของ พระ อรหันต์ ทั้ง หลาย ก็ ต่าง กัน ไปฉัน นั้น  ขณะ นี้ ทุก 

คน คิด ไม่ เหมือน กัน เลย  พูด ก็ ไม่ เหมือน กัน เลย  การก ระ ทำ ทาง 

กาย  ทาง วาจา  ย่อม ไม่ เหมือน กัน เลย ตาม การ สะสม

การ สะ สม โลกิ ยกุศล  อกุศล  และ มหา กิริยา  ด้วย สามารถ แห่ง 

ชวน วิถี จิต นั้น   สะสม ไป ทุก ขณะ   จน กระทั่ง ทำให้ เกิด เป็น อุปนิสัย 

ต่างๆ    การก ระ ทำ กิริยา อาการ ทาง กาย  ทาง วาจา ต่างๆ  บาง 

ท่าน ที่ เห็น พระ อรหันต์ ก็ ยัง ดู หมิ่น   โดย สันนิษฐาน ตาม อาการ ที่ 

ปรากฏ ภายนอก  เช่น  วัส สกา รพ ราหมณ์ มหา อำมาตย์ ของ แคว้น 

มคธ   เห็น ท่าน พระ มหา กัจ จา นะ ลง จาก ภูเขา ก็ กล่าว ว่า  ท่าน ผู้ นี้  

ม ีอาการ เหมอืน ลงิ   การ สัง่สม ของ ชวน วถิ ีจติ ของ วสั สกา รพ ราหมณ ์
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ทำให้ สำคัญ ตน  แม้ว่า พระ ผู้ มี พระ ภาค ตรัส ให้ วัส สกา รพ ราหมณ์ 

ขอ ให้ท่า นพ ระ มหา กัจจา นะ อด โทษ ให้  แต่ มานะ ความ สำคัญ ตน 

ที่ สะสม มา ก็ ทำให้ วัส สกา รพ ราหมณ์ ไม่ สามารถ จะ กระทำ เช่น นั้น  

ได ้ แม ้พระ ผู ้ม ีพระ ภาค จะ ทรง พยากรณ ์วา่  เมือ่วสั สกา รพ ราหมณ ์ 

สิ้น ชีวิต ลง จะ ต้อง เกิด เป็น ลิง ใน ป่า ไผ่  วัส สกา รพ ราหมณ์ ก็ ให้ คน 

ไป ปลูก กล้วย และ อาหาร ของ ลิง ไว้ พร้อม ที่ จะ ไป เกิด เป็น ลิง ใน ป่า 

ไผ่ นั้น

ฉะนั้น  จึง ควร เห็น โทษ ของ การ สะสม อกุศล  เพราะ ถึง แม้ว่า 

จะ เป็น พระ อรหันต์ แล้ว  การ สะสม ของ จิต แต่ละ ขณะ โดย ความ 

สามารถ ของ ชวน วิถี ซึ่ง เกิด ดับ สืบ ต่อ ซ้ำ กัน ถึง  ๗  ครั้ง นั้น  ก็ 

ทำให้ แต่ละ บุคคล มี กาย  มี วาจา ต่างๆ  กัน เป็น วาสนา   คำ ว่า  

“วาสนา”  หมาย ถึง   ความ ประพฤติ ทาง กาย วาจา ที่ สะสม มา 

จน ชินที่ดีและไม่ดี   “วาสนา”  ที่ ใช้ กัน ใน ภาษา ไทย   หมาย ถึง  

ความ เป็น ใหญ่ เป็น โต ต่างๆ    แต่  “วาสนา”  ใน พระพุทธ ศาสนา  

หมาย ถึง   การ สั่งสม จน กระทั่ง เป็น ความ ประพฤติ ที่ เคยชิน  เป็น 

อาการ ที่ ปรากฏ ทาง กาย  ทาง วาจา  ผู้ ที่ ละ  “วาสนา”  ส่วน ที่ ไม่ ดี  

ได้ มี บุคคล เดียว เท่านั้น  คือ  พระ อร หัน ต สัมมา สัม พุทธ เจ้า  พระ 

อรหนัต ์ทัง้ หลาย ดบั กเิลส ได ้หมด สิน้  ไมม่ ีเชือ้ ของ กเิลส ใดๆ  เหลอื 

อยู่ เลย  แต่ กระนั้น ก็ ยัง ละ วาสนา ไม่ ได้  เพราะ สะสม เนิ่น นาน มา 

ใน สังสารวัฏ ฏ์ ด้วย สามารถ แห่ง ชวน วิถี
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วิถี จิต ทาง ปัญจ ทวาร มี  ๗  วิถี

วิถี จิต ที่  ๑  คือ  อา วัช ชน วิถี  ได้แก่  ปัญจ ทวาร วัช ชน จิต

วิถี จิต ที่  ๒  คือ  ทวิ ปัญจ วิญญาณ  ดวง หนึ่ง ดวง ใด  คือ  

จักขุ วิญญาณ  หรือโสต วิญญาณ  หรือ ฆาน วิญญาณ  หรือ ชิวหา 

วิญญาณ  หรือ กาย วิญญาณ

วิถี จิต ที่  ๓  คือ  สัม ปฏิ จ ฉัน น จิต  เกิด ขึ้น รับ อารมณ์ ต่อ จาก 

ทวิ ปัญจ วิญญาณ ดวง หนึ่ง ดวง ใด ที่ ดับ ไป

วิถี จิต ที่  ๔  คือ  สัน ตี รณ จิต  พิจารณา อารมณ์

วิถี จิต ที่  ๕  คือ  โวฏฐัพ พน จิต  ทำ กิจ กระทำ ทาง ให้ กุศล จิต  

หรือ อกุศล จิต  หรือ กิริยา จิต  (เฉพาะ พระ อรหันต์)  เกิด ต่อ

วิถี จิต ท่ี  ๖  คือ  ชวน วิถี จิต  โดย ศัพท์  “ชว นะ”  แปล ว่า  

แล่น ไป   คือ  ไป อย่าง เร็ว ใน อารมณ์   ด้วย กุศล จิต   หรือ อกุศล จิต     

หรือ กิริยา จิต  (เฉพาะ พระ อรหันต์)

วิถี จิต ที่  ๗  คือ  ต ทา ลัม พน วิถี  หรือ   ต ทา รัม มณ วิถี  

ต ทา ลัม พน วิถี จิต เกิด ขึ้น กระทำ กิจ รับ รู้ อารมณ์ ต่อ จาก ชวน วิถี จิต  

เมื่อ อารมณ์ นั้น ยัง ไม่ ดับ ไป  เพ ราะ รูปๆ  หนึ่ง มีอายุ ๑๗ ขณะ จิต  

คือ

ขณะ ที่ รูป เกิด ขึ้น กระทบ ทวาร และ กระ ทบอ ตีต ภวังค์   เป็น ขณะ 

จิต ที่  ๑

ภวังค จล นะ  เป็น ขณะ จิต ที่  ๒
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ภวังคุ ปัจ เฉ ทะ  เป็น ขณะ จิต ที่  ๓

ปัญจ ทวา รา วัช ชนะ  เป็น ขณะ จิต ที่  ๔

(ทวิ)  ปัญจ วิญญาณ  เป็น ขณะ จิต ที่  ๕

สัม ปฏิ จ ฉัน นะ  เป็น ขณะ จิต ที่  ๖

สัน ตี รณะ  เป็น ขณะ จิต ที่  ๗

โวฏฐัพ พนะ  เป็น ขณะ จิต ที่  ๘

ชว นะ ที่  ๑ เป็น ขณะ จิต ที่  ๙

ชว นะ ที่  ๒ เป็น ขณะ จิต ที่  ๑๐

ชว นะ ที่  ๓ เป็น ขณะ จิต ที่  ๑๑

ชว นะ ที่  ๔ เป็น ขณะ จิต ที่  ๑๒      ชวน จิต  ๗  ขณะ

ชว นะ ที่  ๕ เป็น ขณะ จิต ที่  ๑๓

ชว นะ ที่  ๖ เป็น ขณะ จิต ที่  ๑๔

ชว นะ ที่  ๗ เป็น ขณะ จิต ที่  ๑๕

รวม เป็น อายุ ของ รูป ที่ เกิด ตั้ง แต่ อ ตีต ภวังคจิต ถึง ชวน จิต ดวง 

สุดท้าย เป็น  ๑๕  ขณะ  รูป จึง ยัง ไม่ ดับ  อายุ ของ รูป ยัง เหลือ อีก  

๒  ขณะ จิต  วิสัย ของ ผู้ ที่ เป็น กาม บุคคล นั้น  เมื่อ ชวน จิต แล่น ไป 

ใน รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ แล้ว  แต่ รูป นั้น ยัง ไม่ ดับ  การ 

สะสม ของ กรรม ใน อดีต ที่ ข้อง อยู่ ใน รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  
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ย่อม เป็น ปัจจัย ให้ วิบาก จิต เกิด ขึ้น   เป็น   ต ทา ลัม พน วิถี จิต   รับ 

รู้ อารมณ์ นั้น ต่อ อีก  ๒  ขณะ    ต ทา ลัม พน วิถี จิต ที่ กระทำ กิจ รู้ 

อารมณ์ ต่อ จาก ชว นะ วิถี นั้น  เป็น วิถี จิต สุดท้าย ที่ เกิด ขึ้น รู้ อารมณ์ 

ทาง ทวาร หนึ่งๆ  และ ต่อ จาก วิถี จิต สุดท้าย ทาง ทวาร หนึ่งๆ  แล้ว  

ภวังคจิต ก็ เกิด ดับ สืบ ต่อ ไป จนกว่า วิถี จิต วาระ ต่อ ไป จะ เกิด ขึ้น รู้ 

อารมณ์ ทาง ทวาร ใด ทวาร หนึ่ง    ขณะ ใด ที่ เป็น ภวังคจิต  โลก นี้ 

ไม่ ปรากฏ  ความ ทรง จำ ทั้งหมด เกี่ยว กับ เรื่อง ราว ของ บุคคล ต่างๆ  

เหตุการณ์ต่างๆ  ใน โลก นี้ ไม่ ปรากฏ เลย  ขณะ ที่นอน หลับ สนิท 

เป็น ภวังคจิต โดย ตลอด นั้น ไม่มี ความ รู้  ความ จำ ใดๆ  เรื่อง โลก 

นี้ เลย  และ เมื่อ จุติ จิต เกิด กระทำ กิจ เคลื่อน จาก ความ เป็น บุคคล นี้  

ปฏิสนธิ จิต ก็ เกิด ต่อ  และ วิถี จิต ที่ จะ เกิด ต่อ ไป ก็ เป็น เรื่อง ของ โลก 

อื่น ต่อ ไป  แต่ เมื่อ จุติ จิต ยัง ไม่ เกิด    แม้ว่า ภวังคจิต จะ ไม่รู้ เรื่อง 

ราว ต่างๆ  ของ โลก นี้ เลย  แต่ เมื่อ ใด วิถี จิต เกิด ขึ้น ก็ ยับยั้ง ไม่ ได้ที่ 

จะ รู้ อารมณ์ ของ โลก นี้  คือ  สี  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  และ 

เรื่อง ราว ต่างๆ  ของ โลก นี้ ต่อ ไป อีก

ลำดับ การ เกิด ของ วิถี จิต ทาง ปัญจ ทวาร มี  ๗  วิถี  
ดังนี้

อ ตีต ภวังค์ ๑ ขณะ  

ภวังค จล นะ ๑ ขณะ ไม่ใช่ วิถี จิต

ภวังคุ ปัจ เฉ ทะ ๑ ขณะ
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ปัญจ ทวา รา วัช ชน จิต ๑ ขณะ  เป็น วิถี จิต

(ทวิ)ปัญจ วิญญาณ ๑ ขณะ  เป็น วิถี จิต

สัม ปฏิ จ ฉัน น จิต ๑ ขณะ  เป็น วิถี จิต

สัน ตี รณ จิต ๑ ขณะ  เป็น วิถี จิต

โวฏฐัพ พน จิต ๑ ขณะ  เป็น วิถี จิต

กุศล หรือ อกุศล หรือ กิริยา จิต ๑ ขณะ

กุศล หรือ อกุศล หรือ กิริยา จิต ๑ ขณะ

กุศล หรือ อกุศล หรือ กิริยา จิต ๑ ขณะ

กุศล หรือ อกุศล หรือ กิริยา จิต ๑ ขณะ      ชวน วิถี จิต ๗ ขณะ

กุศล หรือ อกุศล หรือ กิริยา จิต ๑ ขณะ

กุศล หรือ อกุศล หรือ กิริยา จิต ๑ ขณะ

กุศล หรือ อกุศล หรือ กิริยา จิต ๑ ขณะ

ต ทา ลัม พน จิต ๑ ขณะ 
ต ทา ลัม พน วิถี จิต  ๒  ขณะ

ต ทา ลัม พน จิต ๑ ขณะ

อายุ ของ สภาว รูป ๑ รูป เท่ากับ การ เกิด ดับ ของ จิต ๑๗ ขณะ

เมื่อ วิถี จิต เกิด ขึ้น รู้ อารมณ์ ทาง ปัญจ ทวาร  ซึ่ง เป็น ปสาท รูป  

ทวาร หนึง่ ทวาร ใด ดบั ไป แลว้  ภวงัคจติ ก ็เกดิ ดบั สบื ตอ่ คัน่ แลว้  ตอ่ 

จาก นั้น มโน ทวาร วิถี จิต  คือ  จิต ที่ อาศัย ใจ (ภวังคุ ปัจ เฉท จิต)  

เป็น ทวาร รู้ อารมณ์ ก็ เกิด ขึ้น  รู้ อารมณ์ เดียว กับ วิถี จิต ทาง ปัญจ 
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ทวาร ที่ เพิ่ง ดับ ไป แล้ว นั้น    ใน วา ระ หนึ่งๆ  วิถี จิต ที่ เกิด ขึ้น รู้ 

อารมณ์ ทาง มโน ทวาร นั้น   ไม่ มาก เท่ากับ วิถี จิต ที่ เกิด ขึ้น รู้ 

อารมณ์ ทาง ปัญจ ทวาร  และ ทาง มโน ทวาร นั้น เมื่อ อารมณ์ ไม่ 

ได้ กระทบ กับ จักขุ ปสาท  เป็นต้น  จึง ไม่ มีอ ตีต ภวังค์  แต่ ก่อน 

ที่ มโน ทวา รา วัช ชน จิต จะ รำพึง ถึง อารมณ์ ที่ วิถี จิต รู้ ทาง ปัญจ ทวาร 

แล้วดับ ไป นั้น  ภวังค จล นะ จะ ต้อง เกิด ขึ้น ไหว ตาม อารมณ์ นั้น แล้ว 

ดับ ไป  แล้ว ภวังคุ ปัจ เฉ ทะ จึง เกิด ขึ้น แล้ว ดับ ไป  ต่อ จาก นั้น มโน 

ทวา รา วัช ชน จิต จึง เกิด ขึ้น  เป็น มโน ทวาร วิถี จิต ที่  ๑  จิต ที่ ทำ  

อา วัช ชน กิจ ทาง มโน ทวาร นั้น ไม่ใช่ ปัญจ ทวา รา วัช ชน จิต  

ปัญจ ทวา รา วัช ชน จิตทำ อา วชั ชน กจิ ได ้ทาง ปญัจ ทวาร เทา่นัน้  

ทำ อา วัช ชน กิจ ทาง มโน ทวาร ไม่ ได้ เลย    จิต ที่ ทำ อา วัช ชน กิจ 

ทาง มโน ทวาร มี  ๑  ดวง  คือ  มโน ทวา รา วัช ชน จิต  ทำ กิจ รำพึง 

ถงึ อารมณ ์ทาง มโน ทวาร  คอื  นกึถงึ อารมณ ์ทาง มโน ทวาร   ใน วนั 

หนึ่งๆ  ที่ คิด นึก เรื่อง ต่างๆ  นั้น    ขณะ ที่ คิด นั้น   จิต ไม่รู้ อารมณ์ 

ใด อารมณ์ หนึ่ง ทาง ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย เลย    เมื่อ ภวังค จล นะ 

เกิด ขึ้น แล้ว ดับ ไป  ภวังคุ ปัจ เฉ ทะ ก็ เกิด ต่อ แล้ว ดับ ไป   แล้ว มโน 

ทวา รา วัช ชน จิต ก็ เกิด ขึ้น   เป็น มโน ทวาร วิถี จิต ที่  ๑  เมื่อ มโน 

ทวา ราวัช ชน จิต ดับ ไป แล้ว  สำหรับ ผู้ ที่ ไม่ใช่ พระอรหันต์  กุศล จิต    

หรือ อกุศล จิต  ซึ่ง เป็น ชวน วิถี จิต ก็ เกิด ดับ สืบ ต่อ ซ้ำ กัน โดย เป็น 

 จิต ประเภท เดียวกัน ทั้ง  ๗  ขณะ   เมื่อ กุศล ชวน วิถี จิต หรือ 

อกศุลชวน วถิ ีจติ ดบั ไป แลว้  ถา้ เปน็ อารมณ ์ทาง ใจ ที ่ปรากฏ ชดัเจน  
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ต ทา ลัม พน วิถี จิต ก็ เกิด ต่อ อีก  ๒  ขณะ  ฉะนั้น  วิถี จิต ที่ เกิด ขึ้น รู้ 

อารมณ์ ทาง มโน ทวาร  จึง มี เพียง  ๓  วิถี เท่านั้น  คือ

วิถี ที่ ๑ เป็น อา วัช ชน วิถี ๑ ขณะ

วิถี ที่ ๒ เป็น ชวน วิถี ๗ ขณะ

วิถี ที่ ๓ เป็น ต ทา ลัม พน วิถี ๒ ขณะ

ลำดับ การ เกิด ขึ้น ของ วิถี จิต ทาง มโน ทวาร มี  ๓  วิถี  ดังนี้

ภวังค จล นะ ๑ ขณะ  
ไม่ใช่ วิถี จิต

ภวังคุ ปัจ เฉ ทะ ๑ ขณะ

มโน ทวา รา วัช ชน จิต ๑ ขณะ  เป็น อา วัช ชน วิถี จิต

กุศล หรือ อกุศล หรือ กิริยา จิต ๑ ขณะ

กุศล หรือ อกุศล หรือ กิริยา จิต ๑ ขณะ

กุศล หรือ อกุศล หรือ กิริยา จิต ๑ ขณะ

กุศล หรือ อกุศล หรือ กิริยา จิต ๑ ขณะ  ชวน วิถี จิต  ๗ ขณะ

กุศล หรือ อกุศล หรือ กิริยา จิต ๑ ขณะ

กุศล หรือ อกุศล หรือ กิริยา จิต ๑ ขณะ

กุศล หรือ อกุศล หรือ กิริยา จิต ๑ ขณะ

ต ทา ลัม พน จิต ๑ ขณะ      
ต ทา ลัม พน วิถี จิต  ๒  ขณะ

ต ทา ลัม พน จิต ๑ ขณะ
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ขณะ เห็น สิ่ง ที่ กำลัง ปรากฏ ทาง ตา  วิถี จิต ที่ เกิด ขึ้น รู้ อารมณ์ ที่ 

ยัง ไม่ ดับ ทาง จักขุ ทวาร นั้น   เป็น จักขุ ทวาร วิถี ทั้งหมด ทั้ง  ๗  วิถี  

เพราะ ต้อง อาศัย จักขุ ทวาร   จึง เกิด ขึ้น รู้ อารมณ์ ที่ กำลัง ปรากฏ ทาง 

ตา ซึ่ง ยัง ไม่ ดับ

ขณะ ที่ กำลัง ได้ยิน เสียง  วิถี จิต ที่ เกิด ขึ้น รู้ เสียง ที่ ยัง ไม่ ดับ ทาง 

โสต ทวาร ทั้ง  ๗  วิถี นั้น   ก็ เป็น โสต ทวาร วิถี  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  

ทาง กาย  โดย นัย เดียวกัน

การ รู้ อารมณ์ ทาง ปัญจ ทวาร แต่ละ ทวาร   และ แต่ละ วาระ นั้น มี 

วิถี จติ เกดิ มาก นอ้ย ตา่ง กนั เปน็  ๔  วาระ  คอื  โมฆ วาระ  โวฏฐพั พน  

วาระ  ชวน วาระ  ต ทา ลัม พน วาระ

วาระ  คอื  วถิ ีจติ ซึง่ เกดิ ดบั สบื ตอ่ กนั โดย รู ้อารมณ ์เดยีวกนั 

และ ทาง ทวาร เดียวกัน  ซึ่ง บาง วาระ วิถี จิต เกิด ทั้ง  ๗  วิถี  บาง 

วาระ วิถี จิต เกิด  ๖  วิถี  บาง วาระ วิถี จิต เกิด  ๕  วิถี  บาง วาระ 

วิถี จิต ไม่ เกิด เลย  มี แต่ อ ตีต ภวังค์ และ ภวังค จล นะ เท่านั้น  คือ     

เมื่อ รูป กระทบ ปสาท และ กระ ทบอ ตีต ภวังค์ นั้น  อ ตีต ภวังค์ ดับ 

ไป แล้วภวังค จล นะ ก็ ยัง ไม่ เกิด   จึง เป็น อ ตีต ภวังค์ เกิด ดับ อีก หลาย 

ขณะ  แล้ว ภ วังค จล นะ จึง เกิด ไหว ขึ้น แล้ว ดับ ไปๆ  หลาย ขณะ    

เมื่อ อารมณ์  คือ  รูป ที่ กระทบ ปสาท นั้น ใกล้ จะ ดับ   จึง ไม่ เป็น 

ปัจจัย ให้ วิถี จิต เกิด ขึ้น รู้ อารมณ์ นั้น  เมื่อ วิถี จิต ไม่ เกิด ขึ้น รู้ อารมณ์ 

ที่ กระทบ ปสาท  จึง เป็น โมฆ วาระ  เช่น  ขณะ นอน หลับ สนิท ถูก 

ปลุก เขย่า แล้ว ก็ ยัง ไม่ ตื่น  เข ย่า แรงๆ  ก็ ยัง ไม่ ตื่น อีก  ขณะ นั้น เป็น 
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โมฆ วาระเพราะ อา วชั ชน จติ ไม ่เกดิ  ม ีแต ่อ ตตี ภวงัค ์และ ภวงัค จล นะ 

เมื่อ วิถี จิต ไม่ เกิด ขึ้น รู้ อารมณ์ ที่ กระทบ จึง เป็น  “โมฆ วาระ”  และ 

อารมณ ์นัน้ ก ็เปน็ อต ิปรติ ตา รมณ ์ คอื  เปน็ อารมณ์ ที่ เล็ก น้อย 

ที่สุด   เพราะ เพียง กระทบ ปสาท รูป และ ภวังค์  แต่ ไม่ ทำให้ 

วิถี จิต เกิด ได้ เลย

บาง วาระเมื่อ อ ตีต ภวังค์ เกิด และ ดับ ไป แล้ว หลาย ขณะ  ภวังค 

จล นะ ก็ เกิด และ ดับ ไป หลาย ขณะ  ภวังคุ ปัจ เฉ ทะ ก็ เกิด แล้ว ดับ ไป  

ปญัจ ทวา รา วชั ชน จติ เกดิ แลว้ ดบั ไป   ปญัจ วญิญาณ ดวง ใด ดวง หนึง่ 

เกิด แล้ว ดับ ไป   สัม ปฏิ จ ฉัน น จิต เกิด แล้ว ดับ ไป   สัน ตี รณ จิต เกิด 

แล้ว ดับ ไป   โวฏฐัพ พน จิต เกิด แล้ว ดับ ไป  ๒-๓  ขณะ  รูป ก็ ดับ ไป  

ชวน จิต จึง เกิด ไม่ ได้  วาระ นั้น จึง เป็น  “โวฏฐัพ พน วาระ”  เพราะ 

วถิ ีจติ สิน้ สดุ ลง ที ่โวฏฐพั พน จติ    สภาพ ธรรม ทัง้ ปวง ตาม ความ เปน็ 

จริง เป็น อย่าง นี้  ฉะนั้น  เมื่อ อารมณ์ กระทบ ปสาท แต่ละ วาระ 

นั้น  ไม่ใช่ ว่า วิถี จิต จะ ต้อง เกิด ดับ สืบ ต่อ ไป ตลอด ทั้ง  ๗  วิถี    

เมือ่ วถิ ีจติ ไม ่เกดิ เลย ก็ เป็น โมฆ วาระ   เม่ือ วิถี จิต ส้ิน สุด ท่ี โวฏฐัพ พนะ     

ก็ เป็น โวฏฐัพ พน วาระ  อารมณ ์ของ โวฏฐพั พน วาระ เปน็ ปรติ ตา รมณ ์ 

คือ  เป็น อารมณ์ ของ วิถี จิต เพียง เล็ก น้อย  โดย เป็น อารมณ์ ของ วิถี 

จิต เพียง  ๕  วิถี จิต เท่านั้น

ส่วน วาระ ใด ท่ี เม่ือ โวฏฐัพ พน จิต ดับ ไป แล้ว  ชวน จิต เกิด ดับ สืบ ต่อ 

กัน  ๗  ขณะ แล้ว อารมณ์ ก็ ดับ  ต ทา ลัม พน วิถี จิต เกิด ไม่ ได้  การ รู้ 

อารมณ ์ของ วถิ ีจติ วาระ นัน้ เปน็  “ชวน วาระ”  เพราะ ม ีวถิ ีจติ เพยีง  
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๖  วิถี  คือ  ถึง ชวน วิถี เท่านั้น แล้ว รูป ก็ ดับ ไป    เมื่อ วิถี จิต สิ้น สุด 

ลง ที่ ชวน วิถี  การ รู้ อารมณ์ วาระ นั้น จึง เป็น ชวน วาระ  อารมณ์ ของ 

 ชวน วาระ เป็น มหันต า รมณ์  คือ  เป็น อารมณ์ ที่ ชัดเจน  ทำให้ 

กุศล จิต   หรือ อกุศล จิต   หรือ มหา กิริยา จิต  (ของ พระ อรหันต์)  

เกิด ได้

สว่น วาระ ใด ที ่ชวน จติ เกดิ ดบั  ๗  ครัง้   แลว้ อารมณ ์ยงั ไม ่ดบั   จงึ 

เปน็ ปจัจยั ให ้ต ทา ลมั พน วถิ ีจติ เกดิ ขึน้ รู ้อารมณ ์ที ่ยงั ไม ่ดบั นัน้ อกี  ๒  

ขณะ    การ รู ้อารมณ ์ของ วถิ ีจติ วาระ นัน้ จงึ เปน็  “ต ทา รมั มณ วาระ  

หรือ  ต ทา ลัม พน วาระ”  เพราะ วิถี จิต สิ้น สุด ลง ที่ ต ทา ลัม พน จิต   

อา รมณ ์ของ ต ทา ลมั พน วาระ เปน็ อต ิมหนัต า รมณ ์ คอื  เปน็ อารมณ ์

ที่ ชัดเจน มาก  เพราะ แม้ ชวน วิถี จิต  ๗  ขณะ ดับ ไป แล้ว   อารมณ์ 

ก็ ยัง ไม่ ดับ  จึง เป็น ปัจจัย ให้ ต ทา ลัม พน วิถี จิต เกิด ได้

การ รู้ อารมณ์ ทาง มโน ทวาร วิถี มี เพียง  ๒  วาระ เท่านั้น  คือ  

ชวน วา ระ   และ ต ทา ลัม พน วาระ

อารมณ ์ของ ชวน วาระ ทาง มโน ทวาร  เปน็  อ วภิ ูตา รมณ ์ เพราะ 

เป็น อารมณ์ ที่ ชัดเจน น้อย กว่า ต ทา ลัม พน วาระ

อา รมณ์ ของ ต ทา ลัม พน วาระ ทาง มโน ทวาร เป็น  วิภู ตา รมณ์  

เพราะ เป็น อารมณ์ ที่ ชัด กว่า ชวน วาระ
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ทวาร  ๖

ทวาร  คือ  ประตู   หรือ ทาง ที่ จิต เกิด ขึ้น รู้ อารมณ์ อื่น   ที่ ไม่ใช่ 

อารมณ์ ของ ภวังคจิต  ฉะนั้น   ทวาร จึง เป็น ทาง รู้ อารมณ์ ของ วิถี จิต  

ทวาร มี  ๖  เป็น รูป  ๕  ทวาร   และ เป็น นาม  ๑  ทวาร  คือ

จักขุ ทวาร  ได้แก่  จักขุ ปสาท รูป ๑

โสต ทวาร  ได้แก่  โสต ปสาท รูป ๑

ฆาน ทวาร  ได้แก่  ฆาน ปสาท รูป ๑

ชิวหา ทวาร  ได้แก่  ชิวหา ปสาท รูป ๑

กายทวาร  ได้แก่  กาย ปสาท รูป ๑

มโน ทวาร  ได้ แก่  ภวังคุ ปัจ เฉท จิต

   (ที่ เกิด ก่อน มโน ทวา รา วัช ชน จิต)  ๑

วัตถุ  ๖

รปู ซึง่ เปน็ ที ่เกดิ ของ จติ ใน ภมู ิที ่ม ีขนัธ ์ ๕  นัน้  ม ี ๖  รปู  เรยีก วา่ 

วัตถุ รูป  ๖  คือ

จักขุ ปสาท รูป ๑ เป็น จักขุ วัตถุ

  เป็น ที่ เกิด ของ จักขุ วิญญาณ  ๒  ดวง

โสต ปสาท รูป ๑ เป็น โสต วัตถุ

  เป็น ที่ เกิด ของ โสต วิญญาณ  ๒  ดวง
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ฆาน ปสาท รูป ๑ เป็น ฆาน วัตถุ

   เป็น ที่ เกิด ของ ฆาน วิญญาณ  ๒  ดวง

ชิวหา ปสาท รูป ๑ เป็น ชิวหา วัตถุ

   เป็น ที่ เกิด ของ ชิวหา วิญญาณ  ๒  ดวง

กาย ปสาท รูป ๑ เป็น กาย วัตถุ

   เป็น ที่ เกิด ของ กาย วิญญาณ  ๒  ดวง

หทย รูป ๑ เป็น หทย วัตถุ

   เป็น ที่ เกิด ของ จิต อื่น ทั้งหมด ใน ภูมิ ที่ มี  

   ขนัธ ์ ๕  เวน้ เฉพาะ ทว ิปญัจ วญิญาณ  ๑๐   

   ดวง  เท่านั้น

ฉะนั้น ปสาท รูป ๕ จึง เป็น ทั้ง ทวาร ๕ และ วัตถุ ๕ ดังนี้  คือ

จักขุ ปสาท รูป  เป็น จักขุ ทวาร ของ  จักขุ ทวา รา วัช ชน จิต  จักขุ 

วิญญาณ  สัม ปฏิ จ ฉัน น จิต  สัน ตี รณ จิต  โวฏฐัพ พน จิต  ชวน จิต  

ต ทา ลัม พน จิต  ซึ่ง รู้รู ปา รมณ์ ที่ กระทบ จักขุ ปสาท รูป นั้น  และ  

ร ูปา รมณ ์นัน้ ยงั ไม ่ดบั ไป  แต ่จกัข ุปสาท รปู นัน้ เปน็ จกัข ุวตัถ ุ  คอื   เปน็ 

 ที่ เกิด ของ จักขุ วิญญาณ  ๒  ดวง เท่านั้น  ส่วน วิถี จิ ตอื่นๆ  ใน วาระ 

เดยีวกนั นัน้  คือ  จักขุ ทวา รา วัช ชน จิต  สัม ปฏิ จ ฉัน น จิต  สัน ตี รณ จิต 

โวฏฐัพ พน จิต  ชวน จิต  ต ทา ลัม พน จิต  เกิด ที่ หทย วัตถุ

โสต ปสาท รูป  ฆาน ปสาท รูป  ชิวหา ปสาท รูป  กาย ปสาท 

รูป  ก็ โดย นัย เดียวกัน
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ส่วน หทย รูป นั้น เป็น วัตถุ  คือ  เป็น ที่ เกิด ของ จิต  แต่ ไม่ เป็น 

ทวาร เลย

คำถาม ทบทวน

๑. เพราะ เหตุ ใด วิถี จิต ทาง มโน ทวาร จึง น้อย กว่า วิถี จิต ทาง  

ปัญจ ทวาร

๒. โลภ มูลจิต เกิด ได้ กี่ ทวาร

๓. ปัญจ ทวา รา วัช ชน จิต  และ มโน ทวา รา วัช ชน จิต เกิด ได้ กี่ ทวาร

๔. โมฆ วาระ  โวฏฐัพ พน วาระ  ชวน วาระ  ต ทา ลัม พน วาระ  คือ 

อะไร

๕. อ วิภู ตา รมณ์ และ วิภู ตา รมณ์  คือ อะไร

๖. ปฏิสนธิ จิต ใน ภูมิ ที่ มี ขันธ์  ๕  เกิด ที่ รูป อะไร

๗. อกุศล จิต ใน ภูมิ ที่ มี ขันธ์  ๕  เกิด ที่ รูป อะไร

๘. กิริยา จิต ใน ภูมิ ที่ มี ขันธ์  ๕  เกิด ที่ รูป อะไร

๙. โสต ทวาร วิถี จิต  เกิด ที่ รูป อะไร บ้าง

๑๐. เจตสิก ใน ภูมิ ที่ มี ขันธ์  ๕  เกิด ที่ รูป อะไร บ้าง
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บท ที่  ๕

การ เกิด ดับ สืบ ต่อ กัน ของ จิต และ วิถี ต่างๆ นั้น เป็น ชีวิต ปกติ 

ประจำ วัน แต่ เมื่อ มี ศัพท์ ธรรม ที่ แสดง ลักษณะ และ กิจ ของ จิต 

ต่างๆ  ก็ ทำให้ สงสัย  เพราะ ไม่ เข้าใจ ความ หมาย ของ ศัพท์ นั้นๆ  

แต่ ศัพท์ นั้นๆ ล้วน แสดง ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ต่างๆ ใน ชีวิต  

ปกติ ประจำวัน นัน่เอง  ฉะนัน้ ธรรม ทัง้ หลาย จงึ ไม ่ได ้อยู ่ใน หนงัสอื 

ตำรา แต่ เป็น ชี วิต จริงๆ แต่ละ ขณะ ที่ กำลัง เห็น ได้ยิน ได้ กลิ่น  

ลิม้ รส  รู ้สิง่ ที ่กระทบ สมัผสั  คดิ นกึ   ขณะ นี ้ทกุ ทา่น กำลงั เหน็  รู ้แลว้  

ว่า เป็น วิถี จิต ซึ่ง มี อา วัช ชน จิต  จักขุ วิญญาณ  สัม ปฏิ จ ฉัน น จิต  

สัน ตี รณ จิต  โวฏฐัพ พน จิต  ชวน จิต  และ ต ทา ลัม พน จิต  เกิด ดับ 

 สืบ ต่อ กัน ที ละ ขณะ   ความ เข้าใจ พระ ธรรม ย่อม เตือน ให้ ระลึก ว่า  

ชวน วิถี จิต ที่ เกิด ใน วาระ ที่ เห็น ได้ยิน ได้ กลิ่น เป็นต้น นั้น  เป็น  

กุศล หรือ อกุศล  ซึ่ง เกิด ดับ สั่งสม สืบ ต่อ สันดาน ตนเอง

การ ศึกษา เรื่อง ชาติ ทั้ง  ๔  ของ จิต  คือ  จิต เกิด ขึ้น เป็น กุศล 

๑ เป็น อกุศล ๑  เป็น วิบาก ๑  เป็น กิริยา ๑  จึง ทำให้ รู้ ว่า จิต ขณะ 

ใด เป็น เหตุ ที่ จะ ให้ เกิด ผล   คือ   วิบาก จิต ข้าง หน้า  และ จิต ขณะ ใด 

เป็น วิบาก   คือ   ผล ของ เหตุ ที่ ได้ กระทำ แล้ว ใน อดีต  ฉะนั้น  การ 

ศึกษา เรื่อง จิต ซึ่ง เป็น วิถี จิต และ จิต ที่ ไม่ใช่ วิถี นั้น  จะ ต้อง รู้ ด้วย ว่า  

จ ิตนัน้ๆ  เปน็ ชาต ิอะไร  เชน่  ปฏสินธ ิจติเปน็วบิาก จติ  ซึง่ เปน็ ผล 

ของ กรรม หนึง่ ใน กรรม ทัง้ หลาย ที ่ได ้กระทำ แลว้ ใน อดตี  เปน็ ปจัจยั 
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ทำให้ ปฏิสนธิ จิต เกิด สืบ ต่อ จาก จุติ จิต ของ ชาติ ก่อน    ปฏิสนธิ จิต 

เปน็ วบิาก จติ ที ่ทำ กจิ ปฏสินธ ิใน ภพ หนึง่ ชาต ิหนึง่ เพยีง ชัว่ ขณะ เดยีว  

จะ ทำ กิจ ปฏิสนธิ ใน ชาติ นั้น อีก ไม่ ได้ เลย  ทำได้ เพียง ชั่ว ขณะ แรก 

ขณะ เดียว ที่ เกิด ต่อ จาก จุติ จิต ของ ชาติ ก่อน เท่านั้น  แล้ว ปฏิสนธิ 

จิต ก็ ดับ ไป ไม่ ยั่งยืน เลย

เมื่อ ปฏิสนธิ จิต ซึ่ง เป็น ชาติ วิบาก ดับ ไป แล้ว  ปฏิสนธิ จิต นั้น เป็น 

อนันตร ปัจจัย   ทำให้ จิต ดวง ต่อ ไป เกิด สืบ ต่อ จาก ปฏิสนธิ จิต ทันที  

จติ ที ่เกดิ ตอ่ จาก ปฏสินธ ิจติ นัน้ ทำ ภวงัค กจิ  จงึ ไมใ่ช ่วถิ ีจติ  ภวงัคจติ 

เป็น วิบาก จิต  ฉะนั้น  กรรม จึง ไม่ ได้ เป็น ปัจจัย เพียง ให้ ปฏิสนธิ จิต 

เกดิ แลว้ ดบั ไป เทา่นัน้  แต ่กรรม ยงั ทำให ้วบิาก จติ เกดิ ขึน้ ทำ ภวงัค กจิ 

 สืบ ต่อ  และ ภวังคจิต ดวง แรก ที่ เกิด สืบ ต่อ จาก ปฏิสนธิ จิต นั้น ชื่อ ว่า  

ปฐม ภวังค์  ส่วน ภวังค์ ดวง ต่อๆ ไป จนถึง จุติ จิต นั้น ไม่ จำเป็น ต้อง 

นับ เลย

ภวังคจิต เกิด ดับ สืบ ต่อ กัน ไป เรื่อยๆ  จนกว่า วิถี จิต จะ เกิด  วิถ ี

จิต แรก ที่ เกิด ก่อน วิถี จิ ตอื่นๆ  คือ  จิต ที่ ทำ อา วัช ชน กิจ  ได้แก่  

อา วชั ชน จติ  ๒  ดวง  คอื  ปญัจ ทวา รา วชั ชน จติ ทำ อา วชั ชน กจิ ทาง 

ปัญจ ทวาร หนึ่ง ดวง  และ มโน ทวา รา วัช ชน จิต ทำ อา วัช ชน กิจ ทาง 

มโน ทวาร หนึ่ง ดวง   จิต ที่ ทำ อา วัช ชน กิจ ทั้ง  ๒  ดวง นี้ เป็น กิริยา 

จิต  คือ  ไม่ใช่ กุศล จิต  ไม่ใช่ อกุศล จิต  และ ไม่ใช่ วิบาก จิต  เพราะ 

จิต  ๒  ดวง นั้น รู้ ได้ ทั้ง อิฏฐารมณ์  คือ  อารมณ์ ที่ ดี น่า พอใจ  และ 

อ นิฏฐา รมณ์  คือ  อารมณ์ ที่ ไม่ น่า พอใจ   ถ้า เป็น วิบาก จิต แล้ว  
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อกศุล วบิาก รู ้ได ้แต ่อ นฏิฐา รมณ ์ และ กศุล ว ิบาก ก ็รู ้ได ้แต ่อฏิฐารมณ ์

เท่านั้น

ข้อความ ใน อัฏฐ สาลินี  แสดง ลักษณะ ของ กิริยา จิต ว่า เป็น เพียง 

การก ระ ทำ  และ แสดง ลักษณะ ของ กิริยา จิต ที่ ต่าง กัน โดย กิจ ว่า

ก็ ใน บรรดา กิริยา จิต ทุก ดวง ที เดียว กิริยา จิต ดวง ใด ไม่ ถึง ความ 

เป็น ชว นะ  กิริยา จิต ดวง นั้นย่อม ไม่มี ผล  เหมือน ดอกไม้ ลม  (วาต 

ปปุผ ํ ซึง่ มลู ฎกีา แก ้วา่  โมฆ ปปุผฺ ํ หมาย ถงึ   ดอกไม ้ที ่ไร ้ผล) เพราะ 

ดอกไม้ บาง ดอก เมื่อ ร่วง หล่น ไป แล้ว ก็ ไม่มี ผล ฉันใด    กิริยา จิต ก็ 

ฉัน นั้น    กิริยา จิต ซึ่ง ไม่ ถึง ความ เป็น ชว นะ  คือ  ไม่ เป็น ชวน 

วิถี จิต น้ันมี ๒ ดวง  คือ  ปัญจ ทวา รา วัช ชน จิต  ๑  ดวง  และ 

มโน ทวา รา วัช ชน จิต ๑ ดวง   ปัญจ ทวา รา วัช ชน จิต ทำ กิจ เดียว   

คือ   ทำ อา วัช ชน กิจ ทาง ปัญจ ทวาร  มโน ทวา รา วัช ชน จิต ทำ  ๒ กิจ  

คือ  ทำ อา วัช ชน กิจ ทาง มโน ทวาร  และ ทำ โวฏฐัพ พน กิจ ทาง ปัญจ 

ทวาร    ส่วน กิริยา จิ ตอื่นๆ  ซึ่ง ถึง ความ เป็น ชว นะ นั้น เป็น จิต ของ 

พระ อรหันต์  ซึ่ง ข้อความ ใน อัฏฐ สาลินี อุปมา ว่า  กิริยา จิต ดวง ใด 

ถึง ความ เป็น ชว นะ (คือ  กิริยา ชวน วิถี จิต ของ พระ อรหันต์)  

กิริยา จิต ดวง นั้น ก็ ไม่มี ผล   เหมือน ดอก ของ ต้นไม้ ที่ ราก ขาด 

เสยี แลว้  จงึ เปน็ แต ่เพยีง การก ระ ทำ เทา่นัน้  เพราะ เปน็ ไป ดว้ย 

อำนาจ ให้ สำเร็จ กิจ นั้นๆ

ผู้ ที่ ไม่ใช่ พระ อรหันต์ มี กิริยา จิต เพียง ๒ ดวง เท่านั้น คือ 

ปัญจ ทวา รา วัช ชน จิต  ๑  และ มโน ทวา รา วัช ชน จิต  ๑
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กิริยา จิต อื่น ทั้งหมด นอกจาก ปัญจ ทวา รา วัช ชน จิต และ มโน  

ทวา รา วชั ชน จติ  เปน็ จติ ของ พระ อรหนัต ์ทัง้ สิน้   ฉะนัน้  พระ อรหนัต ์

จึง มี กิริยา จิต ที่ ไม่ใช่ชว นะ  ๒  ดวง  คือ  ปัญจ ทวา รา วัช ชน จิต  ๑ 

ดวง มโน ทวา รา วัช ชน จิต ๑ ดวง และ มี ชวน วิถี ที่ เป็น กิริยา จิต 

เท่านั้น  เพราะ พระ อรหันต์ ดับ กุศล และ อกุศล ทั้งหมด  จึง ไม่มี  

ชวน วิถี จิต ที่ เป็น กุศล และ อกุศล เลย

วิถี จิต ที่ รู้ อารมณ์ ทาง ตา นั้น  เมื่อ ปัญจ ทวา รา วัช ชน จิต ดับ ไป 

แล้ว  จิต เห็น   คือ   จักขุ วิญญาณ   เป็น วิบาก จิต  เป็น ผล ของ 

กรรม ที่ ได้ กระทำ แล้ว  กุศล กรรม เป็น ปัจจัย ให้ จักขุ วิญญาณ กุศล 

วิบาก เห็น รูป ต่างๆ  ที่ ปรากฏ ทาง ตา   ที่ สวยงาม น่า พอใจ   เป็น 

อิฏฐารมณ์    อกุศล กรรม เป็น ปัจจัย ให้ จักขุ วิญญาณ อกุศล วิบาก 

เห็น รูป ที่ ไม่ สวยงาม  ไม่ น่า พอใจ  เป็น อ นิฏฐา รมณ์   วิถี จิต ที่ 

ได้ยิน เสียง ทาง หู คือ โสต วิญญาณ ก็ เป็น วิบาก จิต   ซึ่ง ไม่มี ใคร 

รู้ ว่าขณะ ใด โสต วิญญาณ จะ ได้ยิน เสียง อะไร  ทั้งนี้ เพราะ ย่อม เป็น 

ไป ตาม เหตุ คือ กรรม ที่ ได้ กระทำ แล้ว ใน อดีต ทั้ง สิ้น  ขณะ ได้ กลิ่น 

ทาง จมูก  ฆาน วิญญาณ ที่ รู้ กลิ่น ก็ เป็น วิบาก จิต  ขณะ ลิ้ม รส ทาง 

ลิ้น  ชิวหา วิญญาณ ก็ เป็น วิบาก จิต  ขณะ กระทบ สัมผัส ทาง กาย  

กาย วิญญาณ ที่ รู้ เย็น  รู้ ร้อน  รู้ อ่อน  รู้ แข็ง  รู้ ตึง  รู้ ไหว  ก็ เป็น 

วิบาก จิต  เป็น ผล ของ อดีต กรรม ซึ่ง ได้ กระทำ สำเร็จ แล้ว เป็น ปัจจัย 

ให ้วบิาก จติ เหลา่ นัน้ เกดิ ขึน้   รบั รู ้อารมณ ์ตอ่ จาก ปญัจ ทวา รา วชั ชน 

จิต  และ เมื่อ ปัญจ วิญญาณ ที่ เห็น  ได้ยิน  ได้ กลิ่น  ลิ้ม รส  สัมผัส  
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ดับ ไป แล้ว   ก็ เป็น อนันตร ปัจจัย ให้ สัม ปฏิ จ ฉัน น จิต เกิด ขึ้น รับ รู้ 

อา รมณ์ นั้นๆ ต่อ  สัม ปฏิ จ ฉัน น จิต ก็ เป็น วิบาก จิต  เพราะ เป็น ผล 

ของ กรรม เดยีว กบั กรรม ที ่เปน็ ปจัจยั ให ้จกัข ุวญิญาณ เกดิ ขึน้ นัน่เอง 

กรรม เดยีวกนั นัน้ เองก ็ทำให ้สนั ต ีรณ จติ ซึง่ เปน็ วบิาก เกดิ ขึน้ กระทำ 

สัน ตี รณ กิจ ต่อ จาก สัม ปฏิ จ ฉัน น จิต

ฉะนั้น วิถี จิต ซึ่ง เป็น วิบาก จิต ที่ เกิด ทาง ปัญจ ทวาร นั้น คือ จักขุ 

วิญญาณ  โสต วิญญาณ  ฆาน วิญญาณ  ชิวหา วิญญาณ  กาย 

วิญญาณ  สัม ปฏิ จ ฉัน น จิต  สัน ตี รณ จิต  จึง ไม่ ได้ สั่งสม สันดาน   

เป็น แต่ เพียง ผล ของ กรรม ที่ เกิด ขึ้น กระทำ กิจ ของ ตนๆ แล้ว ก็ ดับ 

ไป  ต่อ จาก นั้น โวฏฐัพ พน จิต  ซึ่งได้แก่   มโน ทวา รา วัช ชน จิต 

นั่นเอง  กระ ทำ โวฏฐัพ พน กิจ ทาง ปัญจ ทวาร  โวฏฐัพ พน จิต เป็น 

กิริยา จิต  กระ ทำ โวฏฐัพ พน กิจ แล้ว ก็ ดับ ไป  ไม่ ได้ สั่งสม สันดาน  

เมื่อ โวฏฐัพ พน จิต ดับ ไป แล้ว     จิต ที่ เกิด ต่อ  คือ  ชวน วิถี จิต  

ซึ่ง กระทำ กิจ แล่น ไป ใน อารมณ์ โดย เป็น กุศล จิต หรือ อกุศล จิต   

สำหรับ ผู้ ที่ ไม่ใช่ พระ อรหันต์  และ สำหรับ พระ อรหันต์ ก็ เป็น กิริยา 

จิต  ชวน วิถี จิต เกิด ดับ สืบ ต่อ ซ้ำ กัน  ๗  ขณะ  จึง เป็น ขณะ ที่ สั่งสม 

สันดาน ตนเอง  ซึ่ง ก็ เป็น ใน ขณะ นี้ นั่นเอง

ใน อัฏฐ สาลินี อรรถ กถา ธัมม สังค ณี ปกรณ์  อุปมา การ เกิด ขึ้น รับ 

รู้ อารมณ์ ของ วิถี จิต ทาง ปัญจ ทวาร ว่า   พระ ราชา องค์ หนึ่ง บรรทม 

หลบั อยู ่บน แทน่ บรรทม   มหาดเลก็ คน หนึง่ ถวาย นวด พระ ยคุลบาท 

อยู่  นาย ทวาร หู หนวก ยืน อยู่ ที่ พระ ทวาร  ทหาร ยาม ๓ คน ยืน 
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เรียง ลำดับ อยู่  ที นั้น   ยัง มี คน บ้าน นอก คน หนึ่ง  ถือ เครื่อง ราช 

บรรณาการ มา เคาะ ประตู เรียก นาย ทวาร หู หนวก ไม่ ได้ยิน เสียง 

มหาดเล็ก ผู้ ถวาย นวด พระ ยุคลบาท จึง ให้ สัญญาณ นาย ทวาร หู 

หนวก จึง เปิด ประตู ดู ด้วย สัญญาณ นั้น  ทหาร ยาม คน ที่ หนึ่งรับ 

เครื่อง ราช บรรณาการ ส่ง ให้ คน ที่ สอง  คน ที่ สอง ส่ง ให้ คน ที่สาม คน 

ที่ สาม ทูลเกล้าฯ ถวาย พระ ราชา พระ ราชา เสวย   คำอุปมา เปรียบ 

เทยีบ แสดง ให ้เหน็  วถิ ีจติ  ที ่เกดิ ขึน้ รบั รู ้อารมณแ์ตล่ะขณะ วา่ ขณะ 

ที่ อารมณ์ กระทบ กับ จักขุ ปสาท เปรียบ เหมือนคน บ้าน นอก ที่ ถือ 

เครื่องราช บรรณาการ มา เคาะ ที่ พระ ทวาร  มหาดเล็ก ที่ ถวาย งาน 

นวด พระ ยุคลบาท ของ พระ ราชา คือ ปัญจ ทวา รา วัช ชน จิต เป็น 

ขณะ ที่ รู้ ว่า มี แขก มา เคาะ ที่ ทวาร จึง ให้ สัญญาณ  คือ   รู้ อารมณ์ ที่ 

กระทบ  แล้ว ก็ ดับ ไป    นายทวารหูหนวก คือ จักขุวิญญาณ ก็ 

เกดิ ขึน้ สบื ตอ่ ทำ กจิ เหน็ ที ่จกัข ุปสาท  แลว้ ตอ่ จาก นัน้ ทหาร ยาม คน 

ที ่หนึง่   คอื  สมั ปฏ ิจ ฉนั น จติ  ก ็รบั เครือ่ง ราช บรรณาการ สง่ ให ้คน 

ที่ สอง   คือ  สัน ตี รณ จิต  คน ที่ สอง ส่ง ให้ คน ที่ สาม   คือ  โวฏฐัพ 

พน จิต  คน ที่ สาม ทูลเกล้าฯ  ถวาย พระ ราชา  คือ  ชวน จิต  พระ 

ราชา ได้ เสวย เครื่อง ราช บรรณาการ   คือ  อารมณ์ นั้น

มี คำ อธิบาย ว่า  ข้อ เปรียบ เทียบ นั้น แสดง เนื้อ ความอะไร  แสดง 

เนื้อ ความ ว่า อารมณ์ มี กิจ คือ หน้าที่ เพียง กระทบปสาท 

เท่านั้น    คน บ้าน นอก ไม่ ได้ เข้าไป เฝ้า พระเจ้า แผ่นดิน  แต่เครื่อง 

ราช บรรณาการ ถูก ส่ง ต่อ จาก คน ที่ หนึ่ง-สอง-สาม ตามลำดับ 

จนถึงพระราชา
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 จักขุ วิญญาณ เท่านั้น ที่ กระทำ กิจ เห็น อารมณ์ ที่ กระทบ 

ทวาร   อารมณ์ สามารถ เพียง กระทบ ปสาท รูป เท่านั้น    แต่ ว่า จิต 

เกิด ขึ้น รู้ อารมณ์ สืบ ต่อ กัน  โดย อารมณ์ ไม่ ได้ ข้าม พ้น หรือ ล่วง ล้ำ 

ปสาท เข้าไป สู่ ที่ อื่น เลย

เมื่อ พิจารณา คำ อุปมา นี้ ก็ เข้าใจ การ เปรียบ วิถี จิต ที่ เกิด ขึ้น  ทำ 

กิจ แต่ละ ขณะ ว่า  จักขุ วิญญาณ กระทำ กิจ เห็น ที่ จักขุ ปสาท รูป ซึ่ง 

เป็น จักขุ ทวาร  เหมือน นาย ทวาร ที่ เปิด ประตู ดู ที่ ทวาร  สัม ปฏิ จ 

ฉัน น จิต เป็น ทหาร ยาม คน ที่ หนึ่ง ที่ รับ เครื่อง ราช บรรณา การ ส่ง ให้  

คน ที่ สอง  เพราะ เมื่อ จักขุ วิญญาณ กระทำ กิจ เห็น แล้ว ก็ ดับ ไป   

จักขุ วิญญาณ จะ กระทำ กิจ รับ อา รมณ์ อย่าง สัม ปฏิ จ ฉัน น จิต ไม่ ได้ 

เพราะ ว่า จักขุ วิญญาณ กระ ทำทัส สน กิจ ได้ อย่าง เดียว  โดยเกิดที่ 

จักขุ ปสาท รูป เท่านั้น   แต่ สัม ปฏิ จ ฉัน น จิต เป็น ดุจ ทหาร ยาม คน 

ที่ หนึ่ง   ที่ ทำ กิจ รับ อารมณ์ แล้ว ส่ง ให้ ทหาร ยาม คน ที่ สอง  คือ   

สัน ตี รณ จิต ซึ่ง พิจารณา อารมณ์ แล้ว ส่ง ต่อ ให้ โวฏฐัพ พน จิต ตัดสิน 

แล้ว ส่ง ต่อ ให้ พระ ราชา   คือ   ชวน วิถี จิต ทำ กิจ เสวย  คือ  เสพ 

เครื่อง ราช บรรณาการ นั้น

ฉะนั้น  ที่ ใช้ คำ ว่า  เสพ   หรือ เสวย  ก็ เพื่อ ให้ เข้า ใจ จริงๆ  ใน 

ลักษณะ ของ กุศล จิต  หรือ อกุศล จิต ที่ กระทำ ชวน กิจ ทาง ตา  ทาง ห ู 

ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง กาย  ทาง ใจ    ชวน วิถี จิต เป็น จิต ที่ เสพ 

อารมณ์ ด้วย โลภ ะ  โทสะ  โมหะ  หรือ ด้วย กุศล  หรือ ด้วย กิริยา จิต 

ของ พระ อรหนัต ์  ชวน จติ กระทำ กจิ แลน่ ไป ใน อารมณ ์โดย ไมใ่ช ่เหน็ 
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ไมใ่ช ่รบั  ไมใ่ช ่พจิารณา  ไมใ่ช ่ตดัสนิ  เพราะ จติ ที ่เกดิ กอ่น ได ้กระทำ 

กิจ เหล่า นั้น ไป หมด แล้ว จึง เป็น ปัจจัย ให้ กุศล จิต หรือ อกุศล จิต  

หรอื กริยิา จติ ของ พระ อรหนัต ์เกดิ ขึน้ เสพ  คอื  แลน่ ไป ใน อารมณ ์นัน้ 

ถึง  ๗  ขณะ  ชวน วิถี จิต จึง เป็น วิถี จิต ที่ เสพ อา รมณ์ จริงๆ  ถ้า เป็น  

โมฆ วาระ แม้ เสียง กระทบ โสต ปสาท แต่ ก็ ไม่ ได้ยิน หรือ ถ้า เป็น 

โวฏฐัพ พน วาระ กุศล จิต อกุศล จิต กิริยา จิต ของ พระ อรหันต์  

ก็ ไม่ เกิด  จะ เสพ อารมณ์ นั้น ได้ ไหม   ใน เมื่อ ชวน วิถี จิต ไม่ เกิด  แต่ 

เมือ่ ชวน วถิ ีจติ เกดิ จงึ เสพ อารมณ ์นัน้   โดย เปน็ จติ ประเภท เดยีวกนั  

เกิด ดับ สืบ ต่อ ซ้ำ กัน ถึง  ๗  ขณะ  แล้ว แต่ ว่า จะ เป็น กุศล ชวน วิถี จิต  

หรือ อกุศล ชวน วิถี จิต   หรือ กิริยา ชวน วิถี จิต

การ ที่ ชวน วิถี จิต เกิด ดับ เสพ อารมณ์ ซ้ำ ถึง ๗ ขณะ นั้น เป็น ไป 

โดย ปัจจัย คือ ชวน วิถี จิต ขณะ ที่ ๑ เป็น อา เส วน ปัจจัย ให้ ชวน วิถี 

จติ ขณะ ที ่๒ เกดิ ขึน้  เสพ อารมณ ์นัน้ ซำ้ อกี และ ชวน วถิ ีจติ ขณะ ที ่๒ 

ก ็เปน็ อา เส วน ปจัจยั ให ้ชวน วถิ ีจติ ขณะ ที ่๓ เกดิ ขึน้   เสพ อารมณ ์นัน้ 

ซำ้ อกี เรือ่ย ไป  จนถงึ ชวน วถิ ีจติ ขณะ ที ่๗  จงึ ไม ่เปน็ อา เส วน ปจัจยั    

อา เส วน ปัจจัย คือ อกุศล ชวน วิถี จิต กุศล ชวน วิถี จิต หรือ 

กริยิา ชวน วถิ ีจติ ที ่ทำให ้จติ ชาต ิเดยีวกนั เกดิ ขึน้ ทำ ชวน กจิ ซำ้ 

อกี  จงึ ม ีกำลงั ทำให ้อกศุล กรรมและ กศุล กรรม เปน็ก ัมม ปจัจยั  

ให้ วิบาก จิต ซึ่ง เป็น ผล เกิด ขึ้น ใน อนาคต และ เป็น อุ ปนิสสย ปัจจัย  

ให้ อกุศล ชวน วิถี   และ กุศล ชวน วิถี   และ กิริยา ชวน วิถี เกิด ขึ้น อีก 

ใน อนาคต   การ สั่งสม อกุศล ประเภท ต่างๆ มากมาย หนา แน่น 
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พอกพูน ขึ้น นั้น  ทำให้ ทันที ที่ ลืมตา ขึ้น เห็น แล้ว ก็ หลง เลย   ขณะ 

ที่ เป็น ภวังคจิต นั้น ไม่รู้ อารมณ์ ทาง ตา ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  

ทาง กาย  ทาง ใจ  เพราะ ถ้า คิด นึก หรือ ฝัน ก็ เป็น มโน ทวาร วิถี จิต  

ไม่ใช่ ภวังคจิต  ฉะนั้น  ตลอด เวลา ที่ เป็น ภวังคจิต นั้น ไม่รู้ อา รมณ์ 

ใดๆ  ของ โลก นี้ เลย  โลก นี้ ไม่ ปรากฏ เลย  แต่ แม้ กระนั้น ใน ขณะ 

นั้น ก็ มี อนุสัย กิเลส ไม่ใช่ ว่า เมื่อ ไม่รู้ อา รมณ์ ใดๆ  ใน โลก นี้ แล้ว จะ 

ไม่มี กิเลส  ทั้งนี้ เพราะ กิเลส มี ๓ ขั้น คือ

อนุสัย กิเลส  เป็น กิเลส อย่าง ละเอียด ที่ สะสม  นอน เนื่อง อยู่ ใน 

จิต

ปริ ยุฏ ฐาน กิเลส เป็น กิเลส อย่าง กลาง ที่ เกิด ร่วม กับ ชวน วิถี จิต

วี ติก กม กิเลส  เป็น กิเลส อย่าง หยาบ ที่ เกิด ร่วม กับ ชวน วิถี จิต

ฉะนั้น  แม้ จิต ซึ่ง ไม่ใช่ ชวน วิถี จิต ก็ มี อนุสัย กิเลส  เว้น จิต ของ 

พระ อรหันต์ เท่านั้น ที่ ไม่มี กิเลส ใดๆ เลย ทั้ง สิ้น

ฉะนั้น ให้ ทราบ ว่า ขณะ ใด ที่ วิถี จิต เกิด ขึ้น เห็น สิ่ง ที่ ปรากฏ 

ทาง ตา ได้ยิน เสียง ที่ ปรากฏ ทาง หู ได้ กลิ่น ทาง จมูก ลิ้ม รส ทาง ลิ้น 

กระทบ สัมผัส โผฏฐัพพะ ทาง กาย หรือ คิด นึก เรื่อง ราว ต่างๆ  ทาง 

ใจ  ขณะ นั้น ชวน วิถี จิต ก็ สั่งสม สันดาน ตน เพิ่ม ขึ้น  ทั้ง ที่ เป็น อกุศล  

กา มาว จร กุศล  และ กา มาว จร กิริยา ชวน วิถี
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วา ระ หนึ่งๆ ที่ เห็น  วิถี จิต ทั้ง ๗ วิถี เป็น จักขุ ทวาร วิถี

วา ระ หนึ่งๆ ที่ ได้ยิน  วิถี จิต ทั้ง ๗ วิถี เป็น โสต ทวาร วิถี

วา ระ หนึ่งๆ ที่ ได้ กลิ่น  วิถี จิต ทั้ง ๗ วิถี เป็น ฆาน ทวาร วิถี

วา ระ หนึ่งๆ ที่ ลิ้ม รส  วิถี จิต ทั้ง ๗ วิถี เป็น ชิวหา ทวาร วิถี

วา ระ หนึ่งๆ ที่ รู้ โผฏฐัพพะ  วิถี จิต ทั้ง ๗ วิถี เป็น กายทวาร วิถี

วา ระ หนึ่งๆ ที่ คิด นึก  วิถี จิต ทั้ง ๓ วิถี เป็น มโน ทวาร วิถี

คำถาม ทบทวน

๑. วิถี จิต ใด ทาง ปัญจ ทวาร และ ทาง มโน ทวาร เป็น วิบาก จิต บ้าง

๒. ผู้ ที่ ไม่ใช่ พระ อรหันต์ มี กิริยา จิต กี่ ดวง

๓. พระ อรหันต์ มี กิริยา จิต ที่ ไม่ใช่ ชวน วิถี กี่ ดวง

๔. อา เส วน ปัจจัยคือ อะไร

๕. จิต ขณะ ใด เป็น อา เส วน ปัจจัย
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บท ที่  ๖

จิต  ๘๙  ดวง  จำแนก ออก เป็น  ๔  ชาติ  คือ

เป็น กุศล  ๒๑ ดวง

เป็น อกุศล  ๑๒  ดวง

เป็น วิบาก  ๓๖ ดวง

เป็น กิริยา   ๒๐  ดวง

เมือ่ ศกึษา เรือ่ง ชาต ิของ จติ  ก ็จะ รู ้ได ้วา่ แตล่ะ บคุคล ม ีจติ ประเภท 

ใด บ้าง ดังนี้ คือ

ปุถุชน  มี จิต  ๔  ชาติ  คือ  กุศล  อกุศล   

 วิบาก  กิริยา

พระ โสดาบัน มี จิต  ๔  ชาติ  คือ  กุศล  อกุศล   

 วิบาก  กิริยา

พระ สก ทา คามี มี จิต  ๔  ชาติ  คือ  กุศล  อกุศล   

 วิบาก  กิริยา

พระ อนาคามี  มี จิต  ๔  ชาติ  คือ  กุศล  อกุศล   

 วิบาก  กิริยา

พระ อรหันต์ มี จิต  ๒  ชาติ  คือ  วิบาก  กิริยา
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เมื่อ รู้ ว่า จิต แต่ละ ดวง เป็น ชาติ อะไร  คือ   เป็น กุศล  หรืออกุศล 

หรือ วิบาก  หรือ กิริยา  ยัง จะ ต้อง รู้ กิจการ งาน ของ จิต แต่ละ ดวง นั้น 

ดว้ย วา่ จติ นัน้ ทำ กจิ อะไร  ฉะนัน้  จติ จงึ มชีือ่ ตาม กจิ ของ จติ นัน้ ดว้ย  

เช่น  ขณะ ปฏิสนธิ เป็น วิบาก จิต  เป็น ผล ของ กรรม  จิต ที่ ทำ กิจ 

ปฏิสนธิ ใน สุคติ ภูมิ เป็น กุศล วิบาก  คือ  เป็น ผล ของ กุศล กรรม  จิต 

ที่ ทำ กิจ ปฏิสนธิ ใน ทุคติ ภูมิ ใน อบายภูมิ เป็น อกุศล วิบาก  คือ   เป็น 

ผล ของ อกุศล กรรม

แต ่กศุล วบิาก จติ   และ อกศุล วบิาก จติ ไม ่ได ้กระทำ ปฏสินธ ิกจิ ทกุ 

ดวง  ฉะนั้น  เฉพาะ กุศล วิบาก จิต   และ อกุศล วิบาก จิต ที่ ทำ 

ปฏิสนธิ กิจ เท่านั้นที่ ชื่อ ว่า  “ปฏิสนธิ จิต”

กศุล วบิาก จติ   และ อกศุล วบิาก จติ ใด ทำ ภวงัค กจิ  กศุล วบิาก จติ 

และ อกุศล วิบาก จิต นั้น  ก็ ชื่อ ว่า “ภวังคจิต”

จักขุ วิญญาณ เป็น วิบาก จิต ที่ ทำ ปฏิสนธิ กิจ ไม่ ได้  ทำ ภวังค กิจ 

ไม่ ได้  ทำ แต่  “ทัส สน กิจ”  เท่านั้น  ที่ ชื่อ ว่า  “จักขุ วิญญาณ”  

เพราะ เป็น จิต ที่ รู้ แจ้ง  คือ  เห็น อารมณ์ ที่ ปรากฏ โดย อาศัย ตา  

ฉะนัน้  จงึ เรยีก ชือ่ จติ ตาม ประเภท ของ จติ ที ่รู ้แจง้ อารมณ ์ทาง ทวาร 

ด้วย

ถาม ทำไม จิต จึง มี  ๔  ชาติ  ไม่ใช่  ๕  ชาติ  คือ   ควร จะ เป็น 

กุศล จิต ชาติ ๑  เป็น อกุศล จิต ชาติ ๑  เป็น กุศล วิบาก จิต ชาติ ๑ 

เป็น อกุศล วิบาก จิต ชาติ ๑  เป็น กิริยา จิต ชาติ ๑  รวม เป็น ๕ ชาติ
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ตอบ ที่ สงสัย ว่าทำไม จึง ไม่มี จิต  ๕  ชาติ  ใน เมื่อ เหตุ มี ๒ ชาติ 

คือ อกุศล เป็น เหตุ ๑  กุศล เป็น เหตุ ๑  ฉะนั้น   วิบาก จิต ก็ ควร มี ๒ 

ชาติ ด้วย  คือ  น่า จะ มี อกุศล วิบาก ชาติ ๑  และ กุศล วิบาก ชาติ ๑  

แต ่ที ่จติ ม ี ๔  ชาต ินัน้ ก ็เพราะ เหต ุวา่  วบิาก จติ เอง นัน้ไม ่ชือ่ วา่ เปน็ 

ธรรมชาติ ที่ เลว  ปาน กลาง  หรือ ประณีต  แต่ จิต ที่ เป็น อกุศล และ 

กศุล นัน้ตา่ง กนั โดย ประการ ตา่งๆ  เชน่  ตา่ง กนั โดย ความ วจิติร ของ 

อกุศล ธรรม   หรือ กุศล ธรรม ใน ขณะ นั้นๆ  ซึ่ง เป็น ไป ทาง ตา  ทาง 

หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง กาย  ทาง ใจ  ต่าง กัน โดย กรรม ที่ เป็น 

ขั้น ทาน ก็ มี  ขั้น ศีล ก็ มี  ขั้น อบรม เจริญ ปัญญา   เช่น   ขั้น ฟัง ธรรม  

ขั้น แสดง ธรรม  ขั้น อบรม เจริญ กุศล ที่ เป็น ความ สงบ ระงับ กิเลส 

เป็น สมถ ภาวนา  และ ขั้น เจริญ สติ ปัฏ ฐาน ซึ่ง เป็นการ อบรม เจริญ 

วิปัสสนา ภาวนา  และ ต่าง กัน โดย ทวาร  เช่น  เป็นการ กระทำ โดย 

กาย  หรือ โดย วาจา  หรือ โดย ใจ  และ ยัง ต่าง กัน ด้วย อธิบดี  คือ 

สภาพ ธรรม ที ่เปน็ สมัปยตุ ต ธรรม ที ่เปน็ ใหญ ่ หรอืโดย เจตสกิ ที ่เกดิ 

ร่วม ด้วย ต่างๆ กัน

ฉะนั้น  จะ เห็น ได้ ว่า  สภาพ ธรรม ที่ เป็น เหตุ  คือ   อกุศล   และ 

กุศล นั้น มี ประเภท ต่างๆ   มากมาย  แต่ ว่า ความ ต่าง ทั้ง ปวง เหล่า 

นั้น ไม่มี ใน วิบาก จิต   วิบาก จิต เป็น เพียง ผล ของ กรรม ที่ ได้ กระทำ 

แล้ว  ซึ่ง เมื่อ กรรม สุกงอม พร้อม ด้วย โอกาส ปัจจัย   ก็ ทำให้ วิบาก 

จิต เกิด ขึ้น  ทำ กิจ ปฏิสนธิ  กิจ ภวังค์  หรือ กิจ อื่นๆ  ที่ รู้ อารมณ์ 

ต่างๆ  ทาง ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ
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ขณะ เห็น ใน ขณะ นี้ เป็น จักขุ วิญญาณ เป็น วิบาก จิต เกิด แล้ว 

เพราะ อดีต กรรม เป็น ปัจจัย แต่ วิบาก จิต ที่ เห็นจะ เป็น เหตุ ให้ เกิด 

วิบาก อีก ไม่ ได้

ขณะ กำลัง ได้ยิน คือ ขณะ ที่ จิต กำลัง รู้ เสียง นั้น เป็น วิบาก จิต  

แต่ ว่า โสต วิญญาณ  คือ  จิต ที่ ได้ยิน เสียง นั้น จะ เป็น เหตุ ให้ เกิด 

วิบาก ไม่ ได้

เมือ่ วบิาก จติ ไม ่เปน็ เหต ุให ้เกดิ วบิาก จติ  และ ไม ่สามารถ ที ่จะ ยงั 

การก ระ ทำ ทาง กาย  วาจา  ใดๆ  ให้ เกิด ขึ้น  และ วิบาก จิต ต่าง ไม่ 

ประกอบ ด้วย ธรรม  เช่น  กรุณา เจตสิก  มุทิตา เจตสิก  และ วิร ตี 

เจตสิก ๓  (คือ สัมมา วาจา เจตสิก  สัมมา กัม มัน ต เจตสิก  สัมมา 

อาชวี เจตสกิ)  เวน้ โลก ุตต รว ิบาก จติ ที ่ม ีวริ ต ีเจตสกิ  ๓  ดวง เกดิ รว่ม 

ด้วย  ฉะนั้น  วิบาก จิต เอง ไม่ ชื่อ ว่า เป็น ธรรมชาติ ที่ เลว ปาน กลาง  

ประณีต  แต่ วิบาก แห่ง กรรม เลว จัด เป็น เลว  วิบาก แห่ง กรรม ปาน 

กลาง จัด เป็น ปาน กลาง  วิบาก แห่ง กรรม ประณีต จัด เป็น ประณีต

เมือ่ วบิาก เปน็ แต ่เพยีง ธรรม ซึง่ เปน็ ผล ของ เหต ุที ่เปน็ อกศุล หรอื 

กุศล แต่ ตัว วิบาก เอง ไม่ ชื่อ ว่า เป็น สภาพ ธรรม ที่ เลว  ปาน กลาง 

ประณีต  และ ไม่ เป็น เหตุ ที่ จะ ให้ เกิด วิบาก  ฉะนั้น   จึง รวม เป็น 

ชาติ วิบาก  ๑  ชาติ  เพราะ ไม่ ต่าง กัน โดย ประการ ต่างๆ  อย่าง 

สภาพ ธรรม ที่ เป็น เหตุ  คือ  อกุศล   และ กุศล  ซึ่ง แยก เป็น อกุศล 

๑  ชาติ  และ กุศล  ๑  ชาติ
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วิบาก จิต ทั้งหมด เป็น ผล ของ อดีต กรรม ที่ ได้ กระทำ แล้ว

 จักขุ วิญญาณ   เป็น วิบาก จิต

 สัม ปฏิ จ ฉัน น จิต  เป็น วิบาก จิต

 สัน ตี รณ จิต   เป็น วิบาก จิต

 ต ทา ลัม พน จิต   เป็น วิบาก จิต

ฉะนั้น  ต้อง รู้ ว่า ขณะ ใด เป็น วิบาก  ขณะ ใด เป็น กุศล  ขณะ ใด 

เป็น อกุศล ขณะ ใด เป็น กิริยา

ขณะ ใด ที่ เห็น รูป สีสัน วัณณะ ที่ น่า พอใจ จักขุ วิญญาณ ที่ เกิด ขึ้น 

เห็น นั้น เป็น กุศล วิบาก  สัม ปฏิ จ ฉัน น จิตก็ เป็น กุศล วิบาก  สัน ตี รณ 

จิต ก็ เป็น กุศล วิบาก  ต ทา ลัม พน จิต ก็ เป็น กุศล วิบาก    เมื่อ รูป ที่ 

ปรากฏ ทาง ตา ดับ ไป แล้ว  วิถี จิต ทาง ตา ดับ ไป หมด แล้ว  ภวังคจิต 

ก็ เกิด ดับ สืบ ต่อ จนกว่า วิถี จิต ต่อ ไป จะ เกิด  ฉะนั้น ควร รู้ ว่า ขณะ 

เห็น สิ่ง ใด ทาง ตา วิบาก จิต ทั้งหมด ที่ เป็น วิถี จิต วาระ นั้น เป็น ผล 

ของ อดีต กรรม หนึ่ง ที่ ได้ กระทำ แล้ว

ขณะ ได้ยิน เสียง ที่ น่า พอใจ  หรือ เสียง ที่ ไม่ น่า พอใจ  ก็ เพียง ชั่ว 

ขณะ ที่ วิบาก จิต เกิด ขึ้น   เป็น วิถี จิต รู้ เสียง ที่ ได้ยิน นั้น แล้ว ก็ ดับ ไป 

หมด ไป จริงๆ  แต่ อกุศล ก็ มี ปัจจัย ที่ จะ เกิด ขึ้น พอใจ หรือ ไม่ พอใจ ใน 

รูป ต่างๆ   ที่ ปรากฏ ทาง ตา  ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง กาย  

มากมาย เหลือ เกิน   ที่ ว่า มาก ก็ คือ วัน หนึ่งๆ  ไม่ พ้น ความ พอใจ 

บ้าง  ไม่ พอใจ บ้าง ใน สิ่ง ที่ ปรากฏ ทาง ตา  ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง 
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ลิ้น  ทาง กาย  ทาง ใจ  โดย ขั้น การ ฟัง พระ ธรรม ที่ พระ ผู้ มี พระ ภาค 

ทรง แสดง นั้น  ไม่ สามารถ ที่ จะ ดับ อกุศล ได้  ทั้งๆ  ที่ รู้ ว่า ขณะ เห็น 

เป็น เพียง วิบาก  เป็น ผล ของ กรรม ใน อดีต   แต่ ก็ ยับยั้ง ความ พอใจ  

คือ  โลภ ะ ไม่ ให้ เกิด ไม่ ได้  ใน ขณะ ที่ เห็น สิ่ง ที่ น่า พอใจ

ฉะนั้น จึง ควร ศึกษา ให้ เข้าใจ สภาพ ธรรม ทั้ง หลาย ให้ ถูก ต้อง 

ตาม ความ เป็น จริง เพื่อ จะ ได้ อบรม เจริญ ปัญญา ถึง ขั้น ที่ สามารถ 

ประจักษ์ แจ้ง สภาพ ธรรม ที่ ไม่ใช่ สัตว์ บุคคล ตัว ตน จริงๆ  การ 

ศึกษา พิจารณา ธรรม โดย ละเอียด  ย่อม ทำให้ เห็น โทษ ของ อกุศล 

ธรรม ยิ่ง ขึ้น และ ย่อม ทำให้ อบรม เจริญ กุศล ยิ่ง ขึ้น ทุก ขั้น  เพราะ  

รู้ ว่า มิ ฉะนั้น จะ เป็น ผู้ ที่ หนา แน่น ด้วย กิเลส มาก ยิ่ง ขึ้น เรื่อยๆ

ท่าน ถือว่า ทุก อย่าง เป็น ของ ท่าน ใน ขณะ ที่ วิถี จิต เกิด เท่านั้น 

เมื่อ ใด ที่ วิถี จิต ไม่ เกิด  ไม่ เห็น   ไม่ ได้ยิน  ไม่ ได้ กลิ่น  ไม่ ลิ้ม รส  

ไม่รู้ สิ่ง กระทบ สัมผัส  ทาง ตา  ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  ทางกาย  

ทาง ใจ  เช่น  ใน ขณะ ที่นอน หลับ สนิท  แม้ว่า ยัง ไม่ สิ้น ชีวิต  แต่ 

ขณะ หลับ สนิท นั้น ก็ ไม่มี เยื่อ ใย  ไม่มี ความ อาลัย อาวรณ์  ไม่มี 

ความ ผูกพัน ใน สิ่ง ใดๆ ทั้ง สิ้น  ไม่มี ความ ยึดถือ แม้แต่ ใน ขันธ์ ซึ่ง 

เคย ยึดถือ ว่า เป็น เรา เป็น ตัว ตน  เพราะ ขณะ นั้น วิถี จิต ไม่ เกิด ขึ้น   

จึง ไม่รู้ อา รมณ์ ใดๆ  ทาง ตา  ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง 

กาย  ทาง ใจ เลย    ขณะ ที่ ยัง ไม่ สิ้น ชีวิต เพียง แต่ หลับ สนิท   ก็ 

ยัง ขาด เยื่อ ใย ความ สัมพันธ์   ความ เกี่ยวข้อง กับ รูป  เสียง  

กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ   และ เรื่อง ราว ต่างๆ  ได้   แล้ว ทำไม 
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จะ ไม่ อบรม เจริญ ปัญญา เพื่อ ตัด เยื่อ ใย  และ การ ยึด มั่น ใน 

 สิ่ง ต่างๆ ที่ ปรากฏ ทาง ตา ทาง หู ทาง จมูก ทาง ลิ้น ทาง  

กาย  ทาง ใจ  ซึ่ง จะ ทำให้ อกุศล น้อย ลง     เมื่อ รู้ ว่า สภาพ ธรรม 

ทุก อย่าง ปรากฏ เพียง ชั่ว ขณะ ที่ วิถี จิต เกิด ขึ้น เท่านั้น เอง  และ 

เมื่อ จิต ใด เกิด ขึ้น แล้ว ดับ ไป  จิต นั้น ก็ ดับ ไป จริงๆ    รูป ใด เกิด แล้ว 

ดับ ไป  รูป นั้น ก็ ดับ ไป จริงๆ  รูป ที่ ปรากฏ ทาง ตา เมื่อ ครู่ นี้ ดับ หมด 

จริงๆ  วิถี จิต แต่ละ ขณะ ทาง ตา เมื่อ ครู่ นี้ ดับ หมด จริงๆ  เสียง ที่ 

ปรากฏ ทาง หู ก็ ดับ หมด จริงๆ ได้ยิน ก็ ดับ หมด จริง  จิต ทุก ขณะ 

 และ รปู ทกุ รปู เกดิ ขึน้ แลว้ ก ็ดบั ไป จรงิๆ  แต ่ตราบ ใด ที ่ยงั ไม ่ประจกัษ ์

การ เกิด ดับ ของ นามธรรม และ รูป ธร รม จริงๆ ก็ ยัง ไม่ เข้า ถึง อรรถ 

คือ  ความ หมายของ คำ ว่า “ดับ” เพราะ ยังไม่ ประจักษ์ การ ดับ  

เช่น เวลา นี้  ถ้า จะ กล่าว ว่า จักขุ วิญญาณ ดับ สัม ปฏิ จ ฉัน น จิต ดับ   

สัน ตี รณ จิต ดับ  ชวน จิต ดับ  ต ทา ลัม พน จิต ดับ  แต่ ก็ ยัง ไม่ ประจักษ์ 

การ ดับ ไป ของ สภาพ ธร รม ใดๆ เลย  ฉะนั้น จึง ต้อง อบรม เจริญ 

ปัญญา จน กระทั่ง สามารถ ประจักษ์ การ เกิด ขึ้น และ ดับ ไป ของ 

นามธรรม และ รูป ธร รม จริงๆ  แต่ ถึง แม้ว่า ปัญญา ขั้น นั้น ยัง ไม่ เกิด    

การ ฟัง พระ ธรรม และ การ พิจารณา ให้ เกิด ความ เข้าใจ ที่ ถูก ต้อง 

ละเอียด ยิ่ง ขึ้น  ก็ จะ เป็น ประโยชน์ เกื้อกูล  เป็น ปัจจัย โดย เป็น 

สังขาร ขันธ์  ปรุง แต่ง ให้ สติ ปัฏ ฐาน เกิด ขึ้น  ระลึก รู้ ลักษณะ ของ 

สภาพ ธรรม ที่ กำลัง เกิด ดับ และ ปัญญา น้อม  คือ  ค่อยๆ ศึกษา 

พิจารณา จน เพิ่ม ความ รู้ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ทั้ง หลาย ที่ ไม่ใช่ 

สัตว์  บุคคล  ตัว ตน ขึ้น ที ละ เล็ก ละ น้อย
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ใน อัฏฐ สาลินี อ ตี ต ติ กะ อธิ บา ยอ ตีต ธรรม (๑๐๔๔) กล่าว ถึง 
ลักษณะ ของ ธรรม ที่ เป็น อดีต ล่วง ไป แล้ว มี ข้อความ ว่า

คำ ว่า “ล่วง ไป แล้ว”  คือ  ล่วง ไป แล้ว ๓ ขณะ ทั้ง อุ ปาท ขณะ   
คือ   ขณะ ที่ เกิด ฐิติ ขณะ  คือ   ขณะ ที่ ตั้ง อยู่ และ ภังค ขณะ  คือ   ขณะ 
ที่ ดับ

จิต ดวง หนึ่งๆ มีอายุ สั้น มาก เหลือ เกิน คือ เพียง เกิด ขึ้น ตั้ง อยู่ 
แล้ว ก็ ดับ ไป จิต ทุก ดวง จึง มี อนุ ขณะ ๓ ขณะ คือ

อุ ปาท ขณะ  เป็น ขณะ ที่ เกิด  ไม่ใช่ ขณะ ที่ ตั้ง อยู่  ไม่ใช่ ขณะ  
ที่ ดับ

ฐิติ ขณะ  เป็น ขณะ ที่ ตั้ง อยู่  ไม่ใช่ ขณะ ที่ เกิด  ไม่ใช่ ขณะ 
 ที่ ดับ

ภังค ขณะ  เป็น ขณะ ที่ ดับ  ไม่ใช่ ขณะ ที่ เกิด  ไม่ใช่ ขณะ ที่ 
 ตั้ง อยู่

จติ ขณะ ที ่เกดิ ขึน้ แลว้  กำลงั ตัง้ อยู ่ ยงั ไม ่ชือ่ วา่ เปน็ อดตี สำหรบั 
ฐิติ ขณะ  แต่ เป็น อดีต แล้ว สำหรับ อุ ปาท ขณะ

เมื่อ ศึกษา ต่อ ไป เรื่อง รูป ก็ จะ รู้ ว่า รูป ที่ เกิด เพราะ กรรม เป็น 
สมุฏฐาน นั้น  เป็นกั มม ชรูป เกิด ทุก อนุ ขณะ ของ จิต คือ เกิด ใน  
อุ ปาท ขณะ ของ จิต ฐิติ ขณะ ของ จิต และ ภังค ขณะ ของ จิต ทุก ดวง 
เว้น ไม่ เกิด ก่อน จุติ จิต ๑๖ ขณะ  ฉะนั้น รูป ที่ เกิด เพราะ กรรม เป็น 
สมฏุฐาน   จงึ ดบั หมด พรอ้ม กบั จตุ ิจติ  ทำให ้สิน้ สดุ ความ เปน็ บคุคล 

ใน ชาติ นั้น ทั้ง ๕ ขันธ์
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รูป ที่ เกิด เพราะ จิต เป็น สมุฏฐาน เป็น จิตต ชรูป เกิด พร้อม กับ  

อุ ปาท ขณะ ของ จิต (เว้น ปฏิสนธิ จิต ๑ ดวง ทวิ ปัญจ วิญญาณ 

๑๐ ดวง อรูป าว จร วิบาก จิต ๔ ดวง และ จุติ จิต ของ พระ อรหันต์  

๑ ดวง)

รูป ที่ เกิด เพราะ อุตุ  คือ  ธาตุ ไฟ ที่ เหมาะ สม เป็น สมุฏฐาน นั้น 

เป็น อุ ตุ ชรูป  เกิด ใน ฐิติ ขณะ ของ อุ ตุ ชรูป   ซึ่ง เป็น สมุฏฐาน นั้น

รูป ที่ เกิด เพราะ อาหาร เป็น สมุฏฐาน เป็น อา หาร ชรูป เกิด ใน ฐิติ 

ขณะ ของ โอชา รูป ใน อาหาร ที่ บริโภค เข้าไป  เมื่อ โอชา รูป ใน อาหาร 

นั้น ซึมซาบ แล้ว

จิต เกิด ดับ อย่าง รวดเร็ว  ฉะนั้น  ขณะ ทั้ง ๓ ก็ หมด ไป อย่าง 

รวดเร็ว ด้วย  แต่ ธรรม ใด ซึ่ง เป็น อดีต  คือ  “ล่วง ไป แล้ว”  นั้น  

ล่วง ไป แล้ว ทั้ง  ๓  ขณะ  ไม่ เหลือ ทั้ง อุ ปาท ขณะ  ฐิติ ขณะ   และ 

ภังค ขณะ

คำ อธิบาย ต่อ ไป มี ว่า

คำ ว่า  “ดับ แล้ว”  คือ  ถึง ความ ดับ แล้ว  เหมือน ไฟ ดับ   ดับ 

แล้ว  ไม่มี อีก

คำ ว่า  “ปราศ ไป แล้ว”  คือ  ถึง ความ ปราศ ไป แล้ว   หรือ 

ไป ปราศ แล้ว  เหมือน คน ตาย ที่ ปราศ ไป แล้ว  ไป ปราศ แล้ว  ไม่ 

เหลือ เลยนั้น  คือ   ลักษณะ ของ ความ ดับ
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คำ วา่  “แปร ไป แลว้”  คอื  ถงึ ความ แปร ไป ดว้ย การ ละ ปกต ิ 

ปกติ  คือ  มี  แต่ แปร ไป ด้วย การ ละ ปกติ  คือ  ไม่มี

คำ ว่า  “อัสดงคต แล้ว”  ด้วย อรรถ ว่า  ถึง ความ ตั้ง อยู่ ไม่ ได้  

กล่าว   คือ  ความ ดับ

“อพภฺตถฺงคฺ ตา”  แปล วา่  ถงึ ความ ดบั สญู แลว้  ทรง เพิม่ บท 

ดว้ยอปุสรรค  คอื  ไม่ เพยีง แต ่ใช ้คำ วา่ ดบั  ยงั เพิม่ บท ดว้ย อปุสรรค  

คือ  ให้ รู้ ถึง ความ ดับ สูญ แล้ว  ไม่ เห ลือ จริงๆ    คำ ว่า “เกิด ขึ้น แล้ว 

ปราศ ไป” คือ  บังเกิด แล้ว ปราศ ไป  ไม่ใช่ ว่า ไม่มี  มี เพราะ เกิด 

ขึ้น  แต่ ว่า เมื่อ เกิด ขึ้น แล้ว ก็ ปราศ ไป แล้ว  สูญ จริงๆ  ไม่ เหลือ เลย    

ธรรม ส่วน ที่ ล่วง ไป แล้ว เหล่า นั้น  อะไร บ้าง  คือ  รูป  เวทนา  

สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ซึ่ง เป็น สังขต ธรรม   และ เป็น ขันธ์  ๕  

ดังนี้ คือ

รูป ขันธ์  รูป ทุก รูปเกิด ขึ้น แล้ว ก็ ดับ ไป

เวทนา ขันธ์  ความ รู้สึก ทุก อย่าง  คือ  เวทนา เจตสิก   

เกิด ขึ้น แล้วก็ ดับ ไป

สัญญา ขันธ์  สภาพ จำ  คือ  สัญญา เจตสิก  เกิด ขึ้น   แล้ว 

ก็ ดับ ไป

สังขาร ขันธ์  ได้แก่  เจตสิก  ๕๐  ประเภท   ซึ่ง ปรุง แต่ง 

เช่น  โลภ ะ โทสะ อิสสา มัจฉริยะ ศรัทธา  

วิริยะ และ ปัญญา เป็นต้น เกิด ขึ้น แล้ว ก็ ดับ ไป
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วิญญาณ ขันธ์  คือ  จิต ทุก ดวง  เกิด ขึ้น แล้ว ก็ ดับ ไป

เมื่อ ทุก สิ่ง ที่ เกิด ขึ้น เป็น สังขต ธรรม  เป็น ขันธ์ หนึ่ง ขันธ์ ใด ใน  ๕  

ขันธ์  ดับ ไป ทุก ขณะๆ  อย่าง นี้  ยัง อาลัย  ยัง ยึดถือ  ยัง ผูกพัน ขันธ์ 

ไหน บ้าง ไหม  ใน เมื่อ ทุก ขันธ์ เกิด แล้ว ก็ ดับ ไปๆ  สูญ ไป ด้วย  ไม่ใช ่

ดับ แล้ว ยัง มี เหลือ  แต่ ว่า ดับ สูญ ไป  ปราศ ไป โดย ไม่ เหลือ เลย

เพยีง ขัน้ การ อา่น  การ ฟงั  ดบั กเิลส ไม ่ได ้เลย  ยงั อยู ่เตม็ที เดยีว  

ฉะนัน้  จงึ ตอ้ง พจิารณา ให ้เขา้ใจ เพือ่ เปน็ สงัขาร ขนัธ ์ปรงุ แตง่ ให ้สต ิ 

ระลกึ  สงัเกต  พจิารณา รู ้สิง่ ที ่ไดย้นิ ได ้ฟงั เขา้ใจ แลว้ นัน้  จนกวา่ จะ  

ประจักษ์ แจ้ง ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ที่ เกิด ขึ้น ปรากฏ และ ดับ ไป 

จึง จะ ละ การ ยึดถือ สภาพ ธรรม ว่า เป็น สัตว์  บุคคล  ตัว ตน ได้

ใน วัน หนึ่งๆ เคย ชอบ สิ่ง ที่ ปรากฏ ทาง ตา ทาง หู ทาง จมูก 

ทาง ลิ้น ทาง กาย ทาง ใจ เคย ยึดถือ ว่า เป็น ตัว เรา เป็น ของ เรา 

เป็น สมบัติ ของ เรา  แท้ ที่ จริง ทุก อย่าง ปรากฏ ขณะ ที่ เป็น วิถี จิต 

เท่านั้น เอง   สภาพ ธรรม ใด ที่ เป็น วิบาก ก็ เป็น ผล ของ กรรม  

จะ มี บ้าน เรือน ทรัพย์ สมบัติ เสื้อผ้า อาภรณ์ มากมาย อย่างไร 

ประณีต สวยงาม อย่างไร   วิบาก จิต ซึ่ง เป็น ผล ของ อดีต กรรม ก็ 

เพียง เกิด ขึ้น  รู้ อา รมณ์ นั้นๆ  ทาง ตา  ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  

ทาง กาย เพียง ชั่ว ขณะ ที่ เกิด ขึ้น แล้ว ก็ ดับ ไป ไม่ ยั่งยืน เลย เกิด ขึ้น 

แล้ว ก็ ดับ ไปๆ แล้ว ก็ ไม่มี ใคร รู้ ว่า กรรม ใด จะ ให้ ผล ใน ขณะ ต่อ ไป  

เพราะ เหตุ ว่า ทุก คน มี ทั้ง กุศล กรรม และ อกุศล กรรม ใน อดีต  ที่ ได้ 
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กระทำ แล้ว เมื่อ พร้อม ด้วย ปัจจัย ที่ กรรม ใด จะ ให้ ผล เป็น วิบาก ใด 

เกิด ขึ้น  วิบาก นั้น ก็ เกิด ขึ้น รู้ อารมณ์ ทาง ตา บ้าง  ทาง หู บ้าง  ทาง 

จมูก บ้าง  ทาง ลิ้น บ้าง ทาง กาย บ้าง ทาง ใจ บ้าง เท่านั้น เอง

การ ศึกษา พิจารณา เรื่อง ความ ไม่ เที่ยง ของ สภาพ ธรรม  ย่อม 

เป็นวิ ริ ยา รัม ภ กถา ที่ จะ ทำให้ สติ ระลึก รู้ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม  

ที่ ปรากฏ แล้ว ศึกษา พิจารณา จนกว่า จะ รู้ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม  

ที่ ไม่ใช่ ตัว ตน เป็น เพียง นามธรรม และ รูป ธรรม แต่ละ ลักษณะ  ที่ 

กำลัง ปรากฏ ทาง ตา หรือ ทาง หู หรือ ทาง จมูก หรือ ทาง ลิ้น หรือ 

ทาง กาย หรือ ทาง ใจ

เมือ่ เขา้ใจ ถกู ตอ้ง ใน ลกัษณะ ของ สภาพ ธรรม ชวน วถิ ีที ่เปน็ กศุล 

จิต ก็ เพิ่ม ขึ้น แต่ ถ้า ไม่ ฟัง ไม่ ศึกษา ให้ เข้าใจ เรื่อง ของ สภาพ ธรรม 

เลย ก็ ไม่รู้ ว่า ขณะ ใด เป็น วิบาก ซึ่ง เป็น ผล ของ อดีต กรรม ขณะ ใด 

เป็น ชวน วิถี จิต ที่ สั่งสม สันดาน ที่ เป็น อกุศล หรือ กุศล เมื่อ ไม่รู้ ก็ ไม่ 

เห็น โทษ ของ อกุศล และ ไม่ อบรม เจริญ กุศล สังสารวัฏ ฏ์ ก็ ย่อม จะ 

ต้อง ยืด ยาว ต่อ ไป   ใน วัน หนึ่งๆ นั้น อกุศล จิต เกิด มาก หรือ กุศล 

จิต เกิด มาก  ฉะนั้น ผล ข้าง หน้า จะ เป็น กุศล วิบาก มาก หรือ อกุศล 

วิบาก มาก ซึ่ง ทุก ท่าน ก็ ย่อม พิจารณา รู้ สภาพ ธรรม ที่ เกิด กับ ท่าน 

ได้ ใน ชีวิต ประจำ วัน ตาม ความ เป็น จริง
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สรุป กิจ ของ จิต

กิจ ของ จิต มี ๑๔ กิจ คือ

๑. ปฏิสนธิ กิจ คือ กิจ สืบ ต่อ จาก จุติ กิจ

จิต ที่ ทำ ปฏิสนธิ กิจ ได้แก่ วิบาก จิต ๑๙ ดวง คือ

กา มาว จร วิบาก จิต ๑๐ ดวง

รู ปาว จร วิบาก จิต ๕ ดวง

อรูป าว จร วิบาก จิต ๔ ดวง

๒. ภวังค กิจ คือ กิจ ดำรง ภพ ชาติ

จิต ที่ ทำ ภวังค กิจ  ได้แก่  วิบาก จิต  ๑๙  ดวง  คือ วิบาก จิต 

ประเภท ใด ทำ ปฏิสนธิ กิจ  วิบาก จิต ประเภท เดียวกัน นั้น ก็ เกิด ขึ้น 

ทำ ภวังค กิจ ต่อ จาก ปฏิสนธิ จิต ที่ ดับ ไป แล้ว จนกว่า วิถี จิต จะ เกิด 

ทาง ทวาร ใด ทวาร หนึ่ง  และ เมื่อ วิถี จิต ทาง ทวาร นั้น ดับ ไป แล้ว 

ภวังคจิต ก็ เกิด สืบ ต่อ ทุก ครั้งจนกว่า จะ จุติ

๓. อา วัช ชน กิจ  คือ  กิจ นึกถึง อารมณ์ ที่ กระทบ ทวาร เป็น วิถี จิต 

ขณะ แรก ที่ เกิด ขึ้น ทาง หนึ่ง ทาง ใด ใน ๖ ทวาร 

จิต ที่ ทำ อา วัช ชน กิจ เป็น กิริยา จิต  ๒  ดวง คือ

ปัญจ ทวา รา วัช ชน จิต ๑ ดวง

มโน ทวา รา วัช ชน จิต ๑ ดวง
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๔. ทัส สน กิจ คือ กิจ เห็น

จิต ที่ ทำทัส สน กิจ ได้แก่ วิบาก จิต  ๒  ดวง คือ

จักขุ วิญญาณ อกุศล วิบาก ๑ ดวง

จักขุ วิญญาณกุศล วิบาก ๑ ดวง

๕. สวน กิจ คือ กิจ ได้ยิน

จิต ที่ ทำ สวน กิจ ได้แก่ วิบาก จิต  ๒  ดวง คือ

โสต วิญญาณอกุศล วิบาก ๑ ดวง

โสต วิญญาณ กุศล วิบาก ๑ ดวง

๖. ฆาย นกิจ คือ กิจ ได้ กลิ่น

จิต ที่ ทำฆาย นกิจ ได้แก่ วิบาก จิต  ๒  ดวง คือ

ฆาน วิญญาณ อกุศล วิบาก ๑ ดวง

ฆาน วิญญาณ กุศล วิบาก ๑ ดวง

๗. สาย นกิจ คือ กิจ ลิ้ม รส

จิต ที่ ทำ สาย นกิจ ได้แก่ วิบาก จิต  ๒  ดวง คือ

ชิวหา วิญญาณ อกุศล วิบาก ๑ ดวง

ชิวหา วิญญาณกุศล วิบาก ๑ ดวง
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๘. ผุส สน กิจ คือ กิจ รู้ อารมณ์ ที่ กระทบ กาย

จิต ที่ ทำ ผุส สน กิจ ได้แก่ วิบาก จิต  ๒  ดวง คือ

กาย วิญญาณ อกุศล วิบาก ๑ ดวง

กาย วิญญาณกุศล วิบาก ๑ ดวง

๙. สัม ปฏิ จ ฉัน นกิจ คือ กิจ รับ อารมณ์ ต่อ จาก ทวิ ปัญจ วิญญาณ

จิต ที่ ทำ สัม ปฏิ จ ฉัน นกิจ ได้แก่ วิบาก จิต  ๒  ดวง คือ

สัม ปฏิ จ ฉัน น จิต อกุศล วิบาก ๑ ดวง

สัม ปฏิ จ ฉัน น จิต กุศล วิบาก ๑ ดวง

๑๐. สัน ตี รณ กิจ คือ กิจ พิจารณา อารมณ์ ที่ ปรากฏ ทาง ทวาร ๕ 

จิต ที่ ทำ สัน ตี รณ กิจ ได้แก่  วิบาก จิต  ๓  ดวง คือ

อุเบกขา สัน ตี รณ จิตอกุศล วิบาก ๑ ดวง

อุเบกขา สัน ตี รณ จิตกุศล วิบาก ๑ ดวง

โสมนัส สัน ตี รณ จิตกุศล วิบาก ๑ ดวง

๑๑. โวฏฐัพ พน กิจ คือ กิจ ตัดสิน อารมณ์ ให้ ชวน วิถี จิต ประเภท 

หนึ่ง ประเภท ใด เกิด ทาง ปัญจ ทวาร

จิต ที่ ทำ กิจ นี้ ได้แก่ กิริยา จิต ๑ ดวง คือ มโน ทวา รา วัช ชน จิต
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๑๒. ชวน กิจ คือ กิจ แล่น ไป ใน อารมณ์ หรือ เสพ อารมณ์

จิต ที่ ทำ ชวน กิจ มี ๕๕ ดวง คือ

อกุศล จิต ๑๒ ดวง

อ เหตุ กะ (ห สิ ตุป ปาท จิต) ๑ ดวง

กา มาว จร กุศล จิต ๘ ดวง

มหา กิริยา จิต ๘ ดวง

รู ปาว จร กุศล จิต ๕ ดวง

รู ปาว จร กิริยา จิต ๕ ดวง

อรูป าว จร กุศล จิต ๔ ดวง

อรูป าว จร กิริยา จิต ๔ ดวง

โลกุ ตต รจิต ๘ ดวง

๑๓. ต ทา ลัม พน กิจ คือ กิจ รู้ อารมณ์ ต่อ จาก ชวน กิจ

จิต ที่ ทำต ทา ลัม พน กิจ ได้แก่   วิบาก จิต ๑๑ ดวง  คือ

สัน ตี รณ จิต  ๓ ดวง

กา มาว จรส เหตุก กุศล วิบาก จิต  ๘ ดวง

๑๔. จุติ กิจ  คือ  กิจ เคลื่อน จาก ภพ ชาติ  เมื่อ จุติ จิต เกิด ทำ กิจ 

เคลื่อน จาก ภพ ชาติ ดับ ไป แล้ว  ก็ สิ้น ชีวิต  หมด สภาพ ความ เป็น 

บุคคล นั้น โดย สิ้น เชิง
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จิต ที่ ทำ จุติ กิจ  ได้แก่  วิบาก จิต  ๑๙  ดวง  ประเภท เดียว กับ 

ปฏสินธ ิจติ และ ภวงัคจติ นัน่เอง  เมือ่ วบิาก จติ ประเภท ใด ทำ ปฏสินธ ิ

กิจ  วิบาก จิต ประเภท เดียวกัน นั้น เอง ก็ ทำ ภวังค กิจ และ จุติ กิจ

รวม จิต  ๘๙  ดวง  ทำ กิจ  ๑๔  กิจ

ปฏิสนธิ จิต ประมวล มา ซึ่ง นามธรรม และ รูป ธรรม ทั้ง หลาย   ซึ่ง มี 

ปจัจยั ทำให ้เกดิ ขึน้ เปน็ ไป ใน ภพ ชา ต ิหนึง่ๆ  ตาม กำลงั และ ประเภท 

ของ ปฏิสนธิ จิ ตนั้นๆ 

จิต ที่ ทำ ปฏิสนธิ กิจ ใน กาม ภูมิ  ๑๑  ได้แก่  กา มาว จร วิบาก จิต 

๑๐  ดวง  คือ

อุเบกขา สัน ตี รณอกุศล วิบากจิต ๑ ดวง

อุเบกขา สัน ตี รณ กุศล วิบากจิต ๑ ดวง

กา มาว จรส เหตุก กุศล วิบาก จิต (มหา วิบาก) ๘ ดวง

อเุบกขา สนั ต ีรณอกศุล วบิาก จติ ๑ ดวง  เปน็ ผล ของ อกศุล กรรม 

อย่าง ใด อย่าง หนึ่ง  ทำ ปฏิสนธิ กิจ ใน อบายภูมิ ๔ คือ  เกิด ใน นรก 

เกิด เป็น เปรต  เกิด เป็น อสุรกาย  เกิด เป็น สัตว์ ดิรัจฉาน

อุเบกขา สัน ตี รณ กุศล วิบาก จิต ๑ ดวง เป็น ผล ของ กุศล กรรม 

อย่าง อ่อน ไม่มี กำลัง จึง ทำ ปฏิสนธิ กิจ ใน มนุษย์ โดย มี อกุศล กรรม 

เบียดเบียน  ทำให้ เป็น บุคคล พิการ  บ้า  ใบ้  บอด  หนวก เป็นต้น 

ตั้งแต่ กำเนิด  และ ปฏิสนธิ ใน สวรรค์ ชั้น ต้น  คือ  สวรรค์ ชั้น  

จาตุ มหา ราชิ กา
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มหา วิบาก จิต ๘ ดวง  ทำ ปฏิสนธิ กิจ ใน ภูมิ มนุษย์ และ สวรรค์  

๖ ภูมิ ต่างๆ กัน  ตาม กำลัง และ ความ ประณีต ของ กุศล กร รม นั้นๆ

รู ปาว จร วิบาก จิต ๕ ดวง  ทำ ปฏิสนธิ กิจ ใน รูป พรหม ๑๕ ภูมิ 

ตาม ขั้น ของ รู ปาว จร กุศลนั้นๆ ซึ่ง เป็น เหตุ

อรูป าว จร วิบาก จิต ๔ ดวง  ทำ ปฏิสนธิ กิจ ใน อรูป พรหม ๔ 

ภูมิ  ตาม ขั้น ขอ งอ รู ปาว จร กุศล นั้นๆ ซึ่ง เป็น เหตุ

สำหรับ จิต ที่ ทำต ทา ลัม พน กิจ  ๑๑  ดวง นั้น  เกิด ต่อ จาก  

กาม ชวน วถิ ีใน กาม ภมู ิเทา่นัน้  ไม ่เกดิ ใน ภมู ิที ่สงู กวา่ นี ้ คอื  ไม ่เกดิ  

ใน รูป พรหม ภูมิ และ อรูป พรหม ภูมิ เลย

จิต ที่ ทำได้  ๕  กิจ  มี ๒ ดวง  คือ  อุเบกขา สัน ตี รณ อกุศล 

วิบากจิต  ๑ ดวง  และ อุเบกขา สัน ตี รณกุศล วิบาก จิต ๑ ดวง

จิต ที่ ทำได้ ๔ กิจ  มี ๘ ดวง  คือ  มหา วิบาก จิต ๘ ดวง

จิต ที่ ทำได้ ๓ กิจ  มี ๙ ดวง  คือ  รู ปาว จร วิบาก จิต ๕ ดวง  และ 

อรูป าว จร วิบาก จิต ๔ ดวง

จิต ที่ ทำได้ ๒ กิจ  มี ๒ ดวง  คือ  มโน ทวา รา วัช ชน จิต ๑ ดวง 

และ โสมนัส สัน ตี รณ กุศล วิบากจิต ๑ ดวง

จิต ที่ เหลือ ทำได้ กิจ เดียว  เฉพาะ กิจ ของ ตนๆ
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คำถาม ทบทวน

๑. ต ทา ลัม พน จิต เป็น ชาติ อะไร เป็น ผล ของ กรรม อะไร

๒. กัมม ชรูป เกิด ขณะ ใด บ้าง และ เว้น ไม่ เกิด เมื่อไร

๓. จิตต ชรูป เกิด เมื่อไร เว้น ไม่ เกิด ขณะ ไหน บ้าง

๔. อกุศล จิต ทำ กิจ อะไร

๕. จิต ที่ ทำ ชวน กิจ มี กี่ ชาติ

๖. กุศล จิต กิริยา จิต ทำต ทา ลัม พน กิจ ได้ ไหม

๗. อุเบกขา สัน ตี รณ จิต ทำ กิจ ได้ กี่ กิจ อะไร บ้าง

๘. โสมนัส สัน ตี รณ จิต ทำ กิจ ได้ กี่ กิจ อะไร บ้าง

๙. พระ อรหันต์ มี จิต กี่ ชาติ

๑๐. ผู้ ที่ ไม่ใช่ พระ อรหันต์ มี จิต กี่ ชาติ
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บท ที่  ๗

อรรถ ของ จิต ที่ ได้ กล่าว ถึง แล้ว ประการ ที่ ๑ คือ จิต เป็น 

สภาพ รู้ แจ้ง อารมณ์  ย่อม จะ เกื้อกูล ให้ สติ เกิด ระลึก รู้ ลักษณะ 

ของ จิต ใน ขณะ ที่ กำลัง เห็น  หรือ กำลัง ได้ยิน  ได้ กลิ่น  ลิ้ม รส  รู ้

โผฏฐัพพะ  และ พิจารณา รู้ ว่า สภาพ รู้ นั้น เป็น จิต  ไม่ใช่ ตัว ตน  

เพราะ จิต เป็น สภาพ ที่ รู้ แจ้ง สิ่ง ที่ กำลัง ปรากฏ นั้น

อรรถ ของ จิต ประการ ที่ ๒ คือ  ชื่อ ว่า จิต  เพราะ สั่งสม สันดาน 

ของ ตน ดว้ย สามารถ แหง่ ชวน วถิ ี ซึง่ ก ็รู ้ได ้วา่ที ่แตล่ะ บคุคล ม ีอปุนสิยั 

ต่างๆ กัน นั้น  เพราะ สั่ง สม โลภ ะ  โทสะ  โมหะ มาก  หรือ ว่า สะสม 

 กุศล กรรม ประเภท ใด มาก   จึง ทำให้ แต่ละ บุคคล มี อัธยาศัย ต่างๆ 

กัน

อรรถ ของ จิต ประการ ที่ ๓ ชื่อ ว่า จิต  เพราะ เป็น ธรรมชาติ 

อัน กรรม กิเลส สั่งสม วิบาก  เมื่อ เข้าใจ เรื่อง วิถี จิต แล้ว ก็ จะ เข้าใจ 

สภาพ ที่ เป็น สังสารวัฏ ฏ์ คือ  การ เกิด ขึ้น วน เวียน ไป เป็น กิเลส วัฏฏ์ 

กัมมวัฏฏ์  วิ ปาก วัฏฏ์ ได้  เพราะ เหตุ ว่าชื่อ ว่า  จิต  เพราะ เป็น 

ธรรมชาติ อัน กรรม กิเลส สั่งสม วิบาก

กุศล ธรรม และ อกุศล ธรรม ที่ เกิด ขึ้น เป็น ชวน วิถี และ ดับ ไป แล้ว 

นั้น  สะสม สืบ ต่อ ใน จิต ขณะ ต่อ ไป  เพราะ แม้ว่า จิต จะ เกิด ขึ้น แล้ว 

ดับ ไป  แต่ การ ดับ ของ จิต ดวง ก่อน เป็น ปัจจัย ให้ จิต ดวง ต่อ ไป เกิด 
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ขึ้น   ฉะนั้น จิต ดวง ต่อ ไป ที่ เกิด ขึ้น จึง สืบ ต่อ ทุก อย่าง ที่ สะสม อยู่ 

ใน จิต ดวง ก่อน  เพราะ จิต ที่ เกิด สืบ ต่อ นั้น   เกิด ขึ้น เพราะ จิต ดวง 

ก่อน เป็น ปัจจัย  ฉะนั้น  อกุศล ชวน วิถี จิต   และ กุศล ชวน วิถี จิต ที่ 

สั่งสม สันดาน จึง เป็น ปัจจัย ให้ เกิด วิบาก ได้

สังสารวัฏ ฏ์ มี ๓ อย่าง คือ กิเลส วัฏฏ์  กัมมวัฏฏ์ วิ ปาก วัฏฏ์

กิเลส วัฏฏ์  เกิด ขึ้น วน เวียน ทาง ตา  ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น 

ทาง กาย  ทาง ใจ  และ สั่งสม สันดาน สืบ ต่อ เป็น เหตุ ให้ กระ ทำ 

กัมมวัฏฏ์  คือ  กุศล กรรม และ อกุศล กรรม  ทาง กาย  วาจา  ใจ    

กัมมวัฏฏ์  เป็น ปัจจัย ให้ เกิด  วิ ปาก วัฏฏ์   และ เมื่อ วิบาก จิต 

เกิด ขึ้น   รู้ อารมณ์ ทาง ตา  ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง กาย 

นั้น   ก็ ไม่ ปราศ จา กกิเลสวัฏฏ์ อีก  เพราะ ยัง มี ความ ยินดี ยินร้าย ใน 

สิ่ง ที่ ปรากฏ ทาง ตา  ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง กาย  ทาง ใจ    

เมื่อ มี กิเลส ก็ เป็น เหตุ ให้ กระทำ กรรม ที่ เป็น อกุศล กรรม บ้าง  กุศล 

กรรม บ้าง  อกุศล กรรมและ กุศล กรรม นั้น   ก็ เป็น เหตุ ให้ เกิด อกุศล 

วิบาก จิต และ กุศลวิบาก จิตไม่รู้ จบ  ตราบ ใด ที่ ปัญญา ไม่ ได้ อบรม 

จน เจริญ คม กล้า   สามารถ ประจักษ์ แจ้ง อริย สัจ จ ธรรม  สังสารวัฏ ฏ์  

ทั้ง  ๓  คือ กิเลส วัฏฏ์  กัมมวัฏฏ์  และ วิ ปาก วัฏฏ์  ก็ จะ ต้อง เกิด 

ขึ้น วน เวียนไป เรื่อยๆ 

ปฏ ิจจ สมปุ ปาท  คอื  ธรรม ที ่อาศยั กนั เกดิ ขึน้ นัน้ ก ็เปน็ กเิลส วฏัฏ ์

กัมมวัฏฏ์ และ วิ ปาก วัฏฏ์ คือ อวิชชา เป็น ปัจจัย ให้ เกิด สังขาร 
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(กิเลส วัฏฏ์ เป็น ปัจจัย ให้ เกิด กัมมวัฏฏ์) สังขาร เป็น ปัจจัย ให้ เกิด 

วิญญาณ  (กัมมวัฏฏ์ เป็น ปัจจัย ให้ เกิด วิ ปาก วัฏฏ์)

อวิชชา  คือ  โมห เจตสิก  เป็น อกุศล ธรรม ที่ ไม่รู้ สภาพ ธรรม 

ตาม ความ เป็น จริง  เป็น กิเลส วัฏฏ์ ที่ เป็น ปัจจัย ให้ เกิด สังขาร

สังขาร ที่ เป็น ผล ของ อวิชชา  มี  ๓  คือ  ปุญญา ภิสั ง ขาร   

อ ปุญญาภิสั ง ขาร  อาเนญ ชา ภิสั ง ขาร

ปุญญา ภิสั ง ขาร ได้แก่  เจตนา ที่ กระทำ กุศล กรรม 

ที่ เนื่อง กับ รูป  คือ   กา มาว จร กุศล 

กรรม   และรู ปาว จร กุศล กรรม

อ ปุญญา ภิสั ง ขาร ได้แก่  เจตนา ที่ กระทำ อกุศล กรรม

อาเนญ ชา ภิสั ง ขาร ได้แก่  เจตนา ที่ เป็น อรูป าว จร กุศล 

กรรม  คือ  อรูป ฌาน กุศล ๔

ปญุญา ภสิ ัง ขาร  อ ปญุญา ภสิ ัง ขาร  อาเนญ ชา ภสิ ัง ขาร  เปน็ 

ปัจจัย ให้ เกิด วิญญาณ  คือ  ปฏิสนธิ ใน ภูมิ ต่างๆ  ตาม ควร แก่ เหตุ  

คือ  กร รม นั้นๆ 

ฉะนั้น  ปฏิ จจ สมุป ปาท  ที่ พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง แสดง  คือ  

สภาพ ธรรม ที่ เกิด ขึ้น เป็น ไป แต่ละ ขณะ นี้ เอง  ไม่ ว่า จะ ทรง แสดง 

โดย นัย ใด  เช่น  ทรง แสดง โดย นัย ของ ปรมั ตถ ธรรม ๔  โดย นัย 

ของ อริย สัจ จ์ ๔  หรือ โดย นัย ของ ปฏิ จจ สมุป ปาท
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อรรถ ที่ เป็น ลักษณะ ของ จิต ประการ ที่ ๓ ที่ ว่า ชื่อ ว่า จิต   เพราะ 

เป็น ธรรมชาติ อัน กรรม กิเลส สั่งสม วิบาก แสดง ให้ เห็น ว่า ใน ชีวิต 

ตาม ความ เป็น จริง  บาง ขณะ ก็ เป็น กิเลส  บาง ขณะ ก็ เป็น กรรม  

บาง ขณะ ก ็เปน็ วบิาก  ซึง่ ถา้ เขา้ใจ ชดั ใน เรือ่ง วถิ ีจติ  ก ็จะ เปน็ ปจัจยั 

ให้ สติ เกิด ขึ้น  พิจารณา รู้ ว่า  ขณะ ที่ เห็น  ได้ยิน  ได้ กลิ่น  ลิ้ม รส  

รู้ โผฏฐัพพะ  และ คิด นึก นั้น  ขณะ ใด เป็น กิเลส  ขณะ ใด เป็น กรรม 

และ ขณะ ใด เป็น วิบาก เช่น ขณะ ที่ เห็น 

ปัญจ ทวา รา วัช ชน จิต  ไม่ใช่ วิบาก จิต

จักขุ วิญญาณ  เป็น วิบาก จิต

สัม ปฏิ จ ฉัน น จิต  เป็น วิบาก จิต

สัน ตี รณ จิต  เป็น วิบาก จิต

โวฏฐัพ พน จิต  ไม่ใช่ วิบาก จิต

ชวน จิต  ไม่ใช่ วิบาก จิต

ต ทา ลัม พน จิต  เป็น วิบาก จิต

มี ประโยชน์ อะไร ที่ จะ รู้ ถึง ความ ละเอียด ว่า ขณะ ที่ เห็น วา ระ 

หนึ่งๆ นั้น  ขณะ ใด เป็น วิบาก  และ ขณะ ใด ไม่ใช่ วิบาก   ประโยชน ์

คือ  ควร รู้ ว่า ธรรม ใด ที่ เป็น เหตุ  ธรรม นั้น ไม่ใช่ ผล  อกุศล และ 

กุศล ทั้ง หลาย เป็น เหตุ   ไม่ใช่ เป็น วิบาก  ขณะ ใด ที่ เป็น วิบาก จิต 

ขณะ นั้น เป็น ผล ซึ่ง เกิด จาก เหตุ  ไม่ใช่ เป็น ตัว เหตุ  ใน ขณะ ที่ กำลัง 
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เห็น นี้  ถ้า รู้ ว่า ขณะ ใด เป็น วิบาก  เป็น ผล ของ กรรม ใน อดีต ที่ ทำให้ 

วิบาก จิต เกิด ขึ้น  จะ คิด ไหม ว่า มี ตัว ตน ที่ สามารถ บันดาล ให้ วิบาก 

จิต ใดๆ เกิด ขึ้น ได้    ถ้า รู้ ตาม ความ เป็น จริง ของ จิต ที่ เป็น เหตุ และ 

จิต ที่ เป็น ผล  ก็ จะ เห็น ความ เป็น อนัตตา ใน ขณะ ที่ เห็น  ได้ยิน  ได้ 

กลิ่น  ลิ้ม รส  รู้ โผฏฐัพพะ  และ คิด นึก   ซึ่ง จะ เป็น ปัจจัย เกื้อกูล ให้ 

สติ ระลึก รู้ สภาพ ธรรม ที่ กำลัง ปรากฏ ใน ขณะ นั้น ได้ ว่า   เป็น สภาพ 

ธรรม แต่ละ ประเภท ซึ่ง เกิด ขึ้น เพราะ ปัจจัย ทั้ง สิ้น

มี ใคร กลัว ว่า วิบาก จิต จะ ไม่ เกิด  หรือ กลัว ว่า จะ หมด วิบาก บ้าง 

ซึ่ง ไม่ ต้อง กลัว เลย  เพราะ ไม่ ว่า วัน นี้  พรุ่ง นี้  วัน ต่อๆ ไป  เดือน 

ต่อๆ ไป  ปี ต่อๆ ไป  ชา ติ ต่อๆ ไป  ก็ ไม่ ต้อง ห่วง เรื่อง ที่ วิบาก จิต 

จะ ไม่ เกิด   เพราะ เมื่อ ยัง ไม่ เป็น พระ อรหันต์   ก็ ยัง มี ปัจจัย พร้อม ที่ 

จะ ให้ วิบาก จิตเกิด ขึ้น สืบ ต่อ ไป เรื่อยๆ  แต่ ควร ระลึก ว่า วิบาก ที่ จะ 

เกิด นั้น จะ เป็น วิบาก ประเภท ไหน  เป็น ผล ของ กรรม อะไร  ซึ่ง ใน 

ชาติ นี้ ก็ เป็น เครื่อง พิสูจน์ วิบาก แล้ว ว่า   แต่ละ คน มี วิบาก ของ กุศล 

กรรม หรือ ว่า มี วิบาก ของ อกุศล กรรม มาก น้อย อย่างไร

ข้อความ ใน มโนรถ ปู รณี อรรถ กถา  อัง คุต ต รนิ กาย  ติก นิบาต 

ปฐม ปัณณาส ก์  วรรค ที่ ๔  นิทาน สูตร  ข้อ ๔๗๓  แสดง ปริยาย 

แหง่ พระ อภธิรรมจำแนก กรรม ไว ้๑๖ ประการ   เปน็ อกศุล กรรม 

๘  และ กุศล กรรม  ๘  คือ  อกุศล กรรม และ กุศล กรรม ที่ จะ ให้ 

ผล ได้ นั้น ต้อง ถึง พร้อม ด้วย สมบัติ  และ วิบัติ  คือ
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กัมม สมาทาน ฝ่าย บาป บาง อย่าง

คติ สมบัติ ห้าม ไว้ ย่อม ไม่ ให้ ผล มี อยู่ ๑

กัมม สมาทาน ฝ่าย บาป บาง อย่าง

อุปธิ สมบัติ ห้าม ไว้ ย่อม ไม่ ให้ ผล มี อยู่ ๑

กัมม สมาทาน ฝ่าย บาป บาง อย่าง

กาล สมบัติ ห้าม ไว้ ย่อม ไม่ ให้ ผล มี อยู่ ๑

กัมม สมาทาน ฝ่าย บาป บาง อย่าง

ปโย ค สมบัติ ห้าม ไว้ ย่อม ไม่ ให้ ผล มี อยู่ ๑

แสดง ว่า เมื่อ บุคคล ใด ถึง พร้อม ด้วย คติ สมบัติ อุปธิ สมบัติ กาล 

สมบัติ หรือ ปโย ค สมบัติ  อกุศล กรรม บาง อย่าง ย่อม ไม่มี โอกาส ให้ 

ผล

ส่วน อกุศล กรรม บาง อย่าง

อาศัย คติ วิบัติ ย่อม ให้ ผล มี อยู่ ๑

ส่วน อกุศล กรรม บาง อย่าง

อาศัย อุปธิ วิบัติ ย่อม ให้ ผล มี อยู่ ๑

ส่วน อกุศล กรรม บาง อย่าง

อาศัย กาล วิบัติ ย่อม ให้ ผล มี อยู่ ๑
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ส่วน อกุศล กรรม บาง อย่าง

อาศัย ปโย ค วิบัติ ย่อม ให้ ผล มี อยู่ ๑

ทาง ฝ่าย กุศล กรรม  ๘  ประการ  คือ  เมื่อ บุคคล ใด ถึง พร้อม 

ด้วย คติ วิบัติ ๑ อุปธิ วิบัติ ๑ กาล วิบัติ ๑ ปโย ค วิบัติ ๑   กุศล 

กรรม บาง อย่าง ย่อม ไม่มี โอกาส ให้ ผล และ กุศล กรรม ที่ จะ ให้ ผล  

ได้ นั้น ต้อง อาศัย  คติ สมบัติ ๑  อุปธิ สมบัติ ๑  กาล สมบัติ ๑  

ปโย ค สมบัติ ๑

คต ิสมบตั ิ คอื  การ เกดิ ใน ภพ ภมู ิที ่ด ี เปน็ สคุต ิภมู ิ คต ิวบิตั ิ

คือ  การ เกิด ใน ภพ ภูมิ ที่ ไม่ ดี   เป็น ทุคติ ภูมิ  เป็น อบายภูมิ

ทุก ท่าน จะ ต้อง ปฏิสนธิ ทันที ที่ จุติ จิต ดับ แต่ ไม่มี ใคร รู้ ว่า “คติ” 

คือ   ที่ๆ จะ ไป นั้น จะ เป็น สุคติหรือ ทุคติ  บาง ท่าน ปรารถนา ที่ จะ 

เกิด ใน สกุล ซึ่ง ไม่มี สุรา ยา เมา   แต่ เมื่อ จุต จิต ยัง ไม่ เกิด   ก็ ไม่รู้ ว่า 

ก่อน จุติ จิต จะ เกิด นั้น จะ มี ชวน วิถี อะไรๆ  เกิด บ้าง   เมื่อ จุติ จิต เกิด 

และ ดับ ไป แล้ว   ก็ ไม่รู้ ว่า กรรม ใด จะ ให้ ผล ทำ ให้ ปฏิ นธิ ใน ภูมิ ใด

ถา้ กศุล กรรม ให ้ผล ทำให ้ปฏสินธ ิใน สคุต ิภมู ิ เปน็ คต ิสมบตั ิ กศุล 

กรรม ที่ ทำให้ ปฏิสนธิ ใน สุคติ ภูมิ นั้นย่อม ประมวล มา ซึ่ง กรรม ต่างๆ 

ใน สังสารวัฏ ฏ์ ที่ กระทำ ไว้ แล้ว  ที่ ควร แก่ การ เป็น ปัจจัย ให้ วิบาก จิต 

ต่างๆ  เกิด ขึ้น   รู้ อารมณ์ ที่ เป็น อิฏฐารมณ์ น่า รื่นรมย์ ตาม ฐานะ 

ของ ปฏิสนธิ จิ ตนั้นๆ   แต่ เนื่องจาก อกุศล กรรม ใน อดีต ก็ได้ กระทำ 

ไว้ ด้วย  ฉะนั้น ทุก ท่าน จึง ไม่ ได้ มี แต่ อิฏฐารมณ์ เท่านั้น  ขณะ ใด 
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อกุศล กรรม ให้ ผล ขณะ นั้น วิบาก จิต ก็ รู้ อารมณ์ ที่ เป็น อ นิฏฐา รมณ์ 

ทาง ตา  หรือ ทาง หู  หรือ ทาง จมูก  หรือ ทาง ลิ้น  หรือ ทาง กาย  

ถึง แม้ว่า ทุก ท่าน จะ มี ทั้ง กุศล กรรม และ อกุศล กรรม  แต่ การ ที่ แต่ละ 

กรรม จะ ให้ ผล ได้ นั้น ก็ ต้อง ขึ้น อยู่ กับ คติ สมบัติหรือ คติ วิบัติ

นอกจาก นั้น ยัง ขึ้น อยู่ กับ อุปธิ อุปธิ  คือ  ธรรม ที่ ทรง สภาพ 

ของ ทกุข ์ สำหรบั อปุธ ิสมบตั ิและ อปุธ ิวบิตั ิ คอื  สว่น ประกอบ 

ต่างๆ ของ ร่างกาย   ซึ่ง เมื่อ เกิด เป็น มนุษย์ เป็น สุคติ ภูมิ แล้ว 

ก็ตาม  แต่ อกุศล กรรม ที่ ได้ กระทำ แล้วก็ เป็น ปัจจัย ให้ เป็น  

ผู้ ที่ พิกล พิการ   มี อวัยวะ ไม่ สม ประกอบ   เป็น อุปธิ วิบัติ  เป็น 

ปัจจัย ให้ อกุศล กรรม มี โอกาส ให้ ผล ได้ มากกว่า กุศล กรรม

นอกจาก นั้น กรรม ที่ ได้ กระทำ แล้ว ใน อดีต ยัง จะ ต้อง อาศัย 

กาล สมบัติ เป็น ปัจจัย ด้วย จึง จะ ให้ ผล ได้    ใน กาล สมัย ที่ ข้าว 

ปลา อาหาร บริบูรณ์ ดี  ใน น้ำ มี ปลา  ใน นา มี ข้าว  ข้าว ไม่ ยาก 

หมาก ไม่ แพง ใน ขณะ ที่ บ้าน เมือง ร่มเย็น เป็นสุข สมบูรณ์ 

พร้อม ทุก ประการ  ใน ขณะ นั้น กุศล กรรม ก็ เป็น ปัจจัย ให้ วิบาก จิต 

เกิด ขึ้น   รู้ อิฏฐารมณ์ ทาง ตา  ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง 

กาย   แต่ ถ้า เป็น กาล วิบัติ  ยุค ใด สมัย ใด ที่ บ้าน เมือง เดือด ร้อน  

วุ่นวาย  ข้าว ยาก หมาก แพง  กุศล กรรม ก็ ไม่ เป็น ปัจจัย ให้ 

วิบาก จิต เกิด ขึ้น  รู้ อารมณ์ ทาง ตา  ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น 

ทาง กาย  ได ้เทา่กบั ใน สมยั ที ่เปน็ กาล สมบตั ิ  ใน ยคุ นี ้สมยั นี ้คน 

ด ีที ่ไม ่ได ้กระทำ ความ เดอืด เนือ้ รอ้น ใจ ให ้ใคร เลย  ก ็ยงั ได ้รบั วบิตัิ ถึง 
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เจ็บ ปวด หรือ สิ้น ชีวิต ได้   เพราะ เป็นกาล วิบัติ   แม้ว่า จะ ได้ สะสม 

กุศล กรรม มา แล้ว  แต่ เมื่อ เป็น กาล วิบัติ  บ้าน เมือง ระส่ำระสาย 

อกุศล กรรม ที่ ได้ กระทำ แล้ว ใน อดีต   ก็ เป็น ปัจจัย ให้ อกุศล วิบาก จิต 

เกิด ขึ้น   เป็น ผล ของ อกุศล กรรม นั้น

นอกจาก นั้น  กร รม ใดๆ  ที่ จะ ให้ ผล หรือ ไม่ ให้ ผล นั้น ยัง ต้อง 

อาศัย  ปโย ค สมบัติ   หรือ ปโย ค วิบัติ    “ปโย ค สมบัติ” คือ ความ 

สามารถ ใน การ พากเพียร ประกอบ การ งานด้วย การ พิจารณา 

อย่าง ฉลาด   กิจการ งาน ทุก อย่าง แม้แต่ การ โจรกรรม ก็ ต้อง 

อาศัย ความ รอบ คอบ  ศิลปะ  ความ ชำนาญ  และ ความ สามารถ 

ใน การ ที่ จะ ทำ กิจการ งาน นั้นๆ  ให้ สำเร็จ   ความ สามารถ กระทำ 

กิจการ งาน ต่างๆ  ได้ สำเร็จ เป็น ปโย ค สมบัติ  ไม่ ว่า จะ เป็น กุศล 

กรรม หรือ อกุศล กรรม ก็ตาม  ไม่ ว่า อาชีพ ใด กิจการ งาน ใด   ก็ 

ต้อง กระทำ ด้วย ปโย ค สมบัติ  คือ  พร้อม ด้วย ความ ชำนาญ 

ความ สามารถ  จึง จะ สำเร็จ ได้ ตาม ต้องการ    อกุศล กรรม 

ที่ ได้ กระทำ แล้ว ยัง ไม่ ถึง พร้อม ด้วย ปัจจัย ที่ จะ ทำให้ อกุศล วิบาก 

จิต เกิด ขึ้น  เพราะ ขณะ นั้น บุคคล นั้น ยัง ประกอบ ด้วย ปโย ค สมบัติ  

ความ สามารถ ใน การ งาน นั้น อยู่  และ ถึง แม้ว่า จะ เป็น คน ดี   แต่ 

ขาด ศิลปะ ความ รู้ ความ สามารถ ใน การ ประกอบ อาชีพ ใน ธุรกิจ 

การ งาน  ก็ เป็น ปโย ค วิบัติ จึง ไม่ เป็น ปัจจัย ให้ กุศล วิบาก เกิด ขึ้น  

เพราะ ขาด ปโย ค สมบัติ

ฉะนั้น เรื่อง ของ ผล ซึ่ง จะ ต้อง เกิด จาก เหตุ นั้น พระ ผู้ มี พระ ภาค 
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ทรง แสดง ไว้ โดย ละเอียด พร้อม ทั้ง ปัจจัย ต่างๆ  ที่ จะ ทำให้ ผล นั้นๆ 

เกดิ ขึน้ ดว้ย ซึง่ ก ็เปน็ เรือ่ง ของ อนตัตา ทัง้หมด  ไมใ่ช ่เปน็ ตวั ตน ที ่คดิ 

เอา เอง วา่ จะบนั ดาล ทกุ อยา่ง ให ้เกดิ ขึน้ ได ้ตาม ความ ตอ้งการ จติ ทกุ 

ขณะ ที่ เกิด ขึ้น ต้อง ประกอบ ด้วย ปัจจัย ต่างๆ  แม้ ขณะ ที่ กุศล กรรม 

หรือ อกุศล กรรม จะ ให้ ผล   ก็ ต้อง ประกอบ ด้วย คติ สมบัติ หรือ คติ 

วิบัติ  อุปธิ สมบัติหรือ อุปธิ วิบัติ  กาล สมบัติ หรือ กาล วิบัติ ปโย ค 

สมบัติ หรือ ปโย ค วิบัติ

การ เข้าใจ เรื่อง เหตุ  เรื่อง ผล  เรื่อง กิเลส  เรื่อง กรรม  เรื่อง 

วิบาก ย่อม เป็น ปัจจัย ที่ จะ ทำให้ ได้ รับ ทุกข์ จาก สังสารวัฏ ฏ์ น้อย  

นอกจาก นั้น  จะ ต้อง เข้าใจ วิถี จิต ว่า ใน ขณะ ที่ เห็น วา ระ หนึ่งๆ นั้น 

วิบาก จิต  เช่น  จักขุ วิญญาณ ที่ กำลัง เห็น ก็ ดี    สัม ปฏิ จ ฉัน น จิต 

ซึ่ง รับ อารมณ์ ต่อ จาก จักขุ วิญญาณ ก็ ดี  สัน ตี รณ จิต ซึ่ง พิจารณา 

อารมณ์ ต่อ จาก สัม ปฏิ จ ฉัน น จิต ก็ ดี  วิบาก จิต ทั้งหมด ไม่ สามารถ 

จะ กระทำ กร รม ใดๆ ได้ เลย   ขณะ ที่ ทำ กุศล กรรม ประเภท หนึ่ง 

ประเภท ใด  ขณะ นั้น เป็น กุศล ชวน วิถี จิต  ขณะ ที่ ได้ยิน เสียง ที่ น่า 

พอใจ  โสต วิญญาณ ก็ เพียง เกิด ขึ้น ได้ยิน แล้ว  สัม ปฏิ จ ฉัน น จิต 

ก็ รับ เสียง นั้น ต่อ  แล้ว สัน ตี รณ จิต ก็ พิจารณา เสียง นั้น  วิบาก จิต 

กระทำ กุศล กรรม  อกุศล กรรมอะไรๆ ไม่ ได้ เลย

ขณะ ที่ กลิ่น ที่ ดี กระทบ จมูก  ฆาน วิญญาณ ก็ เกิด ขึ้น รู้ กลิ่น นั้น  

สัม ปฏิ จ ฉัน น จิต รับ รู้ กลิ่น นั้น  สัน ตี รณ จิต พิจารณา กลิ่น นั้น  แต่ ทำ 

กร รม ใดๆ ไม่ ได้  ทำให้ รูป เคลื่อน ไหว ใดๆ  ไม่ ได้ เลย
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ขณะ ที่ กำลัง พูด  เดิน  ยกมือ  เคลื่อนไหว ทำ กิจการ งาน ใดๆ 

นั้น  ไม่ใช่ วิบาก จิต ที่ เห็น  ได้ยิน  ได้ กลิ่น  ลิ้ม รส  รู้ โผฏฐัพพะ 

แต่ เป็น ชวน วิถี ซึ่ง เป็น ปัจจัย ให้ รูป เคลื่อนไหว ไป ด้วย กุศล จิต หรือ 

อกุศล จิต  ฉะนั้น  จิต ที่ กระทำ กร รม ใดๆ  จึง ไม่ใช่ วิบาก จิต  ขณะ 

ที ่บรโิภค อาหาร  จติ ที ่เหน็ เปน็ วบิาก จติ  จติ ที ่พอใจ ใน อาหาร ที ่เหน็ 

เป็น โลภ มูลจิต  จิต ที่ ไม่ พอใจ ใน อาหาร ที่ เห็นเป็น โทส มูลจิต จิต ที่ 

ลิ้ม รส เปรี้ยว หรือ หวาน เป็น วิบาก จิต  จิต ที่ ทำให้ รูป เคลื่อนไหว ไป 

ตัก อาหาร หรือ เคี้ยว กลืน ด้วย ความ พอใจ นั้น เป็น โลภ มูลจิต  สติ 

สามารถ จะ เกิด ขึ้น   ระลึก รู้ ลักษณะ ของ จิต แต่ละ ประเภท ได้ ตาม 

ความ เป็น จริง  ฉะนั้น   จึง ไม่ใช่ หนี โลภ ะ  แต่ ต้อง รู้ โลภ ะ ตาม ความ 

เป็น จริง จึง จะ ละ โลภ ะ ได้    ตั้งแต่ เกิด มา ก็ มี ปัจจัย ทำ ให้ โลภ ะ เกิด 

ขึ้น เป็น ปกติ ประจำ วัน  ขณะ ที่ ประกอบ การ งาน อาชีพ  ส่วน ใหญ่ ก็ 

เป็น โลภ ะ   ใน วัน หนึ่งๆ นั้น  โลภ ะ เกิด มาก ที เดียว  แต่ กุศล จิต ก็ 

ม ีปจัจยั ที ่จะ เกดิ ได ้เมือ่ เหน็ ประโยชน ์ของ กศุล จติ  ใน ขณะ ที ่รบั 

ประทาน อาหาร  เมื่อ โลภ ชวน วิถี เกิด แล้ว ดับ ไป  ชวน วิถี วาระ หลัง 

จาก นัน้ เป็น กศุล   โดย ระลกึ รู้ ลกัษณะ ของ จติ ที่ ยนิดี พอใจ ใน อาหาร 

ขณะ นั้น ก็ได้  หรือ สติ อาจ จะ เกิด ขึ้น   ระลึก รู้ ลักษณะ ของ รูป ธรรม 

ที่ อ่อน หรือ แข็ง  เย็น หรือ ร้อน  ตึง หรือ ไหว  หรือ รส เปรี้ยว หวาน 

เค็ม ที่ ปรากฏ ก็ได้

การ อบรม เจริญ สติ ปัฏ ฐาน ทำให้ รู้ สภาพ ของ จิต ได้  แม้ ใน ขณะ 

ที่ ยัง ไม่มี การก ระ ทำ ใดๆ  ทาง กาย  ทาง วาจา เลย  เช่น  สติ 
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สามารถ ระลึก รู้ ว่า จิต ที่ เห็น ไม่ใช่ จิต ที่ ยินดี พอใจ ใน สิ่ง ที่ ปรากฏ  

เป็นต้น

อรรถ ของ จิต ประการ ที่  ๓  ที่ ว่า  ชื่อ ว่าจิต  เพราะ เป็น 

ธรรมชาติ อัน กรรม กิเลส สั่งสม วิบาก

กิเลส เป็น สภาพ ธรรม ที่ ไม่ บริสุทธิ์ เศร้า หมอง “เศร้า 

หมอง” คือ ไม่ ผ่องแผ้ว ไม่ บริสุทธิ์ เช่น ขณะ ที่ เกิด ความ 

ยินดี  ความ ติด ข้อง ต้องการ  ขณะ ที่ กำลัง อยาก ได้ สิ่ง หนึ่ง สิ่ง ใด 

นั้น สบายใจ หรือ ไม่ สบายใจ  ถ้า ไม่ อยาก ได้  ไม่ เกิด โลภ ะ  จะ 

สบายใจ กว่า นั้น  เพราะ ไม่ ต้อง หลง ยึด ติด  ไม่ ต้อง ติด ข้อง  ไม่ 

ต้อง คิด อยาก ได้  แต่ ขณะ ที่ กำลัง ติด ข้อง อยาก ได้ นั้น  อวิชชา 

 ไม่ สามารถ จะ เห็น ได้ ว่า  ขณะ นั้น เป็น สภาพ ธรรม ที่ เศร้า หมอง  

ไม ่บรสิทุธิ ์ ไม่ สบายใจ  เดอืด รอ้น แลว้ เพราะ ความ ตดิ ขอ้ง ตอ้งการ 

ไม่ ว่า จะ เกิด ความ พอใจ สิ่ง หนึ่ง สิ่ง ใด ขณะ นั้น ก็ เป็น ความ ติด ข้อง 

เป็น ความ เศร้า หมอง  เป็น ความ เดือด ร้อน  เป็น อกุศล ธรรม และ 

บางที บาง ท่าน ก็ เข้าใจ ว่า เป็น ศรัทธา  ซึ่ง ถ้า สติ ปัฏ ฐาน ไม่ เกิด 

ปัญญา ไม่ พิจารณา  จะ ไม่รู้ ว่า ขณะ นั้น เป็น โลภ ะ ซึ่ง เป็น อกุศล  

หรือ ว่า เป็น ศรัทธา ซึ่ง เป็น กุศล

ใน ชีวิต ประจำ วัน ของ บรรพชิต และ คฤหัสถ์  ผู้ ที่ ยัง มี กิเลส อยู่ 

จะ พ้น ไป จาก โลภ ะ ไม่ ได้ เลย  ขณะ ใด ที่ พอใจ สิ่ง ที่ ปรากฏ ทาง ตา  

ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง กาย  ทาง ใจ  เป็น โลภ ะ สำหรับ 

คฤหัสถ์ ฉันใด  บรรพชิต ผู้ ที่ ยัง มี กิเลส อยู่ ก็ ฉัน นั้น
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กิเลส ที่ เกิด ขึ้น แต่ละ ขณะ นั้น เมื่อ ขณะ ใด มี กำลัง แรง กล้า ก็ เป็น 

