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ปรมัตถธรรมสังเขป 
 
 ในอดีตสมัย  ณ  สาลวันอันเปนที่แวะพักแหงพวกเจามัลละเมืองกุสินารา  พระผูมีพระภาคอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจาทรงดับขันธปรินิพพานระหวางไมสาละคู  หมดโอกาสที่สัตวโลกจะไดสดับพระธรรมเทศนา
จากพระโอษฐอีกตอไป  พระผูมีพระภาคประทานพระธรรมวินัยที่ทรงแสดงแลว  ไวเปนศาสดาแทนพระองคเมื่อ
ทรงดับขันธปรินิพพานไปแลว๑ 

 พุทธบริษัทยอมถวายความนอบนอมสักการะพระธรรมอันประเสริฐสุดของพระผูมีพระภาค  ตาม
ความรูความเขาใจในพระธรรมวินัย  แมผูใดเห็นพระวรกายของพระองค ไดสดับพระธรรมเทศนาจากพระโอษฐ  
หรือแมไดจับชายสังฆาฏิติดตามพระองคไป  แตไมรูธรรม ไมเปนธรรม ผูนั้นก็หาไดเห็นพระองคไม  ผูใดเห็น
ธรรม  ผูนั้นไดช่ือวายอมเห็นตถาคต๒ 

 พระพุทธศาสนา คือ  พระธรรมคําสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  มี ๓ ขั้น 
 ๑.  ขั้นปริยัติ ศึกษาพระธรรมวินัย 
 ๒. ขั้นปฏิบัติ เจริญธรรมเพื่อบรรลุธรรมที่ดับกิเลสดับทุกข 
 ๓.  ขั้นปฏิเวธ รูแจงธรรมที่ดับกิเลส  ดับทุกข 
 พระพุทธดํารัสที่วา  ผูใดเห็นธรรม  ผูนั้นช่ือวายอมเห็นตถาคต  หมายถึงการเห็นธรรมรูแจงธรรมที่พระ
ผูมีพระภาคตรัสรู คือ โลกุตตรธรรม  ๙  ขั้นปฏิเวธ  เปนผลของการเจริญธรรมขั้นปฏิบัติ  การเจริญธรรมขั้น
ปฏิบัติตองอาศัยปริยัติ  ดวยเหตุนี้ปริยัติ  คือการศึกษาพระธรรมวินัยจึงเปนสรณะ  เปนที่พ่ึง  เปนทางนําไปสู
พระพุทธศาสนาขั้นปฏิบัติและขั้นปฏิเวธ  เปนลําดับไป 
 พระธรรมคําสอนของพระผูมีพระภาค  ไดจดจําสืบตอกันมาโดยมุขปาฐะ  คือ การทองจําจากพระ
อรหันตสาวกผูกระทําสังคายนาพระธรรมวินัยเปน ๓ ปฏก  เรียกวา พระไตรปฏกการทองจําไดกระทําสืบตอกัน
มาตราบจนกระทั่งไดจารึกเปนตัวอักษร  พระธรรมวินัยซึ่งพระอรหันตสาวกไดสังคายนาเปน  ๓  ปฏกนั้น  คือ 
 ๑.  พระวินัยปฏก 
 ๒. พระสุตตันตปฏก 
 ๓. พระอภิธรรมปฏก 
 พระวินัยปฏก เกี่ยวกับระเบียบขอประพฤติปฏิบัติเพื่อพรหมจรรยขั้นสูงยิ่งขึ้นเปนสวนใหญ  พระสุต
ตันปฏกเกี่ยวกับหลักธรรมที่ทรงเทศนาแกบุคคลตางๆ  ณ  สถานที่ตางๆ  เปนสวนใหญ  พระอภิธรรมปฏก
เกี่ยวกับสภาพธรรมพรอมทั้งเหตุและผลของธรรมทั้งปวง 
 พระผูมีพระภาคทรงตรัสรูภาคธรรมพรอมทั้งเหตุและผลของธรรมทั้งปวง  พระองคทรงแสดงธรรมที่
พระองคทรงตรัสรูเพื่ออนุเคราะหสัตวโลกตั้งแตสมัยตรัสรูตราบจนถึงสมัยปรินิพพานดวยพระปญญาคุณ  พระ
บริสุทธิคุณ  และพระมหากรุณาธิคุณ  อันไมมีผูใดเปรียบปาน  พระผูมีพระภาคเจาไดทรงบําเพ็ญพระบารมีเพื่อ
บรรลุธรรมเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  ผูทรงถึงพรอมดวยสัมปทา๑   คือ เหตุสัมปทาผลสัมทา  สัตตูปการ
สัมปทา 
 เหตุสัมปทา การถึงพรอมดวยเหตุ  คือ  การทรงบําเพ็ญพระบารมีจนถึงพรอมเพื่อตรัสรูธรรมเปนพระ
สัมมาสัมพุทธเจา 
 ผลสัมปทา การถึงพรอมดวยเหตุผล มี ๔ อยาง คือ 
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 ๑.  ญาณสัมปทา  ไดแก  มัคคญาณ  ซึ่งเปนที่ต้ังแหงพระสัพพัญุตญาณและพระทศพลญาณ  เปนตน  
ซึ่งมีมัคคญาณนั้นเปนมูล 
 ๒.  ปหานสัมปทา ไดแก  ละกิเลสทั้งสิ้นพรอมทั้งวาสนา  วาสนา คือ  กิริยาอาการทางกายวาจาที่ไมงาม  
ที่ประพฤติจนเคยชิน ซึ่งถาไมใชพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ละไมได 
 ๓. อานุภาวสัมปทา ไดแก   ความเปนใหญในการทําใหสําเร็จไดตามที่ปรารถนา 
 ๔.รูปกายสัมปทาไดแก พระรูปสมบัติอันประกอบดวยพระมหาปุริสลักษณะและอนุพยัญชนะ  อันเปน
ที่เจริญตา เจริญใจของชาวโลกทั้งมวล 
 เมื่อเหตุ  คือ  บารมีถึงพรอมแลว  ก็ทําใหถึงพรอมดวยผลสัมปทา  คือ  การตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธ
เจา  การเปนพระสัมมาสัมพุทธเจานั้น  มิใชทําใหพระองคพนทุกขแตพระองคเดียว  พระบารมีทีไดทรงบําเพ็ญมา
นั้นก็เพื่อการตรัสรูและบรรลุความเปนพระสัพพัญูในธรรมนั้นเพื่อแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตวใหพนทุกข
เชนเดียวกันกับพระองค  ถาพระองคทรงบําเพ็ญบารมีเพื่อดับกิเลสพนทุกขแตพระองคเดียวเทานั้นพระองคก็ไม
ทรงพระนามวาพระสัมมาสัมพุทธเจา  เพราะพระพุทธเจานั้นมี  ๒  ประเภท  คือ 
 ๑. พระสัมมาสัมพุทธเจา๑ พระผูตรัสรูดวยพระปญญาอันยิ่งซึ่งสัจจะดวยพระองคเองในธรรมทั้งหลายที่
ไมเคยไดฟงมากอนทรงบรรลุความเปนพระสัพพัญญาในธรรมนั้น  และทรงบรรลุความเปนผูมีความชํานาญใน
ธรรมที่เปนกําลังทั้งหลาย 
 ๒.  พระปจเจกพุทธเจา๒    ผูตรัสรูซึ่งสัจจะทั้งหลายดวยพระองคเองทีไมเคยไดฟงมากอน  แตมิได
บรรลุความเปนพระสัพพัญูในธรรมนั้น  และไมถึงความเปนผูชํานาญในธรรมที่เปนกําลังทั้งหลาย 
 ฉะนั้น  การบําเพ็ญเหตุ  คือ  บารมี  เพื่อบรรลุธรรมเปนพระพุทธเจาซึ่งเปนผลจึงมากนอยตางกัน 
 สัตตูปการสัมปทา  คือ การถึงพรอมดวยพระอัธยาศัยและอุตสาหะอุปการะแกสัตวโลกเปนนิจ  แมใน
เหลาสัตวผูมีความผิด  มีทานพระเทวทัต  เปนตน  กับการรอเวลาแกกลาแหงอินทรียของเวไนยสัตวผูมีปญญินท
รียยังไมแกกลา และพระองคทรงแสดงพระธรรมอันจะนําสัตวออกจากทุกขทั้งปวงโดยมิไดทรงแพงลาภสักการะ  
เปนตน 
 เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงถึงพรอมดวยเหตุสัมปทาและผลสัมปทาแลว  พระองคก็ทรงโปรดเวไนย
สัตวใหพนทุกขเปนการถึงพรอมดวยสูตตูปการสัมปทา  การเปนพระสัมมาสัมพุทธเจานั้น  เปนการถึงพรอมดวย
สัมปทาทั้งสาม 
 ดวยเหตุนี้  พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเทศนาจึงเปนธรรมที่พระองคทรงตรัสรู  การตรัสรู
ธรรมทําใหพระองคทรงหมดกิเลส  และพระองคทรงแสดงธรรมที่พระองคทรงตรัสรูก็เพื่อปฏิบัติตามหมดกิเลส
ดวย 
 ฉะนั้น  พุทธศาสนานิกจึงควรพิจารณาและศึกษาใหรูวาธรรมและความจริงที่พระองคตรัสรูนั้นคืออะไร  
ความจริงที่พระองคทรงตรัสรูตางกับความจริงที่เราคิดนึกหรือเขาใจอยางไรบาง 
 ความจริงที่พระองคทรงตรัสรู และทรงเทศนาสั่งสอนพุทธบริษัทใหเขาใจและปฏิบัติตามจนเห็นความ
จริงนั้นๆ  ก็คือสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏนั้นเปน  ธรรมแตละชนิดแตละประเภท ไมใชตัวตน  ไมใชสัตว ไมใชบุคคล  
ธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นเพราะปจจัยปรุงแตงจึงเกิดขึ้นได  เชน  ความโลภ  ความโกรธ  ความเสียใจ  ความทุกข  
ความสุข  ความริษยา  ความตระหนี่  ความเมตตา  ความกรุณา  การเห็น  การไดยิน  เปนตน  ลวนแตเปนสภาพ
ธรรมแตละชนิด  สภาพธรรมแตละชนิดแตละประเภทนั้นตางกัน เพราะเกิดจากเหตุปจจัยตาง ๆ  กัน 
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 การที่หลงเหลือความโลภ  ความโกรธและสภาพธรรมอื่นๆ  ที่เกิดขึ้นวาเปนตัวตน  เปนสัตว  เปนบุคคล
นั้น  เปนความเห็นผิดเปนความเขาใจผิดเพราะธรรมเหลานี้เกิดขึ้นแลัวก็ดับไปหมดไป  เปลี่ยนแปลงไปอยู
ตลอดเวลาตั้งแตเกิดจนตาย  การหลงเขาใจผิดวาเปนตัวเปนตน  เปนสัตว  เปนบุคคลนั้นก็เพราะไมรูความจริงของ
ธรรมทั้งปวง  เมื่อเห็นขณะใดก็ยึดการเห็นซึ่งเปนสภาพธรรมที่ไดยินนั้นเปนตัวตน เปนเราเห็น  เมื่อไดยึดก็ยึด
สภาพธรรมที่ไดยินนั้นเปนตัวตน  เปนเราไดยิน เมื่อไดกลิ่นก็ยึดสภาพธรรมที่ไดกลิ่นนั้นเปนตัวตน เปนเราได
กลิ่น เมื่อไดล่ิมรสก็ยึดสภาพธรรมที่ล่ิมรสนั้นเปนตัวตน  เปนเราลิ้มรสเมื่อคิดถึงนึกเรื่องใดก็ยึดสภาพธรรมที่คิด
นึกเปนตัวตน  เปนเรานึกคิด  เปนตน  
 เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสรูความจริงของสภาพธรรมทั้งปวงแลว  พระองคก็ทรงเทศนาสั่งสอน
พุทธบริษัท  ใหรูวาสภาพธรรมทั้งปวงนั้นไมใชตัวตน  ไมใชสัตว  ไมใชบุคคล  เปนปรมัตถธรรม คือ เปนสภาพ
ธรรมที่มีลักษณะเฉพาะแตละอยางๆ  ไมมีใครเปลี่ยนแปลงลักษณะเฉพาะแตละอยางๆ  ไมมีใครเปลี่ยนแปลง
ลักษณะของธรรมสภาพนั้น ๆ  ได ไมวาใครจะรูหรือไมก็ตาม  ใครจะเรียกสภาพธรรมนั้นดวยคําใดภาษาใด
หรือไมเรียกสภาพธรรมนั้นดวยคําใดๆ  เลยก็ตามสภาพธรรมนั้นก็เปนสภาพธรรมที่ไมมีใครเปลี่ยนแปลงไดเลย
สภาพธรรมใดที่เกิดขึ้น  สภาพธรรมนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปจจัยแลวก็ดับไป  ดังที่พระองคไดทรงแสดงธรรมแก
ทานพระอานนทวา ๑ สิ่งใดที่เกิดขึ้นแลว มีแลว  ปจจัยปรุงแตงแลว มีความทําลายเปนธรรมดา 
 เมื่อความไมรูทําใหเกิดความเขาใจผิดและยึดถือสภาพธรรมที่เกิดดับวาเปนตัวตน  เปนสัตว  เปนบุคคล
แลว  ก็ยอมทําใหเกิดความยินดีพอใจ  หลงยึดถือเพิ่มพูนยิ่งขึ้นในยศฐาบรรดาศักดิ์ชาติตระกูล  วรรณะ  เปนตน  
ความจริงนั้นสิ่งที่มองเห็นเปนเพียงสิ่งตางๆ  ที่ปรากฏทางตา  ไมใชตัวตน ไมใชสัตว  ไมใชบุคคล  เปนสภาพ
ธรรมแตละชนิดที่เกิดขึ้นเพราะปจจัยตางๆ  กัน 
 การหลงยึดสภาพธรรมทั้งหลายวาเปนตัวตน เปนสัตว เปนบุคคลนั้น อุปมาเหมือนคนเดินทางในที่ซึ่ง
ยอมเห็นเหมือนกับวามีเงาน้ําอยูขางหนา  แตเมื่อเขาใกล เงาน้ําก็หายไปเพราะแทจริงหามีน้ําไม  เงาน้ําที่เห็น
เปนมายา  เปนภาพลวงตา ฉันใด  การเขาใจผิดวาสภาพธรรมทั้งหลายเปนตัวตน  เปนสัตวเปนบุคคลเพราะความ
ไมรู เพราะความจํา  เพราะความยึดถือก็ฉันนั้น 
 คําวา สัตว บุคคล หญิง ชาย เปนตนนั้น เปนเพียงคําบัญญัติใหรูความหมายของสิ่งที่เห็น ที่ไดยิน  เปน
ตน อีกประการหนึ่ง  ยอมจะเห็นไดวาวัตถุสิ่งของตางๆ  เสียงตาง ๆ  กลิ่นตางๆ  เย็น  รอน  ออน  แข็ง  ตึง  ไหว  
และเรื่องตาง ๆ  นั้นถึงแมจะวิจิตรสักเพียงใด  ก็จะปรากฏใหรูไมได  ถาไมมีสภาพธรรมที่เปนสภาพรู  ซึ่งไดแก
การเห็น  การไดยิน การไดกลิ่น การลิ้มรส การรูเย็น รูรอน รูออน รูแข็ง รูตัว รูตึง รูไหว การรูความหมายของสิ่ง
ตางๆ และการนึกคิด 
 สภาพธรรมที่รูสิ่งตาง ๆ เชน สภาพธรรมที่รูสี สภาพธรรมที่รูเสียง สภาพธรรมที่รูกลิ่น สภาพธรรมที่ล้ิม
รส สภาพธรรมที่รูเย็น รูรอน รูออน รูแข็ง รูตึง รูไหว สภาพธรรมที่รูความหมายของสิ่งตาง ๆ และสภาพธรรมที่
คิดนึกเรื่องตาง ๆ เปนตน พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงบัญญัติเรียกสภาพธรรมรูสิ่งตาง ๆ นั้นวา จิต 
 
ปรมัตถธรรมมี ๔ ประเภท 
 จิต  เปนสภาพธรรมที่เปนใหญในการรูสิ่งที่ปรากฏ เชน เห็น ไดยิน เปนตน จิตทั้งหมดมี ๘๙ ประเภท 
หรือ ๑๒๑ ประเภท โดยพิเศษ 
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 เจตสิก เปนสภาพธรรมอีกประเภทหนึ่งที่เกิดรวมกับจิตรูสิ่งเดียวกับจิต ดับพรอมจิต และเกิดที่เดียวกับ
จิต เจตสิก แตละละเจตสิกมีลักษณะและกิจตางกันตามประเภทของเจตสิกนั้น ๆ เจตสิกท้ังหมดมี ๕๒ ประเภท 
 รูป เปนสภาพธรรมที่ไมใชสภาพรู เชน สี เสียง กลิ่น รส เปนตน รูปท้ังหมดมี ๒๘ รูป   
 นิพพาน    เปนธรรมที่ดับกิเลส ดับทุกข นิพพาน ไมมีปจจัยปรุงแตงใหเกิดขึ้น นิพพานจึงไมเกิดดับ  
จิตปรมัตถ 
 ขณะที่เห็นมีตาง ๆ ทางตานั้น ตาไมเห็นอะไร ตาเปนเพียงปจจัยที่ทําใหเกิดการเห็นซึ่งเปนจิต เมื่อเสียง
กระทบหู หูไมใชจิต เพราะเสียงและหูไมรูอะไร แตสภาพธรรมที่ไดยินเสียงหรือรูเสียงนั้นเปนจิต ฉะนั้น จิต
ปรมัตถจึงเปนสภาพธรรมที่รูสี รูเสียง รูสิ่งตาง ๆ ปรมัตถธรรมคือ สภาพธรรมที่มีจริงนี้เปนอภิธรรม เปนธรรมที่
เปนอนัตตา ไมอยูในอํานาจบังคับบัญชาของผูใดทั้งสิ้น เปนสภาพธรรมที่เปนไปตามเหตุปจจัย แมพระสัมมาสัม
พุทธเจาจะไมประสูติและตรัสรู สภาพธรรมทั้งหลายก็ยอมเปนไปตามเหตุปจจัยอยูแลว พระสัมมาสัมพุทธเจาทรง
เปนพระบรมศาสดา เพราะพระองคทรงตรัสรูธรรมทั้งปวงดวยพระองคเองวา ธรรมทั้งปวงไมใชตัวตน ไมใชสัตว 
ไมใชบุคคล  และธรรมทั้งปวงไมอยูในอํานาจบังคับบัญชาของผูใดทั้งสิ้น 
 คําวาอภิ แปลวายิ่งใหญ อภิธรรมคือธรรมที่ยิ่งใหญ เพราะเปนอนัตตา ไมอยูในอํานาจบังคับบัญชาของ
ผูใด เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสรูแลว พระองคทรงเทศนาธรรมทั้งปวงที่ทรงตรัสรู พรองทั้งเหตุปจจัยของ
ธรรมทั้งปวงนั้นโดยสภาพความเปนจริงของธรรมนั้น ๆ พระองคทรงเคารพธรรมที่ทรงตรัสรู พระองคมิไดทรง
เทศนาวาธรรมทั้งปวงอยูในอํานาจของพระองค แตทรงเทศนาวาพระองคเองก็ไมสามารถบันดาลใหผูใดพนทุกข
หรืบรรลุมัคค ผล นิพพานได การประพฤติปฏิบัติธรรมเทานั้นที่เปนปจจัยใหผูปฏิบัติบรรลุมัคค ผล นิพพาน พน
ทุกขได 
 ปรมัตถธรรมหรืออภิธรรมนั้น มิใชธรรมที่เหลือวิสัยที่จะเขาใจได เพราะปรมัตถธรรมเปนธรรมที่มีจริง 
ฉะนั้น ความเห็นถูก ความเขาใจถูก จึงเปนการรูความจริงของปรมัตถธรรมตามสภาพลักษณะของปรมัตถธรรม
นั้น ๆ 
 จิตเปนปรมัตถธรรมที่เกิดขึ้นรูสี รูเสียง รูกลิ่น รูรส รูสัมผัส รูสิ่งตาง ๆ ตามประเภทของจิตนั้น เชน จิตที่
เกิดขึ้นเห็นสีทางตาเปนจิตประเภทหนึ่ง จิตที่เกิดขึ้นรูเย็น รูรอน รูออน รูแข็ง รูตึง รูไหวทางกายเปนจิตประเภท
หนึ่ง จิตที่นึกคิดที่เกิดขึ้นรูเรื่องตางๆ ทางใจเปนจิตประเภทหนึ่ง ดังนี้เปนตน ทั้งนี้ตามประเภทของจิตและตาม
ปจจัยที่ทําใหเกิดจิตประเภทนั้น ๆ 

ในขณะที่จิตกําลังเห็นสิ่งใดอยูนั้น ขณะนั้นมิไดมีแตเฉพาะจิตที่เห็นเทานั้น หรือมิไดมีแตเฉพาะสิ่งที่จิต
เห็นเทานั้น แตตองมีท้ังจิตเห็นและสิ่งที่จิตเห็น  เมื่อมีสิ่งที่ถูกเห็นขณะใดก็แสดงวาขณะนั้นตองมีสภาพเห็น คือ
จิตเห็นดวย  แตถามุงสนใจเฉพาะวัตถุหรือสิ่งที่ถูกเห็นเทานั้นก็จะทําใหไมรูความจริงวาสิ่งที่ถูกเห็นนั้นจะปรากฏ
ไดก็เพราะจิตที่เกิดขึ้นทํากิจเห็นสิ่งนั้น ในขณะนึกคิดก็เชนเดียวกัน เมื่อจิตนึกคิดเรื่องใด เรื่องราวนั้นเปนคําที่จิต
กําลังคิดนึกอยูขณะนั้น เม่ือจิตเกิดขึ้นรูสิ่งใด สิ่งที่จิตรูนั้น ภาษาบาลีเรียกวา อารมมณ 
 คําวา อารมมณ  (อารมณ) หรือ อาลมพน ในพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจานั้น หมายถึงสิ่ง
ที่จิตรู ขณะใดที่จิตเกิดขึ้น เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตา สิ่งที่ปรากฏทางตาก็เปนอารมณของจิตนั้น ขณะใดที่จิตเกิดขึ้น
ไดยินเสียง เสียงก็เปนอารมณของจิตขณะนั้น ขณะใดที่จิตเกิดขึ้นรูกลิ่น กลิ่นก็เปนอารมณของจิตขณะนั้น ขณะใด
ที่จิตเกิดขึ้นลิ้มรส รสก็เปนอารมณของจิตขณะนั้น ขณะใดที่จิตเกิดขึ้นรูเย็น รูรอน รูออน รูแข็ง รูตึง รูไหว เย็น
รอนออนแข็งตึงไหวก็เปนอารมณของจิตขณะนั้น ขณะใดที่จิตเกิดขึ้นนึกคิดนึกถึงเรื่องราวตาง ๆ เรื่องราวตาง ๆ ก็
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เปนอารมณของจิตที่กําลังนึกคิดขณะนั้นดังนี้เปนตน เมื่อมีจิตก็ตองมีอารมณคูกันไปทุกครั้ง จิตเกิดขึ้นขณะใด
จะตองรูอารมณขณะนั้น เมื่อจิตเกิดขึ้นแลวไมรูอารมณไมได หรือจะมีแตจิตซึ่งเปนสภาพรูโดยไมมีอารมณซึ่ง
เปนสิ่งที่ถูกรูก็ไมได 
 จิตซึ่งเปนสภาพธรรมที่รูอารมณนั้นมิใชมีแตในพระพุทธศาสนาหรือเฉพาะมนุษยเทานั้น จิตเห็น จิตได
ยิน เปนตนนั้นเปนปรมัตถธรรม ไมใชเช้ือชาติใด ๆ ทั้งสิ้น การที่บัญญัติวาเปนบุคคลนี้เห็น สัตวนั้นไดยิน เปนตน 
ก็โดยอาศัยรูปและการจํา ก็ยอมจะบัญญัติจิตเห็นจิตเปนปรมัตถธรรม ไมวาจะเปนจิตเห็นของสัตวใดบุคคลใด จิต
เห็นที่เกิดขึ้นนั้นก็จะตองเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตา จิตไดยินก็ตองไดยินเสียง จิตเห็นจะรูเสียงไมได และจิตที่ไดยิน
จะรูสิ่งที่ปรากฏทางตาไมได ไมมีผูใดมีอํานาจบังคับบัญชาใหปรมัตถธรรมเปลี่ยนลักษณะและสภาพของปรมัตถ
ธรรมนั้น ๆ เปนอยางอื่นได จิตซึ่งเปนปรมัตถธรรมที่เกิดขึ้นรูอารมณนั้น เกิดขึ้นไดเพราะมีเหตุปจจัยที่ทําให
เกิดขึ้น เมื่อไมมีปจจัยจิตก็เกิดไมได เชน เมื่อเสียงไมเกิดขึ้นกระทบหู จิตไดยินก็เกิดขึ้นไมได เมื่อกลิ่นไมเกิดขึ้น
กระทบจมูก จิตรูกลิ่นก็เกิดขึ้นไมได จิตแตละประเภทจะเกิดขึ้นได  ก็เพราะมีปจจัยที่ทําใหเกิดจิตประเภทนั้น ๆ 
ฉะนั้น จิตที่เกิดขึ้นจึงตางกันเปน ๘๙ ประเภท หรือ ๑๒๑ ประเภท โดยพิเศษ (ซึ่งเรียกวา ๘๙ ดวงหรือ ๑๒๑ ดวง) 
และปจจัยที่ทําใหเกิดจิตประเภทหนึ่ง ๆ นั้นก็ไมใชเพียงปจจัยเดียวแตตองมีหลายปจจัย เชน จิตเห็นเกิดขึ้นเพราะ
มีปจจัย คือตา ซึ่งไดแกจักขุปสาท และรูป คือสิ่งที่ปรากฏทางตา เปนตน 
 จิตเปนปรมัตถธรรมที่ไมใชรูป ปรมัตถธรรมใดไมใชรูป ปรมัตถธรรมนั้นเปนนามธรรม จิต เจตสิก 
นิพพานเปนนามธรรม รูปเปนรูปธรรม ๑ 

 
เจตสิกปรมัตถ 

ในขณะที่จิตเกิดขึ้นรูอารมณนั้นมีนามปรมัตถอีกประเภทหนึ่งเกิดรวมกับจิตและรูอารมณเดียวกับจิต 
นามปรมัตถนั้นคือเจตสิก เจตสิกไดแก ความโกรธ ความรัก ความสุข  ความทุกข ความตระหนี่ ความริษยา ความ
เมตตา ความกรุณา เปนตน สภาพธรรมเหลานี้เปนเจตสิกปรมัตถ ไมใชจิตปรมัตถ 
 ความโกรธ ความรัก ความสุข ความทุกข เปนตนนั้น เปนสภาพธรรมที่มีจริง ไมใชตัวตน ไมใชบุคคล 
เปนสภาพธรรมที่ตองเกิดกับจิต ถาไมมีจิต เจตสิกคือ ความโกรธ ความรัก ความทุกข  
เปนตนนั้น ก็เกิดไมได เจตสิกปรมัตถมี ๕๒ ประเภทหรือเรียกวา ๕๒ ดวง เชน ความโกรธ(โทสะ) ก็เปนเจตสิก
ชนิดหนึ่ง มีลักษณะหยาบกระดางดุราย ความรักก็เปนเจตสิกชนิดหนึ่ง คือ โลภเจตสิก มีลักษณะยึดติด ไมสละ
และปรารถนาอารมณ จะเห็นไดวา เจตสิกแตละประเภทเปนสภาพธรรมแตละอยางไมใชสภาพธรรมอยาง
เดียวกัน นอกจากมีลักษณะตางกัน กิจของเจตสิกแตละอยางก็ตางกันผลคืออาการที่ปรากฏก็ตางกัน และเหตุปจจัย
ที่ทําใหเกิดเจตสิกแตละประเภทก็ตางกัน 
 จิตปรมัตถและเจตสิกปรมัตถเปนนามธรรมที่รูอารมณและเกิดรวมกัน เจตสิกเกิดพรอมกับจิต ดับพรอม
กับจิต รูอารมณเดียวกับจิต และเกิดที่เดียวกับจิต คือ  จิตเกิดดับที่ไหนเจตสิกก็เกิดดับที่นั่น จิตปรมัตถและเจตสิก
ปรมัตถนั้นไมแยกกัน คือไมเกิดดับแตเพียงปรมัตถเดียว จิตเปนใหญเปนประธานในการรูอารมณ สวนเจตสิกตาง 
ๆ ที่เกิดรวมกับจิตก็รูอารมณเดียวกับจิต แตมีลักษณะและหนาที่ในการรูอารมณนั้นตางกันไปตามลักษณะและ
กิจการงานของเจตสิกแตละประเภท พราะเหตุที่จิตแตละดวงที่เกิดขึ้นนั้นมีเจตสิกเกิดขึ้นรวมดวยมากนอยตาง ๆ 
กัน และเปนเจตสิกตางประเภทกันจึงทําใหจิตตางกันเปน ๘๙ หรือ ๑๒๑ ประเภท โดยพิเศษ จิตแตละประเภทนั้น
ไมเหมือนกัน โดยรูอารมณตางกันบางโดยทํากิจตางกันบาง โดยเจตสิกที่รวมดวยตางกันบาง เชน จิตบางดวงมีสิ่ง
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ที่ปรากฏทางตาเปนอารมณ จิตบางดวงมีเสียงเปนอารมณ เปนตน จิตบางดวงมีโลภเจตสิกเกิดรวมดวย จิตบางดวง
มีโทสเจตสิกเกิดรวมดวย ดังนี้เปนตน 
 เมื่อเวไนยสัตวฟงพระอภิธรรมก็พิจารณาสภาพปรมัตถธรรมที่ปรากฏ ดวยปญญาที่ได   อบรมสะสม
แลวในอดีตจึงรูความจริงของปรมัตถธรรมในขณะนั้นได ดวยเหตุนี้ครั้งพุทธกาล เมื่อพระบรมศาสดาทรงแสดง
ธรรมจบลง จึงมีผูบรรลุมรรคผลนิพพานเปนจํานวนมาก เพราะทานเหลานั้นฟงพระธรรมเขาใจและนิพพานเปน
จํานวนมาก เพราะทานเหลานั้นฟงพระธรรมเขาใจและพิจารณารูความจริงของสภาพปรมัตถธรรมที่กําลังปรากฏ
ในขณะนั้น เชน เมื่อพระองคทรงเทศนาวา จักขุวิญญาณคือ จิตที่ทํากิจเห็นนั้นไมเที่ยง ทานเหลานั้นก็มี
สติสัมปชัญญะ รูสภาพลักษณะของจิตในขณะที่กําลังเห็นนั้นไดถูกตองวาเปนสภาพธรรมที่เปนนามธรรม ไมใช
ตัวตน ไมใชสัตว ไมใชบุคคล ในขณะที่กําลังไดยิน ทานเหลานั้นก็มีสติสัมปชัญญะรูลักษณะของสภาพธรรมใน
ขณะที่กําลังไดยินนั้น เมื่อปญญารูแจงลักษณะไมเที่ยงเกิดดับเปนทุกขของปรมัตถธรรมที่ปรากฏในขณะนั้นแลวก็
ละคลายความยินดีเห็นผิดที่ยึดถือปรมัตถธรรมเหลานั้นเปนตัวตน เที่ยง และเปนสุข ฉะนั้น พึงเขาใจใหถูกตองวา 
พระธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงตรัสรูและทรงเทศนาสั่งสอนซึ่งไดรวบรวมบันทึกไวเปนพระไตรปฎกนั้นเปน
เรื่องความจริงของสภาพธรรมทั้งปวง เมื่อศึกษาและเขาใจปรมัตถธรรมแลวก็ควรพิจารณาปรมัตถธรรมที่กําลัง
ปรากฏ เพื่อรูแจงลักษณะความจริงของ    ปรมัตถธรรมที่กําลังปรากฏนั้น จึงจะละความสงสัยและความไมรูใน
สภาพลักษณะของปรมัตถธรรมไดอยางแทจริง 
 การศึกษาเพื่อใหเขาใจปรมัตถธรรมนั้น จะตองพิจารณาถึงเหตุผลจึงจะเขาใจไดแจมแจง เชน จะตองรูวา
สภาพที่เห็นกับสภาพที่ไดยินนั้นเหมือนกันหรือไม ถาเหมือนกัน เหมือนกันอยางไร ถาไมเหมือน ไมเหมือนกัน
อยางไร สภาพเห็นและสภาพไดยินเปนจิตปรมัตถก็จริง แตไมใชจิตเดียวกัน เพราะเหตุปจจัยที่ทําใหเกิดตางกัน 
จิตเห็นนั้นตองอาศัยสิ่งที่ปรากฏทางตากระทบกับจักขุปสาทเปนปจจัยจึงจะเกิดได สวนจิตไดยินตองอาศัยเสียง
กระทบกับโสตปสาทเปนปจจัยจึงจะเกิดไดจิตเห็นและจิตไดยินมีกิจตางกันและเกิดจากปจจัยตางกัน 
 
รูปปรมัตถ 
 รูปรมัตถเปนสภาวะธรรมที่ไมรูอารมณ๑ มีปจจัยปรุงแตงจึงเกิดขึ้นและดับไปเชนเดียวกันกับจิตและ
เจตสิก 
 รูปปรมัตถมี ๒๘ รูป หรือ ๒๘ ประเภท  และมีความหมายไมมีเหมือนที่เขาใจกันวา  โตะเปนรูปหนึ่ง  
เกาอี้เปนรูปหนึ่ง  หนังสือเปนรูปหนึ่ง อยางนี้เปนตน  ในรูปปรมัตถ ๒๘ ประเภทนั้น  มีรูปที่จิตรูไดทางตา คือ 
มองเห็นไดเพียงรูปเดียว คือ สิ่งที่ปรากฏทางตาเทานั้น สวนอีก ๒๗ รูปนั้น จิตเห็นไมไดแตรูไดทางอื่นตาม
ประเภทของรูปนั้นๆ  เชน เสียงที่รูไดทางหู  เปนตน 
 ถึงแมวาจะเห็นจิตและเจตสิกดวยตาไมไดเชนเดียวกับรูป ๒๗ รูปที่มองไมเห็น  แตจิตและเจตสิกก็
ไมใชรูปปรมัตถเพราะจิตและเจตสิกเปนปรมัตถธรรมที่รูอารมณ  สวนรูปเปนปรมัตถธรรมที่ไมรูอารมณ  รูป
ปรมัตถเปนสังขารธรรม มีปจจัยปรุงแตงจึงเกิดขึ้น  รูปๆ  หนึ่งอาศัยรูปอื่นเกิดขึ้น ฉะนั้น จะมีรูปเกิดขึ้นเพียงรูป
เดียวไมได ตองมีรูปที่เกิดพรอมกันและอาศัยกันเกิดขึ้นหลายรูปรวมกันเปน ๑ กลุมเล็ก ๆ ซึ่งแยกออกจากกัน
ไมไดเลย ภาษาบาลีเรียกวา ๑ กลาป 
 รูปเปนสภาพธรรมที่เล็กละเอียดมาก เกิดขึ้นและดับไปอยางรวดเร็วอยูตลอดเวลา รูปกลาปหนึ่งเกิดขึ้น
จะดับไปเมื่อจิตเกิดดับ ๑๗ ขณะ ซึ่งเปนไปอยางรวดเร็วมาก เพราะจิตที่เห็นและจิตที่ไดยินขณะนี้ ซึ่งเปนไปอยาง
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รวดเร็วมาก เพราะจิตที่เห็นและจิตที่ไดยินขณะนี้ ซึ่งปรากฏเสมือนวาพรอมกันนั้นก็เกิดดับหางไกลกันเกินกวา 
๑๗ ขณะจิต ฉะนั้น รูปที่เกิดพรอมกับจิตที่เห็นก็ดับไปกอนที่จิตไดยินจะเกิดขึ้น 
 รูปแตละรูปเล็กละเอียดมาก ซึ่งเมื่อแตกยอยรูปที่เกิดดับรวมกันอยูออกจนละเอียดยิบ  จนแยกตอไป
ไมไดอีกแลวนั้น ในกลุมของรูป (กลาปหนึ่ง) ท่ีเล็กท่ีสุดที่แยกอีกไมไดเลยนั้นก็มีรูปรวมกันอยางนอยท่ีสุด ๘ รูป 
เรียกวา อวินิพโภครูป ๘ คือ 
 
 มหาภูตรูป (รูปที่เปนใหญเปนประธาน) ๔ ไดแก 
ปฐวีธาตุ  (ธาตุดิน) เปนรูปที่ออนหรือแข็ง 
     ๑ รูป 
อาโปธาตุ  (ธาตุน้ํา) เปนรูปที่เอิบอาบหรือเกาะกุม 
     ๑ รูป 
เตโชธาตุ  (ธาตุไฟ) เปนรูปที่รอนหรือเย็น 
     ๑ รูป 
วาโยธาตุ  (ธาตุลม) เปนรูปที่ไหวหรือตึง 
     ๑ รูป 
 มหาภูตรูป ๔ นี้ตองอาศัยกันเกิดขึ้น จึงแยกกันไมไดเลย และมหาภูตรูป ๔ นี้เปนเปนปจจัย โดยเปนที่
อาศัยเกิดของรูปอีก ๔ รูปที่เกิดรวมกับมหาภูตรูปในกลาปเดียวกัน คือ 
วัณโณ (แสงสี)   เปนรูปที่ปรากฏทางตา   ๑ รูป 
คันโธ (กลิ่น)   เปนรูปที่ปรากฏทางจมูก  ๑ รูป 
รโส (รส)  เปนรูปที่ปรากฏทางลิ้น  ๑ รูป 
โอชา (อาหาร)  เปนรูปที่เปนปจจัยใหเกิดรูป ๑ รูป 
 รูป ๘ นี้แยกกันไมไดเลย เปนกลุมของรูปที่เล็กที่สุดที่เกิดพรอมกันและดับพรอมกันอยางรวดเร็ว จะมี
แตมหาภูตรูป ๔ โดยไมมี อุปาทายรูป (รูปที่อาศัยมหาภูตรูปเกิด) ๔ รูปนี้ไมไดเลย  
 มหาภูตรูป ๔ เปนปจจัยโดยเปนที่อาศัยของอุปาทายรูปที่เกิดรวมกันในกลาปเดียวกัน แตแมวาอุปทาย
รูปจะเกิดพรอมกับมหาภูตรูปในกลาปเดียวกัน แตอุปทายรูปก็ไมไดเปนปจจัยใหมหาภูตรูปเกิด ฉะนั้น  มหาภูต
รูป ๔ จึงเกิดพรอมกับอุปาทายรูป โดยมหาภูตรูปเปนปจจัย คือเปนที่อาศัยของอุปาทายรูป และอุปาทายรูปเกิด
พรอมกับมหาภูตรูปโดยอาศัยมหาภูตรูปแตไมไดเปนปจจัยใหมหาภูตรูปเกิด 
 รูปทั้งหมดมี ๒๘ รูป  เปนมหาภูตรูป ๔ เปนอุปาทายรูป ๒๔ เมื่อมหาภูตรูป ๔ ไมเกิด       อุปาทายรูป 
๒๔ ก็มีไมไดเลย 
 การกลาวถึงรูป ๒๘ รูปนั้นกลาวไดหลายนัย แตจะขอกลาวโดยนัยที่สัมพันธกัน เพื่อสะดวกแกการ
เขาใจและการจําดังนี้ คือ 
 กลุมของรูปแตละกลุม หรือแตละกลาป นั้น เมื่อเกิดขึ้นแลวยังไมดับไปทันที สภาวรูป มีอายุเทากับจิต
เกิดดับ ๑๗ ขณะ 
 เมื่อรูปเกิดขึ้นขณะแรกนั้นเปน  อุปจยรูป ๑ 
 ขณะที่รูปเจริญขึ้นเปน  สันตติรูป ๑ 
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 ขณะที่รูปเสื่อมลงเปน   ชรตารูป ๑ 
 ขณะที่รูปดับเปน   อนิจจตารูป ๑ 
 รวมเปน ลักขณรูป ๔ 
 ลักขณรูป ๔ นี้เปน อสภาวรูป  คือ เปนรูปที่ไมมีสภาวะตางหากเฉพาะของตน แตสภาวรูปทุกรูปนั้น
ยอมมีลักษณะที่ตางกันเปน ๔ ลักษณะ คือ ขณะที่รูปเกิดขึ้นไมใชขณะที่รูปเจริญขึ้น  และขณะที่รูปเสื่อมก็ไมใช
ขณะที่กําลังเจริญ และขณะที่ดับก็ไมใชขณะที่เสื่อม  กลาวไดวาอุปจยรูปและสันตติรูปคือขณะที่เกิดแลวยังไมดับ 
สวนชรตารูปและอนิจจตารูปนั้น คือ ขณะที่ใกลจะดับและขณะดับ 
 รวมอวินิพโภครูป ๘ + ลักขณรูป ๔ เปน ๑๒ รูป 
 นอกจากนั้นยังมี 
 ปริจเฉทรูป คือ อากาสรูป  ซึ่งคั่นอยูระหวางกลาปทุก ๆ กลาป ทําใหรูปแตละกลาปไมติดกัน ไมวารูป
จะปรากฏเล็กใหญขนาดใดก็ตาม ใหทราบวามีอากาสรูปคั่นอยูระหวางทุก ๆ กลาปอยางละเอียดที่สุด ทําใหรูปแต
ละกลาปแยกออกจากกันไดถาไมมีปริจเฉทรูปคั่นแตละกลาป รูปทั้งหลายก็ติดกันหมดแตกแยกกระจัดกระจาย
ออกไมไดเลย  แตแมรูปที่ปรากฏวาใหญโตก็สามารถแตกยอยออกไดอยางละเอียดที่สุดนั้นก็เพราะมีอากาสธาตุ 
คือ ปริจเฉทรูปคั่นอยูทุก ๆ กลาปนั่นเอง ฉะนั้นปริจเฉทรูปจึงเปนอสภาวรูปอีกรูปหนึ่ง  ซึ่งไมมีลักษณะเฉพาะ
ของตนที่เกิดขึ้นตางหาก แตเกิดคั่นอยูระหวางกลาปตาง ๆ ที่เกิดขึ้นพรอม ๆ กันนั่นเอง 
 รวมอวินิพโภครูป ๘ + ลักขณรูป ๔ + ปริจเฉทรูป ๑ เปน ๑๓ รูป 
 ไมวารูปจะเกิดที่ใด ภพภูมิใดก็ตาม จะเปนรูปที่มีใจครองหรือไมมีใจครองก็ตาม จะปราศจากรูป ๑๓ รูป
นี้ไมไดเลย 
 สวนรูปที่มีใจครอง  ซึ่งเปนรูปของสัตว บุคคลตาง  ๆ ในภพภูมิที่มีขันธ ๕ นั้น มีปสาทรูปซึ่งเกิดจาก
กรรมเปนสมุฏฐาน (ปจจัย) ดังนี้ คือ 
จักขุปสาทรูป เปนรูปที่กระทบกับสิ่งที่ปรากฏทางตาได ๑ รูป 
โสตปสาทรูป เปนรูปที่กระทบกับเสียงได  ๑ รูป 
ฆานปสาทรูป  เปนรูปที่กระทบกับกลิ่นได  ๑ รูป 
ชิวหาปสาทรูป เปนรูปที่กระทบกับรสได   ๑ รูป 
กายปสาทรูป เปนรูปที่กระทบกับเย็นได รอน (ธาตุไฟ) ๑  
  ออน แข็ง (ธาตุดิน) ๑ ตึงไหว (ธาตุลม)  ๑ 
 
 รวมอวินิพโภครูป ๘ + ลักขณรูป  ๔ +ปริจเฉทรูป ๑ + ปสาทรูป ๕ เปน ๑๘ รูป 
 รูปที่มีใจครองคือมีจิตเกิดกับรูปนั้น จิตทุกขณะจะตองเกิดที่รูปตามประเภทของจิตนั้น ๆ คือ จักขุ
วิญญาณทํากิจเปนเกิดที่จักขุปสาทรูป โสตวิญญาณทํากิจไดยินเกิดที่โสตปสาทรูปฆานวิญญาณทํากิจลิ้รสเกิดที่
ชิวหาปสาทรูป กายวิญญาณทํากิจรูโผฏฐัพพะ (ธาตุดิน ไฟ ลม) เกิดที่กายปสาทรูป 
 จิตอื่น ๆ นอกจากนี้เกิดที่รูป ๆ หนึ่ง เรียกวา หทยรูป เพราะเปนรูปซึ่งเปนที่เกิดของจิต  
 รวมอวินิพโภครูป ๘ + ลักขณรูป  ๔ +ปริจเฉทรูป ๑ + ปสาทรูป ๕ + หทยรูป ๑ เปน ๑๙ รูป 
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 รูปที่เกิดจากกรรมเปนสมุฏฐานทุก ๆ กลาป จะตองมี ชีวิตินทริยรูป เกิดรวมดวยทุกกลาป ชีวิตินทริยรูป
รักษารูปที่เกิดรวมกันในกลาปหนึ่ง ๆ ใหเปนรูปที่ดํารงชีวิต ฉะนั้น รูปของสัตวบุคคลที่ดํารงชีวิตจึงตางกับรูป
ทั้งหลายที่ไมมีใจครอง 
 รวมอวินิพโภครูป ๘ + ลักขณรูป  ๔ +ปริจเฉทรูป ๑ + ปสาทรูป ๕ + หทยรูป ๑ ชีวิตินทริยรูป ๑ เปน 
๒๐ รูป 
 การที่สัตวบุคคลทั้งหลายโดยทั่วไปตางกันเปนหญิงและชายนั้นเพราะภาวรูป ๒ คือ 
 อิตถีภาวรูป เปนรูปที่ซึมซาบอยูทั่วกาย ทําใหปรากฏเปนทรวดทรง สัณฐาน อาการ กิริยา ทาทางของ
เพศหญิง 
 ปุริสภาวรูป เปนรูปที่ซึมซาบอยูทั่วกาย ทําใหปรากฏเปนทรวดทรง สัณฐาน อาการ กิริยา ทาทางของ
เพศชาย 
 ในแตละบุคคลจะมีภาวรูปหนึ่งภาวรูปใด คือ อิตถีภาวรูป หรือปุริสภาวรูปเทานั้น และบางบุคคลก็ไมมี
ภาวรูปเลย เชน พรหมบุคคลในพรหมโลก และผูที่เปนกระเทย 
 รวมอวินิพโภครูป ๘ + ลักขณรูป  ๔ +ปริจเฉทรูป ๑ + ปสาทรูป ๕ + หทยรูป ๑ ชีวิตินทริยรูป ๑ + 
ภาวรูป ๒ เปน ๒๒ รูป 
 การที่รูปของสัตวบุคคลทั้งหลายเคลื่อนไหวไปไดเพราะมีจิตนั้น ก็จะตองมีรูปที่เกิดจากจิตเปนสมุฏฐาน
ดวย เพราะถามีเพียงรูปที่เกิดจากกรรมเทานั้น จะเคลื่อนไหวไปมาทํากิจธุระใด ๆ ไมไดเลย การที่รูปรางกายจะ
เคลื่อนไหวทํากิจการงานตาง ๆ ไดนั้น จะตองมี วิการรูป ๓ รูป คือ 
 ลหุตารูป เปนภาวะที่เบา ไมหนักของรูป ดังเชน อาการของคนไมมีโรค 
 มุทุตารูป เปนภาวะที่ออน ไมกระดางของรูป ดังเชน หนังที่ขยําไวดีแลว 
 กัมมัญญตารูป เปนภาวะที่ควรแกการงานของรูป ดังเชน ทองคําที่หลอมไวดีแลว 
 วิการรูป ๓ รูปนี้เปนอสภาวรูป เปนรูปที่ไมมีสภาวะตางหาก เฉพาะของตน เปนอาการวิการของมหาภูต
รูปคือเบา ออนและควรแกการงาน 
 วิการรูป ๓ เปนรูปที่เกิดภายในสัตวบุคคลเทานั้นรูปที่ไมมีใจครองไมมีวิการรูป ๓ เลย และวิการรูป ๓ 
นี้ไมแยกกันเลย ในกลาปใดมีลหุตารูป กลาปนั้นก็มีมุทุตารูปและกัมมัญญตารูปดวย นอกจากนั้น เมื่อจิตตองการ
เคลื่อนไหวสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย รางกายสวนนั้นจะตองมีวิการรูปที่เกิดจากอุตุ (ความสม่ําเสมอของธาตุ
เย็นรอน) เปนสมุฏฐานและมีวิการรูปที่เกิดจากอาหาร (โอชารูป) เปนสมุฏฐานดวย มิฉะนั้นแลว แมจิตตองการจะ
เคลื่อนไหว รูปก็เคลื่อนไหวไมได เชน ผูที่เปนอัมพาตหรือเคล็ดขัดยอก กระปลกกระเปลี้ย เปนตน 
 รวมอวินิพโภครูป ๘ + ลักขณรูป  ๔ +ปริจเฉทรูป ๑ + ปสาทรูป ๕ + หทยรูป ๑ ชีวิตินทริยรูป ๑ + 
ภาวรูป ๒ + วิการรูป ๓ เปน ๒๕ รูป 
 รูปที่มีใจครองนั้น เมื่อจิตตองการใหรูปแสดงความหมายทางกายตามที่จิตรูในอาการนั้นขณะใด 
ขณะนั้นจิตเปนสมุฏฐานให กายวิญญัติรูป คือ อาการพิเศษที่มีความหมายของรูปเกิดขึ้นตามที่จิตรูในอาการนั้น
ทางตา หรือทางหนาหรือทาทาง เชน ถลึงตา ยิ้มเยาะ เหยียดหยาม หรือหามปราม เปนตน เมื่อจิตไมตองการให
รูปแสดงความหมายกายวิญญัติรูปก็ไมเกิด 
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 ขณะใดที่จิตเปนปจจัยใหเกิดเสียงทางวาจา ซึ่งเปนการพูด การเปลงเสียงใหรูความหมาย ขณะนั้นจิตเปน
สมุฏฐาน คือ เปนปจจัยให วจีวิญญัติรูป เกิดขึ้นกระทบฐานที่เกิดของเสียงตาง ๆ เชน ริมฝปาก เปนตน ถาวจี
วิญญัติรูปไมเกิด การพูด หรือการเปลงเสียงตาง ๆ ก็มีไมได 
 กายวิญญัติรูปและวจีวิญญัติรูปเปนอสภาวรูปที่เกิดและดับพรอมจิต 
 รวมอวินิพโภครูป ๘ + ลักขณรูป  ๔ +ปริจเฉทรูป ๑ + ปสาทรูป ๕ + หทยรูป ๑ ชีวิตินทริยรูป ๑ + 
ภาวรูป ๒ + วิการรูป ๓ + วิญญัติรูป ๒ เปน ๒๗ รูป 
 ในบางแหงจะรวมวิการรูป ๓ และวัญญัติรูป ๒  เปนวิการรูป ๕ 
 เสียงหรือ สัททรูป ไมใชวจีญญัติรูป เสียงเปนรูปที่กระทบกับโสตปสาทรูป เปนปจจัยใหเกิดโสต
วิญญาณจิต เสียงบางเสียงก็เกิดจากจิต และบางเสียงก็ไมไดเกิดจากจิต เชน เสียงฟารอง เสียงลมพายุ เสียง
เครื่องยนต เสียงกลอง เสียงวิทยุ เสียงโทรทัศน เปนตน 
 รวมอวินิพโภครูป ๘ + ลักขณรูป  ๔ +ปริจเฉทรูป ๑ + ปสาทรูป ๕ + หทยรูป ๑ ชีวิตินทริยรูป ๑ + 
ภาวรูป ๒ + วิการรูป ๓ + วิญญัติรูป ๒ + สัททรูป ๑ เปน ๒๘ รูป 
 ในบางแหงแสดงจํานวนของรูปตางกัน เชน ในอัฏฐาสาลินี รูปกัณฑ  ปกิณณกกถา แสดงรูป ๒๕ คือ 
รวมธาตุดิน ไฟ ลม เปนโผฏฐัพพายตนะ (รูปที่กระทบกายปสาท) ๑ รูป รวมกับหทยรูปอีก ๑ รูป จึงเปนรูป ๒๖ 
 เมื่อรูป ๆ หนึ่งเกิดขึ้นจะเกิดพรอมกับรูปอีกกี่รูป รวมกันเปนกลาปหนึ่ง ๆ นั้น ยอมตางกันไปตาม
ประเภทของรูปนั้น ๆ และการจําแนกรูป ๒๘ รูปมีหลายนัย ซึ่งจะกลาวถึงพอสมควรในภาคผนวก 
 
นิพพานปรมัตถ 
 ปรมัตถธรรมอีกประเภทหนึ่ง คือ นิพพานปรมัตถ พระผูมีพระภาคตรัสเรียกวา นิพพาน เพราะออกจาก
ตัณหาคือวานะ 
 นิพพานปรมัตถเปนสภาพธรรมที่ดับทุกข จิต เจตสิก รูป เปนทุกขเพราะไมเที่ยง เกิดขึ้นแลวดับไป การ
ที่จะดับทุกขไดนั้นจะตองดับตัณหา เพราะตัณหาเปนสมุทัย เปนเหตุใหเกิดทุกข เปนสมุทัยใหเกิดขันธ ซึ่งไดแก 
จิต เจตสิก รูป  การที่จะดับตัณหาไดนั้นก็ดวยการอบรมเจริญปญญาจนรูแจงชัดในลักษณะเกิดดับของจิต เจตสิก 
รูป แลวละคลายความยินดียึดมั่นเห็นผิดในจิต เจตสิก รูป ไดดวยการรูแจงนิพพานจึงเปนธรรมที่มีจริง เปน
ปรมัตถธรรม เปนสภาพธรรมที่รูแจงได 
 นิพพานปรมัตถ โดยปริยายแหงเหตุมี ๒ อยาง คือ 
  สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ ๑ 
  อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ๑ 
 คําวาอุปาทินี้ เปนช่ือของขันธ ๕ คือ จิต เจตสิก รูป สอุปาทิเสสนิพพาน คือความสิ้นไปของกิเลส
ทั้งหมด แตยังมีขันธเกิดดับสืบตออยู  อนุปาทิเสสนิพพาน คือการดับขันธทั้งหมด เปนการปรินิพพานของพระ
อรหันต 
 คําวาโดยปริยายแหงเหตุ คือ การอางถึงมีขันธเหลือและไมมีขันธเหลือ ซึ่งเปนเหตุในการบัญญติ
นิพพาน ๒ 
 เมื่อพระผูมีพระภาคทรงตรัสรูใตรมพระศรีมหาโพธิ์พระองคทรงบรรลุสอุปาทิเสสนิพพานธาตุ กิเลส
และธรรม (ซึ่งไดแกจิตและเจตสิกอื่น ๆ ) ที่เกิดรวมกับกิเลสนั้นดับหมดสิ้นและไมเกิดอีกเลย แตยังมีขันธ คือ จิต 
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เจตสิก  (ที่ปราศจากกิเลส) และรูปเกิดดับสืบตออยู พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ส
อุปาทิเสสนิพพานเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้เปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย ทํากิจที่ควรทําเสร็จ
แลว ปลงภาระลงไดแลว มีประโยชนของตนอันบรรลุแลว มีสังโยชนในภพสิ้นรอบแลวหลุดพนแลว เพราะรูโดย
ชอบ ภิกษุนั้นยอมเสวยอารมณทั้งที่พึงพอใจและไมพึงพอใจ ยังเสวยสุขแลทุกขอยูเพราะความที่อินทรีย ๕ เหลา
ใดเปนธรรมชาติไมบุบสลาย อินทรีย ๕ เหลานั้นของเธอยังตั้งอยูนั่นเทียว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความสิ้นไปแหง
ราคะความสิ้นไปแหงโทสะ ความสิ้นไปแหงโมหะของภิกษุนั้น นี้เราเรียกวา สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ๑ 

 อนุปาทิเสสนิพพาน คือ นิพพานที่ไมมีขันธเหลือเมื่อพระผูมีพระภาคทรงดับขันธปรินิพพานระหวางไม
สาละคูเปนอนุปาทิเสสนิพพาน๑ ดับขันธหมดสิ้นโดยรอบ ดับสนิทซึ่งภพทั้งหลายโดยประการทั้งปวง ดับจิต 
เจตสิก รูป  ทั้งหมด ไมมีการเกิดอีกเลย 
 พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี เปนพระเสกขบุคคล เพราะยังตองศึกษาเจริญธรรมยิ่ง ๆ ขึ้น
เพื่อดับกิเลสที่เหลืออยูใหหมดไป สวนพระอรหันตเปนพระอเสกขบุคคล เพราะดับกิเลสทั้งหมดเปนสมุจเฉทได
แลว ไมตองศึกษาเพื่อดับกิเลสอีก๒ 
 นิพพานปรมัตถ วาโดยความแตกตางแหงอาการ มี ๓ อยาง คือ 
  สุญญตะ  ๑ 
  อนิมิตตะ ๑ 
  อัปปณิหิตะ ๑ 
 พระนิพพาน ช่ือวา สุญญตะ เพราะเปนสภาพสูญจากสังขาร ทั้งปวง ช่ือวา อนิมิตตะ เพราะไมมีนิมิตคือ
สังขารทั้งปวง  ช่ือวา อัปปณิหิตะ เพราะไมมีที่ต้ังคือสังขารทั้งปวง 
 เมื่อบุคคลมนสิการสภาพธรรมโดยเปนสภาพไมเที่ยงยอมหลุดพนไป (คือรูแจงอริยสัจจธรรม) ดวยอ
นิมิตตวิโมกข เมื่อมนสิการโดยสภาพเปนทุกขยอมหลุดพนไปดวยอัปปณิหิตวิโมกขเมื่อมนสิการโดยสภาพเปน
อนัตตายอมหลุดพนไปดวยสุญญตวิโมกข 
 วิโมกข ๓ ยอมมีในขณะตางกันดวยอาการ ๔๑ คือ 
 ๑. ดวยความเปนใหญ บุคคลเมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพไมเที่ยง อนิมิตตวิโมกขยอมเปนใหญ เมื่อ
มนสิการโดยความเปนทุกข อัปปณิหิตวิโมกขยอมเปนใหญ เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตา สุญญตวิโมกข
ยอมเปนใหญ 
 ๒.  ดวยความตั้งม่ัน  บุคคลเมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพ ไมเที่ยง ยอมตั้งจิตไวมั่นดวยสามารถแห
งอนิมิตตวิโมกข  เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกขยอมตั้งจิตไวมั่นดวยสามารถแหงอัปปณิหิตวิโมกข เมื่อมนสิการ
โดยความเปนอนัตตายอมตั้งจิตไวมั่นดวยสามารถแหงสุญญตวิโมกข 
 ๓.  ดวยความนอมจิตไป  บุคคลเมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพที่ไมเที่ยงยอมนอมจิตไปดวยสามารถ
แหงอนิมิตตวิโมกข เมื่อมนสิการโดยความเปนทุกขยอมนอมจิตไปดวยสามารถแหงอัปปณิหิตวิโมข  เมื่อ
มนสิการโดยความเปนอนัตตายอมยอมจิตไปดวยสามารถแหงสุญญตวิโมกข 
 ๔.  ดวยความนําออกไป  บุคคลเมื่อมนสิการโดยความเปนสภาพที่ไมเที่ยงยอมนําออกไปสูนิพพาน
อันดับดวยสามารถแหงอนิมิตตวิโมกข  เมื่อมนสิการโดยความทุกขยอมนําออกไปสูนิพพานอันเปนที่ดับดวย
สามารถแหงอัปณิหิตวิโมกข  เมื่อมนสิการโดยความเปนอนัตตายอมนําจิตออกไปสูนิพพานอันเปนที่ดับดวย
สามารถแหงสุญญตวิโมกข 
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สงเคราะหปรมัตถธรรม  ๔ 
 จิต  เจตสิก  รูป  นิพพาน  เปนปรมัตถธรรม  เปนสภาพธรรมที่มีจริง  ที่รูวาจิต  เจตสิก  รูป  เปนสภาพ
ธรรมที่มีจริงเพราะ  จิต  เจตสิก  รูป  เกิดดับสืบตอกัน  จึงปรากฏใหรูไดเชน  ขณะที่เห็นรูป  ไดยินเสียง  และนึก
คิด  เปนตน  จิตเกิดดับสืบตอกันกิจการงานตาง ๆ  เชน  จิตบางดวงเห็นสี  บางดวงไดยินเสียง  บางดวงนึกคิด  
เปนตน  ทั้งนี้ตามประเภทของจิตและเหตุปจจัยที่ทําใหเกิดจิตนั้นๆ  การเกิดดับสืบตอกันของจิต  เจตสิก  รูปนั้น  
เปนไปอยางรวดเร็วมากจนทําใหไมเห็นการเกิดดับ ทําใหเขาวารูปคอยๆ  เปลี่ยนแปลงไป  และทําใหเขาใจวาจิต
นั้นเกิดขึ้นเมื่อคนหรือสัตวเกิด  จิตนั้นดับเมื่อคนหรือสัตวตาย  ถาไมศึกษา  ไมพิจารณา  และไมอบรมเจริญสติ
และปญญาใหรูลักษณะของจิต  เจตสิก  รูปที่กําลังปรากฏ  ก็จะไม รูลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม คือ จิต  
เจตสิก  รูป  ซึ่งเกิดดับสืบตอกันอยูตลอดเวลา 
 สภาพธรรมใดที่เกิดขึ้น  สภาพธรรมนั้นตองมีปจจัยปรุงแตงใหเกิดขึ้น  เมื่อไมมีปจจัยก็ไมเกิด  ทานพระ
สารีบุตรเกิดความเลื่อมใสในคําสอนของพระผูพระภาค  ก็เพราะไดเห็นทานพระ  อัสสชิซึ่งเปนภิกษุรูปหนึ่งใน
ภิกษุปญจวัคคีย  ทานพระสารีบุตรเห็นทานพระอัสสชิมีความนาเลื่อมใสเปนอันมากจึงไดตามทานพระอัสสชิไป  
และถามทานพระอัสสชิวาใครเปนศาสดาและศาสดาของทานสอนทานวาอยางไร  ทานพระอัสสชิตอบวา 
 เย ธมมา  เหตุปปภวา    เตสํ เหตุ  ตถาคโต (อาห) 
 เตสญจ  โย  นิโรโธ      เอวํวาที  มหาสมโณติ ฯ๑ 

 ธรรมเหลาใดเกิดแตเหตุ  พระตถาคตทรงแสดงเหตุแหงธรรมเหลานั้น  และความดับแหงธรรมเหลานั้น  
พระมหาสมณะทรงสั่งสอนอยางนี้ 
 ถาพระผูมีพระภาคไมทรงแสดงธรรมที่พระองคทรงตรัสรูพรอมทั้งเหตุปจจัยของธรรมนั้นๆ  ก็จะไมมี
ผูใดรูวาธรรมใดเกิดจากเหตุปจจัยใด  ไมมีผูใดรูวาจิตปรมัตถ  เจตสิตปรมัตถ  รูปปรมัตถ  แตละประเภทนั้น
เกิดขึ้น  เพราะมีธรรมใดเปนปจจัยพระผูมีพระภาคทรงตรัสรูธรรมทั้งปวง  พระองคจึงไดทรงแสดงวาธรรม
ทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นมีเหตุปจจัยปรุงแตงใหเกิดขึ้นจึงเกิดขึ้นและทรงแสดงเหตุปจจัยที่มาใหเกิดธรรมนั้น ๆ  
ธรรมทั้งปวงที่เกิดขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นโดยไมมีปจจัยไมได 
 ที่กลาววา  คนเกิด  สัตวเกิด  เทวดาเกิด  เปนตนนั้น คือ  จิต  เจตสิก  รูป  นั่นเอง  เมื่อจิต  เจตสิก  
ประเภทหนึ่งเกิดขึ้นพรอมกันกับรูปก็บัญญัติวาคนเกิด  เมื่อจิต  เจตสิก  เกิดขึ้นพรอมกับรูปของเทวดาก็บัญญัติวา
เทวดาเกิด  เปนตน  การเกิดของคน  สัตว  เทวดา  เปนตนนั้น  ตางกันเพราะเหตุปจจัยที่ทําใหเกิดนั้นตางกัน  เหตุ
ปจจัยที่ทําใหเกิดนั้นมีมากและสลับซับซอนมาก  แตดวยพระสัพพัญุตญาณของพระผูมีพระภาคผูทรงตรัสรู
ธรรมทั้งปวง  พรอมทั้งเหตุปจจัยของธรรมทั้งปวงนั้นพระองคจึงไดแสดงธรรมตามสภาพความจริงของธรรมแต
ละประเภทวาธรรมเกิดขึ้น  ธรรมนั้นมีปจจัยทําใหเกิดขึ้นธรรมที่เกิดขึ้นเปนสังขารธรรม 
 ที่รูไดวามีจิต  เจตสิก  รูป  ก็เพราะวา  เจตสิก  รูปเกิดขึ้นและที่จิต  รูปเกิดขึ้นก็เพราะมีปจจัย  จิต  เจตสิก  
รูปเกิดขึ้นนั้นก็เพราะมีปจจัย จิต เจตสิก และรูปเปนสังขารธรรม 
 พระธรรมคําสอนของพระผูมีพระภาคนั้น  สมบูรณ พรอมทั้งอรรถและพยัญชนะ  ธรรมขอใดที่อาจจะมี
ผูเขาใจผิดไดพระองคก็ทรงบัญญัติคํากํากับใหชัดเจนยิ่งขึ้น  เพื่อไมใหผูใดเขาใจความหมายของธรรมขอนั้นผิด  
เมื่อพระองคทรงบัญญัติวาธรรมที่เกิดขึ้นมีปจจัยทําใหเกิดขึ้นเปนสังขารธรรม  (ธรรมที่มีสภาพปรุงแตง) นั้นเปน
สังขตธรรม (ธรรมที่ปรุงแตงแลว) สังขตธรรม คือ ธรรมที่เกิดขึ้นแลวดับไป๑ พระองคทรงบัญญัติคําวาสังฃต
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ธรรมกับคําวาสังขารธรรม  เพื่อใหรูวาธรรมใดที่เกิดขึ้นธรรมนั้นมีปจจัยทําใหเกิดขึ้น  เมื่อปจจัยดับ  ธรรมที่
เกิดขึ้นเพราะปจจัยนั้นก็ตองดับไป  สังขตธรรมคือธรรมที่เกิดขึ้นแลวดับไป  ฉะนั้นสังขารธรรมคือธรรมที่มีปจจัย
ปรุงแตงนั้นจึงเปนสังขตธรรม๒   จิตปรมัตถ  เจตสิกปรมัตถ  รูปมัตถ  เปนสังขารธรรม  เปนสังขตธรรม 
 สพเพ  สงขารา  อนิจจาฯ  สังขารทังปวงไมเที่ยง 
 สพเพ  สงขารา  ทุกขาฯ     สังขารทั้งปวงเปนทุกข 
 สพเพ   ธมมา  อนตตาฯ     ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา 
 
สังขารทั้งปวงไมเท่ียง 
 สังขารธรรมทั้งหมดไมเที่ยง  ความเสื่อม  ความไมเที่ยงของรูปธรรมนั้นพอจะปรากฏใหเห็นได  แต
ความไมเที่ยงของนามธรรมนั้นรูยาก  ดังที่พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลาย ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีวา 
 ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับจะพึงเบื่อหนายบาง คลายกําหนดบาง หลุดพนบาง ในรางกายอัน
เปนที่ประชุมแหงมหาภูตทั้ง ๔ นี้  ขอนั้นเพราะเหตุไร  เพราะวา ความเจริญก็ดี  ความเสื่อมก็ดี  การเกิดก็ดี  การ
ตายก็ดี  ของรางกายอันเปนที่ประชุมแหงมหาภูตทั้ง ๔  นี้ยอมปรากฏ…แตปุถุชนผูมิไดสดับ  ไมอาจจะเบื่อหนาย
คลายกําหนัด  หลุดพนในจิตเปนตนนั้นไดเลย  ขอนั้นเพราะเหตุไร  เพราะเหตุวา  จิตเปนตนนี้อันปุถุชนผูมิได
สดับรวบรัดถือไวโดยตัณหา  ยึดถือดวย  ทิฏฐิวานั่นของเรา นั่นของเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ดังนี้ ตลอดกาลชา
นาน ฯลฯ จิตเปนตนนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้น  ดวงหนึ่งดับไป  ในกลางคืนและในกลางวัน 
 แมวาจิต  เจตสิก  รูป  จะเกิดดับอยูตลอดเวลาก็ยากที่จะรูและเบื่อหนาย  ละความยินดีคลายยินดีคลาย
ความยึดถือในนามรูปไดการที่จะเบื่อหนาย  ละความยินดี  ความยึดถือในรูปนามนั้นตองพิจารณาเห็นดวยปญญา  
ดังที่ไดทรงแสดงวา 
 ๒สพเพ  สงขารา  อนิจจาติ  ยทา  ปาย  ปสสติ 
 อถ  นิพพินทติ  ทุกเข  เอส  มคโค  วิสุทธิยา ฯ 
 สพเพ  สงขารา  ทุกขาติ ยทา  ปาย  ปสสติ 
 อถ  นิพพินทติ  ทุกเข  เอส  มคโค  วิสุทธิยา ฯ 
 สพเพ  ธมมา  อนตตาติ  ยทา  ปาย  ปสสติ 
 อถ  นิพพินทติ  ทุกเข  เอส  มคโค  วิสุทธิยา ฯ 
 
 เมื่อใด บุคคลพิจารณาเห็นดวยปญญาวา  สังขารทั้งปวงไมเที่ยง 
              เมื่อนั้น  เขายอมเบื่อหนายในทุกข  นี้เปนทางแหงความบริสุทธิ์ 
 เมื่อใด  บุคคลพิจารณาเห็นดวยปญญาวา  สังขารทั้งปวงเปนทุกข 
 เมื่อนั้น  เขายอมเบื่อหนายในทุกข  นี้เปนทางแหงความบริสุทธิ์ 
 เมื่อใด  บุคคลพิจารณาเห็นดวยปญญาวา  ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา 
 เมื่อนั้น   เขายอมเบื่อหนายในทุกข  นี้เปนทางแหงความบริสุทธิ์ 
 ผูใดที่ไมเห็นความเกิดขึ้นและดับไปของนามธรรมและรูปธรรมจนละคลาย  ผูนั้นจะบรรลุอริยสัจจ ๔  
เปนพระอริยบุคคลไมได  พระอริยะบุคคลเห็นความเปน  “ พุทธ”   ของพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยเห็นธรรมที่
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พระองคทรงตรัสรู ไมใชเพียง แตศึกษาพระธรรมที่พระองคทรงเทศนาเทานั้น  พระอริยบุคคลหมดความสงสัยใน
พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสรูเพราะพระอริยบุคคลไดรับบรรลุธรรมนั้น๑  และไดประจักษในความ
เปน “พุทธ” วา พระธรรมที่พระองคทรงแสดงนั้นไมใชโดยคาดคะเน  แตโดยตรัสรูทั้งปวงตามความเปนจริงของ
ธรรมนั้นๆ  ผูใดเห็นธรรมผูนั้นยอมเห็นตถาคต๑  ผูใดศึกษาและปฏิบัติเพื่อใหรูแจงธรรมผูนั้นยอมสามารถรูแจง
ธรรมและดับกิเลสเปนพระอริยบุคคลตามลําดับ  คือ  ต้ังแตพระโสดาบัน พระสกทาคามี  พระอนาคามี  จนถึง
พระอรหันต๒ 
 
สังขารทั้งปวงเปนทุกข 
 สังขารทั้งปวงเกิดแลวก็ดับไป  ไมวาจะเปนจิตประเภทดีหรือจิตประเภทไมดี  รูปงามหรือไมงาม เมื่อ
เกิดขึ้นแลวก็ดับไปเหมือนกันหมด  การเกิดไมเที่ยงนี่แหละเปนทุกขเพราะไมดํารงอยู  สังขารทั้งปวงเปนทุกขนั้น
ไมใชแตเฉพาะทุกขกายที่เจ็บปวด  ปวยไข  หรือทุกขที่ตองลําบากเดือดรอน  ทุกขที่พลัดพรากจากสิ่งที่รักหรือ
ทุกขที่ประสบกับสิ่งที่ไมเปนที่รักเทานั้นสังขารทั้งปวงเปนทุกข  เพราะสังขารทั้งปวงไมเที่ยง  เมื่อเกิดขึ้นแลวก็
ดับไป  จึงไมควรยึดถือวาเปนสุข บางทานอาจสงสัยวาจิตที่เพลิดเพลินยินดีเปนสุขก็มีเหตุใดจึงถือวาสังขารทั้ง
ปวงเปนทุกข  ที่วาเปนทุกขนั้นเพราะจิตที่เพลิดเพลิน  ยินดีเปนสุขนั้นก็ไมเที่ยง  ฉะนั้น  สังขารธรรม  คือ จิต  
เจตสิก  รูป  ทั้งหมดเปนทุกข  เพราะจิต  เจตสิก  รูป  ทั้งหมดไมเที่ยง   
 
ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา 
 ธรรมทั้งปวง  ไดแกปรมัตถธรรมทั้ง ๔  คือ  จิต  เจตสิก  รูป  นิพพาน  ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา  คือ 
ไมใชตัวตนไมอยูในอํานาจบังคับบัญชาของบุคคลใด  
 นิพพานเปนปรมัตถธรรม  เปนธรรมที่มีจริง  นิพพานไมใชสังขารธรรม  เปนวิสังขารธรรม  คือ  เปน
ธรรมที่ไมเกิด๑   ตรงกันขามกับสังขารธรรม  สังขารธรรม  คือธรรมที่ไมเกิดขึ้น  ไมมีปจจัยปรุงแตง 
 นิพพาน เปนอสังขตธรรม  ไมใชสังขตธรรม๒   สังขตธรรม  คือธรรมที่เกิดดับ  อสังขตธรรมคือธรรมที่
ไมเกิดดับ  นิพพานไมมีปจจัยจึงไมเกิดดับ 
 จิต  เจตสิก  รูป  เปนสังขารธรรม  เปนโลกียะ  คําวาโลกียะ  หมายถึงแตกดับทําลาย  สวนนิพพานเปนวิ
สังขารธรรมเปนโลกุตตระ  คําวา  โลกุตตระ  หมายถึง  พนจากโลก 
 นามธรรม  จิตปรมัตถ  ๘๙  หรือ  ๑๒๑ 
 (รูอารมณ)  เจตสิกปรมัตถ  ๕๒  สังขารธรรม 
 รูปธรรม  รูปปรมัตถ  ๒๘   สังขตธรรม 
 
 นามธรรม๑     วิสังขารธรรม 
 (ไมรูอารมณ)     อสังขตธรรม 
 
 
ขันธ ๕ 
 ขันธ  ๕  คือ  ๒รูปขันธ  เวทนาขันธ  สัญญาขันธ  สังขารขันธ  วิญญาณขันธ 

นิพพานปรมัตถ 
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ปรมัตถธรรม  ๔  โดยขันธ  คือ 
 จิต  เปนวิญาณขันธ 
 เจตสิก  เปนเวทนาขันธ  สัญญาขันธ  สังขารขันธ 
 รูป  เปนรูปขันธ 
 นิพพาน  ไมใชขันธ  นิพพานเปนขันธวิมุตติ  คือ  พนจากขันธ 
  
 คําวา  ๓ขันธ  หมายถึงสภาพธรรมที่จําแนกเปนอดีต  อนาคต  และปจจุบัน  ภายใน  ภายนอก  หยาบ  
ละเอียด  ทราม  ประณีต  ไกล  ใกล  ฉะนั้น  ขันธจึงไดแกสังขตธรรมซึ่งเปนธรรมที่มีปจจัยปรุงแตงเกิดดับ  จึง
เปนอดีต  อนาคต  ปจจุบัน  เปนตน  สวนอสังขตธรรม  คือ  นิพพานนั้นเปนธรรมที่ไมเกิดไมมีปจจัยปรุงแตง  ๑จะ
กลาววาเปนธรรมเกิดขึ้นแลวก็ไมไดวาเปนธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นก็ไมได  วาเปนธรรมที่เกิดขึ้นก็ไมได  ๒จะกลาววา
เปนอดีตก็ไมได  วาเปนอนาคตก็ไมได  วาเปนปจจุบันก็ไมได  เพราะฉะนั้น  วิสังขารธรรม  คือ  นิพพาน จึงไมใช
ขันธ  เปนขันธวิมุตติ  คือ  พนจากขันธ 
 พระผูมีพระภาคทรงแสดงขันธ ๕  และอุปทานขันธ ๕  ดังนี้ 

๓ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงขันธ ๕ และอุปาทานขันธ ๕ เธอทั้งหลายจงฟง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็
ขันธ ๕ เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลายรูปอยางใดอยางหนึ่งเปนอดีต  อนาคต  และปจจุบัน  เปนภายในหรือภายนอก 
หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต  อยูในที่ไกลหรือที่ใกลนี้เรียกวารูปขันธ เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ สัญญา
อยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง ฯลฯ วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน 
เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยูในที่ไกลหรือใกล นี้เรียกวาวิญาณขันธ  ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เหลานี้เรียกวาขันธ ๕  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อุปทานขันธ ๕ เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปอยางใดอยางหนึ่ง เปนอดีต อนาคต 
ปจจุบันเปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีตอยูในที่ไกลหรือใกล เปนไปกับดวยอาสวะ 
เปนปจจัยแกอุปาทานนี้เรียกวาอุปาทานขันธ คือ รูปอยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ สัญญา
อยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง ฯลฯ วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง  เปนอดีต อนาคต ปจจุบัน…อยู
ในที่ไกลหรือใกล เปนไปกับดวยอาสวะเปนปจจัยแกอุปาทานนี้เรียกวาอุปาทานขันธ คือวิญญาณ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เหลานี้เรียกวาอุปาทานขันธ ๕  
 
ปรมัตถธรรม  ๓  เปนขันธ ๕ 
 จิตปรมัตถ  ๘๑ หรือ ๑๒๑ ประเภท ทุกประเภทเปนวิญาณขันธ 
 เจตสิกปรมัตถ  ๕๒ ประเภท 
    เวทนาเจตสิก    ๑   เปนเวทนาขันธ 
    สัญญาเจตสิก   ๑   เปนสัญญาขันธ 
    เจตสิก           ๕๐   เปนสังขารขันธ 
 รูปปรมัตถ  ๒๘  ประเภท 
    ทุกประเภทเปนรูปขันธ 



มูลนิธิศึกษาและเผยแพรพระพุทธศาสนา   Dhamma Study and Support Foundation  
บานธัมมะ :  http://www.dhammahome.com 
 

17

 
 
ขันธ ๕  เปนปรมัตถธรรม ๓ 
 รูปขันธ  ไดแก รูปปรมัตถ  ๒๘ 
 เวทนาขันธ ไดแก เวทนาเจตสิก ๑ ดวง 
 สัญญาขันธ ไดแก สัญญาเจตสิก ๑ ดวง     เจตสิกปรมัตถ  ๕๒ 
 สังขารขันธ ไดแก เจตสิก  ๕๐  ดวง 
 วิญญาณขันธ ไดแก จิตปรมัตถ ๘๙ ดวง  
    หรือ  ๑๒๑ ดวง 
 
 
คําถามทบทวน 
๑.  ปรมัตถธรรมอะไรบาง  เปนสังขารธรรม 
๒.  สังขารธรรม  เปนสังขารขันธ  ใชไหม 
๓.  วิสังขารธรรม  เปนสังขตธรรม ใชไหม 
๔.  อสังขตธรรม  เปนขันธอะไร 
๕.  อสังขตธรรม เปนโลกียะ  หรือโลกุตตระ 
๖.  จิต เปนสังขารขันธ ใชไหม 
๗.  เจตสิก  เปนสังขารขันธ ใชไหม 
๘.  เวทนาขันธ  เปนปรมัตถธรรมอะไร 
๙.  ขันธอะไร  ไมใชปรมัตถธรรม 
๑๐.  ปรมัตถธรรมอะไร  ไมใชขันธ 
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จิตตสังเขปบทที่ ๑ 
 
สังยุตตนิกาย  สคาถวรรค  อันธวรรคที่ ๗  จิตตสูตรที่ ๒ 

 
(๑๘๐) เทวดาทูลถามวา   

โลกอันอะไรยอมนําไป  อันอะไรหนอยอมเสือกไสไป  โลกทั้งหมดเปนไปตามอํานาจของ
ธรรมอันหนึ่ง คืออะไร 

(๑๘๑) พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
โลกอันจิตยอมนําไป  อันจิตยอมเสือกไสไป  โลกทั้งหมดเปนไปตามอํานาจของธรรมอันหนึ่ง
คือ จิต 

 
แสดงใหเห็นความสําคัญของจิต ซึ่งเปนธาตุรู  สภาพรูซึ่งเปนใหญเปนประธานในการรูสิ่งที่กําลัง

ปรากฏ  ซึ่งไมเพียงแตเห็น  ไดยิน  ไดกลิ่น  ล้ิมรส  รูสิ่งที่กระทบสัมผัสเทานั้น  แตยังคิดนึกวิจิตรตาง ๆ นานา  
ฉะนั้น  โลกของแตละคนจึงเปนไปตามอํานาจจิตของแตละคน  จิตของบางคนก็สะสมกุศลไวมาก  ไมวาจะเปน
บุคคลใดซึ่งเปนผูที่มากไปดวยอกุศลธรรม  จิตของบุคคลซึ่งสะสมกุศลไวมากนั้นก็ยังเกิดเมตตา  หรือกรุณา  หรือ
อุเบกขาได  ในขณะที่โลกของคนอื่นเปนโลกของความชิงชัง ความไมแชมช่ืน ความโกรธ ความขุนเคืองใจ  
ฉะนั้น แตละคนจึงเปนโลกของตัวเองแตละโลก  ทุก ๆ ขณะตามความเปนจริง 

ดูเหมือนวาเราทุกคนอยูรวมโลกเดียวกัน  แตตามความเปนจริงนั้น  สิ่งตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมซึ่งสามารถ
ปรากฏไดทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจนั้น ถาไมมีจิต  ซึ่งเปนสภาพรู  สิ่งตาง ๆ เหลานั้นก็ยอม
ไมปรากฏเปนความสําคัญแตอยางใด  แตเพราะจิตรูสิ่งที่ปรากฏทางตาบาง ทางหูบาง ทางจมูกบาง ทางลิ้นบาง 
ทางกายบาง ทางใจบาง  โลกของแตละคนจึงเปนไปตามอํานาจของจิตของแตละคน  โลกไหนจะดี  โลกที่สะสม
กุศลมาก ๆ พรอมที่จะเกิดเมตตา กรุณามุทิตา อุเบกขา หรือโลกที่ชิงชัง โกรธแคน ขุนเคือง  ซึ่งแมวาจะเห็นบุคคล
เดียวกัน  รูเรื่องบุคคลเดียวกัน  แตโลกของแตละคนจะเมตตาหรือชิงชังก็ยอมเปนไปตามอํานาจจิตของแตละคน
ซึ่งสะสมมาตาง ๆ กัน 

สิ่งที่ปรากฏทางตาทําใหดูเหมือนวา  มีผูคนอยูรวมกันในโลกนี้มากมายตามกาละและเทศะ  แตถา
ประจักษชัดในลักษณะของธาตุรู  ซึ่งเปนสภาพรู  ซึ่งเกิดขึ้นเปนสิ่งที่ปรากฏในขณะนั้นจะรูไดวาชั่วขณะนั้นเปน
เพียงการเห็น  เปนเฉพาะโลกของการเห็น  ซึ่งไมใชคน  ไมใชสัตว  ไมใชวัตถุสิ่งตาง ๆ  เพราะขณะนั้นเพียงเห็น  
ยังไมไดนึกถึงรูปราง  สัณฐาน และเรื่องราวใด ๆ ของสิ่งที่เห็น 

ฉะนั้นจึงควรเขาใจใหถูกตองวาขณะที่คิดวาเปนโลก เปนสัตว บุคคล วัตถุสิ่งของตาง ๆ นั้น  เปนชั่ว
ขณะที่จิตคิดนึกเร่ืองสิ่งที่ปรากฏใหเห็น  แตขณะที่กําลังเห็นเปนอีกขณะหนึ่ง  ไมใชขณะที่กําลังคิดนึกเร่ืองสิ่งที่
ปรากฏ  แตละคนก็มีจิตเกิดขึ้นเพียงช่ัวขณะเดียว ๆ สืบตอกันไปทีละขณะจนปรากฏเหมือนกับวาเปนโลกที่กวาง
ใหญ  มีผูคนและสิ่งตาง ๆ มากมาย  แตที่จะเขาใจโลกไดจริง ๆ นั้น  ตองรูวาสภาพธรรมปรากฏเพียงแตละขณะ
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จิตเทานั้น  แตเพราะการเกิดดับสืบตอกันอยางรวดเร็วจึงทําใหปรากฏเปนโลกที่เสมือนไมแตกสลาย  เปนโลกซึ่ง
ปรากฏเสมือนยั่งยืน มีสัตว บุคคล วัตถุสิ่งของมากมาย  แตตามความเปนจริงนั้น  โลกขณะหนึ่ง ๆ ก็คือ การ
เกิดขึ้นของจิตที่เกิดขึ้นรูอารมณเพียงช่ัวขณะเดียวแลวก็ดับไป 

ในขุททกนิกาย  มหานิทเทส  ปสูรสุตตนิทเทสที่ ๘ ขอ ๓๑๙  มีขอความวา ช่ือวา “ใจ”  ในคําวา  คิดทิฏฐิ
ทั้งหลายดวยใจ  ความวาใจ  คือจิตใจ  ใจ  มานัส  หทัย  ปณฑระ  มนะ  มนายตนะ  มนินทรีย  วิญญาณ  วิญญาณ
ขันธ  มโนวิญญาณ  ธาตุที่เกิดแตผัสสะ  เปนตนนั้น 

พระผูมีพระภาคทรงใชพยัญชนะหลายคํา  เพื่อใหเขาใจลักษณะของจิตซึ่งทุกคนมี  แตเพราะจิตเปน
สภาพรู  เปนอาการรู  จึงยากที่จะรูไดวา  ลักษณะที่เปนเพียงธาตุรูนั้นเปนอยางไร     ทั้ง ๆ ที่ทุกคนคงจะเขาใจ
ความหมายบางประการของจิตที่วา  “ใจ”  ซึ่งทุกคนมี  แตก็เพียงแตรูวามี  ซึงเมื่อไมพิจารณาก็ยอมไมทราบวา
เมื่อไร  และขณะไหนเปนจิต 

ในอัฏฐสาลินี  อรรถกถาธัมมสังคณีปกรณ  จิตตุปปาทกัณฑ  อธิบายจิตตนิทเทส  มีขอความวา  
ธรรมชาติที่ช่ือวา จิต  เพราะจิตเปนธรรมชาติวิจิตร 

ธาตุรูมีมากไมใชอยางเดียวเลย  จิตเปนธรรมชาติที่วิจิตร  ความวิจิตรของจิตปรากฏเมื่อคิดนึกเรื่องตาง ๆ  
ซึ่งไมวาใครจะทําอะไรในวันหนึ่ง ๆ นั้น  เมื่อพิจารณาแลวยอมรูวาเปนไปตามความวิจิตรของจิตทั้งสิ้น 

วันนี้ทําอะไรมาบางแลว  และตอไปเย็นนี้  พรุงนี้จะทําอะไร  ถาไมมีจิตก็ทําไมได  เหตุที่ทุกคนมีการ
กระทําในวันหนึ่ง ๆ ตาง ๆ กันตามวิถีชีวิตของแตละคนนั้น  จะเห็นไดวาการกระทําทั้งหมดยอมเปนไปตามความ
วิจิตรของจิตของแตละคน  ซึ่งเปนเหตุใหเกิดการกระทําทั้งทางกาย ทางวาจาตาง ๆ กันในชีวิตประจําวัน  จิตเปน
ธรรมชาติที่คิด  ซึ่งคิดมากเหลือเกิน  แตละคนก็คิดตาง ๆ กันไป  ในบรรดาผูที่สนใจศึกษาธรรมก็พิจารณาธรรม
ตาง ๆ กัน  ความคิดเห็นในขั้นของการประพฤติปฏิบัติธรรมก็ตางกัน  และแมแตในเรื่องของโลก  ความเปนไปใน
กลุมบุคคลแตละกลุมแตละประเทศ  ซึ่งเมื่อรวมกันแลวก็เปนเหตุการณตาง ๆ ของโลก  แตละขณะนั้นก็ยอม
เกิดขึ้นเปนไปตามความวิจิตรของความคิดของแตละบุคคล  โลกยุคนี้เปนอยางนี้  ตามความคิดของแตละบุคคลใน
ยุคนี้  สมัยนี้  แลวตอไปโลกจะเปนอยางไร  พรุงนี้จะเปนอยางไรนั้น  ก็ยอมเกิดขึ้นเปนไปตามจิตซึ่งคิดวิจิตรตาง 
ๆ นั่นเอง 

ดวยเหตุนี้  จึงเห็นไดวา  จิตเปนธรรมชาติท่ีวิจิตร  จิตที่เห็นทางตาเปนจิตประเภทหนึ่ง  ตางกับจิตที่ได
ยินทางหู  ซึงเปนจิตอีกประเภทหนึ่ง  และตางกับจิตที่คิดนึก  เปนตน 

ท่ี (จิต) ชื่อวา “มนะ”   เพราะกําหนดรูอารมณ 
คําวา  อารมมณ  (อารมณ)  หรือ  อาลมพน  หมายถึง  สิ่งที่จิตรู  แตถาในขณะนั้นจิตไมเกิดขึ้นรูเสียงนั้น  

เสียงนั้นก็ไมเปนอารมณ  ฉะนั้น  ไมวาจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นเพราะเหตุปจจัย  แตขณะใดจิตไมรูสิ่งนั้น  สิ่งนั้นก็ไมเปน
อารมณ 

 
ท่ี (จิต) ชื่อวา “หทย”  เพราะความหมายวาเปนสภาวะอยูภายใน 
จิตเปนภายใน  เพราะเปนสภาพรูอารมณที่ปรากฏอารมณเปนภายนอก  เพราะเปนสิ่งที่จิตกําลังรู 
ฉะนั้น  การศึกษาเรื่องจิตจึงเปนการพิจารณาสภาพธรรมที่กําลังปรากฏในขณะนี้ทั้งภายในและภายนอก  

จึงจะรูลักษณะของจิตได  จิตมีจริง  แตจิตอยูไหน  จิตเปนสภาพธรรมที่เปนภายใน  ในขณะที่เห็น  จิตไมไดอยู
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ขางนอก  สีสันวัณณะกําลังปรากฏภายนอก  จิตเปนสภาพธรรมที่อยูภายใน  คือเปนสภาพธรรมที่กําลังรูสิ่งที่กําลัง
ปรากฏทางตา 

การอบรมเจริญปญญานั้น  ตองรูลักษณะของสภาพธรรมตรงตามความเปนจริงที่พระผูมีพระภาคทรง
ตรัสรูและทรงแสดง  ฉะนั้น  จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน  คือขณะใดที่เห็นแลวระลึกไดไมหลงลืมที่จะพิจารณา
ศึกษา  สังเกต  คอย ๆ รูขึ้นวา  สภาพเห็นเปนสภาพรู  เปนธาตุรูสิ่งที่กําลังปรากฏทางตา 

ในขณะที่กําลังไดยินเสียง  สติสามารถเกิดขึ้นระลึกรูวาสภาพทีกําลังไดยินเสียงเปนสภาพรู  เปนอาการรู  
เปนสภาพธรรมซึ่งเปนภายใน  จึงยากที่จะพิจารณาใหรูได  และสภาพที่ไดยินเสียงนั้น  ก็เกิดขึ้นรูเสียงที่กําลัง
ปรากฏแลวดับไปทันที  จิตซึ่งเปนสภาพรูนั้น  เกิดขึ้นแลวก็ดับไปรวดเร็วมาก  เมื่อเขาใจถูกวาจิตกําลังเห็น  จิต
กําลังไดยิน  จิตกําลังคิดนึก  เปนตน  สติปฏฐานก็ยอมเกิดขึ้นระลึกรูลักษณะของจิตซึ่งเปนสภาพรู  เปนธาตุรูใน
ขณะนั้น ๆ ได 

ฉะนั้น  การอบรมเจริญปญญาจึงสามารถรูลักษณะของสภาพธรรมตรงกับพระธรรมที่พระผูมีพระภาค
ทรงแสดงจนประจักษแจงอริยสัจจธรรม  ดับกิเลสได  เปนพระอริยบุคคล  คือ  พระโสดาบัน  พระสกทาคามี  
พระอนาคามี  พระอรหันต  ตามลําดับ 

 
ท่ี (จิต) ชื่อวา “ปณฑระ”  เพราะความหมายวาบริสุทธิ์คํานี้  ตรัสหมายเอาภวังคจิต 
 
จิต  เปนสภาพที่เกิดขึ้นแลวก็ดับไปทันที  การดับไปของจิตดวง(ขณะ)กอนเปนปจจัยให    จิตดวง(ขณะ)

ตอไปเกิดขึ้น จิตเห็นเกิดขึ้นแลวก็ดับไป  จึงไมมีจิตที่เห็นอยูตลอดเวลา  และไมมีจิตที่ไดยินอยูตลอดเวลา  ไมมีจิต
ที่รูสิ่งที่กระทบสัมผัสกายอยูตลอดเวลา  และไมมีจิตที่คิดนึกอยูตลอดเวลา  ในขณะที่นอนหลับสนิทไมฝน  จิตก็
เกิดดับรูอารมณสืบตอกันอยูเรื่อย ๆ แตไมรูอารมณทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ  จิตใดที่ไมรูอารมณทาง ตา หู จมูก 
ล้ิน กาย ใจ จิตนั้นเปนภวังคจิต  คือ  ดํารงรักษาภพชาติที่เปนบุคคลนั้นสืบตอไวจนกวาจิตอื่นจะเกิดขึ้นรูอารมณ
ทางตา  หรือทางหู  หรือทางจมูก  หรือทางลิ้น  หรือทางกาย  หรือทางใจ  สลับกันไปเรื่อย ๆ  จนกวาจะสิ้นสุดการ
เปนบุคคลนั้น 

ฉะนั้น  ที่จิตช่ือวา  “ปณฑระ”  เพราะความหมายวา  “บริสุทธิ์”  นั้น  ตรัสหมายเอาภวังคจิต  ซึ่งบริสุทธิ์
เพียงช่ัวขณะที่ไมรูอารมณทางตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจเทานั้น  ขณะที่หลับสนิททุกคนดูเหมือนบริสุทธิ์  ไมรูสึก
ชอบ  ไมรูสึกชัง  ไมริษยา  ไมตระหนี่  ไมสําคัญตน  ไมเมตตา  ไมกรุณา  เพราะไมเห็น  ไมไดยิน  ไมรูสิ่งที่
กระทบสัมผัส  ไมคิดนึกใด ๆ ทั้งสิ้น  แตขณะใดที่จิตเกิดขึ้นรูอารมณทางตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ  จะรูไดวา  จิต
ไมบริสุทธิ์  เพราะสะสมกิเลสตาง ๆ ไวมาก  จึงทําใหเกิดความยินดีพอใจเมื่อเห็นสิ่งที่นาพอใจ  และรูสึกขุนเคือง
ไมแชมช่ืนเมื่อเห็นสิ่งที่ไมนาพอใจ 

ขณะที่จิตเกิดขึ้นรูอารมณทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจนั้น  รูสึกอยางไร  ความรูสึก
เฉย ๆ ดีใจ  เสียใจนั้น  ไมใชจิต  เปนเจตสิกประเภทหนึ่งซึ่งพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติเรียกวา  เวทนาเจตสิก  จิต
เปนนามธรรมที่เปนใหญ  เปนประธานในการรูอารมณ  แตจิตไมใชเวทนาเจตสิกซึ่งรูสึกเฉย ๆ  หรือดีใจ  หรือ
เสียใจในอารมณที่กําลังปรากฏสภาพธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้น  จะเกิดตามลําพังไมได  ตองอาศัยสภาพธรรมอื่น
เปนปจจัยเกิดขึ้นพรอมกัน  จิตตองเกิดรวมกับเจตสิก  เจตสิกตองเกิดรวมกับจิต  จิตและเจตสิกท่ีเกิดรวมกันนั้น
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ดับพรอมกัน  รูอารมณเดียวกัน  และเกิดดับที่เดียวกัน  จิตแตละขณะที่เกิดขึ้นมีเจตสิกเปนปจจัยเกิดรวมดวยตาง 
ๆ กัน  และกระทํากิจตาง ๆ กัน  ฉะนั้น  จิตจึงตางกันเปนหลายประเภท 

     ไมมีใครชอบขณะที่จิตขุนเคือง  กระวนกระวาย  กระสับกระสาย  โศกเศรา  เดือดรอน  แตชอบ
ขณะที่เปนสุขสนุกสนานเพลิดเพลิน  แตขณะที่สนุกสนานรื่นเริงเพลิดเพลินนั้น  จิตก็ไมบริสุทธิ์  เพราะเกิด
รวมกับโลภเจตสิก  ซึ่งเปนสภาพธรรมที่ติดของ  ปรารถนา  พอใจ  เพลิดเพลินในอารมณ  การศึกษาพระธรรมที่
พระผูมีพระภาคทรงแสดงนั้น  เพื่อใหสติปฏฐาน (คือสติที่) ระลึกรูลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏและอบรม
เจริญปญญาโดยศึกษา  คือพิจารณาสังเกตจนรูชัดสภาพธรรมนั้น  ถูกตองตามความเปนจริงวา  สภาพธรรมใดเปน
กุศล  สภาพธรรมใดเปนอกุศล  และสภาพธรรมใดไมใชกุศลไมใชอกุศล  ไมวาอกุศลธรรมใด ๆ ขั้นหยาบหรือ
ละเอียดก็เปนอกุศลธรรมทั้งสิ้นไมใชเปนอกุศลธรรมเฉพาะขณะที่โทสะเกิดเทานั้น 

 
บางทานถามวา  ทําอยางไรจึงจะไมโกรธ 
 
สภาพธรรมทั้งหลายเปนอนัตตา  โทสะก็เปนอนัตตา  โทสะเกิดขึ้นเพราะเหตุเปนปจจัย  ผูที่ดับความ

โกรธไดเปนสมุจเฉท  โทสเจตสิกไมเกิดอีกเลยนั้นเปนผูที่อบรมเจริญปญญาจนรูแจงอริยสัจจธรรม๑  ถึงความเปน
พระอริยบุคคลขั้นพระอนาคามีบุคคล 

การรูแจงอริยสัจจธรรม  เปนพระอริยบุคคลมี ๔ ขั้น 
ผูรูแจงอริยสัจจธรรม  ประจักษแจงสภาพพระนิพพานครั้งแรก  เปนพระโสดาบันบุคคล  ดับความเห็น

ผิดและความสงสัยในลักษณะของสภาพธรรมทั้งหลาย  เมื่อพระโสดาบันบุคคลเจริญปญญาขึ้น  รูแจงอริยสัจจ
ธรรมประจักษแจงนิพพานอีกครั้งหนึ่ง  ดับความพอใจในรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  อยางหยาบเปนพระ
สกทาคามีบุคคล  เมื่อพระสกทาคามีบุคคลเจริญปญญาขึ้น  รูแจงอริยสัจจธรรมประจักษแจงนิพพานอีกครั้งหนึ่ง  
ดับความยินดีพอใจในรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  จึงดับโทสะเปนพระอนาคามีบุคคล  เมื่อพระอนาคามี
บุคคลเจริญปญญาขึ้น  รูแจงอริยสัจจธรรมประจักษแจงนิพพานอีกครั้งหนึ่ง  ดับอกุศลธรรมที่เหลืออยูทั้งหมด  
เปนพระอรหันต  เมื่อพระอรหันตดับขันธปรินิพพานแลว  ไมเกิดอีกตอไป 

เมื่อเขาใจแลววา  โลกุตตรปญญาของพระอริยบุคคลแตละขั้นดับกิเลสแตละขั้นอยางไร  ก็จะตองศึกษา
ใหเขาใจหนทางปฏิบัติที่จะอบรมเจริญปญญาใหรูแจงสภาพธรรมที่ปรากฏและดับกิเลสไดจริง ๆ ตามที่พระผูมี
พระภาคไดทรงแสดงไว 

แมพระผูมีพระภาคจะไดทรงแสดงลักษณะของจิตในความหมายของคําวา  “ปณฑระ”  แลว  เพื่อให
เขาใจลักษณะของ  จิตยิ่งขึ้น  จึงทรงแสดงในความหมายของคําวา  “มนายตนะ” 

ท่ี (จิต) ชื่อวา  “มนายตนะ”  อธิบายในคําวามนายตนะนั้น มนะ  พึงทราบวา  อายตนะ  เพราะ
ความหมายวาเปนที่อยูอาศัย  เปนบอเกิด  เปนที่ประชุม  และเปนเหตุ  จริงดังนั้น  แมผัสสะ  เปนตน  ยอมเกิดในม
นะนี้  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะภายนอก  ยอมประชุมที่มนะโดยความเปนอารมณ  แมเพราะความหมายวา
เปนเหตุ  เพราะเปนเหตุแหงผัสสะ  เปนตน  โดยอรรถวาเปนสหชาตปจจัย 

จิตทุกขณะเปนสภาพรู  เปนธาตุรู  เปนอาการรู  แตที่จะเขาใจลักษณะซึ่งเปนอนัตตาของจิตไดยิ่งขึ้น  ก็
โดยรูวาจิตเปนมนายตนะ  เพราะเปนที่อยูอาศัย  เปนบอเกิด  เปนที่ประชุมและเปนเหตุ 
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ถึงรูปจะมีก็จริง  ถึงเสียงจะเกิดขึ้นก็จริง  ถึงกลิ่นจะมีปจจัยเกิดขึ้นก็จริง  ถึงรสตาง ๆ จะมีก็จริง  ถึงเย็น
หรือรอนออนหรือแข็งตาง ๆ จะมีก็จริง  แตถาจิตไมเกิดขึ้นรู  ถาไมเปนที่ประชุมของธรรมเหลานั้น  สิ่งที่ปรากฏ
ทางตาก็ปรากฏไมได  เสียงก็ปรากฏไมได  กลิ่นก็ปรากฏไมได  รสตาง ๆ ก็ปรากฏไมได  เย็น  รอน  ออน  แข็งก็
ปรากฏไมได  แตเพราะวาจิตเปนสภาพรู  จึงเปนที่อาศัย  เปนที่ประชุม  เปนเหตุที่จะใหสภาพธรรมปรากฏ  สีสัน
วัณณะขางหลังไมปรากฏ  เพราะไมไดประชุม  คือ  ไมกระทบกับจักขุปสาท  ไมกระทบกับจิต  จิตจึงไมเกิดขึ้น
เห็นสิ่งที่อยูขางหลัง  แมวากรรมเปนปจจัยทําใหจักขุปสาทเกิดขึ้นและดับไป ๆ สืบตออยูเรื่อย ๆ  ตราบใดที่ยังไม
ตาบอด  แตจิตที่เห็นก็ไมไดเกิดขึ้นตลอดเวลา  ฉะนั้นขณะใดที่สีสันวัณณะปรากฏ  ขณะนั้นจิตเปนมนายตนะ  
เปนที่ประชุมของรูปที่กระทบกับจักขุปสาท  ขณะนั้นรูปที่กระทบจักขุปสาท  ก็เปนรูปายตนะ  จักขุปสาทที่
กระทบรูปก็เปนจักขายตนะ  สภาพธรรมใดที่ประชุมรวมกันในขณะนั้น  เปนอายตนะแตละอายตนะทั้งสิ้น 

เสียงตองกระทบกับโสตปสาทและกระทบกับจิต  จิตจึงเกิดขึ้นรูเสียงที่ปรากฏได  ฉะนั้น  จิตจึงเปนม
นายตนะ  เปนที่ประชุมของสภาพธรรมที่กําลังปรากฏ 

ขอความในอัฏฐสาลินีที่วา  แมเพราะความหมายวา(จิต)เปนเหตุ  คือ  เพราะจิตเปนเหตุแหงผัสสะ  เปน
ตน 

ผัสสะเปนเจตสิกประเภทหนึ่งใน ๕๒ ประเภท  ผัสสเจตสิกเปนนามธรรมที่กระทบอารมณ  ขณะที่รูป
กระทบกับรูป  เชน  ตนไมลมกระทบพื้นดิน  การกระทบกันของตนไมและพื้นดินไมใชผัสสเจตสิก  ขณะที่เสียง
กระทบกับโสตปสาท  โสตปสาทเปนรูป  เสียงเปนรูป  ถาผัสสเจตสิกไมเกิดขึ้นกระทบเสียงที่กระทบโสตปสาท  
จิตไดยินก็เกิดขึ้นไมไดเลย 

ผัสสเจตสิก  เปนนามธรรมซึ่งเกิดพรอมกับจิต  ดับพรอมกับจิต  รูอารมณเดียวกับจิต  และเกิดที่เดียวกับ
จิต  ฉะนั้นจิตจึงเปนเหตุแหงผัสสะ  ในภูมิที่มีขันธ ๕  จิตและเจตสิกตองเกิดที่รูปใดรูปหนึ่งเสมอ  รูปใดเปนที่เกิด
ของจิตและเจตสิก  รูปนั้นเปนวัตถุรูป  จักขุปสาทเปนวัตถุรูป  เพราะเปนที่เกิดของจักขุวิญญาณและเจตสิกที่เกิด
พรอมกับจักขุวิญญาณสภาพธรรมที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นโดยลําพังอยางเดียวไมได  แตจะตองมีสภาพธรรมอื่นเปน
ปจจัยเกิดรวมดวยพรอมกันในขณะนั้น 
สภาพธรรมใดเปนปจจัยใหสภาพธรรมอื่นเกิดขึ้นพรอมกับตน  สภาพธรรมนั้นเปนสหชาตปจจัย 

สห แปลวา รวมกัน  พรอมกัน 
ชาต แปลวา เกิด 
 
ปจจัย  คือ  ธรรมซึ่งอุปการะอุดหนุนใหสภาพธรรมอื่นเกิดขึ้นหรือดํารงอยู  แสดงวาสภาพธรรมทุก

อยางที่เกิดขึ้นเปนสังขารธรรมเพราะอาศัยธรรมอื่นเปนปจจัยจึงเกิดขึ้น  ถาปราศจากปจจัย  สภาพธรรมทั้งหลายก็
เกิดไมได  และสภาพธรรมซึ่งเปนสหชาตปจจัยนั้น  ทําใหสภาพธรรมอื่นเกิดขึ้นพรอมกับตน  แตสภาพธรรม
บางอยางก็เปนปจจัยโดยเกิดกอนสภาพธรรมที่ตนเปนปจจัยใหเกิดขึ้น  สภาพธรรมบางอยางก็เปนปจจัยโดยเกิด
ภายหลัง 

ฉะนั้น  จิตจึงเปนสหชาตปจจัยแกเจตสิกที่เกิดพรอมกับจิตนั้น  และเจตสิกก็เปนสหชาตปจจัยแกจิตที่
เกิดพรอมกับเจตสิกนั้น  เมื่อผัสสเจตสิกเกิดขึ้นกระทบอารมณใด  จิตที่เกิดพรอมกับผัสสเจตสิกนั้น  ก็รูอารมณที่
ผัสสเจตสิกนั้นกระทบ  ไมใชวาผัสสเจตสิกกระทบอารมณหนึ่งแลวจิตที่เกิดพรอมกับผัสสเจตสิกนั้นไปรูอีก



มูลนิธิศึกษาและเผยแพรพระพุทธศาสนา   Dhamma Study and Support Foundation  
บานธัมมะ :  http://www.dhammahome.com 
 

23

อารมณหนึ่ง  ขณะใดที่ผัสสเจตสิกเกิดขึ้นกระทบเสียงใด  โสตวิญญาณจิตที่เกิดพรอมกับผัสสเจตสิกที่กระทบ
เสียงนั้น  ก็มีเสียงนั้นเปนอารมณ 

ปรมัตถธรรมมี ๔  คือ  จิต  เจตสิก  รูป  นิพพาน  ปรมัตถธรรมแตละอยางเปนปจจัยให   ปรมัตถธรรม
อื่นที่เปนสังขตธรรมเกิดขึ้น  คือจิตเปนปจจัยใหเกิดเจตสิกและเปนปจจัยใหเกิดรูป  (เวนบางขณะ)  เจตสิกเปน
ปจจัยใหเกิดจิต  และเปนปจจัยใหเกิดรูป  (เวนบางขณะ)  รูปเปนปจจัยใหเกิดรูป  และเปนปจจัยใหเกิดจิต ขณะที่
รูปเปนวัตถุคือเปนที่เกิดของจิตและขณะที่รูปเปนอารมณของจิต  ตามควรแกสภาพของปรมัตถธรรมนั้นโดย
ปจจัยตาง ๆ กัน  เชน  สหชาตปจจัย  เปนตน 

จิตและเจตสิกเปนสหชาตปจจัยใหรูปเกิดพรอมกับจิตทันทีที่จิตเกิดขึ้นในอุปาทขณะ  จิตทุกดวงมี ๓ 
อนุขณะ (ขณะยอย)  คืออุปาทขณะ (ขณะเกิดขึ้น)  ฐิติขณะ (ขณะยังไมดับ)  ภังคขณะ (ขณะดับ)  จิตไมไดสั่งให
รูปเกิด  จิตตชรูป  คือรูปที่เกิดเพราะจิตเปนปจจัยนั้น  เกิดพรอมกับจิตทันทีที่จิตเกิดขึ้นในอุปาทขณะนั้นเอง  แต
ท้ังนี้ตองเวนปฏิสนธิจิต  เพราะในขณะที่ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นนั้นมีแตกัมมชรูป  คือ  รูปท่ีเกิดเพราะกรรมเกิดรวม
ดวย  ไมมีจิตตชรูป  เมื่อปฏิสนธิจิตดับไปแลวจิตจึงเปนปจจัยใหรูปเกิดขึ้นพรอมกับจิต  ต้ังแตปฐมภวังค  คือ
ภวังคดวงแรกเปนตนไป  เวน       ทวิปญจวิญญาณจิต ๑๐  (ปญจวิญญาณ ๕ x ๒)  คือ  จิตเห็น ๒ ดวง  จิตไดยิน 
๒ ดวง  จิตไดกลิ่น  ๒  ดวง  จิตลิ้มรส ๒ ดวง  จิตรูสิ่งที่กระทบสัมผัสทางกาย ๒ ดวง  และจุติจิตของพระอรหันต  
นอกจากนั้นแลวทุกขณะที่จิตเกิดขึ้นในภูมิที่มีขันธ ๕  มีจิตตชรูปเกิดพรอมกับอุปาทขณะของจิตทุกครั้ง 

แตละบุคคลสะสมสภาพธรรมมาอยางวิจิตรตาง ๆ กัน  บางคนมีอกุศลมาก  แตผูที่เขาใจเรื่องการเจริญ
สิตปฏฐานแลวอบรมเจริญสติปฏฐาน  กุศลทั้งหลายก็จะเปนบารมีที่อุปการะ  เกื้อกูลใหสติระลึกรูลักษณะของ
สภาพธรรมที่ไมใชสัตว  บุคคล  ตัวตน  จนกระทั่งสามารถประจักษแจงอริยสัจจธรรม  ดังกิเลสไดเปนสมุจเฉท
เปนขั้น ๆ  แตผูที่เริ่มเจริญสติปฏฐานนั้น  สติปฏฐานยังไมมีกําลัง  ความเปนตัวตนจึงยังมีกําลังมาก  ไมวาในขณะ
เห็น  ขณะไดยิน  ขณะรังเกียจอกุศล  ขณะบําเพ็ญกุศลก็ยังยึดถือสภาพธรรมนั้น ๆ  วาเปนเรา  เปนกุศลของเรา 

ฉะนั้น จุดประสงคของการศึกษาปรมัตถธรรมเรื่องจิตก็เพื่อเปนปจจัยเกื้อกูลใหเขาใจ       ลักษณะของ
จิตที่กําลังเห็น  กําลังไดยิน  กําลังคิดนึก  เปนตน  เพื่อใหสติปฏฐานเกิดขึ้นระลึกรูลักษณะของสภาพธรรมที่เปน
สภาพรู  ธาตุรู  ที่กําลังรูสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กําลังปรากฏ 

ขณะที่ศึกษาเรื่องจิตก็อยาเพิ่งคิดวารูลักษณะของจิตชัดเจนแจมแจงแลว  และจุดประสงคของการศึกษา
เรื่องจิตนั้น  ไมใชเพื่อตองการเปนผูที่มีความรูเรื่องจิตมาก ๆ  แตเพื่อเปนสังขารขันธปรุงแตงใหสติเกิดขึ้นระลึกรู
สภาพของจิตซึ่งเปนนามธรรม  ซึ่งเปนธาตุรู  ที่กําลังรูในขณะนี้  เพื่อปญญาที่อบรมเจริญขึ้นแลวนั้นจะไดคลาย
การยึดถือสภาพธรรมทั้งหลายเปนตัวตน 
 
คําถามทบทวน 
๑.  ภวังคจิต  คืออะไร  ภวังคจิตรูอารมณไหม 
๒.  ขณะใดจิตช่ือวาปณฑระ  เพราะอะไร 
๓.  จิต  เจตสิก  เปนปจจัยใหเกิดอะไรบาง 
๔.  รูป  เปนปจจัยใหเกิดอะไรบาง 
๕.  การรูแจงอริยสัจจธรรมเปนพระอริยบุคคล  มีก่ีขั้นอะไรบาง 
๖.  วัตถุรูป  คืออะไร 
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๗.  อายตนะ  คืออะไร  อะไรเปนอายตนะบาง 
๘.  สหชาตปจจัย  คืออะไร 
๙.  จิตตชรูป  คืออะไร  เกิดเมื่อไร  ในภูมิที่มีขันธ ๕  จิตใดไมเปนปจจัยใหจิตตชรูปเกิดบาง 
๑๐.  จุดประสงคที่ถูกตองของการศึกษาพระธรรม  คืออะไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จิตตสังเขปบทที่ ๒ 
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 คําอธิบาย  คําวา  “จิต”  ในอัฏฐสาลินี  จิตตุปปาทกัณฑมีตอไปวา 
 
             จะอธิบายคําวา “จิตฺต ”  ตอไป ที่ช่ือวา “จิต” เพราะอรรถวา คิด อธิบายวา รูแจงอารมณ อีกอยางหน่ึง
เพราะเหตุที่ศัพทวา  “จิตฺต”  นี้ทั่วไปแกจิตทุกดวง ฉะนั้น ในคําวา “จิตฺต”  นี้ กุศลจิตฝายโลกีย  อกุศลจิต และมหา
กิริยาจิต จึงช่ือวา “จิต” เพราะสั่งสมสันดานของตนดวยสามารถแหงชวนวิถี  ช่ือวา “จิต” เพราะเปนธรรมชาติอัน
กรรมกิเลสสั่งสมวิบาก อนึ่ง แมจิตทุกดวงชื่อวา “จิต” เพราะเปนธรรมชาติวิจิตรตามสมควร ช่ือวา “จิต” เพราะ
กระทําใหวิจิตร 
 ถาศึกษาจากตํารารุนหลัง ๆ  ที่มีผูรวบรวมไว ก็จะทราบวาลักษณะของจิต ๖  อยางที่กลาวไวในตํารารุน
หลัง ๆ  นั้นมาจากขอความในอัฎฐสาลินี  อรรถกถาธัมมสังคณีปกรณ ซึ่งอธิบายคําวา “จิต” ที่สามารถจะแยกออก
ไดเปนขอ ๆ  คือ 
 
 ช่ือวา “จิต” เพราะอรรถวาคิด อธิบายวา เพราะรูแจงอารมณ ๑ 
 
 ช่ือวา “จิต” เพราะสั่งสมสันดานของตนดวยสามารถแหงชวนวิถี ๑ 
 
 ช่ือวา “จิต” เพราะเปนธรรมชาติอันกรรม กิเลส สั่งสมวิบาก ๑ 
 
 ช่ือวา “จิต” เพราะเปนธรรมชาติวิจิตรตามสมควร ๑ (ขอนี้ สวนมากในตํารารุนหลังแยกเปน ๒ คือ 
เพราะวิจิตรดวยอารมณ ๑ และเพราะวิจิตรดวยสัมปยุตธรรม ๑) 
 
 ช่ือวา “จิต” เพราะกระทําใหวิจิตร ๑  
 
 ซึ่งก็จะขอกลาวถึงตามลําดับ เพื่อท่ีจะใหเขาใจลักษณะของจิตตามที่กลาวไวในอัฎฐสาลินี 
 
 ท่ีชื่อวา “จิต” เพราะอรรถวา “คิด” อธิบายวารูแจงอารมณ 
 
 ทุกทานคิดเสมอ ถาสังเกตพิจารณาความคิด ก็จะเห็นไดวาชางคิดเสียจริง และคิดไปตาง ๆ  นานา ไมมี
ทางยุติความคิดไดเลย จนกระทั่งบางทานไมอยากจะคิด อยากจะสงบ ๆ  คือ หยุดไมคิด เพราะเห็นวาเมื่อคิดแลวก็
เดือนรอนใจ เปนหวง วิตกกังวล กระสับกระสาย ดวยโลภะบางหรือดวยโทสะบาง และเขาใจวาถาไมคิดเสียไดก็
จะดี แตใหทราบวาจิตนั่นเองเปนสภาพธรรมที่คิด รูปธรรมคิดไมได เมื่อพิจารณาเรื่องที่จิตคิด ก็จะรูไดวาเพราะ
เหตุใดจิตจึงคิดเรื่องอยางนั้น ๆ  ซึ่งบางครั้งไมนาจะคิดอยางนั้นเลย ตามปกติจิตยอมเกิดขึ้นคิดไปในเรื่องของสิ่งที่
ปรากฏทางตาบาง ทางหูบาง ทางจมูกบาง ทางลิ้นบาง ทางกายบาง ทางใจบางอยูเรื่อย ๆ  จนเห็นวาเปนเรื่องราว
จริงจัง แตที่เห็นวาเปนเรื่องราวจริงจังทั้งหมดนั้น  ก็เปนเพียงเพราะจิตเกิดขึ้นคิดเรื่องนั้นแลวก็ดับไปเทานั้นเอง 
ซึ่งถาเพียงจิตไมคิดถึงเรื่องนั้นก็จะไมมี 
 



มูลนิธิศึกษาและเผยแพรพระพุทธศาสนา   Dhamma Study and Support Foundation  
บานธัมมะ :  http://www.dhammahome.com 
 

26

 ขอความในอัฎฐสาลินีวา ที่ช่ือวา “จิต” เพราะอรรถวา คิด อธิบายวา รูแจงอารมณ 
  
 สภาพ  “รู” มีลักษณะตางกันตามประเภทของสภาพธรรมนั้น ๆ เชน เจตสิก ก็เปนสภาพธรรมที่รูอารมณ
แตไมเปนใหญในการรูอารมณ  เจตสิกแตละประเภทเกิดขึ้นพรอมกับจิต รูอารมณเดียวกับจิต  แตวากระทํากิจ
เฉพาะของเจตสิกนั้น ๆ  เชน ผัสสเจตสิกเกิดรวมกับจิต พรอมกับจิตแตผัสสเจตสิกเปนสภาพธรรมที่รูอารมณ 
โดยกระทบอารมณ ซึ่งถาผัสสะเจตสิกไมรูอารมณก็ยอมไมกระทบอารมณ แตไมใชรูแจงอารมณ ปญญาเจตสิก
เปนสภาพธรรมที่รูธรรมเห็นธรรมถูกตองตามความเปนจริง เชน รูลักษณะที่ไมใชตัวตน สัตวบุคคลของสิ่งที่กําลัง
ปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ แตจิตซึ่งเปนสภาพรูนั้น มีคําอธิบายวา รูแจงอารมณจึง
ไมใชการรูอยางผัสสะที่กระทบอารมณ ไมใชการรูอยางสัญญาที่จําหมายลักษณะของอารมณ ไมใชการรูอยาง
ปญญา แตจิตเปนสภาพที่รูแจงในลักษณะตางๆ  ของอารมณที่ปรากฏสิ่งที่กําลังปรากฏทางตาในขณะนี้ตางกัน
ไหม สภาพธรรมเปนสัจจธรรม เปนสิ่งซึ่งพิสูจนได ขณะนี้เห็นสิ่งเดียว สีเดียวหมดหรือเห็นสิ่งที่กําลังปรากฏเปน
สีตางๆ  อยางละเอียดจนทําใหรูความตางกันไดวา สิ่งที่เห็นนั้นเปนเพชรแทหรือเพชรเทียมเปนตน จิตเปนสภาพที่
เห็นแจง คือ รูแจงแมลักษณะที่ละเอียดตาง ๆ ของอารมณตาง ๆ อุปมาเหมือนกระจกเงาที่ใสสะอาดไมวาสิ่งใดจะ
ผานก็ยอมปรากฏเงาในกระจกฉันใด  ขณะนี้จักขุปสาทเปนรูปซึ่งมีลักษณะประดุจใสพิเศษ สามารถกระทบสิ่งที่
ปรากฏทางตา โสตปสาทสามารถกระทบเฉพาะเสียง ฆานปสาทสามารถกระทบเฉพาะกลิ่น ชีวหาปสาทสามารถ
กระทบเฉพาะรส  กายปสาทสามารถกระทบเฉพาะรูปที่กระทบกาย ฉะนั้นไมวาจะเปนสีสันวัณณะอยาง  ใด ๆ ก็
ตาม จะเปนสีเพชรแท เพชรเทียม หยก หิน หรือแมสีแววตาที่ริษยา ก็ปรากฏใหจิตเห็นไดทั้งสิ้น ขณะนี้สิ่งที่กําลัง
ปรากฏทางตาปรากฏกับจิตที่รูแจง ไมวาสิ่งที่ปรากฏนั้นมีลักษณะอยางไร จิตก็รูแจงในลักษณะที่ปรากฏนั้น ๆ คือ
เห็นสีสันตาง ๆ ทั้งหมดของสิ่งตาง ๆ ที่ปรากฏ จึงทําใหรูความหมาย รูรูปรางสัณฐานและแนวคิดนึกถึงสิ่งที่
ปรากฏทางตาได 
 เสียงที่ปรากฏทางหูเปนเสียงเดียวกันทั้งหมดหรือตางกัน เปนแตละเสียงตามปจจัยที่ทําใหเสียงนั้น ๆ 
เกิดขึ้น คนมีเทาไรเสียงของแตละบุคคลก็ตางกันไปเทานั้น จิตรูแจงทุก เสียงที่ปรากฏตาง ๆ กัน เสียงเยาะเยย 
เสียงประชดถากถางดูหมิ่น เสียงลมพัด เสียงน้ําตก  เสียงสัตวรอง สัตวนานาชนิดก็รองตาง ๆ กัน หรือแมคนที่
เลียนเสียงสัตว จิตก็รูแจงของลักษณะของเสียงที่ตางกัน จิตไดยินเสียงรูแจง คือ ไดยินเสียงทุกเสียงที่ตางกัน 
 สภาพธรรมทุกอยางปรากฏไดก็เพราะจิตเกิดขึ้นรูแจงอารมณนั้น ๆ ที่ปรากฏ จิตที่รูแจงทางจมูกเกิดขึ้นรู
แจงกลิ่นตาง ๆ ที่ปรากฏ กลิ่นสัตวทุกชนิด กลิ่นพืชพันธุดอกไมนานาชนิด กลิ่นอาหาร กลิ่นแกง กลิ่นขนม ถึงไม
เห็นเพียงไดกลิ่นก็รูวาเปนอะไร 
 จิตที่รูแจงทางลิ้นเกิดขึ้นลิ้มรสตาง ๆ  รสอาหารมีมากมาย รสเนื้อ รสผัก รสผลไม รสชา กาแฟ รสเกลือ 
รสน้ําตาล รสน้ําสม รสมะนาว รสมะขามเปนรสที่ไมเหมือนกันเลย    แตจิตที่ล้ิมรสก็รูแจงรสตาง ๆ ที่ปรากฏ 
แมวาจะตางกันอยางละเอียดเพียงใด จิตก็สามารถรูแจงลักษณะที่ตางกันอยางละเอียดนั้นได เชน ขณะชิมอาหาร 
จิตที่ล้ิมรสรูแจงในรสนั้นจึงรูวายังขาดรสอะไร จึงตองปรุงอะไร ใสอะไร เปนตน 
  จิตที่รูแจงสิ่งที่กระทบสัมผัสกาย รูแจงลักษณะตาง ๆ ที่กระทบกาย เชน ลักษณะของ 
เย็นลม เย็นน้ํา หรือเย็นอากาศ รูลักษณะของผาไหม ผาขนสัตว เปนตน ที่กระทบกาย 
 ทานผูหนึ่งเลาใหฟงวา ทานกําลังยืนอยูที่ถนนก็เกิดระลึกรูลักษณะแข็งที่ปรากฏ แลวตอไปก็คิดวาแข็งนี้
เปนถนน แลวตอไปก็คิดวาแข็งนี้เปนรองเทา  แลวตอไปก็คิดวาแข็งนี้เปนถุงเทา นี่เปนความคิดเรื่องลักษณะแข็งที่
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ปรากฏ จิตที่คิดเกิดขึ้นเพราะปจจัย เมื่อกระทบแข็งจึงคิดวาแข็งนี้คืออะไร แข็งนี้ถนน แลวตอไปแข็งนี้รองเทา 
แลวตอไปแข็งนี้ถุงเทา จะเห็นไดวา ไมมีใครสามารถยับยั้งการคิดนึกเรื่องสิ่งตางๆได แตการที่รูลักษณะของสภาพ
ธรรมตามความจริงไดนั้นตองเปนปญญาที่รูวาจิตเกิดขึ้นรูแจงอารมณแตละขณะแลวก็ดับไปอยางรวดเร็ว ขณะที่
กําลังคิดถึงถนน   รองเทา ถุงเทา ไมใชขณะที่รูแจงลักษณะที่แข็ง   
 ฉะนั้น การที่ปญญาจะรูชัดในลักษณะของสภาพธรรมตามความจริงนั้น จะตองรูชัดวาขณะที่คิดไมใช
ตัวตน แตเปนจิตที่กําลังรูเรื่องคิด จิตที่คิดไมใชจิตที่เห็น จิตที่รูอารมณทางตา จิตคิดรูอารมณทางใจตามปกติที่
สภาพธรรมปรากฏทางกาย จะเปนลักษณะทางออนนุมหรือแข็งก็ตาม ขณะขั้นยังไมรูวาเปนอะไร ถาอยูในที่มืด
บางทานก็อาจจะตองลืมตาเปดไฟขึ้นดูวากําลังกระทบสัมผัสอะไร ฉะนั้น ตามความเปนจริงแลวขณะที่จิตรูแข็ง
นั้นไมใชจิตคิดนึก ขณะที่จิตกําลังรูแข็งนั้นไมมีโลกของถุงเทา รองเทา หรือถนน  ไมมีโลกของสมมติบัญญัติใด 
ๆ เลย มีแตสภาพที่กําลังรูลักษณะที่แข็ง แมสภาพทีรูแข็งนั้นก็ไมใชสัตว บุคคล เปนเพียงสภาพที่รูแข็งเกิดขึ้นแลว
ดับไป แลวจิตก็เกิดภายหลังจึงคิดนึกเปนสิ่งที่ปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ เปนเรื่องราว
สมมติบัญญัติของสิ่งที่ปรากฏ จนลืมวาจิตที่เกิดขึ้นรูแข็งแลวสภาพที่แข็งนั้นดับไป แลว และจิตที่คิดเรื่องสิงที่แข็ง
นั้นก็ดับไป สภาพธรรมทั้งนามธรรมและรูปธรรมเกิดขึ้นและดับไปสืบตอกัน อยางรวดเร็ว  จึงทําใหไมรูสภาพ
ธรรมทั้งนามธรรมและรูปธรรมนั้นเกิดดับไมใชตัวตน 
 จิตเปนสภาพที่รูแจงอารมณที่ปรากฏ ไมวาจะเปนทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางใจ เมื่อสัมผัส
เจตสิกกระทบอารมณใด จิตก็เกิดพรอมผัสสะนั้น ก็รูแจงลักษณะตาง ๆ ของอารมณนั้น ฉะนั้น แมคําวารูแจง
อารมณซึ่งเปนลักษณะของจิตซึ่งเปนสภาพรู ก็จะตองเขาใจวา “รูแจงอารมณ”  คือ รูลักษณะตาง ๆ ของอารมณ
ตาง ๆ ท่ีปรากฏ    ไมวาจะเปนทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ เมื่อจิต เปนสภาพที่รูแจงอารมณ 
อารมณจึงเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหจิตแตละประเภทเกิดขึ้นรูอารมณนั้น  ฉะนั้น   อารมณจึงเปนอารัมมณปจจัย คือ
เปนปจจัยใหเกิดโดยเปนอารมณของจิต                        
จิตแตละขณะที่เกิดขึ้นมีปจจัยอื่นอีกหลายปจจัย แตจิตจะเกิดขึ้นโดยไมรูอารมณไมได ฉะนั้น อารมณจึงเปนปจจัย
หนึ่งในหลายปจจัยที่ทําใหจิตแตละขณะเกิดขึ้น 
 
