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พระพุทธศาสนามอี งค์ ๙
พระพุทธพจน์ คือ พระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดง
ประกอบด้วยองค์ ๙ คือ
สุตตะ

ได้แก่ พระสูตรทั้งหลาย มีมงคลสูตร เป็นต้น
รวมถึงพระวินัยปิฎก และนิทเทส

เคยยะ

คือ พระสูตรทั้งหมดที่มีคาถา มีสค าถวรรค
เป็นต้น

เวยยากรณะ คือ พระอภิธรรมปิฎก พระสูตรที่ไม่มคี าถาปน
และพระพุทธพจน์ที่ไม่จ ัดเข้าในองค์ ๘
คาถา

คือ พระธรรมบท เถรคาถา เถรีคาถา และ
คาถาล้วนๆ ที่ไม่มชี ื่อสูตรในสุตตนิบาต

อุทาน

คือ พระสูตร ๘๒ สูตร ที่พระผู้มพี ระภาคทรง
เปล่งด้วยโสมนัสญาณ

อิติวุตต กะ

คือ พระสูตร ๑๑๐ สูตร ทีข่ ึ้นต้นด้วยคำว่า
วุตฺตํ เหตํ ภควตา (ข้อนี้สมจริงด ังคำที่พระผู้มี
พระภาคตรัสไ ว้แล้ว)

ชาตกะ

คือ เรื่องอดีตช าติของพระผู้มีพระภาค และพระ
สาวก มีอปัณณกชาดก เป็นต้น รวม ๕๕๐
ชาดก
7
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อัพภ ูตธรรม คือ พระสูตรที่ประกอบด้วยอัจฉริยอัพภูตธรรม
(ธรรมที่ยิ่งด้วยคุณพิเศษน่าอัศจรรย์)
เวทัล ละ

คือ พระสูตรทเี่มื่อถ ามแล้วๆ ได้ความรู้และ
ความยินดียิ่งๆ ขึ้น มีจูฬเวทัลลสูตร เป็นต้น

พระพุทธพจน์ มี ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ อันท่านพระ
อานนท์เรียนจากพระผู้มีพระภาคมา ๘๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ์
เรียนจากพระภิกษุ มีท่านพระสารีบุตร เป็นต้น ๒,๐๐๐ พระ
ธรรมขันธ์ พระธรรมขันธ์ คือ พระธรรมแต่ละข้อซึ่งอาจจะ
เป็นพระสูตร ๑ สูตรก็ได้เป็น ๑ พระธรรมขันธ์ หรือปัญหา
๑ ข้อก็เป็น ๑ พระธรรมขันธ์ คำวิสัชชนาข้อหนึ่งๆ ก็เป็น
พระธรรมขันธ์หนึ่งๆ เป็นต้น
พระวินัยปิฎก มี ๕ คัมภีร์ คือ
มหาวิภังค์
ภิกขุนีวิภังค์
มหาวรรค
จุลลวรรค
ปริวาร
คัมภีรอ์ รรถกถา ซึ่งอ ธิบายข้อความในพระวินัยปิฎก คือ
สมันตปาสาทิกา
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พระสุตตันต ปิฎก มี ๕ นิกาย คือ
ทีฆนิกาย รวมพระสูตรขนาดยาว มีพระสูตร ๓๔ สูตร แบ่ง
เป็น ๓ วรรค คือ
สีลขันธวรรค
มหาวรรค
ปาฏิกวรรค
คัมภีร์อรรถกถาทีฆนิกาย คือ สุมงั คลวิลาสินี

มัชฌิมนิกาย รวมพระสูตรขนาดกลาง มี พระสูตร ๑๕๒
สูตร แบ่งเป็น ๓ ปัณณาสก์ คือ
มูลปัณณาสก์		 มี ๕ วรรค วรรคละ ๑๐ สูตร
รวม ๕๐ สูตร
มัชฌิมป ัณณาสก์		 มี ๕ วรรค วรรคละ ๑๐ สูตร
รวม ๕๐ สูตร
อุปริปัณณาสก์		 มี ๕ วรรค ๔ วรรคแรกมีวรรคละ
๑๐ สูตร วรรคที่ ๕ มี ๑๒ สูตร
รวม ๕๒ สูตร
คัมภีร์อรรถกถามัชฌิมนิกาย คือ ปปัญจสูทนี
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สังย ุตตนิกาย รวมพระสูตรเป็นพวกๆ แบ่งเป็นวรรคใหญ่
๕ วรรค คือ
สคาถวรรค
มี ๑๑ สังย ุตต์
นิทานวรรค
มี ๙ สังยุตต ์
ขันธวารวรรค มี ๑๓ สังย ุตต์
สฬายตนวรรค มี ๑๐ สังย ุตต์
มหาวารวรรค มี ๑๒ สังยุตต ์
คัมภีรอ์ รรถกถาสังยุตตนิกาย คือ สารัตถป กาสินี

อังคุตตร นิกาย รวมพระสูตรตามจำนวนประเภทของธรรม
แบ่งเป็น ๑๑ นิบาต คือ
เอกนิบาต
ทุกนิบาต
ติกนิบาต
จตุกกนิบาต
ปัญจกนิบาต
ฉักกนิบาต
สัตต กนิบาต
อัฏฐกนิบาต
นวกนิบาต

รวมธรรมประเภทหมวด
รวมธรรมประเภทหมวด
รวมธรรมประเภทหมวด
รวมธรรมประเภทหมวด
รวมธรรมประเภทหมวด
รวมธรรมประเภทหมวด
รวมธรรมประเภทหมวด
รวมธรรมประเภทหมวด
รวมธรรมประเภทหมวด

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
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ทสกนิบาต
รวมธรรมประเภทหมวด ๑๐
เอกาทสกนิบาต รวมธรรมประเภทหมวด ๑๑
คัมภีร์อรรถกถาอังคุตตรนิก าย คือ มโนรถปรู ณี

ขุทท กนกิ าย นอกจากนกิ าย ๔ มีทฆ
ี น กิ าย เป็นต้น นัน้ แ ล้ว
พระพุทธพจน์อ นื่ น อกจากนนั้ รวมเป็นข ทุ ท กนกิ าย มี ขุทท กปาฐะ
ธรรมบท อุทาน อิติวุตตกะ สุตตนิบาต วิมานวัตถุ
เปตวัตถุ เถรคาถา เถรีคาถา ชาดก มหานิทเทส
จูฬนิทเทส ปฏิส ัมภิทามัคค์ อปทาน พุทธวงศ์ และ จริยา
ปิฎก
คัมภีร์อรรถกถาขุททกนิกาย คือ

ปรมัตถโชติกา
ธัมมปทัฏฐกถา
ปรมัตถทีปนี
ปรมัตถทีปนี
(วิมลัตถทีปนี)

อรรถกถาขุททกนกิ ายขุททกปาฐะ 
และสุตต นิบาต
อรรถกถาคาถาธรรมบท
อรรถกถาอุทาน อิติวุตตกะ เปตวัตถุ
เถรคาถา เถรีค าถา จริยาปิฎก
อรรถกถาวิมานวัตถุ

ชาตกัฏฐกถา	 อรรถกถาชาดก
สัทธัมมปัชโชติกา อรรถกถามหานิทเทส จูฬนิทเทส
สัทธัมมปกาสินี	อรรถกถาปฏิสัมภิทามัคค์
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วิสุทธชนวิลาสินี	 อรรถกถาอปทาน
มธุรัตถวิลา ส ินี	 อรรถกถาพุทธวงศ์
พระอภิธรรมปิฎก มี ๗ คัมภีร์ คือ
ธัมมสังคณีปกรณ์		 อรรถกถา คือ อัฏฐสาลินี
วิภังคปกรณ์		 อรรถกถา คือ สัมโมหวิโนทนี
ธาตุกถาปกรณ์
ปุคคลปัญญัติปกรณ์
กถาวัตถุป กรณ์		 อรรถกถา คือ ปรมัต ถทีปนี
ปัญจปกรณัฏฐกถา
ยมกปกรณ์			
ปัฏฐานปกรณ์
อรรถกถาพระไตรปิฎกนั้น ส่วนใหญ่ท ่านพระพุทธโฆษาจ ารย์
แปลและเรียบเรียงจากอรรถกถาเดิมในภาษาสิงหล คือ มหา
อรรถกถา มหาปัจจรี และกุรุนที ซึ่งสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัย
ท่านพระมหินทเถระ พระโอรสพระเจ้าอโศกมหาราชไปเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่ป ระเทศศรีลังกา
นอกจากคัมภีร์ฎีกา ซึ่งอธิบายข้อความในคัมภีร์อรรถกถา
คือ สารัตถทีปนี (คัมภีรฎ์ ีกาพระวินัยปิฎก) สารัตถมัญชุส า
(คัมภีร์ฎีกาพระสุตตันตปิฎก) ปรมัตถปกาสินี (คัมภีร์ฎีกา
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พระอภิธรรมปิฎก) อนุฎ ีกา ซึ่งอธิบายคำศัพท์ในฎีกา และ
อัตถโยชนา ซึ่งอธิบายความสัมพันธ์ของบทที่ใช้ในอรรถกถา
แล้ว คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ควรค่าแก่การศึกษา ซึ่งท่าน
พระเถระผู้ทรงคุณในอดีตสมัยต ่อๆ มาได้รจนาไว้ เช่น
มิลนิ ทปัญหา

รจนาโดย ท่านปิฏกจุฬาภัย
ประมาณ พ.ศ. ๕๐๐
วิสุทธิมัคค์
รจนาโดย ท่านพระพุทธโฆษาจารย์
ประมาณ พ.ศ. เกือบ ๑๐๐๐
อภิธัมมัตถสังคหะ รจนาโดย ท่านพระอนุรุทธาจารย์
ประมาณ พ.ศ. เกือบ ๑๐๐๐
สารัตถสังคหะ
รจนาโดย ท่านพระนันทาจารย์
ประมาณ พ.ศ. เกือบ ๑๐๐๐
ปรมัตถ มัญชุสา
(ฎีกาอธิบายวิสุทธิมัคค์) รจนาโดย
ท่านพระธัมมปาลาจารย์
สัจจสังเขป	รจนาโดย ท่านพระธัมมปาลาจารย์
อภิธัมมัตถวิภาวินฎี ีกา (อธิบายคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ)
รจนาโดย ท่านพระสุมังคลาจารย์
โมหว ิจเฉทนี
(อธิบ ายธัมมสังคณีปกรณ์ และ
วิภังคปกรณ์) รจนาโดย ท่านพระ
กัสสปะ ประมาณ พ.ศ. ๑๗๐๓๑๗๗๓
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มังคลัตถทีปนี

(อธิบายมงคลสูตร) รจนาโดย
ท่านสิริมังค ลาจารย์ ชาวเชียงใหม่

ปรมัตถธรรมสังเขป

ปรมัตถธรรมสังเขป
ในอดีตสมัย ณ สาลวันอันเป็นที่แวะพักแห่งพวกเจ้ามัลละ
เมืองกุสินารา พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดับ
ขันธ ปรินิพพานระหว่างไม้สาละคู่ หมดโอกาสที่สัตวโลกจะได้
สดับพระธรรมเทศนาจากพระโอษฐ์อีกต่อไป พระผู้มีพระภาค
ประทานพระธรรมวินัยที่ทรงแสดงแล้ว ทรงบัญญัติแล้ว ไว้เป็น
ศาสดาแทนพระองค์เมื่อทรงดับข ันธปรินิพพานไปแล้ว1
พุทธบริษัทย่อมถวายความนอบน้อมสักการะพระธรรมอัน
ประเสริฐสดุ ของพระผมู้ พี ระภาค ตามความรคู้ วามเข้าใจในพระ
ธรรมวนิ ยั แม้ผใู้ ดเห็นพระวรกายของพระองค์ ได้สดับพระธรรม
เทศนาจากพระโอษฐ์ หรือแ ม้ไ ด้จ บั ช ายสงั ฆาฏิต ดิ ตามพระองค์ไ ป
แต่ไ ม่รู้ธ รรม ไม่เห็นธ รรม ผู้น ั้นก ็ห าได้เห็นพ ระองค์ไ ม่ ผู้ใดเห็น
ธรรม ผูน้ น้ั ได้ชอ่ื วา่ ยอ่ มเห็นตถาคต2
พระพุทธศาสนา คือ พระธรรมคำสอนของพระอรหันตสมั มา
สัมพทุ ธเจ้า มี ๓ ขัน้
๑. ขั้นป ริยัติ ศึกษาพระธรรมวินัย
๒. ขัน้ ปฏิบตั ิ เจริญธรรมเพือ่ บรรลุธรรมทด่ี บั ก เิ ลส ดับทกุ ข์
๓. ขั้นปฏิเวธ รู้แจ้งธรรมที่ดับกิเลส ดับทุกข์
1 ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปรินิพพานสูตร ข้อ ๑๔๑
2 ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ สังฆาฏิสูตร ข้อ ๒๗๒
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พระพุทธดำรัสท วี่ า่ ผูใ้ดเห็นธ รรม ผูน้ ัน้ ช ือ่ ว า่ ย อ่ มเห็นต ถาคต
หมายถึง การเห็นธรรม รู้แจ้งธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้ คือ
โลกุต ตรธรรม ๙ ขั้นป ฏิเวธ การเห็นธ รรมขั้นป ฏิเวธเป็นผ ลของ
การเจริญธรรมขั้นป ฏิบัติ
การเจริญธ รรมขั้นป ฏิบัติต้องอาศัย
ปริยัติ ด้วยเหตุน ปี้ ริยัติ คือ การศึกษาพระธรรมวินัย จึงเป็น
สรณะ เป็นทพี่ ึ่ง เป็นทางนำไปสู่พระพุทธศาสนาขั้นปฏิบัติและ
ขั้นปฏิเวธ เป็นลำดับไป
พระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคได้จดจำสืบต่อกันมา
โดย มุขปาฐะ คือ การท่องจำจากพระอรหันตสาวกผู้กระทำ
สังคายนาพระธรรมวินัยเป็น ๓ ปิฎก เรียกว่า พระไตรปิฎก
การท่องจำได้ก ระทำสืบต่อกันมา ตราบจนกระทั่งได้จารึกเป็น
ตัวอักษร พระธรรมวินัยซึ่งพระอรหันตสาวกได้สังคายนาเป็น
๓ ปิฎกนั้น คือ
๑. พระวินัยป ิฎก
๒. พระสุตตันต ปิฎก
๓. พระอภิธรรมปิฎก
พระวนิ ยั ป ฎิ กเกีย่ วกบั ร ะเบียบขอ้ ป ระพฤติป ฏิบตั เิ พือ่ พ รหมจรรย์
ขั้นสูงยิ่งขึ้นเป็นส่วนใหญ่ พระสุตต ันตปิฎกเกี่ยวกับห ลักธรรมที่
ทรงเทศนาแก่บุคคลต่างๆ ณ สถานที่ต่างๆ เป็นส่วนใหญ่
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พระอภิธรรมปิฎกเกี่ยวกับสภาพธรรม พร้อมทั้งเหตุและผลของ
ธรรมทั้งป วง
พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้สภาพธรรม พร้อมทั้งเหตุและผล
ของธรรมทัง้ ป วง พระองค์ท รงแสดงธรรมทพี่ ระองค์ท รงตรัสรูเ้ พือ่ 
อนุเคราะห์สัตวโลก ตั้งแต่ส มัยตรัสรู้ ตราบจนถึงส มัยป รินิพพาน
ด้วยพระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ
อันไ ม่มผี ใู้ ดเปรียบปาน พระผมู้ พี ระภาคได้ท รงบำเพ็ญพ ระบารมี
เพื่อบรรลุธรรมเป็นพระอรหันตส ัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงถึงพ ร้อม
ด้วยสัมปทา1 คือ เหตุส ัมปทา ผลสัมปทา สัตตูปการสัมปทา
เหตุสัมปทา การถึงพ ร้อมด้วยเหตุ คือ การทรงบำเพ็ญ
พระบารมีจนถึงพร้อมเพื่อตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๔ อสงไขยแสนกัปป์ หลังจ ากได้ร ับคำพยากรณ์จากพระทีปังกร
พุทธเจ้า
ผลสัมปทา การถึงพร้อมด้วยผล มี ๔ อย่าง คือ
๑. ญาณสัมปทา ได้แก่ มัคค ญ
 าณ ซึ่งเป็นท ี่ตั้งแ ห่งพระ
สัพพัญญุตญาณ และพระทศพลญาณ เป็นต้น ซึ่งมีมัคคญาณ
นั้นเป็นมูล

1 อภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา
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๒. ปหานสัมปทา ได้แก่ ละกิเลสทั้งสิ้น พร้อมทั้งวาสนาที่
ไม่ดี วาสนา คือ กิริยาอาการทางกายวาจาที่ประพฤติจ นเคยชิน
ซึ่งถ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ละไม่ได้
๓. อานภุ าวสมั ปทา ได้แก่ ความเป็นใหญ่ในการทำให้ส ำเร็จ
ได้ตามที่ปรารถนา
๔. รูปก ายสัมปทา ได้แก่ พระรูปสมบัติ อันประกอบด้วย
พระมหาปุร สิ ลักษ ณะ แ ละอนุพ ยัญชนะ อันเป็นท เี่ จริญต าเจริญใจ
ของชาวโลกทั้งมวล
เมือ่ เหตุคอื บารมีถ งึ พ ร้อมแล้ว ก็ท ำให้ถ งึ พ ร้อมดว้ ยผลสมั ปทา
คือ การตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การเป็นพระสัมมา
สัมพ ุทธเจ้าน ั้น มิใช่ท ำให้พ ระองค์พ ้นท ุกข์แ ต่เพียงพระองค์เดียว
พระบารมีท ี่ไ ด้ท รงบำเพ็ญม านั้น ก็เพื่อก ารตรัสรู้แ ละบรรลุค วาม
เป็นพระสัพพัญญูในธรรมนั้น เพื่อทรงแสดงธรรมโปรดเวไนย
สัตว์ให้พ้นทุกข์เช่นเดียวกับพระองค์ ถ้าพระองค์ทรงบำเพ็ญ
บารมีเพื่อดับกิเลสพ้นทุกข์แต่พระองค์เดียวเท่านั้น พระองค์ก็
จะไม่ทรงพระนามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะพระพุทธเจ้า
นั้นม ี ๒ ประเภท คือ
๑. พระสัมมาสัมพุทธเจ้า1 ผู้ตรัสรู้ด้วยพระปัญญาอันยิ่งซึ่ง
1 ปุคคลบัญญัติปกรณ์ เอกนิทเทส ข้อ ๓๘ นวกนิทเทส ข้อ ๑๕๑
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สัจจะดว้ ยพระองค์เองในธรรมทัง้ ห ลายทไี่ ม่เคยได้ฟ งั ม ากอ่ น ทรง
บรรลุค วามเป็นพ ระสพั พัญญูในธรรมนนั้ และทรงบรรลุค วามเป็น
ผู้มีความชำนาญในธรรมที่เป็นกำลังท ั้งหลาย
๒. พระปจั เจกพทุ ธเจ้า1 ผูต้ รัสรูซ้ งึ่ ส จั จะทงั้ ห ลายดว้ ยพระองค์
เองที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อน แต่มิได้บรรลุความเป็นพระสัพพัญญู
ในธรรมนั้น และไม่ถึงความเป็นผู้ชำนาญในธรรมที่เป็นกำลัง
ทั้งหลาย
ฉะนั้น การบำเพ็ญเหตุ คือ บารมี เพื่อบรรลุธรรมเป็น
พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผล จึงมากน้อยต่างกัน
สัตตูป การสัมปทา คือ การถึงพ ร้อมด้วยพระอัธยาศัยและ
อุตสาหะอุปการะแก่ส ัตวโลกเป็นนิจ แม้ในเหล่าสัตว์ผู้มีความผิด
มีท า่ นพระเทวทตั เป็นต้น กับก ารรอเวลาแก่ก ล้าแ ห่งอ นิ ทรียข์ อง
เวไนยสัตว์ผู้มีปัญญินทรีย์ยังไม่แก่กล้า และพระองค์ทรงแสดง
พระธรรมอนั จ ะนำสตั ว์อ อกจากทกุ ข์ท งั้ ป วง โ ดยมไิ ด้ท รงเพ่งล าภ
สักการะ เป็นต้น
เมือ่ พ ระสมั มาสมั พ ทุ ธเจ้าท รงถงึ พ ร้อมดว้ ยเหตุส มั ปทา แ ละผล
สัมปทาแล้ว พระองค์ก ็ทรงโปรดเวไนยสัตว์ให้พ้นท ุกข์ เป็นการ
ถึงพร้อมด้วย สัตตูป การสัมปทา การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
นั้น เป็นการถึงพร้อมด้วยสัมปทาทั้งสาม
1 ปุคคลบัญญัติปกรณ์ เอกนิทเทส ข้อ ๓๙ นวกนิทเทส ข้อ ๑๕๑
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ด้วยเหตุน ี้ พระธรรมทพี่ ระสมั มาสมั พ ทุ ธเจ้าท รงเทศนาจงึ เป็น
ธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้ การตรัสรู้ธรรมทำให้พระองค์ท รงหมด
กิเลส และพระองค์ทรงแสดงธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้ ก็เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติตามหมดกิเลสด้วย
ฉะนัน้ พุทธศาสนิก จ งึ ค วรพจิ ารณาและศกึ ษาให้ร วู้ า่ ธ รรมและ
ความจริงที่พระองค์ตรัสรู้นั้นคืออะไร ความจริงที่พระองค์ทรง
ตรัสรู้นั้นต ่างกับความจริงที่เราคิดนึก หรือเข้าใจอย่างไรบ้าง
ความจริงท พี่ ระองค์ท รงตรัสรูแ้ ละทรงเทศนาสงั่ ส อนพทุ ธบริษทั 
ให้เข้าใจและปฏิบตั ติ ามจนเห็นค วามจริงน นั้ ๆ ก็ค อื ส งิ่ ท งั้ ห ลายที่
ปรากฏนั้นเป็นธรรมแต่ละชนิดแต่ละประเภท ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่
สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นเพราะมีปัจจัย
ปรุงแต่งจ ึงเกิดขึ้นไ ด้ เช่น ความโลภ ความโกรธ ความเสียใจ
ความทุกข์ ความสุข ความริษยา ความตระหนี่ ความเมตตา
ความกรุณา การเห็น การได้ยิน เป็นต้น ล้วนแต่เป็นสภาพ
ธรรมแต่ละชนิด สภาพธรรมแต่ละชนิดแ ต่ละประเภทนั้นต ่างกัน
เพราะเกิดจากเหตุปัจจัยต่างๆ กัน
การที่หลงยึดความโลภ ความโกรธ และสภาพธรรมอื่นๆ ที่
เกิดขึ้นว่าเป็นตัวตน เป็นสัตว์ เป็นบุคคลนั้น เป็นความเห็น
ผิด เป็นความเข้าใจผิด เพราะธรรมเหล่าน ี้เมื่อเกิดขึ้นแ ล้วก็ดับ
ไป หมดไป เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตาย การ
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หลงเข้าใจผิดว ่าเป็นตัวตน เป็นสัตว์ เป็นบุคคลนั้น ก็เพราะไม่รู้
ความจริงของธรรมทั้งปวง เมื่อเห็นขณะใดก็ยึดการเห็นซึ่งเป็น
สภาพธรรมชนิดห นึ่งว่าเป็นตัวตน เป็นเราเห็น เมื่อได้ยิน ก็ย ึด
สภาพธรรมที่ได้ยินนั้นเป็นตัวตน เป็นเราได้ยิน เมื่อได้กลิ่นก็
ยึดสภาพธรรมที่ได้กลิ่นนั้นเป็นตัวตน เป็นเราได้กลิ่น เมื่อล ิ้มรส
ก็ยึดสภาพธรรมที่ลิ้มร สนั้นเป็นตัวต น เป็นเราลิ้มรส เมื่อคิดนึก
เรื่องใดก็ยึดสภาพธรรมที่ค ิดนึกน ั้นเป็นตัวตน เป็นเรานึกคิด
เป็นต้น
เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรม
ทั้งปวงแล้ว พระองค์ก็ทรงเทศนาสั่งสอนพุทธบริษัทให้รู้ว่า
สภาพธรรมทั้งป วงนั้นไม่ใช่ต ัวตน ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล เป็น
ปรมัต ถธรรม คือ เป็นส ภาพธรรมทมี่ ลี กั ษณะเฉพาะแต่ละอย่างๆ
ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมนั้นๆ ได้ ไม่ว ่าใคร
จะรหู้ รือไ ม่รกู้ ต็ าม ใครจะเรียกสภาพธรรมนนั้ ด ว้ ยคำใดภาษาใด
หรือไ ม่เรียกสภาพธรรมนนั้ ด ว้ ยคำใดๆ เลยกต็ าม สภาพธรรมนนั้ 
ก็เป็นส ภาพทไี่ ม่มใี ครเปลีย่ นแปลงได้เลย สภาพธรรมใดทเี่ กิดข นึ้
สภาพธรรมนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุป ัจจัยแล้วก็ดับไป ดังที่พระองค์
ได้ทรงแสดงธรรมแก่ท ่านพระอานนท์ว่า สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว มี
แล้ว ปัจจัยปรุงแต่งแล้ว มีความทำลายเป็นธรรมดา1
1 ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปรินิพพานสูตร ข้อ ๑๓๕
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เมื่อความไม่รู้ทำให้เกิดความเข้าใจผิด และยึดถือสภาพธรรม
ทีเ่กิดด ับว่าเป็นตัวตน เป็นสัตว์ เป็นบุคคลแล้ว ก็ย่อมทำให้เกิด
ความยินดีพ อใจ หลงยึดถือเพิ่มพูนยิ่งข ึ้นในยศฐาบรรดาศักดิ์
ชาติตระกูล วรรณะ เป็นต้น ความจริงนั้นส ิ่งที่มองเห็นเป็น
เพียงสตี า่ งๆ ทีป่ รากฏทางตา ไม่ใช่ต วั ต น ไม่ใช่ส ตั ว์ ไม่ใช่บ คุ คล
เป็นสภาพธรรมแต่ละชนิดทเี่กิดขึ้นเพราะปัจจัยต่างๆ กัน
การหลงยึดสภาพธรรมทั้งหลายว่าเป็นต ัวตน เป็นสัตว์ เป็น
บุคคลนั้น อุปมาเหมือนคนเดินทางในที่ซึ่งย่อมเห็นเหมือนกับว่า
มีเงาน้ำอยู่ข้างหน้า แต่เมื่อเข้าใกล้เงาน้ำ ทีเ่ห็นก ็หายไป เพราะ
แท้จริงห ามีน้ำไม่ เงาน้ำที่เห็นเป็นมายา เป็นภาพลวงตา ฉันใด
การเข้าใจผิดว่าสภาพธรรมทั้งหลายเป็นตัวตน เป็นสัตว์ เป็น
บุคคลเพราะความไม่รู้ เพราะความจำ เพราะความยดึ ถือ ก็ฉนั 
นัน้
คำวา่ สัตว์ บุคคล หญิง ชาย เป็นต้นน นั้ เป็นเพียงคำบญ
ั ญัติ
ให้รู้ความหมายของสิ่งที่เห็น ที่ได้ยิน เป็นต้น อีกประการ
หนึ่ง ย่อมจะเห็นได้ว่าวัตถุสิ่งของต่างๆ เสียงต่างๆ กลิ่นต ่างๆ
เย็น ร้อน อ่อน แข็ง ตึง ไหว และเรื่องต่างๆ นั้น ถึงแม้จะ
วิจิตรสักเพียงใด ก็จะปรากฏให้รไู้ ม่ได้ ถ้าไม่มสี ภาพธรรมทเ่ี ป็น
สภาพรู้ ซึง่ ได้แก่ การเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การลิ้มรส
การรเู้ย็น รู้ร้อน รู้อ่อน รูแ้ ข็ง รูต้ งึ รู้ไหว การรู้ความหมายของ
สิ่งต่างๆ และการคิดนึก
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สภาพธรรมที่รู้สิ่งต่างๆ เช่น สภาพธรรมที่รู้สี สภาพธรรมที่
รู้เสียง สภาพธรรมที่รู้กลิ่น สภาพธรรมที่ลิ้มรส สภาพธรรมที่
รู้เย็น รู้ร้อน รู้อ่อน รู้แข็ง รู้ตึง รู้ไหว สภาพธรรมที่รู้ความ
หมายของสิ่งต่างๆ และสภาพธรรมที่คิดนึกเรื่องต่างๆ เป็นต้น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติเรียกสภาพรู้สิ่งต่างๆ นั้นว่า
จิต

ปรมัตถธรรมมี ๔ ประเภท
จิต เป็นสภาพธรรมที่เป็นใหญ่ในการรู้สิ่งที่ปรากฏ เช่น เห็น
ได้ยิน เป็นต้น จิตทั้งหมดมี ๘๙ ประเภท หรือ ๑๒๑
ประเภท โดยพิเศษ
เจตสิก เป็นสภาพธรรมอีกป ระเภทหนึ่งที่เกิดร่วมกับจิต รู้
สิ่งเดียวกับจิต ดับพ ร้อมกับจิต และเกิดท ี่เดียวกับจ ิต เจตสิก
แต่ละเจตสิกมีลักษณะและกิจต่างกันตามประเภทของเจตสิก
นั้นๆ เจตสิกทั้งหมดมี ๕๒ ประเภท
รูป เป็นส ภาพธรรมที่ไ ม่ใช่สภาพรู้ เช่น สี เสียง กลิ่น รส
เป็นต้น รูปท ั้งหมดมี ๒๘ ประเภท
นิพพาน เป็นธ รรมที่ดับก ิเลส ดับทุกข์ นิพพานไม่มีป ัจจัย
ปรุงแต่งให้เกิดข ึ้น นิพพานจึงไม่เกิดด ับ
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จิตปรมัตถ์
ขณะที่เห็นสีต่างๆ ทางตานั้น ตาไม่เห็นอ ะไร ตาเป็นเพียง
ปัจจัยที่ทำให้เกิดก ารเห็นซึ่งเป็นจิต เมื่อเสียงกระทบหู หูไ ม่ใช่
จิต เพราะเสียงและหูไม่รู้อะไร แต่สภาพธรรมที่ได้ยินเสียงหรือ
รู้เสียงนั้นเป็นจิต ฉะนั้น จิตปรมัตถ์จึงเป็นสภาพธรรมที่รู้สี
รู้เสียง รู้สิ่งต ่างๆ ปรมัตถธรรม คือ สภาพธรรมที่มีจริงน ี้
เป็นอภิธรรม เป็นธรรมทเ่ี ป็นอนัตตา ไม่อยูใ่ นอำนาจบงั คับบญ
ั ชา
ของผูใ้ ดทง้ั สน้ิ เป็นสภาพธรรมทเ่ี ป็นไปตามเหตุปจั จัย แม้พระ
สัมมาสมั พทุ ธเจ้าจะไม่ป ระสูติและตรัสรู้ สภาพธรรมทั้งห ลายก็
ย่อมเป็นไ ปตามเหตุป จั จัยอ ยูแ่ ล้ว1 พระสมั มาสมั พ ทุ ธเจ้าท รงเป็น
พระบรมศาสดา เพราะพระองค์ท รงตรัสรูธ้ รรมทง้ั ป วงดว้ ยพระองค์
เองวา่ ธรรมทง้ั ปวงไม่ใช่ตวั ตน ไม่ใช่สตั ว์ ไม่ใช่บคุ คล และธรรม
ทัง้ ป วงไม่อ ยูใ่ นอำนาจบงั คับบญ
ั ชาของผใู้ ดทง้ั สน้ิ
คำว่าอภิ แปลว่ายิ่งใหญ่ อภิธรรม คือ ธรรมที่ยิ่งใหญ่
เพราะเป็นอนัตตา ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของผู้ใด
เมื่อพ ระสมั มาสมั พ ทุ ธเจ้าท รงตรัสรูแ้ ล้ว พระองค์ท รงเทศนาธรรม
ทั้งป วงทที่ รงตรัสรู้ พร้อมทั้งเหตุป ัจจัยของธรรมทั้งป วงนั้นโดย
สภาพความเป็นจริงของธรรมนั้นๆ พระองค์ทรงเคารพธรรมที่

1 อังคุตตรนิกาย อุปปาทสูตร ข้อ ๕๗๖
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ทรงตรัสรู1้ พระองค์มิได้ท รงเทศนาว่าธรรมทั้งป วงอยู่ในอำนาจ
ของพระองค์ แต่ท รงเทศนาวา่ แ ม้พ ระองค์เองกไ็ ม่ส ามารถบนั ดาล
ให้ผู้ใดพ้นทุกข์หรือบรรลุมัคค ์ ผล นิพพานได้ การประพฤติ
ปฏิบตั ธิ รรมเท่านัน้ ท เี่ ป็นป จั จัยให้ผ ปู้ ฏิบตั บิ รรลุม คั ค ์ ผล นิพพาน
และพ้นทุกข์ได้
ปรมัตถธรรมหรืออภิธรรมนั้น มิใช่ธ รรมที่เหลือวิสัยที่จะเข้าใจ
ได้ เพราะปรมัตถธรรมเป็นธรรมที่มีจริง ฉะนั้น ความเห็นถูก
ความเข้าใจถกู จึงเป็นการรคู้ วามจริงข องปรมัต ถธรรมตามสภาพ
ลักษณะของปรมัตถธรรมนั้นๆ
จิตเป็นปรมัตถธรรมที่เกิดขึ้น รู้ส ี รู้เสียง รู้กลิ่น รู้รส
รูส้ ัมผัส รู้ส ิ่งต า่ งๆ ตามประเภทของจติ น นั้ เช่น จิตท เี่ กิดข นึ้ เห็น
สีทางตาเป็นจิตประเภทหนึ่ง จิตที่เกิดขึ้นได้ยินเสียงทางหูเป็น
จิตอีกประเภทหนึ่ง จิตที่เกิดข ึ้นรู้เย็น รู้ร้อน รู้อ่อน รู้แข็ง รู้ตึง
รู้ไหวทางกายเป็นจิตประเภทหนึ่ง จิตคิดน ึกที่เกิดขึ้นร ู้เรื่องต่างๆ
ทางใจเป็นจ ติ ป ระเภทหนึง่ ดังนีเ้ ป็นต้น ทัง้ นีต้ ามประเภทของจติ 
และตามปัจจัยที่ทำให้เกิดจิตป ระเภทนั้นๆ
ในขณะที่จิตกำลังเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่นั้น ขณะนั้นมิได้มีแต่
เฉพาะจิตที่เห็นเท่านั้น หรือมิได้มีแต่เฉพาะสิ่งที่จิตเห็นเท่านั้น
แต่ต้องมีทั้งจ ิตเห็นและสิ่งที่จิตเห็น เมื่อมีสิ่งท ี่ถูกเห็นขณะใด
1 สังยุตตนิกาย คารวสูตรที่ ๒ ข้อ ๕๖๐
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ก แ็ สดงวา่ ข ณะนนั้ ต อ้ งมสี ภาพเห็น คือจ ติ เห็นด ว้ ย แต่ถ า้ ม งุ่ ส นใจ
แต่เฉพาะวัตถุหรือสิ่งทถี่ ูกเห็นเท่านั้น ก็จะทำให้ไม่รู้ความจริงว ่า
สิ่งที่ถูกเห็นนั้นจ ะปรากฏได้ ก็เพราะจิตเกิดขึ้นท ำกิจเห็นสิ่งน ั้น
ในขณะคิดนึกก ็เช่นเดียวกัน เมื่อจิตคิดนึกเรื่องใด เรื่องราวนั้น
เป็นค ำที่จ ิตกำลังคิดนึกอ ยู่ใ นขณะนั้น เมื่อจิตเกิดขึ้นรู้สิ่งใด
สิ่งที่จิตรู้นั้น ภาษาบาลีเรียกว่า อารมฺมณ
คำว่า อารมฺมณ (อารมณ์) หรือ อาลมฺพ น ในพระธรรมคำ
สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น หมายถึง สิ่งท ี่จิตรู้ ขณะ
ใดทจี่ ิตเกิดขึ้นเห็นส ิ่งทปี่ รากฏทางตา สิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็น
อารมณ์ข องจิตขณะนั้น ขณะใดที่จิตเกิดขึ้นได้ยินเสียง เสียงก็
เป็นอารมณ์ของจิตขณะนั้น ขณะใดทจี่ ิตเกิดขึ้นร ู้กลิ่น กลิ่นก็
เป็นอารมณ์ของจิตขณะนั้น ขณะใดที่จิตเกิดขึ้นล ิ้มรส รสก็เป็น
อารมณ์ข องจิตขณะนั้น ขณะใดที่จิตเกิดขึ้นรู้เย็น รู้ร้อน รู้อ่อน
รู้แข็ง รู้ตึง รู้ไหว เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไ หวก็เป็นอารมณ์ของจิต
ขณะนนั้ ขณะใดทจี่ ติ เกิดข นึ้ ค ดิ น กึ เรือ่ งราวตา่ งๆ เรือ่ งราวตา่ งๆ
ก็เป็นอารมณ์ของจิตที่กำลังค ิดนึกขณะนั้น ดังนี้เป็นต้น เมื่อ
มีจิตก็ต้องมีอารมณ์คู่กันไปทุกครั้ง จิตเกิดข ึ้นขณะใด จะต้องรู้
อารมณ์ข ณะนั้น เมื่อจ ิตเกิดขึ้นแล้ว ไม่รู้อารมณ์ไม่ได้ หรือจะมี
แต่จิตซึ่งเป็นสภาพรู้โดยไม่มีอารมณ์ซ ึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้ก ็ไม่ได้
จิตซึ่งเป็นสภาพธรรมที่รู้อารมณ์นั้น มิใช่มีแต่ในพระพุทธ
ศาสนาหรือเฉพาะในมนุษย์เท่านั้น จิตเห็น จิตได้ยิน เป็นต้น
นั้นเป็นปรมัตถธรรม ไม่ใช่เชื้อช าติใดๆ ทั้งสิ้น การทบี่ ัญญัติ
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ว่าเป็นบุคคลนี้เห็น สัตว์นั้นได้ยิน เป็นต้น ก็โดยอาศัยรูปและ
การจำ ถ้าไม่มีรูปและการจำก็ย่อมจะบัญญัตจิ ิตเห็น จิตได้ยิน
นั้นๆ ว่าเป็นบุคคลนี้เห็น หรือเป็นสัตว์น ั้นได้ยินไม่ได้ จิตเป็น
ปรมัต ถธรรม ไม่ว่าจะเป็นจิตเห็นของสัตว์ใด บุคคลใด จิตเห็นที่
เกิดข นึ้ น นั้ ก จ็ ะตอ้ งเห็นส ิง่ ท ปี่ รากฏทางตา จิตไ ด้ยนิ ก จ็ ะตอ้ งได้ยนิ 
เสียง จิตเห็นจะรู้เสียงไม่ได้ และจิตได้ยินจะรู้สิ่งที่ปรากฏทาง
ตาไม่ได้ ไม่มีผู้ใดมีอำนาจบังคับบัญชาให้ปรมัตถธรรมเปลี่ยน
ลักษณะและสภาพของปรมัตถธรรมนั้นๆ เป็นอย่างอื่นได้ จิต
ซึ่งเป็นปรมัตถธรรมที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์นั้น เกิดขึ้นไ ด้เพราะมเีหตุ
ปัจจัยทำให้เกิดขึ้น เมื่อไม่มีปัจจัย จิตก็เกิดไม่ได้ เช่น เมื่อ
เสียงไม่เกิดขึ้นกระทบหู จิตได้ยินก็เกิดไม่ได้ เมื่อกลิ่นไม่เกิด
ขึ้นกระทบจมูก จิตรู้กลิ่นก็เกิดไม่ได้ จิตแต่ละประเภทจะเกิด
ขึ้นได้ ก็เพราะมีปัจจัยที่ทำให้เกิดจิตประเภทนั้นๆ ฉะนั้น จิตที่
เกิดขึ้นจึงต่างกันเป็น ๘๙ ประเภท หรือ ๑๒๑ ประเภท โดย
พิเศษ (ซึ่งเรียกว่า ๘๙ ดวงหรือ ๑๒๑ ดวง) และปัจจัยที่
ทำให้เกิดจ ิตประเภทหนึ่งๆ นั้นก็ไ ม่ใช่เพียงปัจจัยเดียว แต่ต ้อง
มีหลายปัจจัย เช่น
จิตเห็นเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัย คือ ตา ซึ่งได้แก่จักขุปสาท
และรูป คือ สิ่งท ี่ปรากฏทางตา เป็นต้น
จิตเป็นป รมัต ถธรรมทไี่ ม่ใช่ร ปู ปรมัต ถธรรมใดไม่ใช่ร ปู ปรมัต ถ
ธรรมนั้นเป็นนามธรรม จิต เจตสิก นิพพานเป็นนามธรรม รูป
เป็นรูปธรรม
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เจตสิกป รมัตถ์
ในขณะที่จ ิตเกิดขึ้นรู้อ ารมณ์นั้น มีนามปรมัตถ์อีกประเภท
หนึ่งเกิดร่วมกับจิต และรู้อารมณ์เดียวกับจิต นามปรมัตถ์
นั้นคือ เจตสิก เจตสิก ได้แก่ ความโกรธ ความรัก
ความสุข ความทุกข์ ความตระหนี่ ความริษยา ความเมตตา
ความกรุณา เป็นต้น สภาพธรรมเหล่าน เี้ ป็นเจตสิกป รมัตถ์ ไม่ใช่
จิตปรมัตถ์
ความโกรธ ความรัก ความสุข ความทุกข์ เป็นต้นนั้น เป็น
สภาพธรรมที่มีจริง ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล เป็น
สภาพธรรมทตี่ ้องเกิดกับจิต ถ้าไ ม่มจี ิต เจตสิก คือ ความโกรธ
ความรัก ความทุกข์ เป็นต้นน ั้น ก็เกิดไม่ไ ด้ เจตสิกป รมัตถ์มี
๕๒ ประเภท หรือเรียกว่า ๕๒ ดวง เช่น ความโกรธ (โทสะ)
ก็เป็นเจตสิกชนิดห นึ่ง มีลักษณะหยาบ กระด้าง ดุร้าย ความรัก
ก็เป็นเจตสิกชนิดห นึ่ง คือ โลภเจตสิก มีลักษณะยึดติด ไม่สละ
และปรารถนาอารมณ์
จะเห็นไ ด้ว่าเจตสิกแต่ละประเภทเป็น
สภาพธรรมแต่ละอย่าง ไม่ใช่ส ภาพธรรมอย่างเดียวกัน นอกจาก
มีลักษณะต่างกัน กิจข องเจตสิกแต่ละอย่างก็ต่างกัน ผล คือ
อาการที่ปรากฏก็ต่างกัน และเหตุป ัจจัยที่ทำให้เกิดเจตสิกแต่ละ
ประเภทก็ต่างกัน
จิตปรมัตถ์และเจตสิกปรมัตถ์เป็นนามธรรมที่รู้อารมณ์และเกิด
ร่วมกัน เจตสิกเกิดพร้อมกับจิต ดับพร้อมกับจ ิต รู้อารมณ์เดียว

ปรมัตถธรรมสังเขป 31

กับจ ิต และเกิดที่เดียวกับจิต คือ จิตเกิดด ับท ี่ไหนเจตสิกกเ็กิด
ดับท ี่นั่น จิตป รมัตถ์แ ละเจตสิกป รมัตถ์น ั้นไม่แยกกัน คือ ไม่
เกิดด ับแต่เพียงปรมัตถ์เดียว จิตเป็นใหญ่ เป็นประธานในการ
รู้อารมณ์ ส่วนเจตสิกต่างๆ ที่เกิดร ่วมกับจิตก็รู้อารมณ์เดียว
กับจิต แต่มีลักษณะและหน้าที่ในการรู้อารมณ์นั้นต ่างกันไ ปตาม
ลักษณะและกจิ การงานของเจตสิกแ ต่ละประเภท เพราะเหตุท จี่ ติ 
แต่ละดวงทเี่ กิดข นึ้ น นั้ ม เี จตสิกเกิดข นึ้ ร ว่ มดว้ ยมากนอ้ ยตา่ งๆ กัน
และเป็นเจตสิกต่างประเภทกัน จึงทำให้จิตต่างกันเป็น ๘๙ หรือ
๑๒๑ ประเภท โดยพิเศษ จิตแ ต่ละประเภทนั้นไม่เหมือนกัน
โดยรู้อารมณ์ต่างกันบ้าง โดยทำกิจต่างกันบ้าง โดยเจตสิกที่เกิด
ร่วมด้วยต่างกันบ้าง เช่น จิตบางดวงมีสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็น
อารมณ์ จิตบ างดวงมีเสียงเป็นอ ารมณ์ เป็นต้น จิตบ างดวง
ทำกิจเห็น จิตบางดวงทำกิจได้ยิน เป็นต้น จิตบางดวงมโี ลภ
เจตสิกเกิดร ่วมด้วย จิตบางดวงมโี ทสเจตสิกเกิดร่วมด้วย ดังนี้
เป็นต้น
เมื่อเวไนยสัตว์ฟังพระอภิธรรม ก็พิจารณาสภาพปรมัตถธรรม
ที่กำลังป รากฏด้วยปัญญาที่ไ ด้อบรมสะสมมาแล้วในอดีต จึง
รู้ความจริงของปรมัตถธรรมในขณะนั้นได้ ด้วยเหตุนี้ในครั้ง
พุทธกาล เมื่อพ ระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมจบลง จึงม ีผู้บรรลุ
มัคค ผ์ ลนพิ พานเป็นจ ำนวนมาก เพราะทา่ นเหล่าน ัน้ ฟ งั พ ระธรรม
เข้าใจและพิจารณารู้ความจริงของสภาพปรมัตถธรรมที่กำลัง
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ปรากฏในขณะนัน้ เช่น เมือ่ พ ระองค์ท รงเทศนาวา่ จักขุว ญ
ิ ญาณ
คือ จิตที่ทำกิจเห็นนั้นไม่เที่ยง ท่านเหล่านั้นก็มีสติสัมปชัญญะ
รู้สภาพลักษณะของจิตในขณะที่กำลังเห็นนั้นได้ถูกต้องว่าเป็น
สภาพธรรมที่เป็นนามธรรม ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล
ในขณะที่กำลังได้ยิน ท่านเหล่านั้นก็มีสติสัมปชัญญะ รู้ลักษณะ
ของสภาพธรรมในขณะทกี่ ำลังไ ด้ยนิ น ัน้ เมือ่ ป ญ
ั ญารแู้ จ้งล กั ษณะ
ที่ไ ม่เที่ยง เกิดด ับเป็นท ุกข์ข องปรมัต ถธรรมที่ป รากฏในขณะนั้น
แล้ว ก็ละคลายความยินดีเห็นผิดที่ยึดถือปรมัตถธรรมเหล่านั้น
ว่าเป็นตัวตน เที่ยง และเป็นสุข ฉะนั้น พึงเข้าใจให้ถูกต้องว่า
พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงเทศนาสั่งส อน ซึ่ง
ได้รวบรวมบันทึกไว้เป็นพระไตรปิฎกนั้น เป็นเรื่องความจริงข อง
สภาพธรรมทงั้ ป วง เมือ่ ศ กึ ษาและเข้าใจปรมัต ถธรรมแล้ว ก็ค วร
พิจารณาปรมัต ถธรรมทกี่ ำลังป รากฏ เพือ่ ร แู้ จ้งล กั ษณะความจริง
ของปรมัต ถธรรมทกี่ ำลังป รากฏนนั้ จึงจ ะละความสงสัยแ ละความ
ไม่รู้ในสภาพลักษณะของปรมัต ถธรรมได้อ ย่างแท้จริง
การศึกษาเพื่อให้เข้าใจปรมัตถธรรมนั้น จะต้องพิจารณาถึง
เหตุผลจึงจะเข้าใจได้แจ่มแจ้ง เช่น จะต้องรู้ว่าสภาพที่เห็นกับ
สภาพที่ได้ยินนั้นเหมือนกันหรือไม่ ถ้าเหมือนกัน เหมือนกัน
อย่างไร ถ้าไม่เหมือน ไม่เหมือนกันอย่างไร สภาพเห็นและ
สภาพได้ยินเป็นจ ิตป รมัตถ์ก จ็ ริง แต่ไ ม่ใช่จ ิตเดียวกัน เพราะเหตุ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดต่างกัน จิตเห็นนั้นต้องอาศัยสิ่งที่ปรากฏทาง
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ตากระทบกับจ ักขุป สาทเป็นป ัจจัยจึงจ ะเกิดไ ด้ ส่วนจิตไ ด้ยินต ้อง
อาศัยเสียงกระทบกับโสตปสาทเป็นปัจจัยจึงจะเกิดได้ จิตเห็น
และจิตได้ยินมีกิจต่างกัน และเกิดจ ากปัจจัยต่างกัน

รูปปรมัตถ์
รูปปรมัตถ์เป็นสภาพธรรมที่ไม่รู้อารมณ์1 มีป ัจจัยป รุงแต่ง
จึงเกิดข ึ้นและดับไปเช่นเดียวกับจิตและเจตสิก
รูปปรมัตถ์ม ี ๒๘ รูป หรือ ๒๘ ประเภท และมคี วามหมาย
ไม่เหมือนทเี่ ข้าใจกนั ว า่ โต๊ะเป็นร ปู ห นึง่ เก้าอีเ้ ป็นร ปู ห นึง่ หนังสือ
เป็นรูปหนึ่ง ดังนีเ้ป็นต้น ในรูปปรมัตถ์ ๒๘ ประเภทนั้น มีร ูป
ที่จิตรู้ได้ท างตา คือ มองเห็นไ ด้เพียงรูปเดียว คือ สิ่งท ี่ปรากฏ
ทางตาเท่านั้น ส่วนอีก ๒๗ รูปนั้น จิตเห็นไม่ได้ แต่รู้ได้ทาง
อื่นตามประเภทของรูปนั้นๆ เช่น เสียงรู้ได้ทางหู เป็นต้น
ถึงแม้ว่าจะเห็นจิตและเจตสิกด้วยตาไม่ได้เช่นเดียวกับรูป ๒๗
รูป ที่มองไม่เห็น แต่จ ิตและเจตสิกก็ไม่ใช่ร ูปปรมัตถ์ เพราะจิต
และเจตสิกเป็นป รมัต ถธรรมทรี่ อู้ ารมณ์ ส่วนรปู เป็นป รมัต ถธรรมที่
ไม่รู้อารมณ์ รูปป รมัตถ์เป็นสังขารธรรม มีปัจจัยป รุงแต่งจึงเกิด
ขึ้น รูปๆ หนึ่งอาศัยร ูปอื่นเกิดขึ้น ฉะนั้น จะมีรูปเกิดขึ้นเพียงรูป
1 ธรรมสังคณีปกรณ์ รูปกัณฑ์ ข้อ ๕๐๓
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เดียวไม่ไ ด้ ต้องมรี ปู ท เี่ กิดพ ร้อมกนั  และอาศัยก นั เกิดข นึ้ ห ลายรปู 
รวมกันเป็น ๑ กลุ่มเล็กๆ ซึ่งแ ยกออกจากกันไม่ได้เลย ภาษา
บาลีเรียกว่า ๑ กลาป
รูปเป็นสภาพธรรมที่เล็กละเอียดมาก เกิดขึ้นแ ละดับไ ปอย่าง
รวดเร็วอยู่ตลอดเวลา รูปกลาปหนึ่งที่เกิดข ึ้นจะดับไปเมื่อจิตเกิด
ดับ ๑๗ ขณะ ซึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็วม าก เพราะจิตทเี่ห็นและ
จิตที่ได้ยินขณะนี้ ซึ่งปรากฏเสมือนว่าพร้อมกันนั้นก ็เกิดดับห่าง
ไกลกันเกินกว่า ๑๗ ขณะจิต ฉะนั้น รูปท ี่เกิดพร้อมกับจิตที่
เห็นก็ดับไปก่อนที่จิตไ ด้ยินจะเกิดข ึ้น
รูปแ ต่ละรูปเล็กล ะเอียดมาก ซึ่งเมื่อแ ตกย่อย รูปที่เกิดดับ
รวมกันอ ยู่ออกจนละเอียดยิบ จนแยกต่อไ ปไม่ได้อีกแล้วนั้น ใน
กลุ่มของรูป (กลาปหนึ่ง) ที่เล็กที่สุดที่แยกอีกไม่ได้เลยนั้น
ก็มีรูปรวมกันอย่างน้อยที่สุด ๘ รูป เรียกว่า อวินิพโภค
รูป ๘ คือ
มหาภูตรูป (รูปที่เป็นใหญ่เป็นประธาน) ๔ ได้แก่
ปฐวี (ธาตุดิน)

เป็นรูปที่อ่อนหรือแข็ง ๑ รูป

อาโป (ธาตุน้ำ)

เป็นรูปที่เอิบอาบหรือเกาะกุม ๑ รูป

เตโช (ธาตุไฟ)

เป็นรูปที่ร้อนหรือเย็น ๑ รูป

วาโย (ธาตุลม)

เป็นรูปทไี่ หวหรือตึง ๑ รูป
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มหาภูตรูป ๔ นี้ต่างอาศัยก ันเกิดข ึ้น จึงแยกกันไม่ได้เลย
และมหาภูตรูป ๔ นี้เป็นปัจจัย โดยเป็นที่อาศัยเกิดของรูปอีก
๔ รูปที่เกิดร ่วมกับมหาภูตรูปในกลาปเดียวกัน คือ
วัณโณ (แสงสี) เป็นรูปที่ปรากฏทางตา ๑ รูป
คันโธ (กลิ่น)

เป็นรูปที่ปรากฏทางจมูก ๑ รูป

รโส (รส)

เป็นรูปที่ปรากฏทางลิ้น ๑ รูป

โอชา (อาหาร) เป็นรูปที่เป็นปัจจัยให้เกิดรูป ๑ รูป
รูป ๘ รูปน ี้แยกกันไม่ได้เลย เป็นกลุ่มของรูปที่เล็กที่สุดที่
เกิดพร้อมกัน และดับพร้อมกันอย่างรวดเร็ว จะมีแต่มหาภูตรูป
๔ โดยไม่มี อุปาทายรูป (รูปที่อาศัยมหาภูตรูปเกิด) ๔ รูปนี้
ไม่ได้เลย
มหาภูตร ปู ๔ เป็นปจั จัย โดยเป็นทอ่ี าศัยของอปุ าทายรปู ท่ี
เกิดรว่ มกนั ในกลาปเดียวกัน แต่แม้วา่ อปุ าทายรปู จะเกิดพร้อมกบั 
มหาภูตรูปในกลาปเดียวกัน แต่อุปาทายรูปก็ไม่ได้เป็นปัจจัย
ให้มหาภูตรูปเกิด ฉะนั้น มหาภูตรูป ๔ จึงเกิดพร้อมกับ
อุปาทายรูป โดยมหาภูตรูปเป็นปัจจัย คือ เป็นที่อาศัย
ของอุปาทายรูป และอุปาทายรูปเกิดพร้อมกับมหาภูตรูป
โดยอาศัยมหาภูตรูป แต่ไม่ได้เป็นปัจจัยให้มหาภูตรูปเกิด
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รูปทั้งหมดมี ๒๘ รูป เป็นมหาภูตรูป ๔ เป็นอปุ าทายรูป
๒๔ เมื่อมหาภูตรูป ๔ ไม่เกิด อุปาทายรูป ๒๔ ก็มีไม่ได้เลย
การกล่าวถงึ ร ปู ๒๘ รูปน นั้ ก ล่าวได้ห ลายนยั แต่จ ะขอกล่าวโดย
นัยที่สัมพันธ์กัน เพื่อส ะดวกแก่ก ารเข้าใจและการจำดังนี้ คือ
กลุ่มของรูปแต่ละกลุ่ม หรือแต่ละกลาปนั้น เมื่อเกิดขึ้น
แล้วยังไม่ดับไปทันที สภาวรูป (รูปที่มีลักษณะเฉพาะของตน)
มีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ ๑๗ ขณะ
เมื่อรูปเกิดขึ้นขณะแรกนั้นเป็น อุปจยรูป ๑
ขณะที่รูปเจริญขึ้นเป็น

สันตติรูป ๑

ขณะที่รูปเสื่อมลงเป็น

ชรตารูป ๑

ขณะที่รูปดับเป็น

อนิจจตารูป ๑

รวมเป็น ลักขณรูป ๔
ลักขณรูป ๔ นี้เป็น อสภาวรูป คือ เป็นรูปที่ไม่มสี ภาวะ
ต่างหากเฉพาะของตน แต่ส ภาวรปู ท กุ ร ปู น นั้ ย อ่ มมลี กั ษณะทตี่ า่ ง
กันเป็น ๔ ลักษณะ คือ ขณะทรี่ ูปเกิดขึ้นไม่ใช่ขณะที่รูปเจริญ
ขึ้น และขณะที่รูปเสื่อมกไ็ ม่ใช่ข ณะทกี่ ำลังเจริญ และขณะที่ดับ
ก็ไ ม่ใช่ข ณะทเี่ สือ่ ม กล่าวได้ว า่ อ ปุ จ ยรปู แ ละสนั ตติร ปู  คือ ขณะ
ที่เกิดแ ล้วยังไม่ดับ ส่วนชรตารูปและอนิจจ ตารูปนั้น คือ ขณะที่
ใกล้จะดับและขณะดับ
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รวมอวนิ ิพโภครูป ๘ + ลักข ณรูป ๔ เป็น ๑๒ รูป
นอกจากนั้นย ังมี
ปริจเฉทรูป คือ อากาสรูป ซึ่งคั่นอยู่ระหว่างกลาปทุกๆ
กลาป ทำให้รูปแต่ละกลาปไม่ต ิดกัน ไม่ว่าร ูปจะปรากฏเล็กใหญ่
ขนาดใดก็ตาม ให้ทราบว่ามีอากาสรูปคั่นอยู่ระหว่างทุกๆ กลาป
อย่างละเอียดทสี่ ดุ ทำให้ร ปู แ ต่ละกลาปแยกออกจากกนั ไ ด้ ถ้าไ ม่ม ี
ปริจ เฉทรูปคั่นแ ต่ละกลาป รูปท ั้งหลายก็ติดกันหมด แตกแยก
กระจัดกระจายออกไม่ได้เลย แต่แม้รูปที่ปรากฏว่าใหญ่โตก็
สามารถแตกย่อยออกได้อย่างละเอียดที่สุดนั้น ก็เพราะมีอากาส
ธาตุ คือ ปริจเฉทรูปคั่นอยู่ทุกๆ กลาปนั่นเอง ฉะนั้น ปริจเฉท
รูปจ ึงเป็นอสภาวรูปอีกรูปหนึ่ง ซึ่งไม่มีลักษณะเฉพาะของตน
ที่เกิดขึ้นต่างหาก แต่เกิดค ั่นอยู่ระหว่างกลาปต่างๆ ทีเ่กิดขึ้น
พร้อมๆ กันน ั่นเอง
รวมอวินิพโภครูป ๘ + ลักขณรูป ๔ + ปริจเฉทรูป ๑
เป็น ๑๓ รูป
ไม่ว ่าร ูปจ ะเกิดที่ใ ด ภพภูมิใดก็ตาม จะเป็นรูปท ี่มีใจครอง
(อุปาทินนกรูป) หรือรูปไม่มีใจครอง (อนุปาทินนกรูป) ก็ตาม
จะปราศจากรูป ๑๓ รูปนี้ไม่ไ ด้เลย
ส่วนรปู ท มี่ ใี จครอง ซึง่ เป็นร ปู ข องสตั ว์ บุคคลตา่ งๆ ในภพภมู ิ
ทีม่ ขี นั ธ์ ๕ นัน้ มีป สาทรปู ซ งึ่ เกิดจ ากกรรมเป็นส มุฏฐาน (ปัจจัย)
ดังนี้ คือ
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จักขุปสาทรปู เป็นรปู ทก่ี ระทบกบั สง่ิ ทป่ี รากฏทางตาได้
		
๑ รูป
โสตปสาทรูป เป็นรูปทกี่ ระทบกับเสียงได้ ๑ รูป
ฆานปสาทรูป เป็นรูปที่กระทบกับก ลิ่นได้ ๑ รูป
ชิวหาปสาทรูป เป็นรูปทกี่ ระทบกับรสได้ ๑ รูป
กายปสาทรูป เป็นร ปู ท กี่ ระทบกบั เย็น ร้อน (ธาตุไ ฟ) ๑ อ่อน
		
แข็ง (ธาตุดนิ ) ๑ ตึง ไหว (ธาตุล ม) ๑
รวมอวนิ ิพโภครูป ๘ + ลักขณรูป ๔ + ปริจเฉทรูป ๑
+ ปสาทรูป ๕ เป็น ๑๘ รูป
รูปท มี่ ใี จครอง คือ ม จี ติ เกิดก บั ร ปู นัน้ ในภมู ทิ มี่ ขี นั ธ์ ๕ จิตท กุ 
ขณะจะต้องเกิดท ี่รูปตามประเภทของจิตนั้นๆ คือ จักขุวิญญาณ
ทำกจิ เห็นเกิดท จี่ กั ขุป สาทรปู โสตวญ
ิ ญาณทำกจิ ไ ด้ยนิ เกิดท โี่ สต
ปสาทรูป ฆานวิญญาณทำกิจด มกลิ่นเกิดท ี่ฆานปสาทรูป ชิวหา
วิญญาณทำกิจลิ้มรสเกิดทชี่ ิวหาปสาทรูป กายวิญญาณทำกิจรู้
โผฏฐัพพะ (ธาตุดิน ไฟ ลม) เกิดที่กายปสาทรูป
จิตอื่นๆ (ในภูมิที่มีขันธ์ ๕) นอกจากนี้เกิดที่รูปๆ หนึ่ง
เรียกว่า หทยรูป เพราะเป็นรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิต ฉะนั้น
วัตถุรูปซึ่งเป็นท ี่เกิดของจิตจ ึงมี ๖ รูป
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รวมอวนิ ิพโภครูป ๘ + ลักขณรูป ๔ +ปริจ เฉทรูป ๑
+ ปสาทรูป ๕ + หทยรูป ๑ เป็น ๑๙ รูป
รูปที่เกิดจ ากกรรมเป็นส มุฏฐานทุกๆ กลาป จะต้องมีชีวิติน
ทริยรูปเกิดร่วมด้วยทุกกลาป ชีวิตินทริยรูปรักษารูปที่เกิดร่วม
กันในกลาปหนึ่งๆ ให้เป็นรูปที่ดำรงชีวิต ฉะนั้น รูปของสัตว์
บุคคลที่ด ำรงชีวิตจึงต่างกับรูปทั้งหลายที่ไ ม่มีใจครอง
รวมอวินิพโภครูป ๘ + ลักขณรูป ๔ + ปริจเฉทรูป ๑
+ ปสาทรูป ๕ + หทยรูป ๑ ชีวิตินทริยรูป ๑ เป็น ๒๐
รูป
การที่สัตว์บุคคลทั้งหลายโดยทั่วไปต่างกันเป็นหญิงและชาย
นั้นเพราะภาวรูป ๒ คือ
อิตถีภ าวรูป เป็นรูปที่ซึมซาบอยู่ทั่วกาย ทำให้ปรากฏเป็น
ทรวดทรง สัณฐาน อาการ กิริยา ท่าทางของเพศหญิง
ปุริสภาวรูป เป็นรูปที่ซึมซาบอยู่ทั่วก าย ทำให้ปรากฏเป็น
ทรวดทรง สัณฐาน อาการ กิริยา ท่าทางของเพศชาย
ในแต่ละบคุ คลจะมภี าวรปู ห นึง่ ภ าวรปู ใด คือ อิตถีภ าวรปู หรือ
ปุริสภาวรูปเพียงรูปเดียวเท่านั้น และบางบุคคลก็ไม่มภี าวรูปเลย
เช่น พรหมบุคคลในพรหมโลก และผู้ที่เป็นกระเทย
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รวมอวินิพโภครูป ๘ + ลักข ณรูป ๔ + ปริจ เฉทรูป
๑ + ปสาทรูป ๕ + หทยรูป ๑ + ชีวิตินทริยรูป ๑ +
ภาวรูป ๒ เป็น ๒๒ รูป
การทรี่ ปู ข องสตั ว์บ คุ คลทงั้ ห ลายเคลือ่ นไหวไปได้เพราะมจี ติ น นั้
ก็จะต้องมีรูปที่เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานด้วย เพราะถ้ามีเพียงรูป
ทีเ่กิดจากกรรมเท่านั้น จะเคลื่อนไหวไปมาทำกิจธ ุระใดๆ ไม่ได้
เลย การที่รูปร่างกายจะเคลื่อนไหวทำกิจการงานต่างๆ ได้นั้น
จะต้องมีวิการรูป ๓ รูป คือ
ลหุต ารปู เป็นภ าวะทเี่ บา ไม่ห นักข องรปู อุปมาเหมือนอาการ
ของคนไม่มีโรค
มุทุตารูป เป็นภ าวะที่อ่อน ไม่ก ระด้างของรูป อุปมาเหมือน
หนังที่ขยำไว้ดีแล้ว
กัมมัญญตารูป เป็นภาวะที่ควรแก่การงานของรูป อุปมา
เหมือนทองคำที่หลอมไว้ดีแล้ว
วิการรูป ๓ รูปนี้เป็นอสภาวรูป เป็นรูปที่ไม่มสี ภาวะต่างหาก
เฉพาะของตน เป็นอ าการวิการของมหาภูตรูป คือ เบา อ่อน
และควรแก่การงาน
วิการรูป ๓ เป็นร ูปที่เกิดภายในสัตว์บุคคลเท่านั้น รูปที่ไม่มี
ใจครองไม่มีวิการรูป ๓ เลย และวิการรูป ๓ นี้ไม่แยกกันเลย
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ในกลาปใดมีล หุต ารูป กลาปนั้นก ็ม ีม ุทุตารูป และกัมมัญญตารูป
ด้วย นอกจากนนั้ เมือ่ จ ติ ต อ้ งการเคลือ่ นไหวสว่ นหนึง่ ส ว่ นใดของ
ร่างกาย ร่างกายส่วนนั้นจะต้องมีวิการรูปที่เกิดจากอุตุ (ความ
สม่ำเสมอของธาตุเย็นร้อน) เป็นสมุฏฐาน และมีวิการรูปที่เกิด
จากอาหาร (โอชารูป) เป็นสมุฏฐานด้วย มิฉะนั้นแล้ว แม้
จิตต้องการจะเคลื่อนไหว รูปก็เคลื่อนไหวไม่ได้ เช่น ผู้ที่เป็น
อัมพาตหรือเคล็ดข ัดยอก กระปลกกระเปลี้ย เป็นต้น
รวมอวินิพโภครูป ๘ + ลักขณรูป ๔ + ปริจเฉทรูป ๑ +
ปสาทรูป ๕ + หทยรูป ๑ + ชีวิตินทริยรูป ๑ + ภาวรูป ๒
+ วิการรูป ๓ เป็น ๒๕ รูป
รูปที่มีใจครองนั้น เมื่อจิตต้องการให้รูปเป็นไปตามความ
ประสงค์ข องจิตขณะใด ขณะนั้นจิตเป็นสมุฏฐานให้ กายวิญญัติ
รูป คือ อาการพิเศษที่มคี วามหมาย หรือมีอาการเป็นไ ปของรูป
ตามที่จิตรู้ในอาการนั้นทางตา หรือท างหน้า หรือท ่าทาง เช่น
ถลึงตา ยิ้มเยาะ เหยียดหยาม หรือห้ามปราม เป็นต้น เมื่อ
จิตไม่ต้องการให้รูปแสดงความหมาย หรือมีอาการเจาะจงเป็น
ไปตามความประสงค์ของจิต กายวิญญัตริ ูปก็ไม่เกิด
ขณะใดที่จิตเป็นปัจจัยให้เกิดเสียงทางวาจา ซึ่งเป็นการพูด
การเปล่งเสียงให้รคู้ วามหมาย ขณะนั้นจิตเป็นส มุฏฐาน คือ
เป็นป จั จัยให้วจีว ญ
ิ ญัตริ ปู เกิดข นึ้  กระทบฐานทเี่ กิดข องเสียงตา่ งๆ
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เช่น ริมฝ ปี าก เป็นต้น ถ้าว จีว ญ
ิ ญัตริ ปู ไ ม่เกิด การพดู หรือการ
เปล่งเสียงต่างๆ ก็มีไม่ไ ด้
กายวิญญัติรูปและวจีวิญญัติรูปเป็นอสภาวรูปที่เกิดและดับ
พร้อมกับจ ิต
รวมอวินิพโภครูป ๘ + ลักขณรูป ๔ + ปริจเฉทรูป ๑
+ ปสาทรูป ๕ + หทยรูป ๑ + ชีว ิตินทริยรูป ๑ + ภาว
รูป ๒ + วิการรูป ๓ + วิญญัติรูป ๒ เป็น ๒๗ รูป
ในบางแห่งจ ะรวมวกิ ารรปู ๓ และวญ
ิ ญัตริ ปู ๒ เป็นว กิ ารรปู ๕
เสียง หรือสัททรูป ไม่ใช่วจีวิญญัตริ ูป เสียงเป็นร ูปที่กระทบ
กับโสตปสาทรูป เป็นป ัจจัยให้เกิดโสตวิญญาณ เสียงบางเสียง
ก็เกิดจ ากจิต และบางเสียงก็ไม่ไ ด้เกิดจ ากจิต เช่น เสียงฟ้าร้อง
เสียงลมพายุ เสียงเครื่องยนต์ เสียงกลอง เสียงวิทยุ เสียง
โทรทัศน์ เป็นต้น
รวมอว นิ ิพโภครูป ๘ + ลักขณรูป ๔ + ปริจเฉทรูป ๑
+ ปสาทรูป ๕ + หทยรูป ๑ + ชีวิตินทริยรูป ๑ +
ภาวรูป ๒ + วิการรูป ๓ + วิญญัตริ ูป ๒ + สัทท รูป ๑
เป็น ๒๘ รูป
ในบางแห่งแสดงจำนวนของรูปต่างกัน เช่น ในอัฏฐสาลินี
รูปก ัณฑ์ ปกิณณกกถา แสดงรูป ๒๕ คือ รวมธาตุดิน ไฟ
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ลม เป็นโ ผฏฐัพพ ายตนะ (รูปที่กระทบกายปสาท) ๑ รูป รวม
กับหทยรูปอีก ๑ รูป จึงเป็นร ูป ๒๖
เมื่อรูปๆ หนึ่งเกิดขึ้นจะเกิดพร้อมกับรูปอีกก ี่รูป รวมกันเป็น
กลาปหนึ่งๆ นั้น ย่อมต่างกันไปตามประเภทของรูปนั้นๆ และ
การจำแนกรูป ๒๘ รูปมีหลายนัย ซึ่งจะกล่าวถึงพอสมควรใน
ภาคผนวก

นิพพานปรมัตถ์
ปรมัตถธรรมอีกประเภทหนึ่ง คือ นิพพานปรมัตถ์ พระผู้มี
พระภาคตรัสเรียกว่า นิพพาน เพราะออกจากตัณหาคือวานะ1
นิพพานปรมัตถ์เป็นสภาพธรรมที่ดับท ุกข์ จิต เจตสิก รูป
เป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วด ับไป การที่จะดับท ุกข์
ได้นั้นจะต้องดับตัณหา เพราะตัณหาเป็นสมุทัย เป็นเหตุให้เกิด
ทุกข์ เป็นสมุทัยให้เกิดขันธ์ ซึ่งได้แก่ จิต เจตสิก รูป การ
ที่จ ะดับต ัณหาได้น ั้น ก ็ด ้วยการอบรมเจริญป ัญญาจนรู้แ จ้งช ัดใน
ลักษณะเกิดดับของจิต เจตสิก รูป แล้วละคลายความยินดียึด
มั่นเห็นผิดในจิต เจตสิก รูปได้ด้วย การรู้แจ้งน ิพพาน ซึ่งเป็น
สภาพธรรมที่ดับตัณหา ดับท ุกข์ ดับข ันธ์ นิพพานจึงเป็นสภาพ
ธรรมที่มีจริง เป็นปรมัต ถธรรม เป็นสภาพธรรมที่รู้แจ้งได้
1 อรรถกถา ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ ธาตุสูตร ข้อ ๒๒๒
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นิพพานปรมัตถ์ โดยปริยายแห่งเหตุม ี ๒ อย่าง1  คือ
สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ ๑
อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ๑
คำว่าอุปาทินี้เป็นชื่อข องขันธ์ ๕ คือ จิต เจตสิก รูป
สอุปาทิเสสนิพพาน คือ ความสิ้นไปของกิเลสทั้งหมด แต่ย ัง
มีขันธ์เกิดด ับสืบต ่ออยู่ อนุป าทิเสสนิพพาน คือ การดับขันธ์
ทั้งหมด เป็นการปรินิพพานของพระอรหันต์
คำว่าโดยปริยายแห่งเหตุ คือ การอ้างถึงมีขันธ์เหลือและไม่มี
ขันธ์เหลือ ซึ่งเป็นเหตุในการบัญญัตินิพพาน ๒
เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ใต้ร ่มพ ระศรีมหาโพธิ์ พระองค์
ทรงบรรลุสอุปาทิเสสนิพพานธาตุ กิเลสและธรรม (ซึ่งได้แก่จิต
และเจตสิกอ ื่นๆ) ที่เกิดร่วมกับกิเลสนั้นดับหมดสิ้นและไม่เกิดอีก
เลย แต่ยังมีขันธ์ คือ จิต เจตสิก (ที่ปราศจากกิเลส) และรูป
เกิดด ับสืบต่ออ ยู่ พระผู้มีพระภาคตรัสก ะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกร
ภิกษุทั้งห ลาย ก็สอุปาทิเสสนิพพานเป็นไฉน ภิกษุในธรรมวินัย
นี้เป็นพระอรหันตขีณาสพอยูจ่ บพรหมจรรย์ ทำกิจทคี่ วรทำเสร็จ
แล้ว ปลงภาระลงได้แล้ว มีประโยชน์ของตนอันบรรลุแล้ว มี
สังโยชน์ในภพสิ้นรอบแล้ว หลุดพ ้นแล้ว เพราะรู้โดยชอบ ภิกษุ
1 ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ ธาตุสูตร ข้อ ๒๒๒ และอรรถกถา
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นัน้ ย อ่ มเสวยอารมณ์ท งั้ ท พี่ งึ พ อใจและไม่พ งึ พ อใจ ยังเสวยสขุ แ ละ
ทุกข์อ ยูเ่ พราะความทอี่ นิ ทรีย์ ๕ เหล่าใดเป็นธ รรมชาติไ ม่บ บุ ส ลาย
อินทรีย์ ๕ เหล่าน นั้ ข องเธอยงั ต งั้ อ ยูน่ นั่ เทียว ดูกรภกิ ษุท งั้ ห ลาย
ความสิ้นไปแห่งราคะ ความสิ้นไปแห่งโทสะ ความสิ้นไปแห่ง
โมหะของภิกษุนั้น นีเ้ราเรียกว่า สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ1
อนุปาทิเสสนิพพาน คือ นิพพานที่ไม่มีขันธ์เหลือ เมื่อ
พระผู้มีพระภาคทรงดับขันธปรินิพพานระหว่างไม้สาละคู่ เป็น
อนุปาทิเสสนิพพาน2   ดับขันธ์หมดสิ้นโดยรอบ ดับสนิทซึ่งภ พ
ทั้งหลายโดยประการทั้งปวง ดับจิต เจตสิก รูป ทั้งหมด ไม่มี
การเกิดอีกเลย
พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี เป็นพระเสกข
บุคคล เพราะยงั ต อ้ งศกึ ษาเจริญธ รรมยงิ่ ๆ ขึน้ เพือ่ ด บั ก เิ ลสทเี่ หลือ
อยู่ให้หมดไป ส่วนพระอรหันต์เป็นพระอเสกขบุคคล เพราะ
ดับกิเลสทั้งหมดเป็นสมุจเฉทได้แล้ว ไม่ต้องศึกษาเพื่อดับกิเลส
อีก3
นิพพานปรมัตถ์ ว่าโดยความแตกต่างแห่งอ าการ 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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สุญญ
 ตะ
๑
อนิมิตตะ ๑
อัปปณิหิตะ ๑
พระนิพพาน ชื่อว ่า สุญญ
 ต ะ เพราะเป็นส ภาพสูญจ ากสังขาร
ทั้งป วง ชื่อว ่า อนิมิตต ะ เพราะไม่มีนิมิต คือ สังขารทั้งปวง
ชื่อว ่า อัปปณิหิตะ เพราะไม่มีที่ต ั้ง คือ สังขารทั้งปวง
เมื่อบุคคลมนสิการสภาพธรรมโดยเป็นสภาพไม่เที่ยง ย่อม
หลุดพ้นไป (คือ รู้แจ้งอริยสัจจธรรม) ด้วยอนิมิตตวิโมกข์ เมื่อ
มนสิการโดยสภาพเป็นท กุ ข์ ย่อมหลุดพ น้ ไ ปดว้ ยอปั ป ณิห ติ ว โิ มกข์
เมื่อมนสิการโดยสภาพเป็นอนัตตา ย่อมหลุดพ้นไปด้วยสุญญต
วิโมกข์
วิโมกข์ ๓ ย่อมมีในขณะต่างกันด้วยอาการ ๔ 1 คือ
๑. ด้วยความเป็นใหญ่ บุคคลเมื่อมนสิการโดยความเป็น
สภาพไม่เที่ยง อนิมิตตวิโมกข์ย่อมเป็นใหญ่ เมื่อมนสิการโดย
ความเป็นทุกข์ อัปปณิหิตวิโมกข์ย่อมเป็นใหญ่ เมื่อมนสิการ
โดยความเป็นอนัตตา สุญญตวิโมกข์ย่อมเป็นใหญ่
๒. ด้วยความตั้งม ั่น บุคคลเมื่อม นสิการโดยความเป็นสภาพ
ไม่เที่ยง ย่อมตั้งจ ิตไว้มั่นด้วยสามารถแห่ง อนิมิตตวิโมกข์ เมื่อ
1 ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค วิโมกขกถา ข้อ ๕๐๙
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มนสิการโดยความเป็นท ุกข์ ย่อมตั้งจ ิตไ ว้มั่นด ้วยสามารถแห่ง
อัปปณิห ติ ว โิ มกข์ เมือ่ ม นสิการโดยความเป็นอ นัตตา ย่อมตงั้ จ ติ ไว้
มั่นด้วยสามารถแห่งสุญญตวิโมกข์
๓. ด้วยความน้อมจิตไป บุคคลเมื่อม นสิการโดยความเป็น
สภาพไม่เที่ยง ย่อมน้อมจิตไปด้วยสามารถแห่งอนิมิตตวิโมกข์
เมื่อม นสิการโดยความเป็นท ุกข์ ย่อมน้อมจิตไปด้วยสามารถแห่ง
อัปปณิห ิตว ิโมกข์ เมื่อม นสิการโดยความเป็นอ นัตตา ย่อมน้อม
จิตไปด้วยสามารถแห่งสุญญ
 ตวิโมกข์
๔. ด้วยความนำออกไป บุคคลเมื่อม นสิการโดยความเป็น
สภาพไม่เที่ยง ย่อมนำจิตออกไปสนู่ ิพพาน อันเป็นท ี่ดับด้วย
สามารถแห่ง อนมิ ติ ต ว โิ มกข์ เมือ่ ม นสิการโดยความเป็นท กุ ข์ ย่อม
นำจิตอ อกไปสูน่ ิพพาน อันเป็นท ีด่ ับด ้วยสามารถแห่ง อัปปณิห ติ 
วิโมกข์ เมื่อมนสิการโดยความเป็นอนัตตา ย่อมนำจิตออกไปสู่
นิพพาน อันเป็นทดี่ ับด้วยสามารถแห่งส ุญญตวิโมกข์

สงเคราะห์ปรมัตถธรรม ๔
จิต เจตสิก รูป นิพพาน เป็นป รมัตถธรรม เป็นส ภาพธรรม
ทีม่ ีจริง ที่รู้ว่าจิต เจตสิก รูป เป็นสภาพธรรมที่มีจริงเพราะ จิต
เจตสิก รูป เกิดดับสืบต่อกัน จึงปรากฏให้รู้ได้ เช่น ขณะที่เห็น
รูป ได้ยินเสียง และคิดน ึก เป็นต้น จิตเกิดดับสืบต่อกันท ำ
กิจการงานต่างๆ เช่น จิตบางดวงเห็นสี บางดวงได้ยินเสียง
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บางดวงคิดน ึก เป็นต้น ทัง้ นีต้ ามประเภทของจติ แ ละเหตุป จั จัย
ที่ทำให้เกิดจิตนั้นๆ การเกิดดับสืบต ่อก ันของจิต เจตสิก รูปนั้น
เป็นไปอย่างรวดเร็วมากจนทำให้ไม่เห็นการเกิดดับ ทำให้เข้าใจ
ว่ารูปค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไป และทำให้เข้าใจว่าจิตนั้นเกิดเมื่อ
คนหรือส ัตว์เกิด จิตนั้นดับเมื่อคนหรือสัตว์ต าย ถ้าไม่ศ ึกษา
ไม่พ ิจารณา และไม่อ บรมเจริญส ติแ ละปัญญาให้ร ูล้ ักษณะของจิต
เจตสิก รูป ที่ก ำลังปรากฏ ก็จ ะไม่รู้ลักษณะของนามธรรมและ
รูปธรรม คือ จิต เจตสิก รูป ซึ่งเกิดดับสืบต่อกันอยู่ตลอด
เวลา
สภาพธรรมใดเกิดขึ้น สภาพธรรมนั้นต้องมีปัจจัยปรุงแต่ง
ให้เกิดขึ้น เมื่อไม่มีปัจจัยก็ไม่เกิด ท่านพระสารีบุตรเกิดความ
เลื่อมใสในคำสอนของพระผู้ม ีพ ระภาค ก็เพราะได้เห็นท ่านพระ
อัสสชิ ซึ่งเป็นภิกษุรูปหนึ่งในภิกษุปัญจวัคคีย์ ท่านพระสารี
บุตรเห็นท ่านพระอัสส ช มิ คี วามน่าเลื่อมใสเป็นอ ันม าก จึงไ ด้ต าม
ท่านพระอัสส ช ิไป และถามท่านพระอัสส ชิว่า ใครเป็นศ าสดา
และศาสดาของท่านสอนว่าอย่างไร ท่านพระอัสส ช ิตอบว่า
เย ธมฺม า เหตุปปภวา
เตสญฺจ โย นิโรโธ

เตสํ เหตุํ ตถาคโต (อาห)
เอวํว าที มหาสมโณติฯ1

1 พระวินัยปิฎก มหาวรรค ภาค ๑ มหาขันธกะ ข้อ ๖๕
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ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรม
เหล่าน ั้น และความดับแ ห่งธรรมเหล่าน ั้น พระมหาสมณะทรง
สั่งสอนอย่างนี้
ถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้
พร้อมทั้งเหตุปัจจัยของธรรมนั้นๆ ก็จะไม่มผี ู้ใดรู้ว่าธรรมใดเกิด
จากเหตุปัจจัยใด ไม่มีผใู้ดรู้ว่าจิตปรมัตถ์ เจตสิกปรมัตถ์ รูป
ปรมัตถ์ แต่ละประเภทนนั้ เกิดข นึ้ เพราะมธี รรมใดเป็นป จั จัย พระผู้
มีพ ระภาคทรงตรัสรูธ้ รรมทงั้ ป วง พระองค์จ งึ ไ ด้ท รงแสดงวา่ ธ รรม
ทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดจึงเกิดขึ้น และ
ทรงแสดงเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดธ รรมนั้นๆ ธรรมทั้งป วงที่เกิดขึ้น
นั้นจะเกิดขึ้นโดยไม่มปี ัจจัยไม่ได้
ที่กล่าวว่า คนเกิด สัตว์เกิด เทวดาเกิด เป็นต้นน ั้น คือ จิต
เจตสิก รูป เกิดนั่นเอง เมื่อจิต เจตสิก ประเภทหนึ่งเกิดขึ้น
พร้อมกับรูปกบ็ ัญญัติว่าคนเกิด เมื่อจิต เจตสิก เกิดขึ้นพ ร้อม
กับรูปของเทวดาก็บัญญัตวิ ่าเทวดาเกิด เป็นต้น การเกิดของ
คน สัตว์ เทวดา เป็นต้นนั้น ต่างกันเพราะเหตุปัจจัยท ี่ทำให้
เกิดน นั้ ต า่ งกนั เหตุป ัจจัยท ี่ท ำให้เกิดน ั้นม ีม าก และสลับซ ับซ ้อน
มาก แต่ด ้วยพระสัพพ ญ
ั ญุตญ
 าณของพระผมู้ พี ระภาคผทู้ รงตรัสรู้
ธรรมทั้งป วง พร้อมทั้งเหตุป ัจจัยของธรรมทั้งป วงนั้น พระองค์
จึงได้ทรงแสดงธรรมตามสภาพความจริงของธรรมแต่ละประเภท
ว่า ธรรมใดเกิดข ึ้น ธรรมนั้นมปี ัจจัยทำให้เกิดขึ้น ธรรมที่เกิด
ขึ้นเป็นสังขารธรรม
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ที่ร ู้ได้ว ่ามีจิต เจตสิก รูป ก็เพราะจิต เจตสิก รูปเกิดขึ้น
และที่จ ิต เจตสิก รูปเกิดข ึ้นนั้นก็เพราะมีปัจจัย จิต เจตสิก
และรูปเป็นส ังขารธรรม
พระธรรมคำสอนของพระผมู้ ีพระภาคนั้น สมบูรณ์ พร้อมทั้ง
อรรถและพยัญชนะ ธรรมขอ้ ใดทอี่ าจจะมผี เู้ ข้าใจผดิ ไ ด้ พระองค์
ก็ทรงบัญญัติคำกำกับใ ห้ชัดเจนยิ่งข ึ้น เพื่อไม่ให้ผู้ใดเข้าใจ
ความหมายของธรรมข้อนั้นผิด
เมื่อพ ระองค์ทรงบัญญัติว่า
ธรรมที่เกิดข ึ้นมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นเป็น สังขารธรรม เพื่อไ ม่ให้
ผูใ้ ดเข้าใจผดิ ว า่ ธ รรมทเี่ กิดข นึ้ น นั้ เมือ่ เกิดข นึ้ แ ล้วก ต็ งั้ อ ยูต่ ลอดไป
เรื่อยๆ พระองค์จึงทรงบัญญัตวิ ่าธรรมที่เป็นสังขารธรรม (ธรรม
ที่มีสภาพปรุงแต่ง) นั้นเป็นสังขตธรรม (ธรรมที่ปรุงแต่งแล้ว)
สังขตธรรม คือ ธรรมที่เกิดขึ้นแล้วด ับไป1  พระองค์ทรงบัญญัติ
คำว่า สังขตธรรม กับคำว่า สังขารธรรม เพื่อให้รู้ว่าธรรมใด
ที่เกิดขึ้น ธรรมนั้นมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้น เมื่อป ัจจัยด ับ ธรรมที่
เกิดข ึ้นเพราะปัจจัยนั้นก็ต้องดับไป สังขตธรรม คือ ธรรมที่เกิด
ขึ้นแ ล้วดับไป ฉะนั้น สังขารธรรม คือ ธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่ง
นั้น จึงเป็นส ังขตธรรม2  จิตปรมัตถ์ เจตสิกปรมัตถ์ รูปปรมัตถ์
เป็นสังขารธรรม เป็นสังขตธรรม

1 อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต จูฬวรรคที่ ๕ สังขตสูตร ข้อ ๔๘๖
2 ธรรมสังคณีปกรณ์ นิกเขปกัณฑ์ จูฬันตรทุกะ ข้อ ๗๐๒
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สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา ฯ
สพฺเพ สงฺข ารา ทุกฺขา ฯ		
สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ฯ		

สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง
สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์
ธรรมทั้งป วงเป็นอนัตตา1

สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง
สังขารธรรมทั้งหมดไม่เที่ยง ความเสื่อม ความไม่เที่ยงของ
รูปธ รรมนนั้ พ อจะปรากฏให้เห็นไ ด้ แต่ค วามไม่เทีย่ งของนามธรรม
นั้นรู้ยาก ดังที่พระผู้มพี ระภาคตรัสก ะภิกษุทั้งหลาย ณ พระ
วิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิก เศรษฐีว ่า
ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับจะพึงเบื่อหน่ายบ้าง
คลายกำหนัดบา้ ง หลุดพน้ บา้ ง ในรา่ งกายอนั เป็นทป่ี ระชุมแห่ง
มหาภูตทั้ง ๔ นี้ ข้อน ั้นเพราะเหตุไ ร เพราะว่า ความเจริญ
ก็ดี ความเสื่อมก็ดี การเกิดก็ดี การตายก็ดี ของร่างกายอัน
เป็นที่ประชุมแห่งม หาภูตท ง้ั ๔ นีย้ อ่ มปรากฏ… แต่ป ถุ ชุ นผมู้ ไิ ด้
สดับ ไม่อาจจะเบื่อหน่าย คลายกำหนัด หลุดพ้นในจิตเป็นต้น
นั้นได้เลย ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะเหตุว่าจิตเป็นต้นนี้อัน
ปุถุชนผู้มิได้ส ดับร วบรัดถือไว้ด้วยตัณหา ยึดถือด้วยทิฏฐิว่านั่น
ของเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา ดังนี้ ตลอดกาลช้านาน ฯลฯ

1 ขุททกนิกาย มหานิทเทส สุทธัฏฐกสุตตนิทเทส ข้อ ๑๓๑
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จิตเป็นต้นนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไปในกลางคืนและใน
กลางวัน1
แม้ว่าจ ิต เจตสิก รูป จะเกิดด ับอ ยู่ต ลอดเวลาก็ย ากที่จ ะรู้แ ละ
เบื่อห น่าย ละความยินดีค ลายความยึดถือในนามรูปไ ด้ การที่จ ะ
เบื่อห น่าย ละความยินดี ความยึดถือในนามรูปน ั้นต ้องพิจารณา
เห็นด้วยปัญญา ดังที่ไ ด้ทรงแสดงไว้ว่า
2

สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ
อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข		
สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ		
อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข		
สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ		
อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข		

ยทา ปญฺาย ปสฺสติ
เอส มคฺโค วิสุทฺธยิ า ฯ
ยทา ปญฺาย ปสฺสติ
เอส มคฺโ ค วิสุทฺธยิ า ฯ
ยทา ปญฺาย ปสฺสติ
เอส มคฺโ ค วิส ุทฺธยิ า ฯ

เมื่อใด บุคคลพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่า สังขารทั้งปวง
ไม่เที่ยง
เมื่อนั้น เขาย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ นี้เป็นทางแห่งความ
บริสุทธิ์

1 สังยุตตนิกาย อัสสุตวตาสูตรที่ ๒ ข้อ ๒๓๕–๖
2 ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ข้อ ๓๐
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เมื่อใด บุคคลพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่า สังขารทั้งปวง
เป็นทุกข์
เมื่อนั้น เขาย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ นี้เป็นทางแห่งความ
บริสุทธิ์
เมื่อใด บุคคลพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่า ธรรมทั้งปวงเป็น
อนัตตา
เมื่อนั้น เขาย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ นี้เป็นทางแห่งความ
บริสุทธิ์
ผูใ้ ดทไี่ ม่เห็นค วามเกิดข นึ้ แ ละดบั ไ ปของนามธรรมและรปู ธ รรม
จนละคลาย ผู้นั้นจะบรรลุอริยสัจจ์ ๔ เป็นพระอริยบุคคลไม่ได้
พระอริยบุคคลเห็นค วามเป็น “พุทธะ” ของพระสมั มาสมั พ ทุ ธเจ้า
โดยเห็นธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้ ไม่ใช่เพียงแต่ศึกษาพระธรรม
ทีพ่ ระองค์ทรงเทศนาเท่านั้น พระอริยบุคคลหมดความสงสัยใน
พระธรรมที่พระสัมมาสัมพ ุทธเจ้าทรงตรัสรู้ เพราะพระอริยบุคคล
ได้บ รรลุธ รรมนนั้ 1 และได้ป ระจักษ์ในความเป็น “พุทธะ” ว่า พระ
ธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนั้นไม่ใช่โดยคาดคะเน แต่โดยตรัสรู้
ธรรมทงั้ ป วงตามความเป็นจ ริงข องธรรมนนั้ ๆ ผูใ้ ดเห็นธ รรมผู้น ั้น
ย่อมเห็นตถาคต2   ผู้ใดศึกษาและปฏิบัติเพื่อให้รู้แจ้งธรรม ผู้นั้น
1 สังยุตตนิกาย เสขสูตร ข้อ ๑๐๓๑–๗
2 สังยุตตนิกาย วักกลิสูตร ข้อ ๒๑๖
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ย่อมสามารถรแู้ จ้งธ รรมและดบั ก เิ ลสเป็นพ ระอริยบุคคลตามลำดับ
คือ ตั้งแต่พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี จนถึงพ ระ
อรหันต์1

สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์
สังขารธรรมทั้งปวงเกิดแล้วก็ดับไป ไม่ว ่าจะเป็นจิตประเภทดี
หรือจิตป ระเภทไม่ดี รูปงามหรือไ ม่งาม เมื่อเกิดขึ้นแ ล้วก็ดับไป
เหมือนกันห มด การเกิดดับไม่เที่ยงนแี่ หละเป็นทุกข์ เพราะ
ไม่ดำรงอยู่ สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์นั้น ไม่ใช่แต่เฉพาะทุกข์
กายที่เจ็บปวด ป่วยไข้ หรือทุกข์ที่ต้องลำบากเดือดร้อน ทุกข์
ที่พลัดพรากจากสิ่งที่รัก หรือทุกข์ที่ประสบกับส ิ่งทไี่ ม่เป็นที่รัก
เท่านั้น สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ เพราะสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง
เมื่อเกิดข ึ้นแล้วก ็ดับไป จึงไม่ควรยึดถือว่าเป็นสุข บางท่านอาจ
สงสัยว า่ จ ติ ท เี่ พลิดเพลินย นิ ดีเป็นสุขก ม็ ี เหตุใดจงึ ว า่ ส งั ขารทงั้ ป วง
เป็นทุกข์ ที่ว่าเป็นทุกข์นั้นเพราะจิตที่เพลิดเพลิน ยินดีเป็นสุข
นั้นก็ไม่เที่ยง ฉะนั้น สังขารธรรม คือ จิต เจตสิก รูป ทั้งหมด
เป็นทุกข์ เพราะจิต เจตสิก รูป ทั้งหมดไม่เที่ยง

1 ขุททกนิกาย อุทาน อุโปสถสูตร ข้อ ๑๑๘
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ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา
ธรรมทั้งปวง ได้แก่ ปรมัตถธรรมทั้ง ๔ คือ จิต เจตสิก
รูป นิพพาน ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา คือ ไม่ใช่ตัวตน ไม่อยู่
ในอำนาจบังคับบัญชาของบุคคลใด
นิพพานเป็นปรมัตถธรรม เป็นธรรมที่มีจริง นิพพานไม่ใช่
สังขารธรรม เป็นวิสังขารธรรม คือ เป็นธรรมที่ไม่เกิด1    ตรง
กันข้ามกับสังขารธรรม สังขารธรรม คือ ธรรมที่เกิดขึ้น มี
ปัจจัยปรุงแต่ง วิสังขารธรรม คือ ธรรมที่ไม่เกิดขึ้น ไม่มีปัจจัย
ปรุงแ ต่ง
นิพพานเป็นอส ังขตธรรม ไม่ใช่สังขตธรรม2 สังขตธรรม คือ
ธรรมที่เกิดด ับ อสังขตธรรม คือ ธ รรมที่ไม่เกิดดับ นิพพานไม่มี
ปัจจัยปรุงแต่งจึงไม่เกิดดับ
จิต เจตสิก รูป เป็นสังขารธรรม เป็นโลกียะ คำว่าโลกียะ
หมายถึง แตกดับ ทำลาย ส่วนนิพพานเป็นว ิสังขารธรรม เป็น
โลกุตตระ คำว่า โลกุตต ระ หมายถึง พ้นจากโลก

1 ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ญาณกถา ข้อ ๒๘
2 อังคุตตรนิกาย อสังขตสูตร ข้อ ๔๘๗
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นามธรรม1
(รูอ้ ารมณ์)
รูปธรรม

จิตปรมัตถ์ ๘๙ หรือ ๑๒๑
เจตสิกปรมัตถ์ ๕๒
รูปปรมัตถ์ ๒๘

นามธรรม  		
นิพพานปรมัตถ์
(ไม่รอู้ ารมณ์)		

สังขารธรรม,
สังขตธรรม
วิส งั ขารธรรม,
อสงั ขตธรรม

ขันธ์ ๕
ขันธ์ ๕ คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์
วิญญาณขันธ์2
ปรมัตถธรรม ๔ โดยขันธ์ คือ
จิต
เจตสิก
รูป
นิพพาน

เป็นวิญญาณขันธ์
เป็นเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์
เป็นรูปขันธ์
ไม่ใช่ขันธ์ นิพพานเป็นขันธวิมุตติ คือ พ้นจ าก
ขันธ์

1 ธรรมสังคณีปกรณ์ นิกเขปกัณฑ์ ข้อ ๘๔๔
2 วิภังคปกรณ์ ขันธวิภังค์ ข้อ ๑
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คำว่า ขันธ์ หมายถึง สภาพธรรมที่จำแนกเป็นอ ดีต อนาคต
และปัจจุบัน ภายใน ภายนอก หยาบ ละเอียด ทราม ประณีต
ไกล ใกล้1 ฉะนั้น ขันธ์ จึงได้แก่ สังขตธรรม ซึ่งเป็นธรรมที่
มีป ัจจัยปรุงแต่งเกิดดับ จึงเป็นอดีต อนาคต ปัจจุบัน เป็นต้น
ส่วนอสังขตธรรม คือ นิพพานนั้น เป็นธ รรมที่ไม่เกิดไม่มปี ัจจัย
ปรุงแ ต่ง จะกล่าววา่ เป็นธ รรมเกิดข นึ้ แ ล้วก ไ็ ม่ไ ด้ ว่าเป็นธ รรมทยี่ งั 
ไม่เกิดข ึ้นก็ไม่ได้ ว่าเป็นธ รรมจักเกิดข ึ้นก็ไม่ได้2 จะกล่าวว่าเป็น
อดีตก ็ไม่ได้ ว่าเป็นอนาคตก็ไม่ไ ด้ ว่าเป็นปัจจุบันก ็ไม่ไ ด้3เพราะ
ฉะนั้น วิสังขารธรรม คือ นิพพาน จึงไ ม่ใช่ขันธ์ เป็นขันธ วิมุตติ
คือ พ้นจ ากขันธ์
พระผมู้ ีพระภาคทรงแสดงขันธ์ ๕ และอุปาทานขันธ์ ๕
ดังนี้
ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงขันธ์ ๕ และอุปาทานขันธ์
๕ เธอทั้งหลายจงฟัง ดูกร ภิกษุท ั้งหลาย ก็ข ันธ์ ๕ เป็นไ ฉน
ดูกร ภิกษุทั้งหลาย รูปอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอ ดีต อนาคต และ
ปัจจุบัน เป็นภ ายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือ
ประณีต อยู่ในที่ไกลหรือใกล้ นี้เรียกว่า รูปขันธ์ เวทนาอย่าง
1 วิภังคปกรณ์ ขันธวิภังค์ ข้อ ๑–๓๑
2 ธรรมสังคณีปกรณ์ อัตถุทธารกัณฑ์ ข้อ ๘๙๔
3 ธรรมสังคณีปกรณ์ อัตถุทธารกัณฑ์ ข้อ ๘๙๕
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ใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ สังขารเหล่า
ใดเหล่าหนึ่ง ฯลฯ วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นอ ดีต อนาคต
และปัจจุบัน เป็นภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลว
หรือประณีต อยู่ในทไี่ กลหรือใกล้ นี้เรียกว่า วิญญาณขันธ์ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้เรียกว่าขันธ์ ๕
ดูกร ภิกษุทั้งห ลาย ก็อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นไฉน ดูกร ภิกษุ
ทั้งหลาย รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นอดีต อนาคต ปัจจุบัน
เป็นภายในหรือภายนอก หยาบหรือล ะเอียด เลวหรือป ระณีต
อยูใ่ นทไี่ กลหรือใกล้ เป็นไ ปกบั ด ว้ ยอาสวะ เป็นป จั จัยแ ก่อ ปุ าทาน
นี้เรียกว่า รูปูปาทานขันธ์ เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ
สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ สังขารเหล่าใ ดเหล่าหนึ่ง ฯลฯ
วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นอ ดีต อนาคต ปัจจุบัน…อยูใ่นที่
ไกลหรือใกล้ เป็นไ ปกบั ด ว้ ยอาสวะ เป็นป จั จัยแ ก่อ ปุ าทานนเี้ รียก
ว่า วิญญาณูปาทานขันธ์ ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้เรียกว่า
อุปาทานขันธ์ ๕1

ปรมัตถธรรม ๓ เป็นข ันธ์ ๕
จิตปรมัตถ์

๘๙ หรือ ๑๒๑ ประเภท
ทุกประเภทเป็นวิญญาณขันธ์

1 สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ปัญจขันธสูตร ข้อ ๙๕–๙๖
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เจตสิกปรมัตถ์

รูปปรมัตถ์

๕๒ ประเภท
เวทนาเจตสิก ๑ เป็นเวทนาขันธ์
สัญญาเจตสิก ๑ เป็นส ัญญาขันธ์
เจตสิก ๕๐ เป็นสังขารขันธ์
๒๘ ประเภท
ทุกป ระเภทเป็นรูปขันธ์

ขันธ์ ๕ เป็นป รมัต ถธรรม ๓
รูปขันธ์

ได้แก่ รูปปรมัตถ์ ๒๘

เวทนาขันธ์ ได้แก่ เวทนาเจตสิก ๑ ดวง
สัญญาขันธ์ ได้แก่ สัญญาเจตสิก ๑ ดวง -เจตสิกปรมัตถ์ ๕๒
สังขารขันธ์ ได้แก่ เจตสิก

๕๐ ดวง

วิญญาณขันธ์ ได้แก่ จิตปรมัตถ์

๘๙ ดวง

			

หรือ ๑๒๑ ดวง
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คำถามทบทวน
๑. ปรมัตถธรรมอะไรบ้าง เป็นสังขารธรรม
๒. สังขารธรรม เป็นสังขารขันธ์ ใช่ไ หม
๓. วิสังขารธรรม เป็นสังขตธรรม ใช่ไหม
๔. อสังขตธรรม เป็นขันธ์อะไร
๕. อสังขตธรรม เป็นโลกิยะ หรือโลกุตตระ
๖. จิต เป็นส ังขารขันธ์ ใช่ไหม
๗. เจตสิก เป็นสังขารขันธ์ ใช่ไหม
๘. เวทนาขันธ์ เป็นปรมัต ถธรรมอะไร
๙. ขันธ์อะไร ไม่ใช่ป รมัตถธรรม
๑๐. ปรมัตถธรรมอะไร ไม่ใช่ข ันธ์
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บทที่ ๑
สังย ุตตนิกาย สคาถวรรค อันธวรรคที่ ๗
จิตตสูตรที่ ๒
(๑๘๐) เทวดาทูลถามว่า
โลกอันอะไรย่อมนำไป อันอะไรหนอย่อมเสือกไสไป
โลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่ง คือ
อะไร
(๑๘๑) พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
โลกอันจิตย ่อมนำไป อันจิตย่อมเสือกไสไป
โลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่ง คือ
จิต
แสดงให้เห็นความสำคัญของจิต ซึ่งเป็นธาตุรู้ สภาพรู้ ซึ่ง
เป็นใหญ่ เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏ ซึ่งไม่เพียงแต่
เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเท่านั้น แต่
ยังคิดนึกวิจิตรต่างๆ นานา ฉะนั้น โลกของแต่ละคนจึงเป็นไป
ตามอำนาจจิตของแต่ละคน จิตของบางคนก็สะสมกุศลไว้มาก
ไม่ว่าจะเห็นบุคคลใดซึ่งเป็นผู้ที่มากไปด้วยอกุศลธรรม จิตของ
บุคคลซึ่งสะสมกุศลไว้มากนั้นก็ยังเกิดเมตตา หรือกรุณา หรือ
อุเบกขาได้
ในขณะที่โลกของคนอื่นเป็นโลกของความชิงชัง
63
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ความไม่แช่มชื่นความโกรธ ความขุ่นเคืองใจ ฉะนั้น แต่ละคน
จึงเป็นโลกของตัวเองแต่ละโลก ทุกๆ ขณะตามความเป็นจริง
ดูเหมือนวา่ เราทกุ ค นอยูร่ ว่ มโลกเดียวกัน แต่ต ามความเป็นจ ริง
นัน้ สิง่ ต า่ งๆ ทีเ่ ป็นร ปู ธ รรมซงึ่ ส ามารถปรากฏได้ท างตา ทาง
หู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจนั้น ถ้าไม่มีจิต ซึ่ง
เป็นสภาพรู้สิ่งต่างๆ เหล่านั้น ก็ย่อมไม่ปรากฏเป็นความ
สำคัญแต่อย่างใด แต่เพราะจิตรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาบ้าง ทางหู
บ้าง ทางจมูกบ้าง ทางลิ้นบ้าง ทางกายบ้าง ทางใจบ้าง โลก
ของแต่ละคนจงึ เป็นไ ปตามอำนาจของจติ ข องแต่ละคน โลกไหนจะ
ดี โลกที่สะสมกุศลมากๆ พร้อมที่จะเกิดเมตตา กรุณา มุทิตา
อุเบกขา หรือโ ลกที่ชิงชัง โกรธแค้น ขุ่นเคือง ซึ่งแม้ว่าจะเห็น
บุคคลเดียวกัน รูเ้รื่องบุคคลเดียวกัน แต่โลกของแต่ละคนจะ
เมตตาหรือชิงชังก็ย่อมเป็นไปตามอำนาจจิตของแต่ละคนซึ่ง
สะสมมาต่างๆ กัน
สิ่งท ี่ปรากฏทางตาทำให้ดูเหมือนว่ามีผู้คนอยู่ร่วมกันในโลกนี้
มากมายตามกาละและเทศะ แต่ถ า้ ป ระจักษ์ช ดั ใ นลกั ษณะของ
ธาตุร ู้ ซึง่ เป็นส ภาพรู้ เกิดข ึน้ เห็นส ิง่ ท ปี่ รากฏในขณะนัน้ จะ
รูไ้ ด้ว ่าช ั่วข ณะนั้นเป็นเพียงการเห็น เป็นเฉพาะโลกของการ
เห็นซึ่งไม่ใช่ค น ไม่ใช่ส ัตว์ ไม่ใช่ว ัตถุสิ่งต่างๆ เพราะขณะ
นั้นเพียงเห็น ยังไม่ได้นึกถึงรูปร่าง สัณฐาน และเรื่องราวใดๆ
ของสิ่งที่เห็น
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ฉะนั้น จึงควรเข้าใจให้ถูกต ้องว่าขณะที่คิดว่าเป็นโลก เป็น
สัตว์ บุคคล วัตถุสิ่งของต่างๆ นั้น เป็นชั่วขณะที่จิตคิด
นึกเรือ่ งสิง่ ท ปี่ รากฏให้เห็น แต่ข ณะทกี่ ำลังเห็นเป็นอ กี ข ณะ
หนึ่ง ไม่ใช่ขณะที่กำลังคิดน ึกเรื่องสิ่งท ี่ปรากฏ แต่ละคนก็มี
จิตเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะเดียวๆ สืบต่อกันไปทีละขณะจนปรากฏ
เหมือนกับว่าเป็นโลกที่กว้างใหญ่ มีผู้คนและสิ่งต่างๆ มากมาย
แต่ที่จะเข้าใจโลกได้จริงๆ นั้น ต้องรู้ว่าสภาพธรรมปรากฏเพียง
แต่ละขณะจิตเท่านั้น แต่เพราะการเกิดด ับส ืบต ่อก ันอ ย่างรวดเร็ว
จึงท ำให้ป รากฏเป็นโ ลกทเี่ สมือนไม่แ ตกสลาย เป็นโ ลกซึง่ ป รากฏ
เสมือนยั่งยืน มีสัตว์ บุคคล วัตถุสิ่งของมากมาย แต่ตามความ
เป็นจริงนั้น โลกขณะหนึ่งๆ ก็คือ การเกิดขึ้นของจิตที่เกิดขึ้น
รู้อารมณ์เพียงชั่วขณะเดียวแล้วก็ด ับไป
ในขุททกนกิ าย มหานทิ เทส ปสรู สตุ ตนิทเทสท่ี ๘ ข้อ
๓๑๙ มีข้อความว่า ชื่อว่า “ใจ (มโน)” ในคำว่า คิดทิฏฐิ
ทั้งหลายด้วยใจ ความว่า ใจ คือ จิต มโน มานัส หทัย
ปัณฑระ มนะ มนายตนะ มนินทรยี ์ วิญญาณ วิญญาณขนั ธ์
มโนวญ
ิ ญาณธาตุทเ่ี กิดแต่ผสั สะ เป็นต้นนั้น
พระผู้มีพระภาคทรงใช้พยัญชนะหลายคำ เพื่อ ให้ เข้าใจ
ลักษณะของจิตซึ่งทุกคนมี แต่เพราะจิตเป็นสภาพรู้ เป็นอาการ
รู้ จึงยากที่จะรู้ได้ว่า ลักษณะที่เป็นเพียงธาตุรู้นั้นเป็นอย่างไร

66 จิตตสังเขป

ทั้งๆ ที่ทุกคนคงจะเข้าใจความหมายบางประการของจิตที่ว่า
“ใจ” ซึ่งทุกคนมี แต่ก็เพียงแต่รู้ว่ามี ซึ่งเมื่อไม่พิจารณาก็ย่อม
ไม่ทราบว่าเมื่อไร และขณะไหนเป็นจิต
ในอัฏฐสาลินี อรรถกถาธัมมสังคณีปกรณ์ จิตตุปปาท
กัณฑ์ อธิบายจิตตนิทเทส มีข ้อความว่า ธรรมชาติท ี่ชื่อว ่า
จิต เพราะเป็นธรรมชาติวิจิตร
ธาตุรู้มีมากไม่ใช่อย่างเดียวเลย จิตเป็นธรรมชาติที่วิจิตร
ความวิจิตรของจิตปรากฏเมื่อคิดนึกเรื่องต่างๆ ซึ่งไม่ว่าใครจะ
ทำอะไรในวันหนึ่งๆ นั้น เมื่อพิจารณาแล้วย่อมรู้ว่าเป็นไปตาม
ความวิจิตรของจิตทั้งส ิ้น
วันน ที้ ำอะไรมาบา้ งแล้ว และตอ่ ไ ปเย็นน ี้ พรุง่ น จี้ ะทำอะไร ถ้า
ไม่มีจิตก ็ทำไม่ได้ เหตุท ี่ทุกคนมีการกระทำในวันหนึ่งๆ ต่างๆ
กันต ามวิถีชีวิตข องแต่ละคนนั้น จะเห็นได้ว ่าการกระทำทั้งหมด
ย่อมเป็นไปตามความวิจิตรของจิตของแต่ละคน ซึ่งเป็นเหตุให้
เกิดก ารกระทำทั้งทางกาย ทางวาจาต่างๆ กันในชีวิตประจำวัน
จิตเป็นธรรมชาติที่คิด ซึ่งคิดมากเหลือเกิน แต่ละคนก็คิดต่างๆ
กันไ ป ในบรรดาผู้ที่สนใจศึกษาธรรมก็พิจารณาธรรมต่างๆ กัน
ความคิดเห็นในขั้นของการประพฤติปฏิบัติธรรมก็ต่างกัน และ
แม้แต่ในเรื่องของโลก ความเป็นไปในกลุ่มบ ุคคลแต่ละกลุ่มแต่ละ
ประเทศ ซึง่ เมือ่ ร วมกนั แ ล้วก เ็ ป็นเหตุการณ์ต า่ งๆ ของโลก แต่ละ
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ขณะนั้นก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นไปตามความวิจิตรของความคิดของ
แต่ละบุคคล โลกยุคน ี้เป็นอ ย่างนี้ ตามความคิดข องแต่ละบุคคล
ในยคุ น ี้ สมัยน ี้ แล้วต อ่ ไ ปโลกจะเป็นอ ย่างไร พรุง่ น จี้ ะเป็นอ ย่างไร
นั้น ก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นไปตามจิตซึ่งคิดว ิจิตรต่างๆ นั่นเอง
ด้วยเหตุนี้ จึงเห็นได้ว ่า จิตเป็นธรรมชาติทวี่ ิจิตร จิตท ี่เห็น
ทางตาเป็นจิตประเภทหนึ่ง ต่างกับจิตที่ได้ยินทางหู ซึ่งเป็นจิต
อีกประเภทหนึ่ง และต่างกับจิตที่คิดนึก เป็นต้น
ที่ (จิต) ชื่อว ่า “มโน” เพราะรู้อารมณ์
คำว่า อารมฺมณ (อารมณ์) หรือ อาลมฺพน หมายถึง
สิ่งท ี่จิตร ู้ เมื่อจิตซึ่งเป็นสภาพรู้ห รือธาตุรู้เกิดขึ้น สิ่งที่จิต
กำลังรู้ใ นขณะนั้น ชื่อว่า “อารมณ์”
เสียงมจี ริงไ หม เมือ่ ส ิง่ ท แี่ ข็งก ระทบกนั ก เ็ ป็นป จั จัยให้เสียงเกิด
ขึ้น แต่ถ้าในขณะนั้นจิตไม่เกิดขึ้นรู้เสียงนั้น เสียงนั้นก็ไม่เป็น
อารมณ์ ฉะนั้น ไม่ว ่าจ ะมีส ิ่งใดเกิดข ึ้นเพราะเหตุป ัจจัย แต่ข ณะ
ใดจิตไม่รู้ส ิ่งนั้น สิ่งนั้นก็ไ ม่เป็นอารมณ์
ที่ (จิต) ชื่อว่า “หทัย” เพราะความหมายว่าเป็นสภาวะ
อยูภ่ ายใน
จิตเป็นภายใน เพราะเป็นสภาพรู้อารมณ์ที่ปรากฏ อารมณ์
เป็นภายนอก เพราะเป็นสิ่งท ี่จิตกำลังรู้
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ฉะนั้น การศึกษาเรื่องจิตจึงเป็นการพิจารณาสภาพธรรมที่
กำลังปรากฏในขณะนี้ทั้งภายในและภายนอก จึงจะรู้ลักษณะ
ของจิตได้ จิตมีจริง แต่จิตอยู่ไหน จิตเป็นส ภาพธรรมที่เป็น
ภายใน ในขณะที่เห็น จิตไม่ไ ด้อยู่ข้างนอก สีสันวัณณะกำลัง
ปรากฏภายนอก จิตเป็นสภาพธรรมที่อยู่ภายใน คือ เป็นส ภาพ
ธรรมที่กำลังรู้สิ่งที่กำลังป รากฏทางตา
การอบรมเจริญป ญ
ั ญานนั้ ต้องรลู้ กั ษณะของสภาพธรรมตรงตาม
ความเป็นจริง ที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดง ฉะนั้น
จิตต านปุ สั สนาสติป ฏั ฐ าน คือ ขณะใดทเี่ ห็นแ ล้วร ะลึกไ ด้ไ ม่ห ลงลืม
ที่จะพิจารณา ศึกษา สังเกต ค่อยๆ รู้ขึ้นว่า สภาพเห็นเป็น
สภาพรู้ เป็นธาตุรู้ สิ่งที่กำลังปรากฏทางตา
ในขณะทกี่ ำลังไ ด้ยนิ เสียง สติส ามารถเกิดข นึ้ ร ะลึกร วู้ า่ ส ภาพที่
กำลังไ ด้ยนิ เสียงเป็นส ภาพรู้ เป็นอ าการรู้ เป็นส ภาพธรรมซงึ่ เป็น
ภายใน จึงยากที่จะพิจารณาให้รู้ได้ และสภาพทไี่ ด้ยินเสียงนั้นก็
เกิดขึ้นรู้เสียงทกี่ ำลังปรากฏแล้วดับไปทันที จิตซึ่งเป็นสภาพรู้
นั้น เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปรวดเร็วมาก เมื่อเข้าใจถูกว่าจิตกำลังเห็น
จิตกำลังไ ด้ยิน จิตกำลังคิดน ึก เป็นต้น สติปัฏฐ านก็ย่อมเกิดขึ้น
ระลึกรู้ลักษณะของจิตซึ่งเป็นสภาพรู้ เป็นธาตุรู้ในขณะนั้นๆ ได้
ฉะนั้น การอบรมเจริญปัญญาจึงสามารถรู้ลักษณะของสภาพ
ธรรมตรงกบั พ ระธรรม ทีพ่ ระผมู้ พี ระภาคทรงแสดงจนประจักษ์แจ้ง
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อริยสัจจธรรม ดับกิเลสได้ เป็นพระอริยบุคคล คือ พระโสดาบัน
พระสกทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์ ตามลำดับ
ที่ (จิต) ชื่อว่า “ปัณฑระ” เพราะความหมายว่าบริสุทธิ์
เพราะจิตมีลักษณะรู้แจ้งอารมณ์อย่างเดียว โดยสภาวะจึงเป็น
ธรรมชาติบ ริสุทธิ์ ข้อความในสัทธัมมปกาสินี อรรถกถา
ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค อานาปานกถา มีว ่า จิต
นั้นชื่อว่า ปณฺฑรํ ขาว เพราะอรรถว่า บริสุทธิ์ ท่านกล่าว
หมายเอาภวังคจิต ดังท ี่พระผู้มพี ระภาคตรัสไ ว้ว่า ดูก่อน ภิกษุ
ทั้งหลาย จิตน ปี้ ระภัสสร แต่จ ิตนั้นเศร้าหมอง เพราะอุปกิเลส
ทั้งห ลายที่จรมา อนึ่ง แม้จ ิตอกุศล ท่านก็กล่าวว่า ปัณฑระ
เหมือนกันเพราะอกุศลออกจากจิตนั้นแล้ว ดุจแม่น้ำคงคาไหล
ออกจากแม่น้ำคงคา และดุจแม่น้ำโคธาวรีไหลออกจากแม่น้ำ
โคธาวรี อนึ่ง เพราะจิตมีลักษณะรู้แจ้งอารมณ์จึงไม่เป็นกิเลส
ด้วยความเศร้าห มอง โดยสภาวะเป็นจ ิตบริสุทธิท์ ีเดียว แต่เมื่อ
ประกอบด้วยกิเลสจึงเศร้าหมอง แม้เพราะเหตุนั้น จึงค วรเพื่อจะ
กล่าวว่า ปัณฑระ
จิต เป็นสภาพที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทันที การดับไปของจิต
ดวง(ขณะ)ก่อนเป็นป ัจจัยให้จ ิตด วง(ขณะ)ต่อไ ปเกิดข ึ้น จิตเห็น
เกิดขึ้นแล้วกด็ ับไป จึงไม่มจี ิตที่เห็นอยู่ตลอดเวลา และไม่มจี ิตที่
ได้ยินอยู่ตลอดเวลา ไม่มีจิตที่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายอยู่ตลอด
เวลา และไม่มจี ติ ท คี่ ดิ น กึ อ ยูต่ ลอดเวลา ในขณะทนี่ อนหลับส นิท
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ไม่ฝัน จิตก ็เกิดดับรู้อารมณ์ส ืบต ่อกันอ ยู่เรื่อยๆ แต่ไม่รอู้ ารมณ์
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ จิตใดที่ไม่รู้อารมณ์ทางตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ จิตนั้นเป็นภวังคจิต คือ ดำรงรักษาภพ
ชาติท เี่ ป็นบ คุ คลนนั้ ส บื ต อ่ ไ ว้ จนกว่าจ ติ อ นื่ จ ะเกิดข นึ้ ร อู้ ารมณ์ท าง
ตา หรือทางหู หรือทางจมูก หรือทางลิ้น หรือทางกาย หรือ
ทางใจ สลับกันไ ปเรื่อยๆ จนกว่าจ ะสิ้นส ุดก ารเป็นบุคคลนั้น
ภวังคจิต ไม่รู้อารมณ์ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ขณะ
ที่หลับสนิททุกคน ไม่รู้สึกชอบ ไม่รู้สึกชัง ไม่ริษยา ไม่ตระหนี่
ไม่สำคัญต น ไม่เมตตา ไม่กรุณา เพราะไม่เห็น ไม่ไ ด้ยิน ไม่รู้
สิ่งที่กระทบสัมผัส ไม่คิดนึกใดๆ ทั้งสิ้น แต่ขณะใดที่จิตเกิด
ขึ้น รู้อารมณ์ท างตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ จะรู้ได้ว่าอกุศล
จิตเกิด เพราะสะสมกิเลสต่างๆ ไว้มาก จึงทำให้เกิดความยินดี
พอใจเมื่อเห็นส ิ่งท ี่น ่าพ อใจ และรู้สึกข ุ่นเคือง ไม่แ ช่มช ื่นเมื่อเห็น
สิ่งที่ไ ม่น่าพอใจ
ขณะที่จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น
ทางกาย ทางใจนนั้ รูส้ กึ อ ย่างไร ความรสู้ กึ เฉยๆ ดีใจ เสียใจนนั้
ไม่ใช่จิต เป็นเจตสิกป ระเภทหนึ่งซึ่งพระผมู้ ีพระภาคทรงบัญญัติ
เรียกว่า เวทนาเจตสิก จิตเป็นน ามธรรมที่เป็นใ หญ่ เป็น
ประธานในการรอู้ ารมณ์ แต่จ ติ ไ ม่ใช่เวทนาเจตสิกซ งึ่ ร สู้ กึ เฉยๆ
หรือด ใี จ หรือเสียใจในอารมณ์ท กี่ ำลังป รากฏ สภาพธรรมทงั้ ห ลาย
ทีเ่ กิดข นึ้ น นั้ จะเกิดต ามลำพังไ ม่ไ ด้ ต้องอาศัยส ภาพธรรมอนื่ เป็น
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ปัจจัยเกิดข นึ้ พ ร้อมกนั จิตต อ้ งเกิดร ว่ มกบั เจตสิก เจตสิกต อ้ ง
เกิดร ว่ มกบั จ ติ จิตแ ละเจตสิกท เี่ กิดร ว่ มกนั น นั้ ด บั พ ร้อมกนั
รูอ้ ารมณ์เดียวกัน และเกิดด บั ท เี่ ดียวกัน จิตแ ต่ละขณะที่เกิดข ึ้น
มีเจตสิกเป็นปัจจัยเกิดร่วมด้วยต่างๆ กัน และกระทำกิจต่างๆ
กัน ฉะนั้น จิตจ ึงต่างกันเป็นหลายประเภท
ไม่มใี ครชอบขณะทจี่ ติ ข นุ่ เคือง กระวนกระวาย กระสบั ก ระส่าย
โศกเศร้า เดือดร้อน แต่ช อบขณะที่เป็นสุขสนุกสนานเพลิดเพลิน
ขณะที่สนุกสนานรื่นเริงเพลิดเพลินนั้น จิตก็เป็นอกุศล เพราะ
เกิดร่วมกับโลภเจตสิก ซึ่งเป็นสภาพธรรมที่ติดข้อง ปรารถนา
พอใจ เพลิดเพลินในอารมณ์ การศึกษาพระธรรมที่พระผู้มี
พระภาคทรงแสดงนั้น เพื่อให้สติปัฏฐาน (คือสติที่) ระลึกรู้
ลักษณะของสภาพธรรมทปี่ รากฏและอบรมเจริญป ญ
ั ญาโดยศกึ ษา
คือ พ จิ ารณาสงั เกตจนรชู้ ดั ส ภาพธรรมนนั้ ถูกต อ้ งตามความเป็น
จริงว่า สภาพธรรมใดเป็นกุศล สภาพธรรมใดเป็นอกุศล และ
สภาพธรรมใดไม่ใช่กุศล ไม่ใช่อ กุศล ไม่ว่าอกุศลธรรมใดๆ ขั้น
หยาบหรือละเอียดก็เป็นอกุศลธรรมทั้งสิ้น ไม่ใช่เป็นอกุศลธรรม
เฉพาะขณะที่โทสะเกิดเท่านั้น
บางท่านถามว่า ทำอย่างไรจึงจะไม่โกรธ
สภาพธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา โทสะก็เป็นอนัตตา โทสะ
เกิดขึ้นเพราะเหตุเป็นปัจจัย ผู้ที่ดับความโกรธได้เป็นส มุจเฉท
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โทสเจตสิกไม่เกิดอ ีกเลยนั้น เป็นผู้ท ี่อบรมเจริญป ัญญาจนรู้แจ้ง
อริยสจั จธรรม1 ถึงความเป็นพระอริยบุคคลขน้ั พระอนาคามีบ คุ คล
การรู้แจ้งอริยสัจจธรรม เป็นพระอริยบุคคลมี ๔ ขั้น
ผู้รู้แจ้งอริยสัจจธรรม ประจักษ์แจ้งสภาพพระนิพพานครั้ง
แรกเป็นพระโสดาบันบุคคล ดับความเห็นผิดและความสงสัยใน
ลักษณะของสภาพธรรมทั้งหลาย เมื่อพระโสดาบันบ ุคคลเจริญ
ปัญญาขึ้น รู้แจ้งอริยสัจจธรรมประจักษ์แจ้งนิพพานอีกครั้งห นึ่ง
ดับค วามพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อย่างหยาบ
เป็นพระสกทาคามีบุคคล เมื่อพ ระสกทาคามีบุคคลเจริญปัญญา
ขึ้น รู้แจ้งอริยสัจจธรรมประจักษ์แจ้งนิพพานอีกครั้งหนึ่ง ดับ
ความยินดีพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ จึงดับโทสะ
เป็นพระอนาคามีบ ุคคล เมื่อพ ระอนาคามีบุคคลเจริญปัญญาขึ้น
รูแ้ จ้งอริยสัจจธรรมประจักษ์แจ้งนิพพานอีกครั้งหนึ่ง ดับอกุศล
ธรรมที่เหลืออยู่ทั้งหมด เป็นพระอรหันต์ เมื่อพระอรหันต์ดับ
ขันธปรินิพพานแล้ว ไม่เกิดอีกต่อไ ป
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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เมื่อเข้าใจแล้วว่า โลกุตตรปัญญาของพระอริยบุคคลแต่ละขั้น
ดับกิเลสแต่ละขั้นอย่างไร ก็จะต้องศึกษาให้เข้าใจหนทางปฏิบัติ
ที่จ ะอบรมเจริญป ัญญาให้ร ู้แ จ้งส ภาพธรรมที่ป รากฏและดับก ิเลส
ได้จริงๆ ตามที่พ ระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้
แม้พระผู้มีพระภาคจะได้ทรงแสดงลักษณะของจิต ในความ
หมายของคำว่า “ปัณฑระ” แล้ว เพื่อให้เข้าใจลักษณะของจิต
ยิ่งขึ้น จึงท รงแสดงในความหมายของคำว่า “มนายตนะ”
ที่ (จิต) ชื่อว ่า “มนายตนะ” อธิบายในคำว่ามนายตนะ
นั้น มนะ พึงทราบว่า อายตนะ เพราะความหมายว่าเป็นที่
อยู่อาศัย เป็นบ่อเกิด เป็นที่ประชุม และเป็นเหตุ จริงด ังนั้น
แม้ผ ัสสะ เป็นต้น ย่อมเกิดในมนะนี้ รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะภายนอก ย่อมประชุมท มี่ นะโดยความเป็นอ ารมณ์ แม้
เพราะความหมายว่า เป็นเหตุ เพราะเป็นเหตุแห่งผัสสะ เป็นต้น
โดยอรรถว่า เป็นสหชาตปัจจัย
จิตทุกขณะเป็นส ภาพรู้ เป็นธ าตุรู้ เป็นอ าการรู้ แต่ท ี่จะ
เข้าใจลักษณะซึ่งเป็นอนัตตาของจิตได้ยิ่งขึ้น ก็โดยรู้ว่าจิตเป็น
มนายตนะ เพราะเป็นที่อยูอ่ าศัย เป็นบ่อเกิด เป็นที่ประชุม และ
เป็นเหตุ
ถึงร ปู จ ะมกี จ็ ริง ถึงเสียงจะเกิดข นึ้ ก จ็ ริง ถึงก ลิน่ จ ะมปี จั จัยเกิด
ขึ้นก็จริง ถึงรสต่างๆ จะมีก็จริง ถึงเย็นหรือร ้อน อ่อนหรือแข็ง
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ต่างๆ จะมีก็จริง แต่ถ ้าจิตไม่เกิดข ึ้นรู้ ถ้าจ ิตไม่เป็นที่ประชุมข อง
ธรรมเหล่านั้น สิ่งที่ปรากฏทางตาก็ปรากฏไม่ได้ เสียงก็ปรากฏ
ไม่ได้ กลิ่นก ป็ รากฏไม่ได้ รสต่างๆ ก็ป รากฏไม่ไ ด้ เย็น ร้อน
อ่อน แข็งก็ปรากฏไม่ไ ด้ แต่เพราะว่าจิตเป็นส ภาพรู้ จึงเป็น
ที่อาศัย เป็นที่ประชุม เป็นเหตุท ี่จะให้สภาพธรรมปรากฏ สีสัน
วัณณะข้างหลังไม่ปรากฏ เพราะไม่ไ ด้ประชุม คือ ไม่กระทบ
กับจ ักขุปสาท ไม่ก ระทบกับจิต จิตจ ึงไม่เกิดข ึ้นเห็นสิ่งท ี่อยู่ข้าง
หลัง แม้ว่ากรรมเป็นปัจจัยทำให้จักขุปสาทเกิดขึ้นและดับไปๆ
สืบต่ออยู่เรื่อยๆ ตราบใดที่ยังไม่ตาบอด แต่จ ิตทเี่ห็นก็ไม่ได้เกิด
ขึ้นตลอดเวลา ฉะนั้น ขณะใดที่สีสันว ัณณะปรากฏ ขณะนั้นจ ิต
เป็นม นายตนะ เป็นท ปี่ ระชุมข องรปู ท กี่ ระทบกบั จ กั ขุป สาท ขณะ
นั้นรูปทกี่ ระทบจักขุปสาทก็เป็นรูป ายตนะ จักขุปสาททกี่ ระทบ
รูปก็เป็นจักขายตนะ สภาพธรรมใดที่ประชุมรวมกันในขณะนั้น
เป็นอายตนะแต่ละอายตนะทั้งสิ้น
เสียงต้องกระทบกับโ สตปสาทและกระทบกับจ ิต จิตจ ึงเกิดข ึ้น
รู้เสียงทปี่ รากฏได้ ฉะนัน้ จิตจ งึ เป็นม นายตนะ เป็นท ปี่ ระชุมข อง
สภาพธรรมที่กำลังป รากฏ
ข้อความในอัฏฐสาลินีที่ว่า แม้เพราะความหมายว่า(จิต)เป็น
เหตุ คือ เพราะจิตเป็นเหตุแห่งผ ัสสะ เป็นต้น
ผัสสะเป็นเจตสิกป ระเภทหนึง่ ใน ๕๒ ประเภท ผัสสเจตสิกเป็น
นามธรรมที่กระทบอารมณ์ ขณะที่รูปกระทบกับร ูป เช่น ต้นไม้
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ล้มกระทบพื้นดิน การกระทบกันของต้นไม้และพื้นดินไม่ใช่ผัสส
เจตสิก ขณะที่เสียงกระทบกับโสตปสาท โสตปสาทเป็นรูป
เสียงเป็นรูป ถ้าผัสสเจตสิกไม่เกิดขึ้นกระทบเสียงที่กระทบ
โสตปสาท จิตไ ด้ยินก็เกิดข ึ้นไม่ได้เลย
ผัสสเจตสิก เป็นนามธรรมซึ่งเกิดพ ร้อมกับจ ิต ดับพร้อมกับ
จิต รู้อารมณ์เดียวกับจ ิต และเกิดท ี่เดียวกับจิต ฉะนั้น จิตจึง
เป็นเหตุแห่งผัสสะ ในภูมิทมี่ ีขันธ์ ๕ จิตและเจตสิกต้องเกิดที่รูป
ใดรูปหนึ่งเสมอ รูปใดเป็นที่เกิดข องจิตและเจตสิก รูปนั้น
เป็นวัตถุร ูป จักขุปสาทเป็นวัตถุรูป เพราะเป็นท เี่กิดของจักขุ
วิญญาณและเจตสิกที่เกิดพร้อมกับจักขุวิญญาณ สภาพธรรม
ที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นโดยลำพังอย่างเดียวไม่ได้ แต่จะต้องมสี ภาพ
ธรรมอื่นเป็นปัจจัยเกิดร่วมด้วยพร้อมกันในขณะนั้น
สภาพธรรมใดเป็นปัจจัยให้สภาพธรรมอื่นเกิดขึ้นพร้อม
กับตน สภาพธรรมนั้นเป็นสหชาตปัจจัย
สห แปลว่า ร่วมกัน พร้อมกัน
ชาต แปลวา่ เกิด
ปัจจัย คือ ธรรมซึ่งอุปการะอุดหนุนให้สภาพธรรมอื่นเกิด
ขึน้ ห รือด ำรงอยู่ แสดงวา่ ส ภาพธรรมทกุ อ ย่างทเี่ กิดข ึน้ เป็นส งั ขาร
ธรรม เพราะอาศัยธรรมอื่นเป็นปัจจัยจึงเกิดขึ้น ถ้าปราศจาก
ปัจจัย สภาพธรรมทั้งหลายก็เกิดไม่ได้ และสภาพธรรมซึ่งเป็น
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สหชาตปัจจัยนั้น ทำให้สภาพธรรมอื่นเกิดขึ้นพร้อมกับตน แต่
สภาพธรรมบางอย่างก็เป็นปัจจัยโดยเกิดก่อนสภาพธรรมที่ตน
เป็นปัจจัยให้เกิดขึ้น สภาพธรรมบางอย่างก็เป็นปัจจัยโดยเกิด
ภายหลัง
ฉะนั้น จิตจ ึงเป็นสหชาตปัจจัยแก่เจตสิกที่เกิดพร้อมกับจิตนั้น
และเจตสิกก็เป็นสหชาตปัจจัยแก่จิตที่เกิดพร้อมกับเจตสิกนั้น
เมื่อผัสสเจตสิกเกิดขึ้นกระทบอารมณ์ใด จิตที่เกิดพร้อมกับ
ผัสสเจตสิกนั้น ก็รู้อารมณ์ท ี่ผัสสเจตสิกนั้นกระทบ ไม่ใช่ว่า
ผั ส สเจตสิ ก ก ระทบอ ารมณ์ ห นึ่ ง แ ล้ ว จิ ต ที่ เ กิ ด พ ร้ อ มกั บ
ผัสสเจตสิกนั้นไปรู้อีกอารมณ์หนึ่ง ขณะใดที่ผัสสเจตสิกเกิด
ขึ้นกระทบเสียงใด โสตวิญญาณที่เกิดพร้อมกับผัสสเจตสิกที่
กระทบเสียงนั้น ก็มีเสียงนั้นเป็นอารมณ์
ปรมัตถธรรมมี ๔ คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน ปรมัต ถ
ธรรมแต่ละอย่างเป็นปัจจัยให้ปรมัตถธรรมอื่นที่เป็นสังขตธรรม
เกิดขึ้น คือ จิตเป็นปัจจัยให้เกิดเจตสิกและเป็นปัจจัยให้เกิดรูป
(เว้นบางขณะ) เจตสิกเป็นปัจจัยให้เกิดจิต และเป็นปัจจัยให้
เกิดร ูป (เว้นบ างขณะ) รูปเป็นปัจจัยให้เกิดรูป และเป็นปัจจัย
ให้เกิดจิตข ณะที่รูปเป็นวัตถุ คือ เป็นที่เกิดของจิต และขณะที่
รูปเป็นอารมณ์ข องจติ ตามควรแก่ส ภาพของปรมัต ถธรรมนนั้ โดย
ปัจจัยต่างๆ กัน เช่น สหชาตปัจจัย เป็นต้น
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จิตแ ละเจตสิกเป็นส หชาตปจั จัยให้ร ปู เกิดพ ร้อมกบั จ ติ ท นั ทีท จี่ ติ 
เกิดขึ้นในอุปาทขณะ จิตท ุกดวงมี ๓ อนุข ณะ (ขณะย่อย) คือ
อุปาทขณะ (ขณะเกิดขึ้น) ฐิติขณะ (ขณะยังไม่ด ับ) ภังคขณะ
(ขณะดับ) จิตไ ม่ได้ส ั่งให้รูปเกิด จิตตชรูป คือ รูปที่เกิดเพราะ
จิตเป็นป ัจจัยน ั้น เกิดพ ร้อมกับจ ิตท ันทีท ีจ่ ิตเกิดข ึ้นในอปุ าทขณะ
นั้นเอง แต่ทั้งนีต้ ้องเว้นปฏิสนธิจิต เพราะในขณะที่ปฏิสนธิจ ิต
เกิดข ึ้นน ั้นมีแต่ก ัมมชรูป คือ รูปที่เกิดเพราะกรรมเกิดร่วมด้วย
ไม่มจี ติ ตชรูป เมือ่ ป ฏิสนธิจ ติ ด บั ไ ปแล้วจ ติ จ งึ เป็นป จั จัยให้ร ปู เกิด
ขึ้นพร้อมกับจิต ตั้งแต่ปฐมภวังค์ คือ ภวังค์ด วงแรกเป็นต้นไป
เว้นท วิปัญจวิญญาณ ๑๐ (ปัญจวิญญาณ ๕ x ๒) คือ จิต
เห็น ๒ ดวง จิตได้ยิน ๒ ดวง จิตได้ก ลิ่น ๒ ดวง จิตลิ้มรส
๒ ดวง จิตร ู้สิ่งที่กระทบสัมผัสท างกาย ๒ ดวง และจุตจิ ิต
ของพระอรหันต์ นอกจากนั้นแล้วทุกข ณะที่จิตเกิดขึ้นในภูมิที่มี
ขันธ์ ๕ มีจิตตชรูปเกิดพร้อมกับอุปาทขณะของจิตทุกครั้ง
แต่ละบุคคลสะสมสภาพธรรมมาอย่างวิจิตรต่างๆ กัน บาง
คนมีอกุศลมาก บางคนก็มีกุศลมาก แต่ผู้ที่เข้าใจเรื่องการเจริญ
สติปัฏฐานแล้วอบรมเจริญสติปัฏฐาน กุศลทั้งหลายก็จะเป็น
บารมีที่อุปการะ เกื้อกูลให้สติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่
ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน จนกระทั่งส ามารถประจักษ์แจ้งอริย
สัจจธรรม ดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉทเป็นขั้นๆ แต่ผู้ที่เริ่มเจริญ
สติปัฏฐานนั้น สติปัฏฐานยังไม่มีกำลัง ความเป็นตัวตนจึงยัง
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มีกำลังมาก ไม่ว่าในขณะเห็น ขณะได้ยิน ขณะรังเกียจอกุศล
ขณะบำเพ็ญกุศลก็ยังยึดถือสภาพธรรมนั้นๆ ว่าเป็นเรา เป็น
กุศลของเรา
ฉะนั้น จุดป ระสงค์ของการศึกษาปรมัต ถธรรมเรื่องจิตก็เพื่อ
เป็นปัจจัยเกื้อกูลให้เข้าใจลักษณะของจิตที่กำลังเห็น กำลังไ ด้ยิน
กำลังคิดนึก เป็นต้น เพื่อให้ส ติปัฏฐ านเกิดขึ้นร ะลึกรู้ลักษณะ
ของสภาพธรรมทเี่ ป็นส ภาพรู้ ธาตุร ู้ ทีก่ ำลังร สู้ งิ่ ห นึง่ ส งิ่ ใดทกี่ ำลัง
ปรากฏ
ขณะที่ศึกษาเรื่องจิตก็อย่าเพิ่งคิดว่ารู้ลักษณะของจิตชัดเจน
แจ่มแ จ้งแ ล้ว และจุดป ระสงค์ข องการศึกษาเรื่องจิตน ั้น ไม่ใช่
เพื่อต้องการเป็นผ ู้ที่ม ีค วามรู้เรื่องจิตมากๆ แต่เพื่อเป็น
สังขารขนั ธ์ป รุงแ ต่งใ ห้ส ติเกิดข นึ้ ร ะลึกร สู้ ภาพของจติ ซ งึ่ เป็น
นามธรรม ซึ่งเป็นธาตุรู้ ที่กำลังรู้ในขณะนี้ เพื่อปัญญาที่
อบรมเจริญขึ้นแล้วนั้น จะได้คลายการยึดถือสภาพธรรม
ทั้งหลายว่าเป็นตัวตน
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คำถามทบทวน
๑. ภวังคจิต คืออะไร ภวังคจิตรู้อารมณ์ไหม
๒. ขณะใดจิตชื่อว่าปัณฑระ เพราะอะไร
๓. จิต เจตสิก เป็นป ัจจัยให้เกิดอ ะไรบ้าง
๔. รูป เป็นปัจจัยให้เกิดอะไรบ้าง
๕. การรู้แจ้งอริยสัจจธรรมเป็นพระอริยบุคคล มีกี่ขั้น อ ะไรบ้าง
๖. วัตถุรูป คืออะไร
๗. อายตนะ คืออะไร อะไรเป็นอายตนะบ้าง
๘. สหชาตปัจจัย คืออะไร
๙. จิตตชรูป คืออะไร เกิดเมื่อไร ในภูมทิ ี่มีขันธ์ ๕ จิตใดไม่
เป็นปัจจัยให้จิตตชรูปเกิดบ ้าง
๑๐. จุดประสงค์ที่ถูกต้องของการศึกษาพระธรรม คืออะไร