อกศุล กรรม ทาง กาย บา้ง  ทาง วาจา บา้ง  ถา้ ไมม่ ีกเิลส   อกศุล กรรม 

ทาง กายทาง วาจา ก็ เกิด ขึ้น ไม่ ได้ เลย และ เมื่อ ได้ กระทำ กรรม ไป 

แล้ว  แม้ว่า จิต และ เจตสิก ซึ่ง เกิด ร่วม กัน กระทำ กร รม นั้นๆ  สำเร็จ 

ไป แล้ว ดับ ไป แล้ว ก็ตาม แต่ การ สะสม ของ กรรม ที่ สืบ ต่อ อยู่ ใน จิต 

ทุกๆ  ขณะ ที่ เกิด ดับ สืบ ต่อ กัน ไป เรื่อยๆ  นั้น ก็ เป็น  กัมม ปัจจัย  

คือ เป็น สภาพ ธรรม ที่ ทำให้ ผล  คือ   วิบาก จิต และ เจตสิก เกิด 

ขึ้น  ฉะนั้น จึง ต้อง รู้ ว่า ขณะ ใด เป็น กิเลส ขณะ ใด เป็น กรรม 

ขณะ ใด เป็น วิบาก    จิต เห็น  จิต ได้ยิน  จิต ได้ กลิ่น  จิต ลิ้ม รส  จิต 

รู้ โผฏฐัพพะ เป็น วิบาก จิต  เป็น ผล ของ กรรม   ทุก คน อยาก จะ เห็น 

แต่ สิ่ง ที่ น่า พอใจ   แม้ เห็น แล้ว เท่า ไรๆ ก็ ไม่ พอ  แต่ แม้ว่า จะ มี จักขุ 

ปสาท ซึ่ง เกิด เพราะ กรรม เป็น ปัจจัย แต่ อารมณ์ ที่ กระทบ กับ จักขุ 

ปสาท   และ ปรากฏ แก่ จักขุ วิญญาณ นั้น  ย่อม แล้ว แต่ กัมม ปัจจัย 

เมื่อ กุศล กรรม เป็น ปัจจัย ก็ ทำให้ จักขุ วิญญาณ กุศล วิบาก เกิด ขึ้น 

เห็น สิ่ง ที่ น่า พอใจ   ขณะ ใด ที่ ได้ยิน เสียง ที่ น่า พอใจ ก็ เป็น ผล ของ 

กุศล กรรม  ขณะ ใด ที่ ได้ยิน เสียง ที่ ไม่ น่า พอใจ ก็ เป็น ผล ของ อกุศล 

กรรม  ขณะ นี้ และ ขณะ ต่อ ไป จะ เป็น กุศล วิบาก หรือ อกุศล วิบาก ก็ 

ยอ่ม แลว้ แต ่วา่ กศุล กรรม หรอื อกศุล กรรม จะ เปน็ ปจัจยั ให ้ว ิบา กนัน้ๆ 

เกิด ขึ้น ทาง ทวาร ใด

ปจัจยั ใหญ่ๆ   ที ่ทำให ้สภาพ ธรรม ทัง้ หลาย เกดิ ขึน้ นัน้ ม ี ๒๔ 

ปัจจัย กรรม เป็น ปัจจัย ให้ วิบาก เกิด ขึ้น  ฉะนั้น   กรรม จึง เป็น 
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กั มม ปัจจัย เป็น ปัจจัย หนึ่ง ใน ๒๔ ปัจจัย  ขณะ เห็น   ได้ยิน  ได้ 

กลิ่น  ลิ้ม รส  รู้ โผฏฐัพพะ นั้น  เป็น วิบาก จิต และ วิบาก เจตสิก ซึ่ง 

เกิด ขึ้น เพ ราะกัมม ปัจจัย  ไม่มี ใคร บันดาล ให้ เกิด ขึ้น ตามใจ ชอบ ได ้ 

เช่น  ขณะ นี้ เห็น แล้ว  ได้ยิน แล้ว  ใคร จะ ไม่ ให้ เห็น  ไม่ ให้ ได้ยิน 

ได้ บ้าง  ใน เมื่อ เห็น เกิด ขึ้น แล้ว เพราะ กรรม เป็น ปัจจัย   และ ได้ยิน 

ก็ เกิด ขึ้น แล้ว เพราะ กรรม เป็น ปัจจัย

จิต และ เจตสิก ที่ กำลัง รู้ อารมณ์ ที่ ปรากฏ  ทาง ตา  ทาง หู 

ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง กาย  เป็น วิบาก จิต และ วิบาก เจตสิก 

ที่ เกิด ร่วม กัน   วิบาก จิต เป็น ปัจจัย แก่ วิบาก เจตสิก และ วิบาก 

เจตสิกก็ เป็น ปัจจัย แก่ วิบาก จิต  โดย เป็นวิ ปาก ปัจจัย  คือ  ต้อง 

เกิด เป็น วิบาก เป็น อย่าง อื่น ไม่ ได้  ทั้ง จิต และ เจตสิก เกิด ขึ้น พร้อม 

กัน เป็น วิบาก ทั้ง สอง อย่าง  และ เป็น ปัจจัย ซึ่ง กัน และ กัน   จึง ต่าง 

ก็ เป็นวิ ปาก ปัจจัย ของ กัน และ กัน

รูป ที่ เกิด ขึ้น เพราะ กรรม เป็น ปัจจัย นั้น  เป็น ผล ของ กรรม 

แต่ ไม่ใช่ วิบาก  เพราะ รูป ไม่ใช่ นามธรรม  รูป ไม่ใช่ สภาพ รู้  รูป จึง 

ไม่ เป็น วิบาก  วิบาก ต้อง เป็น นามธรรม ซึ่ง เป็น สภาพ รู้ เท่านั้น

อรรถ ของ จิต ประการ ที่ ๓ คือ ชื่อ ว่า “จิต” เพราะ เป็น 

ธรรมชาติ อัน กรรม กิเลส สั่งสม วิบาก

เรื่อง ของ อดีต กรรม เป็น เรื่อง ที่ รู้ ได้ ยาก  เพราะ เป็นการ กระทำ 

ที่ สำเร็จ แล้ว  เสร็จ สิ้น แล้ว ใน อดีต  แต่ เป็น ปัจจัย  คือ  ทำให้ เกิด 
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วิบาก จิต และ เจตสิก ใน ปัจจุบัน  ฉะนั้น จึง ควร ที่ จะ ได้ พิจารณา ให้ 

เข้าใจ สภาพ ธรรม ที่ เป็น วิบาก ให้ ละเอียด ขึ้น ว่า   สภาพ ธรรม ที่ เป็น 

วิบาก นั้น   ได้แก่   นามธรรม  คือ  จิต  เจตสิก   ซึ่ง เกิด ขึ้น เพราะ 

กรรม ที่ ได้ กระทำ แล้ว เป็น ปัจจัย

โดย ทั่วไป  เมื่อ ประสบ เหตุการณ์ อย่าง ใด อย่าง หนึ่ง  ก็ มัก จะ 

พูด กัน ว่า เป็น กรรม ของ คน นั้น  ซึ่ง ถ้า จะ ให้ เข้าใจ ถูก จริงๆ  ก็ ควร 

จะ พูด ว่า เป็น ผล ของ กรรม ที่ บุคคล นั้น ได้ กระทำ แล้ว  ซึ่ง จะ ทำให้ 

เขา้ใจ ชดัเจน ขึน้ วา่ ขณะ ใด เปน็ ผล ของ กรรม  และ ขณะ ใด เปน็ กรรม 

เพราะ ถ้า พูด กัน สั้นๆ  ว่า เป็น กรรม ของ คน นั้น  ผู้ ซึ่ง ไม่ คุ้น เคย กับ 

เหตุ ของ ผล ของ สภาพ ธรรม  ก็ อาจ จะ เข้าใจ คลาด เคลื่อน ผิด ไป ได้  

โดย อาจ จะ ถือ เอา วิบาก นั่นเอง เป็น กรรม

เมื่อ ได้ ศึกษา และ เข้าใจ เรื่อง ของ จิต ซึ่ง เป็น สภาพ ธรรม อัน  

กรรม กิเลส สั่งสม วิบาก  ก็ จะ ทำให้ เข้าใจ สภาพ ธรรม ทั้ง หลาย  

ตาม ความ เป็น จริง ยิ่ง ขึ้น คือ ถ้า ปราศจาก ทวาร  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  

กาย  ใจ  ซึ่ง เป็น ทาง รับ รู้ อารมณ์ ต่างๆ  ก็ ย่อม จะ ไม่มี วิบาก จิต ใน 

ชีวิต ประจำ วันเกิด ขึ้น รับ ผล ของ กรรม    ขณะ ที่ เห็น เป็น วิบาก เป็น 

ผล ของ กรรม  แม้ว่า ไม่ ได้ ประสบ อุบัติเหตุ   หรือ ได้ ลาภ ยศอื่น ใด 

ก็ตาม  ขณะ ได้ยิน  ได้ กลิ่น  ลิ้ม รส  รู้ สิ่ง ที่ กระทบ สัมผัส เป็น ปกติ 

ใน ชีวิต ประจำ วัน นั้น  เป็น ผล ของ อดีต กรรม ที่ ได้ กระทำ แล้ว ทั้ง สิ้น 

วิบาก จิต ไม่ใช่ เฉพาะ ขณะ เจ็บ ไข้ ได้ ป่วย  ได้ ลาภ หรือ เสื่อม ลาภ  

ได้ ยศ หรือ เสื่อม ยศ เท่านั้น  และ สติ สามารถ ระลึก รู้ สภาพ ธรรม ที่ 
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เป็น วิบาก ได้ ใน ขณะ ที่ เห็น  ได้ยิน  ได้ กลิ่น ลิ้ม รส รู้ โผฏฐัพพะ 

ใน ชีวิต ประจำ วัน

วิบาก จิต ย่อม เกิด ขึ้น เป็น ผล ขอ งกัมม ปัจจัย ที่ ได้ กระทำ แล้ว 

 ซึง่ ยาก แก ่การ ที ่จะ รู ้ได ้วา่  วบิาก จติ ที ่เกดิ ขึน้ แตล่ะ ทวาร นัน้ เปน็ ผล 

ของ อดีต กรรม อะไร  เช่น  วิบาก จิต ที่ ได้ยิน เสียง เด็ก เล่น ฟุตบอล 

นั้น เป็น ผล ของ อดีต กรรม อะไร    เรื่อง ของ กรรม เป็น เรื่อง ที่ รู้ 

ได้ ยาก เพราะ เป็น อจินไตย  คือ  เป็น สิ่ง ที่ ไม่ ควร คิด  กรรม 

ที่ ได้ กระทำ แล้ว เป็น เหตุ ใน อดีต  ซ่ึง แม้ จะ ได้ กระทำ มา นาน แล้ว ใน 

สังสารวัฏ ฏ์ ก็ ยัง เป็น ปัจจัย ให้ เกิด วิบาก จิต ได้  ฉะนั้น  ถ้า ใคร คิด 

เดา ว่า เห็น สิ่ง นี้ เป็น ผล ของ กรรม อะไร  ได้ยิน เสียง นั้น เป็น ผล ของ 

กรรม อะไร  ก็ จะ ไม่ พ้น จาก ความ ไม่รู้ และ วุ่นวาย ใจ  เพราะ คิด เดา 

ใน สิ่ง ซึ่ง ไม่ อาจ มี ปัญญา ขั้น ที่ จะ รู้ จริง ได้  แต่ วิบาก ซึ่ง เป็น ผล ของ 

กรรม   ก็ กำลัง มี ปรากฏ ให้ รู้ ได้ ทาง ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย 

ใน จิต ตา นุ ปัส สนา สติ ปัฏ ฐาน สภาพ ของ จิต ประเภท ที่ ๑ คือ  

ส ราค จติ  สติ เกดิ ขึน้   ระลกึ รู ้สภาพ จติ ที ่ประกอบ ดว้ย ราคะ   ความ 

ยินดี พอใจ ติด ข้อง ซึ่ง เกิด ขึ้น เป็น ปกติ ธรรมดา   เมื่อ สติ ปัฏ ฐาน  

ไม่ เกิด ก็ จะ ไม่รู้ เลย ว่า  เมื่อ เห็น สิ่ง ใด  โลภ มูลจิต ซึ่ง เป็น จิต ที่ ยินด ี

พอใจ สิ่ง ที่ เห็น นั้น ก็ เกิด สืบ ต่อ อย่าง รวดเร็ว   การ ที่ จะ ดับ กิเลส ได้ 

นั้น  ปัญญา จะ ต้อง รู้ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ที่ ปรากฏ ตาม ปกติ 

ตาม ความ เป็น จริง คือ รู้ สภาพ ที่ ต่าง กัน ของ วิบาก จิต  ซึ่ง เป็น ผล 

ของ อดีต กรรม และ กุศล จิต  อกุศล จิต   ซึ่ง เป็น กิเลส หรือ กรรม 
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ปัจจุบัน อัน จะ เป็น ปัจจัย ให้ เกิด วิบาก จิต ใน อนาคต  ฉะน้ัน การ รู้ 

ลักษณะ ของ วิบาก จิต น้ัน จึง ไม่ใช่ รู้ เพียง หยาบๆ เม่ือ มี อุบัติเหตุ มี 

โรค ภัย ไข้ เจ็บ  มี ลาภ หรือ เส่ือม ลาภ  ได้ ยศ หรือ เส่ือม ยศ  แต่ ต้อง รู้ 

ว่า วิบาก จิต   คือ   ขณะ ท่ี เห็น  ได้ยิน  ได้ กล่ิน  ล้ิม รส  รู้ โผฏฐัพพะ 

ทาง ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย   ใน ชีวิต ประจำ วัน

เมื่อ รู้ ว่าวิบาก จิต ที่ เกิด ขึ้น นั้น เป็น ผล ของ กรรม ของ ตนเอง  

แล้ว   จะ โกรธ หรือ โทษ คน อื่น ไหม ว่า ผู้ นั้น ผู้ นี้ ทำให้ เป็น อย่าง นี้

ใน พระ ไตรปิฎก มี เหตุการณ์ ใน ชีวิต ของ คน ที่ ได้ รับ วิบาก ต่างๆ 

กัน ตาม ยุค สมัย นั้น สมัย นี้ ก็ ม ีเหตุการณ์ ต่างๆ ซึ่ง แสดง ให้ เห็น ว่า 

แต่ละ บุคคล ย่อม ได้ รับ วิบาก คือ ผล ของ อดีต กรรม โดย ไม่ คาด คิด 

 ว่า จะ เป็น ลักษณะ ใด เช่น ตึก ทั้ง หลัง พัง ลง มา ทับ เจ้าของ บ้าน 

ตาย  ไม่ ต้อง อาศัย ลูก ระเบิด  ไม่ ต้อง ถูก คน อื่น ยิง หรือ ทำร้าย  แต่ 

อดีต กรรม ที่ ได้ กระทำ แล้ว เป็น ปัจจัย ให้ ได้ รับ ผล ของ กรรม ทาง ตา  

ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง กาย  ฉะนั้น จึง ไม่ ควร โกรธ หรือ 

โทษ ผู้ อื่น แต่ ควร ที่ สติ จะ ระลึก รู้ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ที่ เป็น 

วิบาก จิต  ไม่ใช่ สัตว์   บุคคล  ตัว ตน จริงๆ  จึง จะ รู้ ได้ ว่า ขณะ นั้น 

เป็น ผล ของ อดีต กรรม   ไม่ใช่ ขณะ ที่ เป็น โลภ ะ  โทสะ  โมหะ  หรือ 

กุศล   ซึ่ง เป็น เหตุ ปัจจุบัน ที่ จะ ให้ เกิด ผล ใน อนาคต

ทั้ง วัตถุ ภายนอก และ ทั้ง รูป กาย ที่ ปรากฏ ให้ เห็น ว่า สูง ต่ำ ดำ 

ขาว ต่างๆ นั้น  ก็ ปรากฏ ชั่ว ขณะ ที่ กระทบ กับ จักขุ ปสาท เท่านั้น  
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ถ้า ไม่มี ตา หรือ ไม่ เห็น   ก็ จะ ไม่ นึกถึง รูป ร่าง สัณฐาน  สูง  ต่ำ  ดำ 

ขาว ซึ่ง ยึดถือ ว่า เป็น ร่างกาย ของ เรา เลย

ฉะนั้น รูป ร่างกาย ของ ตนเอง และ วัตถุ ภายนอก ทั้งหมด ตาม 

ความ จริง นั่น ไม่ใช่ ของ ใคร เลย เป็น เพียง สิ่ง ที่ ปรากฏ ชั่ว ขณะ ที่ 

จักขุ วิญญาณ เกิด ขึ้น   แล้ว ดับ ไป อย่าง รวดเร็ว เท่านั้น เอง

เสยีง ที ่ปรากฏ เมือ่ กระทบ ห ูก ็เชน่ เดยีวกนั  เปน็ เพยีง สิง่ ที ่ปรากฏ 

เมือ่ กระทบ ห ูแลว้ ก ็ดบั ไป หมด  ไมใ่ช่ ของ ใคร เลย ทัง้ สิน้   การ ระลกึ 

รู้ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ตาม ปกติตาม ความ เป็น จริง   จะ ทำให้  

ละ คลาย การ ยึดถือ สภาพ ธรรม ทั้ง หลาย ทั้ง ปวง ว่า เป็น สัตว์  บุคคล 

ตัว ตน ได้

ชั่ว ขณะ ที่ เห็น ครั้ง หนึ่ง  ได้ยิน ครั้ง หนึ่ง  ได้ กลิ่น ครั้ง หนึ่ง  ลิ้ม รส 

ครั้ง หนึ่ง  รู้ สิ่ง ที่ กระทบ สัมผัส ครั้ง หนึ่ง  หรือ คิด นึก ต่างๆ นั้น เป็น 

สภาพ ธรรม ที ่ม ีจรงิ  เปน็ สต ิปฏั ฐาน   ให ้ปญัญา ศกึษา รู ้ลกัษณะ ของ 

สภาพ ธรรม นั้น ตาม ความ เป็น จริง ได้ ว่า   ไม่ใช่ สัตว์   บุคคล   ตัว ตน 

ใดๆ เลย

ลอง พิจารณา ดู ทรัพย์ สมบัติ ที่ เข้าใจ ว่า มี มาก นั้น ถ้า ไม่ เห็น 

ทรัพย์ สมบัติ นั้น เลย ก็ เพียง แต่ คิด เท่านั้น ว่า มี ทรัพย์ สมบัติ ต่างๆ 

มาก   แต่ เมื่อ ไม่ เห็น ไม่ ได้ กระทบ สัมผัส ทรัพย์ สมบัติ นั้นๆ เลย  

จะ มี ประโยชน์ อะไร จาก ทรัพย์ สมบัตินั้นๆ ไหม   เมื่อ รู้ ลักษณะ 

 ของ สภาพ ปรมั ตถ ธรรม ซึ่ง ไม่ใช่ สัตว์ บุคคล ตัว ตน จริงๆ แล้ว  
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ก็ รู้ ว่า ทุก คน เสมอ กัน  คือ  จักขุ วิญญาณ เกิด ขึ้น ขณะ ใด ก็ เห็น สิ่ง 

ที่ ปรากฏ แล้ว ก็ ดับ ไป    จักขุ วิญญาณ และ สิ่ง ที่ ปรากฏ ให้ เห็น  จึง 

ไม่ใช่ สมบัติ ของ ใคร ทั้ง สิ้น  ฉะนั้น  จึง ไม่ ควร ยึดถือ สิ่ง ใด ว่า เป็น เรา 

หรือ ของ เรา  ทุก คน เท่า กัน โดย สภาพ ที่ เป็น ปรมั ตถ ธรรม เหมือน 

กัน แต่ กิเลส ที่ ยึดถือ สภาพ ธรรม ว่า เป็น เรา  หรือ ของ เรา นั้น ย่อม 

มาก น้อย ต่าง กัน

ท่าน ที่ เคย ยินดี ใน ทรัพย์ สมบัติ มาก น้อย ของ ท่าน นั้น เริ่ม รู้สึก 

หรือ ยัง ว่า ท่าน ไม่มี ทรัพย์ สมบัติ ใดๆ เลย เพราะ จักขุ วิญญาณ 

เกิด ขึ้น  เห็น แล้ว ก็ ดับ ไป อย่าง รวดเร็ว   ถ้า จักขุ วิญญาณ ไม่ เกิด 

ขึ้น ทรัพย์ สมบัติ ของ ท่าน อยู่ ที่ไหน  เมื่อ ทรัพย์ สมบัติ เป็น เพียง สิ่ง 

ที่ จักขุ วิญญาณ เกิด ขึ้น   เห็น ชั่ว ขณะ  แล้ว จะ ยึดถือ ว่า เป็น ทรัพย์ 

สมบัติ ของ ท่าน ได้ อย่างไร   ใน เมื่อ สิ่ง ที่ ปรากฏ นั้น ไม่ สามารถ จะ 

เข้า มา สู่ ตัว ของ ท่าน ได้ เลย  เพียง สามารถ ปรากฏ เมื่อ กระทบ จักขุ 

ทวาร หรือ จักขุ ปสาท เท่านั้น

เสียง กลิ่น รส และ โผฏฐัพพะ ก็ เช่น เดียวกัน  มี เพียง ชั่ว ขณะ 

ที่ กระทบ สัมผัส เท่านั้น  จึง ไม่ ควร ที่ จะ ยึดถือ สภาพ ธร รม นั้นๆ ว่า 

เป็น เรา หรือ ว่า เป็น ของ เรา

ถงึ แมว้า่ ทกุ ทา่น อยาก จะ ม ีทรพัย ์สมบตั ิมากๆ  ให ้เทา่ๆ กนั  ให ้

เห มือ นๆ กัน  แต่ ตาม ความ เป็น จริง นั้น  ผล ที่ ปรากฏ ใน ปัจจุบัน 

เกดิ จาก เหต ุใน อดตี  ฉะนัน้ จงึ ไม ่อยู ่ใน อำนาจ บงัคบั บญัชา ของ ใคร   
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วิบาก  คือ   ผล ของ กรรม ใน ขณะ ที่ เพียง เห็น  ได้ยิน  ได้ กลิ่น   

ลิ้ม รส  รู้ สิ่ง ที่ กระทบ สัมผัส  ซึ่ง ไม่มี ผู้ ใด สามารถ พยากรณ์ ได้ ว่า 

ขณะ ที่ เห็น หรือ ได้ยิน เป็นต้น แต่ละ วาระ นั้น เป็น ผล ของ กรรม 

อะไร

ข้อความ ใน อัง คุต ต รนิ กาย  จตุ กก นิบาต  ทุ ติย ปัณณาส ก์ 

อปัณณก วรรค ที่ ๓  อ จินติ ต สูตร  ข้อ ๗๗  พระ ผู้ มี พระ ภาค ตรัส 

ว่า ดูกร  ภิกษุ ทั้ง หลาย  อจินไตย ๔ ประการ นี้  อัน บุคคล 

 ไม่ ควร คิด  เมื่อ บุคคล คิด พึง เป็น ผู้ มี ส่วน แห่ง ความ เป็น บ้า  

เดือด ร้อน อจินไตย  ๔  ประการ เป็น ไฉน   ดูกร ภิกษุ ทั้ง หลาย  

พุทธ วิสัย ของ พระพุทธเจ้า ทั้ง ปวง ๑  ฌาน วิสัย ของ ผู้ ได้  

ฌาน ๑  วิบาก แห่ง กรรม ๑  ความ คิด เรื่อง โลก ๑   ดูกร ภิกษุ 

ทั้ง หลาย  อจินไตย  ๔  ประการ นี้ แล  ไม่ ควร คิด  เมื่อ บุคคล คิด 

พึง เป็น ผู้ มี ส่วน แห่ง ความ เป็น บ้าเดือด ร้อน

ขณะ นี้ กำลัง เห็น เป็น วิบาก จิต ทาง ตา สติ สามารถ ระลึก รู้ 

ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม  คือ  นามธรรม ซึ่ง เป็น สภาพ รู้ และ 

รูป ธรรม คือ สิ่ง ที่ กำลัง ปรากฏ เท่านั้น จะ รู้ เกิน ไป จน กระทั่ง 

ว่าที่ กำลัง เห็น เดี๋ยว นี้ เป็น ผล ของ อดีต กรรม อะไร ใน ชาติ ไหน 

ย่อม ไม่ สามารถ ที่ จะ รู้ ได้   แต่ ใน ขณะ ที่ กำลัง เห็น นั้น สติ ปัฏ ฐาน  

สามารถ ระลึก ได้ และ ปัญญา สามารถ รู้ ชัด ได้ ว่า   ขณะ ที่ เห็น ซึ่ง 

เป็น วิบาก นั้น ไม่ใช่ ขณะ ที่ พอใจ หรือ ไม่ พอใจ   ซึ่ง เป็น อกุศล ที่ เกิด 

ขึ้น ต่อ จาก ขณะ ที่ เห็น
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อนึ่ง  จิต แม้ ทุก ดวง  ชื่อ ว่า  “จิต”  เพราะ เป็น ธรรมชาติ 

วจิติร ตาม สมควร ดว้ย อำนาจ แหง่ สมัปยตุ ต ธรรม   วจิติร  คอื 

ต่างๆ กัน ไป ตาม สัมปยุต ต ธรรม คือ เจตสิก ที่ เกิด ร่วม ด้วย 

เป็นการ สั่งสม ของ แต่ละ บุคคล  ฉะนั้น ที่ จะ ให้ ทุก คน มี ความ 

คิด อย่าง เดียวกัน  นับถือ ลัทธิ ศาสนา เดียวกัน  จึง เป็น สิ่ง ที่ เป็น ไป  

ไม่ ได้ เลย  เพราะ แม้ รูป ร่างกาย ก็ ไม่ เหมือน กัน  ความ คิด นึก ก็ 

ย่อม ไม่ เหมอืน กนั  ความ เหน็  ความ เชือ่ ตา่งๆ ก ็ยอ่ม ไม ่เหมอืน กนั   

แม ้ใน สมยั ที ่พระ ผู ้ม ีพระ ภาค ยงั ไม ่ทรง ปรนิพิพาน  พระ ผู ้ม ีพระ ภาค  

เอง ก็ ไม่ ทรง สามารถ โปรด ให้ บุคคล ทั้ง หลาย มี ความ เห็น ถูก ได้  

ทกุ คน   ผู ้ที ่สัง่สม เหต ุปจัจยั มา แลว้   ม ีโอกาส ที ่วบิาก จติ และ กศุล จติ 

 จะ เกิด ขึ้น  ได้ยิน  ได้ ฟัง  ได้ ศึกษา  ได้ พิจารณา พระ ธรรม ซึ่ง  

พระ อร หัน ต สัมมา สัม พุทธ เจ้า ทรง แสดง นั้น  เมื่อ ได้ยิน ได้ ฟัง แล้ว 

ก็ ควร จะ พิจารณา ใคร่ครวญ  สอบสวน  ให้ รอบคอบ ละเอียด ขึ้น  

และ อบรม เจริญ ปัญญา  จน สามารถ รู้ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ตรง 

ตาม ที่ พระผู้ มี พระ ภาค ทรง แสดง ไว้

ความ เห็น ผิด นั้น ไม่ ได้ มี แต่ ใน ลัทธิ อื่น แม้ ผู้ ที่ นับถือ พระพุทธ 

ศาสนา ก็ ประพฤติ ปฏิบัติ ต่างๆ กัน  ตาม ความ คิด ความ เข้าใจซึ่ง 

สะสม มา ต่างๆ กัน    ใน สมัย หลัง การ สังคายนา ครั้ง ที่  ๒  ภิกษุ 

ชาว วัช ชี ผู้ เป็นต้น เหตุ ให้ กระทำ การ สังคายนา ครั้ง ที่  ๒  นั้น  ก็ได้ 

ตัง้ นกิาย ตา่งๆ ตาม ความ เหน็ ของ ตน  เชน่  นกิาย หนึง่ ม ีความ เหน็ 

ว่า  ผู้ ใด ก็ตาม ที่ จะ บรรลุ มัค ค์ ผล  รู้ แจ้ง นิพพาน  ต้อง เปล่ง วาจา ว่า  
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ทุกข์ หนอๆ1    การ เข้าใจ หนทาง ประพฤติ ปฏิบัติ ผิด พลาด คลาด 

เคลือ่น นั้น มี มา ตั้งแต่ สมัย โบราณ  ฉะนั้น  สมัย นี้ ทุก ท่าน จึง จะ ต้อง 

ศึกษา และ พิจารณา โดย ละเอียด เพราะ ผู้ ที่ จะ รู้ แจ้ง อริย สัจ จ ธรรม 

สมัย นี้ ไม่ ใช่ อุค ฆฏิตัญญู บุคคล   หรือ วิ ปัญจิ ตัญญู บุคคล  แต่ ผู้ ที่  

จะ รู้ แจ้ง อริย สัจ จ ธรรม ใน สมัย นี้ ได้ นั้น   ย่อม เป็น เนย ย บุคคล และ 

ผู้ ที่ ไม่ สามารถ จะ รู้ แจ้ง อริย สัจ จ ธรรม ได้  แม้ว่า จะ ได้ ฟัง ธรรม มาก  

อ่าน ธรรม มาก  สนทนา ธรรม มาก  กล่าว ธรรม มาก  ก็ เป็น ปท ปรม 

บุคคล

ฉะนั้น พระ ธรรม ที่ พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง พระ มหา กรุณา แสดง 

โดย ตลอด ๔๕ พรรษา นั้น ก็ เพื่อ ทรง อนุเคราะห์ ผู้ ที่ เป็น เนย ย 

บุคคล และ ปท ปรม บุคคล    ทุก ท่าน จึง ต้อง ศึกษา ให้ รู้ จริงๆ ว่า 

การ รู้ แจ้ง อริย สัจ จ ธรรม นั้น   คือ   รู้ อะไร  และ หนทาง ที่ จะ รู้ 

การ เกิด ขึ้น และ ดับ ไป ของ ธรรม ที่ ปรากฏ ทาง ตา  ทาง หู  ทาง 

จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง กาย  ทาง ใจ  ได้ จริงๆ นั้นต้อง อบรม 

เจริญ อย่างไร   จึง จะ เป็น ผู้ ที่ เข้าใจ ประโยชน์ อย่าง แท้จริง ของ 

การ ศึกษา ว่า  เพื่อ เกื้อกูล ให้ สติ ระลึก รู้ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม 

ที่ พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง ตรัสรู้ และ ทรง พระ มหา กรุณา แสดง ไว้ โดย 

ละเอียด  แม้แต่ ลักษณะ ของ จิต ที่ ได้ กล่าว ถึง แล้ว   และ จิต ซึ่ง กำลงั 

เห็น ก็ เป็น สติ ปัฏ ฐาน  เป็น สภาพ ธรรม ที่ ปัญญา สามารถ จะ อบรม 

1  นิทานกถา กถาวัตถุปกรณัฏฐกถา
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เจรญิ ขึน้ จน ประจกัษ ์แจง้ สภาพ ที ่เปน็ อนตัตา  เกดิ ขึน้ และ ดบั ไป ใน 

ชีวิต ประจำ วัน  ไม่ใช่ สัตว์  บุคคล  ตัว ตน  วัตถุ สิ่ง ใดๆ เลย

คำถาม ทบทวน

๑. กัมม ปัจจัยคือ อะไร

๒. วิ ปาก ปัจจัยคือ อะไร

๓. รูป ซึ่ง เกิด เพราะ กรรม เป็น ปัจจัย นั้น เป็น วิบาก ใช่ ไหม เพราะ 

อะไร
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บท ที่  ๘

อรรถ ของ จิต  ๔  ประการ คือ

๑. ที่ ชื่อ ว่า “จิต” เพราะ เป็น สภาพ ธรรม ที่ รู้ แจ้ง อารมณ์

๒. ที่ ชื่อ ว่า “จิต” เพราะ สั่งสม สันดาน ของ ตน ด้วย สามารถ 

แห่ง ชวน วิถี

๓. ที่ ชื่อ ว่า “จิต” เพราะ เป็น สภาพ ธรรม อัน กรรม  กิเลส 

สั่งสม วิบาก

๔. อนึ่ง  จิต แม้ ทุก ดวง ชื่อ ว่า  “จิต”  เพราะ เป็น ธรรมชาติ 

วิจิตร ตาม สมควร โดย อำนาจ แห่ง สัมปยุต ต ธรรม

วิจิตร  คือ  ต่างๆ ไม่ เหมือน กัน  และ ที่ วิจิตร  คือ  ต่างๆ กัน 

นั้น โดย อำนาจ แห่ง สัมปยุต ต ธรรม

ต้อง มี เหตุ ที่ ทำให้ จิต ต่าง กัน ฉะนั้น อะไร เป็น เหตุ ให้ จิต ต่าง กัน 

จิต เป็น สังขาร ธรรม เป็น สภาพ ธรรม ที่ เกิด ขึ้น โดย มี เจตสิก เป็น 

ปัจจัย ปรุง แต่ง เจตสิก เป็น ปรมั ตถ ธรรม อีก ประเภท หนึ่งซึ่ง เกิด 

พร้อม จิต  ดับ พร้อม จิต  รู้ อารมณ์ เดียว กับ จิต  และ เกิด ที่ เดียว 

กับ จิต  ฉะนั้น เจตสิก ซึ่ง เป็นสัมปยุต ต ธรรม ที่ เกิด กับ จิต นั่นเอง 

ทำให้ จิต ต่างๆ กัน ไป



จิตตสังเขป  181

จิต ของ แต่ละ ท่าน ต่าง กัน มาก ตาม ที่ สะสม มา ใน อดีต  จึง เป็น 
เหตุ ให้ ผล  คือ  วิบาก ใน ปัจจุบัน นี้ ต่าง กัน  ไม่ ว่า จะ มี สัตว์  บุคคล  
มาก น้อย สัก เท่าไร ใน โลก  ก็ ย่อม ต่าง กัน ไป ตาม กรรม  ตาม ความ 
วจิติร ของ เหต ุ ตัง้แต ่รปู รา่ง หนา้ตา   จน กระทัง่ ถงึ การ ได ้ลาภ  เสือ่ม 
ลาภ  ได ้ยศ  เสือ่ม ยศ  สขุ  ทกุข ์ สรรเสรญิ  นนิทา  ซึง่ ลว้น แต ่เปน็ 
ผล ซึง่ เกดิ จาก เหต ุใน อดตี ที ่ตา่ง กนั   เหต ุใน อดตี ทำให ้ผล ใน ปจัจบุนั 
ต่าง กัน ตั้งแต่ เกิด จน สิ้น ชีวิต   ไม่มี ใคร รู้ ว่า แต่ละ คน จะ จาก โลก นี้  
ไป วัน ไหน  เวลา ใด  โดย อาการ อย่างไร  นอก บ้าน หรือ ใน บ้าน 
บน บก  ใน น้ำ  หรือ กลาง อากาศ  ด้วย โรค ภัย ไข้ เจ็บ  หรือ อุบัติเหตุ 
อย่าง ใด  ก็ ไม่มี ใคร สามารถ จะ รู้ ได้   ซึ่ง ก็ ย่อม เป็น ไป ตาม กรรม ที่ 
ได้ กระทำ แล้ว และ ไม่ใช่ วิบาก ใน ปัจจุบัน เท่านั้น ที่ ต่าง กัน  แม้ เหตุ 
คือ ความ วิจิตร ของ จิต ซึ่ง เป็น เหตุ ใน ปัจจุบัน ชาติ นี้ ก็ ยัง ต่าง 
กัน อีก  จึง ทำให้ วิบาก  คือ  ผล ข้าง หน้าที่ จะ เกิด ขึ้น นั้น ต่าง 
กัน ออก ไป อีก ด้วย

ความ วิจิตร คือ ความ ต่าง กัน ของ จิต นั้น ไม่มี ที่ สิ้น สุด ตาม 
สัมปยุต ตธรรม  คือ  เจตสิก ที่ เกิด ร่วม ด้วย ฉะนั้น จึง ควร เข้าใจ 
ความ หมาย ของ สัมปยุต ต ธรรม    ปรมั ตถ ธรรม มี  ๔  คือ  จิต 
ปรมัตถ์ ๑  เจตสิก ปรมัตถ์ ๑  รูป ปรมัตถ์ ๑  นิพพาน ปรมัตถ์ ๑ 
จิต และ เจตสิก เป็น สภาพ ธรรม ซึ่ง เกิด ร่วม กันพร้อม กัน 
ปราศจาก กัน ไม่ ได้ แยก กัน ไม่ ได้  เมื่อ เกิด ขึ้น พร้อม กัน แล้ว 
ก็ ดับ พร้อม กัน  รู้ อารมณ์ เดียวกัน  เกิด ที่ รูป เดียวกัน  (ใน 
ภูมิที่ มี ขันธ์ ๕)  นั้น คือ ลักษณะ ที่ เป็น สัมปยุต ต ธรรม
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ใน อัฏฐ สาลินี  จิต ตุป ปาท กัณฑ์  มี ข้อความ ว่า จริง อยู่ เมื่อ  

รูป ธรรม และ อรูป ธรรม เกิด ร่วม กัน รูป ย่อม เกิด ร่วม กับ อรูป  แต่  

ไม่ เกี่ยวข้อง ไม่ สัมปยุต ต์ กัน   อรูป ก็ เหมือน กัน   คือ   เกิด ร่วม กับ 

รูป แต่ ไม่ เกี่ยวข้อง ไม่ สัมปยุต ต์ กัน และ รูป ก็ เกิด ร่วม กับ รูป แต่ ไม่ 

เกี่ยวข้อง ไม่ สัมปยุต ต์ กัน  ส่วน อรูป โดย นิยม ที เดียว เกิด ร่วม 

กับ อรูป เกี่ยวข้อง และ สัมปยุต ต์ กัน ที เดียว

ที่ ทรง แสดง ลักษณะ ของ สัมปยุต ต ธรรม ไว้ โดย ละเอียด ก็ เพื่อ ให ้

ประจักษ์ ชัด จริงๆ ว่า  นามธรรม ไม่ใช่ รูป ธรรม นั่นเอง  ขณะ ที่ 

ศึกษา และ ฟัง พระ ธรรม นั้น   เป็น สังขาร ขันธ์ ที่ จะ ค่อยๆ ปรุง แต่ง 

สติ ปัญญา  จนกว่า สติ ปัฏ ฐาน จะ เกิด   ระลึก พิจารณา รู้ ลักษณะ 

ของ นามธรรม และ รูป ธรรม แต่ละ ลักษณะ จนกว่า ลักษณะ ของ 

นามธรรม และ รูป ธรรม จะ ปรากฏ โดย สภาพ ที่ แยก ขาด จาก กัน   

ไม่ สัมปยุต ต์ กัน แม้ว่า จะ เกิด ร่วม กัน

ฉะนั้น  สัมปยุต ต ธรรม จึง เป็น ลักษณะ ของ นามธรรม  คือ 

จิต และ เจตสิก ที่ เกิด ดับ ร่วม กัน และ รู้ อารมณ์ เดียวกัน

นี่ เป็น ความ ต่าง กัน ของ นามธรรม และ รูป ธรรม เหตุเพราะ ว่า 

 รูป ธรรม เกิด พร้อม กัน  ดับ พร้อม กัน จริง  แต่ รูป ธรรม ไม่ใช่ สภาพ รู้ 

รปู ไมรู่ ้อารมณ ์เลย  รปู ทกุ รปู ที ่เกดิ รว่ม กนั จงึ ไม ่เปน็ สมัปยตุ ต ธรรม 

เพราะ สภาพ ธรรม ที่ เป็น สัมปยุต ต ธรรม นั้น ต้อง เป็น สภาพ ธรรม 

ที่ ร่วม กัน สนิท  โดย เป็น นามธรรม ซึ่ง เป็น ธาตุ รู้ ที่ เกิด พร้อม กัน รู้ 

อารมณ์ เดียวกัน  ดับ พร้อม กัน  และ เกิด ดับ ที่ เดียวกัน
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อรรถ ของ จติ ประการ ที ่๔ คอื จติ แม ้ทกุ ดวง ชือ่ วา่   จติ   เพราะ 

เป็น ธรรมชาติ วิจิตร ตาม สมควร โดย อำนาจ แห่ง สัมปยุต ต ธรรม

เจตสิก ทั้งหมด มี ๕๒ ประเภท แต่ ว่า จิต ดวง หนึ่งๆ ไม่ ได้ 

ประกอบ ด้วย เจตสิก พร้อม กัน ทั้ง ๕๒ ประเภท จึง ทำให้ จิต 

ต่างๆ กัน ไป ตาม เจตสิก ที่ เกิด ร่วม ด้วย มาก น้อย ต่างๆ กัน 

ตาม จำนวน และ ประเภท ของ จิต เหล่า นั้น    จิต ๘๙ ดวง  ซึ่ง 

ต่าง กัน นั้น จำแนก ออก เป็น ประเภท ของ ชาติ  คือ  สภาพ ของ 

จิต ที่ เกิด ขึ้น นั้น ต่าง กัน เป็น  ๔  ชาติ  คือ  เป็น กุศล จิต ๑  เป็น 

อกุศล จิต ๑  เป็น วิบาก จิต ๑  เป็น กิริยา จิต ๑    ใน วัน หนึ่งๆ นั้น 

มี กุศล จิต บ้าง  อกุศล จิต บ้าง  วิบาก จิต บ้าง  และ กิริยา จิต บ้าง  

จิต ซึ่ง จำแนก เป็น ชาติ ต่างๆ นั้น เป็น ไป ตาม สภาพ ของ จิต ไม่ใช่ 

เป็น ชาติ ชั้น วรรณะ  เช่น  ชาติ ไทย  จีน  แขก   แต่ สภาพ จิต ที่ เป็น 

กุศล นั้น  ไม่ ว่า จะ เกิด กับ ใคร  ที่ไหน  ขณะ ใด  จิต นั้น ก็ เป็น กุศล  

และ จติ ที ่เปน็ อกศุล นัน้ ไม ่วา่ จะ เกดิ กบั ใคร  จะ เปน็ สมณะ พราหมณ ์

ชาติ  ชั้น  วรรณะ  ผิว พรรณ ใด  จิต ที่ เป็น อกุศล ก็ ต้อง เป็น อกุศล 

เปลีย่น สภาพ ไม ่ได ้นี ่คอื สภาพ ของ ปรม ัตถ ธรรม   เมือ่ จติ ประกอบ 

ด้วย สัมปยุต ต ธรรม  คือ   เจตสิก ที่ เป็น อกุศล  จิต จึง เป็น อกุศล  

เมื่อ จิต ประกอบ ด้วย โสภณ เจตสิก  จิต จึง เป็น กุศล  หรือ กุศล วิบาก 

หรือ โสภณ กิริยา ตาม ชาติ ของ จิต

ใน อัฏฐ สาลินี  จิต ตุป ปาท กัณฑ์  มี ข้อความ ว่า  ก็ แล พระ ผู้ มี 

พระ ภาค  เมื่อ ทรง จำแนก ธรรม เป็น แผนกๆ แล้ว ทรง ยก บัญญัติ 
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ขึ้น ตรัส  ทรง ทำ สิ่ง ที่ ทำได้ ยาก  น้ำ หรือ น้ำมัน หลาย ชนิด ที่ ใส่ ลง 

ไป กวน ใน ภาชนะ เดียวกัน ตลอด วัน  เมื่อ มอง ดู  ดม กลิ่น  หรือ 

 ลิ้ม รส  ก็ อาจ รู้ ได้ ว่า ต่าง กัน เพราะ สี  กลิ่น   และ รส ต่าง กัน   แม้ จะ  

เป็น ได้ ถึง อย่าง นั้น  การ เช่น นั้น ท่าน ก็ พูด ว่า ทำได้ ยาก  แต่ พระ 

 สัมมา สัม พุทธ เจ้า เมื่อ ทรง จำแนก ธรรม คือ  จิต และ เจตสิกซึ่งรู้ 

อารมณ์ เดยีวกนั  เชน่   รู ปา รมณ์ เดยีวกนั   เหลา่ นี ้ออก เปน็ แผนกๆ  

แล้ว ยก บัญญัติ ขึ้น ตรัส  ชื่อ ว่า  ทรง ทำ สิ่ง ที่ ทำได้ ยาก ยิ่ง นัก

นามธรรม เป็น สภาพ ที่ ละเอียด ยิ่ง กว่า รูป ที่ ละเอียด แต่ แม้ 

กระนัน้  พระ ผู ้ม ีพระ ภาค ก ็ทรง จำแนก ลกัษณะ ของ นามธรรม แตล่ะ 

ชนิด ไว้ โดย ลักษณะ ที่ ปรากฏ โดย กิจ (รส) โดย อาการ ที่ ปรากฏ 

(ปัจ จุ ปัฏ ฐาน) และ โดย เหตุ ใกล้ (ปทัฏ ฐาน) ให้ เกิด นามธรรม 

ประเภท นั้นๆ

จิต เป็น ใหญ่  เป็น ประธาน ใน การ รู้ ใน อัฏฐ สาลินี จิต ตุป ปาท 

กัณฑ์  กล่าว ว่า  จิต เป็น ภูมิ  คือ   เป็น ที่ เกิด ของ สัมปยุต ต ธรรม  

เช่น ความ รู้สึก เป็นสุข ถ้า ไม่มี จิต ความ รู้สึก เป็นสุข ก็ จะ มี ไม่ ได้ 

เพราะ ไม่มี ที่ ตั้ง ไม่มี ที่ เกิด ของ ความ รู้สึก เป็นสุข แต่ ขณะ ใด ที่ สุข 

เวทนา เกิด ขณะ นั้น จิต เป็น ภูมิ เป็น ที่ ตั้ง เป็น ที่ อยู่ อาศัย ของ สุข 

เวทนา ที่ เกิด กับ จิต นั้น ฉะนั้น จิต จึง เป็น ภูมิ เป็น ที่ อยู่ อาศัย ของ 

สัมปยุต ต ธรรม คือ สุข เวทนา  และ เจตสิก อื่นๆ

จิต จำแนก ออก โดย ชาติ  มี  ๔  ชาติ  คือ  อกุศล จิต  กุศล จิต 

วบิาก จติ  กริยิา จติ    ไม ่วา่ จะ กลา่ว ถงึ จติ อะไร  จำเปน็ ที ่จะ ตอ้ง รู ้วา่ 



จิตตสังเขป  185

 จิ ตนั้นๆ เป็น ชาติ อะไร  คือ  เป็น อกุศล  หรือ กุศล  หรือ วิบาก  

หรอื กริยิา    สำหรบั วบิาก จติ ซึง่ เปน็ ผล ของ กรรม นัน้  เมือ่ กรรม ม ี

๒ ประเภท  คือ  กุศล กรรม ๑  อกุศล กรรม ๑  วิบาก จิต จึง มี 

๒ ประเภท  คือ  กุศล วิบาก จิต ๑  และ อกุศล วิบาก จิต ๑

เมือ่ กลา่ว ถงึ จติ ซึง่ เปน็ ผล ของ อกศุล กรรม นัน้ ตอ้ง ใช ้คำ วา่ อกศุล 

วิบาก จิต   อย่า กล่าว อย่าง สั้นๆ ว่า อกุศล  เพราะ อกุศล วิบาก จิต 

เป็น ผล ของ อกุศล กรรม และ กุศล วิบาก จิต เป็น ผล ของ กุศล กรรม 

กุศล วิบาก จิต ไม่ใช่ กุศล จิต   อกุศล วิบาก จิต ไม่ใช่ อกุศล จิต และ 

จิต อีก ประเภท หนึ่ง คือ กิริยา จิต นั้น ไม่ใช่ กุศล ไม่ใช่ อกุศล และ 

ไม่ใช่ วิบาก เป็น จิต ที่ เกิด ขึ้น เพราะ ปัจจัย อื่น ซึ่ง ไม่ ใช่ กัมม ปัจจัย 

กิริยา จิต ไม่ เป็น เหตุ ที่ จะ ทำให้ เกิด วิ บาก ใดๆ เลย   กิริยา จิต ส่วน 

มาก เป็น กิริยา จิต ของ พระ อรหันต์ พระ อรหันต์ ดับ อกุศล กรรม  

และ กุศล กรรม หมด สิ้น  จึง ยัง คง มี แต่ วิบาก จิต ซึ่ง เป็น ผล ของ อดีต 

กรรม   และ กิริยา จิต เท่านั้น

นอกจาก ทรง แสดง สภาพ ของ จิต และ เจตสิก โดย ชาติ ๔ คือ 

กุศล อกุศล วิบาก กิริยา แล้ว พระ ผู้ มี พระ ภาค ยัง ทรง จำแนก 

ธรรม โดย นัย อื่น คือ โดย ธรรม หมวด ๓ ได้แก่

กุ สลา ธมฺ มา ธรรม ที่ เป็น กุศล ๑

อกุ สลา ธมฺ มา  ธรรม ที่ เป็น อกุศล ๑

อพฺ ยาก ตา ธมฺ มา  ธรรม ที่ เป็น อัพ ยาก ตะ ๑
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อัพ ยาก ต ธรรม  คือ  ปรมั ตถ ธร รม ใดๆ ทั้งหมด ที่ ไม่ใช่ 

กุศล ธรรม และ อกุศล ธรรม  ฉะนั้น เมื่อ จำแนก จิต และ เจตสิก 

โดย ธรรม  ๓  หมวด  คือ  กุศล ธรรม  อกุศล ธร รม   และ อัพ ยาก ต 

 ธรรม    จิต และ เจตสิก ที่ เป็น อัพ ยาก ต ธรรม  ก็ได้ แก่   วิบาก จิต 

และ วิบาก เจตสิก  กิริยา จิต และ กิริยา เจตสิก  เมื่อ จำแนก ปรมั ตถ 

ธรรม ๔  คือ  จิต  เจตสิก  รูป  นิพพาน  โดย ประเภท ของ กุศล 

ธรรม อกุศล ธร รม   และ อัพ ยาก ต ธรรม นั้น

กุศล จิต และ เจตสิก  เป็น  กุศล ธรรม

อกุศล จิต และ เจตสิก เป็น อกุศล ธรรม

วิบาก จิต และ เจต สิก  เป็น  อัพ ยาก ต ธรรม

กิริยา จิต และ เจต สิก เป็น  อัพ ยาก ต ธรรม

รูป ทุก รูป  เป็น  อัพ ยาก ต ธรรม

นิพพาน  เป็น  อัพ ยาก ต ธรรม
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คำถาม ทบทวน

๑. รูป เป็น สัมปยุต ต ธรรม กับ นาม ได้ ไหม

๒. รูป เป็น สัมปยุต ต ธรรม กับ รูป ได้ ไหม

๓. สิ่ง ที่ ปรากฏ ทาง ตาเป็น กุศล ธรรม  หรือ อัพ ยาก ต ธรรม  เพราะ 

เหตุ ใด

๔. จิต เห็นเป็น กุศล ธรรม หรือ อกุศล ธรรม หรือ อัพ ยาก ต ธรรม 

เพราะ เหตุ ใด

๕. นิพพานเป็น กุศล ธรรมใช่ ไหม

๖. จิต ประเภท ใด ไม่มี ชาติ

๗. จิต เป็น สัมปยุต ต ธรรม กับ อะไร  ขณะ ไหน

๘. จิต ดวง หนึ่ง เป็น สัมปยุต ต ธรรม กับ จิต อีก ดวง หนึ่ง ได้ ไหม

๙. อกุศล ธรรม เป็น สัมปยุต ต ธรรม กับ กุศล ธรรม ได้ ไหม

๑๐. นิพพาน เป็น สัมปยุต ต ธรรม กับ อะไร
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บท ที่  ๙

จิต  ๘๙  ดวง ซึ่ง ต่าง กัน นั้น  จำแนก โดย ประเภท ของ ภูมิ  คือ  

ระดับ ขั้น ของ จิต เป็น ๔ ภูมิ คือ

 กา มาว จร ภูมิ ๑

 รู ปาว จร ภูมิ ๑

 อรูป าว จร ภูมิ ๑

 โลกุ ตตร ภูมิ ๑

จิต ท่ี เป็น กา มาว จร ภูมิ  ได้แก่  กา มาว จร จิต  ๕๔  ดวง  ใน 

 อัฏฐ สาลินี  จิต ตุป ปาท กัณฑ์  อธิบาย ความ หมาย ของ กา มาว จร จิต 

๔  นัย  มี ข้อความ ว่า

นัย ที่ ๑ บท ว่า กา มาว จรํ ได้แก่ จิต อัน นับ เนื่อง ใน กา มาว จร  

ธรรม ทั้ง หลาย  คือ  เป็น จิต ที่ อยู่ ใน ขั้น ของ กาม  (คำ เต็ม คือ  

กา มาว จร แต่ ตัดบท หลัง ออก เหลือ เพียง กาม เท่านั้น ได้) โดย  

ท่อง เที่ยว อยู่ ใน กาม  คือ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  จึง 

เป็น จิต ขั้น กาม  เป็น กา มาว จร จิต

ทกุ ขณะ ใน ชวีติ ประจำ วนั เปน็ กา มาว จร จติ  เมือ่ ไมใ่ช ่จติ ระดบั อืน่ 

ที่ ละเอียด กว่า  ประณีต กว่า ขั้น กาม  เมื่อ ใด ที่ อบรม เจริญ กุศล จิต 

ที่ สงบ ขึ้น โดย มี รูป เป็น อารมณ์  จน จิต สงบ มั่นคง ขึ้น ถึง ขั้น อัป ปนา 
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สมาธิ เป็น ฌาน จิต ที่ มี รูป เป็น อารมณ์ ขณะ นั้น ก็ เป็น รู ปาว จร ภูมิ 

หรือ รู ปาว จร จิต  พ้น จาก ระดับ ของ กาม  และ เมื่อ จิต สงบ มั่นคง 

กว่า นั้น อีก โดย เป็น จิต ที่ สงบ แนบ แน่น ใน อารมณ์ ที่ พ้น จาก รูป 

ก ็เปน็ อรปู าว จร จติ  และ จติ ที ่ละเอยีด ประณตี กวา่ อรปู าว จร จติ  คอื  

โลกุ ตต รจิต   ซึ่ง ประจักษ์ แจ้ง ลักษณะ ของ นิพพาน  จึง เป็น โลกุ ตตร 

ภูมิ  ฉะนั้น จิต จึง ต่าง กัน โดย ภูมิ คือ  จิต ๘๙ ดวง จำแนก เป็น

กา มาว จร จิต ๕๔ ดวง

รู ปาว จร จิต ๑๕ ดวง

อรูป าว จร จิต ๑๒ ดวง

โลกุ ตต รจิต ๘ ดวง

ขณะ ใด ที่ ไม่ใช่ รู ปาว จร จิต อรูป าว จร จิต โลกุ ตต รจิต ขณะ นั้น 

ต้อง เป็น กา มาว จร จิต

ชื่อ ว่า “กาม” เพราะ อรรถ ว่า อัน สัตว์ ใคร่  กาม มี ๒ อย่าง  คือ 

กิเลส กาม ๑ วัตถุ กาม ๑

กิเลส กาม  ได้แก่  ฉันท ราคะ  คือ  โลภ เจตสิก  ซึ่ง เป็น สภาพ 

ธรรม ที่ ยินดีพอใจ ติด ข้อง ใน อารมณ์

วัตถุ กาม  คือ  สภาพ ธรรม ซึ่ง เป็น ที่ ตั้ง ของ ความ ยินดี  ความ 

พอใจ  ความ ปรารถนา  ฉะนั้น วัตถุ กาม ได้แก่ วัฏฏะ ซึ่ง เป็น 

ไป ใน ภูมิ ทั้ง ๓  คือ  ทั้ง กาม ภูมิ  รูป ภูมิ  และอรูป ภูมิ  เพราะ  
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ไม่ พ้น จาก การ เป็น วัตถุ ที่ ยินดี พอใจ ของ กิเลส กาม  ตราบ ใด ที่ ยัง 

ดับ โลภ ะ ไม่ ได้ ก ็ยงั ม ีวตัถ ุกาม  คอื  สภาพ ธรรม ซึง่ เปน็ ที ่ยนิดพีอใจ 

ของ กิเลส กาม

กา มาว จร จิต ซึ่ง ยินดีพอใจใน รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ  

นั้น เหนียว แน่น มาก แม้ว่า รูป จะ ปรากฏ เพียง ชั่ว ขณะ  ที่ เล็ก น้อย 

เหลือ เกิน  คือ  ชั่ว ขณะ ที่ กระทบ จักขุ ปสาท   คือ   ตา  เสียง ก็ 

ปรากฏ เพียง ชั่ว ขณะ ที่ เล็ก น้อย เหลือ เกิน  คือ  ชั่ว ขณะ ที่ กระทบ 

กับ โสต ปสาท  กลิ่น  รส  และ โผฏฐัพพะ  ก็ เช่น เดียวกัน  ล้วน 

เป็น ปริต ต ธรรม  คือ  เป็น สภาพ ธรรม ที่ ปรากฏ เพียง เล็ก น้อย 

แล้ว ก็ ดับ ไป  แต่ จิต ก็ ยินดี พอใจ ติด ข้อง ใน ปริต ต ธรรม นั้น อยู่ เสมอ 

เพราะ การ เกิด ดับ สืบ ต่อ กัน อย่าง รวดเร็ว ของ ปริต ต ธร รม นั้นๆ จึง 

ดู เสมือน ไม่ ดับ ไป

ความ เพลดิเพลนิ ยนิด ีพอใจ ใน กาม อารมณ ์ คอื  รปู  เสยีง กลิน่  

รส  โผฏฐัพพะ ไม่ หมด สิ้น  แม้ว่า รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพ พะ  

นั้นๆ จะ ดับ ไป แล้ว   แต่ รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฎฐัพ พะ อื่นๆ 

ก็ เกิด สืบ ต่อ   ทำให้ เกิด ความ หลง ติด ยินดี พอใจ ใน รูป เสียง ฯลฯ 

สืบ ต่อ กัน อยู่ เรื่อยๆ    เมื่อ เห็น รูป ใด ก็ตาม ซึ่ง เป็น ที่ พอใจ แล้ว ก็ 

อยาก จะ เห็น อี กบ่อยๆ  เมื่อ ได้ยิน เสียง ที่ พอใจ แล้ว ก็ อยาก ได้ยิน 

เสียง นั้น อีก  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ ก็ เช่น เดียว  เมื่อ บริโภค รส ใด ที่ 

พอใจ แล้ว ก็ อยาก บริโภค รส นั้น ซ้ำๆ อีก  ความ ยินดี พอใจ ติด ข้อง 
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ใน รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ   เกิด ขึ้น เป็น ประจำ ทุก วัน  

 ซ้ำ แล้ว ซ้ำ อีก ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นั่นเอง

เมื่อ ชอบ สิ่ง ใด ก็ อยาก จะ เห็น สิ่ง นั้น อยู่ ตลอด เวลา ได้ ไหม ไม่ ได้ 

เพราะ สังขาร ธรรม ทั้ง หลาย เกิด ขึ้น แล้ว ก็ ดับ ไป เป็น ธรรมดา  เมื่อ 

รส อร่อย เกิด ขึ้น ปรากฏ  ความ พอใจ ก็ อาศัย ลิ้น เกิด ขึ้น  ขณะ นั้น 

ความ พอใจ ทาง ตา  หู  จมูก  กาย ไม่ เกิด ขึ้น   เมื่อ เกิด ความ พอใจ 

ใน กลิ่น ที่ ปรากฏ  ขณะ นั้น ความ พอใจ ทาง ตา  หู  ลิ้น  กาย  ก็ 

ไม่ เกิด  เพราะ จิต เกิด ขึ้น ที ละ ขณะ เท่านั้น  จะ มี จิต ๒ ดวง เกิด 

ขึ้น พร้อม กัน ไม่ ได้ เลย  ทุก คน พอใจ ใน สิ่ง ต่างๆ  ที่ ปรากฏ สลับ กัน 

ทาง ตา บ้าง  ทาง หู บ้าง  ทาง จมูก บ้าง  ทาง ลิ้น บ้าง  ทาง กาย บ้าง  

ทาง ใจ บ้าง  ไม่ใช่ พอใจ เฉพาะ ใน สี เดียว  เสียง เดียว  กลิ่น เดียว  

รส เดียว  และ โผฏฐัพพะ เดียว เท่านั้น  ทั้งนี้ เพราะ ความ พอใจ ใน 

รูป  เสียง กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ สะสม สืบ ต่อ อยู่เรื่อยๆ  ตั้งแต่ อดีต  

ปัจจุบัน  และ ต่อ ไป ใน อนาคต

ฉะนั้น กา มาว จร จิต คือ จิต ขั้น กาม ที่ ท่อง เที่ยว ไป ใน รูป 

เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  เป็น จิต ที่ ยินดี พอใจ ใน รูป  เสียง  

กลิ่น รส  โผฏฐัพพะ  เป็น จิต ที่ ไม่ พ้น จาก รูป  เสียง  กลิ่น  รส  

โผฏฐัพพะ บาง ท่าน ก็ บอก ว่า ทำบุญ แล้ว อยาก จะ เกิด ใน สวรรค์  

สวรรค์ ก็ ไม่ พ้น จาก รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  แต่ เป็น กาม 

อารมณ์ ที่ ประณีต กว่า กาม อารมณ์ ใน โลก มนุษย์
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ฉะน้ัน  ต้ังแต่ เกิด จน ตาย  ขณะ ใด ท่ี จิต สงบ ไม่ ถึง ข้ัน อัป ปนา สมาธิ 

คือ  ไม่ เป็น ฌาน จิต  และ ไม่ เป็น โลกุ ตต รจิต  ขณะ น้ัน ก็ เป็น กา มาว จร 

จิต  ขณะ หลับ และ ต่ืน  เห็น  ได้ยิน  ได้ กล่ิน  ล้ิม รส  รู้ ส่ิง ท่ี กระทบ 

สัมผัส  คิด นึก ต่างๆ นั้น  ไม่ใช่ สัตว์  บุคคล  ตัว ตน เลย  แต่ เป็น 

จิต ขั้น กาม   คือ   กา มาว จร จิต ทั้ง สิ้น 

ผู้ ที่ ไม่ใช่ พระ อนาคามี และ พระ อรหันต์ นั้น  ยัง มี ความ พอใจ ใน 

รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  แสดง ว่า ความ พอใจ ใน กาม 

อารมณ์ ที่ ปรากฏ ทาง ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  นั้น ละ ได้ ยาก 

เพียง ใด  และ ถึง แม้ว่า จะ อบรม เจริญ ความ สงบ ถึง ขั้น ฌาน จิต   และ 

เกิด ใน พรหม โลก ก็ ยัง ละ ความ ยินดี  พอใจ  ใน รูป  เสียง  กลิ่น รส  

โผฏฐัพพะ ไม่ ได้   เป็น สมุจ เฉท    เมื่อ ยัง ไม่ใช่ พระ อนาคามี บุคคล  

ก็ ยัง ต้อง กลับ มา สู่ ความ เป็น อย่าง นี้ อีก  คือ  เป็น ผู้ ยินดี พอใจ ใน 

รูป เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ทาง ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  

ฉะนั้น  จึง ไม่ ควร ประมาท กิเลส และ จะ ต้อง เข้าใจ สภาพ ธรรม ตรง 

ตาม ความ เป็น จริง  ตาม เหตุผล  จึง จะ สามารถ อบรม เจริญ ปัญญา 

ที่ ดับ กิเลส ได้ จริงๆ  เป็น สมุจ เฉท

บท ว่า กา มาว จร ได้แก่  จิต อัน นับ เนื่อง ใน กา มาว จร ธรรม 

ขอ้ความ ใน อฏัฐ สาลนิแีสดง วา่  ภมู ิของ กา มาว จร ธรรม นัน้  เบือ้ง ตำ่ 

ตั้งแต่ อเวจี นรก ขึ้น มา  เบื้อง บน ตั้งแต่ เทวดา ชั้น ปร นิม มิต วสวัตต ี

ลง มา  ภูมิ เหล่า นี้ เป็น ภูมิ ของ กาม อารมณ์ ทั้งหมด
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ส่วน คำ ว่า “วัตถุ กาม” นั้น มี ความ หมายก ว้าง กว่า รูป เสียง 

กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  เพราะ ไม่ ว่า จะ เป็น สภาพ ธรรม ใด ทั้ง สิ้น   

เมื่อ เป็น ที่ ตั้ง ของ ความ ยินดี พอใจ ก็ เป็น วัตถุ กาม เมื่อ เกิด เป็น 

พรหม บุคคล ใน รูป พรหม ภูมิ  รูป พรหม ภูมิ นั้น ก็ เป็น วัตถุ กาม  คือ 

เป็น ที่ ตั้ง ของ ความ ยินดี พอใจ ของ รูป พรหม บุคคล นั้น    ผู้ ที่ เกิด ใน 

อรูป พรหม ภูมิ  อรูป พรหม ภูมิ ก็ เป็น วัตถุ กาม  คือ  เป็น ที่ ตั้ง ของ 

ความ ยนิดพีอใจ ของ อรปู พรหม บคุคล นัน้ ได ้ โลภ เจตสกิ เปน็ สภาพ 

ธรรม ที่ ยินดี พอใจ  ติด ข้อง ใน อารมณ์ ทุก อย่าง    นอกจากโลก ุตตร 

ธรรม เท่านั้น  ฉะนั้น  นอกจากโลกุ ตตร ธรรม แล้ว ธร รม อื่นๆ จึง 

เป็น วัตถุ กาม  คือ  เป็น ที่ ตั้ง  เป็น ที่ ยินดี พอใจ ของ โลภ ะ ได้

ความ หมาย ของ กา มาว จร จิต นัย ที่ ๑ คือ เป็น จิต ขั้น กาม  

ไม่ พ้น ไป จาก กาม

นัย ที่ ๒ เป็น จิต ที่ ท่อง เที่ยว อยู่ ใน กาม ภูมิ ๑๑ คือ อบายภูมิ ๔ 

มนุ สส ภูมิ ๑ และ สวรรค์ ๖ ชั้น

นัย ที่ ๓ ชื่อ ว่า กา มาว จร จิต เพราะ ว่า ย่อม ท่อง เที่ยว ไป ด้วย 

สามารถ แห่ง การก ระ ทำให้ เป็น อารมณ์  คือ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส 

โผฏฐัพพะ  ย่อม ท่อง เที่ยว ไป ใน จิ ตนั้นๆ  ด้วย สามารถ แห่ง การ 

ก ระ ทำให้ เป็น อารมณ์ แม้ เพราะ เห ตุ นั้นๆ ชื่อ ว่า กา มาว จร

ถ้า จะ ให้ เข้าใจ ง่าย  ก็ คือ จิต ใด ก็ตาม ที่ เกี่ยว เนื่อง เป็น ไป ใน กาม 

คือ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ เป็น อารมณ์  จิต นั้น เป็น  

กา มาว จร
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ถาม พระ อรหันต์ มี กา มาว จร จิต ไหม

ตอบ ม ี เมือ่ พระ อรหนัต ์เหน็ ร ูปา รมณ ์ที ่ปรากฏ ทาง ตา  ร ูปา รมณ ์ 

ที่ เป็น กาม อารมณ์  จิต เห็น จึง เป็น กา มาว จร จิต ไม่ ว่า จะ เป็น จิต 

ของ พระ อร หัน ต สัมมา สัม พุทธ เจ้า  พระ อรหันต สาวก  หรือ จิต 

ของ บุคคล ใด ขณะ ใดๆ  ก็ตาม ที่ มี กาม  คือ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส 

โผฏฐัพพะ เป็น อารมณ์  จิต นั้น เป็น กา มาว จร จิต

นัย ที่ ๔  อีก อย่าง หนึ่ง จิต ใด ย่อม ยัง ปฏิสนธิ ให้ ท่อง เที่ยว ไป ใน 

กาม  กล่าว คือ  กามภพ  (อบายภูมิ ๔ มนุษย์ ๑ สวรรค์ ๖)  เหตุ 

นั้น จิต นั้น ชื่อ ว่า กา มาว จร

ทุก ท่าน ที่ อยู่ ใน โลก มนุษย์ นี้  เพราะ กา มาว จร จิต ทำให้ กาม 

ปฏิสนธิ จิต เกิด ขึ้น ใน ภูมิ มนุษย์  ซึ่ง เป็น กาม ภูมิ

ผู ้ที ่เจรญิ สมถ ภาวนา จน จติ สงบ ถงึ ขัน้ อปั ปนา สมาธิ เปน็ รปู ฌาน 

จิต   หรือ อรูป ฌาน จิต   ถ้า ฌาน จิต ไม่ เสื่อม และ ฌาน จิต เกิด ก่อน 

จตุ ิจติ  ฌาน กศุล จติ นัน้ ไม ่เปน็ ปจัจยั ให ้เกดิ ใน โลก นี ้ แต่ เปน็ ปจัจยั 

ให ้เกดิ ใน รปู พรหม ภมู ิ  หรอื ใน อรปู พรหม ภมู ิตาม ขัน้ ของ ฌาน นัน้ๆ 

การ เกิด เป็น มนุษย์ เป็น ผล ของ กา มาว จร กุศล  คือ  ทาน  ศีล  การ 

อบรม เจรญิ สมถ ภาวนา  การ อบรม เจรญิ สต ิปฏั ฐาน ซึง่ ยงั ไม ่พน้ ไป 

จาก กาม  ฉะนั้น จึง ทำให้ ปฏิสนธิ ใน กาม ภูมิ

คำ ว่า “ภูมิ” มี ๒ ความ หมาย  คือ  หมาย ถึง จิต ซึ่ง เป็น ภูมิ 

ของ สัมปยุต ต ธรรม  คือ  เจตสิก ธรรม ทั้ง หลาย ที่ เกิด ร่วม กัน ๑  
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และ หมาย ถึง  “โอกาส”  คือ  สถาน ที่ เกิด ของ สัตวโลก ๑  โลก 

มนุษย์ เป็น ภูมิ   คือ   สถาน ที่ เกิด ภูมิ ๑  ใน ที่ เกิด ทั้งหมด ๓๑ ภูมิ

เมื่อ จิต ต่าง กัน เป็น ประ เภทๆ และ จิต แต่ละ ประเภท นั้นก็ วิจิตร 

ต่าง กัน มาก  ภูมิ ซึ่ง เป็น ที่ เกิด ของ สัตวโลก ก็ ต้อง ต่าง กัน ไป  ไม่ใช่ 

ม ีแต ่มน ุสส ภมู ิ คอื   โลก นี ้โลก เดยีว   และ แมว้า่ จะ เปน็ กาม ว จร กศุล  

กำลงั ของ ศรทัธา  ปญัญา  และ สมัปยตุ ต ธรรม  คอื   เจตสกิ ทัง้ หลาย 

ที ่เกดิ รว่ม ดว้ย ใน ขณะ นัน้ ก ็วจิติร ตา่ง กนั มาก   จงึ จำแนก ให ้ได ้รบั ผล  

คือ  เกิด ใน สุคติ ภูมิ ต่างๆ  ไม่ใช่ แต่ ใน ภูมิ มนุษย์ เท่านั้น

สำหรับ อกุศล กรรม ก็ เช่น เดียวกัน  ขณะ ที่ ทำ อกุศล กรรม อย่าง 

ใด อย่าง หนึ่ง นั้น ถ้า สังเกต จะ รู้ ความ แตก ต่าง กัน ของ อกุศล กรรม 

ว่า หนัก เบา ด้วย อกุศล ธรรม เพียง ไร  บาง ครั้ง ก็ ประกอบ ด้วย 

ความ พยาบาท มาก บาง ครั้ง ก็ ไม่ ได้ ประกอบ ด้วย ความ พยาบาท 

รนุแรง  บาง ครัง้ ก ็ขาด ความ เพยีร  ไม ่ได ้ม ีวริยิะ อตุสาหะ ที ่จะ ทำรา้ย 

เบยีดเบยีน  แต ่เปน็การ กระทำ ซึง่ ประกอบ ดว้ย เจตนา เพยีง เลก็ นอ้ย 

 และ สัตว์ เล็กๆ นั้น ก็ ตาย ลง  เมื่อ แต่ละ กรรม ที่ ได้ กระทำ ไป นั้น 

ประกอบ ด้วย สัมปยุต ตธรรม  คือ  เจตสิก ขั้น ต่างๆ   อกุศล กร รม 

นั้นๆ  ก็ เป็น ปัจจัย จำแนก ให้ อกุศล วิบาก จิต ทำ กิจ ปฏิสนธิ  คือ 

เกิด ใน อบายภูมิ ต่างๆ  ๔  ภูมิ

เมื่อ กุศล กรรม และ อกุศล กรรม ซึ่ง เป็น เหตุ ที่ จะ ให้ เกิด ผล วิจิตร 

ต่างๆ กัน  ภูมิ ซึ่ง เป็น ที่ เกิด ที่ เหมาะ ที่ ควร แก่ กร รม นั้นๆ  ก็ ย่อม 

ต้อง มี มาก  ไม่ ได้ มี แต่ เฉ พาะ มนุ สส ภูมิ แห่ง เดียว เท่านั้น
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คำ ว่า “ภูมิ” หมาย ถึง  โอกาส โลก ซึ่ง เป็น สถาน ที่ เกิด ของ 

สัตวโลก นั้น มี ทั้งหมด ๓๑ ภูมิ ตาม ระดับ ขั้น ของ จิต คือ กาม ภูมิ 

๑๑ ภูมิ  รูป พรหม ๑๖ ภูมิ  อรูป พรหม ๔ ภูมิ  รวม โอกาส โลก ซึ่ง 

เป็น สถาน ที่ เกิด ของ สัตวโลก ทั้งหมด มี ๓๑ ภูมิ คือ ๓๑ ระดับ ขั้น 

ซึง่ สถาน ที ่เกดิ แตล่ะ ขัน้ นัน้ ม ีมากกวา่ นัน้  คอื  แมแ้ต ่ภมู ิของ มนษุย ์

ก็ ไม่ ได้ มี แต่ โลก นี้ โลก เดียว  ยัง มี โลก มนุษย์ อื่นๆ อีก ด้วย

กาม ภูมิ ๑๑ ภูมิ นั้น เป็น อบายภูมิ ๔ มนุษย์ ๑ และ สวรรค์ ๖ 

ซึ่ง ขอ กล่าว ถึง เพียง ย่อๆ คือ

อบายภูมิ ๔ ได้แก่ นรก ๑ สัตว์ ดิรัจฉาน ๑ ปิต ติ วิสัย (เปรต) 

๑ อสุรกาย ๑

นรก ไม่ใช่ มี เพียง แต่ แห่ง เดียว หรือ ขุม เดียว นรก ขุม ใหญ่ๆ มี 

หลาย ขุม  เช่น  สัญ ชีว นรก  กาฬ สุต นรก  สังฆ า ตน รก  โร รุ วน รก 

มหา โร รุ วน รก  ตา ปน นรก  มหา ตา ปน นรก  และ อเวจี นรก  

นอกจากนรก ใหญ่ก็ ยัง มีน รกย่อยๆ  ซึ่ง ใน พระ ไตรปิฎก ก็ ไม่ ได้ 

กล่าว ถึง โดย ละเอียด มาก นัก  เพราะ จุด ประสงค์ ที่ พระ ผู้ มีพระภาค 

ทรง แสดง ภูมิ ต่างๆ ก็ เพื่อ ทรง แสดง ให้ เห็น เหตุ และ ผล ของ กุศล 

กรรม และ อกุศล กรรม สิ่ง ใด ซึ่ง ไม่ สามารถ ที่ เห็น ชัด ประจักษ์ แจ้ง 

ด้วย ตา ก็ ย่อม ไม่ เป็น สิ่ง ที่ ควร แสดง เท่ากับ สภาพ ที่ สามารถ จะ 

พิสูจน์ โดย อบรม เจริญ ปัญญา ให้ รู้ ได้
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การ เกิด ใน อบายภูมิ ๔ นั้น ถ้า เป็น ผล ของ อกุศล กรรม หนัก ก็ 

เกิด ใน นรก  ถ้า เป็น ผล ของ อกุศล กรรม ที่ หนัก มาก ก็ เกิด ใน มหา 

นรก ที่สุด จะ ทรมาน  คือ  อเวจี นรก  และ เมื่อ พ้น จาก นรก ขุม 

ใหญ่ๆ แล้วก็ เกิด ใน นรก ขุม ย่อยๆ อีก    เมื่อ ยัง ไม่ หมด ผล ของ 

อกุศล กรรม  ขณะ ที่ กระทำ อกุศล กรรม นั้น ไม่ คิด เลย ว่าภูมิ นรก 

รอ อยู่ แล้ว ข้าง หน้า  แต่ ว่า ยัง ไป ไม่ ถึง  เพราะ ว่า ยัง อยู่ ใน โลก นี้   

ตราบ ใด ที ่ยงั ไม ่พน้จาก สภาพ ของ การ เปน็ บคุคล ใน โลก นี ้ก ็ยงั ไม ่ไป 

สู่ ภูมิ อื่น  แม้ว่า เหตุคือ อกุศล กรรม มี แล้ว  เมื่อ ทำ อกุศล กรรม แล้ว 

ย่อม เป็น ปัจจัย ให้ ไป สู่ อบายภูมิ  ภูมิ ใด ภูมิ หนึ่ง เมื่อ สิ้น ชีวิต แล้ว

ผล ของ อกุศล กรรม ที่ น้อย กว่า นั้น ก็ เป็น ปัจจัย ให้ เกิด อบายภูมิ 

อื่น เช่น เกิด เป็น สัตว์ ดิรัจฉาน จะ เห็น ได้ ว่า สัตว์ ดิรัจฉาน นั้น มี 

 รูป ร่าง ประ หลา ดๆ  ต่างๆ  นานา   บาง ชนิด มี ขา มาก  บาง ชนิด 

มี ขา น้อย  บาง ชนิด ไม่มี ขา เลย  มี ปีก บ้าง  ไม่มี ปีก บ้าง  อยู่ ใน 

น้ำ บ้าง  อยู่ บน บก บ้าง  มี รูป ร่าง ลักษณะ ต่างๆ มากมาย  ตาม 

ความ วิจิตร ของ จิต  มนุษย์ มี ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย คล้าย กัน  แต่  

ผิว พรรณ วัณณะ  ความ สูง ต่ำ ก็ ยัง วิจิตร ต่างๆ กัน  ไม่ เหมือน กัน 

เลย    ไม่ ว่า จำนวน คนใน โลก นี้ จะ มาก สัก เท่าไร ก็ตาม  รวม ทั้ง ใน 

อดีต  ปัจจุบัน และ อนาคต ด้วย  แต่ สัตว์ ดิรัจฉาน ก็ ยิ่ง วิจิตร ต่าง 

กัน มากกว่า มนุษย์  ทั้ง สัตว์ น้ำ  สัตว์ บก  และ สัตว์ ที่ บิน ได้  ซึ่ง ก็ 

ย่อม เป็น ไป ตาม กรรม  อัน เป็น เหตุ ให้ มี รูป ร่าง วิ จิต รนั้นๆ 
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ผล ของ อกุศล กรรม ที่ น้อย กว่า นั้น เป็น ปัจจัย ให้ เกิด ใน ภูมิ ของ 

เปรต ซึ่ง ภาษา บาลี ใช้ คำ ว่า ปิต ติ วิสัย เปรต ทรมาน ด้วย ความ 

หิวโหย อยู่ เสมอ  และ ภูมิ ของ เปรต ก็ วิจิตร ต่างๆ กัน มาก 

มนุษย์ ทุก คน มี โรค ประจำ ตัว ประจำ วัน  คือ  โรค หิว  ซึ่ง จะ ว่า 

ไม่มี โรค ไม่ ได้  เพราะ ความ หิว เป็น โรค อย่าง ยิ่ง  ลอง หิว มาก แล้ว 

จะ รู้สึก  ถ้า หิว นิด หน่อย แล้ว รับ ประทาน อาหาร  ซึ่ง ถ้า เป็น อา หา ร 

อ ร่อยๆ  ก็ เลย ลืม ว่า   แท้จริง นั้นความ หิว ไม่ใช่ ความ สบาย กาย เลย 

เป็น สิ่ง ที่ จะ ต้อง แก้ไข บรรเทา ให้ หมด ไป  คน ที่ หิว มาก เมื่อ ไม่ ได้  

รับ ประทาน อาหาร ก็ จะ รู้ สภาพ ที่ เป็น ความ ทุกข์ ของ ความ หิว ว่า   

ถ้า หิว มากๆ  กว่า นั้น จะ เป็น อย่างไร 

ท่าน ผู้ หนึ่ง มี มิตร สหาย มาก  วัน หนึ่ง ท่าน รับ โทรศัพท ์ตั้งแต่ เช้า 

จนถึง เย็น ไม่ ได้ รับ ประทาน อาหาร พอ ค่ำ ก็ เลย รู้สึก ว่า หิว ที่ แสน 

ทรมาน  ที่ ใช้ คำ ว่า แสบ ท้องหรือ แสบ ไส้นั้น เป็น อย่างไร และ ท่าน ก ็

ไม่ สามารถ รีบ ร้อน รับ ประทาน เพื่อ แก้ ความ หิว  เพราะ ถ้า ทำ อย่าง 

นั้น ก็ จะ เป็น ลม  เป็น อันตราย ต่อ ร่างกาย  ท่าน ต้อง ค่อยๆ บริโภค 

แก้ไข ความ หิว ไป ที ละ น้อย  แต่ ถึง อย่าง นั้น ก็ ยัง เป็น ลม   นี่ ก็ แสดง 

ให้ เห็น ว่า ความ หิว เป็น โรค อย่าง ยิ่ง  เป็น โรค ประจำ วัน  ที่ ยัง ไม่ 

ตอ้ง พดู ถงึ โร คอืน่ๆ  แลว้ อยา่ง นี ้ผู ้ที ่เปน็ เปรต จะ หวิ สกั แค ่ไหน    ใน 

ภูมิ เปรต  ไม่มี การ ค้าขาย  ไม่มี กสิกรรม  จะ ไป ปลูก ข้าว ทำ นา 

หุง ข้าว เอง   หรือ ซื้อ ขาย แลก เปลี่ยน อะไร กับ ใคร เพื่อ ให้ ได้ อาหาร 

มาบ ริ โภค ก็ ไม่ ได้   การ เกิด เป็น เปรต นั้น เป็น ผล ของ อกุศล กรรม 
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เปรต ใด อนุโมทนา กุศล ที่ บุคคล อื่น กระทำ แล้ว อุทิศ ไป ให้  กุศล จิต 

ที่ อนุโมทนา นั้น เป็น ปัจจัย ให้ ได้ อาหาร ที่ เหมาะ สม แก่ ภูมิ ของ ตน 

บริโภค  หรือ อาจ จะ พ้น สภาพ ของ เปรต   โดย จุติ แล้ว ปฏิสนธิ ใน 

ภูมิ อื่น เมื่อ หมด ผล ของ กรรม ที่ ทำให้ เป็น เปรต ต่อ ไป

อบายภูมิ อีก ภูมิ หนึ่ง  คือ อสุรกาย การ เกิด เป็น อสุรกาย เป็น 

ผล ของ อกุศล กรรม ที่ เบา กว่า อกุศล กรรม อื่น เพราะ ผู้ ที่ เกิด เป็น 

อสุรกาย นั้น  ไม่มี ความ รื่น เริง ใดๆ อย่าง ใน ภูมิ มนุษย์ และ สวรรค์ 

ใน ภูมิ มนุษย์ มี หนังสือพิมพ์ อ่าน มี หนัง ละคร ดู มี เพลง ฟัง แต่ ใน 

อสุรกาย ภูมิ ไม่ สามารถ ที่ จะ แสวงหา ความ เพลิดเพลิน สนุกสนาน 

ได้ เหมือน ใน สุคติ ภูมิ 

เมื่อ อกุศล กรรม มี ต่าง กัน ภูมิ ซึ่ง เป็น ที่ เกิด ย่อม ต่าง กันออก ไป 

ตาม เหตุ  คือ   อกุศล กร รม นั้นๆ 

สำหรับ ภูมิ ซึ่ง เป็น ผล ของ กา มาว จร กุศล มี  ๗  ภูมิ  คือ  มนุษย์ 

๑ ภูมิ  สวรรค์ ๖ ภูมิ

ใน พระ ไตรปิฎก แสดง ภูมิ ที่ เกิด ของ มนุษย์ ว่า มนุ สส ภูมิ คือ   

ที่ เกิด ของ มนุษย์ นั้น มี ๔ ทวีป คือ 

๑. ปุพพ วิ เทห ทวีป อยู่ ทาง ทิศ ตะวัน ออก ของ ภูเขา สิเนรุ

๒. อมร โค ยาน ทวีป  อยู่ ทาง ทิศ ตะวัน ตก ของ ภูเขา สิเนรุ

๓. ชมพู ทวีป (โลก นี้) อยู่ ทาง ทิศ ใต้ ของ ภูเขา สิเนรุ

๔. อุตต รกุ รุ ทวีป  อยู่ ทาง ทิศ เหนือ ของ ภูเขา สิเนรุ 
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ผู้ ที่ เกิด ใน โลก นี้ ซึ่ง เป็น ชมพู ทวีป  ก็ เห็น แต่ ชมพู ทวีป ไม่ ว่า จะ 

ท่อง เที่ยว ไป ที่ ใด ก็ เห็น แต่ อารมณ์ ต่างๆ ของ ชมพู ทวีป ยัง ไม่ 

สามารถ ที่ จะ ไป ถึง ทวีป อื่น  ซึ่ง เป็น โลก ของ มนุษย์ อื่น อีก ๓ โลก

สวรรค์ มี ๖ ภูมิ ตาม ลำดับ  คือ

สวรรค์ ภูมิ ที่ ๑ คือ  จาตุ มหา ราชิ กา  มี เทวดา ซึ่ง เป็น ใหญ่ 

๔  องค์  คือ

ท้าว ธตรัฏฐ์  เป็น เทพ ผู้ เป็น ใหญ่ ทาง ทิศ ตะวัน ออก  บาง ครั้ง 

มีชื่อ ว่า  อิน ทะ  เป็น ผู้ ปกครอง คันธั พพ เทวดา (คนธรรพ์) 

ท้าว วิรุฬหก  เป็น เทพ ผู้ เป็น ใหญ่ ทาง ทิศ ใต้  บาง ครั้ง มีชื่อ ว่า 

ยมะ  เป็น ผู้ ปกครอง กุมภัณฑ์ เทวดา 

ท้าว วิ รู ปักข์  เป็น เทพ ผู้ เป็น ใหญ่ ทาง ทิศ ตะวัน ตก  บาง ครั้ง 

มีชื่อ ว่า  ท้าว วรุณ  เป็น ผู้ ปกครอง นาค เทวดา

ท้าว กุเวร เป็น เทพ ผู้ เป็น ใหญ่ ทาง ทิศ เหนือ บาง ครั้ง มีชื่อ ว่า 

ท้าว เวสสุวัณ ณ์  เป็น ผู้ ปก ครอง ยัก ข เทวดา 

สวรรค์ ชั้น จาตุ มหา ราชิ กา เป็น สวรรค์ ชั้น ต้น  ซึ่ง อยู่ ไม่ ไกล จาก 

ภูมิ มนุษย์ สวรรค์ ซึ่ง เป็น ภูมิ ของ เทพ นั้น สูง ขึ้นๆ  ตาม ระดับ ความ 

ประณีต ของ สวรรค์ 
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สวรรค์ ภูมิ ที่  ๒  คือ  ดาวดึงส์  อยู่ สูง กว่า สวรรค์ ชั้น จาตุ มหา 

ราช ิกา  ม ีพระอนิทร ์เปน็ จอม เทพ    ทกุ ทา่น คง ไดย้นิ ชือ่ สวน สวรรค ์

ใน ชั้น ดาว ดึงส์ บ่อยๆ   สวน สวรรค์ ใน ชั้น ดาวดึงส์ มี ๔ คือ  สวน 

นนัท วนั อยู ่ทาง ทศิ ตะวนั ออก  สวน จติรลดา วนั อยู ่ทาง ทศิ ตะวนั ตก  

สวน มิส สก วัน อยู่ ทาง ทิศ เหนือ  สวน ผา รุ สก วัน อยู่ ทาง ทิศ ใต้

สวรรค์ ภูมิ ที่ ๓ คือ ยา มา

อยู่ สูง กว่า สวรรค์ ชั้น ดาวดึงส์

สวรรค์ ภูมิ ที่ ๔ คือ ดุสิต

อยู่ สูง กว่า สวรรค์ ชั้น ยา มา

สวรรค์ ภูมิ ที่ ๕ คือ นิมมานรดี

อยู่ สูง กว่า สวรรค์ ชั้น ดุสิต

สวรรค์ ภูมิ ที่ ๖ คือ ปร นิม มิต วสวัตตี

อยู่ สูง กว่า สวรรค์ ชั้น นิมมานรดี

ใคร อยาก จะ อยู่ สวรรค์ ชั้น ไหน เมื่อ ไม่ใช่ พระ อรหันต์ ก็ ยัง ต้อง 

เกิด อีก แต่ จะ เกิด ที่ไหน คง ไม่ ถึง พรหม ภูมิ เพราะ การ ที่ จะ เกิด 

เป็น พรหม บุคคล ใน พรหม ภูมิ ได้ นั้น ต้อง เป็น ผล ของ ฌาน กุศล ที่ 

ไม่ เสื่อม ตาม ที่ กล่าว แล้ว  ฉะนั้น ก็ คงจะ เกิด ใน กาม ภูมิ ภูมิ ใด ภูมิ 

หนึ่ง แล้ว แต่ ว่า จะ เป็น อบายภูมิ หรือ สุคติ ภูมิ ตาม เหตุ คือ กรรม 

หนึ่ง ที่ ได้ กระทำ แล้ว ใน สังสารวัฏ ฏ์
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รู ปาว จร ภูมิ ซ่ึง เป็น ท่ี เกิด ของ รูป พรหม บุคคล มี ๑๖ ภูมิ คือ

ปฐมฌาน ภูมิ มี ๓ ภูมิ คือ

ปา ริ สัช ชา ภูมิ ๑ เป็น ที่ เกิด ของ ผู้ ที่ บรรลุ ปฐมฌาน กุศล จิต ที่ มี 

กำลัง อ่อน

ปุ โร หิต า ภูมิ ๑ เป็น ที่ เกิด ของ ผู้ ที่ บรรลุ ปฐมฌาน กุศล จิต ที่ มี 

กำลัง ปาน กลาง

มหา พรหมา ภูมิ ๑ เป็น ที่ เกิด ของ ผู้ ที่ บรรลุ ปฐมฌาน กุศล จิต ที่ 

มี กำลัง ประณีต

ทุติย ฌาน ภูมิ  มี ๓ ภูมิ  เป็น ที่ เกิด ของ ผู้ ที่ บรรลุ ทุติย ฌาน โดย 

จตุ กก นัย  หรือ ทุติย ฌาน  และ ตติย ฌาน โดย ปัญจก นัย คือ

ปริต ตา ภา ภูมิ ๑

อัป ปมาณา ภา ภูมิ ๑

อา ภัสสร า ภูมิ ๑

ตติย ฌาน ภูมิ  มี ๓ ภูมิ  เป็น ที่ เกิด ของ ผู้ ที่ บรรลุ ตติย ฌาน โดย 

จตุ กก นัย  หรือ จตุตถ ฌาน โดย ปัญจก นัย คือ

ปริต ต สุภา ภูมิ ๑

อัป ปมาณ สุภา ภูมิ ๑

สุภ กิณ หา ภูมิ ๑
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จตุตถ ฌาน ภูมิ  มี ๗ ภูมิ คือ

เวหัป ผลา ภูมิ ๑ เป็น ที่ เกิด ของ ผู้ ที่ บรรลุ จตุตถ ฌาน  โดย  

จตุ กก นัย  หรือ ปัญจม ฌาน โดย ปัญจก นัย

อสญั ญ สตั ตา ภมู ิ๑  เปน็ ที ่เกดิ ของ ผู ้ที ่บรรลุ ปญัจม ฌาน ที ่ม ีแต่ 

รูป ปฏิสนธิ  ไม่มี จิต เจตสิก เกิด เลย

อ วิ หา ภูมิ ๑

อตัป ปา ภูมิ ๑

สุทัส สา ภูมิ ๑

สุทัส สี ภูมิ ๑

อก นิฏฐา ภูมิ ๑

อรูป พรหม ภูมิ มี ๔ ภูมิ เป็น ภูมิ ที่ เกิด ของ ผู้ ที่ บรรลุ อรูป ฌาน 

(ปัญจม ฌาน ที่ เพิก รูป แล้ว มี อรูป เป็น อารมณ์) ตาม ลำดับ ขั้น คือ

อา กา สานั ญ จาย ตน ภูมิ ๑

วิญญาณั ญ จาย ตน ภูมิ ๑

อากิญจัญญาย ตน ภูมิ ๑

เนว สัญญา นา สัญญา ย ตน ภูมิ ๑

ใน อรูป พรหม  ๔  ภูมิ นี้  มี แต่ นาม ขันธ์  คือ  จิต และ เจตสิก   

ไม่มี รูป ใดๆ  เกิด เลย

สุทธาวาส ๕ ภูมิ เป็น ที่ เกิดของ 

พระ อนาคามี บุคคล ผู้ ได้ จตุตถ ฌาน 

โดยจตุ กก นัย  หรือ ปัญจม ฌาน โดย 

ปัญจก นัย



204  จิตตสังเขป

ใน อัง คุต ต รนิ กาย ติก นิบาต จุฬ นี สูตร พระ ผู้ มี พระ ภาค ได้ ทรง 

แสดง เรื่อง ของ โลก และ จักรวาล ไว้ ถึง แม้ว่า จะ ไม่ใช่ โดย ละเอียด 

อย่าง ที่ บาง ท่าน สงสัย ใคร่ รู้  แต่ ก็ แสดง ให้ เห็น พระ ปัญญา บารมี 

ของ พระ ผู้ มี พระ ภาค ผู้ทรง เป็น โลกวิทู  คือ  ผู้ทรง รู้ แจ้ง โลก ทั้ง สิ้น

อรรถ ของ จิต ประการ ที่ ๔ คือ อนึ่ง จิต แม้ ทุก ดวง ชื่อ ว่า   จิต 

เพราะ เป็น ธรรมชาติ วิจิตร ตาม สมควร โดย อำนาจ แห่ง สัมปยุต ต 

ธรรม (เจตสิก ที่ เกิด ร่วม ด้วย) ทำให้ จำแนก จิต ออก เป็น ประเภท 

ต่างๆ ได้ หลาย นัย เช่น โดย ชาติ ๔ ได้แก่ เป็น กุศล ๑ อกุศล 

๑ วิบาก ๑ กิริยา ๑ โดย ภูมิ ๔ คือ กา มาว จร จิต รู ปาว จร จิต  

อรูป าว จร จิต  โลกุ ตต รจิต

กา มาว จร จิต  มี ทั้ง ๔ ชาติ  คือ  เป็น อกุศล ก็ มี  เป็น กุศล 

 ก็ มี  เป็น วิบาก ก็ มี  เป็น กิริยา ก็ มี   นอกจาก กา มาว จร จิต แล้ว 

จิต ระดับ ที่ สูง กว่า นั้น ไม่ เป็น อกุศล  คือ  รู ปาว จร จิต ที่ เป็น อกุศล 

ไม่มี  อรูป าว จร จิต ที่ เป็น อกุศล ไม่มี  โลกุ ตต รจิต ที่ เป็น อกุศล ไม่มี 

(และ ที่ เป็น กิริยา ไม่มี)

ฉะนั้น รู ปาว จร จิต จึง มี ๓ ชาติ คือ กุศล วิบาก กิริยา  

รู ปาว จร กุศล จิต เป็น เหตุ ให้ รู ปาว จร วิบาก จิต  ทำ กิจ ปฏิสนธิ เป็น 

พรหม บุคคล ใน พรหม โลกภูมิ หนึ่ง ภูมิ ใด ใน รูป พรหม ๑๕ ภูมิ  และ 

 ร ูปาว จร ปญัจม ฌาน เปน็ ปจัจยั ให ้รปู ปฏสินธ ิเปน็ อสญั ญ สตั ตา พรหม 

บคุคล ใน อสญั ญ สตั ตา พรหม ภมู ิ๑ ภมู ิ รู ปาว จร กริยิา เปน็ กริยิา จติ 

ของ พระ อรหันต์ ขณะ ที่ เป็น รูป ฌาน จิต ขั้น ต่างๆ 
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อรูป าว จร จิต ก็ มี ๓ ชาติ คือ กุศล วิบาก กิริยา โดย นัย 

เดียวกัน

รู ปาว จร จิต และ อรูป าว จร จิตเป็น มหัคคต จิต  ข้อความ ใน 

อัฏฐ สาลินี   จิต ตุป ปาท กัณฑ์  อธิบาย ความ หมาย ของ “มหัคค ตะ” 

ว่า ชื่อ ว่า  มหคฺคต  เพราะ ถึง ความ เป็น สภาวะ อัน ใหญ่ เพราะ 

สามารถ ข่ม กิเลส ได้  เพราะ มี ผล ไพบูลย์

กิเลส เป็น สิ่ง ที่ ข่ม ไม่ ได้ ง่าย เพราะ พอ เห็น ก็ เกิด พอใจ หรือ ไม่ 
พอใจ แต่ ใน ขณะ ที่ จิต เป็น อัป ปนา สมาธิ เป็น ฌาน จิต นั้น จิต สงบ 
แนบ แน่น ใน อารมณ์ ทาง มโน ทวาร  ไม่ เห็น  ไม่ ได้ยิน  ไม่ ได้ กลิ่น  
ไม่รู้ รส  ไม่รู้ โผฏฐัพพะ   ขณะ ที่ เป็น ฌาน จิต   ไม่ ว่า จะ เป็น ระยะ 
เวลา นาน เท่าไร ก็ตาม  ภวังคจิต จะ ไม่ เกิด คั่น แทรก เลย  ไม่ 
เหมือน กับ เวลา ที่ เป็น กา มาว จร จิต   ซึ่ง เป็น ขณะ ที่ เล็ก น้อย 
และ สั้น มาก เป็น ปริต ต ธรรม  เพราะ เห็น ชั่ว วา ระ สั้นๆ ได้ยิน 
ชั่ว วา ระ สั้นๆ  คิด นึก ชั่ว วา ระ สั้นๆ  ขณะ ที่ เป็น กา มาว จร จิต นั้นรู้ 
อา รมณ์ หนึ่งๆ ชั่ว วาระ ที่ สั้น จริงๆ  เมื่อ จักขุ ทวาร วิถี จิต เกิด ขึ้น รู้  
รู ปา รมณ์  คือ  สิ่ง ที่ ปรากฏ ทาง ตา ดับ ไป   ภวังคจิต ก็ ต้อง เกิด ต่อ 
ทันที ก่อน ที่ มโน ทวาร วิถี จิต จะ รับ รู้ สิ่ง ที่ ปรากฏ ทาง ตา ต่อ จาก จักข ุ
ทวาร วถิ ีจติ    กา มาว จร ธรรม  คอื  รปู  เสยีง  กลิน่  รส  โผฏฐพัพะ  
และ จิต ที่ รู้ รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ จึง เป็น ปริต ต ธรรม  
แต่ มหัคคต จิต ซึ่ง ได้แก่  รู ปาว จร จิต   และ อรูป าว จร จิต นั้น   ถึง 
ความ เป็น สภาวะ อัน ใหญ่ เพราะ สามารถ ข่ม กิเลส ได้ จึง เป็น 
มหัคคต จิต
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ขณะ ที่ เป็น อัป ปนา สมาธิ  คือ  ฌาน จิต เกิด ดับ สืบ ต่อ กัน นั้น  

ไม่ เห็น  ไม่ ได้ยิน  ไม่ ได้ กลิ่น  ไม่ ลิ้ม รส  ไม่รู้ โผฏฐัพพะ  ทาง ตา 

ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง กาย  และ ไม่ คิด นึก เรื่อง รูป  เสียง 

กลิ่น  รส  โผฏฐัพ พะ ใดๆ เลย  จึง ชื่อ ว่า สามารถ ข่ม กิเลส    แต่ 

เมือ่ ฌาน จติ ดบั หมด แลว้  กา มาว จร จติ ก ็เกดิ ตอ่    เมือ่ วถิ ีจติ เกดิ ขึน้ 

ทาง ทวาร ตา่งๆ  อกศุล ชวน วถิ ีก ็เกดิ ได ้ถา้ ไมใ่ช่ กศุล  เพราะ เมือ่ ยงั 

ไม่ ได้ ดับ กิเลสเป็น สมุจ เฉท  เมื่อ เห็น แล้ว อกุศล จิต ก็ เกิด ขึ้น  เมื่อ 

ไดย้นิ แลว้ อกศุล จติ ก ็เกดิ  เมือ่ กาย กระทบ สมัผสั แลว้ อกศุล จติ ก ็เกดิ 

มี ใคร รู้ บ้าง ว่า อกุศล จิต เกิด อยู่เรื่อยๆ  เมื่อ ไม่รู้ ก็ ไม่ ได้ ข่ม   และ ไม่ 

ได้ อบรม เจริญ หนทาง ที่ จะ ดับ กิเลส

ก่อน การ ตรัสรู้ ของ พระ ผู้ มี พระ ภาค อร หัน ต สัมมา สัม พุทธ เจ้า  

ผู้ ที่ เห็น โทษ ของ อกุศล จิต ซึ่ง เกิด สืบ ต่อ จาก เห็น ได้ยิน ได้ กลิ่น  

ลิ้ม รส  รู้ โผฏฐัพพะ  ก็ได้ พยายาม หา ทาง ที่ จะ ข่ม กิเลส  และ รู้ ว่า 

ทาง เดียว ที่ จะ ข่ม กิเลส ได้  คือ  ต้อง ไม่ เห็น  ไม่ ได้ยิน  ไม่ ได้ กลิ่น  

ไม่รู้ รส  และ ไม่รู้ โผฏฐัพพะ  เพราะ ถ้า เห็น  ได้ยิน  ได้ กลิ่น  รู้ รส 

และ รู้ โผฏฐัพพะ ก็ กั้น กิเลส ไม่ ได้    เมื่อ รู้ อย่าง นี้ จึง อบรม เจริญ 

กุศล จิต ที่ ทำให้ สงบ จาก โลภ ะ  โทสะ  โมหะ  จนถึง อัป ปนา สมาธิ  

ซึ่ง ไม่ เห็น ไม่ ได้ยิน  ไม่ ได้ กลิ่น  ไม่รู้ รส  ไม่รู้ สิ่ง ที่ กระทบ สัมผัส 

ใดๆ  นอกจาก อารมณ์ ที่ ทำให้ จิต เป็น กุศล  สงบ มั่นคง แนบ แน่น 

ทาง ใจ เพียง อารมณ์ เดียว เท่านั้น  อัป ปนา สมาธิ ซึ่ง เป็น ฌาน จิต 

นั้น ไม่ใช่ หนทาง ที่ จะ ดับ กิเลส  เพราะ เมื่อ ฌาน จิต ไม่ เกิด  กิเลส 
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ก็ เกิด  ชั่ว ขณะ ที่ เป็น รู ปาว จร จิต และ อรูป าว จร จิต นั้น เป็น สภาวะ 

อัน ใหญ่ เป็น มหัคค ตะ เพราะ ข่ม กิเลส ได้ โดย ไม่ เห็น ไม่ ได้ยิน  

ไม ่ได ้กลิน่  ไมรู่ ้รส  ไมรู่ ้สิง่ ที ่กระทบ สมัผสั  ไม ่เหมอืน พระ อนาคาม ี

บุคคล   ซึ่ง เห็น แต่ ดับ ความ ยินดี พอใจ ใน รูป  ได้ยิน แต่ ดับ ความ 

ยินดี พอใจ ใน เสียง  ได้ กลิ่น แต่ ดับ ความ ยินดี พอใจ ใน กลิ่น  ลิ้ม รส 

แต่ ดับ ความ ยินดี พอใจ ใน รส  กระทบ สัมผัส แต่ ดับ ความ ยินดี พอใจ 

ใน เย็น  ร้อน  อ่อน  แข็ง  ตึง ไหว ที่ ปรากฏ  ฉะนั้น  จิต จึง ต่าง กัน 

เป็น ๔ ภูมิ คือ ๔ ระดับ ขั้น 

รู ปาว จร จิต และ อรูป าว จร จิต มี  ๓  ชาติ  คือ   กุศล ๑ 

วิบาก ๑  กิริยา ๑

โลกุ ตต รจิต มี ๒ ชาติ  คือ  เป็น โลกุ ตต รกุศล ประเภท ๑ 

เป็น โลกุ ตตรวิบาก ประเภท ๑  ไม่ มี โลกุ ตต รกิ ริ ยา จิต  โลกุ ตต ร 

จิต มี ๘ ดวง  คือ

โสต า ปัตติ มัค ค จิตเป็น โลกุ ตต รกุศล

โสต า ปัตติ ผล จิต เป็น โลกุ ตต รวิ บาก

สก ทา คา มิ มัค ค จิต เป็น โลกุ ตต รกุศล

สก ทา คา มิ ผล จิต เป็น โลกุ ตต รวิ บาก

อ นาคา มิ มัค ค จิต เป็น โลกุ ตต รกุศล

อ นาคา มิ ผล จิต เป็น โลกุ ตต รวิ บาก
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อร หัต ตมัคค จิต เป็น โลกุ ตต รกุศล

อร หัต ต ผล จิต เป็น โลกุ ตต รวิ บาก

โลก ุตต รกศุล จติ  เปน็ ปจัจยั ให ้โลก ุตต รว ิบาก จติ เกดิ สบื ตอ่ ทนัท ี

ไม่มี จิต อื่น เกิด คั่น ได้ เลย  กุศล อื่น ทั้งหมด ไม่ สามารถ ที่ จะ ให้ ผล 

ทันที  คือ  ไม่ ทำให้ วิบาก จิต เกิด สืบ ต่อ จาก กุศล จิต ได้ ทันที  แต่  

โลกุ ตต รกุศล เป็น ปัจจัย ให้ โลกุ ตต รวิ บาก เกิด สืบ ต่อ ทันที โดย ไม่มี 

จิต อื่น คั่น   ระ หวา่ง โลก ุตต รกศุล จติ ซึง่ เปน็ เหต ุ  และโลกุ ตต รว ิบาก 

จติ ซึง่ เปน็ ผล เลย   ทนัท ีที ่โสต า ปตัต ิมคั ค จติ ซึง่ เปน็ โลก ุตต รกศุ ลดบั 

โสต า ปัตติ ผล จิต ซึ่ง เป็น โลกุ ตต รวิ บาก จิต ก็ เกิด สืบ ต่อ ทันที    ทันที 

ที่ สก ทา คา มิ มัค ค จิต ซึ่ง เป็น โลกุ ตต รกุศ ลดับ  สก ทา คา มิ ผล จิต ซึ่ง 

เป็น โลกุ ตต รวิ บาก จิต ก็ เกิด สืบ ต่อ ทันที    ทัน ทีที่ อ นาคา มิ มัค ค จิต 

ซึ่ง เป็น โลกุ ตต รกุศ ลดับ  อ นาคา มิ ผล จิต ซึ่ง เป็น โลกุ ตต รวิ บาก จิต 

ก็ เกิด สืบ ต่อ ทันที    ทัน ทีอร หัต ตมัคค จิต ซึ่ง เป็นโลกุ ตต รกุศ ลดับ   

อร หัต ต ผล จิต ซึ่ง เป็น โลกุ ตต รวิ บาก จิต ก็ เกิด สืบ ต่อ ทันที

ฉะนั้น โลกุ ตต รวิ บาก จิต ทั้ง ๔ จึง ไม่ ได้ ทำ ปฏิสนธิ กิจ   ภวังค กิจ 

และจตุ ิกจิ  ไม ่เห มอื น โลก ิยกศุล วบิาก และ อกศุล วบิาก  เมือ่ โลก ุตต ร 

กุศล จิต ดับ โลกุ ตต รวิ บาก จิต ก็ เกิด ขึ้น มี นิพพาน เป็น อารมณ์ ต่อ 

จาก โลกุ ตต รกุศล ทันที  ฉะนั้น ผล จิต ซึ่ง เป็น โลกุ ตต รวิ บาก จิต นั้น 

จึง เป็น ชวน วิถี จิต เช่น เดียว กับโลกุ ตต รกุศล จิต ผล จิต เป็น วิบาก 

จิต ประเภท เดียว เท่านั้น ที่ เป็น ชวน วิถี จิต ทำ ชวน กิจ และ มี 
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นิพพาน เป็น อารมณ์   โลกุ ตต รกุศล จิต เกิด ขึ้น เพียง ขณะ เดียว 

ใน สงัสารวฏั ฏ ์ โดย ดบั กเิลส เปน็ สมจุ เฉท ตาม ขัน้ ของ โลก ุตต รกศุล  

จิ ตนั้นๆ แต่ โลกุ ตต รวิ บาก จิต ที่ เกิด ต่อ จาก โลกุ ตต รกุศล จิต นั้น  

เกิด ดับ สืบ ต่อ กัน โดย มี นิพพาน เป็น อารมณ์ อีก ๒ หรือ ๓ ขณะ  

ตาม ประเภท ของ บุคคล

พระ โสดาบัน บุคคล ยัง เกิด อีก อย่าง มาก ไม่ เกิน ๗ ชาติ แต่ 

ปฏิสนธิ จิต ของ พระ โสดาบัน ไม่ ใช่ โสต า ปัตติ ผล จิตทำ กิจ ปฏิสนธิ 

แล้ว แต่ ว่า พระ โสดาบัน บุคคล นั้น จะ เกิด ใน ภูมิ ใด วิบาก จิต ระดับ 

ภู มิ นั้นๆ ก็ ทำ กิจ ปฏิสนธิ ใน ภูมิ นั้น  คือ  ถ้า พระ โสดาบัน บุคคล นั้น 

เกิด ใน สวรรค์ กา มาว จร วิบาก จิต ก็ ทำ กิจ ปฏิสนธิ  ถ้า พระ โสดาบัน 

บุคคล นั้น เกิด ใน พรหม ภูมิ ใด  รู ปาว จร วิบาก จิต   หรืออรูป าว จร 

วิบาก จิต ก็ ทำ กิจ ปฏิสนธิ ใน ภู มิ นั้นๆ 

ฉะนั้น คำ ว่า  ภูมิ  มี ๒ ความ หมาย  คือ  หมาย ถึงระดับ ขั้น 

ของ จิต ๑  และ หมาย ถึง ภูมิ ซึ่ง เป็น ที่ เกิด ของ สัตวโลก ๑

ภูมิ ซึ่ง เป็น ระดับ ขั้น ของ จิต มี ๔ ภูมิ คือ

กา มาว จร จิต ๑

รู ปาว จร จิต ๑

อรูป าว จร จิต ๑

โลกุ ตต รจิต ๑
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ภมู ิซึง่ เปน็ ที ่เกดิ ของ สตัวโลก  หมาย ถงึ  โอกาส โลก ซึง่ เปน็ สถาน 

ที่ เกิด ของ สัตวโลก  มี ๓๑  ภูมิ ตาม ระดับ ขั้น ของ จิต  คือ 

กาม ภูมิ  ๑๑ ภูมิ

รูป พรหม ภูมิ ๑๖ ภูมิ

อรูป พรหม ภูมิ ๔ ภูมิ



จิตตสังเขป  211

คำถาม ทบทวน

๑. กิเลส กาม และ วัตถุ กาม ต่าง กัน อย่างไร

๒. ปริต ต ธรรม คือ อะไร

๓. พระพุทธเจ้า มี กา มาว จร จิต ไหม

๔. คำ ว่า ภูมิ หมาย ถึง อะไร บ้าง

๕. สุทธาวาส ภูมิ คือ อะไร  ใคร เกิด ใน สุทธาวาส ภูมิ ได้

๖. รู ปาว จร จิต  อรูป าว จร จิต มี กี่ ชาติ

๗. โลกุ ตต รจิต มี กี่ ชาติ

๘. มหัคคต จิต ได้แก่ จิต อะไร

๙. โลกุ ตต รจิต เป็น วิถี จิต อะไร

๑๐. โลกุ ตต รวิ บาก จิต ทำ กิจ อะไร
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บท ที่  ๑๐

จิต ต่าง กัน โดย สัมปยุต ต ธรรม คือ เจตสิก ที่ เกิด ร่วม ด้วย จึง 

จำแนก จิต โดย นัย ของ เวทนา เภท คือ โดย ประเภท ของ เวทนา 

เจตสิก ที่ เกิด ร่วม ด้วย ต่าง กัน คือ

โสม นสฺส สหคตํ จิต เกิด ร่วม กับ โสมนัส  เวทนา เจตสิก  

(ความ รู้สึก ดีใจ)

โท มนสฺส สหคตํ จิต เกิด ร่วม กับ โท มนัส เวทนา เจตสิก  

(ความ รู้สึก เสียใจ)

อุ เปกฺ ขา สหคตํ จิต เกิด ร่วม กับ อุเบกขา เวทนา เจตสิก 

(ความ รู้สึก ไม่ สุข ไม่ ทุกข์)

สุข สหคตํ จิต เกิด ร่วม กับ สุข เวทนา เจตสิก  

(ความ รู้สึก เป็นสุข ทาง กาย)

ทุกฺ ข สหคตํ จิต เกิด ร่วม กับ ทุกขเวทนา เจตสิก  

(ความ รู้สึก เป็น ทุกข์ ทาง กาย)

ขณะ ใด ที่ จิต เกิด ขึ้น ขณะ นั้น ต้อง มี เวทนา เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย 

ทุก ครั้ง  ฉะนั้น เวทนา เจตสิก ดวง หนึ่ง เกิด กับ จิต ดวง หนึ่ง  แล้ว 

แต ่วา่ จะ เปน็ เวทนา เจตสกิ ประเภท ใด    จติ เปน็ ใหญ ่เปน็ ประธาน ใน 

การ รู้ แจ้ง ลักษณะ ต่างๆ ของ อารมณ์  แต่ เวทนา เจตสิก เป็น สภาพ 
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ธรรม ที่ รู้สึก ดีใจ หรือ เสียใจ  สุข หรือ ทุกข์  หรือ เฉยๆ ใน ขณะ ที่ รู้ 

อารมณ์

เมื่อ จิต ต่าง กัน โดย ชาติ  คือ  เป็น กุศล  เป็น อกุศล  เป็น 

วิบาก เป็น กิริยา  เจตสิก ที่ เกิด กับ จิต ใด ก็ ต้อง เป็น ชาติ เดียว กับ 

จิต นั้น  อกุศล เจตสิก จะ เกิด กับ กุศล จิต  วิบาก จิต   และ กิริยา จิต 

ไม่ ได้    กุศล เจตสิก จะ เกิด กับ อกุศล จิต  วิบาก จิต   และ กิริยา จิต 

ไม่ ได้  วิบาก เจตสิก ก็ เกิด กับ อกุศล จิต  กุศล จิต   และ กิริยา จิต ไม่ ได้  

ฉะนั้น เวทนา เจตสิก จึง ต่าง กัน   เป็น กุศล  อกุศล  วิบาก  กิริยา 

เช่น เดียว กับ เจต สิ กอื่นๆ ด้วย    แต่ ถ้า พระ ผู้ มี พระ ภาค ไม่ ได้ ทรง 

แสดง ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม แต่ละ ประเภท ไว้ โดย ละเอียด  ก็ จะ 

มี ผู้ เข้าใจ ผิด ใน ลักษณะ ของ เวทนา เจตสิก  เช่น  ทุกขเวทนา ทาง 

กาย   ซึ่ง เป็น ความ รู้สึก ไม่ สบาย  ปวด เจ็บ นั้น   เกิด ร่วม กับ กาย 

วิญญาณ ซึ่ง เป็น จิต ที่ รู้ สิ่ง ที่ กระทบ สัมผัส กาย ที่ เกิด ขึ้น ชั่ว ขณะ จิต 

เดียว  ไม่ใช่ ขณะ ที่ รู้สึก โทมนัส   ไม่ แช่ม ชื่น เมื่อ กระทบ กับ อารมณ์ 

ที่ ไม่ น่า พอใจ ทาง กาย แลว้    เมือ่ จติ แตล่ะ ขณะ ตา่ง กนั โดย ละเอยีด 

ตาม เวทนา เจตสิก ที่ เกิด ร่วม กับ จิต แต่ละ ขณะ  พระ ผู้ มี พระ ภาค จึง 

ได้ ทรง แสดง ไว้ โดย ละเอียด ว่า  จิต ที่ เป็น อกุศล แต่ละ ประเภท นั้น มี 

เวทนา อะไร เกดิ รว่ม ดว้ย   จติ ที ่เปน็ วบิาก แตล่ะ ประเภท นัน้ ม ีเวทนา 

อะไร เกิด ร่วม ด้วย  จิต ที่ เป็น กิริยา แต่ละ ประเภท นั้น มี เวทนา อะไร 

เกิด ร่วม ด้วย
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ชั่ว ขณะ ที่ รู้สึก เจ็บ นั้น เป็น ทุกขเวทนา ทาง กาย   เป็น อกุศล 

วิบาก  แต่ ขณะ ที่ ไม่ พอใจ  เดือด ร้อน กังวล เพราะ ทุกขเวทนา 

นั้น ไม่ใช่ วิบาก ขณะ นั้น อกุศล เวทนา เกิด กับ อกุศล จิต จึง ไม่ 

สบายใจ

การ ศึกษา พระ อภิธรรม โดย ละเอียด ทำให้ เข้าใจ สภาพ ของ 

เวทนา เจตสิก ซึ่ง เกิด กับ จิต ได้ ถูก ต้อง  มิ ฉะนั้น ก็ จะ พอใจ  หลง ติด 

ใน โสมนัส เวทนา  ใน สุข เวทนา  หรือ ใน อุเบกขา เวทนา   โดย ไม่รู้ 

ว่า เวทนา ขณะ ใด เป็น กุศล  ขณะ ใด เป็น อกุศล  ขณะ ใด เป็น วิบาก  

ขณะ ใด เป็น กิริยา

ใน อัง คุต ต รนิ กาย  เอก นิบาต  ทุ ติย ปัณณาส ก์  สนิมิ ตต วรรค ที่ 

๓  ข้อ ๓๒๘  มี ข้อความ ว่า  ดูกร ภิกษุ ทั้ง หลาย ธรรม ที่ เป็น บาป 

อกุศล  มี เวทนา จึง เกิด ขึ้น  ไม่มี เวทนา ไม่ เกิด ขึ้น  เพราะ ละ เวทนา 

นั้น  ธรรม ที่ เป็น บาป อกุศล เหล่า นั้น จึง ไม่มี ด้วย ประการ  ดังนี้ ฯ

(ข้อ อื่นๆ  กล่าว ถึง สัญญา เจตสิก ซึ่ง เป็น สัญญา ขันธ์  เจต สิ ก 

อื่นๆ  ซึ่ง เป็น สังขาร ขันธ์  และ จิต ซึ่ง เป็น วิญญาณ ขันธ์)

แสดง ว่าเวทนา เจตสิก ซึ่ง เป็น ความ รู้สึก นั้น  เป็น ที่ ตั้ง แห่ง ความ 

ยึด มั่น อย่าง เหนียว แน่น  เมื่อ ไม่รู้ ความ จริง ของ เวทนา เจตสิก   ก็ 

ไม่ สามารถ ละ ความ รู้สึก ว่า เป็น เรา ได้

การ รู ้สภาพ ของ เวทนา เจตสกิ จะ เกือ้กลู ให ้สต ิเริม่ ระลกึ รู ้ลกัษณะ 

ของ เวทนา ได้ มิ ฉะนั้น ก็ จะ ไม่ ระลึก ได้ เลย ว่า ใน วัน หนึ่งๆ นั้น มี 
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เวทนา  เช่น เดียว กับ ใน วัน หนึ่งๆ  ก็ มี แต่ สภาพ ที่ ปรากฏ ทาง ตา  

ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง กาย  ทาง ใจ  เพราะ จิต เกิด ขึ้นรู้ 

สภาพ ธร รม นั้นๆ   แต่ ลอง คิด ดู ว่า ถ้า เห็น แล้ว ไม่มี ความ รู้สึก อะไร 

เลย ก็ ไม่ เดือด ร้อน  ถ้า ได้ยินแล้ว ไม่รู้ สึก อะไร เลย ก็ ไม่ เดือด ร้อน อีก 

เหมือน กัน  เมื่อ ได้ กลิ่น  ลิ้ม รส  รู้ โผฎฐัพ พะ  แล้ว ไม่รู้ สึก อะไร 

เลย ก็ ไม่ เดือด ร้อน  ก็ ย่อม ไม่มี บาป อกุศล กร รม ใดๆ  ทั้ง สิ้น  แต่ 

เมื่อ มี ความ รู้สึก เกิด ขึ้น   จึง ติด และ ยึด มั่น ใน ความ รู้สึก  และ อยาก 

ได้ สิ่ง ที่ ทำให้ รู้สึก ดีใจ เป็นสุข   ทำให้ อกุศล ธรรม ทั้ง หลาย เกิด ขึ้น 

บ่อยๆ  เนืองๆ โดย ไม่รู้ ตัว    ธรรม ทั้ง หลาย เป็น อนัตตา  ไม่มี 

ใคร สามารถ ยับยั้ง ไม่ ให้ เวทนา เจตสิก เกิด ขึ้น  ไม่ ว่า จิต เกิด ขึ้น 

ขณะ ใด   ก็ จะ ต้อง มี เวทนา เจตสิก ที่ รู้สึก ใน อารมณ์ ขณะ นั้น  ขณะ 

นี้ เวทนา เจตสิก ย่อม จะ เป็น อย่าง หนึ่ง อย่าง ใด  คือ  อุเบกขา เวทนา   

สขุ เวทนา  ทกุขเวทนา  โสมนสั เวทนา  โทมนสั เวทนา    การ ศกึษา 

ธรรม ไม่ใช่ เพียง เพื่อ ให้ รู้ จำนวน หรือ รู้ ชื่อ  แต่ เพื่อ ให้ รู้ ลักษณะ ของ 

ความ รูส้กึ ซึง่ กำลงั ม ี ซึง่ ถา้ สต ิไม ่เกดิ ระลกึ รู ้ลกัษณะ ของ ความ รูส้กึ 

ที่ กำลัง มี ใน ขณะ นี้  แม้ ความ รู้สึก นั้น มี จริง เกิด ขึ้น แต่ ก็ ดับ ไป แล้ว 

เมือ่ ไมรู่ ้ลกัษณะ ทีแ่ท ้จรงิ ของ ความ รูส้กึ   ก ็ยอ่ม จะ ยดึถอื ความ รูส้กึ 

ว่า เป็น เรา ซึ่ง เป็นสุข  เป็น ทุกข์  ดีใจ  เสียใจ  หรือ เฉยๆ 

ฉะนั้น ตราบ ใด ที่ สติ ไม่ เกิด ขึ้น ระลึก รู้ ลักษณะ ของ ความ รู้สึก 

ย่อมไม่มี ทาง ท่ี จะ ละ การ ยึดถือ สภาพ ธรรม ว่า เป็น สัตว์  บุคคล  ตัว ตน 

เพราะ ทุก คน ยึด มั่น ใน ความ รู้สึก ว่า เป็น สิ่ง สำคัญ ใน ชีวิต ทุก คน 
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ต้องการ ความ รู้สึก ที่ เป็นสุข ไม่มี ใคร ต้องการ ความ รู้สึก เป็น ทุกข์ 

ฉะนั้น  ไม่ ว่า จะ มี ทาง ใด ที่ จะ ให้ เกิดสุข เวทนา หรือ โสมนัส เวทนา  

ก ็ยอ่ม จะ พยายาม ขวนขวาย ให ้เกดิ ความ รูส้กึ นัน้ โดย ไมรู่ ้วา่ ขณะ นัน้ 

เป็นการ ติด เป็น ความ พอใจ ยึด มั่น ใน ความ รู้สึก ซึ่ง เกิด ขึ้น เพราะ 

เหตุ ปจัจยั แลว้ ก ็ดบั ไป    เมือ่ ความ รูส้กึ เปน็ สิง่ สำคญั ที ่ทกุ คน ยดึถอื 

พระ ผู้ มี พระ ภาค จึง ได้ ทรง แสดง เวทนา เจตสิก ๑ ดวง เป็น เวทนา 

ขันธ์ เพราะ เป็น สภาพ ธรรม ซึ่ง เป็น ที่ ยึด มั่น ว่า เป็น ตัว ตน  สัตว์  

บุคคล  อย่าง สำคัญ ชนิด หนึ่ง    การ ที่ สติ จะ เกิด ขึ้น ระลึก รู้ ลักษณะ 

ของ สภาพ ธรรม ที ่ม ีจรงิ ที ่เกดิ ขึน้ ปรากฏ นัน้  จะ ตอ้ง อาศยั การ ศกึษา 

การ ฟัง เรื่อง ของ สภาพ ธรรม ให้ ละเอียด ยิ่ง ขึ้น  และ พิจารณาพิสูจน์ 

สภาพ ธรรม ที่ มี จริง นั้น ใน ชีวิต ประจำ วัน ด้วย

เวทนา เจตสิก มี ๔ ชาติ คือ เวทนา ที่ เป็น กุศล ๑ เวทนา ที่ เป็น 

อกุศล ๑  เวทนา ที่ เป็น วิบาก ๑  เวทนา ที่ เป็น กิริยา ๑  เวทนา เป็น 

สังขต ธรรม เกิด ขึ้น เพราะ เหตุ ปัจจัย ปรุง แต่ง  เวทนา ที่ เป็น วิบาก 

ยอ่ม เกดิ ขึน้ เพราะ กรรม เปน็ ปจัจยั  เวทนา ที ่เปน็ กศุล  อกศุล  กริยิา 

ไมใ่ช ่วบิาก จงึ ไม ่ได ้เกดิ ขึน้ เพราะ กรรม เปน็ ปจัจยั  แต ่ก ็จะ ตอ้ง เกดิ 

เพราะ ปัจจัย อื่น โดย นัย ของ เวทนา ๕ นั้น   สุข เวทนา ทาง กาย 

และ ทุกขเวทนา ทาง กาย เป็น ชาติ วิบาก  เป็น ผล ของ กรรม  เวทนา 

เจตสกิ ที ่เปน็ วบิาก นัน้   ม ีกรรม ที ่ได ้กระทำ แลว้ เปน็ ปจัจยั ให ้เกดิ ขึน้ 

รู้สึก อารมณ์ ที่ กระทบ ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ ตาม ประเภท 

ของวิ บา กนั้นๆ 
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ขณะ เห็นจักข ุวิญญาณ เป็น วิบาก จิต เกิด ร่วม กับ อุเบกขา เวทนา 

ซึ่ง เป็น วิบาก เจตสิก และ วิบาก เจต สิ กอื่นๆ โสต วิญญาณ ฆาน 

วิญญาณ และ ชิวหา วิญญาณ ก็ โดย นัย เดียวกัน  แต่ กาย วิญญาณ 

อกุศล วิบาก ซึ่ง รู้ แจ้ง ลักษณะ ต่างๆ ของ โผฎฐัพ พา รมณ์ที่ กระทบ 

สมัผสั กาย นัน้ เกดิ รว่ม กบั ทกุขเวทนา  และ กาย วญิญาณ กศุล วบิาก 

เกิด ร่วม กับ สุข เวทนา    ไม่มี ใคร สามารถ เปลี่ยนแปลง เวทนา ที่ 

เกิด กับ จิต ประเภท ต่างๆ ได้   กาย วิญญาณ เกิด ขึ้น เพราะ กรรม 

เป็น ปัจจัย  เมื่อ กาย ปสาท รูป กระทบ กับ มหาภูต รูป  (เย็น  ร้อน  

อ่อน แข็ง  ตึง  ไหว)  ที่ เป็น อิฎฐา รมณ์  สุข เวทนา ก็ เกิด  เมื่อ กาย  

ปสาท รูป กระทบ กับ มหาภูต รูป ที่ เป็น อ นิฎฐา รมณ์  ทุกขเวทนา ก็ 

เกิด  ความ รู้สึก ที่ เกิด ขึ้น   ปรากฏ ที่ กาย เป็น ทุกขเวทนา   หรือ  

สขุ เวทนา เทา่นัน้  จะ เปน็ อเุบกขา เวทนา  หรอื โสมนสั เวทนา  หรอื 

โทมนสั เวทนา ไม ่ได ้เลย  ตอ้ง แยก เวทนา ทาง กาย และ ทาง ใจ   ขณะ 

ที่ เป็น กาย วิญญาณ  สุข เวทนา   หรือ ทุกขเวทนา   เป็น ชาติ วิบาก  

เป็น ผล ของ อดีต กรรม  แต่ ขณะ ที่ เดือด ร้อน เป็น ห่วง กังวล นั้น เป็น 

ความ รู้สึก ไม่ สบายใจ  ขณะ นั้น จึง ไม่ใช่ ผล ของ อดีต กรรม  แต่ เป็น 

ผล ของ การ สะสม ของ อกุศล ธรรม  จึง เกิด ความ รู้สึก ไม่ สบายใจ  

ไม่ แช่ม ชื่น

นอกจาก ทุกขเวทนา และ สุข เวทนา ซึ่ง เป็น ชาติ วิบาก อย่าง 

เดยีว เทา่นัน้  และ โทมนสั เวทนา ซึง่ เปน็ ชาต ิอกศุล อยา่ง เดยีว 

เท่านั้น   เวทนา อื่น  คือ  โสมนัส เวทนา   และ อุเบกขา เวทนา 
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นั้น  เป็น กุศล ก็ได้  เป็น อกุศล ก็ได้  เป็น วิบาก ก็ได้  เป็น 

กิริยา ก็ได้ นี่ เป็น ความ ต่าง กัน ซึ่ง แสดง ให้ เห็น ว่า สภาพ ธรรม  

ทั้ง หลาย ย่อม เกิด ขึ้น ตาม เหตุ ปัจจัย

เคย ระลึก รู้ ลักษณะ ของ เวทนา บ้าง หรือ ยัง ขณะ นี้ เวทนา กำลัง 

เกิด ข้ึน และ กำลัง ดับ ไป  บาง ท่าน อาจ จะ เร่ิม ระลึก รู้ ลักษณะ ของ รูป 

ที่ กำลัง ปรากฏ ทาง ตา  ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง กาย   บาง 

ทา่น อาจ จะ เริม่ ระลกึ รู ้ลกัษณะ ของ นามธรรม ซึง่ เปน็ สภาพ รู ้ใน ขณะ 

กำลัง เห็น  ได้ยิน  ได้ กลิ่น  ลิ้ม รส  รู้ โผฎฐัพ พะ   และ นึกคิด  แต่ 

นั่น ไม่ พอ เพราะ สติ จะ ต้อง ระลึก รู้ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ที่ มี จริง  

ที่ กำลัง ปรากฏ ทั้ง ๕ ขันธ์  คือ  ทั้ง รูป ขันธ์  เวทนา ขันธ์  สัญญา 

ขันธ์  สังขาร ขันธ์  และ วิญญาณ ขันธ์   เมื่อ สติ ยัง ไม่ ระลึก รู้ ลักษณะ 

ของ สภาพ ธรรม เหล่า นี้ จริงๆ  ก็ ไม่ สามารถ ดับ กิเลส ได้  เพราะ 

กิเลส ไม่ใช่ สิ่ง ซึ่ง จะ ดับ ได้ ด้วย ความ ไม่รู้ หรือ โดย ไม่มี สติ   ไม่ ระลึก 

รู้ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ที่ กำลัง ปรากฏ จน ทั่ว จริงๆ

ขณะ ที่ กำลัง หลับ มี เวทนา เจตสิก ไหม  ธรรม เป็น เรื่อง ที่ น่า คิด  

น่า พิจารณา เพราะ ยิ่ง คิด ยิ่ง พิจารณา ก็ ยิ่ง ทำให้ เข้าใจ ธรรม แจ่ม 

แจ้ง ขึ้น  ฉะนั้น  จึง น่า คิด พิจารณา ว่า ใน ขณะ ที่ กำลัง หลับ นั้น มี 

ความ รู้สึก ไหม   ขณะ ที่ กำลัง นอน หลับ สนิท  ไม่รู้ อารมณ์ ของ โลก 

นี ้เลย   ไม ่วา่ จะ เปน็ ทาง ตา  ทาง ห ู ทาง จมกู  ทาง ลิน้  ทาง กาย  ทาง 

ใจ ไม่ ได้ นึกคิด  ไม่ ได้ ฝัน  แต่ เมื่อ ยัง ไม่ใช่ ผู้ ที่ สิ้น ชีวิต ก็ ย่อม จะ ต้อง 

ม ีจติ เกดิ ดบั เปน็ ภวงัคจติ  ดำรง ภพ ชาต ิความ เปน็ บคุคล นัน้ จนกวา่ 
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จะ ตื่น ขึ้น   แล้ว จึง จะ เห็น โลก นี้ ต่อ ไป อีก จนกว่า จะ ถึง เวลา หลับ อีก  

ขณะ หลบั สนทิ นัน้ ไมรู่ ้อะไร ใน โลก นี ้เลย สกั อยา่ง เดยีว  ไม ่วา่ จะ เปน็ 

ทาง ตา  ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง กาย  ทาง ใจ  ที่ เคย เห็น  

เคย ได้ยิน เคย ชอบ เคย คิด นึกถึง   ใน ขณะ ที่นอน หลับ สนิท นั้น 

ไม่มี อา รมณ์ ใดๆ ปรากฏ เลย  แต่ จิต ก็ เกิด ขึ้น และ ดับ ไป สืบ ต่อ กัน 

อยู่ เรื่อยๆ    นาม ขันธ์ ทั้ง ๔ คือ จิต และ เจตสิก ต้อง เกิด ร่วม กัน แยก 

กัน ไม่ ได้ เลย  ขณะ ที่นอน หลับ สนิท เป็น วิบาก จิต เป็น ผล ของ อดีต 

กรรม  จึง ทำให้ คน ที่ หลับ นั้น ยัง ไม่ ตาย   เพราะ วิบาก จิต เกิด ดับ สืบ 

ตอ่ ดำรง ภพ ชาต ิอยู ่ และ เมือ่ จติ เกดิ ขึน้ ก ็ตอ้ง ม ีเจตสกิ เกดิ รว่ม ดว้ย 

ทุก ครั้ง  เวทนา เจตสิก เกิด กับ จิต ทุก ดวง  เวทนา เจตสิก ที่ เกิด กับ 

ภวงัคจติ เปน็ วบิาก เจตสกิ ที ่รูส้กึ อารมณ ์เดยีว กบั ภวงัคจติ คอื  ไมใ่ช ่

อารมณ์ ของ โลก นี้  จึง ไม่รู้ สึก ตัว  อย่าง ขณะ ที่ จิต กำลัง เห็น ทาง ตา  

กำลัง ได้ยิน ทาง หู เป็นต้น   ไม่มี ใคร สามารถ รู้ ลักษณะ ของ เวทนา 

เจตสกิ ซึง่ เกดิ ใน ขณะ ที ่กำลงั หลบั ได ้ แต่ เมือ่ ตืน่ ขึน้ ก ็นา่ ที ่จะ คดิ อกี 

ว่า อะไร ตื่น   ตอน หลับ ก็ น่า จะ คิด ว่า อะไร หลับ  รูป ไม่ใช่ สภาพ รู้  รูป 

จงึ ไม ่ตืน่ ไม ่หลบั แต ่นามธรรม เปน็ สภาพ รู ้เมือ่ ไมรู่ ้อารมณ ์ที ่ปรากฏ 

ใน โลก นี้ จึง ชื่อ ว่า หลับ  แต่ จิต ก็ ยัง เกิด ดับ สืบ ต่อ ดำรง ภพ ชาติ อยู่ จึง 

ยัง ไม่ ตาย

ขณะ ที ่ตืน่ นัน้   อะไร ตืน่  จติ  เจตสกิ ตืน่ โดย เกดิ ขึน้ รู ้อารมณ์ ทาง 

ตา ทาง หู ทาง จมูก ทาง ลิ้น ทาง กาย ทาง ใจ ขณะ ใด ที่ รู้ อารมณ์ 

ของ โลก นี้ ขณะ นั้น ตื่น แต่ ก็ น่า ที่ จะ พิจารณา ให้ ละเอียด ขึ้น ไป อีก 
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เพื่อ ประโยชน์ แก่ การ เจ ริญ สติ ปัฎ ฐาน เพราะ การ แสดง ธรรม นั้น  

จุด ประสงค์ เพื่อ เกื้อกูล ให้ สติ ระลึก รู้ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ที่ 

ปรากฏ  และ เป็น วิ ริ ยา รัม ภ กถา  คือ  คำ พูด ที่ อุปการะ เกื้อกูล ให้ 

เกิด วิริยะ ที่ จะ ระลึก รู้ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ที่ ปรากฏ  ฉะนั้น ก็ 

ควร ที่ จะ พิจารณา ว่า  ขณะ ที่ ตื่น นั้น  จิต  เจตสิก เกิด ขึ้น   รู้ อารมณ์ 

ของ โลก นี ้ตาม ที ่เขา้ใจ กนั  แต ่ก ็นา่ จะ คดิ ให ้ลกึ ซึง้ ขึน้ อกี วา่  อะไร ตืน่ 

จิต เจตสิก เกิด ตื่น ขึ้น พร้อม กัน   วิบาก จิต เกิด ขึ้น   รู้ สิ่ง ที่ ปรากฏ 

ทาง ตา บ้าง  ทาง หู บ้าง  ทาง จมูก บ้าง  ทาง ลิ้น บ้าง  ทาง กาย 

บ้าง  โดย ยับยั้ง ไม่ ได้ เลย    วิบาก จิต เป็น ผล ของ กรรม เกิด ขึ้น 

 แลว้ ดบั ไป  จะ หลบั อยู ่ตลอด ไป ได ้ไหม  ไมม่ ีทาง ที ่จะ เปน็ ไป ได ้เลย    

กรรม ไม ่ได ้ทำให ้เกดิ ขึน้ ใน ชาต ินี ้แลว้ หลบั ไป จน กระทัง่ ตาย  แต ่วา่ 

กรรม เป็น ปัจจัย ให้ มี ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  เพื่อ เป็น ปัจจัย ให้ จิต 

เกิด ขึ้น   เห็น สิ่ง ที่ น่า พอใจ  เป็น ผล ของ กุศล กรรม เห็น สิ่ง ที่ ไม่ น่า 

พอใจ เปน็ ผล ของ อกศุล กรรม  ไดย้นิ เสยีง ที ่ด ีเปน็ ผล ของ กศุล กรรม  

ได้ยิน เสียง ที่ ไม่ ดี เป็น ผล ของ อกุศล กรรม เป็นต้น

ฉะนั้น  วิบาก จิต และ เจตสิก เกิด ตื่น ขึ้น   รู้ อารมณ์ ทาง ตา  ทาง หู 

ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง กาย  ทาง ใจ ใน ชีวิต ประจำ วัน  นอกจาก 

นั้น แล้ว ยัง มี อะไร อีก  เมื่อ ตื่น แล้ว นอกจาก วิบาก จิต เกิด ขึ้น  เห็น  

ได้ยิน ได้ กลิ่น  ลิ้ม รส  รู้ สิ่ง กระทบ สัมผัส แล้ว    อกุศล ธรรม 

หรือ กิเลส ทั้ง หลาย ก็ เริ่ม ตื่น  เพราะ ขณะ หลับ อยู่ นั้น มี อนุสัย กิเลส  

คือ  กิเลส ที่ ยัง ไม่ ได้ ดับ   สะสม อยู่ ใน ภวังคจิต ทุก ดวง ที่ เกิด ดับ  ใน 
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ขณะ หลับ นั้น กิเลส ไม่ ได้ เกิด ขึ้น กระทำ กิจ ยินดี  ยินร้าย  เพราะ 

ยัง ไม่ เห็น  ไม่ ได้ยิน  ไม่ ได้ กลิ่น  ไม่ ลิ้ม รส  ไม่ กระทบ สัมผัส 

อา รมณ์ ใดๆ ของ โลก นี้  ขณะ หลับ สนิท อยู่ นั้น กิเลส ทั้ง หลาย ก็ ยัง 

หลับ อยู่ ด้วย แต่ เมื่อ ตื่น ขึ้น แล้ว กิเลส ก็ ตื่น ขึ้น ด้วย  คือ  หลัง จาก 

เห็น  ได้ยิน ได้ กลิ่น  ลิ้ม รส  รู้ สิ่ง ที่ กระทบ สัมผัส กาย แล้ว  กิเลส 

ทั้ง หลาย ก็ เกิด ร่วม กับ อกุศล จิต  ตาม เหตุ ปัจจัย ที่ จะ ให้ เกิด อกุศล 

ธรรม ประ เภท นั้นๆ 

เมื่อ จำแนก จิต โดย ภูมิ ๔ คือ กา มาว จร ภูมิ รู ปาว จร ภูมิ  

อรูป าว จร ภูมิ  โลกุ ตตร ภูมิ นั้น   จิต ประณีต ขึ้น ตาม ลำดับ ขั้น  แต่ 

จิต ของ คน ส่วน มาก ก็ เป็น กา มาว จร ภูมิ  คือ  เป็น ไป ใน รูป  เสียง  

กลิ่น  รส  โผฎฐัพ พะ    กา มาว จร จิต เป็น ภูมิ ขั้น ต้น ของ ระดับ ของ 

จิต  คือ  เมื่อ ตื่น ขึ้น ก็ เห็น  ได้ยิน  ผลัด เปลี่ยน เวียน ไป ทาง ตา ทาง 

หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง กาย  ทาง ใจ   ใน วัน หนึ่งๆ จิต ที่ เกิด 

ขึน้ นัน้ นอกจาก จะ เปน็ ภมู ิขัน้ ตน้ แลว้  โดย ชาต ิยงั เปน็ ชาต ิที ่เลว อกี 

คือ เป็น อกุศล จิต ที่ ตื่น ขึ้น เป็น ประจำ ขณะ ที่ กุศล จิต ไม่ เกิด   เมื่อ 

เห็น ก็ ยินดี ติด ข้อง  เมื่อ ได้ยิน ก็ พอใจ ติด ข้อง ใน เสียง ที่ ได้ยิน  เป็น 

ปกติ ธรรมดา  เพราะ ส่วน ใหญ่ โลภ มูลจิต เกิด บ่อย กว่า โทส มูลจิต  

ซึ่ง เป็น สภาพ จิต ที่ หยาบ กระด้าง ไม่ แช่ม ชื่น

ใน วัน หนึ่งๆ ต้อง ยอมรับ ตาม ความ เป็น จริง ว่า  มี อกุศล จิต 

มากกว่า กุศล จิต ถ้า ไม่รู้ ก็ จะ อบรมเจริญ กุศล ให้ พ้น จาก สภาพ ของ 

จิต ที่ เลว ไม่ ได้  ยัง คง เป็น อกุศล จิต อยู่ มาก เหมือน เดิม  และ ยัง มี 
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ความ ยินดี พอใจ ใน อกุศล นั้นๆ โดย ไม่ เห็น ว่า เป็น โทษ  ฉะนั้น ก็ 

ควร ทราบ ว่า ที่ ตื่น ขึ้น มา นั้นส่วน ใหญ่ แล้ว กิเลส ตื่น ทั้ง นั้น ทั้ง ทาง 

ตา  ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง กาย  ทาง ใจ แล้ว แต่ ว่า กิเลส 