คําถามทบทวน 
๑.   ผัสสเจตสิก สัญญาเจตสิก ปญญาเจตสิก และจิตรูอารมณตางกันอยางไร 
๒.   อารัมมณปจจัย คืออะไร 
๓ .  อะไรเปนอารัมมณปจจัยบาง 
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จิตตสังเขปบทที่ ๓ 
 
 ประการตอไป  
 
 อีกอยางหนึ่งเพราะเหตุที่ศัพทวา “จิตตํ”  นี้ทั่วไปแกจิตทุกดวง ฉะนั้น ในวา “จิตตํ”  นี้กุศลจิตฝายโลกีย 
อกุศลจิต และมหากริยาจิต ช่ือวา “จิต” เพราะสั่งสมสันดานของตนเองสามารถแหงชวนวิถี 
 การที่จะเขาใจอรรถที่วา ช่ือวาจิต เพราะสั่งสมสันดานของตนเองสามารถแหงชวนวิถีนั้น จะตองเขาใจ
เรื่องของจิตซึ่งเกิดดับ ๆ สืบตอกันอยางรวดเร็ววา นามธรรมที่เกิดกับจิตแลวดับไปแตละขณะนั้น  สะสมสืบตอใน
จิตขณะหลัง ๆ ที่เกิดดับสืบตอมานั่นเอง 
 เมื่อจิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตา หรือไดยินเสียงที่ปรากฏทางหู เปนตน ตามปกติจะไมรูวาขณะที่
เห็นหรือไดยินนั้นเปนลักษณะของจิต แตมักจะรูวาขณะใดจิตใจเปนทุกข เศราหมองขุนมัว ขณะใดจิตใจสบาย 
แจมใส ขณะใดโกรธ ขณะใดเมตตาสงเคราะหชวยเหลือบุคคลอื่น ขณะใดเปนมิตรไมตรีกับบุคคลอื่น  จิตแตละ
ขณะที่เกิดดับสืบตอกันอยางรวดเร็ว นั้นก็สั่งสมสันดานของตน คือ ไมวาจะเปนกุศล  อกุศล แตละขณะที่เกิดขึ้น
แลวดับไปนั้นเปนปจจัยสะสมสืบตอในจิตดวง(ขณะ) ตอ ๆ ไป เพราะเมื่อจิตดวงหนึ่ง เกิดขึ้นแลวดับไป การดับ
ไปของจิตดวงกอนเปนปจจัยใหจิตดวงตอไปเกิดขึ้นสืบตอทันที ฉะนั้น จิตดวงที่เกิดตอจึงมีสภาพธรรมซึ่งจิตดวง
กอนสะสมไวแลวสืบตอไปในจิตดวงหลัง ๆ ที่เกิดตอ ๆ ไปอีกเรื่อย ๆ  
 แตละทานจะสังเกตไดวา แตละบุคคลมีอัธยาศัยตาง ๆ กัน มีอุปนิสัยตาง ๆ กัน ตามการสะสมของจิตแต
ละขณะซึ่งเกิดดับสืบตอกัน บางทานก็เปนผูใจบุญใจกุศลเพราะจิตที่เปนบุญกุศลนั้น ๆ เปนปจจัยสืบตอ ๆ ไป
ขางหนา อกุศลก็เชนเดียวกันไมวาจะเปนจิตประกอบดวยโลภะ โทสะ หรือโมหะ เมื่อกุศลจิตประเภทนั้น ๆ ดับ
ไปแลว ก็เปนปจจัยใหจิตดวงตอไปเกิดขึ้นสืบตอสภาพธรรมที่สะสมอยูในจิตดวงกอนตอไปอีกการที่จิตดวงหลัง
เกิดตอจากจตดวงกอนอยูเรื่อย ๆ นั้น เพราะ จิตทุกดวงเปนอนันตรปจจัย คือ เปนปจจัยทําใหจิตขณะตอไปเกิดขึ้น
สืบตอทันทีท่ีจิตดวงกอนดับ จิตทุกดวงเปนอนันตรปจจัย ทําใหจิตดวงตอไปเกิดขึ้น เวนจุติจิตของพระอรหันต    
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เทานั้นที่ไมเปนอนันตรปจจัย เมื่อจุติจิตของพระอรหันตดับจึงเปนปรินิพพาน ไมมีปฏิสนธิ จิตหรือจิตใด ๆ เกิด
สืบตออีกเลย ฉะนั้น ปจจัยที่กลาวถึงแลวจึงมี ๓ ปจจัย คือ สหชาตปจจัย  อารัมมณปจจัย และอนันตรปจจัย 
 ลักษณะของจิตประการที่   ๒      ขอความในอัฏฐสาลินีมีวา อีกอยางหนึ่ง เพราะเหตุที่ศัพทวา “จิตตํ” นี้
ทั่วไปแกจิตทุกดวง ฉะนั้น ในคําวา “จิตตํ” นี้ กุศลจิตฝายโลกีย อกุศลจิต และมหากิริยาจิต จึงช่ือวา “จิต” เพราะ
สั่งสมสันดานของตนดวยสามารถแหงชวนวิถี 
 ฟงดูเหมือนเปนเรื่องยากแตเปนเรื่องจริงในชีวิตประจําวัน  สวนมากทุกทานก็ไดยินคําวากุศลจิต และ
อกุศลจิตอยูเสมอแตยังไมคุนกับมหากิริยาจิตและ “ชวนวิถี” จิตทั้งหมดไมวาจะเปนประเภทตาง ๆ ประการใดก็
ตาม เมื่อจําแนกโดยการเกิด คือ โดยชาติแลวมี ๔ ชาติ คือ เปนกุศลจิต ๑ เปนอกุศลจิต ๑ เปนวิบากจิต ๑ เปนกิริยา
จิต ๑ (ภาษาบาลี คือ กุสลจิตฺตํ อกุสลจิตฺตํ วิบากจิตฺตํ กิริยาจิตฺตํ ) 
 สวนใหญทุกทานคุนกับคําวากุศลจิต และอกุศลจิต แตยังไมคุนกับวิบากจิตและกิริยาจิต   กุศลจิตเปนจิต
ที่ดี ซึ่งเปนเหตุใหเกิดผล คือ กุศลวิบาก ในอนาคตขางหนา เมื่อกุศลจิตและกุศลเจตสิกซึ่งเกิดรวมกันเปนเหตุดับ
ใหแลวธรรมที่เปนกุศลก็สะสมสืบตอในจิตดวงตอ ๆ ไป เปนปจจัยใหจิตและเจตสิกซึ่งเปนกุศลวิบากจิตและกุศล
วิบากเจตสิกเกิดขึ้นรวมกันโดยเปนผลของกุศลนั้น ๆ ในอรรถกถามีขอความวาแมวิบากเจตสิกเกิดรวมกับจิต แต
เพราะจิตเปนประธาน จึงใชคําวาวิบากจิตเทานั้น ซึ่งก็หมายรวมถึงวิบากเจตสิกที่เกิดรวมกันดวย และแมคําวา
จิตตชรูป คือ รูปซึ่งเกิดเพราะจิตเปนปจจัยก็เชนเดียวกัน จิตตชรูปเกิดขึ้นเพราะจิตและเจตสิกซึ่งเกิดรวมกันเปน
ปจจัย แตใชคําวา “จิตตชรูป” นั้นก็หมายรวมถึง เจตสิกเกิดรวมกับจิตนั้น ๆ ก็เห็นปจจัยใหรูปนั้นเกิดดวย ฉะนั้น 
เมื่อกลาวถึงวิบากจิตก็หมายรวมถึงวิบากเจตสิกที่เกิดรวมดวย 
 อกุศลจิตเปนสภาพธรรมที่เปนโทษ เปนสภาพธรรมที่เปนเหตุใหเกิดผลที่เปนทุกข ไมนาพอใจ คือ 
อกุศลวิบากจิตตาง ๆ   นอกจากกุศลจิตและอกุศลจิตและวิบากจิตแลว ก็เปนจิตอีกประเภทหนึ่ง คือ กิริยาจิต ซึ่งไม
เปนเหตุท่ีจะใหเกิดวิบาก จึงไมใชกุศลจิต และไมใชวิบากจิตดวยเพราะกิริยาจิตไมใชผลของกุศลจิตหรืออกุศลจิต 
 จิตทั้งหมดจําแนกเปนชาติหนึ่งชาติใด ๔ ชาติ คือ เปนกุศลหรืออกุศล หรือเปนวิบาก หรือเปนกิริยา ถา
ไมศึกษาใหละเอียดขึ้นก็ไมรูวาขณะไหนเปนกุศลจิต อกุศลจิต วิบากจิต กิริยาจิต เชน ขณะปฏิสนธิซึ่งเปนจิตขณะ
แรกที่เกิดขึ้นในภพนี้ในชาตินี้ ที่ทุกทานมีชีวิตอยูในขณะนี้ ก็เพราะปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นนั้น ไมไดกระทํากรรมใด ๆ  
ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ปฏิสนธิเปนวิบากจิตซึ่งเกิดขึ้นเพราะกรรมใดกรรมหนึ่งเปนปจจัย แมวากรรมที่ได
กระทําแลวในแตละภพชาติจะมากมายเพียงใดก็ตาม กรรมเปนปจจัยใหปฏิสนธิจิตหรือวิบากจิตใดเกิดขึ้น กรรม
นั้นปนกัมมปจจัยแกปฏิสนธิจิตและวิบากจิตนั้น ถาเกิดในภูมิมนุษยเปนสุคติภูมิก็ตองเปนผลของกุศลกรรมจิตที่
ปฏิสนธิก็เปนกุศลวิบาก ถาเกิดในอบายภูมิ คือ เกิดในนรกหรือเกิดเปนเปรต เกิดเปนอสุรกาย เกิดเปนสัตว
เดรัจฉาน  ก็เปนผลของอกุศลกรรม จิตที่ปฏิสนธิในอบายภูมิเปนอกุศลวิบาก 
 เมื่อปฏิสนธิจิตดับไปแลว กรรมนั้นไมไดเพียงทําใหปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นเทานั้น เมื่อปฏิสนธิจิตดับไปแลว 
กรรมเดียวกันที่เปนปจจัยใหปฏิสนธิจิตเกิดนั้นก็เปนกัมมปจจัย ทําใหวิบากจิตดวงตอไปเกิดขึ้นทําใหภวังคกิจสืบ
ตอจากปฏิสนธิจิต ปฏิสนธิจิต คือ จิตที่ทําใหสืบตอจากจุติจิต (จิตขณะสุดทายของชาติกอน) ทันทีที่จุติจิตของชาติ
กอนดับ กรรมหนึ่งที่ไดกระทําแลวก็เปนปจจัยใหปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นเปนจิตขณะแรกในชาตินี้สืบตอจากจุติจิตของ
ชาติกอนแลวก็ดับไป และกรรมเดียวกันนั้นเปนปจจัยใหวิบากจิตดวงตอ ๆ ไปเกิดขึ้นกระทําภวังคกิจคือกิจดํารง
ภพชาติ  ที่เปนบุคคลนี้สืบตอไปจนกวาจะจุติ คือเคลื่อนจากภพภูมินี้ สิ้นสุดสภาพที่เปนบุคคลในชาตินี้ และใน
ระหวางที่ยังไมจุติ กรรมอื่น ๆ ก็เปนปจจัยใหวิบากจิตตาง ๆ เกิดขึ้นรูอารมณ ทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ได 
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 “กุศล” คือ สภาพธรรมที่ดีงามไมเปนโทษภัย  บางทานเขาใจวา ทานสามารถจะทํากุศลไดเฉพาะเวลาที่
มีทรัพยสินเงินทองเทานั้น แตลืมความเอื้อเฟอเผื่อแผ ถึงแมไมมีเงินแตมีสิ่งของที่พอจะแบงปนเจือจานสละให
เพื่อชวยเหลือบุคคลอื่น ๆ ได  ทานจะสละใหเพื่อชวยเหลือคนอื่นไดไหม ถาสละใหไมไดขณะนั้นเปนกุศลหรือ
อกุศล  ผูที่ไมรูวากุศลจิตเปนจิตที่ดีงามไมมีโทษก็อาจจะคิดเศราหมองใจวา ทานขาดเงิน ทานทําบุญไมได แต
ความจริงนั้นถึงแมวาไมมีเงินที่จะทําทานกุศล ก็มีกุศลอื่นอีกหลายประการที่กระทําได เชนขณะที่รูสึกเปนมิตร
ไมตรีกับบุคคลอื่น มีจิตออนโยน พูดคําที่ออนหวานดวยใจจริง ชวยเหลือเอื้อเฟอเผื่อแผเจือจาน ขณะนั้นเปนกุศล 
เปนสภาพธรรมที่ไมเปนโทษภัยใด ๆ เลย 
 ขณะใดที่มีมานะสําคัญตนวาสูงกวา ดีกวา เกงกวาบุคคลอื่น หรือแมวามีแบงแยกเปนเราเปนเขา ไม
ชวยเหลือ ไมเอื้อเฟอเจือจาน ขณะนั้นเปนอกุศลจิตเปนจิตที่ไมดีงาม เปนสภาพธรรมที่เปนโทษ 
 เมื่อเขาใจลักษณะของกุศลจริง ๆ ก็เจริญกุศลทุกประการได แมวาไมมีทรัพยสินเงินทองที่จะให ก็ยังมี
สิ่งอื่นเล็ก ๆ นอย ๆ ซึ่งพอที่จะสละใหได ถาสละใหไมไดจริง ๆ เพราะเปนคนที่หวงของ แตก็คิดอยากใหจิตสงบ
หรืออยากหมดกิเลสเปนพระโสดาบัน จะสละสิ่งของใหผูอื่นไดบางไหม  แตละบุคคลสะสมกุศลและอกุศลมาตาง 
ๆ กัน ฉะนั้น จึงควรพิจารณาจิตของตนเองวาเปนผูที่ยังหวงสิ่งของมาก หรือวาเริ่มสละสิ่งของใหเปนประโยชน
แกคนอื่น ๆ บาง ทีละเล็กนอยจนเปนอุปนิสัยเปนปจจัยที่มีกําลัง ทําใหละคลายการยึดถือนามธรรมและรูปธรรม
เปนตัวตน จนปญญาที่อบรมเจริญคมกลาแลวนั้นรูแจงนิพพานได ผูที่คิดวาอยากหมดกิเลสนั้น เวลากิเลสเกิดขึ้นก็
ยังพอใจที่จะใหกิเลสนั้นมีอยู เชน ขณะที่มีมานะความสําคัญตน  ความริษยา แมผูใดจะบอกใหละคลายเสีย ควร
ยินดีกับความสุขของบุคคลอื่น  หรือควรมีเมตตาแมในบุคคลที่เลวราย ทานจะกระทําไดไหม ผูที่มีฉันทะ คือ 
พอใจที่จะโกรธ ดูหมิ่น ถือตัว  ริษยาก็ยอมไมสามารถที่จะกระทําได ฉะนั้น การละกิเลสจึงไมใชสิ่งที่กระทําได
ทันที จะตองคอย ๆ เปนไป คอย ๆ อบรมเจริญปญญาใหเกิดขึ้นทีละเล็กละนอย ผูที่ตองการดับกิเลสจริง ๆ รูวา
จะตองอบรมเจริญกุศลทุกประการ ไมใชบําเพ็ญทานอยางเดียวแลวยังหวงเก็บอกุศลอยางอื่นไว บางทานก็อยาก
สงบเพราะรูสึก วาวัน ๆ หนึ่งกระสับกระสาย กระวนกระวายมาก คิดเรื่องนั้นก็โกรธ คิดเรื่องนั้นก็ยุง  มีแตเรื่อง
เดือนรอนรําคาญใจ เพราะไมไดพิจารณาจิตในขณะนั้น  แตพิจารณาบุคคลซึ่งทานโกรธ เมื่อพิจารณาบุคคลอื่น
ในทางที่ทําใหเกิดอกุศล จิตก็ยอมจะกระสับกระสายกระวนกระวายเดือนรอน เมื่อรูวากําลังเดือนรอน ก็อยากจะ
สงบ แตไมรูวาถาไมโกรธขณะนั้นก็ไมเดือดรอน ขณะโกรธไมสบายใจ เดือดรอนใจ กังวลใจนั้นเปนกุศลเปน
สภาพธรรมที่เปนโทษ 
 ฉะนั้น ถาขณะใดโกรธแลวระลึกได พิจารณาบุคคลอื่นในทางที่ทําใหเกิดเมตตาบาง กรุณาบาง มุทิตา
บาง อุเบกขาบาง ก็ยอมสงบไดทันที เพราะขณะที่จิตมีเมตตา หรือกรุณา หรือมุทิตา หรืออุเบกขา ปราศจากโลภะ 
โทสะ  โมหะ  จึงสงบ กุศลจิตทุกขณะสงบ ฉะนั้น เมื่อตองการดับกิเลสจึงตองเจริญกุศลทุกประการ ไมใชเพียง
ทานกุศลเทานั้น 
 ขอความในอัฏฐสาลินี อรรถกถาธัมมสังคณีปกรณจิตตุปปาทกัณฑ แสดงลักษณะของจิตประการที่ ๒ 
วาอีกอยางหนึ่ง เพราะเหตุวาศัพทวา จิตตํ นี้ ทั่วไปแกจิตทุกดวง ฉะนั้น ในคําวา   
“จิตตํ” นี้ กุศลจิตฝายโลกีย อกุศลจิต และมหากิริยาจิตจึงช่ือวา “จิต” เพราะสั่งสมสันดานของตนเองดวยสามารถ
แหงชวนวิถี 
 คําวา “สันดาน” ในภาษาไทยมาจากคําภาษาบาลี วา “สนตาน” หรือ “สนตติ” ซึ่งหมายถึงการเกิดดับสืบ
ตอกัน จิตเห็น  จิตไดยิน  จิตไดกลิ่น จิตลิ้มรส จิตรูสิ่งที่กระทบสัมผัสเปนวิบากจิต ไมใชกุศลจิตและไมใชอกุศล
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จิต จึงไมสั่งสมสันดาน จิตเห็น จิตไดยิน  จิตไดกลิ่น  จิตลิ้มรส จิตรูสิ่งที่กระทบสัมผัสผลของอดีตกรรม เมื่อกรรม
ใดสุกงอมพรอมที่จะใหผล คือประกอบพรอมดวยปจจัยตาง ๆ เชน เห็น ไดยิน เปนตน วิบากจิตไมสั่งสมสันดาน 
เพราะวิบากจิตแตละขณะเกิดขึ้นเพราะกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมที่สะสมมาแลวนั้นเปนปจจัยใหเกิดขึ้น เม่ือ
วิบากจิตเกิดขึ้นและดับไปแลวก็ไมเปนเหตุใหวิบากใด ๆ เกิดขึ้นเลย 

เพื่อที่จะเขาใจลักษณะของจิตประการที่ ๒ ที่วา กุศลจิตฝายโลกีย อกุศลจิต และมหากิริยาจิต จึงช่ือวา 
จิต เพราะสั่งสมสันดานของตนดวยสามารถแหงชวนวิถีนั้น ก็จะตองเขาใจวิถีจิตกอนวา วิถีจิต คือจิตประเภทไหน 
เกิดขึ้นเมื่อไร และจะตองเขาใจ ชวนวิถี ซึ่งเปนขณะที่จิตสั่งสมสันดานของตนซึ่งเปนกุศลบาง อกุศลบาง และ
สําหรับพระอรหันตก็เปนมหากิริยาจิต   เพราะถึงแมวาเปนพระอรหันตแลวก็เปนพระอรหันตที่มีกาย วาจา ใจ 
ตาง ๆ กันตามการสั่งสมสันดานของตน  

ฉะนั้น จึงตองเขาใจความหมายของวิถีจิตกอนวา วิถีจิต คือจิตที่ไมใชปฏิสนธิจิต ภวังคจิต  และจุติจิต 
จิตใดก็ตามที่ไมใชปฏิสนธิจิต ภวังคจิตและจุติจิตแลว เปนวิถีจิตทั้งหมด ในชาติหนึ่งปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นขณะเดียว 
คือ ขณะที่ที่ทําปฏิสนธิกิจสืบตอจากจุติจิตของชาติปางกอน เพียงขณะเดียวเทานั้น ที่เปนปฏิสนธิจิต ขณะที่จิตทํา
ปฏิสนธิกิจนั้นไมเห็น  ไมไดยินไมไดกลิ่น  ไมล้ิมรส  ไมรูสิ่งที่กระทบสัมผัสใด ๆ ทั้งสิ้น ปฏิสนธิเปนวิบากจิต 
เปนผลของกรรม ปฏิสนธิจิตที่เกิดในภูมิมนุษยเปนกุศลวิบากจิต เปนผลของกุศลกรรม 

เมื่อปฏิสนธิจิตดับไปแลว กรรมไมไดใหผลเพียงใหปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นเทานั้น แตเปนปจจัยใหวิบากจิต
ประเภทเดียวกันเกิดขึ้นทําใหภวังคกิจสืบตอดํารงภพชาติของการเปนบุคคลนั้นจนกวาจะจุติ 

ขณะที่ยังไมจุตินั้น ภวังคจิตเกิดดับ ๆ กระทบกิจสืบตอดํารงความเปนบุคคลนั้นไว ในขณะที่ไมเห็น 
ไมไดยิน ไมไดกลิ่น  ไมไดล้ิมรส  ไมรูสิ่งกระทบสัมผัส และไมคิดนึก ฉะนั้นขณะใดที่เปนปฏิสนธิจิต ภวังคจิต  
และจุติจิต  ขณะนั้นไมใชวิถีจิต ขณะหลับสนิทไมเห็น ไมไดยิน ไมไดกลิ่น ไมไดล่ิมรส  ไมไดกระทบสัมผัส 
ไมไดคิดนึก  ภวังคจิตเกิดดับสืบตอกับไป เรื่อย ๆ จนกวาจะฝนหรือต่ืนขึ้น เห็น ไดยิน  ไดกลิ่น  ล้ิมรส กระทบ
สัมผัส คิดนึก อารมณตาง ๆ ในโลกนี้  ขณะที่วิบากจิตเกิดขึ้นทําปฏิสนธิกิจ ภวังคกิจและจุติกิจนั้น อารมณตาง ๆ 
ในโลกนี้ไมปรากฏเลย โลกนี้จะเปนโลกมนุษย ลักษณะอยางไร ไมปรากฏทั้งสิ้น ถาขณะนี้ใครกําลังหลับก็จะไมรุ
ไมเห็นเลยวา ในที่นี้มีใครบาง มีเสียงอะไรบาง  มีกลิ่นอะไรบาง เย็นรอนประการใด โลกนี้ไมปรากฏกับปฏิสนธิ
จิต ภวังคจิต  และจุติจิตเลย เมื่อไมหลับก็  เมื่อไมหลับก็จําเรื่องโลกนี้  จําบุคคลตางๆ  เรื่องราวตางๆ  ในโลกนี้  
แตขณะหลับสนิทเปนภวังคจิต  ตัดขาดจากอารมณตางๆ  ที่ปรากฏในโลกนี้ทั้งหมด  ไมรูตนเองเปนใคร  อยูที่
ไหน  เกี่ยวของเปนญาติกับใคร  มีทรัพยสมบัติยศฐาบรรดาศักดิ์  สุข  ทุกข  อยางใด 

ขณะที่เห็นไมใชภวังคจิต  เปนวิถีที่เกิดขึ้น เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตา  จิตใดก็ตามซึ่งเกิดขึ้นเห็นหรือรู  
หรือยินดีพอใจในสิ่งที่กําลังปรากฏทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจ  จิตขณะนั้น ๆ  เปนวิถีจิต  
ขณะไดยินเสียงแลวพอใจ หรือไมพอใจเสียง ขณะนั้นไมใชภวังคจิต  ขณะนั้นเปนวิถีจิตจิตทุกขณะที่เกิดขึ้นรูรูปที่
ปรากฏทางตาเปนจักขุทวารวิถีจิต  จิตทุกขณะที่เกิดขึ้นรูเสียงทางหูเปนโสตทวารวิถีจิต  จิตทุกขณะเกิดขึ้นรูรส
ทางลิ้นเปนชิวหาทวารวิถีจิต  จิตทุกขณะที่เกิดขึ้นรูอารมณทางใจเปนมโนทวารวิถีจิต 

นามธรรมที่เกิดดับเปนปรกติในชีวิตประจําวัน เปนภวังคจิตที่เกิดสลับกับวิถีท่ีเกิดขึ้นรูอารมณทางทวาร
ตางๆ   
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เมื่อปฏิสนธิในภูมิที่มีขันธ ๕ คือ ในภูมิที่มีทั้งรูปขันธและนามขันธ กรรมเปนปจจัยทําใหกัมมชรูป  คือ 
จักขุปสาทรูป  โสตปสาทรูป  ฆานปสาทรูป  ชิวหาปสาทรูป  กายปสาทรูป  เปนตน  เกิดดับสืบตอดํารงสภาพที่
ไมใชบุคคลที่ตาบอด หูหนวก  เปนตน  แตขณะใดกรรมที่ไมเปนปจจัยใหจักขุปรูปเกิด  บุคคลนั้นก็ตาบอดไม
เห็นอะไรเลย  ฉะนั้น  จิตเห็น  และจิตอื่นๆ  ทุกขณะจะเกิดขึ้นไดก็ตองอาศัยปจจัยที่ทําใหเกิดจิตนั้นๆ  ขณะที่วิถี
จิตยังไมเกิดขึ้นนั้นภวังคจิตเกิดดับสืบตอกันอยูเรื่อยๆ   

เมื่อรูปใดเกิดขึ้นกระทบกับปสาทรูปใด  และกระทบภวังค  วิถีจิตจะเกิดขันทันทีไมได     แตเพื่อ
กําหนดใหรูวารูปเกิดขึ้นกระทบภวังคจิตขณะใด  จึงบัญญัติภวังคจิตที่รูปเกิดขึ้นกระทบนั้นวา  “อดีตภวังค”  คือ  
เปนภวังคที่เหมือนกับภวังคกอนๆ  แมวารูปจะเกิดดับเร็วมาก  แตจิตก็เกิดดับเร็วกวารูปสภาวรูปรูปหนึ่งเกิดดับ
เทากับจิตเกิดดับ ๑๗  ขณะ  ฉะนั้นอดีตภวังค  คือ  ขณะที่รูปเกิดกระทบกับปสาทรูปและกระทบกับภวังคขณะนั้น 
ท้ังนี้ เพื่อใหรูวารูปท่ีกระทบปสาทรูปและกระทบกับอตีตภวังคนั้นจะดับเม่ือไร  เพราะรูปหนึ่งมีเพียงอายุจิตเกิด
ดับ  ๑๗  ขณะเทานั้น  เมื่ออดีตภวังคดับไปแลวก็เปนปจจัยใหภวังคจิตดวงตอไปไหว เปน    “ภวังคจลนะ”  ซึ่งยัง
เปนภวังคจิตอยู  เพราะวิถีจิตจะเกิดขึ้นคั่นกระแสของภวังคทันทีไมได  เมื่อภวังคจลนะดับไปแลว  ภวังคจิตที่เกิด
ตอเปน “ภวังคุปจเฉทะ”  คือ  เปนภวังคจิตที่ตัดกระแสของภวังคเพราะเปนภวังคจิตดวงสุดทายของกระแสภวังค  
เมื่อภวังคุปจเฉทะดับไปแลว  วิถีจิตจึงเกิดขึ้นรูอารมณที่ปรากฏทางตา หรือทางหู ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทาง
ใจได 

 วิถีจิตทุกขณะที่รูอารมณทางตาเปนจักขุทวารวิถีจิต  เพราะ 
รูรูปารมณ(สิ่งที่ปรากฏทางตา)  ที่กระทบจักขุปสาทและยังไมดับ 

วิถีจิตทุกขณะที่รูอารมณทางหูเปนโสตทวารวิถีจิต เพราะ 
รูสัททารมณ(เสียง)  ที่กระทบกับโสตปสาทและยังไมดับไป 

วิถีจิตทุกขณะที่รูอารมณทางจมูกเปนฆานทวารวิถีจิตเพราะ 
รูคันธารรมณ(กลิ่น) ที่กระทบกับฆานปสาทและยังไมดับไป 

วิถีจิตทุกขณะที่รูอารมณทางลิ้นเปนชิวหาทวารวิถีจิต 
เพราะรูสารมณ(รส)  ที่กระทบชิวหาประสาทและยังไมดับไป   
 
วิถีจิตทุกขณะที่รูอารมณทางกายเปนกายทวารวิถีเพราะ รูโผฏฐัพพารมณ    (เย็นหรือรอน  ออนหรือแข็ง  

ตึงหรือไหว) ที่กระทบกับกายปสาทและยังไมดับไป 
วิถีจิตทุกขณะทางใจซึ่งเปนมโนทวารวิถีจิตนั้น  รูอารมณไดทุกอารมณ คือ รูรูป  เสียง  กลิ่น  รส  

โผฏฐัพพะ ตอจากวิถีจิตที่รูทางปญจทวาร  และรูธัมมารมณ  คือ  อารมณที่สามารถรูไดเฉพาะทางใจ  คือ มโน
ทวาร  ทวารเดียวเทานั้น 

 
อารมณทั้งหมดจําแนกเปน ๖ อารมณ  ซึ่งจิตรูไดทาง ๖ ทวาร ดังนี้ คือ 
รูปารมณ  จิตรูไดทางจักขุทวารและทางมโนทวาร 
สัททารมณ  จิตที่รูไดทางโสตทวารและทางมโนทวาร 
คันธารมณ  จิตรูไดทางฆานทวารและทางมโนทวาร 
รสารมณ  จิตรูไดทางชิวหาทวารและทางมโนทวาร 
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โผฏฐัพพารมณ  จิตรูไดทางกายทวารและทางมโนทวาร 
ธัมมารมณ  จิตรูไดทางมโนทวารเพียงทวารเดียว 
 
มโนทวารวิถีจิตรูอารมณไดทั้ง  ๖  อารมณ  แตธัมมารมณนั้นรูไดเฉพาะมโนทวารวิถีจิตเทานั้น 
จิตทุกดวงเกิดขึ้นกระทํากิจหนึ่งกิจใดแลวดับไป   คือปฏิสนธิจิตทําปฏิสนธิกิจสืบตอจากจุติจิตชาติกอน

เพียงหนึ่งขณะเทานั้น  ภวังคจิตทุกดวงทั้งอดีตภวังค  ภวังคจลนะ ภวังคุปจเฉทะ  ทํา 
ภวังคกิจสืบตอดํารงภพชาตินั้นไว  เมื่อภวังคุปจเฉทะดับไปแลว  วิถีจิตดวงแรกที่เกิดตอจาก        ภวังคุปจเฉทะ
นั้น  กระทําอาวัชชนกิจ  แปลโดยศัพทวา  รําพึงถึงอารมณที่ปรากฏที่ทวาร  คือ  รูอารมณที่กระทบทวาร  ช่ือวาอา
วัชชนะเพราะอรรถวานําออกไปสันดาน(การเกิดดับสืบตอ)  อันเปนภวังค  คือ  นอมไปสูอารมณที่กระทบทวาร  
ถาเปนทางปญจทวาร  คือ  ทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ปญจทวาราวัชชนจิต  ซึ่งเปนจิตดวงหนึ่ง
(ประเภทหนึ่ง) เกิดขึ้นทําอาวัชชนกิจ  รําพึงถึงอารมณที่กระทบทวารหนึ่งทวารใดใน ๕ ทวาร  แตจิตขณะนั้นยัง
ไมเห็น  ยังไมไดยิน  ยังไมไดกลิ่น  ยังไมไดล้ิมรส  ยังไมรูสิ่งกระทบสัมผัสกาย ถาเปนทางมโนทวาร คือ  ทางใจ  
ซึ่งไมใชทางจักขุปสาท  โสตปสาท  ฆานปสาท  ชิวหาปสาท  กายปสาท  มโนทวาราวัชชนจิต  ซึ่งเปนจิตอีกดวง
หนึ่ง (ไมใชปญจทวาราวัชชนจิต)  เกิดขึ้น  ทําอาวัชชนกิจ เฉพาะทางมโนทวารทวารเดียวเทานั้น 
 ตัวอยาง  เมื่อรสเกิดขึ้นกระทบกับชิวหาปสาทและกระทบกับภวังคเปนอดีตวังคดับไป  ภวังคจลนะเกิด
ตอแลวดับไป  ภวังคุปจเฉทะเกิดตอแลวดับไป  ปญจทวาราวัชชนจิตเกิดตอ  รําพึง  คือ  รูวาอารมณกระทบชิวหา
ทวารแตยังไมไดล้ิมรสนั้น  อุปมาเหมือนขณะที่รูวามีแขกมาที่ประตูแตยังไมเห็นแขก  จึงยังไมรูวาเปนใคร  
เพียงแตรูวามีแขกมาเทานั้น  ทุกทานยอมมีแขกไปมาหาสู  เวลาคิดถึงแขกก็มักจะคิดถึงคน แตความจริงแขกคือ
อารมณตางๆ  ที่ปรากฏทางตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ  นั้นเอง  ขณะเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตา สิ่งที่ปรากฏทางตา  สิ่ง
ที่ปรากฏทางตาเปนแขก  ขณะไดยินเสียง เสียงเปนเสียง  ขณะไมไดยินเสียงปรากฏ  แขกทางหูจึงยังไมมา  ขณะที่
รสปรากฏ  รสเปนแขกที่ปรากฏทางลิ้นช่ัวขณะแลวก็ดับไป  ขณะใดที่อารมณปรากฏทางทวารใด  ขณะนั้น
อารมณนั้นก็เปนแขกของทวารนั้น  ช่ัวระยะเวลาสั้นที่สุดแลวก็ดับหมดสิ้นไปไมกลับมาอีกเลยสังสารวัฏฏ  
ผูใหญบางทานรูสึกเหงา  เพราะระหวางที่ยังไมใชผูสูงอายุ  ทานพบปะบุคคลมากหนาหลายตา  รื่นเริงสนุกสานา
กับญาติมิตรสหาย  แตเมื่อสูงอายุขึ้นแลว  แขกซึ่งเปนบุคคลตางๆ  ในความรูสึกของทานก็ลดนอยลง  เมื่อถาม
ทานผูสูงอายุวาทานชองอะไรมากที่สุด  บางทานก็บอกวาทานชอบคน  คือชอบใหคนมาหา  พูดคุยกันเพลิดเพลิน
แตความจริงทุกคนมีแขกทุกขณะที่เห็น  ไดยิน  ไดกลิ่น  ล้ิมรส  สัมผัส  และตามธรรมดานั้นพอแขกมา  โลภมูล
จิตก็เกิดขึ้นยินดีพอใจในสิ่งที่กําลังปรากฏทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  นั้นๆ   
 แขกมีหลายประเภท  ถาเปนโจรผูราย ก็ไมมีใครตองการแขกประเภทนั้น  แตถาเปนญาติมิตรสหายก็รอ
วาเมื่อไรจะมา  แตความจริงอารมณตางๆ  ที่ปรากฏทางตา  หู  จมูก  ล้ิน  กายเปน    เพียงรูปธรรม  ไมมีเจตนาราย
กับใคร  เพราะรูปธรรมไมใชสภาพรูป  ฉะนั้น  แขกที่จะเปนโจร  หรือจะเปนญาตินั้น ในขณะไหน  ในอารมณใด
ที่ปรากฏแลวยินดี  พอใจ  ติดของในอารมณนั้น  โจรก็อยูที่นั่นเพราะความยินดีพอใจติดของเปนอกุศลกรรม  
อกุศลกรรมไมเปนมิตรกับใครกุศลกรรมเปนเสมือนญาติสนิทที่คอยอุปการะเกื้อกูล  ชวยเหลือไมวาในยามใด
ทั้งสิ้น  ฉะนั้น  จึงตองรูลักษณะของจิตที่ตางกัน  คือ  อกุศลจิตเปนโทษ  เปนโจร  ไมใชมิตร 

เมื่อคิดถึงโจรผูรายยอมกลัวและไมอยากใหเปนแขกเลย  แตโจรคืออกุศลจิตซึ่งเปนสาเหตุใหมีแขกที่
เปนในวันหนาสวนกุศลจิตก็เปรียบเสมือนญาติมิตรซึ่งเปนเหตุนํามาซึ่งญาติมิตรสหายในวันหนาดวย 
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ฉะนั้น รูปธรรมจึงไมใชสภาพรูจึงไมมีเจตนาใด ๆ  ทั้งสิ้น  เสียงที่ปรากฏไมใชสภาพรูที่ตองการใหใคร
ไดยินหรือวาไมตองการใหใครไดยิน  ไมเลือกที่รักมักที่ชังวาใหคนนี้ไดยิน เสียงเปนรูปธรรมที่เกิดขึ้นตามปจจัย
ที่ทําใหเกิดเสียงนั้น  และแลวแตวาโสตปสาทของใครจะกระทบกับเสียงใด  บางคนนอนหลับสนิทไมไดยินเสียง
ฟารองดังลั่นสนั่นนากลัว  เสียงฟารองนั้นไมใชแขกของบุคคลนั้น  แตเปนแขกของคนที่สะสมเหตุที่ทําใหโสต
ปสาทกระทบกับเสียงนั้น  ฉะนั้น  ขณะที่อารมณใดเกิดขึ้นเปนแขกของบุคคลใดทางตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  ยอม
เปนไปตามเหตุ  ปจจัย  คือ  กรรมที่บุคคลนั้นสะสมมาเปนปจจัยใหวิบากจิตเกิดขึ้นรูอารมณนั้น ๆ   

ฉะนั้น  แขกที่ปรากฏทางตา  หู  จมูก  ล้ิน  กายนั้น  ก็เปนรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ซึ่งเกิดขึ้น
ช่ัวขณะแลวดับไปไมกลับมาอีกเลย  หาใชสัตว  บุคคล  ตัวตน  วัตถุสิ่งใดไม  และในวันหนึ่งๆ  ก็ไมมีใครรูเลยวา
แขกไหนจะมาทางใด  และเมื่อไร 

ขณะใดที่จิตกําลังรูอารมณทางตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ  ขณะนั้นเปนวิถีจิต  ปญจทวารวัชชนจิตเปนวิถี
จิตแรกที่เกิดตอจากภวังคุปจเฉทะ   ปญจทวาราวัชชนจิตทําอาวัชชนกิจ  คือ เพียงรูวาอารมณหนึ่งอารมณใด
กระทบทวารหนึ่งทวารใดใน ๕ ทวาร จึงไมใชจิตที่ทํากิจเห็น ฯลฯ วิถีจิตอื่นๆ  จะเกิดขึ้นทางตา  ทางหู  ทางจมูก  
ทางลิ้น  ทางกาย  ไมไดเลย  ถาปญจทวาราวัชชนจิตไมเกิดขึ้นแลวดับไปกอน  ฉะนั้นปญจทวาราวัชชนจิตแรกที่
ทางทวารหนึ่งทวารใดใน  ๕  ทวาร  เมื่อจิตดวงนี้กระทํากิจนี้ได ๕  ทวาร  จึงช่ือวาปญจทวาราวัชชนจิต (ปญจ + 
ทวาร + อาวัชชน)  ถาแยกเปนแตละทวาร  คือ ขณะที่เกิดทางจักขุทวารก็เปนจักขุทวาราวัชชนะ ขณะที่เกิดทางหูก็
เปนโสตทวาราวัชชนะ  ขณะที่เกิดจากทางจมูกก็เปนฆานทวาราวัชชนะ  ขณะที่เกิดทางลิ้นก็เปนชิวหาทวาราวัช
ชนะ ขณะที่เกิดทางกายก็เปนกายทวาราวัชชนะ 

แตเมื่อจิตดวงนี้กระทําอาวัชชนกิจได  ๕  ทวารจึงเรียกรวมวา  ปญจทวาราวัชชนจิต 
 
สําหรับวิถีจิตที่เกิดขึ้นรูอารมณตางๆ  ทางใจนั้นกอนที่วิถีจิต  คือ  กุศลจิตหรืออกุศลจิต เปนตน จะเกิด

นึกคิดเรื่องราวตางๆ  ก็จะตองมีอาวัชชนจิต  คือ รูอารมณที่กระทบทางใจนั้น  ช่ือวามโนทวาราวัชชนจิต  มโน
ทวาราวัชชนจิตเปนวิถีจิตดวงแรกที่เกิดทางมโนทวาร  ถามโนทวาราวัชชนจิตไมเกิด  วิถีจิตตางๆ  จะเกิดขึ้นรู
อารมณ  คือ  ทางมโนทวารไมได  มโนทวาราวัชชนกิจไดเฉพาะทางมโนทวาร  ทวารเดียวเทานั้น 

ฉะนั้น  วิถีจิตที่ทําอาวัชชนกิจ ๖  ทวาร จึงมี ๒ ดวง คือ ปญจทวาราวัชชนจิต ๑ ดวง ทําอาวัชชนกิจทาง 
๕ ทวารมโนทวาราวัชชนจิต ๑ ดวง ทําอาวัชชนจิตเฉพาะทางมโนทวารทวารเดียว 

ขณะนี้มีปญจทวาราวัชชนจิตไหม  มี  ถาไมมีก็ไมเห็น ไมไดยิน  ไมไดกลิ่น  ไมไดรส  ไมรูสิ่งที่กระทบ
สัมผัสกาย 

ขณะนี้มีมโนทวาราวัชชนจิตไหม  มี เมื่อวิถีจิตทางปญจทวาร  ทวารใดทวารหนึ่งเกิดรูอารมณแลวดับ
ไปแลวภวังคจิตก็เกิดคั่นหลายขณะ  แลวมโนทวารวิถีจิตก็เกิดขึ้นสืบตอรับรูอารมณนั้นตอทางใจอีก  คืออาศัยใจ 
(ภวังคุปจเฉทจิต) เปนมโนทวารเกิดขึ้น  รูอารมณเดียวกับจิตที่รูอารมณทางปญจทวารที่ดับไปแลวนั้นซ้ําอีก 

ขณะหลับสนิทไมรูอารมณทางทวารหนึ่งทวารใดเลยนั้นมีปญจทวาราวัชชนจิตไหม  ไมมี  มีมโนทวาร
วัชชนจิตไหม  ไมมี  ขณะไมหลับแตไมรูอารมณทางทวารใดทวารหนึ่งเลยขณะนั้นมีปญจทวาราวัชชนจิตไหม  
ไมมี  มีมโนทวาราวัชชนจิตไหม  ไมมี  ถาเชนนั้น  ขณะนั้นเปนจิตอะไร  เปนภวังคจิตที่เกิดคั่นระหวางจิตที่รู
อารมณทางปญจทวารและวิถีจิตที่รูอารมณทางมโนทวาร 
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ทางปญจทวารมีวิถีจิต  ๗  วิถีลําดับ 
เมื่อวิถีจิตที่ ๑ คือ ปญจทวาราวัชชนจิตเกิดขึ้นทําอาวัชชนกิจแลวดับไปเปนปจจัยใหจิตดวงที่  ๒  

เกิดขึ้น  คือ 
ถาเปนทางตา  จักขุวิญญาณจิตที่เกิดขึ้นทําทัสสนกิจ  คือ  กิจเห็น ๑ ขณะแลวดับไป 
ถาเปนทางหู  โสตวิญญาณจิตเกิดขึ้นทําสวนกิจ  คือ  กิจไดยิน ๑  ขณะแลวดับไป 
ถาเปนทางจมูก  ฆานวอญาณจิตเกิดขึ้นทําฆายนกิจ คือ กิจไดกลิ่น ๑ ขณะแลวดับไป 
ถาเปนทางลิ้น  ชิวหาวิญาณจิตเกิดขึ้นทําสายนกิจ  คือ กิจลิ้มรส ๑ ขณะแลวดับไป 
ถาเปนทางกาย  กายวิญาณจิตเกิดขึ้นทําผุสสนกิจ  คือกิจรูอารมณที่กระทบกาย ๑ ขณะแลวดับไป 
เมื่อปญจทวาราวัชชนจิตดับไปจิตอื่นนอกจากวิญญาณจิต  ๕  ดวงนี้จะเกิดตอไปไมไดเลย 
ปญจทวาราวัชชนจิตเปนวิถีจิตที่ ๑  จักขุวิญาณหรือโสตวิญาณ หรือ ฆานวิญาณ หรือชิวหาวิญญาณ 

หรือ กายวิญาณ  เปนวิถีจิตที่ ๒  เมื่อจิตหนึ่งจิตใดในปญจวิญญาณจิต  ๕  ดวงนี้ดับไปแลว  วิถีจิตที่  ๓  เปน
สัมปฏิจฉันนจิตเกิดขึ้นทําปฏิจฉันนกิจ คือ  รับอารมณนั้นตอจากปญจวิญญาณ  เมื่อสัมปฏิจฉันนจิตดับไปแลว  
วิถีจิตที่ ๔  เปนสันตีรณจิต  เกิดขึ้นทําสันตีรณกิจ คือพิจารณาอารมณนั้น ๑ ขณะแลวดับไป วิถีจิตที่ ๕  คือ 
โวฏฐัพพนจิต (ไดแกมโนทวาราวัชชนจิตที่เกิดขึ้นทําโวฏฐัพพนกิจทางปญจทวาร) เกิดขึ้นเปนชวนปฏิปาทกะ  
ทําการกําหนด  คือ  กระทําทางใหกุศลจิตฝายโลกีย  หรืออกุศลจิต หรือมหากิริยาจิตเกิดตอ 

เมื่อโวฏฐัพพนจิตดับไปแลว  วิถีจิตที่ ๖  คือกุศลจิตฝายโลกีย  หรืออกุศลจิต  หรือมหากิริยาจิตประเภท
ใดประเภทหนึ่งเกิดขึ้นทําชวนกิจ ๗ ขณะ จึงสั่งสมสันดาน  ตามขอที่วา ในคําวา “จิตตํ” นี้ กุศลจิตฝายโลกีย  
อกุศลจิต  และมหากิริยาจิต  ช่ือวา  “จิต” เพราะสั่งสมสันดานของตนดวยสามารถแหงชวนวิถี 

การเกิดขึ้นเปนไปของวิถีจิตตามลําดับแตขณะที่รูอารมณทางตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ  นั้นเปนจิตนิยาม  
เปนไปตามเหตุปจจัย  ไมอยูในอํานาจบังคับบัญชาของใครเลย 

วิถีจิตที่  ๑   คือ  ปญจทวาราวัชชนจิต  เกิดขึ้น  ๑  ขณะแลวดับไป ก็เปนไปตามเหตุปจจัย 
วิถีจิตที่  ๒  คือ   วิญญาณจิตเกิดขึ้น  ๑  ขณะ 
วิถีจิตที่  ๓   คือ   สัมปฏิจฉันนจิตเกิดขึ้น  ๑  ขณะ 
วิถีจิตที่  ๔  คือ  สันตีรณจิตเกิดขึ้น  ๑  ขณะ 
วิถีจิตที่  ๕  คือ  โวฎฐัพพนจิตเกิดขึ้น  ๑  ขณะ 
วิถีจิตที่  ๖  คือ  กุศลจิตฝายโลกีย หรืออกุศลจิต หรือมหากิริยาจิตเกิดขึ้นทําชวนกิจ ๗  ขณะ ก็เปนไป

ตามปจจัย ท่ีชวนวิถีสั่งสมสันดานตนเพราะเปนวิถีจิตที่เกิดดับซ้ํากันถึง ๗ ขณะ ผูที่ไมใชพระอรหันตนั้น จิตที่ทํา
ชวนกิจเปนกุศลจิต  หรืออกุศลจิต แตผูที่เปนพระอรหันตดับกิดเลสหมดสิ้นแลวจึงไมมีทั้งกุศลจิตและอกุศลจิต 
ฉะนั้น มหากิริยาจิตจึงทําชวนกิจเมื่อพระอรหันตไมมีกุศลจิตและอกุศลจิต  พระอรหันตจึงมีแตวิบากจิตและกิริยา
จิต กิริยาจิตมีหลายประเภท วาระใดที่เห็นไดยิน ไดกลิ่น ล้ินรส รูโผฎฐัพพารมณและคิดนึก ชวนวิถีของพระ
อรหันตเปนมหากิริยาจิต คือ เปนจิตที่รูอารมณ  คือ  รูป เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะ 

เพียงเห็นขณะหนึ่งแลวยินดีพอใจสิ่งที่เห็น อกุศลจิตที่เปนโลภมูลจิตก็เกิดขึ้นทําชวนกิจ ๗ ขณะ ซึ่ง
เทากับ ๗ เทาของจักขุวิญญาณจิตซึ่งเกิดขึ้นเห็นเพียงขณะเดียวเทานั้น นี่คือการสะสมอกุศลซึ่งทุกคนกําลังเปนอยู
ตามความเปนจริงในชีวิตประจําวัน ฉะนั้น การดับกิเลสจึงไมงาย และไมใชโดยไมตองรูอะไรเลย ผูที่เขาใจวาจะ
ดับกิเลสไดงาย ๆ  นั้น ควรรูความจริงที่สะสมอวิชชา โลภะ โทสะ และกิเลสอื่น ๆ  ไว ๗ เทาของจักขุวิญญาณ 



มูลนิธิศึกษาและเผยแพรพระพุทธศาสนา   Dhamma Study and Support Foundation  
บานธัมมะ :  http://www.dhammahome.com 
 

36

โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ วาระหนึ่ง ๆ  ผูที่หวังรอวาเมื่อไรจะรูแจงอริยสัจจธรรม
นั้น ไมไดคิดนึกถึงเหตุและผลตามความเปนจริงที่ไดสะสมมาในสังสารวัฎฎวาจะตองอบรมเจริญปญญารูแจงชัด
ในลักษณะของสภาพของสภาพธรรมทั้งหลายตามความเปนจริงยิ่งขึ้นจนรูแจงอริยสัจจธรรม จึงจะดับกิเลสได
เปนลําดับขั้น 

ขณะที่กําลังฟงหรือศึกษาเรื่องของจิตนั้น ถาสติปฎฐานระลึกรูสภาพธรรมที่กําลังปรากฎขณะนั้นกําลัง
ปฎิบัติคืออบรมเจริญหนทางที่จะทําใหรูแจงพระนิพพาน ซึ่งเปนสภาพธรรมที่ดับกิเลสได ขณะใดที่สติไมระลึกรู
ลักษณะของสภาพธรรมตามความเปนจริง ขณะนั้นถึงแมวาเปนกุศล ก็ไมใชหนทางดับกิเลส ซึ่งขอความในอัฎฐ
สาลินี จิตตุปปาทกัณฑ อธิบายคําวา อาจยคามี วา 

อกุศลและกุศลที่ไมใชมัคค ช่ือวา อาจยคามี เพราะอรรถวา ไปกอธรรมที่เปนเสมือนชางอิฐกอกําแพง 
ฉะนั้นขณะใดที่ไมระลึกรูลักษณะของสภาพธรรมที่กําลังปรากฎตามความเปนจริง ไมวาจะเปนอกุศลใดๆ  ก็
สะสมกอสรางภพชาติเหมือนชางอิฐที่กอกําแพงดวยอิฐทีละแผนซอนทับกันจนกระทั่งเปนกําแพง แตขณะใดที่
สติระลึกรูลักษณะของสภาพธรรมตามความเปนจริง ขณะนั้นเปนมัคคเปน อปจยคามี เพราะอรรถวา ไมไปกอ
ธรรมที่เปนไปนั้นแหละเหมือนบุรุษรื้ออิฐกอทับกันไว ฉะนั้น ขณะนี้กําลังเปนบุรุษรื้ออิฐ หรือกําลังเปนชางกออิฐ 

วิถีจิตที่ ๑ คือ อาวัชชนจิต สั่งสมสันดานไมไดเพราะเกิด ๑ ขณะ 
วิถีจิตที่ ๒ คือ วิญญาณจิต สั่งสมสันดานไมไดเพราะเกิด ๑ ขณะ 
วิถีจิตที่ ๓ คือ สัมปฎิจฉันนจิต สั่งสมสันดานไมไดเพราะเกิด ๑ ขณะ 
วิถีจิตที่ ๔ คือ สันตีรณจิต สั่งสมสันดานไมได เพราะเกิด ๑ ขณะ 
วิถีจิตที่ ๕ คือ โวฏฐัพพนจิต สั่งสมสันดานไมไดเพราะเกิด ๑ ขณะ  (หรือแมวาเกิด ๒-๓ ขณะ เมื่อรูป

ดับกอนชวนวิถีจิตเกิด) 
วิถีจิตที่ ๖ คือ ชวนจิต สั่งสมสันดานเพราะเกิดดับสืบตอซ้ํา ๆ กัน ๗ ขณะตามปกติ ในระหวางสลบชวน

จิต จะเกิดดับสืบตอซ้ํากัน ๖ ขณะ ในขณะกอนจะจุติ ชวนจิตจะเกิดดับสืบตอซ้ํากัน ๕ ขณะเพราะชวนจิตเกิดดับ
สืบตอซ้ํากันถึง ๗ ขณะ ซึ่งมากกวาวิถีจิตอื่น ๆ ฉะนั้น ชวนวิถีจิตจึงสั่งสมสันดานของตน 

 
คําถามทบทวน 
๑.  อนันตรปจจัยคืออะไร 
๒. จิตและเจตสิกมีก่ีชาติ อะไรบาง 
๓.  วิถีจิตคืออะไร จิตขณะใดไมใชวิถีจิต 
๔.  อตีตภวังค คืออะไร 
๕.  ขณะไมหลับมีภวังคจิตไหม 
๖.  ปญจทวารวิถีจิต รูอารมณอะไร ทางทวารไหน 
๗.  มโนทวารวิถีจิต รูอารมณทางทวารไหน 
๘.  จิตรูธัมมารมณไดก่ีทวาร 
๙.  ปญจทวาราวัชชนจิตทํากิจอะไร ทางทวารไหน 

              ๑๐.  มโนทวาราวัชชนจิตทํากิจอะไร ทางทวารไหน 
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บทที่ ๔ 
 
 เมื่อเห็นแลวเกิดโลภะยินดีพอใจในรูปารมณที่กําลังปรากฏดูเหมือนไมเปนโทษ  เพราะดูเปนแตเพียง
ความพอใจธรรมดา ๆ แตใหรูวาแมโลภะธรรมดา ๆ  ขณะนั้นก็เปนธรรมที่เปนโทษใหผลเปนทุกข  โดยคอย ๆ 
สะสมทุกขขึ้นทีละเล็กละนอย  ไมวาทุกขจะปรากฏทันทีที่มีโลภะความพอใจเพียงเล็กนอย  แตเมื่อใดโลภะความ
พอใจมีกําลังมากถึงขั้นเปนนิวรณธรรมกลุมรุมจิต  ขณะนั้นลักษณะอาการของสภาพธรรมที่หนักเพราะเปนอกุศล
กระสับกระสายไมสงบก็ปรากฏ 
 ฉะนั้น  จะเห็นไดวา  ต้ังแตต่ืนจนถึงหลับนั้นชวนวิถีสั่งสมสันดานที่เปนกุศลมากหรือเปนอกุศลมาก  
แลวจะทําอยางไรดี  ทุกทานกําลังกินยาพิษ  ถารูก็ควรแสวงหายาที่จะแกยาพิษ  ถาไมรูก็ยังคงกินยาพิษ  สะสมยา
พิษ  ซึ่งยอมใหผลเปนโทษภัยทีละเล็กทีละนอยเรื่อย ๆ  ยาที่จะแกพิษนั้นมีขนาดเดียวเทานั้น  คือ  อบรมเจริญสติ
ปฏฐาน  ขณะใดสติปฏฐานไมเกิด  ไมมีหนทางที่จะพนจากการสะสมของอกุศล  เพราะกุศลอื่น ๆ ก็เกิดนอย  เมื่อ
อบรมเจริญสติปฏฐาน  สติปฏฐานก็เกิดแทนอกุศลได  เพราะโวฏฐัพพนวิถีจิตเปนอนันตรปจจัยกระทําทางให
กุศลเกิดตามการสะสม  กุศลจิตก็เกิดพรอมดวยสติที่ระลีกรูลักษณะของสภาพธรรมที่กําลังปรากฏได 
 เพราะชวนวิถีจิตซึ่งเปนกุศลและอกุศลเกิดดับสะสมมาเรื่อย ๆ สืบตอกัน  จึงเปนปจจัยใหแตละบุคคลมี
อัธยาศัยตาง ๆ กัน  แมพระอรหันตทั้งหลายก็มีอัธยาศัยไมเหมือนกัน  การสะสมของจิตของแตละบุคคลละเอียด
มาก  ฉะนั้น  พระอรหันตทั้งหลายจึงมีอัธยาศัยตาง ๆ กัน  เปนเอตทัคคะ  คือ  เปนผูเลิศในทางตาง ๆ กัน  เชน  
ทานพระสารีบุตรเปนเอตทัคคะในทางปญญา  ทานพระมหาโมคคัลลานะเปนเอตทัคคะในทางอิทธิปาฏิหาริย  
ทานพระมหากัสสปะเปนเอตทัคคะในการรักษาธุดงคและสรรเสริญธุดงค  ทานพระอนุรุทธะเปนเอตทัคคะ
ในทางจักขุทิพย  การสั่งสมของชวนวิถีจิตซึ่งตางกันไปในกุศลจิตและอกุศลจิตฉันใด  ในทางกิริยาจิตของพระ
อรหันตทั้งหลายก็ตางกันไปฉันนั้น  ขณะนี้ทุกคนคิดไมเหมือนกันเลย  พูดไดไมเหมือนกันเลย  การกระทําทาง
กาย  ทางวาจา  ยอมไมเหมือนกันเลยตามการสะสม 
 การสะสมกุศล  อกุศล  และมหากิริยาฝายโลกียดวยสามารถแหงชวนวิถีจิตนั้นสะสมไปทุกขณะ
จนกระทั่งทําใหเกิดเปนอุปนิสัยตาง ๆ  การกระทํากิริยาอาการทางกาย  ทางวาจาตาง ๆ  บางทานที่เห็นพระ
อรหันตก็ยังดูหมิ่นโดยสันนิษฐานตามอาการที่ปรากฏภายนอก  เชน  วัสสการ พราหมณมหาอํามาตยของแควน
มคธเห็นทานพระมหากัจจานะลงจากภูเขาก็กลาววา  ทานผูนี้มีอาการเหมือนลิง  การสั่งสมของชวนวิถีจิตของวัส
สการพราหมณทําใหสําคัญตน  แมวาพระผูมีพระภาคตรัสใหวัสสการพราหมณขอใหทานพระมหากัจจานะอด
โทษให  แตมานะความสําคัญตนที่สะสมมาก็ทําใหวัสสการพราหมณไมสามารถจะกระทําเชนนั้นได  แมพระผูมี
พระภาคจะทรงพยากรณวา  เมื่อวัสสการพราหมณสิ้นชีวิตลงจะตองเกิดเปนลิงในปาไผ  วัสสการพราหมณก็ให
คนไปปลูกกลวยและอาหารของลิงไวพรอมที่จะไปเกิดเปนลิงในปาไผนั้น 
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 ฉะนั้น  จึงควรเห็นโทษของการสะสมอกุศล  เพราะถึงแมวาจะเปนพระอรหันตแลว  การสะสมของจิต
แตละขณะโดยความสามารถของชวนวิถีซึ่งเกิดดับสืบตอซ้ํากันถึง ๗ ครั้งนั้น  ก็ทําใหแตละบุคคลมีกาย  มีวาจา
ตาง ๆ กันเปนวาสนา  คําวา  “วาสนา”  หมายถึงความประพฤติทางกายวาจาที่สะสมมาจนชิน  “วาสนา”  ที่ใชกัน
ในภาษาไทยหมายถึงความเปนใหญเปนโตตาง ๆ  แต  “วาสนา”  ในพระพุทธศาสนา  หมายถึงการสั่งสมของ
อกุศลจนกระทั่งเปนความประพฤติที่เคยชินเปนอาการที่ปรากฏทางกาย  ทางวาจา  ผูที่ละ  “วาสนา”  ไดมีบุคคล
เดียวเทานั้น  คือ  พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  พระอรหันตทั้งหลายดับกิเลสไดหมดสิ้น  ไมมีเช้ือของกิเลสใด ๆ 
เหลืออยูเลย  แตกระนั้นก็ยังละวาสนาไมได  เพราะสะสมเนิ่นนานมาในสังสารวัฏฏดวยสามารถแหงชวนวิถี 
  

วิถีจิตทางปญจทวารมี ๗ วิถี 
 

 วิถีจิตที่ ๑  คือ  อาวัชชนวิถี  ไดแก  ปญจทวารวัชชนจิต 
 วิถีจิตที่ ๒  คือ  ทวิปญจวิญญาณจิต  ดวงหนึ่งดวงใด  คือ  จักขุวิญญาณ  หรือ  โสตวิญญาณ  หรือฆาน
วิญญาณ  หรือชิวหาวิญญาณ  หรือกายวิญญาณ 
 วิถีจิตที่ ๓  คือ  สัมปฏิจฉันนจิต  เกิดขึ้นรับอารมณตอจากทวิปญจวิญญาณจิตดวงหนึ่งดวงใดที่ดับไป 
 วิถีจิตที่ ๔  คือ  สันตีรณจิต  พิจารณาอารมณ 
 วิถีจิตที่ ๕  คือ  โวฏฐัพพนจิต  ทํากิจกระทําทางใหกุศลจิต  หรืออกุศลจิต  หรือกิริยาจิต  (เฉพาะพระ
อรหันต) เกิดตอ 
 วิถีจิตที่ ๖  คือ  ชวนวิถีจิต  โดยศัพท  “ชวนะ”  แปลวา  แลนไปคือ ไปอยางเร็วในอารมณดวยกุศลจิต
หรืออกุศลจิตหรือกิริยาจิต  (เฉพาะพระอรหันต) 
 วิถีจิตที่ ๗  คือ  ตทาลัมพนวิถี  หรือตทารัมมณวิถี  ตทาลัมพนวิถีจิตเกิดขึ้นกระทํากิจรับรูอารมณตอจาก
ชวนวิถีจิต  เมื่ออารมณนั้นยังไมดับไป  เพราะรูป ๆ หนึ่งมีอายุ ๑๗ ขณะจิต  คือ 
 
 ขณะที่รูปเกิดขึ้นกระทบทวารและกระทบอตีตภวังคเปนขณะจิตที่ ๑ 
ภวังคจลนะ  เปนขณะจิตที่ ๒ 
ภวังคุปจเฉทะ  เปนขณะจิตที่ ๓ 
ปญจทวาราวัชชนะ เปนขณะจิตที่ ๔ 
(ทวิ) ปญจวิญญาณ เปนขณะจิตที่ ๕ 
สัมปฏิจฉันนะ  เปนขณะจิตที่ ๖ 
สันตีรณะ  เปนขณะจิตที่ ๗ 
โวฏฐัพพนะ  เปนขณะจิตที่ ๘ 
ชวนะที่ ๑  เปนขณะจิตที่ ๙ 
ชวนะที่ ๒  เปนขณะจิตที่ ๑๐ 
ชวนะที่ ๓  เปนขณะจิตที่ ๑๑ 
ชวนะที่ ๔  เปนขณะจิตที่ ๑๒                ชวนจิต ๗ ขณะ 
ชวนะที่ ๕  เปนขณะจิตที่ ๑๓ 
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ชวนะที่ ๖  เปนขณะจิตที่ ๑๔ 
ชวนะที่ ๗  เปนขณะจิตที่ ๑๕ 
 
 รวมเปนอายุของรูปที่เกิดตั้งแตอตีตภวังคจิตถึงชวนจิตดวงสุดทายเปน ๑๕ ขณะ  รูปจึงยังไมดับ  อายุ
ของรูปยังเหลืออีก ๒ ขณะจิต  วิสัยของผูที่เปนกามบุคคลนั้น  เมื่อชวนจิตแลนไปในรูป  เสียง  กลิ่น  รส  
โผฏฐัพพะแลว  แตรูปนั้นยังไมดับ  การสะสมของกรรมในอดีตที่ของอยูในรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ยอม
เปนปจจัยใหวิบากจิตเกิดขึ้นเปนตทาลัมพนวิถีจิตรับรูอารมณนั้นตออีก ๒ ขณะ  ตทาลัมพนวิถีจิตที่กระทํากิจรู
อารมณตอจากชวนะวิถีนั้นเปนวิถีจิตสุดทายที่เกิดขึ้นรูอารมณทางทวารหนึ่ง ๆ  และตอจากวิถีจิตสุดทายทางทวาร
หนึ่ง ๆ แลว  ภวังคจิตก็เกิดดับสืบตอไปจนกวาวิถีจิตวาระตอไปจะเกิดขึ้นรูอารมณทางทวารใดทวารหนึ่ง  ขณะ
ใดที่เปนภวังคจิต  โลกนี้ไมปรากฏ  ความทรงจําทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องราวของบุคคลตาง ๆ  เหตุการณตาง ๆ ใน
โลกนี้ไมปรากฏเลย  ขณะที่นอนหลับสนิทเปนภวังคจิต  โดยตลอดนั้นไมมีความรู  ความจําใด ๆ เรื่องโลกนี้เลย  
และเมื่อจุติจิตเกิดกระทํากิจเคลื่อนจากความเปนบุคคลนี้  ปฏิสนธิจิตก็เกิดตอ  และวิถีจิตที่จะเกิดตอไปก็เปนเรื่อง
ของโลกอื่นตอไป  แตเมื่อจุติจิตยังไมเกิด  แมวาภวังคจิตจะไมรูเรื่องราวตาง ๆ ของโลกนี้เลย  แตเมื่อใดวิถีจิต
เกิดขึ้นก็ยับยั้งไมไดที่จะรูอารมณของโลกนี้  คือ  สี  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  และเรื่องราวตาง ๆ ของโลกนี้
ตอไปอีก 
 
 ลําดับการเกิดของวิถีจิตทางปญจทวารมี ๗ วิถี  ดังนี้ 
 
อตีตภวังค   ๑  ขณะ 
ภวังคจลนะ   ๑  ขณะ           ไมใชวิถีจิต 
ภวังคุปจเฉทะ   ๑  ขณะ 
ปญจทวาราวัชชนจิต  ๑  ขณะ  เปนวิถีจิต 
(ทวิ)ปญจวิญญาณจิต  ๑  ขณะ  เปนวิถีจิต 
สัมปฏิจฉันนจิต   ๑  ขณะ  เปนวิถีจิต 
สันตีรณจิต   ๑  ขณะ  เปนวิถีจิต 
โวฏฐัพพนจิต   ๑  ขณะ  เปนวิถีจิต 
กุศลหรืออกุศลหรือกิริยาจิต ๑  ขณะ 
กุศลหรืออกุศลหรือกิริยาจิต ๑  ขณะ 
กุศลหรืออกุศลหรือกิริยาจิต ๑  ขณะ 
กุศลหรืออกุศลหรือกิริยาจิต ๑  ขณะ               ชวนวิถีจิต ๗ ขณะ 
กุศลหรืออกุศลหรือกิริยาจิต ๑  ขณะ 
กุศลหรืออกุศลหรือกิริยาจิต ๑  ขณะ 
กุศลหรืออกุศลหรือกิริยาจิต ๑  ขณะ 
ตทาลัมพนจิต   ๑  ขณะ           ตทาลัมพนวิถี ๒ ขณะ 
ตทาลัมพนจิต   ๑  ขณะ 
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 อายุของสภาวรูป ๑ รูปเทากับการเกิดดับของจิต ๑๗ ขณะ 
 เมื่อวิถีจิตเกิดขึ้นรูอารมณทางปญจทวาร  ซึ่งเปนปสาทรูป  ทวารหนึ่งทวารใดดับไปแลว  ภวังคจิตก็เกิด
ดับสืบตอคั่นแลวตอจากนั้นมโนทวารวิถีจิต  คือ  จิตที่อาศัยใจ  (ภวังคุปจเฉทจิต)  เปนทวารรูอารมณก็เกิดขึ้น รู
อารมณเดียวกับวิถีจิตทางปญจทวารที่เพิ่งดับไปแลวนั้นในวาระหนึ่ง ๆ วิถีจิตที่เกิดขึ้นรูอารมณทางมโนทวารนั้น
ไมมากเทากับวิถีจิตที่เกิดขึ้นรูอารมณทางปญจทวาร  และทางมโนทวารนั้นเมื่ออารมณไมไดกระทบกับจักขุ
ปสาท  เปนตน  จึงไมมีอตีตภวังค  แตกอนที่มโนทวาราวัชชนจิตจะรําพึงถึงอารมณที่วิถีจิตรูทางปญจทวารแลว
ดับไปนั้น  ภวังคจลนะจะตองเกิดขึ้นไหวตามอารมณนั้นแลวดับไป  แลวภวังคุปจเฉทะจึงเกิดขึ้นแลวดับไป  
ตอจากนั้นมโนทวาราวัชชนจิตจึงเกิดขึ้น  เปนมโนทวารวิถีจิตที่ ๑  จิตที่ทําอาวัชชนกิจทางมโนทวารนั้นไมใช
ปญจทวาราวัชชนจิต  ปญจทวาราวัชชนจิตทําอาวัชชนกิจไดทางปญจทวารเทานั้น  ทําอาวัชชนกิจทางมโนทวาร
ไมไดเลย  จิตที่ทําอาวัชชนกิจทางมโนทวารมี ๑ ดวง  คือ มโนทวาราวัชชนจิต  ทํากิจรําพึงถึงอารมณทางมโน
ทวาร  คือ  นึกถึงอารมณทางมโนทวาร  ในวันหนึ่ง ๆ ที่คิดนึกเรื่องตาง ๆ นั้น  ขณะที่คิดนั้นจิตไมรูอารมณใด
อารมณหนึ่งทางตา  หู  จมูก  ล้ิน  กายเลย  เมื่อภวังคจลนะเกิดขึ้นแลวดับไป  ภวังคุปจเฉทะก็เกิดตอแลวดับไป  
แลวมโนทวาราวัชชนจิตก็เกิดขึ้นเปนมโนทวารวิถีจิตที่ ๑  เมื่อมโนทวาราวัชชนจิตดับไปแลว  สําหรับผูที่ไมใช
พระอรหันต  กุศลจิต  หรืออกุศลจิต  ซึ่งเปนชวนวิถีจิตก็เกิดดับสืบตอซ้ํากันโดยเปนจิตประเภทเดียวกันทั้ง ๗ 
ขณะ  เมื่อกุศลชวนวิถีจิตหรืออกุศลชวนวิถีจิตดับไปแลว  ถาเปนอารมณทางใจที่ปรากฏชัดเจน  ตทาลัมพนวิถีจิต
ก็เกิดตออีก ๒ ขณะ  ฉะนั้น  วิถีจิตที่เกิดขึ้นรูอารมณทางมโนทวาร  จึงมีเพียง ๓ วิถีเทานั้น  คือ 
 วิถีที่ ๑  เปนอาวัชชนวิถี  ๑  ขณะ 
 วิถีที่ ๒  เปนชวนวิถี  ๗  ขณะ 
 วิถีที่ ๓  เปนตทาลัมพนวิถี ๒  ขณะ 
 ลําดับการเกิดขึ้นของวิถีจิตทางมโนทวารมี ๓ วิถี  ดังนี้ 
ภวังคจลนะ   ๑  ขณะ 
ภวังคุปจเฉทะ   ๑  ขณะ           ไมใชวิถีจิต 
มโนทวาราวัชชนจิต  ๑  ขณะ   วิถีจิต 
กุศลหรืออกุศลหรือกิริยาจิต ๑  ขณะ 
กุศลหรืออกุศลหรือกิริยาจิต ๑  ขณะ 
กุศลหรืออกุศลหรือกิริยาจิต ๑  ขณะ      
กุศลหรืออกุศลหรือกิริยาจิต           ๑ ขณะ          ชวนวิถีจิต ๗ ขณะ 
กุศลหรืออกุศลหรือกิริยาจิต ๑  ขณะ 
กุศลหรืออกุศลหรือกิริยาจิต ๑  ขณะ 
กุศลหรืออกุศลหรือกิริยาจิต ๑  ขณะ 
ตทาลัมพนะ   ๑  ขณะ           ตทาลัมพนะวิถี   ๒ ขณะ   
ตทาลัมพนะ      ๑ ขณะ 
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ขณะเห็นสิ่งที่กําลังปรากฏทางตา  วิถีจิตที่เกิดขึ้นรูอารมณที่ยังไมดับทางจักขุทวารนั้นเปนจักขุทวารวิถี
ทั้งหมดทั้ง ๗ วิถี  เพราะตองอาศัยจักขุทวารจึงเกิดขึ้นรูอารมณที่กําลังปรากฏทางตาซึ่งยังไมดับ 
 
 ขณะที่กําลังไดยินเสียง  วิถีจิตที่เกิดขึ้นรูเสียงที่ยังไมดับทางโสตทวารทั้ง ๗  วิถีนั้นก็เปนโสตทวารวิถี  
ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  โดยนัยเดียวกัน 
 
 การรูอารมณทางปญจทวารแตละทวารและแตละวาระนั้น มีวิถีจิตเกิดมากนอยตางกันเปน  ๔  วาระ  
คือ  โมฆวาระ  โวฏฐัพพนวาระ  ชวนวาระ  ตทาลัมพนวาระ 
 
 วาระ  คือ  วิถีจิตซึ่งเกิดดับสืบตอกันโดยรูอารมณเดียวกันและทางทวารเดียวกัน  ซึ่งบางวาระวิถีจิตเกิด
ทั้ง ๗ วิถี  บางวาระวิถีจิตเกิด ๖ วิถี  บางวาระวิถีจิตเกิด ๕ วิถี  บางวาระวิถีจิตไมเกิดเลยมีแตอตีตภวังคและภวัง
คจลนะเทานั้น คือเมื่อรูปกระทบปสาทและกระทอตีตภวังคนั้น  อตีตภวังคดับไปแลว   ภวังคจลนะก็ยังไมเกิดจึง
เปนอตีตภวังคเกิดดับอีกหลายขณะ  แลวภวังคจลนะจึงเกิดไหวขึ้นแลวดับไป ๆ หลายขณะ  เมื่ออารมณ  คือ  รูปที่
กระทบปสาทนั้นใกลจะดับจึงไมเปนปจจัยใหวิถีจิตเกิดขึ้นรูอารมณนั้น  เมื่อวิถีจิตไมเกิดขึ้นรูอารมณที่กระทบ
ปสาท  จึงเปนโมฆวาระ  เชน  ขณะนอนหลับสนิทถูกปลุกเขยาแลวก็ยังไมต่ืน  เขยาแรง ๆ ก็ยังไมต่ืนอีก  ขณะนั้น
เปนโมฆวาระ  เพราะอาวัชชนจิตไมเกิด  มีแตอตีตภวังคและภวังคจลนะ  เมื่อวิถีจิตไมเกิดขึ้นรูอารมณที่กระทบจึง
เปน  “โมฆวาระ  และอารมณนั้นก็เปนอติปริตตารมณ  คือ  เปนอารมณท่ีเล็กนอยท่ีสุดเพราะเพียงกระทบปสาท
รูปและภวังค  แตไมทําใหวิถีเกิดไดเลย 
 
 บางวาระ  เมื่ออตีตภวังคเกิดและดับไปแลวหลายขณะ  ภวังคจลนะก็เกิดและดับไปหลายขณะ  ภวังคุปจ
เฉทะก็เกิดแลวดับไป  ปญจทวาราวัชชนจิตเกิดแลวดับไป  ปญจวิญญาณจิตดวงใดดวงหนึ่งเกิดแลวดับไป  สัมปฏิ
จฉันนจิตเกิดแลวดับไป  สันตีรณจิตเกิดแลวดับไป  โวฏฐัพพนจิตเกิดแลวดับไป  ๒-๓  ขณะ  รูปก็ดับไป  ชวนจิต
จึงเกิดไมได  วาระนั้นจึงเปน  “โวฏฐัพพนวาระ”  เพราะวิถีจิตสิ้นสุดลงที่โวฏฐัพพนจิตสภาพธรรมทั้งปวงตาม
ความเปนจริงเปนอยางนี้  ฉะนั้น  เม่ืออารมณกระทบปสาทแตละวาระนั้น  ไมใชวาวิถีจิตจะตองเกิดดับสืบตอไป
ตลอดทั้ง  ๗  วิถี  เมื่อวิถีจิตไมเกิดเลยก็เปนโมฆวาระ  เมื่อวิถีจิตสิ้นสุดที่โวฏฐัพพนะก็เปนโวฏฐัพพนวาระ  
อารมณของโวฏฐัพพนวาระเปนปริตตารมณ  คือ  เปนอารมณของวิถีจิตเพียงเล็กนอย  โดยเปนอารมณของวิถีจิต
เพียง  ๕  วิถีจิตเทานั้น 
 
 สวนวาระใดที่เมื่อโวฏฐัพพนจิตดับไปแลว  ชวนจิตเกิดดับสืบตอกัน  ๗  ขณะแลวอารมณก็ดับ  
ตทาลัมพนวิถีจิตเกิดไมได  การรูอารมณของวิถีจิตวาระนั้นเปน  “ชวนวาระ”  เพราะมีวิถีจิตเพียง  ๖  วิถี  คือ  ถึง
ชวนวิถีเทานั้นแลวรูปก็ดับไป  เมื่อวิถีจิตสิ้นสุดลงที่ชวนวิถี  การรูอารมณวาระนั้นจึงเปนชวนวาระ  อารมณของ
ชวนวาระเปนมหันตารมณ  คือ  เปนอารมณที่ชัดเจน  ทําใหกุศลจิตหรืออกุศลจิตหรือมหากิริยาจิต(ของพระ
อรหันต) เกิดได 
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 สวนวาระใดที่ชวนจิตเกิดดับ  ๗  ครั้งแลวอารมณยังไมดับจึงเปนปจจัยใหตทาลัมพนวิถีเกิดขึ้นรูอารมณ
ที่ยังไมดับนั้นอีก ๒ ขณะ  การรูอารมณของวิถีจิตวาระนั้นจึงเปน  “ตทารัมมณวาระ  หรือ  ตทาลัมพนวาระ”  
เพราะวิถีจิตสิ้นสุดลงที่ตทาลัมพนะอารมณของตทาลัมพนวาระเปนอติมหันตารมณ  คือ  เปนอารมณที่ชัดเจนมาก  
เพราะแมชวนวิถีจิต  ๗  ขณะดับไปแลวอารมณก็ยังไมดับ  จึงเปนปจจัยใหตทาลัมพนวิถีจิตเกิดได 
 
 การรูอารมณทางมโนทวารวิถีมีเพียง  ๒  วาระเทานั้น  คือ  ชวนวาระและตทาลัมพนวาระ 
 
 อารมณของชวนวาระทางมโนวาร  เปน  อวิภูตารมณ  เพราะเปนอารมณที่ชัดเจนนอยกวา 
ตทาลัมพนวาระ 
 
 อารมณของตทาลัมพนวาระทางมโนทวารเปน  วิภูตารมณ  เพราะเปนอารมณที่ชัดกวาชวนวาระ 

ทวาร  ๖ 
  
 ทวาร  คือ  ประตูหรือทางที่จิตเกิดขึ้นรูอารมณอื่นที่ไมใชอารมณของภวังคจิต  ฉะนั้นทวารจึงเปนทางรู
อารมณของวิถีจิต  ทวารมี  ๖  เปนรูป  ๕  ทวารและเปนนาม  ๑  ทวาร  คือ 
 จักขุทวาร ไดแก จักขุปสาทรูป ๑ 
 โสตทวาร ไดแก โสตปสาทรูป ๑ 
 ฆานทวาร ไดแก ฆานปสาทรูป ๑ 
 ชิวหาทวาร ไดแก ชิวหาปสาทรูป ๑ 
 กายทวาร ไดแก กายปสาทรูป ๑ 
 มโนทวาร ไดแก ภวังคุปจเฉทจิต 
    (ที่เกิดกอนมโนทวาราวัชชนจิต) ๑ 
 

วัตถุ  ๖ 
 
 รูปซึ่งเปนที่เกิดของจิตในภูมิที่มีขันธ  ๕  นั้น  มี  ๖  รูป  เรียกวา  วัตถุรูป  ๖  คือ 
 จักขุปสาทรูป ๑ เปนจักขุวัตถุ 
 เปนที่เกิดของจักขุวิญญาณจิต  ๒  ดวง 
 
 โสตปสาทรูป ๑ เปนโสตวัตถุ 
 เปนที่เกิดของโสตวิญญาณจิต  ๒  ดวง 
 
 ฆานปสาทรูป ๑ เปนฆานวัตถุ 
 เปนที่เกิดของฆานวิญญาณจิต  ๒  ดวง 
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 ชิวหาปสาทรูป ๑ เปนชิวหาวัตถุ 
 เปนที่เกิดของชิวหาวิญญาณจิต  ๒  ดวง 
 
 กายปสาทรูป ๑ เปนกายวัตถุ 
 เปนที่เกิดของกายวิญญาณจิต  ๒  ดวง 
 
 หทยรูป  ๑ เปนหทยวัตถุ 
 เปนที่เกิดของจิตอื่นทั้งหมดในภูมิที่มีขันธ ๕ เวนเฉพาะทวิปญจวิญญาณจิต ๑๐ ดวงเทานั้น 
 
 ฉะนั้น  ปสาทรูป  ๕  จึงเปนทั้งทวาร  ๕  และวัตถุ  ๕  ดังนี้  คือ 
  
 จักขุปสาทรูป  เปนจักขุทวารของ  จักขุทวาราวัชชนจิต  จักขุวิญญาณจิต  สัมปฎิจฉันนจิต  สันตีรณจิต  
โวฏฐัพพนจิต  ชวนจิต  ตทาลัมพนจิต  ซึ่งรูรูปารมณที่กระทบจักขุปสาทรูปนั้นและ    รูปารมณนั้นยังไมดับไป  
แตจักขุปสาทรูปนั้นเปนจักขุวัตถุคือเปนที่เกิดของจักขุวิญญาณจิต  ๒  ดวงเทานั้น  สวนวิถีจิตอื่น ๆ ในวาระ
เดียวกันนั้น  คือ  จักขุทวาราวัชชนจิตสัมปฏิจฉันนจิต  สันตีรณจิต  โวฏฐัพพนจิต  ชวนจิตตทาลัมพนจิต  เกิดที่
หทยวัตถุ 
 
 โสตปสาทรูป  ฆานปสาทรูป  ชิวหาปสาทรูป  กายปสาทรูป  ก็โดยนัยเดียวกัน 
 สวนหทยรูปนั้นเปนวัตถุ  คือ  เปนที่เกิดของจิต  แตไมเปนทวารเลย 
 
คําถามทบทวน 
๑. เพราะเหตุใดวิถีจิตทางมโนทวารจึงนอยกวาวิถีจิตทางปญจทวาร 
๒. โลภมูลจิตเกิดไดก่ีทวาร 
๓. ปญจทวาราวัชชนจิต และมโนทวาราวัชชนจิตเกิดไดก่ีทวาร 
๔. โมฆวาระ  โวฏฐัพพนวาระ  ชวนวาระ  ตทาลัมพนวาระ  คืออะไร 
๕. อวิภูตารมณและวิภูตารมณ  คืออะไร 
๖. ปฏิสนธิจิตในภูมิที่มีขันธ  ๕  เกิดที่รูปอะไร 
๗. อกุศลจิตในภูมิที่มีขันธ  ๕  เกิดที่รูปอะไร 
๘. กิริยาจิตในภูมิที่มีขันธ  ๕  เกิดที่รูปอะไร 
๙. โสตทวารวิถีจิต  เกิดที่รูปอะไรบาง 
๑๐. เจตสิกในภูมิที่มีขันธ  ๕  เกิดที่รูปอะไรบาง 
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บทที่ ๕ 
 
 การเกิดดับสืบตอกันของจิตและวิถีตาง ๆ  นั้นเปนชีวิตปรกติประจําวัน  แตเมื่อมีศัพทธรรมที่แสดง
ลักษณะและกิจของจิตตาง ๆ ก็ทําใหสงสัย  เพราะไมเขาใจความหมายของศัพทนั้น ๆ แตศัพทนั้น ๆ ลวนแสดง
ลักษณะของสภาพธรรมตาง ๆ  ในชีวิตปรกติประจําวันนั่นเอง  ฉะนั้น  ธรรมทั้งหลายจึงไมไดอยูในหนังสือตํารา  
แตเปนชีวิตจริง ๆ    แตละขณะที่กําลังเห็น  ไดยิน  ไดกลิ่น  ล้ิมรส  รูสิ่งที่กระทบสัมผัส  คิดนึก  ขณะนี้ทุกทาน
กําลังเห็น  รูแลววาเปนวิถีจิตซึ่งมี  อาวัชชนจิต  จักขุวิญญาณจิต  สัมปฏิจฉันนจิต  สันตีรณจิต  โวฏฐัพพนจิต  
ชวนจิต  เกิดดับสืบตอกันทีละขณะ  ความเขาใจพระธรรมยอมเตือนใหระลึกวาชวนวิถีจิตที่เกิดในวาระที่เห็น  ได
ยิน  ไดกลิ่น  เปนตนนั้นเปนกุศลหรืออกุศลซึ่งเกิดดับสั่งสมสืบตอสันดานตนเอง 
 การศึกษาเรื่องชาติทั้ง  ๔  ของจิต  คือ  จิตเกิดขึ้นเปนกุศล  ๑  เปนอกุศล  ๑  เปนวิบาก  ๑  เปนกิริยา  ๑  
จึงทําใหรูวาจิตขณะใดเปนเหตุที่จะใหเกิดผลคือวิบากจิตขางหนา  และจิตขณะใดเปนวิบากคือผลของเหตุที่ได
กระทําแลวในอดีต  ฉะนั้น  การศึกษาเรื่องจิตซึ่งเปนวิถีจิตและจิตที่ไมใชวิถีนั้น  จะตองรูดวยวาจิตนั้น ๆ เปนชาติ
อะไร  เชน  ปฏิสนธิจิต  เปน  วิบากจิต  ซึ่งเปนผลของกรรมหนึ่งในกรรมทั้งหลายที่ไดกระทําแลวในอดีต  เปน
ปจจัยทําใหปฏิสนธิจิตเกิดสืบตอจากจุติจิตของชาติกอน  ปฏิสนธิจิตเปนวิบากจิตที่ทํากิจปฏิสนธิในภพหนึ่งชาติ
หนึ่งเพียงช่ัวขณะเดียว  จะทํากิจปฏิสนธิในชาตินั้นอีกไมไดเลย  ทําไดเพียงช่ัวขณะแรกขณะเดียวที่เกิดตอจากจุติ
จิตของชาติกอนเทานั้น  แลวปฏิสนธิจิตก็ดับไปไมยั่งยืนเลย 
 เมื่อปฏิสนธิจิตซึ่งเปนชาติวิบากดับไปแลว  ปฏิสนธิจิตนั้นเปนอนันตรปจจัยทําใหจิตดวงตอไปเกิดสืบ
ตอจากปฏิสนธิจิตทันที  จิตที่เกิดตอจากปฏิสนธิจิตนั้นทําภวังคกิจ  จึงไมใชวิถีจิต  ภวังคจิตเปนวิบากจิต  ฉะนั้น  
กรรมจึงไมไดเปนปจจัยเพียงใหปฏิสนธิจิตเกิดแลวดับไปเทานั้น  แตกรรมยังทําใหวิบากจิตเกิดขึ้นทําภวังคกิจสืบ
ตอ  และภวังคจิตดวงแรกที่เกิดสืบตอจากปฏิสนธิจิตนั้นช่ือวา  ปฐมภวังค  สวนภวังคดวงตอ ๆ ไปจนถึงจุติจิตนั้น
ไมจําเปนตองนับเลย 
 ภวังคจิตเกิดดับสืบตอกันไปเรื่อย ๆ จนกวาวิถีจิตจะเกิด วิถีจิตแรกที่เกิดกอนวิถีจิตอื่น ๆ คือ จิตที่ทําอา
วัชชนกิจ ไดแก อาวัชชนจิต ๒ ดวง คือ ปญจทวาราวัชชนจิตทําอาวัชชนกิจทางปญจทวารหนึ่งดวง และมโนทวา
ราวัชชนจิตทําอาวัชชนกิจทางมโนทวารหนึ่งดวง จิตที่ทําอาวัชชนกิจทั้ง ๒ ดวงนี้เปนกิริยาจิต คือ ไมใชกุศลจิต 
ไมใชอกุศลจิต และไมใชวิบากจิต เพราะจิต ๒ ดวงนั้นรูไดทั้งอิฏฐารมณ คือ อารมณที่ดีนาพอใจ และอนิฏาฐา
รมณ คือ อารมณที่ไมนาพอใจ ถาเปนวิบากจิตแลว อกุศลวิบากรูไดแตอนิฏฐารมณ และกุศลวิบาก็รูไดแต
อิฏฐารมณเทานั้น 
 ขอความในอัฏฐสาลินี แสดงลักษณะของกิริยาจิตวาเปนเพียงการกระทํา และแสดงลักษณะของกิริยาจิต
ที่ตางกันโดยกิจวา 
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 ก็ในบรรดากิริยาจิตทุกดวงทีเดียว กิริยาจิตดวงใดไมถึงความเปนชวนะ กิริยาจิตดวงนั้น ยอมไมมีผล 
เหมือนดอกไมลม (วาตปุปผ ซึ่งมูลฎีกาแกวา โมฆปุบผ หมายถึงดอกไมที่ไรผล)  เพราะดอกไมบางดอกเมื่อรวง
หลนไปแลวก็ไมมีผลฉันใด กิริยาจิตก็ฉันนั้น กิริยาจิตซึ่งไมถึงความเปนชวนะ คือ ไมเปนชวนวิถีจิตนั้น  มี ๒ 
ดวง คือ ปญจทวาราวัชชนจิต ๑ ดวง และมโนทวาราวัชชนจิต ๑ ดวง   ปญจทวาราวัชชนจิตทํากิจเดียวคือทําอาวัช
ชนกิจทางปญจทวาร   มโนทวาราวัชชนจิตทํา ๒ กิจคือ   ทําอาวัชชนกิจทางมโนทวาร และทําโวฏฐัพพนกิจ
ทางปญจทวาร สวนกิริยาจิตอื่น ๆ  ซึ่งถึงความเปนชวนะนั้นเปนจิตของพระอรหันต   ซึ่งขอความในอัฏฐสาลินี
อุปมาวา กิริยาจิตดวงใดถึงความเปนชวนะ  (คือ กิริยาชวนวิถีจิตของพระอรหันต)  กิริยาจิตดวงนั้นก็ไมมีผล
เหมือนดอกของตนไมท่ีรากขาดเสียแลว จึงเปนแตเพียงการกระทําเทานั้น เพราะเปนไปดวยอํานาจใหสําเร็จกิจ
นั้น ๆ   
 ผูท่ีไมใชพระอรหันตมีกิริยาจิตเพียง ๒ ดวงเทานั้น คือ   ปญจทวาราวัชชนจิต ๑   และมโนทวาราวัชชน
จิต ๑ 
 กิริยาจิตอื่นทั้งหมดนอกจากปญจทวาราวัชชนจิตและมโนทวาราวัชชนจิต เปนจิตของพระอรหันต
ทั้งสิ้น ฉะนั้นพระอรหันตจึงมีกิริยาจิตที่ไมใชชวนะ ๒ ดวง คือ ปญจทวาราวัชชนจิต ๑ ดวง  มโนทวาราวัชชนจิต 
๑ ดวง และมีชวนวิถีที่เปนกริยาจิตเทานั้น เพราะพระอรหันตกับกุศลและอกุศลทั้งหมด จึงไมมีชวนวิถีจิตที่เปน
กุศลและอกุศลเลย 
 วิถีจิตที่รูอารมณทางตานั้น เมื่อปญจทวาราวัชชนจิตดับไปแลว จิตเห็นคือจักขุวิญญาณเปนวิบากจิต เปน
ผลของกรรมที่ไดกระทําแลว กุศลกรรมเปนปจจัยใหจักขุวิญญาณกุศลวิบากเห็นรูปตาง ๆ  ที่ปรากฏทางตาที่
สวยงามนาพอใจเปนอิฏฐารมณ อกุศลกรรมเปนปจจัยใหจักขุวิญญาณอกุศลวิบากเห็นรูปที่ไมสวยงาม ไมนา
พอใจ เปนอนิฏฐารมณ  วิถีจิตที่ไดยินเสียงทางหู คือ โสตวิญญาณ ก็เปนวิบากจิตซึ่งไมมีใครรูวาขณะใดโสต
วิญญาณจะไดยินเสียงอะไร ทั้งนี้เพราะยอมเปนไปตามเหตุ คือ กรรมที่ไดกระทําแลวในอดีตทั้งสิ้น ขณะไดกลิ่น
ทางจมูก ฆานวิญญาณจิตที่รูกลิ่นก็เปนวิบากจิต ขณะลิ้มรสทางลิ้น ชิวหาวิญญาณจิตก็เปนวิบากจิต  ขณะกระทบ
สัมผัสทางกาย กายวิญญาณจิตที่รูเย็น รูรอน รูออน รูแข็ง รูตึง รูไหว ก็เปนวิบากจิต เปนผลของอดีตกรรมซึ่งได
กระทําสําเร็จแลวเปนปจจัยใหวิบากจิตเหลานั้นเกิดขึ้นรับรูอารมณตอจากปญจทวาราวัชชนจิต และเมื่อปญจ
วิญญาณจิตที่เห็น ไดยิน ไดกลิ่น ล้ิมรส สัมผัส  ดับไปแลวก็เปนอนันตรปจจัยใหสัมปฏิจฉันนจิตเกิดขึ้นรับรู
อารมณนั้น ๆ ตอสัมปฏิจฉันนจิตก็เปนวิบากจิต เพราะเปนผลของกรรมเดียวกับกรรมที่เปนปจจัยใหจักขุวิญญาณ
จิตเกิดขึ้นนั่นเอง  กรรมเดียวกันนั้นเอง ก็ทําใหสันตีรณจิตซึ่งเปนวิบากเกิดขึ้นกระทําสันตีรณกิจตอจากสัมปฏิ
จฉันนจิต 
 ฉะนั้น วิถีจิตซึ่งเปนวิบากจิตที่เกิดทางปญจทวารนั้น คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหา
วิญญาณ กายวิญญาณ สัมปฏิจฉันนะ สันตีรณะ จึงไมไดสั่งสมสันดานเปนแตเพียงผลของกรรมที่เกิดขึ้นกระทํา
กิจของตน ๆ แลวก็ดับไป ตอจากนั้นโวฏฐัพพนจิต ซึ่งไดแกมโนทวาราวัชชนจิตนั่นเอง กระทําโวฏฐัพพนกิจ
ทางปญจทวาร  โวฏฐัพพนจิตเปนกิริยาจิต กระทําโวฏฐัพพนกิจแลวก็ดับไป  ไมไดสั่งสมสันดาน  เมื่อโวฏฐัพพน
จิตดับไปแลวจิตที่เกิดตอ คือ ชวนวิถีจิต ซึ่งกระทํากิจแลนไปในอารมณโดยเปนกุศลจิต หรืออกุศลจิตสําหรับผูที่
ไมใชพระอรหันต และสําหรับพระอรหันตก็เปนกิริยาจิต ชวนวิถีจิตเกิดดับสืบตอซ้ํากัน ๗ ขณะ จึงเปนขณะที่สั่ง
สมสันดานตนเอง   ซึ่งก็เปนในขณะนี้นั่นเอง 
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 ในอัฏฐสาลินีอรรถกถาธรรมสังคณีปกรณ อุปมาการเกิดขึ้นรับรูอารมณของวิถีจิตทางปญจทวารวา 
พระราชาองคหนึ่งบรรทมหลับอยูบนแทนบรรทม มหาดเล็กคนหนึ่งถวายนวดพระยุคลบาทอยู นายทวารหูหนวก
ยืนอยูที่พระทวาร ทหารยาม ๓ คนยืนเรียงลําดับอยู ทีนั้นยังมีคนบานนอกคนหนึ่ง ถือเครื่องราชบรรณาการมา
เคาะประตูเรียก นายทวารหูหนวกไมไดยินเสียง มหาดเล็กผูถวายนวดพระยุคลบาทจึงใหสัญญาณ นายทวารหู
หนวกจึงเปดประตูดูดวยสัญญาณนั้น ทหารยามคนที่หนึ่งรับเครื่องราชบรรณาการสงใหคนที่สอง คนที่สองสงให
คนที่สาม คนที่สามทูลเกลาฯ ถวายพระราชา พระราชาเสวย คําอุปมาเปรียบเทียบแสดงใหเห็น วิถีจิต ที่เกิดขึ้น
รับรูอารมณแตละขณะวา ขณะที่อารมณกระทบกับจักขุปสาท เปรียบเหมือนคนบานนอกที่ถือเครื่องบรรณาการ
มาเคาะที่พระทวาร มหาดเล็กที่ถวายงานนวดพระยุคลบาทของพระราชา คือ  ปญจทวาราวัชชนจิต เปนขณะที่รูวา
มีแขกมาเคาะที่ทวาร จึงใหสัญญาณคือรูอารมณที่กระทบ แลวก็ดับไป จักขุวิญญาณจิต ก็เกิดขึ้นสืบตอทํากิจเห็น
ที่จักขุปสาท  แลวตอจากนั้นทหารยามคนที่หนึ่งคือ สัมปฏิจฉันนจิต  ก็รับเครื่องราชบรรณาการสงใหคนที่สอง
คือ สันตีรณจิต  คนที่สองสงใหคนที่สามคือ โวฏฐัพพนจิต คนที่สามทูลเกลาฯ ถวายพระราชาคือ ชวนจิต 
พระราชาไดเสวยเครื่องราชบรรณาการคือ อารมณนั้น 
 มีคําอธิบายวา ขอเปรียบเทียบนั้นแสดงเนื้อความอะไรแสดงเนื้อความวา อารมณมีกิจ คือ หนาที่เพียง
กระทบปสาทเทานั้น คนบานนอกไมไดเขาไปเฝาพระเจาแผนดิน แตเครื่องราชบรรณาการสงตอจากคนที่หนึ่ง-
สอง-สาม แลวจึงถึงพระราชา 
 และจักขุวิญญาณจิตเทานั้นที่กระทํากิจเห็นอารมณท่ีกระทบทวาร อารมณสามารถเพียงกระทบปสาท
รูปเทานั้นแตวาจิตเกิดขึ้นรูอารมณสืบตอกันโดยอารมณไมไดขามพนหรือลวงล้ําปสาทเขาไปสูที่อื่นเลย 
 เมื่อพิจารณาคําอุปมานี้ก็เขาใจการเปรียบวิถีจิตที่เกิดขึ้น ทํากิจแตละขณะวา จักขุวิญญาณจิตกระทํากิจ
เห็นที่จักขุปสาทรูปซึ่งเปนจักขุทวาร เหมือนนายทวารที่เปดประตูดูที่ทวาร  สัมปฏิจฉันนะเปนทหารยามคนที่
หนึ่งที่รับเครื่องราชบรรณการสงใหคนที่สอง เพราะเมื่อจักขุวิญญาณจิตกระทํากิจเห็นแลวก็ดับไป จักขุวิญญาณ
จิตจะกระทํากิจรับอารมณอยางสัมปฏิจฉันนะไมได เพราะวาจักขุวิญญาณกระทําทัสสนกิจไดอยางเดียว คือ เห็นที่
ทวารคือที่ปสาทรูปเทานั้น แตสัมปฏิจฉันนจิตเปนดุจทหารยามคนที่หนึ่งที่ทํากิจรับอารมณ แลวสงใหทหารยาม
คนที่สองคือสันตีรณะ ซึ่งพิจารณาอารมณแลวสงตอใหโวฏฐัพพนจิตตัดสิน แลวสงตอใหพระราชาคือชวนวิถีจิต
ทํากิจเสวย คือ เสพเครื่องราชบรรณาการนั้น 
 ฉะนั้น ที่ใชคําวา เสพหรือเสวย ก็เพื่อใหเขาใจจริง ๆ ในลักษณะของกุศลจิต หรืออกุศลจิตที่กระทําชวน
กิจทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ชวนวิถีจิตเปนจิตที่เสพอารมณดวยโลภะ โทสะ โมหะ หรือดวย
กุศล หรือดวยกิริยาจิตของพระอรหันต ชวนจิตกระทํากิจแลนไปในอารมณโดยไมใชเห็น ไมใชรับ ไมใชพิจารณา  
ไมใชตัดสิน เพราะจิตที่เกิดกอนไดกระทํากิจเหลานั้นไปหมดแลว จึงเปนปจจัยใหกุศลจิต หรืออกุศลจิต หรือ
กิริยาจิตเกิดขึ้นเสพ คือ แลนไปในอารมณนั้นถึง ๗ ขณะ   ชวนวิถีจิตจึงเปนวิถีจิตที่เสพอารมณจริง ๆ  ถาเปนโมฆ
วาระ แมเสียงกระทบโสตปสาทแตก็ไมไดยิน หรือถาเปนโวฏฐัพพนวาระ กุศลจิต อกุศลจิต กิริยาจิตก็ไมเกิด จะ
เสพอารมณนั้นไดไหม ในเมื่อชวนวิถีจิตไมเกิด แตเมื่อชวนวิถีจิตเกิดจึงเสพอารมณนั้นโดยเปนจิตประเภท
เดียวกัน เกิดดับสืบตอซ้ํากันถึง ๗ ขณะ แลวแตวาจะเปนกุศลชวนวิถีจิตหรืออกุศลชวนวิถีจิตหรือกิริยาชวนวิถีจิต 
 การที่ชวนวิถีจิตเกิดดับเสพอารมณซ้ําถึง ๗ ขณะนั้นเปนไปโดยปจจัย คือ ชวนวิถีจิตขณะที่ ๑  เปนอาเส
วนปจจัยใหชวนวิถีจิตขณะที่ ๒ เกิดขึ้นเสพอารมณนั้นซ้ําอีก และชวนวิถีจิตขณะที่ ๒ ก็เปนอาเสวนปจจัยใหชวน
วิถีจิตขณะที่ ๓ เกิดขึ้นเสพอารมณนั้นซ้ําอีกเรื่อยไป จนถึงชวนวิถีจิตขณะที่ ๗ จึงไมเปนอาเสวนปจจัย อาเสวน
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ปจจัย คือ อกุศลชวนวิถีจิต กุศลชวนวิถีจิต หรือกิริยาชวนวิถีจิตที่ทําใหจิตชาติเดียวกันเกิดขึ้นทําชวนกิจซ้ําอีก         
จึงมีกําลังทําใหอกุศลจิตและกุศลจิตเปนกัมมปจจัยใหวิบากจิตซึ่งเปนผลเกิดขึ้นในอนาคต และเปนอุปนิสสย
ปจจัย ใหอกุศลชวนวิถีและกุศลชวนวิถีและกิริยาชวนวิถีเกิดขึ้นอีกในอนาคต  การสั่งสมอกุศลประเภทตาง ๆ 
มากมายหนาแนนพอกพูนขึ้นนั้น ทําใหทันทีที่ลืมตาขึ้นเห็นแลวก็หลงเลย ขณะที่เปนภวังคจิตนั้นไมรูอารมณทาง
ตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ เพราะถาคิดนึกหรือฝนก็เปนมโนทวารวิถีจิต ไมใชภวังคจิต ฉะนั้น 
ตลอดเวลาที่เปนภวังคจิตนั้นไมรูอารมณใด ๆ ของโลกนี้เลย โลกนี้ไมปรากฏเลย แตแมกระนั้นในขณะนั้นก็มี
อนุสัยกิเลส   ไมใชวาเมื่อไมรูอารมณใด ๆ ในโลกนี้แลวจะไมมีกิเลสทั้งนี้เพราะกิเลสมี ๓ ขั้น คือ 
 อนุสัยกิเลส  เปนกิเลสอยางละเอียดที่สะสม นอนเนื่องอยูในจิต 
 ปริยุฏฐานกิเลส  เปนกิเลสอยางกลางที่เกิดรวมกับชวนวิถีจิต 
 วีติกกมกิเลส  เปนกิเลสอยางหยาบที่เกิดรวมกับชวนวิถีจิต 
  
 ฉะนั้น แมจิตซึ่งไมใชชวนวิถีจิตก็มีอนุสัยกิเลส เวนจิตของพระอรหันตเทานั้นที่ไมมีกิเลสใด ๆ เลย
ทั้งสิ้น 
 ฉะนั้น ใหทราบวา ขณะใดที่วิถีจิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตา ไดยินเสียงที่ปรากฏทางหู ไดกลิ่นทาง
จมูก ล้ิมรสทางลิ้น กระทบสัมผัสโผฏฐัพพะทางกาย หรือคิดนึกเรื่องราวตาง ๆ ทางใจ ขณะนั้นชวนวิถีจิตก็สั่งสม
สันดานตนเพิ่มขึ้น ทั้งที่เปนอกุศลและกามาวจรกุศล และกามาวจรกิริยาชวนวิถี 
 
วาระหนึ่ง ๆ ที่เห็น  วิถีจิตทั้ง ๗ วิถี  เปนจักขุทวารวิถี 
วาระหนึ่ง ๆ ที่ไดยิน  วิถีจิตทั้ง ๗ วิถี  เปนโสตทวารวิถี 
วาระหนึ่ง ๆ ที่ไดกลิ่น  วิถีจิตทั้ง ๗ วิถี  เปนฆานทวารวิถี 
วาระหนึ่ง ๆ ที่ล้ิมรส  วิถีจิตทั้ง ๗ วิถี  เปนชิวหาทวารวิถี 
วาระหนึ่ง ๆ ที่รูโผฏฐัพพะ วิถีจิตทั้ง ๗ วิถี  เปนกายทวารวิถี 
วาระหนึ่ง ๆ ที่คิดนึก  วิถีจิตทั้ง ๗ วิถี  เปนมโนทวารวิถี 
 
คําถามทบทวน 
๑.  วิถีจิตใดทางปญจทวารและทางมโนทวารเปนวิบากจิตบาง 
๒.  ผูที่ไมใชพระอรหันตมีกิริยาจิตกี่ดวง 
๓.  พระอรหันตมีกิริยาจิตที่ไมใชชวนวิถีก่ีดวง 
๔.  อาเสวนปจจัย คืออะไร 
๕.  จิตขณะใดเปนอาเสวนปจจัย 
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บทที่ ๖ 
 

จิต ๘๙ ดวง จําแนกออกเปน ๔ ชาติ คือ 
  เปน กุศล ๒๑ ดวง 

 เปน อกุศล ๑๒ ดวง 
  เปน วิบาก ๓๖ ดวง 

 เปน กิริยา ๒๐ ดวง 
  
 เมื่อศึกษาเรื่องชาติของจิต ก็จะรูไดวาแตละบุคคลมีจิตประเภทใดบาง ดังนี้ คือ 
 ปุถุชน   มีจิต ๔ ชาติ คือ กุศล อกุศล วิบาก กิริยา 
 พระโสดาบันบุคคล มีจิต ๔ ชาติ คือ กุศล อกุศล วิบาก กิริยา 
 พระสกทาคามีบุคคล มีจิต ๔ ชาติ คือ กุศล อกุศล วิบาก กิริยา 
 พระอนาคามีบุคคล มีจิต ๔ ชาติ คือ กุศล อกุศล วิบาก กิริยา 
 พระอรหันต  มีจิต ๒ ชาติ คือ วิบาก กิริยา 
 
 เมื่อรูวาจิตแตละดวงเปนชาติอะไร คือเปนกุศล หรือ อกุศล หรือวิบาก หรือกิริยา ยังจะตองรูกิจการงาน
ของจิตแตละดวงนั้นดวยวาจิตนั้นทํากิจอะไร  ฉะนั้น จิตจึงมีช่ือตามกิจของจิตนั้นดวย เชน ขณะปฏิสนธิเปน
วิบากจิต  เปนผลของกรรม จิตที่ทํากิจปฏิสนธิในสุคติภูมิเปนกุศลวิบาก คือ เปนผลของกุศลกรรม จิตที่ทํากิจ
ปฏิสนธิในทุคติภูมิในอบายภูมิเปนอกุศลวิบาก คือเปนผลของอกุศลกรรม 
  
 แตกุศลวิบากจิตและอกุศลวิบากจิตไมไดกระทําปฏิสนธิกิจทุกดวง  ฉะนั้น เฉพาะกุศลวิบากจิตและ
อกุศลวิบากจิตที่ทําปฏิสนธิกิจเทานั้น ท่ีชื่อวา “ปฏิสนธิจิต” 
 
 กุศลวิบากจิตและอกุศลวิบากจิตใดทําภวังคกิจ   กุศลวิบากจิตและอกุศลวิบากจิตนั้น ก็ช่ือวา “ภวังคจิต” 
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 จักขุวิญญาณจิตเปนวิบากจิตที่ทําปฏิสนธิกิจไมได ทําภวังคกิจไมไดทําแต “ทัสสนกิจ” เทานั้น  ที่ช่ือวา 
“จักขุวิญญาณจิต” เพราะเปนจิตที่รูแจง คือ เห็นอารมณที่ปรากฏโดยอาศัยตา ฉะนั้น จึงเรียกช่ือจิตตามประเภท
ของจิตที่รูแจงอารมณทางทวารดวย 
 
ถาม  ทําไมจิตจึงมี ๔ ชาติ ไมใช ๕ ชาติ คือควรจะเปนกุศลจิตชาติ ๑ เปนอกุศลจิตชาติ ๑ เปนกุศลวิบากจิตชาติ ๑ 
เปนอกุศลวิบากจิตชาติ ๑ เปนกิริยาจิตชาติ ๑ รวมเปน ๕ ชาติ 
ตอบ  ที่สงสัยวา ทําไมจึงไมมีจิต ๕ ชาติ ในเมื่อเหตุมี ๒ ชาติ คือ อกุศลเปนเหตุ  ๑ กุศลเปนเหตุ ๑ ฉะนั้นวิบากจิต
ก็ควรมี ๒ ชาติดวย คือ นาจะมีอกุศลวิบากชาติ ๑ และกุศลวิบากชาติ ๑ แตที่จิตมี ๔ ชาตินั้นก็เพราะเหตุวา วิบาก
จิตเองนั้น ไมช่ือวาเปนธรรมชาติที่เลว ปานกลาง หรือประณีต แตจิตที่เปนอกุศล และกุศลนั้น ตางกันโดยประการ
ตาง ๆ เชน ตางกันโดยความวิจิตรของอกุศลธรรมหรือกุศลธรรมในขณะนั้น ๆ ซึ่งเปนไปทางตา ทางหู ทางจมูก 
ทางลิ้น ทางกาย ทาง   ตางกันโดยกรรมที่เปนขั้นทานก็มี ขั้นศีลก็มี ขั้นอบรมเจริญปญญาเชนขั้นฟงธรรม ขั้น
แสดงธรรม ขั้นอบรมเจริญกุศลที่เปนความสงบระงับกิเลสเปนสมถภาวนา และขั้นเจริญสติปฏฐานซึ่งเปนการ
อบรมเจริญวิปสสนาภาวนา และตางกันโดยทวาร เชน เปนการกระทําโดยกาย หรือโดยวาจา หรือโดยใจ และยัง
ตางกันดวยอธิบดี คือ สภาพธรรมที่เปนสัมปยุตตธรรมที่เปนใหญ หรือโดยเจตสิกที่เกิดรวมดวยตาง ๆ กัน 
  
 ฉะนั้น จะเห็นไดวา สภาพธรรมที่เปนเหตุ คืออกุศลและกุศลนั้นมีประเภทตาง ๆมากมาย แตวาความตาง
ทั้งปวงเหลานั้นไมมีในวิบากจิต วิบากจิตเปนเพียงผลของกรรมที่ไดกระทําแลว ซึ่งเมื่อกรรมสุกงอมพรอมดวย
โอกาสปจจัยก็ทําใหวิบากจิตเกิดขึ้น  ทํากิจปฏิสนธิ  กิจภวังค   หรือกิจอื่น ๆ ที่รูอารมณตาง ๆ ทางตา หู จมูก ล้ิน 
กาย ใจ 
  
 ขณะเห็นในขณะนี้เปนจักขุวิญญาณจิต เปนวิบากจิตเกิดแลวเพราะอดีตกรรมเปนปจจัย แตวิบากจิตที่
เห็นจะเปนเหตุใหเกิดวิบากอีกไมได 
 
 ขณะกําลังไดยิน คือ ขณะที่จิตกําลังรูเสียงนั้นเปนวิบากจิตแตวาโสตวิญญาณจิตคือจิตที่ไดยินเสียงนั้น
จะเปนเหตุใหเกิดวิบากไมได 
 
 เมื่อวิบากจิตไมเปนเหตุใหเกิดวิบากจิต และไมสามารถที่จะยังการกระทําทางกาย วาจา    ใด ๆ ให
เกิดขึ้น  และวิบากจิตตางไมประกอบดวยธรรม เชน  กรุณาเจตสิก มุทิตาเจตสิก และวิรตีเจตสิก ๓ (คือ สัมมาวาจา
เจตสิก สัมมากัมมันตเจตสิก สัมมาอาชีวเจตสิก)  ฉะนั้น วิบากจิตเองไมช่ือวาเปนธรรมชาติที่เลว ปานกลาง 
ประณีต แตวิบากแหงกรรมเลวจัดเปนเลว วิบากแหงกรรมปานกลางจัดเปนปานกลาง  วิบากแหงกรรมประณีต
จัดเปนประณีต 
 
 เมื่อวิบากเปนแตเพียงธรรมซึ่งเปนผลของเหตุที่เปนอกุศลหรือกุศล แตตัววิบากเองไมช่ือวาเปนสภาพ
ธรรมที่เลว ปานกลาง ประณีต และไมเปนเหตุที่จะใหเกิดวิบาก ฉะนั้นจึงรวมเปนชาติวิบาก ๑ ชาติ เพราะไม
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ตางกันโดยประการตาง ๆ   อยางสภาพธรรมที่เปนเหตุ คือ อกุศลและกุศล ซึ่งแยกเปนอกุศล ๑ ชาติ และกุศล ๑ 
ชาติ 
 
 วิบากจิตทั้งหมดเปนผลของอดีตกรรมที่ไดกระทําแลว 
 
  จักขุวิญญาณจิต  เปนวิบากจิต 
  สัมปฏิจฉันนจิต  เปนวิบากจิต 
  สันตีรณจิต  เปนวิบากจิต 
  ตทาลัมพนจิต  เปนวิบากจิต 
 
 ฉะนั้น ตองรูวาขณะใดเปนวิบาก   ขณะใดเปนกุศล   ขณะใดเปนอกุศล  ขณะใดเปนกิริยา 
 
 ขณะใดที่เห็นรูปสีสันวัณณะที่นาพอใจ จักขุวิญญาณที่เกิดขึ้นเห็นนั้นเปนกุศลวิบาก       สัมปฏิจฉันนะก็
เปนกุศลวิบาก สันตีรณะก็เปนกุศลวิบาก ตทาลัมพนะก็เปนกุศลวิบาก เมื่อรูปที่ปรากฏทางตาดับไปแลว วิถีจิตทาง
ตาดับไปหมดแลว ภวังคจิตก็เกิดดับสืบตอจนกวาวิถีจิตตอไปจะเกิดขึ้นรูอารมณอื่น ฉะนั้น ควรรูวาขณะเห็นสิ่งใด
ทางตา วิบากจิตทั้งหมดที่เปนวิถีจิตวาระนั้นเปนผลของอดีตกรรมหนึ่งที่ไดกระทําแลว 
 
 ขณะไดยินเสียงที่นาพอใจ หรือเสียงที่ไมนาพอใจ ก็เพียงช่ัวขณะที่วิบากจิตเกิดขึ้นเปนวิถีจิตรูเสียงที่ได
ยินนั้นแลวก็ดับไปหมดไปจริง ๆ   แตอกุศลก็มีปจจัยที่จะเกิดขึ้นพอใจหรือไมพอใจในรูปตาง ๆที่ปรากฏทางตา 
ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย มากมายเหลือเกิน ที่วามากก็คือวัน     หนึ่ง ๆไมพนความพอใจบาง  ไมพอใจบาง
ในสิ่งที่ปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ โดยขั้นการฟงพระธรรมที่พระผูมีพระภาคทรง
แสดงนั้น ไมสามารถที่จะดับอกุศลไดทั้ง ๆ ที่รูวาขณะเห็นเปนเพียงวิบาก เปนผลของกรรมในอดีตแตก็ยับยั้ง
ความพอใจ คือ โลภะไมใหเกิดไมไดขณะที่เห็นสิ่งที่นาพอใจ 
 
 ฉะนั้น จึงควรศึกษาใหเขาใจสภาพทั้งหลายใหถูกตอง ตามความเปนจริง เพื่อจะไดอบรมเจริญปญญาถึง
ขั้นที่สามารถประจักษแจงสภาพธรรมที่ไมใชสัตว บุคคล ตัวตนจริง ๆ การศึกษาพิจารณาธรรมโดยละเอียดยอม
ทําใหเห็นโทษของอกุศลธรรมยิ่งขึ้น และยอมทําใหอบรมเจริญกุศลยิ่งขึ้นทุกขั้นเพราะรูวามิฉะนั้นจะเปนผูที่
หนาแนนดวยกิเลสมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ  
 
 ทานถือวาทุกอยางเปนของทานในขณะที่วิถีจิตเกิดเทานั้น  เมื่อใดที่วิถีจิตไมเกิด ไมเห็นไมไดยิน ไมได
กลิ่น ไมล้ิมรส ไมรูสิ่งกระทบสัมผัสทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ เชน ในขณะที่นอนหลับสนิท 
แมวายังไมสิ้นชีวิตแตขณะหลับสนิทนั้นก็ไมมีเยื่อใย ไมมีความอาลัยอาวรณ ไมมีความผูกพันในสิ่งใด ๆ ทั้งสิ้น 
ไมมีความยึดถือแมแตในขันธซึ่งเคยยึดถือวาเปนเรา เปนตัวตน เพราะขณะนั้นวิถีจิตไมเกิดขึ้นจึงไมรูอารมณใด ๆ 
ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจเลย  ขณะที่ยังไมสิ้นชีวิตเพียงแตหลับสนิทก็ยังขาดเย่ือใย
ความสัมพันธ ความเก่ียงของกับรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะและเรื่องราวตาง ๆ ได แลวทําไมจะไมอบรมเจริญ
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ปญญาเพื่อตัดเยื่อใย และการยึดม่ันในสิ่งตาง ๆ ท่ีปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ  ซึ่งจะทํา
ใหอกุศลนอยลงเม่ือรูวาสภาพธรรมทุกอยางปรากฏเพียงชั่วขณะที่วิถีจิตเกิดขึ้นเทานั่นเอง และเมื่อจิตใดเกิดขึ้น
แลวดับไป จิตนั้นก็ดับไปจริง ๆ รูปใดเกิดแลวดับไป รูปนั้นก็ดับไปจริง ๆ รูปที่ปรากฏทางตาเมื่อครูนี้ดับหมดจริง 
ๆ วิถีจิตแตละขณะทางตาเมื่อครูนี้ดับหมดจริง ๆ เสียงที่ปรากฏทางหูก็ดับหมดจริง ๆ ไดยินก็ดับหมดจริง   จิตทุก
ขณะและรูปทุกรูปเกิดขึ้นแลวก็ดับไปจริง ๆ แตตราบใดที่ยังไมประจักษการเกิดดับของนามธรรมและรูปธรรม
จริง ๆ ก็ยังไมเขาถึงอรรถ คือความหมายของคําวา   “ดับ”   เพราะยังไมประจักษการดับ  เชน  เวลานี้ถาจะกลาววา
จักขุวิญญาณจิตดับ      สัมปฏิจฉันนจิตดับ สันตีรณจิตดับ ชวนจิตดับ ตทาลัมพนจิตดับ แตก็ยังไมประจักษการดับ
ไปของสภาพธรรมใด ๆ เลย ฉะนั้น จึงตองอบรมเจริญปญญาจนกระทั่งสามารถประจักษการเกิดขึ้นและดับไป
ของนามธรรมและรูปธรรมจริง ๆ แตถึงแมวาปญญาขั้นนั้นยังไมเกิดการฟงพระธรรมและการพิจารณาใหเกิด
ความเขาใจที่ถูกตองละเอียดยิ่งขึ้นก็จะเปนประโยชนเกื้อกูล เปนปจจัยโดยเปนสังขารขันธ ปรุงแตงใหสติปฏฐาน
เกิดขึ้น ระลึกรูลักษณะของสภาพธรรมที่กําลังเกิดดับ  และปญญานอม คือ คอย ๆ ศึกษาพิจารณาจนเพิ่มความรู
ลักษณะของสภาพธรรมทั้งหลายที่ไมใชสัตว บุคคล ตัวตนขึ้นที่ละเล็กละนอย 
 
 ในอัฏฐสาลินี อตีตติกะ อธิบายอตีตธรรม (๑๐๔๔)   กลาวถึงลักษณะของธรรมที่เปนอดีตลวงไปแลว  มี
ขอความวา 
 
 คําวา  “ลวงไปแลว”  คือ ลวงไปแลว ๓ ขณะ   ท้ังอุปาทขณะคือขณะที่เกิด  ฐิติขณะคือขณะที่ต้ังอยู   
และภังคขณะคือขณะที่ดับ 
 
 จิตดวงหนึ่ง ๆ มีอายุสั้นมากเหลือเกิน คือ เพียงเกิดขึ้นตั้งอยู แลวก็ดับไป   จิตทุกดวงจึงมีอนุขณะ  ๓  
ขณะ   คือ  
 
 
 อุปาทขณะ เปนขณะที่เกิด  ไมใชขณะที่ต้ังอยู  ไมใชขณะที่ดับ 
 ฐิติขณะ  เปนขณะที่ต้ังอยู  ไมใชขณะที่เกิด  ไมใชขณะที่ดับ 
 ภังคขณะ เปนขณะที่ดับ  ไมใชขณะที่เกิด  ไมใชขณะที่ต้ังอยู 
 
 จิตขณะที่เกิดขึ้นแลว กําลังตั้งอยู ยังไมชื่อวาเปนอดีตสําหรับฐิติขณะ แตเปนอดีตแลวสําหรับอุปทาขณะ 
 
 เมื่อศึกษาตอไปเรื่องรูปก็จะรูวา   รูปที่เกิดเพราะกรรมเปนสมุฏฐานนั้นเปนกัมมชรูป  เกิดทุกขณะของ
จิต  คือ  เกิดขณะอุปาทะของจิต เกิดขณะฐิติของจิต เกิดขณะภังคะของจิตทุกดวง   เวนไมเกิดกอนจุติจิต ๑๗ ขณะ   
ฉะนั้น รูปที่เกิดเพราะกรรมเปนสมุฏฐานจึงดับหมดพรอมกับจุติจิต   ทําใหสิ้นสุดความเปนบุคคลในชาตินั้นทั้ง ๕ 
ขันธ 
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 รูปที่เกิดเพราะจิตเปนสมุฏฐานเปนจิตตชรูป เกิดพรอมกับอุปปาทขณะของจิต (เวนปฏิสนธิจิต ๑ ดวง  
ทวิปญจวิญญานจิต ๑๐ ดวง  อรูปาวจรวิบากจิต ๔ ดวง และจุติจิตของพระอรหันต  ๑  ดวง) 
 
 รูปที่เกิดเพราะอุตุ คือ ธาตุไฟที่เหมาะสมเปนสมุฏฐานนั้นเปนอุตุชรูป เกิดในฐิติขณะของอุตุชรูปซึ่งเปน
สมุฏฐานนั้น 
 
 รูปที่เกิดเพราะอาหารเปนสมุฏฐานเปนอาหารชรูป เกิดในฐิติขณะของโอชารูปในอาหารที่บริโภคเขาไป   
เมื่อโอชารูปในอาหารนั้นซึมซาบแลว 
 
 จิตเกิดดับอยางรวดเร็ว  ฉะนั้น ขณะทั้ง ๓ ก็หมดไปอยางรวดเร็วดวย แตธรรมใดซึ่งเปนอดีต  คือ  “ลวง
ไปแลว”  นั้น ลวงไปแลวทั้ง  ๓ ขณะ ไมเหลือทั้งอุปาทขณะ ฐิติขณะและภวังคขณะ 
 
 คําอธิบายตอไปมีวา 
 
 คําวา  “ดับแลว”  คือ   ถึงความดับแลว   เหมือนไฟดับดับแลว ไมมีอีก 
 
 คําวา “ปราศไปแลว” คือ ถึงความปราศไปแลวหรือไปปราศแลว เหมือนคนตายที่ปราศไปแลว ไปปราศ
แลว ไมเหลือเลย   นั้นคือลักษณะของความดับ 
 
