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พระพุทธศาสนามีองค์ ๙
พระพุทธพจน์ คือ พระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดง
ประกอบด้วยองค์ ๙ คือ
สุตตะ
ได้แก่ พระสูตรทั้งหลาย มีมงคลสูตร เป็นต้น
รวมถึงพระวินัยป ิฎก และนิทเทส
เคยยะ
คือ พระสูตรทั้งหมดที่มคี าถา มีสคาถวรรค เป็นต้น
เวยยากรณะ คือ พระอภิธรรมปิฎก พระสูตรที่ไม่มีคาถาปน และ
พระพุทธพจน์ท ี่ไม่จัดเข้าในองค์ ๘
คาถา
คือ พระธรรมบท เถรคาถา เถรีค าถา และคาถา
ล้วนๆ ทีไ่ ม่มีชื่อสูตรในสุตตนิบาต
อุทาน
คือ พระสูตร ๘๒ สูตร ที่พระผู้มีพระภาคทรงเปล่ง
ด้วยโสมนัสญาณ
อิต ิวุตตกะ
คือ พระสูตร ๑๑๐ สูตร ที่ขึ้นต้นด้วยคำ�ว่า วุตฺตํ
เหตํ ภควตา (ข้อนสี้ มจริงดังค ำ�ที่พระผู้มีพระภาค
ตรัสไว้แล้ว)
ชาตกะ
คือ เรื่องอดีตชาติของพระผู้มีพระภาค และพระ
สาวก ม ีอปัณณกชาดก เป็นต้น รวม ๕๕๐ ชาดก
อัพภ ูตธรรม คือ พระสูตรที่ประกอบด้วยอัจฉริยอัพภูตธรรม
(ธรรมที่ยิ่งด ้วยคุณพ ิเศษอันน่าอัศจรรย์)
เวทัลละ
คือ พระสูตรที่เมื่อถามแล้วๆ ได้ความรแู้ จ้งและ
ความยินด ียิ่งๆ ขึ้น มีจูฬเวทัลลสูตร เป็นต้น
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8 พระพุทธศาสนามีองค์ ๙

พระพุทธพจน์ มี ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ อันท ่านพระอานนท์
เรียนจากพระผู้มีพระภาคมา ๘๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ เรียนจากพระ
ภิกษุ มีท่านพระสารีบุตร เป็นต้น ๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ พระธรรม-
ขันธ์ คือ พระธรรมแต่ละข้อซ ึ่งอาจจะเป็นพระสูตร ๑ สูตรก็ได้เป็น ๑
พระธรรมขันธ์ หรือปัญหา ๑ ข้อก ็เป็น ๑ พระธรรมขันธ์ คำ�วิสัชชนา
ข้อหนึ่งๆ ก็เป็นพระธรรมขันธ์หนึ่งๆ เป็นต้น
พระวินัยปิฎก มี ๕ คัมภีร์ คือ
มหาวิภังค์
ภิกขุนีวิภังค์
มหาวรรค
จุลลวรรค
ปริวาร
คัมภีร์อรรถกถา ซึ่งอ ธิบายข้อความในพระวินัยปิฎก คือ
สมันตปาสาทิกา

พระสุตตันตปิฎก มี ๕ นิกาย คือ
ทีฆน ิกาย รวมพระสูตรขนาดยาว มีพระสูตร ๓๔ สูตร แบ่ง
เป็น ๓ วรรค คือ
สีลข ันธวรรค
มหาวรรค
ปาฏิกว รรค
คัมภีร์อรรถกถาทีฆนิกาย คือ สุมงั คลวิลาสินี
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พระพุทธศาสนามีองค์ ๙ 9

มัชฌิมนิกาย รวมพระสูตรขนาดกลาง มี พระสูตร ๑๕๒ สูตร
แบ่งเป็น ๓ ปัณณาสก์ คือ
มูลป ัณณาสก์
มัชฌิมปัณณาสก์
อุปร ิปัณณาสก์

มี ๕ วรรค วรรคละ ๑๐ สูตร รวม ๕๐
สูตร
มี ๕ วรรค วรรคละ ๑๐ สูตร รวม ๕๐
สูตร
มี ๕ วรรค ๔ วรรคแรกมีวรรคละ ๑๐
สูตร วรรคที่ ๕ มี ๑๒ สูตร รวม ๕๒
สูตร

คัมภีร์อรรถกถามัชฌิมนิกาย คือ ปปัญจสูทนี

สังยุตตนิกาย รวมพระสูตรเป็นพ วกๆ แบ่งเป็นวรรคใหญ่ ๕
วรรค คือ
สคาถวรรค
นิทานวรรค
ขันธวารวรรค
สฬายตนวรรค
มหาวารวรรค

มี
มี
มี
มี
มี

๑๑
๙
๑๓
๑๐
๑๒

สังยุตต ์
สังยุตต์
สังยุตต์
สังยุตต์
สังยุตต์

คัมภีร์อรรถกถาสังย ุตตนิกาย คือ สารัตถป กาสินี
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10 พระพุทธศาสนามีองค์ ๙