ของ ใคร จะ วุ่นวาย แค่ ไหน  จะ ทำให้ เกิด ความ เดือด ร้อน ใจ และ 

กาย สัก แค่ ไหน  ซึ่ง เมื่อ รู้ อย่าง นี้ แล้ว ก็ ควร ขวนขวาย อบรม เจริญ 

กุศล ยิ่ง ขึ้น ไม่ ว่า จะ เป็น ขั้น ทาน  ศีล  ความ สงบ ของ จิต   หรือ ขั้น  

สติ ปัฎ ฐาน ที่ ระลึก รู้ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ที่ กำลัง ปรากฏ

ไม่ใช่ ว่า ใคร สามารถ จะ ละ โลภ ะ ได้ เสีย ก่อน แล้ว จึง จะ อบรม  

เจริญ ปัญญา ที่ จะ เป็น พระ โสดาบัน ใน ภาย หลัง   ถึง แม้ ว่า โลภ ะ จะ 

เกดิ ขึน้ ก ็เปน็ สภาพ ธรรม ชนดิ หนึง่ ที ่เกดิ ขึน้ เพราะ เหต ุปจัจยั  ไมใ่ช่ 

สัตว์  บุคคล  ตัว ตน  ปัญญาจะ ต้อง ระลึก รู้ ลักษณะ ของ โลภ ะ ตาม 

ความ เป็น จริง ว่า เป็น สภาพ ธรรม ชนิด หนึ่ง ซึ่ง เกิด ดับ

เวทนา ๕ เกิด กับ จิต ต่างๆ ดังนี้ คือ

สุข เวทนา เกิด กับ กาย วิญญาณ กุศล วิบาก จิต ๑ ดวง

ทุกขเวทนา เกิด กับ กาย วิญญาณ อกุศล วิบาก จิต ๑ ดวง

โทมนัส เวทนา เกิด กับ โทส มูลจิต ๒ ดวง

โสมนัส เวทนา และ อุเบกขา เวทนา เกิด กับ จิต ที่ เป็น กุศล ก็ได้ 

อกุศล ก็ได้  วิบาก ก็ได้  กิริยา ก็ได้
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โทมนัส เวทนา เกิด กับ จิต ที่ เป็น กุศล  วิบาก  กิริยา ไม่ ได้  เกิด 

ได้ เฉพาะ กับ จิต ที่ เป็น อกุศล คือ โทส มูลจิต เพียง ๒ ดวง เท่านั้น  

ถ้า ไม่รู้ อย่าง นี้  บาง ท่าน อาจ จะ เข้าใจ ว่า อกุศล เป็น กุศล  เช่น  เวลา 

 สงสาร คน ที่ ทุกข์ ยาก เดือด ร้อน ใคร่ ที่ จะ ช่วย เหลือ เขา ให้ พ้น จาก 

ความ ทุกข์ ยาก ขณะ ที่ จิต เกิด กรุณา นั้น เป็น กุศล จิต ที่ มี กรุณา 

เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย  ซึ่ง จะ ต้อง รู้ ลักษณะ ของ เวทนา ด้วย ว่า รู้สึก 

ไม่ แช่ม ชื่น บ้าง หรือ เปล่า   ถ้า รู้สึก โทมนัส เสียใจ ไม่ แช่ม ชื่น ก็ เป็น 

อกุศล จิต  ไม่ใช่ ขณะ เดียว กับ ที่ จิต เกิด ร่วม กับ กรุณา เจตสิก  เมื่อ 

รู้ อย่าง นี้ ก็ จะ ละ คลาย ความ รู้สึก เสียใจ  โทมนัส  ไม่ แช่ม ชื่น   ซึ่ง 

เป็น อกุศล   และ สามารถ ช่วย คน อื่น ให้ พ้น ความ ทุกข์ ยาก ได้ โดย 

แช่ม ชื่น  ไม่ โทมนัส  ไม่ เสียใจ  ฉะนั้น จึง ต้อง รู้ ว่า ขณะ ใด เป็น 

อกุศล   จึง จะ ละ คลาย ได้  เพราะ โดย มาก เข้าใจ กัน ว่า  เมื่อ สงสาร 

คน ที่ กำลัง เป็น ทุกข์ เดือด ร้อน   ก็ จะ ต้อง พลอย เศร้า โศก เสียใจ เป็น 

ทุกข์ กับ บุคคล นั้น ด้วย   ถ้า ถาม ว่า ขณะ นี้ รู้สึก อย่างไร บาง คน ก็ 

ตอบ ว่า เฉยๆ  บาง คน ก็ ดีใจ  บาง คน ก็ ไม่ สบายใจ  แม้ เวลา ที่ สติ 

ระลึก ตรง ลักษณะ ของ ความ รู้สึก นั้น ก็ ยาก ที่ จะ รู้ ตาม ความ เป็น จริง 

ว่า  ความ รู้ สึก นั้นๆ  เป็น เพียง สภาพ รู้  เป็น นามธรรม ชนิด หนึ่ง 

ซึ่ง เกิด กับ จิต ทุก ขณะ

ขณะ ที่ เสียง ปรากฏ โสต วิญญาณ เป็น สภาพ รู้ ที่ ได้ยิน เสียง นั้น 

ขณะ นั้น มี เวทนา เจตสิก ที่ รู้สึก เกิด พร้อม กับ โสต วิญญาณ  เมื่อ 

ผัสส เจตสิก เกิด ขึ้น กระทบ อารมณ์ นั้น   จะ ไม่ ให้ เวทนา เจตสิก เกิด 
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ไม่ ได้ เลย   เมื่อ สติ สามารถ เริ่ม ระลึก รู้ ลักษณะ ของ จิต บ้าง หรือ 

เวทนา เจตสิก บ้าง  ก็ ย่อม เป็น ปัจจัย สะสม เกื้อกูล ให้ ไม่ หลงลืม   

ดัง นั้น   เวลา รู้สึก เฉยๆ  ดีใจ  สุข  ทุกข์  หรือ เสียใจ นั้น  แทนที่ 

จะ ยิ่ง เสียใจ สติ ก็ ระลึก รู้ ได้ ว่า ขณะ นั้น ก็ เป็น เพียง ความ รู้สึก ที่ เกิด 

ขึ้น เพราะ เหตุ ปัจจัย  ฉะนั้น สติ ปัฏ ฐาน จึง มี คุณ ประโยชน์ ที่ ละ 

คลาย ทุกข์  ใน ขณะ ที่ รู้สึก ไม่ แช่ม ชื่น ได้

คำถาม ทบทวน

๑. อุเบกขา เวทนา  โสมนัส เวทนา  เป็น ชาติ อะไร

๒. ทุกขเวทนา  สุข เวทนา  เป็น ชาติ อะไร

๓. โทมนัส เวทนา  เป็น ชาติ อะไร

๔. ขณะ หลับ สนิท  เวทนา เจตสิก  เป็น ชาติ อะไร

๕. รูป ตื่น หรือ หลับ ได้ ไหม  เพราะ อะไร
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บท ที่  ๑๑

สัมปยุต ต ธรรม  คือ  เจตสิก ที่ จำแนก จิต ให้ ต่าง กัน   โดย 

ประเภท ต่อ ไป  คือ  โดย สัมปยุต ต์   หรือ วิปป ยุต ต์

คำ ว่า สัมปยุต ต ธรรม โดย ทั่วไป หมาย ถึง  เจตสิก ซึ่ง เป็น 

สภาพ ธรรม ที่ เกิด กับ จิต  แต่ เมื่อ กล่าว ถึง จิต ที่ ต่าง กัน โดย เป็น 

สัมปยุต ต์ นั้น มี  ๕  ประเภท  คือ  เป็น อกุศล สัมปยุต ต์  ๔  

ประเภท  เป็น โสภณ สัมปยุต ต์  ๑  ประเภท

อกุศล สัมปยุต ต์  ๔  คือ

ทิฏฐิ คต สัมปยุต ต์  จิต เกิด ร่วม กับ ทิฏฐิ เจตสิก  

คือ  ความ เห็น ผิด

ปฏิ ฆ สัมปยุต ต์  จิต เกิด ร่วม กับ โทส เจตสิก

วิ จิ กิจ ฉา สัมปยุต ต์ จิต เกิด ร่วม กับ วิจิกิจฉา เจตสิก  

คือ  ความ สงสัย ใน สภาพ ธรรม

อุทธัจ จ สัมปยุต ต์ จิต เกิด ร่วม กับ อุทธัจ จ เจตสิก  

คือ  สภาพ ธรรม ที่ ไม่ สงบ

โสภณ สัมปยุต ต์  ๑  คือ

ญาณ สัมปยุต ต์ จิต เกิด ร่วม กับ ปัญญา เจตสิก
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อกุศล จิต ๑๒ ดวง จำแนก โดย สัมปยุต ต์

โลภ มูลจิต ๘ ดวง เกิด ร่วม กับ ทิฎฐิ เจตสิก ความ เห็น ผิด 

เป็น ทิฏฐิ คต สัมปยุต ต์ ๔ ดวง ไม่ เกิด ร่วม กับ ความ เห็น ผิด เป็น  

ทิฏฐิ คต วิปป ยุต ต์ ๔ ดวง

โทส มูลจิต ๒ ดวง เป็น ปฏิ ฆ สัมปยุต ต์ คือ เกิด ร่วม กับ 

โทสเจตสิก ซึ่ง เป็น สภาพ ธรรม ที่ หยาบกระด้าง ทั้ง ๒ ดวง

โม หมู ล จิต ๒ ดวง เกิด ร่วม กับ วิจิกิจฉา เจตสิก เป็น วิ จิ กิจ ฉา 

สมัปยตุ ต ์๑ ดวง  เกดิ รว่ม กบั อทุธจั จ เจตสกิ  เปน็ อทุธจั จ สมัปยตุ ต ์

๑ ดวง

รวม อกุศล จิต ๑๒ ดวง เป็น สัมปยุต ต์ ๘ ดวง เป็น 

 วิปป ยุต ต์ ๔ ดวง

โลภ มูล จิต ทิฏฐิ คต สัมปยุต ต์  (และ ทิฏฐิ คต วิปป ยุต ต์)  นั้น 

ต่าง กัน เป็น ๔  คือ  เกิด ร่วม กับ โสมนัส เวทนา ๒ ดวง  เกิด ร่วม 

กับ อุเบกขา เวทนา ๒ ดวง

โลภ มลูจติ ที ่เกดิ รว่ม กบั โสมนสั เวทนา (และ อเุบกขา เวทนา) 

นั้น ต่าง กัน เป็น ๔ คือ  เป็น อ สังขาริ ก เกิด ขึ้น  โดย ไม่ อาศัย การ 

ชักจูง ๒ ดวง  เป็น ส สังขาริ ก เกิด ขึ้น โดย อาศัย การ ชักจูง ๒ ดวง
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รวม โลภ มูลจิต ๘ ดวง คือ

โสม นสฺส สหคตํ ทิฏฐิคต สมฺป ยุตฺ ตํ อ สงฺ ขา ริกํ

โสม นสฺส สหคตํ ทิฏฐิคต สมฺป ยุตฺ ตํ ส สงฺ ขา ริกํ

โสม นสฺส สหคตํ ทิฏฐิคต วิปฺป ยุตฺ ตํ อ สงฺ ขา ริกํ

โสม นสฺส สหคตํ ทิฏฐิคต วิปฺป ยุตฺ ตํ ส สงฺ ขา ริกํ

อุ เปกฺ ขา สหคตํ ทิฏฐิคต สมฺป ยุตฺ ตํ อ สงฺ ขา ริกํ

อุ เปกฺ ขา สหคตํ ทิฏฐิคต สมฺป ยุตฺ ตํ ส สงฺ ขา ริกํ

อุ เปกฺ ขา สหคตํ ทิฏฐิคต วิปฺป ยุตฺ ตํ อ สงฺ ขา ริกํ

อุ เปกฺ ขา สหคตํ ทิฏฐิคต วิปฺป ยุตฺ ตํ ส สงฺ ขา ริกํ

โทส มูลจิต ๒ ดวง นั้น เกิด ร่วม กับ ปฏิฆะ  คือ  โทส เจตสิก จึง 

เป็น ปฏิ ฆ สัมปยุต ต์ ทั้ง ๒ ดวง เพราะ เมื่อ โทมนัส เวทนา เกิด ขึ้น นั้น 

ต้อง มี โทส เจตสิก ซึ่ง เป็น สภาพ ธรรม ที่ หยาบ กระด้าง ประทุษร้าย 

เกิด ร่วม ด้วย ทุก ครั้ง   ไม่ เหมือน กับ โสมนัส เวทนา และ อุเบกขา 

เวทนา ซึ่ง เกิด ร่วม กับ โลภ มูลจิต  หรือ กุศล จิต  หรือ วิบาก จิต  หรือ 

กิริยา จิต ก็ได้  ฉะนั้น  เมื่อ โทส มูลจิต ๒ ดวง เกิด ร่วม กับ โทมนัส 

เวทนา จึง ต้อง เป็น ปฏิ ฆ สัมปยุต ต์ ทั้ง ๒ ดวง  และ โทส มูลจิต ต่าง 

กัน เป็น ๒ ดวง ก็ เพ ราะ เป็น อ สังขาริ ก  คือ   เกิด ขึ้น เอง โดย ไม่ 

อาศัย การ ชักจูง ๑  และ เป็น   ส สังขาริ ก  คือ   เกิด ขึ้น โดย อาศัย 

การ ชักจูง ๑  ดัง นั้น   โทส มูลจิต ๒ ดวง คือ
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โท มนสฺส สหคตํ  ปฏิ ฆ สมฺป ยุตฺ ตํ  อ สงฺ ขา ริกํ

โท มนสฺส สหคตํ  ปฏิ ฆ สมฺป ยุตฺ ตํ  ส สงฺ ขา ริกํ

โม หมู ล จิต ต่าง กัน เป็น ๒ ดวง คือ ดวง หนึ่ง เป็น วิ จิ กิจ ฉา 

สัมปยุต ต์ เกิด ร่วม กับ วิจิกิจฉา เจตสิก ซึ่ง สงสัย ใน พระพุทธ พระ 

ธรรม  พระ สงฆ์  ขันธ์  ธาตุ  อดีต  ปัจจุบัน  อนาคต  เป็นต้น  

อีก ดวง หนึ่ง เป็น อุทธัจ จ สัมปยุต ต์

โมห เจตสิก เป็น เจตสิก ที่ ไม่รู้ สภาพ ธรรม ตาม ความ เป็น จริง 

แม้ว่า กำลัง เผชิญ หน้า กับ อารมณ์   ก็ ไม่ สามารถ รู้ ลักษณะ ที่แท้ จริง  

ของ อารมณ์ ที่ ปรากฏ ได้ เช่น ใน ขณะ ที่ กำลัง เห็น นี้ ไม่รู้ ว่า สิ่ง ที่ 

ปรากฏ ทาง ตา เปน็ สภาพ ธรรม ชนดิ หนึง่   เมือ่ ไมรู่ ้ก ็สงสยั วา่ ลกัษณะ 

ของ สภาพ ธรรม ที่ เพียง ปรากฏ ทาง ตา นั้น   ต่าง กับ ที่ เคย เข้าใจ ว่า 

 สิง่ ที ่เหน็ เปน็ คน หรอื เปน็ วตัถ ุสิง่ของ อยา่งไร  ขณะ ใด ที ่สงสยั  ขณะ 

นั้น เป็น โม หมู ล จิต วิ จิ กิจ ฉา สัมปยุต ต์  แต่ ก็ ไม่ใช่ ว่า ความ สงสัย จะ 

เกิด ตลอด เวลา  ขณะ ใด ที่ สงสัย ใน พระพุทธ  พระ ธรรม  พระ สงฆ์ 

และ ใน ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ที่ ปรากฏ  ขณะ นั้น เป็น โม หมู ล จิต 

ที่ เกิด ร่วม กับ วิ กิจ ฉา เจตสิก

โดย ปกติ เมื่อ เห็น ได้ยิน ได้ กลิ่น ลิ้ม รส รู้ สิ่ง ที่ กระทบ สัมผัส 

กาย แล้ว ถ้า ขณะ นั้น จิต ที่ เกิด ต่อ ไม่ เป็น กุศล จิต หรือ อกุศล จิต  

ประ เภท อื่นๆ  ก็ เป็นโม หมู ล จิ ตอุทธัจจ สัมปยุต ต์  เพราะ ว่า ขณะ 

นั้น ไม่ ได้ มี ความ สงสัย เกิด ร่วม ด้วย  ไม่มี โลภ เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย  

ไม่มี โทส เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย  ฉะนั้น จึง รู้ ลักษณะ ของ โม หมู ล จิ ต 
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อุทธัจจ สัมปยุต ต์ ได้ ว่า  ขณะ ใด ที่ หลงลืม สติ  ขณะ นั้น กำลัง ไม่รู้ 

ใน สภาพ ของ อารมณ์ ที่ ปรากฏ  และ ขณะ ที่ อกุศล จิต ไม่ เกิด ร่วม กับ 

โลภ เจตสิก  หรือ โทส เจตสิก  และ วิจิกิจฉา เจตสิก  อกุศล จิต ขณะ 

นั้น ก็ เป็น  โม หมู ล จิต  อุทธัจ จ สัมปยุต ต์  ดัง นั้น โม หมู ล จิต 

๒ ดวง  คือ

อุ เปกฺ ขา สหคตํ  วิ จิ กิจฺ ฉา สมฺป ยุตฺ ตํ  ๑  ดวง

อุ เปกฺ ขา สหคตํ  อุทฺ ธจฺจ สมฺป ยุตฺ ตํ  ๑  ดวง

รวม อกุศล จิต ๑๒ ดวง เป็น สัมปยุต ต์ ๘ ดวง เป็น  

วิปป ยุต ต์ ๔ ดวง

สำหรับ โสภณ สัมปยุต ต์  คือ  ญาณ สัมปยุต ต์ นั้น  จิต ขณะ ใด 

เกิด ร่วม กับ ปัญญา เจตสิก ขณะ นั้น ก็ เป็น ญาณ สัมปยุต ต์

คำถาม ทบทวน

๑. ทิฏฐิ เจตสิก เกิด กับ จิต กี่ ดวง

๒. ทิฏฐิ เจตสิก เกิด ร่วม กับ เวทนา อะไร

๓. โทส เจตสิก เกิด ร่วม กับ เวทนา อะไร

๔. โสมนัส เวทนา เกิด กับ อกุศล จิต ประเภท ใด

๕. อุเบกขา เวทนา เกิด กับ อกุศล จิต อะไร บ้าง
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บท ที่  ๑๒

จิต ต่าง กัน โดย ประเภท ของ สังขาร คือ เป็น อ สังขาริ ก  หรือ  

ส สังขาริ ก

คำ ว่า  สังขาร  ใน พระ ไตรปิฎก มี ความ หมาย หลาย นัย  คือ

สังขาร ธรรม ๑

สังขาร ขันธ์ ๑

อภิ สังขาร ๑

อ สังขาริ ก  และ ส สังขาริ ก ๑

สังขาร ธรรม  คือ  สภาพ ธรรม ที่ เกิด ขึ้น เพราะ ปัจจัย ปรุง แต่ง 

เมื่อ เกิด ขึ้น แล้ว ก็ ดับ ไป  สังขาร ธรรม ทั้ง หลาย ไม่ เที่ยง  เกิด ขึ้น 

เพียง ชั่ว ขณะ ที่ เล็ก น้อย ที่สุด แล้ว ก็ ดับ ไป หมด สิ้น

สังขาร ธรรม  ได้แก่  จิต  เจตสิก  และ รูป

ปรมั ตถ ธรรม  มี  ๔  คือ  จิต  เจตสิก  รูป  นิพพาน  

ปรมั ตถ ธรรม ๓  คือ  จิต  เจตสิก  รูป  เป็น สังขาร ธรรม  

ม ีปจัจยั ปรงุ แตง่ ให ้เกดิ ขึน้   และ ตัง้ อยู ่ชัว่ ขณะ ที ่สัน้ มาก แลว้ ก ็ดบั ไป 

นพิพาน ไมม่ ีปจัจยั ปรงุ แตง่  นพิพาน จงึ เปน็ สภาพ ธรรม ที ่ไม ่เกดิ 

ดับ  นิพพาน เป็น วิ สังขาร ธรรม
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สังขาร ธรรม ๓ คือ จิต เจตสิก รูป จำแนก เป็น ขันธ์ ๕ 

คือ

รูป ทุก รูป    เป็น รูป ขันธ์

เวทนา เจตสิก ๑ ดวง  เป็น เวทนา ขันธ์

สัญญา เจตสิก ๑ ดวง  เป็น สัญญา ขันธ์

เจตสิก ที่ เหลือ ๕๐ ดวง  เป็น สังขาร ขันธ์

จิต ทุก ดวง    เป็น วิญญาณ ขันธ์

ฉะนั้น  สังขาร ขันธ์  ได้แก่  เจตสิก ๕๐ ดวง  เว้น เวทนา 

เจตสิก  และ สัญญา เจตสิก  ส่วน สังขาร ธรรม  ได้แก่  จิต 

ทั้งหมด ๘๙ ดวง  เจตสิก ทั้งหมด ๕๒ ดวง  รูป ทั้งหมด ๒๘ 

รูป

ความ หมาย ของ สังขาร ธรรม กว้าง กว่า สังขาร ขันธ์ เพราะ จิต 

เจตสิก  รูป  เป็น สังขาร ธรรม  แต่ เฉพาะ เจตสิก  ๕๐  ดวง   

เท่านั้น ที่ เป็น สังขาร ขันธ์  และ ใน เจตสิก ๕๐ ดวง ซึ่ง เป็น สังขาร 

ขนัธ ์นัน้   เฉพาะ เจตนา เจตสกิ ดวง เดยีว เทา่นัน้ ที ่เปน็ อภ ิสงัขาร  ใน  

 ปฏิ จจ สมุป ปาท  อวิชชา เป็น ปัจจัย แก่ สังขาร  สังขาร เป็น ปัจจัย แก่ 

วิญญาณ ฯลฯ  สังขาร ใน ปฏิ จจ สมุป ปาท  หมาย ถึง   เจตนา 

เจตสิก ซึ่ง เป็น อภิ สังขาร  เป็น สภาพ ที่ ปรุง แต่ง อย่าง ยิ่ง  คือ  

เปน็ กศุล กรรม หรอื อกศุล กรรม ซึง่ จะ ทำให ้เกดิ ผล  คอื  วบิาก 
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จิต และ เจตสิก  แม้ว่า เจต สิ กอื่นๆ  ก็ ปรุง แต่ง ให้ จิต เกิด ขึ้น  เช่น  

ผสัส เจตสกิ  ถา้ ไมม่ ีผสัส เจตสกิ ซึง่ เปน็ สภาพ ธรรม ที ่กระทบ อารมณ ์ 

จิต เห็น ก็ มี ไม่ ได้  จิต ได้ยิน  จิต ได้ กลิ่น  จิต ลิ้ม รส  จิต รู้ สิ่ง กระทบ 

สมัผสั  จติ คดิ นกึ ตา่งๆ  ก็ ม ีไม่ ได ้  แต่ ผสัส เจตสกิ ก ็ไมใ่ช่ อภิ สงัขาร 

เพราะ เพียง กระทบ อารมณ์ แล้ว ก็ ดับ หมด สิ้น ไป

ฉะนั้น  ใน สังขาร ขันธ์ ๕๐ ดวง นั้น  เฉพาะ เจตนา เจตสิก ดวง 

เดียว เท่านั้น ที่ เป็น อภิ สังขาร  คือ  เป็น สภาพ ที่ ปรุง แต่ง อย่าง ยิ่ง 

โดย เปน็ กศุล กรรม หรอื อกศุล กรรม  เปน็ก ัมม ปจัจยั ที ่ทำให ้ผล  คอื  

วิบาก จิต เกิด ขึ้น

สังขาร ใน ปฏิ จจ สมุป ปาท มี ๓ คือ ปุญญา ภิสั ง ขาร ๑  

อ ปุญญา ภิส ัง ขาร ๑  อาเนญ ชา ภิสั ง ขาร ๑ 

ปุญญา ภิสั ง ขาร  ได้แก่  เจตนา เจตสิก ที่ เกิด กับ กา มาว จร กุศล 

จิต  และ รู ปาว จร กุศล จิต

อ ปุญญา ภิสั ง ขาร  ได้แก่  เจตนา เจตสิก ที่ เกิด กับ อกุศล จิต

อาเนญ ชา ภิสั ง ขาร  ได้แก่  เจตนา เจตสิก ที่ เกิด กับ อรูป าวจร 

กุศล จิต   ซึ่ง เป็น กุศล ที่ มั่นคง ไม่ หวั่น ไหว

กา มาว จร กุศล จิต เกิด ขึ้น ชั่ว ขณะ เล็กๆ  น้อยๆ  และ หวั่น ไหว 

ง่าย  เพราะ เกิด ขึ้น วา ระ หนึ่งๆ  เพียง ชั่ว ๗ ขณะ เท่านั้น   การ 

ให้ ทาน  การ วิรัติ ทุจริต  การ เจริญ กุศล อื่นๆ  ย่อม เกิด ขึ้น เป็น 
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ครั้ง คราว   นอกจาก นั้น อกุศล จิต ก็ เกิด มากมาย หลาย วาระ ที เดยีว 

รู ปาว จร กุศล จิต เป็น กุศล ญาณ สัมปยุต ต์  ประกอบ ด้วย ปัญญา 

เจตสิก เป็น จิต ที่ สงบ ถึง ขั้น อัป ปนา สมาธิ ที่ มี รูป เป็น อารมณ์ จึง 

เป็น มหัคค ตกุศล ที่ ใกล้ เคียง กับ กา มาว จร กุศล เพราะ ยัง มี รูป เป็น 

อารมณ์   อาเนญ ชา ภิสั ง ขาร เป็น อรูป ฌาน  คือ  เป็น ปัญจม ฌาน 

ที่ ไม่มี รูป เป็น อารมณ์  จิต ใน ขณะ น้ัน ไม่ หว่ัน ไหว เพราะ ไม่มี รูป เป็น 

อารมณ์   จึง ให้ ผลอ ย่าง ไพบูลย์  คือ  ทำให้ อรูป ฌาน วิบาก จิต เกิด 

ใน อรูป พรหม ภูมิ  ซึ่ง มีอายุ ที่ ยืนยาว มาก ตาม กำลัง ของ อรูป าวจร 

กุศลจิต    การ เกิด ใน สวรรค์ เป็นสุข เพราะ ไม่มี โรค ภัย ไข้ เจ็บ  ทุกข์ 

ยาก ลำบาก กาย อย่าง ใน ภูมิ มนุษย์ และ ใน อบายภูมิ  แต่ มีอายุ ไม่ 

ยนืยาว เทา่ รปู พรหม ภมู ิ และ รปู พรหม ภมู ิก ็มอีาย ุไม ่ยนืยาว เทา่กบั 

อรูป พรหม ภูมิ  เพราะ อรูป พรหม ภูมิ เป็น ผล ของ อรูป ฌาน กุศล  ซึ่ง 

เป็น อาเนญ ชา ภิสั ง ขาร

สังขาร ธรรม  ได้แก่  จิต  เจตสิก  รูป

สังขาร ขันธ์  ได้แก่  เจตสิก  ๕๐

(เว้น เวทนา เจตสิก  และ สัญญา เจตสิก)

อภิ สังขาร  ได้แก่  เจตนา เจตสิก  ๑   ดวง

(เป็น สังขาร ขันธ์ ๑  ใน สังขาร ขันธ์  ๕๐  ดวง)

การ จำแนก ความ ต่าง กัน ของ จิต โดย ประ เภท อ สังขาริ ก และ 

 ส สังขาริ กนั้น แสดง ให้ เห็น ว่า  แม้ กุศล จิต  หรืออกุศล จิต  หรือ 
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วิบาก จิต  หรือ กิริยา จิต   ซึ่ง เกิด ร่วม กับ เจตนา เจตสิก นั้น ก็ ยัง ต่าง 

กันออก ไป โดย ประเภท ที่ เป็น อ สังขาริ กบ้าง  และ เป็น ส สังขาริ ก 

บ้าง    ใน อัฏฐ สาลินี  จิต ตุป ปาท กัณฑ์  มี ข้อความ อธิบาย ว่า  

ชื่อ ว่า  ส สังขาร  เพราะ เป็น ไป กับ ด้วย สังขาร (เคร่ือง ชักจูง)   

สังขาร ใน ท่ี น้ี หมายความ ถึงชักจูง ด้วย ตนเอง  หรือ ผู้ อ่ืน ชักจูง 

หรือ สั่ง ให้ กระทำ    นี่ เป็น สภาพ จิต ใน ชีวิต ประจำ วัน ซึ่ง ไม่ ว่า 

จะ เป็น กุศล หรือ อกุศล ก็ตาม  บาง ครั้ง ก็ เกิด ขึ้น เอง โดย อาศัย การ 

สะสม มา ใน อดตี   เปน็ ปจัจยั แรง กลา้ที ่ทำให ้กศุล หรอื อกศุล ประเภท 

หนึง่ ประเภท ใด ม ีกำลงั เกดิ ขึน้ เอง   ไม ่ตอ้ง อาศยั การ ชกั จงู ใดๆ เลย   

สภาพ จิต ที่ เกิด โดย ไม่ อาศัย การ ชักจูง นั้นเป็น อ สังขาริ ก  คือ  

ไม่ อาศัย การ ชักจูง แต่ ว่า บาง ครั้ง บาง ขณะ ไม่ ว่า จะ เป็น กุศล หรือ 

อกุศล ก็ตาม ที่ เกิด ขึ้น นั้น  มี กำลัง อ่อน  เกิด ขึ้น ได้ เพราะ อาศัย  

การ ชกัจงู ของ ตนเอง   หรอื การ ชกัจงู ของ บคุคล อืน่ กไ็ด ้ อกศุล และ 

กุศล ที่ มี กำลัง อ่อน ที่ อาศัย การ ชักจูง นั้น เป็น ส สังขาริ ก จิต

นี่ ก็ แสดง ให้ เห็น ว่า แม้ จะ เป็น กุศล หรือ อกุศล ก็ ยัง ต่าง กัน บาง 

ขณะ เป็น กุศล หรือ อกุศล ที่ มี กำลัง แรง   เกิด ขึ้น โดย มี การ สะสม ของ 

ตนเอง เป็น ปัจจัย  และ บาง ครั้ง บาง ขณะ ก็ เป็น กุศล หรือ อกุศล ที่ 

มี กำลัง อ่อน  ต้อง อาศัย การ ชักจูง ของ ตนเอง หรือ การ ชักจูง ของ 

บุคคล อื่น จึง เกิด ขึ้น ได้

บาง ครั้ง อกุศล จิต มี กำลัง เกิด ขึ้น ทันที ตาม การ สะสม ที่ พอใจ  

หรือ ไม่ พอใจ อารมณ์ ขณะ นั้น  แต่ บาง ครั้ง ไม่ เป็น อย่าง นั้น เช่น  
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ไม่ ค่อย อยาก ไป ดู หนัง หรือ ละคร  แต่ เมื่อ ญาติ พี่ น้อง เพื่อน ฝูง ชวน  

ก็ ไป   จิต ใน ขณะ นั้น อยาก จะ ไป หรือ เปล่า  ไป ดู ก็ได้ ไม่ ดู ก็ ดี  แต่ 

เมื่อ มี ใคร ชวน ก็ ไป ถ้า ลำพัง คน เดียว ก็ ไม่ ไป หรือ บาง ครั้ง ก็ นึก 

ว่า หนัง เรื่อง นี้ ก็ คงจะ สนุก น่า ดู ก็ อยาก จะ ไป เหมือน กัน แต่ ไม่ 

ไปเพราะ ว่า ยัง ไม่มี กำลัง กล้า ถึง กับ จะ ไป ทันที    ชีวิต ประจำ วัน 

จริงๆ นั้น รู้ ได้ ว่า  ขณะ ใด เป็น จิต ที่ มี กำลัง กล้า   หรือ ขณะ ใด เป็น 

จิต ที่ มี กำลัง อ่อน ไม่ ว่า จะ เป็น ฝ่าย อกุศล ที่ เป็น โลภ ะ  โทสะ  หรือ 

ฝ่าย กุศล ก็ตาม    บาง คน เมื่อ ทราบ ข่าว ว่า มี การ ทอด กฐิน ก็ อยาก 

จะ ไป ทันที และ ชักชวน คน อื่น ไป ด้วย  แต่ บาง คน นั้น ถึง แม้ว่า จะ 

ถูก ชักชวน แล้ว แต่ ถ้า คน นี้ ไม่ ไป คน นั้น ไม่ ไป ก็ ไม่ ไป ด้วย  ฉะนั้น 

สภาพ ของ กุศล จิต และ อกุศล จิต ก็ มี กำลัง ต่าง กัน  ตาม เหตุ ปัจจัย ที ่

ปรุง แต่ง ให้ เกิด ขึ้น เป็น ไป ใน ขณะ นั้น  แม้ว่า จะ มี เจตสิก ประกอบ 

เท่า กัน ก็ตาม

พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง แสด งอ สังขาริ ก จิต และ ส สังขาริ ก จิต เพื่อ 

ให้ เห็น ความ ละเอียด ของ จิต ว่า แม้ เป็น จิต ที่ มี จำนวน เจตสิก เกิด 

ร่วม ด้วย เท่า กัน ไม่ ต่าง กัน เลย แต่ สภาพ ของ จิต ก็ ต่าง กัน เป็น  

อ สังขาริ ก และ ส สังขาริ ก ตาม กำลัง ของ เจตสิก ที่ เกิด ร่วม ด้วย 

เพื่อ ที่ จะ ให้ เห็น พระ มหากรุณาธิคุณ ของ พระ ผู้ มี พระ ภาค ที่ ทรง 

พระ มหา กรณุา แสดง พระ ธรรม โดย ละเอยีด   ขอ้ความ ใน อฏัฐ สาลนิ ี 

อรรถ กถา ธัมม สังค ณี ปกรณ์ จิต ตุปป าทกัณฑ์ แสดง “อนันต ะ” 

ความ กว้าง ใหญ่ ที่สุด ๔ อย่าง ว่า 
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ใน ที่ นี้ ท่าน ถือ เอา  “อนันต ะ”  ๔ อย่าง  ก็ อนันต ะ ๔ อย่าง  

คือ  อากาศ เป็น อนันต ะ ไม่มี ที่สุด ๑  จักรวาล เป็น อนันต ะ 

ไม่มี ที่สุด ๑  สัต ตนิ กาย  คือ  หมู่ สัตว์ เป็น อนันต ะ ไม่มี ที่สุด 

๑  พุทธ ญาณ เป็น อนันต ะ ไม่มี ที่สุด ๑

จริง อยู่ การ กำหนด อากาศ ว่า ใน ทิศ บูรพา  ใน ทิศ ปัจฉิม  ใน 

ทิศ อุดร  หรือ ใน ทิศ ทักษิณ  มี เท่านั้น ร้อย โยชน์   หรือ มี เท่านั้น 

พัน โยชน์ ย่อม ไม่ ได้  (ลอง กำหนด อากาศ ทาง ทิศ ตะวัน ออก ว่า มี 

เท่าไร  กี่ โยชน์  กี่ ร้อย โยชน์  กี่ พัน โยชน์  ก็ ไม่มี ใคร กำหนด ได้ 

แม้ ทิศ อื่นๆ ก็ โดย นัย เดียวกัน)  แม้ จะ พึง เอา ฆ้อน เหล็ก ขนาด เท่า 

เขา สิเนรุ ทุบ แผ่น ดิน แยก เป็น ๒ ส่วน แล้ว โยน ฆ้อน เหล็ก ไป ฆ้อน 

เหล็ก ก็ พึง ตกลง ไป ข้าง ล่าง โดย แท้   หา มี ที่ รองรับ ไว้ ได้ ไม่  ชื่อ ว่า 

อากาศ เป็น อนันต ะ  คือ  ไม่มี ที่ สิ้น สุด เลย อย่าง นี้

การ กำหนด จักรวาล ทั้ง หลาย ว่า กี่ ร้อย  กี่ พัน  หรือ กี่ แสน 

จักรวาล ยอ่ม ไม ่ได ้   จรงิ อยู ่แม ้ถา้วา่ ทา้ว มหาพรหม ทัง้ ๔ ผู ้เกดิ ใน 

อก นิฏฐ ภพ  (รูป พรหม ภูมิ ชั้น สุทธาวาส ชั้น ที่ ๕  ซึ่ง เป็น รูป พรหม 

ภูมิ ชั้น สูง ที่สุด)  ผู้ มี ความเร็ว ขนาด ที่ สามารถ ผ่าน แสน จักรวาล ไป 

ได้   ชั่ว เวลา เพียง เท่า ที่ ลูก ศร ที่ เร็ว มาก ของ นาย ขมัง ธนู ผู้ มี กำลัง 

แขง็ แรง   ผา่น เงา ตน้ตาล ดา้น ขวางจะ พงึ วิง่ มา   ดว้ย ความเรว็ ขนาด 

นัน้   ดว้ย คดิ วา่ เรา จกั ด ูขอบ แหง่ จกัรวาล   ทา้ว มหาพรหม เหลา่ นัน้ 

 ไม่ทัน ได้ เห็น ขอบ แห่ง จักรวาล ก็ จะ พึง ปรินิพพาน ก่อน โดย แท้ 

จักรวาล ทั้ง หลาย จึง ชื่อ ว่า เป็น อนันต ะ  ไม่มี ที่ สิ้น สุด อย่าง นี้
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ก็ ประมาณ แห่ง สัตว์ ที่ อยู่ ใน น้ำ   และ ที่ อยู่ บน บก   ใน จักรวาล  

ทั้ง หลาย ว่า  มี ประมาณ เท่า นี้  ย่อม ไม่มี  สัต ตนิ กาย จึง ชื่อ ว่า 

อนันต ะ (ไม่มี ที่ สิ้น สุด) อย่าง นี้

พุทธ ญาณ ชื่อ ว่า อนันต ะ แท้ แม้ กว่า อนันต ะ ทั้ง ๓ นั้น

อากาศ ก ็เหน็ อยู ่แลว้ วา่ ไมม่ ีที ่สิน้ สดุ  ไมม่ี ใคร สามารถ จะ วดั วา่ กี ่

ร้อย  กี่ พัน  กี่ แสน โยชน์  หรือ แม้ จักรวาล   ก็ ไม่มี ใคร สามารถ จะ 

นับ ได้ ว่า ทั้งหมด มี เท่าไร    ใคร อยาก จะ นับ ดาว  นับ จักรวาล  ก็ 

ไม่มี วัน สำเร็จ  เพราะ ว่า จักรวาล เป็น อนันต ะ ไม่มี ที่ สิ้น สุด  หรือ แม้ 

สตั ตน ิกาย  คอื  หมู ่สตัว ์ทัง้ หลาย ที ่อยู ่ใน จกัรวาล ก ็ไมม่ ีใคร สามารถ 

ทำ สถิติ ว่า มี จำนวน เท่า ไหร่  ทั้ง มนุษย์  ทั้ง เทพ  ทั้ง พรหม  ทั้ง 

สัตว์ บก สัตว์ น้ำ ทั้ง สัตว์ ใน อบาย แต่ พุทธ ญาณ ชื่อ ว่า เป็น อนันต ะ 

คือ ไม่มี ที่ สิ้น สุด แม้ กว่า อนันต ะ ทั้ง ๓ นั้น  คือ  บรรดา สัตว์ ที่ หา 

ประมาณ มิได้  ใน จักรวาล อัน หา ประมาณ มิได้  ใน อากาศ อัน หา 

ประมาณ มิได้ อย่าง นี้

เมื่อ คิดถึง สัตว์ ทั้ง หลาย ที่ มี อยู่ ใน จักรวาล มากมาย นับ ไม่ ถ้วน 

แล้ว  จิต ของ สัตว์ ทั้ง หลาย เหล่า นั้น จะ วิจิตร ต่างๆ  กัน มาก สัก 

เพียง ไหน

กุศล จิต ที่ เป็น กา มาว จร สหรค ตด้ว ยโส มนัส (เกิด พร้อม กับ 

โสมนัส เวทนา) เป็น ญาณ สัมปยุต ต์ เป็น อ สังขาริ ก (เกิด โดย ไม่ 
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อาศัย การ ชักจูง)  ย่อม เกิด แก่ สัตว์ หนึ่งๆ  มากมาย  แม้ สัตว์ มี 

จำนวน มาก จิต ก็ เกิด ขึ้น มาก ดวง

กุศล จิต ไม่ใช่ มีด วง เดียว กุศล จิต ที่ เกิด แม้ โดย ประเภท ที่ เป็น  

กา มาว จร กุศล  ซึ่ง เกิด พร้อม กับ ปัญญา คือ เป็น ญาณ สัมปยุต ต์ 

และ เป็น อ สังขาริ ก  คือ  มี กำลัง แรง กล้า นั้น ก็ ไม่ใช่ มี แต่ เฉพาะ ดวง 

เดยีว  ตอ้ง เปน็ ไป ตา่งๆ  ตาม จำนวน ของ สตัว ์ทัง้ หลาย   ซึง่ จติ ของ 

คน หนึง่ เกดิ ขึน้ เพยีง ขณะ หนึง่  แม ้จติ จะ เกดิ ขึน้ มาก ดวง ตาม จำนวน 

ของ สัตว์ ทั้ง หลาย   แต่ กุศล จิต แม้ ทั้ง ปวง เหล่า นั้น ก็ เป็น อย่าง เดียว 

โดย อรรถ ว่าเป็น กา มาว จร โดย อรรถ ว่าสหรค ตด้ว ยโส มนัส โดย 

อรรถ ว่าเป็น ญาณ สัมปยุต ต์ โดย อรรถ ว่าโดย ฐานะ เป็น อ สังขาริ ก 

ด้ว ยกัน

พระ สัมมา สัม พุทธ เจ้า ทรง กำหนด กา มาว จร กุศล จิต แม้ ทั้ง ปวง 

ที่ เกิด แก่ สัตว์ ทั้ง หลาย หา ประมาณ มิได้  ใน จักรวาล ทั้ง หลาย อัน 

หา ประมาณ มิได้ อย่าง นี้ ด้วย พระ สัพ พัญญุต ญาณ ดุจ ว่า ทรง ชั่ง 

ด้วย ตรา ชั่ง ใหญ่  ประดุจ ทรง ใส่ ใน ทะนาน นับ อยู่ฉะนั้น และ ทรง 

กระทำ ให้  ๘  ส่วน เท่านั้น  ทรง แสดง ว่า จิต เหล่า นั้น (กา มาว จร 

กุศล จิต)  มี ๘ ดวง พอดี  โดย อรรถ ที่ บัณฑิต พึง เห็น พ้อง ด้วย (คือ 

คัดค้าน ไม่ ได้)

แสดง วา่ถงึ แมว้า่ กา มาว จร กศุล จติ จะ ม ีมาก  แต ่พระ ผู ้ม ีพระ ภาค 
ก็ ทรง นับ   และ ทรง จัด กา มาว จร กุศล เป็น มหา กุศล  ๘  ดวง  หรือ ๘  
ประเภท  ซึ่ง ใครๆ ก็ ไม่ สามารถ ที่ จะ คัดค้าน ได้ โดย ความ ต่าง กัน ที ่
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อุเบกขา เวทนา และ โสมนัส เวทนา  โดย ความ ต่าง กัน ที่ จะ ประกอบ 
ด้วย ปัญญา และ ไม่ ประกอบ ด้วย ปัญญา โดย ความ ต่าง กัน ที่ เป็น 
 อ สังขาริ ก และ ส สังขาริ ก

ดัง นั้น กา มาว จร กุศล หรือ  มหา กุศล ๘ ดวง คือ

ดวง ที่ ๑ โสม นสฺส สหคต าณ สมฺป ยุตฺ ต อ สงฺ ขา ริก 

ดวง ที่ ๒  โสม นสฺส สหคต าณ สมฺป ยุตฺ ต ส สงฺ ขา ริก

ดวง ที่ ๓ โสม นสฺส สหคต าณ วิปฺป ยุตฺ ต อ สงฺ ขา ริก

ดวง ที่ ๔ โสม นสฺส สหคต าณ วิปฺป ยุตฺ ต ส สงฺ ขา ริก

ดวง ที่ ๕ อุ เปกฺ ขา สหคต าณ สมฺป ยุตฺ ต อ สงฺ ขา ริก

ดวง ที่ ๖ อุ เปกฺ ขา สหคต าณ สมฺป ยุตฺ ต ส สงฺ ขา ริก

ดวง ที่ ๗ อุ เปกฺ ขา สหคตํ าณ วิปฺป ยุตฺ ต อ สงฺ ขา ริก

ดวง ที่ ๘ อุ เปกฺ ขา สหคต าณ วิปฺป ยุตฺ ต ส สงฺ ขา ริก

เคย ง่วง  เคย เพลีย  เคย เบื่อ ไหม  บาง ขณะ จิต คิด จะ ทำ กุศล 

อย่าง นั้น อย่าง นี้  แต่ แล้ว ก็ อ่อน กำลัง ไป  หรือ ว่า เกิด ง่วง ขึ้น มา สติ 

จะ ระลึก รู้ ลักษณะ สภาพ ของ จิต ใน ขณะ นั้น ไหม ถ้า ไม่ ระลึก ก็ เป็น 

เรา  ความ ง่วง มี จริง  ความ ท้อถอย  ความ ท้อแท้  ความ เหนื่อย 

หน่าย  ความ รู้สึก อ่อนเพลีย มี จริง  ถ้า สติ ไม่ ระลึก รู้ ลักษณะ ของ 

สภาพ ธรรม เหล่า นั้น ตาม ความ เป็น จริง ก็ ไม่รู้ ว่า สภาพ ธร รม นั้นๆ 

ไม่ใช่ สัตว์  บุคคล  ตัว ตน  ไม่ใช่ เรา  เป็น แต่ เพียง ลักษณะ ของ จิต 
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ซึ่ง เกิด ขึ้น เพราะ เหตุ ปัจจัย แล้ว ก็ ดับ ไป   ซึ่ง พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง 

แสดง จิต โดย ประเภท ต่างๆ  เช่น  โดย ประเภท ที่ เป็น อ สังขาริ ก  

และ ส สังขาริ ก   โลภ มูลจิต ที่ เป็น อ สังขาริ กก็ มี  เป็น ส สังขาริ กก็ มี 

โทส มลูจติ ที ่เปน็ อ สงัขาร ิกก ็ม ี ส สงัขาร ิกก ็ม ี กศุล จติ ที ่เปน็อ สงัขาร ิก 

ก็ มี  ส สังขาริ กก็ มี  ขณะ ที่ สติ ระลึก รู้ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม 

 เหล่า นั้น  ก็ รู้ ว่า เป็น นามธรรม ไม่ใช่ รูป ธรรม

ความ ท้อแท้  ความ ท้อถอย  ไม่ใช่ รูป  เป็น สภาพ ของ  

ถีน มิทธ เจตสิก ซึ่ง เกิด กับ อกุศล จิต ที่ เป็น ส สังขาริ ก  เพราะ เป็น จิต 

ที่ ไม่มี กำลัง 

จิต ท่ี ต่าง กัน เป็น อ สังขาริ ก และ ส สังขาริ กน้ัน เป็น จิต ประเภท 

กา มาว จร จิต เท่านั้น  เพราะ กา มาว จร จิต เป็น จิต ภูมิ ต่ำ ที่สุด เป็น 

จิต ซึ่ง เกิด ขึ้น เป็น ปกติ ใน ชีวิต ประจำ วัน ใน ขณะ ที่ เห็น  ได้ยิน   

ได้ กลิ่น  ลิ้ม รส  รู้ โผฏฐัพพะ  และ คิด นึก เรื่อง ราว ของ รูป  เสียง  

กลิ่น รส  โผฏฐัพพะ    บาง ครั้ง ก็มี กำลัง แรง กล้า   และ บาง ครั้ง ก็ มี 

กำลงั ออ่น ตาม เหต ุตาม ปจัจยั  แต ่จติ ระดบั ที ่สงู กวา่ นี ้ คอื  ร ูปาว จร 

จติ อรปู าว จร จติ  และ โลก ุตต รจติ นัน้  ไม ่จำแนก เปน็ อ สงัขาร ิกบา้ง 

หรอื ส สงัขาร ิกบา้ง   แมว้า่ จติ เหลา่ นี ้จะ เกดิ ขึน้ เอง ไม ่ได ้ ตอ้ง อาศยั 

การ อบรม เจรญิ ไป จนกวา่ จ ิตนัน้ๆ จะ เกดิ ขึน้  ไมใ่ช ่โดย นยั เดยีว กบั 

 กา มาว จร จิต ที่ ต่าง กัน   เป็น จิต ที่ มี กำลัง แรง กล้า และ จิต ที่ มี กำลัง 

อ่อน 
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ทุก ท่าน พอที่ จะ รู้ สภาพ ขอ งอ สังขาริ ก จิต และ ส สังขาริ ก จิต ของ 

ท่าน เอง ได้  เช่น  ท่าน ที่มา ฟัง ธรรม ต้อง อาศัย ใคร ชักชวน หรือ 

เปล่า ตอน แรก อาจ จะ ไม่ อยาก มา เอง   เมื่อ ถูก ชักชวน มา จึง มา 

แต่ ว่า ตอน หลังๆ ก็ มา เอง  สภาพ ของ จิต ที่มา เอง และ ถูก ชักชวน 

จึง มา นั้น ต่าง กนั  และ ไมใ่ช ่วา่ จะ ม ีแต ่ส สงัขาร ิก จติต ลอด ไป   หรอื วา่  

อ สังขาริ ก จิตต ลอด ไป  อย่าง ท่าน ที่ ถูก ชวน ไป ดู หนัง  ตอน ถูก 

ชวน ไป ก็ เป็น จิต ที่ มี กำลัง อ่อน แต่ ถ้า หนัง สนุก ตื่น เต้น หัวเราะ 

สนุกสนาน  ใน ขณะ นั้น ไม่ใช่ จิต ที่ มี กำลัง อ่อน แล้ว  ไม่ ต้อง มี ใคร 

มา ชวน ให้ หัวเราะ ไม่ ต้อง มี ใคร มา ชวน ให้ สนุก แต่ จิต ขณะ นั้น เอง 

มี กำลัง และ เกิด ร่วม กับ โสมนัส เวทนา จึง สนุก และ หัวเราะ จึง เป็น 

 อ สังขาริ ก  แสดง ให้ เห็น สภาพ ที่ เป็น อนัตตา ของ จิต แต่ละ ขณะ ที่ 

เกิด ขึ้น เป็น ไป ตาม เหตุ ปัจจัย แม้ว่า ขณะ นี้ จะ เกิด ขึ้น เป็น อย่าง นี้ 

ขณะ ต่อ ไป ก็ เกิด ขึ้น เป็น อีก อย่าง หนึ่ง  ตาม เหตุ ตาม ปัจจัย ได้

คำถาม ทบทวน

๑. สังขาร ธรรม  สังขาร ขันธ์  อภิ สังขาร  อ สังขาริ ก  ส สังขาริ ก 

คือ อะไร

๒. โลภ มูลจิต ๘ ดวง และ มหา กุศล จิต ๘ ดวง มี อะไร เหมือน กัน 

และมี อะไร ต่าง กัน



บทที่  ๑๓

จิตต่างกันโดยสัมปยุตตธรรมที่เป็น  “เหตุ”

สภาพ ธรรม ที่ เป็น สังขาร ธรรม นั้น จะ เกิด ขึ้น มา เอง ลอยๆ  โดย  

ไม่ อาศัย ปัจจัย อะไร เลย ไม่ ได้  ปรมั ตถ ธรรม ที่ เป็น สังขาร ธรรม มี  

๓ คือ  จิต  เจตสิก  รูป    จิต อาศัย เจตสิก เป็น ปัจจัย จึง เกิด ขึ้น 

และ จิต บาง ดวง ก็ อาศัย เจตสิก และ รูป เป็น ปัจจัย เกิด ขึ้น  รูป อาศัย 

รูป เป็น ปัจจัย จึง เกิด ขึ้น  และ รูป บาง รูป ก็ อาศัย จิต และ เจตสิก และ 

รูป เป็น ปัจจัย จึง เกิด ขึ้น  ฉะนั้น  จิต ต่าง กัน โดย เหตุ  คือ  จิต บาง 

ดวง ก็ เกิด ร่วม กับ เจตสิก ที่ เป็น เหตุ  และ จิต บาง ดวง ก็ เกิด ร่วม กับ 

เจตสิก ที่ ไม่ใช่ เหตุ

ปรมั ตถ ธรรม ที่ เป็น เหตุ นั้น  ได้แก่   เจตสิก ๖ ดวง เท่านั้น 

คือ

โลภ เจตสิก เป็น โลภ เหตุ ๑

โทส เจตสิก เป็น โทส เหตุ ๑ รวม เป็น อกุศล เหตุ ๓

โมห เจตสิก เป็น โมห เหตุ ๑

อ โลภ เจต สิก เป็น อ โลภ เหตุ ๑

อ โทส เจต สิก เป็น อ โทส เหตุ ๑ รวม เป็น โสภณ เหตุ ๓

ปัญญา เจต สิก เป็น อ โมห เหตุ ๑
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นอกจาก เจตสิก ๖ ดวง นี้ แล้ว  สภาพ ธรรม อื่น ทั้งหมด ไม่ใช่ เหตุ 

ปัจจัย  เจตสิก อื่นๆ  ที่ เกิด ร่วม กับ จิต ต่าง ก็ เป็น ปัจจัย ให้ จิต เกิด 

ขึ้น   แต่ ไม่ใช่ เหตุ ปัจจัย  คือ  ไม่ใช่ เป็น ปัจจัย โดย เป็น เหตุ เพราะ 

เหต ุปจัจยั เปน็ เพยีง ปจัจยั หนึง่ ใน สภาพ ธรรม ทัง้ หลาย ที ่เปน็ ปจัจยั 

ต่างๆ  กัน ถึง ๒๔ ปัจจัย  (โดย ประเภท ปัจจัยใหญ่ๆ)    เจตสิก 

๖ ดวง ที่ เป็น เหตุ นั้น  อุปมา เหมือน กับ ราก แก้ว ของ ต้นไม้ ซึ่ง เป็น 

เหตุ ให้ ต้นไม้ นั้น เจริญ สมบูรณ์ งอกงาม มีด อก มี ผล มากมาย ฉันใด  

เจตสกิ ที ่เปน็ เหต ุ๖ นี ้ เมือ่ เกดิ ขึน้ ก ็ทำให ้สภาพ ธรรม ทัง้ หลาย เจรญิ 

งอกงาม และ ผลติผล ตา่งๆ  เพิม่ ขึน้ อยู ่เรือ่ยๆ   ผู ้ที ่ไมใ่ช ่พระ อรหนัต ์

ยัง มี อกุศล เหตุ และ กุศล เหตุ  เมื่อ เป็น พระ อรหันต์ แล้ว ดับ ทั้ง อกุศล 

เหตุ และ กุศล เหตุ  อ โลภ เจตสิก  อ โทส เจตสิก   และ ปัญญาเจตสิก  

(อ โมหะ) ที่ เกิด กับ จิต ของ พระ อรหันต์จึง เป็น อัพ ยาก ต เหตุ คือ 

ไม่ใช่ อกุศล เหตุ และ กุศล เหตุ

สภาพ ธรรม ที่ เป็น อัพ ยาก ต ธรรม นั้น เป็น สภาพ ธรรม ที่ ไม่ใช่  

กุศล ไม่ใช่ อกุศล  ฉะนั้น  วิบาก จิต  กิริยา จิต  วิบาก เจตสิก  กิริยา 

เจตสิก  รูป  และ นิพพาน จึง เป็น อัพ ยาก ต ธรรม  เพราะ ไม่ใช่ กุศล 

ไม่ใช่ อกุศล

เหตุ ๖ จำแนก เป็น ๒ ประเภท คือ

อกุศล เหตุ ๓ ได้แก่ โลภ เจตสิก ๑  โทส เจตสิก ๑  

 โมห เจตสิก ๑
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โสภณ เหตุ ๓ ได้แก่ อ โลภ เจตสิก ๑  อ โทส เจตสิก ๑  

 ปัญญา เจตสิก ๑

ควร สังเกต ว่า ไม่ ใช้ คำ ว่า กุศล เหตุ ๓ แต่ ใช้ คำ ว่า โสภณ เหตุ ๓ 

เพราะ กุศล เหตุ เป็น เหตุ ให้ เกิด กุศล วิบาก ซ่ึง เป็น ผล แต่ โสภณ เหตุ 

ซึ่ง เป็น เหตุ ที่ ดี นั้น เกิด กับ กุศล จิต ก็ได้ กุศล วิบาก จิต ก็ได้ และ 

โสภณ กิริยา จิต ก็ได้ โสภณ เหตุ จึง ไม่ ได้ เกิด แต่ เฉพาะ กับ กุศล 

จิต เท่านั้น

ปรมั ตถ ธรรม  ๔  คือ  จิต  เจตสิก  รูป  นิพพาน  เมื่อ กล่าว 

โดย เหตุ

จิต ไม่ใช่ เหตุ

เจตสิก ที่ เป็น เหตุ มี เพียง  ๖   เจตสิก อื่น ทั้งหมด  

 (๔๖ เจตสิก)  ไม่ใช่ เหตุ

รูป ไม่ใช่ เหตุ

นิพพาน ไม่ใช่ เหตุ

ธรรม ที่ ไม่ใช่ เหตุ นั้น  ภาษา บาลี เรียก ว่า  น เหตุ  ฉะนั้น 

ธรรม ทั้ง หลาย จึง จำแนก เป็น หมวด  ๒  ได้  คือ  เห ตุ   และ น เหตุ

เจตสิก ๖ ดวง เป็น เหตุ จิต รูป นิพพาน และ เจตสิก อื่น ๔๖ 

ดวง  เป็น  น เหตุ



จิตตสังเขป  245

จิต และ เจตสิก ๔๖ ดวง  เป็นน เหตุ คือไม่ใช่ เหตุ แต่ จิต และ 

เจตสิก บาง ดวง ก็ มี เจตสิก ที่ เป็น เหตุ เกิด ร่วม ด้วย  จิต และ เจตสิก 

บาง ดวง ก็ ไม่มี เจตสิก ที่ เป็น เหตุ เกิด ร่วม ด้วย  จิต และ เจตสิก ใด 

ไม่มี เจตสิก ที่ เป็น เหตุ ๖ ดวง เกิด ร่วม ด้วย เลย  จิต และ เจตสิก นั้น 

เป็น อ เหตุก จิต และ อ เหตุก เจตสิก  จิต และ เจตสิก ใด มี เจตสิก 

ที่ เป็น เหตุ เกิด ร่วม ด้วย  จิต และ เจตสิก นั้น เป็น ส เหตุก จิต และ 

 ส เหตุกเจตสิก

จักขุ วิญญาณ ที่ กำลัง เห็น สิ่ง ที่ ปรากฏ นั้น มี เจตสิก เกิด กับ จักขุ 

วิญญาณ เพียง ๗ ดวง  คือ  ผัสส เจตสิก ทำ กิจ กระทบ รู ปา รมณ์ 

ที ่กระทบ จกัข ุปสาท  เวทนา เจตสกิ  ทำ กจิ รูส้กึ เฉยๆ เปน็ อเุบกขา 

เวทนา (อ ทุก ขม สุข)  สัญญา เจตสิก ทำ กิจ จำ รู ปา รมณ์  เจตนา 

เจตสิก ทำ กิจ จงใจ ตั้งใจ ขวนขวาย กระตุ้น จิต และ เจตสิก ที่ เกิด 

ร่วม กัน ให้ สำเร็จ กิจ นั้นๆ  ชี วิ ติ นท ริย เจตสิก ทำ กิจ บำรุง เลี้ยง 

สหชาต ธรรม คือ จิต และ เจตสิก ทั้ง หลาย ให้ ดำรง อยู่ ใน ฐิติ ขณะ  

เอกั คค ตา เจตสิก ทำ กิจ ตั้ง มั่น ใน อารมณ์ ที่ ปรากฏ มนสิการ 

เจตสิก ทำ กิจ ใส่ใจ ใน รู ปา รมณ์ นั้น    เจตสิก ๗ ดวง นี้ ไม่ใช่ เจตสิก 

ที่ เป็น เหตุ ๖  ฉะนั้น จักขุ วิญญาณ จึง เป็น อ เหตุก จิต  ส่วน โลภ 

มูลจิต ที่ เกิด หลัง จาก จักขุ วิญญาณ นั้นมี เหตุ เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย 

๒ เหตุ  คือ  มี โลภ เจตสิก  สภาพ ที่ พอใจ ติด ข้อง ใน สิ่ง ที่ ปรากฏ 

เกิด ร่วม ด้วย  และ มี โมห เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย  โลภ มูลจิต จึง เป็น  

ส เหตุก จิต
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เมื่อ กล่าว โดย เหตุ  ธรรม ทั้ง หลาย จำแนก ได้ เป็น ๒ หมวด  คือ 

เห ตุ   และ น เหตุ  ส เหตุ กะ   และ อ เหตุ กะ  ได้ดังนี้ คือ

นิพพาน และ รูป เป็นน เหตุ  และ อ เหตุ กะ

จิต เป็นน เหตุ  และ บาง ดวง เป็น ส เหตุ กะ  

 บาง ดวง เป็น อ เหตุ กะ

เจตสิก ๔๖  เป็นน เหตุ  และ บาง ดวง เป็น ส เหตุ กะ  

 บาง ดวง เป็น อ เหตุ กะ

เจตสิก ๖ คือ  โลภ เจตสิก  โทส เจตสิก  โมห เจตสิก  อ โลภ 

เจตสิก  อ โทส เจตสิก  ปัญญา เจตสิก  เป็น เหตุ  และ เป็น ส เหตุ กะ 

เว้น โมห เจตสิก ที่ เกิด กับ โม หมู ล จิต  เพ ราะ โมห เจตสิก ที่ เกิด กับ  

โม หมู ล จิต เป็น อ เหตุ กะ

โลภ เจต สิก เป็น ส เหตุ กะ  เพราะ ต้อง มี โมห เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย  

ทกุ ครัง้  ถา้ โมห เจตสกิ ไม ่เกดิ  โลภ เจตสกิ ก ็เกดิ ไม ่ได ้ ฉะนัน้  โลภ 

เจตสิก จึง เป็น ส เหตุ กะ เพราะ มี โมห เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย ทุก ครั้ง

โทส เจตสิก ก็ เป็น ส เหตุ กะ  โดย นัย เดียว กับ โลภ เจตสิก

โมห เจตสกิ ที ่เกดิ กบั โลภ เจตสกิ ใน โลภ มลู จติ เปน็ ส เหต ุกะ  เพราะ 

มี โลภ เจตสิก ซึ่ง เป็น เหตุ เกิด ร่วม ด้วย

โมห เจตสกิ ที ่เกดิ กบั โทส เจตสกิ ใน โทส มลู จติ เปน็ ส เหต ุกะ  เพราะ 

มีโทส เจตสิก เป็น เหตุ เกิด ร่วม ด้วย
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โมห เจตสิก ที่ เกิด กับ โม หมู ล จิต เป็น อ เหตุ กะ  เพราะ ไม่มี 

โลภ เจตสิก และ โทส เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย

ผัสส เจต สิก เป็น น เหตุ  แต่ ผัสส เจตสิก เกิด กับ จิต ทุก ดวง  ถ้า 

จิต ดวง ใด เกิด ร่วม กับ เจตสิก ที่ เป็น เหตุ หนึ่ง เหตุ ใด ใน เหตุ ๖  ผัสส 

เจตสิก นั้น ก็ เป็นส เหตุ กะ   ถ้า จิต ดวง ใด เป็น อ เหตุ กะ  คือ  ไม่มี 

เจตสกิ ๖  ซึง่ เปน็ เหต ุเกดิ รว่ม ดว้ย  ผสัส เจตสกิ ซึง่ เกดิ กบั อ เหตกุ จติ  

นั้น ก็ เป็น อ เหตุ กะ ด้วย  ฉะนั้น ผัสส เจตสิก จึง เป็น น เหตุ  และ บาง 

ขณะ ก็ เป็น ส เหตุ กะ  บาง ขณะ ก็ เป็น อ เหตุ กะ

ชีวิต ของ ทุก ท่าน ใน วัน หนึ่งๆ นั้น มี ทั้ง ส เหตุก จิต และ อ เหตุก จิต 

แต่ เมื่อ ไม่ ได้ ฟัง พระ ธรรม ก็ ไม่ ทราบ ว่า ขณะ ไหน เป็น ส เหตุก จิต 

 และ ขณะ ไหน เป็น อ เหตุก จิต  พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง แสดง สภาพ 

จิต แต่ละ ขณะ ไว้ อย่าง ละเอียด ว่า จิต ขณะ ใด เป็น อ เหตุก จิต ขณะ 

ใด เป็น ส เหตุก จิต  และ จิต ที่ เป็น ส เหตุ กะ นั้น เกิด ร่วม กับ เหตุ กี่ เหตุ 

และ มี เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย กี่ ดวง

โม หมู ล จิต มี โมห เหตุ เกิด ร่วม ด้วย เหตุ เดียว  จึง เป็น เอก เหตุ กะ

โลภ มูลจิต เกิด ร่วม กับ ๒ เหตุ คือ โมห เหตุ และ โลภ เหตุ  

จึง เป็น ทวิ เหตุ กะ

โทส มูลจิต เกิด ร่วม กับ ๒ เหตุ คือ โมห เหตุ และ โทส เหตุ  

จึง เป็น ทวิ เหตุ กะ
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สำหรบั กศุล จติ นัน้ก ็ตอ้ง ม ีโสภณ เหต ุเกดิ รว่ม ดว้ย ม ิฉะนัน้ ก ็เปน็ 

กุศล จิต ไม่ ได้    กุศล จิต  ๒  ประเภท คือ กุศล จิต ที่ ไม่ เกิด ร่วม 

กับ ปัญญา เจตสิก  และ กุศล จิต ที่ เกิด ร่วม กับ ปัญญา เจตสิก  ฉะนั้น 

กุศล จิต ที่ ไม่ เกิด ร่วม กับ ปัญญา จะ มี เจตสิก ที่ เป็น เหตุ เกิด ร่วม ด้วย 

๒ เหตุ  คือ  อ โลภ เห ตุ   และ อ โทส เหตุ  จึง เป็น ทวิ เหตุ กะ  และ 

กุศล จิต ที่ เกิด ร่วม กับ ปัญญา จะ มี เจตสิก ที่ เป็น เหตุ เกิด ร่วม ด้วย ๓ 

เหตุ  คือ  อ โลภ เหตุ  อ โทส เหตุ  และ อ โมห เหตุ  จึง เป็น ติ เหตุ กะ 

กุศล จิต ไม่ เป็น เอก เหตุ กะ เลย เพราะ ต้อง มี ทั้ง อ โลภ เจต สิก และ  

อ โทส เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย ทุก ครั้ง  จึง จะ เป็น กุศล จิต ได้

คำ ว่า  เหตุ  กับ คำ ว่า  ปัจจัย  ต่าง กัน อย่างไร

ปัจจัย เป็น สภาพ ธรรม ที่ อุปการะ เกื้อกูล ให้ สภาพ ธรรม อื่น  

เกิด ขึ้น  หรือ ดำรง อยู่ ตาม ควร แก่ ประเภท ของ ปัจจัย นั้นๆ  เช่น 

ผัสส เจตสิก   ไม่ใช่ โลภ เจตสิก  แต่ ทั้ง ผัสส เจตสิก ก็ ดี โลภ เจตสิก  

ก็ ดี  เป็น ปัจจัย เกื้อกูล ให้ ธรรม อื่นๆ  คือ  จิต  เจตสิก  และ รูป เกิด 

ขึ้น ได้  แต่ เมื่อ สภาพ ลักษณะ และ กิจ ของ ผัสส เจตสิก ต่าง กับ สภาพ 

ลักษณะ และ กิจ ของ โลภ เจตสิก  ผัสส เจตสิก จึง เป็น สภาพ ปัจจัย ที่ 

ต่าง กับ โลภ เจตสิก

ผัสส เจตสิก เป็น ปัจจัย โดย เป็น  อาหาร ปัจจัย  อาหาร เป็น 

สภาพ ธรรม ที ่นำ มา ซึง่ ผล  แต ่ไม ่มัน่คง ถงึ กบั ทำให ้งอกงาม ไพบลูย ์

อยา่ง ราก แกว้ ของ ตน้ไม ้   สว่น สภาพ ธรรม ที ่เปน็ เหต ุนัน้ เปน็ ปจัจยั 
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โดย ความ เปน็ เหต ุ ซึง่ อปุมา เหมอืน ราก แกว้  ตน้ไม ้จะ เจรญิ เตบิโต 

โดย มี แต่ ราก แก้ว อย่าง เดียว ไม่ ได้  ต้อง มี ดิน  น้ำ เป็น อาหาร   แต่ 

ถ้า ขาด ราก แก้ว  ดิน  น้ำ   ก็ ทำให้ ต้นไม้ งอกงาม ไพบูลย์ ไม่ ได้ 

ต้นไม้ ที่ มี ราก แก้ว กับ พืช ที่ ไม่มี ราก แก้ว นั้น ย่อม เจริญ งอกงาม 

ไพบูลย์ เพราะ ปัจจัย ต่าง กัน ฉันใด  เจตสิก อื่น และ สภาพ ธรรม อื่น 

นอกจาก เจตสิก ที่ เป็น เหตุ ๖ ก็ เป็น ปัจจัย โดย เป็น ปัจจัย อื่น ไม่ใช่ 

โดย เป็น เหตุ ปัจจัย

ใน คัมภีร์ ปัฏ ฐาน ซึ่ง เป็น คัมภีร์ ที่ ๗ เป็น คัมภีร์ สุดท้าย ของ 

พระ อภิธรรม ปิฎก นั้น แสดง สภาพ ธรรม ทั้ง หลาย โดย ความ เป็น 

ปัจจัย แก่ กัน และ กัน โดย ประเภท ของ ปัจจัย ต่างๆ  ปัจจัย แรก คือ 

เหตุ ปัจจัย  แสดง ให้ เห็น ความ สำคัญ ของ สภาพ ธรรม ซึ่ง เป็น เหตุ 

ใน งาน ศพ  เมื่อ พระ ภิกษุ ท่าน สวด พระ อภิธรรมจะ เริ่ม ต้น ด้วย  

“เห ตุปจฺจ โย”  คือ  โลภ เหตุ  โทส เหตุ  โมห เหตุ  อ โลภ เหตุ  

อ โทส เหตุ  อ โมห เหตุ  เพื่อ เตือน ให้ รู้ ว่า สภาพ ธรรม ซึ่ง เป็น ตัว 

เหตุ ที่ จะ ให้ เกิด ผล เกิด ภพ เกิด ชาติ นั้น   ได้แก่  เจตสิก ๖ ดวง  คือ  

โลภ เจตสิก  โทส เจตสิก  โมห เจตสิก  อ โลภ เจตสิก  อ โทส เจตสิก  

และ ปัญญา เจตสิก

ความ จริง สภาพ ธรรม แต่ละ ประเภท มี ความ สำคัญ เฉพาะ ของ 

ตนๆ   พระ ผู้ มี พระ ภาค มิได้ ทรง แสดง เฉพาะ เหตุ ปัจจัย เพียง 

ปัจจัย เดียว  มิได้ ทรง แสดง เฉพาะ อารมณ์ ซึ่ง เป็น ปัจจัย ให้ จิต เกิด 

ขึ้น  รู้ อารมณ์ นั้น โดย อารมณ์ นั้น เป็น  “อา รัม มณ ปัจจัย”  แก่ จิต 
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เพียง ปัจจัย เดียว   พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง แสดง ปัจจัยต่างๆ  โดย 

ครบ ถ้วน ละเอียด  โดย ประเภท ปัจจัย ใหญ่ๆ ๒๔ ปัจจัย  และ ทรง 

แสดง ปัจจัย ย่อย ของ บาง ปัจจัย ใน ปัจจัย ใหญ่ ๒๔ ปัจจัย นั้น ด้วย

จักขุ ปสาท รูป เกิด ขึ้น เพราะ ปัจจัย อื่นๆ ไม่ใช่ เพราะ เหตุ ปัจจัย 

และ จักขุ ปสาท ก็ เป็น ปัจจัย ด้วย โดย เป็น สภาพ ที่ เป็น ใหญ่ เป็น  

อนิ ทรยิ ปจัจยั  คอื  เปน็ ปจัจยั โดย เปน็ สภาพ ที ่เปน็ ใหญ ่ใน กจิ หนา้ที ่

ของ ตน    จักขุ ปสาท เป็นจักขุ นท รีย์  เป็น รูป ซึ่ง มี สภาพ เป็น ใหญ่  

ใน การ เป็น ปัจจัย ให้ จักขุ วิญญาณ เกิด ขึ้น   เห็น สิ่ง ที่ ปรากฏ ทาง ตา 

ถ้า ไม่มี จักขุ ปสาท  โสต ปสาท  ฆาน ปสาท  ชิวหา ปสาท  และ 

 กาย ปสาท  รูป ร่างกาย นี้ จะ เหมือน อะไร  ก็ เหมือน ท่อน ไม้  ไม่ 

เห็น  ไม่ ได้ยิน  ไม่ ได้ กลิ่น  ไม่ ได้ ลิ้ม รส  ไม่รู้ สิ่ง ที่ กระทบ สัมผัส  

ฉะนั้น  ปสาท รูป ทั้ง ๕ นี้ จึง เป็น ปัจจัย   โดย เป็น อิน ทริย ปัจจัย 

คือ เป็น ใหญ่ เฉพาะ ใน กิจ ของ ตน  เช่น  จักขุ ปสาท รูป  เป็น ใหญ่ ใน 

การก ระ ทบร ูปา รมณ ์ เปน็ ปจัจยั ให ้จกัข ุวญิญาณ เกดิ ขึน้  เหน็ สิง่ ที ่

ปรากฏ ทาง ตา  เพราะ รูป อื่น ไม่ สามารถ จะ กระทำ กิจ นี้ ได้   และ สิ่ง 

ที ่ปรากฏ ทาง ตา จะ ปรากฏ ชดัเจน หรอื ไม ่ชดั   ก ็แลว้ แต ่สภาพ ความ 

ใส ของ จักขุ ปสาท รูป  ซึ่ง ไม่ ขึ้น อยู่ กับ เจตนา หรือ ความ ปรารถนา 

ความ ต้องการ ของ ใคร เลย  แต่ ขึ้น กับ อิน ทริย ปัจจัย ของ การ เห็น 

คือ จักขุ ปสาท รูป

สภาพ ธรรม ทุก ประเภท เป็น ปัจจัย ให้ สภาพ ธรรม อื่น เกิด โดย 

เป็น ปัจจัย ต่างๆ  โลภ เจตสิก  โทส เจตสิก  โมห เจตสิก  อ โลภ 
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เจตสิก  อ โทส เจตสิก  และปัญญา เจตสิก  เป็น ปัจจัย โดย เป็น เหตุ 

ใน วัน หนึ่งๆ นั้น  มี อกุศล เหตุ เกิด มาก  กุศล เหตุ ก็ มี บ้าง  แต่ เมื่อ 

เทียบ ส่วน แล้ว  กุศล เหตุ ก็ น้อย กว่า อกุศล เหตุ มาก

เมือ่ ไหร ่กศุล เหต ุจะ คอ่ยๆ  เจรญิ ขึน้ๆ  จน กระทัง่ ม ีกำลงั มากกวา่ 

ฝา่ย อกศุล เหต ุเสยีท ี ตอ้ง อบรม เจรญิ ปญัญา   รู ้ลกัษณะ ของ สภาพ 

ธรรม ตาม ความ เป็น จริง  เพราะ การ รู้ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ตาม 

ความ เป็น จริง นั้นเป็น ปัญญา เจตสิก เป็น อ โมห เหตุ  ตราบ ใด ที่ 

ปัญญา ยัง ไม่รู้ ชัด ใน ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ตาม ความ เป็น จริง  

ที่ จะ ไม่ ให้ โลภ เหตุ  โทส เหตุ  หรือ โมห เหตุ เจริญ งอกงาม ไพบูลย์ 

นั้น เป็น สิ่ง ที่ เป็น ไป ไม่ ได้   ไม่มี ธรรม อื่น เลย ที่ จะ ละ คลาย และ 

ดับ อกุศล เหตุ ได้ นอกจาก ปัญญา ซึ่ง เป็น อ โมห เหตุ   เมื่อ ศึกษา  

พระ ธรรม และ เข้าใจ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ที่ ปรากฏ ทาง ตา  

ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง กาย  ทาง ใจ  และ เป็น ผู้ ที่ อบรม 

เจริญ สติ ปัฏ ฐาน   กุศล ที่ เป็น อ โมหะ  คือ  ปัญญา จะ ค่อยๆ  เจริญ 

ขึ้น  เมื่อ รู้ แจ้ง อริย สัจ จ ธรรม   เป็น พระ โสดาบัน บุคคล เมื่อไร  เมื่อ 

นั้น จึง จะ ดับ อกุศล ธรรม เป็น ประเภทๆ  ได้จนกว่า จะ ถึง ความ เป็น 

พระ อรหันต์

ผู้ ที่ เป็น พระ อริยบุคคล ขั้น พระ โสดาบัน  พระ สก ทา คามี  และ 

พระ อนาคามี นั้นเป็น พระ เสกข บุคคล  ซึ่ง จะ ต้อง อบรม เจริญ 

ปัญญา ต่อ ไป อีก จนกว่า จะ ดับ หมด ทั้ง อกุศล เหตุ และ กุศล เหตุ 

เพราะ ถ้า ยัง มี กุศล เหตุ อยู่   ก็ เป็น ปัจจัย ให้ เกิด กุศล วิบาก ไม่ จบ 
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สิ้น พระ อรหันต์ ผู้ ดับ อกุศล เหตุ และ กุศล เหตุ แล้ว นั้น  ถึง แม้ว่า 

จิต จะ เกิด ร่วม กับ อโลภะ  อ โทสะ  อ โมหะ ก็ เป็น อัพ ยาก ต เหตุ  

ไม่ เป็น เหตุ ที่ จะ ให้ เกิด วิบาก ต่อ ไป    เมื่อ ไหร่ จะ ถึง วัน นั้น  ย่อม ถึง 

ได้ ใน วัน หนึ่ง    เมื่อ เพียร อบรม เจริญ ปัญญา ไป เรื่อยๆ ผู้ ที่ บรรลุ 

ผล เชน่ นัน้ ใน อดตี ม ีแลว้ เปน็ อนั มาก  ถา้ เปน็ สิง่ ที ่เปน็ ไป ไม ่ได ้เลย ก ็

จะ ไมม่ ีผู ้ใด สามารถ บรรล ุผล เชน่ นัน้ ได ้ แต ่ผล นัน้ ยอ่ม ไม ่เรว็ ตาม ที ่

หวัง  ต้อง ตาม ควร แก่ เหตุ  คือ   เมื่อ ปัญญา ยัง ไม่ เกิด ยัง ไม่ เจริญ 

ขึน้  ก ็ดบั กเิลส ไม ่ได ้ และ ปญัญา ก ็ตอ้ง เกดิ ขึน้   เจรญิ ขึน้ ตาม ลำดบั 

ขั้น ที่ สามารถ ประจักษ์ แจ้ง ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ตาม ความ  

เป็น จริงจนกว่า จะ ดับ กิเลส ได้ จริงๆ

ฉะนัน้  ควร ระลกึ เสมอ วา่การ ศกึษา ให ้เขา้ใจ เรือ่ง จติ  เจตสกิ  รปู  

นั้น  ก็ เพื่อ อบรม เจริญ สติ ปัฏ ฐาน รู้ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ที่ เป็น 

จิต  เจตสิก  รูป  ที่ เกิด ขึ้น   ปรากฏ แต่ละ ขณะ ตาม ความ เป็น จริง 

ไม่ คลาด เคลื่อน จาก ที่ พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง ตรัสรู้ และ ทรง แสดง 

ถ้า ศึกษา เข้าใจ อย่าง หนึ่ง แต่ ปฏิบัติ อีก อย่าง หนึ่ง ไม่รู้ ตรง ลักษณะ 

ของ สภาพ ธรรม ตาม ความ เป็น จริง ตาม ที่ ได้ ศึกษา ก็ ไม่ สามารถ ที่ 

จะ ดับ กิเลส ได้

สำหรับ อกุศล เหตุ นั้น จะ เป็น ชาติ อื่น ไม่ ได้ เลย ไม่ ว่า โลภ เจตสิก 

โทส เจตสิก  โมห เจตสิก เกิด ขึ้น ขณะ ใด  ขณะ นั้น เป็น ชาติ อกุศล  

เปน็ ปจัจยั ให ้เกดิ อกศุล จติ ใน ขณะ นัน้ และ สะสม สบื ตอ่ ไป ใน อนาคต 

ด้วย  แต่ โสภณ เหตุ ๓ คือ  อ โลภ เจตสิก ๑  อ โทส เจตสิก ๑  
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ปัญญา เจตสิก ๑ นั้น  เป็น ชาติ กุศล ก็ มี  เป็น ชาติ วิบาก ก็ มี เป็น 

ชาติ กิริยา ก็ มี  เพ ราะอ โลภ เจตสิก  อ โทส เจตสิก  ปัญญา เจตสิก 

เกิด กับ กุศล จิต ก็ได้  เกิด กับ กุศล วิบาก ก็ได้  เกิด กับ โสภณ กิริยา 

จิต ก็ได้    คำ ว่า “โสภณ” มี ความ หมายก ว้าง กว่าคำ ว่า  กุศล  

เพราะ โสภณ ธรรม   ได้แก่  สภาพ ธรรม ที่ เป็น กุศล  หรือ เป็น กุศล 

วบิาก  หรอื เปน็ โสภณ กริยิา  ฉะนัน้ เมือ่ จำแนก ธรรม ทัง้ หลาย โดย 

หมวด ๓ เป็น  กุ สลา  ธมฺ มา  อกุ สลา  ธมฺ มา  อพฺ ยาก ตา  ธมฺ มา  

ก็ จำแนก เจตสิก ที่ เป็น เหตุ ๖ ออก เป็น เหตุ ๙ คือ

อกุศล เหตุ ๓ ได้แก่  โลภ เจตสิก ๑

  โทส เจตสิก ๑

  โมห เจตสิก ๑

กุศล เหตุ ๓ ได้ แก่  อ โลภ เจตสิก ๑

  อ โทส เจตสิก ๑

  ปัญญา เจตสิก ๑

อัพ ยาก ต เหตุ ๓ ได้ แก่  อ โลภ เจตสิก ๑

  อ โทส เจตสิก ๑

  ปัญญา เจตสิก ๑
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คำถาม ทบทวน

๑. เหตุ ปัจจัย  ได้ แก่ ปรมั ตถ ธรรม อะไร

๒. อัพ ยาก ต เหตุ  คือ อะไร  ได้แก่ อะไร

๓. อัพ ยาก ต ธรรม  คือ อะไร  ได้แก่ อะไร

๔. กุศล เหตุ และ โสภณ เหตุ  ต่าง กัน อย่างไร

๕. อะไร เป็น น เหตุ บ้าง  อะไร เป็น ส เหตุ กะ บ้าง

๖. เหตุ เจตสิก ดวง ใด เป็น อ เหตุ กะ  ดวง ใด เป็น ส เหตุ กะ

๗. อกุศล จิต ใด เป็น เอก เหตุ กะ  และ อกุศล จิต ใด เป็น ทวิ เหตุ กะ

๘. กุศล จิต เป็น เอก เหตุ กะ  ได้ ไหม

๙. ผัสส เจตสิก เป็น เห ตุ หรือ น เหตุ เป็น อ เหตุ กะ หรือ ส เหตุ กะ  

เป็น เอก เหตุ กะ หรือ ทวิ เหตุ กะ หรือ ติ เหตุ กะ

๑๐. เหตุ  ๙  ได้แก่ อะไร
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บท ที่  ๑๔

จำแนก จิต โดย นัย ของ  โสภณ ะ   และ อ โสภณ ะ

โสภณ ธรรม เป็น สภาพ ธรรม ที่ ดี งาม ซึ่ง ไม่ใช่ แต่ เฉพาะ กุศล 

ธรรม เท่านั้น  สภาพ ธรรม ที่ ดี งาม แต่ ไม่ใช่ กุศล ธรรม  คือ  กุศล 

วิบาก ซึ่ง เป็น ผล ของ กุศล กรรม  และ โสภณ กิริยา   ซึ่ง เป็น จิต และ 

เจตสิก เฉพาะ พระ อรหันต์ ผู้ ดับ กุศล และ อกุศล เป็น สมุจ เฉท แล้ว

อ โสภณ ธรรม เป็น สภาพ ธรรม ที่ ตรง ข้าม กับ โสภณ ธรรม คือ 

ไม่ใช่ สภาพ ธรรม ที่ ดี งาม ซึ่ง ไม่ใช่ แต่ เฉพาะ อกุศล เจตสิก เท่านั้น 

จิต และ เจตสิก ใด ที่ ไม่มี โสภณ เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย จิต และ 

เจตสิก นั้น เป็น อ โสภณ ะ ฉะนั้น โดย นัย ของ สัมปยุต ต ธรรม ที ่

จำแนก ให้ จิต ต่าง กัน   เป็น จิต ประเภท ที่ ดี งาม เป็น โสภณ ะ  และ 

เป็น จิต ประเภท ที่ ไม่ ดี งาม เป็น อ โสภณ ะ นั้น  ก็ จำแนก โดย เจตสิก 

ซึ่ง เป็น เหตุ ๖ นั่นเอง    เจตสิก ที่ ดี งาม   ได้ แก่   อ โลภ เจตสิก  

อ โทส เจตสิก  ปัญญา เจตสิก  เป็นต้น  ซึ่ง เป็น โสภณ เจตสิก ที่ 

ทำให้ จิต ดี งาม  ฉะนั้น การ จำแนก จิต โดย ประเภท ที่ เป็น โสภณ ะ 

และ อ โสภณ ะ  ก็ สืบ ต่อ จาก การ จำแนก จิต โดย เหตุ นั่นเอง  จิต ใด ที่ 

ประกอบ ด้วย เจตสิก ที่ เป็น โสภณ เหตุ จิต นั้น เป็น โสภณ จิต  จิต ใด 

ไม่ ประกอบ ด้วย เจตสิก ที่ เป็น โสภณ เหตุ   จิต นั้น เป็น อ โสภณ จิต

การ ศึกษา ปรมั ตถ ธรรม นั้น ต้อง คิด ต้อง พิจารณา เหตุผล ด้วย 
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ตนเอง  เมือ่ เขา้ใจ เหตผุล ที ่ถกู ตอ้ง ชดัเจน ก ็จะ ไม ่สบัสน คลาด เคลือ่น 

แม้ ใน เรื่อง โสภณ ธร รม   และ อ โสภณ ธรรม

อกุศล จิต เกิด ร่วม กับ อกุศล เจตสิก  คือ  โลภ ะ  โทสะ  โมหะ 

เป็นต้น  ฉะนั้น อกุศล จิต ไม่ใช่ โสภณ จิต แน่นอน

จกัข ุวญิญาณ  ไม ่ได ้เกดิ รว่ม กบั โลภ ะ  โทสะ  โมหะ  และ โสภณ 

เจต สิก ใดๆ เลย  จักขุ วิญญาณ เกิด ร่วม กับ เจตสิก เพียง  ๗  ดวง  

คือ  ผัสส เจตสิก  เวทนา เจตสิก  สัญญา เจตสิก  เจตนา เจตสิก 

เอกั คค ตา เจตสิก  ชี วิ ติ นท ริย เจตสิก  มนสิการ เจตสิก ซึ่ง 

เจตสกิ ทัง้  ๗  ดวง นี ้ เปน็ สพั พ จติต สาธารณ เจตสกิ  คอื  เปน็ 

เจตสิก ที่ ต้อง เกิด กับ จิต ทุก ดวง  จิต จะ เกิด ขึ้น โดย ปราศจาก 

เจตสกิ ๗ ดวง นี ้ไม ่ได ้เลย   ไม ่วา่ จะ เปน็ อกศุล จติ  กศุล จติ  วบิาก 

จติ  กริยิา จติ  โลก ุตต รจติ  หรอื จติ ใดๆ  กต็าม ตอ้ง ม ีเจตสกิ ๗ ดวง 

นี้ เกิด ร่วม ด้วย     เจตสิก  ๗  ดวงซึ่ง เป็น สัพ พ จิตต สาธารณ เจตสิก 

นี้  เป็น อัญ ญ สมา นา เจตสิก  คือ  เป็น เจตสิก ที่ เกิด กับ จิต ใด ก็ เสมอ 

กับ จิ ตนั้นๆ   เมื่อ เกิด กับ อกุศล จิต   สัพ พ จิตต สาธารณ เจตสิก ๗ 

ดวง นี้ ก็ เป็น อกุศล  เมื่อ เกิด กับ กุศล จิต   สัพ พ จิตต สาธารณ เจตสิก 

๗ ดวง นี้ ก็ เป็น กุศล เป็นต้น

จักขุ วิญญาณ เป็น วิบาก จิต ที่ มี สัพ พ จิตต สาธารณ เจตสิก 

เกิด ร่วม ด้วย เพียง  ๗  ดวง เท่านั้น  ไม่มี โสภณ เจตสิก หรือ 

อกุศล เจต สิก ใดๆ เกิด ร่วม ด้วย เลย    ฉะนั้น จักขุ วิญญาณ จึง 

เป็น อ โสภณ จิต แต่ ไม่ใช่ อกุศล จิต
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การ ศกึษา ธรรม นัน้ จะ ตอ้ง เขา้ใจ โดย ละเอยีด  แมแ้ต่ อกศุล ธรรม 

และอ โสภณ ธรรม ต่าง กัน อย่างไร

อกุศล ธรรม เป็น สภาพ ธรรม ที่ เลว ทราม เป็น โทษ  เป็น เหตุ ที่ 

จะ ให้ เกิด ผลเป็น วิบาก ที่ ไม่ น่า พอใจ เป็น ทุกข์ อ โสภณ ธรรม เป็น 

จิต และ เจตสิก ที่ ไม่มี โสภณ เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย พระ ผู้ มี พระ ภาค 

ทรง แสดง พระ ธรรม โดย นัย ต่างๆ ตาม สภาพ ของ ธร รม นั้นๆ ซึ่ง 

ผูศ้กึษา ก ็จะ ตอ้ง พจิารณา โดย ละเอยีด  ให ้เขา้ใจ ถกู ตอ้ง ตาม สภาพ 

ธร รม นั้นๆ    เมื่อ ทรง แสดง โดย ประเภท ของ หมวด ๓ คือ  กุศล 

ธรรม  อกุศล ธรรม  และ อัพ ยาก ต ธรรม  ก็ จะ ต้อง รู้ ว่า กุศล ธรรม 

เป็น สภาพ ธรรม ที่ เป็น เหตุ ให้ เกิด กุศล วิบาก  อกุศล ธรรม เป็น 

สภาพ ธรรม ที่เป็น เหตุ ให้ เกิด อกุศล วิบาก  และ อัพ ยาก ต ธรรม เป็น 

สภาพ ธรรม ที่ ไม่ใช่ กุศล  ไม่ใช่ อกุศล  ฉะนั้น อัพ ยาก ต ธรรม จึง 

ได้แก่   วิบาก จิต และ เจตสิก  กิริยา จิต และ เจตสิก  รูป  นิพพาน  

ฉะนั้น  อัพ ยาก ต ธรรม จึง ไม่ใช่ แต่ เฉพาะ จิต และ เจตสิก ที่ 

เป็น วิบาก   และ กิริยา  รูป ปรมัตถ์ และ นิพพาน ปรมัตถ์ ก็ เป็น  

อัพ ยาก ต ธรรม  รูป และ นิพพาน เป็น กุศล หรือ อกุศล ไม่ ได้ เพราะ 

รูป และ นิพพาน ไม่ใช่ จิต และ เจตสิก   เมื่อ ทรง แสดง ประเภท ของ 

ธรรม โดย หมวด ๓  ทรงแส ดง ปรมั ตถ ธรรม ทั้ง ๔  แต่ เมื่อ ทรง 

แสดง โดย ชาติ ๔ หมาย เฉพาะ จิต และ เจตสิก เท่านั้น

โดย ชาต ิ ๔  นัน้  อกศุล จติ และ เจตสกิ ที ่เกดิ รว่ม กนั เปน็ อ โสภณ ะ 

กศุล จติ และ เจตสกิ ที ่เกดิ รว่ม กนั เปน็ โสภณ ะ   วบิาก จติ และ กริยิา จติ 
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ใด ไมม่ ีโสภณ เจตสกิ  เชน่  อ โลภ เจตสกิ  และ อ โทส เจตสกิ  เปน็ตน้  

เกิด ร่วม ด้วย  วิบาก จิต และ กิริยา จิต นั้น เป็น อ โสภณ ะ  คือ  ไม่ เกิด 

รว่ม กบั โสภณ เจตสกิ   สว่น วบิาก จติ และ กริยิา จติ ใด ม ีโสภณ เจตสกิ 

เกิด ร่วม ด้วย   วิบาก จิต และ กิริยา จิต นั้น เป็น โสภณ ะ

จักขุ วิญญาณ กุศล วิบาก  ๑  ดวง  และ จักขุ วิญญาณ อกุศล 
วิบาก  ๑  ดวง  มี แต่ สัพ พ จิตต สาธารณ เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย ๗ 
ดวง เท่านั้น

โสต วิญญาณ กุศล วิบาก  ๑  ดวง  และโสต วิญญาณ  อกุศล 
วิบาก  ๑  ดวง  มี แต่ สัพ พ จิตต สาธารณ เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย ๗ 
ดวง เท่านั้น

ฆาน วิญญาณ กุศล วิบาก  ๑  ดวง  และฆาน วิญญาณ อกุศล 
วิบาก  ๑  ดวง  มี แต่ สัพ พ จิตต สาธารณ เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย  ๗ 
ดวง เท่านั้น

ชิวหา วิญญาณ กุศล วิบาก  ๑  ดวง  และ ชิวหา วิญญาณอกุศล 
วิบาก  ๑  ดวง  มี แต่ สัพ พ จิตต สาธารณ เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย  ๗ 
ดวง เท่านั้น

กาย วิญญาณ กุศล วิบาก  ๑  ดวง  และ กาย วิญญาณอกุศล 
วิบาก  ๑  ดวง   มี แต่ สัพ พ จิตต สาธารณ เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย  ๗  
ดวง เท่านั้น



จิตตสังเขป  259

ทวิ ปัญจ วิญญาณ ๑๐ ดวง  จึง เป็น อ โสภณ จิต และ จิต อื่น 

(นอกจาก จิต  ๑๐  ดวง นี้)  ที่ ไม่มี โสภณ เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย ก็ 

เป็น อ โสภณ จิต ทั้ง สิ้น   ฉะนั้น  กุศล วิบาก จิต จึง ไม่ใช่ โสภณ จิต  

ทุก ดวง  กุศล วิบาก จิต ที่ มี โสภณ เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย ก็ เป็น 

โสภณ จิต กุศล วิบาก จิต ที่ ไม่มี โสภณ เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย ก็ 

ไม่ใช่ โสภณ จิต นี่ เป็น ความ ต่าง กัน ของ จิต แต่ละ ขณะ ใน ชีวิต 

ประจำ วัน  ปฏิสนธิ จิต ของ ภูมิ มนุษย์ กับ ปฏิสนธิ จิต ของ อบายภูมิ 

เป็น ผล ของ กรรม ต่าง กัน ผู้ ที่ ปฏิสนธิ ใน อบายภูมิ นั้น ปฏิสนธิ จิต 

เป็น อกุศล วิบาก จิต  เป็น ผล ของ อกุศล กรรม   จึง เกิด ใน นรก ภูมิ 

หรือ เกิด ใน ปิต ติ วิสัย ภูมิ (เปรต)  หรือ เกิด ใน อสุรกาย ภูมิ  หรือ 

เกิด ใน ดิรัจฉาน ภูมิ  ปฏิสนธิ จิต ของ ผู้ ที่ เกิด เป็น มนุษย์ หรือ เทวดา 

ชั้น ต่างๆ  เป็น กุศล วิบาก จิต เป็น ผล ของ กุศล กรรม หนึ่ง   จึง ทำให้ 

เกิด ใน สุคติ ภูมิ

แม้ว่า การ เกิด ใน มนุ สส ภูมิ เป็น กุศล วิบาก ก็ จริง แต่ บาง บุคคล 

ก็ พิการ แต่ กำเนิด เพราะ กุศล วิบาก จิต ที่ ทำ กิจ ปฏิสนธิ นั้น เป็น ผล 

ของ กศุล กรรม ที ่ไมม่ ีปญัญา เจตสกิ เกดิ รว่ม ดว้ย  และ เปน็ กศุล กรรม 

อย่าง อ่อน มาก    กุศล วิบาก จิต ที่ ทำ ปฏิสนธิ กิจ นั้น จึง ไม่ ประกอบ 

ด้วย โสภณ เจตสิก คือ ไม่ เกิด ร่วม กับ อ โลภ เจตสิก อ โทส เจตสิก 

เป็นต้น เมื่อ เป็น ผล ของ กุศล กรรม อย่าง อ่อน มาก อกุศล กรรม ซึ่ง 

ทำ ไว้ จึง เบียดเบียน ให้ เป็น ผู้ พิการ แต่ กำเนิด ได้
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ผู้ ที่ เกิด เป็น มนุษย์ ที่ ไม่ พิการ แต่ กำเนิด นั้น ล้วน เกิด มา ต่างๆ 

กัน โดย สกุล  ยศ ศักดิ์  บริวาร  เพราะ กุศล วิบาก ที่ ทำ กิจ ปฏิสนธิ 

นั้น ต่าง กัน ตาม กำลัง ของ กุศล กรรม ซึ่ง เป็น เหตุ    ถ้า ปฏิสนธิ จิต 

เปน็ ผล ของ กศุล กรรม ที ่ประกอบ ดว้ย ปญัญา เจตสกิ อยา่ง ออ่น   หรอื 

ไม่มี ปัญญา เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย ปฏิสนธิ จิต ที่ เป็น กุศล วิบาก นั้น ก็ 

เกิด ร่วม กับ โสภณ เจตสิก และ เหตุ ๒ คือ อ โลภ เจตสิก  และอ โทส 

เจตสิก  เป็น ทวิ เหตุก บุคคล  คือ  เป็น บุคคล ที่ ปฏิสนธิ จิต   ไม่มี 

ปญัญา เจตสกิ เกดิ รว่ม ดว้ย  บคุคล นัน้ จงึ ไม ่สามารถ บรรล ุฌาน หรอื 

โลกุ ตตร ธรรม ใน ชาติ นั้น

ผู้ ที่ ปฏิสนธิ จิต เป็น ผล ของ กรรม ที่ ประกอบ ด้วย ปัญญา และ 

ปฏสินธ ิจติ ม ีปญัญา เจตสกิ เกดิ รว่ม ดว้ย นัน้ เปน็ ต ิเหตกุ บคุคล เพราะ 

มี เหตุ  ๓  คือ  มี อ โลภ เจตสิก  อ โทส เจตสิก  และ ปัญญา เจตสิก 

(อ โมหะ) เกิด ร่วม ด้วย    บุคคล นั้น เมื่อ ได้ ฟัง พระ ธรรม ก็ สามารถ 

พจิารณา เขา้ใจ พระ ธรรม  และ สามารถ อบรม เจรญิ ปญัญา จน บรรล ุ

ฌาน จิต   หรือ รู้ แจ้ง อริย สัจ จ ธรรม ๔  บรรลุ มัค ค์ ผล นิพพาน  เป็น 

พระ อรยิบคุคล ใน ชาต ินี ้ได ้ตาม ควร แก ่การ สะสม ของ เหต ุปจัจยั แต ่

ก็ ไม่ ควร ประมาท   เพราะ บาง ท่าน เป็น ผู้ ที่ มี สติ ปัญญา  ปฏิสนธิ 

จิต เป็น ติ เหตุ กะ ก็ จริง  แต่ ถ้า ประมาท การ เจริญ กุศล  ประมาท การ 

ฟัง พระ ธรรม  ก็ จะ เป็น ผู้ ที่ ฉลาด แต่ ใน ทาง โลก  ใน วิชาการ ต่างๆ 

แต่ ไม่ อบรม เจริญ ปัญญา ใน ทาง ธรรม   จึง ไม่รู้ ลักษณะ ของ สภาพ 

ธรรม ตาม ความ เป็น จริง
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ใน อดีตกาล นาน มา แล้ว ใน ชา ติ ก่อนๆ บาง ท่าน อาจ จะ เป็น ผู้ ที่  

เคย สนใจ ธรรม  อาจ จะ เป็น ผู้ ที่ ศึกษา เล่า เรียน พระ ธรรม   หรือ 

 อาจ จะ ถึง กับ บรรพชา อุปสมบท เป็น ภิกษุ สามเณร    แต่ การ รู้ แจ้ง 

อริยสัจ จธรรม นั้น  ไม่มี ใคร รู้ ได้ ว่า จะ รู้ แจ้ง อริย สัจ จ ธรรม ใน เพศ ใด  

ใน เพศ บรรพชิต หรือ ฆราวาส  ทุก คน จะ ต้อง อบรม เจริญ ปัญญา  

รู้ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ที่ กำลัง ปรากฏ ตาม ความ เป็น จริง ทุกๆ 

ชาติ  จนกว่า จะ ถึง ชาติ ที่ ปัญญา คม กล้า  สามารถ แทง ตลอด 

อริย สัจ จ ธรรม ได้ และ แม้ว่า ใน กาล ครั้ง หนึ่ง อาจ จะ เคย สนใจ ธรรม  

ฝักใฝ่ ใน การ ศึกษา ใน การ ปฏิบัติ ธรรม  แต่ ก็ อย่า ลืม ว่า กว่า จะ ได้ รู้ 

แจ้ง อริย สัจ จ ธรรมก็ ยัง มี อกุศล ที่ สะสม มา มากมาย หนา แน่น   ที่ จะ 

ทำให้ หลง ไป เพลิน ไป ใน อกุศล ได้ ถ้า เป็น ผู้ ที่ ประมาท   ฉะนั้น ถึง 

แมว้า่ ปฏสินธ ิจติ จะ เปน็ ต ิเหต ุกะ  แต ่เมือ่ ใด เปน็ ผู ้ประมาท  ปญัญา 

เจตสิก ใน ชาติ นั้น ก็ จะ ไม่ เจริญ ขึ้น  เพราะ ไม่ ได้ อบรม ด้วย การ ฟัง   

ด้วย การ พิจารณา  และ ด้วย การ ปฏิบัติ ธรรม  ฉะนั้น ก็ น่า เสียดาย 

ชาติ ซึ่ง ปฏิสนธิ จิต เป็นติ เหตุ กะ  แต่ ไม่ ได้ อบรม ปัญญา ให้ เจริญ ขึ้น 

และ ชาติ ต่อ ไป นั้น กรรม ใด จะ ทำให้ ปฏิสนธิ จิต ประเภท ใด เกิด ก็ ไม่ 

แน่  อาจ จะ เป็น อกุศล วิบาก จิต   ทำ กิจ ปฏิสนธิ ใน อบายภูมิ  หรือ 

อ เหตุ กุศล วิบาก จิต ทำ กิจ ปฏิสนธิ เป็น บุคคล พิการ ตั้งแต่ กำเนิด 

หรือ ทวิ เหตุก กุศล วิบาก ทำ กิจ ปฏิสนธิ เป็น ทวิ เหตุก บุคคล ใน สุคติ 

ภูมิ ซึ่ง ไม่ อาจ อบรม เจริญ ปัญญา ให้ รู้ แจ้ง อริย สัจ จ ธรรม ได้
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ฉะนั้น จึง น่า เสียดาย แต่ละ ภพ แต่ละ ชาติ ที่ ไม่ ได้ อบรม ปัญญา 

ให้ เจริญ ยิ่ง ขึ้น และ ถึง แม้ว่า จะ เป็น ติ เหตุก ปฏิสนธิ แต่ เมื่อ อบรม 

ปัญญา ยัง ไม่ พอ   ก็ ไม่ สามารถ รู้ แจ้ง อริย สัจ จ ธรรม ใน ชาติ นี้ ได้ 

ไม่ใช่ ว่า ผู้ ที่ เป็น ติ เหตุก บุคคล แล้ว จะ รู้ แจ้ง อริย สัจ จ ธรรม ได้ ใน 

ปัจจุบัน ชาติ ทุก คน

ผู้ ที่ เกิด เป็น มนุษย์ ไม่ พิการ แต่ กำเนิด นั้น ขณะ นอน หลับ สนิท 

ภวังคจิต เป็น โสภณ จิต เพราะ ปฏิสนธิ จิต เป็น ทวิ เหตุ กะ  มี อ โลภ 

เจตสิก  อ โทส เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย  บาง ท่าน ปฏิสนธิ จิต ก็ เป็น  

ติ เหตุ กะ   มี อ โลภ เจตสิก  อ โทส เจตสิก  และ ปัญญา เจตสิก เกิด  

ร่วม ด้วย    ขณะ หลับ กิเลส ไม่ เกิด  ไม่มี ความ ยินดี  ยินร้าย  เพราะ 

ยัง ไม่ เห็น  ยัง ไม่ ได้ยิน  ไม่ ได้ กลิ่น  ไม่ ได้ ลิ้ม รส  ไม่ ได้ คิด นึก เรื่อง 

ต่างๆ ทาง ใจ  แต่ เมื่อ ตื่น ขึ้น นั้น  จะ ดีใจ หรือ เสียใจ  สุข หรือ ทุกข์  

ก็ เป็น ไป ตาม อกุศล จิต ต่างๆ ที่ เกิด ขึ้น ใน วัน หนึ่งๆ  โดย มาก  

วัน หนึ่งๆ เมื่อ ตื่น แล้ว ก็ เป็น อ โสภณ ะ มากกว่า เป็น กุศล  จักขุ 

วิญญาณ เกิด ขึ้น เห็น สิ่ง ที่ ปรากฏ ทาง ตา ขณะ เดียว แล้ว หลัง จาก 

นั้น ส่วน มาก อกุศล ชวน วิถี จิต ก็ เกิด ๗ ขณะ  ซึ่ง เท่ากับ ๗ เท่า 

ของ จักขุ วิญญาณ ที่ ทำ กิจ เห็น ขณะ หนึ่งๆ  การ สะสม สืบ ต่อ ของ 

อกุศล ธรรม ใน วันหนึ่งๆ นั้น มากมาย เหลือ เกิน  ฉะนั้น จึง ไม่ ควร 

ประมาท เลย  เมื่อ ได้ ฟงั พระ ธรรม ที่ พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง แสดง โดย 

ละเอียด ว่า  จิต ขณะ ใด เป็น โสภณ ะ  จิต ขณะ ใด เป็น อ โสภณ ะ  และ 

อ โสภณ จิต นั้น เป็น อกุศล หรือ ว่า เป็น วิบาก   หรือ ว่า เป็น กิริยา
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ถาม พระ อร หัน ต์ มีอ โสภณ จิต ไหม

ตอบ มี

ถาม พระ อรหันต์ มี อกุศล จิต ไหม

ตอบ ไม่มี

พระ อร หัน ต์ มีอ โสภณ จิต  แต่ พระ อรหันต์ ไม่มี อกุศล จิต  เพราะ 

ว่า พระ อรหันต์ มี จักขุ วิญญาณ  โสต วิญญาณ  เป็นต้น   ซึ่ง เป็น  

อ โสภณ จิต   แต่ พระ อรหันต์ ไม่มี อกุศล จิต และ กุศล จิต

เจตสิก ทั้งหมด มี ๕๒ ประเภท เป็น อัญ ญ สมา นา เจตสิก คือ 

เจตสิก ที่ เสมอ กับ จิต และ เจตสิก อื่น ที่ เกิด ร่วม ด้วย  ๑๓  ประเภท 

เป็น อกุศล เจตสิก ๑๔ ประเภท เป็น โสภณ เจตสิก ๒๕ ประเภท 

ถ้า ไม่ ใช้ คำ ว่า  โสภณ ะ  อ โสภณ ะ  แต่ ใช้ ภาษา ไทย  ความ หมาย 

จะไม่ ตรง กับ สภาพ ธรรม ที่ เป็น โสภณ ะ และ อ โสภณ ะ  เช่น  ถาม 

ว่า เวทนา เจตสิก ดี ไหม   มี ท่าน หนึ่ง ตอบ ว่า  เมื่อ เป็นสุข เวทนา 

ก็ ดี  สุข เวทนา โดย นัย ของ เวทนา ๕ หมาย ถึง   เวทนา เจตสิก ที่ 

เกิด เฉพาะ กับ กาย วิญญาณ ที่ เป็น กุศล วิบาก ใน ขณะ ที่ กระทบ กับ 

อารมณ์ ที่ น่า สบาย กาย  สุข สหคตํ กาย วิญฺ ญาณํ  กุสล วิ ปากํ ไม่มี 

โสภณ เจตสิก  คือ  อ โลภ เจตสิก  อ โทส เจตสิก  ปัญญา เจตสิก 

เป็นต้น  เกิด ร่วม ด้วย   ฉะนั้น โดย สภาพ ธรรม  สุข เวทนา ที่ เกิด 

กับ กาย วิญญาณ กุศล วิบาก นั้น เป็น อ โสภณ ะ ไม่ ใช่ โสภณ ะ   ด้วย 

 เหตุ นี้   การ ศึกษา ธรรม จึง ต้อง เข้าใจ สภาพ ธรรม ให้ ตรง ตามพ ระ 

บาลี มิ ฉะนั้น จะ ทำให้ เข้าใจ สภาพ ธรรม ผิด ได้
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ถ้า มี คำถาม ว่า รูป ที่ กำลัง ปรากฏ ทาง ตา ขณะ นี้ ดี หรือ ไม่ ดี  

คำ ตอบ ภาษา ไทย ก ็ไม ่ชดัเจน  เพราะ ถงึ แมว้า่ รปู จะ ผอ่งใส สวยงาม 

น่า ยินดี พอใจ แต่ รูป ก็ ไม่ใช่ โสภณ ธรรม เพราะ รูป ไม่ใช่ สภาพ รู้ 

ไม่ใช่ กุศล   อกุศล  รูป ไม่มี เมตตา  กรุณา  มุทิตา  หรือ สภาพ 

ธรรม ใด ซึ่ง เป็น สภาพ ธรรม ที่ ดี งาม เกิด ร่วม ด้วย เลย  จิต และ  

เจตสิก เท่านั้น ที่ เป็น โสภณ ะ หรือ อ โสภณ ะ  รูป เป็น อารมณ์ ที่ เป็น 

ปัจจัย ให้ จิต เกิด ขึ้น   พอใจ หรือ ไม่ พอใจ รู ปนั้นๆ  โดยที่ รูป เอง เป็น 

อัพ ยาก ต ธรรม  รูป ไม่รู้ อะไร เลย  รูป ไม่รู้ ว่า จิต ชอบ หรือ ไม่ ชอบ 

รูป นั้น  และ รูป เอง ก็ ไม่มี เจตนา ที่ จะ ให้ จิต ชอบ หรือ ไม่ ชอบ รูป  

เพราะ รูป ไม่ใช่ สภาพ รู้  แต่ จิต ต้องการ เห็น รูป  ต้องการ ได้ยิน เสียง  

ต้องการ ได้ กลิ่น หอมๆ  ต้องการ กระทบ สัมผัส สิ่ง ที่ น่า พอใจ  เพื่อ 

ความ รู้สึก ที่ เป็นสุข จะ ได้ เกิด ขึ้น ซ้ำ อีก    เมื่อ เห็น สิ่ง ที่ ปรากฏ ทาง 

ตา  ได้ยิน เสียง ที่ ปรากฏ ทาง หู  ได้ กลิ่น ทาง จมูก  ลิ้ม รส ทาง ลิ้น  

กระทบ สัมผัส ทาง กาย  หรือ แม้ เพียง คิด นึกถึง รูป  เสียง  กลิ่น  รส  

โผฏฐัพพะ ทาง ใจ ทุกๆ วัน  ฉะนั้น จึง มี คำ อุปมา เปรียบ เทียบ ขันธ์ 

๕ ว่า  รูป ขันธ์ เหมือน กับ ภาชนะ ที่ รองรับ สิ่ง ที่ นำ มา ซึ่ง ความ รู้สึก 

ยนิด ี เวทนา ขนัธ ์เหมอืน อาหาร ที ่อยู ่ใน ภาชนะ นัน้  สญัญา ขนัธ ์และ 

สงัขาร ขนัธ ์เหมอืน พอ่ ครวั และ ผู ้ชว่ย ปรงุ อาหาร  วญิญาณ ขนัธ ์เปน็ 

ผู้ บริโภค อาหาร  เพราะ จิต เป็น ใหญ่   เป็น ประธาน ใน การ รู้ อารมณ์ 

นาม ขันธ์ ทัง้ ๔ ต้อง เกิด รว่ม กัน  รู้ อารมณ์ เดียวกนั  และ ไม่ แยก กนั 

เลย สัก นาม ขันธ์ เดียว   จะ มี แต่ นาม ขันธ์ ๑  ขาด นาม ขันธ์ ๓  ไม่ ได้   

จะ มี นาม ขันธ์ ๒  ขาด นาม ขันธ์ ๒ ไม่ ได้  จะ มี นาม ขันธ์ ๓  ขาด 
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นาม ขันธ์ ๑ ไม่ ได้  และ ใน ภูมิ ที่ มี ขันธ์ ๕ นั้น  นาม ขันธ์ ต้อง อาศัย 

รูป ขันธ์ จึง จะ เกิด ขึ้น ได้

การ ศึกษา ธรรม เรื่อง จิต ประเภท ต่างๆ นั้น เพื่อ รู้ ชัด ลักษณะ 

ของ จิต ซึ่ง จำแนก โดย ประเภท ต่างๆ คือ จำแนก โดย ชาติ ๔ 

โดย หมวด ๓ โดย เหตุ  โด ยอ สังขาริ ก  ส สังขาริ ก  โด ยโส ภณะ  

อ โสภณ ะ โดย ประกอบ ด้วย เจตสิก ต่าง กัน อย่างไร บ้าง นั้น ก็ เพื่อ 

ให้ สติ เกิด ขึ้น ระลึก พิจารณา รู้ สภาพ ที่ เป็น อนัตตา ของ ธรรม  

ทัง้ หลาย  ซึง่ ไมใ่ช ่ตวั ตน  สตัว ์ บคุคล  และ ลกัษณะ ของ สภาพ ธรรม 

แต่ละ อย่าง นั้นก็ เป็น ลักษณะ ของ รูป ธรรม แต่ละ อย่าง นามธรรม 

แต่ละ อย่าง  เช่น  ลักษณะ ของ รูป ที่ ปรากฏ ทาง ตา ก็ อย่าง หนึ่ง   

ทาง หู ก็ อย่าง หนึ่ง   ทาง จมูก ก็ อย่าง หนึ่ง  ทาง ลิ้น ก็ อย่าง หนึ่ง   

ทาง กาย ก ็อยา่ง หนึง่   ลกัษณะ ของ จติ ที ่เปน็ กศุล อยา่ง หนึง่  ลกัษณะ 

ของ จิต ที่ เป็น อกุศล ก็ อย่าง หนึ่ง  ลักษณะ ของ จิต ที่ เป็น อัพ ยาก ตะ  

ก็ อย่าง หนึ่ง ความ รู้ ความ เข้าใจ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ทั้ง หลาย 

เพิ่ม ขึ้น ย่อม เป็น ปัจจัย ปรุง แต่ง ให้ สติ เกิด ขึ้น ระลึก รู้ พิจารณา 

ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ที่ ปรากฏ   จนกว่า จะ ประจักษ์ ลักษณะ 

ของ สภาพ ธรรม แต่ละ อย่าง ตรง ตาม ความ เป็น จริง ของ สภาพ ธร รม  

นั้นๆ
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คำถาม ทบทวน

๑. รูป เป็น โสภณ ธรรม ได้ ไหม  เพราะ อะไร

๒. บุคคล ที่ ปฏิสนธิ จิต เป็น กุศล วิบาก  แต่ ไม่มี โสภณ เจตสิก เกิด 

ร่วม ด้วย  ต่าง กับ บุคคล ที่ ปฏิสนธิ จิต เป็น กุศล วิบาก ที่ มี โสภณ 

เจตสิก เกิดร่วม ด้วย อย่างไร

๓. ทวิ เหตุก ปฏิสนธิ จิต เป็น ผล ของ กรรม อะไร

๔. ทวิ เหตุก บุคคล และ ติ เหตุก บุคคล ต่าง กัน อย่างไร

๕. ขณะ นอน หลับ สนิท เป็น โสภณ จิต หรือ อ โสภณ จิต
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บท ที่  ๑๕

จำแนก จิต  โดย  โลกิ ย จิต   และ โลกุ ตต รจิต

ก่อน อื่น ควร เข้าใจ ความ หมาย ของ คำ ว่า “โลก” ใน วินัย ของ  

พระ อริย เจ้าตาม ที่ พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง แส ดง ใน สัง ยุต ตนิ กาย 

สฬาย ตน วรรค  ฉัน นวรรค ที่ ๔ ป โลก สูตร  ซึ่ง มี ข้อความ ว่า

(๑๐๑)  ครั้ง นั้นแล ท่าน พระ อานนท์ เข้าไป เฝ้า พระ ผู้ มี พระ ภาค 

ถงึที ่ประทบั  ครัน้ แลว้ ได ้ทลู ถาม พระ ผู ้ม ีพระ ภาค วา่  ขา้ แต ่พระองค ์

ผู ้เจรญิ  ที ่เรยีก กนั วา่โลกๆ  ดงันี ้ ดว้ย เหต ุเพยีง เทา่ไร หนอ  จงึ เรยีก 

 กัน ว่า “โลก”   พระ ผู้ มี พระ ภาค ตรัส ว่า  ดูกร  อานนท์ สิ่ง ใด 

มี ความ แตก สลาย เป็น ธรรมดา นี้ เรียก ว่า “โลก” ใน อริย วินัย  

ก ็อะไร เลา่ ม ีความ แตก สลาย เปน็ ธรรมดา  จกัข ุแล ม ีความ แตก สลาย 

เป็น ธรรมดา รูป มี ความ แตก สลาย เป็น ธรรมดา จักขุ วิญญาณ มี 

ความ แตก สลาย เป็น ธรรมดา จักขุ สัมผัส มี ความ แตก สลาย เป็น 

ธรรมดา  สุข เวทนา  ทุกขเวทนา  หรือ อ ทุก ขม สุข เวทนา ที่ เกิด 

ขึ้น เพราะ จักขุ สัมผัส เป็น ปัจจัย มี ความ แตก สลาย เป็น ธรรมดา  

ฯลฯ  ตลอด ไป จนถึง ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง กาย  ทาง ใจ

เปน็ ธรรมดา ของ พระ อรยิ เจา้  แต่ ไมใ่ช่ ธรรมดา สำหรบั ผู ้ที ่ยงั ไม่ 

ประจักษ์ การ เกิด ขึ้น และ ดับ ไป ของ สภาพ ธรรม  ฉะนั้น จะ เห็น ได้ 

ว่า ผู้ ที่ จะ เป็น พระ อริยบุคคล ต้อง ประจักษ์ การ เกิด ดับ ของ สภาพ 



268  จิตตสังเขป

ธรรม ที่ ปรากฏ จริงๆ  พระ ผู้ มี พระ ภาค ตรัส ว่า  ดูกร อานนท์ สิ่ง ใด  

มี ความ แตก สลาย เป็น ธรรมดา นี้ เรียก ว่า “โลก” ใน อริย วินัย   โลก 

คอื ทกุ สิง่ ซึง่ เกดิ ดบั  ฉะนัน้ สภาพ ธรรม ซึง่ ไม ่เกดิ ดบั เทา่นัน้ ที ่ไมใ่ช ่

โลก เปน็ สภาพ ธรรม ที ่พน้ จาก โลก เหนอื โลก เปน็ โลก ุต ตระ คอื  พระ 

นิพพาน

เมื่อ จำแนก จิต เป็น ประเภท โลกิยะ และ โลกุ ต ตระ นั้น จิต ใด ที่ 

ไม่ ประจักษ์ แจ้ง ลักษณะ ของ นิพพาน คือ ไม่มี นิพพาน เป็น 

อารมณ ์ จติ นัน้ เปน็  “โลก ิย จติ”  จติ ใด ม ีนพิพาน เปน็ อารมณ ์

โดย ดบั กเิลส  หรอื ม ีนพิพาน เปน็ อารมณ ์โดย ดบั กเิลส แลว้ จติ 

นั้น เป็น “โลกุ ตต รจิต”

ผู้ ที่ จะ เป็น พระ อริยบุคคล นั้น ต้อง อบรม เจ ริญ โลกิ ย ปัญญา 

ซึ่ง รู้ ลักษณะ ของ นามธรรม และ รูป ธรรม โลกิ ย ปัญญา ไม่ใช่ การ รู้ 

วิธี สร้าง เครื่อง มือ วิทยาศาสตร์ ต่างๆ  การ รู้ อย่าง อื่น ที่ ไม่ใช่ การ 

รู้ ลักษณะ ของ นามธรรม และ รูป ธรรม นั้น  ไม่ ใช่ โลกิ ย ปัญญา ใน 

พระพุทธ ศาสนา

โลกิ ย ปัญญา รู้ ลักษณะ ของ โลก  คือ  สภาพ ธรรม ที่ ปรากฏ 

ทาง ตา  ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง กาย  ทาง ใจ  ซึ่ง ไม่ใช่ 

นิพพาน  ฉะนั้น นอก จา กมัคค จิต  ๔  ดวง  ซึ่ง เป็น โลกุ ตต รกุศล 

จิต ที่ มี นิพพาน เป็น อารมณ์   โดย ดับ กิเลส และ ผล จิต ๔ ดวง คือ  

โลกุ ตต รวิ บาก จิต   ซึ่ง มี นิพพาน เป็น อารมณ์ โดย ดับ กิเลส แล้ว  จิต 

อื่น ทั้งหมด เป็น โลกิ ย จิต
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  โลกุ ตต รจิต ทั้งหมด มี  ๘  ดวง  ๔  คู่  คือ

 โสต า ปัตติ มัค ค จิต ๑ โสต า ปัตติ ผล จิต ๑

 สก ทา คา มิ มัค ค จิต ๑ สก ทา คา มิ ผล จิต ๑

 อ นาคา มิ มัค ค จิต ๑ อ นาคา มิ ผล จิต ๑

 อร หัต ตมัคค จิต ๑ อร หัต ต ผล จิต ๑

เม่ือ โสต า ปัตติ มัค ค จิต เกิด ข้ึน ทำ กิจ ดับ กิเลส โดย มี นิพพาน เป็น 

อารมณ์  ดับ ไป แล้ว  โสต า ปัตติ ผล จิต ก็ เกิด สืบ ต่อ และ มี นิพพาน เป็น 

อารมณ์ โดย ดับ กิเลส แล้ว  โสต า ปัตติ มัค ค จิต เป็น โลกุ ตต รกุศล จิต 

เป็น ปัจจัย ให้ โลกุ ตต รวิ บาก จิต  คือ โสต า ปัตติ ผล จิต เกิด สืบ ต่อ จาก 

โสต า ปัตติ มัค ค จิต ทันที  โดย ไม่มี จิต อื่น เกิด คั่น ได้ เลย   การ ให้ ผล 

ของ โลก ุตต รกศุ ลนัน้ ให ้ผล ทนัทเีปน็ อกา ล ิโก  ไม ่ตอ้ง รอ ถงึ ชาต ิหนา้  

อกศุล และ กศุล อืน่ๆ  นัน้ ให ้ผล ทนัท ีที ่ดบั ไป อยา่ง โลก ุตต รกศุล ไม ่ได ้

เลย   ผู้ ที่ อบรม เจริญ สมถ ภาวนา จน ฌาน กุศล จิต เกิด แล้ว ยัง ไม่มี 

ฌาน วิบาก จิต เกิด ใน ขณะ ที่ เป็น มนุษย์  เพราะ ฌาน วิบาก จิต ทำ 

ปฏสินธ ิกจิ  ภวงัค กจิ  และ จตุ ิกจิ ใน พรหม โลก    ผู ้ที ่ฌาน จติ ไม ่เสือ่ม 

นัน้   ฌาน กศุล จติ จะ เกดิ กอ่น จตุ ิจติ  เมือ่ จตุ ิจติ ดบั  ฌาน กศุล จติ ที ่เกดิ 

ก่อน จุติ จิต นั้น เป็น ปัจจัย ให้ ฌาน วิบาก จิต ทำ กิจ ปฏิสนธิ ใน พรหม 

โลก ภูมิ ใด ภูมิ หนึ่ง  เช่น  ปฐมฌาน กุศล จิต เป็น ปัจจัย ให้ ปฐมฌาน 

วิบาก จิต ทำ กิจ ปฏิสนธิ ใน ปฐมฌาน พรหม ภูมิ สูง ขึ้น ตาม ลำดับ ไป 

จนถึง อรูป ฌาน กุศล  คือ  อา กา สานั ญ จาย ตน กุศล จิต เป็น ปัจจัย 
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ให้ อา กา สานั ญ จาย ตน วิบาก จิต ปฏิสนธิ ใน อา กา สานั ญ จาย ตน ภูมิ  

สูง ขึ้น ตาม ลำดับ ไป จน ถึง เนว สัญญา นา สัญญา ย ตน กุศล จิต เป็น 

ปัจจัย ให้ เนว สัญญา นา สัญญา ย ตน วิบาก จิต ทำ ปฏิสนธิ กิจ ใน  

เนว สัญญา นา สัญญา ย ตน ภูมิ    กร รม อ่ืนๆ น้ัน ต้อง มี จิต อ่ืน เกิด ค่ัน 

มากมาย กว่า จะ ถึง กาล เวลา ท่ี จะ ให้ ผล  แต่ กรรม ประเภท เดียว ที่ ให้ 

ผล โดย จิต อื่น เกิด คั่น ไม่ ได้ เลย  คือ  โลกุ ตต รกุศล กรรม  ทันที ท่ี 

โลกุ ตต รกุศล จิต ดับ โลกุ ตต รวิ บาก จิต ก็ เกิด ต่อ ทันที  เพ ราะ โลกุ ตต ร 

วิ บาก จิต ไม่ ทำ ปฏิสนธิ กิจ  ภวังค กิจ  จุติ กิจ  และ กิจ อ่ืนๆ  เช่น  

วิบาก จิ ตอ่ืนๆ เลย

ใน อัฏฐ สาลินี  อร รถ กถา ธัมม สังค ณี ปกรณ์  จิต ตุป ปาท กัณฑ์ 

อธิบาย  จูฬันตร ทุ กะ  มี ข้อความ ว่า

ชื่อ ว่า  “โลกิ ย ธรรม”  เพราะ ประกอบ ใน โลก  โดย เหตุ ที่ นับ 

เนื่อง อยู่ ใน โลก นั้น  ชื่อ ว่า “อุตตร ธรรม”  คือ  ธรรม อัน ยิ่ง เพราะ 

ข้าม พ้น ขึ้น จาก โลก นั้น  ชื่อ ว่า “โลกุ ตตร ธรรม” เพราะ ข้าม ขึ้น 

จาก โลก นั้น โดย เหตุ ที่ ไม่ นับ เนื่อง อยู่ ใน โลก

จิต  เจตสิก  รูป  เป็น สังขาร ธรรม  เป็น สภาพ ธรรม ที่ เกิด ดับ 

แม้โลกุ ตต รจิต และ เจตสิก ที่ มี นิพพาน เป็น อารมณ์ นั้น ก็ เกิด ดับ  

แต ่ที ่จำแนก จติ เปน็ โลก ิย จติ และ โลก ุตต รจติ นัน้   ก ็เพ ราะ โลก ุตต รจติ  

มี นิพพาน เป็น อารมณ์ โดย ดับ กิเลส (มัค ค จิต)  และ โดย กิเลส ดับ 

แล้ว (ผล จิต)
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ข้อ ความ ในขุท ทก นิกาย  จูฬ นิท เทส  ภาค ๒  โมฆ รา ชมา ณ วก  

ปัญหา นิท เท ส   ตรง กับ สัง ยุต ตนิ กาย   สฬาย ตน วรรค  สุญ ญ สูตร  

ข้อ ๑๐๒ ซึ่ง มี ข้อความ ว่า

ครั้ง นั้นแล  ท่าน พระ อานนท์ ได้ ทูล ถาม พระ ผู้ มี พระ ภาค ว่า  ข้า 

แต ่พระองค ์ผู ้เจรญิ  ที ่เรยีก กวา่ โลก วา่ง เปลา่ๆ ดงันี ้ ดว้ย เหต ุเพยีง 

ไร หนอ จึง เรียก ว่า โลก ว่าง เปล่า    พระ ผู้ มี พระ ภาค ตรัส ว่า ดูกร 

อานนท์ เพราะ ว่าง เปล่า จาก ตน หรือ จาก ของ ของ ตน  ฉะนั้น จึง 

เรียก ว่า โลก ว่าง เปล่า  อะไร เล่า ว่าง เปล่า จาก ตน หรือ จาก ของ ของ 

ตน   จักขุ แล ว่าง เปล่า จาก ตน หรือ จาก ของ ของ ตน  รูป ว่าง เปล่า 

จาก ตน หรือ จาก ของ ของ ตน  จักขุ วิญญาณ ว่าง เปล่า จาก ตน หรือ 

จาก ของ ของ ตน  จักขุ สัมผัส ว่าง เปล่า จาก ตน หรือ จาก ของ ของ ตน 

สุข เวทนา  ทุกขเวทนา  หรือ อ ทุก ขม สุข เวทนา ที่ เกิด ขึ้น เพราะ 

จักขุ สัมผัส เป็น ปัจจัย ก็ ว่าง เปล่า จาก ตน หรือ จาก ของ ของ ตน ฯลฯ   

ใจ ว่าง เปล่า จาก ตน หรือ จาก ของ ของ ตน  ธัม มา ยตนะว่าง เปล่า 

จาก ตน หรือ จาก ของ ของ ตน  มโน วิญญาณ ว่าง เปล่า จาก ตน หรือ 

จาก ของ ของ ตน   มโน สัมผัส ว่าง เปล่า จาก ตน หรือ จาก ของ ของ ตน   

สุข เวทนา  ทุกขเวทนา  อ ทุก ขม สุข เวทนา ที่ เกิด ขึ้น เพราะ มโน 

สัมผัส เป็น ปัจจัย   ก็ ว่าง เปล่า จาก ตน หรือ จาก ของ ของ ตน  ฉะนั้น 

จึง เรียก ว่า โลก ว่าง เปล่า

จบสุญญสูตรที่๒
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ไม่ใช่ ว่า ไม่รู้ อะไร เลย ก็ จะ ทำให้ ว่าง ได้ โดยที่ ไม่รู้ ว่า อะไร ว่าง  

ว่าง จาก อะไร  ว่าง อย่างไร  แต่ จะ ต้อง รู้ ตาม ความ เป็น จริง ว่า  ที่ 

วา่ง จาก ตน  หรือ ว่าง จาก ความ เป็น ของ ของ ตน  เพราะ เป็น สภาพ 

ธรรม ที่ เกิด ขึ้น แล้ว ก็ ดับ ไป แต่ละ อย่าง  ทาง ตา  ทาง หู  ทาง จมูก  

ทาง ลิ้น ทาง กาย  ทาง ใจ    บาง ท่าน อาจ จะ มี ความ รู้สึก ว่า  บาง วัน  

เหมอืน กบั ไมม่ ีอะไร ที ่เปน็ ของ ของ เรา เลย  และ ทำไม จงึ ไมรู่ ้สกึ อยา่ง 

นี้ มา ก่อน   แต่ ก่อน เคย ยึดถือ ว่า เป็น เรา และ เป็น ของ เรา  แต่ อยู่ๆ  

วัน หนึ่ง ฟัง ธร รม บ่อยๆ  มากๆ  เข้า ก็ เกิด นึก ขึ้น มา ว่า  ไม่ เห็น 

 มี อะไร ที่ จะ เป็น ของ ของ เรา สัก อย่าง เดียว  ไม่ น่า ที่ จะ หลง ยึดถือ ว่า 

เป็น ของ ของ เรา เลย  เพียง คิด เท่านั้น ไม่ พอ  เพราะ ดับ กิเลส ไม่ ได้  

ซึ่ง ถ้า ไม่รู้ ก็ อาจ คิด ว่า ได้ ปัญญา มาก แล้ว  ใกล้ ต่อ การ ที่ จะ ได้ เป็น 

พระ อริยบุคคล แล้ว  เพราะ ว่า แต่ ก่อน นี้ ไม่ เคย คิด  ไม่ เคย รู้สึก 

อย่าง นี้    บาง คน ก็ เกิด ความ รู้สึก ว่า อัศจรรย์ ที่ คิด อย่าง นั้น ได้  แต่ 

ให้ ทราบ ว่า นั่น ไม่ใช่ หนทาง ที่ จะ ดับ กิเลส  เพราะ ยัง ไม่รู้ ว่า ลักษณะ 

ของ นามธรรม ซึ่ง เป็น ธาตุ รู้   เป็น สภาพ รู้ ที่ กำลัง เห็น  กำลัง ได้ยิน  

กำลัง ได้ กลิ่น  กำลัง รู้ สิ่ง ที่ กระทบ สัมผัส  และ คิด นึก  เป็นต้น นั้น  

ไม่ใช่ ตัว ตน อย่างไร   เมื่อ ยัง ไม่ ระลึก ศึกษา  พิจารณา  สังเกต  

อบรม เจรญิ ปญัญา   รู ้ลกัษณะ ของ สภาพ ธรรม ที ่กำลงั ปรากฏ  ก ็ยงั 

ไม่ เข้า ถึง อรรถ  คือ  ลักษณะ ที่แท้ จริง ของ นามธรรม และ รูป ธรรม 

จึง ไม่ สามารถ ประจักษ์ ลักษณะ ที่ เกิด ขึ้น และ ดับ ไป ของ นามธรรม 

และ รูป ธรรม  ซึ่ง กำลัง เป็น โลก ที่ เกิด ดับ อยู่ ใน ขณะ นี้  ฉะนั้น  

ไม่ ว่า จะ คิด จะ เข้าใจ ลักษณะ ของ นามธรรม และ รูป ธรรม อย่างไร   
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ก็ อย่า หลง คิด ว่า เป็น ปัญญา ที่ สามารถ ดับ กิเลส แล้ว  เพราะ ถ้า สติ  

ไม่ เกิด  ไม่ ระลึก  ไม่รู้  ไม่ พิจารณา ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ที่ 

ปรากฏ จน ประจักษ์ ลักษณะ ที่ ต่าง กัน ของ รูป ธรรม และ นาม ธร รม 

จรงิๆ  ทาง มโน ทวาร ท ีละ ลกัษณะ  ซึง่ เปน็การ ประจกัษ ์แจง้ ชดัเจน  

ปญัญา ก ็ยงั ไม ่ได ้เจรญิ ขึน้ จน สามารถ รู ้วา่    สภาพ ธรรม ทัง้ หลาย 

เป็น เพียง โลก ซึ่ง ว่าง เปล่า สูญ จาก การ ที่ จะ ยึด มั่น ว่า เป็น 

 ตัว ตน  สัตว์   บุคคล ได้

ในขุท ทก นิกาย  จูฬ นิท เทส  ภาค ๒  โมฆ รา ชมา ณ วก ปัญหา 

นิท เทส  ข้อ ๕๐๕  พระ ผู้ มี พระ ภาค ตรัส ถาม ภิกษุ ทั้ง หลาย ว่า  

ดูกร  ภิกษุ ทั้ง หลาย  ท่าน ทั้ง หลาย จะ สำคัญ ความ ข้อ นั้น เป็น ไฉน 

หญ้า  ไม้  กิ่ง ไม้  ใบไม้ ใด ที่ มี อยู่ ใน เขต วิหาร นี้  ชน พึง นำ หญ้า  ไม ้  

กิ่ง ไม้  ใบไม้ นั้น ไป เสีย  เผา เสีย  หรือ พึง ทำ ตาม ควร แก่ เหตุ   ท่าน 

ทั้ง หลาย พึง มี ความ คิด อย่าง นี้ ว่า  ชน นำ เรา ทั้ง หลาย ไป เสีย  เผา 

เสีย  หรือ ทำ ตาม ควร แก่ เหตุ บ้าง หรือ หนอ

ภิ. ไม่ใช่ อย่าง นั้น พระพุทธเจ้า ข้า

พ. นั้น เป็น เพราะ เหตุ ไร

ภิ. เพราะ สิ่ง เหล่า นั้น ไม่ใช่ ตน หรือ สิ่ง ที่ เนื่อง กับ ตน ของ ข้า 

พระองค์ ทั้ง หลาย  อย่าง นั้น  พระพุทธเจ้า ข้า

พ. ดกูร ภกิษ ุทัง้ หลาย ฉนั นัน้ เหมอืน กนั แล  สิง่ ใด ไมใ่ช ่ของ ทา่น 

ทั้ง หลาย  ท่าน ทั้ง หลาย จง ละ สิ่ง นั้น เสีย  สิ่ง นั้น อัน ท่าน ทั้ง หลาย 
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 ละ เสีย แล้ว  จัก เป็น ไป เพื่อ ประโยชน์  เพื่อ ความ สุข ตลอด กาล นาน   

ดูกร  ภิกษุ ทั้ง หลาย  รูป ไม่ใช่ ของ ท่าน ทั้ง หลาย  ท่าน ทั้ง หลาย 

 จง ละ รูป นั้น เสีย  รูป นั้น อัน ท่าน ทั้ง หลาย ละ เสีย แล้ว  จัก เป็น ไป 

เพือ่ ประโยชน ์ เพือ่ ความ สขุ ตลอด กาล นาน…เวทนา…สญัญา…

สังขาร…วิญญาณ อัน ท่าน ทั้ง หลาย ละ เสีย แล้ว จัก เป็น ไป เพื่อ 

ประโยชน์  เพื่อ ความ สุข ตลอด กาล นาน  บุคคล ย่อม พิจารณา เห็น 

โลก โดย ความ เป็น ของ สูญ แม้ อย่าง นี้

ข้อความ ตอน ท้าย พระ ผู้ มี พระ ภาค ตรัส ว่า ดูกร คาม ณิ เมื่อ 

บุคคล เห็น ซึ่ง ความ เกิด ขึ้น พร้อม แห่ง ธรรม ทั้ง สิ้น ซึ่ง ความ สืบ ต่อ 

แห่ง สังขาร ทั้ง สิ้น  ตาม ความ เป็น จริง  ภัย นั้น ย่อม ไม่มี  เมื่อ ใด 

บคุคล ยอ่ม พจิารณา เหน็ โลก เสมอ หญา้ และ ไม ้ดว้ย ปญัญา  เมือ่ นัน้ 

บุคคล นั้น ก็ ไม่ พึง ปรารถนา ภพ หรือ อัต ต ภา พอะ ไรๆ อื่น   เว้น ไว้ 

แต ่นพิพาน อนั ไมม่ ีปฏสินธ ิ บคุคล ยอ่ม พจิารณา เหน็ โลก โดย ความ 

เป็น ของ สูญ แม้ อย่าง นี้ ฯ

เมื่อ ยัง ไม่รู้ สึก ว่า รูป ที่ เคย ยึดถือ เป็น ของ ตน เวทนา ความ รู้สึก 

ต่างๆ  ซึ่ง เคย รู้สึก ว่า เป็น ของ ตน  สัญญา ความ จำ ต่างๆ ว่า เป็น 

เรา ชื่อ นี้ อยู่ ใน โลก นี้  มี กิจ หน้าที่ อย่าง นี้    สังขาร ทั้ง หลาย ไม่ ว่า 

จะ เปน็ กศุล ธรรม หรอื อกศุล ธรรม ทัง้ หลาย เสมอ กบั หญา้  ไม ้ กิง่ ไม ้

ใบไม้ ก ็ยัง ไม่ สามารถ ละ การ ยึดถือ สภาพ ธรรม  คือ  รูป  เวทนา 

สัญญา  สังขาร  วิญญาณ ได้
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เมื่อ ไม่ ได้ ศึกษา พิจารณา พระ ธรรม ที่ พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง แสดง 

พร้อม กับ การ อบรม เจริญ สติ ปัฏ ฐาน  ก็ ไม่ ชื่อ ว่า รู้จัก โลก  แม้ว่า จะ 

ได้ อยู่ ใน โลก นี้ มา นาน แล้ว  ไม่ ว่า เป็น กี่ ปี  กี่ ชาติ  เมื่อ ไม่รู้ จัก โลก 

จะ พน้ จาก โลก ได ้อยา่งไร  ไม ่วา่ จะ สขุ สกั เทา่ไร ก ็ไม ่ได ้สขุ ตลอด กาล 

เพราะ ความ รู้สึก เป็นสุข เกิด ขึ้น เพียง ชั่ว ขณะ จิต   ซึ่ง เกิด ขึ้น แล้ว ก็ 

ดับ ไป    เมื่อ ไม่ ศึกษา สภาพ ธรรม ตาม ความ เป็น จริง จะ ไม่รู้ แม้แต่ 

ว่า โลก คือ อะไร  และ โลก มี อะไร บ้าง   ทุก คน รู้ ว่า มี สิ่ง ที่ ปรากฏ ทาง 

ตา มี เสียง ฯลฯ  เพราะ เสียง ปรากฏ เมื่อ ได้ยิน เสียง  แต่ ถ้า ไม่มี 

สภาพ รู้  ไม่มี ธาตุ รู้  ซึ่ง กำลัง ได้ยิน  เสียง ก็ ปรากฏ ไม่ ได้  ฉะนั้น 

อารมณ ์ตา่งๆ  ที ่ปรากฏ ทาง ตา  ทาง ห ู ทาง จมกู  ทาง ลิน้  ทาง กาย 

ทาง ใจ นั้น  ย่อม แสดง ให้ รู้ ว่า มี จิต ซึ่ง เป็น สภาพ รู้  ธาตุ รู้ ซึ่ง เป็น 

โลก ที่ เกิด ดับ ทุก ขณะ  และ ถ้า ไม่มี อารมณ์ ต่างๆ ปรากฏ  ก็ ไม่มี 

ใคร สามารถ รู้ ลักษณะ ของ จิต  ซึ่ง เป็น สภาพ รู้ ที่ กำลัง เกิด ดับ ได้

เมื่อ เห็น ได้ยิน ได้ กลิ่น ลิ้ม รส สัมผัส แต่ ไม่รู้ ลักษณะ ของ  

สภาพ ธรรม ตาม ความ เป็น จริง ซึ่ง เกิด ขึ้น แล้ว ดับ ไป  สืบ ต่อ กัน 

อย่าง รวดเร็ว ก็ ยึดถือ อาการ สัณฐาน ของ สิ่ง ที่ ปรากฏ ว่า เป็น สัตว์ 

เป็น บุคคล ต่างๆ เป็น วัตถุ สิ่ง ต่างๆ    ตราบ ใด ที่ ยัง ไม่ ประจักษ์ แจ้ง 

ลักษณะ ที่ เกิด ดับ ของ สภาพ ธรรม แต่ละ ขณะ ตาม ความ เป็น จริง 

 ก็ ไม่ ชื่อ ว่า รู้จัก โลก ตาม ความ เป็น จริง  แม้ว่า จะ ได้ ศึกษา เรื่อง 

ของ โลก โดย วิชาการ ต่างๆ  ทาง ภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์  