บทที่ ๒
คำอธิบาย คำว่า “จิต” ในอัฏฐสาลินี จิตตุปปาทกัณฑ์
มีต่อไปว่า
จะอธิบายคำวา่ “จิตตฺ ” ต่อไ ป ทีช่ อื่ ว า่ “จิต” เพราะอรรถวา่
คิด อธิบายว่า รู้แจ้งอารมณ์ อีกอย่างหนึ่งเพราะเหตุที่ศัพท์
ว่า “จิตฺต” นี้ ทั่วไปแก่จิตท ุกดวง ฉะนั้น ในคำว่า “จิตฺต” นี้
โลกิยกุศลจิต อกุศลจิต และมหากิริยาจิต จึงชื่อว่า “จิต”
เพราะสัง่ สมสนั ดานของตนดว้ ยสามารถแห่งช วนวถิ ี ชือ่ ว า่ “จิต”
เพราะเป็นธรรมชาติอันกรรม กิเลส สั่งสมวิบาก อนึ่ง แม้จิต
ทุกดวงชื่อว่า “จิต” เพราะเป็นธรรมชาติวิจิตรตามสมควร ชื่อ
ว่า “จิต” เพราะกระทำให้ว ิจิตร
ถ้าศ กึ ษาจากตำรารนุ่ ห ลังๆ ทีม่ ผี รู้ วบรวมไว้ ก็จ ะทราบวา่ อ รรถ
ของจิต ๖ อย่างที่ก ล่าวไว้ในตำรารุ่นห ลังๆ นั้นม าจากข้อความ
ในอฏั ฐสาลินี อรรถกถาธมั มสงั คณปี กรณ์ ซึง่ อ ธิบายคำวา่ “จิต”
ที่สามารถจะแยกออกได้เป็นข้อๆ คือ
ชื่อว่า “จิต” เพราะอรรถว่า คิด อธิบายว่า เพราะรู้แจ้ง
อารมณ์ ๑
ชื่อว่า “จิต” เพราะสั่งสมสันดานของตนด้วยสามารถแห่ง
ชวนวิถี ๑
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ชื่อว่า “จิต” เพราะเป็นธรรมชาติอันก รรม กิเลส สั่งสม
วิบาก ๑
ชื่อว่า “จิต” เพราะเป็นธรรมชาติวิจิตรตามสมควร ๑ (ข้อ
นี้ ส่วนมากในตำรารุ่นหลังแยกเป็น ๒ คือ เพราะวิจิตรด้วย
อารมณ์ ๑ และเพราะวิจิตรด้วยสัมปยุตตธ รรม ๑)
ชื่อว่า “จิต” เพราะกระทำให้วิจิตร ๑
ซึ่งก็จะขอกล่าวถึงตามลำดับ เพื่อที่จะให้เข้าใจลักษณะของ
จิตตามที่ก ล่าวไว้ในอัฏฐสาลินี
ที่ชื่อว่า “จิต” เพราะอรรถว่า “คิด” อธิบายว่ารู้แจ้ง
อารมณ์
ทุกท่านคิดเสมอ ถ้าสังเกตพิจารณาความคิด ก็จะเห็นได้ว่า
ช่างคิดเสียจริง และคิดไปต่างๆ นานา ไม่มที างยุติความคิดได้
เลย จนกระทั่งบางท่านไม่อ ยากจะคิด อยากจะสงบๆ คือ หยุด
ไม่ค ดิ เพราะเห็นว า่ เมือ่ ค ดิ แ ล้วก เ็ ดือดรอ้ นใจ เป็นห ว่ ง วิตกกงั วล
กระสับกระส่าย ด้วยโลภะบ้าง หรือด ้วยโทสะบ้าง และเข้าใจว่า
ถ้าไม่คิดเสียได้ก็จะดี แต่ให้ทราบว่าจิตนั่นเองเป็นสภาพธรรม
ที่คิด รูปธรรมคิดไม่ได้ เมื่อพิจารณาเรื่องที่จิตคิด ก็จะรู้ได้ว่า
เพราะเหตุใดจติ จ งึ ค ดิ เรือ่ งอย่างนนั้ ๆ ซึง่ บ างครัง้ ไ ม่น า่ จ ะคดิ อ ย่าง
นั้นเลย ตามปกติจิตย่อมเกิดข ึ้นคิดไปในเรื่องของสิ่งท ี่ปรากฏ
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ทางตาบ้าง ทางหูบ้าง ทางจมูกบ ้าง ทางลิ้นบ้าง ทางกายบ้าง
ทางใจบ้างอยู่เรื่อยๆ จนเห็นว่าเป็นเรื่องราวจริงจัง แต่ที่เห็นว ่า
เป็นเรื่องราวจริงจังท ั้งหมดนั้น ก็เป็นเพียงเพราะจิตเกิดขึ้นคิด
เรื่องนั้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นเอง ซึ่งถ้าเพียงจิตไม่คิดถึงเรื่องนั้น
เท่านั้น เรื่องนั้นก็จ ะไม่มี
ข้อความในอัฏฐสาลินีว่า ที่ชื่อว ่า “จิต” เพราะอรรถว่า คิด
อธิบายว่า รู้แจ้งอารมณ์
สภาพ “รู้” มีล ักษณะต่างกันตามประเภทของสภาพธรรม
นั้นๆ เช่น เจตสิก ก็เป็นสภาพธรรมที่รู้อารมณ์แต่ไม่เป็นใหญ่
ในการรู้อารมณ์ เจตสิกแต่ละประเภทเกิดขึ้นพร้อมกับจิต รู้
อารมณ์เดียวกับจิต แต่ว่ากระทำกิจเฉพาะของเจตสิกนั้นๆ เช่น
ผัสสเจตสิกเกิดร ว่ มกบั จ ติ พร้อมกบั จ ติ แต่ผ สั สเจตสิกเป็นส ภาพ
ธรรมทรี่ อู้ ารมณ์ โดยกระทบอารมณ์ ซึง่ ถ า้ ผ สั สเจตสิกไ ม่รอู้ ารมณ์
ก็ย่อมไม่กระทบอารมณ์ ฉะนั้น ผัสสเจตสิกจึงรู้อารมณ์เพียง
โดยกระทบอารมณ์ แต่ไม่ใช่รู้แจ้งอารมณ์ ปัญญาเจตสิกเป็น
สภาพธรรมที่รู้ธรรมเห็นธรรมถูกต้องตามความเป็นจริง เช่น รู้
ลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตน สัตว์ บุคคล ของสิ่งที่กำลังปรากฏทาง
ตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ แต่จิตซึ่งเป็น
สภาพรู้น ั้น มีคำอธิบายว่า รู้แจ้งอ ารมณ์ จึงไม่ใช่การรู้อย่าง
ผัสสะท ีก่ ระทบอารมณ์ ไม่ใช่ก ารรูอ้ ย่างสญ
ั ญาทจี่ ำหมายลกั ษณะ
ของอารมณ์ ไม่ใช่การรู้อย่างปัญญา แต่จิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งใน
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ลักษณะต่างๆ ของอารมณ์ที่ปรากฏ สิ่งที่กำลังปรากฏทางตา
ในขณะนตี้ ่างกันไ หม สภาพธรรมเป็นส ัจจ ธ รรม เป็นส ิ่งซ ึ่งพ ิสูจน์
ได้ ขณะนี้เห็นสิ่งเดียว สีเดียวหมด หรือเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏ
เป็นสีต่างๆ อย่างละเอียดจนทำให้รู้ความต่างกันได้ว่า สิ่งที่
เห็นน ั้นเป็นเพชรแท้ หรือเพชรเทียม เป็นต้น จิตเป็นส ภาพที่
เห็นแ จ้ง คือ รู้แ จ้งแ ม้ล ักษณะทีล่ ะเอียดต่างๆ ของอารมณ์
ต่างๆ อุปมาเหมือนกระจกเงาที่ใสสะอาด ไม่ว่าสิ่งใดจะ
ผ่านก็ย่อมปรากฏเงาในกระจกฉันใด ขณะนี้จักขุปสาทเป็น
รูปซึ่งมีลักษณะประดุจใสพิเศษ สามารถกระทบสิ่งที่ปรากฏทาง
ตา โสตปสาทสามารถกระทบเฉพาะเสียง ฆานปสาทสามารถ
กระทบเฉพาะกลิ่น ชิวหาปสาทสามารถกระทบเฉพาะรส กาย
ปสาทสามารถกระทบเฉพาะรูปที่กระทบกาย ฉะนั้น ไม่ว่าจะ
เป็นสีสันวัณณะอย่างใดๆ ก็ตาม จะเป็นสีเพชรแท้ เพชรเทียม
หยก หิน หรือแม้สีแววตาที่ริษยา ก็ปรากฏให้จิตเห็นได้ทั้งสิ้น
ขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาปรากฏกับจิตที่รู้แจ้ง ไม่ว่าสิ่งที่
ปรากฏนั้นม ีล ักษณะอย่างไร จิตก ็ร ู้แ จ้งในลักษณะที่ป รากฏนั้นๆ
คือ เห็นสีสันต่างๆ ทั้งหมดของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏจึงทำให้รู้
ความหมาย รู้รูปร่างสัณฐานและคิดนึกถึงส ิ่งที่ปรากฏทางตาได้
เสียงทปี่ รากฏทางหเู ป็นเสียงเดียวกันท งั้ หมด ห รือต า่ งกนั เป็น
แต่ละเสียงตามปจั จัยท ที่ ำให้เสียงนนั้ ๆ เกิดข นึ้ คนมเี ท่าไร เสียง
ของแต่ละบุคคลก็ต่างกันไปเท่านั้น จิตร ู้แจ้งท ุกเสียงที่ปรากฏ
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ต่างๆ กัน เสียงเยาะเย้ย เสียงประชดถากถางดูหมิ่น เสียงลม
พัด เสียงน้ำตก เสียงสัตว์ร้อง สัตว์น านาชนิดกร็ ้องต่างๆ กัน
หรือแ ม้คนที่เลียนเสียงสัตว์ จิตก็รู้แจ้งของลักษณะของเสียงที่
ต่างกัน จิตได้ยินเสียงรแู้ จ้ง คือ ได้ยินเสียงทุกเสียงที่ต่างกัน
สภาพธรรมทุกอย่างปรากฏได้ก็เพราะจิตเกิดขึ้นรู้แจ้งอารมณ์
นั้นๆ ทีป่ รากฏ จิตที่รู้แจ้งทางจมูกเกิดขึ้นรู้แจ้งกลิ่นต่างๆ ที่
ปรากฏ กลิ่นส ัตว์ท ุกชนิด กลิ่นพืชพันธุ์ดอกไม้น านาชนิด กลิ่น
อาหาร กลิ่นแ กง กลิ่นขนม ถึงไม่เห็น เพียงได้กลิ่นก็รู้ว่าเป็น
อะไร
จิตที่รู้แจ้งทางลิ้นเกิดขึ้นลิ้มร สต่างๆ รสอาหารมีมากมาย รส
เนื้อ รสผัก รสผลไม้ รสชา รสกาแฟ รสเกลือ รสน้ำตาล รส
น้ำส้ม รสมะนาว รสมะขาม เป็นร สทไี่ ม่เหมือนกันเลย แต่จิต
ที่ลิ้มรสก็รู้แจ้งรสต่างๆ ทีป่ รากฏ แม้ว่าจ ะต่างกันอ ย่างละเอียด
เพียงใด จิตก็สามารถรู้แจ้งลักษณะที่ต่างกันอย่างละเอียดนั้นได้
เช่น ขณะชิมอ าหาร จิตที่ลิ้มรสรู้แ จ้งในรสนั้นจึงรู้ว่ายังขาดรส
อะไรจึงต้องปรุงอะไร ใส่อ ะไร เติมอะไร เป็นต้น
จิตท รี่ แู้ จ้งส งิ่ ท กี่ ระทบสมั ผัสก าย รูแ้ จ้งล กั ษณะตา่ งๆ ทีก่ ระทบ
กาย เช่น ลักษณะของเย็นล ม เย็นน ำ้ หรือเย็นอากาศ รูล้ กั ษณะ
ของผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ เป็นต้น ที่กระทบกาย
ท่านผู้หนึ่งเล่าใ ห้ฟังว่า ท่านกำลังยืนอยู่ที่ถนนก็เกิดระลึกรู้
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ลักษณะแข็งที่ปรากฏ แล้วต่อไปกค็ ิดว่าแข็งนเี้ป็นถนน และต่อ
ไปก็คิดว่าแข็งนี้เป็นรองเท้า แล้วต ่อไปก็คิดว่าแข็งนเี้ป็นถุงเท้า
นี่เป็นค วามคิดเรื่องลักษณะแข็งท ี่ปรากฏ จิตที่คิดเกิดขึ้นเพราะ
เหตุป จั จัย เมือ่ ก ระทบแข็งจ งึ ค ดิ ว า่ แ ข็งน คี้ อื อ ะไร แข็งน ถี้ นน แล้ว
ต่อไ ปแข็งน รี้ องเท้า แล้วต อ่ ไ ปแข็งน ถี้ งุ เท้า จะเห็นไ ด้ว า่ ไม่มใี คร
สามารถยบั ยัง้ ก ารคดิ น กึ เรือ่ งสงิ่ ต า่ งๆได้ แต่ก ารทรี่ ลู้ กั ษณะของ
สภาพธรรมตามความเป็นจ ริงไ ด้น นั้ ต้องเป็นป ญ
ั ญาทรี่ วู้ า่ จ ติ เกิด
ขึ้นร ู้แจ้งอารมณ์แต่ละขณะแล้วก ็ดับไปอย่างรวดเร็ว ขณะที่กำลัง
คิดถึงถ นน รองเท้า ถุงเท้า ไม่ใช่ข ณะที่รู้แจ้งล ักษณะที่แข็ง
ฉะนั้น การที่ปัญญาจะรู้ชัดในลักษณะของสภาพธรรมตาม
ความจริงนั้น จะต้องรู้ชัดว่าขณะที่คิดไม่ใช่ต ัวตน แต่เป็นจิตที่
กำลังรู้เรื่องคิด จิตทคี่ ิดไม่ใช่จ ิตที่เห็น จิตที่รู้อารมณ์ท างตา
จิตค ิดร ู้อ ารมณ์ท างใจ ตามปกติข ณะที่ส ภาพธรรมใดปรากฏทาง
กาย จะเป็นลักษณะที่อ่อนนุ่มหรือแ ข็งก็ตาม ขณะนั้นย ังไม่รวู้ ่า
เป็นอะไร ถ้าอยู่ในทมี่ ืดบางท่านก็อาจจะต้องลืมตาเปิดไฟขึ้นดู
ว่ากำลังกระทบสัมผัสอ ะไร ฉะนั้น ตามความเป็นจริงแ ล้วขณะที่
จิตรู้แข็งนั้นไ ม่ใช่จิตคิดน ึก ขณะที่จิตกำลังรู้แข็งนั้นไ ม่มโี ลกของ
ถุงเท้า รองเท้า หรือถนน ไม่มีโลกของสมมติบ ัญญัติใดๆ เลย
มีแ ต่ส ภาพทกี่ ำลังร ลู้ กั ษณะทแี่ ข็ง แม้ส ภาพทรี่ แู้ ข็งน นั้ ก ไ็ ม่ใช่ส ตั ว์
บุคคล เป็นเพียงสภาพที่รู้แ ข็งเกิดขึ้นแล้วดับไป แล้วจิตที่เกิด
ภายหลังจึงคิดนึกเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทาง
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ลิ้น ทางกาย ทางใจ เป็นเรื่องราวสมมติบ ัญญัติของสิ่งท ี่ปรากฏ
จนลมื ว า่ จ ติ ท เี่ กิดข นึ้ ร แู้ ข็งแ ละสภาพทแี่ ข็งน นั้ ด บั ไ ปแล้ว และจติ ท ี่
คิดเรือ่ งสงิ่ ท แี่ ข็งน นั้ ก ด็ บั ไ ป สภาพธรรมทงั้ น ามธรรมและรปู ธ รรม
เกิดขน้ึ และดับไปสืบต่อกัน อย่างรวดเร็ว จึงทำให้ไม่รู้สภาพ
ธรรมทั้งนามธรรมและรปู ธรรมนน้ั เกิดดบั ไม่ใช่ตวั ต น
จิตเป็นส ภาพทรี่ แู้ จ้งอ ารมณ์ท ปี่ รากฏ ไม่ว า่ จ ะเป็นท างตา ทาง
หู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ เมื่อผัสสเจตสิกกระทบ
อารมณ์ใด จิตก ็เกิดพร้อมผัสสะน ั้น ก็รู้แจ้งลักษณะต่างๆ ของ
อารมณ์น นั้ ฉะนัน้ แม้ค ำวา่ ร แู้ จ้งอ ารมณ์ซ งึ่ เป็นล กั ษณะของจติ ซ งึ่ 
เป็นสภาพรู้ ก็จ ะต้องเข้าใจว่า “รูแ้ จ้งอารมณ์” คือ รูล้ ักษณะ
ต่างๆ ของอารมณ์ต ่างๆ ที่ป รากฏ ไม่ว ่าจ ะเป็นท างตา ทาง
หู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ เมื่อจ ิตเป็นส ภาพที่
รู้แจ้งอ ารมณ์ อารมณ์จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้จิตแต่ละประเภท
เกิดขึ้นรู้อารมณ์นั้น ฉะนั้น อารมณ์จึงเป็นอารัมมณปัจจัย
คือ เป็นป ัจจัยให้จิตเกิดโดยเป็นอ ารมณ์ของจิต จิตแต่ละ
ขณะทีเ่กิดข ึ้นม ปี ัจจัยอ ื่นอ ีกห ลายปัจจัย แต่จ ิตจ ะเกิดข ึ้นโ ดยไม่รู้
อารมณ์ไม่ได้ ฉะนั้น อารมณ์จึงเป็นปัจจัยหนึ่งในหลายปัจจัยที่
ทำให้จิตแต่ละขณะเกิดข ึ้น
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คำถามทบทวน
๑. ผัสสเจตสิก สัญญาเจตสิก ปัญญาเจตสิก และจิตรู้อารมณ์
ต่างกันอย่างไร
๒. อารัมมณปัจจัย คืออะไร
๓. อะไรเป็นอารัมม ณปัจจัยบ้าง

บทที่ ๓
ประการต่อไป
อีกอย่างหนึ่งเพราะเหตุที่ศัพท์ว่า “จิตตํ” นี้ทั่วไปแก่จิตทุก
ดวง ฉะนั้น ในคำว่า “จิตตํ” นี้โลกิยกุศลจิต อกุศลจิต และ
มหากิริยาจิต ชื่อว่า “จิต” เพราะสั่งสมสันดานของตนด้วย
สามารถแห่งช วนวิถี
การที่จะเข้าใจอรรถที่ว่า ชื่อว่าจิต เพราะสั่งสมสันดานของ
ตนด้วยสามารถแห่งชวนวิถีนั้น จะต้องเข้าใจเรื่องของจิตซึ่งเกิด
ดับๆ สืบต่อกันอย่างรวดเร็วว่า นามธรรมที่เกิดกับจิตแล้วดับ
ไปแต่ละขณะนั้น สะสมสืบต ่อในจิตขณะหลังๆ ที่เกิดดับส ืบต่อ
มานั่นเอง
เมือ่ จ ติ เกิดข นึ้ เห็นส งิ่ ท ปี่ รากฏทางตา หรือไ ด้ยนิ เสียงทปี่ รากฏ
ทางหู เป็นต้น ตามปกติจะไม่รวู้ ่าขณะที่เห็นห รือได้ยินนั้นเป็น
ลักษณะของจิต แต่มักจะรู้ว่าขณะใดจิตใจเป็นท ุกข์ เศร้าหมอง
ขุ่นมัว ขณะใดจิตใจสบาย แจ่มใส ขณะใดโกรธ ขณะใดเมตตา
สงเคราะห์ช ่วยเหลือบ ุคคลอื่น ขณะใดเป็นม ิตรไมตรีก ับบ ุคคลอื่น
จิตแต่ละขณะที่เกิดดับสืบต่อกันอ ย่างรวดเร็วนั้น ก็สั่งสมสันดาน
ของตน คือ ไม่ว่าจะเป็นโลกิยกุศล อกุศล แต่ละขณะที่เกิดขึ้น
แล้วดับไปนั้น เป็นปัจจัยสะสมสืบต่อในจิตดวง(ขณะ) ต่อๆ ไป
88
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เพราะเมื่อจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไป การดับไปของจิตดวง
ก่อนเป็นปัจจัยให้จิตดวงต่อไปเกิดขึ้นสืบต่อทันที ฉะนั้น จิต
ดวงที่เกิดต่อจึงมีสภาพธรรมซึ่งจิตดวงก่อนสะสมไว้แล้วสืบต่อ
ไปในจิตดวงหลังๆ ที่เกิดต่อๆ ไปอีกเรื่อยๆ
แต่ละท่านจะสังเกตได้ว่า แต่ละบุคคลมีอัธยาศัยต่างๆ กัน มี
อุปนิสัยต่างๆ กัน ตามการสะสมของจิตแต่ละขณะซึ่งเกิดดับส ืบ
ต่อกัน บางท่านก็เป็นผใู้จบุญใจกุศล เพราะจิตที่เป็นบ ุญกุศล
ได้เกิดข ึ้นแล้วก ็ดับไป แล้วจิตทเี่ กิดส ืบต่อกส็ ะสมบุญกุศลนั้นๆ
เป็นป ัจจัยสืบต่อๆ ไปข้างหน้า อกุศลก็เช่นเดียวกัน ไม่ว่า
จะเป็นจิตประกอบด้วยโลภะ โทสะ หรือโมหะ เมื่ออกุศลจิต
ประเภทนั้นๆ ดับไปแล้ว ก็เป็นปัจจัยให้จ ิตดวงต่อไปเกิดขึ้นสืบ
ต่อสภาพธรรมที่สะสมอยูใ่นจิตดวงก่อนต่อไปอีก การที่จิตด วง
หลังเกิดต่อจ ากจิตดวงก่อนอยู่เรื่อยๆ นั้น เพราะจิตท ุกดวงเป็น
อนันตรปัจจัย คือ เป็นป ัจจัยทำให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นสืบต ่อ
ทันทีท จี่ ติ ด วงกอ่ นดบั จิตท กุ ด วงเป็นอ นันตรปจั จัย ทำให้จ ติ ด วง
ต่อไปเกิดขึ้น เว้นจุติจิตข องพระอรหันต์เท่านั้นที่ไม่เป็นอนันตร
ปัจจัย เมื่อจุติจิตของพระอรหันต์ดับจ ึงเป็นปรินิพพาน ไม่มี
ปฏิสนธิจิตหรือจิตใดๆ เกิดสืบต่ออีกเลย ฉะนั้น ปัจจัยท ี่กล่าว
ถึงแล้วจึงมี ๓ ปัจจัย คือ สหชาตปัจจัย อารัมมณปัจจัย และ
อนันตรปัจจัย
อรรถของจิตป ระการที่ ๒ ข้อความในอัฏฐสาลินมี ีว่า อีก
อย่างหนึ่ง เพราะเหตุที่ศัพท์ว่า “จิตฺตํ” นี้ ทั่วไปแก่จิตทุกดวง
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ฉะนั้น ในคำว่า “จิตฺตํ” นี้ โลกิยกุศลจิต อกุศลจิต และมหา
กิรยิ าจติ จึงช อื่ ว า่ “จิต” เพราะสงั่ สมสนั ดานของตนดว้ ยสามารถ
แห่งชวนวิถี
ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องยาก แต่เป็นเรื่องจริงในชีวิตประจำวัน
ส่วนมากทุกท ่านก็ได้ยินคำว่ากุศลจิต และอกุศลจิตอยู่เสมอ แต่
ยังไม่คุ้นกับมหากิริยาจิต และ “ชวนวิถี” จิตทั้งหมดไม่ว่าจะ
เป็นป ระเภทตา่ งๆ ป ระการใดกต็ าม เมือ่ จ ำแนกโดยการเกิด คือ
โดยชาติแ ล้วมี ๔ ชาติ คือ เป็นก ุศลจิต ๑ เป็นอ กุศลจิต ๑
เป็นวิบากจิต ๑ เป็นกิริยาจิต ๑ (ภาษาบาลี คือ กุสลจิตฺตํ
อกุสลจิตฺตํ วิปากจิตฺตํ กิริยาจิตฺตํ)
ส่วนใหญ่ท ุกท ่านคุ้นกับคำว่า กุศลจิต และอกุศลจิต แต่ยัง
ไม่คุ้นกับ วิบากจิต และกิริยาจิต กุศลจิตเป็นจิตทดี่ ี ซึ่งเป็น
เหตุให้เกิดผล คือ กุศลวิบาก ในอนาคตข้างหน้า เมื่อกุศลจิต
และกศุ ลเจตสิกซ งึ่ เกิดร ว่ มกนั เป็นเหตุด บั ไ ปแล้ว ธรรมทเี่ ป็นก ศุ ล
ก็สะสมสืบต่อในจิตดวงต่อๆ ไป เป็นป ัจจัยให้จ ิตและเจตสิก ซึ่ง
เป็นกุศลวิบากจิตและกุศลวิบากเจตสิกเกิดข ึ้นร่วมกัน โดยเป็น
ผลของกุศลนั้นๆ ในอรรถกถามีข้อความว่า แม้วิบากเจตสิก
เกิดร่วมกับจิต แต่เพราะจิตเป็นประธาน จึงใช้คำว่าวิบากจิต
เท่านั้น ซึ่งก ห็ มายรวมถึงวิบากเจตสิกที่เกิดร่วมกันด้วย และแม้
คำว่าจิตตชรูป คือ รูปซึ่งเกิดเพราะจิตเป็นปัจจัยก็เช่นเดียวกัน
จิตตชรูปเกิดข ึ้นเพราะจิตและเจตสิกซึ่งเกิดร่วมกันเป็นปัจจัย แต่
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ใช้คำว่า “จิตตชรูป” นั้นก็หมายรวมถึงเจตสิกเกิดร่วมกับจิต
นั้นๆ ก็เป็นปัจจัยให้รูปนั้นเกิดด้วย ฉะนั้น เมื่อกล่าวถึงวิบาก
จิต ก็ห มายรวมถึงวิบากเจตสิกท ี่เกิดร ่วมด้วย
อกุศลจติ เป็นส ภาพธรรมทเี่ ป็นโทษ เป็นส ภาพธรรมทเี่ ป็น
เหตุให้เกิดผลที่เป็นทุกข์ ไม่น่าพอใจ คือ อกุศลวิบากจิต
ต่างๆ นอกจากกุศลจิตแ ละอกุศลจิตและวิบากจิตแล้ว ก็มีจิตอีก
ประเภทหนึ่ง คือ กิริยาจิต ซึ่งไม่เป็นเหตุที่จะให้เกิดวิบาก
จึงไ ม่ใช่ก ศุ ลจติ ไม่ใช่อ กุศลจติ และไม่ใช่ว บิ ากจติ ด ว้ ยเพราะ
กิริยาจิตไ ม่ใช่ผลของกุศลจิตหรืออกุศลจิต
จิตท ง้ั หมดจำแนกเป็นช าติห นึง่ ช าติใดใน ๔ ชาติ คือ เป็นก ศุ ล
หรืออกุศล หรือเป็นวบิ าก หรือเป็นกริ ยิ า ถ้าไ ม่ศกึ ษาให้ละเอียด
ขึ้นก ็ไม่รู้ว ่าขณะไหนเป็นกุศลจิต อกุศลจิต วิบากจิต กิริยาจิต
เช่น ขณะปฏิสนธิ ซึ่งเป็นจิตขณะแรกที่เกิดขึ้นในภพนี้ในชาตินี้
ที่ท ุกท่านมีชีวิตอ ยู่ในขณะนี้ ก็เพราะปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นในภพนี้
ชาติน ี้ จึงท ำให้เป็นบ ุคคลนี้ ปฏิสนธิจ ิตเป็นก ุศลจิตไ ม่ไ ด้ เป็น
อกุศลจิตไ ม่ได้ ขณะที่ป ฏิสนธิจิตเกิดข ึ้นนั้น ไม่ได้กระทำกรรม
ใดๆ ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ปฏิสนธิจิตเป็นวิบากจิต
ซึ่งเกิดขึ้นเพราะกรรมใดกรรมหนึ่งเป็นปัจจัย แม้ว่ากรรมที่
ได้กระทำแล้วในแต่ละภพชาติจ ะมากมายเพียงใดก็ตาม กรรม
ใดเป็นป จั จัยใ ห้ป ฏิสนธิจ ติ ห รือว บิ ากจติ ใ ดเกิดข ึน้ กรรมนัน้
เป็นกัม มปัจจัยแ ก่ป ฏิสนธิจ ิตแ ละวิบากจิตน ั้น ถ้าเกิดในภูมิ
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มนุษย์เป็นสุคติภูมิก็ต้องเป็นผลของกุศลกรรม จิตที่ปฏิสนธิก็
เป็นกุศลวิบาก ถ้าเกิดในอบายภูมิ คือ เกิดในนรกหรือเกิดเป็น
เปรต เกิดเป็นอสุรกาย เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ก็เป็นผลของ
อกุศลกรรม จิตที่ป ฏิสนธิในอบายภูมิ เป็นอกุศลวิบาก
เมือ่ ป ฏิสนธิจ ติ ด บั ไ ปแล้ว กรรมนนั้ ไ ม่ไ ด้เพียงทำให้ป ฏิสนธิจ ติ 
เกิดข ึ้นเท่านั้น เมื่อป ฏิสนธิจิตดับไปแล้ว กรรมเดียวกันที่เป็น
ปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตเกิดนั้นก็เป็นกัมมปัจจัย ทำให้วิบากจิต
ดวงตอ่ ไ ปเกิดข นึ้  ทำภวังคกจิ ส บื ต อ่ จ ากปฏิสนธิจ ติ ปฏิสนธิ
จิต คือ จิตที่ทำกิจสืบต่อจากจุติจิต (จิตข ณะสุดท้ายของชาติ
ก่อน) ทันทีที่จุติจิตของชาติก่อนดับ กรรมหนึ่งที่ได้กระทำ
แล้วก็เป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้น เป็นจิตขณะแรกในชาตินี้
สืบต ่อจ ากจุติจ ิตข องชาติก ่อนแล้วก ็ด ับไ ป และกรรมเดียวกันน ั้น
เป็นปัจจัยให้วิบากจิตดวงต่อๆ ไปเกิดขึ้นกระทำภวังคกิจ คือ
กิจด ำรงภพชาติท ี่เป็นบ ุคคลนี้ส ืบต ่อไ ปจนกว่าจ ะจุติ คือ เคลื่อน
จากภพภูมนิ ี้ สิ้นส ุดส ภาพทีเ่ป็นบ ุคคลนีใ้นชาติน ี้ และในระหว่าง
ที่ยังไม่จุติ กรรมอื่นๆ ก็เป็นปัจจัยให้วิบากจิตต่างๆ เกิดขึ้นรู้
อารมณ์ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ได้
“กุศล” คือ สภาพธรรมทด่ี งี ามไม่เป็นโทษภยั บางทา่ น
เข้าใจวา่ ท่านสามารถจะทำกศุ ลได้เฉพาะเวลาทม่ี ที รัพย์สนิ เงินท อง
เท่านั้น แต่ลืมความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ถึงแม้ไ ม่มเีงิน แต่มีสิ่งของ
ที่พอจะแบ่งปันเจือจานสละให้เพื่อช ่วยเหลือบ ุคคลอื่นๆ ได้ ท่าน
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จะสละให้เพื่อช่วยเหลือค นอื่นได้ไ หม ถ้าสละให้ไม่ได้ ขณะนั้น
เป็นกุศลหรืออกุศล ผูท้ ไ่ี ม่รวู้ า่ กศุ ลจติ เป็นจติ ทด่ี งี าม ไม่มโี ทษ
ก็อาจจะคดิ เศร้าหมองใจวา่ ท่านขาดเงิน ท่านทำบุญไม่ได้ แต่
ความจริงน น้ั ถ งึ แ ม้วา่ ไ ม่มเี งินท จ่ี ะทำทานกศุ ล ก็ม กี ศุ ลอน่ื อ กี ห ลาย
ประการที่กระทำได้ เช่น ขณะที่รู้สึกเป็นมิตรไมตรีกับบุคคลอื่น
มีจิตอ่อนโยน พูดค ำที่อ่อนหวานด้วยใจจริง ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่เจือจานขณะนั้นเป็นกุศล เป็นสภาพธรรมที่ไม่เป็นโทษ
ภัยใดๆ เลย
ขณะใดที่มีมานะสำคัญต นว่าสูงกว่า ดีกว่า เก่งกว่าบ ุคคลอื่น
หรือแ ม้วา่ ม กี ารแบ่งแ ยกเป็นเราเป็นเขา ไม่ช ว่ ยเหลือ ไม่เอือ้ เฟือ้ 
เจือจาน ขณะนั้นเป็นอกุศลจิต เป็นจิตที่ไม่ดีงาม เป็นสภาพ
ธรรมที่เป็นโทษ
เมื่อเข้าใจลักษณะของกุศลจริงๆ ก็เจริญกุศลทุกประการได้
แม้ว่าไ ม่มีทรัพย์สินเงินทองที่จะให้ ก็ย ังมีสิ่งอ ื่นเล็กๆ น้อยๆ
ซึ่งพอที่จะสละให้ได้ ถ้าส ละให้ไ ม่ได้จ ริงๆ เพราะเป็นค นที่หวง
ของ แต่ก ค็ ดิ อ ยากให้จ ติ ส งบหรืออ ยากหมดกเิ ลสเป็นพ ระโสดาบัน
จะสละสงิ่ ของให้ผ อู้ นื่ ไ ด้บ า้ งไหม แต่ละบคุ คลสะสมกศุ ลและอกุศล
มาต่างๆ กัน ฉะนั้น จึงควรพิจารณาจิตของตนเองว่าเป็น
ผู้ท ี่ย ังห วงสิ่งของมาก หรือว ่าเริ่มส ละสิ่งของให้เป็นป ระโยชน์แก่
คนอื่นๆ บ้าง ทีละเล็กน ้อยจนเป็นอุปนิสัย เป็นป ัจจัยที่มีกำลัง
ทำให้ละคลายการยึดถือนามธรรมและรูปธรรมว่าเป็นต ัวตน จน
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ปัญญาที่อบรมเจริญคมกล้าแ ล้วนั้น รู้แจ้งน ิพพานได้ ผู้ที่คิดว่า
อยากหมดกิเลสนั้น เวลากิเลสเกิดขึ้นก็ยังพอใจที่จะให้กิเลสนั้น
มีอยู่ เช่น ขณะที่มีมานะความสำคัญตน ความริษยา แม้ผู้ใด
จะบอกให้ละคลายเสีย ควรยินดีกับความสุขของบุคคลอื่น หรือ
ควรมีเมตตา แม้ในบุคคลที่เลวร้าย ท่านจะกระทำได้ไหม ผู้ที่
มีฉันทะ คือ พอใจที่จะโกรธ ดูหมิ่น ถือตัว ริษยา ก็ย่อมไม่
สามารถที่จะกระทำได้ ฉะนั้น การละกิเลสจึงไม่ใช่สิ่งที่กระทำ
ได้ทันที จะต้องค่อยๆ เป็นไป ค่อยๆ อบรมเจริญปัญญาให้
เกิดข ึ้นท ลี ะเล็กละน้อย ผูท้ ตี่ ้องการดับกิเลสจริงๆ รู้ว่าจะต้อง
อบรมเจริญกุศลทุกประการ ไม่ใช่บำเพ็ญทานอย่างเดียว แล้ว
ยังหวงเก็บอกุศลอย่างอื่นไว้ บางท่านก็อยากสงบเพราะรู้สึกว่า
วันๆ หนึ่งกระสับกระส่าย กระวนกระวายมาก คิดเรื่องนั้นก็
โกรธ คิดเรื่องนั้นก็ยุ่ง มีแต่เรื่องเดือดร้อนรำคาญใจ เพราะไม่
ได้พิจารณาจิตในขณะนั้น แต่พ ิจารณาบุคคลซึ่งท่านโกรธ เมื่อ
พิจารณาบุคคลอื่นในทางที่ทำให้เกิดอกุศลจิตก็ย่อมจะกระสับ
กระส่าย กระวนกระวายเดือดร้อน เมื่อรู้ว่ากำลังเดือดร้อน ก็
อยากจะสงบ แต่ไม่รู้ว่าถ้าไม่โกรธขณะนั้นก็ไม่เดือดร้อน ขณะ
โกรธไม่สบายใจ เดือดร้อนใจ กังวลใจนั้นเป็นอกุศล เป็นสภาพ
ธรรมที่เป็นโทษ
ฉะนั้น ถ้าข ณะใดโกรธแล้วระลึกได้ พิจารณาบุคคลอื่นใน
ทางทที่ ำให้เกิดเมตตาบ้าง กรุณาบ้าง มุทิตาบ้าง อุเบกขาบ้าง
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ก็ย่อมสงบได้ทันที เพราะขณะที่จิตมเีมตตา หรือกรุณา หรือ
มุทิตา หรืออ ุเบกขานั้นเป็นกุศล ปราศจากโลภะ โทสะ โมหะ
จึงสงบ กุศลจิตทุกขณะสงบ ฉะนั้น เมื่อต ้องการดับกิเลสจึง
ต้องเจริญกุศลทุกประการ ไม่ใช่เพียงทานกุศลเท่านั้น
ข้อความในอฏั ฐสาลินี อรรถกถาธมั มสงั คณปี กรณ์ จิตต ปุ ป าท
กัณฑ์ แสดงอรรถของจิตประการที่ ๒ ว่าอ ีกอ ย่างหนึ่ง เพราะ
เหตุที่ศัพท์ว่า จิตฺตํ นี้ ทั่วไปแก่จิตทุกดวง ฉะนั้น ในคำว่า
“จิตฺตํ” นี้ โลกิย กุศลจิต อกุศลจิต และมหากิริยาจิต จึงช ื่อว ่า
“จิต” เพราะสั่งสมสันดานของตนด้วยสามารถแห่งช วนวิถี
คำว่า “สันดาน” ในภาษาไทยมาจากคำภาษาบาลี ว่า
“สนตาน” หรือ “สนตติ” ซึ่งหมายถึง การเกิดดับสืบต ่อกัน
จิตเห็น จิตได้ยิน จิตได้ก ลิ่น จิตลิ้มรส จิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัส
เป็นว บิ ากจติ ไม่ใช่ก ศุ ลจติ  และไม่ใช่อ กุศลจติ จึงไ ม่ส งั่ สมสนั ดาน
จิตเห็น จิตไ ด้ยิน จิตได้กลิ่น จิตลิ้มร ส จิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัส
เป็นผลของอดีตกรรม เมื่อก รรมใดสุกงอมพร้อมที่จะให้ผล คือ
ประกอบพร้อมด้วยปัจจัยต่างๆ ก็ทำให้วิบากจิตประเภทต่างๆ
เกิดข ึ้นท ำกิจต ่างๆ เช่น เห็น ได้ยิน เป็นต้น วิบากจิตไ ม่ส ั่งสม
สันดาน เพราะวิบากจิตแต่ละขณะเกิดขึ้นเพราะกุศลกรรมหรือ
อกุศลกรรมที่สะสมมาแล้วน ั้น เป็นปัจจัยให้เกิดขึ้น เมื่อว ิบาก
จิตเกิดข นึ้ แ ละดบั ไ ปแล้ว ก็ไ ม่เป็นเหตุใ ห้ว บิ ากใดๆ เกิดข นึ้ 
เลย
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เพื่อที่จะเข้าใจอรรถของจิตประการที่ ๒ ที่ว่า โลกิยกุศลจิต
อกุศลจิต และมหากิริยาจิต จึงชื่อว ่า จิต เพราะสั่งสมสันดาน
ของตนด้วยสามารถแห่งชวนวิถีนั้น ก็จะต้องเข้าใจวิถีจิตก่อน
ว่า วิถีจิตคือจิตประเภทไหน เกิดขึ้นเมื่อไร และจะต้องเข้าใจ
ชวนวิถี ซึ่งเป็นขณะที่จิตสั่งสมสันดานของตน ซึ่งเป็น
โลกิย กุศล บ้าง อกุศลบา้ ง และสำหรับพ ระอรหันต์ก เ็ ป็นม หา
กิริยาจิต เพราะถึงแม้ว่าเป็นพระอรหันต์แ ล้ว ก็เป็นพ ระอรหันต์
ทีม่ กี าย วาจา ใจ ต่างๆ กนั ตามการสง่ั สมสนั ดานของตน
ฉะนั้น จึงต้องเข้าใจความหมายของวิถีจิตก่อนว่า วิถจี ิต คือ
จิตที่ไม่ใช่ปฏิสนธิจิต ภวังคจิต และจุติจิต จิตใดก็ตามที่ไม่ใช่
ปฏิสนธิจ ิต ภวังคจิตและจุติจิตแล้ว เป็นวิถีจิตทั้งหมด ใน
ชาติหนึ่งปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นขณะเดียว คือ ขณะที่ทำปฏิสนธิกิจ
สืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อน เพียงขณะเดียวเท่านั้น ที่เป็น
ปฏิสนธิจิต ขณะที่จิตทำปฏิสนธิกิจนั้นไม่เห็น ไม่ได้ยิน ไม่ได้
กลิ่น ไม่ลิ้มรส ไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสใดๆ ทั้งสิ้น ปฏิสนธิเป็น
วิบากจิต เป็นผลของกรรม ปฏิสนธิจิตที่เกิดในภูมิมนุษย์เป็น
กุศลวิบากจิต เป็นผ ลของกุศลกรรม
เมื่อปฏิสนธิจิตดับไปแล้ว กรรมไม่ได้ให้ผลเพียงให้ปฏิสนธิจ ิต
เกิดข ึ้นเท่านั้น แต่เป็นป ัจจัยให้วิบากจิตประเภทเดียวกันเกิดขึ้น
ทำภวังคกิจ สืบต่อดำรงภพชาติของการเป็นบ ุคคลนั้นจนกว่า
จะจุติ
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ขณะทยี่ งั ไ ม่จ ตุ นิ นั้ ภวังคจิตเกิดด บั ๆ ก ระทำกจิ ส บื ต อ่ ด ำรง
ความเป็นบุคคลนั้นไว้ ในขณะที่ไม่เห็น ไม่ได้ยิน ไม่ได้
กลิ่น ไม่ลิ้มรส ไม่รสู้ ิ่งกระทบสัมผัส และไม่คิดนึก ฉะนั้น
ขณะใดที่เป็นปฏิสนธิจิต ภวังคจิต และจุติจิต ขณะนั้นไม่ใช่
วิถีจิต ขณะหลับสนิทไม่ไ ด้เห็น ไม่ได้ยิน ไม่ได้กลิ่น ไม่ได้
ลิม้ ร ส ไม่ไ ด้ก ระทบสมั ผัส ไม่ไ ด้ค ดิ น กึ ภวังคจิตเกิดด บั ส บื ต อ่ ก นั 
ไปเรื่อยๆ จนกว่าจ ะฝันหรือตื่นขึ้น เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส
กระทบสัมผัส คิดนึก อารมณ์ต่างๆ ในโลกนี้ ขณะที่วิบาก
จิตเกิดขึ้นทำปฏิสนธิกิจ ภวังคกิจ และจุติกิจนั้น อารมณ์
ต่างๆ ใ นโลกนไี้ ม่ป รากฏเลย โลกนจี้ ะเป็นโลกมนุษย์ ลักษณะ
อย่างไร ก็ไม่ปรากฏทั้งสิ้น ถ้าขณะนี้ใครกำลังหลับกจ็ ะไม่รู้ไม่
เห็นเลยว่า ในที่นี้มีใครบ้าง มีเสียงอะไรบ้าง มีกลิ่นอะไรบ้าง
เย็นร อ้ นประการใด โลกนไี้ ม่ป รากฏกบั ป ฏิสนธิจ ติ ภวังคจิต และ
จุติจิตเลย เมื่อไม่ห ลับก็จำเรื่องโลกนี้ จำบุคคลต่างๆ เรื่อง
ราวต่างๆ ในโลกนี้ แต่ข ณะหลับสนิทเป็นภวังคจิต ตัดขาดจาก
อารมณ์ต่างๆ ทีป่ รากฏในโลกนี้ทั้งหมด ไม่รวู้ ่าตนเองเป็นใคร
อยู่ที่ไหน เกี่ยวข้องเป็นญาติมิตรกับใคร มีท รัพย์สมบัติยศฐา
บรรดาศักดิ์ สุข ทุกข์ อย่างใด
ขณะเห็นไม่ใช่ภวังคจิต เป็นว ิถีจิตท ี่เกิดขึ้น เห็นสิ่งที่ปรากฏ
ทางตา จิตใดก็ตามซึ่งเกิดขึ้นเห็นห รือรู้ หรือยินดีพอใจในสิ่งที่
กำลังป รากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทาง
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ใจ จิตขณะนั้นๆ เป็นวิถีจิต ขณะได้ยินเสียงแล้วพอใจ หรือ
ไม่พอใจเสียง ขณะนั้นไม่ใช่ภวังคจิต ขณะนั้นเป็นวิถีจิต จิต
ทุกขณะที่เกิดข ึ้นร ู้รูปที่ป รากฏทางตาเป็นจ ักขุทวารวิถีจิต จิต
ทุกข ณะที่เกิดข ึ้นร ู้เสียงทางหูเป็นโ สตทวารวิถีจ ิต จิตท ุกข ณะที่
เกิดข ึ้นร ูก้ ลิ่นท างจมูกเป็นฆ านทวารวิถจี ิต จิตท ุกข ณะทีเ่กิดข ึ้นรู้
รสทางลิ้นเป็นชิวหาทวารวิถีจิต จิตทุกขณะที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์
ที่กระทบกายเป็นกายทวารวิถีจิต จิตทุกขณะที่เกิดขึ้นร ู้อารมณ์
ทางใจเป็นมโนทวารวิถีจิต
นามธรรมทเ่ี กิดด บั เป็นป กติใ นชวี ติ ป ระจำวนั เป็นภ วังคจิต
ที่เกิดดับสลับกับวิถีจิตที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางทวารต่างๆ
เมื่อปฏิสนธิในภูมิที่มีขันธ์ ๕ คือ ในภูมิที่มีทั้งรูปขันธ์และ
นามขนั ธ์ กรรมเป็นป จั จัยท ำให้ก มั มชรูป คือ จักขุป สาทรปู โสต
ปสาทรูป ฆานปสาทรูป ชิวหาปสาทรูป กายปสาทรูป เป็นต้น
เกิดด บั ส บื ต อ่ ด ำรงสภาพทไี่ ม่ใช่บ คุ คลทตี่ าบอด หูห นวก เป็นต้น
แต่ถ้าขณะใดกรรมไม่เป็นปัจจัยให้จักขุปสาทรูปเกิด บุคคลนั้น
ก็ตาบอดไม่เห็นอะไรเลย ฉะนั้น จิตเห็น และจติ อื่นๆ ทุกข ณะ
จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยปัจจัยที่ทำให้เกิดจิตนั้นๆ ขณะที่วิถีจิต
ยังไม่เกิดข ึ้นนั้น ภวังคจิตเกิดด ับสืบต่อก ันอ ยู่เรื่อยๆ
เมื่อร ูปใดเกิดขึ้นก ระทบกับป สาทรูปใด และขณะแห่งภวังค์
ใด วิถจี ติ จ ะเกิดข นึ้ ท นั ทีไ ม่ไ ด้ แต่เพือ่ ก ำหนดให้ร วู้ า่ ร ปู เกิดข นึ้ 
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กระทบกบั ป สาทรปู ณ ภวังคจิตข ณะใด จึงบ ญ
ั ญัตภิ วังคจิต
ที่ร ูปเกิดขึ้นก ระทบนั้นว ่า “อดีตภ วังค์” คือ เป็นภวังค์ที่
เหมือนกับภวังค์ก่อนๆ แม้ว่ารูปจะเกิดด ับเร็วมาก แต่จิตก็เกิด
ดับเร็วก ว่าร ปู สภาวรปู ร ปู ห นึง่ เกิดด บั เท่ากับจ ติ เกิดด บั ๑๗ ขณะ
ฉะนั้น อดีตภ วังค์ คือ ขณะที่รูปเกิดข ึ้นกระทบกับปสาทรูป
ทั้งนี้ เพือ่ ใ ห้ร วู้ า่ ร ปู ท กี่ ระทบปสาทรปู น นั้ จ ะดบั เมือ่ ไร เพราะ
รูปห นึง่ ม อี ายุเพียงจติ เกิดด บั ๑๗ ขณะเท่านัน้ เมือ่ อ ดีตภ วังค์ด บั 
ไปแล้วก เ็ ป็นป จั จัยให้ภ วังคจิตด วงตอ่ ไ ปไหว เป็น “ภวังคจลนะ”
ซึ่งยังเป็นภวังคจิตอยู่ เพราะวิถีจิตจะเกิดขึ้นคั่นกระแสของ
ภวังค์ทันทีไ ม่ได้ เมื่อภ วังคจลนะดับไ ปแล้ว ภวังคจิตที่เกิดต่อ
เป็น “ภวังคุปัจเฉทะ” คือ เป็นภวังคจิตที่ตัดกระแสของ
ภวังค์ เพราะเป็นภวังคจิตดวงสุดท้ายของกระแสภวังค์ เมื่อ
ภวังคุป จั เฉทะดบั ไ ปแล้ว วิถจี ติ จ งึ เกิดข นึ้ ร อู้ ารมณ์ท ปี่ รากฏทางตา
หรือทางหู หรือทางจมูก หรือทางลิ้น หรือทางกาย หรือทางใจได้
วิถจี ิตทุกข ณะที่รู้อารมณ์ท างตาเป็นจ ักขุทวารวิถจี ิต เพราะ
รู้รูปารมณ์ (สิ่งท ี่ปรากฏทางตา) ที่กระทบกับจ ักขุปสาทและยัง
ไม่ดับ
วิถีจิตทุกข ณะที่รู้อ ารมณ์ทางหูเป็นโสตทวารวิถีจิต เพราะรู้
สัททารมณ์ (เสียง) ที่กระทบกับโสตปสาทและยังไม่ดับไป
วิถจี ติ ท กุ ข ณะทรี่ อู้ ารมณ์ท างจมูกเป็นฆ
 านทวารวถิ จี ติ เพราะ
รู้คันธารมณ์ (กลิ่น) ที่กระทบกับฆานปสาทและยังไม่ดับไ ป
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วิถจี ติ ท กุ ข ณะทรี่ อู้ ารมณ์ท างลนิ้ เป็นช วิ หาทวารวถิ จี ติ เพราะ
รู้รสารมณ์ (รส) ที่กระทบชิวหาประสาทและยังไ ม่ดับไป
วิถจี ิตทุกขณะทรี่ อู้ ารมณ์ทางกายเป็นก ายทวารวิถจี ิต เพราะ
รู้โผฏฐัพพารมณ์ (เย็นหรือร้อน อ่อนหรือแข็ง ตึงหรือไหว) ที่
กระทบกับกายปสาทและยังไม่ด ับไป
วิถจี ิตท ุกข ณะทางใจซึ่งเป็นม โนทวารวิถจี ิตน ั้น รูอ้ ารมณ์ไ ด้
ทุกอ ารมณ์ คือ รู้รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ต่อจากวิถี
จิตที่รู้ทางปัญจทวาร และรู้ธัมม ารมณ์ คือ อารมณ์ท ี่สามารถ
รู้ได้เฉพาะทางใจ คือ มโนทวาร ทวารเดียวเท่านั้น
อารมณ์ทั้งหมดจำแนกเป็น ๖ อารมณ์ ซึ่งจิตรู้ได้ทาง ๖
ทวาร ดังนี้ คือ
รูปารมณ์	

จิตร ู้ได้ทางจักขุทวารและทางมโนทวาร

สัททารมณ์	จิตร ู้ได้ทางโสตทวารและทางมโนทวาร
คันธารมณ์	

จิตรู้ได้ท างฆานทวารและทางมโนทวาร

รสารมณ์	

จิตรู้ได้ท างชิวหาทวารและทางมโนทวาร

โผฏฐัพพ
 ารมณ์	 จิตรู้ได้ท างกายทวารและทางมโนทวาร
ธัมมารมณ์	

จิตรู้ได้ท างมโนทวารเพียงทวารเดียว
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มโนทวารวิถีจ ิตร ู้อ ารมณ์ไ ด้ท ั้ง ๖ อารมณ์ แต่ธ ัมม ารมณ์น ั้น
รู้ได้เฉพาะมโนทวารวิถีจิตเท่านั้น
จิตท กุ ด วงเกิดข นึ้ ก ระทำกจิ ห นึง่ ก จิ ใดแล้วก ด็ บั ไ ป คือ ปฏิสนธิ
จิตทำปฏิสนธิกิจสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนเพียงหนึ่งขณะ
เท่านัน้ ภวังคจิตท กุ ด วงทงั้ อ ดีตภ วังค์ ภวังคจลนะ ภวังคุป จั เฉทะ
ทำภวังคกิจสืบต่อดำรงภพชาตินั้นไว้ เมื่อภวังคุปัจเฉทะดับ
ไปแล้ว วิถีจิตด วงแรกที่เกิดต่อจากภวังคุปัจเฉทะนั้นกระทำ
อาวัชช นกิจ แปลโดยศัพท์ว ่า รำพึงถ ึงอ ารมณ์ท ี่ป รากฏที่ท วาร
คือ รูอ้ ารมณ์ทกี่ ระทบทวาร ชื่อว ่าอาวัชชนะ เพราะอรรถว่านำ
ออกไปจากสันดาน (การเกิดดับสืบต ่อ) อันเป็นภวังค์ คือ น้อม
ไปสอู่ ารมณ์ท กี่ ระทบทวาร ถ้าเป็นท างปญ
ั จทวาร คือ ทางตา
ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ปัญจทวาราวัชชนจิต
ซึ่งเป็นจิตดวงหนึ่ง (ประเภทหนึ่ง) เกิดข ึ้นทำอาวัชชนกิจ
รำพึงถึงอารมณ์ที่กระทบทวารหนึ่งทวารใดใน ๕ ทวาร แต่
จิตขณะนั้นยังไม่เห็น ยังไม่ได้ยิน ยังไม่ได้กลิ่น ยังไม่ได้ลิ้มรส
ยังไ ม่ไ ด้ร ูส้ ิ่งก ระทบสมั ผัสก าย ถ้าเป็นท างมโนทวาร คือ ทางใจ
ซึ่งไม่ใช่ทางจักขุปสาท โสตปสาท ฆานปสาท ชิวหาปสาท
กายปสาท มโนทวาราวชั ช นจติ ซึง่ เป็นจ ติ อ กี ด วงหนึง่ (ไม่ใช่
ปัญจทวาราวัชชนจิต) เกิดขึ้น ทำอาวัชชนกิจ เฉพาะทาง
มโนทวารทวารเดียวเท่านั้น
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ตัวอย่าง เมื่อรสเกิดขึ้นกระทบกับชิวหาปสาท และกระทบ
กับภวังค์เป็นอดีตภวังค์ดับไป ภวังคจลนะเกิดต่อแล้วดับไป
ภวังคุปัจเฉทะเกิดต่อแล้วด ับไป ปัญจทวาราวัชชนจิตเกิดต่อ
รำพึง คือ รูว้ ่าอารมณ์กระทบชิวหาทวาร แต่ยังไม่ได้ลิ้มรสนั้น
อุปมาเหมือนขณะที่รู้ว่ามีแขกมาที่ประตู แต่ยังไม่เห็นแขก จึงยัง
ไม่รู้ว่าเป็นใคร เพียงแต่ร ู้ว่ามีแขกมาเท่านั้น ทุกท่านย่อมมแี ขก
ไปมาหาสู่ เวลาคดิ ถึงแ ขกกม็ กั จ ะคดิ ถึงค น แต่ค วามจริงแ ขก คือ
อารมณ์ต่างๆ ที่ปรากฏทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นั่นเอง
ขณะเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตา สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นแขก ขณะ
ได้ยินเสียง เสียงเป็นแขก ขณะไม่ได้ยินเสียง เสียงไม่ปรากฏ
แขกทางหูจึงยังไม่มา ขณะที่รสปรากฏ รสเป็นแขกที่ปรากฏ
ทางลิ้นชั่วขณะแล้วก็ดับไป ขณะใดที่อารมณ์ปรากฏทางทวาร
ใด ขณะนั้นอารมณ์นั้นก็เป็นแขกของทวารนั้น ชั่วระยะสั้นที่สุด
แล้วก็ดับหมดสิ้นไปไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏฏ์ ผู้ใหญ่บาง
ท่านรูส้ กึ เหงา เพราะระหว่างทยี่ งั ไ ม่ใช่ผ สู้ งู อ ายุ ท่านพบปะบคุ คล
มากหน้าหลายตา รื่นเริงส นุกสนานกับญาติมิตรสหาย แต่เมื่อ
สูงอายุขึ้นแล้ว แขกซึ่งเป็นบุคคลต่างๆ ในความรู้สึกของท่าน
ก็ลดน้อยลง
เมื่อถามท่านผสู้ ูงอายุว่าท่านชอบอะไรมากที่สุด
บางท่านก็บอกว่าท่านชอบคน คือ ชอบให้คนมาหา พูดค ุยกัน
เพลิดเพลิน แต่ความจริงทุกคนมีแขกทุกขณะที่เห็น ได้ยิน ได้
กลิ่น ลิ้มรส สัมผัส และตามธรรมดานั้น พอแขกมา โลภมูลจิต
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ก็เกิดขึ้นยินดีพอใจในสิ่งที่กำลังปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก
ทางลิ้น ทางกายนั้นๆ
แขกมีห ลายประเภท ถ้าเป็นโจรผู้ร้าย ก็ไ ม่มีใครต้องการแขก
ประเภทนั้น แต่ถ้าเป็นญาติมิตรสหายก็รอว่าเมื่อไรจะมา แต่
ความจริงอารมณ์ต ่างๆ ที่ป รากฏทางตา หู จมูก ลิ้น กาย
เป็นเพียงรูปธรรม ไม่มีเจตนาร้ายกับใคร เพราะรูปธรรมไม่ใช่
สภาพรู้ ฉะนั้น แขกที่จะเป็นโจรหรือจะเป็นญาตินั้น ในขณะ
ไหน ในขณะที่อารมณ์ใดปรากฏแล้วยินดี พอใจ ติดข้องใน
อารมณ์นั้น โจรก็อยู่ที่นั่นเพราะความยินดี พอใจ ติดข้อง
เป็นอกุศลธรรม อกุศลธรรมไม่เป็นมิตรกับใคร กุศลธรรมเป็น
เสมือนญาติส นิทท ี่ค อยอุปการะเกื้อกูล ช่วยเหลือไ ม่ว ่าในยามใด
ทั้งสิ้น ฉะนั้น จึงต้องรู้ลักษณะของจิตที่ต่างกัน คือ อกุศลจิต
เป็นโทษ เป็นโจร ไม่ใช่มิตร
เมื่อคิดถึงโจรผู้ร้ายย่อมกลัวและไม่อยากให้เป็นแขกเลย แต่
โจร ค อื  อกุศลจติ ซ ึง่ เป็นส าเหตุให้ม แี ขกทเี่ ป็นโจรในวนั ห น้า ส่วน
กุศลจิตก็เปรียบเสมือนญาติมิตร ซึ่งเป็นเหตุนำมาซึ่งญาติมิตร
สหายในวันหน้าด ้วย
ฉะนั้น รูปธรรมจึงไม่ใช่เหตุ รูปธรรมไม่ใช่สภาพรู้ จึงไม่มี
เจตนาใดๆ ทั้งสิ้น เสียงที่ปรากฏไม่ใช่ส ภาพรู้ที่ต้องการให้ใคร
ได้ยินหรือว่าไม่ต้องการให้ใครได้ยิน ไม่เลือกที่รักมักที่ชังว ่าให้
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คนนี้ได้ยิน ไม่ให้คนนั้นได้ยิน เสียงเป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นต าม
ปัจจัยที่ทำให้เกิดเสียงนั้น และแล้วแต่ว่าโสตปสาทของใครจะ
กระทบกับเสียงใด บางคนนอนหลับสนิทไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้อง
ดังลั่นสนั่นน่ากลัว เสียงฟ้าร้องนั้นไม่ใช่แขกของบุคคลนั้น แต่
เป็นแขกของคนที่สะสมเหตุที่ทำให้โสตปสาทกระทบกับเสียงนั้น
ฉะนั้น ขณะที่อารมณ์ใดเกิดขึ้นเป็นแขกของบุคคลใดทางตา หู
จมูก ลิ้น กาย ย่อมเป็นไปตามเหตุปัจจัย คือ กรรมที่บุคคล
นั้นสะสมมา เป็นปัจจัยให้ว ิบากจิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์นั้นๆ
ฉะนั้น แขกที่ปรากฏทางตา หู จมูก ลิ้น กายนั้น ก็เป็น
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ซึ่งเกิดข ึ้นปรากฏชั่วข ณะแล้ว
ก็ดับสูญไปไม่กลับมาอีกเลย หาใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน วัตถุ
สิ่งใดไม่ และในวันหนึ่งๆ ก็ไม่มใีครรู้เลยว่าแขกไหนจะมาทาง
ใด และเมื่อไร
ขณะใดที่จิตกำลังรู้อารมณ์ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย
ใจ ขณะนั้นเป็นว ิถีจิต ปัญจทวาราวัชชนจิตเป็นวิถีปฏิปาท
กะ คือ เป็นวิถีจิตแรกที่เกิดต่อจากภวังคุปัจเฉทะ ทำอาวัชชน
กิจ เพียงรู้ว ่าอ ารมณ์ห นึ่งอ ารมณ์ใดกระทบทวารหนึ่งท วารใดใน
๕ ทวาร จึงไ ม่ใช่จิตที่ท ำกิจเห็น ฯลฯ วิถีจิตอื่นๆ จะเกิด
ขึ้นทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ไม่ได้เลย
ถ้าปัญจทวาราวัชช นจิตไม่เกิดขึ้นแ ล้วดับไ ปก่อน ฉะนั้น
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ปัญจทวาราวัชชนจิตจึงเป็นวิถีจิตแรกที่เกิดทางทวารหนึ่งทวาร
ใดใน ๕ ทวาร เมื่อจิตดวงนี้กระทำกิจนี้ได้ ๕ ทวาร จึงช ื่อ
ว่าปัญจทวาราวัชชนจิต (ปัญจ + ทวาร + อาวัชชน) ถ้าแยก
เป็นแต่ละทวาร คือ ขณะที่เกิดทางจักขุท วารก็เป็นจักขุทวารา
วัชชนะ ขณะที่เกิดท างหูก ็เป็นโสตทวาราวัชช นะ ขณะที่เกิด
ทางจมูกก ็เป็นฆ านทวาราวัชช นะ ขณะที่เกิดท างลิ้นก ็เป็นช ิวหา
ทวาราวัชชนะ ขณะที่เกิดท างกายก็เป็นกายทวาราวัชช นะ
แต่เมื่อจิตดวงนกี้ ระทำอาวัชชนกิจได้ ๕ ทวารจึงเรียกรวมว่า
ปัญจทวาราวัชชนจิต
สำหรับวิถจี ิตทเี่กิดข ึ้นรู้อารมณ์ต ่างๆ ทางใจนั้น ก่อนที่วิถีจิต
คือ กุศลจิตหรืออกุศลจิต เป็นต้น จะเกิดนึกคิดเรื่องราวต่างๆ
ก็จะต้องมีอาวัชชนจิตเกิดก ่อน จิตที่กระทำอาวัชช นกิจ คือ รู้
อารมณ์ที่กระทบทางใจนั้น ชื่อว่า มโนทวาราวัชชนจิต มโน
ทวาราวัชชนจิตเป็นวิถีจิตดวงแรกที่เกิดทางมโนทวาร ถ้า
มโนทวาราวชั ช นจติ ไ ม่เกิด วิถจี ติ ต า่ งๆ จะเกิดข นึ้ ร อู้ ารมณ์
ทางใจ คือ ทางมโนทวารไม่ได้ มโนทวาราวัชช นจิต ไม่ใช่
ปัญจทวาราวัชชนจิต เป็นจิตแต่ละดวง แต่ละประเภท ปัญจ
ทวาราวัชชนจิตเกิดได้เฉพาะ ๕ ทาง เกิดท างมโนทวาร
ไม่ไ ด้เลย มโนทวาราวัชช นจิต ทำอาวัชช นกิจไ ด้เฉพาะทาง
มโนทวาร ทวารเดียวเท่านั้น
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ฉะนั้น วิถีจิตที่ทำอาวัชชนกิจ ๖ ทวาร จึงมี ๒ ดวง
คือ ปัญจทวาราวัชชนจิต ๑ ดวง ทำอาวัชชนกิจทาง ๕
ทวาร มโนทวาราวัชชนจิต ๑ ดวง ทำอาวัชชนกิจเฉพาะ
ทางมโนทวาร ทวารเดียว
ขณะนมี้ ปี ญ
ั จทวาราวชั ช นจติ ไ หม มี ถ้าไ ม่มกี ไ็ ม่เห็น ไม่ไ ด้ยนิ
ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ไม่รู้สิ่งท ี่กระทบสัมผัสกาย
ขณะนี้ม ีม โนทวาราวัชช นจิตไ หม มี เมื่อว ิถีจ ิตท างปัญจทวาร
ทวารใดทวารหนึ่งเกิดข ึ้นร ู้อ ารมณ์แ ล้วด ับไ ปแล้ว ภวังคจิตก ็เกิด
คัน่ ห ลายขณะ แล้วม โนทวารวถิ จี ติ ก เ็ กิดข ึน้ ส บื ต อ่ ร บั ร อู้ ารมณ์น ัน้ 
ต่อทางใจอีก คือ อาศัยใจ (ภวังคุปัจเฉทจิต) เป็นมโนทวาร
เกิดขึ้น รู้อารมณ์เดียวกับจิตที่รู้อารมณ์ทางปัญจทวารที่ดับไป
แล้วนั้นซ้ำอีก
ขณะหลับสนิทไม่รู้อารมณ์ทางทวารหนึ่งทวารใดเลยนั้น มี
ปัญจทวาราวัชชนจิตไหม ไม่มี มีมโนทวารวัชชนจิตไหม ไม่มี
ขณะไม่ห ลับแ ต่ไ ม่รู้อ ารมณ์ท างทวารใดทวารหนึ่งเลย ขณะนั้นมี
ปัญจทวาราวัชชนจิตไหม ไม่มี มีมโนทวาราวัชชนจิตไหม
ไม่มี ถ้าเช่นนั้น ขณะนั้นเป็นจิตอ ะไร เป็นภ วังคจิตที่เกิดคั่น
ระหว่างวิถีจ ิตท ี่ร ู้อ ารมณ์ท างปัญจทวารและวิถีจ ิตท ี่ร ู้อ ารมณ์ท าง
มโนทวาร
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ทางปัญจทวารมีวิถีจิต ๗ วิถีตามลำดับ
เมือ่ ว ถิ จี ติ ท ี่ ๑ คือ ปัญจทวาราวชั ช นจติ เกิดข นึ้ ท ำอาวชั ช นกจิ
แล้วด ับไป เป็นปัจจัยให้วิถีจิตที่ ๒ เกิดขึ้น คือ
ถ้าเป็นทางตา จักขุว ิญญาณเกิดขึ้นทำทัสสนกิจ คือ กิจเห็น
๑ ขณะแล้วดับไป
ถ้าเป็นทางหู โสตวิญญาณเกิดขึ้นทำสวนกิจ คือ กิจไ ด้ยิน
๑ ขณะแล้วดับไป
ถ้าเป็นทางจมูก ฆานวิญญาณเกิดขึ้นทำฆายนกิจ คือ กิจได้
กลิ่น ๑ ขณะแล้วดับไป
ถ้าเป็นทางลิ้น ชิวหาวิญญาณเกิดข ึ้นทำสายนกิจ คือ กิจ
ลิ้มร ส ๑ ขณะแล้วดับไ ป
ถ้าเป็นทางกาย กายวิญญาณเกิดขึ้นทำผุสสนกิจ คือ กิจรู้
อารมณ์ที่กระทบกาย ๑ ขณะแล้วดับไป
เมื่อปัญจทวาราวัชชนจิตดับไป จิตอื่นนอกจากจิต ๑๐
ดวงนี้จะเกิดต่อไม่ได้เลย (ปัญจวิญญาณทาง ๕ ทวารๆ ละ
๒ ดวง คือ กุศลวิบาก ๑ ดวง อกุศลวิบาก ๑ ดวง)
ปัญจทวาราวัชชนจิตเป็นว ิถีจิตที่ ๑ จักขุว ิญญาณ หรือ โสต
วิญญาณ หรือ ฆานวิญญาณ หรือ ชิวหาวิญญาณ หรือ
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กายวิญญาณเป็นว ิถจี ิตท ี่ ๒ เมื่อจ ิตห นึ่งจ ิตใดในปัญจวิญญาณ
๑๐ ดวงนี้ด ับไ ปแล้ว วิถีจิตท ี่ ๓ เป็นสัมปฏิจฉันนจิตเกิด
ขึ้นทำสัมปฏิจฉันน กิจ คือ รับอารมณ์น ั้นต่อจากปัญจวิญญาณ
เมื่อสัมปฏิจฉันนจ ิตดับไปแล้ว วิถีจิตที่ ๔ เป็นสันต ีรณจิต เกิด
ขึ้นทำสันต ีรณกิจ คือ พิจารณาอารมณ์น ั้น ๑ ขณะแล้วดับไป
วิถีจิตที่ ๕ คือ โวฏฐัพพนจิต (ได้แก่มโนทวาราวัชช นจิตที่เกิด
ขึ้นทำโวฏฐัพพนกิจทางปัญจทวาร) เกิดข ึ้นเป็นชวนปฏิป าทกะ
ทำกิจกำหนด คือ กระทำทางให้โลกิยกุศลจิต หรืออกุศลจิต
หรือมหากิริยาจิตเกิดต ่อ
เมื่อโวฏฐัพพนจิตดับไปแล้ว วิถีจิตท ี่ ๖ คือ โลกิยกุศลจิต
หรืออกุศลจิต หรือมหากิริยาจิตประเภทใดประเภทหนึ่งเกิดขึ้น
ทำชวนกิจ ๗ ขณะ จึงสั่งสมสันดาน ตามข้อความที่ว่า ใน
คำว่า “จิตฺตํ” นี้ โลกิยกุศลจิต อกุศลจิต และมหากิริยาจิต ชื่อ
ว่า “จิต” เพราะสั่งสมสันดานของตนด้วยสามารถแห่งชวนวิถี
การเกิดขึ้นเป็นไปของวิถีจิตตามลำดับแต่ละขณะที่รู้อารมณ์
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นั้นเป็นจิตนิยาม เป็นไปตาม
เหตุปัจจัย ไม่อ ยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลย
วิถีจิตที่ ๑ คือ ปัญจทวาราวัชช นจิต เกิดข ึ้น ๑ ขณะแล้ว
ดับไป ก็เป็นไปตามเหตุปัจจัย
วิถีจิตที่ ๒ คือ ปัญจวิญญาณเกิดขึ้น ๑ ขณะ
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วิถีจิตที่ ๓ คือ สัมปฏิจฉันนจิตเกิดข ึ้น ๑ ขณะ
วิถีจิตที่ ๔ คือ สันตีรณจิตเกิดขึ้น ๑ ขณะ
วิถีจิตที่ ๕ คือ โวฎฐัพพนจิตเกิดข ึ้น ๑ ขณะ
วิถจี ติ ท่ี ๖ คือ โลกิยกุศลจติ หรืออกุศลจติ หรือมหากริ ยิ าจติ
เกิดขน้ึ ทำชวนกจิ ๗ ขณะ ก็เป็นไปตามปจั จัยทีช่ วนวถิ สี ง่ั สม
สันดานตน เพราะเป็นวถิ จี ติ ทเ่ี กิดดบั ซ ำ้ ก นั ถงึ ๗ ขณะ ผูท้ ่ี
ไม่ใช่พระอรหันต์นั้น จิตที่ทำชวนกิจเป็นกุศลจิตหรืออกุศลจิต
แต่ผทู้ เ่ี ป็นพระอรหันต์ดบั กเิ ลสหมดสน้ิ แล้ว จึงไม่มที ง้ั กศุ ลจติ และ
อกุศลจติ ฉะนัน้ มหากริ ยิ าจติ จงึ ทำชวนกจิ เมือ่ พ ระอรหันต์ไม่มี
กุศลจติ และอกุศลจติ
พระอรหันต์จงึ มแี ต่วบิ ากจติ และกริ ยิ าจติ
กิรยิ าจติ มหี ลายประเภท วาระใดที่เห็น ได้ยิน ได้ก ลิ่น ลิ้มรส
รู้โผฏฐัพพารมณ์ และคิดนึก ชวนวถิ ขี องพระอรหันต์เป็นมหา
กิรยิ าจติ คือ เป็นจติ ทร่ี อู้ ารมณ์ คือ รูป เสียง กลิน่ รส
โผฏฐัพพะ
เพียงเห็นขณะหนึ่งแล้วยินดีพอใจสิ่งที่เห็น อกุศลจิตที่เป็น
โลภมูลจิตก็เกิดข ึ้นทำชวนกิจ ๗ ขณะ ซึ่งเท่ากับ ๗ เท่าข อง
จักขุว ญ
ิ ญาณซงึ่ เกิดข นึ้ เห็นเพียงขณะเดียวเท่านัน้ นีค่ อื ก ารสะสม
อกุศลซึ่งทุกคนกำลังเป็นอยู่ตามความเป็นจริงในชีวิตประจำวัน
ฉะนัน้ การดบั ก เิ ลสจงึ ไ ม่ง า่ ย และไม่ใช่โ ดยไม่ต อ้ งรอู้ ะไรเลย ผูท้ ี่
เข้าใจว่าจะดับกิเลสได้ง ่ายๆ นั้น ควรรู้ความจริงที่สะสมอวิชชา
โลภะ โทสะ และกิเลสอื่นๆ ไว้ ๗ เท่าของจักขุวิญญาณ โสต
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วิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ วาระ
หนึ่งๆ ผู้ทหี่ วังรอว่าเมื่อไรจะรู้แจ้งอ ริยสัจจ ธรรมนั้น ไม่ไ ด้คิด
นึกถึงเหตุแ ละผลตามความเป็นจริง ที่ได้สะสมมาในสังสารวัฏฏ ์
ว่าจะต้องอบรมเจริญปัญญา รู้แจ้งชัดในลักษณะของสภาพธรรม
ทั้งห ลายตามความเป็นจ ริงย ิ่งข ึ้นจนรูแ้ จ้งอ ริยส ัจจ ธ รรม จึงจ ะดับ
กิเลสได้เป็นลำดับข ั้น
ขณะทก่ี ำลังฟงั หรือศกึ ษาเรือ่ งของจติ นน้ั ถ้าสติปฏั ฐานระลึกรู้
สภาพธรรมทก่ี ำลังปรากฏ ขณะนน้ั กำลังปฏิบตั ิ คือ อบรมเจริญ
หนทางทจ่ี ะทำให้ร แู้ จ้งพ ระนพิ พาน ซึง่ เป็นส ภาพธรรมทด่ี บั ก เิ ลสได้
ขณะใดท่ีสติไม่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมตามความเป็นจริง
ขณะนน้ั ถงึ แม้วา่ เป็นกศุ ล ก็ไม่ใช่หนทางดบั กเิ ลส ซึง่ ข้อความใน
อัฏฐสาลินี จิตตปุ ปาทกณ
ั ฑ์ อธิบายคำวา่ อาจยคามี ว่า
อกุศลและกุศลที่ไม่ใช่ม ัคค ์ ชื่อว ่า อาจยคามี เพราะอรรถว่า
ไปก่อธรรมที่เป็นเสมือนช่างอิฐก่อกำแพง ฉะนั้น ขณะใดที่ไม่
ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง
ไม่ว่าจะเป็นอกุศลหรือกุศลใดๆ ก็สะสมก่อสร้างภพชาติเหมือน
ช่างอิฐที่ก่อกำแพงด้วยอิฐทีละก้อน ซ้อนทับกันจนกระทั่งเป็น
กำแพง แต่ขณะใดที่สติร ะลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมตามความ
เป็นจ ริง ขณะนนั้ เป็นม คั ค เ์ ป็น อปจยคามี เพราะอรรถวา่ ไม่ไ ป
ก อ่ ธ รรมทเี่ ป็นไ ปนนั้ แ หละ เหมือนบรุ ษุ ร อื้ อ ฐิ ท ชี่ า่ งอฐิ ก อ่ ท บั ก นั ไ ว้
ฉะนั้น ขณะนกี้ ำลังเป็นบุรุษรื้ออ ิฐ หรือก ำลังเป็นช่างก่ออิฐ
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วิถีจิตที่ ๑ คือ อาวัชชนจิต สั่งสมสันดานไม่ได้ เพราะ
เกิด ๑ ขณะ
วิถจี ิตที่ ๒ คือ ปัญจวิญญาณ สั่งสมสันดานไม่ไ ด้ เพราะ
เกิด ๑ ขณะ
วิถีจิตที่ ๓ คือ สัมปฏิจฉันนจิต สั่งสมสันดานไม่ได้ เพราะ
เกิด ๑ ขณะ
วิถจี ิตที่ ๔ คือ สันตีรณจิต สั่งสมสันดานไม่ได้ เพราะ
เกิด ๑ ขณะ
วิถจี ติ ท ี่ ๕ คือ โวฏฐัพพ นจติ สัง่ สมสนั ดานไม่ไ ด้ เพราะเกิด
๑ ขณะ (หรือแม้ว่าเกิด ๒-๓ ขณะ เมื่อรูปดับก ่อนชวนวิถีจิต
เกิด)
วิถีจ ิตที่ ๖ คือ ชวนจิต สั่งสมสันดานเพราะเกิดดับสืบ
ต่อซ้ำๆ กัน ๗ ขณะตามปกติ ในระหว่างสลบชวนจิตจะเกิด
ดับสืบต่อซ้ำกัน ๖ ขณะ ในขณะก่อนจะจุติ ชวนจิตจะเกิด
ดับสืบต่อซ้ำกัน ๕ ขณะ เพราะชวนจิตเกิดดับสืบต่อซ้ำกันถึง
๗ ขณะ ซึ่งมากกว่าว ิถีจิตอื่นๆ ฉะนั้น ชวนวิถีจิตจึงสั่งสม
สันดานของตน
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คำถามทบทวน
๑. อนันตรปัจจัย คืออะไร
๒. จิตและเจตสิกมีกี่ชาติ อะไรบ้าง
๓. วิถีจิต คืออ ะไร จิตขณะใดไม่ใช่ว ิถีจิต
๔. อตีตภ วังค์ คืออะไร
๕. ขณะไม่หลับมีภวังคจิตไหม
๖. ปัญจทวารวิถีจิต รู้อารมณ์อะไร ทางทวารไหน
๗. มโนทวารวิถจี ิต รู้อารมณ์ท างทวารไหน
๘. จิตรู้ธัมมารมณ์ได้กี่ทวาร
๙. ปัญจทวาราวัชชนจิตทำกิจอะไร ทางทวารไหน
๑๐. มโนทวาราวัชชนจิตทำกิจอะไร ทางทวารไหน

บทที่ ๔
เมื่อเห็นแล้วเกิดโลภะยินดีพอใจในรูปารมณ์ที่กำลังปรากฏ
ดูเหมือนไม่เป็นโทษ เพราะดูเป็นแต่เพียงความพอใจธรรมดาๆ
แต่ให้รู้ว่าแม้โลภะธรรมดาๆ ขณะนั้นก็เป็นธรรมที่เป็นโทษ ให้
ผลเป็นทุกข์ โดยค่อยๆ สะสมทุกข์ขึ้นทีละเล็กละน้อย ไม่ใช่
ว่าท ุกข์จ ะปรากฏทันทีท ีม่ โี ลภะค วามพอใจเพียงเล็กน ้อย แต่เมื่อ
ใดโลภะความพอใจมกี ำลังมาก ถงึ ขน้ั เป็นนวิ รณธรรมกลุม้ รุมจติ
ขณะนน้ั ลักษณะอาการของสภาพธรรมที่หนัก เพราะเป็นอกุศล
กระสับกระส่ายไม่ส งบกป็ รากฏ
ฉะนั้น จะเห็นได้ว ่า ตั้งแต่ตื่นจนถึงหลับนั้น ชวนวิถีสั่งสม
สันดานที่เป็นกุศลมากหรือเป็นอกุศลมาก แล้วจะทำอย่างไรดี
ทุกท่านกำลังก ินยาพิษ ถ้ารู้ก็ควรแสวงหายาที่จะแก้ยาพิษ ถ้า
ไม่รู้ก็ยังคงกินย าพิษ สะสมยาพิษ ซึ่งย่อมให้ผลเป็นโทษภัยทีละ
เล็กทีละน้อยเรื่อยๆ ยาที่จะแก้พ ิษนั้นมีขนานเดียวเท่านั้น คือ
อบรมเจริญสติปัฏฐาน ขณะใดสติป ัฏฐ านไม่เกิด ไม่มหี นทางที่
จะพ้นจากการสะสมของอกุศล เพราะกุศลอื่นๆ ก็เกิดน้อย เมื่อ
อบรมเจริญสติปัฏฐ าน สติปัฏฐานก็เกิดแ ทนอกุศลได้ เพราะ
โวฏฐัพพนวิถจี ิตเป็นอนันตรปัจจัย กระทำทางให้กุศลเกิดตาม
การสะสม
กุศลจิตก็เกิดพร้อมด้วยสติที่ระลึกรู้ลักษณะของ
สภาพธรรมที่กำลังปรากฏได้
113
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เพราะชวนวิถีจิตซึ่งเป็นกุศลและอกุศลเกิดดับสะสมมาเรื่อยๆ
สืบต่อกัน จึงเป็นปัจจัยให้แต่ละบุคคลมีอัธยาศัยต่างๆ กัน แม้
พระอรหันต์ทั้งหลายก็มีอัธยาศัยไม่เหมือนกัน การสะสมของ
จิตของแต่ละบคุ คลละเอียดมาก ฉะนัน้ พระอรหันต์ท งั้ ห ลายจงึ ม ี
อัธยาศัยต ่างๆ กัน เป็นเอตทัคคะ คือ เป็นผู้เลิศในทางต่างๆ
กัน เช่น ท่านพระสารีบุตรเป็นเอตทัคคะในทางปัญญา ท่าน
พระมหาโมคคัลล านะเป็นเอตทัคคะในทางอิทธิปาฏิหาริย์ ท่าน
พระมหากัสสปะเป็นเอตทัคคะในการรักษาธุดงค์และสรรเสริญ
ธุดงค์ ท่านพระอนุร ทุ ธะเป็นเอตทัคคะในทางจกั ขุท พิ ย์ การสงั่ สม
ของชวนวิถจี ิตซ ึ่งต ่างกันไ ปในกุศลจิตแ ละอกุศลจิตฉ ันใด ในทาง
กิริยาจิตของพระอรหันต์ทั้งหลายก็ต่างกันไปฉันนั้น ขณะนี้ทุก
คนคิดไม่เหมือนกันเลย พูดก ไ็ ม่เหมือนกันเลย การกระทำทาง
กาย ทางวาจา ย่อมไม่เหมือนกันเลยตามการสะสม
การสะสมโลกิยกุศล อกุศล และมหากิริยา ด้วยสามารถแห่ง
ชวนวิถีจิตนั้น สะสมไปทุกขณะ จนกระทั่งทำให้เกิดเป็นอุปนิสัย
ต่างๆ การกระทำกิริยาอาการทางกาย ทางวาจาต่างๆ บาง
ท่านที่เห็นพระอรหันต์ก็ยังดหู มิ่น โดยสันนิษฐานตามอาการที่
ปรากฏภายนอก เช่น วัสส การพราหมณ์ม หาอำมาตย์ข องแคว้น
มคธ เห็นท่านพระมหากัจจานะลงจากภูเขาก็กล่าวว่า ท่านผู้นี้
มีอ าการเหมือนลงิ การสงั่ สมของชวนวถิ จี ติ ข องวสั ส การพราหมณ์
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ทำให้สำคัญตน แม้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสให้วัสสการพราหมณ์
ขอให้ท่านพระมหากัจจานะอดโทษให้ แต่มานะความสำคัญตน
ที่สะสมมาก็ทำให้วัสสการพราหมณ์ไม่สามารถจะกระทำเช่นนั้น
ได้ แม้พ ระผมู้ พี ระภาคจะทรงพยากรณ์ว า่ เมือ่ วัสส การพราหมณ์
สิ้นชีวิตลงจะต้องเกิดเป็นลิงในป่าไผ่ วัสสการพราหมณ์ก็ให้คน
ไปปลูกก ล้วยและอาหารของลิงไ ว้พ ร้อมที่จ ะไปเกิดเป็นล ิงในป่า
ไผ่นั้น
ฉะนั้น จึงค วรเห็นโทษของการสะสมอกุศล เพราะถึงแม้ว่า
จะเป็นพระอรหันต์แล้ว การสะสมของจิตแต่ละขณะโดยความ
สามารถของชวนวิถีซึ่งเกิดดับสืบต่อซ้ำกันถึง ๗ ครั้งนั้น ก็
ทำให้แต่ละบุคคลมีกาย มีว าจาต่างๆ กันเป็นว าสนา คำว่า
“วาสนา” หมายถึง ความประพฤติทางกายวาจาที่สะสมมา
จนชินที่ดีและไม่ดี “วาสนา” ที่ใช้กันในภาษาไทย หมายถึง
ความเป็นใหญ่เป็นโตต่างๆ แต่ “วาสนา” ในพระพุทธศาสนา
หมายถึง การสั่งสมจนกระทั่งเป็นความประพฤติที่เคยชิน เป็น
อาการที่ปรากฏทางกาย ทางวาจา ผูท้ ี่ละ “วาสนา” ส่วนที่ไม่ด ี
ได้มีบุคคลเดียวเท่านั้น คือ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระ
อรหันต์ท งั้ ห ลายดบั ก เิ ลสได้ห มดสนิ้ ไม่มเี ชือ้ ข องกเิ ลสใดๆ เหลือ
อยู่เลย แต่กระนั้นก็ยังละวาสนาไม่ได้ เพราะสะสมเนิ่นนานมา
ในสังสารวัฏฏ์ด้วยสามารถแห่งช วนวิถี
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วิถีจิตทางปัญจทวารมี ๗ วิถี
วิถีจิตที่ ๑ คือ อาวัชชนวิถี ได้แก่ ปัญจทวารวัชช นจิต
วิถีจิตที่ ๒ คือ ทวิปัญจวิญญาณ ดวงหนึ่งดวงใด คือ
จักขุว ิญญาณ หรือโสตวิญญาณ หรือฆ
 านวิญญาณ หรือช ิวหา
วิญญาณ หรือกายวิญญาณ
วิถีจิตที่ ๓ คือ สัมปฏิจฉันนจิต เกิดข ึ้นรับอารมณ์ต่อจาก
ทวิปัญจวิญญาณดวงหนึ่งดวงใดทดี่ ับไป
วิถีจิตที่ ๔ คือ สันตีรณจิต พิจารณาอารมณ์
วิถีจิตที่ ๕ คือ โวฏฐัพพนจิต ทำกิจกระทำทางให้กุศลจิต
หรืออกุศลจิต หรือกิริยาจิต (เฉพาะพระอรหันต์) เกิดต่อ
วิถจี ติ ท่ี ๖ คือ ชวนวถิ จี ติ โดยศพั ท์ “ชวนะ” แปลวา่
แล่นไป คือ ไปอย่างเร็วในอารมณ์ ด้วยกุศลจิต หรืออกุศลจิต
หรือกิริยาจิต (เฉพาะพระอรหันต์)
วิถีจิตที่ ๗ คือ ตทาลัมพนวิถี หรือ ตทารัมม ณวิถี
ตทาลัมพนวิถีจิตเกิดขึ้นกระทำกิจรับรู้อารมณ์ต่อจากชวนวิถีจิต
เมื่ออารมณ์นั้นยังไม่ดับไป เพราะรูปๆ หนึ่งมีอายุ ๑๗ ขณะจิต
คือ
ขณะที่รูปเกิดขึ้นกระทบทวารและกระทบอตีตภวังค์ เป็นขณะ
จิตที่ ๑
ภวังคจลนะ	เป็นขณะจิตที่ ๒
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ภวังคุปัจเฉทะ	เป็นขณะจิตที่
ปัญจทวาราวัชชนะ	เป็นขณะจิตที่
(ทวิ) ปัญจวิญญาณ	เป็นขณะจิตที่
สัมปฏิจฉันนะ	เป็นขณะจิตที่
สันตรี ณะ	เป็นขณะจิตที่
โวฏฐัพพ นะ	เป็นขณะจิตที่
ชวนะที่
ชวนะที่
ชวนะที่
ชวนะที่
ชวนะที่
ชวนะที่
ชวนะที่

๑ เป็นขณะจิตท ี่
๒ เป็นขณะจิตท ี่
๓ เป็นขณะจิตท ี่
๔ เป็นขณะจิตท ี่
๕ เป็นขณะจิตที่
๖ เป็นขณะจิตที่
๗ เป็นขณะจิตที่

๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

๓
๔
๕
๖
๗
๘

ชวนจิต ๗ ขณะ

รวมเป็นอายุของรูปที่เกิดตั้งแต่อตีตภวังคจิตถึงชวนจิตดวง
สุดท้ายเป็น ๑๕ ขณะ รูปจ ึงยังไม่ดับ อายุของรูปยังเหลืออีก
๒ ขณะจิต วิสัยของผู้ที่เป็นกามบุคคลนั้น เมื่อชวนจิตแล่นไป
ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะแล้ว แต่รูปนั้นย ังไ ม่ดับ การ
สะสมของกรรมในอดีตท ขี่ ้องอยูใ่นรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
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ย่อมเป็นป ัจจัยให้วิบากจิตเกิดข ึ้น เป็น ตทาลัมพนวิถจี ิต รับ
รู้อารมณ์นั้นต ่ออีก ๒ ขณะ ตทาลัมพ นวิถีจิตที่กระทำกิจรู้
อารมณ์ต่อจากชวนะวิถีนั้น เป็นวิถีจิตสุดท้ายที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์
ทางทวารหนึ่งๆ และต่อจ ากวิถีจิตสุดท้ายทางทวารหนึ่งๆ แล้ว
ภวังคจิตก็เกิดดับสืบต่อไปจนกว่าวิถีจิตวาระต่อไปจะเกิดขึ้นรู้
อารมณ์ทางทวารใดทวารหนึ่ง ขณะใดที่เป็นภ วังคจิต โลกนี้
ไม่ปรากฏ ความทรงจำทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องราวของบุคคลต่างๆ
เหตุการณ์ต่างๆ ในโลกนี้ไม่ปรากฏเลย ขณะที่นอนหลับสนิท
เป็นภวังคจิตโดยตลอดนั้นไม่มคี วามรู้ ความจำใดๆ เรื่องโลก
นี้เลย และเมื่อจ ุติจิตเกิดกระทำกิจเคลื่อนจากความเป็นบ ุคคลนี้
ปฏิสนธิจิตก็เกิดต่อ และวิถีจิตที่จะเกิดต ่อไ ปกเ็ป็นเรื่องของโลก
อื่นต่อไป แต่เมื่อจุติจิตย ังไม่เกิด แม้ว่าภวังคจิตจะไม่รู้เรื่อง
ราวต่างๆ ของโลกนี้เลย แต่เมื่อใดวิถีจิตเกิดขึ้นก ็ยับยั้งไ ม่ไ ด้ที่
จะรู้อารมณ์ของโลกนี้ คือ สี เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และ
เรื่องราวต่างๆ ของโลกนี้ต่อไปอีก

ลำดับการเกิดของวิถีจิตทางปัญจทวารมี ๗ วิถี
ดังนี้
อตีตภวังค์
ภวังคจลนะ
ภวังคุปัจเฉทะ

๑ ขณะ
๑ ขณะ
๑ ขณะ

ไม่ใช่วิถีจิต
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ปัญจทวาราวัชชนจิต
๑ ขณะ	
เป็นว ิถีจิต
(ทวิ)ปัญจวิญญาณ
๑ ขณะ	เป็นวิถีจิต
สัมป ฏิจฉันนจิต
๑ ขณะ	เป็นวิถีจิต
สันตีรณจิต
๑ ขณะ	
เป็นวิถีจิต
โวฏฐัพพ
 นจิต
๑ ขณะ	เป็นว ิถีจิต
กุศลหรืออกุศลหรือกริ ยิ าจติ ๑ ขณะ
กุศลหรืออกุศลหรือกริ ยิ าจติ ๑ ขณะ
กุศลหรืออกุศลหรือกริ ยิ าจติ ๑ ขณะ
กุศลหรืออ กุศลหรือกริ ยิ าจติ ๑ ขณะ ชวนวถิ จี ติ ๗ ขณะ
กุศลหรืออกุศลหรือกิริยาจิต ๑ ขณะ
กุศลหรืออกุศลหรือกิริยาจิต ๑ ขณะ
กุศลหรืออกุศลหรือกิริยาจิต ๑ ขณะ
ตทาลมั พนจติ ๑ ขณะ
ตทาลัมพนวิถจี ิต ๒ ขณะ
ตทาลัมพนจิต ๑ ขณะ
อายุข องสภาวรูป ๑ รูปเท่ากับก ารเกิดดับของจิต ๑๗ ขณะ
เมื่อว ิถีจ ิตเกิดข ึ้นรู้อ ารมณ์ทางปัญจทวาร ซึ่งเป็นปสาทรูป
ทวารหนึง่ ท วารใดดบั ไ ปแล้ว ภวังคจิตก เ็ กิดด บั ส บื ต อ่ ค นั่ แ ล้ว ต่อ
จากนั้นมโนทวารวิถีจิต คือ จิตที่อาศัยใจ (ภวังคุปัจเฉทจิต)
เป็นทวารรู้อารมณ์ก็เกิดขึ้น รู้อารมณ์เดียวกับวิถีจิตทางปัญจ

120 จิตตสังเขป

ทวารที่เพิ่งดับไ ปแล้วน ั้น ในวาระหนึ่งๆ วิถีจิตที่เกิดขึ้นรู้
อารมณ์ทางมโนทวารนั้น ไม่มากเท่ากับวิถีจิตที่เกิดขึ้นรู้
อารมณ์ท างปัญจทวาร และทางมโนทวารนั้นเมื่ออารมณ์ไม่
ได้กระทบกับจักขุปสาท เป็นต้น จึงไม่มีอตีตภวังค์ แต่ก่อน
ที่ม โนทวาราวัชช นจิตจ ะรำพึงถ ึงอ ารมณ์ท ี่ว ิถีจ ิตร ู้ท างปัญจทวาร
แล้วดับไ ปนั้น ภวังคจลนะจะต้องเกิดข ึ้นไ หวตามอารมณ์น ั้นแ ล้ว
ดับไป แล้วภวังคุปัจเฉทะจึงเกิดข ึ้นแล้วด ับไ ป ต่อจ ากนั้นมโน
ทวาราวัชชนจิตจึงเกิดข ึ้น เป็นม โนทวารวิถีจิตที่ ๑ จิตที่ทำ
อาวัชชนกิจทางมโนทวารนั้นไม่ใช่ปัญจทวาราวัชชนจิต
ปัญจทวาราวัชช นจิตทำอาวชั ช นกจิ ไ ด้ท างปญ
ั จทวารเท่านัน้
ทำอาวัชชนกิจทางมโนทวารไม่ได้เลย จิตท ี่ทำอาวัชชนกิจ
ทางมโนทวารมี ๑ ดวง คือ มโนทวาราวัชชนจิต ทำกิจรำพึง
ถึงอ ารมณ์ท างมโนทวาร คือ นึกถึงอ ารมณ์ท างมโนทวาร ในวนั 
หนึ่งๆ ที่คิดนึกเรื่องต่างๆ นั้น ขณะที่คิดนั้น จิตไม่รู้อารมณ์
ใดอารมณ์หนึ่งทางตา หู จมูก ลิ้น กายเลย เมื่อภ วังคจลนะ
เกิดขึ้นแ ล้วดับไป ภวังคุปัจเฉทะก็เกิดต่อแล้วดับไป แล้วมโน
ทวาราวัชชนจิตก็เกิดขึ้น เป็นมโนทวารวิถีจิตที่ ๑ เมื่อมโน
ทวาราวัชช นจิตด ับไปแล้ว สำหรับผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์ กุศลจิต
หรืออ กุศลจิต ซึ่งเป็นชวนวิถีจ ิตก็เกิดด ับสืบต่อซ้ำกันโดยเป็น
จิตป ระเภทเดียวกันทั้ง ๗ ขณะ เมื่อกุศลชวนวิถีจิตหรือ
อกุศลชวนวถิ จี ติ ด บั ไ ปแล้ว ถ้าเป็นอ ารมณ์ท างใจทปี่ รากฏชดั เจน
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ตทาลัมพ นวิถจี ิตกเ็กิดต่ออีก ๒ ขณะ ฉะนั้น วิถจี ิตทเี่กิดขึ้นรู้
อารมณ์ท างมโนทวาร จึงมีเพียง ๓ วิถีเท่านั้น คือ
วิถีที่ ๑ เป็นอาวัชชนวิถี
๑ ขณะ
วิถที ี่ ๒ เป็นชวนวิถี
๗ ขณะ
วิถีที่ ๓ เป็นต ทาลัมพนวิถี ๒ ขณะ
ลำดับการเกิดขึ้นของวิถีจิตทางมโนทวารมี ๓ วิถี ดังนี้
ภวังคจลนะ
ภวังคุปัจเฉทะ
มโนทวาราวัชชนจิต
กุศลหรืออกุศลหรือกิริยาจิต
กุศลหรืออกุศลหรือกิริยาจิต
กุศลหรืออกุศลหรือกิริยาจิต
กุศลหรืออกุศลหรือกิริยาจิต
กุศลหรืออกุศลหรือกิริยาจิต
กุศลหรืออกุศลหรือกิริยาจิต
กุศลหรืออกุศลหรือกิริยาจิต
ตทาลัมพ นจิต ๑ ขณะ
ตทาลัมพนจิต ๑ ขณะ

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

ขณะ
ขณะ
ขณะ
ขณะ
ขณะ
ขณะ
ขณะ
ขณะ
ขณะ
ขณะ

ไม่ใช่ว ิถีจิต
เป็นอาวัชชนวิถีจิต

ชวนวิถีจิต ๗ ขณะ

ตทาลัมพนวิถีจิต ๒ ขณะ
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ขณะเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตา วิถีจิตที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์ที่
ยังไม่ดับทางจักขุทวารนั้น เป็นจักขุทวารวิถีทั้งหมดทั้ง ๗ วิถี
เพราะต้องอาศัยจ ักขุท วาร จึงเกิดข ึ้นร อู้ ารมณ์ท กี่ ำลังป รากฏทาง
ตาซึ่งยังไม่ดับ
ขณะที่กำลังได้ยินเสียง วิถีจิตที่เกิดขึ้นรู้เสียงที่ยังไม่ดับทาง
โสตทวารทั้ง ๗ วิถีนั้น ก็เป็นโสตทวารวิถี ทางจมูก ทางลิ้น
ทางกาย โดยนัยเดียวกัน
การรู้อารมณ์ทางปัญจทวารแต่ละทวาร และแต่ละวาระนั้นมี
วิถจี ติ เกิดม ากนอ้ ยตา่ งกนั เป็น ๔ วาระ คือ โมฆวาระ โวฏฐัพพ น
วาระ ชวนวาระ ตทาลัมพนวาระ
วาระ คือ วิถจี ติ ซ งึ่ เกิดด บั ส บื ต อ่ ก นั โดยรอู้ ารมณ์เดียวกัน
และทางทวารเดียวกัน ซึ่งบางวาระวิถีจิตเกิดทั้ง ๗ วิถี บาง
วาระวิถีจิตเกิด ๖ วิถี บางวาระวิถีจิตเกิด ๕ วิถี บางวาระ
วิถีจิตไม่เกิดเลย มีแต่อตีตภวังค์และภวังคจลนะเท่านั้น คือ
เมื่อรูปกระทบปสาทและกระทบอตีตภวังค์นั้น อตีตภวังค์ดับ
ไปแล้วภวังคจลนะก็ย ังไ ม่เกิด จึงเป็นอ ต ีตภ วังค์เกิดด ับอ ีกห ลาย
ขณะ แล้วภวังคจลนะจึงเกิดไหวขึ้นแล้วดับไปๆ หลายขณะ
เมื่ออารมณ์ คือ รูปที่กระทบปสาทนั้นใกล้จะดับ จึงไม่เป็น
ปัจจัยให้วิถีจิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์น ั้น เมื่อวิถีจิตไม่เกิดขึ้นร ู้อารมณ์
ที่กระทบปสาท จึงเป็นโมฆวาระ เช่น ขณะนอนหลับสนิทถ ูก
ปลุกเขย่าแล้วก็ยังไม่ต ื่น เขย่าแรงๆ ก็ย ังไม่ตื่นอีก ขณะนั้นเป็น
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โมฆวาระเพราะอาวชั ช นจติ ไ ม่เกิด มีแ ต่อ ต ตี ภ วังค์แ ละภวังคจลนะ
เมื่อว ิถีจ ิตไ ม่เกิดข ึ้นร ู้อ ารมณ์ท ี่ก ระทบจึงเป็น “โมฆวาระ” และ
อารมณ์น นั้ ก เ็ ป็นอ ติป ริตต ารมณ์ คือ เป็นอ ารมณ์ท ีเ่ล็กน ้อย
ที่สุด เพราะเพียงกระทบปสาทรูปและภวังค์ แต่ไม่ทำให้
วิถีจิตเกิดได้เลย
บางวาระเมื่ออตีตภวังค์เกิดและดับไปแล้วหลายขณะ ภวังค
จลนะกเ็กิดและดับไปหลายขณะ ภวังคุปัจเฉทะกเ็กิดแล้วดับไป
ปัญจทวาราวชั ช นจติ เกิดแ ล้วด บั ไ ป ปัญจวญ
ิ ญาณดวงใดดวงหนึง่ 
เกิดแล้วดับไ ป สัมป ฏิจฉันนจิตเกิดแ ล้วด ับไป สันต ีรณจิตเกิด
แล้วด ับไป โวฏฐัพพนจิตเกิดแ ล้วด ับไป ๒-๓ ขณะ รูปก็ดับไป
ชวนจิตจึงเกิดไ ม่ไ ด้ วาระนั้นจึงเป็น “โวฏฐัพพนวาระ” เพราะ
วิถจี ติ ส นิ้ ส ดุ ล งทโี่ วฏฐัพพ นจติ สภาพธรรมทงั้ ป วงตามความเป็น
จริงเป็นอย่างนี้ ฉะนั้น เมื่ออารมณ์กระทบปสาทแต่ละวาระ
นั้น ไม่ใช่ว่าว ิถีจิตจะต้องเกิดดับสืบต่อไปตลอดทั้ง ๗ วิถี
เมือ่ ว ถิ จี ติ ไ ม่เกิดเลยกเ็ ป็นโมฆวาระ เมือ่ ว ถิ จี ติ ส น้ิ ส ดุ ท โ่ี วฏฐัพพ นะ
ก็เป็นโวฏฐัพพ นวาระ อารมณ์ข องโวฏฐัพพ นวาระเป็นป ริตต ารมณ์
คือ เป็นอารมณ์ของวิถีจิตเพียงเล็กน ้อย โดยเป็นอ ารมณ์ของวิถี
จิตเพียง ๕ วิถีจิตเท่านั้น
ส่วนวาระใดทเ่ี มือ่ โวฏฐัพพ นจติ ด บั ไ ปแล้ว ชวนจติ เกิดด บั ส บื ต อ่ 
กัน ๗ ขณะแล้วอารมณ์กด็ บั ตทาลมั พนวถิ จี ติ เกิดไม่ได้ การรู้
อารมณ์ข องวถิ จี ติ ว าระนนั้ เป็น “ชวนวาระ” เพราะมวี ถิ จี ติ เพียง
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๖ วิถี คือ ถึงชวนวิถีเท่านั้นแล้วรูปก็ดับไป เมื่อวิถีจิตสิ้นสุด
ลงที่ช วนวิถี การรู้อารมณ์วาระนั้นจึงเป็นชวนวาระ อารมณ์ข อง
ชวนวาระเป็นมหันตารมณ์ คือ เป็นอารมณ์ที่ชัดเจน ทำให้
กุศลจิต หรืออกุศลจิต หรือมหากิริยาจิต (ของพระอรหันต์)
เกิดได้
ส่วนวาระใดทชี่ วนจติ เกิดด บั ๗ ครัง้ แ ล้วอ ารมณ์ย งั ไ ม่ด บั  จึง
เป็นป จั จัยให้ต ท าลมั พ นวถิ จี ติ เกิดข นึ้ ร อู้ ารมณ์ท ยี่ งั ไ ม่ด บั น นั้ อ กี ๒
ขณะ การรอู้ ารมณ์ข องวถิ จี ติ ว าระนนั้ จ งึ เป็น “ตทารมั ม ณวาระ
หรือ ตทาลัมพนวาระ” เพราะวิถีจิตสิ้นสุดล งที่ตทาลัมพนจิต
อารมณ์ข องตท าลมั พ นวาระเป็นอ ติม หันตาร มณ์ คือ เป็นอ ารมณ์
ที่ชัดเจนมาก เพราะแม้ช วนวิถีจิต ๗ ขณะดับไ ปแล้ว อารมณ์
ก็ยังไม่ดับ จึงเป็นปัจจัยให้ต ทาลัมพนวิถีจิตเกิดได้
การรู้อารมณ์ทางมโนทวารวิถีมีเพียง ๒ วาระเท่านั้น คือ
ชวนวาระ และตทาลัมพ นวาระ
อารมณ์ข องชวนวาระทางมโนทวาร เป็น อวภิ ตู ารมณ์ เพราะ
เป็นอารมณ์ทชี่ ัดเจนน้อยกว่าตทาลัมพนวาระ
อารมณ์ข องตทาลัมพนวาระทางมโนทวารเป็น วิภูตารมณ์
เพราะเป็นอารมณ์ท ี่ชัดก ว่าชวนวาระ
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ทวาร ๖
ทวาร คือ ประตู หรือทางที่จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์อื่น ที่ไม่ใช่
อารมณ์ของภวังคจิต ฉะนั้น ทวารจึงเป็นท างรอู้ ารมณ์ข องวิถจี ิต
ทวารมี ๖ เป็นรูป ๕ ทวาร และเป็นนาม ๑ ทวาร คือ
จักขุทวาร	ได้แก่	
โสตทวาร	ได้แก่	
ฆานทวาร	 ได้แก่	
ชิวหาทวาร	ได้แก่	
กายทวาร	 ได้แก่	
มโนทวาร	 ได้แก่	
			

จักขุปสาทรูป ๑
โสตปสาทรูป ๑
ฆานปสาทรูป ๑
ชิวหาปสาทรูป ๑
กายปสาทรูป ๑
ภวังคุปัจเฉทจิต
(ที่เกิดก่อนมโนทวาราวัชชนจิต) ๑
วัตถุ ๖

รูปซ งึ่ เป็นท เี่ กิดข องจติ ในภมู ทิ มี่ ขี นั ธ์ ๕ นัน้ มี ๖ รูป เรียกวา่
วัตถุรูป ๖ คือ
จักขุป สาทรูป ๑
		
โสตปสาทรูป ๑
		

เป็นจักขุวัตถุ
เป็นที่เกิดข องจักขุวิญญาณ ๒ ดวง
เป็นโสตวัตถุ
เป็นที่เกิดข องโสตวิญญาณ ๒ ดวง
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ฆานปสาทรูป ๑
			
ชิวหาปสาทรูป ๑
			
กายปสาทรูป ๑
			
หทยรูป
๑
			
			
			

เป็นฆานวัตถุ
เป็นที่เกิดของฆานวิญญาณ ๒ ดวง
เป็นชิวหาวัตถุ
เป็นทเี่กิดของชิวหาวิญญาณ ๒ ดวง
เป็นกายวัตถุ
เป็นที่เกิดข องกายวิญญาณ ๒ ดวง
เป็นหทยวัตถุ
เป็นที่เกิดของจิตอื่นทั้งหมดในภูมิที่มี
ขันธ์ ๕ เว้นเฉพาะทวิป ญ
ั จวญ
ิ ญาณ ๑๐
ดวง เท่านั้น

ฉะนั้น ปสาทรูป ๕ จึงเป็นทั้งทวาร ๕ และวัตถุ ๕ ดังนี้ คือ
จักขุปสาทรูป เป็นจักขุทวารของ จักขุทวาราวัชช นจิต จักขุ
วิญญาณ สัมปฏิจฉันนจิต สันตีรณจิต โวฏฐัพพนจิต ชวนจิต
ตทาลัมพนจิต ซึ่งร ู้รูปารมณ์ท ี่กระทบจักขุป สาทรูปน ั้น และ
รูป ารมณ์น นั้ ย งั ไ ม่ด บั ไ ป แต่จ กั ขุป สาทรปู น นั้ เป็นจ กั ขุว ตั ถุ คือ เป็น
ที่เกิดของจักขุวิญญาณ ๒ ดวงเท่านั้น ส่วนวิถีจติ อื่นๆ ในวาระ
เดียวกันน นั้ คือ จักขุท วาราวชั ช นจติ สัมป ฏิจ ฉ นั น จ ติ สันต รี ณจติ
โวฏฐัพพนจติ ชวนจิต ตทาลัมพ นจิต เกิดที่หทยวัตถุ
โสตปสาทรูป ฆานปสาทรูป ชิวหาปสาทรูป กายปสาท
รูป ก็โดยนัยเดียวกัน
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ส่วนหทยรูปนั้นเป็นวัตถุ คือ เป็นที่เกิดของจิต แต่ไม่เป็น
ทวารเลย

คำถามทบทวน
๑. เพราะเ หตุ ใ ดวิ ถี จิ ต ท างม โนท วารจึ ง น้ อ ยก ว่ า วิ ถี จิ ต ท าง
ปัญจทวาร
๒. โลภมูลจิตเกิดไ ด้ก ี่ทวาร
๓. ปัญจทวาราวัชชนจิต และมโนทวาราวัชชนจิตเกิดได้ก ี่ทวาร
๔. โมฆวาระ โวฏฐัพพนวาระ ชวนวาระ ตทาลัมพนวาระ คือ
อะไร
๕. อวิภูตารมณ์และวิภูตารมณ์ คืออ ะไร
๖. ปฏิสนธิจิตในภูมทิ ี่มีขันธ์ ๕ เกิดที่รูปอ ะไร
๗. อกุศลจิตในภูมิทมี่ ีขันธ์ ๕ เกิดที่รูปอะไร
๘. กิริยาจิตในภูมิทมี่ ีขันธ์ ๕ เกิดที่รูปอะไร
๙. โสตทวารวิถีจิต เกิดท ี่รูปอะไรบ้าง
๑๐. เจตสิกในภูมทิ ี่มีขันธ์ ๕ เกิดที่รูปอะไรบ้าง

บทที่ ๕
การเกิดดับสืบต่อกันของจิตและวิถีต่างๆ นั้นเป็นชีวิตปกติ
ประจำวัน แต่เมื่อมีศัพท์ธ รรมที่แ สดงลักษณะและกิจของจิต
ต่างๆ ก็ทำให้สงสัย เพราะไม่เข้าใจความหมายของศัพท์นั้นๆ
แต่ศัพท์นั้นๆ ล้วนแสดงลักษณะของสภาพธรรมต่างๆ ในชีวิต
ปกติป ระจำวันน นั่ เอง ฉะนัน้ ธรรมทงั้ ห ลายจงึ ไ ม่ไ ด้อ ยูใ่ นหนังสือ
ตำรา แต่เป็นชีวิตจริงๆ แต่ละขณะที่กำลังเห็น ได้ยิน ได้ก ลิ่น
ลิม้ ร ส รูส้ ิง่ ท กี่ ระทบสมั ผัส คิดน กึ ขณะนที้ กุ ท า่ นกำลังเห็น รูแ้ ล้ว
ว่าเป็นวิถีจิตซึ่งมีอาวัชชนจิต จักขุวิญญาณ สัมปฏิจฉันนจิต
สันต ีร ณจิต โวฏฐัพพนจิต ชวนจิต และตทาลัมพนจิต เกิดดับ
สืบต่อกันทีละขณะ ความเข้าใจพระธรรมย่อมเตือนให้ระลึกว่า
ชวนวิถีจิตที่เกิดในวาระที่เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น เป็นต้นนั้น เป็น
กุศลหรืออ กุศลซึ่งเกิดดับส ั่งสมสืบต ่อสันดานตนเอง
การศึกษาเรื่องชาติท ั้ง ๔ ของจิต คือ จิตเกิดขึ้นเป็นกุศล
๑ เป็นอ กุศล ๑ เป็นว ิบาก ๑ เป็นก ิริยา ๑ จึงท ำให้รู้ว่าจิตขณะ
ใดเป็นเหตุท ี่จะให้เกิดผ ล คือ วิบากจิตข้างหน้า และจิตขณะใด
เป็นวิบาก คือ ผลของเหตุทไี่ ด้ก ระทำแล้วในอดีต ฉะนั้น การ
ศึกษาเรื่องจิตซึ่งเป็นวิถีจิตแ ละจิตทไี่ ม่ใช่ว ิถีนั้น จะต้องรู้ด้วยว่า
จิต นัน้ ๆ เป็นช าติอ ะไร เช่น ปฏิสนธิจ ติ เป็นวิบากจติ ซึง่ เป็นผ ล
ของกรรมหนึง่ ในกรรมทงั้ ห ลายทไี่ ด้ก ระทำแล้วในอดีต เป็นป จั จัย
128
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ทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดส ืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อน ปฏิสนธิจ ิต
เป็นว บิ ากจติ ท ที่ ำกจิ ป ฏิสนธิในภพหนึง่ ช าติห นึง่ เพียงชวั่ ข ณะเดียว
จะทำกิจปฏิสนธิในชาตินั้นอีกไ ม่ได้เลย ทำได้เพียงชั่วขณะแรก
ขณะเดียวที่เกิดต่อจากจุตจิ ิตของชาติก ่อนเท่านั้น แล้วปฏิสนธิ
จิตก็ดับไปไม่ยั่งยืนเลย
เมื่อปฏิสนธิจิตซึ่งเป็นชาติวิบากดับไปแล้ว ปฏิสนธิจิตนั้นเป็น
อนันตรปัจจัย ทำให้จ ิตด วงต่อไ ปเกิดส ืบต่อจากปฏิสนธิจ ิตทันที
จิตท เี่ กิดต อ่ จ ากปฏิสนธิจ ติ น นั้ ท ำภวังคกจิ จึงไ ม่ใช่ว ถิ จี ติ ภวังคจิต
เป็นวิบากจิต ฉะนั้น กรรมจึงไม่ได้เป็นปัจจัยเพียงให้ปฏิสนธิจ ิต
เกิดแ ล้วด บั ไ ปเท่านัน้ แต่ก รรมยงั ท ำให้ว บิ ากจติ เกิดข นึ้ ท ำภวังคกจิ
สืบต่อ และภวังคจิตดวงแรกที่เกิดส ืบต ่อจากปฏิสนธิจ ิตนั้นชื่อว ่า
ปฐมภวังค์ ส่วนภวังค์ดวงต่อๆ ไปจนถึงจุติจิตนั้นไม่จำเป็นต้อง
นับเลย
ภวังคจิตเกิดด ับส ืบต ่อก ันไ ปเรื่อยๆ จนกว่าว ิถีจ ิตจ ะเกิด วิถี
จิตแรกที่เกิดก่อนวิถีจิตอื่นๆ คือ จิตที่ทำอาวัชชนกิจ ได้แก่
อาวชั ช นจติ ๒ ดวง คือ ปัญจทวาราวชั ช นจติ ท ำอาวชั ช นกจิ ท าง
ปัญจทวารหนึ่งดวง และมโนทวาราวัชชนจิตทำอาวัชชนกิจท าง
มโนทวารหนึ่งดวง จิตที่ทำอาวัชชนกิจทั้ง ๒ ดวงนี้เป็นกิริยา
จิต คือ ไม่ใช่กุศลจิต ไม่ใช่อ กุศลจิต และไม่ใช่วิบากจิต เพราะ
จิต ๒ ดวงนั้นร ู้ได้ท ั้งอิฏฐารมณ์ คือ อารมณ์ที่ดีน่าพอใจ และ
อนิฏฐารมณ์ คือ อารมณ์ที่ไม่น ่าพอใจ ถ้าเป็นวิบากจิตแล้ว
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อกุศลวบิ ากรไู้ ด้แ ต่อ น ฏิ ฐารมณ์ และกศุ ลวบิ ากกร็ ไู้ ด้แ ต่อ ฏิ ฐารมณ์
เท่านั้น
ข้อความในอัฏฐสาลินี แสดงลักษณะของกิริยาจิตว่าเป็นเพียง
การกระทำ และแสดงลักษณะของกิริยาจิตที่ต่างกันโดยกิจว ่า
ก็ในบรรดากิริยาจิตทุกดวงทีเดียว กิริยาจิตดวงใดไม่ถึงค วาม
เป็นช วนะ กิริยาจิตด วงนั้นย่อมไม่มผี ล เหมือนดอกไม้ล ม (วาต
ปุปผ ํ ซึง่ ม ลู ฎ กี าแก้ว า่ โมฆปปุ ผฺ ํ หมายถงึ  ดอกไม้ท ไี่ ร้ผ ล) เพราะ
ดอกไม้บางดอกเมื่อร่วงหล่นไปแล้วก ็ไม่มผี ลฉันใด กิริยาจิตก็
ฉันนั้น กิริยาจิตซึ่งไ ม่ถึงความเป็นชวนะ คือ ไม่เป็นชวน
วิถีจิตนน้ั มี ๒ ดวง คือ ปัญจทวาราวชั ชนจติ ๑ ดวง และ
มโนทวาราวัชช นจิต ๑ ดวง ปัญจทวาราวัชช นจิตทำกิจเดียว
คือ ทำอาวัชชนกิจทางปัญจทวาร มโนทวาราวัชช นจิตทำ ๒ กิจ
คือ ทำอาวัชชนกิจทางมโนทวาร และทำโวฏฐัพพนกิจท างปัญจ
ทวาร ส่วนกิริยาจิตอื่นๆ ซึ่งถ ึงความเป็นชวนะนั้นเป็นจิตของ
พระอรหันต์ ซึ่งข ้อความในอัฏฐสาลินอี ุปมาว่า กิริยาจิตดวงใด
ถึงความเป็นชวนะ (คือ กิริยาชวนวิถีจิตของพระอรหันต์)
กิริยาจิตดวงนั้นก ็ไม่มีผล เหมือนดอกของต้นไม้ที่รากขาด
เสียแ ล้ว จึงเป็นแ ต่เพียงการกระทำเท่านัน้ เพราะเป็นไ ปดว้ ย
อำนาจให้สำเร็จกิจน ั้นๆ
ผู้ทไี่ ม่ใช่พระอรหันต์มีกิริยาจิตเพียง ๒ ดวงเท่านั้น คือ
ปัญจทวาราวัชชนจิต ๑ และมโนทวาราวัชชนจิต ๑
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กิริยาจิตอื่นทั้งหมดนอกจากปัญจทวาราวัชชนจิต และมโน
ทวาราวชั ช นจติ เป็นจ ติ ข องพระอรหันต์ท งั้ ส นิ้ ฉะนัน้ พระอรหันต์
จึงมีกิริยาจิตที่ไม่ใช่ชวนะ ๒ ดวง คือ ปัญจทวาราวัชชนจิต ๑
ดวง มโนทวาราวัชชนจิต ๑ ดวง และมีชวนวิถีที่เป็นกิริยาจิต
เท่านั้น เพราะพระอรหันต์ดับกุศลและอกุศลทั้งหมด จึงไม่มี
ชวนวิถีจิตที่เป็นกุศลและอกุศลเลย
วิถีจิตที่รู้อารมณ์ทางตานั้น เมื่อปัญจทวาราวัชชนจิตดับไป
แล้ว จิตเห็น คือ  จักขุวิญญาณ เป็นวิบากจิต เป็นผลของ
กรรมที่ไ ด้ก ระทำแล้ว กุศลกรรมเป็นป ัจจัยให้จ ักขุว ิญญาณกุศล
วิบากเห็นรูปต่างๆ ที่ปรากฏทางตา ที่สวยงามน่าพอใจ เป็น
อิฏฐารมณ์ อกุศลกรรมเป็นปัจจัยให้จักขุว ิญญาณอกุศลวิบาก
เห็นรูปที่ไม่สวยงาม ไม่น ่าพอใจ เป็นอนิฏฐารมณ์ วิถีจิตที่
ได้ยินเสียงทางหู คือ โสตวิญญาณ ก็เป็นวิบากจิต ซึ่งไม่มใีคร
รู้ว่าขณะใดโสตวิญญาณจะได้ยินเสียงอะไร ทั้งนี้เพราะย่อมเป็น
ไปตามเหตุ คือ กรรมที่ได้กระทำแล้วในอดีตท ั้งส ิ้น ขณะได้กลิ่น
ทางจมูก ฆานวิญญาณที่รู้กลิ่นก็เป็นวิบากจิต ขณะลิ้มรสทาง
ลิ้น ชิวหาวิญญาณก็เป็นวิบากจิต ขณะกระทบสัมผัสทางกาย
กายวิญญาณที่รู้เย็น รู้ร้อน รู้อ่อน รู้แข็ง รู้ตึง รู้ไหว ก็เป็น
วิบากจิต เป็นผลของอดีตก รรมซึ่งได้ก ระทำสำเร็จแ ล้วเป็นป ัจจัย
ให้ว บิ ากจติ เหล่าน นั้ เกิดข นึ้  รับร อู้ ารมณ์ต อ่ จ ากปญ
ั จทวาราวชั ช น
จิต และเมื่อปัญจวิญญาณที่เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มร ส สัมผัส
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ดับไปแล้ว  ก็เป็นอนันตรปัจจัยให้สัมปฏิจฉันนจิตเกิดขึ้นรับรู้
อารมณ์นั้นๆ ต่อ สัมป ฏิจฉันน จิตก็เป็นวิบากจิต เพราะเป็นผล
ของกรรมเดียวกบั ก รรมทเี่ ป็นป จั จัยให้จ กั ขุว ญ
ิ ญาณเกิดข นึ้ น นั่ เอง
กรรมเดียวกันน นั้ เองก็ท ำให้ส นั ต รี ณจติ ซ งึ่ เป็นว บิ ากเกิดข นึ้ ก ระทำ
สันตีรณกิจต่อจ ากสัมปฏิจ ฉันน จิต
ฉะนั้น วิถจี ิตซึ่งเป็นวิบากจิตที่เกิดท างปัญจทวารนั้น คือ จักขุ
วิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กาย
วิญญาณ สัมปฏิจฉันนจิต สันตีรณจิต จึงไม่ได้สั่งสมสันดาน
เป็นแต่เพียงผลของกรรมที่เกิดขึ้นกระทำกิจของตนๆ แล้วก็ดับ
ไป ต่อจากนั้นโวฏฐัพพนจิต ซึ่งได้แก่ มโนทวาราวัชชนจิต
นั่นเอง กระทำโวฏฐัพพนกิจท างปัญจทวาร โวฏฐัพพนจิตเป็น
กิริยาจิต กระทำโวฏฐัพพนกิจแล้วก็ดับไป ไม่ได้สั่งสมสันดาน
เมื่อโวฏฐัพพนจิตดับไปแล้ว  จิตที่เกิดต่อ คือ ชวนวิถีจิต
ซึ่งกระทำกิจแ ล่นไปในอารมณ์โดยเป็นกุศลจิต หรืออกุศลจิต
สำหรับผทู้ ี่ไม่ใช่พระอรหันต์ และสำหรับพ ระอรหันต์ก็เป็นก ิริยา
จิต ชวนวิถีจิตเกิดดับสืบต ่อซ้ำกัน ๗ ขณะ จึงเป็นขณะที่สั่งสม
สันดานตนเอง ซึ่งก็เป็นในขณะนี้นั่นเอง
ในอัฏฐสาลินอี รรถกถาธัมมสังคณีปกรณ์ อุปมาการเกิดขึ้นร ับ
รู้อารมณ์ของวิถีจิตทางปัญจทวารว่า พระราชาองค์หนึ่งบรรทม
หลับอ ยูบ่ นแท่นบ รรทม มหาดเล็กค นหนึง่ ถ วายนวดพระยคุ ลบาท
อยู่ นายทวารหูหนวกยืนอยู่ที่พระทวาร ทหารยาม ๓ คนยืน
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เรียงลำดับอยู่ ทีนั้น  ยังมีคนบ้านนอกคนหนึ่ง ถือเครื่องราช
บรรณาการมาเคาะประตูเรียก นายทวารหูหนวกไม่ได้ยินเสียง
มหาดเล็กผู้ถวายนวดพระยุคลบาทจึงให้ส ัญญาณ นายทวารหู
หนวกจึงเปิดประตูดูด้วยสัญญาณนั้น ทหารยามคนที่หนึ่งรับ
เครื่องราชบรรณาการส่งให้คนที่สอง คนที่สองส่งให้คนที่สาม คน
ที่สามทูลเกล้าฯ ถวายพระราชา พระราชาเสวย คำอุปมาเปรียบ
เทียบแสดงให้เห็น วิถจี ติ ทีเ่ กิดข นึ้ ร บั ร อู้ ารมณ์แต่ละขณะวา่ ขณะ
ที่อารมณ์กระทบกับจักขุปสาท เปรียบเหมือนคนบ้านนอกที่ถือ
เครื่องราชบรรณาการมาเคาะที่พระทวาร มหาดเล็กที่ถวายงาน
นวดพระยุคลบาทของพระราชา คือ ปัญจทวาราวัชชนจิต เป็น
ขณะที่รู้ว่ามีแขกมาเคาะที่ทวาร จึงให้สัญญาณ คือ รู้อารมณ์ที่
กระทบ แล้วก็ดับไป นายทวารหูหนวก คือ จักขุวิญญาณ ก็
เกิดข นึ้ ส บื ต อ่ ท ำกจิ เห็นท จี่ กั ขุป สาท แล้วต อ่ จ ากนนั้ ท หารยามคน
ทีห่ นึง่  คือ สัมป ฏิจ ฉ นั น จ ติ ก็ร บั เครือ่ งราชบรรณาการสง่ ให้ค น
ที่สอง คือ สันตีรณจิต คนที่สองส่งให้ค นที่สาม คือ โวฏฐัพ
พนจิต คนทสี่ ามทูลเกล้าฯ ถวายพระราชา คือ ชวนจิต พระ
ราชาได้เสวยเครื่องราชบรรณาการ คือ อารมณ์นั้น
มีค ำอธิบายว่า ข้อเปรียบเทียบนั้นแ สดงเนื้อค วามอะไร แสดง
เนื้อความว่า อารมณ์มีกิจ คือ หน้าที่เพียงกระทบปสาท
เท่านั้น คนบ้านนอกไม่ไ ด้เข้าไปเฝ้าพ ระเจ้าแ ผ่นดิน แต่เครื่อง
ราชบรรณาการ ถูกส่งต่อจากคนที่ห นึ่ง-สอง-สาม ตามลำดับ
จนถึงพระราชา
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จักขุวิญญาณเท่านั้นที่กระทำกิจเห็นอารมณ์ที่กระทบ
ทวาร อารมณ์สามารถเพียงกระทบปสาทรูปเท่านั้น แต่ว่าจิต
เกิดขึ้นรู้อารมณ์สืบต่อกัน โดยอารมณ์ไม่ได้ข้ามพ้นหรือล่วงล้ำ
ปสาทเข้าไปสู่ท ี่อื่นเลย
เมื่อพ ิจารณาคำอุปมานี้ก ็เข้าใจการเปรียบวิถีจ ิตท ี่เกิดข ึ้น ทำ
กิจแต่ละขณะว่า จักขุวิญญาณกระทำกิจเห็นท ี่จักขุป สาทรูปซึ่ง
เป็นจักขุทวาร เหมือนนายทวารที่เปิดประตูดูที่ทวาร สัมป ฏิจ
ฉันนจิตเป็นทหารยามคนที่หนึ่งที่รับเครื่องราชบรรณาการส่งให้
คนที่สอง เพราะเมื่อจักขุวิญญาณกระทำกิจเห็นแล้วก็ดับไป
จักขุวิญญาณจะกระทำกิจรับอารมณ์อย่างสัมปฏิจฉันนจิตไม่ได้
เพราะว่าจักขุวิญญาณกระทำทัสสนกิจไ ด้อ ย่างเดียว โดยเกิดที่
จักขุปสาทรูปเท่านั้น แต่สัมปฏิจฉันนจิตเป็นดุจทหารยามคน
ที่หนึ่ง ที่ท ำกิจร ับอารมณ์ แล้วส่งให้ท หารยามคนที่สอง คือ
สันตีรณจิต ซึ่งพิจารณาอารมณ์แล้วส ่งต่อให้โวฏฐัพพ นจิตตัดสิน
แล้วส่งต่อให้พระราชา คือ ชวนวิถีจิตทำกิจเสวย คือ เสพ
เครื่องราชบรรณาการนั้น
ฉะนั้น ที่ใช้คำว่า เสพ หรือเสวย ก็เพื่อให้เข้าใจจริงๆ ใน
ลักษณะของกุศลจิต หรืออ กุศลจิตท ีก่ ระทำชวนกิจท างตา ทางหู
ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ชวนวิถีจิตเป็นจิตที่เสพ
อารมณ์ด้วยโลภะ โทสะ โมหะ หรือด้วยกุศล หรือด้วยกิริยาจิต
ของพระอรหันต์ ชวนจติ ก ระทำกจิ แ ล่นไ ปในอารมณ์โดยไม่ใช่เห็น
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ไม่ใช่ร บั ไม่ใช่พ จิ ารณา ไม่ใช่ต ดั สิน เพราะจติ ท เี่ กิดก อ่ นได้ก ระทำ
กิจเหล่านั้นไปหมดแล้ว จึงเป็นปัจจัยให้กุศลจิต หรืออกุศลจิต
หรือก ริ ยิ าจติ ข องพระอรหันต์เกิดข นึ้ เสพ คือ แล่นไ ปในอารมณ์น นั้ 
ถึง ๗ ขณะ ชวนวิถีจ ิตจึงเป็นวิถีจิตท ี่เสพอารมณ์จริงๆ ถ้าเป็น
โมฆวาระ แม้เสียงกระทบโสตปสาทแต่ก ็ไม่ได้ยิน หรือถ ้าเป็น
โวฏฐัพพนวาระ กุศลจิต อกุศลจิต กิริยาจิตของพระอรหันต์
ก็ไม่เกิด จะเสพอารมณ์นั้นได้ไหม ในเมื่อชวนวิถีจิตไม่เกิด แต่
เมือ่ ช วนวถิ จี ติ เกิดจ งึ เสพอารมณ์น นั้  โดยเป็นจ ติ ป ระเภทเดียวกัน
เกิดด ับสืบต่อซ ้ำกันถึง ๗ ขณะ แล้วแ ต่ว ่าจะเป็นกุศลชวนวิถีจิต
หรืออ กุศลชวนวิถีจิต หรือกิริยาชวนวิถีจิต
การที่ชวนวิถีจิตเกิดดับเสพอารมณ์ซ้ำถึง ๗ ขณะนั้นเป็นไป
โดยปัจจัย คือ ชวนวิถีจิตขณะที่ ๑ เป็นอาเสวนปัจจัยให้ชวนวิถี
จิตข ณะที่ ๒ เกิดข นึ้ เสพอารมณ์น นั้ ซ ำ้ อ กี และชวนวถิ จี ติ ข ณะที่ ๒
ก็เป็นอ าเสวนปจั จัยให้ช วนวถิ จี ติ ข ณะที่ ๓ เกิดข นึ้  เสพอารมณ์น นั้ 
ซ้ำอ กี เรือ่ ยไป จนถึงช วนวถิ จี ติ ข ณะที่ ๗ จึงไ ม่เป็นอ าเสวนปจั จัย
อาเสวนปัจจัย คือ อกุศลชวนวิถีจิต กุศลชวนวิถจี ิต หรือ
กิรยิ าชวนวถิ จี ติ ท ที่ ำให้จ ติ ช าติเดียวกันเกิดข นึ้ ท ำชวนกจิ ซ ำ้ 
อีก จึงม กี ำลังท ำให้อ กุศลกรรมและกศุ ลกรรมเป็นกัม มปจั จัย
ให้วิบากจิตซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นในอนาคต และเป็นอุปนิสสยปัจจัย
ให้อกุศลชวนวิถี และกุศลชวนวิถี และกิริยาชวนวิถีเกิดขึ้นอีก
ในอนาคต การสั่งสมอกุศลประเภทต่างๆ มากมายหนาแน่น
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พอกพูนขึ้นน ั้น ทำให้ท ันทีทลี่ ืมตาขึ้นเห็นแ ล้วก็หลงเลย ขณะ
ที่เป็นภวังคจิตนั้นไม่รู้อารมณ์ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น
ทางกาย ทางใจ เพราะถ้าคิดนึกหรือฝันก็เป็นมโนทวารวิถีจิต
ไม่ใช่ภวังคจิต ฉะนั้น ตลอดเวลาที่เป็นภวังคจิตนั้นไม่รู้อารมณ์
ใดๆ ของโลกนี้เลย โลกนี้ไม่ป รากฏเลย แต่แม้กระนั้นในขณะ
นั้นก็มีอนุสัยกิเลส ไม่ใช่ว่าเมื่อไม่รู้อารมณ์ใดๆ ในโลกนี้แล้วจะ
ไม่มีกิเลส ทั้งนีเ้พราะกิเลสมี ๓ ขั้น คือ
อนุสัยกิเลส เป็นกิเลสอย่างละเอียดที่สะสม นอนเนื่องอยู่ใน
จิต
ปริยุฏฐ านกิเลส เป็นกิเลสอย่างกลางทเี่กิดร่วมกับช วนวิถีจิต
วีต ิกกมกิเลส เป็นกิเลสอย่างหยาบที่เกิดร่วมกับชวนวิถีจิต
ฉะนั้น แม้จ ิตซ ึ่งไม่ใช่ชวนวิถีจ ิตก็ม ีอนุสัยก ิเลส เว้นจิตของ
พระอรหันต์เท่านั้นทไี่ ม่มีกิเลสใดๆ เลยทั้งสิ้น
ฉะนั้น ให้ทราบว่า ขณะใดที่วิถีจิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏ
ทางตา ได้ยินเสียงที่ปรากฏทางหู ได้กลิ่นทางจมูก ลิ้มร สทางลิ้น
กระทบสัมผัสโ ผฏฐัพพะทางกาย หรือค ิดน ึกเรื่องราวต่างๆ ทาง
ใจ ขณะนั้นช วนวิถจี ิตก ส็ ั่งสมสันดานตนเพิ่มข ึ้น ทั้งท ีเ่ป็นอ กุศล
กามาวจรกุศล และกามาวจรกิริยาชวนวิถี
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วาระหนึ่งๆ ทีเ่ห็น	

วิถีจิตทั้ง ๗ วิถี เป็นจ ักขุท วารวิถี

วาระหนึ่งๆ ทีไ่ ด้ยิน	

วิถีจิตทั้ง ๗ วิถี เป็นโ สตทวารวิถี

วาระหนึ่งๆ ทีไ่ ด้กลิ่น	วิถีจิตทั้ง ๗ วิถี เป็นฆานทวารวิถี
วาระหนึ่งๆ ทีล่ ิ้มรส	วิถีจิตทั้ง ๗ วิถี เป็นชิวหาทวารวิถี
วาระหนึ่งๆ ที่รู้โผฏฐัพพะ	 วิถีจิตทั้ง ๗ วิถี เป็นกายทวารวิถี
วาระหนึ่งๆ ทีค่ ิดนึก	

วิถีจิตทั้ง ๓ วิถี เป็นมโนทวารวิถี

คำถามทบทวน
๑. วิถีจิตใดทางปัญจทวารและทางมโนทวารเป็นวิบากจิตบ้าง
๒. ผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์มีกิริยาจิตกี่ดวง
๓. พระอรหันต์มกี ิริยาจิตที่ไม่ใช่ช วนวิถีกี่ดวง
๔. อาเสวนปัจจัยคืออ ะไร
๕. จิตข ณะใดเป็นอาเสวนปัจจัย

บทที่ ๖
จิต ๘๙ ดวง จำแนกออกเป็น ๔ ชาติ คือ
เป็น กุศล		

๒๑

ดวง

เป็น อกุศล

๑๒

ดวง

เป็น วิบาก		

๓๖

ดวง

เป็น กิริยา 		

๒๐

ดวง

เมือ่ ศ กึ ษาเรือ่ งชาติข องจติ ก็จ ะรไู้ ด้ว า่ แ ต่ละบคุ คลมจี ติ ป ระเภท
ใดบ้าง ดังนี้ คือ
ปุถุชน

มีจิต ๔ ชาติ คือ กุศล อกุศล
วิบาก กิริยา

พระโสดาบัน

มีจิต ๔ ชาติ คือ กุศล อกุศล
วิบาก กิริยา

พระสกทาคามี

มีจ ิต ๔ ชาติ คือ กุศล อกุศล
วิบาก กิริยา

พระอนาคามี	

มีจิต ๔ ชาติ คือ กุศล อกุศล
วิบาก กิริยา

พระอรหันต์

มีจิต ๒ ชาติ คือ วิบาก กิริยา
138
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เมื่อรู้ว่าจิตแต่ละดวงเป็นชาติอะไร คือ เป็นกุศล หรืออกุศล
หรือวิบาก หรือก ิริยา ยังจะต้องรู้กิจการงานของจิตแต่ละดวงนั้น
ด้วยวา่ จ ติ น นั้ ท ำกจิ อ ะไร ฉะนัน้ จิตจ งึ ม ชี อื่ ต ามกจิ ข องจติ น นั้ ด ว้ ย
เช่น ขณะปฏิสนธิเป็นวิบากจิต เป็นผ ลของกรรม จิตท ี่ทำกิจ
ปฏิสนธิในสุคติภ ูมิเป็นกุศลวิบาก คือ เป็นผ ลของกุศลกรรม จิต
ที่ทำกิจปฏิสนธิในทุคติภูมใินอบายภูมิเป็นอ กุศลวิบาก คือ เป็น
ผลของอกุศลกรรม
แต่ก ศุ ลวบิ ากจติ แ ละอกุศลวบิ ากจติ ไ ม่ไ ด้ก ระทำปฏิสนธิก จิ ท กุ 
ดวง ฉะนั้น เฉพาะกุศลวิบากจิต และอกุศลวิบากจิตที่ทำ
ปฏิสนธิก ิจเท่านั้นที่ชื่อว่า “ปฏิสนธิจิต”
กุศลวบิ ากจติ แ ละอกุศลวบิ ากจติ ใดทำภวังคกจิ กุศลวบิ ากจติ 
และอกุศลวิบากจิตน ั้น ก็ชื่อว่า “ภวังคจิต”
จักขุว ิญญาณเป็นว ิบากจิตท ี่ท ำปฏิสนธิก ิจไ ม่ไ ด้ ทำภวังคกิจ
ไม่ไ ด้ ทำแต่ “ทัสส นกิจ” เท่านั้น ที่ชื่อว ่า “จักขุวิญญาณ”
เพราะเป็นจิตท ี่รู้แ จ้ง คือ เห็นอารมณ์ที่ป รากฏโดยอาศัยต า
ฉะนัน้ จึงเรียกชอื่ จ ติ ต ามประเภทของจติ ท รี่ แู้ จ้งอ ารมณ์ท างทวาร
ด้วย
ถาม ทำไมจิตจึงมี ๔ ชาติ ไม่ใช่ ๕ ชาติ คือ ควรจะเป็น
กุศลจิตชาติ ๑ เป็นอกุศลจิตชาติ ๑ เป็นกุศลวิบากจิตชาติ ๑
เป็นอกุศลวิบากจิตช าติ ๑ เป็นกิริยาจิตชาติ ๑ รวมเป็น ๕ ชาติ
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ตอบ ที่สงสัยว่าทำไมจึงไม่มจี ิต ๕ ชาติ ในเมื่อเหตุมี ๒ ชาติ
คือ อกุศลเป็นเหตุ ๑ กุศลเป็นเหตุ ๑ ฉะนั้น วิบากจิตก็ควรมี ๒
ชาติด้วย คือ น่าจะมีอกุศลวิบากชาติ ๑ และกุศลวิบากชาติ ๑
แต่ท จี่ ติ ม ี ๔ ชาติน นั้ ก เ็ พราะเหตุว า่ วิบากจติ เองนนั้ ไม่ช อื่ ว า่ เป็น
ธรรมชาติที่เลว ปานกลาง หรือป ระณีต แต่จ ิตที่เป็นอกุศล และ
กุศลนนั้ ต่างกนั โดยประการตา่ งๆ เช่น ต่างกนั โดยความวจิ ติ รของ
อกุศลธรรม หรือกุศลธรรมในขณะนั้นๆ ซึ่งเป็นไปทางตา ทาง
หู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ต่างกันโ ดยกรรมทเี่ป็น
ขั้นทานก็มี ขั้นศ ีลก็มี ขั้นอ บรมเจริญป ัญญา เช่น ขั้นฟ ังธ รรม
ขั้นแสดงธรรม ขั้นอบรมเจริญกุศลที่เป็นความสงบระงับก ิเลส
เป็นสมถภาวนา และขั้นเจริญส ติป ัฏฐานซึ่งเป็นการอบรมเจริญ
วิปัสสนาภาวนา และต่างกันโ ดยทวาร เช่น เป็นการกระทำโดย
กาย หรือโ ดยวาจา หรือโ ดยใจ และยังต่างกันด้วยอธิบดี คือ
สภาพธรรมทเี่ ป็นส มั ปยุตต ธ รรมทเี่ ป็นใหญ่ หรือโดยเจตสิกท เี่ กิด
ร่วมด้วยต่างๆ กัน
ฉะนั้น จะเห็นได้ว่า สภาพธรรมที่เป็นเหตุ คือ อกุศล และ
กุศลนั้นม ีประเภทต่างๆ มากมาย แต่ว ่าความต่างทั้งป วงเหล่า
นั้นไม่มีในวิบากจิต วิบากจิตเป็นเพียงผลของกรรมที่ได้กระทำ
แล้ว ซึ่งเมื่อกรรมสุกงอมพร้อมด้วยโอกาสปัจจัย กท็ ำให้วิบาก
จิตเกิดข ึ้น ทำกิจปฏิสนธิ กิจภวังค์ หรือกิจอื่นๆ ที่รู้อารมณ์
ต่างๆ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
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ขณะเห็นในขณะนี้เป็นจักขุวิญญาณ เป็นวิบากจิตเกิดแล้ว
เพราะอดีตก รรมเป็นปัจจัย แต่วิบากจิตที่เห็นจะเป็นเหตุให้เกิด
วิบากอีกไม่ได้
ขณะกำลังได้ยิน คือ ขณะที่จ ิตก ำลังร ู้เสียงนั้นเป็นวิบากจิต
แต่ว่าโสตวิญญาณ คือ จิตที่ได้ยินเสียงนั้นจะเป็นเหตุให้เกิด
วิบากไม่ได้
เมือ่ ว บิ ากจติ ไ ม่เป็นเหตุให้เกิดว บิ ากจติ และไม่ส ามารถทจี่ ะยงั 
การกระทำทางกาย วาจา ใดๆ ให้เกิดข ึ้น และวิบากจิตต่างไม่
ประกอบด้วยธรรม เช่น กรุณาเจตสิก มุทิตาเจตสิก และวิรต ี
เจตสิก ๓ (คือ สัมมาวาจาเจตสิก สัมมากัมมันตเจตสิก สัมมา
อาชีวเจตสิก) เว้นโลกุต ตรวิบ ากจติ ท มี่ วี ริ ต เี จตสิก ๓ ดวง เกิดร ว่ ม
ด้วย ฉะนั้น วิบากจิตเองไม่ช ื่อว่าเป็นธรรมชาติที่เลว ปานกลาง
ประณีต แต่วิบากแห่งกรรมเลวจัดเป็นเลว วิบากแห่งกรรมปาน
กลางจัดเป็นป านกลาง วิบากแห่งกรรมประณีตจัดเป็นประณีต
เมือ่ ว บิ ากเป็นแ ต่เพียงธรรมซงึ่ เป็นผ ลของเหตุท เี่ ป็นอ กุศลหรือ
กุศล แต่ต ัวว ิบากเองไม่ช ื่อว่าเป็นสภาพธรรมที่เลว ปานกลาง
ประณีต และไม่เป็นเหตุที่จะให้เกิดว ิบาก ฉะนั้น จึงรวมเป็น
ชาติวิบาก ๑ ชาติ เพราะไม่ต่างกันโดยประการต่างๆ อย่าง
สภาพธรรมที่เป็นเหตุ คือ อกุศล และกุศล ซึ่งแ ยกเป็นอกุศล
๑ ชาติ และกุศล ๑ ชาติ
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วิบากจิตท ั้งหมดเป็นผลของอดีตกรรมที่ได้กระทำแล้ว
จักขุวิญญาณ		
เป็นวิบากจิต
สัมปฏิจ ฉันนจิต	เป็นวิบากจิต
สันตรี ณจิต		
เป็นวิบากจิต
ตทาลัมพ
 นจิต		
เป็นวิบากจิต
ฉะนั้น ต้องรู้ว่าขณะใดเป็นวิบาก ขณะใดเป็นก ุศล ขณะใด
เป็นอกุศล ขณะใดเป็นกิริยา
ขณะใดที่เห็นร ูปสีสันวัณณะที่น่าพอใจ จักขุว ิญญาณที่เกิดขึ้น
เห็นนั้นเป็นกุศลวิบาก สัมปฏิจ ฉันน จิตก็เป็นกุศลวิบาก สันต ีรณ
จิตกเ็ป็นกุศลวิบาก ตทาลัมพ นจิตก็เป็นกุศลวิบาก เมื่อร ูปที่
ปรากฏทางตาดับไปแล้ว วิถีจิตท างตาดับไปหมดแล้ว ภวังคจิต
ก็เกิดดับสืบต่อจนกว่าวิถีจิตต่อไปจะเกิด ฉะนั้น ควรรู้ว่าขณะ
เห็นสิ่งใดทางตา วิบากจิตทั้งหมดที่เป็นวิถีจิตวาระนั้นเป็นผล
ของอดีตกรรมหนึ่งที่ได้ก ระทำแล้ว
ขณะได้ยินเสียงที่น่าพอใจ หรือเสียงที่ไม่น่าพ อใจ ก็เพียงชั่ว
ขณะทวี่ ิบากจิตเกิดขึ้น เป็นวิถีจิตรู้เสียงที่ได้ยินนั้นแ ล้วก็ดับไ ป
หมดไปจริงๆ แต่อ กุศลก็มีปัจจัยท จี่ ะเกิดข ึ้นพ อใจหรือไ ม่พ อใจใน
รูปต ่างๆ ทีป่ รากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย
มากมายเหลือเกิน ทีว่ ่ามากก็คือว ันหนึ่งๆ ไม่พ ้นความพอใจ
บ้าง ไม่พอใจบ้างในสิ่งที่ปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทาง
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ลิ้น ทางกาย ทางใจ โดยขั้นการฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาค
ทรงแสดงนั้น ไม่สามารถที่จะดับอกุศลได้ ทั้งๆ ที่รู้ว่าขณะเห็น
เป็นเพียงวิบาก เป็นผ ลของกรรมในอดีต แต่ก็ยับยั้งค วามพอใจ
คือ โลภะไม่ให้เกิดไม่ไ ด้ ในขณะที่เห็นสิ่งที่น่าพ อใจ
ฉะนั้น จึงค วรศึกษาให้เข้าใจสภาพธรรมทั้งหลายให้ถูกต ้อง
ตามความเป็นจริง เพื่อจะได้อ บรมเจริญปัญญาถึงขั้นท ี่สามารถ
ประจักษ์แ จ้งสภาพธรรมที่ไม่ใช่ส ัตว์ บุคคล ตัวตนจริงๆ การ
ศึกษาพิจารณาธรรมโดยละเอียด ย่อมทำให้เห็นโทษของอกุศล
ธรรมยิ่งขึ้น และย่อมทำให้อ บรมเจริญกุศลยิ่งข ึ้นทุกขั้น เพราะ
รู้ว่ามิฉะนั้นจ ะเป็นผทู้ ี่หนาแน่นด้วยกิเลสมากยิ่งข ึ้นเรื่อยๆ
ท่านถือว่าทุกอย่างเป็นของท่าน ในขณะที่วิถีจิตเกิดเท่านั้น
เมื่อใดที่วิถีจิตไม่เกิด ไม่เห็น ไม่ได้ยิน ไม่ได้กลิ่น ไม่ลิ้มรส
ไม่รู้สิ่งกระทบสัมผัส ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย
ทางใจ เช่น ในขณะที่นอนหลับสนิท แม้ว่ายังไม่สิ้นชีวิต แต่
ขณะหลับสนิทนั้นก็ไม่มีเยื่อใย ไม่มีความอาลัยอาวรณ์ ไม่มี
ความผูกพันในสิ่งใดๆ ทั้งสิ้น ไม่มีความยึดถือแม้แต่ในขันธ์ซึ่ง
เคยยึดถือว่าเป็นเรา เป็นตัวตน เพราะขณะนั้นว ิถีจิตไม่เกิดขึ้น
จึงไม่รู้อารมณ์ใดๆ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทาง
กาย ทางใจเลย ขณะที่ยังไม่สิ้นชีวิตเพียงแต่หลับส นิท ก็
ยังขาดเยื่อใยความสัมพันธ์ ความเกี่ยวข้องกับร ูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ  และเรื่องราวต่างๆ ได้ แล้วทำไม
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จะไม่อ บรมเจริญปัญญาเพื่อตัดเยื่อใย และการยึดมั่นใน
สิ่งต่างๆ ที่ปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทาง
กาย ทางใจ ซึ่งจะทำให้อกุศลน้อยลง เมื่อรู้ว่าส ภาพธรรม
ทุกอย่างปรากฏเพียงชั่วขณะที่วิถีจิตเกิดขึ้นเท่านั้นเอง และ
เมื่อจิตใดเกิดขึ้นแ ล้วดับไป จิตนั้นก็ดับไปจริงๆ รูปใดเกิดแล้ว
ดับไ ป รูปน ั้นก ็ด ับไ ปจริงๆ รูปท ี่ป รากฏทางตาเมื่อค รู่น ี้ด ับห มด
จริงๆ วิถีจิตแต่ละขณะทางตาเมื่อครู่นี้ดับหมดจริงๆ เสียงที่
ปรากฏทางหูก็ดับหมดจริงๆ ได้ยินก็ดับห มดจริง จิตทุกข ณะ
แ ละรปู ท กุ ร ปู เกิดข นึ้ แ ล้วก ด็ บั ไ ปจริงๆ แต่ต ราบใดทยี่ งั ไ ม่ป ระจักษ์
การเกิดดับของนามธรรมและรูปธรรมจริงๆ ก็ยังไม่เข้าถึงอ รรถ
คือ ความหมายของคำว่า “ดับ” เพราะยังไม่ป ระจักษ์การดับ
เช่น เวลานี้ ถ้าจะกล่าวว่าจักขุวิญญาณดับ สัมปฏิจ ฉ ันนจิตดับ
สันต รี ณจิตด ับ ชวนจิตด ับ ตทาลัมพ นจิตด ับ แต่ก ็ยังไ ม่ป ระจักษ์
การดับไปของสภาพธรรมใดๆ เลย ฉะนั้น จึงต ้องอบรมเจริญ
ปัญญาจนกระทั่งสามารถประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของ
นามธรรมและรูปธรรมจริงๆ แต่ถึงแ ม้ว่าปัญญาขั้นน ั้นย ังไม่เกิด
การฟังพระธรรมและการพิจารณาให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
ละเอียดยิ่งขึ้น ก็จะเป็นประโยชน์เกื้อกูล เป็นปัจจัยโดยเป็น
สังขารขันธ์ ปรุงแต่งให้สติป ัฏฐ านเกิดข ึ้น ระลึกรู้ลักษณะของ
สภาพธรรมที่กำลังเกิดดับ และปัญญาน้อม คือ ค่อยๆ ศึกษา
พิจารณาจนเพิ่มความรู้ลักษณะของสภาพธรรมทั้งหลายที่ไม่ใช่
สัตว์ บุคคล ตัวตนขึ้นทีละเล็กล ะน้อย
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ในอัฏฐสาลินี อตตี ติกะ อธิบายอตีตธ รรม (๑๐๔๔) กล่าวถึง
ลักษณะของธรรมที่เป็นอดีตล ่วงไปแล้ว มีข้อความว่า
คำว่า “ล่วงไปแล้ว” คือ ล่วงไปแล้ว ๓ ขณะ ทั้งอ ุปาทขณะ
คือ ขณะที่เกิด ฐิตขิ ณะคือ ขณะที่ตั้งอ ยู่ และภังคขณะ คือ ขณะ
ที่ดับ
จิตดวงหนึ่งๆ มีอายุส ั้นมากเหลือเกิน คือ เพียงเกิดขึ้นต ั้งอยู่
แล้วก็ดับไป จิตทุกดวงจึงมีอนุขณะ ๓ ขณะ คือ
อุป าทขณะ	 เป็นขณะที่เกิด ไม่ใช่ขณะที่ตั้งอยู่ ไม่ใช่ขณะ
ที่ด ับ
ฐิติข ณะ	 เป็นขณะที่ต ั้งอยู่ ไม่ใช่ขณะที่เกิด ไม่ใช่ขณะ
ที่ด ับ
ภังคขณะ	 เป็นข ณะที่ด ับ ไม่ใช่ข ณะที่เกิด ไม่ใช่ขณะที่
ตั้งอยู่
จิตข ณะทเี่ กิดข นึ้ แ ล้ว กำลังต งั้ อ ยู่ ยังไ ม่ช อื่ ว า่ เป็นอ ดีตส ำหรับ
ฐิติขณะ แต่เป็นอดีตแล้วสำหรับอุปาทขณะ
เมื่อศึกษาต่อไปเรื่องรูปก็จะรู้ว่า รูปที่เกิดเพราะกรรมเป็น
สมุฏฐานนั้น เป็นกัมมชรูป เกิดทุกอนุขณะของจิต คือ เกิดใน
อุปาทขณะของจิต ฐิตขิ ณะของจิต และภังคขณะของจิตทุกดวง
เว้นไม่เกิดก ่อนจุติจิต ๑๖ ขณะ ฉะนั้น รูปที่เกิดเพราะกรรมเป็น
สมุฏฐาน จึงด บั ห มดพร้อมกบั จ ตุ จิ ติ ทำให้ส นิ้ ส ดุ ค วามเป็นบ คุ คล
ในชาติน ั้นท ั้ง ๕ ขันธ์
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รูปที่เกิดเพราะจิตเป็นสมุฏฐานเป็นจิตตชรูป เกิดพร้อมกับ
อุปาทขณะของจิต (เว้นปฏิสนธิจิต ๑ ดวง ทวิปัญจวิญญาณ
๑๐ ดวง อรูปา วจรวิบากจิต ๔ ดวง และจุติจิตของพระอรหันต์
๑ ดวง)
รูปที่เกิดเพราะอุตุ คือ ธาตุไฟที่เหมาะสมเป็นสมุฏฐานนั้น
เป็นอุตุชรูป เกิดในฐิตขิ ณะของอุตชุ รูป ซึ่งเป็นส มุฏฐานนั้น
รูปท ี่เกิดเพราะอาหารเป็นสมุฏฐานเป็นอ าหารชรูป เกิดในฐิติ
ขณะของโอชารูปในอาหารที่บริโภคเข้าไป เมื่อโอชารูปในอาหาร
นั้นซึมซาบแล้ว
จิตเกิดดับอย่างรวดเร็ว ฉะนั้น ขณะทั้ง ๓ ก็หมดไปอย่าง
รวดเร็วด้วย แต่ธ รรมใดซึ่งเป็นอดีต คือ “ล่วงไปแล้ว” นั้น
ล่วงไปแล้วท ั้ง ๓ ขณะ ไม่เหลือท ั้งอปุ าทขณะ ฐิตขิ ณะ และ
ภังคขณะ
คำอธิบายต่อไปมีว่า
คำว่า “ดับแล้ว” คือ ถึงความดับแล้ว เหมือนไฟดับ ดับ
แล้ว ไม่มีอีก
คำว่า “ปราศไปแล้ว” คือ ถึงค วามปราศไปแล้ว หรือ
ไปปราศแล้ว เหมือนคนตายทปี่ ราศไปแล้ว ไปปราศแล้ว ไม่
เหลือเลยนั้น คือ ลักษณะของความดับ
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คำวา่ “แปรไปแล้ว” คือ ถึงค วามแปรไปดว้ ยการละปกติ
ปกติ คือ มี แต่แปรไปด้วยการละปกติ คือ ไม่มี
คำว่า “อัสดงคตแล้ว” ด้วยอรรถว่า ถึงความตั้งอยู่ไม่ได้
กล่าว คือ ความดับ
“อพฺภตฺถงฺคต า” แปลวา่ ถึงค วามดบั ส ญ
ู แ ล้ว ทรงเพิม่ บ ท
ด้วยอุปสรรค คือ ไม่เพียงแต่ใช้ค ำวา่ ด บั ยังเพิม่ บ ทดว้ ยอปุ สรรค
คือ ให้ร ู้ถึงค วามดับสูญแ ล้ว ไม่เหลือจ ริงๆ คำว่า “เกิดขึ้นแล้ว
ปราศไป” คือ บังเกิดแ ล้วปราศไป ไม่ใช่ว ่าไม่มี มีเพราะเกิด
ขึ้น แต่ว ่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วก ็ปราศไปแล้ว สูญจริงๆ ไม่เหลือเลย
ธรรมส่วนที่ล่วงไปแล้วเหล่านั้น อะไรบ้าง คือ รูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ ซึ่งเป็นสังขตธรรม และเป็นขันธ์ ๕
ดังนี้ คือ
รูปขันธ์	

รูปทุกรูปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไ ป

เวทนาขันธ์	 ความรู้สึกทุกอย่าง คือ เวทนาเจตสิก 
เกิดข ึ้นแล้วก็ดับไป
สัญญาขันธ์	 สภาพจำ คือ สัญญาเจตสิก เกิดขึ้น แล้ว
ก็ดับไป
สังขารขันธ์	 ได้แก่ เจตสิก ๕๐ ประเภท ซึ่งปรุงแต่ง
เช่น โลภะ โทสะ อิสสา มัจฉริยะ ศรัทธา
วิริยะ และปัญญา เป็นต้น เกิดขึ้นแ ล้วก็ดับไป
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วิญญาณขันธ์	 คือ จิตท ุกด วง เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
เมื่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสังขตธรรม เป็นขันธ์หนึ่งข ันธ์ใดใน ๕
ขันธ์ ดับไ ปทุกข ณะๆ อย่างนี้ ยังอ าลัย ยังย ึดถือ ยังผ ูกพันข ันธ์
ไหนบ้างไหม ในเมื่อท ุกข ันธ์เกิดแ ล้วก ด็ ับไ ปๆ สูญไ ปด้วย ไม่ใช่
ดับแ ล้วยังมีเหลือ แต่ว่าดับสูญไ ป ปราศไปโดยไม่เหลือเลย
เพียงขนั้ ก ารอา่ น การฟงั ดับก เิ ลสไม่ไ ด้เลย ยังอ ยูเ่ ต็มทีเดียว
ฉะนัน้ จึงต อ้ งพจิ ารณาให้เข้าใจเพือ่ เป็นส งั ขารขนั ธ์ป รุงแ ต่งให้ส ติ
ระลึก สังเกต พิจารณารสู้ ิง่ ท ไี่ ด้ยนิ ไ ด้ฟ งั เข้าใจแล้วน ัน้ จนกว่าจ ะ
ประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมที่เกิดขึ้นปรากฏและดับไป
จึงจะละการยึดถือส ภาพธรรมว่าเป็นสัตว์ บุคคล ตัวต นได้
ในวันหนึ่งๆ เคยชอบสิ่งที่ปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก
ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ เคยยึดถือว่าเป็นตัวเรา เป็นของเรา
เป็นสมบัติของเรา แท้ที่จริงทุกอย่างปรากฏขณะที่เป็นวิถีจิต
เท่านั้นเอง
สภาพธรรมใดที่เป็นวิบาก ก็เป็นผลของกรรม
จะมีบ้านเรือน ทรัพย์สมบัติ เสื้อผ้าอาภรณ์มากมายอย่างไร
ประณีตสวยงามอย่างไร วิบากจิตซึ่งเป็นผลของอดีตกรรมก็
เพียงเกิดขึ้น รู้อารมณ์น ั้นๆ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น
ทางกาย เพียงชั่วขณะที่เกิดข ึ้นแล้วก ็ดับไป ไม่ยั่งยืนเลย เกิดขึ้น
แล้วก็ดับไปๆ แล้วก็ไม่มีใครรู้ว่ากรรมใดจะให้ผลในขณะต่อไป
เพราะเหตุว่าทุกคนมีท ั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมในอดีต ที่ได้
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กระทำแล้ว เมื่อพร้อมด้วยปัจจัยที่กรรมใดจะให้ผลเป็นวิบากใด
เกิดขึ้น วิบากนั้นก็เกิดขึ้นรู้อารมณ์ท างตาบ้าง ทางหูบ้าง ทาง
จมูกบ้าง ทางลิ้นบ้าง ทางกายบ้าง ทางใจบ้าง เท่านั้นเอง
การศึกษาพิจารณาเรื่องความไม่เที่ยงของสภาพธรรม ย่อม
เป็นวิร ิยารัมภก ถา ที่จะทำให้สติร ะลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรม
ที่ปรากฏ แล้วศึกษาพิจารณาจนกว่าจะรู้ลักษณะของสภาพธรรม
ที่ไม่ใช่ตัวตน เป็นเพียงนามธรรมและรูปธรรมแต่ละลักษณะ ที่
กำลังปรากฏทางตา หรือทางหู หรือทางจมูก หรือทางลิ้น หรือ
ทางกาย หรือทางใจ
เมือ่ เข้าใจถกู ต อ้ งในลกั ษณะของสภาพธรรม ชวนวถิ ที เี่ ป็นก ศุ ล
จิตก็เพิ่มขึ้น แต่ถ ้าไม่ฟัง ไม่ศึกษาให้เข้าใจเรื่องของสภาพธรรม
เลย ก็ไม่รู้ว่าขณะใดเป็นวิบากซึ่งเป็นผลของอดีตกรรม ขณะใด
เป็นชวนวิถีจิตท ี่สั่งสมสันดานที่เป็นอ กุศลหรือก ุศล เมื่อไม่รกู้ ็ไม่
เห็นโทษของอกุศล และไม่อ บรมเจริญกุศล สังสารวัฏฏ ก์ ็ย่อมจะ
ต้องยืดยาวต่อไป ในวันหนึ่งๆ นั้นอกุศลจิตเกิดมากหรือก ุศล
จิตเกิดมาก ฉะนั้น ผลข้างหน้าจะเป็นก ุศลวิบากมากหรืออ กุศล
วิบากมาก ซึ่งทุกท่านก็ย่อมพิจารณารู้สภาพธรรมที่เกิดกับท่าน
ได้ในชีวิตประจำวันตามความเป็นจริง
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สรุปกิจของจิต
กิจของจิตมี ๑๔ กิจ คือ
๑. ปฏิสนธิกิจ คือ กิจสืบต่อจ ากจุติกิจ
จิตที่ทำปฏิสนธิกิจ ได้แก่ วิบากจิต ๑๙ ดวง คือ
กามาวจรวิบากจิต ๑๐ ดวง
รูป าวจรวิบากจิต ๕ ดวง
อรูปาวจรวิบากจิต ๔ ดวง
๒. ภวังคกิจ คือ กิจดำรงภพชาติ
จิตท ี่ทำภวังคกิจ ได้แก่ วิบากจิต ๑๙ ดวง คือ วิบากจิต
ประเภทใดทำปฏิสนธิกิจ วิบากจิตประเภทเดียวกันนั้นก ็เกิดขึ้น
ทำภวังคกิจต่อจากปฏิสนธิจิตที่ดับไปแล้ว จนกว่าวิถีจิตจะเกิด
ทางทวารใดทวารหนึ่ง และเมื่อวิถีจิตท างทวารนั้นดับไปแล้ว
ภวังคจิตก็เกิดส ืบต ่อทุกครั้งจนกว่าจ ะจุติ
๓. อาวัชชนกิจ คือ กิจนึกถึงอารมณ์ท ี่กระทบทวาร เป็นวิถีจิต
ขณะแรกที่เกิดขึ้นทางหนึ่งทางใดใน ๖ ทวาร
จิตที่ทำอาวัชชนกิจเป็นกิริยาจิต ๒ ดวง คือ
ปัญจทวาราวัชชนจิต
มโนทวาราวัชชนจิต

๑ ดวง
๑ ดวง
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๔. ทัสสนกิจ คือ กิจเห็น
จิตที่ทำทัสสนกิจ ได้แก่ วิบากจิต ๒ ดวง คือ
จักขุวิญญาณอกุศลวิบาก ๑ ดวง
จักขุวิญญาณกุศลวิบาก

๑ ดวง

๕. สวนกิจ คือ กิจได้ยิน
จิตทที่ ำสวนกิจ ได้แก่ วิบากจิต ๒ ดวง คือ
โสตวิญญาณอกุศลวิบาก ๑ ดวง
โสตวิญญาณกุศลวิบาก

๑ ดวง

๖. ฆายนกิจ คือ กิจได้ก ลิ่น
จิตที่ทำฆายนกิจ ได้แก่ วิบากจิต ๒ ดวง คือ
ฆานวิญญาณอกุศลวิบาก ๑ ดวง
ฆานวิญญาณกุศลวิบาก ๑ ดวง
๗. สายนกิจ คือ กิจลิ้มร ส
จิตที่ทำสายนกิจ ได้แก่ วิบากจิต ๒ ดวง คือ
ชิวหาวิญญาณอกุศลวิบาก ๑ ดวง
ชิวหาวิญญาณกุศลวิบาก ๑ ดวง
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๘. ผุสสนกิจ คือ กิจรู้อารมณ์ท ี่กระทบกาย
จิตทที่ ำผุสสนกิจ ได้แก่ วิบากจิต ๒ ดวง คือ
กายวิญญาณอกุศลวิบาก ๑ ดวง
กายวิญญาณกุศลวิบาก

๑ ดวง

๙. สัมปฏิจ ฉันนกิจ คือ กิจรับอารมณ์ต ่อจ ากทวิปัญจวิญญาณ
จิตที่ทำสัมปฏิจฉันนกิจ ได้แก่ วิบากจิต ๒ ดวง คือ
สัมปฏิจฉันนจ ิตอ กุศลวิบาก

๑

ดวง

สัมปฏิจฉันน จิตก ุศลวิบาก

๑

ดวง

๑๐. สันตีรณกิจ คือ กิจพิจารณาอารมณ์ท ี่ปรากฏทางทวาร ๕
จิตที่ทำสันต ีรณกิจ ได้แก่วิบากจิต ๓ ดวง คือ
อุเบกขาสันต ีรณจิตอกุศลวิบาก

๑

ดวง

อุเบกขาสันตีรณจิตกุศลวิบาก

๑

ดวง

โสมนัสสันตรี ณจิตกุศลวิบาก

๑

ดวง

๑๑. โวฏฐัพพนกิจ คือ กิจตัดสินอารมณ์ให้ชวนวิถีจิตประเภท
หนึ่งประเภทใดเกิดทางปัญจทวาร
จิตที่ทำกิจนี้ ได้แก่ กิริยาจิต ๑ ดวง คือ มโนทวาราวัชชนจิต
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๑๒. ชวนกิจ คือ กิจแล่นไ ปในอารมณ์ หรือเสพอารมณ์
จิตที่ทำชวนกิจมี ๕๕ ดวง คือ
อกุศลจิต

๑๒

ดวง

อเหตุกะ (หสิตุปปาทจิต) ๑

ดวง

กามาวจรกุศลจิต

๘

ดวง

มหากิริยาจิต

๘

ดวง

รูปาวจรกุศลจิต

๕

ดวง

รูปาวจรกิริยาจิต

๕

ดวง

อรูปาวจรกุศลจิต

๔

ดวง

อรูปาวจรกิริยาจิต

๔

ดวง

โลกุต ตรจิต

๘

ดวง

๑๓. ตทาลัมพ
 นกิจ คือ กิจรู้อารมณ์ต ่อจ ากชวนกิจ
จิตที่ทำตทาลัมพนกิจ ได้แก่ วิบากจิต ๑๑ ดวง คือ
สันต ีรณจิต
๓ ดวง
กามาวจรสเหตุกกุศลวิบากจิต
๘ ดวง
๑๔. จุติกิจ คือ กิจเคลื่อนจากภพชาติ เมื่อจุติจิตเกิดทำกิจ
เคลื่อนจากภพชาติดับไปแล้ว ก็สิ้นชีวิต หมดสภาพความเป็น
บุคคลนั้นโ ดยสิ้นเชิง
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จิตที่ทำจุติกิจ ได้แก่ วิบากจิต ๑๙ ดวง ประเภทเดียวกับ
ปฏิสนธิจ ติ แ ละภวังคจิตน นั่ เอง เมือ่ ว บิ ากจติ ป ระเภทใดทำปฏิสนธิ
กิจ วิบากจิตประเภทเดียวกันนั้นเองก็ทำภวังคกิจและจุติกิจ
รวมจิต ๘๙ ดวง ทำกิจ ๑๔ กิจ
ปฏิสนธิจิตประมวลมาซึ่งนามธรรมและรูปธรรมทั้งหลาย ซึ่งม ี
ปัจจัยท ำให้เกิดข นึ้ เป็นไ ปในภพชาตหิ นึง่ ๆ ตามกำลังแ ละประเภท
ของปฏิสนธิจิตนั้นๆ
จิตที่ทำปฏิสนธิกิจในกามภูมิ ๑๑ ได้แก่ กามาวจรวิบากจิต
๑๐ ดวง คือ
อุเบกขาสันต ีรณอกุศลวิบากจิต
๑ ดวง
อุเบกขาสันต ีรณกุศลวิบากจิต
๑ ดวง
กามาวจรสเหตุกกุศลวิบากจิต (มหาวิบาก) ๘ ดวง
อุเบกขาสนั ต รี ณอกุศลวบิ ากจติ ๑ ดวง เป็นผ ลของอกุศลกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่ง ทำปฏิสนธิกิจในอบายภูมิ ๔ คือ เกิดในนรก
เกิดเป็นเปรต เกิดเป็นอสุรกาย เกิดเป็นสัตว์ด ิรัจฉาน
อุเบกขาสันตีรณกุศลวิบากจิต ๑ ดวง เป็นผ ลของกุศลกรรม
อย่างอ่อนไม่มีกำลัง จึงทำปฏิสนธิกิจในมนุษย์โดยมีอกุศลกรรม
เบียดเบียน ทำให้เป็นบุคคลพิการ บ้า ใบ้ บอด หนวก เป็นต้น
ตั้งแต่ก ำเนิด และปฏิสนธิใ นสวรรค์ชั้นต ้น คือ สวรรค์ชั้น
จาตุม หาราชิก า
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มหาวิบากจิต ๘ ดวง ทำปฏิสนธิกิจในภูมิมนุษย์แ ละสวรรค์
๖ ภูมิต่างๆ กัน ตามกำลังและความประณีตของกุศลกรรมนั้นๆ
รูปาวจรวิบากจิต ๕ ดวง ทำปฏิสนธิกิจในรูปพรหม ๑๕ ภูมิ
ตามขั้นของรูปาวจรกุศลนั้นๆ ซึ่งเป็นเหตุ
อรูปาวจรวิบากจิต ๔ ดวง ทำปฏิสนธิก ิจในอรูปพ รหม ๔
ภูมิ ตามขั้นข องอรูปาวจรกุศลนั้นๆ ซึ่งเป็นเหตุ
สำหรับจิตที่ทำตทาลัมพนกิจ ๑๑ ดวงนั้น เกิดต่อจาก
กามชวนวถิ ใี นกามภมู เิ ท่านัน้ ไม่เกิดในภมู ทิ สี่ งู ก ว่าน ี้ คือ ไม่เกิด
ในรูปพรหมภูมิ และอรูปพรหมภูมิเลย
จิตท ี่ทำได้ ๕ กิจ มี ๒ ดวง คือ อุเบกขาสันต ีรณอกุศล
วิบากจิต ๑ ดวง และอุเบกขาสันต ีรณกุศลวิบากจิต ๑ ดวง
จิตท ี่ทำได้ ๔ กิจ มี ๘ ดวง คือ มหาวิบากจิต ๘ ดวง
จิตท ี่ทำได้ ๓ กิจ มี ๙ ดวง คือ รูปาวจรวิบากจิต ๕ ดวง และ
อรูปาวจรวิบากจิต ๔ ดวง
จิตที่ทำได้ ๒ กิจ มี ๒ ดวง คือ มโนทวาราวัชชนจิต ๑ ดวง
และโสมนัสสันตีร ณกุศลวิบากจิต ๑ ดวง
จิตที่เหลือท ำได้กิจเดียว เฉพาะกิจของตนๆ
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คำถามทบทวน
๑. ตทาลัมพนจิตเป็นชาติอะไร เป็นผ ลของกรรมอะไร
๒. กัมมชรูปเกิดขณะใดบ้าง และเว้นไม่เกิดเมื่อไร
๓. จิตตชรูปเกิดเมื่อไร เว้นไม่เกิดข ณะไหนบ้าง
๔. อกุศลจิตท ำกิจอะไร
๕. จิตท ี่ทำชวนกิจมกี ี่ชาติ
๖. กุศลจิต กิริยาจิต ทำตทาลัมพ นกิจได้ไ หม
๗. อุเบกขาสันตีรณจิต ทำกิจได้ก ี่กิจ อะไรบ้าง
๘. โสมนัสส ันตีรณจิต ทำกิจได้กี่กิจ อะไรบ้าง
๙. พระอรหันต์ม ีจิตกี่ชาติ
๑๐. ผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์มีจิตก ี่ชาติ

บทที่ ๗
อรรถของจิตที่ได้กล่าวถึงแล้วประการที่ ๑ คือ จิต เป็น
สภาพรู้แจ้งอารมณ์ ย่อมจะเกื้อกูลให้สติเกิดระลึกรู้ลักษณะ
ของจิตในขณะที่ก ำลังเห็น หรือกำลังไ ด้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส รู้
โผฏฐัพพะ และพิจารณารู้ว่าสภาพรู้นั้นเป็นจิต ไม่ใช่ตัวตน
เพราะจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งสิ่งที่กำลังป รากฏนั้น
อรรถของจิตประการที่ ๒ คือ ชื่อว่าจิต เพราะสั่งสมสันดาน
ของตนดว้ ยสามารถแห่งช วนวถิ ี ซึง่ ก ร็ ไู้ ด้ว า่ ทีแ่ ต่ละบคุ คลมอี ปุ นิสยั 
ต่างๆ กันน ั้น เพราะสั่งส มโลภะ โทสะ โมหะมาก หรือว ่าส ะสม
กุศลกรรมประเภทใดมาก จึงทำให้แต่ละบุคคลมีอัธยาศัยต ่างๆ
กัน
อรรถของจิตประการที่ ๓ ชื่อว่าจิต เพราะเป็นธรรมชาติ
อันกรรมกิเลสสั่งสมวิบาก เมื่อเข้าใจเรื่องวิถีจิตแล้วก็จะเข้าใจ
สภาพที่เป็นสังสารวัฏฏ์ คือการเกิดข ึ้นวนเวียนไปเป็นกิเลสวัฏฏ์
กัมมวัฏฏ์ วิปากวัฏฏ์ได้ เพราะเหตุว่าชื่อว่า จิต เพราะเป็น
ธรรมชาติอันก รรมกิเลสสั่งสมวิบาก
กุศลธรรมและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นเป็นชวนวิถีและดับไปแล้ว
นั้น สะสมสืบต่อในจิตขณะต่อไป เพราะแม้ว่าจิตจะเกิดขึ้นแ ล้ว
ดับไป แต่การดับของจิตดวงก่อนเป็นปัจจัยให้จิตดวงต่อไปเกิด
157
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ขึ้น ฉะนั้น จิตดวงต่อไปที่เกิดขึ้นจึงสืบต่อทุกอย่างที่สะสมอยู่
ในจิตดวงก่อน เพราะจิตที่เกิดสืบต่อนั้น เกิดขึ้นเพราะจิตดวง
ก่อนเป็นปัจจัย ฉะนั้น อกุศลชวนวิถีจิต และกุศลชวนวิถีจิตที่
สั่งสมสันดานจึงเป็นปัจจัยให้เกิดว ิบากได้
สังสารวัฏฏ์ มี ๓ อย่าง คือ กิเลสวัฏฏ์ กัมมวัฏฏ์ วิปากวัฏฏ์
กิเลสวัฏฏ์ เกิดข ึ้นวนเวียนทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น
ทางกาย ทางใจ และสั่งสมสันดานสืบต่อเป็นเหตุให้กระทำ
กัมมวัฏฏ์ คือ กุศลกรรมและอกุศลกรรม ทางกาย วาจา ใจ
กัมมวัฏฏ์ เป็นปัจจัยให้เกิด วิปากวัฏฏ์ และเมื่อวิบากจิต
เกิดข ึ้น รู้อารมณ์ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย
นั้น ก็ไม่ปราศจากกิเลสวัฏฏ์อีก เพราะยังมีความยินดียินร้ายใน
สิ่งที่ปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ
เมื่อมีกิเลสก็เป็นเหตุให้กระทำกรรมที่เป็นอกุศลกรรมบ้าง กุศล
กรรมบ้าง อกุศลกรรมและกุศลกรรมนั้น ก็เป็นเหตุให้เกิดอกุศล
วิบากจิตและกุศลวิบากจิตไม่รู้จบ ตราบใดที่ปัญญาไม่ได้อบรม
จนเจริญคมกล้า สามารถประจักษ์แจ้งอริยสัจจ ธรรม สังสารวัฏฏ์
ทั้ง ๓ คือ กิเลสวัฏฏ์ กัมมวัฏฏ์ และวิปากวัฏฏ์ ก็จะต้องเกิด
ขึ้นวนเวียนไปเรื่อยๆ
ปฏิจ จสมุปป าท คือ ธรรมทอี่ าศัยก นั เกิดข นึ้ น นั้ ก เ็ ป็นก เิ ลสวฏั ฏ์
กัมมวัฏฏ์ และวิปากวัฏฏ์ คือ อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร
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(กิเลสวัฏฏ์เป็นปัจจัยให้เกิดก ัมมวัฏฏ์) สังขารเป็นปัจจัยให้เกิด
วิญญาณ (กัมมวัฏฏ์เป็นปัจจัยให้เกิดวิปากวัฏฏ์)
อวิชชา คือ โมหเจตสิก เป็นอกุศลธรรมที่ไม่รู้สภาพธรรม
ตามความเป็นจริง เป็นกิเลสวัฏฏ์ที่เป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร
สังขารที่เป็นผลของอวิชชา มี ๓ คือ ปุญญาภิสังขาร
อปุญญาภิสงั ขาร อาเนญชาภิสังขาร
ปุญญาภิสงั ขาร

ได้แก่ เจตนาที่กระทำกุศลกรรม
ที่เนื่องกับรูป คือ กามาวจรกุศล
กรรม และรูปาวจรกุศลกรรม

อปุญญาภิสังข าร

ได้แก่ เจตนาที่กระทำอกุศลกรรม

อาเนญชาภิสังขาร

ได้แก่ เจตนาที่เป็นอรูปา วจรกุศล
กรรม คือ อรูปฌ
 านกุศล ๔

ปุญญาภสิ งั ข าร อปญ
ุ ญาภสิ งั ข าร อาเนญชาภสิ งั ข าร เป็น
ปัจจัยให้เกิดว ิญญาณ คือ ปฏิสนธิในภูมติ ่างๆ ตามควรแก่เหตุ
คือ กรรมนั้นๆ
ฉะนั้น ปฏิจจสมุปปาท ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดง คือ
สภาพธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไปแต่ละขณะนี้เอง ไม่ว่าจะทรงแสดง
โดยนัยใด เช่น ทรงแสดงโดยนัยของปรมัตถธรรม ๔ โดยนัย
ของอริยส ัจจ์ ๔ หรือโดยนัยข องปฏิจจสมุปปาท
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อรรถที่เป็นลักษณะของจิตป ระการที่ ๓ ทีว่ ่า ชื่อว่าจิต เพราะ
เป็นธรรมชาติอันกรรมกิเลสสั่งสมวิบาก แสดงให้เห็นว่าในชีวิต
ตามความเป็นจริง บางขณะก็เป็นกิเลส บางขณะก็เป็นกรรม
บางขณะกเ็ ป็นว บิ าก ซึง่ ถ า้ เข้าใจชดั ในเรือ่ งวถิ จี ติ ก็จ ะเป็นป จั จัย
ให้สติเกิดขึ้น พิจารณารู้ว่า ขณะที่เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส
รู้โผฏฐัพพะ และคิดนึกนั้น ขณะใดเป็นกิเลส ขณะใดเป็นก รรม
และขณะใดเป็นวิบาก เช่น ขณะทเี่ห็น
ปัญจทวาราวัชชนจิต	 ไม่ใช่ว ิบากจิต
จักขุวิญญาณ	เป็นวิบากจิต
สัมป ฏิจฉันนจิต	เป็นวิบากจิต
สันตีรณจิต	เป็นวิบากจิต
โวฏฐัพพ
 นจิต	

ไม่ใช่ว ิบากจิต

ชวนจิต

ไม่ใช่ว ิบากจิต

ตทาลัมพนจิต	เป็นวิบากจิต
มีประโยชน์อะไรที่จะรู้ถึงความละเอียดว่าขณะที่เห็นวาระ
หนึ่งๆ นั้น ขณะใดเป็นว ิบาก และขณะใดไม่ใช่ว ิบาก ประโยชน์
คือ ควรรู้ว่าธรรมใดที่เป็นเหตุ ธรรมนั้นไม่ใช่ผล อกุศลและ
กุศลทั้งหลายเป็นเหตุ ไม่ใช่เป็นวิบาก ขณะใดที่เป็นวิบากจิต
ขณะนั้นเป็นผ ลซึ่งเกิดจ ากเหตุ ไม่ใช่เป็นต ัวเหตุ ในขณะที่ก ำลัง
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เห็นนี้ ถ้ารู้ว ่าข ณะใดเป็นวิบาก เป็นผลของกรรมในอดีตที่ท ำให้
วิบากจิตเกิดขึ้น จะคิดไหมว่ามีตัวตนที่สามารถบันดาลให้วิบาก
จิตใดๆ เกิดขึ้นได้ ถ้ารู้ตามความเป็นจ ริงของจิตที่เป็นเหตุและ
จิตที่เป็นผ ล ก็จะเห็นความเป็นอ นัตตาในขณะที่เห็น ได้ยิน ได้
กลิ่น ลิ้มร ส รูโ้ ผฏฐัพพะ และคิดนึก ซึ่งจะเป็นป ัจจัยเกื้อกูลให้
สติระลึกรู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏในขณะนั้นได้ว่า เป็นสภาพ
ธรรมแต่ละประเภทซึ่งเกิดข ึ้นเพราะปัจจัยทั้งส ิ้น
มีใครกลัวว่าวิบากจิตจะไม่เกิด หรือกลัวว่าจะหมดวิบากบ้าง
ซึ่งไม่ต้องกลัวเลย เพราะไม่ว ่าวันนี้ พรุ่งนี้ วันต่อๆ ไป เดือน
ต่อๆ ไป ปีต่อๆ ไป ชาติต่อๆ ไป ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องที่วิบากจิต
จะไม่เกิด เพราะเมื่อย ังไ ม่เป็นพ ระอรหันต์ ก็ย ังม ีป ัจจัยพ ร้อมที่
จะให้วิบากจิตเกิดขึ้นสืบต่อไปเรื่อยๆ แต่ควรระลึกว่าวิบากที่จะ
เกิดนั้นจะเป็นวิบากประเภทไหน เป็นผลของกรรมอะไร ซึ่งใน
ชาตินี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์วิบากแล้วว่า แต่ละคนมีวิบากของกุศล
กรรม หรือว่ามีวิบากของอกุศลกรรมมากน้อยอย่างไร
ข้อความในมโนรถปูร ณีอรรถกถา อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
ปฐมปัณณาสก์ วรรคที่ ๔ นิทานสูตร ข้อ ๔๗๓ แสดงปริยาย
แห่งพ ระอภิธรรมจำแนกกรรมไว้ ๑๖ ประการ เป็นอ กุศลกรรม
๘ และกุศลกรรม ๘ คือ อกุศลกรรมและกุศลกรรมที่จะให้
ผลได้นั้นต้องถึงพร้อมด้วยสมบัติ และวิบัติ คือ
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กัมมสมาทานฝ่ายบาปบางอย่าง
คติสมบัตหิ ้ามไว้ย่อมไม่ให้ผลมีอยู่ ๑
กัมมสมาทานฝ่ายบาปบางอย่าง
อุปธิสมบัตหิ ้ามไว้ย่อมไม่ให้ผลมีอยู่ ๑
กัมมสมาทานฝ่ายบาปบางอย่าง
กาลสมบัติห้ามไว้ย่อมไม่ให้ผ ลมีอยู่ ๑
กัมมสมาทานฝ่ายบาปบางอย่าง
ปโยคสมบัตหิ ้ามไว้ย่อมไม่ให้ผลมีอยู่ ๑
แสดงว่าเมื่อบุคคลใดถึงพ ร้อมด้วยคติสมบัติ อุปธิสมบัติ กาล
สมบัติ หรือปโยคสมบัติ อกุศลกรรมบางอย่างย่อมไม่มโี อกาสให้
ผล
ส่วนอกุศลกรรมบางอย่าง
อาศัยคติวิบัติย่อมให้ผลมีอยู่ ๑
ส่วนอกุศลกรรมบางอย่าง
อาศัยอุปธิวิบัติย่อมให้ผลมีอยู่ ๑
ส่วนอกุศลกรรมบางอย่าง
อาศัยกาลวิบัติย่อมให้ผลมอี ยู่ ๑
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ส่วนอกุศลกรรมบางอย่าง
อาศัยปโยควิบัติย่อมให้ผลมีอยู่ ๑
ทางฝ่ายกุศลกรรม ๘ ประการ คือ เมื่อบุคคลใดถึงพ ร้อม
ด้วยคติวิบัติ ๑ อุปธิว ิบัติ ๑ กาลวิบัติ ๑ ปโยควิบัติ ๑ กุศล
กรรมบางอย่างย่อมไม่มีโอกาสให้ผล และกุศลกรรมที่จะให้ผล
ได้นั้นต ้องอาศัย คติส มบัติ ๑ อุปธิส มบัติ ๑ กาลสมบัติ ๑
ปโยคสมบัติ ๑
คติส มบัติ คือ การเกิดใ นภพภมู ทิ ดี่ ี เป็นส คุ ติภ มู ิ คติว บิ ตั ิ
คือ การเกิดในภพภูมิที่ไม่ด ี เป็นทุคติภูมิ เป็นอบายภูมิ
ทุกท่านจะต้องปฏิสนธิทันทีที่จุติจิตดับ แต่ไม่มีใครรู้ว่า “คติ”
คือ ที่ๆ จะไปนั้นจะเป็นสุคติหรือท ุคติ บางท่านปรารถนาที่จะ
เกิดในสกุลซึ่งไม่มีส ุรายาเมา แต่เมื่อจุตจิตยังไม่เกิด ก็ไม่รู้ว่า
ก่อนจุติจิตจะเกิดนั้นจะมีชวนวิถีอะไรๆ เกิดบ้าง เมื่อจุติจิตเกิด
และดับไ ปแล้ว ก็ไม่รู้ว่ากรรมใดจะให้ผ ลทำให้ปฏินธิในภูมิใด
ถ้าก ศุ ลกรรมให้ผ ลทำให้ป ฏิสนธิในสคุ ติภ มู ิ เป็นค ติส มบัติ กุศล
กรรมที่ทำให้ปฏิสนธิในสุคติภูมินั้นย่อมประมวลมาซึ่งกรรมต่างๆ
ในสังสารวัฏฏ์ที่กระทำไว้แล้ว ที่ควรแก่ก ารเป็นปัจจัยให้วิบากจิต
ต่างๆ เกิดขึ้น รู้อารมณ์ที่เป็นอิฏฐารมณ์น่ารื่นรมย์ตามฐานะ
ของปฏิสนธิจ ติ นั้นๆ แต่เนื่องจากอกุศลกรรมในอดีตก ็ได้ก ระทำ
ไว้ด้วย ฉะนั้น ทุกท่านจึงไม่ไ ด้มีแต่อ ิฏฐารมณ์เท่านั้น ขณะใด
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อกุศลกรรมให้ผล ขณะนั้นวิบากจิตก็รู้อารมณ์ที่เป็นอน ิฏฐารมณ์
ทางตา หรือทางหู หรือทางจมูก หรือทางลิ้น หรือทางกาย
ถึงแ ม้ว่าท ุกท ่านจะมที ั้งก ุศลกรรมและอกุศลกรรม แต่ก ารทีแ่ ต่ละ
กรรมจะให้ผลได้นั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับ คติสมบัติหรือคติวิบัติ
นอกจากนั้นย ังขึ้นอยู่กับอุปธิ อุปธิ คือ ธรรมที่ทรงสภาพ
ของทกุ ข์ สำหรับอ ปุ ธิส มบัตแิ ละอปุ ธิว บิ ตั ิ คือ ส่วนประกอบ
ต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งเมื่อเกิดเป็นมนุษย์เป็นสุคติภูมแิ ล้ว
ก็ตาม แต่อกุศลกรรมที่ได้กระทำแล้วก็เป็นปัจจัยให้เป็น
ผู้ที่พิกลพิการ มีอ วัยวะไม่ส มประกอบ เป็นอ ุปธิวิบัติ เป็น
ปัจจัยให้อกุศลกรรมมีโอกาสให้ผลได้มากกว่าก ุศลกรรม
นอกจากนั้น กรรมที่ได้กระทำแล้วในอดีตยังจะต้องอาศัย
กาลสมบัตเิป็นปัจจัยด้วยจึงจ ะให้ผลได้ ในกาลสมัยที่ข้าว
ปลาอาหารบริบูรณ์ด ี ในน้ำม ีปลา ในนามีข้าว ข้าวไม่ยาก
หมากไม่แพง ในขณะที่บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข สมบูรณ์
พร้อมทุกป ระการ ในขณะนั้นกุศลกรรมก็เป็นป ัจจัยให้วิบากจิต
เกิดข ึ้น รู้อิฏฐารมณ์ท างตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทาง
กาย แต่ถ ้าเป็นกาลวิบัติ ยุคใดสมัยใดที่บ้านเมืองเดือดร้อน
วุ่นวาย ข้าวยากหมากแพง กุศลกรรมกไ็ ม่เป็นปัจจัยให้
วิบากจิตเกิดขึ้น รู้อารมณ์ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น
ทางกาย ได้เท่ากับใ นสมัยท เี่ ป็นก าลสมบัติ ในยคุ น สี้ มัยน คี้ น
ดีท ไี่ ม่ไ ด้ก ระทำความเดือดเนือ้ ร อ้ นใจให้ใครเลย ก็ย งั ไ ด้ร บั ว บิ ตั ถิ ึง
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เจ็บปวดหรือส ิ้นช ีวิตไ ด้ เพราะเป็นกาลวิบัติ แม้ว่าจะได้สะสม
กุศลกรรมมาแล้ว แต่เมื่อเป็นกาลวิบัติ บ้านเมืองระส่ำระสาย
อกุศลกรรมทีไ่ ด้ก ระทำแล้วในอดีต ก็เป็นป ัจจัยให้อ กุศลวิบากจิต
เกิดขึ้น เป็นผลของอกุศลกรรมนั้น
นอกจากนั้น กรรมใดๆ ที่จะให้ผลหรือไม่ให้ผลนั้นยังต้อง
อาศัย ปโยคส มบัติ หรือป โยคว ิบัติ “ปโยคส มบัติ” คือ ความ
สามารถในการพากเพียรประกอบการงานด้วยการพิจารณา
อย่างฉลาด กิจการงานทุกอย่างแม้แต่การโจรกรรมก็ต้อง
อาศัยความรอบคอบ ศิลปะ ความชำนาญ และความสามารถ
ในการที่จะทำกิจการงานนั้นๆ ให้ส ำเร็จ ความสามารถกระทำ
กิจการงานต่างๆ ได้สำเร็จเป็นปโยคสมบัติ ไม่ว่าจะเป็นกุศล
กรรมหรืออ กุศลกรรมก็ตาม ไม่ว่าอาชีพใดกิจการงานใด  ก็
ต้องกระทำด้วยปโยคสมบัติ คือ พร้อมด้วยความชำนาญ
ความสามารถ จึงจ ะสำเร็จไ ด้ต ามต้องการ อกุศลกรรม
ที่ได้กระทำแล้วยังไม่ถึงพร้อมด้วยปัจจัยที่จะทำให้อกุศลวิบาก
จิตเกิดขึ้น เพราะขณะนั้นบุคคลนั้นยังประกอบด้วยปโยคสมบัติ
ความสามารถในการงานนั้นอยู่ และถึงแม้ว่าจะเป็นคนดี แต่
ขาดศิลปะความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพในธุรกิจ
การงาน ก็เป็นปโยควิบัติ จึงไม่เป็นปัจจัยให้กุศลวิบากเกิดขึ้น
เพราะขาดปโยคสมบัติ
ฉะนั้น เรื่องของผลซึ่งจะต้องเกิดจากเหตุนั้น พระผมู้ ีพระภาค
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ทรงแสดงไว้โดยละเอียดพร้อมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่จะทำให้ผลนั้นๆ
เกิดข นึ้ ด ว้ ย ซึง่ ก เ็ ป็นเรือ่ งของอนัตตาทงั้ หมดไม่ใช่เป็นต วั ต นทคี่ ดิ 
เอาเองวา่ จ ะบันด าลทกุ อ ย่างให้เกิดข นึ้ ไ ด้ต ามความตอ้ งการ จิตท กุ 
ขณะที่เกิดข ึ้นต ้องประกอบด้วยปัจจัยต ่างๆ แม้ข ณะที่ก ุศลกรรม
หรืออกุศลกรรมจะให้ผล ก็ต้องประกอบด้วยคติสมบัติหรือคติ
วิบัติ อุปธิสมบัติหรืออุปธิวิบัติ กาลสมบัติหรือกาลวิบัติ ปโยค
สมบัติหรือปโยคว ิบัติ
การเข้าใจเรื่องเหตุ เรื่องผล เรื่องกิเลส เรื่องกรรม เรื่อง
วิบาก ย่อมเป็นปัจจัยที่จะทำให้ได้รับทุกข์จากสังสารวัฏฏ์น้อย
นอกจากนั้น จะต้องเข้าใจวิถีจิตว่าในขณะที่เห็นวาระหนึ่งๆ นั้น
วิบากจิต เช่น จักขุวิญญาณที่กำลังเห็นก็ดี สัมปฏิจฉันนจิต
ซึ่งรับอารมณ์ต่อจากจักขุวิญญาณก็ดี สันตีรณจิตซึ่งพิจารณา
อารมณ์ต่อจากสัมปฏิจฉันนจิตก็ดี วิบากจิตทั้งหมดไม่สามารถ
จะกระทำกรรมใดๆ ได้เลย ขณะที่ทำกุศลกรรมประเภทหนึ่ง
ประเภทใด ขณะนั้นเป็นกุศลชวนวิถีจิต ขณะที่ได้ยินเสียงที่น่า
พอใจ โสตวิญญาณก็เพียงเกิดขึ้นได้ยินแล้ว สัมปฏิจฉันนจิต
ก็รับเสียงนั้นต่อ แล้วสันตีรณจิตก็พิจารณาเสียงนั้น วิบากจิต
กระทำกุศลกรรม อกุศลกรรมอะไรๆ ไม่ไ ด้เลย
ขณะที่กลิ่นที่ดีกระทบจมูก ฆานวิญญาณก็เกิดขึ้นรู้กลิ่นนั้น
สัมปฏิจฉันนจ ิตรับรู้กลิ่นนั้น สันตีรณจิตพิจารณากลิ่นนั้น แต่ทำ
กรรมใดๆ ไม่ได้ ทำให้ร ูปเคลื่อนไหวใดๆ ไม่ได้เลย
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ขณะที่กำลังพ ูด เดิน ยกมือ เคลื่อนไหวทำกิจการงานใดๆ
นั้น ไม่ใช่ว ิบากจิตท ี่เห็น ได้ยิน ได้ก ลิ่น ลิ้มร ส รูโ้ ผฏฐัพพะ
แต่เป็นชวนวิถีซึ่งเป็นปัจจัยให้รูปเคลื่อนไหวไปด้วยกุศลจิตหรือ
อกุศลจิต ฉะนั้น จิตที่กระทำกรรมใดๆ จึงไม่ใช่ว ิบากจิต ขณะ
ทีบ่ ริโภคอาหาร จิตท เี่ ห็นเป็นว บิ ากจติ จิตท พี่ อใจในอาหารทเี่ ห็น
เป็นโลภมูลจิต จิตที่ไม่พ อใจในอาหารที่เห็นเป็นโ ทสมูลจิต จิตที่
ลิ้มรสเปรี้ยวหรือหวานเป็นวิบากจิต จิตที่ทำให้รูปเคลื่อนไหวไป
ตักอาหารหรือเคี้ยวกลืนด้วยความพอใจนั้นเป็นโลภมูลจิต สติ
สามารถจะเกิดขึ้น ระลึกรู้ลักษณะของจิตแต่ละประเภทได้ตาม
ความเป็นจริง ฉะนั้น จึงไม่ใช่ห นีโลภะ แต่ต้องรู้โลภะต ามความ
เป็นจริงจึงจะละโลภะได้ ตั้งแต่เกิดม าก็มีปัจจัยทำให้โลภะเกิด
ขึ้นเป็นปกติประจำวัน ขณะที่ประกอบการงานอาชีพ ส่วนใหญ่ก็
เป็นโลภะ ในวันหนึ่งๆ นั้น โลภะเกิดม ากทีเดียว แต่กุศลจิตก็
มีป จั จัยท จี่ ะเกิดไ ด้เมือ่ เห็นป ระโยชน์ข องกศุ ลจติ ในขณะทรี่ บั 
ประทานอาหาร เมื่อโลภชวนวิถีเกิดแล้วด ับไ ป ชวนวิถีวาระหลัง
จากนนั้ เป็นกศุ ล โดยระลึกรู้ลกั ษณะของจติ ที่ยนิ ดีพ อใจในอาหาร
ขณะนั้นก็ได้ หรือสติอาจจะเกิดขึ้น ระลึกรู้ลักษณะของรูปธรรม
ที่อ่อนหรือแข็ง เย็นหรือร้อน ตึงหรือไหว หรือรสเปรี้ยว หวาน
เค็มที่ปรากฏก็ได้
การอบรมเจริญส ติป ัฏฐ านทำให้ร ู้ส ภาพของจิตไ ด้ แม้ในขณะ
ที่ยังไม่มีก ารกระทำใดๆ ทางกาย ทางวาจาเลย เช่น สติ
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สามารถระลึกรู้ว่าจิตที่เห็นไม่ใช่จิตที่ยินดีพอใจในสิ่งที่ปรากฏ
เป็นต้น
อรรถของจิตประการที่ ๓ ที่ว่า ชื่อว่าจิต เพราะเป็น
ธรรมชาติอ ันกรรมกิเลสสั่งสมวิบาก
กิเลสเป็นสภาพธรรมที่ไม่บริสุทธิ์ เศร้าหมอง “เศร้า
หมอง” คือ ไม่ผ่องแผ้ว ไม่บริสุทธิ์ เช่น ขณะที่เกิดความ
ยินดี ความติดข้องต้องการ ขณะที่กำลังอยากได้สิ่งหนึ่งสิ่งใด
นั้นสบายใจหรือไม่สบายใจ ถ้าไ ม่อยากได้ ไม่เกิดโลภะ จะ
สบายใจกว่านั้น เพราะไม่ต้องหลงยึดติด ไม่ต้องติดข้อง ไม่
ต้องคิดอยากได้ แต่ขณะที่กำลังติดข้องอยากได้นั้น อวิชชา
ไม่สามารถจะเห็นได้ว่า ขณะนั้นเป็นสภาพธรรมที่เศร้าหมอง
ไม่บ ริสทุ ธิ์ ไม่ส บายใจ เดือดรอ้ นแล้วเพราะความตดิ ข อ้ งตอ้ งการ
ไม่ว่าจะเกิดความพอใจสิ่งหนึ่งสิ่งใด ขณะนั้นก็เป็นความติดข้อง
เป็นความเศร้าห มอง เป็นความเดือดร้อน เป็นอกุศลธรรม และ
บางทีบางท่านก็เข้าใจว่าเป็นศรัทธา ซึ่งถ้าสติปัฏฐานไม่เกิด
ปัญญาไม่พิจารณา จะไม่รู้ว่าขณะนั้นเป็นโลภะซึ่งเป็นอกุศล
หรือว่าเป็นศรัทธาซึ่งเป็นกุศล
ในชีวิตประจำวันของบรรพชิตและคฤหัสถ์ ผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่
จะพ้นไปจากโลภะไม่ได้เลย ขณะใดที่พอใจสิ่งที่ปรากฏทางตา
ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ เป็นโลภะสำหรับ
คฤหัสถ์ฉันใด บรรพชิตผ ู้ทยี่ ังมีกิเลสอยู่ก็ฉันน ั้น
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กิเลสที่เกิดขึ้นแต่ละขณะนั้น เมื่อขณะใดมีกำลังแรงกล้าก็เป็น
อกุศลกรรมทางกายบา้ ง ทางวาจาบา้ ง ถ้าไ ม่มกี เิ ลส อกุศลกรรม
ทางกายทางวาจาก็เกิดขึ้นไม่ได้เลย และเมื่อได้กระทำกรรมไป
แล้ว แม้ว่าจิตและเจตสิกซึ่งเกิดร ่วมกันกระทำกรรมนั้นๆ สำเร็จ
ไปแล้ว ดับไ ปแล้วก็ตาม แต่ก ารสะสมของกรรมที่สืบต ่ออยู่ในจิต
ทุกๆ ขณะที่เกิดดับสืบต่อก ันไปเรื่อยๆ นั้นก เ็ป็น กัมมปัจจัย
คือ เป็นส ภาพธรรมที่ทำให้ผล คือ วิบากจิตและเจตสิกเกิด
ขึ้น ฉะนั้น จึงต้องรู้ว่าขณะใดเป็นกิเลส ขณะใดเป็นกรรม
ขณะใดเป็นวิบาก จิตเห็น จิตไ ด้ยิน จิตได้กลิ่น จิตลิ้มรส จิต
รู้โผฏฐัพพะเป็นวิบากจิต เป็นผลของกรรม ทุกคนอยากจะเห็น
แต่สิ่งที่น่าพอใจ แม้เห็นแล้วเท่าไรๆ ก็ไม่พ อ แต่แ ม้ว่าจะมีจักขุ
ปสาทซึ่งเกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัย แต่อารมณ์ที่กระทบกับจักขุ
ปสาท  และปรากฏแก่จ ักขุวิญญาณนั้น ย่อมแล้วแต่กัมมปัจจัย
เมื่อกุศลกรรมเป็นปัจจัยก็ทำให้จักขุวิญญาณกุศลวิบากเกิดขึ้น
เห็นสิ่งที่น่าพอใจ ขณะใดที่ได้ยินเสียงที่น่าพอใจก็เป็นผลของ
กุศลกรรม ขณะใดที่ได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจก็เป็นผลของอกุศล
กรรม ขณะนแี้ ละขณะต่อไปจะเป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบาก ก็
ย่อมแล้วแ ต่ว า่ ก ศุ ลกรรมหรืออ กุศลกรรมจะเป็นป จั จัยให้ว บิ ากนัน้ ๆ
เกิดขึ้นท างทวารใด
ปัจจัยใ หญ่ๆ ทีท่ ำให้ส ภาพธรรมทงั้ ห ลายเกิดข นึ้ น นั้ ม ี ๒๔
ปัจจัย กรรมเป็นป ัจจัยใ ห้วิบากเกิดขึ้น ฉะนั้น กรรมจึงเป็น
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กัม มปัจจัย เป็นป ัจจัยห นึ่งใ น ๒๔ ปัจจัย ขณะเห็น ได้ยิน ได้
กลิ่น ลิ้มรส รู้โผฏฐัพพะนั้น เป็นวิบากจิตและวิบากเจตสิกซึ่ง
เกิดข ึ้นเพราะกัมมปัจจัย ไม่มใีครบันดาลให้เกิดข ึ้นต ามใจชอบได้
เช่น ขณะนี้เห็นแ ล้ว ได้ยินแล้ว ใครจะไม่ให้เห็น ไม่ให้ได้ยิน
ได้บ้าง ในเมื่อเห็นเกิดขึ้นแล้วเพราะกรรมเป็นปัจจัย และได้ยิน
ก็เกิดข ึ้นแล้วเพราะกรรมเป็นปัจจัย
จิตและเจตสิกที่กำลังรู้อารมณ์ที่ปรากฏ ทางตา ทางหู
ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย เป็นวิบากจิตและวิบากเจตสิก
ที่เกิดร่วมกัน วิบากจิตเป็นปัจจัยแก่วิบากเจตสิก และวิบาก
เจตสิกก็เป็นปัจจัยแก่วิบากจิต โดยเป็นวิปากปัจจัย คือ ต้อง
เกิดเป็นวิบาก เป็นอย่างอื่นไม่ได้ ทั้งจ ิตและเจตสิกเกิดขึ้นพ ร้อม
กันเป็นวิบากทั้งสองอย่าง และเป็นปัจจัยซึ่งกันและกัน จึงต่าง
ก็เป็นวิปากปัจจัยของกันและกัน
รูปที่เกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นปัจจัยนั้น เป็นผ ลของกรรม
แต่ไม่ใช่วิบาก เพราะรูปไม่ใช่น ามธรรม รูปไม่ใช่สภาพรู้ รูปจึง
ไม่เป็นวิบาก วิบากต้องเป็นนามธรรมซึ่งเป็นสภาพรู้เท่านั้น
อรรถของจิตประการที่ ๓ คือ ชื่อว ่า “จิต” เพราะเป็น
ธรรมชาติอันกรรมกิเลสสั่งสมวิบาก
เรื่องของอดีตกรรมเป็นเรื่องที่รู้ได้ยาก เพราะเป็นการกระทำ
ที่สำเร็จแล้ว เสร็จสิ้นแ ล้วในอดีต แต่เป็นปัจจัย คือ ทำให้เกิด
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วิบากจิตและเจตสิกในปัจจุบัน ฉะนั้น จึงควรที่จะได้พ ิจารณาให้
เข้าใจสภาพธรรมทีเ่ป็นว ิบากให้ล ะเอียดขึ้นว ่า สภาพธรรมทีเ่ป็น
วิบากนั้น ได้แก่ นามธรรม คือ จิต เจตสิก ซึ่งเกิดขึ้นเพราะ
กรรมที่ได้กระทำแล้วเป็นปัจจัย
โดยทั่วไป เมื่อประสบเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ม ักจะ
พูดกันว่าเป็นกรรมของคนนั้น ซึ่งถ้าจ ะให้เข้าใจถูกจริงๆ ก็ควร
จะพูดว่าเป็นผลของกรรมที่บุคคลนั้นได้กระทำแล้ว ซึ่งจะทำให้
เข้าใจชดั เจนขนึ้ ว า่ ข ณะใดเป็นผ ลของกรรม และขณะใดเป็นก รรม
เพราะถ้าพูดก ันสั้นๆ ว่าเป็นกรรมของคนนั้น ผู้ซึ่งไ ม่คุ้นเคยกับ
เหตุของผลของสภาพธรรม ก็อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนผิดไปได้
โดยอาจจะถือเอาวิบากนั่นเองเป็นกรรม
เมื่ อ ไ ด้ ศึ กษาและเข้าใจเรื่องข องจิตซึ่งเ ป็ นสภาพธ รรมอั น
กรรมกิเลสสั่งสมวิบาก ก็จะทำให้เข้าใจสภาพธรรมทั้งหลาย
ตามความเป็นจริงยิ่งขึ้น คือ ถ้าปราศจากทวาร ตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจ ซึ่งเป็นทางรับรู้อารมณ์ต่างๆ ก็ย่อมจะไม่มีวิบากจิตใน
ชีวิตประจำวันเกิดขึ้นรับผลของกรรม ขณะที่เห็นเป็นว ิบากเป็น
ผลของกรรม แม้ว่าไม่ได้ประสบอุบัติเหตุ หรือได้ลาภยศอื่นใด
ก็ตาม ขณะได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเป็นปกติ
ในชีวิตป ระจำวันน ั้น เป็นผ ลของอดีตก รรมทไี่ ด้ก ระทำแล้วท ั้งส ิ้น
วิบากจิตไม่ใช่เฉพาะขณะเจ็บไข้ได้ป่วย ได้ลาภหรือเสื่อมลาภ
ได้ยศหรือเสื่อมยศเท่านั้น และสติสามารถระลึกรู้สภาพธรรมที่
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เป็นวิบากได้ในขณะที่เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส รู้โผฏฐัพพะ
ในชีวิตประจำวัน
วิบากจิตย่อมเกิดขึ้นเป็นผลของกัมมปัจจัยที่ได้กระทำแล้ว
ซ ึง่ ย ากแก่ก ารทจี่ ะรไู้ ด้ว า่ วิบากจติ ท เี่ กิดข ึน้ แ ต่ละทวารนัน้ เป็นผ ล
ของอดีตกรรมอะไร เช่น วิบากจิตที่ได้ยินเสียงเด็กเล่นฟุตบอล
นั้น เป็นผ ลของอดีตก รรมอะไร เรื่องของกรรมเป็นเรื่องที่รู้
ได้ยาก เพราะเป็นอจินไตย คือ เป็นสิ่งที่ไม่ควรคิด กรรม
ที่ได้กระทำแล้วเป็นเหตุในอดีต ซง่ึ แม้จะได้กระทำมานานแล้วใน
สังสารวัฏฏ์ก็ยังเป็นปัจจัยให้เกิดวิบากจิตได้ ฉะนั้น ถ้าใครคิด
เดาว่าเห็นสิ่งนี้เป็นผลของกรรมอะไร ได้ยินเสียงนั้นเป็นผลของ
กรรมอะไร ก็จะไม่พ้นจากความไม่รู้และวุ่นวายใจ เพราะคิดเดา
ในสิ่งซึ่งไม่อาจมีปัญญาขั้นที่จะรู้จริงได้ แต่วิบากซึ่งเป็นผลของ
กรรม ก็ก ำลังมีป รากฏให้ร ู้ได้ท างตา หู จมูก ลิ้น กาย
ในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน สภาพของจิตประเภทที่ ๑ คือ
สราคจติ สติเกิดข ึน้ ระลึกร สู้ ภาพจติ ท ปี่ ระกอบดว้ ยราคะ ค วาม
ยินดีพอใจติดข้อง ซึ่งเกิดขึ้นเป็นปกติธรรมดา เมื่อสติปัฏฐาน
ไม่เกิด ก็จ ะไม่รูเ้ลยว่า เมื่อเห็นส ิ่งใด โลภมูลจิตซ ึ่งเป็นจ ิตท ีย่ ินดี
พอใจสิ่งที่เห็นนั้นก็เกิดสืบต่ออย่างรวดเร็ว การที่จะดับกิเลสได้
นั้น ปัญญาจะต้องรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏตามปกติ
ตามความเป็นจริง คือ รู้สภาพที่ต่างกันของวิบากจิต ซึ่งเป็นผล
ของอดีตก รรม และกุศลจิต อกุศลจิต ซึ่งเป็นกิเลสหรือกรรม
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ปัจจุบันอ ันจะเป็นปัจจัยให้เกิดวบิ ากจติ ในอนาคต ฉะนัน้ การรู้
ลักษณะของวบิ ากจติ นน้ั จงึ ไม่ใช่รเู้ พียงหยาบๆ เมือ่ มอี บุ ตั เิ หตุ มี
โรคภยั ไข้เจ็บ มีลาภหรือเสือ่ มลาภ ได้ยศหรือเสือ่ มยศ แต่ตอ้ งรู้
ว่าวบิ ากจติ  คือ ขณะทเ่ี ห็น ได้ยนิ ได้กลิน่ ลิม้ รส รูโ้ ผฏฐัพพะ
ทางตา หู จมูก ลิน้ กาย ในชวี ติ ประจำวนั
เมื่อรู้ว่าวิบากจิตที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลของกรรมของตนเอง
แล้ว จ ะโกรธหรือโทษคนอื่นไหมว่าผ ู้นั้นผู้นี้ท ำให้เป็นอ ย่างนี้
ในพระไตรปิฎก มีเหตุการณ์ในชีวิตของคนที่ได้รับว ิบากต่างๆ
กันต ามยุคสมัยนั้น สมัยนี้กม็ เี หตุการณ์ต ่างๆ ซึ่งแ สดงให้เห็นว่า
แต่ละบุคคลย่อมได้ร ับวิบาก คือ ผลของอดีตก รรมโดยไม่คาดคิด
ว่าจะเป็นลักษณะใด เช่น ตึกทั้งหลังพังลงมาทับเจ้าของบ้าน
ตาย ไม่ต้องอาศัยลูกร ะเบิด ไม่ต ้องถูกคนอื่นย ิงห รือทำร้าย แต่
อดีตกรรมที่ได้กระทำแล้วเป็นปัจจัยให้ได้รับผลของกรรมทางตา
ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ฉะนั้น จึงไม่ควรโกรธหรือ
โทษผู้อ ื่น แต่ค วรที่ส ติจะระลึกร ู้ลักษณะของสภาพธรรมที่เป็น
วิบากจิต ไม่ใช่ส ัตว์ บุคคล ตัวตนจริงๆ จึงจะรู้ไ ด้ว่าขณะนั้น
เป็นผลของอดีตกรรม ไม่ใช่ขณะที่เป็นโลภะ โทสะ โมหะ หรือ
กุศล ซึ่งเป็นเหตุป ัจจุบันที่จ ะให้เกิดผ ลในอนาคต
ทั้งวัตถุภายนอกและทั้งรูปกายที่ปรากฏให้เห็นว่าสูง ต่ำ ดำ
ขาว ต่างๆ นั้น ก็ปรากฏชั่วขณะที่กระทบกับจักขุปสาทเท่านั้น
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ถ้าไม่มีต าหรือไ ม่เห็น ก็จะไม่นึกถึงร ูปร่างสัณฐาน สูง ต่ำ ดำ
ขาวซึ่งยึดถือว่าเป็นร่างกายของเราเลย
ฉะนั้น รูปร่างกายของตนเองและวัตถุภ ายนอกทั้งหมด ตาม
ความจริงนั่นไม่ใช่ของใครเลย เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏชั่วขณะที่
จักขุวิญญาณเกิดขึ้น แล้วดับไ ปอย่างรวดเร็วเท่านั้นเอง
เสียงทปี่ รากฏเมือ่ ก ระทบหกู เ็ ช่นเดียวกัน เป็นเพียงสงิ่ ท ปี่ รากฏ
เมือ่ ก ระทบหแู ล้วก ด็ บั ไ ปหมด ไม่ใช่ข องใครเลยทงั้ ส นิ้ การระลึก
รู้ลักษณะของสภาพธรรมตามปกติตามความเป็นจริง จะทำให้
ละคลายการยึดถือส ภาพธรรมทั้งห ลายทั้งป วงว่าเป็นส ัตว์ บุคคล
ตัวตนได้
ชั่วขณะที่เห็นครั้งห นึ่ง ได้ยินครั้งหนึ่ง ได้กลิ่นครั้งหนึ่ง ลิ้มรส
ครั้งห นึ่ง รู้สิ่งท ี่กระทบสัมผัสครั้งหนึ่ง หรือค ิดนึกต่างๆ นั้นเป็น
สภาพธรรมทมี่ จี ริง เป็นส ติป ฏั ฐ าน ให้ป ญ
ั ญาศกึ ษารลู้ กั ษณะของ
สภาพธรรมนั้นต ามความเป็นจริงได้ว ่า ไม่ใช่ส ัตว์ บุคคล ตัวตน
ใดๆ เลย
ลองพิจารณาดูทรัพย์สมบัติที่เข้าใจว่ามีมากนั้น ถ้าไม่เห็น
ทรัพย์สมบัตินั้นเลย ก็เพียงแต่ค ิดเท่านั้นว ่ามีทรัพย์สมบัติต่างๆ
มาก แต่เมื่อไม่เห็น ไม่ได้ก ระทบสัมผัสทรัพย์สมบัตนิ ั้นๆ เลย
จะมีป ระโยชน์อะไรจากทรัพย์ส มบัตินั้นๆ ไหม เมื่อร ู้ลักษณะ
ของสภาพปรมัตถธรรมซึ่งไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตนจริงๆ แล้ว
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ก็รู้ว่าทุกคนเสมอกัน คือ จักขุวิญญาณเกิดขึ้นขณะใดก็เห็นสิ่ง
ที่ปรากฏแล้วก็ดับไป จักขุวิญญาณและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจึง
ไม่ใช่สมบัติของใครทั้งสิ้น ฉะนั้น จึงไม่ควรยึดถือสิ่งใดว่าเป็นเรา
หรือของเรา ทุกคนเท่าก ันโดยสภาพที่เป็นปรมัตถธรรมเหมือน
กัน แต่ก ิเลสที่ยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นเรา หรือของเรานั้นย ่อม
มากน้อยต่างกัน
ท่านที่เคยยินดีในทรัพย์สมบัติมากน้อยของท่านนั้น เริ่มรู้สึก
หรือยังว่าท ่านไม่มีท รัพย์สมบัติใดๆ เลย เพราะจักขุวิญญาณ
เกิดข ึ้น เห็นแล้วก ด็ ับไปอย่างรวดเร็ว ถ้าจักขุว ิญญาณไม่เกิด
ขึ้นทรัพย์สมบัติของท่านอยูท่ ี่ไหน เมื่อทรัพย์ส มบัติเป็นเพียงสิ่ง
ที่จักขุวิญญาณเกิดขึ้น  เห็นชั่วขณะ แล้วจะยึดถือว่าเป็นท รัพย์
สมบัติของท่านได้อย่างไร ในเมื่อส ิ่งที่ปรากฏนั้นไ ม่สามารถจะ
เข้ามาสู่ตัวของท่านได้เลย เพียงสามารถปรากฏเมื่อกระทบจักขุ
ทวารหรือจักขุปสาทเท่านั้น
เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะก็เช่นเดียวกัน มีเพียงชั่วข ณะ
ที่กระทบสัมผัสเท่านั้น จึงไม่ควรที่จะยึดถือสภาพธรรมนั้นๆ ว่า
เป็นเราหรือว่าเป็นของเรา
ถึงแ ม้วา่ ท กุ ท า่ นอยากจะมที รัพย์ส มบัตมิ ากๆ ให้เท่าๆ กัน ให้
เหมือนๆ กัน แต่ต ามความเป็นจริงนั้น ผลที่ปรากฏในปัจจุบัน
เกิดจ ากเหตุในอดีต ฉะนัน้ จึงไ ม่อ ยูใ่ นอำนาจบงั คับบ ญ
ั ชาของใคร
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วิบาก คือ ผลของกรรมในขณะทเี่พียงเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น
ลิ้มรส รูส้ ิ่งท ี่กระทบสัมผัส ซึ่งไ ม่มผี ใู้ดสามารถพยากรณ์ได้ว่า
ขณะที่เห็น หรือไ ด้ยิน เป็นต้น แต่ละวาระนั้นเป็นผ ลของกรรม
อะไร
ข้อความในอังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ทุติยปัณณาสก์
อปัณณกวรรคที่ ๓ อจินติต สูตร ข้อ ๗๗ พระผู้มีพระภาคตรัส
ว่า ดูกร ภิกษุทั้งหลาย อจินไตย ๔ ประการนี้ อันบุคคล
ไม่ควรคิด เมื่อบุคคลคิดพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความเป็นบ้า
เดือดร้อน อจินไตย ๔ ประการเป็นไฉน ดูกร ภิกษุทั้งห ลาย
พุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งปวง ๑ ฌานวิสัยของผู้ได้
ฌาน ๑ วิบากแห่งกรรม ๑ ความคิดเรื่องโลก ๑ ดูกร ภิกษุ
ทั้งห ลาย อจินไตย ๔ ประการนี้แล ไม่ควรคิด เมื่อบุคคลคิด
พึงเป็นผู้มีส่วนแห่งค วามเป็นบ้าเดือดร้อน
ขณะนี้กำลังเห็นเป็นวิบากจิตทางตา สติสามารถระลึกรู้
ลักษณะของสภาพธรรม คือ นามธรรมซึ่งเป็นสภาพรู้และ
รูปธรรม คือ สิ่งที่กำลังปรากฏเท่านั้น จะรู้เกินไปจนกระทั่ง
ว่าที่ ก ำลั ง เ ห็ น เ ดี๋ ยวนี้เป็น ผลของอดีต กรรมอ ะไรใ นช าติ ไ หน
ย่อมไม่สามารถที่จะรู้ได้ แต่ในขณะที่กำลังเห็นนั้นสติปัฏฐาน
สามารถระลึกได้และปัญญาสามารถรู้ชัดได้ว่า ขณะที่เห็นซึ่ง
เป็นวิบากนั้นไม่ใช่ขณะที่พอใจหรือไม่พอใจ ซึ่งเป็นอกุศลที่เกิด
ขึ้นต่อจากขณะที่เห็น
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อนึ่ง จิตแม้ทุกดวง ชื่อว ่า “จิต” เพราะเป็นธรรมชาติ
วิจติ รตามสมควรดว้ ยอำนาจแห่งส มั ปยุตต ธ รรม วิจติ ร คือ
ต่างๆ กันไ ปตามสัมปยุตตธรรม คือ เจตสิกที่เกิดร่วมด้วย
เป็นการสั่งสมของแต่ละบุคคล ฉะนั้น ที่จะให้ทุกคนมีความ
คิดอ ย่างเดียวกัน นับถือล ัทธิศาสนาเดียวกัน จึงเป็นส ิ่งที่เป็นไป
ไม่ได้เลย เพราะแม้รูปร่างกายก็ไม่เหมือนกัน ความคิดนึกก็
ย่อมไม่เหมือนกนั ความเห็น ความเชือ่ ต า่ งๆ ก็ย อ่ มไม่เหมือนกนั
แม้ในสมัยท พี่ ระผมู้ พี ระภาคยงั ไ ม่ท รงปรินพิ พาน พระผมู้ พี ระภาค
เองก็ไม่ทรงสามารถโปรดให้บุคคลทั้งหลายมีความเห็นถูกได้
ทุกค น ผูท้ สี่ งั่ สมเหตุป จั จัยม าแล้ว มีโอกาสทวี่ บิ ากจติ แ ละกศุ ลจติ
จะเกิดขึ้น ได้ยิน ได้ฟัง ได้ศึกษา ได้พิจารณาพระธรรมซึ่ง
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนั้น เมื่อได้ยินได้ฟังแล้ว
ก็ควรจะพิจารณาใคร่ครวญ สอบสวน ให้รอบคอบละเอียดขึ้น
และอบรมเจริญปัญญา จนสามารถรู้ลักษณะของสภาพธรรมตรง
ตามที่พระผู้มพี ระภาคทรงแสดงไว้
ความเห็นผิดนั้นไม่ได้มีแต่ในลัทธิอื่น แม้ผู้ที่นับถือพระพุทธ
ศาสนาก็ประพฤติปฏิบัติต่างๆ กัน ตามความคิดความเข้าใจซึ่ง
สะสมมาต่างๆ กัน ในสมัยห ลังก ารสังคายนาครั้งที่ ๒ ภิกษุ
ชาววัชชีผู้เป็นต้นเหตุให้กระทำการสังคายนาครั้งที่ ๒ นั้น ก็ได้
ตัง้ น กิ ายตา่ งๆ ตามความเห็นข องตน เช่น นิกายหนึง่ ม คี วามเห็น
ว่า ผูใ้ดก็ตามที่จะบรรลุมัคคผ์ ล รู้แจ้งนิพพาน ต้องเปล่งวาจาว่า
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ทุกข์ห นอๆ1 การเข้าใจหนทางประพฤติปฏิบัติผิดพลาดคลาด
เคลือ่ นนั้นม มี าตั้งแต่ส มัยโ บราณ ฉะนั้น สมัยน ีท้ ุกท ่านจึงจ ะต้อง
ศึกษาและพิจารณาโดยละเอียด เพราะผู้ที่จะรู้แจ้งอริยสัจจธรรม
สมัยน ี้ไม่ใช่อุคฆ
 ฏิตัญญูบ ุคคล หรือวิปัญจิตัญญูบุคคล แต่ผู้ที่
จะรู้แจ้งอริยสัจจธรรมในสมัยนี้ได้นั้น ย่อมเป็นเนยยบุคคล และ
ผู้ที่ไม่สามารถจะรู้แจ้งอริยสัจจธรรมได้ แม้ว่าจะได้ฟังธรรมมาก
อ่านธรรมมาก สนทนาธรรมมาก กล่าวธรรมมาก ก็เป็นปทปรม
บุคคล
ฉะนั้น พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงพระมหากรุณาแสดง
โดยตลอด ๔๕ พรรษานั้น ก็เพื่อทรงอนุเคราะห์ผู้ที่เป็นเนยย
บุคคลและปทปรมบุคคล ทุกท่านจึงต้องศึกษาให้รู้จริงๆ ว่า
การรู้แจ้งอริยสัจจธรรมนั้น คือ รู้อะไร และหนทางที่จะรู้
การเกิดขึ้นและดับไปของธรรมที่ปรากฏทางตา ทางหู ทาง
จมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ได้จริงๆ นั้นต้องอบรม
เจริญอย่างไร จึงจะเป็นผู้ที่เข้าใจประโยชน์อย่างแท้จริงของ
การศึกษาว่า เพื่อเกื้อกูลใ ห้ส ติระลึกรู้ล ักษณะของสภาพธรรม
ที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงพระมหากรุณาแสดงไว้โ ดย
ละเอียด แม้แต่ล ักษณะของจิตท ีไ่ ด้ก ล่าวถึงแ ล้ว แ ละจิตซ ึ่งก ำลัง
เห็นก็เป็นสติปัฏฐาน เป็นสภาพธรรมที่ปัญญาสามารถจะอบรม
1 นิทานกถา กถาวัตถุปกรณัฏฐกถา
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เจริญข นึ้ จ นประจักษ์แ จ้งส ภาพทเี่ ป็นอ นัตตา เกิดข นึ้ แ ละดบั ไ ปใน
ชีวิตประจำวัน ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวต น วัตถุสิ่งใดๆ เลย

คำถามทบทวน
๑. กัมมปัจจัยคืออะไร
๒. วิปากปัจจัยคืออะไร
๓. รูปซึ่งเกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยนั้น เป็นวิบากใช่ไหมเพราะ
อะไร

บทที่ ๘
อรรถของจิต ๔ ประการ คือ
๑. ที่ชื่อว่า “จิต” เพราะเป็นสภาพธรรมที่รู้แจ้งอารมณ์
๒. ที่ชื่อว่า “จิต” เพราะสั่งสมสันดานของตนด้วยสามารถ
แห่งชวนวิถี
๓. ที่ชื่อว่า “จิต” เพราะเป็นสภาพธรรมอันกรรม กิเลส
สั่งสมวิบาก
๔. อนึ่ง จิตแ ม้ทุกดวงชื่อว ่า “จิต” เพราะเป็นธรรมชาติ
วิจิตรตามสมควรโดยอำนาจแห่งสัมปยุตตธรรม
วิจิตร คือ ต่างๆ ไม่เหมือนกัน และที่วิจิตร คือ ต่างๆ กัน
นั้นโดยอำนาจแห่งส ัมปยุตตธรรม
ต้องมีเหตุที่ทำให้จิตต่างกัน ฉะนั้น อะไรเป็นเหตุให้จิตต่างกัน
จิตเป็นสังขารธรรม เป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นโดยมีเจตสิกเป็น
ปัจจัยปรุงแต่ง เจตสิกเป็นปรมัตถธรรมอีกประเภทหนึ่งซึ่งเกิด
พร้อมจิต ดับพร้อมจิต รู้อารมณ์เดียวกับจิต และเกิดที่เดียว
กับจิต ฉะนั้น เจตสิกซึ่งเป็นสัมปยุตตธรรมที่เกิดกับจิตนั่นเอง
ทำให้จ ิตต่างๆ กันไป
180
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จิตของแต่ละท่านต่างกันมากตามที่สะสมมาในอดีต จึงเป็น
เหตุให้ผล คือ วิบากในปัจจุบันนี้ต่างกัน ไม่ว่าจะมีสัตว์บุคคล
มากน้อยสักเท่าไรในโลก ก็ย่อมต่างกันไปตามกรรม ตามความ
วิจติ รของเหตุ ตัง้ แต่ร ปู ร า่ งหน้าตา จนกระทัง่ ถ งึ ก ารได้ล าภ เสือ่ ม
ลาภ ได้ย ศ เสือ่ มยศ สุข ทุกข์ สรรเสริญ นินทา ซึง่ ล ว้ นแต่เป็น
ผลซงึ่ เกิดจ ากเหตุในอดีตท ตี่ า่ งกนั เหตุในอดีตท ำให้ผ ลในปจั จุบนั 
ต่างกันตั้งแต่เกิดจนสิ้นชีวิต ไม่มีใครรู้ว่าแต่ละคนจะจากโลกนี้
ไปวันไหน เวลาใด โดยอาการอย่างไร นอกบ้านหรือในบ้าน
บนบก ในน้ำ หรือก ลางอากาศ ด้วยโรคภัยไ ข้เจ็บ หรืออุบัติเหตุ
อย่างใด ก็ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ ซึ่งก็ย่อมเป็นไปตามกรรมที่
ได้กระทำแล้ว และไม่ใช่ว ิบากในปัจจุบันเท่านั้นท ี่ต่างกัน แม้เหตุ
คือ ความวิจิตรของจิตซึ่งเป็นเหตุในปัจจุบันชาตินี้ก็ยังต่าง
กันอีก จึงทำให้วิบาก คือ ผลข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นนั้นต่าง
กันออกไปอีกด้วย
ความวิจิตร คือ ความต่างกันของจิตนั้นไม่มีที่สิ้นสุด ตาม
สัมปยุตตธรรม คือ เจตสิกที่เกิดร่วมด้วย ฉะนั้น จึงควรเข้าใจ
ความหมายของสัมปยุตตธรรม ปรมัตถธรรมมี ๔ คือ จิต
ปรมัตถ์ ๑ เจตสิกปรมัตถ์ ๑ รูปป รมัตถ์ ๑ นิพพานปรมัตถ์ ๑
จิ ต แ ละเจตสิ ก เ ป็ น ส ภาพธ รรมซึ่ ง เ กิ ด ร่ ว มกั น พร้ อ มกั น
ปราศจากกันไม่ได้ แยกกันไม่ได้ เมื่อเกิดขึ้นพร้อมกันแ ล้ว
ก็ดับพร้อมกัน รู้อารมณ์เดียวกัน เกิดที่รูปเดียวกัน (ใน
ภูมิทมี่ ีขันธ์ ๕) นั้นคือลักษณะที่เป็นสัมปยุตตธรรม
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ในอัฏฐสาลินี จิตตุปปาทกัณฑ์ มีข้อความว่า จริงอยู่เมื่อ
รูปธรรมและอรูปธรรมเกิดร่วมกัน รูปย่อมเกิดร่วมกับอรูป แต่
ไม่เกี่ยวข้องไม่สัมปยุตต์กัน อรูปก็เหมือนกัน คือ เกิดร่วมกับ
รูปแต่ไม่เกี่ยวข้องไม่สัมปยุตต์กัน และรูปก ็เกิดร่วมกับรูปแ ต่ไม่
เกี่ยวข้อง ไม่สัมปยุตต ์กัน ส่วนอรูปโดยนิยมทีเดียวเกิดร่วม
กับอรูป เกี่ยวข้องและสัมปยุตต์กันทีเดียว
ทีท่ รงแสดงลักษณะของสัมปยุตต ธ รรมไว้โ ดยละเอียดกเ็พื่อให้
ประจักษ์ชัดจริงๆ ว่า นามธรรมไม่ใช่รูปธรรมนั่นเอง ขณะที่
ศึกษาและฟังพระธรรมนั้น เป็นส ังขารขันธ์ที่จะค่อยๆ ปรุงแต่ง
สติปัญญา จนกว่าสติปัฏฐานจะเกิด ระลึกพิจารณารู้ลักษณะ
ของนามธรรมและรูปธรรมแต่ละลักษณะ จนกว่าลักษณะของ
นามธรรมและรูปธรรมจะปรากฏโดยสภาพที่แยกขาดจากกัน
ไม่สัมปยุตต์ก ัน แม้ว่าจะเกิดร ่วมกัน
ฉะนั้น สัมปยุตตธรรมจึงเป็นลักษณะของนามธรรม คือ
จิตแ ละเจตสิกที่เกิดดับร่วมกันและรู้อารมณ์เดียวกัน
นี่เป็นความต่างกันของนามธรรมและรูปธรรม เหตุเพราะว่า
รูปธ รรมเกิดพร้อมกัน ดับพร้อมกันจ ริง แต่รูปธรรมไม่ใช่สภาพรู้
รูปไ ม่รอู้ ารมณ์เลย รูปท กุ ร ปู ท เี่ กิดร ว่ มกนั จ งึ ไ ม่เป็นส มั ปยุตต ธ รรม
เพราะสภาพธรรมที่เป็นสัมปยุตตธรรมนั้นต้องเป็นสภาพธรรม
ที่ร่วมกันสนิท โดยเป็นนามธรรมซึ่งเป็นธาตุรู้ที่เกิดพร้อมกัน รู้
อารมณ์เดียวกัน ดับพร้อมกัน และเกิดด ับที่เดียวกัน
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อรรถของจติ ป ระการที่ ๔ คือ จิตแ ม้ท กุ ด วง ชือ่ ว า่  จิต เพราะ
เป็นธรรมชาติว ิจิตรตามสมควรโดยอำนาจแห่งส ัมปยุตตธรรม
เจตสิกทั้งหมดมี ๕๒ ประเภท แต่ว่าจิตดวงหนึ่งๆ ไม่ได้
ประกอบด้วยเจตสิกพร้อมกันทั้ง ๕๒ ประเภท จึงทำให้จิต
ต่างๆ กันไ ปตามเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยมากน้อยต่างๆ กัน
ตามจำนวนและประเภทของจิตเหล่านั้น จิต ๘๙ ดวง ซึ่ง
ต่างกันนั้น จำแนกออกเป็นประเภทของชาติ คือ สภาพของ
จิตที่เกิดขึ้นนั้นต่างกันเป็น ๔ ชาติ คือ เป็นกุศลจิต ๑ เป็น
อกุศลจิต ๑ เป็นว ิบากจิต ๑ เป็นก ิริยาจิต ๑ ในวันหนึ่งๆ นั้น
มีกุศลจิตบ้าง อกุศลจิตบ้าง วิบากจิตบ้าง และกิริยาจิตบ้าง
จิตซึ่งจำแนกเป็นชาติต่างๆ นั้นเป็นไปตามสภาพของจิต ไม่ใช่
เป็นช าติช ั้นว รรณะ เช่น ชาติไ ทย จีน แขก แต่ส ภาพจิตท ี่เป็น
กุศลนั้น ไม่ว่าจะเกิดกับใคร ที่ไหน ขณะใด จิตนั้นก็เป็นกุศล
และจติ ท เี่ ป็นอ กุศลนัน้ ไ ม่ว า่ จ ะเกิดก บั ใคร จะเป็นส มณะพราหมณ์
ชาติ ชั้น วรรณะ ผิวพรรณใด จิตที่เป็นอกุศลก็ต้องเป็นอกุศล
เปลีย่ นสภาพไม่ไ ด้ นีค่ อื ส ภาพของปรมัต ถธรรม เมือ่ จ ติ ป ระกอบ
ด้วยสัมปยุตตธรรม คือ เจตสิกที่เป็นอกุศล จิตจึงเป็นอกุศล
เมื่อจ ิตป ระกอบด้วยโสภณเจตสิก จิตจ ึงเป็นก ุศล หรือก ุศลวิบาก
หรือโสภณกิริยาตามชาติข องจิต
ในอัฏฐสาลินี จิตตุปปาทกัณฑ์ มีข้อความว่า ก็แลพระผู้มี
พระภาค เมื่อทรงจำแนกธรรมเป็นแผนกๆ แล้ว ทรงยกบัญญัติ
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ขึ้นตรัส ทรงทำสิ่งที่ทำได้ยาก น้ำหรือน้ำมันหลายชนิดที่ใส่ลง
ไปกวนในภาชนะเดียวกันตลอดวัน เมื่อมองดู ดมกลิ่น หรือ
ลิ้มรส ก็อาจรู้ได้ว่าต่างกันเพราะสี กลิ่น และรสต่างกัน แม้จะ
เป็นไ ด้ถึงอย่างนั้น การเช่นนั้นท่านก็พ ูดว่าทำได้ยาก แต่พ ระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงจำแนกธรรม คือ จิตและเจตสิกซึ่งรู้
อารมณ์เดียวกัน เช่น รูป ารมณ์เดียวกัน เหล่าน อี้ อกเป็นแ ผนกๆ
แล้วย กบัญญัติข ึ้นตรัส ชื่อว่า ทรงทำสิ่งที่ทำได้ยากยิ่งนัก
นามธรรมเป็นสภาพที่ละเอียดยิ่งกว่ารูปที่ละเอียด แต่แม้
กระนัน้ พระผมู้ พี ระภาคกท็ รงจำแนกลกั ษณะของนามธรรมแต่ละ
ชนิดไว้โดยลักษณะที่ปรากฏ โดยกิจ (รส) โดยอาการที่ปรากฏ
(ปัจจุปัฏฐาน) และโดยเหตุใกล้ (ปทัฏฐาน) ให้เกิดนามธรรม
ประเภทนั้นๆ
จิตเป็นใหญ่ เป็นประธานในการรู้ ในอัฏฐสาลินี จิตตุปปาท
กัณฑ์ กล่าวว่า จิตเป็นภูมิ คือ  เป็นทเี่กิดของสัมปยุตตธรรม
เช่น ความรู้สึกเป็นสุข ถ้าไม่มจี ิต ความรู้สึกเป็นสุขก ็จะมีไม่ได้
เพราะไม่มีที่ตั้ง ไม่มที ี่เกิดข องความรู้สึกเป็นสุข แต่ขณะใดที่สุข
เวทนาเกิด ขณะนั้นจิตเป็นภูมิ เป็นท ตี่ ั้ง เป็นที่อยู่อาศัยข องสุข
เวทนาที่เกิดกับจิตน ั้น ฉะนั้น จิตจึงเป็นภูมิเป็นท ี่อยูอ่ าศัยของ
สัมปยุตตธรรม คือ สุขเวทนาและเจตสิกอื่นๆ
จิตจำแนกออกโดยชาติ มี ๔ ชาติ คือ อกุศลจิต กุศลจิต
วิบากจติ กิรยิ าจติ ไม่ว า่ จ ะกล่าวถงึ จ ติ อ ะไร จำเป็นท จี่ ะตอ้ งรวู้ า่
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จ ิตนั้นๆ เป็นชาติอะไร คือ เป็นอกุศล หรือกุศล หรือวิบาก
หรือก ริ ยิ า สำหรับว บิ ากจติ ซ งึ่ เป็นผ ลของกรรมนนั้ เมือ่ ก รรมมี
๒ ประเภท คือ กุศลกรรม ๑ อกุศลกรรม ๑ วิบากจิตจ ึงมี
๒ ประเภท คือ กุศลวิบากจิต ๑ และอกุศลวิบากจิต ๑
เมือ่ ก ล่าวถงึ จ ติ ซ ึง่ เป็นผ ลของอกุศลกรรมนัน้ ต อ้ งใช้ค ำวา่ อ กุศล
วิบากจิต อย่ากล่าวอย่างสั้นๆ ว่าอกุศล เพราะอกุศลวิบากจิต
เป็นผลของอกุศลกรรม และกุศลวิบากจิตเป็นผลของกุศลกรรม
กุศลวิบากจิตไม่ใช่กุศลจิต อกุศลวิบากจิตไม่ใช่อกุศลจิต และ
จิตอีกประเภทหนึ่ง คือ กิริยาจิตนั้นไม่ใช่กุศล ไม่ใช่อกุศล และ
ไม่ใช่วิบาก เป็นจิตที่เกิดขึ้นเพราะปัจจัยอื่นซึ่งไม่ใช่กัมมปัจจัย
กิริยาจิตไม่เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดวิบากใดๆ เลย กิริยาจิตส่วน
มากเป็นกิริยาจิตของพระอรหันต์ พระอรหันต์ดับอกุศลกรรม
และกุศลกรรมหมดสิ้น จึงยังคงมีแต่วิบากจิตซึ่งเป็นผลของอดีต
กรรม และกิริยาจิตเท่านั้น
นอกจากทรงแสดงสภาพของจิตและเจตสิกโ ดย ชาติ ๔ คือ
กุศล อกุศล วิบาก กิริยา แล้ว พระผมู้ ีพระภาคยังทรงจำแนก
ธรรมโดยนัยอื่น คือ โดยธรรมหมวด ๓ ได้แก่
กุสลา ธมฺมา
ธรรมที่เป็นก ุศล ๑
อกุสลา ธมฺมา	
ธรรมท่ีเป็นอ กุศล ๑
อพฺยากตา ธมฺมา	 ธรรมท่ีเป็นอ ัพยากตะ ๑
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อัพยากตธรรม คือ ปรมัตถธรรมใดๆ ทั้งหมดที่ไม่ใช่
กุศลธรรมและอกุศลธรรม ฉะนั้น เมื่อจำแนกจิตและเจตสิก
โดยธรรม ๓ หมวด คือ กุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากต
ธรรม จิตและเจตสิกที่เป็นอัพยากตธรรม ก็ได้แก่ วิบากจิต
และวิบากเจตสิก กิริยาจิตและกิริยาเจตสิก เมื่อจำแนกปรมัตถ
ธรรม ๔ คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน โดยประเภทของกุศล
ธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรมนั้น
กุศลจิตและเจตสิก	 เป็น	 กุศลธรรม
อกุศลจิตแ ละเจตสิก เป็น อกุศลธรรม
วิบากจิตและเจตสิก	เป็น	 อัพยากตธรรม
กิริยาจิตและเจตสิก เป็น	 อัพยากตธรรม
รูปทุกรูป	
เป็น	 อัพย ากตธรรม
นิพพาน	เป็น	อัพยากตธรรม
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คำถามทบทวน
๑. รูปเป็นสัมปยุตตธ รรมกับนามได้ไหม
๒. รูปเป็นสัมปยุตตธ รรมกับรูปได้ไ หม
๓. สิ่งท ี่ปรากฏทางตาเป็นกุศลธรรม หรืออัพย ากตธรรม เพราะ
เหตุใด
๔. จิตเห็นเป็นกุศลธรรม หรืออกุศลธรรม หรืออัพย ากตธรรม
เพราะเหตุใด
๕. นิพพานเป็นกุศลธรรมใช่ไหม
๖. จิตประเภทใดไม่มชี าติ
๗. จิตเป็นสัมปยุตตธรรมกับอะไร ขณะไหน
๘. จิตดวงหนึ่งเป็นสัมปยุตตธรรมกับจ ิตอีกดวงหนึ่งไ ด้ไหม
๙. อกุศลธรรมเป็นสัมปยุตตธรรมกับกุศลธรรมได้ไหม
๑๐. นิพพานเป็นสัมปยุตต ธรรมกับอะไร

บทที่ ๙
จิต ๘๙ ดวงซึ่งต่างกันนั้น จำแนกโดยประเภทของภูมิ คือ
ระดับขั้นข องจิตเป็น ๔ ภูมิ คือ
กามาวจรภูมิ
รูปาวจรภูมิ
อรูปาวจรภูมิ
โลกุต ตรภูมิ

๑
๑
๑
๑

จิตทเ่ี ป็นกามาวจรภมู ิ ได้แก่ กามาวจรจติ ๕๔ ดวง ใน
อฏั ฐสาลินี จิตตปุ ปาทกณ
ั ฑ์ อธิบายความหมายของกามาวจรจติ
๔ นัย มีขอ้ ความวา่
นัยที่ ๑ บทว่า กามาวจรํ ได้แก่ จิต อันนับเนื่องในกามาวจร
ธรรมทั้งหลาย คือ เป็นจิตที่อยู่ในขั้นของกาม (คำเต็ม คือ
กามาวจร แต่ตัดบทหลังออกเหลือเพียงกามเท่านั้นได้) โดย
ท่องเที่ยวอยู่ในกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ จึง
เป็นจิตขั้นกาม เป็นกามาวจรจิต
ทุกข ณะในชวี ติ ป ระจำวนั เป็นก ามาวจรจติ เมือ่ ไ ม่ใช่จ ติ ร ะดับอ นื่ 
ที่ละเอียดกว่า ประณีตก ว่าขั้นกาม เมื่อใดที่อบรมเจริญกุศลจิต
ทีส่ งบขึ้นโดยมีรูปเป็นอารมณ์ จนจิตสงบมั่นคงขึ้นถ ึงขั้นอ ัปปนา
188
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สมาธิ เป็นฌานจิตที่มีรูปเป็นอารมณ์ ขณะนั้นก็เป็นรูปาวจรภูมิ
หรือร ูปาวจรจิต พ้นจากระดับของกาม และเมื่อจิตสงบมั่นคง
กว่านั้นอีก โดยเป็นจิตท ี่สงบแนบแน่นในอารมณ์ที่พ ้นจากรูป
ก็เป็นอ รูปา วจรจติ และจติ ท ลี่ ะเอียดประณีตก ว่าอ รูปา วจรจติ คือ
โลกุต ตรจิต ซึ่งป ระจักษ์แ จ้งล ักษณะของนิพพานจึงเป็นโ ลกุต ตร
ภูมิ ฉะนั้น จิตจึงต่างกันโดยภูมิ คือ จิต ๘๙ ดวง จำแนกเป็น
กามาวจรจิต
รูปาวจรจิต
อรูปาวจรจิต
โลกุตตรจิต

๕๔
๑๕
๑๒
๘

ดวง
ดวง
ดวง
ดวง

ขณะใดที่ไม่ใช่รูปาวจรจิต อรูปาวจรจิต โลกุตตรจิต ขณะนั้น
ต้องเป็นกามาวจรจิต
ชื่อว่า “กาม” เพราะอรรถว่า อันสัตว์ใคร่ กามมี ๒ อย่าง ค ือ
กิเลสกาม ๑ วัตถุกาม ๑
กิเลสกาม ได้แก่ ฉันทราคะ คือ โลภเจตสิก ซึ่งเป็นส ภาพ
ธรรมที่ยินดีพอใจติดข้องในอารมณ์
วัตถุกาม คือ สภาพธรรมซึ่งเป็นท ี่ตั้งของความยินดี ความ
พอใจ ความปรารถนา ฉะนั้น วัตถุกาม ได้แก่ วัฏฏะ ซึ่งเป็น
ไปในภูมิทั้ง ๓ คือ ทั้งกามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ เพราะ
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ไม่พ้นจ ากการเป็นวัตถุที่ยินดีพอใจของกิเลสกาม ตราบใดที่ยัง
ดับโ ลภะไ ม่ไ ด้ก ย็ งั ม วี ตั ถุก าม คือ สภาพธรรมซงึ่ เป็นท ยี่ นิ ดีพอใจ
ของกิเลสกาม
กามาวจรจิตซึ่งยินดีพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
นั้นเหนียวแน่นมาก แม้ว่ารูปจะปรากฏเพียงชั่วขณะ ที่เล็กน้อย
เหลือเกิน คือ ชั่วขณะที่กระทบจักขุปสาท คือ ตา เสียงก็
ปรากฏเพียงชั่วขณะที่เล็กน้อยเหลือเกิน คือ ชั่วขณะที่กระทบ
กับโสตปสาท กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ ก็เช่นเดียวกัน ล้วน
เป็นปริตตธรรม คือ เป็นสภาพธรรมที่ปรากฏเพียงเล็กน้อย
แล้วก ็ด ับไ ป แต่จ ิตก ็ย ินดีพ อใจติดข ้องในปริตต ธ รรมนั้นอ ยู่เสมอ
เพราะการเกิดดับสืบต่อกันอย่างรวดเร็วของปริตตธรรมนั้นๆ จึง
ดูเสมือนไม่ดับไ ป
ความเพลิดเพลินย นิ ดีพ อใจในกามอารมณ์ คือ รูป เสียง กลิน่
รส โผฏฐัพพะไม่หมดสิ้น แม้ว่ารูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
นั้นๆ จะดับไปแล้ว แต่รูป เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะอื่นๆ
ก็เกิดสืบต่อ ทำให้เกิดความหลงติดยินดีพอใจในรูป เสียง ฯลฯ
สืบต่อกันอยู่เรื่อยๆ เมื่อเห็นรูปใดก็ตามซึ่งเป็นที่พอใจแล้ว ก็
อยากจะเห็นอีกบ่อยๆ เมื่อได้ยินเสียงที่พอใจแล้วก็อยากได้ยิน
เสียงนั้นอีก กลิ่น รส โผฏฐัพพะก็เช่นเดียว เมื่อบริโภครสใดที่
พอใจแล้วก็อยากบริโภครสนั้นซ้ำๆ อีก ความยินดีพอใจติดข้อง
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ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ  เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวัน
ซ้ำแล้วซ้ำอีกทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจนั่นเอง
เมื่อชอบสิ่งใดก็อยากจะเห็นสิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลาได้ไ หม ไม่ไ ด้
เพราะสังขารธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดา เมื่อ
รสอร่อยเกิดข ึ้นปรากฏ ความพอใจก็อาศัยลิ้นเกิดขึ้น ขณะนั้น
ความพอใจทางตา หู จมูก กายไม่เกิดข ึ้น เมื่อเกิดความพอใจ
ในกลิ่นที่ปรากฏ ขณะนั้นความพอใจทางตา หู ลิ้น กาย ก็
ไม่เกิด เพราะจิตเกิดขึ้นทีละขณะเท่านั้น จะมีจิต ๒ ดวงเกิด
ขึ้นพร้อมกันไม่ได้เลย ทุกค นพอใจในสิ่งต่างๆ ทีป่ รากฏสลับกัน
ทางตาบ้าง ทางหูบ้าง ทางจมูกบ้าง ทางลิ้นบ้าง ทางกายบ้าง
ทางใจบ้าง ไม่ใช่พอใจเฉพาะในสีเดียว เสียงเดียว กลิ่นเดียว
รสเดียว และโผฏฐัพพะเดียวเท่านั้น ทั้งนี้เพราะความพอใจใน
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะสะสมสืบต่ออ ยู่เรื่อยๆ ตั้งแต่อดีต
ปัจจุบัน และต่อไ ปในอนาคต
ฉะนั้น กามาวจรจิต คือ จิตข ั้นกามที่ท่องเที่ยวไปในรูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เป็นจิตที่ยินดีพอใจในรูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เป็นจิตที่ไม่พ้นจากรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ บางท่านก็บอกว่าทำบุญแ ล้วอ ยากจะเกิดในสวรรค์
สวรรค์ก็ไม่พ้นจากรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ แต่เป็นกาม
อารมณ์ทปี่ ระณีตกว่ากามอารมณ์ในโลกมนุษย์
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ฉะนัน้ ตัง้ แต่เกิดจ นตาย ขณะใดทจ่ี ติ ส งบไม่ถ งึ ข น้ั อ ปั ป นาสมาธิ
คือ ไม่เป็นฌ
 านจติ และไม่เป็นโลกุต ตรจิต ขณะนน้ั ก เ็ ป็นก ามาวจร
จิต ขณะหลับและตน่ื เห็น ได้ยนิ ได้กลิน่ ลิม้ รส รูส้ ง่ิ ทก่ี ระทบ
สัมผัส คิดน ึกต่างๆ นั้น ไม่ใช่ส ัตว์ บุคคล ตัวตนเลย แต่เป็น
จิตขั้นกาม คือ กามาวจรจิตทั้งสิ้น
ผู้ที่ไม่ใช่พระอนาคามีและพระอรหันต์นั้น ยังมีความพอใจใน
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ แสดงว่าความพอใจในกาม
อารมณ์ที่ปรากฏทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นั้นละได้ยาก
เพียงใด และถึงแม้ว่าจะอบรมเจริญค วามสงบถึงขั้นฌ
 านจิต และ
เกิดในพรหมโลก ก็ยังละความยินดี พอใจ ในรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะไม่ได้ เป็นสมุจเฉท เมื่อยังไม่ใช่พ ระอนาคามีบ ุคคล
ก็ยังต้องกลับม าสู่ความเป็นอย่างนอี้ ีก คือ เป็นผู้ยินดีพอใจใน
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ฉะนั้น จึงไม่ควรประมาทกิเลส และจะต้องเข้าใจสภาพธรรมตรง
ตามความเป็นจริง ตามเหตุผล จึงจะสามารถอบรมเจริญปัญญา
ที่ดับก ิเลสได้จริงๆ เป็นสมุจเฉท
บทว่า กามาวจร ได้แก่ จิตอันน ับเนื่องในกามาวจรธรรม
ข้อความในอฏั ฐสาลินแี สดงวา่ ภูมขิ องกามาวจรธรรมนนั้ เบือ้ งตำ่ 
ตั้งแต่อ เวจีน รกขึ้นม า เบื้องบนตั้งแต่เทวดาชั้นป รนิมม ิตว สวัตตี
ลงมา ภูมิเหล่านี้เป็นภูมิของกามอารมณ์ทั้งหมด
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ส่วนคำว่า “วัตถุกาม” นั้นมีความหมายกว้างกว่ารูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เพราะไม่ว่าจะเป็นสภาพธรรมใดทั้งสิ้น
เมื่อเป็นที่ตั้งของความยินดีพอใจก็เป็นวัตถุกาม เมื่อเกิดเป็น
พรหมบุคคลในรูปพรหมภูมิ รูปพรหมภูมินั้นก็เป็นวัตถุกาม คือ
เป็นท ี่ต ั้งข องความยินดีพ อใจของรูปพ รหมบุคคลนั้น ผู้ท ี่เกิดใน
อรูปพรหมภูมิ อรูปพรหมภูมิก็เป็นวัตถุกาม คือ เป็นที่ตั้งของ
ความยนิ ดีพอใจของอรูปพ รหมบคุ คลนนั้ ไ ด้ โลภเจตสิกเป็นส ภาพ
ธรรมที่ย ินดีพ อใจ ติดข ้องในอารมณ์ท ุกอ ย่าง นอกจากโลกุต ตร
ธรรมเท่านั้น ฉะนั้น นอกจากโลกุตตรธรรมแล้ว ธรรมอื่นๆ จึง
เป็นวัตถุกาม คือ เป็นที่ตั้ง เป็นที่ยินดีพอใจของโลภะได้
ความหมายของกามาวจรจิตนัยที่ ๑ คือ เป็นจิตขั้นก าม
ไม่พ้นไ ปจากกาม
นัยที่ ๒ เป็นจ ิตที่ท่องเที่ยวอยูใ่นกามภูมิ ๑๑ คือ อบายภูมิ ๔
มนุสสภูมิ ๑ และสวรรค์ ๖ ชั้น
นัยที่ ๓ ชื่อว่า กามาวจรจิต เพราะว่าย่อมท่องเที่ยวไปด้วย
สามารถแห่งก ารกระทำให้เป็นอารมณ์ คือ รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ย่อมท่องเที่ยวไปในจิตนั้นๆ ด้วยสามารถแห่งการ
กระทำให้เป็นอารมณ์ แม้เพราะเหตุนั้นๆ ชื่อว ่า กามาวจร
ถ้าจะให้เข้าใจง่ายก็คือ จิตใดก็ตามที่เกี่ยวเนื่องเป็นไปในกาม
คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะเป็นอ ารมณ์ จิตนั้นเป็น
กามาวจร
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ถาม พระอรหันต์ม ีกามาวจรจิตไหม
ตอบ มี เมือ่ พ ระอรหันต์เห็นร ปู ารมณ์ท ปี่ รากฏทางตา รูป ารมณ์
ที่เป็นกามอารมณ์ จิตเห็นจึงเป็นกามาวจรจิต ไม่ว่าจะเป็นจิต
ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก หรือจิต
ของบุคคลใดขณะใดๆ ก็ตามที่มีกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะเป็นอ ารมณ์ จิตนั้นเป็นกามาวจรจิต
นัยท ี่ ๔ อีกอ ย่างหนึ่ง จิตใดย่อมยังปฏิสนธิให้ท่องเที่ยวไปใน
กาม กล่าวคือ กามภพ (อบายภูมิ ๔ มนุษย์ ๑ สวรรค์ ๖) เหตุ
นั้น จิตนั้นช ื่อว่า กามาวจร
ทุกท่านที่อยู่ใ นโลกมนุษย์น ี้ เพราะกามาวจรจิตทำให้กาม
ปฏิสนธิจ ิตเกิดขึ้นใ นภูมิม นุษย์ ซึ่งเป็นกามภูมิ
ผูท้ เี่ จริญส มถภาวนาจนจติ ส งบถงึ ข นั้ อ ปั ป นาสมาธิเป็นร ปู ฌ
 าน
จิต หรืออรูปฌานจิต ถ้าฌานจิตไม่เสื่อม และฌานจิตเกิดก่อน
จุตจิ ติ ฌานกศุ ลจติ น นั้ ไ ม่เป็นป จั จัยให้เกิดในโลกนี้ แต่เป็นป จั จัย
ให้เกิดในรปู พ รหมภมู ิ หรือในอรูปพ รหมภมู ติ ามขนั้ ข องฌานนนั้ ๆ
การเกิดเป็นมนุษย์เป็นผลของกามาวจรกุศล คือ ทาน ศีล การ
อบรมเจริญส มถภาวนา การอบรมเจริญส ติป ฏั ฐ านซงึ่ ย งั ไ ม่พ น้ ไ ป
จากกาม ฉะนั้น จึงทำให้ป ฏิสนธิในกามภูมิ
คำว่า “ภูมิ” มี ๒ ความหมาย คือ หมายถึงจิตซ ึ่งเป็นภูมิ
ของสัมปยุตต ธรรม คือ เจตสิกธรรมทั้งห ลายที่เกิดร่วมกัน ๑
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และหมายถึง “โอกาส” คือ สถานที่เกิดของสัตวโลก ๑ โลก
มนุษย์เป็นภูมิ คือ สถานที่เกิดภูมิ ๑ ในที่เกิดทั้งหมด ๓๑ ภูมิ
เมื่อจิตต่างกันเป็นประเภทๆ และจิตแต่ละประเภทนั้นก็ว ิจิตร
ต่างกันม าก ภูมซิ ึ่งเป็นที่เกิดของสัตวโลกก็ต้องต่างกันไ ป ไม่ใช่
มีแ ต่ม นุส สภมู ิ คือ โลกนโี้ ลกเดียว และแม้วา่ จ ะเป็นก ามวจ รกศุ ล
กำลังข องศรัทธา ปัญญา และสมั ปยุตต ธ รรม คือ เจตสิกท งั้ ห ลาย
ทีเ่ กิดร ว่ มดว้ ยในขณะนนั้ ก ว็ จิ ติ รตา่ งกนั ม าก จึงจ ำแนกให้ไ ด้ร บั ผ ล
คือ เกิดในสุคติภ ูมิต่างๆ ไม่ใช่แ ต่ในภูมมิ นุษย์เท่านั้น
สำหรับอกุศลกรรมก็เช่นเดียวกัน ขณะทที่ ำอกุศลกรรมอย่าง
ใดอย่างหนึ่งนั้น ถ้าส ังเกตจะรู้ความแตกต่างกันข องอกุศลกรรม
ว่าหนักเบาด้วยอกุศลธรรมเพียงไร บางครั้งก็ประกอบด้วย
ความพยาบาทมาก บางครั้งก็ไม่ได้ป ระกอบด้วยความพยาบาท
รุนแรง บางครัง้ ก ข็ าดความเพียร ไม่ไ ด้ม วี ริ ยิ ะอตุ สาหะทจี่ ะทำร้าย
เบียดเบียน แต่เป็นการกระทำซงึ่ ป ระกอบดว้ ยเจตนาเพียงเล็กน อ้ ย
และสัตว์เล็กๆ นั้นก็ตายลง เมื่อแ ต่ละกรรมที่ได้กระทำไปนั้น
ประกอบด้วยสัมปยุตตธรรม คือ เจตสิกขั้นต่างๆ อกุศลกรรม
นั้นๆ ก็เป็นปัจจัยจำแนกให้อกุศลวิบากจิตทำกิจปฏิสนธิ คือ
เกิดในอบายภูมิต่างๆ ๔ ภูมิ
เมื่อกุศลกรรมและอกุศลกรรมซึ่งเป็นเหตุที่จะให้เกิดผลวิจิตร
ต่างๆ กัน ภูมซิ ึ่งเป็นทเี่กิดท ี่เหมาะที่ควรแก่กรรมนั้นๆ ก็ย ่อม
ต้องมีมาก ไม่ได้มีแต่เฉพาะมนุสสภูมแิ ห่งเดียวเท่านั้น
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คำว่า “ภูมิ” หมายถึง โอกาสโลกซึ่งเป็นสถานที่เกิดของ
สัตวโลกนั้นมีทั้งหมด ๓๑ ภูมิ ตามระดับขั้นของจิต คือ กามภูมิ
๑๑ ภูมิ รูปพ รหม ๑๖ ภูมิ อรูปพ รหม ๔ ภูมิ รวมโอกาสโลกซึ่ง
เป็นสถานที่เกิดข องสัตวโลกทั้งหมดมี ๓๑ ภูมิ คือ ๓๑ ระดับข ั้น
ซึง่ ส ถานทเี่ กิดแ ต่ละขนั้ น นั้ ม มี ากกว่าน นั้ คือ แม้แต่ภ มู ขิ องมนุษย์
ก็ไม่ได้มีแต่โลกนโี้ ลกเดียวยังมโี ลกมนุษย์อื่นๆ อีกด้วย
กามภูมิ ๑๑ ภูมินั้นเป็นอบายภูมิ ๔ มนุษย์ ๑ และสวรรค์ ๖
ซึ่งข อกล่าวถึงเพียงย่อๆ คือ
อบายภูมิ ๔ ได้แก่ นรก ๑ สัตว์ดิรัจฉาน ๑ ปิตติวิสัย (เปรต)
๑ อสุรกาย ๑
นรกไม่ใช่มีเพียงแต่แ ห่งเดียวหรือขุมเดียว นรกขุมใหญ่ๆ มี
หลายขุม เช่น สัญช ีวน รก กาฬสุตน รก สังฆาต นรก โรรุว นรก
มหาโรรุวนรก ตาปนนรก มหาตาปนนรก และอเวจีนรก
นอกจากนรกใหญ่ก็ยังมีนรกย่อยๆ ซึ่งในพระไตรปิฎกก็ไม่ได้
กล่าวถึงโดยละเอียดมากนัก เพราะจุดประสงค์ที่พระผู้มีพระภาค
ทรงแสดงภูมิต่างๆ ก็เพื่อทรงแสดงให้เห็นเหตุและผลของกุศล
กรรมและอกุศลกรรม สิ่งใดซึ่งไม่สามารถที่เห็นชัดประจักษ์แจ้ง
ด้วยตา ก็ย่อมไม่เป็นสิ่งที่ควรแสดงเท่ากับสภาพที่สามารถจะ
พิสูจน์โดยอบรมเจริญปัญญาให้ร ู้ได้
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การเกิดในอบายภูมิ ๔ นั้น ถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมหนักก็
เกิดในนรก ถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมที่หนักมากก็เกิดในมหา
นรกที่สุดจะทรมาน คือ อเวจีนรก และเมื่อพ้นจากนรกขุม
ใหญ่ๆ แล้วก็เกิดในนรกขุมย่อยๆ อีก เมื่อยังไม่หมดผลของ
อกุศลกรรม ขณะที่กระทำอกุศลกรรมนั้นไม่คิดเลยว่าภูมินรก
รออยู่แล้วข้างหน้า แต่ว่ายังไปไม่ถึง เพราะว่ายังอ ยู่ในโลกนี้
ตราบใดทยี่ งั ไ ม่พ น้ จากสภาพของการเป็นบ คุ คลในโลกนกี้ ย็ งั ไ ม่ไ ป
สู่ภูมิอื่น แม้ว่าเหตุคืออกุศลกรรมมีแล้ว เมื่อท ำอกุศลกรรมแล้ว
ย่อมเป็นปัจจัยให้ไปสู่อบายภูมิ ภูมใิดภูมหิ นึ่งเมื่อสิ้นชีวิตแล้ว
ผลของอกุศลกรรมทนี่ ้อยกว่านั้น ก็เป็นป ัจจัยให้เกิดอบายภูมิ
อื่น เช่น เกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉาน จะเห็นได้ว่าสัตว์ดิรัจฉานนั้นม ี
รูปร ่างประหลาดๆ ต่างๆ นานา บางชนิดมีขามาก บางชนิด
มีขาน้อย บางชนิดไม่มขี าเลย มีป ีกบ้าง ไม่มีปีกบ้าง อยู่ใน
น้ำบ้าง อยู่บนบกบ้าง มีรูปร่างลักษณะต่างๆ มากมาย ตาม
ความวิจิตรของจิต มนุษย์มีตา หู จมูก ลิ้น กายคล้ายกัน แต่
ผิวพรรณวัณณะ ความสูงต่ำก็ยังวิจิตรต่างๆ กัน ไม่เหมือนกัน
เลย ไม่ว่าจำนวนคนในโลกนี้จะมากสักเท่าไรก็ตาม รวมทั้งใน
อดีต ปัจจุบัน และอนาคตด้วย แต่สัตว์ดิรัจฉานก็ยิ่งวิจิตรต่าง
กันมากกว่ามนุษย์ ทั้งสัตว์น้ำ สัตว์บก และสัตว์ที่บินได้ ซึ่งก็
ย่อมเป็นไปตามกรรม อันเป็นเหตุให้มีรูปร่างวิจิตรนั้นๆ
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ผลของอกุศลกรรมที่น้อยกว่านั้นเป็นปัจจัยให้เกิดในภูมิของ
เปรต ซึ่งภ าษาบาลีใช้ค ำว่า ปิตติวิสัย เปรตทรมานด้วยความ
หิวโหยอยู่เสมอ และภูมิของเปรตก็วิจิตรต่างๆ กันมาก
มนุษย์ทุกคนมีโรคประจำตัวประจำวัน คือ โรคหิว ซึ่งจ ะว่า
ไม่มีโรคไม่ได้ เพราะความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง ลองหิวมากแล้ว
จะรู้สึก ถ้าห ิวนิดห น่อยแล้วรับประทานอาหาร ซึ่งถ ้าเป็นอ าหาร
อร่อยๆ ก็เลยลืมว่า แท้จริงนั้นความหิวไม่ใช่ค วามสบายกายเลย
เป็นสิ่งที่จะต้องแก้ไขบรรเทาให้หมดไป คนที่หิวมากเมื่อไม่ได้
รับประทานอาหารก็จะรู้สภาพที่เป็นความทุกข์ของความหิวว่า
ถ้าหิวมากๆ กว่านั้นจะเป็นอย่างไร
ท่านผูห้ นึ่งม มี ิตรสหายมาก วันห นึ่งท ่านรับโ ทรศัพท์ต ั้งแต่เช้า
จนถึงเย็น ไม่ได้รับประทานอาหาร พอค่ำก็เลยรู้สึกว่าหิวที่แสน
ทรมาน ทีใ่ช้ค ำว่าแ สบท้องหรือแ สบไส้นั้นเป็นอ ย่างไร และท่านก็
ไม่ส ามารถรีบร ้อนรับป ระทานเพื่อแ ก้ค วามหิว เพราะถ้าท ำอย่าง
นั้นก ็จ ะเป็นล ม เป็นอ ันตรายต่อร ่างกาย ท่านต้องค่อยๆ บริโภค
แก้ไขความหิวไ ปทีล ะน้อย แต่ถ ึงอ ย่างนั้นก ็ย ังเป็นล ม นี่ก ็แ สดง
ให้เห็นว ่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง เป็นโรคประจำวัน ที่ยังไม่
ต้องพดู ถ งึ โรคอืน่ ๆ แล้วอ ย่างนผี้ ทู้ เี่ ป็นเปรตจะหวิ ส กั แ ค่ไ หน ใน
ภูมิเปรต ไม่มีการค้าขาย ไม่มีกสิกรรม จะไปปลูกข้าวทำนา
หุงข้าวเอง หรือซื้อขายแลกเปลี่ยนอะไรกับใครเพื่อให้ได้อาหาร
มาบริโภคก็ไม่ได้ การเกิดเป็นเปรตนั้นเป็นผลของอกุศลกรรม
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เปรตใดอนุโมทนากุศลที่บ ุคคลอื่นก ระทำแล้วอ ุทิศไ ปให้ กุศลจิต
ที่อนุโมทนานั้นเป็นปัจจัยให้ได้อาหารที่เหมาะสมแก่ภูมิของตน
บริโภค หรืออาจจะพ้นสภาพของเปรต โดยจุติแล้วปฏิสนธิใน
ภูมิอื่น เมื่อห มดผลของกรรมที่ทำให้เป็นเปรตต่อไป
อบายภูมิ อีกภ ูมหิ นึ่ง คือ อสุรกาย การเกิดเป็นอ สุรกายเป็น
ผลของอกุศลกรรมที่เบากว่าอกุศลกรรมอื่น เพราะผู้ที่เกิดเป็น
อสุรกายนั้น ไม่มีความรื่นเริงใดๆ อย่างในภูมิมนุษย์แ ละสวรรค์
ในภูมิมนุษย์มีหนังสือพิมพ์อ ่าน มีหนังละครดู มีเพลงฟัง แต่ใน
อสุรกายภูมิไม่สามารถที่จะแสวงหาความเพลิดเพลินสนุกสนาน
ได้เหมือนในสุคติภ ูมิ
เมื่ออกุศลกรรมมีต่างกัน ภูมซิ ึ่งเป็นที่เกิดย่อมต่างกันออกไป
ตามเหตุ คือ อกุศลกรรมนั้นๆ
สำหรับภูมิซึ่งเป็นผลของกามาวจรกุศลมี ๗ ภูมิ คือ มนุษย์
๑ ภูมิ สวรรค์ ๖ ภูมิ
ในพระไตรปิฎกแสดงภูมิที่เกิดของมนุษย์ว่า มนุส สภูมิ คือ
ที่เกิดของมนุษย์นั้น มี ๔ ทวีป คือ
๑. ปุพพวเิทหทวีป
๒. อมรโคยานทวีป	
๓. ชมพูท วีป (โลกนี้)
๔. อุตตรกุรุทวีป	

อยู่ทางทิศตะวันออกของภูเขาสิเนรุ
อยู่ทางทิศตะวันตกของภูเขาสิเนรุ
อยู่ทางทิศใต้ข องภูเขาสิเนรุ
อยู่ทางทิศเหนือข องภูเขาสิเนรุ
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ผู้ที่เกิดในโลกนี้ซึ่งเป็นชมพูทวีป ก็เห็นแ ต่ชมพูทวีป ไม่ว่าจะ
ท่องเที่ยวไปที่ใดก็เห็นแต่อารมณ์ต่างๆ ของชมพูทวีป ยังไม่
สามารถที่จะไปถึงทวีปอื่น ซึ่งเป็นโลกของมนุษย์อื่นอีก ๓ โลก
สวรรค์มี ๖ ภูมิ ตามลำดับคือ
สวรรค์ภูมทิ ี่ ๑ คือ จาตุมหาราชิกา มีเทวดาซึ่งเป็นใหญ่
๔ องค์ คือ
ท้าวธตรัฏฐ์ เป็นเทพผู้เป็นใหญ่ท างทิศต ะวันออก บางครั้ง
มีชื่อว่า อินทะ เป็นผปู้ กครอง คันธัพพเทวดา (คนธรรพ์)
ท้าววิรุฬหก เป็นเทพผเู้ป็นใหญ่ท างทิศใต้ บางครั้งมีชื่อว ่า
ยมะ เป็นผปู้ กครองกุมภัณฑ์เทวดา
ท้าววิร ูปักข์ เป็นเทพผู้เป็นใหญ่ทางทิศตะวันตก บางครั้ง
มีชื่อว ่า ท้าววรุณ เป็นผู้ปกครองนาคเทวดา
ท้าวกุเวร เป็นเทพผู้เป็นใหญ่ทางทิศเหนือ บางครั้งมีชื่อว่า
ท้าวเวสสุวัณณ์ เป็นผู้ปกครองยักขเทวดา
สวรรค์ชั้นจาตุม หาราชิกาเป็นสวรรค์ชั้นต้น ซึ่งอ ยู่ไม่ไ กลจาก
ภูมมิ นุษย์ สวรรค์ซึ่งเป็นภูมขิ องเทพนั้นสูงขึ้นๆ ตามระดับค วาม
ประณีตข องสวรรค์
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สวรรค์ภูมิที่ ๒ คือ ดาวดึงส์ อยู่สูงกว่าสวรรค์ชั้นจ าตุมหา
ราชิก า มีพ ระอินทร์เป็นจ อมเทพ ทุกท า่ นคงได้ยนิ ช อื่ ส วนสวรรค์
ในชั้นดาวดึงส์บ ่อยๆ สวนสวรรค์ในชั้นดาวดึงส์มี ๔ คือ สวน
นันทวนั อ ยูท่ างทศิ ต ะวันอ อก สวนจติ รลดาวนั อ ยูท่ างทศิ ต ะวันต ก
สวนมิสสกวันอ ยู่ทางทิศเหนือ สวนผารุสกวันอ ยู่ทางทิศใต้
สวรรค์ภูมิที่ ๓ คือ ยามา
อยู่สูงกว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
สวรรค์ภูมิที่ ๔ คือ ดุสิต
อยู่สูงกว่าสวรรค์ชั้นยามา
สวรรค์ภูมิที่ ๕ คือ นิมมานรดี
อยู่สูงกว่าสวรรค์ชั้นดุสิต
สวรรค์ภูมิที่ ๖ คือ ปรนิมมิตวสวัตตี
อยู่สูงกว่าสวรรค์ชั้นนิมมานรดี
ใครอยากจะอยู่สวรรค์ชั้นไหน เมื่อไม่ใช่พระอรหันต์ก็ยังต้อง
เกิดอีก แต่จะเกิดที่ไหน คงไม่ถึงพรหมภูมิ เพราะการที่จะเกิด
เป็นพรหมบุคคลในพรหมภูมิได้นั้น ต้องเป็นผลของฌานกุศลที่
ไม่เสื่อมตามที่ก ล่าวแล้ว ฉะนั้น ก็คงจะเกิดในกามภูมิ ภูมิใดภูมิ
หนึ่ง แล้วแต่ว่าจะเป็นอบายภูมิหรือสุคติภูมิตามเหตุ คือ กรรม
หนึ่งท ี่ได้ก ระทำแล้วในสังสารวัฏฏ์
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รูปาวจรภมู ซิ ง่ึ เป็นทเ่ี กิดของรปู พรหมบคุ คลมี ๑๖ ภูมิ คือ
ปฐมฌานภูมิ มี ๓ ภูมิ คือ
ปาริสัชชาภูมิ ๑ เป็นทเี่กิดของผทู้ ี่บรรลุปฐมฌานกุศลจิตที่มี
กำลังอ ่อน
ปุโรหิตาภูมิ ๑ เป็นทเี่กิดของผทู้ ี่บรรลุปฐมฌานกุศลจิตที่มี
กำลังป านกลาง
มหาพรหมาภูมิ ๑ เป็นที่เกิดของผทู้ ี่บรรลุปฐมฌานกุศลจิตที่
มีกำลังป ระณีต
ทุติยฌานภูมิ มี ๓ ภูมิ เป็นที่เกิดข องผทู้ ี่บรรลุทุติยฌานโดย
จตุกกนัย หรือทุติยฌ
 าน และตติยฌานโดยปัญจกนัย คือ
ปริตตาภาภูมิ ๑
อัปปมาณาภาภูมิ ๑
อาภัสสราภูมิ ๑
ตติยฌ
 านภูมิ มี ๓ ภูมิ เป็นทเี่กิดของผทู้ ี่บรรลุตติยฌานโดย
จตุกกนัย หรือจตุตถฌานโดยปัญจกนัย คือ
ปริตตสุภาภูมิ ๑
อัปปมาณสุภาภูมิ ๑
สุภกิณหาภูมิ ๑
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จตุตถฌานภูมิ มี ๗ ภูมิ คือ
เวหัปผลาภูมิ ๑ เป็นท ี่เกิดของผทู้ ี่บรรลุจตุตถฌาน โดย
จตุกกนัย หรือ ปัญจมฌานโดยปัญจกนัย
อสัญญ
 ส ตั ต าภมู ิ ๑ เป็นท เี่ กิดข องผทู้ บี่ รรลุป ญ
ั จมฌานทมี่ แี ต่
รูปป ฏิสนธิ ไม่มีจิตเจตสิกเกิดเลย
อวิหาภูมิ ๑
อตัปป าภูมิ ๑
สุทัสส าภูมิ ๑
สุทัสสีภูมิ ๑

สุทธาวาส ๕ ภูมิ เป็นที่เกิดของ
พระอนาคามีบ ุคคลผู้ได้ จตุตถฌาน
โดยจตุกกนัย หรือ ปัญจมฌานโดย
ปัญจกนัย

อกนิฏฐาภูมิ ๑
อรูปพรหมภูมิ มี ๔ ภูมิ เป็นภูมิที่เกิดข องผู้ที่บรรลุอรูปฌาน
(ปัญจมฌานที่เพิกรูปแล้วม ีอรูปเป็นอารมณ์) ตามลำดับขั้น คือ
อากาสานัญ
 จายตนภูมิ ๑
วิญญาณัญ
 จายตนภูมิ ๑
อากิญจัญญายตนภูมิ ๑
เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ ๑
ในอรูปพรหม ๔ ภูมินี้ มีแต่น ามขันธ์ คือ จิตและเจตสิก
ไม่มีรูปใดๆ เกิดเลย
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ในอังคุตต รนิกาย ติกน ิบาต จุฬนสี ูตร พระผู้มีพระภาคได้ทรง
แสดงเรื่องของโลกและจักรวาลไว้ ถึงแม้ว่าจ ะไม่ใช่โดยละเอียด
อย่างที่บางท่านสงสัยใคร่รู้ แต่ก็แสดงให้เห็นพระปัญญาบารมี
ของพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นโลกวิทู คือ ผู้ทรงรู้แจ้งโ ลกทั้งสิ้น
อรรถของจิตประการที่ ๔ คือ อนึ่ง จิตแม้ทุกดวงชื่อว ่า จิต
เพราะเป็นธรรมชาติวิจิตรตามสมควร โดยอำนาจแห่งสัมปยุตต 
ธรรม (เจตสิกท ี่เกิดร่วมด้วย) ทำให้จำแนกจิตออกเป็นป ระเภท
ต่างๆ ได้หลายนัย เช่น โดยชาติ ๔ ได้แก่ เป็นก ุศล ๑ อกุศล
๑ วิบาก ๑ กิริยา ๑ โดยภูมิ ๔ คือ กามาวจรจิต รูปาวจรจิต
อรูปาวจรจิต โลกุต ตรจิต
กามาวจรจิต มีทั้ง ๔ ชาติ คือ เป็นอ กุศลก็มี เป็นก ุศล
ก็มี เป็นวิบากก็มี เป็นกิริยาก็มี นอกจากกามาวจรจิตแล้ว
จิตร ะดับที่ส ูงกว่านั้นไม่เป็นอ กุศล คือ รูปาวจรจิตที่เป็นอกุศล
ไม่มี อรูปาวจรจิตที่เป็นอกุศลไม่มี โลกุตตรจิตที่เป็นอกุศลไม่มี
(และที่เป็นกิริยาไม่มี)
ฉะนั้น รูปาวจรจิตจึงม ี ๓ ชาติ คือ กุศล วิบาก กิริยา
รูปาวจรกุศลจิตเป็นเหตุให้รูปาวจรวิบากจิต ทำกิจป ฏิสนธิเป็น
พรหมบุคคลในพรหมโลกภูมิหนึ่งภูมใิดในรูปพรหม ๑๕ ภูมิ และ
ร ปู าวจรปญ
ั จมฌานเป็นป จั จัยให้ร ปู ป ฏิสนธิเป็นอ สัญญ
 ส ตั ต าพรหม
บุคคลในอสัญญ
 ส ตั ต าพรหมภมู ิ ๑ ภูมิ รูป าวจรกริ ยิ าเป็นก ริ ยิ าจติ 
ของพระอรหันต์ขณะที่เป็นรูปฌานจิตขั้นต่างๆ
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อรูปาวจรจิตก็มี ๓ ชาติ คือ กุศล วิบาก กิริยา โดยนัย
เดียวกัน
รูป าวจรจิตและอรูปาวจรจิตเป็นมหัคคตจิต ข้อความใน
อัฏฐสาลินี จิตต ปุ ป าทกณ
ั ฑ์ อธิบายความหมายของ “มหัคคตะ”
ว่า ชื่อว่า มหคฺคต เพราะถึงความเป็นสภาวะอันใ หญ่ เพราะ
สามารถข่มก ิเลสได้ เพราะมีผลไพบูลย์
กิเลสเป็นสิ่งที่ข่มไม่ไ ด้ง ่าย เพราะพอเห็นก ็เกิดพอใจหรือไม่
พอใจ แต่ในขณะที่จ ิตเป็นอ ัปปนาสมาธิเป็นฌานจิตนั้น จิตสงบ
แนบแน่นในอารมณ์ทางมโนทวาร ไม่เห็น ไม่ได้ยิน ไม่ได้กลิ่น
ไม่รู้รส ไม่รู้โผฏฐัพพะ ขณะที่เป็นฌานจิต ไม่ว่าจะเป็นระยะ
เวลานานเท่าไรก็ตาม ภวังคจิตจะไม่เกิดคั่นแทรกเลย ไม่
เหมือนกับเวลาที่เป็นกามาวจรจิต  ซึ่งเป็นขณะที่เล็กน ้อย
และสั้นมากเป็นปริตตธรรม เพราะเห็นชั่ววาระสั้นๆ ได้ยิน
ชั่ววาระสั้นๆ คิดนึกชั่ววาระสั้นๆ ขณะทเี่ป็นกามาวจรจิตนั้นรู้
อารมณ์หนึ่งๆ ชั่ววาระที่สั้นจริงๆ เมื่อจักขุทวารวิถีจิตเกิดขึ้นรู้
รูปารมณ์ คือ สิ่งท ี่ปรากฏทางตาดับไป ภวังคจิตก ็ต้องเกิดต่อ
ทันทีก ่อนที่ม โนทวารวิถีจ ิตจ ะรับร ู้ส ิ่งท ี่ป รากฏทางตาต่อจ ากจักขุ
ทวารวถิ จี ติ กามาวจรธรรม คือ รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ
และจิตทรี่ รู้ ูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะจึงเป็นปริตตธรรม
แต่มหัคคตจิตซึ่งได้แก่ รูปาวจรจิต และอรูปาวจรจิตนั้น  ถึง
ความเป็นสภาวะอันใหญ่ เพราะสามารถข่มกิเลสได้ จึงเป็น
มหัคคตจิต
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ขณะที่เป็นอัปปนาสมาธิ คือ ฌานจิตเกิดดับส ืบต่อกันน ั้น
ไม่เห็น ไม่ได้ยิน ไม่ไ ด้ก ลิ่น ไม่ล ิ้มรส ไม่รโู้ ผฏฐัพพะ ทางตา
ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และไม่คิดนึกเรื่องรูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพ ะใดๆ เลย จึงชื่อว่าสามารถข่มก ิเลส แต่
เมือ่ ฌ
 านจติ ด บั ห มดแล้ว กามาวจรจติ ก เ็ กิดต อ่  เมือ่ ว ถิ จี ติ เกิดข นึ้ 
ทางทวารตา่ งๆ อกุศลชวนวถิ กี เ็ กิดไ ด้ถ า้ ไ ม่ใช่ก ศุ ล เพราะเมือ่ ย งั 
ไม่ได้ดับกิเลสเป็นส มุจเฉท เมื่อเห็นแล้วอ กุศลจิตก็เกิดขึ้น เมื่อ
ได้ยนิ แ ล้วอ กุศลจติ ก เ็ กิด เมือ่ ก ายกระทบสมั ผัสแ ล้วอ กุศลจติ ก เ็ กิด
มีใครรู้บ้างว่าอกุศลจิตเกิดอยู่เรื่อยๆ เมื่อไ ม่รกู้ ็ไม่ได้ข่ม และไม่
ได้อ บรมเจริญหนทางทจี่ ะดับกิเลส
ก่อนการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผู้ที่เห็นโทษของอกุศลจิตซึ่งเกิดสืบต่อจากเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น
ลิ้มรส รู้โผฏฐัพพะ ก็ได้พยายามหาทางที่จะข่มกิเลส และรู้ว่า
ทางเดียวที่จะข่มกิเลสได้ คือ ต้องไม่เห็น ไม่ได้ยิน ไม่ได้กลิ่น
ไม่รู้ร ส และไม่รู้โผฏฐัพพะ เพราะถ้าเห็น ได้ยิน ได้ก ลิ่น รู้ร ส
และรู้โผฏฐัพพะ ก็กั้นกิเลสไม่ได้ เมื่อรู้อย่างนี้จึงอบรมเจริญ
กุศลจิตที่ทำให้สงบจากโลภะ โทสะ โมหะ จนถึงอัปปนาสมาธิ
ซึ่งไม่เห็น ไม่ไ ด้ยิน ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัส
ใดๆ นอกจากอารมณ์ทที่ ำให้จิตเป็นกุศล สงบมั่นคงแนบแน่น
ทางใจเพียงอารมณ์เดียวเท่านั้น อัปป นาสมาธิซ ึ่งเป็นฌ
 านจิต
นั้นไม่ใช่หนทางที่จะดับกิเลส เพราะเมื่อฌ
 านจิตไม่เกิด กิเลส
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ก็เกิด ชั่วขณะที่เป็นรูปาวจรจิตและอรูปาวจรจิตนั้นเป็นสภาวะ
อันใหญ่ เป็นมหัคคตะ เพราะข่มกิเลสได้โดยไม่เห็น ไม่ได้ยิน
ไม่ไ ด้ก ลิน่ ไม่รรู้ ส ไม่รสู้ ิง่ ท กี่ ระทบสมั ผัส ไม่เหมือนพระอนาคามี
บุคคล ซึ่งเห็นแต่ดับความยินดีพอใจในรูป ได้ยินแต่ดับความ
ยินดีพอใจในเสียง ได้กลิ่นแต่ดับความยินดีพอใจในกลิ่น ลิ้มรส
แต่ด ับค วามยินดีพ อใจในรส กระทบสัมผัสแ ต่ด ับค วามยินดีพ อใจ
ในเย็น ร้อน อ่อน แข็ง ตึงไหวที่ปรากฏ ฉะนั้น จิตจึงต่างกัน
เป็น ๔ ภูมิ คือ ๔ ระดับขั้น
รูปาวจรจิตและอรูปาวจรจิตมี ๓ ชาติ คือ กุศล ๑
วิบาก ๑ กิริยา ๑
โลกุตตรจิตมี ๒ ชาติ คือ เป็นโลกุตตรกุศลประเภท ๑
เป็นโลกุตตรวิบากประเภท ๑ ไม่มโี ลกุตตรกิริยาจิต โลกุตตร
จิตมี ๘ ดวง คือ
โสตาปัตติม ัคคจิตเป็นโลกุตตรกุศล
โสตาปัตติผลจิตเป็นโลกุตตรวิบาก
สกทาคามิมัคคจิตเป็นโลกุตตรกุศล
สกทาคามิผลจิตเป็นโลกุตตรวิบาก
อนาคามิมัคคจิตเป็นโลกุตตรกุศล
อนาคามิผลจิตเป็นโลกุตตรวิบาก
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อรหัตตมัคคจิตเป็นโลกุตตรกุศล
อรหัตตผลจิตเป็นโลกุตตรวิบาก
โลกุต ตรกุศลจติ เป็นป จั จัยให้โลกุต ตรวิบ ากจติ เกิดส บื ต อ่ ท นั ที
ไม่มีจิตอื่นเกิดคั่นได้เลย กุศลอื่นทั้งหมดไม่สามารถที่จะให้ผล
ทันที คือ ไม่ทำให้วิบากจิตเกิดสืบต่อจากกุศลจิตได้ทันที แต่
โลกุตตรกุศลเป็นปัจจัยให้โลกุตตรวิบากเกิดสืบต่อทันทีโดยไม่มี
จิตอ ื่นค ั่น ระหว่างโลกุต ตรกุศลจติ ซ งึ่ เป็นเหตุ และโลกุต ตรวิบ าก
จิตซ งึ่ เป็นผ ลเลย ทันทีท โี่ สตาป ตั ติม คั ค จ ติ ซ งึ่ เป็นโลกุต ตรกุศล ดับ
โสตาปัตติผ ลจิตซึ่งเป็นโลกุตตรวิบากจิตก็เกิดสืบต ่อทันที ทันที
ที่สกทาคามิมัคคจ ิตซึ่งเป็นโลกุตตรกุศลดับ สกทาคามิผลจิตซึ่ง
เป็นโลกุตตรวิบากจิตก็เกิดส ืบต่อท ันที ทันท ีที่อน าคามิมัคคจิต
ซึ่งเป็นโลกุต ตรกุศลดับ อนาคามิผลจิตซึ่งเป็นโ ลกุตตรวิบากจิต
ก็เกิดส ืบต่อทันที ทันทีอรหัตตมัคคจิตซึ่งเป็นโลกุตตรกุศลดับ
อรหัตตผลจิตซึ่งเป็นโลกุต ตรวิบากจิตก็เกิดส ืบต่อทันที
ฉะนั้น โลกุต ตรวิบากจิตทั้ง ๔ จึงไ ม่ได้ท ำปฏิสนธิกิจ ภวังคกิจ
และจุตกิ จิ ไม่เหมอื น โลกิย กุศลวบิ ากและอกุศลวบิ าก เมือ่ โลกุต ตร
กุศลจิตด ับ โลกุตตรวิบากจิตก็เกิดขึ้นมีนิพพานเป็นอารมณ์ต่อ
จากโลกุต ตรกุศลทันที ฉะนั้น ผลจิตซึ่งเป็นโลกุตตรวิบากจิตนั้น
จึงเป็นชวนวิถีจิตเช่นเดียวกับโลกุตตรกุศลจิต ผลจิตเป็นวิบาก
จิตประเภทเดียวเท่านั้นที่เป็นชวนวิถีจิต ทำชวนกิจและมี
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นิพพานเป็นอารมณ์ โลกุตตรกุศลจิตเกิดขึ้นเพียงขณะเดียว
ในสงั สารวัฏฏ ์ โดยดบั ก เิ ลสเป็นส มุจเฉทตามขนั้ ข องโลกุต ตรกุศล
จิตนั้นๆ แต่โ ลกุตตรวิบากจิตที่เกิดต ่อจากโลกุตตรกุศลจิตนั้น
เกิดด ับสืบต่อกันโดยมีนิพพานเป็นอ ารมณ์อีก ๒ หรือ ๓ ขณะ
ตามประเภทของบุคคล
พระโสดาบันบ ุคคลยังเกิดอ ีกอ ย่างมากไม่เกิน ๗ ชาติ แต่
ปฏิสนธิจิตของพระโสดาบันไม่ใช่โสตาปัตติผลจิตทำกิจปฏิสนธิ
แล้วแต่ว่าพระโสดาบันบุคคลนั้นจะเกิดในภูมิใด วิบากจิตระดับ
ภูม ินั้นๆ ก็ทำกิจปฏิสนธิในภูมินั้น คือ ถ้าพระโสดาบันบุคคลนั้น
เกิดในสวรรค์ กามาวจรวิบากจิตก็ทำกิจปฏิสนธิ ถ้าพระโสดาบัน
บุคคลนั้นเกิดในพรหมภูมิใด รูป าวจรวิบากจิต หรืออรูปา วจร
วิบากจิตก็ทำกิจปฏิสนธิในภูมินั้นๆ
ฉะนั้น คำว่า ภูมิ มี ๒ ความหมาย คือ หมายถึงระดับข ั้น
ของจิต ๑ และหมายถึงภูมซิ ึ่งเป็นที่เกิดข องสัตวโลก ๑
ภูมิซึ่งเป็นระดับขั้นของจิตมี ๔ ภูมิ คือ
กามาวจรจิต ๑
รูปาวจรจิต ๑
อรูปาวจรจิต ๑
โลกุต ตรจิต ๑
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ภูมซิ งึ่ เป็นท เี่ กิดข องสตั วโลก หมายถงึ โอกาสโลกซงึ่ เป็นส ถาน
ทีเ่กิดข องสัตวโลก มี ๓๑ ภูมติ ามระดับขั้นของจิต คือ
กามภูมิ