อังคุตตรนิกาย รวมพระสูตรตามจำ�นวนประเภทของธรรม
แบ่งเป็น ๑๑ นิบาต คือ
เอกนิบาต
ทุกนิบาต
ติกนิบาต
จตุกกนิบาต
ปัญจกนิบาต
ฉักกนิบาต
สัตตกนิบาต
อัฏฐกนิบาต
นวกนิบาต
ทสกนิบาต
เอกาทสกนิบาต

รวมธรรมประเภทหมวด
รวมธรรมประเภทหมวด
รวมธรรมประเภทหมวด
รวมธรรมประเภทหมวด
รวมธรรมประเภทหมวด
รวมธรรมประเภทหมวด
รวมธรรมประเภทหมวด
รวมธรรมประเภทหมวด
รวมธรรมประเภทหมวด
รวมธรรมประเภทหมวด
รวมธรรมประเภทหมวด

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

คัมภีร์อรรถกถาอังคุตตรนิกาย คือ มโนรถปูรณี

ขุททกนิกาย นอกจากนิกาย ๔ มีทีฆนิกาย เป็นต้น นั้นแ ล้ว
พระพุทธพจน์อื่นน อกจากนั้นรวมเป็นขุททกนิกาย มี ขุททกปาฐะ
ธรรมบท อุทาน อิต ิวุตตกะ สุตต นิบาต วิมานวัตถุ เปตวัตถุ
เถรคาถา เถรีคาถา ชาดก มหานิทเทส จูฬนิทเทส ปฏิสัมภิทา-
มัคค์ อปทาน พุทธวงศ์ และ จริยาปิฎก
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พระพุทธศาสนามีองค์ ๙ 11

คัมภีร์อรรถกถาขุททกนิกาย คือ
ปรมัตถโชติกา
ธัมมปทัฏฐกถา
ปรมัตถทีปนี

อรรถกถาขุททกนิกายขุททกปาฐะ 
และสุตต นิบาต
อรรถกถาคาถาธรรมบท
อรรถกถาอุทาน อิติวุตตกะ เปตวัตถุ
เถรคาถา เถรีค าถา จริยาปิฎก
อรรถกถาวิมานวัตถุ

ปรมัตถทีปนี
(วิมลัตถทีปน ี)
ชาตกัฏฐกถา	
อรรถกถาชาดก
สัทธัมมปัชโชติกา อรรถกถามหานิทเทส จูฬนิทเทส
สัทธัมมปกาสินี	อรรถกถาปฏิสัมภิทามัคค์
วิสุทธชนวิลาสินี	 อรรถกถาอปทาน
มธุรัตถวิลา สินี	
อรรถกถาพุทธวงศ์
พระอภิธรรมปิฎก มี ๗ คัมภีร์ คือ
ธัมมสังคณีปกรณ์		
วิภังคปกรณ์		
ธาตุกถาปกรณ์
ปุคคลปัญญัติปกรณ์
กถาวัตถุปกรณ์		
ยมกปกรณ์		
ปัฏฐานปกรณ์
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12 พระพุทธศาสนามีองค์ ๙

อรรถกถาพระไตรปิฎกนั้น ส่วนใหญ่ท ่านพระพุทธโฆษาจ ารย์
แปลและเรียบเรียงจากอรรถกถาเดิมในภาษาสงิ หล คือ มหาอรรถกถา
มหาปัจจรี และกุรุนที ซึ่งสืบต่อกันม าตั้งแต่สมัยท่านพระมหิน ทเถระ
พระโอรสพระเจ้าอโศกมหาราชไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประเทศ
ศรีล ังกา
นอกจากคัมภีร์ฎีกา ซึ่งอธิบายข้อความในคัมภีร์อรรถกถา คือ
สารัตถทีปน ี (คัมภีร์ฎีกาพระวินัยป ิฎก) สารัตถมัญชุสา (คัมภีร์ฎีกา
พระสุตต ันตปิฎก) ปรมัต ถปกาสินี (คัมภีรฎ์ ีกาพระอภิธรรมปิฎก)
อนุฎีกา ซึ่งอ ธิบายคำ�ศัพท์ในฎีกา และอัตถ โยชนา ซึ่งอธิบายความ
สัมพันธ์ของบททใี่ช้ในอรรถกถาแล้ว คัมภีรท์ างพระพุทธศาสนาที่
ควรค่าแก่ก ารศึกษา ซึ่งท่านพระเถระผู้ทรงคุณในอดีตสมัยต่อๆ มา
ได้ร จนาไว้ เช่น
มิลนิ ทปัญหา