วิทยาศาสตร์  แม้ อีก หลาย แสน ล้าน ปี ก็ตาม  วิชาการ ทั้ง หลาย  
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เหลา่ นัน้ ก ็ไม ่สามารถ ทำให้ พ้น จาก โลก นี้ ได้  เพราะ เมื่อ ไม่รู้ จัก โลก 

ก็ ย่อม พ้น จาก โลก ไม่ ได้   โลก วัน หนึ่งๆ นั้น มี สาระ อะไร บ้าง  

สุข เวทนา เกิด ขึ้น แล้ว ก็ ดับ หมด ไป ทุก ขณะ  และ จะ ให้ สุข เวทนา 

นั้น กลับ คืน มา อีก ไม่ ได้ เลย ส่วน ผู้ ที่ ทุกข์ ทรมาน แสน สาหัส  แม้ 

อยาก จะ พ้น จาก โลก สัก เท่าไร ก็ พ้น ไม่ ได้  เมื่อ ไม่รู้ จัก โลก ตาม 

ความ เป็น จริง

ข้อ สำคัญ ก็ คือ ท่าน พร้อม หรือ ยัง ที่ จะ สละ ความ ยึดถือ ว่า มี สัตว์ 

บุคคล  ตัว ตน  แม้แต่ ตัว ท่าน ขณะ นี้ ก็ ไม่มี  พร้อม ที่ จะ สละ ทิ้ง โลก 

หรือ ยัง   ต้อง รู้ แจ้ง ว่า ไม่มี ตัว ตน  สัตว์  บุคคล เสีย ก่อน  จึง จะ ดับ 

โลก และ พ้น โลก ได้    บาง ท่าน เพียง แค่ คิด ก็ ทน ไม่ ไหว ที่ จะ ไม่มี  

ตัว ตน ที่ กำลัง เห็น  ได้ยิน  เป็นต้น  ไม่ มี วงศา คณา ญาติ  ไม่มี มิตร 

สหาย  ไม่มี ทรัพย์ สมบัติ วัตถุ ต่างๆ  ซึ่ง เป็น ที่ พอใจ  ส่วน ใหญ่ แล้ว 

ยัง ไม่ ต้องการ พ้น จาก โลก จริงๆ  ฉะนั้น การ ที่ จะ ละ ความ พอใจ 

ยึดถือ ว่า เป็น ตัว ตน ของ เรา นั้น  จะ ต้อง อบรม เจริญ ปัญญา  จนกว่า 

จะ ประจักษ์ แจ้ง สภาพ ธรรม ทั้ง หลาย ที่ ปรากฏ เป็น โลก  ตาม ความ 

เป็น จริง ของ สภาพ ธร รม นั้นๆ 

การ ที่ จะ รู้จัก โลก ตาม ความ เป็น จริง นั้น ไม่ ง่าย เลย  ผู้ ที่ ได้ ฟัง 

พระ ธรรม ที่ พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง แสดง เรื่อง โลก  ตาม ที่ พระ ผู้ มี  

พระ ภาค ทรง ตรัสรู้  ควร จะ พิจารณา น้อม ประพฤติ ปฏิบัติ อบรม 

เจริญ ปัญญา  จนกว่า ปัญญา จะ เจริญ ขึ้น  จึง จะ รู้ ลักษณะ ของ โลก 

ตาม ความ เป็น จริง ได้  และ ไม่ใช่ รู้ โลก ใน ขณะ อื่น เลย  รู้ โลก ขณะ 
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กำลัง เห็น  ได้ยิน  ได้ กลิ่น  ลิ้ม รส  สัมผัส  คิด นึก ใน ขณะ นี้ เอง   

ม ีหนทาง ที ่จะ ทำให ้ปญัญา เจรญิ ขึน้  จน รู ้โลก ที ่กำลงั เกดิ ดบั ใน ขณะ 

นี้ ได้  โดย ศึกษา ฟัง พระ ธรรมเพื่อ ให้ เข้าใจ และ พิจารณา รู้ ลักษณะ 

ของ สภาพ ธรรม ที่ กำลัง ปรากฏ ทาง ตา  ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น 

ทาง กาย   ทาง ใจ  มิ ฉะนั้น แล้ว  ไม่มี ทาง ที่ จะ รู้จัก โลก ได้ เลย

ใน สัง ยุต ตนิ กาย  สฬาย ตน วรรค  สมิ ทธิ สูตร ที่ ๔  ข้อ  ๗๕   

ท่าน พระ สมิ ทธิ ทูล ถาม พระ ผู้ มี พระ ภาค ว่า ข้า แต่ พระองค์ ผู้ เจริญ 

ที่ เรียก ว่า  โลก   โลก  ดังนี้   ด้วย เหตุ เพียง เท่าไร จึง เป็น โลก หรือ 

บัญญัติ ว่า โลก   พระ ผู้ มี พระ ภาค ตรัส ว่า  ดูกร สมิ ทธิ  จักขุ  รูป  

จักขุ วิญญาณ  ธรรม ที่ จะ พึง รู้ แจ้ง ด้วย จักขุ วิญญาณ  มี อยู่ ณ  

ที่ ใด  โลก หรือ การ บัญญัติ ว่า โลก ก็ มี อยู่ ณ ที่ นั้น ฯลฯ

การ ที ่จะ รูจ้กั โลก ได ้นัน้ ก ็เพราะ ม ีตา  จงึ เหน็ สสีนั วณัณะ ของ โลก 

มี หู จึง ได้ยิน เสียง โลก  มี จมูก จึง ได้ กลิ่น โลก  มี ลิ้น จึง ได้ รู้ รส โลก  มี 

กาย จึง รู้ เย็น  ร้อน  อ่อน  แข็ง  ตึง  ไหว ของ โลก    ถ้า ไม่มี ทาง 

เหล่า นี้ เลย  โลก จะ ปรากฏ ได้ ไหม  เมื่อ ไม่ เห็น  ไม่ ได้ยิน  ไม่ ได้ 

กลิ่น  ไม่ ได้ ลิ้ม รส  ไม่รู้ โผฏฐัพพะ  ไม่ คิด นึก  โลก ไหน จะ ปรากฏ 

โลก ใดๆ ย่อม ไม่ ปรากฏ   ฉะนั้น  ที่ ยึดถือ ว่า เป็น โลก กำลัง ปรากฏ 

ก็ เพราะ เห็น  เห็น อะไร  เห็น โลก    สิ่ง ที่ ปรากฏ ทาง ตา เป็น โลก  

ไดย้นิ เสยีง อะไร  เสยีง เปน็ โลก อกี เหมอืน กนั  ถา้ ไมม่ ีเสยีง เลย  ไมม่ ี

ได้ยิน เลย โลก เสียง ก็ ไม่มี  ฉะนั้น โลก ซึ่ง ประกอบ ด้วย รูป  เสียง 

กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ นั้น  ปรากฏ ได้ เพราะ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  
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กาย ใจ  จึง ไม่ ต้อง แสวงหา โลก ที่ อื่น  ไม่ ว่า จะ อยู่ ณ โลก ไหน โลก 

นั้นๆ  จะ ปรากฏ ได้ ก็ เพราะ ตา เป็น ปัจจัย ให้ เห็น  หู เป็น ปัจจัย ให้ 

ได้ยิน  จมูก เป็น เป็น ปัจจัย ให้ ได้ กลิ่น  ลิ้น เป็น ปัจจัย ให้ ลิ้ม รส  กาย 

เปน็ ปจัจยั ให ้รู ้โผฏฐพัพะ  และ ใจ คดิ นกึ เรือ่ง ของ สิง่ ที ่ปรากฏ ทาง ตา  

ทาง หู ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง กาย  ทาง ใจ นั่นเอง

พระ ผู้ มี พระ ภาค ตรัส ว่า  ดูกร  สมิ ทธิ  จักขุ  รูป  จักขุ วิญญาณ 

ธรรม ที่ พึง รู้ แจ้ง ด้วย จักขุ วิญญาณ ไม่มี  ณ  ที่ ใด  โลก หรือ การ 

บญัญตั ิวา่ โลก ก ็ไมม่ ี ณ  ที ่นัน้ ฯลฯ  ใจ  ธมั มายตนะ  มโน วญิญาณ 

ธรรม ที่ จะ พึง รู้ แจ้ง ด้วย มโน วิญญาณ ไม่มี ณ ที่ ใด  โลก หรือ การ 

บัญญัติ ว่า โลก ก็ ไม่มี ณ ที่ นั้น

เมื่อ ไม่รู้ จัก โลก ตาม ความ เป็น จริง แต่ อยาก จะ พ้น จาก โลก ก็ 

พ้น ไม่ ได้ อยู่ ใน โลก มา นาน และ ไม่ เฉพาะ ใน โลก นี้ เท่านั้น  ใน อดีต 

อนันต ชาติ ก็ อยู่ ใน โลก อื่นๆ มา แล้ว และ เมื่อ ไม่รู้ จัก โลก ก็ ต้อง อยู่  

ใน โลก ต่อ ไป อีก นาน และ อยู่ อย่าง ไม่รู้ จัก โลก และ ไม่ เห็น โลก ตาม 

ความ เป็น จริง  สุข บ้าง  ทุกข์ บ้าง  วน เวียน ไป    สมัย นี้ บาง ท่าน 

กล่าว ว่า  พระ ผู้ มี พระ ภาค ปรินิพพาน แล้ว ก็ ยัง มี ตัว ตน อยู่  และ 

 กล่าว ว่า ได้ ไป เฝ้า และ ถวาย ภัตตาหาร แก่ พระ ผู้ มี พระ ภาค ซึ่ง ก็ 

ควร จะ ได้ พิจารณา ข้อความ ใน พระ ไตรปิฎก  คือ  ใน สัง ยุต ตนิ กาย  

สฬาย ตน วรรค  ผัคคุณ สูตร  ข้อ  ๙๙

ครั้ง นั้นแล ท่าน พระ ผัคคุณ ะ เข้าไป เฝ้า พระ ผู้ มี พระ ภาค ถึงที่ 

ประทับ  ครั้น แล้ว ได้ ทูล ถาม พระ ผู้ มี พระ ภาค ว่า ข้า แต่ พระองค์ 
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ผู้ เจริญ บุคคล เมื่อ จะ บัญญัติ พึง บัญญัติ พระพุทธเจ้า ผู้ ตัด ตัณหา 

เครื่อง ให้ เนิ่น ช้า แล้ว  ตัดทาง ได้ แล้ว  ครอบ งำ วัฏฏะ ได้ แล้ว ล่วง 

ทุกข์ ทั้ง ปวง  ปรินิพพาน ล่วง ไป แล้ว ด้วย จักขุ ใด  จักขุ นั้น มี อยู่ 

หรือ หนอ ฯลฯ…บุคคล เมื่อ จะ บัญญัติ พึง บัญญัติ พระพุทธเจ้า  

ผู้ ตัด ตัณหา เครื่อง ให้ เนิ่น ช้า แล้ว  ตัดทาง ได้ แล้ว  ครอบ งำ วัฏฏะ  

ได้ แล้ว  ล่วง ทุกข์ ทั้ง ปวง  ปรินิพพาน ล่วง ไป แล้ว  ด้วย ใจ ใด  ใจ นั้น 

 มี อยู่ หรือ หนอ  พระพุทธเจ้า ข้า

(คือ ทูล ถาม ว่า เมื่อ พระพุทธเจ้า ปรินิพพาน แล้ว ยัง จะ มี 

ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  อยู่ อีก หรือ ไม่)

พระ ผู้ มี พระ ภาค ตรัส ว่า ดูกร ผัคคุณ ะ บุคคล เมื่อ จะ บัญญัติ  

พึง บัญญัติ พระพุทธเจ้า ผู้ ตัด ตัณหา เครื่อง ให้ เนิ่น ช้า แล้ว ตัดทาง  

ได้ แล้ว  ครอบ งำ วัฏฏะ ได้ แล้ว  ล่วง ทุกข์ ทั้ง ปวง  ปรินิพพาน ล่วง 

ไป แลว้  ดว้ย จกัข ุใด  จกัข ุนัน้ ไมม่ ีเลย ฯลฯ… บคุคล เมือ่ จะ บญัญตั ิ

พึง บัญญัติ พระพุทธเจ้า ผู้ ตัด ตัณหา เครื่อง ให้ เนิ่น ช้า แล้ว  ตัดทาง 

ได้ แล้ว  ครอบ งำ วัฏฏะ ได้ แล้ว  ล่วง ทุกข์ ทั้ง ปวง  ปรินิพพาน ล่วง 

ไป แล้ว ด้วย ใจ ใด  ใจ นั้น ไม่มี เลย

เมื่อ ปรินิพพาน แล้ว ทั้ง ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ ไม่มี อีก เลย 

ไม่ใช่ ว่า ปรินิพพาน แล้ว ก็ ไป สู่ สถาน ที่ หนึ่ง สถาน ที่ ใด แล้ว มา เป็น 

ประมุข ของ การ ทำบุญ ถวาย ทาน  ซึ่ง ถ้า เป็น เช่น นั้น ก็ ไม่ พ้น จาก 

โลก เพราะ ยัง มี ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เกิด ดับ  จึง ยัง ต้อง มี ทุกข์ 

จึง ยัง พ้น ทุกข์ ไม่ ได้
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โลก เป็น สิ่ง ที่ กำลัง ปรากฏ ทาง ตา  ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น 

ทาง กาย  ทาง ใจ  ถ้า จิต ไม่ เกิด ขึ้น เห็น  ได้ยิน  ได้ กลิ่น  ลิ้ม รส 

สัมผัส  คิด นึก  โลก ย่อม ไม่ ปรากฏ    ขณะ ใด ที่ สติ ระลึก ได้   ก็ 

พิจารณา ศึกษา อารมณ์ คือ  ลักษณะ ของ โลก ที่ กำลัง ปรากฏ ทาง 

ตา  ทาง หู ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง กาย  ทาง ใจ    ขณะ ใด คิด นึก 

เรื่อง โลก ขณะ นั้น ไม่ใช่ การ รู้ ลักษณะ ที่แท้ จริง ของ สภาพ ธรรม ที่ 

ไม่ใช่ สัตว์  บุคคล  ตัว ตน  ขณะ นั้น เป็นการ รู้ โลก โดย สมมติ เป็น 

สตัว ์ บคุคล  ตวั ตน  วตัถุ สิง่ ตา่งๆ เปน็ โลก โดย นยั ของ สมมต ิสจัจะ  

ไม่ ใช่ ประ มัตถ สัจจะ

ใน วัน หน่ึงๆ ทุก ท่าน ทราบ ว่า ท่าน อยู่ ใน โลก ท่ี เป็น สมมติ สัจจะ 

หรือ ปรมั ตถ สัจจะ ถึง แม้ จิต จะ เป็น สภาพ รู้ แต่ ขณะ ใด ที่ ไม่ เห็น  

ไม่ ได้ยิน  ไม่ ได้ กล่ิน  ไม่ ได้ ล้ิม รส  ไม่รู้ ส่ิง ท่ี กระทบ สัมผัส  ไม่ คิด นึก 

ขณะ นั้น โลก นี้ ก็ ไม่ ปรากฏ    ปฏิสนธิ จิต คือ จิต ขณะ แรก ของ โลก 

นี้ เป็น วิบาก จิต  เป็น ผล ของ กรรม หนึ่ง ซึ่ง ทำให้ ปฏิสนธิ จิต เกิด สืบ 

ต่อ จาก จุติ จิต  ซึ่ง เป็น จิต ขณะ สุดท้าย ของ ชาติ ก่อน ปฏิสนธิ จิต  

รู้ อารมณ์ เดียว กับ จิต ใกล้ จะ จุติ ของ ชาติ ก่อน    เมื่อ ปฏิสนธิ จิต ไม่รู้ 

อารมณ์ ของ โลก นี้  โลก นี้ จึง ยัง ไม่ ปรากฏ  และ เมื่อ ปฏิสนธิ จิต ดับ 

ไป แล้ว  กรรม ที่ ทำให้ ปฏิสนธิ จิต เกิด นั้น  ก็ ทำให้ ภวังคจิต เกิด สืบ 

ต่อ จาก ปฏิสนธิ จิต    ภวังคจิต มี อารมณ์ เดียว กับ ปฏิสนธิ จิต ขณะ 

ที่ ภวังคจิต เกิด ดับๆ  สืบ ต่อ ดำรง ภพ ชาติ อยู่ นั้น  จึง ไม่รู้ อารมณ์ 

ของ โลก นี้ เลย  ไม่ เห็น  ไม่ ได้ยิน  ไม่ ได้ กลิ่น  ไม่ ได้ ลิ้ม รส  ไม่รู้ 
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โผฏฐัพพะ  ไม่ คิด นึก อะไร เลย   ขณะ ที่ ภวังคจิต เกิด ขึ้น และ ดับ ไป 

อยู่ เรื่อยๆ  นั้น โลก นี้ ไม่ ปรากฏ เลย

ทวาร คือ ทาง ที่ จิต เกิด ขึ้น รู้ โลก ที่ ปรากฏ มี ทั้งหมด ๖ ทวาร 

เป็น รูป ๕ ทวาร และ เป็น นาม ๑ ทวาร คือ

จักขุ ปสาท รูป เป็น  จักขุ ทวาร ๑

โสต ปสาท รูป เป็น  โสต ทวาร ๑

ฆาน ปสาท รูป เป็น  ฆาน ทวาร ๑

ชิวหา ปสาท รูป เป็น ชิวหา ทวาร ๑

กาย ปสาท รูป เป็น กายทวาร ๑

ภวังคุ ปัจ เฉท จิต เป็น มโน ทวาร ๑

ปสาท รปู แตล่ะ ปสาท รปู  มี ลกัษณะ พเิศษ ที ่กระทบ รปู ได้ เฉพาะ 

บาง รูป  จึง เป็น ทาง ให้ จิต เกิด ขึ้น   รู้ อารมณ์ ที่ กระทบ นั้นได้ เฉพาะ 

ทวาร ของ ตนๆ  แต่ ใน วัน หนึ่งๆ  ก็ ไม่ ได้ มี แต่ เฉพาะ เห็น  ได้ยิน   

ได้ กลิ่น ลิ้ม รส  และ รู้ สิ่ง ที่ กระทบ สัมผัส กาย เท่านั้น ยัง คิด นึก เรื่อง 

ต่างๆ  ด้วย  ขณะ ที่ จิต รับ รู้ อารมณ์ ต่อ จาก ทาง ตา  ทาง หู  ทาง 

จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง กาย  หรือ คิด นึก เรื่อง ราว ต่างๆ นั้น  จิต ไม่ ได้  

อาศัย จักขุ ปสาท รูป โสต ปสาท รูป ฆาน ปสาท รูป ชิวหา ปสาท รูป 

กาย ปสาท รูป เลย แต่ อาศัย ภวังคุ ปัจ เฉท จิต ที่ เกิด ก่อน มโน ทวา รา 
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 วัช ชน จิต นั่นเอง เป็น ทวาร คือ เป็น ทาง ที่ จิต จะ เกิด ขึ้น  คิด นึก 

เรื่อง ราว ต่างๆ  เพราะ ว่า ถ้า ภวังคุ ปัจ เฉท จิต ไม่ เกิด  วิถี จิต แรก 

ที่ รู้ อารมณ์ ทาง ใจ   คือ  มโน ทวา รา วัช ชน จิต ก็ เกิด ไม่ ได้  ฉะนั้น 

มโน ทวาร และ มโน ทวา รา วัช ชน จิต จึง ต่าง กัน  คือ  ภวังคุ ปัจ เฉท 

จิต เป็น มโน ทวาร  เป็น วิบาก จิต  ไม่ใช่ วิถี จิต  มโน ทวา รา  

วัช ชน จิต  ไม่ใช่ มโน ทวาร  เป็น กิริยา จิต  เป็น วิถี จิต แรก ที่ 

เกิด ขึ้น รู้ อารมณ์ ทาง มโน ทวาร

นี่ เป็น ชีวิต ปกติ ประจำ วันที่ ควร จะ ได้ เข้าใจ ลักษณะ ของ ทวาร 

เพือ่ ที ่จะ ได ้พจิารณา รู ้สภาพ ธรรม ตาม ความ เปน็ จรงิ วา่  สภาพ ธรรม 

แต่ละ ขณะ ซึ่ง เกิด ดับ นั้น  ไม่ใช่ สัตว์  บุคคล  ตัว ตน อย่างไร

ขณะ นี้ คงจะ ไม่มี ใคร คิดถึง จักขุ ปสาท รูป ซึ่ง เป็น รูป ที่ มี จริง และ 

กำลัง เกิด ดับ ที่ กลาง ตา  ใน ธัมม สังค ณี ปกรณ์  รูป กัณฑ์  ข้อความ 

ใน พระ บาลี จัก ขาย ตนนิท เทส  ข้อ ๕๙๖  มี ข้อความ ว่า

“รูป”  ที่ เรียก ว่า  “จัก ขาย ตนะ”  นั้น เป็น ไฉน  จักขุ ใด เป็น 

ปสาท รูป  อาศัย มหาภูต รูป ๔  นับ เนื่อง ใน อัต ต ภาพ   เป็น สิ่ง ที่ 

เห็น ไม่ ได้ แต่ กระทบ ได้

จัก ขาย ตนะ   เป็น คำ รวม ของ  จักขุ   และ อายตนะ

จักขุ  คือ  ตา  อายตนะ  คือ  ท่ี ประชุม  ท่ี เกิด  ฉะน้ัน  

จัก ขาย ตนะ  คือ  จักขุ ซ่ึง เป็น ท่ี ประชุม  เป็น ท่ี เกิด น่ันเอง
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พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง แสดง ว่า  เมื่อ วิถี จิต ต่างๆ เกิด ขึ้น   เห็น 

และ รู้ รู ปา รมณ์ ทาง จักขุ ทวาร วาระ หนึ่ง ดับ ไป แล้ว ภวังคจิต ก็ เกิด 

ดับ สืบ ต่อ หลาย ขณะ  แล้ว จิต ก็ เกิด ขึ้น   รู้ รู ปา รมณ์ ที่ ปรากฏ ทาง  

จักขุ ทวารซึ่ง ดับ ไป แล้ว นั้น ต่อ ทาง มโน ทวาร อีก  มโน ทวาร วิถี จิต 

เกิด ขึ้น   รู้ อารมณ์ ทาง มโน ทวาร ต่อ จาก จักขุ ทวาร วิถี จิต ที่ ดับ ไป 

หมด แล้ว นั้น อย่าง รวดเร็ว มาก แม้ว่า จะ มี ภวังคจิต เกิด คั่น ก็ตาม 

ฉะนั้น จึง ควร ทราบ ประโยชน์ ที่ พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง แสดง เรื่อง 

ของ ทวาร โดย ละเอยีด เพือ่ ไม ่ให ้ปะปน จติ ที ่รู ้อารมณ ์ทาง จกัข ุทวาร  

และ จิต ที่ รู้ อารมณ์ นั้น ต่อ ทาง มโน ทวาร   ทาง โสต ทวาร  ฆาน ทวาร 

ชิวหา ทวาร  และ กายทวาร ก็ โดย นัย เดียวกัน  คือ  เมื่อ วิถี จิต 

ต่างๆ เกิด ขึ้น รู้ อารมณ์ ใด อารมณ์ หนึ่ง ทาง ทวาร ใด ทวาร 

หนึ่ง ใน  ๕  ทวาร ดับ ไป แล้ว  และ ภวังคจิต เกิด คั่น หลาย ขณะ 

แล้ว จิต ก็ เกิด ขึ้น รู้ อารมณ์ เดียวกัน นั้น ต่อ ทาง มโน ทวาร ทุก 

ครั้ง

นามธรรม คือ จิต และ เจตสิก เกิด ดับ สืบ ต่อ กัน อย่าง รวดเร็ว 

ขณะ ที่ นั่ง อยู่ อย่าง นี้ ดู เสมือน กับ ทั้ง เห็น ด้วย และ ได้ยิน ด้วย แต่ 

ความ จริง วิถี จิต อาศัย ทวาร หนึ่ง เกิด ขึ้น   รู้ อารมณ์ ทาง ทวาร นั้น 

แล้ว ก็ ดับ ไป อย่าง รวดเร็ว   ทวาร ละ หนึ่ง วาระ (วาระ   คือ  จิต 

หลาย ขณะ ที่ เกิด ดับ สืบ ต่อ กัน ทาง ทวาร เดียวกัน)  การ เกิด ดับ สืบ 

ต่อ ของ จิต รวดเร็วจน กระทั่ง ไม่ สามารถ รู้ ลักษณะ แท้ๆ ของ จิตที่ 

เกิด ขึ้น ทาง จักขุ ทวาร ว่า   เพียง รู้ สิ่ง ที่ ปรากฏ ทาง ตา เท่านั้น  เมื่อ 
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มโน ทวาร วิถี จิต เกิด ขึ้น สืบ ต่อ รับ รู้ รู ปา รมณ์ ที่ ปรากฏ ทาง ตา แล้ว   

ก็ จดจำ รูป ร่าง สัณฐาน ของ สิ่ง ที่ ปรากฏ  จน ลืม ว่า สิ่ง ที่ ปรากฏ ทาง 

ตา นั้น เป็น เพียง สิ่ง ที่ ปรากฏ ทาง ตา เท่า นั้น จริงๆ 

จักขุ ทวาร เปรียบ เหมือน สมุทร ซึ่ง กว้าง ใหญ่ จริงๆ  ไม่ เต็ม 

สามารถ ที่ จะ เห็น พระจันทร์   พระอาทิตย์  ดวงดาว ต่างๆ  ซึ่ง อยู่ 

แสน ไกล  ที่ กระทบ จักขุ ปสาท แล้วก็ ปรากฏ แก่ จักขุ ทวาร วิถี จิต ได ้ 

จึง ทำให้ ดู เหมือน ว่า  เป็น โลก ซ่ึง เต็ม ไป ด้วย วัตถุ  จักรวาล  สัตว์  

บุคคล ต่างๆ  เต็ม ไป หมด   แต่ ความ เป็น จริง น้ัน จิต คิด นึกถึง รูป ร่าง 

สัณฐาน ของ ธาตุ ดิน  น้ำ  ไฟ  ลม  ท่ี ปรากฏ ให้ เห็น   เป็น สัตว์ บ้าง   

เป็น บุคคล ต่างๆ บ้าง  เป็น พระจันทร์  พระอาทิตย์  ดวงดาว  และ 

วัตถุ ต่างๆ  ซึ่ง เมื่อ กระทบ สัมผัส กาย  เย็น หรือ ร้อน  อ่อน หรือ แข็ง  

ตึง หรือ ไหว  ก็ ปรากฏ    ผู้ ที่ รู้ สภาพ ธรรม ตาม ความ เป็น จริง จึง 

ประจักษ์ ว่า  โลก   คือ   ธรรม ที่ แตก สลาย   เกิด ดับ อย่าง รวดเร็ว 

โดย มโน ทวาร วถิ ีจติ จดจำ สณัฐาน ของ สิง่ ที ่ปรากฏ ทาง ตา  จำ เสยีง 

สงู ตำ่ ที ่ปรากฏ ทาง ห ูฯลฯ  เปน็ ความ หมาย คำ บญัญตั ิของ สิง่ ตา่งๆ 

ซึ่ง ก็ ไม่มี สภาพ ธรรม ใด เลย ที่ เกิด ขึ้น แล้ว ไม่ ดับ ไป
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คำถาม ทบทวน

๑. โลก คือ อะไร

๒. โลกิ ย ปัญญา คือ อะไร

๓. ปฏิสนธิ จิต รู้ อารมณ์ ของ โลก นี้ หรือ ไม่ เพราะ เหตุ ใด

๔. ภวังคจิต รู้ อารมณ์ อะไร

๕ มโน ทวา รา วัช ชน จิต เป็น มโน ทวาร ใช่ ไหม

๖. มโน ทวาร เป็น ชาติ อะไร

๗. มโน ทวา รา วัช ชน จิต เป็น ชาติ อะไร



286

บท ที่  ๑๖

อรรถ ของ จิต ประการ ที่ ๕ ชื่อ ว่า “จิต” เพราะ กระทำ ให้ วิจิตร

ข้อความ ใน อัฏฐ สาลินี อรรถ กถา  มี ว่า  ชื่อ ว่า “จิต”  เพราะ 

กระทำ ให ้วจิติร อยา่งไร  จรงิ อยู ่ ธรรมดา วา่ ความ วจิติร อืน่ จะ ยิง่ ไป 

กว่า จิตรกรรม  ย่อม ไม่มี ใน โลก    ธรรมดา ว่า ลวดลาย ใน จิตรกร รม 

นัน้ๆ  ก ็เปน็ ความ วจิติร  คอื  เปน็ ความ งดงาม อยา่ง ยิง่ ท ีเดยีว  พวก 

ช่าง ลวดลาย  เมื่อ กระทำ กิจกรรม นั้น ย่อม เกิด จิตต สัญญา ว่า  รูป  

ทั้ง หลาย ชนิด ต่างๆ  เขา พึง กระทำ ณ ตรง นี้ โดย อุบาย อย่าง นี้   

การก ระ ทำให้ วิจิตร ทั้ง หลาย ที่ ให้ สำเร็จ กิจ  มี การ เขียน  มี การ ลง 

สี  การ ทำ สี ให้ เรือง รอง  และ การ สลับ สี  เป็นต้น  ย่อม เกิด ขึ้น ด้วย 

สัญญา อัน วิจิตร รูป อัน วิจิตร อย่าง ใด อย่าง หนึ่ง ใน ความ วิจิตร คือ 

ลวดลาย ย่อม สำเร็จ มา จาก การก ระ ทำ อัน วิจิตร นั้น  เพราะ ฉะนั้น 

ศิลปะ อัน วิจิตร ทุก ชนิด ใน โลก  อัน จิต นั่นเอง คิด ว่ารูป นี้ จง อยู่ บน 

รูป นี้  รูป นี้ จง อยู่ ใต้  รูป นี้ จง อยู่ ตรง ข้าง ทั้ง สอง ดังนี้  แล้ว จึง กระทำ 

เหมือน รูป อัน วิจิตร   ที่ เหลือ ย่อม พึง สำเร็จ ได้ ด้วย กรรม อัน ช่าง คิด 

ไว ้ แม ้จติ ที ่ให ้สำเรจ็ ความ วจิติร นัน้ ก ็ชือ่ วา่ จติ  อยา่ง นัน้ เหมอืน กนั  

เพราะ เป็น ธรรมชาติ วิจิตร ด้วย การก ระ ทำ นี้ ดัง พรรณนา มา ฉะนี้

อีก อย่าง หนึ่ง  จิต นั่นเอง ชื่อ ว่า  วิจิตร  แม้ กว่า ลวดลาย ใน 

จิตรกรรม นั้น  เพราะ ให้ สำเร็จ จิตรกรรม ตาม ที่ จิต คิด ทุก ชนิด
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นี่ เป็น เพียง ส่วน ปลีก ย่อย คือ ความ วิจิตร ของ จิตรกรรม  แต่ 

ความ วิจิตร ของ กรรม ที่ ทุก ท่าน กระทำ ใน วัน หนึ่งๆ ทาง กาย บ้าง 

ทาง วาจา บ้าง  ทาง ใจ บ้าง  ที่ เป็น กุศล กรรม  เป็น ทาน บ้าง  ศีล 

บ้าง  เป็นการ อบรม เจริญ ภาวนา บ้าง  หรือ ที่ เป็น อกุศล กรรม  เป็น 

ปาณาติบาต บ้าง  อทินนาทาน บ้าง   ก็ ย่อม จะ วิจิตร มากมาย ซึ่ง ก็ 

แสดง ให้ เห็น ว่า เป็น ลักษณะ ของ จิต ซึ่ง วิจิตร    รูป ธาตุ ภายนอก ที่ 

วิจิตร โดย เป็น พืชพันธุ์ ธัญญาหาร ต่างๆ  เป็น ดอกไม้  ใบไม้  พันธุ์ 

ต่างๆ  เป็น วัตถุ  ภูเขา  แม่น้ำ ต่างๆ  ล้วน แต่ เป็น สิ่ง ที่ เกิด เพราะ 

ส่วน ผสม ของ ธาตุ ดิน  น้ำ  ไฟ  ลม  ซึ่ง มี ลักษณะ ที่อ่อนหรือแข็ง 

ไหล หรือเกาะ กุม  เย็นหรือร้อน  ตึงหรือไหว  ระดับ ต่างๆ ทำให้ 

ปรากฏ เป็น สิ่ง ที่ วิจิตร ต่างๆ  แต่ สิ่ง ที่ วิจิตร กว่า รูป ธาตุ ภายนอก ก็ 

คือ   จิต  เพราะ ว่า จิต เป็น สภาพ ที่ กระทำ ให้ วิจิตร

อกุศล กรรม ที่ วิจิตร เป็น ปัจจัย ให้ สัตว์ ดิรัจฉาน มี รูป ร่าง วิจิตร 

ต่างๆ กัน มาก  บาง ประเภท ก็ มี ๒ เท้า  บาง ประเภท ก็ มี ๔ เท้า 

บาง ประเภท ก็ มี เท้า มาก  บาง ประเภท ก็ ไม่มี เท้า เลย  บาง ประเภท 

ก็ อยู่ ใน น้ำ  บาง ประเภท ก็ อยู่ บน บก  และ กุศล กรรม ที่ วิจิตร ก็ ทำให้ 

มนุษย์ วิจิตร ต่าง กัน ไป โดย เพศ โดย รูป ร่าง หน้าตา ซึ่ง ทำให้ เกิด 

โวหาร  คอื  คำ พดู ที ่แสดง ลกัษณะ อาการ ของ สภาพ ธรรม ทัง้ หลาย 

ตาม ที ่ปรากฏ    คำ พดู ม ีมาก  ภาษา ที ่พดู ถงึ สิง่ ตา่งๆ  แสดง ให ้เหน็ 

ว่า   เพราะ มี สิ่ง ต่างๆ  ที่ วิจิตร มาก เพียง ไร ก็ ทำให้ เกิด โวหาร เพื่อ 

ที่ จะ เรียก สิ่ง ที่ ปรากฏ ที่ วิจิตร เพียง นั้น  และ คำ พูด ก็ ไม่มี วัน หมด   
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ไมม่ ีวนั จบ  เพราะ วา่ สิง่ ซึง่ จติ กระทำ ให ้วจิติร เกดิ ขึน้ เรือ่ยๆ  ฉะนัน้ 

จึง ต้อง บัญญัติ คำ พูด เรียก สิ่ง ที่ จิต ทำให้ วิจิตร มาก ขึ้นๆ 

ใน วัน หนึ่งๆ  ให้ ทราบ ว่า  ไม่ ว่า จะ อยู่ ที่ ใด  ไม่ ว่า จะ เห็น อะไร  

หรือ ว่า ไม่ ว่า จะ พูด อะไร ย่อม แสดง ให้ เห็น ความ วิจิตร ของ จิต ซึ่ง 

กระทำ สิง่ ตา่งๆ  เหลา่ นัน้ ให ้วจิติร   พระ ผู ้ม ีพระ ภาค ตรสั ให ้ระลกึ ถงึ 

ลักษณะ ของ จิต ใน ขณะ นี้ เมื่อ เห็น ความ วิจิตร ต่างๆ  ซึ่ง จิต กระทำ 

ให้ วิจิตร   จิต ใน ขณะ นี้ เดี๋ยว นี้ เอง กำลัง กระทำ ให้ วิจิตร ต่อ ไป ข้าง 

หน้า อีก  และ ไม่ ควร คิดถึง ความ วิจิตร ของ สิ่ง ภายนอก ที่ จิต กระทำ 

ให้ วิจิตร เท่านั้น    พระ ผู้ มี พระ ภาค ตรัส ให้ ระลึก รู้ ลักษณะ ของ จิต 

ที่ กำลัง เป็น ไป ใน ขณะ นี้   เป็น จิต ตา นุ ปัส สนา สติ ปัฏ ฐาน การ ที่ จะ 

รู้ ลักษณะ ของ จิต ต้อง รู้ ใน ขณะ ที่ กำลัง เห็น  กำลัง ได้ยิน  กำลัง ได้ 

กลิ่น  กำลัง ลิ้ม รส  กำลัง นึกคิด  ซึ่ง ต้อง อาศัย ทวาร หนึ่ง ทวาร ใด 

ใน ๖ ทวาร

ทุก ท่าน คิด ขณะ ที่ จิต คิดถึง เรื่อง ใด เรื่อง นั้น ก็ มี ชั่ว ขณะ ที่ จิต 

กำลัง คิด นึกถึง เรื่อง นั้น  จิต เป็น สภาพ คิด  ถ้า ไม่ พิจารณา จิต ใน 

ขณะ ที่ กำลัง เห็น เดี๋ยว นี้  หรือ กำลัง ได้ยิน เดี๋ยว นี้  กำลัง ได้ กลิ่น 

เดี๋ยว นี้  กำลัง ล้ิม รส เด๋ียว น้ี  กำลัง กระทบ สัมผัส โผฏฐัพพะ  หรือ 

กำลัง คิด นึก เดี๋ยว นี้  แล้ว จะ รู้ ลักษณะ ของ จิต ได้ ขณะ ไหน

ข้อ ความ ใน สัง ยุต ตนิ กาย  ขัน ธ วาร วรรค  คัท ทูล สูตร ที่ ๒  ข้อ 

๒๕๙   พระ ผู ้ม ีพระ ภาค ตรสั วา่  ดกูร  ภกิษุ ทัง้ หลาย  สตัว์ ทัง้ หลาย 
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ย่อม เศร้า หมอง เพราะ จิต เศร้า หมอง  สัตว์ ทั้ง หลาย ย่อม บริสุทธิ์ 

เพราะ จิต ผ่องแผ้ว  ดูกร  ภิกษุ ท้ัง หลาย  จิต ท่ี ช่ือ ว่า จรณะ (เท่ียว 

ไป)  เธอ ทั้ง หลาย เห็น แล้ว หรือ  ภิกษุ ทั้ง หลาย กราบทูล ว่า  เห็น 

แล้ว พระเจ้า ข้า

จิต เที่ยว ไป อย่างไร ทาง ตา เห็น ทาง หู ได้ยิน ทาง จมูก ได้ กลิ่น 

ทาง ลิ้น ลิ้ม รส  ทาง กาย กระทบ สัมผัส  ทาง ใจ คิด นึก  ทุก ท่าน รู้สึก 

ว่า จะ ชอบ เที่ยว  ไม่มี ใคร ชอบ อยู่ ซ้ำซาก จำเจ ที่ หนึ่ง ที่ ใด  เพราะ 

ว่า ต้องการ เห็น รูป  ได้ยิน เสียง  ได้ กลิ่น  ลิ้ม รส  สัมผัส โผฏฐัพพะ 

ต่างๆ  ฉะนั้น  จิต จึง เกิด ขึ้น เที่ยว ไป ใน อารมณ์ ทาง ทวาร ต่างๆ   

ทาง ตา  ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง กาย  ทาง ใจ  ไม่ อยู่ นิ่ง  

มี จิต ของ ใคร อยู่ นิ่งๆ  ได้ บ้าง    ถ้า รู้ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ตาม 

ความ เป็น จริง  จะ ต้อง รู้ ว่า จิต เกิด ขึ้น รู้ อารมณ์ หนึ่ง อารมณ์ ใด แล้ว 

ก็ ดับ ไป  นั่น คือ การ รู้ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ตาม ความ เป็น จริง

ข้อความ ต่อ ไป  พระ ผู้ มี พระ ภาค ตรัส ว่า  จิต ชื่อ ว่า จรณะ  แม้ 

นั้นแล เธอ ทั้ง หลาย คิด แล้ว ด้วย จิต นั่น แหละ จิต (เป็น เครื่อง คิด) 

นั้น แหละ วิจิตร กว่า จรณ จิต แม้ นั้น  เพราะ เหตุ นั้น เธอ ทั้ง หลาย พึง 

พิจารณา จิต ของ ตน เนืองๆ ว่า  จิต นี้ เศร้า หมอง แล้ว ด้วย ราคะ 

โทสะ  โมหะ  สิ้น กาล นาน    สัตว์ ทั้ง หลาย ย่อม เศร้า หมอง เพราะ 

จิต เศร้า หมอง  สัตว์ ทั้ง หลาย ย่อม บริสุทธิ์ เพราะ จิต ผ่องแผ้ว  ดูกร  

ภกิษ ุทัง้ หลาย  เรา ยอ่ม ไม ่พจิารณา เหน็ แม ้หมู ่อนั หนึง่ อืน่  ซึง่ วจิติร 

เหมือน อย่าง สัตว์ ดิรัจฉาน ทั้ง หลาย นี้ เลย  ดูกร   ภิกษุ ทั้ง หลาย  
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สตัว์ ดริจัฉาน แม ้เหล่า นี้ แล  คิด แล้ว ด้วย จิต นั่น แหละ  จิต นั่น แหละ 

วิจิตร กว่า สัตว์ ดิรัจฉาน แม้ เหล่า นั้น  เพราะ เหตุ นั้น  เธอ ทั้ง หลาย 

พึง พิจารณา จิต ของ ตน เนืองๆ ว่า จิต นี้ เศร้า หมอง แล้ว ด้วย ราคะ  

โทสะ  โมหะ  สิ้น กาล นาน    สัตว์ ทั้ง หลาย ย่อม เศร้า หมอง เพราะ 

จิต เศร้า หมอง  สัตว์ ทั้ง หลาย ย่อม บริสุทธิ์ เพราะ จิต ผ่องแผ้ว  ดูกร  

ภิกษุ ทั้ง หลาย  ช่าง ย้อม หรือ ช่าง เขียน เมื่อ มี เครื่อง ย้อม ก็ ดี  ครั่ง  

ก็ ดี  ขมิ้น ก็ ดี  สี เขียว ก็ ดี  สี แดง ก็ ดี  พึง เขียน รูป สตรี หรือ รูป บุรุษ  

ม ีอวยัวะ ใหญ ่น้อย ครบ ทุก ส่วน ลง ที่ แผ่น กระดาน เกลี้ยง เกลา  หรือ 

ที่ ฝา  รือ ที่ แผ่น ผ้า  แม้ ฉันใด  ดูกร  ภิกษุ ทั้ง หลาย ปุถุชน ผู้ ไม่ ได้ 

สดับ ฉัน นั้น เหมือน กัน   เมื่อ จะ ให้ เกิด  ย่อม ยัง รูป นั่น แหละ ให้ 

เกิด   เมื่อ จะ ให้ เกิด  ย่อม ยัง เวทนา นั่น แหละ ให้ เกิด    เมื่อ จะ ให้ 

เกิด ย่อม ยัง สัญญา นั่น แหละ ให้ เกิด   เมื่อ จะ ให้ เกิด ย่อม ยัง สังขาร 

นั่น แหละ ให้ เกิด    เมื่อ จะ ให้ เกิด ย่อม ยัง วิญญาณ นั่น แหละ ให้ เกิด   

ดูกร  ภิกษ ุทั้ง หลาย  เธอ ทั้ง หลาย จะ สำคัญ ความ ข้อ นั้น อย่างไร 

รูป เที่ยง หรือ ไม่ เที่ยง

ภิ. ไม่ เที่ยง  พระเจ้า ข้า ฯ

พ. เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ เที่ยง หรือ ไม่ เที่ยง

ภิ. ไม่ เที่ยง  พระเจ้า ข้า ฯ

พ. เพราะ เหตุ นั้นแล ฯลฯ  อริย สาวก ผู้ ได้ สดับ เห็น อยู่ อย่าง นี้  

 ฯลฯ  รู้ ชัด ว่า กิจ อื่น เพื่อ ความ เป็น อย่าง นี้  มิได้ มี ฯ

จบสูตรที่๒
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ช่าง เขียน รูป อาศัย สี เขียน รูป ต่างๆ กระทำ ให้ วิจิตร เกิด ขึ้น เป็น 

รูปต่างๆ ฉันใด  ขณะ นี้ จิต ของ แต่ละ ท่าน ก็ เหมือน กับ ช่าง เขียน ซึ่ง 

กำลงั เขยีน รปู ขนัธ ์ เวทนา ขนัธ ์ สญัญา ขนัธ ์ สงัขาร ขนัธ ์ วญิญาณ 

ขันธ์  ที่ จะ เกิด ต่อ ไป ใน อนาคต

ขณะ นี้ ทุก ท่าน ต่าง กัน ตาม กรรม ที่ วิจิตร ที่ ได้ กระทำ นาน มา แล้ว 

ฉันใด  จิต ซึ่ง กำลัง กระทำ ให้ วิจิตร อยู่ ใน ขณะ นี้ ก็ จะ กระทำ ให้ คติ 

เพศ  รูป ร่าง สัณฐาน  ลาภ  ยศ  สุข  ทุกข์  นินทา  สรรเสริญ  

วิจิตร ต่างๆ  ใน กาล ข้าง หน้า  ฉัน นั้น    ด้วย เหตุ นี้ จึง ควร พิจารณา 

ลกัษณะ ของ จติ ที ่กำลงั ปรากฏ  ซึง่ กำลงั เขยีน สภาพ ธรรม ทัง้ หลาย 

ที่ จะ เกิด ขึ้น ข้าง หน้า  ซึ่ง ถ้า ไม่ ระลึก รู้ ลักษณะ ของ จิต ใน ขณะ นี้ 

ย่อม จะ ไม่ ทราบ เลย ว่า วิ จิตร จริงๆ  ทั้งๆ ที่ กำลัง นั่ง อยู่  จิต ก็ เกิด 

ดับ สืบ ต่อ รวดเร็ว เหลือ เกิน  นั่ง อยู่ ที่ นี่  แต่ บาง ครั้ง  นอกจาก จิต 

จะ เห็น ทาง ตา  ได้ยิน เสียง ทาง หู แล้ว  ก็ ยัง มี จิต ที่ คิด นึก ไกล ออก 

ไป  แล้ว แต่ ว่า จะ คิด ท่อง เที่ยว ไป ที่ไหน บ้าง   หรือ อาจ จะ กำลัง คิด 

ทำ อะไร ที่ วิจิตร ให้ เกิด ขึ้น ใน ขณะ นั้น

ข้อ ความ ใน คัท ทูล สูตร ที่  ๑  ข้อ  ๒๕๖  พระ ผู้ มี พระ ภาค ตรัส 

ว่า  ดูกร ภิกษุ ทั้ง หลาย  สุนัข ที่ เขา ผูก ไว้ ด้วย เชือก  ถูก ล่าม ไว้ ที่ 

หลัก หรือ เสา อัน มั่นคง  ย่อม วิ่ง วน เวียน หลัก หรือ เสา นั้น เอง  เวลา 

ยืน   ย่อม ยืน ใกล้ หลัก หรือ เสา นั้น เอง   ปุถุชน ผู้ ไม่ ได้ สดับ ก็ ฉัน นั้น 

เหมือน กัน แล
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ช่าง เขียน ยึดถือ จิตรกรรม ที่ เขียน ขึ้น ว่า เป็น สิ่ง หนึ่ง สิ่ง ใด  ฉันใด 

จิต ของ ปุถุชน ซึ่ง ยัง ยึดถือ ใน รูป ว่า เป็น สัตว์  บุคคล  ตัว ตน  ก็ จะ 

ยัง คง ยึดถือ ต่อ ไป ทุก ภพ  ทุก ชาติ  เหมือน กับ ช่าง เขียน ซึ่ง ยึดถือ 

ใน จิตรกรรม ที่ ตน เขียน ขึ้น  ฉัน นั้น  ตราบ ใด ที่ ยัง ไม่รู้ ลักษณะ ของ 

รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ซึ่ง เป็น สภาพ ธรรม ที่ เกิด 

ขึ้น และ ดับ ไป ตาม ความ เป็น จริง  ผู้ ที่ เป็น ปุถุชน เมื่อ ยืน ก็ ย่อม ยืน 

อยู่ ใกล้ รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ด้วย ความ เป็น  

ตัว ตน  ตราบ นั้น

ขอ้ความ ใน สา รตั ถ ปกา สนิ ี  อร รถ กถา สงั ยตุ ตน ิกาย  ส คาถ วรรค 

มา รสัง ยุต ต์  ทุ ติย วรรค   ปัตต สูตร ที่ ๖  ทำให้ เข้าใจ พยัญชนะ ที่ 

พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง แสดง ธรรม เพื่อ ให้ พระ ภิกษุ ทั้ง หลาย เห็น แจ้ง  

ให้ สมาทาน  ให้ อาจหาญ  ให้ ร่าเริง ดังนี้

พึง ทราบ วิ นิจ ฉัย ใน ปัตต สูตร ที่  ๖  ก็ สมัย นั้น พระ ผู้ มี พระ ภาค 

ทรง ยัง ภิกษุ ทั้ง หลาย ให้ เห็น แจ้ง  ให้ สมาทาน  ให้ อาจหาญ  ให้ 

ร่าเริง ด้วย ธร รมี กถา เกี่ยว ด้วย อุปาทาน ขันธ์  ๕  ก็ ภิกษุ เหล่า นั้น 

ทำ ใน ใจ ให้ สำเร็จ ประโยชน์  น้อม นึก มา ด้วย ความ เต็มใจ เงี่ย โสต 

ลง สดับ ธรรม อยู่

คำ วา่  “ให้ สมาทาน”  คอื  ให้ ถอื เอา  ให้ เขา้ใจ  ให้ พจิารณา ให ้

ถกู ตอ้ง  นี ้คอื การ แสดง ธรรม ของ พระผู ้ม ีพระ ภาค เพือ่ ประโยชน ์จะ 

ให ้เกดิ ความ เขา้ใจ ที ่ถกู ตอ้ง  คอื  เมือ่ ฟงั แลว้ ก ็ให ้สมาทาน  ให ้เขา้ใจ 

ให้ พิจารณา ให้ ถูก ต้อง ว่า  กุศล ธรรม เป็น กุศล ธรรม   อกุศล ธรรม 
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เป็น อกุศล ธรรม ซึ่ง ถ้า พระ ผู้ มี พระ ภาค ไม่ ทรง แสดง โดย ละเอียด 

หลาย ท่าน อาจ จะ ยึดถือ อกุศล ธรรม เป็น กุศล ธรรม ก็ได้ แต่ เพราะ 

ว่า สภาว ลักษณะ ของ กุศล ธรรม ไม่ใช่ อกุศล ธรรม  สภาว ลักษณะ 

ของ อกุศล ธรรม ไม่ใช่ กุศล ธรรม  ฉะนั้น พระ ผู้ มี พระ ภาค จึง ทรง 

แสดง ธรรม โดย ละเอียด โดย ตลอด เกี่ยว ด้วย อุปาทาน ขันธ์ ๕ คือ  

จิต  เจตสิก  รูป  ซึ่ง แยก เป็น รูป ขันธ์  เวทนา ขันธ์  สัญญา ขันธ์  

สังขาร ขันธ์  วิญญาณ ขันธ์  ซึ่ง ไม่ ว่า จะ อยู่ ที่ไหน ก็ตาม   ก็ จะ ไม่ 

พ้น ไป จาก ขันธ์ ๕ เลย  จึง ควร ที่ จะ ศึกษา เรื่อง ของ ขันธ์ ๕  และ 

พิจารณา เรื่อง ของ ขันธ์  ๕  ด้วย ความ แยบคาย  เพื่อ ที่ จะ ได้ ถือ เอา 

ด้วย ความ ถูก ต้อง และ ไม่ เข้าใจ ผิด

คำ ว่า  “ให้ อาจหาญ”  คือ   ให้ เกิด ความ อุตสาหะ ใน การ 
สมาทาน

การ ที่ จะ เข้าใจ สภาพ ธรรม ตาม ความ เป็น จริง ได้ นั้น  ไม่ใช่ 

จะ เป็น ไป ได้ ง่ายๆ และ รวดเร็ว แต่ พระ ธรรม ที่ พระ ผู้ มี พระ ภาค 

ทรง แสดง นั้น เพื่อ ให้ สมาทาน ให้ อาจหาญ ให้ เกิด ความ เพียร ที่ 

จะ พิจารณา จนกว่า จะ เข้าใจ  จนกว่า สติ จะ เกิด ระลึก รู้ ลักษณะ ของ 

สภาพ ธรรม  จนกวา่ จะ ประจกัษ ์แจง้ ลกัษณะ ของ สภาพ ธรรม ที ่กำลงั 

ปรากฏ ตาม ปรกติ ตาม ความ เป็น จริง  เพราะ พระ ผู้ มี พระ ภาค มิได้ 

ทรง แสดง เรื่อง อื่น ที่ พิสูจน์ ไม่ ได้   หรือ ที่ ไม่ ได้ กำลัง ปรากฏ เฉพาะ 

หน้า พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง แสดง เรื่อง จักขุ วิญญาณ เรื่อง  การ เห็น 

เรื่อง  สิ่ง ที่ ปรากฏ ทาง ตา ทรง แสดง เรื่อง  โสต วิญญาณ เรื่องสภาพ 
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ธรรม ที่ รู้ เสียง  เรื่อง เสียง ที่ ปรากฏ ทาง หู  ทรง แสดง ธรรม ที่ กำลัง 

มี อยู่ ปรากฏ ให้ พิสูจน์   ฉะนั้น ผู้ ที่ ได้ ฟัง พระ ธรรม แล้วก็ อาจหาญ  

คอื  อตุสาหะ ใน การ ที ่จะ ศกึษา  พจิารณา รู ้ลกัษณะ ของ สภาพ ธรรม 

ที ่ปรากฏ  จนกวา่ จะ ประจกัษ ์สภาพ ธรรมนัน้ๆ  ตรง ตาม ความ เปน็ 

จริง ตาม ที่ พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง แสดง

คำ ว่า “ร่าเริง” คือ ให้ ผ่องใส ให้ รุ่งเรือง ด้วย คุณ ที่ ตน แทง 
ตลอด แล้ว

ไม่ ทราบ ว่า ท่าน สมาทาน อาจหาญ ร่าเริง บ้าง หรือ ยัง  แต่ ให้ 

ทราบ ว่า ท่าน สามารถ ท่ี จะ ร่าเริง ได้ ใน ขณะ ท่ี กุศล จิต เกิด  บาง ท่าน 

เป็น ทุกข์ เพราะ เป็น ห่วง เป็น กังวล ว่า อายุ มาก แล้ว สติ ปัฏ ฐาน ก็ ยัง 

เกิด น้อย เหลือ เกิน ขณะ นั้น เป็น อกุศล  พระ ผู้ มี พระ ภาค มิได้ ทรง 

แสดง พระ ธรรม ให้ บุคคล ใด มี อกุศล มากๆ หรือ เป็น ห่วง มากๆ แต่ 

ทรง แสดง ธรรม เพื่อ ให้ สมาทาน  ให้ อาจหาญ  ให้ ร่าเริง  อกุศล 

ทัง้หมด เกดิ ขึน้ เพราะ เหต ุปจัจยั ยบัยัง้ ไม ่ได ้ เมือ่ อกศุล จติ ประเภท 

หนึ่ง ประเภท ใด เกิด ขึ้น  อกุศล นั้น ก็ เกิด ขึ้น แล้ว  แต่ ร่าเริง ได้ ใน 

ขณะ ที่ สติ ระลึก รู้ ลักษณะ ของ อกุศล ที่ ปรากฏ  และ ศึกษา พิจารณา 

ลักษณะ ของ อกุศล ธรรม ที่ ปรากฏ  เพื่อ จะ ได้ รู้ ว่า   แม้ อกุศล ธรรม 

นั้น ก็ ไม่ใช่ สัตว์  บุคคล  ตัว ตน   เมื่อ สติ เกิด ระลึก รู้ ลักษณะ ของ 

อกุศล ที่ กำลัง ปรากฏ  ย่อม จะ เห็น ได้ ชัด จริงๆ  ว่า ขณะ ที่ สติ กำลัง 

ระลกึ นัน้ ไม่ เศรา้ หมอง เลย  เพราะ เมือ่ ไม่ ยดึถอื อกศุล ธรรม ที ่กำลงั 

ปรากฏ อยู่ ใน ขณะ นั้น เป็น ตัว ตน เป็น เรา   ก็ ไม่ กังวล เดือด ร้อน
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หนทาง เดียว ที่ จะ บรรเทา ละ คลาย อกุศล ธรรม ที่ เกิด ขึ้น  ไม่ ให้ 

เพิม่ ความ เปน็ หว่ง กงัวล ขึน้ นัน้ ก ็โดย สต ิระลกึ   และ สงัเกต พจิารณา 

รู ้วา่  สภาพ ธรรม ที ่เปน็ อกศุล ตา่งๆ  นัน้ ไมใ่ช ่เรา  ไมใ่ช่ ตวั ตน  สตัว ์

บุคคล ใดๆ เลย

ฉะนั้น  เมื่อ อบรม เจริญ สติ ปัฏ ฐาน  ก็ จะ เข้าใจ ถึง ความ หมาย 

ของ คำ ว่า  ให้ ร่าเริง  คือ  ให้ ผ่องใส   และ ให้ รุ่งเรือง ด้วย คุณ ที่ ตน 

แทง ตลอด แลว้  คอื   สามารถ ที ่จะ ประจกัษ ์ลกัษณะ ของ สภาพ ธรรม 

ตาม ความ เป็น จริง ว่า   ไม่ใช่ สัตว์  บุคคล  ตัว ตน

คำ ว่า “ทำให้ สำเร็จ ประโยชน์” คือ พิจารณา รู้ อย่าง นี้ ว่า 

ประโยชน์ นี้ เรา ทั้ง หลาย ควร บรรลุ ได้ ดังนี้ แล้ว ก็ ชื่อ ว่า มี ประโยชน์ 

แต่ เทศนา นั้น

การ เจริญ สติ ปัฏ ฐาน นั้นไม่ใช่ เป็น เรื่อง ให้ ท้อถอย เลย สภาพ 

ธรรม ที่ กำลัง ปรากฏ เป็น สิ่ง ที่ สามารถ จะ แทง ตลอด ใน สภาพ ที่ เกิด 

ขึ้น และ ดับ ไป   ไม่ใช่ ตัว ตน  สัตว์  บุคคล ได้  ใน ขณะ ที่ พิจารณา 

รู้ อย่าง นี้ ว่า  ประโยชน์ นี้ เรา ทั้ง หลาย ควร บรรลุ ได้ ก็ ย่อม ไม่ หมด 

หวัง  เมื่อ รู้ ว่า เป็น สิ่ง ที่ ควร บรรลุ ได้ วัน หนึ่ง แม้ ยัง ไม่ใช่ วัน นี้  อย่า 

เป็น ห่วง ว่า จะ ไม่ สามารถ รู้ แจ้ง สภาพ ธรรม ได้ ใน วัน นี้   เพราะ สติ 

สามารถ จะ เริม่ ระลกึ ได ้ใน วนั นี ้ สว่น การ ที ่จะ ประจกัษ ์แจง้ และ แทง 

ตลอด ลักษณะ ของ สภาพ ธรรมย่อม จะ ต้อง เป็น วัน หนึ่ง  ใน เมื่อ วัน 

นี้ สติ สามารถ จะ เกิด ระลึก รู้ ได้
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เมื่อ เห็น แล้ว ว่า  พระ ธรรม ที่ พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง แสดง ว่า นี้ 

ประโยชน์  คือ  ให้ รู้ ว่า “เรา ควร บรรลุ ได้” ก็ จะ ไม่ ท้อถอย และ 

จะ ฟัง  ศึกษา เรื่อง ของ สภาพ ธรรม ที่ พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง แสดง 

โดย ละ เอียด ต่อๆ  ไป  เพื่อ ที่ จะ ได้ ไม่ หลงลืม สติ  ซึ่ง ข้อความ ใน 

อรรถ กถา คัมภีร์ กถา วัตถุ  สา สน กถา วรรณนา  มี ข้อความ ที่ กล่าว 

ว่า ศาสนา ของ พระ ผู้ มี พระ ภาค แต่ง ขึ้น ใหม่ แปลง ขึ้น ใหม่ ได้ หรือ

(นี่เป็นข้อที่ทุกท่านควรพิจารณา)

อริย ธรรม ทั้ง หลาย มี สติ เป็นต้น ก็ ดี เทศนา แห่ง กุศล ธรรม 

เป็นต้น ก็ ดี  ชื่อ ว่าศาสนา  ใน ศาสนา นั้น  เว้น ธรรม ทั้ง หลาย มี  

สติ ปัฏ ฐาน เป็นต้น    ที่ พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง แสดง แก่ ชน เหล่า ใด 

แล้ว  ศาสนา ชื่อ ว่า อัน บุคคล นั้น ทำ ขึ้น ใหม่   โดย การก ระ ทำ ธรรม 

เหลา่ อืน่ ให ้เปน็ สต ิปฏั ฐาน  เปน็ตน้  หรอื กระทำ อกศุล ธรรม ให ้เปน็ 

กุศล ธรรม เป็นต้น  หรือ ว่า ศาสนา อัน ใครๆ  กระทำ แล้ว อย่าง นั้น 

มี อยู่  หรือ พึง อาจ เพื่อ ทำ สิ่ง นั้น ได้  มี หรือ

หมายความ ว่า ธรรม ที่ พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง แสดง แล้ว นั้น  

คน อื่น สามารถ ที่ จะ แต่ง ขึ้น ใหม่ แปลง ขึ้น ใหม่ และ เปลี่ยนแปลง 

สภาพ ธรรม ที่ พระ ผู้ พระ ภาค ทรง แสดง แล้ว ว่า เป็นสติ ปัฏ ฐาน  

ให้ไม่เป็นสติ ปัฏ ฐานได้หรือ  หรือ ว่า เทศนา แห่ง กุศล ธรรม  

ทั้ง หลาย เป็นต้น เหล่า นี้  คน อื่น จะ เอา อกุศล ธรรม มา เป็น กุศล 

ธรรม ได้ หรือ
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เมื่อ พิจารณา และ เข้าใจ เหตุผล แล้ว ก็ จะ รู้ ได้ ว่า คำ สอน ซึ่ง เป็น 

พระ ธรรม ที่ พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง ตรัสรู้ และ ทรง แสดง นั้น ไม่มี ใคร 

สามารถ จะ เปลี่ยน สภาพ ธรรม ทั้ง หลาย ที่ ทรง ตรัสรู้ และ ทรง แสดง 

ให้ เป็น อย่าง อื่น ได้   มี ผู้ เข้าใจ ผิด ได้   แต่ เปลี่ยน ลักษณะ ที่แท้ จริง 

ของ ธรรม ทั้ง หลาย ไม่ ได้

อรรถ  คือ  ความ หมาย ของ จิต ๕  ประการ นั้น  ใน อภิ ธัมมัตถ 

วภิา ว ิน ีได ้แสดง ไว ้๖ ประการ  คอื  แสดง วา่ จติ วจิติร  เพราะ อารมณ ์

ที่ วิจิตร ด้วย อีก  ๑  ประการ  ทั้งนี้ เพราะ จิต สามารถ ที่ จะ รู้ อารมณ์ 

ได้ ทุก อย่าง  ไม่ ว่า จะ เป็น สภาพ ธรรม ที่ วิจิตร สัก เพียง ใด ก็ ย่อม เป็น 

อารมณ์ ของ จิต ได้  และ แม้ อารมณ์ นั้น จะ ไม่ ใช่ ปรมั ตถ ธรรม  เช่น 

คำ บัญญัติ ภาษา ต่างๆ จิต ก็ ย่อม รู้ ได้  คือ  มีชื่อ  มี คำ  มี เรื่อง ราว 

ต่างๆ เป็น อารมณ์ ได้  ฉะนั้น จิต จึง วิจิตร เพราะ อารมณ์ ที่ วิจิตร

ลักษณะ ของ จิต มี  ๒  ประการ  คือ  สามัญ ญ ลักษณะ ๑  และ 

สภาว ลักษณะ ๑

สามัญ ญ ลักษณะ ของ จิต  คือ  อนิจจัง  ทุก ขัง  อนัตตา

สภาว ลักษณะ ของ จิต  เป็น ลักษณะ เฉพาะ ของ จิต คือ

อา รมฺมณ วิ ชาน นลกฺขณํ  มี การ รู้ แจ้ง อารมณ์ เป็น ลักษณะ

ปุพฺ พงฺ คม รสํ  มี การ ถึง ก่อน คือ มี ความ เป็น หัวหน้า  คือ  เป็น 

ใหญ่ ใน การ รู้ อารมณ์ เป็น รส  คือ  เป็น กิจ
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สนฺธานปจฺ จุปฏานํ  มี การ สืบ เนื่อง กัน  คือ   เกิด ดับ สืบ ต่อ กัน  

เป็น ปัจ จุ ปัฏ ฐาน  คือ   เป็น อาการ ปรากฏ 

นา มรูปปทฏานํ  มี นามธรรม และ รูป ธร รม เป็น ปทัฏ ฐาน  คือ 

เป็น เหตุ ใกล้ ให้ เกิด

จิต เป็น สังขาร ธรรม  เป็น สภาพ ธรรม ที่ ต้อง อาศัย เหตุ ปัจจัย เกิด 

ขึ้น   ธรรม ทั้ง หลาย จะ เกิด ขึ้น เอง ตาม ลำพัง ลอยๆ  ไม่ ได้  ใน ภูมิ ที่ 

มี ขันธ์ ๕  จิต อาศัย นามธรรม และ รูป ธร รม เป็น ปทัฏ ฐาน  คือ  เป็น 

เหตุ ใกล้ ให้ เกิด

ใน ภูมิ ซึ่ง มี แต่ นามธรรม  คือ  ใน อรูป พรหม ภูมิ นั้น  ไม่มี รูป เลย 

ใน ภูมิ นั้น จิต จึง มี นามธรรม  คือ  เจตสิก เท่านั้น  เป็น ปทัฏ ฐาน  คือ 

เป็น เหตุ ใกล้  ให้ เกิด

คำถาม ทบทวน

๑. อะไร ทำให้ รูป ธรรม   เช่น  พืชพันธุ์ ธัญญาหาร ต่างๆ  วัตถุ  

ภูเขา  แม่น้ำ  เครื่อง อุปโภค บริโภค วิจิตร ต่าง กัน

๒. นอก จาก ปรมั ตถ ธรรม แล้ว  จิต มี อะไร เป็น อารมณ์ อีก หรือ ไม่
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ปรมั ตถ ธรรม เป็น สภาพ ธรรม ที่ มี จริง  แต่ ไม่ใช่ สัตว์  บุคคล  

ตัว ตนเลย   ปรมั ตถ ธรรม ที่ เกิด ขึ้น เป็น แต่ เพียง จิต  เจตสิก  รูป    

แต่ละ ลักษณะ  แต่ละ อาการ  ซึ่ง เกิด ขึ้น เพราะ เหตุ ปัจจัย แล้ว ก็ ดับ 

ไป อย่าง รวดเร็ว  ขณะ ใด ที่ ไม่รู้ ลักษณะ ของ จิต  เจตสิก  รูป  ว่า เป็น 

 ปรมั ตถ ธรรม ที่ เกิด ขึ้น และ ดับ ไป สืบ ต่อ กัน อย่าง รวดเร็ว  ขณะ นั้น 

เป็นการ รู้ บัญญัติ  คือ  การ ถือ อาการ ของ รูป และ นาม ซึ่ง เกิด ดับ สืบ 

ตอ่ กนั อยา่ง รวดเรว็ วา่ เปน็ สิง่ หนึง่ สิง่ ใด  ฉะนัน้  ผู ้ที ่ไมรู่ ้ลกัษณะ ของ 

ปรมั ตถ ธรรม   จึง อยู่ ใน โลก ของ สมมติ สัจจะ  เพราะ ยึดถือ สภาพ 

ธรรม ที่ ปรากฏ โดย อาการโดย สัณฐาน ว่า เป็น สิ่ง หนึ่ง สิ่ง ใด อย่าง 

แท้จริง   แต่ เมื่อ ศึกษา ปรมั ตถ ธรรม แล้ว  และ รู้ หนทาง ที่ จะ อบรม 

เจริญ ปัญญา  ศึกษา ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ที่ เกิด ขึ้น ปรากฏจน 

ปัญญา เจริญ ขึ้น ถึง ขั้น ที่ สามารถ ประจักษ์ การ เกิด ขึ้น และ ดับ ไป 

ของ สภาพ ธรรม ที่ กำลัง เกิด ดับ ใน ขณะ นี้  จึง รู้ แจ้ง ชัด ว่า ไม่มี สัตว์  

บุคคล  ตัว ตน เลย  เป็น แต่ ปรมั ตถ ธรรม แต่ละ ลักษณะ จริงๆ  ตรง 

ตาม ที่ พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง ตรัสรู้ และ ทรง แสดง ไว้

ความ ลึก และ เหนียว แน่น ของ อวิชชา ที่ ทำให้ ยึดถือ ใน สมมติ 

สัจจะ ว่า เป็น วัตถุ  เป็น สัตว์  บุคคล ต่างๆ นั้น  เริ่ม ตั้งแต่ เมื่อ 

ปฏิสนธิ จิต   เกิด ขึ้น ก็ มี นามธรรม และ รูป ธรรม เกิด ดับ สืบ ต่อ มา 

เรื่อยๆ    เมื่อ คลอด จาก ครรภ์ มารดา แล้ว ย่อม เห็น สิ่ง ที่ ปรากฏ  
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ได้ยิน เสียง ที่ ปรากฏ  ได้ กลิ่น ที่ ปรากฏ  ลิ้ม รส ที่ ปรากฏ  รู้ เย็น ร้อน 

ที่ กระทบ สัมผัส กาย  แต่ ไม่รู้ ว่า สิ่ง ที่ ปรากฏ ทาง ตาเป็น แต่ เพียง 

สภาพ ธรรม ชนิด หนึ่ง  จึง ยึดถือ ใน อาการ ของ สภาพ ธรรม ที่ เกิด ดับ 

สืบ ต่อ กัน ตลอด เวลา   ที่ ปรากฏ เสมือน ไม่ เกิด ดับ ว่า เป็น สิ่ง หนึ่ง สิ่ง 

ใด  ขณะ นั้น ก็ มีฆ นบัญญัติ  คือ  การ ยึดถือ อาการ ของ สภาพ ธรรม 

ที่ รวม กัน เป็นก ลุ่ม ก้อน  โดย ยัง ไม่รู้ ว่า สมมติ เรียก สิ่ง นั้น ว่า เป็น 

อะไร    เดก็ เลก็ๆ  ที ่ยงั ไมรู่ ้ความ และ ยงั พดู ไม ่ได ้  และ สตัว ์ดริจัฉาน  

ย่อม รู้ฆ นบัญญัติ เหมือน กัน จนกว่า จะ เจริญ เติบโต ขึ้น  เข้าใจ  

ความ หมาย ของ เสยีง  จงึ รู ้สมมต ิสจัจะ  คอื  การ สมมต ิบญัญตั ิเรยีก 

สภาพ ธรรม ตา่งๆ  เพือ่ ให ้เขา้ใจ ถกู ตอ้ง ตรง กนั  ฉะนัน้  เมือ่ เปน็ เดก็ 

เคย เห็น อาการ ของ สภาพ ธรรม ที่ ปรากฏ เสมือน ไม่ เกิด ดับ อย่างไร  

เมื่อ เติบโต ขึ้น แล้ว ก็ ยัง คง เห็น เป็น อย่าง นั้นเป็น สิ่ง นั้น  เช่น  เห็น 

เป็น วัตถุ  เป็น สัตว์  บุคคล ต่างๆ    ตาม ความ เป็น จริง นั้น  สภาพ 

ที่ แข็ง ไม่ ว่า จะ เป็น ถ้วย หรือ จาน  หรือ ช้อน  หรือ ส้อม   ก็ เป็น เพียง 

ธาตุ แข็ง  เป็น ปฐวี ธาตุ    แต่ ในวันหนึ่งๆ  นั้น  เห็น อะไร  กระทบ 

สมัผสั อะไร  ใน ขณะ ที ่กระทบ สมัผสั ไม ่เคย คดิ วา่เพยีง กระทบ สมัผสั 

สิ่ง ที่ มี จริง ซึ่ง เป็น สภาพ ที่ แข็ง  แต่ มี ความ รู้สึก ว่า สัมผัส ช้อน  หรือ 

ส้อม  หรือ จาน  หรือ ถ้วย  ตาม ที่ เคย ยึดถือ ใน อาการ ที่ เกิด ดับ สืบ 

ต่อ กัน อย่าง รวดเร็ว  จน ปรากฏ เป็น รูป ร่าง สัณฐาน ต่างๆ  ทั้งๆ ที่ 

เมื่อ สัมผัส ช้อน ก็ แข็ง  ส้อม ก็ แข็ง  ถ้วย ก็ แข็ง  จาน ก็ แข็ง  เพราะ 

ลักษณะ ที่แท้ จริง เป็น แต่ เพียง สภาพ ธรรม ที่ แข็ง  แต่ โดย การ จำ 

รูป ร่าง ต่างๆ  จึง ทำให้ รู้ ว่า ถ้วย ไม่ใช่ จาน  ช้อน ไม่ใช่ ส้อม  ฉะนั้น  
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แม้ว่า สภาพ ธรรม ที่ มี จริง นั้น เป็น รูป ธรรม ที่ มี ลักษณะ แข็ง  แต่ ก็ 
ยัง จำ สมมติ สภาพ นั้น ว่า  จาน สำหรับ ใส่ ข้าว  ถ้วย สำหรับ ใส่ แกง  
ช้อน สำหรับ ตัก อาหาร  จำ สมมติ สภาพ ที่ เป็น ธาตุ แข็ง ต่างๆ  เช่น  
เหล็ก  วัสดุ  ที่ นำ มา ประกอบ กัน เป็น วิทยุ  เป็น โทรทัศน์  เป็น วัตถุ 
สิ่ง ต่างๆ  โดย ไม่ ประจักษ์ ลักษณะ ของ นามธรรม และ รูป ธรรม  ซึ่ง 
เกิด ขึ้น   ปรากฏ แต่ละ ลักษณะ แล้ว ก็ ดับ ไป

นี่ คือ การ จำ สมมติ บัญญัติ สิ่ง ที่ ปรากฏ ทาง ตา  ซึ่ง มี มาก ขึ้น 
เรื่อยๆ  ตาม การ ประ ดิษฐ์ ใหม่ๆ  ทุกๆ  วัน  ขณะ ที่ รู้ รูป ร่าง สัณฐาน 
อาการ ที ่ปรากฏ รวม กนั เปน็ สิง่ ตา่งๆ  ขณะ นัน้ เปน็การ รู ้บญัญตั ิ เปน็ 
สมมติ สัจจะ  ไม่ ใช่ ปรมั ตถ สัจจะ

นอก จา กรู้ ฆ นบัญญัติ ทาง ตา แล้ว  ยัง รู้ สัท ทบัญญัติ  คือ  รู้  
ความ หมาย ของ เสียง ด้วย  นี่ เป็น เรื่อง ชีวิต ประจำ วัน ที่ จะ ต้อง รู้ 
ชัด ว่า  สภาพ ธรรม ใด เป็น ปรมั ตถ ธรรม  สภาพ ธรรม ใด เป็น สมมติ    
สมมติ หมายความ ถึง สิ่ง ที่ ไม่ ใช่ ปรมั ตถ ธรรม  เมื่อ รู้ อาการ รูป ร่าง 
สัณฐาน ต่างๆ  ที่ ปรากฏ เป็น ถ้วย  ชาม  ช้อน  วิทยุ  รถยนต์  
โทรทัศน์  ฯลฯ  แล้ว  มนุษย์ ยัง สามารถ เปล่ง เสียง เป็น คำ บัญญัติ 
สมมติ   เรียก สิ่ง ที่ ปรากฏ ให้ เข้าใจ ว่า หมาย ถึง สิ่ง ใด  ซึ่ง กำเนิด สัตว์ 
ดิรัจฉาน ไม่มี ความ สามารถ ที่ จะ ทำ อย่าง มนุษย์ ได้ โดย ละเอียด  
เสียง เป็น สภาพ ธรรม ที่ มี จริง และ เสียงชื่อ ว่า  “นาม”  เพราะ ว่า 
ถ้า ไม่มี เสียง  นาม  (คือ ชื่อ)  หรือ คำ ทั้ง หลาย ก็ มี ไม่ ได้  แม้ว่า 

มี ตา จึง เห็น สิ่ง ต่างๆ  แต่ ถ้า ไม่มี เสียง ก็ จะ ไม่มี ชื่อ   ไม่มี คำ ที่ ใช้ 
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เรียก สิ่ง ที่ มอง เห็น เลย  ฉะนั้น  การ รู้ ความ หมาย ของ เสียง จึง เป็น 

 สัท ทบัญญัติ  ทำให้ มี คำ พูด  มีชื่อ  เป็น เรื่อง ราว ต่างๆ

ทุก คน ติด ใน ชื่อ ที่ สมมติ บัญญัติ ต่างๆ  ฉะนั้น  จึง ควร รู้ ลักษณะ 

ของ เสียง ซึ่ง เป็น สภาพ ธรรม ชนิด หนึ่ง  คำ ว่า  “เสียง”  ไม่มี ใน 

ภาษา บาลี   สภาพ ธรรม ที่ เป็น เสียง นั้น ภาษา บาลี บัญญัติ เรียก ว่า 

“สัท ทรูป”  เสียง เป็น สิ่ง ที่ มี จริง  เสียง ไม่ใช่ สภาพ รู้  เสียง เป็น  

รูป ธรรม เป็น สิ่ง ที่ ปรากฏ ทาง หู

ใน อภิ ธัมมัตถ วิภา วิ นี ฎีกา  ปริ จ เฉท ที่  ๘  มี ข้อความ อธิบาย 

เรื่อง  ปรมั ตถ ธรรม และ สมมติ บัญญัติซึ่ง เป็น ชีวิต ประจำ วัน ที่  

ลึก ซึ้ง และ ควร จะ ได้ เข้าใจ ให้ ถูก ต้อง  แม้ ใน เรื่อง ชื่อ ต่างๆ  ซึ่ง จะ มี 

ได้ ก็ เพราะ มี เสียง

ข้อความ ใน อภิ ธัมมัตถ วิภา วิ นี ฎีกา มี ว่า  สัท ทรูป  (เสียง)  ที่ ชื่อ 

ว่า  “นาม”  (ใน ที่ นี้ หมาย ถึง ชื่อ   ไม่ใช่ หมาย ถึง นามธรรม  ซึ่ง เป็น 

สภาพ รู้)  เพราะ อรรถ ว่า  น้อม ไป ใน  อรรถ ทั้ง หลาย  นาม นั้น มี  ๒  

อย่าง ด้วย อำนาจ แห่ง นาม  (คือ ชื่อ)  ที่ คล้อย ตาม อรรถ  ๑  และ 

นาม  (คือ ชื่อ)  ตาม นิยม  ๑

วัน หนึ่งๆ  พูด เรื่อง อะไร  พูด ทำไม  พูด เพื่อ ให้ คน อื่น เข้าใจ 

เรื่อง  เข้าใจ สิ่ง ที่ หมาย ถึง  ฉะนั้น  สัท ทรูป ชื่อ ว่า นาม   เพราะ อรรถ 

ว่าน้อม ไป ใน อรรถ   คือ เรื่อง ราว ทั้ง หลาย

การ ที่ จะ ให้ ใคร เข้าใจ ความ หมาย และ เรื่อง ราว ต่างๆ  นั้น  ก็ ย่อม 
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แลว้ แต ่ใคร นยิม ใช ้คำ อะไร  ภาษา อะไร  เพือ่ ให ้เขา้ใจความ มุง่ หมาย 

นั้นๆ  เรื่อง ราว นั้นๆ  หรือ ชื่อ นั้นๆ

นอกจาก นั้น ข้อความ ใน อภิ ธัมมัตถ วิภา วิ นี ฎีกา  ยัง กล่าว ถึง 

นาม  (คือ ชื่อ)  อีก หลาย นัย  คือ  ชื่อ มี  ๔  อย่าง   ด้วย สามารถ 

แห่ง  สามัญ ญ นาม  คือ  ชื่อ ทั่วไป  เช่น  ฟ้า  ฝน  ลม  ข้าว  

เป็นต้น    คุณนาม  คือ  ชื่อ ตาม คุณ ความ ดี  เช่น  พระ อร หัน ต  

สัมมา สัม พุทธ เจ้า  ซึ่ง ผู้ ที่ ไม่ใช่ พระ อร หัน ต สัมมา สัม พุทธ เจ้า จะ 

 ชื่อ นี้ ไม่ ได้ เลย  เพราะ ว่า ไม่ ได้ ประกอบ ด้วย คุณธรรม ของ พระ  

อร หัน ต สัมมา สัม พุทธ เจ้า  กิริยา นาม  คือ  ชื่อ ของ การก ระ ทำ 

ต่างๆ  และ   ยถิจฉ นาม  คือ  ชื่อ ตามใจ ชอบ

การ ศกึษา พระ ธรรม เปน็ เรือ่ง ละเอยีด มาก  เพราะ เปน็การ ศกึษา 

สภาพ ธรรม ทั้ง หลาย ทั้ง ปวงที่ พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง ตรัสรู้   และ ทรง 

พระ มหา กรุณา แสดง ไว้  เพื่อ อนุเคราะห์ ให้ พุทธ บริษัท ได้ เข้าใจ 

สภาพ ธรรม ที่ ปรากฏ ตาม ความ เป็น จริง

ใน อภิ ธัมมัตถ วิภา วิ นี ฎีกา  ปริ จ เฉท ที่  ๗  มี ข้อความ ว่า

ถาม ว่า เพราะ เหตุ ไร  แม้ พระ ผู้ มี พระ ภาค จึง ทรง แสดง ธรรม ไว้ 

เป็น อัน มากอย่าง นั้น

แก้ ว่า เพราะ ทรง ประสงค์ การ อนุเคราะห์ สัตว์  ๓  เหล่า ฯ  จริง 

อยู่ สัตว์ มี  ๓  เหล่า  ด้วย อำนาจ  ความ หลง งมงาย 

ใน นาม ๑  ใน รูป ๑  และ ใน นาม และ รูป ทั้ง สอง นั้น ๑   
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ด้วย อำนาจ แห่ง อินทรีย์ แก่ กล้า ๑  ไม่ แก่ กล้า นัก ๑   

อ่อน ๑  และ ด้วย อำนาจ แห่ง ความ ชอบ คำ ย่อ ๑  ชอบ  

คำ ปาน กลาง  ๑  ชอบ คำ พิสดาร (ละเอียด) ๑

 บรรดา สัตว์ ๓ จำพวก เหล่า นั้น  สัตว์ ผู้ งมงาย ใน นาม จะ รู้ 

เข้าใจ ขันธ์ ได้  เพราะ แจก นาม ไว้ ๔ อย่าง ใน ขันธ์ น้ันๆ

 สัตว์ ผู้ งมงาย ใน รูป  จะ รู้ เข้าใจ อายตนะ ได้ เพราะ แจก รูป ไว ้ 

๑๐  อย่าง กับ อีก ครึ่ง อายตนะฯ  (เพราะ  ธัม มาย ตนะมี 

ทั้ง นามธรรม และ รูป ธรรม)

 สัตว์ ผู้ งมงาย ใน นาม และ รูป ทั้ง สอง จะ รู้ เข้าใจ ธาตุ ได้  

เพราะ แจก นาม และ รูป   แม้ ทั้ง สอง ไว้ ใน จำพวก ธาตุ นั้น 

โดย พิสดาร  ฯ

อายตนะ ๑๒

อายตนะ ภาย ใน ๖ อายตนะ ภายนอก ๖  คือ

 จัก ขาย ตนะ ๑ รู ปาย ตนะ ๑

 โสต าย ตนะ ๑ สัท ทาย ตนะ ๑

 ฆาน าย ตนะ ๑ คันธ าย ตนะ ๑

 ชิ วหา ย ตนะ ๑   รสาย ตนะ ๑

 กา ยาย ตนะ ๑ โผฏฐัพ พาย ตนะ ๑

 มนาย ตนะ ๑ ธัม มาย ตนะ ๑
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อายตนะ  คือ  สภาพ ปรมั ตถ ธรรม ที่ ประชุม กัน   เมื่อ จิต เกิด 

ขึ้น รู้ อารมณ์ ขณะ หนึ่งๆ  ซึ่ง จำแนก เป็น อายตนะ ภายใน  ๖  และ 

อายตนะ ภายนอก  ๖

ปสาท รูป  ๕  และ จิต  ๑  เป็น อายตนะ ภายใน  ๖  เพราะ จิต 

เป็น สภาพ รู้   และ ปสาท รูป  ๕  เป็น ที่ อาศัย ให้ จิต รู้ อารมณ์   จึง เป็น 

ภายใน  ปรมั ตถ ธรรม นอกจาก นั้น  เป็น ภายนอก ทั้ง สิ้น

อายตนะ  ๑๒  เป็น รูป  ๑๐  อายตนะ  +  ครึ่ง  (ธัม มาย ตนะ)  คือ  

เป็น รูป อายตนะ ภายใน  ๕  เป็น รูป อายตนะ ภายนอก  ๕  +  ครึ่ง  

ธัม มาย ตนะ (สุขุม รูป)

อายตนะ  ๑๒  เป็น นาม  ๑  อายตนะ  +  ครึ่ง  (ธัม มาย ตนะ)  

คือ  เป็น มนาย ตนะ ภายใน  ๑  +  ครึ่ง ธัม มาย ตนะ  (เจตสิก และ 

นิพพาน)

ธาตุ ๑๘

สภาพ ปรม ัตถ ธรรม ทัง้หมด เปน็ ธาต ุแตล่ะ ชนดิ  เมือ่ ประมวล ตาม 

ทวาร ๖  เป็น ธาตุ ๑๘  ดังนี้  คือ

จักขุ ธาตุ ๑   รูป ธาตุ ๑   จักขุ วิญญาณ ธาตุ ๑

โสต ธาตุ ๑ สัทท ธาตุ ๑ โสต วิญญาณ ธาตุ ๑

ฆาน ธาตุ ๑ คันธ ธาตุ ๑ ฆาน วิญญาณ ธาตุ ๑
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ชิวหา ธาตุ ๑ รส ธาตุ ๑ ชิวหา วิญญาณ ธาตุ ๑

กาย ธาตุ ๑ โผฏฐัพ พ ธาตุ ๑ กาย วิญญาณ ธาตุ ๑

มโน ธาตุ ๑ ธัมม ธาตุ ๑ มโน วิญญาณ ธาตุ ๑

วิญญาณ ธาตุ  ได้แก่ จิต  ๑๐  ดวง  ที่ รู้ ได้ แต่ เฉพาะ อารมณ์ ของ 

ตนๆ  เพียง อารมณ์ เดียว เท่านั้น

จักขุ วิญญาณ ๒ ดวง รู้ ได้ แต่ รู ปา รมณ์ อย่าง เดียว

โสต วิญญาณ ๒ ดวง รู้ ได้ แต่ สัท ทา รมณ์ อย่าง เดียว

ฆาน วิญญาณ ๒ ดวง รู้ ได้ แต่ คัน ธาร มณ์ อย่าง เดียว

ชิวหา วิญญาณ ๒ ดวง รู้ ได้ แต่ รสา รมณ์ อย่าง เดียว

กาย วิญญาณ ๒ ดวง รู้ ได้ แต่ โผฏฐัพ พา รมณ์ อย่าง เดียว

มโน ธาตุ  ได้แก่ จิต  ๓  ดวง  ที่ รู้ อารมณ์ ได้  ๕  อารมณ์  ทาง 

ทวาร ๕  เท่านั้น  มโน ธาตุ  ๓  ดวง  คือ  ปัญจ ทวา รา วัช ชน จิต  

๑  ดวง  และ  สัม ปฏิ จ ฉัน น จิต  ๒  ดวง

มโน วิญญาณ ธาตุ  เป็น จิต ที่ รู้ อารมณ์ ทาง มโน ทวาร ได้   และ 

บาง ดวง ก ็รู ้อารมณ ์โดย ไม ่อาศยั ทวาร เลย  มโน วญิญาณ ธาต ุ  ไดแ้ก ่

จิต  ๗๖  ดวง  (เว้น ทวิ ปัญจ วิญญาณ  ๑๐  ดวง  และ มโน ธาตุ  ๓  

ดวง)
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ประมวล จิต  ๘๙  เป็น วิญญาณ ธาตุ  ๗  ประเภท  คือ

 จักขุ วิญญาณ ธาตุ ๑

 โสต วิญญาณ ธาตุ ๑

 ฆาน วิญญาณ ธาตุ ๑

 ชิวหา วิญญาณ ธาตุ ๑

 กาย วิญญาณ ธาตุ ๑

 มโน ธาตุ ๑

 มโน วิญญาณ ธาตุ ๑ 

ฉะนั้น  ควร พิจารณา ว่า ท่าน เป็น ผู้ ที่ งมงาย ใน นาม เท่านั้น  หรือ 

ว่า เป็น ผู้ ที่ งมงาย ใน รูป เท่านั้น  หรือ ว่า เป็น ผู้ ที่ งมงาย อยู่ ทั้ง ใน นาม 

และ รูป    ถ้า งมงาย อยู่ ท้ัง ใน นาม และ รูป   ก็ จะ ต้อง อาศัย การ ฟัง พระ 

ธรรมและ การ ศึกษา พระ ธรรม ประการ ต่างๆ  โดย ละเอียด  เพื่อ ให้ 

เข้าใจ สภาพ ธรรม ทั้ง หลาย อย่าง ถูก ต้อง  เพื่อ อบรม เจริญ กุศล ทุก 

ประการ  และ เพื่อ เป็น ปัจจัย ให้ สติ ปัฏ ฐาน เกิด ขึ้น   ระลึก รู้ ลักษณะ 

ของ สภาพ ธรรม ที่ ปรากฏ ตาม ปกติ ตาม ความ เป็น จริง

ข้อความ ใน อภิ ธัมมัตถ วิภา วิ นี ฎีกา  ปริ จ เฉท ที่  ๘  มี ว่า  นาม 

บัญญัติ มี  ๖  อย่าง  คือ

๑. วิช ชมา นบัญญัติ  เป็น คำ บัญญัติ เรียก สภาพ ธรรม ที่ มี จริง  

เช่น คำ ว่า  รูป  นาม  เวทนา  สัญญา  เป็นต้น
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๒. อ วิช ชมา นบัญญัติ  เป็น คำ บัญญัติ ที่ ไม่มี สภาพ ธรรม  

เช่น  ไทย  ฝรั่ง  เป็นต้น    ไทย  ฝรั่ง ไม่มี  มี แต่ สภาพ ธรรม  คือ  

จิต  เจตสิก  และ รูป    ไทย  ฝรั่ง   เป็น สมมติ  ไม่ใช่ สภาว ธรรม    

อกศุล จติ เปน็ ปรมั ตถธรรม  เป็น สภาพ ธรรม ท่ี มี จริง  ไม่ใช่ ไทย  ฝร่ัง  

ฉะน้ัน  อกุศล จิต มี  กุศล จิต มี  แต่ ไทย  ฝรั่ง ไม่มี  คำ ว่า ไทย  ฝรั่ง  

จึง เป็น อ วิช ชมา นบัญญัติ

๓. วิช ชมา เน นา วิช ชมา นบัญญัติ  บัญญัติ สิ่ง ที่ ไม่มี กับ สิ่ง  

ที ่ม ี เชน่ พดู วา่  บคุคล ชือ่ วา่ ฉฬภญิญา  เพราะ อรรถ วา่ ม ีอภญิญา  ๖ 

อภิญญา มี  แต่ บุคคล ไม่มี  ฉะนั้น  จึง เป็น บัญญัติ สิ่ง ที่ ไม่มี กับ สิ่ง 

ที่ มี

๔. อ วิช ชมา เน นวิช ชมา นบัญญัติ  บัญญัติ สิ่ง ที่ มี กับ สิ่ง ที่ ไม่มี  

เช่น  เสียง ของ ผู้ หญิง  เสียง มี จริง  แต่ ผู้ หญิง ไม่มี

๕. วิช ชมา เน นวิช ชมา นบัญญัติ  บัญญัติ สิ่ง ที่ มี กับ สิ่ง ที่ มี  เช่น 

คำ ว่า  จักขุ วิญญาณ  จักขุ มี จริง  เป็น จักขุ ปสาท  วิญญาณ มี จริง 

เป็น สภาพ รู้

๖. อ วิช ชมา เน นา วิช ชมา นบัญญัติ  บัญญัติ สิ่ง ที่ ไม่มี กับ สิ่ง ที่ 

ไม่มี  เช่น  พระ โอรส ของ พระ ราชา  (พระ โอรส และ พระ ราชา เป็น 

สมมติ บัญญัติ)
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อารมณ์  ๖

๑. รู ปา รมณ์  คือ  สิ่ง ที่ ปรากฏ ทาง ตา  เป็น อารมณ์ ของ จักขุ 

ทวาร วิถี จิต ที่ อาศัย จักขุ ปสาท เกิด ขึ้น  เมื่อ รู ปา รมณ์ ดับ ไป แล้ว  

ภวังคจิต เกิด ขึ้น แล้ว ดับ ไป หลาย ขณะ  แล้ว มโน ทวาร วิถี จิต ก็ เกิด 

ขึ้น ทาง มโน ทวาร   รับ รู้ รู ปา รมณ์ ท่ี ดับ ไป ทาง จักขุ ทวาร ต่อ  ฉะน้ัน  

รู ปา รมณ์ จึง รู้ ได้  ๒  ทวาร  คือ  ทาง จักขุ ทวาร   และ ทาง มโน ทวาร  

โดย มี ภวังคจิต เกิด คั่น

๒. สัท ทา รมณ์  คือ  เสียง  เป็น สภาพ ธรรม ที่ ปรากฏ ได้ ทาง 

หู  เป็น อารมณ์ ของ โสต ทวาร วิถี จิต ที่ อาศัย โสต ปสาท เกิด ขึ้น  แล้ว 

เป็น อารมณ์ ของ มโน ทวาร วิถี จิต หลัง จาก ที่ ภวังคจิต เกิด คั่น  แต่ละ 

วาระ ของ การ รู้ อารมณ์ ทาง ทวาร หนึ่งๆ  จะ ต้อง มี ภวังคจิต เกิด คั่น  

ระหวา่ง วถิ ีจติ ทาง ปญัจ ทวาร และ วถิ ีจติ ทาง มโน ทวาร  ขณะ ที ่ไดย้นิ 

เสยีง และ กำลงั รู ้คำ นัน้  ขณะ ที ่กำลงั รู ้คำเปน็ มโน ทวาร วถิ ีจติ ที ่กำลงั 

คิดถึง คำ  ไม่ใช่ โสต ทวาร วิถี จิต ที่ กำลัง รู้ เสียง ที่ ยัง ไม่ ดับ

๓. คัน ธาร มณ์  คือ  กลิ่น  เป็น สภาพ ธรรม ที่ ปรากฏ ทาง จมูก  

เปน็ อารมณ ์ของ ฆาน ทวาร วถิ ีจติ ที ่อาศยั ฆาน ปสาท เกดิ ขึน้  แลว้ ตอ่ 

จาก นั้น มโน ทวาร วิถี จิต ก็ รู้ กลิ่น นั้น ต่อ  หลัง จาก ที่ ภวังคจิต เกิด คั่น 

แล้ว

๔. รสา รมณ์  คือ  รส  เป็น สภาพ ธรรม ที่ ปรากฏ ที่ ลิ้น   เป็น 

อารมณ์ ของ ชิวหา ทวาร วิถี จิต ที่ อาศัย ชิวหา ปสาท เกิด ขึ้น  และ เมื่อ 
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ชิวหา ทวาร วิถี จิต ดับ ไป หมด แล้ว  ภวังคจิต เกิด คั่น   แล้ว วิถี จิต ก็ 

เกิด ขึ้น รู้ รสา รมณ์ นั้น ต่อ ทาง มโน ทวาร

๕. โผฏฐัพ พา รมณ์  คือ  สภาพ ที่ เย็น หรือ ร้อน  อ่อน หรือ แข็ง  

ตึง หรือ ไหว   ที่ ปรากฏ ทาง กาย  เป็น อารมณ์ ของ กายทวาร วิถี จิต ที่ 

อาศัยกาย ปสาท เกิด ขึ้น  แล้ว มโน ทวาร วิถี จิต ก็ เกิด ขึ้น รู้ โผฏฐัพ พา 

รมณ์ นั้น ต่อ ทาง มโน ทวาร  หลัง จาก ที่ ภวังคจิต เกิด คั่น แล้ว

อารมณ์ ทั้ง  ๕  นี้ เรียก ว่า  ปัญจ า รัม มณะ  หรือ ปัญจ า รมณ์  

อารมณ์ ทั้ง  ๕  นี้ ปรากฏ ได้  ๖  ทวาร  คือ  เมื่อ จักขุ ทวาร วิถี จิต 

 เกิด ขึ้น   รู้ รู ปา รมณ์ ทาง จักขุ ทวาร แล้ว  มโน ทวาร วิถี จิต ก็ เกิด ขึ้น  

รับ รู้ รู ปา รมณ์ สืบ ต่อ ทาง มโน ทวาร    เมื่อ ภวังคจิต เกิด คั่น แล้ว  

สัท ทา รมณ์  คัน ธาร มณ์  รสา รมณ์  โผฏฐัพ พา รมณ์ ก็ นัย เดียวกัน  

ฉะนั้น  อารมณ์ ทั้ง  ๕  นี้ จึง เป็น อารมณ์ ของ จิต ได้  ๖  ทวาร  คือ  

ทาง ตา  ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง กาย  ทาง ใจ   แต่ อีก อารมณ์  

๑  คือ  ธมฺ มา รมฺมณ  หรือ ธัม มา รมณ์ นั้น รู้ ได้ เฉพาะ ทาง มโน ทวาร  

คือ  ทาง ใจ เท่านั้น

๖. ธมั มา รมณ ์ เปน็ อารมณ ์ที ่จติ รู ้ได ้เฉพาะ ทาง ใจ ทาง เดยีว 

เท่านั้น  มี  ๖  อย่าง   คือ  ปสาท รูป  ๕  สุขุม รูป  ๑๖  จิต  

๘๙  เจตสิก  ๕๒  นิพพาน  บัญญัติ

ธัม มา รมณ์  ๕  คือ  ปสาท รูป  ๕  สุขุม รูป  ๑๖  จิต  ๘๙  เจตสิก  

๕๒  นิพพาน  เป็น ปรมั ตถ ธรรม  ธัม มา รมณ์  ๑  คือ  บัญญัติ  



บัญญัติ  313

ไม่ ใช่ ปรมั ตถธรรม   ใน อัฏฐ สาลินี  จิต ตุป ปาท กัณฑ์  มี คำ อธิบาย 

ว่าที่ ชื่อ ว่า บัญญัติ  “ปฺญตฺ ติ”  เพราะ ให้ รู้ ได้ ด้วย ประ กา รนั้นๆ  

จกัข ุทวาร วถิ ีจติ ทกุ ดวง  คอื  จกัข ุทวา รา วชั ชน จติ  จกัข ุวญิญาณ  

สัม ปฏิ จ ฉัน น จิต  สัน ตี รณ จิต  โวฏฐัพ พน จิต  ชวน จิต  ต ทา ลัม พน 

จิต  รู้ รู ปา รมณ์ ที่ ยัง ไม่ ดับ  จักขุ ทวาร วิถี จิต จึง ไม่มี บัญญัติ เป็น 

อารมณ์

โสต ทวาร วิถี จิต  คือ  โสต ทวา รา วัช ชน จิต  โสต วิญญาณ   

สัม ปฏิ จ ฉัน น จิต  สัน ตี รณ จิต  โวฏฐัพ พน จิต  ชวน จิต  ต ทา 

 ลัม พน จิต  รู้ เสียง ที่ ยัง ไม่ ดับ  โสต ทวาร วิถี จิต จึง ไม่มี บัญญัติ เป็น 

อารมณ์

ฆาน ทวาร วิถี จิต  ชิวหา ทวาร วิถี จิต  กายทวาร วิถี จิต  ก็ โดย นัย 

เดียวกัน

เมื่อ วิถี จิต ทาง ปัญจ ทวาร  (ทวาร หนึ่ง ทวาร ใด)  ดับ หมด แล้ว  

ภวังคจิต เกิด คั่น หลาย ขณะ แล้ว  มโน ทวาร วิถี จิต ก็ เกิด สืบ ต่อ  มโน 

ทวาร วถิ ีจติ วาระ แรก   ม ีอารมณ ์หนึง่ อารมณ ์ใด ใน  ๕  อารมณ ์ที ่เพิง่ 

ดบั ไป ทาง ปญัจ ทวาร นัน่เอง เปน็ อารมณ ์ มโน ทวาร วถิี จติ วาระแรก 

ที่ เกิด ต่อ จาก ปัญจ ทวาร วิถี จิต นั้น  ยัง ไม่มี บัญญัติ เป็น อารมณ์

มโน ทวาร วิถี จิต แต่ละ วาระ มี วิถี จิต  ๒  หรือ  ๓  วิถี จิต  คือ  

มโน ทวา ราวัช ชน วิถี จิต  ๑  ขณะ  ชวน วิถี จิต  ๗  ขณะ   

ต ทา ลัม พน วิถี จิต  ๒  ขณะ  (บาง วาระ ก็ ไม่ มีต ทา ลัม พน วิถี จิต)  
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เมื่อ มโน ทวาร วิถี จิต วาระ ที่  ๑  ดับ ไป แล้ว  ภวังคจิต ก็ เกิด คั่น หลาย 

ขณะ  แล้ว มโน ทวาร วิถี จิต วาระ ต่อ ไป  ก็ เกิด ต่อ มี บัญญัติ  คือ  

รูป ร่าง สัณฐาน ของ อารมณ์ หนึ่ง อารมณ์ ใด ใน  ๕  อารมณ์ นั้น เป็น 

อารมณ์  โดย เมื่อ มโน ทวาร วิถี จิต แต่ละ วาระ ดับ ไป แล้ว  ภวังคจิต ก็ 

เกิด ค่ัน  แล้ว มโน ทวาร วิถี จิต วา ระ ต่อๆ  ไป ก็ เกิด ขึ้น     มี อรรถ  คือ  

ความ หมาย  หรือ คำ ต่างๆ  เป็น อารมณ์ ที ละ วาระ โดย มี ภวังคจิต 

เกิด คั่น  ขณะ ที่ รู้ ว่า เป็น คน  เป็น วัตถุ  เป็น สิ่ง ต่างๆ  ขณะ นั้น จิต 

รู้ บัญญัติ  ไม่ใช่ รู้ ปรมั ตถ อารมณ์  ปรมั ตถ อารมณ์ ที่ ปรากฏ ทาง ตา 

เปน็ สสีนั วณัณะ ตา่งๆ  เทา่นัน้    แต่ ขณะ ที ่มโน ทวาร วถิ ีจติ รู ้วา่ เปน็ 

สัตว์  บุคคล  วัตถุ  สิ่ง ต่างๆ  ขณะ นั้น มโน ทวาร วิถี จิต มี บัญญัติ 

เป็น อารมณ์ จึง รู้ ว่า สิ่ง นั้น เป็น อะไร

ฉะนั้น  พระ ธรรม ที่ ว่า  ปรมั ตถ ธรรม ไม่ใช่ บัญญัติ  ก็ เพ ราะ 

ปรมั ตถ ธรรม เป็น สภาพ ธรรม ที่ มี จริง  แม้ จะ ไม่ ใช้ คำ บัญญัติ ใดๆ  

เรียก ปรมั ตถ ธรรม เลย  สภาพ ธรรม ที่ เกิด ขึ้น นั้น ก็ มี ลักษณะ เป็น 

อย่าง นั้น จริงๆ   ส่วน บัญญัติ ไม่ ใช่ ปรมั ตถ ธรรม เพราะ ไม่ใช่  

สภาพ ธรรม ที่ มี จริง  และ ที่ ชื่อ ว่า  ปญฺญตฺ ติ  เพราะ ให้ รู้ ได้ โดย  

ประ กา รนั้นๆ  

เมื่อ เห็น รูปภาพ ภูเขา  ทะเล  ต้นไม้  ก็ รู้ ว่า เป็น รูปภาพ หรือ รูป 

เขียน  ไม่ใช่ ภูเขา  ทะเล  ต้น ไม้ จริงๆ  และ เวลา ที่ เห็น ภูเขา  ทะเล  

ต้น ไม้ จริงๆ  อะไร เป็น บัญญัติ
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เมือ่ เหน็ รปูภาพ องุน่  เงาะ  มงัคดุ  และ เหน็ ผล องุน่  เงาะ  มงัคดุ  

จริงๆ  อะไร เป็น บัญญัติ

ธรรม ย่อม เป็น จริง ตาม ธรรม  ชื่อ เป็น บัญญัติ  เพราะ เป็น คำ 

ที่ แสดง ให้ รู้ ลักษณะหรือ อรรถ ของ สภาพ ธรรม ได้  แต่ แม้ว่า ยัง  

ไม ่เรยีก หรอื ยงั ไมม่ ีชือ่ อะไร เลย  ก ็มฆี นบญัญตั ิแลว้  ไม่ จำเปน็ ตอ้ง 

รู้ ภาษา ไหน เลย  แต่ ก็ มี บัญญัติ ใน สิ่ง ที่ ปรากฏ  มิ ฉะนั้น ก็ จะ ไม่รู้ ว่า 

สิง่ ที ่ปรากฏ นัน้ เปน็ อะไร  ขณะ ที ่รู ้วา่ สิง่ ที ่ปรากฏ เปน็ อะไร นัน้  ขณะ 

นั้น รู้ บัญญัติ  เพราะ บัญญัติ  คือ  ให้ รู้ ได้ โดย ประ กา รนั้นๆ  แม้ 

โดย ยัง ไม่ ต้อง เรยีก ชื่อ  เพียง เหน็ รูป เขยีน ของ ผล ไม ้กับ ผล ไม ้จรงิๆ  

อะไร เป็น บัญญัติ  หรือ เป็น บัญญัติ ทั้ง สอง อย่าง

บัญญัติ ไม่ใช่ ปรมัตถ์  ผล ไม้ จริงๆ  กับ รูป เขียน ผล ไม้ มี อะไร 

ต่าง กัน  ใน ขณะ ที่ เห็น ทาง ตา  สิ่ง ที่ ปรากฏ ทาง ตา ทั้งหมด  ไม่ใช่ 

สัตว์  บุคคล  ตัว ตน  หรือ วัตถุ หนึ่ง วัตถุ ใด ทั้ง สิ้น  ทั้ง ใน ขณะ ที่ เห็น 

รูปภาพ องุ่น   และ ใน ขณะ ที่ เห็น ผล องุ่น    บาง ท่าน อาจ จะ เข้าใจ ว่า 

เฉพาะ รูปภาพ เป็น บัญญัติ  และ ผล องุ่น ไม่ใช่ บัญญัติ  แต่ ความ จริง 

ทัง้ รปูภาพ และ ผล องุน่ ที ่ปรากฏ ทาง ตา นัน้  เปน็ บญัญตั ิอารมณ ์ของ 

มโน ทวาร วิถี จิต ที่ เกิด สืบ ต่อ แล้ว  เพราะ จักขุ ทวาร วิถี จิต จะ รู้ แต่ 

เพียง สีสัน วัณณะ ที่ ปรากฏ เท่านั้น  ส่วน มโน ทวาร วิถี จิต รู้ บัญญัติ  

คือ  อรรถ ที่ เป็น องุ่น  เพราะ ให้ รู้ ได้ โดย ประ กา รนั้นๆ  ว่า องุ่น    ไม่ 

ว่า จะ เป็น ผล องุ่น หรือ รูปภาพ องุ่น ก็ตาม  ที่ รู้ ว่า เป็น องุ่น นั้น  เป็น 

บัญญัติ อารมณ์ ไม่ ใช่ ปรมั ตถ อารมณ์
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ใน ขณะ ที่ กำลัง เห็น เป็น คน นั้น คน นี้  ก็ ควร ที่ จะ รู้ ความ จริง ว่า 

เหมือน กับ ภาพ เขียน ที่ เป็น บัญญัติ แล้ว  ยาก ที่ จะ ถ่าย ถอน บัญญัติ 

ออก ได ้วา่  ขณะ ที ่รู ้บญัญตั ิวา่ เหน็ เกา้อี ้นัน้  ปรม ัตถ อารมณ ์ที ่ปรากฏ 

ทาง ตา  และ ปรมั ตถ อารมณ์ ที่ ปรากฏ ทาง กาย   เมื่อ กระทบ สัมผัส 

นั้น  ไม่ใช่ บัญญัติ

ถ. ยัง ไม่ ค่อย เข้าใจ  สมมติ ง่ายๆ  ว่า  ใน ตอน นี้ เห็น ปากกา  ท่าน 

อาจารย์ บอก ว่า   เมื่อ เห็น เป็น ปากกา แล้ว ก็ แสดง ว่า ผ่าน ทาง 

ปญัจ ทวาร ไป สู ่มโน ทวาร แลว้  ทนีี้ ไม่ ทราบ วา่ ม ีการ ศกึษา หรอื 

ปฏิบัติ อย่างไร จึง จะ ไม่ ให้ ข้าม ทาง ปัญจ ทวาร ก่อน

สุ. ต้อง ฟัง จน กระทั่ง เข้า ใจ จริงๆ  ว่า ขณะ ไหน มี บัญญัติ เป็น 

อารมณ์   และ จิต รู้ บัญญัติ อารมณ์ ทาง ทวาร ไหน  ขณะ ที่ จิต มี 

ปรมั ตถ ธรรม เป็น อารมณ์ นั้น  ไม่มี สัตว์  บุคคล  ตัว ตน  วัตถุ 

ใดๆ  เลย  ขณะ นี ้สภาพ ธรรม เกดิ ดบั สบื ตอ่ กนั เรว็ จน ทำให ้เหน็ 

เหมือน กับ พัดลม กำลัง หมุน  การ ที่ รูป ใด จะ ปรากฏ เป็น อาการ 

เคลื่อนไหว นั้น  ต้อง มี รูป เกิด ดับ สืบ ต่อ กัน มากมาย หลาย รูป 

จึง จะ ทำให้ เห็น เป็นการ เคลื่อนไหว ได้  ฉะนั้น  มโน ทวาร 

วิถี จิต ที่ มี บัญญัติ เป็น อารมณ์  จึง มากมาย หลาย วาระ จน ปิด 

กั้น ลักษณะ ของ ปรมั ตถ ธรรม  ทำให้ ไม่รู้ เฉพาะ ลักษณะ ของ 

 ปรมั ตถ ธรรม ตาม ความ เป็น จริง เลย

ถ. ถ้า อย่าง นั้น จะ ให้ เอา คำ ว่า บัญญัติ ไป ทิ้ง ไว้ ที่ไหน
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สุ. ไมใ่ช่ ให้ ทิง้  แต่ ให้ รู ้ตาม ความ เปน็ จรงิ วา่   ขณะ ที ่กำลงั รู ้วา่ เปน็ 

สัตว์  เป็น บุคคล หนึ่ง บุคคล ใด  วัตถุ สิ่ง หนึ่ง สิ่ง ใด นั้น  ขณะ นั้น 

มโน ทวาร วิถี จิต กำลัง รู้ บัญญัติ

ถ. เป็น สภาพ นึกคิด คำ

สุ. ขณะ ที่ ไม่ ได้ คิด คำ แต่ รู้ รูป สัณฐาน  หรือ รู้ ความ หมาย อาการ 

ปรากฏ ก็ เป็น บัญญัติ  ไม่ใช่ ปรมัตถ์  จะ ต้อง รู้ ถูกต้อง ตรง 

ลักษณะ ของ สภาพ ธร รม จริงๆ  จึง จะ ประจักษ์ การ เกิด ขึ้น และ 

ดับ ไป ของ ปรมั ตถ ธรรม ได้  ท่าน ที่ บอก ว่า ไม่ เห็น เก้าอี้ ดับ เลย  

เมื่อ ยัง ไม่ ได้ แยก ลักษณะ ของ ปรมั ตถ ธรรม แต่ละ อย่าง ที่ รวม 

กัน ออก ก็ เห็น เป็น เก้าอี้  ขณะ นั้น เป็นการ รู้ บัญญัติ แล้ว จะ ดับ 

ได้ อย่างไร  ตัวอย่าง ที่ ว่า   ภาพ เขียน องุ่น กับ ผล องุ่น นั้น เมื่อ 

กระทบ สัมผัส ทาง กายทวาร ต่าง กัน ไหม  แข็ง ไม่ เหมือน กัน  

หรือ   ธาตุ แข็ง เกิด จาก สมุฏฐาน ต่างๆ กัน  ทำให้ แข็ง มาก  

แข็ง น้อย  อ่อน มาก  อ่อน น้อย ก็ จริง  แต่ แข็ง ก็ เป็น สภาพ 

ธรรม ที่ ปรากฏ ทาง กาย  ทั้ง ภาพ องุ่น และ ผล องุ่น  แต่ องุ่น ที่ 

เป็น ภาพ เขียน ไม่มี รส ของ ผล องุ่น  รูป ที่ เกิด รวม กัน ทำให้ รู้ 

ว่า เป็น ผล องุ่น นั้น  ความ จริง แล้ว รส ก็ เป็น รูป ๑  กลิ่น ก็ เป็น 

 รูป ๑  เย็น หรือ ร้อน ก็ เป็น รูป  ๑  อ่อน หรือ แข็ง ก็ เป็น รูป ๑   

ตึง หรือ ไหว ก็ เป็น รูป ๑  เมื่อ รวม กัน และ เกิด ดับ อย่าง รวดเร็ว 

ก็ ทำให้ บัญญัติ รู้ โดย อา กา รนั้นๆ ว่า   นี่ คือ   สิ่ง นี้ ที่ ดู เสมือน ไม่ 

ดับ  แต่ ตาม ความ เป็น จริง นั้น ปรมั ตถ ธรรม แต่ละ ลักษณะ เกิด 
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ขึ้น แล้ว ก็ ดับ อย่าง รวดเร็ว  รูป ที่ ผล องุ่น  ไม่ ว่า จะ เย็น หรือ ร้อน  

อ่อน หรือ แข็ง ก็ ดับ  รส ก็ ดับ  สภาว รูป ทุก รูป มีอายุ เพียง  ๑๗  

ขณะ จิต เท่านั้น  ไม่ ว่า จะ เป็น สีสัน วัณณะ อย่างไร  เสียง  กลิ่น  

รส อะไร ก็ตาม    ปัญญา ต้อง พิจารณา แยก ย่อย ฆน สัญญา ออก 

จน รู้ ความ จริง ว่า  ที่ บัญญัติ เป็น สิ่ง หนึ่ง สิ่ง ใด นั้น  แท้จริง แล้ว 

ก็ เป็น แต่ เพียง ปรมั ตถ ธรรม แต่ละ ลักษณะ  ซึ่ง เกิด ดับ รวม กัน  

เมื่อ รวม กัน เป็น อาการ สัณฐาน แล้ว  มโน ทวาร วิถี จิต จึง หมาย 

รู้ โดย ประ กา รนั้นๆ  ขณะ ใด  ขณะ นั้น ก็ มี บัญญัติ  คือ  อาการ 

สัณฐาน นั้นๆ  เป็น อารมณ์

ถ. แต่ ถ้า ทาง มโน ทวาร ทราบ ว่า เป็น ปากกา  ผิด หรือ ถูก

สุ. ไม่ ผิด  เพราะ ว่า ขณะ นั้น มี ธัม มา รมณ์  คือ  บัญญัติ เป็น 

อารมณ์  แต่ ปัญญา ต้อง รู้ ถูก ต้อง ว่า  ชั่ว ขณะ ที่ เป็น 

 มโน ทวาร วิถี ต่าง กับ ขณะ ที่ เป็น จักขุ ทวาร วิถี  ซึ่ง ผู้ ที่ ไม่ 

ได้ อบรม เจริญ ปัญญา ย่อม รู้ รวม กัน ทั้ง ทาง จักขุ ทวาร วิถี และ  

มโน ทวาร วิถี ว่า เป็น สิ่ง หนึ่ง สิ่ง ใด  เช่น  เป็น สัตว์  บุคคล  วัตถุ 

สิ่ง ต่างๆ  ใน วัน หนึ่งๆ  นั้น   ทุก คน ชอบ อะไร  โลภ ะ ชอบ อะไร  

ชอบ ทุก อย่าง  รวม ทั้ง อะไร

ถ. สิ่ง ที่ พึง พอใจ ทุก ประเภท

สุ.   โลภ ะ ชอบ ทุก อย่าง  รวม ทั้ง บัญญัติ ด้วย  โลก เต็ม ไป ด้วย 

บัญญัติ  จึง ปฏิเสธ ไม่ ได้ ว่า ชอบ ทั้ง ปรมั ตถ ธรรม และ บัญญัติ 
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ด้วย  เมื่อ ชอบ สิ่ง หนึ่ง สิ่ง ใด  ขณะ นั้น ชอบ บัญญัติ ด้วย  ไม่ใช่ 

ชอบ แต่ เฉพาะ ปรมัตถ์ เท่านั้น  ถ้า ชอบ เข็มขัด  ๑  เส้น  ก็ ชอบ  

สี ที่ ปรากฏ ทาง ตา

ถ. ชอบ ยี่ห้อ ด้วย

สุ. ชอบ ทั้งหมด เลย  ถ้า บอก ว่า ชอบ สี  สี อะไร  สี ที่ เป็น คิ้ว  เป็น 

ตา  เป็น จมูก  เป็น ปาก  ถ้า ไม่มี สี ปรากฏ  จะ มี คิ้ว  ตา  จมูก  

ปาก ได้ ไหม  ไม่ ได้  แต่ เวลา เห็น สี  สี ก็ เป็น เพียง สิ่ง ที่ ปรากฏ 

ทาง ตา อยู่ นั่นเอง  ไม่ ว่า จะ แดง  เขียว  ฟ้า  น้ำเงิน  ขาว  แต่ 

แม้ กระนั้น ก็ ยัง ชอบ สี ที่ เป็น คิ้ว  สี ที่ เป็น ตา  สี ที่ เป็น จมูก  สี ที่ 

เป็น ปาก  นั่น คือ ชอบ บัญญัติ

ปรม ัตถ ธรรม ม ีจรงิ  แต ่เมือ่ ชอบ สิง่ ใด  ขณะ นัน้ ก ็ชอบ ทัง้ ปรม ัตถ 

ธรรม ที่ กำลัง ปรากฏ  และ ชอบ บัญญัติ ของ ปรมั ตถ ธรรม นั้น ด้วย

ใน อัฏฐ สาลินี  นิก เข ปกัณฑ์  อธิ บาย นิท เท สอิ นท รีย์อ คุต ต ทวาร 

ตา ทุ กะ  ข้อ  ๑๓๕๒  อธิบาย ใน นิท เทส แห่ง ความ เป็น ผู้ ไม่ คุ้มครอง 

ทวาร ใน อินทรีย์  คือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  มี ข้อความ ว่า

คำ ว่า  เป็น ผู้ ถือ นิมิต  คือ  ย่อม ถือ นิมิต ว่า  หญิง  ชาย

ใช้ คำ ว่า  นิมิต  (รูป ร่าง  สัณฐาน)  ใน ขณะ ที่ ถือว่า เป็น หญิง 

ชาย  แสดง ว่า ไม่ ใช่ ปรมั ตถ ธรรม  ขณะ ใด ที่ รู้ ว่า เห็น หญิง เห็น ชาย  

ขณะ นั้น ถือ นิมิต   หรือ บัญญัติ ของ สิ่ง ที่ ปรากฏ ทาง ตา  ไม่ใช่ รู้ แต่ 
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ปรมั ตถ ธรรม ที่ ปรากฏ ทาง ตา เท่านั้น  แต่ มี บัญญัติ ของ สิ่ง ที่ ปรากฏ 

เป็น นิมิต  คือ  ย่อม ถือ นิมิต ว่า หญิง ชาย  หรือ นิมิต อัน เป็น วัตถุ 

แห่ง กิเลส  มี สุภ นิมิต  เป็นต้น  ด้วย อำนาจ ฉันท ราคะ  ถ้า ชอบ 

บัญญัติ  คือ  เข็มขัด  ก็ หมายความ ว่า เข็มขัด นั้น มี สุภ นิมิต  จึง 

เกิด ความ ชอบ ด้วย อำนาจ ฉันทราคะ  ถ้า เข็มขัด ไม่ สวย   ไม่ใช่  

สุภ นิมิต ก็ ไม่ ชอบ  ฉะนั้น  สี ที่ ปรากฏ ทาง ตา จึง มี บัญญัติ ต่างๆ   

คือ  สุภ นิมิต   และ อสุภ นิมิต

ข้อความ ต่อ ไป มี ว่า  คำ ว่า  เป็น ผู้ ถือ อนุ พยัญชนะ  คือ   

ถือ อาการ อัน ต่าง ด้วย มือ  เท้า  การ ยิ้ม  การ หัวเราะ  การ เจรจา  

การ มอง ไป  และ การ เหลียว ซ้าย แล ขวา  เป็นต้น  (อนุ พยัญชนะ 

เป็น ส่วน ละเอียด ปลีก ย่อย)  ซึ่ง ได้ โวหาร ว่า  “อนุ พยัญชนะ”  

เพราะ เป็น เครื่อง ปรากฏ ของ กิเลส  คือ  กระทำ กิเลส ให้ ปรากฏ

ที่ ได้ โวหาร ว่า  “อนุ พยัญชนะ”  เพราะ เป็น เครื่อง ปรากฏ ของ 

กิเลส  คือ  กระทำ กิเลส ให้ ปรากฏ  ฉะนั้น  จึง เข้าใจ อนุ พยัญชนะ 

ได้ ไม่ ยาก

ที ่วา่ ชอบ เขม็ขดั นัน้  เพราะ นมิติ และ อน ุพยญัชนะ ดว้ย  ถา้ เขม็ขดั 

เหมือน กัน หมด   ไม่ ทำให้ วิจิตร ต่างๆ  กัน  อนุ พยัญชนะ ก็ ไม่ ต่าง 

กัน  แต่ เข็มขัด ก็ มี มากมาย หลาย แบบ  ต่าง กัน ด้วย อนุ พยัญชนะ  

ฉะนั้น  อนุ พยัญชนะ จึง เป็น เครื่อง ปรากฏ ของ กิเลส  คือ  ทำให้ 

กิเลส ประเภท ต่างๆ เกิด ขึ้น
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ถ. ถ้า ไม่ ให้ ติด ใน บัญญัติ  ก็ เกรง ว่า  ก็ เลย ไม่ ทราบ ว่า น่ี คือ ปากกา

สุ. นั่น ผิด  เพราะ ไม่ใช่ รู้ สภาพ ธรรม ตาม ความ เป็น จริง ว่า สิ่ง ที่ 

ปรากฏ ทาง ตาปรากฏ แล้ว ดับ ไป  แล้ว มโน ทวาร วิถี จิต ก็ เกิด 

ขึ้น รู้ บัญญัติ ต่อ  ปัญญา ต้อง รู้ สภาพ ธรรม ตาม ความ เป็น จริง 

ว่า รู ปา รมณ์ ที่ ปรากฏ ทาง จักขุ ทวาร เป็น อย่างไร  ต่าง กับ ขณะ 

ที่ จิต รู้ บัญญัติ อย่างไร  จึง สามารถ ที่ จะ ละ คลาย การ ยึดถือ  

ร ูปา รมณ์ ที ่กำลงั ปรากฏ วา่ เปน็ สตัว ์ บคุคล  เปน็ วตัถุ ที ่ตัง้ ของ 

ความ พอใจ  และ รู้ ว่า ใน ขณะ ที่ เห็น เป็น หญิง  เป็น ชาย  เป็น 

สัตว์  เป็น บุคคล ต่างๆ  นั้น  เป็นการ รู้ นิมิต หรือ บัญญัติ ทาง  

มโน ทวาร    ผู้ อบรม เจริญ สติ ปัฏ ฐาน และ ยัง ไม่ ประจักษ์ การ 

เกิด ดับ ของ นามธรรม และ รูป ธรรม นั้น  เมื่อ ยัง ไม่รู้ ลักษณะ  

ของ สภาพ ธรรม ที่ ปรากฏ ตาม ปกติ ตาม ความ เป็น จริง ว่า  

ปรมั ตถ ธรรม ไม่ใช่ บัญญัติ  ก็ จะ ต้อง อบรม เจริญ ปัญญา ไป 

เรื่อยๆ  ใน ขณะ ที่ สภาพ ธรรม กำลัง ปรากฏ ทาง ตา  หู  จมูก  

ลิ้น  กาย  ใจ

ถ. อาจารย์ บอก ว่า  บัญญัติ เป็น ธัม มา รมณ์ ชนิด หนึ่ง ใช่ ไหม  

สุ. บัญญัติ เป็น ธัม มา รมณ์  เพราะ ว่า เป็น อารมณ์ ที่ รู้ ได้ ทาง ใจ 

 ทาง เดียวเท่านั้น

ถ. แล้ว ธัม มา รมณ์ นี้ ถ้า จะ เป็น ปรมั ตถ อารมณ์
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สุ. ธัม มา รมณ์ มี  ๖  ประเภท  เป็น ปรมั ตถ ธรรม  ๕  ไม่ ใช่  

ปรมั ตถ ธรรม  ๑  ฉะนั้น  จะ รู้ ได้ ว่า ขณะ ใด มี บัญญัติ เป็น 

อารมณ์ ก็ คือ  ขณะ ใด ที่ ไม่ มี ปรมั ตถ ธรรม เป็น อารมณ์  ขณะ 

นั้น มี บัญญัติ เป็น อารมณ์

วัน หนึ่งๆ  บัญญัติ ปิดบัง ลักษณะ ของ ปรมั ตถ ธรรม ทั้ง ทาง ตา  

ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง กาย  ทาง ใจ  จึง ทำให้ ไม่รู้ สภาพ 

ธรรม ตาม ความ เป็น จริง เลย ว่า  สภาพ ธรรม ที่ กำลัง ปรากฏ ทาง ตา  

ไม่ใช่ สัตว์  บุคคล  ตัว ตน  เป็น แต่ เพียง สีสัน วัณณะ ที่ ปรากฏ เมื่อ 

กระทบ กับ จักขุ ปสาท เท่านั้น    เมื่อ ใด ปัญญา เจริญ ขึ้น จน รู้ ความ 

จรงิ ใน ขณะ ที ่กำลงั เหน็  จงึ จะ ละ คลาย การ ยดึถอื สภาพ ธรรม วา่ เปน็ 

ตัว ตน  สัตว์  บุคคล ได้  และ จะ รู้ ความ ต่าง กัน ของ ปรมั ตถ อารมณ์ 

กับ บัญญัติ อารมณ์ ได้  ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง กาย  ทาง 

ใจ  ก็ โดย นัย เดียวกัน

ขณะ ที่ กำลัง ฝัน เป็น อารมณ์ อะไร  ทุก คน ฝัน แน่นอน เพราะ ผู้ ที่  

ไม่ ฝัน เลย  คือ   พระ อรหันต์    ทุก คน ฝัน  เมื่อ ตื่น ขึ้น ก็ บอก ว่า ฝัน 

 เห็น ญาติ ผู้ใหญ่ ที่ ล่วง ลับ ไป แล้ว  ฯลฯ  ฝัน เห็น บัญญัติ  หรือ เห็น  

ปรมั ตถ อารมณ์    ถ้า ไม่ พิจารณา จะ ไม่รู้ เลย เพราะ เหมือน เห็น  แต ่

ตาม ความ เป็น จริง นั้น เมื่อ ถาม ว่า เห็น อะไร  ก็ ตอบ ว่า เห็น คน  เห็น 

ญาติ ผู้ใหญ่  เห็น มิตร สหาย  เห็น สัตว์ ต่างๆ  บุคคล ต่างๆ  นั่น คือ 

 ฝัน เห็น เรื่อง บัญญัติ  เพราะ ขณะ นั้น จักขุ ทวาร วิถี จิต ไม่ ได้ เกิด เลย  
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เพราะ วา่ กำลงั หลบั  แต ่มโน ทวาร วถิ ีจติ เกดิ คดิ นกึ เหน็ เปน็ เรือ่ง สตัว ์ 

บุคคล ต่างๆ  ฉะนั้น  ขณะ ที่ กำลัง ฝัน นั้น ก็ คิด นึกถึง เรื่อง บัญญัติ 

ของ สิ่ง ที่ เคย เห็น  เคย ได้ยิน  เป็นต้น  ทุก ท่าน อ่าน หนังสือพิมพ์  

มี เรื่อง ราว ต่างๆ  และ มี รูปภาพ ด้วย    ขณะ ที่ กำลัง รู้ เรื่อง ราว และ 

เห็น เรื่อง ภาพ ต่างๆ  นั้น  ล้วน เป็น ขณะ ที่ คิด นึกถึง บัญญัติ ทั้ง สิ้น  

ฉะนั้น  ใน วัน หนึ่งๆ  จึง ไม่รู้ ลักษณะ ของ ปรมั ตถ ธรรม ที่ ปรากฏ 

เลย ว่า ต่าง กับ บัญญัติ อย่างไร  เพราะ ไม่ ว่า จะ เห็น ทาง ตา ขณะ ใด  

ไม่ ว่า จะ อ่าน หนังสือ   ทำ กิจการ งาน อยู่ ท่ีไหน   ขณะ ใด   ก็ คิด นึกถึง 

บัญญัติ ท้ัง น้ัน

สำหรับ ทาง หู นั้น  เมื่อ เกิด มา แล้ว ยัง เป็น เด็ก อ่อน ก็ได้ ยิน เสีย ง 

บอ่ยๆ  เปน็ ปกต ิ แต ่ยงั ไมรู่ ้คำ  ยงั ไม ่เขา้ใจ ภาษา หนึง่ภาษา ใด เลย  

แต่ สัญญา ความ จำ ใน เสียง ต่างๆ  เพิ่ม ขึ้น  จึง ทำให้ นึกถึง บัญญัติ 

ความ หมาย ตา่งๆ  ของ เสยีง ที ่จำ ไว ้ เดก็ ออ่น ก ็เหน็  ไดย้นิ  ได้ กลิน่  

ลิ้ม รส  รู้ สิ่ง ที่ กระทบ สัมผัส  เจ็บ  โกรธ  ชอบ  ไม่ ชอบ  ร้องไห้   

แต่ ไม่รู้ คำ ที่ จะ อธิบาย  ที่ จะ พูด  ที่ จะ บอก  จนกว่า จะ เติบโต ขึ้น    

ท่าน ผู้ ใด จำ เหตุการณ์ ทั้ง หลาย ตอน ที่ เพิ่ง เกิด มา ได้ ไหม  แม้ว่า ใน 

ตอน นั้น ก็ เห็น  ได้ยิน  ฯลฯ  แต่ เมื่อ ยัง ไม่มี คำ ที่ จะ บอก เล่า  เพราะ 

ยัง ไม่ เข้าใจ ความ หมาย ของ เสียง ต่างๆ    ความ จำ เหตุการณ์ ต่างๆ  

ก็ ลบ เลือน ไป  แต่ เมื่อ โต ขึ้น แล้ว รู้ ความ หมาย ของ เสียง  รู้ ภาษา 

ต่างๆ  ซึ่ง นอกจาก จำ สิ่ง ที่ เห็น ทาง ตา แล้ว ก็ ยัง จำ เรื่อง ที่ ได้ยิน ทาง 

หู  รวม กัน เป็น เรื่อง ราว นานา ประการ  โลก ของ สมมติ บัญญัติ จึง 
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เพิ่ม ขึ้น เป็น วิวัฒนาการ ที่ ไม่ จบ สิ้น   เมื่อ อ่าน หนังสือ เรื่อง หนึ่ง 

เรื่อง ใด แล้ว ก็ ยัง ต้อง ทำ เป็น ภาพยนตร์ ให้ ดู ให้ ได้ยิน เสียง ด้วย   

ถา้ พจิารณา เปรยีบ เทยีบ ก ็พอ จะ เหน็ ได ้วา่  โลก ของ สมมต ินัน้ ปกปดิ 

สภาพ ของ ปรมั ตถ ธรรม มากมาย เพียง ใด  เช่น  ใน ขณะ ที่ กำลัง ดู 

โทรทศัน ์นัน้ ม ีบญัญตั ิอะไร บา้ง  ด ูละคร เรือ่ง อะไร  ใคร แสดง บท อะไร  

ดู เสมือน ว่า ผู้ แสดง ละคร ใน โทรทัศน์ เป็น คน จริงๆ  แต่ ละคร และ ตัว 

ละคร เป็น บัญญัติ ฉันใด  เมื่อ ปรมั ตถ ธรรม เกิด ขึ้น ปรากฏ แล้ว ก็ ดับ 

ไป อย่าง รวดเร็ว สืบ ต่อ กัน นั้น  ขณะ ที่ รู้ ว่า เป็น บุคคล นั้น  บุคคล นี้  

ก็ เป็นการ รู้ บัญญัติ  ฉัน นั้น

สภาพ ปรมั ตถ ธรรม ใน ชีวิต ประจำ วัน ถูก ปกปิด ด้วย อวิชชา 

 ซึ่ง ไม่รู้ ความ ต่าง กัน ของ ปรมั ตถ ธรรม และ บัญญัติ  จึง ไม่ สามารถ 

รู้ ได้ ว่า สภาพ ธรรม ที่ ปรากฏ ทาง ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ   

ซึ่ง ไม่ใช่ สัตว์  บุคคล  ตัว ตน นั้น เป็น อย่างไร   ด้วย เหตุ นี้ การ ศึกษา 

เรื่อง จิต  เจตสิก  รูป  โดย ละ เอียด ขึ้นๆ  จึง ทำให้ ปัญญา ใน ขั้น  

ของ การ ฟัง เจริญ ขึ้น  เป็น สังขาร ขันธ์ เกื้อกูล ปรุง แต่ง ให้ เกิด สติ  

ระลึก รู้ ลักษณะ ของ ปรมั ตถธรรม  ทำให้ ละ คลาย การ ยึด มั่น ใน นิมิต  

อนุ พยัญชนะ  ซึ่ง เป็น อาการ ปรากฏ ของ บัญญัติ

ถ. บัญญัติ เป็น อารมณ์ ของ สติ ปัฏ ฐาน ได้ ไหม

สุ. ไม่ ได้

ถ. เมื่อ กี้ ฟัง แล้ว คล้ายๆ  กับ ว่า  บัญญัติ เป็น อารมณ์ ของ  

สติ ปัฏ ฐาน ได้
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สุ. ปรมั ตถ ธรรม เท่านั้น เป็น อารมณ์ ของ สติ ปัฏ ฐาน  ขณะ ใด 

ที่ รส เกิด กระทบ กับ ชิวหา ปสาท  เป็น ปัจจัย ให้ จิต เกิด ขึ้น รู้ 

รส ทาง ชิวหา ทวาร  เริ่ม ตั้งแต่ ปัญจ ทวา รา วัช ชน จิต  ชิวหา 

วิญญาณ  สัม ปฏิ จ ฉัน น จิต  สัน ตี รณ จิต  โวฏฐัพ พน จิต  

ชวน จิต  ต ทา ลัม พน จิต  แล้ว รส ดับ  จึง ไม่มี องุ่น  นั่น คือ  

ปรมั ตถ ธรรม  แต่ เมื่อ รวม กัน แล้ว เป็น ผล องุ่น  ขณะ นั้น 

 เป็น บัญญัติ  ฉะนั้น  สติ ปัฏ ฐาน จึง เป็น ขณะ ที่ ระลึก ลักษณะ 

สภาพ ธรรม ที่ เป็น ปรมั ตถ ธรรม  และ พิจารณา สังเกต รู้ ว่า 

สภาพ ธร รม นั้นๆ  ไม่ใช่ สัตว์  บุคคล  ตัวตน  ขณะ ใด ที่  

สต ิปฏั ฐาน ไม ่เกดิ   ก ็จะ ไมม่ ีการ แยก ลกัษณะ ของปรม ัตถ ธรรม 

ออก จาก บัญญัติ  จึง ยัง มี ความ เห็น ว่า เป็น สัตว์  บุคคล  ตัว ตน 

 อยู่ ตลอด เวลา

ถ. เมื่อ กี้ ที่ อาจารย์ กล่าว ว่า บัญญัติ รู้ ได้ ทาง มโน ทวาร  ถ้า จะ  

เจริญ สติ ปัฏ ฐานทาง มโน ทวาร  ที่ ฟัง แล้ว รู้สึก ว่า บัญญัติ จะ 

 เป็น อารมณ์ ของ สติ ปัฏ ฐาน ได้

สุ. ถ้า อย่าง นั้น ก็ เริ่ม ใน ขณะ นี้ เลย  กำลัง ได้ยิน เสียง  มี บัญญัติ 

ไหม  เสยีง เปน็ ปรม ัตถ ธรรม  ขณะ ที ่จติ รู ้ความ หมาย ของ เสยีง 

นั้น จิต รู้ บัญญัติ  จิต ที่ รู้ ความ หมาย ของ เสียง เป็น จิต ที่ รู้ บัญญัติ 

เป็นวิถีจิตทาง มโน ทวาร  ขณะ นั้น จิต เกิด ขึ้น นึก เป็น คำๆ  สติ 

ปฏั ฐาน ก ็เกดิ ขึน้ ระลกึ รู ้วา่  ขณะ นัน้ เปน็ จติ ประเภท หนึง่ ทีก่ำลงั 

รู้ คำ  ที ละ คำ
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ถ. สติ ปฏั ฐาน ระลกึ รู ้ปรมั ตถ ธรรม  แต่ ไม่ ระลกึ รู ้บญัญตั ิ ถา้ อยา่ง 

นั้น แสดง ว่า  สภาพ ที่ ปรากฏ ทาง ตา  ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง 

ลิ้น  ทาง กาย  จะ พ้น จาก มโนทวาร ไม่ ได้ เลย ใช่ ไหม  คือ พอ 

ตาม อง  สภาพ ที่ เห็น เกิด ขึ้น  มี ภวังคจิต เกิดคั่น  แล้ว จึง ต่อม 

โน ทวาร

สุ. วิถี จิต ทาง มโน ทวาร จะ ต้อง รู้ รูป เดียวกัน กับ ที่ วิถี จิต ทาง  

ปัญจ ทวาร รู้  ถ้า ชวนจิต ทาง ปัญจ ทวาร เป็นโลภ มูลจิต  ชวน 

จิต ทาง มโน ทวาร วาระ แรก   ก็ เป็นโลภ มูลจิต ประเภท เดียวกัน  

จักขุ ทวาร วิถี จิต กับ มโน ทวาร วิถี จิต เกิด ต่อ กัน เร็ว เหลือ เกิน  

อุปมา เหมือน นก ที่ บิน ไป เกาะ กิ่ง ไม้  ทันที ที่ นก เกาะ กิ่ง ไม้ เงา 

ของ นก ก็ ปรากฏ ที่ พื้น ดิน ฉันใด  เมื่อ อารมณ์ ปรากฏ ทาง จักขุ 

ทวาร แล้ว ก็ ปรากฏ ต่อ ทาง มโน ทวาร วิถีจิตทันที  หลัง จาก ที่ 

ภวงัคจติ เกดิ คัน่ แลว้ หลาย ขณะ อยา่ง รวดเรว็ ทีส่ดุ  จงึ ทำให ้ไมรู่ ้

ว่า รู ปา รมณ์ ที่ ปรากฏ ทาง ตา  เป็น แต่ เพียง ปรมั ตถ ธรรม อย่าง 

หนึ่ง ซึ่ง เมื่อ กระทบ จักขุ ปสาท แล้ว ก็ ปรากฏ

ถ. อย่าง ทาง ตา ขณะ ที่ เห็น  พอ เห็น เป็น ปากกา ก็ แสดง ว่า  คำ ว่า 

ปากกา เป็น ทาง มโน ทวาร แล้ว

สุ. ยัง ไม่ ได้ คิดถึง คำ ว่า ปากกา ก็ มี บัญญัติ ก่อน แล้ว  ฉะนั้น   

บัญญัติ จึง ไม่ ได้ หมาย เฉ พาะ แต่ สัท ทบัญญัติ หรือ นาม บัญญัติ  

ซึ่ง เป็น เสียง หรือ เป็น คำ
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ถ. พอ เห็น แล้ว จำ ได้  นั่น ก็ บัญญัติ แล้ว ใช่ ไหม

สุ. ที่ ชื่อ ว่า บัญญัติ   เพราะ ให้ รู้ ได้ ด้วย ประการ นั้นๆ

ถ. นั่น ก็ หมายความ ว่า ทุก ทวาร  ทาง ตา  ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง 

ลิ้น  ทาง กาย  ต้อง ผ่าน ทาง มโน ทวาร ด้วย ใช่ ไหม

สุ. อารมณ์ ทั้ง  ๕  คือ  รู ปา รมณ์  สัท ทา รมณ์  คัน ธาร มณ์   

รสา รมณ ์ โผฏฐพั พา รมณ ์นัน้ จติ รู ้ได ้ ๒  ทวาร  คอื  จกัขุ ทวาร 

วิถี จิต รู้ รู ปา รมณ์ แล้ว  มโน ทวาร วิถี จิต ก็ รู้ รู ปา รมณ์ นั้น   ต่อ 

เมื่อ ภวังคจิต เกิด คั่น แล้ว  สัท ทา รมณ์  คัน ธาร มณ์  รสา รมณ์  

โผฏฐัพ พา รมณ์  จิต ก็ รู้ ได้  ๒  ทวาร  คือ  เมื่อ วิถี จิต ทาง ทวา ร 

นั้นๆ  รู้ อา รมณ์ นั้นๆ  แล้ว  วิถี จิต ทาง มโน ทวาร ก็ เกิด ขึ้น รู้  

อา รมณ์ นั้นๆ  สืบ ต่อ ทาง ทวา รนั้นๆ  เมื่อ ภวังคจิต เกิด คั่น แล้ว  

โดย นัย เดียวกัน

ถ. สมมติ ว่าเรา ลิ้ม รส เปรี้ยว  ขณะ ที่ เปรี้ยว ก็ เป็น บัญญัติ แล้ว  

 ใช่ ไหม

สุ. อะไร เปรี้ยว

ถ. สมมติ ว่า รับ ประทาน ส้ม เปรี้ยว

สุ. รส เปรี้ยว เป็น ปรมั ตถ ธรรม  คิด นึก ว่า ส้ม เปรี้ยว เป็น 

บัญญัติ  คำ เป็น สัท ทบัญญัติ  ขณะ ตั้ง ชื่อเรียก ชื่อ เป็น 

นาม บัญญัติ  ถ้า ไม่มี เสียง  ไม่มี คำ  ไม่มี ความ หมาย  เรื่อง 
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ราว ต่างๆ  ก็ จะ ไม่ มากมาย อย่าง ที่ เป็น อยู่ เลย    แต่ เมื่อ เสียง 