 คําวา “แปรไปแลว” คือ    ถึงความแปรไปดวยการละปกติ ปกติ  คือ มี แตแปรไปดวยการละปกติ คือ ไม
มี 
 
 คําวา “อัสดงคตแลว” ดวยอรรถวา    ถึงความตั้งอยูไมได   กลาวคือ   ความดับ 
 
 “อพภตถงคตา”  แปลวา   ถึงความดับสูญแลว   ทรงเพิ่มบทดวย อุปสรรค คือ ไมเพียงแตใชคําวาดับ ยัง
เพิ่มบทดวยอุปสรร  คือ ใหรูถึงความดับสูญแลว  ไมเหลือจริง  ๆ คําวา “เกิดขึ้นแลวปราศไป” คือ บังเกิดแลว
ปราศไป ไมใชวาไมมี  มีเพราะเกิดขึ้น แตวาเมื่อเกิดขึ้นแลวก็ปราศไปแลวสูญจริง ๆ ไมเหลือเลย ธรรมสวนที่ลวง
ไปแลวเหลานั้น อะไรบาง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  ซึ่งเปนสังขตธรรมและเปนขันธ  ๕  ดังนี้  คือ 
 
 รูปขันธ  รูปทุกรูป   เกิดขึ้นแลวก็ดับไป 
 เวทนาขันธ ความรูสึกทุกอยาง  คือ  เวทนาเจตสิกเกิดขึ้นแลวก็ดับไป 
 สัญญาขันธ สภาพจํา  คือ  สัญญาเจตสิก   เกิดขึ้นแลวก็ดับไป 

สังขารขันธ ไดแก  เจตสิก  ๕๐  ประเภทซึ่ งปรุงแตง  เชน  โลภะ  โทสะ  อิสสา  มัจฉริยะ                    
ศรัทธา วิริยะ และปญญา เปนตน   เกิดขึ้นแลวก็ดับไป 

วิญญาณขันธ คือ จิตทุกดวง    เกิดขึ้นแลวก็ดับไป 
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เมื่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเปนสังขตธรรม   เปนขันธหนึ่งขันธใดใน ๕ ขันธ  ดับไปทุกขณะ ๆ อยางนี้ ยังอาลัย 

ยังยึดถือ ยังผูกพันขันธไหนบางไหม  ในเมื่อทุกขันธเกิดแลวก็ดับไป ๆ สูญไปดวย ไมใชดับแลวยังมีเหลือ แตวา
ดับสูญไป ปราศไปโดยไมเหลือเลย 

 
เพียงขั้นการอาน การฟง ดับกิเลสไมไดเลย ยังอยูเต็มทีเดียว ฉะนั้น จึงตองพิจารณาใหเขาใจเพื่อเปน

สังขารขันธปรุงแตงใหสติระลึก สังเกต พิจารณารูสิ่งที่ไดยินไดฟงเขาใจแลวนั้น จนกวาจะประจักษแจงลักษณะ
ของสภาพธรรมที่เกิดขึ้นปรากฏและดับไป  จึงจะละการยึดถือสภาพธรรมวาเปนสัตว บุคคล  ตัวตนได 

 
ในวันหนึ่ง  ๆ  เคยชอบสิ่งที่ปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ   เคยยึดถือวาเปนตัว

เราเปนของเรา เปนสมบัติของเรา แทที่จริงทุกอยางปรากฏขณะที่เปนวิถีจิตเทานั้นเอง สภาพธรรมใดที่เปนวิบาก 
ก็เปนผลของกรรม จะมีบานเรือน ทรัพยสมบัติ  เสื้อผาอาภรณมากมายอยางไร ประณีตสวยงามอยางไร   วิบากจิต
ซึ่งเปนผลของอดีตกรรมก็เพียงเกิดขึ้นรูอารมณนั้น ๆ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย เพียงช่ัวขณะที่
เกิดขึ้นแลวก็ดับไป ไมยั่งยืนเลย เกิดขึ้นแลวก็ดับไป ๆ แลวก็ไมมีใครรูวากรรมใดจะใหผลในขณะตอไป   เพราะ
เหตุวาทุกคนมีทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมในอดีตที่ไดกระทําแลว เมื่อพรอมดวยปจจัยที่กรรมใดจะใหผลเปน
วิบากใดเกิดขึ้น วิบากนั้นก็เกิดขึ้นรูอารมณทางตาบาง ทางหูบาง ทางจมูกบาง ทางลิ้นบาง ทางกายบาง ทางใจบาง 
เทานั้นเอง 

 
การศึกษาพิจารณาเรื่องความไมเที่ยงของสภาพธรรมยอมเปนวิริยารัมภกถา ที่จะทําใหสติระลึกรู

ลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏ แลวศึกษาพิจารณาจนกวาจะรูลักษณะของสภาพธรรมที่ไมใชตัวตน เปนเพียง
นามธรรมและรูปธรรมแตละลักษณะที่กําลังปรากฏทางตา หรือทางหู หรือทางจมูก หรือทางลิ้น หรือทางกาย  
หรือทางใจ 

 
เมื่อเขาใจถูกตองในลักษณะของสภาพธรรม  ชวนวิถีที่เปนกุศลจิตก็เพิ่มขึ้น แตถาไมฟง  ไมศึกษาให

เขาใจเรื่องของสภาพธรรมเลย ก็ไมรูวาขณะใดเปนวิบากซึ่งเปนผลของอดีตกรรม  ขณะใดเปนชวนวิถีจิตที่สั่งสม
สันดานที่เปนอกุศลหรือกุศล   เมื่อไมรูก็ไมเห็นโทษของอกุศล   และไมอบรมเจริญกุศล   สังสารวัฏฏก็ยอม
จะตองยืดยาวตอไป   ในวันหนึ่ง ๆ นั้นอกุศลจิตเกิดมากหรือกุศลจิตเกิดมาก ฉะนั้น ผลขางหนาจะเปนกุศลวิบาก
มากหรืออกุศลวิบากมาก ซึ่งทุกทานก็ยอมพิจารณารูสภาพธรรมที่เกิดกับทานไดในชีวิตประจําวันตามความเปน
จริง 

 
สรุปกิจของจิต 
กิจของจิตมี ๑๔ กิจ คือ 
 

  ๑.  ปฏิสนธิกิจ   คือ   กิจสืบตอจากจุติกิจ 
 จิตที่ทําปฏิสนธิกิจ ไดแก วิบากจิต  ๑๙  ดวง   คือ 
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 กามาวจรวิบาก      ๑๐            ดวง 
 รูปาวจรวิบาก       ๕             ดวง 
 อรูปาวจรวิบาก       ๔                ดวง 
 
  ๒.  ภวังคกิจ   คือ   กิจดํารงภพชาติ 
 จิตที่ทําภวังคกิจ ไดแก วิบากจิต ๑๙ ดวง คือ วิบากจิตประเภทใดทําปฏิสนธิกิจ วิบากจิตประเภทเดียวกัน
นั้นก็เกิดขึ้นทําภวังคกิจตอจากปฏิสนธิจิตที่ดับไปแลว จนกวาวิถีจิตจะเกิดทางทวารใดทวารหนึ่ง   และเมื่อวิถีจิต
ทางทวารนั้นดับไปแลว ภวังคจิตก็เกิดสืบตอทุกครั้ง จนกวาจะจุติ 
 
 ๓.  อาวัชชนกิจ   คือ   กิจนึกถึงอารมณที่กระทบทวาร 

เปนวิถีจิตขณะแรกที่เกิดขึ้นทางหนึ่งทางใดใน  ๖  ทวาร  จิตที่ทําอาวัชชนกิจเปนกิริยาจิต ๒  ดวง   คือ 
 ปญจทวาราวัชชนจิต  ๑  ดวง 
 มโนทวาราวัชชนจิต  ๑  ดวง 
 
  ๔.  ทัสสนกิจ  คือ   กิจเห็น 
 จิตที่ทําทัสสนกิจ ไดแก   วิบากจิต  ๒  ดวง   คือ 
 จักขุวิญญาณ อกุศลวิบาก ๑  ดวง 
 จักขุวิญญาณ กุศลวิบาก ๑   ดวง  
  
  ๕.  สวนกิจ   คือ   กิจไดยิน 
 จิตที่ทําสวนกิจ ไดแก   วิบากจิต  ๒  ดวง   คือ 
 โสตวิญญาณ  อกุศลวิบาก ๑  ดวง 
 โสตวิญญาณ กุศลวิบาก ๑  ดวง  
 
 ๖.  ฆายนกิจ  คือ   กิจไดกลิ่น 
 จิตที่ทําฆายนกิจ ไดแก วิบากจิต ๒ ดวง   คือ 
 ฆานวิญญาณ อกุศลวิบาก ๑ ดวง 
 ฆานวิญญาณ กุศลวิบาก ๑ ดวง 
 
 ๗.  สายนกิจ      กิจลิ้มรส 
 จิตที่ทําสายนกิจ ไดแก วิบากจิต  ๒ ดวง    คือ 
 ชิวหาวิญญาณ อกุศลวิบาก ๑  ดวง 
 ชิวหาวิญญาณ กุศลวิบาก ๑  ดวง 
 
 ๘.  ผุสสนกิจ   คือ    กิจรูอารมณที่กระทบกาย 
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 จิตที่ทําผุสสนกิจ ไดแก วิบากจิต    ๒  ดวง    คือ 
 กายวิญญาณ อกุศลวิบาก    ๑ ดวง 
 กายวิญญาณ กุศลวิบาก    ๑ ดวง 
 
 ๙.  สัมปฏิจฉันนกิจ   คือ   กิจรับอารมณตอจากทวิปญจวิญญาณ 
 จิตที่ทําสัมปฏิจฉันนกิจ ไดแก วิบากจิต    ๒ ดวง    คือ 
 สัมปฏิจฉันน อกุศลวิบาก ๑ ดวง 
 สัมปฏิจฉันน กุศลวิบาก ๑  ดวง 
 
๑๐.  สันตีรณกิจ   คือ    กิจพิจารณาอารมณที่ปรากฏทางทวาร  ๕  
 จิตที่ทําสันตีรณกิจ ไดแกวิบากจิต     ๓ ดวง   คือ 
 อุเบกขาสันตีรณ   อกุศลวิบาก     ๑ ดวง 
 อุเบกขาสันตีรณ   กุศลวิบาก     ๑ ดวง 
 โสมนัสสันตีรณ   กุศลวิบาก     ๑ ดวง 
 
๑๑.  โวฏฐัพพนกิจ   คือ    กิจตัดสินอารมณใหชวนวิถีจิตประเภทหนึ่งประเภทใดเกิดทางปญจทวาร 
 จิตที่กิจนี้ ไดแก   กิริยาจิต ๑ ดวง คือ   มโนทวาราวัชชนจิต 
 
๑๒.  ชวน   คือ   กิจแลนไปในอารมณ   หรือเสพอารมณ 
 จิตที่ทําชวนกิจมี  ๕๕  ดวง   คือ 
 อกุศลจิต   ๑๒ ดวง 
 อเหตุกะ (หสิตตุปปาทจิต)    ๑ ดวง 
 กามาวจรกุศลจิต      ๘ ดวง 
 กามาวจรกิริยาจิต     ๘ ดวง 
 รูปาวจรกุศลจิต                ๕ ดวง 
 รูปาวจรกิริยาจิต      ๕ ดวง 
 อรูปาวจรกุศลจิต      ๔ ดวง 
 อรูปาวจรกิริยาจิต     ๔ ดวง 
 โลกุตตรจิต      ๘ ดวง 
 
๑๓.  ตทาลัมพนกิ   คือ    กิจรูอารมณตอจากชวนกิจ 
 จิตที่ทําตทาลัมพนกิจ ไดแกวิบากจิต ๑๑  ดวง    คือ 
 สันตีรณจิต   ๓ ดวง 
 กามาวจร  สเหตุก  กุศลวิบาก ๘ ดวง 
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๑๔.  จุติกิจ คือ กิจเคลื่อนจากภพชาติ เมื่อจุติจิตเกิดทํากิจเคลื่อนจากภพชาติดับไปแลว ก็สิ้นชีวิต หมดสภาพความ
เปนบุคคลนั้นโดยสิ้นเชิง 
 จิตที่ทําจุติกิจ ไดแก วิบากจิต  ๑๙  ดวง   ประเภทเดียวกับปฏิสนธิจิตและภวังคจิตนั่นเอง เมื่อวิบากจิต
ประเภทใดทําปฏิสนธิกิจ  วิบากจิตประเภทเดียวกันนั้นเองก็ทําภวังคกิจและจุติกิจ 
 รวมจิต  ๘๙   ดวง   ทํากิจ  ๑๔  กิจ 
 
 ปฏิสนธิจิตประมวลมาซึ่งนามธรรมและรูปธรรมทั้งหลายซึ่งมีปจจัยทําใหเกิดขึ้นเปนไปในภพชาติหนึ่ง  
ๆ  ตามกําลังและประเภทของปฏิสนธิจิตนั้น ๆ  
 จิตที่ทําปฏิสนธิกิจในกามภูมิ  ๑๑   ไดแก    กามาวจรวิบากจิต   ๑๐  ดวง   คือ 
 อุเบกขา สันตีรณ  อกุศลวิบาก  ๑   ดวง 
 อุเบกขา สันตีรณ  กุศลวิบาก  ๑   ดวง 
 กามาวจร สเหตุกกุศลวิบาก  (มหาวิบาก)  ๘   ดวง 
 
 อุเบกขา สันตีรณ อกุศลวิบาก ๑ ดวง เปนผลของอกุศลกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ทําปฏิสนธิกิจใน
อบายภูมิ  ๔   คือ   เกิดในนรก  เกิดเปนเปรต  เกิดเปนอสุรกาย  เกิดเปนสัตวดิรัจฉาน 
 
 อุเบกขา สันตีรณ กุศลวิบาก ๑ ดวง เปนผลของกุศลกรรมอยางออนไมมีกําลัง จึงทําปฏิสนธิกิจในมนุษย
และสวรรคช้ันตน คือ สวรรคช้ันจาตุมหาราชิกา โดยมีอกุศลกรรมเบียดเบียน ทําใหเปนบุคคลพิการ บา ใบ บอด 
หนวก เปนตน  ต้ังแตกําเนิด 
  
 มหาวิบาก  ๘  ดวง  ทําปฏิสนธิกิจในภูมิมนุษยและสวรรค  ๖  ภูมิตาง ๆ กัน   ตามกําลังและความ
ประณีตของกุศลกรรมนั้น  ๆ  
  
 รูปาวจรวิบากจิต  ๕  ดวง ทําปฏิสนธิกิจในรูปพรหม ๑๕ ภูมิ ตามขั้นของอรูปาวจรกุศล นั้น  ๆ   ซึ่งเปน
เหตุ 
 
 อรูปาวจรวิบากจิต  ๔  ดวง  ทําปฏิสนธิกิจในอรูปพรหม ๔ ภูมิ ตามขั้นของรูปาวจรกุศลนั้น ๆ   ซึ่งเปน
เหตุ 
 
 สําหรับจิตที่ทําตทาลัมพนกิจ ๑๑ ดวงนั้น เกิดตอจากกามชวนวิถีในกามภูมิเทานั้น ไมเกิดในภูมิที่สูงกวา
นี้  คือ  ไมเกิดในรูปพรหมภูมิ  และอรูปพรหมภูมิเลย 
 
 จิตที่ทําได  ๕  กิจ  มี  ๒  ดวง คือ   อุเบกขา สันตีรณ อกุศลวิบาก  ๑  ดวง   และอุเบกขาสันตีรณ   กุศล
วิบาก   ๑   ดวง 
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 จิตที่ทําได  ๔  กิจ มี  ๘  ดวง   คือ   มหาวิบากจิต  ๘  ดวง 
 
 จิตที่ทําได  ๓  กิจ มี  ๙  ดวง   คือ  รูปาวจรวิบากจิต  ๕  ดวง  และอรูปาวจรวิบากจิต ๔ ดวง 
 
 จิตที่ทําได  ๒  กิจ มี ๒ ดวง คือ มโนทวาราวัชชนจิต ๑ ดวง และโสมนัส สันตีรณ กุศลวิบากจิต  ๑  ดวง 
  
 จิตที่เหลือทําไดกิจเดียว เฉพาะกิจของตน  ๆ 
 
คําถามทบทวน 
 ๑.  ตทาลัมพนจิตเปนชาติอะไร เปนผลของกรรมอะไร 
 ๒.  กัมมชรูปเกิดขณะใดบาง และเวนไมเกิดเมื่อไร 
 ๓.  จิตตชรูปเกิดเมื่อไร เวนไมเกิดขณะไหนบาง 
 ๔.  อกุศลจิตทํากิจอะไร 
 ๕.  จิตที่ทําชวนกิจมีก่ีชาติ 
 ๖.  กุศลจิต  กิริยาจิต  ทําตทาลัมพพนกิจไดไหม 
 ๗.  อุเบกขาสันตีรณจิต  ทํากิจไดก่ีกิจ  อะไรบาง 
 ๘.  โสมนัสสันตีรณจิต  ทํากิจไดก่ีกิจ  อะไรบาง 
 ๙.   พระอรหันตมีจิตกี่ชาติ 
๑๐.  ผูที่ไมใชพระอรหันตมีจิตกี่ชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๗ 
 

ลักษณะของจิตที่ไดกลาวถึงแลวประการที่  ๑  คือ จิต   เปนสภาพรูแจงอารมณ ยอมจะเกื้อกูลใหสติเกิด
ระลึกรูลักษณะของจิตในขณะที่กําลังเห็น หรือกําลังไดยิน ไดกลิ่น ล้ิมรส รูโผฏฐัพพะ และพิจารณารูวาสภาพรู
นั้นเปนจิต  ไมใชตัวตนเพราะจิตเปนสภาพที่รูแจงสิ่งที่กําลังปรากฏนั้น 
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ลักษณะของจิตประการที่ ๒  คือ ช่ือวาจิต  เพราะสั่งสมสันดานของตนดวยสามารถแหงชวนวิถี   ซึ่งก็รู
ไดวาที่แตละบุคคลมีอุปนิสัยตาง ๆ กันนั้น   เพราะสั่งสมโลภะ โทสะ โมหะมาก หรือวาสะสมกุศลกรรมประเภท
ใดมากจึงทําใหแตละบุคคลมีอัธยาศัยตาง  ๆ  กัน 

ลักษณะของจิตประการที่ ๓ ช่ือวาจิต เพราะเปนธรรมชาติอันกรรมกิเลสสั่งสมวิบาก  เมื่อเขาใจเรื่องวิถี
จิตแลวก็จะเขาใจสภาพที่เปนสังสารวัฏฏ  คือการเกิดขึ้นวนเวียนไปเปนกิเลสวัฏฏ กัมมวัฏฏ  วิปากวัฏฏได   
เพราะเหตุวา  ช่ือวา  จิต   เพราะเปนธรรมชาติอันกรรมกิเลสสั่งสมวิบาก 
 กุศลธรรมและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นเปนชวนวิถีและดับไปแลวนั้น สะสมสืบตอในจิตขณะตอไป เพราะ
แมวาจิตจะเกิดขึ้นแลวดับไป แตการดับของจิตดวงกอนเปนปจจัยใหจิตดวงตอไปเกิดขึ้น  ฉะนั้น จิตดวงตอไปที่
เกิดขึ้นจึงสืบตอทุกอยางที่สะสมอยูในจิตดวงกอน เพราะจิตที่เกิดสืบตอนั้นเกิดขึ้นเพราะจิตดวงกอนเปนปจจัย 
ฉะนั้น อกุศลชวนวิถีจิตและกุศลชวนวิถีจิตที่สั่งสมสันดานจึงเปนปจจัยใหเกิดวิบากได 
 สังสารวัฏฏ  มี  ๓  อยาง  คือ  กิเลสวัฏฏ  กัมมวัฏฏ  วิปากวัฏฏ 
 กิเลสวัฏฏ   เกิดขึ้นวนเวียนทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ และสั่งสมสันดานสืบตอเปน
เหตุใหกระทํากัมมวัฏฏ คือ กุศลกรรมและอกุศลกรรม ทางกาย วาจา ใจ กัมมวัฏฏ เปนปจจัยใหเกิด วิปากวัฏฏ  
และเมื่อวิบากจิตเกิดขึ้นรูอารมณทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกายนั้นก็ไมปราศจากกิเลสวัฏฏอีก  เพราะยังมี
ความยินดียินรายในสิ่งที่ปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ เมื่อมีกิเลสก็เปนเหตุใหกระทํา
กรรมที่เปนอกุศลกรรมบาง กุศลกรรมบาง อกุศลกรรมและกุศลกรรมนั้นก็เปนเหตุใหเกิดอกุศลวิบากจิตและกุศล
วิบากจิต ไมรูจบ ตราบใดที่ปญญาไมไดอบรมจนเจริญคมกลาสามารถประจักษแจงอริยสัจจธรรมสังสารวัฏฏทั้ง 
๓ คือ  กิเลสวัฏฏ  กัมมวัฏฏ  และวิปากวัฏฏ  ก็จะตองเกิดขึ้นวนเวียนไปเรื่อย ๆ  
 
 ปฏิจจสมุปปาท คือ ธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นนั้นก็เปนกิเลสวัฏฏ กัมมวัฏฏ และวิปากวัฏฏ คือ อวิชชาเปน
ปจจัยใหเกิดสังขาร (กิเลสวัฏฏเปนปจจัยใหเกิดกัมมวัฏฏ) สังขารเปนปจจัยใหเกิดวิญญาณ (กัมมวัฏฏเปนปจจัยให
เกิดวิปากวัฏฏ) 
 อวิชชา คือ โมหเจตสิก   เปนอกุศลธรรมที่ไมรูสภาพธรรมตามความเปนจริง เปนกิเลสวัฏฏที่เปนปจจัย
ใหเกิดสังขาร 
 สังขารที่เปนผลของอวิชชา  มี  ๓  คือ  ปุญญาภิสังขาร  อปุญญาภิสังขาร  อเนญชาภิสังขาร 

ปุญญาภิสังขาร ไดแก เจตนาที่กระทํากุศลกรรมที่เนื่องกับรูป คือกามาวจรกุศลกรรมและ   รูปาว
จรกุศลกรรม 

 อปุญญาภิสังขาร      ไดแก เจตนาที่กระทําอกุศลกรรม 
 อเนญชาภิสังขาร       ไดแก เจตนาที่เปนอรูปาวจรกุศลกรรม   คือ  อรูปฌานกุศล  ๔ 
  
 ปุญญาภิสังขาร  อปุญญาภิสังขาร  อเนญชาภิสังขาร  เปนปจจัยใหเกิดวิญญาณ คือ ปฏิสนธิในภูมิตาง ๆ 
ตามควรแกเหตุ  คือ  กรรมนั้น  ๆ  
 ฉะนั้น ปฏิจจสมุปปาท ที่พระผูมีพระภาคทรงแสดง คือ สภาพธรรมที่เกิดขึ้นเปนไปแตละขณะนี้เอง ไม
วาจะทรงแสดงโดยนัยใด เชน ทรงแสดงโดยนัยของปรมัตถธรรม ๔ โดยนัยของอริยสัจจ  ๔    หรือโดยนัย
ของปฏิจจสมุปปาท 
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 อรรถที่เปนลักษณะของจิตประการที่  ๓  ที่วา  ช่ือวาจิตเพราะเปนธรรมชาติอันกรรมกิเลสสั่งสมวิบาก  
แสดงใหเห็นวาในชีวิตตามความเปนจริง บางขณะก็เปนกิเลส บางขณะก็เปนกรรม บางขณะก็เปนวิบาก ซึ่งถา
เขาใจชัดในเรื่องวิถีจิต ก็จะเปนปจจัยใหสติเกิดขึ้นพิจารณารูวา ขณะที่เห็น ไดยิน ไดกลิ่น ล้ิมรส รูโผฏฐัพพะ  
และคิดนึกนั้น  ขณะใดเปนกิเลส ขณะใดเปนกรรม และขณะใดเปนวิบาก  เชน  ขณะที่เห็น : 
 
 ปญจทวาราวัชชนจิต  ไมใชวิบากจิต 
 จักขุวิญญาณ   เปนวิบากจิต 
 สัมปฏิจฉันนะ   เปนวิบากจิต 
 สันตีรณะ   เปนวิบากจิต 
 โวฏฐัพพนะ   ไมใชวิบากจิต 
 ชวนะ        ไมใชวิบากจิต 
 ตทาลัมพนะ   เปนวิบากจิต 
 
 มีประโยชนอะไรที่จะรูถึงความละเอียดวาขณะที่เห็นวาระหนึ่ง ๆ นั้น ขณะใดเปนวิบาก และขณะใด
ไมใชวิบาก  ประโยชน คือ ควรรูวาธรรมใดที่เปนเหตุ ธรรมนั้นไมใชผล อกุศลและกุศลทั้งหลายเปนเหตุไมใช
เปนวิบาก ขณะใดที่เปนวิบากจิต ขณะนั้นเปนผลซึ่งเกิดจากเหตุ ไมใชเปนตัวเหตุ  ในขณะที่กําลังเห็นนี้ ถารูวา
ขณะใดเปนวิบาก เปนผลของกรรมในอดีตที่ทําใหวิบากจิตเกิดขึ้น จะคิดไหมวามีตัวตนที่สามารถบันดาลใหวิบาก
จิตใด ๆ เกิดขึ้นได ถารูตามความเปนจริงของจิตที่เปนเหตุและจิตที่เปนผล   ก็จะเห็นความเปนอนัตตาในขณะที่
เห็น ไดยิน ไดกลิ่น ล้ิมรส รูโผฏฐัพพะและคิดนึกซึ่งจะเปนปจจัยเกื้อกูลใหสติระลึกรูสภาพธรรมที่กําลังปรากฏ
ในขณะนั้นไดวาเปนสภาพธรรมแตละประเภทซึ่งเกิดขึ้นเพราะปจจัยทั้งสิ้น 
 มีใครกลัววาวิบากจิตจะไมเกิด  หรือกลัววาจะหมดวิบากบาง ซึ่งไมตองกลัวเลย เพราะไมวาวันนี้ พรุงนี้ 
วันตอ ๆ ไป เดือนตอ ๆ ไป ปตอ ๆ ไป ชาติตอ ๆ ไป ก็ไมตองหวงเรื่องที่วิบากจิตจะไมเกิด เพราะเมื่อยังไมเปน
พระอรหันตก็ยังมีปจจัยพรอมที่จะใหวิบากจิตเกิดขึ้นสืบตอไปเรื่อย ๆ  แตควรระลึกวาวิบากที่จะเกิดนั้นจะเปน
วิบากประเภทไหน เปนผลของกรรมอะไร ซึ่งในชาตินี้ก็เปนเครื่องพิสูจนวิบากแลววาแตละคนมีวิบากของกุศล
กรรม หรือวามีวิบากของอกุศลกรรมมากนอยอยางไร 
 ขอความในมโนรถปูรณีอรรถกถา พรรณนาอังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ปฐมปณณาสก วรรคที่ ๔ นิทาน
สูตร ขอ ๔๗๓ แสดงปริยายแหงพระอภิธรรม จําแนกกรรมไว ๑๖ ประการเปนอกุศลกรรม ๘ และกุศลกรรม ๘ 
คือ อกุศลกรรมและกุศลกรรมที่จะใหผลไดนั้นตองถึงพรอมดวยสมบัติ และวิบัติ   คือ 
 กัมมสมาทานฝายบาปบางอยาง 
 คติสมบัติหามไว   ยอมไมใหผลมีอยู  ๑ 
 

กัมมสมาทานฝายบาปบางอยาง 
อุปธิสมบัติหามไว  ยอมไมใหผลมีอยู  ๑ 
 
กัมมสมาทานฝายบาปบางอยาง 
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กาลสมบัติหามไว  ยอมไมใหผลมีอยู  ๑ 
 
กัมมสมาทานฝายบาปบางอยาง 
ปโยคสมบัติหามไว  ยอมไมใหผลมีอยู  ๑ 
 
แสดงวาเมื่อบุคคลใดถึงพรอมดวยคติสมบัติ อุปธิสมบัติ กาลสมบัติ หรือปโยคสมบัติ อกุศลกรรม

บางอยางยอมไมมีโอกาสใหผล 
สวนอกุศลกรรมบางอยาง 
อาศัยคติวิบัติ   ยอมใหผลมีอยู  ๑ 
  

 สวนอกุศลกรรมบางอยาง 
 อาศัยอุปธิวิบัติ   ยอมใหผลมีอยู  ๑ 
 

สวนอกุศลกรรมบางอยาง 
อาศัยกาลวิบัติ   ยอมใหผลมีอยู  ๑ 
สวนอกุศลกรรมบางอยาง 
อาศัยปโยควิบัติ   ยอมใหผลมีอยู  ๑ 

 
 ทางฝายกุศลกรรม ๘ ประการ คือ เมื่อบุคคลใดถึงพรอมดวยคติวิบัติ ๑ อุปธิวิบัติ ๑   กาลวิบัติ ๑   
ปโยควิบัติ ๑  กุศลกรรมบางอยางยอมไมมีโอกาสใหผล และกุศลกรรมที่จะใหผลไดนั้นตองอาศัย คติสมบัติ  ๑   
อุปธสมบัติ  ๑   กาลสมบัติ  ๑   ปโยคสมบัติ ๑ 
 คติสมบัติ คือ การเกิดในภพภูมิท่ีดี เปนสุคติภูมิ   คติวิบัติ  คือ   การเกิดในภพภูมิท่ีไมดีเปนทุคติภูมิ เปน
อบายภูมิ 
 ทุกทานจะตองปฏิสนธิทันทีที่จุติจิตดับ แตไมมีใครรูวา “คติ” คือที่ ๆ จะไปนั้นจะเปนสุคติ หรือทุคติ 
บางทานปรารถนาที่จะเกิดในสกุลซึ่งไมมีสุรายาเมา    แตเมื่อจุตจิตยังไมเกิดก็ไมรูวากอนจุติจิตจะเกิดนั้นจะมีชวน
วิถีอะไร ๆ เกิดบาง  เมื่อจุติจิตเกิดและดับไปแลวก็ไมรูวากรรมใดจะใหผลทําใหปฏินธิในภูมิใด 
 ถากุศลกรรมใหผลทําใหปฏิสนธิในสุคติภูมิ เปนคติสมบัติ กุศลกรรมที่ทําใหปฏิสนธิในสุคติภูมินั้น 
ยอมประมวลมาซึ่งกรรมตาง ๆ ในสังสารวัฏฏที่กระทําไวแลวที่ควรแกการเปนปจจัยใหวิบากจิตตาง ๆ  เกิดขึ้นรู
อารมณที่เปนอิฏฐารมณนารื่นรมยตามฐานะของปฏิสนธิจิตนั้น ๆ   แตเนื่องจากอกุศลกรรมในอดีตก็ไดกระทําไว
ดวย   ฉะนั้น ทุกทานจึงไมไดมีแตอิฏฐารมณเทานั้น ขณะใดอกุศลกรรมใหผล  ขณะนั้นวิบากจิตก็รูอารมณที่เปน
อนิฏฐารมณทางตา  หรือทาง  หรือทางจมูก หรือทางลิ้น หรือทางกาย ถึงแมวาทุกทานจะมีทั้งกุศลกรรมและ
อกุศลกรรม แตการที่แตละกรรมจะใหผลไดนั้นก็ตองขึ้นอยูกับคติสมบัติ   หรือคติวิบัติ 
 นอกจากนั้นยังขึ้นอยูกับอุปธิ   อุปธิ คือ ธรรมท่ีทรงสภาพของทุกข สําหรับอุปธิสมบัติและอุปธิวิบัติ  
คือ สวนประกอบตาง ๆ ของรางกายซึ่งเม่ือเกิดเปนมนุษยเปนสุคติภูมิแลวก็ตาม แตอกุศลกรรมที่ไดกระทําแลว ก็
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เปนปจจัยใหเปนผูท่ีพิกลพิการมีอวัยวะไมสมประกอบเปนอุปธิวิบัติเปนปจจัยใหอกุศลกรรมมีโอกาสใหผลได
มากกวากุศลกรรม 
 นอกจากนั้น กรรมท่ีไดกระทําแลวในอดีตยังจะตองอาศัยกาลสมบัติเปนปจจัยดวยจึงจะใหผลได   ใน
กาลสมัยท่ีขาวปลาอาหารบริบูรณดี ในน้ํามีปลา ในนามีขาว ขาวไมยาก หมากไมแพง   ในขณะที่บานเมืองรมเย็น
เปนสุข สมบูรณพรอมทุกประการ ในขณะนั้นกุศลกรรมก็เปนปจจัยใหวิบากจิตเกิดขึ้นรูอิฏฐารมณทางตา ทางหู 
ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย แตถาเปนกาลวิบัติ ยุคใดสมัยใดที่บานเมืองเดือดรอนวุนวาย ขาวยากหมากแพง กุศล
กรรมก็ไมเปนปจจัยใหวิบากจิตเกิดขึ้น รูอารมณทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ไดเทากับในสมัยท่ีเปน
กาลสมบัติ   ในยุคนี้สมัยนี้คนดีที่ไมไดกระทําความเดือดเนื้อรอนใจใหใครเลย ก็ยังไดรับวิบัติถึงเจ็บปวดหรือ
สิ้นชีวิตไดเพราะเปนกาลวิบัติ แมวาจะไดสะสมกุศลกรรมมาแลว แตเมื่อเปนกาลวิบัติ บานเมืองระส่ําระสาย 
อกุศลกรรมที่ไดกระทําแลวในอดีตก็เปนปจจัยใหอกุศลวิบากจิตเกิดขึ้นเปนผลของอกุศลกรรมนั้น 
 นอกจากนั้น กรรมใด ๆ ที่จะใหผลหรือไมใหผลนั้นยังตองอาศัยปโยคสมบัติหรือปโยควิบัติ “ปโยค
สมบัติ” คือ ความสามารถในการพากเพียรประกอบการงาน ดวยการพิจารณาอยางฉลาด   กิจการงานทุกอยาง
แมแตการโจรกรรมก็ตองอาศัยความรอบรอบ ศิลปะ ความชํานาญ และความสามารถในการที่จะทํากิจการงานนั้น 
ๆ ใหสําเร็จ ความสามารถกระทํากิจการงานตาง ๆ ไดสําเร็จเปนปโยคสมบัติ ไมวาจะเปนกุศลกรรมหรือ
อกุศลกรรมก็ตาม ไมวาอาชีพใดกิจการงานใดก็ตองกระทําดวยปโยคสมบัติ  คือ พรอมดวยความชํานาญ 
ความสามารถ จึงจะสําเร็จไดตามตองการ อกุศลกรรมที่ไดกระทําแลวยังไมถึงพรอมดวยปจจัยที่จะทําใหอกุศล
วิบากจิตเกิดขึ้น เพราะขณะนั้นบุคคลนั้นยังประกอบดวยปโยคสมบัติ ความสามารถในการงานนั้นอยู และ
ถึงแมวาจะเปนคนดีแตขาดศิลปะความรูความสามารถในการประกอบอาชีพในธุรกิจการงาน ก็เปนปโยควิบัติ จึง
ไมเปนปจจัยใหกุศลวิบากเกิดขึ้น เพราะขาดปโยคสมบัติ 
 ฉะนั้น เรื่องของผลซึ่งจะตองเกิดจากเหตุนั้น พระผูมีพระภาคทรงแสดงไวโดยละเอียดพรอมทั้งปจจัย
ตาง  ๆ  ที่จะทําใหผลนั้น ๆ  เกิดขึ้นดวย   ซึ่งก็เปนเรื่องของอนัตตาทั้งหมดไมใชเปนตัวตนที่คิดเอาเองวาจะ
บันดาลทุกอยางใหเกิดขึ้นไดตามความตองการ  จิตทุกขณะที่เกิดขึ้นตองประกอบดวยปจจัยตาง ๆ แมขณะที่กุศล
กรรมหรืออกุศลกรรมจะใหผลก็ตองประกอบดวยคติสมบัติหรือคติวิบัติ อุปธิสมบัติ หรืออุปธิวิบัติ กาลสมบัติ
หรือกาลวิบัติ  ปโยคสมบัติหรือปโยควิบัติ 
 การเขาใจเรื่องเหตุ เรื่องผล เรื่องกิเลส เรื่องกรรม เรื่องวิบาก ยอมเปนปจจัยที่จะทําใหไดรับทุกขจาก
สังสารวัฏฏนอย   นอกจากนั้นจะตองเขาใจวิถีจิตวาในขณะที่เห็นวาระหนึ่ง  ๆ  นั้น วิบากจิต  เชน จักขุวิญญาณที่
กําลังเห็นก็ดี  สัมปฏิจฉันนจิตซึ่งรับอารมณตอจากจักขุวิญญาณก็ดี  สันตีรณจิตซึ่งพิจารณาอารมณตอจากสัมปฏิ
จฉันนจิตก็ดี  วิบากจิตทั้งหมดไมสามารถจะกระทํากรรมใด ๆ ไดเลย  ขณะที่ทํากุศลกรรมประเภทหนึ่งประเภท
ใด ขณะนั้นเปนกุศลชวนวิถีจิต  ขณะที่ไดยินเสียงที่นาพอใจ โสตวิญญาณวิบากจิตก็เพียงเกิดขึ้นไดยินแลว  
สัมปฏิจฉันนจิตก็รับเสียงนั้นตอแลวสันตีรณจิตก็พิจารณาเสียง   วิบากจิตกระทํากุศลกรรม  อกุศลกรรม อะไร  ๆ  
ไมไดเลย 
 ขณะที่กลิ่นที่ดีกระทบจมูก ฆานวิญญาณวิบากจิตก็เกิดขึ้นรูกลิ่นนั้น สัมปฏิจฉันนจิตรับรูกลิ่นนั้น   สันตี
รณจิตพิจารณากลิ่นนั้น  แตทํากรรมใด ๆ ไมได ทําใหรูปเคลื่อนไหวใด ๆ ไมไดเลย 
 ขณะที่กําลังพูด เดิน ยกมือ เคลื่อนไหวทํากิจการงานใด ๆ นั้น ไมใชวิบากจิตที่เห็น ไดยิน ไดกลิ่น ล้ิมรส 
รูโผฏฐัพพะ แตเปนชวนวิถีซึ่งเปนปจจัยใหรูปเคลื่อนไหวไปดวยกุศลจิตหรืออกุศลจิต   ฉะนั้น จิตที่กระทํากรรม
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ใด ๆ จึงไมใชวิบากจิต  ขณะที่บริโภคอาหาร จิตที่เห็นเปนวิบากจิต จิตที่พอใจในอาหารที่เห็นเปนโลภมูลจิต จิตที่
ล้ิมรสเปรี้ยวหรือหวานเปนวิบากจิต จิตที่ทําใหรูปเคลื่อนไหวไปตักอาหารหรือเคี้ยวกลืนดวยความพอใจนั้นเปน
โลภมูลจิต สติสามารถจะเกิดขึ้นระลึกรูลักษณะของจิตแตละประเภทไดตามความเปนจริง  ฉะนั้นจึงไมใชหนี
โลภะ แตตองรูโลภะตามความเปนจริงจึงจะละโลภะได   ต้ังแตเกิดมาก็มีปจจัยทําใหโลภะเกิดขึ้นเปนปกติ
ประจําวัน ขณะที่ประกอบการงานอาชีพ  สวนใหญก็เปนโลภะ    ในวันหนึ่ง ๆ นั้น โลภะเกิดมากทีเดียว  แตกุศล
จิตก็มีปจจัยท่ีจะเกิดไดเม่ือเห็นประโยชนของกุศลจิต ในขณะที่รับประทานอาหาร เมื่อโลภชวนวิถีเกิดแลวดับไป 
ชวนวิถีวาระหลังจากนั้นเปนกุศลโดยระลึกรูลักษณะของจิตที่ยินดีพอใจในอาหารขณะนั้นก็ได หรือสติอาจจะ
เกิดขึ้นระลึกรูลักษณะของรูปธรรมที่ออนหรือแข็ง เย็นหรือรอน ตึงหรือไหว   หรือรสเปรี้ยว   หวาน   เค็มที่
ปรากฏก็ได 
 การอบรมเจริญสติปฏฐานทําใหรูสภาพของจิตได แมในขณะที่ยังไมมีการกระทําใด ๆ ทางกาย ทาง
วาจาเลย เชน สติสามารถระลึกรูวาจิตที่เห็นไมใชจิตที่ยินดีพอใจในสิ่งที่ปรากฏ เปนตน 
 
 ลักษณะของจิตประการที่ ๓ ที่วา ช่ือวา จิต เพราะเปนธรรมชาติอันกรรมกิเลสสั่งสมวิบาก 
 กิเลสเปนสภาพธรรมที่ไมบริสุทธ์ิ เศราหมอง “เศราหมอง”  คือ ไมผองแผว ไมบริสุทธ์ิ เชน ขณะที่เกิด
ความยินดี ความติดของตองการ ขณะที่กําลังอยากไดสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นสบายใจหรือไมสบายใจ  ถาไมอยากได ไม
เกิดโลภะ จะสบายใจกวานั้น เพราะไมตองหลงยึดติด ไมตองติดของ ไมตองคิดอยากได   แตขณะที่กําลังติดของ
อยากไดนั้น อวิชชาไมสามารถจะเห็นไดวา ขณะนั้นเปนสภาพธรรมที่เศราหมอง ไมบริสุทธิ์ ไมสบายใจ 
เดือดรอนแลวเพราะความติดของตองการ  ไมวาจะเกิดความพอใจสิ่งหนึ่งสิ่งใด ขณะนั้นก็เปนความติดของ เปน
ความเศราหมอง เปนความเดือดรอน เปนอกุศลธรรม และบางทีบางทานก็เขาใจวาเปนศรัทธา   ซึ่งถาสติปฏฐาน
ไมเกิด ปญญาไมพิจารณา จะไมรูวาขณะนั้นเปนโลภะซึ่งเปนอกุศล หรือวาเปนศรัทธาซึ่งเปนกุศล 
 
 ในชีวิตประจําวันของบรรพชิตและคฤหัสถ ผูที่ยังมีกิเลสอยูจะพนไปจากโลภะไมไดเลย ขณะใดที่พอใจ
สิ่งที่ปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ เปนโลภะสําหรับคฤหัสถฉันใด    บรรพชิตผูที่ยังมี
กิเลสอยูก็ฉันนั้น 
 กิเลสที่เกิดขึ้นแตละขณะนั้น  เมื่อขณะใดมีกําลังแรงกลาก็เปนอกุศลกรรมทางกายบาง   ทางวาจาบาง  
ถาไมมีกิเลสอกุศลกรรมทางกาย ทางวาจาก็เกิดขึ้นไมไดเลย และเมื่อไดกระทํากรรมไปแลว แมวาจิตและเจตสิก
ซึ่งเกิดรวมกันกระทํากรรมนั้น ๆ สําเร็จไปแลว ดับไปแลวก็ตาม แตการสะสมของกรรมที่สืบตออยูในจิตทุก ๆ  
ขณะที่เกิดดับสืบตอกันไปเรื่อย ๆ นั้นก็เปนกัมมปจจัย คือ เปนสภาพธรรมที่ทําใหผล คือวิบากจิตและเจตสิก
เกิดขึ้น  ฉะนั้น จึงตองรูวาขณะใดเปนกิเลส ขณะใดเปนกรรม ขณะใดเปนวิบาก  จิตเห็น จิตไดยิน จิตไดกลิ่น จิต
ล้ิมรส จิตรูโผฏฐัพพะเปนวิบากจิต  เปนผลของกรรม   ทุกคนอยากจะเห็นแตสิ่งที่นาพอใจแมเห็นแลวเทาไร ๆ ก็
ไมพอ   แมวาจะมีจักขุปสาทซึ่งเกิดเพราะกรรมเปนปจจัย แตอารมณที่กระทบกับจักขุปสาทและปรากฏแกจักขุ
วิญญาณนั้น ยอมแลวแตกัมมปจจัย เมื่อกุศลกรรมเปนปจจัยก็ทําใหจักขุวิญญาณกุศลวิบากเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่นา
พอใจ ขณะใดที่ไดยินเสียงที่นาพอใจก็เปนผลของกุศลกรรม ขณะใดที่ไดยินเสียงที่ไมนาพอใจก็เปนผลของ
อกุศลกรรม ขณะนี้และขณะตอไปจะเปนกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากก็ยอมแลวแตวากุศลกรรมหรืออกุศลกรรมจะ
เปนปจจัยใหวิบากนั้น ๆ เกิดขึ้นทางทวารใด 
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 ปจจัยใหญ ๆ ท่ีทําใหสภาพธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นนั้นมี ๒๔ ปจจัย  กรรมเปนปจจัยใหวิบากเกิดขึ้น  
ฉะนั้นกรรมจึงเปนกัมมปจจัย เปนปจจัยหนึ่งใน ๒๔ ปจจัย   ขณะเห็นไดยิน ไดกลิ่น ล้ิมรส รูโผฏฐัพพะนั้น เปน
วิบากจิตและวิบากเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นเพราะกัมมปจจัย  ไมมีใครบันดาลใหเกิดขึ้นตามใจชอบได  เชน  ขณะนี้เห็น
แลว ไดยินแลว ใครจะไมใหเห็น ไมใหไดยินไดบาง  ในเมื่อเห็นเกิดขึ้นแลวเพราะกรรมเปนปจจัยและไดยินก็
เกิดขึ้นแลวเพราะกรรมเปนปจจัย 
 จิตและเจตสิกท่ีกําลังรูอารมณท่ีปรากฏ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย  เปนวิบากเจตสิกท่ีเกิด
รวมกัน วิบากจิตเปนปจจัยแกวิบากเจตสิก และวิบากเจตสิก ก็เปนปจจัยแกวิบากจิต โดยเปน วิปากปจจัย คือ ตอง
เกิดเปนวิบาก เปนอยางอื่นไมได ทั้งจิตและเจตสิกเกิดขึ้นพรอมกันเปนวิบากทั้งสองอยาง   และเปนปจจัยซึ่งกัน
และกันจึงตางก็เปนวิปากปจจัยของกันและกัน 
 รูปท่ีเกิดขึ้นเพราะกรรมเปนปจจัยนั้น เปนผลของกรรมแตไมใชวิบาก เพราะรูปไมใชนามธรรม   รูป
ไมใชสภาพรู  รูปจึงไมเปนวิบาก   วิบากตองเปนนามธรรมซึ่งเปนสภาพรูเทานั้น 
 
 ลักษณะของจิตประการที่ ๓ คือ  ช่ือวา “จิต” เพราะเปนธรรมชาติอันกรรมกิเลสสั่งสมวิบาก 
 เรื่องของอดีตกรรมเปนเรื่องที่รูไดยาก เพราะเปนการกระทําที่สําเร็จแลว เสร็จสิ้นแลวในอดีต  แตเปน
ปจจัย คือ ทําใหเกิดวิบากจิตและเจตสิกในปจจุบัน ฉะนั้น จึงควรที่จะไดพิจารณาใหเขาใจสภาพธรรมที่เปนวิบาก
ใหละเอียดขึ้นวาสภาพธรรมที่เปนวิบากนั้นไดแกนามธรรม คือ จิต เจตสิกซึ่งเกิดขึ้นเพราะกรรมที่ไดกระทําแลว
เปนปจจัย 
 โดยทั่วไป เมื่อประสบเหตุการณอยางใดอยางหนึ่ง ก็มักจะพูดกันวาเปนกรรมของคนนั้น ซึ่งถาจะให
เขาใจถูกจริง ๆ  ก็ควรจะพูดวาเปนผลของกรรมที่บุคคลนั้นไดกระทําแลว ซึ่งจะทําใหเขาใจชัดเจนขึ้นวาขณะใด
เปนผลของกรรม และขณะใดเปนกรรม เพราะถาพูดกันสั้น ๆ วาเปนกรรมของคนนั้น   ผูซึ่งไมคุนเคยกับเหตุของ
ผลของสภาพธรรม  ก็อาจจะเขาใจคลาดเคลื่อนผิดไปไดโดยอาจจะถือเอาวิบากนั่นเองเปนกรรม 
 เมื่อไดศึกษาและเขาใจเรื่องของจิตซึ่งเปนสภาพธรรมอันกรรมกิเลสสั่งสมวิบาก  ก็จะทําใหเขาใจสภาพ
ธรรมทั้งหลายตามความเปนจริงยิ่งขึ้น คือ ถาปราศจากทวาร ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ซึ่งเปนทางรับรูอารมณตาง ๆ 
ก็ยอมจะไมมีวิบากจิตในชีวิตประจําวันเกิดขึ้นรับผลของกรรม ขณะที่เห็นเปนวิบากเปนผลของกรรม    แมวา
ไมไดประสบอุบัติเหตุหรือไดลาภยศ อื่นใดก็ตาม ขณะไดยิน ไดกลิ่น ล้ิมรส รูสิ่งที่กระทบสัมผัสเปนปกติใน
ชีวิตประจําวันนั้น  เปนผลของอดีตกรรมที่ไดกระทําแลวทั้งสิ้น  วิบากจิตไมใชเฉพาะขณะเจ็บไขไดปวย ไดลาภ
หรือเสื่อมลาภ ไดยศหรือเสื่อมยศเทานั้น  และสติสามารถระลึกรูสภาพธรรมที่เปนวิบากไดในขณะที่เห็น ไดยิน 
ไดกลิ่น ล้ิมรส รูโผฏฐัพพะ ในชีวิตประจําวัน 
 วิบากจิตยอมเกิดขึ้นเปนผลของกัมมปจจัยที่ไดกระทําแลวซึ่งยากแกการที่จะรูไดวา วิบากจิตที่เกิดขึ้นแต
ละทวารนั้นเปนผลของอดีตกรรมอะไร  เชน วิบากจิตที่ไดยินเสียงเด็กเลนฟุตบอลนั้นเปนผลของอดีตกรรมอะไร  
เร่ืองของกรรมเปนเร่ืองที่รูไดยาก เพราะเปนอจินไตย คือ เปนสิ่งที่ไมควรคิด  กรรมที่ไดกระทําแลวเปนเหตุใน
อดีตซึ่งแมจะไดกระทํามานานแลวในสังสารวัฏฏก็ยังเปนปจจัยใหเกิดวิบากจิตได   ฉะนั้น ถาใครคิดเดาวาเห็นสิ่ง
นี้เปนผลของกรรมอะไร ไดยินเสียงนั้นเปนผลของกรรมอะไร ก็จะไมพนจากความไมรูและวุนวายใจ  เพราะคิด
เดาในสิ่งซึ่งไมอาจมีปญญาขั้นที่จะรูจริงได   แตวิบากซึ่งเปนผลของกรรมก็กําลังมีปรากฏใหรูไดทางตา หู จมูก 
ล้ิน กาย  
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 ในจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน สภาพของจิตประเภทที่ ๑ คือ สราคจิต  สติเกิดขึ้นระลึกรูสภาพจิตที่
ประกอบดวยราคะความยินดีพอใจติดของ ซึ่งเกิดขึ้นเปนปกติธรรมดา   เมื่อสติปฏฐานไมเกิด ก็จะไมรูเลยวา เมื่อ
เห็นสิ่งใด โลภมูลจิตซึ่งเปนจิตที่ยินดีพอใจสิ่งที่เห็นนั้นก็เกิดสืบตออยางรวดเร็ว  การที่จะดับกิเลสไดนั้น ปญญา
จะตองรูลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏตามปกติตามความเปนจริง คือ รูสภาพที่ตางกันของวิบากจิตซึ่งเปนผล
ของอดีตกรรม และกุศลจิต อกุศลจิตซึ่งเปนกิเลสหรือกรรมปจจุบันอันจะเปนปจจัยใหเกิดวิบากจิตในอนาคต   
ฉะนั้น การรูลักษณะของวิบากจิตนั้นจึงไมใชรูเพียงหยาบ ๆ  เมื่อมีอุบัติเหตุ มีโรคภัยไขเจ็บ มีลาภหรือเสื่อมลาภ 
ไดยศหรือเสื่อมยศ  แตตองรูวาวิบากจิตคือขณะที่เห็น ไดยิน ไดกลิ่น ล้ิมรส รูโผฏฐัพพะ ทางตา หู จมูก ล้ิน กาย
ในชีวิตประจําวัน 
 เมื่อรูวา วิบากจิตที่เกิดขึ้นนั้นเปนผลของกรรมของตนเอง  แลวจะโกรธหรือโทษคนอื่นไหมวาผูนั้นผูนี้
ทําใหเปนอยางนี้ 
 ในพระไตรปฎก   มีเหตุการณในชีวิตของคนที่ไดรับวิบากตาง ๆ กันตามยุคสมัยนั้น  สมัยนี้ก็มี
เหตุการณตาง ๆ ซึ่งแสดงใหเห็นวาแตละบุคคลยอมไดรับวิบาก คือ ผลของอดีตกรรมโดยไมคาดคิดวาจะเปน
ลักษณะใด เชน ตึกทั้งหลังพังลงมาทับเจาของบานตาย ไมตองอาศัยลูกระเบิด ไมตองถูกคนอื่นยิงหรือทําราย แต
อดีตกรรมที่ไดกระทําแลวเปนปจจัยใหไดรับผลของกรรมทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ฉะนั้น จึงไม
ควรโกรธหรือโทษผูอื่น แตควรที่สติจะระลึกรูลักษณะของสภาพธรรมที่เปนวิบากจิต ไมใชสัตวบุคคล ตัวตนจิรง 
ๆ  จึงจะรูไดวาขณะนั้นเปนผลของอดีตกรรมไมใชขณะที่เปนโลภะ โทสะ โมหะ หรือกุศลซึ่งเปนเหตุปจจุบันที่
จะใหเกิดผลในอนาคต 
 ทั้งวัตถุภายนอกและทั้งรูปกายที่ปรากฏใหเห็นวาสูง  ตํ่า  ดํา  ขาวตาง ๆ นั้น   ก็ปรากฏชั่วขณะที่กระทบ
กับจักขุปสาทเทานั้น ถาไมมีตาหรือไมเห็นก็จะไมนึกถึงรูปรางสัณฐาน สูง ตํ่า ดํา ขาวซึ่งยึดถือวาเปนรางกายของ
เราเลย 
 ฉะนั้น รูปรางกายของตนเองและวัตถุภายนอกทั้งหมด ตามความจริงนั่นไมใชของใครเลย เปนเพียงสิ่งที่
ปรากฏชั่วขณะที่จักขุวิญญาณเกิดขึ้นแลวดับไปอยางรวดเร็วเทานั้นเอง 
 เสียงที่ปรากฏเมื่อกระทบหูก็เชนเดียวกัน เปนเพียงสิ่งที่ปรากฏเมื่อกระทบหูแลวก็ดับไปหมด ไมใชของ
ใครเลยทั้งสิ้น   การระลึกรูลักษณะของสภาพธรรมตามปกติ ตามความเปนจริงจะทําใหละคลายการยึดถือสภาพ
ธรรมทั้งหลายทั้งปวงวาเปนสัตว  บุคคล  ตัวตนได 
 ช่ัวขณะที่เห็นครั้งหนึ่ง ไดยินครั้งหนึ่ง  ไดกลิ่นครั้งหนึ่ง ล้ิมรสครั้งหนึ่ง รูสิ่งที่กระทบสัมผัสครั้งหนึ่ง 
หรือคิดนึกตาง ๆ นั้นเปนสภาพธรรมที่มีจริง เปนสติปฏฐานใหปญญาศึกษารูลักษณะของสภาพธรรมนั้นตาม
ความเปนจริงไดวาไมใชสัตวบุคคลตัวตนใด  ๆ  เลย 
 ลองพิจารณาดูทรัพยสมบัติที่เขาใจวามีมากนั้น ถาไมเห็นทรัพยสมบัตินั้นเลย ก็เพียงแตคิดเทานั้นวามี
ทรัพยสมบัติตาง ๆ มากแตเมื่อไมเห็น ไมไดกระทบสัมผัสทรัพยสมบัตินั้น ๆ เลย จะมีประโยชนอะไรจากทรัพย
สมบัตินั้น ๆ ไหม เมื่อรูลักษณะของสภาพปรมัตถธรรมซึ่งไมใชสัตว บุคคล ตัวตนจริง ๆ แลวก็รูวาทุกคนเสมอ
กัน  คือ  จักขุวิญญาณเกิดขึ้นขณะใดก็เห็นสิ่งที่ปรากฏแลวก็ดับไป  จักขุวิญญาณและสิ่งที่ปรากฏใหเห็นจึงไมใช
สมบัติของใครทั้งสิ้น   ฉะนั้น จึงไมควรยึดถือสิ่งใดวาเปนเรา  หรือของเรา   ทุกคนเทากันโดยสภาพที่เปนปรมัตถ
ธรรมเหมือนกัน แตกิเลสที่ยึดถือสภาพธรรมวาเปนเราหรือของเรานั้นยอมมากนอยตางกัน 



มูลนิธิศึกษาและเผยแพรพระพุทธศาสนา   Dhamma Study and Support Foundation  
บานธัมมะ :  http://www.dhammahome.com 
 

65

 ทานที่เคยยินดีในทรัพยสมบัติมากนอยของทานนั้น เริ่มรูสึกหรือยังวาทานไมมีทรัพยสมบัติใด ๆ เลย  
เพราะจักขุวิญญาณเกิดขึ้นเห็นแลวก็ดับไปอยางรวดเร็ว ถาจักขุวิญญาณไมเกิดขึ้นทรัพยสมบัติของทานอยูที่ไหน 
เมื่อทรัพยสมบัติเปนเพียงสิ่งที่จักขุวิญญาณเกิดขึ้นเห็นช่ัวขณะ      แลวจะยึดถือวาเปนทรัพยสมบัติของทานได
อยางไร ในเมื่อสิ่งที่ปรากฏนั้นไมสามารถจะเขามาสูตัวของทานไดเลย  เพียงสามารถปรากฏเมื่อกระทบจักขุทวาร
หรือจักขุปสาทเทานั้น 
 เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะก็เชนเดียวกัน มีเพียงช่ัวขณะที่กระทบสัมผัสเทานั้น จึงไมควรที่จะยึดถือ
สภาพธรรมนั้น  ๆ  วาเปนเราหรือวาเปนของเรา 
 ถึงแมวาทุกทานอยากจะมีทรัพยสมบัติมาก ๆ ใหเทา ๆ กัน ใหเหมือน ๆ  กัน   แตตามความเปนจริงนั้น 
ผลที่ปรากฏในปจจุบันเกิดจากเหตุในอดีต  ฉะนั้น จึงไมอยูในอํานาจบังคับบัญชาของใคร วิบาก คือผลของกรรม
ในขณะที่เพียงเห็น ไดยิน ไดกลิ่น ล้ิมรส รูสิ่งที่กระทบสัมผัส   ซึ่งไมมีผูใดสามารถพยากรณไดวา   ขณะที่เห็น 
หรือไดยิน เปนตน   แตละวาระนั้นเปนผลของกรรมอะไร 
 ขอความในอังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ทุติยปณณาสก   อปณณกวรรคที่ ๓ อจินติตสูตร ขอ  ๗๗    พระ
ผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย   อจินไตย ๔ ประการนี้ อันบุคคลไมควรคิด เมื่อบุคคลคิดพึงเปนผูมีสวน
แหงความเปนบา  เดือดรอน   อจินไตย ๔ ประการเปนไฉน   ดูกร ภิกษุทั้งหลาย   พุทธวิสัยของพระพุทธเจาทั้ง
ปวง ๑  ฌานวิสัยของผูไดฌาน ๑  วิบากแหงกรรม ๑  ความคิดเร่ืองโลก ๑   ดูกร ภิกษุทั้งหลาย อจินไตย  ๔  
ประการนี้แล ไมควรคิด   เมื่อบุคคลคิดพึงเปนผูมีสวนแหงความเปน  เดือดรอน 
 ขณะนี้กําลังเห็นเปนวิบากจิตทางตา สติสามารถระลึกรูลักษณะของสภาพธรรม คือ นามธรรมซึ่งเปน
สภาพรูและรูปธรรม คือ  สิ่งที่กําลังปรากฏเทานั้น   จะรูเกินไปจนกระทั่งวาที่กําลังเห็นเดี๋ยวนี้เปนผลของอดีต
กรรมอะไรในชาติไหน  ยอมไมสามารถที่จะรูได  แตในขณะที่กําลังเห็นนั้นสติปฏฐานสามารถระลึกไดและ
ปญญาสามารถรูชัดไดวาขณะที่เห็นซึ่งเปนวิบากนั้นไมใชขณะที่พอใจหรือไมพอใจซึ่งเปนอกุศลที่เกิดขึ้นตอจาก
ขณะที่เห็น 

 อนึ่ง จิตแมทุกดวง ชื่อวา “จิต” เพราะเปนธรรมชาติวิจิตรตามสมควรดวยอํานาจแหงสัมปยุตธรรม   
วิจิตร คือตาง ๆ กันไปตามสัมปยุตธรรม คือ เจตสิกท่ีเกิดรวมดวย เปนการสั่งสมของแตละบุคคล  ฉะนั้น ที่จะให
ทุกคนมีความคิดอยางเดียวกัน นับถือลัทธิศาสนาเดียวกัน จึงเปนสิ่งที่เปนไปไมไดเลย  เพราะแมรูปรางกายก็ไม
เหมือนกัน ความคิดนึกก็ยอมไมเหมือนกัน ความเห็น ความเชื่อตาง ๆ ก็ยอมไมเหมือนกัน  แมในสมัยที่พระผูมี
พระภาคยังไมทรงปรินิพพาน  พระผูมีพระภาคเองก็ไมทรงสามารถโปรดใหบุคคลทั้งหลายมีความเห็นถูกไดทุก
คน ผูที่สั่งสมเหตุปจจัยมาแลวมีโอกาสที่วิบากจิตและกุศลจิตจะเกิดขึ้นไดยิน ไดฟง ไดศึกษา ไดพิจารณาพระ
ธรรมซึ่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงนั้น  เมื่อไดยินไดฟงแลวก็ควรจะพิจารณาใครครวญ สอบสวน 
ใหรอบคอบละเอียดขึ้น และอบรมเจริญปญญาจนสามารถรูลักษณะของสภาพธรรมตามตรงที่พระผูมีพระภาค
ทรงแสดงไว 

 ความเห็นผิดนั้นไมไดมีแตในลัทธิอื่น   แมผูที่นับถือพระพุทธศาสนาก็ประพฤติปฏิบัติตาง  ๆ กันตาม
ความคิดความเขาใจ   ซึ่งสะสมมาตาง  ๆ  กัน   ในสมัยหลังการสังคายนาครั้งที่  ๒  ภิกษุชาววัชชีผูเปนตนเหตุให
กระทําการสังคายนาครั้งที่ ๒ นั้น   ก็ไดต้ังนิกายตาง ๆ  ตามความเห็นของตน  เชน    นิกายหนึ่งมีความเห็นวา   
ผูใดก็ตามที่จะบรรลุมัคคผล   รูแจงนิพพาน    ตองเปลงวาจาวาทุกขหนอ ๆ    การเขาใจหนทางประพฤติปฏิบัติ
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ผิดพลาดคลาดเคลื่อนนั้นมีมาตั้งแตสมัยโบราณ  ฉะนั้น สมัยนี้ทุกทานจึงจะตองศึกษาและพิจารณาโดยละเอียด   
เพราะผูที่จะรูแจงอริยสัจจธรรมสมัยนี้ไมใชอุคฆฏิตัญูบุคคลหรือวิปญจิตัญูบุคคล  แตผูที่จะรูแจงอริยสัจจ
ธรรมในสมัยนี้ไดนั้นยอมเปนเนยยบุคคล    และผูที่ไมสามารถจะรูแจงอริยสัจจธรรมได   แมวาจะไดฟงธรรมมาก  
อานธรรมมาก   สนทนาธรรมมาก   กลาวธรรมมาก    ก็เปนปทปรมบุคคล 
 ฉะนั้น  พระธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงพระมหากรุณาแสดงโดยตลอด ๔๕ พรรษานั้น   ก็เพื่อทรง
อนุเคราะหผูที่เปนเนยยบุคคลและปทปรมบุคคล   ทุกทานจึงตองศึกษาใหรูจริง ๆ วา  การรูแจงอริยสัจจธรรมนั้น
คือรูอะไร  และหนทางที่จะรูการเกิดขึ้นและดับไปของธรรมที่ปรากฏทางตา ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  
ทางใจ  ไดจริง ๆ นั้น   ตองอบรมเจริญอยางไร   จึงจะเปนผูที่เขาใจประโยชนอยางแทจริงของการศึกษาวา   เพื่อ
เกื้อกูลใหสติระลึกรูลักษณะของสภาพธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงตรัสรูและทรงพระมหากรุณาแสดงไวโดย
ละเอียด  แมแตลักษณะของจิตที่ไดกลาวถึงแลวและจิตซึ่งกําลังเห็นก็เปนสติปฏฐาน  เปนสภาพธรรมที่ปญญา
สามารถจะอบรมเจริญขึ้นจนประจักษแจงสภาพที่เปนอนัตตา    เกิดขึ้นและดับไปในชีวิตประจําวัน ไมใชสัตว 
บุคคล ตัวตน วัตถุสิ่งใด  ๆ  เลย 
 
คําถามทบทวน 
๑.    กัมมปจจัย คืออะไร 
๒.   วิปากปจจัย คืออะไร 
๓.    รูปซึ่งเกิดเพราะกรรมเปนปจจัยนั้น   เปนวิบากใชไหมเพราะอะไร 
๑   นิทานกถา  กถาวัตถุปกรณัฏฐกถา 
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บทที่ ๘ 
 

          ลักษณะของจิต ๔ ประการ คือ 
๑.       ที่ช่ือวา “จิต” เพราะเปนสภาพธรรมที่รูแจงอารมณ 
๒.      ที่ช่ือวา “จิต” เพราะสั่งสมสันดานของตนดวยสามารถแหงชวนวิถี 
๓.      ที่ช่ือวา “จิต” เพราะเปนสภาพธรรมอันกรรมกิเลสสั่งสมวิบาก 
๔.      อนึ่ง จิตแมทุกดวงชื่อวา “จิต” เพราะเปนธรรมชาติวิจิตรตามสมควรโดยอํานาจแหง                   
         สัมปยุตตธรรม 

 
วิจิตร คือ ตาง ๆ ไมเหมือนกัน และที่วิจิตร คือ ตาง ๆ กันนั้นโดยอํานาจแหงสัมปยุตตธรรม 
 ตองมีเหตุที่ทําใหจิตตางกัน   ฉะนั้น อะไรเปนเหตุใหจิตตางกัน   จิตเปนสังขารธรรม  เปน 

สภาพธรรมที่เกิดขึ้นโดยมีเจตสิกเปนปจจัยปรุงแตง    เจตสิกเปนปรมัตถธรรมอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งเกิดพรอมจิต   
ดับพรอมจิต   รูอารมณเดียวกับจิต   และเกิดที่เดียวกับจิต     ฉะนั้น   เจตสิกซึ่งเปน         สัมปยุตตธรรมที่เกิดกับ
จิตนั่นเองทําใหจิตตาง  ๆ  กันไป 
 จิตของแตละทานตางกันมากตามที่สะสมมาในอดีต จึงเปนเหตุใหผล  คือ  วิบากในปจจุบันนี้ตางกัน  
ไมวาจะมีสัตวบุคคลมากนอยสักเทาไรในโลก  ก็ยอมตางกันไปตามกรรม ตามความวิจิตรของเหตุ   ต้ังแตรูปราง
หนาตาจนกระทั่งถึงการไดลาภ  เสื่อมลาภ  ไดยศ  เสื่อมยศ  สุข  ทุกข  สรรเสริญ  นินทา ซึ่งลวนแตเปนผลซึ่งเกิด
จากเหตุในอดีตที่ตางกัน  เหตุในอดีตทําใหผลในปจจุบันตางกันตั้งแตเกิดจนสิ้นชีวิต  ไมมีใครรูวาแตละคนจะ
จากโลกนี้ไปวันไหน  เวลาใด  โดยอาการอยางไร  นอกบานหรือในบาน  บนบก  ในน้ํา  หรือกลางอากาศ  ดวย
โรคภัยไขเจ็บหรืออุบัติเหตุอยางใดก็ไมมีใครสามารถจะรูได  ซึ่งก็ยอมเปนไปตามกรรมที่ไดกระทําแลว  และ
ไมใชวิบากในปจจุบันเทานั้นที่ตางกัน  แมเหตุ  คือ  ความวิจิตรของจิตซึ่งเปนเหตุในปจจุบันชาตินี้ก็ยังตางกันอีก  
จึงทําใหวิบาก  คือ  ผลขางหนาที่จะเกิดขึ้นนั้นตางกันออกไปอีกดวย 

 
ความวิจิตร  คือ  ความตางกันของจิตนั้นไมมีที่สิ้นสุดตามสัมปยุตตธรรม  คือ  เจตสิกที่เกิด 

รวมดวย   ฉะนั้น  จึงควรเขาใจความหมายของสัมปยุตตธรรม  ปรมัตถธรรมมี  ๔  คือ  จิตปรมัตถ ๑ 
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เจตสิกปรมัตถ ๑  รูปปรมัตถ ๑  นิพพานปรมัตถ ๑  จิตและเจตสิกเปนสภาพธรรมซึ่งเกิดรวมกัน พรอมกัน  
ปราศจากกันไมได  แยกกันไมได   เม่ือเกิดขึ้นพรอมกันแลวก็ดับพรอมกัน  รูอารมณเดียวกัน  เกิดที่รูปเดียวกัน  
(ในภูมิท่ีมีขันธ  ๕)  นั้นคือลักษณะที่เปนสัมปยุตตธรรม 
 
 ในอัฏฐสาลินี  จิตตุปปาทกัณฑ  มีขอความวา  จริงอยูเมื่อรูปธรรมและอรูปธรรมเกิดรวมกัน  รูปยอมเกิด
รวมกับอรูปแตไมเกี่ยวของไมสัมปยุตตกัน  อรูปก็เหมือนกันคือเกิดรวมกับรูปแตไมเกี่ยวของไมสัมปยุตตกัน  
และรูปก็เกิดรวมกับรูปแตไมเกี่ยวของ  ไมสัมปยุตตกัน  สวนอรูปโดยนิยมทีเดียวเกิดรวมกับอรูป  เก่ียวของและ
สัมปยุตตกันทีเดียว 
 ที่ทรงแสดงลักษณะของสัมปยุตตธรรมไวโดยละเอียดก็เพื่อใหประจักษชัดจริง ๆ วา นามธรรมไมใช
รูปธรรมนั่นเอง  ขณะที่ศึกษาและฟงพระธรรมนั้นเปนสังขารขันธที่จะคอย ๆ ปรุงแตงสติปญญา  จนกวาสติปฏ
ฐานจะเกิดระลึกพิจารณารูลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมแตละลักษณะ  จนกวาลักษณะของนามธรรมและ
รูปธรรมจะปรากฏโดยสภาพที่แยกขาดจากกันไมสัมปยุตตกัน  แมวาจะเกิดรวมกัน 
 ฉะนั้น  สัปยุตตธรรมจึงเปนลักษณะของนามธรรม  คือ  จิตและเจตสิกท่ีเกิดดับรวมกันและรูอารมณ
เดียวกัน 
 นี่เปนความตางกันของนามธรรมและรูปธรรม  เพราะวารูปธรรมเกิดพรอมกัน  ดับพรอมกันจริง  แต
รูปธรรมไมใชสภาพรู  รูปไมรูอารมณเลย  รูปทุกรูปที่เกิดรวมกันจึงไมเปนสัมปยุตตธรรม  เพราะสภาพธรรมที่
เปนสัมปยุตตธรรมนั้นตองเปนสภาพธรรมที่รวมกันสนิทโดยเปนนามธรรมซึ่งเปนธาตุรูที่เกิดพรอมกัน  รูอารมณ
เดียวกัน  ดับพรอมกัน  และเกิดดับที่เดียวกัน 
 
 ลักษณะของจิตประการที่  ๔  คือ  จิตแมทุกดวง   ช่ือวาจิตเพราะเปนธรรมชาติวิจิตรตามสมควรโดย
อํานาจแหงสัมปยุตตธรรม 
 เจตสิกทั้งหมดมี  ๕๒  ประเภท  แตวาจิตดวงหนึ่ง  ๆ ไมไดประกอบดวยเจตสิกพรอมกันทั้ง  ๕๒  
ประเภท   จึงทําใหจิตตาง  ๆ  กันไปตามเจตสิกพรอมกันทั้ง  ๕๒  ประเภท   จึงทําใหจิตตาง ๆ กันไปตามเจตสิกท่ี
เกิดรวมดวยมากนอยตาง ๆ กันตามจํานวนและประเภทของจิตเหลานั้น  จิต  ๘๙  ดวงซึ่งตางกันนั้น  จําแนก
ออกเปนประเภทของชาติ  คือ  สภาพของจิตที่เกิดขึ้นนั้นตางกันเปน  ๔  ชาติ  คือ  เปนกุศลจิต ๑  เปนอกุศลจิต ๑  
เปนวิบากจิต ๑  เปนกิริยาจิต ๑   ในวันหนึ่ง ๆ นั้นมีกุศลจิตบาง  อกุศลจิตบาง  วิบากจิตบาง  และกิริยาจิตบาง  จิต
ซึ่งจําแนกเปนชาติตาง ๆ  นั้นเปนไปตามสภาพของจิต  ไมใชเปนชาติช้ันวรรณะ  เชน  ชาติไทย  จีน  แขก  แต
สภาพจิตที่เปนกุศลนั้น  ไมวาจะเกิดกับใคร  ที่ไหน  ขณะใด  จิตนั้นก็เปนกุศล  และจิตที่เปนอกุศลนั้นไมวาจะเกิด
กับใคร  จะเปนสมณะชีพราหมณ  ชาติ  ช้ัน  วรรณะ  ผิวพรรณใด  จิตที่เปนอกุศลก็ตองเปนอกุศล  เปลี่ยนสภาพ
ไมได  นี่คือสภาพของปรมัตถธรรม   เมื่อจิตประกอบดวยสัมปยุตตธรรม  คือเจตสิกที่เปนอกุศล  จิตจึงเปนอกุศล  
เมื่อจิตประกอบดวยโสภณเจตสิก  จิตจึงเปนกุศล  หรือกุศลวิบาก  หรือโสภณกิริยาตามชาติของจิต 
 ในอัฏฐสาลินี  จิตตุปปาทกัณฑ  มีขอความวา  ก็แลพระผูมีพระภาคเมื่อทรงจําแนกธรรมเปนแผนก  ๆ  
แลว  ทรงยกบัญญัติขึ้นตรัส  ทรงทําสิ่งที่ทําไดยาก  น้ําหรือน้ํามันหลายชนิดที่ใสลงไปกวนในภาชนะเดียวกัน
ตลอดวัน  เมื่อมองดู ดมกลิ่น  หรือล้ิมรส  ก็อาจรูไดวาตางกันเพราะสี  กลิ่นและรสตางกัน  แมจะเปนไดถึงอยาง
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นั้น  การเชนนั้นทานก็พูดวาทําไดยาก  แตพระสัมมาสัมพุทธเจาเมื่อทรงจําแนกธรรม  คือจิตและเจตสิกในอารมณ
เดียวกัน  คือรูปารมณเดียวกันเหลานี้ออกเปนแผนก  ๆ  แลวยกบัญญัติขึ้นตรัส  ช่ือวา  ทรงทําสิ่งที่ทําไดยากยิ่งนัก 
 นามธรรมเปนสภาพที่ละเอียดยิ่งกวารูปที่ละเอียด  แตแมกระนั้น  พระผูมีพระภาคก็ทรงจําแนกลักษณะ
ของนามธรรมแตละชนิดไวโดยลักษณะที่ปรากฏ  โดยกิจ (รโส)  โดยอาการที่ปรากฏ  (ปจจุปฏฐาโน)    และโดย
เหตุใกล  (ปทัฏฐาโน)  ใหเกิดนามธรรมประเภทนั้น  ๆ 
 จิตเปนใหญเปนประธานในการรู  ในอัฏฐสาลินี  จิตตุปปาทกัณฑ  กลาววา  จิตเปนภูมิ  คือเปนที่เกิด
ของสัมปยุตตธรรม  เชน  ความรูสึกเปนสุข  ถาไมมีจิต  ความรูสึกเปนสุขก็จะมีไมได  เพราะไมมีที่ต้ัง   ไมมีที่เกิด
ของความรูสึกเปนสุข  แตขณะใดที่สุขเวทนาเกิด  ขณะนั้นจิตเปนภูมิ  เปนที่ต้ัง  เปนที่อยูอาศัยของสุขเวทนาที่เกิด
กับจิตนั้น  ฉะนั้น  จิตจึงเปนภูมิเปนที่อยูอาศัยของสัมปยุตตธรรม  คือ  สุขเวทนาและเจตสิกอื่น ๆ 
 จิตจําแนกออกโดยชาติ  มี  ๔  ชาติ  คือ  อกุศลจิต  กุศลจิต  วิบากจิต  กิริยาจิต  ไมวาจะกลาวถึงจิตอะไร  
จําเปนที่จะตองรูวาจิตนั้น  ๆ  เปนชาติอะไร  คือ  เปนอกุศล  หรือกุศล  หรือวิบาก  หรือกิริยา  สําหรับวิบากจิตซึ่ง
เปนผลของกรรมนั้น  เม่ือกรรมมี ๒ ประเภท  คือ  กุศลกรรม ๑  อกุศลกรรม  ๑   วิบากจิตจึงมี  ๒  ประเภท  คือ  
กุศลวิบากจิต  ๑   และอกุศลวิบากจิต  ๑ 
 เมื่อกลาวถึงจิตซึ่งเปนผลของอกุศลกรรมนั้นตองใชคําวาอกุศลวิบากจิต  อยากลาวอยางสั้นๆ วาอกุศล  
เพราะอกุศลวิบากจิตเปนผลของอกุศลกรรม  และกุศลวิบากจิตเปนผลของกุศลกรรม   กุศลวิบากจิตไมใชกุศลจิต  
อกุศลวิบากจิตไมใชอกุศลจิต  และจิตอีกประเภทหนึ่ง  คือ  กิริยาจิตนั้นไมใชกุศล  ไมใชอกุศล  และไมใชวิบาก  
เปนจิตที่เกิดขึ้นเพราะปจจัยอื่นซึ่งไมใชกัมมปจจัย  กิริยาจิตไมเปนเหตุที่จะทําใหเกิดวิบากใด ๆ เลย  กิริยาจิต
สวนมากเปนกิริยาจิตของพระอรหันต   พระอรหันตดับอกุศลกรรมและกุศลกรรมหมดสิ้น  จึงยังคงมีแตวิบากจิต
ซึ่งเปนผลของอดีตกรรมและกิริยาจิตเทานั้น 
 นอกจากทรงแสดงสภาพของจิตและเจตสิกโดย  ชาติ  ๔  คือ  กุศล  อกุศล  วิบาก  กิริยา  แลว    พระผูมี
พระภาคยังทรงจําแนกธรรมโดยนัยอื่น  คือ  โดยธรรมหมวด  ๓  ไดแก 
 กุสลา  ธมมา  ธรรมที่เปนกุศล  ๑ 
 อกุสลา  ธมมา  ธรรมที่เปนอกุศล  ๑ 
 อพยากตา  ธมมา  ธรรมที่เปนอัพยากตะ  ๑ 
 
 อัพยากตธรรม  คือ  ปรมัตถธรรมใด ๆ  ท้ังหมดที่ไมใชกุศลธรรมและอกุศลธรรม  ฉะนั้น  เมื่อจําแนกจิต
และเจตสิกโดยธรรม  ๓  หมวด  คือ กุศลธรรม  อกุศลธรรมและอัพยากตธรรม  จิตและเจตสิกที่เปนอัพยากต
ธรรม  ก็ไดแกวิบากจิตและวิบากเจตสิก  กิริยาจิตและกิริยาเจตสิก  เมื่อจําแนกปรมัตถธรรม  ๔  คือ  จิต  เจตสิก  
รูป  นิพพาน  โดยประเภทของกุศลธรรม  อกุศลธรรมและอัพยากตธรรมนั้น 
 
 กุศลจิตและเจตสิก เปน กุศลธรรม 
 อกุศลจิตและเจตสิก เปน อกุศลธรรม 
 วิบากจิตและเจตสิก เปน อัพยากตธรรม 
 กิริยาจิตและเจตสิก เปน อัพยากตธรรม 
 รูปทุกรูป  เปน อัพยากตธรรม 
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 นิพพาน   เปน อัพยากตธรรม 
 
 
คําถามทบทวน 
๑.   รูปเปนสัมปยุตตธรรมกับนามไดไหม 
๒.  รูปเปนสัมปยุตตธรรมกับรูปไดไหม 
๓.   สิ่งที่ปรากฏทางตา  เปนกุศลธรรม  หรืออัพยากตธรรม  เพราะเหตุใด 
๔.   จิตเห็น  เปนกุศลธรรม  หรืออกุศลธรรม  หรืออัพยากตธรรม  เพราะเหตุใด 
๕.   นิพพาน  เปนกุศลธรรม  ใชไหม 
๖.   จิตประเภทใดไมมีชาติ 
๗.   จิตเปนสัมปยุตตธรรมกับอะไร  ขณะไหน 
๘.   จิตดวงหนึ่งเปนสัมปยุตตธรรมกับจิตอีกดวงหนึ่งไดไหม 
๙.    อกุศลธรรมเปนสัมปยุตตธรรมกับกุศลธรรมไดไหม 
๑๐.  นิพพานเปนสัมปยุตตธรรมกับอะไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๙ 
 
 จิต  ๘๙  ดวงซึ่งตางกันนั้น   จําแนกโดยประเภทของภูมิ   คือระดับขั้นของจิตเปน ๔ ภูมิ     คือ 

                                                   กามาวจรภูมิ       ๑ 
                                                                รูปาวจรภูมิ         ๑ 
                                                                อรูปาวจรภูมิ       ๑ 
                                                               โลกุตตรภูมิ         ๑ 

 จิตที่เปนกามาวจรภูมิ  ไดแก  กามาวจรจิต  ๕๔  ดวง   ในอัฏฐสาลินี  จิตตุปปาทกัณฑ  อธิบาย
ความหมายของกามาวจรจิต  ๔  นัย    มีขอความวา 
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 นัยท่ี  ๑    บทวา  กามาวจร ไดแก  จิต  อันนับเนื่องในกามาวจรธรรมทั้งหลาย   คือ  เปนจิตที่อยูในขั้น
ของกาม  (คําเต็ม  คือ  กามาวจร  แตตัดบทหลังออกเหลือเพียงกามเทานั้นได)  โดยทองเที่ยวอยูในกาม   คือ  รูป  
เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  จึงเปนจิตขั้นกาม   เปนกามาวจรจิต 
 ทุกขณะในชีวิตประจําวันเปนกามาวจรจิต  เมื่อไมใชจิตระดับอื่นที่ละเอียดกวา  ประณีตกวาขั้นกาม   
เมื่อใดที่อบรมเจริญกุศลจิตที่สงบขึ้นโดยมีรูปเปนอารมณ   จนจิตสงบมั่นคงขึ้นถึงขั้นอัปปนาสมาธิ  เปนฌานจิตที่
มีรูปเปนอารมณ  ขณะนั้นก็เปนรูปาวจรภูมิหรือรูปาวจรจิต  พนจากระดับของกาม  และเมื่อจิตสงบมั่นคงกวานั้น
อีก  โดยเปนจิตที่สงบแนบแนนในอารมณที่พนจากรูปก็เปนอรูปาวจรจิต  และจิตที่ละเอียดประณีตกวาอรูปาวจร
จิต  คือโลกุตตรจิตซึ่งประจักษแจงลักษณะของนิพพานจึงเปนโลกุตตรภูมิ    ฉะนั้น  จิตจึงตางกันโดยภูมิ   คือ  จิต 
๘๙  ดวง จําแนกเปน 
 
กามาวจรจิต ๕๔ ดวง 
รูปาวจรจิต ๑๕ ดวง 
อรูปาวจรจิต ๑๒ ดวง 
โลกุตตรจิต    ๘ ดวง 

ขณะใดที่ไมใชรูปาวจรจิต    อรูปวาจรจิต    โลกุตตรจิต    ขณะนั้นตองเปนกามาวจรจิต 

ช่ือวา  “กาม”    เพราะอรรถวา    อันสัตวใคร   กามมี  ๒  อยางคือ  กิเลสกาม ๑  วัตถุกาม ๑ 
กิเลสกาม    ไดแก  ฉันทราคะ   คือ  โลภเจตสิก   ซึ่งเปนสภาพธรรมที่ยินดี   พอใจติดของในอารมณ 
วัตถุกาม   คือ  สภาพธรรมซึ่งเปนที่ต้ังของความยินดี ความพอใจ ความปรารถนา  ฉะนั้น  วัตถุกาม  

ไดแก  วัฏฏะ  ซึ่งเปนไปในภูมิทั้ง ๓  คือ  ทั้งกามภูมิ  รูปภูมิ  และ อรูปภูมิ  เพราะไมพนจากการเปนวัตถุที่ยินดี
พอใจของกิเลสกาม    ตราบใดที่ยังดับโลภะไมไดก็ยังมีวัตถุกาม  คือ  สภาพธรรมซึ่งเปนที่ยินดี    พอใจของกิเลส
กาม 

กามาวจรจิตซึ่งยินดี  พอใจ  ในรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  นั้นเหนียวแนนมาก   แมวารูปจะ
ปรากฏเพียงช่ัวขณะที่เล็กนอยเหลือเกิน  คือ  ช่ัวขณะที่กระทบจักขุปสาทคือตา  เสียงก็ปรากฏเพียงช่ัวขณะที่
เล็กนอยเหลือเกิน  คือ  ช่ัวขณะที่กระทบกับโสตปสาท   กลิ่น  รส  และโผฏฐัพพะ  ก็เชนเดียวกัน   ลวนเปนปริตต
ธรรม   คือ  เปนสภาพธรรมที่ปรากฏเพียงเล็กนอยแลวก็ดับไป   แตจิตก็ยินดีพอใจติดของในปริตตธรรมนั้นอยู
เสมอ  เพราะการเกิดดับสืบตอกันอยางรวดเร็วของปริตตธรรมนั้น ๆ    จึงดูเสมือนไมดับไป 

ความเพลิดเพลินยินดีพอใจในกามอารมณ  คือ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะไมหมดสิ้น  แมวารูป  
เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะนั้น  ๆ  จะดับไปแลว   แตรูป  เสียง   กลิ่น  รส โผฎฐัพพะอื่น ๆ  ก็เกิดสืบตอทําใหเกิด
ความหลงติดยินดีพอใจในรูป  เสียง ฯลฯ  สืบตอกันอยูเรื่อย ๆ   เมื่อเห็นรูปใดก็ตามซึ่งเปนที่พอใจแลว  ก็อยากจะ
เห็นอีกบอย ๆ  เมื่อไดยินเสียงที่พอใจแลวก็อยากไดยินเสียงนั้นอีก  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะก็เชนเดียว   เมื่อบริโภค
รสใดที่พอใจแลวก็อยากบริโภครสนั้นซ้ํา ๆ  อีก   ความยินดีพอใจติดของในรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ
เกิดขึ้นเปนประจําทุกวันซ้ําแลวซ้ําอีกทางตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจนั่นเอง 

เมื่อชอบสิ่งใดก็อยากจะเห็นสิ่งนั้นอยูตลอดเวลาไดไหม  ไมไดเพราะสังขารธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นแลวก็
ดับไปเปนธรรมดา   เมื่อรสอรอยเกิดขึ้นปรากฏ  ความพอใจก็อาศัยล้ินเกิดขึ้น  ขณะนั้นความพอใจทางตา  หู  
จมูก  กายไมเกิดขึ้น   เมื่อเกิดความพอใจในกลิ่นที่ปรากฏ  ขณะนั้นความพอใจทางตา  หู  ล้ิน  กาย  ก็ไมเกิด  
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เพราะจิตเกิดขึ้นทีละขณะเทานั้น   จะมีจิต ๒ ดวงเกิดขึ้นพรอมกันไมไดเลย    ทุกคนพอใจในสิ่งตาง  ๆ  ที่ปรากฏ
สลับกันทางตาบาง  ทางหูบาง  ทางจมูกบาง  ทางลิ้นบาง  ทางกายบาง  ทางใจบาง  ไมใชพอใจเฉพาะในสีเดียว  
เสียงเดียว  กลิ่นเดียว  รสเดียว  และโผฏฐัพพะเดียวเทานั้น  ทั้งนี้เพราะความพอใจในรูป  เสียง  กลิ่น  รส  
โผฏฐัพพะสะสมสืบตออยูเรื่อย ๆ    ต้ังแตอดีต  ปจจุบัน   และตอไปในอนาคต 

ฉะนั้น   กามาวจรจิต  คือ  จิตขั้นกามที่ทองเที่ยวไปในรูป เสียง กล่ิน รส  โผฏฐัพพะ   เปนจิตที่ยินดี
พอใจในรูป  เสียง  กลิ่น  รส โผฏฐัพพะ    เปนจิตที่ไมพนจากรูป  เสียง  กลิ่น รส โผฏฐัพพะ  บางทานก็บอกวา
ทําบุญแลวอยากจะเกิดในสวรรค    สวรรคก็ไมพนจากรูป เสียง  กลิ่น  รส โผฏฐัพพะ    แตเปนกามอารมณที่
ประณีตกวากามอารมณในโลกมนุษย 

ฉะนั้น  ต้ังแตเกิดจนตาย  ขณะใดที่จิตสงบไมถึงขั้นอัปปนาสมาธิ  คือ  ไมเปนฌานจิต  และไมเปนโล
กุตตรจิต   ขณะนั้นก็เปนกามาวจรจิต    ขณะหลับและตื่น  เห็น  ไดยิน ไดกลิ่น  ล้ิมรส  รูสิ่งที่กระทบสัมผัส คิด
นึกตาง  ๆ  นั้น  ไมใชสัตว บุคคล  ตัวตนเลย  แตเปนจิตขั้นกามคือกามาวจรจิตทั้งสิ้น   

ผูที่ไมใชพระอนาคามีพระและอรหันตนั้น  ยังมีความพอใจในรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ    แสดง
วาความพอใจในกามอารมณที่ปรากฏทางตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย ใจ นั้นละไดยากเพียงใด    และถึงแมวาจะอบรม
เจริญความสงบถึงขั้นฌานจิตและเกิดในพรหมโลก  ก็ยังละความยินดี  พอใจ ในรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ
ไมไดเปนสมุจเฉท   เมื่อยังไมใชพระอนาคามีบุคคล  ก็ยังตองกลับมาสูความเปนอยางนี้  คือ  เปนผูยินดีพอใจใน
รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ทางตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย ใจ   ฉะนั้น  จึงไมควรประมาทกิเลส   และจะตอง
เขาใจสภาพธรรมตรงตามความเปนจริง   ตามเหตุผล  จึงจะสามารถอบรมเจริญปญญาที่ดับกิเลสไดจริง  ๆ  เปน
สมุจเฉท 

บทวา   กามาวจร  ไดแกจิตอันนับเนื่องในกามาวจรธรรม    ขอความในอัฏฐสาลินี   แสดงวา  ภูมิของ
กามาวจรธรรมนั้น   เบื้องต่ําตั้งแตอเวจีนรกขึ้นมา   เบื้องบนตั้งแตเทวดาชั้นปรนิมมิตตวสวัตตีลงมา     ภูมิเหลานี้
เปนภูมิของกามอารมณทั้งหมด 

สวนคําวา “วัตถุกาม”  นั้นมีความหมายกวางกวารูป เสียง  กลิ่น  รส โผฏฐัพพะ  เพราะไมวาจะเปน
สภาพธรรมใดทั้งสิ้นเมื่อเปนที่ต้ังของความยินดีพอใจก็เปนวัตตถุกาม  เมื่อเกิดเปนพรหมบุคคลในรูปพรหมภูมิ  
รูปพรหมภูมินั้นก็เปนวัตถุกาม  คือ  เปนที่ต้ังของความยินดีพอใจของรูปพรหมบุคคลนั้น  ผูที่เกิดในอรูปพรหม
ภูมิ  อรูปพรหมก็เปนวัตถุกาม  คือ  เปนที่ต้ังของความยินดี  พอใจของอรูปพรหมบุคคลนั้นได    โลภเจตสิกเปน
สภาพธรรมที่ยินดีพอใจ     ติดของในอารมณทุกอยางนอกจาก โลกุตตรธรรมเทานั้น  ฉะนั้น  นอกจากโลกุตตร
ธรรมแลว  ธรรมอื่น ๆ  จึงเปนวัตถุกาม  คือ  เปนที่ต้ัง   เปนที่ยินดีพอใจของโลภะได 

 
ความหมายของกามาวจรจิตนัยท่ี  ๑    คือ   เปนจิตขั้นกามไมพนไปจากกาม 
 
นัยท่ี  ๒    เปนจิตที่ทองเที่ยวอยูในกามภูมิ      คือ  อบายภูมิ  ๔    มนุสสภูมิ  ๑   และสวรรค   ๖   ช้ัน 
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นัยท่ี  ๓   ช่ือวา  กามาวจรจิต  เพราะวายอมทองเที่ยวไปดวยสามารถแหงการกระทําใหเปนอารมณ  คือ  
รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ยอมทองเที่ยวไปในจิตนั้น  ๆ   ดวยสามารถแหงการกระทําใหเปนอารมณ    แม
เพราะเหตุนั้น  ๆ    ช่ือวา   กามาวจร 

ถาจะใหเขาใจงายก็คือ  จิตใดก็ตามที่เกี่ยวเนื่องเปนไปในกาม  คือ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะเปน
อารมณจิตนั้นเปนกามาวจร 

 
 
 
ถาม พระอรหันตมีกามาวจรจิตไหม 
ตอบ มี  เมื่อพระอรหันตเห็นรูปารมณที่ปรากฏทางตา  รูปารมณที่เปนกามอารมณ  จิตเห็นจึงเปน

กามาวจรจิต  ไมวาจะเปนจิตของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  พระอรหันตสาวก  หรือจิตของบุคคลใดขณะใด  
ๆ  ก็ตามที่มีกาม  คือ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะเปนอารมณ  จิตนั้นเปนกามาวจรจิต 

 
นัยท่ี  ๔  อีกอยางหน่ึง  จิตใดยอมยังปฏิสนธิใหทองเที่ยวไปในกาม  กลาวคือ  กามภพ (อบายภูมิ ๔  

มนุษย  ๑   สวรรค  ๖)    เหตุนั้น     จิตนั้นช่ือวา    กามาวจร 
ทุกทานที่อยูในโลกมนุษยนี้  เพราะกามาวจรจิตทําใหกามปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นในภูมิมนุษย  ซึ่งเปนกาม

ภูมิ 
ผูที่เจริญสมถภาวนาจนจิตสงบถึงขั้นอัปปนาสมาธิเปนรูปฌานจิตหรืออรูปฌานจิต  ถาฌานจิตไมเสื่อม  

และฌานจิตเกิดกอนจุติจิต  ฌานกุศลจิตนั้นไมเปนปจจัยใหเกิดในโลกนี้  แตเปนปจจัยใหเกิดในรูปพรหมภูมิหรือ
ในอรูปพรหมภูมิตามขั้นของฌานนั้น ๆ  การเกิดเปนมนุษยเปนผลของกามาวจรกุศล  คือ  ทาน  ศีล    การอบรม
เจริญสมถภาวนา    การอบรมเจริญสติปฏฐานซึ่งยังไมพนไปจากกาม    ฉะนั้น  จึงทําใหปฏิสนธิในกามภูมิ 

คําวา  “ภูมิ”   มี ๒  ความหมาย  คือ  หมายถึงจิตซึ่งเปนภูมิของสัมปยุตตธรรม  คือ  เจตสิกธรรม
ท้ังหลายที่เกิดรวมกัน  ๑  และหมายถึง “โอกาส”  คือ   สถานที่เกิดของสัตวโลก  ๑  โลกมนุษยเปนภูมิคือสถานที่
เกิดภูมิ ๑  ในที่เกิดทั้งหมด  ๓๑  ภูมิ 

เมื่อจิตตางกันตางประเภท ๆ  และแตละจิตแตละประเภทนั้น  ก็วิจิตรตางกันมาก  ภูมิซึ่งเปนที่เกิดของ
สัตวโลกก็ตองตางกันไป ไมใชมีแตมนุสสภูมิ  คือโลกนี้โลกเดียว  และแมวาจะเปนกามวจรกุศล  กําลังของ
ศรัทธา  ปญญา  และสัมปยุตตธรรม  คือเจตสิกทั้งหลายที่เกิดรวมดวยในขณะนั้นก็วิจิตรตางกันมากจึงจําแนกให
ไดรับผล  คือ  เกิดในสุคติภูมิตาง ๆ  ไมใชแตในภูมิมนุษยเทานั้น 

สําหรับอกุศลกรรมก็เชนเดียวกันขณะที่ทําอกุศลกรรมอยางใดอยางหน่ึงนั้น  ถาสังเกตจะรูความ
แตกตางกันของอกุศลกรรมวาหนักเบาดวยอกุศลธรรมเพียงไร  บางครั้งก็ประกอบดวยความพยาบาทมาก    
บางครั้งก็ไมไดประกอบดวยความพยาบาทรุนแรง    บางครั้งก็ขาดความเพียร   ไมไดมีวิริยะอุตสาหะที่จะทําราย
เบียดเบียน  แตเปนการกระทําซึ่งประกอบดวยเจตนาเพียงเล็กนอยและสัตวเล็ก ๆ นั้นก็ตายลง   เมื่อแตละกรรมที่
ไดกระทําไปนั้นประกอบดวยสัมปยุตธรรมคือเจตสิกขั้นตาง  ๆ    อกุศลกรรมนั้น  ๆ  ก็เปนปจจัยจําแนกใหอกุศล
วิบากจิตทํากิจปฏิสนธิ  คือ  เกิดในอบายภูมิตาง ๆ  ๔  ภูมิ 
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เมื่อกุศลกรรมและอกุศลกรรมซึ่งเปนเหตุที่จะใหเกิดผลวิจิตรตาง  ๆ  กัน   ภูมิซึ่งเปนที่เกิดที่เหมาะที่ควร
แกกรรมนั้น  ๆ  ก็ยอมตองมีมาก  ไมไดมีแตเฉพาะมนุสสภูมิแหงเดียวเทานั้น 

คําวา “ภูมิ”  หมายถึงโอกาสโลกซึ่งเปนสถานที่เกิดของสัตวโลกทั้งหมด ๓๑  ภูมิ  ตามระดับขั้นของจิต  
คือ  กามภูมิ  ๑๑ ภูมิ  รูปพรหม  ๑๖  ภูมิ   อรูปพรหม ๔ ภูมิ  รวมโอกาสโลกซึ่งเปนสถานที่เกิดของสัตวโลก
ทั้งหมดมี  ๓๑ ภูมิ  คือ  ๓๑ ระดับขั้น  ซึ่งสถานที่เกิดแตละขั้นนั้นมีมากวานั้น  คือ  แมแตภูมิของมนุษยก็ไมไดมี
แตโลกนี้โลกเดียวยังมีโลกมนุษยอื่นอีกดวย 

 
กามภูมิ  ๑๑  ภูมินั้นเปนอบายภูมิ  ๔  มนุษย  ๑  และสวรรค  ๖  ซึ่งขอกลาวถึงเพียงยอ ๆ  คือ 
อบายภูมิ  ๔ ไดแก  นรก  ๑  สัตวเดรัจฉาน  ๑  ปตติวิสัย(เปรต) ๑  อสูรกาย  ๑ 
นรกไมใชมีเพียงแตแหงเดียวหรือขุมเดียว  นรกขุมใหญๆ  มีหลายขุม  เชน  สัญชีวนรก  กาฬสุตนรก  

สังฆาตนรก  โรรุวนรก  มหาโรรุวนรก  ตาปนรก  มหาตาปนนรก  และอเวจีนรก   นอกจาก นรกใหญ  ก็ยังมีนรก
ยอย ๆ  ซึ่งในพระไตรปฏกก็ไมไดกลาวถึงโดยละเอียดมากนัก  เพราะจุดประสงคที่พระผูภาคทรงแสดงภูมิตาง ๆ  
ก็เพื่อทรงแสดงใหเห็นเหตุและผลของกุศลกรรมและอกุศลกรรม  สิ่งใดซึ่งไมสามารถที่เห็นชัดประจักษดวยตา  ก็
ยอมไมเปนสิ่งที่ควรแสดงเทากับสภาพที่สามารถจะพิสูจนโดยอบรมเจริญปญญาใหรูได 

การเกิดในอบายภูมิ  ๔  นั้น  ถาเปนผลของอกุศลกรรมหนักก็เกิดในนรก  ถาเปนผลของอกุศลกรรมที่
หนักมากก็เกิดในมหานรกที่สุดจะทรมาน  คือ  อเวจีนรก  และเมื่อพนจากขุมนรกขุมใหญ ๆ  แลว  ก็เกิดในนรก
ขุมยอย ๆ  อีก เมื่อยังไมหมดผลของอกุศลกรรม  ขณะที่กระทําอกุศลกรรมนั้นไมคิดเลยวา  ภูมินรกรออยูแลว
ขางหนา  แตวายังไปไมถึง  เพราะวายังอยูในโลกนี้ก็ยังไมไปสูภูมิอื่น  แมวาเหตุคืออกุศลกรรมมีแลว เมื่อทํา
อกุศลกรรมแลวยอมเปนปจจัยใหไปสูอบายภูมิใดภูมิเมื่อสิ้นชีวิตแลว 

ผลของอกุศลกรรมที่นอยกวานั้น  ก็เปนปจจัยใหเกิดอบายภูมิอื่น เชน  เกิดเปนสัตวดิรัจฉาน  จะเห็นได
วาสัตวดิรัจฉานนั้นนั้นมีรูปรางประหลาด ๆ  ตาง ๆ  นานา  บางชนิดมีขามาก  บางชนิดมีขานอย  บางชนิดไมมีขา
เลย  มีปกบาง  ไมมีปกบาง  อยูในน้ําบาง  อยูบนบกบาง  มีรูปรางลักษณะ   ตาง ๆ  มากมาย  ตามความวิจิตรของ
จิต  มนุษยมีตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  แตผิวพรรณวัณณะ  ความสูงต่ําก็ยังวิจิตรตาง ๆ  กัน  ไมเหมือนกันเลย  ไมวา
จํานวนคนโลกนี้จะมากสักเทาไรก็ตาม  รวมทั้งในอดีต  ปจจุบัน  และอนาคตดวย  แตสัตวดิรัจฉานก็ยิ่งวิจิตร
ตางกันมากกวามนุษย  ทั้งสัตวน้ํา  สัตวบก  และสัตวที่บินได  ซึ่งก็ยอมเปนไปตามกรรม  อันเปนเหตุใหมีรูปราง
วิจิตรนั้นๆ   

ผลของอกุศลกรรมที่นอยกวานั้นเปนปจจัยใหเกิดในภูมิของ  เปรต     ซึ่งภาษาบาลีใชคําวา ปตติวิสัย  
เปรตทรมานดวยความหิวโหยอยูเสมอ  และภูมิของเปรตก็วิจิตรตาง ๆ  กันมาก  

มนุษยทุกคนมีโรคประจําตัวประจําวัน  คือ  โรคหิว  ซึ่งจะวาไมมีโรคไมได  เพราะความหิวเปนโรค
อยางยิ่ง ลองหิวมากแลวจะรูสึก  ถาหิวนิดหนอยแลวรับประทานอาหาร  ซึ่งถาเปนอาหารอรอย  ๆ  ก็เลยลืมวา
แทจริงนั้น  ความหิวไมใชความสบายกายเลย  เปนสิ่งที่จะตองแกไขบรรเทาใหหมดไปคนที่หิวมากเมื่อไมได
รับประทานอาหารก็จะรูสภาพที่เปนความทุกขของความหิววา ถาหิวมาก ๆ  กวานั้นจะเปนอยางไร  

ทานผูหนึ่งมีมิตรสหายมาก  วันหนึ่งทานรับโทรศัพทต้ังแตเชาจนถึงเย็น ไมไดรับประทานอาหาร  พอ
ค่ําก็เลยรูสึกวาหิวที่แสนทรมาน ใชคําวาแสบทอง  หรือแสบไส  นั้นเปนอยางไร  และทานก็ไมสามารถรีบรอน
รับประทานเพื่อแกหิว  เพราะถาทําอยางนั้นก็จะเปนลม  เปนอันตรายตอรางกายทานตองคอย ๆ  บริโภคแกไข
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ความหิวไปทีละนอยแตถึงอยางนั้นก็ยังเปนลม  นี่ก็แสดงใหเห็นวาความหิวเปนโรคอยางยิ่ง  เปนโรคประจําวัน  
ที่ยังไมคอยพูดถึงโรคอื่นๆ  แลวอยางนี้ผูที่เปนเปรตจะหิวสักแคไหน  ในภูมิเปรต  ไมมีการคาขาย  ไมมีกสิกรรม  
จะไปปลูกขาวทํานา  หุงขาวเองหรือซื้อขายอะไรกับใครเพื่อใหไดอาหารมาบริโภคก็ไมได การเกิดเปนเปรตนั้น
เปนผลของอกุศลกรรม  เปรตใดอนุโมทนากุศลที่บุคคลอื่นกระทําแลวอุทิศไปให  กุศลจิตที่อนุโมทนานั้นเปน
ปจจัยใหไดอาหารที่เหมาะสมแกภูมิของตนบริโภค  หรืออาจจะพนสภาพของเปรตโดยจุติแลวปฏิสนธิในภูมิอื่น  
เมื่อหมดผลของกรรมที่ทําใหเปนเปรตตอไป 

อบายภูมิ  อีกภูมิหนึ่ง  คือ  อสูรกาย  การเกิดเปนอสุรกายเปนผลของอกุศลกรรมที่เบากวา 
อกุศลกรรมอื่น  เพราะผูที่เกิดเปนอกุศลกรรมนั้นไมมีความรื่นเริงใด ๆ    อยางในภูมิมนุษยและสวรรค  ในภูมิ
มนุษยมีหนังสืออาน  มีหนังละครดู  มีเพลงฟง  แตในอสุรกายภูมิไมสามารถที่จะแสวงหาความเพลิดเพลิน
สนุกสนานไดเหมือนในสุคติภูมิ   
 เมื่อกุศลกรรมมีตางกัน  ภูมิซึ่งเปนที่เกิดยอมตางกัน ออกไปตามเหตุ  คืออกุศลกรรมนั้นๆ   
  
 สําหรับภูมิซึ่งเปนของกามาวจรกุศลมี  ๗  ภูมิ  คือ  มนุษย  ๑  ภูมิ  สวรรค  ๖  ภูมิ 

ในพระไตรปฏกแสดงภูมิที่เกิดของมนุษยวา  มนุสสภูมิ  คือที่เกิดของมนุษยนั้น  มี  ๔  ทวีป  คือ   
๑.   ปุพพวิเทหทวีป  อยูทางทิศตะวันออกของภูเขาสิเนรุ 
๒.  อมรโคยานทวีป อยูทางทิศตะวันตกของภูเขาสิเนรุ 
๓.  ชมพูทวีป(คือโลกนี้) อยูทางทิศใตของภูเขาสิเนรุ 
๔.  อุตตรกุรุทวีป อยูทางทิศเหนือของภูเขาสิเนรุ     
 
ผูที่ในโลกนี้ซึ่งเปนชมพูทวีปก็เห็นแตชมพูทวีป  ไมวาจะทองเที่ยวไปที่ใดก็เห็นแตอารมณตาง ๆ  ของ

ชมพูทวีป  ยังไมสามารถที่ไปถึงทวีปอื่น  ซึ่งเปนโลกของมนุษยอื่นอีก ๓  โลก 
สวรรคมี  ๖  ภูมิ  ตามลําดับคือ 
สวรรคภูมิท่ี  ๑ คือ  จาตุมหาราชิกา มีเทวดาซึ่งเปนใหญ  ๔ องค คือ 
ทาวธตรัฏฐ  เปนเทพผู เปนใหญทางทิศตะวันออกมีช่ือวาอินทะ  เปนผูปกครอง คันธัพพเทวดา  

(คนธรรพ)   
ทาววิรุฬหก  เปนเทพผูเปนใหญทางทิศใต  หรือบางครั้งเรียกวา  ยมะ  เปนผูปกครองกุมภัณฑเทวดา

ดวย   
ทาววิรูปกข  เปนเทพผูเปนใหญทางทิศตะวันตก  บางครั้งมีช่ือวา  ทาววรุณ  เปนผูปกครองนาคเทวดา 
ทาวกุเวร  เปนเทพผูใหญทางทิศเหนือ บางครั้งมีช่ือวา ทาวเวสสุวัณณ เปนผูปกครองยักขเทวดา   
สวรรคช้ันจาตุมหาราชิกาเปนสวรรคช้ันตน  ซึ่งอยูไมไกลจากภูมิมนุษย   สวรรคซึ่งเปน 

ภูมิของเทพนั้นสูงขึ้น ๆ  ตามระดับความประณีตของสวรรค   
 สวรรคภูมิท่ี  ๒  คือ  ดาวดึงส  อยูสูงกวาสวรรคช้ันจาตุมหาราชิกา  มีพระอินทรเปนจอมเทพ  ทุกทาน
คงไดยินช่ือสวนสวรรคในชั้นดาวดึงสบอย ๆ     สวนสวรรคในชั้นดาวดึงสมี  ๔    คือ   สวน  นันทวันอยูทางทิศ
ตะวันออก   สวนจิตรลดาวันอยูทางทิศตะวันตก  สวนมิสสกวันอยูทางทิศเหนือสวนผารุสกวันอยูทางทิศใต 
 สวรรคภูมิท่ี  ๓  คือ  ยามา 
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 อยูสูงกวาสวรรคช้ันดาวดึงส 
 สวรรคภูมิท่ี  ๔  คือ  ดุสิต 
 อยูสูงกวาสวรรคช้ันยามา 

สวรรคภูมิท่ี  ๕  คือ  นิมมานรดี 
อยูสูงกวาสวรรคช้ันดุสิต 
สวรรคภูมิท่ี  ๖  คือ  ปรนิมมิตวสวัตตดี 
อยูสูงกวาสวรรคช้ันนิมมานรดี 
ใครอยากจะอยูสวรรคช้ันไหน  เมื่อไมใชพระอรหันตก็ยังตองเกิดอีก  แตจะเกิดที่ไหน  คงไมถึงพรหม

ภูมิ   เพราะการที่จะเกิดเปนพรหมบุคคลในพรหมภูมิไดนั้น  ตองเปนผลของฌานกุศลที่ไมเสื่อมตามที่กลาวแลว    
ฉะนั้น  ก็คงจะเกิดในกามภูมิ  ภูมิใดภูมิหนึ่ง  แลวแตวาจะเปนอบายภูมิหรือสุคติภูมิตามเหตุ  คือ  กรรมหนึ่งที่ได
กระทําแลวในสังสารวัฏฏ 

 
รูปวจรภูมิซึ่งเปนที่เกิดของรูปพรหมบุคลมี  ๑๖  ภูมิ  คือ 
 
ปฐมฌานภมิ  มี  ๓  ภูมิ  คือ 
ปาริสัชชาภูมิ  ๑ (เปนที่เกิดของผูที่บรรลุปฐมฌานกุศลจิตที่มีกําลังออน) 
ปุโรหิตาภูมิ  ๑   (เปนที่เกิดของผูที่บรรลุปฐมฌานกุศลจิตที่มีกําลังปานกลาง) 
มหาพรหมาภูมิ  ๑  (เปนที่เกิดของผูที่บรรลุปฐมฌานกุศลจิตที่มีกําลังประณีต) 
 
ทุติยฌานภูมิ มี ๓ ภูมิ เปนที่เกิดของผูที่บรรลุทุติยฌานโดยจตุกกนัย  และตติยฌานโดยปญจกนัย คือ 
ปริตตาภาภูมิ  ๑ 
อัปปมาณาภูมิ ๑ 
อาภัสสราภูมิ ๑ 
 
ตติยฌานภูมิ มี ๓ ภูมิ เปนที่เกิดของผูที่บรรลุตติยฌานโดยจตุกกนัย และจตุตถฌานโดยปญจกนัย คือ 
 
ปริตตสุภาภูมิ ๑ 
อัปปมาณสุภาภูมิ  ๑ 
สุภกิณหาภูมิ ๑ 
 
จตุตถฌานภูมิ มี ๗ ภูมิ คือ 
เวหัปผลาภูมิ ๑ (เปนที่เกิดของผูที่บรรลุจตุตถฌานโดยจตุกกนัยและปญจมฌานโดยปญจกนัย) 
 
อสัญญสัตตาภูมิ  ๑ (เปนที่เกิดของผูที่บรรลุปญจมฌานที่มีแตรูปปฏิสนธิ ไมมีจิตเจตสิกเกิดเลย) 
อวิหาภูมิ ๑ 
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อตัปปาภูมิ ๑ สุทธาวาส ๕ ภูมิ เปนที่เกิด 
สุทัสสาภูมิ ๑ ของพระอนาคามีบุคคลผูได 
สุทัสสีภูมิ ๑ จตุตถฌานโดยจตุกกนัยหรือ 
อกนิฏฐาภูมิ ๑ ปญจมฌานโดยปญจกนัย                                                                                                                      
 
อรูปพรหมภูมิ มี ๔ ภูมิ เปนภูมิที่เกิดของผูที่บรรลุอรูปฌาน (ปญจมฌานที่เพิกรูปแลวมีอรูปเปน

อารมณ)  ตามลําดับขั้น คือ 
 
อากาสานัญจายตนภูมิ  ๑ 
วิญญาณัญจายตนภูมิ  ๑ 
อากิญจัญญายตนภูมิ  ๑ 
เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ ๑ 
 
ในอรูปพรหม ๔ ภูมินี้ มีแตนามขันธ คือ จิตและเจตสิกไมมีรูปใด ๆ เกิดเลย 
ในอังคุตตรนิกาย ติกนิบาต จุฬนีสูตร พระผูมีพระภาคไดทรงแสดงเรื่องของโลกและจักรวาลไว 

ถึงแมวาจะไมใชโดยละเอียดอยางที่บางทานสงสัยใครรู แตก็แสดงใหเห็นพระปญญาบารมีของพระผูมีพระภาคผู
ทรงเปนโลกวิทู คือ ผูทรงรูแจงโลกทั้งสิ้น 

 
ลักษณะของจิตประการที่ ๔ คือ อนึ่ง จิตแมทุกดวงชื่อวาจิต เพราะเปนธรรมชาติวิจิตรตามสมควร โดย

อํานาจแหงสัมปยุตตธรรม (เจตสิกที่เกิดรวมดวย)  ทําใหจําแนกจิตออกเปนประเภทตาง ๆ ไดหลายนัย   เชน โดย
ชาติ ๔   ไดแก เปนกุศล ๑ อกุศล ๑ วิบาก ๑ กิริยา ๑  โดยภูมิ ๔ คือ กามาวจรจิต    รูปาวจรจิต  อรูปาวจรจิต 
โลกุตตรจิต 

กามาวจรจิต มีท้ัง ๔ ชาติ คือ เปนอกุศลก็มี เปนกุศลก็มี เปนวิบากก็มี เปนกิริยาก็มี นอกจากกามาวจรจิต
แลวจิตระดับที่สูงกวานั้นไมเปนอกุศล คือ รูปาวจรจิตที่เปนอกุศลไมมี อรูปาวจรจิตที่เปนอกุศลไมมี โลกุตตรจิต
ที่เปนอกุศลไมมี (และที่เปนกิริยาไมมี) 

ฉะนั้น รูปาวจรจิตจึงมี ๓ ชาติ คือ กุศล วิบาก กิริยา รูปาวจรกุศลจิตเปนเหตุใหรูปาวจรวิบากจิตทํากิจ
ปฏิสนธิเปนพรหมบุคคลในพรหมโลก ภูมิหนึ่งภูมิใดในรูปพรหม ๑๕ ภูมิและรูปาวจรปญจมฌานเปนปจจัยให
รูปปฏิสนธิเปนอสัญญสัตตาพรหมบุคคลในอสัญญสัตตาพรหมภูมิ ๑ ภูมิ รูปาวจรกิริยาเปนกิริยาจิตของพระ
อรหันตขณะที่เปนรูปฌานจิตขั้นตาง ๆ  

อรูปวาจรจิตก็มี ๓ ชาติ คือ กุศล วิบาก กิริยา โดยนัยเดียวกัน 
รูปาวจรจิตและอรูปาวจรจิต เปนมหัคคตจิต ขอความในอัฏฐสาลินี จิตตุปปาทกัณฑ อธิบายความหมาย

ของ “มหัคคตะ” วา ช่ือวา มหคคต เพราะถึงความเปนสภาวะอันใหญ เพราะสามารถขมกิเลสได เพราะมีผล
ไพบูลย 

กิเลสเปนสิ่งที่ขมไมไดงาย  เพราะพอเห็นก็เกิดพอใจหรือไมพอใจ แตในขณะที่จิตเปนอัปปนาสมาธิ
เปนฌานจิตนั้นจิตสงบแนบแนนในอารมณทางมโนทวาร ไมเห็น ไมไดยิน ไมไดกลิ่น ไมรูรส ไมรูโผฏฐัพพะ 
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ขณะที่เปนฌานจิตไมวาจะเปนระยะเวลานานเทาไรก็ตาม ภวังคจิตจะไมเกิดคั่นแทรกเลย ไมเหมือนกับเวลาที่เปน
กามาวจรจิตซึ่งเปนขณะที่เล็กนอยและสั้นมากเปนปริตตธรรม เพราะเห็นช่ัววาระสั้น ๆ ไดยินช่ัววาระสั้น ๆ คิด
นึกช่ัววาระสั้น ๆ ขณะที่เปนกามาวจรจิตนั้น รูอารมณหนึ่ง ๆ ช่ัววาระที่สั้นจริง ๆ   เมื่อจักขุทวารวิถีจิตเกิดขึ้นรูรู
ปารมณ คือ สิ่งที่ปรากฏทางตาดับไปภวังคจิตก็ตองเกิดตอทันทีกอนที่มโนทวารวิถีจิตจะรับรูสิ่งที่ปรากฏทางตา
ตอจากจักขุทวารวิถีจิต กามาวจรธรรม คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และจิตที่รูรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
จึงเปนปริตตธรรม แตมหัคคตจิตซึ่งไดแก รูปาวจรจิตและอรูปาวจรจิตนั้นถึงความเปนสภาวะอันใหญ เพราะ
สามารถขมกิเลสได จึงเปนมหัคคตจิต 

ขณะที่เปนอัปปนาสมาธิ คือ ฌานจิตเกิดดับสืบตอกันนั้น ไมเห็น ไมไดยิน ไมไดกลิ่น ไมล้ิมรส ไมรู
โผฏฐัพพะ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และไมคิดนึกเรื่องรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะใด ๆ เลย จึงช่ือ
วาสามารถขมกิเลส แตเมื่อฌานจิตดับหมดแลว กามาวจรจิตก็เกิดตอเมื่อวิถีจิตเกิดขึ้นทางทวารตาง ๆ อกุศลชวน
วิถีก็เกิดไดถาไมใชกุศล  เพราะเมื่อยังไมไดดับกิเลส เปนสมุจเฉท เมื่อเห็นแลวอกุศลจิตก็เกิดขึ้น เมื่อไดยินแลว
อกุศลจิตก็เกิด เมื่อกายกระทบสัมผัสแลวอกุศลจิตก็เกิด มีใครรูบางวาอกุศลจิตเกิดอยูเรื่อย ๆ  เมื่อไมรูก็ไมไดขม
และไมไดอบรมเจริญหนทางที่จะดับกิเลส 

กอนการตรัสรูของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาผูที่เห็นโทษของอกุศลจิตซึ่งเกิดสืบตอจาก
เห็น ไดยิน ไดกลิ่น ล้ิมรส รูโผฏฐัพพะ ก็ไดพยายามหาทางที่จะขมกิเลส และรูวาทางเดียวที่จะขมกิเลสได คือ ตอง
ไมเห็น ไมไดยิน ไมไดกลิ่น ไมรูรส และไมรูโผฏฐัพพะ เพราะถาเห็น ไดยิน ไดกลิ่น รูรส และรูโผฏฐัพพะ ก็ก้ัน
กิเลสไมได เมื่อรูอยางนี้จึงอบรมเจริญกุศลจิตที่ทําใหสงบจากโลภะ โทสะ โมหะ จนถึงอัปปนาสมาธิ ซึ่งไมเห็น 
ไมไดยิน ไมไดกลิ่น ไมรูรส ไมรูสิ่งที่กระทบสัมผัสใด ๆ นอกจากอารมณที่ทําใหจิตเปนกุศลสงบมั่นคงแนบแนน
ทางใจเพียงอารมณเดียวเทานั้น อัปปนาสมาธิซึ่งเปนฌานจิตนั้นไมใชหนทางที่จะดับกิเลส  เพราะเมื่อฌานจิตไม
เกิด   กิเลสก็เกิด    ช่ัวขณะที่เปน    รูปาวจรจิตและอรูปาวจรจิตนั้นเปนสภาวะอันใหญ เปนมหัคคตะ เพราะขม
กิเลสไดโดยไมเห็น ไมไดยิน ไมไดกลิ่น ไมรูรส ไมรูสิ่งที่กระทบสัมผัส ไมเหมือนพระอนาคามีบุคคลซึ่งเห็นแต
ดับความยินดีพอใจในรูป ไดยินแตดับความยินดีพอใจในเสียง ไดกลิ่นแตดับความยินดีพอใจในกลิ่น ล้ิมรสแตดับ
ความยินดีพอใจในรส กระทบสัมผัสแตดับความยินดีพอใจในเย็น รอย ออน แข็ง ตึงไหวที่ปรากฏ ฉะนั้น จิตจึง
ตางกันเปน ๔ ภูมิ คือ ๔ ระดับขั้น  

 
รูปาวจรจิตและอรูปาวจรจิตมี ๓ ชาติ  คือกุศล ๑ วิบาก ๑ กิริยา ๑ 
โลกุตตรจิตมี ๒ ชาติ คือ  เปนโลกุตตรกุศลประเภท ๑  เปนโลกุตตรวิบากประเภท ๑   ไมมี   โลกุตตร

กิริยาจิต โลกุตตรจิตมี ๘ ดวง คือ 
 
โสตาปตติมัคคจิต  เปนโลกุตตรกุศล 
โสตาปตติผลจิต  เปนโลกุตตรวิบาก 
 
 
สกทาคามิมัคคจิต เปนโลกุตตรกุศล 
สกทาคามิผลจิต  เปนโลกุตตรวิบาก 
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อนาคามิมัคคจิต  เปนโลกุตตรกุศล 
อนาคามิผลจิต  เปนโลกุตตรวิบาก 
 
อรหัตตมัคคจิต  เปนโลกุตตรกุศล 
อรหัตตผลจิต  เปนโลกุตตรวิบาก 
 

 โลกุตตรกุศลจิต เปนปจจัยใหโลกุตตรวิบากจิตเกิดสืบตอทันที ไมมีจิตอื่นเกิดคั่นไดเลย กุศลอื่นทั้งหมด
ไมสามารถที่จะใหผลทันที คือ ไมทําใหวิบากจิตเกิดสืบตอจากกุศลจิตไดทันที แตโลกุตตรกุศลเปนปจจัยใหโล
กุตตรวิบากเกิดสืบตอทันทีโดยไมมีจิตอื่นคั่นระหวางโลกุตตรกุศลจิตซึ่งเปนเหตุและโลกุตตรวิบากจิตซึ่งเปนผล
เลย ทันทีที่โสตาปตติมัคคจิตซึ่งเปนโลกุตตรกุศลดับ  โสตาปตติผลจิตซึ่งเปนโลกุตตรวิบากก็เกิดสืบตอทันที ทัน
ที่ที่อนาคามิมัคคจิตซึ่งเปนโลกุตตรกุศลดับ อนาคามิผลจิตซึ่งเปนโลกุตตรวิบากจิตก็เกิดสืบตอทันที ทันที่อรหัตต
มัคคจิตซึ่งเปนโลกุตตรกุศลดับ อรหัตตผลจิตซึ่งเปนโลกุตตรวิบากจิตก็เกิดสืบตอทันที 
 ฉะนั้น โลกุตตรวิบากจิตทั้ง ๔ จึงไมไดทําปฏิสนธิกิจภวังคกิจและจุติกิจ ไมเหมือนโลกียกุศลวิบากและ
อกุศลวิบาก   เมื่อโลกุตตรกุศลจิตดับ โลกุตตรวิบากจิตก็เกิดขึ้นมีนิพพานเปนอารมณตอจากโลกุตตรกุศลทันที 
ฉะนั้น ผลจิตซึ่งเปนโลกุตตรวิบากจิตนั้น จึงเปนชวนวิถีจิตเชนเดียวกับโลกุตตรกุศลจิต ผลจิตเปนวิบากจิต
ประเภทเดียวเทานั้นที่เปนชวนวิถีจิต ทําชวนกิจและมีนิพพานเปนอารมณ โลกุตตรกุศลจิตเกิดขึ้นเพียงขณะเดียว
ในสังสารวัฏฏโดยดับกิเลสเปนสมุจเฉทตามขั้นของโลกุตตรกุศลจิตนั้น ๆ แตโลกุตตรวิบากจิตที่เกิดตอจากโล
กุตตรกุศลจิตนั้น เกิดดับสืบตอกันโดยมีนิพพานเปนอารมณอีก ๒ หรือ ๓ ขณะตามประเภทของบุคคล 
 พระโสดาบันบุคคลยังเกิดอีกอยางมากไมเกิน ๗ ชาติ แตปฏิสนธิจิตของพระโสดาบันไมใชโสตาปตติ
ผลจิตทํากิจปฏิสนธิแลวแตวาพระโสดาบันบุคคลนั้นจะเกิดในภูมิใด วิบากจิตระดับภูมินั้น ๆ ก็ทํากิจปฏิสนธิใน
ภูมินั้น คือ ถาพระโสดาบันบุคคลนั้นเกิดในสวรรค กามาวจรวิบากจิตก็ทํากิจปฏิสนธิ ถาพระโสดาบันบุคคลนั้น
เกิดในพรหมภูมิใด รูปาวจรวิบากจิตหรืออรูปวจรวิบากจิตก็ทํากิจปฏิสนธิในภูมินั้น ๆ  
 
 ฉะนั้น คําวา ภูมิ มี ๒ ความหมาย คือ หมายถึง ระดับขั้นของจิต ๑ และหมายถึงภูมิซึ่งเปนที่เกิดของสัต
วโลก ๑ 
 
 ภูมิซึ่งเปนระดับขั้นของจิตมี ๔ ภูมิ คือ 
  กามาวจรจิต ๑ 
  รูปาวจรจิต ๑ 
  อรูปาวจรจิต ๑ 
  โลกุตตรจิต ๑ 
 
 ภูมิซึ่งเปนที่เกิดของสัตวโลก หมายถึง โอกาสโลกซึ่งเปนสถานที่เกิดของสัตวโลก มี ๓๑ ภูมิตามระดับ
ขั้นของจิต คือ  
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  กามภูมิ    ๑๑  ภูมิ 
  รูปพรหมภูมิ   ๑๖  ภูมิ 
  อรูปพรหมภูมิ     ๔  ภูมิ 
 