๑๑ ภูมิ

รูปพรหมภูมิ

๑๖ ภูมิ

อรูปพรหมภูมิ

๔ ภูมิ

จิตตสังเขป 211

คำถามทบทวน
๑. กิเลสกามและวัตถุกามต่างกันอย่างไร
๒. ปริตตธรรมคืออ ะไร
๓. พระพุทธเจ้ามีกามาวจรจิตไ หม
๔. คำว่าภูมิหมายถึงอะไรบ้าง
๕. สุทธาวาสภูมิคืออ ะไร ใครเกิดในสุทธาวาสภูมิได้
๖. รูปาวจรจิต อรูปาวจรจิตมกี ี่ชาติ
๗. โลกุต ตรจิตมีกี่ชาติ
๘. มหัคคตจิตได้แก่จิตอะไร
๙. โลกุต ตรจิตเป็นวิถีจิตอะไร
๑๐. โลกุต ตรวิบากจิตทำกิจอะไร

บทที่ ๑๐
จิตต่างกันโดยสัมปยุตต ธรรม คือ เจตสิกที่เกิดร่วมด้วย จึง
จำแนกจิตโดยนัยข องเวทนาเภท คือ โดยประเภทของเวทนา
เจตสิกที่เกิดร่วมด้วยต่างกัน คือ
โสมนสฺสส หคตํ จิตเกิดร่วมกับโ สมนัสเวทนาเจตสิก
(ความรู้สึกดีใจ)
โทมนสฺสส หคตํ จิตเกิดร ่วมกับโทมนัสเวทนาเจตสิก
(ความรู้สึกเสียใจ)
อุเปกฺขาสหคตํ จิตเกิดร่วมกับอ ุเบกขาเวทนาเจตสิก
(ความรู้สึกไม่ส ุขไม่ทุกข์)
สุขสหคตํ

จิตเกิดร่วมกับส ุขเวทนาเจตสิก
(ความรู้สึกเป็นสุขท างกาย)

ทุกฺขส หคตํ

จิตเกิดร่วมกับท ุกขเวทนาเจตสิก
(ความรู้สึกเป็นทุกข์ทางกาย)

ขณะใดที่จิตเกิดขึ้น ขณะนั้นต้องมีเวทนาเจตสิกเกิดร่วมด้วย
ทุกครั้ง ฉะนั้น เวทนาเจตสิกดวงหนึ่งเกิดกับจิตดวงหนึ่ง แล้ว
แต่ว า่ จ ะเป็นเวทนาเจตสิกป ระเภทใด จิตเป็นใหญ่เป็นป ระธานใน
การรู้แจ้งลักษณะต่างๆ ของอารมณ์ แต่เวทนาเจตสิกเป็นสภาพ
212
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ธรรมที่ร ู้สึกด ีใจหรือเสียใจ สุขหรือทุกข์ หรือเฉยๆ ในขณะที่รู้
อารมณ์
เมื่อจิตต่างกันโดยชาติ คือ เป็นกุศล เป็นอกุศล เป็น
วิบาก เป็นกิริยา เจตสิกที่เกิดกับจิตใดก็ต้องเป็นชาติเดียวกับ
จิตนั้น อกุศลเจตสิกจะเกิดกับกุศลจิต วิบากจิต และกิริยาจิต
ไม่ได้ กุศลเจตสิกจะเกิดก ับอกุศลจิต วิบากจิต และกิริยาจิต
ไม่ไ ด้ วิบากเจตสิกก เ็กิดก ับอ กุศลจิต กุศลจิต และกิริยาจิตไ ม่ไ ด้
ฉะนั้น เวทนาเจตสิกจึงต่างกัน เป็นกุศล อกุศล วิบาก กิริยา
เช่นเดียวกับเจตสิกอื่นๆ ด้วย แต่ถ้าพ ระผู้มพี ระภาคไม่ได้ทรง
แสดงลักษณะของสภาพธรรมแต่ละประเภทไว้โดยละเอียด ก็จะ
มีผู้เข้าใจผิดในลักษณะของเวทนาเจตสิก เช่น ทุกขเวทนาทาง
กาย ซึ่งเป็นความรู้สึกไม่สบาย ปวด เจ็บนั้น เกิดร่วมกับกาย
วิญญาณซึ่งเป็นจิตที่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายที่เกิดขึ้นชั่วขณะจิต
เดียว ไม่ใช่ขณะที่รู้สึกโทมนัส ไม่แช่มช ื่นเมื่อกระทบกับอารมณ์
ที่ไ ม่น ่าพ อใจทางกายแล้ว เมือ่ จ ติ แ ต่ละขณะตา่ งกนั โ ดยละเอียด
ตามเวทนาเจตสิกทเี่กิดร่วมกับจิตแต่ละขณะ พระผู้มพี ระภาคจึง
ได้ทรงแสดงไว้โดยละเอียดว่า จิตที่เป็นอ กุศลแต่ละประเภทนั้นมี
เวทนาอะไรเกิดร ว่ มดว้ ย จิตท เี่ ป็นว บิ ากแต่ละประเภทนนั้ ม เี วทนา
อะไรเกิดร่วมด้วย จิตที่เป็นกิริยาแต่ละประเภทนั้นม ีเวทนาอะไร
เกิดร่วมด้วย
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ชั่วขณะทรี่ ู้สึกเจ็บนั้นเป็นทุกขเวทนาทางกาย เป็นอกุศล
วิบาก แต่ขณะที่ไม่พอใจ เดือดร้อนกังวลเพราะทุกขเวทนา
นั้นไม่ใช่วิบาก ขณะนั้นอกุศลเวทนาเกิดก ับอ กุศลจิตจึงไม่
สบายใจ
การศึกษาพระอภิธรรมโดยละเอียดทำให้เข้าใจสภาพของ
เวทนาเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตไ ด้ถูกต ้อง มิฉะนั้นก็จะพอใจ หลงติด
ในโสมนัสเวทนา ในสุขเวทนา หรือในอุเบกขาเวทนา โดยไม่รู้
ว่าเวทนาขณะใดเป็นกุศล ขณะใดเป็นอกุศล ขณะใดเป็นวิบาก
ขณะใดเป็นกิริยา
ในอังคุตต ร นิกาย เอกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ สนิมติ ตวรรคที่
๓ ข้อ ๓๒๘ มีข ้อความว่า ดูกร ภิกษุท ั้งหลาย ธรรมที่เป็นบาป
อกุศล มีเวทนาจึงเกิดขึ้น ไม่มเีวทนาไม่เกิดขึ้น เพราะละเวทนา
นั้น ธรรมที่เป็นบาปอกุศลเหล่าน ั้นจึงไม่มีด้วยประการ ด ังนี้ ฯ
(ข้ออื่นๆ กล่าวถึงสัญญาเจตสิกซึ่งเป็นสัญญาขันธ์ เจตสิก
อื่นๆ ซึ่งเป็นสังขารขันธ์ และจิตซึ่งเป็นวิญญาณขันธ์)
แสดงว่าเวทนาเจตสิกซ ึ่งเป็นความรู้สึกนั้น เป็นที่ตั้งแ ห่งค วาม
ยึดมั่นอ ย่างเหนียวแน่น เมื่อไม่รคู้ วามจริงของเวทนาเจตสิก  ก็
ไม่สามารถละความรู้สึกว่าเป็นเราได้
การรสู้ ภาพของเวทนาเจตสิกจ ะเกือ้ กูลให้ส ติเริม่ ร ะลึกร ลู้ กั ษณะ
ของเวทนาได้ มิฉะนั้นก็จะไม่ระลึกได้เลยว่าในวันหนึ่งๆ นั้นม ี
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เวทนา เช่นเดียวกับในวันหนึ่งๆ ก็มีแต่ส ภาพที่ปรากฏทางตา
ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ เพราะจิตเกิดขึ้นรู้
สภาพธรรมนั้นๆ แต่ลองคิดดูว่าถ้าเห็นแล้วไม่มีความรู้สึกอะไร
เลยกไ็ ม่เดือดร้อน ถ้าไ ด้ยินแล้วไ ม่รูส้ ึกอ ะไรเลยกไ็ ม่เดือดร้อนอีก
เหมือนกัน เมื่อได้กลิ่น ลิ้มรส รู้โผฎฐัพพะ แล้วไม่รู้สึกอะไร
เลยก็ไม่เดือดร้อน ก็ย่อมไม่มีบาปอกุศลกรรมใดๆ ทั้งสิ้น แต่
เมื่อมีความรู้สึกเกิดขึ้น จึงติดและยึดมั่นในความรู้สึก และอยาก
ได้สิ่งที่ทำให้รู้สึกดีใจเป็นสุข ทำให้อกุศลธรรมทั้งหลายเกิดขึ้น
บ่อยๆ เนืองๆ โดยไม่รู้ตัว ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา ไม่มี
ใครสามารถยับยั้งไม่ให้เวทนาเจตสิกเกิดขึ้น ไม่ว่าจิตเกิดขึ้น
ขณะใด ก็จะต้องมีเวทนาเจตสิกที่รู้สึกในอารมณ์ขณะนั้น ขณะ
นีเ้วทนาเจตสิกย ่อมจะเป็นอ ย่างหนึ่งอ ย่างใด คือ อุเบกขาเวทนา
สุขเวทนา ทุกขเวทนา โสมนัสเวทนา โทมนัสเวทนา การศกึ ษา
ธรรมไม่ใช่เพียงเพื่อให้ร ูจ้ ำนวนหรือร ูช้ ื่อ แต่เพื่อให้ร ูล้ ักษณะของ
ความรูส้ กึ ซ ึง่ ก ำลังม ี ซึง่ ถ า้ ส ติไ ม่เกิดร ะลึกร ลู้ กั ษณะของความรูส้ กึ 
ที่กำลังมีในขณะนี้ แม้ความรู้สึกนั้นมีจริงเกิดขึ้นแต่ก็ดับไปแล้ว
เมือ่ ไ ม่รลู้ กั ษณะทีแ่ ท้จ ริงข องความรูส้ กึ  ก็ย อ่ มจะยดึ ถือค วามรูส้ กึ 
ว่าเป็นเราซึ่งเป็นสุข เป็นทุกข์ ดีใจ เสียใจ หรือเฉยๆ
ฉะนั้น ตราบใดที่สติไม่เกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของความรู้สึก
ย่อมไม่มที างทจ่ี ะละการยดึ ถือส ภาพธรรมวา่ เป็นส ตั ว์ บุคคล ตัวต น
เพราะทุกคนยึดมั่นในความรู้สึกว่าเป็นส ิ่งสำคัญในชีวิต ทุกคน
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ต้องการความรู้สึกท ี่เป็นสุข ไม่มใีครต้องการความรู้สึกเป็นทุกข์
ฉะนั้น ไม่ว่าจะมีทางใดทจี่ ะให้เกิดสุขเวทนาหรือโสมนัสเวทนา
ก็ย อ่ มจะพยายามขวนขวายให้เกิดค วามรสู้ กึ น นั้ โดยไม่รวู้ า่ ข ณะนนั้ 
เป็นการติด เป็นความพอใจยึดมั่นในความรู้สึกซึ่งเกิดขึ้นเพราะ
เหตุป จั จัยแ ล้วก ด็ บั ไ ป เมือ่ ค วามรสู้ กึ เป็นส งิ่ ส ำคัญท ที่ กุ ค นยดึ ถือ
พระผู้มีพระภาคจึงได้ท รงแสดงเวทนาเจตสิก ๑ ดวง เป็นเวทนา
ขันธ์ เพราะเป็นสภาพธรรมซึ่งเป็นที่ยึดม ั่นว่าเป็นตัวตน สัตว์
บุคคล อย่างสำคัญชนิดหนึ่ง การที่สติจ ะเกิดข ึ้นระลึกร ู้ลักษณะ
ของสภาพธรรมทมี่ จี ริงท เี่ กิดข นึ้ ป รากฏนนั้ จะตอ้ งอาศัยก ารศกึ ษา
การฟังเรื่องของสภาพธรรมให้ละเอียดยิ่งขึ้น และพิจารณาพิสูจน์
สภาพธรรมที่มีจริงนั้นในชีวิตประจำวันด้วย
เวทนาเจตสิกมี ๔ ชาติ คือ เวทนาที่เป็นกุศล ๑ เวทนาที่เป็น
อกุศล ๑ เวทนาที่เป็นวิบาก ๑ เวทนาที่เป็นกิริยา ๑ เวทนาเป็น
สังขตธรรมเกิดขึ้นเพราะเหตุป ัจจัยปรุงแต่ง เวทนาที่เป็นวิบาก
ย่อมเกิดข นึ้ เพราะกรรมเป็นป จั จัย เวทนาทเี่ ป็นก ศุ ล อกุศล กิรยิ า
ไม่ใช่ว บิ าก จึงไ ม่ไ ด้เกิดข นึ้ เพราะกรรมเป็นป จั จัย แต่ก จ็ ะตอ้ งเกิด
เพราะปัจจัยอื่น โดยนัยของเวทนา ๕ นั้น สุขเวทนาทางกาย
และทุกขเวทนาทางกายเป็นชาติวิบาก เป็นผ ลของกรรม เวทนา
เจตสิกท เี่ ป็นว บิ ากนนั้ มีก รรมทไี่ ด้ก ระทำแล้วเป็นป จั จัยให้เกิดข นึ้ 
รู้สึกอารมณ์ทกี่ ระทบตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ตามประเภท
ของวิบากนั้นๆ
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ขณะเห็นจักขุวิญญาณเป็นวิบากจิตเกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนา
ซึ่งเป็นวิบากเจตสิกและวิบากเจตสิกอื่นๆ โสตวิญญาณ ฆาน
วิญญาณ และชิวหาวิญญาณก็โดยนัยเดียวกัน แต่กายวิญญาณ
อกุศลวิบากซึ่งรู้แจ้งลักษณะต่างๆ ของโผฎฐัพพารมณ์ที่กระทบ
สัมผัสก ายนนั้ เกิดร ว่ มกบั ท กุ ขเวทนา และกายวญ
ิ ญาณกศุ ลวบิ าก
เกิดร่วมกับสุขเวทนา ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงเวทนาที่
เกิดกับจิตประเภทต่างๆ ได้ กายวิญญาณเกิดขึ้นเพราะกรรม
เป็นปัจจัย เมื่อกายปสาทรูปกระทบกับมหาภูตรูป (เย็น ร้อน
อ่อน แข็ง ตึง ไหว) ที่เป็นอิฎฐารมณ์ สุขเวทนาก็เกิด เมื่อกาย
ปสาทรูปกระทบกับมหาภูตรูปที่เป็นอนิฎฐารมณ์ ทุกขเวทนาก็
เกิด ความรู้สึกที่เกิดขึ้น ปรากฏที่กายเป็นทุกขเวทนา หรือ
สุขเวทนาเท่านัน้ จะเป็นอ เุ บกขาเวทนา หรือโ สมนัสเวทนา หรือ
โทมนัสเวทนาไม่ไ ด้เลย ต้องแยกเวทนาทางกายและทางใจ ขณะ
ที่เป็นกายวิญญาณ สุขเวทนา หรือทุกขเวทนา เป็นชาติวิบาก
เป็นผ ลของอดีตก รรม แต่ข ณะที่เดือดร้อนเป็นห ่วงกังวลนั้น เป็น
ความรู้สึกไ ม่ส บายใจ ขณะนั้นจ ึงไ ม่ใช่ผ ลของอดีตก รรม แต่เป็น
ผลของการสะสมของอกุศลธรรม จึงเกิดความรู้สึกไม่สบายใจ
ไม่แช่มชื่น
นอกจากทุกขเวทนาและสุขเวทนาซึ่งเป็นช าติวิบากอย่าง
เดียวเท่านัน้ และโทมนัสเวทนาซงึ่ เป็นช าติอ กุศลอย่างเดียว
เท่านั้น เวทนาอื่น คือ โสมนัสเวทนา และอุเบกขาเวทนา
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นั้น เป็นก ุศลก็ได้ เป็นอกุศลก็ได้ เป็นวิบากก็ได้ เป็น
กิริยาก็ได้ นี่เป็นความต่างกันซึ่งแสดงให้เห็นว่าส ภาพธรรม
ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นตามเหตุป ัจจัย
เคยระลึกรู้ลักษณะของเวทนาบ้างหรือยัง ขณะนี้เวทนากำลัง
เกิดขน้ึ และกำลังดบั ไป บางทา่ นอาจจะเริม่ ระลึกรลู้ กั ษณะของรปู 
ที่กำลังป รากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย บาง
ท่านอาจจะเริม่ ร ะลึกร ลู้ กั ษณะของนามธรรมซึง่ เป็นส ภาพรใู้ นขณะ
กำลังเห็น ได้ยิน ได้ก ลิ่น ลิ้มร ส รูโ้ ผฎฐัพพ ะ และนึกคิด แต่
นั่นไม่พอ เพราะสติจะต้องระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่มีจริง
ทีก่ ำลังปรากฏทั้ง ๕ ขันธ์ คือ ทั้งร ูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญา
ขันธ์ สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์ เมื่อส ติย ังไม่ระลึกร ู้ลักษณะ
ของสภาพธรรมเหล่านี้จริงๆ ก็ไม่สามารถดับกิเลสได้ เพราะ
กิเลสไม่ใช่สิ่งซ ึ่งจะดับได้ด ้วยความไม่รหู้ รือโดยไม่มสี ติ ไม่ระลึก
รู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังป รากฏจนทั่วจ ริงๆ
ขณะที่กำลังหลับมีเวทนาเจตสิกไหม ธรรมเป็นเรื่องที่น่าคิด
น่าพิจารณา เพราะยิ่งคิดยิ่งพิจารณาก็ยิ่งทำให้เข้าใจธรรมแจ่ม
แจ้งขึ้น ฉะนั้น จึงน่าคิดพิจารณาว่าในขณะที่กำลังหลับนั้นมี
ความรู้สึกไหม ขณะที่กำลังนอนหลับสนิทไม่รู้อารมณ์ของโลก
นีเ้ ลย ไม่ว า่ จ ะเป็นท างตา ทางหู ทางจมูก ทางลนิ้ ทางกาย ทาง
ใจ ไม่ได้นึกคิด ไม่ไ ด้ฝ ัน แต่เมื่อย ังไม่ใช่ผ ทู้ ี่สิ้นช ีวิตก็ย่อมจะต้อง
มีจ ติ เกิดด บั เป็นภ วังคจิต ดำรงภพชาติค วามเป็นบ คุ คลนนั้ จ นกว่า
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จะตื่นข ึ้น แล้วจึงจะเห็นโลกนี้ต่อไ ปอีกจ นกว่าจะถึงเวลาหลับอีก
ขณะหลับส นิทน นั้ ไ ม่รอู้ ะไรในโลกนเี้ ลยสกั อ ย่างเดียว ไม่ว า่ จ ะเป็น
ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ที่เคยเห็น
เคยได้ยิน เคยชอบ เคยคิดนึกถึง ในขณะที่นอนหลับส นิทนั้น
ไม่มีอารมณ์ใดๆ ปรากฏเลย แต่จิตก็เกิดข ึ้นแ ละดับไปสืบต ่อกัน
อยู่เรื่อยๆ นามขันธ์ทั้ง ๔ คือ จิตและเจตสิกต้องเกิดร่วมกันแ ยก
กันไม่ได้เลย ขณะที่นอนหลับสนิทเป็นวิบากจิต เป็นผลของอดีต
กรรม จึงท ำให้คนที่หลับนั้นยังไม่ตาย เพราะวิบากจิตเกิดดับสืบ
ต่อด ำรงภพชาติอ ยู่ และเมือ่ จ ติ เกิดข นึ้ ก ต็ อ้ งมเี จตสิกเกิดร ว่ มดว้ ย
ทุกครั้ง เวทนาเจตสิกเกิดก ับจิตทุกดวง เวทนาเจตสิกท ี่เกิดกับ
ภวังคจิตเป็นว บิ ากเจตสิกท รี่ สู้ กึ อ ารมณ์เดียวกบั ภ วังคจิต คือ ไม่ใช่
อารมณ์ของโลกนี้ จึงไ ม่รู้สึกตัว อย่างขณะที่จิตกำลังเห็นทางตา
กำลังไ ด้ยินทางหู เป็นต้น ไม่มีใครสามารถรู้ลักษณะของเวทนา
เจตสิกซ งึ่ เกิดในขณะทกี่ ำลังห ลับไ ด้ แต่เมือ่ ต นื่ ข นึ้ ก น็ า่ ท จี่ ะคดิ อ กี 
ว่าอะไรตื่น ตอนหลับก็น่าจะคิดว ่าอะไรหลับ รูปไ ม่ใช่ส ภาพรู้รูป
จึงไ ม่ต นื่ ไ ม่ห ลับ แต่น ามธรรมเป็นส ภาพรู้ เมือ่ ไ ม่รอู้ ารมณ์ท ปี่ รากฏ
ในโลกนจี้ ึงช ื่อว ่าห ลับ แต่จ ิตก ็ยังเกิดด ับส ืบต ่อด ำรงภพชาติอ ยูจ่ ึง
ยังไม่ตาย
ขณะทตี่ นื่ น นั้ อ ะไรตนื่ จิต เจตสิกต นื่ โ ดยเกิดข นึ้ ร อู้ ารมณ์ท าง
ตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ขณะใดที่รอู้ ารมณ์
ของโลกนี้ ขณะนั้นตื่น แต่ก็น่าที่จะพิจารณาให้ละเอียดขึ้นไ ปอีก
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เพื่อประโยชน์แก่การเจริญส ติป ัฎฐาน เพราะการแสดงธรรมนั้น
จุดประสงค์เพื่อเกื้อกูลให้สติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่
ปรากฏ และเป็นวิริยารัมภกถา คือ คำพูดที่อุปการะเกื้อกูลให้
เกิดวิริยะทจี่ ะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมทปี่ รากฏ ฉะนั้น ก็
ควรที่จะพิจารณาว่า ขณะทตี่ ื่นนั้น จิต เจตสิกเกิดขึ้น รูอ้ ารมณ์
ของโลกนตี้ ามทเี่ ข้าใจกนั แต่ก น็ า่ จ ะคดิ ให้ล กึ ซ งึ้ ข นึ้ อ กี ว า่ อะไรตนื่
จิต เจตสิกเกิดตื่นขึ้นพร้อมกัน วิบากจิตเกิดขึ้น รูส้ ิ่งท ี่ปรากฏ
ทางตาบ้าง ทางหูบ้าง ทางจมูกบ ้าง ทางลิ้นบ้าง ทางกาย
บ้าง โดยยับยั้งไม่ไ ด้เลย วิบากจิตเป็นผลของกรรม เกิดขึ้น
แ ล้วด บั ไ ป จะหลับอ ยูต่ ลอดไปได้ไ หม ไม่มที างทจี่ ะเป็นไ ปได้เลย
กรรมไม่ไ ด้ท ำให้เกิดข นึ้ ในชาติน แี้ ล้วห ลับไ ปจนกระทัง่ ต าย แต่ว า่ 
กรรมเป็นปัจจัยให้มีตา หู จมูก ลิ้น กาย เพื่อเป็นปัจจัยให้จิต
เกิดข ึ้น เห็นสิ่งท ี่น่าพอใจ เป็นผลของกุศลกรรม เห็นส ิ่งที่ไม่น่า
พอใจเป็นผ ลของอกุศลกรรม ได้ยนิ เสียงทดี่ เี ป็นผ ลของกศุ ลกรรม
ได้ยินเสียงที่ไม่ดีเป็นผลของอกุศลกรรม เป็นต้น
ฉะนั้นวิบากจิตแ ละเจตสิกเกิดต ื่นข ึ้น รู้อ ารมณ์ท างตา ทางหู
ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจในชีวิตประจำวัน นอกจาก
นั้นแ ล้วยังมีอะไรอีก เมื่อตื่นแล้วนอกจากวิบากจิตเกิดขึ้น เห็น
ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส รู้สิ่งกระทบสัมผัสแล้ว อกุศลธรรม
หรือกิเลสทั้งห ลายก็เริ่มต ื่น เพราะขณะหลับอ ยู่นั้นมีอนุสัยกิเลส
คือ กิเลสที่ย ังไ ม่ไ ด้ด ับ ส ะสมอยูใ่นภวังคจิตท ุกด วงที่เกิดด ับ ใน
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ขณะหลับนั้นกิเลสไม่ได้เกิดขึ้นกระทำกิจยินดี ยินร้าย เพราะ
ยังไม่เห็น ไม่ได้ยิน ไม่ได้กลิ่น ไม่ลิ้มรส ไม่กระทบสัมผัส
อารมณ์ใดๆ ของโลกนี้ ขณะหลับสนิทอยู่นั้นกิเลสทั้งหลายก็ยัง
หลับอยู่ด้วย แต่เมื่อตื่นขึ้นแล้วกิเลสก็ตื่นขึ้นด้วย คือ หลังจาก
เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายแล้ว กิเลส
ทั้งหลายก็เกิดร่วมกับอกุศลจิต ตามเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดอกุศล
ธรรมประเภทนั้นๆ
เมื่อจำแนกจิตโดยภูมิ ๔ คือ กามาวจรภูมิ รูป าวจรภูมิ
อรูปาวจรภูมิ โลกุต ตรภูมินั้น จิตป ระณีตขึ้นต ามลำดับขั้น แต่
จิตของคนส่วนมากก็เป็นกามาวจรภูมิ คือ เป็นไปในรูป เสียง
กลิ่น รส โผฎฐัพพะ กามาวจรจิตเป็นภูมิขั้นต้นของระดับของ
จิต คือ เมื่อต ื่นข ึ้นก เ็ห็น ได้ยิน ผลัดเปลี่ยนเวียนไปทางตา ทาง
หู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ในวันหนึ่งๆ จิตที่เกิด
ขึน้ น ัน้ น อกจากจะเป็นภ มู ขิ ัน้ ต น้ แ ล้ว โดยชาติย งั เป็นช าติท เี่ ลวอกี
คือ เป็นอกุศลจิตที่ตื่นขึ้นเป็นประจำขณะที่กุศลจิตไม่เกิด เมื่อ
เห็นก ็ย ินดีต ิดข ้อง เมื่อไ ด้ยินก ็พ อใจติดข ้องในเสียงที่ไ ด้ยิน เป็น
ปกติธรรมดา เพราะส่วนใหญ่โ ลภมูลจิตเกิดบ่อยกว่าโทสมูลจิต
ซึ่งเป็นสภาพจิตที่ห ยาบกระด้างไม่แช่มช ื่น
ในวันหนึ่งๆ ต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่า มีอกุศลจิต
มากกว่าก ุศลจิต ถ้าไ ม่รูก้ ็จ ะอบรมเจริญก ุศลให้พ ้นจ ากสภาพของ
จิตที่เลวไม่ได้ ยังคงเป็นอกุศลจิตอยู่มากเหมือนเดิม และยังมี
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ความยินดีพอใจในอกุศลนั้นๆ โดยไม่เห็นว่าเป็นโทษ ฉะนั้น ก็
ควรทราบว่า ที่ตื่นขึ้นมานั้นส่วนใหญ่แล้วกิเลสตื่นทั้งนั้น ทั้งทาง
ตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ แล้วแต่ว่ากิเลส
ของใครจะวุ่นวายแค่ไหน จะทำให้เกิดความเดือดร้อนใจและ
กายสักแค่ไหน ซึ่งเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ควรขวนขวายอบรมเจริญ
กุศลยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นขั้นทาน ศีล ความสงบของจิต หรือขั้น
สติป ัฎฐ านที่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ
ไม่ใช่ว่าใครสามารถจะละโลภะได้เสียก่อนแล้วจึงจะอบรม
เจริญป ัญญาทจี่ ะเป็นพระโสดาบันในภายหลัง ถึงแม้ว่าโลภะจ ะ
เกิดข นึ้ ก เ็ ป็นส ภาพธรรมชนิดห นึง่ ท เี่ กิดข นึ้ เพราะเหตุป จั จัย ไม่ใช่
สัตว์ บุคคล ตัวตน ปัญญาจะต้องระลึกรู้ลักษณะของโลภะตาม
ความเป็นจริงว่าเป็นสภาพธรรมชนิดหนึ่งซึ่งเกิดดับ
เวทนา ๕ เกิดกับจิตต่างๆ ดังนี้ คือ
สุขเวทนาเกิดก ับกายวิญญาณกุศลวิบากจิต

๑ ดวง

ทุกขเวทนาเกิดกับกายวิญญาณอกุศลวิบากจิต ๑ ดวง
โทมนัสเวทนาเกิดกับโทสมูลจิต

๒ ดวง

โสมนัสเวทนาและอุเบกขาเวทนาเกิดกับจิตที่เป็นกุศลก็ได้
อกุศลก็ได้ วิบากก็ได้ กิริยาก็ได้
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โทมนัสเวทนาเกิดกับจิตที่เป็นกุศล วิบาก กิริยาไม่ได้ เกิด
ได้เฉพาะกับจิตที่เป็นอกุศล คือ โทสมูลจิตเพียง ๒ ดวงเท่านั้น
ถ้าไ ม่รูอ้ ย่างนี้ บางท่านอาจจะเข้าใจว่าอ กุศลเป็นก ุศล เช่น เวลา
สงสารคนที่ทุกข์ยากเดือดร้อน ใคร่ที่จะช่วยเหลือเขาให้พ้นจาก
ความทุกข์ยาก ขณะที่จิตเกิดกรุณานั้นเป็นกุศลจิตที่มีกรุณา
เจตสิกเกิดร่วมด้วย ซึ่งจะต้องรู้ลักษณะของเวทนาด้วยว่ารู้สึก
ไม่แช่มชื่นบ้างหรือเปล่า ถ้ารู้สึกโทมนัสเสียใจไม่แช่มชื่นก็เป็น
อกุศลจิต ไม่ใช่ขณะเดียวกับที่จิตเกิดร่วมกับกรุณาเจตสิก เมื่อ
รู้อ ย่างนี้ก็จะละคลายความรู้สึกเสียใจ โทมนัส ไม่แช่มชื่น ซึ่ง
เป็นอกุศล และสามารถช่วยคนอื่นให้พ้นความทุกข์ยากได้โดย
แช่มชื่น ไม่โทมนัส ไม่เสียใจ ฉะนั้น จึงต้องรู้ว่าขณะใดเป็น
อกุศล จึงจะละคลายได้ เพราะโดยมากเข้าใจกันว่า เมื่อส งสาร
คนที่กำลังเป็นทุกข์เดือดร้อน ก็จะต้องพลอยเศร้าโศกเสียใจเป็น
ทุกข์ก ับบุคคลนั้นด ้วย ถ้าถ ามว่าขณะนี้รู้สึกอย่างไร บางคนก็
ตอบว่าเฉยๆ บางคนก็ดีใจ บางคนก็ไม่สบายใจ แม้เวลาที่สติ
ระลึกตรงลักษณะของความรู้สึกนั้นก็ยากที่จะรู้ตามความเป็นจริง
ว่า ความรู้สึกนั้นๆ เป็นเพียงสภาพรู้ เป็นนามธรรมชนิดหนึ่ง
ซึ่งเกิดกับจิตทุกขณะ
ขณะที่เสียงปรากฏ โสตวิญญาณเป็นสภาพรู้ที่ได้ยินเสียงนั้น
ขณะนั้นมีเวทนาเจตสิกที่รู้สึกเกิดพร้อมกับโสตวิญญาณ เมื่อ
ผัสสเจตสิกเกิดขึ้นกระทบอารมณ์น ั้น จะไม่ให้เวทนาเจตสิกเกิด
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ไม่ได้เลย เมื่อสติสามารถเริ่มระลึกรู้ลักษณะของจิตบ้าง หรือ
เวทนาเจตสิกบ ้าง ก็ย่อมเป็นปัจจัยส ะสมเกื้อกูลให้ไม่ห ลงลืม
ดังนั้น เวลารู้สึกเฉยๆ ดีใจ สุข ทุกข์ หรือเสียใจนั้น แทนที่
จะยิ่งเสียใจสติก็ระลึกรู้ได้ว่าขณะนั้นก็เป็นเพียงความรู้สึกที่เกิด
ขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ฉะนั้น สติปัฏฐานจึงมีคุณประโยชน์ที่ละ
คลายทุกข์ ในขณะที่รู้สึกไ ม่แช่มชื่นได้

คำถามทบทวน
๑. อุเบกขาเวทนา โสมนัสเวทนา เป็นชาติอะไร
๒. ทุกขเวทนา สุขเวทนา เป็นชาติอะไร
๓. โทมนัสเวทนา เป็นชาติอะไร
๔. ขณะหลับสนิท เวทนาเจตสิก เป็นชาติอะไร
๕. รูปตื่นห รือหลับไ ด้ไหม เพราะอะไร

บทที่ ๑๑
สัมปยุตต ธรรม คือ เจตสิกที่จำแนกจิตให้ต่างกัน โดย
ประเภทต่อไ ป คือ โดยสัมปยุตต์ หรือวิปปยุตต์
คำว่า สัมปยุตตธรรม โดยทั่วไปหมายถึง เจตสิกซึ่งเป็น
สภาพธรรมที่เกิดกับจิต แต่เมื่อก ล่าวถึงจิตที่ต่างกันโดยเป็น
สัมปยุตต ์นั้นมี ๕ ประเภท คือ เป็นอ กุศลสัมปยุตต์ ๔
ประเภท เป็นโสภณสัมปยุตต ์ ๑ ประเภท
อกุศลสัมปยุตต์ ๔ คือ
ทิฏฐิคตสัมปยุตต์	 จิตเกิดร ่วมกับทิฏฐิเจตสิก
คือ ความเห็นผิด
ปฏิฆสัมปยุตต ์

จิตเกิดร่วมกับโทสเจตสิก

วิจิกิจฉาสัมปยุตต์ จิตเกิดร่วมกับวิจิกิจฉาเจตสิก
คือ ความสงสัยในสภาพธรรม
อุทธัจจสัมปยุตต์

จิตเกิดร ่วมกับอุทธัจจ เจตสิก
คือ สภาพธรรมที่ไม่สงบ

โสภณสัมปยุตต์ ๑ คือ
ญาณสัมปยุตต ์
จิตเกิดร่วมกับปัญญาเจตสิก
225
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อกุศลจิต ๑๒ ดวง จำแนกโดยสัมปยุตต์
โลภมูลจิต ๘ ดวง เกิดร่วมกับทิฎฐิเจตสิก ความเห็นผิด
เป็นทิฏฐิคตสัมปยุตต์ ๔ ดวง ไม่เกิดร่วมกับค วามเห็นผิด เป็น
ทิฏฐิคตวิปปยุตต์ ๔ ดวง
โทสมูลจิต ๒ ดวง เป็นป ฏิฆสัมปยุตต์ คือ เกิดร่วมกับ
โทสเจตสิกซึ่งเป็นส ภาพธรรมที่ห ยาบกระด้างทั้ง ๒ ดวง
โมหมูลจิต ๒ ดวง เกิดร่วมกับวิจิกิจฉาเจตสิก เป็นวิจกิ ิจฉา
สัมปยุตต ์ ๑ ดวง เกิดร ว่ มกบั อ ทุ ธัจจ เจตสิก เป็นอ ทุ ธัจจ ส มั ปยุตต ์
๑ ดวง
รวมอกุศลจิต ๑๒ ดวง เป็นสัมปยุตต์ ๘ ดวง เป็น
วิปปยุตต์ ๔ ดวง
โลภมูลจิตทิฏฐิค ตสัมปยุตต์ (และทิฏฐิคตวิปปยุตต์) นั้น
ต่างกันเป็น ๔ คือ เกิดร ่วมกับโสมนัสเวทนา ๒ ดวง เกิดร ่วม
กับอ ุเบกขาเวทนา ๒ ดวง
โลภมลู จิตท เี่ กิดร ว่ มกบั โสมนัสเวทนา (และอเุ บกขาเวทนา)
นั้นต่างกันเป็น ๔ คือ เป็นอสังขาริกเกิดขึ้น โดยไม่อาศัยการ
ชักจูง ๒ ดวง เป็นสสังขาริกเกิดขึ้นโดยอาศัยการชักจูง ๒ ดวง
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รวมโลภมูลจิต ๘ ดวง คือ
โสมนสฺสสหคตํ ทิฏฐิคตสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
โสมนสฺสส หคตํ ทิฏฐิคตสมฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ
โสมนสฺสสหคตํ ทิฏฺฐิคตวิปฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
โสมนสฺสสหคตํ ทิฏฺฐิคตวิปฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ
อุเปกฺขาสหคตํ ทิฏฐิคตสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
อุเปกฺขาสหคตํ ทิฏฐิคตสมฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ
อุเปกฺขาสหคตํ ทิฏฺฐิคตวิปฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
อุเปกฺขาสหคตํ ทิฏฺฐิคตวิปฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ
โทสมูลจิต ๒ ดวงนั้นเกิดร่วมกับปฏิฆะ คือ โทสเจตสิก จึง
เป็นปฏิฆ
 สัมปยุตต์ทั้ง ๒ ดวง เพราะเมื่อโ ทมนัสเวทนาเกิดขึ้นนั้น
ต้องมีโทสเจตสิกซึ่งเป็นสภาพธรรมที่หยาบกระด้างประทุษร้าย
เกิดร่วมด้วยทุกครั้ง ไม่เหมือนกับโสมนัสเวทนาและอุเบกขา
เวทนาซึ่งเกิดร่วมกับโลภมูลจิต หรือก ุศลจิต หรือว ิบากจิต หรือ
กิริยาจิตก ็ได้ ฉะนั้น เมื่อโทสมูลจิต ๒ ดวง เกิดร่วมกับโทมนัส
เวทนาจึงต้องเป็นปฏิฆสัมปยุตต์ทั้ง ๒ ดวง และโทสมูลจิตต่าง
กันเป็น ๒ ดวง ก็เพราะเป็นอสังขาริก คือ เกิดขึ้นเองโดยไม่
อาศัยการชักจูง ๑ และเป็น สสังขาริก คือ เกิดขึ้นโ ดยอาศัย
การชักจูง ๑ ดังนั้น โทสมูลจิต ๒ ดวง คือ
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โทมนสฺสสหคตํ ปฏิฆสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
โทมนสฺสส หคตํ ปฏิฆส มฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ
โมหมูลจ ิตต่างกันเป็น ๒ ดวง คือ ดวงหนึ่งเป็นวิจิกิจฉา
สัมปยุตต ์ เกิดร ่วมกับว ิจิกิจฉาเจตสิกซึ่งสงสัยในพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ์ ขันธ์ ธาตุ อดีต ปัจจุบัน อนาคต เป็นต้น
อีกดวงหนึ่งเป็น อุทธัจจสัมปยุตต์
โมหเจตสิก เป็นเจตสิกที่ไม่รสู้ ภาพธรรมตามความเป็นจริง
แม้ว่ากำลังเผชิญหน้าก ับอารมณ์ ก็ไม่สามารถรู้ลักษณะที่แท้จริง
ของอารมณ์ที่ปรากฏได้ เช่น ในขณะที่กำลังเห็นนี้ ไม่รู้ว่าสิ่งที่
ปรากฏทางตาเป็นส ภาพธรรมชนิดห นึง่ เมือ่ ไ ม่รกู้ ส็ งสัยว า่ ล กั ษณะ
ของสภาพธรรมที่เพียงปรากฏทางตานั้น ต่างกับท ี่เคยเข้าใจว่า
ส งิ่ ท เี่ ห็นเป็นค นหรือเป็นว ตั ถุส งิ่ ของอย่างไร ขณะใดทสี่ งสัย ขณะ
นั้นเป็นโมหมูลจิตวิจิกิจฉาสัมปยุตต์ แต่ก็ไม่ใช่ว่าความสงสัยจะ
เกิดตลอดเวลา ขณะใดที่สงสัยในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
และในลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏ ขณะนั้นเป็นโมหมูลจิต
ที่เกิดร่วมกับวิกิจฉ าเจตสิก
โดยปกติ เมื่อเห็น ได้ยิน ได้ก ลิ่น ลิ้มรส รู้สิ่งที่กระทบสัมผัส
กายแล้ว ถ้าข ณะนั้นจิตท ี่เกิดต ่อไ ม่เป็นก ุศลจิตหรืออกุศลจิต
ประเภทอื่นๆ ก็เป็นโมหมูลจติ อุทธัจจสัมปยุตต์ เพราะว่าขณะ
นั้นไม่ได้มีความสงสัยเกิดร ่วมด้วย ไม่มีโลภเจตสิกเกิดร่วมด้วย
ไม่มีโทสเจตสิกเกิดร่วมด้วย ฉะนั้น จึงรู้ลักษณะของโมหมูลจิต
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อุทธัจจสัมปยุตตไ์ ด้ว่า ขณะใดที่หลงลืมสติ ขณะนั้นกำลังไม่รู้
ในสภาพของอารมณ์ทปี่ รากฏ และขณะที่อกุศลจิตไม่เกิดร่วมกับ
โลภเจตสิก หรือโ ทสเจตสิก และวิจิกิจฉาเจตสิก อกุศลจิตขณะ
นั้นก็เป็น โมหมูลจิต อุทธัจจส ัมปยุตต์ ดังนั้น โมหมูล จิต
๒ ดวง คือ
อุเปกฺขาสหคตํ วิจิกิจฺฉาสมฺปยุตฺตํ ๑ ดวง
อุเปกฺขาสหคตํ อุทฺธจฺจสมฺปยุตฺตํ ๑ ดวง
รวมอกุศลจิต ๑๒ ดวง เป็นสัมปยุตต์ ๘ ดวง เป็น
วิปปยุตต ์ ๔ ดวง
สำหรับโสภณสัมปยุตต์ คือ ญาณสัมปยุตต์นั้น จิตขณะใด
เกิดร ่วมกับปัญญาเจตสิก ขณะนั้นก็เป็นญาณสัมปยุตต์

คำถามทบทวน
๑. ทิฏฐิเจตสิก เกิดก ับจิตกี่ดวง
๒. ทิฏฐิเจตสิก เกิดร่วมกับเวทนาอะไร
๓. โทสเจตสิก เกิดร่วมกับเวทนาอะไร
๔. โสมนัสเวทนา เกิดกับอกุศลจิตประเภทใด
๕. อุเบกขาเวทนา เกิดกับอกุศลจิตอะไรบ้าง

บทที่ ๑๒
จิตต่างกันโดยประเภทของสังขาร คือ เป็นอสังขาริก  หรือ
สสังขาริก
คำว่า สังขาร ในพระไตรปิฎกมีความหมายหลายนัย คือ
สังขารธรรม ๑
สังขารขันธ์ ๑
อภิสังขาร ๑
อสังขาริก และสสังขาริก ๑
สังขารธรรม คือ สภาพธรรมทเี่กิดขึ้นเพราะปัจจัยป รุงแต่ง
เมื่อเกิดข ึ้นแล้วก็ด ับไ ป สังขารธรรมทั้งหลายไม่เที่ยง เกิดข ึ้น
เพียงชั่วขณะที่เล็กน้อยที่สุดแล้วก็ดับไปหมดสิ้น
สังขารธรรม ได้แก่ จิต เจตสิก และรูป
ปรมัตถธรรม มี ๔ คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน
ปรมัตถธรรม ๓ คือ จิต เจตสิก รูป เป็นส ังขารธรรม
มีป จั จัยป รุงแ ต่งให้เกิดข นึ้ แ ละตงั้ อ ยูช่ วั่ ข ณะทสี่ นั้ ม ากแล้วก ด็ บั ไ ป
นิพพานไม่มปี จั จัยป รุงแ ต่ง นิพพานจงึ เป็นส ภาพธรรมทไี่ ม่เกิด
ดับ นิพพานเป็นวิสังขารธรรม
230
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สังขารธรรม ๓ คือ จิต เจตสิก รูป จำแนกเป็น ขันธ์ ๕
คือ
รูปทุกรูป			

เป็น รูปขันธ์

เวทนาเจตสิก

๑ ดวง	 เป็น เวทนาขันธ์

สัญญาเจตสิก

๑ ดวง	เป็น สัญญาขันธ์

เจตสิกทเี่หลือ

๕๐ ดวง	เป็น สังขารขันธ์

จิตทุกด วง			เป็น วิญญาณขันธ์
ฉะนั้น สังขารขันธ์ ได้แก่ เจตสิก ๕๐ ดวง เว้นเวทนา
เจตสิก และสัญญาเจตสิก ส่วนสังขารธรรม ได้แก่ จิต
ทั้งหมด ๘๙ ดวง เจตสิกทั้งหมด ๕๒ ดวง รูปทั้งหมด ๒๘
รูป
ความหมายของสังขารธรรมกว้างกว่าส ังขารขันธ์ เพราะจิต
เจตสิก รูป เป็นสังขารธรรม แต่เฉพาะเจตสิก ๕๐ ดวง
เท่านั้นท ี่เป็นสังขารขันธ์ และในเจตสิก ๕๐ ดวงซึ่งเป็นสังขาร
ขันธ์น นั้ เฉพาะเจตนาเจตสิกด วงเดียวเท่านัน้ ท เี่ ป็นอ ภิส งั ขาร ใน
ปฏิจจสมุปปาท อวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขาร สังขารเป็นปัจจัยแ ก่
วิญญาณ ฯลฯ สังขารในปฏิจจสมุปปาท หมายถึง เจตนา
เจตสิกซึ่งเป็นอภิสังขาร เป็นสภาพที่ปรุงแต่งอย่างยิ่ง คือ
เป็นก ศุ ลกรรมหรืออ กุศลกรรมซงึ่ จ ะทำให้เกิดผ ล คือ วิบาก
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จิตและเจตสิก แม้ว่าเจตสกิ อื่นๆ ก็ปรุงแต่งให้จิตเกิดขึ้น เช่น
ผัสสเจตสิก ถ้าไ ม่มผี สั สเจตสิกซ งึ่ เป็นส ภาพธรรมทกี่ ระทบอารมณ์
จิตเห็นก็มีไม่ได้ จิตได้ยิน จิตได้ก ลิ่น จิตลิ้มรส จิตรู้สิ่งกระทบ
สัมผัส จิตค ดิ น กึ ต า่ งๆ ก็ม ไี ม่ไ ด้ แต่ผ สั สเจตสิกก ไ็ ม่ใช่อ ภิส งั ขาร
เพราะเพียงกระทบอารมณ์แ ล้วก็ดับหมดสิ้นไป
ฉะนั้น ในสังขารขันธ์ ๕๐ ดวงนั้น เฉพาะเจตนาเจตสิกดวง
เดียวเท่านั้นท ี่เป็นอภิส ังขาร คือ เป็นสภาพที่ปรุงแต่งอย่างยิ่ง
โดยเป็นก ศุ ลกรรมหรืออ กุศลกรรม เป็นกัม มปจั จัยท ที่ ำให้ผ ล คือ
วิบากจิตเกิดข ึ้น
สังขารในปฏิจจสมุปปาทมี ๓ คือ ปุญญาภิสัง ขาร ๑
อปุญญาภิสงั ขาร ๑ อาเนญชาภิสังขาร ๑
ปุญญาภิสังขาร ได้แก่ เจตนาเจตสิกที่เกิดกับกามาวจรกุศล
จิต และรูปาวจรกุศลจิต
อปุญญาภิสังข าร ได้แก่ เจตนาเจตสิกที่เกิดกับอ กุศลจิต
อาเนญชาภิสังขาร ได้แก่ เจตนาเจตสิกที่เกิดกับอ รูปาวจร
กุศลจิต ซึ่งเป็นกุศลที่มั่นคงไม่หวั่นไหว
กามาวจรกุศลจิตเกิดขึ้นชั่วขณะเล็กๆ น้อยๆ และหวั่นไหว
ง่าย เพราะเกิดข ึ้นว าระหนึ่งๆ เพียงชั่ว ๗ ขณะเท่านั้น การ
ให้ทาน การวิรัติทุจริต การเจริญกุศลอื่นๆ ย่อมเกิดขึ้นเป็น
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ครั้งค ราว นอกจากนั้นอ กุศลจิตก เ็กิดม ากมายหลายวาระทเีดียว
รูปาวจรกุศลจิตเป็นกุศลญาณสัมปยุตต์ ประกอบด้วยปัญญา
เจตสิก เป็นจิตที่สงบถึงขั้นอัปปนาสมาธิท ี่มีรูปเป็นอารมณ์ จึง
เป็นมหัคคตกุศลที่ใกล้เคียงกับกามาวจรกุศล เพราะยังมีรูปเป็น
อารมณ์ อาเนญชาภิสังขารเป็นอรูปฌาน คือ เป็นปัญจมฌาน
ที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์ จิตในขณะนน้ั ไม่หวัน่ ไหวเพราะไม่มรี ปู เป็น
อารมณ์ จึงให้ผลอยา่ งไพบูลย์ คือ ทำให้อรูปฌานวิบากจิตเกิด
ในอรูปพรหมภูมิ ซึ่งมีอายุท ี่ยืนยาวมากตามกำลังของอรูปาวจร
กุศลจิต การเกิดในสวรรค์เป็นสุขเพราะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ทุกข์
ยาก ลำบากกายอย่างในภูมิมนุษย์และในอบายภูมิ แต่มีอายุไม่
ยืนยาวเท่าร ปู พ รหมภมู ิ และรปู พ รหมภมู กิ ม็ อี ายุไ ม่ย นื ยาวเท่ากับ
อรูปพ รหมภูมิ เพราะอรูปพ รหมภูมเิป็นผ ลของอรูปฌ
 านกุศล ซึ่ง
เป็นอาเนญชาภิสงั ขาร
สังขารธรรม ได้แก่ จิต เจตสิก รูป
สังขารขันธ์ ได้แก่ เจตสิก ๕๐
(เว้นเวทนาเจตสิก และสัญญาเจตสิก)
อภิสังขาร ได้แก่ เจตนาเจตสิก ๑ ดวง
(เป็นสังขารขันธ์ ๑ ในสังขารขันธ์ ๕๐ ดวง)
การจำแนกความต่างกันของจิตโดยประเภทอสังขาริกและ
สสังขาริก นั้นแสดงให้เห็นว ่า แม้ก ุศลจิต หรืออกุศลจิต หรือ
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วิบากจิต หรือก ิริยาจิต ซึ่งเกิดร ่วมกับเจตนาเจตสิกน ั้นก ็ย ังต ่าง
กันออกไปโดยประเภทที่เป็นอ สังขาริกบ้าง และเป็นสสังขาริก
บ้าง ในอัฏฐสาลินี จิตตุปปาทกัณฑ์ มีข้อความอธิบายว่า
ชื่อว ่า สสังขาร เพราะเป็นไปกบั ดว้ ยสงั ขาร (เครือ่ งชกั จูง)
สังขารในทน่ี ห้ี มายความถงึ ชักจูงดว้ ยตนเอง หรือผอู้ น่ื ชกั จูง
หรือสั่งให้กระทำ นี่เป็นสภาพจิตในชีวิตประจำวัน ซึ่งไ ม่ว่า
จะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตาม บางครั้งก็เกิดขึ้นเองโดยอาศัยการ
สะสมมาในอดีต เป็นป จั จัยแ รงกล้าทีท่ ำให้ก ศุ ลหรืออ กุศลประเภท
หนึง่ ป ระเภทใดมกี ำลังเกิดข นึ้ เอง ไม่ต อ้ งอาศัยก ารชกั จ งู ใดๆ เลย
สภาพจิตที่เกิดโดยไม่อาศัยการชักจูงนั้นเป็นอสังขาริก คือ
ไม่อาศัยการชักจูง แต่ว่าบางครั้งบางขณะไม่ว่าจะเป็นก ุศลหรือ
อกุศลก็ตามที่เกิดขึ้นนั้น มีกำลังอ ่อน เกิดขึ้นไ ด้เพราะอาศัย
การชกั จูงข องตนเอง หรือก ารชกั จูงข องบคุ คลอนื่ ก ไ็ ด้ อกุศลและ
กุศลที่มีกำลังอ ่อนที่อาศัยการชักจูงน ั้นเป็นส สังขาริก จิต
นี่ก็แสดงให้เห็นว่าแม้จะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ยังต่างกัน บาง
ขณะเป็นกุศลหรืออกุศลที่มีกำลังแ รง เกิดข ึ้นโดยมีการสะสมของ
ตนเองเป็นปัจจัย และบางครั้งบางขณะก็เป็นกุศลหรืออกุศลที่
มีกำลังอ่อน ต้องอาศัยการชักจูงของตนเองหรือการชักจูงของ
บุคคลอื่นจึงเกิดขึ้นได้
บางครั้งอกุศลจิตมีกำลังเกิดขึ้นทันทีตามการสะสมที่พอใจ
หรือไม่พอใจอารมณ์ขณะนั้น แต่บางครั้งไม่เป็นอย่างนั้น เช่น
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ไม่ค ่อยอยากไปดูห นังห รือล ะคร แต่เมื่อญ
 าติพ ี่น ้องเพื่อนฝูงช วน
ก็ไป จิตในขณะนั้นอยากจะไปหรือเปล่า ไปดูก็ได้ไม่ดูก็ดี แต่
เมื่อมีใครชวนก็ไป ถ้าลำพังคนเดียวก็ไม่ไป หรือบางครั้งก็นึก
ว่าหนังเรื่องนี้ก็คงจะสนุกน่าดู ก็อยากจะไปเหมือนกัน แต่ไม่
ไปเพราะว่ายังไม่มีกำลังกล้าถึงกับจะไปทันที ชีวิตประจำวัน
จริงๆ นั้นรู้ได้ว่า ขณะใดเป็นจิตที่มีกำลังกล้า หรือขณะใดเป็น
จิตที่มีกำลังอ่อน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอกุศลที่เป็นโลภะ โทสะ หรือ
ฝ่ายกุศลก็ตาม บางคนเมื่อทราบข่าวว่ามีการทอดกฐินก็อยาก
จะไปทันที และชักชวนคนอื่นไปด้วย แต่บางคนนั้นถึงแม้ว่าจะ
ถูกชักชวนแล้ว แต่ถ้าคนนี้ไม่ไปคนนั้นไม่ไปก็ไม่ไปด้วย ฉะนั้น
สภาพของกุศลจิตแ ละอกุศลจิตก ม็ กี ำลังต ่างกัน ตามเหตุป ัจจัยท ี่
ปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเป็นไปในขณะนั้น แม้ว่าจะมีเจตสิกประกอบ
เท่าก ันก็ตาม
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอสังขาริกจิตและสสังขาริก จิต เพื่อ
ให้เห็นความละเอียดของจิตว ่า แม้เป็นจิตที่มีจำนวนเจตสิกเกิด
ร่วมด้วยเท่ากัน ไม่ต่างกันเลย แต่สภาพของจิตก็ต่างกันเป็น
อสังขาริก และสสังขาริก ตามกำลังของเจตสิกที่เกิดร่วมด้วย
เพื่อที่จะให้เห็นพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้มีพระภาคที่ทรง
พระมหากรุณาแสดงพระธรรมโดยละเอียด ข้อความในอฏั ฐสาลินี
อรรถกถา ธัมมสังคณีปกรณ์ จิตตุปปาทกัณฑ์แสดง “อนันตะ”
ความกว้างใหญ่ท ี่สุด ๔ อย่างว่า
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ในที่นี้ท่านถือเอา “อนันตะ” ๔ อย่าง ก็อ นันตะ ๔ อย่าง
คือ อากาศเป็นอ นันตะไม่มีที่สุด ๑ จักรวาลเป็นอนันตะ
ไม่มีที่สุด ๑ สัตตนิกาย คือ หมู่สัตว์เป็นอนันตะไ ม่มีที่สุด
๑ พุทธญาณเป็นอนันตะไม่มที ี่สุด ๑
จริงอยู่การกำหนดอากาศว่าในทิศบูรพา ในทิศปัจฉิม ใน
ทิศอุดร หรือในทิศทักษิณ มีเท่านั้นร้อยโยชน์  หรือมีเท่านั้น
พันโยชน์ย่อมไม่ได้ (ลองกำหนดอากาศทางทิศตะวันออกว่า มี
เท่าไร กี่โยชน์ กี่ร้อยโยชน์ กี่พันโ ยชน์ ก็ไม่มีใครกำหนดได้
แม้ทิศอื่นๆ ก็โดยนัยเดียวกัน) แม้จะพึงเอาฆ้อนเหล็กขนาดเท่า
เขาสิเนรุทุบแผ่นดินแยกเป็น ๒ ส่วนแล้ว โยนฆ้อนเหล็กไป ฆ้อน
เหล็กก็พึงตกลงไปข้างล่างโดยแท้ หามีที่รองรับไ ว้ได้ไม่ ชื่อว ่า
อากาศเป็นอนันตะ คือ ไม่มที ี่สิ้นสุดเลยอย่างนี้
การกำหนดจักรวาลทั้งห ลายว่าก ี่ร้อย กี่พ ัน หรือกี่แ สน
จักรวาลยอ่ มไม่ไ ด้ จริงอ ยูแ่ ม้ถ า้ ว่าท า้ วมหาพรหมทงั้ ๔ ผูเ้ กิดใน
อกนิฏฐภพ (รูปพรหมภูมิชั้นสุทธาวาสชั้นที่ ๕ ซึ่งเป็นรูปพรหม
ภูมชิ ั้นส ูงท ี่สุด) ผูม้ คี วามเร็วข นาดทีส่ ามารถผ่านแสนจักรวาลไป
ได้ ชั่วเวลาเพียงเท่าทลี่ ูกศรทเี่ร็วมากของนายขมังธนูผ ู้มีกำลัง
แข็งแ รง ผ่านเงาตน้ ตาลดา้ นขวางจะพงึ ว งิ่ ม า ด้วยความเร็วข นาด
นัน้  ด้วยคดิ ว า่ เราจกั ด ขู อบแห่งจ กั รวาล ท้าวมหาพรหมเหล่าน นั้
ไม่ทันได้เห็นขอบแห่งจักรวาลก็จะพึงปรินิพพานก่อนโดยแท้
จักรวาลทั้งหลายจึงชื่อว ่าเป็นอนันตะ ไม่มที ี่สิ้นสุดอย่างนี้
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ก็ประมาณแห่งสัตว์ที่อยู่ในน้ำ และที่อยู่บนบก ในจักรวาล
ทั้งหลายว่า มีประมาณเท่านี้ ย่อมไม่มี สัตตนิกายจึงชื่อว่า
อนันตะ (ไม่มีที่ส ิ้นสุด) อย่างนี้
พุทธญาณ ชื่อว่า อนันตะแท้แม้ก ว่าอนันตะทั้ง ๓ นั้น
อากาศกเ็ ห็นอ ยูแ่ ล้วว า่ ไ ม่มที สี่ นิ้ ส ดุ ไม่มใีครสามารถจะวดั ว า่ ก ี่
ร้อย กีพ่ ัน กีแ่ สนโยชน์ หรือแ ม้จักรวาล ก็ไ ม่มใีครสามารถจะ
นับได้ว่าทั้งหมดมีเท่าไร ใครอยากจะนับดาว นับจ ักรวาล ก็
ไม่มีวันส ำเร็จ เพราะว่าจักรวาลเป็นอ นันตะไม่มที ี่สิ้นส ุด หรือแ ม้
สัตต นิก าย คือ หมูส่ ตั ว์ท งั้ ห ลายทอี่ ยูใ่ นจกั รวาลกไ็ ม่มใี ครสามารถ
ทำสถิตวิ ่ามีจำนวนเท่าไหร่ ทั้งมนุษย์ ทั้งเทพ ทั้งพรหม ทั้ง
สัตว์บก สัตว์น้ำ ทั้งสัตว์ในอบาย แต่พ ุทธญาณชื่อว ่าเป็นอนันตะ
คือ ไม่มีที่สิ้นสุดแ ม้กว่าอนันตะทั้ง ๓ นั้น คือ บรรดาสัตว์ที่หา
ประมาณมิได้ ในจักรวาลอันหาประมาณมิได้ ในอากาศอันห า
ประมาณมิได้ อย่างนี้
เมื่อคิดถึงสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่ในจักรวาลมากมายนับไม่ถ้วน
แล้ว จิตของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจะวิจิตรต่างๆ กันมากสัก
เพียงไหน
กุศลจิตที่เป็นกามาวจร สหรคตด้วยโสมนัส (เกิดพ ร้อมกับ
โสมนัสเวทนา) เป็นญาณสัมปยุตต ์ เป็นอส ังขาริก (เกิดโดยไม่
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อาศัยการชักจูง) ย่อมเกิดแ ก่สัตว์ห นึ่งๆ มากมาย แม้สัตว์มี
จำนวนมาก จิตกเ็กิดขึ้นมากดวง
กุศลจิตไม่ใช่มีดวงเดียว กุศลจิตที่เกิดแม้โดยประเภทที่เป็น
กามาวจรกุศล ซึ่งเกิดพร้อมกับปัญญา คือ เป็นญาณสัมปยุตต์
และเป็นอสังขาริก คือ มีก ำลังแ รงกล้าน ั้นก็ไม่ใช่มีแต่เฉพาะดวง
เดียว ต้องเป็นไ ปตา่ งๆ ตามจำนวนของสตั ว์ท งั้ ห ลาย ซึง่ จ ติ ข อง
คนหนึง่ เกิดข นึ้ เพียงขณะหนึง่ แม้จ ติ จ ะเกิดข นึ้ ม ากดวงตามจำนวน
ของสัตว์ท ั้งหลาย แต่กุศลจิตแม้ท ั้งปวงเหล่านั้นก ็เป็นอ ย่างเดียว
โดยอรรถว่าเป็นกามาวจร โดยอรรถว่าสหรคตด้วยโสมนัส โดย
อรรถว่าเป็นญาณสัมปยุตต ์ โดยอรรถว่าโดยฐานะเป็นอส ังขาริก
ด้วยกัน
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกำหนดกามาวจรกุศลจิตแม้ทั้งปวง
ที่เกิดแ ก่สัตว์ท ั้งห ลายหาประมาณมิได้ ในจักรวาลทั้งห ลายอัน
หาประมาณมิได้อย่างนี้ด้วยพระสัพพัญญุตญาณ ดุจว่าทรงชั่ง
ด้วยตราชั่งใหญ่ ประดุจทรงใส่ในทะนานนับอยู่ฉะนั้น และทรง
กระทำให้ ๘ ส่วนเท่านั้น ทรงแสดงว่าจิตเหล่านั้น (กามาวจร
กุศลจิต) มี ๘ ดวงพอดี โดยอรรถทบี่ ัณฑิตพ ึงเห็นพ ้องด้วย (คือ
คัดค้านไม่ได้)
แสดงวา่ ถึงแ ม้วา่ ก ามาวจรกศุ ลจติ จ ะมมี าก แต่พ ระผมู้ พี ระภาค
ก็ท รงนับ แ ละทรงจัดก ามาวจรกุศลเป็นม หากุศล ๘ ดวง หรือ ๘
ประเภท ซึ่งใครๆ ก็ไ ม่ส ามารถทีจ่ ะคัดค้านได้โ ดยความต่างกันท ี่
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อุเบกขาเวทนาและโสมนัสเวทนา โดยความต่างกันที่จะประกอบ
ด้วยปัญญาและไม่ประกอบด้วยปัญญา โดยความต่างกันที่เป็น
อสังขาริกและสสังขาริก
ดังนั้น กามาวจรกุศล หรือมหากุศล ๘ ดวง คือ
ดวงที่ ๑ โสมนสฺสสหคต าณสมฺปยุตตฺ  อสงฺขาริก 
ดวงที่ ๒ โสมนสฺสสหคต าณสมฺปยุตฺต สสงฺขาริก
ดวงที่ ๓ โสมนสฺสสหคต าณวิปฺปยุตฺต อสงฺขาริก
ดวงที่ ๔ โสมนสฺสสหคต าณวิปฺปยุตฺต สสงฺขาริก
ดวงที่ ๕ อุเปกฺขาสหคต าณสมฺปยุตตฺ  อสงฺขาริก
ดวงที่ ๖ อุเปกฺขาสหคต าณสมฺปยุตตฺ  สสงฺขาริก
ดวงที่ ๗ อุเปกฺขาสหคตํ าณวิปฺปยุตฺต อสงฺขาริก
ดวงที่ ๘ อุเปกฺขาสหคต าณวิปฺปยุตฺต สสงฺขาริก
เคยง่วง เคยเพลีย เคยเบื่อไหม บางขณะจิตคิดจะทำกุศล
อย่างนั้นอ ย่างนี้ แต่แล้วก็อ่อนกำลังไ ป หรือว่าเกิดง่วงขึ้นม า สติ
จะระลึกรู้ลักษณะสภาพของจิตในขณะนั้นไหม ถ้าไ ม่ระลึกกเ็ป็น
เรา ความง่วงมีจริง ความท้อถอย ความท้อแท้ ความเหนื่อย
หน่าย ความรู้สึกอ่อนเพลียม ีจริง ถ้าสติไ ม่ร ะลึกรู้ลักษณะของ
สภาพธรรมเหล่าน ั้นตามความเป็นจริง ก็ไม่รู้ว่าสภาพธรรมนั้นๆ
ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน ไม่ใช่เรา เป็นแต่เพียงลักษณะของจิต
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ซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไป  ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรง
แสดงจิตโ ดยประเภทต่างๆ เช่น โดยประเภทที่เป็นอส ังขาริก
และสสังขาริก โลภมูลจิตท เี่ป็นอสังขาริกก็มี เป็นสส ังขาริก ก็มี
โทสมลู จิตท เี่ ป็นอ ส งั ขาริก ก็ม ี สสงั ขาริก ก็ม ี กุศลจติ ท เี่ ป็นอสงั ขาริก
ก็มี สสังขาริกก็ม ี ขณะที่สติร ะลึกรู้ล ักษณะของสภาพธรรม
เหล่านั้น ก ็รู้ว่าเป็นนามธรรมไม่ใช่ร ูปธรรม
ความท้อแท้ ความท้อถอย ไม่ใช่ร ูป เป็นส ภาพของ
ถีนม ิทธเจตสิกซึ่งเกิดกับอกุศลจิตที่เป็นสสังขาริก เพราะเป็นจิต
ที่ไม่มีกำลัง
จิตท ต่ี า่ งกนั เป็นอ ส งั ขาริก แ ละสส งั ขาริก นัน้ เป็นจ ติ ป ระเภท
กามาวจรจิตเท่านั้น เพราะกามาวจรจิตเป็นจิตภูมิต่ำที่สุด เป็น
จิตซึ่งเกิดขึ้นเป็นปกติในชีวิตประจำวัน ในขณะที่เห็น ได้ยิน
ได้กลิ่น ลิ้มรส รู้โผฏฐัพพะ และคิดนึกเรื่องราวของรูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ บางครั้งก็มีกำลังแ รงกล้า และบางครั้งก็มี
กำลังอ อ่ นตามเหตุต ามปจั จัย แต่จ ติ ร ะดับท สี่ งู ก ว่าน ี้ คือ รูป าวจร
จิต อรูปา วจรจติ และโลกุต ตรจิตน นั้ ไม่จ ำแนกเป็นอ ส งั ขาริก บ้าง
หรือส ส งั ขาริก บ้าง แม้วา่ จ ติ เหล่าน จี้ ะเกิดข นึ้ เองไม่ไ ด้ ต้องอาศัย
การอบรมเจริญไ ปจนกว่าจ ติ นัน้ ๆ จะเกิดข นึ้ ไม่ใช่โดยนยั เดียวกบั
กามาวจรจิตที่ต่างกัน เป็นจิตที่มีกำลังแรงกล้าและจิตที่มีกำลัง
อ่อน
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ทุกท่านพอที่จะรู้สภาพของอสังขาริกจิตและสสังขาริกจิตของ
ท่านเองได้ เช่น ท่านที่มาฟังธรรมต้องอาศัยใครชักชวนหรือ
เปล่า ตอนแรกอาจจะไม่อยากมาเอง เมื่อถูกชักชวนมาจึงมา
แต่ว่าตอนหลังๆ ก็มาเอง สภาพของจิตที่มาเองและถูกชักชวน
จึงม านั้นต ่างกนั และไม่ใช่ว า่ จ ะมแี ต่ส ส งั ขาริก จ ติ ตลอดไป หรือว า่ 
อสังขาริกจิตตลอดไป อย่างท่านที่ถูกชวนไปดูหนัง ตอนถูก
ชวนไปก็เป็นจิตที่มีกำลังอ่อน แต่ถ ้าห นังสนุกต ื่นเต้น หัวเราะ
สนุกสนาน ในขณะนั้นไม่ใช่จ ิตท ี่มีกำลังอ่อนแล้ว ไม่ต้องมีใคร
มาชวนให้หัวเราะ ไม่ต้องมีใครมาชวนให้สนุก แต่จิตขณะนั้นเอง
มีกำลังและเกิดร่วมกับโสมนัสเวทนาจึงสนุกและหัวเราะจึงเป็น
อสังขาริก แสดงให้เห็นสภาพที่เป็นอนัตตาของจิตแต่ละขณะที่
เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุปัจจัย แม้ว่าขณะนี้จะเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้
ขณะต่อไปก็เกิดข ึ้นเป็นอีกอย่างหนึ่ง ตามเหตุตามปัจจัยได้

คำถามทบทวน
๑. สังขารธรรม สังขารขันธ์ อภิสังขาร อสังขาริก สสังขาริก
คืออ ะไร
๒. โลภมูลจิต ๘ ดวง และมหากุศลจิต ๘ ดวง มีอะไรเหมือนกัน
และมีอะไรต่างกัน

บทที่ ๑๓
จิตต่างกันโดยสัมปยุตตธรรมที่เป็น “เหตุ”
สภาพธรรมที่เป็นสังขารธรรมนั้นจะเกิดขึ้นมาเองลอยๆ โดย
ไม่อาศัยปัจจัยอะไรเลยไม่ได้ ปรมัตถธรรมที่เป็นสังขารธรรมมี
๓ คือ จิต เจตสิก รูป จิตอ าศัยเจตสิกเป็นป ัจจัยจึงเกิดขึ้น
และจิตบ างดวงก็อาศัยเจตสิกและรูปเป็นปัจจัยเกิดขึ้น รูปอ าศัย
รูปเป็นปัจจัยจึงเกิดขึ้น และรูปบางรูปก็อาศัยจิตและเจตสิกและ
รูปเป็นปัจจัยจึงเกิดขึ้น ฉะนั้น จิตต ่างกันโดยเหตุ คือ จิตบ าง
ดวงก็เกิดร่วมกับเจตสิกที่เป็นเหตุ และจิตบางดวงก็เกิดร่วมกับ
เจตสิกที่ไม่ใช่เหตุ
ปรมัตถธรรมที่เป็นเหตุนั้น ได้แก่ เจตสิก ๖ ดวงเท่านั้น
คือ
โลภเจตสิกเป็นโลภเหตุ ๑
โทสเจตสิกเป็นโทสเหตุ ๑
โมหเจตสิกเป็นโมหเหตุ ๑

รวมเป็นอกุศลเหตุ ๓

อโลภเจตสิกเป็นอโลภเหตุ ๑
อโทสเจตสิกเป็นอโทสเหตุ ๑
ปัญญาเจตสิกเป็นอโมหเหตุ ๑

รวมเป็นโสภณเหตุ ๓
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นอกจากเจตสิก ๖ ดวงนี้แล้ว สภาพธรรมอื่นท ั้งหมดไม่ใช่เหตุ
ปัจจัย เจตสิกอื่นๆ ที่เกิดร ่วมกับจิตต่างก็เป็นป ัจจัยให้จิตเกิด
ขึ้น แต่ไม่ใช่เหตุปัจจัย คือ ไม่ใช่เป็นปัจจัยโ ดยเป็นเหตุ เพราะ
เหตุป จั จัยเป็นเพียงปจั จัยห นึง่ ในสภาพธรรมทัง้ ห ลายทเี่ ป็นป จั จัย
ต่างๆ กันถ ึง ๒๔ ปัจจัย (โดยประเภทปัจจัยใหญ่ๆ) เจตสิก
๖ ดวงที่เป็นเหตุนั้น อุปมาเหมือนกับรากแก้วของต้นไม้ซึ่งเป็น
เหตุให้ต้นไม้นั้นเจริญสมบูรณ์งอกงามมีดอกมีผลมากมายฉันใด
เจตสิกท เี่ ป็นเหตุ ๖ นี้ เมือ่ เกิดข นึ้ ก ท็ ำให้ส ภาพธรรมทงั้ ห ลายเจริญ
งอกงามและผลิตผลตา่ งๆ เพิม่ ข นึ้ อ ยูเ่ รือ่ ยๆ ผูท้ ไี่ ม่ใช่พ ระอรหันต์
ยังมีอกุศลเหตุแ ละกุศลเหตุ เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วดับทั้งอ กุศล
เหตุและกุศลเหตุ อโลภเจตสิก อโทสเจตสิก และปัญญาเจตสิก
(อโมหะ) ที่เกิดกับจิตของพระอรหันต์จึงเป็นอ ัพย ากตเหตุ คือ
ไม่ใช่อกุศลเหตุและกุศลเหตุ
สภาพธรรมที่เป็นอัพยากตธรรมนั้นเป็นสภาพธรรมที่ไม่ใช่
กุศลไม่ใช่อกุศล ฉะนั้น วิบากจิต กิริยาจิต วิบากเจตสิก กิริยา
เจตสิก รูป และนิพพานจึงเป็นอัพยากตธรรม เพราะไม่ใช่กุศล
ไม่ใช่อกุศล
เหตุ ๖ จำแนกเป็น ๒ ประเภท คือ
อกุศลเหตุ ๓

ได้แก่ โลภเจตสิก ๑ โทสเจตสิก ๑
โมหเจตสิก ๑
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โสภณเหตุ ๓

ได้แก่ อโลภเจตสิก ๑ อโทสเจตสิก ๑
ปัญญาเจตสิก ๑

ควรสงั เกตวา่ ไม่ใช้คำวา่ กุศลเหตุ ๓ แต่ใช้คำวา่ โสภณเหตุ ๓
เพราะกศุ ลเหตุเป็นเหตุให้เกิดกศุ ลวบิ ากซง่ึ เป็นผล แต่โสภณเหตุ
ซึ่งเป็นเหตุที่ดีนั้นเกิดกับกุศลจิตก็ได้ กุศลวิบากจิตก็ได้ และ
โสภณกิริยาจิตก็ได้ โสภณเหตุจึงไ ม่ได้เกิดแต่เฉพาะกับก ุศล
จิตเท่านั้น
ปรมัตถธรรม ๔ คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน เมื่อกล่าว
โดยเหตุ
จิต
เจตสิก

ไม่ใช่เหตุ
ที่เป็นเหตุมีเพียง ๖ เจตสิกอื่นท ั้งหมด
(๔๖ เจตสิก) ไม่ใช่เหตุ
รูป
ไม่ใช่เหตุ
นิพพาน ไม่ใช่เหตุ

ธรรมที่ไม่ใช่เหตุนั้น ภาษาบาลีเรียกว่า นเหตุ ฉะนั้น
ธรรมทั้งหลายจึงจำแนกเป็นหมวด ๒ ได้ คือ เหตุ และนเหตุ
เจตสิก ๖ ดวงเป็นเหตุ จิต รูป นิพพาน และเจตสิกอื่น ๔๖
ดวง เป็น นเหตุ
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จิต และเจตสิก ๔๖ ดวง เป็นนเหตุ คือไม่ใช่เหตุ แต่จิตและ
เจตสิกบางดวงก็มีเจตสิกที่เป็นเหตุเกิดร่วมด้วย จิตและเจตสิก
บางดวงก็ไม่มีเจตสิกที่เป็นเหตุเกิดร่วมด้วย จิตและเจตสิกใด
ไม่มีเจตสิกทเี่ป็นเหตุ ๖ ดวงเกิดร ่วมด้วยเลย จิตและเจตสิกนั้น
เป็นอเหตุกจิตและอเหตุกเจตสิก จิตและเจตสิกใดมีเจตสิก
ที่เป็นเหตุเกิดร่วมด้วย จิตและเจตสิกนั้นเป็นสเหตุกจิตและ
สเหตุกเจตสิก
จักขุวิญญาณที่กำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏนั้นมีเจตสิกเกิดกับจักขุ
วิญญาณเพียง ๗ ดวง คือ ผัสสเจตสิก ทำกิจก ระทบรูปารมณ์
ทีก่ ระทบจกั ขุป สาท เวทนาเจตสิก ทำกจิ ร สู้ กึ เฉยๆ เป็นอ เุ บกขา
เวทนา (อทุกข มสุข) สัญญาเจตสิก ทำกิจจำรูปารมณ์ เจตนา
เจตสิก ทำกิจจงใจ ตั้งใจ ขวนขวาย กระตุ้นจิตและเจตสิกที่เกิด
ร่วมกันให้สำเร็จกิจนั้นๆ ชีวิตินทริยเจตสิก ทำกิจบำรุงเลี้ยง
สหชาตธรรม คือ จิตและเจตสิกทั้งหลายให้ด ำรงอยู่ในฐิติขณะ
เอกัคคตาเจตสิก ทำกิจตั้งมั่นในอารมณ์ท ี่ปรากฏ มนสิการ
เจตสิก ทำกิจใส่ใจในรูปารมณ์น ั้น เจตสิก ๗ ดวงนี้ไม่ใช่เจตสิก
ที่เป็นเหตุ ๖ ฉะนั้น จักขุวิญญาณจึงเป็นอเหตุกจิต ส่วนโลภ
มูลจิตที่เกิดหลังจากจักขุวิญญาณนั้นมีเหตุเจตสิกเกิดร่วมด้วย
๒ เหตุ คือ มีโลภเจตสิก สภาพที่พอใจติดข้องในสิ่งที่ปรากฏ
เกิดร่วมด้วย และมีโมหเจตสิกเกิดร่วมด้วย โลภมูลจิตจึงเป็น
สเหตุกจ ิต
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เมื่อกล่าวโดยเหตุ ธรรมทั้งหลายจำแนกได้เป็น ๒ หมวด คือ
เหตุ และนเหตุ สเหตุกะ และอเหตุก ะ ได้ดังนี้ คือ
นิพพานและรูป
จิต
เจตสิก ๔๖

เป็นนเหตุ และอเหตุก ะ
เป็นนเหตุ และบางดวงเป็นสเหตุกะ
บางดวงเป็นอเหตุก ะ
เป็นนเหตุ และบางดวงเป็นสเหตุกะ
บางดวงเป็นอ เหตุก ะ

เจตสิก ๖ คือ โลภเจตสิก โทสเจตสิก โมหเจตสิก อโลภ
เจตสิก อโทสเจตสิก ปัญญาเจตสิก เป็นเหตุ และเป็นสเหตุกะ
เว้นโ มหเจตสิกท ี่เกิดกับโมหมูลจิต เพราะโมหเจตสิกที่เกิดกับ
โมหมูลจติ เป็นอเหตุกะ
โลภเจตสิกเป็นสเหตุก ะ เพราะต้องมีโมหเจตสิกเกิดร่วมด้วย
ทุกค รัง้ ถ้าโ มหเจตสิกไ ม่เกิด โลภเจตสิกก เ็ กิดไ ม่ไ ด้ ฉะนัน้ โลภ
เจตสิกจึงเป็นสเหตุกะ เพราะมีโมหเจตสิกเกิดร่วมด้วยทุกค รั้ง
โทสเจตสิกก็เป็นสเหตุกะ โดยนัยเดียวกับโ ลภเจตสิก
โมหเจตสิกท เี่ กิดก บั โลภเจตสิกในโลภมลู จ ติ เป็นส เหตุก ะ เพราะ
มีโลภเจตสิกซึ่งเป็นเหตุเกิดร ่วมด้วย
โมหเจตสิกท เี่ กิดก บั โทสเจตสิกในโทสมลู จ ติ เป็นส เหตุก ะ เพราะ
มีโทสเจตสิกเป็นเหตุเกิดร่วมด้วย
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โมหเจตสิกที่เกิดกับโมหมูลจิตเป็นอเหตุกะ เพราะไม่มี
โลภเจตสิกและโทสเจตสิกเกิดร่วมด้วย
ผัสสเจตสิกเป็นนเหตุ แต่ผัสสเจตสิกเกิดกับจิตทุกดวง ถ้า
จิตดวงใดเกิดร ่วมกับเจตสิกที่เป็นเหตุห นึ่งเหตุใดในเหตุ ๖ ผัสส
เจตสิกนั้นก็เป็นสเหตุกะ ถ้าจิตดวงใดเป็นอ เหตุกะ คือ ไม่มี
เจตสิก ๖ ซึง่ เป็นเหตุเกิดร ว่ มดว้ ย ผัสสเจตสิกซ งึ่ เกิดก บั อ เหตุกจ ติ 
นั้นก็เป็นอเหตุก ะด้วย ฉะนั้น ผัสสเจตสิกจึงเป็นนเหตุ และบาง
ขณะก็เป็นส เหตุก ะ บางขณะกเ็ป็นอเหตุก ะ
ชีวิตข องทุกท ่านในวันหนึ่งๆ นั้นมีทั้งสเหตุกจิตและอเหตุกจิต
แต่เมื่อไม่ได้ฟังพระธรรมก็ไม่ทราบว่าขณะไหนเป็นสเหตุกจิต
และขณะไหนเป็นอเหตุกจ ิต พระผู้มีพระภาคทรงแสดงสภาพ
จิตแต่ละขณะไว้อย่างละเอียดว่า จิตขณะใดเป็นอเหตุกจิต ขณะ
ใดเป็นส เหตุกจ ิต และจิตที่เป็นสเหตุก ะนั้นเกิดร่วมกับเหตุกี่เหตุ
และมีเจตสิกเกิดร ่วมด้วยกี่ดวง
โมหมูลจ ิตมีโมหเหตุเกิดร ่วมด้วยเหตุเดียว จึงเป็นเอกเหตุกะ
โลภมูลจิตเกิดร่วมกับ ๒ เหตุ คือ โมหเหตุ และโลภเหตุ
จึงเป็นท วิเหตุกะ
โทสมูลจิตเกิดร่วมกับ ๒ เหตุ คือ โมหเหตุ และโทสเหตุ
จึงเป็นท วิเหตุกะ
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สำหรับก ศุ ลจติ น ัน้ ก็ต อ้ งมโี สภณเหตุเกิดร ว่ มดว้ ย มิฉ ะนัน้ ก เ็ ป็น
กุศลจิตไม่ได้ กุศลจิต ๒ ประเภท คือ กุศลจิตที่ไม่เกิดร่วม
กับป ัญญาเจตสิก และกุศลจิตท ี่เกิดร ่วมกับป ัญญาเจตสิก ฉะนั้น
กุศลจิตท ี่ไ ม่เกิดร ่วมกับป ัญญาจะมีเจตสิกท ี่เป็นเหตุเกิดร ่วมด้วย
๒ เหตุ คือ อโลภเหตุ และอโทสเหตุ จึงเป็นทวิเหตุกะ และ
กุศลจิตที่เกิดร่วมกับปัญญาจะมีเจตสิกที่เป็นเหตุเกิดร่วมด้วย ๓
เหตุ คือ อโลภเหตุ อโทสเหตุ และอโมหเหตุ จึงเป็นติเหตุกะ
กุศลจิตไม่เป็นเอกเหตุก ะเลย เพราะต้องมีทั้งอโ ลภเจตสิกและ
อโทสเจตสิกเกิดร ่วมด้วยทุกครั้ง จึงจะเป็นกุศลจิตได้
คำว่า เหตุ กับคำว่า ปัจจัย ต่างกันอ ย่างไร
ปัจจัย เป็นสภาพธรรมที่อุปการะเกื้อกูลให้สภาพธรรมอื่น
เกิดขึ้น หรือดำรงอยู่ตามควรแก่ประเภทของปัจจัยนั้นๆ เช่น
ผัสสเจตสิก ไม่ใช่โลภเจตสิก แต่ทั้งผัสสเจตสิกก็ดี โลภเจตสิก
ก็ดี เป็นปัจจัยเกื้อกูลให้ธรรมอื่นๆ คือ จิต เจตสิก และรูปเกิด
ขึ้นได้ แต่เมื่อสภาพลักษณะและกิจข องผัสสเจตสิกต่างกับสภาพ
ลักษณะและกิจของโลภเจตสิก ผัสสเจตสิกจึงเป็นส ภาพปัจจัยที่
ต่างกับโลภเจตสิก
ผัสสเจตสิกเป็นปัจจัยโดยเป็น อาหารปัจจัย อาหารเป็น
สภาพธรรมทนี่ ำมาซงึ่ ผ ล แต่ไ ม่ม นั่ คงถงึ ก บั ท ำให้ง อกงามไพบูลย์
อย่างรากแก้วข องตน้ ไม้ ส่วนสภาพธรรมทเี่ ป็นเหตุน นั้ เป็นป จั จัย
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โดยความเป็นเหตุ ซึง่ อ ปุ มาเหมือนรากแก้ว ต้นไม้จ ะเจริญเติบโต
โดยมีแต่ร ากแก้วอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีดิน น้ำเป็นอ าหาร แต่
ถ้าขาดรากแก้ว ดิน น้ำ ก็ทำให้ต้นไม้งอกงามไพบูลย์ไม่ได้
ต้นไม้ที่มีรากแก้วกับพืชที่ไม่มีรากแก้วนั้นย่อมเจริญงอกงาม
ไพบูลย์เพราะปัจจัยต่างกันฉันใด เจตสิกอื่นและสภาพธรรมอื่น
นอกจากเจตสิกที่เป็นเหตุ ๖ ก็เป็นปัจจัยโดยเป็นป ัจจัยอ ื่น ไม่ใช่
โดยเป็นเหตุปัจจัย
ในคัมภีร์ปัฏฐาน ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่ ๗ เป็นคัมภีร์สุดท้ายของ
พระอภิธรรมปิฎกนั้น แสดงสภาพธรรมทั้งหลายโดยความเป็น
ปัจจัยแก่กันแ ละกันโดยประเภทของปัจจัยต่างๆ ปัจจัยแรก คือ
เหตุปัจจัย แสดงให้เห็นความสำคัญของสภาพธรรมซึ่งเป็นเหตุ
ในงานศพ เมื่อพระภิกษุท่านสวดพระอภิธรรมจะเริ่มต้นด้วย
“เหตุปจฺจโย” คือ โลภเหตุ โทสเหตุ โมหเหตุ อโลภเหตุ
อโทสเหตุ อโมหเหตุ เพื่อเตือนให้รู้ว่าสภาพธรรมซึ่งเป็นตัว
เหตุที่จะให้เกิดผ ลเกิดภพเกิดชาติน ั้น ได้แก่ เจตสิก ๖ ดวง คือ
โลภเจตสิก โทสเจตสิก โมหเจตสิก อโลภเจตสิก อโทสเจตสิก
และปัญญาเจตสิก
ความจริงสภาพธรรมแต่ละประเภทมีความสำคัญเฉพาะของ
ตนๆ พระผู้มีพระภาคมิได้ทรงแสดงเฉพาะเหตุปัจจัยเพียง
ปัจจัยเดียว มิได้ทรงแสดงเฉพาะอารมณ์ซึ่งเป็นปัจจัยให้จิตเกิด
ขึ้น รู้อารมณ์นั้นโ ดยอารมณ์นั้นเป็น “อารัมมณปัจจัย” แก่จิต
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เพียงปัจจัยเดียว พระผู้มีพระภาคทรงแสดงปัจจัยต่างๆ โดย
ครบถ้วนละเอียด โดยประเภทปัจจัยใหญ่ๆ ๒๔ ปัจจัย และทรง
แสดงปัจจัยย ่อยของบางปัจจัยในปัจจัยใหญ่ ๒๔ ปัจจัยน ั้นด้วย
จักขุปสาทรูปเกิดข ึ้นเพราะปัจจัยอื่นๆ ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย
และจักขุปสาทก็เป็นปัจจัยด้วยโดยเป็นสภาพที่เป็นใหญ่ เป็น
อินท ริยป จั จัย คือ เป็นป จั จัยโดยเป็นส ภาพทเี่ ป็นใหญ่ในกจิ ห น้าที่
ของตน จักขุปสาทเป็นจักขุนทรีย์ เป็นรูปซึ่งมีสภาพเป็นใหญ่
ในการเป็นป ัจจัยให้จ ักขุว ิญญาณเกิดข ึ้น เห็นส ิ่งท ี่ป รากฏทางตา
ถ้าไม่มีจักขุปสาท โสตปสาท ฆานปสาท ชิวหาปสาท และ
กายปสาท รูปร ่างกายนจี้ ะเหมือนอะไร ก็เหมือนท่อนไม้ ไม่
เห็น ไม่ได้ยิน ไม่ได้กลิ่น ไม่ได้ล ิ้มร ส ไม่รู้สิ่งท ี่กระทบสัมผัส
ฉะนั้น ปสาทรูปท ั้ง ๕ นี้จึงเป็นปัจจัย โดยเป็น อินทริยปัจจัย
คือ เป็นใหญ่เฉพาะในกิจข องตน เช่น จักขุป สาทรูป เป็นใหญ่ใน
การกระทบรูป ารมณ์ เป็นป จั จัยให้จ กั ขุว ญ
ิ ญาณเกิดข ึน้ เห็นส ิง่ ท ี่
ปรากฏทางตา เพราะรูปอ ื่นไ ม่ส ามารถจะกระทำกิจน ีไ้ ด้ และสิ่ง
ทีป่ รากฏทางตาจะปรากฏชดั เจนหรือไ ม่ช ดั ก แ็ ล้วแ ต่ส ภาพความ
ใสของจักขุปสาทรูป ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับเจตนาหรือความปรารถนา
ความต้องการของใครเลย แต่ขึ้นก ับอินทริยปัจจัยข องการเห็น
คือ จักขุป สาทรูป
สภาพธรรมทุกประเภทเป็นปัจจัยให้สภาพธรรมอื่นเกิด โดย
เป็นปัจจัยต่างๆ โลภเจตสิก โทสเจตสิก โมหเจตสิก อโลภ
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เจตสิก อโทสเจตสิก และปัญญาเจตสิก เป็นป ัจจัยโ ดยเป็นเหตุ
ในวันห นึ่งๆ นั้น มีอกุศลเหตุเกิดม าก กุศลเหตุกม็ ีบ้าง แต่เมื่อ
เทียบส่วนแล้ว กุศลเหตุก็น้อยกว่าอกุศลเหตุมาก
เมือ่ ไ หร่ก ศุ ลเหตุจ ะคอ่ ยๆ เจริญข นึ้ ๆ จนกระทัง่ ม กี ำลังม ากกว่า
ฝ่ายอกุศลเหตุเสียที ต้องอบรมเจริญป ญ
ั ญา ร ลู้ กั ษณะของสภาพ
ธรรมตามความเป็นจริง เพราะการรู้ลักษณะของสภาพธรรมตาม
ความเป็นจริงนั้นเป็นปัญญาเจตสิก เป็นอโมหเหตุ ตราบใดที่
ปัญญายังไม่รู้ชัดในลักษณะของสภาพธรรมตามความเป็นจริง
ที่จะไม่ให้โลภเหตุ โทสเหตุ หรือโมหเหตุเจริญงอกงามไพบูลย์
นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ไม่มีธรรมอื่นเลยที่จะละคลายและ
ดับอกุศลเหตุได้นอกจากปัญญาซึ่งเป็นอโมหเหตุ เมื่อศึกษา
พระธรรมและเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏทางตา
ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ และเป็นผ ู้ที่อบรม
เจริญสติปัฏฐาน กุศลที่เป็นอโมหะ คือ ปัญญาจะค่อยๆ เจริญ
ขึ้น เมื่อรู้แจ้งอริยสัจจ ธรรม เป็นพระโสดาบันบ ุคคลเมื่อไร เมื่อ
นั้นจึงจะดับอกุศลธรรมเป็นประเภทๆ ได้จนกว่าจะถึงความเป็น
พระอรหันต์
ผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลขั้นพระโสดาบัน พระสกทาคามี และ
พระอนาคามีน ั้นเป็นพระเสกขบุคคล ซึ่งจ ะต้องอบรมเจริญ
ปัญญาต่อไปอีก จนกว่าจะดับหมดทั้งอกุศลเหตุและกุศลเหตุ
เพราะถ้ายังมีกุศลเหตุอยู่ ก็เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลวิบากไม่จบ
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สิ้น พระอรหันต์ผู้ดับอกุศลเหตุและกุศลเหตุแล้วนั้น ถึงแม้ว่า
จิตจะเกิดร ่วมกับอโลภะ อโทสะ อโมหะ ก็เป็นอ ัพยากตเหตุ
ไม่เป็นเหตุที่จะให้เกิดวิบากต่อไ ป เมื่อไ หร่จะถึงวันน ั้น ย่อมถึง
ได้ในวันหนึ่ง เมื่อเพียรอบรมเจริญปัญญาไปเรื่อยๆ ผู้ที่บรรลุ
ผลเช่นน นั้ ในอดีตม แี ล้วเป็นอ นั ม าก ถ้าเป็นส งิ่ ท เี่ ป็นไ ปไม่ไ ด้เลยก็
จะไม่มผี ใู้ ดสามารถบรรลุผ ลเช่นน นั้ ไ ด้ แต่ผ ลนนั้ ย อ่ มไม่เร็วต ามที่
หวัง ต้องตามควรแก่เหตุ คือ เมื่อป ัญญายังไม่เกิด ยังไม่เจริญ
ั ญากต็ อ้ งเกิดข นึ้ เจริญข นึ้ ต ามลำดับ
ขึน้ ก็ด บั ก เิ ลสไม่ไ ด้ และปญ
ขั้นที่สามารถประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมตามความ
เป็นจริงจนกว่าจะดับกิเลสได้จ ริงๆ
ฉะนัน้ ควรระลึกเสมอวา่ การศกึ ษาให้เข้าใจเรือ่ งจติ เจตสิก รูป
นั้น ก็เพื่ออบรมเจริญสติปัฏฐานรู้ลักษณะของสภาพธรรมทเี่ป็น
จิต เจตสิก รูป ที่เกิดขึ้น ปรากฏแต่ละขณะตามความเป็นจริง
ไม่คลาดเคลื่อนจากที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดง
ถ้าศ ึกษาเข้าใจอย่างหนึ่งแ ต่ป ฏิบัติอ ีกอ ย่างหนึ่ง ไม่รู้ตรงลักษณะ
ของสภาพธรรมตามความเป็นจริงตามที่ไ ด้ศ ึกษา ก็ไ ม่ส ามารถที่
จะดับกิเลสได้
สำหรับอกุศลเหตุน ั้นจะเป็นชาติอ ื่นไ ม่ได้เลย ไม่ว ่าโลภเจตสิก
โทสเจตสิก โมหเจตสิกเกิดข ึ้นขณะใด ขณะนั้นเป็นชาติอ กุศล
เป็นป จั จัยให้เกิดอ กุศลจติ ในขณะนนั้ และสะสมสบื ต อ่ ไ ปในอนาคต
ด้วย แต่โสภณเหตุ ๓ คือ อโลภเจตสิก ๑ อโทสเจตสิก ๑
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ปัญญาเจตสิก ๑ นั้น เป็นชาติกุศลก็มี เป็นชาติวิบากก็มี เป็น
ชาติกิริยาก็มี เพราะอโลภเจตสิก อโทสเจตสิก ปัญญาเจตสิก
เกิดกับกุศลจิตก็ได้ เกิดกับกุศลวิบากก็ได้ เกิดกับโสภณกิริยา
จิตก็ได้ คำว่า “โสภณ” มีความหมายกว้างกว่าคำว่า กุศล
เพราะโสภณธรรม ได้แก่ สภาพธรรมที่เป็นก ุศล หรือเป็นกุศล
วิบาก หรือเป็นโ สภณกริ ยิ า ฉะนัน้ เมือ่ จ ำแนกธรรมทงั้ ห ลายโดย
หมวด ๓ เป็น กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา อพฺยากตา ธมฺมา
ก็จำแนกเจตสิกที่เป็นเหตุ ๖ ออกเป็นเหตุ ๙ คือ
อกุศลเหตุ ๓ ได้แก่	
		
		
กุศลเหตุ ๓
ได้แ ก่	
		
		
อัพยากตเหตุ ๓ ได้แ ก่	
		
		

โลภเจตสิก ๑
โทสเจตสิก ๑
โมหเจตสิก ๑
อโลภเจตสิก ๑
อโทสเจตสิก ๑
ปัญญาเจตสิก ๑
อโลภเจตสิก ๑
อโทสเจตสิก ๑
ปัญญาเจตสิก ๑
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คำถามทบทวน
๑. เหตุปัจจัย ได้แก่ปรมัตถธรรมอะไร
๒. อัพยากตเหตุ คืออะไร ได้แก่อ ะไร
๓. อัพยากตธ รรม คืออะไร ได้แก่อ ะไร
๔. กุศลเหตุและโสภณเหตุ ต่างกันอย่างไร
๕. อะไรเป็นนเหตุบ้าง อะไรเป็นสเหตุกะบ้าง
๖. เหตุเจตสิกดวงใดเป็นอเหตุกะ ดวงใดเป็นสเหตุกะ
๗. อกุศลจิตใดเป็นเอกเหตุก ะ และอกุศลจิตใดเป็นทวิเหตุกะ
๘. กุศลจิตเป็นเอกเหตุกะ ได้ไหม
๙. ผัสสเจตสิกเป็นเหตุหรือนเหตุ
เป็นอเหตุกะหรือส เหตุกะ
เป็นเอกเหตุกะหรือทวิเหตุก ะหรือต ิเหตุกะ
๑๐. เหตุ ๙ ได้แก่อะไร

บทที่ ๑๔
จำแนกจิตโดยนัยของ โสภณะ และอโสภณะ
โสภณธรรม เป็นสภาพธรรมที่ดงี าม ซึ่งไ ม่ใช่แต่เฉพาะกุศล
ธรรมเท่านั้น สภาพธรรมที่ดีงามแต่ไ ม่ใช่ก ุศลธรรม คือ กุศล
วิบากซึ่งเป็นผลของกุศลกรรม และโสภณกิริยา ซึ่งเป็นจิตและ
เจตสิกเฉพาะพระอรหันต์ผู้ดับกุศลและอกุศลเป็นสมุจเฉทแล้ว
อโสภณธรรม เป็นสภาพธรรมที่ต รงข้ามกับโสภณธรรม คือ
ไม่ใช่สภาพธรรมที่ดีงาม ซึ่งไม่ใช่แต่เฉพาะอกุศลเจตสิกเท่านั้น
จิตและเจตสิกใดที่ไม่มีโสภณเจตสิกเกิดร่วมด้วย จิตและ
เจตสิกนั้นเป็นอ โสภณะ ฉะนั้น โดยนัยของสัมปยุตตธรรมที่
จำแนกให้จิตต่างกัน  เป็นจิตประเภทที่ดงี ามเป็นโสภณะ และ
เป็นจิตป ระเภทที่ไม่ดีงามเป็นอโ สภณะน ั้น ก็จำแนกโดยเจตสิก
ซึ่งเป็นเหตุ ๖ นั่นเอง เจตสิกที่ดีงาม ได้แก่ อโลภเจตสิก
อโทสเจตสิก ปัญญาเจตสิก เป็นต้น ซึ่งเป็นโสภณเจตสิกที่
ทำให้จิตด ีงาม ฉะนั้น การจำแนกจิตโดยประเภทที่เป็นโสภณะ
และอโสภณะ ก็สืบต่อจ ากการจำแนกจิตโดยเหตุนั่นเอง จิตใดที่
ประกอบด้วยเจตสิกท ี่เป็นโสภณเหตุ จิตน ั้นเป็นโ สภณจิต จิตใด
ไม่ประกอบด้วยเจตสิกทเี่ป็นโสภณเหตุ จิตนั้นเป็นอโ สภณจิต
การศึกษาปรมัตถธรรมนั้นต้องคิด ต้องพิจารณาเหตุผลด้วย
255
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ตนเอง เมือ่ เข้าใจเหตุผลทถี่ กู ต อ้ งชดั เจนกจ็ ะไม่ส บั สนคลาดเคลือ่ น
แม้ในเรื่องโสภณธรรม และอโสภณธรรม
อกุศลจิตเกิดร ่วมกับอกุศลเจตสิก คือ โลภะ โทสะ โมหะ
เป็นต้น ฉะนั้น อกุศลจิตไม่ใช่โ สภณจิตแน่นอน
จักขุว ญ
ิ ญาณ ไม่ไ ด้เกิดร ว่ มกบั โ ลภะ โทสะ โมหะ และโสภณ
เจตสิกใดๆ เลย จักขุวิญญาณเกิดร่วมกับเจตสิกเพียง ๗ ดวง
คือ ผัสสเจตสิก เวทนาเจตสิก สัญญาเจตสิก เจตนาเจตสิก
เอกัคคตาเจตสิก ชีวิตินทริยเจตสิก มนสิการเจตสิก ซึ่ง
เจตสิกท ัง้ ๗ ดวงนี้ เป็นส พั พ จ ติ ตสาธารณเจตสิก คือ เป็น
เจตสิกที่ต้องเกิดกับจิตทุกดวง จิตจะเกิดขึ้นโดยปราศจาก
เจตสิก ๗ ดวงนไี้ ม่ไ ด้เลย ไม่ว า่ จ ะเป็นอ กุศลจติ กุศลจติ วิบาก
จิต กิรยิ าจติ โลกุต ตรจิต หรือจ ติ ใดๆ ก็ตามตอ้ งมเี จตสิก ๗ ดวง
นี้เกิดร ่วมด้วย เจตสิก ๗ ดวงซึ่งเป็นส ัพพ จ ิตตสาธารณเจตสิก
นี้ เป็นอ ัญญ
 ส มานาเจตสิก คือ เป็นเจตสิกท ีเ่กิดก ับจ ิตใดกเ็สมอ
กับจิตนั้นๆ เมื่อเกิดกับอกุศลจิต สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗
ดวงนี้ก็เป็นอกุศล เมื่อเกิดกับกุศลจิต สัพพจิตตสาธารณเจตสิก
๗ ดวงนี้ก็เป็นกุศล เป็นต้น
จักขุวิญญาณเป็นวิบากจิตที่มีสัพพจิตตสาธารณเจตสิก
เกิดร่วมด้วยเพียง ๗ ดวงเท่านั้น ไม่มีโสภณเจตสิกหรือ
อกุศลเจตสิกใดๆ เกิดร่วมด้วยเลย ฉะนั้น จักขุวิญญาณจึง
เป็นอ โสภณจิต แต่ไม่ใช่อกุศลจิต
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การศกึ ษาธรรมนนั้ จ ะตอ้ งเข้าใจโดยละเอียด แม้แต่อ กุศลธรรม
และอโสภณธรรมต่างกันอย่างไร
อกุศลธรรมเป็นสภาพธรรมที่เลวทรามเป็นโทษ เป็นเหตุที่
จะให้เกิดผลเป็นวิบากที่ไม่น่าพอใจ เป็นทุกข์ อโสภณธรรมเป็น
จิตและเจตสิกที่ไม่มีโสภณเจตสิกเกิดร่วมด้วย พระผู้มีพระภาค
ทรงแสดงพระธรรมโดยนัยต่างๆ ตามสภาพของธรรมนั้นๆ ซึ่ง
ผูศ้ กึ ษากจ็ ะตอ้ งพจิ ารณาโดยละเอียด ให้เข้าใจถกู ต อ้ งตามสภาพ
ธรรมนั้นๆ เมื่อทรงแสดงโดยประเภทของหมวด ๓ คือ กุศล
ธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม ก็จะต้องรู้ว่ากุศลธรรม
เป็นส ภาพธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดกุศลวิบาก อกุศลธรรมเป็น
สภาพธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดอ กุศลวิบาก และอัพย ากตธ รรมเป็น
สภาพธรรมที่ไม่ใช่กุศล ไม่ใช่อกุศล ฉะนั้น อัพยากตธรรมจึง
ได้แก่ วิบากจิตและเจตสิก กิริยาจิตและเจตสิก รูป นิพพาน
ฉะนั้น อัพยากตธรรมจึงไม่ใช่แต่เฉพาะจิตและเจตสิกที่
เป็นวิบาก และกิริยา รูปปรมัตถ์และนิพพานปรมัตถ์ก็เป็น
อัพย ากตธ รรม รูปแ ละนิพพานเป็นก ุศลหรืออ กุศลไม่ไ ด้ เพราะ
รูปและนิพพานไม่ใช่จิตและเจตสิก เมื่อท รงแสดงประเภทของ
ธรรมโดยหมวด ๓ ทรงแสดงปรมัตถธรรมทั้ง ๔ แต่เมื่อทรง
แสดงโดยชาติ ๔ หมายเฉพาะจิตและเจตสิกเท่านั้น
โดยชาติ ๔ นัน้ อกุศลจติ แ ละเจตสิกท เี่ กิดร ว่ มกนั เป็นอ โสภณะ
กุศลจติ แ ละเจตสิกท เี่ กิดร ว่ มกนั เป็นโสภณะ วิบากจติ แ ละกริ ยิ าจติ 
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ใดไม่มโี สภณเจตสิก เช่น อโลภเจตสิก และอโ ทสเจตสิก เป็นต้น
เกิดร ่วมด้วย วิบากจิตแ ละกิริยาจิตนั้นเป็นอโสภณะ คือ ไม่เกิด
ร่วมกบั โ สภณเจตสิก ส่วนวบิ ากจติ แ ละกริ ยิ าจติ ใดมโี สภณเจตสิก
เกิดร ่วมด้วย วิบากจิตและกิริยาจิตนั้นเป็นโ สภณะ
จักขุวิญญาณกุศลวิบาก ๑ ดวง และจักขุวิญญาณอกุศล
วิบาก ๑ ดวง มีแ ต่สัพพ จิตตสาธารณเจตสิกเกิดร่วมด้วย ๗
ดวงเท่านั้น
โสตวิญญาณกุศลวิบาก ๑ ดวง และโสตวิญญาณอกุศล
วิบาก ๑ ดวง มีแต่สัพพจิตตสาธารณเจตสิกเกิดร่วมด้วย ๗
ดวงเท่านั้น
ฆานวิญญาณกุศลวิบาก ๑ ดวง และฆานวิญญาณอกุศล
วิบาก ๑ ดวง มีแต่สัพพ จิตตสาธารณเจตสิกเกิดร่วมด้วย ๗
ดวงเท่านั้น
ชิวหาวิญญาณกุศลวิบาก ๑ ดวง และชิวหาวิญญาณอกุศล
วิบาก ๑ ดวง มีแต่สัพพ จิตตสาธารณเจตสิกเกิดร่วมด้วย ๗
ดวงเท่านั้น
กายวิญญาณกุศลวิบาก ๑ ดวง และกายวิญญาณอกุศล
วิบาก ๑ ดวง มีแต่ส ัพพจิตตสาธารณเจตสิกเกิดร่วมด้วย ๗
ดวงเท่านั้น
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ทวิปัญจวิญญาณ ๑๐ ดวง จึงเป็นอโสภณจิตและจิตอื่น
(นอกจากจิต ๑๐ ดวงนี้) ที่ไม่มีโสภณเจตสิกเกิดร่วมด้วยก็
เป็นอโสภณจิตท ั้งสิ้น ฉะนั้น กุศลวิบากจิตจึงไม่ใช่โสภณจิต
ทุกดวง กุศลวิบากจิตที่มีโสภณเจตสิกเกิดร่วมด้วยก็เป็น
โสภณจิต กุศลวิบากจิตที่ไม่มีโสภณเจตสิกเกิดร่วมด้วยก็
ไม่ใช่โสภณจิต นี่เป็นความต่างกันของจิตแต่ละขณะในชีวิต
ประจำวัน ปฏิสนธิจิตของภูมิมนุษย์กับปฏิสนธิจิตของอบายภูมิ
เป็นผลของกรรมต่างกัน ผู้ที่ปฏิสนธิในอบายภูมินั้น ปฏิสนธิจิต
เป็นอกุศลวิบากจิต เป็นผ ลของอกุศลกรรม จึงเกิดในนรกภูมิ
หรือเกิดในปิตติวิสัยภูมิ (เปรต) หรือเกิดในอสุรกายภูมิ หรือ
เกิดในดิรัจฉานภูมิ ปฏิสนธิจ ิตข องผู้ท ี่เกิดเป็นม นุษย์ห รือเทวดา
ชั้นต่างๆ เป็นกุศลวิบากจิตเป็นผลของกุศลกรรมหนึ่ง จึงทำให้
เกิดในสุคติภ ูมิ
แม้ว่าการเกิดในมนุสสภูมเิป็นกุศลวิบากก็จริง แต่บางบุคคล
ก็พ ิการแต่กำเนิด เพราะกุศลวิบากจิตที่ทำกิจป ฏิสนธิน ั้นเป็นผล
ของกศุ ลกรรมทไี่ ม่มปี ญ
ั ญาเจตสิกเกิดร ว่ มดว้ ย และเป็นก ศุ ลกรรม
อย่างอ่อนมาก กุศลวิบากจิตที่ทำปฏิสนธิกิจน ั้นจ ึงไ ม่ประกอบ
ด้วยโสภณเจตสิก คือ ไม่เกิดร ่วมกับอโ ลภเจตสิก อโทสเจตสิก
เป็นต้น เมื่อเป็นผลของกุศลกรรมอย่างอ่อนมาก อกุศลกรรมซึ่ง
ทำไว้จึงเบียดเบียนให้เป็นผู้พิการแต่ก ำเนิดได้

260 จิตตสังเขป

ผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์ที่ไม่พิการแต่กำเนิดนั้น ล้วนเกิดมาต่างๆ
กันโดยสกุล ยศศักดิ์ บริวาร เพราะกุศลวิบากที่ทำกิจป ฏิสนธิ
นั้นต่างกันตามกำลังของกุศลกรรมซึ่งเป็นเหตุ ถ้าปฏิสนธิจิต
เป็นผ ลของกศุ ลกรรมทปี่ ระกอบดว้ ยปญ
ั ญาเจตสิกอ ย่างออ่ น หรือ
ไม่มีปัญญาเจตสิกเกิดร ่วมด้วย ปฏิสนธิจิตทเี่ป็นกุศลวิบากนั้นก ็
เกิดร ่วมกับโสภณเจตสิกแ ละเหตุ ๒ คือ อโลภเจตสิก และอโทส
เจตสิก เป็นทวิเหตุกบุคคล คือ เป็นบุคคลที่ปฏิสนธิจ ิต ไม่มี
ปัญญาเจตสิกเกิดร ว่ มดว้ ย บุคคลนัน้ จ งึ ไ ม่ส ามารถบรรลุฌ
 านหรือ
โลกุตตรธรรมในชาตินั้น
ผู้ที่ปฏิสนธิจิตเป็นผลของกรรมที่ประกอบด้วยปัญญาและ
ปฏิสนธิจ ติ ม ปี ญ
ั ญาเจตสิกเกิดร ว่ มดว้ ยนนั้ เป็นต เิ หตุกบ คุ คล เพราะ
มีเหตุ ๓ คือ มีอโลภเจตสิก อโทสเจตสิก และปัญญาเจตสิก
(อโมหะ) เกิดร่วมด้วย บุคคลนั้นเมื่อไ ด้ฟังพระธรรมก็สามารถ
พิจารณาเข้าใจพระธรรม และสามารถอบรมเจริญป ญ
ั ญาจนบรรลุ
ฌานจิต หรือรู้แจ้งอริยสัจจธรรม ๔ บรรลุมัคค์ผลนิพพาน เป็น
พระอริยบุคคลในชาติน ไี้ ด้ต ามควรแก่ก ารสะสมของเหตุป จั จัย แต่
ก็ไม่ควรประมาท เพราะบางท่านเป็นผู้ที่มีสติปัญญา ปฏิสนธิ
จิตเป็นต เิหตุก ะกจ็ ริง แต่ถ ้าป ระมาทการเจริญก ุศล ประมาทการ
ฟังพระธรรม ก็จะเป็นผู้ที่ฉลาดแต่ในทางโลก ในวิชาการต่างๆ
แต่ไม่อบรมเจริญปัญญาในทางธรรม จึงไม่รู้ลักษณะของสภาพ
ธรรมตามความเป็นจ ริง
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ในอดีตกาลนานมาแล้วในชาติก่อนๆ บางท่านอาจจะเป็นผู้ที่
เคยสนใจธรรม อาจจะเป็นผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนพระธรรม หรือ
อาจจะถึงกับบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุสามเณร แต่การรู้แจ้ง
อริยสัจจธรรมนั้น ไม่มีใครรู้ได้ว ่าจะรู้แจ้งอริยส ัจจ ธรรมในเพศใด
ในเพศบรรพชิตหรือฆราวาส ทุกคนจะต้องอบรมเจริญปัญญา
รู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงทุกๆ
ชาติ จนกว่าจ ะถึงชาติที่ปัญญาคมกล้า สามารถแทงตลอด
อริยสัจจธรรมได้ และแม้ว่าในกาลครั้งหนึ่งอาจจะเคยสนใจธรรม
ฝักใฝ่ในการศึกษาในการปฏิบัติธรรม แต่ก็อย่าลืมว่ากว่าจะได้รู้
แจ้งอริยสัจจธรรมก็ยังมีอกุศลที่สะสมมามากมายหนาแน่น ที่จะ
ทำให้หลงไปเพลินไปในอกุศลได้ถ้าเป็นผู้ที่ประมาท ฉะนั้น ถึง
แม้วา่ ป ฏิสนธิจ ติ จ ะเป็นต เิ หตุก ะ แต่เมือ่ ใดเป็นผ ปู้ ระมาท ปัญญา
เจตสิกในชาตินั้นก็จะไม่เจริญขึ้น เพราะไม่ได้อบรมด้วยการฟัง
ด้วยการพิจารณา และด้วยการปฏิบัติธ รรม ฉะนั้น ก็น ่าเสียดาย
ชาติซ ึ่งป ฏิสนธิจ ิตเป็นติเหตุก ะ แต่ไ ม่ไ ด้อ บรมปัญญาให้เจริญข ึ้น
และชาติต ่อไ ปนั้นก รรมใดจะทำให้ป ฏิสนธิจ ิตป ระเภทใดเกิดก ็ไ ม่
แน่ อาจจะเป็นอกุศลวิบากจิต ทำกิจปฏิสนธิในอบายภูมิ หรือ
อเหตุกุศลวิบากจิตทำกิจปฏิสนธิเป็นบุคคลพิการตั้งแต่กำเนิด
หรือทวิเหตุกกุศลวิบากทำกิจปฏิสนธิเป็นทวิเหตุกบุคคลในสุคติ
ภูมิ ซึ่งไม่อาจอบรมเจริญปัญญาให้รู้แ จ้งอริยสัจจธรรมได้
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ฉะนั้น จึงน่าเสียดายแต่ละภพแต่ละชาติที่ไม่ได้อบรมปัญญา
ให้เจริญยิ่งขึ้น และถึงแม้ว่าจะเป็นติเหตุกปฏิสนธิ แต่เมื่ออบรม
ปัญญายังไ ม่พอ ก็ไม่สามารถรู้แจ้งอริยสัจจธรรมในชาตินี้ไ ด้
ไม่ใช่ว่าผู้ที่เป็นติเหตุกบุคคลแล้วจะรู้แจ้งอริยสัจจธรรมได้ใน
ปัจจุบันช าติท ุกคน
ผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์ไม่พ ิการแต่กำเนิดน ั้น ขณะนอนหลับสนิท
ภวังคจิตเป็นโสภณจิต เพราะปฏิสนธิจิตเป็นทวิเหตุกะ มีอโลภ
เจตสิก อโทสเจตสิกเกิดร ่วมด้วย บางท่านปฏิสนธิจ ิตก็เป็น
ติเหตุกะ มีอโลภเจตสิก อโทสเจตสิก และปัญญาเจตสิกเกิด
ร่วมด้วย ขณะหลับกิเลสไม่เกิด ไม่มีความยินดี ยินร้าย เพราะ
ยังไม่เห็น ยังไม่ได้ยิน ไม่ได้กลิ่น ไม่ได้ล ิ้มรส ไม่ได้คิดนึกเรื่อง
ต่างๆ ทางใจ แต่เมื่อต ื่นขึ้นนั้น จะดีใจหรือเสียใจ สุขหรือท ุกข์
ก็เป็นไปตามอกุศลจิตต่างๆ ทีเ่กิดขึ้นในวันห นึ่งๆ โดยมาก
วันหนึ่งๆ เมื่อต ื่นแล้วก ็เป็นอโสภณะ มากกว่าเป็นกุศล จักขุ
วิญญาณเกิดข ึ้นเห็นส ิ่งที่ป รากฏทางตาขณะเดียว แล้วห ลังจาก
นั้นส่วนมากอกุศลชวนวิถีจิตก็เกิด ๗ ขณะ ซึ่งเท่ากับ ๗ เท่า
ของจักขุวิญญาณที่ทำกิจเห็นขณะหนึ่งๆ การสะสมสืบต่อของ
อกุศลธรรมในวันหนึ่งๆ นั้นมากมายเหลือเกิน ฉะนั้น จึงไ ม่ควร
ประมาทเลย เมื่อได้ฟงั พระธรรมที่พระผมู้ พี ระภาคทรงแสดงโดย
ละเอียดว่า จิตข ณะใดเป็นโ สภณะ จิตข ณะใดเป็นอ โ สภณะ และ
อโสภณจิตนั้นเป็นอกุศลหรือว่าเป็นวิบาก หรือว่าเป็นกิริยา
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ถาม
ตอบ
ถาม
ตอบ

พระอรหันต์มีอโ สภณจิตไหม
มี
พระอรหันต์ม ีอกุศลจิตไหม
ไม่มี

พระอรหันต์มีอโสภณจิต แต่พระอรหันต์ไม่มอี กุศลจิต เพราะ
ว่าพระอรหันต์ม ีจักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ เป็นต้น ซึ่งเป็น
อโสภณจิต แต่พระอรหันต์ไม่มอี กุศลจิตและกุศลจิต
เจตสิกทั้งหมดมี ๕๒ ประเภท เป็นอัญญสมานาเจตสิก คือ
เจตสิกที่เสมอกับจิตและเจตสิกอื่นที่เกิดร่วมด้วย ๑๓ ประเภท
เป็นอกุศลเจตสิก ๑๔ ประเภท เป็นโสภณเจตสิก ๒๕ ประเภท
ถ้าไม่ใช้คำว่า โสภณะ อโสภณะ แต่ใช้ภาษาไทย ความหมาย
จะไม่ตรงกับสภาพธรรมที่เป็นโสภณะและอโสภณะ เช่น ถาม
ว่าเวทนาเจตสิกดีไ หม มีท่านหนึ่งตอบว่า เมื่อเป็นสุขเวทนา
ก็ดี สุขเวทนาโดยนัยของเวทนา ๕ หมายถึง  เวทนาเจตสิกที่
เกิดเฉพาะกับกายวิญญาณที่เป็นกุศลวิบากในขณะที่กระทบกับ
อารมณ์ที่น่าสบายกาย สุขสหคตํ กายวิญฺญาณํ กุสลวิปากํ ไม่มี
โสภณเจตสิก คือ อโลภเจตสิก อโทสเจตสิก ปัญญาเจตสิก
เป็นต้น เกิดร่วมด้วย ฉะนั้น โดยสภาพธรรม สุขเวทนาที่เกิด
กับกายวิญญาณกุศลวิบากนั้นเป็นอโสภณะไม่ใช่โสภณะ ด้วย
เหตุนี้ การศึกษาธรรมจึงต้องเข้าใจสภาพธรรมให้ตรงตามพระ
บาลี มิฉะนั้นจะทำให้เข้าใจสภาพธรรมผิดได้
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ถ้าม ีคำถามว่า รูปท ี่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้ดีหรือไม่ดี
คำตอบภาษาไทยกไ็ ม่ช ดั เจน เพราะถงึ แ ม้วา่ ร ปู จ ะผอ่ งใสสวยงาม
น่ายินดีพอใจ แต่รูปก็ไม่ใช่โสภณธรรม เพราะรูปไม่ใช่สภาพรู้
ไม่ใช่กุศล  อกุศล รูปไม่มเีมตตา กรุณา มุทิตา หรือส ภาพ
ธรรมใดซึ่งเป็นส ภาพธรรมที่ดีงามเกิดร ่วมด้วยเลย
จิตและ
เจตสิกเท่านั้นท ี่เป็นโสภณะหรืออโสภณะ รูปเป็นอารมณ์ที่เป็น
ปัจจัยให้จิตเกิดข ึ้น พอใจหรือไม่พอใจรูปนั้นๆ โดยที่รูปเองเป็น
อัพยากตธรรม รูปไม่รู้อะไรเลย รูปไม่รู้ว่าจิตชอบหรือไม่ชอบ
รูปนั้น และรูปเองก็ไ ม่มีเจตนาที่จ ะให้จิตชอบหรือไม่ช อบรูป
เพราะรูปไ ม่ใช่ส ภาพรู้ แต่จ ิตต ้องการเห็นร ูป ต้องการได้ยินเสียง
ต้องการได้กลิ่นหอมๆ ต้องการกระทบสัมผัสสิ่งที่น่าพอใจ เพื่อ
ความรู้สึกที่เป็นสุขจะได้เกิดขึ้นซ้ำอีก เมื่อเห็นสิ่งที่ปรากฏทาง
ตา ได้ยินเสียงที่ปรากฏทางหู ได้กลิ่นทางจมูก ลิ้มรสทางลิ้น
กระทบสัมผัสทางกาย หรือแม้เพียงคิดนึกถึงรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะทางใจทุกๆ วัน ฉะนั้น จึงมีคำอุปมาเปรียบเทียบขันธ์
๕ ว่า รูปขันธ์เหมือนกับภาชนะที่รองรับส ิ่งที่นำมาซึ่งค วามรู้สึก
ยินดี เวทนาขนั ธ์เหมือนอาหารทอี่ ยูใ่ นภาชนะนนั้ สัญญาขนั ธ์แ ละ
สังขารขนั ธ์เหมือนพอ่ ค รัวแ ละผชู้ ว่ ยปรุงอ าหาร วิญญาณขนั ธ์เป็น
ผู้บริโภคอาหาร เพราะจิตเป็นใหญ่ เป็นประธานในการรู้อารมณ์
นามขันธ์ท งั้ ๔ ต้องเกิดรว่ มกัน รู้อารมณ์เดียวกัน และไม่แ ยกกนั 
เลยสักนามขันธ์เดียว จะมีแต่น ามขันธ์ ๑ ขาดนามขันธ์ ๓ ไม่ไ ด้
จะมนี ามขันธ์ ๒ ขาดนามขันธ์ ๒ ไม่ได้ จะมีนามขันธ์ ๓ ขาด
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นามขันธ์ ๑ ไม่ไ ด้ และในภูมทิ ี่มีขันธ์ ๕ นั้น นามขันธ์ต ้องอาศัย
รูปข ันธ์จ ึงจะเกิดข ึ้นได้
การศึกษาธรรมเรื่องจิตประเภทต่างๆ นั้นเพื่อรู้ชัดลักษณะ
ของจิตซึ่งจำแนกโดยประเภทต่างๆ คือ จำแนกโดยชาติ ๔
โดยหมวด ๓ โดยเหตุ โดยอสังขาริก สสังขาริก โดยโสภณะ
อโสภณะ โดยประกอบด้วยเจตสิกต ่างกันอย่างไรบ้างนั้น ก็เพื่อ
ให้ส ติเ กิ ดขึ้ น ร ะลึ ก พิ จ ารณารู้ ส ภาพที่ เ ป็ น อ นั ต ตาข องธ รรม
ทัง้ ห ลาย ซึง่ ไ ม่ใช่ต วั ต น สัตว์ บุคคล และลกั ษณะของสภาพธรรม
แต่ละอย่างนั้นก็เป็นลักษณะของรูปธรรมแต่ละอย่าง นามธรรม
แต่ละอย่าง เช่น ลักษณะของรูปที่ปรากฏทางตาก็อย่างหนึ่ง
ทางหูก็อย่างหนึ่ง  ทางจมูกก็อย่างหนึ่ง ทางลิ้นก็อย่างหนึ่ง
ทางกายกอ็ ย่างหนึง่ ลักษณะของจติ ท เี่ ป็นก ศุ ลอย่างหนึง่ ลักษณะ
ของจิตที่เป็นอกุศลก็อย่างหนึ่ง ลักษณะของจิตที่เป็นอัพยากตะ
ก็อย่างหนึ่ง ความรู้ความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมทั้งหลาย
เพิ่มขึ้น ย่อมเป็นปัจจัยปรุงแต่งให้ส ติเกิดข ึ้นระลึกร ู้ พิจารณา
ลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏ จนกว่าจะประจักษ์ลักษณะ
ของสภาพธรรมแต่ละอย่างตรงตามความเป็นจ ริงข องสภาพธรรม
นั้นๆ

266 จิตตสังเขป

คำถามทบทวน
๑. รูปเป็นโสภณธรรมได้ไหม เพราะอะไร
๒. บุคคลที่ปฏิสนธิจิตเป็นกุศลวิบาก แต่ไม่มีโสภณเจตสิกเกิด
ร่วมด้วย ต่างกับบ ุคคลที่ป ฏิสนธิจ ิตเป็นก ุศลวิบากที่ม ีโ สภณ
เจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างไร
๓. ทวิเหตุกปฏิสนธิจิตเป็นผลของกรรมอะไร
๔. ทวิเหตุกบุคคลและติเหตุกบ ุคคลต่างกันอย่างไร
๕. ขณะนอนหลับสนิทเป็นโสภณจิตหรืออโสภณจิต

บทที่ ๑๕
จำแนกจิต โดย โลกิยจิต และโลกุตตรจิต
ก่อนอื่นค วรเข้าใจความหมายของคำว่า “โลก” ในวินัยของ
พระอริยเจ้าตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงในสังยุตตนิกาย
สฬายตนวรรค ฉันนวรรคที่ ๔ ปโลกสูตร ซึ่งมีข้อความว่า
(๑๐๑) ครั้งน ั้นแล ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค
ถึงทีป่ ระทับ ครัน้ แ ล้วไ ด้ท ลู ถ ามพระผมู้ พี ระภาควา่ ข้าแ ต่พ ระองค์
ผูเ้ จริญ ทีเ่ รียกกนั ว า่ โลกๆ ดังนี้ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ จึงเรียก
กันว่า “โลก” พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกร อานนท์ สิ่งใด
มีค วามแตกสลายเป็นธรรมดา นี้เรียกว่า “โลก” ในอริยวินัย
ก็อ ะไรเล่าม คี วามแตกสลายเป็นธ รรมดา จักขุแ ลมคี วามแตกสลาย
เป็นธรรมดา รูปมีความแตกสลายเป็นธรรมดา จักขุวิญญาณมี
ความแตกสลายเป็นธรรมดา จักขุสัมผัสม ีความแตกสลายเป็น
ธรรมดา สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิด
ขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยมีความแตกสลายเป็นธรรมดา
ฯลฯ ตลอดไปจนถึงทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ
เป็นธ รรมดาของพระอริยเจ้า แต่ไ ม่ใช่ธ รรมดาสำหรับผ ทู้ ยี่ งั ไ ม่
ประจักษ์ก ารเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรม ฉะนั้น จะเห็นไ ด้
ว่า ผู้ที่จะเป็นพระอริยบุคคลต้องประจักษ์การเกิดดับของสภาพ
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ธรรมที่ปรากฏจริงๆ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกร อานนท์ สิ่งใด
มีความแตกสลายเป็นธรรมดานเี้รียกว่า “โลก” ในอริยวินัย โลก
คือ ทุกส งิ่ ซ งึ่ เกิดด บั ฉะนัน้ สภาพธรรมซงึ่ ไ ม่เกิดด บั เท่านัน้ ท ไี่ ม่ใช่
โลกเป็นส ภาพธรรมทพี่ น้ จ ากโลกเหนือโลก เป็นโลกุต ต ระ คือ พระ
นิพพาน
เมื่อจำแนกจิตเป็นประเภทโลกิยะ และโลกุตตระนั้น จิตใดที่
ไม่ประจักษ์แจ้งลักษณะของนิพพาน คือ ไม่มีนิพพานเป็น
อารมณ์ จิตน นั้ เป็น “โลกิย จ ติ ” จิตใ ดมนี พิ พานเป็นอ ารมณ์
โดยดบั ก เิ ลส หรือม นี พิ พานเป็นอ ารมณ์โดยดบั ก เิ ลสแล้วจ ติ 
นั้นเป็น “โลกุตตรจิต”
ผู้ที่จะเป็นพระอริยบุคคลนั้น ต้องอบรมเจริญโลกิยปัญญา
ซึ่งรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม โลกิยปัญญาไม่ใช่การรู้
วิธีสร้างเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่างๆ การรู้อย่างอื่นที่ไม่ใช่การ
รู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมนั้น ไม่ใช่โลกิยปัญญาใน
พระพุทธศาสนา
โลกิยปัญญารู้ลักษณะของโลก คือ สภาพธรรมที่ปรากฏ
ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ซึ่งไม่ใช่
นิพพาน ฉะนั้น นอกจากมัคคจิต ๔ ดวง ซึ่งเป็นโลกุตตรกุศล
จิตท ี่ม ีนิพพานเป็นอ ารมณ์ โดยดับก ิเลสและผลจิต ๔ ดวง คือ
โลกุต ตรวิบ ากจิต ซึ่งม ีน ิพพานเป็นอ ารมณ์โ ดยดับก ิเลสแล้ว จิต
อื่นทั้งหมดเป็นโ ลกิยจิต
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		 โลกุตตรจิตทั้งหมดมี ๘ ดวง ๔ คู่ คือ
โสตาปัตติมัคคจ ิต ๑

โสตาปัตติผ ลจิต ๑

สกทาคามิมัคคจ ิต ๑

สกทาคามิผลจิต ๑

อนาคามิมัคคจิต ๑

อนาคามิผลจิต ๑

อรหัตตมัคคจิต ๑

อรหัตตผลจิต ๑

เมื่อโสตาปัตติมัคคจิตเกิดข้นึ ทำกิจดับกิเลสโดยมีนิพพานเป็น
อารมณ์ ดับไ ปแล้ว โสตาป ตั ติผ ลจติ ก เ็ กิดส บื ต อ่ แ ละมนี พิ พานเป็น
อารมณ์โดยดับกิเลสแล้ว โสตาปัตติมัคคจิตเป็นโ ลกุตตรกุศลจิต
เป็นป จั จัยให้โลกุตตรวิบากจติ คอื โสตาปตั ติผลจติ เกิดสบื ตอ่ จาก
โสตาปัตติม ัคคจิตทันที โดยไม่มจี ิตอื่นเกิดค ั่นได้เลย การให้ผล
ของโลกุต ตรกุศล นัน้ ให้ผ ลทนั ทีเป็นอ กาลโิ ก ไม่ต อ้ งรอถงึ ช าติห น้า
อกุศลและกศุ ลอนื่ ๆ นัน้ ให้ผ ลทนั ทีท ดี่ บั ไ ปอย่างโลกุต ตรกุศลไม่ไ ด้
เลย ผู้ที่อบรมเจริญสมถภาวนาจนฌานกุศลจิตเกิดแล้วยังไม่มี
ฌานวิบากจิตเกิดในขณะที่เป็นมนุษย์ เพราะฌานวิบากจิตทำ
ปฏิสนธิก จิ ภวังคกจิ และจตุ กิ จิ ในพรหมโลก ผูท้ ฌ
ี่ านจติ ไ ม่เสือ่ ม
นัน้ ฌ
 านกศุ ลจติ จ ะเกิดก อ่ นจตุ จิ ติ เมือ่ จ ตุ จิ ติ ด บั ฌานกศุ ลจติ ท เี่ กิด
ก่อนจุติจิตนั้นเป็นปัจจัยให้ฌานวิบากจิตทำกิจปฏิสนธิในพรหม
โลกภูมใิดภูมหิ นึ่ง เช่น ปฐมฌานกุศลจิตเป็นป ัจจัยให้ปฐมฌาน
วิบากจิตทำกิจปฏิสนธิในปฐมฌานพรหมภูมิ สูงข ึ้นตามลำดับไป
จนถึงอ รูปฌานกุศล คือ อากาสานัญจ ายตนกุศลจิตเป็นป ัจจัย
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ให้อากาสานัญจายตนวบิ ากจิตปฏิสนธิในอากาสานัญจายตนภูมิ
สูงขึ้นตามลำดับไปจนถึงเนวสญ
ั ญานาสญ
ั ญายตนกศุ ลจติ เป็น
ปัจจัย ใ ห้ เ นวสัญ ญานาสัญญาย ตนวิบากจิต ท ำป ฏิ ส นธิ กิจใ น
เนวสญ
ั ญานาสญ
ั ญายตนภมู ิ กรรมอน่ื ๆ นัน้ ตอ้ งมจี ติ อน่ื เกิดคน่ั 
มากมายกว่าจะถงึ กาลเวลาทจ่ี ะให้ผล แต่กรรมประเภทเดียวที่ให้
ผลโดยจิตอื่นเกิดคั่นไม่ไ ด้เลย คือ โลกุต ตรกุศลกรรม ทันทีท่ี
โลกุตตรกุศลจติ ดบั โลกุตตรวิบากจติ ก เ็ กิดตอ่ ทนั ที เพราะโลกุต ตร
วิบากจติ ไม่ทำปฏิสนธิกจิ ภวังคกจิ จุตกิ จิ และกจิ อน่ื ๆ เช่น
วิบากจติ อืน่ ๆ เลย
ในอัฏฐสาลินี อรรถกถาธัมมสังคณปี กรณ์ จิตตุปปาทกัณฑ์
อธิบาย จูฬันตรทุกะ มีข้อความว่า
ชื่อว่า “โลกิยธรรม” เพราะประกอบในโลก โดยเหตุที่นับ
เนื่องอยู่ในโลกนั้น ชื่อว่า “อุตตรธรรม” คือ ธรรมอันย ิ่งเพราะ
ข้ามพ้นขึ้นจ ากโลกนั้น ชื่อว ่า “โลกุตตรธรรม” เพราะข้ามขึ้น
จากโลกนั้นโดยเหตุที่ไม่น ับเนื่องอยู่ในโลก
จิต เจตสิก รูป เป็นสังขารธรรม เป็นสภาพธรรมที่เกิดดับ
แม้โลกุตตรจิตและเจตสิกที่มีนิพพานเป็นอารมณ์นั้นก็เกิดดับ
แต่ท จี่ ำแนกจติ เป็นโลกิย จ ติ แ ละโลกุต ตรจิตน นั้ ก เ็ พราะโลกุต ตรจิต
มีนิพพานเป็นอารมณ์โดยดับกิเลส (มัคคจิต) และโดยกิเลสดับ
แล้ว (ผลจิต)
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ข้อความในขุททกนิกาย จูฬนิทเทส ภาค ๒ โมฆราชมาณวก
ปัญหานิทเทส ตรงกับสังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สุญญสูตร
ข้อ ๑๐๒ ซึ่งมขี ้อความว่า
ครั้งนั้นแล ท่านพระอานนท์ได้ทูลถ ามพระผู้มีพระภาคว่า ข้า
แต่พ ระองค์ผ เู้ จริญ ทีเ่ รียกกว่าโ ลกวา่ งเปล่าๆ ดังนี้ ด้วยเหตุเพียง
ไรหนอจึงเรียกว่าโลกว่างเปล่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกร
อานนท์ เพราะว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน ฉะนั้น จึง
เรียกว่าโลกว่างเปล่า อะไรเล่าว ่างเปล่าจ ากตนหรือจากของของ
ตน จักขุแลว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน รูปว ่างเปล่า
จากตนหรือจากของของตน จักขุวิญญาณว่างเปล่าจากตนหรือ
จากของของตน จักขุส ัมผัสว่างเปล่าจ ากตนหรือจากของของตน
สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะ
จักขุสัมผัสเป็นปัจจัยก็ว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน ฯลฯ
ใจว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน ธัมมายตนะว่างเปล่า
จากตนหรือจากของของตน มโนวิญญาณว่างเปล่าจากตนหรือ
จากของของตน มโนสัมผัสว ่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน
สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโน
สัมผัสเป็นปัจจัย ก็ว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน ฉะนั้น
จึงเรียกว่าโลกว่างเปล่า
จบสุญญสูตรที่ ๒
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ไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรเลยก็จะทำให้ว่างได้โดยที่ไม่รู้ว่าอะไรว่าง
ว่างจากอะไร ว่างอย่างไร แต่จะต้องรู้ตามความเป็นจริงว ่า ที่
ว่างจากตน หรือว ่างจากความเป็นข องของตน เพราะเป็นส ภาพ
ธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ละอย่าง ทางตา ทางหู ทางจมูก
ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ บางท่านอาจจะมีความรู้สึกว่า บางวัน
เหมือนกบั ไ ม่มอี ะไรทเี่ ป็นข องของเราเลย และทำไมจงึ ไ ม่รสู้ กึ อ ย่าง
นี้มาก่อน แต่ก่อนเคยยึดถือว่าเป็นเราและเป็นของเรา แต่อยู่ๆ
วันหนึ่งฟังธรรมบ่อยๆ มากๆ เข้าก ็เกิดนึกขึ้นม าว่า ไม่เห็น
มีอะไรที่จะเป็นของของเราสักอย่างเดียว ไม่น่าท ี่จะหลงยึดถือว่า
เป็นของของเราเลย เพียงคิดเท่านั้นไม่พ อ เพราะดับกิเลสไม่ได้
ซึ่งถ้าไม่รู้ก็อาจคิดว ่าได้ป ัญญามากแล้ว ใกล้ต่อการที่จะได้เป็น
พระอริยบุคคลแล้ว เพราะว่าแต่ก ่อนนี้ไม่เคยคิด ไม่เคยรู้สึก
อย่างนี้ บางคนก็เกิดความรู้สึกว่าอัศจรรย์ท ี่คิดอย่างนั้นไ ด้ แต่
ให้ทราบว่านั่นไม่ใช่หนทางที่จะดับก ิเลส เพราะยังไม่รวู้ ่าลักษณะ
ของนามธรรมซึ่งเป็นธาตุร ู้ เป็นส ภาพรู้ทกี่ ำลังเห็น กำลังไ ด้ยิน
กำลังได้กลิ่น กำลังรู้สิ่งท ี่กระทบสัมผัส และคิดนึก เป็นต้นนั้น
ไม่ใช่ตัวตนอย่างไร เมื่อย ังไม่ระลึกศึกษา พิจารณา สังเกต
อบรมเจริญป ญ
ั ญา รูล้ กั ษณะของสภาพธรรมทกี่ ำลังป รากฏ ก็ย งั 
ไม่เข้าถึงอรรถ คือ ลักษณะที่แท้จ ริงของนามธรรมและรูปธรรม
จึงไม่สามารถประจักษ์ลักษณะที่เกิดขึ้นและดับไปของนามธรรม
และรูปธรรม ซึ่งกำลังเป็นโลกที่เกิดดับอยู่ในขณะนี้ ฉะนั้น
ไม่ว่าจะคิดจะเข้าใจลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมอย่างไร
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ก็อย่าหลงคิดว ่าเป็นปัญญาที่สามารถดับก ิเลสแล้ว เพราะถ้าส ติ
ไม่เกิด ไม่ระลึก ไม่รู้ ไม่พ ิจารณาลักษณะของสภาพธรรมที่
ปรากฏจนประจักษ์ลักษณะที่ต่างกันของรูปธรรมและนามธรรม
จริงๆ ทางมโนทวารทลี ะลกั ษณะ ซึง่ เป็นการประจักษ์แ จ้งช ดั เจน
ปัญญากย็ งั ไ ม่ไ ด้เจริญข ึน้ จ นสามารถรวู้ า่ สภาพธรรมทัง้ ห ลาย
เป็นเพียงโลกซึ่งว่างเปล่า สูญจ ากการที่จะยึดมั่นว่าเป็น
ตัวตน สัตว์ บุคคลได้
ในขุททกนิกาย จูฬนิทเทส ภาค ๒ โมฆราชมาณวกปัญหา
นิทเทส ข้อ ๕๐๕ พระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า
ดูกร ภิกษุทั้งห ลาย ท่านทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน
หญ้า ไม้ กิ่งไม้ ใบไม้ใดทีม่ อี ยู่ในเขตวิหารนี้ ชนพึงน ำหญ้า ไม้
กิ่งไ ม้ ใบไม้น ั้นไ ปเสีย เผาเสีย หรือพ ึงท ำตามควรแก่เหตุ ท่าน
ทั้งหลายพึงมีความคิดอย่างนี้ว่า ชนนำเราทั้งหลายไปเสีย เผา
เสีย หรือท ำตามควรแก่เหตุบ้างหรือหนอ
ภิ. ไม่ใช่อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า
พ. นั้นเป็นเพราะเหตุไร
ภิ. เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ตน หรือสิ่งที่เนื่องกับตนของข้า
พระองค์ทั้งหลาย อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า
พ. ดูกร ภิกษุท งั้ ห ลาย ฉันน นั้ เหมือนกนั แ ล สิง่ ใดไม่ใช่ข องทา่ น
ทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสีย สิ่งนั้นอันท ่านทั้งห ลาย
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ล ะเสียแ ล้ว จักเป็นไ ปเพื่อป ระโยชน์ เพื่อค วามสุขต ลอดกาลนาน
ดูกร ภิกษุท ั้งหลาย รูปไม่ใช่ข องท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลาย
จงละรูปนั้นเสีย รูปนั้นอันท่านทั้งหลายละเสียแล้ว จักเป็นไป
เพือ่ ป ระโยชน์ เพือ่ ค วามสขุ ต ลอดกาลนาน…เวทนา…สัญญา…
สังขาร…วิญญาณอันท่านทั้งหลายละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ เพื่อความสุขตลอดกาลนาน บุคคลย่อมพิจารณาเห็น
โลกโดยความเป็นของสูญแ ม้อ ย่างนี้
ข้อความตอนท้ายพระผมู้ ีพระภาคตรัสว่า ดูกร คามณิ เมื่อ
บุคคลเห็นซึ่งค วามเกิดขึ้นพร้อมแห่งธ รรมทั้งสิ้น ซึ่งค วามสืบต่อ
แห่งสังขารทั้งสิ้น ตามความเป็นจริง ภัยน ั้นย ่อมไม่มี เมื่อใด
บุคคลยอ่ มพจิ ารณาเห็นโ ลกเสมอหญ้าแ ละไม้ด ว้ ยปญ
ั ญา เมือ่ น นั้
บุคคลนั้นก็ไม่พึงปรารถนาภพหรืออัตตภาพอะไรๆ อื่น เว้นไว้
แต่น พิ พานอนั ไ ม่มปี ฏิสนธิ บุคคลยอ่ มพจิ ารณาเห็นโลกโดยความ
เป็นของสูญแ ม้อย่างนี้ ฯ
เมื่อยังไม่รู้สึกว่ารูปที่เคยยึดถือเป็นของตน เวทนาความรู้สึก
ต่างๆ ซึ่งเคยรู้สึกว่าเป็นของตน สัญญาความจำต่างๆ ว่าเป็น
เราชื่อน ี้อยู่ในโลกนี้ มีกิจหน้าที่อย่างนี้ สังขารทั้งห ลาย ไม่ว ่า
จะเป็นก ศุ ลธรรมหรืออ กุศลธรรมทงั้ ห ลายเสมอกบั ห ญ้า ไม้ กิง่ ไ ม้
ใบไม้ ก็ยังไม่สามารถละการยึดถือส ภาพธรรม คือ รูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณได้
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เมื่อไ ม่ไ ด้ศ ึกษาพิจารณาพระธรรมทพี่ ระผมู้ พี ระภาคทรงแสดง
พร้อมกับก ารอบรมเจริญส ติป ัฏฐ าน ก็ไ ม่ช ื่อว ่าร ู้จักโ ลก แม้ว่าจ ะ
ได้อยู่ในโลกนี้มานานแล้ว ไม่ว่าเป็นกี่ปี กี่ชาติ เมื่อไม่รู้จักโลก
จะพน้ จ ากโลกได้อ ย่างไร ไม่ว า่ จ ะสขุ ส กั เท่าไรกไ็ ม่ไ ด้ส ขุ ต ลอดกาล
เพราะความรู้สึกเป็นสุขเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะจิต ซึ่งเกิดขึ้นแ ล้วก็
ดับไป เมื่อไม่ศึกษาสภาพธรรมตามความเป็นจริงจะไม่รู้แม้แต่
ว่าโลกคืออ ะไร และโลกมอี ะไรบ้าง ทุกค นรู้ว่ามสี ิ่งที่ปรากฏทาง
ตา มีเสียง ฯลฯ เพราะเสียงปรากฏเมื่อได้ยินเสียง แต่ถ้าไม่มี
สภาพรู้ ไม่มีธาตุรู้ ซึ่งกำลังได้ยิน เสียงก็ปรากฏไม่ได้ ฉะนั้น
อารมณ์ต า่ งๆ ท ปี่ รากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิน้ ทางกาย
ทางใจนั้น ย่อมแสดงให้รู้ว่ามีจิตซึ่งเป็นสภาพรู้ ธาตุรู้ ซึ่งเป็น
โลกที่เกิดดับทุกขณะ และถ้าไม่มีอารมณ์ต่างๆ ปรากฏ ก็ไม่มี
ใครสามารถรู้ลักษณะของจิต ซึ่งเป็นสภาพรู้ที่กำลังเกิดดับได้
เมื่อเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส สัมผัส แต่ไม่รู้ลักษณะของ
สภาพธรรมตามความเป็นจริง ซึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไป สืบต่อกัน
อย่างรวดเร็ว ก็ยึดถืออาการสัณฐานของสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นสัตว์
เป็นบุคคลต่างๆ เป็นวัตถุสิ่งต่างๆ ตราบใดที่ยังไม่ประจักษ์แ จ้ง
ลักษณะที่เกิดดับของสภาพธรรมแต่ละขณะตามความเป็นจริง
ก็ไม่ชื่อว่ารู้จักโลกตามความเป็นจริง แม้ว่าจะได้ศึกษาเรื่อง
ของโ ลกโดยวิชาการต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
วิทยาศาสตร์ แม้อีกหลายแสนล้านปีก็ตาม วิชาการทั้งหลาย
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เหล่าน นั้ ก ไ็ ม่ส ามารถทำให้พ ้นจ ากโลกนีไ้ ด้ เพราะเมื่อไ ม่รจู้ ักโ ลก
ก็ย่อมพ้นจากโลกไม่ได้ โลกวันหนึ่งๆ นั้นมีสาระอะไรบ้าง
สุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็ดับหมดไปทุกขณะ และจะให้สุขเวทนา
นั้นกลับคืนมาอีกไม่ได้เลยส่วนผู้ที่ทุกข์ทรมานแสนสาหัส แม้
อยากจะพ้นจากโลกสักเท่าไรก็พ้นไม่ได้ เมื่อไม่รู้จักโลกตาม
ความเป็นจริง
ข้อสำคัญก็คือ ท่านพร้อมหรือยังท ี่จะสละความยึดถือว่ามีสัตว์
บุคคล ตัวตน แม้แต่ตัวท่านขณะนี้ก็ไม่มี พร้อมที่จะสละทิ้งโ ลก
หรือยัง ต้องรู้แจ้งว่าไม่มตี ัวตน สัตว์ บุคคลเสียก่อน จึงจ ะดับ
โลกและพ้นโลกได้ บางท่านเพียงแค่คิดก็ทนไม่ไหวที่จะไม่มี
ตัวตนทกี่ ำลังเห็น ได้ยิน เป็นต้น ไม่มีวงศาคณาญาติ ไม่มีมิตร
สหาย ไม่มที รัพย์สมบัตวิ ัตถุต่างๆ ซึ่งเป็นที่พอใจ ส่วนใหญ่แล้ว
ยังไม่ต้องการพ้นจากโลกจริงๆ ฉะนั้น การที่จะละความพอใจ
ยึดถือว่าเป็นตัวตนของเรานั้น จะต้องอบรมเจริญปัญญา จนกว่า
จะประจักษ์แ จ้งสภาพธรรมทั้งห ลายที่ปรากฏเป็นโ ลก ตามความ
เป็นจริงของสภาพธรรมนั้นๆ
การที่จะรู้จักโลกตามความเป็นจริงนั้นไม่ง่ายเลย ผู้ที่ได้ฟัง
พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเรื่องโลก ตามที่พระผู้มี
พระภาคทรงตรัสรู้ ควรจะพิจารณาน้อมประพฤติปฏิบัติอบรม
เจริญป ัญญา จนกว่าปัญญาจะเจริญขึ้น จึงจะรู้ลักษณะของโลก
ตามความเป็นจริงได้ และไม่ใช่ร ู้โลกในขณะอื่นเลย รู้โลกขณะ
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กำลังเห็น ได้ยิน ได้ก ลิ่น ลิ้มร ส สัมผัส คิดน ึกในขณะนี้เอง
มีห นทางทจี่ ะทำให้ป ญ
ั ญาเจริญข นึ้ จนรโู้ ลกทกี่ ำลังเกิดด บั ในขณะ
นี้ได้ โดยศึกษาฟังพระธรรมเพื่อให้เข้าใจและพิจารณารู้ลักษณะ
ของสภาพธรรมที่กำลังป รากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น
ทางกาย ทางใจ มิฉ ะนั้นแล้ว ไม่มที างที่จะรู้จักโ ลกได้เลย
ในสังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สมิทธิสูตรที่ ๔ ข้อ ๗๕
ท่านพระสมิทธิทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
ที่เรียกว่า โลก โลก ดังนี้ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรจึงเป็นโลกหรือ
บัญญัติว่าโลก พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกร สมิทธิ จักขุ รูป
จักขุวิญญาณ ธรรมที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจักขุวิญญาณ มีอยู่ ณ
ที่ใด โลกหรือการบัญญัติว ่าโลกก็ม ีอยู่ ณ ที่นั้น ฯลฯ
การทจี่ ะรจู้ กั โ ลกได้น นั้ ก เ็ พราะมตี า จึงเห็นส สี นั ว ณ
ั ณะของโลก
มีหูจึงได้ยินเสียงโลก มีจมูกจึงได้กลิ่นโลก มีลิ้นจึงไ ด้รรู้ สโลก มี
กายจึงรู้เย็น ร้อน อ่อน แข็ง ตึง ไหวของโลก ถ้าไ ม่มที าง
เหล่าน ี้เลย โลกจะปรากฏได้ไหม เมื่อไ ม่เห็น ไม่ไ ด้ยิน ไม่ไ ด้
กลิ่น ไม่ได้ลิ้มรส ไม่รู้โผฏฐัพพะ ไม่คิดน ึก โลกไหนจะปรากฏ
โลกใดๆ ย่อมไม่ปรากฏ ฉะนั้น ที่ยึดถือว่าเป็นโ ลกกำลังป รากฏ
ก็เพราะเห็น เห็นอะไร เห็นโ ลก สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นโลก
ได้ยนิ เสียงอะไร เสียงเป็นโลกอกี เหมือนกนั ถ้าไ ม่มเี สียงเลย ไม่มี
ได้ยินเลยโลกเสียงก็ไม่มี ฉะนั้น โลกซึ่งประกอบด้วยรูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะนั้น ปรากฏได้เพราะ ตา หู จมูก ลิ้น
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กาย ใจ จึงไ ม่ต้องแสวงหาโลกที่อื่น ไม่ว่าจะอยู่ ณ โลกไหน โลก
นั้นๆ จะปรากฏได้ก็เพราะตาเป็นปัจจัยให้เห็น หูเป็นป ัจจัยให้
ได้ยิน จมูกเป็นเป็นปัจจัยให้ได้ก ลิ่น ลิ้นเป็นป ัจจัยให้ล ิ้มรส กาย
เป็นป จั จัยให้ร โู้ ผฏฐัพพะ และใจคดิ น กึ เรือ่ งของสงิ่ ท ปี่ รากฏทางตา
ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ นั่นเอง
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกร สมิทธิ จักขุ รูป จักขุวิญญาณ
ธรรมที่พึงรู้แจ้งด ้วยจักขุวิญญาณไม่มี ณ ทีใ่ด โลกหรือก าร
บัญญัตวิ า่ โ ลกกไ็ ม่มี ณ ทีน่ นั้ ฯลฯ ใจ ธัมม ายตนะ มโนวญ
ิ ญาณ
ธรรมทจี่ ะพึงรู้แจ้งด้วยมโนวิญญาณไม่มี ณ ทีใ่ด โลกหรือการ
บัญญัติว่าโลกก็ไม่มี ณ ที่นั้น
เมื่อไม่รู้จักโลกตามความเป็นจริง แต่อยากจะพ้นจากโลกก็
พ้นไม่ได้ อยู่ในโลกมานานและไม่เฉพาะในโลกนเี้ท่านั้น ในอดีต
อนันตชาติก ็อยู่ในโลกอื่นๆ มาแล้ว และเมื่อไ ม่รจู้ ักโลกก็ต้องอยู่
ในโลกต่อไ ปอีกนาน และอยู่อย่างไม่รู้จักโ ลกและไม่เห็นโ ลกตาม
ความเป็นจริง สุขบ ้าง ทุกข์บ้าง วนเวียนไป สมัยนี้บางท่าน
กล่าวว่า พระผู้มีพระภาคปรินิพพานแล้วก็ยังมีตัวตนอยู่ และ
กล่าวว่าได้ไปเฝ้าและถวายภัตตาหารแก่พระผู้มีพระภาค ซึ่งก็
ควรจะได้พิจารณาข้อความในพระไตรปิฎก คือ ในสังย ุตตนิกาย
สฬายตนวรรค ผัคคุณสูตร ข้อ ๙๙
ครั้งนั้นแล ท่านพระผัคคุณะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่
ประทับ ครั้นแล้วได้ท ูลถามพระผมู้ ีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์
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ผู้เจริญ บุคคลเมื่อจะบัญญัติ พึงบัญญัตพิ ระพุทธเจ้าผ ตู้ ัดตัณหา
เครื่องให้เนิ่นช้าแล้ว ตัดทางได้แ ล้ว ครอบงำวัฏฏะได้แ ล้ว ล่วง
ทุกข์ท ั้งป วง ปรินิพพานล่วงไปแล้วด ้วยจักขุใด จักขุนั้น มีอยู่
หรือหนอ ฯลฯ…บุคคลเมื่อจะบัญญัติ พึงบัญญัติพระพุทธเจ้า
ผู้ตัดตัณหาเครื่องให้เนิ่นช้าแล้ว ตัดทางได้แ ล้ว ครอบงำวัฏฏะ
ได้แล้ว ล่วงทุกข์ทั้งปวง ปรินิพพานล่วงไปแล้ว ด้วยใจใด ใจนั้น
มีอยู่หรือหนอ พระพุทธเจ้าข้า
(คือ ทูลถามว่า เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ยังจะมี
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อยู่อีกหรือไม่)
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกร ผัคคุณะ บุคคลเมื่อจะบัญญัติ
พึงบัญญัติพระพุทธเจ้าผู้ตัดตัณหาเครื่องให้เนิ่นช้าแล้ว ตัดทาง
ได้แล้ว ครอบงำวัฏฏะได้แล้ว ล่วงทุกข์ทั้งปวง ปรินิพพานล่วง
ไปแล้ว ด้วยจกั ขุใด จักขุน ัน้ ไ ม่มเี ลย ฯลฯ… บุคคลเมือ่ จ ะบญ
ั ญัติ
พึงบัญญัติพระพุทธเจ้าผู้ตัดตัณหาเครื่องให้เนิ่นช้าแล้ว ตัดทาง
ได้แล้ว ครอบงำวัฏฏะได้แล้ว ล่วงทุกข์ทั้งปวง ปรินิพพานล่วง
ไปแล้วด้วยใจใด ใจนั้นไม่มีเลย
เมื่อปรินิพพานแล้ว ทั้งตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่มีอีกเลย
ไม่ใช่ว่าปรินิพพานแล้วก็ไปสู่สถานที่หนึ่งสถานที่ใดแล้วมาเป็น
ประมุขของการทำบุญถวายทาน ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็ไม่พ้นจาก
โลก เพราะยังมีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เกิดดับ จึงยังต้องมีทุกข์
จึงยังพ้นทุกข์ไม่ได้