เป็น อารมณ์ แก่ จิต ทาง โสต ทวาร วิถี แล้ว  ก็ เป็น อารมณ์ ของ จิต 

ที่ เกิด สืบ ต่อ ทาง มโน ทวารวิถีจิต ด้วย  (เมื่อ ภวังคจิต เกิด คั่น 

แล้ว)  สัญญา ที่ จำ หมาย รู้ เสียง ต่างๆ  ทำให้ นึกถึง คำ ต่างๆ  

ชื่อ ต่างๆ

ข้อ ความ ใน ธัมม สังค ณี ปกรณ์  นิก เข ปกัณฑ์  พระ บาลี แส ดง 

นิท เทส  อธิ ว จน ทุ กะ  ข้อ  ๘๔๑  มี ข้อความ ว่า  อธิ ว จน ธรรม  

คือ  ธรรม เป็น ชื่อ  เป็น ไฉน

อธิ ว จน ธรรม  คือ  ธรรม เป็น ชื่อ เป็น ไฉน  คือ  การ กล่าว ขาน 

สมัญญา  บัญญัติ  โวหาร  นาม  การ ขนาน นาม  การ ตั้ง ชื่อ   

การ ออก ชื่อ  การ ระบุ ชื่อ  การ เรียก ชื่อ ของ ธร รม นั้นๆ  อัน ใด  

สภาว ธรรม เหล่า นี้ชือ่ วา่  อธิ ว จน ธรรม  คอืธรรม เปน็ ชือ่  (ทกุ อยา่ง 

เป็น ชื่อ ทั้ง นั้น  ดินสอ  ปากกา  โต๊ะ  เก้าอี้  ฯลฯ)

ธรรม ทั้งหมด แล  ชื่อ ว่า  อธิ ว จนปถ ธรรม  คือ  ธรรม เป็น เหตุ 

ของ ชื่อ

ถ้า ไม่มี สภาพ ธรรม ชื่อ ก็ ไม่มี  แต่ เมื่อ มี สภาพ ธรรม แล้ว ที่ ไม่มี ชื่อ 
มี ไหม

ข้อความ ใน อัฏฐ สาลินี  อร รถ กถา ธัมม สังค ณี ปกรณ์ มี ว่า  ธรรม 

ทั้งหมด แล ชื่อ ว่า   อธิ ว จนปถ ธรรม  คือ  ธรรม เป็น เหตุ ของ ชื่อ  

ถ้า เขา้ไป ใน ปา่ ม ีตน้ไม ้หลาย ชนดิ ก ็จะ ม ีผู ้ถาม วา่ นี ่ตน้ อะไร  บาง คน 
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รู้จัก ชื่อ ก็ บอก ว่า  ต้น กระถิน  ต้น มะม่วง  ต้น ตะเคียน  แม้ ต้นไม้ 

ไม่มี ชื่อ ก็ ยัง บอก ว่า ต้น ไม่มี ชื่อ  หรือ บอก ว่า ต้น นี้ ไม่รู้ จัก ชื่อ  ฉะนั้น 

ทุก อย่าง จึง มีชื่อ ที่ จะ ให้ รู้  ด้วย เหตุ นี้ จึง ไม่มี ธร รม ใดๆ  เลย ที่ จะ 

ไม่ เป็น เหตุ ของ ชื่อ

ข้อความ ต่อ ไป มี ว่า  คำ ว่า  “ธรรม ทั้งหมด แล  ชื่อ ว่า  

อธิ ว จนปถ ธรรม”  คือ  ธรรม เป็น เหตุ ของ ชื่อ  อธิบาย ว่า  ขึ้น 

ชื่อ ว่าธรรม ที่ ไม่ เป็น เหตุ ของ ชื่อ หามี ไม่

ธรรม เอก ย่อม ประมวล เข้า ใน ธรรม ทั้งหมด  ธรรม ทั้งหมด ก็ 

ประมวล เข้า ใน ธรรม เอก  ประมวล เข้า อย่างไร  อธิบาย ว่า นาม 

บัญญัติ นี้ชื่อ ว่า  เป็น ธรรม เอก  ธรรม เอก นั้น ย่อม ประมวล เข้า ใน 

ธรรม ทั้ง  ๔  ภูมิ ทั้ง สิ้น  ทั้ง สัตว์ ทั้ง สังขาร ชื่อ ว่า พ้น ไป จาก นาม 

หา มี ไม่

ถ้า ไม่มี ชื่อก็ ไม่ สะดวก ที่ จะ ทำให้ เข้าใจ กัน ได้  ฉะนั้น   แม้ว่า จะ 

เป็น ปรมั ตถ ธรรม  เป็น สภาพ ธรรม แต่ ก็ ยัง ไม่ พ้น จาก ชื่อ  ซึ่ง พระ  

ผู้ มี พระ ภาค ทรง บัญญัติ ตาม ลักษณะ ของ สภาพ ธร รม นั้นๆ  คือ

ขัน ธ บัญญัติ ๕

อาย ตน บัญญัติ ๑๒

ธาตุ บัญญัติ ๑๘

สัจ จบัญญัติ ๔

อิน ทรีย บัญญัติ ๒๒
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บุคคล บัญญัติ หลาย จำพวก

นี่ ก็ แสดง ให้ เห็น ว่า  แม้ พระ ธรรม ที่ ทรง แสดง ก็ ไม่ พ้น ไป จาก ชื่อ  

นาม บัญญัติ ต่างๆ  

นิรุตติ1  การ พูด  คือ  การก ล่า วอร รถ ออก โดย ทาง อักขระ ชื่อ 

ว่า  นิรุตติ

พยัญชนะ  นาม ที่ ชื่อ ว่า  พยัญชนะ  (คำ)  เพราะ อรรถ ว่า  

ประกาศ อรรถ 

อภิ ลา ปะ  เสียง  ที่ ชื่อ ว่า  อภิ ลาป  เพราะ อรรถ ว่า เป็น เสียง 

ที่ บุคคล พูด  คือ  ลำดับ แห่ง การ ประชุม ของ อักษร ที่ เป็น ไป ตาม 

เสียง

ก็ บัญญัติ นั้น มี อยู่ ๒ อย่าง คือ ปญฺญา ปิย ตฺ ตาปญฺญตฺ ติ   

(การ แต่ง ตั้ง เพราะ ต้องการ รู้ ความ หมาย) ๑ ปญฺญา ปน โตปญฺญตฺ ติ  

(การ แต่ง ตั้ง โดย ให้ รู้ อรรถ ตาม เสียง) ๑

บัญญัติ ทั้ง หลาย มี ประการ ต่างๆ  ดังนี้

สนั ตาน บญัญตั ิ บญัญตั ิที ่เทยีบ อาการ  คอื  ความ เปลีย่นแปลง 

สืบ ต่อ ของ ภู ตนั้นๆ  คือ บัญญัติ ว่า แผ่นดิน ภูเขา ต้นไม้  เป็นต้น

1  อภิธัมมัตถสังคหบาลี  และอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา  ปริจเฉทที่  ๘
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สมุห บัญญัติ  บัญญัติ ที่ หมาย ถึง อาการ  คือ  การ ประชุม แห่ง 

สัมภาระ  เช่น  บัญญัติ ว่า  รถ  เกวียน  เป็นต้น  

สมมติ บัญญัติ  บัญญัติ เป็นต้น ว่า  บุรุษ  บุคคล  หมาย ถึง   ขัน 

ธ ปัญจ กะ

ทิ สา บัญญัติ  บัญญัติ ทิศ  หมาย ถึง   ความ หมุนเวียน ของ 

พระจันทร์  มี ทิศ ตะวัน ออก  เป็นต้น

กาล บัญญัติ  บัญญัติ กาล เวลา  เช่น  เวลา เช้า  เป็นต้น

มา สาทิ บัญญัติ  บัญญัติ เดือน  ฤดู  และ ชื่อ เดือน  มี วิสาข มาส 

  เป็นต้น

อา กา สบัญญัติ  บัญญัติ  หลุม  ถ้ำ  หมาย ถึง   อาการ ท่ี มหาภูต รูป 

 ไม่ จรด ถึงกัน

นิ มิต ตบัญญัติ  บัญญัติ กสิณ นิมิต  หมาย ถึง   ภูต นิ มิ ตนั้นๆ  

และ อาการ พิเศษ ที่ สืบ เนื่อง กัน ของ ภาวนา

ก็ บัญญัติ ที่ มี ความ แตก ต่าง กัน ดัง ที่ กล่าว มา แล้ว ด้วย ประการ 

อยา่ง นี ้ แม้ จะ ไมม่ ีอยู ่โดย ปรมตัถ์ ก ็เปน็ อารมณ์ แหง่ จติ ตปุ ปาท โดย 

อาการ  คือ  เงา ของ อรรถ  (ส่วน เปรียบ ของ ปรมัตถ์)  ถูก กำหนด 

หมาย โดย อา กา รนั้นๆ  เพราะ เทียบ เคียง  คือเปรียบ เทียบ  ได้แก่  

ทำ อาการ สัณฐานเป็นต้นนั้นๆ  ให้ เป็น เหตุก ล่า วกัน  เข้าใจ กัน   

เรียก ร้อง กัน  ให้ รู้ ความ หมาย กัน  เพราะ ฉะนั้น  ท่าน จึง เรียก ว่า 

บัญญัติ



332  บัญญัติ

โลภ มูลจิต ซึ่ง เกิด ขึ้น เป็น ประจำ ทาง ตา  ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง 

ลิ้น  ทาง กาย  ทาง ใจ นั้น  แม้ว่า จะ เป็น โลภ มูลจิต ซึ่ง ไม่ ประกอบ 

ด้วย ความ เห็น ผิด  คือ   เป็น โลภ มูล จิต ทิฏฐิ คต วิปป ยุต ต์   ก็ ไม่ใช่ 

ว่า ยินดี พอใจ แต่ เฉ พาะ ปรมั ตถ ธรรม ที่ ปรากฏ ทาง ตา  ทาง หู  ทาง 

จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง กาย  ทาง ใจ เท่านั้น  แต่ ยัง ยินดี พอใจ ตลอด ไป   

จน กระทั่ง บัญญัติ ต่างๆ  ทั้ง นิมิต  อนุ พยัญชนะ  ชื่อ ต่างๆ  และ 

เรื่อง ราว ต่างๆ  ด้วย

ฉะนั้น  ใน ขณะ นี้ ถ้า สอบถาม กัน ก็ ตอบ ได้ แล้ว ว่า  ส่วน มาก 

ใน ชีวิต ประจำ วัน นั้นมี อะไร เป็น อารมณ์ มี บัญญัติ เป็น อารมณ์ จน 

กระทั่ง ปิดบัง ไม่ ให้ รู้ ลักษณะ ของ ปรมั ตถ ธรรม ตาม ความ เป็น จริง

ถ. ที ่วา่ องุน่ หรอื ภาพ องุน่   เวลา เรา ไป แตะ ตอ้ง มนั   ออ่น แขง็ อยา่ง 

นี้ เป็น ปรมัตถ์  รส ของ องุ่น เป็น ปรมัตถ์  หลายๆ  อย่าง รวม 

กัน ก็ เป็น องุ่น   จริงๆ ที่ เรียก ว่า บัญญัติ  เพราะ ฉะนั้น บัญญัติ ก็ 

เป็น ของ จริง

สุ. รูป  รส  เกิด แล้ว ก็ ดับ ไป  เพราะ ว่า มีอายุ เพียง  ๑๗  ขณะ 

จิต  รูป สี ที่ เห็น ว่า เป็น องุ่น ก็ เกิด ขึ้น แล้ว ก็ ดับ ไป อย่าง รวดเร็ว  

รูป มีอายุ เพียง แค่  ๑๗  ขณะ จิต  ฉะนั้น  จะ มี องุ่น ไหม

ถ. มี ใน ความ จำ

สุ. ฉะนั้น  ก็ เป็น บัญญัติ ว่า สิ่ง นั้น เป็น องุ่น  แต่ ความ จริง สิ่ง นั้น  

คือ  รส ที่ เกิด แล้ว ดับ  สิ่ง นั้น คือ แข็ง ที่ เกิด แล้ว ดับ



บัญญัติ  333

ถ. บัญญัติ ก็ มา จาก ปรมัตถ์ หลายๆ  อย่าง มา รวม กัน เป็นก ลุ่ม 

ก้อน

สุ. เมื่อ ไม่ ประจักษ์ การ เกิด ดับ ของ สภาพ ธรรม แต่ละ อย่าง ที่ รวม 

กัน  ก็ ยึดถือ อาการ ที่ ปรากฏ รวม กัน นั้น ว่า เป็น สิ่ง หนึ่ง สิ่ง ใด

ถ. บัญญัติ ไม่ใช่ ของ จริง หรือ  บัญญัติ ก็ มา จาก ปรมัตถ์ หลายๆ  

อย่าง  อ่อน  แข็ง  เย็น  ร้อน  สี  กลิ่น  รส  รวม กัน เป็น 

ก ลุ่ม  เป็น วัตถุ  มี สี อย่าง นั้น  สัณฐาน อย่าง นั้น  หรือ ว่า มี 

รูป ร่าง สัณฐาน อย่าง นั้น ก็ เป็น บุคคล นั้น  บัญญัติ ก็ มา จาก 

ปรมัตถ์

สุ. ที่ จะ รู้ ได้ ว่า บัญญัติ ไม่ ใช่ ปรมั ตถ ธรรม นั้น  จะ ต้อง แยก ปรมั ตถ 

 ธรรม ที่ เกิด รวม กันออก เป็น ปรมั ตถ ธรรม แต่ละ ลักษณะ ที่ 

ปรากฏ แต่ละ ทวาร  และ ต้อง ประจักษ์ การ เกิด ดับ ของ รูป ที่ 

ปรากฏ แต่ละ ทวาร    สภาว รูป ทุก รูป มีอายุ เพียง  ๑๗  ขณะ 

จิต แล้ว ก็ ดับ  รูป ที่ เกิด มา ชั่ว  ๑๗  ขณะ จิต นั้น  ยัง ไม่ทัน ยืน 

หรือ เดิน  หรือ ทำ อะไร ทั้ง นั้น  เพราะ ที่ ยกมือ ขึ้น ก็ เกิน  ๑๗  

ขณะ จิต แล้ว    ฉะนั้น  ที่ เห็น เป็น คน เดิน  หรือ เห็น เป็น คน 

ยกมอื   ก ็แสดง ให ้เหน็ วา่  รปู ดบั แลว้ เกดิ สบื ตอ่   ปรากฏ ทัง้ ทาง 

จกัขุ ทวาร วถิ ี และ มโน ทวาร วถิี หลาย วาระ  โดย ม ีภวงัค์ คัน่จน 

ปรากฏ เป็น คน กำลัง เดิน หรือ กำลัง ยกมือ    แต่ ตาม ความ เป็น 

จริง  ๑๗  ขณะ จิต นั้น เร็ว มาก  ซึ่ง พิจารณา เข้าใจ ตาม ได้ ว่า  

รูป ที่ ปรากฏ ทาง ตา ซึ่ง มีอายุ  ๑๗  ขณะ จิต นั้น   ต้อง ดับ ก่อน ที่ 
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จะ ได้ยิน เสียง  ทั้งๆ  ที่ ปรากฏ เสมือน ว่า ทั้ง ได้ยิน และ ทั้ง เห็น 

ด้วย นั้น  แต่ ระหว่าง จิต ได้ยิน กับ จิต เห็น นั้น ก็ ห่าง กัน เกิน กว่า  

๑๗  ขณะ จิต  ฉะนั้น   รูป ที่ กำลัง ปรากฏ ทาง ตา ขณะ นี้ ซึ่ง มีอาย ุ 

๑๗  ขณะ  จิต เห็น ต้อง ดับ ไป ก่อน จิต ได้ยิน จึง เกิด ขึ้น ได้

ฉะนั้น  ที่ ปรากฏ เสมือน ทั้ง ได้ยิน และ เห็น ด้วย นั้น  ก็ เพราะ 

รูป เกิด ดับ ปรากฏ สืบ ต่อ ทั้ง ทาง จักขุ ทวาร วิถี  และ มโน ทวาร วิถี 

มากมาย โดย มี ภวังค์ คั่น   จน กระทั่ง ปรากฏ เป็น คน กำลัง เดิน   หรือ 

วา่ กำลงั ยกมอื   และ กำลงั เคลือ่นไหว  เปน็ตน้    แต ่เมือ่ ไม ่ประจกัษ ์

การ เกิด ขึ้น และ ดับ ไป อย่าง รวดเร็ว ของ นามธรรม และ รูป ธรรม  จึง 

ยึดถือ โดย บัญญัติ สิ่ง ที่ ปรากฏ นั้น เป็น คน บ้าง  เป็น หญิง บ้าง  ชาย 

บ้าง  วัตถุ สิ่ง นั้น สิ่ง นี้ บ้าง  แต่ ควร ระลึก ว่า ตั้งแต่ เริ่ม ศึกษา ปรมั ตถ 

ธรรม นั้น รู้ ว่า  ปรมั ตถ ธรรม เป็น สภาพ ธรรม ที่ มี จริง ซึ่ง ไม่ใช่ สัตว์  

บุคคล  ตัว ตน  ไม่ใช่ หญิง  ไม่ใช่ ชาย  ไม่ใช่ วัตถุ สิ่ง ใดๆ  ธรรม ที่ 

เป็น สัจ จ ธรรม นั้น ต้อง เป็น ความ จริง ตั้งแต่ ต้น ไป จน ตลอด  จนกว่า 

จะ อบรม เจรญิ ปญัญา ขึน้ ถงึ ขัน้ ประจกัษ ์แจง้ สภาพ ธรรม ตาม ที ่ชนิ ห ู

และ พูด ตาม ว่า  ปรมั ตถ ธรรม เป็น สิ่ง ที่ มี จริง   แต่ ไม่ใช่ สัตว์ บุคคล 

ตัว ตน  รส มี จริง  แข็ง มี จริง  บัญญัติ รส และ แข็ง นั้น ว่า องุ่น  แต่ สิ่ง 

ที่ มี จริง คือ รูป เกิด ขึ้น แล้ว ดับ ไป  เพราะ ฉะนั้น  จึง ไม่มี องุ่น  ไม่มี 

สัตว์ บุคคล  มี แต่ เพียง รูป ธรรม และ นามธรรม ซึ่ง เกิด ดับ สืบ ต่อ กัน 

อย่าง รวดเร็ว

ปรมั ตถ ธรรม เป็น ปรมั ตถ ธรรม  ไม่ใช่ บัญญัติ  การ ศึกษา และ 



บัญญัติ  335

การ ปฏบิตั ิธรรม จะ ตอ้ง ตรง ตาม ที ่ได ้ศกึษา แม ้ใน ตอน ตน้  และ 

ต้อง ตรง ต่อ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ตาม ความ เป็น จริง  เช่น  

ตาม ที่ ศึกษา ว่า ปรมั ตถ ธรรม เป็น อนัตตา นั้น  ก็ จะ ต้อง เข้า ถึง อรรถ 

ของ ปรมั ตถ ธรรม ทั้ง ขั้น ของ การ ฟัง  การ พิจารณา  การ อบรม เจริญ 

ปัญญา  จน ประจักษ์ แจ้ง ความ จริง ตาม ที่ ได้ ศึกษา แล้ว ด้วย

ถ. เมื่อ กี้ ที่ คุณ ผู้ ฟัง ถาม ว่า  บัญญัติ ก็ เป็น ของ จริง ใช่ ไหม  ถ้า จะ 

พูด ว่า  ของ จริง ที่ ท่าน แยก ไว้ ว่า เป็น ปรมั ตถ สัจจะ   และ สมมติ 

สัจจะ  บัญญัติ จะ เป็น สมมติ สัจจะ ได้ ไหม

สุ. ได้  แต่ บัญญัติ ไม่ใช่ ปรมัตถ์  อย่าง ชื่อ องุ่น  ชื่อ องุ่น ไม่มี รส 

อะไร ทั้ง นั้น  แต่ รส เป็น สภาพ ธรรม ที่ มี จริง   และ บัญญัติ รส นั้น 

ว่า เป็น องุ่น

โลภ มูล จิต ทิฏฐิ คต วิปป ยุต ต์ นั้น  นอกจาก จะ พอใจ ใน รูป  เสียง  

กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  และ พอใจ บัญญัติ ใน ชีวิต ประจำ วัน แล้ว   ก็ 

ยัง พอใจ ใน มิจฉา สมาธิ ได้  เช่น  ผู้ ที่ พอใจ ใน การ บริหาร ร่างกาย  รู้ 

ว่าถ้า ฝึก แบบ โยคะ โดย ให้ จิต ตั้ง มั่น   จดจ้อง ที่ ลม หายใจ   จะ ทำให้ 

รา่งกาย แขง็ แรง  ใน ขณะ นัน้ เปน็การ ทำ สมาธ ิประเภท หนึง่   ซึง่ เมือ่ 

ไม่ใช่ กุศล จิต ก็ จะ ต้อง เป็น โลภ มูลจิต   ซึ่ง เป็น มิจฉา สมาธิ  แต่ ผู้ นั้น 

ไม่ ได้ เห็น ผิด ว่า นี้ เป็น หนทาง ที่ จะ ทำให้ รู้ แจ้ง อริย สัจ จ ธรรม  ขณะ 

นั้น เป็น แต่ เพียง ความ พอใจ ที่ จะ ทำ สมาธิ  และ รู้ ว่า ใน ขณะ นั้น มี 

ความ ตอ้งการ สมาธ ิเพือ่ ประโยชน ์แก ่สขุภาพ รา่งกาย  ไมใ่ช ่เหน็ ผดิ 
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โดย ยึดถือ ว่า ต้อง ทำ อย่าง นี้ เสีย ก่อน  แล้ว ภาย หลัง จึง มา พิจารณา 

นามธรรม และ รปู ธรรม  จะ ได ้เรว็ ขึน้  ซึง่ ถา้ เขา้ใจ อยา่ง นัน้ ก ็ไม ่เขา้ใจ 

ลักษณะ ของ สัมมา สติ  ไม่รู้ ว่า สัมมา สติ เป็น อนัตตา  เพราะ ไม่ใช่ ว่า 

ให้ ไป ทำ มิจฉา สมาธิ ก่อน  แล้ว จะ ได้ มา เกื้อกูล ให้ ปัญญา สามารถ ที่ 

จะ รู ้ลกัษณะ ของ นามธรรม และ รปู ธรรม ได ้ แต ่การ ที ่สต ิจะ เปน็ สมัมา 

สติ เป็น มัค ค์ ๑  ใน มัค ค์ มี องค์  ๘  ได้ ก็ ต่อ เมื่อ มี สัมมา ทิฏฐิ    ความ 

เข้าใจ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ที่ กำลัง ปรากฏ   ซึ่ง เป็น อารมณ์ ที่ สติ 

จะ ต้อง ระลึก โดย ถูก ต้อง และ ละเอียด ขึ้น   เป็น สังขาร ขันธ์ ปรุง แต่ง 

ให้ สติ เกิด   ระลึก ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ที่ กำลัง ปรากฏ ได้ ถูก ต้อง  

เช่น  ทาง ตา ที่ กำลัง เห็น   ก็ จะ รู้ ได้ ว่า ขณะ ใด เป็น บัญญัติ   และ ขณะ 

ใด เป็น ปรมัตถ์  ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง กาย  ทาง ใจ  ก็ 

เช่น เดียวกัน

ฉะนั้น  ไม่ ว่า จะ ดู โทรทัศน์ หรือ ดู กีฬา อะไร ก็ตาม แต่  จะ อ่าน 

หนังสือ  จะ ดู ภาพ เขียน  ก็ จะ รู้ ได้ ว่า ขณะ ใด เป็น บัญญัติ   และ ขณะ 

ใด เป็น ปรมัตถ์  เพราะ มิ ฉะนั้น แล้ว   อาจ จะ คิด ว่า เรื่อง ใน โทรทัศน์ 

เป็น บัญญัติ  แต่ ขณะ ที่ ไม่ใช่ เรื่อง ใน โทรทัศน์ นั้น ไม่ใช่ บัญญัติ  แต่ 

ความ จรงิ แลว้ ทัง้ เรือ่ง ใน โทรทศัน ์และ ไมใ่ช ่ใน โทรทศัน ์ก ็เปน็ บญัญตั ิ 

ทั้ง นั้น  แม้แต่ ชื่อ ของ ทุก ท่าน ก็ เป็น นาม บัญญัติ  เป็น คำ ที่ ตั้ง ขึ้น 

เพื่อ ให้ รู้ ว่าหมายความ ถึง จิต  เจตสิก  รูป ใด ที่ เกิด รวม กัน  ที่ สมมติ 

ขึ้น เป็น บุคคล นั้น บุคคล นี้

มิจฉา สมาธิ ที่ เป็น โลภ มูล จิต ทิฏฐิ คต วิปป ยุต ต์ ต่าง กับ โลภ มูล จิต 
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ทิฏฐิ คต สัมปยุต ต์   ซึ่ง เข้าใจ ว่า มิจฉา สมาธิ นั้น เป็น ทาง ที่ จะ ทำให้ รู้ 

แจ้ง อริย สัจ จ ธรรม    มิจฉา สมาธิ มี ทั่วไป ใน ทุก ประเทศ  เพราะ การ 

ทำ สมาธิ ขณะ ใด ก็ตาม ที่ ไม่ใช่ กุศล ญาณ สัมปยุต ต์  คือ  ไม่ ประกอบ 

ดว้ย ปญัญา  ขณะ นัน้ ก ็ตอ้ง เปน็ มจิฉา สมาธ ิ   ถา้ ใคร เขา้ใจ วา่ มจิฉา 

สมาธิ เป็น หนทาง ที่ จะ ทำให้ สติ ระลึก ลักษณะ ของ นามธรรม และ 

รูป ธรรม ได้ เร็ว ขึ้น ก็ เข้าใจ ผิด  เพราะ สัมมา สติ จะ ระลึก ลักษณะ 

ของ สภาพ ธรรม ที ่กำลงั ปรากฏ ได ้ถกู ตอ้ง   ก ็เมือ่ เขา้ใจ ลกัษณะ 

ที่ ต่าง กัน ของ นามธรรม และ รูป ธรรม ที่ กำลัง ปรากฏ เสีย ก่อน  

แต่ ไม่ใช่ โดย อาศัย การ ทำ มิจฉา สมาธิ เสีย ก่อน

ถ. ใน ลักขณา ทิ จตุ กกะ บอก ว่า สมาธิ เป็น เหตุ ใกล้ ของ วิปัสสนา

สุ. หมาย ถึง สมาธิ อะไร

ถ. ก็ คงจะ เป็น สัมมา สมาธิ  จึง จะ เป็น เหตุ ใกล้

สุ. ต้อง เป็น สัมมา สมาธิ ที่ เกิด ร่วม กับ สัมมา สติ  สัมมา ทิฏฐิ   

สัมมา สังกัปปะ  และ สัมมา วายามะ

บัญญัติ อารมณ์  เป็น อารมณ์ ของ จิต ใน ชีวิต ประจำ วัน  ใน ขณะ 

ที่ จิต ไม่ มี ปรมั ตถ ธรรม เป็น อารมณ์  เพราะ ฉะนั้น  ลอง คิด ดู ว่า 

 วัน หนึ่งๆ  จะ มี บัญญัติ เป็น อารมณ์ มาก ไหม  ทาง ตา ที่ กำลัง เห็น 

ก็ มี เรื่อง ของ สิ่ง ที่ ปรากฏ ทาง ตา  ทาง หู ที่ ได้ยิน ก็ มี เรื่อง ของ เสียง 

ที่ ได้ยิน  ทาง จมูก ที่ ได้ กลิ่น ก็ มี เรื่อง ของ กลิ่น  ทาง ลิ้น ที่ ลิ้ม รส ก็ มี  
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เรื่อง ของ รส  ทาง กายที่ กระทบ สัมผัส ก็ มี เรื่อง ของ โผฏฐัพ พา รมณ์  

ใน วัน หนึ่งๆ  จิต ที่ เกิด ขึ้น ทาง ใจ นั้น รู้ สี  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพ พา 

รมณ์  และ คดิ นกึ เรือ่ง ราว ตา่งๆ  ของ อารมณ์ เหลา่ นัน้  จะ ม ีอารมณ์ 

อืน่ อกี ไหม   ใน วนั หนึง่ๆ  นอก จาก ปรม ัตถ อารมณ ์กบั บญัญตั ิอารมณ ์   

ใน วัน หนึ่งๆ  ทั้ง ชาติ นี้  ชาติ ก่อน  ชาติ หน้า  ทุก ภูมิ  ทุก โลก จะ มี 

อารมณ์ อื่น นอก จาก ปรมั ตถ อารมณ์ กับ บัญญัติ อารมณ์ ได้ ไหม  ไม่ 

ได้  เพราะ ว่า อารมณ์ มี  ๖  เท่านั้น  และ ใน อารมณ์  ๖  นี้  นอก 

จาก ปรมั ตถ ธรรม แล้ว ก็ เป็น บัญญัติ  ฉะนั้น  จึง ไม่มี อารมณ์ อื่น อีก

พระ ผู้ มี พระ ภาค อร หัน ต สัมมา สัม พุทธ เจ้า ทรง มี บัญญัติ เป็น 

อารมณ์ หรือ เปล่า

ชีวิต ประจำ วัน ของ ทุก สัตว์ บุคคล นั้น  เมื่อ จักขุ ทวาร วิถี จิต ดับ 

หมด แลว้  ภวงัคจติ เกดิ คัน่แลว้   มโน ทวาร วถิ ีจติ ก ็ม ีปรม ัตถ อารมณ ์

เดยีว กบั ทาง จกัข ุทวาร วถิ ีจติ ที ่เพิง่ ดบั ไป วาระ  ๑  และ เมือ่ ภวงัคจติ 

เกิด คั่น แล้ว  มโน ทวาร วิถี จิต ที่ เกิด ต่อ ก็ นึกถึง รูป ร่าง สัน ฐาน ของ 

 สิ่ง ที่ ปรากฏ  เพราะ สิ่ง ที่ ปรากฏ ทาง ตา เป็น รูป ประเภท หนึ่ง ซึ่ง เกิด 

กับ ธาตุ ดิน  น้ำ  ไฟ  ลม  เอา สี ออก จาก ธาตุ ดิน  น้ำ  ไฟ  ลม  ได้ 

ไหม  ไม่ ได้ เลย   เพราะ ที่ ใด ก็ตาม ที่ มี มหาภูต รูป  ๔  ที่ นั้น ต้อง มี 

รูป สี  (วัณณะ)  กลิ่น  รส  โอชา  รวม อยู่ ด้วย  แยก กัน ไม่ ได้ เลย   

เมื่อ เอา สี ออก ไป จาก มหาภูต รูป ไม่ ได้  สี จึง ปรากฏ ให้ เห็น ทาง ตา  

และ สัญญา จำ หมาย เป็น รูป ร่าง สัณฐาน ให้ รู้ บัญญัติ ว่า   สิ่ง ที่ ปรากฏ 

ให้ เห็น นั้น เป็น อะไร  ถ้า ไม่มี สี เลย  เอา สี ออก จาก มหาภูต รูป หมด  
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จะ เห็น เป็น คน  สัตว์  วัตถุ  สิ่งของ ต่างๆ  ได้ ไหม  แม้ จิต ก็ เกิด ขึ้น 

รู้ อารมณ์ ทาง ตา ไม่ ได้ เลย  เพราะ ไม่มี สิ่ง ที่ กระทบ จักขุ ปสาท

ฉะนั้น  พระ อร หัน ต สัมมา สัม พุทธ เจ้า ทรง มี บัญญัติ เป็น อารมณ์ 

หรือ เปล่า  ต้อง มี    การ ฟัง พระ ธรรม นั้น ต้อง พิจารณา เหตุผล ของ 

สภาพ ธรรม ประกอบ กัน ด้วย    อารมณ์ มี  ๒  อย่าง  คือ  ปรมั ตถ 

ธรรม และ บัญญัติ  ขณะ ใด ที่ ไม่ มี ปรมั ตถ ธรรม เป็น อารมณ์  ขณะ 

นั้น ต้อง มี บัญญัติ เป็น อารมณ์    ที่ กล่าว ย้ำ บ่อยๆ  ก็ เพื่อ เกื้อกูล 

ให้ สติ ระลึก ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ที่ กำลัง ปรากฏ ให้ ถูก ต้อง ว่า   

ใน ขณะ ที่ มี สิ่ง ที่ กำลัง ปรากฏ ทาง ตา เป็น สีสัน วัณณะ ต่างๆ  นั้น   

เมื่อ สี แยก จาก มหาภูต รูป ไม่ ได้  สี ที่ เกิด กับ มหาภูต รูป จึง ปรากฏ 

ให้ เห็น เป็น บัญญัติ ต่างๆ  ขึ้น    เมื่อ สติ ปัฏ ฐาน เกิด ก็ แยก ระลึก 

พิจารณา สังเกต รู้ ได้ ถูก ต้อง ว่า   สิ่ง ที่ กำลัง ปรากฏ เป็น สีสัน ต่างๆ  

นั้น เป็น สภาพ ธรรม ชนิด หนึ่ง ที่ ปรากฏ ทาง ตา   และ ขณะ ที่ รู้ ว่า  

สิ่ง ที่ ปรากฏ ทาง ตา นั้น เป็น อะไร   ก็ เป็น วิถี จิต ที่ รู้ ทาง มโน ทวาร

เมื่อ ได้ ศึกษา เข้าใจ แล้ว ก็ จะ เห็น ได้ ว่า  ใน ชีวิต ประจำ วัน ของ 

ทุก สัตว์ บุคคล นั้น  บาง ขณะ จิต มี ปรมั ตถ ธรรม เป็น อารมณ์   และ 

บาง ขณะ ก ็ม ีบญัญตั ิเปน็ อารมณ ์สบื ตอ่ กนั  เชน่  ทาง ตา ก ็ไม ่ได ้ม ีแต ่

จกัข ุทวาร วถิ ีจติ ซึง่ ม ีแต ่ส ีเปน็ อารมณ ์เทา่นัน้    เมือ่ จกัข ุทวาร วถิ ีจติ 

ดับ หมด แล้ว  ภวังคจิต เกิด คั่น แล้ว  มโน ทวาร วิถี จิต ก็ เกิด ขึ้น รับ รู้ สี 

ต่อ จาก จักขุ ทวาร วิถี    เมื่อ มโน ทวาร วิถี จิต วาระ แรก ดับ หมด แล้ว  

ภวงัคจติ เกดิ คัน่ แลว้  มโน ทวาร วถิ ีจติ วาระ ตอ่ ไป ก ็เกดิ ขึน้   ม ีบญัญตั ิ
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เป็น อารมณ์   มิ ฉะนั้น แล้ว จะ มี ชีวิต อยู่ ได้ อย่างไร  ถ้า ไม่รู้ บัญญัติ 
ว่า เป็น โต๊ะ  เป็น เก้าอี้  เป็น อาหาร  เป็น ถ้วย  เป็น จาน  เป็น ช้อน  
ฯลฯ  ก็ จะ มี ชีวิต อยู่ ไม่ ได้ เลย    สัตว์ ดิรัจฉาน มี บัญญัติ เป็น อารมณ์ 
ไหม  ต้อง มี เหมือน กัน  ถ้า ไม่มี บัญญัติ เป็น อารมณ์  แม้แต่ สัตว์ 
ดิรัจฉาน ก็ ย่อม มี ชีวิต อยู่ ไม่ ได้  เพราะ ไม่รู้ ว่า อะไร เป็น อาหาร  อะไร 
ไม่ใช่ อาหาร

ผู้ ที่ มี บัญญัติ เป็น อารมณ์  เช่น  พระ อร หัน ต สัมมา สัม พุทธ เจ้า  
พระ อรหันต์ ทั้ง หลาย  พระ อนาคามี บุคคล  พระ สก ทา คามี บุคคล  
พระ โสดาบัน บุคคล  และ ปุถุชน  ต่าง กัน อย่างไร หรือ ไม่ ต่าง กัน เลย  
ผู้ ท่ี เป็น พระ อริย เจ้า กับ ผู้ ท่ี เป็น ปุถุชน ต่าง กัน ท่ี ปัญญา    ปุถุชน 
ที่ ไม่รู้ เรื่อง ปรมั ตถ ธรรม เลย ก็ ยึดถือ ว่า บัญญัติ เป็น สิ่ง ที่ จริง  แต่ 
ผู้ ที่ รู้ แจ้ง อริย สัจ จ ธรรม แล้ว รู้ ว่า ธรรม ทั้ง หลาย เป็น อนัตตา   
สภาพ ธรรม ที่ เกิด ขึ้น ปรากฏ ทาง ตา  ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  
ทาง กาย  ทาง ใจ ไม่ เที่ยง  และ บัญญัติ ไม่ ใช่ ปรมั ตถ ธรรม  ที่ ชื่อ 
ว่า บัญญัติ นั้น เพราะ ให้ รู้ ได้ ด้วย ประ กา รนั้นๆ  ฉะนั้น   บัญญัติ จึง 
เปน็ อารมณ ์ของ จติ และ เจตสกิ ขณะ รู ้ความ หมาย  หรอื อรรถ ของ สิง่ 
ที่ ปรากฏ  ถ้า ไม่มี จิต  เจตสิก  มี บัญญัติ ได้ ไหม  สภาพ ธรรม เป็น 
สิ่ง ที่ พิจารณา ได้ ตาม เหตุผล    ถ้า ไม่มี จิต  เจตสิก  จะ มี บัญญัติ  
ไม่ ได้   ถ้า มี แต่ รูป ธรรม เท่านั้น ไม่มี นามธรรม เลย  ไม่มี จิต  เจตสิก 
เลย  จะ ม ีบญัญตั ิไหม  ไมม่ ี เพราะ วา่ รปู ไมใ่ช ่สภาพ ที ่รู ้อารมณ ์ จติ 
และ เจตสิก เป็น สภาพ ที่ รู้ อารมณ์   ถ้า จิต และ เจตสิก ไม่ เกิด   ก็ ไม่มี 
การ รู้ บัญญัติ  การ มี บัญญัติ เป็น อารมณ์ ของ ผู้ ที่ เป็น พระ อริยบุคคล   
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กับ ผู้ ที่ ไม่ใช่ พระ อริยบุคคล นั้น  ต่าง กัน ที่ ผู้ ที่ ไม่ใช่ พระ อริยบุคคล 
ยดึถอื บญัญตั ิวา่ เปน็ สิง่ ที ่ม ีจรงิ  แต ่ผู ้ที ่เปน็ อรยิบคุคล รู ้วา่ จติ ขณะ ใด 
มี ปรมั ตถ ธรรม เป็น อารมณ์   และ จิต ขณะ ใด มี บัญญัติ เป็น อารมณ์

ขณะ ใด ที่ จิต รู้ บัญญัติ  คือ  กำลัง มี บัญญัติ เป็น อารมณ์  ขณะ นั้น 
เป็น มิจฉา ทิฏฐิ หรือ เปล่า  แล้ว แต่ ประเภท ของ จิต ที่ กำลัง มี บัญญัติ 
เปน็ อารมณ ์  พระ อรยิบคุคล ทัง้ หลาย ม ีบญัญตั ิเปน็ อารมณ ์ แต ่พระ 
อริยบุคคล ทั้ง หลาย ไม่มี มิจฉา ทิฏฐิ  เพราะ พระ อริยบุคคล ทั้ง หลาย 
ดบั ทฏิฐ ิเจตสกิ เปน็ สมจุ เฉท  ถา้ ไม ่พจิารณา โดย ละเอยีด ก ็จะ ไมรู่ ้วา่ 
โลภ มูล จิต ทิฏฐิ คต สัมปยุต ต์ กับ โลภ มูล จิต ทิฏฐิ คต วิปป ยุต ต์ ต่าง กัน 
อยา่งไร  โลภ มลู จติ ทฏิฐ ิคต วปิป ยตุ ตย์นิด ีพอใจ ใน อารมณ ์ทกุ อยา่ง  
พอใจ สิ่ง ที่ ปรากฏ ทาง ตา  พอใจ เสียง ที่ ปรากฏ ทาง หู  และ บัญญัติ 
ของ เสียง ที่ ได้ยิน ทาง หู ด้วย  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง กาย  ทาง ใจ  
โดย นยั เดยีวกนั เปน็ ชวีติ ปกต ิประจำ วนั  ขณะ ใด ที ่ไมม่ ีความ คดิ เหน็ 
ผิด ใน เรื่อง สภาพ ธรรม  ขณะ นั้น ไม่ใช่ โลภ มูล จิต ทิฏฐิ คต สัมปยุต ต์  

พระ โสดาบัน บุคคล และ พระ สก ทา คามี บุคคล   มี โลภ มูล จิต ทิฏฐิ 
คต วปิป ยตุ ต ์  ซึง่ เปน็ ไป ใน อารมณ ์ทัง้  ๖    พระ อนาคาม ีบคุคล ม ีโลภ 
มลู จติ ทฏิฐ ิคต วปิป ยตุ ต ์ใน ธมั มา รมณ ์ เพราะ ดบั ความ ยนิด ีพอใจ ใน 
รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพ พา รมณ์  ซึ่ง เป็น กาม อารมณ์ เป็น 
สมุจ เฉท    ส่วน พระ อรหันต์ นั้น  แม้ว่า มี อารมณ์  ๖  แต่ ก็ ไม่มี ทั้ง 
กุศล ธรรม และ อกุศล ธร รม ใดๆ  ทั้ง สิ้น  เพราะ พระ อรหันต์ ดับ กิเลส 
และ อกุศล ธรรม ทั้งหมด เป็น สมุท เฉท    ผู้ ที่ ไม่ใช่ พระ อรหันต์ นั้น  
ถึง แม้ จะ รู้ ลักษณะ ของ อารมณ์ ตาม ความ เป็น จริง ว่า  ขณะ ใด เป็น  
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ปรม ัตถ ธรรม  ขณะ ใด เปน็ บญัญตั ิ แม ้กระนัน้  เมือ่ ยงั ไม ่ได ้ดบั กเิลส 

หมด   จึง ยัง มี ปัจจัย ที่ จะ ให้ เป็นสุข  เป็น ทุกข์  ยินดี  ยินร้าย ไป ตาม 

ปรมั ตถ อารมณ์ และ บัญญัติ อารมณ์ ตาม ขั้น ของ บุคคล นั้นๆ

ฉะนั้น  จึง ต้อง พิจารณา โดย ละเอียด ว่า  ขณะ ใด เป็น มิจฉา ทิฏฐิ  

ขณะ ที่ ยึด มั่น ใน บัญญัติ ต่างๆ  ด้วย ความ เห็น ผิด ว่า  สิ่ง ที่ ไม่ ใช่ 

ปรมั ตถ ธรรม นั้น มี จริง  ใน ขณะ นั้น เป็น สักกาย ทิฏฐิ  เมื่อ บัญญัติ 

ไม่ ใช่ ปรมั ตถ ธรรม  แต่ เห็น ผิด   ยึดถือ บัญญัติ ว่า เป็น สิ่ง ที่ เป็น ตัว 

ตน จริงๆ  เป็น สัตว์ บุคคล  เป็น วัตถุ สิ่ง ต่างๆ  จริงๆ  จึง เป็น ความ 

เห็น ผิด  เป็น สักกาย ทิฏฐิ  เมื่อ สักกาย ทิฏฐิ ยัง ไม่ ดับ เป็น สมุจ เฉท  

ก็ ย่อม จะ เป็น ปัจจัย ให้ เกิด ความ เห็น ผิด ประการ ต่างๆ  เพิ่ม ขึ้น 

อีก  เช่น  เห็น ว่า กรรม ไม่มี  ผล ของ กรรม ไม่มี  เห็น ว่า มี พระเจ้า  

ผู้ ยิ่ง ใหญ่ ผู้ทรง สร้าง โลก และ สัตว์ บุคคล ทั้ง หลาย ทั้ง ปวง    เมื่อ ไม่รู้ 

ปัจจัย ที่ ทำให้ สังขาร ธรรม ทั้ง หลาย เกิด ขึ้น  ก็ ทำให้ เกิด ความ เห็น 

ผิด ต่างๆ  แต่ ใน ขณะ ใด ก็ตาม ที่ จิต มี บัญญัติ เป็น อารมณ์  ขณะ นั้น 

ไม่ใช่ มี มิจฉา ทิฏฐิ ทุก ครั้ง  เพราะ มิจฉา ทิฏฐิ ต้อง เป็น ขณะ ที่ ยึด มั่น 

ใน ความ เห็น ผิด ต่างๆ  

บญัญตั ิเปน็ อารมณ์ ของ อกศุล จติ ได ้ไหม  ได ้ เปน็ อยู ่เปน็ ประจำ  

โลภ มูลจิต เกิด พอใจ ใน บัญญัติ  โทส มูลจิต เกิด ไม่ พอใจ ใน บัญญัติ  

เช่น  ไม่ พอใจ คน นั้น  ไม่ พอใจ คน นี้  ใน ขณะ นั้น มี อะไร เป็น อารมณ์  

มี บัญญัติ เป็น อารมณ์  ฉะนั้น  บัญญัติ จึง เป็น อารมณ์ ของ อกุศล จิต 

ได้ ทุก ประเภท  ไม่ ว่า จะ เป็น อกุศล ประเภท ใด ก็ตาม
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บัญญัติ เป็น อารมณ์ ของ กุศล จิต ได้ ไหม  ได้  เพราะ ชีวิต ตาม 

ความ เป็น จริง เป็น อย่างไร  ก็ ต้อง เป็น อย่าง นั้น  เปลี่ยนแปลง 

ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม แต่ละ อย่าง ไม่ ได้ เลย  ใน ขณะ ที่ ให้ ทาน  

ถ้า ไม่รู้ ว่า สิ่ง ที่ จะ ให้ นั้น เป็น อะไร  กุศล จิต ก็ เกิด ไม่ ได้  ใน ขณะ ที่ 

วิรัติ ทุจริต รักษา ศีล  ถ้า ไม่รู้ ว่า สิ่ง ที่ ปรากฏ นั้น เป็น อะไร   ก็ จะ มี การ 

วิรัติ ทุจริต ไม่ ได้    ใน ขณะ ที่ อบรม เจริญ ความ สงบ ของ จิต ซึ่ง เป็น 

สมถ ภาวนา  ม ีบญัญตั ิเปน็ อารมณ ์ได ้ไหม  บาง ทา่น อาจ จะ คดิ วา่ ยงั 

ไม่ ได้ ศึกษา เรื่อง ของ สมถ ภาวนา หรือ อารมณ์ ของ สมถ ภาวนา โดย 

ละเอียด   จึง ตอบ ไม่ ได้   แต่ ถ้า ไม่ ลืม ความ จริง ที่ ว่า  ขณะ ใด ที่ ไม่ มี 

ปรม ัตถ ธรรม เปน็ อารมณ ์ ขณะ นัน้ ม ีบญัญตั ิเปน็ อารมณ ์ ก็ พอที ่จะ 

รู ้ได ้วา่ แม ้สมถ ภาวนา ก ็ม ีบญัญตั ิเปน็ อารมณ ์ได ้ดว้ย   นอกจาก สต ิ

ปัฏ ฐาน และ ปัญจ ทวาร วิถี จิต แล้ว  จิต ขณะ อื่น ย่อม มี บัญญัติ 

เป็น อารมณ์ ได้  การ ที่ จะ รู้ ว่า สภาพ ธรรม ใด เป็น ปรมั ตถ ธรรม นั้น 

ต้อง อาศัย การ อบรม เจริญ สติ ปัฏ ฐาน เท่านั้นจึง จะ รู้ ได้  ถ้า ขณะ 

ใด สติ ปัฏ ฐาน ไม่ เกิด  ขณะ นั้น ก็ ไม่มี การ พิจารณา ศึกษา สังเกต รู้ 

ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ที่ เป็น ปรมั ตถ ธรรม  ฉะนั้น  ชีวิต ปกติ 

ประจำ วัน จึง มี ปรมั ตถ ธรรม เป็น อารมณ์ บ้าง  มี บัญญัติ เป็น อารมณ์ 

บ้าง  

การ อบรม เจรญิ สต ิปฏั ฐานเปน็ เรือ่ง ละเอยีด มาก  เพราะ เปน็การ 

อบรม เจริญ ปัญญา รู้ สภาพ ธรรม ที่ ปรากฏ ตาม ความ เป็น จริง
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ถ. สติ ปัฏ ฐาน ไม่มี บัญญัติ เป็น อารมณ์  ถูก หรือ ผิด

ส. ถูก

ถ. เจรญิ สต ิปฏั ฐาน โดย พยายาม ไม ่ให ้จติ เกดิ ขึน้ รู ้บญัญตั ิอารมณ ์ 

ถูกหรือ ผิด

สุ. ผิด  เพราะ ว่า ไม่ใช่ ชีวิต ตาม ความ เป็น จริง  ใคร จะ ยับยั้ง ไม่ 

ให้ จิต เกิด ขึ้น รู้ บัญญัติ อารมณ์ ได้  แต่ ปัญญา จะ อบรม เจริญ 

ขึ้น จน สามารถ รู้ ได้ ว่า  ขณะ ที่ มี บัญญัติ เป็น อารมณ์ นั้น  คือ 

จิต ซึ่ง เป็น นามธรรม กำลัง รู้ บัญญัติ  มิ ฉะนั้น จะ มี บัญญัติ เป็น 

อารมณ์ ใน ขณะ นั้น ไม่ ได้  ด้วย เหตุ นี้ ผู้ ที่ อบรม เจริญ สติ ปัฏ ฐาน 

 จงึ ไมใ่ช่ พยายาม ที ่จะ ไม่ คดิ อะไร เลย  หรอื พยายาม ที ่จะ ไมรู่้ วา่ 

สิ่ง ที่ ปรากฏ ทาง ตา ที่ เคย เห็น   ที่ เคย รู้ ตาม ปกติ นั้น เป็น 

อะไร  ถ้า พยายาม ทำ อย่าง น้ัน ก็ จะ ไม่ สามารถ รู้ ลักษณะ ของ  

นาม ธร รม จริงๆ  ว่า  ขณะ ที่ กำลัง มี บัญญัติ เป็น อารมณ์ นั้น ก็ 

เปน็ นามธรรม  คอื  จติ และ เจตสกิ เกดิ ขึน้ ม ีบญัญตั ิเปน็ อารมณ ์

ใน ขณะ นั้น    สติ ปัฏ ฐาน ระลึก  ศึกษา พิจารณา  สังเกต ว่า 

ขณะ ใด ท่ี คิด นึกขณะ น้ัน เป็น นามธรรม   ซ่ึง เป็น สภาพ รู้  เป็น 

ธาตุ รู้  เป็น อาการ รู้  ไม่ใช่ ตัว ตน  สัตว์ บุคคล  และ รู้ สภาพ ที่ 

เปน็ อนตัตา ของ ธรรม ทัง้ หลาย วา่ ยบัยัง้ จติ ไม ่ให ้เกดิ ขึน้   นกึคดิ 

เรือ่ง ราว ตา่งๆ  ไม ่ได ้ ฉะนัน้   ปญัญา จงึ จะ ตอ้ง รู ้ทัว่ ใน ลกัษณะ 

ของ นามธรรม ต่างๆ  ที่ มี อารมณ์ ต่างๆ  ทั้ง ทาง ตา  ทาง หู  

ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง กาย  ทาง ใจ  จึง จะ หมด ความ สงสัย 
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ใน ลักษณะ ของ นามธรรม ได้  แต่ ถ้า ไป กั้น ไว้ ไม่ ให้ รู้ บัญญัติ   

ไม่ ให้ คิด นึก ก็ ไม่ใช่ การ อบรม เจริญ ปัญญา  เพราะ ไม่มี ใคร จะ 

หา้ม การ เกดิ ขึน้ เปน็ ไป ของ สภาพ ธรรม ทัง้ หลาย ใน ชวีติ ประจำ 

วัน ตาม ความ เป็น จริง ได้  แต่ เพราะ ความ ไม่รู้   จึง ทำให้ เข้าใจ 

ว่า จะ พยายาม ไม่ ให้ จิต คิด นึก   หรือ จะ พยายาม ไม่ ให้ รู้ บัญญัต ิ

ของ สิ่ง ที่ ปรากฏ

เพราะ ฉะนัน้ จงึ พจิารณา จาก หนทาง ปฏบิตั ิได ้วา่  หนทาง ปฏบิตั ิ

ใด ไม่ใช่ การ อบรม เจริญ ปัญญา ที่ ศึกษา  สังเกต รู้ ลักษณะ ของ 

นามธรรม และ รูป ธรรม  แต่ พยายาม ทำให้ ผิด ปกติ จาก ชีวิต ประจำ 

วัน ตาม ความ เป็น จริง  หนทาง นั้น ก็ เป็น มิจฉา มัค ค์  คือ  เป็น 

มิจฉา ทิฏฐิ  มิจฉา สังกัปปะ  มิจฉา วาจา  มิจฉา กัม มัน ตะ  มิจฉา 

อาชีวะ  มิจฉา วายามะ  มิจฉา สติ  มิจฉา สมาธิ  ไม่ใช่   สัมมา มัค ค์ 

ซึ่ง เป็นการ อบรม เจริญ สติ ปัฏ ฐาน  อบรม เจริญ วิปัสสนา

การ ไม่รู้ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ที่ ปราก ฎ   และ ไม่รู้ เหตุ และ 
ผล ของ สภาพ ธร รม นั้นๆ  ตาม ความ เป็น จริง  ทำให้ เข้าใจ ผิด ยึด 
มั่น  เห็น ผิด  และ พอใจ แสวงหา หนทาง ปฏิบัติ ที่ ผิด ด้วย ความ ไม่รู้    
แม้ ใน ขณะ ที่ เห็น สี ต่างๆ  สิ่ง ต่างๆ  ใน สัง ยุต ตนิ กาย  มหา วาร วรรค 
มัค คสัง ยุต ต์  พราหมณ สูตร  ข้อ  ๑๒  มี ข้อความ โดย ย่อ ว่า   
สา วัต ถีนิ ทาน  (คือ  เรื่อง นี้ เกิด ที่ พระนคร สา วัต ถี)

ครัง้ นัน้ เวลา เชา้  ทา่น พระ อานนท ์นุง่ แลว้ถอื บาตร และ จวีรเขา้ไป 
บิณฑบาต ยัง กรุง สา วัต ถี  ได้ เห็น ชาณุส โสณี พราหมณ์ ออก จาก  
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กรุง สา วัต ถี ด้วย รถ เทียม ด้วย ม้า ขาว ล้วน  ได้ยิน ว่าม้า ที่ เทียม เป็น 
ม้า ขาว  เครื่อง ประดับ ขาว  ตัว รถ ขาว  ประทุน รถ ขาว  เชือก ขาว  
ด้าม ประตัก ขาว  ร่ม ขาว  ผ้า โพก ขาว  ผ้า นุ่ง ขาว  รองเท้า ขาว   
พดั วาล วชิน ีที ่ดา้ม พดั ก ็ขาว  ชน เหน็ ทา่น ผู ้นี ้แลว้ พดู อยา่ง นี ้วา่  ทา่น 
ผู้ เจริญ ทั้ง หลาย  ยาน ประเสริฐ หนอ  รูป ของ ยาน ประเสริฐ หนอ

(เพียง เห็น สี ขาว ก็ เข้าใจ ผิด ได้ เมื่อ ไม่รู้ สภาพ ธรรม  ไม่รู้ หนทาง 
ที่ จะ ประจักษ์ แจ้ง ใน สภาพ ที่ ไม่ใช่ ตัว ตน   ก็ แสวงหา หนทาง อื่น แล้ว 
ก็ เข้าใจ ผิด ว่ายาน ที่ มี สี ขาว เป็น ยาน ที่ ประเสริฐ)

ครั้ง นั้น  ท่าน พระ อานนท์ เที่ยว บิณฑบาต ใน กรุง สา วัต ถี แล้ว  
เวลา ปัจฉา ภัต ร  กลับ จาก บิณฑบาต  เข้าไป เฝ้า พระ ผู้ มี พระ ภาค 
ถึงที่ ประทับ  ถวาย บังคม พระ ผู้ มี พระ ภาค   แล้ว นั่ง  ณ  ที่ ควร ส่วน 
ข้าง หนึ่ง  ครั้น แล้ว ได้ กราบทูล เล่า เรื่อง ที่ เห็น ชาณุส โสณี พราหมณ์ 
ให้ พระ ผู้ มี พระ ภาค ฟัง  พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง แสดง อริ ยมัคค์ มี องค์  
๘  ว่า   เป็น สภาพ ธรรม ที่ ดับ กิเลส  ไม่ใช่ รถ ขาว และ ทุก อย่าง ขาว  
แล้ว ได้ ตรัส คาถา ประพันธ์ ต่อ ไป อีก ว่า

อริ ยมัคค ญาณ นั้น มี ธรรม  คือ  ศรัทธา กับ ปัญญา เป็น แอก  
มี ศรัทธา เป็น ทูบ  มี หิริ เป็น งอน  มี ใจ เป็น เชือก ชัก  มี สติ เป็น สารถี 
ผู้ ควบคุม  รถ นี้ มี ศีล เป็น เครื่อง ประดับ  มี ฌาน เป็น เพลา  มี ความ 
เพียร เป็น ล้อ  มี อุเบกขา เป็น สมาธิ เป็น ทูบ  มี ความ ไม่ อยาก ได้ 
เป็น ประทนุ  กลุบตุร ใด ม ีความ ไม ่พยาบาท  ความ ไม ่เบยีดเบยีน 
และ วิเวก เป็น อาวุธ  มี ความ อดทน เป็น เกราะ หนัง  กุลบุตร นั้น 
ย่อม เป็น ไป เพื่อ ความ เกษม จาก โยคะ  พรหม ยาน อัน ยอด เยี่ยม นี้ 
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เกิด แล้ว ใน ตน ของ บุคคล เหล่า ใด  บุคคล เหล่า นั้น เป็น นัก ปราชญ์  
ย่อม ออก ไป จาก โลก โดย ความ แน่ใจ ว่า มี ชัยชนะ โดย แท้

(แสดง ให้ เห็น ว่า  รถ สี ขาว และ เครื่อง ประดับ ขาว หมด ไม่ใช่  
อริย ยาน)

ใน อรรถ กถา พราหมณ สตูร  ม ีขอ้ความ วา่  ชาณสุ โสณ ีพราหมณ ์
ย่อม กระทำ ประ ทักษิณ นคร  ๖  เดือน ครั้ง หนึ่ง  โดย มี คน ประกาศ 
ไปล่ วง หน้า ว่า  แต่ นี้ ไปพราหมณ์ นั้น จะ กระทำ ประ ทักษิณ นคร โดย 
วัน ทั้ง หลาย ประมาณ เท่า นี้    ชน เหล่า ใด ฟัง การ ประกาศ นั้น แล้ว 
กำลัง ออก ไป จาก พระนคร  ชน เหล่า นั้น จะ ยัง ไม่ หลีก ไป  (พอได้ 
ข่าว ว่า ชาณุส โสณี พราหมณ์ จะ ประ ทักษิณ  แม้ คน ที่ มี ธุระ จะ ออก 
ไป จาก นคร ก็ ยัง ไม่ ไป)  แม้ ชน เหล่า ใด หลีก ไป แล้ว  ชน เหล่า นั้น 
ย่อม กลับ  เพื่อ ที่ จะ ได้ ดู ชาณุส โสณี พราหมณ์ กระทำ ประ ทักษิณ 
พระนคร  ด้วย คิด ว่า พวก เรา จะ ได้ เห็น สิริ สมบัติ ของ ท่าน ผู้ มี บุญ

พราหมณ์ ย่อม เที่ยว ไป สู่ นคร ตลอด วัน ใด  ชาว เมือง ทั้ง หลาย 
กวาด ถนน ใน นคร ใน กาล นั้น แต่ เช้า ตรู่  เกลี่ย ทราย ลง  โปรย ด้วย 
ดอกไม้ ทั้ง หลาย   อัน มี ข้าว ตอก เป็น ที่  ๕  ให้ ตั้ง หม้อ น้ำ   ช่วย กัน 
ยก ตน้ กลว้ย ทัง้ หลาย และ ธง ทัง้ หลาย ขึน้  แลว้ ยอ่ม ทำ นคร ทัง้ สิน้ ให ้
อบอวล ดว้ย กลิน่ ธปู  พราหมณ ์ประ ทกัษณิ นคร ดว้ย รถ เครือ่ง ประดบั  
คือ  ด้วย รถ เทียม ด้วย ม้า  ๔  ตัว อัน ขาว ล้วน  รถ มี ล้อ และซี่ กง 
ทั้งหมด ได้ หุ้ม ด้วย เงิน  (คือ   ขาว หมด ไม่ ว่า จะ เป็น ด้วย เงิน หรือ 
ด้วย เครื่อง ประ ดับ ใดๆ  ทั้ง สิ้น)  รถ มี  ๒  อย่าง  คือ  รถ รบ 
๑  และ รถ เครื่อง ประดับ ๑  รถ รบ มี สัณฐาน สี่เหลี่ยม ไม่ ใหญ่ นัก  
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สามารถ บรรทุก คน ได้  ๒  คน   หรือ  ๓  คน  แต่ รถ เครื่อง 
ประดับ นั้น เป็น รถ ใหญ่   คือ   ยาว และ กว้าง  คน ถือ ร่ม  ถือ วาล 
วิชนี  ถือ พัด ใบตาล  ย่อม อยู่ ใน รถ นั้น  ๘  คน  หรือ  ๑๐  คน  
สามารถ จะ ยืน ก็ได้  นอน ก็ได้ ตาม สบาย ใน รถ นั้น  และ ม้า ที่ เทียม 
รถ นั้น ก็ ขาว  เครื่อง ประดับ ของ ม้า เหล่า นั้น ได้ เป็น ของ ที่ สำเร็จ ด้วย 
เงิน ทั้งหมด    รถ ชื่อ ว่า ขาว เพราะ หุ้ม ด้วย เงิน   และ เพราะ ประดับ 
ดว้ย งา ใน ที ่นัน้ๆ  รถ เหลา่ อืน่ หุม้ ดว้ย หนงั ราชสหี ์บา้ง  หุม้ ดว้ย หนงั 
เสือ บ้าง  หุ้ม ด้วย ผ้า กำ พล เหลือง บ้าง  ฉันใด  รถ ของ ชาณุส โสณี 
พราหมณ์ หา เป็น เช่น นั้น ไม่  เพราะ ว่า ได้ หุ้ม ด้วย ผ้า อย่าง ดี  เชือก 
อนั หุม้ ดว้ย เงนิ และ แกว้ ประพาฬ  แม ้ดา้ม ประตัก ก็ หุ้ม ด้วย เงิน  แม ้
ร่ม ที่ เขา ให้ ยก ขึ้น ใน ท่ามกลาง รถ ก็ ขาว  ผ้า โพก ทำ ด้วย เงิน กว้าง  
๗  นิ้ว ก็ ขาว  ผ้า นุ่ง ขาว  คือ   มี สี ดัง ก้อน ฟองน้ำ  ใน ผ้า เหล่า นั้น  
ผ้า นุ่ง มี ราคา  ๕๐๐  ผ้าห่ม มี ราคา พัน หนึ่ง  และ สำหรับ รองเท้า นั้น   
คน เดนิ ทาง หรอื คน ผู ้เขา้ สู ่ดง ยอ่ม ม ีได ้ แต ่สว่น รองเทา้ นี ้สำหรบั ขึน้ 
รถ เป็น เครื่อง ประดับ เท้า ที่ ผสม เงิน  จามร และ พัด วาล วิชนี มี สี ขาว  
มี ด้าม ทำ ด้วย แก้วผลึก  ก็ เครื่อง ประดับ เฉพาะ เท่า นี้ ขาว  ได้ มี แล้ว 
แก่ พราหมณ์ นั้น อย่าง เดียว เท่านั้น หามิได้  แม้ เครื่อง ประดับ ของ 
พราหมณ์ ก็ ทำ ด้วย เงิน  มี เป็นต้น อย่าง นี้ ว่า  ก็ พราหมณ์ นั้น ลูบไล้ 
ขาว  ประดับ ดอกไม้ ขาว  ที่ นิ้ว ทั้ง  ๑๐  สวม แหวน  ที่ หู ทั้ง สอง ใส่ 
ต่าง หู  แม้ พราหมณ์ ผู้ เป็น บริวาร ของ เขา ประมาณ  ๑๐,๐๐๐  คน  
ก็ ประดับ ขาว ล้วน ทั้งหมด  ทั้ง เสื้อผ้า  ดอกไม้  และ เครื่อง ประดับ 
ตัว ด้วย ประมาณ เท่านั้น เหมือน กัน
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ชาณุส โสณี พราหมณ์ สนาน ศีรษะ แต่ เช้า ตรู่  บริโภค อาหาร เช้า 
แลว้ ก ็แตง่ ตวั ดว้ย เครือ่ง นุง่ หม่ ม ีผา้ นุง่ ขาว  เปน็ตน้  ลง จาก ปราสาท 
ขึ้น รถ  พวก พราหมณ์ ก็ ตกแต่ง ด้วย ผ้า  เครื่อง ลูบไล้  และ ดอกไม้ 
ขาว ทั้งหมด  ถือ ร่ม ขาว แวด ล้อม ชาณุส โสณี พราหมณ์

ตอ่ จาก นัน้ ชน ทัง้ หลาย ก ็ยอ่ม โปรย ผลาผล แก ่พวก เดก็ หนุม่ กอ่น  
เพื่อ การ ประชุม ของ มหาชน  ต่อ จาก นั้น ก็ ย่อม โปรย เงิน มาสก  แต่ 
จาก นั้น ก็ โปรยกหาปณะ ทั้งหมด  มหาชน ย่อม ประชุม กัน โห่ ร้อง 
และ โยน ผ้า  พราหมณ์ ย่อม เที่ยว ไป สู่ นคร เพื่อ มหา สมบัติ  เมื่อ ชน  
ทัง้ หลาย ผู ้ม ีความ ตอ้งการ มงคล และ ตอ้งการ สวสัด ี เปน็ตน้  กระทำ 
มงคล และ สวัสดี อยู่  มนุษย์ ทั้ง หลาย ผู้ มี บุญ ขึ้น ไป บน ปราสาท    

ม ีชัน้ เดยีว  เปน็ตน้  เปดิ ชอ่ง หนา้ตา่ง เชน่ กบั ปกีนก แกว้แล ด ูอยู ่ แม ้

พราหมณ์ ย่อม มุ่ง ตรง ไป ทาง ประตู ทิศ ใต้  คล้าย จะ ครอบ ครอง นคร 

ด้วย ยศ และ สิริ สมบัติ ของ ตน

เมือ่ มหาชน เหน็ รถ นัน้ ก ็กลา่ว วา่  ทา่น ผู ้เจรญิ ทัง้ หลาย  ยาน เชน่ 

ยาน อัน ประเสริฐ หนอ  แต่ พระ ผู้ มี พระ ภาค ตรัส ว่า  ดูกร  อานนท์  

ธรรมดา ว่า มนุษย์ ทั้ง หลาย ให้ ทรัพย์ แก่ ผู้ ที่ กล่าว สรรเสริญ  แล้ว ก็ 

ย่อม ให้ ขับ ร้อง เพลง ขับ สรรเสริญ ทาริกา ทั้ง หลาย ของ ตน ว่า  เป็น ผู้ 

นา่ รกั  นา่ ด ู ม ีทรพัย ์มาก  ม ีโภค ะ มาก ดงันี ้ แต ่บตุร หลาน เหลา่ นัน้ ก ็

หา เปน็ ผู ้นา่ รกั หรอื ม ีโภค ะ มาก   ดว้ย เพยีง การ กลา่ว สรรเสรญิ นัน้ ไม ่ 

มหาชน เหน็ รถ ของ พราหมณ ์อยา่ง นี ้แลว้  จงึ กลา่ว สรรเสรญิ อยา่ง นี ้

วา่  ทา่น ผู ้เจรญิ ทัง้ หลาย  ยาน ประเสรฐิ หนอ  แม ้ก ็จรงิ  ถงึ อยา่ง นัน้  
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ยาน นั้น จะ ชื่อ ว่า เป็น ยาน ประเสริฐ ด้วย เพียง การ กล่าว สรรเสริญ ก็ 

หามิได้  ที่ จริง นั้น  ยาน นั้น เป็น ของ ลามก  เลว

ดูกร  อานนท์  แต่ โดย ปรมัตถ์  ยาน นั้น เป็น ชื่อ ของ อริ ยมัคค์ มี 

องค์  ๘  นี้ เท่านั้น แล  ก็ อริ ยมัคค์ นี้ ประเสริฐ เพราะ ปราศจาก โทษ 

ทัง้ ปวง  ดว้ย วา่ พระ อรยิะ ทัง้ หลาย ยอ่ม ไป สู ่นพิพาน ดว้ย อร ิยมคัค ์นี ้ 

ดัง นั้น จึง ควร กล่าว ว่า  พรหม ยาน บ้าง  ธรรม ยาน บ้าง  เพราะ เป็น 

ธรรม และ เปน็ ยาน  วา่ เปน็ รถ พชิยั สงคราม อนั ยอด เยีย่ม บา้ง  เพราะ 

ไม่มี สิ่ง อื่น อัน ยิ่ง กว่า  และ เพราะ ชนะสงคราม คือ กิเลส แล้ว

นี้ คือ ความ ต่าง กัน  ซึ่ง เกิด จาก เพียง การ เห็น ก็ ทำให้ เกิด ความ 

เห็น ผิด  ความ เข้าใจ หนทาง ปฏิบัติ ผิด  เพราะ คิด ว่า สี ขาว จะ เป็น 

มงคล  ทำให ้เปน็ ผู ้ที ่บรสิทุธิ ์หรอื หมด กเิลส ได ้ แต ่ความ จรงิ นัน้ พระ 

ผู้ มี พระ ภาค ตรัส ว่า  ที่ จริง ยาน นั้น เป็น ของ ลามก  เลว  เพราะ ว่า 

ทำให้ คน เข้าใจ ผิด  คิด ว่า เป็น ยาน ประเสริฐ  เพราะ ฉะนั้น  การ ที่ 

จะ รู้ สภาพ ธรรม ตาม ความ เป็น จริง   จึง ไม่ เกี่ยว กับ เรื่อง สี ของ เครื่อง 

นุ่ง ห่ม  และ เครื่อง ประดับ ตกแต่ง  แต่ ว่า  เมื่อ ใด ที่ สติ ปัญญา เกิด  

ระลึก รู้ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ที่ กำลัง ปรากฏ  จึง ชื่อ ว่า ยาน 

นั้น มี ใน ผู้ นั้น ที่ จะ นำ ไป สู่ การ ดับ กิเลส ได้
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จิต  ๘๙  หรือ  ๑๒๑  ประเภท

จิต  ๘๙  ประเภท  คือ

 กา มาว จร จิต ๕๔ ดวง

 รู ปาว จร จิต ๑๕ ดวง

 อรูป าว จร จิต ๑๒ ดวง

 โลกุ ตต รจิต ๘ ดวง

จิต  ๑๒๑  ประเภท  คือ

 กา มาว จร จิต ๕๔  ดวง

 รู ปาว จร จิต ๑๕ ดวง

 อรูป าว จร จิต ๑๒ ดวง

 โลกุ ตต รจิต ๔๐ ดวง

กา มาว จร จิต  เป็น จิต ขั้น ต้น ซึ่ง เกิด ดับ เป็น ปกติ ประจำ วัน ทุก 

ขณะ   ไม ่วา่ จะ หลบั หรอื ตืน่  รปู ปรมตัถ ์เปน็ กาม อารมณ ์  ใน บรรดา 

รูป ปรมัตถ์  ๒๘  รูป นั้น  รูป ปรมัตถ์ ที่ ปรากฏ เป็น อารมณ์ ตาม ปกติ 

ทาง ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ นั้น มี  ๗  รูป   เรียก ว่า โคจร รูป  

หรือ  วิสย รูป  (รูป ซึ่ง เป็น วิสัย เป็น โคจร  คือ  เป็น รูป ที่ จิต ย่อม เกิด 

ขึ้น รู้ เป็น ปรกติ)  ได้แก่  รู ปา รมณ์  (วัณณะ  ปรากฏ เมื่อ กระทบ 
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จักขุ ปสาท รูป)  ๑  รูป  สัท ทา รมณ์  (เสียง  ปรากฏ เม่ือ กระทบ 

โสต ปสาท รูป)  ๑  รูป  คัน ธาร มณ์  (กลิ่น  ปรากฏ เมื่อ กระทบ  

ฆาน ปสาท รูป)  ๑  รูป  รสา รมณ์  (รส  ปรากฏ เมื่อ กระทบ ชิวหา 

ปสาท รูป)  ๑  รูป  โผฏฐัพ พา รมณ์  ๓  รูป  (อ่อน หรือ แข็ง เป็น 

ธาตุ ดิน  ๑  เย็น หรือ ร้อน เป็น ธาตุ ไฟ  ๑  ตึง หรือ ไหว เป็น ธาตุ ลม  

๑  ปรากฏ เมื่อ กระทบ กับ กาย ปสาท รูป)

จิต ที่ เกิด ดับ ตาม ปกติ ใน ชีวิต ทุกๆ ขณะ นั้น  เป็น จิต ขั้นกา มา 

ว จร จิต  ซึ่ง เป็น ไป กับ รูป เหล่า นี้  คือ  มี รูป เหล่า นี้ เป็น อารมณ์   

หรือ คิด นึก เรื่อง รูป เหล่า นี้

กา มาว จร จิต  ๕๔  ดวง  คือ

 อกุศล จิต ๑๒ ดวง

 อ เหตุก จิต ๑๘ ดวง

 กาม โสภณ จิต ๒๔ ดวง

อกุศล จิต  ๑๒  ดวง

อกศุล จติ  เปน็ จติ ที ่ไม ่ด ีงาม  เพราะ ม ีอกศุล เจตสกิ เกดิ รว่ม ดว้ย  

อกุศล จิต  ๑๒  ดวง  ได้แก่   โลภ มูลจิต  ๘  ดวง  โทส มูลจิต  ๒  

ดวง  โม หมู ล จิต  ๒  ดวง
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มูล  คือ  ต้น เหตุ ของ อกุศล ธรรม ทั้ง หลาย นั้น  มี  ๓  คือ  โลภ 

เจตสิก ๑  โทส เจตสิก ๑  โมห เจตสิก ๑  รวม เป็น อกุศล เหตุ   หรือ 

อกุศล มูล ๓

โลภ มูลจิต  คือ  จิต ที่ มี โลภ เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย  จึง ทำให้ พอใจ 

ติด ข้อง ใน อารมณ์ ที่ปรากฏ  โลภ มูลจิต มี  ๘  ประเภท  คือ

ดวง ที่  ๑  โสม นสฺส สหคตํ  ทิฏฐิคต สมฺป ยุตฺ ตํ  อ สงฺ ขา ริกํ

โลภ มูลจิต เกิด ร่วม กับ โสมนัส เวทนา  (โสม นสฺส สหคตํ)  ความ 

รู้สึก ดีใจ เป็นสุข  เป็น ไป กับ ความ เห็น ผิด  (ทิฏฐิคต สมฺป ยุตฺ ตํ)  คือ  

ม ีทฏิฐ ิเจตสกิ เกดิ รว่ม ดว้ย  เปน็ จติ ม ีกำลงั  เกดิ ขึน้ โดย ไม ่ตอ้ง อาศยั 

การ ชักจูง  (อ สงฺ ขา ริกํ)

ดวง ที่  ๒  โสม นสฺส สหคตํ  ทิฏฐิคต สมฺป ยุตฺ ตํ  ส สงฺ ขา ริกํ

โลภ มูลจิต เกิด ร่วม กับ โสมนัส เวทนา  เป็น ไป กับ ความ เห็น ผิด  

เป็น จิต ที่ มี กำลัง อ่อน  เกิด ขึ้น โดย อาศัย การ ชักจูง  (ส สงฺ ขา ริกํ)

ดวง ที่  ๓  โสม นสฺส สหคตํ  ทิฏฐิคต วิปฺป ยุตฺ ตํ  อ สงฺ ขา ริกํ

โลภ มลูจติ เกดิ รว่ม กบั โสมนสั เวทนา  ไม ่เปน็ ไป กบั ความ เหน็ ผดิ  

(ทิฏฐิคต วิปฺป ยุตฺ ตํ)  คือ  ไม่มี ทิฏฐิ เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย  เป็น จิต มี 

กำลัง  เกิด ขึ้น โดย ไม่ ต้อง อาศัย การ ชักจูง

ดวง ที่  ๔  โสม นสฺส สหคตํ  ทิฏฐิคต วิปฺป ยุตฺตํ  ส สงฺ ขา ริกํ

โลภ มลูจติ เกดิ รว่ม กบั โสมนสั เวทนา  ไม ่เปน็ ไป กบั ความ เหน็ ผดิ  

เป็น จิต มี กำลัง อ่อน  เกิด ขึ้น โดย อาศัย การ ชักจูง
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ดวง ที่  ๕  อุ เปกฺ ขา สหคตํ  ทิฏฐิคต สมฺป ยุตฺ ตํ  อ สงฺ ขา ริกํ

โลภ มลูจติ เกดิ รว่ม กบั อเุบกขา เวทนา  (อ ุเปก ฺขา สหคต)ํ  ความ 

รู้สึก ไม่ สุข ไม่ ทุกข์  เป็น ไป กับ ความ เห็น ผิด  เป็น จิต มี กำลัง  เกิด 

ขึ้น โดย ไม่ ต้อง อาศัย การ ชักจูง

ดวง ที่  ๖  อุ เปกฺ ขา สหคตํ  ทิฏฐิคต สมฺป ยุตฺ ตํ  ส สงฺ ขา ริกํ

โลภ มูลจิต เกิด ร่วม กับ อุเบกขา เวทนา  เป็น ไป กับ ความ เห็น ผิด  

เป็น จิต มี กำลัง อ่อน  เกิด ขึ้น โดย อาศัย การ ชักจูง

ดวง ที่  ๗  อุ เปกฺขา สหคตํ  ทิฏฐิคต วิปฺป ยุตฺตํ  อ สงฺ ขา ริกํ

โลภ มูลจิต เกิด ร่วม กับ อุเบกขา เวทนา  ไม่ เป็น ไป กับ ความ เห็น ผิด  

เป็น จิต มี กำลัง  เกิด ขึ้น โดย ไม่ อาศัย การ ชักจูง

ดวง ที่  ๘  อุ เปก ฺขา สหคตํ  ทิฏฐิคต วิปฺป ยุตฺตํ  ส สงฺ ขา ริกํ

โลภ มูลจิต เกิด ร่วม กับ อุเบกขา เวทนา  ไม่ เป็น ไป กับ ความ เห็น ผิด  

เป็น จิต มี กำลัง อ่อน  เกิด ขึ้น โดย อาศัย การ ชักจูง

โทส มลูจติ  คอื  จติ ที ่เกดิ รว่ม กบั โทส เจตสกิ ซึง่ เปน็ สภาพ ธรรม 

ที่ หยาบ กระด้าง  ไม่ พอใจ ใน อารมณ์  โทส มูลจิต มี  ๒  ประเภท  

คือ

ดวง ที่  ๑  โท มนสฺส สหคตํ  ปฏิ ฆ สมฺป ยุตฺ ตํ  อ สงฺ ขา ริกํ

โทส มูลจิต เกิด ร่วม กับ โทมนัส เวทนา ความ รู้สึก ไม่ สบายใจ และ 
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เกิด ร่วม กับ ปฏิฆะ  (โทส เจตสิก)  ซึ่ง เป็น สภาพ ธรรม ที่ หยาบ 

กระด้าง  เป็น จิต มี กำลัง  เกิด ขึ้น โดย ไม่ อาศัย การ ชักจูง

ดวง ที่  ๒  โท มนสฺส สหคตํ  ปฏิ ฆ สมฺป ยุตฺ ตํ  ส สงฺ ขา ริกํ

โทส มูลจิต เกิด ร่วม กับ โทมนัส เวทนา และ โทส เจตสิก  เป็น จิต มี 

กำลัง อ่อน  เกิด ขึ้น โดย อาศัย การ ชักจูง

โม หมู ล จิต  คือ  จิต ที่ เกิด ร่วม กับ โมห เจตสิก  ซึ่ง เป็น สภาพ 

ธรรม ที่ หลง  ไม่รู้ ความ จริง ของ สภาพ ธรรม ทั้ง หลาย   โม หมู ล จิต 

มี  ๒  ประเภท  คือ

ดวง ที่  ๑  อุ เปกฺ ขา สหคตํ  วิ จิ กิจฺ ฉา สมฺป ยุตฺ ตํ

โม หม ูล จติ เกดิ รว่ม กบั อเุบกขา เวทนา  ประกอบ ดว้ย ความ สงสยั  

(วิจิกิจฉา เจตสิก)  ใน ความ จริง ของ สภาพ ธรรม ทั้ง หลาย

ดวง ที่  ๒  อุ เปกฺ ขา สหคตํ  อุทฺ ธจฺจ สมฺป ยุตฺ ตํ

โม หม ูล จติ เกดิ รว่ม กบั อเุบกขา เวทนา  ประกอบ กบั ความ ฟุง้ซา่น  

(อุทธัจ จ เจตสิก)

จิต ดวง หนึ่งๆ  นั้น มี เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย หลาย ประเภท  จิต ดวง 

หนึ่งๆ  จะ มี เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย มาก น้อย ต่าง กัน ตาม ประเภท ของ 

จิ ตนั้นๆ  จิต ทุก ดวง ต้อง มี เวทนา เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย ตาม ประเภท 

ของ จิ ตนั้นๆ  
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อกุศล จิต ทุก ดวง ต้อง มี อกุศล สาธารณ เจตสิก  (เจตสิก ที่ เกิด กับ 

อกุศล จิต ทุก ดวง)  ๔  ดวง เกิด ร่วม ด้วย  คือ  โมห เจตสิก  ๑   

อห ิรกิ เจตสกิ  (สภาพ ธรรม ที ่ไม ่รงัเกยีจ บาป)  ๑  อ โนตตปัป เจตสกิ  

(สภาพ ธรรม ที่ ไม่ หวั่น เกรง โทษ ของ อกุศล ธรรม)  ๑  และ อุทธัจ จ 

เจตสิก  (สภาพ ธรรม ที่ ฟุ้งซ่าน ไป ตาม อกุศล ธรรม)  ๑

ความ ต่าง กัน ของ อกุศล จิต  ๑๒  ดวง โดย มูล  (อกุศล เหตุ  ๓  

ได้แก่  โลภ ะ  โทสะ  โมหะ)  คือ

โม หมู ล จิต  ไม่มี โลภ เจตสิก และ โทส เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย

โทส มูลจิต  ไม่มี โลภ เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย

โลภ มูลจิต  ไม่มี โทส เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย

ความ ต่าง กัน ของ อกุศล จิต  ๑๒  ดวง โดย เวทนา  ๓  (อุเบกขา 

เวทนา  โสมนัส เวทนา  โทมนัส เวทนา)  คือ

อุเบกขา เวทนา   เกิด ร่วม กับ โลภ มูลจิต และ โม หมู ล จิต ได้  เกิด 

ร่วม กับ โทส มูลจิต ไม่ ได้

โสมนัส เวทนา   เกิด ร่วม กับ โลภ มูลจิต  เกิด ร่วม กับ โทส มูลจิต 

และ โม หมู ล จิต ไม่ ได้

โทมนัส เวทนา   เกิด ร่วม กับ โทส มูลจิต  ๒  ดวง  เท่านั้น  ไม่ 

เกิด กับ จิต ประ เภท อื่นๆ  เลย
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สำหรบั อกศุล จติ ดวง สดุทา้ย  คอื  โม หมู ล จติ ดวง ที ่ ๒  อุ เปกฺ ขา  

สหคต ํ อทุ ฺธจจฺ สมปฺ ยตุ ฺต ํ นัน้  เปน็ โม หม ูล จติ ที ่ไมม่ ีวจิกิจิฉา เจตสกิ 

เกดิ รว่ม ดว้ย  แต ่ก ็เปน็ อกศุล จติ ประเภท หนึง่  เพราะ ม ีอกศุล เจตสกิ 

เกิด ร่วม ด้วย  ขณะ ใด ที่ ไม่ เป็น โลภ มูลจิต  ๘  ดวง  โทส มูลจิต  ๒  

ดวง  และ โม หมู ล จิต  วิ จิ กิจ ฉา สัมปยุต ต์  อกุศล จิต ขณะ นั้น ก็ เป็น 

โม หมู ล จิต  อุทธัจ จ สัมปยุต ต์

เมื่อ อกุศล จิต ขณะ ใด มี กำลัง แรง กล้า  ก็ จะ เป็น เหตุ ให้ เจตนา 

กระทำ อกุศล กรรมบถ  ๑๐  คือ

กายกรรม  ๓  ได้แก่  ปาณา ติ ปาต  (ฆ่า สัตว์ ที่ มี ชีวิต) ๑  

อทินนาทาน  (ถือ เอาทรัพย์ ที่ เจ้าของ ไม่ ได้ ให้ มา เป็น ของ ตน) ๑  

กาเมสุมิจฉาจาร  (ประพฤติ ผิด ใน กาม)  ๑

วจี กรรม  ๔  ได้แก่  มุสา วาท  (พูด เท็จ) ๑  ผรุสวาท  (พูดคำ 

หยาบ) ๑  ปิ สุณ วาจา  (พูด คำ ส่อ เสียด) ๑  สัมผัป ปลา ป วาจา  

(พูด เพ้อ เจ้อ) ๑

มโนกรรม  ๓  ได้แก่  อภิ ชฌา  (คิด เพ่ง เล็ง เอา ของ ของ ผู้ อื่น  

มา เป็น ของ ตน) ๑  พยาบาท  (คิด เบียดเบียน ทำร้าย ผู้ อื่น) ๑  

มิจฉา ทิฏฐิ  (คิด เห็น ผิด ว่า ผล ของ กรรม ไม่มี  เป็น นัตถิก ทิฏฐิ  คือ 

เห็น ว่า ผล ที่ เกิด ขึ้น นั้น ไม่ ได้ เกิด จาก กรรม  ๑  เห็น ผิด ว่า กรรม  

ไม่มี ผล  เป็น อ เหตุก ทิฏฐิ  คือ  เห็น ว่า กรรม ไม่ เป็น เหตุ ให้ เกิด  
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ผล ๑  เห็น ผิด ว่า กรรม เป็น เพียง กิริยา อาการ ของ กาย เท่านั้น  เป็น  

อกิ ริย ทิฏฐิ ๑) ๑

เมื่อ อกุศล จิต ที่ เป็น เหตุ ให้ กระทำ อกุศล กรรมบถ ดับ ไป แล้ว  

เจตนา เจตสิก ที่ เกิด กับ อกุศล จิต ที่ ดับ ไป นั้น  ก็ เป็นกั มม ปัจจัย ให้ 

อกุศล วิบาก จิต  ๗  ดวง  เกิด ขึ้น เป็น ผล ของ กร รม นั้นๆ  เมื่อ ถึง 

กาล อัน สมควร

อ เหตุก จิต  ๑๘  ดวง

อ เหตุก จิต  ๑๘  ดวง  คือ  จิต ที่ ไม่ เกิด ร่วม กับ เจตสิก 

ที่ เป็น เหตุ  ๖  ดวง เลย  เจตสิก ที่ เป็น เหตุ มี  ๖  ดวง  คือ   

โลภ เจตสิก ๑  โทส เจตสิก ๑  โมห เจตสิก ๑  เป็น อกุศล เหตุ ๓  

(อกุศล เหตุ  ๓  นี้ เกิด กับ อกุศล จิต  ๑๒  ดวง เท่านั้น  ไม่ เกิด กับ 

จิต ประ เภท อื่นๆ  เลย)  อ โลภ เจตสิก ๑  อ โทส เจตสิก ๑  ปัญญา 

เจตสิก  (อ โมหะ) ๑  เป็น โสภณ เหตุ ๓  จิต ใด มี โสภณ เหตุ เกิด ร่วม 

ด้วย  จิต นั้น เป็น โสภณ จิต  คือ  เป็น จิต ที่ ดี งาม

จติ  ๑๘  ดวง ไม ่เกดิ รว่ม กบั เจตสกิ ที ่เปน็ เหต ุ ๖  เลย  จติ  ๑๘  ดวง 

จงึ เปน็ อ เหตกุ จติ  และ เปน็อ โสภณ จติ ดว้ย  สว่น จ ิตอืน่ๆ  ๗๑  ดวง  

นั้น เกิด ร่วม กับ เจตสิก ที่ เป็น เหตุ  จิต  ๗๑  ดวง จึง เป็น ส เหตุก จิต

อ เหตุก จิต  ๑๘  ดวง  คือ  อกุศล วิบาก จิต  ๗  ดวง  อ เหตุก 

กุศล วิบาก จิต  ๘  ดวง  และ อ เหตุก กิริยา จิต  ๓  ดวง
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อกุศล วิบาก จิต  ๗  ดวง  คือ

อุ เปกฺ ขา สหคตํ  จกฺขุ วิฺาณํ

จิต เห็น วัณณะ  (ท่ี ไม่ ดี)  เกิด ร่วม กับ อุเบกขา เวทนา

อุ เปกฺ ขา สหคตํ  โสต วิฺาณํ

จิต ได้ยิน เสียง  (ท่ี ไม่ ดี)  เกิด ร่วม กับ อุเบกขา เวทนา  

อุ เปกฺ ขา สหคตํ  ฆาน วิฺาณํ

จิต ได้ กลิ่น  (ที่ ไม่ ดี)  เกิด ร่วม กับ อุเบกขา เวทนา

อุ เปกฺ ขา สหคตํ  ชิ วหา วิฺาณํ

จิต ลิ้ม รส  (ที่ ไม่ ดี)  เกิด ร่วม กับ อุเบกขา เวทนา

ทุกฺ ข สหคตํ  กาย วิฺาณํ

จิต รู้ โผฏฐัพพะ  (ท่ี ไม่ ดี)  เกิด ร่วม กับ ทุกขเวทนา

อุ เปกฺ ขา สหคตํ  สมฺ ปฏิ จฺฉนฺนํ

จิต รับ รู้ อารมณ์  ๕  ต่อ จาก ปัญจ วิญญาณ  อกุศล วิบาก

อุ เปกฺ ขา สหคตํ  สนฺ ตี รณํ

จิต พิจารณา อารมณ์  ๕  ต่อ จาก สัม ปฏิ จ ฉัน น จิต  อกุศล วิบาก

อกุศล วิบาก จิต ทุก ดวง เป็น ผล ของ อกุศล กรรม  จึง เป็น จิต ที่ เกิด 

ขึ้น รู้ อ นิฏฐา รมณ์  ซึ่ง เป็น อารมณ์ ที่ ไม่ น่า พอใจ

อ เหตุก กุศล วิบาก จิต  ๘  ดวง  เป็น ผล ของ กา มาว จร กุศล 

จิต  ๘  ดวง  ซึ่ง มี เจตนา ที่ เป็น กุศล สำเร็จ ใน บุญ กิริยา วัตถุ  ๑๐  

คือ  ทาน  ศีล  ภาวนา  เป็นต้น  เมื่อ กุศล เจตนา เกิด ขึ้น กระทำ 

ปัญจ  
วิญญาณ ๕  
รู้ อารมณ์ ๕  
เฉพาะ  
อารมณ์  
ของ ตนๆ  
เท่านั้น
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กุศล กรรม สำเร็จ แล้ว  กุศล เจตนา นั้น ย่อม เป็นกั มม ปัจจัย ให้ เกิด 

 ผล  คือ  กา มาว จร กุศล วิบาก จิต  ๑๖  ดวง  คือ  เป็น กา มาว จร  

ส เหตุก กุศล วิบาก จิต  ๘  ดวง  และ เป็น อ เหตุก กุศล วิบาก จิต  ๘  

ดวง

อ เหตุก กุศล วิบาก จิต  ๘  ดวง  คือ

อุ เปกฺ ขา สหคตํ  จกฺขุ วิฺาณํ

จิต เห็น วัณณะ  (ที่ ดี)  เกิด ร่วม กับ อุเบกขา เวทนา

อุ เปกฺ ขา สหคตํ  โสต วิฺาณํ

จิต ได้ยิน เสียง  (ที่ ดี)  เกิด ร่วม กับ อุเบกขา เวทนา

อุ เปกฺ ขา สหคตํ  ฆาน วิฺาณํ

จิต ได้ กลิ่น  (ที่ ดี)  เกิด ร่วม กับ อุเบกขา เวทนา  

อุ เปกฺ ขา สหคตํ  ชิ วหา วิฺาณํ

จิต ลิ้ม รส  (ที่ ดี)  เกิด ร่วม กับ อุเบกขา เวทนา

สุข สหคตํ  กาย วิฺาณํ

จิต รู้ โผฏฐัพพะ  (ที่ ดี)  เกิด ร่วม กับ สุข เวทนา

อุ เปกฺ ขา สหคตํ  สมฺ ปฏิ จฺฉนฺนํ

จิต รับ รู้ อารมณ์  ๕  ต่อ จาก ปัญจ วิญญาณ  กุศล วิบาก

อุ เปกฺ ขา สหคตํ  สนฺ ตี รณํ

จิต พิจารณา อารมณ์  ๕  ต่อ จาก สัม ปฏิ จ ฉัน นจิต  กุศล วิบาก
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โสม นสฺส สหคตํ  สนฺ ตี รณํ

จิต พิจารณา อารมณ์  ๕  ที่ ดี พิเศษ  ต่อ จาก สัม ปฏิ จ ฉัน นจิต   

กุศล วิบาก

อารมณ์ ที่ น่า พอใจ นั้น มี  ๒  คือ  อิฏฐารมณ์   และ อติ อิฏฐารมณ์  

(อารมณ์ ที่ น่า พอใจ ยิ่ง)  ขณะ ใด ที่ เป็น ผล ของ กุศล กรรม ที่ โสมนัส 

ผ่องแผ้ว  กุศล วิบาก ก็ เกิด ขึ้น รู้ อารมณ์ ที่ เป็น อติ อิฏฐารมณ์   และ 

 สัน ตี รณ จิต ที่ พิจารณา รู้อติ อิฏฐารมณ์ นั้น ก็ เกิด ร่วม กับ โสมนัส 

เวทนา  ถ้า ขณะ ใด กุศล วิบาก จิต เกิด ขึ้น รู้ อิฏฐารมณ์  สัน ตี รณ จิต 

ที่ พิจารณา รู้ อิฏฐารมณ์ นั้น ก็ เกิด ร่วม กับ อุเบกขา เวทนา

อ เหตุก กิริยา จิต  ๓  ดวง

กิริยา จิต  คือ  จิต ที่ ไม่ใช่ กุศล จิต และ อกุศล จิต ซึ่ง เป็น เหตุ และ 

ไม่ใช่ วิบาก จิต ซึ่ง เป็น ผล  อ เหตุก กิริยา จิต  คือ  กิริยา จิต ที่ ไม่ เกิด 

ร่วม กับ เจตสิก ที่ เป็น เหตุ  อ เหตุก กิริยา จิต มี  ๓  ดวง  คือ

อุ เปกฺ ขา สหคตํ  ปญฺจทฺ วา ราว ชฺ ชน จิตฺ ตํ ๑ ดวง

อุ เปกฺ ขา สหคตํ  มโน ทฺ วา ราว ชฺ ชน จิตฺ ตํ ๑ ดวง

โสม นสฺส สหคตํ  ห สิ ตุปฺ ปาท จิตฺ ตํ ๑ ดวง

ปัญจ ทวา รา วัช ชน จิต  (ปญฺจ  +  ทฺ วาร  +  อาว ชฺ ชน)  คือ  

วิถี จิต ขณะ แรก ที่ เกิด ขึ้น   รู้ อารมณ์ ที่ กระทบ ตา  หู  จมูก  ลิ้น  
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กาย  กิริยา จิต ต่าง กับ วิบาก จิต   คือ   กิริยา จิต รู้ อารมณ์ ที่ เป็น 

อิฏฐารมณ์ ก็ได้  อ นิฏฐา รมณ์ ก็ได้    ส่วน วิบาก จิต นั้น  กุศล 

วิบาก จิต รู้ ได้ เฉพาะ อิฏฐารมณ์  อกุศล วิบาก จิต ก็ รู้ ได้ เฉ พาะ 

อ นิฏฐา รมณ์ เท่านั้น

เมื่อ ปัญจ ทวา รา วัช ชน จิต เกิด ขึ้น รู้ อารมณ์ ใด กระทบ ตา  (หรือ  

หู  หรือ จมูก  หรือ ลิ้น  หรือ กาย)  แล้ว ก็ ดับ ไป  จักขุ วิญญาณ   

(หรือ โสต วิญญาณ  หรือ ฆาน วิญญาณ  หรือ ชิวหา วิญญาณ  หรือ 

กาย วิญญาณ)  จึง เกิด สืบ ต่อ เห็น  (หรือ ได้ยิน  หรือ ได้ กลิ่น  หรือ 

ลิ้ม รส  หรือ รู้ โผฏฐัพพะ)  อารมณ์ เดียวกัน นั้น แล้ว ดับ ไป  สัม ปฏิ จ 

 ฉนั น จติ จงึ เกดิ ตอ่รบั อารมณ์ เดยีวกนั นัน้ แลว้ ดบั ไป  สนั ต ีรณ จติ จงึ 

เกิด ต่อ  พิจารณา อารมณ์ เดียวกัน นั้น แล้ว ดับ ไป

เมือ่ จกัข ุวญิญาณ  โสต วญิญาณ  ฆาน วญิญาณ  ชวิหา วญิญาณ  

กาย วิญญาณ  จะ เกิด ขึ้น รับ ผล ของ กรรม ทาง ตา  หรือ หู  หรือ จมูก  

หรอื ลิน้  หรอื กาย  แตล่ะ วาระ นัน้  ปญัจ ทวา รา วชั ชน จติ จะ ตอ้ง เกดิ 

ก่อน  เพราะ ต้อง มี วิถี จิต ที่ เกิด ขึ้น รู้ ว่า อารมณ์ กระทบ ทวาร ใด ก่อน  

จิต ที่ ชื่อ ว่า  อา วัช ชนะ นั้น  เพราะ อรรถ ว่า  นำ ออก ไป จาก สันดาน  

(การ สืบ ต่อ)  อัน เป็น ภวังค์   แล้ว น้อม ไป สู่ อารมณ์ ที่ กระทบ ทวาร  

เมื่อ ปัญจ ทวา รา วัช ชน จิต ดับ แล้ว  จักขุ วิญญาณหรือ โสต วิญญาณ  

หรือ ฆาน วิญญาณ  หรือ ชิวหา วิญญาณ  หรือ กาย วิญญาณ  จึง 

จะ เกิด ขึ้น เห็น  ได้ยิน  ได้ กลิ่น  ลิ้ม รส  รู้ โผฏฐัพพะ  ทาง ทวา ร 

นั้นๆ  ได้
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มโน ทวา รา วัช ชน จิต  (มโน + ทฺ วาร + อาว ชฺ ชน)  เป็น วิถี จิต 

ขณะ แรก ที่ เกิด ขึ้น รู้ อารมณ์ ทาง ใจ  และ เป็น จิต ที่ เกิด ก่อน อกุศล จิต 

หรอื กา มาว จร กศุล จติ  (ถา้ เปน็ พระ อรหนัต ์ก ็เปน็ กา มาว จร กริยิา จติ  

แทน กุศล จิต)  และ ทาง ปัญจ ทวาร นั้น  เมื่อ สัน ตี รณ จิต ดับ ไป แล้ว  

มโน ทวา รา วชั ชน จติ ก ็เกดิ ตอ่ ทำ โวฏฐพั พน กจิ   จงึ เปน็ โวฏฐพั พน จติ 

(เพราะ ไม ่ได ้เกดิ ขึน้ รู ้อารมณ ์ทาง มโน ทวาร    จงึ ไม ่ได ้ทำอา วชั ชน กจิ) 

คือ  เป็น จิต ที่ กระทำ ทาง ให้ จิต ที่ เกิด ต่อ มนสิการ โดย ไม่ แยบคาย 

เป็น อกุศล จิต  หรือ มนสิการ โดย แยบคาย เป็น กุศล จิต  (หรือกิริยา 

จิต ของ พระ อรหันต์)  ตาม การ สะสม ของ จิต

ไม่ ว่า จิต ดวง น้ัน จะ เกิด ทาง ปัญจ ทวาร   เป็น โวฏฐัพ พน จิต สืบ ต่อ 

จากสัน ตี รณ จิต  หรือ เกิด ข้ึน รู้ อารมณ์ ทาง ใจ ขณะ แรก เป็นมโน ทวา รา 

วัช ชน จิต ก็ตาม    เมื่อ จิต ดวง นี้ ดับ ไป แล้ว  อกุศล จิต หรือ กา มาว จร  

กุศล จิต  (หรือ กา มาว จร กิริยา จิต ของ พระ อรหันต์)  จึง เกิด ขึ้น ได้  

ฉะนั้น  จิต ดวง นี้ จึง เกิด ขึ้น ก่อน อกุศล จิต และ กา มาว จร กุศล จิต  

(หรือ กา มาว จร กิริยา จิต ของ พระ อรหันต์)  ทั้ง  ๖  ทวาร

ห ส ิตุป ปาท จิต  เป็น จิต ที่ เพียง ทำให้ พระ อรหันต์ แย้ม ยิ้ม ใน  ๖  

อารมณ์  ทาง  ๖  ทวาร  

กา มาว จร โสภณ จิต  ๒๔  ดวง

กา มาว จร โสภณ จิต  ๒๔  ดวง  เป็น จิต ที่ ดี งาม ขั้น กา มาว จร  

เพราะ มี เจตสิก ที่ ดี งาม  (โสภณ เจตสิก)  เกิด ร่วม ด้วย
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กา มาว จร โสภณ จิต  ๒๔  ดวง  คือ  กา มาว จร กุศล จิต  (มหา 

กุศล)  ๘  ดวง  กา มาว จร วิบาก จิต  (มหา วิบาก)  ๘  ดวง   

กา มาว จร กิริยา จิต  (มหา กิริยา)  ๘  ดวง

กา มาว จร กุศล จิต  ๘  ดวง  คือ

ดวง ที่  ๑  โสม นสฺส สหคตํ  าณ สมฺป ยุตฺ ตํ  อ สงฺ ขา ริกํ

กุศล จิต เกิด ร่วม กับ โสมนัส เวทนา  ประกอบ ด้วย ปัญญา  (ญาณ 

สมฺป ยุตฺตํ)  คือ  มี ปัญญา เจตสิก  (อ โมหะ)  เกิด ร่วม ด้วย  เป็น จิต 

มี กำลัง  เกิด ขึ้น โดย ไม่ ต้อง อาศัย การ ชักจูง

ดวง ที่  ๒  โสม นสฺส สหคตํ  าณ สมฺป ยุตฺ ตํ  ส สงฺ ขา ริกํ

กุศล จิต เกิด ร่วม กับ โสมนัส เวทนา  ประกอบ ด้วย ปัญญา  เป็น 

จิต ที่ มี กำลัง อ่อน  เกิด ขึ้น โดย อาศัย การ ชักจูง

ดวง ที่  ๓  โสม นสฺส สหคตํ  าณ วิปฺป ยุตฺ ตํ  อ สงฺ ขา ริกํ

กศุล จติ เกดิ รว่ม กบั โสมนสั เวทนา  ไม ่ประกอบ ดว้ย ปญัญา  เปน็ 

จิต ที่ มี กำลัง  เกิด ขึ้น โดย ไม่ อาศัย การ ชักจูง

ดวง ที่  ๔  โสม นสฺส สหคตํ  าณ วิปฺป ยุตฺ ตํ  ส สงฺ ขา ริกํ

กศุล จติ เกดิ รว่ม กบั โสมนสั เวทนา  ไม ่ประกอบ ดว้ย ปญัญา  เปน็ 

จิต ที่ มี กำลัง อ่อน  เกิด ขึ้น โดย อาศัย การ ชักจูง

ดวง ที่  ๕  อุ เปกฺ ขา สหคตํ  าณ สมฺป ยุตฺ ตํ  อ สงฺ ขา ริกํ

กุศล จิต เกิด ร่วม กับ อุเบกขา เวทนา  ประกอบ ด้วย ปัญญา  เป็น 

จิต ที่ มี กำลัง  เกิด ขึ้น โดย ไม่ อาศัย การ ชักจูง
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ดวง ที่  ๖  อุ เปกฺ ขา สหคตํ  าณ สมฺป ยุตฺ ตํ  ส สงฺ ขา ริกํ

กุศล จิต เกิด ร่วม กับ อุเบกขา เวทนา  ประกอบ ด้วย ปัญญา  เป็น 

จิต ที่ มี กำลัง อ่อน  เกิด ขึ้น โดย อาศัย การ ชักจูง

ดวง ที่  ๗  อุ เปกฺ ขา สหคตํ  าณ วิปฺป ยุตฺ ตํ  อ สงฺ ขา ริกํ

กศุล จติ เกดิ รว่ม กบั อเุบกขา เวทนา  ไม ่ประกอบ ดว้ย ปญัญา  เปน็ 

จิต ที่ มี กำลัง  เกิด ขึ้น โดย ไม่ อาศัย การ ชักจูง

ดวง ที่  ๘  อุ เปกฺ ขา สหคตํ  าณ วิปฺป ยุตฺ ตํ  ส สงฺ ขา ริกํ

กศุล จติ เกดิ รว่ม กบั อเุบกขา เวทนา  ไม ่ประกอบ ดว้ย ปญัญา  เปน็ 

จิต ที่ มี กำลัง อ่อน  เกิด ขึ้น โดย อาศัย การ ชักจูง

เจตนา เจตสิก ใน กา มาว จร กุศล จิต  ๘  ดวง  ย่อม สำเร็จ เป็น กุศล 

กรรม ใน บุญ กิริยา วัตถุ  ๑๐  คือ1

ทานมัย บุญ สำเร็จ ด้วย ทาน  การ สละ วัตถุ ที่  

เป็นประโยชน์ ให้ แก่ ผู้ อื่น

สี ลมัย บุญ สำเร็จ ด้วย ศีล   การ วิรัติ ทุจริต กรรม

ภาวนา มัย บุญ สำเร็จ ด้วย การ เจริญ สมถะ และ การ 

เจริญวิปัสสนา

อปจายน มัย (อป จิ ติ สหค ตะ)  บุญ สำเร็จ ด้วย การ อ่อนน้อม 

ต่อผู้ ควร อ่อนน้อม

เวย ยาวั จ จมัย (เวย ยาวั จจ สหค ตะ)  บุญ สำเร็จ ด้วย การ 

1  อัฏฐสาลินี  จิตตุปปาทกัณฑ์  อธิบายบุญญกิริยาวัตถุ
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ขวนขวายช่วย เหลือ ใน กิจการ งาน ที่ ควร 

กระทำ

ปัตติ ทานมัย (ปัต ตา นุ ป ทานมัย)  บุญ สำเร็จ ด้วย การ 

อุทิศส่วน กุศล ให้ ผู้ อื่น รู้ เพื่อ อนุโมทนา

ปัต ตา นุ โมทนา มัย (อัพภานุ โมทนา มัย)  บุญ สำเร็จ ด้วย 

การอนุโมทนา ใน กุศล ของ ผู้ อื่น

เท สนามั ย บุญ สำเร็จ ด้วย การ แสดง พระ ธรรม

สวน มัย บุญ สำเร็จ ด้วย การ ฟัง พระ ธรรม

ทิฏุ ชุกั มม์ บุญ สำเร็จ ด้วย การ ทำความ เห็น ให้ ถูก ต้อง

ขณะ ใด ที่ จิต ไม่ เป็น ไป ใน บุญ ญ กิริยา วัตถุ  ๑๐  ขณะ นั้น ไม่ใช่ 

กุศล จิต  

กา มาว จร กุศล จิต เป็น กุศล ที่ เป็น ไป ทั้ง ใน ทาน  (ทาน  ปัตติ ทาน  

ปัต ตา นุ โมทนา)  ใน ศีล  (ศีล  อปจายน ะ  เวย ยา วัจจะ)  ใน ภาวนา  

(ภาวนา  ธัมม เท สนา  ธัมม สวนะ  ทิฏุ ชุกั มม์)  เกิด ขึ้น ทาง ตา  

ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง กาย  ทาง ใจ  ด้วย เหตุ นี้ กา มาว จร 

กุศล จึง ชื่อ ว่า  มหา กุศล 

เมื่อ กา มาว จร กุศล จิต  ๘  ดวง  เกิด ขึ้น  สำเร็จ เป็น กุศล กรรม 

แล้ว  เจตนา ที่ กระทำ กุศล กร รม นั้นๆ  เป็นกั มม ปัจจัย ให้ กา มาว จร 

กุศล วิบาก จิต  ๑๖  ดวง เกิด ขึ้น  เป็น ผล ของ กร รม นั้นๆ  ตาม ควร 

แก่ เหตุ และ กาล  กา มาว จร กุศล วิบาก  ๑๖  ดวง  คือ  อ เหตุก กุศล 
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วิบาก  ๘  ดวง  และ กา มาว จรส เหตุก กุศล วิบาก  (มหา วิบาก)  ๘  

ดวง

กา มาว จรส เหตุก กุศล วิบาก  (มหา วิบาก)  ๘  ดวง  คือ

ดวง ที่  ๑  โสม นสฺส สหคตํ  ญาณ สมฺป ยุตฺ ตํ  อ สงฺ ขา ริกํ

ดวง ที่  ๒  โสม นสฺส สหคตํ  ญาณ สมฺป ยุตฺ ตํ  ส สงฺ ขา ริกํ

ดวง ที่  ๓  โสม นสฺส สหคตํ  ญาณ วิปฺป ยุตฺ ตํ  อ สงฺ ขา ริกํ

ดวง ที่  ๔  โสม นสฺส สหคตํ  ญาณ วิปฺป ยุตฺ ตํ  ส สงฺ ขา ริกํ

ดวง ที่  ๕  อุ เปกฺ ขา สหคตํ  ญาณ สมฺป ยุตฺ ตํ  อ สงฺ ขา ริกํ

ดวง ที่  ๖  อุ เปกฺ ขา สหคตํ  ญาณ สมฺป ยุตฺ ตํ  ส สงฺ ขา ริกํ

ดวง ที่  ๗  อุ เปกฺ ขา สหคตํ  ญาณ วิปฺป ยุตฺ ตํ  อ สงฺ ขา ริกํ

ดวง ที่  ๘  อุ เปกฺ ขา สหคตํ  ญาณ วิปฺป ยุตฺ ตํ  ส สงฺ ขา ริกํ

มหา วิบาก จิต  ๘  ดวง นี้ มี โสภณ เหตุ เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย  จึง 

เป็น  ส เหตุก กุศล วิบาก จิต  ต่าง กับ อ เหตุก กุศล วิบาก จิต  ๘  ดวง   

ซึ่ง ไม่มี โสภณ เหตุ เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย

กา มาว จร โสภณ กิริยา จิต  (มหา กิริยา จิต)  ๘  ดวง  เป็น จิต ของ 

พระ อรหันต์  ซึ่ง เมื่อ ดับ อกุศล และ กุศล ทั้ง หลาย ซึ่ง เป็น เหตุ ให้ เกิด 

วิบาก จิต ใน กาล ข้าง หน้า แล้ว  สภาพ ของ โสภณ จิต ที่ เป็น กุศล ก่อน 

เป็น พระ อรหันต์ นั้น  เมื่อ เป็น พระ อรหันต์ แล้ว ก็ เป็น เพียง กิริยา จิต  

ซึ่ง ไม่ เป็น เหตุ ให้ เกิด วิบาก จิต อีก ต่อ ไป    ฉะนั้น  พระ อรหันต์ จึง ม ี
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แต่ วิบาก จิต และ กิริยา จิต  คือ  ม ีวิบาก จิต ซึ่ง เป็น ผล ของ อดีต กรรม 

ก่อน เป็น พระ อรหันต์  และ มี กิริยา จิต ซึ่ง ไม่ใช่ กุศล จิต  จึง ไม่ เป็น 

เหตุ ให้ เกิด วิบาก จิต ใน กาล ต่อ ไป อีก เลย

กา มาว จร โสภณ กิริยา จิต  หรือ กา มาว จรส เหตุก กิริยา จิต  

หรือ  มหา กิริยา จิต  ๘  ดวง  คือ

ดวง ที่  ๑  โสม นสฺส สหคตํ  ญาณ สมฺป ยุตฺ ตํ  อ สงฺ ขา ริกํ

ดวง ที่  ๒  โสม นสฺส สหคตํ  ญาณ สมฺป ยุตฺ ตํ  ส สงฺ ขา ริกํ

ดวง ที่  ๓  โสม นสฺส สหคตํ  ญาณ วิปฺป ยุตฺ ตํ  อ สงฺ ขา ริกํ

ดวง ที่  ๔  โสม นสฺส สหคตํ  ญาณ วิปฺป ยุตฺ ตํ  ส สงฺ ขา ริกํ

ดวง ที่  ๕  อุ เปกฺ ขา สหคตํ  ญาณ สมฺป ยุตฺ ตํ  อ สงฺ ขา ริกํ

ดวง ที่  ๖  อุ เปกฺ ขา สหคตํ  ญาณ สมฺป ยุตฺ ตํ  ส สงฺ ขา ริกํ

ดวง ที่  ๗  อุ เปกฺ ขา สหคตํ  ญาณ วิปฺป ยุตฺ ตํ  อ สงฺ ขา ริกํ

ดวง ที่  ๘  อุ เปกฺ ขา สหคตํ  ญาณ วิปฺป ยุตฺ ตํ  ส สงฺ ขา ริกํ

รู ปาว จร จิต  ๑๕  ดวง

รู ปาว จร จิต  ๑๕  ดวง  คือ  รู ปาว จร กุศล จิต  ๕  ดวง  รู ปาว จร 

วิบาก จิต  ๕  ดวง  รู ปาว จร กิริยา จิต  ๕  ดวง
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รู ปาว จร จิต  เป็น จิต ระดับ สูง กว่า กา มาว จร จิต  เป็น จิต ที่ ได้ 

อบรม เจริญ ขึ้น จน พ้น จาก กาม อารมณ์  โดย อาศัย การ อบรม เจริญ 

กา มาว จร กศุล จติ จน สงบ มัน่คง ขึน้   เปน็ สมถ ภาวนา  เมือ่ กา มาว จร  

กุศล จิต สงบ มั่นคง ขึ้น เป็น สมาธิ ขั้น ต่างๆ  จน จิต แนบ แน่น ใน 

อารมณ์   เป็น อัป ปนา สมาธิ ขณะ ใด  ขณะ นั้น ก็ เป็น รู ปาว จร กุศล จิต 

(รูป ฌาน กุศล จิต)  พ้น จาก สภาพ ของ กา มาว จร จิต

รู ปาว จร กุศล จิต  ๕  ดวง

วิ ตกฺก วิจาร ปีติ สุ เขก คฺค ตา สหิตํ  ปฐม ชฺ ฌาน กุ สล จิตฺ ตํ

ปฐมฌาน กุศล จิต มี องค์ ๕ คือ  วิตก  วิจาร  ปีติ  สุข  เอกั คค ตา

วิจาร ปีติ สุ เขก คฺค ตา สหิตํ  ทุ ติยชฺ ฌาน กุ สล จิตฺ ตํ

ทุติย ฌาน กุศล จิต  มี องค์  ๔  คือ  วิจาร  ปีติ  สุข  เอกั คค ตา

ปีติ สุ เขก คฺค ตา สหิตํ  ตติย ชฺ ฌาน กุ สล จิตฺ ตํ

ตติย ฌาน กุศล จิต  มี องค์  ๓  คือ  ปีติ  สุข  เอกั คค ตา

สุ เขก คฺค ตา สหิตํ  จตุ ตฺถชฺ ฌาน กุ สล จิตฺ ตํ

จตุตถ ฌาน กุศล จิต  มี องค์  ๒  คือ  สุข  เอกั คค ตา

อุ เปกฺ เขก คฺค ตา สหิตํ  ปฺ จมชฺ ฌาน กุ สล จิตฺ ตํ

ปัญจม ฌาน กุศล จิต  มี องค์  ๒  คือ  อุเบกขา  เอกั คค ตา
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ฌาน จิต ขั้น สูง ขึ้นๆ  นั้น  ละ องค์ ของ ฌาน ไป ตาม ลำดับ โดย นัย 

 ของ รูป ฌาน  ๔  นั้น ไม่มี ทุติย ฌาน  ตติย ฌาน จิต จึง เป็น ทุติย ฌาน  

จตุตถ ฌาน จิต จึง เป็น ตติย ฌาน  และ ปัญจม ฌาน จิต จึง เป็น จตุตถ 

ฌาน  ทั้งนี้ เพราะ บาง บุคคล สามารถ ละ วิตก และ วิจาร ได้ พร้อม กัน

รู ปาว จร วิบาก จิต  ๕  ดวง

วิ ตกฺก วิจาร ปีติ สุ เขก คฺค ตา สหิตํ  ปฐม ชฺ ฌาน วิ ปาก จิตฺ ตํ

ปฐมฌาน วิบาก จิต มี องค์ ๕  คือ วิตก  วิจาร  ปีติ  สุข  เอกั คค ตา

วิจาร ปีติ สุ เขก คฺค ตา สหิตํ  ทุ ติยชฺ ฌาน วิ ปาก จิตฺ ตํ

ทุติย ฌาน วิบาก จิต  มี องค์  ๔  คือ  วิจาร  ปีติ  สุข  เอกั คค ตา

ปีติ สุ เขก คฺค ตา สหิตํ  ตติย ชฺ ฌาน วิ ปาก จิตฺ ตํ

ตติย ฌาน วิบาก จิต  มี องค์  ๓  คือ  ปีติ  สุข  เอกั คค ตา

สุ เขก คฺค ตา สหิตํ  จตุ ตฺถชฺ ฌาน วิ ปาก จิตฺ ตํ

จตุตถ ฌาน วิบาก จิต  มี องค์  ๒  คือ  สุข  เอกั คค ตา

อุ เปกฺ เขก คฺค ตา สหิตํ  ปฺ จมชฺ ฌาน วิ ปาก จิตฺ ตํ

ปัญจม ฌาน วิบาก จิต  มี องค์  ๒  คือ  อุเบกขา  เอกั คค ตา

เมือ่ ร ูปาว จร กศุล จติ ม ีกำลงั  ถงึ พรอ้ม ดว้ย วส ี คอื  ความ ชำนาญ 

คล่องแคล่ว ใน การ เกิด ขึ้น ได้ ตาม กำหนด เวลา  และ เกิด ดับ สืบ ต่อ 

กัน ไป โดย ไม่ ขาด สาย ตาม กำหนด เวลา  และ ออก จาก ฌาน  คือ  
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ฌาน จิต ไม่ เกิด สืบ ต่อ ไป อีก ตาม กำหนด เวลา เป็นต้น  เมื่อ ฌาน จิต 

นัน้ ไม ่เสือ่ม  ฌาน กศุล จติ ขัน้ ใด ขัน้ หนึง่ ยอ่ม ม ีปจัจยั เกดิ ขึน้ กอ่น จตุ ิ

จิต  ฌาน กุศล จิต ที่ เกิด ก่อน จุติ จิต ย่อม เป็น ปัจจัย ให้ ฌาน วิบาก จิต 

ปฏิสนธิ เกิด ขึ้น เป็น รูป พรหม บุคคล ตาม ภูมิ ของ ฌาน จิต นั้นๆ

รู ปาว จร กิริยา จิต  ๕  ดวง

วิ ตกฺก วิจาร ปีติ สุ เขก คฺค ตา สหิตํ  ปฐม ชฺ ฌาน กิริยา จิตฺ ตํ

ปฐมฌาน กิริยา จิต มี องค์ ๕ คือ  วิตก  วิจาร  ปีติ  สุข  เอกั คค ตา

วิจาร ปีติ สุ เขก คฺค ตา สหิตํ  ทุ ติยชฺ ฌาน กิริยา จิตฺ ตํ

ทุติย ฌาน กิริยา จิต  มี องค์  ๔  คือ  วิจาร  ปีติ  สุข  เอกั คค ตา

ปีติ สุ เขก คฺค ตา สหิตํ  ตติย ชฺ ฌาน กิริยา จิตฺ ตํ

ตติย ฌาน กิริยา จิต  มี องค์  ๓  คือ  ปีติ  สุข  เอกั คค ตา

สุ เขก คฺค ตา สหิตํ  จตุ ตฺถชฺ ฌาน กิริยา จิตฺ ตํ

จตุตถ ฌาน กิริยา จิต  มี องค์  ๒  คือ  สุข  เอกั คค ตา

อุ เปกฺ เขก คฺค ตา สหิตํ  ปฺ จมชฺ ฌาน กิริยา จิตฺ ตํ

ปัญจม ฌาน กิริยา จิต  มี องค์  ๒  คือ  อุเบกขา  เอกั คค ตา

ร ูปาว จร กริยิา จติ  เปน็ จติ ของ พระ อรหนัต์ ใน ขณะ ที ่เปน็ อปั ปนา 

สมาธิ  รู ปาว จร กิริยา จิต ไม่ เป็น ปัจจัย ให้ เกิด รู ปาว จร วิบาก จิต เลย
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อรูป าว จร จิต  ๑๒  ดวง

อรูป าว จร ฌาน จิต  คือ  ปัญจ ฌาน จิต ที่ ไม่มี รูป กรรมฐาน 

เป็น อารมณ์  เพราะ เห็น ว่า เมื่อ ยัง มี รูป เป็น อารมณ์ อยู่  ก็ ยัง  

ใกล้ ชิด ต่อ การ ที่ จะ มี กาม เป็น อารมณ์  เมื่อ บรรลุ รูป ปัญจม ฌาน 

 แล้ว ก็ เพิก รูป ที่ เป็น อารมณ์  โดย น้อม ระลึก ถึง สภาพ ที่ ไม่มี รูป นิมิต   

และ มี อารมณ์ ไม่มี ที่สุด  อรูป าว จร จิต  ๑๒  ดวง  คือ  อรูป าว จร 

กุศล จิต  ๔  ดวง  อรูป าว จร วิบาก จิต  ๔  ดวง  อรูป าวจ รกิ ริ ยา 

จิต  ๔  ดวง

อรูป าว จร กุศล จิต  ๔  ดวง

อา กา สาน ฺ จาย ตน กุ สล จิตฺ ตํ

วิฺ ญาณ ฺ จาย ตน กุ สล จิตฺ ตํ

อากิฺจฺญาย ตน กุ สล จิตฺ ตํ

เนวสฺญา นาสฺญาย ตน กุ สล จิตฺ ตํ

อา กา สานั ญ จาย ตน กุศล จิต  เป็น อรูป ปัญจม ฌาน จิต ที่ ระลึก 

ถึง อากาศ ที่ กว้าง ใหญ่ ไพศาล ไม่มี ที่สุด เป็น อารมณ์

วิญญาณั ญ จาย ตน กุศล จิต เป็น อรูป ปัญจม ฌาน จิต ที่ มี 

วิญญาณ ที่ ไม่มี ที่สุด  คือ  อา กา สานั ญ จาย ตน จิต เป็น อารมณ์

อากิญจัญญาย ตน กุศล จิต  เป็น อรูป ปัญจม ฌาน จิต ที่ ไม่ มี 
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อะไรๆ  เป็น อารมณ์ เลย   ไม่มี แม้อา กา สานั ญ จาย ตน จิต เป็น 

อารมณ์  เพราะ รู้ ว่าการ ไม่มี อะไร เป็น อารมณ์ เลย ย่อม ประณีต กว่า 

มี อา กา สานั ญ จาย ตน จิต เป็น อารมณ์

เนว สัญญา นา สัญญา ย ตน กุศล จิต  เป็น อรูป ปัญจม ฌาน จิต ที่ 

มี อากิญจัญญาย ตน จิต เป็น อารมณ์  เพราะ รู้ ว่า แม้ ขณะ ที่ ไม่มี อะไร 

เป็น อารมณ์ เลย นั้น  ก็ ยัง มี อากิญจัญญาย ตน จิต  ฉะนั้น  อรูป ฌาน 

ขั้น สูงสุด  คือ  เนว สัญญา นา สัญญา ย ตน จิต  จึง มี อากิญจัญญาย 

ตน จิต เป็น อารมณ์  ซึ่ง เป็น สภาพ ที่ ละเอียด ประณีต มาก  โดย ขณะ 

นั้น จะ ว่า มี สัญญา ก็ ไม่ใช่  ไม่มี สัญญา ก็ ไม่ใช่

อรูป าว จร กุศล จิต  ๔  ดวง นี้ เมื่อ ถึง พร้อม ด้วย วสี ไม่ เสื่อม  ย่อม 

เปน็ ปจัจยั ให ้อรปู ฌาน กศุล ดวง ใด ดวง หนึง่ เกดิ กอ่น จตุ ิจติ   และเมือ่ 

จุติ จิต ดับ แล้ว  อรูป ฌาน กุศล จิต ที่ เกิด ก่อน จุติ จิต ก็ เป็น ปัจจัย ให้ 

อรูป าว จร วิบาก จิต ปฏิสนธิ เกิด เป็น อรูป พรหม บุคคล ใน อรูป ฌาน 

ภูมิ ตาม ขั้น ของ อรูป ฌาน จิต นั้นๆ

อรูป า จร วิบาก จิต  ๔  ดวง

อา กา สาน ฺ จาย ตน วิ ปาก จิตฺ ตํ

วิฺ ญาณ ฺ จาย ตน วิ ปาก จิตฺ ตํ

อากิฺจฺญาย ตน วิ ปาก จิตฺ ตํ

เนวสฺญา นาสฺญาย ตน วิ ปาก จิตฺ ตํ
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เมื่อ อรูป าว จร วิบาก จิต ดวง ใด ดวง หนึ่ง ปฏิสนธิ เกิด ขึ้น เป็น  

อรูป พรหม บคุคล ใน อรปู พรหม ภมู ิตาม ขัน้ ของ อรปู ฌาน จติ นัน้ แลว้  

ก็ ดำรง ความ เป็น อรูป พรหม บุคคล นั้นๆ  จนกว่า จะ จุติ เมื่อ สิ้น อายุ 

ของ พรหม ภ ูม ินัน้ๆ  ระหวา่ง ที ่เปน็ อรปู พรหม บคุคล นัน้  ไมม่ ีรปู ขนัธ ์ 

ใดๆ  เกิด เลย  มี แต่ นาม ขันธ์  ๔  เท่านั้น  จึง เป็น อรูป พรหม 

บุคคล

อรูป าว จร กิริยา จิต  ๔  ดวง

อา กา สาน ฺ จาย ตน กิริยา จิตฺ ตํ

วิฺ ญาณ ฺ จาย ตน กิริยา จิตฺ ตํ

อากิฺจฺญาย ตน กิริยา จิตฺ ตํ

เนวสฺญา นาสฺญาย ตน กิริยา จิตฺ ตํ

อรูป าว จร กิริยา จิต  เป็น จิต ของ พระ อรหันต์ ผู้ ได้ อบรม เจริญ  

สมถ ภาวนา มา แล้ว จนถึง อรูป ฌาน  เมื่อ บรรลุ อริย สัจ จ ธรรม เป็น 

พระ อรหนัต ์แลว้  อรปู าว จร ฌาน จติ ที ่เกดิ ขึน้ จงึ เปน็ กริยิา จติ  ไม ่ใช ่ 

อรูป าว จร กุศล จิต อีก ต่อ ไป

โลกุ ตต รจิต  ๘  ดวง

โลกุ ตต รจิต  คือ  จิต ที่ ประจักษ์ แจ้ง ลักษณะ ของ นิพพาน  โดย 

เปน็ จติ ที ่ดบั กเิลส   เปน็ โลก ุตต รกศุล จติ  ๔  ดวง ประเภท หนึง่  และ 

โดย เปน็ จติ ที ่ดบั กเิลส แลว้   เปน็ โลกุ ตต รวิ บาก จติ  ๔  ดวง ประเภท 

หนึ่ง  โลกุ ตต รจิต  ๘  ดวง  คือ
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โสต า ปัตติ มัค ค จิต (กุศล) ๑ ดวง

โสต า ปัตติ ผล จิต (วิบาก) ๑ ดวง

สก ทา คา มิ มัค ค จิต (กุศล) ๑ ดวง

สก ทา คา มิ ผล จิต (วิบาก) ๑ ดวง

อ นาคา มิ มัค ค จิต (กุศล) ๑ ดวง

อ นาคา มิ ผล จิต (วิบาก) ๑ ดวง

อร หัต ตมัคค จิต (กุศล) ๑ ดวง

อร หัต ต ผล จิต (วิบาก) ๑ ดวง

เมื่อ กา มาว จร  กุศลญาณ สัมปยุต ต จิต เกิด ระลึก  และ พิจารณา 

รู้ ลักษณะ ของ นามธรรม และ รูป ธรรม จน ประจักษ์ แจ้ง ลักษณะ ของ 

นามธรรม และ รูป ธรรม  และ ละ คลาย ความ ยึด มั่น เห็น ผิด ใน สภาพ 

ธรรม  จน บรรลุ วิปัสสนา ญาณ ตาม ลำดับ ขั้น แล้ว  โลกุ ตต รจิต ก็ 

เกิด ขึ้น ประจักษ์ แจ้ง ลักษณะ ของพระ นิพพาน  และ ดับ กิเลส ตาม 

ลำดับ ขั้น  คือ

โสต า ปัตติ มัค ค จิต เป็น โลกุ ตต รกุศล จิต  เกิด ขึ้น เพียง ขณะ 

เดียว ใน สังสารวัฏ ฏ์  ทำ กิจ ดับ กิเลส  คือ  มิจฉา ทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  

และ อกุศล ธรรม ใน ฐานะ เดียวกัน  จึง ไม่มี ปัจจัย ให้ เกิด ใน อบายภูมิ 

อีก เลย

เมื่อ โสต า ปัตติ มัค ค จิต ดับ แล้ว  โสต า ปัตติ ผล จิต ซึ่ง เป็น 

โลกุ ตต รวิ บาก จิต ก็ เกิด สืบ ต่อ ทันที  โดย ไม่มี จิต อื่น เกิด คั่น  
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โสต า ปัตติ มัค ค จิต เป็น กุศล กรรม ที่ ให้ ผล ทันที  โดย เป็น ปัจจัย ให้ 

โสต า ปัตติ ผล จิต ซึ่ง เป็น โลกุ ตต รวิ บาก เกิด ขึ้น  มี พระ นิพพาน เป็น 

อารมณ์ สืบ ต่อ จาก โสต า ปัตติ มัค ค จิต ทันที  แต่ ต่าง กัน โดย สภาพ ที่ 

โสต า ปัตติ มัค ค จิต เกิด ขึ้น ดับ กิเลส เมื่อ มี พระ นิพพาน เป็น อารมณ์  

โสต า ปตัต ิผล จติ เกดิ ขึน้ รบั ผล  คอื ม ีพระ นพิพาน เปน็ อารมณ ์ โดย 

เป็น จิต ที่ ดับ กิเลส แล้ว

สก ทา คา มิ มัค ค จิต  ก็ โดย นัย เดียวกัน  คือ  เกิด ขึ้น เพียง 

ขณะ เดียว ใน สังสารวัฏ ฏ์  ทำ กิจ ดับ ความ ยินดี พอใจ ใน รูป  เสียง  

กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ อย่าง หยาบ  เมื่อ สก ทา คา มิ มัค ค จิต ดับ แล้ว   

สก ทา คา ม ิผล จติ ก ็เกดิ สบื ตอ่   ม ีพระ นพิพาน เปน็ อารมณ์ โดย เปน็ 

จิต ที่ ดับ กิเลส แล้ว

อ นาคา มิ มัค ค จิต  เกิด ขึ้น เพียง ขณะ เดียว ใน สังสารวัฏ ฏ์  ทำ 

กิจ ดับ ความ ยินดี  พอใจ  ใน รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ อย่าง 

ละเอียด    เมื่อ อ นาคา มิ มัค ค จิต ดับ แล้ว  อ นาคา มิ ผล จิต  ก็ เกิด 

สืบ ต่อ   มี พระ นิพพาน เป็น อารมณ์  โดย เป็น จิต ที่ ดับ กิเลส แล้ว

อร หัต ตมัคค จิต  เกิด ขึ้น ขณะ เดียว ใน สังสารวัฏ ฏ์  ทำ กิจ ดับ 

กเิลส ที ่เหลอื อยู ่ทัง้หมด  เมือ่ อร หตั ตมคัค จติ ดบั แลว้  อร หตั ต ผล จติ 

ก็ เกิด สืบ ต่อ   มี พระ นิพพาน เป็น อารมณ์  โดย เป็น จิต ที่ ดับ กิเลส 

หมด สิ้น แล้ว
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โลกุ ตต รจิต  ๔๐  ดวง

ฌาน ลาภี บุคคล  คือ  ผู้ ที่ เจริญ สมถ ภาวนา จน แคล่วคล่อง 

ชำนาญ ยิ่ง นั้น  ขณะ ใด ที่ ฌาน จิต ขั้น หนึ่ง ขั้น ใด เกิด  กา มาว จร 

ญาณ สัมปยุต ต จิต ก็ เกิด สลับ  ระลึก รู้ ลักษณะ ของ นามธรรม และ 

รูป ธรรม ขณะ นั้น  เมื่อ ปัญญา พิจารณา ลักษณะ ของ นามธรรม และ 

รูป ธรรม เพิ่ม ขึ้น  ชัด แจ้ง ขึ้น  ก็ ย่อม ละ คลาย ความ ยึดถือ เห็น ผิด ว่า 

เป็น ตัว ตน ลง  เมื่อ โลกุ ตต รจิต ขั้น ใด เกิด ขึ้น พร้อม กับ องค์ ของ ฌาน 

ขั้น ใด  โดย มี ฌาน ขั้น นั้น เป็น บาท  ก็ เป็น มัค ค จิต และ ผล จิต ที่ เป็น 

โลกุ ตตร ฌาน ขั้น นั้นๆ  ฉะนั้น  จึง เป็น โลกุ ตต รจิต  ๔๐  ดวง

โสต า ปัตติ มัค ค์ ปฐมฌาน ๑ ทุติย ฌาน ๑ ตติย ฌาน ๑ 

 จตุตถ ฌาน ๑ ปัญจม ฌาน ๑

โสต า ปัตติ ผล ปฐมฌาน ๑ ทุติย ฌาน ๑ ตติย ฌาน ๑ 

 จตุตถ ฌาน ๑ ปัญจม ฌาน  ๑

สก ทา คา มิ มัค ค์ ปฐมฌาน ๑ ทุติย ฌาน ๑ ตติย ฌาน ๑ 

 จตุตถ ฌาน ๑ ปัญจม ฌาน ๑

สก ทา คา มิ ผล ปฐมฌาน ๑ ทุติย ฌาน ๑ ตติย ฌาน ๑ 

 จตุตถ ฌาน ๑ ปัญจม ฌาน ๑

อ นาคา มิ มัค ค์ ปฐมฌาน ๑ ทุติย ฌาน ๑ ตติย ฌาน ๑ 

 จตุตถ ฌาน ๑ ปัญจม ฌาน  ๑
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อ นาคา มิ ผล   ปฐมฌาน ๑ ทุติย ฌาน ๑ ตตยิ ฌาน ๑  

 จตุตถ ฌาน ๑ ปัญจม ฌาน ๑

อร หัต ตมัคค์   ปฐมฌาน ๑ ทุติย ฌาน ๑ ตติย ฌาน ๑ 

 จตุตถ ฌาน ๑ ปัญจม ฌาน ๑

อร หัต ต ผล ปฐมฌาน ๑ ทุติย ฌาน ๑ ตตยิ ฌาน ๑  

 จตุตถ ฌาน ๑ ปัญจม ฌาน ๑

มัค ค จิต ทั้ง  ๔  ดวง   นั้น เกิด ขึ้น ได้ เพียง ขณะ เดียว เท่านั้น ใน 

สงัสารวฏั ฏ ์ แต ่โลก ุตตร ฌาน วบิาก  คอื  ผล จติ นัน้  ยอ่ม เกดิ ขึน้ ได ้

อีก เมื่อ บุคคล นั้น มี ฌาน จิต คล่องแคล่ว   เป็น ปัจจัย ให้ โลกุ ตตร ฌาน 

วิบาก จิต เกิด ขึ้น ได้ อีก วา ระ อื่นๆ  โลกุ ตตร ฌาน จิต ที่ เกิด ใน วา ระ 

หลังๆ  ไม่ใช่ ใน มัค ค วิถี ซึ่ง ดับ กิเลส นั้น  เป็น ผล สมาบัติ เพราะ เป็น 

โลกุ ตตร ฌาน วิบาก จิต  (ผล จิต)  ที่ เกิด ดับ สืบ ต่อ กัน  โดย ไม่มี จิต 

อื่น เกิด แทรก คั่น เลยใน ระหว่าง ที่ กำลัง เป็น ผล สมาบัติ อยู่ นั้น
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เจตสิก  ๕๒  ประเภท

เจตสิก  ๕๒  ประเภท  คือ

อัญ ญ สมา นา เจตสิก ๑๓   ดวง

อกุศล เจตสิก  ๑๔  ดวง

โสภณ เจตสิก  ๒๕  ดวง

อัญ ญ สมา นา เจตสิก  ๑๓  ดวง

อญั ญ สมา นา เจตสกิ  คอื  เจตสกิ ที ่เสมอ กบั เจตสกิ ประเภท 

อืน่ ทีอ่ญั ญ สมา นา เจตสกิ เกดิ รว่ม ดว้ย  เมือ่ อญั ญ สมา นา เจตสกิ 

เกดิ รว่ม กบั อกศุล เจตสกิ  อญั ญ สมา นา เจตสกิ ก ็เปน็ อกศุล ดว้ย  เมือ่ 

อญั ญ สมา นา เจตสกิ เกดิ รว่ม กบั โสภณ เจตสกิ  อญั ญ สมา นา เจตสกิ  

ก็ เป็น โสภณ ะ ด้วย  อัญ ญ สมา นา เจตสิก เกิด ร่วม กับ อกุศล เจตสิก 

ก็ได้  เกิด ร่วม กับ โสภณ เจตสิก ก็ได้  แต่ อกุศล เจตสิก เกิด ร่วม กับ 

โสภณ เจตสิก ไม่ ได้ เลย

อัญ ญ สมา นา เจตสิก  ๑๓  ดวง  มี  ๒  ประเภท  คือ  สัพ พ จิตต 

สาธารณ เจตสิก  ๗  ดวง  และ ปกิณณก เจตสิก  ๖  ดวง

สัพ พ จิตต สาธารณ เจตสิก  ๗  ดวง  คือ  เจตสิก ที่ เกิด กับ จิต  

ทุก ดวง  จิต ทุก ประเภท และ ทุก ขณะ ที่ เกิด ขึ้น นั้น ต้อง มี เจตสิก   

๗  ดวง นี้ เกิด ร่วม ด้วย  สำหรับ ทวิ ปัญจ วิญญาณ  ๑๐  ดวง  มี  



382  ภาคผนวก

สัพ พ จิตต สาธารณ เจตสิก  ๗  ดวง นี้ เกิด ขึ้น ร่วม ด้วย เท่านั้น  ไม่มี 

เจต สิ กอื่นๆ  เกิด ร่วม ด้วย อีก เลย  ฉะนั้น  ทวิ ปัญจ วิญญาณ  ๑๐  

ดวง จึง มี เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย น้อย ที่สุด  คือ  มี เจตสิก เกิด ร่วม 

ด้วย เพียง  ๗  ดวง นี้ เท่านั้น  จิ ตอื่นๆ  นอกจาก นี้  มี เจตสิก เกิด 

ร่วม ด้วย มากกว่า  ๗  ดวง ตาม ประเภท ของ จิ ตนั้นๆ  

สัพ พ จิตต สาธารณ เจตสิก  ๗  ดวง

๑. ผัสส เจตสิก  เป็น เจตสิก ที่ กระทบ อารมณ์  ผัสส เจตสิก 

เกิด ขึ้น กระทบ อารมณ์ ใด   ก็ เป็น ปัจจัย ให้ จิต และ เจต สิ กอื่นๆ  ที่ 

เกิด ร่วม กัน ใน ขณะ นั้นกระทำ กิจการ งาน ตาม หน้าที่ ของ จิต และ  

เจต สิ กนั้นๆ  ใน อารมณ์ ที่ ผัสส เจตสิก กระทบ  จิต  ผัสส เจตสิก  

และ เจต สิ กอื่นๆ  เกิด ขึ้น กระทำ กิจการ งาน ของ ตนๆ  พร้อม กัน 

แล้ว ก็ ดับ ไป อย่าง รวดเร็ว    การกระทบ อารมณ์ ของ ผัสส เจตสิก จึง 

ทำให้ อารมณ์ ปรากฏ  พร้อม ด้วย อาการ ของ เจตสิก ต่างๆ  ที่ เป็น 

ไป ใน อารมณ์ นั้น  เช่น  พอใจ  (โลภ ะ)  หรือ ไม่ พอใจ  (โทสะ)  ใน 

อา รมณ์ นั้นๆ  เป็นต้น  ผัสส เจตสิก จึง เป็น อาหาร นำ มา ซึ่ง ผล  คือ  

จิต และ เจตสิก ต่างๆ  เกิด ขึ้น ร่วม กัน   ทำ กิจ ให้ ปรากฏ ความ เป็น 

ไป ของ สภาพ ธรรม ใน ขณะ นั้น  ฉะนั้น  ผัสส เจตสิก จึง เป็น อาหาร 

ปัจจัย ของ จิต และ เจต สิ กอื่นๆ  ที่ เกิด ร่วม กัน

๒. เวทนา เจตสิก  เป็น เจตสิก ที่ รู้สึก  ขณะ ใด ที่ จิต เกิด ขึ้น รู้ 

อารมณ ์ใด  เวทนา เจตสกิ ที ่เกดิ รว่ม กบั จติ ใน ขณะ นัน้ ก ็รูส้กึ ดใีจ หรอื 
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เสียใจ  สุข หรือ ทุกข์ หรือ เฉยๆ  ใน อารมณ์ นั้น    เวทนา เจตสิกเกิด 