คําถามทบทวน 
๑.  กิเลสกามและวัตถุกามตางกันอยางไร 
๒.  ปริตตธรรมคืออะไร 
๓.  พระพุทธเจามีกามาวจรจิตไหม 
๔.  คําวาภูมิหมายถึงอะไรบาง 
๕.  สุทธาวาสภูมิคืออะไร ใครเกิดในสุทธาวาสภูมิได 
๖.  รูปาวจรจิต อรูปาวจรจิตมีก่ีชาติ 
๗.  โลกุตตรจิตมีก่ีชาติ 
๘.  มหัคคตจิตไดแกจิตอะไร 
๙.  โลกุตตรจิตเปนวิถีจิตอะไร 
๑๐.  โลกุตตรวิบากจิตทํากิจอะไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่  ๑๐ 
 
 จิตตางกันโดยสัมปยุตตธรรม   คือ   เจตสิกที่เกิดรวมดวย  จึงจําแนกจิตโดยนัยของเวทนาเภท คือ    โดย
ประเภทของเวทนาเจตสิกที่เกิดรวมดวยตางกัน    คือ 

 โสมนสสสหคต        จิตเกิดรวมกับโสมนัสสเวทนาเจตสิก 
        (ความรูสึกดีใจ) 
 โทมนสสสหคต        จิตเกิดรวมกับโทมนัสสเวทนาเจตสิก 
        (ความรูสึกเสียใจ) 
 อุเปกขาสหคต         จิตเกิดรวมกับอุเบกขาเวทนา 
        (ความรูสึกไมสุขไมทุกข) 
 สุขสหคต       จิตเกิดรวมกับสุขเวทนา 
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        (ความรูสึกเปนสุขทางกาย) 
 ทุกขสหคต       จิตเกิดรวมกับทุกขเวทนา 
        (ความรูสึกเปนทุกขทางกาย) 

 ขณะใดที่จิตเกิดขึ้น  ขณะนั้นตองมีเวทนาเจตสิกเกิดรวมดวยทุกครั้ง   ฉะนั้น  เวทนาเจตสิกดวงหนึ่ง   
แลวแตวาจะเปนเวทนาเจตสิกประเภทใด   จิตเปนใหญเปนประธานในการรูแจงลักษณะตาง ๆ ของอารมณ    แต
เวทนาเจตสิกเปนสภาพธรรมที่รูสึกดีใจหรือเสียใจ  สุขหรือทุกข  หรือเฉย ๆ  ในขณะที่รูอารมณ 

 เมื่อจิตตางกันโดยชาติ   คือ   เปนกุศล  เปนอกุศล  เปนวิบาก  เปนกิริยา   เจตสิกที่เกิดกับจิตใดก็ตองเปน
ชาติเดียวกับจิตนั้น   อกุศลเจตสิกจะเกิดกับกุศลจิต  วิบากจิตและกิริยาจิตไมได   กุศลเจตสิกจะเกิดกับอกุศลจิต 
วิบากจิตและกิริยาจิตไมได  วิบากเจตสิกก็เกิดกับอกุศลจิต  กุศลจิตและกิริยาจิตไมได    ฉะนั้น   เวทนาเจตสิกจึง
ตางกันเปนกุศล   อกุศล  วิบากกิริยา   เชนเดียวกับเจตสิกอื่น ๆ  ดวย   แตถาพระผูมีพระภาคไมไดทรงแสดง
ลักษณะของสภาพธรรมแตละประเภทไวโดยละเอียด  ก็จะมีผูเขาใจผิดในลักษณะของเวทนาเจตสิก เชน 
ทุกขเวทนาทางกายซึ่งเปนความรูสึกไมสบาย ปวด เจ็บนั้นเกิดรวมกับกายวิญญาณจิตซึ่งเปนจิตที่รูสิ่งที่กระทบ
สัมผัสกายที่เกิดขึ้นช่ัวขณะจิตเดียว ไมใชขณะที่รูสึกโทมนัสไมแชมช่ืนเมื่อกระทบกับอารมณที่ไมพอใจทางกาย
แลว  เมื่อจิตแตละขณะตางกันโดยละเอียดตามเวทนาเจตสิกที่เกิดรวมกับจิตแตละขณะ  พระผูมีพระภาคจึงไดทรง
แสดงไวโดยละเอียดวา  จิตที่เปนอกุศลแตละประเภทนั้นมีเวทนาอะไรเกิดรวมดวย จิตที่เปนวิบากแตละประเภท
นั้นมีเวทนาอะไรเกิดรวมดวย    จิตที่เปนกิริยาแตละประเภทนั้นมีเวทนาอะไรเกิดรวมดวย 
 ชั่วขณะที่รูสึกเจ็บนั้นเปนทุกขเวทนาทางกายเปนอกุศลวิบาก   แตขณะที่ไมพอใจ เดือดรอนกังวลเพราะ
ทุกขเวทนานั้นไมใชวิบาก      ขณะนั้นอกุศลเวทนาเกิดกับอกุศลจิตจึงไมสบายใจ 
 การศึกษาพระอภิธรรมโดยละเอียดทําใหเขาใจสภาพของเวทนาเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตไดถูกตอง มิฉะนั้นก็
จะพอใจหลงติดในโสมนัสเวทนา  ในสุขเวทนา  หรือในอุเบกขาเวทนาโดยไมรูวาเวทนาขณะใดเปนกุศล   ขณะ
ใดเปนอกุศล    ขณะใดเปนวิบาก    ขณะใดเปนกิริยา 
 ในอังคุตตรนิกาย   เอกนิบาต   ทุติยปณณาสก   สนิมิตตวรรคที่ ๓  ขอ ๓๒๘  มีขอความวา ดูกร  ภิกษุ
ทั้งหลาย     ธรรมที่เปนบาปอกุศล   มีเวทนาจึงเกิดขึ้น  ไมมีเวทนาไมเกิดขึ้นเพราะละเวทนานั้น     ธรรมที่เปน
บาปอกุศลเหลานั้นจึงไมมีดวยประการดังนี้ ฯ 
 (ขออื่น ๆ  กลาวถึงสัญญาเจตสิกซึ่งเปนสัญญาขันธเจตสิกอื่น ๆ  ซึ่งเปนสังขารขันธ  และจิตซึ่งเปน
วิญญาณขันธ) 
 แสดงวา   เวทนาเจตสิกซึ่งเปนความรูสึกนั้นเปนที่ต้ังยึดมั่นอยางเหนียวแนน  เมื่อไมรูความจริงของ
เวทนาเจตสิกก็ไมสามารถละความรูสึกวาเปนเราได 
 การรูสภาพของเวทนาเจตสิกจะเกื้อกูลใหสติเริ่มระลึกรูลักษณะของเวทนาได   มิฉะนั้นก็จะไมระลึกได
เลยวาในวันหนึ่ง ๆ นั้นมีเวทนา  เชนเดียวกับในวันหนึ่ง ๆ ก็มีแตสภาพที่ปรากฏทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  
ทางกาย  ทางใจ  เพราะจิตเกิดขึ้นรูสภาพธรรมนั้น ๆ  แตลองคิดดูวาถาเห็นแลวไมมีความรูสึกอะไรเลยก็ไม
เดือดรอน  ถาไดยินแลวไมรูสึกอะไรเลยก็ไมเดือดรอนอีกเหมือนกัน  เมื่อไดกลิ่น  ล้ิมรส  รูโผฎฐัพพะ   แลวไม
รูสึกอะไรเลยก็ไมเดือดรอน  ก็ยอมไมมีบาปอกุศลกรรมใด ๆ  ทั้งสิ้น  แตเมื่อมีความรูสึกเกิดขึ้นจึงติดและยึดมั่น
ในความรูสึกและอยากไดสิ่งที่ทําใหรูสึกดีใจเปนสุขทําใหอกุศลธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นบอย ๆ เนือง ๆ โดยไมรูตัว  
ธรรมทั้งหลายเปนอนัตตาไมมีใครสามารถยับยั้งไมใหเวทนาเจตสิกเกิดขึ้น  ไมวาจิตเกิดขึ้นขณะใดก็จะตองมี
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เวทนาเจตสิกที่รูสึกในอารมณขณะนั้น  ขณะนี้เวทนาเจตสิกยอมจะเปนอยางหนึ่งอยางใด คือ อุเบกขาเวทนา สุข
เวทนา ทุกขเวทนา  โสมนัสเวทนา  โทมนัสเวทนา  การศึกษาธรรมไมใชเพียงเพื่อใหรูจํานวนหรือรูช่ือ  แตเพื่อให
รูลักษณะของความรูสึกซึ่งกําลังมี  ซึ่งถาสติไมเกิดระลึกรูลักษณะของความรูสึกที่กําลังมีในขณะนี้    แม
ความรูสึกนั้นมีจริงเกิดขึ้นแตก็ดับไปแลว  เมื่อไมรูลักษณะที่แทจริงของความรูสึกก็ยอมจะยึดถือความรูสึกวาเปน
เราซึ่งเปนสุข   เปนทุกข   ดีใจ   เสียใจ   หรือเฉย ๆ  
 ฉะนั้น ตราบใดที่สติไมเกิดขึ้นระลึกรูลักษณะของความรูสึก  ยอมไมมีทางที่จะละการยึดถือสภาพธรรม
วาเปนสัตว บุคคลตัวตน เพราะทุกคนยึดมั่นในความรูสึกวาเปนสิ่งสําคัญในชีวิต  ทุกคนตองการความรูสึกที่เปน
สุข ไมมีใครตองการความรูสึกเปนทุกข  ฉะนั้น ไมวาจะมีทางใดที่จะใหเกิดสุขเวทนาหรือโสมนัสเวทนา ก็
ยอมจะพยายามขวนขวายใหเกิดความรูสึกนั้นโดยไมรูวาขณะนั้นเปนการติด  เปนความพอใจยึดมั่นในความรูสึก
ซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปจจัยแลวก็ดับไป  เมื่อความรูสึกเปนสิ่งสําคัญที่ทุกคนยึดถือ  พระผูมีพระภาคจึงไดทรงแสดง
เวทนาเจตสิก ๑ ดวง  เปนเวทนาขันธ  เพราะเปนสภาพธรรมซึ่งเปนที่ยึดมั่นวาเปนตัวตนสัตวบุคคลอยางสําคัญ
ชนิดหนึ่ง   การที่สติจะเกิดขึ้นระลึกรูลักษณะของสภาพธรรมที่มีจริงที่เกิดขึ้นปรากฏนั้น  จะตองอาศัยการศึกษา
การฟงเรื่องของสภาพธรรมใหละเอียดยิ่งขึ้นและพิจารณา    พิสูจนสภาพธรรมที่มีจริงนั้นในชีวิตประจําวันดวย 
 เวทนาเจตสิกมี ๔ ชาติ  คือ   เวทนาที่เปนกุศล ๑   เวทนาที่เปนอกุศล ๑   เวทนาที่เปนวิบาก ๑  เวทนาที่
เปนกิริยา ๑   เวทนาเปนสังขตธรรมเกิดขึ้นเพราะเหตุปจจัยปรุงแตง   เวทนาที่เปนวิบากยอมเกิดขึ้นเพราะกรรม
เปนปจจัย   เวทนาที่เปนกุศล   อกุศล   กิริยา  ไมใชวิบาก   จึงไมไดเกิดขึ้นเพราะกรรมเปนปจจัย  แตก็จะตองเกิด
เพราะปจจัยอื่น  โดยนัยของเวทนา ๕ นั้น  สุขเวทนาทางกายและทุกขเวทนาทางกายเปนชาติวิบาก  เปนผลของ
กรรม  เวทนาเจตสิกที่เปนวิบากนั้นมีกรรมที่ไดกระทําแลวเปนปจจัยใหเกิดขึ้นรูสึกอารมณที่กระทบตา  หู  จมูก  
ล้ิน  กาย  ใจ   ตามประเภทของวิบากนั้น ๆ  
 ขณะเห็น  จักขุวิญญาณเปนวิบากจิตเกิดรวมกับอุเบกขาเวทนาซึ่งเปนวิบากเจตสิกและวิบากเจตสิกอื่น ๆ  
โสตวิญญาณ  ฆานวิญญาณ  และชิวหาวิญญาณก็โดยนัยเดียวกัน  แตกายวิญญาณอกุศลวิบากซึ่งรูแจงลักษณะตาง 
ๆ ของโผฎฐัพพารมณ ที่กระทบสัมผัสกายนั้นเกิดรวมกับทุกเวทนา  และกายวิญญาณกุศลวิบากเกิดรวมกับสุข
เวทนา  ไมมีใครสามารถเปลี่ยนแปลงเวทนาที่เกิดกับจิตประเภทตาง ๆ ได    กายวิญญาณเกิดขึ้นเพราะกรรมเปน
ปจจัย  เมื่อกายปสาทรูปกระทบกับมหาภูตรูป (เย็น รอน ออน แข็ง ตึง ไหว)  ที่เปนอิฎฐารมณ   สุขเวทนาก็เกิด  
เมื่อกายปสาทรูปกระทบกับมหาภูตรูปที่เปนอนิฎฐารมณ ทุกขเวทนาก็เกิด  ความรูสึกที่เกิดขึ้นปรากฏที่กายเปน
ทุกเวทนาหรือสุขเวทนาเทานั้น  จะเปนอุเบกขาเวทนา  หรือโสมนัสเวทนา  หรือโทมนัสเวทนาไมไดเลย   ตอง
แยกเวทนาทางกายและทางใจขณะที่เปนกายวิญญาณ   สุขเวทนาหรือทุกขเวทนาเปนชาติวิบากเปนผลของอดีต
กรรม   แตขณะที่เดือดรอนเปนหวงกังวลนั้น เปนความรูสึกไมสบายใจ   ขณะนั้นจึงไมใชผลของอดีตกรรม  แต
เปนผลของการสะสมของอกุศลธรรม    จึงเกิดความรูสึกไมสบายใจไมแชมช่ืน 
 นอกจากทุกขเวทนาและสุขเวทนาซึ่งเปนชาติวิบากอยางเดียวเทานั้น  และโทมนัสเวทนาซึ่งเปนชาติ
อกุศลอยางเดียวเทานั้น    เวทนาอื่น  คือ  โสมนัสเวทนาและอุเบกขาเวทนานั้น  เปนกุศลก็ได เปนอกุศลก็ได  เปน
วิบากก็ได  เปนกิริยาก็ได  นี่เปนความตางกันซึ่งแสดงใหเห็นวาสภาพธรรมทั้งหลายยอมเกิดขึ้นตามเหตุปจจัย 
 เคยระลึกรูลักษณะของเวทนาบางหรือยัง    ขณะนี้เวทนากําลังเกิดขึ้นและกําลังดับไป  บางทานอาจจะ
เริ่มระลึกรูลักษณะของรูปที่กําลังปรากฏทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  บางทานอาจจะเริ่มระลึกรู
ลักษณะของนามธรรมซึ่งเปนสภาพรูในขณะกําลังเห็น ไดยิน ไดกลิ่น ล้ิมรส รูโผฎฐัพพะและนึกคิด  แตนั่นไมพอ  
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เพราะสติจะตองระลึกรูลักษณะของสภาพธรรมที่มีจริงที่กําลังปรากฏทั้ง  ๕  ขันธ   คือ  ทั้งรูปขันธ   เวทนาขันธ   
สัญญาขันธ  สังขารขันธ  และวิญญาณขันธ   เมื่อสติยังไมระลึกรูลักษณะของสภาพธรรมเหลานี้จริง  ๆ  ก็ไม
สามารถดับกิเลสได    เพราะกิเลสไมใชสิ่งซึ่งจะดับไดดวยความไมหรือโดยไมมีสติไมระลึกรูลักษณะของสภาพ
ธรรมที่กําลังปรากฏจนทั่วจริง ๆ 
 ขณะที่กําลังหลับมีเวทนาเจตสิกไหม  ธรรมเปนเรื่องที่นาคิดนาพิจารณา  เพราะยิ่งคิดยิ่งพิจารณาก็ยิ่งทํา
ใหเขาใจธรรมแจมแจงขึ้น    ฉะนั้น  จึงนาคิดพิจารณาวาในขณะที่กําลังหลับนั้นมีความรูสึกไหม   ขณะที่กําลัง
นอนหลับสนิทไมรูอารมณของโลกนี้เลยไมวาจะเปนทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ  ไมไดนึกคิด 
ไมไดฝน   แตเมื่อยังไมใชผูที่สิ้นชีวิตก็ยอมจะตองมีจิตเกิดดับเปนภวังคจิต ดํารงภพชาติความเปนบุคคลนั้น
จนกวาจะตื่นขึ้นแลวจึงจะเห็นโลกนี้ตอไปอีกจนกวาจะถึงเวลาหลับอีก    ขณะหลับสนิทนั้นไมรูอะไรในโลกนี้
เลยสักอยางเดียว  ไมวาจะเปนทางตา  ทางหู ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจที่เคยเห็น  เคยไดยิน  เคยชอบ  เคย
คิดนึกถึง   ในขณะที่นอนหลับสนิทนั้นไมมีอารมณใด ๆ ปรากฏเลย  แตจิตก็เกิดขึ้นและดับไปสืบตอกันอยูเรื่อย ๆ  
นามขันธทั้ง ๔  คือ  จิตและเจตสิกตองเกิดรวมกันแยกกันไมไดเลย  ขณะที่นอนหลับสนิทเปนวิบากจิต  เปนผล
ของอดีตกรรม  จึงทําใหคนที่หลับนั้นยังไมตายเพราะวิบากจิตเกิดดับสืบตอดํารงภพชาติอยู  และเมื่อจิตเกิดขึ้นก็
ตองมีเจตสิกเกิดรวมดวยทุกครั้ง  เวทนาเจตสิกเกิดกับจิตทุกดวง  เวทนาเจตสิกที่เกิดกับภวังคจิตเปนวิบากเจตสิก
ที่รูสึกอารมณเดียวกับภวังคจิต  คือ ไมใชอารมณของโลกนี้ จึงไมรูสึกตัวอยางขณะที่จิตกําลังเห็นทางตา  กําลังได
ยินทางหู เปนตน ไมมีใครสามารถรูลักษณะของเวทนาเจตสิกซึ่งเกิดในขณะที่กําลังหลับได  แตเมื่อต่ืนขึ้นก็นาที่
จะคิดอีกวาอะไรตื่น  ตอนหลับก็นาจะคิดวาอะไรหลับ   รูปไมใชสภาพรูรูปจึงไมต่ืนไมหลับ   แตนามธรรมเปน
สภาพรู  เมื่อไมรูอารมณที่ปรากฏในโลกนี้จึงช่ือวาหลับ    แตจิตก็ยังเกิดดับสืบตอดํารงภพชาติอยูจึงยังไมตาย 
 ขณะที่ต่ืนนั้นอะไรตื่น   จิต  เจตสิกตื่นโดยเกิดขึ้นรูอารมณทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  
ทาง   ขณะใดที่รูอารมณของโลกนี้  ขณะนั้นตื่น  แตก็นาที่จะพิจารณาใหละเอียดขึ้นไปอีก เพื่อประโยชนแกการ
เจริญสติปฎฐาน  เพราะการแสดงธรรมนั้นจุดประสงคเพื่อเกื้อกูลใหสติระลึกรูลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏ  
และเปนวิริยารัมภกถา  คือ  คําพูดที่อุปการะเกื้อกูลใหเกิดวิริยะที่จะระลึกรูลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏ    
ฉะนั้น  ก็ควรที่จะพิจารณาวา  ขณะที่ต่ืน  จิต  เจตสิกเกิดขึ้นรูอารมณของโลกนี้ตามที่เขาใจกัน   แตก็นาจะคิดให
ลึกซึ้งขึ้นอีกวา  อะไรตื่น    จิต  เจตสิกเกิดตื่นขึ้นพรอมกัน   วิบากจิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาบาง  ทางหูบาง  
ทางจมูกบาง  ทางลิ้นบาง  ทางกายบาง   โดยยับยั้งไมไดเลย   วิบากจิตเปนผลของ  เกิดขึ้นแลวดับไป  จะหลับอยู
ตลอดไปไดไหม ไมมีทางที่จะเปนไปไดเลย กรรมไมไดทําใหเกิดขึ้นในชาตินี้แลวหลับไปจนกระทั่งตาย  แตวา
กรรมเปนปจจัยใหมีตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  เพื่อเปนปจจัยใหจิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่นาพอใจ   เปนผลของกุศลกรรม 
เห็นสิ่งที่ไมนาพอใจเปนผลของอกุศลกรรม  ไดยินเสียงที่ดีเปนผลของกุศลกรรม  ไดยินเสียงที่ไมดีเปนผลของ
อกุศลกรรม  เปนตน 
 ฉะนั้นวิบากจิตและเจตสิกเกิดตื่นขึ้นรูอารมณทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจใน
ชีวิตประจําวัน   นอกจากนั้นแลวยังมีอะไรอีก   เมื่อต่ืนแลวนอกจากวิบากจิตเกิดขึ้น  เห็น ไดยิน ไดกลิ่น  ล้ิมรส  รู
สิ่งกระทบสัมผัสแลว  อกุศลธรรมหรือกิเลสทั้งหลายก็เริ่มตื่น   เพราะขณะหลับอยูนั้นมีอนุสัยกิเลส คือ กิเลสที่ยัง
ไมไดดับสะสมอยูในภวังคจิตทุกดวงที่เกิดดับ ในขณะหลับนั้นกิเลสไมไดเกิดขึ้นกระทํากิจยินดี  ยินราย  เพราะยัง
ไมเห็น ไมไดยิน ไมไดกลิ่น ไมล้ิมรส ไมกระทบสัมผัสอารมณใด ๆ  ของโลกนี้    ขณะหลับสนิทอยูนั้นกิเลส
ทั้งหลายก็ยังหลับอยูดวย  แตเมื่อต่ืนขึ้นแลวกิเลสก็ต่ืนขึ้นดวย  คือ หลังจากเห็น ไดยิน ไดกลิ่น  ล้ิมรส  รูสิ่งที่
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กระทบสัมผัสกายแลว   กิเลสทั้งหลายก็เกิดรวมกับอกุศลจิตตามเหตุปจจัยที่จะใหเกิดอกุศลธรรมประเภทนั้น ๆ  ดี
ไหม 
 เมื่อจําแนกจิตโดยภูมิ ๔ คือ กามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ โลกุตตรภูมินั้น  จิตประณีตขึ้น
ตามลําดับขั้น  แตจิตของคนสวนมากก็เปนกามาวจรภูมิ คือ เปนไปในรูป เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะ   กามาวจรจิต
เปนภูมิขั้นตนของระดับของจิต คือ  เมื่อต่ืนขึ้นก็เห็น ไดยิน ผลัดเปลี่ยนเวียนไปทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  
ทางกาย  ทางใจ    ในวันหนึ่ง ๆ จิตที่เกิดขึ้นนั้นนอกจากจะเปนภูมิขั้นตนแลว   โดยชาติยังเปนชาติที่เลวอีก  คือ  
เปนอกุศลจิตที่ต่ืนขึ้นเปนประจําขณะที่กุศลจิตไมเกิด  เมื่อเห็นก็ยินดีติดของ   เมื่อไดยินก็พอใจติดของในเสียงที่
ไดยินเปนปกติธรรมดา   เพราะสวนใหญโลภมูลจิตเกิดบอยกวาโทสมูลจิตซึ่งเปนสภาพจิตที่หยาบกระดางไมแชม
ช่ืน 
 ในวันหนึ่ง ๆ ตองยอมรับตามความเปนจริงวามีอกุศลจิตมากกวากุศลจิต  ถาไมรูก็จะอบรม เจริญกุศลให
พนจากสภาพของจิตที่เลวไมได   ยังคงเปนอกุศลจิตอยูมากเหมือนเดิม   และยังมีความยินดีพอใจในอกุศลนั้น ๆ 
โดยไมเห็นวาเปนโทษ   ฉะนั้น ก็ควรทราบวาที่ต่ืนขึ้นมานั้น  สวนใหญแลวกิเลสตื่นทั้งนั้น   ทั้งทางตา  ทางหู  
ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจ  แลวแตวากิเลสของใครจะวุนวายแคไหน   จะทําใหเกิดความเดือดรอนใจและ
กายสักแคไหน   ซึ่งเมื่อรูอยางนี้แลวก็ควรขวนขวายอบรมเจริญกุศลยิ่งขึ้น ไมวาจะเปนขั้นทาน ศีล  ความสงบของ
จิตหรือขั้นสติปฎฐานที่ระลึกรูลักษณะของสภาพธรรมที่กําลังปรากฏ 
 ไมใชวาใครสามารถจะละโลภะไดเสียกอนแลวจึงจะอบรมเจริญปญญาที่จะเปนพระโสดาบันใน
ภายหลัง  ถึงแมวาโลภะจะเกิดขึ้นก็เปนสภาพธรรมชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปจจัย ไมใชสัตว บุคคล  ตัวตน  
ปญญาจะตองระลึกรูลักษณะของโลภะตามความเปนจริงวาเปนสภาพธรรมชนิดหนึ่งซึ่งเกิดดับ 
 
 
 
 
 
   เวทนา  ๕  เกิดกับจิตตาง ๆ  ดังนี้   คือ 
 สุขเวทนาเกิดกับกายวิญญาณกุศลวิบากจิต        ๑  ดวง 
 ทุกขเวทนาเกิดกับกายวิญญาณอกุศลวิบากจิต    ๑  ดวง 
 โทมนัสเวทนาเกิดกับโทสมูลจิต                         ๒  ดวง 
 โสมนัสเวทนาและอุเบกขาเวทนาเกิดกับจิตที่เปนกุศลก็ได   อกุศลก็ได  วิบากก็ได  กิริยา 
ก็ได 

 โทมนัสเวทนาเกิดกับจิตที่เปนกุศล  วิบาก  กิริยาไมได    เกิดไดเฉพาะกับจิตที่เปนอกุศล  คือ  โทสมูล
จิตเพียง  ๒  ดวงเทานั้น     ถาไมรูอยางนี้   บางทานอาจจะเขาใจวาอกุศลเปนกุศล   เชน   เวลาสงสารคนที่ทุกข
ยากเดือดรอน   ใครที่จะชวยเหลือเขาใหพนจากความทุกขยาก    ขณะที่จิตเกิดกรุณานั้นเปนกุศลจิตที่มีกรุณา
เจตสิกเกิดรวมดวย ซึ่งจะตองรูลักษณะของเวทนาดวยวารูสึกไมแชมช่ืนบางหรือเปลา    ถารูสึกโทมนัสเสียใจไม
แชมช่ืนก็เปนอกุศลจิต ไมใชขณะเดียวกับที่จิตเกิดรวมกับกรุณาเจตสิก    เมื่อรูอยางนี้ก็จะละคลายความรูสึก
เสียใจ  โทมนัส  ไมแชมช่ืนซึ่งเปนอกุศลและสามารถชวยคนอื่นใหพนความทุกขยากไดโดยแชมช่ืน ไมโทมนัส  
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ไมเสียใจ ฉะนั้น   จึงตองรูวาขณะใดเปนอกุศลจึงจะละคลายได    เพราะโดยมากเขาใจกันวา เมื่อสงสารคนที่กําลัง
เปนทุกขเดือดรอนก็จะตองพลอยเศราโศกเสียใจเปนทุกขกับบุคคลนั้นดวย ถาถามวาขณะนี้รูสึกอยางไร   บางคน
ก็ตอบวาเฉย ๆ  บางคนก็ดีใจ   บางคนก็ไมสบายใจ แมเวลาที่สติระลึกตรงลักษณะของความรูสึกนั้นก็ยากที่จะรู
ตามความเปนจริงวา  ความรูสึกนั้น ๆ  เปนเพียงสภาพรู    เปนนามธรรมชนิดหนึ่งซึ่งเกิดกับจิตทุกขณะ 
 ขณะที่เสียงปรากฏ โสตวิญญาณเปนสภาพรูที่ไดยินเสียงนั้น ขณะนั้นมีเวทนาเจตสิกที่รูสึกเกิดพรอมกับ
โสตวิญญาณ เมื่อผัสสเจตสิกเกิดขึ้นกระทบอารมณนั้นจะไมใหเวทนาเจตสิกเกิดไมไดเลย เมื่อสติสามารถเริ่ม
ระลึกรูลักษณะของจิตบาง หรือเวทนาเจตสิกบาง ก็ยอมเปนปจจัยสะสมเกื้อกูลใหไมหลงลืม  ดังนั้นเวลารูสึกเฉย 
ๆ  ดีใจ  สุข  ทุกข หรือเสียใจนั้น  แทนที่จะยิ่งเสียใจสติก็ระลึกรูไดวาขณะนั้นก็เปนเพียงความรูสึกที่เกิดขึ้นเพราะ
เหตุปจจัย ฉะนั้น สติปฏฐานจึงมีคุณประโยชนที่ละคลายทุกข    ในขณะที่รูสึกไมแชมช่ืนได 
 
คําถามทบทวน 
1.    อุเบกขาเวทนา    โสมนัสเวทนา    เปนชาติอะไร 
2.    ทุกขเวทนา     สุขเวทนา     เปนชาติอะไร 
3.    โทมนัสเวทนา     เปนชาติอะไร 
4.    ขณะหลับสนิท     เวทนาเจตสิก     เปนชาติอะไร 
 5.      รูปตื่นหรือหลับไดไหม     เพราะอะไร 

บทที่  ๑๑ 
 
 สัมปยุตตธรรม   คือ   เจตสิกที่จําแนกจิตใหตางโดยประเภทตอไป   คือ  โดยสัมปยุตตและวิปปยุตต 

คําวา    สัมปยุตตธรรม    โดยทั่วไปหมายถึงเจตสิกซึ่งเปนสภาพธรรมที่เกิดกับจิต แตเมื่อกลาวถึงจิตที่
ตางกันโดยเปนสัมปยุตตและวิปปยุตตนั้นมี  ๕  ประเภท   คือ เปนอกุศลสัมปยุตต  ๔ ประเภท     เปนโสภณ
สัมปยุตต  ๑  ประเภท 

 
อกุศลสัมปยุตต  ๔   คือ 

ทิฎฐิคตสัมปยุตต จิตเกิดรวมกับทิฎฐิเจตสิก 
     คือ    ความเห็นผิด 
 ปฎิฆสัมปยุตต   จิตเกิดรวมกับโทสเจตสิก 
 วิจิกิจฉาสัมปยุตต  จิตเกิดรวมกับวิจิกิจฉาเจตสิก 
     คือ    ความสงสัยในสภาพธรรม 
 อุทธัจจสัมปยุตต   จิตเกิดรวมกับอุทธัจจเจตสิก 
      คือ    สภาพธรรมที่ไมสงบ 
 
โสภณสัมปยุตต  ๑    คือ 

ญาณสัมปยุตต   จิตเกิดรวมกับปญญาเจตสิก 
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อกุศลจิต  ๑๒  ดวง    จําแนกโดยสัมปยุตต 

โลภมูลจิต  ๘  ดวง   เกิดรวมกับทิฎฐิเจตสิก    ความเห็นผิดเปนทิฎฐิคตสัมปยุตต  ๔  ดวง 
     ไมเกิดรวมกับความเห็นผิด เปนทิฎฐิ 
     คตวิปปยุตต  ๔ ดวง 
 
โทสมูลจิต  ๒  ดวง   เปนปฎิฆสัมปยุตต    คือ   เกิดรวมกับโทสเจตสิกซึ่งเปนสภาพธรรมที่หยาบ 

กระดางทั้ง  ๒  ดวง 
 
 โมหมูลจิต  ๒  ดวง    เกิดรวมกับวิจิกิจฉาเจตสิก 
      เปนวิจิกิจฉาสัมปยุตต  ๑  ดวง 
      เกิดรวมกับอุทธัจจเจตสิก 
      เปนอุทธัจจสัมปยุตต ๑  ดวง 
 

รวมอกุศลจิต  ๑๒  ดวง     เปนสัมปยุตต  ๘  ดวง    เปนวิปปยุตต  ๔  ดวง 
 
โลภมูลจิตทิฎฐิคตสัมปยุตต   (และทิฎฐิคตวิปปยุตต)  นั้นตางกันเปน  ๔  คือ   เกิดรวมกับโสมนัส

เวทนา  ๒  ดวง   เกิดรวมกับอุเบกขาเวทนา  ๒  ดวง 

โลภมูลจิตที่เกิดรวมกับโสมนัสเวทนา  (และอุเบกขาเวทนา)  นั้นตางกันเปน  ๔  คือ  เปน 
อสังขาริกเกิดขึ้น  โดยไมอาศัยการชักจูง  ๒  ดวง  เปนสสังขาริกเกิดขึ้นโดยอาศัยการชักจูง  ๒  ดวง 
 
รวมโลภมูลจิต  ๘  ดวง    คือ 

โสมนสสสหคต     ทิฎฐิคตสมปยุตต       อสงขาริก 
โสมนสสสหคต     ทิฎฐิคตสมปยุตต       สสงขาริก 
โสมนสสสหคต     ทิฎฐิคตวิปปยุตต       อสงขาริก 
โสมนสสสหคต     ทิฎฐิคตวิปปยุตต       สสงขาริก 

 อุเปกขาสหคต        ทิฎฐิคตสมปยุตต      อสงขาริก 
 อุเปกขาสหคต        ทิฎฐิคตสมปยุตต      สสงขาริก 

อุเปกขาสหคต       ทิฎฐิคตวิปปยุตต       อสงขาริก 
      อุเปกขาสหคต       ทิฎฐิคตวิปปยุตต        สสงขาริก 
 
 โทสมูลจิต  ๒  ดวงนั้นเกิดรวมกับปฎิฆะ   คือ  โทสเจตสิก จึงเปนปฎิฆสัมปยุตตทั้ง ๒ ดวง เพราะเมื่อ
โทมนัสเวทนาเกิดขึ้นนั้นตองมีโทสเจตสิกซึ่งเปนสภาพธรรมที่หยาบกระดางประทุษรายเกิดรวมดวยทุกครั้ง  ไม
เหมือนกับโสมนัสเวทนาและอุเบกขาเวทนาซึ่งเกิดรวมกับโลภมูลจิต  หรือกุศลจิต  หรือวิบากจิต  หรือกิริยาจิตก็
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ได    ฉะนั้น  เมื่อโทสมูลจิต ๒ ดวง เกิดรวมกับโทมนัสเวทนาจึงตองเปนปฎิฆสัมปยุตตทั้ง ๒ ดวง   และโทสมูจิต
ตางกันเปน  ๒  ดวง    ก็เพราะเปนอสังขาริก  คือเกิดขึ้นเองโดยไมอาศัยการชักจูง ๑   และเปนสสังขาริก  คือ
เกิดขึ้นโดยอาศัยการชักจูง ๑   ดังนั้นโทสมูลจิต  ๒  ดวง    คือ 
โทมนสสสหคต ํ      ปฎิฆสมปยุตตํ            อสงขาริกํ 
โทมนสสสหคตํ      ปฎิฆสมปยุตต            สสงขาริก 
  

โมหมูลจิตตางกันเปน ๒ ดวง   คือ  ดวงหนึ่งเปนวิจิกิจฉาสัมปยุตต  เกิดรวมกับวิจิกิจฉาเจตสิกซึ่งสงสัย
ในพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ขันธ  ธาตุ  อดีต  ปจจุบัน  อนาคต  เปนตน   อีกดวงหนึ่งเปน    อุทธัจจ
สัมปยุตต 

โมหเจตสิก เปนเจตสิกที่ไมรูสภาพธรรมตามความเปนจริง แมวากําลังเผชิญหนากับอารมณก็ไมสามารถ
รูลักษณะที่แทจริงของอารมณที่ปรากฏได เชน ในขณะที่กําลังเห็นนี้ ไมรูวาสิ่งที่ปรากฏทางตาเปนสภาพธรรม
ชนิดหนึ่ง  เมื่อไมรูก็สงสัยวาลักษณะของสภาพธรรมที่เพียงปรากฏทางตานั้นตางกับที่เคยเขาใจวาสิ่งที่เห็นเปน
คนหรือเปนวัตถุสิ่งของอยางไร ขณะใดที่สงสัยขณะนั้นเปนโมหมูลจิตวิจิกิจฉาสัมปยุตต  แตก็ไมใชวาความสงสัย
จะเกิดตลอดเวลา ขณะใดที่สงสัยในพระพุทธ พระธรรม    พระสงฆ    และในลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏ  
ขณะนั้นเปนโมหมูลจิตที่เกิดรวมกับวิกิจฉาเจตสิก 

โดยปกติเมื่อเห็น ไดยิน ไดกลิ่น  ล้ิมรส  รูสิ่งที่กระทบสัมผัสกายแลว   ถาขณะนั้นจิตที่เกิดตอไมเปน
กุศลจิตหรืออกุศลจิตประเภทอื่น ๆ  ก็เปนโมหมูลจิตอุทธัจจสัมปยุตต   เพราะวาขณะนั้นไมไดมีความสงสัยเกิด
รวมดวย  ไมมีโลภเจตสิกเกิดรวมดวย  ไมมีโทสเจตสิกเกิดรวมดวย     ฉะนั้น  จึงรูลักษณะของโมหมูลจิตอุทธัจจ
สัมปยุตตไดวา  ขณะใดที่หลงลืมสติ  ขณะนั้นกําลังไมรูในสภาพของอารมณที่ปรากฏ  และขณะที่อกุศลจิตไมเกิด
รวมกับโลภเจตสิก  หรือโทสเจตสิก  และวิจิกิจฉาเจตสิก  อกุศลจิตขณะนั้นก็เปนโมหมูลจิตอุทธัจจสัมปยุตต     
ดังนั้น  โมหมูลจิต  ๒  ดวง    คือ 

อุเปกขาสหคต      วิจิกิจฉาสมปยุตต           ๑     ดวง 
อุเปกขาสหคต      อุทธจจสมปยุตต            ๑     ดวง 
 
รวมอกุศลจิต  ๑๒  ดวง    เปนสัมปยุตต  ๘  ดวง     เปนวิปปยุตต  ๔  ดวง 

สําหรับโสภณสัมปยุตต   คือ   ญาณสัมปยุตตนั้น    จิตขณะใดเกิดรวมกับปญญาเจตสิก   ขณะนั้นก็เปน
ญาณสัมปยุตต 
 
คําถามทบทวน 
๑.     ทิฎฐิเจตสิก     เกิดกับจิตกี่ดวง 
๒.    ทิฎฐิเจตสิก     เกิดรวมกับเวทนาอะไร 
๓.    โทสเจตสิก      เกิดรวมกับเวทนาอะไร 
๔.    โสมนัสสเวทนา     เกิดกับอกุศลจิตประเภทใด 
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๕.     อุเบกขาเวทนา       เกิดกับอกุศลจิตอะไรบาง 
 

บทที่  ๑๒ 
 
 จิตตางกันโดยประเภทของสังขาร    คือ     เปนอสังขาริกหรือสสังขาริก 
 คําวา   สังขาร   ในพระไตรปฎกมีความหมายหลายนัย    คือ 
สังขารธรรม      ๑ 
สังขารขันธ     ๑ 
อภิสังขาร     ๑ 
อสังขาริก  และสสังขาริก    ๑ 
 
 สังขารธรรม คือ  สภาพธรรมที่เกิดขึ้นเพราะปจจัยปรุงแตง เมื่อเกิดขึ้นแลวก็ดับไป   สังขารธรรม
ทั้งหลายไมเที่ยง    เกิดขึ้นเพียงช่ัวขณะที่เล็กนอยที่สุดแลวก็ดับไปหมดสิ้น 
 สังขารธรรม   ไดแก    จิต   เจตสิก    และรูป 

ปรมัตถธรรม  มี ๔   คือ  จิต  เจตสิก  รูป  นิพพาน    ปรมัตถธรรม ๓    คือ   จิต   เจตสิก  รูป  เปน
สังขารธรรม  มีปจจัยปรุงแตงใหเกิดขึ้นและตั้งอยูช่ัวขณะที่สั้นมากแลวก็ดับไป   นิพพานไมมีปจจัยปรุงแตง    
นิพพานจึงเปนสภาพธรรมที่ไมเกิดดับนิพพานเปนวิสังขารธรรม 
 สังขารธรรม ๓    คือ  จิต  เจตสิก  รูป    จําแนกเปน ขันธ ๕    คือ 
  รูปทุกรูป    เปน  รูปขันธ 
  เวทนาเจตสิก  ๑ ดวง เปน  เวทนาขันธ 
  สัญญาเจตสิก  ๑ ดวง เปน  สัญญาขันธ 
  เจตสิกท่ีเหลือ             ๕๐ ดวง เปน  สังขารขันธ 
  จิตทุกดวง    เปน  วิญญาณขันธ 

ฉะนั้น  สังขารขันธจึงไดแก  เจตสิก  ๕๐  ดวง  เวนเวทนาเจตสิก  และสัญญาเจตสิก  สวนสังขารธรรม
ไดแก    จิตทั้งหมด  ๘๙  ดวง     เจตสิกท้ังหมด  ๕๒  ดวง    รูปท้ังหมด  ๒๘ รูป 

ความหมายของสังขารธรรมกวางกวาสังขารขันธ    เพราะจิต  เจตสิก  รูป  เปนสังขารธรรม  แตเฉพาะ
เจตสิก ๕๐ ดวงเทานั้นที่เปนสังขารขันธ  และในเจตสิก ๕๐ ดวงซึ่งเปนสังขารขันธนั้นเฉพาะเจตนาเจตสิกดวง
เดียวเทานั้นที่เปนอภิสังขาร  ในปฎิจจสมุปปาท  อวิชชาเปนปจจัยแกสังขาร  สังขารเปนปจจัยแกวิญญาณ ฯลฯ   
สังขารในปฎิจจสมุปปาท  หมายถึงเจตนา เจตสิกซึ่งเปนอภิสังขาร  เปนสภาพที่ปรุงแตงอยางยิ่ง คือ เปนกุศล
กรรมหรืออกุศลกรรมซึ่งจะทําใหเกิดผลคือวิบากจิตและเจตสิก    แมวาเจตสิกอื่น ๆ  ก็ปรุงแตงใหจิตเกิดขึ้น  เชน  
ผัสสเจตสิก  ถาไมมีผัสสเจตสิกซึ่งเปนสภาพธรรมที่กระทบอารมณจิตเห็นก็มีไมได  จิตไดยิน  จิตไดกลิ่น  จิตลิ้ม
รส  จิตรูสิ่งกระทบสัมผัส  จิตคิดนึกตาง ๆ ก็มีไมได   แตผัสสเจตสิกก็ไมใชอภิสังขาร  เพราะเพียงกระทบอารมณ
แลวก็ดับหมดสิ้นไป 
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 ฉะนั้น  ในสังขารขันธ  ๕๐  ดวงนั้น    เฉพาะเจตนาเจตสิกดวงเดียวเทานั้นที่เปนอภิสังขาร  คือ    เปน
สภาพที่ปรุงแตงอยางยิ่ง    โดยเปนกุศลกรรมหรืออกุศลกรรม    เปนกัมมปจจัยที่ทําใหผล    คือ   วิบากจิตเกิดขึ้น 
 
 สังขารในปฎิจจสมุปปาทมี ๓  คือ  ปุญญาภิสังขาร ๑  อปุญญาภิสังขาร ๑  อเนญชาภิสังขาร ๑   
 ปุญญาภิสังขาร  ไดแก   เจตนาเจตสิกที่เกิดกับกามาวจรกุศลจิต    และรูปาวจรกุศลจิต 
 อปุญญาภิสังขาร  ไดแก   เจตนาเจตสิกที่เกิดกับอกุศลจิต 
 อเนญชาภิสังขาร  ไดแก เจตนาเจตสิกที่เกิดกับอรูปณานกุศลจิตซึ่งเปนกุศลที่มั่นคงไมหว่ันไหว 

กามาวจรกุศลจิตเกิดขึ้นช่ัวขณะเล็ก ๆ นอย ๆ  และหว่ันไหวงาย   เพราะเกิดขึ้นวาระหนึ่ง ๆ  เพียงช่ัว ๗ 
ขณะเทานั้น  การใหทาน  การวิรัติทุจริต  การเจริญกุศลอื่น ๆ  ยอมเกิดขึ้นเปนครั้งคราว  นอกจากนั้นอกุศลจิตก็
เกิดมากมายหลายวาระทีเดียว  รูปาวจรกุศลจิตเปนกุศลญาณสัมปยุตตประกอบดวยปญญาเจตสิก เปนจิตที่สงบถึง
ขั้นอัปปนาสมาธิที่มีรูปเปนอารมณ  จึงเปนมหัคคตกุศลที่ใกลเคียงกับกามาวจรกุศล    เพราะยังมีรูปเปนอารมณ    
อเนญชาภิสังขารเปนอรูปฌาน  คือ  เปนปญจมฌานที่ไมมีรูปเปนอารมณ จิตในขณะนั้นไมหว่ันไหวเพราะไมมีรูป
เปนอารมณจึงใหผลอยางไพบูลย  คือ  ทําใหอรูปฌานวิบากจิตเกิดในอรูปพรหมภูมิ  ซึ่งมีอายุที่ยืนยาวมากตาม
กําลังของอรูปฌานกุศล  การเกิดในสวรรคเปนสุขเพราะไมมีโรคภัยไขเจ็บ ทุกขยาก  ลําบากกายอยางในภูมิมนุษย
และในอบายภูมิ  แตมีอายุไมยืนยาวเทารูปพรหมภูมิ  และรูปพรหมภูมิก็มีอายุไมยืนยาวเทากับอรูปพรหมภูมิ  
เพราะอรูปพรหมภูมิเปนผลของอรูปฌานกุศล     ซึ่งเปนอเนญชาภิสังขาร 
 
 สังขารธรรม   ไดแกจิต    เจตสิก    รูป 
  
 สังขารขันธ    ไดแกเจตสิก  ๕๐   
 (เวนเวทนาเจตสิก    และสัญญาเจตสิก) 
 
 อภิสังขาร  ไดแกเจตนาเจตสิก  ๑  ดวง 
 (เปนสังขารขันธ  ๑  ในสังขารขันธ  ๕๐  ดวง) 

การจําแนกความตางกันของจิตโดยประเภทอสังขาริกและสสังขาริกนั้นแสดงใหเห็นวา  แมกุศลจิตหรือ
อกุศลจิตหรือวิบากจิต  หรือกิริยาจิต  ซึ่งเกิดรวมกับเจตนาเจตสิกนั้นก็ยังตางกันออกไปโดยประเภทที่เปนอสังขา
ริกบาง   และเปนสสังขาริกบาง    ในอัฎฐสาลินี  จิตตุปปาทกัณฑ  มีขอความอธิบายวา  ชื่อวา  สสังขาร  เพราะ
เปนไปกับดวยสังขาร  (เครื่องชักจูง)   สังขารในที่นี้หมายความถึง  ชักจูงดวยตนเอง  หรือผูอ่ืนชักจูงหรือสั่งให
กระทํา  นี่เปนสภาพจิตในชีวิตประจําวัน  ซึ่งไมวาจะเปนกุศลหรืออกุศลก็ตาม  บางครั้งก็เกิดขึ้นเองโดยอาศัยการ
สะสมมาในอดีตเปนปจจัยแรงกลาที่ทําใหกุศลหรืออกุศลประเภทหนึ่งประเภทใดมีกําลังเกิดขึ้นเองไมตองอาศัย
การชักจูงใด ๆ เลย  คือ ไมอาศัยการชักจูง  แตวาบางครั้งบางขณะไมวาจะเปนกุศลหรืออกุศลก็ตามที่เกิดขึ้นนั้นมี
กําลังออน  เกิดขึ้นไดเพราะอาศัยการชักจูงของตนเองหรือการชักจูงของบุคคลอื่นก็ได  อกุศลและกุศลที่มีกําลัง
ออนที่อาศัยการชักจูงนั้นเปนสสังขาริกจิต 



มูลนิธิศึกษาและเผยแพรพระพุทธศาสนา   Dhamma Study and Support Foundation  
บานธัมมะ :  http://www.dhammahome.com 
 

90

นี่ก็แสดงใหเห็นวาแมจะเปนกุศลหรืออกุศลก็ยังตางกันที่บางขณะเปนกุศลหรืออกุศลที่มีกําลังแรง
เกิดขึ้นโดยมีการสะสมของตนเองเปนปจจัย  และบางครั้งบางขณะก็เปนกุศลหรืออกุศลที่มีกําลังออนตองอาศัย
การชักจูงของตนเองหรือการชักจูงของบุคคลอื่นจึงเกิดขึ้นได 

บางครั้งอกุศลจิตมีกําลังเกิดขึ้นทันทีตามการสะสมที่พอใจหรือไมพอใจอารมณขณะนั้น  แตบางครั้งไม
เปนอยางนั้น  เชน  ไมคอยอยากไปดูหนังหรือละคร  แตเมื่อญาติพ่ีนองเพื่อนฝูงชวนก็ไป  จิตในขณะนั้นอยากจะ
ไปหรือเปลา  ไปดูก็ไดไมดูก็ดี  แตเมื่อมีใครชวนก็ไป  ถาลําพังคนเดียวก็ไมไป  หรือบางครั้งก็นึกวาหนังเรื่องนี้ก็
คงจะสนุกนาดู  ก็อยากจะไปเหมือนกัน  แตไมไปเพราะวายังไมมีกําลังกลาถึงกับจะไปทันที  ชีวิตประจําวันจริง ๆ 
นั้นรูไดวา  ขณะใดเปนจิตที่มีกําลังกลาหรือขณะใดเปนจิตที่มีกําลังออน  ไมวาจะเปนฝายอกุศลที่เปนโลภะ โทสะ  
หรือฝายกุศลก็ตาม    บางคนเมื่อทราบขาววามีการทอดกฐินก็อยากจะไปทันที  และชักชวนคนอื่นไปดวย  แตบาง
คนนั้นถึงแมวาจะถูกชักชวนแลว  แตถาคนนี้ไมไปคนนั้นไมไปก็ไมไปดวย    ฉะนั้น  สภาพของกุศลจิตและ
อกุศลจิตก็มีกําลังตางกันตามเหตุปจจัยที่ปรุงแตงใหเกิดขึ้นเปนไปในขณะนั้น แมวาจะมีเจตสิกประกอบเทากันก็
ตาม 

 พระผูมีพระภาคทรงแสดงอสังขาริกจิตและสสังขาริกจิต เพื่อใหเห็นความละเอียดของจิตวา  แมเปนจิต
ที่มีจํานวนเจตสิกเกิดรวมดวยเทากัน  ไมตางกันเลย   แตสภาพของจิตก็ตางกันเปนอสังขาริก  และสสังขาริก   ตาม
กําลังของเจตสิกที่เกิดรวมดวย   เพื่อที่จะใหเห็นพระมหากรุณาคุณของพระผูมีพระภาคที่ทรงพระมหากรุณาแสดง
พระธรรมโดยละเอียด  ขอความในอัฏฐสาลินี  อรรถกถา   ธัมมสังคีปกรณ    จิตตุปปทากัณฑแสดง “อนันตะ”  
ความกวางใหญที่สุด  ๔  อยางวา   

 ในที่นี้ทานถือเอา “อนันตะ” ๔  อยาง   ก็อนันตะ  ๔  อยางคือ  อากาศเปนอนันตะไมมีท่ีสุด ๑  จักรวาล
เปนอนันตะไมมีท่ีสุด ๑    สัตตนิกาย  คือ  หมูสัตวเปนอนันตะไมมีท่ีสุด ๑  พุทธญาณเปน อนันตะไมมีท่ีสุด ๑ 

 
 จริงอยูการกําหนดอากาศวาในทิศบูรพาหรือในทิศปจฉิม  ทิศอุดร  ทิศทักษิณ  มีเทานั้นรอยโยชนหรือมี
เทานั้นพันโยชนยอมไมได  (ลองกําหนดอากาศทางทิศตะวันออกวา  มีเทาไร  ก่ีโยชน  ก่ีรอยโยชน  ก่ีพันโยชน  ก็
ไมมีใครกําหนดได   แมทิศอื่น ๆ  ก็โดยนัยเดียวกัน)  แมจะพึงเอาฆอนเหล็กขนาดเทาเขาสิเนรุทุบแผนดินแยกเปน 
๒ สวนแลวโยนฆอนเหล็กไป   ฆอนเหล็กก็พึงตกลงไปขางลางโดยแทหามีที่รองรับไวไดไม    ช่ือวาอากาศเปน
อนันตะ   คือ  ไมมีที่สิ้นสุดเลยอยางนี้ 

การกําหนดจักรวาลทั้งหลายวากี่รอย  ก่ีพัน  หรือก่ีแสนจักรวาลยอมไมได    จริงอยูแมถาวาทาว
มหาพรหมทั้ง  ๔  ผูเกิดในอกนิฎฐภพ  (รูปพรหมภูมิช้ันสุทธาวาสชั้นที่ ๕  ซึ่งเปนรูปพรหมภูมิช้ันสูงที่สุด)  ผูมี
ความเร็วขนาดที่สามารถผานแสนจักรวาลไปไดช่ัวเวลาเพียงเทาที่ลูกศรที่เร็วมากของนายขมังธนูผูมีกําลังแข็งแรง
ผานเงาตนตาลดานขวาง จะพึงว่ิงมาดวยความเร็วขนาดนั้นดวยคิดวาเราจักดูขอบแหงจักรวาล ทาวมหาพรหม
เหลานั้นไมทันไดเห็นขอบแหงจักรวาลก็จะพึงปรินิพพานกอนโดยแท    จักรวาลทั้งหลายจึงช่ือวาเปนอนันตะ  ไม
มีที่สิ้นสุดอยางนี้ 

ก็ประมาณแหงสัตวที่อยูในน้ําและที่อยูบนบกในจักรวาลทั้งหลายวามีประมาณเทานี้  ยอมไมมี    สัตว
นิกายจึงช่ือวา   อนันตะ  (ไมมีสิ้นสุด)  อยางนี้ 
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พุทธญาณ    ช่ือวา    อนันตะแทแมกวาอนันตะทั้ง  ๓  นั้น 

อากาศก็เห็นอยูแลววาไมมีที่สิ้นสุด ไมมีใครสามารถจะวัดวากี่รอย  ก่ีพัน  ก่ีแสนโยชน  หรือแมจักรวาล
ก็ไมมีใครสามารถจะนับไดวาทั้งหมดมีเทาไร  ใครอยากจะนับดาว  นับจักรวาล  ก็ไมมีวันสําเร็จ  เพราะวา
จักรวาลเปนอนันตะไมมีที่สิ้นสุด  หรือแมสัตวนิกาย  คือ  หมูสัตวทั้งหลายที่อยูในจักรวาลก็ไมมีใครสามารถทํา
สถิติวามีจํานวนเทาไหร  ทั้งมนุษย  ทั้งเทพ  ทั้งพรหม  ทั้งสัตวบก  สัตวน้ํา  ทั้งสัตวในอบาย    แตพุทธญาณชื่อวา
เปนอนันตะ  คือ  ไมมีที่สิ้นสุดแมกวาอนันตะทั้ง  ๓  นั้น  คือ  บรรดาสัตวที่หาประมาณมิได ในจักรวาลอันหา
ประมาณมิได ในอากาศอันหาประมาณมิได  อยางนี้ 
 (เมื่อคิดถึงสัตวทั้งหลายที่มีอยูในจักรวาลมากมายนับไมถวนแลว จิตของสัตวทั้งหลายเหลานั้นและ
วิจิตรตาง ๆ  กันมากสักเพียงไหน) 

 กุศลจิตรที่เปนกามาวจร  สหรคตดวยโสมนัส  (เกิดพรอมกับโสมนัสสเวทนา)  เปนญาณสัมปยุตต  เปน
อสังขาริก  (เกิดโดยไมอาศัยการชักจูง)  ยอมเกิดแกสัตวหนึ่ง ๆ มากมาย  แมสัตวมีจํานวนมาก   จิตก็เกิดขึ้นมาก
ดวง 

 กุศลจิตไมใชมีดวงเดียว  กุศลจิตที่เกิดแมโดยประเภทที่เปนกามาวจรกุศลซึ่งเกิดพรอมกับปญญา   คือ  
เปนญาณสัมปยุตต  และเปนอสังขาริก  คือ  มีกําลังแรงกลานั้นก็ไมใชมีแตเฉพาะดวงเดียว ตองเปนไปตาง ๆ ตาม
จํานวนของสัตวทั้งหลายซึ่งจิตของคนหนึ่งเกิดขึ้นเพียงขณะหนึ่ง      แมจิตจะเกิดขึ้นมากดวงตามจํานวนของสัตว
ทั้งหลาย   แตกุศลจิตแมทั้งปวงเหลานั้นก็เปนอยางเดียว  โดยอรรถวา   สหรคตดวยโสมนัส  โดยอรรถวา   เปน
กามาวจร   โดยอรรถวา  สหรคตดวยโสมนัส  โดยอรรถวา   เปนญาณสัมปยุตต   โดยอรรถวา  โดยฐานะเปนอสัง
ขาริกดวยกัน 

 พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงกําหนดกามาวจรกุศลจิตแมทั้งปวงที่เกิดแกสัตวทั้งหลายหาประมาณมิไดใน
จักรวาลทั้งหลายอันหาประมาณมิไดอยางนี้ดวยพระสัพพัญุตญาณ  ดุจวาทรงชั่งดวยตราชั่งใหญ    ประดุจทรง
ใสในทะนานนับอยู   ฉะนั้น  และทรงกระทําให ๘ สวนเทานั้น  ทรงแสดงวาจิตเหลานั้น  (กามาวจรกุศลจิต)  มี  
๘  ดวงพอดี   โดยอรรถที่บัณฑิตพึงเห็นพองดวย  (คือ  คัดคานไมได) 

 แสดงวา  ถึงแมวากามาวจรกุศลจิตจะมีมาก  แตพระผูมีพระภาคก็ทรงนับและทรงจัดกามาวจรกุศลเปน
มหากุศล  ๘  ดวง  หรือ  ๘  ประเภท   ซึ่งใคร ๆ ก็ไมสามารถที่จะคัดคานไดโดยความตางกันที่อุเบกขาเวทนาและ
โสมนัสเวทนา  โดยความตางกันที่จะประกอบดวยปญญาและไมประกอบดวยปญญา    โดยความตางกันที่เปน
อสังขาริกและสสังขาริก 

 ดังนั้น    กามาวจรกุศล  หรือมหากุศล  ๘  ดวง    คือ 

โสมนสสสหคต    ญาณสมปยุตต    อสงขาริก  
โสมนสสสหคต    ญาณสมปยุตต    สสงขาริก  
โสมนสสสหคต    ญาณวิปปยุตต    อสงขาริก  
โสมนสสสหคต    ญาณวิปปยุตต    สสงขาริก  
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อุเปกขาสหคต      ญาณสมปยุตต    อสงขาริก  
อุเปกขาสหคต      ญาณสมปยุตต    สสงขาริก  
อุเปกขาสหคต      ญาณวิปปยุตต     อสงขาริก  
อุเปกขาสหคต      ญาณวิปปยุตต    สสงขาริก  

 เคยงวง    เคยเพลีย  เคยเบื่อไหม    บางขณะชีวิตคิดจะทํากุศลอยางนั้นอยางนี้    แตแลวก็ออนกําลังไป    
หรือวาเกิดงวงขึ้นมา    สติจะระลึกรูลักษณะสภาพของจิตในขณะนั้นไหม      ถาไมระลึกก็เปนเรา   ความงวงมี
จริง   ความทอถอย   ความทอแท    ความเหนื่อยหนาย    ความรูสึกออนเพลียมีจริง  ถาสติไมระลึกรูลักษณะของ
สภาพธรรมเหลานั้นตามความเปนจริง     ก็ไมรูวาสภาพธรรมนั้น ๆ ไมใชสัตว   บุคคล   ตัวตน  ไมใชเรา    เปน
แตเพียงลักษณะของจิตซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปจจัยแลวก็ดับไปซึ่งพระผูมีพระภาคทรงแสดงจิตโดยประเภทตาง ๆ     
เชน   โดยประเภทที่เปน   อสังขาริกและสสังขาริก  โลภมูลจิตที่เปน   อสังขาริกก็มี   เปนสสังขาริกก็มี    โทสมูล
จิตที่เปนอสังขาริกก็มี     สสังขาริกก็มี  กุศลจิตที่เปนอสังขาริกก็มี   สสังขาริกก็มี    ขณะที่สติระลึกรูลักษณะของ
สภาพธรรมเหลานั้นก็รูวาเปนนามธรรมไมใชรูปธรรม 

 ความทอแท    ความทอถอย  ไมใชรูป  เปนสภาพของจิตที่เปนสสังขาริก   เพราะเปนจิตที่ไมมีกําลังกลา 

 จิตที่ตางกันเปนอสังขาริกและสสังขาริกนั้นเปนจิตประเภทกามาวจรจิตเทานั้น  เพราะกามาวจรจิตที่
เปนจิตภูมิตํ่าที่สุด  เปนจิตซึ่งเกิดขึ้นเปนปกติในชีวิตประจําวัน  ในขณะที่เห็น  ไดยิน  ไดกลิ่น   ล้ิมรส  รู
โผฏฐัพพะ   และคิดนึกเรื่องราวของรูป  เสียง  กลิ่น  รส โผฏฐัพพะ   บางครั้งที่มีกําลังแรงกลาและบางครั้งก็มี
กําลังออนตามเหตุตามปจจัย  แตจิตระดับที่สูงกวานี้ คือ รูปาวจรจิต  อรูปวจรจิต  และโลกุตตรจิตนั้น  ไมจําแนก
เปนอสังขาริกบางหรือสสังขาริกบาง  เพราะเมื่อจัดโดยประเภทของสังขารแลวเปนสสังขาริกทั้งหมด   โดยนัย
ที่วาจิตเหลานี้จะเกิดขึ้นเองไมได  ตองอาศัยการอบรมเจริญไปจนกวาจิตนั้น ๆ จะเกิดขึ้น ไมใชโดยนัยเดียวกับ
กามาวจรจิตที่ตางกันเปนจิตที่มีกําลังแรงกลาและจิตที่มีกําลังออน   เพราะเมื่อรูปฌานกุศลจิตหรืออรูปฌานกุศล
จิต  หรือโลกุตตรกุศลจิตจะเกิดขึ้นนั้นตองมีกามาวจรกุศลญาณสัมปยุตตจิตเกิดกอนทุกครั้ง  ถาไมอาศัยการอบรม
เจริญกามาวจรกุศลญาณสัมปยุตตจิตเปนการชักจูงแลว  ฌานกุศลจิตหรือโลกุตตรกุศลจิตจะเกิดขึ้นไมไดเลย     
ดวยเหตุนี้จิตภูมิอื่น  คือ  รูปาวจรจิต  อรูปาวจรจิต  และโลกุตตรจิต  จึงเปนสสังขาริกและเปนญาณสัมปยุตตทุก
ดวง 

 ทุกทานพอที่จะรูสภาพของอสังขาริกจิตและสสังขาริกจิตของทานเองได  เชน  ทานที่มาฟงธรรมตอง
อาศัยใครชักชวนหรือเปลา  ตอนแรกอาจจะไมอยากมาเอง  เมื่อถูกชักชวนมาจึงมา  แตวาตอนหลัง ๆ ก็มาเอง    
สภาพของจิตที่มาเองและถูกชักชวนจึงมานั้นตางกัน   และไมใชวาจะมีแตสสังขาริกจิตตลอดไปหรือวาอสังขาริก
ตลอดไป  อยางทานที่ถูกชวนไปดูหนัง   ตอนถูกชวนไปก็เปนจิตที่มีกําลังออน   แตถาหนังสนุกตื่นเตน  หัวเราะ  
สนุกสนาน   ในขณะนั้นไมใชจิตที่มีกําลังออนแลว  ไมตองมีใครมาชวนใหหัวเราะ  ไมตองมีใครมาชวนใหสนุก  
แตจิตขณะนั้นเองมีกําลังและเกิดรวมกับโสมนัสสเวทนาจึงสนุกและหัวเราะจึงเปนอสังขาริก  แสดงใหเห็นสภาพ
ที่เปนอนัตตาของจิตแตละขณะที่เกิดขึ้นเปนไปตามเหตุปจจัย   แมวาขณะนี้จะเกิดขึ้นเปนอยางนี้  ขณะตอไปก็
เกิดขึ้นเปนอีกอยางหนึ่งตามเหตุตามปจจัยได 
 
คําถามทบทวน 
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1.สังขารธรรม    สังขารขันธ    อภิสังขาร    อสังขาริก    สสังขาริก    คืออะไร 
2.โลภมูลจิต  ๘  ดวง   และมหากุศลจิต  ๘  ดวง   มีอะไรเหมือนกัน    และมีอะไรตางกัน 

บทที่  ๑๓ 
 

จิตตางกันโดยสัมปยุตตธรรมที่เปน    “เหตุ” 

สภาพธรรมที่เปนสังขารธรรมนั้นจะเกิดขึ้นมาเองลอย ๆ โดยไมอาศัยปจจัยอะไรเลยไมได  ปรมัตถ
ธรรมที่เปนสังขารธรรม  มี ๓  คือ  จิต  เจตสิก  รูป   จิตอาศัยเจตสิกเปนปจจัยจึงเกิดขึ้น   และจิตบางดวงก็อาศัย
เจตสิกและรูปเปนปจจัยเกิดขึ้น  รูปอาศัยรูปเปนปจจัยจึงเกิดขึ้น  และรูปบางรูปก็อาศัยจิตและเจตสิกและรูปเปน
ปจจัยจึงเกิดขึ้น    ฉะนั้น  จิตตางกันโดยเหตุ  คือ  จิตบางดวงก็เกิดรวมกับเจตสิกที่เปนเหตุ    และจิตบางดวงก็เกิด
รวมกับเจตสิกที่ไมใชเหตุ 

ปรมัตถธรรมที่เปนเหตุนั้น     ไดแกเจตสิก  ๖  ดวงเทานั้น     คือ 

โลภเจตสิกเปนโลภเหตุ          ๑ 
โทสเจตสิกเปนโทสเหตุ          ๑                          รวมเปนอกุศลเหตุ  ๓ 
โมหเจตสิกเปนโมหเหตุ         ๑ 
 
อโลภเจตสิกเปนอโลภเหตุ       ๑ 
อโทสเจตสิกเปนอโทสเหตุ      ๑                          รวมเปนโสภณเหตุ  ๓ 
ปญญาเจตสิกเปนอโมหเหตุ    ๑ 
 
นอกจากเจตสิก  ๖  ดวงนี้แลว  สภาพธรรมอื่นทั้งหมดไมใชเหตุปจจัย  เจตสิกอื่น ๆ ที่เกิดรวมกับจิตตาง

ก็เปนปจจัยใหจิตเกิดขึ้นแตไมใชเหตุปจจัย  คือ  ไมใชเปนปจจัยโดยเปนเหตุ  เพราะเหตุปจจัยเปนเพียงปจจัยหนึ่ง
ในสภาพธรรมทั้งหลายที่เปนปจจัยตาง ๆ กันถึง  ๒๔  ปจจัย     (โดยประเภทปจจัยใหญใหญ ๆ)  เจตสิก  ๖  ดวงที่
เปนเหตุนั้น   อุปมาเหมือนกับรากแกวของตนไมซึ่งเปนเหตุใหตนไมนั้นเจริญสมบูรณงอกงามมีดอกมีผลมากมาย
ฉันใด เจตสิกที่เปนเหตุ ๖  เหตุนี้   เมื่อเกิดขึ้นก็ทําใหสภาพธรรมทั้งหลายเจริญงอกงามและผลิตผลตาง ๆ เพิ่ม
ขึ้นอยูเรื่อย ๆ   ผูที่ไมใชพระอรหันตยังมีอกุศลเหตุและกุศลเหตุ เมื่อเปนพระอรหันตแลวดับทั้งอกุศลเหตุและกุศล
เหตุ      อโลภเจตสิกและอโทสเจตสิกและปญญา (อโมห) เจตสิก    ที่เกิดกับจิตของพระอรหันต   จึงเปนอัพยากต
เหตุ    คือ  ไมใชอกุศลเหตุและกุศลเหตุ 

สภาพธรรมที่เปนอัพยากตธรรมนั้นเปนสภาพธรรมที่ไมใชกุศลไมใชอกุศล ฉะนั้น  วิบากจิต   กิริยาจิต  
วิบากเจตสิก   กิริยาเจตสิก  รูป  และนิพพานจึงเปนอัพยากตธรรม   เพราะไมใชกุศลไมใชอกุศล 

 
เหตุ  ๖   จําแนกเปน  ๒  ประเภท    คือ 
อกุศลเหตุ  ๓       ไดแก    โลภเจตสิก  ๑      โทสเจตสิก  ๑      โมหเจตสิก  ๑ 
โสภณเหตุ  ๓       ไดแก    อโลภเจตสิก  ๑    อโทสเจตสิก  ๑    ปญญาเจตสิก  ๑ 
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ควรสังเกตวาไมใชคําวา    กุศลเหตุ  ๓    แตใชคําวาโสภณเหตุ  ๓    เพราะกุศลเหตุเปนเหตุใหเกิดกุศล
วิบากซึ่งเปนผล   แตโสภณเหตุซึ่งเปนเหตุที่ดีนั้นเกิดกับกุศลจิตก็ได    กุศลวิบากจิตก็ได  และโสภณกิริยาจิตก็ได     
โสภณเหตุจึงไมไดเกิดแตเฉพาะกับกุศลจิตเทานั้น 

 ปรมัตถธรรม  ๔    คือ  จิต  เจตสิก  รูป  นิพพาน     เมื่อกลาวโดยเหตุ 
 จิต      ไมใชเหตุ 

เจตสิก       ที่เปนเหตุมีเพียง ๖    เจตสิกอื่นทั้งหมด  (๔๖  เจตสิก)  ไมใชเหตุ 
รูป      ไมใชเหตุ 
นิพพาน      ไมใชเหตุ 

ธรรมท่ีไมใชเหตุนั้น    ภาษาบาลีเรียกวา    นเหตุ       ฉะนั้น   ธรรมทั้งหลายจึงจําแนกเปนหมวด  ๒  ได   
คือ    เหตุและนเหตุ 

เจตสิก  ๖  ดวงเปนเหตุ     จิต  รูป  นิพพาน   และเจตสิกอื่น  ๔๖  ดวง    เปนนเหตุ 
จิต  และเจตสิก  ๔๖  ดวงเปนนเหตุ   คือ ไมใชเหตุ    แตจิตและเจตสิกบางดวงก็มีเจตสิกที่เปนเหตุเกิด

รวมดวย  จิตและเจตสิกบางดวงก็ไมมีเจตสิกที่เปนเหตุเกิดรวมดวย  จิตและเจตสิกใดไมมีเจตสิกที่เปนเหตุ ๖ ดวง
เกิดรวมดวยเลย  จิตและเจตสิกนั้นเปนอเหตุกจิตและอเหตุกเจตสิก  จิตและเจตสิกใดมีเจตสิกที่เปนเหตุเกิดรวม
ดวย     จิตและเจตสิกนั้นเปนสเหตุกจิตและสเหตุกเจตสิก 

จักขุวิญญาณที่กําลังเห็นสิ่งที่ปรากฏนั้นมีเจตสิกเกิดกับจักขุวิญญาณเพียง  ๗  ดวง  คือ  ผัสสเจตสิก   ทํา
กิจกระทบรูปารมณที่กระทบจักขุปสาท    เวทนาเจตสิก   ทํากิจรูสึกเฉย  ๆ  เปนอุเบกขาเวทนา  (อทุกขมสุข)    
สัญญาเจตสิก   ทํากิจจํารูปารมณ    เจตนาเจตสิก  ทํากิจจงใจ  ต้ังใจ  ขวนขวาย  กระตุนจิตและเจตสิกที่เกิด
รวมกันใหสําเร็จกิจนั้น ๆ   ชีวิตินทริยเจตสิก  ทํากิจบํารุงเลี้ยงสหชาตธรรม  คือ จิตและเจตสิกทั้งหลายใหดํารงอยู
ในฐิติขณะ  เอกัคคตาเจตสิก ทํากิจตั้งมั่นในอารมณที่ปรากฏ  มนสิการเจตสิก  ทํากิจใสใจในรูปารมณนั้น   
เจตสิก  ๗  ดวงนี้ไมใชเจตสิกที่เปนเหตุ ๖   ฉะนั้น  จักขุวิญญาณจึงเปนอเหตุกจิต  สวนโลภมูลจิตที่เกิดหลังจาก
จักขุวิญญาณนั้นมีเหตุเจตสิกเกิดรวมดวย  ๒  เหตุ  คือ  มีโลภเจตสิก    สภาพที่พอใจติดของในสิ่งที่ปรากฏเกิด
รวมดวย  และมีโมหเจตสิกเกิดรวมดวย    โลภมูลจิตจึงเปนสเหตุกจิต 

เมื่อกลาวโดยเหตุ   ธรรมทั้งหลายจําแนกไดเปน ๒  หมวด   คือ  เหตุและนเหตุ  สเหตุกะและอเหตุกะได    
ดังนี้   คือ 

นิพพานและรูป         เปน   นเหตุ    และอเหตุกะ 
จิต          เปน   นเหตุ    และบางดวงเปนสเหตุกะ    บางดวงเปนอเหตุกะ 
เจตสิก  ๔๖                 เปน   นเหตุ    และบางดวงเปนสเหตุกะ    บางดวงเปนอเหตุกะ 

เจตสิก  ๖    คือ  โลภเจตสิก  โทสเจตสิก  โมหเจตสิก   อโลภเจตสิก   อโทสเจตสิก   ปญญาเจตสิก  เปน
เหตุ   และเปนสเหตุกะ  เวนโมหเจตสิกที่เกิดกับโมหมูลจิต    เพราะโมหเจตสิกท่ีเกิดกับโมหมูลจิตเปนอเหตุกะ 

โลภเจตสิกเปนสเหตุกะ  เพราะตองมีโมหเจตสิกเกิดรวมดวยทุกครั้ง  ถาโมหเจตสิกไมเกิด  โลภเจตสิก
ก็เกิดไมได    ฉะนั้น  โลภเจตสิกจึงเปนสเหตุกะ    เพราะมีโมหเจตสิกเกิดรวมดวยทุกครั้ง 

โทสเจตสิกก็เปนสเหตุกะ    โดยนัยเดียวกับโลภเจตสิก 
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โมหเจตสิกที่เกิดกับโลภเจตสิกในโลภมูลจิตเปนสเหตุกะ  เพราะมีโลภเจตสิกซึ่งเปนเหตุเกิดรวมดวย 
โมหเจตสิกที่เกิดกับโทสเจตสิกในโทสมูลจิตเปนสเหตุกะ  เพราะมีโทสเจตสิกเปนเหตุเกิดรวมดวย 
โมหเจตสิกท่ีเกิดกับโมหมูลจิตเปนอเหตุกะ  เพราะไมมีโลภเจตสิกและโทสเจตสิกเกิดรวมดวย 

ผัสสเจตสิกเปนนเหตุ  แตผัสสเจตสิกเกิดกับจิตทุกดวง  ถาจิตดวงใดเกิดรวมกับเจตสิกที่เปนเหตุหนึ่ง
เหตุใดในเหตุ  ๖  ผัสสเจตสิกนั้นก็เปนสเหตุกะ    ถาจิตดวงใดเปนอเหตุกะ  คือ ไมมีเจตสิก ๖  ซึ่งเปนเหตุเกิดรวม
ดวย  ผัสสเจตสิกซึ่งเกิดกับอเหตุกจิตนั้นก็เปนอเหตุกะดวย   ฉะนั้น  ผัสสเจตสิกจึงเปนนเหตุ    และบางขณะก็
เปนสเหตุกะ    บางขณะก็เปนอเหตุกะ 

ชีวิตของทุกทานในวันหนึ่ง ๆ นั้นมีทั้งสเหตุกจิตและอเหตุกจติ  แตเมื่อไมไดฟงพระธรรมก็ไมทราบวา
ขณะไหนเปนสเหตุกจิตและขณะไหนเปนอเหตุกจิต  พระผูมีพระภาคทรงแสดงสภาพจิตแตละขณะไวอยาง
ละเอียดวา  จิตขณะใดเปนอเหตุกจิต  ขณะใดเปนสเหตุกจิต  และจิตที่เปนสเหตุกนั้นเกิดรวมกับเหตุก่ีเหตุและมี
เจตสิกเกิดรวมดวยก่ีดวง 

โมหมูลจิตมีโมหเหตุเกิดรวมดวยเหตุเดียว    จึงเปนเอกเหตุกะ 
โลภมูลจิตเกิดรวมกับ  ๒  เหตุ  คือ  โมหเหตุ  และโลภเหตุ    จึงเปนทวิเหตุกะ 
โทสมูลจิตเกิดรวมกับ  ๒  เหตุ  คือ  โมหเหตุ  และโทสเหตุ   จึงเปนทวิเหตุกะ 
สําหรับกุศลจิตนั้น  ก็ตองมีโสภณเหตุเกิดรวมดวย   มิฉะนั้นก็เปนกุศลจิตไมได   กุศลจิต ๒  ประเภท  

คือ กุศลจิตที่ไมเกิดรวมกับปญญาเจตสิก  และกุศลจิตที่เกิดรวมกับปญญาเจตสิก  ฉะนั้น  กุศลจิตที่ไมเกิดรวมกับ
ปญญาจะมีเจตสิกที่เปนเหตุเกิดรวมดวย ๒ เหตุ  คือ   อโลภเหตุและอโทสเหตุ  จึงเปนทวิเหตุกะ  และกุศลจิตที่
เกิดรวมกับปญญาจะมีเจตสิกที่เปนเหตุเกิดรวมดวย ๓  เหตุ  คือ  อโลภเหตุ  อโทสเหตุ  และอโมหเหตุ  จึงเปนติ
เหตุกะ  กุศลจิตไมเปนเอกเหตุกะเลย  เพราะตองมีทั้งอโลภเจตสิกและอโทสเจตสิกเกิดรวมดวยทุกครั้ง     จึงจะ
เปนกุศลจิตได 

คําวา   เหตุ   กับคําวา  ปจจัย     ตางกันอยางไร 
ปจจัย  เปนสภาพธรรมที่อุปการะเกื้อกูลใหสภาพธรรมอื่นเกิดขึ้น  หรือดํารงอยูตามควรแกประเภทของ

ปจจัยนั้น ๆ    เชน  ผัสสเจตสิกไมใชโลภเจตสิก  แตทั้งผัสสเจตสิกก็ดี  โลภเจตสิกก็ดี  เปนปจจัยเกื้อกูลใหธรรม
อื่น ๆ  คือ  จิต  เจตสิก  และรูปเกิดขึ้นได  แตเมื่อสภาพลักษณะและกิจของผัสสเจตสิกตางกับสภาพลักษณะและ
กิจของโลภเจตสิก  ผัสสเจตสิกจึงเปนสภาพปจจัยที่ตางกับโลภเจตสิก 

ผัสสเจตสิกเปนปจจัยโดยเปน  อาหารปจจัย    อาหารเปนสภาพธรรมที่นํามาซึ่งผล   แตไมมั่นคงถึงกับ
ทําใหงอกงามไพบูลยอยางรากแกวของตนไม สวนสภาพธรรมที่เปนเหตุนั้นเปนปจจัยโดยความเปนเหตุ  ซึ่ง
อุปมาเหมือนรากแกว  ตนไมจะเจริญเติบโตโดยมีแตรากแกวอยางเดียวไมได   ตองมีดิน  น้ําเปนอาหาร   แตถา
ขาดรากแกว  ดิน  น้ําก็ทําใหตนไมงอกงามไพบูลยไมได    ตนไมที่มีรากแกวกับพืชที่ไมมีรากแกวนั้นยอมเจริญ
งอกงามไพบูลยเพราะปจจัยตางกันฉันใด  เจตสิกอื่นและสภาพธรรมอื่นนอกจากเจตสิกที่เปนเหตุ ๖  ก็เปนปจจัย
โดยเปนปจจัยอื่น   ไมใชโดยเปนเหตุปจจัย 

ในคัมภีรปฏฐาน  ซึ่งเปนคัมภีรที่ ๗   เปนคัมภีรสุดทายของพระอภิธรรมปฎกนั้น  แสดงสภาพธรรม
ทั้งหลายโดยความเปนปจจัยแกกันและกันโดยประเภทของปจจัยตาง ๆ   ปจจัยแรก  คือ  เหตุปจจัย  แสดงใหเห็น
ความสําคัญของสภาพธรรมซึ่งเปนเหตุ  ในงานศพ  เมื่อพระภิกษุทานสวดพระอภิธรรม  จะเริ่มตนดวย  “เหตุปจ
จโย”  คือ  โลภเหตุ  โทสเหตุ  โมหเหตุ  อโลภเหตุ  อโทสเหตุ   อโมหเหตุ  เพื่อเตือนใหรูวาสภาพธรรมซึ่งเปนตัว
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เหตุที่จะใหเกิดผลเกิดภพเกิดชาตินั้นไดแก  เจตสิก  ๖  ดวง   คือ  โลภเจตสิก  โทสเจตสิก   โมหเจตสิก  และอโลภ
เจตสิก   อโทสเจตสิก   ปญญาเจตสิก 

ความจริงสภาพธรรมแตละประเภทมีความสําคัญเฉพาะของตน ๆ  พระผูมีพระภาคมิไดทรงแสดง
เฉพาะเหตุปจจัยเพียงปจจัยเดียว  มิไดทรงแสดงเฉพาะอารมณซึ่งเปนปจจัยใหจิตเกิดขึ้นรูอารมณนั้นโดย (อารมณ
นั้น) เปน  “อารัมมณปจจัย”  แกจิตเพียงปจจัยเดียว    พระผูมีพระภาคทรงแสดงปจจัยตาง  ๆ โดยครบถวน
ละเอียด  โดยประเภทปจจัยใหญ  ๆ  ๒๔ ปจจัย    และทรงแสดงปจจัยยอยของบางปจจัยในปจจัยใหญ  ๒๔  
ปจจัยนั้นดวย 

จักขุปสาทรูปเกิดขึ้นเพราะปจจัยอื่น ๆ  ไมใชเพราะเหตุปจจัย  และจักขุปสาทก็เปนปจจัยดวยโดยเปน
สภาพที่เปนใหญ  เปนอินทริยปจจัย  คือ  เปนปจจัยโดยเปนสภาพที่เปนใหญในกิจหนาที่ของตน   จักขุปสาทเปน
จักขุนทรีย  เปนรูปซึ่งมีสภาพเปนใหญในการเปนปจจัยใหจักขุวิญญาณเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏ  ทางตา    ถาไมมี
จักขุปสาท  โสตปสาท  ฆานปสาท  ชิวหาปสาท  และกายปสาท   รูปรางกายนี้จะเหมือนอะไร  ก็เหมือนทอนไม  
ไมเห็น  ไมไดยิน  ไมไดกลิ่น  ไมไดล้ิมรส  ไมรูสิ่งที่กระทบสัมผัส    ฉะนั้น  ปสาทรูปทั้ง ๕  นี้จึงเปนปจจัยโดย
เปน  อินทริยปจจัย    คือ  เปนใหญเฉพาะในกิจของตน   เชน  จักขุปสาทรูป  เปนใหญในการกระทบรูปารมณ   
เปนปจจัยใหจักขุวิญญาณเกิดขึ้น  เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตา  เพราะรูปอื่นไมสามารถจะกระทํากิจนี้ได  และสิ่งที่
ปรากฏทางตาจะปรากฏชัดเจนหรือไมชัดก็แลวแตสภาพ ความใสของจักขุปสาทรูป  ซึ่งไมขึ้นอยูกับเจตนาหรือ
ความปรารถนาความตองการของใครเลย แตขึ้นกับอินทริยปจจัยของการเห็น คือ จักขุปสาทรูป 

สภาพธรรมทุกประเภทเปนปจจัยใหสภาพธรรมอื่นเกิด  โดยเปนปจจัยตาง ๆ โลภเจตสิก  โทสเจตสิก  
โมหเจตสิก   และอโลภเจตสิก  อโทสเจตสิก  ปญญาเจตสิก  เปนปจจัยโดยเปนเหตุ  ในวันหนึ่ง  ๆ  นั้น   มีอกุศล
เหตุเกิดมาก   กุศลเหตุก็มีบาง   แตเมื่อเทียบสวนแลว   กุศลเหตุก็นอยกวาอกุศลเหตุมาก 

เมื่อไหรกุศลเหตุจะคอย ๆ  เจริญขึ้น ๆ จนกระทั่งมีกําลังมากกวาฝายอกุศลเหตุเสียที   ตอง อบรมเจริญ
ปญญารูลักษณะของสภาพธรรมตามความเปนจริง  เพราะการรูลักษณะของสภาพธรรมตามความเปนจริงนั้น  
เปนปญญาเจตสิก  เปนอโมหเหตุ  ตราบใดที่ปญญายังไมรูชัดในลักษณะของสภาพธรรมตามความเปนจริง  ที่จะ
ไมใหโลภเหตุ  โทสเหตุหรือโมหเหตุเจริญงอกงามไพบูลยนั้น  เปนสิ่งที่เปนไปไมได ไมมีธรรมอื่นเลยที่จะละ
คลายและดับอกุศลเหตุไดนอกจากปญญาซึ่งเปนอโมหเหตุ     เมื่อศึกษาพระธรรมและเขาใจลักษณะของสภาพ
ธรรมที่ปรากฏทางตา   ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจ  และเปนผูที่อบรมเจริญสติปฏฐาน  กุศลที่เปนอ
โมหะ  คือ  ปญญาจะคอย ๆ เจริญขึ้น  เมื่อรูแจงอริยสัจจธรรมเปนพระโสดาบันบุคคลเมื่อไร  เมื่อนั้นจึงจะดับ
อกุศลธรรมเปนประเภท  ๆ ได     จนกวาจะถึงความเปนพระอรหันต 

ผูที่เปนพระอริยบุคคลขั้นพระโสดาบัน พระสกทาคามีและพระอนาคามีนั้น  เปนพระเสกขบุคคลซึ่ง
จะตองอบรมเจริญปญญาตอไปอีก จนกวาจะดับหมดทั้งอกุศลเหตุและกุศลเหตุเพราะถายังมีกุศลเหตุอยูก็เปน
ปจจัยใหเกิดกุศลวิบากไมจบสิ้น พระอรหันตผูดับอกุศลเหตุและกุศลเหตุแลวนั้น  ถึงแมวาจิตจะเกิดรวมกับอโล
ภะ  อโทสะ  อโมหะ  ก็เปนอัพยากตเหตุไมเปนเหตุที่จะใหเกิดวิบากตอไป    เมื่อไหรจะถึงวันนั้น   ยอมถึงไดใน
วันหนึ่ง   เมื่อเพียรอบรมเจริญปญญาไปเรื่อย  ๆ    ผูที่บรรลุผลเชนนั้นในอดีตมีแลวเปนอันมาก    ถาเปนสิ่งที่
เปนไปไมไดเลยก็จะไมมีผูใดสามารถบรรลุผลเชนนั้นได    แตผลนั้นยอมไมเร็วตามที่หวัง   ตองตามควรแกเหตุ    
คือเมื่อปญญายังไมเกิด  ยังไมเจริญขึ้น  ก็ดับกิเลสไมได  และปญญาก็ตองเกิดขึ้นเจริญขึ้นตามลําดับขั้นที่สามารถ
ประจักษแจงลักษณะของสภาพธรรมตามความเปนจริง     จนกวาจะดับกิเลสไดจริง  ๆ 
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ฉะนั้น  ควรระลึกเสมอวาการศึกษาใหเขาใจเรื่องจิต  เจตสิก  รูปนั้น  ก็เพื่ออบรมเจริญสิตปฏฐานรู
ลักษณะของสภาพธรรมที่เปนจิต  เจตสิก  รูป   ที่เกิดขึ้นปรากฏแตละขณะตามความเปนจริง  ไมคลาดเคลื่อนจาก
ที่พระผูมีพระภาคทรงตรัสรูและทรงแสดง   ถาศึกษาเขาใจอยางหนึ่งแตปฏิบัติอีกอยางหนึ่ง ไมรูตรงลักษณะของ
สภาพธรรมตามความเปนจริงตามที่ไดศึกษา  ก็ไมสามารถที่จะดับกิเลสได 

สําหรับอกุศลเหตุนั้นจะเปนชาติอื่นไมไดเลย  ไมวาโลภเจตสิก  โทสเจตสิก  โมหเจตสิกเกิดขึ้นขณะใด  
ขณะนั้นเปนชาติอกุศล  เปนปจจัยใหเกิดอกุศลจิตในขณะนั้น  และสะสมตอไปในอนาคตดวย    แตโสภณเหตุ  ๓  
คือ  อโลภเจตสิก ๑    อโทสเจตสิก ๑    ปญญาเจตสิก ๑  นั้น  เปนชาติกุศลก็มี  เปนชาติวิบากก็มี   เปนชาติกิริยาก็
มี   เพราะอโลภเจตสิก  อโทสเจตสิก  ปญญาเจตสิกเกิดกับกุศลจิตก็ได  เกิดกับกุศลวิบากก็ได  เกิดกับโสภณกิริยา
จิตก็ได  คําวา  “โสภณ”  มีความหมายกวางกวา  คําวา  กุศล  เพราะโสภณธรรมไดแก  สภาพธรรมที่เปนกุศล  
หรือเปนกุศลวิบาก  หรือเปนโสภณกิริยา  ฉะนั้น  เมื่อจําแนกธรรมทั้งหลายโดยหมวด  ๓   เปน  กุสลา  ธมมา  อกุ
สลา ธมมา  อพยากตา ธมมา  ก็จําแนกเจตสิกที่เปนเหตุ ๖   ออกเปนเหตุ ๙    คือ 

อกุศลเหตุ  ๓ ไดแก โลภเจตสิก ๑ 
โทสเจตสิก ๑ 
โมหเจตสิก ๑ 

กุศลเหตุ  ๓ ไดแก อโลภเจตสิก ๑ 
อโทสเจตสิก ๑ 
ปญญาเจตสิก ๑ 

อัพยากตเหตุ  ๓ ไดแก อโลภเจตสิก ๑ 
อโทสเจตสิก ๑ 
ปญญาเจตสิก ๑ 

 
คําถามทบทวน 
  ๑.     เหตุปจจัย  ไดแกปรมัตถธรรมอะไร 
  ๒.    อัพยากตเหตุ    คืออะไร  ไดแกอะไร 
  ๓.    อัพยากตธรรม    คืออะไร   ไดแกอะไร 
  ๔.    กุศลเหตุและโสภณเหตุ    ตางกันอยางไร 
  ๕.    อะไรเปนนเหตุบาง     อะไรเปนสเหตุกะบาง 
  ๖.     เหตุเจตสิกดวงใดเปนอเหตุกะ    ดวงใดเปนสเหตุกะ 
  ๗.    อกุศลจิตใดเปนเอกเหตุกะ   และอกุศลจิตใดเปนทวิเหตุกะ 
  ๘.    กุศลจิตเปนเอกเหตุกะ  ไดไหม 
  ๙.    ผัสสเจตสิกเปนเหตุหรือนเหตุ   เปนอเหตุกะหรือสเหตุกะ  เปนเอกเหตุกะหรือทวิเหตุกะหรือติเหตุกะ 
๑๐.    เหตุ ๙   ไดแกอะไร 
 

บทที่ ๑๔ 
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จําแนกจิต    โดยนัยของ   โสภณะและอโสภณะ 

โสภณธรรม   เปนสภาพธรรมที่ดีงาม  ซึ่งไมใชแตเฉพาะกุศลธรรมเทานั้น  สภาพธรรมที่ดีงามแตไมใช
กุศลธรรม   คือ  กุศลวิบากซึ่งเปนผลของกุศลกรรม  และโสภณกิริยาซึ่งเปนจิตและเจตสิกเฉพาะพระอรหันตผูดับ
กุศลและอกุศลเปนสมุจเฉทแลว 

 อโสภณธรรม   เปนสภาพธรรมที่ตรงขามกับโสภณธรรม   คือ  ไมใชสภาพธรรมที่ดีงาม  ซึ่งไมใชแต
เฉพาะอกุศลเจตสิกเทานั้น  จิตและเจตสิกใดที่ไมมีโสภณเจตสิกเกิดรวมดวย  จิตและเจตสิกนั้นเปนอโสภณะ  
ฉะนั้น  โดยนัยของสัมปยุตตธรรมที่จําแนกใหจิตตางกันเปนจิตประเภทที่ดีงามเปนโสภณะ  และเปนจิตประเภทที่
ไมดีงามเปนอโสภณะนั้นก็จําแนกโดยเจตสิกซึ่งเปนเหตุ ๖ นั่นเอง  เจตสิกที่ดีงามไดแกอโลภเจตสิก   อโทสเจต
สิก   ปญญาเจตสิก   เปนตน  ซึ่งเปนโสภณเจตสิกที่ทําใหจิตดีงาม   ฉะนั้น การจําแนกจิตโดยประเภทที่เปน
โสภณะและอโสภณะ  ก็สืบตอจากการจําแนกจิตโดยเหตุนั่นเอง  จิตใดที่ประกอบดวยเจตสิกที่เปนโสภณเหตุจิต
นั้นเปนโสภณจิต  จิตใดไมประกอบดวยเจตสิกที่เปนโสภณเหตุ    จิตนั้นเปนอโสภณจิต 

 การศึกษาปรมัตถธรรมนั้นตองคิด   ตองพิจารณาเหตุผลดวยตนเอง   เมื่อเขาใจเหตุผลที่ถูกตองชัดเจนก็
จะไมสับสนคลาดเคลื่อน    แมในเรื่องโสภณธรรมและอโสภณธรรม 

 อกุศลจิตเกิดรวมกับอกุศลเจตสิก   คือ  โลภะ  โทสะ  โมหะ   เปนตน   ฉะนั้น  อกุศลจิตไมใชโสภณจิต
แนนอน 
 จักขุวิญญาณ  ไมไดเกิดรวมกับโลภะ โทสะ  โมหะ  และโสภณเจตสิกใด ๆ เลย  จักขุวิญญาณเกิด
รวมกับเจตสิกเพียง  ๗  ดวง   คือ  ผัสสเจตสิก  เวทนาเจตสิก  สัญญาเจตสิก  เจตนาเจตสิก  เอกัคคตาเจตสิก  ชีวิติ
นทริยเจตสิก  มนสิการเจตสิก  ซึ่งเจตสิกท้ัง ๗ ดวงนี้  เปนสัพพจิตตสาธารณเจตสิก  คือ  เปนเจตสิกท่ีตองเกิดกับ
จิตทุกดวง   จิตจะเกิดขึ้นโดยปราศจากเจตสิก ๗ ดวงนี้ไมไดเลย  ไมวาจะเปนอกุศลจิต  กุศลจิต  วิบากจิต  กิริยา
จิต  โลกุตตรจิต  หรือจิตใด ๆ  ก็ตามตองมีเจตสิก ๗  ดวงนี้เกิดรวมดวย    เจตสิก ๗ ดวง  ซึ่งเปนสัพพจิตตสา
ธารณเจตสิกนี้  เปนอัญญสมานเจตสิก  คือ  เปนเจตสิกที่เกิดกับจิตใดก็เสมอกับจิตนั้น ๆ  เมื่อเกิดกับอกุศลจิต    
สัพพจิตตสาธารณเจตสิก  ๗  ดวงนี้ก็เปนอกุศล     เมื่อเกิดกับกุศลจิต    สัพพจิตตสาธารณเจตสิก  ๗  ดวงนี้ก็เปน
กุศลเจตสิก  เปนตน 

 จักขุวิญญาณเปนวิบากจิตที่มีสัพพจิตตสาธารณเจตสิกเกิดรวมดวยเพียง ๗ ดวงเทานั้น  ไมมีโสภณ
เจตสิกหรืออกุศลเจตสิกใด ๆ เกิดรวมดวยเลย    ฉะนั้น  จักขุวิญญาณจึงเปนอโสภณจิต  แตไมใชอกุศลจิต 

การศึกษาธรรมนั้นจะตองเขาใจโดยละเอียด แมแตอกุศลธรรมและอโสภณธรรมตางกันอยางไร 

 อกุศลธรรมเปนสภาพธรรมที่เลวทรามเปนโทษ เปนเหตุที่จะใหเกิดผลเปนวิบากที่ไมนาพอใจ  เปนทุกข  
อโสภณธรรมเปนจิตและเจตสิกที่ไมมีโสภณเจตสิกเกิดรวมดวย  พระผูมีพระภาคทรงแสดงพระธรรมโดยนัยตาง 
ๆ ตามสภาพของธรรมนั้น ๆ ซึ่งผูศึกษาก็จะตองพิจารณาโดยละเอียด  ใหเขาใจถูกตองตามสภาพธรรมนั้น ๆ   เมื่อ
ทรงแสดงโดยประเภทของหมวด ๓  คือ  กุศลธรรม  อกุศลธรรม  และอัพยากตธรรม  ก็จะตองรูวากุศลธรรมเปน
สภาพธรรมที่เปนเหตุใหเกิดกุศลวิบาก  อกุศลธรรมเปนสภาพธรรมที่เปนเหตุใหเกิดอกุศลวิบาก  และอัพยากต
ธรรมเปนสภาพธรรมที่ไมใชกุศล ไมใชอกุศล   ฉะนั้น อัพยากตธรรมจึงไดแกวิบากจิตและเจตสิก  กิริยาจิตและ
เจตสิก  รูป  นิพพาน ฉะนั้น  อัพยากตธรรมจึงไมใชแตเฉพาะจิตและเจตสิกท่ีเปนวิบากและกิริยา  รูปปรมัตถและ
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นิพพานปามัตถก็เปนอัพยากตธรรม   รูปและนิพพานเปนกุศลหรืออกุศลไมได  เพราะรูปและนิพพานไมใชจิต
และเจตสิก เมื่อทรงแสดงประเภทของธรรมโดยหมวด ทรงแสดงปรมัตถธรรมทั้ง ๔  แตเมื่อทรงแสดงโดยชาติ  ๔   
หมายเฉพาะจิตและเจตสิกเทานั้น 

 โดยชาติ  ๔  นั้น   อกุศลจิตและเจตสิกที่เกิดรวมกันเปนอโสภณะ  กุศลจิตและเจตสิกที่เกิดรวมกันเปน
โสภณะ  วิบากจิตและกิริยาจิตใดไมมีโสภณเจตสิก  เชน  อโลภเจตสิก  และอโทสเจตสิก  เปนตน   เกิดรวมดวย  
วิบากจิตและกิริยาจิตนั้นเปนอโสภณะ  คือ  ไมเกิดรวมกับโสภณเจตสิก  สวนวิบากจิตและกิริยาจิตใดมีโสภณ
เจตสิกเกิดรวมดวย    วิบากจิตและกิริยาจิตนั้นเปนโสภณะ 
 จักขุวิญญาณกุศลวิบาก ๑  ดวง   และจักขุวิญญาณอกุศลวิบาก ๑ ดวง  มีแตสัพพจิตตสาธารณเจตสิกเกิด
รวมดวย ๗ ดวงเทานั้น 
 โสตวิญญาณกุศลวิบาก ๑ ดวง   และอกุศลวิบาก ๑ ดวง   มีแตสัพพจิตตสาธารณเจตสิกเกิดรวมดวย ๗ 
ดวงเทานั้น 
 ฆานวิญญาณกุศลวิบาก ๑ ดวง   และอกุศลวิบาก ๑ ดวง   มีแตสัพพจิตตสาธารณเจตสิกเกิดรวมดวย ๗ 
ดวงเทานั้น 
 กายวิญญาณกุศลวิบาก ๑ ดวง      และอกุศลวิบาก ๑ ดวง    มีแตสัพพจิตตสาธารณเจตสิกเกิดรวมดวย ๗ 
ดวงเทานั้น 
 ทวิปญจวิญญาณ  ๑๐  ดวง    จึงเปนอโสภณจิตและจิตอื่น  (นอกจากจิต  ๑๐  ดวงนี้)  ที่ไมมีโสภณ
เจตสิกเกิดรวมดวยก็เปนอโสภณจิตทั้งสิ้น   ฉะนั้น  กุศลวิบากจิตจึงไมใชโสภณจิตทุกดวง  กุศลวิบากจิตที่มี
โสภณเจตสิกเกิดรวมดวยก็เปนโสภณจิต  กุศลวิบากจิตที่ไมมีโสภณเจตสิกเกิดรวมดวยก็ไมใชโสภณจิต  นี่เปน
ความตางกันของจิตแตละขณะในชีวิตประจําวัน  ปฏิสนธิจิตของภูมิมนุษยกับปฏิสนธิจิตของอบายภูมิเปนผลของ
กรรมตางกัน  ผูที่ปฏิสนธิในอบายภูมินั้น  ปฏิสนธิจิตเปนอกุศลวิบากจิต  เปนผลของอกุศลกรรมจึงเกิดในนรกภูมิ  
หรือเกิดในปตติวิสัยภูมิ(เปรต)  หรือเกิดในอสุรกายภูมิ   หรือเกิดในดิรัจฉานภูมิ ปฏิสนธิจิตของผูที่เกิดเปนมนุษย
หรือเทวดาชั้นตาง  ๆ เปนกุศลวิบากจิต    เปนผลของกุศลกรรมหนึ่งจึงทําใหเกิดในสุคติภูมิ 
 แมวาการเกิดในมนุสสภูมิเปนกุศลวิบากก็จริง  แตบางบุคคลก็พิการแตกําเนิด  เพราะกุศลวิบากจิตที่ทํา
กิจปฏิสนธินั้นเปนผลของกุศลกรรมที่ไมมีปญญาเจตสิกเกิดรวมดวย และเปนกุศลกรรมอยางออนมาก   กุศล
วิบากจิตที่ทําปฏิสนธิกิจนั้นจึงไมประกอบดวยโสภณเจตสิก คือ ไมเกิดรวมกับอโลภเจตสิก  อโทสเจตสิก เปนตน 
เมื่อเปนผลของกุศลกรรมอยางออนมาก   อกุศลกรรมซึ่งทําไวจึงเบียดเบียนใหเปนผูพิการแตกําเนิดได 
 ผูที่เกิดเปนมนุษยที่ไมพิการแตกําเนิดนั้น  ลวนเกิดมาตาง ๆ กันโดยสกุล ยศศักดิ์ บริวาร  เพราะกุศล
วิบากที่ทํากิจปฏิสนธินั้นตางกันตามกําลังของกุศลกรรมซึ่งเปนเหตุ ถาปฏิสนธิจิตเปนผลของกุศลกรรมที่
ประกอบดวยปญญาเจตสิกอยางออนหรือไมมีปญญาเจตสิกเกิดรวมดวย   ปฏิสนธิจิตที่เปนกุศลวิบากนั้นก็เกิด
รวมกับโสภณเจตสิกและเหตุ  ๒  คือ  อโลภเจตสิกและอโทสเจตสิก  เปนทวิเหตุกบุคคล   คือ  เปนบุคคลที่
ปฏิสนธิจิตไมมีปญญาเจตสิกเกิดรวมดวย  บุคคลนั้นจึงไมสามารถบรรลุฌานหรือโลกุตตรธรรมในชาตินั้น 
 ผูที่ปฏิสนธิจิตเปนผลของกรรมที่ประกอบดวยปญญาและปฏิสนธิจิตมีปญญาเจตสิกเกิดรวมดวยนั้น  
เปนติเหตุกบุคคล   เพราะมีเหตุ ๓  คือ  มีอโลภเจตสิก  อโทสเจตสิก  และปญญา 
(อโมห)เจตสิกเกิดรวมดวย   บุคคลนั้นเมื่อไดฟงพระธรรมก็สามารถพิจารณาเขาใจพระธรรม   และสามารถอบรม
เจริญปญญาจนบรรลุฌานจิตหรือรูแจงอริยสัจจธรรม ๔ บรรลุมัคคผลนิพพานเปนพระอริยบุคคลในชาตินี้ไดตาม
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ควรแกการสะสมของเหตุปจจัย แตก็ไมควรประมาทเพราะบางทานเปนผูที่มีสติปญญา  ปฏิสนธิจิตเปนติเหตุกะก็
จริง  แตถาประมาทการเจริญกุศล  ประมาทการฟงพระธรรม   ก็จะเปนผูที่ฉลาดแตในทางโลก  ในวิชาการตาง ๆ  
แตไมอบรมเจริญปญญาในทางธรรมจึงไมรูลักษณะของสภาพธรรมตามความเปนจริง 
 ในอดีตกาลนานมาแลวในชาติกอน ๆ บางทานอาจจะเปนผูที่เคยสนใจธรรม   อาจจะเปนผูที่ศึกษาเลา
เรียนพระธรรมหรืออาจจะถึงกับบรรพชาอุปสมบทเปนภิกษุสามเณร  แตการรูแจงอริยสัจจธรรมนั้น   ไมมีใครรู
ไดวาจะรูแจงอริยสัจจธรรมในเพศใด  ในเพศบรรพชิตหรือฆราวาส   ทุกคนจะตองอบรมเจริญปญญา  รูลักษณะ
ของสภาพธรรมที่กําลังปรากฏตามความเปนจริงทุก ๆ ชาติ  จนกวาจะถึงชาติที่ปญญาคมกลา  สามารถแทงตลอด
อริยสัจจธรรมได  และแมวาในกาลครั้งหนึ่งอาจจะเคยสนใจธรรม  ฝกใฝในการศึกษาในการปฏิบัติธรรม  แตก็
อยาลืมวากวาจะไดรูแจงอริยสัจจธรรมก็ยังมีอกุศลที่สะสมมามากมายหนาแนนที่จะทําใหหลงไป    เพลินไปใน
อกุศลไดถาเปนผูที่ประมาท  ฉะนั้น  ถึงแมวาปฏิสนธิจิตจะเปนติเหตุกะแตเมื่อใดเปนผูประมาท  ปญญาเจตสิกใน
ชาตินั้นก็จะไมเจริญขึ้น  เพราะไมไดอบรมดานการฟง    ดวยการพิจารณา   และดวยการปฏิบัติธรรม    ฉะนั้น  ก็
นาเสียดายชาติซึ่งปฏิสนธิจิตเปนติเหตุกะ  แตไมไดอบรมปญญาใหเจริญขึ้น  และชาติตอไปนั้นกรรมใดจะทําให
ปฏิสนธิจิตประเภทใดเกิดก็ไมแน อาจจะเปนอกุศลวิบากจิตทํากิจปฏิสนธิในอบายภุมิ  หรืออเหตุกุศลวิบากจิตทํา
กิจปฏิสนธิเปนบุคคลพิการต้ังแตกําเนิด  หรือทวิเหตุกกุศลวิบากทํากิจปฏิสนธิเปนทวิเหตุกบุคคลในสุคติภูมิ  ซึ่ง
ไมอาจอบรมเจริญปญญาใหรูแจงอริยสัจจธรรมได 
 ฉะนั้น จึงนาเสียดายแตละภพแตละชาติที่ไมไดอบรมปญญาใหเจริญยิ่งขึ้น  และถึงแมวาจะเปนติ
เหตุกปฏิสนธิ  แตเมื่ออบรมปญญายังไมพอก็ไมสามารถรูแจงอริยสัจจธรรมในชาตินี้ได  ไมใชวาผูที่เปนติเหตุก
บุคคลแลวจะรูแจงอริยสัจจธรรมไดในปจจุบันชาติทุกคน 
 ผูที่เกิดเปนมนุษยไมพิการแตกําเนิดนั้น  ขณะนอนหลับสนิทภวังคจิตเปนโสภณจิต  เพราะปฏิสนธิจิต
เปนทวิเหตุกะมีอโลภเจตสิก  อโทสเจตสิกเกิดรวมดวย  บางทานปฏิสนธิจิตก็เปนติเหตุกะมีอโลภเจตสิก  อโท
สเจตสิก  และปญญาเจตสิกเกิดรวมดวย  ขณะหลับกิเลสไมเกิด  ไมมีความยินดี  ยินราย   เพราะยังไมเห็น  ยัง
ไมไดยิน  ไมไดกลิ่น  ไมไดล้ิมรส  ไมไดคิด   นึกเรื่องตาง ๆ ทางใจ   แตเมื่อต่ืนขึ้นนั้น  จะดีใจหรือเสียใจสุขหรือ
ทุกขก็เปนไปตามอกุศลจิตตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในวันหนึ่ง ๆ  โดยมากวันหนึ่ง ๆ  เมื่อต่ืนแลวก็เปนอโสภณะมากกวา   
เปนกุศลจักขุวิญญาณเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะเดียว   แลวหลังจากนั้นสวนมากอกุศลชวนวิถีจิตก็เกิด ๗ 
ขณะ  ซึ่งเทากับ ๗ เทาของจักขุวิญญาณที่ทํากิจเห็นขณะหนึ่ง  ๆ    การสะสมสืบตอของอกุศลธรรมในวันหนึ่ง ๆ 
นั้นมากมายเหลือเกิน   ฉะนั้น  จึงไมควรประมาทเลย   เมื่อไดฟงพระธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงโดย
ละเอียดวาจิตขณะใดเปนโสภณะ  จิตขณะใดเปนอโสภณะ  และอโสภณจิตนั้นเปนอกุศลหรือวาเปนวิบากหรือวา
เปนกิริยา 

ถาม พระอรหันตมีอโสภณจิตไหม 
ตอบ มี 
ถาม พระอรหันตมีอกุศลจิตไหม 
ตอบ ไมมี 

พระอรหันตมีอโสภณจิต แตพระอรหันตไมมีอกุศลจิต  เพราะวาพระอรหันตมีจักขุวิญญาณ  โสต
วิญญาณ  เปนตน    ซึ่งเปนอโสภณจิต    แตพระอรหันตไมมีอกุศลจิตและกุศลจิต 
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 เจตสิกทั้งหมดมี  ๕๒  ประเภท   เปนอัญญสมานาเจตสิก  คือ  เจตสิกที่เสมอกับจิตและเจตสิกอื่นที่เกิด
รวมดวย  ๑๓  ประเภท    เปนอกุศลเจตสิก  ๑๔  ประเภท   เปนโสภณเจตสิก  ๒๕ ประเภท  ถาไมใชคําวา  
โสภณะ  อโสภณะ  แตใชภาษาไทย   ความหมายจะไมตรงกับสภาพธรรมที่เปนโสภณะและอโสภณะ   เชน   ถาม
วาเวทนาเจตสิกดีไหม   มีทานหนึ่งตอบวา   เมื่อเปนสุขเวทนาก็ดี  สุขเวทนาโดยนัยของเวทนา ๕   หมายถึงเวทนา
เจตสิกที่เกิดเฉพาะกับกายวิญญาณที่เปนกุศลวิบากในขณะที่กระทบกับอารมณที่นาสบายกาย   สุขสหคต   กาย
วิญญาณ   กุสลวิปาก  ไมมีโสภณเจตสิก  คือ  อโลภเจตสิก  อโทสเจตสิก  ปญญาเจตสิก  เปนตน  เกิดรวมดวย    
ฉะนั้น  โดยสภาพธรรม  สุขเวทนาที่เกิดกับกายวิญญาณกุศลวิบากนั้นเปนอโสภณะไมใชโสภณะดวยเหตุนี้   
การศึกษาธรรมจึงตองเขาใจสภาพธรรมใหตรงตามพระบาลี  มิฉะนั้นจะทําใหเขาใจสภาพธรรมผิดได 
 ถามีคําถามวา รูปที่กําลังปรากฏทางตาขณะนี้ดีหรือไมดี  คําตอบภาษาไทยก็ไมชัดเจน  เพราะถึงแมวา
รูปจะผองใสสวยงามนายินดีพอใจ  แตรูปก็ไมใชโสภณธรรม  เพราะรูปไมใชสภาพรู  ไมใชกุศล    อกุศล   รูปไม
มีเมตตา   กรุณา   มุทิตา   หรือสภาพธรรมใดซึ่งเปนสภาพธรรมที่ดีงามเกิดรวมดวยเลย  จิตและเจตสิกเทานั้นที่
เปนโสภณะหรืออโสภณะ  รูปเปนอารมณที่เปนปจจัยใหจิตเกิดขึ้นพอใจหรือไมพอใจรูปนั้น ๆ  โดยที่รูปเองเปน
อัพยากตธรรม   รูปไมรูอะไรเลย  รูปไมรูวาจิตชอบหรือไมชอบรูปนั้น   และรูปเองก็ไมมีเจตนาที่จะใหจิตชอบ
หรือไมชอบรูป   เพราะรูปไมใชสภาพรู  แตจิตตองการเห็นรูป   ตองการไดยินเสียง   ตองการไดกลิ่นหอม ๆ   
ตองการกระทบสัมผัสสิ่งที่นาพอใจ   เพื่อความรูสึกที่เปนสุขจะไดเกิดขึ้นซ้ําอีก   เมื่อเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตา  ได
ยินเสียงที่ปรากฏทางหู  ไดกลิ่นทางจมูก  ล้ิมรสทางลิ้น  กระทบสัมผัสทางกาย  หรือแมเพียงคิด  นึกถึงรูป  เสียง  
กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะทางใจทุก ๆ วัน   ฉะนั้น  จึงมีคําอุปมาเปรียบเทียบขันธ ๕  วา   รูปขันธเหมือนกับภาชนะที่
รองรับสิ่งที่นํามาซึ่งความรูสึกยินดี  เวทนาขันธเหมือนอาหารที่อยูในภาชนะนั้น  สัญญาณขันธและสังขารขันธ
เหมือนพอครัวและผูชวยปรุงอาหาร   วิญญาณขันธเปนผูบริโภคอาหาร   เพราะจิตเปนใหญเปนประธานในการรู
อารมณ    นามขันธทั้ง  ๔  ตองเกิดรวมกัน  รูอารมณเดียวกัน  และไมแยกกันเลยสักนามขันธเดียว    จะมีแตนาม
ขันธ ๑  ขาดนามขันธ ๓ ไมได    จะมีนามขันธ ๒ ขาดนามขันธ ๒ ไมได   จะมีนามขันธ ๓  ขาดนามขันธ ๑ 
ไมได   และในภูมิที่มีขันธ ๕ นั้น   นามขันธตองอาศัยรูปขันธจึงจะเกิดขึ้นได 

การศึกษาธรรมเรื่องจิตประเภทตาง ๆ นั้น    เพื่อรูชัดลักษณะของจิตซึ่งจําแนกโดยประเภทตาง ๆ   คือ   
จําแนกโดยชาติ ๔  โดยหมวด ๓  โดยเหตุ  โดยอสังขาร  สสังขาร โดยโสภณะ  อโสภณะ  โดยประกอบดวย
เจตสิกตางกันอยางไรบางนั้น ก็เพื่อใหสติเกิดขึ้นระลึกพิจารณารูสภาพที่เปนอนัตตาของธรรมทั้งหลาย   ซึ่งไมใช
ตัวตน  สัตว  บุคคล   และลักษณะของสภาพธรรมแตละอยางนั้น   ก็เปนลักษณะของรูปธรรมแตละอยาง  
นามธรรมแตละอยาง  เชน  ลักษณะของรูปที่ปรากฏทางตาก็อยางหนึ่ง    ทางหูก็อยางหนึ่ง    ทางจมูกก็อยางหนึ่ง   
ทางลิ้นก็อยางหน่ึง   ทางกายก็อยางหน่ึง ลักษณะของจิตที่เปนกุศลอยางหนึ่ง ลักษณะของจิตที่เปนอกุศลก็อยาง
หนึ่ง   ลักษณะของจิตที่เปนอัพยากตะก็อยางหนึ่ง  ความรูความเขาใจลักษณะของสภาพธรรมทั้งหลายเพิ่มขึ้นยอม
เปนปจจัยปรุงแตงใหสติเกิดขึ้นระลึกรู  พิจารณาลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏจนกวาจะประจักษลักษณะของ
สภาพธรรม  แตละอยางตรงตามความเปนจริงของสภาพธรรมนั้น ๆ 
 
 
คําถามทบทวน 
๑.     รูปเปนโสภณธรรมไดไหม    เพราะอะไร 
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๒.    บุคคลที่ปฏิสนธิจิตเปนกุศลวิบากแตไมมีโสภณเจตสิกเกิดรวมดวย      ตางกับบุคคลที่ปฏิสนธิ   
         จิตเปนกุศลวิบากที่มีโสภณเจตสิกเกิดรวมดวยอยางไร 
๓.     ทวิเหตุกปฏิสนธิจิต    เปนผลของกรรมอะไร 
๔.     ทวิเหตุกบุคคลและติเหตุกบุคคล    ตางกันอยางไร 
๕.     ขณะนอนหลับสนิท    เปนโสภณจิตหรืออโสภณจิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๑๕ 
 

จําแนกจิต  โดย  โลกียจิตและโลกุตตรจิต 
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กอนอื่นควรเขาใจความหมายของคําวา “โลก” ในวินัยของพระอริยเจา   ตามที่พระผูมีพระภาคทรง
แสดงในสังยุตตนิกาย    สฬายตนวรรค     ฉันนวรรคที่ ๔   ปโลกสูตร   ซึ่งมีขอความวา 

(๑๐๑)  ครั้งนั้นแล  ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ  ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมี
พระภาควา   ขาแตพระองคผูเจริญ  ที่เรียกกันวา  โลก ๆ  ดังนี้  ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ  จึงเรียกกันวา “โลก”   
พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกร อานนท  สิ่งใดมีความแตกสลายเปนธรรมดา  นี้เรียกวา “โลก” ในอริยวินัย  ก็อะไร
เลามีความแตกสลายเปนธรรมดา  จักขุแลมีความแตกสลายเปนธรรมดา  รูปมีความแตกสลายเปนธรรมดา  จักขุ
วิญญาณมีความแตกสลายเปนธรรมดา  จักขุสัมผัสมีความแตกสลายเปนธรรมดา  สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุก
ขมสุขเวทนา  ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัยมีความแตกสลายเปนธรรมดา ฯลฯ  ตลอดไปจนถึงทางหู  ทาง
จมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจ 

เปนธรรมดาของพระอริยเจา  แตไมใชธรรมดาสําหรับผูที่ยังไมประจักษการเกิดขึ้นและดับไปของสภาพ
ธรรม  ฉะนั้นจะเห็นไดวา  ผูที่จะเปนพระอริยบุคคลตองประจักษการเกิดดับของสภาพธรรมที่ปรากฏจริง ๆ    
พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกร อานนท  สิ่งใดมีความแตกสลายเปนธรรมดานี้เรียกวา “โลก” ในอริยวินัย    โลก  คือ  
ทุกสิ่งซึ่งเกิดดับ   ฉะนั้น  สภาพธรรมซึ่งไมเกิดดับเทานั้นที่ไมใชโลก     เปนสภาพธรรมที่พนจากโลกเหนือโลก     
เปนโลกุตตระ  คือ  พระนิพพาน 

 เมื่อจําแนกจิตเปนประเภทโลกียะ  และโลกุตตระนั้น  จิตใดที่ไมประจักษแจงลักษณะของนิพพาน  คือ  
ไมมีนิพพานเปนอารมณ  จิตนั้นเปน “โลกียจิต”  จิตใดมีนิพพานเปนอารมณโดยดับกิเลส   หรือมีนิพพานเปน
อารมณโดยดับกิเลสแลว    จิตนั้นเปน  “โลกุตตรจิต” 

 ผูที่จะเปนพระอริยบุคคลนั้น  ตองอบรมเจริญโลกียปญญาซึ่งรูลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม  
โลกียปญญาไมใชการรูวิธีสรางเครื่องมือวิทยาศาสตรตาง ๆ   การรูอยางอื่นที่ไมใชการรูลักษณะของนามธรรม
และรูปธรรมนั้นไมใชโลกียปญญาในพระพุทธศาสนา 

 โลกียปญญารูลักษณะของโลก  คือ  สภาพธรรมที่ปรากฏทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทาง
ใจ  ซึ่งไมใชนิพพาน    ฉะนั้น  นอกจากมัคคจิต  ๔  ดวง  ซึ่งเปนโลกุตตรกุศลจิตที่มีนิพพานเปนอารมณโดยดับ
กิเลสและผลจิต ๔ ดวง  คือ  โลกุตตรวิบากจิตซึ่งมีนิพพานเปนอารมณโดยดับกิเลสแลว     จิตอื่นทั้งหมดเปน
โลกียจิต 

      โลกุตตรจิตทั้งหมด    มี  ๘  ดวง  ๔  คู     คือ 
โสตาปตติมัคคจิต ๑ โสตาปตติผลจิต             ๑ 
 สกทาคามิมัคคจิต ๑  สกทาคามิผลจิต             ๑ 
 อนาคามิมัคคจิต  ๑  อนาคามิผลจิต             ๑ 
 อรหัตตมัคคจิต  ๑  อรหัตตผลจิต             ๑ 
 
 เมื่อโสตาปตติมัคคจิตเกิดขึ้นทํากิจดับกิเลสโดยมีนิพพานเปนอารมณ  ดับไปแลว  โสตาปตติผลจิตก็เกิด
สืบตอและมีนิพพานเปนอารมณโดยดับกิเลสแลว  โสตาปตติมัคคจิตเปนโลกุตตรกุศลจิต  เปนปจจัยใหโลกุตตรวิ
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บากจิตคือโสตาปตติผลจิตเกิดสืบตอจากโสตาปตติมัคคจิตทันที  โดยไมมีจิตอื่นเกิดคั่นไดเลย  การใหผลของโล
กุตตรกุศลนั้นใหผลทันที  เปนอกาลิโกไมตองรอถึงชาติหนา  อกุศลและกุศลอื่นๆ นั้นใหผลทันทีที่ดับไปอยางโล
กุตตรกุศลไมไดเลย  ผูที่อบรมเจริญสมถภาวนาจนฌานกุศลจิตเกิดแลวยังไมมีฌานวิบากจิตเกิดในขณะที่เปน
มนุษย  เพราะฌานวิบากจิตทําปฏิสนธิกิจ  ภวังคกิจและจุติกิจในพรหมโลก  ผูที่ฌานจิตไมเสื่อมนั้นฌานกุศลจิต
จะเกิดกอนจุติจิต เมื่อจุติจิตดับฌานกุศลจิตที่เกิดกอนจุติจิตนั้นเปนปจจัยใหฌานวิบากจิตทํากิจปฏิสนธิในพรหม
โลกภูมิใดภูมิหนึ่งเชนปฐมฌานกุศลจิตเปนปจจัยใหปฐมฌานวิบากจิตทํากิจปฏิสนธิในปฐมฌานพรหมภูมิ  
สูงขึ้นตามลําดับไปจนถึงอรูปฌานกุศล  คือ  อากาสานัญจายตนกุศลจิตเปนปจจัยใหอากาสานัญจายตนวิบากจิต
ปฏิสนธิในอากาสานัญจายตนภูมิ สูงขึ้นตามลําดับไปจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนกุศลจิตเปนปจจัยใหเนว
สัญญานาสัญญายตนวิบากจิตทําปฏิสนธิกิจในเนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ   กรรมอื่น ๆ นั้นตองมีจิตอื่นเกิดคั่น
มากมายกวาจะถึงกาลเวลาที่จะใหผล  แตกรรมประเภทเดียวที่ใหผลโดยจิตอื่นเกิดคั่นไมไดเลย  คือ โลกุตตรกุศล
กรรม  ทันทีที่โลกุตตรกุศลจิตดับ    โลกุตตรวิบากจิตก็เกิดตอทันที 
เพราะโลกุตตรวิบากจิตไมทําปฏิสนธิกิจ  ภวังคกิจ จุติกิจ  และกิจอื่น  ๆ    เชนวิบากจิตอื่น  ๆ  เลย 
 ในอัฏฐสาลินี  อรรถกถาธัมมสังคณีปกรณ  จิตตุปปาทกัณฑ  อธิบายจูฟนตรทุกะ  มีขอความวา 
 ช่ือวา  “โลกียธรรม”  เพราะประกอบในโลก  โดยเหตุที่นับเนื่องอยูในโลกนั้น   ช่ือวา  “อุตตรธรรม”  
คือ  ธรรมอันยิ่งเพราะขามพนขึ้นจากโลกนั้น  ช่ือวา  “โลกุตตรธรรม”  เพราะขามขึ้นจากโลกนั้นโดยเหตุที่ไมนับ
เนื่องอยูในโลก 

จิต  เจตสิก  รูป  เปนสังขารธรรม  เปนสภาพธรรมที่เกิดดับ  แมโลกุตตรจิตและเจตสิกที่มีนิพพานเปน
อารมณนั้นก็เกิดดับ  แตที่จําแนกจิตเปนโลกียจิตและโลกุตตรจิตนั้นก็เพราะโลกุตตรจิตมีนิพพานเปนอารมณโดย
ดับกิเลส  (มัคคจิต)  และโดยกิเลสดับแลว (ผลจิต) 

 ขอความในขุททกนิกาย  จูฬนิทเทส  ภาค  ๒  โมฆราชมาณวกปญหานิทเทส    ตรงกับ    สังยุตตนิกาย    
สฬายตนวรรค  สุญญสูตร  ขอ  ๑๐๒     ซึ่งมีขอความวา 

 ครั้งนั้นแล  ทานพระอานนทไดทูลถามพระผูมีพระภาควา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ที่เรียกกวาโลกวาง
เปลา ๆ ดังนี้  ดวยเหตุเพียงไรหนอจึงเรียกวาโลกวางเปลา  พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกร  อานนท   เพราะวางเปลา
จากตนหรือจากของของตน   ฉะนั้น จึงเรียกวาโลกวางเปลา  อะไรเลาวางเปลาจากตนหรือจากของของตน จักขุ
แลวางเปลาจากตนหรือจากของของตน  รูปวางเปลาจากตนหรือจากของของตน  จักขุวิญญาณวางเปลาจากตน
หรือจากของของตน  จักขุสัมผัสวางเปลาจากตนหรือจากของของตน   สุขเวทนา  ทุกขเวทนา  หรืออทุกขมสุข
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัยก็วางเปลาจากตนหรือจากของของตน ฯลฯ ใจวางเปลาจากตนหรือจาก
ของของตน  ธัมมารมณวางเปลาจากตนหรือจากของของตน  มโนวิญญาณวางเปลาจากตนหรือจากของของตน 
มโนสัมผัสวางเปลาจากตนหรือจากของของตน   สุขเวทนา  ทุกขเวทนา  อทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโน
สัมผัสเปนปจจัยก็วางเปลาจากตนหรือจากของของตน     ฉะนั้น  จึงเรียกวาโลกวางเปลา 