280 จิตตสังเขป

โลกเป็นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น
ทางกาย ทางใจ ถ้าจิตไม่เกิดขึ้นเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส
สัมผัส คิดนึก โลกย่อมไม่ปรากฏ ขณะใดที่สติระลึกได้ ก็
พิจารณาศึกษาอารมณ์ คือ ลักษณะของโลกที่กำลังปรากฏทาง
ตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ขณะใดคิดนึก
เรื่องโลก ขณะนั้นไม่ใช่การรู้ลักษณะที่แท้จริงของสภาพธรรมที่
ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน ขณะนั้นเป็นการรู้โลกโดยสมมติเป็น
สัตว์ บุคคล ตัวต น วัตถุส งิ่ ต า่ งๆ เป็นโ ลกโดยนยั ข องสมมติส จั จะ
ไม่ใช่ประมัตถสัจจะ
ในวันหนึ่งๆ ทุกท่านทราบว่าท่านอยู่ในโลกท่ีเป็นสมมติสัจจะ
หรือ ปรมัตถสัจจะ ถึงแม้จิตจะเป็นสภาพรู้ แต่ขณะใดที่ไม่เห็น
ไม่ได้ยนิ ไม่ได้กลิน่ ไม่ได้ลม้ิ รส ไม่รสู้ ง่ิ ทก่ี ระทบสมั ผัส ไม่คดิ นกึ
ขณะนั้นโลกนกี้ ็ไม่ปรากฏ ปฏิสนธิจ ิต คือ จิตข ณะแรกของโลก
นี้เป็นวิบากจิต เป็นผลของกรรมหนึ่งซึ่งทำให้ปฏิสนธิจ ิตเกิดสืบ
ต่อจากจุติจิต ซึ่งเป็นจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อน ปฏิสนธิจิต
รู้อารมณ์เดียวกับจิตใกล้จะจุติของชาติก่อน เมื่อป ฏิสนธิจ ิตไม่รู้
อารมณ์ของโลกนี้ โลกนี้จึงยังไม่ปรากฏ และเมื่อปฏิสนธิจ ิตดับ
ไปแล้ว กรรมที่ทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดนั้น ก็ทำให้ภวังคจิตเกิดสืบ
ต่อจากปฏิสนธิจิต ภวังคจิตม ีอารมณ์เดียวกับป ฏิสนธิจ ิต ขณะ
ที่ภวังคจิตเกิดดับๆ สืบต่อดำรงภพชาติอยู่นั้น จึงไม่รู้อารมณ์
ของโลกนี้เลย ไม่เห็น ไม่ไ ด้ยิน ไม่ได้ก ลิ่น ไม่ได้ลิ้มรส ไม่รู้
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โผฏฐัพพะ ไม่คิดนึกอะไรเลย ขณะที่ภวังคจิตเกิดขึ้นและดับไป
อยู่เรื่อยๆ นั้นโลกนไี้ ม่ปรากฏเลย
ทวาร คือ ทางที่จิตเกิดขึ้นรู้โลกที่ปรากฏมที ั้งหมด ๖ ทวาร
เป็นรูป ๕ ทวาร และเป็นนาม ๑ ทวาร คือ
จักขุปสาทรูป

เป็น	จักขุทวาร ๑

โสตปสาทรูป

เป็น	โสตทวาร ๑

ฆานปสาทรูป

เป็น	 ฆานทวาร ๑

ชิวหาปสาทรูป

เป็น ชิวหาทวาร ๑

กายปสาทรูป

เป็น กายทวาร ๑

ภวังคุปัจเฉทจิต เป็น มโนทวาร ๑
ปสาทรปู แ ต่ละปสาทรปู มีล กั ษณะพเิ ศษทกี่ ระทบรปู ไ ด้เฉพาะ
บางรูป จึงเป็นท างให้จิตเกิดขึ้น รูอ้ ารมณ์ท ี่กระทบนั้นได้เฉพาะ
ทวารของตนๆ แต่ในวันหนึ่งๆ ก็ไม่ได้ม ีแต่เฉพาะเห็น ได้ยิน
ได้กลิ่น ลิ้มร ส และรู้สิ่งท ี่กระทบสัมผัสกายเท่านั้น ยังคิดนึกเรื่อง
ต่างๆ ด้วย ขณะที่จิตรับรู้อารมณ์ต ่อจ ากทางตา ทางหู ทาง
จมูก ทางลิ้น ทางกาย หรือคิดนึกเรื่องราวต่างๆ นั้น จิตไม่ได้
อาศัยจักขุปสาทรูป โสตปสาทรูป ฆานปสาทรูป ชิวหาปสาทรูป
กายปสาทรูปเลย แต่อาศัยภวังคุปัจเฉทจิตที่เกิดก่อนมโนทวารา
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ว ัชชนจิตนั่นเองเป็นทวาร คือ เป็นทางที่จิตจะเกิดขึ้น คิดนึก
เรื่องราวต่างๆ เพราะว่าถ้าภวังคุปัจเฉทจิตไม่เกิด วิถีจิตแรก
ที่รู้อารมณ์ทางใจ คือ มโนทวาราวัชช นจิตกเ็กิดไม่ได้ ฉะนั้น
มโนทวารและมโนทวาราวัชชนจิตจึงต่างกัน คือ ภวังคุปัจเฉท
จิต เป็นมโนทวาร เป็นวิบากจิต ไม่ใช่วิถจี ิต มโนทวารา
วัชชนจิต ไม่ใช่มโนทวาร เป็นกิริยาจิต เป็นวิถจี ิตแรกที่
เกิดขึ้นรู้อารมณ์ท างมโนทวาร
นี่เป็นชีวิตปกติประจำวันที่ควรจะได้เข้าใจลักษณะของทวาร
เพือ่ ท จี่ ะได้พ จิ ารณารสู้ ภาพธรรมตามความเป็นจ ริงว า่ สภาพธรรม
แต่ละขณะซึ่งเกิดด ับนั้น ไม่ใช่ส ัตว์ บุคคล ตัวตนอย่างไร
ขณะนี้คงจะไม่มีใครคิดถึงจักขุปสาทรูป ซึ่งเป็นรูปที่มีจริงและ
กำลังเกิดด ับที่กลางตา ในธัมมสังคณีปกรณ์ รูปก ัณฑ์ ข้อความ
ในพระบาลีจักขายตนนิทเทส ข้อ ๕๙๖ มีข้อความว่า
“รูป” ที่เรียกว่า “จักขายตนะ” นั้นเป็นไ ฉน จักขุใดเป็น
ปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตตภาพ เป็นสิ่งท ี่
เห็นไม่ได้แต่กระทบได้
จักขายตนะ เป็นคำรวมของ จักขุ และอายตนะ
จักขุ คือ ตา อายตนะ คือ ทีป่ ระชุม ทีเ่ กิด ฉะนัน้
จักขายตนะ คือ จักขุซ ง่ึ เป็นทป่ี ระชุม เป็นทเ่ี กิดน น่ั เอง
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พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่า เมื่อวิถีจิตต่างๆ เกิดขึ้น เห็น
และรู้รูปารมณ์ทางจักขุทวารวาระหนึ่งดับไปแล้ว ภวังคจิตก็เกิด
ดับสืบต่อหลายขณะ แล้วจิตก็เกิดขึ้น รู้รูปารมณ์ที่ปรากฏทาง
จักขุทวารซึ่งดับไปแล้วนั้นต่อทางมโนทวารอีก มโนทวารวิถีจิต
เกิดขึ้น รู้อารมณ์ทางมโนทวารต่อจากจักขุทวารวิถีจิตที่ดับไป
หมดแล้วนั้นอย่างรวดเร็วมาก แม้ว่าจะมีภวังคจิตเกิดคั่นก็ตาม
ฉะนั้น จึงควรทราบประโยชน์ที่พระผู้ม ีพระภาคทรงแสดงเรื่อง
ของทวารโดยละเอียด เพือ่ ไ ม่ให้ป ะปนจติ ท รี่ อู้ ารมณ์ท างจกั ขุท วาร
และจิตท ี่รู้อารมณ์นั้นต่อทางมโนทวาร ทางโสตทวาร ฆานทวาร
ชิวหาทวาร และกายทวารก็โดยนัยเดียวกัน คือ เมื่อวิถีจิต
ต่างๆ เกิดขึ้นรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง ทางทวารใดทวาร
หนึ่งใน๕ ทวารดับไปแล้ว และภวังคจิตเกิดคั่นหลายขณะ
แล้ว จิตก็เกิดขึ้นรู้อารมณ์เดียวกันนั้นต่อทางมโนทวารทุก
ครั้ง
นามธรรม คือ จิต และเจตสิกเกิดดับสืบต่อกันอย่างรวดเร็ว
ขณะที่นั่งอยู่อ ย่างนี้ ดูเสมือนกับทั้งเห็นด ้วยและได้ยินด้วย แต่
ความจริงวิถีจิตอาศัยทวารหนึ่งเกิดขึ้น รู้อ ารมณ์ทางทวารนั้น
แล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็ว  ทวารละหนึ่งวาระ (วาระ คือ จิต
หลายขณะที่เกิดดับสืบต่อกันทางทวารเดียวกัน) การเกิดดับสืบ
ต่อของจิตรวดเร็วจนกระทั่งไม่สามารถรู้ลักษณะแท้ๆ ของจิตที่
เกิดขึ้นทางจักขุทวารว่า เพียงรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้น เมื่อ
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มโนทวารวิถีจิตเกิดขึ้นสืบต่อรับรู้รูปารมณ์ที่ปรากฏทางตาแล้ว
ก็จดจำรูปร่างสัณฐานของสิ่งที่ปรากฏ จนลืมว่าสิ่งที่ปรากฏทาง
ตานั้นเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นจริงๆ
จักขุทวารเปรียบเหมือนสมุทรซึ่งกว้างใหญ่จริงๆ ไม่เต็ม
สามารถที่จะเห็นพระจันทร์ พระอาทิตย์ ดวงดาวต่างๆ ซึ่งอ ยู่
แสนไกล ทีก่ ระทบจักขุป สาทแล้วก็ป รากฏแก่จ ักขุท วารวิถจี ิตไ ด้
จึงทำให้ดูเหมือนวา่ เป็นโลกซง่ึ เต็มไปดว้ ยวตั ถุ จักรวาล สัตว์
บุคคลตา่ งๆ เต็มไปหมด แต่ความเป็นจริงนน้ั จติ คดิ นกึ ถึงรปู รา่ ง
สัณฐานของธาตุดนิ น้ำ ไฟ ลม ทีป่ รากฏให้เห็น เป็นสตั ว์บา้ ง
เป็นบคุ คลตา่ งๆ บ้าง เป็นพระจันทร์ พระอาทิตย์ ดวงดาว และ
วัตถุต่างๆ ซึ่งเมื่อกระทบสัมผัสกาย เย็นหรือร้อน อ่อนหรือแข็ง
ตึงหรือไหว ก็ปรากฏ ผู้ทรี่ ู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง จึง
ประจักษ์ว ่า โลก คือ ธรรมที่แตกสลาย เกิดด ับอย่างรวดเร็ว
โดยมโนทวารวถิ จี ติ จ ดจำสณ
ั ฐานของสงิ่ ท ปี่ รากฏทางตา จำเสียง
สูงต ำ่ ท ปี่ รากฏทางหู ฯลฯ เป็นค วามหมายคำบญ
ั ญัตขิ องสงิ่ ต า่ งๆ
ซึ่งก็ไม่มีสภาพธรรมใดเลยที่เกิดขึ้นแล้วไม่ด ับไป
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คำถามทบทวน
๑. โลก คืออ ะไร
๒. โลกิย ปัญญา คืออ ะไร
๓. ปฏิสนธิจิต รู้อารมณ์ของโลกนี้หรือไม่เพราะเหตุใด
๔. ภวังคจิต รู้อารมณ์อ ะไร
๕ มโนทวาราวัชชนจิต เป็นมโนทวารใช่ไ หม
๖. มโนทวาร เป็นชาติอะไร
๗. มโนทวาราวัชชนจิตเป็นชาติอะไร

บทที่ ๑๖
อรรถของจิตประการที่ ๕ ชื่อว่า “จิต” เพราะกระทำให้ว ิจิตร
ข้อความในอัฏฐสาลินีอรรถกถา มีว ่า ชื่อว ่า “จิต” เพราะ
กระทำให้ว จิ ติ รอย่างไร จริงอ ยู่ ธรรมดาวา่ ค วามวจิ ติ รอนื่ จ ะยงิ่ ไ ป
กว่าจ ิตรกรรม ย่อมไม่มใีนโลก ธรรมดาว่าลวดลายในจิตรกรรม
นัน้ ๆ ก็เป็นค วามวจิ ติ ร คือ เป็นค วามงดงามอย่างยงิ่ ท เี ดียว พวก
ช่างลวดลาย เมื่อกระทำกิจกรรมนั้นย่อมเกิดจิตตสัญญาว่า รูป
ทั้งหลายชนิดต ่างๆ เขาพึงกระทำ ณ ตรงนี้โดยอุบายอย่างนี้
การกระทำให้วิจิตรทั้งหลายทใี่ห้สำเร็จก ิจ มีก ารเขียน มีก ารลง
สี การทำสีให้เรืองรอง และการสลับสี เป็นต้น ย่อมเกิดขึ้นด ้วย
สัญญาอันวิจิตร รูปอันวิจิตรอย่างใดอย่างหนึ่งในความวิจิตร คือ
ลวดลายย่อมสำเร็จมาจากการกระทำอันว ิจิตรนั้น เพราะฉะนั้น
ศิลปะอันวิจิตรทุกชนิดในโลก อันจิตนั่นเองคิดว่ารูปนี้จงอยู่บน
รูปน ี้ รูปน ีจ้ งอยูใ่ต้ รูปน ีจ้ งอยูต่ รงข้างทั้งส องดังนี้ แล้วจ ึงก ระทำ
เหมือนรูปอันวิจิตร ที่เหลือย่อมพึงสำเร็จได้ด้วยกรรมอันช่างคิด
ไว้ แม้จ ติ ท ใี่ ห้ส ำเร็จค วามวจิ ติ รนัน้ ก ช็ ือ่ ว า่ จ ติ อย่างนัน้ เหมือนกนั 
เพราะเป็นธรรมชาติวิจิตรด้วยการกระทำนี้ดังพรรณนามาฉะนี้
อีกอย่างหนึ่ง จิตนั่นเองชื่อว่า วิจิตร แม้กว่าลวดลายใน
จิตรกรรมนั้น เพราะให้สำเร็จจ ิตรกรรมตามที่จิตคิดทุกชนิด
286
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นี่เป็นเพียงส่วนปลีกย่อย คือ ความวิจิตรของจิตรกรรม แต่
ความวิจิตรของกรรมที่ทุกท่านกระทำในวันหนึ่งๆ ทางกายบ้าง
ทางวาจาบ้าง ทางใจบ้าง ที่เป็นกุศลกรรม เป็นทานบ้าง ศีล
บ้าง เป็นการอบรมเจริญภาวนาบ้าง หรือท ี่เป็นอกุศลกรรม เป็น
ปาณาติบาตบ้าง อทินนาทานบ้าง ก็ย่อมจะวิจิตรมากมาย ซึ่งก็
แสดงให้เห็นว่าเป็นลักษณะของจิตซึ่งวิจิตร รูปธาตุภายนอกที่
วิจิตรโดยเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆ เป็นดอกไม้ ใบไม้ พันธุ์
ต่างๆ เป็นวัตถุ ภูเขา แม่น้ำต่างๆ ล้วนแต่เป็นสิ่งท ี่เกิดเพราะ
ส่วนผสมของธาตุดิน น้ำ ไฟ ลม ซึ่งมลี ักษณะที่อ่อนหรือแข็ง
ไหลหรือเกาะกุม เย็นหรือร้อน ตึงหรือไหว ระดับต่างๆ ทำให้
ปรากฏเป็นสิ่งที่วิจิตรต่างๆ แต่สิ่งที่วิจิตรกว่ารูปธาตุภายนอกก็
คือ จิต เพราะว่าจิตเป็นสภาพที่กระทำให้ว ิจิตร
อกุศลกรรมที่วิจิตรเป็นปัจจัยให้สัตว์ดิรัจฉานมีรูปร่างวิจิตร
ต่างๆ กันมาก บางประเภทก็มี ๒ เท้า บางประเภทก็มี ๔ เท้า
บางประเภทกม็ ีเท้ามาก บางประเภทก็ไม่มเีท้าเลย บางประเภท
ก็อยู่ในน้ำ บางประเภทก็อยูบ่ นบก และกุศลกรรมที่วิจิตรก็ทำให้
มนุษย์วิจิตรต่างกันไปโดยเพศ โดยรูปร่างหน้าตา ซึ่งท ำให้เกิด
โวหาร คือ คำพดู ท แี่ สดงลกั ษณะอาการของสภาพธรรมทงั้ ห ลาย
ตามทปี่ รากฏ คำพดู ม มี าก ภาษาทพี่ ดู ถ งึ ส งิ่ ต า่ งๆ แสดงให้เห็น
ว่า เพราะมีสิ่งต่างๆ ที่ว ิจิตรมากเพียงไรก็ทำให้เกิดโวหารเพื่อ
ที่จ ะเรียกสิ่งที่ป รากฏที่ว ิจิตรเพียงนั้น และคำพูดก็ไม่มีวันหมด
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ไม่มวี นั จ บ เพราะวา่ ส ิง่ ซ ึง่ จ ติ ก ระทำให้ว จิ ติ รเกิดข ึน้ เรือ่ ยๆ ฉะนัน้
จึงต้องบัญญัติคำพูดเรียกสิ่งท ี่จิตทำให้วิจิตรมากขึ้นๆ
ในวันหนึ่งๆ ให้ท ราบว่า ไม่ว ่าจะอยู่ที่ใด ไม่ว ่าจะเห็นอะไร
หรือว่าไม่ว่าจะพูดอะไร ย่อมแสดงให้เห็นค วามวิจิตรของจิตซ ึ่ง
กระทำสงิ่ ต า่ งๆ เหล่าน นั้ ให้ว จิ ติ ร พระผมู้ พี ระภาคตรัสให้ร ะลึกถ งึ 
ลักษณะของจิตในขณะนี้เมื่อเห็นความวิจิตรต่างๆ ซึ่งจิตกระทำ
ให้วิจิตร จิตในขณะนเี้ดี๋ยวนี้เองกำลังก ระทำให้วิจิตรต่อไปข้าง
หน้าอีก และไม่ควรคิดถึงความวิจิตรของสิ่งภ ายนอกที่จิตกระทำ
ให้วิจิตรเท่านั้น พระผู้มีพระภาคตรัสให้ระลึกรู้ลักษณะของจิต
ที่กำลังเป็นไปในขณะนี้ เป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน การที่จะ
รู้ลักษณะของจิตต้องรู้ในขณะที่กำลังเห็น กำลังได้ยิน กำลังได้
กลิ่น กำลังล ิ้มรส กำลังน ึกคิด ซึ่งต้องอาศัยทวารหนึ่งทวารใด
ใน ๖ ทวาร
ทุกท่านคิด ขณะที่จิตคิดถึงเรื่องใด เรื่องนั้นก็มีชั่วขณะที่จิต
กำลังคิดนึกถึงเรื่องนั้น จิตเป็นสภาพคิด ถ้าไม่พิจารณาจิตใน
ขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ หรือกำลังได้ยินเดี๋ยวนี้ กำลังได้ก ลิ่น
เดี๋ยวนี้ กำลังลม้ิ รสเดีย๋ วน้ี กำลังกระทบสมั ผัสโผฏฐัพพะ หรือ
กำลังคดิ นกึ เดี๋ยวนี้ แล้วจ ะรู้ลักษณะของจิตได้ขณะไหน
ข้อค วามในสังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค คัททูลสูตรที่ ๒ ข้อ
๒๕๙ พระผมู้ พี ระภาคตรัสว า่ ดูกร ภิกษุท งั้ ห ลาย สัตว์ท งั้ ห ลาย
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ย่อมเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมอง สัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์
เพราะจติ ผอ่ งแผ้ว ดูกร ภกิ ษุทง้ั หลาย จิตทช่ี อ่ื วา่ จ รณะ (เทีย่ ว
ไป) เธอทั้งหลายเห็นแล้วห รือ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว ่า เห็น
แล้ว พระเจ้าข้า
จิตเที่ยวไปอย่างไร ทางตาเห็น ทางหูได้ยิน ทางจมูกได้กลิ่น
ทางลิ้นล ิ้มร ส ทางกายกระทบสัมผัส ทางใจคิดนึก ทุกท่านรู้สึก
ว่าจะชอบเที่ยว ไม่มใีครชอบอยู่ซ้ำซากจำเจที่หนึ่งท ี่ใด เพราะ
ว่าต้องการเห็นรูป ได้ยินเสียง ได้กลิ่น ลิ้มรส สัมผัสโผฏฐัพพะ
ต่างๆ ฉะนั้น จิตจึงเกิดขึ้นเที่ยวไปในอารมณ์ทางทวารต่างๆ
ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ไม่อยู่นิ่ง
มีจิตของใครอยู่นิ่งๆ ได้บ้าง ถ้าร ู้ลักษณะของสภาพธรรมตาม
ความเป็นจริง จะต้องรู้ว่าจิตเกิดขึ้นร ู้อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดแล้ว
ก็ดับไป นั่นค ือการรู้ลักษณะของสภาพธรรมตามความเป็นจริง
ข้อความต่อไ ป พระผู้มพี ระภาคตรัสว ่า จิตชื่อว ่าจ รณะ แม้
นั้นแล เธอทั้งหลายคิดแล้วด้วยจิตนั่นแหละ จิต (เป็นเครื่องคิด)
นั้นแหละวิจิตรกว่าจรณจิตแม้นั้น เพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึง
พิจารณาจิตของตนเนืองๆ ว่า จิตนี้เศร้าหมองแล้วด้วยราคะ
โทสะ โมหะ สิ้นก าลนาน สัตว์ท ั้งหลายย่อมเศร้าหมองเพราะ
จิตเศร้าหมอง สัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์เพราะจิตผ่องแผ้ว ดูกร
ภิกษุท งั้ ห ลาย เรายอ่ มไม่พ จิ ารณาเห็นแ ม้ห มูอ่ นั ห นึง่ อ นื่ ซึง่ ว จิ ติ ร
เหมือนอย่างสัตว์ดิรัจฉานทั้งหลายนี้เลย ดูกร ภิกษุทั้งหลาย
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สัตว์ด ริ จั ฉานแม้เหล่าน ี้แ ล คิดแ ล้วด ้วยจิตน ั่นแ หละ จิตน ั่นแ หละ
วิจิตรกว่าส ัตว์ดิรัจฉานแม้เหล่าน ั้น เพราะเหตุนั้น เธอทั้งหลาย
พึงพิจารณาจิตของตนเนืองๆ ว่าจิตนี้เศร้าหมองแล้วด้วยราคะ
โทสะ โมหะ สิ้นกาลนาน สัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองเพราะ
จิตเศร้าหมอง สัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์เพราะจิตผ่องแผ้ว ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ช่างย้อมหรือช ่างเขียนเมื่อม ีเครื่องย้อมก็ดี ครั่ง
ก็ดี ขมิ้นก็ดี สีเขียวก็ดี สีแดงก็ดี พึงเขียนรูปสตรีหรือร ูปบุรุษ
มีอ วัยวะใหญ่น ้อยครบทุกส ่วนลงทีแ่ ผ่นก ระดานเกลี้ยงเกลา หรือ
ที่ฝา รือที่แผ่นผ ้า แม้ฉ ันใด ดูกร ภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้
สดับ ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อจะให้เกิด ย่อมยังรูปนั่นแหละให้
เกิด เมื่อจะให้เกิด ย่อมยังเวทนานั่นแหละให้เกิด เมื่อจะให้
เกิด ย่อมยังสัญญานั่นแหละให้เกิด เมื่อจะให้เกิด ย่อมยังสังขาร
นั่นแหละให้เกิด เมื่อจ ะให้เกิด ย่อมยังว ิญญาณนั่นแ หละให้เกิด
ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นอย่างไร
รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง
ภิ. ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า ฯ
พ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง
ภิ. ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า ฯ
พ. เพราะเหตุนั้นแล ฯลฯ อริยส าวกผไู้ ด้สดับเห็นอ ยู่อย่างนี้
ฯลฯ รู้ชัดว่ากิจอื่นเพื่อค วามเป็นอย่างนี้ มิได้มี ฯ
จบสูตรที่ ๒
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ช่างเขียนรูปอาศัยสีเขียนรูปต่างๆ กระทำให้วิจิตรเกิดขึ้นเป็น
รูปต่างๆ ฉันใด ขณะนี้จิตข องแต่ละท่านก็เหมือนกับช่างเขียนซึ่ง
กำลังเขียนรปู ข นั ธ์ เวทนาขนั ธ์ สัญญาขนั ธ์ สังขารขนั ธ์ วิญญาณ
ขันธ์ ที่จะเกิดต่อไ ปในอนาคต
ขณะนีท้ ุกท ่านต่างกันต ามกรรมทีว่ ิจิตรทีไ่ ด้ก ระทำนานมาแล้ว
ฉันใด จิตซึ่งกำลังกระทำให้วิจิตรอยู่ในขณะนี้ก็จะกระทำให้คติ
เพศ รูปร่างสัณฐาน ลาภ ยศ สุข ทุกข์ นินทา สรรเสริญ
วิจิตรต่างๆ ในกาลข้างหน้า ฉันน ั้น ด้วยเหตุน ีจ้ ึงค วรพิจารณา
ลักษณะของจติ ท กี่ ำลังป รากฏ ซึง่ ก ำลังเขียนสภาพธรรมทัง้ ห ลาย
ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้า ซึ่งถ้าไม่ระลึกรู้ลักษณะของจิตในขณะนี้
ย่อมจะไม่ทราบเลยว่าวิจิตรจริงๆ ทั้งๆ ที่กำลังนั่งอยู่ จิตก็เกิด
ดับสืบต่อรวดเร็วเหลือเกิน นั่งอยู่ที่นี่ แต่บางครั้ง นอกจากจิต
จะเห็นทางตา ได้ยินเสียงทางหูแล้ว ก็ยังมีจิตที่คิดนึกไกลออก
ไป แล้วแต่ว่าจะคิดท่องเที่ยวไปที่ไหนบ้าง หรืออาจจะกำลังคิด
ทำอะไรที่วิจิตรให้เกิดข ึ้นในขณะนั้น
ข้อค วามในคัทท ูลสูตรที่ ๑ ข้อ ๒๕๖ พระผู้มีพระภาคตรัส
ว่า ดูกร ภิกษุทั้งหลาย สุนัขที่เขาผูกไว้ด้วยเชือก ถูกล่ามไว้ที่
หลักหรือเสาอันมั่นคง ย่อมวิ่งวนเวียนหลักหรือเสานั้นเอง เวลา
ยืน ย่อมยืนใกล้หลักหรือเสานั้นเอง ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก็ฉันนั้น
เหมือนกันแล
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ช่างเขียนยึดถือจิตรกรรมที่เขียนขึ้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด ฉันใด
จิตของปุถุชนซึ่งยังยึดถือในรูปว่าเป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน ก็จะ
ยังคงยึดถือต ่อไปทุกภพ ทุกช าติ เหมือนกับช่างเขียนซึ่งย ึดถือ
ในจิตรกรรมที่ตนเขียนขึ้น ฉันนั้น ตราบใดที่ยังไม่รลู้ ักษณะของ
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซึ่งเป็นส ภาพธรรมที่เกิด
ขึ้นและดับไปตามความเป็นจริง ผู้ที่เป็นปุถุชนเมื่อยืนก็ย่อมยืน
อยู่ใกล้ร ูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ด้วยความเป็น
ตัวตน ตราบนั้น
ข้อความในสารตั ถ ป กาสนิ ี อรรถกถาสงั ย ตุ ต นิก าย สคาถวรรค
มารสังยุตต์ ทุต ิยวรรค ปัตตสูตรที่ ๖ ทำให้เข้าใจพยัญชนะที่
พระผูม้ พี ระภาคทรงแสดงธรรมเพื่อให้พ ระภิกษุท ั้งห ลายเห็นแ จ้ง
ให้ส มาทาน ให้อาจหาญ ให้ร่าเริงดังนี้
พึงทราบวินิจฉัยในปัตตสูตรที่ ๖ ก็สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค
ทรงยังภิกษุทั้งหลายให้เห็นแจ้ง ให้สมาทาน ให้อาจหาญ ให้
ร่าเริงด้วยธรรมีกถาเกี่ยวด้วยอุปาทานขันธ์ ๕ ก็ภิกษุเหล่านั้น
ทำในใจให้สำเร็จประโยชน์ น้อมนึกมาด้วยความเต็มใจเงี่ยโสต
ลงสดับธ รรมอยู่
คำวา่ “ให้ส มาทาน” คือ ให้ถ อื เอา ให้เข้าใจ ให้พ จิ ารณาให้
ถูกต อ้ ง นีค้ อื ก ารแสดงธรรมของพระผูม้ พี ระภาคเพือ่ ป ระโยชน์จ ะ
ให้เกิดค วามเข้าใจทถี่ กู ต อ้ ง คือ เมือ่ ฟ งั แ ล้วก ใ็ ห้ส มาทาน ให้เข้าใจ
ให้พิจารณาให้ถูกต้องว่า กุศลธรรมเป็นกุศลธรรม อกุศลธรรม
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เป็นอกุศลธรรม ซึ่งถ้าพ ระผู้มีพ ระภาคไม่ทรงแสดงโดยละเอียด
หลายท่านอาจจะยึดถืออ กุศลธรรมเป็นก ุศลธรรมก็ได้ แต่เพราะ
ว่าสภาวลักษณะของกุศลธรรมไม่ใช่อกุศลธรรม สภาวลักษณะ
ของอกุศลธรรมไม่ใช่กุศลธรรม ฉะนั้น พระผู้มพี ระภาคจึงท รง
แสดงธรรมโดยละเอียดโดยตลอดเกี่ยวด้วยอุปาทานขันธ์ ๕ คือ
จิต เจตสิก รูป ซึ่งแยกเป็นรูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์
สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ก็จะไม่
พ้นไปจากขันธ์ ๕ เลย จึงควรที่จะศึกษาเรื่องของขันธ์ ๕ และ
พิจารณาเรื่องของขันธ์ ๕ ด้วยความแยบคาย เพื่อที่จะได้ถ ือเอา
ด้วยความถูกต ้องและไม่เข้าใจผิด
คำว่า “ให้อาจหาญ” คือ ให้เกิดความอุตสาหะในการ
สมาทาน
การที่จะเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริงได้นั้น ไม่ใช่
จะเป็นไปได้ง ่ายๆ และรวดเร็ว แต่พ ระธรรมที่พระผู้มีพระภาค
ทรงแสดงนั้นเพื่อให้สมาทาน ให้อาจหาญ ให้เกิดความเพียรที่
จะพิจารณาจนกว่าจะเข้าใจ จนกว่าสติจ ะเกิดระลึกรู้ลักษณะของ
สภาพธรรม จนกว่าจ ะประจักษ์แ จ้งล กั ษณะของสภาพธรรมทกี่ ำลัง
ปรากฏตามปรกติตามความเป็นจ ริง เพราะพระผู้มีพระภาคมิได้
ทรงแสดงเรื่องอื่นที่พิสูจน์ไม่ไ ด้ หรือที่ไม่ได้กำลังป รากฏเฉพาะ
หน้า พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเรื่องจักขุวิญญาณ เรื่องการเห็น
เรื่องสิ่งทปี่ รากฏทางตา ทรงแสดงเรื่องโสตวิญญาณ เรื่องสภาพ
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ธรรมที่รู้เสียง เรื่องเสียงที่ปรากฏทางหู ทรงแสดงธรรมที่กำลัง
มีอยู่ปรากฏให้พิสูจน์ ฉะนั้น ผู้ที่ได้ฟังพระธรรมแล้วก็อาจหาญ
คือ อุตสาหะในการทจี่ ะศกึ ษา พิจารณารลู้ กั ษณะของสภาพธรรม
ทีป่ รากฏ จนกว่าจ ะประจักษ์ส ภาพธรรมนัน้ ๆ ตรงตามความเป็น
จริงตามที่พ ระผู้มีพระภาคทรงแสดง
คำว่า “ร่าเริง” คือ ให้ผ่องใส ให้รุ่งเรือง ด้วยคุณที่ตนแทง
ตลอดแล้ว
ไม่ทราบว่าท่านสมาทาน อาจหาญ ร่าเริง บ้างหรือยัง แต่ให้
ทราบวา่ ท่านสามารถทจ่ี ะรา่ เริงได้ในขณะทก่ี ศุ ลจติ เกิด บางทา่ น
เป็นทุกข์เพราะเป็นห่วงเป็นกังวลว่าอายุมากแล้ว สติปัฏฐานก็ยัง
เกิดน ้อยเหลือเกิน ขณะนั้นเป็นอกุศล พระผู้มีพระภาคมิได้ทรง
แสดงพระธรรมให้บุคคลใดมอี กุศลมากๆ หรือเป็นห่วงมากๆ แต่
ทรงแสดงธรรมเพื่อให้สมาทาน ให้อาจหาญ ให้ร่าเริง อกุศล
ทัง้ หมดเกิดข นึ้ เพราะเหตุป จั จัยย บั ยัง้ ไ ม่ไ ด้ เมือ่ อ กุศลจติ ป ระเภท
หนึ่งป ระเภทใดเกิดข ึ้น อกุศลนั้นก็เกิดข ึ้นแล้ว แต่ร ่าเริงไ ด้ใน
ขณะที่ส ติร ะลึกร ู้ล ักษณะของอกุศลที่ป รากฏ และศึกษาพิจารณา
ลักษณะของอกุศลธรรมที่ปรากฏ เพื่อจะได้รู้ว่า แม้อกุศลธรรม
นั้นก ็ไ ม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เมื่อสติเกิดระลึกรู้ลักษณะของ
อกุศลที่กำลังปรากฏ ย่อมจะเห็นได้ชัดจริงๆ ว่าขณะที่สติกำลัง
ระลึกน ัน้ ไ ม่เศร้าห มองเลย เพราะเมือ่ ไ ม่ย ดึ ถืออ กุศลธรรมทกี่ ำลัง
ปรากฏอยู่ในขณะนั้นเป็นต ัวต นเป็นเรา ก็ไม่กังวลเดือดร้อน
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หนทางเดียวที่จะบรรเทาละคลายอกุศลธรรมที่เกิดขึ้น ไม่ให้
เพิม่ ค วามเป็นห ว่ งกงั วลขนึ้ น นั้ ก โ็ ดยสติร ะลึก และสงั เกตพจิ ารณา
รูว้ า่ สภาพธรรมทเี่ ป็นอ กุศลตา่ งๆ นัน้ ไ ม่ใช่เรา ไม่ใช่ต วั ต น สัตว์
บุคคลใดๆ เลย
ฉะนั้น เมื่ออบรมเจริญสติปัฏฐาน ก็จะเข้าใจถึงความหมาย
ของคำว่า ให้ร่าเริง คือ ให้ผ ่องใส และให้ร ุ่งเรืองด้วยคุณที่ตน
แทงตลอดแล้ว คือ สามารถทจี่ ะประจักษ์ล กั ษณะของสภาพธรรม
ตามความเป็นจ ริงว่า ไม่ใช่ส ัตว์ บุคคล ตัวตน
คำว่า “ทำให้สำเร็จประโยชน์” คือ พิจารณารู้อย่างนี้ว่า
ประโยชน์นี้เราทั้งหลายควรบรรลุได้ ดังนี้แล้วก็ชื่อว่ามีประโยชน์
แต่เทศนานั้น
การเจริญสติปัฏฐานนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องให้ท้อถอยเลย สภาพ
ธรรมทีก่ ำลังป รากฏเป็นส ิ่งท ีส่ ามารถจะแทงตลอดในสภาพทีเ่กิด
ขึ้นและดับไป ไม่ใช่ตัวตน สัตว์ บุคคลได้ ในขณะที่พิจารณา
รู้อย่างนี้ว่า ประโยชน์นี้เราทั้งหลายควรบรรลุได้ก็ย่อมไม่หมด
หวัง เมื่อรู้ว่าเป็นส ิ่งที่ค วรบรรลุได้ว ันหนึ่งแม้ยังไม่ใช่วันนี้ อย่า
เป็นห่วงว่าจะไม่สามารถรู้แจ้งสภาพธรรมได้ในวันนี้ เพราะสติ
สามารถจะเริม่ ร ะลึกไ ด้ในวนั น ี้ ส่วนการทจี่ ะประจักษ์แ จ้งแ ละแทง
ตลอดลักษณะของสภาพธรรมย่อมจะต้องเป็นวันหนึ่ง ในเมื่อวัน
นี้ส ติสามารถจะเกิดระลึกร ู้ได้
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เมื่อเห็นแล้วว่า พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่านี้
ประโยชน์ คือ ให้รู้ว่า “เราควรบรรลุได้” ก็จะไม่ท้อถอยและ
จะฟัง ศึกษาเรื่องของสภาพธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดง
โดยละเอียดต่อๆ ไป เพื่อท จี่ ะได้ไ ม่หลงลืมสติ ซึ่งข ้อความใน
อรรถกถาคัมภีร์กถาวัตถุ สาสนกถาวรรณนา มีข ้อความที่กล่าว
ว่าศาสนาของพระผู้มีพระภาคแต่งข ึ้นใหม่แ ปลงขึ้นใหม่ได้หรือ
(นี่เป็นข้อที่ทุกท่านควรพิจารณา)

อริยธรรมทั้งหลาย มีสติ เป็นต้นก็ดี เทศนาแห่งกุศลธรรม
เป็นต้นก็ดี ชื่อว่าศาสนา ในศาสนานั้น เว้นธรรมทั้งหลายมี
สติปัฏฐาน เป็นต้น ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่ชนเหล่าใด
แล้ว ศาสนาชื่อว่าอันบุคคลนั้นทำขึ้นใหม่ โดยการกระทำธรรม
เหล่าอ ืน่ ให้เป็นส ติป ฏั ฐ าน เป็นต้น หรือก ระทำอกุศลธรรมให้เป็น
กุศลธรรม เป็นต้น หรือว่าศาสนาอันใครๆ กระทำแล้วอย่างนั้น
มีอ ยู่ หรือพ ึงอาจเพื่อทำสิ่งนั้นได้ มีห รือ
หมายความว่ า ธรรมที่ พ ระผู้ มี พ ระภ าคท รงแ สดงแ ล้ ว นั้ น
คนอื่นสามารถที่จะแต่งขึ้นใหม่แปลงขึ้นใหม่ และเปลี่ยนแปลง
สภาพธรรมที่พระผู้พระภาคทรงแสดงแล้วว่าเป็นสติปัฏฐาน
ให้ ไ ม่ เ ป็ น สติ ปั ฏ ฐ านได้ ห รื อ หรื อ ว่ า เ ทศนาแ ห่ ง กุ ศ ลธ รรม
ทั้งหลาย เป็นต้น เหล่านี้ คนอื่นจะเอาอกุศลธรรมมาเป็นกุศล
ธรรม ได้ห รือ
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เมื่อพิจารณาและเข้าใจเหตุผลแล้ว ก็จะรู้ได้ว่าคำสอนซึ่งเป็น
พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงนั้น ไม่มีใคร
สามารถจะเปลี่ยนสภาพธรรมทั้งหลายที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดง
ให้เป็นอย่างอื่นได้ มีผู้เข้าใจผิดได้ แต่เปลี่ยนลักษณะที่แท้จริง
ของธรรมทั้งห ลายไม่ได้
อรรถ คือ ความหมายของจิต ๕ ประการนั้น ในอภิธัมมัตถ
วิภาวนิ ไี ด้แ สดงไว้ ๖ ประการ คือ แสดงวา่ จ ติ ว จิ ติ ร เพราะอารมณ์
ที่วิจิตรด้วยอีก ๑ ประการ ทั้งนี้เพราะจิตสามารถที่จะรู้อารมณ์
ได้ทุกอ ย่าง ไม่ว ่าจะเป็นส ภาพธรรมทวี่ ิจิตรสักเพียงใดก็ย่อมเป็น
อารมณ์ของจิตได้ และแม้อ ารมณ์นั้นจะไม่ใช่ปรมัตถธรรม เช่น
คำบัญญัตภิ าษาต่างๆ จิตก็ย่อมรู้ได้ คือ มีชื่อ มีคำ มีเรื่องราว
ต่างๆ เป็นอารมณ์ได้ ฉะนั้น จิตจึงวิจิตรเพราะอารมณ์ที่วิจิตร
ลักษณะของจิตมี ๒ ประการ คือ สามัญญลักษณะ ๑ และ
สภาวลักษณะ ๑
สามัญญลักษณะของจิต คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
สภาวลักษณะของจิต เป็นลักษณะเฉพาะของจิตคือ
อารมฺมณวิชานนลกฺขณํ มีการรู้แจ้งอารมณ์เป็นลักษณะ
ปุพฺพงฺค มรสํ มีการถึงก่อนคือม ีความเป็นห ัวหน้า คือ เป็น
ใหญ่ในการรู้อารมณ์เป็นรส คือ เป็นกิจ
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สนฺธานปจฺจ ุปฏานํ มีการสืบเนื่องกัน คือ เกิดดับสืบต ่อกัน
เป็นปัจจุปัฏฐาน คือ เป็นอาการปรากฏ
นามรูปปทฏานํ มีนามธรรมและรูปธรรมเป็นป ทัฏฐาน คือ
เป็นเหตุใกล้ให้เกิด
จิตเป็นส ังขารธรรม เป็นส ภาพธรรมทตี่ ้องอาศัยเหตุป ัจจัยเกิด
ขึ้น ธรรมทั้งหลายจะเกิดข ึ้นเองตามลำพังลอยๆ ไม่ไ ด้ ในภูมิที่
มีขันธ์ ๕ จิตอ าศัยนามธรรมและรูปธรรมเป็นปทัฏฐ าน คือ เป็น
เหตุใกล้ให้เกิด
ในภูมิซึ่งมีแต่น ามธรรม คือ ในอรูปพรหมภูมินั้น ไม่มรี ูปเลย
ในภูมินั้นจ ิตจึงมีนามธรรม คือ เจตสิกเท่านั้น เป็นปทัฏฐ าน คือ
เป็นเหตุใกล้ ให้เกิด

คำถามทบทวน
๑. อะไรทำให้รูปธรรม เช่น พืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆ วัตถุ
ภูเขา แม่น้ำ เครื่องอุปโภคบริโภควิจิตรต่างกัน
๒. นอกจากปรมัตถธรรมแล้ว จิตมอี ะไรเป็นอารมณ์อีกห รือไม่

บัญญัติ

บัญญัติ
ปรมัตถธรรมเป็นสภาพธรรมที่มีจริง แต่ไ ม่ใช่สัตว์ บุคคล
ตัวตนเลย ปรมัตถธรรมที่เกิดข ึ้นเป็นแต่เพียงจิต เจตสิก รูป
แต่ละลักษณะ แต่ละอาการ ซึ่งเกิดข ึ้นเพราะเหตุปัจจัยแ ล้วก็ดับ
ไปอย่างรวดเร็ว ขณะใดที่ไม่รลู้ ักษณะของจิต เจตสิก รูป ว่าเป็น
ปรมัต ถธรรมที่เกิดขึ้นและดับไปสืบต่อกันอย่างรวดเร็ว ขณะนั้น
เป็นการรู้บัญญัติ คือ การถืออาการของรูปแ ละนามซึ่งเกิดดับสืบ
ต่อก นั อ ย่างรวดเร็วว า่ เป็นส งิ่ ห นึง่ ส งิ่ ใด ฉะนัน้ ผูท้ ไี่ ม่รลู้ กั ษณะของ
ปรมัตถธรรม จึงอยู่ในโลกของสมมติสัจจะ เพราะยึดถือสภาพ
ธรรมที่ปรากฏโดยอาการโดยสัณฐานว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่าง
แท้จริง แต่เมื่อศึกษาปรมัตถธรรมแล้ว และรู้หนทางที่จะอบรม
เจริญปัญญา ศึกษาลักษณะของสภาพธรรมที่เกิดขึ้นปรากฏจน
ปัญญาเจริญขึ้นถึงขั้นที่สามารถประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไป
ของสภาพธรรมที่กำลังเกิดดับในขณะนี้ จึงรู้แจ้งชัดว่าไม่มีสัตว์
บุคคล ตัวตนเลย เป็นแต่ปรมัตถธรรมแต่ละลักษณะจริงๆ ตรง
ตามที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงไว้
ความลึกและเหนียวแน่นของอวิชชาที่ทำให้ยึดถือในสมมติ
สัจจะว่าเป็นวัตถุ เป็นสัตว์ บุคคลต่างๆ นั้น เริ่มตั้งแต่เมื่อ
ปฏิสนธิจิต เกิดขึ้นก็มีนามธรรมและรูปธรรมเกิดดับสืบต่อมา
เรื่อยๆ
เมื่อคลอดจากครรภ์มารดาแล้วย่อมเห็นสิ่งที่ปรากฏ
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ได้ยินเสียงที่ป รากฏ ได้ก ลิ่นท ี่ป รากฏ ลิ้มร สที่ป รากฏ รู้เย็นร ้อน
ที่กระทบสัมผัสกาย แต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นแต่เพียง
สภาพธรรมชนิดห นึ่ง จึงย ึดถือในอาการของสภาพธรรมทีเ่กิดด ับ
สืบต่อกันตลอดเวลา ที่ปรากฏเสมือนไม่เกิดด ับว่าเป็นส ิ่งหนึ่งสิ่ง
ใด ขณะนั้นก็มีฆนบัญญัติ คือ การยึดถืออาการของสภาพธรรม
ที่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน โดยยังไม่รู้ว่าสมมติเรียกสิ่งนั้นว่าเป็น
อะไร เด็กเล็กๆ ทีย่ งั ไ ม่รคู้ วามและยงั พ ดู ไ ม่ไ ด้ และสตั ว์ด ริ จั ฉาน
ย่อมรู้ฆนบัญญัติเหมือนกันจนกว่าจะเจริญเติบโตขึ้น เข้าใจ
ความหมายของเสียง จึงร สู้ มมติส จั จะ คือ การสมมติบ ญ
ั ญัตเิ รียก
สภาพธรรมตา่ งๆ เพือ่ ให้เข้าใจถกู ต อ้ งตรงกนั ฉะนัน้ เมือ่ เป็นเด็ก
เคยเห็นอาการของสภาพธรรมที่ปรากฏเสมือนไม่เกิดดับอย่างไร
เมื่อเติบโตขึ้นแล้วก ็ยังคงเห็นเป็นอย่างนั้นเป็นสิ่งน ั้น เช่น เห็น
เป็นวัตถุ เป็นส ัตว์ บุคคลต่างๆ ตามความเป็นจ ริงน ั้น สภาพ
ที่แข็งไ ม่ว่าจะเป็นถ้วยหรือจาน หรือช้อน หรือส ้อม ก็เป็นเพียง
ธาตุแข็ง เป็นป ฐวีธาตุ แต่ในวันหนึ่งๆ นั้น เห็นอ ะไร กระทบ
สัมผัสอ ะไร ในขณะทกี่ ระทบสมั ผัสไ ม่เคยคดิ ว า่ เพียงกระทบสมั ผัส
สิ่งท ี่มีจริงซึ่งเป็นสภาพที่แข็ง แต่มีความรู้สึกว่าส ัมผัสช้อน หรือ
ส้อม หรือจ าน หรือถ ้วย ตามที่เคยยึดถือในอาการที่เกิดดับสืบ
ต่อกันอ ย่างรวดเร็ว จนปรากฏเป็นรูปร่างสัณฐานต่างๆ ทั้งๆ ที่
เมื่อสัมผัสช้อนก็แข็ง ส้อมก็แข็ง ถ้วยก็แข็ง จานกแ็ ข็ง เพราะ
ลักษณะที่แท้จริงเป็นแต่เพียงสภาพธรรมที่แข็ง แต่โดยการจำ
รูปร่างต่างๆ จึงท ำให้ร ู้ว่าถ้วยไม่ใช่จ าน ช้อนไม่ใช่ส้อม ฉะนั้น

บัญญัติ 303

แม้ว่าสภาพธรรมที่มีจริงนั้นเป็นรูปธรรมที่มีลักษณะแข็ง แต่ก็
ยังจำสมมติสภาพนั้นว่า จานสำหรับใส่ข้าว ถ้วยสำหรับใส่แ กง
ช้อนสำหรับตักอาหาร จำสมมติส ภาพที่เป็นธาตุแข็งต่างๆ เช่น
เหล็ก วัสดุ ที่นำมาประกอบกันเป็นว ิทยุ เป็นโทรทัศน์ เป็นว ัตถุ
สิ่งต่างๆ โดยไม่ประจักษ์ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม ซึ่ง
เกิดขึ้น ปรากฏแต่ละลักษณะแล้วก ็ดับไป
นี่คือการจำสมมติบัญญัติสิ่งที่ปรากฏทางตา ซึ่งมีมากขึ้น
เรื่อยๆ ตามการประดิษฐ์ใหม่ๆ ทุกๆ วัน ขณะที่รู้รูปร ่างสัณฐาน
อาการทปี่ รากฏรวมกนั เป็นส งิ่ ต า่ งๆ ขณะนนั้ เป็นการรบู้ ญ
ั ญัติ เป็น
สมมติส ัจจะ ไม่ใช่ปรมัต ถสัจจะ
นอกจากรู้ฆนบัญญัติทางตาแล้ว ยังรู้สัททบัญญัติ คือ รู้
ความหมายของเสียงด้วย นี่เป็นเรื่องชีวิตประจำวันที่จะต้องรู้
ชัดว่า สภาพธรรมใดเป็นปรมัต ถธรรม สภาพธรรมใดเป็นส มมติ
สมมติหมายความถึงสิ่งที่ไม่ใช่ปรมัตถธรรม เมื่อรู้อาการรูปร่าง
สัณฐานต่างๆ ที่ปรากฏเป็นถ้วย ชาม ช้อน วิทยุ รถยนต์
โทรทัศน์ ฯลฯ แล้ว มนุษย์ยังสามารถเปล่งเสียงเป็นค ำบัญญัติ
สมมติ เรียกสิ่งที่ปรากฏให้เข้าใจว่าหมายถึงสิ่งใด ซึ่งกำเนิดสัตว์
ดิรัจฉานไม่มีความสามารถที่จะทำอย่างมนุษย์ได้โดยละเอียด
เสียงเป็นสภาพธรรมที่มีจริงและเสียงชื่อว่า “นาม” เพราะว่า
ถ้าไม่มีเสียง นาม (คือชื่อ) หรือคำทั้งหลายก็มีไม่ได้ แม้ว่า
มีตาจึงเห็นสิ่งต่างๆ แต่ถ้าไม่มีเสียงก็จะไม่มีชื่อ ไม่มีคำที่ใช้
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เรียกสิ่งที่มองเห็นเลย ฉะนั้น การรู้ความหมายของเสียงจึงเป็น
สัททบัญญัติ ทำให้มีคำพูด มีชื่อ เป็นเรื่องราวต่างๆ
ทุกคนติดในชื่อที่สมมติบ ัญญัตติ ่างๆ ฉะนั้น จึงควรรู้ลักษณะ
ของเสียงซึ่งเป็นสภาพธรรมชนิดห นึ่ง คำว่า “เสียง” ไม่มีใน
ภาษาบาลี สภาพธรรมที่เป็นเสียงนั้นภาษาบาลีบัญญัติเรียกว่า
“สัททรูป” เสียงเป็นสิ่งที่มีจริง เสียงไม่ใช่สภาพรู้ เสียงเป็น
รูปธ รรมเป็นสิ่งที่ปรากฏทางหู
ในอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา ปริจเฉทที่ ๘ มีข้อความอธิบาย
เรื่อง ปรมัต ถธรรมและสมมติบัญญัติซึ่งเป็นชีวิตประจำวันที่
ลึกซึ้งและควรจะได้เข้าใจให้ถูกต้อง แม้ในเรื่องชื่อต ่างๆ ซึ่งจะมี
ได้ก ็เพราะมีเสียง
ข้อความในอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกามีว่า สัทท รูป (เสียง) ที่ชื่อ
ว่า “นาม” (ในทนี่ ี้หมายถึงชื่อ ไม่ใช่หมายถึงนามธรรม ซึ่งเป็น
สภาพรู้) เพราะอรรถว่า น้อมไปในอรรถทั้งหลาย นามนั้นม ี ๒
อย่างด้วยอำนาจแห่งนาม (คือชื่อ) ที่คล้อยตามอรรถ ๑ และ
นาม (คือชื่อ) ตามนิยม ๑
วันหนึ่งๆ พูดเรื่องอะไร พูดทำไม พูดเพื่อให้คนอื่นเข้าใจ
เรื่อง เข้าใจสิ่งที่หมายถึง ฉะนั้น สัททรูปชื่อว่านาม เพราะอรรถ
ว่าน้อมไปในอรรถ คือเรื่องราวทั้งหลาย
การที่จะให้ใครเข้าใจความหมายและเรื่องราวต่างๆ นั้น ก็ย่อม
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แล้วแ ต่ใครนยิ มใช้ค ำอะไร ภาษาอะไร เพือ่ ให้เข้าใจความมงุ่ ห มาย
นั้นๆ เรื่องราวนั้นๆ หรือชื่อนั้นๆ
นอกจากนั้นข้อความในอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา ยังกล่าวถึง
นาม (คือชื่อ) อีกหลายนัย คือ ชื่อมี ๔ อย่าง ด้วยสามารถ
แห่ง สามัญญ
 นาม คือ ชื่อท ั่วไป เช่น ฟ้า ฝน ลม ข้าว
เป็นต้น คุณนาม คือ ชื่อต ามคุณความดี เช่น พระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะ
ชื่อนี้ไม่ได้เลย เพราะว่าไม่ได้ประกอบด้วยคุณธรรมของพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า กิริยานาม คือ ชื่อของการกระทำ
ต่างๆ และ ยถิจฉนาม คือ ชื่อตามใจชอบ
การศกึ ษาพระธรรมเป็นเรือ่ งละเอียดมาก เพราะเป็นการศกึ ษา
สภาพธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ และทรง
พระมหากรุณาแสดงไว้ เพื่ออนุเคราะห์ให้พุทธบริษัทได้เข้าใจ
สภาพธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริง
ในอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา ปริจเฉทที่ ๗ มีข้อความว่า
ถามว่า เพราะเหตุไ ร แม้พ ระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงธรรมไว้
เป็นอันม ากอย่างนั้น
แก้ว่า เพราะทรงประสงค์การอนุเคราะห์ส ัตว์ ๓ เหล่า ฯ จริง
อยู่สัตว์มี ๓ เหล่า ด้วยอำนาจ ความหลงงมงาย
ในนาม ๑ ในรูป ๑ และในนามและรูปทั้งสองนั้น ๑
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ด้วยอำนาจแห่งอินทรีย์ แก่ กล้า ๑ ไม่ แก่ กล้า นัก ๑
อ่อน ๑ และด้วยอำนาจแห่งความชอบคำย่อ ๑ ชอบ
คำปานกลาง ๑ ชอบคำพิสดาร (ละเอียด) ๑
บรรดาสัตว์ ๓ จำพวกเหล่าน ั้น สัตว์ผู้งมงายในนาม จะรู้
เข้าใจขนั ธ์ได้ เพราะแจกนามไว้ ๔ อย่างในขนั ธ์นน้ั ๆ
สัตว์ผ ูง้ มงายในรูป จะรูเ้ข้าใจอายตนะได้เพราะแจกรูปไ ว้
๑๐ อย่างกับอีกครึ่งอายตนะฯ (เพราะ ธัมมายตนะมี
ทั้งน ามธรรมและรูปธรรม)
สั ต ว์ ผู้ ง มงายใ นน ามแ ละรู ป ทั้ ง ส องจ ะรู้ เข้ า ใจธ าตุ ไ ด้
เพราะแจกนามและรูป แม้ทั้งสองไว้ในจำพวกธาตุนั้น
โดยพิสดาร ฯ
อายตนะ ๑๒
อายตนะภายใน ๖
จักขายตนะ
โสตายตนะ
ฆานายตนะ
ชิวหายตนะ
กายายตนะ
มนายตนะ

๑
๑
๑
๑
๑
๑

อายตนะภายนอก ๖ คือ
รูป ายตนะ
สัทท ายตนะ
คันธายตนะ
รสายตนะ
โผฏฐัพพายตนะ
ธัมมายตนะ

๑
๑
๑
๑
๑
๑
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อายตนะ คือ สภาพปรมัตถธรรมที่ประชุมก ัน เมื่อจิตเกิด
ขึ้นรู้อารมณ์ขณะหนึ่งๆ ซึ่งจำแนกเป็นอ ายตนะภายใน ๖ และ
อายตนะภายนอก ๖
ปสาทรูป ๕ และจิต ๑ เป็นอายตนะภายใน ๖ เพราะจิต
เป็นสภาพรู้ และปสาทรูป ๕ เป็นที่อาศัยให้จิตรู้อารมณ์ จึงเป็น
ภายใน ปรมัตถธรรมนอกจากนั้น เป็นภายนอกทั้งสิ้น
อายตนะ ๑๒ เป็นร ูป ๑๐ อายตนะ + ครึ่ง (ธัมม ายตนะ) คือ
เป็นรูปอายตนะภายใน ๕ เป็นร ูปอายตนะภายนอก ๕ + ครึ่ง
ธัมมายตนะ (สุขุมร ูป)
อายตนะ ๑๒ เป็นน าม ๑ อายตนะ + ครึ่ง (ธัมมายตนะ)
คือ เป็นมนายตนะภายใน ๑ + ครึ่งธัมม ายตนะ (เจตสิกและ
นิพพาน)
ธาตุ ๑๘
สภาพปรมัต ถธรรมทงั้ หมดเป็นธ าตุแ ต่ละชนิด เมือ่ ป ระมวลตาม
ทวาร ๖ เป็นธาตุ ๑๘ ดังนี้ คือ
จักขุธาตุ ๑
โสตธาตุ ๑
ฆานธาตุ ๑

รูปธาตุ ๑
สัททธาตุ ๑
คันธธาตุ ๑

จักขุวิญญาณธาตุ ๑
โสตวิญญาณธาตุ ๑
ฆานวิญญาณธาตุ ๑
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ชิวหาธาตุ ๑
กายธาตุ ๑
มโนธาตุ ๑

รสธาตุ ๑
ชิวหาวิญญาณธาตุ ๑
โผฏฐัพพธาตุ ๑ กายวิญญาณธาตุ ๑
ธัมมธาตุ ๑
มโนวิญญาณธาตุ ๑

วิญญาณธาตุ ได้แก่จ ิต ๑๐ ดวง ทีร่ ู้ได้แต่เฉพาะอารมณ์ของ
ตนๆ เพียงอารมณ์เดียวเท่านั้น
จักขุวิญญาณ ๒ ดวง รู้ได้แต่ร ูปารมณ์อย่างเดียว
โสตวิญญาณ ๒ ดวง รู้ได้แต่ส ัททารมณ์อย่างเดียว
ฆานวิญญาณ ๒ ดวง รู้ได้แ ต่ค ันธารมณ์อย่างเดียว
ชิวหาวิญญาณ ๒ ดวง รู้ได้แต่ร สารมณ์อ ย่างเดียว
กายวิญญาณ ๒ ดวง รู้ได้แต่โ ผฏฐัพพารมณ์อย่างเดียว
มโนธาตุ ได้แก่จิต ๓ ดวง ที่รู้อารมณ์ไ ด้ ๕ อารมณ์ ทาง
ทวาร ๕ เท่านั้น มโนธาตุ ๓ ดวง คือ ปัญจทวาราวัชชนจิต
๑ ดวง และ สัมปฏิจฉันนจิต ๒ ดวง
มโนวิญญาณธาตุ เป็นจ ิตท ี่รู้อารมณ์ท างมโนทวารได้ และ
บางดวงกร็ อู้ ารมณ์โดยไม่อ าศัยท วารเลย มโนวญ
ิ ญาณธาตุ ได้แก่
จิต ๗๖ ดวง (เว้นทวิปัญจวิญญาณ ๑๐ ดวง และมโนธาตุ ๓
ดวง)
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ประมวลจิต ๘๙ เป็นวิญญาณธาตุ ๗ ประเภท คือ
จักขุวิญญาณธาตุ ๑
โสตวิญญาณธาตุ ๑
ฆานวิญญาณธาตุ ๑
ชิวหาวิญญาณธาตุ ๑
กายวิญญาณธาตุ ๑
มโนธาตุ ๑
มโนวิญญาณธาตุ ๑
ฉะนั้น ควรพิจารณาว่าท่านเป็นผู้ที่งมงายในนามเท่านั้น หรือ
ว่าเป็นผู้ที่งมงายในรูปเท่านั้น หรือว่าเป็นผทู้ ี่งมงายอยู่ทั้งในนาม
และรปู ถ้างมงายอยูท่ ง้ั ในนามและรปู  ก็จะตอ้ งอาศัยการฟงั พระ
ธรรมและการศึกษาพระธรรมประการต่างๆ โดยละเอียด เพื่อให้
เข้าใจสภาพธรรมทั้งหลายอย่างถูกต้อง เพื่ออบรมเจริญกุศลทุก
ประการ และเพื่อเป็นปัจจัยให้สติปัฏฐ านเกิดขึ้น ระลึกร ู้ลักษณะ
ของสภาพธรรมที่ปรากฏตามปกติตามความเป็นจ ริง
ข้อความในอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา ปริจ เฉทที่ ๘ มีว่า นาม
บัญญัติมี ๖ อย่าง คือ
๑. วิชชมานบัญญัติ เป็นคำบัญญัติเรียกสภาพธรรมที่มีจริง
เช่นคำว่า รูป นาม เวทนา สัญญา เป็นต้น
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๒. อวิชชมานบัญญัติ เป็นคำบัญญัติที่ไม่มีสภาพธรรม
เช่น ไทย ฝรั่ง เป็นต้น ไทย ฝรั่งไม่มี มีแต่สภาพธรรม คือ
จิต เจตสิก และรูป ไทย ฝรั่ง เป็นสมมติ ไม่ใช่สภาวธรรม
อกุศลจติ เป็นปรมัตถธรรม เป็นสภาพธรรมทม่ี จี ริง ไม่ใช่ไทย ฝรัง่
ฉะนัน้ อกุศลจติ มี กุศลจิตมี แต่ไ ทย ฝรั่งไม่มี คำว่าไทย ฝรั่ง
จึงเป็นอ วิชชมานบัญญัติ
๓. วิชชมาเนนาวิชชมานบัญญัติ บัญญัติสิ่งที่ไม่มีกับสิ่ง
ทีม่ ี เช่นพ ดู ว า่ บุคคลชอื่ ว า่ ฉ ฬภิญญา เพราะอรรถวา่ ม อี ภิญญา ๖
อภิญญามี แต่บ ุคคลไม่มี ฉะนั้น จึงเป็นบ ัญญัติสิ่งท ี่ไม่มีกับสิ่ง
ที่มี
๔. อวิชช มาเนนวิชชมานบัญญัติ บัญญัติสิ่งท ี่มีกับสิ่งท ี่ไม่มี
เช่น เสียงของผู้หญิง เสียงมจี ริง แต่ผหู้ ญิงไม่มี
๕. วิชชมาเนนวิชชมานบัญญัติ บัญญัตสิ ิ่งที่มีกับสิ่งท ี่มี เช่น
คำว่า จักขุว ิญญาณ จักขุม ีจริง เป็นจ ักขุปสาท วิญญาณมีจริง
เป็นสภาพรู้
๖. อวิชชมาเนนาวิชชมานบัญญัติ บัญญัติสิ่งท ี่ไม่มกี ับสิ่งท ี่
ไม่มี เช่น พระโอรสของพระราชา (พระโอรสและพระราชาเป็น
สมมติบัญญัติ)
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อารมณ์ ๖
๑. รูปารมณ์ คือ สิ่งที่ปรากฏทางตา เป็นอารมณ์ของจักขุ
ทวารวิถีจิตที่อาศัยจักขุปสาทเกิดขึ้น เมื่อรูปารมณ์ดับไปแล้ว
ภวังคจิตเกิดขึ้นแล้วดับไปหลายขณะ แล้วมโนทวารวิถีจิตก็เกิด
ขึ้นทางมโนทวาร รบั รรู้ ปู ารมณ์ทด่ี บั ไปทางจกั ขุทวารตอ่ ฉะนัน้
รูปารมณ์จึงรู้ได้ ๒ ทวาร คือ ทางจักขุทวาร และทางมโนทวาร
โดยมีภวังคจิตเกิดคั่น
๒. สัททารมณ์ คือ เสียง เป็นสภาพธรรมที่ปรากฏได้ทาง
หู เป็นอ ารมณ์ข องโสตทวารวิถีจ ิตท ี่อ าศัยโ สตปสาทเกิดข ึ้น แล้ว
เป็นอ ารมณ์ข องมโนทวารวิถีจ ิตห ลังจ ากที่ภ วังคจิตเกิดค ั่น แต่ละ
วาระของการรู้อารมณ์ทางทวารหนึ่งๆ จะต้องมีภวังคจิตเกิดคั่น
ระหว่างวถิ จี ติ ท างปญ
ั จทวารและวถิ จี ติ ท างมโนทวาร ขณะทไี่ ด้ยนิ 
เสียงและกำลังร คู้ ำนัน้ ขณะทกี่ ำลังร คู้ ำเป็นม โนทวารวถิ จี ติ ท กี่ ำลัง
คิดถึงคำ ไม่ใช่โสตทวารวิถีจ ิตที่กำลังร ู้เสียงที่ยังไม่ดับ
๓. คันธารมณ์ คือ กลิ่น เป็นสภาพธรรมที่ปรากฏทางจมูก
เป็นอ ารมณ์ข องฆานทวารวถิ จี ติ ท อี่ าศัยฆ
 านปสาทเกิดข นึ้ แล้วต อ่ 
จากนั้นมโนทวารวิถีจิตก็รู้กลิ่นนั้นต่อ หลังจากที่ภวังคจิตเกิดคั่น
แล้ว
๔. รสารมณ์ คือ รส เป็นส ภาพธรรมที่ปรากฏที่ลิ้น เป็น
อารมณ์ของชิวหาทวารวิถีจิตท ี่อาศัยชิวหาปสาทเกิดขึ้น และเมื่อ
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ชิวหาทวารวิถีจิตดับไปหมดแล้ว ภวังคจิตเกิดคั่น แล้ววิถีจิตก็
เกิดข ึ้นรู้รสารมณ์นั้นต่อท างมโนทวาร
๕. โผฏฐัพพารมณ์ คือ สภาพที่เย็นหรือร้อน อ่อนหรือแ ข็ง
ตึงหรือไหว ทปี่ รากฏทางกาย เป็นอารมณ์ข องกายทวารวิถีจิตที่
อาศัยกายปสาทเกิดขึ้น แล้วมโนทวารวิถีจิตก็เกิดขึ้นร ู้โผฏฐัพพ า
รมณ์น ั้นต่อทางมโนทวาร หลังจากที่ภวังคจิตเกิดคั่นแล้ว
อารมณ์ทั้ง ๕ นี้เรียกว่า ปัญจารัมมณะ หรือปัญจารมณ์
อารมณ์ทั้ง ๕ นี้ปรากฏได้ ๖ ทวาร คือ เมื่อจักขุทวารวิถีจิต
เกิดขึ้น รู้รูป ารมณ์ท างจักขุท วารแล้ว มโนทวารวิถีจิตก็เกิดขึ้น
รับรู้รูปารมณ์สืบต่อทางมโนทวาร
เมื่อภวังคจิตเกิดคั่นแล้ว
สัททารมณ์ คันธารมณ์ รสารมณ์ โผฏฐัพพารมณ์ก็นัยเดียวกัน
ฉะนั้น อารมณ์ทั้ง ๕ นี้จึงเป็นอารมณ์ของจิตได้ ๖ ทวาร คือ
ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ แต่อ ีกอ ารมณ์
๑ คือ ธมฺมารมฺมณ หรือธัมมารมณ์นั้นรู้ได้เฉพาะทางมโนทวาร
คือ ทางใจเท่านั้น
๖. ธัมม ารมณ์ เป็นอ ารมณ์ท จี่ ติ ร ไู้ ด้เฉพาะทางใจทางเดียว
เท่านั้น มี ๖ อย่าง คือ ปสาทรูป ๕ สุขุมรูป ๑๖ จิต
๘๙ เจตสิก ๕๒ นิพพาน บัญญัติ
ธัมมารมณ์ ๕ คือ ปสาทรูป ๕ สุขุมรูป ๑๖ จิต ๘๙ เจตสิก
๕๒ นิพพาน เป็นปรมัตถธรรม ธัมมารมณ์ ๑ คือ บัญญัติ
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ไม่ใช่ปรมัตถธรรม ในอัฏฐสาลินี จิตตุปปาทกัณฑ์ มีคำอธิบาย
ว่าที่ช ื่อว ่าบัญญัติ “ปญฺญตฺต ิ” เพราะให้รู้ได้ด้วยประการนั้นๆ
จักขุท วารวถิ จี ติ ท กุ ด วง คือ จักขุท วาราวชั ช นจติ จักขุว ญ
ิ ญาณ
สัมปฏิจฉันนจ ิต สันตีรณจิต โวฏฐัพพนจิต ชวนจิต ตทาลัมพน
จิต รู้รูปารมณ์ที่ยังไม่ดับ จักขุทวารวิถีจิตจึงไม่มีบัญญัติเป็น
อารมณ์
โสตทวารวิถีจิต คือ โสตทวาราวัชชนจิต โสตวิญญาณ
สัมปฏิจฉันนจิต สันตีรณจิต โวฏฐัพพนจิต ชวนจิต ตทา
ลัมพ นจิต รูเ้สียงทยี่ ังไ ม่ด ับ โสตทวารวิถจี ิตจ ึงไ ม่มบี ัญญัตเิป็น
อารมณ์
ฆานทวารวิถีจิต ชิวหาทวารวิถีจิต กายทวารวิถจี ิต ก็โดยนัย
เดียวกัน
เมื่อวิถีจิตทางปัญจทวาร (ทวารหนึ่งทวารใด) ดับหมดแล้ว
ภวังคจิตเกิดค ั่นห ลายขณะแล้ว มโนทวารวิถจี ิตก เ็กิดส ืบต ่อ มโน
ทวารวถิ จี ติ ว าระแรก มีอ ารมณ์ห นึง่ อ ารมณ์ใดใน ๕ อารมณ์ท เี่ พิง่ 
ดับไ ปทางปญ
ั จทวารนัน่ เองเป็นอ ารมณ์ มโนทวารวถิ จี ติ ว าระแรก
ที่เกิดต ่อจากปัญจทวารวิถีจิตนั้น ยังไม่มีบ ัญญัติเป็นอารมณ์
มโนทวารวิถีจิตแ ต่ละวาระมีวิถีจิต ๒ หรือ ๓ วิถจี ิต คือ
มโนทวาราวัชชนวิถีจิต ๑ ขณะ ชวนวิถีจิต ๗ ขณะ
ตทาลัมพ
 นวิถจี ิต ๒ ขณะ (บางวาระก็ไม่มีตทาลัมพ นวิถจี ิต)
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เมื่อมโนทวารวิถจี ิตวาระที่ ๑ ดับไปแล้ว ภวังคจิตก็เกิดคั่นหลาย
ขณะ แล้วมโนทวารวิถีจิตวาระต่อไป ก็เกิดต่อมีบัญญัติ คือ
รูปร่างสัณฐานของอารมณ์ห นึ่งอารมณ์ใดใน ๕ อารมณ์นั้นเป็น
อารมณ์ โดยเมื่อมโนทวารวิถีจติ แต่ละวาระดบั ไปแล้ว ภวังคจิตก็
เกิดคน่ั แล้วมโนทวารวถิ จี ติ วาระต่อๆ ไปก็เกิดขึ้น มีอรรถ คือ
ความหมาย หรือคำต่างๆ เป็นอารมณ์ท ลี ะวาระโดยมีภวังคจิต
เกิดค ั่น ขณะที่รู้ว่าเป็นคน เป็นวัตถุ เป็นส ิ่งต่างๆ ขณะนั้นจ ิต
รู้บัญญัติ ไม่ใช่ร ู้ปรมัตถอารมณ์ ปรมัต ถอารมณ์ที่ปรากฏทางตา
เป็นส สี นั ว ณ
ั ณะตา่ งๆ เท่านัน้ แต่ข ณะทมี่ โนทวารวถิ จี ติ ร วู้ า่ เป็น
สัตว์ บุคคล วัตถุ สิ่งต่างๆ ขณะนั้นมโนทวารวิถีจิตมีบัญญัติ
เป็นอารมณ์จึงรู้ว่าสิ่งน ั้นเป็นอะไร
ฉะนั้น พระธรรมที่ว่า ปรมัตถธรรมไม่ใช่บัญญัติ ก็เพราะ
ปรมัตถธรรมเป็นสภาพธรรมที่มีจริง แม้จะไม่ใช้คำบัญญัติใดๆ
เรียกปรมัตถธรรมเลย สภาพธรรมที่เกิดขึ้นนั้นก็มีลักษณะเป็น
อย่างนั้นจริงๆ ส่วนบัญญัติไม่ใช่ปรมัตถธรรมเพราะไม่ใช่
สภาพธรรมที่มีจริง และที่ชื่อว่า ปญฺญตฺติ เพราะให้รู้ได้โดย
ประการนั้นๆ
เมื่อเห็นรูปภาพภูเขา ทะเล ต้นไม้ ก็รู้ว่าเป็นรูปภาพหรือรูป
เขียน ไม่ใช่ภูเขา ทะเล ต้นไ ม้จริงๆ และเวลาที่เห็นภูเขา ทะเล
ต้นไ ม้จ ริงๆ อะไรเป็นบัญญัติ
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เมือ่ เห็นร ปู ภาพองุน่ เงาะ มังคุด และเห็นผ ลองุน่ เงาะ มังคุด
จริงๆ อะไรเป็นบัญญัติ
ธรรมย่อมเป็นจริงตามธรรม ชื่อเป็นบัญญัติ เพราะเป็นคำ
ที่แสดงให้รู้ลักษณะหรืออรรถของสภาพธรรมได้ แต่แม้ว่ายัง
ไม่เรียกหรือย งั ไ ม่มชี ือ่ อ ะไรเลย ก็ม ฆ
ี น บัญญัตแิ ล้ว ไม่จ ำเป็นต อ้ ง
รู้ภาษาไหนเลย แต่ก็มีบัญญัตใินสิ่งที่ปรากฏ มิฉ ะนั้นก ็จะไม่รู้ว่า
สิง่ ท ปี่ รากฏนนั้ เป็นอ ะไร ขณะทรี่ วู้ า่ ส งิ่ ท ปี่ รากฏเป็นอ ะไรนนั้ ขณะ
นั้นรู้บัญญัติ เพราะบัญญัติ คือ ให้รู้ได้โดยประการนั้นๆ แม้
โดยยังไม่ต้องเรียกชื่อ เพียงเห็นร ูปเขียนของผลไม้กับผลไม้จริงๆ
อะไรเป็นบัญญัติ หรือเป็นบัญญัติทั้งสองอย่าง
บัญญัติไม่ใช่ปรมัตถ์ ผลไม้จริงๆ กับรูปเขียนผลไม้มีอะไร
ต่างกัน ในขณะที่เห็นทางตา สิ่งที่ปรากฏทางตาทั้งหมด ไม่ใช่
สัตว์ บุคคล ตัวตน หรือวัตถุหนึ่งวัตถุใดทั้งส ิ้น ทั้งในขณะที่เห็น
รูปภาพองุ่น และในขณะที่เห็นผลองุ่น บางท่านอาจจะเข้าใจว่า
เฉพาะรูปภาพเป็นบัญญัติ และผลองุ่นไม่ใช่บ ัญญัติ แต่ค วามจริง
ทัง้ ร ปู ภาพและผลองุน่ ท ปี่ รากฏทางตานนั้ เป็นบ ญ
ั ญัตอิ ารมณ์ข อง
มโนทวารวิถีจิตที่เกิดสืบต่อแล้ว เพราะจักขุทวารวิถีจิตจะรู้แต่
เพียงสีสันวัณณะที่ปรากฏเท่านั้น ส่วนมโนทวารวิถีจิตรู้บัญญัติ
คือ อรรถที่เป็นองุ่น เพราะให้รู้ได้โดยประการนั้นๆ ว่าองุ่น ไม่
ว่าจะเป็นผลองุ่นห รือรูปภาพองุ่นก็ตาม ที่รู้ว่าเป็นองุ่นน ั้น เป็น
บัญญัตอิ ารมณ์ไม่ใช่ปรมัต ถอารมณ์

316 บัญญัติ

ในขณะที่กำลังเห็นเป็นคนนั้นคนนี้ ก็ควรที่จะรู้ความจริงว่า
เหมือนกับภาพเขียนที่เป็นบัญญัตแิ ล้ว ยากที่จะถ่ายถอนบัญญัติ
ออกได้ว า่ ขณะทรี่ บู้ ญ
ั ญัตวิ า่ เห็นเก้าอีน้ นั้ ปรมัต ถอารมณ์ท ปี่ รากฏ
ทางตา และปรมัตถอารมณ์ท ปี่ รากฏทางกาย เมื่อกระทบสัมผัส
นั้น ไม่ใช่บัญญัติ
ถ. ยังไม่ค่อยเข้าใจ สมมติง ่ายๆ ว่า ในตอนนี้เห็นป ากกา ท่าน
อาจารย์บอกว่า เมื่อเห็นเป็นปากกาแล้วก็แสดงว่าผ่านทาง
ปัญจทวารไปสมู่ โนทวารแล้ว ทีนี้ไ ม่ท ราบวา่ ม กี ารศกึ ษาหรือ
ปฏิบัติอย่างไรจึงจะไม่ให้ข ้ามทางปัญจทวารก่อน
สุ. ต้องฟังจนกระทั่งเข้าใจจริงๆ ว่าขณะไหนมีบัญญัติเป็น
อารมณ์ และจิตรู้บัญญัติอารมณ์ทางทวารไหน ขณะที่จิตมี
ปรมัตถธรรมเป็นอารมณ์นั้น ไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตน วัตถุ
ใดๆ เลย ขณะนสี้ ภาพธรรมเกิดด บั ส บื ต อ่ ก นั เร็วจ นทำให้เห็น
เหมือนกับพ ัดลมกำลังห มุน การทีร่ ูปใดจะปรากฏเป็นอ าการ
เคลื่อนไหวนั้น ต้องมีรูปเกิดดับสืบต่อกันมากมายหลายรูป
จึงจะทำให้เห็นเป็นการเคลื่อนไหวได้ ฉะนั้น มโนทวาร
วิถีจิตที่มีบัญญัติเป็นอารมณ์ จึงมากมายหลายวาระจนปิด
กั้นลักษณะของปรมัตถธรรม ทำให้ไ ม่รู้เฉพาะลักษณะของ
ปรมัตถธรรมตามความเป็นจริงเลย
ถ. ถ้าอย่างนั้นจะให้เอาคำว่าบัญญัตไิ ปทิ้งไว้ที่ไหน
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สุ. ไม่ใช่ให้ท งิ้ แต่ให้ร ตู้ ามความเป็นจ ริงว า่  ขณะทกี่ ำลังร วู้ า่ เป็น
สัตว์ เป็นบุคคลหนึ่งบุคคลใด วัตถุสิ่งหนึ่งส ิ่งใดนั้น ขณะนั้น
มโนทวารวิถีจิตกำลังร ู้บัญญัติ
ถ. เป็นสภาพนึกคิดคำ
สุ. ขณะที่ไม่ได้คิดคำแต่รู้รูปสัณฐาน หรือรู้ความหมายอาการ
ปรากฏก็เป็นบัญญัติ ไม่ใช่ปรมัตถ์ จะต้องรู้ถูกต้องตรง
ลักษณะของสภาพธรรมจริงๆ จึงจะประจักษ์ก ารเกิดขึ้นและ
ดับไปของปรมัต ถธรรมได้ ท่านที่บอกว่าไม่เห็นเก้าอีด้ ับเลย
เมื่อยังไม่ได้แยกลักษณะของปรมัตถธรรมแต่ละอย่างที่รวม
กันออกก็เห็นเป็นเก้าอี้ ขณะนั้นเป็นการรู้บัญญัติแล้วจะดับ
ได้อย่างไร ตัวอย่างที่ว่า ภาพเขียนองุ่นกับผลองุ่นนั้นเมื่อ
กระทบสัมผัสทางกายทวารต่างกันไหม แข็งไม่เหมือนกัน
หรือ ธาตุแข็งเกิดจากสมุฏฐานต่างๆ กัน ทำให้แข็งมาก
แข็งน้อย อ่อนมาก อ่อนน้อยก็จริง แต่แข็งก็เป็นสภาพ
ธรรมทปี่ รากฏทางกาย ทั้งภาพองุ่นและผลองุ่น แต่อ งุ่นท ี่
เป็นภาพเขียนไม่มีรสของผลองุ่น รูปที่เกิดรวมกันทำให้รู้
ว่าเป็นผ ลองุ่นนั้น ความจริงแล้วร สก็เป็นรูป ๑ กลิ่นก ็เป็น
รูป ๑ เย็นหรือร้อนก็เป็นร ูป ๑ อ่อนหรือแ ข็งกเ็ป็นร ูป ๑
ตึงหรือไหวก็เป็นรูป ๑ เมื่อร วมกันและเกิดดับอ ย่างรวดเร็ว
ก็ทำให้บัญญัตริ ู้โดยอาการนั้นๆ ว่า นี่คือ สิ่งนที้ ี่ดูเสมือนไม่
ดับ แต่ตามความเป็นจริงนั้นปรมัตถธรรมแต่ละลักษณะเกิด
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ขึ้นแล้วก็ดับอย่างรวดเร็ว รูปที่ผลองุ่น ไม่ว ่าจะเย็นหรือร ้อน
อ่อนหรือแข็งก็ดับ รสก็ดับ สภาวรูปทุกรูปมีอายุเพียง ๑๗
ขณะจิตเท่านั้น ไม่ว ่าจะเป็นสีสันว ัณณะอย่างไร เสียง กลิ่น
รสอะไรก็ตาม ปัญญาต้องพิจารณาแยกย่อยฆนสัญญาออก
จนรู้ความจริงว่า ที่บัญญัตเิป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้น แท้จริงแล้ว
ก็เป็นแต่เพียงปรมัตถธรรมแต่ละลักษณะ ซึ่งเกิดดับรวมกัน
เมื่อรวมกันเป็นอาการสัณฐานแล้ว มโนทวารวิถีจิตจึงห มาย
รู้โดยประการนั้นๆ ขณะใด ขณะนั้นก็มีบัญญัติ คือ อาการ
สัณฐานนั้นๆ เป็นอารมณ์
ถ. แต่ถ้าท างมโนทวารทราบว่าเป็นป ากกา ผิดหรือถูก
สุ. ไม่ผิด เพราะว่าขณะนั้นมีธัมมารมณ์ คือ บัญญัติเป็น
อารมณ์ แต่ปัญญาต้องรู้ถูกต้องว่า ชั่ วข ณะที่ เป็ น
มโนทวารวิถีต่างกับขณะที่เป็นจักขุทวารวิถี ซึ่งผู้ที่ไม่
ได้อบรมเจริญปัญญาย่อมรู้รวมกันทั้งทางจักขุทวารวิถีและ
มโนทวารวิถวี ่าเป็นส ิ่งห นึ่งส ิ่งใด เช่น เป็นส ัตว์ บุคคล วัตถุ
สิ่งต่างๆ ในวันหนึ่งๆ นั้น ทุกคนชอบอะไร โลภะชอบอะไร
ชอบทุกอย่าง รวมทั้งอะไร
ถ. สิ่งที่พึงพอใจทุกประเภท
สุ. โลภะชอบทุกอย่าง รวมทั้งบัญญัติด้วย โลกเต็มไปด้วย
บัญญัติ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าชอบทั้งปรมัตถธรรมและบัญญัติ
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ด้วย เมื่อชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใด ขณะนั้นชอบบัญญัติด้วย ไม่ใช่
ชอบแต่เฉพาะปรมัตถ์เท่านั้น ถ้าช อบเข็มขัด ๑ เส้น ก็ช อบ
สีที่ป รากฏทางตา
ถ. ชอบยี่ห้อด้วย
สุ. ชอบทั้งหมดเลย ถ้าบ อกว่าชอบสี สีอะไร สีที่เป็นคิ้ว เป็น
ตา เป็นจ มูก เป็นปาก ถ้าไม่มสี ีปรากฏ จะมีคิ้ว ตา จมูก
ปากได้ไหม ไม่ได้ แต่เวลาเห็นสี สีก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏ
ทางตาอยู่นั่นเอง ไม่ว ่าจะแดง เขียว ฟ้า น้ำเงิน ขาว แต่
แม้กระนั้นก็ยังชอบสีที่เป็นคิ้ว สีที่เป็นตา สีที่เป็นจ มูก สีที่
เป็นปาก นั่นคือชอบบัญญัติ
ปรมัต ถธรรมมจี ริง แต่เมือ่ ช อบสงิ่ ใด ขณะนนั้ ก ช็ อบทงั้ ป รมัต ถ
ธรรมที่กำลังปรากฏ และชอบบัญญัตขิ องปรมัตถธรรมนั้นด ้วย
ในอัฏฐสาลินี นิกเขปกัณฑ์ อธิบ ายนิทเทสอิน ทรีย์อคุตตทวาร
ตาทุกะ ข้อ ๑๓๕๒ อธิบายในนิทเทสแห่งความเป็นผู้ไม่คุ้มครอง
ทวารในอินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มีข้อความว่า
คำว่า เป็นผู้ถือนิมิต คือ ย่อมถือนิมิตว ่า หญิง ชาย
ใช้คำว่า นิมิต (รูปร่าง สัณฐาน) ในขณะที่ถือว่าเป็นห ญิง
ชาย แสดงว่าไม่ใช่ปรมัตถธรรม ขณะใดที่รู้ว่าเห็นห ญิงเห็นชาย
ขณะนั้นถือนิมิต หรือบัญญัตขิ องสิ่งที่ปรากฏทางตา ไม่ใช่ร ู้แต่
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ปรมัตถธรรมที่ปรากฏทางตาเท่านั้น แต่ม ีบัญญัติของสิ่งท ี่ปรากฏ
เป็นนิมิต คือ ย่อมถือนิมิตว่าหญิงชาย หรือนิมิตอันเป็นวัตถุ
แห่งกิเลส มีสุภนิมิต เป็นต้น ด้วยอำนาจฉันทราคะ ถ้าชอบ
บัญญัติ คือ เข็มขัด ก็หมายความว่าเข็มขัดนั้นม ีสุภนิมิต จึง
เกิดค วามชอบด้วยอำนาจฉันทราคะ ถ้าเข็มขัดไม่สวย ไม่ใช่
สุภนิมิตกไ็ ม่ชอบ ฉะนั้น สีที่ปรากฏทางตาจึงม ีบัญญัติต่างๆ
คือ สุภนิมิต และอสุภนิมิต
ข้อความต่อไปมีว่า คำว่า เป็นผู้ถืออนุพยัญชนะ คือ
ถืออาการอันต่างด้วยมือ เท้า การยิ้ม การหัวเราะ การเจรจา
การมองไป และการเหลียวซ้ายแลขวา เป็นต้น (อนุพยัญชนะ
เป็นส่วนละเอียดปลีกย่อย) ซึ่งได้โวหารว่า “อนุพยัญชนะ”
เพราะเป็นเครื่องปรากฏของกิเลส คือ กระทำกิเลสให้ปรากฏ
ที่ได้โวหารว่า “อนุพ
 ยัญชนะ” เพราะเป็นเครื่องปรากฏของ
กิเลส คือ กระทำกิเลสให้ปรากฏ ฉะนั้น จึงเข้าใจอนุพยัญชนะ
ได้ไม่ยาก
ทีว่ า่ ช อบเข็มขัดน นั้ เพราะนมิ ติ แ ละอนุพ ยัญชนะดว้ ย ถ้าเข็มขัด
เหมือนกันห มด ไม่ทำให้วิจิตรต่างๆ กัน อนุพยัญชนะก็ไม่ต ่าง
กัน แต่เข็มขัดก ็มีมากมายหลายแบบ ต่างกันด้วยอนุพ ยัญชนะ
ฉะนั้น อนุพ ยัญชนะจึงเป็นเครื่องปรากฏของกิเลส คือ ทำให้
กิเลสประเภทต่างๆ เกิดข ึ้น
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ถ. ถ้าไม่ให้ตดิ ในบญ
ั ญัติ ก็เกรงวา่ ก็เลยไม่ทราบวา่ นค่ี อื ป ากกา
สุ. นั่นผิด เพราะไม่ใช่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่
ปรากฏทางตาปรากฏแล้วดับไป แล้วมโนทวารวิถีจิตก็เกิด
ขึ้นรู้บัญญัติต่อ ปัญญาต้องรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง
ว่ารูปารมณ์ที่ปรากฏทางจักขุทวารเป็นอย่างไร ต่างกับขณะ
ที่จิตรู้บัญญัติอย่างไร จึงสามารถที่จะละคลายการยึดถือ
รูป ารมณ์ท กี่ ำลังป รากฏวา่ เป็นส ตั ว์ บุคคล เป็นว ตั ถุท ตี่ งั้ ข อง
ความพอใจ และรู้ว่าในขณะที่เห็นเป็นห ญิง เป็นชาย เป็น
สัตว์ เป็นบุคคลต่างๆ นั้น เป็นการรู้นิมิตห รือบ ัญญัติทาง
มโนทวาร ผูอ้ บรมเจริญสติปัฏฐ านและยังไม่ป ระจักษ์ก าร
เกิดดับของนามธรรมและรูปธรรมนั้น เมื่อยังไม่รู้ลักษณะ
ของส ภาพธ รรมที่ ป รากฏต ามป กติ ต ามค วามเ ป็ น จ ริ ง ว่ า
ปรมัตถธรรมไม่ใช่บัญญัติ ก็จะต้องอบรมเจริญปัญญาไป
เรื่อยๆ ในขณะทสี่ ภาพธรรมกำลังป รากฏทางตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ
ถ. อาจารย์บอกว่า บัญญัติเป็นธัมม ารมณ์ช นิดหนึ่งใช่ไหม
สุ. บัญญัติเป็นธัมมารมณ์ เพราะว่าเป็นอารมณ์ที่รู้ได้ทางใจ
ทางเดียวเท่านั้น
ถ. แล้วธัมมารมณ์นี้ถ้าจ ะเป็นปรมัตถอารมณ์
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สุ. ธัมมารมณ์มี ๖ ประเภท เป็นปรมัตถธรรม ๕ ไม่ใช่
ปรมัตถธรรม ๑ ฉะนั้น จะรู้ได้ว่าขณะใดมีบัญญัติเป็น
อารมณ์ก็คือ ขณะใดที่ไม่มีปรมัตถธรรมเป็นอารมณ์ ขณะ
นั้นม ีบ ัญญัติเป็นอารมณ์
วันหนึ่งๆ บัญญัติปิดบังลักษณะของปรมัตถธรรมทั้งทางตา
ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ จึงทำให้ไม่รู้สภาพ
ธรรมตามความเป็นจริงเลยว่า สภาพธรรมที่กำลังปรากฏทางตา
ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เป็นแต่เพียงสีสันวัณณะที่ปรากฏเมื่อ
กระทบกับจักขุปสาทเท่านั้น เมื่อใดปัญญาเจริญขึ้นจนรู้ความ
จริงในขณะทกี่ ำลังเห็น จึงจ ะละคลายการยดึ ถือส ภาพธรรมวา่ เป็น
ตัวตน สัตว์ บุคคลได้ และจะรู้ความต่างกันของปรมัตถอารมณ์
กับบัญญัติอารมณ์ได้ ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทาง
ใจ ก็โ ดยนัยเดียวกัน
ขณะที่ก ำลังฝันเป็นอารมณ์อะไร ทุกค นฝันแน่นอนเพราะผู้ที่
ไม่ฝันเลย คือ พระอรหันต์ ทุกค นฝัน เมื่อต ื่นขึ้นก็บอกว่าฝัน
เห็นญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้ว ฯลฯ ฝันเห็นบัญญัติ หรือเห็น
ปรมัต ถอารมณ์ ถ้าไ ม่พ ิจารณาจะไม่รูเ้ลยเพราะเหมือนเห็น แต่
ตามความเป็นจริงนั้นเมื่อถ ามว่าเห็นอ ะไร ก็ตอบว่าเห็นคน เห็น
ญาติผู้ใหญ่ เห็นมิตรสหาย เห็นสัตว์ต ่างๆ บุคคลต่างๆ นั่นคือ
ฝันเห็นเรื่องบัญญัติ เพราะขณะนั้นจักขุทวารวิถีจิตไม่ได้เกิดเลย
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เพราะวา่ ก ำลังห ลับ แต่ม โนทวารวถิ จี ติ เกิดค ดิ น กึ เห็นเป็นเรือ่ งสตั ว์
บุคคลต่างๆ ฉะนั้น ขณะที่กำลังฝันนั้นก็คิดนึกถึงเรื่องบัญญัติ
ของสิ่งท ี่เคยเห็น เคยได้ยิน เป็นต้น ทุกท่านอ่านหนังสือพิมพ์
มีเรื่องราวต่างๆ และมีรูปภาพด้วย ขณะที่กำลังรู้เรื่องราวและ
เห็นเรื่องภาพต่างๆ นั้น ล้วนเป็นขณะที่คิดนึกถึงบ ัญญัติทั้งสิ้น
ฉะนั้น ในวันหนึ่งๆ จึงไม่รู้ลักษณะของปรมัตถธรรมที่ปรากฏ
เลยว่าต่างกับบัญญัติอย่างไร เพราะไม่ว่าจะเห็นทางตาขณะใด
ไม่ว่าจะอ่านหนังสือ ทำกจิ การงานอยูท่ ไ่ี หน ขณะใด กค็ ดิ นกึ ถึง
บัญญัตทิ ง้ั นน้ั
สำหรับทางหูนั้น เมื่อเกิดมาแล้วยังเป็นเด็กอ่อนก็ได้ยินเสียง
บ่อยๆ เป็นป กติ แต่ย งั ไ ม่รคู้ ำ ยังไ ม่เข้าใจภาษาหนึง่ ภาษาใดเลย
แต่สัญญาความจำในเสียงต่างๆ เพิ่มขึ้น จึงทำให้นึกถึงบ ัญญัติ
ความหมายตา่ งๆ ของเสียงทจี่ ำไว้ เด็กอ อ่ นกเ็ ห็น ได้ยนิ ได้ก ลิน่
ลิ้มรส รู้สิ่งท ี่กระทบสัมผัส เจ็บ โกรธ ชอบ ไม่ชอบ ร้องไห้
แต่ไม่รู้คำที่จะอธิบาย ที่จะพูด ที่จะบอก จนกว่าจะเติบโตขึ้น
ท่านผใู้ดจำเหตุการณ์ทั้งหลายตอนที่เพิ่งเกิดม าได้ไหม แม้ว่าใน
ตอนนั้นก็เห็น ได้ยิน ฯลฯ แต่เมื่อย ังไม่มคี ำที่จะบอกเล่า เพราะ
ยังไม่เข้าใจความหมายของเสียงต่างๆ ความจำเหตุการณ์ต่างๆ
ก็ลบเลือนไป แต่เมื่อโ ตขึ้นแล้วรู้ความหมายของเสียง รูภ้ าษา
ต่างๆ ซึ่งนอกจากจำสิ่งท ี่เห็นทางตาแล้วก ็ยังจำเรื่องที่ได้ยินทาง
หู รวมกันเป็นเรื่องราวนานาประการ โลกของสมมติบัญญัติจึง
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เพิ่มขึ้นเป็นว ิวัฒนาการที่ไม่จ บสิ้น
เมื่ออ่านหนังสือเรื่องหนึ่ง
เรื่องใดแล้วก็ยังต้องทำเป็นภาพยนตร์ให้ดูให้ได้ยินเสียงด้วย
ถ้าพ จิ ารณาเปรียบเทียบกพ็ อจะเห็นไ ด้ว า่ โลกของสมมติน นั้ ป กปิด
สภาพของปรมัตถธรรมมากมายเพียงใด เช่น ในขณะทกี่ ำลังดู
โทรทัศน์น นั้ ม บี ญ
ั ญัตอิ ะไรบา้ ง ดูล ะครเรือ่ งอะไร ใครแสดงบทอะไร
ดูเสมือนว่าผแู้ สดงละครในโทรทัศน์เป็นคนจริงๆ แต่ละครและตัว
ละครเป็นบ ัญญัติฉ ันใด เมื่อป รมัต ถธรรมเกิดข ึ้นป รากฏแล้วก ็ด ับ
ไปอย่างรวดเร็วสืบต่อกันนั้น ขณะที่รู้ว่าเป็นบุคคลนั้น บุคคลนี้
ก็เป็นการรู้บัญญัติ ฉันนั้น
สภาพปรมัตถธรรมในชีวิตประจำวันถูกปกปิดด้วยอวิชชา
ซึ่งไม่รู้ความต่างกันของปรมัตถธรรมและบัญญัติ จึงไม่สามารถ
รู้ได้ว ่าสภาพธรรมที่ปรากฏทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ซึ่งไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตนนั้นเป็นอย่างไร ด้วยเหตุนี้การศึกษา
เรื่องจิต เจตสิก รูป โดยละเอียดขึ้นๆ จึงทำให้ปัญญาในขั้น
ของการฟังเจริญข ึ้น เป็นสังขารขันธ์เกื้อกูลป รุงแ ต่งให้เกิดสติ
ระลึกร ู้ลักษณะของปรมัต ถธรรม ทำให้ล ะคลายการยึดมั่นในนิมิต
อนุพยัญชนะ ซึ่งเป็นอาการปรากฏของบัญญัติ
ถ. บัญญัติเป็นอารมณ์ข องสติปัฏฐ านได้ไหม
สุ. ไม่ไ ด้
ถ. เมื่ อ กี้ ฟั ง แ ล้ ว ค ล้ า ยๆ กั บ ว่ า บั ญ ญั ติ เ ป็ น อ ารมณ์ ข อง
สติปัฏฐานได้
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สุ. ปรมัตถธรรมเท่านั้นเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐาน ขณะใด
ที่รสเกิดกระทบกับชิวหาปสาท เป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นรู้
รสทางชิวหาทวาร เริ่มตั้งแต่ปัญจทวาราวัชชนจิต ชิวหา
วิญญาณ สัมปฏิจฉันนจิต สันตีรณจิต โวฏฐัพพนจิต
ชวนจิต ตทาลัมพนจิต แล้วรสดับ จึงไม่มีองุ่น นั่นคือ
ปรมัตถธรรม แต่เมื่อรวมกันแล้วเป็นผลองุ่น ขณะนั้น
เป็นบัญญัติ ฉะนั้น สติปัฏฐานจึงเป็นข ณะที่ระลึกลักษณะ
สภาพธรรมที่เป็นปรมัตถธรรม และพิจารณาสังเกตรู้ว่า
สภาพธรรมนั้นๆ ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน ขณะใดที่
สติป ฏั ฐ านไม่เกิด ก็จ ะไม่มกี ารแยกลกั ษณะของปรมัต ถธรรม
ออกจากบัญญัติ จึงยังมีความเห็นว่าเป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน
อยู่ตลอดเวลา
ถ. เมื่อกี้ที่อาจารย์กล่าวว่าบัญญัติรู้ได้ทางมโนทวาร ถ้าจะ
เจริญสติปัฏฐานทางมโนทวาร ที่ฟังแล้วรู้สึกว่าบัญญัติจะ
เป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานได้
สุ. ถ้าอย่างนั้นก็เริ่มในขณะนี้เลย กำลังได้ยินเสียง มีบัญญัติ
ไหม เสียงเป็นป รมัต ถธรรม ขณะทจี่ ติ ร คู้ วามหมายของเสียง
นั้นจิตรู้บัญญัติ จิตท ี่รู้ความหมายของเสียงเป็นจิตที่รู้บัญญัติ
เป็นวิถีจิตทางมโนทวาร ขณะนั้นจิตเกิดขึ้นน ึกเป็นคำๆ สติ
ปัฏฐ านกเ็ กิดข นึ้ ร ะลึกร วู้ า่ ขณะนนั้ เป็นจ ติ ป ระเภทหนึง่ ท กี่ ำลัง
รู้คำ ทีละคำ
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ถ. สติป ฏั ฐ านระลึกร ปู้ รมัต ถธรรม แต่ไ ม่ร ะลึกร บู้ ญ
ั ญัติ ถ้าอ ย่าง
นั้นแสดงว่า สภาพที่ปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทาง
ลิ้น ทางกาย จะพ้นจากมโนทวารไม่ได้เลยใช่ไหม คือพอ
ตามอง สภาพที่เห็นเกิดขึ้น มีภวังคจิตเกิดคั่น แล้วจึงต่อม
โนทวาร
สุ. วิ ถี จิ ต ท างม โนท วารจ ะต้ อ งรู้ รู ป เ ดี ย วกั น กั บ ที่ วิ ถี จิ ต ท าง
ปัญจทวารรู้ ถ้าช วนจิตทางปัญจทวารเป็นโลภมูลจิต ชวน
จิตทางมโนทวารวาระแรก ก็เป็นโลภมูลจิตประเภทเดียวกัน
จักขุทวารวิถีจิตกับมโนทวารวิถีจิตเกิดต่อกันเร็วเหลือเกิน
อุปมาเหมือนนกทบี่ ินไปเกาะกิ่งไ ม้ ทันทีที่นกเกาะกิ่งไ ม้เงา
ของนกก็ปรากฏที่พื้นดินฉันใด เมื่ออ ารมณ์ปรากฏทางจักขุ
ทวารแล้วก็ปรากฏต่อทางมโนทวารวิถีจิตทันที หลังจากที่
ภวังคจิตเกิดค นั่ แ ล้วห ลายขณะอย่างรวดเร็วท สี่ ดุ จึงท ำให้ไ ม่รู้
ว่ารูปารมณ์ที่ปรากฏทางตา เป็นแ ต่เพียงปรมัตถธรรมอย่าง
หนึ่งซึ่งเมื่อกระทบจักขุปสาทแล้วก ็ปรากฏ
ถ. อย่างทางตาขณะทเี่ห็น พอเห็นเป็นปากกาก็แสดงว่า คำว่า
ปากกาเป็นทางมโนทวารแล้ว
สุ. ยั ง ไ ม่ ไ ด้ คิ ด ถึ ง ค ำว่ า ป ากกาก็ มี บั ญ ญั ติ ก่ อ นแ ล้ ว ฉะนั้ น
บัญญัติจึงไม่ได้หมายเฉพาะแต่สัททบัญญัติหรือนามบัญญัติ
ซึ่งเป็นเสียงหรือเป็นคำ
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ถ. พอเห็นแล้วจำได้ นั่นก็บัญญัตแิ ล้วใช่ไหม
สุ. ทีช่ ื่อว่าบ ัญญัติ เพราะให้รู้ได้ด ้วยประการนั้นๆ
ถ. นั่นก ห็ มายความว่าทุกทวาร ทางตา ทางหู ทางจมูก ทาง
ลิ้น ทางกาย ต้องผ่านทางมโนทวารด้วยใช่ไหม
สุ. อารมณ์ทั้ง ๕ คือ รูปารมณ์ สัททารมณ์ คันธารมณ์
รสารมณ์ โผฏฐัพพ ารมณ์น นั้ จ ติ ร ไู้ ด้ ๒ ทวาร คือ จักขุท วาร
วิถีจิตรู้รูปารมณ์แล้ว มโนทวารวิถีจิตก็รู้รูปารมณ์นั้น ต่อ
เมื่อภวังคจิตเกิดค ั่นแล้ว สัทท ารมณ์ คันธ ารมณ์ รสารมณ์
โผฏฐัพพ ารมณ์ จิตก็รู้ได้ ๒ ทวาร คือ เมื่อวิถีจิตทางทวาร
นั้นๆ รูอ้ ารมณ์นั้นๆ แล้ว วิถีจิตทางมโนทวารกเ็กิดขึ้นรู้
อารมณ์นั้นๆ สืบต่อท างทวารนั้นๆ เมื่อภวังคจิตเกิดคั่นแ ล้ว
โดยนัยเดียวกัน
ถ. สมมติว่าเราลิ้มรสเปรี้ยว ขณะที่เปรี้ยวก็เป็นบัญญัติแล้ว
ใช่ไหม
สุ. อะไรเปรี้ยว
ถ. สมมติว่ารับประทานส้มเปรี้ยว
สุ. รสเปรี้ยวเป็นปรมัตถธรรม คิดนึกว่าส้มเปรี้ยวเป็น
บัญญัติ คำเป็นสัททบัญญัติ ขณะตั้งชื่อเรียกชื่อเป็น
นามบัญญัติ ถ้าไม่มเีสียง ไม่มีคำ ไม่มีความหมาย เรื่อง
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ราวต่างๆ ก็จ ะไม่ม ากมายอย่างที่เป็นอ ยู่เลย แต่เมื่อเสียง
เป็นอารมณ์แก่จิตทางโสตทวารวิถีแล้ว ก็เป็นอารมณ์ของจิต
ที่เกิดสืบต่อทางมโนทวารวิถีจิตด้วย (เมื่อภวังคจิตเกิดคั่น
แล้ว) สัญญาที่จำหมายรู้เสียงต่างๆ ทำให้นึกถึงคำต่างๆ
ชื่อต่างๆ
ข้อค วามในธัมมสังคณีปกรณ์ นิกเขปกัณฑ์ พระบาลีแสดง
นิทเทส อธิว จนทุกะ ข้อ ๘๔๑ มีข ้อความว่า อธิวจนธรรม
คือ ธรรมเป็นชื่อ เป็นไฉน
อธิวจนธรรม คือ ธรรมเป็นชื่อเป็นไฉน คือ การกล่าวขาน
สมัญญา บัญญัติ โวหาร นาม การขนานนาม การตั้งช ื่อ
การออกชื่อ การระบุชื่อ การเรียกชื่อของธรรมนั้นๆ อันใด
สภาวธรรมเหล่าน ี้ชอื่ ว า่ อธิว จ นธรรม คือธรรมเป็นช อื่ (ทุกอ ย่าง
เป็นชื่อทั้งนั้น ดินสอ ปากกา โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ)
ธรรมทั้งหมดแล ชื่อว ่า อธิวจนปถธรรม คือ ธรรมเป็นเหตุ
ของชื่อ
ถ้าไม่มีสภาพธรรมชื่อกไ็ ม่มี แต่เมื่อม สี ภาพธรรมแล้วที่ไม่มชี ื่อ
มีไหม
ข้อความในอัฏฐสาลินี อรรถกถาธัมมสังคณีปกรณ์มีว่า ธรรม
ทั้งหมดแลชื่อว่า อธิวจนปถธรรม คือ ธรรมเป็นเหตุของชื่อ
ถ้าเข้าไปในปา่ ม ตี น้ ไม้ห ลายชนิดก จ็ ะมผี ถู้ ามวา่ น ตี่ น้ อ ะไร บางคน
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รู้จักชื่อก็บอกว่า ต้นกระถิน ต้นมะม่วง ต้นตะเคียน แม้ต้นไม้
ไม่มีชื่อก็ยังบอกว่าต้นไม่มชี ื่อ หรือบอกว่าต้นนี้ไม่รจู้ ักช ื่อ ฉะนั้น
ทุกอย่างจึงมีชื่อที่จะให้รู้ ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีธรรมใดๆ เลยที่จะ
ไม่เป็นเหตุของชื่อ
ข้อความต่อไ ปมีว่า คำว่า “ธรรมทั้งหมดแล ชื่อว่า
อธิวจนปถธรรม” คือ ธรรมเป็นเหตุของชื่อ อธิบายว่า ขึ้น
ชื่อว่าธรรมที่ไ ม่เป็นเหตุของชื่อหามีไ ม่
ธรรมเอกย่อมประมวลเข้าในธรรมทั้งหมด ธรรมทั้งหมดก็
ประมวลเข้าในธรรมเอก ประมวลเข้าอย่างไร อธิบายว่านาม
บัญญัตินี้ชื่อว่า เป็นธรรมเอก ธรรมเอกนั้นย่อมประมวลเข้าใน
ธรรมทั้ง ๔ ภูมิทั้งสิ้น ทั้งสัตว์ทั้งสังขารชื่อว่าพ้นไปจากนาม
หามีไ ม่
ถ้าไม่มีชื่อก็ไม่สะดวกที่จะทำให้เข้าใจกันได้ ฉะนั้น แม้ว่าจ ะ
เป็นปรมัตถธรรม เป็นสภาพธรรมแต่ก ็ยังไม่พ้นจ ากชื่อ ซึ่งพ ระ
ผู้มีพระภาคทรงบัญญัตติ ามลักษณะของสภาพธรรมนั้นๆ คือ
ขันธบัญญัติ ๕
อายตนบัญญัติ ๑๒
ธาตุบัญญัติ ๑๘
สัจจบัญญัติ ๔
อินทรียบ ัญญัติ ๒๒
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บุคคลบัญญัติหลายจำพวก
นี่ก็แสดงให้เห็นว่า แม้พระธรรมที่ทรงแสดงก็ไม่พ้นไ ปจากชื่อ
นามบัญญัตติ ่างๆ
นิรุตติ1 การพูด คือ การกล่าวอรรถออกโดยทางอักขระชื่อ
ว่า นิรุตติ
พยัญชนะ นามที่ชื่อว ่า พยัญชนะ (คำ) เพราะอรรถว่า
ประกาศอรรถ
อภิลาปะ เสียง ที่ชื่อว ่า อภิลาป เพราะอรรถว่าเป็นเสียง
ที่บุคคลพูด คือ ลำดับแห่งการประชุมของอักษรที่เป็นไปตาม
เสียง
ก็บัญญัตนิ ั้นมีอยู่ ๒ อย่าง คือ ปญฺญาปิยตฺตาปญฺตฺติ
(การแต่งตั้งเพราะต้องการรู้ความหมาย) ๑ ปญฺญาปนโตปญฺญตฺติ
(การแต่งตั้งโ ดยให้รู้อรรถตามเสียง) ๑
บัญญัตทิ ั้งห ลายมีประการต่างๆ ดังนี้
สันต านบญ
ั ญัติ บัญญัตทิ เี่ ทียบอาการ คือ ความเปลีย่ นแปลง
สืบต ่อของภูตนั้นๆ คือบ ัญญัตวิ ่า แผ่นดิน ภูเขา ต้นไม้ เป็นต้น

1 อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา ปริจเฉทที่ ๘
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สมุหบัญญัติ บัญญัติทหี่ มายถึงอาการ คือ การประชุมแ ห่ง
สัมภาระ เช่น บัญญัติว่า รถ เกวียน เป็นต้น
สมมติบัญญัติ บัญญัตเิป็นต้นว่า บุรุษ บุคคล หมายถึง ขัน
ธปัญจกะ
ทิส าบัญญัติ บัญญัติทิศ หมายถึง ความหมุนเวียนของ
พระจันทร์ มีทิศตะวันออก เป็นต้น
กาลบัญญัติ บัญญัตกิ าลเวลา เช่น เวลาเช้า เป็นต้น
มาสาทิบ ัญญัติ บัญญัติเดือน ฤดู และชื่อเดือน มีวิสาขมาส
เป็นต้น
อากาสบัญญัติ บัญญัติ หลุม ถ้ำ หมายถงึ  อาการทม่ี หาภูตร ปู
ไม่จรดถึงกัน
นิมิตต บัญญัติ บัญญัติกสิณน ิมิต หมายถึง ภูตนิมิตนั้นๆ
และอาการพิเศษที่สืบเนื่องกันของภาวนา
ก็บัญญัติที่มีความแตกต่างกันดังที่กล่าวมาแล้วด้วยประการ
อย่างนี้ แม้จ ะไม่มอี ยูโ่ ดยปรมัตถ์ก เ็ ป็นอ ารมณ์แ ห่งจ ติ ต ปุ ป าทโดย
อาการ คือ เงาของอรรถ (ส่วนเปรียบของปรมัตถ์) ถูกก ำหนด
หมายโดยอาการนั้นๆ เพราะเทียบเคียง คือเปรียบเทียบ ได้แก่
ทำอาการสัณฐานเป็นต้นนั้นๆ ให้เป็นเหตุกล่าวกัน เข้าใจกัน
เรียกร้องกัน ให้รู้ความหมายกัน เพราะฉะนั้น ท่านจึงเรียกว่า
บัญญัติ
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โลภมูลจิตซ ึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทางตา ทางหู ทางจมูก ทาง
ลิ้น ทางกาย ทางใจนั้น แม้ว่าจ ะเป็นโลภมูลจิตซึ่งไม่ประกอบ
ด้วยความเห็นผิด คือ เป็นโลภมูลจิตทิฏฐิคตวิปปยุตต์ ก็ไม่ใช่
ว่ายินดีพอใจแต่เฉพาะปรมัตถธรรมที่ปรากฏทางตา ทางหู ทาง
จมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจเท่านั้น แต่ยังยินดีพอใจตลอดไป
จนกระทั่งบัญญัติต่างๆ ทั้งนิมิต อนุพยัญชนะ ชื่อต่างๆ และ
เรื่องราวต่างๆ ด้วย
ฉะนั้น ในขณะนี้ถ้าสอบถามกันก็ตอบได้แล้วว่า ส่วนมาก
ในชีวิตประจำวันนั้นมีอะไรเป็นอารมณ์ มีบัญญัติเป็นอารมณ์จน
กระทั่งปิดบังไม่ให้รู้ลักษณะของปรมัตถธรรมตามความเป็นจริง
ถ. ทีว่ า่ อ งุน่ ห รือภ าพองุน่ เวลาเราไปแตะตอ้ งมนั  อ่อนแข็งอ ย่าง
นีเ้ป็นปรมัตถ์ รสขององุ่นเป็นปรมัตถ์ หลายๆ อย่างรวม
กันก็เป็นองุ่น จริงๆ ที่เรียกว่าบัญญัติ เพราะฉะนั้นบ ัญญัติก็
เป็นของจริง
สุ. รูป รส เกิดแล้วก็ดับไป เพราะว่ามีอายุเพียง ๑๗ ขณะ
จิต รูปสีที่เห็นว่าเป็นองุ่นก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็ว
รูปมีอายุเพียงแค่ ๑๗ ขณะจิต ฉะนั้น จะมีองุ่นไหม
ถ. มีในความจำ
สุ. ฉะนั้น ก็เป็นบัญญัติว่าสิ่งนั้นเป็นองุ่น แต่ความจริงสิ่งนั้น
คือ รสทเี่กิดแล้วดับ สิ่งน ั้นคือแ ข็งที่เกิดแล้วดับ
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ถ. บัญญัติก็มาจากปรมัตถ์หลายๆ อย่างมารวมกันเป็นกลุ่ม
ก้อน
สุ. เมื่อไม่ประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมแต่ละอย่างที่รวม
กัน ก็ยึดถืออาการที่ปรากฏรวมกันนั้นว่าเป็นสิ่งห นึ่งส ิ่งใด
ถ. บัญญัติไม่ใช่ของจริงหรือ บัญญัติก็มาจากปรมัตถ์หลายๆ
อย่าง อ่อน แข็ง เย็น ร้อน สี กลิ่น รส รวมกันเป็น
กลุ่ม เป็นวัตถุ มีสีอย่างนั้น สัณฐานอย่างนั้น หรือว่ามี
รูปร่างสัณฐานอย่างนั้นก็เป็นบุคคลนั้น บัญญัติก็มาจาก
ปรมัตถ์
สุ. ที่จะรู้ได้ว่าบ ัญญัตไิ ม่ใช่ปรมัตถธรรมนั้น จะต้องแยกปรมัต ถ
ธรรมที่เกิดรวมกันออกเป็นปรมัตถธรรมแต่ละลักษณะที่
ปรากฏแต่ละทวาร และต้องประจักษ์การเกิดดับของรูปที่
ปรากฏแต่ละทวาร สภาวรูปทุกรูปมีอายุเพียง ๑๗ ขณะ
จิตแล้วก ็ดับ รูปท ี่เกิดม าชั่ว ๑๗ ขณะจิตนั้น ยังไ ม่ทันยืน
หรือเดิน หรือทำอะไรทั้งนั้น เพราะที่ยกมือข ึ้นกเ็กิน ๑๗
ขณะจิตแล้ว ฉะนั้น ที่เห็นเป็นคนเดิน หรือเห็นเป็นคน
ยกมือ ก แ็ สดงให้เห็นว า่ รูปด บั แ ล้วเกิดส บื ต อ่  ปรากฏทงั้ ท าง
จักขุท วารวถิ ี และมโนทวารวถิ หี ลายวาระ โดยมภี วังค์ค นั่ จน
ปรากฏเป็นค นกำลังเดินหรือกำลังย กมือ แต่ตามความเป็น
จริง ๑๗ ขณะจิตนั้นเร็วมาก ซึ่งพิจารณาเข้าใจตามได้ว่า
รูปทปี่ รากฏทางตาซึ่งมีอายุ ๑๗ ขณะจิตนั้น ต้องดับก่อนที่
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จะได้ยินเสียง ทั้งๆ ที่ปรากฏเสมือนว่าทั้งได้ยินและทั้งเห็น
ด้วยนั้น แต่ระหว่างจิตได้ยินกับจิตเห็นนั้นก็ห่างกันเกินกว่า
๑๗ ขณะจิต ฉะนั้น ร ูปท กี่ ำลังป รากฏทางตาขณะนซี้ ึ่งม ีอายุ
๑๗ ขณะ จิตเห็นต้องดับไปก่อนจิตไ ด้ยินจึงเกิดขึ้นได้
ฉะนั้น ที่ปรากฏเสมือนทั้งได้ยินและเห็นด้วยนั้น ก็เพราะ
รูปเกิดดับปรากฏสืบต่อทั้งทางจักขุทวารวิถี และมโนทวารวิถี
มากมายโดยมีภ วังค์ค ั่น จ นกระทั่งป รากฏเป็นค นกำลังเดิน หรือ
ว่าก ำลังย กมือ แ ละกำลังเคลือ่ นไหว เป็นต้น แต่เมือ่ ไ ม่ป ระจักษ์
การเกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็วของนามธรรมและรูปธรรม จึง
ยึดถือโดยบัญญัติสิ่งที่ปรากฏนั้นเป็นคนบ้าง เป็นหญิงบ้าง ชาย
บ้าง วัตถุสิ่งนั้นสิ่งนี้บ้าง แต่ควรระลึกว่าตั้งแต่เริ่มศึกษาปรมัตถ
ธรรมนั้นรู้ว่า ปรมัตถธรรมเป็นสภาพธรรมที่มีจริงซึ่งไม่ใช่สัตว์
บุคคล ตัวตน ไม่ใช่หญิง ไม่ใช่ชาย ไม่ใช่วัตถุสิ่งใดๆ ธรรมที่
เป็นสัจจธรรมนั้นต้องเป็นความจริงตั้งแต่ต้นไปจนตลอด จนกว่า
จะอบรมเจริญป ญ
ั ญาขึน้ ถ งึ ข ัน้ ป ระจักษ์แ จ้งส ภาพธรรมตามทชี่ นิ ห ู
และพูดตามว่า ปรมัตถธรรมเป็นสิ่งที่มีจริง แต่ไม่ใช่สัตว์บุคคล
ตัวตน รสมีจริง แข็งมีจริง บัญญัติรสและแข็งนั้นว่าองุ่น แต่สิ่ง
ที่มีจริงคือรูปเกิดขึ้นแล้วดับไป เพราะฉะนั้น จึงไม่มีองุ่น ไม่มี
สัตว์บุคคล มีแต่เพียงรูปธรรมและนามธรรมซึ่งเกิดดับสืบต ่อกัน
อย่างรวดเร็ว
ปรมัต ถธรรมเป็นปรมัตถธรรม ไม่ใช่บ ัญญัติ การศึกษาและ
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การปฏิบตั ธิ รรมจะตอ้ งตรงตามทไี่ ด้ศ กึ ษาแม้ใ นตอนตน้ และ
ต้องตรงต่อลักษณะของสภาพธรรมตามความเป็นจริง เช่น
ตามที่ศึกษาว่าปรมัตถธรรมเป็นอ นัตตานั้น ก็จะต้องเข้าถึงอ รรถ
ของปรมัต ถธรรมทั้งข ั้นข องการฟัง การพิจารณา การอบรมเจริญ
ปัญญา จนประจักษ์แจ้งความจริงต ามที่ได้ศ ึกษาแล้วด้วย
ถ. เมื่อกี้ที่คุณผู้ฟังถามว่า บัญญัติก็เป็นของจริงใช่ไหม ถ้าจะ
พูดว่า ของจริงที่ท ่านแยกไว้ว่าเป็นปรมัตถสัจจะ แ ละสมมติ
สัจจะ บัญญัติจ ะเป็นสมมติสัจจะได้ไหม
สุ. ได้ แต่บัญญัตไิ ม่ใช่ปรมัตถ์ อย่างชื่อองุ่น ชื่ออ งุ่นไ ม่มรี ส
อะไรทั้งนั้น แต่รสเป็นส ภาพธรรมที่มีจริง และบัญญัติรสนั้น
ว่าเป็นองุ่น
โลภมูลจิตทิฏฐิคตวิปปยุตต์น ั้น นอกจากจะพอใจในรูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และพอใจบัญญัติในชีวิตประจำวันแล้ว ก็
ยังพ อใจในมิจฉาสมาธิไ ด้ เช่น ผู้ท ี่พ อใจในการบริหารร่างกาย รู้
ว่าถ้าฝึกแบบโยคะโดยให้จิตตั้งม ั่น จดจ้องที่ลมหายใจ จะทำให้
ร่างกายแข็งแ รง ในขณะนนั้ เป็นการทำสมาธิป ระเภทหนึง่  ซึง่ เมือ่ 
ไม่ใช่กุศลจิตกจ็ ะต้องเป็นโลภมูลจิต ซึ่งเป็นมิจฉาสมาธิ แต่ผู้นั้น
ไม่ได้เห็นผิดว ่าน ี้เป็นหนทางที่จะทำให้ร ู้แจ้งอริยสัจจ ธ รรม ขณะ
นั้นเป็นแต่เพียงความพอใจที่จะทำสมาธิ และรู้ว่าในขณะนั้นมี
ความตอ้ งการสมาธิเพือ่ ป ระโยชน์แ ก่ส ขุ ภาพรา่ งกาย ไม่ใช่เห็นผ ดิ 
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โดยยึดถือว่าต้องทำอย่างนี้เสียก่อน แล้วภ ายหลังจ ึงมาพิจารณา
นามธรรมและรปู ธ รรม จะได้เร็วข นึ้ ซึง่ ถ า้ เข้าใจอย่างนนั้ ก ไ็ ม่เข้าใจ
ลักษณะของสัมมาสติ ไม่รูว้ ่าส ัมมาสติเป็นอ นัตตา เพราะไม่ใช่ว ่า
ให้ไปทำมิจฉาสมาธิก่อน แล้วจะได้ม าเกื้อกูลให้ปัญญาสามารถที่
จะรลู้ กั ษณะของนามธรรมและรปู ธ รรมได้ แต่ก ารทสี่ ติจ ะเป็นส มั มา
สติเป็นมัคค์ ๑ ในมัคค์มีองค์ ๘ ได้ก็ต่อเมื่อมีสัมมาทิฏฐิ ความ
เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังป รากฏ ซึ่งเป็นอารมณ์ที่สติ
จะต้องระลึกโดยถูกต้องและละเอียดขึ้น เป็นสังขารขันธ์ป รุงแต่ง
ให้สติเกิด ระลึกล ักษณะของสภาพธรรมที่กำลังป รากฏได้ถูกต ้อง
เช่น ทางตาทกี่ ำลังเห็น ก็จะรู้ได้ว ่าขณะใดเป็นบ ัญญัติ และขณะ
ใดเป็นปรมัตถ์ ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ก็
เช่นเดียวกัน
ฉะนั้น ไม่ว่าจะดูโทรทัศน์หรือดูกีฬาอะไรก็ตามแต่ จะอ่าน
หนังสือ จะดภู าพเขียน ก็จะรไู้ ด้วา่ ขณะใดเป็นบญ
ั ญัติ และขณะ
ใดเป็นป รมัตถ์ เพราะมิฉะนั้นแล้ว อาจจะคิดว่าเรื่องในโทรทัศน์
เป็นบัญญัติ แต่ขณะทไี่ ม่ใช่เรื่องในโทรทัศน์นั้นไม่ใช่บัญญัติ แต่
ความจริงแ ล้วท งั้ เรือ่ งในโทรทัศน์แ ละไม่ใช่ในโทรทัศน์ก เ็ ป็นบ ญ
ั ญัติ
ทั้งนั้น แม้แต่ชื่อของทุกท่านก็เป็นนามบัญญัติ เป็นคำที่ตั้งขึ้น
เพื่อให้รู้ว่าหมายความถึงจิต เจตสิก รูปใดทเี่กิดรวมกัน ที่สมมติ
ขึ้นเป็นบ ุคคลนั้นบ ุคคลนี้
มิจฉาสมาธิที่เป็นโลภมูลจิตทิฏฐิคตวิปปยุตต์ต่างกับโลภมูลจิต

บัญญัติ 337

ทิฏฐิค ตสัมปยุตต์ ซึ่งเข้าใจว่ามิจฉาสมาธินั้นเป็นท างที่จะทำให้รู้
แจ้งอริยสัจจธรรม มิจฉาสมาธิมีทั่วไปในทุกประเทศ เพราะการ
ทำสมาธิข ณะใดก็ตามทไี่ ม่ใช่ก ุศลญาณสัมปยุตต ์ คือ ไม่ป ระกอบ
ด้วยปญ
ั ญา ขณะนนั้ ก ต็ อ้ งเป็นม จิ ฉาสมาธิ ถ้าใครเข้าใจวา่ ม จิ ฉา
สมาธิเป็นหนทางที่จะทำให้สติระลึกลักษณะของนามธรรมและ
รูปธรรมได้เร็วขึ้นก็เข้าใจผิด เพราะสัมมาสติจ ะระลึกลักษณะ
ของสภาพธรรมทกี่ ำลังป รากฏได้ถ กู ต อ้ ง ก็เมือ่ เข้าใจลกั ษณะ
ที่ต่างกันของนามธรรมและรูปธรรมที่กำลังปรากฏเสียก่อน
แต่ไม่ใช่โดยอาศัยการทำมิจฉาสมาธิเสียก ่อน
ถ. ในลักขณาทิจตุกกะบอกว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ของวิปัสสนา
สุ. หมายถึงสมาธิอะไร
ถ. ก็คงจะเป็นสัมมาสมาธิ จึงจะเป็นเหตุใกล้
สุ. ต้ อ งเ ป็ น สั ม มาส มาธิ ที่ เ กิ ด ร่ ว มกั บ สั ม มาส ติ สั ม มาทิ ฏ ฐิ
สัมมาสังกัปปะ และสัมมาวายามะ
บัญญัติอารมณ์ เป็นอารมณ์ของจิตในชีวิตประจำวัน ในขณะ
ที่จิตไม่มีปรมัตถธรรมเป็นอารมณ์ เพราะฉะนั้น ลองคิดดูว่า
วันหนึ่งๆ จะมีบัญญัติเป็นอารมณ์มากไหม ทางตาที่กำลังเห็น
ก็มีเรื่องของสิ่งที่ปรากฏทางตา ทางหูที่ได้ยินก็มีเรื่องของเสียง
ที่ได้ยิน ทางจมูกที่ได้กลิ่นก็มีเรื่องของกลิ่น ทางลิ้นที่ลิ้มรสก็มี
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เรื่องของรส ทางกายที่กระทบสัมผัสก็มีเรื่องของโผฏฐัพพารมณ์
ในวันห นึ่งๆ จิตท ีเ่กิดข ึ้นท างใจนั้นร ูส้ ี เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพา
รมณ์ และคดิ น กึ เรือ่ งราวตา่ งๆ ของอารมณ์เหล่าน นั้ จะมอี ารมณ์
อืน่ อ กี ไ หม ในวนั ห นึง่ ๆ นอกจากปรมัต ถอารมณ์ก บั บ ญ
ั ญัตอิ ารมณ์
ในวันหนึ่งๆ ทั้งชาตินี้ ชาติก่อน ชาติหน้า ทุกภูมิ ทุกโลกจะมี
อารมณ์อ ื่นนอกจากปรมัตถอารมณ์กับบัญญัติอารมณ์ได้ไหม ไม่
ได้ เพราะว่าอารมณ์มี ๖ เท่านั้น และในอารมณ์ ๖ นี้ นอก
จากปรมัตถธรรมแล้วก็เป็นบัญญัติ ฉะนั้น จึงไม่มอี ารมณ์อื่นอ ีก
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีบัญญัติเป็น
อารมณ์หรือเปล่า
ชีวิตประจำวันของทุกส ัตว์บุคคลนั้น เมื่อจักขุท วารวิถีจิตดับ
หมดแล้ว ภวังคจิตเกิดค นั่ แล้ว ม โนทวารวถิ จี ติ ก ม็ ปี รมัต ถอารมณ์
เดียวกบั ท างจกั ขุท วารวถิ จี ติ ท เี่ พิง่ ด บั ไ ปวาระ ๑ และเมือ่ ภ วังคจิต
เกิดค ั่นแล้ว มโนทวารวิถีจิตท ี่เกิดต่อก็นึกถึงรูปร่างสันฐานของ
สิ่งที่ปรากฏ เพราะสิ่งท ี่ปรากฏทางตาเป็นร ูปประเภทหนึ่งซึ่งเกิด
กับธ าตุดิน น้ำ ไฟ ลม เอาสีออกจากธาตุด ิน น้ำ ไฟ ลม ได้
ไหม ไม่ได้เลย เพราะที่ใดก็ตามที่มีมหาภูตร ูป ๔ ที่นั้นต ้องมี
รูปส ี (วัณณะ) กลิ่น รส โอชา รวมอยู่ด้วย แยกกันไ ม่ได้เลย
เมื่อเอาสอี อกไปจากมหาภูตร ูปไม่ได้ สีจึงปรากฏให้เห็นทางตา
และสัญญาจำหมายเป็นรูปร่างสัณฐานให้รู้บัญญัติว่า สิ่งที่ปรากฏ
ให้เห็นนั้นเป็นอะไร ถ้าไม่มีสเีลย เอาสีออกจากมหาภูตรูปหมด