กบั จติ ทกุ ดวง และ ตา่ง กนั ไป ตาม ประเภท ของ จ ิตนัน้ๆ  เชน่  โทมนสั 

เวทนา เกดิ รว่ม กบั โทส มลูจติ  อเุบกขา เวทนา เกดิ รว่ม กบั โม หม ูล จติ 

และ โลภ มูลจิต  เป็นต้น

๓. สญัญา เจตสกิ  เปน็ เจตสกิ ที ่จำ หมาย อารมณ ์ สญัญา เจตสกิ 

จำ อารมณ ์ทกุ อยา่ง ที ่ปรากฏ สบื ตอ่ เปน็ เรือ่ง ราว  สตัว ์ บคุคล ตา่งๆ  

สัญญา จำ ความ รู้สึก สุข  ทุกข์  ดีใจ  เสียใจ  เฉยๆ  ใน อารมณ์  

ทุก อย่าง    สัญญา เจตสิก เป็น ปัจจัย สำคัญ ที่ ส่ง เสริม ความ ผูกพัน 

ยึด มั่น ใน ชีวิต  เช่น เดียว กับ เวทนา เจตสิก ซึ่ง เมื่อ รู้สึก สุข หรือ ดีใจ  

เปน็ตน้  ก ็ยอ่ม สำคญั ยดึ มัน่ ผกูพนั ตอ้งการ ความ รู ้สกึ นัน้ๆ  เรือ่ยๆ  

ไป  ด้วย เหตุ นี้ เวทนา เจตสิก จึง เป็น เวทนา ขันธ์  ๑  และ สัญญา 

เจตสิก เป็น สัญญา ขันธ์  ๑  เจตสิก อีก  ๕๐  ประเภท ที่ เหลือ นั้น ก็ 

ปรุง แต่ง จิต ไป ตาม สภาพ ของ เจต สิ กนั้นๆ  เจตสิก  ๕๐  ดวง นั้น 

จึง เป็น สังขาร ขันธ์

๔. เจตนา เจตสกิ  เปน็ เจตสกิ ที ่จงใจ  ตัง้ใจ  ขวนขวาย กระทำ กจิ 

ตาม ประเภท ของ เจตนา   และ สัมปยุต ต ธรรม ที่ เกิด ร่วม กัน ใน ขณะ 

นัน้ๆ    เจตนา เจตสกิ จงึ เปน็ก ัมม ปจัจยั  เจตนา เจตสกิ ที ่เกดิ รว่ม กบั 

วบิาก จติ เปน็ สห ชา ตกมัมปจัจยั  เพราะ กระทำ กจิ ของ เจตนา ที ่เปน็ 

วิบาก พร้อม กับ วิบาก จิต และ วิบาก เจต สิ กอื่นๆ  ที่ เกิด ร่วม กัน แล้ว 

 ก็ ดับ ไป    เจตนา เจตสิก ซึ่ง เป็น กิริยา เกิด ขึ้น กระทำ กิจ ของ เจตนา 

ร่วม กับ กิริยา จิต และ กิริยา เจต สิ กอื่นๆ  แล้ว ดับ ไป  ก็ เป็น สห ชา ต 
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กัมม ปัจจัย  แต่ อกุศล เจตนา ที่ เกิด  กับ อกุศล จิต และ กุศล เจตนา ที่ 

เกดิ กบั กศุล จติ นัน้เปน็สหชาตปจัจยั  เมือ่ สำเรจ็ เปน็ อกศุล กรรมบถ 

อย่าง ใด อย่าง หนึ่ง  หรือกุศล กรรมบถ อย่าง ใด ย่าง หนึ่ง แล้ว ดับ ไป  

เป็น นา นัก ขณิ กกัมม ปัจจัย   เพราะ ทำให้ วิบาก จิต และ เจตสิก เกิด 

ขึน้ ใน กาล ขา้ง หนา้  ซึง่ ไมใ่ช ่ใน ขณะ เดยีว กบั อกศุล เจตนา หรอื กศุล 

เจตนา ที่ กระทำ กรรม นั้น  เมื่อ ให้ ผล ต่าง ขณะ  คือ   ทำให้ วิบาก จิต 

และ เจตสิก เกิด ภาย หลัง จาก อกุศล เจตนา   หรือ กุศล เจตนา ซึ่ง เป็น 

เหตุ ดับ ไป แล้ว  เจตนา กรรม ซึ่ง เป็น อกุศล เจตนา หรือ กุศล เจตนา 

นั้น   จึง เป็นนา นัก ขณิ กกัมม ปัจจัย  

๕. เอกั คค ตา เจตสิก  เป็น เจตสิก ที่ ตั้ง มั่น ใน อารมณ์ ไม่ ว่า จิต 

เกิด ขึ้น รู้ อารมณ์ ใด  เอกั คค ตา เจตสิก ก็ ตั้ง มั่น ใน อารมณ์ นั้น  แต่ 

เอกั คค ตา เจตสิก ที่ เกิด กับ อกุศล จิต  ไม่มี กำลัง ตั้ง มั่นคง ใน อารมณ ์

เท่า กับ เอกั คค ตาเจตสิก ที่ เกิด กับ กุศล จิต  ขณะ ใด ที่ จิต เกิด ดับ รู้ 

อารมณ์ เดียว สืบ ต่อ กัน นานๆ  ลักษณะ ของ เอกั คค ตา เจตสิก ซึ่ง 

ตั้ง มั่น ใน อารมณ์ แต่ละ ขณะ จิต นั้น  ก็ ปรากฏ เป็น สมาธิ ขั้น ต่างๆ  

ขณะ ใด ที่ กุศล เอกั คค ตาตั้ง มั่น ใน อารมณ์  ขณะ นั้น จึง เป็น สัมมา 

สมาธิ ตาม ลำดับ ขั้น ของ กุศล นั้นๆ

๖. ชี วิ ติ นท ริย เจตสิก  เป็น เจตสิก ที่ ดำรง รักษา สัมปยุต ต ธรรม 

ให้ ดำรง ชีวิต อยู่ ก่อน ที่ จะ ดับ ไป  แม้แต่ นามธรรม ที่ เกิด ขึ้น แล้ว นั้น 

จะ ดำรง อยู่ ได้ เพียง ชั่ว ขณะ  ก็ ยัง ต้อง อาศัย ปัจจัย  คือ  ชี วิ ติ นท ริย 

เจตสิก ที่ เกิด ร่วม กัน ใน ขณะ นั้น รักษา ไว้ จึง ดำรง อยู่ ได้  ชี วิ ติ นท ริย 
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เจตสิก จึง เปน็ ปจัจยั แก ่จติ และ เจตสกิ ที ่เกดิ รว่ม กนั โดย เปน็ อนิ ทรยิ 

ปัจจัย  คือ  เป็น ใหญ่ ใน การ รักษา สัมปยุต ต ธรรม ที่ เกิด ร่วม ด้วย ให้ 

ดำรง อยู่ ชั่ว ขณะ ก่อน ที่ จะ ดับ ไป

๗. มนสิการ เจตสิก  เป็น เจตสิก ที่ ใส่ใจ  สนใจ ใน อารมณ์  การ 

ใส่ใจ ใน อารมณ์ ย่อม เป็น ปัจจัย ให้ เจต สิ กอื่นๆ  ตรึก ถึง อารมณ์ และ 

ปรงุ แตง่ เปน็ ความ วจิติร ตา่งๆ  เปน็ วทิยาการ ตา่งๆ  ไมรู่ ้จบ ใน ทาง 

โลก  ส่วน ใน ทาง ธรรม นั้น ก็ ตรง กัน ข้าม กับ ทาง โลก

เมื่อ สัพ พ จิตต สาธารณ เจตสิก  ๗  ดวง นี้ เกิด กับ จิต ประเภท ใด ก็ 

เสมอ กับ จิต ประเภท นั้น  คือ  เมื่อ เกิด กับ กุศล จิต ก็ เป็น กุศล  เมื่อ 

เกดิ กบั อกศุล จติ ก ็เปน็ อกศุล  เมือ่ เกดิ กบั วบิาก จติ ก ็เปน็ วบิาก  เมือ่ 

เกิด กับ กิริยา จิต ก็ เป็น กิริยา  เม่ือ เกิด กับ กา มาว จร จิต ก็ เป็น กา มาว จร 

เมื่อ เกิด กับ รู ปาว จร จิต ก็ เป็น รู ปาว จร  เมื่อ เกิด กับ อรูป าว จร จิต  

ก็ เป็น อรูป าว จร  เมื่อ เกิด กับ โลกุ ตต รจิต ก็ เป็น โลกุ ต ตระ

ปกิณณก เจตสิก  ๖  ดวง  คือ  เจตสิก ที่ เกิด ร่วม กับ อกุศล เจตสิก 

ก็ได้  โสภณ เจตสิก ก็ได้  แต่ เว้น ไม่ เกิด กับ จิต บาง ดวง ตาม ประเภท 

ของ จิ ตนั้นๆ

ปกิณณก เจตสิก  ๖  ดวง

๑. วิ ตัก ก เจตสิก  (วิตก เจตสิก)  เป็น เจตสิก ที่ จรด หรือ ตรึก ใน 

อารมณ์ ที่ ผัสส เจตสิก กระทบ  วิตก เจตสิก เกิด กับ จิต  ๕๕  ดวง  
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คือ  กา มาว จร จิต  ๔๔  ดวง  และ ปฐมฌาน จิต  ๑๑  ดวง  เว้น  

ทวิ ปัญจ วิญญาณ  ๑๐  และ ทุติย ฌาน  ตติย ฌาน  จตุตถ ฌาน  

ปัญจม ฌาน  วิตก เจตสิก ย่อม จรด หรือ ตรึก ใน อารมณ์ ตาม สภาพ 

ของ จิต   และ เจตสิก ที่ เกิด ร่วม ด้วย  วิตก เจตสิก ซึ่ง จรด หรือ ตรึก ใน 

อารมณ์ นั้น เหมือน เท้า ของ โลก  เพราะ ทำให้ โลก ก้าว ไป  (โดย จิต 

เกิด ขึ้น เป็น ไป)  ตาม วิตก เจต สิ กนั้นๆ  

๒. วิจาร เจตสิก  เป็น เจตสิก ที่ ประคอง ตาม วิตก  ไม่ ว่า วิตก จะ 

ตรกึ อยา่งไร  วจิาร เจตสกิ ก ็ประคอง ตาม อยา่ง นัน้  วจิาร เจตสกิ เกดิ 

กับ จิต  ๖๖  ดวง  คือ  กา มาว จร จิต  ๔๔  ดวง  ปฐมฌาน จิต  ๑๑  

ดวง  และ ทุติย ฌาน จิต  ๑๑  ดวง  เว้น ทวิ ปัญจ วิญญาน  ๑๐  

ดวง  ตติย ฌาน  จตุตถ ฌาน  ปัญจม ฌาน  จิต ใด มี วิตก เจตสิก 

เกิด ร่วม ด้วย  จิต นั้น ต้อง มี วิจาร เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย  เว้น จิต  ๑๑  

ดวง  ที่ มี วิจาร เจตสิก โดย ไม่มี วิตก เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย  คือ  ทุติย 

ฌาน จิต  ๑๑  ดวง

๓. อธิ โมก ข เจตสิก  เป็น เจตสิก ที่ ปักใจ  ไม่ สงสัย ใน อารมณ์  

อธิ โมก ขเจตสิก เกิด กับ จิต  ๗๘  ดวง  เว้น ทวิ ปัญจ วิญญาณ  

๑๐  ดวง  และ โม หมู ล จิต  วิ จิ กิจ ฉา สัมปยุต ต์  ๑  ดวง   

อธิ โมก ข เจตสิก เป็น เจตสิก ที่ ปักใจ  ไม่ สงสัย ใน อารมณ์  จึง ไม่ เกิด 

 กับ โม หมู ล จิต  วิ จิ กิจ ฉา สัมปยุต ต์

๔. วิ ริย เจตสิก  เป็น เจตสิก ที่ อุตสาหะ ค้ำจุน สหชาต ธรรม   
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ไม่ ท้อถอย  วิ ริย เจตสิก เกิด กับ จิต  ๗๓  ดวง  เว้ นอ เหตุก จิต  

๑๖  ดวง  คือ  ปัญจ ทวา รา วัชชน จิต  ๑  ดวง  ทวิ ปัญจ วิญญาณ  

๑๐  ดวง  สัม ปฏิ จ ฉัน น จิต  ๒  ดวง  สัน ตี รณ จิต  ๓  ดวง  เพราะ 

จิต  ๑๖  ดวง นี้ กระทำ กิจ ของ ตนๆ  ได้  โดย ไม่มี วิ ริย เจตสิก เป็น 

ปัจจัย เลย

๕. ปีติ เจตสิก  เป็น เจตสิก ที่ ปลาบปลื้ม  เอิบ อิ่ม  ร่าเริง   จึง 

เกิด ร่วม กับ โสมนัส เวทนา เท่านั้น  ไม่ เกิด ร่วม กับ เวท นา อื่นๆ  เลย  

ปีติ เจตสิก เกิด ร่วม กับ จิต ที่ มี โสมนัส เวทนา เกิด ร่วม ด้วย  ๕๑  ดวง  

คือ  กาม โสมนัส จิต  ๑๘  ดวง  ปฐมฌาน จิต  ๑๑  ดวง  ทุติย ฌาน 

จิต  ๑๑  ดวง  ตติย ฌาน จิต  ๑๑  ดวง   จิต ที่ มี โสมนัส เวทนา 

เกิด ร่วม ด้วย  แต่ ไม่มี ปีติ เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย นั้น มี  ๑๑  ดวง  

คือ  จตุตถ ฌาน จิต  ๑๑  ดวง  ทั้งนี้ เพราะ   จตุตถ ฌาน จิต 

ประณีต กว่า ตติย ฌาน จิตซึ่ง มี ปีติ เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย

๖. ฉนัท เจตสกิ  เปน็ เจตสกิ ที ่พอใจ กระทำ  เกดิ กบั จติ  ๖๙  ดวง  

เว้น ไม่ เกิด กับ จิต  ๒๐  ดวง  คือ  อ เหตุก จิต  ๑๘  ดวง และ  

โม หม ูล จติ  ๒  ดวง  ทัง้นี ้เพ ราะอ เหตกุ จติ เปน็ จติ ที ่เกดิ ขึน้ โดย ไมม่ ี

เหตุ เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย   ส่วน โม หมู ล จิต นั้น  แม้ว่า มี โมห เจตสิก 

เกิด ร่วม ด้วย  แต่ เมื่อ ไม่มี โลภ เจตสิก หรือ โทส เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย 

จงึ ไมม่ ีฉนัท เจตสกิ เกดิ รว่ม ดว้ย  เพราะ ฉนัท เจตสกิ เปน็ สภาพ ธรรม 

ที่ พอใจ ตาม สภาพ ของ โลภ มูลจิต  หรือ โทส มูลจิต   หรือ จิ ตอื่นๆ  ที่ 

ฉันท เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย
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อกุศล เจตสิก  ๑๔  ดวง

อกศุล เจตสกิ  คอื  เจตสกิ ที ่ไม ่ด ีงาม  เมือ่ เกดิ กบั จติ ใด   จติ 

นั้น ก็ เป็น อกุศล  ฉะนั้น  อกุศล เจตสิก จึง เกิด ได้ กับ อกุศล จิต  ๑๒  

ดวง เท่านั้น  เกิด ร่วม กับ กุศล จิต ไม่ ได้  เกิด ร่วม กับ วิบาก จิต ไม่ ได้  

เกิด ร่วม กับ กิริยา จิต ไม่ ได้   อกุศล เจตสิก แต่ละ ดวง ย่อม เกิด ร่วม 

กับ อกุศล จิต ตาม ประเภท ของ อกุศล จิ ตนั้นๆ  แต่ อกุศล จิต ทุก ดวง 

จะ ต้อง มี อกุศล เจตสิก  ๔  ดวง  คือ  โมห เจตสิก  อหิ ริก เจตสิก   

อ โนตตปัป เจตสกิ  อทุธจั จ เจตสกิ เกดิ รว่ม ดว้ย  ฉะนัน้  อกศุล เจตสกิ  

๔  ดวง นี้  จึง เป็น อกุศล สาธารณ เจตสิก  นอกจาก อกุศล สาธารณ 

เจตสิก  ๔  ดวง นี้ แล้ว  อกุศล เจต สิ กอื่นๆ  ก็ เกิด ร่วม กับ อกุศล จิต 

ตาม ควร แก่ อกุศล จิ ตนั้นๆ  

๑. โมห เจตสิก  เป็น เจตสิก ที่ ไม่รู้ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ตาม 

ความ จริง  โมห เจตสิก เกิด ร่วม กับ อกุศล จิต  ๑๒  ดวง

๒. อห ิรกิ เจตสกิ  เปน็ เจตสกิ ที ่ไม ่ละอาย ตอ่ อกศุล ธรรม เกดิ รว่ม 

กับ อกุศล จิต  ๑๒  ดวง

๓. อ โนตตัป ปเจตสิก  เป็น เจตสิก ที่ ไม่ หวั่น เกรง ภัย ของ อกุศล 

ธรรม  เกิด ร่วม กับ อกุศล จิต  ๑๒  ดวง  

๔. อทุธจั จ เจตสกิ  เปน็ เจตสกิ ที ่ไม ่สงบ ใน อารมณ ์ เกดิ รว่ม กบั 

อกุศล จิต  ๑๒  ดวง
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๕. โลภ เจตสิก  เป็น เจตสิก ที่ ติด ข้อง  ต้องการ อารมณ์ เกิด ร่วม 

กับ โลภ มูลจิต  ๘  ดวง

๖. ทิฏฐิ เจตสิก  เป็น เจตสิก ที่ เห็น ผิด ใน สภาพ ธรรม จึง ทำให้ 

ยึด มั่น ใน หนทาง ประพฤติ ปฏิบัติ ที่ ไม่ ถูก ต้อง ตาม เหตุ และ ผล ของ 

สภาพ ธรรม  และ ขวนขวาย ใน การก ระ ทำ มงคล ตืน่ ขา่ว ตา่งๆ  ขณะ 

ใด ที่ เห็น ผิด ขวนขวาย ปฏิบัติ ธร รม ผิดๆ  ทาง กาย  วาจา  ใจ  ขณะ 

นั้น ทิฏฐิ เจตสิก เกิด ร่วม กับ โลภ มูลจิต  ๔  ดวง  (ทิฏฐิ คตสัม ยุต ต์)  

ทฏิฐ ิเจตสกิ จะ ดบั เปน็ สมจุ เฉท ไม ่เกดิ อกี เลย  เมือ่ โสต า ปตัต ิมคั ค จติ 

 เกิด ขึ้น รู้ แจ้ง อริย สัจ จ ธรรม  ผู้ ที่ เป็น พระ โสดาบัน บุคคล แล้ว  จึง 

ไม่มี โลภ มูลจิต  ทิฏฐิ คต สัมปยุต ต์  ๔  ดวง อีก

๗. มาน เจตสิก  เป็น เจตสิก ที่ สำคัญ ตน  ทะนง ตน  เกิด ได้ กับ 

โลภ มลูจติ  ทฏิฐ ิต วปิป ยตุ ต ์ ๔  ดวง  โลภ มลูจติ  ทฏิฐ ิคต วปิป ยตุ ต ์

  ๔  ดวง นัน้  บาง วาระ ก ็ม ีมาน เจตสกิ เกดิ รว่ม ดว้ย  บาง วาระ ก ็ไมม่ ี

มาน เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย  มาน เจตสิก จะ ดับ เป็น สมุจ เฉท ไม่ เกิด อีก 

เลย  เมื่อ รู้ แจ้ง อริยสัจ จธรรม เป็น พระ อรหันต บุคคล

๘. โทส เจตสิก  เป็น เจตสิก ที่ หยาบ กระด้าง  เป็น สภาพ ธรรม ที่ 

ประทุษร้าย  เดือด ร้อน  ขุ่น เคือง  เกิด ร่วม กับ โทส มูลจิต  ๒  ดวง  

โทส เจตสกิ ดบั เปน็ สมจุ เฉท เมือ่ รู ้แจง้ อรยิ สจั จ ธรรม ขัน้ พระ อนาคาม ี

บุคคล  ฉะนั้น  พระ โสดาบัน บุคคล จึง ยัง มี ความ เศร้า โศก เสียใจ  

เพราะ ยัง มี โทส มูลจิต ทั้ง  ๒  ดวง



390  ภาคผนวก

๙. อิสสา เจตสิก  เป็น เจตสิก ที่ ริษยา สมบัติ ของ ผู้ อื่น  ทั้ง รูป 

สมบัติ  ทรัพย์ สมบัติ  คุณสมบัติ  อิสสา เจตสิก เกิด ร่วม กับ โทส 

มูลจิต   โทส มูลจิต  ๒  ดวง นั้น  บาง วาระ ก็ มี อิสสา เจตสิก เกิด ร่วม 

ด้วย  บาง วาระ ก็ ไม่มี อิสสา เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย  อิสสา เจตสิก ดับ 

เป็น สมุจ เฉท  เมื่อ โสต า ปัตติ มัค ค จิต เกิด ขึ้น  รู้ แจ้ง อริย สัจ จ ธรรม  

ฉะนั้น  พระ อริยบุคคล จึง ไม่มี อิสสา เจตสิก อีก เลย

๑๐.  มัจฉ ริย เจตสิก  เป็น เจตสิก ที่ ตระหนี่ สมบัติ ของ ตน   ไม่ 

ต้องการ ให้ บุคคล อื่น มี ส่วน ร่วม ใช้สอย ได้ รับ ประ โย ชน์ ใดๆ  จาก 

สมบัติ ของ ตน  มัจฉ ริย เจตสิก เกิด ได้ กับ โทส มูลจิต  ๒  ดวง   

แต่ ไม่ เกิด กับ โลภ มูลจิต เลย  เพราะ ขณะ ใด ที่ มัจฉ ริย เจตสิก เกิด  

ขณะ นั้น จิต เดือด ร้อน ไม่ สบายใจ    มัจฉ ริย เจตสิก จึง เกิด ร่วม กับ 

โลภ มูลจิต ไม่ ได้  เพราะ โลภ มูลจิต เกิด ร่วม กับ อุเบกขา เวทนา และ 

 โสมนัส เวทนา เท่านั้น  แต่ มัจฉ ริย เจตสิก ต้อง เกิด ร่วม กับ โทมนัส 

เวทนา ทุก ครั้ง  โทส มูลจิต  ๒  ดวง นั้น  บาง วาระ ก็ มี มัจฉ ริย 

เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย  บาง วาระ ก็ ไม่ มี มัจฉ ริย เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย  

มัจฉ ริย เจตสิก ดับ เป็น สมุจ เฉท     เมื่อ โสต า ปัตติ มัค ค จิต เกิด ขึ้น รู้ 

แจ้ง อริย สัจ จ ธรรม  ผู้ ที่ เป็น พระ อริยบุคคล ไม่ มี มัจฉ ริย เจตสิก เกิด 

อีก เลย  แต่ ที่ พระ เสกข บุคคล  (ผู้ ยัง ต้อง ศึกษา และ ปฏิบัติ เพื่อ ดับ 

กิเลส  ได้แก่  พระ อริยบุคคล ที่ ไม่ใช่ พระ อรหันต์)   ผู้ เป็น คฤหัสถ์   

ยงั ไม ่สละ สมบตั ิทัง้ หลาย ก ็เพราะ ยงั ม ีโลภ เจตสกิ  แต ่เมือ่ เปน็ ไป ใน 

ทาง ที่ ชอบ ที่ ควร แล้ว  พระ เสกข บุคคล ผู้เป็นคฤหัสถ์ ผู้ ปราศจาก 
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มัจฉริยะ แล้ว   ย่อม สละ วัตถุ นั้น เป็น ทาน ได้  เพ ราะ โสต า ปัตติ มัค ค  

จิต ดับ มัจฉริยะ เป็น สมุจ เฉท

๑๑. กุ กกุจจ เจตสิก  เป็น เจตสิก ที่ เดือด ร้อน รำคาญ ใจ ใน อกุศล 

ที่ ได้ กระทำ แล้ว และ ใน กุศล ที่ ไม่ ได้ กระทำ  กุ กกุจจ เจตสิก เกิด ได้ 

กับ โทส มูลจิต  ๒  ดวง  บาง วาระ โทส มูลจิต ก็ มี กุ กกุจจ เจตสิก เกิด 

ร่วม ด้วย  บาง วาระ โทส มูลจิต ก็ ไม่มี กุ กกุจจ เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย   

กุ กกุจจ เจตสิก ดับ เป็น สมุจ เฉท ด้วย  อ นาคา มิ มัค ค จิต

๑๒. ถีน เจตสิก  เป็น เจตสิก ที่ ทำให้ จิต ท้อถอย  หดหู่  เกิด ได้ 

กับ อกุศล ส สังขาริ ก จิต  ๕  ดวง  คือ  โลภ มูลจิต  ส สังขาริ ก  ๔  

ดวง  โทส มูลจิต  ส สังขาริ ก  ๑  ดวง  บาง วาระ อกุศล  ส สังขาริ ก 

ก็ มี ถีน เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย  บาง วาระ อกุศล  ส สังขาริ กก็ ไม่มี  

ถีน เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย

๑๓. มิทธ เจตสิก  เป็น เจตสิก ที่ ทำให้ เจตสิก ที่ เกิด ร่วม ด้วย  

ซบเซา  ง่วงเหงา  ท้อแท้  เกิด ได้ กับ อกุศล   ส สังขาริ ก  ๕  ดวง  

โดย นัย เดียว กับ ถีน เจตสิก  เพราะ ถีน เจตสิก และ มิทธ เจตสิก ต้อง 

เกิด ร่วม กัน ทุก ครั้ง  แยก กัน ไม่ ได้ เลย  ถีน เจตสิก และ มิทธ เจตสิก 

ดับ เป็น สมุจ เฉท ด้วย อร หัต ตมัคค จิต

๑๔. วิจิกิจฉา เจตสิก  เป็น เจตสิก ที่ สงสัย ในลักษณะของ 

นามธรรม และ รูป ธรรม  สงสัย ใน อริย สัจ จ ธรรม  สงสัย ใน พระ 

รัตนตรัย  เกิด ร่วม กับ โม หมู ล จิต  ๑  ดวง  (อุ เปกฺ ขา สหคตํ   



392  ภาคผนวก

วิ จิ กิจฺ ฉา สมฺป ยุตฺ ตํ)  วิจิกิจฉา เจตสิก ดับ เป็น สมุจ เฉท ด้วย โสต า 

ปัตติ มัค ค จิต

เพื่อ สะดวก แก่ การ จำ  จึง จำแนก อกุศล เจตสิก  ๑๔  ดวง  

เป็น จำพวก ดังนี้

โม จตุ กกะ  (เจตสิก  ๔  มี โมห เจตสิก  เป็นต้น)  ได้แก่  อกุศล 

สาธารณ เจตสิก  ๔  ดวง  คือ  โมห เจตสิก  ๑  อหิ ริก เจตสิก  ๑   

อ โนตตัปป เจตสิก  ๑  อุทธัจ จ เจตสิก  ๑

โล ติ กะ  (เจตสิก  ๓  มี โลภ เจตสิก  เป็นต้น)  ได้แก่  โลภ 

เจตสิก  ๑  ทิฏฐิ เจตสิก  ๑  มาน เจตสิก  ๑  ทิฏฐิ เจตสิก เกิด ร่วม 

กบั โลภ เจตสกิ  มาน เจตสกิ ก ็เกดิ รว่ม กบั โลภ เจตสกิ  แต ่ทฏิฐ ิเจตสกิ 

และ มาน เจตสกิ ไม ่เกดิ รว่ม กนั  ขณะ ใด ที ่ม ีทฏิฐ ิเจตสกิ  (โลภ มลูจติ  

ทิฏฐิ คต สัมปยุต ต์)ขณะ นั้น ไม่มี มาน เจตสิก ก็ เกิด ร่วม ด้วย    ฉะนั้น  

มาน เจตสิก จึง เกิด กับ โลภ มูลจิต   ทิฏฐิคต วิปป ยุต ต์  ๔  ดวง  โดย 

ไม่ แน่นอน  คือ   บาง ครั้ง ก็ เป็น โลภ มูลจิต  ทิฏฐิ คต วิปป ยุต ต์ ที่ ไม่มี 

มาน เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย  และ บาง ครั้ง ก็ เป็น โลภ มูลจิต  ทิฏฐิ คต 

วิปป ยุต ต์ ที่ มี มาน เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย

โท จตุ กกะ  (เจตสิก  ๔  มี โทส เจตสิก  เป็นต้น)  ได้แก่  โทส 

เจตสิก  ๑  อิสสา เจตสิก  ๑  มัจฉ ริย เจตสิก  ๑  กุ กกุจจ เจตสิก  ๑  

อสิสา เจตสกิ  มจัฉ รยิ เจตสกิ  ก ุกกจุจ เจตสกิ เกดิ รว่ม กบั โทส เจตสกิ 

โดย ไม ่แนน่อน และ ไม ่เกดิ พรอ้ม กนั  ฉะนัน้  โทส มลูจติ  ๒  ดวง นัน้  
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บาง วาระ ไม่มี อิสสา เจตสิก  มัจฉ ริย เจตสิก  กุ กกุจจ เจตสิก  เกิด 

ร่วม ด้วย เลย  และ บาง วาระ ก็ มี อิสสา เจตสิก  หรือ มัจฉ ริย เจตสิก  

หรือ กุ กกุจจ เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย ขณะ ละ  ๑  ดวง

ถี ทุ กะ  (เจตสิก  ๒  มี ถีน เจตสิก  เป็นต้น)  ได้แก่  ถีน เจตสิก  

๑  และ มิทธ เจตสิก  ๑  เจตสิก  ๒  ดวง นี้ ไม่ แยก กัน เลย   ไม่ ว่า จะ 

เกิด ใน ขณะ ใด ต้อง เกิด ร่วม กัน ทุก ครั้ง  

รวม อกศุล เจตสกิ  ๔  จำพวก  เปน็ อกศุล เจตสกิ  ๑๓  ดวง  และ 

วิจิกิจฉา เจตสิก  ๑  ดวง  จึง รวม เป็น อกุศล เจตสิก  ๑๔  ดวง

โสภณ เจตสิก  ๒๕  ดวง

โสภณ เจตสกิเปน็ เจตสกิ ที ่ด ีงาม  เมือ่ เกดิ รว่ม กบั จติ ใด  จติ 

นั้น ก็ เป็น จิต ที่ ดี งาม  เป็น โสภณ จิต  โสภณ เจตสิก ต่าง กับ อกุศล 

เจตสิก  เพราะ อกุศล เจตสิก เกิด ร่วม กับ อกุศล จิต  ๑๒  ดวง เท่านั้น  

แต ่โสภณ เจตสกิ เกดิ รว่ม กบั กศุล จติ กไ็ด ้ เกดิ รว่ม กบั กศุล วบิาก จติ 

ก็ได้  เกิด ร่วม กับ โสภณ กิริยา จิต ก็ได้  ฉะนั้น  โสภณ เจตสิก จึง 

เกิด ร่วม กับ กา มาว จร กุศล  (มหา กุศล)  รู ปาว จร กุศล  อรูป าว จร 

กศุล  โลก ุตต รกศุล  กา มาว จรส เหตกุ วบิาก  (มหา วบิาก)  ร ูปาว จร  

วิบาก  อรูป าว จร วิบาก  โลกุ ตต รวิ บาก  กา มาว จรส เหตุก กิริยา  

(มหา กิริยา)  รู ปาว จร กิริยา  อรูป าว จร กิริยา
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โสภณ เจตสิก เกิด ร่วม กับ โสภณ จิต ตาม ควร แก่ ประเภท ของ 

โสภณ เจตสิก ดังนี้  คือ

โสภณ สาธารณ เจตสิก  ๑๙  ดวง  เกิด กับ โสภณ จิต ทุก ดวง

วิร ตี เจตสิก  ๓  ดวง  เกิด กับ จิต  ๑๖  ดวง  คือ  มหา กุศล  ๘  

ดวง  และ โลกุ ตต รจิต  ๘  (หรือ  ๔๐)  ดวง

อัป ปมัญญา เจตสิก  ๒  ดวง  เกิด กับ จิต  ๒๘  ดวง  คือ  

มหา กุศล จิต  ๘  ดวง  มหา กิริยา จิต  ๘  ดวง  และ รู ปาว จร กุศล  

๔  ดวง  รู ปาว จร วิบาก  ๔  ดวง  รู ปาว จร กิริยา  ๔  ดวง  (เว้น 

ปัญจม ฌาน)

ปัญญา เจตสิก  ๑  ดวง  เกิด กับ จิต  ๔๗  ดวง  คือ  กา มาว จร 

 ญาณ สัมปยุต ต์  ๑๒  ดวง  มหัคคต จิต  ๒๗  ดวง  (รู ปาว จร จิต  

๑๕  +  อรูป าว จร จิต  ๑๒)  โลกุ ตต รจิต  ๘  ดวง

โสภณ สาธารณ เจตสิก  ๑๙  ดวง

๑. สัทธา เจตสิก  เป็น เจตสิก ท่ี ผ่องใส สะอาด  เปรียบ เสมือน 

สารส้ม หรือ แก้ว มณี ท่ี ทำให้ น้ำ ใส สะอาด ไม่ ขุ่น มัว  เม่ือ สัทธา เจตสิก 

เกิด ข้ึน  อกุศล ธรรม ท้ัง หลาย ซ่ึง เปรียบ เสมือน โคลน ตม ย่อม จม ลง  

คือ  เกิด ไม่ ได้  เพราะ ขณะ น้ัน สัทธา เป็น สภาพ ท่ี เล่ือมใส ใน กุศล 

ธรรม
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๒. สติ เจตสิก  เป็น เจตสิก ท่ี ระลึก ได้ ใน กุศล ท้ัง หลาย  ขณะ ท่ี 

อกุศล เกิด ขึ้น ใน วัน หนึ่งๆ  นั้น  ขณะ นั้น สติ ไม่ ได้ เกิด ขึ้น ระลึก เป็น 

ไป ใน ทาน  ศีล  ภาวนา เลย    กุศล จิต เกิด ขึ้น เป็น ไป ใน ทาน หรือ 

ศีล หรือ ภาวนา ขณะ ใด  ขณะ นั้น สติ เจตสิก เกิด ขึ้น ระลึก เป็น กุศล 

ประ เภท นั้นๆ

๓. หริ ิเจตสกิ  เปน็ เจตสกิ ที ่ละอาย  รงัเกยีจ อกศุล ธรรม  ขณะ ที ่

กศุล จติ เกดิ ขึน้  ขณะ นัน้ ละอาย อกศุล ธรรม  ลกัษณะ ของ หริ ิเจตสกิ 

จึง เปรียบ ได้ กับ การ รังเกียจ ไม่ จับ ต้อง ของ ไม่ สะอาด

๔. โอตตัปป เจตสิก  เป็น เจตสิก ที่ หวั่น เกรง โทษ ของ อกุศล 

ธรรม ทั้ง หลาย  ขณะ ใด ที่ อกุศล ธรรม ประเภท ใด เกิด ขึ้น แม้ เพียง 

เบาบาง  ขณะ นั้น ก็ ไม่มี ความ หวั่น เกรง ใน โทษ ของ อกุศล ธรรม นั้น 

เลย  ลักษณะ ของ โอตตัปป เจตสิก จึง เปรียบ ได้ กับ การ ไม่ จับ ต้อง 

ก้อน เหล็ก ร้อน

๕. อ โลภ เจตสิก  เป็น เจตสิก ที่ ไม่ ติด ข้อง ใน อารมณ์  ถ้า ขณะ 

ใด มี ความ ยินดี ติด ข้อง ใน อารมณ์  ขณะ นั้น ทาน  ศีล  ภาวนา  ก็ 

เกดิ ไม่ ได ้ ฉะนัน้  กศุล จติ ทกุ ประเภท จงึ เกดิ ขึน้ โด ยมอี โลภ เจตสกิ 

เป็น เหตุ  ลักษณะ อาการ ขอ งอ โลภ เจตสิก นั้น ดุจ หยาด น้ำ ไม่ ติด 

ค้าง อยู่ บน กลีบ บัว



396  ภาคผนวก

๖. อ โทส เจตสิก  เป็น เจตสิก ที่ไม่ ขัดเคือง  ไม่ หยาบ กระด้าง 

ดุร้าย  มี ลักษณะ อาการ เป็น มิตรไมตรี  (และ เพราะ แผ่ ประโยชน์  

เกื้อกูล แก่ สัตว์ ทั้ง หลาย จึง ชื่อ ว่า  เมตตา)

๗. ตัต รมัชฌัตต ตา เจตสิก  เป็น เจตสิก ที่ เป็นก ลาง  ไม่ เอน 

เอียง  ปราศจาก อคติ  จึง เป็น อาการ วาง เฉย  อุเบกขา ใน อารมณ์

อุเบกขา  การ วาง เฉย มี  ๑๐  อย่าง  คือ

ฉฬังคุเปกขา  ได้ แก่   ตัต รมัชฌัตต ตา เจตสิก  ซึ่ง เป็น สภาพ ที่ 

วาง เฉย ใน อารมณ์  ๖  ของ พระ อรหันต์ ผู้ ดับ กิเลส หมด สิ้น แล้ว

พรหมวิหารุเปกขา  ได้ แก่   ตัต รมัชฌัตต ตา เจตสิก  ซึ่ง วาง เฉย 

เป็นก ลาง ใน สัตว์ ทั้ง หลาย 

โพชฌังคุเปกขา  ได้ แก่   ตัต รมัชฌัตต ตา เจตสิก ที่ เป็น องค์  คือ  

ส่วน ประกอบ ที่ ทำให้ ตรัสรู้ อริยสัจ ธรรม

วิริยุเปกขา  ได้แก่   วิ ริย เจตสิก ที่ เป็น ความ เพียร ถูก  ซึ่ง ไม ่ตึง 

นัก ไม่ หย่อน นัก ใน การ เจริญ ภาวนา

สังขารุเปกขา  ได้แก่   ปัญญา เจตสิก ที่ วาง เฉย เมื่อ ประจักษ์  

ไตร ลักษณะ ของ สังขาร ธรรม

เวทนุเปกขา ได้แก่  เวทนา เจตสิก ที่ ไม่รู้ สึก เป็น ทุกข์ หรือ 

เป็นสุข
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วิปสัสนูเปกขา  ไดแ้ก ่  ปญัญา เจตสกิ ที ่เปน็ก ลาง ใน การ พจิารณา 

อารมณ์ ที่ เกิด ตาม เหตุ ปัจจัย

ตัตรมัชฌัตตุเปกขา  ได้ แก่   ตัต รมัชฌัตต ตา เจตสิก ที่ เป็นก ลาง  

ไม่ เอน เอียง ด้วย อคติ

ฌานุเปกขา  ได้ แก่   ตัต รมัชฌัตต ตา เจตสิก ใน ฌาน  ซึ่ง คลาย 

ความ ฝักใฝ่ ใน ธรรม อื่น ที่ ทำให้ ไม่ สงบ มั่นคง  โดย เฉพาะ   ได้แก่   

ตติย ฌาน  (โดย จตุ กก นัย)  ซึ่ง คลาย ปีติ แล้ว

ปาริสุทธุเปกขา  ได้ แก่   ตัต รมัชฌัตต ตา เจตสิก ใน จตุตถ ฌาน  

(โดย จตุ กก นัย)  ซึ่ง สงบ หมดจด แล้ว จาก ข้าศึก ทั้ง ปวง  ไม่ ต้อง ทำ 

กิจ ละ องค์ ฌาน ใด อีก

๘. กาย ปัสสัทธิ เจตสิก  เป็น เจตสิก ที่ สงบ  ไม่ ฟุ้งซ่าน  ทำให้ 

เจตสิก ที่ เกิด ร่วม ด้วย สงบ  ไม่ ฟุ้งซ่าน

๙. จิตต ปัสสัทธิ  เป็น เจตสิก ที่ ทำให้ จิต ที่ เกิด ร่วม ด้วย สงบ  

ขณะ ที่ พอใจ อยู่ คน เดียว เงียบๆ  ไม่ วุ่นวาย นั้น  ไม่ใช่ สงบ  ถ้า จิต 

ขณะ นั้น ไม่ เป็น ไป ใน ทาน  ศีล  ภาวนา  (สมถ ภาวนา  คือ  การ 

อบรม เจริญ ความ สงบ จาก อกุศล ด้วย ปัญญา    วิปัสสนา ภาวนา  

คอื  การ อบรม เจรญิ ปญัญา รู ้ลกัษณะ ของ สภาพ ธรรม ที ่ปรากฏ ตาม 

ความ เป็น จริง)  ถ้า พอใจ ที่ จะ อยู่ คน เดียว เงียบๆ  แม้ ใน ป่า ก็ เป็น 

โลภ มูลจิต  ใน ขณะ ที่ ไม่ใช่ ทาน  ศีล  ภาวนา
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(กาย ปัสสัทธิ และ จิตต ปัสสัทธิ  เป็น สภาพ เจตสิก ที่ ตรง กัน ข้าม 

กับ อุทธัจ จ เจตสิก)

๑๐. กาย ลหุ ตา  เป็น เจตสิก ที่ เบา  ทำให้ เจตสิก ทั้ง หลาย ที่ เกิด 

ร่วม ด้วย เบา  ไม่ หนัก อย่าง อกุศล  

๑๑. จิตต ลหุ ตา  เป็น เจตสิก ที่ ทำให้ จิต ที่ เกิด ร่วม ด้วย ไม่ หนัก

(กาย ลหุ ตา และ จิตต ลหุ ตา  เป็น เจตสิก ท่ี ตรง กัน ข้าม กับ ถีน เจตสิก 

และ มิทธ เจตสิก)

๑๒. กาย มุทุตา  เป็น เจตสิก ที่ อ่อน โยน  ทำให้ เจตสิก ทั้ง หลาย 

ที่ เกิด ร่วม ด้วย ไม่ หยาบ กระด้าง

๑๓. จิตต มุทุตา  เป็น เจตสิก ที่ ทำให้ จิต ที่ เกิด ร่วม ด้วย อ่อน โยน 

ไม่ หยาบ กระด้าง

(กาย มุทุตา และ จิตต มุทุตา  เป็น เจตสิก ที่ ตรง กัน ข้าม กับ ทิฏฐิ 

เจตสิก  และ มาน เจตสิก)

๑๔. กา ยกัมมัญญ ตา  เป็น เจตสิก ที่ ควร แก่ การ งาน ของ โสภณ 

ธรรม  ทำให้ เจตสิก ทั้ง หลาย ที่ เกิด ร่วม ด้วย  ควร แก่ การ งาน ของ 

โสภณ ธรรม

๑๕. จิต ตกัมมัญญ ตา  เป็น เจตสิก ที่ ทำให้ จิต ที่ เกิด ร่วม ด้วย  

ควร แก่ การ งาน ของ โสภณ ธรรม
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(กา ยกมัมญัญ ตา และ จติ ตกมัมญัญ ตา  เปน็ เจตสกิ ที ่ตรง กนั ขา้ม 

กับ อกุศล ธรรม  (ที่ เหลือ)  ที่ ทำให้ จิต ไม่ ควร แก่ ธรรม ที่ ดี งาม)

๑๖. กาย ปา คญุญ ตา  เปน็ เจตสกิ ที ่คลอ่งแคลว่ และ ทำให ้เจตสกิ 

ทั้ง หลาย ที่ เกิด ร่วม ด้วย คล่องแคล่ว ใน ธรรม ที่ ดี งาม

๑๗. จิตต ปา คุญญ ตา  เป็น เจตสิก ที่ ทำให้ จิต ที่ เกิด ร่วม ด้วย 

คล่องแคล่ว ใน ธรรม ที่ ดี งาม

(กาย ปา คุญญ ตา และ จิตต ปา คุญญ ตา เป็น เจตสิก ที่ ตรง กัน ข้าม 

กับ ความ ไม่ เชื่อ  เป็นต้น  ใน ธรรม ที่ ดี งาม)

๑๘. กา ยุ ชุก ตา  เป็น เจตสิก ที่ ซื่อตรง  ทำให้ เจตสิก ที่ เกิด ร่วม 

ด้วย แน่ว แน่  ไม่ คดโกง  มุ่ง ตรง ต่อ ธรรม ที่ ดี งาม

๑๙. จิต ตุ ชุก ตา  เป็น เจตสิก ท่ี ทำให้ จิต มุ่ง ตรง ต่อ ธรรม ท่ี ดี งาม

(กา ย ุชกุ ตา และ จติ ต ุชกุ ตา  เปน็ เจตสกิ ที ่ตรง กนั ขา้ม กบั อปุกเิลส  

มี มายา  สาไถย  เป็นต้น  ซึ่ง ทำให้ จิต คดโกง ไม่ ตรง)

เจตสิก  ๑๙  ดวง นี้  เกิด ร่วม กับ โสภณ จิต ทุก ดวง  เว้น ไม่ เกิด 

กับ อกุศล จิต  ๑๒  ดวง  และ อ เหตุก จิต  ๑๘  ดวง  รวม  ๓๐  

ดวง  ฉะนั้น  โสภณ จิต จึง เป็น  ทวิ เหตุ กะ หรือ ติ เหตุ กะ  แต่ ที่ เป็น 

เอก เหตุ กะ ไม่มี เลย  ส่วน อกุศล จิต  ๑๒  ดวง นั้น  เป็น เอก เหตุ กะ  

๒  ดวง  เป็น ทวิ เหตุ กะ  ๑๐  ดวง  เป็น ติ เหตุ กะ ไม่มี เลย
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วิร ตี เจตสิก  ๓  ดวง

วิร ตี เจตสิก  เป็น เจตสิก ที่ เกิด ขึ้น ทำ กิจ วิรัติ ทุจริต  มี  ๓  

ดวง  คือ

๑  (๒๐)  สัมมา วาจา เจตสิก  เป็น เจตสิก ที่ เกิด ขึ้น ทำ กิจ วิรัติ 

วจี ทุจริต  ๔  คือ  มุสา วาท  ปิ สุณ วาจา  ผรุสวาท  สัมผัป ปลา ป 

วาจา  ขณะ ใด ที่ ไม่ ล่วง วจี ทุจริต  ขณะ นั้น สัมมา วาจา เจตสิก เกิด 

ขึ้น วิรัติ วจี ทุจริต ประเภท นั้นๆ

๒  (๒๑)  สัมมา กัม มัน ต เจตสิก  เป็น เจตสิก ที่ เกิด ขึ้น  วิรัติ 

กาย ทุจริต  ๓  คือ  ปาณาติบาต  อทินนาทาน  กาเมสุมิจฉาจาร  

ขณะ ใด ที่ เว้น กาย ทุจริต  ๓  ขณะ นั้น สัมมา กัม มัน ต เจตสิก เกิด ขึ้น 

ทำ กิจ วิรัติ กาย ทุจริต นั้นๆ

๓  (๒๒)  สัมมา อาชีว เจตสิก  เป็น เจตสิก ที่ เกิด ขึ้น  วิรัติ กาย 

ทุจริต ๓  และ วจี ทุจริต  ๔  ซึ่ง เป็น มิจฉาชีพ  ขณะ ใด ที่ ละเว้น 

มิจฉาชีพ  ขณะ นั้น สัมมา อาชีว เจตสิก เกิด ขึ้น ทำ กิจ วิรัติ มิจฉาชีพ 

นั้นๆ

อัป ปมัญญา เจตสิก  ๒  ดวง

เป็น เจตสิก ท่ี มี สัตว์  บุคคล  เป็น อารมณ์  ไม่ เกิด กับ มหา วิบาก จิต 

ร ูปาว จร ปญัจม ฌาน  อรปู าว จร จติ  โลก ุตต รจติ  อปั ปมญัญา เจตสกิ  

๒  ดวง  คือ
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๑ (๒๓)  กรุณา เจตสิก  เป็น เจตสิก ที่ กรุณา สัตว์ ที่ เป็น ทุกข์  

มี การ ไม่ เบียดเบียน เป็น อาการ ปรากฏ

๒ (๒๔)  มุทิตา เจตสิก  เป็น เจตสิก ที่ ยินดี ต่อ สัตว์ ที่ เป็นสุข  

เป็น เจตสิก ที่ ตรง กัน ข้าม กับ อิสสา

ปัญญา เจตสิก  ๑  ดวง

๒๕  ปัญญา เจตสิก  เป็น เจตสิก ที่ เห็น ถูก  เข้าใจ ถูก ใน สภาพ 

ธรรม  และ ใน เหตุผล ของ สภาพ ธร รม นั้นๆ

โสภณ เจตสิก  ๒๕  ดวง  เกิด กับ โสภณ จิต ดังนี้

โสภณ สาธารณ เจตสิก  ๑๙  ดวง  เกิด กับ โสภณ จิต ทุก ดวง  

ทั้ง กุศล จิต  วิบาก จิต  กิริยา จิต  ทั้งกา มาว จร จิต  รู ปาว จร จิต   

อรูป าว จร จิต  และ โลกุ ตต รจิต

วิร ตี เจตสิก  ๓  ดวง  เกิด ได้ กับ มหา กุศลจิต  ๘  ดวง  และ 

โลกุ ตต รจิต  ๘  ดวง หรือ  ๔๐  ดวง เท่านั้น  มหา กุศล จิต บาง 

ดวง ก็ ไม่มี วิร ตี เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย    วิร ตี เจตสิก ดวง หน่ึง ดวง ใดจะ 

เกิด กับ มหา กุศล จิต ที่ กำลัง วิรัติ ทุจริต ประเภท หนึ่ง ประเภท ใด ใน 

 ขณะ นั้น เท่านั้น    วิร ตี เจตสิก ทั้ง  ๓  ดวง จะ เกิด ขึ้น พร้อม กัน 

ใน มหา กุศล จิต ไม่ ได้ เลย  แต่ ขณะ ที่ โลกุ ตต รจิต เกิด ขึ้น นั้น 

 วิร ตี เจตสิก ทั้ง  ๓  ดวง  เกิด ขึ้น พร้อม กัน  โดย ทำ กิจ วิรัติ ทุจริต 
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เป็น สมุจ เฉท ตาม ขั้น ของ โลกุ ตต รจิต นั้นๆ  โลกุ ตต รจิต  ๘  ดวง  

หรือ  ๔๐  ดวง ต้อง มี วิร ตี เจตสิก ทั้ง  ๓  ดวง เกิด ร่วม ด้วย

วิร ตี เจตสิก ไม่ เกิด กับ มหา กิริยา จิต  เพราะ เมื่อ พระ อรหันต์ ดับ 

กิเลส ทุก ประเภท เป็น สมุจ เฉท แล้ว  วิร ตี เจตสิก ไม่ เกิด ข้ึน วิรัติ ทุ จริต 

ใดๆ  เลย

วิร ตี เจตสิก ไม่ เกิด กับ มหา วิบาก จิต  เพราะ มหา วิบาก ต่าง กับ 

 รู ปาว จรวิบาก  อรูป าว จร วิบาก  โลกุ ตต รวิ บาก  คือ  รู ปาว จร กุศล 

เปน็ก ัมม ปจัจยั ให ้เกดิ ผล เปน็ ร ูปาว จร วบิาก   ซึง่ ไม ่ตา่ง จาก ร ูปาว จร 

กุศล นั้นๆ    อุปมา เหมือน ตัว กับ เงา  รู ปาว จร กุศล มี เจตสิก อะไร 

เกิด ร่วม ด้วย เท่าใด  รู ปาว จร วิบาก ก็ มี เจต สิ กนั้นๆ  เกิด ร่วม ด้วย 

เท่านั้น  รู ปาว จร กุศล มี อารมณ์ อะไร  รู ปาว จร วิบาก ก็ มี อารมณ์ นั้น  

อรปู าว จร กศุล และ อรปู าว จร วบิาก  โลก ุตต รกศุล และ โลก ุตตรวบิาก 

ก็ โดย นัย เดียวกัน  แต่ มหา กุศล หา เป็น เช่น นั้น ไม่  วิร ตี เจตสิก เกิด 

กับ มหา กุศล จิต เฉพาะ ใน ขณะ ที่ วิรัติ ทุจริต  แต่ มหา วิบาก ซึ่ง เป็น 

ผล ของ มหา กุศล นั้น   ไม่มี วิร ตี เจตสิก และ อัป ปมัญญา เจตสิก เกิด 

ร่วม ด้วย  เพราะ มหา วิบาก ไม่ ได้ ทำ กิจ วิรัติ ทุจริต เช่น มหา กุศล

วิร ตี เจตสิก ไม่ เกิด กับ รู ปาว จร จิต และ อรูป าว จร จิต  เพราะ ขณะ 

ที่ เป็น มหัคคต จิต นั้น ไม่มี การก ระ ทำ ใดๆ  ทาง กาย  วาจา ที่ วิร ตี 

เจต สิก จะ ต้อง เกิด ขึ้น วิรัติ ทุจริต ทาง กาย หรือ ทาง วาจา เลย
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อัป ปมัญญา เจตสิก  ๒  ดวง  ไม่ เกิด พร้อม กัน  อัป ปมัญญา 

ดวง หนึ่ง ดวง ใด ย่อม เกิด ใน ขณะ ที่ จิต มี สัตว์  บุคคล  (ที่ เป็น ทุกข์ 

หรือ เป็นสุข)  เป็น อารมณ์ เท่านั้น    อัป ปมัญญา เจตสิก ไม่ เกิด กับ 

มหา วิบาก จิต โดย นัย เดียว กับ วิร ตี เจตสิก  แต่ อัป ปมัญญา เจตสิก 

ดวง หนึ่ง ดวง ใด เกิด กับ มหา กุศล จิต และ มหา กิริยา จิต ได้ เมื่อ มี สัตว์ 

ที่ เป็น ทุกข์ หรือ เป็นสุข เป็น อารมณ์  และ ใน การ เจริญ พรหม วิหาร 

ภาวนา  คือ  เมตตา ภาวนา   ได้ แก่   อ โทส เจตสิก  กรุณา ภาวนา   

ไดแ้ก ่  กรณุา เจตสกิ  มทุติา ภาวนา   ไดแ้ก ่  มทุติา เจตสกิ  อเุบกขา 

ภาวนา  ได ้แก ่  ตตั รมชัฌตัต ตา เจตสกิ   เมือ่ อบรม เจรญิ สมถ ภาวนา 

ซึ่ง เป็น พรหม วิหาร นั้น  มหา กุศล ที่ ประกอบ ด้วย เมตตา   หรือ 

กรุณา  หรือ มุทิตา ย่อม เจริญ เพิ่ม ขึ้นจน เป็น ความ สงบ ที่ มี กำลัง 

มั่นคง  เป็น อุปจาร สมาธิ  (สมาธิ ใกล้ ต่อ การ แนบ แน่น ใน อารมณ์)  

และ อัป ปนา สมาธิ  (แนบ แน่น ใน อารมณ์)  ซึ่ง เป็น ฌาน จิต ขั้น ที่  

๑  และ เมื่อ อบรม เจริญ ต่อ ไป ก็ บรรลุ ถึง ฌาน จิต ขั้น ที่  ๒  ขั้น ที่  ๓  

ขั้น ที่  ๔  ตาม ลำดับ  แต่ เมตตา  กรุณา  มุทิตา  ไม่ อาจ บรรลุ 

ถึง ขั้น ปัญจม ฌาน  ซึ่ง เป็น รูป ฌาน ที่  ๕  ได้  เพราะ ฌาน จิต ขั้น ที่  

๑,  ๒,  ๓,  ๔  เกิด ร่วม กับ โสมนัส เวทนา  ดัง นั้น   เมื่อ จะ อบรม 

พรหม วิหาร ภาวนา ให้ ถึง ปัญจม ฌาน ต้อง เป็น อุเบกขา พรหม วิหาร 

เท่านั้น  ฉะนั้น  เมตตา  กรุณา  มุทิตา  จึง เป็นได้เพียง ปฐมฌาน  

ทุติย ฌาน  ตติย ฌาน   และ จตุตถ ฌาน  ส่วน อุเบกขา พรหม วิหาร 

นั้น เป็นปัญจม ฌาน เท่านั้น
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อัป ปมัญญา เจตสิก  ๒  ดวง ไม่ เกิด กับ อรูป าว จร จิต  เพ ราะ 

 อรูป าว จร จิต ไม่มี สัตว์ บุคคล เป็น อารมณ์

อัป ปมัญญา เจตสิก  ๒  ดวง ไม่ เกิด กับ โลกุ ตต รจิต  เพ ราะ 

 โลกุ ตต รจิต มี นิพพาน เป็น อารมณ์

ปัญญา เจตสิก  ๑  ดวง  เกิด ร่วม กับ กา มาว จร จิต ที่ เป็น ญาณ 

สัมปยุต ต์ ทั้งหมด  และ เกิด ร่วม กับ รู ปาว จร จิต  อรูป าว จร จิต และ 

โลกุ ตต รจิต ด้วย  เพราะ จิต เหล่า นี้ ต้อง ประกอบ ด้วย ปัญญา เจตสิก 

ทั้ง สิ้น

จะ เห็น ได้ ว่า  โดย ทั่วไป กา มาว จร กุศล จิต เกิด ร่วม กับ โสภณ 

สาธารณ เจตสิก เท่านั้น  แต่ บาง กาล ก็ มี วิร ตี เจตสิก  ๑  ดวง เกิด 

ร่วม ด้วย เมื่อ วิรัติ ทุจริต  และ บาง กาล ก็ มี อัป ปมัญญา เจตสิก  ๑  

ดวง เกิด ร่วม ด้วย  และ บาง กาล ก็ เกิด ร่วม กับ ปัญญา เจตสิก  ขณะ 

อบรม เจริญ สมถ ภาวนา และ วิปัสสนา ภาวนา นั้น เป็น มหา กุศล จิต ที ่

มี ปัญญา เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย  จึง เป็น มหา กุศล ญาณ สัมปยุต ต์
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รูป เป็น ปรมั ตถ ธรรม ที่ ไม่ใช่ สภาพ รู้  รูป เป็น สังขต ธรรม  เป็น 

สภาพ ธรรม ที ่เกดิ ดบั   จงึ ตอ้ง ม ีปจัจยั ปรงุ แตง่ ให ้รปู เกดิ ขึน้  อ ุปา ทาย  

รปู อาศยั มหาภตู รปู จงึ เกดิ ขึน้ เปน็ ไป   แต ่ที ่อ ุปา ทาย รปู และ มหาภตู 

รูป จะ เกิด ขึ้น ได้ นั้น ก็ ต้อง มี สมุฏฐาน  คือ   ธรรม ที่ ก่อ ตั้ง ให้ รูป 

ทั้งหมด นั้น เกิด ขึ้น  มิ ฉะนั้น   รูป ทั้งหมด ก็ เกิด ขึ้น เป็น ไป ไม่ ได้ เลย    

สมุฏฐาน  คือ  ธรรม ที่ ก่อ ตั้ง ให้ เกิด รูป  มี  ๔  สมุฏฐาน  คือ  

กรรม  ๑  จิต  ๑  อุตุ  ๑  อาหาร  ๑  

รูป ที่ เกิด จาก กรรม เป็น สมุฏฐาน เรียก ว่า กัมม ชรูป

รูป ที่ เกิด จาก จิต เป็น สมุฏฐาน เรียก ว่า จิตต ชรูป

รูป ที่ เกิด จาก อุตุ เป็น สมุฏฐาน เรียก ว่า อุ ตุ ชรูป

รูป ที่ เกิด จาก อาหาร เป็น สมุฏฐาน เรียก ว่า อา หาร ชรูป

กัมม ชรูป

รปู ที ่เกดิ จาก กรรม เปน็ สมฏุฐาน โดย เฉพาะ  ไม ่เกดิ จาก สมฏุฐาน 

อื่น เลย  มี  ๙  รูป  คือ

๑. จักขุ ปสาท รูป

๒. โสต ปสาท รูป

๓. ฆาน ปสาท รูป
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๔. ชิวหา ปสาท รูป

๕. กาย ปสาท รูป

๖. อิตถี ภาว รูป

๗. ปุ ริ สภาว รูป

๘. หทย รูป

๙. ชี วิ ติ นท ริย รูป

สิ่ง ใด ก็ตาม ที่ ดู เหมือน มี ชีวิต แต่ ไม่ ได้ เกิด จาก อกุศล กรรม  หรือ  

กุศล กร รม ใดๆ  เป็น สมุฏฐาน  เช่น   พืชพันธุ์ ต่างๆ  ไม่ มี กัมม ชรูป 

ทั้ง  ๙  รูป นี้ เลย

บาง บุคคล กรรม ไม่ เป็น สมุฏฐาน ให้ เกิด จักขุ ปสาท รูป บ้าง   

โสต ปสาท รูป บ้าง  ฆาน ปสาท รูป บ้าง  ชิวหา ปสาท รูป บ้าง  กาย 

ปสาท รูป บ้าง  อิตถี ภาว รูป บ้าง  ปุ ริ สภาว รูป บ้าง  แต่ เมื่อ เป็น สัตว์ 

บุคคล ใน ภูมิ ที่ มี ขันธ์  ๕  แล้ว ต้อง มี หทย รูป ซึ่ง เป็น ที่ เกิด ของ จิต  

และมี ชี วิ ติ นท ริย รูป ที่ เกิด ร่วม กับ กัมมชรู ปอื่นๆ  ใน ทุกๆ  

กัมม ชก ลาป  สำหรับ อสัญ ญ สัต ตา พรหม บุคคล ซึ่ง เป็น พรหม 

บุคคล ที่ มี แต่ รูป  ไม่มี นามธรรม  คือ  ระหว่าง ที่ เป็น อสัญ ญ สัต ตา 

พรหม นั้น  จิต  เจตสิก ไม่ เกิด เลย  จึง มี กัมม ชรูป เพียง กลาป เดียว  

คอื  กลาป ที ่ม ีช ีว ิต ินท รยิ รปู เทา่นัน้  (ไมม่ ีจกัข ุปสาท รปู  โสต ปสาท 

รูป  ฆาน ปสาท รูป  ชิวหา ปสาท รูป  กาย ปสาท รูป  อิตถี ภาว รูป  

ปุ ริ สภาว รูป  หทย รูป)
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กัมม ชรูป  ๙  รูป นี้  เป็น อุ ปา ทาย รูป  ฉะนั้น  จึง ต้อง เกิด ร่วม 

กับอ วิ นิพ โภค รูป  ๘  รูป  ดังนี้  คือ

๑.  จักขุ ท สก กลาป  (กลุ่ม ของ จักขุ ปสาท รูป ซึ่ง มี รูป รวม  ๑๐  

รูป)  คือ  อ วิ นิพ โภค รูป  ๘  +  จักขุ ปสาท รูป  +  ชี วิ ติ นท ริย รูป

๒.  โสต ท สก กลาป  (กลุ่ม ของ โสต ปสาท รูป ซึ่ง มี รูป รวม  ๑๐  

รูป)  คือ  อ วิ นิพ โภค รูป  ๘  +  โสต ปสาท รูป  +  ชี วิ ติ นท ริย รูป

๓.  ฆาน ท สก กลาป  (กลุ่ม ของ ฆาน ปสาท รูป ซึ่ง มี รูป รวม  ๑๐  

รูป)  คือ  อ วิ นิพ โภค รูป  ๘  +  ฆาน ปสาท รูป  +  ชี วิ ติ นท ริย รูป

๔.  ชิ วหา ท สก กลาป (กลุ่ม ของ ชิวหา ปสาท รูป ซึ่ง มี รูป รวม ๑๐  

รูป)  คือ  อ วิ นิพ โภค รูป ๘  +  ชิวหา ปสาท รูป  +  ชี วิ ติ นท ริย รูป

๕.  กาย ท สก กลาป  (กลุ่ม ของ กาย ปสาท รูป ซึ่ง มี รูป รวม  ๑๐  

รูป)  คือ  อ วิ นิพ โภค รูป  ๘  +  กาย ปสาท รูป  +  ชี วิ ติ นท ริย รูป

๖.  อติถ ีภาว ท สก กลาป  (กลุม่ ของ อติถ ีภาว รปู ซึง่ ม ีรปู รวม  ๑๐  

รูป)  คือ  อ วิ นิพ โภค รูป  ๘  +  อิตถี ภาว รูป  +  ชี วิ ติ นท ริย รูป

๗.  ป ุร ิสภาว ท สก กลาป  (กลุม่ ของ ป ุร ิสภาว รปู ซึง่ ม ีรปู รวม  ๑๐  

รูป)  คือ  อ วิ นิพ โภค รูป  ๘  +  ปุ ริ สภาว รูป  +  ชี วิ ติ นท ริย รูป

๘.  หทยท สก กลาป  (กลุ่ม ของ หทย รูป ซึ่ง มี รูป รวม  ๑๐  รูป)  

คือ  อ วิ นิพ โภค รูป  ๘  +  หทย รูป  +  ชี วิ ติ นท ริย รูป
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๙.  ชีวิต นวก กลาป  (กลุ่ม ของ ชีวิต รูป ซึ่ง มี รูป รวม  ๙  รูป)  

คือ  อ วิ นิพ โภค รูป  ๘  +  ชี วิ ติ นท ริย รูป

กมัม ชก ลาป เหลา่ นี ้เกดิ พรอ้ม กบั อ ุปาท ขณะ ของ ปฏสินธ ิจติ ตาม 

ควร แก่ ภพ ภู มิ นั้นๆ  และ เกิด ทุก อนุ ขณะ ของ จิต ทุก ดวง  คือ  เกิด 

ใน อุ ปาท ขณะ  ฐิติ ขณะ  และ ภังค ขณะ ของ จิต ดวง หนึ่งๆ  และ จะ 

หยุด เกิด ก่อน จุติ จิต  ๑๖  ขณะ จิต  ฉะนั้น  กัมม ชรูป ทั้งหมด จึง 

ดับ พร้อม กับ จุติ จิต

กมัม ชรปู ที ่เกดิ พรอ้ม กบั ปฏสินธ ิจติ ใน ภมู ิมนษุย ์ซึง่ เปน็ ชลาพชุ 

กำเนิด  (เกิด ใน ครรภ์)  มี  ๓  กลาป  คือ  หทย ท สก กลาป   

กาย ท สก กลาป  ภาว ท สก กลาป   เมื่อ เจริญ เติบโต ขึ้น  จักขุ  

ท สก กลาป  โสต ท สก กลาป  ฆาน ท สก กลาป  ชิวหาท สก กลาป   

ก็ เกิด ตาม ควร แก่ กาล ของ กลาป นั้นๆ  

ผู้ ที่ ปฏิสนธิ เป็น โอป ปา ติก กำเนิด  (เกิด เป็น กาย ที่ มี อวัยวะ ครบ 

ทันที)  เช่น  เทวดา  เปรต  อสุรกาย  และ ผู้ ที่ เกิด ใน นรก  มี 

กัมม ชรูป ครบ ทั้ง  ๗  กลาป   พร้อม กัน ทันที ใน ขณะ ที่ ปฏิสนธิ  คือ  

หทย ท สก กลาป   กาย ท สก กลาป  ภาว ท สก กลาป  จักขุ ท สก กลาป  

โสต ท สก กลาป  ฆาน ท สก กลาป  ชิ วหา ท สก กลาป   แต่ ถ้า กรรม 

ประเภท ใด ไม่ เป็น ปัจจัย ให้ รูป ประเภท ใด เกิด  ก็ เว้น รูป กลาปนั้นๆ  

ทั้ง ใน ปฏิสนธิ กาล  (ขณะ ปฏิสนธิ จิต เกิด)  และ ใน ป วัต ติ กาล  คือ  

ขณะ หลัง ปฏิสนธิ



รูป  ๒๘  ประเภท  409

ผู้ ที่ ปฏิสนธิ เป็น พรหม บุคคล ใน รูป พรหม ภูมิ เป็น โอป ปา ติก 

กำเนิด  มี กัมม ชรูป  ๔  กลาป เท่านั้น  คือ  หทย ท สก กลาป  

จักขุ ท สก กลาป  โสต ท สกกลาป  และ ชีวิต นวก กลาป  เว้น ฆาน 

ปสาท รูป  ชิวหา ปสาท รูป  กาย ปสาท รูป  ภาว รูป  ซึ่ง เป็น ผล 

ของ การ ระงับ ความ เพลิดเพลิน ยินดี ใน กาม อารมณ์ ด้วย กำลัง ของ  

ฌาน จิต ที่ เป็น ปัจจัย ให้ เกิด เป็น รูป พรหม บุคคล

ผู้ ที่ เป็น อสัญ ญ สัต ตา พรหม  คือ  พรหม ที่ มี แต่ รูป ธรรม  ไม่มี 

นามธรรม เลย นั้น  มี กัมม ชก ลาป  ๑  กลาป  คือ  ชีวิต นวก กลาป  

การ เกิด เป็น อสัญ ญ สัต ตา พรหม นั้น  เป็น ผล ของ ปัญจม ฌานที่ 

คลาย ความ ยนิด ีใน นามธรรม  เพราะ เหน็ โทษ ของ นามธรรม ที ่เปน็ 

ไป ตาม กิเลส  จึง ปรารถนา ที่ จะ ไม่มี นามธรรม    เมื่อ ปัญจม ฌาน 

กศุล จติ ไม ่เสือ่ม   และ ปญัจม ฌาน กศุล จติ เกดิ กอ่น จตุ ิจติ  ดว้ย ความ 

หน่าย ใน นามธรรม   จึง เป็น ปัจจัย ให้ รูป ปฏิสนธิ ใน อสัญ ญ สัต ตา 

พรหม ภูมิ มีอายุ  ๕๐๐  กัป ป์    เมื่อ ไม่มี นามธรรม เกิด เลย  จึง 

ไม่มี การ เคลื่อน ไหว ใดๆ  ทั้ง สิ้น  เมื่อ จุติ  (ก่อน เป็น อสัญ ญ สัต ตา  

พรหม)  ด้วย อิริยาบถ ใด  รูป ปฏิสนธิ ขอ งอ สัญญ สัต ตา พรหม   

ก็ เป็น อิริยาบถ นั้น จนกว่า รูป จะ จุติ  และ กุศล กรรม หนึ่ง จึง เป็น 

ปัจจัย ให้ ปฏิสนธิ จิต   และ กัมม ชรูป เกิด ใน กาม สุคติ ภูมิ  วน เวียน 

เป็น กิเลส  กรรม  วิบาก ต่อ ไป  ตราบ ใด ที่ ยัง ไม่ ได้ ดับ กิเลส เป็น 

สมุจ เฉท
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จิตต ชรูป

รูป ที่ เกิด จาก จิตเป็น สมุฏฐาน  มี  ๖  กลาป  คือ  

๑. สุทธั ฏฐ กก ลาป  เป็นก ลาป ที่ มี แต่ อ วิ นิพ โภค รูป  ๘  รูป 

เท่านั้น  ไม่มี รู ปอื่นๆ  เกิด ร่วม ด้วย เลย

เมื่อ ปฏิสนธิ จิต ดับ ไป แล้ว  ภวังคจิต เกิด สืบ ต่อ  จิตต ชรูป ที่ เป็น 

สุทธั ฏฐ กก ลาป เกิด พร้อม กับ อุป าท ขณะ ของ ปฐม ภวังคจิต   และ 

ทุก อุ ปาท ขณะ ของ จิต  เว้น ทวิ ปัญจ วิญญาณ  ๑๐  ดวง  ซึ่ง ไม่มี 

กำลัง พอที่ จะ เป็น สมุฏฐาน ให้ เกิด รูป ได้

จิต ที่ ไม่ เป็น สมุฏฐาน ให้ เกิด จิตต ชรู ปมี  ๑๖  ดวง  คือ  อรูป ฌาน 

วิบาก จิต  ๔  ดวง  ปฏิสนธิ จิต  ๑  ดวง  ทวิ ปัญจ วิญญาณ  ๑๐  

ดวง  จุติ จิต ของ พระ อรหันต์  ๑  ดวง  รวม  ๑๖  ดวง

อรูป ฌาน วิบาก จิต  ๔  ดวง  ไม่ เป็น สมุฏฐาน ให้ เกิด รูป เลย  

เพราะ เป็น ผล ของ อรูป ฌาน กุศล  ซึ่ง เห็น โทษ ของ รูป ว่า เป็น ธรรม 

ที่ เกื้อกูล แก่ กิเลส  จึง เจริญ อรูป ฌาน กุศล ซึ่ง ไม่มี รูป ใดๆ  เป็น 

อารมณ์ เลย  เมื่อ อรูป ฌาน วิบาก ทำ กิจ ปฏิสนธิ ใน อรูป พรหม ภูมิ   

จึง ไม่ เป็น ปัจจัย ให้ รูป ใดๆ  เกิด เลย ทั้ง สิ้น

ปฏิสนธิ จิต ไม่ เป็น สมุฏฐาน ให้ เกิด จิตต ชรูป  เพราะ เป็น จิต 

ขณะ แรก ใน ภพ ภูมิ หนึ่ง  จึง ยัง ไม่มี กำลัง พอที่ จะ เป็น สมุฏฐาน ให้ 

เกิดจิตต ชรูป ได้
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จตุิ จติ ของ พระ อรหนัต์ ไม่ เปน็ สมฏุฐาน ให้ เกดิ รปู  เพราะ เปน็ จติ 

ดวง สุดท้าย ของ สังสารวัฏ ฏ์ซึ่ง สิ้น สภาพ ความ เป็น ปัจจัย ที่ ทำให้ 

รูป เกิด ได้

๒. กาย วญิญตั ินวก กลาป  กลุม่ ของ กาย วญิญตั ิรปู ซึง่ ม ีรปู รวม 

กัน  ๙  รูป  คือ  อ วิ นิพ โภค รูป ๘  +  กาย วิญญัติ รูป  ๑  ย่อม เกิด 

พร้อม กับ อุ ปาท ขณะ ของ จิต ที่ ต้องการ ให้ รูป แสดง ความ หมาย

๓. วจ ีวญิญตั ิสทัทท สก กลาป  กลุม่ ของ รปู รวม กนั  ๑๐  รปู  คอื  

อ วิ นิพ โภค รูป  ๘  +  วจี วิญญัติ รูป  ๑  +  สัท ทรูป  ๑  ย่อม เกิด 

พร้อม กับอุ ปาท ขณะ ของ จิต ที่ เป็น สมุฏฐาน ของ เสียง  คือ   วาจา

๔. ลหุ ตา ทิ เอ กาท สก กลาป  กลุ่ม ของ รูป รวม กัน  ๑๑  รูป  คือ  

อ วิ นิพ โภค รูป  ๘  +  วิการ รูป  ๓  ย่อม เกิด พร้อม กับ อุ ปาท ขณะ 

ของ จิต ที่ ต้องการ ให้ รูป เป็น ไป ใน อิริยาบถ ต่างๆ  

๕. กาย วิญญัติ ลหุ ตาทิ ทวา ท สก กลาป  กลุ่ม ของ รูป รวม กัน  

๑๒  รูป  คือ  อ วิ นิพ โภค รูป  ๘  +  วิการ รูป  ๓  +  กาย วิญญัติ 

รูป  ๑  ย่อม เกิด พร้อม กับอุ ปาท ขณะ ของ จิต ที่ ต้องการ ให้ รูป เป็น 

ไป ใน อิริยาบถ ต่างๆ  ที่ แสดง ความ หมาย

๖. วจี วิญญัติ สัท ทล หุต าทิ เต รส กก ลาป  กลุ่ม ของ รูป รวม กัน  

๑๓ รูป  คือ  อ วิ นิพ โภค รูป ๘  +  วิการ รูป ๓ + วจี วิญญัติ รูป ๑  

+  สัท ทรูป ๑  ย่อม เกิด พร้อม กับ อุ ปาท ขณะ ของ จิต ที่ ต้องการ ให้ 
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เกดิ เสยีง พเิศษ ที ่ตอ้ง อาศยั วกิาร รปู จงึ จะ เกดิ เสยีง นัน้ๆ  ที ่ฐาน ของ 

เสียง ได้

จิตต ชก ลาป  ทุก กลาป ต้อง เกิด พร้อม กับ อุ ปาท ขณะ ของ จิต ที่ 

เป็น สมุฏฐาน ให้ จิตต ชก ลาป นั้น เกิด  จิตต ชก ลาป จะ ไม่ เกิด ใน ฐิติ 

ขณะ และ ภังค ขณะ ของ จิต เลย

อุ ตุ ชรูป

รูป ที่ เกิด จาก อุตุ  มี  ๔  กลาป  คือ

๑. สุทธั ฏฐ กก ลาป  มี อ วิ นิพ โภค รูป  ๘  รูป เท่านั้น  ไม่มี รู ป 

อื่นๆ  เกิด ร่วม ด้วย เลย  ใน รูป ที่ มี ใจ ครอง นั้น  เมื่อ ปฏิสนธิ จิต เกิด 

ขึ้น นั้น ใน อุ ปาท ขณะ  ฐิติ ขณะ  และ ภังค ขณะ ของ ปฏิสนธิ จิต  มี 

กัมม ชรูป เกิด  ตาม ที่ ได้ กล่าว แล้ว  แต่ ใน ฐิติ ขณะ ของ ปฏิสนธิ จิต 

นั้น เอง  อุตุ  คือ  ธาตุ ไฟ ใน กัมม ชก ลาป ที่ เกิด นั้น   ก็ เป็น สมุฏฐาน 

ให้ อุ ตุ ชรูป ที่ เป็น สุทธั ฏฐ กก ลาป เกิด ขึ้น  และ อุ ตุช สุทธั ฏฐ กก ลาป นี ้

จะ เกิด ขึ้น ใน ฐิติ ขณะ ของ รูป ต่อๆ  ไป

๒. สัท ทน วก กลาป  กลุ่ม ของ เสียง ซึ่ง มี รูป รวม กัน  ๙  รูป  คือ  

อ วิ นิพ โภค รูป  ๘  +  สัท ทรูป  ๑  ขณะ ใด ที่ รูป เสียง ไม่ ได้ เกิด จาก 

จิต เป็น สมุฏฐาน ให้วจี วิญญัติ รูป กระทบ ที่ ฐาน ของ เสียง  ขณะ นั้น 

เสียง เกิด จาก อุตุ เป็น สมุฏฐาน  เช่น  เสียง รถยนต์  เสียง น้ำตก  

เป็นต้น
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๓. ลหุ ตา ทิ เอ กาท สก กลาป  กลุ่ม ของ วิการ รูป ซึ่ง มี รูป รวม 

กัน  ๑๑  รูป  คือ  อ วิ นิพ โภค รูป  ๘  +  วิการ รูป  ๓  อุตุ ย่อม 

เป็น สมุฏฐาน หนึ่ง ที่ ทำให้ เกิด รูป ที่ เบา  รูป ที่ อ่อน  รูป ที่ ควร แก่ การ 

งานในกายทีม่ใีจครอง  ถา้ อตุุ ไม่ สมำ่เสมอ ก็ เกดิ โรค  และ กาย สว่น 

ใด ไมม่ ีวกิาร รปู  แม ้จติ ก ็เปน็ สมฏุฐาน ให ้กาย สว่น นัน้ เคลือ่นไหว ไป 

ตาม ความ ต้องการ ไม่ ได้

๔. สัท ทล หุต าทิ ทวา ท สก กลาป  กลุ่ม ของ วิการ รูป และ เสียง 

รวม กัน ทั้ง สิ้น  ๑๒  รูป  คือ  อ วิ นิพ โภค รูป  ๘  +  วิการ รูป  ๓  

+  สัท ทรูป  ๑  ใน ขณะ ที่ กลุ่ม ของ วิการ รูป นั้น มี เสียง เกิด ร่วม ด้วย  

เช่น ดีด นิ้ว  ปรบ มือ  เป็นต้น

อา หาร ชรูป

รปู ที ่เกดิ จาก โอชา รปู ในกพฬ ิงกา รา หาร  คอื  อาหาร ที ่เปน็ คำที ่

กลืน กิน เข้าไป นั้น มี  ๒  กลาป  อาหาร ชก ลาป นี้ เกิด ได้ เฉพาะ ภาย 

ใน ร่างกาย ของ สัตว์ บุคคล เท่านั้น  อาหาร ชก ลาป  ๒  กลาป  คือ

๑. สุทธั ฏฐ กก ลาป  มี อ วิ นิพ โภค รูป  ๘  เท่านั้น  ไม่มี รูป อื่น 

เกิด ร่วม ด้วย เลย  

๒. ลหุ ตา ทิ เอ กาท สก กลาป  กลุ่ม ของ วิการ รูป ซึ่ง มี รูป รวม 

กัน  ๑๑  รูป  คือ  อ วิ นิพ โภค รูป  ๘  +  วิการ รูป  ๓  นอกจาก 

จิต และ อุตุ จะ เป็น สมุฏฐาน ให้ เกิด วิการ รูป  ๓  แล้ว  อาหาร ก็ เป็น 
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อีก สมุฏฐาน หนึ่ง ที่ ทำให้ เกิด วิการ รูป  ๓  ถ้า มี เพียง วิการ รูป ที่ เกิด 

จาก อุตุ เท่านั้น  แต่ ขาด อาหาร  คือ  แม้ อากาศ ดี แต่ ขาด อาหาร  

วิการ รูป ก็ ไม่มี กำลัง พอที่ จะ เคลื่อน ไหวได้ สะดวก รวดเร็ว

อา หาร ชรูป  อาศัย การ แผ่ ซ่าน ของ โอชา ใน อาหาร ที่ กลืน เข้าไป 

นั้น เป็น สมุฏฐาน เมื่อ ใด  ก็ เกิด ขึ้น ใน ฐิติ ขณะ ของ โอชา รูป ซึ่ง เป็น 

สมุฏฐาน เมื่อ นั้น

รวม รูป แต่ละ รูป เกิด จาก สมุฏฐาน ใด สมุฏฐาน หนึ่ง ใน  ๔  

สมุฏฐาน  ดังนี้  คือ

อ วิ นิพ โภค รูป ๘ เกิด ได้ จาก สมุฏฐาน  ๔  คือ   

บาง กลาป ก็มี กรรม เป็น สมุฏฐาน   

บาง กลาป ก็ มี จิต เป็น สมุฏฐาน   

บาง กลาป ก็ มี อุตุ เป็น สมุฏฐาน   

บาง กลาป ก็ มี อาหาร เป็น สมุฏฐาน

ปสาท รูป ๕ เกิด จาก กรรม เป็น สมุฏฐาน เท่านั้น

ภาว รูป ๒ เกิด จาก กรรม เป็น สมุฏฐาน เท่านั้น

หทย รูป ๑ เกิด จาก กรรม เป็น สมุฏฐาน เท่านั้น

ชี วิ ติ นท ริย รูป ๑ เกิด จาก กรรม เป็น สมุฏฐาน เท่านั้น

วิการ รูป ๓ เกิด จาก สมุฏฐาน  ๓  คือ 

บาง กลาป เกิด จาก จิต เป็น สมุฏฐาน 
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บาง กลาป เกิด จาก อุตุ เป็น สมุฏฐาน 

บาง กลาป เกิด จาก อาหาร เป็น สมุฏฐาน

วิญญัติ รูป ๒ เกิด จาก จิต เป็น สมุฏฐาน เท่านั้น

สัท ทรูป ๑ เกิด จาก สมุฏฐาน  ๒  คือ 

บาง กลาป เกิด จาก จิต เป็น สมุฏฐาน 

บาง กลาป เกิด จาก อุตุ เป็น สมุฏฐาน

ปริ จ เฉท รูป ๑ เกิด จาก สมุฏฐาน  ๔  คือ 

เกิด จาก กรรม เป็น สมุฏฐาน  เมื่อ คั่น 

ระหว่าง กลาป ที่ เกิด จาก กรรม เป็น 

สมุฏฐาน   

เกิด จาก จิต เป็น สมุฏฐาน  เมื่อ คั่น ระหว่าง 

กลาป ที่ เกิด จาก จิต เป็น สมุฏฐาน   

เกิด จาก อุตุ เป็น สมุฏฐาน  เมื่อ คั่น ระหว่าง  

กลาป ที่ เกิด จาก อุตุ เป็น สมุฏฐาน   

เกิด จาก อาหาร เป็น สมุฏฐาน  เมื่อ คั่น 

ระหว่าง  กลาป ที่ เกิด จาก อาหาร เป็น 

สมุฏฐาน

ลัก ขณ รูป ๔ ไม่ เกิด จาก สมุฏฐาน ใด เลย  เพราะ เป็น 

เพียง ลักษณะอาการ ของ สภาว รูป  ๑๘  

รูป
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รูป  ๒๘  รูป  จำแนก ได้ หลาย นัย  ดังนี้  คือ

สภาว รูป  ๑๘ คือ รูป ที่ มี ลักษณะ เฉพาะ ของ ตน  ได้ แก่    

อ วิ นิพ โภค รูป  ๘  ปสาท รูป  ๕  ภาว รูป  

๒  หทย รูป  ๑  ชี วิ ติ นท ริย รูป  ๑   

สัท ทรูป  ๑  รวม  ๑๘  รูป

อสภ าว รูป  ๑๐ คือ รูป ที่ ไม่มี ลักษณะ เฉพาะ อีก ต่าง หาก  

ได้แก่  วิการ รูป  ๓  วิญญัติ รูป  ๒   

ปริ จ เฉท รูป  ๑  ลัก ขณ รูป  ๔

อัชฌัต ติก รูป  ๕ คือ  รูป ภายใน  ได้แก่   ปสาท รูป  ๕

พาหิ ร รูป  ๒๓ คือ   รูป ภายนอก  ได้แก่   รูป ที่ เหลือ  ๒๓  

รูป

วัตถุ รูป  ๖ คือ   รูป ซึ่ง เป็น ที่ เกิด ของ จิต  ได้แก่   

ปสาท รูป  ๕  หทย รูป  ๑

อ วัตถุ รูป  ๒๒ ได้แก่   รูป ที่ เหลือ  ๒๒

ทวาร รูป  ๗ คือ   รูป ที่ เป็น ทาง รับ อารมณ์  ได้แก่   

ปสาท รูป  ๕  และรูปที่ เป็น ทาง ของ 

กายกรรม และ วจี กรรม  คือ  กาย วิญญัติ 

รูป  ๑  วจี วิญญัติ รูป  ๑

อ ทวาร รูป  ๒๑ ได้แก่   รูป ที่ เหลือ  ๒๑  รูป



รูป  ๒๘  ประเภท  417

อิน ทริย รูป  ๘ คือ   รูป ที่ เป็น ใหญ่ ใน กิจการ งาน เฉพาะ 

ของ ตน  ๘  รูป  ได้แก่  ปสาท รูป  ๕  

ภาว รูป  ๒  ชี วิ ติ นท ริย รูป  ๑

อ นิ นท ริย รูป  ๒๐ ได้แก่   รูป ที่ เหลือ  ๒๐  รูป

โอฬาริก รูป  ๑๒ คือ   รูป หยาบ  ๑๒  รูป  ได้แก่    

วิสย รูป  ๗  (รูป ที่ เป็น อารมณ์ ทาง ตา   

หู  จมูก  ลิ้น  กาย)  ปสาท รูป  ๕

สุขุม รูป  ๑๖ คือ   รูป ละเอียด  ได้แก่   รูป ที่ เหลือ  ๑๖  

รูป

สันติ เก รูป  ๑๒ คือ   รูป ใกล้  (ต่อ การ พิจารณา รู้ ได้)  

ได้แก่  ปสาท รูป  ๕  วิสย รูป  ๗

ทู เร รูป  ๑๖ คือ   รูป ไกล  (ยาก ต่อ การ พิจารณา แทง 

ตลอด)  ได้แก่   รูป ที่ เหลือ  ๑๖  รูป

สัป ปฏิ ฆ รูป  ๑๒ คือ   รูป ท่ี กระทบ ได้  ได้แก่   ปสาท รูป  ๕  

วิสย รูป  ๗

อัป ปฏิ ฆ รูป  ๑๖ คือ   รูป ที่ กระทบ ไม่ ได้  ได้แก่   รูป ที่ เหลือ  

๑๖  รูป

โค จรัค คาหิ กรู ป  ๕ คือ   รูป ท่ี กระทบ อารมณ์ ได้  ได้แก่  

ปสาท รูป  ๕
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อ โค จรัค คาหิ กรู ป  ๒๓  คือ   รูป ที่ กระทบ อารมณ์ ไม่ ได้  ได้แก่ 

รูป ที่ เหลือ  ๒๓  รูป

อ วิ นิพ โภค รูป  ๘  คือ   รูป ที่ แยก กัน ไม่ ได้  ๘  รูป

วิ นิพ โภค รูป  ๒๐  คือ  รูป ที่ แยก กัน ได้  ได้แก่  รูป  ๒๐  

รูป

คำถาม ทบทวน ภาค ผนวก

๑. จิต ที่ ไม่ เกิด ร่วม กับ อ โลภ เหตุ  อ โทส เหตุ  อ โมห เหตุ  เป็น 

อกุศล จิต ไหม

๒. อ โสภณ จิต และ อกุศล จิต ต่าง กัน อย่างไร

๓. อ โสภณ จิต มี กี่ ดวง  อะไร บ้าง

๔. จิต อะไร ทำ โวฏฐัพ พน กิจ

๕. ปัญจ ทวา รา วัช ชน จิต เป็น ชาติ อะไร

๖. เมื่อ เสียง กระทบ หู  จิต อะไร รู้ เสียง เป็น ขณะ แรก

๗. จิต อะไร เกิด ก่อน ห สิ ตุป ปาท จิต

๘. มโน ทวา รา วัช ชน จิต เป็น มโน ทวาร ใช่ ไหม
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๙. มโน ทวา รา วัช ชน จิต มี กี่ กิจ  เกิด ได้ กี่ ทวาร  รู้ อารมณ์ อะไร ได้ 

บ้าง

๑๐. เหตุ อะไร เป็น ปรมัตถ์

๑๑. เหตุ เป็น ขันธ์ อะไร

๑๒. นิพพาน เป็น เห ตุ หรือ น เหตุ  อ เหตุ กะ หรือ ส เหตุ กะ

๑๓. น เหตุ ที่ ไม่ใช่ สังขาร ขันธ์ ได้แก่ อะไร บ้าง

๑๔. สังขาร ขันธ์ ที่ เป็น น เหตุ มี กี่ ดวง

๑๕. ปรมั ตถ ธรรม ที่ เป็น น เหตุ นั้น เป็น ขันธ์ อะไร บ้าง

๑๖. โลกุ ตต รจิต เป็น อ สังขต ธรรม ใช่ ไหม

๑๗. ขันธ์ อะไร เป็น กุศล

๑๘. ขันธ์ อะไร เป็น อัพ ยาก ต ธรรม

๑๙. ขันธ์ ที่ ไม่ ใช่ อัพ ยาก ต ธรรม มี ไหม

๒๐. อัพ ยาก ต ธรรม ที่ ไม่ใช่ ขันธ์ มี ไหม

๒๑. กุศล ธรรม ที่ ไม่ใช่ ขันธ์ มี ไหม

๒๒. อกุศล จิต ใน อรูป พรหม ภูมิ เป็น ชาติ อะไร

๒๓. เวทนา เจตสิก เป็น ภูมิ อะไร
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๒๔. นิพพาน มี เวทนา ไหม  เพราะ อะไร

๒๕. เจตสิก อะไร ไม่มี เวทนา เกิด ร่วม ด้วย

๒๖. จิต ภูมิ ไหน มี  ๑  ชาติ

๒๗. จิต ภูมิ ไหน มี  ๒  ชาติ

๒๘. จิต ภูมิ ไหน มี  ๓  ชาติ

๒๙. จิตต ชรูป ที่ เกิด จาก โม หมู ล จิต เป็น สมุฏฐาน   เกิด เพราะ เหตุ 

ปัจจัยหรือ เปล่า

๓๐. โมห เจตสิก ท่ี เกิด ร่วม กับ โม หมู ล จิต  เกิด ร่วม กับ เหตุ หรือ เปล่า
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สมถ ภาวนา 

สมถ ภาวนา ไมใ่ช ่การ ทำ สมาธ ิ สมาธ ิเปน็ สภาพ ธรรม ที ่ตัง้ มัน่ ใน 

อารมณ์  ซึ่ง ได้ แก่   เอกั คค ตา เจตสิก ที่ เกิด กับ จิต ทุก ดวง  เมื่อ จิต 

ฝกัใฝ ่ม ีอารมณ ์ใด อารมณ ์หนึง่ นานๆ  ลกัษณะ ของ เอก ัคค ตา เจตสกิ 

ก ็ปรากฏ เปน็ สมาธ ิ คอื   ตัง้ มัน่ แนว่ แน ่อยู ่ที ่อารมณ ์ใด อารมณ ์หนึง่ 

เพยีง อารมณ ์เดยีว  เอก ัคค ตา เจตสกิ ที ่เกดิ กบั อกศุล จติ เปน็  มจิฉา 

สมาธิ  เอกั คค ตา เจตสิก ที่ เกิด กับ กุศล จิต เป็น  สัมมา สมาธิ

การ ทำ สมาธิ ให้ จิต จดจ่อ ที่ อารมณ์ ใด อารมณ์ หนึ่ง นานๆ  นั้น  

เมื่อ ไม่ ประกอบ ด้วย ปัญญา ก็ เป็น มิจฉา สมาธิ  เพราะ ขณะ นั้น 

เป็น ความ พอใจ ที่ จะ ให้ จิต ตั้ง มั่น แน่ว แน่ อยู่ ที่ อารมณ์ เดียว  เมื่อ 

ปราศจาก ปัญญา ก็ ไม่ สามารถ รู้ ความ ต่าง กัน ของ โลภ มูลจิต และ 

กุศล จิต  เพราะ โลภ มูลจิต และ กา มาว จร กุศล จิต มี เวทนา ประเภท 

เดียวกัน เกิด ร่วม ด้วย  คือ

โลภ มูลจิต  ๘  ดวง  มี อุเบกขา เวทนา เกิด ร่วม ด้วย  ๔  ดวง  

มี โสมนัส เวทนา เกิด ร่วม ด้วย  ๔  ดวง

กา มาว จร กุศล จิต  ๘  ดวง  มี อุเบกขา เวทนา เกิด ร่วม ด้วย  ๔  

ดวง  มี โสมนัส เวทนา เกิด ร่วม ด้วย  ๔  ดวง
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ฉะนั้น  ขณะ ใด ที่ อุเบกขา เวทนา เกิด ขึ้น หรือ โสมนัส เวทนา เกิด 

ขึ้น  จึง ยาก ที่ จะ รู้ ว่า จิต ที่ ไม่ สุข ไม่ ทุกข์  ไม่ เดือด ร้อน หรือ ขณะ ที่ 

โสมนัส ยินดี เป็นสุข นั้น  เป็น โลภ มูลจิต หรือ เป็น มหา กุศล จิต

ความ ต่าง กัน ของ โลภ มูลจิต  ๘  ดวง   และ มหา กุศล จิต  ๘  

ดวง  คือ  โลภ มูลจิต มี อกุศล เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย  มหา กุศล จิต มี 

โสภณ เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย  อกุศล เจตสิก ที่ แสดง ความ ต่าง กัน ของ 

โลภ มูลจิต และ มหา กุศล จิต  คือ  มิจฉา ทิฏฐิ  ความ เห็น ผิด   และ 

โสภณ เจตสกิ ที ่แสดง ความ ตา่ง กนั ของ กศุล จติ   และ โลภ มลูจติ  คอื  

สัมมา ทิฏฐิ  ซึ่ง เป็น ปัญญา เจตสิก  ฉะนั้น  ความ ต่าง กัน ของ โลภ 

มูลจิต  ๘  ดวง  และ มหา กุศล  ๘  ดวง  คือ

โลภ มูลจิต  ๘  ดวง   เกิด ร่วม กับ ทิฏฐิ เจตสิก  ๔  ดวง  ไม่ เกิด 

ร่วม กับทิฏฐิ เจตสิก  ๔  ดวง

มหา กศุล จติ  ๘  ดวง   เกดิ รว่ม กบั ปญัญา เจตสกิ  ๔  ดวง  ไม ่เกดิ  

ร่วม กับ ปัญญา เจตสิก  ๔  ดวง

ฉะนั้น  ผู้ ที่ จะ เจริญ สมถ ภาวนา จึง ต้อง รู้ ความ ต่าง กัน ของ  

โลภ มูลจิต  และ กุศล จิต  มิ ฉะนั้น ก็ จะ ทำ สมาธิ ด้วย โลภ มูลจิต   

 เป็น มิจฉา สมาธิ เมื่อ ไม่ ประกอบ ด้วย ปัญญา

สว่น ใหญ ่ผู ้ที ่ทำ สมาธ ิไม ่ตอ้งการ ให ้จติ วุน่วาย เดอืด รอ้น กงัวล ไป 

กับ เรื่อง ราว ต่างๆ  พอใจ ที่ จะ ให้ จิต ตั้ง มั่น อยู่ ที่ อารมณ์ ใด อารมณ์ 
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หนึ่ง  โดย ไม่รู้ ว่า ขณะ ที่ กำลัง ต้องการ ให้ จิต จดจ่อ ที่ อารมณ์ ที่ 

ต้องการ นั้น  ไม่ใช่ มหา กุศล ญาณ สัมปยุต ต์

การ เจริญ สมถ ภาวนา เป็นการ เจริญ มหา กุศล ญาณ สัมปยุต ต์  

ผู้ ที่ จะ เจริญ สมถ ภาวนา ต้อง เป็น ผู้ มี ปัญญา   เห็น โทษ ของ 

อกุศล ทั้ง โลภ ะ และ โทสะ  ไม่ใช่ เห็น แต่ โทษ ของ โทส มูลจิต ซึ่ง 

เป็น ความ กังวล ใจ  เดือด ร้อน ใจ ต่างๆ  เท่านั้น  ผู้ ที่ ไม่รู้ จัก กิเลส 

และ ไม่ เห็น โทษ ของ โลภ ะ  ย่อม ไม่ เจริญ สมถ ภาวนา  ฉะนั้น   ผู้ ที่ 

เจริญ สมถ ภาวนา จึง เป็น ผู้ ตรง  มี ปัญญา เห็น โทษ ของ โลภ ะ และ มี 

สติสัมปชัญญะ  รู้ ขณะ ที่ ต่าง กัน ของ โลภ มูลจิต และ มหา กุศล ญาณ 

สัมปยุต ต จิต  จึง จะ เจริญ มหา กุศล ญาณ สัมปยุต ต์ เพิ่ม ขึ้นๆ  จน 

อกศุล จติ ไม ่เกดิ แทรก คัน่ ได ้ จนกวา่ จะ เปน็ อปุจาร สมาธ ิ แลว้ บรรล ุ

อัป ปนา สมาธิ  คือ  ปฐมฌาน กุศล จิต   ประกอบ ด้วย องค์ ฌาน  ๕  

คือ  วิตก  วิจาร  ปีติ  สุข  เอกั คค ตา

การ เจริญ สมถ ภาวนา ที่ จะ ให้ มหา กุศล ญาณ สัมปยุต ต จิต เจ ริญ 

ขึ้นๆ  จน เป็น บาท ให้ เกิด ปฐมฌาน กุศล จิต ซึ่ง เป็น รู ปาว จร กุศล นั้น  

เป็น สิ่ง ที่ กระทำ ได้ ยาก  เพราะ จะ ต้อง ไม่ เป็น อภัพ พบุคคล  คือ ผู้ ที่  

แม ้เจรญิ สมถะ หรอื วปิสัสนา   ก ็ไม ่อาจ บรรล ุฌาน จติ หรอื โล กตุต รจติ 

 ได ้   ผู ้ที ่เปน็ ภพั พบคุคล  คอื ผู ้ที ่เมือ่ เจรญิ สมถ ภาวนา หรอื วปิสัสนา 

ภาวนา ก็ อาจ จะ บรรลุ ฌาน จิต หรือ โลกุ ตต รจิต ได้ นั้น  ต้อง เป็น ผู้ ที่  
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๑. 1ไม่มี วิบาก เป็น เครื่อง กั้น  คือ  ปฏิสนธิ จิต เป็น ติ เหตุ กะ  มี 

ปัญญา เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย  

๒. ไม่มี กรรม เป็น เครื่อง กั้น  คือ  ไม่ ได้ กระทำ อนันต ริ ยกร รม 

อย่าง ใด อย่าง หนึ่ง ใน อนันต ริ ยกร รม  ๕  ซึ่ง เป็น เครื่อง กั้น สวรรค์  

มัค ค์  ผล  อนันต ริ ยกร รม  ๕  คือ  ฆ่า มารดา  ๑  ฆ่า บิดา  ๑   

ฆ่า พระ อรหันต์  ๑  ทำร้าย พระ ผู้ มี พระ ภาค ให้ ห้อ พระ โลหิต  ๑  

ทำ สังฆเภท  คือ   ทำลาย สงฆ์ ให้ แตก กัน โดย ไม่ ทำ สังฆกรรม ร่วม 

กัน  ๑

๓. ไม่มี กิเลส เป็น เครื่อง กั้น  คือ  ไม่มี นิยต มิจฉา ทิฏฐิ  ๓  ได้แก่  

นัตถิก ทิฏฐิ  อ เหตุก ทิฏฐิ  อกิ ริย ทิฏฐิ

แม้ว่า ปฏิสนธิ จิต เป็น ติ เหตุ กะ  ประกอบ ด้วย ปัญญา  แต่ 

ถ้า ยินดี เพลิดเพลิน ใน รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ โดย ไม่ 

เห็น โทษ  ก็ ย่อม ไม่ คิด จะ บรรเทา ความ เพลิดเพลิน ใน รูป  เสียง  

กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ด้วย การ รักษา ศีล และ เจริญ ภาวนา  ฉะนั้น   

การ อบรม สมถ ภาวนา ให้ ถึง อุปจาร สมาธิ และ อัป ปนา สมาธิ จึง  

ไม่ ง่าย เลย  ไม่ใช่ เพียง การ จดจ้อง ที่ อารมณ์ ใด อารมณ์ หนึ่ง ที่ 

ต้องการ ก็ จะ เป็น มหา กุศล ญาณ สัมปยุต ต์ที่ จะ ทำให้ บรรลุ ถึง 

อุปจาร สมาธิ ได้    ถ้า เข้าใจ ผิด ว่า โลภ มูลจิต ขณะ นั้น เป็น มหา กุศล 

ก็ จะ ทำให้ คิด ว่า  นิมิต ต่างๆ  ที่ จิต ปรุง แต่ง ให้ เกิด ขึ้น เห็น เป็น นรก  

1  อังคุตตรนิกาย  ฉักกนิบาต  ภัพพสูตร  ข้อ  ๓๕๗  และ  อาวรณตาสูตร  ข้อ  ๓๕๘
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สวรรค์  สถาน ที่  เรื่อง ราว เหตุการณ์ ต่างๆ  นั้น  เป็น อุปจาร สมาธิ 

และ อัป ปนา สมาธิ  ซึ่ง เป็น ฌาน จิต ขั้น ต่างๆ

ฉะนั้น  สมถ ภาวนา จึง เป็น เรื่อง ละเอียด ที่ จะ ต้อง ศึกษา ให้ 

เข้าใจ ถูก ต้อง จริงๆ  

วัน หนึ่งๆ  ใน ขณะ ที่ เห็น  ได้ยิน  ได้ กลิ่น  ลิ้ม รส  รู้ โผฏฐัพพะ  

และ คิด นึก  อกุศล จิต ย่อม เกิด มากกว่า กุศล จิต  กุศล จิต ที่ เกิด ใน 

วัน หนึ่งๆ  นั้น ย่อม เป็น ทาน บ้าง  ศีล บ้าง  เพียง เล็กๆ  น้อยๆ  

ใน แต่ละ วัน แต่ละ เดือน    ผู้ ที่ เห็น โทษ ของ อกุศล จึง อบรม จิต ให้ 

เป็น กุศล เพิ่ม ขึ้น ด้วย  ใน ขณะ ที่ ไม่ใช่ ทาน และ ศีล   การ อบรม จิต 

ให้ สงบ จาก อกุศล ท้ัง หลาย ใน วัน หน่ึงๆ  น้ัน เป็น กุศล ข้ัน สมถ ภาวนา 

ใน ชีวิต ประจำ วัน  แม้ว่า ไม่ สามารถ จะ ถึง ขั้น อุปจาร สมาธิ และ  

อัป ปนา สมาธิ  ก็ เป็น สิ่ง ที่ ควร เจริญ  แต่ การ จะ ระงับ จิต ให้ สงบ จาก 

อกุศล นั้น  ต้อง เป็น ปัญญา ที่ รู้ ว่า จิต จะ สงบ ใน ขณะ ที่ เห็น  ได้ยิน  

ได้ กลิ่น  ลิ้ม รส  รู้ โผฏฐัพพะ  และ คิด นึก ได้ อย่างไร   มิ ฉะนั้น 

กุศล จิต ก็ เกิด ไม่ ได้

จิต ที่ สงบ จาก อกุศล เป็น สมถ ภาวนา นั้น  ต้อง เป็น กุศล จิต ใน 

อารมณ์  ๔๐  อารมณ์  คือ  กสิณ  ๑๐  อสุภ  ๑๐  อนุ ส สติ  ๑๐  

อา หาเร ปฏิกูล สัญญา  ๑  จตุ ธาตุ ววัฏ ฐาน  ๑  พรหม วิหาร  ๔  

อรูป ฌาน   ๔



428  สมถภาวนา

กสิณ  ๑๐

ชื่อ ว่า  กสิณ  เพราะ อรรถ ว่าทำ อารมณ์ ทั้ง สิ้น  กสิณ  ๑๐  

ได้แก่

๑. ปถวี กสิณ ระลึก ถึง แต่ ดิน เท่านั้น

๒. อา โป กสิณ ระลึก ถึง แต่ น้ำ เท่านั้น

๓. เต โชก สิณ ระลึก ถึง แต่ ไฟ เท่านั้น

๔. วาโย กสิณ ระลึก ถึง แต่ ลม เท่านั้น

๕. นีล กสิณ ระลึก ถึง แต่ สี เขียว เท่านั้น

๖. ปี ตก สิณ ระลึก ถึง แต่ สี เหลือง เท่านั้น

๗. โลหิต กสิณ ระลึก ถึง แต่ สี แดง เท่านั้น

๘. โอ ทา ตก สิณ ระลึก ถึง แต่ สี ขาว เท่านั้น

๙. อาโลก กสิณ ระลึก ถึง แต่ แสง สว่าง เท่านั้น

๑๐. อา กา สก สิน ระลึก ถึง แต่ อากาศ เท่านั้น

จิต ที่ ระลึก ถึง แต่ ดิน เป็น กุศล  หรือ เป็น อกุศล  เมื่อ ปัญญา ไม่ 

เกิด ขณะ ที่ คิดถึง ดิน ก็ เป็น อกุศล ที่ ต้องการ คิดถึง ดิน  หรือ ต้องการ 

จดจ้อง ที่ดิน

เมือ่ ปญัญา เกดิ  จติ ที ่ระลกึ ถงึ ดนิ ก ็เปน็ กศุล  เมือ่ รู ้วา่ รปู ทกุ อยา่ง  

ที่ ปรากฏ ปราศจาก ธาตุ ดนิ ไม่ ได้  สิง่ ที่ เคย พอใจ ปรารถนา ตอ้งการ 
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ทั้งหมด ทั้ง สิ้น นั้นล้วน เป็น แต่ เพียง ดิน เท่านั้น    เมื่อ รู้ ถึง แก่น แท้ 

ของ สิ่ง ทั้ง หลาย ทั้ง ปวง ใน โลก ที่ เคย พอใจ   ปรารถนา ว่า เป็น แต่ 

เพียง ดิน  ก็ ทำให้ ละ คลาย ความ พอใจ ใน สิ่ง ทั้ง หลาย ได้ ใน ขณะ ที่ 

ระลึก รู้ ว่า เป็น เพียง ดิน เท่านั้น

การ ที่ จิต จะ เป็น กุศล ระลึก ถึง แต่ ดิน นั้นเป็น ไป ได้ ยาก   เพราะ 

เมื่อ อารมณ์ กระทบ ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ   ก็ คล้อย ไป ตาม 

อา รมณ์ นั้นๆ  ทันที    ด้วย เหตุ นี้ การ เจริญ สมถ ภาวนา ที่ จะ ให้ 

จิต สงบ จาก อกุศล มั่นคง ขึ้น  จึง ต้อง อาศัย สถาน ที่ ที่ เงียบ สงัด 

ปราศจาก เสียง ผู้คน รบกวน  และ ทำ ดิน เป็น วงกลม เกลี้ยง  (ปถวี 

กสิณ)  ปราศจาก มลทิน โทษ ที่ จะ ทำให้ จิต น้อม นึก ไป พอใจ ใน รูป 

รา่ง สณัฐาน ตา่งๆ  ได ้ (ความ ละเอยีด ม ีใน คมัภรี ์ว ิส ุทธ ิมคั ค ์  สมาธ ิ

นิท เทส  ปถวี กสิณ)    ขณะ ที่ ดู ปถวี กสิณ นั้น  เมื่อ จิต ระลึก ถึง ดิน 

ประกอบ ด้วย ปญัญา เปน็ มหา กศุล ญาณ สมัปยตุ ต ์ จติ จงึ จะ สงบ ได ้ 

และ จะ ต้อง ดู ปถวี กสิณ เพื่อ เตือน ให้ ระลึก ถึง ดิน เท่า นั้น เรื่อยๆ  ไป 

เพื่อ ไม่ ให้ จิต รู้ อารมณ์ อื่น

ยาก แค่ ไหน ที่ จะ ระลึก ถึง แต่ ดิน ด้วย จิต ที่ สงบ จาก อกุศล ทั้ง 

หลาย อยู่ เรื่อยๆ  โดย ดู ปถวี กสิณ ที่ ไม่ เล็ก นัก ไม่ ใหญ่ นัก  ไม่ ห่าง 

นัก ไม่ ใกล้ นัก  ไม่ สูง นัก ไม่ ต่ำ นัก  ฉะนั้น  วิตก เจตสิก จึง เป็นองค์ 

ฌา นที่ ขาด ไม่ ได้ เลย  วิตก เจตสิก ที่ เกิด กับ มหา กุศล ญาณ 

สัมปยุต ต จิต จะ ต้อง จรด ที่ ปถวี กสิณ  ด้วย จิต ที่ สงบ จาก อกุศล  

ทั้ง หลาย   ทั้ง ใน ขณะ ที่ หลับตา และ ลืมตา  จนกว่า อุค คห นิมิต  คือ  
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นิมิต ของ ปถวี กสิณ จะ ปรากฏ ทาง มโน ทวาร เหมือน กับ ใน ขณะ ที่ 

ลืมตา  ซึ่ง บาง ท่าน แม้ ปฎิ สนธิ จิต จะ เป็น ติ เหตุ กะ   แต่ อุค คห นิมิต  

ก็ ไม่ ปรากฏ เลย  อุค คห นิมิต จะ ปรากฏ เมือ่ มหา กศุล ญาณ สมัปยตุ ต ์ 

เพิม่ ความ สงบ มัน่คง ใน ปถว ีกสณิ แลว้  แต ่ขณะ ที ่อคุ คห นมิติ ปรากฏ 

นั้น ก็ ยัง ไม่ ถึง อุปจาร สมาธิ

การ ประ คับ ประคอง ให้ มหา กุศล ญาณ สัมปยุต ต จิต ตั้ง มั่น ใน  

อุค คห นิมิต ต่อ ไป และ มั่นคง ขึ้น นั้น ไม่ ง่าย เลย  ตาม ข้อความ ใน  

วิ สุ ทธิ มัค ค์  ปถวี กสิณ  นิท เทส    เมื่อ นิวรณ์ ทั้ง หลาย  (อกุศล 

 ธรรม ที่ กลุ้มรุม ครอบงำ จิต)  ระงับ ลง โดย ลำดับ แล้ว  จิต ย่อม สงบ 

มั่นคง เป็น อุปจาร สมาธิ     เมื่อ ปฏิภาค นิมิต ปรากฏ ราวกะ ชำแรก 

อคุ คห นมิติ ออก มา  ปฏภิาค นมิติ เปน็ นมิติ ที ่ผอ่งใส กวา่ อคุ คห นมิติ  

ขณะ ที่ ปฎิ ภาค นิมิต ปรากฏ นั้น  มหา กุศล ญาณ สัมปยุต ต จิต สงบ 

มั่นคง ถึง ขั้น อุปจาร สมาธิ  คือ  สมาธิ ที่ ใกล้ ต่อ การ สงบ แนบ แน่น 

ใน อารมณ์ ขั้น อัป ปนา สมาธิ  ซึ่ง เป็น ปฐมฌาน จิต

การ ประ คับ ประคอง ให้ มหา กุศล ญาณ สัมปยุต ต จิต ที่ สงบ ถึง ขั้น 

อุปจาร สมาธิ สงบ ได้ ต่อ ไป อีก เรื่อยๆ  และ เพิ่ม ความ สงบ มั่นคง ขึ้น 

จนถึง ขั้น ที่ อัป ปนา สมาธิ   ซึ่ง เป็น จิต ขั้น รู ปาว จร เป็น ปฐมฌาน จิต 

เกิด ขึ้น ได้ นั้น  ต้อง รักษา อุปจาร สมาธิ ที่ ได้ แล้ว  ดุจ นาง แก้ว รักษา 

ครรภ์ ซึ่ง เป็น ที่ อุบัติ แห่ง พระเจ้า จักร พร รดิ์  และ ต้อง เว้น เหตุ อัน ไม่ 

เปน็ สปั ปา ยะ  (ธรรม ที ่สะดวก สบาย เกือ้กลู แก ่การ เจรญิ ภาวนา)  ๗  

อย่าง เหล่า นี้  คือ
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๑.  เว้น อาวาส   คือ   ที่ อยู่ ซึ่ง เมื่อ อยู่ แล้ว นิมิต ที่ ยัง ไม่ เกิด ก็ ไม่ 

เกิด  ที่ เกิด แล้ว ก็ หาย ไป

๒.  เว้น โคจร   คือ   ทาง ไป ที่ ห่าง จาก อาวาส หรือ ที่ ใกล้ อาวาส 

มาก  ที่ หา ภิกษา ไม่ ได้ ง่าย และ ไม่สมบูรณ์

๓.  เว้น ถ้อยคำ ที่ ไม่ สบาย ที่ นับ เนื่อง ใน ดิรัจฉาน กถา  คือ  กถา 

ที่ ไม่ เกื้อกูล แก่ ปัญญา  ซึ่ง ทำให้ นิมิต ที่ เกิด ขึ้น แล้ว หาย ไป

๔.  เว้น บุคคล ที่ มาก ด้วย กิเลส  ที่ ขวนขวาย ใน กิเลส  เพราะ 

ทำให้ จิต เกิด กิเลส เศร้า หมอง

๕-๖.  เว้น โภชนะ และ อากาศ ที่ ไม่ ถูก กับ ร่างกาย  อัน จะ ทำให้ 

ป่วย ไข้

๗. เว้น อิริยาบถ ที่ ไม่ ทำให้ จิต ตั้ง มั่น  

เมื่อ เว้น สิ่ง ที่ ควร เว้น และ เสพ สิ่ง ที่ ควร เสพ แล้ว  อัป ปนา สมาธิ 

ก็ ยัง ไม่ เกิด  ก็ จะ ต้อง บำเพ็ญ อัป ปนา โกศล ให้ เต็ม ที่  คือ  ต้อง 

ประกอบ ด้วย อัป ปนา โกศล   ความ รู้ ความ ฉลาด ใน ธรรม ที่ เกื้อกูล 

ให้ ฌาน จิต เกิด ขึ้น ได้  ๑๐  ประการ  คือ1

๑. โดย การ ทำ วตัถ ุให ้เปน็ ของ สะอาด  คอื   ทัง้ รา่งกาย และ เครือ่ง 

นุ่ง ห่ม และ ที่ อยู่ อาศัย ให้ สะอาด  มิ ฉะนั้น แล้ว จิตใจ ก็ ไม่ แจ่มใส

1  วิสุทธิมัคค์  ปถวีกสิณนิทเทส
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๒.  โดย การ ยัง ความ เสมอ กัน ของ อินทรีย์  ๕  คือ  สัทธา และ 

ปัญญา  วิริยะ และ สมาธิ ให้ เสมอ กัน ด้วย สติ

๓. โดย ฉลาด ต่อ นิมิต

๔. ย่อม ประคอง จิต โดย สมัย ที่ ควร ประคอง

๕. ย่อม ข่ม จิต ใน สมัย ที่ ควร ข่ม

๖. ย่อม ยัง จิต ให้ ร่าเริง ใน สมัย ที่ ควร ร่าเริง

๗. ย่อม เพ่ง เฉย จิต ใน สมัย ที่ ควร เพ่ง เฉย

๘. โดย การ เว้น บุคคล ผู้ ไม่ ตั้ง มั่น

๙. โดย เสพ บุคคล ผู้ ตั้ง มั่น

๑๐. โดย ความ เป็น ผู้ มี อัธยาศัย น้อม ไป ใน คุณ นั้นๆ

ถ้า ไม่ เป็น ผู้ ฉลาด ใน อัป ปนา โกศล  ๑๐  นี้  มหา กุศล ญาณ 

สัมปยุต ต จิต ก็ ไม่ อาจ เพิ่ม ความ สงบ มั่นคง ขึ้น อีก จน เป็น บาท ให้ 

อัป ปนา สมาธิ  คือ  รู ปาว จร ปฐมฌาน จิต เกิด ได้

ขณะ ที่ รู ปาว จร ปฐมฌาน จิต ซึ่ง เป็น จิต อีก ระดับ ขั้น หนึ่ง  คือ  

เป็น จิต อีก ภูมิ หนึ่ง จะ เกิด ขึ้น  พ้น จาก สภาพ จิต ที่ เป็น กา มาว จร นั้น 

วิถี จิต จะ เกิด สืบ ต่อ กัน ตาม ลำดับ ทาง มโน ทวาร เป็น ฌาน วิถี  

ดังนี้
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ภวังคจิต  เป็น  มหา วิบาก ญาณ สัมปยุต ต์

ภวังค จล นะ  เป็น  มหา วิบาก ญาณ สัมปยุต ต์

ภวังคุ ปัจ เฉ ทะ  เป็น  มหา วิบาก ญาณ สัมปยุต ต์

มโน ทวา รา วัช ชนะ  เป็น  อ เหตุก กิริยา

บริกัมม์  เป็น  มหา กุศล ญาณ สัมปยุต ต์

อุป จา ระ  เป็น  มหา กุศล ญาณ สัมปยุต ต์     

   (ประเภท เดียว กับ บริกัมม์)

อนุโลม  เป็น  มหา กุศล ญาณ สัมปยุต ต์     

   (ประเภท เดียว กับ บริกัมม์)

โคตรภู  เป็น  มหา กุศล ญาณ สัมปยุต ต์     

   (ประเภท เดียว กับ บริกัมม์)

ปฐมฌาน กุศล จิต  เป็น  รู ปาว จร กุศล จิต

ภวังคจิต  เป็น  มหา วิบาก ญาณ สัมปยุต ต์

รู ปาว จร ปฐมฌาน กุศล จิตที่ เกิด เป็น ครั้ง แรก นั้น เกิด เพียง  ๑  

ขณะ เท่านั้น  ต่อ เมื่อ ภาย หลัง ชำนาญ ขึ้น แล้ว  ฌาน จิต จึง จะ เกิด 

ดับ สืบ ต่อ เพิ่ม ขึ้นๆ  ได้  โดย ไม่มี ภวังคจิต เกิด แทรก คั่น เลย ตาม 

กำหนด เวลา ที่ ตั้งใจ ไว้ ได้  ฌาน วิถี จิต ที่ เกิด ดับ สืบ ต่อ กัน โดย ไม่มี 

ภวังคจิต เกิด แทรก คั่น เลย นั้น เป็น ฌาน สมาบัติ  คือ  เป็นการ 
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บรรลุ ถึง สภาพ จิต ที่ สงบ แนบ แน่น ใน อารมณ์ ของ ฌาน ได้ ตาม 

กำหนด เวลา ที่ ตั้งใจ ไว้

ก่อน ที่ ฌาน วิถี จิต จะ เกิด ขึ้น  ต้อง มี มหา กุศล ญาณ สัมปยุต ต จิต 

เกิด ก่อน ทุก ครั้ง

มหา กุศล ชว นะ ขณะ ที่  ๑  เป็น บริกัมม์  คือ  เป็น บริกัมม์ ของ 

 อัป ปนา สมาธิ  เพราะ ปรุง แต่ง อัป ปนา  คือ  ถ้า มหา กุศล ซึ่ง เป็น 

บริกัมม์ ไม่ เกิด  จิต ขณะ ต่อ ไป และ อัป ปนา สมาธิ  คือ  ฌาน จิต ก็ 

เกิด ไม่ ได้

มหา กุศล ชว นะ ขณะ ท่ี  ๒  เป็น อุปจาร  เพราะ เข้าไป ใกล้  

อัป ปนา สมาธิ

มหา กุศล ชว นะ ขณะ ที่  ๓  เป็น อนุโลม  เพราะ อนุกูล แก่  

อัป ปนา สมาธิ

มหา กุศล ชว นะ ขณะ ที่  ๔  เป็น โคตรภู  เพราะ ข้าม พ้น  

กา มาว จร ภูมิ เพื่อ ขึ้น สู่ รู ปาว จร ภูมิ

เมื่อ มหา กุศล ชว นะ ขณะ ที่  ๔  ดับ แล้ว  ชวน วิถี จิต ขณะ ต่อ ไป 

จึง เป็นรู ปาว จร ปฐมฌาน กุศล จิต

รู ปาว จร ฌาน กุศล จิต ประกอบ ด้วย องค์  ๕  คือ  วิตก  วิจาร  ปีติ  

สุข  เอกั คค ตา    แม้ว่า มี โสภณ เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย  แต่ องค์ ประกอบ 
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ท่ี ทำให้ รู ปาว จร ปฐมฌาน จิต เกิด น้ัน  ได้แก่  เจตสิก  ๕  ดวง น้ี  ซ่ึง 

เป็น ปฏิปักษ์ ต่อ นิ ว รณ ธรรม  คือ  อกุศล ธรรม ท่ี กลุ้มรุม ขัด ขวาง จิต 

ไม่ ให้ ดำเนิน ไป ใน ทาง สงบ  นิ ว รณ ธรรม  ๕  คือ

กาม ฉันท นิวรณ์   ได้แก่   ความ ยินดี พอใจ ใน รูป  เสียง  กลิ่น  

รส  โผฏฐัพพะ

พ ยา ปาท นิวรณ์  ได้แก่  ความ ขุ่น เคือง ใจ

ถีน มิท ธนิว รณ์  ได้แก่  ความ ท้อถอย  หดหู่  และ  

  ความ ซบเซา ง่วงเหงา

อุทธัจ จกุ กกุจ จนิว รณ์  ได้แก่  ความ ฟุ้งซ่าน  และ ความ  

  รำคาญ ใจ

วิจิกิจฉา นิวรณ์  ได้แก่  ความ สงสัย ไม่ แน่ใจ ใน 

   สภาพ ธรรม  และ ใน เหตุ และ  

  ผล ของ สภาพ ธรรม

องค์ ฌาน  ๕  เป็น ปฏิปักษ์ ต่อ นิ ว รณ ธรรม  ๕  โดย วิตก เจตสิก 

จรด ที่ อารมณ์ ซึ่ง ทำให้ จิต สงบ ได้  และ วิจาร เจตสิก ตาม ประคอง 

อารมณ์ ที่ วิตก เจตสิก จรด ลง  ทำให้ จิต ไม่ ฟุ้งซ่าน ไป สู่ อารมณ์ อื่น  

ปีติ เจตสิก เป็น สภาพ ที่ เอิบ อิ่ม  สุข เวทนา เพิ่มพูน ยิ่ง ขึ้น ตาม ความ 

เอิบ อิ่ม  และ เอกั คค ตา ที่ องค์ ฌาน  ๔  อุปการะ อุดหนุน แล้ว  ตั้ง 

มั่นคง ใน อารมณ์ โดย อาการ ของ ปฐมฌาน ที่ ประกอบ ด้วยองค์  ๕
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องค์ ฌาน  ๕  เป็น ปฏิปักษ์ ต่อ นิ ว รณ ธรรม  ๕  ดังนี้1

๑. วิตก เจตสิก  เป็น ปฏิปักษ์ ต่อ ถีน มิท ธนิว รณ์  เพราะ 

เมื่อ วิตก เจตสิก ตรึก ถึง แต่ อารมณ์ ของ สมถ ภาวนา มาก ขึ้น เรื่อยๆ  

ความ ท้อถอย  หดหู่  และ ความ ง่วงเหงา ก็ ย่อม เกิด ไม่ ได้

๒. วิจาร เจตสิกเป็น ปฏิปักษ์ ต่อ วิจิกิจฉา นิวรณ์  เมื่อ วิจาร 

เจตสิก ประคอง อารมณ์ ตาม วิตก เจตสิก ที่ จรด ลง ใน อารมณ์ ของ 

สมถ ภาวนา ไป เรื่อยๆ  ความ สงสัย ความ ไม่ แน่ใจ ใน สภาพ ธรรม  

และ ใน เหตุผล ของ สภาพ ธรรม ก็ เกิด ไม่ ได้

๓. ปตี ิเจตสกิ เปน็ ปฏ ิปกัษ ์ตอ่ พ ยา ปาท นวิรณ ์ เมือ่ ความ สงบ 

ใน อารมณ์ ของ สมถ ภาวนา เพิ่ม ขึ้น  ปีติ ก็ เอิบ อิ่ม ใน ความ สงบ นั้น 

ยิ่ง ขึ้น  ทำให้ ความ พยาบาท ขุ่น เคือง ใจ เกิด ไม่ ได้ ใน ระหว่าง นั้น

๔. สุข  (โสมนัส เวทนา)  เป็น ปฏิปักษ์ ต่อ อุทธัจ จกุ กกุจ จ 

นิว รณ์  เมื่อ กำลัง เป็นสุข ใน อารมณ์ ของ สมถ ภาวนา อยู่  ความ 

เดือด ร้อน ใจ  กังวล ใจ  และ ความ ฟุ้งซ่าน ใน อารมณ์ อื่น ก็ เกิด  

ไม่ ได้  เพราะ กำลัง เป็นสุข ใน สมถ อารมณ์ ใน ขณะ นั้น

๕. เอกั คค ตา เจตสิก  เป็น ปฏิปักษ์ ต่อ กาม ฉันท นิวรณ์  

เพราะ เมื่อ สมาธิ ตั้ง มั่น ใน อารมณ์ ของ สมถ ภาวนา แล้ว  ก็ ไม่ ยินดี 

ใน กาม อารมณ์ ใดๆ

1  อภิธัมมัตถวิภาวินี  ปริจเฉทที่  ๒  วิเคราะห์องค์ฌาน
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รู ปาว จร ปฐมฌาน กุศล จิต เป็น อัป ปนา สมาธิ ที่ แนบ แน่น ใน 

อารมณ์ ด้วย องค์ ฌาน  ๕  ฉะนั้น  ถึง แม้ว่า รู ปาว จร ฌาน กุศล จะ 

เกิด ขึ้น ครั้ง แรก เพียง ขณะ เดียว  เมื่อ ภวังคจิต เกิด คั่น หลาย ขณะ 

ดับ ไป แล้ว  มโน ทวาร วิถี จิต ก็ เกิด สืบ ต่อ โดย มโน ทวา รา วัช ชน จิต 

เกิด ขึ้น รำพึง ถึง องค์ ของ ฌาน  ๑  ขณะ  แล้ว ดับ ไป  แล้ว มหา 

กุศล ญาณ สัมปยุต ต จิต ก็ พิจารณา องค์ ฌาน นั้น  ๗  ขณะ  แล้ว 

ภวงัคจติ ก ็เกดิ คัน่  มโน ทวาร วถิ ีจติ เกดิ ขึน้   พจิารณา องค ์ของ ฌาน 

ที ละ องค์ ที ละ วาระ  ขณะ ที่ มโน ทวาร วิถี จิต เกิด ขึ้น   พิจารณา องค์ 

ฌาน แต่ละ องค์ แต่ละ วาระ นั้น  เป็น ปัจจ เวก ขณ วิถี  ซึ่ง ต้อง เกิด 

ต่อ จาก ฌาน วิถี ทุก ครั้ง

ปัญญา ของ ผู้ บรรลุ รู ปาว จร ฌาน กุศล จิต  จึง รู้ ความ ต่าง กัน ของ 

องค ์ฌาน ทัง้  ๕  คอื  รู ้ความ ตา่ง กนั ของ วติก เจตสกิ และ วจิาร เจตสกิ  

รู้ ความ ต่าง กัน ของ ปีติ เจตสิก และ สุข  (โสมนัส เวทนา เจตสิก)  และ 

รู้ ลักษณะ ของ เอกั คค ตา เจตสิก ที่ เป็น อัป ปนา สมาธิ

ผู้ เจริญ สมถ ภาวนา ต้อง มี สติสัมปชัญญะ อย่าง ปกติ   และ รู้ 

ลักษณะ ของ จิต ที่ เป็น กุศล และ อกุศล ที่ เกิด สลับ กัน และ แทรก คั่น 

อย่าง รวดเร็ว ได้ ถูก ต้อง  มิ ฉะนั้น ก็ จะ เข้าใจ ผิด ว่าโลภ มูลจิต ที่ เกิด 

ร่วม กับ โสมนัส เวทนา เป็น ความ สงบ และ เป็น กุศล

ผู้ เจริญ สมถ ภาวนา ไม่มี อาการ ผิด ปก ติ ใดๆ  เลย  เพราะ การ 

เจริญ สมถ ภาวนา เป็นการ เจริญ กุศล ทาง ใจ  ซึ่ง เมื่อ จิต สงบ แล้ว ก็ 
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ปรากฏ แต่ นิมิต ของ อารมณ์ที่ ทำให้ จิต น้อม เป็น กุศล มั่นคง ยิ่ง ขึ้น  

เช่น  ผู้ ที่ เจริญ อา โป กสิณ ก็ มี นิมิต ของ อา โป กสิณ เป็น อารมณ์  จะ 

ไม่ เห็น นรก สวรรค์  เหตุการณ์ เรื่อง ราว  ต่างๆ  เลย

ขณะ ที่ ทำ สมาธิ แล้ว เห็น ภาพ ต่างๆ  ขณะ นั้น ไม่ใช่ สมถ ภาวนา

การ เจริญ สมถ ภาวนา ต้อง เป็น มหา กุศล ญาณ สัมปยุต ต จิต  ซึ่ง 

สงบ เพราะ ระลกึ อารมณ์ ของ สมถ ภาวนา อารมณ์ ใด อารมณ์ หนึง่ ใน  

๔๐  อารมณ์    แม้ โลภ มูลจิต หรือ มหา กุศล ญาณ วิปป ยุต ต จิต จะ มี 

อารมณ์ หนึ่ง อารมณ์ ใด ใน  ๔๐  อารมณ์  ก็ ไม่ใช่ สมถ ภาวนา  เช่น  

เดก็ หรอื ผูใ้หญ ่ที ่ทอ่ง พทุโธ โดย ไม ่ได ้ระลกึ ถงึ พระพทุธ คณุ ประการ 

ต่างๆ  ก็ ไม่ใช่ มหา กุศล ญาณ สัมปยุต ต จิต    ผู้ ที่ เห็น ซากศพ แล้ว 

ตกใจ กลัว ก็ เป็น โทส มูลจิต   ไม่ใช่ มหา กุศล ญาน สัมปยุต ต์  ผู้ ที่ 

พยายาม จดจ้อง ที่ ลม หายใจ โดย ไม่รู้ ว่า เพราะ อะไร จิต จึง จะ สงบ ได้   

ก็ ไม่ใช่ มหา กุศล ญาณ สัมปยุต ต์    กสิณ อื่นๆ  และ อา รมณ์ อื่นๆ  

ของ สมถ ภาวนา นัน้  มหา กศุล ญาณ สมัปยตุ ต จติ ตอ้ง พจิารณา โดย 

ถูก ต้อง  จิต จึง สงบ ได้  โดย นัย เดียว กับ การ เจริญ ปถวี กสิณ

เมื่อ ผู้ บรรลุ ปฐมฌาน กุศล เห็น โทษ ของ วิตก เจตสิก  ซึ่ง เป็น 

เจตสิก ที่ จรด ใน อารมณ์ ว่า  ปกติ ย่อม จรด ใน อารมณ์ ที่ เป็น กาม 

อารมณ์  คือ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  จึง ยัง ใกล้ ชิด ต่อ 

อกุศล ธรรม ทั้ง หลาย    ถ้า สามารถ ให้ ฌาน จิต นั้น ปราศจาก วิตก 

เจตสิก  ให้ มี แต่ วิจาร เจตสิก  ปีติ  สุข  เอกั คค ตา  ก็ ย่อม สงบ 
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ประณีต กว่า  จึง เพียร ระลึก ถึง อารมณ์ ของ ปฐมฌาน กุศล ที่ บรรลุ 

แลว้  และ พยายาม ประคอง ให ้จติ สงบ มัน่คง ที ่อารมณ ์ของ ปฐมฌาน  

โดย ไม่ ให้ วิตก เจตสิก   ต้อง จรด ใน อารมณ์ นั้น เลย  ซึ่ง จะ สำเร็จ ได้ 

เมื่อ ถึง พร้อม ด้วย  วสี  ๕  คือ  ความ ชำนาญ แคล่วคล่อง ใน ฌาน  

๕  ประการ ก่อน  วสี  ๕  คือ1

๑.  อา วัช ชน วสี  ความ ชำนาญ ใน การ นึกถึง ปฐมฌาน ได้  ณ  

สถาน ที่ และ ขณะ ตาม ที่ ปรารถนา

๒.  สมา ปัช ชน วสี  ความ ชำนาญ ใน การ เข้า ฌาน  คือ  ให้ ฌาน 

จิต เกิด ได้  ณ  สถาน ที่ และ ขณะ ตาม ที่ ปรารถนา

๓. อธิษฐาน วสี  ความ ชำนาญ ใน การ ให้ ฌาน จิต เกิด ดับ สืบ ต่อ 

นาน มาก น้อย  ณ  สถาน ที่ และ ขณะ ตาม ที่ ปรารถนา

๔. วุฏ ฐาน วสี  ความ ชำนาญ ใน การ ออก จาก ฌาน ได้  ณ   

สถาน ที่ และ ขณะ ตาม ที่ ปรารถนา

๕. ปัจจ เวก ขณ วสี  ความ ชำนาญ ใน การ นึกถึง องค์ ฌาน แต่ละ 

องค์ ได้  ณ  สถาน ที่ และ ขณะ ตาม ที่ ปรารถนา

การ ที ่จะ บรรลุ ฌาน จติ ขัน้ สงู ขึน้ ไป ได ้นัน้  ตอ้ง เหน็ โทษ ของ องค์ 

ฌาน ขั้น ต้นๆ  แล้ว ละ องค์ ฌาน ได้ ตาม ลำดับ  คือ

1  ขุททกนิกาย  ปฏิสัมภิทามัคค์  มหาวรรค  ญาณกถา  ข้อ  ๒๒๕
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ทุติย ฌาน    ละ วิตก  จึง ประกอบ ด้วย องค์ ฌาน  ๔  คือ  

วิจาร  ปีติ  สุข  เอกั คค ตา

ตติย ฌาน  ละ วิจาร  จึง ประกอบ ด้วย องค์ ฌาน  ๓  คือ  

ปีติ  สุข  เอกั คค ตา

จตุตถ ฌาน  ละ ปีติ  จึง ประกอบ ด้วย องค์ ฌาน  ๒  คือ  สุข   

เอกั คค ตา

ปัญจม ฌาน  ละ สุข  จึง ประกอบ ด้วย องค์ ฌาน  ๒  คือ  

อุเบกขา  เอกั คค ตา

การ ละ องค ์ฌาน ไป ท ีละ องค ์นัน้เปน็ ฌาน โดย ปญัจก นยั  คอื  โดย 

นัย ของ ฌาน  ๕

สำหรับ ผู้ ที่ ปัญญา สามารถ ละ วิตก และ วิจาร ได้ พร้อม กัน นั้น   

เป็น ฌาน โดย จตุ กก นัย  คือ  โดย นัย ของ ฌาน  ๔  ดังนี้

ทุติย ฌาน  ละ วิตก  วิจาร  จึง ประกอบ ด้วย องค์ ฌาน  ๓  

คือ  ปีติ  สุข  เอกั คค ตา

ตติย ฌาน  ละ ปีติ  จึง ประกอบ ด้วย องค์ ฌาน  ๒  คือ  สุข   

เอกั คค ตา

จตุตถ ฌาน  ละ สุข  จึง ประกอบ ด้วย องค์ ฌาน  ๒  คือ   

อุเบกขา  เอกั คค ตา

ทุติย ฌาน โดย จตุ กก นัย  ก็ คือ  ตติย ฌาน โดย ปัญจก นัย
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ตติย ฌาน โดย จตุ กก นัย  ก็ คือ  จตุตถ ฌาน โดย ปัญจก นัย

จตุตถ ฌาน โดย จตุ กก นัย  ก็ คือ  ปัญจม ฌาน โดย ปัญจก นัย

ถ้า ขาด วสี แล้ว  การ ละ องค์ ฌาน ขั้น ต้นๆ  เพื่อ บรรลุ ฌาน ขั้น สูง 

ขึ้น  เรื่อยๆ  ก็ เป็น ไป ไม่ ได้ เลย

เมื่อ ฌาน วิถี จิต ดับ แล้ว  ปัจจ เวก ขณ วิถี ต้อง เกิด ต่อ ทุก ครั้ง

การ ระงับ กิเลส ด้วย การ เจริญ สมถ ภาวนา  ไม่ใช่ การ ดับ กิเลส 

เป็น สมุจ เฉท  ฉะนั้น  ฌาน จิต จึง เสื่อม  คือ เกิด ช้า   ไม่ ชำนาญ 

คล่องแคล่ว เหมือน เดิม  หรือ อาจ จะ ไม่ เกิด อีก เลย ก็ได้  ฉะนั้น  

ที่ ฌาน จิต จะ เกิด ได้ คล่องแคล่ว จึง ต้อง มี วสี ทุกๆ ฌาน อยู่ เสมอ   

(ความ ละเอียด มี ใน วิ สุ ทธ ิมัค ค์)

อารมณ์ ของ สมถ ภาวนา  ๔๐  อารมณ์ นั้น  บาง อารมณ์ จิต ก็ 

สงบ ได ้ไม ่ถงึ อปุจาร สมาธ ิ บาง อารมณ ์จติ ก ็สงบ ได ้ถงึ อปุจาร สมาธ ิ 

บาง อารมณ์ จิต ก็ สงบ ได้ ถึง ปฐมฌาน เท่านั้น  บาง อารมณ์ ก็ สงบ ได้ 

ถึง จตุตถ ฌาน โดย ปัญจก นัย  บาง อารมณ์ ก็ สงบ ได้ ถึง ปัญจม ฌาน  

และ บาง อารมณ์ ก็ เป็น อารมณ์ เฉพาะ ปัญจม ฌาน เท่านั้น  ดังนี้ คือ  

อนุ ส สติ  ๖  ไดแ้ก ่ พทุธ า นสุ สต ิ ๑  ธมั มา นสุ สต ิ ๑  สงัฆ า นสุ สต ิ ๑ 

จา คา นุส สติ  ๑  สี ลา นุส สติ  ๑  เทว ตา นุส สติ  ๑  ผู้ ที่ ไม่ใช่ พระ 

อริยบุคคล ระลึก ถึง อนุ สสติ  ๖  นี้  จิต สงบ ได้ ไม่ ถึง อุปจาร สมาธิ  

สำหรบั พระ อรยิบคุคล นัน้ อาจ สงบ ได ้ถงึ อปุจาร สมาธ ิเทา่นัน้  ไม ่ถงึ 

อัป ปนา สมาธิ
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อนุ ส สติ  ๒  คือ  อุป สมา นุส สติ  การ ระลึก ถึง พระ นิพพาน และ 

 มรณ า นุส สติ  การ ระลึก ถึง ความ ตาย นั้น  มรณ า นุส สติ สงบ ได้ 

ถึง อุปจาร สมาธิ เท่านั้น  แต่ อุป สมา นุส สติ สงบ ได้ ถึง อุปจาร สมาธิ 

เฉพาะ ผู้ ที่ เป็น พระ อริยบุคคล เท่านั้น

อา หาเร ปฏิกูล สัญญา  ๑  คือ  การ ระลึก ถึง ความ ปฏิกูล ของ 

อาหาร  จิต สงบ ได้ ถึง อุปจาร สมาธิ

จตุ ธาตุ ว วัฎ ฐาน  ๑  คือ  การ ระลึก ถึง  ธาตุ ดิน  น้ำ  ไฟ  ลม  

ที่ กาย  จิต สงบ ได้ ถึง อุปจาร สมาธิ

อสุภ  ๑๐  คือ  การ ระลึก ถึง สภาพ ของ ซากศพ  ๑๐  อย่าง  จิต 

สงบ ได้ ถึง ปฐมฌาน

กาย ค ตา สติ  (อนุ ส สติ)  ๑  คือ  การ ระลึก ถึง ความ ไม่ น่า ใคร่ 

ของ ส่วน ต่างๆ  คือ  อาการ  ๓๒  ของ กาย แต่ละ ส่วน  เช่น  ผม  

ขน  เล็บ  ฟัน  หนัง  เป็นต้น  จิต สามารถ สงบ ได้ ถึง ปฐมฌาน

อา นา ปาน สติ  (อนุ ส สติ)  ๑  การ ระลึก ถึง ลม หายใจ  จิต สงบ 

ได้ ถึง ปัญจม ฌาน

กสิณ  ๑๐  จิต สงบ ได้ ถึง ปัญจม ฌาน

พรหม วิหาร  ๓  คือ  เมตตา  ๑  กรุณา  ๑  มุทิตา  ๑  จิต สงบ 

ได้ ถึง จตุตถ ฌาน โดย ปัญจก นัย  (ตติย ฌาน โดย จตุ กก นัย)
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พรหม วิหาร  ๑  คือ  อุเบกขา พรหม วิหาร  เมื่อ จิต สงบ จาก 