จบสุญญสูตรที่ ๒ 
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ไมใชวาไมรูอะไรเลยก็จะทําใหวางไดโดยที่ไมรูวาอะไรวาง   วางจากอะไร  วางอยางไร   แตจะตองรู
ตามความเปนจริงวา   ที่วางจากตน   หรือวางจากความเปนของของตน   เพราะเปนสภาพธรรมที่เกิดขึ้นแลวก็ดับ
ไปแตละอยาง   ทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย ทางใจ   บางทานอาจจะมีความรูสึกวาบางวันเหมือนกับ
ไมมีอะไรที่เปนของของเราเลย  และทําไมจึงไมรูสึกอยางนี้มากอน  แตกอนเคยยึดถือวาเปนเราและเปนของเรา   
แตอยู ๆ วันหนึ่งฟงธรรมบอย ๆ มาก ๆ  เขาก็เกิดนึกขึ้นมาวาไมเห็นมีอะไรที่จะเปนของของเราสักอยางเดียว  ไม
นาที่จะหลงยึดถือวาเปนของของเราเลย  แตเพียงคิดเทานั้นไมพอ  เพราะดับกิเลสไมได    ซึ่งถาไมรูก็อาจคิดวาได
ปญญามากแลว  ใกลตอการที่จะไดเปนพระอริยบุคคลแลว  เพราะวาแตกอนนี้ไมเคยคิด  ไมเคยรูสึกอยางนี้   บาง
คนก็เกิดความรูสึกวาอัศจรรยที่คิดอยางนั้นได  แตใหทราบวานั่นไมใชหนทางที่จะดับกิเลส  เพราะยังไมรูวา
ลักษณะของนามธรรมซึ่งเปนธาตุรูเปนสภาพรูที่กําลังเห็น  กําลังไดยิน  กําลังไดกลิ่น  กําลังรูสิ่งที่กระทบสัมผัส  
และคิดนึก  เปนตนนั้น  ไมใชตัวตนอยางไร  เมื่อยังไมระลึกศึกษา  พิจารณา  สังเกต  อบรมเจริญปญญารูลักษณะ
ของสภาพธรรมที่กําลังปรากฏ  ก็ยังไมเขาถึงอรรถ  คือ  ลักษณะที่แทจริงของนามธรรมและรูปธรรม   จึงไม
สามารถประจักษลักษณะที่เกิดขึ้นและดับไปของนามธรรมและรูปธรรม  ซึ่งกําลังเปนโลกที่เกิดดับอยูในขณะนี้  
ฉะนั้น ไมวาจะคิดจะเขาใจลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมอยางไร  ก็อยาหลงคิดวาเปนปญญาที่สามารถดับ
กิเลสแลว เพราะถาสติไมเกิดไมระลึก ไมรู ไมพิจารณาลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏจนประจักษลักษณะที่
ตางกันของรูปธรรมและนามธรรมจริง ๆ   ทางมโนทวารทีละลักษณะ  ซึ่งเปนการประจักษแจงชัดเจน  ปญญาก็
ยังไมไดเจริญขึ้นจนสามารถรูวา  สภาพธรรมทั้งหลายเปนเพียงโลกซึ่งวางเปลา  สูญจากการที่จะยึดม่ันวาเปน
ตัวตน   สัตวบุคคลได 

 ในขุททกนิกาย  จูฬนิทเทส  ภาค ๒ โมฆราชมาณวกปญหานิทเทส ขอ ๕๐๕  พระผูมีพระภาคตรัสถาม
ภิกษุทั้งหลายวา   ดูกร ภิกษุทั้งหลาย  ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  หญา ไม  ก่ิงไม  ใบไมใดที่มีอยู
ในเขตวิหารนี้  ชนพึงนําหญา  ไม   ก่ิงไม  ใบไมนั้นไปเสีย   เผาเสีย   หรือพึงทําตามควรแกเหตุ     ทานทั้งหลาย
พึงมีความคิดอยางนี้วา  ชนนําเราทั้งหลายไปเสีย เผาเสีย หรือทําตามควรแกเหตุบางหรือหนอ 
 ภิ.    ไมใชอยางนั้น  พระพุทธเจาขา 
 พ.    นั้นเปนเพราะเหตุไร 
 ภิ.   เพราะสิ่งเหลานั้นไมใชตน   หรือสิ่งที่เนื่องกับตนของขาพระองคทั้งหลาย  อยางนั้น พระพุทธเจาขา 
 พ.   ดูกร  ภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกันแล  สิ่งใดไมใชของทานทั้งหลาย  ทานทั้งหลายจงละสิ่งนั้น
เสีย สิ่งนั้นอันทานทั้งหลายละเสียแลว จักเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุขตลอดกาลนาน    ดูกร ภิกษุทั้งหลาย   
รูปไมใชของทานทั้งหลาย   ทานทั้งหลายจงละรูปนั้นเสีย  รูปนั้นอันทานทั้งหลายละเสียแลว จักเปนไปเพื่อ
ประโยชน เพื่อความสุขตลอดกาลนาน…เวทนา…สัญญา…สังขาร…วิญญาณอันทานทั้งหลายละเสียแลวจัก
เปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุขตลอดกาลนาน บุคคลยอมพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญแมอยางนี้ 

 ขอความตอนทายพระผูมีพระภาคตรัสวา   ดูกร คามณิเมื่อบุคคลเห็นซึ่งความเกิดขึ้นพรอมแหงธรรม
ทั้งสิ้น   ซึ่งความสืบตอแหงสังขารทั้งสิ้น  ตามความเปนจริง   ภัยนั้นยอมไมมี  เมื่อใด บุคคลยอมพิจารณาเห็นโลก
เสมอหญาและไมดวยปญญา  เมื่อนั้น  บุคคลนั้นก็ไมพึงปรารถนาภพหรืออัตตภาพอะไร ๆ อื่น  เวนไวแตนิพพาน
อันไมมีปฏิสนธิ ฯ  บุคคลยอมพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของสูญ    แมอยางนี้ ฯ 
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 เมื่อยังไมรูสึกวารูปที่เคยยึดถือเปนของตน  เวทนาความรูสึกตางๆ ซึ่งเคยรูสึกวาเปนของตน สัญญา
ความจําตาง ๆ วาเปนเราชื่อนี้อยูในโลกนี้ มีกิจหนาที่อยางนี้   สังขารทั้งหลายไมวาจะเปนกุศลธรรมหรืออกุศล
ธรรมทั้งหลายเสมอกับหญา ไม  ก่ิงไม  ใบไม  ก็ยังไมสามารถละการยึดถือสภาพธรรม  คือ  รูป  เวทนา  สัญญา  
สังขาร วิญญาณได 

 เมื่อไมไดศึกษาพิจารณาพระธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดง  พรอมกับการอบรมเจริญสติปฏฐาน   ก็
ไมช่ือวารูจักโลก   แมวาจะไดอยูในโลกนี้มานานแลว  ไมวาเปนกี่ป  ก่ีชาติ  เมื่อไมรูจักโลกจะพนจากโลกได
อยางไร ไมวาจะสุขสักเทาไรก็ไมไดสุขตลอดการ  เพราะความรูสึกเปนสุขเกิดขึ้นเพียงช่ัวขณะจิตซึ่งเกิดขึ้นแลวก็
ดับไป   เมื่อไมศึกษาสภาพธรรมตามความเปนจริงจะไมรูแมแตวาโลกคืออะไร   และโลกมีอะไรบาง    ทุกคนรูวา
มีสิ่งที่ปรากฏทางตา  มีเสียง ฯลฯ   เพราะเสียงปรากฏเมื่อไดยินเสียง   แตถาไมมีสภาพรู  ไมมีธาตุรู  ซึ่งกําลังได
ยิน   เสียงก็ปรากฏไมได   ฉะนั้น  อารมณตางๆที่ปรากฏทางตา   ทางหู   ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย   ทางใจนั้น  
ยอมแสดงใหรูวามีจิตซึ่งเปนสภาพรู ธาตุรู  ซึ่งเปนโลกที่เกิดดับทุกขณะ   และถาไมมีอารมณตาง ๆ ปรากฏก็ไมมี
ใครสามารถรูลักษณะของจิตซึ่งเปนสภาพรูที่กําลังเกิดดับได 

 เมื่อเห็น ไดยิน ไดกลิ่น ล้ิมรส  สัมผัส  แตไมรูลักษณะของสภาพธรรมตามความเปนจริงซึ่งเกิดขึ้นแลว
ดับไปสืบตอกันอยางรวดเร็ว  ก็ยึดถืออาการสัณฐานของสิ่งที่ปรากฏวาเปนสัตว   เปน 
บุคคลตาง ๆ   เปนวัตถุสิ่งตาง ๆ   ตราบใดที่ยังไมประจักษแจงลักษณะที่เกิดดับของสภาพธรรมแตละขณะตาม
ความเปนจริงก็ไมช่ือวารูจักโลกตามความเปนจริง  แมวาจะไดศึกษาเรื่องของโลกโดยวิชาการตาง ๆ  ทาง
ภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร  วิทยาศาสตร   แมอีกหลายแสนลานโกฏิปก็ตาม  วิชาการทั้งหลายเหลานั้นก็ไม
สามารถทําใหพนจากโลกนี้ได เพราะเมื่อไมรูจักโลกก็ยอมพนจากโลกไมได โลกวันหนึ่ง ๆ นั้นมีสาระอะไรบาง  
สุขเวทนาเกิดขึ้นแลวก็ดับหมดไปทุกขณะและจะใหสุขเวทนานั้นกลับคืนมาอีกไมไดเลย    สวนผูที่ทุกขทรมาน
แสนสาหัส   แมอยากจะพนจากโลกสักเทาไรก็พนไมไดเมื่อไมรูจักโลกตามความเปนจริง 

 ขอสําคัญก็คือ ทานพรอมหรือยังที่จะสละความยึดถือวามีสัตว บุคคล ตัวตน  แมแตตัวทานขณะนี้ก็ไมมี   
พรอมที่จะสละทิ้งโลกหรือยัง   ตองรูแจงวาไมมีตัวตน  สัตว  บุคคลเสียกอน   จึงจะดับโลกและพนโลกได บาง
ทานเพียงแคคิดก็ทนไมไหวที่จะไมมีตัวตนที่กําลังเห็น ไดยิน เปนตน  ไมมีวงศาคณาญาติ ไมมีมิตรสหาย ไมมี
ทรัพยสมบัติวัตถุตาง ๆ ซึ่งเปนที่พอใจ  สวนใหญแลวยังไมตองการพนจากโลกจริง ๆ ฉะนั้น การที่จะละความ
พอใจยึดถือวาเปนตัวตนของเรานั้นจะตองอบรมเจริญปญญาจนกวาจะประจักษแจงสภาพธรรมทั้งหลายที่ปรากฏ
เปนโลกตามความเปนจริงของสภาพธรรมนั้น ๆ  

 การที่จะรูจักโลกตามความเปนจริงนั้นไมงายเลย  ผูที่ไดฟงพระธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงเรื่อง
โลกตามที่พระผูมีพระภาคทรงตรัสรู ควรจะพิจารณานอมประพฤติปฏิบัติอบรมเจริญปญญาจนกวาปญญาจะ
เจริญขึ้น  จึงจะรูลักษณะของโลกตามความเปนจริงได   และไมใชรูโลกในขณะอื่นเลย   รูโลกขณะกําลังเห็น ได
ยิน ไดกลิ่น ล้ิมรส สัมผัส  คิดนึกในขณะนี้เอง   มีหนทางที่จะทําใหปญญาเจริญขึ้นจนรูโลกที่กําลังเกิดดับใน
ขณะนี้ได โดยศึกษาฟงพระธรรม เพื่อใหเขาใจและพิจารณารูลักษณะของสภาพธรรมที่กําลังปรากฏทางตา   ทาง
หู   ทางจมูก  ทางลิ้น   ทางกาย    ทางใจ  มิฉะนั้นแลว ไมมีทางที่จะรูจักโลกไดเลย 

 ในสังยุตตนิกาย  สฬายตนวรรค  สมิทธิสูตรที่ ๔ ขอ ๗๕   ทานพระสมิทธิทูลถามพระผูมีพระภาควา ขา
แตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา โลก โลก ดังนี้ดวยเหตุเพียงเทาไรจึงเปนโลกหรือบัญญัติวาโลก     พระผูมีพระภาค
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ตรัสวา  ดูกร สมิทธิจักขุ รูป จักขุวิญญาณ  ธรรมที่จะพึงรูแจงดวยจักขุวิญญาณมีอยู  ณ  ที่ใด   โลกหรือการบัญญัติ
วาโลกก็มีอยู ณ ที่นั้น ฯลฯ 

 การที่จะรูจักโลกไดนั้นก็เพราะมีตา   จึงเห็นสีสันวัณณะของโลก   มีหูจึงไดยินเสียงโลก  มีจมูกจึงได
กลิ่นโลก   มีล้ินจึงไดรูรสโลก   มีกายจึงรูเย็น รอน ออน แข็ง ตึง ไหวของโลก   ถาไมมีทางเหลานี้เลย โลกจะ
ปรากฏไดไหม   เมื่อไมเห็น ไมไดยิน ไมไดกลิ่น ไมไดล้ิมรส ไมรูโผฏฐัพพะ ไมคิดนึก โลกไหนจะปรากฏ โลก
ใด ๆ ยอมไมปรากฏ    ฉะนั้น  ที่ยึดถือวาเปนโลกกําลังปรากฏก็เพราะเห็น เห็นอะไร  เห็นโลก   สิ่งที่ปรากฏทาง
ตาเปนโลก  ไดยินเสียงอะไร  เสียงโลกอีกเหมือนกัน   ถาไมมีเสียงเลย   ไมมีไดยินเลย  โลกเสียงก็ไมมี   ฉะนั้น  
โลกซึ่งประกอบดวยรูป  เสียง  กลิ่น  รส โผฏฐัพพะนั้น   ปรากฏไดเพราะ  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ  จึงไมตอง
แสวงหาโลกที่อื่น  ไมวาจะอยู  ณ โลกไหน โลกนั้น ๆ จะปรากฏไดก็เพราะตา เปนปจจัยใหเห็น หูเปนปจจัยใหได
ยิน  จมูกเปนเปนปจจัยใหไดกลิ่น ล้ินเปนปจจัยใหล้ิมรส กายเปนปจจัยใหรูโผฏฐัพพะและใจคิดนึกเรื่องของสิ่งที่
ปรากฏทางตา ทางหู   ทางจมูก   ทางลิ้น   ทางกาย   ทางใจ   นั่นเอง 

 พระผูมีพระภาคตรัสวา   ดูกร สมิทธิ   จักขุ รูป  จักขุวิญญาณ   ธรรมที่พึงรูแจงดวยจักขุวิญญาณไมมี ณ 
ที่ใด  โลกหรือการบัญญัติวาโลกก็ไมมี ณ ที่นั้นฯลฯ  ใจ ธัมมารมณ  มโนวิญญาณ ธรรมที่จะพึงรูแจงดวยมโน
วิญญาณไมมี ณ ที่ใด   โลกหรือการบัญญัติวาโลกก็ไมมี ณ ที่นั้น 

 เมื่อไมรูจักโลกตามความเปนจริง แตอยากจะพนจากโลกก็พนไมได อยูโลกมานานและไมเฉพาะในโลก
นี้เทานั้น  ในอดีตอนันตชาติก็อยูในโลกอื่นๆ มาแลว  และเมื่อไมรูจักโลกก็ตองอยูในโลกตอไปอีกนาน  และอยู
อยางไมรูจักโลกและไมเห็นโลกตามความเปนจริง สุขบาง ทุกขบาง วนเวียนไป  สมัยนี้บางทานกลาววา  พระผูมี
พระภาคปรินิพพานแลวก็ยังมีตัวตนอยูและกลาววาไดไปเฝาและถวายภัตตาหารแกพระผุมีพระภาคซึ่งก็ควรจะได
พิจารณาขอความในพระไตรปฏก  คือ ในสังยุตตนิกาย  สฬายตนวรรค  ผัคคุณสูตรขอ ๙๙ 

 ครั้งนั้นแล  ทานพระผัคคุณะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ   ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระ
ภาควา  ขาแตพระองคผูเจริญ  บุคคลเมื่อจะบัญญัติ  พึงบัญญัติพระพุทธเจาผูตัดตัณหาเครื่องใหเนิ่นชาแลว   ตัด
ทางไดแลว   ครอบงําวัฏฏะไดแลว   ลวงพนทุกขทั้งปวง   ปรินิพพานลวงไปแลวดวยจักขุใด  จักขุนั้น  มีอยูหรือ
หนอ ฯลฯ…บุคคลเมื่อจะบัญญัติ  พึงบัญญัติพระพุทธเจาผูตัดตัณหาเครื่องใหเนิ่นชาแลว   ครอบงําวัฏฏะไดแลว  
ลวงทุกขทั้งปวง  ปรินิพพานลวงไปแลว  ดวยใจใดใจนั้นมีอยูหรือหนอ  พระพุทธเจาขา 

 (คือ  ทูลถามวา  เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานแลว  ยังจะมีตา  หู จมูก ล้ิน กาย ใจ อยูอีกหรือไม) 

 พระผูมีพระภาคตรัสวา   ดูกร ผัคคุณะ  บุคคลเมื่อจะบัญญัติ พึงบัญญัติพระพุทธเจาผูตัดตัณหาเครื่องให
เนิ่นชาแลวตัดทางไดแลว  ครอบงําวัฏฏะไดแลว  ลวงพนทุกขทั้งปวง  ปรินิพพานลวงไปแลว ดวยจักขุใด จักขุนั้น
ไมมีเลย ฯลฯ…  บุคคลเมื่อจะบัญญัติ  พึงบัญญัติพระพุทธเจาผูตัดตัณหาเครื่องใหเนิ่นชาแลว   ตัดทางไดแลว   
ครอบงําวัฏฏะไดแลว   ลวงทุกขทั้งปวง   ปรินิพพานลวงไปแลวดวยใจใด   ใจนั้นไมมีเลย 

 เมื่อปรินิพพานแลว  ทั้งตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ไมมีอีกเลย  ไมใชวาปรินิพพานแลวก็ไปสูสถานที่หนึ่ง
สถานที่ใดแลวมาเปนประมุขของการทําบุญถวายทาน ซึ่งถาเปนเชนนั้นก็ไมพนจากโลก เพราะยังมีตา  หู จมูก  
ล้ิน  กาย  ใจ  เกิดดับ  จึงยังตองมีทุกข   จึงยังพนทุกขไมได 
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 โลกเปนสิ่งที่กําลังปรากฏทางตา  ทางหู ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจ   ถาจิตไมเกิดขึ้นเห็น ไดยิน 
ไดกลิ่น ล้ิมรส สัมผัส คิดนึก โลกยอมไมปรากฏ ขณะใดที่สติระลึกไดก็พิจารณาศึกษาอารมณ   คือลักษณะของ
โลกที่กําลังปรากฏทางตา   ทางหู   ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจ ขณะใดคิดนึกเรื่องโลก   ขณะนั้นไมใชการ
รูลักษณะที่แทจริงของสภาพธรรมที่ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน ขณะนั้นเปนการรูโลกโดยสมมติเปนสัตว  บุคคล  
ตัวตน วัตถุสิ่งตาง ๆ เปนโลกโดยนัยของสมมติสัจจะไมใชประมัตถสัจจะ 

 ในวันหนึ่ง ๆ ทุกทานทราบวาทานอยูในโลกที่เปนสมมติสัจจะหรือปรมัตถสัจจะ   ถึงแมจิตจะเปน
สภาพรู  แตขณะใดที่ไมเห็น ไมไดยิน ไมไดกลิ่น ไมไดล่ิมรส ไมรูสิ่งที่กระทบสัมผัส ไมคิดนึก ขณะนั้นโลกนี้ก็
ไมปรากฏ  ปฏิสนธิจิต คือ จิตขณะแรกของโลกนี้เปนวิบากจิต   เปนผลของกรรมหนึ่งซึ่งทําใหปฏิสนธิเกิดสืบตอ
จากจุติจิต   ซึ่งเปนจิตขณะสุดทายของชาติกอน   ปฏิสนธิจิตรูอารมณเดียวกับจิตใกลจะจุติของชาติกอน เมื่อ
ปฏิสนธิจิตไมรูอารมณของโลกนี้ โลกนี้จึงยังไมปรากฏ   และเมื่อปฏิสนธิจิตดับไปแลว กรรมที่ทําใหปฏิสนธิจิต
เกิดนั้น ก็ทําใหภวังคจิตเกิดสืบตอจากปฏิสนธิจิต ภวังคจิตมีอารมณเดียวกับปฏิสนธิจิต  ขณะที่ภวังคจิตเกิดดับ ๆ 
สืบตอดํารงภพชาติอยูนั้นจึงไมรูอารมณของโลกนี้เลย ไมเห็น ไมไดยิน ไมไดกลิ่น ไมไดล่ิมรส ไมรูโผฏฐัพพะ 
ไมคิดนึกอะไรเลย ขณะที่ภวังคจิตเกิดขึ้นและดับไปอยูเรื่อย  ๆ  นั้นโลกนี้ไมปรากฏเลย 

 ทวาร   คือ   ทางจิตเกิดขึ้นรูโลกที่ปรากฏ    มีทั้งหมด  ๖  ทวาร   เปนรูป  ๕ ทวาร   และเปนนาม  ๑  
ทวาร   คือ 
จักขุปสาทรูป             เปน        จักขุทวาร           ๑ 
โสตปสาทรูป             เปน        โสตทวาร           ๑ 
ฆานปสาทรูป          เปน        ฆานทวาร          ๑ 
 ชิวหาปสาทรูป          เปน         ชิวหาทวาร        ๑ 
  กายปสาทรูป          เปน          กายทวาร           ๑ 
 ภวังคุปจเฉทจิต          เปน         มโนทวาร          ๑ 

ปสาทรูปแตละปสาทรูปมีลักษณะพิเศษที่กระทบรูปไดเฉพาะบางรูป จึงเปนทางใหจิตเกิดขึ้นรูอารมณที่
กระทบนั้นไดเฉพาะทวารของตน ๆ   แตในวันหนึ่ง ๆ ก็ไมไดมีแตเฉพาะเห็น ไดยิน ไดกลิ่น  ล้ิมรส  และรูสิ่งที่
กระทบสัมผัสกายเทานั้นยังคิดนึกเรื่องตาง ๆ ดวย   ขณะที่จิตรับรูอารมณตอจากทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  
ทางกาย  หรือคิดนึกเรื่องราวตาง ๆ นั้น   จิตไมไดอาศัยจักขุปสาทรูป โสตปสาทรูป ฆานปสาทรูป  ชิวหาปสาท
รูป  กายปสาทรูปเลย   แตอาศัยภวังคุปจเฉทจิตที่เกิดกอนมโนทวาราวัชชนจิตนั่นเองเปนทวาร  คือ  เปนทางที่จิต
จะเกิดขึ้นคิดนึกเรื่องราวตาง ๆ เพราะวาถาภวังคุปจเฉทจิตไมเกิด  วิถีจิตแรกที่รูอารมณทางใจคือมโนทวาราวัช
ชนจิตก็เกิดไมได  ฉะนั้น มโนทวารและมโนทวาราวัชชนจิตจึงตางกัน  คือ  ภวังคุปจเฉทจิต  เปนมโนทวาร  เปน
วิบากจิต  ไมใชวิถีจิต  มโนทวาราวัชชนจิต ไมใชมโนทวาร เปนกิริยาจิต เปนวิถีจิตแรกที่เกิดขึ้นรูอารมณทางมโน
ทวาร 

 นี่เปนชีวิตปรกติประจําวัน ที่ควรจะไดเขาใจลักษณะของทวาร เพื่อที่จะไดพิจารณารูสภาพธรรมตาม
ความเปนจริงวาสภาพธรรมแตละขณะซึ่งเกิดดับนั้น  ไมใชสัตว  บุคคล   ตัวตนอยางไร 
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 ขณะนี้คงจะไมมีใครคิดถึงจักขุปสาทรูป  ซึ่งเปนรูปที่มีจริงและกําลังเกิดดับที่กลางตา  ในอัฏฐาสาลินี  
รูปกัณฑ   ขอความในพระบาลี   จักขายตนนิทเทส  ขอ ๕๙๖    มีขอความวา 

 “รูป” ที่เรียวา “จักขายตนะ” นั้นเปนไฉน   จักขุใดเปนปสาทรูป   อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตต
ภาพ    เปนสิ่งที่เห็นไมไดแตกระทบได 

 จักขายตนะ    เปนคํารวมของ  จักขุและอายตนะ 

 จักขุ   คือ  ตา   อายตนะ  คือ  ที่ประชุม  ที่เกิด  ฉะนั้น  จักขายตนะ  คือ  จักขุซึ่งเปนที่ประชุม เปนที่เกิด
นั่นเอง 

 พระผูมีพระภาคทรงแสดงวา   เมื่อวิถีจิตตาง ๆ เกิดขึ้น  เห็นและรูรูปารมณทางจักขุทวารวาระหนึ่งดับ
ไปแลว ภวังคจิตก็เกิดดับสืบตอหลายขณะ แลวจิตก็เกิดขึ้นรูรูปารมณที่ปรากฏทางจักขุทวารซึ่งดับไปแลวนั้นตอ
ทางมโนทวารอีก มโนทวารวิถีจิตเกิดขึ้นรูอารมณทางมโนทวารตอจากจักขุทวารวิถีจิตที่ดับไปหมดแลวนั้นอยาง
รวดเร็วมาก แมวาจะมีภวังคจิตเกิดคั่นก็ตาม  ฉะนั้น จึงควรทราบประโยชนที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงเรื่องของ
ทวารโดยละเอียด  เพื่อไมใหปะปนจิตที่รูอารมณทางจักขุทวารและจิตที่รูอารมณนั้นตอทางมโนทวาร ทางโสต
ทวาร  ฆานทวาร  ชิวหาทวาร และกายทวารก็โดยนัยเดียวกัน   คือ   เม่ือวิถีจิตตาง ๆ เกิดขึ้นรูอารมณใดอารมณ
หนึ่ง   ทางทวารหนึ่งทวารใดในหาทวารดับไปแลว และภวังคจิตเกิดคั่นหลายขณะแลว จิตก็เกิดขึ้นรูอารมณ
เดียวกันนั้นตอทางมโนทวารทุกคร้ัง 

 นามธรรม  คือ จิต และเจตสิกเกิดดับสืบตอกันอยางรวดเร็วขณะที่นั่งอยูอยางนี้   ดูเสมือนกับทั้งเห็นดวย
และไดยินดวย  แตความจริง วิถีจิตอาศัยทวารหนึ่งเกิดขึ้นรูอารมณทางทวารนั้นแลวก็ดับไปอยางรวดเร็วทวารละ
หนึ่งวาระ (วาระคือจิตหลายขณะที่เกิดดับสืบตอกันทางทวารเดียวกัน)  การเกิดดับสืบตอของจิตรวดเร็วจนกระทั่ง
ไมสามารถรูลักษณะแท ๆ ของจิตที่เกิดขึ้นทางจักขุทวารวาเพียงรูสิ่งที่ปรากฏทางตาเทานั้น  เมื่อมโนทวารวิถีจิต
เกิดขึ้นสืบตอรับรูรูปารมณที่ปรากฏทางตาแลวก็จดจํารูปรางสัณฐานของสิ่งที่ปรากฏจนลืมวาสิ่งที่ปรากฏทางตา
นั้นเปนเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเทานั้นจริง ๆ  

 จักขุทวารเปรียบเหมือนสมุทรซึ่งกวางใหญจริงๆไมเต็ม สามารถที่จะเห็นพระจันทร    พระอาทิตย ดาว
ตาง ๆ ซึ่งอยูแสนไกลที่กระทบจักขุปสาทแลวก็ปรากฏแกจักขุทวารวิถีจิตได  จึงทําใหดูเหมือนวา   เปนโลกซึ่ง
เต็มไปดวยวัตถุ   จักรวาล  สัตว  บุคคลตาง ๆ เต็มไปหมด   แตความเปนจริงนั้นจิตคิดนึกถึงรูปรางสัณฐานของ
ธาตุดิน   น้ํา  ลม ไฟ   ลมที่ปรากฏใหเห็นเปนสัตวบางเปนบุคคลตาง ๆ บาง   เปนพระจันทร  พระอาทิตย  
ดวงดาว  และวัตถุตาง ๆ   ซึ่งเมื่อกระทบสัมผัสกาย  เย็นหรือรอน ออนหรือแข็ง ตึงหรือไหว ก็ปรากฏ ผูที่รูสภาพ
ธรรมตามความเปนจริง จึงประจักษวา โลกคือธรรมที่แตกสลายเกิดดับอยางรวดเร็ว  โดยมโนทวารวิถีจิตจดจํา
สัณฐานของสิ่งที่ปรากฏทางตา จําเสียงสูง  ตํ่าที่ปรากฏทางหู ฯลฯ   เปนความหมายคําบัญญัติของสิ่งตาง  ๆ   ซึ่งก็
ไมมีสภาพธรรมใดเลยที่เกิดขึ้นแลวไมดับไป 
 
 
คําถามทบทวน 
๑.      โลก   คืออะไร 
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๒.     โลกียปญญา   คืออะไร 
๓.      ปฏิสนธิจิต  รูอารมณของโลกนี้หรือไม    เพราะเหตุใด 
๔.      ภวังคจิต  รูอารมณอะไร 
๕       มโนทวาราวัชชนจิต   เปนมโนทวารใชไหม 
๖.       มโนทวาร   เปนชาติอะไร 
๗.      มโนทวาราวัชชนจิต    เปนชาติอะไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่  ๑๖ 
 
 ลักษณะของจิตประการที่ ๕    ช่ือวา “จิต” เพราะการทําใหวิจิตร 

ขอความในอัฏฐสาลินีอรรถกถา มีวา ช่ือวา “จิต” เพราะกระทําใหวิจิตรอยางไร จริงอยู ธรรมดาวาความ
วิจิตรอื่นจะยิ่งไปกวาจิตรกรรม   ยอมไมมีในโลก   ธรรมดาวาลวดลายในจิตรกรรมนั้น ๆ ก็เปนความวิจิตร คือ 
เปนความงดงามอยางยิ่งทีเดียว  พวกชางลวดลาย เมื่อกระทํากิจกรรมนั้นยอมเกิดจิตตสัญญาวา รูปทั้งหลายชนิด
ตาง ๆ เขาพึงกระทํา ณ ตรงนี้โดยอุบายอยางนี้ การกระทําใหวิจิตรทั้งหลายที่ใหสําเร็จกิจ  มีการเขียน  มีการลงสี  
การทําสีใหเรื่องรอง  และการสลับสี  เปนตน  ยอมเกิดขึ้นดวยสัญญาอันวิจิตร   รูปอันวิจิตรอยางใดอยางหน่ึงใน
ความวิจิตร  คือ  ลวดลายยอมสําเร็จมาจากการกระทําอันวิจิตรนั้น   เพราะฉะนั้น ศิลปะอันวิจิตรทุกชนิดในโลก   
อันจิตนั่นเองคิดวา  รูปนี้จงอยูบนรูปนี้ รูปนี้จงอยูใต รูปนี้จงอยูตรงขามทั้งสองดังนี้  แลวจึงกระทําเหมือนรูปอัน
วิจิตรที่เหลือยอมพึงสําเร็จไดดวยกรรมอันชางคิดไวแมจิตที่ใหสําเร็จความวิจิตรนั้นก็ช่ือวาจิต อยางนั้นเหมือนกัน
เพราะเปนธรรมชาติวิจิตรดวยการกระทํานี้    ดังพรรณามาฉะนี้ 

 อีกอยางหน่ึง จิตนั่นเองชื่อวา วิจิตร แมกวาลวดลายในจิตรกรรมนั้น เพราะใหสําเร็จจิตรกรรมตามที่จิต
คิดทุกชนิด 

 นี่เปนเพียงสวนปลีกยอย คือ ความวิจิตรของจิตรกรรมแคความวิจิตรของกรรมที่ทุกทานกระทําในวัน
หนึ่ง ๆ    ทางกายบาง   ทางวาจาบาง   ทางใจบาง  ที่เปนกุศลกรรม   เปนทานบาง  ศีลบาง เปนการอบรมเจริญ
ภาวนาบาง   หรือที่เปนอกุศลกรรม  เปนปาณาติบาตบาง  อทินนาทานบางก็ยอมจะวิจิตรมากมาย ซึ่งก็แสดงให
เห็นวาเปนลักษณะของจิตซึ่งวิจิตร รูปธาตุภายนอกที่วิจิตรโดยเปนพืชพันธุธัญญาหารตาง ๆ   เปนดอกไม  ใบไม  
พันธุตาง ๆ   เปนวัตถุ  ภูเขา  แมน้ําตาง ๆ  ลวนแตเปนสิ่งที่เกิดเพราะสวนผสมของธาตุดิน  น้ํา  ไฟ   ลม   ซึ่งมี
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ลักษณะที่เย็น รอน  ออน  แข็ง  ตึง ไหว  ไหลหรือ  เกาะกุม  ระดับตาง ๆ ทําใหปรากฏเปนสิ่งที่วิจิตรตาง ๆ   แต
สิ่งที่วิจิตรกวารูปธาตุภายนอกก็คือจิต เพราะวาจิตเปนสภาพที่กระทําใหวิจิตร 

 อกุศลกรรมที่วิจิตรเปนปจจัยใหสัตวดิรัจฉานมีรูปรางวิจิตรตาง  ๆ  กันมาก บางประเภทก็มี ๒ เทา บาง
ประเภทก็มี ๔ เทา   บางประเภทก็มีเทามาก   บางประเภทก็ไมมีเทาเลย   บางประเภทก็อยูในน้ํา   บางประเภทก็อยู
บนบก และกุศลกรรมที่วิจิตรก็ทําใหมนุษยวิจิตรตางกันไปโดยเพศ  โดยรูปรางหนาตา  ซึ่งทําใหเกิดโวหาร คือ 
คําพูดที่แสดงลักษณะอาการของสภาพธรรมทั้งหลายตามที่ปรากฏ คําพูดมีมาก  ภาษาที่พูดถึงสิ่งตาง ๆ แสดงให
เห็นวาเพราะมีสิ่งตาง ๆ ที่วิจิตรมากเพียงไรก็ทําใหเกิดโวหารเพื่อที่จะเรียกสิ่งที่ปรากฏที่วิจิตรเพียงนั้น และคําพูด
ก็ไมมีวันหมดไมมีวันจบ  เพราะวาสิ่งซึ่งจิตกระทําใหวิจิตรเกิดขึ้นเรื่อย ๆ ฉะนั้น จึงตองบัญญัติคําพูดเรียกสิ่งที่จิต
ทําใหวิจิตรมากขึ้น ๆ 

ในวันหนึ่ง ๆ ใหทราบวา ไมวาจะอยูที่ใด ไมวาจะเห็นอะไร หรือวาไมวาจะพูดอะไร   ยอมแสดงใหเห็น
ความวิจิตรของจิตซึ่งกระทําสิ่งตางๆ เหลานั้นใหวิจิตร  พระผูมีพระภาคตรัสใหระลึกถึงลักษณะของจิตในขณะนี้
เมื่อเห็นความวิจิตรตาง ๆ ซึ่งจิตกระทําใหวิจิตร   จิตในขณะนี้เดี๋ยวนี้เองกําลังกระทําใหวิจิตรตอไปขางหนาอีก   
และไมควรคิดถึงความวิจิตรของสิ่งภายนอกที่จิตกระทําใหวิจิตรเทานั้น พระผูมีพระภาคตรัสใหระลึกรูลักษณะ
ของจิตที่กําลังเปนไปในขณะนี้เปนจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน การที่จะรูลักษณะของจิตตองรูในขณะที่กําลังเห็น 
กําลังไดยิน กําลังไดกลิ่น กําลังลิ้มรส กําลังนึกคิด   ซึ่งตองอาศัยทวารหนึ่งทวารใดใน  ๖  ทวาร 

 ทุกทานคิด ขณะที่จิตคิดถึงเรื่องใด เรื่องนั้นก็มีช่ัวขณะที่จิตกําลังคิดนึกถึงเรื่องนั้น จิตเปนสภาพคิด  ถา
ไมพิจารณาจิตในขณะที่กําลังเห็นเดี๋ยวนี้ หรือกําลังไดยินเดี๋ยวนี้ กําลังไดกลิ่นเดี๋ยวนี้ กําลังลิ้มรสเดี๋ยวนี่   กําลัง
กระทบสัมผัสโผฏฐัพพะ  หรือกําลังคิดนึกเดี๋ยวนี้   แลวจะรูลักษณะของจิตไดขณะไหน 

 ขอความในสังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค คัททูลสูตรที่ ๒ ขอ ๒๕๙  พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกร ภิกษุ
ทั้งหลาย สัตวทั้งหลายยอมเศราหมองเพราะจิตเศราหมอง สัตวทั้งหลายยอมบริสุทธิ์เพราะจิตผองแผว ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย จิตที่ช่ือวาจรณะ (เที่ยวไป)เธอทั้งหลายเห็นแลวหรือ   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   เห็นแลว   พระเจาขา 

 จิตเที่ยวไปอยางไร ทางตาเห็น  ทางหูไดยิน  ทางจมูกไดกลิ่น  ทางลิ้นลิ้มรส  ทางกายกระทบสัมผัส ทาง
ใจคิดนึก  ทุกทานรูสึกวาจะชอบเที่ยว ไมมีใครชอบอยูซ้ําซากจําเจที่หนึ่งที่ใด  เพราะวาตองการเห็นรูป ไดยินเสียง 
ไดกลิ่น ล้ิมรส  สัมผัสโผฏฐัพพะตาง ๆ  ฉะนั้น จิตจึงเกิดขึ้นเที่ยวไปในอารมณทางทวารตาง ๆ   ทางตา  ทางหู  
ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจ ไมอยูนิ่ง  มีจิตของใครอยู นิ่ง ๆ ไดบาง   ถารูลักษณะของสภาพธรรมตามความ
เปนจริง  จะตองรูวาจิตเกิดขึ้นรูอารมณหนึ่งอารมณใดแลวก็ดับไป     นั่นคือการรูลักษณะของสภาพธรรมตาม
ความเปนจริง 

 ขอความตอไป   พระผูมีพระภาคตรัสวา  จิตช่ือวาจรณะ แมนั้นแล  เธอทั้งหลายคิดแลวดวยจิตนั่นแหละ  
จิต (เปนเครื่องคิด) นั้นแหละวิจิตรกวาจรณจิตแมนั้น  เพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงพิจารณาจิตของตนเนือง ๆ วา  
จิตนี้เศราหมองแลวดวยราคะ โทสะ โมหะ สิ้นกาลนาน   สัตวทั้งหลายยอมเศราหมองเพราะจิตเศราหมอง สัตว
ทั้งหลายยอมบริสุทธิ์เพราะจิตผองแผว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมพิจารณาเห็นแมหมูอันหนึ่งอื่น ซึ่งวิจิตร
เหมือนอยางสัตวดิรัจฉานทั้งหลายนี้เลย   ดูกรภิกษุทั้งหลาย   สัตวดิรัจฉานแมเหลานี้แล   คิดแลวดวยจิตนั่นแหละ  
จิตนั่นแหละวิจิตรกวาสัตวดิรัจฉานแมเหลานั้น  เพราะเหตุนั้น เธอทั้งหลายพึงพิจารณาจิตของตนเนือง ๆ วาจิตนี้
เศราหมองแลวดวยราคะ โทสะ โมหะ สิ้นกาลนาน   สัตวทั้งหลายยอมเศราหมองเพราะจิตเศราหมอง   สัตว



มูลนิธิศึกษาและเผยแพรพระพุทธศาสนา   Dhamma Study and Support Foundation  
บานธัมมะ :  http://www.dhammahome.com 
 

112

ทั้งหลายยอมบริสุทธิ์เพราะจิตผองแผว  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ชางยอมหรือชางเขียนเมื่อมีเครื่องยอมก็ดี  ครั่งก็ดี 
ขมิ้นก็ดี สีเขียวก็ดี สีแดงก็ดี พึงเขียนรูปสตรีหรือรูปบุรุษ มีอวัยวะใหญนอยครบทุกสวนลงที่แผนกระดานเกลี้ยง
เกลา หรือที่ฝา   หรือที่แผนผา แมฉันใด   ดูกรภิกษุทั้งหลาย    ปุถุชนผูไมไดสดับก็ ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อจะให
เกิด  ยอมยังรูปนั่นแหละใหเกิด  เมื่อจะใหเกิด  ยอมยังเวทนานั่นแหละใหเกิด    เมื่อจะใหเกิด   ยอมยังสัญญานั่น
แหละใหเกิด เมื่อจะใหเกิด   ยอมยังสังขารนั่นแหละใหเกิดเมื่อจะใหเกิด  ยอมยังวิญญาณนั่นแหละใหเกิด   ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นอยางไร  รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง 
 

ภิ.      ไมเที่ยง   พระเจาขา ฯ 
พ.      เวทนา   สัญญา   สังขาร   วิญญาณ    เที่ยงหรือไมเที่ยง 
ภิ.      ไมเที่ยง   พระเจาขา ฯ 
พ.      เพราะเหตุนั้นแล ฯลฯ อริยสาวกผูไดสดับเห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ  รูชัดวากิจอื่นเพื่อความเปนอยาง   นี้   
มิไดมี ฯ 

จบสูตรที่ ๘ 

ชางเขียนรูปอาศัยสีเขียนรูปตาง ๆ   กระทําใหวิจิตรเกิดขึ้นเปนรูปตาง ๆ ฉันใด   ขณะนี้จิตของแตละ
ทานก็เหมือนกับชางเขียนซึ่งกําลังเขียนรูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ   ที่จะเกิดตอไป
ในอนาคต 

 ขณะนี้ทุกทานตางกันตามกรรมที่วิจิตรที่ไดกระทํานานมาแลวฉันใด จิตซึ่งกําลังกระทําใหวิจิตรอยูใน
ขณะนี้ก็จะกระทําใหคติ  เพศ  รูปรางสัณฐาน   ลาภ  ยศ  สุข  ทุกข  นินทา  สรรเสริญ  วิจิตรตาง ๆ ในกาล
ขางหนา   ฉันนั้น  ดวยเหตุนี้จึงควรพิจารณาลักษณะของจิตที่กําลังปรากฏ  ซึ่งกําลังเขียนสภาพธรรมทั้งหลายที่จะ
เกิดขึ้นขางหนา ซึ่งถาไมระลึกรูลักษณะของจิตในขณะนี้ ยอมจะไมทราบเลยวาวิจิตรจริง ๆ   ทั้ง ๆ ที่กําลังนั่งอยู  
จิตก็เกิดดับสืบตอรวดเร็วเหลือเกิน   นั่งอยูที่นี่แตบางครั้ง  นอกจากจิตจะเห็นทางตา ไดยินเสียงทางหูแลว  ก็ยังมี
จิตที่คิดนึกไกลออกไปแลวแตวาจะคิดทองเที่ยวไปที่ไหนบาง    หรืออาจจะกําลังคิดทําอะไรที่วิจิตรใหเกิดขึ้นใน
ขณะนั้น 

 ขอความในคัททูลสูตรที่ ๑  ขอ ๒๕๖   พระผูมีพระภาคตรัสวา   ดูกร ภิกษุทั้งหลาย  สุนัขที่เขาผูกไวดวย
เชือกถูกลามไวที่หลักหรือเสาอันมั่นคง   ยอมว่ิงวนเวียนหลักหรือเสานั่นเอง   เวลายืนยอมยืนใกลหลักหรือเสา
นั้นเอง    ปุถุชนผูไมไดสดับก็ฉันนั้นเหมือนกันแล 

 ชางเขียนยึดถือวิจิตรกรรมที่เขียนขึ้นวาเปนสิ่งหนึ่งสิ่งใดฉันใด จิตของปุถุชนซึ่งยังยึดถือในรูปวาเปน
สัตว บุคคล ตัวตน ก็จะยังคงยึดถือตอไปทุกภพ ทุกชาติ  เหมือนกับชางเขียนซึ่งยึดถือในจิตรกรรมที่ตนเขียนขึ้น 
ฉันนั้น ตราบใดที่ยังไมรูลักษณะของรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ ซึ่งเปนสภาพธรรมที่เกิดขึ้นและดับไป
ตามความเปนจริง ผูที่เปนปุถุชนเมื่อยืนก็ยอมยืนอยูใกลรูป เวทนา   สัญญา   สังขาร   วิญญาณ   ดวยความเปน
ตัวตน   ตราบนั้น 
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ขอความในสารัตถปกาสินี    อรรถกถาสังยุตตนิกาย  สคาถวรรค  มารสังยุตต  ทุติยวรรค    ปตตสูตรที่ 
๖ ทําใหเขาใจพยัญชนะที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมเพื่อใหพระภิกษุทั้งหลายเห็นแจง ใหสมาทาน   ใหอาจ
หาญ   ใหราเริง    ดังนี้ 

 พึงทราบวินิจฉัยในปตตสูตรที่ ๖ ก็สมัยนั้นพระผูมีพระภาคทรงยังภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน   
ใหอาจหาญ   ใหราเริงดวยธรรมีกถาเกี่ยวดวยอุปาทานขันธ ๕    ก็ภิกษุเหลานั้นทําในใจใหสําเร็จประโยชนนอม
นึกมาดวยความเต็มใจเงี่ยโสตลงสดับธรรมอยู 

 คําวา “ใหสมาทาน”  คือ  ใหถือเอา  ใหเขาใจ  ใหพิจารณาใหถูกตอง  นี้คือการแสดงธรรมของผูมีพระ
ภาคเพื่อประโยชนจะใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง คือ เมื่อฟงแลวก็ใหสมาทาน ใหเขาใจ ใหพิจารณาใหถูกตองวา 
กุศลธรรมเปนกุศลธรรม    อกุศลธรรมเปนอกุศลธรรม   ซึ่งถาพระผูมีพระภาคไมทรงแสดงโดยละเอียด หลาย
ทานอาจจะยึดถืออกุศลธรรมเปนกุศลธรรมก็ได แตเพราะวาสภาวลักษณะของกุศลธรรมไมใชอกุศลธรรม    
สภาวลักษณะของอกุศลธรรมไมใชกุศลธรรม   ฉะนั้น  พระผูมีพระภาคจึงทรงแสดงธรรมโดยละเอียดโดยตลอด    
เกี่ยวดวยอุปาทาน ๕   คือ  จิต  เจตสิก  รูป  ซึ่งแยกเปนรูป   เวทนาขันธ   สัญญาขันธ   สังขารขันธ   วิญญาณขันธ   
ซึ่งไมวาจะอยูที่ไหนก็ตามก็จะไมพนไปจากขันธ ๕ เลย จึงควรที่จะศึกษาเรื่องของขันธ ๕   และพิจารณาเรื่องของ
ขันธ ๕ ดวยความแยบคาย     เพื่อที่จะไดถือเอาดวยความถูกตองและไมเขาใจผิด 

 คําวา   “ใหอาจหาญ”    คือ    ใหเกิดความอุตสาหะในการสมาทาน 

 การที่จะเขาใจสภาพธรรมตามความเปนจริงไดนั้นไมใชจะเปนไปไดงายๆ และรวดเร็ว แตพระธรรมที่
พระผูมีพระภาคทรงแสดงนั้นเพื่อใหสมาทาน  ใหอาจหาญ  ใหเกิดความเพียรที่จะพิจารณาจนกวาจะเขาใจ 
จนกวาสติจะเกิดระลึกรูลักษณะของสภาพธรรม  จนกวาจะประจักษแจงลักษณะของสภาพธรรมที่กําลังปรากฏ
ตามปรกติตามความเปนจริง   เพราะพระผูมีพระภาคมิไดทรงแสดงเรื่องอื่นที่พิสูจนไมได    หรือที่ไมไดกําลัง
ปรากฏเฉพาะหนา  พระผูมีพระภาคทรงแสดงเรื่องจักขุวิญญาณ เรื่องของการเห็น   เรื่องของสิ่งที่ปรากฏทางตา   
ทรงแสดงเรื่องของโสตวิญญาณ   เรื่องของสภาพธรรมที่รูเสียง   เรื่องของเสียงที่ปรากฏทางหู   ทรงแสดงธรรมที่
กําลังมีอยูปรากฏใหพิสูจน    ฉะนั้น  ผูที่ไดฟงพระธรรมแลว   ก็อาจหาญ  คือ  อุตสาหะในการที่จะศึกษา พิจารณา
รูลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏ  จนกวาจะประจักษสภาพธรรมนั้น ๆ ตรงตามความเปนจริงตามที่พระผูมีพระ
ภาคทรงแสดง 
 คําวา  “ราเริง”   คือ   ใหผองใส   ใหรุงเรือง   ดวยคุณที่ตนแทงตลอดแลว 

 ไมทราบวาทานสมาทาน   อาจหาญ   ราเริง   บางหรือยัง    แตใหทราบวา  ทานสามารถที่จะราเริงไดใน
ขณะที่กุศลจิตเกิด   บางทานเปนทุกขเพราะเปนหวงเปนกังวลวาอายุมากแลว  สติปฏฐานก็ยังเกิดนอยเหลือเกิน   
ขณะนั้นเปนอกุศล  พระผูมีพระภาคมิไดทรงแสดงพระธรรมใหบุคคลใดมีอกุศลมาก ๆ หรือเปนหวงมาก ๆ    แต
ทรงแสดงธรรมเพื่อใหสมาทาน  ใหอาจหาญ  ใหราเริง  อกุศลทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะเหตุปจจัยยับยั้งไมได เมื่อกุศล
จิตประเภทหนึ่งประเภทใดเกิดขึ้น  อกุศลนั้นก็เกิดขึ้นแลว  แตราเริงไดในขณะที่สติระลึกรูลักษณะของอกุศลที่
ปรากฏ  และศึกษาพิจารณาลักษณะของอกุศลธรรมที่ปรากฏ   เพื่อจะไดรูวาแมอกุศลธรรมนั้นก็ไมใชสัตว  บุคคล  
ตัวตน   เมื่อสติเกิดระลึกรูลักษณะของอกุศลที่กําลังปรากฏ  ยอมจะเห็นไดชัดจริง ๆ วาขณะที่สติกําลังระลึกนั้น
ไมเศราหมองเลย  เพราะเมื่อไมยึดถืออกุศลธรรมที่กําลังปรากฏอยูในขณะนั้นเปนตัวตนเปนเราก็ไมกังวล
เดือดรอน 
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 หนทางเดียวที่จะบรรเทาละคลายอกุศลธรรมที่เกิดขึ้น  ไมใหเพิ่มความเปนหวงกังวลขึ้นนั้นก็โดยสติ
ระลึกและสังเกตพิจารณารูวา  สภาพธรรมที่เปนอกุศลตาง ๆ นั้นไมใชเรา ไมใชตัวตน สัตว บุคคลใด  ๆ  เลย 

 ฉะนั้น เมื่ออบรมเจริญสติปฏฐาน   ก็จะเขาใจถึงความหมายของคําวา  ใหราเริง   คือ  ใหผองใสและให
รุงเรื่องดวยคุณที่ตนแทงตลอดแลว  คือสามารถที่จะประจักษลักษณะของสภาพธรรมตามความเปนจริงวาไมใช
สัตว   บุคคล   ตัวตน 

 คําวา  “ทําใหสําเร็จประโยชน”  คือ   พิจารณารูอยางนี้วาประโยชนนี้เราทั้งหลายควรบรรลุได ดังนี้แลวก็
ช่ือวามีประโยชนแตเทศนานั้น 

 การเจริญสติปฏฐานนั้น ไมใชเปนเรื่องใหทอถอยเลย  สภาพธรรมที่กําลังปรากฏเปนสิ่งที่สามารถจะ
แทงตลอดในสภาพที่เกิดขึ้นและดับไปไมใชตัวตน  สัตว  บุคคลได   ในขณะที่พิจารณารูอยางนี้วา ประโยชนนี้เรา
ทั้งหลายควรบรรลุไดก็ยอมไมหมดหวัง  เมื่อรูวาเปนสิ่งที่ควรบรรลุไดวันหนึ่ง    แมยังไมใชวันนี้   อยาเปนหวงวา
จะไมสามารถรูแจงสภาพธรรมไดในวันนี้    เพราะสติสามารถจะเริ่มระลึกไดในวันนี้   สวนการที่จะประจักษแจง
และแทงตลอดลักษณะของสภาพธรรม  ยอมจะตองเปนวันหนึ่ง     ในเมื่อวันนี้สติสามารถจะเกิดระลึกรูได 

 เมื่อเห็นแลววา พระธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงวานี้ประโยชน คือ ใหรูวา “เราควรบรรลุได” ก็จะ
ไมทอถอยและจะฟง  ศึกษาเรื่องของสภาพธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยละเอียดตอ ๆ ไป  เพื่อที่จะไดไม
หลงลืมสติ  ซึ่งขอความในอรรถกถาคัมภีรกถาวัตถุ  สาสนกถาวรรณนา     มีขอความที่กลาววาศาสนาของพระผูมี
พระภาคแตงขึ้นใหมแปลงขึ้นใหมไดหรือ 

(นี่เปนขอท่ีทุกทานควรพิจารณา) 
 อริยธรรมทั้งหลาย   มีสติ เปนตนก็ดี   เทศนาแหงกุศลธรรม เปนตนก็ดี   ช่ือวา   ศาสนา  ในศาสนานั้น 
เวนธรรมทั้งหลายมีสติปฏฐาน เปนตน  ที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแกชนเหลาใดแลว ศาสนาชื่อวาอันบุคคลนั้น
ทําขึ้นใหมโดยการกระทําธรรมเหลาอื่นใหเปนสติปฏฐาน เปนตน  หรือกระทําอกุศลธรรมใหเปนกุศลธรรม  เปน
ตน  หรือวาศาสนาอันใคร ๆ กระทําแลวอยางนั้นมีอยู   หรือพึงอาจเพื่อทําสิ่งนั้นได   มีหรือ 

 หมายความวา ธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวนั้น  คนอื่นสามารถที่จะแตงขึ้นใหมแปลงขึ้นใหม 
และเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมที่พระผูพระภาคทรงแสดงแลววาสติปฏฐาน   เปนตน หรือวาเทศนาแหงกุศลธรรม
ทั้งหลาย  เปนตนเหลานี้ คนอื่นจะเอาอกุศลธรรมมาเปนกุศลธรรม   ทําขึ้นใหมโดยการกระทําธรรมเหลาอื่นให
เปนสติปฏฐาน   เปนตน   ไดหรือ 

 เมื่อพิจารณาและเขาใจเหตุผลแลว ก็จะรูไดวาคําสอนซึ่งเปนพระธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงตรัสรูและ
ทรงแสดงนั้น  ไมมีใครสามารถจะเปลี่ยนสภาพธรรรมทั้งหลายที่ทรงตรัสรูและทรงแสดงใหเปนอยางอื่นได    มีผู
เขาใจผิดได    แตเปลี่ยนลักษณะที่แทจริงของธรรมทั้งหลายไมได 
 อรรถ  คือ ความหมายของจิต  ๕ ประการนั้น   ในอภิธัมมัตถวิภาวินีไดแสดงไว ๖ ประการ คือ  แสดงวา
จิตวิจิตรเพราะอารมณที่วิจิตรดวยอีก ๑ ประการ ทั้งนี้เพราะจิตสามารถที่จะรูอารมณไดทุกอยาง  ไมวาจะเปน
สภาพธรรมที่วิจิตรสักเพียงใดก็ยอมเปนอารมณของจิตได และแมอารมณนั้นจะไมใชปรมัตถธรรม  เชน  คํา
บัญญัติภาษาตาง ๆ   จิตก็ยอมรูได  คือ  มีช่ือ  มีคํา  มีเรื่องราวตาง ๆ เปนอารมณได     ฉะนั้น  จิตจึงวิจิตรเพราะ
อารมณที่วิจิตร 
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 ลักษณะของจิตมี  ๒  ประการ   คือ   สามัญญลักษณะ ๑    และ   สภาวลักษณะ ๑ 

สามัญญลักษณะของจิต   คือ   อนิจจัง   ทุกขัง   อนัตตา 

สภาวลักษณะของจิต   เปนลักษณะเฉพาะของจิต    คือ 
 อารมมณวิชชานนลกขณ     มีการรูแจงอารมณเปนลักษณะ 
 ปุพพงคมรส     มีการถึงกอน    คือมีความเปนหัวหนา  คือเปนใหญในการรูอารมณเปนรส   คือ   เปน
กิจ 

สนธาน ปจจุปฏาน                   มีการสืบเนื่องกัน    คือเกิดดับสืบตอกัน   เปนปจจุปฏฐาน   คือ    เปน
อาการปรากฏ  
 นามรูปปทฏาน                      มีนามธรรมและรูปธรรมเปนปทัฏฐาน   คือเปนเหตุใกลใหเกิด 

จิตเปนสังขารธรรม เปนสภาพธรรมที่ตองอาศัยเหตุปจจัยเกิดขึ้น    ธรรมทั้งหลายจะเกิดขึ้นเองตาม
ลําพังลอย ๆ ไมได   ในภูมิที่มีขันธ ๕   จิตอาศัยนามธรรมและรูปธรรมเปนปทัฏฐาน  คือ  เปนเหตุใกลใหเกิด 
 ในภูมิซึ่งมีแตนามธรรม คือ ในอรูปพรหมภูมินั้น   ไมมีรูปเลย   ในภูมินั้นจิตจึงมีนามธรรม คือ    เจตสิก
เทานั้น   เปนปทัฏฐาน   คือ   เปนเหตุใกลใหเกิด 
 
คําถามทบทวน 
๑.      อะไรทําใหรูปธรรม    เชน   พืชพันธุธัญญาหารตาง ๆ  วัตถุ  ภูเขา แมน้ํา   เครื่องอุปโภคบริโภควิจิตร
ตางกัน 
๒.     นอกจากปรมัตถธรรมแลว     จิตมีอะไรเปนอารมณอีกหรือไม 
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บัญญัติ 
 

 ปรมัตถธรรมเปนสภาพธรรมที่มีจริงแตไมใชสัตว บุคคล ตัวตนเลย   ปรมัตถธรรมที่เกิดขึ้นเปนแตเพียงจิต  
เจตสิก  รูป  แตละลักษณะ  แตละอาการ   ซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปจจัยแลวก็ดับไปอยางรวดเร็ว   ขณะใดที่ไมรูลักษณะ
ของจิต  เจตสิก  รูป  วาเปนปรมัตถธรรมที่เกิดขึ้นและดับไปสืบตอกันอยางรวดเร็ว   ขณะนั้นเปนการรูบัญญัติ  คือ   
การถืออาการของรูปและนามซึ่งเกิดดับสืบตอกันอยางรวดเร็ววาเปนสิ่งหนึ่งสิ่งใด  ฉะนั้น ผูที่ไมรูลักษณะของ
ปรมัตถธรรมจึงอยูในโลกของสมมุติสัจจะ เพราะยึดถือสภาพธรรมที่ปรากฏโดยอาการ  โดยสัณฐานวาเปนสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดอยางแทจริง  แตเมื่อศึกษาปรมัตถธรรมแลว   และรูหนทางที่จะอบรมเจริญปญญา   ศึกษาลักษณะของสภาพ
ธรรมที่เกิดขึ้นปรากฏ จนปญญาเจริญถึงขั้นที่สามารถประจักษการเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมที่กําลังเกิดดับ
ในขณะนี้    จึงรูแจงชัดวาไมมีสัตว  บุคคล  ตัวตนเลย  เปนแตปรมัตถธรรมแตละลักษณะจริง ๆ  ตรงตามที่พระผูมี
พระภาคทรงตรัสรูและทรงแสดงไว 

 ความลึกและหนียวแนนของอวิชชาที่ทําใหยึดถือในสมมุติสัจจะวาเปนวัตถุ เปนสัตว บุคคลตาง ๆ นั้น   
เริ่มต้ังแตเมื่อปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นก็มีนามธรรมและรูปธรรมเกิดดับสืบตอมาเรื่อย ๆ เมื่อคลอดจากครรภมารดาแลวยอม
เห็นสิ่งที่ปรากฏ ไดยินเสียงที่ปรากฏ ไดกลิ่นที่ปรากฏ  ล้ิมรสที่ปรากฏ  รูเย็นรอนที่กระทบสัมผัสกาย    แตไมรูวาสิ่ง
ที่ปรากฏทางตา  เปนแตเพียงสภาพธรรมชนิดหนึ่ง  จึงยึดถือในอาการของสภาพธรรมที่เกิดดับสืบตอกันตลอดเวลา
ที่ปรากฏเสมือนไมเกิดดับวาเปนสิ่งหนึ่งสิ่งใด   ขณะนั้นก็มีฆนบัญญัติ  คือ  การยึดถืออาการของสภาพธรรมที่
รวมกันเปนกลุมกอน  โดยยังไมรูวาสมมุติเรียกสิ่งนั้นวาเปนอะไร   เด็กเล็ก ๆ ที่ยังไมรูความและยังพูดไมไดและ
สัตวดิรัจฉานยอมรูฆนบัญญัติเหมือนกันจนกวาจะเจริญเติบโตขึ้น  เขาใจความหมายของเสียง  จึงรูสมมุติสัจจะ  คือ  
การสมมุติบัญญัติเรียกสภาพธรรมตาง ๆ  เพื่อใหเขาใจถูกตองตรงกัน    ฉะนั้น เมื่อเปนเด็กเคยเห็นอาการของสภาพ
ธรรมที่ปรากฏเสมือนไมเกิดดับอยางไร   เมื่อเติบโตขึ้นแลวก็ยังคงเห็นเปนอยางนั้น  เปนสิ่งนั้น  เชน  เห็นเปนวัตถุ  
เปนสัตว  บุคคลตาง ๆ   ตามความเปนจริงนั้นสภาพที่แข็งไมวาจะเปนถวยหรือจาน หรือชอน หรือสอมก็เปนเพียง
ธาตุแข็ง เปนปฐวีธาตุ   แตในวันหนึ่ง ๆ นั้นเห็นอะไร กระทบสัมผัสอะไร   ในขณะที่กระทบสัมผัสไมเคยคิดวา     
เพียงกระทบสัมผัสสิ่งที่มีจริงซึ่งเปนสภาพที่แข็ง แตมีความรูสึกวาสัมผัสชอน  หรือสอม  หรือจาน  หรือถวย     
ตามที่เคยยึดถือในอาการที่เกิดดับสืบตอกันอยางรวดเร็วจนปรากฏเปนรูปรางสัณฐานตาง  ๆ  ทั้ง ๆ  ที่เมื่อสัมผัสชอน
ก็แข็ง   สอมก็แข็ง  จานก็แข็ง  เพราะลักษณะที่แทจริงเปนแตเพียงสภาพธรรมที่แข็ง  แตโดยการจํารูปรางตาง ๆ จึง
ทําใหรูวาถวยไมใชจาน   ชอนไมใชสอม    ฉะนั้น  แมวาสภาพธรรมที่มีจริงนั้นเปนรูปธรรมที่มีลักษณะแข็ง  แตก็ยัง
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จําสมมุติสภาพนั้นวา จานสําหรับใสขาว ถวยสําหรับใสแกง ชอนสําหรับตักอาหาร จําสมมุติสภาพที่เปนธาตุแข็งตาง 
ๆ   เชน  เหล็ก  วัสดุ   ที่นํามาประกอบกันเปนวิทยุ  เปนโทรทัศน  เปนวัตถุสิ่งตาง ๆ โดยไมประจักษลักษณะของ
นามธรรมและรูปธรรม    ซึ่งเกิดขึ้นปรากฏแตละลักษณะแลวก็ดับไป 
 นี่คือการจําสมมุติบัญญัติสิ่งที่ปรากฏทางตา    ซึ่งมีมากขึ้นเรื่อย ๆ  ตามการประดิษฐใหม ๆ ทุก ๆ วัน    
ขณะที่รูรูปรางสัณฐานอาการที่ปรากฏรวมกันเปนสิ่งตาง ๆ    ขณะนั้นเปนการรูบัญญัติเปนสมมุติสัจจะ     ไมใช
ปรมัตถสัจจะ 
 นอกจากรูฆนบัญญัติทางตาแลว   ยังรูสัททบัญญัติ  คือ รูความหมายของเสียงดวย   นี่เปนเรื่อง
ชีวิตประจําวันที่จะตองรูชัดวา   สภาพธรรมใดเปนปรมัตถธรรม  สภาพธรรมใดเปนสมมุติ สมมุติหมายความถึงสิ่งที่
ไมใชปรมัตถธรรม   เมื่อรูอาการรูปรางสัณฐานตาง ๆ ที่ปรากฏเปนถวย  ชาม  ชอน  วิทยุ  รถยนต  โทรทัศน  ฯลฯ  
แลว    มนุษยยังสามารถเปลงเสียงเปนคําบัญญัติสมมุติเรียกสิ่งที่ปรากฏใหเขาใจวาหมายถึงสิ่งใด  ซึ่งกําเนิดสัตว
ดิรัจฉานไมมีความสามารถที่จะทําอยางมนุษยไดโดยละเอียด   เสียงเปนสภาพธรรมที่มีจริงและ   เสียง    ชื่อวา 
“นาม” เพราะวาถาไมมีเสียง      นามคือชื่อหรือคําทั้งหลายก็มีไมได    แมวามีตาจึงเห็นสิ่งตาง ๆ   แตถาไมมีเสียงก็
จะไมมีช่ือไมมีคําที่ใชเรียกสิ่งที่มองเห็นเลย    ฉะนั้น  การรูความหมายของเสียงจึงเปนสัททบัญญัติ  ทําใหมีคําพูด  มี
ช่ือ  เปนเรื่องราวตาง ๆ 

 ทุกคนติดในชื่อที่สมมุติบัญญัติตาง ๆ   ฉะนั้น จึงควรรูลักษณะของเสียงซึ่งเปนสภาพธรรมชนิดหนึ่ง    คํา
วา “เสียง” ไมมีในภาษาบาลี  สภาพธรรมที่เปนเสียงนั้นภาษาบาลีบัญญัติเรียกวา       “สัททรูป”    เสียงเปนสิ่งที่มี
จริง    เสียงไมใชสภาพรู    เสียงเปนรูปธรรมเปนสิ่งที่ปรากฏทางหู 

 ในอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา   อรรถกถาอภิธัมมัตถสังคหะปริจเฉทที่ ๘  มีขอความอธิบายเรื่อง ปรมัตถ
ธรรมและสมมุติบัญญัติ  ซึ่งเปนชีวิตประจําวันที่ลึกซึ้งและควรจะไดเขาใจใหถูกตอง  แมในเรื่องช่ือตาง  ๆ  ซึ่งจะ
มีไดก็เพราะมีเสียง 

 ขอความในอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกามีวา    สัททรูป  (เสียง)     ที่ช่ือวา  “นาม”  (ในที่นี้หมายถึงช่ือไมใช
หมายถึงนามธรรม   ซึ่งเปนสภาพรู)    เพราะอรรถวา   นอมไปในในอรรถทั้งหลาย   นามนั้นมี  ๒  อยางดวยอํานาจ
แหง   นาม  (คือช่ือ)  ที่คลอยตามอรรถ  ๑  และนาม  (คือช่ือ)   ตามนิยม  ๑ 

 วันหนึ่ง ๆ   พูดเรื่องอะไร   พูดทําไม  พูดเพื่อใหคนอื่นเขาใจเรื่อง    เขาใจสิ่งที่หมายถึง ฉะนั้น   สัททรู
ปช่ือวานามเพราะอรรถวา    นอมไปในอรรถคือเรื่องราวทั้งหลาย 

 การที่จะใหใครเขาใจความหมายและเรื่องราวตาง ๆ นั้นก็ยอมแลวแตใครนิยมใชคําอะไร ภาษาอะไร     
เพื่อใหเขาใจ ความมุงหมายนั้น  ๆ  เรื่องราวนั้น  ๆ  หรือช่ือนั้น ๆ 

นอกจากนั้นขอความในอภิธัมมัตถวิภาวินี     ยังกลาวถึงนาม    คือช่ือ   อีกหลายนัย  คือ ช่ือมี  ๔  อยางดวย
สามารถแหง สามัญญนาม   คือช่ือทั่วไป   เชน  ฟา  ฝน  ลม ขาว  เปนตน    คุณนาม  คือ  ช่ือตามคุณความดี  เชน  
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   ซึ่งผูที่ไมใชพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาจะชื่อนี้ไมไดเลย    เพราะวาไมได
ประกอบดวยคุณธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา กิริยานาม    เปนช่ือของการกระทําตาง  ๆ     และยถิจ
ฉนาม    คือ   ช่ือตามใจชอบ 
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การศึกษาพระธรรมเปนเรื่องละเอียดมาก    เพราะเปนการศึกษาสภาพธรรมทั้งหลายทั้งปวง ที่พระผูมีพระ
ภาคทรงตรัสรูและทรงพระมหากรุณาแสดงไว  เพื่ออนุเคราะหใหพุทธบริษัทไดเขาใจสภาพธรรมที่ปรากฏตามความ
เปนจริง 
 ในอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา   ปริจเฉทที่  ๗  มีขอความวา 

ถามวา    เพราะเหตุไร แมพระผูมีพระภาคจึงทรงแสดงธรรมไวเปนอันมากอยางนั้น 
แกวา เพราะทรงประสงคการอนุเคราะหสัตว ๓ เหลา ฯ   จริงอยูสัตวมี ๓ เหลา  ดวยอํานาจ   ความหลงงมงาย

ในนาม ๑ ในรูป ๑ และในนามและรูปทั้งสองนั้น ๑    ดวยอํานาจแหงอินทรียแกกลา  ๑    ไมแกกลานัก  
๑    ออน  ๑    และดวยอํานาจแหงความชอบคํายอ ๑ ชอบคําปานกลาง   ๑       ชอบคําพิสดาร   (ละเอียด)  
๑ 

  บรรดาสัตว  ๓  จําพวกเหลานั้น  สัตวผูงมงาย ในนาม  จะรูเขาใจขันธได   เพราะ    แจกนามไว  
๔  อยางในขันธนั้น  ๆ 

  สัตวผูงมงายในรูป จะรูเขาใจอายตนะไดเพราะแจกรูปไว ๑๐ อยางกับอีกครึ่งอายตนะ ฯ  (เพราะ 
ธัมมายตนะมีทั้งนามธรรมและรูปธรรม) 

  สัตวผูงมงายในนามและรูปทั้งสองจะรูเขาใจธาตุได   เพราะแจกนามและรูปแมทั้งสองไวใน
จําพวกธาตุนั้นโดยพิสดาร ฯ 

 
อายตนะ ๑๒ 

อายตนะภายใจ   ๖  อายตนะภายนอก   ๖    คือ 

                                      จักขายตนะ         ๑            รูปายตนะ               ๑ 
                                      โสตายตนะ         ๑            สัททายตนะ           ๑ 
                                      ฆานายตนะ         ๑            คันธายตนะ ๑ 
                                       ชิวหายตนะ        ๑           รสายตนะ               ๑ 
                                       กายายตนะ         ๑           โผฏฐัพพายตนะ ๑ 
                                       มนายตนะ          ๑            ธัมมายตนะ ๑ 

อายตนะ  คือ  สภาพปรมัตถธรรมที่ประชุมกันเมื่อจิตเกิดขึ้นรูอารมณขณะหนึ่ง ๆ   ซึ่งจําแนกเปนอายตนะภายใน  ๖     
และอายตนะภายนอก   ๖ 

ปสาทรูป  ๕   และจิต  ๑   เปนอายตนะภายใน  ๖    เพราะจิตเปนสภาพรูและปสาทรูป  ๕  เปนที่อาศัยให
จิตรูอารมณจึงเปนภายใน     ปรมัตถธรรมนอกจากนั้น     เปนภายนอกทั้งสิ้น 
 อายตนะ  ๑๒    เปนรูป  ๑๐   อายตนะ  +  ครึ่ง   (ธัมมายตนะ)  คือ  เปนรูปอายตนะภายใน  ๕ เปนรูป
อายตนะภายนอก  ๕  +  ครึ่งธัมมายตนะ  (สุขุมรูป) 
 อายตนะ  ๑๒   เปนนาม  ๑   อายตนะ  +  ครึ่ง  (ธัมมายตนะ)   คือ  เปนมนายตนะภายใน  ๑ +   ครึ่งธัม
มายตนะ  (เจตสิกและนิพพาน) 
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ธาตุ ๑๘ 

  สภาพปรมัตถธรรมทั้งหมดเปนธาตุแตละชนิด     เมื่อประมวลตามทวาร ๖  เปนธาตุ ๑๘  ดังนี้    คือ 
จักขุธาตุ  ๑           รูปธาตุ  ๑ จักขุวิญญาณธาตุ  ๑ 

โสตธาตุ  ๑ สัททธาตุ ๑ โสตวิญญาณธาตุ  ๑ 
 ฆานธาตุ ๑ คันธธาตุ ๑ ฆานวิญญาณธาตุ ๑ 

 ชิวหาธาตุ  ๑ รสธาตุ  ๑ ชิวหาวิญญาณธาตุ ๑ 
  กายธาตุ  ๑ โผฏฐัพพธาตุ ๑ กายวิญญาณธาตุ  ๑ 
  มโนธาตุ  ๑ ธรรมธาตุ ๑ มโนวิญญาณธาตุ ๑ 

ทวิปญจวิญญาณธาตุ    ไดแกจิต  ๑๐   ดวง  ที่รูไดแตเฉพาะอารมณของตน ๆ       เพียงอารมณเดียวเทานั้น 

จักขุวิญญาณ       ๒    ดวง         รูไดแตรูปารมณอยางเดียว   
โสตวิญญาณ       ๒    ดวง         รูไดแตสัททารมณอยางเดียว 
ฆานวิญญาณ       ๒    ดวง         รูไดแตคันธารมณอยางเดียว 
ชิวหาวิญญาณ     ๒    ดวง         รูไดแตรสารมณอยางเดียว 
 กายวิญญาณ       ๒    ดวง         รูไดแตโผฏฐัพพารมณอยางเดียว 

มโนธาตุ   ไดแกจิต  ๓  ดวง   ที่รูอารมณได  ๕  อารมณ  ทางทวาร  ๕  เทานั้น    มโนธาตุ ๓   ดวง    คือ   
ปญจทวาราวัชชนจิต  ๑  ดวง    และสัมปฏิจฉันนจิต  ๒  ดวง 

มโนวิญญาณธาตุ  เปนจิตที่รูอารมณทางมโนทวารไดและบางดวงก็รูอารมณโดยไมอาศัยทวารเลย   มโน
วิญญาณธาตุไดแกจิต ๗๖ ดวง (เวนทวิปญจวิญญาณ  ๑๐  ดวง  และมโนธาตุ  ๓  ดวง) 
 

ประมวลจิต  ๘๙   เปนวิญญาณธาตุ  ๗  ประเภท    คือ 
จักขุวิญญาณธาตุ  ๑ 

  โสตวิญญาณธาตุ    ๑ 
                              ฆานวิญญาณธาตุ    ๑ 
                               ชิวหาวิญญาณธาตุ    ๑ 
                               กายวิญญาณธาตุ    ๑ 
                               มโนธาตุ     ๑ 
                               มโนวิญญาณธาตุ    ๑  

ฉะนั้น ควรพิจารณาวาทานเปนผูที่งมงายในนามเทานั้น  หรือวาเปนผูที่งมงายในรูปเทานั้น หรือวาเปนผู
ที่งมงายอยูทั้งในนามและรูป  ถางมงายอยูทั้งในนามและรูปก็จะตองอาศัยการฟงพระธรรม และการศึกษาพระ
ธรรมประการตาง ๆ โดยละเอียด   เพื่อใหเขาใจสภาพธรรมทั้งหลายอยางถูกตอง   เพื่ออบรมเจริญกุศลทุกประการ   
และเพื่อเปนปจจัยใหสติปฏฐานเกิดขึ้นระลึกรูลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏตามปรกติตามความเปนจริง 
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ขอความในอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา   ปริจเฉทที่  ๘   มีวา  นามบัญญัติมี  ๖  อยาง   คือ 

 ๑.  วิชชมานบัญญัติ  เปนคําบัญญัติเรียกสภาพธรรมที่มีจริง  เชนคําวา รูป นาม เวทนา สัญญา   เปนตน 

 ๒.    อวิชชมานบัญญัติ    เปนคําบัญญัติที่ไมมีสภาพธรรม  เชน  ไทย  ฝรั่ง  เปนตน   ไทย ฝรั่งไมมี  มีแต
สภาพธรรม คือ จิต เจตสิก และรูป  ไทย  ฝรั่งเปนสมมุติ ไมใชสภาวธรรม   อกุศลจิตเปนปรมัตถธรรม   เปนสภาพ
ธรรมที่มีจริง ไมใชไทย  ฝรั่ง   ฉะนั้น  อกุศลจิตมี  กุศลจิตมี  แตไทย ฝรั่งไมมี    คําวาไทย   ฝรั่ง   จึงเปนอวิชชมาน
บัญญัติ 

 ๓. วิชชมาเนนาวิชชมานบัญญัติ  บัญญัติสิ่งที่ไมมีกับสิ่งที่มี  เชนพูดวา บุคคลชื่อวาฉฬภิญญา  เพราะอรรถ
วามีอภิญญา  ๖     อภิญญามีแตบุคคลไมมี     ฉะนั้น  จึงเปนบัญญัติสิ่งที่ไมมีกับสิ่งที่มี 

๔.  อวิชชมาเนนวิชชมานบัญญัติ   บัญญัติสิ่งที่มีกับสิ่งที่ไมมี  เชน  เสียงของผูหญิง  เสียงมีจริง     แต
ผูหญิงไมมี 

 ๕.  วิชชมาเนนวิชชมานบัญญัติ  บัญญัติสิ่งที่มีกับสิ่งที่มี เชนคําวา จักขุวิญญาณ จักขุมีจริง เปนจักขุปสาท    
วิญญาณมีจริงเปนสภาพรู 

 ๖.  อวิชชมาเนนาวิชชมานบัญญัติ  บัญญัติสิ่งที่ไมมีกับสิ่งที่ไมมี เชน พระโอรสของพระราชา   (พระโอรส
และพระราชาเปนสมมุติบัญญัติ) 
 
อารมณ ๖ 
 
 ๑.  รูปารมณ  คือ สิ่งที่ปรากฏทางตา เปนอารมณของจักขุทวารวิถีจิตที่อาศัยจักขุปสาทเกิดขึ้น เมื่อรูปา
รมณดับไปแลว ภวังคจิตเกิดขึ้นแลวดับไปหลายขณะ แลวมโนทวารวิถีจิตก็เกิดขึ้นทางมโนทวารรับรูรูปารมณที่
ดับไปทางจักขุทวารตอ  ฉะนั้น รูปารมณจึงรูได ๒ ทวาร คือ ทางจักขุทวารและทางมโนทวาร  โดยมีภวังคจิตเกิด
คั่น 
 ๒.  สัททารมณ  คือ เสียง  เปนสภาพธรรมที่ปรากฏไดทางหู  เปนอารมณของโสตทวารวิถีจิตที่อาศัย
โสตปสาทเกิดขึ้น  แลวเปนอารมณของมโนทวารวิถีจิตหลังจากที่ภวังคจิตเกิดคั่น   แตละวาระของการรูอารมณ
ทางทวารหนึ่ง ๆ จะตองมีภวังคจิตเกิดคั่น ระหวางวิถีจิตทางปญจทวารและวิถีจิตทางมโนทวารขณะที่ไดยินเสียง
และกําลังรูคํานั้น ขณะที่กําลังรูคําเปนมโนทวารวิถีจิตที่กําลังคิดถึงคํา   ไมใชโสตทวารวิถีจิตที่กําลังรูเสียงที่ยังไม
ดับ 
 ๓.  คันธารมณ  คือ  กลิ่น  เปนสภาพธรรมที่ปรากฏทางจมูก เปนอารมณของฆานทวารวิถีจิตที่อาศัย
ฆานปสาทเกิดขึ้น แลวตอจากนั้นมโนทวารวิถีจิตก็รูกลิ่นนั้นตอ หลังจากที่ภวังคจิตเกิดคั่นแลว 
 ๔.  รสารมณ คือ รส เปนสภาพธรรมที่ปรากฏที่ล้ินเปนอารมณของชิวหาทวารวิถีจิตที่อาศัยชิวหาปสาท
เกิดขึ้น และเมื่อชิวหาทวารวิถีจิตดับไปหมดแลว ภวังคจิตเกิดคั่นแลววิถีจิตก็เกิดขึ้นรูรสารมณนั้นตอทางมโน
ทวาร 
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 ๕.  โผฏฐัพพารมณ  คือ  สภาพที่เย็นหรือรอน  ออนหรือแข็ง  ตึงหรือไหวที่ปรากฏทางกาย เปนอารมณ
ของกายทวารวิถีจิตที่อาศัยกายปสาทเกิดขึ้น แลวมโนทวารวิถีจิตก็เกิดขึ้นรู               โผฏฐัพพารมณนั้นตอทาง
มโนทวาร หลังจากที่ภวังคจิตเกิดคั่นแลว 
 อารมณทั้ง ๕ นี้เรียกวา ปญจารัมมณะ หรือปญจารมณอารมณทั้ง ๕ นี้ปรากฏได ๖ ทวาร คือ เมื่อจักขุ
ทวารวิถีจิตเกิดขึ้นรูรูปารมณทางจักขุทวารแลว มโนทวารวิถีจิตก็เกิดขึ้นรับรูรูปารมณสืบตอทางมโนทวารเมื่อ
ภวังคจิตเกิดคั่นแลว สัททารมณ คันธารมณ รสารมณ โผฏฐัพพารมณก็นัยเดียวกัน   ฉะนั้น อารมณทั้ง ๕ นี้จึงเปน
อารมณของจิตได ๖ ทวารคือ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ แตอีกอารมณ ๑ คือ ธมมารมมณ  
หรือธัมมารมณนั้นรูไดเฉพาะทางมโนทวาร คือ ทางใจเทานั้น 
 ๖.  ธัมมารมณ เปนอารมณท่ีจิตรูไดเฉพาะทางใจทางเดียวเทานั้น มี ๖ อยางคือ ปสาทรูป ๕ สุขุมรูป ๑๖    
จิต   เจตสิก   นิพพาน   บัญญัติ 
 ธัมมารมณ ๕ คือ  ปสาทรูป  สุขุมรูป  จิต  นิพพาน  เปนปรมัตถธรรม   ธัมมารมณ ๑  คือ บัญญัติ   ไมใช
ปรมัตถธรรม    ในอัฎฐาสาลินี   จิตตุปปาทกัณฑ   มีคําอธิบายวาที่ช่ือวาบัญญัติ      “ปตติ “    เพราะใหรูได
ดวยประการนั้น ๆ  
 จักขุทวารวิถีจิตทุกดวง   คือ   จักขุทวาราวัชชนจิต   จักขุวิญญาณ   สัมปฏิจฉันนจิต   สันตีรณจิต 
โวฏฐัพพนจิต  ชวนจิต  ตทาลัมพนจิต  รูรูปารมณที่ยังไมดับ  จักขุทวารวิถีจิตจึงไมมีบัญญัติเปนอารมณ 
 โสตทวารวิถีจิต คือ โสตทวาราวัชชนจิต โสตวิญญาณ สัมปฏิจฉันนจิต สันตีรณจิต   โวฏฐัพพนจิต  
ชวนจิต   ตทาลัมพนจิต  รูเสียงที่ยังไมดับ โสตทวารวิถีจิตจึงไมมีบัญญัติเปนอารมณ 
 ฆานทวารวิถีจิต  ชิวหาทวารวิถี   กายทวารวิถีจิต   ก็โดยนัยเดียวกัน 
 เมื่อวิถีจิตทางปญจทวาร (ทวารหนึ่งทวารใด) ดับหมดแลว  ภวังคจิตเกิดคั่นหลายขณะแลว มโนทวารวิถี
จิตก็เกิดสืบตอ มโนทวารวิถีจิตวาระแรกมีอารมณหนึ่งอารมณใดใน ๕ อารมณที่เพิ่งดับไปทางปญจทวารนั่นเอง
เปนอารมณ  มโนทวารวิถีจิตวาระแรกที่เกิดตอจากปญจทวารวิถีจิตนั้น   ยังไมมีบัญญัติเปนอารมณ 
 มโนทวารวิถีจิตแตละวาระมีวิถีจิต ๒ หรือ ๓ วิถีจิต คือ มโนทวาราวัชชนวิถีจิต ๑ ขณะ ชวนวิถีจิต ๗ 
ขณะ   ตทาลัมพนวิถีจิต ๒ ขณะ  (บางวาระก็ไมมีตทาลัมพนวิถีจิต)  เมื่อมโนทวารวิถีจิตวาระที่ ๑ ดับไปแลว 
ภวังคจิตก็เกิดคั่นหลายขณะ แลวมโนทวารวิถีจิตวาระที่ ๒ ก็เกิดตอมีบัญญัติคือ รูปรางสัณฐานของอารมณหนึ่ง
อารมณใดใน ๕ อารมณนั้นเปนอารมณ  เมื่อมโนทวารวิถีจิตวาระที่ ๒ ดับไปแลวภวังคจิตก็เกิดคั่น  แลวมโน
ทวารวิถีจิตวาระตอ ๆ ไปก็เกิดขึ้นมีอรรถ คือ ความหมาย หรือคําตาง ๆ เปนอารมณทีละวาระโดยมีภวังคจิตเกิด
คั่น ขณะที่รูวาเปนคน เปนวัตถุ เปนสิ่งตาง ๆ  ขณะนั้นจิตรูบัญญัติ ไมใชรูปรมัตถอารมณ ปรมัตถอารมณที่ปรากฏ
ทางตาเปนสีสัณวัณณะตาง ๆ เทานั้น แตขณะที่มโนทวารวิถีจิตรูวาเปนสัตว บุคคล วัตถุ สิ่งตาง ๆ ขณะนั้นมโน
ทวารวิถีจิตมีบัญญัติเปนอารมณจึงรูวาสิ่งนั้นเปนอะไร 
 ฉะนั้น พระธรรมที่วา ปรมัตถธรรมไมใชบัญญัติ ก็เพราะปรมัตถธรรมเปนสภาพธรรมที่มีจริง   แมจะ
ไมใชคําบัญญัติใด ๆ เรียกปรมัตถธรรมเลย  สภาพธรรมที่เกิดขึ้นนั้นก็มีลักษณะเปนอยางนั้นจริง ๆ   สวนบัญญัติ
ไมใชปรมัตถธรรมเพราะไมใชสภาพธรรมที่มีจริง     และที่ช่ือวา ปตติ    เพราะใหรูไดโดยประการนั้น ๆ  
 เมื่อเห็นรูปภาพภูเขา   ทะเล   ตนไม   ก็รูวาเปนรูปภาพหรือรูปเขียน   ไมใชภูเขา  ทะเล   ตนไมจริง ๆ  
และเวลาที่เห็นภูเขา   เห็นทะเล   เห็นตนไมจริง ๆ    อะไรเปนบัญญัติ 
 เมื่อเห็นรูปภาพองุน  เงาะ   มังคุด   และเห็นผลองุน   เงาะ    มังคุดจริง ๆ   อะไรเปนบัญญัติ 
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 ธรรมยอมเปนจริงตามธรรม ช่ือเปนบัญญัติ เพราะเปนคําที่แสดงใหรูลักษณะ หรืออรรถของสภาพธรรม
ได แตแมวายังไมเรียกหรือยังไมมีช่ืออะไรเลย  ก็มีฆนบัญญัติแลว ไมจําเปนตองรูภาษาไหนเลย   แตก็มีบัญญัติใน
สิ่งที่ปรากฏ   มิฉะนั้นก็จะไมรูวาสิ่งที่ปรากฏนั้นเปนอะไร  ขณะที่รูวาสิ่งที่ปรากฏเปนอะไรนั้น   ขณะนั้นรูบัญญัติ   
เพราะ  คือ ใหรูไดโดยประการนั้น ๆ  แมโดยยังไมตองเรียกช่ือ  เพียงเห็นรูปเขียนของผลไมกับผลไมจริง ๆ  อะไร
เปนบัญญัติ เปนบัญญัติทั้งสองอยาง 
 บัญญัติไมใชปรมัตถ  ผลไมจริง ๆ กับรูปเขียนผลไมมีอะไรตางกัน  ในขณะที่เห็นทางตา สิ่งที่ปรากฏ
ทางตาทั้งหมดไมใชสัตว บุคคล ตัวตน หรือวัตถุหนึ่งวัตถุใดทั้งสิ้น ทั้งในขณะที่เห็นรูปภาพองุนและในขณะที่
เห็นผลองุน  บางทานอาจจะเขาใจวาเฉพาะรูปภาพเปนบัญญัติ และผลองุนไมใชบัญญัติ แตความจริงทั้งรูปภาพ
และผลองุนที่ปรากฏทางตานั้นเปนบัญญัติอารมณของมโนทวารวิถีจิตที่เกิดสืบตอแลว เพราะจักขุทวารวิถีจิตจะรู
แตเพียงสีสันวัณณะที่ปรากฏเทานั้น สวนมโนทวารวิถีจิตรูบัญญัติ  คืออรรถที่เปนองุน   เพราะใหรูไดโดย
ประการนั้นๆ วาองุน  ไมวาจะเปนผลองุนหรือรูปภาพองุนก็ตาม    ที่รูวาเปนองุนนั้นเปนบัญญัติอารมณไมใช
ปรมัตถอารมณ 

ในขณะที่กําลังเห็นเปนคนนั้นคนนี้ ก็ควรที่จะรูความจริงวาเหมือนกับภาพเขียนที่เปนบัญญัติแลว ยากที่
จะถายถอนบัญญัติออกไดวาขณะที่รูบัญญัติวาเห็นเกาอี้นั้น  ปรมัตถอารมณที่ปรากฏ  ทางตา     และปรมัตถ
อารมณที่ปรากฏทางกายเมื่อกระทบสัมผัสนั้นไมใชบัญญัติ 
ก.      ยังไมคอยเขาใจ  สมมุติงาย ๆ วา   ในตอนนี้เห็นปากกา  ทานอาจารยบอกวาเมื่อเห็นเปนปากกาแลวก็

แสดงวาผานทางปญจทวารไปสูมโนทวารแลว ทีนี้ไมทราบวามีการศึกษาหรือปฏิบัติอยางไรจึงจะไมให
ขามทางปญจทวารกอน 

สุ.  ตองฟงจนกระทั่งเขาใจจริงๆ วาขณะไหนมีบัญญัติเปนอารมณและจิตรูบัญญัติอารมณทางทวารไหน   
ขณะที่จิตมีปรมมัตถธรรมเปนอารมณนั้น ไมมีสัตว บุคคล ตัวตน วัตถุใด ๆ เลย  ขณะนี้สภาพธรรมเกิดดับ
สืบตอกันเร็วจนทําใหเห็นเหมือนกับพัดลมกําลังหมุน  การที่รูปใดจะปรากฏเปนอาการเคลื่อนไหว  ตองมี
รูปเกิดดับสืบตอกันมากมายหลายรูปจึงจะทําใหเปนเปนการเคลื่อนไหวได   ฉะนั้น  มโนทวารวิถีจิตที่มี
บัญญัติเปนอารมณ  จึงมากมายหลายวาระจนปดกั้นลักษณะของปรมัตถธรรม  ทําใหไมรูเฉพาะลักษณะ
ของปรมัตถธรรมตามความเปนจริงเลย 

ก.   ถาอยางนั้นจะใหเอาคําวาบัญญัติไปทิ้งไวที่ไหน 
สุ.   ไมใชใหทิ้งแตใหรูตามความเปนจริงวาขณะที่กําลังรูวาเปนสัตว   เปนบุคคลหนึ่งบุคคลใด    วัตถุสิ่งหนึ่ง

สิ่งใดนั้น     ขณะนั้นมโนทวารวิถีจิตกําลังรูบัญญัติ 
ก.   เปนสภาพนึกคิดคํา 
สุ.   ขณะที่ไมไดคิดคําแตรูรูปสัณฐาน  หรือรูความหมายอาการปรากฏก็เปนบัญญัติ ไมใชปรมัตถ จะตองรู

ถูกตองตรงลักษณะของสภาพธรรมจริงๆ   จึงจะประจักษการเกิดขึ้นและดับไปของ ปรมัตถธรรมได  ทาน
ที่บอกวาไมเห็นเกาอี้ดับเลย  เมื่อยังไมไดแยกลักษณะของปรมัตถธรรมแตละอยางที่รวมกันออกก็เห็นเปน
เกาอี้ ขณะนั้นเปนการรูบัญญัติแลวจะดับไดอยางไร ตัวอยางที่วาภาพเขียนองุนกับผลองุนนั้นเมื่อกระทบ
สัมผัสทางกายทวารตางกันไหม  แข็งไมเหมือนกันหรือ  ธาตุแข็งเกิดจากสมุฏฐานตาง ๆ กัน   ทําใหแข็ง
มาก  แข็งนอย  ออนมาก ออนนอยก็จริง  แตแข็งก็เปนสภาพธรรมที่ปรากฏทางกายทั้งภาพองุนและผล
องุน  แตองุนที่เปนภาพเขียนไมมีรสของผลองุน  รูปที่เกิดรวมกันทําใหรูวาเปนผลองุนนั้น  ความจริงแลว
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รสก็เปนรูป ๑   กลิ่นก็เปนรูป ๑   เย็นหรือรอนก็เปนรูป ๑   ออนหรือแข็งก็เปนรูป ๑   ตึงหรือไหวก็เปนรูป 
๑    เมื่อรวมกันและเกิดดับอยางรวดเร็วก็ทําใหบัญญัติรูโดยอาการนั้น ๆ   วานี่คือสิ่งนี้ที่ดูเสมือนไมดับ  
แตตามความเปนจริงนั้นปรมัตถธรรมแตละลักษณะเกิดขึ้นแลวก็ดับอยางรวดเร็ว  รูปที่ผลองุน  ไมวาจะ
เย็นหรือรอน  ออนหรือแข็งก็ดับ รสก็ดับ  สภาวรูปทุกรูปมีอายุเพียง ๑๗ ขณะจิตเทานั้น ไมวาจะเปนสีสัณ
วัณณะอยางไร เสียง กลิ่น รสอะไรก็ตาม ปญญาตองพิจารณาแยกยอยฆนสัญญาออกจนรูความจริงวาที่
บัญญัติเปนสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้น   แทจริงแลวก็เปนแตเพียงปรมัตถธรรมแตละลักษณะ  ซึ่งเกิดดับรวมกัน  
เมื่อรวมกันเปนอาการสัณฐานแลว มโนทวารวิถีจิตจึงหมายรูโดยประการนั้นๆ ขณะใด ขณะนั้นก็มี
บัญญัติ   คือ   อาการสัณฐานนั้น ๆ  เปนอารมณ 

ก.      แตถาทางมโนทวารทราบวาเปนปากกา    ผิดหรือถูก 
สุ. ไมผิด  เพราะวาขณะนั้นมีธัมมารมณ  คือ  บัญญัติเปนอารมณ   แตปญญาตองรูถูกตองวา  ช่ัว     ขณะที่

เปนมโนทวารวิถีตางกับขณะที่เปนจักขุทวารวิถี ซึ่งผูที่ไมไดอบรมเจริญปญญายอมรูรวมกันทั้งทางจักขุ
ทวารวิถีและมโนทวารวิถีวาเปนสิ่งหนึ่งสิ่งใด  เชน  เปนสัตว บุคคล วัตถุสิ่งตาง ๆ   ในวันหนึ่ง ๆ  นั้นทุก
คนชอบอะไร  โลภะชอบอะไร   ชอบทุกอยาง   รวมทั้งอะไร 

ก.      สิ่งที่พึงพอใจทุกประเภท 
สุ.   โลภะชอบทุกอยาง รวมทั้งบัญญัติดวย โลกเต็มไปดวยบัญญัติจึงปฏิเสธไมไดวาชอบทั้ง         ปรมัตถ

ธรรมและบัญญัติดวย   เมื่อชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใด   ขณะนั้นชอบบัญญัติดวย   ไมใชชอบแตเฉพาะปรมัตถ
เทานั้น    ถาชอบเข็มขัด ๑ เสน   ก็ชอบสีที่ปรากฏทางตา 

ก.    ชอบยี่หอดวย 
สุ. ชอบทั้งหมดเลย  ถาบอกวาชอบสี สีอะไร สีที่เปนคิ้ว เปนตา เปนจมูก เปนปาก  ถาไมมีสี   ปรากฏ  จะมี

คิ้ว ตา จมูก ปากไดไหม ไมได    แตเวลาเห็นสี   สีก็เปนเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาอยูนั่นเอง   ไมวาจะแดง  
เขียว  ฟา  น้ําเงิน  ขาว    แตแมกระนั้นก็ยังชอบสีที่เปนคิ้ว  สีที่เปนตา   สีที่เปนจมูก   สีที่เปนปาก    นั่นคือ
ชอบบัญญัติ 

 
 ปรมัตถธรรมมีจริง  แตเมื่อชอบสิ่งใด  ขณะนั้นก็ชอบทั้งปรมัตถธรรมที่กําลังปรากฏ  และชอบบัญญัติของ
ปรมัตถธรรมนั้นดวย 
 ในอัฏฐสาลินี  นิกเขปกัณฑ  อธิบายนิทเทสอินทรียอคุตตทวารตาทุกะ ขอ ๑๓๕๒  อธิบายในนิทเทสแหง
ความเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรีย   คือ  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ   มีขอความวา 
 คําวาเปนผูถือนิมิต   คือ   ยอมถือนิมิตวา   หญิง   ชาย  
 

ใชคําวานิมิต (รูปราง  สัณฐาน) ในขณะที่ถือวาเปนหญิงชาย  แสดงวาไมใชปรมัตถธรรม ขณะใดที่รูวา
เห็นหญิงเห็นชาย        ขณะนั้นถือนิมิตหรือบัญญัติของสิ่งที่ปรากฏทางตาไมใชรูแต 
ปรมัตถธรรมที่ปรากฏทางตาเทานั้น  แตมีบัญญัติของสิ่งที่ปรากฏเปนนิมิต คือ ยอมถือนิมิตวาหญิงชาย หรือนิมิต
อันเปนวัตถุแหงกิเลส มีสุภนิมิต เปนตน ดวยอํานาจฉันทราคะ ถาชอบบัญญัติ คือ เข็มขัด ก็หมายความวาเข็มขัด
นั้นมีสุภนิมิตจึงเกิดความชอบดวยอํานาจฉันทราคะ  ถาเข็มขัดไมสวยไมใชสุภนิมิตก็ไมชอบ    ฉะนั้น   สีที่
ปรากฏทางตาจึงมีบัญญัติตาง ๆ  คือ   สุภนิมิตและอสุภนิมิต 
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ขอความตอไปมีวา  คําวา   เปนผูถืออนุพยัญชนะ  คือ  ถืออาการอันตางดวยมือ  เทา  การยิ้ม  การ
หัวเราะ  การเจรจา  การมองไป  และการเหลียวซายแลขวา  เปนตน  (อนุพยัญชนะเปนสวนละเอียดปลีกยอย) ซึ่ง
ไดโวหารวา “อนุพยัญชนะ” เพราะเปนเครื่องปรากฏของกิเลส คือ กระทํากิเลสใหปรากฏ 

 ที่ไดโวหารวา “อนุพยัญชนะ” เพราะเปนเครื่องปรากฏของกิเลส คือ กระทํากิเลสใหปรากฏ     ฉะนั้น  
จึงเขาใจอนุพยัญชนะไดไมยาก 
  ที่วาชอบเข็มขัดนั้น เพราะนิมิตและอนุพยัญชนะดวย ถาเข็มขัดเหมือนกันหมดไมทําใหวิจิตรตาง ๆ กัน  
อนุพยัญชนะก็ไมตางกัน แตเข็มขัดก็มีมากมายหลายแบบ  ตางกันดวยอนุพยัญชนะ   ฉะนั้น   อนุพยัญชนะจึงเปน
เครื่องปรากฏของกิเลส   คือ   ทําใหกิเลสประเภทตาง ๆ  เกิดขึ้น 
 
ก.        ถาไมใหติดในบัญญัติ   ก็เกรงวา   ก็เลยไมทราบวานี่คือปากกา 
สุ.   นั่นผิด   เพราะไมใชรูสภาพธรรมตามความเปนจริงวาสิ่งที่ปรากฏทางตา  ปรากฏแลวดับไป แลวมโน

ทวารวิถีจิตก็เกิดขึ้นรูบัญญัติตอ  ปญญาตองรูสภาพธรรมตามความเปนจริงวารูปารมณที่ปรากฏทางจักขุ
ทวารเปนอยางไร  ตางกับขณะที่จิตรูบัญญัติอยางไร จึงสามารถที่จะละคลายการยึดถือรูปารมณที่กําลัง
ปรากฏวาเปนสัตว บุคคล เปนวัตถุที่ต้ังของความพอใจ และรูวาในขณะที่เห็นเปนหญิง  เปนชาย  เปนสัตว  
เปนบุคคลตาง ๆ นั้น  เปนการรูนิมิตหรือบัญญัติทางมโนทวาร  ผูอบรมเจริญสติปฏฐานและยังไม
ประจักษการเกิดดับของนามธรรมและรูปธรรมนั้น เมื่อยังไมรูลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏตามปกติ
ตามความเปนจริงวาปรมัตถธรรมไมใชบัญญัติ  ก็จะตองอบรมเจริญปญญาไปเรื่อยๆ ในขณะที่สภาพ
ธรรมกําลังปรากฏทางตา  หู  จมูก   ล้ิน   กาย  ใจ 

ก.        อาจารยบอกวา   บัญญัติเปนธัมมารมณชนิดหนึ่งใชไหม  
สุ.        บัญญัติเปนธัมมารมณ    เพราะวาเปนอารมณที่รูไดทางใจทางเดียวเทานั้น 
ก.         แลวธัมมารมณนี้ถาจะเปนปรมัตถอารมณ 
สุ.      ธัมมารมณมี ๖ ประเภท   เปนปรมัตถธรรม ๕  ไมใชปรมัตถธรรม ๑   ฉะนั้น จะรูไดวาขณะใดมีบัญญัติเปน

อารมณก็คือ  ขณะใดที่ไมมีปรมัตถธรรมเปนอารมณ   ขณะนั้นมีบัญญัติเปนอารมณ 
   

วันหนึ่ง ๆ บัญญัติปดบังลักษณะของปรมัตถธรรมทั้งทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น  ทางกาย ทางใจ จึงทํา
ใหไมรูสภาพธรรมตามความเปนจริงเลยวา สภาพธรรมที่กําลังปรากฏทางตา ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เปนแตเพียง
สีสันวัณณะที่ปรากฏเมื่อกระทบกับจักขุปสาทเทานั้น เมื่อใดปญญาเจริญขึ้นจนรูความจริงในขณะที่กําลังเห็น จึง
จะละคลายการยึดถือสภาพธรรมวาเปนตัวตน สัตว   บุคคลได   และจะรูความตางกันของปรมัตถอารมณกับ
บัญญัติอารมณได ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย  ทางใจ   ก็โดยนัยเดียวกัน 

ขณะที่กําลังฝนเปนอารมณอะไร   ทุกคนฝนแนนอนเพราะผูที่ไมฝนเลย   คือพระอรหันต ทุกคนฝน   เมื่อ
ต่ืนขึ้นก็บอกวาฝนเห็นญาติผูใหญที่ลวงลับไปแลว ฯลฯ    ฝนเห็นบัญญัติ    หรือเปน 
ปรมัตถอารมณ   ถาไมพิจารณาจะไมรูเลยเพราะเหมือนเห็น  แตตามความเปนจริงนั้นเมื่อถามวาเห็นอะไร  ก็ตอบ
วาเห็นคน  เห็นญาติผูใหญ  เห็นมิตรสหาย   เห็นสัตวตางๆ บุคคลตางๆ  นั่นคือฝนเห็นเรื่องบัญญัติ   เพราะ
ขณะนั้นจักขุทวารวิถีจิตไมไดเกิดเลย เพราะวากําลังหลับ แตมโนทวารวิถีจิตเกิดคิดนึกเห็นเปนเรื่องสัตว  บุคคล
ตางๆ    ฉะนั้น  ขณะที่กําลังฝนนั้นก็คิดนึกถึงเรื่องบัญญัติของสิ่งที่เคยเห็น  เคยไดยิน เปนตน   ทุกทานอาน
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หนังสือพิมพ  มีเรื่องราวตาง ๆ  และมีรูปภาพดวย ขณะที่กําลังรูเรื่องราวและเห็นเรื่องภาพตางๆ นั้นลวนเปน
ขณะที่คิดนึกถึงบัญญัติทั้งสิ้น   ฉะนั้น ในวันหนึ่งๆ จึงไมรูลักษณะของปรมัตถธรรมที่ปรากฏเลยวาตางกับบัญญัติ
อยางไร เพราะไมวาจะเห็นทางตาขณะใด   ไมวาจะอานหนังสือทํากิจการงานอยูที่ไหนขณะใดก็คิดนึกถึงบัญญัติ
ทั้งนั้น 

สําหรับทางหูนั้น  เมื่อเกิดมาแลวยังเปนเด็กออนก็ไดยินเสียงบอย ๆ เปนปกติ  แตยังไมรูคํา ยังไมเขาใจ
ภาษาหนึ่ง  ภาษาใดเลย   แตสัญญาความจําในเสียงตางๆ เพิ่มขึ้นจึงทําใหนึกถึงบัญญัติความหมายตาง ๆ ของเสียง
ที่จําไว เด็กออนก็เห็น ไดยิน ไดกลิ่น ล้ิมรส รูสิ่งที่กระทบสัมผัส เจ็บ โกรธ ชอบ ไมชอบ รองไห แตไมรูคําที่จะ
อธิบาย ที่จะพูด ที่จะบอก จนกวาจะเติบโตขึ้น  ทานผูใดจําเหตุการณทั้งหลายตอนที่เพิ่งเกิดมาไดไหม   แมวาใน
ตอนนั้นก็เห็น ไดยิน ฯลฯ   แตเมื่อยังไมมีคําที่จะบอกเลา   เพราะยังไมเขาใจความหมายของเสียงตางๆ  ความจํา
เหตุการณตางๆ  ก็ลบเลือนไป แตเมื่อโตขึ้นแลวรูความหมายของเสียง รูภาษาตางๆ ซึ่งนอกจากจําสิ่งที่เห็นทางตา
แลวก็ยังจําเรื่องที่ไดยินทางหู รวมกันเปนเรื่องราวนานาประการ โลกของสมมุติบัญญัติจึงเพิ่มขึ้นเปนวิวัฒนาการ
ที่ไมจบสิ้น   เมื่ออานหนังสือเรื่องหนึ่งเรื่องใดแลวก็ยังตองทําเปนภาพยนตรใหดูใหไดยินเสียงดวย ถาพิจารณา
เปรียบเทียบก็พอจะเห็นไดวา โลกของสมมุตินั้นปกปดสภาพของปรมัตถธรรมมากมายเพียงใด  เชน ในขณะที่
กําลังดูโทรทัศนนั้นมีบัญญัติอะไรบาง  ดูละครเรื่องะไร ใครแสดงบทอะไร   ดูเสมือนวาผูแสดงละครในโทรทัศน
เปนคนจริงๆ   แตละครและตัวละครเปนบัญญัติฉันใด   เมื่อปรมัตถธรรมเกิดขึ้นปรากฏแลวก็ดับไปอยางรวดเร็ว
สืบตอกันนั้น  ขณะที่รูวาเปนบุคคลนั้น   บุคคลนี้   ก็เปนการรูบัญญัติ  ฉันนั้น 

สภาพปรมัถตธรรมในชีวิตประจําวันถูกปกปดดวยอวิชชาซึ่งไมรูความตางกันของปรมัตถธรรมและ
บัญญัติ  จึงไมสามารถรูไดวาสภาพธรรมที่ปรากฏทางตา  หู จมูก ล้ิน กาย ใจ  ซึ่งไมใชสัตว  บุคคล   ตัวตนนั้น
เปนอยางไร   ดวยเหตุนี้การศึกษาเรื่องจิต   เจตสิก   รูป  โดยละเอียดขึ้น ๆ จึงทําใหปญญาในขั้นของการฟงเจริญ
ขึ้น เปนสังขารขันธเกื้อกูลปรุงแตงใหเกิดสติระลึกรูลักษณะของปรมัตถธรรม   ทําใหละคลายการยึดมั่นในนิมิต  
อนุพยัญชนะ  ซึ่งเปนอาการปรากฏของบัญญัติ 

ก. บัญญัติเปนอารมณของสติปฏฐานไดไหม 
สุ.      ไมได 
ก.     เมื่อก้ีฟงแลวคลาย ๆ  กับวา    บัญญัติเปนอารมณของสติปฏฐานได 
สุ.       ปรมัตถธรรมเทานั้นเปนอารมณของสติปฏฐาน     ขณะใดที่รสเกิดกระทบกับชิวหาปสาท  
 เปนปจจัยใหจิตเกิดขึ้นรูรสทางชิวหาทวารเริ่มตั้งแตปญจทวาราวัชชนจิต ชิวหาวิญญาณ       สัมปฏิจฉันน

จิต   สันตีรณจิต  โวฏฐัพพนจิต  ชวนจิต  ตทาลัมพนจิต  แลวรสดับ  จึงไมมีองุน นั่นคือปรมัตถธรรม   แต
เมื่อรวมกันแลวเปนผลองุน   ขณะนั้นเปนบัญญัติ   ฉะนั้น สติปฏฐานจึงเปนขณะที่ระลึกลักษณะสภาพ
ธรรมที่เปนปรมัตถธรรม และพิจารณาสังเกตรูสภาพธรรมนั้น ๆ   ไมใชสัตว    บุคคล    ตัวตน     ขณะใด
ที่สติปฏฐานไมเกิดก็จะไมมีการแยกลักษณะของปรมัตถธรรมออกจากบัญญัติจึงยังมีความเห็นวาเปนสัตว  
บุคคล   ตัวตนอยูตลอดเวลา 

ก. เมื่อก้ีที่อาจารยกลาววาบัญญัติรูไดทางมโนทวาร   ถาจะเจริญสติปฏฐานทางมโนทวาร  ที่ฟงแลวรูสึกวา
บัญญัติจะเปนอารมณของสติปฏฐานได 

สุ.       ถาอยางนั้นก็เริ่มในขณะนี้เลย   กําลังไดยินเสียง   มีบัญญัติไหม    เสียงเปนปรมัตถธรรม    
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ขณะที่จิตรูความหมายของเสียงนั้นจิตรูบัญญัติ จิตที่รูความหมายของเสียงเปนจิตที่รูบัญญัติทางมโนทวาร   
ขณะนั้นจิตเกิดขึ้นนึกเปนคํา ๆ  สติปฏฐานก็เกิดขึ้นระลึกรูวา  ขณะนั้นเปนจิตประเภทหนึ่งที่กําลังรูคํา   ที
ละคํา 

ก.  สติปฏฐานระลึกรูปรมัตถธรรม  แตไมระลึกรูบัญญัติ    ถาอยางนั้นก็แสดงวาสภาพที่ปรากฏทางตา   ทางหู  
ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย จะพนจากมโนทวารไมไดเลยใชไหม  คือพอตามอง   สภาพที่เห็นเกิดขึ้น   มี
ภวังคจิตเกิดคั่น   แลวจึงตอมโนทวาร 

สุ.   วิถีจิตทางมโนทวารจะตองรูรูปเดียวกันกับที่วิถีจิตทางปญจทวารรู ถาชวนจิตทางปญจทวารเปนโลภมูลจิต  
ชวนจิตทางมโนทวารวาระแรกก็เปนโลภมูลจิตประเภทเดียวกัน จักขุทวารวิถีจิตกับมโนทวารวิถีจิตเกิด
ตอกันเร็วเหลือเกิน อุปมาเหมือนนกที่บินไปเกาะกิ่งไม ทันทีที่นกเกาะกิ่งไมเงาของนกก็ปรากฏที่พ้ืนดิน
ฉันใด เมื่ออารมณปรากฏทางจักขุทวารแลวก็ปรากฏตอทางมโนทวารทันที   หลังจากที่ภวังคจิตเกิดคั่น
แลวหลายขณะอยางรวดเร็วที่สุด  จึงทําใหไมรูวารูปารมณที่ปรากฏทางตา   เปนแตเพียงปรมัตถธรรม
อยางหนึ่งซึ่งเมื่อกระทบจักขุปสาทแลวก็ปรากฏ 

ก.     อยางทางตาขณะที่เห็น   พอเห็นเปนปากกาก็แสดงวา   คําวาปากกาเปนทางมโนทวารแลว 
สุ.    ยังไมไดคิดถึงคําวาปากกาก็มีบัญญัติกอนแลว    ฉะนั้นบัญญัติจึงไมไดหมายเฉพาะแต         สัททบัญญัติ   

หรือนามบัญญัติซึ่งเปนเสียงหรือเปนคํา 
ก. พอเห็นแลวจําได   นั่นก็บัญญัติแลวใชไหม 
สุ.       ที่ช่ือวาบัญญัติเพราะใหรูไดดวยประการนั้น ๆ 
ก.     นั่นก็หมายความวาทุกทวาร ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ตองผานทางมโนทวารดวยใชไหม 
สุ.    อารมณทั้ง ๕ คือ รูปารมณ สัททารมณ คันธารมณ รสารมณ โผฏฐัพพารมณนั้นจิตรูได ๒ ทวาร   คือ   

จักขุทวาร  วิถีจิตรูรูปารมณแลว  มโนทวารวิถีจิตก็รูรูปารมณนั้นตอเมื่อภวังคจิตเกิดคั่นแลว   สัททารมณ   
คันธารมณ   รสารมณ  โผฏฐัพพารมณ  จิตก็รูได ๒ ทวาร  คือ  เมื่อวิถีจิตทางทวารนั้นๆ   รูอารมณนั้นๆ 
แลว   วิถีจิตทางมโนทวารก็เกิดขึ้นรูอารมณนั้นๆ สืบตอทางทวารนั้น ๆ   เมื่อภวังคจิตเกิดคั่นแลว   โดยนัย
เดียวกัน 

ก.    สมมุติวา   เราลิ้มรสเปรี้ยว    ขณะที่เปรี้ยวก็เปนบัญญัติแลวใชไหม 
สุ.      อะไรเปรี้ยว 
ก.    สมมุติวารับประทานสมเปรี้ยว 
สุ. รสเปรี้ยวเปนปรมัตถธรรม คิดนึกวาสมเปรี้ยวเปนบัญญัติ คําเปนสัททบัญญัติ ขณะตั้งช่ือ  เรียกช่ือเปน

นามบัญญัติ   ถาไมมีเสียง ไมมีคํา ไมมีความหมาย  เรื่องราวตางๆ ก็จะไมมากมายอยางที่เปนอยูเลย  แต
เมื่อเสียงเปนอารมณแกจิตทางโสตทวารวิถีแลว  ก็เปนอารมณของจิตที่เกิดสืบตอทางมโนทวารดวย  (เมื่อ
ภวังคจิตเกิดคั่นแลว)  สัญญาที่จําหมายรูเสียงตางๆ ทําใหนึกถึงคําตาง ๆ   ช่ือตาง ๆ 

 
 ขอความในอัฏฐาสาลินี   นิเขปกัณฑ   พระบาลีแสดงนิทเทส  อธิวจนทุกะ ขอ ๑๓๑๓  และ ๘๔๑    มี
ขอความวา    อธิวจนธรรม   คือ   ธรรมเปนชื่อ   เปนไฉน 
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 อธิวจนธรรม  คือ  ธรรมเปนช่ือเปนไฉน  คือ  การกลาวขาน  สมัญญา  บัญญัติ โวหาร นาม การขนาน
นาม  การต้ังช่ือ  การออกชื่อ  การระบุช่ือ การเรียกช่ือของธรรมนั้นๆ อันใด  สภาวธรรมเหลานี้ ช่ือวา อธิวจน
ธรรม คือ  ธรรมเปนช่ือ (ทุกอยางเปนช่ือทั้งนั้น ดินสอ ปากกา โตะ เกาอี้ ฯลฯ) 
 ธรรมทั้งหมดแล   ช่ือวา   อธิวจนปถธรรม   คือ   ธรรมเปนเหตุของชื่อ 
 ถาไมมีสภาพธรรมชื่อก็ไมมี   แตเมื่อมีสภาพธรรมแลวที่ไมมีช่ือ   มีไหม 
 ขอความในอรรถกถามีวา ธรรมทั้งหมดแลชื่อวาอธิวจนปถธรรม  คือ ธรรมเปนเหตุของชื่อ ถาเขาไปใน
ปามีตนไมหลายชนิดก็จะมีผูถามวานี่ตนอะไร     บางคนรูจักช่ือก็บอกวา  ตนกระถิน ตนมะมวง ตนตะเคียน แม
ตนไมไมมีช่ือก็ยังบอกวาตนไมมีช่ือ หรือบอกวาตนนี้ไมรูจักช่ือ ฉะนั้นทุกอยางจึงมีช่ือที่จะใหรู    ดวยเหตุนี้จึงไม
มีธรรมใด ๆ  เลยที่จะไมเปนเหตุของชื่อ 
 ขอความตอไปมีวา คําวา “ธรรมท้ังหมดแล ชื่อวาอธิวจนธรรม” คือ ธรรมเปนเหตุของธรรมเปนช่ือ    
อธิบายวาขึ้นช่ือวา  ธรรมที่ไมเปนเหตุของธรรมเปนช่ือหามีไม 
 ธรรมเอกยอมประมวลเขาในธรรมทั้งหมด ธรรมทั้งหมดก็ประมวลเขาในธรรมเอก ประมวลเขาอยางไร   
อธิบายวานามบัญญัตินี้  ช่ือวา  เปนธรรมเอก  ธรรมเอกนั้นยอมประมวลเขาในธรรมทั้ง  ๔  ภูมิทั้งสิ้น   ทั้งสัตวทั้ง
สังขารชื่อวาพนไปจากนามหามีไม 
  
 ถาไมมีช่ือ  ก็ไมสะดวกที่จะทําใหเขาใจกันได   ฉะนั้นแมวาจะเปนปรมัตถธรรม เปนสภาพธรรมแตก็ยัง
ไมพนจากชื่อ   ซึ่งพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติตามลักษณะของสภาพธรรมนั้น ๆ    คือ 
       ขันธบัญญัติ ๕ 
       อายตนบัญญัติ ๑๒ 
       ธาตุบัญญัติ ๑๘ 
       สัจจบัญญัติ ๔ 
       อินทรียบัญญัติ ๒๒ 

บุคคลบัญญัติหลายจําพวก 
 
 นี่ก็แสดงใหเห็นวา    แมพระธรรมที่ทรงแสดงก็ไมพนไปจากชื่อ   นามบัญญัติตาง ๆ  
 ๑นิรุตติ   การพูด   คือ    การกลาวอรรถออกโดยทางอักขระชื่อวา   นิรุตติ 
 พยัญชนะ   นามที่ช่ือวา   พยัญชนะ  (คํา)   เพราะอรรถวา   ประกาศอรรถ  
 อภิลาป  เสียง  ที่ช่ือวา  อภิลาป  เพราะอรรถวาเปนเสียงที่บุคคลพูด   คือลําดับแหงการประชุมของอักษร
ที่เปนไปตามเสียง 
 ก็บัญญัตินั้นมีอยู ๒ อยาง คือ ปาปยตตาปตติ (การแตงตั้งเพราะตองการรูความหมาย) ๑     
ปาปนโตปตติ   (การแตงตั้งโดยใหรูอรรถตามเสียง) ๑ 
 

๑   อภิธัมมัตถสังคหบาลี    และอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา   ปริจเฉจที่  ๘  
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บัญญัติทั้งหลายมีประการตาง ๆ   ดังนี้ 
 สันตานบัญญัติ   บัญญัติที่เทียบอาการ คือ ความเปลี่ยนแปลงสืบตอของภูตนั้นๆ  คือบัญญัติวา   แผนดิน   
ภูเขา   ตนไม   เปนตน 
 สมุหบัญญัติ   บัญญัติที่หมายถึงอาการ  คือ  การประชุมแหงสัมภาระ เชน  บัญญัติวา รถ และ   เกวียน  
เปนตน  
 สมมุติบัญญัติ    บัญญัติเปนตนวา   บุรุษ   บุคคล     หมายถึงขันธปญจกะ 
 ทิสาบัญญัติ   บัญญัติทิศ   หมายถึงความหมุนเวียนของพระจันทร  มีทิศตะวันออก  เปนตน 
 กาลบัญญัติ   บัญญัติกาลเวลา   เชน   เวลาเชา   เปนตน 
 มาสาทิบัญญัติ   บัญญัติเดือน   ฤดู   และชื่อเดือน   มีวิสาขมาส   เปนตน 
 อากาสบัญญัติ    บัญญัติ   หลุม   ถํ้า    หมายถึงอาการที่มหาภูตรูปไมจรดถึงกัน 
 นิมิตตบัญญัติ   บัญญัติกสิณนิมิต หมายถึงภูตนิมิตนั้นๆ  และอาการพิเศษที่สืบเนื่องกันของภาวนา 
 ก็บัญญัติที่มีความแตกตางกันดังที่กลาวมาแลวดวยประการอยางนี้ แมจะไมมีอยูโดยปรมัตถก็เปน
อารมณแหงจิตตุปปาทโดยอาการ คือ เงาของอรรถ (สวนเปรียบของปรมัตถ) ถูกกําหนดหมายโดยอาการนั้น ๆ   
เพราะเทียบเคียง คือ เปรียบเทียบ ไดแก ทําอาการสัณฐาน เปนตน  นั้น ๆ ใหเปนเหตุกลาวกัน   เขาใจกัน เรียกรอง
กัน  ใหรูความหมายกัน    เพราะฉะนั้น  ทานจึงเรียกวาบัญญัติ 
 
 โลภมูลจิตซึ่งเกิดขึ้นเปนประจําทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจนั้น    แมวาจะเปนโลภ
มูลจิตซึ่งไมประกอบดวยความเห็นผิด คือเปนโลภมูลจิตทิฏฐิคตวิปปยุตตก็ไมใชวายินดีพอใจแตเฉพาะปรมัตถ
ธรรมที่ปรากฏทางตา   ทางหู   ทางจมูก   ทางลิ้น   ทางกาย   ทางใจเทานั้น   แตยังยินดีพอใจตลอดไป  จนกระทั่ง
บัญญัติตางๆ  ทั้งนิมิต และอนุพยัญชนะและชื่อตางๆ เรื่องราวตาง ๆ ดวย 
 ฉะนั้น ในขณะนี้ถาสอบถามกันก็ตอบไดแลววา สวนมากในชีวิตประจําวันนั้น  มีอะไรเปนอารมณ    มี
บัญญัติเปนอารมณจนกระทั่งปดบังไมใหรูลักษณะของปรมัตถธรรมตามความเปนจริง 
 
ก. ที่วาองุนหรือภาพองุนเวลาเราไปแตะตองมันออนแข็งอยางนี้เปนปรมัตถ รสขององุนเปน ปรมัตถ   

หลายๆ อยางรวมกันก็เปนองุนจริงๆ   ที่เรียกวาบัญญัติ   เพราะฉะนั้นบัญญัติก็เปนของจริง 
สุ.      รูป  รส  เกิดแลวก็ดับไป    เพราะวามีอายุเพียง ๑๗ ขณะจิต  รูปสีที่เห็นวาเปนองุนก็เกิดขึ้นแลวก็ดับไปอยาง

รวดเร็ว   รูปมีอายุเพียงแค ๑๗ ขณะจิต     ฉะนั้น   จะมีองุนไหม 
ก. มีในความจํา 
สุ.       ฉะนั้น   ก็เปนบัญญัติวาสิ่งนั้นเปนองุน   แตความจริงสิ่งนั้น  คือ  รสที่เกิดแลวดับ  สิ่งนั้นคือแข็งที่เกิดแลว

ดับ 
ก.   บัญญัติก็มาจากปรมัตถหลาย ๆ  อยางมารวมกันเปนกลุมกอน 
สุ. เมื่อไมประจักษการเกิดดับของสภาพธรรมแตละอยางที่รวมกัน  ก็ยึดถืออาการที่ปรากฏรวมกันนั้นวาเปน

สิ่งหนึ่งสิ่งใด 
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ก. บัญญัติไมใชของจริงหรือ   บัญญัติก็มาจากปรมัตถหลาย ๆ  อยาง  ออน  แข็ง  เย็น  รอน สี กลิ่น รส  รวมกัน
เปนกลุม  เปนวัตถุ  มีสีอยางนั้น  สัณฐานอยางนั้น   หรือวามีรูปรางสัณฐานอยางนั้นก็เปนบุคคลนั้น     
บัญญัติก็มาจากปรมัตถ 

สุ. ที่จะรูไดวาบัญญัติไมใชปรมัตถธรรมนั้น จะตองแยกปรมัตถธรรมที่เกิดรวมกัน ออกเปน      ปรมัตถธรรม
แตละลักษณะที่ปรากฏแตละทวาร และตองประจักษการเกิดดับของรูปที่ปรากฏแตละทวาร   สภาวรูปทุ
กรูปมีอายุเพียง ๑๗ ขณะจิตแลวก็ดับ รูปที่เกิดมาชั่ว ๑๗ ขณะจิตนั้น ยังไมทันยืนหรือเดิน หรือทําอะไร
ทั้งนั้น  เพราะที่ยกมือขึ้นก็เกิน ๑๗ ขณะจิตแลว ฉะนั้น ที่เห็นเปนคนเดิน  หรือเห็นเปนคนยกมือก็แสดง
ใหเห็นวา รูปดับแลวเกิดสืบตอปรากฏทั้งทางจักขุทวารวิถี และมโนทวารวิถีหลายวาระ โดยมีภวังคคั่น 
จนปรากฏเปนคนกําลังเดินหรือกําลังยกมือ   แตตามความเปนจริง ๑๗ ขณะจิตนั้นเร็วมาก   ซึ่งพิจารณา
เขาใจ ตามไดวา  รูปที่ปรากฏทางตาซึ่งมีอายุ ๑๗ ขณะจิตนั้นตองดับกอนที่จะไดยินเสียง   ทั้ง ๆ ที่ปรากฏ
เสมือนวาทั้งไดยินและทั้งเห็นดวยนั้น   แตระหวางจิตไดยินกับจิตเห็นนั้นก็หางกันเกินกวา ๑๗ ขณะจิต  
ฉะนั้นรูปที่กําลังปรากฏทางตาขณะนี้ซึ่งมีอายุ ๑๗ ขณะจิตตองดับไปกอนจิตไดยินจึงเกิดขึ้นได 