บัญญัติ 339

จะเห็นเป็นคน สัตว์ วัตถุ สิ่งของต่างๆ ได้ไ หม แม้จิตกเ็กิดขึ้น
รู้อารมณ์ทางตาไม่ได้เลย เพราะไม่มสี ิ่งที่กระทบจักขุป สาท
ฉะนั้น พระอรหันตสัมมาสัมพ ุทธเจ้าทรงมีบัญญัติเป็นอ ารมณ์
หรือเปล่า ต้องมี การฟังพระธรรมนั้นต้องพิจารณาเหตุผลของ
สภาพธรรมประกอบกันด ้วย อารมณ์มี ๒ อย่าง คือ ปรมัตถ
ธรรมและบัญญัติ ขณะใดที่ไม่มีปรมัต ถธรรมเป็นอารมณ์ ขณะ
นั้นต้องมีบัญญัติเป็นอารมณ์ ที่กล่าวย้ำบ่อยๆ ก็เพื่อเกื้อกูล
ให้สติระลึกลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏให้ถูกต้องว่า
ในขณะที่มีสิ่งท ี่กำลังป รากฏทางตาเป็นส ีสันวัณณะต่างๆ นั้น
เมื่อสีแยกจากมหาภูตรูปไม่ไ ด้ สีที่เกิดก ับมหาภูตรูปจ ึงปรากฏ
ให้เห็นเป็นบัญญัติต่างๆ ขึ้น เมื่อสติปัฏฐ านเกิดกแ็ ยกระลึก
พิจารณาสังเกตรู้ได้ถูกต ้องว่า สิ่งท ี่กำลังปรากฏเป็นสีสันต ่างๆ
นั้นเป็นสภาพธรรมชนิดหนึ่งที่ปรากฏทางตา และขณะที่รู้ว่า
สิ่งที่ปรากฏทางตานั้นเป็นอะไร กเ็ป็นวิถีจิตที่รู้ทางมโนทวาร
เมื่อได้ศึกษาเข้าใจแล้วก็จะเห็นได้ว่า ในชีวิตประจำวันของ
ทุกสัตว์บ ุคคลนั้น บางขณะจิตม ีปรมัต ถธรรมเป็นอารมณ์ และ
ั ญัตเิ ป็นอ ารมณ์ส บื ต อ่ ก นั เช่น ทางตากไ็ ม่ไ ด้ม แี ต่
บางขณะกม็ บี ญ
จักขุท วารวถิ จี ติ ซ งึ่ ม แี ต่ส เี ป็นอ ารมณ์เท่านัน้ เมือ่ จ กั ขุท วารวถิ จี ติ 
ดับหมดแล้ว ภวังคจิตเกิดคั่นแล้ว มโนทวารวิถีจิตกเ็กิดขึ้นร ับรู้สี
ต่อจากจักขุทวารวิถี เมื่อมโนทวารวิถีจิตวาระแรกดับห มดแล้ว
ภวังคจิตเกิดค นั่ แ ล้ว มโนทวารวถิ จี ติ ว าระตอ่ ไ ปกเ็ กิดข นึ้ ม บี ญ
ั ญัติ
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เป็นอารมณ์ มิฉ ะนั้นแล้วจะมีชีวิตอยู่ได้อ ย่างไร ถ้าไ ม่รู้บัญญัติ
ว่าเป็นโต๊ะ เป็นเก้าอี้ เป็นอาหาร เป็นถ้วย เป็นจาน เป็นช้อน
ฯลฯ ก็จะมีชีวิตอยู่ไม่ได้เลย สัตว์ด ิรัจฉานมีบัญญัติเป็นอารมณ์
ไหม ต้องมีเหมือนกัน ถ้าไ ม่มบี ัญญัติเป็นอารมณ์ แม้แต่ส ัตว์
ดิรัจฉานกย็ ่อมมชี ีวิตอ ยูไ่ ม่ไ ด้ เพราะไม่รวู้ ่าอ ะไรเป็นอ าหาร อะไร
ไม่ใช่อาหาร
ผู้ที่มีบัญญัติเป็นอารมณ์ เช่น พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระอรหันต์ทั้งหลาย พระอนาคามีบุคคล พระสกทาคามีบุคคล
พระโสดาบันบุคคล และปุถุชน ต่างกันอ ย่างไรหรือไม่ต่างกันเลย
ผูท้ เ่ี ป็นพระอริยเจ้ากบั ผทู้ เ่ี ป็นปถุ ชุ นตา่ งกนั ทป่ี ญ
ั ญา ปุถชุ น
ที่ไม่รู้เรื่องปรมัตถธรรมเลยก็ยึดถือว่าบัญญัติเป็นสิ่งที่จริง แต่
ผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจจธรรมแล้วรู้ว่าธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา
สภาพธรรมที่เกิดขึ้นปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น
ทางกาย ทางใจไม่เที่ยง และบัญญัตไิ ม่ใช่ปรมัตถธรรม ที่ชื่อ
ว่าบัญญัตนิ ั้นเพราะให้รู้ได้ด ้วยประการนั้นๆ ฉะนั้น บัญญัติจึง
เป็นอ ารมณ์ข องจติ แ ละเจตสิกข ณะรคู้ วามหมาย หรืออ รรถของสงิ่ 
ที่ปรากฏ ถ้าไ ม่มีจิต เจตสิก มีบ ัญญัติได้ไ หม สภาพธรรมเป็น
สิ่งที่พิจารณาได้ตามเหตุผล ถ้าไม่มจี ิต เจตสิก จะมีบัญญัติ
ไม่ได้ ถ้ามีแต่รูปธรรมเท่านั้นไม่มนี ามธรรมเลย ไม่มจี ิต เจตสิก
เลย จะมบี ญ
ั ญัตไิ หม ไม่มี เพราะวา่ ร ปู ไ ม่ใช่ส ภาพทรี่ อู้ ารมณ์ จิต
และเจตสิกเป็นสภาพที่รู้อารมณ์ ถ้าจิตและเจตสิกไม่เกิด ก็ไม่มี
การรู้บัญญัติ การมีบัญญัตเิป็นอารมณ์ข องผู้ที่เป็นพระอริยบุคคล
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กับผ ู้ที่ไม่ใช่พระอริยบุคคลนั้น ต่างกันที่ผู้ที่ไม่ใช่พระอริยบุคคล
ยึดถือบ ญ
ั ญัตวิ า่ เป็นส งิ่ ท มี่ จี ริง แต่ผ ทู้ เี่ ป็นอ ริยบุคคลรวู้ า่ จ ติ ข ณะใด
มีปรมัตถธรรมเป็นอารมณ์ และจิตขณะใดมีบัญญัตเิป็นอารมณ์
ขณะใดที่จิตร ู้บัญญัติ คือ กำลังมีบัญญัติเป็นอ ารมณ์ ขณะนั้น
เป็นม ิจฉาทิฏฐิหรือเปล่า แล้วแ ต่ป ระเภทของจิตที่กำลังมีบัญญัติ
เป็นอ ารมณ์ พระอริยบุคคลทงั้ ห ลายมบี ญ
ั ญัตเิ ป็นอ ารมณ์ แต่พ ระ
อริยบุคคลทั้งหลายไม่มมี ิจฉาทิฏฐิ เพราะพระอริยบุคคลทั้งหลาย
ดับท ฏิ ฐิเจตสิกเป็นส มุจเฉท ถ้าไ ม่พ จิ ารณาโดยละเอียดกจ็ ะไม่รวู้ า่ 
โลภมูลจิตทิฏฐิคตสัมปยุตต์กับโลภมูลจิตทิฏฐิคตวิปปยุตต์ต่างกัน
อย่างไร โลภมลู จ ติ ท ฏิ ฐิค ตวปิ ปยตุ ต ย์ นิ ดีพ อใจในอารมณ์ท กุ อ ย่าง
พอใจสิ่งท ี่ปรากฏทางตา พอใจเสียงที่ปรากฏทางหู และบัญญัติ
ของเสียงที่ได้ยินทางหูด้วย ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ
โดยนยั เดียวกันเป็นช วี ติ ป กติป ระจำวนั ขณะใดทไี่ ม่มคี วามคดิ เห็น
ผิดในเรื่องสภาพธรรม ขณะนั้นไม่ใช่โ ลภมูลจิตทิฏฐิคตสัมปยุตต ์
พระโสดาบันบ ุคคลและพระสกทาคามีบุคคล มีโลภมูลจิตทิฏฐิ
คตวปิ ปยตุ ต ์ ซึง่ เป็นไ ปในอารมณ์ท งั้ ๖ พระอนาคามีบ คุ คลมโี ลภ
มูลจ ติ ท ฏิ ฐิค ตวปิ ปยตุ ต ใ์ นธมั ม ารมณ์ เพราะดบั ค วามยนิ ดีพ อใจใน
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพารมณ์ ซึ่งเป็นกามอารมณ์เป็น
สมุจเฉท ส่วนพระอรหันต์นั้น แม้ว่ามีอารมณ์ ๖ แต่ก ็ไม่มที ั้ง
กุศลธรรมและอกุศลธรรมใดๆ ทั้งสิ้น เพราะพระอรหันต์ดับก ิเลส
และอกุศลธรรมทั้งหมดเป็นสมุทเฉท ผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์นั้น
ถึงแม้จะรู้ลักษณะของอารมณ์ต ามความเป็นจริงว ่า ขณะใดเป็น
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ปรมัต ถธรรม ขณะใดเป็นบ ญ
ั ญัติ แม้ก ระนัน้ เมือ่ ย งั ไ ม่ไ ด้ด บั ก เิ ลส
หมด จึงยังมปี ัจจัยทจี่ ะให้เป็นสุข เป็นทุกข์ ยินดี ยินร้ายไปตาม
ปรมัตถอารมณ์และบัญญัตอิ ารมณ์ต ามขั้นของบุคคลนั้นๆ
ฉะนั้น จึงต้องพิจารณาโดยละเอียดว่า ขณะใดเป็นมิจฉาทิฏฐิ
ขณะที่ยึดมั่นในบัญญัติต่างๆ ด้วยความเห็นผิดว่า สิ่งที่ไม่ใช่
ปรมัต ถธรรมนั้นม ีจริง ในขณะนั้นเป็นสักกายทิฏฐิ เมื่อบัญญัติ
ไม่ใช่ปรมัตถธรรม แต่เห็นผ ิด ยึดถือบัญญัตวิ ่าเป็นสิ่งที่เป็นตัว
ตนจริงๆ เป็นสัตว์บ ุคคล เป็นวัตถุสิ่งต ่างๆ จริงๆ จึงเป็นความ
เห็นผิด เป็นสักกายทิฏฐิ เมื่อสักกายทิฏฐิยังไม่ดับเป็นสมุจเฉท
ก็ย่อมจะเป็นปัจจัยให้เกิดความเห็นผิดประการต่างๆ เพิ่มขึ้น
อีก เช่น เห็นว่ากรรมไม่มี ผลของกรรมไม่มี เห็นว่ามีพระเจ้า
ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงสร้างโลกและสัตว์บุคคลทั้งหลายทั้งป วง เมื่อไม่รู้
ปัจจัยที่ทำให้สังขารธรรมทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ทำให้เกิดความเห็น
ผิดต่างๆ แต่ในขณะใดก็ตามที่จิตมีบัญญัติเป็นอ ารมณ์ ขณะนั้น
ไม่ใช่มีมิจฉาทิฏฐิทุกครั้ง เพราะมิจฉาทิฏฐิต้องเป็นขณะที่ยึดมั่น
ในความเห็นผิดต ่างๆ
บัญญัตเิ ป็นอ ารมณ์ข องอกุศลจติ ไ ด้ไ หม ได้ เป็นอ ยูเ่ ป็นป ระจำ
โลภมูลจิตเกิดพอใจในบัญญัติ โทสมูลจิตเกิดไม่พอใจในบัญญัติ
เช่น ไม่พ อใจคนนั้น ไม่พ อใจคนนี้ ในขณะนั้นมีอะไรเป็นอารมณ์
มีบัญญัตเิป็นอารมณ์ ฉะนั้น บัญญัติจึงเป็นอารมณ์ของอกุศลจิต
ได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นอกุศลประเภทใดก็ตาม
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บัญญัติเป็นอารมณ์ของกุศลจิตได้ไหม ได้ เพราะชีวิตตาม
ความเป็นจริงเป็นอย่างไร ก็ต้องเป็นอย่างนั้น เปลี่ยนแปลง
ลักษณะของสภาพธรรมแต่ละอย่างไม่ได้เลย ในขณะที่ให้ทาน
ถ้าไม่รู้ว่าสิ่งที่จะให้นั้นเป็นอะไร กุศลจิตก็เกิดไม่ได้ ในขณะที่
วิรัติท ุจริตร ักษาศีล ถ้าไ ม่รู้ว ่าส ิ่งท ี่ป รากฏนั้นเป็นอ ะไร ก็จ ะมีก าร
วิรัติทุจริตไม่ได้ ในขณะที่อบรมเจริญความสงบของจิตซึ่งเป็น
สมถภาวนา มีบ ญ
ั ญัตเิ ป็นอ ารมณ์ไ ด้ไ หม บางทา่ นอาจจะคดิ ว า่ ย งั 
ไม่ได้ศึกษาเรื่องของสมถภาวนาหรืออารมณ์ของสมถภาวนาโดย
ละเอียด จึงตอบไม่ได้ แต่ถ้าไม่ลืมความจริงที่ว่า ขณะใดที่ไม่มี
ปรมัต ถธรรมเป็นอ ารมณ์ ขณะนัน้ ม บี ญ
ั ญัตเิ ป็นอ ารมณ์ ก็พ อทีจ่ ะ
รูไ้ ด้ว า่ แ ม้ส มถภาวนากม็ บี ญ
ั ญัตเิ ป็นอ ารมณ์ไ ด้ด ว้ ย นอกจากสติ
ปัฏฐานและปัญจทวารวิถีจิตแล้ว จิตขณะอื่นย่อมมีบัญญัติ
เป็นอารมณ์ไ ด้ การที่จะรู้ว่าสภาพธรรมใดเป็นปรมัตถธรรมนั้น
ต้องอาศัยก ารอบรมเจริญสติปัฏฐานเท่านั้นจึงจ ะรู้ไ ด้ ถ้าขณะ
ใดสติปัฏฐานไม่เกิด ขณะนั้นก็ไม่มีการพิจารณาศึกษาสังเกตรู้
ลักษณะของสภาพธรรมที่เป็นปรมัตถธรรม ฉะนั้น ชีวิตปกติ
ประจำวันจึงมีปรมัตถธรรมเป็นอ ารมณ์บ ้าง มีบ ัญญัตเิป็นอ ารมณ์
บ้าง
การอบรมเจริญส ติป ฏั ฐ านเป็นเรือ่ งละเอียดมาก เพราะเป็นการ
อบรมเจริญปัญญารู้สภาพธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริง
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ถ. สติปัฏฐานไม่มีบัญญัตเิป็นอารมณ์ ถูกห รือผ ิด
ส. ถูก
ถ. เจริญส ติป ฏั ฐ านโดยพยายามไม่ให้จ ติ เกิดข ึน้ ร บู้ ญ
ั ญัตอิ ารมณ์
ถูกหรือผ ิด
สุ. ผิด เพราะว่าไม่ใช่ชีวิตตามความเป็นจริง ใครจะยับยั้งไม่
ให้จิตเกิดขึ้นรู้บัญญัติอารมณ์ได้ แต่ปัญญาจะอบรมเจริญ
ขึ้นจนสามารถรู้ได้ว่า ขณะที่มีบัญญัติเป็นอารมณ์นั้น คือ
จิตซึ่งเป็นนามธรรมกำลังรู้บัญญัติ มิฉะนั้นจะมีบัญญัติเป็น
อารมณ์ในขณะนั้นไม่ไ ด้ ด้วยเหตุน ผี้ ู้ทอี่ บรมเจริญสติปัฏฐาน
จ งึ ไ ม่ใช่พ ยายามทจี่ ะไม่ค ดิ อ ะไรเลย หรือพ ยายามทจี่ ะไม่รวู้ า่
สิ่ ง ที่ ป รากฏท างต าที่ เ คยเ ห็ น  ที่ เ คยรู้ ต ามป กติ นั้ น เ ป็ น
อะไร ถ้าพยายามทำอย่างน้นั ก็จะไม่สามารถรู้ลักษณะของ
นามธรรมจริงๆ ว่า ขณะที่กำลังม ีบัญญัติเป็นอารมณ์นั้นก ็
เป็นน ามธรรม คือ จิตแ ละเจตสิกเกิดข นึ้ ม บี ญ
ั ญัตเิ ป็นอ ารมณ์
ในขณะนั้น สติปัฏฐานระลึก ศึกษาพิจารณา สังเกตว่า
ขณะใดทค่ี ดิ นกึ ขณะนน้ั เป็นนามธรรม ซง่ึ เป็นสภาพรู้ เป็น
ธาตุรู้ เป็นอาการรู้ ไม่ใช่ตัวต น สัตว์บุคคล และรู้สภาพที่
เป็นอ นัตตาของธรรมทงั้ ห ลายวา่ ย บั ยัง้ จ ติ ไ ม่ให้เกิดข นึ้  นึกคิด
เรือ่ งราวตา่ งๆ ไม่ไ ด้ ฉะนัน้ ป ญ
ั ญาจงึ จ ะตอ้ งรทู้ วั่ ในลกั ษณะ
ของนามธรรมต่างๆ ที่มีอารมณ์ต่างๆ ทั้งทางตา ทางหู
ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ จึงจะหมดความสงสัย
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ในลักษณะของนามธรรมได้ แต่ถ้าไปกั้นไว้ไม่ให้รู้บัญญัติ
ไม่ให้คิดนึกก็ไม่ใช่การอบรมเจริญปัญญา เพราะไม่มีใครจะ
ห้ามการเกิดข ึน้ เป็นไ ปของสภาพธรรมทัง้ ห ลายในชวี ติ ป ระจำ
วันตามความเป็นจริงได้ แต่เพราะความไม่รู้ จึงทำให้เข้าใจ
ว่าจ ะพยายามไม่ให้จ ิตค ิดน ึก หรือจ ะพยายามไม่ให้ร ู้บ ัญญัติ
ของสิ่งท ี่ปรากฏ
เพราะฉะนัน้ จ งึ พ จิ ารณาจากหนทางปฏิบตั ไิ ด้ว า่ หนทางปฏิบตั ิ
ใดไม่ใช่ก ารอบรมเจริญปัญญาที่ศ ึกษา สังเกตรู้ล ักษณะของ
นามธรรมและรปู ธรรม แต่พยายามทำให้ผดิ ปกติจากชวี ติ ประจำ
วันตามความเป็นจริง หนทางนั้นก็เป็นมิจฉามัคค์ คือ เป็น
มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวาจา มิจฉากัมม ันตะ มิจฉา
อาชีวะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสติ มิจฉาสมาธิ ไม่ใช่ สัมมามัคค์
ซึ่งเป็นการอบรมเจริญส ติปัฏฐาน อบรมเจริญวิปัสสนา
การไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฎ และไม่รู้เหตุและ
ผลของสภาพธรรมนั้นๆ ตามความเป็นจ ริง ทำให้เข้าใจผิดยึด
มั่น เห็นผิด และพอใจแสวงหาหนทางปฏิบัติที่ผิดด้วยความไม่รู้
แม้ในขณะที่เห็นส ีต่างๆ สิ่งต ่างๆ ในสังย ุตต นิก าย มหาวารวรรค
มัคคสังยุตต์ พราหมณสูตร ข้อ ๑๒ มีข้อความโดยย่อว่า
สาวัตถีนทิ าน (คือ เรื่องนี้เกิดท ี่พระนครสาวัตถี)
ครัง้ น นั้ เวลาเช้า ท่านพระอานนท์น งุ่ แ ล้วถือบ าตรและจวี รเข้าไป
บิณฑบาตยังกรุงสาวัตถี ได้เห็นช าณุสโสณีพราหมณ์ออกจาก
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กรุงส าวัตถีด้วยรถเทียมด้วยม้าข าวล้วน ได้ยินว่าม้าที่เทียมเป็น
ม้าขาว เครื่องประดับขาว ตัวร ถขาว ประทุนร ถขาว เชือกขาว
ด้ามประตักขาว ร่มขาว ผ้าโพกขาว ผ้านุ่งขาว รองเท้าขาว
พัดว าลวชิ นีท ดี่ า้ มพดั ก ข็ าว ชนเห็นท า่ นผนู้ แี้ ล้วพ ดู อ ย่างนวี้ า่ ท่าน
ผู้เจริญท ั้งหลาย ยานประเสริฐห นอ รูปของยานประเสริฐหนอ
(เพียงเห็นสีขาวก็เข้าใจผิดได้เมื่อไม่รู้สภาพธรรม ไม่รู้หนทาง
ทีจ่ ะประจักษ์แ จ้งในสภาพทีไ่ ม่ใช่ต ัวต น ก แ็ สวงหาหนทางอื่นแ ล้ว
ก็เข้าใจผิดว่ายานที่มีสีขาวเป็นยานที่ประเสริฐ)
ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์เที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีแล้ว
เวลาปัจฉาภัตร กลับจากบิณฑบาต เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค
ถึงทีป่ ระทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค แล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วน
ข้างหนึ่ง ครั้นแ ล้วไ ด้กราบทูลเล่าเรื่องที่เห็นช าณุสโสณีพราหมณ์
ให้พระผู้มีพระภาคฟัง พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอริยมัคค์มีองค์
๘ ว่า เป็นสภาพธรรมที่ดับกิเลส ไม่ใช่รถขาวและทุกอย่างขาว
แล้วได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไ ปอีกว่า
อริยมัคคญาณนั้นมีธรรม คือ ศรัทธากับป ัญญาเป็นแอก
มีศรัทธาเป็นทูบ มีหิริเป็นงอน มีใ จเป็นเชือกชัก มีส ติเป็นสารถี
ผู้ควบคุม รถนี้มีศีลเป็นเครื่องประดับ มีฌ
 านเป็นเพลา มีค วาม
เพียรเป็นล้อ มีอุเบกขาเป็นสมาธิเป็นทูบ มีความไม่อยากได้
เป็นป ระทุน กุลบุตรใดมคี วามไม่พ ยาบาท ความไม่เบียดเบียน
และวิเวกเป็นอาวุธ มีความอดทนเป็นเกราะหนัง กุลบุตรนั้น
ย่อมเป็นไปเพื่อความเกษมจากโยคะ พรหมยานอันยอดเยี่ยมนี้
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เกิดแล้วในตนของบุคคลเหล่าใด บุคคลเหล่านั้นเป็นนักปราชญ์
ย่อมออกไปจากโลกโดยความแน่ใจว่ามีชัยชนะโดยแท้
(แสดงให้เห็นว่า รถสีขาวและเครื่องประดับขาวหมดไม่ใช่
อริยยาน)
ในอรรถกถาพราหมณสตู ร มีข อ้ ความวา่ ชาณุสโ สณีพ ราหมณ์
ย่อมกระทำประทักษิณนคร ๖ เดือนครั้งหนึ่ง โดยมีคนประกาศ
ไปล่ว งหน้าว ่า แต่น ีไ้ ปพราหมณ์น ั้นจ ะกระทำประทักษิณน ครโดย
วันทั้งหลายประมาณเท่านี้ ชนเหล่าใดฟังการประกาศนั้นแล้ว
กำลังออกไปจากพระนคร ชนเหล่านั้นจะยังไม่หลีกไป (พอได้
ข่าวว่าชาณุสโสณีพราหมณ์จะประทักษิณ แม้คนที่มีธุระจะออก
ไปจากนครก็ยังไม่ไป) แม้ชนเหล่าใดหลีกไปแล้ว ชนเหล่านั้น
ย่อมกลับ เพื่อท ี่จ ะได้ดูช าณุสโสณีพราหมณ์กระทำประทักษิณ
พระนคร ด้วยคิดว่าพวกเราจะได้เห็นส ิริสมบัติของท่านผู้มีบ ุญ
พราหมณ์ย่อมเที่ยวไปสู่นครตลอดวันใด ชาวเมืองทั้งห ลาย
กวาดถนนในนครในกาลนั้นแต่เช้าต รู่ เกลี่ยทรายลง โปรยด้วย
ดอกไม้ทั้งหลาย อันมีข้าวตอกเป็นที่ ๕ ให้ต ั้งห ม้อน ้ำ ช่วยกัน
ยกตน้ ก ล้วยทงั้ ห ลายและธงทงั้ ห ลายขนึ้ แล้วย อ่ มทำนครทงั้ ส นิ้ ให้
อบอวลดว้ ยกลิน่ ธ ปู พราหมณ์ป ระทกั ษิณน ครดว้ ยรถเครือ่ งประดับ
คือ ด้วยรถเทียมด้วยม้า ๔ ตัวอันขาวล้วน รถมีล้อและซี่กง
ทั้งหมดได้หุ้มด้วยเงิน (คือ ขาวหมดไม่ว่าจะเป็นด้วยเงินหรือ
ด้วยเครื่องประดับใดๆ ทั้งส ิ้น) รถมี ๒ อย่าง คือ รถรบ
๑ และรถเครื่องประดับ ๑ รถรบมีสัณฐานสี่เหลี่ยมไม่ใหญ่นัก
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สามารถบรรทุกคนได้ ๒ คน หรือ ๓ คน แต่รถเครื่อง
ประดับนั้นเป็นรถใหญ่ คือ ยาวและกว้าง คนถือร ่ม ถือวาล
วิชนี ถือพัดใบตาล ย่อมอยู่ในรถนั้น ๘ คน หรือ ๑๐ คน
สามารถจะยืนก็ได้ นอนก็ได้ตามสบายในรถนั้น และม้าที่เทียม
รถนั้นก็ขาว เครื่องประดับของม้าเหล่านั้นได้เป็นข องที่สำเร็จด ้วย
เงินทั้งหมด รถชื่อว ่าขาวเพราะหุ้มด้วยเงิน และเพราะประดับ
ด้วยงาในทนี่ นั้ ๆ รถเหล่าอ นื่ ห มุ้ ด ว้ ยหนังร าชสีหบ์ า้ ง หุม้ ด ว้ ยหนัง
เสือบ้าง หุ้มด้วยผ้ากำพลเหลืองบ้าง ฉันใด รถของชาณุสโสณี
พราหมณ์หาเป็นเช่นนั้นไม่ เพราะว่าได้ห ุ้มด้วยผ้าอย่างดี เชือก
อันห มุ้ ด ว้ ยเงินแ ละแก้วป ระพาฬ แม้ด า้ มประตักก ็ห ุ้มด ้วยเงิน แม้
ร่มที่เขาให้ยกขึ้นในท่ามกลางรถก็ขาว ผ้าโพกทำด้วยเงินกว้าง
๗ นิ้วก็ขาว ผ้านุ่งขาว คือ มีสีดังก้อนฟองน้ำ ในผ้าเหล่าน ั้น
ผ้านุ่งมรี าคา ๕๐๐ ผ้าห่มม ีราคาพันหนึ่ง และสำหรับร องเท้านั้น
คนเดินท างหรือค นผเู้ ข้าส ดู่ งยอ่ มมไี ด้ แต่ส ว่ นรองเท้าน สี้ ำหรับข นึ้ 
รถเป็นเครื่องประดับเท้าที่ผสมเงิน จามรและพัดวาลวิชนีม ีสขี าว
มีด้ามทำด้วยแก้วผลึก ก็เครื่องประดับเฉพาะเท่านขี้ าว ได้มแี ล้ว
แก่พ ราหมณ์นั้นอย่างเดียวเท่านั้นห ามิได้ แม้เครื่องประดับของ
พราหมณ์ก็ทำด้วยเงิน มีเป็นต้นอย่างนี้ว่า ก็พราหมณ์น ั้นล ูบไล้
ขาว ประดับดอกไม้ขาว ที่นิ้วทั้ง ๑๐ สวมแหวน ทีห่ ูทั้งสองใส่
ต่างหู แม้พ ราหมณ์ผเู้ป็นบริวารของเขาประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน
ก็ประดับข าวล้วนทั้งหมด ทั้งเสื้อผ้า ดอกไม้ และเครื่องประดับ
ตัวด้วยประมาณเท่านั้นเหมือนกัน
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ชาณุสโ สณีพราหมณ์ส นานศีรษะแต่เช้าต รู่ บริโภคอาหารเช้า
แล้วก แ็ ต่งต วั ด ว้ ยเครือ่ งนงุ่ ห ม่ ม ผี า้ น งุ่ ข าว เป็นต้น ลงจากปราสาท
ขึ้นรถ พวกพราหมณ์ก ็ตกแต่งด้วยผ้า เครื่องลูบไล้ และดอกไม้
ขาวทั้งหมด ถือร ่มขาวแวดล้อมชาณุสโ สณีพราหมณ์
ต่อจ ากนนั้ ช นทงั้ ห ลายกย็ อ่ มโปรยผลาผลแก่พ วกเด็กห นุม่ ก อ่ น
เพื่อการประชุมของมหาชน ต่อจากนั้นก็ย่อมโปรยเงินมาสก แต่
จากนั้นก ็โปรยกหาปณะทั้งหมด มหาชนย่อมประชุมก ันโห่ร ้อง
และโยนผ้า พราหมณ์ย่อมเที่ยวไปสู่นครเพื่อมหาสมบัติ เมื่อชน
ทัง้ ห ลายผมู้ คี วามตอ้ งการมงคลและตอ้ งการสวัสดี เป็นต้น กระทำ
มงคลและสวัสดีอ ยู่
มนุษย์ทั้งหลายผมู้ ีบุญขึ้นไ ปบนปราสาท
มีช นั้ เดียว เป็นต้น เปิดช อ่ งหน้าต่างเช่นก บั ป กี นกแก้วแลดอู ยู่ แม้
พราหมณ์ย่อมมุ่งตรงไปทางประตูทิศใต้ คล้ายจะครอบครองนคร
ด้วยยศและสิริสมบัติของตน
เมือ่ ม หาชนเห็นร ถนนั้ ก ก็ ล่าววา่ ท่านผเู้ จริญท งั้ ห ลาย ยานเช่น
ยานอันประเสริฐหนอ แต่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกร อานนท์
ธรรมดาว่ามนุษย์ทั้งหลายให้ทรัพย์แก่ผู้ที่กล่าวสรรเสริญ แล้วก็
ย่อมให้ขับร้องเพลงขับสรรเสริญทาริกาทั้งหลายของตนว่า เป็นผู้
น่าร กั น่าด ู มีท รัพย์ม าก มีโภคะม ากดงั นี้ แต่บ ตุ รหลานเหล่าน นั้ ก ็
หาเป็นผ นู้ า่ ร กั ห รือม โี ภคะม าก ด้วยเพียงการกล่าวสรรเสริญน นั้ ไ ม่
มหาชนเห็นร ถของพราหมณ์อ ย่างนแี้ ล้ว จึงก ล่าวสรรเสริญอ ย่างนี้
ว่า ท่านผเู้ จริญท งั้ ห ลาย ยานประเสริฐห นอ แม้ก จ็ ริง ถึงอ ย่างนนั้ 
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ยานนั้นจะชื่อว่าเป็นยานประเสริฐด้วยเพียงการกล่าวสรรเสริญก็
หามิได้ ที่จริงนั้น ยานนั้นเป็นของลามก เลว
ดูกร อานนท์ แต่โดยปรมัตถ์ ยานนั้นเป็นช ื่อข องอริยมัคค์มี
องค์ ๘ นีเ้ท่านั้นแ ล ก็อริยมัคค์นี้ประเสริฐเพราะปราศจากโทษ
ทัง้ ป วง ด้วยวา่ พ ระอริยะทงั้ ห ลายยอ่ มไปสนู่ พิ พานดว้ ยอริย มัคค์น ี้
ดังนั้นจึงควรกล่าวว่า พรหมยานบ้าง ธรรมยานบ้าง เพราะเป็น
ธรรมและเป็นย าน ว่าเป็นร ถพชิ ยั ส งครามอนั ย อดเยีย่ มบา้ ง เพราะ
ไม่มีสิ่งอื่นอันยิ่งกว่า และเพราะชนะสงครามคือกิเลสแล้ว
นี้คือความต่างกัน ซึ่งเกิดจากเพียงการเห็นก ็ทำให้เกิดความ
เห็นผิด ความเข้าใจหนทางปฏิบัติผิด เพราะคิดว่าสีขาวจะเป็น
มงคล ทำให้เป็นผ ทู้ บี่ ริสทุ ธิห์ รือห มดกเิ ลสได้ แต่ค วามจริงน นั้ พ ระ
ผู้มีพระภาคตรัสว ่า ที่จริงยานนั้นเป็นของลามก เลว เพราะว่า
ทำให้คนเข้าใจผิด คิดว่าเป็นยานประเสริฐ เพราะฉะนั้น การที่
จะรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง จึงไม่เกี่ยวกับเรื่องสีของเครื่อง
นุ่งห่ม และเครื่องประดับตกแต่ง แต่ว่า เมื่อใดที่สติป ัญญาเกิด
ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ จึงชื่อว่ายาน
นั้นมีในผู้นั้นทจี่ ะนำไปสู่การดับกิเลสได้
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จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑ ประเภท
จิต ๘๙ ประเภท คือ
กามาวจรจิต
๕๔
รูปาวจรจิต
๑๕
อรูปาวจรจิต
๑๒
โลกุต ตรจิต
๘

ดวง
ดวง
ดวง
ดวง

จิต ๑๒๑ ประเภท คือ
กามาวจรจิต
๕๔
รูปาวจรจิต
๑๕
อรูปาวจรจิต
๑๒
โลกุต ตรจิต
๔๐

ดวง
ดวง
ดวง
ดวง

กามาวจรจิต เป็นจิตขั้นต้นซึ่งเกิดด ับเป็นป กติประจำวันทุก
ขณะ ไ ม่ว า่ จ ะหลับห รือต นื่ รูปป รมัตถ์เป็นก ามอารมณ์ ในบรรดา
รูปปรมัตถ์ ๒๘ รูปน ั้น รูปปรมัตถ์ที่ปรากฏเป็นอารมณ์ตามปกติ
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจนั้นมี ๗ รูป เรียกว่าโคจรรูป
หรือ วิสยรูป (รูปซึ่งเป็นวิสัยเป็นโคจร คือ เป็นร ูปที่จิตย่อมเกิด
ขึ้นรู้เป็นป รกติ) ได้แก่ รูปารมณ์ (วัณณะ ปรากฏเมื่อกระทบ
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354 ภาคผนวก

จักขุปสาทรูป) ๑ รูป สัททารมณ์ (เสียง ปรากฏเมือ่ กระทบ
โสตปสาทรปู ) ๑ รูป คันธารมณ์ (กลิ่น ปรากฏเมื่อกระทบ
ฆานปสาทรูป) ๑ รูป รสารมณ์ (รส ปรากฏเมื่อกระทบชิวหา
ปสาทรูป) ๑ รูป โผฏฐัพพารมณ์ ๓ รูป (อ่อนหรือแข็งเป็น
ธาตุดิน ๑ เย็นหรือร้อนเป็นธาตุไฟ ๑ ตึงหรือไหวเป็นธาตุลม
๑ ปรากฏเมื่อกระทบกับกายปสาทรูป)
จิตที่เกิดดับตามปกติใ นชีวิตท ุกๆ ขณะนั้น เป็นจ ิตขั้นกามา
วจรจิต ซึ่งเป็นไปกับรูปเหล่านี้ คือ มีรูปเหล่านี้เป็นอารมณ์
หรือคิดน ึกเรื่องรูปเหล่าน ี้
กามาวจรจิต ๕๔ ดวง คือ
อกุศลจิต
๑๒
อเหตุกจิต
๑๘
กามโสภณจิต ๒๔

ดวง
ดวง
ดวง

อกุศลจิต ๑๒ ดวง
อกุศลจติ เป็นจ ติ ท ไี่ ม่ด งี าม เพราะมอี กุศลเจตสิกเกิดร ว่ มดว้ ย
อกุศลจิต ๑๒ ดวง ได้แก่ โลภมูลจิต ๘ ดวง โทสมูลจิต ๒
ดวง โมหมูลจ ิต ๒ ดวง
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มูล คือ ต้นเหตุของอกุศลธรรมทั้งหลายนั้น มี ๓ คือ โลภ
เจตสิก ๑ โทสเจตสิก ๑ โมหเจตสิก ๑ รวมเป็นอกุศลเหตุ หรือ
อกุศลมลู ๓
โลภมูลจิต คือ จิตท ี่มโี ลภเจตสิกเกิดร ่วมด้วย จึงท ำให้พอใจ
ติดข้องในอารมณ์ที่ปรากฏ โลภมูลจิตม ี ๘ ประเภท คือ
ดวงที่ ๑ โสมนสฺสสหคตํ ทิฏฐิคตสมฺปยุตตฺ ํ อสงฺขาริกํ
โลภมูลจิตเกิดร่วมกับโสมนัสเวทนา (โสมนสฺสส หคตํ) ความ
รู้สึกดีใจเป็นสุข เป็นไ ปกับความเห็นผิด (ทิฏฐิคตสมฺปย ุตฺตํ) คือ
มีท ฏิ ฐิเจตสิกเกิดร ว่ มดว้ ย เป็นจ ติ ม กี ำลัง เกิดข นึ้ โดยไม่ต อ้ งอาศัย
การชักจูง (อสงฺขาริกํ)
ดวงที่ ๒ โสมนสฺสสหคตํ ทิฏฐิคตสมฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ
โลภมูลจิตเกิดร่วมกับโสมนัสเวทนา เป็นไ ปกับความเห็นผิด
เป็นจิตที่มีกำลังอ ่อน เกิดขึ้นโดยอาศัยการชักจูง (สสงฺข าริกํ)
ดวงที่ ๓ โสมนสฺสสหคตํ ทิฏฺฐิคตวิปฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
โลภมลู จิตเกิดร ว่ มกบั โ สมนัสเวทนา ไม่เป็นไ ปกบั ค วามเห็นผ ดิ
(ทิฏฺฐิคตวิปฺปยุตฺตํ) คือ ไม่มีทิฏฐิเจตสิกเกิดร่วมด้วย เป็นจิตมี
กำลัง เกิดข ึ้นโดยไม่ต ้องอาศัยการชักจูง
ดวงที่ ๔ โสมนสฺสสหคตํ ทิฏฐิคตวิปฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ
โลภมลู จิตเกิดร ว่ มกบั โสมนัสเวทนา ไม่เป็นไ ปกบั ค วามเห็นผ ดิ
เป็นจิตม ีกำลังอ ่อน เกิดขึ้นโดยอาศัยการชักจูง
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ดวงที่ ๕ อุเปกฺขาสหคตํ ทิฏฐิคตสมฺปยุตตฺ ํ อสงฺขาริกํ
โลภมลู จิตเกิดร ว่ มกบั อ เุ บกขาเวทนา (อุเปกฺข าสหคตํ) ความ
รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ เป็นไ ปกับค วามเห็นผ ิด เป็นจ ิตมีกำลัง เกิด
ขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยการชักจูง
ดวงที่ ๖ อุเปกฺขาสหคตํ ทิฏฐิคตสมฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ
โลภมูลจิตเกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนา เป็นไปกับค วามเห็นผ ิด
เป็นจิตมีกำลังอ่อน เกิดขึ้นโดยอาศัยการชักจูง
ดวงที่ ๗ อุเปกฺขาสหคตํ ทิฏฐิคตวิปฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
โลภมลู จิตเกิดร ว่ มกบั อ เุ บกขาเวทนา ไม่เป็นไ ปกบั ค วามเห็นผ ดิ
เป็นจิตมีกำลัง เกิดขึ้นโดยไม่อาศัยการชักจูง
ดวงที่ ๘ อุเปกฺขาสหคตํ ทิฏฐิคตวิปฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ
โลภมลู จิตเกิดร ว่ มกบั อ เุ บกขาเวทนา ไม่เป็นไ ปกบั ค วามเห็นผ ดิ
เป็นจิตมีกำลังอ่อน เกิดข ึ้นโดยอาศัยการชักจูง
โทสมลู จิต คือ จิตท เี่ กิดร ว่ มกบั โ ทสเจตสิกซ งึ่ เป็นส ภาพธรรม
ทีห่ ยาบกระด้าง ไม่พ อใจในอารมณ์ โทสมูลจิตมี ๒ ประเภท
คือ
ดวงที่ ๑ โทมนสฺสสหคตํ ปฏิฆส มฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
โทสมูลจิตเกิดร่วมกับโทมนัสเวทนา ความรู้สึกไม่สบายใจและ
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เกิดร่วมกับปฏิฆะ (โทสเจตสิก) ซึ่งเป็นสภาพธรรมที่หยาบ
กระด้าง เป็นจิตม ีกำลัง เกิดขึ้นโดยไม่อาศัยการชักจูง
ดวงที่ ๒ โทมนสฺสสหคตํ ปฏิฆส มฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ
โทสมูลจิตเกิดร่วมกับโทมนัสเวทนาและโทสเจตสิก เป็นจิตมี
กำลังอ่อน เกิดข ึ้นโดยอาศัยก ารชักจูง
โมหมูลจิต คือ จิตที่เกิดร ่วมกับโมหเจตสิก ซึ่งเป็นส ภาพ
ธรรมที่หลง ไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมทั้งหลาย โมหมูล จิต
มี ๒ ประเภท คือ
ดวงที่ ๑ อุเปกฺขาสหคตํ วิจิกิจฺฉาสมฺปยุตฺตํ
โมหมูล จ ติ เกิดร ว่ มกบั อ เุ บกขาเวทนา ประกอบดว้ ยความสงสัย
(วิจิกิจฉาเจตสิก) ในความจริงข องสภาพธรรมทั้งห ลาย
ดวงที่ ๒ อุเปกฺขาสหคตํ อุทฺธจฺจส มฺปยุตตฺ ํ
โมหมูล จ ติ เกิดร ว่ มกบั อ เุ บกขาเวทนา ประกอบกบั ค วามฟงุ้ ซ่าน
(อุทธัจจเจตสิก)
จิตดวงหนึ่งๆ นั้นมีเจตสิกเกิดร ่วมด้วยหลายประเภท จิตดวง
หนึ่งๆ จะมเีจตสิกเกิดร่วมด้วยมากน้อยต่างกันต ามประเภทของ
จิตนั้นๆ จิตทุกดวงต้องมีเวทนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยตามประเภท
ของจิตนั้นๆ
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อกุศลจิตทุกดวงต้องมีอกุศลสาธารณเจตสิก (เจตสิกท ี่เกิดกับ
อกุศลจิตทุกดวง) ๔ ดวงเกิดร่วมด้วย คือ โมหเจตสิก ๑
อหิร กิ เจตสิก (สภาพธรรมทไี่ ม่ร งั เกียจบาป) ๑ อโนตตัปปเจตสิก
(สภาพธรรมที่ไม่หวั่นเกรงโทษของอกุศลธรรม) ๑ และอุทธัจจ
เจตสิก (สภาพธรรมที่ฟุ้งซ่านไปตามอกุศลธรรม) ๑
ความต่างกันของอกุศลจิต ๑๒ ดวงโดยมูล (อกุศลเหตุ ๓
ได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ) คือ
โมหมูลจิต ไม่มีโลภเจตสิกและโทสเจตสิกเกิดร่วมด้วย
โทสมูลจิต ไม่มโี ลภเจตสิกเกิดร ่วมด้วย
โลภมูลจิต ไม่มีโทสเจตสิกเกิดร ่วมด้วย
ความต่างกันของอกุศลจิต ๑๒ ดวงโดยเวทนา ๓ (อุเบกขา
เวทนา โสมนัสเวทนา โทมนัสเวทนา) คือ
อุเบกขาเวทนา เกิดร ่วมกับโลภมูลจิตแ ละโมหมูลจิตได้ เกิด
ร่วมกับโทสมูลจิตไ ม่ได้
โสมนัสเวทนา เกิดร่วมกับโลภมูลจิต เกิดร่วมกับโทสมูลจิต
และโมหมูลจ ิตไ ม่ได้
โทมนัสเวทนา เกิดร ่วมกับโทสมูลจิต ๒ ดวง เท่านั้น ไม่
เกิดกับจิตประเภทอื่นๆ เลย
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สำหรับอ กุศลจติ ด วงสดุ ท้าย คือ โมหมูล จ ติ ด วงที่ ๒ อุเปกฺข า
สหคตํ อุทธฺ จฺจส มฺปย ตุ ตฺ ํ นัน้ เป็นโมหมูล จ ติ ท ไี่ ม่มวี จิ กิ จิ ฉาเจตสิก
เกิดร ว่ มดว้ ย แต่ก เ็ ป็นอ กุศลจติ ป ระเภทหนึง่ เพราะมอี กุศลเจตสิก
เกิดร่วมด้วย ขณะใดที่ไม่เป็นโลภมูลจิต ๘ ดวง โทสมูลจิต ๒
ดวง และโมหมูลจิต วิจิกิจฉาสัมปยุตต์ อกุศลจิตขณะนั้นก็เป็น
โมหมูลจิต อุทธัจจสัมปยุตต์
เมื่ออกุศลจิตขณะใดมีกำลังแรงกล้า ก็จะเป็นเหตุให้เจตนา
กระทำอกุศลกรรมบถ ๑๐ คือ
กายกรรม ๓ ได้แก่ ปาณาติปาต (ฆ่าสัตว์ที่มีชีวิต) ๑
อทินนาทาน (ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้มาเป็นของตน) ๑
กาเมสุมิจฉาจาร (ประพฤติผ ิดในกาม) ๑
วจีกรรม ๔ ได้แก่ มุสาวาท (พูดเท็จ) ๑ ผรุสวาท (พูดคำ
หยาบ) ๑ ปิสุณวาจา (พูดคำส่อเสียด) ๑ สัมผัปปลาปวาจา
(พูดเพ้อเจ้อ) ๑
มโนกรรม ๓ ได้แก่ อภิชฌา (คิดเพ่งเล็งเอาของของผู้อื่น
มาเป็นของตน) ๑ พยาบาท (คิดเบียดเบียนทำร้ายผู้อื่น) ๑
มิจฉาทิฏฐิ (คิดเห็นผิดว่าผลของกรรมไม่มี เป็นนัตถิกทิฏฐิ คือ
เห็นว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดจากกรรม ๑ เห็นผิดว่ากรรม
ไม่มีผล เป็นอเหตุกทิฏฐิ คือ เห็นว่ากรรมไม่เป็นเหตุให้เกิด
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ผล ๑ เห็นผิดว่ากรรมเป็นเพียงกิริยาอาการของกายเท่านั้น เป็น
อกิริยทิฏฐิ ๑) ๑
เมื่ออกุศลจิตที่เป็นเหตุให้กระทำอกุศลกรรมบถดับไปแล้ว
เจตนาเจตสิกที่เกิดกับอกุศลจิตทดี่ ับไปนั้น ก็เป็นกัม มปัจจัยให้
อกุศลวิบากจิต ๗ ดวง เกิดขึ้นเป็นผลของกรรมนั้นๆ เมื่อถ ึง
กาลอันส มควร
อเหตุกจิต ๑๘ ดวง
อเหตุกจิต ๑๘ ดวง คือ จิตที่ไม่เกิดร่วมกับเจตสิก
ที่เป็นเหตุ ๖ ดวงเลย เจตสิกที่เป็นเหตุมี ๖ ดวง คือ
โลภเจตสิก ๑ โทสเจตสิก ๑ โมหเจตสิก ๑ เป็นอกุศลเหตุ ๓
(อกุศลเหตุ ๓ นีเ้กิดกับอ กุศลจิต ๑๒ ดวงเท่านั้น ไม่เกิดกับ
จิตประเภทอื่นๆ เลย) อโลภเจตสิก ๑ อโทสเจตสิก ๑ ปัญญา
เจตสิก (อโมหะ) ๑ เป็นโสภณเหตุ ๓ จิตใดมีโสภณเหตุเกิดร่วม
ด้วย จิตนั้นเป็นโสภณจิต คือ เป็นจิตที่ดงี าม
จิต ๑๘ ดวงไม่เกิดร ว่ มกบั เจตสิกท เี่ ป็นเหตุ ๖ เลย จิต ๑๘ ดวง
จึงเป็นอ เหตุกจ ติ และเป็นอโสภณจติ ด ว้ ย ส่วนจติ อืน่ ๆ ๗๑ ดวง
นั้นเกิดร่วมกับเจตสิกท ี่เป็นเหตุ จิต ๗๑ ดวงจึงเป็นส เหตุกจิต
อเหตุกจิต ๑๘ ดวง คือ อกุศลวิบากจิต ๗ ดวง อเหตุก
กุศลวิบากจิต ๘ ดวง และอเหตุกก ิริยาจิต ๓ ดวง
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อกุศลวิบากจิต ๗ ดวง คือ
อุเปกฺขาสหคตํ จกฺขุวิญฺาณํ
จิตเห็นวณ
ั ณะ (ทีไ่ ม่ด)ี เกิดรว่ มกบั อเุ บกขาเวทนา
ปัญจ
อุเปกฺขาสหคตํ โสตวิญฺาณํ
วิญญาณ ๕
จิตได้ยนิ เสียง (ทีไ่ ม่ด)ี เกิดรว่ มกบั อเุ บกขาเวทนา
รู้อารมณ์ ๕
อุเปกฺขาสหคตํ ฆานวิญฺาณํ
เฉพาะ
จิตได้กลิ่น (ทีไ่ ม่ดี) เกิดร่วมกับอ ุเบกขาเวทนา
อารมณ์
ของตนๆ
อุเปกฺขาสหคตํ ชิวหาวิญฺาณํ
เท่านั้น
จิตลิ้มรส (ที่ไม่ดี) เกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนา
ทุกฺขสหคตํ กายวิญฺาณํ
จิตรโู้ ผฏฐัพพะ (ทีไ่ ม่ด)ี เกิดรว่ มกบั ทกุ ขเวทนา
อุเปกฺขาสหคตํ สมฺปฏิจฺฉนฺนํ
จิตรับรู้อารมณ์ ๕ ต่อจากปัญจวิญญาณ อกุศลวิบาก
อุเปกฺขาสหคตํ สนฺตีรณํ
จิตพ ิจารณาอารมณ์ ๕ ต่อจากสัมปฏิจฉันน จิต อกุศลวิบาก
อกุศลวิบากจิตทุกดวงเป็นผลของอกุศลกรรม จึงเป็นจิตที่เกิด
ขึ้นรู้อน ิฏฐารมณ์ ซึ่งเป็นอารมณ์ทไี่ ม่น่าพอใจ
อเหตุกกุศลวิบากจิต ๘ ดวง เป็นผลของกามาวจรกุศล
จิต ๘ ดวง ซึ่งมีเจตนาที่เป็นกุศลสำเร็จในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐
คือ ทาน ศีล ภาวนา เป็นต้น เมื่อกุศลเจตนาเกิดขึ้นก ระทำ
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กุศลกรรมสำเร็จแล้ว กุศลเจตนานั้นย่อมเป็นกัมมปัจจัยให้เกิด
ผล คือ กามาวจรกุศลวิบากจิต ๑๖ ดวง คือ เป็นกามาวจร
สเหตุกกุศลวิบากจิต ๘ ดวง และเป็นอเหตุกกุศลวิบากจิต ๘
ดวง
อเหตุกกุศลวิบากจิต ๘ ดวง คือ
อุเปกฺขาสหคตํ จกฺขุวิญฺาณํ
จิตเห็นวัณณะ (ที่ดี) เกิดร ่วมกับอุเบกขาเวทนา
อุเปกฺขาสหคตํ โสตวิญฺาณํ
จิตได้ยินเสียง (ที่ดี) เกิดร ่วมกับอุเบกขาเวทนา
อุเปกฺขาสหคตํ ฆานวิญฺาณํ
จิตได้กลิ่น (ทีด่ ี) เกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนา
อุเปกฺขาสหคตํ ชิวหาวิญฺาณํ
จิตลิ้มรส (ที่ดี) เกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนา
สุขส หคตํ กายวิญฺาณํ
จิตรู้โผฏฐัพพะ (ที่ดี) เกิดร่วมกับสุขเวทนา
อุเปกฺขาสหคตํ สมฺปฏิจ ฺฉนฺนํ
จิตรับร ู้อารมณ์ ๕ ต่อจากปัญจวิญญาณ กุศลวิบาก
อุเปกฺขาสหคตํ สนฺตีรณํ
จิตพิจารณาอารมณ์ ๕ ต่อจากสัมปฏิจฉ ันนจิต กุศลวิบาก
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โสมนสฺสส หคตํ สนฺตีรณํ
จิตพิจารณาอารมณ์ ๕ ที่ดีพิเศษ ต่อจากสัมปฏิจฉันนจิต
กุศลวิบาก
อารมณ์ที่น่าพอใจนั้นมี ๒ คือ อิฏฐารมณ์ และอติอิฏฐารมณ์
(อารมณ์ท ี่น่าพอใจยิ่ง) ขณะใดที่เป็นผ ลของกุศลกรรมที่โสมนัส
ผ่องแผ้ว กุศลวิบากก็เกิดขึ้นรู้อารมณ์ท ี่เป็นอติอิฏฐารมณ์ และ
สันตีรณจิตที่พิจารณารู้อติอิฏฐารมณ์นั้นก็เกิดร่วมกับโสมนัส
เวทนา ถ้าขณะใดกุศลวิบากจิตเกิดขึ้นรู้อิฏฐารมณ์ สันต ีรณจิต
ที่พิจารณารู้อิฏฐารมณ์นั้นก็เกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนา
อเหตุกกิริยาจิต ๓ ดวง
กิริยาจิต คือ จิตที่ไม่ใช่ก ุศลจิตและอกุศลจิตซึ่งเป็นเหตุและ
ไม่ใช่วิบากจิตซึ่งเป็นผล อเหตุกก ิริยาจิต คือ กิริยาจิตที่ไม่เกิด
ร่วมกับเจตสิกท ี่เป็นเหตุ อเหตุกก ิริยาจิตมี ๓ ดวง คือ
อุเปกฺขาสหคตํ ปญฺจทฺวาราวชชฺ นจิตฺตํ ๑ ดวง
อุเปกฺขาสหคตํ มโนทวฺ าราวชฺชนจิตฺตํ ๑ ดวง
โสมนสฺสสหคตํ หสติ ุปปฺ าทจิตฺตํ
๑ ดวง
ปัญจทวาราวัชชนจิต (ปญฺจ + ทฺว าร + อาวชชฺ น) คือ
วิถีจิตข ณะแรกที่เกิดข ึ้น รู้อารมณ์ท ี่กระทบตา หู จมูก ลิ้น
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กาย กิริยาจิตต่างกับวิบากจิต คือ กิริยาจิตรู้อารมณ์ที่เป็น
อิฏฐารมณ์ก็ได้ อนิฏฐารมณ์ก็ได้ ส่วนวิบากจิตนั้น กุศล
วิบากจิตรู้ได้เฉพาะอิฏฐารมณ์ อกุศลวิบากจิตกร็ ู้ได้เฉพาะ
อนิฏฐารมณ์เท่านั้น
เมื่อปัญจทวาราวัชช นจิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ใดกระทบตา (หรือ
หู หรือจ มูก หรือล ิ้น หรือก าย) แล้วก ด็ ับไป จักขุว ิญญาณ
(หรือโ สตวิญญาณ หรือฆ
 านวิญญาณ หรือช ิวหาวิญญาณ หรือ
กายวิญญาณ) จึงเกิดส ืบต่อเห็น (หรือได้ยิน หรือได้กลิ่น หรือ
ลิ้มร ส หรือรู้โผฏฐัพพะ) อารมณ์เดียวกันนั้นแล้วดับไป สัมปฏิจ
ฉ นั น จ ติ จ งึ เกิดต อ่ รับอ ารมณ์เดียวกันน นั้ แ ล้วด บั ไ ป สันต รี ณจติ จ งึ 
เกิดต ่อ พิจารณาอารมณ์เดียวกันนั้นแล้วดับไป
เมือ่ จ กั ขุว ญ
ิ ญาณ โสตวญ
ิ ญาณ ฆานวญ
ิ ญาณ ชิวหาวญ
ิ ญาณ
กายวิญญาณ จะเกิดขึ้นรับผลของกรรมทางตา หรือห ู หรือจมูก
หรือล นิ้ หรือก าย แต่ละวาระนนั้ ปัญจทวาราวชั ช นจติ จ ะตอ้ งเกิด
ก่อน เพราะต้องมีวิถีจิตที่เกิดข ึ้นรู้ว่าอารมณ์ก ระทบทวารใดก่อน
จิตที่ชื่อว่า อาวัชชนะนั้น เพราะอรรถว่า นำออกไปจากสันดาน
(การสืบต่อ) อันเป็นภวังค์ แล้วน้อมไปสอู่ ารมณ์ที่กระทบทวาร
เมื่อปัญจทวาราวัชชนจิตดับแล้ว จักขุวิญญาณหรือโ สตวิญญาณ
หรือฆานวิญญาณ หรือชิวหาวิญญาณ หรือกายวิญญาณ จึง
จะเกิดขึ้นเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส รู้โผฏฐัพพะ ทางทวาร
นั้นๆ ได้
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มโนทวาราวัชชนจิต (มโน + ทฺวาร + อาวชชฺ น) เป็นวิถีจิต
ขณะแรกทเี่กิดข ึ้นร อู้ ารมณ์ท างใจ และเป็นจ ิตท เี่กิดก ่อนอกุศลจิต
หรือก ามาวจรกศุ ลจติ (ถ้าเป็นพ ระอรหันต์ก เ็ ป็นก ามาวจรกริ ยิ าจติ 
แทนกุศลจิต) และทางปัญจทวารนั้น เมื่อส ันตีรณจิตดับไปแล้ว
มโนทวาราวชั ช นจติ ก เ็ กิดต อ่ ท ำโวฏฐัพพ นกจิ จ งึ เป็นโวฏฐัพพ นจติ
(เพราะไม่ไ ด้เกิดข นึ้ ร อู้ ารมณ์ท างมโนทวาร จ งึ ไ ม่ไ ด้ท ำอาวชั ช นกจิ )
คือ เป็นจิตที่กระทำทางให้จิตที่เกิดต่อมนสิการโดยไม่แยบคาย
เป็นอกุศลจิต หรือม นสิการโดยแยบคายเป็นก ุศลจิต (หรือกิริยา
จิตของพระอรหันต์) ตามการสะสมของจิต
ไม่วา่ จติ ดวงนน้ั จะเกิดทางปญ
ั จทวาร เป็นโวฏฐัพพนจติ สบื ตอ่ 
จากสันต รี ณจติ หรือเกิดข น้ึ ร อู้ ารมณ์ท างใจขณะแรกเป็นมโนทวารา
วัชชนจิตก็ตาม เมื่อจ ิตดวงนี้ดับไปแล้ว อกุศลจิตหรือกามาวจร
กุศลจิต (หรือกามาวจรกิริยาจิตของพระอรหันต์) จึงเกิดขึ้นไ ด้
ฉะนั้น จิตดวงนี้จึงเกิดขึ้นก่อนอกุศลจิตแ ละกามาวจรกุศลจิต
(หรือก ามาวจรกิริยาจิตข องพระอรหันต์) ทั้ง ๖ ทวาร
หสติ ุปปาทจิต เป็นจิตท ี่เพียงทำให้พระอรหันต์แย้มยิ้มใน ๖
อารมณ์ ทาง ๖ ทวาร
กามาวจรโสภณจิต ๒๔ ดวง
กามาวจรโสภณจิต ๒๔ ดวง เป็นจิตที่ดีงามขั้นก ามาวจร
เพราะมีเจตสิกที่ดีงาม (โสภณเจตสิก) เกิดร่วมด้วย
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กามาวจรโสภณจิต ๒๔ ดวง คือ กามาวจรกุศลจิต (มหา
กุศล) ๘ ดวง กามาวจรวิบากจิต (มหาวิบาก) ๘ ดวง
กามาวจรกิริยาจิต (มหากิริยา) ๘ ดวง
กามาวจรกุศลจิต ๘ ดวง คือ
ดวงที่ ๑ โสมนสฺสสหคตํ าณสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
กุศลจิตเกิดร ่วมกับโสมนัสเวทนา ประกอบด้วยปัญญา (าณ
สมฺปยุตฺตํ) คือ มีปัญญาเจตสิก (อโมหะ) เกิดร่วมด้วย เป็นจิต
มีกำลัง เกิดข ึ้นโดยไม่ต้องอาศัยก ารชักจูง
ดวงที่ ๒ โสมนสฺสสหคตํ าณสมฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ
กุศลจิตเกิดร่วมกับโสมนัสเวทนา ประกอบด้วยปัญญา เป็น
จิตที่มีกำลังอ่อน เกิดข ึ้นโดยอาศัยการชักจูง
ดวงที่ ๓ โสมนสฺสสหคตํ าณวิปฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
กุศลจติ เกิดร ว่ มกบั โ สมนัสเวทนา ไม่ป ระกอบดว้ ยปญ
ั ญา เป็น
จิตที่มีกำลัง เกิดขึ้นโดยไม่อาศัยการชักจูง
ดวงที่ ๔ โสมนสฺสสหคตํ าณวิปฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ
กุศลจติ เกิดร ว่ มกบั โ สมนัสเวทนา ไม่ป ระกอบดว้ ยปญ
ั ญา เป็น
จิตที่มีกำลังอ ่อน เกิดข ึ้นโดยอาศัยการชักจูง
ดวงที่ ๕ อุเปกฺขาสหคตํ าณสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
กุศลจิตเกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนา ประกอบด้วยปัญญา เป็น
จิตทมี่ ีกำลัง เกิดขึ้นโดยไม่อ าศัยก ารชักจูง
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ดวงที่ ๖ อุเปกฺขาสหคตํ าณสมฺปยุตตฺ ํ สสงฺขาริกํ
กุศลจิตเกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนา ประกอบด้วยปัญญา เป็น
จิตที่มีกำลังอ่อน เกิดข ึ้นโดยอาศัยการชักจูง
ดวงที่ ๗ อุเปกฺขาสหคตํ าณวิปฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
กุศลจติ เกิดร ว่ มกบั อ เุ บกขาเวทนา ไม่ป ระกอบดว้ ยปญ
ั ญา เป็น
จิตที่มีกำลัง เกิดขึ้นโดยไม่อ าศัยการชักจูง
ดวงที่ ๘ อุเปกฺขาสหคตํ าณวิปฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ
กุศลจติ เกิดร ว่ มกบั อ เุ บกขาเวทนา ไม่ป ระกอบดว้ ยปญ
ั ญา เป็น
จิตที่มีกำลังอ่อน เกิดข ึ้นโดยอาศัยการชักจูง
เจตนาเจตสิกในกามาวจรกุศลจิต ๘ ดวง ย่อมสำเร็จเป็นกุศล
กรรมในบุญก ิริยาวัตถุ ๑๐ คือ1
ทานมัย
สีล มัย
ภาวนามัย
อปจายนมยั
เวยยาวัจจมัย

บุญสำเร็จด ้วยทาน การสละวัตถุที่
เป็นประโยชน์ให้แ ก่ผอู้ ื่น
บุญสำเร็จด ้วยศีล การวิรัติทุจริตกรรม
บุญสำเร็จด ้วยการเจริญสมถะและการ
เจริญวิปัสสนา
(อปจติ สิ หคตะ) บุญสำเร็จดว้ ยการออ่ นน้อม
ต่อผู้ควรอ่อนน้อม
(เวยยาวัจจสหคตะ) บุญสำเร็จด้วยการ

1 อัฏฐสาลินี จิตตุปปาทกัณฑ์ อธิบายบุญญกิริยาวัตถุ
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ขวนขวายช่วยเหลือในกิจการงานที่ควร
กระทำ
ปัตติท านมัย
(ปัตตานุปทานมัย) บุญสำเร็จด้วยการ
อุทิศส่วนกุศลให้ผู้อื่นรู้เพื่ออ นุโมทนา
ปัตตานุโมทนามัย (อัพภานุโ มทนามัย) บุญสำเร็จด ้วย
การอนุโมทนาในกุศลของผู้อื่น
เทสนามัย
บุญสำเร็จด้วยการแสดงพระธรรม
สวนมัย
บุญสำเร็จด้วยการฟังพระธรรม
ทิฏุชุกมั ม์
บุญสำเร็จด ้วยการทำความเห็นให้ถูกต ้อง
ขณะใดที่จิตไม่เป็นไปในบุญญ
 กิริยาวัตถุ ๑๐ ขณะนั้นไม่ใช่
กุศลจิต
กามาวจรกุศลจิตเป็นกุศลทเี่ป็นไปทั้งในทาน (ทาน ปัตติท าน
ปัตตานุโมทนา) ในศีล (ศีล อปจายนะ เวยยาวัจจะ) ในภาวนา
(ภาวนา ธัมมเทสนา ธัมมสวนะ ทิฏุชุกัมม์) เกิดขึ้นทางตา
ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ด้วยเหตุนกี้ ามาวจร
กุศลจึงชื่อว่า มหากุศล
เมื่อกามาวจรกุศลจิต ๘ ดวง เกิดข ึ้น สำเร็จเป็นก ุศลกรรม
แล้ว เจตนาที่กระทำกุศลกรรมนั้นๆ เป็นกัมมปัจจัยให้กามาวจร
กุศลวิบากจิต ๑๖ ดวงเกิดข ึ้น เป็นผลของกรรมนั้นๆ ตามควร
แก่เหตุและกาล กามาวจรกุศลวิบาก ๑๖ ดวง คือ อเหตุกกุศล
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วิบาก ๘ ดวง และกามาวจรสเหตุกก ุศลวิบาก (มหาวิบาก) ๘
ดวง
กามาวจรสเหตุกกุศลวิบาก (มหาวิบาก) ๘ ดวง คือ
ดวงที่
ดวงที่
ดวงที่
ดวงที่
ดวงที่
ดวงที่
ดวงที่
ดวงที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

โสมนสฺสสหคตํ าณสมฺปย ุตฺตํ อสงฺข าริกํ
โสมนสฺสสหคตํ าณสมฺปย ุตฺตํ สสงฺขาริกํ
โสมนสฺสสหคตํ าณวิปฺปยุตฺตํ อสงฺข าริกํ
โสมนสฺสสหคตํ าณวิปฺปยุตฺตํ สสงฺข าริกํ
อุเปกฺขาสหคตํ าณสมฺปยุตฺตํ อสงฺข าริกํ
อุเปกฺข าสหคตํ าณสมฺปย ุตฺตํ สสงฺขาริกํ
อุเปกฺข าสหคตํ าณวิปฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
อุเปกฺขาสหคตํ าณวิปฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ

มหาวิบากจิต ๘ ดวงนมี้ ีโสภณเหตุเจตสิกเกิดร่วมด้วย จึง
เป็น สเหตุกก ุศลวิบากจิต ต่างกับอเหตุกก ุศลวิบากจิต ๘ ดวง
ซึ่งไม่มีโสภณเหตุเจตสิกเกิดร ่วมด้วย
กามาวจรโสภณกิริยาจิต (มหากิริยาจิต) ๘ ดวง เป็นจ ิตข อง
พระอรหันต์ ซึ่งเมื่อด ับอ กุศลและกุศลทั้งห ลายซึ่งเป็นเหตุให้เกิด
วิบากจิตในกาลข้างหน้าแ ล้ว สภาพของโสภณจิตท ีเ่ป็นก ุศลก่อน
เป็นพ ระอรหันต์น ั้น เมื่อเป็นพ ระอรหันต์แ ล้วก เ็ป็นเพียงกิริยาจิต
ซึ่งไ ม่เป็นเหตุให้เกิดว ิบากจิตอ ีกต ่อไ ป ฉะนั้น พระอรหันต์จ ึงม ี
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แต่ว ิบากจิตแ ละกิริยาจิต คือ มีว ิบากจิตซ ึ่งเป็นผ ลของอดีตก รรม
ก่อนเป็นพระอรหันต์ และมีก ิริยาจิตซ ึ่งไม่ใช่กุศลจิต จึงไม่เป็น
เหตุให้เกิดว ิบากจิตในกาลต่อไปอีกเลย
กามาวจรโสภณกิริยาจิต หรือก ามาวจรสเหตุกกิริยาจิต
หรือ มหากิริยาจิต ๘ ดวง คือ
ดวงที่ ๑ โสมนสฺสสหคตํ าณสมฺปย ุตฺตํ อสงฺข าริกํ
ดวงที่ ๒ โสมนสฺสสหคตํ าณสมฺปย ุตฺตํ สสงฺขาริกํ
ดวงที่ ๓ โสมนสฺสส หคตํ าณวิปฺปยุตฺตํ อสงฺข าริกํ
ดวงที่ ๔ โสมนสฺสสหคตํ าณวิปฺปยุตตฺ ํ สสงฺขาริกํ
ดวงที่ ๕ อุเปกฺขาสหคตํ าณสมฺปยุตฺตํ อสงฺข าริกํ
ดวงที่ ๖ อุเปกฺขาสหคตํ าณสมฺปยุตตฺ ํ สสงฺข าริกํ
ดวงที่ ๗ อุเปกฺขาสหคตํ าณวิปฺปยุตตฺ ํ อสงฺข าริกํ
ดวงที่ ๘ อุเปกฺขาสหคตํ าณวิปฺปย ุตฺตํ สสงฺขาริกํ
รูปาวจรจิต ๑๕ ดวง
รูปาวจรจิต ๑๕ ดวง คือ รูป าวจรกุศลจิต ๕ ดวง รูป าวจร
วิบากจิต ๕ ดวง รูปาวจรกิริยาจิต ๕ ดวง
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รูปาวจรจิต เป็นจิตระดับสูงกว่ากามาวจรจิต เป็นจิตที่ได้
อบรมเจริญขึ้นจนพ้นจากกามอารมณ์ โดยอาศัยการอบรมเจริญ
กามาวจรกศุ ลจติ จ นสงบมัน่ คงขึน้  เป็นส มถภาวนา เมือ่ ก ามาวจร
กุศลจิตสงบมั่นคงขึ้นเป็นสมาธิขั้นต่างๆ จนจิตแนบแน่นใน
อารมณ์ เป็นอ ัปป นาสมาธิข ณะใด ขณะนั้นก เ็ป็นร ปู าวจรกุศลจิต
(รูปฌานกุศลจิต) พ้นจากสภาพของกามาวจรจิต
รูปาวจรกุศลจิต ๕ ดวง
วิตกฺกวิจารปีติสุเขกคฺคต าสหิตํ ปฐมชฺฌานกุสลจิตฺตํ
ปฐมฌานกุศลจิต มีอ งค์ ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา
วิจารปีติสุเขกคฺคต าสหิตํ ทุติยชฺฌานกุสลจิตฺตํ
ทุติยฌานกุศลจิต มีองค์ ๔ คือ วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา
ปีติสุเขกคฺคต าสหิตํ ตติยชฺฌานกสุ ลจิตฺตํ
ตติยฌานกุศลจิต มีองค์ ๓ คือ ปีติ สุข เอกัค คตา
สุเขกคฺคต าสหิตํ จตุตฺถชฺฌานกุสลจิตฺตํ
จตุตถฌานกุศลจิต มีอ งค์ ๒ คือ สุข เอกัค คตา
อุเปกฺเขกคฺคต าสหิตํ ปญฺจมชฺฌานกสุ ลจิตฺตํ
ปัญจมฌานกุศลจิต มีองค์ ๒ คือ อุเบกขา เอกัค คตา
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ฌานจิตขั้นสูงขึ้นๆ นั้น ละองค์ของฌานไปตามลำดับโดยนัย
ของรูปฌาน ๔ นั้นไม่มีทุติยฌาน ตติยฌานจิตจึงเป็นทุติยฌาน
จตุตถฌานจิตจึงเป็นตติยฌาน และปัญจมฌานจิตจึงเป็นจตุตถ
ฌาน ทั้งนี้เพราะบางบุคคลสามารถละวิตกและวิจารได้พร้อมกัน
รูป าวจรวิบากจิต ๕ ดวง
วิต กฺกวิจารปีติสุเขกคฺคต าสหิตํ ปฐมชฺฌานวิปากจิตฺตํ
ปฐมฌานวบิ ากจติ มีองค์ ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัค คตา
วิจารปีติสุเขกคฺคตาสหิตํ ทุติยชฺฌานวิปากจิตฺตํ
ทุติยฌานวิบากจิต มีองค์ ๔ คือ วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา
ปีตสิ ุเขกคฺคต าสหิตํ ตติยชฺฌานวิปากจิตตฺ ํ
ตติยฌานวิบากจิต มีองค์ ๓ คือ ปีติ สุข เอกัค คตา
สุเขกคฺคตาสหิตํ จตุตฺถชฺฌานวิปากจิตฺตํ
จตุตถฌานวิบากจิต มีองค์ ๒ คือ สุข เอกัค คตา
อุเปกฺเขกคฺคตาสหิตํ ปญฺจมชฺฌานวิปากจิตฺตํ
ปัญจมฌานวิบากจิต มีองค์ ๒ คือ อุเบกขา เอกัค คตา
เมือ่ ร ปู าวจรกศุ ลจติ ม กี ำลัง ถึงพ ร้อมดว้ ยวสี คือ ความชำนาญ
คล่องแคล่วในการเกิดข ึ้นได้ตามกำหนดเวลา และเกิดดับส ืบต่อ
กันไปโดยไม่ขาดสายตามกำหนดเวลา และออกจากฌาน คือ
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ฌานจิตไม่เกิดสืบต่อไ ปอีกต ามกำหนดเวลาเป็นต้น เมื่อฌานจิต
นัน้ ไ ม่เสือ่ ม ฌานกศุ ลจติ ข ัน้ ใดขัน้ ห นึง่ ย อ่ มมปี จั จัยเกิดข ึน้ ก อ่ นจตุ ิ
จิต ฌานกุศลจิตท ี่เกิดก ่อนจุติจ ิตย ่อมเป็นป ัจจัยให้ฌ
 านวิบากจิต
ปฏิสนธิเกิดข ึ้นเป็นรูปพรหมบุคคลตามภูมิข องฌานจิตนั้นๆ
รูปาวจรกิริยาจิต ๕ ดวง
วิตกฺกวิจารปีติสุเขกคฺคต าสหิตํ ปฐมชฺฌานกิริยาจิตฺตํ
ปฐมฌานกริ ยิ าจติ มีองค์ ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัค คตา
วิจารปีติสุเขกคฺคต าสหิตํ ทุติยชฺฌานกิริยาจิตฺตํ
ทุติยฌานกิริยาจิต มีอ งค์ ๔ คือ วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา
ปีติสุเขกคฺคต าสหิตํ ตติยชฺฌานกิริยาจิตฺตํ
ตติยฌานกิริยาจิต มีองค์ ๓ คือ ปีติ สุข เอกัค คตา
สุเขกคฺคตาสหิตํ จตุตฺถชฺฌานกิริยาจิตฺตํ
จตุตถฌานกิริยาจิต มีองค์ ๒ คือ สุข เอกัค คตา
อุเปกฺเขกคฺคตาสหิตํ ปญฺจมชฺฌานกิริยาจิตฺตํ
ปัญจมฌานกิริยาจิต มีองค์ ๒ คือ อุเบกขา เอกัค คตา
รูป าวจรกริ ยิ าจติ เป็นจ ติ ข องพระอรหันต์ในขณะทเี่ ป็นอ ปั ป นา
สมาธิ รูปาวจรกิริยาจิตไ ม่เป็นป ัจจัยให้เกิดรปู าวจรวิบากจิตเลย
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อรูปาวจรจิต ๑๒ ดวง
อรูปาวจรฌานจิต คือ ปัญจฌานจิตที่ไม่มีรูปกรรมฐาน
เป็นอ ารมณ์ เพราะเห็นว่าเมื่อย ังมรี ูปเป็นอ ารมณ์อยู่ ก็ย ัง
ใกล้ช ิดต่อการที่จะมีกามเป็นอารมณ์ เมื่อบ รรลุรูปปัญจมฌาน
แล้วกเ็พิกรูปที่เป็นอารมณ์ โดยน้อมระลึกถึงสภาพที่ไม่มรี ูปนิมิต
และมีอารมณ์ไม่มีที่สุด อรูปาวจรจิต ๑๒ ดวง คือ อรูปาวจร
กุศลจิต ๔ ดวง อรูปา วจรวิบากจิต ๔ ดวง อรูปา วจรกิริยา
จิต ๔ ดวง
อรูปาวจรกุศลจิต ๔ ดวง
อากาสานญฺจายตนกุสลจิตฺตํ
วิญฺญาณญฺจ ายตนกุสลจิตฺตํ
อากิญฺจญฺญายตนกุสลจิตฺตํ
เนวสญฺญานาสญฺญายตนกุสลจิตฺตํ
อากาสานัญ
 จายตนกุศลจิต เป็นอรูปปัญจมฌานจิตที่ระลึก
ถึงอากาศที่กว้างใหญ่ไพศาลไม่มที ี่สุดเป็นอารมณ์
วิญญาณัญ
 จายตนกุศลจิต
เป็นอรูปปัญจมฌานจิตที่มี
วิญญาณที่ไม่มีท ี่สุด คือ อากาสานัญจายตนจิตเป็นอารมณ์
อากิญจัญญายตนกุศลจิต เป็นอรูปปัญจมฌานจิตที่ไม่มี
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อะไรๆ เป็นอารมณ์เลย ไม่มีแม้อากาสานัญจายตนจิตเป็น
อารมณ์ เพราะรูว้ ่าการไม่มอี ะไรเป็นอ ารมณ์เลยย่อมประณีตก ว่า
มีอากาสานัญจายตนจิตเป็นอารมณ์
เนวสัญญานาสัญญายตนกุศลจิต เป็นอ รูปป ัญจมฌานจิตท ี่
มีอากิญจัญญายตนจิตเป็นอ ารมณ์ เพราะรู้ว่าแม้ขณะที่ไม่มอี ะไร
เป็นอารมณ์เลยนั้น ก็ย ังมอี ากิญจัญญายตนจิต ฉะนั้น อรูปฌ
 าน
ขั้นสูงสุด คือ เนวสัญญานาสัญญายตนจิต จึงมีอากิญจัญญาย
ตนจิตเป็นอารมณ์ ซึ่งเป็นสภาพที่ละเอียดประณีตม าก โดยขณะ
นั้นจะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มสี ัญญากไ็ ม่ใช่
อรูปา วจรกุศลจิต ๔ ดวงนี้เมื่อถ ึงพ ร้อมด้วยวสีไ ม่เสื่อม ย่อม
เป็นป จั จัยให้อ รูปฌ
 านกศุ ลดวงใดดวงหนึง่ เกิดก อ่ นจตุ จิ ติ  และเมือ่ 
จุติจ ิตดับแล้ว อรูปฌานกุศลจิตท ี่เกิดก่อนจุติจิตก็เป็นปัจจัยให้
อรูปาวจรวิบากจิตปฏิสนธิเกิดเป็นอรูปพรหมบุคคลในอรูปฌาน
ภูมิต ามขั้นของอรูปฌ
 านจิตนั้นๆ
อรูปาจรวิบากจิต ๔ ดวง
อากาสานญฺจ ายตนวิปากจิตฺตํ
วิญญ
ฺ าณญฺจ ายตนวิปากจิตฺตํ
อากิญฺจญฺญายตนวิปากจิตฺตํ
เนวสญฺญานาสญฺญายตนวิปากจิตฺตํ
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เมื่ออรูปาวจรวิบากจิตดวงใดดวงหนึ่งปฏิสนธิเกิดขึ้นเป็น
อรูปพ รหมบคุ คลในอรูปพ รหมภมู ติ ามขนั้ ข องอรูปฌ
 านจติ น นั้ แ ล้ว
ก็ดำรงความเป็นอรูปพรหมบุคคลนั้นๆ จนกว่าจะจุติเมื่อสิ้นอ ายุ
ของพรหมภมู นิ นั้ ๆ ระหว่างทเี่ ป็นอ รูปพ รหมบคุ คลนนั้ ไม่มรี ปู ข นั ธ์
ใดๆ เกิดเลย มีแ ต่นามขันธ์ ๔ เท่านั้น จึงเป็นอรูปพ รหม
บุคคล
อรูปาวจรกิริยาจิต ๔ ดวง
อากาสานญฺจายตนกิริยาจิตฺตํ
วิญฺญาณญฺจ ายตนกิริยาจิตฺตํ
อากิญฺจญฺญายตนกิริยาจิตฺตํ
เนวสญฺญานาสญฺญายตนกิริยาจิตฺตํ
อรูปาวจรกิริยาจิต เป็นจ ิตของพระอรหันต์ผู้ได้อบรมเจริญ
สมถภาวนามาแล้วจนถึงอรูปฌาน เมื่อบรรลุอริยสัจจธรรมเป็น
พระอรหันต์แ ล้ว อรูปา วจรฌานจติ ท เี่ กิดข ึน้ จ งึ เป็นก ริ ยิ าจติ ไม่ใช่
อรูปาวจรกุศลจิตอ ีกต่อไป
โลกุตตรจิต ๘ ดวง
โลกุตตรจิต คือ จิตที่ประจักษ์แจ้งล ักษณะของนิพพาน โดย
เป็นจ ติ ท ดี่ บั ก เิ ลส เป็นโ ลกุต ตรกุศลจติ ๔ ดวงประเภทหนึง่ และ
โดยเป็นจ ติ ท ดี่ บั ก เิ ลสแล้ว เป็นโ ลกุต ตรวิบ ากจติ ๔ ดวงประเภท
หนึ่ง โลกุต ตรจิต ๘ ดวง คือ
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โสตาปัตติม ัคคจิต (กุศล)
โสตาปัตติผลจิต (วิบาก)
สกทาคามิมัคคจิต (กุศล)
สกทาคามิผลจิต (วิบาก)
อนาคามมิ ัคคจิต (กุศล)
อนาคามิผลจิต (วิบาก)
อรหัตต มัคคจิต (กุศล)
อรหัตตผลจิต (วิบาก)

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

ดวง
ดวง
ดวง
ดวง
ดวง
ดวง
ดวง
ดวง

เมื่อกามาวจรกุศลญาณสัมปยุตตจิตเกิดระลึก และพิจารณา
รู้ล ักษณะของนามธรรมและรูปธ รรมจนประจักษ์แ จ้งล ักษณะของ
นามธรรมและรูปธ รรม และละคลายความยึดม ั่นเห็นผ ิดในสภาพ
ธรรม จนบรรลุวิปัสสนาญาณตามลำดับขั้นแล้ว โลกุตตรจิตก็
เกิดข ึ้นประจักษ์แจ้งลักษณะของพระนิพพาน และดับกิเลสตาม
ลำดับข ั้น คือ
โสตาปัตติม ัคคจิตเป็นโลกุตตรกุศลจิต เกิดขึ้นเพียงขณะ
เดียวในสังสารวัฏฏ์ ทำกิจดับกิเลส คือ มิจฉาทิฏฐิ วิจิกิจฉา
และอกุศลธรรมในฐานะเดียวกัน จึงไม่มปี ัจจัยให้เกิดในอบายภูมิ
อีกเลย
เมื่อโสตาปัตติมัคคจิตดับแล้ว โสตาปัตติผลจิตซึ่งเป็น
โลกุตตรวิบากจิตก็เกิดส ืบต่อทันที โดยไม่มีจ ิตอื่นเกิดคั่น
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โสตาปัตติม ัคคจ ิตเป็นกุศลกรรมที่ให้ผลทันที โดยเป็นปัจจัยให้
โสตาปัตติผ ลจิตซ ึ่งเป็นโลกุตตรวิบากเกิดขึ้น มีพระนิพพานเป็น
อารมณ์ส ืบต่อจากโสตาปัตติมัคค จิตทันที แต่ต่างกันโดยสภาพที่
โสตาปัตติมัคคจิตเกิดขึ้นดับกิเลสเมื่อมีพระนิพพานเป็นอารมณ์
โสตาป ตั ติผ ลจติ เกิดข นึ้ ร บั ผ ล คือ มีพ ระนพิ พานเป็นอ ารมณ์ โดย
เป็นจิตที่ดับกิเลสแล้ว
สกทาคามิมัคคจิต ก็โดยนัยเดียวกัน คือ เกิดขึ้นเพียง
ขณะเดียวในสังสารวัฏฏ์ ทำกิจดับความยินดีพอใจในรูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะอย่างหยาบ เมื่อสกทาคามิมัคคจิตดับแล้ว
สกทาคามผิ ลจติ ก เ็ กิดส บื ต อ่  มีพ ระนพิ พานเป็นอ ารมณ์โ ดยเป็น
จิตที่ดับกิเลสแล้ว
อนาคามมิ ัคคจิต เกิดขึ้นเพียงขณะเดียวในสังสารวัฏฏ ์ ทำ
กิจดับความยินดี พอใจ ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะอย่าง
ละเอียด เมื่ออ นาคามมิ ัคคจ ิตดับแล้ว อนาคามิผลจิต ก็เกิด
สืบต่อ มพี ระนิพพานเป็นอารมณ์ โดยเป็นจิตที่ดับก ิเลสแล้ว
อรหัตตมัคคจิต เกิดขึ้นขณะเดียวในสังสารวัฏฏ ์ ทำกิจดับ
กิเลสทเี่ หลืออ ยูท่ งั้ หมด เมือ่ อ รหตั ต มัคคจติ ด บั แ ล้ว อรหตั ต ผ ลจติ
ก็เกิดส ืบต่อ มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ โดยเป็นจิตทดี่ ับกิเลส
หมดสิ้นแล้ว
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โลกุตตรจิต ๔๐ ดวง
ฌานลาภีบุคคล คือ ผู้ที่เจริญสมถภาวนาจนแคล่วคล่อง
ชำนาญยิ่งนั้น ขณะใดที่ฌานจิตขั้นหนึ่งขั้นใดเกิด กามาวจร
ญาณสัมปยุตตจิตก็เกิดสลับ ระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและ
รูปธรรมขณะนั้น เมื่อป ัญญาพิจารณาลักษณะของนามธรรมและ
รูปธ รรมเพิ่มขึ้น ชัดแ จ้งขึ้น ก็ย ่อมละคลายความยึดถือเห็นผิดว่า
เป็นต ัวต นลง เมื่อโ ลกุต ตรจิตข ั้นใดเกิดข ึ้นพร้อมกับองค์ข องฌาน
ขั้นใด โดยมีฌานขั้นนั้นเป็นบาท ก็เป็นมัคคจิตและผลจิตที่เป็น
โลกุตตรฌานขั้นนั้นๆ ฉะนั้น จึงเป็นโลกุตตรจิต ๔๐ ดวง
โสตาปัตติม ัคค์ ปฐมฌาน ๑ ทุติยฌาน ๑ ตติยฌาน ๑
จตุตถฌาน ๑ ปัญจมฌาน ๑
โสตาป ัตติผล

ปฐมฌาน ๑ ทุติยฌาน ๑ ตติยฌาน ๑
จตุตถฌาน ๑ ปัญจมฌาน ๑

สกทาคามิมัคค์ ปฐมฌาน ๑ ทุติยฌาน ๑ ตติยฌาน ๑
จตุตถฌาน ๑ ปัญจมฌาน ๑
สกทาคามิผล
อนาคามมิ ัคค์

ปฐมฌาน ๑
จตุตถฌาน ๑
ปฐมฌาน ๑
จตุตถฌาน ๑

ทุติยฌาน ๑ ตติยฌาน ๑
ปัญจมฌาน ๑
ทุติยฌาน ๑ ตติยฌาน ๑
ปัญจมฌาน ๑
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อนาคามผิ ล
อรหัตตมัคค์
อรหัตตผล

ปฐมฌาน ๑
จตุตถฌาน ๑
ปฐมฌาน ๑
จตุตถฌาน ๑
ปฐมฌาน ๑
จตุตถฌาน ๑

ทุติยฌาน ๑ ตติยฌ
 าน ๑
ปัญจมฌาน ๑
ทุติยฌาน ๑ ตติยฌาน ๑
ปัญจมฌาน ๑
ทุติยฌ
 าน ๑ ตติยฌ
 าน ๑
ปัญจมฌาน ๑

มัคคจ ิตทั้ง ๔ ดวง นั้นเกิดขึ้นได้เพียงขณะเดียวเท่านั้นใน
สังสารวัฏฏ ์ แต่โ ลกุต ตรฌานวบิ าก คือ ผลจติ น นั้ ย่อมเกิดข นึ้ ไ ด้
อีกเมื่อบุคคลนั้นมีฌานจิตคล่องแคล่ว เป็นปัจจัยให้โ ลกุตตรฌาน
วิบากจิตเกิดขึ้นได้อีกวาระอื่นๆ โลกุตตรฌานจิตที่เกิดในวาระ
หลังๆ ไม่ใช่ในมัคควิถีซึ่งดับกิเลสนั้น เป็นผ ลสมาบัตเิพราะเป็น
โลกุตตรฌานวิบากจิต (ผลจิต) ที่เกิดด ับสืบต ่อกัน โดยไม่มจี ิต
อื่นเกิดแทรกคั่นเลยในระหว่างที่กำลังเป็นผลสมาบัติอยู่นั้น

เจตสิก ๕๒ ประเภท
เจตสิก ๕๒ ประเภท คือ
อัญญสมานาเจตสิก

๑๓

ดวง

อกุศลเจตสิก		

๑๔

ดวง

โสภณเจตสิก		

๒๕ ดวง

อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ ดวง
อัญญ
 ส มานาเจตสิก คือ เจตสิกท เี่ สมอกบั เจตสิกป ระเภท
อืน่ ท อี่ ญ
ั ญ
 ส มานาเจตสิกเกิดร ว่ มดว้ ย เมือ่ อ ญ
ั ญ
 ส มานาเจตสิก
เกิดร ว่ มกบั อ กุศลเจตสิก อัญญ
 ส มานาเจตสิกก เ็ ป็นอ กุศลดว้ ย เมือ่ 
อัญญ
 ส มานาเจตสิกเกิดร ว่ มกบั โ สภณเจตสิก อัญญ
 ส มานาเจตสิก
ก็เป็นโสภณะด้วย อัญญส มานาเจตสิกเกิดร่วมกับอกุศลเจตสิก
ก็ได้ เกิดร่วมกับโสภณเจตสิกก็ได้ แต่อกุศลเจตสิกเกิดร่วมกับ
โสภณเจตสิกไม่ได้เลย
อัญญส มานาเจตสิก ๑๓ ดวง มี ๒ ประเภท คือ สัพพจิตต
สาธารณเจตสิก ๗ ดวง และปกิณณกเจตสิก ๖ ดวง
สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ ดวง คือ เจตสิกท ี่เกิดกับจ ิต
ทุกดวง จิตทุกประเภทและทุกขณะที่เกิดขึ้นนั้นต้องมีเจตสิก
๗ ดวงนี้เกิดร ่วมด้วย สำหรับท วิปัญจวิญญาณ ๑๐ ดวง มี
381
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สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ ดวงนี้เกิดขึ้นร่วมด้วยเท่านั้น ไม่มี
เจตสิกอื่นๆ เกิดร ่วมด้วยอีกเลย ฉะนั้น ทวิปัญจวิญญาณ ๑๐
ดวงจึงม เีจตสิกเกิดร ่วมด้วยน้อยที่สุด คือ มีเจตสิกเกิดร ่วม
ด้วยเพียง ๗ ดวงนี้เท่านั้น จิตอื่นๆ นอกจากนี้ มีเจตสิกเกิด
ร่วมด้วยมากกว่า ๗ ดวงตามประเภทของจิตนั้นๆ
สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ ดวง
๑. ผัสสเจตสิก เป็นเจตสิกที่กระทบอารมณ์ ผัสสเจตสิก
เกิดขึ้นกระทบอารมณ์ใด ก็เป็นปัจจัยให้จิตและเจตสิกอื่นๆ ที่
เกิดร่วมกันในขณะนั้นกระทำกิจการงานตามหน้าที่ของจิตและ
เจตสิกนั้นๆ ในอารมณ์ทผี่ ัสสเจตสิกกระทบ จิต ผัสสเจตสิก
และเจตสิกอื่นๆ เกิดขึ้นกระทำกิจการงานของตนๆ พร้อมกัน
แล้วก ็ดับไปอย่างรวดเร็ว การกระทบอารมณ์ของผัสสเจตสิกจึง
ทำให้อารมณ์ปรากฏ พร้อมด้วยอาการของเจตสิกต่างๆ ที่เป็น
ไปในอารมณ์นั้น เช่น พอใจ (โลภะ) หรือไม่พอใจ (โทสะ) ใน
อารมณ์น ั้นๆ เป็นต้น ผัสสเจตสิกจึงเป็นอาหารนำมาซึ่งผ ล คือ
จิตและเจตสิกต่างๆ เกิดข ึ้นร่วมกัน ทำกิจให้ปรากฏความเป็น
ไปของสภาพธรรมในขณะนั้น ฉะนั้น ผัสสเจตสิกจึงเป็นอาหาร
ปัจจัยของจิตและเจตสิกอื่นๆ ที่เกิดร่วมกัน
๒. เวทนาเจตสิก เป็นเจตสิกที่รู้สึก ขณะใดที่จิตเกิดขึ้นรู้
อารมณ์ใด เวทนาเจตสิกท เี่ กิดร ว่ มกบั จ ติ ในขณะนนั้ ก ร็ สู้ กึ ด ใี จหรือ
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เสียใจ สุขห รือทุกข์หรือเฉยๆ ในอารมณ์น ั้น เวทนาเจตสิกเกิด
กับจ ติ ท กุ ด วงและตา่ งกนั ไ ปตามประเภทของจติ นัน้ ๆ เช่น โทมนัส
เวทนาเกิดร ว่ มกบั โทสมลู จิต อุเบกขาเวทนาเกิดร ว่ มกบั โมหมูล จ ติ 
และโลภมูลจิต เป็นต้น
๓. สัญญาเจตสิก เป็นเจตสิกท จี่ ำหมายอารมณ์ สัญญาเจตสิก
จำอารมณ์ท กุ อ ย่างทปี่ รากฏสบื ต อ่ เป็นเรือ่ งราว สัตว์ บุคคลตา่ งๆ
สัญญาจำความรู้สึกสุข ทุกข์ ดีใจ เสียใจ เฉยๆ ในอารมณ์
ทุกอย่าง สัญญาเจตสิกเป็นปัจจัยสำคัญท ี่ส่งเสริมความผูกพัน
ยึดมั่นในชีวิต เช่นเดียวกับเวทนาเจตสิกซึ่งเมื่อรู้สึกสุขหรือดีใจ
เป็นต้น ก็ย อ่ มสำคัญย ดึ ม ัน่ ผ กู พันต อ้ งการความรสู้ กึ น ัน้ ๆ เรือ่ ยๆ
ไป ด้วยเหตุน เี้วทนาเจตสิกจึงเป็นเวทนาขันธ์ ๑ และสัญญา
เจตสิกเป็นส ัญญาขันธ์ ๑ เจตสิกอีก ๕๐ ประเภทที่เหลือนั้นก็
ปรุงแต่งจิตไปตามสภาพของเจตสิกนั้นๆ เจตสิก ๕๐ ดวงนั้น
จึงเป็นสังขารขันธ์
๔. เจตนาเจตสิก เป็นเจตสิกท จี่ งใจ ตัง้ ใจ ขวนขวายกระทำกจิ 
ตามประเภทของเจตนา และสัมปยุตตธรรมที่เกิดร่วมกันในขณะ
นัน้ ๆ เจตนาเจตสิกจ งึ เป็นกัม มปจั จัย เจตนาเจตสิกท เี่ กิดร ว่ มกบั 
วิบากจติ เป็นส หชาตกัมมปัจจัย เพราะกระทำกจิ ข องเจตนาทเี่ ป็น
วิบากพร้อมกับวิบากจิตแ ละวิบากเจตสกิ อื่นๆ ที่เกิดร่วมกันแ ล้ว
ก็ดับไป เจตนาเจตสิกซึ่งเป็นก ิริยาเกิดข ึ้นกระทำกิจข องเจตนา
ร่วมกับกิริยาจิตและกิริยาเจตสิกอื่นๆ แล้วด ับไป ก็เป็นส หชาต
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กัมมปัจจัย แต่อกุศลเจตนาที่เกิดกับอกุศลจิตและกุศลเจตนาที่
เกิดก บั ก ศุ ลจติ น นั้ เป็นสหชาตปัจจัย เมือ่ ส ำเร็จเป็นอ กุศลกรรมบถ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือกุศลกรรมบถอย่างใดย่างหนึ่งแ ล้วดับไป
เป็นนานักขณิกกัมมปัจจัย เพราะทำให้วิบากจิตและเจตสิกเกิด
ขึน้ ในกาลขา้ งหน้า ซึง่ ไ ม่ใช่ในขณะเดียวกบั อ กุศลเจตนาหรือก ศุ ล
เจตนาที่กระทำกรรมนั้น เมื่อให้ผลต่างขณะ คือ ทำให้วิบากจิต
และเจตสิกเกิดภายหลังจากอกุศลเจตนา หรือกุศลเจตนาซึ่งเป็น
เหตุด ับไปแล้ว เจตนากรรมซึ่งเป็นอกุศลเจตนาหรือกุศลเจตนา
นั้น จึงเป็นนานักขณิก กัมมปัจจัย
๕. เอกัคคตาเจตสิก เป็นเจตสิกที่ตั้งมั่นในอารมณ์ไม่ว่าจิต
เกิดขึ้นรู้อารมณ์ใด เอกัคคตาเจตสิกก็ตั้งมั่นในอารมณ์นั้น แต่
เอกัค คตาเจตสิกท ีเ่กิดก ับอ กุศลจิต ไม่มกี ำลังต ั้งม ั่นคงในอารมณ์
เท่ากับเอกัคคตาเจตสิกที่เกิดกับกุศลจิต ขณะใดที่จิตเกิดดับรู้
อารมณ์เดียวสืบต่อกันนานๆ ลักษณะของเอกัคคตาเจตสิกซึ่ง
ตั้งมั่นในอารมณ์แต่ละขณะจิตนั้น ก็ปรากฏเป็นสมาธิขั้นต่างๆ
ขณะใดที่กุศลเอกัคคตาตั้งมั่นในอารมณ์ ขณะนั้นจึงเป็นสัมมา
สมาธิต ามลำดับข ั้นของกุศลนั้นๆ
๖. ชีว ติ นิ ทริยเจตสิก เป็นเจตสิกท ีด่ ำรงรักษาสัมปยุตต ธ รรม
ให้ด ำรงชีวิตอ ยู่ก ่อนที่จ ะดับไ ป แม้แต่น ามธรรมที่เกิดข ึ้นแ ล้วน ั้น
จะดำรงอยู่ได้เพียงชั่วขณะ ก็ยังต้องอาศัยปัจจัย คือ ชีวิตินทริย
เจตสิกท ี่เกิดร ่วมกันในขณะนั้นร ักษาไว้จ ึงด ำรงอยู่ไ ด้ ชีว ิต ิน ทริย
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เจตสิกจ ึงเป็นป จั จัยแ ก่จ ติ แ ละเจตสิกท เี่ กิดร ว่ มกนั โ ดยเป็นอ นิ ท ริย
ปัจจัย คือ เป็นใหญ่ในการรักษาสัมปยุตตธรรมที่เกิดร่วมด้วยให้
ดำรงอยู่ชั่วขณะก่อนทจี่ ะดับไป
๗. มนสิการเจตสิก เป็นเจตสิกที่ใส่ใจ สนใจในอารมณ์ การ
ใส่ใจในอารมณ์ย่อมเป็นปัจจัยให้เจตสิกอื่นๆ ตรึกถึงอ ารมณ์และ
ปรุงแ ต่งเป็นค วามวจิ ติ รตา่ งๆ เป็นว ทิ ยาการตา่ งๆ ไม่รจู้ บในทาง
โลก ส่วนในทางธรรมนั้นก็ตรงกันข้ามกับทางโลก
เมื่อสัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ ดวงนี้เกิดกับจ ิตประเภทใดก็
เสมอกับจิตประเภทนั้น คือ เมื่อเกิดก ับกุศลจิตกเ็ป็นกุศล เมื่อ
เกิดก บั อ กุศลจติ ก เ็ ป็นอ กุศล เมือ่ เกิดก บั ว บิ ากจติ ก เ็ ป็นว บิ าก เมือ่ 
เกิดก บั ก ริ ยิ าจติ ก เ็ ป็นก ริ ยิ า เมือ่ เกิดก บั ก ามาวจรจติ ก เ็ ป็นก ามาวจร
เมื่อเกิดกับรูปาวจรจิตก็เป็นรูปาวจร เมื่อเกิดกับอรูปาวจรจิต
ก็เป็นอรูปาวจร เมื่อเกิดกับโลกุตตรจิตก ็เป็นโ ลกุตตระ
ปกิณณกเจตสิก ๖ ดวง คือ เจตสิกท เี่กิดร ่วมกับอ กุศลเจตสิก
ก็ได้ โสภณเจตสิกก ็ได้ แต่เว้นไ ม่เกิดก ับจ ิตบ างดวงตามประเภท
ของจิตนั้นๆ
ปกิณณกเจตสิก ๖ ดวง
๑. วิต ักกเจตสิก (วิตกเจตสิก) เป็นเจตสิกท ี่จรดหรือตรึกใน
อารมณ์ที่ผัสสเจตสิกกระทบ วิตกเจตสิกเกิดกับจ ิต ๕๕ ดวง
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คือ กามาวจรจิต ๔๔ ดวง และปฐมฌานจิต ๑๑ ดวง เว้น
ทวิปัญจวิญญาณ ๑๐ และทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน
ปัญจมฌาน วิตกเจตสิกย่อมจรดหรือตรึกในอารมณ์ตามสภาพ
ของจิต และเจตสิกทเี่กิดร่วมด้วย วิตกเจตสิกซึ่งจ รดหรือตรึกใน
อารมณ์นั้นเหมือนเท้าข องโลก เพราะทำให้โ ลกก้าวไป (โดยจิต
เกิดขึ้นเป็นไป) ตามวิตกเจตสกิ นั้นๆ
๒. วิจารเจตสิก เป็นเจตสิกทปี่ ระคองตามวิตก ไม่ว่าวิตกจะ
ตรึกอ ย่างไร วิจารเจตสิกก ป็ ระคองตามอย่างนนั้ วิจารเจตสิกเกิด
กับจิต ๖๖ ดวง คือ กามาวจรจิต ๔๔ ดวง ปฐมฌานจิต ๑๑
ดวง และทุติยฌานจิต ๑๑ ดวง เว้นทวิปัญจวิญญาน ๑๐
ดวง ตติยฌาน จตุตถฌาน ปัญจมฌาน จิตใดมวี ิตกเจตสิก
เกิดร ่วมด้วย จิตนั้นต้องมวี ิจารเจตสิกเกิดร่วมด้วย เว้นจิต ๑๑
ดวง ทีม่ ีวิจารเจตสิกโ ดยไม่มวี ิตกเจตสิกเกิดร ่วมด้วย คือ ทุติย
ฌานจิต ๑๑ ดวง
๓. อธิโ มกขเจตสิก เป็นเจตสิกที่ปักใจ ไม่สงสัยในอารมณ์
อธิโมกขเจตสิกเกิดกับจิต ๗๘ ดวง เว้นทวิปัญจวิญญาณ
๑๐ ดวง และโมหมูลจิต วิจิกิจฉาสัมปยุตต์ ๑ ดวง
อธิโ มกขเจตสิกเป็นเจตสิกท ีป่ ักใจ ไม่ส งสัยในอารมณ์ จึงไ ม่เกิด
กับโมหมูล จิต วิจ ิก ิจฉาสัมปยุตต ์
๔. วิริยเจตสิก เป็นเจตสิกที่อุตสาหะค้ำจุนสหชาตธรรม

เจตสิก  ๕๒  ประเภท 387

ไม่ท้อถอย วิริยเจตสิกเกิดก ับจิต ๗๓ ดวง เว้นอเหตุกจิต
๑๖ ดวง คือ ปัญจทวาราวชั ชนจติ ๑ ดวง ทวิปญ
ั จวญ
ิ ญาณ
๑๐ ดวง สัมปฏิจฉันนจิต ๒ ดวง สันต ีรณจิต ๓ ดวง เพราะ
จิต ๑๖ ดวงนกี้ ระทำกิจของตนๆ ได้ โดยไม่มีวิริยเจตสิกเป็น
ปัจจัยเลย
๕. ปีติเจตสิก เป็นเจตสิกท ี่ปลาบปลื้ม เอิบอ ิ่ม ร่าเริง จึง
เกิดร ่วมกับโสมนัสเวทนาเท่านั้น ไม่เกิดร ่วมกับเวทนาอื่นๆ เลย
ปีติเจตสิกเกิดร่วมกับจิตที่มีโสมนัสเวทนาเกิดร่วมด้วย ๕๑ ดวง
คือ กามโสมนัสจ ิต ๑๘ ดวง ปฐมฌานจิต ๑๑ ดวง ทุติยฌาน
จิต ๑๑ ดวง ตติยฌ
 านจิต ๑๑ ดวง จิตที่มีโสมนัสเวทนา
เกิดร่วมด้วย แต่ไ ม่มีปีติเจตสิกเกิดร่วมด้วยนั้นมี ๑๑ ดวง
คือ จตุตถฌานจิต ๑๑ ดวง ทั้งนีเ้พราะ จตุตถฌานจิต
ประณีตก ว่าตติยฌานจิตซึ่งมีปีติเจตสิกเกิดร่วมด้วย
๖. ฉันทเจตสิก เป็นเจตสิกท พี่ อใจกระทำ เกิดก บั จ ติ ๖๙ ดวง
เว้นไม่เกิดกับจิต ๒๐ ดวง คือ อเหตุกจิต ๑๘ ดวงและ
โมหมูล จ ติ ๒ ดวง ทัง้ นีเ้ พราะอเหตุกจ ติ เป็นจ ติ ท เี่ กิดข นึ้ โดยไม่มี
เหตุเจตสิกเกิดร่วมด้วย ส่วนโมหมูลจิตนั้น แม้ว่าม ีโมหเจตสิก
เกิดร่วมด้วย แต่เมื่อไ ม่มโี ลภเจตสิกหรือโทสเจตสิกเกิดร่วมด้วย
จึงไ ม่มฉี นั ทเจตสิกเกิดร ว่ มดว้ ย เพราะฉนั ทเจตสิกเป็นส ภาพธรรม
ที่พอใจตามสภาพของโลภมูลจิต หรือโทสมูลจิต หรือจิตอื่นๆ ที่
ฉันทเจตสิกเกิดร่วมด้วย
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อกุศลเจตสิก ๑๔ ดวง
อกุศลเจตสิก คือ เจตสิกท ไี่ ม่ด งี าม เมือ่ เกิดก บั จ ติ ใ ด จิต
นั้นก็เป็นอกุศล ฉะนั้น อกุศลเจตสิกจึงเกิดได้กับอ กุศลจิต ๑๒
ดวงเท่านั้น เกิดร ่วมกับกุศลจิตไม่ได้ เกิดร ่วมกับวิบากจิตไม่ได้
เกิดร่วมกับกิริยาจิตไม่ได้ อกุศลเจตสิกแต่ละดวงย่อมเกิดร่วม
กับอกุศลจิตตามประเภทของอกุศลจิตนั้นๆ แต่อกุศลจิตทุกดวง
จะต้องมีอกุศลเจตสิก ๔ ดวง คือ โมหเจตสิก อหิริกเจตสิก
อโนตตัปปเจตสิก อุทธัจจ เจตสิกเกิดร ว่ มดว้ ย ฉะนัน้ อกุศลเจตสิก
๔ ดวงนี้ จึงเป็นอกุศลสาธารณเจตสิก นอกจากอกุศลสาธารณ
เจตสิก ๔ ดวงนี้แล้ว อกุศลเจตสิกอื่นๆ ก็เกิดร่วมกับอ กุศลจิต
ตามควรแก่อกุศลจติ นั้นๆ
๑. โมหเจตสิก เป็นเจตสิกทไี่ ม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมตาม
ความจริง โมหเจตสิกเกิดร ่วมกับอกุศลจิต ๑๒ ดวง
๒. อหิร กิ เจตสิก เป็นเจตสิกท ไี่ ม่ล ะอายตอ่ อ กุศลธรรมเกิดร ว่ ม
กับอ กุศลจิต ๑๒ ดวง
๓. อโนตตัปปเจตสิก เป็นเจตสิกท ี่ไม่หวั่นเกรงภัยของอกุศล
ธรรม เกิดร่วมกับอกุศลจิต ๑๒ ดวง
๔. อุทธัจจ เจตสิก เป็นเจตสิกท ไี่ ม่ส งบในอารมณ์ เกิดร ว่ มกบั 
อกุศลจิต ๑๒ ดวง
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๕. โลภเจตสิก เป็นเจตสิกที่ติดข ้อง ต้องการอารมณ์เกิดร่วม
กับโลภมูลจิต ๘ ดวง
๖. ทิฏฐิเจตสิก เป็นเจตสิกที่เห็นผิดในสภาพธรรมจึงทำให้
ยึดมั่นในหนทางประพฤติปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามเหตุและผลของ
สภาพธรรม และขวนขวายในการกระทำมงคลตนื่ ข า่ วตา่ งๆ ขณะ
ใดที่เห็นผิดขวนขวายปฏิบัติธรรมผิดๆ ทางกาย วาจา ใจ ขณะ
นั้นทิฏฐิเจตสิกเกิดร่วมกับโลภมูลจิต ๔ ดวง (ทิฏฐิค ตสัมยุตต์)
ทิฏฐิเจตสิกจ ะดบั เป็นส มุจเฉทไม่เกิดอ กี เลย เมือ่ โสตาป ตั ติม คั ค จ ติ
เกิดขึ้นรู้แจ้งอริยสัจจธรรม ผู้ที่เป็นพระโสดาบันบุคคลแล้ว จึง
ไม่มีโลภมูลจิต ทิฏฐิค ตสัมปยุตต์ ๔ ดวงอีก
๗. มานเจตสิก เป็นเจตสิกที่สำคัญต น ทะนงตน เกิดไ ด้กับ
โลภมลู จิต ทิฏฐิต ว ปิ ปยตุ ต ์ ๔ ดวง โลภมลู จิต ทิฏฐิค ตวปิ ปยตุ ต ์
๔ ดวงนนั้ บางวาระกม็ มี านเจตสิกเกิดร ว่ มดว้ ย บางวาระกไ็ ม่มี
มานเจตสิกเกิดร่วมด้วย มานเจตสิกจ ะดับเป็นส มุจเฉทไม่เกิดอีก
เลย เมื่อรู้แจ้งอริยสัจจธรรมเป็นพระอรหันตบุคคล
๘. โทสเจตสิก เป็นเจตสิกที่หยาบกระด้าง เป็นส ภาพธรรมที่
ประทุษร้าย เดือดร้อน ขุ่นเคือง เกิดร ่วมกับโทสมูลจิต ๒ ดวง
โทสเจตสิกด บั เป็นส มุจเฉทเมือ่ ร แู้ จ้งอ ริยส จั จ ธ รรมขนั้ พ ระอนาคามี
บุคคล ฉะนั้น พระโสดาบันบุคคลจึงยังมีความเศร้าโศกเสียใจ
เพราะยังมีโทสมูลจิตทั้ง ๒ ดวง
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๙. อิสสาเจตสิก เป็นเจตสิกที่ริษยาสมบัตขิ องผู้อื่น ทั้งร ูป
สมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ อิสสาเจตสิกเกิดร่วมกับโทส
มูลจิต โทสมูลจิต ๒ ดวงนั้น บางวาระก็มีอิสสาเจตสิกเกิดร่วม
ด้วย บางวาระก็ไม่มีอิสสาเจตสิกเกิดร ่วมด้วย อิสสาเจตสิกดับ
เป็นสมุจเฉท เมื่อโสตาปัตติม ัคคจ ิตเกิดข ึ้น รู้แจ้งอ ริยสัจจ ธรรม
ฉะนั้น พระอริยบุคคลจึงไม่มีอิสสาเจตสิกอีกเลย
๑๐. มัจฉริยเจตสิก เป็นเจตสิกทตี่ ระหนี่สมบัตขิ องตน ไม่
ต้องการให้บุคคลอื่นมีส่วนร่วมใช้สอยได้ร ับประโยชน์ใดๆ จาก
สมบัติของตน มัจฉริยเจตสิกเกิดได้ก ับโทสมูลจิต ๒ ดวง
แต่ไม่เกิดกับโลภมูลจิตเลย เพราะขณะใดที่มัจฉริยเจตสิกเกิด
ขณะนั้นจ ิตเดือดร้อนไม่สบายใจ มัจฉริยเจตสิกจึงเกิดร่วมกับ
โลภมูลจิตไ ม่ไ ด้ เพราะโลภมูลจิตเกิดร ่วมกับอ ุเบกขาเวทนาและ
โสมนัสเวทนาเท่านั้น แต่มัจฉริยเจตสิกต้องเกิดร่วมกับโ ทมนัส
เวทนาทุกครั้ง โทสมูลจิต ๒ ดวงนั้น บางวาระกม็ ีมัจฉริย
เจตสิกเกิดร่วมด้วย บางวาระก็ไม่มีมัจฉริยเจตสิกเกิดร่วมด้วย
มัจฉริยเจตสิกดับเป็นสมุจเฉท เมื่อโ สตาปัตติมัคคจิตเกิดขึ้นรู้
แจ้งอริยสัจจธรรม ผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลไม่มมี ัจฉริยเจตสิกเกิด
อีกเลย แต่ท พี่ ระเสกขบุคคล (ผูย้ ังต้องศึกษาและปฏิบัติเพื่อด ับ
กิเลส ได้แก่ พระอริยบุคคลที่ไม่ใช่พ ระอรหันต์) ผู้เป็นคฤหัสถ์
ยังไ ม่ส ละสมบัตทิ งั้ ห ลายกเ็ พราะยงั ม โี ลภเจตสิก แต่เมือ่ เป็นไ ปใน
ทางที่ชอบที่ควรแล้ว พระเสกขบุคคลผู้เป็นคฤหัสถ์ผู้ปราศจาก
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มัจฉริยะแล้ว ย ่อมสละวัตถุน ั้นเป็นท านได้ เพราะโสตาป ัตติม ัคค 
จิตด ับมัจฉริยะเป็นสมุจเฉท
๑๑. กุก กุจจเจตสิก เป็นเจตสิกท เี่ดือดร้อนรำคาญใจในอกุศล
ที่ได้กระทำแล้วและในกุศลที่ไม่ได้กระทำ กุกกุจจเจตสิกเกิดได้
กับโทสมูลจิต ๒ ดวง บางวาระโทสมูลจิตก ็มกี ุกกุจจเจตสิกเกิด
ร่วมด้วย บางวาระโทสมูลจิตก ็ไม่มกี ุกกุจจเจตสิกเกิดร่วมด้วย
กุกกุจจเจตสิกดับเป็นสมุจเฉทด้วย อนาคามมิ ัคคจิต
๑๒. ถีนเจตสิก เป็นเจตสิกที่ทำให้จิตท้อถอย หดหู่ เกิดไ ด้
กับอ กุศลสสังขาริกจิต ๕ ดวง คือ โลภมูลจิต สสังขาริก ๔
ดวง โทสมูลจิต สสังขาริก ๑ ดวง บางวาระอกุศล สสังขาริก
ก็มีถีนเจตสิกเกิดร่วมด้วย บางวาระอกุศล สสังขาริก ก็ไ ม่มี
ถีนเจตสิกเกิดร่วมด้วย
๑๓. มิทธเจตสิก เป็นเจตสิกที่ทำให้เจตสิกที่เกิดร่วมด้วย
ซบเซา ง่วงเหงา ท้อแท้ เกิดไ ด้กับอ กุศล สสังขาริก ๕ ดวง
โดยนัยเดียวกับถีนเจตสิก เพราะถีนเจตสิกแ ละมิทธเจตสิกต้อง
เกิดร ่วมกันท ุกครั้ง แยกกันไม่ได้เลย ถีนเจตสิกและมิทธเจตสิก
ดับเป็นสมุจเฉทด้วยอรหัตตมัคคจิต
๑๔. วิจิกิจฉาเจตสิก
เป็นเจตสิกที่สงสัยในลักษณะของ
นามธรรมและรูปธรรม สงสัยในอริยสัจจธรรม สงสัยในพระ
รัตนตรัย เกิดร่วมกับโมหมูลจิต ๑ ดวง (อุเปกฺขาสหคตํ
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วิจิกิจฺฉาสมฺปยุตฺตํ) วิจิกิจฉาเจตสิกดับเป็นสมุจเฉทด้วยโสตา
ปัตติมัคคจิต
เพื่อสะดวกแก่การจำ จึงจำแนกอกุศลเจตสิก ๑๔ ดวง
เป็นจำพวกดังนี้
โมจตุกกะ (เจตสิก ๔ มีโ มหเจตสิก เป็นต้น) ได้แก่ อกุศล
สาธารณเจตสิก ๔ ดวง คือ โมหเจตสิก ๑ อหิริกเจตสิก ๑
อโนตตัปปเจตสิก ๑ อุทธัจจ เจตสิก ๑
โลติก ะ (เจตสิก ๓ มีโ ลภเจตสิก เป็นต้น) ได้แก่ โลภ
เจตสิก ๑ ทิฏฐิเจตสิก ๑ มานเจตสิก ๑ ทิฏฐิเจตสิกเกิดร่วม
กับโลภเจตสิก มานเจตสิกก เ็ กิดร ว่ มกบั โลภเจตสิก แต่ท ฏิ ฐิเจตสิก
และมานเจตสิกไ ม่เกิดร ว่ มกนั ขณะใดทมี่ ที ฏิ ฐิเจตสิก (โลภมลู จิต
ทิฏฐิค ตสัมปยุตต์)ขณะนั้นไม่มีมานเจตสิกก็เกิดร่วมด้วย ฉะนั้น
มานเจตสิกจึงเกิดกับโลภมูลจิต ทิฏฐิคตวิปปยุตต์ ๔ ดวง โดย
ไม่แน่นอน คือ บางครั้งกเ็ป็นโลภมูลจิต ทิฏฐิคตวิปปยุตต์ทไี่ ม่มี
มานเจตสิกเกิดร่วมด้วย และบางครั้งก็เป็นโลภมูลจิต ทิฏฐิคต
วิปปยุตต์ที่มมี านเจตสิกเกิดร่วมด้วย
โทจตุกกะ (เจตสิก ๔ มีโทสเจตสิก เป็นต้น) ได้แก่ โทส
เจตสิก ๑ อิสสาเจตสิก ๑ มัจฉริยเจตสิก ๑ กุก กุจจเจตสิก ๑
อิสสาเจตสิก มัจฉรยิ เจตสิก กุก กุจจเจตสิกเกิดร ว่ มกบั โ ทสเจตสิก
โดยไม่แ น่นอนและไม่เกิดพ ร้อมกนั ฉะนัน้ โทสมลู จิต ๒ ดวงนนั้
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บางวาระไม่มีอิสสาเจตสิก มัจฉริยเจตสิก กุกกุจจเจตสิก เกิด
ร่วมด้วยเลย และบางวาระก็มอี ิสสาเจตสิก หรือมัจฉริยเจตสิก
หรือกุกกุจจเจตสิกเกิดร ่วมด้วยขณะละ ๑ ดวง
ถีทุกะ (เจตสิก ๒ มีถีนเจตสิก เป็นต้น) ได้แก่ ถีนเจตสิก
๑ และมิทธเจตสิก ๑ เจตสิก ๒ ดวงนี้ไม่แยกกันเลย ไม่ว่าจะ
เกิดในขณะใดต้องเกิดร่วมกันทุกครั้ง
รวมอกุศลเจตสิก ๔ จำพวก เป็นอ กุศลเจตสิก ๑๓ ดวง และ
วิจิกิจฉาเจตสิก ๑ ดวง จึงรวมเป็นอ กุศลเจตสิก ๑๔ ดวง
โสภณเจตสิก ๒๕ ดวง
โสภณเจตสิกเป็นเจตสิกท ดี่ งี าม เมือ่ เกิดร ว่ มกบั จ ติ ใ ด จิต
นั้นก็เป็นจ ิตที่ดีงาม เป็นโสภณจิต โสภณเจตสิกต่างกับอกุศล
เจตสิก เพราะอกุศลเจตสิกเกิดร ่วมกับอกุศลจิต ๑๒ ดวงเท่านั้น
แต่โ สภณเจตสิกเกิดร ว่ มกบั ก ศุ ลจติ ก ไ็ ด้ เกิดร ว่ มกบั ก ศุ ลวบิ ากจติ 
ก็ได้ เกิดร ่วมกับโสภณกิริยาจิตก็ได้ ฉะนั้น โสภณเจตสิกจ ึง
เกิดร ่วมกับกามาวจรกุศล (มหากุศล) รูป าวจรกุศล อรูปา วจร
กุศล โลกุต ตรกุศล กามาวจรสเหตุกว บิ าก (มหาวบิ าก) รูป าวจร
วิบาก อรูปาวจรวิบาก โลกุตตรวิบาก กามาวจรสเหตุกกิริยา
(มหากิริยา) รูปาวจรกิริยา อรูปาวจรกิริยา
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โสภณเจตสิกเกิดร่วมกับโสภณจิตตามควรแก่ประเภทของ
โสภณเจตสิกด ังนี้ คือ
โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ ดวง เกิดกับโสภณจิตทุกดวง
วิรตีเจตสิก ๓ ดวง เกิดก ับจ ิต ๑๖ ดวง คือ มหากุศล ๘
ดวง และโลกุตตรจิต ๘ (หรือ ๔๐) ดวง
อัปปมัญญาเจตสิก ๒ ดวง เกิดกับจิต ๒๘ ดวง คือ
มหากุศลจิต ๘ ดวง มหากิริยาจิต ๘ ดวง และรูปาวจรกุศล
๔ ดวง รูปาวจรวิบาก ๔ ดวง รูปาวจรกิริยา ๔ ดวง (เว้น
ปัญจมฌาน)
ปัญญาเจตสิก ๑ ดวง เกิดก ับจ ิต ๔๗ ดวง คือ กามาวจร
ญาณสัมปยุตต์ ๑๒ ดวง มหัคคตจิต ๒๗ ดวง (รูปาวจรจิต
๑๕ + อรูปาวจรจิต ๑๒) โลกุต ตรจิต ๘ ดวง
โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ ดวง
๑. สัทธาเจตสิก เป็นเจตสิกท่ผี อ่ งใสสะอาด เปรียบเสมือน
สารส้มหรือแก้วม ณีท ท่ี ำให้นำ้ ใสสะอาดไม่ขนุ่ มวั เมือ่ สทั ธาเจตสิก
เกิดขน้ึ อกุศลธรรมทง้ั หลายซง่ึ เปรียบเสมือนโคลนตมยอ่ มจมลง
คือ เกิดไม่ได้ เพราะขณะน้นั สัทธาเป็นสภาพท่ีเลื่อมใสในกุศล
ธรรม
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๒. สติเจตสิก เป็นเจตสิกท่รี ะลึกได้ในกศุ ลทง้ั หลาย ขณะท่ี
อกุศลเกิดข ึ้นในวันห นึ่งๆ นั้น ขณะนั้นส ติไ ม่ไ ด้เกิดข ึ้นร ะลึกเป็น
ไปในทาน ศีล ภาวนาเลย กุศลจิตเกิดขึ้นเป็นไปในทานหรือ
ศีลหรือภาวนาขณะใด ขณะนั้นสติเจตสิกเกิดขึ้นระลึกเป็นกุศล
ประเภทนั้นๆ
๓. หิรเิ จตสิก เป็นเจตสิกท ลี่ ะอาย รังเกียจอกุศลธรรม ขณะที่
กุศลจติ เกิดข นึ้ ขณะนนั้ ล ะอายอกุศลธรรม ลักษณะของหริ เิ จตสิก
จึงเปรียบได้กับการรังเกียจไม่จ ับต้องของไม่สะอาด
๔. โอตตัปปเจตสิก เป็นเจตสิกที่หวั่นเกรงโทษของอกุศล
ธรรมทั้งหลาย ขณะใดที่อกุศลธรรมประเภทใดเกิดขึ้นแม้เพียง
เบาบาง ขณะนั้นกไ็ ม่มคี วามหวั่นเกรงในโทษของอกุศลธรรมนั้น
เลย ลักษณะของโอตตัปปเจตสิกจึงเปรียบได้กับการไม่จับต้อง
ก้อนเหล็กร้อน
๕. อโลภเจตสิก เป็นเจตสิกที่ไม่ติดข้องในอารมณ์ ถ้าขณะ
ใดมีความยินดีติดข้องในอารมณ์ ขณะนั้นทาน ศีล ภาวนา ก็
เกิดไ ม่ไ ด้ ฉะนัน้ กุศลจติ ท กุ ป ระเภทจงึ เกิดข ึน้ โ ดยมีอโ ลภเจตสิก
เป็นเหตุ ลักษณะอาการของอโลภเจตสิกนั้นดุจหยาดน้ำไม่ติด
ค้างอยู่บนกลีบบ ัว
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๖. อโทสเจตสิก เป็นเจตสิกที่ไม่ขัดเคือง ไม่หยาบกระด้าง
ดุร้าย มีลักษณะอาการเป็นมิตรไมตรี (และเพราะแผ่ประโยชน์
เกื้อกูลแก่ส ัตว์ทั้งห ลายจึงช ื่อว่า เมตตา)
๗. ตัตรมัชฌัตตตาเจตสิก เป็นเจตสิกที่เป็นกลาง ไม่เอน
เอียง ปราศจากอคติ จึงเป็นอาการวางเฉย อุเบกขาในอารมณ์
อุเบกขา การวางเฉยมี ๑๐ อย่าง คือ
ฉฬังคุเปกขา ได้แก่ ตัตรมัชฌัตตตาเจตสิก ซึ่งเป็นสภาพที่
วางเฉยในอารมณ์ ๖ ของพระอรหันต์ผดู้ ับกิเลสหมดสิ้นแล้ว
พรหมวิหารุเปกขา ได้แก่ ตัตร มัชฌัตตตาเจตสิก ซึ่งวางเฉย
เป็นกลางในสัตว์ท ั้งหลาย
โพชฌังคุเปกขา ได้แก่ ตัตรมัชฌัตตตาเจตสิกที่เป็นอ งค์ คือ
ส่วนประกอบที่ทำให้ตรัสรู้อริยสัจธ รรม
วิริยุเปกขา ได้แก่ วิริยเจตสิกที่เป็นค วามเพียรถูก ซึ่งไ ม่ตึง
นักไม่หย่อนนักในการเจริญภาวนา
สังขารุเปกขา ได้แก่ ปัญญาเจตสิกที่วางเฉยเมื่อประจักษ์
ไตรลักษณะของสังขารธรรม
เวทนุเปกขา
เป็นสุข

ได้แก่ เวทนาเจตสิกที่ไม่รสู้ ึกเป็นทุกข์ห รือ
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วิป สั ส นูเปกขา ได้แก่ ปัญญาเจตสิกท เี่ ป็นกลางในการพจิ ารณา
อารมณ์ที่เกิดต ามเหตุป ัจจัย
ตัตรมัชฌัตตุเปกขา ได้แ ก่ ตัตรมัชฌัตตตาเจตสิกที่เป็นกลาง
ไม่เอนเอียงด้วยอคติ
ฌานุเปกขา ได้แก่ ตัตรมัชฌัตตตาเจตสิกในฌาน ซึ่งคลาย
ความฝักใฝ่ในธรรมอื่นที่ทำให้ไม่สงบมั่นคง โดยเฉพาะ ได้แก่
ตติยฌาน (โดยจตุกกนัย) ซึ่งคลายปีติแล้ว
ปาริสุทธุเปกขา ได้แก่ ตัตรมัชฌัตตตาเจตสิกในจตุตถฌาน
(โดยจตุกกนัย) ซึ่งสงบหมดจดแล้วจ ากข้าศึกทั้งป วง ไม่ต้องทำ
กิจละองค์ฌานใดอีก
๘. กายปัสสัทธิเจตสิก เป็นเจตสิกที่สงบ ไม่ฟ ุ้งซ่าน ทำให้
เจตสิกที่เกิดร ่วมด้วยสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน
๙. จิตตปัสสัทธิ เป็นเจตสิกที่ทำให้จิตที่เกิดร่วมด้วยสงบ
ขณะที่พอใจอยู่คนเดียวเงียบๆ ไม่วุ่นวายนั้น ไม่ใช่สงบ ถ้าจ ิต
ขณะนั้นไม่เป็นไปในทาน ศีล ภาวนา (สมถภาวนา คือ การ
อบรมเจริญความสงบจากอกุศลด้วยปัญญา วิปัสสนาภาวนา
คือ การอบรมเจริญป ญ
ั ญารลู้ กั ษณะของสภาพธรรมทปี่ รากฏตาม
ความเป็นจริง) ถ้าพอใจที่จะอยู่คนเดียวเงียบๆ แม้ในป่าก็เป็น
โลภมูลจิต ในขณะที่ไม่ใช่ท าน ศีล ภาวนา
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(กายปัสสัทธิและจิตตปัสสัทธิ เป็นส ภาพเจตสิกทตี่ รงกันข้าม
กับอุทธัจจเจตสิก)
๑๐. กายลหุต า เป็นเจตสิกที่เบา ทำให้เจตสิกทั้งห ลายทเี่กิด
ร่วมด้วยเบา ไม่หนักอย่างอกุศล
๑๑. จิตตลหุต า เป็นเจตสิกที่ทำให้จ ิตทเี่กิดร่วมด้วยไม่หนัก
(กายลหุต าและจติ ตลหุต า เป็นเจตสิกท ต่ี รงกนั ข า้ มกบั ถ นี เจตสิก
และมิทธเจตสิก)
๑๒. กายมุทุตา เป็นเจตสิกทอี่ ่อนโยน ทำให้เจตสิกทั้งหลาย
ที่เกิดร่วมด้วยไม่หยาบกระด้าง
๑๓. จิตตมุทุตา เป็นเจตสิกที่ทำให้จิตที่เกิดร่วมด้วยอ่อนโยน
ไม่หยาบกระด้าง
(กายมุทุตาและจิตตมุทุตา เป็นเจตสิกที่ตรงกันข้ามกับทิฏฐิ
เจตสิก และมานเจตสิก)
๑๔. กายกัมมัญญตา เป็นเจตสิกทคี่ วรแก่การงานของโสภณ
ธรรม ทำให้เจตสิกทั้งหลายที่เกิดร่วมด้วย ควรแก่การงานของ
โสภณธรรม
๑๕. จิตตกัมมัญญตา เป็นเจตสิกที่ทำให้จิตที่เกิดร่วมด้วย
ควรแก่การงานของโสภณธรรม
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(กายกัมมัญญตาและจติ ต กัมมัญญตา เป็นเจตสิกท ตี่ รงกนั ข า้ ม
กับอกุศลธรรม (ที่เหลือ) ที่ทำให้จิตไม่ควรแก่ธรรมที่ดีงาม)
๑๖. กายปาคญ
ุ ญตา เป็นเจตสิกท คี่ ล่องแคล่วแ ละทำให้เจตสิก
ทั้งหลายที่เกิดร ่วมด้วยคล่องแคล่วในธรรมที่ดีงาม
๑๗. จิตตปาคุญญตา เป็นเจตสิกที่ทำให้จิตที่เกิดร่วมด้วย
คล่องแคล่วในธรรมที่ดีงาม
(กายปาคุญญตาและจิตตปาคุญญตาเป็นเจตสิกที่ตรงกันข้าม
กับความไม่เชื่อ เป็นต้น ในธรรมที่ดีงาม)
๑๘. กายชุ ุกตา เป็นเจตสิกที่ซื่อตรง ทำให้เจตสิกที่เกิดร่วม
ด้วยแน่วแ น่ ไม่คดโกง มุ่งตรงต่อธรรมที่ดีงาม
๑๙. จิตตชุ กุ ตา เป็นเจตสิกทท่ี ำให้จติ มงุ่ ต รงตอ่ ธรรมทด่ี งี าม
(กายชุ กุ ต าและจติ ต ชุ กุ ต า เป็นเจตสิกท ตี่ รงกนั ข า้ มกบั อ ปุ กิเลส
มีมายา สาไถย เป็นต้น ซึ่งทำให้จิตคดโกงไม่ตรง)
เจตสิก ๑๙ ดวงนี้ เกิดร่วมกับโสภณจิตทุกดวง เว้นไม่เกิด
กับอกุศลจิต ๑๒ ดวง และอเหตุกจิต ๑๘ ดวง รวม ๓๐
ดวง ฉะนั้น โสภณจิตจึงเป็น ทวิเหตุกะหรือติเหตุกะ แต่ที่เป็น
เอกเหตุกะไม่มีเลย ส่วนอกุศลจิต ๑๒ ดวงนั้น เป็นเอกเหตุกะ
๒ ดวง เป็นทวิเหตุก ะ ๑๐ ดวง เป็นติเหตุกะไม่มีเลย

400 ภาคผนวก

วิรตีเจตสิก ๓ ดวง
วิรตีเจตสิก เป็นเจตสิกที่เกิดขึ้นทำกิจวิรัติทุจริต มี ๓
ดวง คือ
๑ (๒๐) สัมมาวาจาเจตสิก เป็นเจตสิกท ี่เกิดขึ้นท ำกิจวิรัติ
วจีทุจริต ๔ คือ มุสาวาท ปิสุณวาจา ผรุสวาท สัมผัปปลาป
วาจา ขณะใดที่ไม่ล่วงวจีทุจริต ขณะนั้นสัมมาวาจาเจตสิกเกิด
ขึ้นว ิรัติวจีทุจริตประเภทนั้นๆ
๒ (๒๑) สัมมากัมมันตเจตสิก เป็นเจตสิกที่เกิดขึ้น วิรัติ
กายทุจริต ๓ คือ ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร
ขณะใดที่เว้นกายทุจริต ๓ ขณะนั้นสัมมากัมมันตเจตสิกเกิดขึ้น
ทำกิจวิรัตกิ ายทุจริตนั้นๆ
๓ (๒๒) สัมมาอาชีวเจตสิก เป็นเจตสิกที่เกิดขึ้น วิรัติกาย
ทุจริต ๓ และวจีทุจริต ๔ ซึ่งเป็นมิจฉาชีพ ขณะใดที่ละเว้น
มิจฉาชีพ ขณะนั้นสัมมาอาชีวเจตสิกเกิดขึ้นทำกิจวิรัติมิจฉาชีพ
นั้นๆ
อัปปมัญญาเจตสิก ๒ ดวง
เป็นเจตสิกท ม่ี สี ตั ว์ บุคคล เป็นอ ารมณ์ ไม่เกิดก บั ม หาวบิ ากจติ
รูป าวจรปญ
ั จมฌาน อรูปา วจรจติ โลกุต ตรจิต อัปป มัญญาเจตสิก
๒ ดวง คือ
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๑ (๒๓) กรุณาเจตสิก เป็นเจตสิกที่กรุณาสัตว์ที่เป็นทุกข์
มีการไม่เบียดเบียนเป็นอาการปรากฏ
๒ (๒๔) มุทิตาเจตสิก เป็นเจตสิกที่ยินดีต่อสัตว์ที่เป็นสุข
เป็นเจตสิกที่ตรงกันข้ามกับอิสสา
ปัญญาเจตสิก ๑ ดวง
๒๕ ปัญญาเจตสิก เป็นเจตสิกท ี่เห็นถูก เข้าใจถูกในสภาพ
ธรรม และในเหตุผลของสภาพธรรมนั้นๆ
โสภณเจตสิก ๒๕ ดวง เกิดกับโสภณจิตดังนี้
โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ ดวง เกิดกับโสภณจิตทุกดวง
ทั้งกุศลจิต วิบากจิต กิริยาจิต ทั้งกามาวจรจิต รูปาวจรจิต
อรูปาวจรจิต และโลกุตตรจิต
วิรตีเจตสิก ๓ ดวง เกิดได้กับมหากุศลจิต ๘ ดวง และ
โลกุตตรจิต ๘ ดวงหรือ ๔๐ ดวงเท่านั้น มหากุศลจิตบาง
ดวงก็ไม่มวี ริ ตเี จตสิกเกิดรว่ มดว้ ย วิรตเี จตสิกดวงหนึง่ ดวงใดจะ
เกิดกับมหากุศลจิตที่กำลังวิรัติทุจริตประเภทหนึ่งประเภทใดใน
ขณะนั้นเท่านั้น วิรตีเจตสิกทั้ง ๓ ดวงจะเกิดขึ้นพร้อมกัน
ในมหากุศลจิตไม่ได้เลย แต่ขณะที่โลกุต ตรจิตเกิดขึ้นนั้น
วิรตีเจตสิกทั้ง ๓ ดวง เกิดขึ้นพร้อมกัน โดยทำกิจว ิรัติทุจริต
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เป็นสมุจเฉทตามขั้นข องโลกุตตรจิตนั้นๆ โลกุตตรจิต ๘ ดวง
หรือ ๔๐ ดวงต้องมีวิรตเีจตสิกทั้ง ๓ ดวงเกิดร่วมด้วย
วิรตีเจตสิกไม่เกิดกับมหากิริยาจิต เพราะเมื่อพระอรหันต์ดับ
กิเลสทกุ ประเภทเป็นสมุจเฉทแล้ว วิรตเี จตสิกไม่เกิดขน้ึ วริ ตั ทิ จุ ริต
ใดๆ เลย
วิรตีเจตสิกไม่เกิดกับมหาวิบากจิต เพราะมหาวิบากต่างกับ
รูปาวจรวิบาก อรูปาวจรวิบาก โลกุตตรวิบาก คือ รูป าวจรกุศล
เป็นกัม มปจั จัยให้เกิดผ ลเป็นร ปู าวจรวบิ าก ซึง่ ไ ม่ต า่ งจากรปู าวจร
กุศลนั้นๆ อุปมาเหมือนตัวกับเงา รูปาวจรกุศลมเี จตสิกอะไร
เกิดร่วมด้วยเท่าใด รูปาวจรวิบากก็มีเจตสิกนั้นๆ เกิดร ่วมด้วย
เท่านั้น รูปาวจรกุศลมีอารมณ์อ ะไร รูปาวจรวิบากก็มีอารมณ์นั้น
อรูปา วจรกศุ ลและอรูปา วจรวบิ าก โลกุต ตรกุศลและโลกุต ตรวิบาก
ก็โดยนัยเดียวกัน แต่ม หากุศลหาเป็นเช่นนั้นไม่ วิรต ีเจตสิกเกิด
กับมหากุศลจิตเฉพาะในขณะที่วิรัติทุจริต แต่มหาวิบากซึ่งเป็น
ผลของมหากุศลนั้น ไม่มีวิรตีเจตสิกและอัปปมัญญาเจตสิกเกิด
ร่วมด้วย เพราะมหาวิบากไม่ได้ทำกิจวิรัติท ุจริตเช่นมหากุศล
วิรตีเจตสิกไ ม่เกิดกับรูปาวจรจิตแ ละอรูปาวจรจิต เพราะขณะ
ที่เป็นมหัคคตจิตนั้นไม่มีการกระทำใดๆ ทางกาย วาจาที่วิรตี
เจตสิกจ ะต้องเกิดข ึ้นวิรัติทุจริตท างกายหรือทางวาจาเลย

เจตสิก  ๕๒  ประเภท 403

อัปปมัญญาเจตสิก ๒ ดวง ไม่เกิดพ ร้อมกัน อัปปมัญญา
ดวงหนึ่งดวงใดย่อมเกิดในขณะที่จิตมสี ัตว์ บุคคล (ที่เป็นทุกข์
หรือเป็นสุข) เป็นอารมณ์เท่านั้น อัปป มัญญาเจตสิกไม่เกิดกับ
มหาวิบากจิตโดยนัยเดียวกับวิรตีเจตสิก แต่อัปปมัญญาเจตสิก
ดวงหนึ่งดวงใดเกิดกับมหากุศลจิตและมหากิริยาจิตได้เมื่อมีสัตว์
ที่เป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นอารมณ์ และในการเจริญพรหมวิหาร
ภาวนา คือ เมตตาภาวนา ได้แก่ อโทสเจตสิก กรุณาภาวนา
ได้แก่ กรุณาเจตสิก มุทติ าภาวนา ไ ด้แก่ มุทติ าเจตสิก อุเบกขา
ภาวนา ได้แ ก่ ต ตั ร มัชฌัตตตาเจตสิก เมือ่ อ บรมเจริญส มถภาวนา
ซึ่งเป็นพรหมวิหารนั้น มหากุศลที่ประกอบด้วยเมตตา หรือ
กรุณา หรือมุทิตาย่อมเจริญเพิ่มขึ้นจนเป็นความสงบที่มีกำลัง
มั่นคง เป็นอปุ จารสมาธิ (สมาธิใกล้ตอ่ การแนบแน่นในอารมณ์)
และอปั ปนาสมาธิ (แนบแน่นในอารมณ์) ซึ่งเป็นฌานจิตขั้นที่
๑ และเมื่ออบรมเจริญต่อไ ปก็บรรลุถึงฌานจิตขั้นท ี่ ๒ ขั้นท ี่ ๓
ขั้นที่ ๔ ตามลำดับ แต่เมตตา กรุณา มุทิตา ไม่อ าจบรรลุ
ถึงขั้นปัญจมฌาน ซึ่งเป็นรูปฌานที่ ๕ ได้ เพราะฌานจิตขั้นท ี่
๑, ๒, ๓, ๔ เกิดร่วมกับโสมนัสเวทนา ดังนั้น เมื่อจะอบรม
พรหมวิหารภาวนาให้ถึงปัญจมฌานต้องเป็นอุเบกขาพรหมวิหาร
เท่านั้น ฉะนั้น เมตตา กรุณา มุทิตา จึงเป็นได้เพียงปฐมฌาน
ทุติยฌาน ตติยฌ
 าน และจตุตถฌาน ส่วนอุเบกขาพรหมวิหาร
นั้นเป็นปัญจมฌานเท่านั้น
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อัปปมัญญาเจตสิก ๒ ดวงไม่เกิดก ับอรูปาวจรจิต เพราะ
อรูปาวจรจิตไม่มีสัตว์บ ุคคลเป็นอารมณ์
อัปปมัญญาเจตสิก ๒ ดวงไม่เกิดกับโลกุตตรจิต เพราะ
โลกุตตรจิตมีนิพพานเป็นอ ารมณ์
ปัญญาเจตสิก ๑ ดวง เกิดร่วมกับก ามาวจรจิตที่เป็นญ
 าณ
สัมปยุตต์ทั้งหมด และเกิดร ่วมกับร ูปาวจรจิต อรูปาวจรจิตและ
โลกุตตรจิตด้วย เพราะจิตเหล่าน ี้ต้องประกอบด้วยปัญญาเจตสิก
ทั้งสิ้น
จะเห็นได้ว่า โดยทั่วไปกามาวจรกุศลจิตเกิดร่วมกับโสภณ
สาธารณเจตสิกเท่านั้น แต่บางกาลก็มีวิรตีเจตสิก ๑ ดวงเกิด
ร่วมด้วยเมื่อวิรัติทุจริต และบางกาลก็มีอัปปมัญญาเจตสิก ๑
ดวงเกิดร่วมด้วย และบางกาลก็เกิดร่วมกับปัญญาเจตสิก ขณะ
อบรมเจริญส มถภาวนาและวิปัสสนาภาวนานั้นเป็นม หากุศลจิตท ี่
มีปัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วย จึงเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตต์

รูป ๒๘ ประเภท
รูปเป็นปรมัตถธรรมที่ไม่ใช่ส ภาพรู้ รูปเป็นส ังขตธรรม เป็น
สภาพธรรมทเี่ กิดด บั จึงต อ้ งมปี จั จัยป รุงแ ต่งให้ร ปู เกิดข นึ้ อุป าทาย
รูปอ าศัยม หาภูตร ปู จ งึ เกิดข นึ้ เป็นไ ป แต่ท อี่ ปุ าทายรปู แ ละมหาภูต
รูปจะเกิดขึ้นได้นั้นก็ต้องมีสมุฏฐาน คือ ธรรมที่ก่อตั้งให้รูป
ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้น มิฉะนั้น รูปทั้งหมดกเ็กิดขึ้นเป็นไปไม่ได้เลย
สมุฏฐาน คือ ธรรมที่ก่อตั้งให้เกิดรูป มี ๔ สมุฏฐาน คือ
กรรม ๑ จิต ๑ อุตุ ๑ อาหาร ๑
รูปที่เกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐาน
รูปที่เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐาน
รูปที่เกิดจากอุตุเป็นสมุฏฐาน
รูปที่เกิดจากอาหารเป็นสมุฏฐาน