พรหม วิหาร  ๓  ถึง จตุตถ ฌาน แล้ว   จึง เจริญ อุเบกขา พรหม วิหาร 

ต่อ ไป ได้  ใน บรรดา พรหม วิหาร  ๔  อุเบกขา พรหม วิหาร จึง เป็น 

อารมณ์ ของ เฉพาะ ปัญจม ฌาน  ฌาน เดียว เท่านั้น

อรูป ฌาน  ๔  คือ  ปัญจม ฌาน ที่ ไม่มี รูป เป็น อารมณ์  ผู้ ที่ จะ 

เจริญ อรูป ฌาน ได้ นั้น  ต้อง บรรลุ รูป ปัญจม ฌาน ก่อน  เมื่อ เห็น 

โทษ ของ รูป ปัญจม ฌาน ว่า ถึง แม้ จะ เป็น รูป ฌาน ขั้น สูงสุด  คือ   ขั้น 

รูป ปัญจม ฌาน ก็ จริง  แต่ เมื่อ ยัง มี รูป เป็น อารมณ์ อยู่  ก็ ยัง ใกล้ ชิด  

หวั่น ไหว ต่อ การ ที่ จะ น้อม ไป สู่ รูป ที่ เป็น กาม อารมณ์ ได้ ง่าย  ควร ที่ 

จะ เพิก รูป ที่ เป็น อารมณ์  แล้ว น้อม จิต ไป สู่ อารมณ์ ที่ ไม่ใช่ รูป  ซึ่ง 

สงบ ประณีต กว่า รูป  เมื่อ เพิก รูป และ ระลึก ถึง ความ ไม่มี ที่สุด ของ 

อรูป เป็น อารมณ์  จน อัป ปนา สมาธิ เกิด  ก็ เป็น อรูป ฌาน กุศล โดย 

วิถี จิต เกิด ดับ สืบ ต่อ กัน ทาง มโน ทวาร เช่น เดียว กับ ฌาน วิถี  และ 

ต้อง ประกอบ ด้วย วสี  ๕  จึง จะ บรรลุ ถึง อรูป ฌาน ขั้น สูง ขึ้นๆ  ได้

อรูป ฌาน มี  ๔  ขั้น  เป็น ปัญจม ฌาน ทั้ง  ๔  ขั้น  แต่ ต่าง 

กัน ที่ อารมณ์ ละเอียด ขึ้น เป็น ลำดับ ขั้น  คือ

อรูป ฌาน ที่  ๑  อา กา สานั ญ จาย ตน ฌาน จิต  มี อากาศ ซึ่ง ไม่มี 

ที่สุด เป็น อารมณ์

อรูป ฌาน ที่  ๒  วิญญาณั ญ จาย ตน ฌาน จิต  มี อา กา สานั ญ จา 

ย ตน จติ เปน็ อารมณ ์ เพราะ พจิารณา เหน็ วา่ อากาศ ซึง่ ไมม่ ีทีส่ดุ เปน็ 
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อารมณ์ นั้นก็ ยัง ไม่ ละเอียด ประณีต เท่ากับ อา กา สานั ญ จาย ตน จิต  

ซึ่ง มี อากาศ ที่ ไม่มี ที่สุด เป็น อารมณ์  ฉะนั้น  จึง ล่วง อากาศ ที่ 

ไม่มี ที่สุด เป็น อารมณ์  แล้ว น้อม ไป สู่ อา กา สานั ญ จาย ตน จิต เป็น  

อารมณ์  จน อัป ปนา สมาธิ เกิด ขึ้น เป็น อรูป ฌาน ที่  ๒  คือ   

วิญญาณั ญ จาย ตน ฌาน จิต   ซึ่ง เป็น อรูป ฌาน จิต ที่ มี วิญญาณ  คือ  

อา กา สานั ญ จาย ตน จิต เป็น อารมณ์

อรูป ฌาน ที่  ๓  อากิญจัญญาย ตน ฌาน จิต  มี ภาวะ ที่ ไม่มี อะไร 

เป็น อารมณ์  เพราะ เป็น ภาวะ ที่ ไม่มี อา กา สานั ญ จาย ตน จิต เป็น 

อารมณ์ แล้ว  เมื่อ พิจารณา เห็น ว่า เมื่อ ยัง มี อา กา สานั ญ จาย ตน จิต 

เป็น อารมณ์ อยู่ ก็ ยัง ไม่ สงบ  ไม่ ละเอียด ประณีต เท่ากับ ไม่มี อะไร 

เลย เป็น อารมณ์  จึง ล่วง อา กา สานั ญ จาย ตน จิต  ซึ่ง เป็น อารมณ์  

แล้ว น้อม ไป สู่ ภาวะ ที่ ไม่มี อา กา สานั ญ จาย ตน จิต เป็น อารมณ์   

จน อปั ปนา สมาธิ เกดิ ขึน้ เปน็ อรปู ฌาน ที ่ ๓  คอื  อากญิจญัญาย ตน 

 ฌาน จิต  มี ภาวะ ที่ ไม่มี อะไร เลย เป็น อารมณ์  เพราะ ไม่มี  

อา กา สานั ญ จาย ตน จิต เป็น อารมณ์

อรูป ฌาน ที่  ๔  เนว สัญญา นา สัญญา ย ตน ฌาน จิต  มี 

อากิญจัญญาย ตน ฌาน จิต เป็น อารมณ์  เมื่อ พิจารณา เห็น ว่า 

อากิญจัญญาย ตน ฌาน จิต ซึ่ง มี ภาวะ ที่ ไม่มี อะไร เลย เป็น อารมณ์  

นั้น เป็น สภาวะ ที่ ละเอียด มาก  จึง น้อม ไป สู่ ภาวะ ขอ งอากิญจัญญา 

ย ตน จิต ที่ ละเอียด นั้น  จน อัป ปนา สมาธิ จิต เกิด ขึ้น เป็น อรูป ฌาน ที่  

๔  คือ  เนว สัญญา นา สัญญา ย ตน ฌาน จิต  เป็น สภาพ ที่ สัญญา 
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พร้อม ทั้ง สัมปยุต ต ธรรม ทั้ง หลาย ที่ เกิด ร่วม กัน นั้น ละเอียด  จน 

กลา่ว ไม ่ได ้วา่ ม ีหรอื ไมม่ ี เพราะ ไม ่ได ้กระทำ กจิ ของ สมัปยตุ ต ธรรม  

ทั้ง หลาย อย่าง เต็ม ที่  จึง กล่าว ไม่ ได้ ว่า มี หรือ ไม่ มี สัมปยุต ต ธร รม 

นั้นๆ  อรูป ฌาน ที่  ๔  จึง ชื่อ ว่า  เนว สัญญา นา สัญญา ย ตนะ  คือ  

มี สัญญา ก็ ไม่ใช่  ไม่มี สัญญา ก็ ไม่ใช่  

การ เจริญ สมถ ภาวนา จน จิต สงบ จาก อกุศล ธรรม ทั้ง หลาย ถึง ขั้น 

อรูป ฌาน นั้น เป็น จิต ที่ มี กำลัง  สามารถ ฝึก ให้ เป็น ประโยชน์ ตาม 

ความ ประสงค์ ได้  เช่น  ระลึก ชาติ ได้  อธิษฐาน ให้ เกิด ทิพ จักขุ 

เห็น สิ่ง ต่างๆ  ที่ อยู่ ไกล หรือ มี สิ่ง กำบัง ได้  อธิษฐาน ให้ เกิด โสต ทิพ  

ได้ยิน เสียง ต่างๆ  ทั้ง ที่ ใกล้ที่ ไกล ได้  กระทำ อิทธิ ปาฏิหาริย์ ต่างๆ  

เช่น  เดิน บน น้ำ  ไป ใน ดิน  เหาะ ไป ใน อากาศ และ เนรมิต สิ่ง ต่างๆ  

ได้  เป็นต้น  แต่ การ จะ ฝึก อบรม ให้ เกิด คุณ วิเศษ แต่ละ อย่าง นี้   

จะ ต้อง เป็น ผู้ สามารถ ใน กสิณ ทุก กสิณ  และ ฌาน สมาบัติ ทั้ง  ๘   

(รูป ฌาน  ๔  โดย จตุ กก นัย และ อรูป ฌาน  ๔)  อย่าง ยอด เยี่ยม  

และ ต้อง ฝึก จิต โดย อาการ  ๑๔  คือ1

๑. กสิณ า นุ โลม โต  เข้า ฌาน ตาม ลำดับ กสิณ

๒. กสิณ ปฏิโลม โต  เข้า ฌาน ย้อน กสิณ

๓. กสณิ า น ุโลม ปฏโิลม โต  เขา้ ฌาน ตาม ลำดบั กสณิ  แลว้ ยอ้น 

กสิณ

1  วิสุทธิมัคค์  สมาธินิทเทส  อิทธิวิธนิทเทส
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๔. ฌาน า นุ โลม โต  เข้า ฌาน ตาม ลำดับ ฌาน  ตั้งแต่ ปฐม ฌาน 

ถึง เนว สัญญา นา สัญญา ย ตน ฌาน

๕. ฌาน ปฏิโลม โต  เข้า ฌาน โดย ย้อน ฌาน ตาม ลำดับ  ตั้ง แต่ 

เนว สัญญา นา สัญญา ย ตน ฌาน ถึง ปฐมฌาน

๖. ฌาน า นุ โลม ปฏิโลม โต  เข้า ฌาน ตาม ลำดับ ฌาน  แล้ว ย้อน 

ฌาน ตาม ลำดับ

๗. ฌาน า นุกฺ กนฺ ตก โต  เข้า ฌาน โดย ข้าม ฌาน  แต่ ไม่ ข้าม 

กสิณ  

๘. กสิณุ กฺ กนฺ ตก โต  เข้า ฌาน โดย ข้าม กสิณ  แต่ ไม่ ข้าม ฌาน

๙. ฌาน กสิณุ กฺ กนฺ ตก โต  เข้า ฌาน โดย ข้าม ฌาน  และ ข้าม 

กสิณ  

๑๐. องฺค สงฺ กนฺ ติ โต  เข้า ฌาน โดย ก้าว ล่วง องค์

๑๑. อา รมฺมณ สงฺ กนฺ ติ โต  เข้า ฌาน โดย ก้าว ล่วง อารมณ์

๑๒. องฺ คา รมฺมณ สงฺ กนฺ ติ โต  เข้า ฌาน โดย ก้าว ล่วง ทั้ง องค์ และ 

ทั้ง อารมณ์

๑๓. องฺคววฏฐาปน โต  เข้า ฌาน โดย กำหนด องค์ ของ ฌาน 

แต่ละ ฌาน

๑๔. อา รมฺมณววฏฐาปน โต  เข้า ฌาน โดย กำหนด อารมณ์ ของ 

ฌาน แต่ละ ฌาน
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การก ระ ทำ ใดๆ  หรือ พฤติ กร รม ใดๆ  ที่ ดู คล้าย คุณ วิเศษ  

ทั้ง หลาย นั้น หา ใช่ คุณ วิเศษ ที่แท้ จริง ไม่ เมื่อ เหตุ ไม่ สมควร แก่ ผล

ข้อความ ใน วิ สุ ทธิ มัค ค์ แสดง ว่า  ผู้ เริ่ม บำเพ็ญ เพียร ยัง ไม่ ได้ ฝึก 

จิต ด้วย อาการ  ๑๔  เหล่า นี้  จัก ยัง อิทธิฤทธิ์ ต่างๆ  ให้ สำเร็จ ได้ 

นั้น  ไม่ใช่ ฐานะ ที่ จะ เป็น ไป ได้ เลย

แม ้ใน กา รบ รกิ ัมม ์กสณิ  คอื  การ เริม่ บำเพญ็ สมถ ภาวนา นัน้  ใน 

รอ้ย คน หรอื ใน พนั คน ยอ่ม สามารถ จะ กระทำ สำเรจ็ ได ้เพยีง คน เดยีว  

และ เมื่อ เจริญ สมถ ภาวนา คือ บริกัมม์ กสิณ ไป แล้ว  ที่ อุค คห นิมิต จะ 

เกิด ได้ ใน ร้อย คน หรือ พัน คน นั้น ย่อม สามารถ เพียง คน เดียว    เมื่อ 

อุค คห นิมิต เกิด แล้ว  การ รักษา นิมิต ไว้  และ การ ประ คับ ประคอง 

จติ ให ้สงบ มัน่คง ขึน้จน ปฏภิาค นมิติ เกดิ แลว้ บรรลอุปั ปนา สมาธ ินัน้  

ใน ร้อย คน หรือ พัน คน ย่อม สามารถ เพียง คน เดียว      ใน บรรดา  

ผู้ ที่ บรรลุ ฌาน สมาบัติ  ๘  แล้ว นั้น  ใน ร้อย คน พัน คนจะ ฝึก จิต โดย 

อาการ  ๑๔  นี้ ได้ เพียง คน เดียว  ใน บรรดา ผู้ ที่ ฝึก จิตโดย อาการ  

๑๔  ได้ แล้ว  ใน ร้อย คน หรือ พัน คน จะ สามารถ แสดง ฤทธิ์ ได้ เพียง 

คน เดียว  และ ใน บรรดา ผู้ แสดง ฤทธิ์ ได้ ร้อย คน หรือ พัน คน นั้น  ผู้ ที่ 

จะ แสดง ฤทธิ์ ได้ อย่าง ฉับ พลันก็ จะ สามารถ สัก คน เดียว

แม ้ใน เรือ่ง การ ระลกึ ชาต ิก ็นยั เดยีวกนั  ใคร เลย จะ ได ้อปุจาร สมาธ ิ 

เมื่อ ไม่ใช่ จิต ที่ สงบ ด้วย มหา กุศล ญาณ สัมปยุต ต์  ใคร เลย จะ ได้  

อัป ปนา สมาธิ ซึ่ง เป็น ปฐมฌาน  ใคร เลย จะ ได้ ทุติย ฌาน  ตติย ฌาน 

จตุตถ ฌาน  ปัญจม ฌาน   และ อรูป ฌาน  ใคร เลย จะ ฝึก อบรม ระลึก 
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ชาติ  โดย ฝึก ระลึก ย้อน จาก ขณะ นี้ ไป ทุกๆ  ขณะ จนถึง เช้า วัน นี้  

ถอย ไป จนถึง ค่ำคืน วัน ก่อน  เช้า วัน ก่อน  ค่อยๆ  ระลึก ถอย ไปๆ  

ด้วย จิต ที่ สงบ มั่นคง จนถึง ปฏิสนธิ  แล้ว จึง จะ ถึง ขณะ สุดท้าย วัน 

สุดท้าย ของ ชาติ ก่อน  แล้ว จึง ถอย ไปๆ  ตาม ลำดับ ด้วย กำลัง ของ 

ฌาน จิต ที่ ฝึก อบรม ให้ คล่องแคล่ว เป็น กำลัง  เมื่อ อธิษฐาน ให้ มหา 

กุศล ญาณ สัมปยุต ต จิต เกิด ระลึก ได้ สำเร็จ จาก ขณะ หนึ่ง   แล้ว ถอย 

ไป อีก ขณะ หนึ่งๆ  

ผู้ ที่ ศึกษา เข้าใจ เหตุ และ ผล ของ คุณ วิเศษ ทั้ง หลาย โดย ละเอียด 

จึง รู้ ได้ ว่า พฤติการณ์ ใด เป็น คุณ วิเศษ ที่แท้ จริง   และ พฤติการณ์ 

ใด ไม่ใช่ คุณ วิเศษ ที่แท้ จริง

การ เจริญ สมถ ภาวนา ไม่ใช่ การ ดับ กิเลส เป็น สมุจ เฉท  เพราะ 

ไม่ใช่ การ ประจักษ์ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ตาม ปกติ ตาม ความ 

เปน็ จริง  เมื่อ ฌาน จิต ไม่ เสื่อม  และ ฌาน วิถี จิต เกิด ก่อน จุติ จิต เป็น 

กั มม ปัจจัย ให้ ฌาน วิบาก จิต ปฏิสนธิ ใน พรหม ภูมิ ขั้น ต่างๆ  แต่ เมื่อ 

หมด อาย ุของ พรหม ภ ูม ินัน้ๆ  แลว้ ก ็ตอ้ง กลบั มา สู ่ความ เปน็ อยา่ง นี ้

อีก  คือ  ยินดี  พอใจ  ติด ข้อง  ใน ตัว ตน  ใน รูป  เสียง  กลิ่น  รส  

โผฐฐัพ พะ    การ เคย เจริญ สมถ ภาวนา สะสม มา บ้าง ใน ชา ติ ก่อนๆ 

ใน สังสารวัฏ ฏ์  อาจ จะ ทำให้ บาง ท่าน มี ลาง สังหรณ์  เป็นต้น  ส่วน 

ผู้ ที่ ทำ สมาธ ิแล้ว เห็น สิ่ง ต่างๆ  เห็น เหตุการณ์ ต่างๆ  นั้น  เมื่อ 

ไมใ่ช ่การ อบรม เจรญิ สมถ ภาวนา  ดว้ย มหา กศุล ญาณ สมัปยตุ ต จติ  

ที่ สงบ แนบ แน่น มั่นคง ใน อารมณ์ ตาม ลำดับ จน เป็น ฌาน จิต  
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ขั้น ต่างๆ  ซึ่ง ย่อม จะ เป็น ไป ได้ ยาก ยิ่ง นั้น  ก็ ไม่ใช่ คุณ วิเศษ ที่ เป็น 

อุต ตริ มนุ สส ธรรม  คือ  ธรรม ที่ ยิ่ง กว่า ปกติ ของ มนุษย์ ทั้ง หลาย  

ฉะนั้น  เมื่อ ทำ สมาธิ แล้ว เห็น สิ่ง ต่างๆ  บ้าง  เห็น เหตุการณ์ ต่างๆ  

เป็นต้น นั้น  จึง เป็น ผล เล็กๆ  น้อยๆ  ผิด บ้างถูก บ้างของ สมาธิ ซึ่ง 

ไม่ใช่ การ เจริญ สมถ ภาวนา

การ เจริญ สมถ ภาวนา ที่ จะ บรรลุ ถึง แม้ อุปจาร สมาธิ ก็ แสน ยาก  

เพราะ ปกติ เมื่อ อารมณ์ ใด กระทบ ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ก็ 

ย่อม คล้อย ตาม อารมณ์ นั้น ด้วย โลภ ะ บ้าง  โทสะ บ้าง  โมหะ บ้าง  

กุศล ที่ เป็น ไป ใน ทาน บ้าง  ใน ศีล บ้าง  ใน ภาวนา บ้าง นั้น   ใน วัน 

หนึ่งๆ  มี เป็น ส่วน น้อย มาก  เมื่อ เทียบ กับ อกุศล ที่ เกิด ขึ้น รวดเร็ว 

เป็น ประจำ ทาง ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  และ การ เจริญ สมถ 

ภาวนา นัน้ ก ็ดบั กเิลส ไม ่ได ้   เมือ่ กเิลส เกดิ ขึน้ ครอบงำ จติใจ ขณะ ใด  

สมถ ภาวนา ที่ เพียร อบรม มา จนถึง ขั้น สามารถ แสดง อิทธิ ปฏิหาริย์ 

ต่างๆ  ได้  ก็ เสื่อม หมด สิ้น ไป

ก่อน การ ตรัสรู้ ของ พระ ผู้ มี พระ ภาค ก็ มี ผู้ บำเพ็ญ เพียร เจริญ  

สมถ ภาวนาจน บรรลุ ถึง เนว สัญญา นา สัญญา ย ตน ฌาน  และ ฝึก 

อบรม จิต  จน อธิษฐาน ให้ มี ตา ทิพย์  หู ทิพย์  ระลึก ชาติ ได้  และ 

สามารถ กระทำ อิทธิ ปาฏิหาริย์ ได้  แต่ แม้ กระนั้น ท่าน เหล่า นั้นก็ 

ยัง ไม่ สามารถ รู้ แจ้ง อริย สัจ จ ธรรม   เมื่อ ไม่ ได้ อบรม เจริญ เหตุ  คือ  

วิปัสสนา ภาวนา จน สมบูรณ์ ที่ จะ เป็น ปัจจัย ให้ รู้ แจ้ง อริย สัจ จ ธรรม 

ได้  และ บาง ท่าน ก็ ยัง เห็น ผิด ยึด มั่น ใน การ ปฏิบัติ  ซึ่ง ไม่ใช่ หนทาง 
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ให้ รู้ แจ้ง อริย สัจ จ ธรรม  แม้ เมื่อ พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง ตรัสรู้ และ  

ทรง แสดง พระ ธรรม แล้ว  ผู้ รู้ แจ้ง อริย สัจ จ ธรรม ถึง ความ เป็น พระ 

อริย สาวก ที่ ไม่ บรรลุ ฌาน จิต   ก็ มี มากกว่า พระ อริย สาวก ผู้ รู้ แจ้ง  

อริย สัจ จ ธรรม พร้อม ด้วย องค์ ของ ฌาน ขั้น ต่างๆ1

ทั้งนี้ ย่อม แสดง ให้ เห็น ว่าการ เจริญ สมถ ภาวนา ที่ ถูก ต้อง 

นั้นเป็น สิ่ง กระทำ ได้ ยาก เพียง ใด

1  สังยุตตนิกาย  สคาถวรรค  วังคีสสังยุตต์  ปวารณาสูตร  ข้อ  ๗๔๕
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กิเลส มี  ๓  ขั้น  คือ  อนุสัย กิเลส  ปริ ยุฏ ฐาน กิเลส  วี ติก กม 

กิเลส

ว ีตกิ กม กเิลส  เปน็ กเิลส อยา่ง หยาบ  ทำให ้ลว่ง เปน็ ทจุรติ กรรม 

ทาง กาย  วาจา   วิรัติ   คือ   ละเว้น วี ติก กม กิเลส ได้ ด้วย ศีล

ปริ ยุฏ ฐาน กิเลส  เป็น กิเลส อย่าง กลาง ที่ เกิด ร่วม กับ อกุศล จิต  

แต่ ไม่ ถึง ขั้น ล่วง เป็น ทุจริต กรรม  ระงับ ปริ ยุฏ ฐาน กิเลส ได้ ชั่วคราว  

เป็น วิก ขัมภณ ปหาน ด้วย ฌาน กุศล จิต

อนุสัย กิเลส  เป็น กิเลส อย่าง ละเอียด  เมื่อ ยัง ไม่ ได้ ดับ กิเลส  

อนุสัย กิเลส ก็ นอน เนื่อง อยู่ ใน จิต ที่ เกิด ดับ สืบ ต่อ กัน   เป็น เชื้อ เป็น 

ปัจจัย ให้ เกิด ปริ ยุฏ ฐาน กิเลส  กิเลส ทั้ง หลาย จะ ดับ หมด สิ้น เป็น 

สมุจ เฉท ปหาน  ไม่ เกิด อีก เลย    เมื่อ โลกุ ต ตรมั คค จิต รู้ แจ้ง อริย 

สัจ จ ธรรม โดย ประจักษ์ แจ้ง สภาพ ของ พระ นิพพาน ตาม ลำดับ ขั้น 

ขอ งมัคค จิต  ซึ่ง ปหาน กิเลส เป็น สมุจ เฉท  ตาม ลำดับ ขั้น ขอ ง 

มัคค จิ ตนั้นๆ

ก่อน การ ตรัสรู้ ของ พระ ผู้ มี พระ ภาค นั้น  มี ผู้ ที่ รักษา ศีล   วิรัติ 

ทุจริต  และ เจริญ สมถ ภาวนา จนถึง อรูป ฌาน ขั้น สูงสุด  คือ  เนว 

สัญญา นา สัญญา ย ตน ฌาน  ระงับ กิเลส ได้ ชั่วคราว เป็น วิก ขัมภน 

ปหาน  แต่ ไม่มี ใคร สามารถ ดับ อนุสัย กิเลส ได้  เมื่อ พระ ผู้ มี  

พระ ภาค ทรง บำเพ็ญ พระ บารมี  ๔  อสงไขย แส นกัปป์ มา แล้ว  จึง 
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ทรง ตรัสรู้ พระ อนุ ตต รสัม มา สัมโพธิ ญาณ เป็น พระ อร หัน ต สัมมา 

สัม พุทธ เจ้า  พระองค์ ทรง แสดง หนทาง ปฏิบัติ เพื่อ การ รู้ แจ้ง อริย 

สัจ จ ธรรม  จึง มี พระ อริย สงฆ์ สาวก ผู้ บรรลุ อริย สัจ จ ธรรม ดับ กิเลส 

ได้ เป็น จำนวน มาก  สืบ ต่อ มา จน ตราบ เท่า ที่ มี ผู้ ศึกษา และ ปฏิบัติ 

ธรรม ตาม ที่ พระ ผู้ มี พระ ภาค ได้ ทรง ตรัสรู้   และ ได้ ทรง แสดง พระ 

ธรรม ไว้ โดย ละเอียด ตลอด  ๔๕  พรรษา    พระ ธรรม ที่ พระ ผู้ 

มี พระ ภาค ทรง แสดง ไว้ แล้ว นั้น  สุขุม  ละเอียด  ลึก ซึ้ง  เพราะ 

ทรง แสดง ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ทั้ง หลาย ที่ ทรง ตรัสรู้  โดย ทรง 

ประจักษ์ แจ้ง ตาม ความ เป็น จริง ของ สภาพ ธร รม นั้นๆ    ถ้า ผู้ ใด 

ไม่ ศึกษา พระ ธรรม ที่ ทรง แสดง ไว้ โดย ละเอียด ให้ เข้าใจ อย่าง 

ถูก ต้อง  ก็ ย่อม ไม่ สามารถ อบรม เจริญ ปัญญา ที่ จะ ประจักษ์ 

แจ้ง ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม และ ดับ กิเลส ได้

การ ที ่ปญัญา จะ ประจกัษ ์แจง้ ลกัษณะ ของ สภาพ ธรรม ตาม ความ 

เป็น จริง ได้ นั้น  ก็ จะ ต้อง เข้าใจ ถูก ตั้งแต่ เบื้อง ต้น ว่า   สภาพ ธรรม ที่ 

ปัญญา จะ ประจักษ์ แจ้ง ตาม ความ เป็น จริง นั้น คือ อะไร  คือ   ทุก สิ่ง  

ที่ เป็น ของ จริง   ที่ กำลัง ปรากฏ ทาง ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  

ใน ขณะ นี้ เอง  แสดง ว่าทุก ขณะ ที่ เห็น  ได้ยิน  ได้ กลิ่น  ลิ้ม รส   

รู ้โผฏฐพัพะ และ คดิ นกึ นัน้  ไม ่ได ้รู ้ลกัษณะ ของ สภาพ ธรรม ตรง ตาม 

ความ เป็น จริง ของ สภาพ ธร รม นั้นๆ    พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง แสดง 

สภาพ ธรรม ที่ เกิด ขึ้น ปรากฏ เป็น ไป ทาง ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  

ใจ  ทุก วัน ทุก ขณะ โดย ละเอียด  เพ่ือ ให้ เห็น โทษ ของ อกุศล ธรรม 
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และ ภัย ของ สังสารวัฏ ฏ์  ซึ่ง เมื่อ ยัง ไม่ เห็น โทษ ภัย ของ สังสารวัฏ ฏ์   

ก็ ย่อม ไม่ เพียร อบรม เจริญ วิปัสสนา  ซึ่ง เป็น ปัญญา ที่ ประจักษ์ แจ้ง 

ลกัษณะ ของ สภาพ ธรรม ที ่กำลงั ปรากฏ ตาม ปกต ิตาม ความ เปน็ จรงิ 

จน ดับ กิเลส ได้

การ เจริญ สมถ ภาวนา และ การ เจริญ วิปัสสนา ภาวนา ต่าง กัน ที่ 

อารมณ ์และ ระดบั ขัน้ ของ ปญัญา  สมถ ภาวนา ม ีอารมณ ์ที ่มหา กศุล 

ญาณ สมัปยตุ ต จติ พจิารณา แลว้ สงบ  จน ตัง้ มัน่ แนว่ แน ่ที ่อารมณ ์นัน้ 

อารมณ ์เดยีว  วปิสัสนา ภาวนา ม ีปรม ัตถ อารมณ ์ คอื  นามธรรม และ 

รูป ธรรม ที่ เกิด ขึ้น ปรากฏ แล้ว ดับ ไป  เป็น อารมณ์ ที่ มหา กุศล ญาณ 

สัมปยุต ต จิต เริ่ม สังเกต พิจารณา ที ละ อา รมณ์ บ่อยๆ  เนืองๆ  จน 

รู้ ว่า เป็น สภาพ ธรรม แต่ละ อย่าง ที่ ไม่ใช่ สัตว์  บุคคล  ตัว ตน    ผล 

ของ สมถ ภาวนา ทำให้ เกิด เป็น พรหม บุคคล ใน พรหม ภูมิ  ผล ของ 

วิปัสสนา ภาวนา ทำให้ ปัญญา รู้ แจ้ง สภาพ ธรรม ตาม ความ เป็น จริง 

 และ ดับ กิเลส เป็น สมุจ เฉท ตาม ขั้น ของ โลกุ ต ตรมั คค จิต ซึ่ง มี  

พระ นิพพาน เป็น อารมณ์  จนถึง อร หัต ตมัคค จิต ซึ่ง ดับ กิเลส หมด 

ไม่ เหลือ เลย  จึง ดับ สังสารวัฏ ฏ์  ไม่ เกิด อีก เลย

ผู้ อบรม เจริญ วิปัสสนา ต้อง เป็น ผู้ ตรง ที่ รู้ ว่ายัง มี กิเลส ครบ ทุก 

อย่าง   และ ยัง ไม่ ต้องการ ดับ โลภ ะ ให้ หมด ก่อน  เนื่องจาก ผู้ ที่ เป็น 

ปถุชุน จะ ขา้ม ไป สู ่ความ เปน็ พระ อรหนัต์ ทนัที ไม ่ได ้ เพราะ ตอ้ง ดบั 

โลภ ะ ที่ เกิด ร่วม กับ สักกาย ทิฏฐิ ที่ ยึดถือ สภาพ ธรรม ที่ เกิด ร่วม กัน 
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เป็น ตัว ตน  สัตว์  บุคคล  ให้ หมด สิ้น   เป็น สมุจ เฉท ก่อน   กิเลส 

อื่นๆ  จึง จะ ดับ หมด สิ้น เป็น สมุจ เฉท ได้ ต่อ ไป ตาม ลำดับ

เมือ่ ไมรู่ ้วา่ ขณะ ที ่กำลงั เหน็ ไมใ่ช ่ตวั ตน  สตัว ์ บคุคล   จะ ละ กเิลส  

คือ  ความ ยินดี ยินร้าย  ฯลฯ  ได้ อย่างไร  ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง 

ลิ้น  ทาง กาย  ทาง ใจ  ก็ โดย นัย เดียวกัน

สภาพ ธรรม แตล่ะ อยา่ง เกดิ ขึน้ แลว้ ก ็ดบั หมด สิน้ ไป อยา่ง รวดเรว็ 

อยู ่ตลอด เวลา  พระ ผู ้ม ีพระ ภาค ทรง แสดง หนทาง ปฏบิตั ิที ่จะ อบรม 

เจริญ ปัญญา ให้ รู้ แจ้ง สภาพ ธรรม เหล่า นั้น ตาม ความ เป็น จริง ว่า   

มี หนทาง เดียว   คือ   การ เจริญ อริ ยมัคค์ มี องค์  ๘  ได้แก่  สัมมา 

ทิฏฐิ  (ปัญญา เจตสิก) ๑  สัมมา สังกัปปะ  (วิตก เจตสิก) ๑  สัมมา 

วาจา  (สัมมา วาจา เจตสิก) ๑  สัมมา กัม มัน ตะ  (สัมมา กัม มัน ต 

เจตสิก) ๑  สัมมา อาชีวะ  (สัมมา อาชีว เจตสิก) ๑  สัมมา วายามะ  

(วิ ริย เจตสิก) ๑  สัมมา สติ  (สติ เจตสิก) ๑  สัมมา สมาธิ  (เอกั คค ตา 

 เจตสิก) ๑

ใน เบื้อง ต้น ที่ โลกุ ตต รจิต ยัง ไม่ เกิด  มัค ค์ มี องค์  ๕  (เว้น วิร ตี  

เพราะ วิร ตี เกิด ที ละ ดวง  วิร ตี เจตสิก ทั้ง  ๓  ดวง  จะ เกิด พร้อม 

กัน เฉพาะ ใน โลกุ ตต รจิต เท่านั้น)  ย่อม เกิด ขึ้น กระทำ กิจ ร่วม กัน 

ใน ขณะ ที่ สติ ระลึก รู้ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม   ซึ่ง เป็น นามธรรม 

หรือ รูป ธรรม อย่าง ใด อย่าง หนึ่ง  ทาง ตา  หรือ ทาง หู  หรือ ทาง 

จมูก   หรือ ทาง ลิ้น  หรือ ทาง กาย  หรือ ทาง ใจ  และ ปัญญา เจตสิก 

ที่ เกิด ร่วม กับ สัมมา สติ ใน ขณะ นั้น   ก็ เริ่ม สังเกต พิจารณา รู้ ลักษณะ 



วิปัสสนาภาวนา  457

ของ นามธรรม หรือ รูป ธร รม นั้นๆ  ที ละ เล็ก ละ น้อย บ่อยๆ  เนืองๆ  

จนกว่า จะ รู้ ชัด ว่า เป็น นามธรรม หรือ รูป ธรรม

สภาพ ธรรม ที่ ปรากฏ ทาง ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ นั้น   

จำแนก เป็น  สติ ปัฏ ฐาน  ๔  เมื่อ สติ เกิด ขึ้น ระลึก รู้ ลักษณะ ของ 

สภาพ ธร รม นั้นๆ  คือ

๑. กา ยา นุ ปัส สนา สติ ปัฏ ฐาน ขณะ ใด ที่ สติ เกิด ขึ้น ระลึก รู้ 

ลักษณะ ของ รูป ที่ กาย  ขณะ นั้น เป็น กา ยา นุ ปัส สนา สติ ปัฏ ฐาน

๒. เวท นา นุ ปัส สนา สติ ปัฏ ฐาน  ขณะ ใด ที่ สติ เกิด ขึ้น ระลึก รู้ 

ลกัษณะ ของ ความ รูส้กึ ที ่กำลงั ปรากฏ  ขณะ นัน้ เปน็ เวท นา น ุปสั สนา  

สติ ปัฏ ฐาน

๓. จิต ตา นุ ปัส สนา สติ ปัฏ ฐาน  ขณะ ใด ที่ สติ เกิด ขึ้น ระลึก 

รู้ ลักษณะ ของ จิต ประเภท ต่างๆ  ขณะ นั้น เป็น จิต ตา นุ ปัส สนา 

สติ ปัฏ ฐาน

๔. ธัม มา นุ ปัส สนา สติ ปัฏ ฐาน  ขณะ ใด ที่ สติ เกิด ขึ้น ระลึก รู้ 

ลักษณะ ของ รูป ธรรม หรือ นาม ธร รม อื่นๆ  ขณะ นั้น เป็น ธัม มา นุ  

ปัส สนา สติ ปัฏ ฐาน

คำ ว่า  สติ ปัฏ ฐาน  มี  ๓  ความ หมาย  คือ

๑. สติ ปัฏ ฐาน  เป็น สติ เจตสิก ที่ เกิด กับญาณสัมปยุต ตจิต ซึ่ง 

ระลึก รู้ อารมณ์ ที่ เป็น สติ ปัฏ ฐาน
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๒. สติ ปัฏ ฐาน  เป็น ปรมั ตถ อารมณ์  คือ  นามธรรม และ 

 รูป ธรรม ที่ สติ ระลึก รู้  (สติ ปัฏ ฐาน  ๔)

๓. สติ ปัฏ ฐาน  ความ ที่ พระ ศาสดา ประพฤติ ล่วง ความ 

ยินดี ยินร้าย ใน หมู่  สาวก ผู้ ปฏิบัติ  ๓  อย่าง  (คือ  ปฏิบัติตาม  

ไม่ปฏิบัติตาม  ปฎิบัติตามบ้างไม่ปฎิบัติตามบ้าง)

อริ ยมัคค์ มี องค์  ๘  คือ   การ อบรม เจริญ สติ ปัฏ ฐาน  ๔  ระลึก 

รู้ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม แต่ละ อย่าง ที่ เกิด ขึ้น ปรากฏ  ทาง ตา  หู  

จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ    ใน วัน หนึ่งๆ  นั้น ย่อม เกิด ยาก และ ไม่ บ่อย  

ตาม เหตุ คือ   อวิชชา  โลภ ะ  และ อกุศล ธรรม ทั้ง หลาย ที่ สะสม 

พอกพูน มา เนิ่น นาน ใน สังสารวัฏ ฏ์  และ แม้ ใน ชาติ นี้ ตั้งแต่ เกิด มา 

แต่ละ วัน  ผู้ ที่ เข้าใจ เหตุ และ ผล ของ สภาพ ธรรม ตาม ความ เป็น จริง   

จึง เป็นผู้ อดทน อย่าง ยิ่ง ต่อ การ ที่ จะ ฟัง พระ ธรรม   ศึกษา พระ ธรรม  

พิจารณา พระ ธรรม   ให้ เข้าใจ เรื่อง ของ สภาพ ธรรม ทาง ตา  หู  จมูก  

ลิ้น  กาย  ใจ  จนกว่า จะ เป็น ปัจจัย ปรุง แต่ง ให้ สติ ปัฏ ฐาน เกิด ขึ้น 

ระลึก รู้    สังเกต  พิจารณา  ศึกษาลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ที่ 

กำลัง ปรากฏ ได้ ถูก ต้อง  ตาม ที่ ได้ ฟัง และ ได้ เข้าใจ แล้ว    ธรรม  

ทั้ง หลาย แม้ สติ ปัฏ ฐาน และ อริ ยมัคค์ มี องค์  ๘  ก็ เป็น อนัตตา   

ย่อม เกิด ขึ้น ได้ เมื่อ มี เหตุ ปัจจัย  คือ  เมื่อ มหา กุศล ญาณ สัมปยุต ต์  

สะสม มา สมควร แล้ว  ทำให้ ไม่ หันเห ไป ประพฤติ ปฏิบัติ หนทาง 

ที่ ไม่ใช่ การ ระลึก รู้  สังเกต  พิจารณา สภาพ ของ นามธรรม และ 

 รูป ธรรม ทาง ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ ที่ กำลัง ปรากฏ
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ผู้ อบรม ปัญญา เป็น ผู้ ตรง  เมื่อ สติ ปัฏ ฐาน เกิด ก็ รู้ ว่า ต่าง กับ ขณะ 

 ที่ หลงลืม สติ  เมื่อ สติ ปัฏ ฐาน เกิด ใน ตอน ต้นๆ นั้น   ยัง ไม่รู้ ชัด  

ใน ลักษณะ ของ นามธรรม และ รูป ธรรม  ความ เพียร ที่ เกิด พร้อม  

สติ ปัฏ ฐาน ที่ ระลึก รู้  สังเกต  พิจารณา  ลักษณะ ของ นามธรรม 

และรูป ธรรม ที่ ปรากฏ จึง เป็น สัมมัปปธาน  ๔  คือ  สังวร ปธาน ๑  

ปหาน ปธาน ๑  ภา วนา ปธาน ๑  อนุ รัก ขนาปธาน ๑

สังวร ปธาน คือ เพียร เพื่อ ไม่ ให้ อกุศล ธรรม  (ที่ ยัง 

ไม่ เกิด)  เกิด ขึ้น

ปหาน ปธาน คือ เพียร เพื่อ ละ อกุศล ธรรม ที่ เกิด ขึ้น 

แล้ว

ภา วนา ปธาน คือ เพียร เพ่ือ ให้ กุศล ธรรม  (ท่ี ยัง ไม่ 

เกิด)  เกิด ข้ึน

อนุ รัก ขนาปธาน คือ  เพียร เพื่อ ความ เจริญ มั่นคง บริบูรณ์  

ของ กุศล ธรรม ที่ เกิด ขึ้น แล้ว

ความ เพียร ซึ่ง เป็น สัมมัปปธาน  ๔  นั้น  ย่อม เป็น บาท ให้ สำเร็จ 

ผล ร่วม กับ สัมปยุต ต ธรรม ทั้ง หลาย ที่ เกิด ร่วม กับ สภาพ ธรรม ที่ เป็น 

อิทธิ บาท  ๔  คือ

๑. ฉันทิ ทธิ บาท  ได้แก่  ฉันท เจตสิก  ความ พอใจ ที่ จะ สังเกต  

พิจารณา  รู้ ลักษณะ ของ สภาพ นามธรรม และ รูป ธรรม ที่ กำลัง 
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ปรากฏ ตาม ความ เป็น จริง1    การ ยัง ผล สำเร็จ ให้ เกิด ขึ้น โดย อาศัย 

ความ พอใจ นั้น  พึง เห็น เช่น กับ บุตร อำมาตย์ ผู้ ไม่ ประมาท ใน การ 

บำรุง พระ ราชา  จึง ได้ ฐานันดร โดย อาศัย การ บำรุง นั้น

๒. วิ ริยิ ทธิ บาท  ได้แก่  วิ ริย เจตสิก  ความ เพียร ที่ จะ สังเกต  

พิจารณา  รู้ ลักษณะ ของ นามธรรม  และ รูป ธรรม ที่ กำลัง ปรากฏ  
2การ ยงั ผล สำเรจ็ ให ้เกดิ ขึน้ โดย อาศยั ความ เพยีร นัน้ พงึ เหน็ เชน่ กบั 

บตุร อำมาตย ์ผู ้ยงั พระ ราชา ให ้พอ พระทยั   โดย ความ เปน็ ผู ้กลา้ หาญ 

ใน การ งาน  แล้ว ได้ ฐานันดร

๓. จิต ติ ทธิ บาท  ได้แก่  จิต  3การ ยัง ผล สำเร็จ ให้ เกิด ขึ้น โดย 

อาศัย จิต นั้น  พึง เห็น เช่น กับ บุตร อำมาตย์ ผู้ ได้ ฐานันดร เพราะ 

ความ ถึง ด้วย ดี แห่ง ชาติ

๔. วิ มังสิ ทธิ บาท  ได้แก่  ปัญญา เจตสิก ที่ ไตร่ตรอง  สังเกต  

พจิารณา ลกัษณะ ของ สภาพ ธรรม  4การ ยงั ผล สำเรจ็ ให ้เกดิ ขึน้ โดย 

อาศัย ปัญญา นั้น  พึง เห็น เช่น กับ บุตร อำมาตย์ ผู้ ได้ ฐานันดร เพราะ 

อาศัย ความ รู้

บุตร อำมาตย์ เหล่า นั้น แม้ ทั้งหมด ถึง แล้ว ซึ่ง ฐานันดร โดย กำลัง 

แห่ง ภาวะ อัน เป็น ที่ อาศัย  (โดย ความ สามารถ)  ของ ตนๆ  

1-4  สัมโมหวิโนทนี  อรรถกถาวิภังคปกรณ์  อิทธิปาทวิภังคนิทเทส
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การ ที ่อทิธ ิบาท  ๔  เหลา่ นี ้จะ ดำเนนิ ไป ได ้ ก ็ตอ้ง อาศยั การ สะสม 

เจริญ ขึ้น ของ อินทรีย์  ๕  ซึ่ง เป็น สภาพ ธรรม ที่ เป็น ใหญ่ ใน การนำ 

ไป สู่ สัมมา มัค ค์ หนทาง ปฏิบัติ ที่ ถูก ต้อง  อินทรีย์  ๕  คือ

๑. สัทธิ นท รีย์  ได้แก่  สัทธา เจตสิก  เป็น ใหญ่ ใน การ มี ศรัทธา 

ที่ จะ ระลึก รู้ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ที่ กำลัง ปรากฏ

๒. วิ ริ ยิน ทรีย์  ได้แก่  วิ ริย เจตสิก   เป็น ใหญ่ ไม่ เกียจคร้าน  ไม่ 

ท้อถอย ที่ จะ ระลึก รู้ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ที่ กำลัง ปรากฏ

๓. สติ นท รีย์  ได้แก่  สติ เจตสิก  เป็น ใหญ่ ใน การ ไม่ หลงลืม  

ระลึก รู้ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ที่ ปรากฏ

๔. สมาธิ นท รีย์  ได้แก่  เอกั คค ตา เจตสิก  เป็น ใหญ่ ใน การ  

ต้ัง ม่ัน ใน อารมณ์ ที่ ปรากฏ

๕. ปญัญ ินท รยี ์ ไดแ้ก ่ ปญัญา เจตสกิ  เปน็ ใหญ ่ใน การ ไตรต่รอง  

พิจารณา  สังเกต ศึกษา ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ที่ ปรากฏ

เมื่อ อินทรีย์  ๕  เจริญ เพิ่ม ขึ้น เป็น สภาพ ธรรม ที่ มี กำลัง  ไม่ หวั่น 

ไหว ใน การ พิจารณา อา รมณ์ ใดๆ  ที่ ปรากฏ  ก็ เป็น สภาพ ธรรม ที่ 

เป็น พละ  ๕  คือ

๑. สัทธา พละ  ไม่ หวั่น ไหว ไป ด้วย ความ ไม่ ศรัทธา

๒. วิ ริย พละ  ไม่ หวั่น ไหว ไป ด้วย ความ ท้อถอย
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๓. สติ พละ  ไม่ หวั่น ไหว ใน การ ระลึก รู้ ลักษณะ ของ สภาพ ธร รม 

ใดๆ  ที่ ปรากฏ

๔. สมาธิ พละ  ไม่ หวั่น ไหว ไป ด้วย ความ ฟุ้งซ่าน ไม่ มั่นคง

๕. ปัญญา พละ  ไม่ หวั่น ไหว ไป ด้วย ความ ไม่รู้

การ ที่ สัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิ  จะ เป็น สภาพ ธรรม ที่ มี กำลัง 

ได้  ก็ เมื่อ ปัญญา เป็น พละ  เพราะ รู้ ลักษณะ ของ นามธรรม และ 

 รปู ธรรม ทัว่ ขึน้  จงึ ไม ่หวัน่ ไหว ที ่จะ ระลกึ รู ้ได ้วา่ขณะ ที ่กำลงั เหน็ เปน็ 

นามธรรม และ รูป ธรรม อย่างไร  ขณะ ที่ กำลัง ได้ยิน  ได้ กลิ่น  ลิ้ม รส  

รู้ โผฏฐัพพะ  ก็ โดย นัย เดียวกัน

เมื่อ ปัญญา ที่ เกิด พร้อม สติ ซึ่ง ระลึก รู้ ลักษณะ ของ นามธรรม 

และ รูป ธรรม สมบูรณ์ เป็น วิปัสสนา ญาณ แต่ละ ขั้น แล้ว  ก็ ประกอบ 

ด้วย โพชฌงค์  ๗  คือ  องค์ ธรรม ของ การ ตรัสรู้ อริย สัจ จ ธรรม  

โพชฌงค์  ๗  คือ

๑. สติ สัม โพชฌงค์  

 องค์ ของ การ ตรัสรู้  คือ  สติ เจตสิก

๒. ธัมม วิจยสัม โพชฌงค์

 องค์ ของ การ ตรัสรู้  คือ  ปัญญา เจตสิก

๓. วิ ริยสัม โพชฌงค์

 องค์ ของ การ ตรัสรู้  คือ  วิ ริย เจตสิก
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๔. ปี ติ สัม โพชฌงค์

 องค์ ของ การ ตรัสรู้  คือ  ปีติ เจตสิก

๕. ปัสสัทธิสัม โพชฌงค์

 องค ์ของ การ ตรสัรู ้ คอื  กาย ปสัสทัธ ิเจตสกิ   และ จติต ปสัสทัธ ิ  

 เจตสิก

๖. สมาธิ สัม โพชฌงค์

 องค์ ของ การ ตรัสรู้  คือ  เอกั คค ตา เจตสิก

๗. อุเบกขา สัม โพชฌงค์  องค์ ของ การ ตรัสรู้  คือ

 ตัต รมัชฌัตต ตา เจตสิก

เมื่อ ปัญญา อบรม สมบูรณ์ พร้อม ที่ จะ รู้ แจ้ง อริย สัจ จ ธรรม 

ประกอบ ด้วย องค์ ของ การ ตรัสรู้  คือ  โพชฌงค์  ๗  สมบูรณ์ ด้วย 

โพธิ ปักขิ ย ธรรม  ๓๗  (สติ ปัฏ ฐาน  ๔  สัมมัปปธาน  ๔  อิทธิ บาท 

๔  อินทรีย์  ๕  พละ  ๕  โพชฌงค์  ๗  มัค ค์ มี องค์  ๘)  แล้ว   

โลกุ ตต รจิต ประกอบ ด้วย มัค ค์ มี องค์  ๘  ครบ ทั้ง  ๘  องค์  

คือ  สัมมา ทิฏฐิ  สัมมา สังกัปปะ  สัมมา วาจา  สัมมา กัม มัน ตะ   

สัมมา อาชีวะ  สัมมา วายามะ  สัมมา สติ  สัมมา สมาธิ  ก็ เกิด ขึ้น 

ประจกัษ ์แจง้ สภาพ ของ พระ นพิพาน  เปน็  มคั ค วถิ ี ทาง มโน ทวาร  

ดังนี้  คือ

ภวังค์ เป็น วิบาก ญาณ สัมปยุต ต จิต

ภวังค จล นะ เป็น วิบาก ญาณ สัมปยุต ต จิต   

(ประเภท เดียว กับ ภวังค์)
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ภวังคุ ปัจ เฉ ทะ เป็น วิบาก ญาณ สัมปยุต ต จิต   

(ประเภท เดียว กับ ภวังค์)

มโน ทวา รา วัช ชนะ เป็น กิริยา จิต

บริกัมม์ เป็น มหา กุศล ญาณ สัมปยุต ต จิต

อุปจาร เป็น มหา กุศล ญาณ สัมปยุต ต จิต  

(ประเภท เดียว กับ บริกัมม์)

อนุโลม เป็น มหา กุศล ญาณ สัมปยุต ต จิต  

(ประเภท เดียว กับ บริกัมม์)

โคตรภู เป็น มหา กุศล ญาณ สัมปยุต ต จิต  

(ประเภท เดียว กับ บริกัมม์)

โสต า ปัตติ มัค ค จิต เป็น โลกุ ตต รกุศล จิต

โสต า ปัตติ ผล จิต เป็น โลกุ ตต รวิ บาก จิต

โสต า ปัตติ ผล จิต เป็น โลกุ ตต รวิ บาก จิต

ภวังคจิต เป็น วิบาก ญาณ สัมปยุต ต จิต

ถา้ เปน็ โลก ุตตร ฌาน จติ ขัน้ ใด  ก ็เกดิ รว่ม กบั องค ์ฌาน ขัน้ นัน้  คอื 

ถา้ เปน็ โลก ุตตร ทตุยิ ฌาน  ก็ ไมม่ ีวติก เจตสกิ ซึง่ เปน็ สมัมา สงักปัปะ 

เกิด ร่วม ด้วย  ถ้า เป็น โลกุ ตตร ตติย ฌานก็ ไม่มี วิจาร เจตสิก เกิด ร่วม 

ด้วย  ถ้า เป็น โลกุ ตตร จตุตถ ฌาน  ก็ ไม่มี ปีติ เจตสิก เกิด ร่วม ด้วย  

ถ้า เป็น โลกุ ตตร ปัญจม ฌาน  ก็ มี อุเบกขา เวทนา เกิด ร่วม ด้วย แทน 

โสมนัส เวทนา

ชวน วิถี จิต

ชวน วิถี จิต
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มัค ค วิถี จิต ของ ผู้ บรรลุ อริย สัจ จ ธรรม ได้ รวดเร็ว นั้น เป็น  

ติก ขบุคคล  ไม่ จำเป็น ต้อง มี บริกัมม์  ฉะนั้น  มัค คช วน วิถี จึง 

มี แต่ อุปจาร  ๑  ขณะ  อนุโลม  ๑  ขณะ  โคตรภู  ๑  ขณะ   

มัค ค จิต  ๑  ขณะ  และ ผล จิต เพิ่ม จาก  ๒  ขณะ เป็น  ๓  ขณะ  

รวม เป็น ชวน วิถี จิต  ๗  ขณะ

เมื่อ มัค ค วิถี จิต ดับ ไป แล้ว  ภวังคจิต เกิด สืบ ต่อ หลาย ขณะ แล้ว  

ปัจจ เวก ขณะ วิถี ก็ เกิด ขึ้น พิจารณา มัค ค จิต วาระ  ๑  ผล จิต วาระ  ๑  

พระ นิพพาน วาระ  ๑  กิเลส ที่ ดับ แล้ว วาระ  ๑  กิเลส ที่ ยัง เหลือ 

วาระ  ๑  รวม เป็น ปัจจ เวก ขณะ วิถี  ๕  วาระ  เมื่อ มัค ค วิถี ดับ ไป 

แลว้  ปจัจ เวก ขณะ วถิ ีตอ้ง เกดิ ตอ่ ทกุ ครัง้  ดว้ย เหต ุนีพ้ระ อรยิบคุคล 

จงึ ไม ่เขา้ใจ ผดิ ใน คณุธรรม ที ่ตน บรรล ุ  คอื   พระ โสดาบนั บคุคล  ไม่ 

เข้าใจ ผิด ว่า ท่าน เป็น พระ สก ทา คามี บุคคล  พระ สก ทา คามี  พระ 

อนาคามี  และ พระ อรหันต์ ก็ โดย นัย เดียวกัน

การ บรรล ุอรยิ สจั จ ธรรม ขัน้ ตอ่ ไป  คอื   สก ทา คา ม ิมคั ค วถิ ี อ นาคา ม ิ

 มัค ค วิถี   และ อร หัต ตมัคค วิถี นั้น  มหา กุศล ที่ เป็น โคตรภู ก็ เปลี่ยน 

เป็น โวทาน  (ผ่องแผ้ว ขึ้น)  เพราะ ท่าน ข้าม พ้น ความ เป็น ปุถุชน 

แล้ว

ก่อน ที่ มัค ค วิถี จิต จะ เกิด ขึ้น ได้ นั้น  มหา กุศล ญาณ สัมปยุต ต จิต 

เกิด ขึ้น   ระลึก  ศึกษา  รู้ ลักษณะ ของ นามธรรม และ รูป ธรรม ไป 

แต่ละ ชา ติๆ  จนกว่า ปัญญา ที่ สังเกต รู้ ลักษณะ ของ นามธรรม และ 
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รูป ธรรม จะ เพิ่ม ขึ้น  เมื่อ ปัญญา สมบูรณ์ มั่นคง ถึง ขั้น ใด  มหา กุศล 

ญาณ สัมปยุต ต จิต ที่ เป็น วิปัสสนา ญาณ ก็ เกิด ขึ้น   ประจักษ์ แจ้ง 

ลักษณะ ของ นามธรรม และ รูป ธรรมตาม ลำดับ ขั้น ของ วิปัสสนา 

ญาณ ทาง มโน ทวาร  คือ

วิปัสสนา ญาณ ที่  ๑  นาม รูป ปริ จ เฉท ญาณ

มหา กุศล ญาณ สัมปยุต ต จิต เกิด ขึ้น ประจักษ์ แจ้ง ลักษณะ ของ 

นามธรรม และ รปู ธรรม ที ่แยก ขาด จาก กนั ท ีละ อารมณ ์  โลก ปรากฏ 

สภาพ ที่ สูญ เปล่า จาก ตัว ตน  ขณะ นั้น ไม่ มี อัต ต สัญญา ที่ เคย ทรง 

จำ สภาพ ธรรม รวม กัน เป็น โลก    เมื่อ สภาพ ธรรม ขณะ นั้น ปรากฏ 

ลักษณะ ที่ เป็น อนัตตา  สัญญา จำ ลักษณะ ที่ เป็น อนัตตา ของ สภาพ 

ธร รม นั้นๆ  จึง จะ เริ่ม มี ได้  และ สติ ปัฏ ฐาน ก็ จะ ต้อง ระ ลึก ถึง อนัตต 

สัญญา ที่ ได้ ประจักษ์ แล้ว   เมื่อ พิจารณา ลักษณะ ของ นามธรรม 

และ รูป ธร รม อื่นๆ   ต่อ ไป  เพราะ ถ้า ไม่ ระ ลึก ถึง อนัตต สัญญา ที่ ได้ 

ประจักษ์ แล้ว ใน นาม รูป ปริ จ เฉท ญาณ เพิ่ม ขึ้น อีก  อัต ต สัญญา ที่ 

สะสม พอกพูน มา เนิ่น นาน ใน สังสารวัฏ ฏ์ ก็ หมด สิ้น ไป ไม่ ได้

วิปัสสนา ญาณ ที่  ๒  ปัจจย ปริ ค คห ญาณ

เมือ่ วปิสัสนา ญาณ ดบั ไป หมด แลว้  โลก ก ็ปรากฏ รวม กนั เหมอืน 

เดิม  ผู้ เจริญ สต ิปัฏ ฐาน จึง รู้ ชัด ความ ต่าง กัน ของ ขณะ ที่ วิปัสสนา 

ญาณ เกิด ขึ้น   และ ขณะ ที่ ไม่ใช่ วิปัสสนา ญาณ    เมื่อ วิปัสสนา ญาณ 
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ดับ หมด แล้ว  ความ ไม่รู้  ความ สงสัย ใน นามธรรม และ รูป ธร รม 

อื่นๆ  ก็ เกิด อีก ได้  เพราะ ความ ไม่รู้ และ ความ สงสัย ยัง ไม่ ดับเป็น 

สมุจ เฉท  นาม รูป ปริ จ เฉท ญาณ   เป็น ญาต ปริญญา   คือ   ญาณ 

ที ่รู ้เฉพาะ ลกัษณะ ของ สภาพ ธรรม ที ่ปรากฏ ใน ขณะ ที ่เปน็ วปิสัสนา 

ญาณ เท่านั้น    ใน ขณะ ที่ เป็น วิปัสสนา ญาณ นั้น  ไม่มี ความ ไม่รู้ 

และ ความ สงสัย ลักษณะ ธรรม ที่ ปรากฏ  นาม รูป ปริ จ เฉท ญาณ 

เป็น วิปัสสนา ขั้น ต้น ที่ นำทาง ไป สู่ วิปัสสนา ญาณขั้น ต่อๆ  ไป  ที่ 

ประจักษ์ ลักษณะ ของ นามธรรม และ รูป ธรรม เพิ่ม ขึ้น

เมื่อ สติ ปัฏ ฐาน ระลึก รู้  และ พิจารณา สังเกต ลักษณะ ของ 

นามธรรม และ รูป ธรรม ที่ ปรากฏ ต่อๆ  ไป อีก  ย่อม พิจารณา รู้ ขณะ 

ที่ อารมณ์ แต่ละ อารมณ์ ปรากฏ ว่า  สภาพ รู้ แต่ละ อย่าง นั้น ย่อม เกิด 

ขึน้ ตาม ปจัจยั  คอือารมณ ์   ถา้ อา รมณ ์นัน้ๆ  ไม ่ปรากฏ  นามธรรม 

ที่ รู้ อารมณ์ ก็ เกิด ไม่ ได้  การ ปรากฏ ของ แต่ละ อารมณ์ ย่อม ทำให้ 

ปัญญา เห็น สภาพ การ เป็น ปัจจัย ของ ธรรม ที่ กำลัง ปรากฏ  ทำให้ 

รู้ ลักษณะ ที่ เป็น อนัตตา ของ ธรรม ทั้ง หลาย   ค่อยๆ  คลาย การ 

เพ่ง เล็งติดตาม อารมณ์ ด้วย ความ เป็น ตัว ตน ลง    เมื่อ มัค ค์ มี องค์  

๘  (ปกติ มี องค์  ๕)  ซึ่ง เป็น สังขาร ขันธ์ เจริญ ขึ้น สมบูรณ์ ขณะ ใด   

ก็ ปรุง แต่ง ให้ วิปัสสนา ญาณ ที่  ๒  คือ  ปัจจย ปริ ค คห ญาณ เกิด ขึ้น  

ประจักษ์ การ เกิด ขึ้น ของ นามธรรม และ รูป ธรรม ตาม ปัจจัย ต่างๆ  

ใน ขณะ ที่ สภาพ ธร รม นั้นๆ  เกิด ขึ้น  เช่น  ประจักษ์ การ เกิด ขึ้น 

ของ นาม ได้ยิน หรือ เสียง  ประจักษ์ การ เกิด ขึ้น ของ สุข เวทนา  หรือ 
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ทุกขเวทนา  หรือ นาม คิด นึก  ซึ่ง ปรากฏ โดย สภาพ ที่ แยก ขาด 

 จาก กัน ที ละ อารมณ์  โดย ลักษณะ สูญ เปล่า จาก ตัว ตน  เป็นต้น

วิปัสสนา ญาณ ประจักษ์ แจ้ง ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ที่ เกิด ขึ้น 

ปรากฏ ตาม ปกติ  แต่ เป็นการ ประจักษ์ แจ้ง ลักษณะ ของ สภาพ 

ธรรม ทาง มโน ทวาร  ซึ่ง แยก ขาด ลักษณะ ของ แต่ละ อารมณ์ โดย 

ลักษณะ ที่ ว่าง เปล่า จาก สิ่ง อื่นๆ  และ ตัว ตน  เมื่อ วิปัสสนา ญาณ 

ดับ หมด แล้ว  โลก ก็ ปรากฏ รวม กัน เหมือน เดิม

วิปัสสนา ญาณ ที่  ๓  สัมม สน ญาณ

สัมม สน ญาณ เป็น ปัญญา ที่ ประจักษ์ แจ้ง การ เกิด ดับ สืบ ต่อ กัน 

อย่าง รวดเร็ว ของ นามธรรม และ รูป ธรรม  เมื่อ ไม่ใช่ วิปัสสนา ญาณ  

แม ้จะ พจิารณา รู ้วา่ นามธรรม และ รปู ธรรม เกดิ ดบั อยา่ง รวดเรว็  แต ่

การ เกิด ดับ สืบ ต่อ กัน อย่าง รวดเร็ว ของ นามธรรม และ รูป ธรรม ก็ ไม่ 

ปรากฏ  หรือ แม้ ใน วิปัสสนา ญาณ ที่  ๑  และ ที่  ๒  การ ประจักษ์ 

แจ้ง ลักษณะ ของ นามธรรม และ รูป ธรรม ก็ เป็นการ ประจักษ์ เฉพาะ 

ลักษณะ ของ นามธรรม และ รูป ธรรม ที ละ อย่าง เท่านั้น

วิปัสสนา ญาณ ที่  ๑,  ๒,  ๓  เป็น ตรุณ วิปัสสนา  เป็น วิปัสสนา 

ญาณ ขั้น เริ่ม แรก   จึง เป็น วิปัสสนา ที่ ยัง อ่อน  ไม่ใช่ พลว วิปัสสนา  

คือ  วิปัสสนา ที่ มี กำลัง  ที่ เป็น วิปัสสนา ญาณ ขั้น สูง ขึ้นๆ  ตรุณ 

วิปัสสนา ยัง มี การ ตรึก ถึง นามธรรม และ รูป ธรรม ที่ กำลัง ประจักษ์ 

แจ้ง   แม้ โดย อาการ ที่ ว่าง เปล่า จาก โลก ที่ เคย รวม กัน
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เมื่อ ยัง มี การ ตรึก ถึง นามธรรม และ รูป ธรรม ที่ กำลัง ประจักษ์  

จึง ชื่อ ว่า  จินต า ญาณ  ซึ่ง ทำให้ บาง ท่าน เข้าใจ ว่า วิปัสสนา ญาณ  

ทั้ง  ๓  นี้   คือ   ขณะ ที่ กำลัง ระลึก  สังเกต รู้ ลักษณะ ของ นามธรรม 

และ รูป ธรรม  และ เข้าใจ ชัด ขึ้น    แต่ ตราบ ใด ที่ วิปัสสนา ญาณ ยัง 

ไม่ เกดิ ขึน้   ก็ ยอ่ม ไม่ สามารถ รู ้ได้ วา่   วปิสัสนา ญาณ ที ่ประจกัษ์ แจง้ 

ลกัษณะ ของ นามธรรม และ รปู ธรรม ทาง มโน ทวาร นัน้   จะ เกดิ ขึน้ โดย 

ความ เป็น อนัตตา  ณ  สถาน ที่ ใด  ขณะ ใด  และ จะ มี นามธรรม ใด 

และ รูป ธรรม ใด ปรากฏ เป็น อารมณ์ กี่ อารมณ์ บ้าง

บาง ทา่น เขา้ใจ วา่  ขณะ ที ่กำลงั ระลกึ รู ้ พจิารณา สงัเกต รู ้ลกัษณะ 

ของ นามธรรม และ รูป ธรรม  และ คิด ว่า รู้ ชัด แล้ว นั้น   เป็น นาม รูป 

ปริ จ เฉท ญาณ แล้ว  ที่ เข้าใจ อย่าง นี้   เพราะ ยัง ไม่รู้ ว่า  วิปัสสนา 

ญาณ ต้อง เกิด ข้ึน  ปรากฏ โดย ความ เป็น อนัตตา  เช่น เดียว 

กับนาม ธร รม อื่นๆ  และ การ ประจักษ์ ลักษณะ ของ นามธรรม และ 

รูป ธรรม สบื ตอ่ กนั ทาง มโน ทวาร  โดย ลกัษณะ ที ่ทวาร อืน่ เสมอืน ถกู 

มโน ทวาร ปิดบัง ไว้  โดย นัย ตรง กัน ข้าม กับ ขณะ ที่ วิปัสสนา ญาณ  

ไม่ เกดิ  ซึง่ แม ้มโน ทวาร วถิ ีจติ เกดิ คัน่ ปญัจ ทวาร วถิ ีจติ ทกุ วาระ  แต ่

มโน ทวาร วิถี จิต ก็ ไม่ ปรากฏ  เพราะ อารมณ์ ของ ปัญจ ทวาร วิถี จิต 

ปิดบัง ไว้

บาง ท่าน คิด ว่าขณะ ที่ พิจารณา รู้ ว่า นาม นี้ เกิด จาก รูป นี้  รูป 

นั้น เกิด จาก นาม นั้นจน เข้าใจ แล้ว นั้น   เป็น วิปัสสนา ญาณ  คือ   

ปจัจย ปร ิค คห ญาณ  แต ่เมือ่ นาม รปู ปร ิจ เฉท ญาณ ยงั ไม ่เกดิ  วปิสัสนา 
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ญาณ อื่นๆ  ก็ เกิด ไม่ ได้  และ เมื่อ นาม รูป ปริ จ เฉท ญาณ เกิด แล้ว   

จะ ไม่ เข้าใจ ผิด เลย ว่า   ขณะ ที่ ไม่ใช่ วิปัสสนา ญาณ นั้น เป็น วิปัสสนา 

ญาณ    ผู้ ที่ วิปัสสนา ญาณ เกิด แล้ว  ย่อม รู้ ความ เป็น อนัตตา ของ 

วิปัสสนา ญาณ ว่า  วิปัสสนา ญาณ จะ เกิด ขึ้น ตาม ที่ มัค ค์ มี องค์  ๘  

(ปกติ มี องค์  ๕)  ปรุง แต่ง ไป จนถึง ความ สมบูรณ์ ของ วิปัสสนา 

ญาณ นั้นๆ  วิปัสสนา ญาณ นั้นๆ  จึง เกิด ขึ้น ตาม เหตุ ปัจจัย  ฉะนั้น   

จึง เป็น ผู้ อบรม เจริญ เหตุ  คือ  สติ ปัฏ ฐาน  ระลึก ศึกษา  พิจารณา  

สงัเกต  รู้ ลกัษณะ ของ นามธรรม และ รปู ธรรม เปน็ ปกต ิตอ่ ไป เรือ่ยๆ  

เพิ่ม ขึ้น  ละเอียด ขึ้น

บาง ท่าน คิด ว่า  เมื่อ สัมม สน ญาณ เกิด ขึ้น นั้น  จะ เห็น นามธรรม 

เกิด ขึ้น และ ดับ ไป เป็น ดวง กลมๆ  ต่อๆ  กัน  นามธรรม ไม่ใช่ รูป 

ธรรม  เมื่อ ไม่รู้ ลักษณะ ของ นามธรรม ซึ่ง เป็น ธาตุ รู้  เพราะ ไม่ ได้ 

อบรม เจรญิ สต ิปฏั ฐาน   ระลกึ รู ้ลกัษณะ ของ นามธรรม แตล่ะ ประเภท  

ก ็คดิ วา่ นามธรรม ที ่เกดิ ดบั นัน้ ม ีลกัษณะ เหมอืน กบั รปู อยา่ง ใด อยา่ง 

หนึ่ง      ผู้ ที่ ใจร้อน อยาก จะ ให้ วิปัสสนา ญาณ เกิด เร็วๆ  นั้น  

ย่อม พยายาม ทำ อย่าง อื่น แทน การ ระลึก   พิจารณา   สังเกต 

ลกัษณะ ของ นามธรรม และ รปู ธรรม ที ่เกดิ ขึน้ ปรากฏ ตาม เหต ุ

ปัจจัย ตาม ความ เป็น จริง  แต่ ไม่มี ทาง จะ เร่งรัด ปัญญา ได้ เลย  

เหตุ ที่ จะ อบรม ปัญญา ให้ ค่อยๆ  เจริญ ขึ้น ได้ นั้น  มี หนทาง 

เดียว  คือ  สติ ปัฏ ฐาน ตาม ปกติ ใน ชีวิต ประจำ วัน เท่านั้น  ถ้า 

ทำ อย่าง อื่น ที่ ผิด ไป จาก นี้  ก็ แน่นอน ที่ ผล ต้อง ผิด ไป ตาม เหตุ 
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ที่ ผิด ด้วย  การ ปฏิบัติ ผิด นั้น  เกิด จาก การ หวัง ผลอ ย่าง รวดเร็ว   

เพราะ ไม ่เขา้ใจ หนทาง ปฏบิตั ิที ่ถกู    โลภ มลูจติ ที ่เกดิ รว่ม กบั ความ 

เห็น ผิด จึง เป็น มิจฉา มัค ค์ ที่ นำ ไป สู่ มิจฉา วิมุตติ  คือ   การ พ้น อย่าง 

ผิดๆ  เพราะ ไม่ใช่ การ พ้น จาก กิเลส อย่าง ถูก ต้อง  แต่ ก็ เข้าใจ ผิด 

ว่า พ้น จาก กิเลส แล้ว

วิปัสสนา ญาณ ที่  ๔  อุท ยัพพย ญาณ

แม้ว่า วิปัสสนา ญาณ ที่  ๓  จะ ประจักษ์ การ เกิด ขึ้น และ ดับ ไป 

สืบ ต่อ กัน ของ นามธรรม และ รูป ธรรม อย่าง รวดเร็ว แล้ว ก็ตาม  แม้ 

กระนั้น ปัญญา ก็ ยัง ไม่ ละเอียด พอที่ จะ ละ คลาย หรือ เห็น โทษ ของ 

การ เกิด ขึ้น และ ดับ ไป ของ นามธรรม และ รูป ธรรม  เพราะ การ เกิด 

ขึ้น สืบ ต่อ การ ดับ ไป นั้น เร็ว จน ปิดบัง โทษ ของ การ เกิด ดับ  ปัญญา 

จะ ต้อง สมบูรณ์ ถึง ขั้น ต่อ ไป  ที่ แทง ตลอด การ เกิด ขึ้น และ ดับ ไป 

ของ นามธรรม และ รูป ธรรม แต่ละ ประเภท ชัดเจน ยิ่ง ขึ้น อีก  ซึ่ง ไม่มี 

ใคร จะ พากเพียร ทำ อย่าง อื่น ได้    นอกจาก พิจารณา ลักษณะ ของ 

นามธรรม และ รูป ธรรม ต่อ ไป โดย ไม่ หวั่น ไหว โดย ทั่ว  ไม่ ว่า จะ เป็น 

รูป ธรรม นามธรรม ประเภท ใด  กุศล ธรรม  อกุศล ธรรม ขั้น ใด  ทาง 

ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  วิปัสสนา ญาณ ขั้น ที่  ๔  ซึ่ง เป็น 

 อุท ยัพพย ญาณ นั้น  ประจักษ์ การ เกิด ขึ้น และ ดับ ไป ของ นามธรรม 

และรูป ธรรม แต่ละ ประเภท อย่าง ชัดเจน ยิ่ง  ซึ่ง อุท ยัพพย ญาณ 

จะ เกิด ขึ้น ได้ เมื่อ ตี รณ ปริญญา  คือ  ปัญญา ที่ พิจารณา ลักษณะ 



472  วิปัสสนาภาวนา

ของ นามธรรม และ รูป ธรรม ได้ ทั่ว ทั้ง  ๖  ทาง ถึง ความ สมบูรณ์ 

แลว้    ตราบ ใด ที ่สต ิปฏั ฐาน ยงั ไม ่ระลกึ รู ้ลกัษณะ ของ นามธรรม และ  

รูป ธรรม ได้ ชัดเจน ทั่ว ทั้ง  ๖  ทวาร  อุท ยัพพย ญาณ ก็ ไม่มี ปัจจัย 

ที่ จะ เกิด ได้ เลย

ผู้ ที่ อบรม เจริญ อริ ยมัคค์  คือ  สัมมา มัค ค์ ที่ ถูก ต้อง   จึง รู้ ว่า ไม่ม ี

ทาง ที่ จะ รู้ แจ้ง สภาพ ของ พระ นิพพาน ซึ่ง เป็น ธรรม ที่ ดับ กิเลส ได้ 

เลย    ถ้า ไม่ อบรม เจริญ ปัญญา รู้ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ที่ กำลัง 

ปรากฏ ตาม ปกติ ตาม ความ เป็น จริง ก่อน  การ ที่ จะ รู้ แจ้ง สภาพ ของ 

พระ นิพพาน   โดย ปัญญา ไม่ พิจารณา รู้ ลักษณะ ของ นามธรรม และ 

รูป ธรรม ทั้ง  ๖  ทวาร  โดย ทั่ว โดย ละเอียด นั้นเป็น ไป ไม่ ได้ เลย  

เพราะ ถ้า ไม่รู้ ลักษณะ ของ นามธรรม และ รูป ธรรม ทั่ว จริงๆ  ก็ ไม่รู้ 

ว่า นามธรรม และ รูป ธรรม แต่ละ ลักษณะ นั้น ต่าง กัน อย่างไร  เมื่อ 

ไม่ ประจักษ์ ลักษณะ ของ นามธรรม และ รูป ธรรม ที่ ต่าง กัน ทั้ง  ๖  

ทวาร  ก็ ประจักษ์ แจ้ง การ เกิด ขึ้น และ ดับ ไป ของ นามธรรม และ  

รูป ธรรม ไม่ ได้    เมื่อ ไม่ ประจักษ์ การ เกิด ขึ้น และ ดับ ไป ของ 

นามธรรม และ รูป ธรรม   ก็ จะ ดับ ความ ไม่รู้  ความ สงสัย   และ ความ 

เห็น ผิด ใน สภาพ ธรรม ไม่ ได้ เลย

วิปัสสนา ญาณ ที่  ๕  ภังค ญาณ

แม้ ว่า อุท ยัพพย ญาณ จะ ประจักษ์ การ เกิด ขึ้น และ ดับ ไป ของ 

นามธรรม และ รูป ธรรม แต่ละ ลักษณะ อย่าง ชัดเจน แล้ว  แต่ ความ 
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ยินดี  พอใจ  ยึด มั่น ใน สภาพ ธรรม ทั้ง หลาย ที่ สะสม มา เนิ่น นาน ใน 

สังสารวัฏ ฏ์ ก็ ยัง เหนียว แน่น อยู่  แสดง ให้ เห็น มูล ราก ที่ ฝัง แน่น ของ 

อวิชชา และ ตัณหา ใน ความ เป็น ตัว ตน  ซึ่ง ปัญญา จะ ต้อง อบรม เพิ่ม 

ขึน้ อกี  โดย สต ิปฏั ฐาน ระลกึ รู ้ลกัษณะ ที ่ได ้ประจกัษ ์การ เกดิ ขึน้ และ 

ดับ ไป ของ นามธรรม และ รูป ธรรม ที่ ปรากฏ แก่ อุท ยัพพย ญาณ แล้ว  

และ จะ ต้อง ใฝ่ใจ พิจารณา การ ดับ ไป ของ นามธรรม และ รูป ธรรม ที่ 

ปรากฏ  เพื่อ ปัญญา จะ ได้ เห็น ความ ไม่มี สาระ ของ นามธรรม และ 

รูป ธรรม ที่ ดับ ไปๆ    เมื่อ สติ ปัฏ ฐาน เจริญ ขึ้น  ปัญญา เพิ่ม ขึ้น จน 

มี ปัจจัย สมบูรณ์ พร้อม เมื่อ ไหร่  ภังค ญาณ ก็ เกิด ขึ้น ประจักษ์ แจ้ง 

ความ ไม่มี สาระ ของ การ เกิด ขึ้น และ ดับ ไปๆ  ของ สภาพ ธรรม ที่ 

ปรากฏ  เป็น ปหาน ปริญญา   ซึ่ง จะ นำ ไป สู่ การ เจริญ ปัญญา ขั้น 

ต่อๆ  ไป  ที่ เริ่ม จะ ละ คลาย ความ พอใจ ยึด มั่น ใน สภาพ ธรรม ว่า 

เป็น ตัว ตน  สัตว์  บุคคล

วิปัสสนา ญาณ ที่  ๖  ภย ญาณ

เมื่อ ภังค ญาณ ดับ หมด แล้ว  ผู้ อบรม เจริญ สติ ปัฏ ฐาน ก็ รู้ ว่า กิเลส 

ทั้ง หลาย ยัง มี กำลัง เกิด ขึ้น เป็น ไป ตาม การ สะสม  ซึ่ง แม้ จะ ใฝ่ใจ 

ระลึก ถึง ลักษณะ ที่ ดับ ไปๆ  ของ นามธรรม และ รูป ธรรม  ความ 

ยึดถือ นามธรรม และ รูป ธรรม ว่า เป็น ตัว ตน ก็ ยัง ฝัง แน่น อยู่   ซึ่ง จะ 

ละ คลาย ลง ได้ ก็ ด้วย การ เห็น ภัย ของ การ ดับ ไปๆ  ของ นามธรรม 

และ รูป ธรรม นั่นเอง   สติ ปัฏ ฐาน และ ปัญญา จึง ระลึก รู้ ลักษณะ ของ 
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นามธรรม และ รูป ธร รม ต่อๆ  ไป  ด้วย การ พิจารณา เห็น ภัย ของ 

การ ดับ ไปๆ  ของ นามธรรม และ รูป ธรรม    เมื่อ ปัญญา สมบูรณ์ 

พร้อม ด้วย ปัจจัย ขณะ ใด  ภย ญาณ ก็ เกิด ขึ้น เห็น ภัย ของ นามธรรม 

และ รูป ธรรม ใน ขณะ ที ่กำลงั ประจกัษ ์แจง้ การ เกดิ ดบั ของ นามธรรม 

และ รูป ธรรม ใน ขณะ นั้น

วิปัสสนา ญาณ ที่  ๗  อา ที นว ญาณ

แม้ ว่า ภย ญาณ จะ เห็น ภัย ของ การ เกิด ขึ้น และ ดับ ไป ของ 

นามธรรม และ รูป ธรรม แล้ว  เมื่อ ภย ญาณ ดับ ไป แล้ว  ความ ยินดี 

พอใจ ใน การ ยึดถือ นามธรรม และ รูป ธรรม ว่า เป็น ตัว ตน ก็ ยัง ไม่  

หมด สิ้น    ผู้ เจริญ สติ ปัฏ ฐาน จึง รู้ ว่า จะ ต้อง เห็น โทษ ของ นามธรรม 

และรูป ธรรม ที่ เกิด ดับ เพิ่ม ขึ้น  โดย ประการ ต่างๆ  อีก   จนกว่า 

จะ คลาย การ ยึดถือ นามธรรม และ รูป ธรรม ว่า เป็น ตัว ตน ลง ไป อีก  

เมือ่ สต ิระลกึ รู ้ลกัษณะ ของ สภาพ ธรรม ที ่เกดิ ดบั  ปญัญา ก ็เหน็ โทษ 

ของ การ เกิด ขึ้น และ ดับ ไป ของ นามธรรม และ รูป ธรรม ละเอียด ขึ้น  

จน ปัจจัย สมบูรณ์ พร้อม ที่ จะ ปรุง แต่ง ให้ อา ที นว ญาณ เกิด ขึ้น ขณะ 

ใด  อา ที นวญาณ ก็ เกิด ขึ้น   ประจักษ์ แจ้ง โทษ ของ นามธรรม และ 

รูป ธรรม ที่ เกิด ดับ ใน ขณะ นั้น

วิปัสสนา ญาณ ที่  ๘  นิพพิ ทา ญาณ

เมื่อ ประจักษ์ แจ้ง ใน โทษ ของ สังขาร ธรรม ทั้ง หลาย  ดุจ เรือน ที่ 
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ถูก ไฟ ติด ทั่ว ทั้ง หลัง แล้ว  ย่อม คลาย ความ ยินดี ใน ภพ  โดย ความ 

รู้ ชัด ความ หน่าย ลักษณะ ของ นามธรรม และ รูป ธรรม ที่ ปรากฏ จึง 

เป็น นิพพิ ทา ญาณ

วิปัสสนา ญาณ ที่  ๙  มุญ จิ ตุ กัมย ตา ญาณ

เมือ่ ปญัญา รู ้ชดั ความ หนา่ย นามธรรม และ รปู ธรรม ที ่ปรากฏ เพิม่ 

ขึน้ อกี  ยอ่ม เกดิ ปญัญา ที ่ตอ้งการ จะ พน้ จาก นามธรรม และ รปู ธรรม 

ที ่เกดิ ดบั ปรากฏ ใน ขณะ นัน้  ปญัญา ที ่ตอ้งการ จะ พน้ จาก นามธรรม 

และ รูป ธรรม เป็น มุญ จิ ตุ กัมย ตา ญาณ

วิปัสสนา ญาณ ที่  ๑๐  ปฏิ สังข า ญาณ

เมื่อ เกิด ปัญญา ที่ ต้องการ จะ พ้น จาก นามธรรม และ รูป ธรรม  

ทั้ง หลาย ยิ่ง ขึ้น แล้ว  ปัญญา ก็ พิจารณา ไตร ลักษณะ ของ สังขาร 

ธรรม ทัง้ หลาย ตาม สภาวะ ที ่เปน็ อนจิ จลกัษณะ  ทกุข ลกัษณะ  และ  

อนตั ตลกัษณะ ตอ่ ไป อกี  แลว้ จงึ ประจกัษ ์อนจิ จลกัษณะ ของ สงัขาร 

ธรรม ทั้ง หลาย ที่ เกิด ดับๆ  นั้น  โดย เป็น สภาพ ที่ ไม่ แน่นอน เป็น 

ที่สุด  เป็น ชั่ว ขณะ  ง่อน แง่น  แปรผัน  ไม่ ยั่งยืน  ไม่มี สาระ  

ประจักษ์ แจ้ง ใน ทุกข ลักษณะ ของ สังขาร ธรรม ทั้ง หลาย ที่ เกิด ดับๆ  

นั้น  โดย สภาพ ที่ บีบ คั้น เนืองๆ  ไม่มี ทาง หลีก เลี่ยง  ไม่มี ทาง แก้ไข  

เป็น ทุกข ภัย  คือ  เป็น สภาพ ที่ ไม่ น่า พอใจ ติด ข้อง  ประจักษ์ 

แจ้ง ใน อนัต ตลักษณะ ของ สังขาร ธรรม ทั้ง หลาย ที่ เกิด ดับๆ  นั้น  
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โดย สภาพ ที่ สูญ ไป  สิ้น ไป  ไม่มี เจ้าของ  ไม่ อยู่ ใน อำนาจ บังคับ 

บัญชา ได้  ปัญญา ที่ ประจักษ์ แจ้ง ไตร ลักษณะ ของ สังขาร ธรรม  

ทั้ง หลาย นั้น เป็น ปฏิ สังข า ญาณ

วิปัสสนา ญาณ ที่  ๑๑  สังขารุ เปก ขา ญาณ

เมื่อ ปัญญา ประจักษ์ แจ้ง ไตร ลักษณะ ของ สังขาร ธรรม ทั้ง หลาย 

เพิ่ม ยิ่ง ขึ้น แล้ว  ทำให้ สังขาร ธรรม ทั้ง หลาย ที่ เคย ปรากฏ โดย เป็น 

สภาพ ที่ เที่ยง  เป็นสุข  และ เป็น ตัว ตน  อ่อน กำลัง ลง จน เกิด ความ 

วาง เฉย ใน สังขาร ธรรม ทั้ง หลาย  เพราะ รู้ ชัด ว่า ตราบ ใด ที่ ยัง ไม่ ถึง 

กาล ที ่จะ ประจกัษ ์แจง้ ลกัษณะ ของ พระ นพิพาน   โดย ม ีพระ นพิพาน 

ปรากฏ เปน็ อารมณ ์ ตราบ นัน้ ก ็พจิารณา ไตร ลกัษณะ  ลกัษณะ หนึง่ 

ลกัษณะ ใด เปน็ อารมณ์ ไป เรือ่ยๆ  ปญัญา ที ่รู ้ชดั ใน ความ วาง เฉย ใน 

สังขาร ธรรม ทั้ง หลาย ที่ เกิด ดับ ปรากฏ นั้น  เป็น สังขารุ เปก ขา ญาณ  

สังขารุ เปก ขา ญาณ นี้ เป็น วิปัสสนา อัน บรรลุ ถึง ยอด  เป็น วุฏ ฐาน 

 คา ม ิน ีปญัญา  คอื   ปญัญา อนั เปน็ เหต ุพา พน้ ออก ไป จาก ภาวะ แหง่ 

ปถุชุน เมือ่ มคั ค วถิี เกดิ ขึน้  วฏุฐานคามนิ ี เปน็ชือ่ของญาณ  ๓  คอื  

สังขารุเปกขาญาณ  อนุโลมญาณ  และโคตรภูญาณ

วิปัสสนา ญาณ ที่  ๑๒  อนุโลม ญาณ

อนุโลม ญาณ เป็น วิปัสสนา ญาณ ใน มัค ค วิถี  ซึ่ง อนุโลม ต่อ การ รู ้

แจง้ อรยิ สจั จ ธรรม  อนโุลม ญาณ เปน็ มหา กศุล ญาณ สมัปยตุ ต จติ  ๓  
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ขณะ ใน มัค ค วิถี  คือ  บริกัมม์  ๑  ขณะ  อุปจาร  ๑  ขณะ  อนุโลม  

๑  ขณะ  มหา กุศล ญาณ สัมปยุต ต จิต  ๓  ขณะ นี้ มี ไตรลักษณ์ 

ลักษณะ หนึ่ง ลักษณะ ใด เป็น อารมณ์  คือ  มี อนิจ จลักษณะ ของ 

สังขาร ธรรม เป็น อารมณ์  หรือ มี ทุกข ลักษณะ ของ สังขาร ธรรมเป็น 

อารมณ์  หรือ มีอนัต ตลักษณะ ของ สังขาร ธรรม เป็น อารมณ์  ซึ่ง 

อนุโลม ต่อ การ ที่ จะ ปล่อย อารมณ์ ที่ เป็น สังขาร ธรรม

1สำหรับ บุคคล ที่ เป็น ติก ขบุคคล  คือ   มี ปัญญา กล้า บรรลุ อริย 

สัจจ ธรรม ได้ เร็ว  อนุโลม ญาณ ก็ มี  ๒  ขณะ  คือ  เว้น ขณะ บริกัมม์  

๑  ขณะ  และ เพิ่ม ผล จิต เป็น  ๓  ขณะ

วิปัสสนา ญาณ ที่  ๑๓  โคตรภู ญาณ

เมื่อ อนุโลม ญาณ  ๓  ขณะ  (สำหรับ ผู้ เป็น มัณ ทบุคคล   คือ    

ผู้ บรรลุ อริย สัจ จ ธรรม ช้า กว่า ติก ขบุคคล)  หรือ  ๒  ขณะ  (สำหรับ 

ผู้ เป็นติก ขบุคคล)  ดับ ไป แล้ว    โคตรภู ญาณ  คือ  มหา กุศล ญาณ 

 สัมปยุต ต จิต  ก็ เกิด ต่อ โดย น้อม ไป มี นิพพาน เป็น อารมณ์  เป็น  

อา เส วน ปัจจัย ให้ โสต า ปัตติ มัค ค จิต เกิด ต่อ   มี นิพพาน เป็น อารมณ์  

โดย เป็นโลกุ ตต รกุศล จิต ที่ ดับ กิเลส เป็น สมุจ เฉท

ธรรมดา ของ ชวน วถิ ีใน วาระ เดยีวกนั  ๗  ขณะ นัน้ ตอ้ง ม ีอารมณ ์

เดียวกัน  แต่ ใน มัค ค วิถี นั้น ชวน วิถี  ๗  ขณะ  มี อารมณ์ ต่าง กัน  

1  สัจจสังเขป  ข้อ  ๓๕๗
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คือ  บริกัมม์  ๑  ขณะ  อุป จา ระ  ๑  ขณะ  อนุโลม  ๑  ขณะ  มี 

ไตรลักษณ์ ลักษณะ หนึ่ง ลักษณะ ใด ใน  ๓  ลักษณะ เป็น อารมณ์  

แต่ โคตรภู จิต  ๑  ขณะ  มัค ค จิต  ๑  ขณะ  และ ผล จิต  ๒  

ขณะ  มี นพิพาน เปน็ อารมณ ์ เมือ่ โคตรภ ูจติ เปน็ มหา กศุล จติ ที ่ม ี

นพิพาน เปน็ อารมณ ์ขณะ แรก  จึง เป็น ดุจ อา วัช ชนะ ของ โสต า ปัตต ิ

มัค ค จิต ซึ่ง มี นิพพาน เป็น อารมณ์ ต่อ จาก โคตรภู จิต  โสต า ปัตติ  

มัค ค จิต จึง ทำ กิจ ดับ กิเลส ได้

ขอ้ความ ใน อฏัฐ สาลนิ ี จติ ตปุ ปาท กณัฑ ์ พรรณ นา โลก ุตต รกศุล  

และ  ว ิส ุทธ ิมคั ค ์ ญาณ ทสั สน ว ิส ุทธ ินทิ เทส  อปุมา อนโุลม ญาณ และ 

โคตรภ ูญาณ  ดจุ บรุษุ ผู ้แหงน ดดู วง จนัทร ์ใน เวลา กลาง คนื  ขณะ นัน้ 

 ดวง จันทร์ ไม่ ปรากฏ เพราะ เมฆ หมอก กำบัง ไว้   ทันใด นั้น มี ลม 

กอง หนึ่ง พัด เมฆ ก้อน ทึบ นั้น ให้ กระจาย ไป    แล้ว ลม อีก กอง หนึ่ง ก็ 

พัด เมฆ ที่ กระจาย แล้ว นั้น ให้ ออก ไป อีก  แล้ว ลม อีก กอง หนึ่ง ก็ พัด 

เมฆ แม้ ละเอียด ที่ ปิดบัง ดวง จันทร์ นั้น ให้ ออก ไป   บุรุษ นั้น จึง เห็น 

ดวง จันทร์ ที่ ปราศจาก เมฆ ปิดบัง  นิพพาน เปรียบ ดุจ ดวง จันทร์  

อนุโลม ญาณ  ๓  ขณะ เปรียบ ดุจ ลม  ๓  กอง  โคตรภู ญาณ เปรียบ 

ดุจ บุรุษ ผู้ เห็น ดวง จันทร์ ที่ ปราศจาก เมฆ ปิดบัง

อนุโลม ญาณ  ๓  ขณะ เหมือน ลม  ๓  กอง ซึ่ง อาจ กำจัด เมฆ ที่  

ปดิบงั ดวง จนัทร ์ได ้ แต ่ไม ่อาจ เหน็ ดวง จนัทร ์ ฉนัใด   อนโุลม ญาณ 

ก็ บรรเทา ความ มืด อัน ปกปิด สัจจะ ได้  แต่ ไม่ อาจ เห็น นิพพาน ได้   



วิปัสสนาภาวนา  479

ฉัน นั้น  และ บุรุษ นั้น อาจ เห็น ดวง จันทร์ ได้ อย่าง เดียว   แต่ ไม่ 

สามารถ กำจัด เมฆ ได้ฉันใด  โคตรภู ญาณ ก็ ฉัน นั้น  คือ  อาจ เห็น 

นิพพาน ได้  แต่ ไม่ อาจ ทำลาย ความ มืดคือกิเลส ได้

วิปัสสนา ญาณ ที่  ๑๔  มัค ค ญาณ

เมื่อ โคตรภู จิต ดับ ไป แล้ว  โสต า ปัตติ มัค ค จิต ที่ เกิด ต่อ ก็ ข้าม พ้น 

สภาพ ความ เปน็ ปถุชุน สู ่ความ เปน็ พระ อรยิบคุคล  โสต า ปตัต ิมคั ค จติ 

 เกิด ขึ้น ดับ กิเลส เป็น สมุจ เฉทตาม ขั้น ของ โลกุ ตตร ปัญญา

วิปัสสนา ญาณ ที่  ๑๕  ผล ญาณ

เมื่อ โสต า ปัตติ มัค ค จิต ซึ่ง เป็น โล กุตต รกุศล จิต ดับ ไป แล้ว   ก็ 

เป็น ปัจจัย ให้ โสต า ปัตติ ผล จิต ซึ่ง เป็น โลกุ ตต รวิ บาก จิต เกิด สืบ 

ต่อ โดย ไม่มี จิต อื่น เกิด คั่น เลย  โลกุ ตต รกุศล จิต เป็น อกา ลิ โก   

เป็นอนันตรกั มม ปัจจัย ที่ ทำ ให้ โลกุ ตต รวิ บาก จิต เกิด สืบ ต่อ 

ทันที โดย ไม่มี จิต อื่น เกิด คั่น เลย  โลกุ ตต รวิ บาก จิต จึง เป็น 

วิบาก จิต ที่ ต่าง กับวิ บา กอื่นๆ  คือ  ทำ ชวน กิจ สืบ ต่อ จาก 

โลกุ ตต รกุศล จิต  ๒  หรือ  ๓  ขณะ  ใน มัค ค วิถี  และ โลกุ ตต ร 

วิ บาก   คือ   ผล จิต ซึ่ง เกิด ภาย หลังของ มัค ค วิถี นั้น ก็ ทำ ชวน กิจ   

ไม่ ทำ กิจ เหมือน วิบาก จิ ตอื่นๆ  เลย
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วิปัสสนา ญาณ ที่  ๑๖  ปัจจ เวก ขณ ญาณ

เมื่อ มัค ค วิถี จิต ดับ ไป แล้ว  ภวังคจิต ก็ เกิด สืบ ต่อ  และ หลัง จาก 

นั้น มโน ทวาร วิถี จิต ก็ เกิด ขึ้น  พิจารณา สภาพ ธรรม ที่ เพิ่ง ประจักษ์ 

แจ้ง  ที ละ วาระ  คือ  พิจารณา มัค ค จิต  วาระ  ๑  พิจารณา ผล จิต  

วาระ  ๑  พิจารณา กิเลส ที่ ละ ได้ แล้ว  วาระ  ๑  พิจารณา กิเลส ที่ 

ยัง เหลือ  วาระ  ๑  พิจารณา นิพพาน  วาระ  ๑  

สำหรับ ผู้ ที่ บรรลุ อร หัต ตมัคค์ และ อร หัต ต ผล นั้น  ไม่มี การ 

พิจารณา กิเลส ที่ ยัง เหลือ  เพราะ อร หัต ตมัคค จิต ดับ กิเลส ทุก 

ประเภท หมด เป็น สมุจ เฉท  ไม่มี กิเลส ใดๆ  เหลือ เลย

วิปัสสนา ญาณ  ๑๖  นั้น  ใน บาง แห่ง แสดง วิปัสสนา ญาณ  ๙  

ซึ่ง เป็น พลว วิปัสสนา ญาณ  คือ

๑.  อุท ยัพพย ญาณ

๒.  ภังค ญาณ

๓.  ภย ญาณ

๔.  อา ที นว ญาณ

๕.  นิพพิ ทา ญาณ

๖.  มุญ จิ ตุ กัมย ตา ญาณ

๗.  ปฏิ สังข า ญาณ

๘.  สังขารุ เปก ขา ญาณ

๙.  อนุโลม ญาณ
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ใน บาง แห่ง แสดง  วิปัสสนา ญาณ  ๑๐  คือ  เริ่ม ตั้ง แต่  

สัมม สน ญาณ ถึง อนุโลม ญาณ  การ ที่ แสดง วิปัสสนา ญาณ ตั้งแต่ 

ญาณ แรก ถงึ อนโุลม ญาณ นัน้  ก ็เพราะ วปิสัสนา ญาณ เหลา่ นัน้ คอ่ยๆ  

คม กล้า ขึ้น จน อนุโลม ต่อ การ มี นิพพาน เป็น อารมณ์

การ อบรม เจรญิ สต ิปฏั ฐาน ทำให ้ปญัญา คม กลา้ และ บรสิทุธิ ์

ขึ้น เป็น วิปัสสนา ญาณ ตาม ลำดับ ขั้น นั้น  เป็น วิ สุทธิ  ๗  

ดังนี้

๑. ศีล วิ สุทธิ  ได้แก่  ศีล เมื่อ สติ ระลึก รู้ ลักษณะ ของ นามธรรม 

และ รูป ธรรม  ขณะ นั้น วิ สุทธิ จาก การ ไม่รู้ สภาพ ปรมั ตถ ธรรม ซึ่ง 

ไม่ใช่ ตัว ตน  ขณะ ที่ สติ ปัฏ ฐาน ไม่ เกิด ไม่ใช่ ศีล วิ สุทธิ  เพราะ ยึดถือ 

ศีล ว่า เป็น เรา  เป็น ตัว ตน

๒. จิตต วิ สุทธิ  ได้แก่  สมาธิ ขั้น ต่างๆ  ขณะ ที่ สติ ระลึก รู้ 

ลักษณะ ของ นามธรรม และ รูป ธรรม  และ ขณะ ใด ที่ ฌาน จิต เป็น 

อารมณ์ ของ สติ ปัฏ ฐาน  ฌาน จิต ขณะ นั้น ก็ เป็น จิตต วิ สุทธิ   เพราะ 

ขณะ นั้น ไม่ ยึดถือ ฌาน จิต นั้น ว่า เป็น เรา  เป็น ตัว ตน  

๓. ทิฏฐิ วิ สุทธิ  ได้แก่  นาม รูป ปริ จ เฉท ญาณ  เป็น ญาณ ที่ 

ประจักษ์ แจ้ง ลักษณะ ของ นามธรรม และ รูป ธรรม  โดย สภาพ ที่ 

ไมใ่ช ่ตวั ตน  ขณะ นัน้ จงึ ว ิสทุธ ิจาก การ ไม ่เคย ประจกัษ ์แจง้ ลกัษณะ 

ของ นามธรรม และ รูป ธรรมโดย สภาพ ที่ ไม่ใช่ ตัว ตน มา ก่อน เลย

๔. กัง ขา วิ ต รณ วิ สุทธิ  เมื่อ ทิฏฐิ วิ สุทธิ เกิด ขึ้น แล้ว   ปัญญา ที่ 
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เจริญ ขึ้น จาก การ เจริญ สติ ปัฏ ฐาน ก็ เป็น ยถา ภูต ญาณ ทัส สนะ   คือ 

เห็น ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม  ตาม ความ เป็น จริง ของ สภาพ ธร รม 

นั้นๆ    ใน ขณะ ที่ สติ ระลึก ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ทาง ตา  หู   

จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  จน สมบูรณ์ ถึง ขั้น เป็น ปัจจย ปริ ค คห ญาณ  

ข้าม พ้น ความ สงสัย ใน การ เกิด ขึ้น ของ นามธรรม และรูปธรรม 

ทั้ง หลาย   ว่า เป็น ไป ตาม ปัจจัย ทั้ง สิ้น  ปัจจย ปริ ค คห ญาณ จึง เป็น 

กัง ขา วิ ต รณ วิ สุทธิ

๕. มัค คา มัค ค ญาณ ทัส สน วิ สุทธิ  เมื่อ กัง ขา วิ ต รณ วิ สุทธิ เกิด 

ขึ้น แล้ว  ปัญญา ที่ เจริญ ขึ้น จาก สติ ปัฏ ฐาน ที่ พิจารณา ลักษณะ ของ 

นามธรรม และ รูป ธรรม ทั่ว ขึ้น จน ชิน  รู้ ว่า เป็น แต่ เพียง นามธรรม 

และ รูป ธรรม เท่านั้น   เสมอ กัน หมด ทุก ประเภท  ทำให้ ละ คลาย 

การ ใฝ่ใจ แสวงหา ยึด มั่น ใน นาม หนึ่ง นาม ใด  รูป หนึ่ง รูป ใด โดย 

เฉพาะ  และ น้อม พิจารณา การ เกิด ดับ  ความ ไม่ เที่ยง  ความ เป็น 

ทุกข์  ความ เป็น อนัตตา ของ นามธรรม และ รูป ธรรม ที่ ปรากฏ จน 

ประจักษ์ การ เกิด ดับ สืบ ต่อ กัน ของ นามธรรม และ รูป ธรรม  เป็น 

สัมม สน ญาณ และ อุท ยัพพย ญาณ ตาม ลำดับ  เมื่อ อุท ยัพพย ญาณ 

ดับ ไป แล้ว  กิเลส ที่ ยัง ไม่ ได้ ดับ เป็น สมุจ เฉท ก็ ทำให้ เกิด ความ ยินดี 

พอใจ ใน  วิ ปัส สนู ปกิเลส  ๑๐  อย่าง ใด อย่าง หนึ่ง  คือ

๑.  โอภาส   แสง สว่าง

๒.  ญาณ   ความ รู้

๓.  ปีติ   ความ อิ่มใจ
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๔.  ปัสสัทธิ   ความ สงบ

๕.  สุข   ความ สบาย แช่ม ชื่น ใจ

๖.  อธิ โมกข์   ความ น้อม ใจ เชื่อ

๗.  ปัค คา หะ   ความ เพียร

๘.  อุปัฏฐานะ   ความ มั่นคง

๙.  อุเบกขา   ความ วาง เฉย

๑๐.  นิ กัน ติ   ความ ใคร่

๑. เมือ่ อทุ ยพัพย ญาณ ดบั ไป แลว้  โอภาส ยอ่ม เกดิ จาก จติ ที ่สงบ 

ถึง ขั้น ที่ เป็น ปัจจัย ให้ แสง สว่าง เกิด ขึ้น ได้  ขณะ ที่ เกิด ความ ยินดี  

ใน โอภาส นั้น เป็น วิ ปัส สนู ปกิเลส  เพราะ ทำให้ วิปัสสนา เศร้า หมอง  

ไม ่ได ้พจิารณา ความ เกดิ ดบั  ไม ่เทีย่ง  เปน็ ทกุข ์ เปน็ อนตัตา  ไมใ่ช ่

ตัว ตน ของ สภาพ ธรรม ใน ขณะ นั้น

๒. ขณะ ที่ เกิด ความ ยินดี ใน ความ คม กล้า ของ ปัญญา ที่ ประจักษ ์

การ เกิด ดับ ของ นามธรรม และ รูป ธรรม อย่าง รวดเร็ว ดุจ ฟ้าแลบ นั้น 

ก็ เป็น วิ ปัส สนู ปกิเลส  เพราะ ไม่ ได้ พิจารณา ความ เกิด ดับ  ไม่ เที่ยง 

เป็น ทุกข์  เป็น อนัตตา  ไม่ใช่ ตัว ตน ของ สภาพ ธรรม ใน ขณะ นั้น  

ต่อ ไป

๓. ขณะ ที่ ยินดี ใน ปิติ  ความ อิ่ม เอิบ ที่ ประจักษ์ การ เกิด ดับ ของ 

นามธรรม และ รูป ธรรม นั้นก็ เป็น วิ ปัส สนู ปกิเลส
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๔. ขณะ ที่ ยินดี ใน ความ สงบ  ซึ่ง ปราศจาก ความ กระวนกระวาย 

ความ แข็ง กระด้าง ความ คดงอ ไม่ ควร แก่ การ งาน  เป็นต้น  ก็ เป็น 

 วิ ปัส สนู ปกิเลส

๕. ขณะ ที่ ยินดี ใน ความ สุข  ซึ่ง เป็น โสมนัส เวทนา อย่าง ยิ่ง นั้น  

ก็ เป็น วิ ปัส สนู ปกิเลส

๖. ขณะ ที่ ยินดี ใน ความ น้อม ใจ เชื่อ ที่ มั่นคง ยิ่ง ขึ้น นั้น ก็ เป็น  

วิ ปัสสนู ปกิเลส

๗. ขณะ ที ่ยนิด ีใน ความ เพยีร ที ่ไม ่ตงึ นกั ไม ่หยอ่น นกั   ที ่ประกอบ 

ด้วย วิปัสสนา ญาณ  ก็ เป็น วิ ปัส สนู ปกิเลส

๘. ขณะ ที ่ยนิด ีใน ความ มัน่คง ของ สต ิปฏั ฐาน  ๔  ที่ ประกอบ ดว้ย 

วิปัสสนา ญาณ นั้น  ก็ เป็นวิ ปัส สนู ปกิเลส

๙. ขณะ ที่ ยินดี ใน ความ วาง เฉย  คือ   เป็นก ลาง เสมอ กัน ใน 

 สังขาร ธรรม ทั้ง ปวง ที่ ประกอบ ด้วย วิปัสสนา ญาณ  เมื่อ ประจักษ์ 

การ เกิด ดับ ของ อารมณ์ ที่ ปรากฏ อย่าง รวดเร็ว ดุจ ฟ้าแลบ นั้น  ก็ 

เป็น วิ ปัส สนู ปกิเลส

๑๐.  ขณะ ที่ ยินดี ที่ ได้ ประจักษ์ แจ้ง ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ด้วย 

วิปัสสนา ญาณ นั้น  ก็ เป็น วิ ปัส สนู ปกิเลส

เมื่อ ปัญญา พิจารณา รู้ ว่า วิ ปัส สนู ปกิเลส เป็น สิ่ง ที่ ควร ละ  ขณะ 

ที่ ปัญญา คม กล้า รู้ ชัด ความ ละเอียด ของ วิ ปัส สนู ปกิเลส ซึ่ง ไม่ใช่  
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ทาง ที่ จะ นำ ไป สู่ การ ละ คลาย ความ ติด ข้อง ใน สภาพ ธรรม ทั้ง หลาย  

ที่ ละเอียด ขึ้น  ขณะ นั้น เป็น มัค คา มัค ค ญาณ ทัส สน วิ สุทธิ  คือ   

อุท ยัพพย ญาณ ที่ พ้น จาก วิ ปัส สนู ปกิเลส แล้ว

๖. ปฏิปทา ญาณ ทัส สน วิ สุทธิ  เมื่อ พ้น จาก วิ ปัส สนู ปกิเลส 

แล้ว  ปัญญา ที่ เจริญ ขึ้น จาก การ เจริญ สติ ปัฏ ฐาน ต่อ นั้น ก็ เป็น 

ปฏิปทา ญาณ ทัส สน วิ สุทธิ  ตั้ง แต่ อุท ยัพพย ญาณ ที่ ปราศ จาก  

วิ ปัส สนู ปกิเลส  จนถึง อนุโลม ญาณ  ๓  ขณะ ใน มัค ค วิถี  คือ  

บริกัมม์  อุปจาร  อนุโลม

๗. ญาณ ทัส สน วิ สุทธิ  เมื่อ อนุโลม ญาณ  ๓  ขณะ ดับ แล้ว 

โคตรภู ญาณ ก็ เกิด  โคตรภู ญาณ ไม่ใช่ ปฏิปทา ญาณ ทัส สน วิ สุทธิ   

และ ไม่ ใช่ ญาณ ทัสส นวิ สุทธิ  เพราะ โคตรภู ญาณ มี ฐานะ เป็น ดุจ  

อา วัช ชนะ ของ โลกุ ตต รจิต ระหว่าง ปฏิปทา ญาณ ทัส สน วิ สุทธิ และ 

ญาณ ทัส สน วิ สุทธิ  แต่ ถึง การ นับ ว่า เป็น วิปัสสนา ญาณ เพราะ เป็น 

ก ระ แส ของ วิปัสสนา  เมื่อ โคตรภู ญาณ ดับ แล้ว มัค ค จิตต์ เกิด เป็น 

ญาณ ทัส สนวิ สุทธิ

รวมเป็นวิสุทธิ๗

ปริญญา  ๓

การ เจริญ สติ ปัฏ ฐาน ซึ่ง เป็นการ อบรม เจริญ ปัญญา เพื่อ รู้ แจ้ง 

อริย สัจ จ ธรรม นั้น  ทำให้ เกิด ปริญญา   คือ   ปัญญา รอบรู้  ๓  ขั้น  

ได้แก่  ญาต ปริญญา  ตี รณ ปริญญา  ปหาน ปริญญา
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ญาต ปริญญา  คือ  ปัญญา ที่ ประจักษ์ ลักษณะ ของ นามธรรม 

และ รูป ธรรม ที่ ปรากฏ โดย สภาพ ไม่ใช่ ตัว ตน  ด้วย นาม รูป  

ปริ จ เฉท ญาณ  เป็นต้น ไป  เป็น พื้น ฐาน ให้ น้อม พิจารณา ลักษณะ 

ของ นามธรรม และ รูป ธร รม อื่นๆ  เพิ่ม ขึ้น  รอบรู้ ขึ้น ตาม ลักษณะ 

ของ นามธรรม และรูป ธรรม ที่ ได้ ประจักษ์ แล้ว ใน นาม รูป ปริ จ เฉท 

ญาณ

ตี รณ ปริญญา  คือ  ปัญญา ที่ พิจารณา ลักษณะ ของ สภาพ 

ธรรม ที่ ปรากฏ โดย เสมอ กัน  โดย รอบรู้  ไม่ เจาะจง ฝักใฝ่ มุ่ง หวัง 

นามธรรม และ รูป ธรรม ใด โดย เฉพาะ  เพราะ รู้ ลักษณะ ของ สภาพ 

ธรรม ที่ ปรากฏ จน ทั่ว ทั้ง  ๖  ทวาร  ความ สมบูรณ์ ของ ปัญญา  

ที่ รู้ ชัด ใน ความ เสมอ กัน ของ นามธรรม และ รูป ธรรม   ทำให้  

ประจักษ์ การ เกิด ขึ้น และ ดับ ไป ของ นามธรรม และ รูป ธรรม ตั้ง แต่   

สัมม สน ญาณ  เป็นต้น ไป

ปหาน ปริญญา  คือ  เมื่อ พิจารณา ความ ดับ ไป ของ นามธรรม 

และ รปู ธรรม  จน ประจกัษ ์แจง้ การ ดบั ไป ของ นามธรรม และ รปู ธรรม 

ดว้ย ภงัค ญาณ แลว้  ปญัญา รอบรู ้เพิม่ ขึน้  ก ็เริม่ คลาย ความ ยนิด ีใน 

นามธรรม และ รูป ธรรม  เพราะ เห็น โทษ ของ นามธรรม และ รูป ธรรม 

เพิ่ม ขึ้นเป็น ปหาน ปริญญา  เป็นต้น ไป  จน ถึง มัค ค ญาณ

ใน วัน หนึ่งๆ  ปัจจัย ที่ จะ ให้ สติ ปัฏ ฐาน เกิด ระลึก รู้ ลักษณะ ของ 

สภาพ ธรรม ที่ กำลัง ปรากฏ ตาม ปกติ ตาม ความ เป็น จริง นั้น  น้อย 

กว่า ปัจจัย ที่ จะ ให้ อกุศล ธรรม เกิด ขึ้น มาก เหลือ เกิน  ฉะนั้น  การ 
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เจริญ ขึ้น ของ โพธิ ปักขิ ย ธรรม  ๓๗  ซึ่ง เป็น ส่วน ประกอบ ของ การ 

รู้ แจ้ง อริย สัจ จ ธรรม  ๔  คือ  สติ ปัฏ ฐาน  ๔  สัมมัปปธาน  ๔  

อิทธิ บาท  ๔  อินทรีย์  ๕  พละ  ๕  โพชฌงค์  ๗    อริ ยมัคค์ มี 

องค์  ๘  รวม เป็น โพธิ ปักขิ ย ธรรม  ๓๗  นั้น  จึง ต้อง สะสม อบรม 

นาน มาก  เพราะ ไมใ่ช่ เปน็การ ทำ สิง่ หนึง่ สิง่ ใด ขึน้ มา รู ้ แต่ เปน็การ 

ระลึก รู้ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ที่ เป็น อนัตตา ที่ มี เห ตุ ปัจจจัย  

เกิด ขึ้น  ปรากฏ แล้ว ดับ ไป รวดเร็ว เป็น ปกติ ใน ชีวิต ประจำ วัน   

ทาง ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ใน ขณะ นี้ เอง    ถ้า ขณะ นี้ ไม่รู้ 

ว่า สติ ปัฏ ฐาน เป็น อย่างไร  ไม่รู้ ว่า สิ่ง ที่ กำลัง ปรากฏ ทาง ตา  หู  

จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  โดย สภาพ ที่ เป็น ปรมั ตถ ธรรม ไม่ใช่ ตัว ตน นั้น 

เป็น อย่างไร  ก็ จะ ต้อง อบรม ปัญญา ขั้น ต้น ด้วย การ ฟัง พระ ธรรม ที่  

พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง แสดง ไว้  เพื่อ ให้ พุทธ บริษัท เข้าใจ ลักษณะ 

ของ สภาพ ธรรม ที ่กำลงั ปรากฏ  ถกู ตอ้ง ตรง ตาม ความ เปน็ จรงิ ตาม 

ที่ ทรง ตรัสรู้  และ จะ ต้อง พิจารณา หนทาง ปฏิบัติ  คือ   การ อบรม 

เจรญิ ปญัญา ให ้ถกู ตอ้ง วา่  เหต ุตอ้ง สมควร แก ่ผล  เมือ่ ผล คอื ปญัญา 

ที่ ประจักษ์ แจ้ง ไตร ลักษณะ  คือ  อนิจจัง  ทุก ขัง  อนัตตา  สภาพ 

ที่ เกิด ขึ้น และ ดับ ไป เป็น ทุกข์  เพราะ ไม่ใช่ สภาพ ที่ น่า ยินดี และ เป็น 

อนัตตา ของ สภาพ ธรรม ที่ กำลัง ปรากฏ ใน ขณะ นี้  ก็ ย่อม รู้ ว่า ไม่มี 

ทาง อื่น เลย  นอกจาก หนทาง เดียว   คือ  สติ ปัฏ ฐาน เกิด ขึ้น ระลึก รู้  

ศกึษา  สงัเกต   ลกัษณะ ของ สภาพ ธรรม ที ่กำลงั ปรากฏ ใน ขณะ นี ้ไป 

เรือ่ยๆ  จนกวา่ สงัขาร ขนัธ ์ทัง้ หลาย จะ เปน็ ปจัจยั ปรงุ แตง่ ให ้ปญัญา 

ที่ อบรม สมบูรณ์ แล้ว เกิด ขึ้น เป็น วิปัสสนา ญาณ แต่ ละ ขั้นๆ
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พระ ผู้ มี พระ ภาค อร หัน ต สัมมา สัม พุทธ เจ้า ทรง อบรม พระ บารม ี 

๔  อสงไขย แส นกัปป์  หลัง จาก ที่ ทรง ได้ รับ พระพุทธ พยากรณ์ 

จาก พระ ที ปัง กร สัมมา สัม พุทธ เจ้า แล้ว  พระองค์ ทรง อบรม เจริญ 

บารมี มา โดย ตลอด  และ ได้ เฝ้า พระ อร หัน ต สัมมา สัม พุทธ เจ้า  ๒๔  

พระองค ์ กอ่น ที ่จะ ทรง ตรสัรู ้อรยิ สจั จ ธรรม เปน็ พระ โสดาบนั บคุคล  

พระ สก ทา คามี บุคคล  พระ อนาคามี บุคคล  แล้ว บรรลุ พระ อนุ ตต ร 

สัม มา สัมโพธิ ญาณ   เป็น พระ อร หัน ต สัมมา สัม พุทธ เจ้า  โดย ลำดับ  

ใน ปัจฉิม ยาม  ณ  โคน ต้น พระ ศรีมหาโพธิ์ ใน วัน เพ็ญ เดือน  ๖

พระ อัคร สาวก ทั้ง  ๒  คือ  ท่าน พระ สา รี บุตร  ผู้ เลิศ ทาง ปัญญา  

และ ท่าน พระ มหา โมค คัล ลา นะ  ผู้ เลิศ ทาง อิทธิฤทธิ์ นั้น  อบรม 

เจริญ ปัญญา มา แล้ว  ๑  อสงไขย แส นกัปป์    ใน ชาติ สุดท้าย ท่าน 

พระ สา รี บุตร บรรลุ เป็น พระ โสดาบัน บุคคล  เมื่อ ได้ ฟัง ท่าน พระ  

อัส ส ชแิสดง ธรรม แก ่ทา่น  และ ทา่น พระ มหา โมค คลั ลา นะ กไ็ด ้บรรล ุ

เป็น พระ โสดาบัน  เมื่อ ได้ ฟัง ท่าน พระ สา รี บุตร แสดง ธรรม ที่ ท่าน 

พระ อัส ส ชิได้ แสดง แล้ว นั้น

พระ มหา สาวก ผู้ เป็น เอตทัคคะ  คือ  เป็น เลิศ ใน ทาง ต่างๆ  เช่น  

ท่าน พระ มหา กัสส ปะ  ท่าน พระ อานนท์  ท่าน พระ อุ บาลี  ท่าน พระ 

อนุ รุทธะ  เป็นต้น  ก็ได้ อบรม เจริญ ปัญญา แล้ว แส นกัปป์   พระ 

อรหันต สาวก และ พุทธ บริษัท ก็ได้ อบรม เจริญ ปัญญา มา แล้ว จน 

รู้ แจ้ง อริย สัจ จ ธรรม   เป็น พระ อริยบุคคล เป็น จำนวน มาก ใน กาล 

สมบัติ  คือ   สมัย ที่ พระ ผู้ มี พระ ภาค ยัง ไม่ ทรง ดับ ขัน ธ ปรินิพพาน  
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และ หลงั จาก ทรง ดบั ขนั ธ ปรนิพิพาน แลว้ ไม ่นาน สบื ตอ่ มา จนถงึ ยคุ 

สมยั ปจัจบุนั  ซึง่ การ รู ้แจง้ อรยิ สจั จ ธรรม ยอ่ม ลด นอ้ย ลง ไป ตาม การ 

ศึกษา  การ เข้าใจ พระ ธรรมและ การ ปฏิบัติ ธรรม โดย ถูก ต้อง  และ 

โดย เหตุ  คือ  การ อบรม สะสม เจริญ ปัญญา ที่ สมควร แก่ ผล

ก่อน การ ตรัสรู้ ของ พระ ผู้ มี พระ ภาค นั้น  มี ผู้ อบรม เจริญ สมถ 

ภาวนา จน สามารถ บรรลุ คุณ วิเศษ  กระทำ อิทธิ ปาฏิหาริย์ ต่างๆ  

ได้  แต่ ไม่ สามารถ ดับ กิเลส ได้ เป็น สมุจ เฉท    เมื่อ พระ ผู้ มี พระ 

ภาค ทรง ตรัสรู้ พระ อนุ ตต รสัม มา สัมโพธิ ญาณ และ ทรง แสดง พระ 

ธรรม แล้ว  ก็ มี ผู้ รู้ แจ้ง อริย สัจ จ ธรรม เป็น จำนวน มาก  และ บาง ท่าน 

ที่ เจริญ สมถ ภาวนา บรรลุ ฌาน จิต มา แล้ว  เมื่อ เจริญ สติ ปัฏ ฐาน  ก็ 

รู้ แจ้ง อริย สัจ จ ธรรม ด้วย  ฉะนั้น  พระ อริย สาวก จึง มี  ๒  ประเภท  

คือ  พระ อริย สาวก ผู้ ไม่ ได้ ฌาน   และ พระ อริย สาวก ผู้ ได้ ฌาน ด้วย

พระ อรยิบคุคล ผู ้ไม ่ได ้ฌาน นัน้ บรรล ุมคั ค จติ โดย ไมม่ ีฌาน จติ เปน็ 

บาท  คือ  ไม่ ได้ บรรลุ ฌาน จิต  ฌาน จิต จึง ไม่ เกิด ขึ้น เป็น อารมณ์ 

ให้ พิจารณา  และ ถึง แม้ ว่า โลกุ ตต รจิต ประจักษ์ แจ้ง นิพพาน อย่าง 

ชัดเจน แนบ แน่น เช่น เดียว กับ อัป ปนา สมาธิ ที่ แนบ แน่น ใน อารมณ์ 

ของ ฌาน จิต ขั้น ต่างๆ  แต่ เมื่อ พระ อริยะ ผู้ ไม่ ได้ ฌาน  ไม่ ได้ บรรลุ 

ฌาน  ก็ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ฌาน สมาบัติ ได้  การ นับ ประเภท จิต โดย 

นัย  ๘๙  ดวง  จึง นับ โดย นัย ของ พระ อริยบุคคล ผู้ ไม่ ได้ ฌาน

ส่วน พระ อริยบุคคล ผู้ ได้ ฌาน ด้วย นั้น  บรรลุ มัค ค จิต ผล จิต 

โดย มี ฌาน เป็น บาท  ฉะนั้น  จึง ต้อง เป็น ผู้ บรรลุ ฌาน พร้อม ด้วย 
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วสี  ฌาน จิต จึง เกิด ขึ้น เป็น อารมณ์ ให้ มหา กุศล ญาณ สัมปยุต ต จิต 

พจิารณาจน บรรล ุโลก ุต ตรม ัคค จติและผล จติ   ได ้ดว้ย การ พจิารณา 

ฌาน จิต นั้น เอง  พระ อริยบุคคล ผู้ บรรลุ มัค ค์ ผล นิพพาน พร้อม ด้วย 

องค์ ของ ฌาน ขั้น ต่างๆ  พ้น จาก กิเลส ด้วย ปัญญา และ ความ สงบ 

ของ ฌาน ขั้น ต่างๆ  การ นับ ประเภท จิต โดย นัย  ๑๒๑  ดวง   จึง 

นับ โดย นัย ของ พระ อริยบุคคล ผู้ ได้ ฌาน

สมาบัติ  ๓

สมาบัติ  ๓  คือ  ฌาน สมาบัติ  ๑  ผล สมาบัติ  ๑  นิโรธ 

สมาบัติ  ๑

ปุถุชน ผู้ บรรลุ ฌาน จิต และ มี วสี  ๕  คือ   ความ ชำนาญ ใน การ 

เข้า และ ออก ฌาน แต่ละ ขั้น  เป็นต้น นั้น  เป็น ฌาน ลาภี บุคคล  

คือ   ผู้ มี ฌาน เป็น ลาภ  จึง สามารถ เข้าฌาน สมาบัติ  คือ  ฌาน 

วิถี จิต เกิด สืบ ต่อ กัน ทาง มโน ทวาร   โดย ไม่มี ภวังคจิต เกิด คั่น เลย 

ตลอด เวลา ที่ กำหนด ไว้ ใน วัน หนึ่งๆ  ขณะ ที่ เป็น ฌาน สมาบัติ นั้น 

ระงับ ทุกข์ กาย และ ทุกข์ ใจ  เพราะ ขณะ นั้น สงบ จาก อา รมณ์ อื่นๆ  

ทั้งหมด  มี แต่ ความ สุข สงบ ด้วย การ เข้า ถึง อารมณ์ ของ ฌาน เพียง 

อย่าง เดียว เท่านั้น  ขณะ นั้น จึง เป็น ฌาน สมาบัติ

พระ อริย บุคค ผู้ ได้ ฌาน ด้วย นั้น  สามารถ เข้า ผล สมาบัติ  คือ  

โลกุ ตตร ปฐมฌาน ผล จิต  หรือ โลกุ ตตร ทุติย ฌาน ผล จิต  หรือ  

โลกุ ตตร ตติย ฌาน ผล จิต  หรือ โลกุ ตตร จตุตถ ฌาน ผล จิต   หรือ 
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โลกุ ตตร ปัญจม ฌาน ผล จิต  เกิด ขึ้น มี นิพพาน เป็น อารมณ์ ตลอด 

เวลา ที่ กำหนด ไว้ ใน วัน หนึ่งๆ  โดย ไม่มี ภวังคจิต เกิด คั่น เลย  

ผล สมาบัติ เป็นการ เข้า ถึง โลกุ ตตร ฌาน ตาม ลำดับ ขั้น ของ โลกุ ตตร 

ผล จิต ซึ่ง เกิด พร้อม ด้วย องค์ ของ ฌาน นั้นๆ  

ขณะ ที่ ผล สมาบัติ วิถี จะ เกิด นั้น  กา มาว จร จิต ที่ เกิด ก่อน ไม่ ชื่อ 

ว่า  บริกัมม์  และ อุปจาร  แต่ เป็น อนุโลม ทั้ง  ๓  ขณะ  เพราะ 

อนุโลม ต่อ การ ที่ โลกุ ตตร ผล จิต ซึ่ง เคย เกิด แล้ว จะ เกิด ขึ้น มี นิพพาน 

เป็น อารมณ์ อีก ตาม ขั้น ของ โลกุ ตตร ฌาน  ต่าง กับ บริกัมม์  อุปจาร  

อนุโลมใน มัค ค วิถี   ซึ่ง มัค ค จิต จะ เกิด ขึ้น เพื่อ ดับ กิเลส เป็น สมุจ เฉท  

ขณะ ที่ ผล จิต เกิด ขึ้น มี นิพพาน เป็น อารมณ์ ตลอด เวลา ที่ กำหนด ไว ้

ใน วัน หนึ่งๆ  นั้น  เป็น ผล สมาบัติ

สำหรบั พระ อนาคาม ีบคุคล และ พระ อรหนัต ์ผู ้บรรล ุถงึเนว สญัญา 

นา สัญญา ย ตน ฌาน นั้น  สามารถ เข้า  นิโรธ สมาบัติ  คือ   ดับจิต 

และ เจตสิก ไม่ เกิด เลย ตลอด เวลา ไม่ เกิน  ๗  วัน  เพราะ อาหาร ที่ 

บริโภค แล้ว นั้น ค้ำจุน ร่างกาย ได้ ไม่ เกิน  ๗  วัน    การ เข้า นิโรธ 

สมาบัติ ซึ่ง ดับจิต และ เจตสิก ได้ ชั่วคราว นั้น  ต้อง ประกอบ ด้วย 

กำลัง  ๒  ฝ่าย  คือ  ทั้ง สมถะ และ วิปัสสนา  คือ   ถึง แม้ว่า เป็น 

พระ อนาคามี บุคคล หรือ พระ อรหันต์   แต่ ไม่ บรรลุ ถึง เนว สัญญา นา 

สัญญา ยตน ฌาน  ก็ เข้า นิโรธ สมาบัติ ไม่ ได้  พระ โสดาบัน บุคคล 

และ พระ สก ทา คามี บุคคล ที่ บรรลุ ถึง เนว สัญญา นา สัญญา ย ตน ฌาน 

ก็ เข้า นิโรธ สมาบัติ ไม่ ได้
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เมื่อ จะ เข้า นิโรธ สมาบัติ นั้น  ต้อง เข้า ตั้งแต่ ปฐมฌาน เป็น ลำดับ 

ไป  โดย เมื่อ ออก จาก ปฐมฌาน แล้ว พิจารณา สังขาร ทั้ง หลาย โดย 

เป็น สภาพ ไม่ เที่ยง  เป็น ทุกข์  เป็น อนัตตา  แล้ว จึง เข้า ทุติย ฌาน  

ออก จาก ทุติย ฌาน  แล้ว พิจารณา สังขาร ทั้ง หลาย โดย สภาพ ไม่ 

เที่ยง  เป็น ทุกข์  เป็น อนัตตา  แล้ว จึง เข้า ตติย ฌาน  ออก จาก 

ตติย ฌาน แล้ว   พิจารณา สังขาร ทั้ง หลาย โดย เป็น สภาพ ไม่ เที่ยง  

เป็น ทุกข์  เป็น อนัตตา  ฯลฯ  ตลอด ไป จน ถึง อากิญจัญญายตน 

ฌาน  เมื่อ ออก จา กอากิญจัญญาย ตน ฌาน แล้วก ระ ทำ กิจ เบื้อง ต้น  

๔  อย่าง  คือ1

นา นา พัทธ อ วิ โก ปนะ ๑

สังฆ ปฏิ มาน นะ  ๑

สัตถุ ปัก โกส นะ  ๑

อัทธ าน ปริ จ เฉ ทะ  ๑

นา นา พัทธ อ วิ โก ปนะ  คือ  อธิษฐาน ให้ บริขาร ของใช้ อัน เนื่อง 

กับ ตน  เช่น  บาตร  จีวร  เตียง  ที่ อยู่ อาศัย  ไม่ ถูก ทำลาย เสีย 

หาย ด้วย ไฟ  น้ำ  ลม  โจร  เป็นต้น  ภายใน  ๗  วัน ที่ เป็น นิโรธ 

สมาบัติ  ส่วน สิ่ง ใด ที่ ใช้ อยู่ เนื่อง กับ ตน  เช่น  ผ้า นุ่ง  ผ้าห่ม  ที่ นั่ง  

ไม่มี กิจ ที่ จะ อธิษฐาน ต่าง หาก  เพราะ สมาบัติ นั่น แล ย่อม คุ้มครอง 

มิ ให้ ถูก ทำลาย เสีย หาย ได้

1  สัทธัมมปกาสินี  อรรถกถาขุททกนิกาย  ปฏิสัมภิทามัคค์  
อรรถกถานิโรธสมาปัตติญาณนิทเทส  ข้อ  ๒๑๗–๒๒๕
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สังฆ ปฏิ มาน นะ  คือ   อธิษฐาน ให้ ออก จาก นิโรธ สมาบัติ เมื่อ 

ต้อง ร่วม ประชุม สงฆ์ เพื่อ ทำ สังฆกรรม อย่าง หนึ่ง อย่าง ใด

สัตถุ ปัก โกส นะ  คือ   อธิษฐาน ให้ ออก จาก นิโรธ สมาบัติ เมื่อ 

พระ ผู้ มี พระ ภาค ตรัส เรียก หา

อัทธ าน ปริ จ เฉ ทะ  คือ  การ พิจารณา กำหนด กาล ของ ชีวิต 

ว่า จะ มีอายุ ตลอด ไป  ๗  วัน หรือ ไม่  เพราะ ระหว่าง นิโรธ สมาบัติ 

นั้น จุต จิต เกิด ไม่ ได้  เมื่อ มีอายุ ตลอด ไป  ๗  วัน ได้ จึง เข้า นิโรธ 

สมาบัติ

เมื่อ ทำ บุพ พกิจ  ๔  นี้ แล้ว  ก็ เข้า เนว สัญญา นา สัญญา ย ตน 

ฌาน  โดย จิต เกิด ดับ สืบ ต่อ กัน ตาม ลำดับ วา ระ ของ เนว สัญญา นา 

สัญญา ย ตน ฌาน วิถี จิต  โดย เนว สัญญา นา สัญญา ย ตน ฌาน จิต เกิด  

๒  ขณะ  แล้ว จิต เจตสิก ไม่ เกิด เลย ใน ระหว่าง ที่ เป็น นิโรธ สมาบัติ 

ตลอด  ๗  วัน

เมื่อ ถึง กำหนด ออก จาก นิโรธ สมาบัติ แล้ว  ผล จิต เกิด ขึ้น  ๑  

ขณะ  แล้ว ภวังคจิต จึง เกิด ต่อ

นิโรธ สมาบัติ มี เฉพาะ ใน ภูมิ ที่ มี ขันธ์  ๕  เท่านั้น  ใน อรูป พรหม 

ภูมิ ไม่มี นิโรธ สมาบัติ เพราะ ไม่มี รูป ฌาน จิต
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ถ. การ เจริญ สมถ ภาวนา มี อารมณ์ ตั้ง  ๔๐  ประเภท  เห็น ว่า 

ส่วน ใหญ่ นิยม อา นา ปาน สติ  เข้าใจ ว่า จะ ไม่ สามารถ ขัดเกลา 

กิเลส  ไม่ ถึง พระ นิพพาน หรือ บรรลุ อริย สัจ จ ธรรม ได้

สุ. ถ้า เป็นการ เจริญ สมถ ภาวนา ก็ ดับ กิเลส ไม่ ได้  เพราะ ไม่ บรรลุ 

ถึง นิพพาน ซึ่ง เป็นการ รู้ แจ้ง อริย สัจ จ ธรรม

ถ.   ถ้า อย่าง นั้น การ จะ ขัดเกลา กิเลส ได้อย่าง บุคคล ทั่วไป นี้ ที่ มุ่ง  

จะ ขัดเกลา กิเลส ให้ ถึง พระ นิพพาน  แต่ ว่า เขา ไม่ เข้าใจ เลย 

ว่า   ใน ชีวิต ประ จำวัน นี้  อะไร เป็น เหตุ ให้ เรา ยึดถือ  ถ้า เผื่อ  

ไม่ เข้าใจ  แต่ เป็น โลภ ะ  หรือ เป็น ความ ต้องการ ที่ ว่า อยาก 

จะ ละ กิเลส อย่าง เดียว โดยที่ ไม่รู้ จัก กิเลส  จะ สามารถ เจริญ  

สติ ปัฏ ฐาน หรือ ไม่

สุ. เป็น ไป ไม่ ได้

ถ. สมถ ภาวนา และ วิปัสสนา ภาวนา  ทั้งสองอย่าง เจริญ ไม่ ได้

สุ. เข้าใจ เอา เอง ว่า กำลัง เจริญ สมถ ภาวนาหรือวิปัสสนา ภาวนา  

แต่ เมื่อ ไม่ใช่ ปัญญา   ก็ เจริญ สมถ ภาวนา และ วิปัสสนา ภาวนา 

ไม่ ได้

ถ. ทีนี้ ถ้า จะ เจริญ สติ ปัฏ ฐาน  อาจารย์ จะ มี แนวทาง อย่างไร ให้ 

เขา พิจารณา
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สุ. ไม่มี ใคร เร่งรัด ให้ ใคร เจริญ สติ ปัฏ ฐาน ได้  ไป เอา เด็ก มา น่ัง เข้า 

แถว แล้ว บอก ให้ เจริญ สติ ปัฏ ฐาน  เด็ก ไม่รู้ จัก กิเลส เลย   และ 

ก็ ไม่ ได้ อยาก ละ กิเลส ด้วย  แล้ว เด็ก จะ เจริญ สติ ปัฏ ฐาน ได้ 

อยา่งไร    เมือ่ โต ขึน้ เปน็ ผูใ้หญ ่แลว้ ก ็ยงั ไม ่ได ้หมด กเิลส  ผูใ้หญ ่

ทุก คน ก็ มี กิเลส คน ละ เยอะๆ  ท้ัง น้ัน  ลอง ถาม ผู้ใหญ่ แต่ละ คน 

ว่า อยาก หมด กิเลส ไหม  ส่วน ใหญ่ ก็ บอก ว่า ไม่ อยาก หมด 

กิเลส  แม้ บาง คน จะ บอก ว่า ไม่ อยาก มี กิเลส  แต่ เมื่อ เอ่ย คำ ว่า  

“กิเลส”  นั้น รู้จัก กิเลส จริงๆ  หรือ ยัง  โลภ ะ เป็น กิเลส  อยาก 

มี โลภ ะ ไหม  ไม่ ชอบ ชื่อ โลภ ะ   แต่ ว่า ต้อง การ โลภ ะ ทุก ขณะ   

นี่ แสดง ว่า ไม่ เข้าใจ ลักษณะ โลภ ะ ซึ่ง เป็น กิเลส  อาหาร อร่อย 

ไหม  เสื้อผ้า อาภรณ์ สวย ไหม  เพลง นี้ เพราะ ไหม  กลิ่น นั้น 

หอม ไหม  เก้าอี้ อย่าง นี้ อ่อน นุ่ม ดี ไหม  กระทบ สัมผัส แล้ว 

สบาย ไหม  นี่ คือ ไม่ ชอบ ชื่อ โลภ ะ  แต่ ทุก ขณะ จิต ต้อง การ 

โลภ ะ  การ เจริญ สติ ปัฏ ฐาน เป็นการ เจริญ สติ ปัญญา  ไม่ใช่ 

การ อยาก ทำ สมาธิ

ถ. อัต ต สัญญา   คือ อะไร

สุ. อัต ต สัญญา  คือ  ความ จำ ด้วย การ ยึดถือ ว่า เป็น ตัว ตน  ความ 

จริง ไม่ น่า สงสัย ใน อัต ต สัญญา เลย  เพราะ ทุก คน มี อัต ต สัญญา  

เมื่อ รู้ แจ้ง อริย สัจ จ ธรรม เป็น พระ โสดาบัน บุคคล   จึง ดับ ความ 

เห็น ผิด ที่ ยึดถือ สภาพ ธรรม ว่า เป็น ตัว ตน  สัตว์  บุคคล ได้   

แต่ ก่อน ที่ สติ จะ เกิด   และ ปัญญา ศึกษา เข้าใจ ลักษณะ ของ 
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สภาพ ธรรม   จน กระท่ัง รู้ ชัด ประจักษ์ แจ้ง ใน สภาพ ธรรม ท่ี ไม่ใช่ 

ตัว ตน ได้ น้ัน ก็ จะ ต้อง มี อัต ต สัญญา    เม่ือ สติ ไม่ เกิด จึง ไม่ ระลึก 

รู้ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ท่ี ปรากฏ แต่ละ ทวาร ตาม ความ เป็น 

จริง  จึง เห็น ผิด ยึดถือ สภาพ ธรรม ท่ี ปรากฏ รวม กัน เป็น อัตตา  

คือ   เป็น ตัว ตน เป็น ส่ิง หน่ึง ส่ิง ใด  เม่ือ ไม่รู้ ความ จริงว่า เป็น 

สภาพ ธรรม ขณะ น้ี  ก็ มี อัต ต สัญญา มี ความ ทรง จำ ว่า เป็น เรา ท่ี 

เห็น  และ จำ ว่า ส่ิง ท่ี เห็น น้ัน เป็น สัตว์  บุคคล  ตัว ตน  ต่างๆ

  ปญัญา ที ่เกดิ จาก การ ฟงั ไม ่สามารถ ประจกัษ ์แจง้ วา่สิง่ ที ่เคย 

เห็น เป็น คนเป็น สัตว์ นั้น  แท้จริง เป็น เพียง สิ่ง ที่ กำลัง ปรากฏ 

ทาง ตา เทา่นัน้  ฉะนัน้  การ ฟงั พระ ธรรม  การ ศกึ ษาพระ ธรรม  

ต้อง พิจารณา บ่อยๆ  เนืองๆ  พิจารณา แล้ว พิจารณา อีก  

ใคร่ครวญ อย่าง ละเอียด จน กระทั่ง เข้าใจ คำ ที่ แสดง ลักษณะ 

ของ สภาพ ธรรม  เช่น คำ ว่า  “สิ่ง ที่ ปรากฏ ทาง ตา”  นั้น เป็น 

คำ ที่ ถูก ต้อง ที่สุด   เพราะ แสดง ว่าเป็น ธาตุ ชนิด หนึ่ง ที่ ปรากฏ 

ได้ ทาง ตา    สิง่ ที ่ปรากฏ ให ้เหน็ นัน้  ไม ่วา่ จะ เปน็ ส ีแดง  ส ีเขยีว  

สี ฟ้า  สี เหลือง  สี ขาว  สี ใส  สี ขุ่น  ก็ ต้อง ปรากฏ เมื่อ กระทบ 

กบั จกัข ุปสาท   เมือ่ เหน็ แลว้ ไมรู่ ้สภาพ ธรรม ตาม ความ เปน็ จรงิ  

จึง มี อัต ต สัญญา ว่า เป็น คน  สัตว์  วัตถุ ต่างๆ   ขณะ ที่ สนใจ ใน 

สี ต่างๆ  นั้น ทำให้ คิด นึก เป็น รูป ร่าง สัณฐาน  เกิด ความ ทรง จำ 

 ใน รูป ร่าง สัณฐาน  จึง เห็น เป็น คน  สัตว์  สิ่งของ ต่างๆ  ซึ่ง 

รูป ร่าง ที่ เห็น เป็น คน  สัตว์  สิ่งของ ต่างๆ  นั้น ก็ ต้อง มี หลาย สี  
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เช่น  สี ดำ  สี ขาว  สี เนื้อ  สี แดง  สี เหลือง  เป็นต้น  ถ้า ไม่ จำ 

หมาย สี ต่างๆ  เป็น รูป ร่าง สัณฐาน  ความ สำคัญ หมาย ว่า เป็น 

สัตว์   บุคคล  วัตถุ ต่างๆ  ก็ มี ไม่ ได้

  ฉะนั้น  ขณะ ใด ที่ เห็น แล้ว สนใจ  เพลิน ใน นิมิต  คือ  รูป ร่าง 

สัณฐาน และ อนุ พยัญชนะ  คือ  ส่วน ละเอียด ของ สิ่ง ที่ ปรากฏ 

ให ้ทราบ วา่ ขณะ นัน้ เพราะ ส ีปรากฏ   จงึ ทำให ้คดิ นกึ เปน็ รปู รา่ง 

 สัณฐาน และ ส่วน ละเอียด ของ สิ่ง ต่างๆ  ขึ้น    เมื่อ ใด ที่ สติ เกิด 

ระลึก รู้ และ ปัญญา เริ่ม ศึกษา พิจารณา  ก็ จะ เริ่ม รู้ ว่า นิมิต และ 

อนุ พยัญชนะ ทั้ง หลาย ซึ่ง เป็น สี ต่างๆ  ก็ เป็น เพียง สิ่ง ที่ ปรากฏ 

ทาง ตา เท่านั้น  นี้ คือ ปัญญา ที่ เริ่ม เข้า ถึง ลักษณะ ของ สภาพ 

ธรรม ที่ ไม่ใช่ ตัว ตน  สัตว์  บุคคล  เมื่อ สติ เกิด ระลึก รู้ เนืองๆ  

บ่อยๆ  ก็ จะ เข้าใจ อรรถ ที่ พระ ผู้ มี พระ ภาค ตรัส ว่า  ไม่ ติด ใน 

นมิติ อน ุพยญัชนะ  (ดว้ย การ อบรม เจรญิ ปญัญา รู ้สภาพ ธรรมที ่

ปรากฏ ตาม ความ จริง)  และ เริ่ม ละ คลา ยอัตต สัญญา ใน สิ่ง ที่ 

ปรากฏ ทาง ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ตาม ขั้น ของ ปัญญา 

ที่ เจริญ ขึ้น

ฉะนั้น  จะ ต้อง รู้ ว่า ไม่ ว่า พระ ไตรปิฎก จะ กล่าว ถึง ข้อความ ใด 

พยญัชนะ ใด  ก็ เปน็ เรือ่ง สภาพ ธรรม ใน ชวีติ ประจำ วนั จรงิๆ  ซึง่ สต ิ

จะ ตอ้ง ระลกึ และ พจิารณา ให ้เขา้ใจจนกวา่ ปญัญา จะ รู ้ชดั  ประจกัษ ์

แจ้ง ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ที่ ปรากฏ จน ดับ กิเลส ได้ เป็น สมุจ เฉท
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นี่ เป็น เรื่อง ที่ ทุกๆ  ท่าน จะ ค่อยๆ  ฟัง ไป  ศึกษา ไป  พิจารณา 