 
 ฉะนั้น  ที่ปรากฏเสมือนทั้งไดยินและเห็นดวยนั้น  ก็เพราะรูปเกิดดับปรากฏสืบตอทั้งทางจักขุทวารวิถี  
(ภวังคคั่น)  และมโนทวารวิถีมากมายจนกระทั่งปรากฏเปนคนกําลังเดินหรือวากําลังยกมือและกําลังเคลื่อนไหว  
เปนตน  แตเมื่อไมประจักษการเกิดขึ้นและลําดับไปอยางรวดเร็วของนามธรรมและรูปธรรม  จึงยึดถือโดยบัญญัติ
สิ่งที่ปรากฏนั้นเปนคนบาง  เปนหญิงบาง  ชายบาง  วัตถุสิ่งนั้นสิ่งนี้บาง  แตควรระลึกวาตั้งแตเริ่มศึกษาปรมัตถ
ธรรมนั้นรูวา  ปรมัตถธรรมเปนสภาพธรรมที่มีจริงซึ่งไมใชสัตว  บุคคล  ตัวตน  ไมใชหญิง  ไมใชชาย  ไมใชวัตถุ
สิ่งใด ๆ  ธรรมที่เปนสัจจธรรมนั้นตองเปนความจริงตั้งแตตนไปจนตลอด  จนกวาจะอบรมเจริญปญญาขึ้นถึงขั้น
ประจักษแจงสภาพธรรมตามที่ชินหูและพูดตามวา  ปรมัตถธรรมเปนสิ่งที่มีจริงแตไมใชสัตวบุคคลตัวตน  รสมี
จริง  แข็งมีจริง  บัญญัติรสและแข็งนั้นวาองุน  แตสิ่งที่มีจริงคือรูปเกิดขึ้นแลวดับไป  เพราะฉะนั้น  จึงไมมีองุน  
ไมมีสัตวบุคคล    มีแตเพียงรูปธรรมและนามธรรมซึ่งเกิดดับสืบตอกันอยางรวดเร็ว 
 ปรมัตถธรรมเปนปรมัตถธรรม ไมใชบัญญัติ  การศึกษาและการปฏิบัติธรรมจะตองตรงตามที่ไดศึกษา
แมในตอนตน   และตองตรงตอลักษณะของสภาพธรรมตามความเปนจริง  เชน  ตามที่ศึกษาวาปรมัตถธรรมทั้ง
ขั้นของการฟง  การพิจารณาการอบรมเจริญปญญาจนประจักษแจงความจริงตามที่ไดศึกษาแลวดวย 
 
ข.    เมื่อก้ีที่คุณผูฟงถามวา  บัญญัติก็เปนของจริงใชไหม  ถาจะพูดวา  ของจริงที่ทานแยกไววาเปนปรมัตถสัจจะ

และสมมุติสัจจะ   บัญญัติจะเปนสมมุติสัจจะไดไหม 
สุ.       ได  แตบัญญัติไมใชปรมัตถ อยางชื่อองุน  ช่ือองุนไมมีรสอะไรทั้งนั้น  แตรสเปนสภาพธรรม    
           ที่มีจริงและบัญญัติรสนั้นวาเปนองุน 
 
 โลภมูลจิตทิฏฐิคตวิปปยุตตนั้น  นอกจากจะพอใจในรูป   เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  และพอใจบัญญัติ
ในชีวิตประจําวันแลวก็ยังพอใจในมิจฉาสมาธิได  เชน  ผูที่พอใจในการบริหารรางกาย  รูวาถาฝกแบบโยคะโดย
ใหจิตตั้งมั่นจดจองที่ลมหายใจจะทําใหรางกายแข็งแรง  ในขณะนั้นเปนการทําสมาธิประเภทหนึ่งซึ่งเมื่อไมใช
กุศลจิตก็จะตองเปนโลภมูลจิตซึ่งเปนมิจฉาสมาธิ   แตผูนั้นไมไดเห็นผิดวานี้เปนหนทางที่จะทําใหรูแจงอริยสัจจ
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ธรรม  ขณะนั้นเปนแตเพียงความพอใจที่จะทําสมาธิ  และรูวาในขณะนั้นมีความตองการสมาธิเพื่อประโยชนแก
สุขภาพรางกาย  ไมใชเห็นผิดโดยยึดถือวาตองทําอยางนี้เสียกอน  แลวภายหลังจึงมาพิจารณานามธรรมและ
รูปธรรม  จะไดเร็วขึ้น  ซึ่งถาเขาใจอยางนั้นก็ไมเขาใจลักษณะของสัมมาสติ  ไมรูวาสัมมาสติเปนอนัตตา   เพราะ
ไมใชวาใหไปทํามิจฉาสมาธิกอน  แลวจะไดมาเกื้อกูลใหปญญาสามารถที่จะรูลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม
ได   แตการที่สติจะเปนสัมมาสติเปนมัคค ๑  ในมัคคมีองค ๘  ไดก็ตอเมื่อมีสัมมาทิฏฐิ  ความเขาใจลักษณะของ
สภาพธรรมที่กําลังปรากฏซึ่งเปนอารมณที่สติจะตองระลึกโดยถูกตองและละเอียดขึ้นเปนสังขารขันธปรุงแตงให
สติเกิดระลึกลักษณะของสภาพธรรมที่กําลังปรากฏไดถูกตอง  เชน  ทางตาที่กําลังเห็นก็จะรูไดวาขณะใดเปน
บัญญัติและขณะใดเปนปรมัตถ  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจ  ก็เชนเดียวกัน 
 
 ฉะนั้น  ไมวาจะดูโทรทัศนหรือดูกีฬาอะไรก็ตามแต  จะอานหนังสือ  จะดูภาพเขียน  ก็จะรูไดวาขณะใด
เปนบัญญัติและขณะใดเปนปรมัตถ  เพราะมิฉะนั้นแลวอาจจะคิดวาเรื่องในโทรทัศนเปนบัญญัติ  แตขณะที่ไมใช
เรื่องในโทรทัศนนั้นไมใชบัญญัติ  แตความจริงแลวทั้งเรื่องในโทรทัศนและไมใชในโทรทัศนก็เปนบัญญัติทั้งนั้น  
แมแตช่ือของทุกทานก็เปนนามบัญญัติ  เปนคําที่ต้ังขึ้นเพื่อใหรูวา    หมายความถึง  จิต  เจตสิก  รูปใดที่เกิด
รวมกัน  ที่สมมติขึ้นเปนบุคคลนั้นบุคคลนี้ 
 

 มิจฉาสมาธิที่เปนโลภมูลจิตทิฏฐิคตวิปปยุตต  ตางกับโลภมูลจิตทิฏฐิคตสัมปยุตตซึ่งเขาใจวามิจฉา
สมาธินันเปนทางที่จะทําใหรูแจงอริยสัจจธรรม  มิจฉาสมาธิมีทั่วไปในทุกประเทศเพราะการทําสมาธิขณะใดก็
ตามที่ไมใชกุศลญาณสัมปยุตต  คือไมประกอบดวยปญญา   ขณะนั้นก็ตองเปนมิจฉาสมาธิ  ถาใครเขาใจวามิจฉา
สมาธิเปนหนทางที่จะทําใหสติระลึกลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมไดเร็วขึ้นก็เขาใจผิด  เพราะสัมมาสติจะ
ระลึกลักษณะของสภาพธรรมที่กําลังปรากฏไดถูกตองก็เม่ือเขาใจลักษณะที่ตางกันของนามธรรมและรูปธรรมที่
กําลังปรากฏเสียกอน  แตไมใชโดยอาศัยการทํามิจฉาสมาธิเสียกอน 
ก. ในลักขณาทิจตุกกะบอกวาสมาธิเปนเหตุใกลของวิปสสนา 
สุ.        หมายถึงสมาธิอะไร 
ก.        ก็คงจะเปนสัมมาสมาธิ  จึงจะเปนเหตุใกล 
สุ.        ตองเปนสัมมาสมาธิที่เกิดรวมกับสัมมาสติ   สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปปะ   และสัมมาวายามะ 
 
 บัญญัติอารมณ  เปนอารมณของจิตในชีวิตประจําวันในขณะที่จิตไมมีปรมัตถธรรมเปนอารมณ  
เพราะฉะนั้น  ลองคิดดูวาวันหนึ่ง ๆ จะมีบัญญัติเปนอารมณมากไหม  ทางตาที่กําลังเห็นก็มีเรื่องของสิ่งที่ปรากฏ
ทางตา  ทางหูที่ไดยินก็มีเรื่องของเสียงที่ไดยิน  ทางจมูกที่ไดกลิ่นก็มีเรื่องของกลิ่น  ทางลิ้นที่ล้ิมรสก็มีเรื่องของรส  
ทางกายที่กระทบสัมผัสก็มีเรื่องของโผฏฐัพพารมณ  ในวันหนึ่ง ๆ  จิตที่เกิดขึ้นทางกายนั้นรูสี  เสียง  กลิ่น  รส  
โผฏฐัพพารมณ  และคิดนึกเรื่องราวตาง ๆ ของอารมณเหลานั้น  จะมีอารมณอื่นอีกไหมในวันหนึ่ง ๆ  นอกจาก
ปรมัตถอารมณกับบัญญัติอารมณในวันหนึ่ง ๆ   ทั้งชาตินี้  ชาติกอน  ชาติหนา  ทุกภูมิ  ทุกโลกจะมีอารมณอื่น
นอกจากปรมัตถอารมณกับบัญญัติอารมณไดไหม   ไมได    เพราะวาอารมณมี ๖  เทานั้น   และในอารมณ ๖  นี้  
นอกจากปรมัตถธรรมแลวก็เปน    ฉะนั้น  จึงไมมีอารมณอื่นอีก 
 พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรงมีบัญญัติเปนอารมณหรือเปลา 



มูลนิธิศึกษาและเผยแพรพระพุทธศาสนา   Dhamma Study and Support Foundation  
บานธัมมะ :  http://www.dhammahome.com 
 

131

 ชีวิตประจําวันของทุกสัตวบุคคลนั้น  เมื่อจักขุทวารวิถีจิตดับหมดแลว  ภวังคจิตเกิดคั่น  แลวมโนทวาร
วิถีจิตก็มีปรมัตถอารมณเดียวกับทางจักขุทวารวิถีจิตที่เพิ่งดับไปวาระ ๑  และเมื่อภวังคจิตเกิดคั่นแลว  มโนทวาร
วิถีจิตที่เกิดตอก็นึกถึงรูปรางสันฐานของสิ่งที่ปรากฏ  เพราะสิ่งที่ปรากฏทางตาเปนรูปประเภทหนึ่งซึ่งเกิดกับธาตุ
ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  เอาสีออกจากธาตุดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  ไดไหม  ไมไดเลย   เพราะที่ใดก็ตามที่มีมหาภูตรูป ๔   ที่นั่น
ตองมีรูปสี  (วัณณะ)  กลิ่น รส  โอชา  รวมอยูดวย  แยกกันไมไดเลย  เมื่อเอาสีออกไปจากมหาภูตรูปไมได   สีจึง
ปรากฏใหเห็นทางตา  และสัญญาจําหมายเปนรูปรางสัณฐานใหรูบัญญัติวาสิ่งที่ปรากฏใหเห็นนั้นเปนอะไร  ถาไม
มีสีเลย  เอาสีออกจากมหาภูตรูปหมด  จะเห็นเปนคน  สัตว  วัตถุ  สิ่งของตาง ๆ ไดไหม  แมจิตก็เกิดขึ้นรูอารมณ
ทางตาไมไดเลย     เพราะไมมีสิ่งที่กระทบจักขุปสาท 
 ฉะนั้น  พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรงมีบัญญัติเปนอารมณหรือเปลา  ตองมี  การฟงพระธรรมนั้น
ตองพิจารณาเหตุผลของสภาพธรรมประกอบกันดวย  อารมณมี  2  อยาง  คือ  ปรมัตถธรรมและบัญญัติ  ขณะใดที่
ไมมีปรมัตถธรรมเปนอารมณ  ขณะนั้นตองมีบัญญัติเปนอารมณ  ที่กลาวย้ําบอยๆ ก็เพื่อเกื้อกูลใหสติระลึก
ลักษณะของสภาพธรรมที่กําลังปรากฏใหถูกตองวา ในขณะที่มีสิ่งที่กําลังปรากฏทางตาเปนสีสันวัณณะตาง ๆ นั้น  
เมื่อสีแยกจากมหาภูตรูปไมได  สีที่เกิดกับมหาภูตรูปจึงปรากฏใหเห็นเปนบัญญัติตางๆ ขึ้น  เมื่อสติปฏฐานเกิดก็
แยกระลึกพิจารณาสังเกตรูไดถูกตองวาสิ่งที่กําลังปรากฏเปนสีสันตางๆ นั้นเปนสภาพธรรมชนิดหนึ่งที่ปรากฏ
ทางตาและขณะที่รูวาสิ่งที่ปรากฏทางตานั้นเปนอะไรก็เปนวิถีจิตที่รูทางมโนทวาร 
 เมื่อไดศึกษาเขาใจแลวก็จะเห็นไดวา  ในชีวิตประจําวันของทุกสัตวบุคคลนั้น  บางขณะจิตมีปรมัตถ
ธรรมเปนอารมณและบางขณะก็มีบัญญัติเปนอารมณสืบตอกัน  เชน  ทางตาก็ไมไดมีแตจักขุทวารวิถีจิตซึ่งมีแตสี
เปนอารมณเทานั้น  เมื่อจักขุทวารวิถีจิตดับหมดแลว  ภวังคจิตเกิดคั่นแลว  มโนทวารวิถีจิตก็เกิดขึ้นรับรูสีตอจาก
จักขุทวารวิถี  เมื่อมโนทวารวิถีจิตวาระแรกดับหมดแลว   ภวังคจิตเกิดคั่นแลว  มโนทวารวิถีจิตวาระตอไปก็
เกิดขึ้นมีบัญญัติเปนอารมณ  มิฉะนั้นแลวจะมีชีวิตอยูไดอยางไร   ถาไมรูบัญญัติวาวาเปนโตะ  เปนเกาอี้  เปน
อาหาร  เปนถวย  เปนจาน  เปนชอน  ฯลฯ  ก็จะมีชีวิตอยูไมไดเลย  สัตวดิรัจฉานมีบัญญัติเปนอารมณไหม  ตองมี
เหมือนกัน  ถาไมมีบัญญัติเปนอารมณ  แมแตสัตวดิรัจฉานก็ยอมมีชีวิตอยูไมได  เพราะไมรูวาอะไรเปนอาหาร  
อะไรไมใชอาหาร 
 ผูที่มีบัญญัติเปนอารมณ  เชน  พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  พระอรหันตทั้งหลาย  พระอนาคามีบุคคล  
พระสกทาคามีบุคคล  พระโสดาบันบุคคลและปุถุชน  ตางกันอยางไรหรือไมตางกันเลย  ผูท่ีเปนพระอริยเจากับผู
ท่ีเปนปุถุชนตางกันที่ปญญา  ปุถุชนที่ไมรูเรื่องปรมัตถธรรมเลยก็ยึดถือวาบัญญัติเปนสิ่งที่จริง  แตผูท่ีรูแจง
อริยสัจจธรรมแลวรูวาธรรมทั้งหลายเปนอนัตตา  สภาพธรรมที่เกิดขึ้นปรากฏทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  
ทางกาย  ทางใจไมเที่ยง  และบัญญัติไมใชปรมัตถธรรม  ที่ช่ือวาบัญญัตินั้นเพราะใหรูไดดวยประการนั้น ๆ  
ฉะนั้นบัญญัติจึงเปนอารมณของจิตและเจตสิกขณะรูความหมาย  หรืออรรถของสิ่งที่ปรากฏ  ถาไมมีจิต  เจตสิก  
มีบัญญัติไดไหม  สภาพธรรมเปนสิ่งที่พิจารณาไดตามเหตุผล  ถาไมมีจิต  เจตสิก  จะมีบัญญัติไมได  ถามีแต
รูปธรรมเทานั้นไมมีนามธรรมเลย  ไมมีจิต  เจตสิกเลย  จะมีบัญญัติไหม  ไมมี  เพราะวารูปไมใชสภาพที่รูอารมณ  
จิตและเจตสิกเปนสภาพที่รูอารมณ  ถาจิตและเจตสิกไมเกิดก็ไมมีการรูบัญญัติ  การมีบัญญัติเปนอารมณของผูที่
เปนพระอริยบุคคลกับผูที่ไมใชพระอริยบุคคลนั้น  ตางกันที่ผูที่ไมใชอริยบุคคลยึดถือบัญญัติวาเปนสิ่งที่มีจริง  แต
ผูที่เปนอริยบุคคลรูวาจิตขณะใดมีปรมัตถธรรมเปนอารมณและจิตขณะใดมีบัญญัติเปนอารมณ 
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 ขณะใดที่จิตรูบัญญัติ  คือ  กําลังมีบัญญัติเปนอารมณ  ขณะนั้นเปนมิจฉาทิฏฐิหรือเปลา  แลวแตประเภท
ของจิตที่กําลังมีบัญญัติเปนอารมณ  พระอริยบุคคลทั้งหลายมีบัญญัติเปนอารมณ  แตพระอริยบุคคลทั้งหลายไมมี
มิจฉาทิฏฐิ   เพราะพระอริยบุคคลทั้งหลายดับทิฏฐิเจตสิกเปนสมุจเฉท  ถาไมพิจารณาโดยละเอียดก็จะไมรูวาโลภ
มูลจิตทิฏฐิคตสัมปยุตตกับโลภมูลจิตทิฏฐิคตวิปปยุตตตางกันอยางไร  โลภมูลจิตทิฏฐิคตวิปปยุตต   ยินดีพอใจใน
อารมณทุกอยาง  พอใจสิ่งที่ปรากฏทางตา  พอใจเสียงที่ปรากฏทางหู  และบัญญัติของเสียงที่ไดยินทางหูดวย  ทาง
จมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจ  โดยนัยเดียวกันเปนชีวิตปรกติประจําวัน  ขณะใดที่ไมมีความคิดเห็นผิดในเรื่อง
สภาพธรรม    ขณะนั้นไมใชโลภมูลจิตทิฏฐิคตสัมปยุตต   

พระโสดาบันบุคคลและพระสกทาคามีบุคคลมีโลภมูลจิตทิฏฐิคตวิปปยุตตซึ่งเปนไปในอารมณทั้ง  ๖   
พระอนาคามีบุคคลมีโลภมูลจิตทิฏฐิคตวิปปยุตตในธัมมารมณ   เพราะดับความยินดีพอใจในรูป  เสียง  กลิ่น  รส 
โผฏฐัพพารมณ   ซึ่งเปนกามอารมณเปนสมุจเฉท  สวนพระอรหันตนั้น    แมวามีอารมณ ๖  แตก็ไมมีทั้งกุศล
ธรรมและอกุศลธรรมใดๆ ทั้งสิ้น  เพราะพระอรหันตดับกิเลสและอกุศลธรรมทั้งหมดเปนสมุทเฉท  ผูที่ไมใชพระ
อรหันตนั้น  ถึงแมจะรูลักษณะของอารมณตามความเปนจริงวา  ขณะใดเปนปรมัตถธรรม  ขณะใดเปนบัญญัติ  
แมกระนั้น  เมื่อยังไมไดดับกิเลสหมดจึงยังมีปจจัยที่จะใหเปนสุข  เปนทุกข  ยินดี  ยินรายไปตามปรมัตถอารมณ
และบัญญัติอารมณตามขั้นของบุคคลนั้น ๆ 

ฉะนั้น   จึงตองพิจารณาโดยละเอียดวา  ขณะใดเปนมิจฉาทิฏฐิ  ขณะที่ยึดมั่นในบัญญัติตาง ๆ  ดวย
ความเห็นผิดวา  สิ่งที่ไมใชปรมัตถธรรมนั้นมีจริง  ในขณะนั้นเปนสักกายทิฏฐิ เมื่อบัญญัติไมใชปรมัตถธรรม  แต
เห็นผิดยึดถือบัญญัติวาเปนสิ่งที่เปนตัวตนจริงๆ เปนสัตวบุคคล  เปนวัตถุสิ่งตาง ๆ จริง ๆ จึงเปนความเห็นผิด    
เปนสักกายทิฏฐิ     เมื่อสักกายทิฏฐิยังไมดับเปนสมุจเฉท   ก็ยอมจะเปนปจจัยใหเกิดความเห็นผิดประการตาง ๆ 
เพิ่มขึ้นอีก  เชน  เห็นวากรรมไมมี  ผลของกรรมไมมี  เห็นวามีพระเจาผูยิ่งใหญผูทรงสรางโลกและสัตวบุคคล
ทั้งหลายทั้งปวง   เมื่อไมรูปจจัยที่ทําใหสังขารธรรมทั้งหลายเกิดขึ้น  ก็ทําใหเกิดความเห็นผิดตางๆ  แตในขณะใด
ก็ตามที่จิตมีบัญญัติเปนอารมณ  ขณะนั้นไมใชมีมิจฉาทิฏฐิทุกครั้ง  เพราะมิจฉาทิฏฐิตองเปนขณะที่ยึดมั่นใน
ความเห็นผิดตาง ๆ  

บัญญัติเปนอารมณของอกุศลจิตไดไหม  ได  เปนอยูเปนประจํา  โลภมูลจิตเกิดพอใจในบัญญัติ  โทสมูล
จิตเกิดไมพอใจในบัญญัติ  เชน  ไมพอใจคนนั้น  ไมพอใจคนนี้  ในขณะนั้นมีอะไรเปนอารมณ  มีบัญญัติเปน
อารมณ    ฉะนั้น  บัญญัติจึงเปนอารมณของกุศลจิตไดทุกประเภท  ไมวาจะเปนอกุศลประเภทใดก็ตาม 

บัญญัติเปนอารมณของกุศลจิตไดไหม  ได  เพราะชีวิตตามความเปนจริงเปนอยางไร  ก็ตองเปนอยางนั้น  
เปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมแตละอยางไมไดเลย  ในขณะที่ใหทาน  ถาไมรูวาสิ่งที่จะใหนั้นเปนอะไร 
กุศลจิตก็เกิดไมได  ในขณะที่วิรัติทุจริตรักษาศีล  ถาไมรูวาสิ่งที่ปรากฏนั้นเปนอะไรก็จะมีการวิรัติทุจริตไมได  
ในขณะที่อบรมเจริญความสงบของจิตซึ่งเปนสมถภาวนามีบัญญัติเปนอารมณไดไหม  บางทานอาจจะคิดวายัง
ไมไดศึกษาเรื่องของสมถภาวนาหรืออารมณของสมถภาวนาโดยละเอียดจึงตอบไมได  แตถาไมลืมความจริงที่วา  
ขณะใดที่ไมมีปรมัตถธรรมเปนอารมณ  ขณะนั้นมีบัญญัติเปนอารมณ  ก็พอที่จะรูไดวาแมสมถภาวนาก็มีบัญญัติ
เปนอารมณไดดวย  นอกจากสติปฏฐานและปญจทวารวิถีจิตแลว  จิตขณะอื่นยอมมีบัญญัติเปนอารมณได   การที่
จะรูวาสภาพธรรมใดเปนปรมัตถธรรมนั้นตองอาศัยการอบรมเจริญสติปฏฐานเทานั้น  จึงจะรูได ถาขณะใดสติปฏ
ฐานไมเกิด ขณะนั้นก็ไมมีการพิจารณาศึกษาสังเกตรูลักษณะของสภาพธรรมที่เปนปรมัตถธรรม    ฉะนั้น  ชีวิต
ปรกติประจําวันจึงมีปรมัตถธรรมเปนอารมณบาง  มีบัญญัติเปนอารมณบาง   
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การอบรมเจริญสติปฏฐาน  เปนเรื่องละเอียดมาก  เพราะเปนการอบรมณเจริญปญญารูสภาพธรรมที่
ปรากฏตามความเปนจริง 

 
           ก.      สติปฏฐานไมมีบัญญัติเปนอารมณ  ถูกหรือผิด 

ส.      ถูก 
ก.      เจริญสติปฏฐานโดยพยายามไมใหจิตเกิดขึ้นรูบัญญัติอารมณ   ถูกหรือผิด 
สุ.    ผิด  เพราะไมใชชีวิตตามความเปนจริง  ใครจะยับยั้งไมใหจิตเกิดขึ้นรูบัญญัติอารมณได  แตปญญาจะ

อบรมณเจริญขึ้นจนสามารถรูไดวา  ขณะที่มีบัญญัติเปนอารมณนั้น  คือจิตซึ่งเปนนามธรรมกําลังรู
บัญญัติ  มิฉะนั้นจะมีบัญญัติเปนอารมณในขณะนั้นไมได  ดวยเหตุนี้ผูที่อบรมเจริญสติปฏฐานจึง
ไมใชพยายามที่จะไมคิดอะไรเลย  หรือพยายามที่จะไมรูวา   สิ่งที่ปรากฏทางตาที่เคยเห็นที่เคยรูตาม
ปรกตินั้นเปนอะไร  ถาพยายามทําอยางนั้นก็จะไมสามารถรูลักษณะของนามธรรมจริงๆ วา  ขณะที่
กําลังมีบัญญัติเปนอารมณนั้นก็เปนนามธรรม  คือ  จิตและเจตสิกเกิดขึ้นมีบัญญัติเปนอารมณใน
ขณะนั้น  สติปฏฐานระลึก  ศึกษาพิจารณา  สังเกตวาขณะใดที่คิดนึกขณะนั้นเปนนามธรรมซึ่งเปน
สภาพรู  เปนธาตุรู  เปนอาการรู  ไมใชตัวตน  สัตวบุคคล  และรูสภาพที่เปนอนัตตาของธรรม
ทั้งหลายวายับยั้งจิตไมใหเกิดขึ้นนึกคิดเรื่องราวตาง ๆ ไมได  ฉะนั้นปญญาจึงจะตองรูทั่วในลักษณะ
ของนามธรรมตาง ๆ   ที่มีอารมณตาง ๆ   ทั้งทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจ  จึงจะ
หมดความสงสัยในลักษณะของนามธรรมได  แตถาไปกันไวไมใหรูบัญญัติ  ไมใหคิดนึกก็ไมใชการ
อบรมณเจริญปญญา   เพราะไมมีใครจะหามการเกิดขึ้นเปนไปของสภาพธรรมทั้งหลายใน
ชีวิตประจําวันตามความเปนจริงได  แตเพราะความไมรูจึงทําใหเขาใจวาจะพยามไมใหจิตคิดนึก
หรือจะพยายามไมใหรูบัญญัติของสิ่งที่ปรากฏ 

เพราะฉะนั้นจึงพิจารณาจากหนทางปฏิบัติไดวา  หนทางปฏิบัติใดไมใชการอบรมเจริญปญญาที่ศึกษา
สังเกตรูลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม  แตพยายามทําใหผิดปรกติจากชีวิตประจําวันตามความเปนจริง  
หนทางนั้นก็เปนมิจฉามัคค  คือ  เปนมิจฉาทิฏฐิ  มิจฉาสังกัปปะ  มิจฉาวาจา   มิจฉากัมมันตะ   มิจฉาอาชีวะ   
มิจฉาวายามะ   มิจฉาสติ  มิจฉาสมาธิ  ไมใชสสัมมามัคค  ซึ่งเปนการอบรมเจริญสติปฏฐาน    อบรมเจริญ
วิปสสนา 

การไมรูลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฎและไมรูเหตุและผลของสภาพธรรมนั้นๆ ตามความเปนจริง  
ทําใหเขาใจผิดยึดมั่น  เห็นผิด  และพอใจแสวงหาหนทางปฏิบัติที่ผิดดวยความไมรูแมในขณะที่เห็นสีตาง ๆ   สิ่ง
ตาง ๆ   ในสังยุตตนิกายมหาวารวรรค  มัคคสังยุตต  พราหมณสูตร  ขอ  ๑๒   มีขอความโดยยอวา    สาวัตถีนิทาน   
(คือ  เรื่องนี้เกิดที่พระนครสาวัตถี) 

ครั้งนั้นเวลาเชา   ทานพระอานนทนุงแลว ถือบาตรและจีวร   เขาไปบิณฑบาตรยังกรุงสาวัตถี  ไดเห็น
ชาณุสโสณีพราหมณออกจากกรุงสาวัตถีดวยรถเทียมดวยมาขาวลวน   ไดยินวา   มาที่ เทียมเปนมาขาว   
เครื่องประดับขาว   ตัวรถขาว   ประทุนรถขาว  เชือกขาว  ดามประตักขาว  รมขาว   ผาโพกขาว   ผานุงขาว  
รองเทาขาว   พัดวาลวิชนีที่ดามพัดก็ขาว   ชนเห็นทานผูนี้แลวพูดอยางนี้วา    ทานผูเจริญทั้งหลาย    ยานประเสริฐ
หนอ    รูปของยานประเสริฐหนอ 
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(เพียงเห็นสีขาวก็เขาใจผิดไดเมื่อไมรูสภาพธรรม  ไมรูหนทางที่จะประจักษแจงในสภาพที่ไมใชตัวตนก็
แสวงหาหนทางอื่นแลวก็เขาใจผิดวา    ยานที่มีสีขาวเปนยานที่ประเสริฐ) 

ครั้งนั้น  ทานพระอานนทเทื่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีแลว  เวลาปจฉาภัตร  กลับจากบิณฑบาต  เขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง    ครั้นแลวไดกราบ
ทูลเลาเรื่องที่เห็นชาณุโสณีพราหมณใหพระผูมีพระภาคฟง  พระผูมีพระภาคทรงแสดงอริยมัคคมีองค  ๘ วาเปน
สภาพธรรมที่ดับกิเลส  ไมใชรถขาวและทุกอยางขาว  แลวไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 

อริยมัคคญาณนั้นมีธรรม  คือ  ศรัทธากับปญญาเปนแอก  มีศรัทธาเปนทูบ  มีหิริเปนงอน  มีใจเปนเชือก
ชัก  มีสติเปนสารถีผูควบคุม  รถนี้มีศีลเปนเครื่องประดับ  มีฌานเปนเพลา  มีความเพียรเปนลอ  มีอุเบกขาเปน
สมาธิเปนทูบ  มีความไมอยากไดเปนประทุน  กุลบุตรใดมีความไมพยาบาท   ความไมเบียดเบียนและวิเวกเปน
อาวุธ  มีความอดทนเปนเกราะหนัง  กุลบุตรนั้นยอมเปนไปเพื่อความเกษมจากโยคะ  พรหมยานอันยอดเยี่ยมนี้เกิด
แลวในตนของบุคคลเหลาใด  บุคคลเหลานั้นเปนนักปราชญ    ยอมออกไปจากโลกโดยความแนใจวามีชัยชนะ
โดยแท 

(แสดงใหเห็นวา    รถสีขาวและเครื่องประดับขาวหมดไมใชอริยยาน) 
ในอรรถกถาพราหมณสูตร  มีขอความวา  ชาณุสโสณีพราหมณยอมกระทําปทักษิณนคร  ๖  เดือนครั้ง

หนึ่ง  โดยมีคนประกาศไปลวงหนาวา  แตนี้ไป  พราหมณนั้นจะกระทําปทักษิณนครโดยวันทั้งหลายประมาณ
เทานี้  ชนเหลาใดฟงการประกาศนั้นแลวกําลังออกไปจากพระนคร  ชนเหลานั้นจะยังไมหลีกไป  (พอไดขาววา
ชาณุสโสณีพราหมณจะปทักษิณแมคนที่มีธุระจะออกไปจากนครก็ยังไมไป)  แมชนเหลาใดหลีกไปแลว  ชน
เหลานั้นยอมกลับ  เพื่อที่จะไดดูชาณุสโสณีพราหมณกระทําปทักษิณพระนคร  ดวยคิดวาพวกเราจะไดเห็นสิริ
สมบัติของทานผูมีบุญ 

พราหมณยอมเที่ยวไปสูนครตลอดวันใด   ชาวเมืองทั้งหลายกวาดถนนในนครในกาลนั้นแตเชาตรู  
เกลี่ยทรายลง  โปรยดวยดอกไมทั้งหลายอันมีขาวตอกเปนที่ ๕ ใหต้ังหมอน้ําชวยกันยกตนกลวยทั้งหลายและธง
ทั้งหลายขึ้น     แลวยอมทํานครทั้งสิ้นใหอบอวลดวยกลิ่นธูป     พราหมณ ปทักษิณนครดวยรถเครื่องประดับ  คือ  
ดวยรถเทียมดวยมา  ๔  ตัวอันขาวลวน  รถมีลอและซี่กงทั้งหมดไดหุมดวยเงิน  (คือขาวหมดไมวาจะเปนดวยเงิน
หรือดวยเครื่องประดับใด ๆ ทั้งสิ้น)  รถมี  ๒  อยาง  คือ  รถรบ  ๑  และรถเครื่องประดับ ๑ รถรบมีสัณฐาน
สี่เหลี่ยมไมใหญนัก   สามารถบรรทุกคนได ๒  คนหรือ  ๓  คน   แตรถเครื่องประดับนั้นเปนรถใหญคือยาวและ
กวาง  คนถือรม  ถือวาลวิชนี  ถือพัดใบตาล   ยอมอยูในรถนั้น  ๘  คน หรือ  ๑๐  คน   สามารถจะยืนก็ได   นอนก็
ไดตามสบายในรถนั้น  และมาที่เทียมรถนั้นก็ขาว  เครื่องประดับของมาเหลานั้นไดเปนของที่สําเร็จดวยเงิน
ทั้งหมด รถช่ือวาขาวเพราะหุมดวยเงินและเพราะประดับดวยงาในที่นั้น ๆ  รถเหลาอื่นหุมดวยหนังราชสีหบาง   
หุมดวยหนังสือบาง  หุมดวยผากําพลเหลืองบาง  ฉันใด   รถของชาณุสโสณีพราหมณหาเปนเชนนั้นไม   เพราะวา
ไดหุมดวยผาอยางดี  เชือกอันหุมดวยเงินและแกวประพาฬ  แมดามประตักก็หุมดวยเงิน   แมรมที่เขาใหยกขึ้นใน
ทามกลางรถก็ขาว  ผาโพกทําดวยเงินกวาง ๗ นิ้วก็ขาว  ผานุงขาว  คือมีสีดังกอนฟองน้ํา  ในผาเหลานั้น  ผานุงมี
ราคา  ๕๐๐   ผาหมมีราคาพันหนึ่ง   และสําหรับรองเทานั้น  คนเดินทางหรือคนผูเขาสูดงยอมมีได  แตสวน
รองเทานี้สําหรับขึ้นรถเปนเครื่องประดับเทาที่ผสมเงิน  จามรและพัดวาลวิชนีมีสีขาว  มีดามทําดวยแกวผลึก ก็
เครื่องประดับเฉพาะเทานี้ขาว ไดมีแลวแกพราหมณนั้นอยางเดียวเทานั้นหามิได แมเครื่องประดับของพราหมณก็
ทําดวยเงิน มีเปนตนอยางนี้วา  ก็พราหมณนั้นลูบไลขาว  ประดับดอกไมขาว   ที่นิ้วทั้ง  ๑๐  สวมแหวน  ที่หูทั้ง
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สองใสตางหู   แมพราหมณผูเปนบริวารของเขาประมาณ  ๑๐,๐๐๐  คน   ก็ประดับขาวลวนทั้งหมด ทั้งเสื้อผา   
ดอกไมและเครื่องประดับตัวดวยประมาณเทานั้นเหมือนกัน 

ชาณุสโสณีพราหมณสนานศีรษะแตเชาตรู บริโภคอาหารเชาแลวก็แตงตัวดวยเครื่องนุงหมมีผานุงขาว 
เปนตน   ลงจากปราสาทขึ้นรถ   พวกพราหมณก็ตกแตงดวยผา  เครื่องลูบไล  และดอกไมขาวทั้งหมด   ถือรมขาว
แวดลอมชาณุสโสณีพราหมณ 

ตอจากนั้นชนทั้งหลายก็ยอมโปรยผลาผลแกพวกเด็กหนุมกอน  เพื่อการประชุมของมหาชน   ตอจากนั้น
ก็ยอมโปรยเงินมาสก  แตจากนั้นก็โปรยกหาปนะทั้งหมด  มหาชนยอมประชุมกันโหรองและโยนผา  พราหมณ
ยอมเที่ยวไปสูนครเพื่อมหาสมบัติ   เมื่อชนทั้งหลายผูมีความตองการมงคลและตองการสวัสดี เปนตน กระทํา
มงคลและสวัสดีอยู มนุษยทั้งหลายผูมีบุญขึ้นไปบนปราสาทมีช้ันเดียว เปนตน   เปดชองหนาตางเชนกับปก
นกแกว  แลดูอยู  แมพราหมณยอมมุงตรงไปทางประตูทิศใต    คลายจะครอบครองนครดวยยศและสิริสมบัติของ
ตน 

เมื่อมหาชนเห็นรถนั้นก็กลาววา  ทานผูเจริญทั้งหลาย  ยานเชนยานอันประเสริฐหนอ แตพระผูมีพระ
ภาคตรัสวา    ดูกร  อานนท   ธรรมดาวามนุษยทั้งหลายใหทรัพยแกผูที่กลาวสรรเสริญ แลวก็ยอมใหขับรองเพลง
ขับสรรเสริญทาริกาทั้งหลายของตนวา  เปนผูนารัก  นาดู  มีทรัพยมาก  มีโภคะมากดังนี้ แตบุตรหลานเหลานั้นก็
หาเปนผูนารักหรือมีโภคะมากดวยเพียงการกลาวสรรเสริญนั้นไม มหาชนเห็นรถของพราหมณอยางนี้แลว จึง
กลาวสรรเสริญอยางนี้วา ทานผูเจริญทั้งหลาย ยานประเสริฐหนอ แมก็จริง ถึงอยางนั้นยานนั้นจะชื่อวาเปนยาน
ประเสริฐดวยเพียงการกลาวสรรเสริญก็หามิได   ที่จริงนั้น  ยานนั้นเปนของลามก   เลว 

ดูกร  อานนท   แตโดยปรมัตถ   ยานนั้นเปนช่ือของอริยมัคคมีองค ๘ นี้เทานั้นแล   ก็อริยมัคคนี้
ประเสริฐเพราะปราศจากโทษทั้งปวง  ดวยวาพระอริยะทั้งหลายยอมไปสูนิพพานดวยอริยมัคคนี้   ดังนั้นจึงควร
กลาววา  พรหมยานบาง  ธรรมยานบาง  เพราะเปนธรรมและเปนยาน วาเปนรถพิชัยสงครามอันยอดเยี่ยมบาง   
เพราะไมมีสิ่งอื่นอันยิ่งกวา   และเพราะชนะสงครามคือกิเลสแลว 

 
นี้คือความตางกัน   ซึ่งเกิดจากเพียงการเห็นก็ทําใหเกิดความเห็นผิด ความเขาใจหนทางปฏิบัติผิด เพราะ

คิดวาสีขาวจะเปนมงคล ทําใหเปนผูที่บริสุทธิ์หรอืหมดกิเลสได  แตความจริงนั้นพระผูมีพระภาคตรัสวา  ที่จริง
ยานนั้นเปนของลามก  เลว   เพราะวาทําใหคนเขาใจผิด  คิดวาเปนยานประเสริฐ เพราะฉะนั้นการที่จะรูสภาพ
ธรรมตามความเปนจริงจึงไมเกี่ยวกับเรื่องสีของเครื่องนุงหม และเครื่องประดับตกแตง แตวา เม่ือใดที่สติปญญา
เกิด ระลึกรูลักษณะของสภาพธรรมที่กําลังปรากฏ     จึงชื่อวายานนั้นมีในผูนั้นที่จะนําไปสูการดับกิเลสได 
 
 
 
 
 
 
 

<><><><><><><><><><><><><> 
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จิต   ๘๙   หรือ   ๑๒๑   ประเภท 

จิต  ๘๙  ประเภท    คือ 
กามาวจรจิต ๕๔  ดวง 

รูปาวจรจิต ๑๕ ดวง 
อรูปาวจรจิต ๑๒ ดวง 
โลกุตตรจิต    ๘ ดวง 

 
                                                       จิต   ๑๒๑   ประเภท    คือ 

กามาวจรจิต ๕๔  ดวง 
รูปาวจรจิต ๑๕ ดวง 
อรูปาวจรจิต ๑๒ ดวง 
โลกุตตรจิต          ๔๐  ดวง 

 
 กามาวจรจิต   เปนจิตขั้นตนซึ่งเกิดดับเปนปรกติประจําวันทุกขณะไมวาจะหลับหรือต่ืน รูปปรมัตถเปน
กามอารมณ   ในบรรดารูปปรมัตถ  ๒๘  รูปนั้น  รูปปรมัตถที่ปรากฏเปนอารมณตามปรกติทางตา  หู  จมูก  ล้ิน  
กาย ใจนั้นมี  ๗  รูปเรียกวาโคจรวิสยรูป  (รปูซึ่งเปนวิสัยเปนโคจร  คือ เปนรูปที่จิตยอมเกิดขึ้นรูเปนปรกติ)  
ไดแก    รูปารมณ    (วัณณะ  ปรากฏเมื่อกระทบจักขุปสาทรูป) 
๑ รูป  สัททารมณ (เสียง ปรากฏเมื่อกระทบโสตปสาทรูป) ๑ รูป   คันธารมณ (กลิ่น ปรากฏเมื่อกระทบฆานปสาท
รูป) ๑ รูป   รสารมณ (รส  ปรากฏเมื่อกระทบชิวหาปสาทรูป) ๑ รูป   โผฏฐัพพารมณ ๓ รูป (ออนหรือแข็งเปน
ธาตุดิน๑  เย็นหรือรอนเปนธาตุไฟ๑ ตึงหรือไหวเปนธาตุลม๑ ปรากฏเมื่อกระทบกับกายปสาทรูป) 
 จิตที่เกิดดับตามปรกติในชีวิตทุกๆ  ขณะนั้น  เปนจิตขั้นกามาวจรจิต  ซึ่งเปนไปกับรูปเหลานี้   คือ   มีรูป
เหลานี้เปนอารมณหรือคิดนึกเรื่องรูปเหลานี้ 
 
กามาวจรจิต   ๕๔   ดวง   คือ 
 
อกุศลจิต   ๑๒    ดวง 

อเหตุกจิต ๑๘ ดวง 
กามโสภณจิต ๒๔ ดวง 
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อกุศลจิต  ๑๒   ดวง 

อกุศลจิต  เปนจิตที่ไมดีงาม  เพราะมีอกุศลเจตสิกเกิดรวมดวย  อกุศลจิต ๑๒ ดวง ไดแกโลภมูลจิต ๘ 
ดวง  โทสมูลจิต  ๒ ดวง  โมหมูลจิต  ๒  ดวง 

มูล  คือ  ตนเหตุของอกุศลธรรมทั้งหลายนั้น  มี ๓ คือ โลภเจตสิก ๑ โทสเจตสิก ๑          โมหเจตสิก  ๑    
รวมเปนอกุศลเหตุหรืออกุศลมูล  ๓  

โลภมูลจิต   คือ จิตที่มีโลภเจตสิกเกิดรวมดวย  จึงทําใหพอใจติดของในอารมณปรากฏ โลภมูลจิตมี  ๘  
ประเภท   คือ 
ดวงที่  ๑    โสมนสสสหคตํ   ทิฏฐิคตสมปยุตตํ   อสงขาริกํ 

โลภมูลจิตเกิดรวมกับโสมนัสเวทนา (โสมนสสสหคตํ)  ความรูสึกดีใจเปนสุข เปนไปกับความเห็นผิด 
(ทิฏฐิคตสมปยุตตํ) คือ มีทิฏฐิเจตสิกเกิดรวมดวย เปนจิตมีกําลัง เกิดขึ้นโดยไมตองอาศัยการชักจูง   (อสงขาริกํ) 
ดวงที่  ๒    โสมนสสสหคตํ   ทิฏฐิคตสมปยุตตํ    สสงขาริกํ 
โลภมูลจิตเกิดรวมกับโสมนัสเวทนา  เปนไปกับความเห็นผิด  เปนจิตที่มีกําลังออน  เกิดขึ้นโดยอาศัยการชักจูง   
(สสงขาริกํ) 
ดวงที่  ๓    โสมนสสสหคตํ   ทิฏฐิคตวิปปยุตตํ    อสงขาริกํ 
โลภมูลจิตเกิดรวมกับโสมนัสเวทนา  ไมเปนไปกับความเห็นผิด  (ทิฏฐิคตวิปปยุตตํ)  คือ ไมมีทิฏฐิเจตสิกเกิดรวม
ดวย   เปนจิตมีกําลัง   เกิดขึ้นโดยไมตองอาศัยการชักจูง 
ดวงที่  ๔    โสมนสสสหคตํ   ทิฏฐิคตวิปปยุตตํ    สสงขาริกํ 
โลภมูลจิตเกิดรวมกับโสมนัสเวทนา  ไมเปนไปกับความเห็นผิด  เปนจิตมีกําลังออน  เกิดขึ้นโดยอาศัยการชักจูง 
ดวงที่  ๕    อุเปกขาสหคต   ทิฏฐิคตสมปยุตตํ    อสงขาริกํ 
 โลภมูลจิตเกิดรวมกับอุเบกขาเวทนาความรูสึกไมสุขไมทุกขเปนไปกับความเห็นผิด เปนจิตมีกําลัง    
เกิดขึ้นโดยไมตองอาศัยการชักจูง 

ดวงที่  ๖    อุเปกขาสหคต   ทิฏฐิคตสมปยุตตํ    สสงขาริกํ 
โลภมูลจิตเกิดรวมกับอุเบกขาเวทนา เปนไปกับความเห็นผิด เปนจิตมีกําลังออน เกิดขึ้นโดยอาศัยการชัก

จูง 
ดวงที่  ๗    อุเปกขาสหคต   ทิฏฐิคตวิปปยุตตํ    อสงขาริกํ 
โลภมูลจิตเกิดรวมกับอุเบกขาเวทนา ไมเปนไปกับความเห็นผิด  เปนจิตมีกําลัง  เกิดขึ้นโดยไมอาศัยการ

ชักจูง 
ดวงที่  ๘    อุเปกขาสหคต   ทิฏฐิคตวิปปยุตตํ     สสงขาริกํ 
โลภมูลจิตเกิดรวมกับอุเบกขาเวทนา  ไมเปนไปกับความเห็นผิด  เปนจิตมีกําลังออน  เกิดขึ้นโดยอาศัย

การชักจูง 

โทสมูลจิต  คือ  จิตที่เกิดรวมกับโทสเจตสิกซึ่งเปนสภาพธรรมที่หยาบกระดาง ไมพอใจในอารมณ   โท
สมูลจิตมี  ๒  ประเภท    คือ 
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ดวงที่   ๑    โทมนสสสหคต   ปฏิฆสมปยุตต   อสงขาริก 
โทสมูลจิตเกิดรวมกับโทมนัสเวทนา ความรูสึกไมสบายใจและเกิดรวมกับปฏิฆะ        (โทสเจตสิก)   ซึ่ง

เปนสภาพธรรมที่หยาบกระดาง   เปนจิตมีกําลัง   เกิดขึ้นโดยไมอาศัยการชักจูง 
ดวงที่   ๒    โทมนสสสหคต   ปฏิฆสมปยุตต    สสงขาริก 
โทสมูลจิตเกิดรวมกับโทมนัสเวทนาและโทสเจตสิก เปนจิตมีกําลังออน เกิดขึ้นโดยอาศัยการชักจูง 

โมหมูลจิต คือ จิตที่เกิดรวมกับโมหเจตสิก ซึ่งเปนสภาพธรรมที่หลง ไมรูความจริงของสภาพธรรม
ทั้งหลายโมหมูลจิตมี  ๒  ประเภท    คือ 

ดวงที่   ๑    อุเปกขาสหคต   วิจิกิจฉาสมปยุตต 
โมหมูลจิตเกิดรวมกับอุเบกขาเวทนา ประกอบดวยความสงสัย (วิจิกิจฉาเจตสิก) ในความจริงของสภาพ

ธรรมทั้งหลาย 
ดวงที่   ๒    อุเปกขาสหคต   อุทธจสมปยุตต 
โมหมูลจิตเกิดรวมกับอุเบกขาเวทนา   ประกอบกับความฟุงซาน   (อุทธัจจเจตสิก) 

จิตดวงหนึ่งๆ นั้นมีเจตสิกเกิดรวมดวยหลายประเภท    จิตดวงหนึ่งๆ จะมีเจตสิกเกิดรวมดวยมากนอย
ตางกันตามประเภทของจิตนั้น ๆ จิตทุกดวงตองมีเวทนาเจตสิกเกิดรวมดวยตามประเภทของจิตนั้น ๆ  

อกุศลจิตทุกดวงตองมีอกุศลสาธารณเจตสิก (เจตสิกที่เกิดกับอกุศลจิตทุกดวง) ๔ ดวงเกิดรวมดวย   คือ  
โมหเจตสิก ๑    อหิริกเจตสิก   (สภาพธรรมที่ไมรังเกียจบาป) ๑   อโนตตัปปเจตสิก    

(สภาพธรรมที่ไมหว่ันเกรงโทษของอกุศลธรรม)๑  และอุทธัจจเจตสิก (สภาพธรรมที่ฟุงซานไปตามอกุศลธรรม) 
๑ 

ความตางกันของอกุศลจิต ๑๒ ดวงโดยมูล  (อกุศลเหตุ ๓: โลภะ โทสะ โมหะ)   คือ 
โมหมูลจิต   ไมมีโลภเจตสิกและโทสเจตสิกเกิดรวมดวย 
โทสมูลจิต   ไมมีโลภเจตสิกเกิดรวมดวย 
โลภมูลจิต   ไมมีโทสเจตสิกเกิดรวมดวย 
 
ความตางกันของอกุศลจิต ๑๒ ดวงโดยเวทนา ๓ (อุเบกขาเวทนา โสมนัสเวทนา     โทมนัสเวทนา )   

คือ 
อุเบกขาเวทนาเจตสิก  เกิดรวมกับโลภมูลจิตและโมหมูลจิตได เกิดรวมกับโทสมูลจิตไมได 
โสมนัสเวทนาเจตสิก  เกิดรวมกับโลภมูลจิต เกิดรวมกับโทสมูลจิตและโมหมูลจิตไมได 
โทมนัสเวทนาเจตสิก เกิดรวมกับโทสมูลจิต ๒ ดวง เทานั้น ไมเกิดกับจิตประเภทอื่น ๆ เลย 
สําหรับอกุศลจิตดวงสุดทาย คือ โมหมูลจิตดวงที่ ๒ อุเปกขาสหคต อุทธจจสมปยุตต นั้น เปนโมหมูล

จิตที่ไมมีวิจิกิจฉาเจตสิกเกิดรวมดวย แตก็เปนอกุศลจิตประเภทหนึ่งเพราะมีอกุศลเจตสิกเกิดรวมดวย ขณะใดที่ไม
เปนโลภมูลจิต ๘ ดวง โทสมูลจิต ๒ ดวง และโมหมูลจิต              วิจิกิจฉาสมปยุตต    อกุศลจิตขณะนั้นก็เปนโม
หมูลจิต   อุทธจจสมปยุตต 

เมื่ออกุศลจิตขณะใดมีกําลังแรงกลา    ก็จะเปนเหตุใหเจตนากระทําอกุศลกรรมบถ  ๑๐  คือ 
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กายกรรม ๓ ไดแก ปาณาติปาต (ฆาสัตวที่มีชีวิต) ๑   อทินนาทาน (ถือทรัพยที่เจาของไมไดใหมาเปน
ของตน) ๑   กาเมสุมิจฉาจาร (ประพฤติผิดในกาม) ๑ 

วจีกรรม ๔ ไดแก มุสาวาท (พูดเท็จ)๑  ผรุสวาท (พูดคําหยาบ)๑  ปสุณวาจา (พูดคําสอเสียด) ๑   
สัมผัปปลาปวาจา  (พูดเพอเจอ) ๑ 

มโนกรรม ๓ ไดแก  อภิชฌา (คิดเพงเล็งเอาของของผูอื่นมาเปนของตน ) ๑  พยาปาท (คิดเบียดเบียนทํา
รายผูอื่น) ๑  มิจฉาทิฏฐิ (คิดเห็นผิดวาผลของกรรมไมมี  เปนนัตถิกทิฏฐิ  คือ  เห็นวาผลที่เกิดขึ้นนั้นไมไดเกิดจาก
กรรม ๑  เห็นผิดวากรรมไมมีผล เปนอเหตุกทิฏฐิ คือ เห็นวากรรมไมเปนเหตุใหเกิดผล ๑   เห็นผิดวากรรมเปน
เพียงกิริยาอาการของกายเทานั้นเปนอกิริยาทิฏฐิ ๑) ๑ 

เมื่ออกุศลจิตที่เปนเหตุใหกระทําอกุศลกรรมบถดับไปแลว  เจตนาเจตสิกที่เกิดดับอกุศลจิตที่ดับไปนั้น   
ก็เปนกัมมปจจัยใหอกุศลวิบากจิต ๗ ดวง  เกิดขึ้นเปนผลของกรรมนั้นๆ เมื่อถึงกาลอันสมควร 
 

อเหตุกจิต ๑๘  ดวง 
 
อเหตุกจิต  ๑๘  ดวง  คือ  จิตที่ไมเกิดรวมกับเจตสิกท่ีเปนเหตุ  ๖  ดวงเลย  เจตสิกท่ีเปนเหตุมี ๖ ดวง  คือ 

โลภเจตสิก ๑  โทสเจตสิก ๑  โมหเจตสิก ๑  เปนอกุศลเหตุ ๓  (อกุศลเหตุ ๓ นี้เกิดกับอกุศลจิต ๑๒ ดวงเทานั้น 
ไมเกิดกับจิตประเภทอื่นๆ เลย)  อโลภเจตสิก ๑  อโทสเจตสิก ๑  ปญญาเจตสิก (อโมหะ) ๑  เปนโสภณเหตุ ๓  จิต
ใดมีโสภณเหตุเกิดรวมดวยจิตนั้นเปนโสภณจิต  คือ เปนจิตที่ดีงาม 

จิต ๑๘ ดวงไมเกิดรวมกับเจตสิกที่เปนเหตุ ๖ เลย   จิต ๑๘ ดวงจึงเปนอเหตุกจิต  และเปน อโสภณจิต
ดวย  สวนจิตอื่น ๆ ๗๑ ดวงนั้นเกิดรวมกับเจตสิกที่เปนเหตุ จิต ๗๑ ดวงจึงเปนสเหตุกจิต 

อเหตุกจิต  ๑๘  ดวง  คือ  อกุศลวิบากจิต ๗ ดวง  อเหตุกกุศลวิบากจิต ๘ ดวง  และอเหตุกกิริยาจิต  ๓  ดวง 
 

อกุศลวิบากจิต  ๗  ดวง   คือ 
 

อุเปกขาสหคต    จกขุวิาณ 
จิตเห็นวัณณะ  (ที่ไมดี)  เกิดรวมกับอุเบกขาเวทนา 
อุเปกขาสหคต    โสตวิาณ     ปญจวิญญาณ ๕ 
จิตไดยินเสียง  (ที่ไมดี)  เกิดรวมกับอุเบกขาเวทนา  รูอารมณ ๕  เฉพาะ                 อุ
เปกขาสหคต    ฆานวิาณ                                                             อารมณของตน ๆ  
จิตไดกลิ่น  (ที่ไมดี)  เกิดรวมกับอุเบกขาเวทนา                                     เทานั้น  
อุเปกขาสหคต    ชิวหาวิาณ 
จิตลิ้มรส  (ที่ไมดี)  เกิดรวมกับอุเบกขาเวทนา 
ทุกขสหคต     กายวิาณ 
จิตรูโผฏฐัพพะ  (ที่ไมดี)  เกิดรวมกับทุกขเวทนา 

 
อุเปกขาสหคต    สมปฏิจฉนน 
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จิตรับรูอารมณ ๕   ตอจากปญจวิญญาณ    อกุศลวิบากจิต 
อุเปกขาสหคต    สนตีรณ 
จิตพิจารณาอารมณ ๕   ตอจากสัมปฏิจฉันนะ อกุศลวิบากจิต 

อกุศลวิบากจิตทุกดวงเปนผลของอกุศลกรรม จึงเปนจิตที่เกิดขึ้นรูอนิฏฐารมณ ซึ่งเปนอารมณที่ไมนา
พอใจ 

อเหตุกกุศลวิบากจิต ๘ ดวง เปนผลของกามาวจรกุศลจิต ๘ ดวง  ซึ่งมีเจตนาที่เปนกุศลสําเร็จในบุญ
กิริยา ๑๐  คือ  ทาน  ศีล  ภาวนา  เปนตน  เมื่อกุศลเจตนาเกิดขึ้นกระทํากุศลกรรมสําเร็จแลว  กุศลเจตนานั้นยอม
เปนกัมมปจจัยใหเกิดผลคือ  กามาวจรกุศลวิบากจิต ๑๖ ดวง  คือ  เปนกามาวจรสเหตุกกุศลวิบากจิต  ๘  ดวง   
และเปนอเหตุกกุศลวิบากจิต  ๘  ดวง 

 
 
 
 

อเหตุกกุศลวิบากจิต  ๘  ดวง   คือ 
 

อุเปกขาสหคต    จกขุวิาณ 
จิตเห็นวัณณะ  (ที่ดี)  เกิดรวมกับอุเบกขาเวทนา 
อุเปกขาสหคต    โสตวิาณ      
จิตไดยินเสียง  (ที่ดี)  เกิดรวมกับอุเบกขาเวทนา    
อุเปกขาสหคต    ฆานวิาณ  
จิตไดกลิ่น  (ที่ดี)  เกิดรวมกับอุเบกขาเวทนา  
อุเปกขาสหคต    ชิวหาวิาณ 
จิตลิ้มรส  (ที่ดี)  เกิดรวมกับอุเบกขาเวทนา 
สุขสหคต    กายวิาณ 
จิตรูโผฏฐัพพะ  (ที่ดี)  เกิดรวมกับสุขเวทนา 
อุเปกขาสหคต    สมปฏิจฉนน 
จิตรับรูอารมณ ๕  ตอจากปญจวิญาญาณ   กุศลวิบากจิต 
อุเปกขาสหคต    สนตีรณ 
จิตพิจารณาอารมณ ๕  ตอจากสัมปฏิจฉันนะ   กุศลวิบากจิต 
โสมนสสสหคต    สนตีรณ 
จิตพิจารณาอารมณ ๕  ที่ดีพิเศษ   ตอจากสัมปฏิจฉันนะ   กุศลวิบากจิต 
 
 อารมณที่นาพอใจนั้นมี  ๒  คือ   อิฏฐารมณและอติอิฏฐารมณ  (อารมณที่นาพอใจยิ่ง)  ขณะใดที่เปนผล
ของกุศลกรรมที่โสมนัสผองแผว กุศลวิบากก็เกิดขึ้นรูอารมณที่เปนอติอิฏฐารมณและสันตีรณจิตที่พิจารณารูอติ
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อิฏฐารมณนั้นก็เกิดรวมกับโสมนัสเวทนา ถาขณะใดกุศลวิบากจิตเกิดขึ้นรูอิฏฐารมณสันตีรณจิตที่พิจารณารู
อิฏฐารมณนั้นก็เกิดรวมกับอุเบกขาเวทนา 
 

อเหตุกกิริยาจิต  ๓  ดวง 

กิริยาจิต คือ จิตที่ไมใชกุศลจิตและอกุศลจิตซึ่งเปนเหตุและไมใชวิบากจิตซึ่งเปนผล  อเหตุกกิริยาจิต   
คือ   กิริยาจิตที่ไมเกิดรวมกับเจตสิกที่เปนเหตุ    อเหตุกกิริยาจิตมี  ๓  ดวง   คือ 

อุเปกขาสหคต    ปจทวาราวชชนจิตต           ๑    ดวง 
                                  อุเปกขาสหคต   มโนทวาราวชชนจิตต    ๑    ดวง 
                                  โสมนสสสหคต    หสิตุปปาทจิตต                  ๑    ดวง 
 
 ปญจทวาราวัชชนจิต (ปจ  +  ทวาร  +  อาวชชน)  คือ วิถีจิตขณะแรกที่เกิดขึ้นรูอารมณที่กระทบตา หู 
จมูก ล้ิน กาย  กิริยาจิตตางกับวิบากจิตคือกิริยาจิตรูอารมณท่ีเปนอิฏฐารมณก็ได อนิฏฐารมณก็ได    สวนวิบากจิต
นั้น  กุศลวิบากจิตรูไดเฉพาะอิฏฐารมณ  อกุศลวิบากจิตก็รูไดเฉพาะอนิฏฐารมณเทานั้น 
 เมื่อปญจทวาราวัชชนจิตเกิดขึ้นรูอารมณใดกระทบตา  (หรือหู หรือจมูก หรือล้ิน หรือกาย) แลวก็ดับไป 
จักขุวิญญาณ (หรือโสตวิญญาณ  หรือฆานวิญญาณ หรือชิวหาวิญญาณ หรือกายวิญญาณ) จึงเกิดสืบตอเห็น (หรือ
ไดยิน หรือไดกลิ่น หรือล้ิมรส หรือรูโผฏฐัพพะ) อารมณเดียวกันนั้นแลวดับไป   สัมปฏิจฉันนจิตจึงเกิดตอ  รับ
อารมณเดียวกันนั้นแลวดับ  สันตีรณจิตจึงเกิดตอ    พิจารณาอารมณเดียวกันนั้นแลวดับไป 
 เมื่อจักขุวิญญาณ  โสตวิญญาณ  ฆานวิญญาณ  ชิวหาวิญญาณ  กายวิญญาณ จะเกิดขึ้นรับผลของกรรม
ทางตา หรือหู หรือจมูก หรือล้ิน หรือกาย แตละวาระนั้นปญจทวาราวัชชนจิตจะตองเกิดกอน    เพราะตองมีวิถีจิต
ที่เกิดขึ้นรูวาอารมณกระทบทวารใดกอน   จิตที่ช่ือวา  อาวัชชนะนั้นเพราะอรรถวา   นําออกไปจากสันตาน (การ
สืบตอ) อันเปนภวังคแลวนอมไปสูอารมณที่กระทบทวาร เมื่อปญจทวาราวัชชนจิตดับแลว  จักขุวิญญาณ  หรือ
โสตวิญญาณ  หรือฆานวิญญาณ   หรือชิวหาวิญญาณ   หรือกายวิญญาณ   จึงจะเกิดขึ้นเห็น  ไดยิน  ไดกลิ่น   ล้ิม
รส   
รูโผฏฐัพพะ   ทางทวารนั้น ๆ ได 

มโนทวาราวัชชนจิต (มโน + ทวาร + อาวชชน) เปนวิถีจิตขณะแรกที่เกิดขึ้นรูอารมณทางใจ   และเปน
จิตที่เกิดกอนอกุศลจิตหรือกามาวจรกุศลจิต (ถาเปนพระอรหันตก็เปนกามาวจรกิริยาจิตแทนกุศลจิต)   และ
ทางปญจทวารนั้น   เมื่อสันตีรณจิตดับไปแลว  มโนทวาราวัชชนจิตก็เกิดตอทําโวฏฐัพพนกิจจึงเปนโวฏฐัพพนจิต 
(เพราะไมไดเกิดขึ้นรูอารมณทางมโนทวารจึงไมไดทํา             อาวัชชนกิจ) คือ เปนจิตที่กระทําทางใหจิตที่เกิดตอ
มนสิการโดยไมแยบคายเปนอกุศลจิต หรือมนสิการโดยแยบคายเปนกุศลจิต   (หรือกิริยาจิตของพระอรหันต)   
ตามการสะสมของจิต 
 ไมวาจิตดวงนั้นจะเกิดทางปญจทวารเปนโวฏฐัพพนจิตสืบตอจากสันตีรณจิต หรือเกิดขึ้นรูอารมณทาง
ใจขณะแรกเปนมโนทวาราวัชชนจิตก็ตาม เมื่อจิตดวงนี้ดับไปแลว อกุศลจิตหรือกามาวจรกุศลจิต (หรือกามาวจร
กิริยาจิตของพระอรหันต) จึงเกิดขึ้นได   ฉะนั้น จิตดวงนี้จึงเกิดขึ้นกอนอกุศลจิตและกามาวจรกุศลจิต   (หรือ
กามาวจรกิริยาจิตของพระอรหันต)   ทั้ง   ๖  ทวาร 
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 หสิตุปปาทจิต   เปนจิตที่เพียงทําใหพระอรหันตแยมยิ้มใน  ๖ อารมณ    ทาง  ๖  ทวาร  ที่บุคคลอื่นไม
อาจรูได 
 

 
 

กามาวจรโสภณจิต  ๒๔  ดวง 
  
 กามาวจรโสภณจิต ๒๔ ดวง เปนจิตที่ดีงามขั้นกามาวจร  เพราะมีเจตสิกที่ดีงาม (โสภณเจตสิก)  เกิดรวม
ดวย 

กามาวจรโสภณจิต ๒๔ ดวง  คือ  กามาวจรกุศลจิต (มหากุศล) ๘ ดวง   กามาวจรวิบากจิต (มหาวิบาก)  
๘  ดวง    กามาวจรกิริยาจิต (มหากิริยา)  ๘  ดวง 
 

กามาวจรกุศลจิต  ๘  ดวง   คือ 

ดวงที่  ๑     โสมนสสสหคต     าณสมปยุตต     อสงขาริก 
 กุศลจิตเกิดรวมกับโสมนัสเวทนา  ประกอบดวยปญญา (าณสมปยุตต)  คือ  มีปญญา         (อโมหะ)   
เจตสิกเกิดรวมดวย   เปนจิตมีกําลัง   เกิดขึ้นโดยไมตองอาศัยการชักจูง 

ดวงที่  ๒    โสมนสสสหคต     าณสมปยุตต     สสงขาริก 
 กุศลจิตเกิดรวมกับโสมนัสเวทนา  ประกอบดวยปญญา  เปนจิตที่มีกําลังออน  เกิดขึ้นโดยอาศัยการชัก
จูง 
               ดวงที่  ๓    โสมนสสสหคต     าณวิปปยุตต     อสงขาริก 
 กุศลจิตเกิดรวมกับโสมนัสเวทนา ไมประกอบดวยปญญา เปนจิตที่มีกําลัง เกิดขึ้นโดยไมอาศัยการชักจูง 

ดวงที่  ๔   โสมนสสสหคต     าณวิปปยุตต     สสงขาริก 
กุศลจิตเกิดรวมกับโสมนัสเวทนา  ไมประกอบดวยปญญา  เปนจิตที่มีกําลังออน  เกิดขึ้นโดยอาศัยการ

ชักจูง 
ดวงที่  ๕   อุเปกขาสหคต     าณสมปยุตต     อสงขาริก 

 กุศลจิตเกิดรวมกับอุเบกขาเวทนา  ประกอบดวยปญญา  เปนจิตที่มีกําลัง  เกิดขึ้นโดยไมอาศัยการชักจูง 
ดวงที่  ๖   อุเปกขาสหคต     าณสมปยุตต   สสงขาริก 

 กุศลจิตเกิดรวมกับอุเบกขาเวทนา  ประกอบดวยปญญา  เปนจิตที่มีกําลังออน   เกิดขึ้นโดยอาศัยการชัก
จูง 

 
ดวงที่  ๗  อุเปกขาสหคต     าณวิปปยุตต    อสงขาริก 

 กุศลจิตเกิดรวมกับอุเบกขาเวทนา ไมประกอบดวยปญญา เปนจิตที่มีกําลัง เกิดขึ้นโดยไมอาศัยการชักจูง 
ดวงที่  ๘  อุเปกขาสหคต    าณวิปปยุตต    สสงขาริก 
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 กุศลจิตเกิดรวมกับอุเบกขาเวทนา  ไมประกอบดวยปญญา  เปนจิตที่มีกําลังออน  เกิดขึ้นโดยอาศัยการ
ชักจูง 
  
 เจตนาเจตสิกในกามาวจรกุศลจิต ๘ ดวง   ยอมสําเร็จเปนกุศลกรรมในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐  คือ๑  

 ทานมัย            บุญสําเร็จดวยทาน   การสละวัตถุที่เปนประโยชนใหแกผูอื่น 
 สีลมัย            บุญสําเร็จดวยศีลการวิรัติทุจริตกรรม 
 ภาวนามัย           บุญสําเร็จดวยการเจริญสมถะและการเจริญปสสนา 
 อปจายนมัย           (อปจิติสหคตะ)   บุญสําเร็จดวยการออนนอมตอผูควรออนนอมดวย 

เวยยาวัจจมัย                (เวยยาวัจจสหคตะ) บุญสําเร็จดวยการขวนขวายชวยเหลือในกิจการ         
          งานที่ควรกระทํา 

ปตติทานมัย                   (ปตตานุปทานมัย)   บุญสําเร็จดวยการอุทิศสวนกุศลใหผูอื่นรู 
                                       เพื่ออนุโมทนา 
ปตตานุโมทนามัย          (อัพภานุโมทนามัย)  บุญสําเร็จดวยการอนุโมทนาในกุศลของผูอื่น 
เทสนามัย                       บุญสําเร็จดวยการแสดงพระธรรม 
สวนมัย                           บุญสําเร็จดวยการฟงพระธรรม 
ทิฏ ุชุกัมม                      บุญสําเร็จดวยการทําความเห็นใหถูกตอง 
 

 ขณะใดที่จิตไมเปนไปในบุญญกิริยาวัตถุ  ๑๐  ขณะนั้นไมใชกุศลจิต      

 กามาวจรกุศลจิตเปนกุศลที่เปนไปทั้งในทาน (ทาน ปตติทาน ปตตานุโมทนา) ในศีล (ศีล อปจายนะ  
เวยยาวัจจะ)  ในภาวนา (ภาวนา ธัมมเทสนา ธัมมสวนะ ทิฏ ุชุกัมม) เกิดขึ้นทางตา  ทางหู ทางจมูก  ทางลิ้น  ทาง
กาย  ทางใจ    ดวยเหตุนี้กามาวจรกุศลจึงช่ือวา   มหากุศล  

เมื่อกามาวจรกุศลจิต  ๘ ดวง   เกิดขึ้น สําเร็จเปนกุศลกรรมแลว เจตนาที่กระทํากุศลกรรมนั้น ๆ  เปน
กัมมปจจัยใหกามาวจรกุศลวิบากจิต ๑๖ ดวงเกิดขึ้น เปนผลของกรรมนั้น ๆ ตามควรแกเหตุและกาล    กามาวจร
กุศลวิบาก ๑๖ ดวง คือ อเหตุกกุศลวิบาก ๘ ดวง และกามาวจร สเหตุกกุศลวิบาก  (มหาวิบาก)  ๘  ดวง 

กามาวจร สเหตุกกุศลวิบาก (มหาวิบาก) ๘ ดวง คือ 
 ดวงที่  ๑   โสมนสสสหคต      าณสมปยุตต     อสงขาริก 

ดวงที่  ๒  โสมนสสสหคต      าณสมปยุตต     สสงขาริก 
ดวงที่  ๓  โสมนสสสหคต      าณวิปปยุตต     อสงขาริก 
ดวงที่  ๔  โสมนสสสหคต      าณวิปปยุตต     สสงขาริก 
ดวงที่  ๕    อุเปกขาสหคต       าณสมปยุตต       อสงขาริก 
ดวงที่  ๖    อุเปกขาสหคต        าณสมปยุตต      สสงขาริก 
ดวงที่  ๗    อุเปกขาสหคต       าณวิปปยุตต       อสงขาริก 
ดวงที่  ๘    อุเปกขาสหคต       าณวิปปยุตต       สสงขาริก 



มูลนิธิศึกษาและเผยแพรพระพุทธศาสนา   Dhamma Study and Support Foundation  
บานธัมมะ :  http://www.dhammahome.com 
 

144

มหาวิบากจิต ๘ ดวงนี้มีโสภณเจตสิกเกิดรวมดวย จึงเปนสเหตุกกุศลวิบากจิต ตางกับอเหตุกกุศลวิบากจิต    ดวง
ซึ่งไมมีโสภณเจตสิกเกิดรวมดวย 

 กามาวจรโสภณกิริยาจิต (มหากิริยาจิต) ๘  ดวง  เปนจิตของพระอรหันต  ซึ่งเมื่อดับอกุศลทั้งหลายซึ่ง
เปนเหตุใหเกิดวิบากจิตในกาลขางหนาแลว  สภาพของโสภณจิตที่เปนกุศลกอนเปนพระอรหันตนั้น   เมื่อเปน
พระอรหันตแลวก็เปนเพียงกิริยาจิต  ซึ่งไมเปนเหตุใหเกิดวิบากจิตอีกตอไป   ฉะนั้น พระอรหันตจึงมีแตวิบากจิต
และกิริยาจิต คือ มีวิบากจิตซึ่งเปนผลของอดีตกรรมกอนเปนพระอรหันต   และมีกิริยาจิตซึ่งไมใชกุศลจิต   จึงไม
เปนเหตุใหเกิดวิบากจิตในกาลตอไปอีกเลย 

 กามาวจรโสภณกิริยาจิต   หรือสเหตุกกิริยาจิต   หรือ   มหากิริยาจิต  ๘  ดวง   คือ 
 ดวงที่  ๑   โสมนสสสหคต      าณสมปยุตต     อสงขาริก 

ดวงที่  ๒  โสมนสสสหคต      าณสมปยุตต     สสงขาริก 
ดวงที่  ๓  โสมนสสสหคต      าณวิปปยุตต      อสงขาริก 
ดวงที่  ๔  โสมนสสสหคต      าณวิปปยุตต      สสงขาริก 
ดวงที่  ๕    อุเปกขาสหคต       าณสมปยุตต      อสงขาริก 
ดวงที่  ๖    อุเปกขาสหคต        าณสมปยุตต      สสงขาริก 
ดวงที่  ๗    อุเปกขาสหคต       าณวิปปยุตต       อสงขาริก 
ดวงที่  ๘    อุเปกขาสหคต       าณวิปปยุตต       สสงขาริก 
 

รูปาวจรจิต  ๑๕  ดวง 
 
รูปาวจรจิต  ๑๕  ดวง   คือ รูปาวจรกุศลจิต  ๕  ดวง  รูปาวจรวิบากจิต  ๕  ดวง   รูปาวจรกิริยาจิต  ๕  

ดวง 
รูปาวจรจิต เปนจิตระดับสูงกวากามาวจรจิต เปนจิตที่ไดอบรมเจริญขึ้นจนพนจากกามอารมณ  โดย

อาศัยการอบรมเจริญกามาวจรกุศลจิตจนสงบมั่นคงขึ้นเปนสมถภาวนา  เมื่อกามาวจรกุศลจิตสงบมั่นคงขึ้นเปน
สมาธิขั้นตาง ๆ จนจิตแนบแนนในอารมณเปนอัปปนาสมาธิขณะใด  ขณะนั้นก็เปนรูปาวจรกุศลจิต  (รูปฌานกุศล
จิต)   พนจากสภาพของกามาวจรจิต 

 
รูปาวจรกุศลจิต   ๕   ดวง 

วิตกกวิจารปติสุเขกคคตาสหิต     ปฐมชฌานกุสลจิตต  
ปฐมฌานกุศลจิต   มีองค  ๕  คือ  วิตก  วิจาร  ปติ  สุข  เอกัคคตา 

                             วิจารปติสุเขกคคตาสหิต    ทุติยชฌานกุสลจิตต  
                            ทุติยฌานกุศลจิต   มีองค  ๔  คือ  วิจาร  ปติ  สุข  เอกัคคตา 

                             ปติสุเขกคคตาสหิต     ตติยชฌานกุสลจิตต   
                             ตติยฌานกุศลจิต   มีองค  ๓  คือ  ปติ  สุข  เอกัคคตา 

                              สุเขกคคตาสหิต     จตุตถชฌานกุสลจิตต  
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                             จตุตถฌานกุศลจิต   มีองค  ๒  คือ  สุข  เอกัคคตา 
                              อุเปกเขกคคตาสหิต     ปจมชฌานกุสลจิตต  

                              ปญจมฌานกุศลจิต   มีองค  ๒  คือ  อุเบกขา  เอกัคคตา 

ฌานจิตขั้นสูงขึ้นๆ นั้น ละองคของฌานไปตามลําดับโดยนัยของรูปฌาน ๔ นั้นไมมี     ทุติยฌาน ตติย
ฌานจิตจึงเปนทุติยฌาน จตุตถฌานจิตจึงเปนตติยฌาน และปญจมฌานจิตจึงเปนจตุตถฌาน    ทั้งนี้เพราะบาง
บุคคลสามารถละวิตกและวิจารไดพรอมกัน 
 

รูปาวจรวิบากจิต  ๕  ดวง 
วิตกกวิจารปติสุเขกคคตาสหิต     ปฐมชฌานวิปากจิตต  

ปฐมฌานวิบากจิต   มีองค  ๕  คือ  วิตก  วิจาร  ปติ  สุข  เอกัคคตา 
                            วิจารปติสุเขกคคตาสหิต     ทุติยชฌานวิปากจิตต  

                           ทุติยฌานวิบากจิต   มีองค  ๔  คือ  วิจาร  ปติ  สุข  เอกัคคตา 
                            ปติสุเขกคคตาสหิต     ตติยชฌานวิปากจิตต  

                           ตติยฌานวิบากจิต   มีองค  ๓  คือ  ปติ  สุข  เอกัคคตา 
                            สุเขกคคตาสหิต     จตุตถชฌานวิปากจิตต  

                           จตุตถฌานวิบากจิต   มีองค  ๒  คือ  สุข  เอกัคคตา 
                            อุเปกเขกคคตาสหิต     ปจมชฌานวิปากจิตต 

                           ปญจมฌานวิบากจิต มีองค ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตา 

 เมื่อรูปาวจรกุศลจิตมีกําลัง ถึงพรอมดวยวสี คือ ความชํานาญคลองแคลวในการเกิดขึ้นไดตาม
กําหนดเวลา และเกิดดับสืบตอกันไปโดยไมขาดสายตามกําหนดเวลา และออกจากฌาน คือ ฌานจิตไมเกิดสืบ
ตอไปอีกตามกําหนดเวลาเปนตน เมื่อฌานจิตนั้นไมเสื่อม ฌานกุศลจิตขั้นใดขั้นหนึ่งยอมมีปจจัยเกิดขึ้นกอนจุติจิต 
ฌานกุศลจิตที่เกิดกอนจุตจิตยอมเปนปจจัยใหฌานวิบากจิตปฏิสนธิเกิดขึ้นเปนรูปพรหมบุคคลตามภูมิของฌานจิต
นั้น ๆ 
 

รูปาวจรกิริยาจิต  ๕  ดวง 

วิตกกวิจารปติสุเขกคคตาสหิต     ปฐมชฌานกิริยาจิตต  
ปฐมฌานกิริยาจิต   มีองค  ๕  คือ  วิตก  วิจาร  ปติ  สุข  เอกัคคตา 

                             วิจารปติสุเขกคคตาสหิต     ทุติยชฌานกิริยาจิตต  
                            ทุติยฌานกิริยาจิต   มีองค  ๔  คือ  วิจาร  ปติ  สุข  เอกัคคตา 

                             ปติสุเขกคคตาสหิต     ตติยชฌานกิริยาจิตต  
                            ตติยฌานกิริยาจิต   มีองค  ๓  คือ  ปติ  สุข  เอกัคคตา 

                             สุเขกคคตาสหิต     จตุตถชฌานกิริยาจิตต  
                            จตุตถฌานกิริยาจิต   มีองค  ๒  คือ  สุข  เอกัคคตา 
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                             อุเปกเขกคคตาสหิต     ปจมชฌานกิริยาจิตต  
                            ปญจมฌานกิริยาจิต   มีองค  ๒  คือ  อุเบกขา  เอกัคคตา 

รูปาวจรกิริยาจิต เปนจิตของพระอรหันตในขณะที่เปนอัปปนาสมาธิ รูปาวจรกิริยาจิตไมเปนปจจัยให
เกิดรูปาวจรวิบากจิตเลย 
 

อรูปาวจรจิต  ๑๒  ดวง 
 อรูปาวจรฌานจิต คือ ปญจฌานจิตที่ไมมีรูปกรรมฐานเปนอารมณ  เพราะเห็นวาเมื่อยังมีรูปกรรมฐาน
เปนอารมณอยู  ก็ยังใกลชิดตอการที่จะมีกามเปนอารมณ  เมื่อบรรลุรูปปญจมฌานแลวก็เพิกรูปกสิณที่เปนอารมณ   
โดยนอมระลึกถึงสภาพที่ไมมีรูปนิมิตและมีอารมณไมมีที่สุด  อรูปาวจรจิต ๑๒  ดวง  คือ  อรูปาวจรกุศลจิต ๔ 
ดวง  อรูปาวจรวิบากจิต ๔ ดวง   อรูปาวจตกิริยาจิต ๔ ดวง 
 

อรูปาวจรกุศลจิต  ๔  ดวง 

อากาสานจายตนกุสลจิตต  
วิาณจายตนกุสลจิตต  

                                                        อากิจายตนกุสลจิตต 
          เนวสานาสายตนกุสลจิตต  

 
 อากาสานัญจายตนกุศลจิต  เปนอรูปปญจมฌานจิตที่ระลึกถึงอากาศที่กวางใหญไพศาลไมมีที่สุดเปน
อารมณ 
 วิญญาณัญจายตนกุศลจิต  เปนอรูปปญจมฌานจิตที่มีวิญญาณที่ไมมีที่สุด คือ                    อากาสานัญ
จายตนจิตเปนอารมณ 

อากิญจัญญายตนกุศลจิต   เปนอรูปปญจมฌานจิตที่ไมมีอะไรๆ เปนอารมณเลย ไมมีแม  อากาสานัญ
จายตนจิตเปนอารมณ  เพราะรูวาการไมมีอะไรเปนอารมณเลยยอมประณีตกวามี            อากาสานัญจายตนจิตเปน
อารมณ 

เนวสัญญานาสัญญายตนกุศลจิต  เปนอรูปปญจมฌานจิตที่มีอากิญจัญญายตนจิตเปนอารมณ  เพราะรูวา
แมขณะที่ไมมีอะไรเปนอารมณเลยนั้น  ก็ยังมีอากิญจัญญายตนจิต  ฉะนั้น         อรูปฌานขั้นสูงสุด คือ เนวสัญญา
นาสัญญายตนจิต จึงมีอกิญจัญญายตนจิตเปนอารมณ  ซึ่งเปนสภาพที่ละเอียดประณีตมาก    โดยขณะนั้นจะวามี
สัญญาก็ไมใช    ไมมีสัญญาก็ไมใช 

อรูปาวจรกุศลจิต ๔ ดวงนี้เมื่อถึงพรอมดวยวสีไมเสื่อม  ยอมเปนปจจัยใหอรูปฌานกุศลดวงใดดวงหนึ่ง
เกิดกอนจุติจิตและเมื่อจุติจิตดับแลว อรูปฌานกุศลจิตที่เกิดกอนจุติจิตก็เปนปจจัยให 
อรูปาวจรวิบากจิตปฏิสนธิเกิดเปนอรูปพรหมบุคคลในอรูปฌานภูมิตามขั้นของอรูปฌานจิตนั้น ๆ 

 
อรูปาจรวิบากจิต ๔ ดวง 

อากาสานจายตนวิปากจิตต  
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                                                       วิาณจายตนวิปากจิตต  
                                                       อากิจายตนวิปากจิตต  

           เนวสานาสายตนวิปากจิตต  
  
เมื่ออรูปาวจรวิบากจิตดวงใดดวงหนึ่งปฏิสนธิเกิดขึ้นเปนอรูปพรหมบุคคลในอรูปพรหมภูมิตามขั้นของ

อรูปฌานจิตนั้นแลว  ก็ดํารงความเปนอรูปพรหมบุคคลนั้นๆ จนกวาจะจุติเมื่อสิ้นอายุของพรหมภูมินั้น ๆ   
ระหวางที่เปนอรูปพรหมบุคคลนั้น  ไมมีรูปขันธใด ๆ  เกิดเลย   มีแตนามขันธ ๔ เทานั้น   จึงเปนอรูปพรหมบุคคล 

 
อรูปาวจรกิริยาจิต ๔ ดวง 

อากาสานจายตนกิริยาจิตต  
                                                        วิาณจายตนกิริยาจิตต  
                                                        อากิจายตนกิริยาจิตต  
                                                        เนวสานาสายตนกิริยาจิตต  
 
 อรูปาวจรกิริยาจิต เปนจิตของพระอรหันตผูไดอบรมเจริญสมถภาวนามาแลวจนถึงอรูปฌาน   เมื่อบรรลุ
อริยสัจจธรรมเปนพระอรหันตแลว   อรูปาวจรฌานจิตที่เกิดขึ้นจึงเปนกิริยาจิต  ไมใชอรูปาวจรกุศลจิตอีกตอไป 
 

โลกุตตรจิต  ๘  ดวง 

โลกุตตรจิต คือ จิตที่ประจักษแจงลักษณะของนิพพาน  โดยเปนจิตที่ดับกิเลสเปนโลกุตตรกุศลจิต ๔ 
ดวงประเภทหนึ่ง   และโดยเปนจิตที่ดับกิเลสแลวเปนโลกุตตรวิบากจิต ๔ ดวงประเภทหนึ่ง    โลกุตตรจิต  ๘  
ดวง   คือ 

โสตาปตติมัคคจิต  (กุศล)  ๑   ดวง 
                                 โสตาปตติผลจิต    (วิบาก)      ๑   ดวง 
                                 สกทาคามิมัคคจิต  (กุศล)      ๑   ดวง 
                                 สกทาคามิผลจิต    (วิบาก)      ๑   ดวง 
                                 อนาคามิมัคคจิต    (กุศล)      ๑   ดวง 
                                 อนาคามิผลจิต       (วิบาก)      ๑   ดวง 
                                 อรหัตตมัคคจิต     (กุศล)      ๑    ดวง 
                                 อรหัตตผลจิต        (วิบาก)      ๑    ดวง 

   เมื่อกามาวจรญาณกุศลสัมปยุตตจิตเกิดระลึก และพิจารณารูลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมจน
ประจักษแจงลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม และละคลายความยึดมั่นเห็นผิดในสภาพธรรม จนบรรลุ
วิปสสนาญาณตามลําดับขั้นแลว โลกุตตรจิตก็เกิดขึ้นประจักษแจงลักษณะของพระนิพพาน    และดับกิเลส
ตามลําดับขั้น   คือ 
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โสตาปตติมัคคจิตเปนโลกุตตรกุศลจิต    เกิดขึ้นเพียงขณะเดียวในสังสารวัฏฏ   ทํากิจดับกิเลส  คือ  
มิจฉาทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  และอกุศลธรรมในฐานะเดียวกัน  จึงไมมีปจจัยใหเกิดในอบายภูมิอีกเลย 
  เม่ือโสตาปตติมัคคจิตดับแลว โสตาปตติผลจิตซึ่งเปนโลกุตตรวิบากจิตก็เกิดสืบตอทันทีโดยไมมีจิตอื่น
เกิดคั่น  โสตาปตติมัคคจิตเปนกุศลกรรมที่ใหผลทันที  โดยเปนปจจัยใหโสตาปตติผลจิตซึ่งเปนโลกุตตรวิบาก
เกิดขึ้น   มีพระนิพพานเปนอารมณสืบตอจากโสตาปตติมัคคจิตทันที  แตตางกันโดยสภาพที่โสตาปตติมัคคจิต
เกิดขึ้นดับกิเลสเมื่อมีพระนิพพานเปนอารมณ โสตาปตติผลจิตเกิดขึ้นรับผล   คือ   มีพระนิพพานเปนอารมณ   
โดยเปนจิตที่ดับกิเลสแลว 

สกทาคามิมัคคจิต  ก็โดยนัยเดียวกัน คือ เกิดขึ้นเพียงขณะเดียวในสังสารวัฏฏ ทํากิจดับความยินดีพอใจ
ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะอยางหยาบ  เมื่อสกทาคามิมัคคจิตดับแลว สกทาคามิผลจิตก็เกิดสืบตอมีพระ
นิพพานเปนอารมณโดยเปนจิตที่ดับกิเลสแลว 

อนาคามิมัคคจิต  เกิดขึ้นเพียงขณะเดียวในสังสารวัฏฏ  ทํากิจดับความยินดี พอใจ ในรูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะอยางละเอียด เมื่ออนาคามิมัคคจิตดับแลว อนาคามิผลจิตก็เกิดสืบตอมีพระนิพพานเปนอารมณ    โดย
เปนจิตที่ดับกิเลสแลว 

 อรหัตตมัคคจิต  เกิดขึ้นขณะเดียวในสังสารวัฏฏ ทํากิจดับกิเลสที่เหลืออยูทั้งหมด เมื่ออรหัตตมัคคจิต
ดับแลวอรหัตตผลจิต ก็เกิดสืบตอมีพระนิพพานเปนอารมณ โดยเปนจิตที่ดับกิเลสหมดสิ้นแลว 
  

โลกุตตรจิต  ๔๐  ดวง 

 ฌานลาภีบุคคล คือ ผูที่เจริญสมถภาวนาจนแคลวคลองชํานาญยิ่งนั้น  ขณะใดที่ฌานจิตขั้นหนึ่งขั้นใด
เกิด กามาวจรญาณสัมปยุตตจิตก็เกิดสลับ ระลึกรูลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมขณะนั้น   เมื่อปญญา
พิจารณาลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมเพิ่มขึ้น   ชัดแจงขึ้น  ก็ยอมละคลายความยึดถือเห็นผิดวาเปนตัวตนลง  
เมื่อโลกุตตรจิตขั้นใดเกิดขึ้นพรอมกับองคของฌานขั้นใด โดยมีฌานขั้นนั้นเปนบาท (คือ เปนอารมณของสติปฏ
ฐาน)  ก็เปนมัคคจิตและผลจิตที่เปนโลกุตตรฌานขั้นนั้น ๆ     ฉะนั้น  จึงเปนโลกุตตรจิต  ๔๐  ดวง  

โสตาปตติมัคค             ปฐมฌาน   ๑            ทุติยฌาน     ๑             ตติยฌาน   ๑ 
                                                 จตุตถฌาน  ๑           ปญจมฌาน  ๑  
                 โสตาปตติผล               ปฐมฌาน   ๑            ทุติยฌาน     ๑             ตติยฌาน   ๑  
                                                     จตุตถฌาน  ๑            ปญจมฌาน  ๑  
                 สกทาคามิมัคค             ปฐมฌาน   ๑       ทุติยฌาน     ๑              ตติยฌาน  ๑  
                                                     จตุตถฌาน  ๑            ปญจมฌาน  ๑  
                 สกทาคามิผล               ปฐมฌาน    ๑            ทุติยฌาน      ๑ ตติยฌาน  ๑  
                                                     จตุตถฌาน  ๑            ปญจมฌาน  ๑  
                 อนาคามิมัคค               ปฐมฌาน    ๑            ทุติยฌาน      ๑ ตติยฌาน  ๑  
                                                     จตุตถฌาน  ๑            ปญจมฌาน   ๑  
                 อนาคามิผล                  ปฐมฌาน    ๑            ทุติยฌาน      ๑ ตติยฌาน  ๑  
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                                                     จตุตถฌาน  ๑        ปญจมฌาน   ๑  
 

   อรหัตตมัคค                 ปฐมฌาน    ๑   ทุติยฌาน      ๑ ตติยฌาน  ๑  
                                                     จตุตถฌาน  ๑        ปญจมฌาน   ๑  
                 อรหัตตผล                   ปฐมฌาน   ๑       ทุติยฌาน      ๑  ตติยฌาน  ๑  
                                                     จตุตถฌาน  ๑        ปญจมฌาน   ๑  
 
 มัคคจิตทั้ง ๔ ดวงนั้นเกิดขึ้นไดเพียงขณะเดียวเทานั้นในสังสารวัฏฏ  แตโลกุตตรฌานวิบาก  คือ  ผลจิต
นั้น  ยอมเกิดขึ้นไดอีกเมื่อบุคคลนั้นมีฌานจิตคลองแคลวเปนปจจัยใหโลกุตตรฌานวิบากจิตเกิดขึ้นไดอีกวาระอื่น 
ๆ โลกุตตรฌานจิตที่เกิดในวาระหลังๆ ไมใชในมัคควิถีซึ่งดับกิเลสนั้น  เปนผลสมาบัติเพราะเปนโลกุตตรฌาน
วิบากจิต (ผลจิต) ที่เกิดดับสืบตอกัน  โดยไมมีจิตอื่นเกิดแทรกคั่นเลย    ในระหวางที่กําลังเปนผลสมาบัติอยูนั้น 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
  
 
 

  
ภาคผนวก 

เจตสิก  ๕๒  ประเภท 
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       เจตสิก  ๕๒  ประเภท     คือ 
 อัญญสมานาเจตสิก        ๑๓          ดวง 

        อกุศลเจตสิก         ๑๔         ดวง 
        โสภณเจตสิก         ๒๕                ดวง 

 
 อัญญสมานาเจตสิก  คือ  เจตสิกท่ีเสมอกับเจตสิกประเภทอื่นที่อัญญสมาเจตสิกเกิดรวมดวย คือเมื่อ
อัญญสมานาเจตสิกเกิดรวมกับอกุศลเจตสิก  อัญญสมานาเจตสิกก็เปนอกุศลดวย  เมื่ออัญญสมานาเจตสิกเกิด
รวมกับโสภณเจตสิกอัญญสมานาก็เปนโสภณดวย  อัญญสมานาเจตสิกเกิดรวมกับอกุศลเจตสิกก็ได  เกิดรวมกับ
โสภณเจตสิกก็ได  แตอกุศลเจตสิกเกิดรวมกับโสภณเจตสิกไมไดเลย 
อัญญสมานาเจตสิก  ๑๓  ดวง   มี  ๒  ประเภท   คือ   สัพพจิตตสาธารณเจตสิก  ๗  ดวง  และปกิณกเจตสิก  ๖  
ดวง 
 สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ ดวง  คือ  เจตสิกที่เกิดกับจิตทุกดวง  จิตทุกประเภทและทุกขณะที่เกิดขึ้น
นั้นตองมีเจตสิก ๗  ดวงนี้เกิดรวมดวย    สําหรับทวิปญจวิญญาณ  ๑๐  ดวง  มีสัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ ดวงนี้
เกิดขึ้นรวมดวยเทานั้น  ไมมีเจตสิกอื่นๆ เกิดรวมดวยอีกเลย  ฉะนั้น  ทวิปญจวิญญาณ  ๑๐  ดวงจึงมีเจตสิกรวม
ดวยนอยท่ีสุด  คือ   มีเจตสิกเกิดรวมดวยเพียง  ๗  ดวงนี้เทานั้น    จิตอื่นๆ  นอกจากนี้มีเจตสิกเกิดรวมดวย
มากกวา  ๗  ดวงตามประเภทของจิตนั้นๆ   
 

สัพพจิตตสาธาณเจตสิก   ๗   ดวง 

๑.  ผัสสเจตสิก   เปนเจตสิกที่กระทบอารมณ  ผัสสเจตสิกเกิดขึ้นกระทบอารมณใดก็เปนปจจัยใหจิต
และเจตสิกอื่น ๆ ที่เกิดรวมกันในขณะนั้น กระทํากิจการงานตามหนาที่ของจิตและเจตสิกนั้นๆ ในอารมณที่ผัสส
เจตสิกกระทบ  จิต  ผัสสเจตสิก  และเจตสิกอื่นๆ  เกิดขึ้นกระทํากิจการงานของตน ๆ  พรอมกันแลวก็ดับไปอยาง
รวดเร็ว  การกระทํากระทบอารมณของผัสสเจตสิกจึงทําใหอารมณปรากฏ  พรอมดวยอาการของเจตสิกตางๆ  ที่
เปนไปในอารมณนั้น เชน พอใจ  (โลภะ)  หรือไมพอใจ  (โทสะ)  ในอารมณนั้นๆ  เปนตน   ผัสสเจตสิกจึงเปน
อาหารนํามาซึ่งผล   คือ  จิตและเจตสิกตางๆ  เกิดขึ้นรวมกันทํากิจใหปรากฏความเปนไปของสภาพธรรมใน
ขณะนั้น    ฉะนั้น  ผัสสเจตสิกจึงเปนอาหารปจจัยของจิตและเจตสิกอื่นๆ  ที่เกิดรวมกัน 

๒.  เวทนาเจตสิก  เปนเจตสิกที่รูสึก  ขณะใดที่จิตเกิดขึ้นรูอารมณใด  เวทนาเจตสิกที่เกิดรวมกับจิตใน
ขณะนั้นก็รูสึกดีใจหรือเสียใจ  สุขหรือทุกขหรือเฉย ๆ ในอารมณนั้น  เวทนาเจตสิก  เกิดกับจิตทุกดวงและตางกัน
ไปตามประเภทของจิตนั้นๆ  เชน  โทมนัสเวทนาเกิดรวมกับโทสมูลจิต     อุเบกขาเวทนาเกิดรวมกับโมหมูลจิต
และโลภมูลจิต   เปนตน 

๓.   สัญญาเจตสิก  เปนเจตสิกที่จําหมายอารมณ  สัญญาเจตสิกจําอารมณทุกอยางที่ปรากฏสืบตอเปน
เรื่องราว  สัตว  บุคคล  ตางๆ   สัญญาจําความรูสึกสุข  ทุกข  ดีใจ  เสียใจ  เฉย ๆ ในอารมณทุกอยาง  สัญญาเจตสิก
เปนปจจัยที่สําคัญที่สงเสริมความผูกพันยึดมั่นในชีวิต  เชนเดียวกับเวทนาเจตสิกซึ่งเมื่อรูสึกสุขหรือดีใจ เปนตน  
ก็ยอมสําคัญยึดมั่นผูกพันตองการความรูสึกนั้น ๆ  เรื่อย ๆ ไป   ดวยเหตุนี้เวทนาเจตสิกจึงเปนเวทนาขันธ ๑   และ
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สัญญาเจตสิกเปนสัญญาขันธ ๑  เจตสิกอีก ๕๐ ประเภทที่เหลือนั้นก็ปรุงแตงจิตไปตามสภาพของเจตสิกนั้น ๆ     
เจตสิก  ๕๐  ดวงนั้นจึงเปนสังขารขันธ 

๔.  เจตนาเจตสิก   เปนเจตสิกที่จงใจ  ต้ังใจ  ขวนขวายกระทํากิจตามประเภทของเจตนาและสัมปยุตต
ธรรมที่เกิดรวมกันในขณะนั้นๆ   เจตนาเจตสิกจึงเปนกัมมปจจัย   เจตนาเจตสิกที่เกิดรวมกับวิบากจิตเปนสหชาต
กัมม (ปจจัย)  เพราะกระทํากิจของเจตนาที่เปนวิบากพรอมกับวิบากจิตและวิบากเจตสิกอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นรวมกัน
แลวก็ดับไป   เจตนาเจตสิกซึ่งเปนกิริยาเกิดขึ้นกระทํากิจของเจตนารวมกับกิริยาจิตและกิริยาเจตสิกอื่นๆ  แลวดับ
ไป   ก็เปนสหชาตกัมมปจจัย  แตอกุศลเจตนาที่เกิดขึ้นกับอกุศลจิตและกุศลเจตนาที่เกิดกับกุศลจิตนั้น  เมื่อสําเร็จ
เปนอกุศลกรรมบถอยางใดอยางหนึ่ง   หรือกุศลกรรมบถอยางใดยางหนึ่งแลวดับไป   เปนนานักขณิกกัมมปจจัย
เพราะทําใหวิบากจิตและเจตสิกเกิดขึ้นในกาลขางหนา  ซึ่งไมใชในขณะเดียวกับอกุศลเจตนาหรือกุศลเจตนาที่
กระทํานั้น    เมื่อใหผลตางขณะ   คือทําใหวิบากจิตและเจตสิกเกิดภายหลังจากอกุศลเจตนาหรือกุศลเจตนาซึ่งเปน
เหตุดับไปแลว  เจตนากรรมซึ่งเปนอกุศลเจตนาหรือกุศลเจตนานั้นจึงเปนนานักขณิกกัมปจจัย  

๕.   เอกัคคตาเจตสิก   เปนเจตสิกที่ต้ังมั่นในอารมณไมวาจิตเกิดขึ้นรูอารมณใด  เอกัคคตาเจตสิกก็ต้ังมั่น
ในอารมณนั้น  แตเอกัคคตาเจตสิกที่เกิดกับอกุศลจิต ไมมีกําลังตั้งมั่นคงในอารมณเทากับเอกัคคตาเจตสิกที่เกิดกับ
กุศลจิต   ขณะใดที่จิตเกิดดับรูอารมณเดียวสืบตอกันนาน ๆ  ลักษณะของเอกัคคตาเจตสิกซึ่งตั้งมั่นในอารมณแต
ละขณะจิตนั้น   ก็ปรากฏเปนสมาธิขั้นตาง ๆ   ขณะใดที่กุศลเอกัคคตามั่นในอารมณ    ขณะนั้นจึงเปนสัมมาสมาธิ
ตามลําดับขั้นกุศลนั้นๆ 

๖.  ชีวิตินทริยเจตสิก   เปนเจตสิกที่ดํารงรักษาสัมปยุตตธรรมใหดํารงชีวิตอยูกอนที่จะดับไป  แมแต
นามธรรมที่เกิดขึ้นแลวนั้นจะดํารงอยูไดเพียงช่ัวขณะ  ก็ยังตองอาศัยปจจัย  คือชีวิตินทริยเจตสิกที่เกิดรวมกันใน
ขณะนั้นรักษาไวจึงดํารงอยูได  ชีวิตินทริยเจตสิกจึงเปนปจจัยแกจิตและเจตสิกที่เกิดรวมกันโดยเปนอินทริยปจจัย  
คือ  เปนใหญในการรักษาสัมปยุตตธรรมที่เกิดรวมดวยใหดํารงอยูช่ัวขณะกอนที่จะดับไป 

๗.  มนสิการเจตสิก  เปนเจตสิกที่ใสใจ  สนใจในอารมณ  การใสใจในอารมณยอมเปนปจจัยใหเจตสิก
อื่นๆ  ตรึกถึงอารมณและปรุงแตงเปนความวิจิตรตางๆ  เปนวิทยาการตางๆ  ไมรูจบในทางโลก    สวนในทาง
ธรรมนั้นก็ตรงกันขามกับทางโลก 

เมื่อสัพพจิตตสาธารณเจตสิก  ๗  ดวงนี้เกิดกับจิตประเภทใดก็เสมอกับจิตประเภทนั้น  คือ  เมื่อเกิดกับ
กุศลจิตก็เปนกุศล  เมื่อเกิดกับอกุศลจิตก็เปนอกุศล  เมื่อเกิดกับวิบากจิตก็เปนวิบาก  เมื่อเกิดกับกิริยาจิตก็เปนกิริยา   
เมื่อเกิดกับกามาวจรจิตก็เปนกามาวจร   เมื่อเกิดกับรูปาวจรจิตก็เปน     รูปาวจร    เมื่อเกิดกับอรูปาวจรจิตก็เปนอรู
ปาวจร     เมื่อเกิดกับโลกุตตรจิตก็เปนโลกุตตระ 

ปกิณณกเจตสิก  ๖  ดวง   คือ   เจตสิกที่เกิดรวมกับอกุศลเจตสิกก็ได   โสภณเจตสิกก็ได  แตเวนไมเกิด
กับจิตบางดวงตามประเภทของจิตนั้นๆ   
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ปกิณณกเจตสิก  ๖  ดวง 

๑.  วิตักกเจตสิก  (วิตกเจตสิก)  เปนเจตสิกที่จรดหรือตรึกในอารมณที่ผัสสเจตสิกกระทบ  วิตกเจตสิก
เกิดกับจิต  ๕๕  ดวง  คือ  กามาวจรจิต  ๔๔  ดวง   และปฐมฌานจิต  ๑๑  ดวง    เวนทวิปญจวิญญาณ ๑๐  และ
ทุติยฌาน   ตติยฌาน   จุตตถฌาน  ปญจมฌาน  วิตกเจตสิกยอมจรดหรือตรึกในอารมณตามสภาพของจิตและ
เจตสิกที่เกิดรวมดวย  วิตกเจตสิกซึ่งจรดหรือตรึกในอารมณนั้นเหมือนเทาของโลก    เพราะทําใหโลกกาวไป  
(โดยจิตเกิดขึ้นเปนไป)  ตามวิตกเจตสิกนั้นๆ   

 ๒.  วิจารเจตสิก  เปนเจตสิกที่ประคองตามวิตก  ไมวาวิตกจะตรึกอยางไร  วิจารเจตสิกก็ประคองตาม
อยางนั้น   วิจารเจตสิกเกิดกับจิต  ๖๖  ดวง   คือ  กามาวจรจิต  ๔๔  ดวง   ปฐมฌานจิต  ๑๑  ดวง    และทุติยฌาน
จิต   ๑๑  ดวง     เวนทวิปญจวิญญาน  ๑๐  ดวง    ตติยฌาน   จตุตถฌาน   
ปญจมฌาน   จิตใดมีวิตกเจตสิกเกิดรวมดวย   จิตนั้นตองมีวิจารเจตสิกเกิดรวมดวย   เวนจิต ๑๑ ดวง  ที่มีวิจาร
เจตสิกโดยไมมีวิตกเจตสิกเกิดรวมดวย   คือ   ทุติยฌานจิต  ๑๑  ดวง 

 ๓.  อธิโมกขเจตสิก   เปนเจตสิกที่ปกใจ  ไมสงสัยในอารมณ   อธิโมกขเจตสิกเกิดกับจิต ๗๘  ดวง    เวน
ทวิปญจวิญญาณ  ๑๐  ดวง  และโมหมูลจิต  วิจิกิจฉาสัมปยุตต  ๑  ดวง  อธิโมกขเจตสิกเปนเจตสิกที่ปกใจ  ไม
สงสัยในอารมณ   จึงไมเกิดกับโมหมูลจิต    วิจิกิจฉาสัมปยุตต 

 
 ๔.   วิริยเจตสิก  เปนเจตสิกที่อุตสาหะค้ําจุนสหชาตธรรมไมทอถอย  วิริยเจตสิกเกิดกับจิต  ๗๓  ดวง    
เวนอเหตุกจิต  ๑๖  ดวง  คือ  ปญจทวารราวัชชนจิต ๑  ดวง   ทวิปญจวิญญาณ  ๑๐  ดวง   สัมปฏิจฉันนจิต  ๒  ดวง   
สันตีรณจิต  ๓  ดวง   เพราะจิต  ๑๖  ดวงนี้กระทํากิจของตน ๆ  ได    โดยไมมีวิริยเจตสิกเปนปจจัยเลย 

๕.  ปติเจตสิก   เปนเจตสิกที่ปลาบปลื้ม  เอิบอิ่ม  ราเริงจึงเกิดรวมกับโสมนัสเวทนาเทานั้น  ไมเกิด
รวมกับเวทนาอื่น ๆ  เลย   ปติเจตสิกเกิดรวมกับจิตที่มีโสมนัสเวทนาเกิดรวมดวย ๕๑ ดวง  คือ   กามโสมนัสจิต  
๑๘  ดวง   ปฐมฌานจิต  ๑๑  ดวง   ทุตินฌานจิต  ๑๑  ดวง   ตติยฌาน  ๑๑  ดวง  จิตที่มีโสมนัสเวทนาเกิดรวมดวย   
แตไมมีปติเจตสิกเกิดรวมดวยนั้นมี  ๑๑  ดวง   คือ  จตุตถฌานจิต  ๑๑  ดวง    ท้ังนี้เพราะจตุตถฌานจิตประณีต
กวาติตยฌานซึ่งมีปติเจตสิกเกิดรวมดวย 

๖.  ฉันทเจตสิก   เปนเจตสิกที่พอใจกระทํา  เกิดกับจิต ๖๙  ดวง  เวนไมเกิดกับจิต ๒๐  ดวง  คือ   อเหตุก
จิต ๑๘  ดวงและโมหมูลจิต  ๒  ดวง   ทั้งนี้เพราะอเหตุจิตเปนจิตที่เกิดขึ้นโดยไมมีเหตุเจตสิกเกิดรวมดวย  สวนโม
หมูลิตนั้น  แมวามีโมหเจตสิกเกิดรวมดวย  แตเมื่อไมมีโลภเจตสิกหรือโทสเจตสิกเกิดรวมดวยจึงไมมีฉันทเจตสิก
เกิดรวมดวย    เพราะฉันทเจตสิกเปนสภาพธรรมที่พอใจตามสภาพของโลภมูลจิต  หรือโทสมูลจิตหรือจิตอื่นๆ  ที่
ฉันทเจตสิกเกิดรวมดวย 

อกุศลเจตสิก   ๑๔  ดวง 

อกุศลเจตสิก  คือ เจตสิกท่ีไมดีงาม  เม่ือเกิดกับจิตใดจิตนั้นก็เปนอกุศล  ฉะนั้น อกุศลเจตสิกจึงเกิดไดกับ
อกุศลจิต ๑๒ ดวงเทานั้น   เกิดรวมกับกุศลจิตไมได   เกิดรวมกับวิบากจิตไมได เกิดรวมกับกิริยาจิตไมได  อกุศล
เจตสิกแตละดวงยอมเกิดรวมกับอกุศลจิตตามประเภทของอกุศลจิตนั้นๆ  แตอกุศลจิตทุกดวงจะตองมีอกุศล
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เจตสิก ๔ ดวง   คือ   โมหเจตสิก  อหิริกเจตสิก  อโนตตัปปเจตสิกและอุทธัจจเจตสิกเกิดรวมดวย  ฉะนั้น  อกุศล
เจตสิก ๔ ดวงนี้ จึงเปนอกุศลสาธารณเจตสิก  นอกจากอกุศลสาธารณเจตสิก ๔ ดวงนี้แลว   อกุศลเจตสิกอื่น ๆ ก็
เกิดรวมกับอกุศลจิตตามควรแกอกุศลจิตนั้นๆ    

 ๑.   โมหเจตสิก  เปนเจตสิกที่ไมรูลักษณะของสภาพธรรมตามความจริง  โมหเจตสิกเกิดรวมกับอกุศล
จิต  ๑๒  ดวง 

๒.     อหิริกเจตสิก    เปนเจตสิกที่ไมละอายตออกุศลกรรมเกิดรวมกับอกุศลจิต  ๑๒  ดวง 

๓.   อโนตตัปเจตสิก  เปนเจตสิกที่ไมหว่ันเกรงภัยของอกุศลธรรม  เกิดรวมกับอกุศลจิต  ๑๒  ดวง     

๔.      อุทธัจจเจตสิก    เปนเจตสิกที่ไมสงบในอารมณ    เกิดรวมกับอกุศลจิต  ๑๒  ดวง 
๕.      โลภเจตสิก    เปนเจตสิกที่ติดของ    ตองการอารมณเกิดรวมกับโลภมูลจิต  ๘  ดวง 

๖.  ทิฏฐิเจตสิก  เปนเจตสิกที่เห็นผิดในสภาพธรรมจึงทําใหยึดมั่นในหนทางประพฤติปฏิบัติที่ไมถูกตอง
ตามเหตุและผลของสภาพธรรม  และขวนขวายในการกระทํามงคลตื่นขาวตาง ๆ  ขณะใดที่เห็นผิดขวนขวาย
ปฏิบัติธรรมผิด ๆ  ทางกาย  วาจา  ใจ  ขณะนั้นทิฏฐิเจตสิกเกิดรวมกับโลภมูลจิต  ๔  ดวง  (ทิฏฐิคตสัมยุตต)  ทิฏ
ฐิเจตสิกจะดับเปนสมุจเฉทไมเกิดอีกเลย  เมื่อโสตาปตติมัคคจิตเกิดขึ้นรูแจงอริยสัจจธรรม   ผูที่เปนพระโสดาบัน
บุคคลแลว  จึงไมมีโลภมูลจิตทิฏฐิคคตสัมปยุตตจิต  ๔  ดวงอีกดวย 

๗.     มานเจตสิก   เปนเจตสิกที่สําคัญตน  ทะนงตน  เกิดไดกับโลภมูลจิตทิฏฐิคตวิปปยุตต ๔ ดวง  โลภ
มูลจิตทิฏฐิคตวิปปยุตต  ๔ ดวงนั้น  บางวาระก็มีมานเจตสิกเกิดรวมดวย  บางวาระก็ไมมีมานเจตสิกเกิดรวมดวย  
มานเจตสิกจะดับเปนสมุจเฉทไมเกิดอีกเลย  เมื่อรูแจงอริยสัจธรรมเปนพระอรหัตตบุคคล 

๘.      โทสเจตสิก    เปนเจตสิกที่หยาบกระดาง   เปนสภาพธรรมที่ประทุษราย   เดือดรอน  ขุนเคือง  เกิด
รวมกับโทสมูลจิต  ๒  ดวง  โทสเจตสิกดับเปนสมุจเฉทเมื่อรูแจงอริยสัจจธรรมขั้นพระอนาคามีบุคคล  ฉะนั้น  
พระโสดาบันบุคคลจึงยังมีความเศราโศกเสียใจ  เพราะยังมีโทสมูลจิตทั้ง  ๒  ดวง 

๙.     อิสสาเจตสิก  เปนเจตสิกที่ริษยาสมบัติของผูอื่น  ทั้งรูปสมบัติ  ทรัพยสมบัติ   คุณสมบัติ   อิสสา
เจตสิกเกิดรวมกับโทสมูลจิต  โทสมูลจิต  ๒  ดวงนั้น  บางวาระก็มีอิสสาเจตสิกเกิดรวมดวย  บางวาระก็ไมมี
อิสสาเจตสิกเกิดรวมดวย  อิสสาเจตสิกดับเปนสมุจเฉทเมื่อโสตาปตติมัคคจิตเกิดขึ้น  รูแจงอริยสัจจธรรม  ฉะนั้น 
พระอริยบุคคลจึงไมมีอิสสาเจตสิกอีกเลย 

๑๐.     มัจฉริยเจตสิก เปนเจตสิกที่ตระหนี่สมบัติของตนไมตองการใหบุคคลอื่นมีสวนรวมใชสอยไดรับ
ประโยชนใด ๆ จากสมบัติของตน มัจฉริยเจตสิกเกิดไดกับโทสมูลจิต ๒ ดวง  แตไมเกิดกับโลภมูลจิตเลย เพราะ
ขณะใดที่มัจฉริยเจตสิกเกิด   ขณะนั้นจิตเดือดรอนไมสบายใจ มัจฉริยเจตสิกจึงเกิดรวมกับโลภมูลจิตไมได เพราะ
โลภมูลจิตเกิดรวมกับอุเบกขาเวทนาและโสมนัสเวทนาเทานั้น แตมัจฉริยเจตสิกตองเกิดรวมกับโทมนัสเวทนาทุก
ครั้ง  โทสมูลจิต ๒ ดวงนั้น  บางวาระก็มีมัจฉริยเจตสิกเกิดรวมดวย  บางวาระก็ไมมีมัจฉริยเจตสิกเกิดรวมดวย 
มัจฉริยเจตสิกดับเปนสมุจเฉทเมื่อโสตาปตติมัคคจิตเกิดขึ้นรูแจงอริยสัจจธรรม   ผูที่เปนพระอริยบุคคลไมมี
มัจฉริยเจตสิกเกิดอีกเลย  แตที่พระเสกขบุคคล  (ผูยังตองศึกษาและปฏิบัติเพื่อดับกิเลส ไดแก พระอริยบุคคลที่
ไมใชพระอรหันต)  ผูเปนคฤหัสถยังไมสละสมบัติทั้งหลายก็เพราะยังมีโลภเจตสิก  แตเมื่อเปนไปในทางที่ชอบที่
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ควรแลว  พระเสกขบุคคลคฤหัสถผูปราศจากมัจฉริยะแลวยอมสละวัตถุนั้นเปนทานได    เพราะโสตาปตติมัคคจิต
ดับมัจฉริยะเปนสมุจเฉท 

๑๑.      กุกกุจจเจตสิก เปนเจตสิกที่เดือดรอนรําคาญใจในอกุศลที่ไดกระทําแลวและในกุศลที่ไมได
กระทํา กุกกุจจเจตสิกเกิดไดกับโทสมูลจิต ๒ ดวง  บางวาระโทสมูลจิตก็มีกุกกุจจเจตสิกเกิดรวมดวย   บางวาระ
โทสมูลจิตก็ไมมีกุกกุจจเจตสิกเกิดรวมดวย กุกกุจจเจตสิกดับเปนสมุจเฉทดวย อนาคามิมัคคจิต 

๑๒.     ถีนเจตสิก  เปนเจตสิกที่ทําใหจิตทอถอย หดหู เกิดไดกับอกุศลสสังขาริกจิต  ๕  ดวง  คือ  โลภ
มูลจิต สสังขาริก ๔ ดวง  โทสมูลจิต สสังขาริก ๑ ดวง  บางวาระอกุศล  สสังขาริกก็มีถีนเจตสิกเกิดรวมดวย   บาง
วาระอกุศล  สสังขาริกก็ไมมีถีนเจตสิกเกิดรวมดวย 

๑๓.       มิทธเจตสิก  เปนเจตสิกที่ทําใหเจตสิกที่เกิดรวมดวยซบเซา งวงเหงา ทอแท เกิดไดกับอกุศล
สสังขาริก ๕ ดวง โดยนัยเดียวกับถีนเจตสิก เพราะถีนเจตสิกและมิทธเจตสิกตองเกิดรวมกันทุกครั้ง แยกกันไมได
เลย  ถีนเจตสิกและมิทธเจตสิกดับเปนสมุจเฉทดวยอรหัตตมัคคจิต 

๑๔.  วิจิกิจฉาเจตสิก  เปนเจตสิกที่สงสัยในลักาณะของนามธรรมและรูปธรรม  สงสัยในอริยสัจจธรรม  
สงสัยในพระรัตนตรัย  เกิดรวมกับโมหมูลจิต ๑ ดวง (อุเปกขาสหคต วิจิกิจฉาสมปยุตต)   วิจิกิจฉาเจตสิกดับเปน
สมุจเฉทดวยโสตาปตติมัคคจิต 

 เพื่อสะดวกแกการจํา จึงจําแนกอกุศลเจตสิก ๑๔ ดวง เปนจําพวกดังนี้ 
 โมจตุกกะ  (เจตสิก ๔ มีโมหเจตสิก เปนตน) ไดแก อกุศลสาธารณเจตสิก ๔ ดวง คือ     โมหเจตสิก ๑  
อหิริกเจตสิก ๑  อโนตตัปปเจตสิก ๑ อุทธัจจเจตสิก ๑ 
 โลติกะ (เจตสิก ๓ มีโลภเจตสิก เปนตน) ไดแก โลภเจตสิก ๑  ทิฎฐิเจตสิก ๑  มานเจตสิก ๑  ทิฎฐิเจตสิก
เกิดรวมกับโลภเจตสิก  มานเจตสิกก็เกิดรวมกับโลภเจตสิก  แตทิฎฐิเจตสิกและมานเจตสิกไมเกิดรวมกัน   ขณะ
ใดที่มีทิฎฐิเจตสิก  (โลภมูลจิตทิฏฐิคตสัมปยุตต)  ขณะนั้นไมมีมานเจตสิกก็เกิดรวมดวย   ฉะนั้น มานเจตสิกจึง
เกิดกับโลภมูลจิตทิฏฐิคตวิปปยุตต ๔ ดวง  โดยไมแนนอน  คือบางครั้งก็เปนโลภมูลจิตทิฏฐิคตวิปปยุตตที่ไมมี
มานเจตสิกเกิดรวมดวย  และบางครั้งก็เปนโลภมูลจิตทิฏฐิคตวิปปยุตตที่มีมานเจตสิกเกิดรวมดวย 
 โทจตุกกะ (เจตสิก ๔ มีโทสเจตสิก เปนตน) ไดแก โทสเจตสิก ๑ อิสสาเจตสิก ๑  มัจฉริยเจตสิก ๑  กุก
กุจจเจตสิก ๑  อิสสาเจตสิก  มัจฉริยเจตสิก กุกกุจจเจตสิกเกิดรวมกับโทสเจตสิกโดยไมแนนอนและไมเกิดพรอม
กัน  ฉะนั้น โทสมูลจิต ๒ ดวงนั้น บางวาระไมมีอิสสาเจตสิก  มัจฉริยเจตสิก กุกกุจจเจตสิก เกิดรวมดวยเลย  บาง
วาระก็มีอิสสาเจตสิก  และหรือมัจฉริยเจตสิก  หรือกุกกุจจเจตสิกเกิดรวมดวยขณะละ ๑ ดวง 
  ถีทุกะ (เจตสิก ๒ มีถีนเจตสิก เปนตน) ไดแก  ถีนเจตสิก ๑  และมิทธเจตสิก ๑  เจตสิก ๒ ดวงนี้ไม
แยกกันเลยไมวาจะเกิดในขณะใดตองเกิดรวมกันทุกครั้ง  
 รวมอกุศลเจตสิก ๔ จําพวก    เปนอกุศลเจตสิก ๑๓ ดวง  และวิจิกิจฉาเจตสิก ๑ ดวง   จึงรวมเปนอกุศล
เจตสิก ๑๔ ดวง 
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โสภณเจตสิก ๒๕ ดวง 

 โสภณเจตสิกเปนเจตสิกท่ีดีงาม  เม่ือเกิดรวมกับจิตใดจิตนั้นก็เปนจิตที่ดีงาม  เปนโสภณจิต  โสภณ
เจตสิกตางกับอกุศลเจตสิก เพราะอกุศลเจตสิกเกิดรวมกับอกุศลจิต ๑๒ ดวงเทานั้น  แตโสภณเจตสิกเกิดรวมกับ
กุศลจิตก็ได เกิดรวมกับกุศลวิบากจิตก็ได เกิดรวมกับโสภณกิริยาจิตก็ได ฉะนั้น โสภณเจตสิกจึงเกิดรวมกับ
กามาวจรกุศล (มหากุศล)  รูปาวจรกุศล  อรูปาวจรกุศล โลกุตตรกุศล   กามาวจรสเหตุกวิบาก (มหาวิบาก)  รูปาว
จรวิบาก  อรูปาวจรวิบาก  โลกุตตรวิบาก  กามาวจร สเหตุกกิริยา (มหากิริยา)   รูปาวจรกิริยา   อรูปาวจรกิริยา 

 โสภณเจตสิกเกิดรวมกับโสภณจิตตามควรแกประเภทของโสภณเจตสิกดังนี้ คือ 

โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙  ดวง  เกิดดับโสภณจิตทุกดวง 

วิรตีเจตสิก ๓ ดวง   เกิดกับจิต ๑๖ ดวง    คือ   มหากุศล ๘ ดวง    และโลกุตตรจิต ๘ (หรือ ๔๐)  ดวง 

 อัปปมัญญาเจตสิก ๒ ดวง   เกิดกับเจตสิก ๒๘ ดวง คือ มหากุศลจิต ๘ ดวง  มหากิริยาจิต ๘  ดวง    และ
รูปาวจรกุศล ๔ ดวง  (เวนปญจมฌาน)   รูปาวจรวิบาก  ๔ ดวง   รูปาวจรกิริยา  ๔ ดวง 

ปญญาเจตสิก ๑ ดวง   เกิดกับจิต ๔๗ ดวง  คือ  กามาวจรญาณสัมปยุตต ๑๒ ดวง  มหัคคตจิต ๒๗ ดวง  
(รูปาวจรจิต ๑๕  +  อรูปาวจรจิต ๑๒ )  โลกุตตรจิต ๘ ดวง 

โสภณสาธารณเจตสิก  ๑๙  ดวง 

๑.    สัทธาเจตสิก  เปนเจตสิกที่ผองใสสะอาด  เปรียบเสมือนสารสมหรือแกวมณีที่ทําใหน้ําใสสะอาด
ไมขุนมัว เมื่อสัทธาเจตสิกเกิดขึ้น อกุศลธรรมทั้งหลายซึ่งเปรียบเสมือนโคลนตมยอมจมลง คือเกิดไมได เพราะ
ขณะนั้นสัทธาเปนสภาพที่เลื่อมใสในกุศลธรรม 

๒.    สติเจตสิก  เปนเจตสิกที่ระลึกไดในกุศลทั้งหลาย  ขณะที่อกุศลเกิดขึ้นในวันหนึ่ง ๆ นั้น ขณะนั้น
สติไมไดเกิดขึ้นระลึกเปนไปในทาน ศีล ภาวนาเลย กุศลจิตเกิดขึ้นเปนไปในทานหรือศีลหรือภาวนาขณะใด    
ขณะนั้นสติเจตสิกเกิดขึ้นระลึกเปนกุศลประเภทนั้นๆ 

๓.     หิริเจตสิก  เปนเจตสิกที่ละอาย รังเกียจอกุศลธรรม  ขณะที่กุศลจิตเกิดขึ้น ขณะนั้นละอายอกุศล
ธรรม  ลักษณะของหิริเจตสิกจึงเปรียบไดกับการรังเกียจไมจับตองของไมสะอาด 

๔.    โอตตัปปเจตสิก  เปนเจตสิกที่หว่ันเกรงโทษของอกุศลธรรมทั้งหลาย    ขณะใดที่อกุศลธรรม
ประเภทใดเกิดขึ้นแมเพียงเบาบาง ขณะนั้นก็ไมมีความหวั่นเกรงในโทษของอกุศลธรรมนั้นเลย    ลักษณะของ
โอตตัปปเจตสิกจึงเปรียบไดกับการไมจับตองกอนเหล็กรอน 

๕.   อโลภเจตสิก  เปนเจตสิกที่ไมติดของในอารมณ  ถาขณะใดมีความยินดีติดของในอารมณ   ขณะนั้น
ทาน ศีล ภาวนา ก็เกิดไมได   ฉะนั้น กุศลจิตทุกประเภทจึงเกิดขึ้นโดยมีอโลภเจตสิกเปนเหตุ    ลักษณะอาการ
ของอโลภเจตสิกนั้นดุจหยาดน้ําไมติดคางอยูบนกลีบบัว 
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๖.        อโทสเจตสิก   เปนเจตสิกมี่ไมขัดเคือง  ไมหยาบกระดางดุราย   มีลักษณะอาการเปนมิตรไมตรี  
(และเพราะแผประโยชน   เกื้อกูลแกสัตวทั้งหลายจึงช่ือวา   เมตตา) 

๗.  ตัตตรมัชฌัตตตาเจตสิก  เปนเจตสิกที่เปนกลาง ไมเอนเอียง ปราศจากอคติ   จึงเปนอาการวางเฉย   
อุเบกขาในอารมณ 

อุเบกขา   การวางเฉยมี  ๑๐  อยาง   คือ 

 ฉฬังคุเปกขา  ไดแกตัตตรมัชฌัตตตาเจตสิก  ซึ่งเปนสภาพที่วางเฉยในอารมณ  ๖   ของพระอรหันตผูดับ
กิเลสหมดสิ้นแลว 
 พรหมวิหารุเปกขา  ไดแกตัตตรมัชฌัตตตาเจตสิก  ซึ่งวางเฉยเปนกลางในสัตวทั้งหลาย  

โพชฌังคุเปกขา  ไดแกตัตตรมัชฌัตตตาเจตสิกที่เปนองค  คือ สวนประกอบที่ทําใหตรัสรูอริยสัจธรรม 
 วิริยุเปกขา  ไดแกวิริยเจตสิกที่เปนความเพียรถูก ซึ่งไมตึงนักไมหยอนนักในการเจริญภาวนา 
 สังขารุเปกขา  ไดแกปญญาเจตสิกที่วางเฉยเมื่อประจักษไตรลักษณะของสังขารธรรม  