เรียกว่า
เรียกว่า
เรียกว่า
เรียกว่า

กัมมชรูป
จิตตชรูป
อุตุชรูป
อาหารชรูป

กัมมชรูป
รูปท เี่ กิดจ ากกรรมเป็นส มุฏฐานโดยเฉพาะ ไม่เกิดจ ากสมุฏฐาน
อื่นเลย มี ๙ รูป คือ
๑. จักขุปสาทรูป
๒. โสตปสาทรูป
๓. ฆานปสาทรูป
405
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๔. ชิวหาปสาทรูป
๕. กายปสาทรูป
๖. อิตถีภาวรูป
๗. ปุริสภาวรูป
๘. หทยรูป
๙. ชีวติ ินทริยรูป
สิ่งใดก็ตามที่ดูเหมือนมีชีวิตแต่ไม่ได้เกิดจ ากอกุศลกรรม หรือ
กุศลกรรมใดๆ เป็นสมุฏฐาน เช่น พืชพันธุ์ต่างๆ ไม่ม ีกัมมชรูป
ทั้ง ๙ รูปนเี้ลย
บางบุ ค คลก รรมไ ม่ เ ป็ น ส มุ ฏ ฐานใ ห้ เ กิ ด จั ก ขุ ป สาทรู ป บ้ า ง
โสตปสาทรูปบ้าง ฆานปสาทรูปบ้าง ชิวหาปสาทรูปบ้าง กาย
ปสาทรูปบ้าง อิตถีภาวรูปบ้าง ปุริสภาวรูปบ้าง แต่เมื่อเป็นสัตว์
บุคคลในภูมิที่ม ีขันธ์ ๕ แล้วต้องมีหทยรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิต
และมีชีวิตินทริยรูปที่เกิดร่วมกับกัมมชรูปอื่นๆ ในทุกๆ
กัมมชกลาป สำหรับอสัญญ
 ส ัตตาพรหมบุคคลซึ่งเป็นพรหม
บุคคลที่มีแต่รูป ไม่มนี ามธรรม คือ ระหว่างทเี่ป็นอสัญญสัตตา
พรหมนั้น จิต เจตสิกไ ม่เกิดเลย จึงมกี ัมมชรูปเพียงกลาปเดียว
คือ กลาปทมี่ ชี วี ติ นิ ทรยิ ร ปู เท่านัน้ (ไม่มจี กั ขุป สาทรปู โสตปสาท
รูป ฆานปสาทรูป ชิวหาปสาทรูป กายปสาทรูป อิตถีภ าวรูป
ปุริสภาวรูป หทยรูป)
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กัมมชรูป ๙ รูปนี้ เป็นอุปาทายรูป ฉะนั้น จึงต้องเกิดร่วม
กับอวินิพโภครูป ๘ รูป ดังนี้ คือ
๑. จักขุทสกกลาป (กลุ่มของจักขุปสาทรูปซึ่งม ีรูปรวม ๑๐
รูป) คือ อวินิพโภครูป ๘ + จักขุปสาทรูป + ชีวิตินทริยรูป
๒. โสตทสกกลาป (กลุ่มของโสตปสาทรูปซึ่งมรี ูปรวม ๑๐
รูป) คือ อวินิพโ ภครูป ๘ + โสตปสาทรูป + ชีวิตินทริยรูป
๓. ฆานทสกกลาป (กลุ่มของฆานปสาทรูปซึ่งม ีรูปรวม ๑๐
รูป) คือ อวินิพโ ภครูป ๘ + ฆานปสาทรูป + ชีว ิตินทริยรูป
๔. ชิวหาทส กกลาป (กลุ่มของชิวหาปสาทรูปซึ่งม ีรูปรวม ๑๐
รูป) คือ อวินิพโภครูป ๘ + ชิวหาปสาทรูป + ชีวติ ินทริยรูป
๕. กายทส กกลาป (กลุ่มของกายปสาทรูปซึ่งม ีรูปรวม ๑๐
รูป) คือ อวินิพโ ภครูป ๘ + กายปสาทรูป + ชีว ิตินทริยรูป
๖. อิตถีภ าวทส กกลาป (กลุม่ ข องอติ ถีภ าวรปู ซ งึ่ ม รี ปู ร วม ๑๐
รูป) คือ อวินิพโ ภครูป ๘ + อิตถีภาวรูป + ชีวิตินทริยรูป
๗. ปุร สิ ภาวทส กกลาป (กลุม่ ข องปรุ สิ ภาวรปู ซ งึ่ ม รี ปู ร วม ๑๐
รูป) คือ อวินิพโภครูป ๘ + ปุริสภาวรูป + ชีว ิตินทริยรูป
๘. หทยทสกกลาป (กลุ่มของหทยรูปซึ่งม ีรูปรวม ๑๐ รูป)
คือ อวินิพโภครูป ๘ + หทยรูป + ชีวิตินทริยรูป
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๙. ชีวิตนวกกลาป (กลุ่มของชีวิตรูปซึ่งมีรูปรวม ๙ รูป)
คือ อวินิพโภครูป ๘ + ชีวิติน ทริยรูป
กัมมชกลาปเหล่าน เี้ กิดพ ร้อมกบั อ ปุ าทขณะของปฏิสนธิจ ติ ต าม
ควรแก่ภพภูมินั้นๆ และเกิดท ุกอนุข ณะของจิตทุกดวง คือ เกิด
ในอุปาทขณะ ฐิติขณะ และภังคขณะของจิตดวงหนึ่งๆ และจะ
หยุดเกิดก่อนจุติจิต ๑๖ ขณะจิต ฉะนั้น กัมมชรูปทั้งหมดจึง
ดับพร้อมกับจุติจิต
กัมมชรูปท เี่ กิดพ ร้อมกบั ป ฏิสนธิจ ติ ในภมู มิ นุษย์ซ งึ่ เป็นช ลาพุช
กำเนิด (เกิดในครรภ์) มี ๓ กลาป คือ หทยทสกกลาป
กายทสกกลาป ภาวทสกกลาป เมื่อเจริญเติบโตขึ้น จักขุ
ทสกกลาป โสตทสกกลาป ฆานทส กกลาป ชิวหาทสกกลาป
ก็เกิดตามควรแก่กาลของกลาปนั้นๆ
ผูท้ ีป่ ฏิสนธิเป็นโ อปปาติกก ำเนิด (เกิดเป็นก ายทีม่ อี วัยวะครบ
ทันที) เช่น เทวดา เปรต อสุรกาย และผู้ที่เกิดในนรก มี
กัมมชรูปครบทั้ง ๗ กลาป พร้อมกันทันทีในขณะที่ปฏิสนธิ คือ
หทยทส กกลาป กายทส กกลาป ภาวทส กกลาป จักขุทส กกลาป
โสตทสกกลาป ฆานทสกกลาป ชิวหาทสกกลาป แต่ถ้ากรรม
ประเภทใดไม่เป็นป ัจจัยให้ร ูปป ระเภทใดเกิด ก็เว้นร ูปก ลาปนั้นๆ
ทั้งในปฏิสนธิกาล (ขณะปฏิสนธิจติ เกิด) และในปวตั ตกิ าล คือ
ขณะหลังปฏิสนธิ
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ผู้ที่ปฏิสนธิเป็นพรหมบุคคลในรูปพรหมภูมิเป็นโอปปาติก
กำเนิด มีกัมมชรูป ๔ กลาปเท่านั้น คือ หทยทสกกลาป
จักขุทสกกลาป โสตทสกกลาป และชีวิตนวกกลาป เว้นฆาน
ปสาทรูป ชิวหาปสาทรูป กายปสาทรูป ภาวรูป ซึ่งเป็นผล
ของการระงับค วามเพลิดเพลินย ินดีในกามอารมณ์ด ้วยกำลังข อง
ฌานจิตท ี่เป็นป ัจจัยให้เกิดเป็นรูปพรหมบุคคล
ผู้ที่เป็นอสัญญ
 สัตตาพรหม คือ พรหมที่มีแต่รูปธรรม ไม่มี
นามธรรมเลยนั้น มีกัมมชกลาป ๑ กลาป คือ ชีวิตนวกกลาป
การเกิดเป็นอสัญญสัตตาพรหมนั้น เป็นผลของปัญจมฌานที่
คลายความยนิ ดีในนามธรรม เพราะเห็นโ ทษของนามธรรมทเี่ ป็น
ไปตามกิเลส จึงป รารถนาที่จะไม่มนี ามธรรม เมื่อป ัญจมฌาน
กุศลจติ ไ ม่เสือ่ ม และปญ
ั จมฌานกศุ ลจติ เกิดก อ่ นจตุ จิ ติ ด้วยความ
หน่ายในนามธรรม จึงเป็นปัจจัยให้รูปปฏิสนธิในอสัญญสัตตา
พรหมภูมิ มีอายุ ๕๐๐ กัปป์ เมื่อไม่มีนามธรรมเกิดเลย จึง
ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อจุติ (ก่อนเป็นอสัญญสัตตา
พรหม) ด้วยอิริยาบถใด รูปปฏิสนธิของอสัญญสัตตาพรหม
ก็เป็นอิริยาบถนั้นจนกว่ารูปจะจุติ และกุศลกรรมหนึ่งจึงเป็น
ปัจจัยให้ปฏิสนธิจิต และกัมมชรูปเกิดในกามสุคติภูมิ วนเวียน
เป็นกิเลส กรรม วิบากต่อไป ตราบใดที่ยังไม่ได้ดับกิเลสเป็น
สมุจเฉท
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จิตตชรูป
รูปท ี่เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐาน มี ๖ กลาป คือ
๑. สุทธัฏฐกกลาป เป็นกลาปที่มีแต่อวินิพโภครูป ๘ รูป
เท่านั้น ไม่มีรูปอื่นๆ เกิดร ่วมด้วยเลย
เมื่อป ฏิสนธิจ ิตด ับไ ปแล้ว ภวังคจิตเกิดส ืบต ่อ จิตตชรูปท ี่เป็น
สุทธัฏฐกกลาปเกิดพร้อมกับอุปาทขณะของปฐมภวังคจิต และ
ทุกอุปาทขณะของจิต เว้นทวิปัญจวิญญาณ ๑๐ ดวง ซึ่งไม่มี
กำลังพ อที่จ ะเป็นสมุฏฐานให้เกิดรูปได้
จิตท ี่ไม่เป็นสมุฏฐานให้เกิดจ ิตตชรูปมี ๑๖ ดวง คือ อรูปฌ
 าน
วิบากจิต ๔ ดวง ปฏิสนธิจ ิต ๑ ดวง ทวิป ัญจวิญญาณ ๑๐
ดวง จุตจิ ิตของพระอรหันต์ ๑ ดวง รวม ๑๖ ดวง
อรูปฌานวิบากจิต ๔ ดวง ไม่เป็นสมุฏฐานให้เกิดรูปเลย
เพราะเป็นผลของอรูปฌานกุศล ซึ่งเห็นโ ทษของรูปว่าเป็นธรรม
ที่เกื้อกูลแก่กิเลส จึงเจริญอรูปฌานกุศลซึ่งไม่มีรูปใดๆ เป็น
อารมณ์เลย เมื่ออรูปฌานวิบากทำกิจปฏิสนธิในอรูปพรหมภูมิ
จึงไม่เป็นปัจจัยให้รูปใดๆ เกิดเลยทั้งส ิ้น
ปฏิสนธิจิตไม่เป็นสมุฏฐานให้เกิดจิตตชรูป เพราะเป็นจิต
ขณะแรกในภพภูมิหนึ่ง จึงยังไม่มีกำลังพอที่จะเป็นสมุฏฐานให้
เกิดจิตตชรูปได้
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จุตจิ ติ ข องพระอรหันต์ไ ม่เป็นส มุฏฐานให้เกิดร ปู เพราะเป็นจ ติ 
ดวงสุดท้ายของสังสารวัฏฏ์ซึ่งสิ้นสภาพความเป็นปัจจัยที่ทำให้
รูปเกิดไ ด้
๒. กายวญ
ิ ญัตนิ วกกลาป กลุม่ ข องกายวญ
ิ ญัตริ ปู ซ ึง่ ม รี ปู ร วม
กัน ๙ รูป คือ อวินิพโภครูป ๘ + กายวิญญัติรูป ๑ ย่อมเกิด
พร้อมกับอุป าทขณะของจิตที่ต้องการให้รูปแสดงความหมาย
๓. วจีว ญ
ิ ญัตสิ ทั ททสกกลาป กลุม่ ข องรปู ร วมกนั ๑๐ รูป คือ
อวินิพโภครูป ๘ + วจีว ิญญัตริ ูป ๑ + สัทท รูป ๑ ย่อมเกิด
พร้อมกับอุปาทขณะของจิตท ี่เป็นสมุฏฐานของเสียง คือ วาจา
๔. ลหุต าทิเอกาทสกกลาป กลุ่มของรูปร วมกัน ๑๑ รูป คือ
อวินิพโภครูป ๘ + วิการรูป ๓ ย่อมเกิดพ ร้อมกับอุปาทขณะ
ของจิตทตี่ ้องการให้รูปเป็นไปในอิริยาบถต่างๆ
๕. กายวิญญัติลหุตาทิทวาทสกกลาป กลุ่มของรูปรวมกัน
๑๒ รูป คือ อวินิพโภครูป ๘ + วิการรูป ๓ + กายวิญญัติ
รูป ๑ ย่อมเกิดพร้อมกับอุป าทขณะของจิตที่ต้องการให้รูปเป็น
ไปในอิริยาบถต่างๆ ที่แสดงความหมาย
๖. วจีวิญญัตสิ ัททลหุตาทิเตรสกกลาป กลุ่มของรูปรวมกัน
๑๓ รูป คือ อวินิพโภครูป ๘ + วิการรูป ๓ + วจีวิญญัติรูป ๑
+ สัททรูป ๑ ย่อมเกิดพ ร้อมกับอปุ าทขณะของจิตที่ต้องการให้
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เกิดเสียงพเิ ศษทตี่ อ้ งอาศัยว กิ ารรปู จ งึ จ ะเกิดเสียงนนั้ ๆ ทีฐ่ านของ
เสียงได้
จิตตชกลาป ทุกก ลาปต้องเกิดพ ร้อมกับอ ุปาทขณะของจิตที่
เป็นสมุฏฐานให้จ ิตตชกลาปนั้นเกิด จิตตชกลาปจะไม่เกิดในฐิติ
ขณะและภังคขณะของจิตเลย
อุตุชรูป
รูปที่เกิดจากอุตุ มี ๔ กลาป คือ
๑. สุทธัฏฐกกลาป มีอวินิพโ ภครูป ๘ รูปเท่านั้น ไม่มีรูป
อื่นๆ เกิดร่วมด้วยเลย ในรูปที่มีใจครองนั้น เมื่อปฏิสนธิจิตเกิด
ขึ้นนั้นในอุปาทขณะ ฐิติขณะ และภังคขณะของปฏิสนธิจิต มี
กัมมชรูปเกิด ตามที่ได้กล่าวแล้ว แต่ในฐิติขณะของปฏิสนธิจิต
นั้นเอง อุตุ คือ ธาตุไฟในกัมมชกลาปที่เกิดน ั้น ก็เป็นสมุฏฐาน
ให้อ ตุ ชุ รูปท ีเ่ป็นส ุทธัฏ ฐกกลาปเกิดข ึ้น และอตุ ุชส ุทธัฏ ฐกกลาปนี้
จะเกิดขึ้นในฐิติข ณะของรูปต่อๆ ไป
๒. สัทท นวกกลาป กลุ่มข องเสียงซึ่งมีรูปรวมกัน ๙ รูป คือ
อวินิพโภครูป ๘ + สัทท รูป ๑ ขณะใดทรี่ ูปเสียงไม่ได้เกิดจาก
จิตเป็นสมุฏฐานให้วจีวิญญัตริ ูปกระทบที่ฐานของเสียง ขณะนั้น
เสียงเกิดจ ากอุตุเป็นสมุฏฐาน เช่น เสียงรถยนต์ เสียงน้ำตก
เป็นต้น
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๓. ลหุตาทิเอกาทสกกลาป กลุ่มของวิการรูปซึ่งม ีรูปรวม
กัน ๑๑ รูป คือ อวินิพโภครูป ๘ + วิการรูป ๓ อุตยุ ่อม
เป็นสมุฏฐานหนึ่งที่ทำให้เกิดร ูปที่เบา รูปท ี่อ่อน รูปที่ควรแก่การ
งานในกายทีม่ ใี จครอง ถ้าอ ตุ ไุ ม่ส ม่ำเสมอกเ็กิดโรค และกายสว่ น
ใดไม่มวี กิ ารรปู แม้จ ติ ก เ็ ป็นส มุฏฐานให้ก ายสว่ นนนั้ เคลือ่ นไหวไป
ตามความต้องการไม่ไ ด้
๔. สัททลหุตา ทิทวาทสกกลาป กลุ่มของวิการรูปและเสียง
รวมกันท ั้งสิ้น ๑๒ รูป คือ อวินิพโภครูป ๘ + วิการรูป ๓
+ สัททรูป ๑ ในขณะที่กลุ่มข องวิการรูปนั้นม ีเสียงเกิดร่วมด้วย
เช่นด ีดนิ้ว ปรบมือ เป็นต้น
อาหารชรูป
รูปท เี่ กิดจ ากโอชารปู ในกพฬิง การาหาร คือ อาหารทเี่ ป็นค ำที่
กลืนกินเข้าไปนั้นมี ๒ กลาป อาหารชกลาปนเี้กิดได้เฉพาะภาย
ในร่างกายของสัตว์บุคคลเท่านั้น อาหารชกลาป ๒ กลาป คือ
๑. สุทธัฏฐกกลาป มีอวินิพโภครูป ๘ เท่านั้น ไม่มรี ูปอื่น
เกิดร่วมด้วยเลย
๒. ลหุตาทิเอกาทสกกลาป กลุ่มของวิการรูปซึ่งมีรูปรวม
กัน ๑๑ รูป คือ อวินิพโภครูป ๘ + วิการรูป ๓ นอกจาก
จิตและอุตจุ ะเป็นสมุฏฐานให้เกิดวิการรูป ๓ แล้ว อาหารก็เป็น
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อีกสมุฏฐานหนึ่งท ี่ทำให้เกิดว ิการรูป ๓ ถ้ามีเพียงวิการรูปทเี่กิด
จากอุตุเท่านั้น แต่ข าดอาหาร คือ แม้อากาศดีแต่ขาดอาหาร
วิการรูปก็ไม่มีกำลังพอที่จะเคลื่อนไหวได้สะดวกรวดเร็ว
อาหารชรูป อาศัยการแผ่ซ่านของโอชาในอาหารทกี่ ลืนเข้าไป
นั้นเป็นสมุฏฐานเมื่อใด ก็เกิดขึ้นในฐิติขณะของโอชารูปซึ่งเป็น
สมุฏฐานเมื่อนั้น
รวมรูปแต่ละรูปเกิดจากสมุฏฐานใดสมุฏฐานหนึ่งใน ๔
สมุฏฐาน ดังนี้ คือ
อวินิพโภครูป ๘

เกิดไ ด้จ ากสมุฏฐาน ๔ คือ
บางกลาปก็มีกรรมเป็นส มุฏฐาน
บางกลาปก็มีจิตเป็นสมุฏฐาน
บางกลาปก็มีอุตเุป็นสมุฏฐาน
บางกลาปก็มีอาหารเป็นส มุฏฐาน

ปสาทรูป ๕

เกิดจ ากกรรมเป็นสมุฏฐานเท่านั้น

ภาวรูป ๒

เกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานเท่านั้น

หทยรูป ๑

เกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานเท่านั้น

ชีวิตนิ ทริยรูป ๑

เกิดจากกรรมเป็นส มุฏฐานเท่านั้น

วิการรูป ๓

เกิดจากสมุฏฐาน ๓ คือ
บางกลาปเกิดจ ากจิตเป็นสมุฏฐาน
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บางกลาปเกิดจากอุตุเป็นสมุฏฐาน
บางกลาปเกิดจ ากอาหารเป็นสมุฏฐาน
วิญญัติรูป ๒

เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานเท่านั้น

สัทท รูป ๑

เกิดจ ากสมุฏฐาน ๒ คือ
บางกลาปเกิดจ ากจิตเป็นสมุฏฐาน
บางกลาปเกิดจ ากอุตุเป็นสมุฏฐาน

ปริจเฉทรูป ๑

เกิดจ ากสมุฏฐาน ๔ คือ
เกิดจ ากกรรมเป็นสมุฏฐาน เมื่อค ั่น
ระหว่าง กลาปที่เกิดจากกรรมเป็น
สมุฏฐาน
เกิดจากจิตเป็นส มุฏฐาน เมื่อคั่นระหว่าง
กลาปที่เกิดจากจิตเป็นส มุฏฐาน
เกิดจ ากอุตุเป็นสมุฏฐาน เมื่อค ั่นร ะหว่าง
กลาปที่เกิดจากอุตุเป็นสมุฏฐาน
เกิดจ ากอาหารเป็นสมุฏฐาน เมื่อค ั่น
ระหว่าง กลาปที่เกิดจ ากอาหารเป็น
สมุฏฐาน

ลักขณรูป ๔

ไม่เกิดจากสมุฏฐานใดเลย เพราะเป็น
เพียงลักษณะอาการของสภาวรูป ๑๘
รูป
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รูป ๒๘ รูป จำแนกได้ห ลายนัย ดังนี้ คือ
สภาวรูป ๑๘

คือรูปทมี่ ีลักษณะเฉพาะของตน ได้แก่
อวินิพโภครูป ๘ ปสาทรูป ๕ ภาวรูป
๒ หทยรูป ๑ ชีวิตินทริยรูป ๑
สัทท รูป ๑ รวม ๑๘ รูป

อสภาวรูป ๑๐

คือร ูปที่ไม่มลี ักษณะเฉพาะอีกต่างหาก
ได้แก่ วิการรูป ๓ วิญญัติรูป ๒
ปริจเฉทรูป ๑ ลักขณรูป ๔

อัชฌัตต ิกรูป ๕

คือ รูปภายใน ได้แก่ ปสาทรูป ๕

พาหิร รูป ๒๓

คือ รูปภายนอก ได้แก่ รูปทเี่หลือ ๒๓
รูป

วัตถุร ูป ๖

คือ ร ูปซึ่งเป็นทเี่กิดของจิต ได้แก่
ปสาทรูป ๕ หทยรูป ๑

อวัตถุรูป ๒๒

ได้แก่ รูปที่เหลือ ๒๒

ทวารรูป ๗

คือ รูปที่เป็นทางรับอารมณ์ ได้แก่
ปสาทรูป ๕ และรูปที่เป็นทางของ
กายกรรมและวจีกรรม คือ กายวิญญัติ
รูป ๑ วจีวิญญัตริ ูป ๑

อทวารรูป ๒๑

ได้แก่ รูปที่เหลือ ๒๑ รูป
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อินทริยรูป ๘

คือ รูปที่เป็นใหญ่ในกิจการงานเฉพาะ
ของตน ๘ รูป ได้แก่ ปสาทรูป ๕
ภาวรูป ๒ ชีวิตินทริยรูป ๑

อนินทริยรูป ๒๐

ได้แก่ รูปที่เหลือ ๒๐ รูป

โอฬาริกรูป ๑๒

คือ รูปหยาบ ๑๒ รูป ได้แก่
วิสยรูป ๗ (รูปที่เป็นอ ารมณ์ทางตา
หู จมูก ลิ้น กาย) ปสาทรูป ๕

สุขุมรูป ๑๖

คือ รูปละเอียด ได้แก่ รูปที่เหลือ ๑๖
รูป

สันติเกรูป ๑๒

คือ รูปใกล้ (ต่อการพิจารณารไู้ ด้)
ได้แก่ ปสาทรูป ๕ วิสยรูป ๗

ทูเรรูป ๑๖

คือ รูปไกล (ยากต่อการพิจารณาแทง
ตลอด) ได้แก่ รูปที่เหลือ ๑๖ รูป

สัปปฏิฆร ปู ๑๒

คือ รปู ทก่ี ระทบได้ ได้แก่ ปสาทรปู ๕
วิสยรปู ๗

อัปป ฏิฆรูป ๑๖

คือ รูปที่กระทบไม่ได้ ได้แก่ รูปที่เหลือ
๑๖ รูป

โคจรัคค าหิกรูป ๕ คือ รูปทก่ี ระทบอารมณ์ได้ ได้แก่
ปสาทรปู ๕
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อโคจรัคคาหิกรูป ๒๓		 คือ รูปที่กระทบอารมณ์ไม่ไ ด้ ได้แก่
รูปที่เหลือ ๒๓ รูป
อวินิพโภครูป ๘		 คือ รูปที่แยกกันไม่ไ ด้ ๘ รูป
วินิพโภครูป ๒๐		 คือ รูปทแี่ ยกกันไ ด้ ได้แก่รูป ๒๐
รูป

คำถามทบทวนภาคผนวก
๑. จิตท ี่ไม่เกิดร่วมกับอโลภเหตุ อโทสเหตุ อโมหเหตุ เป็น
อกุศลจิตไหม
๒. อโสภณจิตและอกุศลจิตต่างกันอย่างไร
๓. อโสภณจิตมีกี่ดวง อะไรบ้าง
๔. จิตอะไรทำโวฏฐัพพนกิจ
๕. ปัญจทวาราวัชชนจิตเป็นชาติอะไร
๖. เมื่อเสียงกระทบหู จิตอะไรรู้เสียงเป็นขณะแรก
๗. จิตอ ะไรเกิดก่อนหสติ ุปปาทจิต
๘. มโนทวาราวัชชนจิตเป็นมโนทวารใช่ไหม
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๙. มโนทวาราวัชชนจิตมีกี่กิจ เกิดไ ด้ก ี่ทวาร รู้อารมณ์อะไรได้
บ้าง
๑๐. เหตุอะไรเป็นปรมัตถ์
๑๑. เหตุเป็นขันธ์อ ะไร
๑๒. นิพพานเป็นเหตหุ รือนเหตุ อเหตุก ะหรือสเหตุกะ
๑๓. นเหตุท ี่ไม่ใช่สังขารขันธ์ได้แก่อะไรบ้าง
๑๔. สังขารขันธ์ที่เป็นนเหตุมีกี่ดวง
๑๕. ปรมัตถธรรมทเี่ป็นนเหตุน ั้นเป็นขันธ์อะไรบ้าง
๑๖. โลกุต ตรจิตเป็นอสังขตธรรมใช่ไ หม
๑๗. ขันธ์อะไรเป็นกุศล
๑๘. ขันธ์อะไรเป็นอัพยากตธ รรม
๑๙. ขันธ์ที่ไม่ใช่อัพยากตธ รรมมีไหม
๒๐. อัพยากตธรรมทไี่ ม่ใช่ข ันธ์มีไหม
๒๑. กุศลธรรมที่ไม่ใช่ข ันธ์มีไหม
๒๒. อกุศลจิตในอรูปพรหมภูมิเป็นชาติอะไร
๒๓. เวทนาเจตสิกเป็นภูมิอะไร
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๒๔. นิพพานมีเวทนาไหม เพราะอะไร
๒๕. เจตสิกอะไรไม่มีเวทนาเกิดร ่วมด้วย
๒๖. จิตภ ูมิไหนมี ๑ ชาติ
๒๗. จิตภูมไิ หนมี ๒ ชาติ
๒๘. จิตภูมไิ หนมี ๓ ชาติ
๒๙. จิตตชรูปที่เกิดจากโมหมูลจิตเป็นส มุฏฐาน เกิดเพราะเหตุ
ปัจจัยหรือเปล่า
๓๐. โมหเจตสิกทเ่ี กิดรว่ มกบั โมหมูลจติ เกิดรว่ มกบั เหตุห รือเปล่า

สมถภาวนา

สมถภาวนา
สมถภาวนาไม่ใช่ก ารทำสมาธิ สมาธิเป็นส ภาพธรรมทตี่ งั้ ม นั่ ใน
อารมณ์ ซึ่งได้แก่ เอกัคคตาเจตสิกที่เกิดกับจ ิตทุกดวง เมื่อจ ิต
ฝักใฝ่ม อี ารมณ์ใดอารมณ์ห นึง่ น านๆ ลักษณะของเอกัค คตาเจตสิก
ก็ป รากฏเป็นส มาธิ คือ ต งั้ ม นั่ แ น่วแ น่อ ยูท่ อี่ ารมณ์ใดอารมณ์ห นึง่ 
เพียงอารมณ์เดียว เอกัค คตาเจตสิกท เี่ กิดก บั อ กุศลจติ เป็น มิจฉา
สมาธิ เอกัคคตาเจตสิกที่เกิดก ับกุศลจิตเป็น สัมมาสมาธิ
การทำสมาธิให้จ ิตจดจ่อที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งน านๆ นั้น
เมื่อไม่ประกอบด้วยปัญญาก็เป็นมิจฉาสมาธิ เพราะขณะนั้น
เป็นความพอใจที่จะให้จ ิตตั้งมั่นแน่วแน่อยูท่ ี่อารมณ์เดียว เมื่อ
ปราศจากปัญญาก็ไม่สามารถรู้ความต่างกันของโลภมูลจิตและ
กุศลจิต เพราะโลภมูลจิตแ ละกามาวจรกุศลจิตม ีเวทนาประเภท
เดียวกันเกิดร่วมด้วย คือ
โลภมูลจิต ๘ ดวง มีอุเบกขาเวทนาเกิดร่วมด้วย ๔ ดวง
มีโสมนัสเวทนาเกิดร่วมด้วย ๔ ดวง
กามาวจรกุศลจิต ๘ ดวง มีอ ุเบกขาเวทนาเกิดร่วมด้วย ๔
ดวง มีโสมนัสเวทนาเกิดร่วมด้วย ๔ ดวง
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ฉะนั้น ขณะใดที่อุเบกขาเวทนาเกิดขึ้นหรือโสมนัสเวทนาเกิด
ขึ้น จึงยากที่จะรู้ว่าจ ิตที่ไม่ส ุขไม่ท ุกข์ ไม่เดือดร้อนหรือขณะที่
โสมนัสย ินดีเป็นสุขน ั้น เป็นโลภมูลจิตห รือเป็นม หากุศลจิต
ความต่างกันของโลภมูลจิต ๘ ดวง และมหากุศลจิต ๘
ดวง คือ โลภมูลจิตมีอกุศลเจตสิกเกิดร่วมด้วย มหากุศลจิตมี
โสภณเจตสิกเกิดร่วมด้วย อกุศลเจตสิกที่แสดงความต่างกันของ
โลภมูลจิตแ ละมหากุศลจิต คือ มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด และ
โสภณเจตสิกท แี่ สดงความตา่ งกนั ข องกศุ ลจติ แ ละโลภมลู จิต คือ
สัมมาทิฏฐิ ซึ่งเป็นปัญญาเจตสิก ฉะนั้น ความต่างกันของโลภ
มูลจิต ๘ ดวง และมหากุศล ๘ ดวง คือ
โลภมูลจิต ๘ ดวง เกิดร่วมกับทิฏฐิเจตสิก ๔ ดวง ไม่เกิด
ร่วมกับทิฏฐิเจตสิก ๔ ดวง
มหากศุ ลจติ ๘ ดวง เกิดร ว่ มกบั ป ญ
ั ญาเจตสิก ๔ ดวง ไม่เกิด
ร่วมกับปัญญาเจตสิก ๔ ดวง
ฉะนั้น ผู้ที่จะเจริญสมถภาวนาจึงต้องรู้ความต่างกันของ
โลภมูลจิต และกุศลจิต มิฉะนั้นก็จะทำสมาธิด้วยโลภมูลจิต
เป็นมิจฉาสมาธิเมื่อไม่ประกอบด้วยปัญญา
ส่วนใหญ่ผ ทู้ ที่ ำสมาธิไ ม่ต อ้ งการให้จ ติ ว นุ่ วายเดือดรอ้ นกงั วลไป
กับเรื่องราวต่างๆ พอใจที่จะให้จิตตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์ใดอารมณ์
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หนึ่ง โดยไม่รู้ว่าขณะที่กำลังต้องการให้จิตจดจ่อที่อารมณ์ที่
ต้องการนั้น ไม่ใช่มหากุศลญาณสัมปยุตต์
การเจริญสมถภาวนาเป็นการเจริญมหากุศลญาณสัมปยุตต์
ผู้ที่จะเจริญสมถภาวนาต้องเป็นผู้มีปัญญา เห็นโทษของ
อกุศลทั้งโลภะและโทสะ ไม่ใช่เห็นแต่โทษของโทสมูลจิตซึ่ง
เป็นความกังวลใจ เดือดร้อนใจต่างๆ เท่านั้น ผูท้ ี่ไม่รู้จักก ิเลส
และไม่เห็นโทษของโลภะ ย่อมไม่เจริญสมถภาวนา ฉะนั้น ผู้ที่
เจริญสมถภาวนาจึงเป็นผู้ตรง มีปัญญาเห็นโทษของโลภะและมี
สติสัมปชัญญะ รู้ขณะที่ต่างกันข องโลภมูลจิตและมหากุศลญาณ
สัมปยุตต จิต จึงจะเจริญม หากุศลญาณสัมปยุตต์เพิ่มขึ้นๆ จน
อกุศลจติ ไ ม่เกิดแ ทรกคนั่ ไ ด้ จนกว่าจ ะเป็นอ ปุ จารสมาธิ แล้วบ รรลุ
อัปปนาสมาธิ คือ ปฐมฌานกุศลจิต ประกอบด้วยองค์ฌาน ๕
คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา
การเจริญสมถภาวนาที่จะให้มหากุศลญาณสัมปยุตตจิตเจริญ
ขึ้นๆ จนเป็นบาทให้เกิดป ฐมฌานกุศลจิตซึ่งเป็นรปู าวจรกุศลนั้น
เป็นสิ่งที่กระทำได้ยาก เพราะจะต้องไม่เป็นอภัพพ บุคคล คือผทู้ ี่
แม้เจริญส มถะหรือว ปิ สั สนา ก็ไ ม่อ าจบรรลุฌ
 านจติ ห รือโลกตุ ตรจิต
ไ ด้ ผูท้ เี่ ป็นภ พั พ บุคคล คือผ ทู้ เี่ มือ่ เจริญส มถภาวนาหรือว ปิ สั สนา
ภาวนาก็อาจจะบรรลุฌานจิตหรือโ ลกุตตรจิตได้นั้น ต้องเป็นผ ู้ที่
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๑. 1ไม่มีวิบากเป็นเครื่องกั้น คือ ปฏิสนธิจ ิตเป็นติเหตุกะ มี
ปัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วย
๒. ไม่มีกรรมเป็นเครื่องกั้น คือ ไม่ได้กระทำอนันตริยกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งในอนันตริยกรรม ๕ ซึ่งเป็นเครื่องกั้นส วรรค์
มัคค์ ผล อนันตริยกรรม ๕ คือ ฆ่ามารดา ๑ ฆ่าบิดา ๑
ฆ่าพระอรหันต์ ๑ ทำร้ายพระผู้มีพระภาคให้ห ้อพระโลหิต ๑
ทำสังฆเภท คือ ทำลายสงฆ์ให้แตกกันโดยไม่ทำสังฆกรรมร่วม
กัน ๑
๓. ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกั้น คือ ไม่มนี ิยตมิจฉาทิฏฐิ ๓ ได้แก่
นัตถิกทิฏฐิ อเหตุกทิฏฐิ อกิร ิยทิฏฐิ
แม้ว่าปฏิสนธิจิตเป็นติเหตุกะ ประกอบด้วยปัญญา แต่
ถ้ายินดีเพลิดเพลินในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะโดยไม่
เห็นโทษ ก็ย่อมไม่คิดจะบรรเทาความเพลิดเพลินในรูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ด้วยการรักษาศีลแ ละเจริญภาวนา ฉะนั้น
การอบรมสมถภาวนาให้ถึงอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิจึง
ไม่ง่ายเลย ไม่ใช่เพียงการจดจ้องที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่
ต้ อ งการก็ จ ะเ ป็ น ม หากุ ศ ลญ าณสั ม ปยุ ต ต์ ที่ จ ะท ำให้ บ รรลุ ถึ ง
อุปจารสมาธิได้ ถ้าเข้าใจผิดว่าโลภมูลจิตข ณะนั้นเป็นมหากุศล
ก็จ ะทำให้คิดว่า นิมิตต ่างๆ ที่จิตปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเห็นเป็นนรก
1 อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ภัพพสูตร ข้อ ๓๕๗ และ อาวรณตาสูตร ข้อ ๓๕๘
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สวรรค์ สถานที่ เรื่องราวเหตุการณ์ต ่างๆ นั้น เป็นอ ุปจารสมาธิ
และอัปปนาสมาธิ ซึ่งเป็นฌานจิตขั้นต่างๆ
ฉะนั้น สมถภาวนาจึงเป็นเรื่องละเอียดที่จะต้องศึกษาให้
เข้าใจถูกต ้องจริงๆ
วันหนึ่งๆ ในขณะที่เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส รู้โผฏฐัพพะ
และคิดนึก อกุศลจิตย่อมเกิดมากกว่ากุศลจิต กุศลจิตที่เกิดใน
วันหนึ่งๆ นั้นย่อมเป็นทานบ้าง ศีลบ้าง เพียงเล็กๆ น้อยๆ
ในแต่ละวันแต่ละเดือน ผู้ที่เห็นโทษของอกุศลจึงอบรมจิตให้
เป็นกุศลเพิ่มขึ้นด้วย ในขณะที่ไม่ใช่ทานและศีล การอบรมจิต
ให้ส งบจากอกุศลทง้ั ห ลายในวนั ห นึง่ ๆ นัน้ เป็นก ศุ ลขน้ั ส มถภาวนา
ในชีวิตประจำวัน แม้ว่าไม่สามารถจะถึงขั้นอุปจารสมาธิและ
อัปป นาสมาธิ ก็เป็นส ิ่งท ีค่ วรเจริญ แต่ก ารจะระงับจ ิตให้ส งบจาก
อกุศลนั้น ต้องเป็นปัญญาที่รู้ว่าจิตจะสงบในขณะที่เห็น ได้ยิน
ได้กลิ่น ลิ้มรส รู้โผฏฐัพพะ และคิดนึกได้อย่างไร มิฉะนั้น
กุศลจิตก็เกิดไ ม่ได้
จิตที่สงบจากอกุศลเป็นสมถภาวนานั้น ต้องเป็นกุศลจิตใน
อารมณ์ ๔๐ อารมณ์ คือ กสิณ ๑๐ อสุภ ๑๐ อนุสสติ ๑๐
อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ จตุธาตุว วัฏฐาน ๑ พรหมวิหาร ๔
อรูปฌาน ๔
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กสิณ ๑๐
ชื่อว่า กสิณ เพราะอรรถว่าทำอารมณ์ทั้งสิ้น กสิณ ๑๐
ได้แก่
๑. ปถวีก สิณ
ระลึกถึงแต่ดินเท่านั้น
๒. อาโปกสิณ

ระลึกถึงแต่น ้ำเท่านั้น

๓. เตโชกสิณ

ระลึกถึงแต่ไ ฟเท่านั้น

๔. วาโยกสิณ

ระลึกถึงแต่ลมเท่านั้น

๕. นีลก สิณ

ระลึกถึงแต่ส ีเขียวเท่านั้น

๖. ปีตกสิณ

ระลึกถึงแต่สีเหลืองเท่านั้น

๗. โลหิตก สิณ

ระลึกถึงแต่สีแดงเท่านั้น

๘. โอทาตกสิณ

ระลึกถึงแต่ส ีขาวเท่านั้น

๙. อาโลกกสิณ

ระลึกถึงแต่แ สงสว่างเท่านั้น

๑๐. อากาสกสิน

ระลึกถึงแต่อ ากาศเท่านั้น

จิตท ี่ระลึกถึงแต่ดินเป็นกุศล หรือเป็นอกุศล เมื่อปัญญาไม่
เกิดขณะที่คิดถึงด ินก็เป็นอกุศลที่ต้องการคิดถึงด ิน หรือต ้องการ
จดจ้องที่ดิน
เมือ่ ป ญ
ั ญาเกิด จิตท รี่ ะลึกถ งึ ด นิ ก เ็ ป็นก ศุ ล เมือ่ ร วู้ า่ ร ปู ท กุ อ ย่าง
ทีป่ รากฏปราศจากธาตุด นิ ไ ม่ไ ด้ สิง่ ท เี่คยพอใจปรารถนาตอ้ งการ
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ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นล้วนเป็นแต่เพียงดินเท่านั้น เมื่อรู้ถึงแก่นแท้
ของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกที่เคยพอใจ ปรารถนาว่าเป็นแต่
เพียงดิน ก็ทำให้ละคลายความพอใจในสิ่งทั้งหลายได้ในขณะที่
ระลึกร ู้ว่าเป็นเพียงดินเท่านั้น
การที่จิตจะเป็นกุศลระลึกถึงแต่ดินนั้นเป็นไปได้ยาก เพราะ
เมื่ออารมณ์กระทบตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็ค ล้อยไปตาม
อารมณ์นั้นๆ ทันที ด้วยเหตุนี้การเจริญสมถภาวนาที่จะให้
จิตสงบจากอกุศลมั่นคงขึ้น จึงต้องอาศัยสถานที่ที่เงียบสงัด
ปราศจากเสียงผู้คนรบกวน และทำดินเป็นวงกลมเกลี้ยง (ปถวี
กสิณ) ปราศจากมลทินโทษที่จะทำให้จิตน้อมนึกไปพอใจในรูป
ร่างสณ
ั ฐานตา่ งๆ ได้ (ความละเอียดมใี นคมั ภีรว์ สิ ทุ ธิม คั ค ์ สมาธิ
นิทเทส ปถวีกสิณ) ขณะที่ดูปถวีกสิณนั้น เมื่อจิตระลึกถึงดิน
ประกอบด้วยปญ
ั ญาเป็นม หากศุ ลญาณสมั ปยุตต ์ จิตจ งึ จ ะสงบได้
และจะต้องดูปถวีกสิณเพื่อเตือนให้ระลึกถึงดินเท่านั้นเรื่อยๆ ไป
เพื่อไม่ให้จิตรู้อารมณ์อื่น
ยากแค่ไหนที่จะระลึกถึงแต่ดินด้วยจิตที่สงบจากอกุศลทั้ง
หลายอยู่เรื่อยๆ โดยดูป ถวีกสิณที่ไม่เล็กน ักไม่ใหญ่น ัก ไม่ห ่าง
นักไม่ใกล้นัก ไม่สูงนักไม่ต่ำนัก ฉะนั้น วิตกเจตสิกจึงเป็นองค์
ฌาน ที่ ข าดไ ม่ ไ ด้ เ ลย วิ ต กเจตสิ ก ที่ เ กิ ด กั บ ม หากุ ศ ลญ าณ
สัมปยุตตจิตจะต้องจรดที่ปถวีกสิณ ด้วยจิตที่สงบจากอกุศล
ทั้งหลาย ทั้งในขณะที่หลับตาและลืมตา จนกว่าอุคคหนิมิต คือ
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นิมิตของปถวีกสิณจะปรากฏทางมโนทวารเหมือนกับในขณะที่
ลืมตา ซึ่งบางท่านแม้ป ฎิสนธิจติ จะเป็นตเิ หตุกะ แต่อคุ คหนมิ ติ 
ก็ไ ม่ป รากฏเลย อุคค หนมิ ติ จ ะปรากฏเมือ่ ม หากศุ ลญาณสมั ปยุตต ์
เพิม่ ค วามสงบมนั่ คงในปถวีก สิณแ ล้ว แต่ข ณะทอี่ คุ ค หนมิ ติ ป รากฏ
นั้นก็ยังไม่ถึงอุปจารสมาธิ
การประคับประคองให้มหากุศลญาณสัมปยุตตจิตตั้งมั่นใน
อุคคหนิมิตต ่อไ ปและมั่นคงขึ้นนั้นไม่ง่ายเลย ตามข้อความใน
วิสุทธิมัคค์ ปถวีก สิณ นิทเทส เมื่อน ิวรณ์ท ั้งหลาย (อกุศล
ธรรมที่กลุ้มรุมครอบงำจิต) ระงับลงโดยลำดับแ ล้ว จิตย่อมสงบ
มั่นคงเป็นอุปจารสมาธิ เมื่อป ฏิภาคนิมิตปรากฏราวกะชำแรก
อุคค หนมิ ติ อ อกมา ปฏิภาคนมิ ติ เป็นน มิ ติ ท ผี่ อ่ งใสกว่าอ คุ ค หนมิ ติ
ขณะที่ปฎิภาคนิมิตป รากฏนั้น มหากุศลญาณสัมปยุตตจิตส งบ
มั่นคงถึงขั้นอุปจารสมาธิ คือ สมาธิที่ใกล้ต่อการสงบแนบแน่น
ในอารมณ์ขั้นอัปปนาสมาธิ ซึ่งเป็นปฐมฌานจิต
การประคับประคองให้มหากุศลญาณสัมปยุตตจิตที่สงบถึงขั้น
อุปจารสมาธิสงบได้ต่อไ ปอีกเรื่อยๆ และเพิ่มความสงบมั่นคงขึ้น
จนถึงขั้นท อี่ ัปปนาสมาธิ ซึ่งเป็นจิตขั้นรูปาวจรเป็นปฐมฌานจิต
เกิดขึ้นได้นั้น ต้องรักษาอุปจารสมาธิท ี่ได้แ ล้ว ดุจนางแก้วรักษา
ครรภ์ซึ่งเป็นที่อุบัติแห่งพ ระเจ้าจักรพรรดิ์ และต้องเว้นเหตุอันไ ม่
เป็นส ปั ป ายะ (ธรรมทสี่ ะดวกสบายเกือ้ กูลแ ก่ก ารเจริญภ าวนา) ๗
อย่างเหล่านี้ คือ
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๑. เว้นอาวาส คือ ทอี่ ยู่ซึ่งเมื่ออ ยู่แล้วนิมิตที่ยังไม่เกิดกไ็ ม่
เกิด ที่เกิดแล้วก็หายไป
๒. เว้นโ คจร คือ ทางไปที่ห่างจากอาวาสหรือท ี่ใกล้อาวาส
มาก ที่หาภิกษาไม่ไ ด้ง่ายและไม่สมบูรณ์
๓. เว้นถ ้อยคำทไี่ ม่ส บายทนี่ ับเนื่องในดิรัจฉานกถา คือ กถา
ทีไ่ ม่เกื้อกูลแก่ปัญญา ซึ่งทำให้นิมิตที่เกิดข ึ้นแล้วหายไป
๔. เว้นบ ุคคลที่มากด้วยกิเลส ทีข่ วนขวายในกิเลส เพราะ
ทำให้จ ิตเกิดก ิเลสเศร้าห มอง
๕-๖. เว้นโภชนะและอากาศที่ไม่ถูกก ับร ่างกาย อันจะทำให้
ป่วยไข้
๗. เว้นอิริยาบถทไี่ ม่ทำให้จ ิตตั้งมั่น
เมื่อเว้นส ิ่งที่ควรเว้นและเสพสิ่งที่ควรเสพแล้ว อัปปนาสมาธิ
ก็ยังไม่เกิด ก็จะต้องบำเพ็ญอัปปนาโกศลให้เต็มที่ คือ ต้อง
ประกอบด้วยอัปปนาโกศล ความรู้ความฉลาดในธรรมที่เกื้อกูล
ให้ฌานจิตเกิดข ึ้นได้ ๑๐ ประการ คือ1
๑. โดยการทำวตั ถุให้เป็นข องสะอาด คือ ท งั้ ร า่ งกายและเครือ่ ง
นุ่งห่มและที่อยูอ่ าศัยให้สะอาด มิฉะนั้นแล้วจ ิตใจก็ไม่แจ่มใส
1 วิสุทธิมัคค์ ปถวีกสิณนิทเทส
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๒. โดยการยังความเสมอกันของอินทรีย์ ๕ คือ สัทธาและ
ปัญญา วิริยะและสมาธิให้เสมอกันด้วยสติ
๓. โดยฉลาดต่อนิมิต
๔. ย่อมประคองจิตโดยสมัยที่ควรประคอง
๕. ย่อมข่มจิตในสมัยที่ควรข่ม
๖. ย่อมยังจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรร่าเริง
๗. ย่อมเพ่งเฉยจิตในสมัยท ี่ควรเพ่งเฉย
๘. โดยการเว้นบุคคลผู้ไม่ต ั้งมั่น
๙. โดยเสพบุคคลผู้ตั้งมั่น
๑๐. โดยความเป็นผู้มีอัธยาศัยน้อมไปในคุณนั้นๆ
ถ้าไม่เป็นผู้ฉลาดในอัปปนาโกศล ๑๐ นี้ มหากุศลญาณ
สัมปยุตตจิตก็ไม่อาจเพิ่มความสงบมั่นคงขึ้นอีกจนเป็นบาทให้
อัปปนาสมาธิ คือ รูปาวจรปฐมฌานจิตเกิดไ ด้
ขณะที่รูปาวจรปฐมฌานจิตซึ่งเป็นจิตอีกระดับขั้นหนึ่ง คือ
เป็นจ ิตอ ีกภ ูมหิ นึ่งจ ะเกิดข ึ้น พ้นจ ากสภาพจิตท ีเ่ป็นก ามาวจรนั้น
วิ ถี จิ ต จ ะเ กิ ด สื บ ต่ อ กั น ต ามล ำดั บ ท างม โนท วารเ ป็ น ฌ านวิ ถี
ดังนี้
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ภวังคจิต	

เป็น	 มหาวิบากญาณสัมปยุตต์

ภวังคจลนะ	เป็น	 มหาวิบากญาณสัมปยุตต์
ภวังคุปัจเฉทะ	

เป็น	 มหาวิบากญาณสัมปยุตต์

มโนทวาราวัชชนะ	 เป็น	อเหตุกก ิริยา
บริกัมม์	

เป็น	 มหากุศลญาณสัมปยุตต์

อุปจาระ	เป็น	 มหากุศลญาณสัมปยุตต์
			
(ประเภทเดียวกับบริกัมม์)
อนุโลม	
เป็น	มหากุศลญาณสัมปยุตต์
			
(ประเภทเดียวกับบริกัมม์)
โคตรภู	
เป็น	มหากุศลญาณสัมปยุตต์
			
(ประเภทเดียวกับบริกัมม์)
ปฐมฌานกุศลจิต	เป็น	รูปาวจรกุศลจิต
ภวังคจิต	

เป็น	 มหาวิบากญาณสัมปยุตต์

รูป าวจรปฐมฌานกุศลจิตที่เกิดเป็นครั้งแรกนั้นเกิดเพียง ๑
ขณะเท่านั้น ต่อเมื่อภายหลังชำนาญขึ้นแล้ว ฌานจิตจึงจ ะเกิด
ดับสืบต่อเพิ่มขึ้นๆ ได้ โดยไม่มภี วังคจิตเกิดแทรกคั่นเลยตาม
กำหนดเวลาที่ตั้งใจไว้ได้ ฌานวิถีจ ิตท ี่เกิดด ับสืบต่อกันโดยไม่มี
ภวังคจิตเกิดแ ทรกคั่นเลยนั้นเป็นฌานสมาบัติ คือ เป็นการ
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บรรลุถึงสภาพจิตที่สงบแนบแน่นในอารมณ์ของฌานได้ตาม
กำหนดเวลาที่ต ั้งใจไว้
ก่อนที่ฌานวิถีจิตจะเกิดขึ้น ต้องมีมหากุศลญาณสัมปยุตตจิต
เกิดก่อนทุกค รั้ง
มหากุศลชวนะขณะที่ ๑ เป็นบ ริกัมม์ คือ เป็นบ ริกัมม์ของ
อัปปนาสมาธิ เพราะปรุงแต่งอ ัปปนา คือ ถ้าม หากุศลซึ่งเป็น
บริกัมม์ไม่เกิด จิตขณะต่อไ ปและอัปปนาสมาธิ คือ ฌานจิตก็
เกิดไม่ได้
มหากศุ ลชวนะขณะท่ี ๒ เป็นอปุ จาร เพราะเข้าไปใกล้
อัปปนาสมาธิ
มหากุศลชวนะขณะที่ ๓ เป็นอนุโลม เพราะอนุกูลแก่
อัปปนาสมาธิ
มหากุศลชวนะขณะที่ ๔ เป็นโคตรภู เพราะข้ามพ้น
กามาวจรภูมิเพื่อขึ้นสู่รูปาวจรภูมิ
เมื่อมหากุศลชวนะขณะที่ ๔ ดับแ ล้ว ชวนวิถีจิตขณะต่อไป
จึงเป็นรูปาวจรปฐมฌานกุศลจิต
รูปาวจรฌานกศุ ลจติ ประกอบดว้ ยองค์ ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ
สุข เอกัค คตา แม้วา่ ม โี สภณเจตสิกเกิดร ว่ มดว้ ย แต่อ งค์ป ระกอบ
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ทีท่ ำให้รปู าวจรปฐมฌานจติ เกิดนน้ั ได้แก่ เจตสิก ๕ ดวงน้ี ซึง่ 
เป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ นวิ รณธรรม คือ อกุศลธรรมทก่ี ลุม้ รุมขดั ขวางจติ 
ไม่ให้ดำเนินไปในทางสงบ นิวรณธรรม ๕ คือ
กามฉันทนิวรณ์ ได้แก่ ความยินดีพอใจในรูป เสียง กลิ่น
รส โผฏฐัพพะ
พยาปาทนิวรณ์	
ได้แก่	
ถีนมิทธ นิวรณ์	
ได้แก่	
		
อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์	ได้แก่	
		
วิจิกิจฉานิวรณ์	
ได้แก่	
		
		

ความขุ่นเคืองใจ
ความท้อถอย หดหู่ และ
ความซบเซาง่วงเหงา
ความฟุ้งซ่าน และความ
รำคาญใจ
ความสงสัยไม่แน่ใจใน
สภาพธรรม และในเหตุและ
ผลของสภาพธรรม

องค์ฌ
 าน ๕ เป็นป ฏิปักษ์ต ่อน ิว ร ณธรรม ๕ โดยวิตกเจตสิก
จรดที่อารมณ์ซึ่งท ำให้จิตสงบได้ และวิจารเจตสิกตามประคอง
อารมณ์ที่วิตกเจตสิกจรดลง ทำให้จิตไม่ฟุ้งซ่านไปสอู่ ารมณ์อื่น
ปีติเจตสิกเป็นสภาพที่เอิบอ ิ่ม สุขเวทนาเพิ่มพูนย ิ่งขึ้นต ามความ
เอิบอิ่ม และเอกัคคตาที่องค์ฌาน ๔ อุปการะอุดหนุนแล้ว ตั้ง
มั่นคงในอารมณ์โดยอาการของปฐมฌานที่ประกอบด้วยองค์ ๕
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องค์ฌาน ๕ เป็นปฏิปักษ์ต่อนิวรณธรรม ๕ ดังนี1้
๑. วิตกเจตสิก เป็นป ฏิปักษ์ต ่อถีนมิทธ นิวรณ์ เพราะ
เมื่อวิตกเจตสิกตรึกถึงแต่อารมณ์ของสมถภาวนามากขึ้นเรื่อยๆ
ความท้อถอย หดหู่ และความง่วงเหงาก็ย่อมเกิดไม่ได้
๒. วิจารเจตสิกเป็นปฏิปักษ์ต ่อวิจิกิจฉานิวรณ์ เมื่อวิจาร
เจตสิกประคองอารมณ์ตามวิตกเจตสิกที่จรดลงในอารมณ์ของ
สมถภาวนาไปเรื่อยๆ ความสงสัยความไม่แน่ใจในสภาพธรรม
และในเหตุผลของสภาพธรรมกเ็กิดไม่ได้
๓. ปีตเิ จตสิกเป็นป ฏิป กั ษ์ต อ่ พ ย าปาทนวิ รณ์ เมือ่ ค วามสงบ
ในอารมณ์ของสมถภาวนาเพิ่มขึ้น ปีติก็เอิบอิ่มในความสงบนั้น
ยิ่งข ึ้น ทำให้ค วามพยาบาทขุ่นเคืองใจเกิดไม่ได้ในระหว่างนั้น
๔. สุข (โสมนัสเวทนา) เป็นปฏิปักษ์ต ่ออุทธัจจ กุกกุจจ
นิวรณ์ เมื่อกำลังเป็นสุขในอารมณ์ข องสมถภาวนาอยู่ ความ
เดือดร้อนใจ กังวลใจ และความฟุ้งซ่านในอารมณ์อื่นก็เกิด
ไม่ได้ เพราะกำลังเป็นสุขในสมถอารมณ์ในขณะนั้น
๕. เอกัคคตาเจตสิก เป็นปฏิปักษ์ต่อกามฉันทนิวรณ์
เพราะเมื่อสมาธิตั้งมั่นในอารมณ์ของสมถภาวนาแล้ว ก็ไม่ยินดี
ในกามอารมณ์ใดๆ
1 อภิธัมมัตถวิภาวินี ปริจเฉทที่ ๒ วิเคราะห์องค์ฌาน
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รูป าวจ รป ฐมฌานกุศลจิตเป็นอัปปนาส มาธิที่ แ นบแ น่ นใ น
อารมณ์ด้วยองค์ฌ
 าน ๕ ฉะนั้น ถึงแ ม้ว่าร ูปาวจรฌานกุศลจะ
เกิดขึ้นครั้งแรกเพียงขณะเดียว เมื่อภวังคจิตเกิดคั่นหลายขณะ
ดับไปแล้ว มโนทวารวิถีจิตก็เกิดสืบต่อโดยมโนทวาราวัชชนจิต
เกิดขึ้นรำพึงถึงองค์ของฌาน ๑ ขณะ แล้วดับไป แล้วมหา
กุศลญาณสัมปยุตตจิตก็พิจารณาองค์ฌานนั้น ๗ ขณะ แล้ว
ภวังคจิตก เ็ กิดค ัน่ มโนทวารวถิ จี ติ เกิดข ึน้ พ จิ ารณาองค์ข องฌาน
ทีละองค์ทีละวาระ ขณะที่มโนทวารวิถีจิตเกิดขึ้น พิจารณาองค์
ฌานแต่ละองค์แต่ละวาระนั้น เป็นปัจจเวกขณวิถี ซึ่งต้องเกิด
ต่อจากฌานวิถที ุกครั้ง
ปัญญาของผู้บรรลุรูปาวจรฌานกุศลจิต จึงร ู้ความต่างกันข อง
องค์ฌ
 านทงั้ ๕ คือ รูค้ วามตา่ งกนั ข องวติ กเจตสิกแ ละวจิ ารเจตสิก
รู้ความต่างกันของปีติเจตสิกและสุข (โสมนัสเวทนาเจตสิก) และ
รู้ลักษณะของเอกัคคตาเจตสิกที่เป็นอัปปนาสมาธิ
ผู้เจริญสมถภาวนาต้องมีสติสัมปชัญญะอย่างปกติ และรู้
ลักษณะของจิตที่เป็นกุศลและอกุศลที่เกิดสลับกันและแทรกคั่น
อย่างรวดเร็วได้ถูกต้อง มิฉะนั้นก็จะเข้าใจผิดว่าโลภมูลจิตที่เกิด
ร่วมกับโสมนัสเวทนาเป็นความสงบและเป็นก ุศล
ผู้เจริญสมถภาวนาไม่มีอาการผิดปกติใดๆ เลย เพราะการ
เจริญสมถภาวนาเป็นการเจริญกุศลทางใจ ซึ่งเมื่อจิตสงบแล้วก็
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ปรากฏแต่นิมิตของอารมณ์ที่ทำให้จิตน้อมเป็นกุศลมั่นคงยิ่งขึ้น
เช่น ผูท้ ี่เจริญอาโปกสิณกม็ ีนิมิตของอาโปกสิณเป็นอารมณ์ จะ
ไม่เห็นนรกสวรรค์ เหตุการณ์เรื่องราว ต่างๆ เลย
ขณะที่ทำสมาธิแล้วเห็นภ าพต่างๆ ขณะนั้นไ ม่ใช่สมถภาวนา
การเจริญสมถภาวนาต้องเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตตจิต ซึ่ง
สงบเพราะระลึกอ ารมณ์ข องสมถภาวนาอารมณ์ใดอารมณ์ห นึง่ ใน
๔๐ อารมณ์ แม้โลภมูลจิตห รือมหากุศลญาณวิปปยุตตจิตจ ะมี
อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดใน ๔๐ อารมณ์ ก็ไ ม่ใช่สมถภาวนา เช่น
เด็กห รือผ ใู้ หญ่ท ที่ อ่ งพทุ โธโดยไม่ไ ด้ร ะลึกถ งึ พ ระพุทธคณ
ุ ป ระการ
ต่างๆ ก็ไม่ใช่มหากุศลญาณสัมปยุตต จิต ผู้ที่เห็นซากศพแล้ว
ตกใจกลัวก็เป็นโทสมูลจิต ไม่ใช่มหากุศลญานสัมปยุตต์ ผู้ที่
พยายามจดจ้องที่ลมหายใจโดยไม่รู้ว่าเพราะอะไรจิตจึงจะสงบได้
ก็ไม่ใช่มหากุศลญาณสัมปยุตต ์ กสิณอื่นๆ และอารมณ์อื่นๆ
ของสมถภาวนานนั้ มหากศุ ลญาณสมั ปยุตต จ ติ ต อ้ งพจิ ารณาโดย
ถูกต้อง จิตจึงสงบได้ โดยนัยเดียวกับการเจริญปถวีกสิณ
เมื่อผู้บรรลุปฐมฌานกุศลเห็นโทษของวิตกเจตสิก ซึ่งเป็น
เจตสิกที่จรดในอารมณ์ว่า ปกติย่อมจรดในอารมณ์ที่เป็นกาม
อารมณ์ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ จึงย ังใกล้ชิดต่อ
อกุศลธรรมทั้งห ลาย ถ้าส ามารถให้ฌานจิตนั้นป ราศจากวิตก
เจตสิก ให้ม ีแต่วิจารเจตสิก ปีติ สุข เอกัค คตา ก็ย ่อมสงบ
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ประณีตกว่า จึงเพียรระลึกถึงอารมณ์ของปฐมฌานกุศลที่บรรลุ
แล้ว และพยายามประคองให้จ ติ ส งบมนั่ คงทอี่ ารมณ์ข องปฐมฌาน
โดยไม่ให้วิตกเจตสิก ต้องจรดในอารมณ์น ั้นเลย ซึ่งจะสำเร็จไ ด้
เมื่อถึงพ ร้อมด้วย วสี ๕ คือ ความชำนาญแคล่วคล่องในฌาน
๕ ประการก่อน วสี ๕ คือ1
๑. อาวัชชนวสี ความชำนาญในการนึกถึงป ฐมฌานได้ ณ
สถานที่และขณะตามที่ปรารถนา
๒. สมาปัชชนวสี ความชำนาญในการเข้าฌาน คือ ให้ฌ
 าน
จิตเกิดไ ด้ ณ สถานที่และขณะตามที่ปรารถนา
๓. อธิษฐานวสี ความชำนาญในการให้ฌานจิตเกิดดับสืบต ่อ
นานมากน้อย ณ สถานทแี่ ละขณะตามที่ปรารถนา
๔. วุฏฐานวสี ความชำนาญในการออกจากฌานได้ ณ
สถานทแี่ ละขณะตามที่ปรารถนา
๕. ปัจจเวกขณวสี ความชำนาญในการนึกถึงอ งค์ฌานแต่ละ
องค์ได้ ณ สถานที่และขณะตามที่ปรารถนา
การทจี่ ะบรรลุฌ
 านจติ ข นั้ ส งู ข นึ้ ไ ปได้น นั้ ต้องเห็นโ ทษขององค์
ฌานขั้นต ้นๆ แล้วละองค์ฌานได้ต ามลำดับ คือ
1 ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามัคค์ มหาวรรค ญาณกถา ข้อ ๒๒๕
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ทุติยฌาน 	ละวิตก จึงประกอบด้วยองค์ฌาน ๔ คือ
วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา
ตติยฌาน	 ละวิจาร จึงประกอบด้วยองค์ฌาน ๓ คือ
ปีติ สุข เอกัคคตา
จตุตถฌาน	 ละปีติ จึงประกอบด้วยองค์ฌาน ๒ คือ สุข
เอกัคคตา
ปัญจมฌาน	 ละสุข จึงประกอบด้วยองค์ฌาน ๒ คือ
อุเบกขา เอกัค คตา
การละองค์ฌ
 านไปทลี ะองค์น นั้ เป็นฌ
 านโดยปญ
ั จกนยั คือ โดย
นัยของฌาน ๕
สำหรับผู้ที่ปัญญาสามารถละวิตกและวิจารได้พร้อมกันนั้น
เป็นฌ
 านโดยจตุกกนัย คือ โดยนัยของฌาน ๔ ดังนี้
ทุติยฌาน	 ละวิตก วิจาร จึงประกอบด้วยองค์ฌาน ๓
คือ ปีติ สุข เอกัคคตา
ตติยฌาน	 ละปีติ จึงประกอบด้วยองค์ฌาน ๒ คือ สุข
เอกัคคตา
จตุตถฌาน	ละสุข จึงประกอบด้วยองค์ฌาน ๒ คือ
อุเบกขา เอกัคคตา
ทุติยฌ
 านโดยจตุกกนัย ก็คือ ตติยฌ
 านโดยปัญจกนัย
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ตติยฌานโดยจตุกกนัย ก็คือ จตุตถฌานโดยปัญจกนัย
จตุตถฌานโดยจตุกกนัย ก็คือ ปัญจมฌานโดยปัญจกนัย
ถ้าขาดวสีแล้ว การละองค์ฌานขั้นต้นๆ เพื่อบ รรลุฌานขั้นสูง
ขึ้น เรื่อยๆ ก็เป็นไปไม่ได้เลย
เมื่อฌานวิถจี ิตดับแล้ว ปัจจเวกขณวิถีต้องเกิดต่อทุกครั้ง
การระงับกิเลสด้วยการเจริญสมถภาวนา ไม่ใช่ก ารดับก ิเลส
เป็นสมุจเฉท ฉะนั้น ฌานจิตจึงเสื่อม คือเกิดช้า ไม่ชำนาญ
คล่องแคล่วเหมือนเดิม หรืออ าจจะไม่เกิดอีกเลยก็ได้ ฉะนั้น
ที่ฌานจิตจ ะเกิดได้ค ล่องแคล่วจ ึงต้องมีวสีทุกๆ ฌานอยู่เสมอ
(ความละเอียดมีในวิสทุ ธิมัคค์)
อารมณ์ของสมถภาวนา ๔๐ อารมณ์นั้น บางอารมณ์จิตก็
สงบได้ไ ม่ถ งึ อ ปุ จารสมาธิ บางอารมณ์จ ติ ก ส็ งบได้ถ งึ อ ปุ จารสมาธิ
บางอารมณ์จิตก็สงบได้ถ ึงปฐมฌานเท่านั้น บางอารมณ์ก็สงบได้
ถึงจตุตถฌานโดยปัญจกนัย บางอารมณ์ก ็สงบได้ถึงปัญจมฌาน
และบางอารมณ์ก็เป็นอารมณ์เฉพาะปัญจมฌานเท่านั้น ดังนี้คือ
อนุส ส ติ ๖ ได้แก่ พุทธาน สุ ส ติ ๑ ธัมม านสุ ส ติ ๑ สังฆาน สุ ส ติ ๑
จาคานุสสติ ๑ สีลานุสสติ ๑ เทวตานุสสติ ๑ ผู้ที่ไม่ใช่พระ
อริยบุคคลระลึกถึงอนุสสติ ๖ นี้ จิตส งบได้ไม่ถึงอ ุปจารสมาธิ
สำหรับพ ระอริยบุคคลนนั้ อ าจสงบได้ถ งึ อ ปุ จารสมาธิเท่านัน้ ไม่ถ งึ 
อัปปนาสมาธิ
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อนุสสติ ๒ คือ อุปสมานุสสติ การระลึกถึงพระนิพพานและ
มรณานุสสติ การระลึกถึงความตายนั้น มรณานุสสติสงบได้
ถึงอุปจารสมาธิเท่านั้น แต่อุปสมานุสสติสงบได้ถึงอุปจารสมาธิ
เฉพาะผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลเท่านั้น
อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ คือ การระลึกถึงค วามปฏิกูลของ
อาหาร จิตสงบได้ถึงอุปจารสมาธิ
จตุธาตุววัฎฐ าน ๑ คือ การระลึกถึง ธาตุดิน น้ำ ไฟ ลม
ที่กาย จิตสงบได้ถ ึงอุปจารสมาธิ
อสุภ ๑๐ คือ การระลึกถึงสภาพของซากศพ ๑๐ อย่าง จิต
สงบได้ถึงปฐมฌาน
กายคต าสติ (อนุสสติ) ๑ คือ การระลึกถึงความไม่น่าใคร่
ของส่วนต่างๆ คือ อาการ ๓๒ ของกายแต่ละส่วน เช่น ผม
ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้น จิตสามารถสงบได้ถึงปฐมฌาน
อานาปานสติ (อนุสสติ) ๑ การระลึกถึงล มหายใจ จิตสงบ
ได้ถ ึงปัญจมฌาน
กสิณ ๑๐ จิตสงบได้ถึงปัญจมฌาน
พรหมวิหาร ๓ คือ เมตตา ๑ กรุณา ๑ มุทิตา ๑ จิตส งบ
ได้ถึงจตุตถฌานโดยปัญจกนัย (ตติยฌานโดยจตุกกนัย)
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พรหมวิหาร ๑ คือ อุเบกขาพรหมวิหาร เมื่อจ ิตสงบจาก
พรหมวิหาร ๓ ถึงจตุตถฌานแล้ว จึงเจริญอุเบกขาพรหมวิหาร
ต่อไปได้ ในบรรดาพรหมวิหาร ๔ อุเบกขาพรหมวิหารจึงเป็น
อารมณ์ของเฉพาะปัญจมฌาน ฌานเดียวเท่านั้น
อรูปฌาน ๔ คือ ปัญจมฌานที่ไม่มรี ูปเป็นอ ารมณ์ ผู้ที่จะ
เจริญอรูปฌานได้นั้น ต้องบรรลุรูปปัญจมฌานก่อน เมื่อเห็น
โทษของรูปปัญจมฌานว่าถึงแม้จะเป็นรูปฌานขั้นส ูงสุด คือ ขั้น
รูปป ัญจมฌานก็จริง แต่เมื่อย ังมีรูปเป็นอ ารมณ์อ ยู่ ก็ย ังใกล้ชิด
หวั่นไหวต่อการที่จะน้อมไปสู่รูปที่เป็นกามอารมณ์ได้ง่าย ควรที่
จะเพิกรูปที่เป็นอารมณ์ แล้วน้อมจิตไปสู่อารมณ์ที่ไม่ใช่รูป ซึ่ง
สงบประณีตกว่ารูป เมื่อเพิกรูปและระลึกถึงความไม่มีที่สุดของ
อรูปเป็นอารมณ์ จนอัปปนาสมาธิเกิด ก็เป็นอรูปฌานกุศลโดย
วิถีจิตเกิดดับสืบต่อกันทางมโนทวารเช่นเดียวกับฌานวิถี และ
ต้องประกอบด้วยวสี ๕ จึงจะบรรลุถึงอรูปฌ
 านขั้นส ูงข ึ้นๆ ได้
อรูปฌานมี ๔ ขั้น เป็นปัญจมฌานทั้ง ๔ ขั้น แต่ต่าง
กันที่อารมณ์ละเอียดขึ้นเป็นลำดับขั้น คือ
อรูปฌานที่ ๑ อากาสานัญจายตนฌานจิต มีอากาศซึ่งไ ม่มี
ที่สุดเป็นอารมณ์
อรูปฌานที่ ๒ วิญญาณัญ
 จายตนฌานจิต มีอ ากาสานัญ
 จา
ยตนจติ เป็นอ ารมณ์ เพราะพจิ ารณาเห็นว า่ อ ากาศซงึ่ ไ ม่มที สี่ ดุ เป็น
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อารมณ์นั้นก็ยังไม่ละเอียดประณีตเท่ากับอากาสานัญจายตนจิต
ซึ่งมีอากาศที่ไม่มีที่สุดเป็นอารมณ์ ฉะนั้น จึงล่วงอากาศที่
ไม่มีที่สุดเป็นอารมณ์ แล้วน้อมไปสู่อากาสานัญจายตนจิตเป็น
อารมณ์ จนอั ป ป นาส มาธิ เ กิ ด ขึ้ น เ ป็ น อ รู ป ฌ านที่ ๒ คื อ
วิญญาณัญ
 จายตนฌานจิต ซึ่งเป็นอรูปฌานจิตที่มีวิญญาณ คือ
อากาสานัญ
 จายตนจิตเป็นอารมณ์
อรูปฌ
 านที่ ๓ อากิญจัญญายตนฌานจิต มีภาวะที่ไม่มีอะไร
เป็นอารมณ์ เพราะเป็นภาวะที่ไม่มีอากาสานัญจายตนจิตเป็น
อารมณ์แล้ว เมื่อพิจารณาเห็นว่าเมื่อย ังมีอากาสานัญ
 จายตนจิต
เป็นอารมณ์อยู่ก็ยังไม่สงบ ไม่ละเอียดประณีตเท่ากับไม่มีอะไร
เลยเป็นอารมณ์ จึงล่วงอากาสานัญจายตนจิต ซึ่งเป็นอารมณ์
แล้วน้อมไปสู่ภาวะที่ไม่มี อากาสานัญจายตนจิต เป็น อารมณ์
จนอปั ป นาสมาธิเกิดข นึ้ เป็นอ รูปฌ
 านที่ ๓ คือ อากิญจัญญายตน
ฌ านจิ ต มี ภ าวะที่ ไ ม่ มี อ ะไรเ ลยเ ป็ น อ ารมณ์ เพราะไ ม่ มี
อากาสานัญ
 จายตนจิตเป็นอารมณ์
อรู ป ฌ านที่ ๔ เนวสั ญ ญาน าสั ญ ญาย ต นฌ านจิ ต มี
อากิญจัญญายตนฌานจิตเป็นอารมณ์ เมื่อพิจารณาเห็นว่า
อากิญจัญญายตนฌานจิตซึ่งมีภาวะที่ไม่มีอะไรเลยเป็นอารมณ์
นั้นเป็นส ภาวะทีล่ ะเอียดมาก จึงน ้อมไปสู่ภ าวะของอากิญจัญญา
ยตนจิตที่ละเอียดนั้น จนอัปปนาสมาธิจิตเกิดขึ้นเป็นอรูปฌานที่
๔ คือ เนวสัญญานาสัญญายตนฌานจิต เป็นสภาพที่สัญญา
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พร้อมทั้งสัมปยุตตธรรมทั้งหลายที่เกิดร่วมกันนั้นละเอียด จน
กล่าวไม่ไ ด้ว า่ ม หี รือไ ม่มี เพราะไม่ไ ด้ก ระทำกจิ ข องสมั ปยุตต ธ รรม
ทั้งหลายอย่างเต็มที่ จึงกล่าวไม่ได้ว่ามีหรือไม่มีสัมปยุตตธรรม
นั้นๆ อรูปฌานที่ ๔ จึงชื่อว่า เนวสัญญานาสัญญายตนะ คือ
มีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่
การเจริญส มถภาวนาจนจิตส งบจากอกุศลธรรมทั้งห ลายถึงข ั้น
อรูปฌานนั้นเป็นจิตที่มีกำลัง สามารถฝึกให้เป็นประโยชน์ตาม
ความประสงค์ได้ เช่น ระลึกชาติได้ อธิษฐานให้เกิดทิพจักขุ
เห็นสิ่งต ่างๆ ทีอ่ ยู่ไกลหรือมีสิ่งกำบังได้ อธิษฐานให้เกิดโสตทิพ
ได้ยินเสียงต่างๆ ทั้งทใี่กล้ที่ไกลได้ กระทำอิทธิป าฏิหาริยต์ ่างๆ
เช่น เดินบ นน้ำ ไปในดิน เหาะไปในอากาศและเนรมิตส ิ่งต่างๆ
ได้ เป็นต้น แต่การจะฝึกอบรมให้เกิดคุณวิเศษแต่ละอย่างนี้
จะต้องเป็นผู้สามารถในกสิณทุกกสิณ และฌานสมาบัติทั้ง ๘
(รูปฌาน ๔ โดยจตุกกนัยและอรูปฌาน ๔) อย่างยอดเยี่ยม
และต้องฝึกจิตโ ดยอาการ ๑๔ คือ1
๑. กสิณา นุโลมโต เข้าฌานตามลำดับกสิณ
๒. กสิณปฏิโลมโต เข้าฌานย้อนกสิณ
๓. กสิณา น โุ ลมปฏิโลมโต เข้าฌ
 านตามลำดับก สิณ แล้วย อ้ น
กสิณ
1 วิสุทธิมัคค์ สมาธินิทเทส อิทธิวิธนิทเทส
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๔. ฌานานุโลมโต เข้าฌานตามลำดับฌาน ตั้งแต่ปฐมฌาน
ถึงเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
๕. ฌานปฏิโลมโต เข้าฌานโดยย้อนฌานตามลำดับ ตั้งแต่
เนวสัญญานาสัญญายตนฌานถึงปฐมฌาน
๖. ฌานาน ุโ ลมปฏิโลมโต เข้าฌ
 านตามลำดับฌ
 าน แล้วย ้อน
ฌานตามลำดับ
๗. ฌานานุกฺกนฺตกโต เข้าฌานโดยข้ามฌาน แต่ไม่ข้าม
กสิณ
๘. กสิณกุ ฺกนฺตกโต เข้าฌานโดยข้ามกสิณ แต่ไม่ข้ามฌาน
๙. ฌานกสิณุกฺกนฺตกโต เข้าฌ
 านโดยข้ามฌาน และข้าม
กสิณ
๑๐. องฺคสงฺก นฺติโต เข้าฌ
 านโดยก้าวล่วงองค์
๑๑. อารมฺมณสงฺกนฺตโิ ต เข้าฌานโดยก้าวล่วงอารมณ์
๑๒. องฺค ารมฺมณสงฺก นฺตโิ ต เข้าฌานโดยก้าวล่วงทั้งอ งค์และ
ทั้งอ ารมณ์
๑๓. องฺคววฏฐาปนโต เข้าฌานโดยกำหนดองค์ของฌาน
แต่ละฌาน
๑๔. อารมฺมณววฏฐาปนโต เข้าฌานโดยกำหนดอารมณ์ของ
ฌานแต่ละฌาน

สมถภาวนา 447

การกระทำใดๆ หรือพ ฤติก รรมใดๆ ที่ดูคล้ายคุณวิเศษ
ทั้งหลายนั้น หาใช่คุณวิเศษที่แท้จริงไม่ เมื่อเหตุไม่สมควรแก่ผล
ข้อความในวิสุทธิมัคค ์แสดงว่า ผู้เริ่มบำเพ็ญเพียรยังไม่ไ ด้ฝึก
จิตด้วยอาการ ๑๔ เหล่าน ี้ จักยังอิทธิฤทธิ์ต่างๆ ให้สำเร็จได้
นั้น ไม่ใช่ฐานะทจี่ ะเป็นไปได้เลย
แม้ในการบรกิ มั ม์ก สิณ คือ การเริม่ บ ำเพ็ญส มถภาวนานนั้ ใน
ร้อยคนหรือในพนั ค นยอ่ มสามารถจะกระทำสำเร็จไ ด้เพียงคนเดียว
และเมื่อเจริญส มถภาวนาคือบริกัมม์ก สิณไ ปแล้ว ทีอ่ ุคคหนิมิตจ ะ
เกิดไ ด้ในร้อยคนหรือพ ันคนนั้นย่อมสามารถเพียงคนเดียว เมื่อ
อุคคหนิมิตเกิดแ ล้ว การรักษานิมิตไ ว้ และการประคับประคอง
จิตให้ส งบมัน่ คงขึน้ จนปฏิภาคนมิ ติ เกิดแ ล้วบ รรลุอปั ป นาสมาธิน ัน้
ในร้อยคนหรือพันคนย่อมสามารถเพียงคนเดียว
ในบรรดา
ผู้ที่บรรลุฌานสมาบัติ ๘ แล้วน ั้น ในร้อยคนพันคนจะฝึกจิตโดย
อาการ ๑๔ นี้ได้เพียงคนเดียว ในบรรดาผู้ทฝี่ ึกจิตโดยอาการ
๑๔ ได้แล้ว ในร้อยคนหรือพันคนจะสามารถแสดงฤทธิไ์ ด้เพียง
คนเดียว และในบรรดาผแู้ สดงฤทธิ์ได้ร ้อยคนหรือพ ันคนนั้น ผูท้ ี่
จะแสดงฤทธิ์ได้อย่างฉับพลันก็จะสามารถสักค นเดียว
แม้ในเรือ่ งการระลึกช าติก น็ ยั เดียวกัน ใครเลยจะได้อ ปุ จารสมาธิ
เมื่อไม่ใช่จิตที่สงบด้วยมหากุศลญาณสัมปยุตต์ ใครเลยจะได้
อัปป นาสมาธิซ ึ่งเป็นป ฐมฌาน ใครเลยจะได้ท ุติยฌ
 าน ตติยฌ
 าน
จตุตถฌาน ปัญจมฌาน และอรูปฌาน ใครเลยจะฝึกอบรมระลึก
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ชาติ โดยฝึกร ะลึกย้อนจากขณะนไี้ ปทุกๆ ขณะจนถึงเช้าวันนี้
ถอยไปจนถึงค ่ำคืนวันก่อน เช้าวันก่อน ค่อยๆ ระลึกถอยไปๆ
ด้วยจิตท ี่สงบมั่นคงจนถึงปฏิสนธิ แล้วจึงจะถึงขณะสุดท้ายวัน
สุดท้ายของชาติก่อน แล้วจ ึงถอยไปๆ ตามลำดับด้วยกำลังของ
ฌานจิตท ี่ฝึกอบรมให้คล่องแคล่วเป็นก ำลัง เมื่ออธิษฐานให้มหา
กุศลญาณสัมปยุตตจิตเกิดระลึกได้ส ำเร็จจ ากขณะหนึ่ง แล้วถอย
ไปอีกขณะหนึ่งๆ
ผู้ที่ศึกษาเข้าใจเหตุและผลของคุณวิเศษทั้งหลายโดยละเอียด
จึงรู้ได้ว่าพฤติการณ์ใดเป็นคุณวิเศษที่แท้จริง และพฤติการณ์
ใดไม่ใช่คุณวิเศษที่แท้จ ริง
การเจริญสมถภาวนาไม่ใช่ก ารดับก ิเลสเป็นสมุจเฉท เพราะ
ไม่ใช่การประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมตามปกติตามความ
เป็นจ ริง เมื่อฌ
 านจิตไ ม่เสื่อม และฌานวิถีจ ิตเกิดก ่อนจุติจ ิตเป็น
กัมมปัจจัยให้ฌานวิบากจิตปฏิสนธิในพรหมภูมขิ ั้นต่างๆ แต่เมื่อ
หมดอายุข องพรหมภมู นิ นั้ ๆ แล้วก ต็ อ้ งกลับม าสคู่ วามเป็นอ ย่างนี้
อีก คือ ยินดี พอใจ ติดข ้อง ในตัวต น ในรูป เสียง กลิ่น รส
โผฐฐัพพะ การเคยเจริญส มถภาวนาสะสมมาบ้างในชาติก่อนๆ
ในสังสารวัฏฏ์ อาจจะทำให้บ างท่านมีลางสังหรณ์ เป็นต้น ส่วน
ผู้ทที่ ำสมาธิแล้วเห็นสิ่งต่างๆ เห็นเหตุการณ์ต ่างๆ นั้น เมื่อ
ไม่ใช่ก ารอบรมเจริญส มถภาวนา ด้วยมหากศุ ลญาณสมั ปยุตต จ ติ 
ที่ ส งบแ นบแ น่ น มั่ น คงใ นอ ารมณ์ ต ามล ำดั บ จ นเ ป็ น ฌ านจิ ต
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ขั้นต่างๆ ซึ่งย ่อมจะเป็นไปได้ยากยิ่งนั้น ก็ไ ม่ใช่คุณวิเศษที่เป็น
อุตตริมนุสสธรรม คือ ธรรมที่ยิ่งกว่าปกติของมนุษย์ท ั้งหลาย
ฉะนั้น เมื่อท ำสมาธิแล้วเห็นสิ่งต่างๆ บ้าง เห็นเหตุการณ์ต่างๆ
เป็นต้นน ั้น จึงเป็นผลเล็กๆ น้อยๆ ผิดบ้างถูกบ้างของสมาธิซึ่ง
ไม่ใช่การเจริญสมถภาวนา
การเจริญสมถภาวนาที่จะบรรลุถึงแม้อุปจารสมาธิก็แสนยาก
เพราะปกติเมื่ออารมณ์ใดกระทบตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็
ย่อมคล้อยตามอารมณ์นั้นด้วยโลภะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง
กุศลที่เป็นไปในทานบ้าง ในศีลบ้าง ในภาวนาบ้างนั้น ในวัน
หนึ่งๆ มีเป็นส่วนน้อยมาก เมื่อเทียบกับอ กุศลที่เกิดขึ้นร วดเร็ว
เป็นประจำทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และการเจริญสมถ
ภาวนานนั้ ก ด็ บั ก เิ ลสไม่ไ ด้ เมือ่ ก เิ ลสเกิดข นึ้ ค รอบงำจติ ใจขณะใด
สมถภาวนาที่เพียรอบรมมาจนถึงขั้นสามารถแสดงอิทธิปฏิหาริย์
ต่างๆ ได้ ก็เสื่อมหมดสิ้นไ ป
ก่อนการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคก็มีผู้บำเพ็ญเพียรเจริญ
สมถภาวนาจนบรรลุถึงเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน และฝึก
อบรมจิต จนอธิษฐานให้มีตาทิพย์ หูทิพย์ ระลึกชาติได้ และ
สามารถกระทำอิทธิปาฏิหาริย์ได้ แต่แม้กระนั้นท่านเหล่านั้นก็
ยังไม่สามารถรู้แจ้งอริยสัจจธรรม เมื่อไม่ได้อบรมเจริญเหตุ คือ
วิปัสสนาภาวนาจนสมบูรณ์ที่จะเป็นปัจจัยให้รู้แจ้งอริยสัจจธรรม
ได้ และบางท่านกย็ ังเห็นผ ิดย ึดม ั่นในการปฏิบัติ ซึ่งไ ม่ใช่ห นทาง
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ให้รู้แจ้งอริยสัจจธรรม แม้เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และ
ทรงแสดงพระธรรมแล้ว ผู้รู้แจ้งอริยสัจจธรรมถึงความเป็นพระ
อริยสาวกที่ไม่บรรลุฌานจิต ก็มีมากกว่าพระอริยสาวกผู้รู้แจ้ง
อริยสัจจธรรมพร้อมด้วยองค์ข องฌานขั้นต่างๆ1
ทั้งนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าการเจริญสมถภาวนาที่ถูกต้อง
นั้นเป็นสิ่งก ระทำได้ยากเพียงใด

1 สังยุตตนิกาย สคาถวรรค วังคีสสังยุตต์ ปวารณาสูตร ข้อ ๗๔๕
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วิปัสสนาภาวนา
กิเลสมี ๓ ขั้น คือ อนุสัยกิเลส ปริยุฏฐานกิเลส วีติกกม
กิเลส
วีต กิ ก มกเิ ลส เป็นก เิ ลสอย่างหยาบ ทำให้ล ว่ งเป็นท จุ ริตก รรม
ทางกาย วาจา วิรัติ คือ ละเว้นวีติกก มกิเลสได้ด้วยศีล
ปริย ุฏฐานกิเลส เป็นกิเลสอย่างกลางที่เกิดร่วมกับอกุศลจิต
แต่ไ ม่ถ ึงข ั้นล ่วงเป็นท ุจริตก รรม ระงับป ริย ุฏฐ านกิเลสได้ช ั่วคราว
เป็นวิกขัมภณปหานด้วยฌานกุศลจิต
อนุสัยก ิเลส เป็นกิเลสอย่างละเอียด เมื่อยังไม่ได้ดับกิเลส
อนุสัยกิเลสก็นอนเนื่องอยู่ในจิตที่เกิดดับสืบต่อกัน เป็นเชื้อเป็น
ปัจจัยให้เกิดปริยุฏฐานกิเลส กิเลสทั้งหลายจะดับหมดสิ้นเป็น
สมุจเฉทปหาน ไม่เกิดอีกเลย เมื่อโลกุตตรมัคคจิตรู้แจ้งอริย
สัจจธรรมโดยประจักษ์แจ้งสภาพของพระนิพพานตามลำดับขั้น
ของมัคคจิต ซึ่งป หานกิเลสเป็นส มุจเฉท ตามลำดับขั้นของ
มัคคจิต นั้นๆ
ก่อนการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคนั้น มีผู้ที่รักษาศีล วิรัติ
ทุจริต และเจริญสมถภาวนาจนถึงอรูปฌานขั้นสูงสุด คือ เนว
สัญญานาสัญญายตนฌาน ระงับกิเลสได้ชั่วคราวเป็นวิกขัมภน
ปหาน แต่ไม่มีใครสามารถดับอนุสัยกิเลสได้ เมื่อพระผู้มี
พระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมี ๔ อสงไขยแสนกัปป์มาแล้ว จึง
453
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ทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงแสดงหนทางปฏิบัติเพื่อการรู้แจ้งอริย
สัจจธรรม จึงมีพระอริยสงฆ์ส าวกผบู้ รรลุอริยสัจจ ธรรมดับกิเลส
ได้เป็นจำนวนมาก สืบต่อม าจนตราบเท่าที่มีผู้ศึกษาและปฏิบัติ
ธรรมตามที่พระผมู้ ีพระภาคได้ท รงตรัสรู้ และได้ทรงแสดงพระ
ธรรมไว้โดยละเอียดตลอด ๔๕ พรรษา พระธรรมที่พระผู้
มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วนั้น สุขุม ละเอียด ลึกซึ้ง เพราะ
ทรงแสดงลักษณะของสภาพธรรมทั้งหลายทที่ รงตรัสรู้ โดยทรง
ประจักษ์แจ้งตามความเป็นจริงของสภาพธรรมนั้นๆ ถ้าผใู้ ด
ไม่ศึกษาพระธรรมที่ทรงแสดงไว้โดยละเอียดให้เข้าใจอย่าง
ถูกต้อง ก็ย่อมไม่สามารถอบรมเจริญปัญญาที่จะประจักษ์
แจ้งลักษณะของสภาพธรรมและดับกิเลสได้
การทปี่ ญ
ั ญาจะประจักษ์แ จ้งล กั ษณะของสภาพธรรมตามความ
เป็นจริงได้นั้น ก็จะต้องเข้าใจถูกตั้งแต่เบื้องต้นว่า สภาพธรรมที่
ปัญญาจะประจักษ์แจ้งตามความเป็นจ ริงนั้นคืออะไร คือ ทุกสิ่ง
ที่เป็นของจริง ทีก่ ำลังปรากฏทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ในขณะนเี้อง แสดงว่าทุกขณะที่เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส
รูโ้ ผฏฐัพพะและคดิ น กึ น นั้ ไม่ไ ด้ร ลู้ กั ษณะของสภาพธรรมตรงตาม
ความเป็นจริงของสภาพธรรมนั้นๆ พระผมู้ ีพระภาคทรงแสดง
สภาพธรรมที่เกิดขึ้นป รากฏเป็นไปทางตา หู จมูก ลิ้น กาย
ใจ ทุกว ันท ุกขณะโดยละเอียด เพือ่ ให้เห็นโทษของอกุศลธรรม
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และภยั ของสงั สารวัฏฏ์ ซึ่งเมื่อย ังไม่เห็นโทษภัยของสังสารวัฏฏ ์
ก็ย่อมไม่เพียรอบรมเจริญวิปัสสนา ซึ่งเป็นปัญญาที่ประจักษ์แ จ้ง
ลักษณะของสภาพธรรมทกี่ ำลังป รากฏตามปกติต ามความเป็นจ ริง
จนดับกิเลสได้
การเจริญสมถภาวนาและการเจริญวิปัสสนาภาวนาต่างกันที่
อารมณ์แ ละระดับข นั้ ข องปญ
ั ญา สมถภาวนามอี ารมณ์ท มี่ หากศุ ล
ญาณสมั ปยุตต จ ติ พ จิ ารณาแล้วส งบ จนตงั้ ม นั่ แ น่วแ น่ท อี่ ารมณ์น นั้ 
อารมณ์เดียว วิปสั สนาภาวนามปี รมัต ถอารมณ์ คือ นามธรรมและ
รูปธรรมที่เกิดขึ้นปรากฏแล้วด ับไป เป็นอารมณ์ที่มหากุศลญาณ
สัมปยุตตจิตเริ่มสังเกตพิจารณาทีละอารมณ์บ่อยๆ เนืองๆ จน
รู้ว่าเป็นสภาพธรรมแต่ละอย่างที่ไม่ใช่ส ัตว์ บุคคล ตัวต น ผล
ของสมถภาวนาทำให้เกิดเป็นพรหมบุคคลในพรหมภูมิ ผลของ
วิปัสสนาภาวนาทำให้ปัญญารู้แจ้งสภาพธรรมตามความเป็นจริง
แ ละดั บ กิ เ ลสเ ป็ น ส มุ จ เ ฉทต ามขั้ น ข องโ ลกุ ต ต รมั ค คจิ ต ซึ่ ง มี 
พระนิพพานเป็นอารมณ์ จนถึงอรหัตตมัคคจิตซึ่งดับกิเลสหมด
ไม่เหลือเลย จึงดับสังสารวัฏฏ์ ไม่เกิดอ ีกเลย
ผู้อบรมเจริญวิปัสสนาต้องเป็นผู้ตรงที่รู้ว่ายังมีกิเลสครบทุก
อย่าง แ ละยังไม่ต้องการดับโลภะให้หมดก่อน เนื่องจากผู้ที่เป็น
ปุถชุ นจะขา้ มไปสคู่ วามเป็นพ ระอรหันต์ท นั ทีไ ม่ไ ด้ เพราะตอ้ งดบั 
โลภะที่เกิดร่วมกับสักกายทิฏฐิที่ยึดถือสภาพธรรมที่เกิดร่วมกัน
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เป็นตัวต น สัตว์ บุคคล ให้หมดสิ้น เป็นสมุจเฉทก่อน กิเลส
อื่นๆ จึงจะดับหมดสิ้นเป็นสมุจเฉทได้ต่อไ ปตามลำดับ
เมือ่ ไ ม่รวู้ า่ ข ณะทกี่ ำลังเห็นไ ม่ใช่ต วั ต น สัตว์ บุคคล จะละกเิ ลส
คือ ความยินดีย ินร้าย ฯลฯ ได้อ ย่างไร ทางหู ทางจมูก ทาง
ลิ้น ทางกาย ทางใจ ก็โดยนัยเดียวกัน
สภาพธรรมแต่ละอย่างเกิดข ึน้ แ ล้วก ด็ บั ห มดสิน้ ไ ปอย่างรวดเร็ว
อยูต่ ลอดเวลา พระผมู้ พี ระภาคทรงแสดงหนทางปฏิบตั ทิ จี่ ะอบรม
เจริญปัญญาให้รู้แจ้งสภาพธรรมเหล่านั้นตามความเป็นจริงว่า
มีหนทางเดียว คือ การเจริญอริยมัคค์มีองค์ ๘ ได้แก่ สัมมา
ทิฏฐิ (ปัญญาเจตสิก) ๑ สัมมาสังกัปปะ (วิตกเจตสิก) ๑ สัมมา
วาจา (สัมมาวาจาเจตสิก) ๑ สัมมากัมมันตะ (สัมมากัมมันต
เจตสิก) ๑ สัมมาอาชีวะ (สัมมาอาชีวเจตสิก) ๑ สัมมาวายามะ
(วิร ิยเจตสิก) ๑ สัมมาสติ (สติเจตสิก) ๑ สัมมาสมาธิ (เอกัค คตา
เจตสิก) ๑
ในเบื้องต้นที่โลกุตตรจิตยังไม่เกิด มัคค์มีองค์ ๕ (เว้นวิรตี
เพราะวิรตีเกิดทีละดวง วิรตีเจตสิกทั้ง ๓ ดวง จะเกิดพร้อม
กันเฉพาะในโลกุตตรจิตเท่านั้น) ย่อมเกิดขึ้นกระทำกิจร่วมกัน
ในขณะที่สติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรม ซึ่งเป็นนามธรรม
หรือร ูปธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ทางตา หรือทางหู หรือท าง
จมูก หรือทางลิ้น หรือทางกาย หรือทางใจ และปัญญาเจตสิก
ทีเ่กิดร ่วมกับส ัมมาสติในขณะนั้น ก เ็ริ่มส ังเกตพิจารณารูล้ ักษณะ
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ของนามธรรมหรือรูปธรรมนั้นๆ ทีล ะเล็กละน้อยบ่อยๆ เนืองๆ
จนกว่าจ ะรู้ชัดว ่าเป็นนามธรรมหรือรูปธรรม
สภาพธรรมที่ปรากฏทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจนั้น
จำแนกเป็น สติปัฏฐาน ๔ เมื่อสติเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของ
สภาพธรรมนั้นๆ คือ
๑. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ขณะใดที่สติเกิดขึ้นระลึกรู้
ลักษณะของรูปที่กาย ขณะนั้นเป็นก ายานุปัสส นาสติป ัฏฐาน
๒. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ขณะใดที่สติเกิดขึ้นระลึกรู้
ลักษณะของความรสู้ กึ ท กี่ ำลังป รากฏ ขณะนนั้ เป็นเวทนานปุ สั ส นา
สติปัฏฐาน
๓. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ขณะใดที่สติเกิดขึ้นระลึก
รู้ลักษณะของจิตประเภทต่างๆ ขณะนั้นเป็นจิตตานุปัสสนา
สติปัฏฐาน
๔. ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ขณะใดที่สติเกิดขึ้นระลึกรู้
ลักษณะของรูปธรรมหรือนามธรรมอื่นๆ ขณะนั้นเป็นธัมมานุ
ปัสสนาสติปัฏฐาน
คำว่า สติปัฏฐาน มี ๓ ความหมาย คือ
๑. สติปัฏฐาน เป็นสติเจตสิกที่เกิดกับญาณสัมปยุตตจิตซึ่ง
ระลึกรู้อ ารมณ์ที่เป็นสติปัฏฐ าน
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๒. สติปัฏฐาน เป็นปรมัตถอารมณ์ คือ นามธรรมและ
รูปธรรมที่ส ติร ะลึกรู้ (สติป ัฏฐาน ๔)
๓. สติ ปั ฏ ฐ าน ความที่ พ ระศ าสดาป ระพฤติ ล่ ว งค วาม
ยินดียินร้ายในหมู่สาวกผู้ปฏิบัติ ๓ อย่าง (คือ ปฏิบัติตาม
ไม่ปฏิบัติตาม ปฎิบัติตามบ้างไม่ปฎิบัติตามบ้าง)
อริยมัคค์มีองค์ ๘ คือ การอบรมเจริญสติปัฏฐ าน ๔ ระลึก
รู้ลักษณะของสภาพธรรมแต่ละอย่างที่เกิดข ึ้นปรากฏ ทางตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ ในวันหนึ่งๆ นั้นย่อมเกิดยากและไม่บ่อย
ตามเหตุค ือ อวิชชา โลภะ และอกุศลธรรมทั้งห ลายที่สะสม
พอกพูนมาเนิ่นนานในสังสารวัฏฏ์ และแม้ในชาติน ี้ตั้งแต่เกิดมา
แต่ละวัน ผู้ที่เข้าใจเหตุแ ละผลของสภาพธรรมตามความเป็นจ ริง
จึงเป็นผู้อดทนอย่างยิ่งต่อก ารที่จะฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม
พิจารณาพระธรรม ให้เข้าใจเรื่องของสภาพธรรมทางตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ จนกว่าจะเป็นปัจจัยปรุงแต่งให้สติปัฏฐานเกิดขึ้น
ระลึกรู้ สังเกต พิจารณา ศึกษาลักษณะของสภาพธรรมที่
กำลังปรากฏได้ถูกต้อง ตามที่ได้ฟังและได้เข้าใจแล้ว ธรรม
ทั้งหลายแม้สติปัฏฐานและอริยมัคค์ม ีองค์ ๘ ก็เป็นอนัตตา
ย่อมเกิดข ึ้นได้เมื่อม ีเหตุป ัจจัย คือ เมื่อม หากุศลญาณสัมปยุตต์
สะสมมาสมควรแล้ว ทำให้ไม่หันเหไปประพฤติปฏิบัติหนทาง
ที่ไม่ใช่ก ารระลึกรู้ สังเกต พิจารณาสภาพของนามธรรมและ
รูปธรรมทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจที่กำลังปรากฏ
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ผู้อบรมปัญญาเป็นผู้ตรง เมื่อส ติป ัฏฐานเกิดก็รู้ว่าต่างกับข ณะ
ที่หลงลืมสติ เมื่อสติปัฏฐานเกิดในตอนต้นๆ นั้น ยังไม่รู้ชัด
ในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม ความเพียรที่เกิดพร้อม
สติปัฏฐานทรี่ ะลึกรู้ สังเกต พิจารณา ลักษณะของนามธรรม
และรูปธรรมที่ปรากฏจึงเป็นสัมมัปปธาน ๔ คือ สังวรปธาน ๑
ปหานปธาน ๑ ภาวนาปธาน ๑ อนุรักขนาปธาน ๑
สังวรปธาน
ปหานปธาน
ภาวนาปธาน
อนุรักขนาปธาน

คือ เพียรเพื่อไม่ให้อ กุศลธรรม (ที่ยัง
ไม่เกิด) เกิดข ึ้น
คือ เพียรเพื่อละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้น
แล้ว
คือ เพียรเพือ่ ให้กศุ ลธรรม (ทีย่ งั ไม่
เกิด) เกิดขน้ึ
คือ เพียรเพื่อค วามเจริญมั่นคงบริบูรณ์
ของกุศลธรรมที่เกิดข ึ้นแ ล้ว

ความเพียรซึ่งเป็นสัมมัปปธาน ๔ นั้น ย่อมเป็นบ าทให้ส ำเร็จ
ผลร่วมกับสัมปยุตตธรรมทั้งหลายที่เกิดร่วมกับสภาพธรรมที่เป็น
อิทธิบาท ๔ คือ
๑. ฉันทิทธิบาท ได้แก่ ฉันทเจตสิก ความพอใจที่จะสังเกต
พิจารณา รู้ลักษณะของสภาพนามธรรมและรูปธรรมที่กำลัง
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ปรากฏตามความเป็นจริง1     การยังผลสำเร็จให้เกิดขึ้นโ ดยอาศัย
ความพอใจนั้น พึงเห็นเช่นกับบุตรอำมาตย์ผู้ไม่ประมาทในการ
บำรุงพ ระราชา จึงได้ฐ านันดรโดยอาศัยก ารบำรุงนั้น
๒. วิร ิยิทธิบาท ได้แก่ วิริยเจตสิก ความเพียรที่จะสังเกต
พิจารณา รู้ลักษณะของนามธรรม และรูปธรรมที่กำลังปรากฏ
2
การยงั ผ ลสำเร็จให้เกิดข นึ้ โ ดยอาศัยค วามเพียรนนั้ พ งึ เห็นเช่นก บั 
บุตรอำมาตย์ผ ยู้ งั พ ระราชาให้พ อพระทัย โดยความเป็นผ กู้ ล้าห าญ
ในการงาน แล้วได้ฐานันดร
๓. จิตติท ธิบาท ได้แก่ จิต 3การยังผลสำเร็จให้เกิดขึ้นโ ดย
อาศัยจิตนั้น พึงเห็นเช่นกับบุตรอำมาตย์ผู้ได้ฐานันดรเพราะ
ความถึงด้วยดีแห่งช าติ
๔. วิม ังสิทธิบาท ได้แก่ ปัญญาเจตสิกที่ไตร่ตรอง สังเกต
พิจารณาลกั ษณะของสภาพธรรม 4การยงั ผ ลสำเร็จให้เกิดข นึ้ โ ดย
อาศัยป ัญญานั้น พึงเห็นเช่นก ับบุตรอำมาตย์ผ ู้ได้ฐานันดรเพราะ
อาศัยความรู้
บุตรอำมาตย์เหล่านั้นแม้ทั้งหมดถึงแล้วซึ่งฐานันดรโดยกำลัง
แห่งภาวะอันเป็นที่อาศัย (โดยความสามารถ) ของตนๆ
1-4 สัมโมหวิโนทนี อรรถกถาวิภังคปกรณ์ อิทธิปาทวิภังคนิทเทส
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การทอี่ ทิ ธิบ าท ๔ เหล่าน จี้ ะดำเนินไ ปได้ ก็ต อ้ งอาศัยก ารสะสม
เจริญขึ้นของอินทรีย์ ๕ ซึ่งเป็นสภาพธรรมที่เป็นใหญ่ในการนำ
ไปสู่สัมมามัคค์หนทางปฏิบัติที่ถูกต้อง อินทรีย์ ๕ คือ
๑. สัทธิน ทรีย์ ได้แก่ สัทธาเจตสิก เป็นใหญ่ในการมีศรัทธา
ที่จะระลึกร ู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังป รากฏ
๒. วิริยินทรีย์ ได้แก่ วิริยเจตสิก เป็นใหญ่ไม่เกียจคร้าน ไม่
ท้อถอยที่จะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ
๓. สตินทรีย์ ได้แก่ สติเจตสิก เป็นใหญ่ในการไม่หลงลืม
ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏ
๔. สมาธินทรีย์ ได้แก่ เอกัคคตาเจตสิก เป็นใหญ่ในการ
ตัง้ มน่ั ในอารมณ์ที่ปรากฏ
๕. ปัญญิน ทรยี ์ ได้แก่ ปัญญาเจตสิก เป็นใหญ่ในการไตร่ตรอง
พิจารณา สังเกตศึกษาลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏ
เมื่ออินทรีย์ ๕ เจริญเพิ่มข ึ้นเป็นส ภาพธรรมที่มีกำลัง ไม่ห วั่น
ไหวในการพิจารณาอารมณ์ใดๆ ที่ปรากฏ ก็เป็นสภาพธรรมที่
เป็นพละ ๕ คือ
๑. สัทธาพละ ไม่ห วั่นไหวไปด้วยความไม่ศรัทธา
๒. วิริยพละ ไม่หวั่นไหวไปด้วยความท้อถอย
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๓. สติพละ ไม่ห วั่นไหวในการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรม
ใดๆ ที่ปรากฏ
๔. สมาธิพ
 ละ ไม่หวั่นไหวไปด้วยความฟุ้งซ่านไม่มั่นคง
๕. ปัญญาพละ ไม่หวั่นไหวไปด้วยความไม่รู้
การที่สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ จะเป็นสภาพธรรมที่มกี ำลัง
ได้ ก็เมื่อป ัญญาเป็นพละ เพราะรู้ลักษณะของนามธรรมและ
ร ปู ธ รรมทวั่ ข นึ้ จึงไ ม่ห วัน่ ไ หวทจี่ ะระลึกร ไู้ ด้ว า่ ขณะทกี่ ำลังเห็นเป็น
นามธรรมและรูปธรรมอย่างไร ขณะทกี่ ำลังไ ด้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส
รู้โผฏฐัพพะ ก็โดยนัยเดียวกัน
เมื่อปัญญาที่เกิดพร้อมสติซึ่งระลึกรู้ลักษณะของนามธรรม
และรูปธ รรมสมบูรณ์เป็นวิปัสสนาญาณแต่ละขั้นแล้ว ก็ประกอบ
ด้วยโพชฌงค์ ๗ คือ องค์ธรรมของการตรัสรู้อริยสัจจธรรม
โพชฌงค์ ๗ คือ
๑. สติสัมโพชฌงค์
องค์ของการตรัสรู้ คือ สติเจตสิก
๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์
องค์ของการตรัสรู้ คือ ปัญญาเจตสิก
๓. วิร ิยสัมโพชฌงค์
องค์ของการตรัสรู้ คือ วิริยเจตสิก
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๔. ปีติสัมโพชฌงค์
องค์ของการตรัสรู้ คือ ปีติเจตสิก
๕. ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์
องค์ข องการตรัสรู้ คือ กายปสั สัทธิเจตสิก และจติ ตปสั สัทธิ
เจตสิก
๖. สมาธิส ัมโพชฌงค์
องค์ของการตรัสรู้ คือ เอกัค คตาเจตสิก
๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์ องค์ของการตรัสรู้ คือ
ตัตร มัชฌัตตตาเจตสิก
เมื่ อ ปั ญ ญาอ บรมส มบู ร ณ์ พ ร้ อ มที่ จ ะรู้ แจ้ ง อ ริ ย สั จ จ ธ รรม
ประกอบด้วยองค์ของการตรัสรู้ คือ โพชฌงค์ ๗ สมบูรณ์ด้วย
โพธิปักขิย ธรรม ๓๗ (สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท
๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ มัคค์มีองค์ ๘) แล้ว
โลกุตตรจิตประกอบด้วยมัคค์มีองค์ ๘ ครบทั้ง ๘ องค์
คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ก็เกิดขึ้น
ประจักษ์แ จ้งส ภาพของพระนพิ พาน เป็น มัคค ว ถิ ี ทางมโนทวาร
ดังนี้ คือ
ภวังค์
เป็นว ิบากญาณสัมปยุตตจิต
ภวังคจลนะ
เป็นว ิบากญาณสัมปยุตตจิต
(ประเภทเดียวกับภวังค์)
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ภวังคุปัจเฉทะ

ชวนวิถีจิต

ชวนวิถีจิต

เป็นวิบากญาณสัมปยุตตจิต
(ประเภทเดียวกับภ วังค์)
มโนทวาราวัชชนะ เป็นกิริยาจิต
บริกัมม์
เป็นมหากุศลญาณสัมปยุตตจิต
อุปจาร
เป็นมหากุศลญาณสัมปยุตตจิต
(ประเภทเดียวกับบ ริกัมม์)
อนุโลม
เป็นมหากุศลญาณสัมปยุตตจิต
(ประเภทเดียวกับบ ริกัมม์)
โคตรภู
เป็นมหากุศลญาณสัมปยุตตจิต
(ประเภทเดียวกับบ ริกัมม์)
โสตาปัตติมัคคจิต เป็นโลกุตตรกุศลจิต
โสตาปัตติผลจิต เป็นโลกุตตรวิบากจิต
โสตาปัตติผลจิต เป็นโลกุตตรวิบากจิต
ภวังคจิต
เป็นวิบากญาณสัมปยุตตจิต

ถ้าเป็นโลกุต ตรฌานจติ ข นั้ ใด ก็เกิดร ว่ มกบั อ งค์ฌ
 านขนั้ น นั้ คือ
ถ้าเป็นโ ลกุต ตรทตุ ยิ ฌ
 าน ก็ไ ม่มวี ติ กเจตสิกซ งึ่ เป็นส มั มาสงั กัปปะ
เกิดร่วมด้วย ถ้าเป็นโลกุตตรตติยฌ
 านก็ไม่มวี ิจารเจตสิกเกิดร่วม
ด้วย ถ้าเป็นโลกุต ตรจตุตถฌาน ก็ไ ม่มปี ีติเจตสิกเกิดร่วมด้วย
ถ้าเป็นโลกุต ตรปัญจมฌาน ก็มีอุเบกขาเวทนาเกิดร่วมด้วยแทน
โสมนัสเวทนา
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มัคควิถีจิตของผู้บรรลุอริยสัจจธรรมได้รวดเร็วนั้นเป็น
ติกขบุคคล ไม่จำเป็นต้องมีบริกัมม์ ฉะนั้น มัคคชวนวิถจี ึง
มีแต่อ ุปจาร ๑ ขณะ อนุโลม ๑ ขณะ โคตรภู ๑ ขณะ
มัคคจิต ๑ ขณะ และผลจิตเพิ่มจ าก ๒ ขณะเป็น ๓ ขณะ
รวมเป็นชวนวิถีจิต ๗ ขณะ
เมื่อมัคควิถีจิตดับไปแล้ว ภวังคจิตเกิดส ืบต่อหลายขณะแล้ว
ปัจจเวกขณะวิถีก็เกิดข ึ้นพิจารณามัคคจิตวาระ ๑ ผลจิตวาระ ๑
พระนิพพานวาระ ๑ กิเลสที่ดับแล้วว าระ ๑ กิเลสที่ยังเหลือ
วาระ ๑ รวมเป็นปัจจเวกขณะวิถี ๕ วาระ เมื่อมัคควิถีดับไป
แล้ว ปัจจเวกขณะวถิ ตี อ้ งเกิดต อ่ ท กุ ค รัง้ ด้วยเหตุน พี้ ระอริยบุคคล
ุ ธรรมทตี่ นบรรลุ คือ พระโสดาบันบ คุ คล ไม่
จึงไ ม่เข้าใจผดิ ในคณ
เข้าใจผิดว่าท่านเป็นพระสกทาคามีบุคคล พระสกทาคามี พระ
อนาคามี และพระอรหันต์ก็โดยนัยเดียวกัน
การบรรลุอ ริยส จั จ ธ รรมขนั้ ต อ่ ไ ป คือ ส กทาคามมิ คั ค ว ถิ ี อนาคามิ
มัคควิถี และอรหัตตมัคควิถีนั้น มหากุศลที่เป็นโคตรภูก็เปลี่ยน
เป็นโวทาน (ผ่องแผ้วข ึ้น) เพราะท่านข้ามพ้นความเป็นปุถุชน
แล้ว
ก่อนที่มัคควิถีจิตจะเกิดขึ้นได้นั้น มหากุศลญาณสัมปยุตตจิต
เกิดข ึ้น ระลึก ศึกษา รู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมไป
แต่ละชาติๆ จนกว่าป ัญญาที่สังเกตรู้ลักษณะของนามธรรมและ
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รูปธรรมจะเพิ่มขึ้น เมื่อปัญญาสมบูรณ์มั่นคงถึงขั้นใด มหากุศล
ญาณสัมปยุตตจิตที่เป็นวิปัสสนาญาณก็เกิดขึ้น ประจักษ์แจ้ง
ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมตามลำดับขั้นของวิปัสสนา
ญาณทางมโนทวาร คือ
วิปัสสนาญาณที่ ๑ นามรูปปริจเฉทญาณ
มหากุศลญาณสัมปยุตตจิตเกิดขึ้นประจักษ์แจ้งลักษณะของ
นามธรรมและรปู ธ รรมทแี่ ยกขาดจากกนั ท ลี ะอารมณ์ โลกปรากฏ
สภาพที่สูญเปล่าจากตัวตน ขณะนั้นไม่มีอัตตสัญญาที่เคยทรง
จำสภาพธรรมรวมกันเป็นโลก เมื่อสภาพธรรมขณะนั้นปรากฏ
ลักษณะทีเ่ป็นอ นัตตา สัญญาจำลักษณะทีเ่ป็นอ นัตตาของสภาพ
ธรรมนั้นๆ จึงจะเริ่มมีได้ และสติปัฏฐานก็จะต้องระลึกถึงอนัตต
สัญญาที่ได้ประจักษ์แล้ว เมื่อพิจารณาลักษณะของนามธรรม
และรูปธรรมอื่นๆ ต่อไป เพราะถ้าไม่ระลึกถึงอนัตตสัญญาที่ได้
ประจักษ์แล้วในนามรูปปริจเฉทญาณเพิ่มขึ้นอีก อัตตสัญญาที่
สะสมพอกพูนมาเนิ่นนานในสังสารวัฏฏ์ก ็หมดสิ้นไปไม่ได้
วิปัสสนาญาณที่ ๒ ปัจจยปริคคหญาณ
เมือ่ ว ปิ สั สนาญาณดบั ไ ปหมดแล้ว โลกกป็ รากฏรวมกนั เหมือน
เดิม ผู้เจริญส ติปัฏฐานจึงรู้ชัดความต่างกันข องขณะที่วิปัสสนา
ญาณเกิดข ึ้น และขณะทไี่ ม่ใช่ว ิปัสสนาญาณ เมื่อว ิปัสสนาญาณ
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ดับหมดแล้ว ความไม่รู้ ความสงสัยในนามธรรมและรูปธรรม
อื่นๆ ก็เกิดอีกได้ เพราะความไม่รู้และความสงสัยยังไม่ดับเป็น
สมุจเฉท นามรูปปริจเฉทญาณ เป็นญาตปริญญา คือ ญาณ
ทีร่ เู้ ฉพาะลกั ษณะของสภาพธรรมทปี่ รากฏในขณะทเี่ ป็นว ปิ สั สนา
ญาณเท่านั้น ในขณะที่เป็นวิปัสสนาญาณนั้น ไม่มีความไม่รู้
และความสงสัยลักษณะธรรมที่ปรากฏ นามรูปปริจเฉทญาณ
เป็นวิปัสสนาขั้นต้นที่นำทางไปสู่วิปัสสนาญาณขั้นต่อๆ ไป ที่
ประจักษ์ล ักษณะของนามธรรมและรูปธรรมเพิ่มขึ้น
เมื่ อ ส ติ ปั ฏ ฐ านร ะลึ ก รู้ แ ละพิ จ ารณาสั ง เกตลั ก ษณะข อง
นามธรรมและรูปธ รรมที่ป รากฏต่อๆ ไปอีก ย่อมพิจารณารู้ข ณะ
ทีอ่ ารมณ์แ ต่ละอารมณ์ป รากฏว่า สภาพรูแ้ ต่ละอย่างนั้นย ่อมเกิด
ขึน้ ต ามปจั จัย คืออารมณ์ ถ้าอ ารมณ์น นั้ ๆ ไม่ป รากฏ นามธรรม
ที่รู้อารมณ์ก็เกิดไม่ได้ การปรากฏของแต่ละอารมณ์ย่อมทำให้
ปัญญาเห็นสภาพการเป็นปัจจัยของธรรมที่กำลังปรากฏ ทำให้
รู้ลักษณะที่เป็นอนัตตาของธรรมทั้งหลาย ค่อยๆ คลายการ
เพ่งเล็งติดตามอารมณ์ด้วยความเป็นตัวตนลง เมื่อมัคค์มีองค์
๘ (ปกติมีองค์ ๕) ซึ่งเป็นสังขารขันธ์เจริญขึ้นสมบูรณ์ขณะใด
ก็ปรุงแต่งให้วิปัสสนาญาณที่ ๒ คือ ปัจจยปริคคหญาณเกิดขึ้น
ประจักษ์การเกิดขึ้นของนามธรรมและรูปธรรมตามปัจจัยต่างๆ
ในขณะที่สภาพธรรมนั้นๆ เกิดขึ้น เช่น ประจักษ์การเกิดขึ้น
ของนามได้ยินห รือเสียง ประจักษ์ก ารเกิดข ึ้นข องสุขเวทนา หรือ

468 วิปัสสนาภาวนา

ทุกขเวทนา หรือนามคิดนึก ซึ่งปรากฏโดยสภาพที่แยกขาด
จากกันทีละอารมณ์ โดยลักษณะสูญเปล่าจากตัวตน เป็นต้น
วิปัสสนาญาณประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมที่เกิดขึ้น
ปรากฏตามปกติ แต่เป็นการประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพ
ธรรมทางมโนทวาร ซึ่งแยกขาดลักษณะของแต่ละอารมณ์โดย
ลักษณะที่ว่างเปล่าจากสิ่งอื่นๆ และตัวตน เมื่อวิปัสสนาญาณ
ดับหมดแล้ว โลกก็ป รากฏรวมกันเหมือนเดิม
วิปัสสนาญาณที่ ๓ สัมมสนญาณ
สัมมสนญาณเป็นปัญญาที่ประจักษ์แจ้งการเกิดดับสืบต่อกัน
อย่างรวดเร็วของนามธรรมและรูปธรรม เมื่อไม่ใช่วิปัสสนาญาณ
แม้จ ะพจิ ารณารวู้ า่ น ามธรรมและรปู ธ รรมเกิดด บั อ ย่างรวดเร็ว แต่
การเกิดดับสืบต่อกันอย่างรวดเร็วของนามธรรมและรูปธรรมก็ไม่
ปรากฏ หรือแม้ในวิปัสสนาญาณที่ ๑ และที่ ๒ การประจักษ์
แจ้งลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมก็เป็นการประจักษ์เฉพาะ
ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมทีละอย่างเท่านั้น
วิปัสสนาญาณที่ ๑, ๒, ๓ เป็นตรุณวิปัสสนา เป็นวิปัสสนา
ญาณขั้นเริ่มแรก จึงเป็นวิปัสสนาที่ยังอ่อน ไม่ใช่พลววิปัสสนา
คือ วิปัสสนาที่มีกำลัง ที่เป็นวิปัสสนาญาณขั้นสูงขึ้นๆ ตรุณ
วิปัสสนายังมีการตรึกถึงนามธรรมและรูปธรรมที่กำลังประจักษ์
แจ้ง แม้โดยอาการที่ว่างเปล่าจ ากโลกที่เคยรวมกัน

วิปัสสนาภาวนา 469

เมื่อยังมีการตรึกถึงนามธรรมและรูปธรรมที่กำลังประจักษ์
จึงชื่อว่า จินตาญาณ ซึ่งทำให้บางท่านเข้าใจว่าวิปัสสนาญาณ
ทั้ง ๓ นี้ คือ ขณะที่กำลังระลึก สังเกตรู้ลักษณะของนามธรรม
และรูปธรรม และเข้าใจชัดขึ้น แต่ตราบใดที่วิปัสสนาญาณยัง
ไม่เกิดข นึ้  ก็ย อ่ มไม่ส ามารถรไู้ ด้ว า่ ว ปิ สั สนาญาณทปี่ ระจักษ์แ จ้ง
ลักษณะของนามธรรมและรปู ธ รรมทางมโนทวารนนั้ จ ะเกิดข นึ้ โดย
ความเป็นอนัตตา ณ สถานที่ใด ขณะใด และจะมนี ามธรรมใด
และรูปธรรมใดปรากฏเป็นอารมณ์กี่อารมณ์บ ้าง
บางทา่ นเข้าใจวา่ ขณะทกี่ ำลังร ะลึกร ู้ พิจารณาสงั เกตรลู้ กั ษณะ
ของนามธรรมและรูปธรรม และคิดว่ารู้ชัดแล้วนั้น เป็นนามรูป
ปริจเฉทญาณแล้ว ที่เข้าใจอย่างนี้ เพราะยังไ ม่รู้ว ่า วิปัสสนา
ญาณตอ้ งเกิดขน้ึ ปรากฏโดยความเป็นอนัตตา เช่นเดียว
กับนามธรรมอื่นๆ และการประจักษ์ลักษณะของนามธรรมและ
รูปธ รรมสบื ต อ่ ก นั ท างมโนทวาร โดยลกั ษณะทที่ วารอนื่ เสมือนถกู 
มโนทวารปิดบังไว้ โดยนัยตรงกันข้ามกับขณะที่วิปัสสนาญาณ
ไม่เกิด ซึง่ แ ม้ม โนทวารวถิ จี ติ เกิดค นั่ ป ญ
ั จทวารวถิ จี ติ ท กุ ว าระ แต่
มโนทวารวิถจี ิตก็ไม่ปรากฏ เพราะอารมณ์ของปัญจทวารวิถีจิต
ปิดบังไว้
บางท่านคิดว่าขณะที่พิจารณารู้ว่านามนี้เกิดจากรูปนี้ รูป
นั้นเกิดจากนามนั้นจนเข้าใจแล้วนั้น เป็นวิปัสสนาญาณ คือ
ปัจจยปริค ค หญาณ แต่เมือ่ น ามรปู ป ริจ เฉทญาณยงั ไ ม่เกิด วิปสั สนา
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ญาณอื่นๆ ก็เกิดไม่ได้ และเมื่อนามรูปปริจเฉทญาณเกิดแล้ว
จะไม่เข้าใจผิดเลยว่า ขณะที่ไม่ใช่ว ิปัสสนาญาณนั้นเป็นว ิปัสสนา
ญาณ ผู้ที่วิปัสสนาญาณเกิดแล้ว ย่อมรู้ความเป็นอนัตตาของ
วิปัสสนาญาณว่า วิปัสสนาญาณจะเกิดขึ้นตามที่มัคค์มีองค์ ๘
(ปกติมีองค์ ๕) ปรุงแต่งไปจนถึงความสมบูรณ์ของวิปัสสนา
ญาณนั้นๆ วิปัสสนาญาณนั้นๆ จึงเกิดข ึ้นต ามเหตุป ัจจัย ฉะนั้น
จึงเป็นผู้อบรมเจริญเหตุ คือ สติปัฏฐาน ระลึกศึกษา พิจารณา
สังเกต รูล้ กั ษณะของนามธรรมและรปู ธ รรมเป็นป กติต อ่ ไ ปเรือ่ ยๆ
เพิ่มขึ้น ละเอียดขึ้น
บางท่านคิดว ่า เมื่อสัมมสนญาณเกิดขึ้นนั้น จะเห็นนามธรรม
เกิดข ึ้นและดับไปเป็นดวงกลมๆ ต่อๆ กัน นามธรรมไม่ใช่รูป
ธรรม เมื่อไม่รู้ลักษณะของนามธรรมซึ่งเป็นธ าตุรู้ เพราะไม่ได้
อบรมเจริญส ติป ฏั ฐ าน ร ะลึกร ลู้ กั ษณะของนามธรรมแต่ละประเภท
ก็ค ดิ ว า่ น ามธรรมทเี่ กิดด บั น นั้ ม ลี กั ษณะเหมือนกบั ร ปู อ ย่างใดอย่าง
หนึ่ง
ผู้ที่ใจร้อนอยากจะให้วิปัสสนาญาณเกิดเร็วๆ นั้น
ย่อมพยายามทำอย่างอื่นแทนการระลึก พิจารณา สังเกต
ลักษณะของนามธรรมและรปู ธ รรมทเี่ กิดข นึ้ ป รากฏตามเหตุ
ปัจจัยตามความเป็นจริง แต่ไม่มีทางจะเร่งรัดปัญญาได้เลย
เหตุที่จะอบรมปัญญาให้ค่อยๆ เจริญขึ้นได้นั้น มีหนทาง
เดียว คือ สติป ัฏฐานตามปกติในชีวิตประจำวันเท่านั้น ถ้า
ทำอย่างอื่นที่ผิดไปจากนี้ ก็แน่นอนที่ผลต้องผิดไปตามเหตุ
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ที่ผิดด้วย การปฏิบัติผิดนั้น เกิดจากการหวังผลอย่างรวดเร็ว
เพราะไม่เข้าใจหนทางปฏิบตั ทิ ถี่ กู โลภมลู จิตท เี่ กิดร ว่ มกบั ค วาม
เห็นผิดจ ึงเป็นมิจฉามัคค์ที่นำไปสู่มิจฉาวิมุตติ คือ การพ้นอย่าง
ผิดๆ เพราะไม่ใช่การพ้นจากกิเลสอย่างถูกต้อง แต่ก็เข้าใจผิด
ว่าพ้นจากกิเลสแล้ว
วิปัสสนาญาณที่ ๔ อุทยัพพยญาณ
แม้ว่าวิปัสสนาญาณที่ ๓ จะประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไป
สืบต ่อกันของนามธรรมและรูปธรรมอย่างรวดเร็วแ ล้วก ็ตาม แม้
กระนั้นปัญญาก็ยังไม่ละเอียดพอที่จะละคลายหรือเห็นโทษของ
การเกิดข ึ้นและดับไปของนามธรรมและรูปธรรม เพราะการเกิด
ขึ้นสืบต่อการดับไปนั้นเร็วจนปิดบังโทษของการเกิดดับ ปัญญา
จะต้องสมบูรณ์ถึงขั้นต่อไป ที่แทงตลอดการเกิดขึ้นและดับไป
ของนามธรรมและรูปธรรมแต่ละประเภทชัดเจนยิ่งข ึ้นอีก ซึ่งไม่มี
ใครจะพากเพียรทำอย่างอื่นได้ นอกจากพิจารณาลักษณะของ
นามธรรมและรูปธ รรมต่อไ ปโดยไม่ห วั่นไ หวโดยทั่ว ไม่ว ่าจ ะเป็น
รูปธ รรมนามธรรมประเภทใด กุศลธรรม อกุศลธรรมขั้นใด ทาง
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ วิปัสสนาญาณขั้นที่ ๔ ซึ่งเป็น
อ ุทย ัพพยญาณนั้น ประจักษ์ก ารเกิดข ึ้นแ ละดับไ ปของนามธรรม
และรูปธรรมแต่ละประเภทอย่างชัดเจนยิ่ง ซึ่งอุทยัพพยญาณ
จะเกิดขึ้นได้เมื่อตีรณปริญญา คือ ปัญญาที่พิจารณาลักษณะ
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ของนามธรรมและรูปธรรมได้ทั่วทั้ง ๖ ทางถึงความสมบูรณ์
แล้ว ตราบใดทสี่ ติป ฏั ฐ านยงั ไ ม่ร ะลึกร ลู้ กั ษณะของนามธรรมและ
รูปธรรมได้ชัดเจนทั่วทั้ง ๖ ทวาร อุทยัพพยญาณก็ไม่มีปัจจัย
ที่จ ะเกิดได้เลย
ผู้ท ี่อ บรมเจริญอ ริย มัคค์ คือ สัมมามัคค ์ท ี่ถ ูกต ้อง จึงร ู้ว ่าไ ม่มี
ทางที่จะรู้แจ้งสภาพของพระนิพพานซึ่งเป็นธรรมที่ดับกิเลสได้
เลย ถ้าไม่อบรมเจริญปัญญารู้ล ักษณะของสภาพธรรมที่กำลัง
ปรากฏตามปกติต ามความเป็นจ ริงก ่อน การทีจ่ ะรูแ้ จ้งส ภาพของ
พระนิพพาน โดยปัญญาไม่พ ิจารณารู้ล ักษณะของนามธรรมและ
รูปธรรมทั้ง ๖ ทวาร โดยทั่วโดยละเอียดนั้นเป็นไปไม่ได้เลย
เพราะถ้าไม่รู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมทั่วจริงๆ ก็ไม่รู้
ว่านามธรรมและรูปธรรมแต่ละลักษณะนั้นต่างกันอย่างไร เมื่อ
ไม่ประจักษ์ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่ต่างกันทั้ง ๖
ทวาร ก็ประจักษ์แจ้งการเกิดขึ้นและดับไปของนามธรรมและ
รูปธรรมไม่ได้
เมื่อไม่ประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของ
นามธรรมและรูปธ รรม ก ็จ ะดับค วามไม่รู้ ความสงสัย และความ
เห็นผิดในสภาพธรรมไม่ได้เลย
วิปัสสนาญาณที่ ๕ ภังคญาณ
แม้ว่าอุทยัพพยญาณจะประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของ
นามธรรมและรูปธรรมแต่ละลักษณะอย่างชัดเจนแล้ว แต่ความ
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ยินดี พอใจ ยึดมั่นในสภาพธรรมทั้งหลายที่สะสมมาเนิ่นนานใน
สังสารวัฏฏ ก์ ย็ ังเหนียวแน่นอ ยู่ แสดงให้เห็นม ูลร ากทีฝ่ ังแ น่นข อง
อวิชชาและตัณหาในความเป็นต ัวต น ซึ่งป ัญญาจะต้องอบรมเพิ่ม
ขึน้ อ กี โดยสติป ฏั ฐ านระลึกร ลู้ กั ษณะทไี่ ด้ป ระจักษ์ก ารเกิดข ึน้ แ ละ
ดับไปของนามธรรมและรูปธรรมที่ปรากฏแก่อุทยัพพยญาณแล้ว
และจะต้องใฝ่ใจพิจารณาการดับไปของนามธรรมและรูปธรรมที่
ปรากฏ เพื่อปัญญาจะได้เห็นความไม่มีสาระของนามธรรมและ
รูปธรรมที่ดับไปๆ เมื่อสติป ัฏฐานเจริญขึ้น ปัญญาเพิ่มข ึ้นจน
มีปัจจัยสมบูรณ์พร้อมเมื่อไ หร่ ภังคญาณก็เกิดขึ้นประจักษ์แ จ้ง
ความไม่มีสาระของการเกิดขึ้นและดับไปๆ ของสภาพธรรมที่
ปรากฏ เป็นปหานปริญญา ซึ่งจะนำไปสู่การเจริญปัญญาขั้น
ต่อๆ ไป ที่เริ่มจะละคลายความพอใจยึดมั่นในสภาพธรรมว่า
เป็นตัวตน สัตว์ บุคคล
วิปัสสนาญาณที่ ๖ ภยญาณ
เมื่อภังคญาณดับหมดแล้ว ผูอ้ บรมเจริญสติปัฏฐ านกร็ ู้ว่ากิเลส
ทั้งหลายยังมีกำลังเกิดขึ้นเป็นไปตามการสะสม ซึ่งแม้จะใฝ่ใจ
ระลึกถึงลักษณะที่ดับไปๆ ของนามธรรมและรูปธรรม ความ
ยึดถือนามธรรมและรูปธรรมว่าเป็นต ัวตนก็ยังฝ ังแน่นอยู่ ซึ่งจะ
ละคลายลงได้ก็ด้วยการเห็นภัยของการดับไ ปๆ ของนามธรรม
และรูปธ รรมนั่นเอง สติป ัฏฐ านและปัญญาจึงร ะลึกร ูล้ ักษณะของ
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นามธรรมและรูปธรรมต่อๆ ไป ด้วยการพิจารณาเห็นภัยของ
การดับไปๆ ของนามธรรมและรูปธรรม เมื่อปัญญาสมบูรณ์
พร้อมด้วยปัจจัยข ณะใด ภยญาณก็เกิดข ึ้นเห็นภ ัยข องนามธรรม
และรูปธ รรมในขณะทกี่ ำลังป ระจักษ์แ จ้งก ารเกิดด บั ข องนามธรรม
และรูปธรรมในขณะนั้น
วิปัสสนาญาณที่ ๗ อาทีนวญาณ
แม้ ว่ า ภ ยญ าณจ ะเ ห็ น ภั ย ข องก ารเ กิ ด ขึ้ น แ ละดั บ ไ ปข อง
นามธรรมและรูปธรรมแล้ว เมื่อภ ยญาณดับไปแล้ว ความยินดี
พอใจในการยึดถือนามธรรมและรูปธรรมว่าเป็นตัวตนก็ยังไม่
หมดสิ้น ผู้เจริญส ติป ัฏฐ านจึงร ู้ว ่าจ ะต้องเห็นโ ทษของนามธรรม
และรูปธรรมที่เกิดดับเพิ่มขึ้น โดยประการต่างๆ อีก จนกว่า
จะคลายการยึดถือนามธรรมและรูปธรรมว่าเป็นตัวตนลงไปอีก
เมือ่ ส ติร ะลึกร ลู้ กั ษณะของสภาพธรรมทเี่ กิดด บั ปัญญากเ็ ห็นโ ทษ
ของการเกิดขึ้นและดับไปของนามธรรมและรูปธรรมละเอียดขึ้น
จนปัจจัยสมบูรณ์พร้อมที่จะปรุงแต่งให้อาทีนวญาณเกิดขึ้นขณะ
ใด อาทีนวญาณก็เกิดข ึ้น ประจักษ์แจ้งโ ทษของนามธรรมและ
รูปธ รรมทเี่กิดดับในขณะนั้น
วิปัสสนาญาณที่ ๘ นิพพิทาญาณ
เมื่อประจักษ์แจ้งในโทษของสังขารธรรมทั้งหลาย ดุจเรือนที่
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ถูกไฟติดท ั่วทั้งหลังแล้ว ย่อมคลายความยินดีในภพ โดยความ
รู้ชัดความหน่ายลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่ปรากฏ จึง
เป็นนิพพิทาญาณ
วิปัสสนาญาณที่ ๙ มุญจิตุกัมยตาญาณ
เมือ่ ป ญ
ั ญารชู้ ดั ค วามหน่ายนามธรรมและรปู ธ รรมทปี่ รากฏเพิม่ 
ขึน้ อ กี ย่อมเกิดป ญ
ั ญาทตี่ อ้ งการจะพน้ จ ากนามธรรมและรปู ธ รรม
ทีเ่ กิดด บั ป รากฏในขณะนนั้ ปัญญาทตี่ อ้ งการจะพน้ จ ากนามธรรม
และรูปธรรมเป็นมุญจ ิตุกัมยตาญาณ
วิปัสสนาญาณที่ ๑๐ ปฏิสังขาญาณ
เมื่อเกิดปัญญาที่ต้องการจะพ้นจากนามธรรมและรูปธรรม
ทั้งหลายยิ่งขึ้นแล้ว ปัญญาก็พิจารณาไตรลักษณะของสังขาร
ธรรมทงั้ ห ลายตามสภาวะทเี่ ป็นอ นิจจ ลักษณะ ทุกขลกั ษณะ และ
อนัตต ลักษณะตอ่ ไ ปอกี แล้วจ งึ ป ระจักษ์อ นิจจ ลักษณะของสงั ขาร
ธรรมทั้งหลายที่เกิดดับๆ นั้น โดยเป็นสภาพที่ไม่แน่นอนเป็น
ที่สุด เป็นชั่วขณะ ง่อนแง่น แปรผัน ไม่ยั่งยืน ไม่มีสาระ
ประจักษ์แ จ้งในทุกขลักษณะของสังขารธรรมทั้งห ลายที่เกิดด ับๆ
นั้น โดยสภาพทบี่ ีบค ั้นเนืองๆ ไม่มที างหลีกเลี่ยง ไม่มที างแก้ไข
เป็นทุกขภัย คือ เป็นสภาพที่ไม่น่าพอใจติดข้อง ประจักษ์
แจ้งในอนัตตลักษณะของสังขารธรรมทั้งหลายที่เกิดดับๆ นั้น
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โดยสภาพที่สูญไป สิ้นไป ไม่มีเจ้าของ ไม่อยู่ในอำนาจบังคับ
บัญชาได้ ปัญญาที่ประจักษ์แจ้งไตรลักษณะของสังขารธรรม
ทั้งห ลายนั้นเป็นปฏิสังขาญ
 าณ
วิปัสสนาญาณที่ ๑๑ สังขารุเปกขาญาณ
เมื่อปัญญาประจักษ์แจ้งไตรลักษณะของสังขารธรรมทั้งหลาย
เพิ่มยิ่งขึ้นแล้ว ทำให้สังขารธรรมทั้งหลายที่เคยปรากฏโดยเป็น
สภาพที่เที่ยง เป็นสุข และเป็นตัวตน อ่อนกำลังลงจนเกิดความ
วางเฉยในสังขารธรรมทั้งหลาย เพราะรู้ชัดว่าตราบใดที่ยังไม่ถึง
กาลทจี่ ะประจักษ์แ จ้งล กั ษณะของพระนพิ พาน โ ดยมพี ระนพิ พาน
ปรากฏเป็นอ ารมณ์ ตราบนนั้ ก พ็ จิ ารณาไตรลกั ษณะ ลักษณะหนึง่ 
ลักษณะใดเป็นอ ารมณ์ไ ปเรือ่ ยๆ ปัญญาทรี่ ชู้ ดั ในความวางเฉยใน
สังขารธรรมทั้งหลายที่เกิดด ับปรากฏนั้น เป็นสังขารุเปกขาญาณ
สังขารุเปกขาญาณนี้เป็นวิปัสสนาอันบรรลุถึงยอด เป็นวุฏฐาน
ค ามนิ ปี ญ
ั ญา คือ ปัญญาอนั เป็นเหตุพ าพน้ อ อกไปจากภาวะแห่ง
ปุถชุ นเมือ่ ม คั ค ว ถิ เีกิดข นึ้ วุฏฐานคามินี เป็นชือ่ ของญาณ ๓ คือ
สังขารุเปกขาญาณ อนุโลมญาณ และโคตรภูญาณ
วิปัสสนาญาณที่ ๑๒ อนุโลมญาณ
อนุโลมญาณเป็นวิปัสสนาญาณในมัคคว ิถี ซึ่งอนุโลมต่อการรู้
แจ้งอ ริยส จั จ ธ รรม อนุโลมญาณเป็นม หากศุ ลญาณสมั ปยุตต จ ติ ๓
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ขณะในมัคควิถี คือ บริกัมม์ ๑ ขณะ อุปจาร ๑ ขณะ อนุโลม
๑ ขณะ มหากุศลญาณสัมปยุตตจิต ๓ ขณะนี้มีไตรลักษณ์
ลักษณะหนึ่งลักษณะใดเป็นอารมณ์ คือ มีอนิจจลักษณะของ
สังขารธรรมเป็นอ ารมณ์ หรือม ที ุกขลักษณะของสังขารธรรมเป็น
อารมณ์ หรือมีอนัตตลักษณะของสังขารธรรมเป็นอารมณ์ ซึ่ง
อนุโลมต่อการที่จ ะปล่อยอารมณ์ที่เป็นสังขารธรรม
สำหรับบ ุคคลที่เป็นติกขบุคคล คือ มีป ัญญากล้าบรรลุอ ริย
สัจจธรรมได้เร็ว อนุโลมญาณก็มี ๒ ขณะ คือ เว้นขณะบริกัมม์
๑ ขณะ และเพิ่มผลจิตเป็น ๓ ขณะ
1

วิปัสสนาญาณที่ ๑๓ โคตรภูญาณ
เมื่ออนุโลมญาณ ๓ ขณะ (สำหรับผู้เป็นมัณทบุคคล คือ
ผู้บ รรลุอ ริยส ัจจ ธ รรมช้าก ว่าต ิกข บุคคล) หรือ ๒ ขณะ (สำหรับ
ผู้เป็นติกขบุคคล) ดับไ ปแล้ว โคตรภูญ
 าณ คือ มหากุศลญาณ
สัมปยุตตจิต ก็เกิดต ่อโดยน้อมไปมีนิพพานเป็นอารมณ์ เป็น
อาเสวนปัจจัยให้โสตาปัตติม ัคคจิตเกิดต ่อ มีนิพพานเป็นอารมณ์
โดยเป็นโลกุต ตรกุศลจิตที่ดับกิเลสเป็นสมุจเฉท
ธรรมดาของชวนวถิ ใี นวาระเดียวกัน ๗ ขณะนนั้ ต อ้ งมอี ารมณ์
เดียวกัน แต่ในมัคคว ิถีนั้นชวนวิถี ๗ ขณะ มีอารมณ์ต่างกัน
1 สัจจสังเขป ข้อ ๓๕๗
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คือ บริกัมม์ ๑ ขณะ อุปจ าระ ๑ ขณะ อนุโลม ๑ ขณะ มี
ไตรลักษณ์ลักษณะหนึ่งลักษณะใดใน ๓ ลักษณะเป็นอารมณ์
แต่โคตรภูจิต ๑ ขณะ มัคคจ ิต ๑ ขณะ และผลจิต ๒
ขณะ มีน พ
ิ พานเป็นอ ารมณ์ เมือ่ โ คตรภูจ ติ เป็นม หากศุ ลจติ ท มี่ ี
นิพพานเป็นอ ารมณ์ข ณะแรก จึงเป็นด ุจอ าวัชช นะของโสตาป ัตติ
มัคคจิตซึ่งมีนิพพานเป็นอารมณ์ต่อจากโคตรภูจิต โสตาปัตติ
มัคคจิตจึงทำกิจดับก ิเลสได้
ข้อความในอฏั ฐสาลินี จิตต ปุ ป าทกณ
ั ฑ์ พรรณนาโลกุต ตรกุศล
และ วิส ทุ ธิม คั ค ์ ญาณทสั ส นวสิ ทุ ธิน ทิ เทส อุปมาอนุโลมญาณและ
โคตรภูญ
 าณ ดุจบ รุ ษุ ผ แู้ หงนดดู ว งจนั ทร์ในเวลากลางคนื ขณะนนั้
ดวงจันทร์ไม่ปรากฏเพราะเมฆหมอกกำบังไว้ ทันใดนั้นมีลม
กองหนึ่งพ ัดเมฆก้อนทึบนั้นให้กระจายไป แล้วลมอีกก องหนึ่งก ็
พัดเมฆที่กระจายแล้วนั้นให้ออกไปอีก แล้วลมอีกกองหนึ่งก็พัด
เมฆแม้ละเอียดที่ปิดบังดวงจันทร์นั้นให้ออกไป บุรุษนั้นจ ึงเห็น
ดวงจันทร์ที่ปราศจากเมฆปิดบัง นิพพานเปรียบดุจดวงจันทร์
อนุโลมญาณ ๓ ขณะเปรียบดจุ ลม ๓ กอง โคตรภูญาณเปรียบ
ดุจบรุ ษุ ผเู้ ห็นดวงจันทร์ที่ปราศจากเมฆปิดบัง
อนุโลมญาณ ๓ ขณะเหมือนลม ๓ กองซึ่งอ าจกำจัดเมฆที่
ปิดบังด วงจนั ทร์ไ ด้ แต่ไ ม่อ าจเห็นด วงจนั ทร์ ฉันใด อนุโลมญาณ
ก็บรรเทาความมืดอันปกปิดสัจจะได้ แต่ไม่อาจเห็นนิพพานได้
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ฉันนั้น และบุรุษนั้นอาจเห็นดวงจันทร์ได้อย่างเดียว แต่ไม่
สามารถกำจัดเมฆได้ฉันใด โคตรภูญาณก็ฉันนั้น คือ อาจเห็น
นิพพานได้ แต่ไม่อาจทำลายความมืดคือกิเลสได้
วิปัสสนาญาณที่ ๑๔ มัคคญาณ
เมื่อโคตรภูจิตด ับไปแล้ว โสตาปัตติม ัคคจิตที่เกิดต่อกข็ ้ามพ้น
สภาพความเป็นป ถุ ชุ นสคู่ วามเป็นพ ระอริยบุคคล โสตาป ตั ติม คั ค จ ติ
เกิดขึ้นดับกิเลสเป็นสมุจเฉทตามขั้นของโลกุตตรปัญญา
วิปัสสนาญาณที่ ๑๕ ผลญาณ
เมื่อโสตาปัตติมัคคจิตซึ่งเป็นโลกุตตรกุศลจิตดับไปแล้ว ก็
เป็นปัจจัยให้โสตาปัตติผลจิตซึ่งเป็นโลกุตตรวิบากจิตเกิดสืบ
ต่อโดยไม่มีจิตอื่นเกิดคั่นเลย โลกุตตรกุศลจิตเป็นอกาลิโก
เป็นอนันตรกัมมปัจจัยที่ทำให้โลกุตตรวิบากจิตเกิดสืบต่อ
ทันทีโดยไม่มีจิตอื่นเกิดคั่นเลย โลกุตตรวิบากจิตจึงเป็น
วิบากจิตที่ต่างกับวิบากอื่นๆ คือ ทำชวนกิจสืบต่อจาก
โลกุตตรกุศลจิต ๒ หรือ ๓ ขณะ ในมัคควิถี และโลกุตตร
วิบาก คือ ผลจิตซึ่งเกิดภายหลังของมัคควิถีนั้นก็ทำชวนกิจ
ไม่ทำกิจเหมือนวิบากจติ อื่นๆ เลย
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วิปัสสนาญาณที่ ๑๖ ปัจจเวกขณญาณ
เมื่อมัคควิถีจิตดับไปแล้ว ภวังคจิตก็เกิดส ืบต่อ และหลังจาก
นั้นมโนทวารวิถีจิตก็เกิดข ึ้น พิจารณาสภาพธรรมที่เพิ่งป ระจักษ์
แจ้ง ทีละวาระ คือ พิจารณามัคค จิต วาระ ๑ พิจารณาผลจิต
วาระ ๑ พิจารณากิเลสทลี่ ะได้แล้ว วาระ ๑ พิจารณากิเลสที่
ยังเหลือ วาระ ๑ พิจารณานิพพาน วาระ ๑
สำหรับผู้ที่บรรลุอรหัตตมัคค์และอรหัตตผลนั้น ไม่มีการ
พิจารณากิเลสที่ยังเหลือ เพราะอรหัตตมัคคจิตดับกิเลสทุก
ประเภทหมดเป็นสมุจเฉท ไม่มีกิเลสใดๆ เหลือเลย
วิปัสสนาญาณ ๑๖ นั้น ในบางแห่งแสดงวิปัสสนาญาณ ๙
ซึ่งเป็นพลววิปัสสนาญาณ คือ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