ไป ตาม ปกต ิใน สภาพ ที ่เปน็ ช ีวติ จรงิๆ  เพราะ ยงั ไม ่สามารถ ที ่จะ ดบั 

กเิลส  โลภ ะ  โทสะ  โมหะ  ฯลฯ  ซึง่ หลาย คน อยาก จะ ดบั ให ้หมด เสีย 

เหลือ เกิน  แต่ จะ ต้อง รู้ ว่า กิเลส จะ ดับ ได้ ก็ ต่อ เมื่อ โลกุ ต ตรมั คค จิต 

 เกิด ขึ้น ดับ สักกาย ทิฏฐิ  คือ   การ ยึดถือ สภาพ ธรรม ว่า เป็น ตัว ตน  

สัตว์  บุคคล  ทาง ตา  ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง กาย  ทาง 

ใจ  เปน็ พระ อรยิบคุคล ขัน้ พระ โสดาบนั กอ่น  แลว้ ปญัญา จงึ จะ เจรญิ 

ขึ้น จน รู้ แจ้ง อริย สัจ จ ธรรม เป็น พระ สก ทา คามี  พระ อนาคามี  พระ 

อรหันต์  ตาม ลำดับ  ฉะน้ัน  จึง จะ ต้อง อบรม เจริญ ปัญญา   ไม่ใช่ มุ่ง 

หน้า รีบ ร้อน ที่ จะ ไป ปฏิบัติ เป็น วัน  เป็น เดือน  เป็น ปี  โดย ไม่ เข้าใจ 

เหตุ ปัจจัย ว่า  สติ ที่ เป็น สัมมา สติ ซึ่ง เป็น มัค ค์ มี องค์  ๘  นั้น จะ 

 เกดิ ได ้   เมือ่ ศกึษา เขา้ใจ ลกัษณะ ของ สภาพ ธรรม ที ่ปรากฏ ทาง ตา  

หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  จริงๆ  เสีย ก่อน  แล้ว สัมมา สติ จึง จะ เกิด 

ระลึก ได้   และ ปัญญา เริ่ม ศึกษา พิจารณา จน ประจักษ์ แจ้ง ลักษณะ 

ของ สภาพ ธรรม ตาม ปกติ ตาม ความ เป็น จริง ใน ชีวิต ประจำ วัน

การ เจริญ สติ ปัฏ ฐาน เป็น ไตรสิกขา  คือ  อธิศีล สิกขา  อธิ จิตต  

สกิขา  (สมาธ)ิ  อธ ิปญัญา สกิขา   เพราะ ใน ขณะ ที ่สต ิระลกึ ลกัษณะ 

ของ สภาพ ธรรม ที ่ปรากฏ นัน้  เปน็ ศลี อยา่ง ละเอยีด  คอื   เปน็ อธศิลี 

สิกขา  เป็นการ ระลึก รู้ ลักษณะ ของ จิต  เจตสิก  รูป  รู้ ลักษณะ ของ 

กุศล ธรรม และ อกุศล ธรรม ก่อน ที่ จะ เกิด การก ระ ทำ ใดๆ  ทาง กาย  

วาจา    สติ ปัฏ ฐาน เป็น อธิ จิตต สิกขา  เพราะ เป็น ความ ตั้ง มั่นของ 
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เอกั คค ตา เจตสิก  (สมาธิ)  ใน อารมณ์ ที่ ปรากฏ ซึ่ง เกิด ดับ อย่าง 

รวดเร็ว  สติ ปัฏ ฐาน เป็น อธิ ปัญญา สิกขา  เพราะ เป็น ปัญญา ที่ 

พิจารณา ศึกษา รู้ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ที่ กำลัง ปรากฏ ตาม ปกติ 

โดย ละเอียด ตาม ความ เป็น จริง

❖

ถ. ผม ขออภัย ท่าน ผู้ ฟัง ด้วย นะ ครับ  ที่ ท่าน อาจารย์ อธิบาย หมด 

ประโยค ไป เดี๋ยว นี้ นะ ครับ ตรง กับ ตัว ผม เป็น อย่าง ยิ่ง  แล้ว ก็ 

ตัว ผม ไม่ใช่ ว่า ไม่ เข้าใจ เท่า ที่ อาจารย์ กล่าว  ไม่ เข้าใจ มากกว่า 

นั้น อีก  เช่น  สมมติ ว่า เรา จะ ปฏิบัติ เรื่อง สติ ปัฏ ฐาน นี้ ประเดี๋ยว 

กลาย เป็น ตัว เรา ไป ใช้ สติ  สติ ก็ มี หลาย ประตู หลาย ทวาร  สติ 

เบื้อง ต้น นี่ แหละ ครับ  สำหรับ ตัว ผม ยัง ไม่ ไป แค่ ไหน เลย ครับ  

เท่า ที่ สำรวจ ตัว เอง เบื้อง ต้น นี่ ครับ   ยัง ไม่ เข้า นาม รูป ปริ จ เฉท 

ญาณ เลย สัก ที  จะ ทำ อย่างไร ดี ครับ

สุ. เวลา ที่ จะทำ วิปัสสนาครั้ง ใด ก็ ยุ่ง ยาก ครั้ง นั้น ที เดียว  เพราะ 

ว่า จะ ทำ  จะ ทำ ถูก ได้ ยัง ไง ถ้า ยัง มี ตัว ตน ที่ จะ ทำ อย่าง นั้น  

อย่าง นี้พอ เริ่ม จะ ทำ ก็ แสดง ว่า มี ความ ต้องการ ที่ จะ รู้ ลักษณะ 

ของ นามธรรม และ รูป ธรรม ทาง หนึ่ง ทาง ใด เกิด ขึ้น แล้ว  ซึ่ง 

ความ จริง แล้ว ลักษณะ ของ สติ ปัฏ ฐานเป็น สภาพ ธรรม ที่ ระลึก 

รู้ ตรง ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ที่ กำลัง ปรากฏ ทาง หนึ่ง ทาง ใด  

เช่น  ทาง ตา ใน ขณะ ที่ กำลัง เห็น เดี๋ยว นี้  สติ ปัฏ ฐาน ก็ ระลึก ได้ 
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ตาม ปกต ิท ีละ เลก็ ท ีละ นอ้ย  และ ปญัญา ก ็จะ เริม่ ศกึษา พจิารณา 

รู้ ลักษณะ ที่ เป็น นามธรรม และ รูป ธรรม ที ละ เล็ก ละ น้อย  

ถ. ขณะ ที่ กำลัง เห็นจะ เจริญ สติ ปัฏ ฐาน อย่างไร

สุ. ขณะ ที่ กำลัง เห็น ก็ ระลึก รู้ ว่า สิ่ง ที่ กำลัง ปรากฏ ให้ เห็น เป็น 

สภาพ ธรรมชนดิ หนึง่ ที ่เพยีงปรากฏ ทาง ตา เทา่นัน้  จะเหน็เปน็ 

ผม  จะ เห็น เป็นโต๊ะ  เป็น เก้าอี้  เป็น เสา  เป็น ศาลา  เป็น 

อะไรกต็าม  ความ จรงิ แลว้ กเ็ปน็ สิง่ ที ่ปรากฏ ทาง ตา เทา่นัน้  ไม ่

ปรากฏ ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง กาย เลย  เมื่อ อบรม 

เจริญ ปัญญา ยัง ไม่ ถึง ขั้น นาม รูป ปริ จ เฉท ญาณ  ก็ เป็น นาม รูป 

ปริ จ เฉท ญาณ ไม่ ได้

ถ. กระผม ขอ เรียน ว่า  เมื่อ ได้ รับ หนังสือ ธรรม ปฏิบัติ ใน ชีวิต 

ประจำ วัน แล้ว  ผม อ่าน ไม่รู้ กี่ จบ ครับ  ๗-๘  จบ หรือ จะ กว่า   

อยาก จะ ปฏิบัติ ให้ ได้  แต่มัน เป็น ตัว เรา เสีย ทุกที  ทาง ตา ก็ เรา 

เห็น  ไม่ใช่ สี เป็น รูป  เห็น เป็น นาม  นึกๆ  ไป มัน ก็ แพร่ สะพัด 

ไป หมด ครับ  ไม่ กระจาย หรือ ไม่ เป็น เฉพาะประตู  ไม่ เข้า นาม 

รูป อย่าง ที่ ว่า นี้  ขอ ให้ อธิบาย อีก ที เถอะ ครับ

สุ. ขณะ ที่ เห็น ทาง ตา  ระลึก รู้ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ที่ ปรากฏ 

ตาม ปกติ ขณะ นั้น ได้ ไหม  ข้อ สำคัญ ประการ แรก ก็ คือ  จะ ต้อง 

รู้ ว่าการ อบรม เจริญ ความ รู้ จนถึง ความ สมบูรณ์ ของ ปัญญา ที่ 

เป็น นาม รูป ปริ จ เฉท ญาณ นั้น  ต้อง เริ่ม จาก สติ ระลึก   ศึกษา 
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ลักษณะ ที่ ต่าง กัน ของ นามธรรม และ รูป ธรรม ที่ กำลัง ปรากฏ 

ทาง หนึ่ง ทาง ใด ตาม ปกติ  ไม่ใช่ โดย ขั้น การ ฟัง  และ ไม่ใช่ พอ 

เห็น ก็ เริ่ม กระวนกระวาย กระ สับ กระส่าย   นึก กระจัดกระจาย 

ว่า สิ่ง ที่ กำลัง ปรากฏ เป็น รูป   และ สภาพ ที่ กำลัง เห็น เป็น นาม  

ขณะ นั้น ไม่ใช่ การ ระลึก ศึกษา ลักษณะ ที่ เป็น นามธรรม และ 

ลกัษณะ ที ่เปน็ รปู ธรรม    การ ที ่สต ิปฏั ฐาน จะ เกดิ ได ้นัน้จะ ตอ้ง 

เขา้ใจ ลกัษณะ ของ นามธรรม และ รปู ธรรม อยา่ง ถกู ตอ้ง กอ่น วา่   

นามธรรม ที่ กำลัง เห็น นั้น เป็น สภาพ รู้  ไม่มี รูป ร่าง  ตัว ตน   

ไม่ ต้อง เอา แขน  ขา  มือ  เท้า  มา ประกอบ รวม กัน เป็น ท่าทาง 

วา่ ยนืแลว้ เหน็  นัง่ แลว้ เหน็  นอน แลว้ เหน็    สต ิปฏั ฐาน ระลกึ รู ้

เฉพาะ อาการ ที ่กำลงั เหน็ จรงิๆ  วา่ เปน็ สภาพ รู ้ชนดิ หนึง่  ไมใ่ช ่

เรา  ไม่ใช่ ตัว ตน  ไม่ใช่ สัตว์ บุคคล ใดๆ  ทั้ง สิ้น  และ ขณะ ที่ 

สติ ปัฏ ฐาน เกิด ขึ้น  ระลึก รู้ ลักษณะ ของ รูป ที่ ปรากฏ ทาง ตา 

นั้น   ก็ พิจารณา ศึกษา เข้าใจ จนกว่า จะ รู้ ว่า เป็น สภาพ ธรรม 

ชนิด หนึ่ง ไม่ใช่ ตัว ตน  สัตว์  บุคคล ใดๆ  ทั้ง สิ้น  

❖  

ถ. เพื่อ จะ ให้การ ปฏิบัติ แน่ว แน่  ไม่ กระ สับ กระส่าย อย่าง ท่าน 

อาจารย์ ว่า นะ ครับ  ถ้า เรา จะ ใช้ วิธี อา นา ปาน สติ ปัฏ ฐาน จะได้ 

ไหม  กาย  เวทนา  จิต  ธรรม  แต่ เรา ใช้ ควบ กับ อา นา ปาน สติ 

กระผม ก็ เลย ตั้ง ชื่อ พิเศษ ของ กระผม ว่า  อา นา ปาน สติ ปัฏ ฐาน  

การ ปฏิบัติ เช่น นี้ น่ะ ครับ
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สุ โดย มาก ความ ต้องการ ผล  จะ ทำให้ หา วิธี ผสม  เพราะ บางที 

พอ ไม่รู้ ว่า จะ ทำ อย่างไร  ก็ ลอง ใช้ อย่าง โน้น กับ อย่าง น้ี รวม กัน  

เผื่อ ว่า จะ มี สัมปชัญญะ บริบูรณ์ ขึ้น และ สติ จะ ได้ ไม่ หลงลืม  

และ จดจ้อง อยู่ ที่ หนึ่ง ที่ ใด ได้ นาน  แต่ นี่ เป็น ลักษณะ ของ ความ 

ต้องการ หรือ เปล่า  ท่าน ที่ ต้องการ ให้ จิต จดจ่อ ที่ อารมณ์ ใด 

อารมณ์ หนึ่ง นานๆ  แต่ ทาง ตา ก็ ระลึก ไม่ ได้  ระลึก ไม่ ถูก  

ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง กาย  ทาง ใจ  ปกติ ธรรมดา 

ก็ ระลึก ไม่ ถูก  เมื่อ ต้องการ ให้ จิต จดจ่อ อยู่ ที่ หนึ่ง ที่ ใด  ก็ เลย 

พยายาม ผสม รวม กัน หลายๆ ทาง  ซึ่ง ก็ เป็น เพราะ ความ 

ต้องการ   จึง ไม่ใช่ การ อบรม เจริญ ปัญญา    ผู้ มี ปกติ เจริญ 

สติ ปัฏ ฐาน นั้น อบรม เจริญ ปัญญา เพื่อ รู้ แล้ว ละ  แต่ เมื่อ ยัง ไม่รู้ 

ก ็ไม ่ละ    การ พยาม ยาม จะ ทำให ้จติ จดจอ่ นัน้ละ ความ ตอ้งการ 

หรอื เปลา่  และ ก ็ไมใ่ช ่การ อบรม เจรญิ ปญัญา เพือ่ รู ้แลว้ ละ ดว้ย  

อย่า บิดเบือน ทำ อย่าง อื่น หรือ ผสม การ ปฏิบัติ อื่นๆ  เข้า มา อีก  

เพราะ จะ ไม่ ทำให้ รู้ ลักษณะ ของ นามธรรม และ รูป ธรรม ขณะ นี้ 

ที่ กำลัง ปรากฏ ตาม ปกติ ตาม ความ เป็น จริง  ได้ยิน เป็น ปกติ  

คิด นึกเป็นสุข เป็น ทุกข์ ตาม ปกติ นั้น   ล้วน เป็น ธรรม ทั้งหมด  

ตราบ ใด ที่ สติ ไม่ เกิด ขึ้น ระลึก รู้ ก็ ไม่ใช่ เป็นการ อบรม เจริญ  

สติ ปัฏ ฐาน  เพราะ ถึง พยายาม ทำ อย่าง อื่น ผสม วิธี ต่างๆ  มาก 

สกั เทา่ไร  ปญัญา ก ็ไม ่ได ้รู ้สภาพ ธรรม ที ่กำลงั ปรากฏ ตาม ปกต ิ

ตาม ความ เป็น จริง  ฉะนั้น  จะ มี ประโยชน์ อะไร ที่ จะ ไป ผสม วิธี 

ต่างๆ  ขึ้น  ใน เมื่อ ไม่ใช่ ปัญญา ที่ ศึกษา พิจารณา รู้ ลักษณะ ท่ี 
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เป็น นามธรรม และ รูป ธรรม ตาม ปกติ ทาง ตา  ทาง หู  ทาง จมูก  

ทาง ล้ิน  ทาง กาย  ทาง ใจ

  ขอ ทราบ วา่ขณะ ที ่กำลงั ผสม วธิ ีปฏบิตั ิตา่งๆ นัน้ ม ี ประโยชน ์

อะไร บ้าง  เกิด ความ รู้ อะไร ขึ้น บ้าง

ถ. เท่า ที่ อาจารย์ ถาม ผม ว่า ได้ ความ รู้ อะไร บ้าง นะ ครับ  ผม ก็ได้ 

ความ รู ้ทาง ไตรลกัษณ ์ เพราะ วา่ ใน หลกั ฐาน ของ ทา่น อาจารย์ 

พระ ธร รมก ถึก มี ตำรา อา นา ปาน สติ  ๓  เล่ม    ผม ก็ ไป อ่าน 

จตุ กกะ ที่  ๔  ท่าน ว่า  อนิจฺ จ  ทุกฺ ข  อนตฺ ตา  และ อธิบาย  

อนิจฺ จ  ทุกฺ ข  อนตฺ ตา  ด้วย   ตาม ที่ ผม อ่าน  ท่าน ชี้แจง 

ว่า  อา นา ปาน สติ นี้ มี  ๑๖  ข้อ  แต่ จตุ กกะ ที่  ๔  นี้ เป็น  

ธมั มา น ุปสั สนา สต ิปฏั ฐาน เกีย่ว กบั ปญัญา โดย แท ้ ไม ่ได ้เกีย่ว 

กับ หายใจ เข้า หายใจ ออก เท่าไร  ทีนี้ เรา ก็ เอา อา นา ปาน สติ 

บังคับ ไว้   จะ ได้ ไม่ ไป แพร่ เป็น อย่าง อื่น  ถ้า นึก อะไรๆ  ไม่ ออก  

คือ   วิปัสสนา อย่าง ที่ อาจารย์ สอน นะ ครับ  หายใจ เข้า หายใจ 

ออก บังคับ ไว้  เป็น วง ไว้ ที เดียว  คิด อะไร ไม่ ออก ก็ หายใจ เข้า 

หายใจ ออก เอา ไว้    ถ้า เกิด มี ปัญหา ขึ้น ก็ คิด ไป อย่าง นี้  ที่ คิด นี ้

ผม ก็ ไม่ ได้ ไป คิด นอก อาจารย์ นะ ครับ  ก ็อยาก จะ คดิ วา่ ตา เหน็ 

เป็น นาม  ก็ อยาก จะ คิด อย่าง นั้น  ไม่ใช่ ตัว ตน หรอก นะ  ก็ เห็น  

ก็ได้ ยิน นะ  ไม่ใช่ ตัว ตน นะ  แต่ ทีนี้ เจ้า ตัว ตน  เจ้า ผม  เจ้า เรา  

เจ้า คิด นี่ มัน มี เรื่อย ละ ครับ  นี่ ละ ครับ มัน หนักใจ ละ ครับ
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สุ. ผสม อย่าง นั้น แล้ว ก็ ยัง หนักใจ  เพราะ ไม่ใช่ ปัญญา ที่ พิจารณา 

ศึกษา ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ที่ ปรากฏ ตาม ปกติ ตาม ความ 

เป็น จริง  ท่าน บอก ว่า ประโยชน์ ที่ ท่าน ได้  คือ   ความรู้ ทาง 

ไตรลักษณ์  ถ้า ไม่รู้ สภาพ นามธรรม และ รูป ธรรม แล้ว จะ รู้ 

ไตรลกัษณ ์ของ อะไร   ก ็เปน็ เพยีง การ รู ้ไตรลกัษณ ์ตาม หนงัสอื 

เทา่นัน้    การ ประจกัษ ์ไตร ลกัษณ ์จรงิๆ  นัน้ ตอ้ง เปน็ วปิสัสนา 

ญาณ  และ วิปัสสนา ญาณ จะ ไม่รู้ ลักษณะ ของ นามธรรม และ 

รูป ธรรม ไม่ ได้ เลย  ฉะนั้น  จะ กล่าว ว่า  รู้ ไตรลักษณ์ โดย ไม่รู้ 

ลักษณะ ของ นามธรรม และ รูป ธรรม ย่อม ไม่ ได้

ถ.   ต่อ ไป นี้ ก็ อ้อนวอน เรียน ถาม อาจารย์ ว่า  การ ระ ลึก น่ะ  ระลึก 

อย่างไร  ระ ลึก มากๆ  หรือ ระ ลึก นิดๆ  หน่อยๆ  ผม ว่า เรื่อง นี้  

เป็น เรื่อง ใหญ่ นะ ครับ  เช่น  สติ  เรา รู้ ว่า เป็นการ ระลึก  จะ 

ระลึก อย่างไร  มี ปัญหา แล้ว  ระลึก นิด หน่อย  ระลึก ให้ ลึก ซึ้ง  

ระลึก ไป ถึงว่า  อนิจฺ จ  ทุกฺ ข  อนตฺ ตา  หรือ นึก แต่ อ่อน แต่ แข็ง  

ผม เข้าใจ ครับ ที่ อาจารย์ สอน  ฟัง มา  ๒-๓  ปี เข้าใจ   แต่ เวลา 

ปฏิบัติ  ปฏิบัติ ไม่ ได้  รูป  นาม  อะไร คือ  รูป  นาม  ทั้งๆ  ที่ 

ผม ไม่ ได้ เรียน พระ ไตรปิฎก  ผม เข้าใจ ครับ  ทีนี้ ขณะ ที่ ระลึก  

ปัจจุบัน ที่ ระลึก  ปัจจุบัน น ธรรม  ขณะ ที่ ระลึก  ระลึก อย่างไร 

ถึง จะ มี เคล็ด  เคล็ด ใน การ ระลึก นี่ สำคัญ ครับ  ระลึก ตื้น  ระลึก 

ลึก  ระลึก มาก  ระลึก ยาว  ระลึก สั้น  ระ ลึก เผินๆ  เอาใจ ใส่ 

 ก็ เป็น ตัว ตน  เป็น เรา  เป็น เขา ไป  นี่ นาม  นึก แล้ว นี่….
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สุ. ถ้า พยายาม จะ ทำ ก็ วุ่น จริงๆ  เลย  จะ ให้ สติ ระลึก เผิน หรือ จะ 

ให้ ระลึก แรง  จะ ให้ มาก หรือ จะ ให้ น้อย  การ อบรม เจริญ ความ 

รูค้อื ปญัญา นัน้  ไมใ่ช ่ม ีเคลด็ ที ่จะ ทำ  แต ่เริม่ ดว้ย ฟงั และ ศกึษา 

สิ่ง ที่ สติ จะ ระลึก รู้ จน เข้าใจ ยิ่ง ขึ้น  พอที่ จะ เป็น ปัจจัย ให้ สติ เกิด 

ระลกึ รู ้ตรง ลกัษณะ ของ สภาพ นามธรรม หรอื รปู ธรรม ตาม ปกต ิ

ตาม ความ เปน็ จรงิ    เมือ่ สภาพ ธรรม ที ่ปรากฏ เปน็ จรงิ อยา่งไร  

ก็ ระลึก รู้ ตาม ความ เป็น จริง อย่าง นั้น เท่านั้น  ไม่ ต้อง ไป กด ให้ 

แรง  ไม่ ต้อง ไป ผ่อน ให้ เบา  ไม่ ต้อง ไป ทำให้ เผิน หรือ อะไร เลย  

เพราะ ถ้า ทำ อย่าง นั้น ก็ เป็น เรื่อง ตัว ตน  ไม่ใช่ การ พิจารณา 

ศึกษา ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ที่ ปรากฏ ตาม ความ เป็น จริง  

สภาพ ธรรม ตาม ความ เป็น จริง เป็น อย่างไร  ผู้ ไม่ หลงลืม สติ  

คอื   กำลงั ระลกึ รู ้สภาพ ธรรม นัน้ ตาม ปกต ิตามความ เปน็ 

จริง ตรง ลักษณะ นั้น  และ เริ่ม พิจารณา รู้ ลักษณะ ที่ เป็น 

นามธรรม หรือ รูป ธร รม นั้นๆ  ที ละ เล็ก ละ น้อย  โดย ไม่ใช่ 

ให ้สต ิจดจอ้ง ให ้ลกึ ลง ไป อกี  หรอื วา่ ให ้เผนิ ออก มา หนอ่ย  หรอื 

อะไร อย่าง นั้น    เมื่อ สติ ที่ เกิด ขึ้น นั้น ดับ ไป แล้ว ก็ อาจ จะ หลง 

ลมื สต ิตอ่ ไป  หรอื สต ิก ็อาจ จะ ระลกึ ที ่อารมณ ์อืน่ ตอ่ ไป กไ็ด ้ จงึ 

จะ เหน็ ความ เปน็ อนตัตา ของ สต ิปฏั ฐาน    เมือ่ รู ้วา่ สภาพ ธรรม 

 ทั้ง หลาย และ สติ ปัฏ ฐาน ก็ เป็น อนัตตา  จึง จะ ไม่ ยุ่ง  มิ ฉะนั้น 

ความ รู้สึก ว่า เป็น ตัว ตน ก็ ทำให้ ยุ่ง แน่ๆ  เพราะ แม้ พอ จะ ระลึก 

ก็ ไม่ ทราบ ว่า ระลึก แค่ ไหน จึง จะ ถูก  จะ ระลึก หนัก หรือ เบา  จะ 
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แรง หรือ จะ เผิน  ซึ่ง ถ้า เป็นการ ระลึก ศึกษา พิจารณา เข้าใจ  

ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ที่ กำลัง ปรากฏ ก็ จะ ไม่ ยุ่ง เลย  เพราะ 

เมื่อ เป็น ปกติ แล้ว จะ ยุ่ง ได้ อย่างไร  เมื่อ ผิด ปกติ จึง จะ ยุ่ง

ถ. สติ ปัฏ ฐาน  ผม ก็ ยัง ไม่ ทราบ ว่า ลักษณะ ที่แท้ จริง เป็น อย่างไร  

คือ  บาง ครั้ง ที่ ผม ฟัง อาจารย์ บรรยาย แนวทาง เจริญ วิปัสสนา 

เวลา ตั้งใจ ฟัง อยู่ ก็ รู้ เรื่อง ด้วย  และ มี สติ รู้ ว่าที่ ฟัง นั้น อาจารย์ 

บรรยาย อะไร ก ็รู ้เรือ่ง  แต ่วา่ ไม ่ได ้พจิารณา ให ้เปน็ รปู เปน็ นาม 

ใน ขณะ นี้  ไม่ ทราบ ว่า จะ เป็น สติ ปัฏ ฐาน หรือ เปล่า

สุ. ขณะ ที่ ไม่รู้ ว่า เป็น นามธรรม เป็น รูป ธรรม  ก็ มี ความ ยึดถือ 

สภาพ ธรรม เปน็ ตวั ตน อยู ่เตม็  ซึง่ ความ เปน็ ตวั ตน ที ่ม ีอยู ่เตม็ นี ้

จะ ละ คลาย หมด ไป ได ้ก ็ดว้ย สต ิ  ที ่ระลกึ รู ้พจิารณา ศกึษา เขา้ใจ 

ลักษณะ ของ นามธรรม และ รูป ธรรม ที่ กำลัง ปรากฏที ละน้อย    

ความ รู้ ที่ เกิด ขึ้น ที ละ น้อย นั้น ละ ความ ไม่รู้ นามธรรม และ 

 รูป ธรรม ไป ที ละ น้อย  จะ ละ ให้ หมด สิ้น ไป ทันที ไม่ ได้  เพราะ 

เมือ่ สต ิเกดิ จะ รู ้ชดั ทนัท ีไม ่ได ้วา่   สภาพ ธรรม ที ่ปรากฏ นัน้ เปน็ 

นามธรรม เป็น รูป ธรรม    ความ รู้ ที่ เกิด ขึ้น ที ละ น้อย นั้น น้อย 

จน กระทั่ง ไม่รู้ สึก  เปรียบ เหมือน การ จับ ด้าม มีด  ซึ่ง ด้าม มีด 

ก็ เริ่ม สึก ไป ที ละ น้อย จริงๆ  เพราะ เป็น จี รกาล ภาวนา1    บาง 

ทา่น ก ็ไม ่พอใจ ที่ สติ และ ปัญญา เจริญ ขึ้น ที ละ น้อยๆ  ซึ่ง ก็ ไม่ม ี

1  ปรมัตถทีปนี  อรรถกถาขุททกนิกาย  จริยาปิฎก  นิทานกถา
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หนทาง อื่น  เพราะ ถ้า ไม่ พอใจ และ ผสม วิธี อื่น ก็ จะ ทำให้ ยุ่ง  

ยิ่ง ขึ้น

ถ. การ ปฏิบัติ เป็น ปกติ กับ การ ปฏิบัติ ที่ ผิด ปกติ ต่าง กัน อย่างไร

สุ. ขณะ นี้ กำลัง นั่ง ตาม ปกติ  ระลึก รู้ สภาพ ธรรม ที่ กำลัง ปรากฏ 

ตาม ความ เปน็ จรงิ  เชน่  สภาพ ธรรม ที ่ออ่นหรอืแขง็ ซึง่ ปรากฏ 

ที่ กาย  หรือ สภาพ ธรรม ที่ ปรากฏ ทาง ตา  นั่น เป็น ปกติ  แต่ 

ถ้า เข้าใจ ว่า เมื่อ เจริญ สติ ปัฏ ฐาน จะ ต้อง นั่ง ขัด สมาธิ  จดจ้อง 

ตรง นั้น ตรง นี้ นั่น ไม่ เป็น ปกติ  เพราะ เป็น ความ ต้องการ ที่ จะ 

เลอืก รู ้สภาพ ธรรม ที ่ยงั ไม ่เกดิ ขึน้  ขา้ม การ ระลกึ รู ้สภาพ ธรรม 

ที่ กำลัง ปรากฏ  เช่น  สภาพ ธรรม ที่ กำลัง เห็น  สภาพ ธรรม ที่ 

กำลัง ได้ยิน  สภาพ ธรรม ที่ กำลัง ปรากฏ ทาง ตา  เสียง  กลิ่น  

รส  เย็น  ร้อน  อ่อน  แข็ง  ฯลฯ  ที่ กำลัง ปรากฏ    แม้ ความ 

เขา้ใจ ผดิ เพยีง นดิ เดียว  กิเลส ตัณหา ก็ ปิดบัง ไม่ ให้ ปัญญา เกิด 

ขึ้น รู้ สภาพ ธรรม ที่ กำลัง ปรากฏ ตาม ปกติ  ตาม ความ เป็น จริง 

ใน ขณะ นั้น

  ผู้ ที่ จะ อบรม เจริญ สติ ปัฏ ฐาน ได้ นั้น  จะ ต้อง เข้าใจ ให้ ถูก 

ต้อง ว่า  ขณะ ที่ หลงลืม สติ กับ ขณะ ที่ มี สติ นั้น ต่าง กัน อย่างไร  

ถ้า ไม่รู้ ก็ เจริญ สติ ปัฏ ฐาน ไม่ ได้  เคย หลงลืม สติ อย่างไร  ก็ ยัง 

หลงลืม สต ิตอ่ ไป อยา่ง นัน้  หรอื ม ิฉะนัน้ ก ็ตอ้งการ เลอืก จดจอ้ง 

อารมณ ์ที ่จะ ให ้สมาธ ิเกดิ ขึน้  ซึง่ ก ็ไมใ่ช ่การ เจรญิ สต ิปฏั ฐาน อยู ่

นั่นเอง  ฉะนั้น  จึง ต้อง เข้าใจ ให้ ถูก ต้อง ว่า  ขณะ ที่ หลงลืม 
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สต ิ คอื ขณะ ที ่ไมรู่ ้ลกัษณะ ของ สภาพ ธรรม ที ่กำลงั ปรากฏ 

ตาม ปกติ ใน ชีวิต ประจำ วัน นั่นเอง  ไม่ ระลึก รู้ สภาพ ที่ 

เห็น  สภาพ ได้ยิน  เป็นต้น    ส่วน ขณะ ที่ มี สติ นั้น เป็น 

ขณะ ที่ ระลึก ได้  จึง พิจารณา ศึกษา รู้ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม 

ที่ กำลัง ปรากฏ ตาม ปกติ ทาง หนึ่ง ทาง ใด  คือ  ทาง ตา  หรือ 

ทาง หู  หรือ ทาง จมูก  หรือ ทาง ลิ้น  หรือ ทาง กาย  หรือ ทาง 

ใจ  โดย ไม่ บังคับ เจาะจง  อย่า เลือก จดจ้อง  หรือ ต้องการ 

อารมณ์ นั้น อารมณ์ นี้  เพราะ ถ้า เป็น โดย ลักษณะ นี้ แล้ว ก็ จะ ไม ่

ประจักษ์ ว่า สติ เป็น อนัตตา  ฉะนั้น  ขณะ ที่ มี สติ ก็ คือ  ขณะ ที่  

ระลึก รู้ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ที่ กำลัง ปรากฏ ตาม ความ เป็น 

จริง ของ สภาพ ธร รม นั้นๆ  เช่น  ขณะ ที่ กลิ่น ปรากฏ  ก็ ระลึก 

รู้ สภาพ ของ กลิ่น ที่ ปรากฏ ทาง จมูก  พิจารณา รู้ ว่า กลิ่น เป็น 

เพียง สภาพ ธรรม ชนิด หนึ่งที่ เกิด ขึ้น ปรากฏ แล้ว ก็ หมด ไป  

หรือ ระลึก รู้ สภาพ ที่ กำลัง รู้ กลิ่น ขณะ นั้น ว่า เป็น เพียง สภาพ รู้ 

ชนิด หนึ่ง ที่ เกิด ขึ้น  รู้ กลิ่น แล้ว ก็ หมด ไป   ไม่ใช่ สัตว์  บุคคล  

ตัว ตน  เป็นต้น

❖  

ถ. ถ้า อย่าง นั้น ผู้ เป็น พระ โสดาบัน บุคคล  ก็ ไม่รู้ ว่า ใคร เป็น พ่อ 
เป็น แม่น่ ะ ซิ

สุ. ผู้ ที่ เป็น พระ โสดาบัน บุคคล รู้ ชัด ว่า  สภาพ ที่ กำลัง เห็น เป็น 
นามธรรม ชนิด หนึ่ง  เมื่อ เห็น แล้ว ก็ รู้ ว่า สิ่ง ที่ เห็น เป็น คน  เป็น 
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สัตว์  หรือ เป็น สิ่งของ  สภาพ ที่ รู้ อย่าง นั้น ก็ เป็น นามธรรม 
อีก ชนิด หน่ึง เกิด ข้ึน แล้ว ก็ ดับ ไป  มี ใคร บ้าง ท่ี เห็น แล้ว ไม่รู้ ว่า 
เห็น อะไร  ถ้า เช่น นั้น พระ สัมมา สัม พุทธ เจ้า ก็ ไม่ ทรง รู้จัก ท่าน 
พระ อานนท์  ท่าน พระ มหา โมค คัล ลา นะ  ไม่ ทรง รู้ อะไร 
เลย  และ ถ้า เป็น อย่าง นั้น ก็ จะ มี เพียง นามธรรม ที่ เห็น เท่านั้น  
ไม่มี นามธรรม อื่น ที่ รู้ ว่า เห็น อะไร  เป็นต้น  แต่ สภาพ ธรรม 
ตาม ความ เป็น จริง นั้น นอกจาก นามธรรม ที่ เห็น แล้ว  ก็ ยัง มี 
นามธรรม ที่ รู้ ว่า เห็น อะไร ด้วย

❖  

ถ. ฆราวาส ที่ อยาก พ้น ทุกข์  เพราะ เห็น ว่า ทุกข์ นี้ ช่าง มากมาย 

และ มี อยู่ ตลอด เวลา  เกิด แล้ว และ จะ เกิด อีก ด้วย  ควร จะ ทำ 

อย่างไร  วิธี สั้นๆ  ด้วย

สุ. ที ่วา่ ทกุข ์นี ้ชา่ง มากมาย นัน้  ก ็เพราะ ม ีความ เหน็ ผดิ  ยดึถอื วา่ 

เป็น ตัว ตน  ถ้า ไม่มี ความ เห็น ผิด ยึดถือ ว่า เป็น ตัว ตน แล้ว 

ก็ จะ ละ คลาย ทุกข์ ลง ไป มาก ที เดียว  พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง 

แสดง ว่า  ความ ทุกข์ ทั้ง หลาย จะ ละ คลาย เบาบาง ลง ได้ เมื่อ 

กิเลส ดับ ไป ตาม ลำดับ  เมื่อ กิเลส ยัง ไม่ ดับ สิ้น ไป  การ เกิด ก็ 

ย่อม ยัง มี ประมาณ นับ ไม่ ได้  ตราบ ใด ที่ ยัง เกิด  ตราบ นั้น ก็ 

ยัง มี ทุกข์  พระ โสดาบัน บุคคล ดับ กิเลส ขั้น ต้น ได้ แล้ว จึง เกิด  

อย่าง มาก ที่สุด อีก เจ็ด ชาติ เท่านั้น   ข้อความ ใน พระ สูตร1  มี 

1  สังยุตตนิกาย  มหาวารวรรค  อภิสมยวรรคที่  ๖  นขสิขาสูตร  ข้อ  ๑๗๔๗
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วา่  พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง ช้อน ฝุ่น เล็ก น้อยไว้ ที่ ปลาย พระ นขา   

แล้ว ตรัส วา่  ฝุน่ เลก็ นอ้ย ที ่ปลาย เลบ็ นี ้เปรยีบ ได ้กบั การ เกดิ อกี 

ของ พระ โสดาบัน บุคคล  ซึ่ง มี เพียง เจ็ด ชาติ  ส่วน มหา ปฐพี 

นั้น  เปรียบ ได้ กับ ชาติ ที่ จะ ต้อง เกิด อีก ของ พวก ปุถุชน  เมื่อ 

ชาติคือ การ เกิด ของ ปุถุชน มี มาก เหลือ ประมาณ เช่น นี้  ทุกข์ 

ซึ่ง เกิด เพราะ ชาติ ก็ จะ ต้อง มาก เหลือ ประมาณ ตาม ที่ ถาม  

ที เดียว

ถ. ทุก ท่าน ที่ นั่ง อยู่ ใน ที่ นี้ คง อยาก จะ ทราบ ว่าจะ เริ่ม ปฏิบัติ 

วิปัสสนา เดี๋ยว นี้ จะ ทำ อย่างไร

สุ. ระลึก รู้ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ที่ ปรากฏ  ขณะ ที่ สติ ระลึก รู้ 

ลกัษณะ ของ สภาพ ธรรม หนึง่ สภาพ ธรรม ใด นัน้  สมัมา สงักปัปะ  

คือ   วิตก เจตสิก ก็ ตรึก  คือ   จรด ใน ลักษณะ ของ อารมณ์ ที่  

กำลงั ปรากฏ  และ ปญัญา เริม่ ศกึษา พจิารณา ลกัษณะ ทีแ่ท ้จรงิ 

ของ สภาพ ธรรม ที่ ปรากฏ ที ละ เล็ก ที ละ น้อย  จนกว่า ความ รู้ จะ 

เพิ่ม ขึ้น

  ความ รู้ จะ เกิด ขึ้นและ เจริญ ขึ้น ได้ จาก การ พิจารณา รู้ 

ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม   ซึ่ง ปรากฏ ใน ขณะ ที่ สติ ระลึก รู้ 

ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม นั้น  สภาพ ธรรม เกิด ขึ้น ปรากฏ แล้ว 

ก็ หมด ไป เร็ว เหลือ เกิน  บางที ก็ ยัง ไม่ทัน จะ พิจารณา ศึกษา 

ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม นั้น เลย  เช่น  ขณะ ได้ยิน  สติ เกิด 
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ระลึก รู้ สภาพ ได้ยิน นิด เดียว  แต่ ยัง ไม่ทัน ศึกษา พิจารณา รู้ ว่า 

เปน็ สภาพ รู ้เสยีง  สภาพ ไดย้นิ ก ็หมด ไป แลว้  แมว้า่ ใน ตอน ตน้  

ปัญญา จะ ไม่ เกิด ขึ้น รู้ ชัด ใน ลักษณะ ของ สภาพ ได้ยิน  ก็ เป็น 

ธรรมดา ที ่จะ เปน็ อยา่ง นัน้  เพราะ ไมม่ ีใคร สามารถ ยดึ จบั เสยีง 

หรอื นามธรรม ที ่ไดย้นิ เอา มาท ดล อง  เอา มา พสิจูน ์พจิารณา ได ้ 

แต ่วา่ สภาพ ไดย้นิ ก ็จะ ตอ้ง เกดิ อกี  ผู ้อบรม เจรญิ สต ิและ ปญัญา  

จึง ระลึก รู้ ลักษณะ ของ นามธรรม ที่ ได้ยิน ใน คราว ต่อ ไป อีก ได้

  ขณะ นี้ สติ จะ เกิด ขึ้น ระลึก รู้ ลักษณะ ของ นามธรรมหรือ 

รูป ธรรม ที่ กำลัง ปรากฏ  ทาง ตา  ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  

ทาง กาย  ทาง ใจ  ทาง หนึ่ง ทาง ใด ก็ได้  ที ละ ลักษณะ  และ 

พิจารณา ศึกษา รู้ ลักษณะ ของ สภาพ ธร รม นั้นๆ  ที ละ เล็กทีละ 

น้อย  จนกว่า ปัญญา จะ เพิ่ม ขึ้น รู้ ชัด ใน ลักษณะ ที่ ต่าง กัน ของ 

นามธรรม และ รูป ธรรม  สามารถ ที่ จะ แยก รู้ ลักษณะ ที่ ต่าง 

กัน ของ นามธรรม ที่ ได้ยิน กับ เสียง  ฯลฯ    ใน ที่สุด ก็ จะ ชิน 

กับ สภาพ ของ นามธรรม และ รูป ธรรม มาก ขึ้น  เมื่อ ชิน แล้ว 

ความ รู้ ลักษณะ ของ นามธรรม และ รูป ธรรม ก็ เพิ่ม ขึ้น อีก  ไม่ ว่า 

นามธรรม ใด รูป ธรรม ใด จะ เกิด  ณ  สถาน ที่ ใด  สติ และ ปัญญา 

ก ็สามารถ เกดิ ระลกึ รู ้ลกัษณะ ของ สภาพ ธร รม นัน้ๆ  ใน ขณะ นัน้ 

ได ้ตาม ปกต ิตาม ความ เปน็ จรงิ    การ เจรญิ สต ิปฏั ฐาน เปน็การ 

เจริญ สติ ปัญญา  ความ รู้ ใด ที่ ได้ อบรม ให้ เกิด ขึ้น แล้ว ความ รู้ 

นั้น ก็ จะ เพิ่ม ขึ้น  และ ละ คลาย ความ ไม่รู้ ให้ ลด น้อย ลง ไป ด้วย
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ถ. สมมติ ว่า ไหว้ พระ สวด มนต์ เสร็จ เรียบร้อย แล้ว  คิด ว่า จะ นั่ง 

กรรมฐาน  จะ โยนิโส มนสิการ อย่างไร จึง จะ ไม่ มี อภิ ชฌา และ 

โทมนัส ใน อารมณ์

สุ. ที่ จะ เป็น โยนิโส มน สิ การ จริงๆ  นั้น  ต้อง เป็น สัมมา สติ ใน การ 

เจ ริญ มัค ค์ มี องค์  ๘  ฉะนั้น  จึง ไม่ ควร คิด ว่า จะ นั่ง กรรมฐาน  

ที่ คิด ว่า จะ นั่ง กรรมฐาน ก็ เพราะ เห็น ผิด ว่า มี ตัว ตน ที่ สามารถ 

จะ ให้ สติ เกิด ขึ้น ได้ ตาม กำหนด เวลา   แต่ สัมมา สติ นั้น ไม่ ต้อง 

คอย จน กระทั่ง ไหว้ พระ สวด มนต์ แล้ว  ใคร ไหว้ พระ  เมื่อ ไม่รู้ 

ว่า เป็น นามธรรม เป็น รูป ธรรม จึง ยึดถือ สภาพ ธรรม ใน ขณะ ที่ 

กำลัง ไหว้ พระ นั้น เป็น ตัว ตน  คือ  เป็น เรา ไหว้ พระ  ใน ขณะ 

ที่ สวด มนต์   เมื่อ ไม่รู้ ว่า เป็น นามธรรม เป็น รูป ธรรม ก็ ยึดถือ 

ว่า เป็น เรา สวด มนต์  สัมมา สติ จะ เกิด ขึ้น ระลึก รู้ ลักษณะ ของ 

สภาพ ธรรม หนึ่ง สภาพ ธรรม ใด ขณะ ที่ กำลัง ไหว้ พระ สวด มนต ์ 

หรือ ใน ขณะ อื่นๆ  ไม่ ว่า จะ อยู่ ใน อิริยาบถ ใด ได้ ทั้ง นั้น

❖  

ถ. อาตมา อยาก จะ ถาม เรื่อง การ เจริญ สติ ปัฏ ฐาน  อาตมา ได้ อ่าน 

พระ อภิธรรม ปิฎก เล่ม  ๒  ขัน ธ วิภังค์  ใน หมวด ของ รูป  ๒๘  

รูป  มี รูป ที่ เห็น ไม่ ได้  กระทบ ไม่ ได้  รูป ละเอียด  รูป ไกล  

เป็นต้น
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สุ. รูป ทั้งหมด มี  ๒๘  รูป  และ มี เพียง รูป เดียว เท่านั้น ที่ เห็น ได้  

คือ  รู ปา รมณ์ ที่ ปรากฏ ทาง ตา ซึ่ง เป็น รูป ที่ เห็น ได้  (สนิทั ส สน 

รูป)  และ กระทบ ได้  (สัป ปฏิ ฆ รูป)  อีก  ๑๑  รูป  คือ  เสียง  ๑ 

กลิ่น  ๑  รส  ๑  โผฏฐัพพะ  ๓  จักขุ ปสาท รูป  ๑  โสต ปสาท 

รูป  ๑  ฆาน ปสาท รูป  ๑  ชิวหา ปสาท รูป  ๑  กาย ปสาท รูป  ๑ 

เป็น รูป ที่ กระทบ ได้ แต่ เห็น ไม่ ได้    รูป  ๑๒  รูป ที่ กระทบ ได้ 

นี้ เป็น รูป หยาบ  จึง เป็น รูป ใกล้ ต่อ การ พิจารณา รู้ ได้  ส่วน รูป 

อีก  ๑๖  รูป ที่ เหลือ นั้น เห็น ไม่ ได้  และ กระทบ ไม่ ได้  จึง เป็น 

รูป ละเอียด และ เป็น รูป ไกล ต่อ การ พิจารณา รู้ ได้

  สภาพ ธรรม มี จริง ที่ พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง แสดง ไว้ นั้น   

ผู้ อบรม เจริญ สติ ปัฏ ฐาน สามารถ พิสูจน์ รู้ ลักษณะ ของ สภาพ 

ธรรม นั้นๆ  ที่ กำลัง ปรากฏ ตาม ปกติ ตาม ความ เป็น จริง ได้  

แต่ ก็ เป็น เรื่อง ละเอียด และ ลึก ซึ้ง มาก  เช่น  รู ปา รมณ์ ซึ่ง เป็น 

สภาพ ธรรม ที่ ปรากฏ ทาง ตา นั้น  เพียง ได้ ฟัง เท่า นี้ ก็ รู้สึก ว่า จะ 

เขา้ใจ ได ้ไม ่ยาก  แต ่ไมใ่ช ่ความ รู ้ใน ขณะ กำลงั เหน็    ถา้ บุคคล 

นั้น ไม่ ได้ อบรม เจริญ สติ ปัฏ ฐาน จน ปัญญา คม กล้า  ก็ จะ ไม่รู้ 

ลกัษณะ ของ นามธรรม และ รปู ธรรม ตาม ความ เปน็ จรงิ  เพราะ 

ขณะ เห็น ทาง ตา นั้น มี รู ปา รมณ์ แน่ๆ  แต่ ก็ เห็น เป็น คน  สัตว์  

เป็น วัตถุ ต่างๆ  จน กระทั่ง เกิด ความ สงสัย ว่า รู ปา รมณ์ นั้น เป็น 

อย่างไร  มี ลักษณะ อย่างไร
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  รู ปา รมณ์ เป็น สภาพ ธรรม ที่ ปรากฏ เมื่อ ลืมตา แล้ว เห็น โดย 

ที่ ยัง ไม่ ได้ นึกถึง สิ่ง หนึ่ง สิ่ง ใด เลย  นั่น แหละ เป็น ลักษณะ 

แท้ๆ   ของ ร ูปา รมณ ์ ซึง่ ปญัญา จะ ตอ้ง เจรญิ จน เขา้ใจ จน ชนิ วา่ 

 รู ปา รมณ์ ไม่ใช่ สัตว์  บุคคล  ตัว ตน  หรือ วัตถุ ใดๆ  ทั้ง สิ้น  

ลักษณะ ที่แท้ จริง ของ รู ปา รมณ์ เป็น สภาพ ธรรม ที่ ปรากฏ ทาง 

ตา เท่า นั้น จริงๆ  ฉะนั้น  เมื่อ สติ ปัฏ ฐาน ยัง ไม่ เกิด   ก็ ยัง ไม่ 

ระลึก ศึกษา พิจารณา ลักษณะ ของ รู ปา รมณ์ จริงๆ  ว่า เป็น 

เพียง  สิ่ง ที่ ปรากฏ ทาง ตา  จึง ละ คลาย การ ยึดถือ สิ่ง ที่ เคย เห็น 

เป็น คน  เป็น สัตว์  เป็น วัตถุ ต่างๆ  ไม่ ได้ เลย

ถ.   ศึกษา หมายความ ว่า อย่างไร

สุ. ขณะ ที่ สติ เกิด  ระลึก รู้ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ใด สภาพ ธรรม 

หนึง่ ที ่ปรากฏ  และ พจิารณา รู ้ลกัษณะ สภาพ ธร รม นัน้ๆ  (ไมใ่ช ่

คิด ใน ใจ เป็นคำๆ)  เพื่อ ประจักษ์ แจ้ง ไตรลักษณ์ ของ สภาพ รู้  

และ สภาพ ธรรม ที่ ไม่ใช่ สภาพ รู้  นั่น แหละ   คือ   การ ศึกษา 

ลักษณะ ที่ ไม่ใช่ ตัว ตน ของ สภาพ ธรรม ที่ ปรากฏ

ถ.   ลืมตา ยัง เห็น อยู่  แต่ ไม่ ใส่ใจ ใช่ ไหม ครับ

สุ. ห้าม การ เกิด ดับ สืบ ต่อ ของ จิต  ซึ่ง เป็น ไป ตาม ปกติ ไม่ ได้  แต่ 

เมื่อ สติ เกิด ขึ้น  สติ ระลึก รู้ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ใด สภาพ 

ธรรม หนึ่ง ที่ กำลัง ปรากฏ ตาม ปกติ นั่นเอง
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ถ. ถ้า อย่าง นั้น จุด มุ่ง หมาย ใน การ เจริญ สติ ปัฏ ฐาน ใน ชีวิต  

ประจำ วัน  ส่วน มาก เรา ทำ กัน เพื่อ ให้พ้น ทุกข์  เมื่อ มี ปัญญา 

เกิด ขึ้น แล้ว จึง พ้นทุกข์

สุ. เรื่อง พ้น ทุกข์ ยัง เป็น เรื่อง ที่ พ้น ไม่ ได้ ง่ายๆ  จนกว่า ปัญญา จะ 

เจรญิ ขึน้ เปน็ ขัน้ๆ  และ ละ ความ ไมรู่ ้ ความ สงสยั  ความ เหน็ ผดิ 

 ที ่ยดึถอื สภาพ ธรรม เปน็ สตัว ์ บคุคล  ตวั ตน   กอ่น   ซึง่ ผู ้ม ีปกต ิ

เจริญ สติ ปัฏ ฐาน รู้ ว่า สติ และ ปัญญา จะ ค่อยๆ  อบรม เจริญ ขึ้น 

 ท ีละ เลก็ ละ นอ้ย  เพราะ อวชิชา ใน วนั หนึง่ๆ  เกดิ มากกวา่ กศุล  

ทั้ง ใน อดีต อนันต ชาติ และ ใน ปัจจุบัน ชาติ

ถ. แต่ ปัญหา ที่ เกิด ขึ้น ก็ คือ ว่า  เวลา ที่ มี อะไร มาก ระ ทบ  เรา มัก 

ขาด สติ

สุ. เป็น ธรรมดา  เมื่อ สติ ยัง ไม่มี กำลัง จะ ให้ สติ เกิด ทันที เป็น สิ่ง ที่ 

เป็น ไปไม่ ได้

ถ.   จาก การ ศกึษา ใน บท สวด มนต ์ทำวตัร เชา้  ที ่ทา่น วา่  อ ุปา ทา นกั 

 ขัน ธา ทุก ขา  คือ   การ เข้าไป ยึด มั่น ใน ขันธ์  ๕  เป็น ทุกข์นี้ 

เป็น อย่างไร  

สุ. เป็น ทุกข์ แน่  เมื่อ ไม่รู้ สภาพ ความ เป็น จริง ของ ธรรม ที่ ปรากฏ 

ก ็ยอ่ม ยนิด ียนิรา้ย  ใน ขณะ ที ่ยนิด ียนิรา้ย ก ็เปน็ ทกุข ์อยา่ง หนึง่  

เพราะ ขณะ นั้น ไม่ สงบ จาก กิเลส เลย  ตราบ ใด ที่ ปัญญา ยัง ไม่ 

เกดิ ขึน้   ก ็ไมรู่ ้สภาพ ที ่ตา่ง กนั ของ กศุล จติ และ อกศุล จติ  ทกุ คน  
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ชอบ โลภ ะ  ไม่ หมด ความ พอใจ ใน โลภ ะ จนกว่า ปัญญา จะ เห็น 

ความ ตา่ง กนั ของ ขณะ ที ่เปน็ กศุล ซึง่ ไม่ ม ีโลภ ะ   กบั ขณะ ที ่เปน็ 

โลภ ะ ซึ่ง สนุก รื่นเริง  ปรารถนา  พอใจ  ติด ข้อง  เมื่อ ปัญญา 

ไม่ เกดิ ก ็พอใจ ใน กเิลส  พอใจ ใน โลภ ะ  ซึง่ ไมม่ ีวนั พอ  ไม ่วา่ จะ 

เป็น ทาง ตา  ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง กาย  ทาง ใจ  โดย 

ไม่รู้ เลย ว่า ขณะ นั้น เป็น ทุกข์  เป็น โทษ  เป็น ภัย  การ ยึดถือ 

 อุปาทาน ขันธ์  ๕  จึง เป็น ทุกข์

ถ.   ทนีี ้ถา้ เรา ระวงั ตอน กระทบ  เชน่  ตาก ระ ทบ รปู  หกู ระ ทบ เสยีง  

ถ้า เรา มี สติ ตอน นั้น ก็ จะ ไม่ เป็น ความ พอใจ หรือ ไม่ พอใจ

สุ. ไม่มี ใคร ระวัง หรือ บังคับ ให้ สติ เกิด ขึ้น ได้  เมื่อ สติ เกิด ก็ รู้ ความ 

ต่าง กัน ว่า  ขณะ ที่ สติ เกิด ต่าง กับ ขณะ ที่ สติ ไม่ เกิด

ถ.   ขันธ์  ๕  ของ ปุถุชน ก็ ย่อม มี เช่น เดียว กับ พระ อรหันต์  แต่  

ขนัธ ์ ๕  ของ ปถุชุน เตม็ ไป ดว้ย อปุาทาน ที ่ทำให ้เกดิ ทกุข ์ ทนีี ้

ถา้ เรา คอย ระวงั ตอน กระทบ  เมือ่ ตาก ระ ทบ รปู  หกู ระ ทบ เสยีง 

และ มี สติ อยู่  จะ เป็นการ เจริญ สติ ที่ ถูก ต้อง ไหม

สุ. การ เจริญ สติ ที่ ถูก ต้อง  คือ   รู้ ว่า ธรรม ทั้ง หลาย เป็น อนัตตา  

จึง รู้ ว่า ขณะ ใด สติ เกิด  ขณะ ใด สติ ไม่ เกิด  แต่ ถ้า มี ตัว ตน ที่ จะ 

ระวัง ก็ ไม่ใช่ สติ ปัฏ ฐาน

ถ.   คำ ว่า  “อนัตตา”  นี้ คล้าย เส้นผม บัง ภูเขา  บาง คน ก็ รู้ ว่า  

“อนัตตา”  แปล ว่า อะไร  หรือ  “อัตตา”  แปล ว่า อะไร  แต่ 
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ถาม กนั หลายๆ  คน ก ็อธบิาย แตก ตา่ง กนั หมด  โดย มาก กลา่ว 

ว่า อนัตตา ไม่ใช่ ตัว ตน  ทั้งๆ  ที่ ตัว ตน ก็ ยัง มี

สุ. อะไร เป็น ตัว ตน

ถ. สมมุติ ว่า  ตัว เรา เป็น ตัว ตน อยู่  แต่ พระ ผู้ มี พระ ภาค ตรัส ว่า มี 

แต่ เพียงขันธ์  ๕  มา ประชุม กัน

สุ. เมื่อ เป็น ขันธ์ ก็ ไม่ใช่ ตัว ตน  แต่ เมื่อ ไม่รู้ ว่า เป็น ขันธ์ ก็ เข้าใจ ว่า 

เป็น ตัว ตน

ถ.   ทั้งๆ  ที่ รู้ อย่าง นี้  เวลา เห็น ทาง ตา ก็ ว่า เรา เป็น ผู้ เห็น

ส. เพราะ ยัง ไม่ ประจักษ์ แจ้ง ลักษณะ ของ ขันธ์ ว่า  ขันธ์  คือ  

สภาพ ธรรม ทีเ่กดิ ขึน้ แลว้ ดบั ไป อยา่ง รวด เรว็ จรงิๆ  จงึ จำแนก 

เปน็ อดตี  เปน็ อนาคต  เปน็ ปจัจบุนั  เปน็ ภายใน  เปน็ ภายนอก  

หยาบ  ละเอียด  เลว  ประณีต  ไกล  ใกล้    เมื่อ ประจักษ์ 

ลกัษณะ ของ ขนัธ ์จรงิๆ  ก ็รู ้วา่ สภาพ ธรรม แตล่ะลกัษณะ ที ่เกดิ 

ดบั นัน้ เปน็ รปู ขนัธ ์ หรอื เปน็ เวทนา ขนัธ ์ หรอื เปน็ สญัญาขนัธ ์ 

หรือ เป็น สังขาร ขันธ์  หรือ เป็น วิญญาณ ขันธ์  นั่นเอง

❖

ถ. ขอ ให้ อธิบาย เรื่อง อิริยาบถ ปิดบัง ทุกข์

ส. ที่ ว่า อิริยาบถ ปิดบัง ทุกข์ นั้น  ต้อง เข้าใจ ด้วย ว่า หมาย ถึง ทุกข 
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ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ทั้ง หลาย  ไม่ใช่ เฉพาะ ทุกขเวทนา  

แม้ว่า ขณะ นี้ จะ นั่ง  นอน  ยืน  เดิน  โดย ยัง ไม่ เมื่อย  อิริยาบถ 

ก ็ปดิบงั ทกุข ลกัษณะ   ซึง่ เปน็การ เกดิ ดบั ของ นามธรรม และ รปู 

ธรรม ที่ เกิด รวม กัน ใน อิริยาบถ นั้นๆ    ปัญญา ที่ ประจักษ์ แจ้ง 

การ เกิด ดับ ของ นามธรรม และ รูป ธรรม นั้น  ไม่ใช่ รู้ อิริยาบถ 

หนึ่ง แล้ว เปลี่ยน เป็น อีก อิริยาบถ หนึ่ง  จึง กล่าว ว่า   อิริยาบถ 

ปิดบัง ทุกข์  และ ถ้า เป็น เช่น นั้น ก็ จะ ต้อง กล่าว ว่าการ เปลี่ยน 

อิริยาบถ ปิดบัง ทุกข์  ซึ่ง ไม่ใช่ รู้ ว่า อิริยาบถ นั้น เอง ปิดบัง ทุกข์  

แต่ ที่ พระ ธรรม แสดง ว่า อิริยาบถ ปิดบัง ทุกข์ นั้น   ก็ เพราะ การ 

เกิด รวม กัน ของ นาม รูป เป็นอิริยาบถ ต่างๆ  จึง ปิดบัง ไม่ ให้ รู้ 

ทุกข ลักษณะ ของ แต่ละ รูป แต่ละ นาม ที่ กำลัง เกิด ดับ อยู่ ตลอด 

เวลา

  บาง ท่าน สารภาพ ว่า เพิ่ง นั่ง ใหม่ๆ  พอ ถูก ถาม ว่า เป็น 

ทุกข์ ไหม   ก็ ตอบ ว่า ไม่ เป็น  เมื่อ ไม่ เป็น ทุกข์ แล้ว  อิริยาบถ 

จะ บังทุกข์ ได้ อย่างไร   เมื่อ ทุกข์ ไม่มี  จะ กล่าว ว่า อิริยาบถ 

ปิดบัง ทุกข์ ไม่ ได้  ต้อง มี ทุกข์ อยู่ จึง จะ กล่าว ได้ ว่า อิริยาบถ 

ปิดบัง ทุกข์  ความ จริง ถึง แม้ว่า อิริยาบถ ใด ไม่มี ทุกขเวทนา 

เกิด ขึ้น  อิริยาบถ นั้น ก็ ปิดบัง ทุกข์ ไว้ แล้ว  เพราะ ไม่ เห็น การ 

เกดิ ดบั ของ นาม รปู ใน ขณะ นัน้    เมือ่ ไม ่อบรม เจรญิ ปญัญา ให ้รู ้

ลกัษณะ ของ นาม และ รปู  ก ็เขา้ใจ ผดิ วา่ รู ้ทกุข ์  ขณะ ที ่พจิารณา 

กอ่น เปลีย่น อริยิาบถ  แต ่วา่ รู ้ทกุข ์อะไร  ใน เมือ่ ยงั ไมรู่ ้ลกัษณะ 
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ที ่ไมใ่ช ่ตวั ตน ของ สภาพ รู ้ทาง ตา กบั สิง่ ที ่ปรากฏ ทาง ตา  สภาพ 

ได้ยิน กับ เสียง ที่ ปรากฏ ทาง หู  สภาพ รู้ กลิ่น กับ กลิ่น  สภาพ 

รู้ รส กับ รส  สภาพ รู้ โผฏฐัพพะ และ โผฏฐัพพะ  สภาพ คิด นึก 

สุข ทุกข์ ต่างๆ  แม้แต่ สภาพ ธรรม ที่ คิด จะ เปลี่ยน อิริยาบถ นั้น  

ก็ ไม่รู้ ว่า ไม่ใช่ ตัว ตน  เป็น นามธรรม ชนิด หนึ่ง ที่ เกิด ขึ้น แล้ว ก็ 

ดับ ไป    เมื่อ ไม่ ระลึก รู้ ลักษณะ ของ นามธรรม และ รูป ธรรม 

ตาม ปกติ ตาม ความ เป็น จริง  ปัญญา ก็ สมบูรณ์ ขึ้น ตาม ลำดับ 

ขั้น ไม่ ได้  จึง ไม่ ประจักษ์ ทุกข อริย สัจ จ์  เพราะ ปัญญา ยัง ไม่ 

ประจักษ์ ลักษณะ ของ นามธรรม   และรูป ธรรม

❖

ถ.   ขณะ ไหน ที่ มี สติ ก็ มี แต่ ทุกข์ ที่ ปรากฏ  แต่ ไม่ ได้ แยก รูป นาม 

ทาง ตา  ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง กาย  ทาง ใจ  เพราะ 

การ แยก นั้น แยก กัน มา เยอะ แยะ แล้ว  แต่ แยก กัน ตาม ปริยัติ    

ดิฉัน มี การ ศึกษา น้อย  เพียง แต่ ปฏิบัติ นิดๆ  หน่อยๆ  ที่ 

สำนัก ปฏิบัติ  เกิด ความ รู้ มา อย่าง นั้น ก็ เรียน ให้ ทราบ  จะ ว่า 

รู้ ตามอริย สัจ จ์  หรือ รู้ ตาม อะไร ก็ แล้ว แต่ จะ เข้าใจ เถอะ ค่ะ  แต่ 

รู้ อย่าง นั้น จริงๆ

สุ. พอใจ ใน ความ รู้ อย่าง นี้ แล้ว หรือ ยัง

ถ.   ยัง อยู่ ใน ระหว่าง การ ศึกษา  จะ ว่า พอใจ ก็ ไม่ ได้
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สุ. ที่ กล่าว ว่า ไป สำนัก ปฏิบัติ เพื่อ ความ รู้ ความ เข้าใจ ใน หนทาง 

ปฏิบัติ  แต่ ถ้า ไป แล้ว ไม่รู้   ไม่เข้าใจ สภาพ ธรรม  การ ไป จะ มี 

ประโยชน์ ไหม

ถ. ก็ มี  ตาม ธรรมดา เรา อยู่ บ้าน อกุศล เกิด มาก  เมื่อ เรา ไป สำนัก 

ปฏิบัติ   ได้ พบ กัลยาณมิตร ที่ ดี  พบ สถาน ที่ ที่ สงบ เงียบ  กุศล 

จิต ก็ เกิด มาก  อัน นี้ ดิฉัน ถือว่า มี ประโยชน์

ส. โสต า ปัตติ ยัง คะ  องค์ ธรรม ของ การ บรรลุ โสดาบัน มี  ๔  คือ  

คบสัตบุรุษ  ๑  ฟัง ธรรม จาก ท่าน  ๑  พิจารณา ธรรม ที่ ได้ ฟัง 

ด้วย ความ ถูก ต้อง  ๑  ปฏิบัติ ธรรม สมควร แก่ ธรรม  ๑  ไม่ 

เกี่ยว กับ สถาน ที่ เลย  ฉะนั้น  ใน เรื่อง ของ สำนัก ปฏิบัติ นั้น 

ควร ย้อน กลับ ไป พิจารณา สำนัก ของ พระ ผู้ มี พระ ภาค  เพื่อ 

เปรียบ เทียบ ให้ เห็น ว่า  สำนัก ปฏิบัติ ใน สมัย นี้ เหมือน กับ 

สำนัก ของ พระ ผู้ มี พระ ภาค หรือ ไม่  สำนัก ของ พระ ผู้ มี พระ 

ภาค ใน อดีตกาล นั้น  พระ ภิกษุ ทั้ง หลาย บิณฑบาต  สนทนา 

ธรรม  ทำ กิจ ต่างๆ  ตามพ ระ วินัย บัญญัติ  พระ ผู้ มี พระ ภาค 

ทรง สรรเสริญ กุศล ทั้ง ปวง  แต่ ผู้ ที่ ไป สู ่สำนกั ปฏบิตัิ ใน สมยั 

นี้ ปฏิบัติ เช่น เดียว กับพุทธ บริษัท ใน ครั้ง นั้น หรือ เกิน กว่า 

หรือ ต่าง กัน    ถ้า เหตุ คือ การ ปฏิบัติ ต่าง กัน  ผล จะ เหมือน 

กัน ได้ ไหม  อุบาสก และ อุบาสิกา ใน ครั้ง พุทธกาล  เช่น  ท่าน 

อนาถ บิณฑิ ก เศรษฐี  ท่าน ก็ ไป พระ เชต วัน มหา วิหาร ที่ ท่าน 

ได้ สร้าง ไว้  แต่ ท่าน เหล่า นั้น ก็ ไม่ ได้ เข้าใจ ผิด ว่าจะ ต้อง บรรลุ  
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มัค ค์ ผล เฉพาะ ใน สถาน ที่ เหล่า นั้น  เพราะ ท่าน เหล่า นั้น บรรล ุ

มัค ค์ ผล นิพพาน  ณ  สถาน ที่ ต่างๆ  กัน ตาม ชีวิต ประจำ วัน 

จริงๆ  ของ แต่ละ ท่าน  

  ใน อัง คุต ต รนิ กาย  ปัญจก นิบาต  อรัญ ญ วัค ค์ ที่  ๔   

อรัญ ญกสูตร  พระ ผู้ มี พระ ภาค ตรัส ว่า  ดูกร  ภิกษุ ทั้ง หลาย   

ภิกษุ ที่ ถือ อยู่ ป่า เป็น วัตร  ๕  จำพวก นี้  ๕  จำพวก เป็น 

ไฉน  คือ  ภิกษุ ผู้ ถือ อยู่ ป่า เป็น วัตร เพราะ โง่ เขลา  เพราะ 

หลง งม งาย  ๑  มี ปรารถนา ลามก ถูก ความ อยาก ครอบงำ  จึง 

ถือ อยู่ ป่า เป็น วัตร  ๑  ถืออยู่ ป่า เป็น วัตร เพราะ เป็น บ้า เพราะ 

จิต ฟุ้งซ่าน  ๑  ถือ อยู่ ป่า เป็น วัตร  เพราะ รู้ ว่า เป็น วัตร อัน 

พระพุทธเจ้า และ สาวก แห่ง พระพุทธเจ้า สรรเสริญ  ๑  ถือ อยู่ 

ป่า เป็น วัตร เพราะ อาศัยความ เป็น ผู้ มี ความ ปรารถนา น้อย  

ความ สันโดษ  ความ ขัดเกลาความ เป็น ผู้ มี ความ ต้องการ ด้วย 

ข้อ ปฏิบัติ อัน งาม เช่น นี้  ๑

  ข้อความ ต่อ ไป มี ว่า

ดูกร  ภิกษุ ทั้ง หลาย  บรรดา ภิกษุ ผู้ ถือ อยู่ ป่า เป็น วัตร  ๕  

จำพวก นี้ แล  ภิกษุ ผู้ ถือ อยู่ ป่า เป็น วัตร เพราะ อาศัย ความ เป็น ผู้ มี 

ความ ปรารถนา น้อย  ความ สันโดษ  ความ ขัดเกลา  ความ สงัด  

ความ เป็น ผู้ มี ความ ต้องการ ด้วย ข้อ ปฏิบัติ อัน งาม เช่น นี้  เป็น ผู้ เลิศ  

ประเสริฐ  เป็น ประธาน  สูงสุด  และ ดี กว่าในบรรดาภิกษุ ผู้ ถือ อยู่ 

ป่า เป็น วัตร  ๕  จำพวก นี้  เปรียบ เหมือน นม สด เกิด จาก โค  นม ส้ม 
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เกิด จาก นม สด  เนย ข้น เกิด จาก นม ส้ม  เนยใส เกิด จาก เนย ข้น  หัว 

เนยใส เกิด จาก เนยใส  หัว เนยใส ชาว โลก ย่อม กล่าว ว่า เป็น ยอด ใน 

จำพวก โครส  ๕  เหลา่ นัน้ ฉนัใด  บรรดา ภกิษ ุผู ้ถอื อยู ่ปา่ เปน็ วตัร  ๕ 

จำพวก นี ้   ภกิษ ุผู ้ถอื อยู ่ปา่ เปน็ วตัร เพราะ อาศยั ความ เปน็ ผู ้ม ีความ 

ปรารถนา นอ้ย  ความ สนัโดษ  ความ ขดัเกลา  ความ สงดั  ความ เปน็ 

ผู้ มี ความ ต้องการ ด้วย ข้อ ปฏิบัติ อัน งาม เช่น นี้  เป็น เลิศ  ประเสริฐ  

เป็น ประธาน สูงสุด และ ดี กว่า ในบรรดาภิกษุ ผู้ ถือ อยู่ ป่า เป็น วัตร  ๕  

จำพวก นี้  ฉัน นั้น เหมือน กัน

จบสูตรที่๑

ทำไม จึง มี ภิกษุ ผู้ ถือ อยู่ ป่า เป็น วัตร  เพราะ โง่ เขลา  เพราะ หลง 

งมงาย  บาง ท่าน คิด ว่า อยู่ ป่า แล้ว ก็ จะ รู้ แจ้ง อริย สัจ จ ธรรม  ผู้ ที่ 

เข้าใจ อย่าง นั้น เป็น ผู้ อยู่ ป่า เพราะ โง่ เขลา หรือ เพราะ งมงาย หรือ 

ไม่  ถ้า เข้าใจ เหตุผล แล้ว จะ เห็น ว่า  ไม่มี ชีวิต ใด ที่ ประเสริฐ ยิ่ง กว่า 

บรรพชิต ผู้ สละ ชีวิต ฆราวาส ไป สู่ สำนัก ของ พระ ผู้ มี พระ ภาค  ซึ่ง 

ไม่ใช่ การ ไป สู่ สำนัก ปฏิบัติ เพียง ชั่ว ครู่ ชั่ว ยาม  เพื่อ ต้องการ บรรลุ 

มัค ค์ ผล  เพราะ คิด ว่าการ ไป ทำ วิปัสสนา ที่ สำนัก ปฏิบัติ ซึ่ง ไม่ใช่ 

อัธยาศัย จริงๆ  นั้น จะ เป็น เหตุ ให้ รู้ แจ้ง อริย สัจ จ ธรรม ได้  ซึ่ง ถ้า 

เป็น จริง เช่น นั้น  คฤหัสถ์ ไป ทำ วิปัสสนา ที่ สำนัก ปฏิบัติ ก็ ควร แก่ 

การ สรรเสริญ ยิ่ง กว่า   พระ ภิกษุ ใน สำนัก ของ พระ ผู้ มี พระ ภาค   ซึ่ง 

ท่าน มี ชีวิต ตาม ปกติ ธรรมดา ตามพ ระ วินัย บัญญัติ  คือ  บิณฑบาต  

ฟัง ธรรม  สนทนา ธรรม  และ กระทำ กิจ ต่างๆ  ของ สงฆ์ ด้วย
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ถ. ที่ ว่า ไม่ใช่ อัธยาศัย นี้ ก็ เข้าใจ  แต่ ถ้า จะ ฝืน อัธยาศัย ไม่ เป็นการ 

สมควร หรือ

สุ. อนั นี ้ตอ้ง พจิารณา เหตผุล ให ้ถกู ตอ้ง  ม ีพระ ภกิษ ุจำนวน มาก ท ี

เดียว ที่ ไม่ ได้ อยู่ ป่า  พระ ผู้ มี พระ ภาค ไม่ ทรง บังคับ ให้ เจริญ สติ 

ปัฏ ฐาน ใน ป่า  หรือ ใน ห้อง  หรือ ใน สถาน ที่ ที่ ไม่ ให้ ทำ กิจ อะไร 

เลย  พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง สรรเสริญ การ อยู่ ป่า  ทรง สรรเสริญ 

การ ไม่ คลุกคลี  ทรง สรรเสริญ ทุก อย่าง ที่ ไม่ เป็น ปัจจัย ให้ เกิด 

โลภ ะ  โทสะ  โมหะ  แต ่มไิด ้ทรง บงัคบั  มไิด ้ทรง วาง กฎ เกณฑ ์

ใน การ อบรม เจริญ ปัญญา  เพราะ พระองค์ ทรง รู้ อัธยาศัย ของ 

สัตว์ โลก  พระองค์ ทรง แสดง ธรรม ให้ พุทธ บริษัท เข้าใจ สภาพ 

ธรรม ถูก ต้อง  เพื่อ ขัดเกลา กิเลส ที่ มี อยู่ ตาม ปกติ ตาม ความ 

เป็น จริง  ด้วย การ เจริญ สติ ปัฏ ฐาน ตาม เพศ ของ บรรพชิต และ 

คฤหัสถ์  เมื่อ สติ ระลึก รู้ พิจารณา ศึกษา ลักษณะ ของ นามธรรม 

และ รูป ธรรม เพิ่ม ขึ้น ที ละ เล็ก ที ละ น้อย นั้น  ก็ จะ สังเกต ได้ ว่า  

ค่อยๆ  ละ นิสัย เก่า ที่ เคย เพลิน ไป ทาง ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  

ใจ  ด้วย โลภ ะ  โทสะ  โมหะ  ไป ที ละ น้อย  เป็น อัธยาศัย จริงๆ  

ไม่ใช่ ฮวบฮาบ เป็น พักๆ  ไม่ใช่ อย่าง ที่ บาง ท่าน กล่าว ว่า สถาน 

ที ่ปฏบิตั ินัน้ ไม ่ควร ทาส ีเพราะ ทำให ้เกดิ โลภ ะ  แต ่พอก ลบั บา้น 

ก็ ทาสี บ้าน  ปลูก ต้นไม้  ดอกไม้  ตาม อัธยาศัย แท้จริง ที่ สะสม 

มา  
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  พระ ผู้ มี พระ ภาค อร หัน ต สัมมา สัม พุทธ เจ้า ทรง แสดง พระ 
ธรรม ซึ่ง เป็น สัจ จ ธรรม  เป็น ความ จริง  เพี่อ ให้ เกิด ความ เห็น 
ถูก ใน เหตุ และ ผล ของ สภาพ ธรรม ทั้ง หลาย  ทรง แสดง การ 
อบรม เจริญ ปัญญา ด้วย การ เจริญ สติ ปัฏ ฐาน  เพื่อ ละ คลาย 
อนุสัย กิเลส ที่ ประจำ อยู่ ใน จิต  ซึ่ง เกิด ดับ สืบ ต่อ กัน มา ใน อดีต 
อนันต ชาติ จนถึง ขณะ นี้  อวิชชา ความ ไม่รู้ ลักษณะ ของ สภาพ 
ธรรม  และ ความ เห็น ผิด ที่ ยึดถือ สภาพ ธรรม ว่า เป็น ตัว ตน นั้น 
เป็น อนุสัย กิเลส  ไม่ ว่า จะ เห็น ขณะ ใด  ได้ยิน ขณะ ใด  ลิ้ม รส  
รู้ โผฏฐัพพะ  คิด นึก  สุข  ทุกข์  ขณะ ใด  ก็ ยึดถือ ว่า เป็น 
 ตัว ตน ทั้ง สิ้น  ฉะนั้น  ทาง เดียว ที่ จะ ละ อนุสัย กิเลส ได้ ก็ คือ   
เจริญ สติ พิจารณา รู้ ลักษณะ ของ สิ่ง ที่ กำลัง ปรากฏ   และ รู้ ชัด 
ขึ้น เป็น ลำดับ จนถึง วิปัสสนา ญาณ ขั้นที่  ๑  คือ  นาม รูป  
ปริ จ เฉท ญาณ  ซึ่ง เป็น ความ สมบูรณ์ ของ ปัญญา ที่ ประจักษ์ 
แจ้ง ลักษณะ ต่าง กัน ของ นามธรรม และ รูป ธรรม ที่ ปรากฏ ใน 
ขณะ นั้น

  การ อบรม เจริญ ปัญญา ไม่ใช่ การ พยายาม สร้าง ทุกข์ ให้ เกิด 
ขึ้น ด้วย การ นั่ง  นอน  ยืน  เดิน นานๆ  เพื่อ ให้ เกิด ทุกขเวทนา  
แต่ เป็นการ ระลึก รู้ พิจารณา ศึกษา ลักษณะ ของ นามธรรม 
และ รูป ธรรม ที่ กำลัง ปรากฏ ทาง ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ   
ตาม ปกต ิตาม ความ จริง ซึ่ง เกิด ขึ้น แล้ว ตาม เหตุ ปัจจัย  ไม่ ว่า 
จะ อยู่ ที่ไหน ก็ตาม
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ถ. การ เจริญ สติ ปัฏ ฐาน มี  ๔  คือ  กา ยา นุ ปัส สนา สติ ปัฏ ฐาน   

เวท นา นุ ปัส สนา สติ ปัฏ ฐาน   จิต ตา นุ ปัส สนา สติ ปัฏ ฐาน   

ธัม มา น ุปสั สนา สต ิปฏั ฐาน  สต ิปฏั ฐาน ทัง้  ๔  นี ้ทา่น อรรถ กถา 

จาร ย ์ อปุมา เหมอืน ประต ูเมอืง ทัง้  ๔  ถา้ ใคร เขา้ ประต ูใด ประต ู

หนึ่ง ไม่ ว่า จะ เป็น ประตู ทิศ ตะวัน ออก  ทิศ ตะวัน ตก  ทิศ เหนือ   

ทิศ ใต้  ก็ เข้าไป จนถึง กลาง เมือง ได้ เหมือน กัน    เพราะ ฉะนั้น   

ทุก วัน นี้ ก็ มี อาจารย์ หลาย ต่อ หลาย คน ที่ ว่า   ไม่ จำเป็น ต้อง 

เจริญ สติ ปัฏ ฐาน ทั้ง  ๔  เอา แค่ กา ยา นุ ปัส สนา สติ ปัฏ ฐาน  

เพยีง อยา่ง เดียวก็ พอ  เพราะ อรรถ กถา ท่าน แก้ ไว้ ว่า เข้า ประต ู

ใด ประตู หนึ่ง ก็ ถึง กลาง ใจ เมือง เหมือน กัน  กา ยา นุ ปัส สนา  

สติ ปัฏ ฐาน นี้ เจริญ อย่าง เดียว จะ ถึง พระ นิพพาน ไหม ครับ

สุ. การ เจริญ ปัญญา เป็น เรื่อง ละเอียด มาก  ไม่ใช่ ว่า ผู้ หนึ่ง ผู้ ใด 

อ่าน อรรถ กถา แล้ว ปฏิบัติ ได้  ประตู อยู่ ที่ไหน  ถ้า ยัง ไม่ ทราบ 

เลย ว่า ประตู อยู่ ที่ไหน แล้ว จะ เข้า ประตู ไหน

ถ.   ประตู ก็ คือ  กาย  เวทนา  จิต  ธรรม  นั่นเอง

สุ. เมื่อ ประตู  คือ  กาย  เวทนา  จิต  ธรรม  แล้ว รู้ อะไร ที่ กาย  

ซึ่ง จะ ต้อง พิจารณา โดย ละ เอียด จริงๆ  สภาพ ธรรม ทั้ง หลาย 

ไม่ ว่า จะ เป็น ขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  อริย สัจ จ์  ก็ ไม่ใช่ สัตว์  

บุคคล  ตัว ตน  เพราะ เป็น นามธรรม  คือ  สภาพ รู้  ๑  และ 

เป็น รูป ธรรม  คือ  ไม่ใช่ สภาพ รู้  ๑    การ เข้าใจ เช่น นี้ ไม่ใช่ 
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การ ประจักษ์ แจ้ง ลักษณะ ที่ ไม่ใช่ ตัว ตน ของ นามธรรม และ 

 รูป ธรรม    ใน ขั้น การ ฟัง นั้น ไม่ สงสัย เลย ว่า รูป ธรรม มี จริง  รูป 

เกิด ขึ้น ปรากฏ ทาง ตา เป็น สีสัน ต่างๆ  เสียง เป็น รูป ที่ ปรากฏ 

ทาง ห ู กลิน่ เปน็ รปู ที ่ปรากฏ ทาง จมกู  รส เปน็ รปู ที ่ปรากฏ ทาง 

ลิน้  เปน็ตน้  และ นามธรรม ก ็ม ีจรงิ เกดิ ขึน้ รู ้อารมณ ์ตา่งๆ  โดย 

ขั้น การ ฟัง นั้น เข้าใจ ได้ ถูก ต้อง  แต่ การ ที่ ปัญญา จะ รู้ ลักษณะ 

นามธรรม ที่ เป็น สภาพ รู้  เป็น ธาตุ รู้  เป็น อาการ รู้ นั้น  จะ 

รู้ ได้ อย่างไร ถ้า ไม่ ระลึก รู้  ฉะนั้น  การ เจริญ กา ยา นุ ปัส สนา  

สติ ปัฏ ฐาน อย่าง เดียวจะ ทำให้ รู้ ลักษณะ ของ นามธรรม ได้ 

หรือ

  ผู้ ที่ อบรม เจริญ ปัญญา  สติ ระลึก รู้ ลักษณะ ของ สภาพ รู้ 

ใน ขณะ ที่ กำลัง เห็น  พิจารณา ศึกษา รู้ ว่า เป็น เพียง สภาพ รู้ 

อย่าง หนึ่ง  ขณะ ได้ยิน ก็ ระลึก ได้ พิจารณา เข้าใจ ลักษณะ ของ 

นามธรรม ที่ ได้ยิน  เพื่อ ที่ จะ รู้ จริงๆ  ว่า ขณะ นั้น เป็น สภาพ 

รู้ เสียง  เมื่อ อบรม เจริญ สติ  ศึกษา  พิจารณา เข้าใจ และ รู้ 

ลักษณะ ของ นามธรรม ทาง ตา  ทาง หู   ฯลฯ  บ่อยๆ  เนืองๆ    

ปัญญา ก็ จะ รู้ ได้ ว่า ยัง มี นาม ธร รม อื่นๆ  อีก ที่ จะ ต้อง ระลึก รู้  

จนกว่า ลักษณะ ของ นามธรรม ซึ่ง เป็น สภาพ รู้   หรือ อาการ 

รู้ นั้น จะ ปรากฏ จริงๆ  ให้ ประจักษ์ แจ้ง ว่า เป็น แต่ เพียง ธาตุ รู้  

อาการ รู้  ซึ่ง ไม่ใช่  สัตว์  บุคคล  ตัว ตน



530  แนวทางเจริญวิปัสสนา

  ถ้า ผู้ ใด จะ ระลึก เพียง ลักษณะ ของ นามธรรม ที่ ได้ยิน  แต่ 

ไม่ ระลึก รู้ ลักษณะ ของ นามธรรม ท่ี กำลัง เห็น เลย  มี ความ ต้ังใจ 

พากเพียร ที่ จะ รู้ เพียง ลักษณะ ของ นามธรรม ที่ ได้ยิน เสียง 

เท่านั้น  จะ เข้าใจ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ที่ เป็น ธาตุ รู้ จริงๆ  

ใน ขณะ ที่ เห็น ได้ ไหม  พิสูจน์ ได้ ด้วย ตนเอง ว่า ไม่ เป็น เช่น นั้น 

เลย  

  ฉะนั้น  การ อบรม เจริญ ปัญญา โดย สติ ระลึก รู้ พิจารณา 

ศึกษา เข้าใจ ลักษณะ ของ นามธรรม ทั้ง ทาง ตา  ทาง หู  ทาง 

จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง กาย  ทาง ใจ  ก็ เพื่อ ที่ ประจักษ์ แจ้ง ลักษณะ 

ของ สภาพ ธรรม ซึ่ง เป็น ธาตุ รู้ จน หมด สงสัย จริงๆ  

  เมื่อ สติ เกิด และ ปัญญา พิจารณา รู้ ลักษณะ ของ นามธรรม 

ทั้ง ทาง ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  โดย ทั่ว แล้ว ก็ ละ คลาย 

ความ สงสัย ใน ลักษณะ ของ นาม ธาตุ  ซึ่ง เป็น ธาตุ รู้ ไป ที ละ เล็ก 

ละ น้อย  จนกว่า ปัญญา ความ รู้ ชัด ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม จะ 

เพิ่ม ขึ้นๆ  เป็น ลำดับ  แต่ ถ้า ผู้ ใด ต้องการ รู้ เพียง นาม เดียว 

เท่านั้น ก็ แสดง ว่า ยัง ต้อง มี ความ ไม่รู้ และ ความ สงสัย ใน 

ลักษณะ ของ นาม ธร รม อื่นๆ  ด้วย เหตุ นี้  การ ที่ จะ ขจัด 

ความ สงสัย ความ ไม่รู้ ใน ลักษณะ ของ ธาตุ รู้ นั้น  จึง เป็น ไป  

ไม่ ได้ที่ จะ รู้ เพียง ลักษณะ ของ นามธรรม เดียว  เพราะ ถ้า รู้  

เพียง นามธรรม เดียว เท่า นั้น จริงๆ  ก็ แสดง ว่า ไม่รู้ สภาพ ธรรม 

อื่น แน่ๆ  
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ถ.   ขั้น ฟัง เขา แล้ว ก็ เข้าใจ  เวลา ปฏิบัติ เขา ก็ ผ่าน นาม รูป ปริ จ เฉท 

ญาณ

สุ.   ผ่าน อย่างไร

ถ.   อัน นี้ ไม่ใช่ ตัว ผม

สุ. เพราะ ฉะนั้น ไม่ ต้อง ตื่น เต้น กับ การ ผ่าน ของ คน อื่น  จะ ต้อง 

เป็น ปัญญา ของ ท่าน เอง ที่ พิจารณา รู้ ว่า ปัญญา ที่ ได้ อบรม  

เจ รญิ ขึน้ๆ  จน เปน็ ปจัจยั ให ้วปิสัสนา ญาณ เกดิ ขึน้ นัน้ ประจกัษ ์

แจ้ง สภาพ ธรรม ที่ กำลัง ปรากฏ ตาม ปกติ ที ละ อย่าง ทาง มโน 

ทวาร  ประจักษ์ ลักษณะ ของ นามธรรม และ รูป ธรรม แต่ละ 

ลกัษณะ ที ่กำลงั ปรากฏ  ไมใ่ช ่เพยีง นามธรรม เดยีว และ รปู ธรรม  

เดียว เท่านั้น  

ถ.   ผู้ ปฏิบัติ จน กระทั่ง ได้ ถึง นิพพิ ทา ญาณ  การ ปฏิบัติ ของ เขา ก็ 

คือ  ดู รูป นั่ง  รูป นอน  รูป ยืน  รูป เดิน  ผม ยัง สงสัย ว่า  รูป 

นั่ง  รูป นอน  รูป ยืน  รูป เดิน  เขา ไป ดู กัน ยัง ไง  ปฏิบัติ กัน 

อย่างไร  จน บรรลุ ได้ ถึง นิพพิ ทา ญาณ

สุ. นาม รูป ปริ จ เฉท ญาณ เป็น อย่างไร  เมื่อ ไม่รู้ ก็ จะ ถึง นิพพิ ทา 

ญาณ ไม่ ได้  กา ยา นุ ปัส สนา สติ ปัฏ ฐาน   คือ  ขณะ ที่ สติ ระลึก 

รู ้ลักษณะ ของ รูป ปรมั ตถ ธรรม ที ละ ลักษณะ   ซึ่ง ปรากฏ ที่ กาย   

คือ  รูป เย็น บ้าง  รูป ร้อน บ้าง  รูป อ่อน บ้าง  รูป แข็ง บ้าง  รูป ตึง 

บ้าง  รูป ไหว บ้าง  ไม่ใช่ ดู รูป เป็น ท่าทาง นั่ง  นอน  ยืน  เดิน    
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เมื่อ สภาพ เย็น ปรากฏ ที่ กาย ก็ เป็น เพียง สภาพ ธรรม ที่ เย็น   

จึง ไม่ใช่ เรา  ไม่ใช่ ของ เรา  ไม่ใช่ ตัว ตน  เมื่อ ไม่รู้ ลักษณะ ของ 

รูป ธรรม ที่ ปรากฏ แตล่ะ ทวาร วา่ เปน็ เพยีง รปู ที ่ปรากฏ ได ้แตล่ะ 

ทวาร เท่านั้น  ก็ จะ ถึง นาม รูป ปริ จ เฉท ญาณ ไม่ ได้  เมื่อ ปัญญา 

ไม่ ถึง นาม รูป ปริ จ เฉท ญาณ ก็ จะ ถึง นิพพิ ทา ญาณ ไม่ ได้

ถ.   ใน สัมปชัญญ บรรพ  ท่าน ก็ แสดง ไว้ ว่า  เรา ยืน ก็ รู้ ว่า เรา ยืน  

ขณะ ที่ เดิน ก็ รู้ ว่า เรา เดิน  ขณะ ที่ นั่ง ก็ รู้ ว่า เรา นั่ง  หรือ คู้ เข้า 

เหยียด ออก  ก็ ให้ รู้ ลักษณะ สัณฐาน ต่างๆ  นี้  คำ ว่า เรา เดิน ก ็

ให้ รู้ ว่า เรา เดิน  รู้ ขณะ ที่ เดิน ชื่อ ว่า ปฏิบัติ รูป เดิน ได้ ไหม ครับ

สุ. ถ้า ไม่มี รูป  จะ มี เดิน ได้ ไหม

ถ.   ไม่มี รูป  ก็ มี แต่ อากาศ  อากาศ เดิน ไม่ ได้ ครับ

สุ.   ขณะ ที่ กำลัง เดิน  มี รูป แต่ละ ลักษณะ ปรากฏ ให้ รู้ ได้ แต่ละ ทาง

ถ.   รูป เดิน หรือ เปล่า ครับ

สุ. รูป ที่ ปรากฏ ไม่ ว่า ขณะ นั่ง  หรือ นอน  หรือ ยืน  หรือ เดิน นั้น  

จะ ต้อง ปรากฏ ทาง หนึ่ง ทาง ใด  คือ  ทาง ตา  หรือ ทาง หู  หรือ 

ทาง จมูก  หรือ ทาง ลิ้น  หรือ ทาง กาย  หรือ ทาง ใจ  โดย ไม่ 

เจาะจง  โดย เป็น อนัตตา

ถ. นี่ เขา จงใจ  เพราะ ใน อรรถ กถา ท่าน ก็ อุปมา ไว้ ว่า  เข้า ประตู ใด 
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ประตูหนึ่ง  ก็ ถึง กลาง เมือง เหมือน กัน  เพราะ ฉะนั้น  เจริญ 

เฉพาะ กา ยานุ ปัส สน สติ ปัฏ ฐาน เท่าน้ัน  ปัฏ ฐาน อ่ืน เขา ไม่ เอา

สุ. การ อา่น อรรถ กถา จะ ตอ้ง เขา้ใจ ดว้ย วา่  ปญัญา ที ่ละ ความ เหน็ 

ผิด ที่ ยึดถือ สภาพ ธรรม เป็น ตัว ตน ได้ จริงๆ  นั้น เป็น ปัญญา ที ่

รู้ อะไร  สภาพ ธรรม มี  ๒  อย่าง  คือ  รูป ธรรม และ นามธรรม  

เมื่อ ไม่รู้ แจ้ง ชัด ใน ลักษณะ ของ นามธรรม และ รูป ธรรม  ก็ ยัง 

ยึดถือ ทั้ง นามธรรม และ รูป ธรรม ว่า เป็น ตัว ตน    ข้อความ ที่ 

ว่า ใน ขณะ ที่ เดิน ให้ รู้ ว่า เรา เดิน  ตาม ความ เป็น จริง นั้น ไม่มี 

เรา   มี แต่ รูป    ขณะ ที ่สติ ปฏั ฐาน ระลกึ รู ้ลกัษณะ ของ รปู ที ่กาย   

ซึ่ง ปรากฏ ใน ขณะ ที่ เดิน ก็ เป็น กา ยา นุ ปัส สนา สติ ปัฏ ฐาน  แต่ 

จะ บังคับ สติ ให้ ระลึก รู้ รูป ซึ่ง ปรากฏ ที่ กาย อยู่ ตลอด เวลา ไม่ ได้  

ย่อม แล้ว แต่ สติ ซึ่ง เป็น อนัตตา จะ เกิด ขึ้น ระลึก รู้ ลักษณะ ของ 

นามธรรม ใด หรือ รูป ธรรม ใด ที่ เกิด ขึ้น   ปรากฏ ตาม ปกติ ตาม 

ความ เปน็ จรงิ    ปญัญา ที ่ละ การ ยดึถอื สภาพ ธรรม วา่ เปน็ ตวั ตน 

นั้น รู้ ลักษณะ ของ นามธรรม และ รูป ธรรม ที่ เกิด ขึ้น ปรากฏ จน 

ทั่ว ทั้ง  ๖  ทวาร  จึง รู้ แจ้ง ชัด ได้ ว่า ไม่ใช่ ตัว ตน จริงๆ

ใน สัง ยุต ตนิ กาย  สฬาย ตน วรรค  สมุทท วรรค ที่  ๓  อุ ทา ยี สูตร  

(๓๐๐)  มี ข้อความ ว่า  

สมยั หนึง่  ทา่น พระ อานนท ์และ ทา่น พระ อ ุทา ย ีอยู ่ ณ  โฆ ส ิตา ราม 

ใกล้ พระ นคร โกสั ม พี  ครั้ง นั้นแล  เป็น เวลา เย็น    ท่าน พระ อุ ทา ยี  

ออก จาก ที่พัก ผ่อน แล้ว เข้าไป หา ท่าน พระ อานนท์ ถึงที่ อยู่  ได้ 
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ปราศรัย กับ ท่าน พระ อานนท์  ครั้น ผ่าน การ ปราศรัย พอ ให้ ระลึก 

ถึงกัน ไป แล้ว  จึง นั่ง  ณ  ที่ ควร ส่วน ข้าง หนึ่ง    ครั้น แล้ว ได้ กล่าว 

กะ ท่าน พระ อานนท์ ว่า  ดูกร  ท่าน พระ อานนท์  กาย นี้พระ ผู้ มี  

พระ ภาค ตรัส บอกเปิด เผย  ประกาศ แล้ว โดย ปริยาย ต่างๆ  ว่า แม้ 

เพราะ เหตุ นี้ กาย นี้ เป็น อนัตตา  ดังนี้  ฉันใด  แม้ วิญญาณ นี้  ท่าน 

อาจ จะ บอก แสดง  บัญญัติ  แต่ง ตั้ง  เปิด เผย  จำแนก  กระทำ ให้ 

ตื้น ว่า  แม้ เพราะ เหตุ นี้  วิญญาณ ก็ เป็น อนัตตา  ฉัน นั้น หรือ

เมื่อ ยัง ไม่รู้ แจ้ง ชัด ใน สภาพ ธรรม  ก็ ยัง ไม่ หมด ความ สงสัย  เมื่อ 

ยัง สงสัย อยู่ จะ รู้ แจ้ง อริย สัจ จ ธรรม ได้ อย่างไร  จะ เข้า ประตู ไหน  

เพราะ ประตู ที่ ว่า นี้ หมาย ถึง  ขณะ ที่ โลกุ ตต รจิต จะ เกิด ขึ้น 

รู้ แจ้ง นิพพาน  ก่อน ที่ โลกุ ตต รจิต จะ เกิด นั้น  กา มาว จร จิต ต้อง 

 เกิด ก่อน  แล้ว แต่ ว่า กา มาว จร จิต นั้น มี สติ ปัฏ ฐาน ใด ใน  ๔   

สติ ปัฏ ฐาน เป็น อารมณ์ แต่ ไม่ใช่ ว่า ไม่รู้ แจ้ง ชัด ลักษณะ ของ รูป  

เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  แล้ว จะ ไป เข้า ประตู  คือ  บรรลุ 

อริย สัจ จ ธรรม ประจักษ์ ลักษณะ ของ นิพพาน  โดย นิพพาน เป็น 

อารมณ ์ได ้ และ กวา่ จะ เขา้ใจ ได ้วา่ กาย นี ้เปน็ อนตัตา…  แม ้วญิญาณ 

นี้ ก็ เป็น อนัตตา  ก็ ต้อง บอก  แสดง  บัญญัติ  แต่ง ตั้ง  เปิด เผย  

จำแนก  กระทำ ให้ ตื้น ลักษณะ ของ นามธรรม และ รูป ธรรม ใน ขณะ 

นี้ ที่ กำลัง เห็น  กำลัง ได้ยิน  กำลัง ได้ กลิ่น  กำลัง ลิ้ม รส  กำลัง รู้ 

สิ่ง ที่ กระทบ สัมผัส  กำลัง คิด นึก  เพราะ ยาก ที่ จะ เข้า ถึง อรรถ และ 

ประจักษ์ แจ้ง ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ทั้ง หลาย ที่ เป็น อนัตตา ได้
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ท่าน พระ อานนท์ กล่าว ว่า  ดูกร  ท่าน พระ อุ ทา ยี  กาย นี้  พระ ผู้ 

มี พระ ภาค ตรัส บอก  เปิด เผย  ประกาศ แล้ว โดย ปริยาย ต่างๆ  ว่า 

แม้ เพราะ เหตุ นี้  กาย นี้ เป็น อนัตตา ดังนี้ ฉันใด  แม้ วิญญาณ นี้  ผม 

อาจ จะ บอก  แสดง  บัญญัติ  แต่ง ตั้ง  เปิด เผย  จำแนก  กระทำ 

ให้ ตื้น ว่า  แม้ เพราะ เหตุ นี้ วิญญาณ นี้ ก็ เป็น อนัตตา  ฉัน นั้น

ถา้ ทา่น พระ อานนท ์ไม ่ได ้เปน็ พระ โสดาบนั บคุคล  ไมรู่ ้แจง้ สภาพ 

ธรรม ที่ เป็น รูป ธรรม และ นามธรรม โดย ทั่ว โดย ตลอด  จน ละ ความ 

เห็น ผิด ที่ ยึดถือ นามธรรม และ รูป ธรรม เป็น ตัว ตน  สัตว์  บุคคล  

ท่าน พระ อานนท์ ก็ คงจะ กล่าว กับ ท่าน พระ อุ ทา ยี ไม่ ได้ ว่า  ผม อาจ 

บอก  แสดง  บัญญัติ  แต่ง ตั้ง  เปิด เผย  จำแนก  กระทำ ให้ ตื้น 

ว่า  แม้ เพราะ เหตุ นี้  วิญญาณ นี้ เป็น อนัตตา

ฉะนั้น  บุคคล ใด บรรลุ ธรรม ใด  ธรรม นั้น ย่อม ปรากฏ กับ 

บุคคล นั้น  เวลา นี้ สภาพ ธรรม เกิด ขึ้น แล้ว ก็ ดับ ไป อย่าง รวดเร็ว  

เมื่อ บุคคล ใด ยัง ไม่ บรรลุ ธรรม ใด  ธรรม นั้น ก็ ไม่ ปรากฏ กับ บุคคล 

นั้น  แม้ จะ บอก กัน สัก เท่าไร ว่า นามธรรม เป็น สภาพ รู้  เป็น ธาตุ รู้ ใน 

ขณะ กำลัง เห็น  กำลัง ได้ยิน  แต่ เมื่อ บุคคล นั้น ยัง ไม่ บรรลุ ธรรม ใด  

ธรรม นั้น ก็ ไม่ ปรากฏ แก่ บุคคล นั้น  แต ่เมื่อ ธรรม ปรากฏ กับ บุคคล 

นั้น แล้ว  บุคคล นั้น ก็ รู้ แจ้ง ลักษณะ ที่แท้ จริง ของ ธรรม นั้น

ท่าน พระ อานนท์ ไม่มี ความ สงสัย ใน ลักษณะ ของ นามธรรม และ 

รูป ธรรม เลย  ทั้ง ทาง ตา  ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง กาย  

ทาง ใจ  ถ้า คน สมัย นี้ เข้าใจ ว่า จะ รู้ เพียง กา ยา นุ ปัส สนา สติ ปัฏ ฐาน 
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อย่าง เดียว  หรือ รู้ เพียง นาม เดียว รูป เดียว เท่านั้น  จะ ชื่อ ว่า  รู้ 

ลกัษณะ ทีแ่ท้ จรงิ ของ นามธรรม และ รปู ธรรม ได ้ไหม  เพราะ ถา้ รู ้จรงิ 

แล้ว  ทำไม ทาง ตา ไม่รู้    ใน เมื่อ ทาง ตา เป็น นามธรรม เป็น ธาตุ รู้ 

ที่ กำลัง เห็น  ทำไม ทาง หู ไม่รู้  ใน เมื่อ ทาง หู เป็น นามธรรม เป็น ธาตุ 

รู้ ที่ กำลัง ได้ยิน เสียง  ถ้า รู้ ลักษณะ ของ นาม ธร รม จริงๆ  ประจักษ์ 

แจ้ง ใน ธาตุ รู้  อาการ รู้ แล้ว ทำไม ไม่รู้ ว่า ใน ขณะ ที่ คิด นึก ก็ เป็น เพียง 

นามธรรม ที่ กำลัง รู้ เรื่อง  รู้ คำ เท่านั้น เอง

การ ที่ จะ ทดสอบ ปัญญา ของ ท่าน ว่า  รู้ จริง  หรือ เปล่า   คือ   

ไม่ ว่า เป็น นามธรรม ใด  รูป ธรรม ใด  ทาง ตา  ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง 

ลิ้น  ทาง กาย  ทาง ใจ    เมื่อ รู้ จริง ก็ ต้อง รู้ ลักษณะ ของ นามธรรม  

ต่าง กับ รูป ธรรม ใน ขณะ ที่ เห็น  ได้ยิน  ได้ กลิ่น  ลิ้ม รส  รู้ สิ่ง ที่ 

กระทบ สัมผัส  คิด นึก  จึง จะ เป็นการ รู้ จริง ใน อรรถ  และ ลักษณะ 

ของ สภาพ ธรรม ทั้ง หลาย โดย ความ เป็น อนัตตา

ท่าน พระ อานนท์ กล่าว กับ ท่าน พระ อุ ทา ยี ว่า  “ดูกร  ท่าน พระ 

อุ ทา ยี  จักขุ วิญญาณ ย่อม เกิด ขึ้น เพราะ อาศัย จักขุ และ รูป หรือ”

อุ ทา ยี อย่าง นั้น  ท่าน ผู้ มีอายุ

อานนท์ เหตุ และ ปัจจัย ที่ จักขุ วิญญาณ อาศัย เกิด ขึ้น พึง ดับ 

ไป หมด สิ้น  หา ส่วน เหลือ มิได้  จักขุ วิญญาณ จะ ปรากฏ บ้าง หรือ 

หนอ

อุ ทา ยี ไม่ ปรากฏ เลย   ท่าน ผู้ มีอายุ
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ใน ขณะ ท ีไดย้นิ  ไมม่ ีเหน็  นี ่คอื การ ประจกัษ ์ลกัษณะ ของ สภาพ 

ธรรม ตาม ความ เป็น จริง  ใน ขณะ ที่ คิด นึก เรื่อง ราว ต่างๆ  ไม่มี เห็น  

ไม่มี ได้ยิน  เพราะ ขณะ นั้น กำลัง รู้ เรื่อง  สภาพ รู้ กำลัง คิด เรื่อง ที่ 

กำลัง รู้ อยู่ ใน ขณะ นั้น  นี่ คือ การ ประจักษ์ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม 

ตาม ความ เป็น จริง  ท่าน พระ อานนท์ จึง กล่าว กะ ท่าน พระ อุ ทา ยี 

ว่า  เมื่อ จักขุ วิญญาณ  คือ  การ เห็น เกิด ขึ้น เพราะ อาศัย จักขุ คือ 

ตา  และ สิ่ง ที่ ปรากฏ ทาง ตา  เมื่อ จักขุ และ รูป ซึ่ง ไม่ เที่ยง ดับ ไป แล้ว  

การ เห็นจะ มี ได้ อย่างไร  การ เห็น ก็ ต้อง ดับ ไป

ใน ขณะ นี้ ผู้ ที่ ประจักษ์ ลักษณะ ของ สภาพ รู้  ธาตุ รู้ จริงๆ  เป็น 

นาม รูป ปริ จ เฉท ญาณ แล้ว  กว่า จะ อบรม เจริญ ปัญญา จน ถึง 

นิพพิ ทาญาณ ได ้ ปญัญา จะ ตอ้ง เจรญิ ขึน้ จน รู ้ปจัจยั ของ สภาพ ธรรม 

ที ่เกดิ ขึน้  บรรลุ ถงึ ปจัจย ปร ิค คห ญาณ แลว้ ปญัญา จงึ จะ อบรม เจรญิ 

ต่อ ไป  จนกว่า จะ ประจักษ์ การ เกิด ขึ้น และ ดับ ไป ของ สภาพ ธรรม ที่ 

สืบ ต่อ กัน  เป็น สัมม สน ญาณ แล้ว ปัญญา ก็ จะ ต้อง อบรม เจริญ ต่อ 

ไป  จนกว่า จะ ประจักษ์ การ เกิด ดับ  แยก ขาดกัน ของ สภาพ ธรรม 

แตล่ะ ลกัษณะเปน็ อทุ ยพัพย ญาณ   แลว้ ปญัญา จงึ จะ อบรม เจรญิ ขึน้ 

จนกว่า จะ ประจักษ์ ความ ไม่ เที่ยง ของ สภาพ ธรรม ซึ่ง ดับ ไปๆ  เป็น 

ภังค ญาณ   แล้ว ปัญญา จึง จะ อบรม เจริญ ขึ้น จนกว่า จะ ประจักษ์ 

โทษ ภัย ของ การ ดับ ไป ของ สภาพ ธร รม เป็น ภย ญาณ และ อา ที นว 

ญาณ   แล้ว ปัญญา ก็ จะ ต้อง อบรม เจริญ ขึ้น จนกว่า จะ ถึง นิพพิ ทา 

ญาณ  ปัญญา จะ ต้อง รู้ แจ้ง ชัด จริงๆ  โดย ประจักษ์ ลักษณะ ของ 
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สภาพ ธรรม  ไม่ใช่ ว่า ไม่รู้ ลักษณะ ของ นามธรรม แล้ว จะ เข้า ประตู 

นิพพาน  โดย เพียง รู้ ท่า นั่ง  ท่า นอน  ท่า ยืน  ท่า เดิน  ซึ่ง เป็นการ 

จำ รูป ที่ เกิด รวม กัน เป็น สัณฐาน อาการ ต่างๆ  ไม่ใช่ การ รู้ ลักษณะ 

ของ นามธรรม และ รูป ธรรม แต่ละ ลักษณะ ที่ เกิด ขึ้น ปรากฏ ทาง 

ทวาร ต่างๆ  แล้ว ก็ ดับ ไป  ตาม ปกติ ตาม ความ เป็น จริง

ท่าน พระ อานนท์ กล่าว ว่า  แม้ โดย ปริยาย นี้ แล  จักขุ วิญญาณ นี้  

พระ ผู้ มี พระ ภาค ตรัส บอก  เปิด เผย  ประกาศ แล้ว ว่า  แม้ เพราะ 

เหตุ นี้  วิญญาณ นี้ เป็น อนัตตา  ดังนี้  ข้อความ ซ้ำ ต่อ ไป ตลอด ไป 

ถึง โสต วิญญาณ  ฆาน วิญญาณ  ชิวหา วิญญาณ  กาย วิญญาณ  

และ มโน วิญญาณ  โดย นัย เดียวกัน

พระ สูตร นี้ แสดง ให้ เห็น ประโยชน์ ที่ พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง แสดง 

พระ ธรรม โดย ละเอยีด โดย ตลอด  ใน เรือ่ง ของ วญิญาณ ทัง้ หลาย ซึง่ 

เป็น นามธรรม  ถ้า สามารถ รู้ แจ้ง อริย สัจ จ ธรรม ได้ โดย สติ ปัฏ ฐาน 

เดียว  พระ ผู้ มี พระ ภาค จะ ทรง แสดง ธรรม อื่น เพื่อ ประโยชน์ อะไร  

ไม่ ว่า จะ เป็นการ เห็น  การ ได้ยิน  การ ได้ กลิ่น  การ ลิ้ม รส  การ รู้ 

สิ่ง ที่ กระทบ สัมผัส  การ คิด นึก  ความ สุข  ความ ทุกข์  ความ จำ  

ฯลฯ  เป็น อัน มาก    ทั้งหมด นี้ ก็ เพื่อ เกื้อกูล ให้ สติ ระลึก  ให้ ปัญญา 

พิจารณา ศึกษา รู้ ชัด จน ดับ ความ สงสัย และ ความ เห็น ผิด ที่ ยึดถือ 

นามธรรม และ รูป ธรรม ได้ เป็น สมุจ เฉท  และ ที่ กล่าว ว่า สามารถ 

รู้ แจ้ง อริย สัจ จ ธรรม ได้ โดย ไม่ ต้อง รู้ ลักษณะ ของ นามธรรม และ  

รปู ธรรมตาม ปกต ิตาม ความ เปน็ จรงิ นัน้   ก ็แสดง ความ เคลอืบ แคลง 
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สงสัย แล้ว ว่า จะ รู้ นาม อื่น รูป อื่น ไม่ ได้  มิ ฉะนั้น ก็ จะ ไม่ กล่าว ว่า  ให้ 

รู้ เพียง นาม เดียว รูป เดียว

ท่าน พระ อานนท์ กล่าว ว่า  “ดูกร  ท่าน พระ อุ ทา ยี  บุรุษ ต้องการ 

แก่น ไม้  เที่ยว เสาะ แสวงหา แก่น ไม้  ถือ เอา ขวาน อัน คม เข้า สู่ 

ป่า  พบ ต้น กล้วย ใหญ่  ตรง  ไม่ รุงรัง ใน ป่า นั้น  พึง ตัด ที่ โคน ต้น   

แล้ว ตัด ที่ ปลาย  ครั้น แล้ว ลอก กาบ ออก  แม้ กระพี้ ที่ ต้น กล้วย นั้น ก ็

ไม่ พบ  ที่ไหน จะ พบ แก่น ไม้  ฉันใด  ดูกร  ท่าน พระ อุ ทา ยี  ภิกษุ 

จะ พิจารณา หา ตัว ตน หรือ สิ่ง ที่ เป็น ตัว ตน ใน ผัสส าย ตนะ  ๖  ไม่ ได้  

ฉัน นั้น เหมือน กัน  เมื่อ เล็ง เห็น อยู่ อย่าง นี้ ก็ ไม่ ยึดถือ สิ่ง ใด ใน โลก  

เมื่อ ไม่ ยึดถือ  ก็ ไม่ ดิ้นรน  เมื่อ ไม่ ดิ้นรน ก็ ปรินิพพาน โดย แน่แท้  

ย่อม รู้ ชัด ว่า ชาติ สิ้น แล้ว  พรหมจรรย์ อยู่ จบ แล้ว  กิจ ที่ ควร ทำ ทำ 

เสร็จ แล้ว  กิจ อื่น เพื่อ ความ เป็น อย่าง นี้ มิได้ มี”

ข้อความ ตอน ท้าย ที่ ท่าน พระ อานนท์ กล่าว ว่า  “ดูกร  ท่าน  

พระ อุ ทา ยี  บุรุษ ต้องการ แก่น ไม้  เที่ยว เสาะ แสวงหา แก่น ไม้   

ถือ เอา ขวาน อัน คม เข้า สู่ ป่า  พบ ต้น กล้วย ใหญ่  ตรง  ไม่ รุงรัง ใน 

ป่า นั้น”  เมื่อ เป็นต้น กล้วย ก็ ยัง เป็น ท่าทาง เพราะ รวม กัน เป็นก ลุ่ม 

เป็น ก้อน

“พึง ตัด ที่ โคน ต้น  แล้ว ตัด ที่ ปลาย  ครั้น แล้ว ลอก กาบ ออก”  คือ 

ต้อง เพิก ถอน สิ่ง ที่ เคย ยึดถือ รวม กัน ประชุม กัน เป็น วัตถุ  เป็น ตัว 

ตน  เป็น ท่าทาง ออก  “แม้ กระพี้ ที่ ต้น กล้วย นั้น ก็ ไม่ พบ  ไฉน จะ 

พบ แก่น ได้”  จึง จะ ละ การ ยึดถือ ว่า เป็นต้น กล้วย  เช่น เดียว กับ โค 
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ทั้ง ตัว  ถ้า ยัง ไม่ ลอก หนัง ออก  ไม่ ตัด ชิ้น ส่วน ต่างๆ  ออก  ก็ ยัง คง 

เห็น เป็น โคนอน อยู่  ตราบ ใด ที่ รูป ทั้ง หลาย ยัง ประชุม รวม กัน อยู่ ก็ 

จำ ไว้ เป็น ท่าทาง  เป็น อาการ ใด อาการ หนึ่ง  และ ยัง คง เห็น ว่า สิ่ง 

นั้น เป็น วัตถุ  เป็น ตัว ตน บุคคล อยู่  ต่อ เมื่อ ใด รู้ ลักษณะ ของ สภาพ 

ธรรม ตาม ความ เปน็ จรงิ  เมือ่ นัน้ จงึ จะ ไม ่ยดึถอื สภาพ ธรรม เปน็ สตัว ์ 

เป็น บุคคล  เหมือน การ ลอก กาบ ออก แม้ กระพี้ ที่ ต้น กล้วย ก็ ไม่ พบ  

ไฉน จะ พบ แก่น ได้  ฉันใด

“ดูกร ท่าน พระ อุ ทา ยี  ภิกษุ จะ พิจารณา หา ตัว ตน หรือ สิ่ง ที่ เป็น 

ตัว ตน ใน ผัสส าย ตนะ  ๖  ไม่ ได้”  ใน ผัสส าย ตนะ  ๖  ไม่ ได้ มี 

ท่าทาง อะไร เลย  ตา เป็น อายตนะ หนึ่ง  รู ปาย ตนะ เป็น เพียง สิ่ง ที่ 

ปรากฏ    ถ้า ตราบ ใด ที่ ยัง เห็น เป็น คน กำลัง นั่ง  ขณะ นั้น จะ กล่าว 

ว่า ไม่ใช่ ตัว ตน  ก็ เป็น แต่ เพียง ความ คิด นึก เอา เอง ว่า ไม่ใช่ ตัว ตน  

แต่ ไม่ ประจักษ์ ว่าที่ ไม่ใช่ ตัว ตน จริงๆ  นั้น  ปัญญา จะ ต้อง รู้ ว่า ขณะ 

ที่ เห็น นั้น เห็น เพียง สิ่ง ที่ ปรากฏ ทาง ตา เท่านั้น  หลัง จาก นั้น จึง ตรึก 

หรือ จำ สัณฐาน ของ สิ่ง ที่ ปรากฏ แล้ว จึง รู้ ว่า สิ่ง ที่ ปรากฏ เป็น อะไร   

แม้ ขณะ นั้น ก็ เป็น นามธรรม ที่ รู้ ที่ จำ  ไม่ใช่ สัตว์ บุคคล ตัว ตน  ทาง ห ู

ซึ่ง ได้ยิน นั้น ก็ ไม่มี ความ ทรง จำ เหลือ ค้าง อยู่ จาก ทาง ตา ว่า  กำลัง 

เห็น คน นั่ง คุย กัน  หรือ กำลัง พดู  เพราะ ขณะ นัน้ สต ิระลกึ รู ้ลกัษณะ 

ของ สภาพ ที ่ไดย้นิ ซึง่ เปน็ ธาต ุรู ้เสยีง เทา่นัน้  แลว้ หลงั จาก นัน้ จติ จงึ 

คิด นึก คำ หรือ เรื่อง ตาม เสียง ต่ำ เสียง สูง ที่ ได้ยิน  ปัญญา รู้ ว่า ขณะ ที่ 

รู้ คำ นั้น ก็ เป็น นามธรรม ชนิด หนึ่ง ที่ รู้ คำ
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เมื่อ รู้ สภาพ ธรรม ทั้ง หลาย เป็น นามธรรม และ รูป ธรรม แต่ละ 

ลกัษณะ  ความ เหน็ ผดิ ที ่ยดึถอื สภาพ ธรรม เปน็ ตวั ตน จงึ ละ คลาย ลง 

และ ความ ทรง จำ ที่ ยึดถือ รูป รวม กัน เป็น ท่าทาง จึง จะ หมด ไป  แล้ว 

จะ เข้าใจ อรรถ ที่ ว่า  “ความ สงบ ใน ภายใน”  เพราะ จิต ไม่ ได้ ออก 

ไป ยุง่ เกีย่ว ภายนอก ซึง่ เปน็ ตวั ตน  คน สตัว ์เลย  ไมม่ ีโลก เกา่ ซึง่ เปน็ 

โลก ภายนอก ที่ เต็ม ไป ด้วย ผู้คน  วัตถุ  สิ่ง ต่างๆ  ที่ เคย ยึดถือ ว่า 

เป็น บุคคล นั้น บุคคล นี้  สิ่ง นั้น สิ่ง นี้ อย่าง เที่ยง แท้ ถาวร  แต่ ว่า สติ 

เกิด ขณะ ใด  ปัญญา รู้ ชัด ขณะ นั้น จึง เป็น ความ สงบ ภายใน เพราะ 

ไม่มี คน  สัตว์  วัตถุ ใดๆ  ที่ ไม่ สงบ เพราะ คน เยอะ  มี เรื่อง มาก    

ถ้า เป็น บุคคล ที่ เคย มี ความ สัมพันธ์ หรือ มี เรื่อง ราว ที่ เคย เกี่ยวข้อง 

กัน  พอ เห็น นิด เดียว ก็ ต่อ เป็น เรื่อง ยาว  แต่ ถ้า เป็น คน ที่ ไม่ เคย 

รู้จัก เรื่อง ก็ สั้น  พอ เห็น ก็ คิด นิด เดียว ก็ หมด แล้ว  ไม่ ได้ ติดตาม ไป 

เป็น เรื่อง ราว ต่างๆ

เมื่อ อบรม เจริญ ปัญญา จริงๆ  ก็ จะ เห็น พระคุณ ของ พระ ผู้ มี พระ 

ภาค ที ่ทรง แสดง พระ ธรรม โดย ละเอยีด  ตัง้แต ่ขัน้ ปา ต ิโมก ข สงัวร ศลี  

ความ ประพฤติ ทาง กาย และ ทาง วาจา ที่ ควร แก่ สมณะ  คือ   เพศ 

บรรพชิต ผู้ สงบ    แม้แต่ การ มอง ก็ มอง ชั่ว แอก  เพื่อ ให้ ระลึก อยู่ 

เสมอ ว่า ไม่ ควร ต่อ เรื่อง ให้ ยืด ยาว   เมื่อ เห็น แล้ว ก็ ไม่ ควร คิด วิจิตร 

เป็น คน นั้น เป็น คน นี้ เรื่อง นั้น  เรื่อง นี้ มากมาย  เมื่อ เห็น แล้ว ก็ รู้ ว่า 

เป็น เพียง  “เห็น”  จะ ชั่ว แอก หรือ ไม่ ชั่ว แอก ก็ตาม  เห็น แล้ว ก็ จบ  

ขณะ นั้น ก็ จะ ไม่ ผูกพัน เยื่อ ใย ใน นิมิต  อนุ พยัญชนะ  เมื่อ ปัญญา รู้ 

ชัด จริงๆ  ว่าที่ เคย เห็น เป็น โลก ภายนอก มี คน มากมาย นั้น  ก็ เป็น 
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เพราะ คิด  ถ้า ไม่ คิด  เพียง เห็น แล้ว ก็ หมด  จะ มี คน เยอะ ไหม แต่ 

เพราะ เคย คิด มา นาน  เพราะ ฉะนั้น  ก็ ย่อม คิด  แล้ว แต่ ว่า จะ คิด 

อะไร  แม้ว่า จะ เห็น สิ่ง เดียวกัน  แต่ละ คน คิด ไม่ เหมือน กัน เลย ตาม 

เหตุ ตาม ปัจจัย ที่ ได้ สะสม มา  เช่น  เห็น ดอกไม้ ท่าน หนึ่ง พอใจ ว่า 

สวย  อีก ท่าน หนึ่ง ว่า ไม่ สวย  ฉะนั้น  สวย หรือ ไม่ สวย จึง เป็น ความ 

คิด ของ แต่ละ คน  โลก ที่แท้ จริง จึง เป็น โลก ของ ความ คิด ของ แต่ละ 

บุคคล  เมื่อ สติ ระลึก รู้ ลักษณะ ของ นามธรรม และ รูป ธร รม จริงๆ   

ก็ จะ รู้ ชัด ว่า ขณะ นั้น เป็น นามธรรม ที่ กำลัง คิด เรื่อง ต่างๆ  เท่านั้น  

ไม ่วา่ จะ คดิ อะไร กต็าม    เมือ่ รู ้ลกัษณะ ของ นามธรรม ที ่คดิ ก ็รู ้วา่ เรือ่ง 

ราว ที่ เป็น คน  สัตว์ ต่างๆ  ไม่ มี จริงๆ  ขณะ ที่ เป็น ทุกข์ กังวล ใจ ก็ รู้ 

ว่า ทุกข์  เพราะ ความ คิด  ขณะ ที่ เป็น สุขก็ โดย นัย เดียวกัน ขณะ ที่ ดู 

โทรทัศน์ เรื่อง ที่ ชอบใจ ก็ เป็นสุข  เพราะ คิด ตาม ภาพ ที่ เห็น  ฉะนั้น  

ไม่ ว่า จะ อยู่  ณ  ที่ ใด ก็ตาม  ก็ อยู่ ใน โลก ของ ความ คิด นึก นั่นเอง  

โลก แตล่ะ ขณะ จงึ เปน็ นามธรรม ที ่เกดิ ขึน้ รู ้อารมณ์ ที ่ปรากฏ ทาง ตา  

ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง กาย  แล้ว ก็ คิด นึก ต่อ ทาง ใจ เป็น 

เรื่อง ราว ต่างๆ  เท่านั้น เอง

❖

ถ. ที่ อาจารย์ กล่าว ว่า  ความ สุข  ความ ทุกข์  นี้ เป็น เรื่อง ของ 

ความ คิด  ตอน นี้ ผม ยัง ไม่ ค่อย เข้าใจ  เวลา มี ความ ทุกข์ ใคร 

เขา จะ อยาก คิด ทุกข์  ฉะนั้น  ที่ อาจารย์ พูด ว่า  ความ ทุกข์ 

เกิด จาก ความ คิด  คิด ให้ เป็น ทุกข์ คิด ยัง ไง ครับ



แนวทางเจริญวิปัสสนา  543

สุ ไม่ใช่ คิด ให้ เป็น ทุกข์  มี เหตุ มี ปัจจัย ให้ คิด แล้ว เป็น ทุกข์

ถ. หมายความ วา่ ม ีปจัจยั เกดิ ขึน้  เชน่  สมบตั ิพลดัพราก ไป  หรอื 

ว่า แทง ม้า เสีย ไป  กลับ ถึง บ้าน ก็ คิด ว่า เสีย ไป เท่านั้น เท่า นี้  

การ แทง ม้า เป็น ปัจจัย

สุ. ถ้า ไม่ คิด เรื่อง เสีย ม้า  จะ มี ความ ทุกข์ ไหม

ถ. ไม่ ทุกข์ ครับ

สุ. เมื่อ เห็น  ได้ยิน  แล้ว คิด  ปัญญา จะ ต้อง รู้ ว่า  ขณะ ที่ คิด นั้น 

ก็ เป็น นามธรรม ที่ คิด เรื่อง ต่างๆ  แล้ว ก็ ดับ  ขณะ ที่ คิด เรื่อง ม้า 

ไม่มี ม้า ใน ขณะ นั้น  มี ความ จำ เรื่อง ม้า ที่ ทำให้ เกิด ความ ทุกข์ 

ขึ้น  ฉะนั้น  ทุกข์ จึง เกิด เพราะ คิด เรื่อง ที่ ไม่ พอใจ  และ สุข ก็ 

เกิด เพราะ คิด เรื่อง ที่ พอใจ

❖

ธรรม ที่ ได้ ฟัง ทั้ง  ๓  ปิฎก  รวม ทั้ง อร รถก ถา และ ฎีกา  ก็ เพื่อ 

ให้ ปัญญา เกิด ขึ้น รู้ สภาพ ธรรม ที่ กำลัง ปรากฏ ใน ขณะ นี้ ตาม ปกติ 

ความ เป็น จริง  ไม่ ว่า จะ ฟัง มาก  เรียน มาก  สนทนา ธรรม มาก  

ตรึก ตรอง ธรรม มาก สัก เท่าไร  ก็ เพื่อ เป็น สังขาร ขันธ์ ปรุง แต่ง ให้  

สติ เกิด ระลึก ศึกษา พิจารณา รู้ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม ที่ กำลัง 

ปรากฏ ทาง ตา  ทาง หู  ทาง จมูก  ทาง ลิ้น  ทาง กาย  ทาง ใจ  

ใน ขณะ นี้  แม้ว่า จะ ได้ยิน ได้ ฟัง อย่าง นี้ ครั้ง แล้ว ครั้ง เล่า ก็ จะ ต้อง 
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พิจารณาให้ เข้าใจ ลักษณะ ของ สภาพ ธรรม แต่ละ อย่าง ที่ กำลัง 

ปรากฏ จริงๆ  ซึ่ง สติ จะ ต้อง ระลึก รู้  มิ ฉะนั้น แล้ว ก็ ไม่ สามารถ ที่ จะ 

ศกึษาพจิารณา รู ้ลกัษณะ ของ สภาพ ธรรม ที ่เปน็ อนตัตา ใน แตล่ะ วนั 

ที ่ผา่น ไปๆ  ซึง่ ก ็เปน็ นามธรรม และ รปู ธรรม ที ่เกดิ ขึน้ แลว้ ก ็ดบั ไปทกุ 

ขณะ  ไม่มี อะไร เหลือ เลย  สัก ขณะ เดียว

ทุก คน รู้ ว่า อดีต ที่ สนุกสนาน หรือ ความ ทุกข์ ที่ เกิด ขึ้น ก็ ดับ หมด 

ไป แล้ว  คง เหลือ อยู่ แต่ ปัจจุบัน ขณะ นี้ ขณะ เดียว  เพียง ขณะ 

เดียว จริงๆ  ซึ่ง จะ ต้อง ศึกษา ให้ เข้าใจ ลักษณะ ที่ ไม่ใช่ ตัว ตน  สัตว์  

บุคคล  บาง คน ก็ บอก ว่า ไม่ ขอ พบ คน นั้น คน นี้ อีก ใน ชาติ หน้า  ซึ่ง 

ถ้า เป็น ผู้ ที่ เข้าใจ พระ ธรรม แล้ว จะ ไม่ คิด อย่าง นี้ เลย  เพราะ ชาติ 

หน้า จะ ไม่มี คน นั้น และ จะ ไม่มี คน นี้ ซึ่ง กำลัง เข้าใจ ว่า เป็น เรา อีก 

ใน ชาติ หน้า ด้วย  ชาติ นี้ เท่านั้น ที่ ยัง เป็น คน นี้ หรือ เป็น คน นั้น อยู่  

เมื่อ ตาย ไป ก็ สิ้น สุด สภาพ ความ เป็น บุคคล นี้ และ บุคคล นั้น ใน ชาติ 

นี้ โดย เด็ด ขาด  ชาติ หน้า ก็ ต้อง เป็น บุคคล อื่น จริงๆ  ฉะนั้น  ก็ ไม่ 

ต้อง ห่วง กังวล ว่า จะ ต้อง ไป พบ กับ คน นั้น คน นี้ อีก  ซึ่ง ไม่มี ทาง จะ 

เป็น ไป ได้ เลย เพราะ ว่า ความ เป็น บุคคล นี้ บุคคล นั้น จะ ไม่ ติดตาม 

ไป ถึง ชาติ หน้า

ถ้า ยัง มี ความ ขุ่น เคือง ใจ หรือ ความ ไม่ พอใจ ใน บุคคล หนึ่ง บุคคล 

ใด  ก็ ขอ ให้ เข้าใจ ว่า ความ จริง ไม่มี บุคคล นั้น เลย มี แต่ สภาพ ธรรม 

ซึ่ง เป็น  จิต  เจตสิก  รูป ที่ เกิด ขึ้น และ ดับ ไป  ทุก ชีวิต ดำรง อยู่ 

เพียง ชั่ว ขณะ จิต เดียว เท่านั้น เอง
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การ ระลึก ถึง ความ ตาย เนืองๆ  บ่อยๆ  ย่อม มี ประโยชน์ แก่ การ 

เจริญ สติ ปัฏ ฐาน  เมื่อ ระลึก ได้ ว่า อาจ จะ ตาย เย็น นี้ หรือ พรุ่ง นี้ ก็ได้  

ก็ จะ เป็น ปัจจัย เกื้อกูล   ให้ สติ ระลึก รู้ ลักษณะ ของ นามธรรม และ  

รูป ธรรม ที่ กำลัง ปรากฏ  เพราะ ผู้ ที่ ยัง ไม่รู้ แจ้ง อริยสัจจ ธรรม เป็น 

พระ อริยบุคคล นั้น  เมื่อ จุติ แล้ว ก็ ไม่ แน่นอน ว่า จะ ปฏิสนธิ ใน สุคติ 

ภูมิ หรือ ทุคติ ภูมิ  จะ มี โอกาส ได้ ฟัง พระ ธรรม และ เจริญ สติ ปัฏ ฐาน 

อีก หรือ ไม่

ความ ตาย พราก ทุก อย่าง จาก ชาติ นี้ ไป หมด สิ้น  ไม่มี อะไร เหลือ 

อีก เลย แม้แต่ ความ ทรง จำ  เหมือน เมื่อ เกิด มา ชาติ นี้ ก็ จำ ไม่ ได้ ว่า 

ชาติ ก่อน เป็น ใคร  อยู่ ที่ไหน  ทำ อะไร  หมด ความ เป็น บุคคล ใน 

ชาติ ก่อน โดย สิ้น เชิง  ฉันใด  ชาติ นี้ ทั้งหมด ไม่ ว่า จะ เคย ทำ กุศล 

กรรม  อกศุล กรรม อะไร มา แล้ว  เป็น บคุคล ที่ มี มานะ ใน ชาติ ตระกูล  

ทรัพย์ สมบัติ  เกียรติยศ  ชื่อ เสีย งอะ ไรๆ  ก็ตาม  ก็ จะ ต้อง หมด สิ้น  

ไม่มี เยื่อ ใย หลง เหลือ เกี่ยวข้อง กับ ภพ นี้ ชาติ นี้ อีก เลย  หมด ความ 

ผูกพัน ยึดถือ ทุก ขณะ ใน ชาติ นี้ ว่า เป็น  “เรา”  อีก ต่อ ไป  ฉัน นั้น

การ ประจักษ์ แจ้ง ลักษณะ ที่แท้ จริง ของ ปรมั ตถ ธรรม จะ พราก 

จาก การ ยึดถือ สภาพ ธรรม ที่ เกิด ขึ้น เพราะ เหตุ ปัจจัย ว่า เป็น สัตว์  

บุคคล  ตัว ตน  แม้แต่ ความ ทรง จำ ที่ เกิด ขึ้น แล้ว ก็ ดับ ไป นั้น  ก็ 

เป็น แต่ เพียง นามธรรม ประเภท หนึ่ง เท่านั้น  สต ิที่ ระลึก รู้ ลักษณะ 

ของ นามธรรม และ รูป ธรรม  จน ปัญญา ประจักษ์ แจ้ง สภาพ ธรรม  

จึง พราก จาก ความ เป็น ตัว ตน เป็น บุคคล ใน ชาติ นี้  เมื่อ ประจักษ์ 
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ลักษณะ ที่ เป็น ขณิ กม รณะ ของ สภาพ ธรรม ทั้ง หลาย  เพราะ มรณะ 

หรือ ความ ตาย นั้น มี  ๓  ประเภท คือ1  ขณิ กม รณะ  สมมติ มรณะ  

สมุจ เฉท มรณะ

ขณิ กม รณะ  คือ  การ เกิด ขึ้น และ ดับ ไป ของ สังขาร ธรรม 
ทั้ง หลาย

สมมติ มรณะ คือ  ความ ตาย ใน ภพ หนึ่ง ชาติ หนึ่ง

สมุจ เฉท มรณะ คือ  ปรินิพพาน  การ ตาย ของ พระ อรหันต์  
ซึ่ง ไม่มีการ เกิด ขึ้น อีก เลย

1  สัมโมหวิโนทนี  อรรถกถาสัจจวิภังคนิทเทส  นิทเทสมรณะ  ข้อ  ๑๙๓



มูลนิธิ ศึกษา และ เผย แพร่ พระพุทธ ศาสนา

วัตถุประสงค์ โดย ย่อ ของ มูล นิธิฯ คือ ศึกษา ปฏิบัติ ธรรม เผย แพร่ พระ ธรรม ตาม 
แนวพระ ไตรปิฎก และ จัด พิมพ์ เอกสาร ประกอบ การ ศึกษา พระ ไตรปิฎก เผย แพร่ เป็น 
สาธารณ กุศล

คณะ กรรมการ บริหาร

ประธาน กรรมการ นางสาว สุ จินต์ บริหาร วน เขต ต์

รอง ประธาน กรรมการ นางสาว ดวง เดือน บารมี ธรรม

กรรมการ นาง สงวน สุจริต กุล

  นาย แพทย์ สัญ ชัย ศรีสวัสดิ์

  พล เอก ส พรั่ง กัลยาณมิตร

  นาวา อากาศ ตรี เกื้อกูล แสน ทอง

  หม่อม บงกช ปริ ยา ยุคล

กรรมการ และ เหรัญญิก นางสาว ประภัสสร เห ตระกูล

กรรมการ และ เลขานุการ พล ตรี ดร.วีระ พล วัฒน์

สํา นักงาน

๑๗๔/๑ เจริญนคร ๗๘ แขวง ดาวคะนอง เขต ธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐  
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๒ ๔๖๘ ๐๒๓๙  ปณ. บางคอแหลม 

http://www.dhammahome.com

ท่าน ที่ ประสงค์ จะ พิมพ์ หนังสือ ของ มูล นิธิฯ เพื่อ เป็น ธรรม บรรณาการ ใน การ กุศล 
หรือ มี ศรัทธา จะ สมทบ ทุน มูล นิธิฯ โปรด ติดต่อ มูล นิธิฯ หรือ กรรมการ ของ มูล นิธิฯ





รายการเผยแพร่พระธรรมทางสถานีวิทยุ  
 โดยมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

จังหวัด สถานี ความถี่ เวลา วัน
กรุงเทพฯ อสมท. ๑๔๙๔ ๒๓.๑๐ น. ทุกวัน

รัฐสภา เอฟ.เอ็ม. ๘๗.๕ ๐๕.๐๐ น. จ. - อ.
รัฐสภา เอ.เอ็ม. ๑๐๗๑ ๐๕.๐๐ น. จ. - อ.
สวพ. เอฟ.เอ็ม. ๙๑ ๐๕.๓๐ น. อา. - พฤ.
สทร.๒ ๖๗๕ ๐๖.๐๐ น. ทุกวัน

๒๑.๐๐ น. จ. - ศ.
พล.๑ ๑๔๒๒ ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน
ทอ.๐๑ ๙๔๕ ๑๒.๓๐ น. ทุกวัน

๑๘.๐๐ น. ทุกวัน
วพ.ช. เอฟ.เอ็ม. ๑๐๔.๒๕ ๑๙.๓๐ น. จ. - ศ.
ตชด. ๕๗๖ ๒๐.๓๐ น. ทุกวัน
วิทยุชุมชน 
วัดนาคปรก เอฟ.เอ็ม.

๑๐๗.๗๕ ๑๙.๑๐ น. ทุกวัน

กำแพงเพชร ทภ.๓ ๗๓๘ ๐๕.๐๐ น. จ. - ศ.
ทภ.๓ เอฟ.เอ็ม. ๑๐๕ ๐๕.๐๐ น. จ. - ศ.

ขอนแก่น รด. ๑๑๕๒ ๒๐.๓๐ น. ทุกวัน
มจร. เอฟ.เอ็ม. ๑๐๑.๗๕ ๐๖.๐๐ น. ทุกวัน

เชียงใหม่ วปถ.๒ ๗๓๘ ๒๐.๓๐ น. จ. - ส.
ทภ.๓ เอฟ.เอ็ม. ๑๐๑.๕ ๐๕.๐๐ น. จ. - ศ.

เชียงราย ทอ.๐๑๕ ๑๒๒๔ ๐๕.๐๐ น. ทุกวัน
ทภ.๓ ๙๙๙ ๐๕.๐๐ น. จ. - ศ.

นครวสรรค์ ทภ.๓ ๘๐๑ ๐๕.๐๐ น. จ. - ศ.
น่าน ทภ.๓ เอฟ.เอ็ม. ๙๙.๕ ๐๕.๐๐ น. จ. - ศ.
นครศรีธรรมราช ทภ.๔ ๖๘๔, ๑๐๔๔ ๐๖.๐๕ น. จ. - ส.
เพชรบูรณ์ ทภ.๓ เอฟ.เอ็ม. ๙๙.๕ ๐๕.๐๐ น. จ. - ศ.
พิษณุโลก ทภ.๓ ๑๑๑๖ ๐๕.๐๐ น. จ. - ศ.

ทภ.๓ ๑๒๔๒ ๐๕.๐๐ น. จ. - ศ.
พล.ร.๔ ๑๓๗๗ ๐๕.๐๐ น. ทุกวัน

แพร่ ทภ.๓ ๕๘๕ ๐๕.๐๐ น. จ. - ศ.
ทภ.๓ เอฟ.เอ็ม. ๑๐๓.๕ ๐๕.๐๐ น. จ. - ศ.

พะเยา ทภ.๓ เอฟ.เอ็ม. ๑๐๗.๒๕ ๐๕.๐๐ น. จ. - ศ.
พิจิตร ทภ.๓ ๑๔๔๙ ๐๕.๐๐ น. จ. - ศ.
ภูเก็ต ๑ ปณ. เอฟ.เอ็ม. ๘๙ ๐๕.๐๐ น. ทุกวัน
ลำปาง ทภ.๓ เอฟ.เอ็ม. ๑๐๑.๗๕ ๐๕.๐๐ น. จ. - ศ.
ลำพูน ทภ.๓ เอฟ.เอ็ม. ๑๐๗.๕ ๐๕.๐๐ น. จ. - ศ.
สุพรรณบุรี ทภ.๑ ๑๔๐๔ ๒๐.๓๐ น. ทุกวัน
สุราษฎร์ธานี สวท. เอฟ.เอ็ม. ๘๙.๗๕ ๐๕.๐๐ น. จ. - ศ.
สิงห์บุรี ชุมชน เอฟ.เอ็ม. ๑๐๔.๗๕ ๐๘.๐๐ น. ทุกวัน
สุโขทัย ทภ.๓ เอฟ.เอ็ม. ๑๐๒.๒๕ ๐๕.๐๐ น. จ. - ศ.

ทภ.๓ ๘๒๘ ๐๕.๐๐ น. จ. - ศ.
อุดรธานี ยานเกราะ ๖๘๔ ๒๐.๓๐ น. จ. - ส.
อุตรดิตถ์ ทภ.๓ ๑๒๘๗ ๐๕.๐๐ น. จ. - ศ.

ทภ.๓ เอฟ.เอ็ม. ๙๗.๕ ๐๕.๐๐ น. จ. - ศ.
อุบลราชธานี ทอ.๐๘ ๘๐๑ ๐๕.๐๐ น. ทุกวัน

รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถาม โทร. ๐๒ ๔๖๘ ๐๒๓๙ 

   เว็บไซต์ของมูลนิธิฯ www.dhammahome.com  ต.ค. ๒๕๕๒



ดูกร ภิกษุทั้งหลาย  บัดนี้ เราขอเตือนพวกเธอวา

สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา
พวกเธอ จงยังความไมประมาทใหถึงพรอมเถิดฯ

นี้ เปนพระปจฉิมวาจาของพระตถาคต

ทีฆนิกาย มหาวรรค
มหาปรินิพพานสูตร

มูลนิธิ ศึกษา และ เผย แพร พระพุทธ ศาสนา
๑๗๔/๑ เจริญนคร ๗๘ แขวง ดาวคะนอง เขต ธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ 

บาน ธัมมะ
เลข ที่ ๑๓๖ หมู ๕ ตําบล หนอง ควาย อําเภอ หางดง เชียงใหม ๕๐๒๓๐ 

Email: info@dhammahome.com • http://www.dhammahome.com

ISBN 978-616-90247-1-2

www.dhammahome.com

�������.indd   2 1/26/10   10:23:00 AM