เวทนุเปกขา   ไดแกเวทนาเจตสิกที่ไมรูสึกเปนทุกขหรือเปนสุข 
 วิปสสนูเปกขา   ไดแกปญญาเจตสิกที่เปนกลางในการพิจารณาอารมณที่เกิดตามเหตุปจจัย 
 ตัตตรมัชฌัตตุเปกขา  ไดแกตัตตรมัชฌัตตตาเจตสิกที่เปนกลาง ไมเอนเอียงดวยอคติ 
 ฌานุเปกขา ไดแกตัตตรมัชฌัตตตาเจตสิกในฌาน ซึ่งคลายความฝกใฝในธรรมอื่นที่ทําใหไมสงบมั่นคง  
โดยเฉพาะไดแกตติยฌาน  (โดยจตุตถนัย)  ซึ่งคลายปติแลว 
 ปาริสุทธุเปกขา  ไดแกตัตตรมัชฌัตตตาเจตสิกในจตุตถฌาน (โดยจตุตถนัย) ซึ่งสงบหมดจดแลวจาก
ขาศึกทั้งปวง   ไมตองทํากิจละองคฌานใดอีก 

๘.      กายปสสัทธิเจตสิก   เปนเจตสิกที่สงบ  ไมฟุงซาน   ทําใหเจตสิกที่เกิดรวมดวยสงบ  ไมฟุงซาน 

๙.     จิตตปสสัทธิ  เปนเจตสิกที่ทําใหจิตที่เกิดรวมดวยสงบ ขณะที่พอใจอยูคนเดียวเงียบ ๆ ไมวุนวาย
นั้น  ไมใชสงบ  ถาจิตขณะนั้นไมเปนไปในทาน  ศีล  ภาวนา  (สมถภาวนา  คือ การอบรมเจริญความสงบจาก
อกุศลดวยปญญา   วิปสสนาภาวนา คือ  การอบรมเจริญปญญารูลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏตามความเปน
จริง)  ถาพอใจที่จะอยูคนเดียวเงียบ ๆ  แมในปาก็เปนโลภมูลจิต  ในขณะที่ไมใชทาน  ศีล  ภาวนา 
 (กายปสสัทธิและจิตตปสสัทธิ  เปนสภาพเจตสิกที่ตรงกันขามกับอุทธัจจเจตสิก) 

 ๑๐.      กายลหุตา   เปนเจตสิกที่เบา  ทําใหเจตสิกทั้งหลายที่เกิดรวมดวยเบา  ไมหนักอยางอกุศล  

๑๑.      จิตตลหุตา    เปนเจตสิกที่ทําใหจิตที่เกิดรวมดวยไมหนัก 
 (กายลหุตาและจิตตลหุตา    เปนเจตสิกที่ตรงกันขาม ถีนเจตสิกและมิทธเจตสิก) 

 ๑๒.  กายมุทุตา   เปนเจตสิกที่ออนโยน   ทําใหเจตสิกทั้งหลายที่เกิดรวมดวยไมหยาบกระดาง 

 ๑๓.     จิตตมุทุตา      เปนเจตสิกที่ทําใหจิตที่เกิดรวมดวยออนโยนไมหยาบกระดาง 
 (กายมุทุตาและจิตตมุทุตา  เปนเจตสิกที่ตงกันขามกับทิฏฐิเจตสิก และมานเจตสิก) 
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๑๔    กายกัมมัญญตา   เปนเจตสิกที่ควรแกการงานของโสภณธรรม    ทําใหเจตสิกทั้งหลายที่เกิดรวม
ดวยของแกการงานของโสภณธรรม 

 ๑๕.  จิตตกัมมัญญตา  เปนเจตสิกที่ทําใหจิตที่เกิดรวมดวย  ควรแกการงานของโสภณธรรม 
 (กายกัมมัญญตาและจิตตกัมมัญญตา  เปนเจตสิกที่ตรงกันขามกับอกุศลธรรม  (ที่เหลือ)  ที่ทําใหจิตไม
ควรแกธรรมที่ดีงาม) 
 ๑๖.   กายปาคุญญตา    เปนเจตสิกที่คลองแคลวและทําใหเจตสิกทั้งหลายที่เกิดรวมดวยคลองแคลวใน
ธรรมที่ดีงาม 

 ๑๗.     จิตตปาคุญญตา    เปนเจตสิกที่ทําใหจิตที่เกิดรวมดวยคลองแคลวในธรรมที่ดีงาม 
 (กายปาคุญญตาและจิตตปาคุญญตาเปนเจตสิกที่ตรงกันขามกับความไมเช่ือ  เปนตน  ในธรรมที่ดีงาม) 

 ๑๘.    กายุชุกตา  เปนเจตสิกที่ซื่อตรง  ทําใหเจตสิกที่เกิดรวมดวยแนวแน  ไมคดโกง  มุงตรงตอธรรมที่
ดีงาม 
 ๑๙.      จิตตุชุกตา    เปนเจตสิกที่ทําใหจิตมุงตรงตอธรรมที่ดีงาม 
 (กายุชุกตาและจิตตุชุกตา  เปนเจตสิกที่ตรงกันขามกับอุปกิเลส  มีมายา สาไถย  เปนตน   ซึ่งทําใหจิตคด
โกงไมตรง) 

เจตสิก ๑๙ ดวงนี้  เกิดรวมกับโสภณจิตทุกดวง  เวนไมเกิดกับอกุศลจิต ๑๒ ดวง และอเหตุกจิต ๑๘ ดวง   
รวม ๓๐ ดวง    ฉะนั้น  โสภณจิตจึงเปนทวิเหตุกะหรือติเหตุกะ  แตที่เปนเอกเหตุกะไมมีเลย  สวนอกุศลจิต ๑๒ 
ดวงนั้น  เปนเอกเหตุกะ ๒ ดวง  เปนทวิเหตุกะ ๑๐ ดวง  เปนติเหตุกะไมมีเลย 

 
วิรตีเจตสิก ๓  ดวง 

วิรตีเจตสิก  เปนเจตสิกท่ีเกิดขึ้นทํากิจวิรัติทุจริต  มี  ๓  ดวง   คือ 
 ๑   (๒๐)   สัมมาวาจาเจตสิก    เปนเจตสิกที่เกิดขึ้นทํากิจวิรัติวจีทุจริต  ๔  คือ   มุสาวาท   
ปสุณวาจา  ผรุสวาท  สัมผัปปลาปวาจา  ขณะใดที่ไมลวงวจีทุจริต  ขณะนั้นสัมมาวาจาเจตสิกเกิดขึ้นวิรัติวจีทุจริต
ประเภทนั้น ๆ 

 ๒   (๒๑)   สัมมากัมมันตเจตสิก   เปนเจตสิกที่เกิดขึ้น  วิรัติกายทุจริต  ๓  คือ  ปาณาติบาต  อทินนาทาน  
กาเมสุมิจฉาจาร  ขณะใดที่เวนกายทุจริต ๓  ขณะนั้นสัมมากัมมันตเจตสิกเกิดขึ้นทํากิจวิรัติกายทุจริตนั้น ๆ 
 ๓   (๒๒)   สัมมาอาชีวเจตสิก   เปนเจตสิกที่เกิดขึ้น  วิรัติกายทุจริต  ๓ และวจีทุจริต ๔  ซึ่งเปนมิจฉาชีพ  
ขณะใดที่ละเวนมิจฉาชีพ  ขณะนั้นสัมมาอาชีวเจตสิกเกิดขึ้นทํากิจวิรัติมิจฉาชีพนั้น ๆ 
 

อัปปมัญญาเจตสิก  ๒  ดวง 

เปนเจตสิกที่มีสัตว  บุคคล  เปนอารมณ  ไมเกิดกับมหาวิบากจิต  รูปาวจรปญจมฌาน      อรูปาวจรจิต  
โลกุตตรจิต  อัปปมัญญาเจตสิก ๒  ดวง  คือ 
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 ๑  (๒๓)  กรุณาเจตสิก  เปนเจตสิกที่กรุณาสัตวที่เปนทุกข  มีการไมเบียดเบียนเปนอาการปรากฏ 
 ๒  (๒๔)  มุทิตาเจตสิก  เปนเจตสิกที่ยินดีตอสัตวที่เปนสุข  เปนเจตสิกที่ตรงกันขามกับอิสสา 
 

ปญญาเจตสิก  ๑  ดวง 

๒๕  ปญญาเจตสิก  เปนเจตสิกที่เห็นถูก  เขาใจถูกในสภาพธรรม  และในเหตุผลของสภาพธรรมนั้นๆ 

โสภณเจตสิก  ๒๕  ดวง  เกิดกับโสภณจิตดังนี้ 
 โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙  ดวง  เกิดกับโสภณจิตทุกดวง  ทั้งกุศลจิต  วิบากจิต  กิริยาจิต  กามาวจรจิต   รู
ปาวจรจิต   อรูปาวจรจิต   และโลกุตตรจิต 
 
 วิรตีเจตสิก  ๓  ดวง  เกิดไดกับมหากุศล ๘  และโลกุตตรจิต ๘ ดวงหรือ  ๔๐ ดวงเทานั้น  มหากุศลจิต
บางดวงก็ไมมีวิรตีเจตสิกเกิดรวมดวย  วิรตีเจตสิกดวงหนึ่งดวงใดจะเกิดกับมหากุศลจิตที่กําลังวิรัติทุจริตประเภท
หนึ่งประเภทใดในขณะนั้นเทานั้น  วิรตีเจตสิกท้ัง ๓ ดวงจะเกิดขึ้นพรอมกันในมหากุศลจิตไมไดเลย   แต
ขณะที่โลกุตตรจิตเกิดขึ้นนั้นวิรตีเจตสิกท้ัง ๓ ดวง  เกิดขึ้นพรอมกัน  โดยทํากิจวิรัติทุจริตเปนสมุจเฉทตามขั้น
ของโลกุตตรจิตนั้นๆ โลกุตตรจิต ๘ ดวง  หรือ ๔๐  ดวงตองมีวิรตีเจตสิกทั้ง  ๓  ดวงเกิดรวมดวย 
 วิรตีเจตสิกไมเกิดกับมหากิริยาจิต  เพราะเมื่อพระอรหันตดับกิเลสทุกประเภทเปนสมุจเฉทแลว  วิรตี
เจตสิกไมเกิดขึ้นวิรัติทุจริตใด ๆ เลย 
 วิรตีเจตสิกไมเกิดกับมหาวิบากจิต  เพราะมหาวิบากตางกับรูปาวจรวิบาก  อรูปาวจรวิบาก  โลกุตตร
วิบาก  คือ  รูปาวจรกุศลเปนกัมมปจจัยใหเกิดผลเปนรูปาวจรวิบากซึ่งไมตางจากรูปาวจรกุศลนั้นๆ  อุปมาเหมือน
ตัวกับเงา  รูปาวจรกุศลมีเจตสิกอะไรเกิดรวมดวยเทาใด  รูปาวจรวิบากก็มีเจตสิกนั้นๆ  เกิดรวมดวยเทานั้น  รูปาว
จรกุศลมีอารมณอะไร  รูปาวจรวิบากก็มีอารมณนั้น   อรูปา วจรกุศลและอรูปาวจรวิบาก  โลกุตตรกุศลและโล
กุตตรวิบากก็โดยนัยเดียวกัน  แตมหากุศลหาเปนเชนนั้นไม  วิรตีเจตสิกเกิดกับมหากุศลจิตเฉพาะในขณะที่วิรัติ
ทุจริต  แตมหาวิบากซึ่งเปนผลของมหากุศลนั้นไมมีวิรตีเจตสิกและอัปปมัญญาเจตสิกเกิดรวมดวย   เพราะมหา
วิบากไมไดทํากิจวิรัติทุจริตเชนมหากุศล 
 วิรตีเจตสิกไมเกิดกับรูปาวจรจิตและอรูปาวจรจิต  เพราะขณะที่เปนมหัคคตจิตนั้นไมมีการกระทําใด ๆ 
ทางกายวาจาที่วิรตีแจตสิกจะตองเกิดขึ้นวิรัติทุจริตทางกายหรือทางวาจาเลย 

อัปปมัญญาเจตสิก  ๒  ดวง  ไมเกิดพรอมกัน  อัปปมัญญาดวงหนึ่งดวงใดยอมเกิดในขณะที่จิตมีสัตว  
บุคคล  (ที่เปนทุกขหรือเปนสุข)  เปนอารมณเทานั้น  อัปปมัญญาเจตสิกไมเกิดกับมหาวิบากจิตโดยนัยเดียวกับวิร
ตีเจตสิก  แตอัปปมัญญาเจตสิกดวงหนึ่งดวงใดเกิดกับมหากุศลจิตและมหากิริยาจิตไดเมื่อมีสัตวที่เปนทุกขหรือ
เปนสุขเปนอารมณ   และในการเจริญพรหมวิหารภาวนา คือ เมตตาภาวนาไดแกอโทสเจตสิก  กรุณาภาวนาไดแก
กรุณาเจตสิก  มุทิตาภาวนาไดแกมุทิตาเจตสิก  อุเบกขาภาวนาไดแกตัตตรมัชฌัตตตาเจตสิก  เมื่ออบรมเจริญสมถ
ภาวนาซึ่งเปนพรหมวิหารนั้น  มหากุศลที่ประกอบดวยเมตตาหรือกรุณา  หรือมุทิตายอมเจริญเพิ่มขึ้น  จนเปน
ความสงบที่มีกําลังมั่นคง  เปนอุปจารสมาธิ  (สมาธิใกลตอการแนบแนนในอารมณ)  และอัปปนาสมาธิ  (แนบ
แนนในอารมณ)  ซึ่งเปนฌานจิตขั้นที่ ๑  และเมื่ออบรมเจริญตอไปก็บรรลุถึงฌานจิตขั้นที่ ๒  ขั้นที่ ๓  ขั้นที่ ๔  
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ตามลําดับ  แตเมตตา  กรุณา  มุทิตา  ไมอาจบรรลุถึงขั้นปญจมฌาน  ซึ่งเปนรูปฌานที่ ๕ได  เพราะฌานจิตขั้นที่ ๑, 
๒, ๓, ๔ เกิดรวมกับโสมนัสเวทนา  ดังนั้นเมื่อจะอบรมพรหมวิหารภาวนาใหถึงปญจมฌานตองเปนอุเบกขา
พรหมวิหารเทานั้น  ฉะนั้น  เมตตา  กรุณา  มุทิตา  จึงเปนอารมณของปฐมฌาน ทุติยฌาน  ตติยฌานและจตุตถ
ฌาน   สวนอุเบกขาพรพมวิหารนั้นเปนอารมณของปญจมฌานเทานั้น 
 อัปปมัญญาเจตสิก ๒ ดวงไมเกิดกับอรูปาวจรจิต  เพราะอรูปาวจรจิตไมมีสัตวบุคคลเปนอารมณ 

อัปปมัญญาเจตสิก ๒ ดวงไมเกิดกับโลกุตตรจิต เพราะโลกุตตรจิตมีนิพพานเปนอารมณ 

ปญญาเจตสิก ๑ ดวง  เกิดรวมกับกามาวจรจิตที่เปนญาฌสัมปยุตตทั้งหมด  12  และเกิดรวมกับรูปาวจร
จิต  อรูปาวจรจิตและโลกุตตรจิตดวย  เพราะจิตเหลานี้ตองประกอบดวยปญญาเจตสิกทั้งสิ้น 

จะเห็นไดวา  โดยทั่วไปกามาวจรกุศลจิตเกิดรวมกับโสภณสาธารณเจตสิกเทานั้น  แตบางกาลก็มีวิรตี
เจตสิก ๑ ดวงเกิดรวมดวยเมื่อวิรัติทุจริต  และบางกาลก็มีอัปปมัญญาเจตสิก ๑ ดวงเกิดรวมดวย  และบางกาลก็เกิด
รวมกับปญญาเจตสิก  ขณะอบรมเจริญสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนานั้นเปนมหากุศลจิตที่มีปญญาเจตสิกเกิด
รวมดวย  จึงเปนมหากุศลญาณสัมปยุตต 
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สมถภาวนา 
 
 สมถภาวนาไมใชการทําสมาธิ สมาธิเปนสภาพธรรมที่ต้ังมั่นในอารมณ ซึ่งไดแกเอกัคคตาเจตสิกที่เกิด
กับจิตทุกดวง  เมื่อจิตฝกใฝมีอารมณใดอารมณหนึ่งนานๆ  ลักษณะของเอกัคคตาเจตสิกก็ปรากฏเปนสมาธิ  คือต้ัง
มั่นแนวแนอยูที่อารมณใดอารมณหนึ่งเพียงอารมณเดียว  เอกัคคตาเจตสิกที่เกิดกับอกุศลจิตเปน  มิจฉาสมาธิ     
เอกัคคตาเจตสิกที่เกิดกับกุศลจิตเปน  สัมมาสมาธิ 
 การทําสมาธิใหจิตจดจอที่อารมณใดอารมณหนึ่งนาน ๆ นั้น  เมื่อไมประกอบดวยปญญาก็เปนมิจฉา
สมาธิ เพราะขณะนั้นเปนความพอใจที่จะใหจิตต้ังมั่นแนวแนอยูที่อารมณเดียว เมื่อปราศจากปญญาก็ไมสามารถรู
ความตางกันของโลภมูลจิตและกุศลจิต    เพราะโลภมูลจิตและกามา 
วจรกุศลจิตมีเวทนาประเภทเดียวกันเกิดรวมกันดวย   คือ 
 โลภมูลจิต ๘ ดวง มีอุเบกขาเวทนาเกิดรวมดวย ๔ ดวง  มีโสมนัสเวทนาเกิดรวมดวย๔ ดวง 
 กามาวจรกุศลจิต ๘ ดวง  มีอุเบกขาเวทนาเกิดรวมดวย ๔ ดวง  มีโสมนัสเวทนาเกิดรวมดวย ๔ ดวง 
 ฉะนั้น ขณะใดที่อุเบกขาเวทนาเกิดขึ้นหรือโสมนัสเวทนาเกิดขึ้น จึงยากที่จะรูวาจิตที่ไมสุขไมทุกข   ไม
เดือดรอนหรือขณะที่โสมนัสยินดีเปนสุขนั้น   เปนโลภมูลจิตหรือเปนมหากุศลจิต 

ความตางกันของโลภมูลจิต ๘ ดวงและมหากุศลจิต ๘ ดวง คือ โลภมูลจิตมีอกุศลเจตสิกเกิดรวมดวย 
มหากุศลจิตมีโสภณเจตสิกเกิดรวมดวย อกุศลเจตสิกที่แสดงความตางกันของโลภมูลจิตและมหากุศลจิต คือ 
มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดและโสภณเจตสิกที่แสดงความตางกันของกุศลจิตและโลภมูลจิต  คือ  สัมมาทิฏฐิ ซึ่งเปน
ปญญาเจตสิก   ฉะนั้น ความตางกันของโลภมูลจิต ๘ ดวง และมหากุศล ๘ ดวง   คือ 
 โลภมูลจิต  ๘  ดวงเกิดรวมกับทิฏฐิเจตสิก  ๔  ดวง   ไมเกิดรวมกับทิฏฐิเจตสิก  ๔  ดวง 
 มหากุศลจิต  ๘  ดวงเกิดรวมกับปญญาเจตสิก  ๔  ดวง   ไมเกิดรวมกับปญญาเจตสิก ๔ ดวง 

ฉะนั้น ผูที่จะเจริญสมถภาวนาจึงตองรูความตางกันของโลภมูลจิตและกุศลจิต  มิฉะนั้นก็จะทําสมาธิ
ดวยโลภมูลจิตเปนมิจฉาสมาธิเมื่อไมประกอบดวยปญญา 
 สวนใหญผูที่ทําสมาธิไมตองการใหจิตวุนวายเดือดรอนกังวลไปกับเรื่องราวตาง ๆ  พอใจที่จะใหจิตตั้ง
มั่นอยูที่อารมณใดอารมณหนึ่ง โดยไมรูวาขณะที่กําลังตองการใหจิตจดจอที่อารมณที่ตองการนั้น    ไมใชมหา
กุศลญาณสัมปยุตต 
 การเจริญสมถภาวนาเปนการเจริญมหากุศลญาณสัมปยุตต  ผูท่ีจะเจริญสมถภาวนาตองเปนผูมีปญญา
เห็นโทษของอกุศลทั้งโลภะและโทสะ ไมใชเห็นแตโทษของโทสมูลจิตซึ่งเปนความกังวลใจ เดือดรอนใจตางๆ 
เทานั้น  ผูที่ไมรูจักกิเลสและไมเห็นโทษของโลภะ ยอมไมเจริญสมถภาวนา   ฉะนั้นผูที่เจริญสมถภาวนาจึงเปนผู
ตรง  มีปญญาเห็นโทษของโลภะและมีสติสัมปชัญญะ รูขณะที่ตางกันของโลภมูลจิตและมหากุศลญาณสัมปยุตต
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จิต  จึงจะเจริญมหากุศลญาณสัมปยุตตเพิ่มขึ้น ๆ จนอกุศลจิตไมเกิดแทรกคั่นได จนกวาจะเปนอุปจารสมาธิ แลว
บรรลุอัปปนาสมาธิ คือ ปฐมฌานกุศลจิตประกอบดวยองคฌาน  ๕   คือ  วิตก  วิจาร  ปติ  สุข  เอกัคคตา 
 การเจริญสมถภาวนาที่จะใหมหากุศลญานสัมปยุตตจิตเจริญขึ้นๆ    จนเปนบาทใหเกิดปฐม 
ฌานกุศลจิตซึ่งเปนรูปาวจรกุศลนั้น  เปนสิ่งที่กระทําไดยาก  เพราะจะตองไมเปนอภัพพบุคคล  คือผูที่แมเจริญ
สมถะหรือวิปสสนาก็ไมอาจบรรลุฌานจิตหรือโลกกุตตรจิตได  ผูที่เปนภัพพบุคคล  คือผูที่เมื่อเจริญสมถภาวนา
หรือวิปสสนาภาวนาก็อาจจะบรรลุฌานจิตหรือโลกุตตรจิตไดนั้น   ตองเปนผูที่  
 ๑.  ๑ไมมีวิบากเปนเครื่องกั้น   คือ   ปฏิสนธิจิตเปนติเหตุกะ   มีปญญาเจตสิกเกิดรวมดวย                                                                
 ๒.ไมมีกรรมเปนเครื่องกั้นคือไมไดกระทําอนันตริยกรรมอยางใดอยางหนึ่งในอนันตริยกรรม ๕   ซึ่ง
เปนเครื่องกั้นสวรรค  มัคค  ผล  อนันตริยกรรม ๕  คือ ฆามารดา ๑ ฆาบิดา ๑ ฆาพระอรหันต ๑ ทํารายพระผูมี
พระภาคใหหอพระโลหิต ๑  ทําสังฆเภท คือทําลายสงฆใหแตกกันโดยไมทําสังฆกรรมรวมกัน ๑ 
 ๓. ไมมีกิเลสเปนเครื่องกั้น   คือ ไมมีนิยตมิจฉาทิฏฐิ ๓  ไดแก  นัตถิกทิฏฐิ  อเหตุกทิฏฐิ  อกิริยทิฏฐิ 

 แมวาปฏิสนธิจิตเปนติเหตุกะ ประกอบดวยปญญา แตถายินดีเพลิดเพลินในรูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะโดยไมเห็นโทษ ก็ยอมจะไมคิดจะบรรเทาความเพลิดเพลินในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ดวยการ
รักษาศีลและเจริญภาวนา  ฉะนั้น การอบรมสมถภาวนาใหถึงอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิจึงไมงายเลย ไมใช
เพียงการจดจองที่อารมณใดอารมณหนึ่งที่ตองการก็จะเปนมหากุศลญาณสัมปยุตต   ที่จะทําใหบรรลุถึงอุปจาร
สมาธิได    ถาเขาใจผิดวาโลภมูลจิตขณะนั้นเปนมหากุศลก็จะทําใหคิดวา   นิมิตตางๆ ที่จิตปรุงแตงใหเกิดขึ้นเห็น
เปนนรก  สวรรค  สถานที่  เรื่องราวเหตุการณตาง ๆ นั้น   เปนอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ ซึ่งเปนฌานจิตขั้น
ตาง ๆ 
 ฉะนั้น   สมถภาวนาจึงเปนเร่ืองละเอียดที่จะตองศึกษาใหเขาใจถูกตองจริง ๆ  
 วันหนึ่ง ๆ  ในขณะที่เห็น ไดยิน ไดกลิ่น ล้ิมรส  รูโผฎฐัพพะ  และคิดนึก   อกุศลจิตยอมเกิดมากกวากุศล
จิต   กุศลจิตที่เกิดในวันหนึ่งๆ  นั้นยอมเปนทานบาง  ศีลบาง  เพียงเล็ก ๆ นอย ๆ  ในแตละวันแตละเดือน   ผูที่
เห็นโทษของอกุศลจึงอบรมจิตใหเปนกุศลเพิ่มขึ้นดวย  ในขณะที่ไมใชทานและศีล  การอบรมจิตใหสงบจาก
อกุศลทั้งหลายในวันหนึ่ง ๆ นั้นเปนกุศลขั้นสมถภาวนาในชีวิตประจําวัน   แมวาไมสามารถจะถึงขั้นอุปจารสมาธิ
และอัปปนาสมาธิ  ก็เปนสิ่งที่ควรเจริญ  แตการจะระงับจิตใหสงบจากอกุศลนั้น  ตองเปนปญญาที่รูวาจิตจะสงบ
ในขณะที่เห็น  ไดยิน  ไดกลิ่น  
๑ อังคุตตรนิกาย    ฉักกนิบาต    ภัพพสูตร   ขอ  ๓๕๗    และอาวรณตาสูตร   ขอ  ๓๕๘ 
ล้ิมรส   รูโผฎฐัพพะ   และคิดนึกไดอยางไร   มิฉะนั้นกุศลจิตก็เกิดไมได 

จิตที่สงบจากอกุศลเปนสมถภาวนานั้น    ตองเปนกุศลจิตในอารมณ ๔๐ อารมณ   คือ  กสิณ ๑๐    อสุภ 
๑๐    อนุสสติ ๑๐    อาหาเรปฎิกูลสัญญา ๑    จตุธาตุววัฎฐาน ๑     พรหมวิหาร ๔   
อรูปฌานอารมณ  ๔ 
 

กสิณ  ๑๐ 
ชื่อวา   กสิณ   เพราะอรรถวา   ทําอารมณท้ังสิ้น    กสิณ ๑๐  ไดแก 

   ๑.   ปถวีกสิณ      ระลึกถึงแตดินเทานั้น 
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   ๒.  อาโปกสิณ    ระลึกถึงแตน้ําเทานั้น 
   ๓.   เตโชกสิณ    ระลึกถึงแตไฟเทานั้น 
   ๔.  วาโยกสิณ    ระลึกถึงแตลมเทานั้น 
   ๕.   นีลกสิณ    ระลึกถึงแตสีเขียวเทานั้น 

๖.   ปตกสิณ ระลึกถึงแตสีเหลืองเทานั้น 
   ๗.  โลหิตกสิณ    ระลึกถึงแตสีแดงเทานั้น 
   ๘.  โอทาตกสิณ   ระลึกถึงแตสีขาวเทานั้น 
    ๙.  อาโลกกสิณ   ระลึกถึงแตแสงสวางเทานั้น 
  ๑๐.  อากาสกสิน   ระลึกถึงแตอากาศเทานั้น 

จิตที่ระลึกถึงแตดินเปนกุศลเปนอกุศล เมื่อปญญาไมเกิดขณะที่คิดถึงดินก็เปนอกุศลที่ตองการคิดถึงดิน   
หรือตองการจดจองที่ดิน 
 เมื่อปญญาเกิด  จิตที่ระลึกถึงดินก็เปนกุศล  เมื่อรูวารูปทุกอยางที่ปรากฎปราศจากธาตุดินไมได   สิ่งที่
เคยพอใจปรารถนาตองการทั้งหมดทั้งสิ้นนั้น   ลวนเปนแตเพียงดินเทานั้น  เมื่อรูถึงแกนแทของสิ่งทั้งหลายทั้ง
ปวงในโลกที่เคยพอใจปรารถนาวาเปนแตเพียงดิน  ก็ทําใหละคลายความพอใจในสิ่งทั้งหลายไดในขณะที่ระลึกรู
วาเปนเพียงดินเทานั้น 
 การที่จิตจะเปนกุศลระลึกถึงแตดินนั้น  เปนไปไดยากเพราะเมื่ออารมณกระทบตา หู จมูก ล้ิน  กาย  ใจก็
คลอยไปตามอารมณนั้น ๆ  ทันที    ดวยเหตุนี้การเจริญสมถภาวนาที่จะใหจิตสงบจากอกุศลมั่นคงขึ้น  จึงตอง
อาศัยสถานที่ที่เงียบสงัดปราศจากเสียงผูคนรบกวน  และทําดินเปนวงกลมเกลี้ยง  (ปถวีกสิณ)  ปราศจากมลทิน
โทษที่จะทําใหจิตนอมนึกไปพอใจในรูปรางสัณฐานตาง ๆ ได  (ความละเอียดมีในคัมภีรวิสุทธิมัคคสมาธินิเทส  
ปถวีกสิณ)  ขณะที่ดูปถวีกสิณนั้น  เมื่อจิตระลึกถึงดินประกอบดวยปญญาเปนมหากุศลญาณสัมปยุตต  จิตจึงจะ
สงบได  และจะตองดูปถวีกสิณเพื่อเตือนใหระลึกถึงดินเทานั้นเรื่อย ๆ ไปเพื่อไมใหจิตรูอารมณอื่น 
 ยากแคไหนที่จะระลึกถึงแตดินดวยจิตที่สงบจากอกุศลทั้งหลายอยูเรื่อยๆ  โดยดูปถวีกสิณที่ไมเล็กนักไม
ใหญนัก  ไมหางนักไมใกลนัก  ไมสูงนักไมตํ่านัก   ฉะนั้น วิตกเจตสิกจึงเปนองคณานที่ขาดไมไดเลย  วิตกเจตสิก
ที่เกิดกับมหากุศลญาณสัมปยุตตจิตจะตองจรดที่ปถวีกสิณ  ดวยจิตที่สงบจากอกุศลทั้งหลายทั้งในขณะที่หลับตา
และลืมตา  จนกวาอุคคหนิมิต คือ นิมิตของปถวีกสิณจะปรากฎทางมโนทวารเหมือนกับในขณะที่ลืมตา ซึ่งบาง
ทานแมปฎิสนธิจิตจะเปนติเหตุกะแตอุคคหนิมิตก็ไมปรากฏเลย  อุคคหนิมิตจะปรากฎเมื่อมหากุศลญาณสัมปยุตต
เพิ่มความสงบมั่นคงในปถวีกสิณแลว   แตขณะที่อุคคหนิมิตปรากฎนั้นก็ยังไมถึงอุปจารสมาธิ 
 การประคับประคองใหมหากุศลญาณสัมปยุตตจิตตั้งมั่นในอุคคหนิมิตตอไปและมั่นคงขึ้นนั้นไมงายเลย  
ตามขอความในวิสุทธิมัคค  ปถวีกสิณนิเทส  เมื่อนิวรณทั้งหลาย (อกุศลธรรมที่กลุมรุมครอบงําจิต) ระงับลงโดย
ลําดับแลว  จิตยอมสงบมั่นคงเปนอุปจารสมาธิเมื่อปฎิภาคนิมิตปรากฎราวกะชําแรกอุคคหนิมิตออกมา ปฎิภาค
นิมิตเปนนิมิตที่ผองใสกวาอุคคหนิมิต ขณะที่ปฎิภาคนิมิตปรากฎนั้น  มหากุศลญาณสัมปยุตตจิตสงบมั่นคงถึงขั้น
อุปจารสมาธิ  คือ  สมาธิที่ใกลตอการสงบแนบแนนในอารมณขั้นอัปปนาสมาธิ   ซึ่งเปนปฐมฌานจิต 
  

การประคับประคองใหมหากุศลญาณสัมปยุตตจิตที่สงบถึงขั้นอุปจารสมาธิสงบไดตอไปอีกเรื่อย ๆ  
และเพิ่มความสงบมั่นคงขึ้นจนถึงขั้นที่อัปปนาสมาธิซึ่งเปนจิตขั้นรูปาวจรเปนปฐมฌานจิตเกิดขึ้นไดนั้น  ตอง
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รักษาอุปจารสมาธิที่ไดแลว  ดุจนางแกวรักษาครรภซึ่งเปนที่อุบัติแหงพระเจาจักรพรรดิ์   และตองเวนเหตุอันไม
เปนสัปปายะ  (ธรรมที่สะดวกสบายเกื้อกูลแกการเจริญภาวนา) ๗  อยางเหลานี้   คือ 
 ๑.    เวนอาวาสคือที่อยูซึ่งเมื่ออยูแลวนิมิตที่ยังไมเกิดก็ไมเกิดที่เกิดแลวก็หายไป 

๒.   เวนโคจรคือทางไปที่หางจากอาวาสหรือที่ใกลอาวาสมากที่หาภิกษาไมไดงายและไม 
       สมบูรณ 

 ๓.   เวนถอยคําที่ไมสบายที่นับเนื่องในดิรัจฉานกถา  คือ  กถาที่ไมเกื้อกูลแกปญญา  ซึ่งทํา 
       ใหนิมิตที่เกิดขึ้นแลวหายไป 
๔.   เวนบุคคลที่มากดวยกิเลส  ที่ขวนขวายในกิเลส  เพราะทําใหจิตเกิดกิเลสเศราหมอง 
๕ - ๖.   เวนโภชนะและอากาศที่ไมถูกกับรางกาย  อันจะทําใหปวยไข 

 ๗.   เวนอิริยาบถที่ไมทําใหจิตตั้งมั่น 
 
 เมื่อเวนสิ่งที่ควรเวนและเสพสิ่งที่ควรเสพแลว  อัปปนาสมาธิก็ยังไมเกิด  ก็จะตองบําเพ็ญอัปปนาโกศล
ใหเต็มที่  คือ  ตองประกอบดวยอัปปนาโกศลความรูความฉลาดในธรรมที่เกื้อกูลใหฌานจิตเกิดขึ้นได  ๑๐  
ประการ  คือ๑  
๑  วิสุทธิมัคค   ปฐวีกสิณนิทเทส 

  ๑. โดยการทําวัตถุใหเปนของสะอาด  คือทั้งรางกายและเครื่องนุงหมและที่อยูอาศัยให    สะอาด    
มิฉะนั้นแลวจิตใจก็ไมแจมใส 

  ๒.  โดยการยังความเสมอกันของอินทรีย  ๕  คือ  สัทธาและปญญา  วิริยะและสมาธิให       เสมอกันดวย
สติ 

  ๓.    โดยฉลาดตอนิมิต 
  ๔.    ยอมประคองจิตโดยสมัยที่ควรประคอง 
  ๕.    ยอมขมจติในสมัยที่ควรขม 
  ๖.    ยอมยังจิตใหราเริงในสมัยที่ควรราเริง 
  ๗.    ยอมเพงเฉยจิตในสมัยที่ควรเพงเฉย 
  ๘.    โดยการเวนบุคคลผูไมต้ังมั่น 
  ๙.    โดยเสพบุคคลผูต้ังมั่น 
๑๐.    โดยความเปนผูมีอัธยาศัยนอมไปในคุณนั้นๆ 

 ถาไมเปนผูฉลาดในอัปปนาโกศล ๑๐ นี้  มหากุศลญาณสัมปยุตตจิตก็ไมอาจเพิ่มความสงบมั่นคงขึ้นอีก
จนเปนบาทใหอัปปนาสมาธิ   คือ รูปาวจรปฐมฌานจิตเกิดได 
 ขณะที่รูปาวจรปฐมฌานจิตซึ่งเปนจิตอีกระดับขั้นหนึ่ง  คือ  เปนจิตอีกภูมิหนึ่งจะเกิดขึ้น พนจากสภาพ
จิตที่เปนกามาวจรนั้น วิถีจิตจะเกิดสืบตอกันตามลําดับทางมโนทวารเปนฌานวิถี ดังนี้ 

 ภวังคจิต   เปน มหาวิบากญาณสัมปยุตต 
 ภวังคจลนะ   เปน มหาวิบากญาณสัมปยุตต 
 ภวังคุปจเฉทะ   เปน มหาวิบากญาณสัมปยุตต 
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 มโนทวาราวัชชนะ  เปน อเหตุกกิริยา 
 บริกัมม    เปน มหากุศลญาณสัมปยุตต 
 อุปจาระ    เปน มหากุศลญาณสัมปยุตต 
      (ประเภทเดียวกับบริกัมม) 
 อนุโลม    เปน มหากุศลญาณสัมปยุตต 
      (ประเภทเดียวกับบริกัมม) 
 โคตรภู    เปน มหากุศลญาณสัมปยุตต 
      (ประเภทเดียวกับบริกัมม) 
 ปฐมฌานกุศลจิต  เปน รูปาวจรกุศลจิต 
 ภวังคจิต   เปน มหาวิบากญาณสัมปยุตต 
 
 รูปาวจรปฐมฌานกุศลจิตที่เกิดเปนครั้งแรกนั้นเกิดเพียง ๑ ขณะเทานั้น  ตอเมื่อภายหลังชํานาญขึ้นแลว  
ฌานจิตจึงจะเกิดดับสืบตอเพิ่มขึ้น ๆ ได  โดยไมมีภวังคจิตเกิดแทรกคั่นเลย  ตามกําหนดเวลาที่ต้ังใจไวได  ฌาน
วิถีจิตที่เกิดดับสืบตอกันโดยไมมีภวังคจิตเกิดแทรกคั่นเลยนั้นเปนฌานสมาบัติ   คือ    เปนการบรรลุถึงสภาพจิตที่
สงบแนบแนนในอารมณของฌานไดตามกําหนดเวลาที่ต้ังใจไว 
 กอนที่ฌานวิถีจิตจะเกิดขึ้น    ตองมีมหากุศลญาณสัมปยุตตจิตเกิดกอนทุกครั้ง 
 มหากุศลชวนะขณะที่ ๑ เปนบริกัมม คือ เปนบริกัมมของอัปปนาสมาธิ  เพราะปรุงแตงอัปปนา   คือ   ถา
มหากุศลซึ่งเปนบริกัมมไมเกิด  จิตขณะตอไปและอัปปนาสมาธิ   คือ  ฌานจิตก็เกิดไมได 
 มหากุศลชวนะขณะที่ ๒  เปนอุปจาร     เพราะเขาไปใกลอัปปนาสมาธิ 
 มหากุศลชวนะขณะที่ ๓  เปนอนุโลม    เพราะอนุกูลแกอัปปนาสมาธิ 
 มหากุศลชวนะขณะที่ ๔  เปนโคตรภู     เพราะขามพนกามาวจรภูมิเพื่อขึ้นสูรูปาวจรภูมิ 
 เมื่อมหากุศลชวนะขณะที่ ๔ ดับแลว ชวนวิถีจิตขณะตอไปจึงเปนรูปาวจรปฐมฌานกุศลจิต 

รูปาวจรฌานกุศลจิตประกอบดวยองค ๕    คือ   วิตก   วิจาร   ปติ   สุข   เอกัคคตา   แมวามีโสภณเจตสิก
เกิดรวมดวย  แตองคประกอบที่ทําใหรูปาวจรปฐมฌานจิตเกิดนั้น ไดแก  เจตสิก ๕ ดวงนี้  ซึ่งเปนปฎิปกษตอ
นิวรณธรรม  คือ  อกุศลธรรมที่กลุมรุมขัดขวางจิตไมใหดําเนินไปในทางสงบ    นิวรณธรรม  ๕    คือ 
 
 กามฉันทนิวรณ  ไดแก ความยินดีพอใจในรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฎฐัพพะ 
 พยาปาทนิวรณ  ไดแก ความขุนเคืองใจ 
 ถีนมิทธนิวรณ  ไดแก ความทอถอย  หดหู  และความซบเซางวงเหงา 
 อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ ไดแก ความฟุงซาน   และความรําคาญใจ 
 วิจิกิจฉานิวรณ  ไดแก ความสงสัยไมแนใจในสภาพธรรม    และในเหตุและผล 

ของสภาพธรรม 
 
 องคฌาน ๕   เปนปฎิปกษตอนิวรณธรรม  ๕  โดยวิตกเจตสิกจรดที่อารมณซึ่งทําใหจิตสงบได  และ
วิจารเจตสิกตามประคองอารมณที่วิตกเจตสิกจรดลง  ทําใหจิตไมฟุงซานไปสูอารมณอื่น  ปติเจตสิกเปนสภาพที่
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เอิบอิ่ม  สุขเวทนาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นตามความเอิบอิ่ม  และเอกัคคตาที่องคฌาน  ๔  อุปการะอุดหนุนแลว    ต้ังมั่นคง
ในอารมณโดยอาการของปฐมฌานที่ประกอบดวยองค  ๕ 
 
  

องคฌาน  ๕   เปนปฎิปกษตอนิวรณธรรม  ๕     ดังนี๑้   
 ๑.   วิตกเจตสิก      เปนปฎิปกษตอถีนมิทธนิวรณ    เพราะเมื่อวิตกเจตสิกตรึกถึงแตอารมณของสมถ
ภาวนามากขึ้นเรื่อย ๆ    ความทอถอย  หดหู  และความงวงเหงาก็ยอมเกิดไมได 
 ๒.  วิจารเจตสิก   เปนปฎิปกษตอวิจิกิจฉานิวรณ    เมื่อวิจารเจตสิกประคองอารมณตามวิตกเจตสิกที่
จรดลงในอารมณของสมถภาวนาไปเรื่อย ๆ  ความสงสัยความไมแนใจในสภาพธรรม และในเหตุผลของสภาพ
ธรรมก็เกิดไมได 
 ๓.  ปติเจตสิกเปนปฎิปกษตอพยาปาทนิวรณ   เมื่อความสงบในอารมณของสมถภาวนาเพิ่มขึ้น  ปติก็
เอิบอิ่มในความสงบนั้นยิ่งขึ้น  ทําใหความพยาบาทขุนเคืองใจเกิดไมไดในระหวางนั้น 
 ๔.  สุข  (โสมนัสสเวทนา)  เปนปฎิปกษตออุทธัจจกุกกุจจนิวรณ  เมื่อกําลังเปนสุขในอารมณของสมถ
ภาวนาอยู   ความเดือดรอนใจ  กังวลใจ  และความฟุงซานในอารมณอื่นก็เกิดไมได เพราะกําลังเปนสุขในสมถ
อารมณในขณะนั้น 
 ๕.   เอกัคคตาเจตสิก  เปนปฎิปกษตอกามฉันทนิวรณ  เพราะเมื่อสมาธิต้ังมั่นในอารมณของสมถภาวนา
แลว    ก็ไมยินดีในกามอารมณใด ๆ 

รูปาวจรปฐมฌานกุศลจิตเปนอัปปนาสมาธิที่แนบแนนในอารมณดวยองคฌาน ๕  ฉะนั้น  ถึงแมวารูปาว
จรฌานกุศลจะเกิดขึ้นครั้งแรกเพียงขณะเดียว  เมื่อภวังคจิตเกิดคั่นหลายขณะดับไปแลว   มโนทวารวิถีจิตก็เกิดสืบ
ตอโดยมโนทวาราวัชชนจิตเกิดขึ้นรําพึงถึงองคของฌาน ๑ ขณะ  แลวดับไป   แลวมหากุศลญาณสัมปปยุตตจิตก็
พิจารณาองคฌานนั้น  ๗  ขณะ  แลวภวังคจิตก็เกิดคั่น   มโนทวารวิถีจิตเกิดขึ้นพิจารณาองคของฌานทีละองคทีละ
วาระ  ขณะที่มโนทวารวิถีจิตเกิดขึ้นพิจารณาองคฌานแตละองคแตละวาระนั้น เปนปจจเวกขณวิถี  ซึ่งตองเกิดตอ
จากฌานวิถีทุกครั้ง 
 ปญญาของผูบรรลุรูปาวจรฌานกุศลจิต  จึงรูความตางกันขององคฌานทั้ง ๕  คือ รูความตางกันของวิตก
เจตสิกและวิจารเจตสิก  รูความแตกตางกันของปติเจตสิกและสุข  (โสมนัสเวทนาเจตสิก)    และรูลักษณะของ
เอกัคคตาเจตสิกที่เปนอัปปนาสมาธิ 
 ผูเจริญสมถภาวนาตองมีสติสัมปชัญญะอยางปกติและรูลักษณะของจิตที่เปนกุศลและอกุศลที่เกิด
สลับกันและแทรกคั่นอยางรวดเร็วไดถูกตอง  มิฉะนั้นก็จะเขาใจผิดวา โลภมูลจิตที่เกิดรวมกับโสมนัสเวทนาเปน
ความสงบและเปนกุศล 
 ผูเจริญสมถภาวนาไมมีอาการผิดปกติใด ๆ เลย  เพราะการเจริญสมถภาวนาเปนการเจริญกุศลทางใจ  ซึ่ง
เมื่อจิตสงบแลวก็ปรากฎแตนิมิตของอารมณ  ที่ทําใหจิตนอมเปนกุศลมั่นคงยิ่งขึ้น  เชน  ผูที่เจริญอาโปกสิณก็มี
นิมิตของอาโปกสิณเปนอารมณ  จะไมเห็นนรกสวรรค  เหตุการณเรื่องราวตางๆ  เลย 
 ขณะที่ทําสมาธิแลวเห็นภาพตาง ๆ    ขณะนั้นไมใชสมถภาวนา 
๑   อภิธัมมัตถวิภาวินี   ปริจเฉทที่  ๒    วิเคราะหองคฌาน 
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 การเจริญสมถภาวนาตองเปนมหากุศลญาณสัมปยุตตจิต ซึ่งสงบเพราะระลึกอารมณของสมถภาวนา
อารมณใดอารมณหนึ่งใน ๔๐  อารมณ  แมโลภมูลจิตหรือมหากุศลญาณวิปปยุตตจิตจะมีอารมณหนึ่งอารมณใด
ใน  ๔๐  อารมณ   ก็ไมใชสมถภาวนา  เชน  เด็กหรือผูใหญที่ทองพุทโธโดยไมไดระลึกถึงพระพุทธคุณประเภท
ตาง ๆ  ก็ไมใชมหากุศลญาณสัมปยุตตจิต  ผูที่เห็นซากศพแลวตกใจกลัวก็เปนโทสมูลจิตไมใชมหากุศลญาน
สัมปยุตต  ผูที่พยายามจดจองที่ลมหายใจโดยไมรูวาเพราะอะไรจิตจึงจะสงบไดก็ไมใชมหากุศลญาณสัมปยุตต    
กสิณอื่น ๆ และอารมณอื่น ๆ ของสมถภาวนานั้น  มหากุศลญาณสัมปยุตตจิตตองพิจารณาโดยถูกตอง  จิตจึงสงบ
ได  โดยนัยเดียวกับการเจริญปถวีกสิณ 

 เมื่อผูบรรลุปฐมฌานกุศลเห็นโทษของวิตกเจตสิก  ซึ่งเปนเจตสิกที่จรดในอารมณวา  ปกติยอมจรดใน
อารมณที่เปนกามอารมณ  คือ  รูป เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะ  จึงยังใกลชิดตออกุศลธรรมทั้งหลาย   ถาสามารถให
ฌานจิตนั้นปราศจากวิตกเจตสิก  ใหมีแตวิจารเจตสิก  ปติ  สุข         เอกัคคตา  ก็ยอมสงบประณีตกวา  จึงเพียร
ระลึกถึงอารมณของปฐมฌานกุศลที่บรรลุแลว  และพยายามประคองใหจิตสงบมั่นคงที่อารมณของปฐมฌาน  
โดยไมใหวิตกเจตสิกตองจรดในอารมณนั้นเลย   ซึ่งจะสําเร็จไดเมื่อถึงพรอมดวย วสี ๕  คือ  ความชํานาญ
แคลวคลองในฌาน  ๕  ประการกอน      วลี  ๕    คือ๑      
 ๑.  อาวัชชนวลี  ความชํานาญในการนึกถึงปฐมฌานได ณ สถานที่และขณะตามที่ปรารถนา 

๒.  สมาปชชนวลี  ความชํานาญในการเขาฌาน คือ ใหฌานจิตเกิดได  ณ  สถานที่และขณะ 
      ตามที่ปรารถนา 
๓.  อธิษฐานวสี  ความชํานาญในการใหฌานจิตเกิดดับสืบตอนานมากนอย  ณ สถานที่และ 
      ขณะตามที่ปรารถนา 
๔.  วุฎฐานวลี   ความชํานาญในการออกจากฌานได  ณ  สถานที่และขณะตามที่ปรารถนา 
๕.  ปจจเวกขณวลี  ความชํานาญในการนึกถึงองคฌานแตละองคได  ณ  สถานที่และขณะ 
      ตามที่ปรารถนา 

การที่จะบรรลุฌานจิตขั้นสูงขึ้นไปไดนั้น   ตองเห็นโทษขององคฌานขั้นตน ๆ  แลวละ 
องคฌานไดตามลําดับ   คือ 

ทุติยฌาน ละวิตก   จึงประกอบดวยองคฌาน ๔   คือ   วิจาร   ปติ   สุข   เอกัคคตา 
ตติยฌาน ละวิจาร  จึงประกอบดวยองคฌาน ๓  คือ   ปติ   สุข   เอกัคคตา 
จตุตถฌาน ละปติ     จึงประกอบดวยองคฌาน ๒  คือ   สุข   เอกัคคตา 
ปญจมฌาน ละสุข     จึงประกอบดวยองคฌาน ๒  คือ   อุเบกขา    เอกัคคตา 

๑   ขุททกนิกาย  ปฏิสัมภิทามัคค   มหาวรรค  ญาณกถา   ขอ  ๒๒๕ 
การละองคฌานไปทีละองคนั้น   เปนฌานโดยปญจกนัย   คือ   โดยนัยของฌาน  ๕ 
สําหรับผูที่ปญญาสามารถละวิตกและวิจารไดพรอมกันนั้นเปนฌานโดยจตุกกนัย    คือ   

โดยนัยของฌาน  ๔    ดังนี้ 
 ทุติยฌาน ละวิตก  วิจาร   จึงประกอบดวยองคฌาน ๓   คือ   ปติ   สุข   เอกัคคตา 
 ตติยฌาน ละปติ               จึงประกอบดวยองคฌาน ๒   คือ   สุข   เอกัคคตา 
 จตุตถฌาน ละสุข               จึงประกอบดวยองคฌาน ๒   คือ   อุเบกขา   เอกัคคตา 
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ทุติยฌานโดยจตุกกนัย                   ก็คือ                    ตติยฌานโดยปญจกนัย 

 ตติยฌานโดยจตุกกนัย                   ก็คือ                    จตุตถฌานโดยปญจกนัย 
 จตุตถฌานโดยจตุกกนัย                   ก็คือ                    ปญจมฌานโดยปญจกนัย 
 
 ถาขาดวสีแลว การละองคฌานขั้นตน ๆ  เพื่อบรรลุฌานขั้นสูงขึ้นเรื่อย ๆ ก็เปนไปไมไดเลย 
 เมื่อฌานวิถีจิตดับแลว    ปจจเวกขณวิถีตองเกิดตอทุกครั้ง 
 การระงับกิเลสดวยการเจริญสมถภาวนา  ไมใชการดับกิเลสเปนสมุจเฉท   ฉะนั้น  ฌานจิตจึงเสื่อม  คือ
เกิดชาไมชํานาญคลองแคลวเหมือนเดิม  หรืออาจจะไมเกิดอีกเลยก็ได     ฉะนั้น  ที่ฌานจิตจะเกิดไดคลองแคลวจึง
ตองมีวสีทุก ๆ  ฌานอยูเสมอ   (ความละเอียดมีในวิสุทธิมัคค) 

อารมณของสมถภาวนา  ๔๐  อารมณนั้น   บางอารมณจิตก็สงบไดไมถึงอุปจารสมาธิ  บางอารมณจิตก็
สงบไดถึงอุปจารสมาธิ  บางอารมณจิตก็สงบไดถึงปฐมฌานเทานั้น  บางอารมณก็สงบไดถึงจตุตถฌานโดยปญจก
นัย  บางอารมณก็สงบไดถึงปญจมฌาน  และบางอารมณก็เปนอารมณเฉพาะปญจมฌานเทานั้น   ดังนี้คือ  อนุสสติ 
๖  ไดแก  พุทธานุสสติ ๑  ธัมมานุสสติ  ๑  สังฆานุสสติ ๑  จาคานุสสติ ๑   สีลานุสสติ ๑    เทวตานุสสติ ๑   ผูที่
ไมใชพระอริยบุคคลระลึกถึงอนุสสติ ๖  นี้   จิตสงบไดไมถึงอุปจารสมาธิ   สําหรับพระอริยบุคคลนั้นอาจสงบได
ถึงอุปจารสมาธิเทานั้น  ไมถึงอัปปนาสมาธิ 
 อนุสสติ ๒  คือ  อุปสมานุสสติ  การระลึกถึงพระนิพพานและมรณานุสสติ  การระลึกถึงความตายนั้น  
มรณานุสสติสงบไดถึงอุปจารสมาธิเทานั้น  แตอุปสมานุสสติสงบไดถึงอุปจารสมาธิเฉพาะผูที่เปนพระอริยบุคคล
เทานั้น 
 อาหาเรปฎิกูลสัญญา ๑  คือ การระลึกถึงความปฎิกูลของอาหาร  จิตสงบไดถึงอุปจารสมาธิ 
 จตุธาตุววัฎฐาน ๑    คือ  การระลึกถึง ธาตุดิน น้ํา ไฟ  ลม ที่กาย   จิตสงบไดถึงอุปจารสมาธิ 
 อสุภ ๑๐   คือ   การระลึกถึงสภาพของซากศพ  ๑๐  อยาง               จิตสงบไดถึงปฐมฌาน 
 กายคตาสติ  (อนุสสติ) ๑  คือ   การระลึกถึงความไมนาใครของสวนตาง ๆ  คือ  อาการ ๓๒  ของกายแต
ละสวน    เชน   ผม   ขน   เล็บ   ฟน   หนัง   เปนตน         จิตสามารถสงบไดถึงปฐมฌาน 
 อานาปานสติ   (อนุสสติ) ๑    การระลึกถึงลมหายใจ      จิตสงบไดถึงปญจมฌาน 
 กสิณ  ๑๐       จิตสงบไดถึงปญจมฌาน 
 พรหมวิหาร  ๓    คือ   เมตตา ๑   กรุณา ๑   มุทิตา ๑  จิตสงบไดถึงจตุตถฌานโดยปญจกนัย (ตติยฌาน
โดยจตุกกนัย) 
 พรหมวิหาร ๑  คือ  อุเบกขาพรหมวิหาร   เมื่อจิตสงบจากพรหมวิหาร ๓  ถึงจตุตถฌานแลวจึงเจริญ
อุเบกขาพรหมวิหารตอไปได  ในบรรดาพรหมวิหาร ๔  อุเบกขาพรหมวิหารจึงเปนอารมณของเฉพาะปญจมฌาน     
ฌานเดียวเทานั้น 
 อรูปฌาน ๔  คือ  ปญจมฌานที่ไมมีรูปเปนอารมณ   ผูที่จะเจริญอรูปฌานไดนั้น  ตองบรรลุรูปปญจม
ฌานกอน     เมื่อเห็นโทษของรูปปญจมฌานวาถึงแมจะเปนรูปฌานขั้นสูงสุด     คือขั้นรูปปญจมฌานก็จริง   แต
เมื่อยังมีรูปเปนอารมณอยู  ก็ยังใกลชิด  หว่ันไหวตอการที่จะนอมไปสูรูปที่เปนกามอารมณไดงาย  ควรที่จะเพิก
รูปที่เปนอารมณ  แลวนอมจิตไปสูอารมณที่ไมใชรูป  ซึ่งสงบประณีตกวารูป   เมื่อเพิกรูปและระลึกถึงความไมมี
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ที่สุดของอรูปเปนอารมณ  จนอัปนาสมาธิเกิด   ก็เปนอรูปฌานกุศลโดยวิถีจิตเกิดดับสืบตอกันทางมโนทวาร
เชนเดียวกับฌานวิถี  และตองประกอบดวยวสี ๕   จึงจะบรรลุถึงอรูปฌานขั้นสูงขึ้นๆ ได 
 อรูปฌานมี  ๔  ขั้น   เปนปญจมฌานทั้ง  ๔  ขั้น    แตตางกันที่อารมณละเอียดขึ้นเปนลําดับขั้น     คือ 
 อรูปฌานที่  ๑      อากาสานัญจายตนฌานจิต    มีอากาศซึ่งไมมีที่สุดเปนอารมณ 
 อรูปฌานที่  ๒   วิญญาณัญจายตนฌานจิต    มีอากาสานัญจายตนจิตเปนอารมณ   เพราะพิจารณาเห็นวา
อากาศซึ่งไมมีที่สุดเปนอารมณนั้น   ก็ยังไมละเอียดประณีตเทากับอากาสานัญจายตนจิตซึ่งมีอากาศที่ไมมีที่สุด
เปนอารมณ    ฉะนั้น  จึงลวงอากาศที่ไมมีที่สุดเปนอารมณ   แลวนอมไปสูอากาสานัญจายตนจิตเปนอารมณ   
จนอัปปนาสมาธิเกิดขึ้นเปนอรูปฌานที่ ๒   คือ   วิญญาณัญจายตนฌานจิตซึ่งเปนอรูปฌานจิตที่มีวิญญาณ  คือ   
อากาสานัญจายตนจิตเปนอารมณ 
 อรูปฌานที่  ๓   อากิญจัญญายตนฌานจิต   มีภาวะที่ไมมีอะไรเปนอารมณ   เพราะเปนภาวะที่ไมมีอา
กาสานัญจายตนจิตเปนอารมณแลว    เมื่อพิจารณาเห็นวาเมิ่อยังมีอากาสานัญจายตนจิตเปนอารมณอยูก็ยังไมสงบ   
ไมละเอียดประณีตเทากับไมมีอะไรเลยเปนอารมณ   จึงลวงอากาสานัญจายตนจิต  ซึ่งเปนอารมณ   แลวนอมไปสู
ภาวะที่ไมมีอากาสานัญจายตนจิตเปนอารมณ  จนอัปปนาสมาธิเกิดขึ้นเปนอรูปฌานที่  ๓    คือ   อากิญจัญญายตน
ฌานจิต   มีภาวะที่ไมมีอะไรเลยเปนอารมณ    เพราะไมมีอากาสานัญจายตนจิตเปนอารมณ 
 อรูปฌานที่  ๔     เนวสัญญานาสัญญายตนฌานจิต    มีอากิญจัญญายตนฌานจิตเปนอารมณ เมื่อพิจารณา
เห็นวาอากิญจัญญายตนฌานจิตซึ่งมีภาวะที่ไมมีอะไรเลยเปนอารมณนั้นเปนสภาวะที่ละเอียดมาก   จึงนอมไปสู
ภาวะของอากิญจัญญายตนจิตที่ละเอียดนั้น    จนอัปปนาสมาธิจิตเกิดขึ้นเปนอรูปฌานที่  ๔  คือ   เนวสัญญานา
สัญญายตนฌานจิต   เปนสภาพที่สัญญาพรอมทั้งสัมปยุตตธรรมทั้งหลายที่เกิดรวมกันนั้นละเอียด    จนกลาว
ไมไดวามีหรือไมมี    เพราะไมไดกระทํากิจของสัมยุตตธรรมทั้งหลายอยางเต็มที่   จึงกลาวไมไดวามีหรือไมมี
สัมปยุตตธรรมนั้น ๆ  อรูปฌานที่  ๔  จึงช่ือวา   เนวสัญญานาสัญญายตน  คือ   มีสัญญาก็ไมใช   ไมมีสัญญาก็
ไมใช  

 การเจริญสมถภาวนาจนจิตสงบจากอกุศลธรรมทั้งหลายถึงขั้นอรูปฌานนั้นเปนจิตที่มีกําลัง  สามารถฝก
ใหเปนประโยชนตามความประสงคได   เชน   ระลึกชาติได    อธิษฐานใหเกิดทิพจักขุเห็นสิ่งตางๆ  ที่อยูไกลหรือ
มีสิ่งกําบังได    อธิษฐานใหเกิดโสตทิพ  ไดยินเสียงตาง ๆ  ทั้งที่ใกล  ที่ไกลได   กระทําอิทธิปาฏิหาริยตาง ๆ   เชน   
เดินบนน้ํา  ไปในดิน  เหาะไปในอากาศและเนรมิตสิ่งตาง ๆ ได  เปนตน   แตการจะฝกอบรมใหเกิดคุณวิเศษแต
ละอยางนี้   จะตองเปนผูสามารถในกสิณทุกกสิณ   และฌานสมาบัติทั้ง ๘  (รูปฌาน ๔  โดยจตุกกนัยและอรูป
ฌาณ  ๔)  อยางยอดเยี่ยม  และตองฝกจิตโดยอาการ ๑๔  คือ๑ 
 ๑.     กสิณานุโลมโต    เขาฌานตามลําดับกสิณ 
 ๒.    กสิณปฏิโลมโต    เขาฌานยอนกสิณ 
 ๓.    กสิณานุโลมปฏิโลมโต    เขาฌานตามลําดับกสิณ    แลวยอนกสิณ 

๔.    ฌานานุโลมโต  เขาฌานตามลําดับฌาน ต้ังแตปฐมฌานถึงเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน 
๕.    ฌานปฏิโลมโต   เขาฌานโดยยอนฌานตามลําดับ   ต้ังแตเนวสัญญานาสัญญายตนฌานถึงปฐมฌาน 
๖.  ฌานานุโลมปฏิโลมโต   เขาฌานตามลําดับฌาน   แลวยอนฌานตามลําดับ 
๗. ฌานานุกกนตกโต   เขาฌานโดยขามฌาน   แตไมขามกสิณ  
๘. กสิณุกกนตกโต   เขาฌานโดยขามกสิณ   แตไมขามฌาน 
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๙. ฌานกสิณุกกนตกโต   เขาฌานโดยขามฌาน   และขามกสิณ  
        ๑๐.     องคสงกนติโต   เขาฌานโดยกาวลวงองค 
        ๑๑.     อารมมณสงกนติโต   เขาฌานโดยกาวลวงอารมณ 
        ๑๒.    องคารมมณสงกนติโต   เขาฌานโดยกาวลวงทั้งองคและทั้งอารมณ 
        ๑๓.    องควฏฐาปนโต   เขาฌานโดยกําหนดองคของฌานแตละฌาน 
        ๑๔.    อารมมณววฏฐาปนโต   เขาฌานโดยกําหนดอารมณของฌานแตละฌาน 

 การกระทําใดๆ  หรือพฤติกรรมใดๆ  ที่ดูคลายคุณวิเศษทั้งหลายนั้น   หาใชคุณวิเศษที่แทจริงไม    เมื่อ
เหตุไมสมควรแกผล 
 ขอความในวิสุทธิมัคคแสดงวา   ผูเริ่มบําเพ็ญเพียรยังไมไดฝกจิตดวยอาการ ๑๔  เหลานี้   จักยัง
อิทธิฤทธิ์ตาง ๆ ใหสําเร็จไดนั้น   ไมใชฐานะที่จะเปนไปไดเลย 
 

๑   วิสุทธิมัคค   สมาธินิเทส   อิทธิวิธนิทเทส 
 แมในการบริกัมมกสิณ  คือ  การเริ่มบําเพ็ญสมถภาวนานั้น  ในรอยคนหรือในพันคนยอมสามารถจะ
กระทําสําเร็จไดเพียงคนเดียว    และเมื่อเจริญสมถภาวนาคือบริกัมมกสิณไปแลว   ที่ 
อุคคหนิมิตจะเกิดไดในรอยคนหรือพันคนนั้นยอมสามารถเพียงคนเดียว   เมื่ออุคคหนิมิตเกิดแลว    
การรักษานิมิตไว   และการประคับประคองจิตใหสงบมั่นคงขึ้นจนปฏิภาคนิมิตเกิดแลวบรรลุอัปป 

นาสมาธินั้น   ในรอยคนหรือพันคนยอมสามารถเพียงคนเดียว   ในบรรดาผูที่บรรลุฌานสมาบัติ ๘ 
แลวนั้น   ในรอยคนพันคนจะฝกจิตโดยอาการ ๑๔ นี้ไดเพียงคนเดียว    ในบรรดาผูที่ฝกจิตโดยอาการ ๑๔ ไดแลว   
ในรอยคนหรือพันคนจะสามารถแสดงฤทธิ์ไดเพียงคนเดียว    และในบรรดาผูแสดงฤทธิ์ไดรอยคนหรือพันคนนั้น   
ผูที่จะแสดงฤทธิ์ไดอยางฉับพลัน   ก็จะสามารถสักคนเดียว 

 แมในเรื่องการระลึกชาติก็นัยเดียวกัน   ใครเลยจะไดอุปจารสมาธิเมื่อไมใชจิตที่สงบดวยมหากุศลญาณ
สัมปยุตต   ใครเลยจะไดอัปปนาสมาธิซึ่งเปนปฐมฌาน   ใครเลยจะไดทุติยฌาน  ตติยฌาน  จตุตถฌาน   ปญจม
ฌานและอรูปฌาน  ใครเลยจะฝกอบรมระลึกชาติ   โดยฝกระลึกยอนจากขณะนี้ไปทุก ๆ  ขณะจนถึงเชาวันนี้   
ถอยไปจนถึงค่ําคืนวันกอน   เชาวันกอน   คอย ๆ ระลึกถอยไป ๆ  ดวยจิตที่สงบมั่นคงจนถึงปฏิสนธิ    แลวจึงจะ
ถึงขณะสุดทายวันสุดทายของชาติกอน    แลวจึงถอยไป ๆ   ตามลําดับดวยกําลังของฌานจิตที่ฝกอบรมให
คลองแคลวเปนกําลัง    เมื่ออธิษฐานใหมหากุศลญาณสัมปยุตตจิตเกิดระลึกไดสําเร็จจากขณะหนึ่งแลวถอยไปอีก
ขณะหนึ่ง ๆ  
 ผูที่ศึกษาเขาใจเหตุและผลของคุณวิเศษทั้งหลายโดยละเอียดจึงรูไดวาพฤติการณใดเปนคุณวิเศษที่
แทจริงและพฤติการณใดไมใชคุณวิเศษที่แทจริง 

 การเจริญสมถภาวนาไมใชการดับกิเลสเปนสมุจเฉท    เพราะไมใชการประจักษลักษณะของสภาพธรรม
ตามปกติตามความเปนจริง   เมื่อฌานจิตไมเสื่อมและฌานวิถีจิตเกิดกอนจุติจิตเปนกัมมปจจัยใหฌานวิบากจิต
ปฏิสนธิในพรหมภูมิขั้นตาง ๆ  แตเมื่อหมดอายุของพรหมภูมินั้น ๆ  แลวก็ตองกลับมาสูความเปนอยางนี้อีก  คือ  
ยินดี  พอใจ  ติดของ  ในตัวตน  ในรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฐฐัพพะ     การเคยเจริญสมถภาวนาสะสมมาบางใน
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ชาติกอน ๆ   ในสังสารวัฏฏ   อาจจะทําใหบางทานมีลางสังหรณ  เปนตน   สวนผูที่ทําสมาธิแลวเห็นสิ่งตาง ๆ   
เห็นเหตุการณตาง ๆ นั้น   เมื่อไมใชการอบรมเจริญสมถภาวนาดวยมหากุศลญาณสัมปยุตตจิตที่สงบแนบแนน
มั่นคงในอารมณตามลําดับจนเปนฌานจิตขั้นตาง ๆ    ซึ่งยอมจะเปนไปไดยากยิ่งนั้น   ก็ไมใชคุณวิเศษที่เปนอุตริ
มนุสสธรรม   คือ   ธรรมที่ยิ่งกวาปกติของมนุษยทั้งหลาย     ฉะนั้น  เมื่อทําสมาธิแลวเห็นสิ่งตาง ๆ  บาง  เห็น
เหตุการณตาง ๆ  เปนตนนั้น   จึงเปนผลเล็ก ๆ นอย ๆ   ผิดบาง  ถูกบาง   ของสมาธิซึ่งไมใชการเจริญสมถภาวนา 
 การเจริญสมถภาวนาที่จะบรรลุถึงแมอุปจารสมาธิก็แสนยาก     เพราะปกติเมื่ออารมณใดกระทบตา   หู  
จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ  ก็ยอมคลอยตามอารมณนั้นดวยโลภะบาง  โทสะบาง  โมหะบาง  กุศลที่เปนไปในทานบาง  ใน
ศีลบาง  ในภาวนาบางนั้นในวันหนึ่ง ๆ  มีเปนสวนนอยมาก   เมื่อเทียบกับอกุศลที่เกิดขึ้นรวดเร็วเปนประจําทางตา  
หู  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ   และการเจริญสมถภาวนานั้นก็ดับกิเลสไมได     เมื่อกิเลสเกิดขึ้นครอบงําจิตใจขณะใด      
สมถภาวนาที่เพียรอบรมมาจนถึงขั้นสามารถแสดงอิทธิปฏิหาริยตาง ๆ ได   ก็เสื่อมหมดสิ้นไป 
 กอนการตรัสรูของพระผูมีพระภาคก็มีผูบําเพ็ญเพียรเจริญสมถภาวนา  จนบรรลุถึงเนวสัญญานาสัญญาย
ตนฌาน   และฝกอบรมจิต  จนอธิษฐานใหมีตาทิพย  หูทิพย  ระลึกชาติได   และสามารถกระทําอิทธิปาฏิหาริยได    
แตแมกระนั้นทานเหลานั้นก็ยังไมสามารถรูแจงอริยสัจจธรรมเมื่อไมไดอบรมเจริญเหตุ  คือ  วิปสสนาภาวนาจน
สมบูรณที่จะเปนปจจัยใหรูแจงอริยสัจจธรรมได    และบางทานก็ยังเห็นผิดยึดมั่นในการปฏิบัติซึ่งไมใชหนทางให
รูแจงอริยสัจจธรรม   แมเมื่อพระผูมีพระภาคทรงตรัสรูและทรงแสดงพระธรรมแลว   ผูรูแจงอริยสัจจธรรมถึง
ความเปนพระอริยสาวกที่ไมบรรลุฌานจิตก็มีมากกวาพระอริยสาวกผูรูแจงอริยสัจจธรรมพรอมดวยองคของฌาน
ขั้นตาง ๆ ๑ 
 ทั้งนี้ยอมแสดงใหเห็นวาการเจริญสมถภาวนาที่ถูกตองนั้น    เปนสิ่งกระทําไดยากเพียงใด 
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๑  สังยุตตนิกาย   สคาถวรรค   วังคีสสังยุตต   ปวารณาสูตร   ขอ  ๗๔๕ 
 

วิปสสนาภาวนา 
 
 กิเลสมี  ๓  ขั้น  คือ  อนุสัยกิเลส  ปริยุฏฐานกิเลส  วีติกกมกิเลส 

 วีติกกมกิเลส  เปนกิเลสอยางหยาบ  ทําใหลวงเปนทุจริตกรรมทางกาย วาจา วิรัติคือละเวนวีติกกมกิเลส
ไดดวยศีล 
 ปริยุฏฐานกิเลส เปนกิเลสอยางกลางที่เกิดรวมกับอกุศลจิต แตไมถึงขั้นลวงเปนทุจริตกรรม  ระงับปริยุฏ
ฐานกิเลสไดช่ัวคราว   เปนวิกขัมภณปหานดวยฌานกุศลจิต 
 อนุสัยกิเลส  เปนกิเลสอยางละเอียด  เมื่อยังไมไดดับกิเลส  อนุสัยกิเลสก็นอนเนื่องอยูในจิตที่เกิดดับสืบ
ตอกันเปนเชื้อเปนปจจัยใหเกิดปริยุฏฐานกิเลส กิเลสทั้งหลายจะดับหมดสิ้นเปนสมุจเฉทปหาน ไมเกิดอีกเลย 
เมื่อโลกุตตรมัคคจิตรูแจงอริยสัจจธรรมโดยประจักษแจงสภาพของพระนิพพานตามลําดับขั้นของมัคคจิต ซึ่ง
ปหานกิเลสเปนสมุจเฉท ตามลําดับขั้นของมัคคจิตนั้นๆ 

กอนการตรัสรูของพระผูมีพระภาคนั้น มีผูที่รักษาศีลวิรัติทุจริต และเจริญสมถภาวนาจนถึงอรูปฌานขั้น
สูงสุด คือ เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ระงับกิเลสไดช่ัวคราวเปนวิกขัมภนปหาน  แตไมมีใครสามารถดับอนุสัย
กิเลสได   เมื่อพระผูมีพระภาคทรงบําเพ็ญพระบารมี ๔ อสงไขยแสนกัปปมาแลว  จึงทรงตรัสรูพระอนุตตรสัมมา
สัมโพธิญาณเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  พระองคทรงแสดงหนทางปฏิบัติเพื่อการรูแจงอริยสัจจธรรม  จึง
มีพระอริยสงฆสาวกผูบรรลุอริยสัจจธรรมดับกิเลสไดเปนจํานวนมาก  สืบตอมาจนตราบเทาที่มีผูศึกษาและปฏิบัติ
ธรรมตามที่พระผูมีพระภาคไดทรงตรัสรูและไดทรงแสดงพระธรรมไวโดยละเอียดตลอด ๔๕ พรรษา  พระธรรม
ที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงไวแลวนั้น  สุขุม  ละเอียด  ลึกซึ้ง  เพราะทรงแสดงลักษณะของสภาพธรรมทั้งหลายที่
ทรงตรัสรู  โดยทรงประจักษแจงตามความเปนจริงของสภาพธรรมนั้นๆ  ถาผูใดไมศีกษาพระธรรมที่ทรงแสดงไว
โดยละเอียดใหเขาใอยางถูกตอง   ก็ยอมไมสามารถอบรมเจริญปญญาที่จะประจักษแจงลักษณะของสภาพธรรม
และดับกิเลสได 

การที่ปญญาจะประจักษแจงลักษณะของสภาพธรรมตามความเปนจริงไดนั้น  ก็จะตองเขาใจถูกตั้งแต
เบื้องตนวาสถาพธรรมที่ปญญาจะประจักษแจงตามความเปนจริงนั้นคืออะไร  คือทุกสิ่งที่เปนของจริงที่กําลัง
ปรากฏทางตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ  ในขณะนี้เอง  แสดงวา  ทุกขณะที่เห็น  ไดยิน  ไดกลิ่น  ล้ิมรส  รูโผฏฐัพพะ
และคิดนึกนั้น  ไมไดรูลักษณะของสภาพธรรมตรงตามความเปนจริงของสภาพธรรมนั้นๆ พระผูมีพระภาคทรง
แสดงสภาพธรรมที่เกิดขึ้นปรากฏเปนไปทางตาหู  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ  ทุกวันทุกขณะโดยละเอียด  เพื่อใหเห็นโทษ
ของอกุศลธรรมและภัยของสังสารวัฏฏ ซึ่งเมื่อยังไมเห็นโทษภัยของสังสารวัฏฏก็ยอมไมเพียรอบรมเจริญ
วิปสสนา ซึ่งเปนปญญาที่ประจักษแจงลักษณะของสภาพธรรมที่กําลังปรากฏตามปกติตามความเปนจริงจนดับ
กิเลสได 
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 การเจริญสมถภาวนาและการเจริญวิปสสนาภาวนาตางกันที่อารมณและระดับขั้นของปญญา   สมถภาวนา
มีอารมณที่มหากุศลญาณสัมปยุตตจิตพิจารณาแลวสงบ   จนตั้งมั่นแนวแนที่อารมณนั้นอารมณเดียว  วิปสสนา
ภาวนามีปรมัตถอารมณ  คือ  นามธรรมและรูปธรรมที่เกิดขึ้นปรากฏแลวดับไป  เปนอารมณที่มหากุศลญาณ
สัมปยุตตจิตเริ่มสังเกตพิจารณาทีละอารมณบอยๆ เนืองๆ  จนรูวาเปนสภาพธรรมแตละอยางที่ไมใชสัตว บุคคล 
ตัวตน  ผลของสมถภาวนาทําใหเกิดเปนพรหมบุคคลในพรหมภูมิ   ผลของวิปสสนาภาวนาทําใหปญญารูแจงสภาพ
ธรรมตามความเปนจริงและดับกิเลสเปนสมุจเฉทตามขั้นของโลกุตตรมัคคจิตซึ่งมีพระนิพพานเปนอารมณ   จนถึง
อรหัตตมัคคจิตซึ่งดับกิเลสหมดไมเหลือเลย   จึงดับสังสารวัฏฏ  ไมเกิดอีกเลย 
 ผูอบรมเจริญวิปสสนาตองเปนผูตรงที่รูวา   ยังมีกิเลสครบทุกอยางและยังไมตองการดับโลภะใหหมด
กอน     เนื่องจากผูที่เปนปุถุชนจะขามไปสูความเปนพระอรหันตทันทีไมได     เพราะตองดับโลภะที่เกิดรวมกับ
สักกายทิฏฐิที่ยึดถือสภาพธรรมที่เกิดรวมกันเปนตัวตน   สัตว  บุคคล  ใหหมดสิ้นเปนสมุจเฉทกอนกิเลสอื่นๆ  จึง
จะดับหมดสิ้นเปนสมุจเฉทไดตอไปตามลําดับ 
 เมื่อไมรูวาขณะที่กําลังเห็นไมใชตัวตน สัตว บุคคลจะละกิเลส คือ ความยินดียินราย ฯลฯ ไดอยางไร  
ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจ  ก็โดยนัยเดียวกัน 
 สภาพธรรมแตละอยางเกิดขึ้นแลวก็ดับหมดสิ้นไปอยางรวดเร็วอยูตลอดเวลา พระผูมีพระภาคทรงแสดง
หนทางปฏิบัติที่จะอบรมเจริญปญญาใหรูแจงสภาพธรรมเหลานั้นตามความเปนจริงวา  มีหนทางเดียวคือการเจริญ
อริยมัคคมีองค ๘ ไดแก  สัมมาทิฏฐิ(ปญญาเจตสิก)๑  สัมมาสังกัปปะ (วิตกเจตสิก) ๑  สัมมาวาจา (สัมมาวาจา
เจตสิก) ๑   สัมมากัมมันตะ (สัมมากัมมันตเจตสิก) ๑  สัมมาอาชีวะ (สัมมาอาชีวเจตสิก) ๑   สัมมาวายามะ (วิริย
เจตสิก) ๑   สัมมาสติ (สติเจตสิก) ๑  สัมมาสมาธิ  (เอกัคคตาเจตสิก) ๑ 

ในเบื้องตนที่โลกุตตรจิตยังไมเกิด  มัคคมีองค ๕ (เวนวิรตี เพราะวิรตีเกิดทีละดวง วิรตีเจตสิกทั้ง ๓ ดวง  
จะเกิดพรอมกันเฉพาะในโลกุตตรจิตเทานั้น)  ยอมเกิดขึ้นกระทํากิจรวมกันในขณะที่สติระลึกรูลักษณะของสภาพ
ธรรมซึ่งเปนนามธรรมหรือรูปธรรมอยางใดอยางหนึ่ง ทางตา หรือทางหู หรือทางจมูกหรือทางลิ้น หรือทางกาย 
หรือทางใจ และปญญาเจตสิกที่เกิดรวมกับสัมมาสติในขณะนั้นก็เริ่มสังเกตพิจารณารูลักษณะของนามธรรมหรือ
รูปธรรมนั้นๆ ทีละเล็กละนอยบอยๆ เนืองๆ  จนกวาจะรูชัดวาเปนนามธรรมหรือรูปธรรม 
 สภาพธรรมที่ปรากฏทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจนั้น  จําแนกเปน  สติปฏฐาน ๔ เมื่อสติเกิดขึ้นระลึกรู
ลักษณะของสภาพธรรมนั้นๆ คือ 
 ๑.  กายานุปสสนาสติปฏฐาน  ขณะใดที่สติเกิดขึ้นระลึกรูลักษณะของรูปที่กาย  ขณะนั้นเปนกายานุปสส
นาสติปฏฐาน 
 ๒.  เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน  ขณะใดที่สติเกิดขึ้นระลึกรูลักษณะของความรูสึกที่กําลังปรากฏ    
ขณะนั้นเปนเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน 
 ๓.  จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน   ขณะใดที่สติเกิดขึ้นระลึกรูลักษณะของจิตประเภทตางๆ   ขณะนั้นเปน
จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน 
 ๔.  ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน  ขณะใดที่สติเกิดขึ้นระลึกรูลักษณะของรูปธรรมหรือนามธรรมอื่นๆ   
ขณะนั้นเปนธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน 

คําวา  สติปฏฐาน   มี ๓ ความหมาย   คือ 
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 ๑.  สติปฏฐาน  เปนปรมัตถอารมณ คือ นามธรรมและรูปธรรมที่สติระลึกรู (สติปฏฐาน ๔) 
 ๒. สติปฏฐาน   เปนสติเจตสิกที่เกิดกับกามาวจรญาณสัมปยุตตจิตซึ่งระลึกรูอารมณที่เปนสติปฏฐาน 
 ๓.  สติปฏฐาน   เปนหนทางที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา    และพระอริยสาวกดําเนินไปแลว 

อริยมัคคมีองค ๘  คือการอบรมเจริญสติปฏฐาน ๔  ระลึกรูลักษณะของสภาพธรรมแตละอยางที่เกิดขึ้น
ปรากฏ  ทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ  ในวันหนึ่งๆ นั้นยอมเกิดยากและไมบอย ตามเหตุคืออวิชชา โลภะ และอกุศล
ธรรมทั้งหลายที่สะสมพอกพูนมาเนิ่นนานในสังสารวัฏฏ  และแมในชาตินี้ต้ังแตเกิดมาแตละวัน ผูที่เขาใจเหตุและ
ผลของสภาพธรรมตามความเปนจริงจึงเปนผูอดทนอยางยิ่งตอการที่จะฟงพระธรรมศึกษาพระธรรม พิจารณาพระ
ธรรมใหเขาใจเรื่องของสภาพธรรมทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ  จนกวาจะเปนปจจัยปรุงแตงใหสติปฏฐานเกิดขึ้น
ระลึกรู สังเกต พิจารณา ศึกษา ลักษณะของสภาพธรรมที่กําลังปรากฏไดถูกตอง ตามที่ไดฟงละไดเขาใจแลว  
ธรรมทั้งหลายแมสติปฏฐานและอริยมัคคมีองค ๘ ก็เปนอนัตตา  ยอมเกิดขึ้นไดเมื่อมีเหตุปจจัย คือ เมื่อมหากุศล
ญาณสัมปยุตตสะสมมาสมควรแลว ทําใหไมหันเหไปประพฤติปฏิบัติหนทางที่ไมใชการระลึกรู  สังเกต  พิจารณา
สภาพของนามธรรมและรูปธรรมทางตา หู จมูก  ล้ิน  กาย  ใจที่กําลังปรากฏ 
 ผูอบรมปญญาเปนผูตรง เมื่อสติปฏฐานเกิดก็รูวาตางกับขณะที่หลงลืมสติ เมื่อสติปฏฐานเกิดใน
ตอนตนๆ นั้นยังไมรูชัดในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม  ความเพียรที่เกิดพรอมสติปฏฐานที่ระลึกรู  สังเกต  
พิจารณา  ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่ปรากฏจึงเปนสัมมัปปธาน ๔  คือ   สังวรปธาน ๑   ปหานปธาน ๑   
ภาวนาปธาน ๑   อนุรักขนาปธาน ๑ 
 สังวรปธาน         คือ     เพียรเพื่อไมใหอกุศลธรรม  (ที่ยังไมเกิด)  เกิดขึ้น 
 ปหานปธาน        คือ    เพียรเพื่อละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว 
 ภาวนาปธาน       คือ    เพียรเพื่อใหกุศลธรรม  (ที่ยังไมเกิด)  เกิดขึ้น 
 อนุรักขนาปธาน    คือ    เพียรเพื่อความเจริญมั่นคงบริบูรณของกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว 

ความเพียรซึ่งเปนสัมมัปปธาน ๔ นั้น  ยอมเปนบาทใหสําเร็จผลรวมกับสัมปยุตตธรรมทั้งหลายที่เกิด
รวมกับสภาพธรรมที่เปนอิทธิบาท ๔   คือ 
 ๑.  ฉันทิทธิบาท  ไดแก  ฉันทเจตสิก   ความพอใจที่จะสังเกต  พิจารณา  รูลักษณะของสภาพนามธรรม
และรูปธรรมที่กําลังปรากฏตามความเปนจริง  ๑การยังผลสําเร็จใหเกิดขึ้นโดยอาศัยความพอใจนั้น พึงเห็นเชนกัน
กับบุตรอํามาตยผูไมประมาทในการบํารุงพระราชา จึงไดฐานันดรโดยอาศัยการบํารุงนั้น 
 ๒. วิริยิทธิบาท  ไดแก วิริยเจตสิก  ความเพียรที่จะสังเกต  พิจารณา รูลักษณะของนามธรรม และ
รูปธรรมที่กําลังปรากฏ  ๑การยังผลสําเร็จใหเกิดขึ้นโดยอาศัยความเพียรนั้นพึงเห็นเชนกับบุตรอํามาตยผูยัง
พระราชาใหพอพระทัยโดยความเปนผูกลาหาญในการงาน แลวไดฐานันดร 
 ๓.   จิตติทธิบาท ไดแก จิต    ๒การยังผลสําเร็จใหเกิดขึ้นโดยอาศัยจิตนั้น  พึงเห็นเชนกันกับบุตรอํามาตย
ผูไดฐานันดรเพราะความถึงดวยดีแหงชาติ 
 ๔.   วิมังสิทธิบาท  ไดแก  ปญญาเจตสิกที่ไตรตรอง  สังเกต  พิจารณาลักษณะของสภาพธรรม  ๓การยัง
ผลสําเร็จใหเกิดขึ้นโดยอาศัยปญญานั้น พึงเห็นเชนกับบุตรอํามาตยผูไดฐานันดรเพราะอาศัยความรู 
 บุตรอํามาตยเหลานั้นแมทั้งหมดถึงแลวซึ่งฐานันดรโดยกําลังแหงภาวะอันเปนที่อาศัย   (โดย
ความสามารถ)  ของตนๆ  
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 การที่อิทธิบาท ๔  เหลานี้จะดําเนินไปได  ก็ตองอาศัยการสะสมเจริญขึ้นของอินทรีย ๕ ซึ่งเปนสภาพ
ธรรมที่เปนใหญในการนําไปสูสัมมามัคคหนทางปฏิบัติที่ถูกตอง   อินทรีย ๕   คือ 
 ๑.   สัทธินทรีย  ไดแก  สัทธาเจตสิก เปนใหญในการมีศรัทธาที่จะระลึกรูลักษณะของสภาพธรรมที่
กําลังปรากฏ 
 ๒.   วิริยินทรีย  ไดแก วิริยเจตสิกเปนใหญไมเกียจคราน ไมทอถอยที่จะระลึกรูลักษณะของสภาพธรรม
ที่กําลังปรากฏ 
 ๓.    สตินทรีย  ไดแก สติเจตสิก เปนใหญในการไมหลงลืม ระลึกรูลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏ 
 ๔.       สมาธินทรีย  ไดแก  เอกัคคตาเจตสิก  เปนใหญในการตั้งมั่นในอารมณที่ปรากฏ 
 ๕.     ปญญินทรีย  ไดแก  ปญญาเจตสิก เปนใหญในการไตรตรอง พิจารณา สังเกตศึกษาลักษณะของ
สภาพธรรมที่ปรากฏ 
 

๑,๒,๓   สัมโมหวิโนทนี   อรรถกถาวิภังคปกรณ   อิทธิปาทวิภังคนิทเทส 
เมื่ออินทรีย ๕  เจริญเพิ่มขึ้นเปนสภาพธรรมที่มีกําลัง  ไมหว่ันไหวในการพิจารณาอารมณใดๆ  ที่

ปรากฏ    ก็เปนสภาพธรรมที่เปนพละ ๕   คือ 
 ๑.      สัทธาพละ     ไมหว่ันไหวไปดวยความไมศรัทธา 
 ๒.     วิริยพละ        ไมหว่ันไหวไปดวยความทอถอย 
 ๓.      สติพละ         ไมหว่ันไหวในการระลึกรูลักษณะของสภาพธรรมใดๆ ที่ปรากฏ 
 ๔.      สมาธิพละ      ไมหว่ันไหวไปดวยความฟุงซานไมมั่นคง 
 ๕.      ปญญาพละ     ไมหว่ันไหวไปดวยความไมรู 

การที่สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ จะเปนสภาพธรรมที่มีกําลังได ก็เมื่อปญญาเปนพละ เพราะรูลักษณะของ
นามธรรมและรูปธรรมทั่วขึ้น จึงไมหว่ันไหวที่จะระลึกรูไดวา ขณะที่กําลังเห็นเปนนามธรรมและรูปธรรม
อยางไร   ขณะที่กําลังไดยิน  ไดกลิ่น  ล้ิมรส  รูโผฏฐัพพะ  ก็โดยนัยเดียวกัน 
 เมื่อปญญาที่เกิดพรอมสติซึ่งระลึกรูลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมสมบูรณเปนวิปสสนาญาณแตละ
ขั้นแลว ก็ประกอบดวยโพชฌงค ๗ คือ องคธรรมของการตรัสรูอริยสัจจธรรมโพชฌงค ๗   คือ 
 ๑.       สติสัมโพชฌงค 
            องคของการตรัสรู   คือ   สติเจตสิก 
 ๒.       ธัมมวิจยสัมโพชฌงค 
                         องคของการตรัสรู   คือ   ปญญาเจตสิก 
 ๓.       วิริยสัมโพชฌงค 
            องคของการตรัสรู   คือ   วิริยเจตสิก 
 ๔.       ปติสัมโพชฌงค 
              องคของการตรัสรู   คือ   ปติเจตสิก 
 ๕.       ปสสัทธิสัมโพชฌงค 
            องคของการตรัสรู   คือ   กายปสสัทธิเจตสิกและจิตตปสสัทธิเจตสิก 
 ๖.       สมาธิสัมโพชฌงค 
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            องคของการตรัสรู   คือ   เอกัคคตาเจตสิก 
 ๗.       อุเบกขาสัมโพชฌงค    องคของการตรัสรู   คือ 
    ตัตตรมัชฌัตตตาเจตสิก 

 เมื่อปญญาอบรมสมบูรณพรอมที่จะรูแจงอริยสัจจธรรมประกอบดวยองคของการตรัสรู  คือ โพชฌงค 
๗  สมบูรณดวยโพธิปกขิยธรรม ๓๗ (สติปฏฐาน ๔  สัมมัปปธาน ๔  อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕  พละ ๕  โพชฌงค 
๗  มัคคมีองค ๘) แลว  โลกุตตรจิตประกอบดวยมัคคมีองค ๘ ครบทั้ง ๘ องค คือ สัมมาทิฏฐิเจตสิก สัมมาสังกัปป
เจตสิก สัมมาวาจาเจตสิก สัมมากัมมันตเจตสิก สัมมาอาชีวเจตสิก สัมมาวายามเจตสิก สัมมาสติเจตสิก 
สัมมาสมาธิเจตสิก ก็เกิดขึ้นประจักษแจงสภาพของพระนิพพาน   เปน  มัคควิถี  ทางมโนทวารดังนี้   คือ 
 ภวังค เปนวิบากญาณสัมปยุตตจิต 
 ภวังคจลนะ เปนวิบากญาณสัมปยุตตจิต 
  (ประเภทเดียวกับภวังค) 
   ภวังคุปจเฉทะ                      เปนวิบากญาณสัมปยุตตจิต 
  (ประเภทเดียวกับภวังค) 
 มโนทวาราวัชชนะ  เปนกิริยาจิต 
 บริกัมม เปนมหากุศลญาณสัมปยุตตจิต 
 อุปจาร เปนมหากุศลญาณสัมปยุตตจิต 
  (ประเภทเดียวกับบริกัมม) 
ชวนวิถีจิต อนุโลม เปนมหากุศลญาณสัมปยุตตจิต 
  (ประเภทเดียวกับบริกัมม) 
 โคตรภู เปนมหากุศลญาณสัมปยุตตจิต 
 (ประเภทเดียวกับบริกัมม) 
 โสตาปตติมัคคจิต เปนโลกุตตรกุศลจิต 
  ชวนวิถีจิต        โสตาปตติผลจิต                       เปนโลกุตตรวิบากจิต 
                           โสตาปตติผลจิต                       เปนโลกุตตรวิบากจิต 
 ภวังคจิต เปนวิบากญาณสัมปยุตตจิต 
 
 ถาเปนโลกุตตรฌานจิตขั้นใด ก็เกิดรวมกับองคฌานขั้นนั้น คือถาเปนโลกุตตรทุติยฌาน ก็ไมมีวิตก
เจตสิกซึ่งเปนสัมมาสังกัปปะเกิดรวมดวย ถาเปนโลกุตตรตติยฌาน ก็ไมมีวิจารเจตสิกเกิดรวมดวย ถาเปนโล
กุตตรจตุตถฌาน ก็ไมมีปติเจตสิกเกิดรวมดวย ถาเปนโลกุตตรปญจมฌาน    ก็มีอุเบกขาเวทนาเกิดรวมดวยแทน
โสมนัสสเวทนา 
 มัคควิถีจิตของผูบรรลุอริยสัจจธรรมไดรวดเร็วนั้นเปนติกขบุคคล ไมจําเปนตองมีบริกัมม  ฉะนั้น   
มัคคชวนวิถีจึงมีแตอุปจาร ๑ ขณะ  อนุโลม ๑ ขณะ  โคตรภู ๑ ขณะ  มัคคจิต ๑ ขณะ   และผลจิตเพิ่มจาก ๒ ขณะ
เปน ๓ ขณะ   รวมเปนชวนวิถีจิต ๗ ขณะ 
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 เมื่อมัคควิถีจิตดับไปแลว ภวังคจิตเกิดสืบตอหลายขณะแลว ปจจเวกขณะวิถีก็เกิดขึ้นพิจารณามัคคจิต
วาระ ๑  ผลจิตวาระ ๑  พระนิพพานวาระ ๑  กิเลสที่ดับแลววาระ ๑  กิเลสที่ยังเหลือวาระ ๑  รวมเปนปจจเวกขณะ
วิถี ๕ วาระ  เมื่อมัคควิถีดับไปแลว  ปจจเวกขณะวิถีตองเกิดตอทุกครั้ง    ดวยเหตุนี้   พระอริยบุคคลจึงไมเขาใจผิด
ในคุณธรรมที่ตนบรรลุคือพระโสดาบันบุคคล  ไมเขาใจผิดวาทานเปนพระสกทาคามีบุคคล พระสกทาคามี พระ
อนาคามี และพระอรหันตก็โดยนัยเดียวกัน 
 การบรรลุอริยสัจจธรรมขั้นตอไป คือสกทาคามิมัคควิถี อนาคามิมัคควิถีและอรหัตตมัคควิถีนั้น มหา
กุศลที่เปนโคตรภูก็เปลี่ยนเปนโวทาน (ผองแผวขึ้น)  เพราะทานขามพนความเปนปุถุชนแลว 
 กอนที่มัคควิถีจิตจะเกิดขึ้นไดนั้น มหากุศลญาณสัมปยุตตจิตเกิดขึ้นระลึก ศึกษา รูลักษณะของนามธรรม
และรูปธรรมไปแตละชาติๆ  จนกวาปญญาที่สังเกตรูลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมจะเพิ่มขึ้น  เมื่อปญญา
สมบูรณมั่นคงถึงขั้นใด  มหากุศลญาณสัมปยุตตจิตที่เปนวิปสสนาญาณก็เกิดขึ้นประจักษแจงลักษณะของ
นามธรรมและรูปธรรม ตามลําดับขั้นของวิปสสนาญาณทางมโนทวาร   คือ 

วิปสสนาญาณที่ ๑   นามรูปปริจเฉทญาณ 

มหากุศลญาณสัมปยุตตจิตเกิดขึ้นประจักษแจงลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่แยกขาดจากกันที
ละอารมณ โลกปรากฏสภาพที่สูญเปลาจากตัวตน ขณะนั้นไมมีอัตตสัญญาที่เคยทรงจําสภาพธรรมรวมกันเปน
โลก  เมื่อสภาพธรรมขณะนั้นปรากฏลักษณะที่เปนอนัตตา  สัญญาจําลักษณะที่เปนอนัตตาของสภาพธรรมนั้นๆ 
จึงจะเริ่มมีได  และสติปฏฐานก็จะตองระลึกถึงอนัตตสัญญาที่ไดประจักษแลวเมื่อพิจารณาลักษณะของนามธรรม
และรูปธรรมอื่นๆตอไป เพราะถาไมระลึกถึงอนัตตสัญญาที่ไดประจักษแลวในนามรูปปริจเฉทญาณเพิ่มขึ้นอีก 
อัตตสัญญาที่สะสมพอกพูนมาเนิ่นนานในสังสารวัฏฏก็หมดสิ้นไปไมได 

 
วิปสสนาญาณที่ ๒   ปจจยปริคคหญาณ 

เมื่อวิปสสนาญาณดับไปหมดแลว โลกก็ปรากฏรวมกันเหมือนเดิม ผูเจริญสติปฏฐานจึงรูชัดความ
ตางกันของขณะที่วิปสสนาญาณเกิดขึ้นและขณะที่ไมใชวิปสสนาญาณ เมื่อวิปสสนาญาณดับหมดแลว  ความไมรู  
ความสงสัยในนามธรรมและรูปธรรมอื่นๆ ก็เกิดอีกได  เพราะ ความไมรูและความสงสัยยังไมดับเปนสมุจเฉท 
นามรูปปริจเฉทญาณเปนญาตปริญญาคือญาณที่รูเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏในขณะที่เปนวิปสสนา
ญาณเทานั้น ในขณะที่เปนวิปสสนาญาณนั้น ไมมีความไมรูและความสงสัยลักษณะธรรมที่ปรากฏ นามรูป
ปริจเฉทญาณเปนวิปสสนาขั้นตนที่นําทางไปสูวิปสสนาญาณ  ขั้นตอๆ ไป  ที่ประจักษลักษณะของนามธรรมและ
รูปธรรมเพิ่มขึ้น 

เมื่อสติปฏฐานระลึกรูและพิจารณาสังเกตลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่ปรากฏตอๆ ไปอีก  ยอม
พิจารณารูขณะที่อารมณแตละอารมณปรากฏวา  สภาพรูแตละอยางนั้นยอมเกิดขึ้นตามปจจัย  คือ  อารมณ   ถา
อารมณนั้นๆ ไมปรากฏ  นามธรรมที่รูอารมณก็เกิดไมได การปรากฏของแตละอารมณยอมทําใหปญญาเห็นสภาพ
การเปนปจจัยของธรรมที่กําลังปรากฏ ทําใหรูลักษณะที่เปนอนัตตาของธรรมทั้งหลายคอยๆ คลายการเพง  
ติดตามอารมณดวยความเปนตัวตนลง  เมื่อมัคคมีองค ๘ ซึ่งเปนสังขารขันธเจริญขึ้นสมบูรณขณะใดก็ปรุงแตงให
วิปสสนาญาณที่ ๒ คือ ปจจยปริคคหญาณเกิดขึ้น  ประจักษการเกิดขึ้นของนามธรรมและรูปธรรมตามปจจัยตางๆ 
ในขณะที่สภาพธรรมนั้นๆ  เกิดขึ้น เชน ประจักษการเกิดขึ้นของนามไดยินหรือเสียง  ประจักษการเกิดขึ้นของสุข
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เวทนา  หรือทุกขเวทนา  หรือนามคิดนึก   ซึ่งปรากฏโดยสภาพที่แยกขาดจากกันทีละอารมณ   โดยลักษณะสูญ
เปลาจากตัวตน  เปนตน 

วิปสสนาญาณประจักษแจงลักษณะของสภาพธรรมที่เกิดขึ้นปรากฏตามปกติ แตเปนการประจักษแจง
ลักษณะของสภาพธรรมทางมโนทวาร ซึ่งแยกขาดลักษณะของแตละอารมณโดยลักษณะที่วางเปลาจากสิ่งอื่นๆ 
และตัวตน   เมื่อวิปสสนาญาณดับหมดแลว  โลกก็ปรากฏรวมกันเหมือนเดิม 

วิปสสนาญาณที่ ๓   สัมมสนญาณ 

สัมมสนญาณเปนปญญาที่ประจักษแจงการเกิดดับสืบตอกันอยางรวดเร็วของนามธรรมและรูปธรรม  
เมื่อไมใชวิปสสนาญาณ  แมจะพิจารณารูวานามธรรมและรูปธรรมเกิดดับอยางรวดเร็ว  แตการเกิดดับสืบตอกัน
อยางรวดเร็วของนามธรรมและรูปธรรมก็ไมปรากฏ  หรือแมในวิปสสนาญาณที่ ๑ และที่ ๒  การประจักษแจง
ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมก็เปนการประจักษเฉพาะลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมทีละอยางเทานั้น 

วิปสสนาญาณที่ ๑, ๒, ๓ เปนตรุณวิปสสนา  เปนวิปสสนาญาณขั้นเริ่มแรกจึงเปนวิปสสนาที่ยังออน  
ไมใชพลววิปสสนา  คือ  วิปสสนาที่มีกําลังที่เปนวิปสสนาญาณขั้นสูงขึ้นๆ  ตรุณวิปสสนายังมีการตรึกถึง
นามธรรมและรูปธรรมที่กําลังประจักษแจงแมโดยอาการที่วางเปลาจากโลกที่เคยรวมกัน 

เมื่อยังมีการตรึกถึงนามธรรมและรูปธรรมที่กําลังประจักษจึงช่ือวา  จินตาญาณ  ซึ่งทําใหบางทานเขาใจ
วาวิปสสนาญาณทั้ง ๓  นี้คือขณะที่กําลังระลึก  สังเกตรูลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม  และเขาใจชัดขึ้น  แต
ตราบใดที่วิปสสนาญาณยังไมเกิดขึ้นก็ยอมไมสามารถรูไดวาวิปสสนาญาณที่ประจักษแจงลักษณะของนามธรรม
และรูปธรรมทางมโนทวารนั้นจะเกิดขึ้นโดยความเปนอนัตตา ณ สถานที่ใด ขณะใด  และจะมีนามธรรมใดและ
รูปธรรมใดปรากฏเปนอารมณก่ีอารมณบาง 

บางทานเขาใจวา ขณะที่กําลังระลึกรู พิจารณาสังเกตรูลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม และคิดวารู
ชัดแลวนั้นเปนนามรูปปริจเฉทญาณแลว ที่เขาใจอยางนี้เพราะยังไมรูวา วิปสสนาญาณตองเกิดขึ้น ปรากฏโดย
ความเปนอนัตตา  เชนเดียวกับนามธรรมอื่นๆ และการประจักษลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมสืบตอกันทาง
มโนทวาร โดยลักษณะที่ทวารอื่นเสมือนถูกมโนทวารปดบังไว  โดยนัยตรงกันขามกับขณะที่วิปสสนาญาณไม
เกิด ซึ่งแมมโนทวารวิถีจิตเกิดคั่นปญจทวารวิถีจิตทุกวาระ  แตมโนทวารวิถีจิตก็ไมปรากฏ เพราะอารมณของปญจ
ทวารวิถีจิตปดบังไว 

บางทานคิดวา ขณะที่พิจารณารูวานามนี้เกิดจากรูปนี้ รูปนั้นเกิดจากนามนั้น จนเขาใจแลวนั้นเปน
วิปสสนาญาณ คือ ปจจยปริคคหญาณ  แตเมื่อนามรูปปริจเฉญาณยังไมเกิดวิปสสนาญาณอื่นๆ ก็เกิดไมได  และ
เมื่อนามรูปปริจเฉทญาณเกิดแลว จะไมเขาใจผิดเลยวาขณะที่ไมใชวิปสสนาญาณนั้นเปนวิปสสนาญาณ ผูที่
วิปสสนาญาณเกิดแลว ยอมรูความเปนอนัตตาของวิปสสนาญาณวา วิปสสนาญาณจะเกิดขึ้นตามที่มัคคมีองค ๘ 
(ปกติมีองค ๕) ปรุงแตงไปจนถึงความสมบูรณของวิปสสนาญาณนั้นๆ วิปสสนาญาณนั้นๆ จึงเกิดขึ้นตามเหตุ
ปจจัย ฉะนั้นจึงเปนผูอบรมเจริญเหตุ คือ สติปฏฐาน ระลึกศึกษา พิจารณา สังเกต รูลักษณะของนามธรรมและ
รูปธรรมเปนปกติตอไปเรื่อยๆ เพิ่มขึ้น  ละเอียดขึ้น 

บางทานคิดวา เมื่อสัมมสนญาณเกิดขึ้นนั้น จะเห็นนามธรรมเกิดขึ้นและดับไปเปนดวงกลมๆ ตอๆ กัน  
นามธรรมไมใชรูปธรรม  เมื่อไมรูลักษณะของนามธรรมซึ่งเปนธาตุรู  เพราะไมไดอบรมเจริญสติปฏฐานระลึกรู
ลักษณะของนามธรรมแตละประเภท ก็คิดวานามธรรมที่เกิดดับนั้นมีลักษณะเหมือนกับรูปอยางใดอยางหนึ่ง ผูท่ี
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ใจรอนอยากจะใหวิปสสนาญาณเกิดเร็วๆ นั้น  ยอมพยามยามทําอยางอื่นแทนการระลึกพิจารณาสังเกตลักษณะ
ของนามธรรมและรูปธรรมท่ีเกิดขึ้นปรากฏตามเหตุปจจัยตามความเปนจริง แตไมมีทางจะเรงรัดปญญาไดเลย  
เหตุท่ีจะอบรมปญญาใหคอยๆ เจริญขึ้นไดนั้น  มีหนทางเดียว คือ สติปฏฐานตามปกติในชีวิตประจําวันเทานั้น ถา
ทําอยางอื่นที่ผิดไปจากนี้ ก็แนนอนที่ผลตองผิดไปตามเหตุท่ีผิดดวย  การปฏิบัติผิดนั้น เกิดจากการหวังผลอยาง
รวดเร็วเพราะไมเขาใจหนทางปฏิบัติที่ถูก โลภมูลจิตที่เกิดรวมกับความเห็นผิดจึงเปนมิจฉามัคคที่นําปสูมิจฉา
วิมุตติ คือการพนอยางผิดๆ เพราะไมใชการพนจากกิเลสอยางถูกตอง   แตก็เขาใจผิดวาพนจากกิเลสแลว 

 
วิปสสนาญาณที่ ๔   อุทยัพพยญาณ 

แมวาวิปสสนาญาณที่ ๓  จะประจักษการเกิดขึ้นและดับไปสืบตอกันของนามธรรมและรูปธรรมอยาง
รวดเร็วแลวก็ตาม แมกระนั้นปญญาก็ยังไมละเอียดพอที่จะละคลายหรือเห็นโทษของการเกิดขึ้นและดับไปของ
นามธรรมและรูปธรรม  เพราะการเกิดขึ้นสืบตอการดับไปนั้นเร็วจนปดบังโทษของการเกิดดับ  ปญญาจะตอง
สมบูรณถึงขั้นตอไป ที่แทงตลอดการเกิดขึ้นและดับไปของนามธรรมและรูปธรรมแตละประเภทชัดเจนยิ่งขึ้นอีก 
ซึ่งไมมีใครจะพากเพียรทําอยางอื่นได นอกจากพิจารณาลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมตอไปโดยไม
หว่ันไหว โดยทั่วไมวาจะเปนรูปธรรมนามธรรมประเภทใด กุศลธรรม อกุศลธรรมขั้นใด ทางตา หู จมูก ล้ิน กาย 
ใจ วิปสสนาญาณขั้นที่ ๔  ซึ่งเปนอุทยัพพยญาณนั้น  ประจักษการเกิดขึ้นและดับไปของนามธรรมและรูปธรรม
แตละประเภทอยางชัดเจนยิ่ง  ซึ่งอุทยัพพยญาณจะเกิดขึ้นไดเมื่อตีรณปริญญา คือ ปญญาที่พิจารณาลักษณะของ
นามธรรมและรูปธรรมไดทั่วทั้ง ๖ ทางถึงความสมบูรณแลว  ตราบใดที่สติปฏฐานยังไมระลึกรูลักษณะของ
นามธรรมและรูปธรรมไดชัดเจนทั่วทั้ง ๖ ทวาร     อุทยัพพยญาณก็ไมมีปจจัยที่จะเกิดไดเลย 

ผูที่อบรมเจริญอริยมัคค คือ สัมมามัคคที่ถูกตองจึงรูวาไมมีทางที่จะรูแจงสภาพของพระ    นิพพานซึ่ง
เปนธรรมที่ดับกิเลสไดเลย ถาไมอบรมเจริญปญญารูลักษณะของสภาพธรรมที่กําลังปรากฏตามปกติตามความ
เปนจริงกอน การที่จะรูแจงสภาพของพระนิพพานโดยปญญาไมพิจารณารูลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมทั้ง 
๖ ทวาร  โดยทั่วโดยละเอียดนั้น เปนไปไมไดเลย เพราะถาไมรูลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมทั่วจริงๆ ก็ไมรู
วานามธรรมและรูปธรรมแตละลักษณะนั้นตางกันอยางไร เมื่อไมประจักษลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่
ตางกันทั้ง ๖ ทวาร ก็ประจักษแจงการเกิดขึ้นและดับไปของนามธรรมและรูปธรรมไมได เมื่อไมประจักษการ
เกิดขึ้นและดับไปของนามธรรมและรูปธรรมก็จะดับความไมรู ความสงสัยและความเห็นผิดในสภาพธรรมไมได
เลย 

 
วิปสสนาญาณที่ ๕   ภังคญาณ 

แมวาอุทยัพพยญาณจะประจักษการเกิดขึ้นและดับไปของนามธรรมและรูปธรรมแตละลักษณะอยาง
ชัดเจนแลว  แตความยินดี พอใจ ยึดมั่นในสภาพธรรมทั้งหลายที่สะสมมาเนิ่นนานในสังสารวัฏฏก็ยังเหนียวแนน
อยู แสดงใหเห็นมูลรากที่ฝงแนนของอวิชชาและตัณหาในความเปนตัวตน  ซึ่งปญญาจะตองอบรมเพิ่มขึ้นอีก  
โดยสติปฏฐานระลึกรูลักษณะที่ไดประจักษการเกิดขึ้นและดับไปของนามธรรมและรูปธรรมที่ปรากฏแก
อุทยัพพยญาณแลว และจะตองใฝใจพิจารณาการดับไปของนามธรรมและรูปธรรมที่ปรากฏ  เพื่อปญญาจะไดเห็น
ความไมมีสาระของนามธรรมและรูปธรรมที่ดับไปๆ เมื่อสติปฏฐานเจริญขึ้น  ปญญาเพิ่มขึ้นจนมีปจจัยสมบูรณ
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พรอมเมื่อไหร  ภังคญาณก็เกิดขึ้นประจักษแจงความไมมีสาระของการเกิดขึ้นและดับไปๆ ของสภาพธรรมที่
ปรากฏ  เปนปหานปริญญาซึ่งจะนําไปสูการเจริญปญญาขั้นตอๆ ไป  ที่เริ่มจะละคลายความพอใจยึดมั่นในสภาพ
ธรรมวาเปนตัวตน  สัตว  บุคคล 

 
วิปสสนาญาณที่ ๖   ภยญาณ 

เมื่อภังคญาณดับหมดแลว ผูอบรมเจริญสติปฏฐานก็รูวากิเลสทั้งหลายยังมีกําลังเกิดขึ้นเปนไปตามการ
สะสม ซึ่งแมจะใฝใจระลึกถึงลักษณะที่ดับไปๆ ของนามธรรมและรูปธรรม  ความยึดถือนามธรรมและรูปธรรมวา
เปนตัวตนก็ยังฝงแนนอยูซึ่งจะละคลายลงไดก็ดวยการเห็นภัยของการดับไปๆ ของนามธรรมและรูปธรรมนั่นเอง  
สติปฏฐานและปญญาจึงระลึกรูลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมตอๆ ไป  ดวยการพิจารณาเห็นภัยของการดับ
ไปๆ ของนามธรรมและรูปธรรม  เมื่อปญญาสมบูรณพรอมดวยปจจัยขณะใด ภยญาณก็เกิดขึ้นเห็นภัยของ
นามธรรมและรูปธรรมในขณะที่กําลังประจักษแจงการเกิดดับของนามธรรมและรูปธรรมในขณะนั้น 

 
วิปสสนาญาณที่ ๗   อาทีนวญาณ 

แมวาภยญาณจะเห็นภัยของการเกิดขึ้นและดับไปของนามธรรมและรูปธรรมแลว เมื่อ     ภยญาณดับไป
แลว  ความยินดีพอใจในการยึดถือนามธรรมและรูปธรรมวาเปนตัวตนก็ยังไมหมดสิ้น ผูเจริญสติปฏฐานจึงรูวา
จะตองเห็นโทษของนามธรรมและรูปธรรมที่เกิดดับเพิ่มขึ้น โดยประการตางๆ อีกจนกวาจะคลายการยึดถือ
นามธรรมและรูปธรรมวาเปนตัวตนลงไปอีก  เมื่อสติระลึกรูลักษณะของสภาพธรรมที่เกิดดับ ปญญาก็เห็นโทษ
ของการเกิดขึ้นและดับไปของนามธรรมและรูปธรรมละเอียดขึ้น จนปจจัยสมบูรณพรอมที่จะปรุงแตงใหอาทีนว
ญาณเกิดขึ้นขณะใด   อาทีนวญาณก็เกิดขึ้นประจักษแจงโทษของนามธรรมและรูปธรรมที่เกิดดับในขณะนั้น 

วิปสสนาญาณที่ ๘   นิพพิทาญาณ 

เมื่อประจักษแจงในโทษของสังขารธรรมทั้งหลาย ดุจเรือนที่ถูกไฟติดทั่วทั้งหลังแลว ยอมคลายความ
ยินดีในภพโดยความรูชัดความหนายลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่ปรากฏ   จึงเปนนิพพิทาญาณ 

วิปสสนาญาณที่ ๙   มุญจิตุกัมยตาญาณ 

เมื่อปญญารูชัดความหนายนามธรรมและรูปธรรมที่ปรากฏเพิ่มขึ้นอีก ยอมเกิดปญญาที่ตองการจะพน
จากนามธรรมและรูปธรรมที่เกิดดับปรากฏในขณะนั้น ปญญาที่ตองการจะพนจากนามธรรมและรูปธรรมเปนมุญ
จิตุกัมยตาญาณ 

วิปสสนาญาณที่ ๑๐   ปฏิสังขาญาณ 

เมื่อเกิดปญญาที่ตองการจะพนจากนามธรรมและรูปธรรมทั้งหลายยิ่งขึ้นแลว ปญญาก็พิจารณาไตร
ลักษณะของสังขารธรรมทั้งหลายตามสภาวะที่เปนอนิจจลักษณะ ทุกขลักษณะ และอนัตตลักษณะตอไปอีก  แลว
จึงประจักษอนิจจลักษณะของสังขารธรรมทั้งหลายที่เกิดดับๆ นั้น โดยเปนสภาพที่ไมแนนอนเปนที่สุด เปน
ช่ัวขณะ งอนแงน แปรผัน ไมยั่งยืน ไมมีสาระ ประจักษแจงในทุกขลักษณะของสังขารธรรมทั้งหลายที่เกิดดับๆ 
นั้น  โดยสภาพที่บีบคั้นเนืองๆ ไมมีทางหลีกเลี่ยง  ไมมีทางแกไข  เปนทุกขภัย คือ เปนสภาพที่ไมนาพอใจติดของ 
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ประจักษแจงในอนัตตลักษณะของสังขารธรรมทั้งหลายที่เกิดดับๆ นั้น  โดยสภาพที่สูญไป สิ้นไป ไมมีเจาของ ไม
อยูในอํานาจบังคับบัญชาได ปญญาที่ประจักษแจงไตรลักษณะของสังขารธรรมทั้งหลายนั้นเปนปฏิสังขาญาณ 

วิปสสนาญาณที่ ๑๑   สังขารุเปกขาญาณ 

เมื่อปญญาประจักษแจงไตรลักษณะของสังขารธรรมทั้งหลายเพิ่มยิ่งขึ้นแลว ทําใหสังขารธรรมทั้งหลาย
ที่เคยปรากฏโดยเปนสภาพที่เที่ยง เปนสุข และเปนตัวตน  ออนกําลังลงจนเกิดความวางเฉยในสังขารธรรม
ทั้งหลาย เพราะรูชัดวาตราบใดที่ยังไมถึงกาลที่จะประจักษแจงลักษณะของพระนิพพานโดยมีพระนิพพานปรากฏ
เปนอารมณ ตราบนั้นก็พิจารณาไตรลักษณะ ลักษณะหนึ่งลักษณะใดเปนอารมณไปเรื่อยๆ ปญญาที่รูชัดในความ
วางเฉยในสังขารธรรมทั้งหลายที่เกิดดับปรากฏนั้น  เปนสังขารุเปกขาญาณ  สังขารุเปกขาญาณนี้เปนวิปสสนาอัน
บรรลุถึงยอด เปนวุฏฐานคามินีปญญา  คือปญญาอันเปนเหตุพาพนออกไปจากภาวะแหงปุถุชนเมื่อมัคควิถีเกิดขึ้น 

วิปสสนาญาณที่ ๑๒   อนุโลมญาณ 

อนุโลมญาณเปนวิปสสนาญาณในมัคควิถี  ซึ่งอนุโลมตอการรูแจงอริยสัจจธรรม  อนุโลมญาณเปนมหา
กุศลญาณสัมปยุตตจิต ๓ ขณะในมัคควิถี  คือ  บริกัมม ๑ ขณะ  อุปจาร ๑ ขณะ   อนุโลม ๑ ขณะ  มหากุศลญาณ
สัมปยุตตจิต ๓ ขณะนี้มีไตรลักษณลักษณะหนึ่งลักษณะใดเปนอารมณ คือ มีอนิจจลักษณะของสังขารธรรมเปน
อารมณ หรือมีทุกขลักษณะของสังขารเปนอารมณ หรือมี อนัตตลักษณะของสังขารธรรมเปนอารมณ ซึ่งอนุโลม
ตอการที่จะปลอยอารมณที่เปนสังขารธรรม 

๑สําหรับบุคคลที่เปนติกขบุคคล  คือมีปญญากลาบรรลุอริยสัจธรรมไดเร็ว  อนุโลมญาณก็มี ๒ ขณะ  คือ  
เวนขณะบริกัมม ๑ ขณะ   และเพิ่มผลจิตเปน ๓ ขณะ 

วิปสสนาญาณที่ ๑๓   โคตรภูญาณ 

เมื่ออนุโลมญาณ ๓ ขณะ (สําหรับผูเปนมัณทบุคคลคือผูบรรลุอริยสัจจธรรมชากวาติกขบุคคล) หรือ ๒ 
ขณะ (สําหรับผูเปนติกขบุคคล) ดับไปแลว โคตรภูญาณ คือ มหากุศลญาณสัมป   ยุตตจิต  ก็เกิดตอโดยนอมไปมี
นิพพานเปนอารมณ เปนอาเสวนปจจัยใหโสตาปตติมัคคจิตเกิดตอมีนิพพานเปนอารมณ   โดยเปนโลกุตตรกุศล
จิตที่ดับกิเลสเปนสมุจเฉท 

ธรรมดาของชวนวิถีในวาระเดียวกัน ๗ ขณะนั้นตองมีอารมณเดียวกัน  แตในมัคควิถีนั้นชวนวิถี ๗ ขณะ 
มีอารมณตางกัน คือ บริกัมม ๑ ขณะ  อุปจาระ ๑ ขณะ  อนุโลม ๑ ขณะ  มีไตรลักษณลักษณะหนึ่งลักษณะใดใน ๓ 
ลักษณะเปนอารมณ   แตโคตรภูจิต  ๑  ขณะ   มัคคจิต  ๑  ขณะ   
๑  สัจจสังเขป   ขอ  ๓๕๗ 
และผลจิต ๒ ขณะ  มีนิพพานเปนอารมณ  เมื่อโคตรภูจิตเปนมหากุศลจิตที่มีนิพพานเปนอารมณขณะแรก จึงเปน
ดุจอาวัชชนะของโสตาปตติมัคคจิตซึ่งมีนิพพานเปนอารมณตอจากโคตรภูจิต   โสตาปตติมัคคจิตจึงทํากิจดับกิเลส
ได 

ขอความในอัฏฐาสาลินี จิตตุปปาทกัณฑ พรรณนาโลกุตตรกุศล และวิสุทธิมัคค ญาณทัสสนวิสุทธินิท
เทส  อุปมาอนุโลมญาณและโคตรภูญาณ ดุจบุรุษผูแหงนดูดวงจันทรในเวลากลางคืน  ขณะนั้นดวงจันทรไม
ปรากฏเพราะเมฆหมอกกําบังไว  ทันใดนั้นมีลมกองหนึ่งพัดเมฆกอนทึบนั้นใหกระจายไปแลวลมอีกกองหนึ่งก็
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พัดเมฆที่กระจายแลวนั้นใหออกไปอีก  แลวลมอีกกองหนึ่งก็พัดเมฆแมละเอียดที่ปดบังดวงจันทรนั้นใหออกไป 
บุรุษนั้นจึงเห็นดวงจันทรที่ปราศจากเมฆปดบัง  นิพพานเปรียบดุจดวงจันทร  อนุโลมญาณ ๓ ขณะเปรียบดุจลม 
๓ กอง โคตรภูญาณเปรียบดุจบุรุษผูเห็นดวงจันทรที่ปราศจากเมฆปดบัง 

อนุโลมญาณ ๓ ขณะเหมือนลม ๓ กองซึ่งอาจกําจัดเมฆที่ปดบังดวงจันทรได  แตไมอาจเห็นดวงจันทร 
ฉันใดอนุโลมญาณก็บรรเทาความมืดอันปกปดสัจจะได แตไมอาจเห็นนิพพานได ฉันนั้น และบุรุษนั้นอาจเห็น
ดวงจันทรไดอยางเดียวแตไมสามารถกําจัดเมฆได  ฉันใด  โคตรภูญาณก็ฉันนั้น  คือ  อาจเห็นนิพพานได  แตไม
อาจทําลายความมืด  คือ  กิเลสได 

วิปสสนาญาณที่ ๑๔   มัคคญาณ 

เมื่อโคตรภูจิตดับไปแลว โสตาปตติมัคคจิตที่เกิดตอก็ขามพนสภาพความเปนปุถุชนสูความเปนพระ
อริยบุคคล โสตาปตติมัคคจิตเกิดขึ้นดับกิเลสเปนสมุจเฉท ตามขั้นของโลกุตตรปญญา 

วิปสสนาญาณที่ ๑๕   ผลญาณ 

เมื่อโสตาปตติมัคคจิตซึ่งเปนโลกกุตตรกุศลจิตดับไปแลวก็เปนปจจัยใหโสตาปตติผลจิตซึ่งเปนโลกุตต
รวิบากจิตเกิดสืบตอโดยไมมีจิตอื่นเกิดคั่นเลย โลกุตตรกุศลจิตเปนอกาลิโกเปนกัมมปจจัยท่ีทําใหโลกุตตรวิบากจิต
เกิดสืบตอทันทีโดยไมมีจิตอื่นเกิดคั่นเลย โลกุตตรวิบากจิตจึงเปนวิบากจิตที่ตางกับวิบากอื่นๆ คือ ทําชวนกิจสืบ
ตอจากโลกุตตรกุศลจิต ๒ หรือ ๓ ขณะ  ในมัคควิถี  และโลกุตตรวิบากคือผลจิตซึ่งเกิดภายหลังมัคควิถีนั้นก็ทํา
ชวนกิจ   ไมทํากิจของวิบากจิตอื่นๆ เลย 

วิปสสนาญาณที่ ๑๖   ปจจเวกขณญาณ 

เมื่อมัคควิถีจิตดับไปแลว  ภวังคจิตก็เกิดสืบตอ  และหลังจากนั้นมโนทวารวิถีจิตก็เกิดขึ้น  พิจารณาสภาพธรรมที่
เพิ่งประจักษแจง ที่ละวาระ คือ พิจารณามัคคจิต วาระ ๑   พิจารณาผลจิต วาระ ๑   พิจารณากิเลสที่ละไดแลว  
วาระ ๑     พิจารณากิเลสที่ยังเหลือ วาระ ๑     พิจารณานิพพาน  วาระ ๑   

สําหรับผูที่บรรลุอรหัตตมัคคและอรหัตตผลนั้น ไมมีการพิจารณากิเลสที่ยังเหลือ  เพราะอรหัตตมัคคจิต
ดับกิเลสทุกประเภทหมดเปนสมุจเฉท  ไมมีกิเลสใดๆ เหลือเลย 

วิปสสนาญาณ ๑๖ นั้น ในบางแหงแสดงวิปสสนาญาณ ๙ ซึ่งเปนพลววิปสสนาญาณ คือ 
              ๑.    อุทยัพพพยญาณ 
              ๒.   ภังคญาณ 
              ๓.   ภยญาณ 
              ๔.   อาทีนวญาณ 
              ๕.   นิพพิทาญาณ 
              ๖.    มุญจิตุกัมยตาญาณ 
              ๗.   ปฏิสังขาญาณ 
              ๘.   สังขารุเปกขาญาณ 
              ๙.    อนุโลมญาณ 



มูลนิธิศึกษาและเผยแพรพระพุทธศาสนา   Dhamma Study and Support Foundation  
บานธัมมะ :  http://www.dhammahome.com 
 

182

ในบางแหงแสดง วิปสสนาญาณ ๑๐ คือ เริ่มต้ังแตสัมมสนญาณถึงอนุโลมญาณ  การที่แสดงวิปสสนา
ญาณตั้งแตญาณแรกถึงอนุโลมญาณนั้น ก็เพราะวิปสสนาญาณเหลานั้นคอยๆ คมกลาขึ้นจนอนุโลมตอการมี
นิพพานเปนอารมณ 

การอบรมเจริญสติปฏฐานทําใหปญญาคมกลาและบริสุทธ์ิขึ้นเปนวิปสสนาญาณตามลําดับขั้นนั้น   เปน
วิสุทธิ ๗   ดังนี้ 

๑.      ศีลวิสุทธิ  ไดแก  ศีลเมื่อสติระลึกรูลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม  ขณะนั้นวิสุทธิจากการไม
รูสภาพปรมัตถธรรมซึ่งไมใชตัวตน ขณะที่สติปฏฐานไมเกิดไมใชศีลวิสุทธิ เพราะยึดถือศีลวาเปนเรา  เปนตัวตน 

๒.   จิตตวิสุทธิ  ไดแก สมาธิขั้นตางๆ  ขณะที่สติระลึกรูลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม และขณะ
ใดที่ฌานจิตเปนอารมณของสติปฏฐาน ฌานจิตขณะนั้นก็เปนจิตตวิสุทธิเพราะขณะนั้นไมยึดถือฌานจิตนั้นวาเปน
เรา  เปนตัวตน  

๓.   ทิฏฐิวิสุทธิ  ไดแก  นามรูปปริจเฉทญาณ  เปนญาณที่ประจักษแจงลักษณะของนามธรรมและ
รูปธรรม โดยสภาพที่ไมใชตัวตน ขณะนั้นจึงวิสุทธิจากการไมเคยประจักษแจงลักษณะของนามธรรมและ
รูปธรรม   โดยสภาพที่ไมใชตัวตนมากอนเลย 