อุทย ัพพยญาณ
ภังคญาณ
ภยญาณ
อาทีนวญาณ
นิพพิทาญาณ
มุญจิตุกัมยตาญาณ
ปฏิสังขาญาณ
สังขารุเปกขาญาณ
อนุโลมญาณ
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ในบางแห่งแ สดง วิปัสสนาญาณ ๑๐ คือ เริ่มต ั้งแต่
สัมมสนญาณถึงอนุโลมญาณ การที่แสดงวิปัสสนาญาณตั้งแต่
ญาณแรกถงึ อ นุโลมญาณนนั้ ก็เพราะวปิ สั สนาญาณเหล่าน นั้ ค อ่ ยๆ
คมกล้าขึ้นจนอนุโลมต่อก ารมีนิพพานเป็นอ ารมณ์
การอบรมเจริญส ติป ฏั ฐ านทำให้ป ญ
ั ญาคมกล้าแ ละบริสทุ ธิ์
ขึ้นเป็นวิปัสสนาญาณตามลำดับขั้นนั้น เป็นวิสุทธิ ๗
ดังนี้
๑. ศีลว ิสุทธิ ได้แก่ ศีลเมื่อสติระลึกรู้ลักษณะของนามธรรม
และรูปธรรม ขณะนั้นวิสุทธิจากการไม่รู้สภาพปรมัตถธรรมซึ่ง
ไม่ใช่ต ัวต น ขณะที่ส ติป ัฏฐ านไม่เกิดไ ม่ใช่ศ ีลว ิส ุทธิ เพราะยึดถือ
ศีลว่าเป็นเรา เป็นตัวตน
๒. จิตตวิสุทธิ ได้แก่ สมาธิขั้นต่างๆ ขณะที่สติระลึกรู้
ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม และขณะใดที่ฌานจิตเป็น
อารมณ์ของสติปัฏฐาน ฌานจิตขณะนั้นก็เป็นจิตตวิสุทธิ เพราะ
ขณะนั้นไม่ยึดถือฌานจิตนั้นว่าเป็นเรา เป็นตัวตน
๓. ทิฏฐิวิสุทธิ ได้แก่ นามรูปปริจเฉทญาณ เป็นญาณที่
ประจักษ์แจ้งลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม โดยสภาพที่
ไม่ใช่ต วั ต น ขณะนัน้ จ งึ ว สิ ทุ ธิจ ากการไม่เคยประจักษ์แ จ้งล กั ษณะ
ของนามธรรมและรูปธรรมโดยสภาพที่ไม่ใช่ตัวตนมาก่อนเลย
๔. กังขาวิตรณวิสุทธิ เมื่อท ิฏฐิวิสุทธิเกิดขึ้นแ ล้ว ปัญญาที่
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เจริญขึ้นจ ากการเจริญส ติป ัฏฐานก็เป็นยถาภูตญาณทัสส นะ คือ
เห็นลักษณะของสภาพธรรม ตามความเป็นจริงข องสภาพธรรม
นั้นๆ
ในขณะที่สติระลึกลักษณะของสภาพธรรมทางตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ จนสมบูรณ์ถ ึงขั้นเป็นปัจจยปริคคหญาณ
ข้ามพ้นความสงสัยในการเกิดขึ้นของนามธรรมและรูปธรรม
ทั้งหลาย ว่าเป็นไปตามปัจจัยทั้งสิ้น ปัจจยปริคคหญาณจึงเป็น
กังขาวิตร ณวิสุทธิ
๕. มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ เมื่อกังขาวิตรณวิสุทธิเกิด
ขึ้นแล้ว ปัญญาที่เจริญข ึ้นจากสติป ัฏฐานที่พิจารณาลักษณะของ
นามธรรมและรูปธรรมทั่วขึ้นจนชิน รู้ว่าเป็นแต่เพียงนามธรรม
และรูปธรรมเท่านั้น เสมอกันหมดทุกประเภท ทำให้ละคลาย
การใฝ่ใจแสวงหายึดมั่นในนามหนึ่งนามใด รูปหนึ่งรูปใดโดย
เฉพาะ และน้อมพิจารณาการเกิดดับ ความไม่เที่ยง ความเป็น
ทุกข์ ความเป็นอนัตตาของนามธรรมและรูปธรรมที่ปรากฏจน
ประจักษ์การเกิดดับสืบต่อกันของนามธรรมและรูปธรรม เป็น
สัมมสนญาณและอุทยัพพยญาณตามลำดับ เมื่ออุทย ัพพยญาณ
ดับไปแล้ว กิเลสที่ยังไม่ไ ด้ด ับเป็นสมุจเฉทก็ทำให้เกิดความยินดี
พอใจใน วิป ัสสนูปกิเลส ๑๐ อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
๑. โอภาส
๒. ญาณ
๓. ปีติ

แสงสว่าง
ความรู้
ความอิ่มใจ
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๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ปัสสัทธิ
สุข
อธิโมกข์
ปัคคาหะ
อุปัฏฐานะ
อุเบกขา
นิกันต ิ

ความสงบ
ความสบายแช่มชื่นใจ
ความน้อมใจเชื่อ
ความเพียร
ความมั่นคง
ความวางเฉย
ความใคร่

๑. เมือ่ อ ทุ ย พั พยญาณดบั ไ ปแล้ว โอภาสยอ่ มเกิดจ ากจติ ท สี่ งบ
ถึงขั้นที่เป็นปัจจัยให้แสงสว่างเกิดข ึ้นได้ ขณะที่เกิดความยินดี
ในโอภาสนั้นเป็นวิปัสสนูป กิเลส เพราะทำให้วิปัสสนาเศร้าหมอง
ไม่ไ ด้พ จิ ารณาความเกิดด บั ไม่เทีย่ ง เป็นท กุ ข์ เป็นอ นัตตา ไม่ใช่
ตัวตนของสภาพธรรมในขณะนั้น
๒. ขณะทีเ่กิดค วามยินดีในความคมกล้าข องปัญญาทีป่ ระจักษ์
การเกิดด ับข องนามธรรมและรูปธ รรมอย่างรวดเร็วด ุจฟ ้าแลบนั้น
ก็เป็นว ปิ ัสส นูป กิเลส เพราะไม่ไ ด้พ ิจารณาความเกิดด ับ ไม่เที่ยง
เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตนของสภาพธรรมในขณะนั้น
ต่อไ ป
๓. ขณะที่ยินดีในปิติ ความอิ่มเอิบท ี่ประจักษ์ก ารเกิดดับของ
นามธรรมและรูปธรรมนั้นก็เป็นวิปัสส นูปกิเลส
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๔. ขณะที่ยินดีในความสงบ ซึ่งปราศจากความกระวนกระวาย
ความแข็งกระด้างความคดงอไม่ควรแก่การงาน เป็นต้น ก็เป็น
วิปัสส นูป กิเลส
๕. ขณะที่ย ินดีในความสุข ซึ่งเป็นโ สมนัสเวทนาอย่างยิ่งน ั้น
ก็เป็นว ิปัสสนูปกิเลส
๖. ขณะที่ยินดีในความน้อมใจเชื่อที่มั่นคงยิ่งขึ้นนั้น
วิปัสสนูปกิเลส

ก็เป็น

๗. ขณะทยี่ นิ ดีในความเพียรทไี่ ม่ต งึ น กั ไ ม่ห ย่อนนกั ท ปี่ ระกอบ
ด้วยวิปัสสนาญาณ ก็เป็นวิปัสสนูป กิเลส
๘. ขณะทยี่ นิ ดีในความมนั่ คงของสติป ฏั ฐ าน ๔ ทีป่ ระกอบดว้ ย
วิปัสสนาญาณนั้น ก็เป็นวิปัสสนูป กิเลส
๙. ขณะที่ยินดีใ นความวางเฉย คือ เป็นกลางเสมอกันใ น
สังขารธรรมทั้งปวงที่ประกอบด้วยวิปัสสนาญาณ เมื่อประจักษ์
การเกิดดับของอารมณ์ที่ปรากฏอย่างรวดเร็วดุจฟ้าแลบนั้น ก็
เป็นวิป ัสสนูปกิเลส
๑๐. ขณะทยี่ ินดีทไี่ ด้ประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมด้วย
วิปัสสนาญาณนั้น ก็เป็นวิปัสสนูป กิเลส
เมื่อปัญญาพิจารณารู้ว่าวิปัสสนูป กิเลสเป็นส ิ่งที่ควรละ ขณะ
ที่ปัญญาคมกล้ารู้ชัดความละเอียดของวิปัสสนูปกิเลสซึ่งไม่ใช่
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ทางที่จะนำไปสู่การละคลายความติดข้องในสภาพธรรมทั้งหลาย
ที่ละเอียดขึ้น ขณะนั้นเป็นมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ คือ
อุทยัพพยญาณที่พ้นจากวิปัสสนูปกิเลสแล้ว
๖. ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ เมื่อพ้นจากวิปัสสนูปกิเลส
แล้ว ปัญญาที่เจริญขึ้นจากการเจริญสติปัฏฐานต่อนั้นก็เป็น
ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ตั้งแต่อุทยัพพยญาณที่ปราศจาก
วิปัสสนูปกิเลส จนถึงอนุโลมญาณ ๓ ขณะในมัคควิถี คือ
บริกัมม์ อุปจาร อนุโลม
๗. ญาณทัสสนวิสุทธิ เมื่ออนุโลมญาณ ๓ ขณะดับแล้ว
โคตรภูญาณก็เกิด โคตรภูญาณไม่ใช่ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ
และไม่ใช่ญาณทัสสนวิสุทธิ เพราะโคตรภูญาณมีฐานะเป็นดุจ
อาวัชชนะของโลกุตตรจิตระหว่างปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิและ
ญาณทัสส นวิสุทธิ แต่ถึงการนับว่าเป็นวิปัสสนาญาณเพราะเป็น
กระแสของวิปัสสนา เมื่อโคตรภูญาณดับแล้วมัคคจิตต์เกิดเป็น
ญาณทัสสนวิสุทธิ
รวมเป็นวิสุทธิ  ๗

ปริญญา ๓
การเจริญสติปัฏฐานซึ่งเป็นการอบรมเจริญปัญญาเพื่อรู้แจ้ง
อริยสัจจธรรมนั้น ทำให้เกิดปริญญา คือ ปัญญารอบรู้ ๓ ขั้น
ได้แก่ ญาตปริญญา ตีรณปริญญา ปหานปริญญา
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ญาตปริญญา คือ ปัญญาที่ประจักษ์ลักษณะของนามธรรม
และรู ป ธ รรมที่ ป รากฏโ ดยส ภาพไ ม่ ใช่ ตั ว ต น ด้ ว ยน ามรู ป
ปริจ เฉทญาณ เป็นต้นไป เป็นพื้นฐานให้น ้อมพิจารณาลักษณะ
ของนามธรรมและรูปธรรมอื่นๆ เพิ่มขึ้น รอบรู้ขึ้นต ามลักษณะ
ของนามธรรมและรูปธรรมที่ได้ประจักษ์แล้วในนามรูปปริจเฉท
ญาณ
ตีรณปริญญา คือ ปัญญาที่พ
 ิจารณาลักษณะของสภาพ
ธรรมที่ปรากฏโดยเสมอกัน โดยรอบรู้ ไม่เจาะจงฝักใฝ่มุ่งหวัง
นามธรรมและรูปธรรมใดโดยเฉพาะ เพราะรู้ลักษณะของสภาพ
ธรรมที่ปรากฏจนทั่วทั้ง ๖ ทวาร ความสมบูรณ์ของปัญญา
ที่ รู้ ชั ด ใ นค วามเ สมอกั น ข องน ามธรรมแ ละรู ป ธ รรม ทำให้
ประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของนามธรรมและรูปธรรมตั้งแต่
สัมมสนญาณ เป็นต้นไ ป
ปหานปริญญา คือ เมื่อพ ิจารณาความดับไปของนามธรรม
และรปู ธ รรม จนประจักษ์แ จ้งก ารดบั ไ ปของนามธรรมและรปู ธ รรม
ด้วยภงั คญาณแล้ว ปัญญารอบรูเ้ พิม่ ข ึน้ ก็เริม่ ค ลายความยนิ ดีใน
นามธรรมและรูปธ รรม เพราะเห็นโ ทษของนามธรรมและรูปธ รรม
เพิ่มข ึ้นเป็นปหานปริญญา เป็นต้นไป จนถึงมัคคญ
 าณ
ในวันหนึ่งๆ ปัจจัยที่จะให้สติปัฏฐานเกิดระลึกรู้ลักษณะของ
สภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามปกติตามความเป็นจ ริงนั้น น้อย
กว่าปัจจัยที่จะให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นมากเหลือเกิน ฉะนั้น การ
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เจริญข ึ้นข องโพธิป ักขิย ธ รรม ๓๗ ซึ่งเป็นส ่วนประกอบของการ
รู้แจ้งอริยสัจจธรรม ๔ คือ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔
อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมัคค์มี
องค์ ๘ รวมเป็นโพธิปักขิยธรรม ๓๗ นั้น จึงต้องสะสมอบรม
นานมาก เพราะไม่ใช่เป็นการทำสิง่ ห นึง่ ส ิง่ ใดขึน้ ม ารู้ แต่เป็นการ
ระลึ ก รู้ ลั ก ษณะข องส ภาพธ รรมที่ เ ป็ น อ นั ต ตาที่ มี เ หตุ ปั จ จจั ย
เกิดขึ้น ปรากฏแล้วดับไปรวดเร็วเป็นปกติในชีวิตประจำวัน
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ในขณะนี้เอง ถ้าขณะนี้ไม่รู้
ว่าสติปัฏฐานเป็นอย่างไร ไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ โดยสภาพที่เป็นปรมัตถธรรมไม่ใช่ตัวตนนั้น
เป็นอย่างไร ก็จะต้องอบรมปัญญาขั้นต้นด้วยการฟังพระธรรมที่
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ เพื่อให้พุทธบริษัทเข้าใจลักษณะ
ของสภาพธรรมทกี่ ำลังป รากฏ ถูกต อ้ งตรงตามความเป็นจ ริงต าม
ที่ทรงตรัสรู้ และจะต้องพิจารณาหนทางปฏิบัติ คือ การอบรม
เจริญป ญ
ั ญาให้ถ กู ต อ้ งวา่ เหตุต อ้ งสมควรแก่ผ ล เมือ่ ผ ลคอื ป ญ
ั ญา
ที่ประจักษ์แจ้งไตรลักษณะ คือ อนิจจัง ทุกข ัง อนัตตา สภาพ
ที่เกิดขึ้นแ ละดับไปเป็นทุกข์ เพราะไม่ใช่ส ภาพที่น่าย ินดีและเป็น
อนัตตาของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏในขณะนี้ ก็ย่อมรู้ว่าไม่มี
ทางอื่นเลย นอกจากหนทางเดียว คือ สติป ัฏฐ านเกิดขึ้นระลึกร ู้
ศึกษา สังเกต ล กั ษณะของสภาพธรรมทกี่ ำลังป รากฏในขณะนไี้ ป
เรือ่ ยๆ จนกว่าส งั ขารขนั ธ์ท งั้ ห ลายจะเป็นป จั จัยป รุงแ ต่งให้ป ญ
ั ญา
ที่อบรมสมบูรณ์แล้วเกิดขึ้นเป็นว ิปัสสนาญาณแต่ละขั้นๆ
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พระผู้ม ีพ ระภาคอรหันตส ัมมาสัมพุทธเจ้าท รงอบรมพระบารมี
๔ อสงไขยแสนกัปป์ หลังจากที่ทรงได้รับพระพุทธพยากรณ์
จากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว พระองค์ทรงอบรมเจริญ
บารมีม าโดยตลอด และได้เฝ้าพ ระอรหันต ส ัมมาสัมพ ุทธเจ้า ๒๔
พระองค์ ก่อนทจี่ ะทรงตรัสรูอ้ ริยส จั จ ธ รรมเป็นพ ระโสดาบันบ คุ คล
พระสกทาคามีบ ุคคล พระอนาคามีบุคคล แล้วบรรลุพระอนุต ตร
สัมม าสัมโพธิญ
 าณ เป็นพ ระอรหันต ส ัมมาสัมพ ุทธเจ้า โดยลำดับ
ในปัจฉิมยาม ณ โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์ในวันเพ็ญเดือน ๖
พระอัครสาวกทั้ง ๒ คือ ท่านพระสารีบุตร ผู้เลิศทางปัญญา
และท่านพระมหาโมคคัลลานะ ผู้เลิศท างอิทธิฤทธิ์นั้น อบรม
เจริญปัญญามาแล้ว ๑ อสงไขยแสนกัปป์ ในชาติส ุดท้ายท่าน
พระสารีบุตรบรรลุเป็นพระโสดาบันบุคคล เมื่อได้ฟังท่านพระ
อัสส ช แิ สดงธรรมแก่ท า่ น และทา่ นพระมหาโมคคลั ล านะกไ็ ด้บ รรลุ
เป็นพระโสดาบัน เมื่อได้ฟังท่านพระสารีบุตรแสดงธรรมที่ท่าน
พระอัสส ชิได้แสดงแล้วนั้น
พระมหาสาวกผู้เป็นเอตทัคคะ คือ เป็นเลิศในทางต่างๆ เช่น
ท่านพระมหากัสสปะ ท่านพระอานนท์ ท่านพระอบุ าลี ท่านพระ
อนุรุทธะ เป็นต้น ก็ได้อ บรมเจริญปัญญาแล้วแสนกัปป์ พระ
อรหันตสาวกและพุทธบริษัทก็ได้อบรมเจริญปัญญามาแล้วจน
รู้แจ้งอริยสัจจธรรม เป็นพระอริยบุคคลเป็นจำนวนมากในกาล
สมบัติ คือ สมัยที่พระผมู้ ีพระภาคยังไ ม่ทรงดับขันธ ปรินิพพาน
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และหลังจ ากทรงดบั ข นั ธ ป รินพิ พานแล้วไ ม่น านสบื ต อ่ ม าจนถึงย คุ 
สมัยป จั จุบนั ซึง่ ก ารรแู้ จ้งอ ริยส จั จ ธ รรมยอ่ มลดนอ้ ยลงไปตามการ
ศึกษา การเข้าใจพระธรรมและการปฏิบัติธรรมโดยถูกต้อง และ
โดยเหตุคือ การอบรมสะสมเจริญปัญญาที่สมควรแก่ผล
ก่อนการตรัสรู้ของพระผมู้ ีพระภาคนั้น มีผ ู้อบรมเจริญสมถ
ภาวนาจนสามารถบรรลุคุณวิเศษ กระทำอิทธิป าฏิหาริย์ต่างๆ
ได้ แต่ไม่สามารถดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉท
เมื่อพระผู้มพี ระ
ภาคทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและทรงแสดงพระ
ธรรมแล้ว ก็ม ผี ูร้ ูแ้ จ้งอ ริยส ัจจ ธ รรมเป็นจ ำนวนมาก และบางท่าน
ที่เจริญสมถภาวนาบรรลุฌานจิตมาแล้ว เมื่อเจริญสติป ัฏฐาน ก็
รู้แจ้งอ ริยสัจจธรรมด้วย ฉะนั้น พระอริยสาวกจึงม ี ๒ ประเภท
คือ พระอริยสาวกผู้ไม่ไ ด้ฌ
 าน และพระอริยสาวกผู้ได้ฌานด้วย
พระอริยบุคคลผไู้ ม่ไ ด้ฌ
 านนนั้ บ รรลุม คั ค จ ติ โดยไม่มฌ
ี านจติ เป็น
บาท คือ ไม่ได้บรรลุฌานจิต ฌานจิตจึงไม่เกิดขึ้นเป็นอ ารมณ์
ให้พิจารณา และถึงแม้ว่าโ ลกุตตรจิตป ระจักษ์แจ้งน ิพพานอย่าง
ชัดเจนแนบแน่นเช่นเดียวกับอัปปนาสมาธิที่แนบแน่นในอารมณ์
ของฌานจิตขั้นต่างๆ แต่เมื่อพ ระอริยะผู้ไม่ได้ฌ
 าน ไม่ได้บ รรลุ
ฌาน ก็ไม่สามารถเข้าถึงฌานสมาบัตไิ ด้ การนับป ระเภทจิตโดย
นัย ๘๙ ดวง จึงนับโดยนัยของพระอริยบุคคลผไู้ ม่ได้ฌาน
ส่วนพระอริยบุคคลผู้ได้ฌานด้วยนั้น
บรรลุมัคคจิตผลจิต
โดยมีฌานเป็นบาท ฉะนั้น จึงต้องเป็นผู้บรรลุฌานพร้อมด้วย
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วสี ฌานจิตจึงเกิดขึ้นเป็นอารมณ์ให้มหากุศลญาณสัมปยุตตจิต
พิจารณาจนบรรลุโ ลกุต ต รมัค คจติ และผลจติ  ได้ด ว้ ยการพจิ ารณา
ฌานจิตน ั้นเอง พระอริยบุคคลผู้บ รรลุม ัคค ์ผ ลนิพพานพร้อมด้วย
องค์ของฌานขั้นต่างๆ พ้นจากกิเลสด้วยปัญญาและความสงบ
ของฌานขั้นต่างๆ การนับประเภทจิตโดยนัย ๑๒๑ ดวง จึง
นับโ ดยนัยของพระอริยบุคคลผู้ไ ด้ฌาน
สมาบัติ ๓
สมาบัติ ๓ คือ ฌานสมาบัติ ๑ ผลสมาบัติ ๑ นิโรธ
สมาบัติ ๑
ปุถุชนผู้บรรลุฌานจิตและมีวสี ๕ คือ ความชำนาญในการ
เข้าและออกฌานแต่ละขั้น เป็นต้นนั้น เป็นฌานลาภีบุคคล
คือ ผู้มีฌานเป็นล าภ จึงสามารถเข้าฌานสมาบัติ คือ ฌาน
วิถีจิตเกิดสืบต่อกันทางมโนทวาร โดยไม่มีภวังคจิตเกิดคั่นเลย
ตลอดเวลาที่กำหนดไว้ในวันหนึ่งๆ ขณะที่เป็นฌานสมาบัตินั้น
ระงับทุกข์กายและทุกข์ใจ เพราะขณะนั้นสงบจากอารมณ์อื่นๆ
ทั้งหมด มีแ ต่ความสุขส งบด้วยการเข้าถ ึงอ ารมณ์ของฌานเพียง
อย่างเดียวเท่านั้น ขณะนั้นจึงเป็นฌานสมาบัติ
พระอริยบุคคผู้ได้ฌานด้วยนั้น สามารถเข้าผลสมาบัติ คือ
โลกุตตรปฐมฌานผลจิต หรือโลกุตตรทุติยฌานผลจิต หรือ
โลกุตตรตติยฌานผลจิต หรือโลกุตตรจตุตถฌานผลจิต หรือ
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โลกุตตรปัญจมฌานผลจิต เกิดขึ้นมีนิพพานเป็นอารมณ์ตลอด
เวลาที่กำหนดไว้ในวันหนึ่งๆ โดยไม่มีภวังคจิตเกิดคั่นเลย
ผลสมาบัติเป็นการเข้าถ ึงโ ลกุต ตรฌานตามลำดับข ั้นข องโลกุต ตร
ผลจิตซึ่งเกิดพร้อมด้วยองค์ของฌานนั้นๆ
ขณะที่ผลสมาบัติวิถีจะเกิดนั้น กามาวจรจิตที่เกิดก่อนไม่ชื่อ
ว่า บริกัมม์ และอุปจาร แต่เป็นอนุโลมทั้ง ๓ ขณะ เพราะ
อนุโลมต่อก ารทีโ่ ลกุต ตรผลจิตซ ึ่งเคยเกิดแ ล้วจ ะเกิดข ึ้นม นี ิพพาน
เป็นอ ารมณ์อ ีกต ามขั้นข องโลกุต ตรฌาน ต่างกับบ ริกัมม์ อุปจาร
อนุโลมในมัคค ว ิถี ซึ่งม ัคค จ ิตจ ะเกิดข ึ้นเพื่อด ับก ิเลสเป็นส มุจเฉท
ขณะที่ผ ลจิตเกิดข ึ้นม ีน ิพพานเป็นอ ารมณ์ต ลอดเวลาที่ก ำหนดไว้
ในวันหนึ่งๆ นั้น เป็นผลสมาบัติ
สำหรับพ ระอนาคามีบ คุ คลและพระอรหันต์ผ บู้ รรลุถ งึ เนวสญ
ั ญา
นาสัญญายตนฌานนั้น สามารถเข้า นิโรธสมาบัติ คือ ดับจิต
และเจตสิกไม่เกิดเลยตลอดเวลาไม่เกิน ๗ วัน เพราะอาหารที่
บริโภคแล้วนั้นค้ำจุนร่างกายได้ไ ม่เกิน ๗ วัน การเข้าน ิโรธ
สมาบัตซิ ึ่งดับจิตและเจตสิกได้ชั่วคราวนั้น ต้องประกอบด้วย
กำลัง ๒ ฝ่าย คือ ทั้งสมถะและวิปัสสนา คือ ถึงแม้ว่าเป็น
พระอนาคามีบ ุคคลหรือพ ระอรหันต์ แต่ไ ม่บ รรลุถ ึงเนวสัญญานา
สัญญายตนฌาน ก็เข้านิโรธสมาบัติไม่ได้ พระโสดาบันบุคคล
และพระสกทาคามีบ ุคคลทบี่ รรลุถ ึงเนวสัญญานาสัญญายต นฌาน
ก็เข้านิโรธสมาบัติไ ม่ได้
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เมื่อจะเข้านิโรธสมาบัตนิ ั้น ต้องเข้าต ั้งแต่ปฐมฌานเป็นลำดับ
ไป โดยเมื่อออกจากปฐมฌานแล้วพ ิจารณาสังขารทั้งหลายโดย
เป็นสภาพไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา แล้วจึงเข้าทุติยฌาน
ออกจากทุติยฌาน แล้วพิจารณาสังขารทั้งหลายโดยสภาพไม่
เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา แล้วจึงเข้าตติยฌาน ออกจาก
ตติยฌานแล้ว พิจารณาสังขารทั้งหลายโดยเป็นสภาพไม่เที่ยง
เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ฯลฯ ตลอดไปจนถึงอากิญจัญญายตน
ฌาน เมื่ออ อกจากอากิญจัญญายตนฌานแล้วกระทำกิจเบื้องต้น
๔ อย่าง คือ1
นานาพัทธอวิโกปนะ
สังฆปฏิมานนะ		
สัตถุป ักโกสนะ		
อัทธานปริจเฉทะ		

๑
๑
๑
๑

นานาพัทธอว ิโกปนะ คือ อธิษฐานให้บ ริขารของใช้อ ันเนื่อง
กับตน เช่น บาตร จีวร เตียง ที่อยู่อาศัย ไม่ถูกทำลายเสีย
หายด้วยไฟ น้ำ ลม โจร เป็นต้น ภายใน ๗ วันที่เป็นนิโรธ
สมาบัติ ส่วนสิ่งใดที่ใช้อยู่เนื่องกับตน เช่น ผ้านุ่ง ผ้าห่ม ที่นั่ง
ไม่มีกิจที่จ ะอธิษฐานต่างหาก เพราะสมาบัตินั่นแลย่อมคุ้มครอง
มิให้ถ ูกทำลายเสียหายได้
1 สัทธัมมปกาสินี อรรถกถาขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามัคค์
อรรถกถานิโรธสมาปัตติญาณนิทเทส ข้อ ๒๑๗–๒๒๕
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สังฆปฏิมานนะ คือ อธิษฐานให้อ อกจากนิโรธสมาบัติเมื่อ
ต้องร่วมประชุมส งฆ์เพื่อทำสังฆกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด
สัตถุปักโกสนะ คือ อธิษฐานให้อ อกจากนิโรธสมาบัติเมื่อ
พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกหา
อัทธานปริจเฉทะ คือ การพิจารณากำหนดกาลของชีวิต
ว่าจะมีอายุตลอดไป ๗ วันหรือไม่ เพราะระหว่างนิโรธสมาบัติ
นั้นจุตจิตเกิดไม่ได้ เมื่อมีอายุตลอดไป ๗ วันได้จึงเข้านิโรธ
สมาบัติ
เมื่อทำบุพพกิจ ๔ นี้แล้ว ก็เข้าเนวสัญญานาสัญญายตน
ฌาน โดยจิตเกิดดับสืบต่อกันตามลำดับวาระของเนวสัญญานา
สัญญายตนฌานวิถีจิต โดยเนวสัญญานาสัญญายตนฌานจิตเกิด
๒ ขณะ แล้วจ ิตเจตสิกไม่เกิดเลยในระหว่างที่เป็นน ิโรธสมาบัติ
ตลอด ๗ วัน
เมื่อถึงกำหนดออกจากนิโรธสมาบัติแล้ว ผลจิตเกิดขึ้น ๑
ขณะ แล้วภวังคจิตจ ึงเกิดต่อ
นิโรธสมาบัติมีเฉพาะในภูมิที่มีขันธ์ ๕ เท่านั้น ในอรูปพรหม
ภูมไิ ม่มีนิโรธสมาบัติเพราะไม่มรี ูปฌานจิต
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ถ. การเจริญสมถภาวนามีอารมณ์ตั้ง ๔๐ ประเภท เห็นว่า
ส่วนใหญ่นิยมอานาปานสติ เข้าใจว่าจะไม่ส ามารถขัดเกลา
กิเลส ไม่ถึงพระนิพพานหรือบ รรลุอริยส ัจจธ รรมได้
สุ. ถ้าเป็นการเจริญสมถภาวนาก็ดับกิเลสไม่ได้ เพราะไม่บรรลุ
ถึงนิพพานซึ่งเป็นการรู้แจ้งอริยสัจจธรรม
ถ. ถ้าอย่างนั้นการจะขัดเกลากิเลสได้อย่างบุคคลทั่วไปนี้ที่มุ่ง
จะขัดเกลากิเลสให้ถึงพระนิพพาน แต่ว่าเขาไม่เข้าใจเลย
ว่า ในชีวิตประจำวันนี้ อะไรเป็นเหตุให้เรายึดถือ ถ้าเผื่อ
ไม่เข้าใจ แต่เป็นโลภะ หรือเป็นความต้องการที่ว่าอยาก
จะละกิเลสอย่างเดียวโดยที่ไม่รู้จักกิเลส จะสามารถเจริญ
สติปัฏฐ านหรือไม่
สุ. เป็นไปไม่ได้
ถ. สมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา ทั้งสองอย่างเจริญไม่ได้
สุ. เข้าใจเอาเองว่ากำลังเจริญสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนา
แต่เมื่อไม่ใช่ปัญญา ก็เจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา
ไม่ได้
ถ. ทีนี้ถ ้าจะเจริญสติป ัฏฐาน อาจารย์จะมีแ นวทางอย่างไรให้
เขาพิจารณา
497

498 แนวทางเจริญวิปัสสนา

สุ. ไม่มใี ครเร่งรัดให้ใครเจริญสติปฏั ฐานได้ ไปเอาเด็กมานง่ั เข้า
แถวแล้วบอกให้เจริญส ติป ัฏฐาน เด็กไ ม่รจู้ ักกิเลสเลย และ
ก็ไม่ได้อยากละกิเลสด้วย แล้วเด็กจะเจริญสติปัฏฐานได้
อย่างไร เมือ่ โตขนึ้ เป็นผ ใู้ หญ่แ ล้วก ย็ งั ไ ม่ไ ด้ห มดกเิ ลส ผูใ้ หญ่
ทุกคนกม็ กี เิ ลสคนละเยอะๆ ทัง้ นน้ั ลองถามผใู้ หญ่แต่ละคน
ว่าอยากหมดกิเลสไหม ส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่อยากหมด
กิเลส แม้บางคนจะบอกว่าไม่อ ยากมีกิเลส แต่เมื่อเอ่ยคำว่า
“กิเลส” นั้นรู้จักกิเลสจริงๆ หรือยัง โลภะเป็นกิเลส อยาก
มีโลภะไหม ไม่ช อบชื่อโลภะ แต่ว ่าต้องการโลภะท ุกขณะ
นี่แสดงว่าไม่เข้าใจลักษณะโลภะซึ่งเป็นกิเลส อาหารอร่อย
ไหม เสื้อผ้าอ าภรณ์ส วยไหม เพลงนเี้พราะไหม กลิ่นนั้น
หอมไหม เก้าอี้อย่างนี้อ่อนนุ่มดีไหม กระทบสัมผัสแล้ว
สบายไหม นี่คือไ ม่ชอบชื่อโลภะ แต่ทุกขณะจิตต้องการ
โลภะ การเจริญสติปัฏฐานเป็นการเจริญสติปัญญา ไม่ใช่
การอยากทำสมาธิ
ถ. อัตต สัญญา คืออะไร
สุ. อัตต สัญญา คือ ความจำด้วยการยึดถือว ่าเป็นตัวตน ความ
จริงไม่น่าสงสัยในอัตตสัญญาเลย เพราะทุกคนมีอัตตสัญญา
เมื่อรู้แจ้งอริยสัจจธ รรมเป็นพระโสดาบันบุคคล จึงดับความ
เห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นตัวตน สัตว์ บุคคลได้
แต่ก่อนที่สติจะเกิด และปัญญาศึกษาเข้าใจลักษณะของ
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สภาพธรรม จนกระทัง่ รชู้ ดั ประจักษ์แจ้งในสภาพธรรมทไ่ี ม่ใช่
ตัวตนได้นน้ั กจ็ ะตอ้ งมอี ตั ตสญ
ั ญา เมือ่ สติไม่เกิดจงึ ไม่ระลึก
รู้ลักษณะของสภาพธรรมท่ีปรากฏแต่ละทวารตามความเป็น
จริง จึงเห็นผดิ ยดึ ถือสภาพธรรมทป่ี รากฏรวมกนั เป็นอตั ตา
คือ เป็นตวั ตนเป็นสง่ิ หนึง่ สง่ิ ใด เมือ่ ไม่รคู้ วามจริงว่าเป็น
สภาพธรรมขณะน้ี ก็มอี ตั ตสญ
ั ญามคี วามทรงจำวา่ เป็นเราท่ี
เห็น และจำวา่ สง่ิ ทเ่ี ห็นน น้ั เป็นสตั ว์ บุคคล ตัวต น ต่างๆ
		 ปัญญาทเี่ กิดจ ากการฟงั ไ ม่ส ามารถประจักษ์แ จ้งว า่ สิง่ ท เี่ คย
เห็นเป็นคนเป็นสัตว์น ั้น แท้จริงเป็นเพียงสิ่งท ี่กำลังปรากฏ
ทางตาเท่านัน้ ฉะนัน้ การฟงั พ ระธรรม การศกึ ษ าพระธรรม
ต้องพิจารณาบ่อยๆ เนืองๆ พิจารณาแล้วพิจารณาอีก
ใคร่ครวญอย่างละเอียดจนกระทั่งเข้าใจคำที่แสดงลักษณะ
ของสภาพธรรม เช่นค ำว่า “สิ่งท ี่ปรากฏทางตา” นั้นเป็น
คำที่ถ ูกต ้องที่สุด เพราะแสดงว่าเป็นธ าตุช นิดห นึ่งท ี่ป รากฏ
ได้ท างตา สิง่ ท ปี่ รากฏให้เห็นน นั้ ไม่ว า่ จ ะเป็นส แี ดง สีเขียว
สีฟ้า สีเหลือง สีขาว สีใส สีขุ่น ก็ต้องปรากฏเมื่อก ระทบ
กับจ กั ขุป สาท เมือ่ เห็นแ ล้วไ ม่รสู้ ภาพธรรมตามความเป็นจ ริง
จึงมีอัตต สัญญาว่าเป็นคน สัตว์ วัตถุต ่างๆ ขณะที่สนใจใน
สีต ่างๆ นั้นท ำให้ค ิดน ึกเป็นร ูปร ่างสัณฐาน เกิดค วามทรงจำ
ในรูปร่างสัณฐาน จึงเห็นเป็นคน สัตว์ สิ่งของต่างๆ ซึ่ง
รูปร่างทเี่ห็นเป็นคน สัตว์ สิ่งของต่างๆ นั้นก็ต้องมหี ลายสี
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เช่น สีด ำ สีขาว สีเนื้อ สีแดง สีเหลือง เป็นต้น ถ้าไม่จำ
หมายสีต่างๆ เป็นร ูปร่างสัณฐาน ความสำคัญหมายว่าเป็น
สัตว์ บุคคล วัตถุต่างๆ ก็มีไม่ได้
		 ฉะนั้น ขณะใดที่เห็นแล้วสนใจ เพลินในนิมิต คือ รูปร่าง
สัณฐานและอนุพยัญชนะ คือ ส่วนละเอียดของสิ่งที่ปรากฏ
ให้ท ราบวา่ ข ณะนนั้ เพราะสปี รากฏ จึงท ำให้ค ดิ น กึ เป็นร ปู ร า่ ง
สัณฐานและส่วนละเอียดของสิ่งต ่างๆ ขึ้น เมื่อใดที่สติเกิด
ระลึกรู้และปัญญาเริ่มศึกษาพิจารณา ก็จะเริ่มรู้ว่านิมิตและ
อนุพ ยัญชนะทั้งห ลายซึ่งเป็นส ตี ่างๆ ก็เป็นเพียงสิ่งท ีป่ รากฏ
ทางตาเท่านั้น นี้คือปัญญาที่เริ่มเข้าถึงลักษณะของสภาพ
ธรรมที่ไม่ใช่ตัวตน สัตว์ บุคคล เมื่อสติเกิดระลึกรู้เนืองๆ
บ่อยๆ ก็จ ะเข้าใจอรรถที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ไม่ติดใน
นิมติ อ นุพ ยัญชนะ (ด้วยการอบรมเจริญป ญ
ั ญารสู้ ภาพธรรมที่
ปรากฏตามความจริง) และเริ่มละคลายอัตตสัญญาในสิ่งที่
ปรากฏทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ตามขั้นข องปัญญา
ที่เจริญขึ้น
ฉะนั้น จะต้องรู้ว่าไม่ว่าพระไตรปิฎกจะกล่าวถึงข้อความใด
พยัญชนะใด ก็เป็นเรือ่ งสภาพธรรมในชวี ติ ป ระจำวนั จ ริงๆ ซึง่ ส ติ
จะตอ้ งระลึกแ ละพจิ ารณาให้เข้าใจจนกว่าป ญ
ั ญาจะรชู้ ดั ประจักษ์
แจ้งลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏจนดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉท
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นี่เป็นเรื่องที่ทุกๆ ท่านจะค่อยๆ ฟังไป ศึกษาไป พิจารณา
ไปตามปกติในสภาพทเี่ ป็นช วี ติ จ ริงๆ เพราะยงั ไ ม่ส ามารถทจี่ ะดบั 
กิเลส โลภะ โทสะ โมหะ ฯลฯ ซึง่ ห ลายคนอยากจะดบั ให้ห มดเสีย
เหลือเกิน แต่จะต้องรู้ว่ากิเลสจะดับไ ด้ก็ต ่อเมื่อโลกุตตรมัคคจิต
เกิดขึ้นด ับสักกายทิฏฐิ คือ การยึดถือส ภาพธรรมว่าเป็นตัวตน
สัตว์ บุคคล ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทาง
ใจ เป็นพ ระอริยบุคคลขนั้ พ ระโสดาบันก อ่ น แล้วป ญ
ั ญาจงึ จ ะเจริญ
ขึ้นจนรู้แจ้งอริยสัจจธรรมเป็นพระสกทาคามี พระอนาคามี พระ
ั ญา ไม่ใช่มงุ่ 
อรหันต์ ตามลำดับ ฉะนัน้ จึงจะตอ้ งอบรมเจริญปญ
หน้ารบี รอ้ นที่จะไปปฏิบัติเป็นวัน เป็นเดือน เป็นป ี โดยไม่เข้าใจ
เหตุปัจจัยว่า สติที่เป็นส ัมมาสติซึ่งเป็นมัคค์มีองค์ ๘ นั้นจะ
เกิดไ ด้ เมือ่ ศ กึ ษาเข้าใจลกั ษณะของสภาพธรรมทปี่ รากฏทางตา
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ จริงๆ เสียก ่อน แล้วส ัมมาสติจึงจะเกิด
ระลึกได้ และปัญญาเริ่มศึกษาพิจารณาจนประจักษ์แ จ้งลักษณะ
ของสภาพธรรมตามปกติตามความเป็นจริงในชีวิตประจำวัน
การเจริญสติปัฏฐานเป็นไตรสิกขา คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตต
สิกขา (สมาธิ) อธิป ญ
ั ญาสกิ ขา เพราะในขณะทสี่ ติร ะลึกล กั ษณะ
ของสภาพธรรมทปี่ รากฏนนั้ เป็นศ ลี อ ย่างละเอียด คือ เป็นอ ธิศลี 
สิกขา เป็นการระลึกร ูล้ ักษณะของจิต เจตสิก รูป รูล้ ักษณะของ
กุศลธรรมและอกุศลธรรมก่อนที่จะเกิดก ารกระทำใดๆ ทางกาย
วาจา สติป ัฏฐ านเป็นอ ธิจ ิตตสิกขา เพราะเป็นค วามตั้งม ั่นของ
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เอกัคคตาเจตสิก (สมาธิ) ในอารมณ์ที่ปรากฏซึ่งเกิดดับอย่าง
รวดเร็ว สติปัฏฐานเป็นอธิปัญญาสิกขา เพราะเป็นปัญญาที่
พิจารณาศึกษารู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามปกติ
โดยละเอียดตามความเป็นจริง
❖
ถ. ผมขออภัยท ่านผฟู้ ังด้วยนะครับ ที่ท่านอาจารย์อธิบายหมด
ประโยคไปเดี๋ยวนี้นะครับตรงกับตัวผ มเป็นอ ย่างยิ่ง แล้วก็
ตัวผ มไม่ใช่ว่าไ ม่เข้าใจเท่าที่อาจารย์ก ล่าว ไม่เข้าใจมากกว่า
นั้นอีก เช่น สมมติว ่าเราจะปฏิบัตเิรื่องสติปัฏฐ านนี้ประเดี๋ยว
กลายเป็นตัวเราไปใช้ส ติ สติก ็มีหลายประตูหลายทวาร สติ
เบื้องต้นน ี่แหละครับ สำหรับต ัวผมยังไม่ไปแค่ไหนเลยครับ
เท่าท ี่สำรวจตัวเองเบื้องต้นนี่ครับ ยังไม่เข้านามรูปปริจเฉท
ญาณเลยสักที จะทำอย่างไรดคี รับ
สุ. เวลาที่จะทำวิปัสสนาครั้งใดก็ยุ่งยากครั้งนั้นท ีเดียว เพราะ
ว่าจ ะทำ จะทำถูกไ ด้ยังไ งถ้ายังม ีต ัวตนที่จะทำอย่างนั้น
อย่างนี้พอเริ่มจะทำก็แสดงว่ามีความต้องการที่จะรู้ลักษณะ
ของนามธรรมและรูปธรรมทางหนึ่งทางใดเกิดขึ้นแ ล้ว ซึ่ง
ความจริงแล้วลักษณะของสติปัฏฐานเป็นสภาพธรรมที่ระลึก
รู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏทางหนึ่งทางใด
เช่น ทางตาในขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ สติปัฏฐานก็ระลึกได้
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ตามปกติท ลี ะเล็กท ลี ะนอ้ ย และปญ
ั ญากจ็ ะเริม่ ศ กึ ษาพจิ ารณา
รู้ลักษณะที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมทีละเล็กละน้อย
ถ. ขณะที่กำลังเห็นจะเจริญสติป ัฏฐานอย่างไร
สุ. ขณะที่กำลังเห็นก็ระลึกรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเป็น
สภาพธรรมชนิดห นึง่ ท เี่ พียงปรากฏทางตาเท่านัน้ จะเห็นเป็น
ผม จะเห็นเป็นโต๊ะ เป็นเก้าอี้ เป็นเสา เป็นศาลา เป็น
อะไรก็ตาม ความจริงแ ล้วก เ็ ป็นส งิ่ ท ปี่ รากฏทางตาเท่านัน้ ไม่
ปรากฏทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกายเลย เมื่ออบรม
เจริญปัญญายังไม่ถึงข ั้นนามรูปปริจเฉทญาณ ก็เป็นนามรูป
ปริจเฉทญาณไม่ได้
ถ. กระผมขอเรียนว่า เมื่อไ ด้รับหนังสือธ รรมปฏิบัติในชีวิต
ประจำวันแ ล้ว ผมอ่านไม่รกู้ ี่จบครับ ๗-๘ จบหรือจะกว่า
อยากจะปฏิบัติให้ได้ แต่มันเป็นตัวเราเสียทุกที ทางตาก็เรา
เห็น ไม่ใช่ส ีเป็นรูป เห็นเป็นนาม นึกๆ ไปมันก็แพร่สะพัด
ไปหมดครับ ไม่กระจายหรือไม่เป็นเฉพาะประตู ไม่เข้านาม
รูปอย่างที่ว่านี้ ขอให้อธิบายอีกท ีเถอะครับ
สุ. ขณะที่เห็นทางตา ระลึกร ู้ลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏ
ตามปกติข ณะนั้นได้ไ หม ข้อส ำคัญป ระการแรกก็คือ จะต้อง
รู้ว่าการอบรมเจริญความรู้จนถึงความสมบูรณ์ของปัญญาที่
เป็นนามรูปปริจเฉทญาณนั้น ต้องเริ่มจากสติระลึก ศึกษา
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ลักษณะที่ต่างกันของนามธรรมและรูปธรรมที่กำลังปรากฏ
ทางหนึ่งท างใดตามปกติ ไม่ใช่โดยขั้นการฟัง และไม่ใช่พอ
เห็นก็เริ่มกระวนกระวายกระสับก ระส่าย นึกก ระจัดกระจาย
ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นรูป และสภาพที่กำลังเห็นเป็นนาม
ขณะนั้นไม่ใช่การระลึกศึกษาลักษณะที่เป็นนามธรรมและ
ลักษณะทเี่ ป็นร ปู ธ รรม การทสี่ ติป ฏั ฐ านจะเกิดไ ด้น นั้ จะตอ้ ง
เข้าใจลกั ษณะของนามธรรมและรปู ธ รรมอย่างถกู ต อ้ งกอ่ นวา่ 
นามธรรมที่กำลังเห็นนั้นเป็นสภาพรู้ ไม่มีรูปร่าง ตัวตน
ไม่ต้องเอาแขน ขา มือ เท้า มาประกอบรวมกันเป็นท่าทาง
ว่าย นื แล้วเห็น นัง่ แ ล้วเห็น นอนแล้วเห็น สติป ฏั ฐ านระลึกร ู้
เฉพาะอาการทกี่ ำลังเห็นจ ริงๆ ว่าเป็นส ภาพรชู้ นิดห นึง่ ไม่ใช่
เรา ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่สัตว์บุคคลใดๆ ทั้งสิ้น และขณะที่
สติปัฏฐานเกิดขึ้น ระลึกรู้ลักษณะของรูปที่ปรากฏทางตา
นั้น ก็พิจารณาศึกษาเข้าใจจนกว่าจะรู้ว่าเป็นสภาพธรรม
ชนิดหนึ่งไม่ใช่ตัวตน สัตว์ บุคคลใดๆ ทั้งสิ้น
❖
ถ. เพื่อจะให้การปฏิบัติแน่วแน่ ไม่กระสับกระส่ายอย่างท่าน
อาจารย์ว่านะครับ ถ้าเราจะใช้ว ิธีอานาปานสติปัฏฐ านจะได้
ไหม กาย เวทนา จิต ธรรม แต่เราใช้ควบกับอ านาปานสติ
กระผมกเ็ ลยตั้งช ื่อพ ิเศษของกระผมว่า อานาปานสติป ัฏฐ าน
การปฏิบัติเช่นนี้น่ะครับ
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สุ โดยมากความต้องการผล จะทำให้ห าวิธผี สม เพราะบางที
พอไม่รวู้ า่ จะทำอย่างไร ก็ลองใช้อย่างโน้นกบั อย่างนร้ี วมกนั
เผื่อว่าจะมีสัมปชัญญะบริบูรณ์ขึ้นและสติจะได้ไม่หลงลืม
และจดจ้องอยูท่ ี่หนึ่งท ี่ใดได้นาน แต่นี่เป็นล ักษณะของความ
ต้องการหรือเปล่า ท่านที่ต้องการให้จิตจดจ่อท ี่อารมณ์ใด
อารมณ์หนึ่งน านๆ แต่ท างตาก็ระลึกไม่ได้ ระลึกไม่ถูก
ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ปกติธรรมดา
ก็ระลึกไม่ถูก เมื่อต ้องการให้จ ิตจดจ่ออยู่ที่หนึ่งท ี่ใด ก็เลย
พยายามผสมรวมกันหลายๆ ทาง ซึ่งก็เป็นเพราะความ
ต้องการ จึงไม่ใช่การอบรมเจริญปัญญา ผู้มีปกติเจริญ
สติปัฏฐานนั้นอบรมเจริญปัญญาเพื่อร ู้แล้วละ แต่เมื่อยังไม่รู้
ก็ไ ม่ล ะ การพยามยามจะทำให้จ ติ จ ดจ่อน นั้ ละความตอ้ งการ
หรือเปล่า และกไ็ ม่ใช่ก ารอบรมเจริญป ญ
ั ญาเพือ่ ร แู้ ล้วล ะดว้ ย
อย่าบิดเบือนทำอย่างอื่นหรือผ สมการปฏิบัตอิ ื่นๆ เข้ามาอีก
เพราะจะไม่ทำให้รู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมขณะนี้
ที่กำลังป รากฏตามปกติตามความเป็นจริง ได้ยินเป็นป กติ
คิดน ึกเป็นสุขเป็นทุกข์ตามปกตินั้น ล้วนเป็นธรรมทั้งหมด
ตราบใดที่สติไม่เกิดขึ้นระลึกรู้ก็ไม่ใช่เป็นการอบรมเจริญ
สติป ัฏฐ าน เพราะถึงพ ยายามทำอย่างอื่นผ สมวิธตี ่างๆ มาก
สักเท่าไร ปัญญากไ็ ม่ไ ด้ร สู้ ภาพธรรมทกี่ ำลังป รากฏตามปกติ
ตามความเป็นจริง ฉะนั้น จะมีประโยชน์อ ะไรที่จะไปผสมวิธี
ต่างๆ ขึ้น ในเมื่อไ ม่ใช่ปัญญาที่ศึกษาพิจารณารู้ลักษณะท่ี
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เป็นน ามธรรมและรูปธ รรมตามปกติท างตา ทางหู ทางจมูก
ทางลน้ิ ทางกาย ทางใจ
ขอทราบวา่ ขณะทกี่ ำลังผ สมวธิ ปี ฏิบตั ติ า่ งๆ นัน้ ม ี ประโยชน์
อะไรบ้าง เกิดความรู้อะไรขึ้นบ้าง
ถ. เท่าที่อาจารย์ถามผมว่าได้ค วามรู้อะไรบ้างนะครับ ผมก็ได้
ความรทู้ างไตรลักษณ์ เพราะวา่ ในหลักฐ านของทา่ นอาจารย์
พระธรรมกถึกมีตำราอานาปานสติ ๓ เล่ม ผมก็ไ ปอ่าน
จตุกกะที่ ๔ ท่านว่า อนิจฺจ ทุกฺข อนตฺตา และอธิบาย
อนิจจฺ  ทุกขฺ  อนตฺต า ด้วย ตามที่ผมอ่าน ท่านชี้แจง
ว่า อานาปานสตินี้มี ๑๖ ข้อ แต่จ ตุกกะที่ ๔ นีเ้ป็น
ั ญาโดยแท้ ไม่ไ ด้เกีย่ ว
ธัมม านปุ สั ส นาสติป ฏั ฐ านเกีย่ วกบั ป ญ
กับหายใจเข้าหายใจออกเท่าไร ทีนเี้ราก็เอาอานาปานสติ
บังคับไ ว้ จะได้ไ ม่ไ ปแพร่เป็นอ ย่างอื่น ถ้าน ึกอ ะไรๆ ไม่อ อก
คือ วิปัสสนาอย่างที่อาจารย์สอนนะครับ หายใจเข้าหายใจ
ออกบังคับไว้ เป็นว งไว้ทีเดียว คิดอ ะไรไม่ออกก็หายใจเข้า
หายใจออกเอาไว้ ถ้าเกิดม ปี ัญหาขึ้นก ค็ ิดไ ปอย่างนี้ ทีค่ ิดน ี้
ผมก็ไ ม่ไ ด้ไ ปคิดน อกอาจารย์น ะครับ ก็อ ยากจะคดิ ว า่ ต าเห็น
เป็นนาม ก็อ ยากจะคิดอย่างนั้น ไม่ใช่ต ัวตนหรอกนะ ก็เห็น
ก็ได้ยินนะ ไม่ใช่ต ัวตนนะ แต่ทีนี้เจ้าตัวตน เจ้าผ ม เจ้าเรา
เจ้าคิดนี่มันมีเรื่อยละครับ นี่ละครับมันหนักใจละครับ
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สุ. ผสมอย่างนั้นแล้วก็ยังหนักใจ เพราะไม่ใช่ปัญญาที่พิจารณา
ศึกษาลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏตามปกติตามความ
เป็นจริง ท่านบอกว่าประโยชน์ที่ท่านได้ คือ ความรู้ทาง
ไตรลักษณ์ ถ้าไม่รู้สภาพนามธรรมและรูปธรรมแล้วจะรู้
ไตรลักษณ์ข องอะไร ก เ็ ป็นเพียงการรไู้ ตรลักษณ์ต ามหนังสือ
เท่านัน้ การประจักษ์ไ ตรลกั ษณ์จ ริงๆ นัน้ ต อ้ งเป็นว ปิ สั สนา
ญาณ และวิปัสสนาญาณจะไม่รู้ลักษณะของนามธรรมและ
รูปธรรมไม่ได้เลย ฉะนั้น จะกล่าวว่า รู้ไตรลักษณ์โดยไม่รู้
ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมย่อมไม่ได้
ถ. ต่อไปนกี้ ็อ้อนวอนเรียนถามอาจารย์ว่า การระลึกน่ะ ระลึก
อย่างไร ระลึกมากๆ หรือระลึกนิดๆ หน่อยๆ ผมว่าเรื่องนี้
เป็นเรื่องใหญ่นะครับ เช่น สติ เรารู้ว่าเป็นการระลึก จะ
ระลึกอย่างไร มีปัญหาแล้ว ระลึกนิดหน่อย ระลึกให้ลึกซึ้ง
ระลึกไปถึงว่า อนิจฺจ ทุกฺข อนตฺตา หรือนึกแต่อ่อนแต่แข็ง
ผมเข้าใจครับที่อาจารย์สอน ฟังมา ๒-๓ ปีเข้าใจ แต่เวลา
ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ไ ด้ รูป นาม อะไรคือรูป นาม ทั้งๆ ที่
ผมไม่ได้เรียนพระไตรปิฎก ผมเข้าใจครับ ทีนขี้ ณะที่ระลึก
ปัจจุบันทรี่ ะลึก ปัจจุบันน ธรรม ขณะที่ระลึก ระลึกอ ย่างไร
ถึงจะมีเคล็ด เคล็ดในการระลึกนี่สำคัญครับ ระลึกต ื้น ระลึก
ลึก ระลึกม าก ระลึกยาว ระลึกสั้น ระลึกเผินๆ เอาใจใส่
กเ็ป็นตัวต น เป็นเรา เป็นเขาไป นี่นาม นึกแล้วนี่….
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สุ. ถ้าพยายามจะทำก็วุ่นจริงๆ เลย จะให้ส ติระลึกเผินหรือจ ะ
ให้ระลึกแรง จะให้มากหรือจะให้น้อย การอบรมเจริญความ
รูค้ อื ป ญ
ั ญานนั้ ไม่ใช่ม เี คล็ดท จี่ ะทำ แต่เริม่ ด ว้ ยฟงั แ ละศกึ ษา
สิ่งที่สติจะระลึกรู้จนเข้าใจยิ่งข ึ้น พอที่จะเป็นปัจจัยให้ส ติเกิด
ระลึกร ตู้ รงลกั ษณะของสภาพนามธรรมหรือร ปู ธ รรมตามปกติ
ตามความเป็นจ ริง เมือ่ ส ภาพธรรมทปี่ รากฏเป็นจ ริงอ ย่างไร
ก็ระลึกรู้ตามความเป็นจริงอย่างนั้นเท่านั้น ไม่ต้องไปกดให้
แรง ไม่ต้องไปผ่อนให้เบา ไม่ต้องไปทำให้เผินหรืออะไรเลย
เพราะถ้าทำอย่างนั้นก็เป็นเรื่องตัวตน ไม่ใช่การพิจารณา
ศึกษาลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริง
สภาพธรรมตามความเป็นจริงเป็นอย่างไร ผู้ไม่หลงลืมส ติ
คือ ก ำลังร ะลึกร สู้ ภาพธรรมนนั้ ต ามปกติต ามความเป็น
จริงตรงลักษณะนั้น และเริ่มพิจารณารู้ลักษณะที่เป็น
นามธรรมหรือรูปธรรมนั้นๆ ทีล ะเล็กละน้อย โดยไม่ใช่
ให้ส ติจ ดจ้องให้ล กึ ล งไปอกี หรือว า่ ให้เผินอ อกมาหน่อย หรือ
อะไรอย่างนั้น เมื่อส ติท เี่กิดขึ้นนั้นดับไปแล้วก็อาจจะหลง
ลืมส ติต อ่ ไ ป หรือส ติก อ็ าจจะระลึกท อี่ ารมณ์อ นื่ ต อ่ ไ ปกไ็ ด้ จึง
จะเห็นค วามเป็นอ นัตตาของสติป ฏั ฐ าน เมือ่ ร วู้ า่ ส ภาพธรรม
ทั้งหลายและสติปัฏฐานก็เป็นอ นัตตา จึงจะไม่ยุ่ง มิฉะนั้น
ความรู้สึกว ่าเป็นต ัวต นกท็ ำให้ย ุ่งแ น่ๆ เพราะแม้พ อจะระลึก
ก็ไม่ทราบว่าร ะลึกแค่ไหนจึงจะถูก จะระลึกหนักหรือเบา จะ
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แรงหรือจะเผิน ซึ่งถ้าเป็นการระลึกศึกษาพิจารณาเข้าใจ
ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังป รากฏกจ็ ะไม่ยุ่งเลย เพราะ
เมื่อเป็นปกติแล้วจ ะยุ่งได้อ ย่างไร เมื่อผิดปกติจึงจ ะยุ่ง
ถ. สติปัฏฐาน ผมก็ยังไม่ท ราบว่าลักษณะที่แท้จริงเป็นอย่างไร
คือ บางครั้งทผี่ มฟังอาจารย์บรรยายแนวทางเจริญวิปัสสนา
เวลาตั้งใจฟังอยู่ก็รู้เรื่องด้วย และมีสติรู้ว่าที่ฟังนั้นอาจารย์
บรรยายอะไรกร็ เู้ รือ่ ง แต่ว า่ ไ ม่ไ ด้พ จิ ารณาให้เป็นร ปู เป็นน าม
ในขณะนี้ ไม่ทราบว่าจะเป็นสติป ัฏฐ านหรือเปล่า
สุ. ขณะที่ไม่รู้ว ่าเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรม ก็มีความยึดถือ
สภาพธรรมเป็นต วั ต นอยูเ่ ต็ม ซึง่ ค วามเป็นต วั ต นทมี่ อี ยูเ่ ต็มน ี้
จะละคลายหมดไปได้ก ด็ ว้ ยสติ ทีร่ ะลึกร พู้ จิ ารณาศกึ ษาเข้าใจ
ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่กำลังปรากฏทีละน้อย
ความรู้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ที ล ะน้ อ ยนั้ น ล ะค วามไ ม่ รู้ น ามธรรมและ
รูปธรรมไปทีละน้อย จะละให้ห มดสิ้นไปทันทีไม่ได้ เพราะ
เมือ่ ส ติเกิดจ ะรชู้ ดั ท นั ทีไ ม่ไ ด้ว า่  สภาพธรรมทปี่ รากฏนัน้ เป็น
นามธรรมเป็นรูปธรรม ความรู้ที่เกิดขึ้นทีละน้อยนั้นน้อย
จนกระทั่งไม่รู้สึก เปรียบเหมือนการจับด้ามมีด ซึ่งด้ามมีด
ก็เริ่มสึกไ ปทีละน้อยจริงๆ เพราะเป็นจีรกาลภาวนา1 บาง
ท่านกไ็ ม่พ อใจทีส่ ติแ ละปัญญาเจริญข ึ้นท ลี ะน้อยๆ ซึ่งก ไ็ ม่มี
1 ปรมัตถทีปนี อรรถกถาขุททกนิกาย จริยาปิฎก นิทานกถา
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หนทางอื่น เพราะถ้าไ ม่พอใจและผสมวิธีอ ื่นก ็จะทำให้ยุ่ง
ยิ่งขึ้น
ถ. การปฏิบัติเป็นปกติกับการปฏิบัติที่ผิดปกติต่างกันอ ย่างไร
สุ. ขณะนี้กำลังนั่งต ามปกติ ระลึกรู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏ
ตามความเป็นจ ริง เช่น สภาพธรรมทอี่ อ่ นหรือแข็งซ งึ่ ป รากฏ
ที่กาย หรือสภาพธรรมที่ปรากฏทางตา นั่นเป็นปกติ แต่
ถ้าเข้าใจว่าเมื่อเจริญสติป ัฏฐานจะต้องนั่งขัดสมาธิ จดจ้อง
ตรงนั้นตรงนี้นั่นไม่เป็นปกติ เพราะเป็นความต้องการที่จะ
เลือกรสู้ ภาพธรรมทยี่ งั ไ ม่เกิดข ึน้ ข้ามการระลึกร สู้ ภาพธรรม
ที่ก ำลังปรากฏ เช่น สภาพธรรมที่กำลังเห็น สภาพธรรมที่
กำลังได้ยิน สภาพธรรมที่กำลังปรากฏทางตา เสียง กลิ่น
รส เย็น ร้อน อ่อน แข็ง ฯลฯ ที่กำลังปรากฏ แม้ความ
เข้าใจผดิ เพียงนดิ เดียว กิเลสตัณหากป็ ิดบังไ ม่ให้ป ัญญาเกิด
ขึ้นร ู้ส ภาพธรรมที่ก ำลังป รากฏตามปกติ ตามความเป็นจ ริง
ในขณะนั้น
		 ผู้ที่จะอบรมเจริญสติปัฏฐานได้นั้น จะต้องเข้าใจให้ถูก
ต้องว่า ขณะที่หลงลืมสติกับขณะที่มีสตินั้นต่างกันอย่างไร
ถ้าไม่รู้ก็เจริญสติปัฏฐานไม่ได้ เคยหลงลืมสติอย่างไร ก็ยัง
หลงลืมส ติต อ่ ไ ปอย่างนนั้ หรือม ฉิ ะนัน้ ก ต็ อ้ งการเลือกจดจ้อง
อารมณ์ท จี่ ะให้ส มาธิเกิดข นึ้ ซึง่ ก ไ็ ม่ใช่ก ารเจริญส ติป ฏั ฐ านอยู่
นั่นเอง ฉะนั้น จึงต ้องเข้าใจให้ถูกต้องว่า ขณะที่หลงลืม
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สติ คือข ณะทไี่ ม่รลู้ กั ษณะของสภาพธรรมทกี่ ำลังป รากฏ
ตามปกติในชีวิตประจำวันนั่นเอง ไม่ระลึกรู้สภาพที่
เห็น สภาพได้ยิน เป็นต้น ส่วนขณะที่มีสตินั้นเป็น
ขณะที่ระลึกได้ จึงพิจารณาศึกษารู้ลักษณะของสภาพธรรม
ที่กำลังปรากฏตามปกติทางหนึ่งทางใด คือ ทางตา หรือ
ทางหู หรือทางจมูก หรือทางลิ้น หรือทางกาย หรือท าง
ใจ โดยไม่บังคับเจาะจง อย่าเลือกจดจ้อง หรือต้องการ
อารมณ์น ั้นอ ารมณ์น ี้ เพราะถ้าเป็นโ ดยลักษณะนีแ้ ล้วก จ็ ะไม่
ประจักษ์ว่าสติเป็นอนัตตา ฉะนั้น ขณะที่มีสติก็คือ ขณะที่
ระลึกร ู้ล ักษณะของสภาพธรรมที่ก ำลังป รากฏตามความเป็น
จริงของสภาพธรรมนั้นๆ เช่น ขณะที่กลิ่นปรากฏ ก็ระลึก
รู้สภาพของกลิ่นที่ปรากฏทางจมูก พิจารณารู้ว่ากลิ่นเป็น
เพียงสภาพธรรมชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไป
หรือระลึกรู้สภาพที่กำลังรู้กลิ่นขณะนั้นว่าเป็นเพียงสภาพรู้
ชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้น รู้กลิ่นแล้วก็หมดไป ไม่ใช่สัตว์ บุคคล
ตัวตน เป็นต้น
❖
ถ. ถ้าอย่างนั้นผู้เป็นพระโสดาบันบุคคล ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อ
เป็นแม่น่ะซิ
สุ. ผู้ท ี่เป็นพ ระโสดาบันบ ุคคลรู้ชัดว่า สภาพที่กำลังเห็นเป็น
นามธรรมชนิดหนึ่ง เมื่อเห็นแ ล้วก ็รู้ว่าสิ่งท ี่เห็นเป็นค น เป็น
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สัตว์ หรือเป็นสิ่งของ สภาพที่รู้อย่างนั้นก ็เป็นนามธรรม
อีกชนิดหนึง่ เกิดขน้ึ แล้วกด็ บั ไป มีใครบา้ งทเ่ี ห็นแล้วไม่รวู้ า่ 
เห็นอะไร ถ้าเช่นนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก ็ไม่ทรงรู้จักท่าน
พระอานนท์ ท่านพระมหาโมคคัลลานะ ไม่ทรงรู้อะไร
เลย และถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะมีเพียงนามธรรมที่เห็นเท่านั้น
ไม่มีนามธรรมอื่นที่รู้ว่าเห็นอะไร เป็นต้น แต่สภาพธรรม
ตามความเป็นจริงนั้นนอกจากนามธรรมที่เห็นแล้ว ก็ยังม ี
นามธรรมที่รู้ว่าเห็นอะไรด้วย
❖
ถ. ฆราวาสที่อ ยากพ้นท ุกข์ เพราะเห็นว่าท ุกข์น ี้ช่างมากมาย
และมีอยู่ตลอดเวลา เกิดแล้วและจะเกิดอีกด้วย ควรจะทำ
อย่างไร วิธีส ั้นๆ ด้วย
สุ. ทีว่ า่ ท กุ ข์น ชี้ า่ งมากมายนนั้ ก็เพราะมคี วามเห็นผ ดิ ยึดถือว า่ 
เป็นตัวตน ถ้าไม่มีความเห็นผิดยึดถือว่าเป็นตัวตนแล้ว
ก็จะละคลายทุกข์ลงไปมากทีเดียว พระผู้มีพระภาคทรง
แสดงว่า ความทุกข์ทั้งหลายจะละคลายเบาบางลงได้เมื่อ
กิเลสดับไปตามลำดับ เมื่อกิเลสยังไม่ด ับส ิ้นไป การเกิดก็
ย่อมยังมีประมาณนับไม่ไ ด้ ตราบใดที่ยังเกิด ตราบนั้นก็
ยังมีทุกข์ พระโสดาบันบุคคลดับกิเลสขั้นต ้นได้แล้วจึงเกิด
อย่างมากที่สุดอีกเจ็ดชาติเท่านั้น ข้อความในพระสูตร1 มี
1 สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อภิสมยวรรคที่ ๖ นขสิขาสูตร ข้อ ๑๗๔๗
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ว่า พระผู้ม ีพ ระภาคทรงช้อนฝุ่นเล็กน ้อยไว้ท ี่ป ลายพระนขา
แล้วต รัสว า่ ฝุน่ เล็กน อ้ ยทปี่ ลายเล็บน เี้ ปรียบได้ก บั ก ารเกิดอ กี 
ของพระโสดาบันบุคคล ซึ่งมีเพียงเจ็ดชาติ ส่วนมหาปฐพี
นั้น เปรียบได้กับชาติที่จะต้องเกิดอีกของพวกปุถุชน เมื่อ
ชาติคือก ารเกิดข องปุถุชนมีมากเหลือป ระมาณเช่นนี้ ทุกข์
ซึ่งเกิดเพราะชาติก็จะต้องมากเหลือประมาณตามที่ถาม
ทีเดียว
ถ. ทุ ก ท่ า นที่ นั่ ง อ ยู่ ใ นที่ นี้ ค งอ ยากจ ะท ราบว่ า จะเริ่ ม ป ฏิ บั ติ 
วิปัสสนาเดี๋ยวนี้จะทำอย่างไร
สุ. ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏ ขณะที่สติร ะลึกรู้
ลักษณะของสภาพธรรมหนึง่ ส ภาพธรรมใดนนั้ สัมมาสงั กัปปะ
คือ วิตกเจตสิกกต็ รึก คือ จรดในลักษณะของอารมณ์ที่
กำลังป รากฏ และปญ
ั ญาเริม่ ศ กึ ษาพจิ ารณาลกั ษณะทแี่ ท้จ ริง
ของสภาพธรรมที่ปรากฏทลี ะเล็กท ีละน้อย จนกว่าค วามรู้จะ
เพิ่มขึ้น
		 ความรู้ จ ะเ กิ ด ขึ้ น และเจริ ญ ขึ้ น ไ ด้ จ ากก ารพิ จ ารณารู้ 
ลักษณะของสภาพธรรม ซึ่งปรากฏในขณะที่สติระลึกรู้
ลักษณะของสภาพธรรมนั้น สภาพธรรมเกิดขึ้นปรากฏแล้ว
ก็หมดไปเร็วเหลือเกิน บางทีก็ยังไม่ทันจะพิจารณาศึกษา
ลักษณะของสภาพธรรมนั้นเลย เช่น ขณะได้ยิน สติเกิด
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ระลึกรู้สภาพได้ยินนิดเดียว แต่ยังไม่ทันศ ึกษาพิจารณารู้ว่า
เป็นส ภาพรเู้ สียง สภาพได้ยนิ ก ห็ มดไปแล้ว แม้วา่ ในตอนตน้ 
ปัญญาจะไม่เกิดขึ้นรู้ชัดในลักษณะของสภาพได้ยิน ก็เป็น
ธรรมดาทจี่ ะเป็นอ ย่างนนั้ เพราะไม่มใี ครสามารถยดึ จ บั เสียง
หรือน ามธรรมทไี่ ด้ยนิ เอามาทดลอง เอามาพสิ จู น์พ จิ ารณาได้
แต่ว า่ ส ภาพได้ยนิ ก จ็ ะตอ้ งเกิดอ กี ผูอ้ บรมเจริญส ติแ ละปญ
ั ญา
จึงร ะลึกรู้ลักษณะของนามธรรมที่ได้ยินในคราวต่อไปอีกไ ด้
		 ขณะนี้สติจะเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมหรือ
รูปธรรมที่กำลังปรากฏ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น
ทางกาย ทางใจ ทางหนึ่งทางใดก็ได้ ทีละลักษณะ และ
พิจารณาศึกษารู้ลักษณะของสภาพธรรมนั้นๆ ทีละเล็กทีละ
น้อย จนกว่าปัญญาจะเพิ่มขึ้นรู้ชัดในลักษณะที่ต่างกันของ
นามธรรมและรูปธรรม สามารถที่จะแยกรู้ลักษณะที่ต่าง
กันของนามธรรมที่ได้ยินกับเสียง ฯลฯ ในที่สุดก็จะชิน
กับสภาพของนามธรรมและรูปธรรมมากขึ้น เมื่อชินแล้ว
ความรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมก็เพิ่มข ึ้นอีก ไม่ว ่า
นามธรรมใดรูปธรรมใดจะเกิด ณ สถานที่ใด สติและปัญญา
ก็ส ามารถเกิดร ะลึกร ลู้ กั ษณะของสภาพธรรมนนั้ ๆ ในขณะนนั้ 
ได้ต ามปกติต ามความเป็นจ ริง การเจริญส ติป ฏั ฐ านเป็นการ
เจริญสติป ัญญา ความรู้ใดที่ได้อ บรมให้เกิดขึ้นแ ล้วความรู้
นั้นก็จะเพิ่มขึ้น และละคลายความไม่รู้ให้ล ดน้อยลงไปด้วย
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ถ. สมมติว่าไ หว้พระสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว คิดว ่าจะนั่ง
กรรมฐาน จะโยนิโสมนสิการอย่างไรจึงจะไม่มีอภิชฌาและ
โทมนัสในอารมณ์
สุ. ที่จะเป็นโยนิโสมนสิการจริงๆ นั้น ต้องเป็นส ัมมาสติในการ
เจริญมัคค์มีองค์ ๘ ฉะนั้น จึงไ ม่ควรคิดว่าจะนั่งก รรมฐาน
ที่คิดว่าจะนั่งกรรมฐานก็เพราะเห็นผิดว่ามีตัวตนที่สามารถ
จะให้สติเกิดขึ้นได้ตามกำหนดเวลา แต่สัมมาสติน ั้นไม่ต้อง
คอยจนกระทั่งไหว้พระสวดมนต์แ ล้ว ใครไหว้พระ เมื่อไม่รู้
ว่าเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมจึงยึดถือสภาพธรรมในขณะที่
กำลังไหว้พระนั้นเป็นตัวตน คือ เป็นเราไหว้พระ ในขณะ
ที่สวดมนต์ เมื่อไม่รู้ว่าเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมก็ยึดถือ
ว่าเป็นเราสวดมนต์ สัมมาสติจะเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของ
สภาพธรรมหนึ่งส ภาพธรรมใดขณะทกี่ ำลังไ หว้พ ระสวดมนต์
หรือในขณะอื่นๆ ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดได้ทั้งนั้น
❖
ถ. อาตมาอยากจะถามเรื่องการเจริญสติป ัฏฐาน อาตมาได้อ่าน
พระอภิธรรมปิฎกเล่ม ๒ ขันธวิภังค์ ในหมวดของรูป ๒๘
รูป มีรูปที่เห็นไม่ได้ กระทบไม่ได้ รูปละเอียด รูปไกล
เป็นต้น
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สุ. รูปทั้งหมดมี ๒๘ รูป และมีเพียงรูปเดียวเท่านั้นที่เห็นได้
คือ รูป ารมณ์ท ี่ป รากฏทางตาซึ่งเป็นร ูปท ี่เห็นไ ด้ (สนิทัส ส น
รูป) และกระทบได้ (สัปปฏิฆรูป) อีก ๑๑ รูป คือ เสียง ๑
กลิ่น ๑ รส ๑ โผฏฐัพพะ ๓ จักขุปสาทรูป ๑ โสตปสาท
รูป ๑ ฆานปสาทรูป ๑ ชิวหาปสาทรูป ๑ กายปสาทรูป ๑
เป็นรูปที่กระทบได้แต่เห็นไม่ได้ รูป ๑๒ รูปที่กระทบได้
นี้เป็นรูปหยาบ จึงเป็นรูปใกล้ต่อการพิจารณารู้ได้ ส่วนรูป
อีก ๑๖ รูปที่เหลือน ั้นเห็นไม่ได้ และกระทบไม่ไ ด้ จึงเป็น
รูปละเอียดและเป็นรูปไกลต่อการพิจารณารู้ได้
		 สภาพธ รรมมี จ ริ ง ที่ พ ระผู้ มี พ ระภ าคท รงแ สดงไว้ นั้ น
ผู้อบรมเจริญสติปัฏฐานสามารถพิสูจน์รู้ลักษณะของสภาพ
ธรรมนั้นๆ ที่กำลังปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงได้
แต่ก็เป็นเรื่องละเอียดและลึกซึ้งมาก เช่น รูปารมณ์ซึ่งเป็น
สภาพธรรมที่ปรากฏทางตานั้น เพียงได้ฟังเท่านกี้ ็รู้สึกว่าจะ
เข้าใจได้ไ ม่ย าก แต่ไ ม่ใช่ค วามรใู้ นขณะกำลังเห็น ถ้าบ ุคคล
นั้นไม่ได้อบรมเจริญสติปัฏฐานจนปัญญาคมกล้า ก็จะไม่รู้
ลักษณะของนามธรรมและรปู ธ รรมตามความเป็นจ ริง เพราะ
ขณะเห็นทางตานั้นมีรูปารมณ์แ น่ๆ แต่ก เ็ห็นเป็นคน สัตว์
เป็นวัตถุต่างๆ จนกระทั่งเกิดความสงสัยว่ารูปารมณ์นั้นเป็น
อย่างไร มีลักษณะอย่างไร
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		 รูปารมณ์เป็นสภาพธรรมที่ป รากฏเมื่อลืมตาแล้วเห็นโดย
ที่ยังไม่ได้นึกถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลย
นั่นแหละเป็นลักษณะ
แท้ๆ ของรปู ารมณ์ ซึง่ ป ญ
ั ญาจะตอ้ งเจริญจ นเข้าใจจนชนิ ว า่
รูปารมณ์ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน หรือวัตถุใดๆ ทั้งสิ้น
ลักษณะที่แท้จริงของรูปารมณ์เป็นสภาพธรรมที่ปรากฏทาง
ตาเท่านั้นจริงๆ ฉะนั้น เมื่อสติปัฏฐานยังไม่เกิด ก็ยังไม่
ระลึกศึกษาพิจารณาลักษณะของรูปารมณ์จริงๆ ว่าเป็น
เพียงสิ่งท ี่ป รากฏทางตา จึงล ะคลายการยึดถือส ิ่งท ี่เคยเห็น
เป็นคน เป็นสัตว์ เป็นวัตถุต่างๆ ไม่ได้เลย
ถ. ศึกษาหมายความว่าอย่างไร
สุ. ขณะที่สติเกิด ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมใดสภาพธรรม
หนึง่ ท ปี่ รากฏ และพจิ ารณารลู้ กั ษณะสภาพธรรมนนั้ ๆ (ไม่ใช่
คิดในใจเป็นคำๆ) เพื่อประจักษ์แจ้งไตรลักษณ์ของสภาพรู้
และสภาพธรรมที่ไม่ใช่สภาพรู้ นั่นแหละ คือ การศึกษา
ลักษณะที่ไม่ใช่ตัวต นของสภาพธรรมที่ปรากฏ
ถ. ลืมตายังเห็นอยู่ แต่ไม่ใส่ใจใช่ไหมครับ
สุ. ห้ามการเกิดดับสืบต ่อของจิต ซึ่งเป็นไปตามปกติไม่ได้ แต่
เมื่อสติเกิดขึ้น สติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมใดสภาพ
ธรรมหนึ่งที่กำลังปรากฏตามปกติน ั่นเอง
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ถ. ถ้ า อ ย่ า งนั้ น จุ ด มุ่ ง ห มายใ นก ารเจริ ญ ส ติ ปั ฏ ฐ านใ นชี วิ ต
ประจำวัน ส่วนมากเราทำกันเพื่อให้พ้นทุกข์ เมื่อมีปัญญา
เกิดขึ้นแล้วจึงพ ้นทุกข์
สุ. เรื่องพ้นทุกข์ยังเป็นเรื่องที่พ้นไม่ได้ง่ายๆ จนกว่าปัญญาจะ
เจริญข นึ้ เป็นข นั้ ๆ และละความไม่รู้ ความสงสัย ความเห็นผ ดิ
ท ยี่ ดึ ถือส ภาพธรรมเป็นส ตั ว์ บุคคล ตัวต น ก อ่ น ซึง่ ผ มู้ ปี กติ
เจริญสติปัฏฐานรู้ว ่าสติแ ละปัญญาจะค่อยๆ อบรมเจริญข ึ้น
ท ลี ะเล็กล ะนอ้ ย เพราะอวิชชาในวนั ห นึง่ ๆ เกิดม ากกว่าก ศุ ล
ทั้งในอดีตอนันตชาติแ ละในปัจจุบันชาติ
ถ. แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่า เวลาที่มีอะไรมากระทบ เรามัก
ขาดสติ
สุ. เป็นธรรมดา เมื่อสติย ังไม่มกี ำลังจ ะให้สติเกิดทันทีเป็นสิ่งท ี่
เป็นไปไม่ได้
ถ. จากการศกึ ษาในบทสวดมนต์ท ำวัตรเช้า ทีท่ า่ นวา่ อุป าทานกั
ขันธ าทุกข า คือ การเข้าไปยึดมั่นในขันธ์ ๕ เป็นทุกข์นี้
เป็นอย่างไร
สุ. เป็นทุกข์แน่ เมื่อไม่รสู้ ภาพความเป็นจริงของธรรมทปี่ รากฏ
ก็ย อ่ มยนิ ดีย นิ ร้าย ในขณะทยี่ นิ ดีย นิ ร้ายกเ็ ป็นท กุ ข์อ ย่างหนึง่
เพราะขณะนั้นไม่สงบจากกิเลสเลย ตราบใดที่ปัญญายังไม่
เกิดข นึ้  ก็ไ ม่รสู้ ภาพทตี่ า่ งกนั ข องกศุ ลจติ แ ละอกุศลจติ ทุกค น
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ชอบโลภะ ไม่หมดความพอใจในโลภะจนกว่าป ัญญาจะเห็น
ความตา่ งกนั ข องขณะทเี่ ป็นก ศุ ลซึง่ ไ ม่ม โี ลภะ ก บั ข ณะทเี่ ป็น
โลภะซึ่งสนุกรื่นเริง ปรารถนา พอใจ ติดข ้อง เมื่อปัญญา
ไม่เกิดก พ็ อใจในกเิ ลส พอใจในโลภะ ซึง่ ไ ม่มวี นั พ อ ไม่ว า่ จ ะ
เป็นทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ โดย
ไม่รู้เลยว่าขณะนั้นเป็นทุกข์ เป็นโทษ เป็นภัย การยึดถือ
อุปาทานขันธ์ ๕ จึงเป็นทุกข์
ถ. ทีนถี้ า้ เราระวังต อนกระทบ เช่น ตากระทบรปู หูกร ะทบเสียง
ถ้าเรามีสติต อนนั้นก็จะไม่เป็นความพอใจหรือไม่พอใจ
สุ. ไม่มีใครระวังหรือบังคับให้สติเกิดขึ้นได้ เมื่อสติเกิดก็รู้ความ
ต่างกันว่า ขณะทสี่ ติเกิดต ่างกับขณะที่สติไม่เกิด
ถ. ขันธ์ ๕ ของปุถุชนก็ย่อมมีเช่นเดียวกับพระอรหันต์ แต่
ขันธ์ ๕ ของปถุ ชุ นเต็มไ ปดว้ ยอปุ าทานทที่ ำให้เกิดท กุ ข์ ทีนี้
ถ้าเราคอยระวังต อนกระทบ เมือ่ ต ากระทบรปู หูกร ะทบเสียง
และมีสติอยู่ จะเป็นการเจริญส ติที่ถูกต ้องไหม
สุ. การเจริญสติที่ถูกต้อง คือ รู้ว่าธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา
จึงรู้ว่าขณะใดสติเกิด ขณะใดสติไ ม่เกิด แต่ถ ้ามีตัวตนที่จะ
ระวังก็ไม่ใช่สติปัฏฐาน
ถ. คำว่า “อนัตตา” นี้คล้ายเส้นผมบังภูเขา บางคนก็รู้ว่า
“อนัตตา” แปลว่าอะไร หรือ “อัตตา” แปลว่าอะไร แต่
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ถามกนั ห ลายๆ คนกอ็ ธิบายแตกตา่ งกนั ห มด โดยมากกล่าว
ว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวตน ทั้งๆ ที่ตัวตนก็ยังม ี
สุ. อะไรเป็นตัวตน
ถ. สมมุติว่า ตัวเราเป็นตัวตนอยู่ แต่พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามี
แต่เพียงขันธ์ ๕ มาประชุมกัน
สุ. เมื่อเป็นขันธ์ก็ไม่ใช่ต ัวตน แต่เมื่อไ ม่รวู้ ่าเป็นขันธ์ก ็เข้าใจว่า
เป็นตัวตน
ถ. ทั้งๆ ที่รู้อย่างนี้ เวลาเห็นทางตาก็ว่าเราเป็นผู้เห็น
ส. เพราะยังไม่ป ระจักษ์แจ้งลักษณะของขันธ์ว ่า ขันธ์ คือ
สภาพธรรมทเี่ กิดข นึ้ แ ล้วด บั ไ ปอย่างรวดเร็วจ ริงๆ จึงจ ำแนก
เป็นอ ดีต เป็นอ นาคต เป็นป จั จุบนั เป็นภ ายใน เป็นภ ายนอก
หยาบ ละเอียด เลว ประณีต ไกล ใกล้ เมื่อประจักษ์
ลักษณะของขนั ธ์จ ริงๆ ก็ร วู้ า่ ส ภาพธรรมแต่ละลักษณะทเี่ กิด
ดับน ัน้ เป็นร ปู ข นั ธ์ หรือเป็นเวทนาขนั ธ์ หรือเป็นส ญ
ั ญาขันธ์
หรือเป็นสังขารขันธ์ หรือเป็นวิญญาณขันธ์ นั่นเอง
❖
ถ. ขอให้อธิบายเรื่องอิริยาบถปิดบังทุกข์
ส. ที่ว่าอิริยาบถปิดบังทุกข์นั้น ต้องเข้าใจด้วยว่าหมายถึงทุกข
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ลักษณะของสภาพธรรมทั้งหลาย ไม่ใช่เฉพาะทุกขเวทนา
แม้ว่าขณะนี้จะนั่ง นอน ยืน เดิน โดยยังไม่เมื่อย อิริยาบถ
ก็ป ดิ บังท กุ ขลกั ษณะ ซ งึ่ เป็นการเกิดด บั ข องนามธรรมและรปู 
ธรรมที่เกิดรวมกันในอิริยาบถนั้นๆ ปัญญาที่ประจักษ์แ จ้ง
การเกิดดับข องนามธรรมและรูปธ รรมนั้น ไม่ใช่ร ู้อิริยาบถ
หนึ่งแล้วเปลี่ยนเป็นอีกอิริยาบถหนึ่ง จึงกล่าวว่า อิริยาบถ
ปิดบังทุกข์ และถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะต้องกล่าวว่าการเปลี่ยน
อิริยาบถปิดบังทุกข์ ซึ่งไม่ใช่ร ู้ว่าอิริยาบถนั้นเองปิดบังท ุกข์
แต่ที่พระธรรมแสดงว่าอิริยาบถปิดบังท ุกข์น ั้น ก็เพราะการ
เกิดรวมกันข องนามรูปเป็นอิริยาบถต่างๆ จึงป ิดบังไม่ให้รู้
ทุกขลักษณะของแต่ละรูปแต่ละนามที่กำลังเกิดดับอยู่ตลอด
เวลา
		 บางท่านสารภาพว่าเพิ่งนั่งใหม่ๆ
พอถูกถามว่าเป็น
ทุกข์ไหม ก็ตอบว่าไม่เป็น เมื่อไ ม่เป็นทุกข์แ ล้ว อิริยาบถ
จะบังทุกข์ได้อย่างไร เมื่อทุกข์ไม่มี จะกล่าวว่าอิริยาบถ
ปิดบังทุกข์ไม่ได้ ต้องมีทุกข์อยู่จึงจะกล่าวได้ว่าอิริยาบถ
ปิดบังทุกข์ ความจริงถึงแม้ว่าอ ิริยาบถใดไม่มที ุกขเวทนา
เกิดขึ้น อิริยาบถนั้นก็ปิดบังทุกข์ไว้แล้ว เพราะไม่เห็นการ
เกิดด บั ข องนามรปู ในขณะนนั้ เมือ่ ไ ม่อ บรมเจริญป ญ
ั ญาให้ร ู้
ลักษณะของนามและรปู ก็เข้าใจผดิ ว า่ ร ทู้ กุ ข์ ขณะทพี่ จิ ารณา
ก่อนเปลีย่ นอริ ยิ าบถ แต่ว า่ ร ทู้ กุ ข์อ ะไร ในเมือ่ ย งั ไ ม่รลู้ กั ษณะ
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ทีไ่ ม่ใช่ต วั ต นของสภาพรทู้ างตากบั ส ิง่ ท ปี่ รากฏทางตา สภาพ
ได้ยินกับเสียงที่ปรากฏทางหู สภาพรู้กลิ่นกับกลิ่น สภาพ
รู้รสกับรส สภาพรู้โผฏฐัพพะและโผฏฐัพพะ สภาพคิดนึก
สุขทุกข์ต ่างๆ แม้แต่สภาพธรรมที่คิดจะเปลี่ยนอิริยาบถนั้น
ก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่ตัวตน เป็นนามธรรมชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็
ดับไป เมื่อไม่ระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม
ตามปกติตามความเป็นจริง ปัญญาก็สมบูรณ์ขึ้นตามลำดับ
ขั้นไม่ได้ จึงไม่ประจักษ์ทุกขอริยสัจจ์ เพราะปัญญายังไม่
ประจักษ์ลักษณะของนามธรรม และรูปธ รรม
❖
ถ. ขณะไหนที่มีสติก็มีแต่ทุกข์ที่ปรากฏ แต่ไม่ได้แยกรูปนาม
ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ เพราะ
การแยกนั้นแยกกันมาเยอะแยะแล้ว แต่แยกกันตามปริยัติ
ดิฉันมีการศึกษาน้อย เพียงแต่ป ฏิบัตินิดๆ หน่อยๆ ที่
สำนักปฏิบัติ เกิดความรู้มาอย่างนั้นก็เรียนให้ทราบ จะว่า
รู้ตามอริยสจั จ์ หรือร ู้ตามอะไรก็แล้วแ ต่จ ะเข้าใจเถอะค่ะ แต่
รู้อย่างนั้นจ ริงๆ
สุ. พอใจในความรู้อย่างนี้แล้วหรือยัง
ถ. ยังอยู่ในระหว่างการศึกษา จะว่าพอใจก็ไม่ได้

แนวทางเจริญวิปัสสนา 523

สุ. ที่กล่าวว่าไปสำนักปฏิบัติเพื่อความรู้ความเข้าใจในหนทาง
ปฏิบัติ แต่ถ ้าไปแล้วไ ม่รู้ ไม่เข้าใจสภาพธรรม การไปจะมี
ประโยชน์ไหม
ถ. ก็มี ตามธรรมดาเราอยู่บ้านอกุศลเกิดม าก เมื่อเราไปสำนัก
ปฏิบัติ ได้พบกัลยาณมิตรที่ดี พบสถานที่ที่สงบเงียบ กุศล
จิตก็เกิดมาก อันนดี้ ิฉันถือว่าม ีประโยชน์
ส. โสตาปัตติยังคะ องค์ธรรมของการบรรลุโสดาบันมี ๔ คือ
คบสัตบุรุษ ๑ ฟังธรรมจากท่าน ๑ พิจารณาธรรมที่ได้ฟัง
ด้วยความถูกต้อง ๑ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ๑ ไม่
เกี่ยวกับสถานที่เลย ฉะนั้น ในเรื่องของสำนักปฏิบัตินั้น
ควรย้อนกลับไปพิจารณาสำนักของพระผู้มีพระภาค เพื่อ
เปรียบเทียบให้เห็นว่า สำนักปฏิบัติในสมัยนี้เหมือนกับ
สำนักของพระผู้มีพระภาคหรือไม่ สำนักของพระผู้มีพระ
ภาคในอดีตกาลนั้น พระภิกษุทั้งหลายบิณฑบาต สนทนา
ธรรม ทำกิจต่างๆ ตามพระวินัยบัญญัติ พระผู้มีพระภาค
ทรงสรรเสริญกุศลทั้งปวง แต่ผ ู้ท ี่ไ ปสสู่ ำนักป ฏิบตั ใิ นสมัย
นี้ปฏิบัติเช่นเดียวกับพุทธบริษัทในครั้งนั้นหรือเกินกว่า
หรือต่างกัน ถ้าเหตุค ือก ารปฏิบัติต่างกัน ผลจะเหมือน
กันไ ด้ไหม อุบาสกและอุบาสิกาในครั้งพ ุทธกาล เช่น ท่าน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ท่านก็ไปพระเชตวันมหาวิหารที่ท่าน
ได้สร้างไว้ แต่ท่านเหล่านั้นก็ไม่ได้เข้าใจผิดว่าจะต้องบรรลุ
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มัคค ์ผ ลเฉพาะในสถานที่เหล่าน ั้น เพราะท่านเหล่าน ั้นบ รรลุ
มัคค์ผลนิพพาน ณ สถานที่ต่างๆ กันตามชีวิตประจำวัน
จริงๆ ของแต่ละท่าน
		 ในอังคุตต ร นิกาย ปัญจกนิบาต อรัญญวัคค์ที่ ๔
อรัญญกสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกร ภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุที่ถืออยู่ป่าเป็นวัตร ๕ จำพวกนี้ ๕ จำพวกเป็น
ไฉน คือ ภิกษุผ ู้ถืออยู่ป่าเป็นวัตรเพราะโง่เขลา เพราะ
หลงงมงาย ๑ มีปรารถนาลามกถูกความอยากครอบงำ จึง
ถืออยู่ป่าเป็นวัตร ๑ ถืออยู่ป่าเป็นวัตรเพราะเป็นบ้าเพราะ
จิตฟุ้งซ่าน ๑ ถืออยู่ป่าเป็นวัตร เพราะรู้ว่าเป็นวัตรอัน
พระพุทธเจ้าและสาวกแห่งพระพุทธเจ้าสรรเสริญ ๑ ถืออยู่
ป่าเป็นวัตรเพราะอาศัยความเป็นผู้มีความปรารถนาน้อย
ความสันโดษ ความขัดเกลาความเป็นผ มู้ คี วามต้องการด้วย
ข้อปฏิบัติอ ันงามเช่นนี้ ๑
		 ข้อความต่อไ ปมีว่า
ดูกร ภิกษุท ั้งหลาย บรรดาภิกษุผถู้ ืออ ยู่ป่าเป็นวัตร ๕
จำพวกนี้แล ภิกษุผู้ถืออ ยูป่ ่าเป็นว ัตรเพราะอาศัยค วามเป็นผู้มี
ความปรารถนาน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความสงัด
ความเป็นผู้มีความต้องการด้วยข้อปฏิบัติอันง ามเช่นนี้ เป็นผู้เลิศ
ประเสริฐ เป็นประธาน สูงสุด และดีกว่าในบรรดาภิกษุผู้ถืออยู่
ป่าเป็นวัตร ๕ จำพวกนี้ เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากโค นมส้ม

แนวทางเจริญวิปัสสนา 525

เกิดจากนมสด เนยข้นเกิดจ ากนมส้ม เนยใสเกิดจากเนยข้น หัว
เนยใสเกิดจากเนยใส หัวเนยใสชาวโลกย่อมกล่าวว่าเป็นย อดใน
จำพวกโครส ๕ เหล่าน นั้ ฉ นั ใด บรรดาภกิ ษุผ ถู้ อื อ ยูป่ า่ เป็นว ตั ร ๕
จำพวกนี้ ภิกษุผ ถู้ อื อ ยูป่ า่ เป็นว ตั รเพราะอาศัยค วามเป็นผ มู้ คี วาม
ปรารถนานอ้ ย ความสนั โดษ ความขดั เกลา ความสงัด ความเป็น
ผู้มีความต้องการด้วยข้อป ฏิบัติอันงามเช่นนี้ เป็นเลิศ ประเสริฐ
เป็นป ระธานสูงสุดและดีกว่าในบรรดาภิกษุผู้ถืออ ยู่ป่าเป็นว ัตร ๕
จำพวกนี้ ฉันนั้นเหมือนกัน
จบสูตรที่  ๑

ทำไมจึงมีภิกษุผู้ถืออ ยู่ป่าเป็นวัตร เพราะโง่เขลา เพราะหลง
งมงาย บางท่านคิดว่าอยู่ป่าแล้วก็จะรู้แจ้งอริยสัจจธรรม ผู้ที่
เข้าใจอย่างนั้นเป็นผู้อยู่ป่าเพราะโง่เขลาหรือเพราะงมงายหรือ
ไม่ ถ้าเข้าใจเหตุผลแล้วจะเห็นว่า ไม่มชี ีวิตใดที่ประเสริฐยิ่งกว่า
บรรพชิตผู้สละชีวิตฆราวาสไปสู่สำนักของพระผู้มีพระภาค ซึ่ง
ไม่ใช่การไปสู่สำนักปฏิบัติเพียงชั่วครู่ชั่วยาม เพื่อต้องการบรรลุ
มัคค์ผล เพราะคิดว ่าการไปทำวิปัสสนาทสี่ ำนักปฏิบัติซึ่งไ ม่ใช่
อัธยาศัยจริงๆ นั้นจะเป็นเหตุให้รู้แจ้งอริยส ัจจ ธรรมได้ ซึ่งถ้า
เป็นจริงเช่นนั้น คฤหัสถ์ไ ปทำวิปัสสนาที่สำนักปฏิบัตกิ ็ควรแก่
การสรรเสริญยิ่งกว่า พระภิกษุในสำนักข องพระผู้มีพระภาค ซึ่ง
ท่านมีชีวิตต ามปกติธรรมดาตามพระวินัยบัญญัติ คือ บิณฑบาต
ฟังธรรม สนทนาธรรม และกระทำกิจต่างๆ ของสงฆ์ด ้วย
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ถ. ที่ว่าไม่ใช่อัธยาศัยนี้ก็เข้าใจ แต่ถ้าจะฝืนอ ัธยาศัยไ ม่เป็นการ
สมควรหรือ
สุ. อันน ตี้ อ้ งพจิ ารณาเหตุผลให้ถ กู ต อ้ ง มีพ ระภกิ ษุจ ำนวนมากที
เดียวที่ไม่ได้อยู่ป่า พระผู้มพี ระภาคไม่ทรงบังคับให้เจริญสติ
ปัฏฐานในป่า หรือในห้อง หรือในสถานที่ที่ไม่ให้ทำกิจอะไร
เลย พระผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญการอยู่ป่า ทรงสรรเสริญ
การไม่คลุกคลี ทรงสรรเสริญท ุกอย่างที่ไม่เป็นปัจจัยให้เกิด
โลภะ โทสะ โมหะ แต่ม ไิ ด้ท รงบงั คับ มิได้ท รงวางกฎเกณฑ์
ในการอบรมเจริญป ัญญา เพราะพระองค์ทรงรู้อัธยาศัยของ
สัตว์โ ลก พระองค์ทรงแสดงธรรมให้พุทธบริษัทเข้าใจสภาพ
ธรรมถูกต ้อง เพื่อขัดเกลากิเลสที่มีอยู่ตามปกติตามความ
เป็นจริง ด้วยการเจริญส ติป ัฏฐานตามเพศของบรรพชิตแ ละ
คฤหัสถ์ เมื่อส ติระลึกร ู้พิจารณาศึกษาลักษณะของนามธรรม
และรูปธรรมเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนั้น ก็จะสังเกตได้ว่า
ค่อยๆ ละนิสัยเก่าท ี่เคยเพลินไปทางตา หู จมูก ลิ้น กาย
ใจ ด้วยโลภะ โทสะ โมหะ ไปทีละน้อย เป็นอ ัธยาศัยจ ริงๆ
ไม่ใช่ฮวบฮาบเป็นพักๆ ไม่ใช่อย่างที่บางท่านกล่าวว่าสถาน
ทีป่ ฏิบตั นิ นั้ ไ ม่ค วรทาสีเพราะทำให้เกิดโ ลภะ แต่พ อกลบั บ า้ น
ก็ทาสีบ้าน ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ตามอัธยาศัยแ ท้จริงท ี่สะสม
มา
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		 พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระ
ธรรมซึ่งเป็นสัจจ ธรรม เป็นความจริง เพี่อให้เกิดความเห็น
ถูกในเหตุและผลของสภาพธรรมทั้งหลาย ทรงแสดงการ
อบรมเจริญปัญญาด้วยการเจริญสติปัฏฐาน เพื่อละคลาย
อนุสัยก ิเลสที่ประจำอยู่ในจิต ซึ่งเกิดดับส ืบต ่อกันมาในอดีต
อนันตชาติจ นถึงขณะนี้ อวิชชาความไม่รู้ลักษณะของสภาพ
ธรรม และความเห็นผ ิดที่ยึดถือส ภาพธรรมว่าเป็นตัวตนนั้น
เป็นอนุสัยกิเลส ไม่ว่าจะเห็นขณะใด ได้ยินขณะใด ลิ้มรส
รู้โผฏฐัพพะ คิดนึก สุข ทุกข์ ขณะใด ก็ยึดถือว่าเป็น
ตัวตนทั้งสิ้น ฉะนั้น ทางเดียวที่จะละอนุสัยกิเลสได้ก็คือ
เจริญสติพิจารณารู้ล ักษณะของสิ่งที่ก ำลังปรากฏ และรู้ชัด
ขึ้นเป็นลำดับจนถึงวิปัสสนาญาณขั้นที่ ๑ คือ นามรูป
ปริจเฉทญาณ ซึ่งเป็นความสมบูรณ์ของปัญญาที่ประจักษ์
แจ้งลักษณะต่างกันของนามธรรมและรูปธรรมที่ปรากฏใน
ขณะนั้น
		 การอบรมเจริญปัญญาไม่ใช่การพยายามสร้างทุกข์ให้เกิด
ขึ้นด้วยการนั่ง นอน ยืน เดินนานๆ เพื่อให้เกิดทุกขเวทนา
แต่เป็นการระลึกรู้พิจารณาศึกษาลักษณะของนามธรรม
และรูปธรรมทกี่ ำลังปรากฏทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ตามปกติตามความจริงซึ่งเกิดขึ้นแล้วตามเหตุปัจจัย ไม่ว่า
จะอยู่ที่ไหนก็ตาม
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ถ. การเจริญสติป ัฏฐานมี ๔ คือ กายานปุ ัสสนาสติปัฏฐาน
เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
ธัมม านปุ สั ส นาสติป ฏั ฐ าน สติป ฏั ฐ านทงั้ ๔ นีท้ า่ นอรรถกถา
จารย์ อุปมาเหมือนประตูเมืองทงั้ ๔ ถ้าใครเข้าป ระตูใดประตู
หนึ่งไม่ว่าจะเป็นประตูทิศตะวันออก ทิศต ะวันตก ทิศเหนือ
ทิศใต้ ก็เข้าไปจนถึงก ลางเมืองได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้น
ทุกวันนี้ก็มีอาจารย์หลายต่อหลายคนที่ว่า ไม่จำเป็นต้อง
เจริญสติปัฏฐานทั้ง ๔ เอาแค่กายานุปัสสนาสติปัฏฐ าน
เพียงอย่างเดียวก็พ อ เพราะอรรถกถาท่านแก้ไ ว้ว ่าเข้าป ระตู
ใดประตูหนึ่งก็ถึงกลางใจเมืองเหมือนกัน กายานุปัสสนา
สติปัฏฐานนี้เจริญอย่างเดียวจะถึงพระนิพพานไหมครับ
สุ. การเจริญปัญญาเป็นเรื่องละเอียดมาก ไม่ใช่ว่าผู้หนึ่งผู้ใด
อ่านอรรถกถาแล้วปฏิบัติได้ ประตูอยู่ที่ไหน ถ้ายังไม่ทราบ
เลยว่าป ระตูอยู่ที่ไหนแล้วจะเข้าป ระตูไ หน
ถ. ประตูกค็ ือ กาย เวทนา จิต ธรรม นั่นเอง
สุ. เมื่อประตู คือ กาย เวทนา จิต ธรรม แล้วร ู้อะไรที่กาย
ซึ่งจะต้องพิจารณาโดยละเอียดจริงๆ สภาพธรรมทั้งหลาย
ไม่ว่าจะเป็นขันธ์ อายตนะ ธาตุ อริยสัจจ์ ก็ไ ม่ใช่สัตว์
บุคคล ตัวตน เพราะเป็นนามธรรม คือ สภาพรู้ ๑ และ
เป็นรูปธรรม คือ ไม่ใช่สภาพรู้ ๑ การเข้าใจเช่นนี้ไม่ใช่
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การประจักษ์แจ้งลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนของนามธรรมและ
ร ูปธ รรม ในขั้นก ารฟังน ั้นไ ม่ส งสัยเลยว่าร ูปธ รรมมีจ ริง รูป
เกิดขึ้นปรากฏทางตาเป็นสีสันต่างๆ เสียงเป็นรูปที่ปรากฏ
ทางหู กลิน่ เป็นร ปู ท ปี่ รากฏทางจมูก รสเป็นร ปู ท ปี่ รากฏทาง
ลิน้ เป็นต้น และนามธรรมกม็ จี ริงเกิดข นึ้ ร อู้ ารมณ์ต า่ งๆ โดย
ขั้นการฟังนั้นเข้าใจได้ถูกต้อง แต่การที่ปัญญาจะรู้ลักษณะ
นามธรรมที่เป็นสภาพรู้ เป็นธาตุรู้ เป็นอาการรู้นั้น จะ
รู้ได้อย่างไรถ้าไม่ระลึกรู้ ฉะนั้น การเจริญกายานุปัสสนา
สติปัฏฐานอย่างเดียวจะทำให้รู้ลักษณะของนามธรรมได้
หรือ
		 ผู้ที่อบรมเจริญปัญญา สติระลึกรู้ลักษณะของสภาพรู้
ในขณะที่กำลังเห็น พิจารณาศึกษารู้ว่าเป็นเพียงสภาพรู้
อย่างหนึ่ง ขณะได้ยินกร็ ะลึกไ ด้พิจารณาเข้าใจลักษณะของ
นามธรรมที่ได้ยิน เพื่อท จี่ ะรู้จริงๆ ว่าข ณะนั้นเป็นสภาพ
รู้เสียง เมื่ออบรมเจริญสติ ศึกษา พิจารณาเข้าใจและรู้
ลักษณะของนามธรรมทางตา ทางหู ฯลฯ บ่อยๆ เนืองๆ
ปัญญาก็จะรู้ได้ว่ายังมีนามธรรมอื่นๆ อีกที่จะต้องระลึกรู้
จนกว่าลักษณะของนามธรรมซึ่งเป็นสภาพรู้ หรืออาการ
รู้นั้นจะปรากฏจริงๆ ให้ประจักษ์แจ้งว่าเป็นแต่เพียงธาตุรู้
อาการรู้ ซึ่งไม่ใช่ สัตว์ บุคคล ตัวตน
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		 ถ้าผู้ใดจะระลึกเพียงลักษณะของนามธรรมที่ได้ยิน แต่
ไม่ระลึกรลู้ กั ษณะของนามธรรมทก่ี ำลังเห็นเลย มีความตง้ั ใจ
พากเพียรที่จะรู้เพียงลักษณะของนามธรรมที่ได้ยินเสียง
เท่านั้น จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมที่เป็นธาตุรู้จริงๆ
ในขณะที่เห็นได้ไหม พิสูจน์ได้ด ้วยตนเองว่าไม่เป็นเช่นนั้น
เลย
		 ฉะนั้น การอบรมเจริญปัญญาโดยสติระลึกรู้พิจารณา
ศึกษาเข้าใจลักษณะของนามธรรมทั้งทางตา ทางหู ทาง
จมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ก็เพื่อท ีป่ ระจักษ์แ จ้งล ักษณะ
ของสภาพธรรมซึ่งเป็นธาตุรู้จนหมดสงสัยจริงๆ
		 เมื่อสติเกิดและปัญญาพิจารณารู้ลักษณะของนามธรรม
ทั้งทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ โดยทั่วแล้วก ็ละคลาย
ความสงสัยในลักษณะของนามธาตุ ซึ่งเป็นธ าตุร ูไ้ ปทลี ะเล็ก
ละน้อย จนกว่าป ัญญาความรู้ช ัดล ักษณะของสภาพธรรมจะ
เพิ่มข ึ้นๆ เป็นล ำดับ แต่ถ ้าผ ูใ้ ดต้องการรูเ้พียงนามเดียว
เท่านั้นก็แสดงว่ายังต้องมีความไม่รู้และความสงสัยใน
ลักษณะของนามธรรมอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ การที่จะขจัด
ความสงสัยความไม่รู้ในลักษณะของธาตุรู้นั้น จึงเป็นไป
ไม่ได้ที่จะรู้เพียงลักษณะของนามธรรมเดียว เพราะถ้ารู้
เพียงนามธรรมเดียวเท่าน ั้นจ ริงๆ ก็แ สดงว่าไ ม่รูส้ ภาพธรรม
อื่นแน่ๆ
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ถ. ขั้นฟ ังเขาแล้วก็เข้าใจ เวลาปฏิบัติเขาก็ผ่านนามรูปปริจ เฉท
ญาณ
สุ. ผ่านอย่างไร
ถ. อันนไี้ ม่ใช่ตัวผม
สุ. เพราะฉะนั้นไม่ต้องตื่นเต้นกับการผ่านของคนอื่น จะต้อง
เป็นปัญญาของท่านเองที่พิจารณารู้ว่าปัญญาที่ได้อบรม
เจรญ
ิ ข นึ้ ๆ จนเป็นป จั จัยให้ว ปิ สั สนาญาณเกิดข ึน้ น ัน้ ป ระจักษ์
แจ้งสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามปกติทีละอย่างทางมโน
ทวาร ประจักษ์ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมแต่ละ
ลักษณะทกี่ ำลังป รากฏ ไม่ใช่เพียงนามธรรมเดียวและรปู ธ รรม
เดียวเท่านั้น
ถ. ผู้ปฏิบัติจนกระทั่งได้ถ ึงนิพพิทาญาณ การปฏิบัติของเขาก็
คือ ดูรูปนั่ง รูปนอน รูปยืน รูปเดิน ผมยังสงสัยว่า รูป
นั่ง รูปนอน รูปยืน รูปเดิน เขาไปดูกันยังไง ปฏิบัติกัน
อย่างไร จนบรรลุได้ถึงนิพพิทาญาณ
สุ. นามรูปปริจเฉทญาณเป็นอย่างไร เมื่อไม่รู้ก็จะถึงน ิพพิท า
ญาณไม่ได้ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ ขณะที่สติระลึก
รูล้ ักษณะของรูปป รมัต ถธรรมทลี ะลักษณะ ซึ่งป รากฏทีก่ าย
คือ รูปเย็นบ ้าง รูปร ้อนบ้าง รูปอ ่อนบ้าง รูปแ ข็งบ ้าง รูปต ึง
บ้าง รูปไหวบ้าง ไม่ใช่ดูรูปเป็นท่าทางนั่ง นอน ยืน เดิน
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เมื่อสภาพเย็นปรากฏที่กายก็เป็นเพียงสภาพธรรมที่เย็น
จึงไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตัวตน เมื่อไม่รู้ลักษณะของ
รูปธ รรมทปี่ รากฏแต่ละทวารวา่ เป็นเพียงรปู ท ปี่ รากฏได้แ ต่ละ
ทวารเท่านั้น ก็จะถึงนามรูปปริจเฉทญาณไม่ได้ เมื่อปัญญา
ไม่ถึงนามรูปปริจเฉทญาณก็จะถึงนิพพิทาญาณไม่ได้
ถ. ในสัมปชัญญบรรพ ท่านก็แสดงไว้ว่า เรายืนก็ร ู้ว่าเรายืน
ขณะที่เดินก็รู้ว่าเราเดิน ขณะที่นั่งก็รู้ว่าเรานั่ง หรือคู้เข้า
เหยียดออก ก็ให้ร ู้ล ักษณะสัณฐานต่างๆ นี้ คำว่าเราเดินก ็
ให้ร ู้ว่าเราเดิน รู้ขณะที่เดินชื่อว่าปฏิบัติรูปเดินได้ไหมครับ
สุ. ถ้าไม่มีรูป จะมีเดินได้ไหม
ถ. ไม่มีรูป ก็มีแต่อากาศ อากาศเดินไม่ไ ด้ครับ
สุ. ขณะที่กำลังเดิน มีรูปแต่ละลักษณะปรากฏให้ร ู้ได้แต่ละทาง
ถ. รูปเดินห รือเปล่าครับ
สุ. รูปที่ปรากฏไม่ว่าขณะนั่ง หรือน อน หรือย ืน หรือเดินนั้น
จะต้องปรากฏทางหนึ่งทางใด คือ ทางตา หรือท างหู หรือ
ทางจมูก หรือท างลิ้น หรือท างกาย หรือท างใจ โดยไม่
เจาะจง โดยเป็นอนัตตา
ถ. นี่เขาจงใจ เพราะในอรรถกถาท่านก็อุปมาไว้ว่า เข้าประตูใด
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ประตูหนึ่ง ก็ถึงกลางเมืองเหมือนกัน เพราะฉะนั้น เจริญ
เฉพาะกายานุปสั สนสติป ฏั ฐานเท่านัน้ ปัฏฐานอน่ื เขาไม่เอา
สุ. การอา่ นอรรถกถาจะตอ้ งเข้าใจดว้ ยวา่ ปัญญาทลี่ ะความเห็น
ผิดท ี่ย ึดถือส ภาพธรรมเป็นต ัวต นได้จ ริงๆ นั้นเป็นป ัญญาที่
รู้อะไร สภาพธรรมมี ๒ อย่าง คือ รูปธ รรมและนามธรรม
เมื่อไม่รู้แจ้งชัดในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม ก็ยัง
ยึดถือทั้งนามธรรมและรูปธรรมว่าเป็นตัวตน ข้อความที่
ว่าใ นขณะที่เดินให้ร ู้ว่าเราเดิน ตามความเป็นจ ริงนั้นไ ม่มี
เรา ม ีแ ต่ร ูป ขณะทสี่ ติป ฏั ฐ านระลึกร ลู้ กั ษณะของรปู ท กี่ าย
ซึ่งป รากฏในขณะที่เดินก็เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน แต่
จะบังคับสติให้ระลึกรู้รูปซึ่งปรากฏที่กายอยู่ตลอดเวลาไม่ได้
ย่อมแล้วแต่สติซึ่งเป็นอนัตตาจะเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของ
นามธรรมใดหรือรูปธรรมใดที่เกิดขึ้น ปรากฏตามปกติตาม
ความเป็นจ ริง ปัญญาทลี่ ะการยดึ ถือส ภาพธรรมวา่ เป็นต วั ต น
นั้นรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่เกิดขึ้นปรากฏจน
ทั่วท ั้ง ๖ ทวาร จึงรู้แจ้งชัดไ ด้ว่าไ ม่ใช่ตัวต นจริงๆ
ในสังยุตตนิก าย สฬายตนวรรค สมุททวรรคที่ ๓ อุทายีสูตร
(๓๐๐) มีข้อความว่า
สมัยห นึง่ ท่านพระอานนท์แ ละทา่ นพระอทุ ายอี ยู่ ณ โฆสติ าราม
ใกล้พระนครโกสัม พี ครั้งนั้นแล เป็นเวลาเย็น ท่านพระอทุ ายี
ออกจากที่พักผ่อนแล้วเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ ได้
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ปราศรัยกับท่านพระอานนท์ ครั้นผ ่านการปราศรัยพอให้ระลึก
ถึงกันไปแล้ว จึงน ั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กล่าว
กะท่านพระอานนท์ว่า ดูกร ท่านพระอานนท์ กายนี้พระผู้มี
พระภาคตรัสบอกเปิดเผย ประกาศแล้วโดยปริยายต่างๆ ว่าแม้
เพราะเหตุนกี้ ายนเี้ป็นอนัตตา ดังนี้ ฉันใด แม้วิญญาณนี้ ท่าน
อาจจะบอกแสดง บัญญัติ แต่งตั้ง เปิดเผย จำแนก กระทำให้
ตื้นว่า แม้เพราะเหตุนี้ วิญญาณก็เป็นอ นัตตา ฉันนั้นห รือ
เมื่อยังไม่รู้แจ้งชัดในสภาพธรรม ก็ยังไม่หมดความสงสัย เมื่อ
ยังสงสัยอยู่จะรู้แจ้งอริยสัจจธรรมได้อย่างไร จะเข้าประตูไหน
เพราะประตูที่ว่านี้หมายถึง ขณะที่โลกุตตรจิตจะเกิดขึ้น
รู้แจ้งนิพพาน ก่อนที่โลกุตตรจิตจะเกิดนั้น กามาวจรจิตต้อง
เกิดก่ อ น แล้ วแ ต่ว่า กามาวจรจิตนั้น มีสติปั ฏฐ านใ ดใ น ๔
สติปัฏฐาน เป็นอารมณ์ แต่ไม่ใช่ว่าไม่รู้แจ้งชัดลักษณะของรูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แล้วจ ะไปเข้าประตู คือ บรรลุ
อริยสัจจธรรมประจักษ์ลักษณะของนิพพาน โดยนิพพานเป็น
อารมณ์ไ ด้และกว่าจ ะเข้าใจได้ว า่ ก ายนเี้ ป็นอ นัตตา… แม้ว ญ
ิ ญาณ
นี้ก็เป็นอนัตตา ก็ต ้องบอก แสดง บัญญัติ แต่งตั้ง เปิดเผย
จำแนก กระทำให้ตื้นลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมในขณะ
นี้ที่กำลังเห็น กำลังได้ยิน กำลังได้กลิ่น กำลังลิ้มรส กำลังรู้
สิ่งที่กระทบสัมผัส กำลังคิดน ึก เพราะยากที่จะเข้าถึงอ รรถและ
ประจักษ์แ จ้งลักษณะของสภาพธรรมทั้งหลายที่เป็นอนัตตาได้
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ท่านพระอานนท์กล่าวว่า ดูกร ท่านพระอทุ ายี กายนี้ พระผู้
มีพระภาคตรัสบอก เปิดเผย ประกาศแล้วโดยปริยายต่างๆ ว่า
แม้เพราะเหตุนี้ กายนี้เป็นอนัตตาดังนี้ฉันใด แม้วิญญาณนี้ ผม
อาจจะบอก แสดง บัญญัติ แต่งตั้ง เปิดเผย จำแนก กระทำ
ให้ต ื้นว่า แม้เพราะเหตุน ี้วิญญาณนี้ก็เป็นอนัตตา ฉันนั้น
ถ้าท า่ นพระอานนท์ไ ม่ไ ด้เป็นพ ระโสดาบันบ คุ คล ไม่รแู้ จ้งส ภาพ
ธรรมที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมโดยทั่วโ ดยตลอด จนละความ
เห็นผิดที่ยึดถือนามธรรมและรูปธรรมเป็นตัวตน สัตว์ บุคคล
ท่านพระอานนท์ก็คงจะกล่าวกับท่านพระอทุ ายีไม่ได้ว่า ผมอาจ
บอก แสดง บัญญัติ แต่งต ั้ง เปิดเผย จำแนก กระทำให้ตื้น
ว่า แม้เพราะเหตุนี้ วิญญาณนี้เป็นอนัตตา
ฉะนั้น บุคคลใดบรรลุธรรมใด ธรรมนั้นย่อมปรากฏกับ
บุคคลนั้น เวลานี้สภาพธรรมเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็ว
เมื่อบุคคลใดยังไม่บรรลุธรรมใด ธรรมนั้นก็ไม่ปรากฏกับบุคคล
นั้น แม้จะบอกกันสักเท่าไรว่านามธรรมเป็นส ภาพรู้ เป็นธาตุรู้ใน
ขณะกำลังเห็น กำลังได้ยิน แต่เมื่อบ ุคคลนั้นย ังไม่บ รรลุธรรมใด
ธรรมนั้นก็ไม่ปรากฏแก่บุคคลนั้น แต่เมื่อธรรมปรากฏกับบุคคล
นั้นแล้ว บุคคลนั้นก็รู้แจ้งลักษณะที่แท้จริงของธรรมนั้น
ท่านพระอานนท์ไ ม่มีค วามสงสัยในลักษณะของนามธรรมและ
รูปธรรมเลย ทั้งทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย
ทางใจ ถ้าคนสมัยนี้เข้าใจว่าจะรู้เพียงกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
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อย่างเดียว หรือรู้เพียงนามเดียวรูปเดียวเท่านั้น จะชื่อว่า รู้
ลักษณะทีแ่ ท้จ ริงข องนามธรรมและรปู ธ รรมได้ไ หม เพราะถา้ ร จู้ ริง
แล้ว ทำไมทางตาไม่รู้ ในเมื่อท างตาเป็นนามธรรมเป็นธาตุรู้
ที่กำลังเห็น ทำไมทางหไู ม่รู้ ในเมื่อท างหูเป็นนามธรรมเป็นธาตุ
รู้ที่กำลังได้ยินเสียง ถ้ารู้ลักษณะของนามธรรมจริงๆ ประจักษ์
แจ้งในธาตุร ู้ อาการรู้แล้วทำไมไม่รวู้ ่าในขณะที่คิดนึกก ็เป็นเพียง
นามธรรมที่กำลังร ู้เรื่อง รูค้ ำเท่านั้นเอง
การที่จะทดสอบปัญญาของท่านว่า รู้จริง หรือเปล่า คือ
ไม่ว่าเป็นน ามธรรมใด รูปธรรมใด ทางตา ทางหู ทางจมูก ทาง
ลิ้น ทางกาย ทางใจ เมื่อรู้จริงก็ต้องรู้ลักษณะของนามธรรม
ต่างกับรูปธรรมในขณะที่เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส รู้สิ่งที่
กระทบสัมผัส คิดนึก จึงจะเป็นการรู้จริงในอรรถ และลักษณะ
ของสภาพธรรมทั้งหลายโดยความเป็นอนัตตา
ท่านพระอานนท์ก ล่าวกับท่านพระอุทายีว่า “ดูกร ท่านพระ
อุทายี จักขุวิญญาณย่อมเกิดข ึ้นเพราะอาศัยจักขุแ ละรูปหรือ”
อุท ายี

อย่างนั้น ท่านผมู้ ีอายุ

อานนท์ เหตุและปัจจัยที่จักขุวิญญาณอาศัยเกิดขึ้นพึงดับ
ไปหมดสิ้น หาส่วนเหลือม ิได้ จักขุว ิญญาณจะปรากฏบ้างหรือ
หนอ
อุทายี ไม่ปรากฏเลย ท่านผมู้ ีอายุ
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ในขณะทไี ด้ยนิ ไม่มเี ห็น นีค่ อื ก ารประจักษ์ล กั ษณะของสภาพ
ธรรมตามความเป็นจริง ในขณะที่คิดนึกเรื่องราวต่างๆ ไม่มเีห็น
ไม่มีได้ยิน เพราะขณะนั้นกำลังร ู้เรื่อง สภาพรู้กำลังคิดเรื่องที่
กำลังรู้อยู่ในขณะนั้น นี่คือการประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรม
ตามความเป็นจริง ท่านพระอานนท์จึงกล่าวกะท่านพระอุทายี
ว่า เมื่อจักขุวิญญาณ คือ การเห็นเกิดข ึ้นเพราะอาศัยจักขุค ือ
ตา และสิ่งที่ปรากฏทางตา เมื่อจ ักขุและรูปซึ่งไ ม่เที่ยงดับไปแล้ว
การเห็นจะมีได้อ ย่างไร การเห็นก็ต้องดับไป
ในขณะนี้ผู้ที่ประจักษ์ลักษณะของสภาพรู้ ธาตุรู้จริงๆ เป็น
นามรู ป ป ริ จ เ ฉทญ าณแ ล้ว กว่ า จ ะอ บรมเจริ ญ ปั ญ ญาจ นถึ ง
นิพพิท าญาณได้ ปัญญาจะตอ้ งเจริญข นึ้ จ นรปู้ จั จัยข องสภาพธรรม
ทีเ่ กิดข นึ้ บรรลุถ งึ ป จั จยปริค ค หญาณแล้วป ญ
ั ญาจงึ จ ะอบรมเจริญ
ต่อไป จนกว่าจะประจักษ์การเกิดข ึ้นและดับไ ปของสภาพธรรมที่
สืบต่อกัน เป็นสัมมสนญาณแล้วปัญญาก็จะต้องอบรมเจริญต่อ
ไป จนกว่าจ ะประจักษ์การเกิดด ับ แยกขาดกันของสภาพธรรม
แต่ละลกั ษณะเป็นอ ทุ ย พั พยญาณ แล้วป ญ
ั ญาจงึ จ ะอบรมเจริญข นึ้ 
จนกว่าจะประจักษ์ความไม่เที่ยงของสภาพธรรมซึ่งดับไ ปๆ เป็น
ภังคญาณ แล้วปัญญาจึงจะอบรมเจริญขึ้นจนกว่าจะประจักษ์
โทษภัยของการดับไปของสภาพธรรมเป็นภยญาณและอาทีนว
ญาณ แล้วปัญญาก็จะต้องอบรมเจริญขึ้นจนกว่าจะถึงนิพพิทา
ญาณ ปัญญาจะต้องรู้แจ้งชัดจริงๆ โดยประจักษ์ลักษณะของ
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สภาพธรรม ไม่ใช่ว่าไม่รู้ลักษณะของนามธรรมแล้วจะเข้าประตู
นิพพาน โดยเพียงรู้ท่านั่ง ท่านอน ท่ายืน ท่าเดิน ซึ่งเป็นการ
จำรูปที่เกิดรวมกันเป็นสัณฐานอาการต่างๆ ไม่ใช่การรู้ลักษณะ
ของนามธรรมและรูปธรรมแต่ละลักษณะที่เกิดขึ้นปรากฏทาง
ทวารต่างๆ แล้วก็ดับไ ป ตามปกติต ามความเป็นจริง
ท่านพระอานนท์กล่าวว่า แม้โดยปริยายนี้แล จักขุวิญญาณนี้
พระผมู้ ีพระภาคตรัสบอก เปิดเผย ประกาศแล้วว่า แม้เพราะ
เหตุนี้ วิญญาณนเี้ป็นอนัตตา ดังนี้ ข้อความซ้ำต่อไปตลอดไป
ถึงโสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ
และมโนวิญญาณ โดยนัยเดียวกัน
พระสูตรนี้แสดงให้เห็นประโยชน์ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดง
พระธรรมโดยละเอียดโดยตลอด ในเรือ่ งของวญ
ิ ญาณทงั้ ห ลายซงึ่ 
เป็นนามธรรม ถ้าสามารถรู้แจ้งอริยสัจจธรรมได้โดยสติปัฏฐาน
เดียว พระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงธรรมอื่นเพื่อประโยชน์อะไร
ไม่ว่าจะเป็นการเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การลิ้มรส การรู้
สิ่งที่กระทบสัมผัส การคิดนึก ความสุข ความทุกข์ ความจำ
ฯลฯ เป็นอ ันม าก ทั้งหมดนี้ก ็เพื่อเกื้อกูลให้ส ติร ะลึก ให้ป ัญญา
พิจารณาศึกษารู้ชัดจนดับความสงสัยและความเห็นผิดที่ยึดถือ
นามธรรมและรูปธรรมได้เป็นสมุจเฉท และที่กล่าวว่าสามารถ
รู้แจ้งอริยสัจจธรรมได้โดยไม่ต้องรู้ลักษณะของนามธรรมและ
รูปธ รรมตามปกติต ามความเป็นจ ริงน ัน้  ก็แ สดงความเคลือบแคลง

แนวทางเจริญวิปัสสนา 539

สงสัยแล้วว่าจะรู้นามอื่นรูปอื่นไม่ได้ มิฉะนั้นก็จะไม่กล่าวว่า ให้
รู้เพียงนามเดียวรูปเดียว
ท่านพระอานนท์ก ล่าวว่า “ดูกร ท่านพระอทุ ายี บุรุษต ้องการ
แก่นไม้ เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้ ถือเอาขวานอันคมเข้าสู่
ป่า พบต้นกล้วยใหญ่ ตรง ไม่รุงรังในป่านั้น พึงตัดที่โคนต้น
แล้วต ัดท ี่ป ลาย ครั้นแ ล้วล อกกาบออก แม้ก ระพี้ท ี่ต ้นก ล้วยนั้นก ็
ไม่พบ ที่ไหนจะพบแก่นไม้ ฉันใด ดูกร ท่านพระอุทายี ภิกษุ
จะพิจารณาหาตัวตนหรือสิ่งที่เป็นตัวตนในผัสสายตนะ ๖ ไม่ได้
ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อเล็งเห็นอ ยู่อย่างนี้ก็ไม่ยึดถือสิ่งใดในโลก
เมื่อไม่ยึดถือ ก็ไม่ดิ้นรน เมื่อไม่ดิ้นรนก็ป รินิพพานโดยแน่แท้
ย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำทำ
เสร็จแล้ว กิจอ ื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้ม ี”
ข้อความตอนท้ายที่ท่านพระอานนท์กล่าวว่า “ดูกร ท่าน
พระอุทายี บุรุษต้องการแก่นไม้ เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้
ถือเอาขวานอันค มเข้าส ู่ป่า พบต้นกล้วยใหญ่ ตรง ไม่รุงรังใน
ป่านั้น” เมื่อเป็นต้นกล้วยก็ยังเป็นท่าทางเพราะรวมกันเป็นกลุ่ม
เป็นก ้อน
“พึงตัดท ี่โคนต้น แล้วตัดท ี่ปลาย ครั้นแล้วลอกกาบออก” คือ
ต้องเพิกถอนสิ่งที่เคยยึดถือรวมกันประชุมกันเป็นวัตถุ เป็นตัว
ตน เป็นท ่าทางออก “แม้กระพี้ที่ต้นกล้วยนั้นก ็ไม่พบ ไฉนจะ
พบแก่นได้” จึงจะละการยึดถือว่าเป็นต้นกล้วย เช่นเดียวกับโค
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ทั้งตัว ถ้ายังไม่ลอกหนังออก ไม่ตัดชิ้นส่วนต่างๆ ออก ก็ยังคง
เห็นเป็นโคนอนอยู่ ตราบใดที่รูปทั้งหลายยังป ระชุมร วมกันอยู่ก็
จำไว้เป็นท่าทาง เป็นอาการใดอาการหนึ่ง และยังคงเห็นว่าสิ่ง
นั้นเป็นวัตถุ เป็นต ัวตนบุคคลอยู่ ต่อเมื่อใดรู้ลักษณะของสภาพ
ธรรมตามความเป็นจ ริง เมือ่ น นั้ จ งึ จ ะไม่ย ดึ ถือส ภาพธรรมเป็นส ตั ว์
เป็นบุคคล เหมือนการลอกกาบออกแม้ก ระพี้ที่ต้นกล้วยก็ไม่พบ
ไฉนจะพบแก่นได้ ฉันใด
“ดูกรท่านพระอุทายี ภิกษุจะพิจารณาหาตัวตนหรือสิ่งที่เป็น
ตัวต นในผัสสายตนะ ๖ ไม่ได้” ในผัสสายตนะ ๖ ไม่ได้มี
ท่าทางอะไรเลย ตาเป็นอายตนะหนึ่ง รูปายตนะเป็นเพียงสิ่งที่
ปรากฏ ถ้าตราบใดที่ยังเห็นเป็นคนกำลังนั่ง ขณะนั้นจะกล่าว
ว่าไม่ใช่ตัวตน ก็เป็นแต่เพียงความคิดนึกเอาเองว่าไม่ใช่ตัวตน
แต่ไ ม่ป ระจักษ์ว ่าทีไ่ ม่ใช่ต ัวต นจริงๆ นั้น ปัญญาจะต้องรู้ว ่าข ณะ
ทีเ่ห็นน ั้นเห็นเพียงสิ่งท ีป่ รากฏทางตาเท่านั้น หลังจ ากนั้นจ ึงต รึก
หรือจำสัณฐานของสิ่งที่ปรากฏแล้วจึงรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอะไร
แม้ข ณะนั้นก เ็ป็นน ามธรรมทีร่ ูท้ ีจ่ ำ ไม่ใช่ส ัตว์บ ุคคลตัวต น ทางหู
ซึ่งได้ยินนั้นก็ไม่มีความทรงจำเหลือค้างอยู่จากทางตาว่า กำลัง
เห็นค นนั่งค ุยก ัน หรือก ำลังพ ดู เพราะขณะนนั้ ส ติร ะลึกร ลู้ กั ษณะ
ของสภาพทไี่ ด้ยนิ ซ งึ่ เป็นธ าตุร เู้ สียงเท่านัน้ แล้วห ลังจ ากนนั้ จ ติ จ งึ 
คิดนึกคำหรือเรื่องตามเสียงต่ำเสียงสูงที่ได้ยิน ปัญญารู้ว่าขณะที่
รู้คำนั้นก ็เป็นนามธรรมชนิดหนึ่งท ี่รู้คำ
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เมื่อรู้สภาพธรรมทั้งหลายเป็นนามธรรมและรูปธรรมแต่ละ
ลักษณะ ความเห็นผ ดิ ท ยี่ ดึ ถือส ภาพธรรมเป็นต วั ต นจงึ ล ะคลายลง
และความทรงจำที่ยึดถือร ูปรวมกันเป็นท ่าทางจึงจ ะหมดไป แล้ว
จะเข้าใจอรรถที่ว่า “ความสงบในภายใน” เพราะจิตไม่ได้ออก
ไปยงุ่ เกีย่ วภายนอกซงึ่ เป็นต วั ต น คนสตั ว์เลย ไม่มโี ลกเก่าซ งึ่ เป็น
โลกภายนอกที่เต็มไปด้วยผู้คน วัตถุ สิ่งต่างๆ ที่เคยยึดถือว่า
เป็นบุคคลนั้นบุคคลนี้ สิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างเที่ยงแท้ถาวร แต่ว่าสติ
เกิดขณะใด ปัญญารู้ชัดขณะนั้นจึงเป็นความสงบภายในเพราะ
ไม่มีคน สัตว์ วัตถุใดๆ ที่ไม่สงบเพราะคนเยอะ มีเรื่องมาก
ถ้าเป็นบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์หรือมีเรื่องราวที่เคยเกี่ยวข้อง
กัน พอเห็นนิดเดียวก็ต่อเป็นเรื่องยาว แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่เคย
รู้จักเรื่องก็สั้น พอเห็นก็คิดนิดเดียวก็หมดแล้ว ไม่ได้ติดตามไป
เป็นเรื่องราวต่างๆ
เมื่ออบรมเจริญปัญญาจริงๆ ก็จะเห็นพระคุณของพระผู้มพี ระ
ภาคทที่ รงแสดงพระธรรมโดยละเอียด ตัง้ แต่ข นั้ ป าตโิ มกขส งั วรศลี
ความประพฤติทางกายและทางวาจาที่ควรแก่สมณะ คือ เพศ
บรรพชิตผ ู้สงบ แม้แต่ก ารมองก็มองชั่วแ อก เพื่อให้ระลึกอยู่
เสมอว่าไม่ควรต่อเรื่องให้ยืดยาว เมื่อเห็นแล้วก็ไม่ควรคิดวิจิตร
เป็นคนนั้นเป็นคนนี้เรื่องนั้น เรื่องนี้มากมาย เมื่อเห็นแล้วก็รู้ว่า
เป็นเพียง “เห็น” จะชั่วแอกหรือไม่ชั่วแอกก็ตาม เห็นแล้วก็จบ
ขณะนั้นก็จะไม่ผูกพันเยื่อใยในนิมิต อนุพยัญชนะ เมื่อปัญญารู้
ชัดจริงๆ ว่าที่เคยเห็นเป็นโลกภายนอกมีคนมากมายนั้น ก็เป็น
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เพราะคิด ถ้าไม่คิด เพียงเห็นแล้วก็หมด จะมีคนเยอะไหมแต่
เพราะเคยคิดมานาน เพราะฉะนั้น ก็ย่อมคิด แล้วแต่ว่าจะคิด
อะไร แม้ว่าจ ะเห็นส ิ่งเดียวกัน แต่ละคนคิดไ ม่เหมือนกันเลยตาม
เหตุตามปัจจัยที่ได้สะสมมา เช่น เห็นดอกไม้ท่านหนึ่งพอใจว่า
สวย อีกท ่านหนึ่งว ่าไ ม่ส วย ฉะนั้น สวยหรือไ ม่ส วยจึงเป็นค วาม
คิดของแต่ละคน โลกที่แท้จริงจึงเป็นโลกของความคิดของแต่ละ
บุคคล เมื่อสติระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมจริงๆ
ก็จะรู้ชัดว ่าข ณะนั้นเป็นนามธรรมที่กำลังค ิดเรื่องต่างๆ เท่านั้น
ไม่ว า่ จ ะคดิ อ ะไรกต็ าม เมือ่ ร ลู้ กั ษณะของนามธรรมทคี่ ดิ ก ร็ วู้ า่ เรือ่ ง
ราวที่เป็นคน สัตว์ต ่างๆ ไม่ม ีจริงๆ ขณะที่เป็นทุกข์ก ังวลใจก็รู้
ว่าทุกข์ เพราะความคิด ขณะที่เป็นสุขก็โ ดยนัยเดียวกันขณะทดี่ ู
โทรทัศน์เรื่องที่ชอบใจก็เป็นสุข เพราะคิดตามภาพทเี่ห็น ฉะนั้น
ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม ก็อยู่ในโลกของความคิดนึกนั่นเอง
โลกแต่ละขณะจงึ เป็นน ามธรรมทเี่ กิดข นึ้ ร อู้ ารมณ์ท ปี่ รากฏทางตา
ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย แล้วก ็คิดนึกต ่อทางใจเป็น
เรื่องราวต่างๆ เท่านั้นเอง
❖
ถ. ที่อาจารย์กล่าวว่า ความสุข ความทุกข์ นี้เป็นเรื่องของ
ความคิด ตอนนี้ผมยังไม่ค่อยเข้าใจ เวลามีความทุกข์ใคร
เขาจะอยากคิดทุกข์ ฉะนั้น ที่อาจารย์พูดว่า ความทุกข์
เกิดจ ากความคิด คิดให้เป็นทุกข์ค ิดย ังไงครับ
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สุ ไม่ใช่คิดให้เป็นทุกข์ มีเหตุม ีปัจจัยให้ค ิดแล้วเป็นท ุกข์
ถ. หมายความวา่ ม ปี จั จัยเกิดข ึน้ เช่น สมบัตพิ ลัดพรากไปหรือ
ว่าแทงม้าเสียไป กลับถึงบ้านก็คิดว่าเสียไปเท่านั้นเท่านี้
การแทงม้าเป็นปัจจัย
สุ. ถ้าไ ม่คิดเรื่องเสียม้า จะมีความทุกข์ไหม
ถ. ไม่ทุกข์ครับ
สุ. เมื่อเห็น ได้ยิน แล้วคิด ปัญญาจะต้องรู้ว่า ขณะที่คิดนั้น
ก็เป็นน ามธรรมที่ค ิดเรื่องต่างๆ แล้วก ็ด ับ ขณะที่ค ิดเรื่องม้า
ไม่มีม้าในขณะนั้น มีความจำเรื่องม้าที่ทำให้เกิดความทุกข์
ขึ้น ฉะนั้น ทุกข์จึงเกิดเพราะคิดเรื่องที่ไม่พอใจ และสุขก็
เกิดเพราะคิดเรื่องที่พอใจ
❖
ธรรมทไี่ ด้ฟังทั้ง ๓ ปิฎก รวมทั้งอรรถกถาและฎีกา ก็เพื่อ
ให้ปัญญาเกิดขึ้นรู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏในขณะนี้ตามปกติ
ความเป็นจริง ไม่ว่าจะฟังมาก เรียนมาก สนทนาธรรมมาก
ตรึกตรองธรรมมากสักเท่าไร ก็เพื่อเป็นสังขารขันธ์ปรุงแต่งให้
สติเกิดระลึกศึกษาพิจารณารู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลัง
ปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ
ในขณะนี้ แม้ว่าจะได้ยินได้ฟ ังอย่างนี้ครั้งแ ล้วครั้งเล่ากจ็ ะต้อง

544 แนวทางเจริญวิปัสสนา

พิจารณาให้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมแต่ละอย่างที่กำลัง
ปรากฏจริงๆ ซึ่งสติจะต้องระลึกรู้ มิฉ ะนั้นแล้วก็ไม่ส ามารถที่จะ
ศึกษาพิจารณารลู้ กั ษณะของสภาพธรรมทเี่ ป็นอ นัตตาในแต่ละวนั 
ทีผ่ า่ นไปๆ ซึง่ ก เ็ ป็นน ามธรรมและรปู ธ รรมทเี่ กิดข นึ้ แ ล้วก ด็ บั ไ ปทุก
ขณะ ไม่มีอะไรเหลือเลย สักขณะเดียว
ทุกคนรู้ว่าอดีตที่สนุกสนานหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็ดับหมด
ไปแล้ว คงเหลืออยู่แต่ปัจจุบันขณะนี้ขณะเดียว เพียงขณะ
เดียวจริงๆ ซึ่งจะต้องศึกษาให้เข้าใจลักษณะที่ไม่ใช่ตัวต น สัตว์
บุคคล บางคนก็บอกว่าไม่ขอพบคนนั้นคนนี้อีกในชาติหน้า ซึ่ง
ถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจพระธรรมแล้วจะไม่คิดอย่างนี้เลย เพราะชาติ
หน้าจะไม่มีคนนั้นและจะไม่มีคนนี้ซึ่งกำลังเข้าใจว่าเป็นเราอีก
ในชาติหน้าด้วย ชาตินี้เท่านั้นที่ยังเป็นคนนี้หรือเป็นคนนั้นอยู่
เมื่อตายไปก็สิ้นสุดสภาพความเป็นบุคคลนี้และบุคคลนั้นในชาติ
นี้โดยเด็ดขาด ชาติหน้าก็ต้องเป็นบุคคลอื่นจริงๆ ฉะนั้น ก็ไม่
ต้องห่วงกังวลว่าจะต้องไปพบกับคนนั้นคนนี้อีก ซึ่งไ ม่มีทางจะ
เป็นไปได้เลยเพราะว่าความเป็นบุคคลนี้บุคคลนั้นจะไม่ติดตาม
ไปถึงชาติหน้า
ถ้ายังมีความขุ่นเคืองใจหรือความไม่พอใจในบุคคลหนึ่งบุคคล
ใด ก็ขอให้เข้าใจว่าความจริงไม่มบี ุคคลนั้นเลยมีแต่สภาพธรรม
ซึ่งเป็น จิต เจตสิก รูปที่เกิดขึ้นและดับไป ทุกชีวิตดำรงอยู่
เพียงชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นเอง
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การระลึกถึงความตายเนืองๆ บ่อยๆ ย่อมมีประโยชน์แ ก่การ
เจริญสติปัฏฐาน เมื่อระลึกได้ว่าอาจจะตายเย็นนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้
ก็จะเป็นปัจจัยเกื้อกูล ให้สติระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและ
รูปธรรมที่กำลังปรากฏ เพราะผู้ที่ยังไม่รู้แจ้งอริยสัจจธรรมเป็น
พระอริยบุคคลนั้น เมื่อจุติแล้วก็ไม่แน่นอนว่าจะปฏิสนธิในสุคติ
ภูมิหรือทุคติภูมิ จะมีโอกาสได้ฟังพระธรรมและเจริญสติปัฏฐาน
อีกห รือไม่
ความตายพรากทุกอ ย่างจากชาติน ีไ้ ปหมดสิ้น ไม่มอี ะไรเหลือ
อีกเลยแม้แต่ความทรงจำ เหมือนเมื่อเกิดมาชาตินี้ก็จำไม่ได้ว่า
ชาติก่อนเป็นใคร อยู่ที่ไหน ทำอะไร หมดความเป็นบุคคลใน
ชาติก่อนโดยสิ้นเชิง ฉันใด ชาตินี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเคยทำกุศล
กรรม อกุศลกรรมอะไรมาแล้ว เป็นบ คุ คลทมี่ มี านะในชาติต ระกูล
ทรัพย์ส มบัติ เกียรติยศ ชื่อเสียง อะไรๆ ก็ตาม ก็จ ะต้องหมดสิ้น
ไม่มีเยื่อใยหลงเหลือเกี่ยวข้องกับภพนี้ชาตินี้อีกเลย หมดความ
ผูกพันยึดถือท ุกข ณะในชาตินี้ว่าเป็น “เรา” อีกต่อไป ฉันนั้น
การประจักษ์แจ้งลักษณะที่แท้จริงของปรมัตถธรรมจะพราก
จากการยึดถือสภาพธรรมที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยว่าเป็นสัตว์
บุคคล ตัวตน แม้แต่ความทรงจำที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนั้น ก็
เป็นแต่เพียงนามธรรมประเภทหนึ่งเท่านั้น สติที่ระลึกรู้ลักษณะ
ของนามธรรมและรูปธรรม จนปัญญาประจักษ์แจ้งสภาพธรรม
จึงพรากจากความเป็นตัวตนเป็นบุคคลในชาตินี้ เมื่อประจักษ์
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ลักษณะที่เป็นข ณิก มรณะของสภาพธรรมทั้งหลาย เพราะมรณะ
หรือความตายนั้นมี ๓ ประเภทคือ1 ขณิกมรณะ สมมติม รณะ
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ซึ่งไม่มีการเกิดข ึ้นอีกเลย
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ดูกร ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราขอเตือนพวกเธอวา

สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา
พวกเธอ จงยังความไมประมาทใหถึงพรอมเถิดฯ
นี้ เปนพระปจฉิมวาจาของพระตถาคต
ทีฆนิกาย มหาวรรค
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