๔.   กังขาวิตรณวิสุทธิ  เมื่อทิฏฐิวิสุทธิเกิดขึ้นแลวปญญาที่เจริญขึ้นจากการเจริญสติปฏฐานก็เปน
ยถาภูตญาณทัสสนะคือเห็นลักษณะของสภาพธรรม ตามความเปนจริงของสภาพธรรมนั้นๆ  ในขณะที่สติระลึก
ลักษณะของสภาพธรรมทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ จนสมบูรณถึงขั้นเปนปจจยปริคคหญาณ ขามพนความสงสัย
ในการเกิดขึ้นของนามธรรมทั้งหลายวาเปนไปตามปจจัยทั้งสิ้น  ปจจยปริคคหญาณจึงเปนกังขาวิตรณวิสุทธิ 

๕.      มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ    เมื่อกังขาวิตรณวิสุทธิเกิดขึ้นแลว   ปญญาที่เจริญขึ้นจากสติปฏ
ฐานที่พิจารณาลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมทั่วขึ้นจนชิน รูวาเปนแตเพียงนามธรรมและรูปธรรมเทานั้น
เสมอกันหมดทุกประเภท ทําใหละคลายการใฝใจแสวงหายึดมั่นในนามหนึ่งนามใดรูปหนึ่งรูปใดโดยเฉพาะ และ
นอมพิจารณาการเกิดดับ ความไมเที่ยง ความเปนทุกข ความเปนอนัตตาของนามธรรมและรูปธรรมที่ปรากฏจน
ประจักษการเกิดดับสืบตอกันของนามธรรมและรูปธรรม เปนสัมมสนญาณและอุทยัพพยญาณตามลําดับ เมื่อ
อุทยัพพยญาณดับไปแลว    กิเลสที่ยังไมไดดับเปนสมุจเฉทก็ทําใหเกิดความยินดีพอใจใน   วิปสสนูปกิเลส ๑๐   
อยางใดอยางหนึ่ง    คือ 

๑.     โอภาส               แสงสวาง 
๒.     ญาณ                 ความรู 
๓.     ปติ                    ความอิ่มใจ 
๔.     ปสสัทธิ            ความสงบ 
๕.     สุข                    ความสบายแชมช่ืนใจ 
๖.      อธิโมกข           ความนอมใจเชื่อ 
๗.     ปคคาหะ           ความเพียร 
๘.      อุปฏฐานะ        ความมั่นคง 
๙.       อุเบกขา            ความวางเฉย 

            ๑๐.      นิกันติ               ความใคร 
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๑.  เมื่ออุทยัพพยญาณดับไปแลว โอภาสยอมเกิดจากจิตที่สงบถึงขั้นที่เปนปจจัยใหแสงสวางเกิดขึ้นได  
ขณะที่เกิดความยินดีในโอภาสนั้นเปนวิปสสนูปกิเลส  เพราะทําใหวิปสสนาเศราหมอง ไมไดพิจารณาความเกิด
ดับ ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ไมใชตัวตนของสภาพธรรมในขณะนั้น 

๒.  ขณะที่เกิดความยินดีในความคมกลาของปญญาที่ประจักษการเกิดดับของนามธรรมและรูปธรรม
อยางรวดเร็วดุจฟาแลบนั้นก็เปนวิปสสนูปกิเลส  เพราะไมไดพิจารณาความเกิดดับ ไมเที่ยงเปนทุกข  เปนอนัตตา   
ไมใชตัวตนของสภาพธรรมในขณะนั้นตอไป 

๓.     ขณะที่ยินดีในปติ     ความอิ่มเอิบที่ประจักษการเกิดดับของนามธรรมและรูปธรรมนั้น     ก็เปน
วิปสสนูปกิเลส 

๔.     ขณะที่ยินดีในความสงบ  ซึ่งปราศจากความกระวนกระวายความแข็งกระดางความคดงอไมควร
แกการงาน  เปนตน   ก็เปนวิปสสนูปกิเลส 

๕.         ขณะที่ยินดีในความสุข  ซึ่งเปนโสมนัสเวทนาอยางยิ่งนั้น   ก็เปนวิปสสนูปกิเลส 
๖.          ขณะที่ยินดีในความนอมใจเชื่อที่มั่นคงยิ่งขึ้นนั้น   ก็เปนวิปสสนูปกิเลส 
๗.      ขณะที่ยินดีในความเพียรที่ไมตึงนักไมหยอนนักที่ประกอบดวยวิปสสนาญาณ   ก็เปนวิปสสนูปกิ

เลส 
๘.        ขณะที่ยินดีในความมั่นคงของสติปฏฐาน  ๔  ที่ประกอบดวยวิปสสนาญาณนั้น   ก็เปน    

วิปสสนูปกิเลส 
๙.        ขณะที่ยินดีในความวางเฉย  คือเปนกลางเสมอกันในสังขารธรรมทั้งปวงที่ประกอบดวย

วิปสสนาญาณ เมื่อประจักษการเกิดดับของอารมณที่ปรากฏอยางรวดเร็วดุจฟาแลบนั้น ก็เปนวิปสสนูปกิเลส 
๑๐.     ขณะที่ยินดีที่ไดประจักษแจงลักษณะของสภาพธรรมดวยวิปสสนาญาณนั้น  ก็เปน     วิปสสนูปกิ

เลส 

เมื่อปญญาพิจารณารูวาวิปสสนูปกิเลสเปนสิ่งที่ควรละ ขณะที่ปญญาคมกลารูชัดความละเอียดของ
วิปสสนูปกิเลสซึ่งไมใชทางที่จะนําไปสูการละคลายความติดของในสภาพธรรมทั้งหลายที่ละเอียดขึ้น ขณะนั้น
เปนมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ คือ อุททยัพพยญาณที่พนจากวิปสสนูปกิเลสแลว 

๖.    ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ  เมื่อพนจากวิปสสนูปกิเลสแลว ปญญาที่เจริญขึ้นจากการเจริญสติปฏ
ฐานตอนั้นก็เปนปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ต้ังแตอุทยัพพยญาณที่ปราศจากวิปสสนูปกิเลส   จนถึงอนุโลมญาณ ๓ 
ขณะในมัคควิถี   คือ   บริกัมม   อุปจาร   อนุโลม 

๗.     ญาณทัสสนวิสุทธิ  เมื่ออนุโลมญาณ ๓ ขณะดับแลวโคตรภูญาณก็เกิด โคตรภูญาณไมใชปฏิปทา
ญาณทัสสนวิสุทธิและไมใชญาณทัสสวิสุทธิ  เพราะโคตรภูญาณมีฐานะเปนดุจอาวัชชนะของโลกุตตรจิตระหวาง
ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิและญาณทัสสนวิสุทธิ แตถึงการนับวาเปนวิปสสนาญาณเพราะเปนกระแสของ
วิปสสนา  เมื่อโคตรภูญาณดับแลวมัคคจิตตเกิดเปนญาณทัสสนวิสุทธิ 

รวมเปนวิสุทธิ ๗ 
 

 
ปริญญา ๓ 
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การเจริญสติปฏฐานซึ่งเปนการอบรมเจริญปญญาเพื่อรูแจงอริยสัจจธรรมนั้น ทําใหเกิดปริญญาคือ
ปญญารอบรู ๓ ขั้น คือ ญาตปริญญา  ตีรณปริญญา  ปหานปริญญา 

ญาตปริญญา  คือ  ปญญาที่ประจักษลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่ปรากฏโดยสภาพไมใชตัวตน 
ดวยนามรูปปริจเฉทญาณ เปนตนไป  เปนพื้นฐานใหนอมพิจารณาลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมอื่นๆ 
เพิ่มขึ้น   รอบรูขึ้นตามลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่ไดประจักษแลวในนามรูปปริจเฉทญาณ 

ตีรณปริญญา  คือ  ปญญาที่พิจารณาลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏโดยเสมอกัน  โดยรอบรู  ไม
เจาะจงฝกใฝมุงหวังนามธรรมและรูปธรรมใดโดยเฉพาะ  เพราะรูลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏจนทั่วทั้ง ๖ 
ทวาร ความสมบูรณของปญญาที่รูชัดในความเสมอกันของนามธรรมและรูปธรรมทําใหประจักษการเกิดขึ้นและ
ดับไปของนามธรรมและรูปธรรมตั้งแตสัมมสนญาณ  เปนตนไป 

 ปหานปริญญา  คือ  เมื่อพิจารณาความดับไปของนามธรรมและรูปธรรม  จนประจักษแจงการดับไปของ
นามธรรมและรูปธรรมดวยภังคญาณแลว ปญญารอบรูเพิ่มขึ้น ก็เริ่มคลายความยินดีในนามธรรมและรูปธรรม 
เพราะเห็นโทษของนามธรรมและรูปธรรมเพิ่มขึ้น เปนปหานปริญญา  เปนตนไป   จนถึงมัคคญาณ 
 ในวันหนึ่งๆ ปจจัยที่จะใหสติปฏฐานเกิดระลึกรูลักษณะของสภาพธรรมที่กําลังปรากฏตามปกติตาม
ความเปนจริงนั้น นอยกวาปจจัยที่จะใหอกุศลธรรมเกิดขึ้นมากเหลือเกิน ฉะนั้น การเจริญขึ้นของโพธิปกขิยธรรม 
๓๗  ซึ่งเปนสวนประกอบของการรูแจงอริยสัจจธรรม ๔  คือ สติปฏฐาน ๔  สัมมัปปธาน ๔   อิทธิบาท ๔   
อินทรีย ๕   พละ ๕   โพชฌงค ๗   อริยมัคคมีองค ๘   รวมเปนโพธิปกขิยธรรม ๓๗ นั้น  จึงตองสะสมอบรมนาน
มาก  เพราะไมใชเปนการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมารู แตเปนการระลึกรูลักษณะของสภาพธรรมที่เปนอนัตตาที่มีเหตุ
ปจจจัยเกิดขึ้น  ปรากฏแลวดับไปรวดเร็วเปนปกติในชีวิตประจําวัน  ทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ในขณะนี้เอง   ถา
ขณะนี้ไมรูวาสติปฏฐานเปนอยางไร  ไมรูวาสิ่งที่กําลังปรากฏทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ  โดยสภาพที่เปนปรมัตถ
ธรรมไมใชตัวตนนั้นเปนอยางไร ก็จะตองอบรมปญญาขั้นตนดวยการฟงพระธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงไว  
เพื่อใหพุทธบริษัทเขาใจลักษณะของสภาพธรรมที่กําลังปรากฏ  ถูกตองตรงตามความเปนจริงตามที่ทรงตรัสรู  
และจะตองพิจารณาหนทางปฏิบัติ คือการอบรมเจริญปญญาใหถูกตองวา เหตุตองสมควรแกผล  เมื่อผลคือปญญา
ที่ประจักษแจงไตรลักษณะ  คือ  อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  สภาพที่เกิดขึ้นและดับไปเปนทุกข เพราะไมใชสภาพที่
นายินดีและเปนอนัตตาของสภาพธรรมที่กําลังปรากฏในขณะนี้  ก็ยอมรูวาไมมีทางอื่นเลย นอกจากหนทางเดียว
คือ สติปฏฐานเกิดขึ้นระลึกรู ศึกษา สังเกตลักษณะของสภาพธรรมที่กําลังปรากฏในขณะนี้ไปเรื่อยๆ จนกวา
สังขารขันธทั้งหลายจะเปนปจจัยปรุงแตงใหปญญาที่อบรมสมบูรณแลวเกิดขึ้นเปนวิปสสนาญาณแตละขั้นๆ 
 พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรงอบรมพระบารมี ๔ อสงไขยแสนกัปป  หลังจากที่ทรง
ไดรับพระพุทธพยากรณจากพระทีปงกรสัมมาสัมพุทธเจาแลว  พระองคทรงอบรมเจริญบารมีมาโดยตลอด และ
ไดเฝาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๒๔ พระองค กอนที่จะทรงตรัสรูอริยสัจจธรรมเปนพระโสดาบันบุคคล  
พระสกทาคามีบุคคล  พระอนาคามีบุคคล  แลวบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเปนพระอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจา โดยลําดับ ในปจฉิมยาม ณ โคนตนพระศรีมหาโพธิ์ในวันเพ็ญเดือน ๖ 
 พระอัครสาวทั้ง ๒ คือ ทานพระสารีบุตร ผูเลิศทางปญญา และทานพระมหาโมคคัลลานะ ผูเลิศทาง
อิทธิฤทธิ์นั้น  อบรมเจริญปญญามาแลว ๑ อสงไขยแสนกัปป  ในชาติสุดทายทานพระสารีบุตรบรรลุเปนพระ
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โสดาบันบุคคล เมื่อไดฟงทานพระอัสสชิแสดงธรรมแกทาน และทานพระมหาโมคคัลลานะก็ไดบรรลุเปนพระ
โสดาบัน เมื่อไดฟงทานพระสารีบุตรแสดงธรรมที่ทานพระอัสสซิไดแสดงแลวนั้น 
 พระมหาสาวกผูเปนเอตทัคคะ คือ เปนเลิศในทางตางๆ เชน ทานพระมหากัสสปะ ทานพระอานนท 
ทานพระอุบาลี ทานพระอนุรุทธะ เปนตน ก็ไดอบรมเจริญปญญาแลวแสนกัปป   พระอรหันตสาวกและพุทธ
บริษัทก็ไดอบรมเจริญปญญามาแลวจนรูแจงอริยสัจจธรรมเปนพระอริยบุคคลเปนจํานวนมากในกาลสมบัติ คือ
สมัยที่พระผูมีพระภาคยังไมทรงดับขันธปรินิพพาน และหลังจากทรงดับขันธปรินิพพานแลวไมนานสืบตอมา
จนถึงยุคสมัยปจจุบัน ซึ่งการรูแจงอริยสัจจธรรมยอมลดนอยลงไปตามการศึกษา การเขาใจพระธรรม และการ
ปฏิบัติธรรมโดยถูกตอง   และโดยเหตุคือการอบรมสะสมเจริญปญญาที่สมควรแกผล 
 กอนการตรัสรูของพระผูมีพระภาคนั้น มีผูอบรมเจริญสมถภาวนาจนสามารถบรรลุคุณวิเศษ  กระทํา
อิทธิปาฏิหาริยตางๆ ได  แตไมสามารถดับกิเลสไดเปนสมุจเฉท  เมื่อพระผูมีพระภาคทรงตรัสรูพระอนุตตรสัมมา
สัมโพธิญาณและทรงแสดงพระธรรมแลว ก็มีผูรูแจงอริยสัจจธรรมเปนจํานวนมาก และบางทานที่เจริญสมถ
ภาวนาบรรลุฌานจิตมาแลว  เมื่อเจริญสติปฏฐาน  ก็รูแจงอริยสัจจธรรมดวย  ฉะนั้น พระอริยสาวกจึงมี ๒ 
ประเภท คือ พระอริยสาวกผูเปนสุกขวิปสสกะและพระอริยสาวกผูเปนเจโตวิมุตติ 
 พระอริยบุคคลผูเปนสุกขวิปสสกะนั้นบรรลุมัคคจิตโดยไมมีฌานจิตเปนบาท คือไมไดบรรลุฌานจิต  
ฌานจิตจึงไมเกิดขึ้นเปนอารมณใหพิจารณา และถึงแมวาโลกุตตรจิตประจักษแจงนิพพานอยางชัดเจนแนบแนน
เชนเดียวกับอัปปนาสมาธิที่แนบแนนในอารมณของฌานจิตขั้นตางๆ แตเมื่อพระอริยสุกขวิปสสกะไมไดบรรลุ
ฌาน ก็ไมสามารถเขาถึงฌานสมาบัติได การนับประเภทจิตโดยนัย ๘๙ ดวง    จึงนับโดยนัยของพระอริยบุคคลผู
เปนสุกขวิปสสกะ 
 สวนพระอริยบุคคลผูเปนเจโตวิมุตตินั้น   บรรลุมัคคจิตผลจิตโดยมีฌานเปนบาท    ฉะนั้น จึงตองเปนผู
บรรลุฌานพรอมดวยวสี ฌานจิตจึงเกิดขึ้นเปนอารมณใหมหากุศลญาณสัมปยุตตจิตพิจารณา จนบรรลุโล
กุตตรมัคคจิต ผลจิตไดดวยการพิจารณาฌานจิตนั้นเอง  พระอริยบุคคลผูบรรลุมัคคผลนิพพานพรอมดวยองคของ
ฌานขั้นตางๆ จึงเปนเจโตวิมุตติเพราะพนจากกิเลสดวยปญญาและความสงบของฌานขั้นตาง ๆ    การนับประเภท
จิตโดยนัย ๑๒๑ ดวงจึงนับโดยนัยของพระอริยบุคคลผูเปนเจโตวิมุตติ 
 
 

สมาบัติ ๓ 

สมาบัติ ๓  คือ  ฌานสมาบัติ ๑  ผลสมาบัติ ๑  นิโรธสมาบัติ ๑ 

ปุถุชนผูบรรลุฌานจิตและมีวสี ๕ คือความชํานาญในการเขาและออกฌานแตละขั้น เปนตนนั้น เปน
ฌานลาภีบุคคล คือผูมีฌานเปนลาภ  จึงสามารถเขา ฌานสมาบัติ  คือ  ฌานวิถีจิตเกิดสืบตอกันทางมโนทวารโดย
ไมมีภวังคจิตเกิดคั่นเลยตลอดเวลาที่กําหนดไวในวันหนึ่งๆ ขณะที่เปนฌานสมาบัตินั้นระงับทุกขกายและทุกขใจ   
เพราะขณะนั้นสงบจากอารมณอื่นๆ ทั้งหมด  มีแตความสุขสงบดวยการเขาถึงอารมณของฌานเพียงอยางเดียว
เทานั้น ขณะนั้นจึงเปนฌานสมาบัติ 
 พระอริยบุคคผูเปนเจโตวิมุตตินั้น สามารถเขาผลสมาบัติ คือ โลกุตตรปฐมฌานผลจิต หรือโลกุตตรทุติย
ฌานผลจิต  หรือโลกุตตรตติยฌานผลจิต  หรือโลกุตตรจตุตถฌานผลจิตหรือโลกุตตรปญจมฌานผลจิต  เกิดขึ้นมี
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นิพพานเปนอารมณตลอดเวลาที่กําหนดไวในวันหนึ่งๆ โดยไมมีภวังคจิตเกิดคั่นเลย  ผลสมาบัติเปนการเขาถึงโล
กุตตรฌานตามลําดับขั้นของโลกุตตรผลจิตซึ่งเกิดพรอมดวยองคของฌานนั้นๆ  
 ขณะที่ผลสมาบัติวิถีจะเกิดนั้น กามาวจรจิตที่เกิดกอนไมช่ือวา บริกัมม และอุปจาร แตเปนอนุโลมทั้ง ๓ 
ขณะ  เพราะอนุโลมตอการที่โลกุตตรผลจิตซึ่งเคยเกิดแลวจะเกิดขึ้นมีนิพพานเปนอารมณอีกตามขั้นของโลกุตต
รฌาน ตางกับบริกัมม อุปจาร อนุโลม ในมัคควิถีซึ่งมัคคจิตจะเกิดขึ้นเพื่อดับกิเลสเปนสมุจเฉท  ขณะที่ผลจิต
เกิดขึ้นมีนิพพานเปนอารมณตลอดเวลาที่กําหนดไวในวันหนึ่งๆ นั้น  เปนผลสมาบัติ 
 สําหรับพระอนาคามีบุคคลและพระอรหันตผูบรรลุถึงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานนั้น สามารถเขา 
นิโรธสมาบัติ คือดับจิตและเจตสิกไมเกิดเลยตลอดเวลาไมเกิน ๗ วัน  เพราะอาหารที่บริโภคแลวนั้นค้ําจุนรางกาย
ไดไมเกิน ๗ วัน  การเขานิโรธสมาบัติซึ่งดับจิตและเจตสิกไดช่ัวคราวนั้น  ตองประกอบดวยกําลัง ๒ ฝาย คือ ทั้ง
สมถะและวิปสสนา คือถึงแมวาเปนพระอนาคามีบุคคลหรือพระอรหันตแตไมบรรลุถึงเนวสัญญานาสัญญายนต
ฌาน ก็เขานิโรธสมาบัติไมได พระโสดาบันบุคคลและพระสกทาคามีบุคคลที่บรรลุถึงเนวสัญญานาสัญญายตน
ฌานก็เขานิโรธสมาบัติไมได 
 เมื่อจะเขานิโรธสมาบัตินั้น ตองเขาตั้งแตปฐมฌานเปนลําดับไป โดยเมื่อออกจากปฐมฌานแลวพิจารณา
สังขารทั้งหลายโดยเปนสภาพไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา แลวจึงเขาทุติยฌาน ออกจากทุติยฌาน แลวพิจารณา
สังขารทั้งหลายโดยสภาพไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา   แลวจึงเขาตติยฌาน  ออกจากตติยฌานแลวพิจารณา
สังขารทั้งหลายโดยเปนสภาพไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา ฯลฯ  ตลอดไปจนถึงอากิญจัญญายตฌาน  เมื่อออก
จากอากิญจัญญายตนฌานแลวกระทํากิจเบื้องตน  
 
 
๔ อยาง  คือ๑ 

นานาพัทธอวิโกปนะ ๑ 
 สังฆปฏิมานนะ  ๑ 
 สัตถุปกโกสนะ  ๑ 
 อัทธานปริจเฉทะ ๑ 

 นานาพัทธอวิโกปนะ คือ อธิษฐานใหบริวารของใชอันเนื่องกับตน  เชน  บาตร จีวร เตียง  ที่อยูอาศัย ไม
ถูกทําลายเสียหายดวยไฟ  น้ํา  ลม โจร เปนตน ภายใน ๗ วันที่เปนนิโรธสมาบัติ  สวนสิ่งใดที่ใชอยูเนื่องกับตน 
เชน ผานุง ผาหม ที่นั่ง ไมมีกิจที่จะอธิษฐานตางหาก เพราะสมาบัตินั่นแลยอมคุมครองมิใหถูกทําลายเสียหายได 

 สังฆปฏิมานนะ  คืออธิษฐานใหออกจากนิโรธสมาบัติเมื่อตองรวมประชุมสงฆเพื่อทําสังฆกรรมอยาง
หนึ่งอยางใด 

 สัตถุปกโกสนะ    คืออธิษฐานใหออกจากนิโรธสมาบัติเมื่อพระผูมีพระภาคตรัสเรียกหา 

 อัทธานปริจเฉทะ  คือการพิจารณากําหนดกาลของชีวิตวาจะมีอายุตลอดไป ๗ วันหรือไม   เพราะ
ระหวางนิโรธสมาบัตินั้นจุตจิตเกิดไมได   เมื่อมีอายุตลอดไป ๗ วันไดจึงเขานิโรธสมาบัติ 
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 เมื่อทําบุพพกิจ ๔ นี้แลว ก็เขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน  โดยจิตเกิดดับสืบตอกันตามลําดับวาระของ
เนวสัญญานาสัญญายตนฌานวิถีจิต โดยเนวสัญญานาสัญญายตนฌานจิตเกิด ๒ ขณะ   แลวจิตเจตสิกไมเกิดเลยใน
ระหวางที่เปนนิโรธสมาบัติตลอด ๗ วัน 
 เมื่อถึงกําหนดออกจากนิโรธสมาบัติแลว  ผลจิตเกิดขึ้น ๑ ขณะ  แลวภวังคจิตจึงเกิดตอ 
 นิโรธสมาบัติมีเฉพาะในภูมิที่มีขันธ ๕ เทานั้น ในอรูปพรหมภูมิไมมีนิโรธสมาบัติเพราะไมมีรูปฌานจิต 
   
  
  

 

๑  สัทธัมมปกาสินี  อรรถกถาขุททกนิกาย  ปฏิสัมภิทามรรค  อรรถกถานิโรธสมาปตติญาณนิทเทสขอ  ๒๑๗ - 
๒๒๕ 
 
 
 
 
 
 

แนวทางเจริญวิปสสนา 
 

ก. การเจริญสมถภาวนามีอารมณต้ัง ๔๐ ประเภท  เห็นวาสวนใหญนิยมอานาปานสติ  เขาใจวาจะไม
สามารถขัดเกลากิเลส  ไมถึงพระนิพพานหรือบรรลุอริยสัจจธรรมได 

สุ. ถาเปนการเจริญสมถภาวนาก็ดับกิเลสไมได   เพราะไมบรรลุถึงนิพพานซึ่งเปนการรูแจงอริยสัจจธรรม 
ก. ถาอยางนั้นการจะขัดเกลากิเลสได    อยางบุคคลทั่วไปนี้ที่มุงจะขัดเกลากิเลสใหถึงพระนิพพาน    แตวา

เขาไมเขาใจเลยวาในชีวิตประวันนี้   อะไรเปนเหตุใหเรายึดถือ   ถาเผื่อไมเขาใจ   แตเปนโลภะ   หรือ
เปนความตองการที่วาอยากจะละกิเลสอยางเดียวโดยที่ไมรูจักกิเลส   จะสามารถเจริญสติปฏฐานหรือไม 

สุ. เปนไปไมได 
ก. สมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา   ทั้ง  ๒  อยางเจริญไมได 
สุ. เขาใจเอาเองวากําลังเจริญสมถภาวนา  หรือ  วิปสสนาภาวนา  แตเมื่อไมใชปญญาก็เจริญสมถภาวนา

และวิปสสนาภาวนาไมได 
ก. ทีนี้ถาจะเจริญสติปฏฐาน    อาจารยจะมีแนวทางอยางไรใหเขาพิจารณา 
สุ. ไมมีใครเรงรัดใหใครเจริญสติปฏฐานได  ไปเอาเด็กมานั่งเขาแถวแลวบอกใหเจริญสติปฏฐาน  เด็กไม

รูจักกิเลสเลยและก็ไมไดอยากละกิเลสดวย  แลวเด็กจะเจริญสติปฏฐานไดอยางไร  เมื่อโตขึ้นเปนผูใหญ
แลวก็ยังไมไดหมดกิเลส  ผูใหญทุกคนก็มีกิเลสคนละเยอะๆ ทั้งนั้น  ลองถามผูใหญแตละคนวาอยาก
หมดกิเลสไหม  สวนใหญก็บอกวาไมอยากหมดกิเลส    แมบางคนจะบอกวาไมอยากมีกิเลส   แตเมื่อเอย
คําวา  “กิเลส”  นั้นรูจักกิเลสจริงๆ หรือยัง  โลภะเปนกิเลส  อยากมีโลภะไหม  ไมชอบช่ือโลภะแตวา
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ตองการโลภะทุกขณะ  นี่แสดงวาไมเขาใจลักษณะโลภะซึ่งเปนกิเลส  อาหารอรอยไหม  เสื้อผาอาภรณ
สวยไหม  เพลงนี้เพราะไหม  กลิ่นนั้นหอมไหม  เกาอี้อยางนี้ออนนุมดีไหม  กระทบสัมผัสแลวสบาย
ไหม  นี่คือไมชอบช่ือโลภะ  แตทุกขณะจิตตองการโลภะ  การเจริญสติปฏฐานเปนการเจริญสติปญญา   
ไมใชการอยากทําสมาธิ 

ก. อัตตสัญญาคืออะไร 
สุ. อัตตสัญญา คือ ความจําดวยการยึดถือวาเปนตัวตน  ความจริงไมนาสงสัยในอัตตสัญญาเลย  เพราะทุก

คนมีอัตตสัญญา  เมื่อรูแจงอริยสัจจธรรมเปนพระโสดาบันบุคคลจึงดับความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรม
วาเปนตัวตน  สัตว  บุคคลได  แตกอนที่สติจะเกิดและปญญาศึกษาเขาใจลักษณะของสภาพธรรม
จนกระทั่งรูชัดประจักษแจงในสภาพธรรมที่ไมใชตัวตนไดนั้นก็จะตองมีอัตตสัญญา  เมื่อสติไมเกิดจึง
ไมระลึกรูลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏแตละทวารตามความเปนจริง  จึงเห็นผิดยึดถือสภาพธรรมที่
ปรากฏรวมกันเปนอัตตา  คือเปนตัวตนเปนสิ่งหนึ่งสิ่งใด  เมื่อไมรูความจริงเปนสภาพธรรมขณะนี้  ก็
มีอัตตสัญญามีความทรงจําวาเปนเราที่เห็น   และจําวาสิ่งที่เห็นนั้นเปนสัตว   บุคคล   ตัวตน   ตางๆ  

  ปญญาที่เกิดจากการฟงไมประจักษแจงวาสิ่งที่เคยเห็นเปนคน  เปนสัตวนั้น  แทจริงเปนเพียง
สิ่งที่กําลังปรากฏทางตาเทานั้น  ฉะนั้น การฟงพระธรรม  การศึกพระธรรมตองพิจารณาบอยๆ เนืองๆ  
พิจารณาแลวพิจารณาอีก  ใครครวญอยางละเอียดจนกระทั่งเขาใจคําที่แสดงลักษณะของสภาพธรรม   
เชนคําวา “สิ่งที่ปรากฏทางตา” นั้นเปนคําที่ถูกตองที่สุดเพราะแสดงวา  เปนธาตุชนิดหนึ่งที่ปรากฏได
ทางตา  สิ่งที่ปรากฏใหเห็นนั้น ไมวาจะเปนสีแดง  สีเขียว  สีฟา  สีเหลือง  สีขาว  สีใส  สีขุน  ก็ตอง
ปรากฏเมื่อกระทบกับจักขุปสาท   เมื่อเห็นแลวไมรูสภาพธรรมตามความเปนจริง  จึงมีอัตตสัญญาวา
เปนคน สัตว วัตถุตางๆ  ขณะที่สนใจในสีตางๆ  นั้นทําใหคิดนึกเปนรูปรางสัณฐาน  เกิดความทรงจําใน
รูปรางสัณฐาน  จึงเห็นเปนคน สัตว สิ่งของตาง ๆ  ซึ่งรูปรางที่เห็นเปนคน  สัตว  สิ่งของตาง ๆ  นั้นก็
ตองมีหลายสี  เชน  สีดํา  สีขาว  สีเนื้อ  สีแดง  สีเหลือง เปนตน   ถาไมจําหมายสีตาง ๆ  เปนรูปราง
สัณฐาน   ความสําคัญหมายวาเปนสัตวบุคคล  วัตถุตาง ๆ  ก็มีไมได 

  ฉะนั้น  ขณะใดที่เห็นแลวสนใจ เพลินในนิมิต คือ รูปรางสัณฐานและอนุพยัญชนะ คือ สวน
ละเอียดของสิ่งที่ปรากฏ   ใหทราบวาขณะนั้นเพราะสีปรากฏจึงทําใหคิดนึกเปนรูปรางสัณฐานและสวน
ละเอียดของสิ่งตางๆ ขึ้น  เมื่อใดที่สติเกิดระลึกรูและปญญาเริ่มศึกษาพิจารณา ก็จะเริ่มรูวานิมิตและอนุ
พยัญชนะทั้งหลายซึ่งเปนสีตางๆ ก็เปนเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเทานั้น นี้คือปญญาที่เริ่มเขาถึงลักษณะ
ของสภาพธรรมที่ไมใชตัวตน สัตว บุคคล  เมื่อสติเกิดระลึกรูสึกเนืองๆ บอย ๆ  ก็จะเขาใจอรรถที่พระผู
มีพระภาคตรัสวา ไมติดในนิมิตอนุพยัญชนะ (ดวยการอบรมเจริญปญญารูสภาพธรรม ที่ปรากฏตาม
ความจริง)และเริ่มละคลายอัตตสัญญาในสิ่งที่ปรากฏทางตา หู จมูกลิ้น  กาย ใจ  ตามขั้นของปญญาที่
เจริญขึ้น 

  ฉะนั้น จะตองรูวาไมวาพระไตรปฎกจะกลาวถึงขอความใดพยัญชนะใด ก็เปนเรื่องสภาพ
ธรรมในชีวิตประจําวันจริงๆ ซึ่งสติจะตองระลึกและพิจารณาใหเขาใจ จนกวาปญญาจะรูชัด   ประจักษ
แจงลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏจนดับกิเลสไดเปนสมุจเฉท 

  นี่เปนเรื่องที่ทุกๆ ทานจะคอยๆ ฟงไป  ศึกษาไป  พิจารณาไปตามปรกติในสภาพที่เปนชีวิต
จริงๆ เพราะยังไมสามารถที่จะดับกิเลส โลภะ โทสะ โมหะ ฯลฯ ซึ่งหลายคนอยากจะดับใหหมดเสีย
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เหลือเกิน แตจะตองรูวากิเลสจะดับไดก็ตอเมื่อโลกุตตรมัคคจิตเกิดขึ้นดับสักกายทิฏฐิ  คือการยึดถือ
สภาพธรรมวาเปนตัวตน  สัตว  บุคคล  ทางตา  ทางหู  ทางจมูก ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจ  เปนพระ
อริยบุคคลขั้นพระโสดาบันกอน  แลวปญญาจึงจะเจริญขึ้นจนรูแจงอริยสัจธรรมเปนพระสกทาคามี พระ
อนาคามี พระอรหันต ตามลําดับ ฉะนั้น จึงจะตองอบรมเจริญปญญาไมใชมุงหนารีบรอนที่จะไปปฏิบัติ
เปนวัน  เปนเดือน  เปนป โดยไมเขาใจเหตุปจจัยวา  สติที่เปนสัมมาสติซึ่งเปนมัคคมีองค ๘ นั้นจะเกิด
ได  เมื่อศึกษาเขาใจลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏทางตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ  จริงๆ  เสียกอน  แลว
สัมมาสติจึงจะเกิดระลึกไดและปญญาเริ่มศึกษาพิจารณาจนประจักษแจงลักษณะของสภาพธรรมตาม
ปรกติตามความเปนจริงในชีวิตประจําวัน 

  การเจริญสติปฏฐานเปนไตรสิกขา  คือ  อธิศีลสิกขา  อธิจิต (สมาธิ) สิกขา  อธิปญญาสิกขา 
เพราะในขณะที่สติระลึกลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏนั้น เปนศีลอยางละเอียด  คือเปนอธิศีลสิกขา  
เปนการระลึกรูลักษณะของจิต  รูป   รูลักษณะของกุศลธรรมและอกุศลธรรมกอนที่จะเกิดการกระทํา
ใดๆ ทางกาย วาจา สติปฏฐานเปนอธิจิตสิกขา เพราะเปนความตั้งมั่นของเอกัคคตาเจตสิก(สมาธิ)ใน
อารมณที่ปรากฏซึ่งเกิดดับอยางรวดเร็ว สติปฏฐานเปนอธิปญญาสิกขา เพราะเปนปญญาที่พิจารณา
ศึกษารูลักษณะของสภาพธรรมที่กําลังปรากฏตามปกติโดยละเอียดตามความเปนจริง 

 
♣♣♣ 

 
ก. ผมขออภัยทานผูฟงดวยนะครับ ที่ทานอาจารยอธิบายหมดประโยคไปเดี๋ยวนี้นะครับตรงกับตัวผมเปนอยาง

ยิ่ง แลวก็ตัวผมไมใชวาไมเขาใจเทาที่อาจารยกลาว ไมเขาใจมากกวานั้นอีก  เชน  สมมติวาเราจะปฏิบัติ
เรื่องสติปฏฐานนี้ประเดี๋ยวกลายเปนตัวเราไปใชสติ  สติก็มีหลายประตูหลายทวาร  สติเบื้องตนนี่แหละ
ครับ  สําหรับตัวผมยังไมไปแคไหนเลยครับ เทาที่สํารวจตัวเองเบื้องตนนี่ครับยังไมเขานามรูปปริจเฉท
ญาณเลยสักที จะทําอยางไรดีครับ 

สุ. เวลาที่จะ  ทําวิปสสนา  ครั้งใดก็ยุงยากครั้งนั้นทีเดียว  เพราะวาจะทํา  จะทําถูกไดยังไงถายังมีตัวตนที่จะ
ทําอยางนั้นอยางนี้  พอเริ่มจะทําก็แสดงวามีความตองการที่จะรูลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมทาง
หนึ่งทางใดเกิดขึ้นแลว ซึ่งความจริงแลวลักษณะของสติปฏฐาน เปนสภาพธรรมที่ระลึกรูตรงลักษณะ
ของสภาพธรรมที่กําลังปรากฏทางหนึ่งทางใด เชน ทางตาในขณะที่กําลังเห็นเดี๋ยวนี้ สติปฏฐานก็ระลึก
ไดตามปรกติทีละเล็กทีละนอย และปญญาก็จะเริ่มศึกษาพิจารณารูลักษณะที่เปนนามธรรมและรูปธรรม
ทีละเล็กละนอย 

ก. ขณะที่กําลังเห็นจะเจริญสติปฏฐานอยางไร 
กก. ขณะที่ กํ า ลั ง เห็ นก็ ร ะลึ กรู ว าสิ่ งที่ กํ า ลั งปรากฏให เห็ น เปนสภาพธรรมชนิดหนึ่ งที่ เ พี ย ง                                       

ปรากฏทางตาเทานั้น  จะเห็นเปนผม  จะเห็นเปนโตะ  เปนเกาอี้  เปนเสา  เปนศาลา  เปนอะไรก็ตาม  
ความจริงแลวก็เปนสิ่งที่ปรากฏทางตาเทานั้น  ไมปรากฏทางหู  ทางจมูก  ทาง 

 
ล้ิน  ทางกายเลย  เมื่ออบรมเจริญปญญายังไมถึงขั้นนามรูปปริจเฉทญาณก็เปนนามรูปปริจ เฉทญาณไมได 
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ก. กระผมขอเรียนวา   เมื่อไดรับหนังสือธรรมปฏิบัติในชีวิตประจําวันแลว  ผมอานไมรูก่ีจบครับ    ๗-๘ จบ
หรือจะกวาอยากจะปฏิบัติใหได  แตมันเปนตัวเราเสียทุกที  ทางตาก็เราเห็น ไมใชสีเปนรูป  เห็นเปนนาม  
นึกๆ ไปมันก็แพรสะพัดไปหมดครับ ไมกระจายหรือไมเปนเฉพาะ ประตู   ไมเขานามรูปอยางที่วานี้   
ขอใหอธิบายอีกทีเถอะครับ 

สุ. ขณะที่เห็นทางตา ระลึกรูลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏตามปรกติขณะนั้นไดไหม ขอ สําคัญประการ
แรกก็คือ จะตองรูวาการอบรมเจริญความรูจนถึงความสมบูรณของปญญาที่เปนนามรูปปริจเฉทญาณนั้น 
ตองเริ่มจากสติระลึกศึกษาลักษณะที่ตางกันของนามธรรมและรูปธรรมที่กําลังปรากฏทางหนึ่งทางใดก็
ตามปรกติ ไมใชโดยขั้นการฟง และไมใชพอเห็นก็เริ่มกระวนกระวายกระสับกระสายนึกกระจัดกระจาย
วาสิ่งที่กําลังปรากฏเปนรูปและสภาพที่กําลังเห็นเปนนาม ขณะนั้นไมใชการระลึกศึกษาลักษณะที่เปน
นามธรรมและลักษณะที่เปนรูปธรรม การที่สติปฏฐานจะเกิดไดนั้น จะตองเขาใจลักษณะของนามธรรม
และรูปธรรมอยางถูกตองกอนวานามธรรมที่กําลังเห็นนั้นเปนสภาพรู ไมมีรูปราง ตัวตน ไมตองเอาแขน 
ขา มือ เทา มาประกอบรวมกันเปนทาทางวายืน แลวเห็น นั่งแลวเห็น นอนแลวเห็น  สติปฏฐานระลึกรู
เฉพาะอาการที่กําลังเห็นจริงๆ วาเปนสภาพรูชนิดหนึ่ง  ไมใชเรา  ไมใชตัวตน  ไมใชสัตวบุคคลใดๆ 
ทั้งสิ้น และขณะที่สติปฏฐานเกิดขึ้น ระลึกรูลักษณะของรูปที่ปรากฏทางตานั้นก็พิจารณาศึกษาเขาใจ
จนกวาจะรูวาเปนสภาพธรรมชนิดหนึ่งไมใชตัวตน สัตว บุคคลใดๆ  ทั้งสิ้น    

 
∗∗∗∗∗ 

  
ก. เพื่อจะใหการปฏิบัติแนวแน  ไมกระสับกระสายอยางทานอาจารยวานะครับ  ถาเราจะใชวิธีอานาปานสติ

ปฏฐานจะไดไหม   กาย เวทนา จิต ธรรม  แตเราใชควบกับอานาปานสติ กระผมก็เลยต้ังช่ือพิเศษของ
กระผมวา   อานาปานสติปฏฐาน   การปฏิบัติเชนนี้นะครับ 

สุ โดยมากความตองการผล จะทําใหหาวิธีผสม เพราะบางทีพอไมรูวาจะทําอยางไร ก็ลองใชอยางโนนกับ
อยางนี้รวมกัน เผื่อวาจะมีสัมปชัญญะบริบูรณขึ้นและสติจะไดไมหลงลืมและจดจองอยูที่หนึ่งที่ใดไดนาน  
แตนี่เปนลักษณะของความตองการหรือเปลา  ทานที่ตองการใหจิตจดจอที่อารมณใดอารมณหนึ่งนานๆ  
แตทางตาก็ระลึกไมได  ระลึกไมถูก ทางหู ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจ   ปรกติธรรมดาก็ระลึกไม
ถูก  เมื่อตองการใหจิตจดจออยูที่หนึ่งที่ใด   ก็เลยพยายามผสมรวมกันหลายๆ  ทาง    ซึ่งก็เปนเพราะความ
ตองการจึงไมใชการ 
อบรมเจริญปญญา  ผูมีปรกติเจริญสติปฏฐานนั้นอบรมเจริญปญญาเพื่อรูแลวละ  แตเมื่อยังไมรูก็ไมละ  
การพยามยามจะทําใหจิตจดจอนั้น  ละความตองการหรือเปลา   และก็ไมใชการ 
อบรมเจริญปญญาเพื่อรูแลวละดวย   อยาบิดเบือนทําอยางอื่นหรือผสมการปฏิบัติอื่นๆ เขามาอีก เพราะจะ
ไมทําใหรูลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมขณะนี้ที่กําลังปรากฏตามปรกติตามความเปนจริง ไดยินเปน
ปรกติ คิดนึก เปนสุขเปนทุกขตามปรกตินั้นลวนเปนธรรมทั้งหมด   ตราบใดที่สติไมเกิดขึ้นระลึกรูก็ไมใช
เปนการอบรมเจริญสติปฏฐาน  เพราะถึงพยายามทําอยางอื่นผสมวิธีตางๆ มากสักเทาไร  ปญญาก็ไมไดรู
สภาพธรรมที่กําลังปรากฏตามปรกติตามความเปนจริง    ฉะนั้น จะมีประโยชนอะไรที่จะไปผสมวิธีตางๆ 
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ขึ้น  ในเมื่อไมใชปญญาที่ศึกษาพิจารณารูลักษณะที่เปนนามธรรมและรูปธรรมตามปรกติทางตา ทางหู 
ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจ 

   ขอทราบวา   ขณะที่กําลังผสมวิธีปฏิบัติตางๆ นั้นมีประโยชนอะไรบาง  เกิดความรูอะไรขึ้น
บาง 

ก. เทาที่อาจารยถามผมวาไดความรูอะไรบางนะครับ   ผมก็ไดความรูทางไตรลักษณ  เพราะวาในหลักฐาน
ของทานอาจารยพระธรรมกถึกมีตําราอานาปานสติ ๓ เลม  ผมก็ไปอานจตุกกะที่ ๔ ทานวา อนิจจ ทุกข 
อนตตา  และอธิบายอนิจจ ทุกข อนตตา ดวย  ตามที่ผมอาน ทานชี้แจงวา อานาปานสตินี้มี ๑๖ ขอ แตจตุก
กะที่ ๔ นี้เปนธัมมานุปสสนาสติปฏฐานเกี่ยวกับปญญาโดยแท ไมไดเกี่ยวกับหายใจเขาหายใจออกเทาไร 
ทีนี้เราก็เอาอานาปานสติบังคับไวจะไดไมไปแพรเปนอยางอื่น   ถานึกอะไรๆ ไมออก   คือวิปสสนาอยาง
ที่อาจารยสอนนะครับ  หายใจเขาหายใจออกบังคับไว  เปนวงไวทีเดียว  คิดอะไรไมออกก็หายใจเขา
หายใจออกเอาไว  ถาเกิดมีปญหาขึ้นก็คิดไปอยางนี้  ที่คิดนี้ผมก็ไมไดไปคิดนอกอาจารยนะครับ  ก็
อยากจะคิดวาตาเห็นเปนนาม  ก็อยากจะคิดอยางนั้น  ไมใชตัวตนหรอกนะ  ก็เห็น  ก็ไดยินนะ ไมใชตัวตน
นะ แตทีนี้เจาตัวตน เจาผม เจาเรา เจาคิดนี่มันมีเรื่อยละครับ นี่ละครับมันหนักใจละครับ 

สุ. ผสมอยางนั้นแลวก็ยังหนักใจ เพราะไมใชปญญาที่พิจารณาศึกษาลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏตาม
ปรกติตามความเปนจริง        ทานบอกวาประโยชนที่ทานได คือรูทางไตรลักษณ 
ถาไมรูสภาพนามธรรมและรูปธรรมแลวจะรูไตรลักษณของอะไรก็เปนเพียงการรูไตรลักษณตามหนังสือ
เทานั้น  การประจักษไตรลักษณจริงๆ นั้นตองเปนวิปสสนาญาณ  และวิปสสนาญาณจะไมรูลักษณะของ
นามธรรมและรูปธรรมไมไดเลย   ฉะนั้น จะกลาววา รูไตรลักษณโดยไมรูลักษณะของนามธรรมและ
รูปธรรมยอมไมได 

ก.   ตอไปนี้ก็ออนวอนเรียนถามอาจารยวา  การระลึกนะ  ระลึกอยางไร ระลึกมากๆ  หรือระลึกนิดๆ  หนอยๆ  
ผมวาเรื่องนี้เปนเรื่องใหญนะครับ  เชน  สติ  เรารูวาเปนการระลึก  จะระลึกอยางไร มีปญหาแลว  ระลึก
นิดหนอย  ระลึกใหลึกซึ้ง  ระลึกไปถึงวา  อนิจจ ทุกข อนตตา หรือนึกแตออนแตแข็ง   ผมเขาใจครับที่
อาจารยสอน   ฟงมา ๒-๓ ปเขาใจแตเวลาปฏิบัติ ปฏิบัติไมได  รูป  นาม  อะไรคือรูป  นาม   ทั้งๆ ที่ผม
ไมไดเรียนพระไตรปฏก  ผมเขาใจครับ ทีนี้ขณะที่ระลึก ปจจุบันที่ระลึก ปจจุบันธรรม ขณะที่ระลึก ระลึก
อยางไรถึงจะมีเคล็ด เคล็ดในการระลึกนี่สําคัญครับ ระลึกตื้น ระลึกลึก ระลึกมาก ระลึกยาว ระลึกสั้น 
ระลึกเผินๆ เอาใจใสก็เปนตัวตน   เปนเรา   เปนเขาไป   นี่นาม   นึกแลวนี่…. 

สุ. ถาพยายามจะทําก็วุนจริงๆ เลย จะใหสติระลึกเผินหรือจะใหระลึกแรง จะใหมากหรือจะใหนอย   การ
อบรมเจริญความรู  คือปญญานั้น  ไมใชมีเคล็ดที่จะทํา   แตเริ่มดวยฟงและศึกษาสิ่งที่สติจะระลึกรูจน
เขาใจยิ่งขึ้น พอที่จะเปนปจจัยใหสติเกิดระลึกรูตรงลักษณะของสภาพนามธรรมหรือรูปธรรมตามปรกติ
ตามความเปนจริง เมื่อสภาพธรรมที่ปรากฏเปนจริงอยางไร  ก็ระลึกรูตามความเปนจริงอยางนั้นเทานั้น  
ไมตองไปกดใหแรง  ไมตองไปผอนใหเบา ไมตองไปทําใหเผินหรืออะไรเลย  เพราะถาทําอยางนั้นก็เปน
เรื่องตัวตน ไมใชการพิจารณาศึกษาลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏตามความเปนจริง  สภาพธรรมตาม
ความเปนจริงเปนอยางไร ผูไมหลงลืมสติ  คือกําลังระลึกรูสภาพธรรมนั้นตามปรกติความเปนจริงตรง
ลักษณะนั้น  และเร่ิมพิจารณารูลักษณะที่เปนนามธรรมหรือรูปธรรมนั้นๆ ทีละเล็กนอย   โดยไมใชใหสติ
จดจองใหลึกลงไปอีก  หรือวาใหเผินออกมาหนอย หรืออะไรอยางนั้น  เมื่อสติที่เกิดขึ้นนั้นดับไปแลวก็
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อาจจะหลงลืมสติตอไป หรือสติก็อาจจะระลึกที่อารมณอื่นตอไปก็ได  จึงจะเห็นความเปนอนัตตาของสติ
ปฏฐาน เมื่อรูวาสภาพธรรมทั้งหลายและสติปฏฐานก็เปนอนัตตา  จึงจะไมยุง   มิฉะนั้นความรูสึกวาเปน
ตัวตนก็ทําใหยุงแนๆ เพราะแมพอจะระลึกก็ไมทราบวาระลึกแคไหนจึงจะถูก จะระลึกหนักหรือเบา จะ
แรงหรือจะเผิน ซึ่งถาเปนการระลึกศึกษาพิจารณาเขาใจ ลักษณะของสภาพธรรมที่กําลังปรากฏก็จะไมยุง
เลย เพราะเมื่อเปนปรกติแลวจะยุงไดอยางไร   เมื่อผิดปรกติจึงจะยุง 

ก. สติปฏฐาน ผมก็ยังไมทราบวาลักษณะที่แทจริงเปนอยางไร คือ บางครั้งที่ผมฟงอาจารยบรรยายแนวทาง
เจริญวิปสสนาเวลาตั้งใจฟงอยูก็รูเรื่องดวย และมีสติรูวาที่ฟงนั้นอาจารยบรรยายอะไรก็รูเรื่อง  แตวาไมได
พิจารณาใหเปนรูปเปนนามในขณะนี้ ไมทราบวาจะเปนสติปฏฐานหรือเปลา 

สุ. ขณะที่ไมรูวาเปนนามธรรมเปนรูปธรรม ก็มีความยึดถือสภาพธรรมเปนตัวตนอยูเต็ม ซึ่งความเปนตัวตนที่
มีอยูเต็มนี้จะละคลายหมดไปไดก็ดวยสติที่ระลึกรูพิจารณาศึกษาเขาใจลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม
ที่กําลังปรากฏ  ทีละนอย  ความรูที่เกิดขึ้นทีละนอยนั้นละความไมรูนามธรรมและรูปธรรมไปทีละนอย 
จะละใหหมดสิ้นไปทันทีไมได เพราะเมื่อสติเกิดจะรูชัดทันทีไมไดวาสภาพธรรมที่ปรากฏนั้นเปน
นามธรรมเปนรูปธรรม  ความรูที่เกิดขึ้นทีละนอยนั้นนอยจนกระทั่งไมรูสึก เปรียบเหมือนการจับดามมีด 
ซึ่งดามมีดก็เริ่มสึกไปทีละนอยจริงๆ เพราะเปนจีรกาลภาวนา๑   บางทานก็ไมพอใจที่สติและปญญาเจริญ
ขึ้นทีละนอย ๆ    ซึ่งก็ไมมีหนทางอื่น    เพราะถาไมพอใจและผสมวิธีอื่นก็จะทําใหยุงยิ่งขึ้น 

ก. การปฏิบัติเปนปรกติกับการปฏิบัติที่ผิดปรกติตางกันอยางไร 
สุ. ขณะนี้กําลังนั่งตามปรกติ ระลึกรูสภาพธรรมที่กําลังปรากฏตามความเปนจริง เชน สภาพธรรมที่ออน  

แข็งซึ่งปรากฏที่กาย  หรือสภาพธรรมที่ปรากฏทางตา  นั่นเปนปรกติ   แตถาเขาใจวาเมื่อเจริญสติปฏฐาน
จะตองนั่งขัดสมาธิ  จดจองตรงนั้นตรงนี้นั่นไมเปนปรกติ  เพราะเปนความตองการที่จะเลือกรูสภาพธรรม
ที่ยังไมเกิดขึ้น ขามการระลึกรูสภาพธรรมที่กําลังปรากฏ  เชน  สภาพธรรมที่กําลังเห็น  สภาพธรรมที่
กําลังไดยิน  สภาพธรรมที่กําลังปรากฏทางตา  เสียง  กลิ่น  รส  เย็น รอน ออน แข็ง ฯลฯ ที่กําลังปรากฏ   
แมความเขาใจผิดเพียงนิดเดียว กิเลสตัณหาก็ปดบังไมใหปญญาเกิดขึ้นรูสภาพธรรมที่กําลังปรากฏตาม
ปรกติ ตามความเปนจริงในขณะนั้น 

   ผูที่จะอบรมเจริญสติปฏฐานไดนั้น   จะตองเขาใจใหถูกตองวา  ขณะที่หลงลืมสติกับขณะที่มี
สตินั้นตางกันอยางไร   ถาไมรูก็เจริญสติปฏฐานไมได  เคยหลงลืมสติอยางไร  ก็ยังหลงลืมสติตอไปอยาง
นั้น หรือมิฉะนั้นก็ตองการเลือกจดจองอารมณที่จะใหสมาธิเกิดขึ้น ซึ่งก็ไมใชการเจริญสติปฏฐานอยู
นั่นเอง    ฉะนั้น จึงตองเขาใจใหถูกตองวา ขณะที่หลงลืมสติ คือขณะที่ไมรูลักษณะของสภาพธรรมที่
กําลังปรากฏตามปรกติในชีวิตประจําวันนั่นเอง ไมระลึกรูสภาพที่เห็น สภาพไดยิน เปนตน สวนขณะที่มี
สตินั้นเปนขณะที่ระลึกได จึงพิจารณาศึกษารูลักษณะของสภาพธรรมที่กําลังปรากฏตามปรกติทางหนึ่ง
ทางใด  คือ  ทางตา  หรือทางหู  หรือทางจมูก  หรือทางลิ้น  หรือทางกาย  หรือทางใจ  โดยไมบังคับ
เจาะจง อยาเลือกจดจอง หรือตองการอารมณนั้นอารมณนี้ เพราะถาเปนโดยลักษณะนี้แลวก็จะไม
ประจักษวาสติเปนอนัตตา  ฉะนั้น ขณะที่มีสติก็คือขณะที่ระลึกรูลักษณะของสภาพธรรมที่กําลังปรากฏ
ตามความเปนจริงของสภาพธรรมนั้นๆ  เชน  ขณะที่กลิ่นปรากฏ  ก็ระลึกรูสภาพของกลิ่นที่ปรากฏทาง
จมูก พิจารณารูวากลิ่นเปนเพียงสภาพธรรมชนิดหนึ่ง ที่เกิดขึ้นปรากฏแลวก็หมดไป หรือระลึกรูสภาพที่
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กําลังรูกลิ่นขณะนั้นวาเปนเพียงสภาพรูชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้น   รูกลิ่นแลวก็หมดไปไมใชสัตว  บุคคล  ตัวตน  
เปนตน 

   
๑ ปรมัตถทีปนี  อรรถกถาขุททกนิกาย  จริยาปฎก  นิทานกถา 
 

♦♦♦♦♦ 
 
 
 

ก. ถาอยางนั้นผูเปนพระโสดาบันบุคคล    ก็ไมรูวาใครเปนพอเปนแมนะซิ 
สุ. ผูที่เปนพระโสดาบันบุคคลรูชัดวา   สภาพที่กําลังเห็นเปนนามธรรมชนิดหนึ่ง   เมื่อเห็นแลวก็รูวาสิ่งที่เห็น

เปนคน เปนสัตว หรือเปนสิ่งของ สภาพที่รูอยางนั้นก็เปนนามธรรมอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นแลวก็ดับไป มีใคร
บางที่เห็นแลวไมรูวาเห็นอะไร ถาเชนนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ไมทรงรูจักทานพระอานนท ทานพระ
มหาโมคคัลลานะ ไมทรงรูอะไรเลย และถาเปนอยางนั้นก็จะมีเพียงนามธรรมที่เห็นเทานั้น  ไมมี
นามธรรมอื่นที่รูวาเห็นอะไร เปนตน  แตสภาพธรรมตามความเปนจริงนั้นนอกจากนามธรรมที่เห็นแลว ก็
ยังมีนามธรรมที่รูวาเห็นอะไรดวย 

 
ℵℵℵℵℵ 

 
ก. ฆราวาสที่อยากพนทุกข  เพราะเห็นวาทุกขนี้ชางมากมายและมีอยูตลอดเวลา  เกิดแลวและจะเกิดอีกดวย    

ควรจะทําอยางไร   วิธีสั้นๆ  ดวย 
สุ. ที่วาทุกขนี้ชางมากมายนั้น  ก็เพราะมีความเห็นผิด  ยึดถือวาเปนตัวตน  ถาไมมีความเห็นผิดยึดถือวาเปน

ตัวตนแลวก็จะละคลายทุกขลงไปมากทีเดียว พระผูมีพระภาคทรงแสดงวา ความทุกขทั้งหลายจะละคลาย
เบาบางลงไดเมื่อกิเลสดับไปตามลําดับ เมื่อกิเลสยังไมดับสิ้นไป  การเกิดก็ยอมยังมีประมาณนับไมได  
ตราบใดที่ยังเกิด ตราบนั้นก็ยังมีทุกข พระโสดาบันบุคคลดับกิเลสขั้นตนไดแลวจึงเกิดอยางมากที่สุดอีก
เจ็ดชาติเทานั้น  ขอความในพระสูตร๑มีวา  พระผูมีพระภาคทรงชอนฝุนเล็กนอย ไวที่ปลายพระนขาแลว
ตรัสวา  ฝุนเล็กนอยที่ปลายเล็บนี้เปรียบไดกับการเกิดอีกของพระโสดาบันบุคคล ซึ่งมีเพียงเจ็ดชาติ สวน
มหาปฐพีนั้น เปรียบไดกับชาติที่จะตองเกิดอีกของพวกปุถุชน เมื่อชาติคือการเกิดของปุถุชนมีมากเหลือ
ประมาณเชนนี้   ทุกขซึ่งเกิดเพราะชาติก็จะตองมากเหลือประมาณตามที่ถามทีเดียว 

 
๑ สังยุตตนิกาย   มหาวารวรรค   อภิสมยวรรคที่ ๖   นขสิขาสูตร  ขอ ๑๗๔๗ 
 

ℵℵℵℵℵ 
 

ก. ทุกทานที่นั่งอยูในที่นี้คงอยากจะทราบวา    จะเริ่มปฏิบัติวิปสสนาเดี๋ยวนี้จะทําอยางไร 
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สุ. ระลึกรูลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏ ขณะที่สติระลึกรูลักษณะของสภาพธรรมหนึ่งสภาพธรรมใดนั้น  
สัมมาสังกัปปะ คือวิตกเจตสิกก็ตรึก คือจรดในลักษณะของอารมณที่กําลังปรากฏ และปญญาเริ่มศึกษา
พิจารณาลักษณะที่แทจริงของสภาพธรรมที่ปรากฏทีละเล็กทีละนอย   จนกวาความรูจะเพิ่มขึ้น 

   ความรูจะเกิดขึ้น และเจริญขึ้นไดจากการพิจารณารูลักษณะของสภาพธรรมซึ่งปรากฏใน
ขณะที่สติระลึกรูลักษณะของสภาพธรรมนั้น  สภาพธรรมเกิดขึ้นปรากฏแลวก็หมดไปเร็วเหลือเกิน บางที
ก็ยังไมทันจะพิจารณาศึกษาลักษณะของสภาพธรรมนั้นเลย เชน ขณะไดยิน สติเกิดระลึกรูสภาพไดยินนิด
เดียว แตยังไมทันศึกษาพิจารณารูวาเปนสภาพรูเสียง สภาพไดยินก็หมดไปแลว แมวาในตอนตนปญญาจะ
ไมเกิดขึ้นรูชัดในลักษณะของสภาพไดยิน ก็เปนธรรมดาที่จะเปนอยางนั้น เพราะไมมีใครสามารถยึดจับ
เสียงหรือนามธรรมที่ไดยินเอามาทดลอง  เอามาพิสูจนพิจารณาได  แตวาสภาพไดยินก็จะตองเกิดอีก ผู 
อบรมเจริญสติและปญญา    จึงระลึกรูลักษณะของนามธรรมที่ไดยินในคราวตอไปอีกได 

   ขณะนี้สติจะเกิดขึ้นระลึกรูลักษระของนามธรรมหรือรูปธรรมที่กําลังปรากฏ ทางตา ทางหู 
ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ทางหนึ่งทางใดก็ได ทีละลักษณะ และพิจารณาศึกษารูลักษณะของสภาพ
ธรรมนั้นๆ ทีละเล็กทีละนอย จนกวาปญญาจะเพิ่มขึ้นรูชัดในลักษณะที่ตางกันของนามธรรมและรูปธรรม 
สามารถที่จะแยกรูลักษณะที่ตางกันของนามธรรมที่ไดยินกับเสียง ฯลฯ  ในที่สุดก็จะชินกับสภาพของ
นามธรรมและรูปธรรมมากขึ้น เมื่อชินแลวความรูลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมก็เพิ่มขึ้นอีก ไมวา
นามธรรมใดรูปธรรมใดจะเกิด ณ สถานที่ใด  สติและปญญาก็สามารถเกิดระลึกรูลักษณะของสภาพธรรม 
นั้นๆ  ในขณะนั้นไดตามปรกติตามความเปนจริง การเจริญสติปฏฐานเปนการเจริญสติปญญา ความรูใดที่
ไดอบรมใหเกิดขึ้นแลวความรูนั้นก็จะเพิ่มขึ้น และละคลายความไมรูใหลดนอยลงไปดวย 

ก. สมมติวาไหวพระสวดมนตเสร็จเรียบรอยแลว คิดวาจะนั่งกรรมฐาน จะโยนิโสมนสิการอยางไรจึงจะไมมี
อภิชฌาและโทมนัสในอารมณ 

สุ. ที่จะเปนโยนิโสมนสิการจริง ๆ  นั้น  ตองเปนสัมมาสติในการเจริญมัคคมีองค ๘  ฉะนั้น จึงไมควรคิดวา
จะนั่งกรรมฐาน  ที่คิดวาจะนั่งกรรมฐานก็เพราะเห็นผิดวามีตัวตนที่สามารถจะใหสติเกิดขึ้นไดตาม
กําหนดเวลา แตสัมมาสตินั้นไมตองคอยจนกระทั่งไหวพระสวดมนตแลว ใครไหวพระ เมื่อไมรูวาเปน
นามธรรมเปนรูปธรรมจึงยึดถือสภาพธรรมในขณะที่กําลังไหวพระนั้นเปนตัวตน คือเปนเราไหวพระ 
ในขณะที่สวดมนตเมื่อไมรูวาเปนนามธรรมเปนรูปธรรมก็ยึดถือวาเปนเราสวดมนต สัมมาสติจะเกิดขึ้น
ระลึกรูลักษณะของสภาพธรรมหนึ่งสภาพธรรมใดขณะที่กําลังไหวพระสวดมนต  หรือในขณะอื่นๆ ไมวา
จะอยูในอิริยาบถใดไดทั้งนั้น 

 
ℵℵℵℵℵ 

ก. อาตมาอยากจะถามเรื่องการเจริญสติปฏฐาน อาตมาไดอานพระอภิธรรมปฎกเลม ๒       ขันธวิภังค ใน
หมวดของรูป ๒๘ รูป มีรูปที่เห็นไมได กระทบไมได รูปละเอียด รูปไกล เปนตน 

สุ. รูปทั้งหมดมี ๒๘ รูป และมีเพียงรูปเดียวเทานั้นที่เห็นได  คือ รูปารมณที่ปรากฏทางตาซึ่งเปนรูปที่เห็นได 
(สนิทัสสนรูป) และกระทบได (สัปปฏิฆรูป) อีก ๑๑ รูป คือ เสียง๑  กลิ่น๑ รส๑  โผฏฐัพพะ๓   จักขุปสาท
รูป๑  โสตปสาทรูป๑  ฆานปสาทรูป๑   ชิวหาปสาทรูป ๑ กายปสาทรูป๑  เปนรูปที่กระทบไดแตเห็น
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ไมได  รูป ๑๒ รูปที่กระทบไดนี้เปนรูปหยาบ  จึงเปนรูปใกลตอการพิจารณารูได   สวนรูปอีก ๑๖ รูปที่
เหลือนั้นเห็นไมได  และกระทบไมได จึงเปนรูปละเอียดและเปนรูปไกลตอการพิจารณารูได 

   สภาพธรรมมีจริงที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงไวนั้น  ผูอบรมเจริญสติปฏฐานสามารถพิสูจนรู
ลักษณะของสภาพธรรรมนั้นๆ ที่กําลังปรากฏตามปรกติตามความเปนจริงได   แตก็เปนเรื่องละเอียดและ
ลึกซึ้งมาก เชน รูปารมณซึ่งเปนสภาพธรรมที่ปรากฏทางตานั้น  เพียงไดฟงเทานี้ก็รูสึกวาจะเขาใจไดไม
ยาก  แตไมใชความรูในขณะกําลังเห็น  ถาบุคคลนั้นไมไดอบรมเจริญสติปฏฐานจนปญญาคมกลา ก็จะไม
รูลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมตามความเปนจริง  เพราะขณะเห็นทางตานั้นมีรูปารมณแนๆ  แตก็
เห็นเปนคน  สัตว เปนวัตถุตางๆ   จนกระทั่งเกิดความสงสัยวารูปารมณนั้นเปนอยางไร   มีลักษณะ
อยางไร 

    รูปารมณเปนสภาพธรรมที่ปรากฏเมื่อลืมตาแลวเห็นโดยที่ยังไมไดนึกถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลย   
นั่นแหละเปนลักษณะแทๆ ของรูปารมณ   ซึ่งปญญาจะตองเจริญจนเขาใจจนชินวารูปารมณไมใชสัตว 
บุคคล ตัวตน หรือวัตถุใดๆ ทั้งสิ้น ลักษณะที่แทจริงของรูปารมณเปนสภาพธรรมที่ปรากฏทางตาเทานั้น
จริงๆ  ฉะนั้น เมื่อสติปฏฐานยังไมเกิดก็ยังไมระลึกศึกษาพิจารณาลักษณะของรูปารมณจริงๆ วาเปน
เพียงวาสิ่งที่ปรากฏทางตา  จึงละคลายการยึดถือสิ่งที่เคยเห็นเปนคน  เปนสัตว  เปนวัตถุตางๆ ไมไดเลย 

ก.   ศึกษาหมายความวาอยางไร 
สุ. ขณะที่สติเกิด ระลึกรูลักษณะของสภาพธรรมใดสภาพธรรมหนึ่งที่ปรากฏ และพิจารณารูลักษณะสภาพ

ธรรมนั้นๆ  (ไมใชคิดในใจเปนคําๆ )  เพื่อประจักษแจงไตรลักษณของสภาพรู และสภาพธรรมที่ไมใช
สภาพรู นั่นแหละคือการศึกษาลักษณะที่ไมใชตัวตนของสภาพธรรมที่ปรากฏ 

ก.   ลืมตายังเห็นอยู   แตไมใสใจใชไหมครับ 
สุ. หามการเกิดดับสืบตอของจิต ซึ่งเปนไปตามปกติไมได แตเมื่อสติเกิดขึ้น สติระลึกรูลักษณะของสภาพ

ธรรมใดสภาพธรรมหนึ่งที่กําลังปรากฏตามปกตินั่นเอง 
ก. ถาอยางนั้นจุดมุงหมายในการเจริญสติปฏฐานในชีวิตประจําวันสวนมากเราทํากันเพื่อให                

พนทุกข    เมื่อมีปญญาเกิดขึ้นแลวจึงพนทุกข 
สุ.  เรื่องพนทุกขยังเปนเรื่องที่พนไมไดงายๆ  จนกวาปญญาจะเจริญขึ้นเปนขั้นๆ  และละความไมรู  ความ

สงสัย  ความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมเปนสัตว บุคคล ตัวตนกอนซึ่งผูมีปรกติเจริญสติปฏฐานรูวาสติ
และปญญาจะคอยๆ อบรมเจริญขึ้นทีละเล็กละนอย  เพราะอวิชชาในวันหนึ่ง ๆ  เกิดมากกวากุศล   ทั้งใน
อดีตอนันตชาติและในปจจุบันชาติ 

ก. แตปญหาที่เกิดขึ้นก็คือวา   เวลาที่มีอะไรมากระทบ   เรามักขาดสติ 
สุ. เปนธรรมดา   เมื่อสติยังไมมีกําลังจะใหสติเกิดทันทีเปนสิ่งที่เปนไปไมได 
ก.  จากการศึกษาในบทสวดมนตทําวัตรเชา  ที่ทานวา  อุปาทานักขันธาทุกขา   คือการเขาไปยึดมั่นในขันธ 

๕ เปนทุกข   นี้เปนอยางไร  
สุ.  เปนทุกขแน   เมื่อไมรูสภาพความเปนจริงของธรรมที่ปรากฏก็ยอมยินดียินราย ในขณะที่ยินดียินรายก็

เปนทุกขอยางหนึ่งเพราะขณะนั้นไมสงบจากกิเลสเลย ตราบใดที่ปญญายังไมเกิดขึ้นก็ไมรูสภาพที่
ตางกันของกุศลจิตและอกุศลจิต  ทุกคนชอบโลภะ ไมหมดความพอใจในโลภะจนกวาปญญาจะเห็น
ความตางกันของขณะที่เปนกุศลซึ่งไมมีโลภะกับขณะที่เปนโลภะซึ่งสนุกรื่นเริง  ปรารถนา  พอใจ  ติด



มูลนิธิศึกษาและเผยแพรพระพุทธศาสนา   Dhamma Study and Support Foundation  
บานธัมมะ :  http://www.dhammahome.com 
 

196

ของ  เมื่อปญญาไมเกิดก็พอใจในกิเลส  พอใจในโลภะ ซึ่งไมมีวันพอ ไมวาจะเปนทางตา ทางหู ทางจมูก 
ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ โดยไมรูเลยวาขณะนั้นเปนทุกข  เปนโทษ  เปนภัย    การยึดถืออุปาทานขันธ ๕ 
จึงเปนทุกข 

ก.   ทีนี้ถาเราระวังตอนกระทบ  เชน  ตากระทบรูป  หูกระทบเสียง  ถาเรามีสติตอนนั้นก็จะไมเปนความ
พอใจหรือไมพอใจ 

สุ. ไมมีใครระวังหรือบังคับใหสติเกิดขึ้นได เมื่อสติเกิดก็รูความตางกันวา ขณะที่สติเกิดตางกับขณะที่สติ
ไมเกิด 

ก.   ขันธ ๕ ของปุถุชนก็ยอมมีเชนเดียวกับพระอรหันต  แตขันธ ๕ ของปุถุชนเต็มไปดวยอุปาทานที่ทําให
เกิดทุกข  ทีนี้ถาเราคอยระวังตอนกระทบ  เมื่อตากระทบรูป  หูกระทบเสียงและมีสติอยู   จะเปนการ
เจริญสติที่ถูกตองไหม 

สุ. การเจริญสติที่ถูกตอง   คือรูวาธรรมทั้งหลายเปนอนัตตา  จึงรูวาขณะใดสติเกิด  ขณะใดสติไมเกิด    แต
ถามีตัวตนที่จะระวังก็ไมใชสติปฏฐาน 

ก.   คําวา  “อนัตตา”  นี้คลายเสนผมบังภูเขา  บางคนก็รูวา “อนัตตา” แปลวาอะไร หรือ “อัตตา” แปลวา
อะไร แตถามกันหลายๆ คนก็อธิบายแตกตางกันหมด โดยมากกลาววาอนัตตาไมใชตัวตน    ทั้ง ๆ ที่
ตัวตนก็ยังมี  

สุ. อะไรเปนตัวตน 
ก.  สมมุติวา   ตัวเราเปนตัวตนอยู   แตพระผูมีพระภาคตรัสวามีแตเพียงขันธ ๕  มาประชุมกัน 
สุ. เมื่อเปนขันธก็ไมใชตัวตน   แตเมื่อไมรูวาเปนขันธก็เขาใจวาเปนตัวตน 
ก.   ทั้ง ๆ ที่รูอยางนี้   เวลาเห็นทางตาก็วาเราเปนผูเห็น 

ส. เพราะยังไมประจักษแจงลักษณะของขันธวา  ขันธ  คือ  สภาพธรรมที่เกิดขึ้นแลวดับไปอยาง
รวดเร็วจริงๆ จึงจําแนกเปนอดีต เปนอนาคต เปนปจจุบัน เปนภายใน เปนภายนอก หยาบ ละเอียด เลว ประณีต 
ไกล ใกล   เมื่อประจักษลักษณะของขันธจริงๆ   ก็รูวาสภาพธรรมแตละลักษณะที่เกิดดับนั้นเปนรูปขันธ  หรือเปน
เวทนาขันธ  หรือเปนสัญญาขันธ หรือเปนสังขารขันธ   หรือเปนวิญญาณขันธ   นั่นเอง 

 
ℵℵℵℵℵ 

 
ก.   ขอใหอธิบายเรื่องอิริยาบถปดบังทุกข 

ส.    ที่วาอิริยาบถบังทุกขนั้น ตองเขาใจดวยวาหมายถึงทุกขลักษณะของสภาพธรรมทั้งหลาย ไมใช
เฉพาะทุกขเวทนา  แมวาขณะนี้จะนั่ง นอน ยืน เดิน โดยยังไมเมื่อย อิริยบถก็ปดบังทกขลักษณะซึ่งเปนการเกิดดับ
ของนามธรรมและรูปธรรมที่เกิดรวมกันในอิริยบถนั้นๆ ปญญาที่ประจักษแจงการเกิดดับของนามธรรมและ
รูปธรรมนั้น  ไมใชรูอิริยบถหนึ่งแลวเปลี่ยนเปนอีกอิริยบถหนึ่ง  จึงกลาววาอิริยาบถปดบังทุกข  และถาเปน
เชนนั้นก็จะตองกลาววาการเปลี่ยนอิริยาบถปดบังทุกข  ซึ่งไมใชรูวาอิริยาบถนั้นเองปดบังทุกข  แตที่พระธรรม
แสดงวาอิริยาบถปดบังทุกขนั้นก็เพราะการเกิดรวมกันของนามรูปเปนอิริยบถตางๆ จึงปดบังไมใหรูทุกขลักษณะ
ของแตละรูปแตละนามที่กําลังเกิดดับอยูตลอดเวลา 
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บางทานสารภาพวาเพิ่งนั่งใหมๆ พอถูกถามวาเปนทุกขไหมก็ตอบวาไมเปน เมื่อไมเปนทุกข
แลว  อิริยาบถจะบังทุกขไดอยางไร เมื่อทุกขไมมี จะกลาววาอิริยาบถปดบังทุกขไมได   ตองมีทุกขอยูจึง
จะกลาวไดวาอิริยาบทปดบังทุกข  ความจริงถึงแมวาอิริยาบถใดไมมีทุกขเวทนาเกิดขึ้น  อิริยาบถนั้นก็
ปดบังทุกขไวแลว เพราะไมเห็นการเกิดดับของนามรูปในขณะนั้น  เมื่อไมอบรมเจริญปญญาใหรู
ลักษณะของนามและรูป  ก็เขาใจผิดวารูทุกขขณะที่พิจารณากอนเปลี่ยนอิริยาบถ  แตวารูทุกขอะไร ใน
เมื่อยังไมรูลักษณะที่ไมใชตัวตนของสภาพรูทางตากับสิ่งที่ปรากฏทางตา  สภาพไดยินกับเสียงที่ปรากฏ
ทางหู  สภาพรูกลิ่นกับกลิ่น  สภาพรูรสกับรส  สภาพรูโผฏฐัพพะและโผฏฐัพพะ  สภาพคิดนึกสุขทุกข
ตางๆ  แมแตสภาพธรรมที่คิดจะเปลี่ยนอิริยาบถนั้น ก็ไมรูวาไมใชตัวตน เปนนามธรรมชนิดหนึ่งที่
เกิดขึ้นแลวก็ดับไป เมื่อไมระลึกรูลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมตามปรกติตามความจริง  ปญญาก็
สมบูรณขึ้นตามลําดับขั้นไมได  จึงไมประจักษทุกขอริยสัจจ  เพราะปญญายังไมประจักษลักษณะของ
นามธรรมและรูปธรรม 

 
 

ℵℵℵℵℵ 
ก.   ขณะไหนที่มีสติก็มีแตทุกขที่ปรากฏ  แตไมไดแยกรูปนามทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทาง

ใจ เพราะการแยกนั้นแยกกันมาเยอะแยะแลว แตแยกกันตามปริยัติ   ดิฉันมีการศึกษานอย  เพียงแต
ปฏิบัตินิดๆ หนอยๆ ที่สํานักปฏิบัติ  เกิดความรูมาอยางนั้นก็เรียนใหทราบ  จะวารูตามอริยสัจจ  หรือรู
ตามอะไรก็แลวแตจะเขาใจเถอะคะ แตรูอยางนั้นจริงๆ 

สุ. พอใจในความรูอยางนี้แลวหรือยัง 
ก.   ยังอยูในระหวางการศึกษา   จะวาพอใจก็ไมได 
สุ. ที่กลาววาไปสํานักงานปฏิบัติเพื่อความรูความเขาใจในหนทางปฏิบัติ  แตถาไปแลวไมรูไม เขาใจสภาพ

ธรรม    การไปจะมีประโยชนไหม 
ก. ก็มี  ตามธรรมดาเราอยูบานอกุศลเกิดมาก   เมื่อเราไปสํานักปฏิบัติไดพบกัลยาณมิตรที่ดี พบสถานที่ที่

สงบเงียบ   กุศลจิตก็เกิดมาก   อันนี้ดิฉันถือวามีประโยชน 
ส. โสตาปตติยังคะ  องคธรรมของการบรรลุโสดาบันมี ๔  คือคบสัตตบุรุษ ๑  ฟงธรรมจากทาน ๑   

พิจารณาธรรมที่ไดฟงดวยความถูกตอง ๑   ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑  ไมเกี่ยวกับสถานที่เลย   
ฉะนั้น ในเรื่องของสํานักปฏิบัตินั้นควรยอนกลับไปพิจารณาสํานักของพระผูมีพระภาค   เพื่อ
เปรียบเทียบใหเห็นวา  สํานักปฏิบัติในสมัยนี้เหมือนกับสํานักของพระผูมีพระภาคหรือไม สํานักของ
พระผูมีพระภาคในอดีตกาลนั้น พระภิกษุทั้งหลายบิณฑบาต  สนทนาธรรม  ทํากิจตางๆ ตามพระวินัย
บัญญัติ  พระผูมีพระภาคทรงสรรเสริญกุศลทั้งปวง แตผูท่ีไปสูสํานักปฏิบัติในสมัยนี้ปฏิบัติเชนเดียวกับ
พุทธบริษัทในครั้งนั้นหรือเกินกวาหรือตางกัน ถาเหตุคือการปฏิบัติตางกัน ผลจะเหมือนกันไดไหม 
อุบาสกและอุบาสิกาในครั้งพุทธกาล เชน ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ทานก็ไปพระเชตวันมหาวิหารที่ทาน
ไดสรางไว แตทานเหลานั้นก็ไมไดเขาใจผิดวา จะตองบรรลุมัคคผลเฉพาะในสถานที่เหลานั้น   เพราะ
ทานเหลานั้นบรรลุมัคคผลนิพพาน ณ สถานที่ตางๆ กันตามชีวิตประจําวันจริงๆ  ของแตละทาน  
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  ในอังคุตตรนิกาย  ปญจกนิบาต  อรัญญวัคคที่ ๔  อรัญญกสูตร  พระผูมีพระภาคตรัสวา   ดูกร 
ภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ถืออยูปาเปนวัตร ๕ จําพวกนี้   ๕ จําพวกเปนไฉน  คือ ภิกษุผูถืออยูปาเปนวัตร
เพราะโงเขลา  เพราะหลงงามงาย๑  มีปรารถนาลามกถูกความอยากครอบงําจึงถืออยูปาเปนวัตร ๑    ถือ
อยูปาเปนวัตรเพราะเปนบาเพราะจิตฟุงซาน ๑   ถืออยูปาเปนวัตร  เพราะรูวาเปนวัตรอันพระพุทธเจา
และสาวกแหงพระพุทธเจาสรรเสริญ ๑   ถืออยูปาเปนวัตรเพราะอาศัยความเปนผูมีความปราถนานอย 
ความสันโดษ ความขัดเกลา ความเปนผูมีความตองการดวยขอปฏิบัติอันงามเชนนี้ ๑  

  ขอความตอไปมีวา 
  ดูกร ภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุผูถืออยูปาเปนวัตร ๕ จําพวกนี้แล   ภิกษุผูถืออยูปาเปนวัตร

เพราะอาศัยความเปนผูมีความปรารถนานอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความสงัด ความเปนผูมีความ
ตองการดวยขอปฏิบัติอันงามเชนนี้ เปนผูเลิศ ประเสริฐ เปนประธาน  สูงสุด  และดีกวาภิกษุผูถืออยูปา
เปนวัตร ๕ จําพวกนี้  เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากโค  นมสมเกิดจากนมสด  เนยขนเกิดจากนมสม  เนย
ใสเกิดจากเนยขน  หัวเนยใสเกิดจากเนยใส หัวเนยใสชาวโลกยอมกลาววาเปนยอดในจําพวกโครส ๕ 
เหลานั้นฉันใด บรรดาภิกษุผูถืออยูปาเปนวัตร ๕ จําพวกนี้  ภิกษุผูถืออยูปาเปนวัตรเพราะอาศัยความเปน
ผูมีความปรารถนานอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความสงัด ความเปนผูมีความตองการดวยขอปฏิบัติ
อันงามเชนนี้  เปนเลิศ  ประเสริฐ  เปนประธานสูงสุดและดีกวาภิกษุผูถืออยูปาเปนวัตร ๕ จําพวกนี้ ฉัน
นั้นเหมือนกัน 

 
จบสูตรที่  ๑ 

 
ทําไมจึงมีภิกษุผูถืออยูปาเปนวัตร เพราะโงเขลา เพราะหลงงมงาย บางทานคิดวาอยูปาแลวก็จะรูแจง

อริยสัจจธรรม ผูที่เขาใจอยางนั้นเปนผูอยูปาเพราะโงเขลาหรือเพราะงมงายหรือไม  ถาเขาใจเหตุผลแลวจะเห็นวา 
ไมมีชีวิตใดที่ประเสริฐยิ่งกวาบรรพชิตผูสละชีวิตฆราวาสไปสูสํานักของพระผูมีพระภาค  ซึ่งไมใชการไปสูสํานัก
ปฏิบัติเพียงช่ัวครูช่ัวยาม  เพื่อตองการบรรลุมัคคผล  เพราะคิดวาการไปทําวิปสสนาที่สํานักปฏิบัติซึ่งไมใช
อัธยาศัยจริง ๆ นั้นจะเปนเหตุใหรูแจงอริยสัจจธรรมได ซึ่งถาเปนจริงเชนนั้น คฤหหัสภที่ไปทําวิปสสนาที่สํานัก
ปฏิบัติก็ควรแกการสรรเสริญยิ่งกวาพระภิกษุในสํานักของพระผูมีพระภาคซึ่งทานมีชีวิตตามปรกติธรรมดาตาม
พระวินัยบัญญัติ คือ บิณฑบาต  ฟงธรรม  สนทนาธรรม   และกระทํากิจตางๆ ของสงฆดวย 
ก.   ที่วาไมใชอัธยาศัยนี้ก็เขาใจ   แตถาจะฝนอัธยาศัยไมเปนการสมควรหรือ 
สุ. อันนี้ตองพิจารณาเหตุผลใหถูกตอง  มีพระภิกษุจํานวนมากทีเดียวที่ไมไดอยูปา พระผูมีพระภาคไมทรง

บังคับใหเจริญสติปฏฐานในปา หรือในหอง หรือในสถานที่ที่ไมใหทํากิจอะไรเลย พระผูมีพระภาคทรง
สรรเสริญการอยูปา ทรงสรรเสริญการไมคลุกคลี ทรงสรรเสริญทุกอยางที่ไมเปนปจจัยใหเกิดโลภะ 
โทสะ โมหะ แตมิไดทรงบังคับ  มิไดทรงวางกฏเกณฑในการอบรมเจริญปญญา  เพราะพระองคทรงรู
อัธยาศัยของสัตวโลก พระองคทรงแสดงธรรมใหพุทธบริษัทเขาใจสภาพธรรมถูกตอง เพื่อขัดเกลากิเลส
ที่มีอยูตามปรกติตามความเปนจริง  ดวยการเจริญสติปฏฐานตามเพศของบรรพชิตและคฤหัสถ  เมื่อสติ
ระลึกรูพิจารณาศึกษาลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละนอยนั้น  ก็จะสังเกตไดวา  
คอยๆ ละนิสัยเกาที่เคยเพลินไปทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ดวยโลภะ โทสะ โมหะ ไปทีละนอย เปน
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อัธยาศัยจริงๆ ไมใชฮวบฮาบเปนพักๆ ไมใชอยางที่บางทานกลาววาสถานที่ปฏิบัตินั้นไมควรทาสีเพราะ
ทําใหเกิดโลภะ แตพอกลับบานก็ทาสีบาน ปลูกตนไม  ดอกไม   ตามอัธยาศัยแทจริงที่สะสมมา  

   พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงพระธรรมซึ่งเปนสัจจธรรม เปนความจริง  
เพี่อใหเกิดความเห็นถูกในเหตุและผลของสภาพธรรมทั้งหลาย   ทรงแสดงการอบรมเจริญปญญาดวย
การเจริญสติปฏฐาน เพื่อละคลายอนุสัยกิเลสที่ประจําอยูในจิต ซึ่งเกิดดับสืบตอกันมาในอดีตอนันตชาติ
จนถึงขณะนี้ อวิชชาความไมรูลักษณะของสภาพธรรม และความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมวาเปน
ตัวตนนั้นเปนอนุสัยกิเลส ไมวาจะเห็นขณะใด   ไดยินขณะใด   ล้ิมรส  รูโผฐฐัพพะ  คิดนึก  สุข  ทุกข  
ขณะใด  ก็ยึดถือวาเปนตัวตนทั้งสิ้น  ฉะนั้น ทางเดียวที่จะละอนุสัยกิเลสไดก็คือเจริญสติพิจารณารู
ลักษณะของสิ่งที่กําลังปรากฏและรูชัดขึ้นเปนลําดับจนถึงวิปสสนาญาณขั้นที่ ๑  คือ นามรูปปริจเฉท
ญาณ ซึ่งเปนความสมบูรณของปญญาที่ประจักษแจงลักษณะตางกันของนามธรรมและรูปธรรมที่
ปรากฏในขณะนั้น 
  การอบรมเจริญปญญาไมใชการพยายามสรางทุกขใหเกิดขึ้นดวยการนั่ง นอน ยืน เดินนานๆ 
เพื่อใหเกิดทุกขเวทนา แตเปนการระลึกรูพิจารณาศึกษาลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่กําลัง
ปรากฏทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ตามปรกติตามความจริงซึ่งเกิดขึ้นแลวตามเหตุปจจัย   ไมวาจะอยูที่
ไหนก็ตาม 

 
ℵℵℵℵℵ 

 
ก.  การเจริญสติปฏฐานมี ๔ คือ  กายานุปสสนาสติปฏฐาน  เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน  จิตตานุปสสนาสติ

ปฏฐาน  ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน  สติปฏฐานทั้ง ๔ นี้ทานอรรถกถาจารย อุปมาเหมือนประตูเมืองทั้ง 
๔ ถาใครเขาประตูใดประตูหนึ่งไมวาจะเปนประตูทิศตะวันออก   ทิศตะวันตก  ทิศเหนือ  ทิศใต   ก็เขา
ไปจนถึงกลางเมืองไดเหมือนกัน  เพราะฉะนั้น ทุกวันนี้ก็มีอาจารยหลายตอหลายคนที่วาไมจําเปนตอง
เจริญสติปฏฐานทั้ง ๔ เอาแคกายานุปสสนาสติปฏฐานเพียงอยางเดียวพอ  เพราะอรรถกถาทานแกไววา
เขาประตูใดประตูหนึ่งก็ถึงกลางใจเมืองเหมือนกัน กายานุปสสนาสติปฏฐานนี้เจริญอยางเดียวจะถึงพระ
นิพพานไหมครับ 

สุ. การเจริญปญญาเปนเรื่องละเอียดมาก ไมใชวาผูหนึ่งผูใดอานอรรถกาแลวปฏิบัติได ประตูอยูที่ไหน   ถา
ยังไมทราบเลยวาประตูอยูที่ไหนแลวจะเขาประตูไหน 

ก.    ประตูก็คือ  กาย   เวทนา   จิต   ธรรม   นั่นเอง 
สุ. เมื่อประตูคือ กาย เวทนา จิต ธรรม แลวรูอะไรที่กาย  ซึ่งจะตองพิจารณาโดยละเอียดจริง ๆ สภาพธรรม

ทั้งหลายไมวาจะเปนขันธ อายตนะ ธาตุ อริยสัจจ ก็ไมใช สัตว บุคคล ตัวตน เพราะ เปนนามธรรม คือ 
สภาพรู ๑ และเปนรูปธรรม คือ ไมใชสภาพรู ๑  การเขาใจเชนนี้ไมใชการประจักษแจงลักษณะที่ไมใช
ตัวตนของนามธรรมและรูปธรรม  ในขั้นการฟงนั้นไมสงสัยเลยวารูปธรรมมีจริง  รูปเกิดขึ้นปรากฏทาง
ตาเปนสีสันตางๆ  เสียงเปนรูปที่ปรากฏทางหู กลิ่นเปนรูปที่ปรากฏทางจมูก รสเปนรูปที่ปรากฏทางลิ้น 
เปนตน และนามธรรมก็มีจริงเกิดขึ้นรูอารมณตางๆ โดยขั้นการฟงนั้นเขาใจไดถูกตอง แตการที่ปญญา
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จะรูลักษณะนามธรรมที่เปนสภาพรู  เปนธาตุรู  เปนอาการรูนั้น  จะรูไดอยางไรถาไมระลึกรู   ฉะนั้น 
การเจริญกายานุปสสนาสติปฏฐานอยางเดียว จะทําใหรูลักษณะของนามธรรมไดหรือ 

  ผูที่อบรมเจริญปญญา สติระลึกรูลักษณะของสภาพรูในขณะที่กําลังเห็น พิจารณาศึกษารูวา
เปนเพียงสภาพรูอยางหนึ่ง ขณะไดยินก็ระลึกไดพิจารณาเขาใจลักษณะของนามธรรมที่ไดยิน เพื่อที่จะรู
จริงๆ วาขณะนั้นเปนสภาพรูเสียง เมื่ออบรมเจริญสติ ศึกษา พิจารณาเขาใจและรูลักษณะของนามธรรม
ทางตา ทางหูฯลฯ บอยๆ เนืองๆ  ปญญาก็จะรูไดวายังมีนามธรรมอื่นๆ อีกที่จะตองระลึกรู จนกวา
ลักษณะของนามธรรมซึ่งเปนสภาพรูหรืออาการรูนั้นจะปรากฏจริงๆ  ใหประจักษแจงวาเปนแตเพียง
ธาตุรู  อาการรู ซึ่งไมใช สัตว  บุคคล  ตัวตน 

  ถาผูใดจะระลึกเพียงลักษณะของนามธรรมที่ไดยิน แตไมระลึกรูลักษณะของนามธรรมที่กําลัง
เห็นเลย มีความตั้งใจพากเพียรที่จะรูเพียงลักษณะของนามธรรมที่ไดยินเสียงเทานั้น จะเขาใจลักษณะ
ของสภาพธรรมที่เปนธาตุรูจริงๆ ในขณะที่เห็นไดไหม พิสูจนไดดวยตนเองวาไมเปนเชนนั้นเลย  

  ฉะนั้น การอบรมเจริญปญญาโดยสติระลึกรูพิจารณาศึกษาเขาใจลักษณะของนามธรรมทั้งทาง
ตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ   ก็เพื่อที่ประจักษแจงลักษณะของสภาพธรรมซึ่งเปนธาตุรูจน
หมดสงสัยจริงๆ เมื่อสติเกิดและปญญาพิจารณารูลักษณะของนามธรรมทั้งทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ  
โดยทั่วแลวก็ละคลายความสงสัยในลักษณะของนามธาตุ ซึ่งเปนธาตุรูไปทีละเล็กละนอย จนกวาปญญา
ความรูชัดลักษณะของสภาพธรรมจะเพิ่มขึ้นๆ เปนลําดับ แตถาผูใดตองการรูเพียงนามเดียวเทานั้นก็
แสดงวายังตองมีความไมรูและความสงงสัยในลักษณะของนามธรรมอื่นๆ ดวยเหตุนี้ การที่จะขจัดความ
สงสัยความไมรูในลักษณะของธาตุรูนั้น จึงเปนไปไมไดที่จะรูเพียงลักษณะของนามธรรมเดียว   เพราะ
ถารูเพียงนามธรรมเดียวเทานั้นจริง ๆ   ก็แสดงวาไมรูสภาพธรรมอื่นแนๆ  

ก.   ขั้นฟงเขาแลวก็เขาใจ   เวลาปฏิบัติเขาก็ผานนามรูปปริจเฉทญาณ 
สุ.  ผานอยางไร 
ก.   อันนี้ไมใชตัวผม 
สุ. เพราะฉะนั้นไมตองตื่นเตนกับการผานของคนอื่น  จะตองเปนปญญาของทานเองที่พิจารณารูวาปญญาที่

ไดอบรมเจริญขึ้นๆ จนเปนปจจัยใหวิปสสนาญาณเกิดขึ้นนั้นประจักษแจงสภาพธรรมและรูปธรรมที่
กําลังปรากฏตามปรกติทีละอยางทางมโนทวาร ประจักษลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมแตละ
ลักษณะที่กําลังปรากฏ ไมใชเพียงนามธรรมเดียวและรูปธรรมเดียวเทานั้น    

ก.  ผูปฏิบัติจนกระทั่งไดถึงนิพพิทาญาณ การปฏิบัติของเขาก็คือ ดูรูปนั่ง รูปนอน รูปยืน รูปเดิน   ผมยัง
สงสัยวา รูปนั่ง รูปนอน รูปยืน รูปเดิน เขาไปดูกันยังไง ปฏิบัติกันอยางไร จนบรรลุไดถึงนิพพิทาญาณ 

สุ. นามรูปปริจเฉทญาณเปนอยางไร เมื่อไมรูก็จะถึงนิพพิทาญาณไมได กายานุปสสนาสติปฏฐานคือ 
ขณะที่สติระลึกรูลักษณะของรูปปรมัตถธรรมทีละลักษณะซึ่งปรากฏที่กายคือ รูปเย็นบาง รูปรอนบาง 
รูปออนบาง รูปแข็งบาง รูปตึงบาง รูปไหวบาง ไมใชดูรูปเปนทาทางนั่ง  นอน  ยืน  เดิน   เมื่อสภาพเย็น
ปรากฏที่กายก็เปนเพียงสภาพธรรมที่เย็น   จึงไมใชเรา ไมใชของเรา ไมใชตัวตน   เมื่อไมรูลักษณะของ
รูปธรรมที่ปรากฏแตละทวารวาเปนเพียงรูปที่ปรากฏไดแตละทวารเทานั้น  ก็จะถึงนามรูปปริจเฉทญาณ
ไมได  เมื่อปญญาไมถึงนามรูปปริจเฉทญาณก็จะถึงนิพพิทาญาณไมได 
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ก.   ในสัมปชัญญบรรพ  ทานก็แสดงไววา  เรายืนก็รูวาเรายืน  ขณะที่เดินก็รูวาเราเดิน  ขณะที่นั่งก็รูวาเรานั่ง  
หรือคูเขาเหยียดออก  ก็ใหรูลักษณะสัณฐานตางๆ นี้  คําวาเราเดินก็ใหรูวาเราเดิน   รูขณะที่เดินช่ือวา
ปฏิบัติรูปเดินไดไหมครับ 

สุ. ถาไมมีรูป  จะมีเดินไดไหม 
ก.   ไมมีรูป  ก็มีแตอากาศ   อากาศเดินไมไดครับ 
สุ.  ขณะที่กําลังเดิน   มีรูปแตละลักษณะปรากฏใหรูไดแตละทาง 
ก.   รูปเดินหรือเปลาครับ 
สุ. รูปที่ปรากฏไมวาขณะนั่ง  หรือนอน  หรือยืน  หรือเดินนั้น  จะตองปรากฏทางหนึ่งทางใด คือ ทางตา 

หรือทางหู หรือทางจมูก หรือทางลิ้น หรือทางกาย หรือทางใจ  โดยไมเจาะจง โดยเปนอนัตตา 
ก. นี่เขาจงใจ    เพราะในอรรถกถาทานก็อุปมาไววา    เขาประตูใดประตูหนึ่ง ก็ถึงกลางเมือง 

เหมือนกัน   เพราะฉะนั้นเจริญเฉพาะกายานุปสสนสติปฏฐานเทานั้น  ปฏฐานอื่นเขาไมเอา 
สุ. การอานอรรถกถาจะตองเขาใจดวยวา ปญญาที่ละความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมเปนตัวตนไดจริงๆ  

นั้นเปนปญญาที่รูอะไร   สภาพธรรมมี ๒ อยาง  คือ  รูปธรรมและนามธรรมเมื่อรูแจงชัดในลักษณะของ
นามธรรมและรูปธรรม ก็ยังยึดถือทั้งนามธรรมและรูปธรรมวาเปนตัวตน  ขอความที่วาในขณะที่เดินให
รูวาเราเดิน  ตามความเปนจริงนั้นไมมีเรามีแตรูป ขณะที่สติปฏฐานระลึกรูลักษณะของรูปที่กายซึ่ง
ปรากฏในขณะที่เดินก็เปนกายานุปสสนาสติปฏฐาน  แตจะบังคับสติใหระลึกรูรูปซึ่งปรากฏที่กายอยู
ตลอดเวลาไมได  ยอมแลวแตสติซึ่งเปนอนัตตาจะเกิดขึ้นระลึกรูลักษณะของนามธรรมใดหรือรูปธรรม
ใดที่เกิดขึ้นปรากฏตามปรกติตามความเปนจริง  ปญญาที่ละการยึดถือสภาพธรรมวาเปนตัวตนนั้นรู
ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่เกิดขึ้นปรากฏจนทั่วทั้ง ๖ ทวาร  จึงรูแจงชัดไดวาไมใชตัวตน
จริงๆ 

 ในสังยุตตนิกาย   สฬายตนวรรค   สมุททวรรคที่ ๓  อุทายีสูตร (๓๐๐) มีขอความวา  
 สมัยหนึ่ง   ทานพระอานนทและทานพระอุทายีอยู ณ โฆสิตารามใกลพระนครโกสัมพี ครั้งนั้นแล เปน
เวลาเย็น ทานพระอุทายีออกจากที่พักผอนแลวเขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระอานนท  
ครั้งผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง   ครั้นแลวไดกลาวกะทานพระอานนทวา 
ดูกร ทานพระอานนท กายนี้ พระผูมีพระภาคตรัสบอก  เปดเผย  ประกาศแลวโดยปริยายตางๆ วาแมเพราะเหตุนี้
กายนี้เปนอนัตตา ดังนี้ ฉันใด แมวิญญาณนี้ ทานอาจจะบอกแสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก กระทําใหต้ืนวา  
แมเพราะเหตุนี้ วิญญาณก็เปนอนัตตา   ฉันนั้นหรือ 
 เมื่อยังไมรูแจงชัดในสภาพธรรม ก็ยังไมหมดความสงสัย เมื่อยังสงสัยอยูจะรูแจงอริยสัจจธรรมได
อยางไร จะเขาประตูไหน เพราะประตูท่ีวานี้หมายถึง ขณะที่โลกุตตรจิตจะเกิดขึ้นรูแจงนิพพาน  กอนที่โลกุตต
รจิตจะเกิดนั้น กามาวจรจิตตองเกิดกอน  แลวแตวากามาวจรจิตนั้นมีสติปฏฐานใดใน ๔ สติปฏฐาน  เปนอารมณ  
แตไมใชวาไมรูแจงชัดลักษณะของรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  แลวจะไปเขาประตู คือ บรรลุอริยสัจจ
ธรรมประจักษลักษณะของนิพพาน โดยนิพพานเปนอารมณไดและกวาจะเขาใจไดวากายนี้เปนอนัตตา… แม
วิญญาณนี้ก็เปนอนัตตา ก็ตองบอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก กระทําใหต้ืนลักษณะของนามธรรมและ
รูปธรรมในขณะนี้ที่กําลังเห็น   กําลังไดยิน  กําลังไดกลิ่น  กําลังลิ้มรส  กําลังรูสิ่งที่กระทบสัมผัส  กําลังคิดนึก  
เพราะยากที่จะเขาถึงอรรถและประจักษแจงลักษณะของสภาพธรรมทั้งหลายที่เปนอนัตตาได 



มูลนิธิศึกษาและเผยแพรพระพุทธศาสนา   Dhamma Study and Support Foundation  
บานธัมมะ :  http://www.dhammahome.com 
 

202

 ทานพระอานนทกลาววา  ดูกร ทานพระอุทายี กายนี้ พระผูมีพระภาคตรัสบอก เปดเผย ประกาศแลว
โดยปริยายตางๆ วาแมเพราะเหตุนี้  กายนี้เปนอนัตตาดังนี้ฉันใด  แมวิญญาณนี้  ผมอาจจะบอก  แสดง  บัญญัติ  
แตงต้ัง  เปดเผย  จําแนก   กระทําใหต้ืนวา   แมเพราะเหตุนี้วิญญาณนี้ก็เปนอนัตตา  ฉันนั้น 
 ถาทานพระอานนทไมไดเปนพระโสดาบันบุคคล ไมรูแจงสภาพธรรมที่เปนรูปธรรมและนามธรรมโดย
ทั่วโดยตลอด  จนละความเห็นผิดที่ยึดถือนามธรรมและรูปธรรมเปนตัวตน สัตว บุคคล   ทานพระอานนทก็คงจะ
กลาวกับทานพระอุทายีไมไดวา  ผมอาจบอก  แสดง  บัญญัติ  แตงตั้ง  เปดเผย  จําแนก   กระทําใหต้ืนวา   แม
เพราะเหตุนี้   วิญญาณนี้เปนอนัตตา 
 ฉะนั้น บุคคลใดบรรลุธรรมใด  ธรรมนั้นยอมปรากฏกับบุคคลนั้น   เวลานี้สภาพธรรมเกิดขึ้นแลวก็ดับ
ไปอยางรวดเร็ว   เมื่อบุคคลใดยังไมบรรลุธรรมใดธรรมนั้นก็ไมปรากฏกับบุคคลนั้น  แมจะบอกกันสักเทาไรวา
นามธรรมเปนสภาพรู เปนธาตุรูในขณะกําลังเห็น กําลังไดยิน แตเมื่อบุคคลนั้นยังไมบรรลุธรรมใด ธรรมนั้นก็ไม
ปรากฏแกบุคคลนั้น แตเมื่อธรรมปรากฏกับบุคคลนั้นแลว   บุคคลนั้นก็รูแจงลักษณะที่แทจริงของธรรมนั้น 
 ทานพระอานนทไมมีความสงสัยในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมเลย ทั้งทางตา ทางหู ทางจมูก 
ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ  ถาคนสมัยนี้เขาใจวาจะรูเพียงกายานุปสสนาสติปฏฐานอยางเดียว  หรือรูเพียงนามเดียว
รูปเดียวเทานั้น  จะชื่อวา รูลักษณะที่แทจริงของนามธรรมและรูปธรรมไดไหม  เพราะถารูจริงแลว ทําไมทางตา
ไมรู ในเมื่อทางตาเปนนามธรรมเปนธาตุรูที่กําลังเห็น  ทําไมทางหูไมรู ในเมื่อทางหูเปนนามธรรมเปนธาตุรูที่
กําลังไดยินเสียง ถารูลักษณะของนามธรรมจริงๆ ประจักษแจงในธาตุรู อาการรูแลวทําไมไมรูวาในขณะที่คิดนึกก็
เปนเพียงนามธรรมที่กําลังรูเรื่องรูคําเทานั้นเอง 
 การที่จะทดสอบปญญาของทานวา รูจริง หรือเปลาคือ ไมวาเปนนามธรรมใด รูปธรรมใด ทางตา ทางหู 
ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ  เมื่อรูจริงก็ตองรูลักษณะของนามธรรมตางกับรูปธรรมในขณะที่เห็น ไดยิน ได
กลิ่น ล้ิมรส รูสิ่งที่กระทบสัมผัส คิดนึก จึงจะเปนการรูจริงในอรรถะ  และลักษณะของสภาพธรรมทั้งหลายโดย
ความเปนอนัตตา 
 ทานพระอานนทกลาวกับทานพระอุทายีวา “ดูกร ทานพระอุทายี  จักขุวิญญาณยอมเกิดขึ้นเพราะอาศัย
จักขุและรูปหรือ” 
  อุทายี.        อยางนั้น  ทานผูมีอายุ 
  อานนท.   เหตุและปจจัยที่จักขุวิญญาณอาศัยเกิดขึ้นพึงดับไปหมดสิ้น  หาสวนเหลือมิได  จักขุ
วิญญาณจะปรากฏบางหรือหนอ 
  อุทายี            ไมปรากฏเลยทานผูมีอายุ 
  

ในขณะทีไดยิน ไมมีเห็น นี่คือการประจักษลักษณะของสภาพธรรมตามความเปนจริง ในขณะที่นึกคิด
เรื่องราวตางๆ ไมมีเห็น ไมมีไดยิน เพราะขณะนั้นกําลังรูเรื่อง  สภาพรูกําลังคิดเรื่องที่กําลังรูอยูในขณะนั้น ก็คือ
การประจักษลักษณะของสภาพธรรมตามความเปนจริง  ทานพระอานนทจึงกลาวกะทานพระอุทายีวา เมื่อจักขุ
วิญญาณ คือ การเห็นเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุคือตา และสิ่งที่ปรากฏทางตา   เมื่อจักขุและรูปซึ่งไมเที่ยงดับไปแลว   
การเห็นจะมีไดอยางไรการเห็นก็ตองดับไป 
 ในขณะที่ผูประจักษลักษณะของสภาพรู ธาตุรูจริงๆ เปนนามรูปปริจเฉทญาณแลว  กวาจะอบรมเจริญ
ปญญาจนถึงนิพพิทาญาณได ปญญาจะตองเจริญขึ้นจนรูปจจัยของสภาพธรรมที่เกิดขึ้น บรรลุถึงปจจยปริคคห
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ญาณแลวปญญาจึงจะอบรมเจริญตอไป  จนกวาจะประจักษการเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมที่สืบตอกัน เปน
สัมมสนญาณแลวปญญาก็จะตองอบรมเจริญตอไป จนกวาจะประจักษการเกิดดับ  แยกขาดกันของสภาพธรรมแต
ละลักษณะ  เปนอุทยัพพยญาณ  แลวปญญาจึงจะอบรมเจริญขึ้นจนกวาจะประจักษความไมเที่ยงของสภาพธรรม
ซึ่งดับไปๆ เปนภังคญาณ แลวปญญาจึงจะอบรมเจริญขึ้นจนกวาจะประจักษโทษภัยของการดับไปของสภาพ
ธรรมเปนภยญาณและอาทีนวญาณ แลวปญญาก็จะตองอบรมเจริญขึ้นจนกวาจะถึงนิพพิทาญาณ ปญญาจะตองรู
แจงชัดจริงๆ โดยประจักษลักษณะของสภาพธรรม ไมใชวาไมรูลักษณะของนามธรรมแลวจะเขาประตูนิพพาน 
โดยเพียงรูทานั่ง ทานอน ทายืน ทาเดิน ซึ่งเปนการจํารูปที่เกิดรวมกันเปนสัณฐานอาการตาง ๆ ไมใชการรูลักษณะ
ของนามธรรมและรูปธรรมแตละลักษณะที่เกิดขึ้นปรากฏทางทวารตางๆ แลวก็ดับไป   ตามปรกติตามความเปน
จริง 

 ทานพระอานนทกลาววา แมโดยปริยายนี้แล จักขุวิญญาณนี้ พระผูมีพระภาคตรัสบอก   เปดเผย   
ประกาศแลววา  แมเพราะเหตุนี้  วิญญาณนี้เปนอนัตตา ดังนี้  ขอความซ้ําตอไปตลอดไปถึงโสตวิญญาณ   ชิวหา
วิญญาณ   กายวิญญาณ   และมโนวิญญาณ   โดยนัยเดียวกัน 

 พระสูตรนี้แสดงใหเห็นประโยชนที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงพระธรรมโดยละเอียดโดยตลอด ในเรื่อง
ของวิญญาณทั้งหลายซึ่งเปนนามธรรม  ถาสามารถรูแจงอริยสัจจธรรมไดโดยสติปฏฐานเดียว   พระผูมีพระภาค
จะทรงแสดงธรรมอื่นเพื่อประโยชนอะไร  ไมวาจะเปนการเห็น  การไดยิน  การไดกลิ่น  การลิ้มรส  การรูสิ่ง
กระทบสัมผัส  การคิดนึก  ความสุข  ความทุกข  ความจํา ฯลฯ เปนอันมาก ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเกื้อกูลใหสติระลึก ให
ปญญาพิจารณาศึกษารูชัดจนดับความสงสัยและความเห็นผิดที่ยึดถือนามธรรมและรูปธรรมไดเปนสมุจเฉท  และ
ที่กลาววาสามารถรูแจงอริยสัจจธรรมไดโดยไมตองรูลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม  ตามปรกติตามความ
เปนจริงนั้นก็แสดงความเคลือบแคลงสงสัยแลววาจะรูนามอื่นรูปอื่นไมได   มิฉะนั้นก็จะไมกลาววา  ใหรูเพียง
นามเดียวรูปเดียว 
  ทานพระอานนทกลาววา “ดูกร ทานพระอุทายี บุรุษตองการแกนไม เที่ยวเสาะแสวงหาแกน
ไม  ถือเอาขวานอันคมเขาสูปา  พบตนกลวยใหญ  ตรง ไมรุงรังในปานั้น  พึงตัดที่โคนตน  แลวตัดที่ปลาย   ครั้น
แลวลอกกาบออก  แมกระพี้ที่ตนกลวยนั้นก็ไมพบ ที่ไหนจะพบแกนไม ฉันใด  ดูกร ทานพระอุทายี  ภิกษุจะ
พิจารณาหาตัวตนหรือสิ่งที่เปนตัวตนในผัสสายตนะ ๖ ไมได ฉันนั้นเหมือนกัน  เมื่อเล็งเห็นอยูอยางนี้ก็ไมยึดถือ
สิ่งใดในโลก  เมื่อไมยึดถือ  ก็ไมดิ้นรน  เมื่อไมดิ้นรนก็ปรินิพพานโดยแนแท  ยอมรูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรย
อยูจบแลว  กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว   กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี” 
 ขอความตอนทายที่ทานพระอานนทกลาววา “ดูกร ทานอุพระอุทายี บุรุษตองการแกนไม เที่ยวเสาะ
แสวงหาแกนไม ถือเอาขวานอันคมเขาสูปา พบตนกลวยใหญ ตรง ไมรุงรังในปานั้น”  เมื่อเปนตนกลวยก็ยังเปน
ทาทางเพราะรวมกันเปนกลุมเปนกอน 
 “พึงตัดที่โคนตน  แลวตัดที่ปลาย  ครั้นแลวลอกกาบออก”  คือตองเพิกถอนสิ่งที่เคยยึดถือรวมกัน
ประชุมกันเปนวัตถุ  เปนตัวตน  เปนทาทางออก  “แมกระพี้ที่ตนกลวยนั้นก็ไมพบ ไฉนจะพบแกนได”  จึงจะละ
การยึดถือวาเปนตนกลวย  เชนเดียวกับโคทั้งตัว  ถายังไมลอกหนังออก ไมตัดช้ินสวนตาง ๆ  ออก   ก็ยังคงเห็น
เปนโคนอนอยู     ตราบใดที่รูปทั้งหลายยังประชุมรวมกันอยูก็จําไวเปนทาทาง  เปนอาการใดอาการหนึ่ง  และ
ยังคงเห็นวาสิ่งนั้นเปนวัตถุ เปนตัวตนบุคคลอยู ตอเมื่อใดรูลักษณะของสภาพธรรมตามความเปนจริง   เมื่อนั้นจึง
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จะไมยึดถือสภาพธรรมเปนสัตว เปนบุคคล   เหมือนการลอกกาบออกแมกระพี้ที่ตนกลวยก็ไมพบ  ไฉนจะพบ
แกนได  ฉันใด 
 “ดูกร ทานพระอุทายี ภิกษุจะพิจารณาหาตัวตนหรือสิ่งที่เปนตัวตนในผัสสายตนะ๖ ไมได” ในผัสสายต
นะ ๖ ไมไดมีทาทางอะไรเลย  ตาเปนอายตนะหนึ่ง  รูปายตนะเปนเพียงสิ่งที่ปรากฏ  ถาตราบใดที่ยังเห็นเปนคน
กําลังนั่งขณะนั้นจะกลาววาไมใชตัวตน ก็เปนแตเพียงความคิดนึกเอาเองวาไมใชตัวตน แตไมประจักษวาไมใช
ตัวตนจริงๆ  ปญญาจะตองรูวาขณะที่เห็นนั้นเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเทานั้น  หลังจากนั้นจึงตรึกหรือจํา
สัณฐานของสิ่งที่ปรากฏแลวจึงรูวาสิ่งที่ปรากฏเปนอะไร  แมขณะนั้นก็เปนนามธรรมที่รูที่จํา ไมใชสัตวบุคคล
ตัวตน ทางหูซึ่งไดยินนั้นก็ไมมีความทรงจําเหลือคางอยูจากทางตาวา  กําลังเห็นคนนั่งคุยกัน หรือกําลังพูด  เพราะ
ขณะนั้นสติระลึกรูลักษณะของสภาพที่ไดยินซึ่งเปนธาตุรูเสียงเทานั้น แลวหลังจากนั้นจิตจึงคิดนึกคําหรือเรื่อง
ตามเสียงต่ําเสียงสูงที่ไดยิน   ปญญารูวาขณะที่รูคํานั้นก็เปนนามธรรมชนิดหนึ่งที่รูคํา 
 เมื่อรูสภาพธรรมทั้งหลายเปนนามธรรมและรูปธรรมแตละลักษณะ ความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรม
เปนตัวตนจึงละคลายลงและความทรงจําที่ยึดถือรูปรวมกันเปนทาทางจึงจะหมดไป แลวจะเขาใจอรรถที่วา 
“ความสงบในภายใน” เพราะจิตไมไดออกไปยุงเกี่ยวภายนอกซึ่งเปนตัวตน คนสัตวเลย ไมมีโลกเกาซึ่งเปนโลก
ภายนอกที่เต็มไปดวยผูคน วัตถุ สิ่งตางๆ ที่เคยยึดถือวาเปนบุคคลนั้นบุคคลนี้  สิ่งนั้นสิ่งนี้อยางเที่ยงแทถาวร  แต
วาสติเกิดขณะใด  ปญญารูชัดขณะนั้นจึงเปนความสงบภายในเพราะไมมีคน  สัตว  วัตถุใดๆ  ที่ไมสงบเพราะคน
เยอะ  มีเรื่องมาก  ถาเปนบุคคลที่เคยมีความสัมพันธหรือมีเรื่องราวที่เคยเกี่ยวของกัน  พอเห็นนิดเดียวก็ตอเปน
เรื่องยาว  แตถาเปนคนที่ไมเคยรูจักเรื่องก็สั้น  พอเห็นก็คิดนิดเดียวก็หมดแลว  ไมไดติดตามไปเปนเรื่องราวตางๆ 

 เมื่ออบรมเจริญปญญาจริงๆ ก็จะเห็นพระคุณของพระผูมีพระภาคที่ทรงแสดงพระธรรมโดยละเอียด  
ต้ังแตขั้นปาติโมกขสังวรศีล  ความประพฤติทางกายและทางวาจาที่ควรแกสมณะ  คือเพศบรรพชิตผูสงบ  แมแต
การมองก็มองชั่วแอก  เพื่อใหระลึกอยูเสมอวาไมควรตอเรื่องใหยืดยาวเมื่อเห็นแลวก็ไมควรคิดวิจิตรเปนคนนั้น
เปนคนนี้  เรื่องนั้น  เรื่องนี้มากมาย  เมื่อเห็นแลวก็รูวาเปนเพียง  “เห็น”  จะชั่วแอกหรือไมช่ัวแอกก็ตาม  เห็นแลวก็
จบ  ขณะนั้นก็จะไมผูกพันธเยื่อใยในนิมิต  อนุพยัญชนะ  เมื่อปญญารูชัดจริงๆ วาที่เคยเห็นเปนโลกภายนอกมีคน
มากมายนั้น  ก็เปนเพราะคิด  ถาไมคิด  เพียงเห็นแลวก็หมด  จะมีคนเยอะไหมแตเพราะเคยคิดมานาน  
เพราะฉะนั้น  ก็ยอมคิด  แลวแตวาจะคิดอะไร  แมวาจะเห็นสิ่งเดียวกัน  แตละคนคิดไมเหมือนกันเลยตามเหตุตาม
ปจจัยที่ไดสะสมมา  เชน  เห็นดอกไมทานหนึ่งพอใจวาสวย   อีกทานหนึ่งวาไมสวย   ฉะนั้น  สวยหรือไมสวยจึง
เปนความคิดของแตละคน  โลกที่แทจริงจึงเปนโลกของความคิดของแตละบุคคล  เมื่อสติระลึกรูลักษณะของ
นามธรรมและรูปธรรมจริงๆ ก็จะรูชัดวาขณะนั้นเปนนามธรรมที่กําลังคิดเรื่องตางๆ เทานั้น  ไมวาจะคิดอะไรก็
ตาม  เมื่อรูลักษณะของนามธรรมที่คิดก็รูวาเรื่องราวที่เปนคน  สัตวตางๆ ไมมีจริงๆ  ขณะที่เปนทุกขกังวลใจก็รูวา
ทุกข  เพราะความคิด  ขณะที่เปนทุกขก็โดยนัยเดียวกันขณะที่ดูโทรทัศนเรื่องที่ชอบใจก็เปนสุข  เพราะคิดตาม
ภาพที่เห็น   ฉะนั้น  ไมวาจะอยู ณ ที่ใดก็ตาม  ก็อยูในโลกของความคิดนึกนั่นเอง  โลกแตละขณะจึงเปน
นามธรรมที่เกิดขึ้นรูอารมณที่ปรากฏทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  แลวก็คิดนึกตอทางใจเปนเรื่องราว
ตางๆ  เทานั้นเอง 
 

ℵℵℵℵℵ 
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ก. ที่อาจารยกลาววา  ความสุข  ความทุกข  นี้เปนเรื่องของความคิด  ตอนนี้ผมยังไมคอยเขาใจ  เวลามีความ
ทุกขใครเขาจะอยากคิดทุกข   ฉะนั้น  ที่อาจารยพูดวา  ความทุกขเกิดจากความคิด   คิดใหเปนทุกขคิด
ยังไงครับ 

สุ ไมใชคิดใหเปนทุกข   มีเหตุมีปจจัยใหคิดแลวเปนทุกข 
ก. หมายความวามีปจจัยเกิดขึ้น  เชน  สมบัติพลัดพรากไปหรือวาแทงมาเสียไป  กลับถึงบานก็คิดวาเสียไป

เทานั้นเทานี้   การแทงมาเปนปจจัย 
สุ. ถาไมคิดเรื่องเสียมาจะมีความทุกขไหม 
ก. ไมทุกขครับ 
สุ. เมื่อเห็น  ไดยิน  แลวคิด  ปญญาจะตองรูวา  ขณะที่คิดนั้นก็เปนนามธรรมที่คิดเรื่องตางๆ แลวก็ดับ  

ขณะที่คิดเรื่องมาไมมีมาในขณะนั้น  มีความจําเรื่องมาที่ทําใหเกิดความทุกขขึ้น  ฉะนั้น  ทุกขจึงเกิด
เพราะคิดเรื่องที่ไมพอใจ   และสุขก็เกิดเพราะคิดเรื่องที่พอใจ 

 
ℵℵℵℵℵ 

 
ธรรมที่ไดฟงทั้ง  ๓  ปฎก  รวมทั้งอรรกถาและฎีกา  ก็เพื่อใหปญญาเกิดขึ้นรูสภาพธรรมที่กําลังปรากฏ

ในขณะนี้ตามปรกติความเปนจริง  ไมวาจะฟงมาก  เรียนมาก  สนทนาธรรมมาก  ตรึกตรองธรรมมากสักเทาไร  ก็
เพื่อเปนสังขารขันธปรุงแตงใหสติเกิดระลึกศึกษาพิจารณารูลักษณะของสภาพธรรมที่กําลังปรากฏทางตา  ทางหู  
ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจ  ในขณะนี้   แมวาจะไดยินไดฟงอยางนี้ครั้งแลวครั้งเลาก็จะตองพิจารณาให
เขาใจลักษณะของสภาพธรรมแตละอยางที่กําลังปรากฏจริงๆ  ซึ่งสติจะตองระลึกรู  มิฉะนั้นแลวก็ไมสามารถที่จะ
ศึกษาพิจารณารูลักษณะของสภาพธรรมที่เปนอนัตตาในแตละวันที่ผานไปๆ ซึ่งก็เปนนามธรรมและรูปธรรมที่
เกิดขึ้นแลวก็ดับไปทุกขณะ  ไมมีอะไรเหลือเลย   สักขณะเดียว 

ทุกคนรูวาอดีตที่สนุกสนานหรือความทุกขที่เกิดขึ้นก็ดับหมดไปแลว  คงเหลืออยูแตปจจุบันขณะนี้ขณะ
เดียว  เพียงขณะเดียวจริงๆ ซึ่งจะตองศึกษาใหเขาใจลักษณะที่ไมใชตัวตน  สัตว  บุคคล  บางคนก็บอกวาไมขอพบ
คนนั้นคนนี้อีกในชาติหนา  ซึ่งถาเปนผูที่เขาใจพระธรรมแลวจะไมคิดอยางนี้เลย เพราะชาติหนาจะไมมีคนนั้น
และจะไมมีคนนี้ซึ่งกําลังเขาใจวาเปนเราอีกในชาติหนาดวย  ชาตินี้เทานั้นก็ยังเปนคนนี้หรือเปนคนนั้นอยู  เมื่อ
ตายไปก็สิ้นสุดสภาพความเปนบุคคลนี้และบุคคลนั้นในชาตินี้โดยเด็ดขาด  ชาติหนาก็ตองเปนบุคคลอื่นจริงๆ   
ฉะนั้น  ก็ไมตองหวงกังวลวาจะตองไปพบกับคนนั้นคนนี้อีก ซึ่งไมมีทางจะเปนไปไดเลยเพราะวาความเปนบุคคล
นี้บุคคลนั้นจะไมติดตามไปถึงชาติหนา 

ถายังมีความขุนเคืองใจหรือความไมพอใจในบุคคลหนึ่งบุคคลใด  ก็ขอใหเขาใจวาความจริงไมมีบุคคล
นั้นเลยมีแตสภาพธรรมซึ่งเปน  จิต  เจตสิก  รูปที่เกิดขึ้นและดับไป  ทุกชีวิตดํารงอยูเพียงช่ัวขณะจิตเดียวเทา
นั้นเอง 
 การระลึกถึงความตายเนืองๆ บอย ๆ ยอมมีประโยชนแกการเจริญสติปฏฐาน  เมื่อระลึกไดวาอาจจะตาย
เย็นนี้หรือพรุงนี้ก็ได  ก็จะเปนปจจัยเกื้อกูลใหสติระลึกรูลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่กําลังปรากฏ  เพราะ
ผูที่ยังไมรูแจงอริยสัจธรรมเปนพระอริยบุคคลนั้น  เมื่อจุติแลวก็ไมแนนอนวาจะปฏิสนธิในสุคติภูมิหรือทุคติภูมิ  
จะมีโอกาสไดฟงพระธรรมและเจริญสติปฏฐานอีกหรือไม 
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ความตายพรากทุกอยางจากชาตินี้ไปหมดสิ้น  ไมมีอะไรเหลืออีกเลยแมแตความทรงจํา  เหมือนเมื่อเกิด
มาชาตินี้ก็จําไมไดวาชาติกอนเปนใคร  อยูที่ไหน  ทําอะไร  หมดความเปนบุคคลในชาติกอนโดยสิ้นเชิง  ฉันใด  
ชาตินี้ทั้งหมดไมวาจะเคยทํากุศลกรรม  อกุศลกรรมอะไรมาแลว  เปนบุคคลที่มีมานะในชาติตระกูล  ทรัพยสมบัติ  
เกียรติยศ  ช่ือเสียงอะไรๆ  ก็ตาม  ก็จะตองหมดสิ้น  ไมมีเยื่อใยหลงเหลือเกี่ยวของกับภพนี้ชาตินี้อีกเลย  หมด
ความผูกพันยึดถือทุกขณะในชาตินี้วาเปน  “เรา”  อีกตอไป  ฉันนั้น 

การประจักษแจงลักษณะที่แทจริงของปรมัตถธรรมจะพรากจากการยึดถือสภาพธรรมที่เกิดขึ้นเพราะ
เหตุปจจัยวาเปนสัตว  บุคคล  ตัวตน  แมแตความทรงจําที่เกิดขึ้นแลวก็ดับไปนั้น  ก็เปนแตเพียงนามธรรมประเภท
หนึ่งเทานั้น  สติที่ระลึกรูลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม  จนปญญาประจักษแจงสภาพธรรม  จึงพรากจาก
ความเปนตัวตนเปนบุคคลในชาตินี้  เมื่อประจักษลักษณะที่เปนขณิกมรณะของสภาพธรรมทั้งหลาย  เพราะมรณะ
หรือความตายนั้นมี ๓  ประเภทคือ๑   ขณิกมรณะ  สมมุติมรณะ  สมุจเฉทมรณะ 

 
ขณิกมรณะ       คือ    การเกิดขึ้นและดับไปของสังขารธรรมทั้งหลาย 
สมมุติมรณะ       คือ    ความตายในภพหนึ่งชาติหนึ่ง 
สมุจเฉทมรณะ          คือ   ปรินิพพาน   การตายของพระอรหันต  ซึ่งไมมีการเกิดขึ้นอีกเลย 

 
๑   สัมโมหวิโนทนี   อรรถกถาสัจจวิภังคนิทเทส   นิทเทสมรณะ  ขอ ๑๙๓ 
 