รจนาโดย ท่านปิฏกจุฬาภัย
ประมาณ พ.ศ. ๕๐๐
วิสุทธิมัคค์
รจนาโดย ท่านพระพุทธโฆษาจารย์ ประมาณ พ.ศ. เกือบ ๑๐๐๐
อภิธัมมัตถสังคหะ
รจนาโดย ท่านพระอนุรุทธาจารย์
ประมาณ พ.ศ. เกือบ ๑๐๐๐
สารัตถสังคหะ
รจนาโดย ท่านพระนันทาจารย์
ประมาณ พ.ศ. เกือบ ๑๐๐๐
ปรมัตถมัญชุสา
(ฎีกาอธิบายวิสุทธิมัคค์) รจนาโดย
ท่านพระธัมมปาลาจารย์
สัจจสังเขป	รจนาโดย ท่านพระธมั มปาลาจารย์
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พระพุทธศาสนามีองค์ ๙ 13
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ปรมัตถธรรมสังเขป
ในอดีตสมัย ณ สาลวันอ ันเป็นที่แวะพักแ ห่งพวกเจ้าม ัลละ
เมืองกุสินารา พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดับข ันธ-
ปรินพิ พานระหว่างไม้ส าละคู่ หมดโอกาสทสี่ ตั วโลกจะได้ส ดับพ ระธรรม
เทศนาจากพระโอษฐ์อ กี ต อ่ ไ ป พระผมู้ พี ระภาคประทานพระธรรมวนิ ยั 
ทีท่ รงแสดงแล้ว ทรงบัญญัติแ ล้ว ไว้เป็นศ าสดาแทนพระองค์เมื่อท รง
ดับขันธปรินิพพานไปแล้ว1
พุทธบริษัทย่อมถวายความนอบน้อมสักการะพระธรรมอัน
ประเสริฐส ุดของพระผู้มีพระภาค ตามความรู้ความเข้าใจในพระธรรม
วินยั แม้ผ ใู้ ดเห็นพ ระวรกายของพระองค์ ได้ส ดับพ ระธรรมเทศนาจาก
พระโอษฐ์ หรือแม้ได้จับชายสังฆาฏิติดตามพระองค์ไป แต่ไม่รู้ธรรม
ไม่เห็นธรรม ผูน้ ั้นกห็ าได้เห็นพระองค์ไม่ ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ ั้นได้ช ื่อว่า
ย่อมเห็นตถาคต2
พระพุทธศาสนา คือ พระธรรมคำ�สอนของพระอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจ้า มี ๓ ขั้น
๑. ขั้นปริยัติ
๒. ขัน้ ปฏิบตั ิ
๓. ขั้นป ฏิเวธ

ศึกษาพระธรรมวินัย
เจริญธ รรมเพือ่ บ รรลุธรรมทด่ี บั กเิ ลส ดับทกุ ข์
รู้แจ้งธ รรมทดี่ ับกิเลส ดับทุกข์

1 ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปรินิพพานสูตร ข้อ ๑๔๑
2 ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ สังฆาฏิสูตร ข้อ ๒๗๒
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พระพุทธดำ�รัสที่ว่า ผูใ้ดเห็นธ รรม ผูน้ ั้นชื่อว่าย่อมเห็นต ถาคต
หมายถึง การเห็นธรรม รู้แ จ้งธรรมที่พ ระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ คือ
โลกุตตรธรรม ๙ ขั้นป ฏิเวธ การเห็นธรรมขั้นปฏิเวธเป็นผลของการ
เจริญธรรมขั้นปฏิบัติ การเจริญธรรมขั้นปฏิบัติต้องอาศัยป ริยัติ ด้วย
เหตุนี้ปริยัติ คือการศึกษาพระธรรมวินัย จึงเป็นสรณะ เป็นท ี่พึ่ง เป็น
ทางนำ�ไปสู่พระพุทธศาสนาขั้นปฏิบัติและขั้นป ฏิเวธ เป็นลำ�ดับไ ป
พระธรรมคำ�สอนของพระผู้มีพระภาคได้จ ดจำ�สืบต ่อก ันม าโดย
มุขป าฐะ คือ การท่องจำ�จากพระอรหันตสาวกผูก้ ระทำ�สังคายนาพระ
ธรรมวินัยเป็น ๓ ปิฎก เรียกว่า พระไตรปิฎก การท่องจำ�ได้กระทำ�
สืบต ่อกันม าตราบจนกระทั่งได้จ ารึกเป็นตัวอักษร พระธรรมวินัยซ ึ่ง
พระอรหันตสาวกได้ส ังคายนาเป็น ๓ ปิฎกนั้น คือ
๑. พระวินัยป ิฎก
๒. พระสุตต ันตป ิฎก
๓. พระอภิธรรมปิฎก
พระวนิ ยั ป ฎิ กเกีย่ วกบั ร ะเบียบขอ้ ป ระพฤติป ฏิบตั เิ พือ่ พ รหมจรรย์
ขั้นสูงยิ่งขึ้นเป็นส ่วนใหญ่ พระสุตตันตปิฎกเกี่ยวกับห ลักธรรมที่ทรง
เทศนาแก่บุคคลต่างๆ ณ สถานที่ต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ พระอภิธรรม
ปิฎกเกี่ยวกับสภาพธรรมพร้อมทั้งเหตุและผลของธรรมทั้งปวง
พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้สภาพธรรม พร้อมทั้งเหตุและผล
ของธรรมทั้งปวง พระองค์ทรงแสดงธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้เพื่อ
อนุเคราะห์สัตวโลกตั้งแต่ส มัยตรัสรู้ตราบจนถึงสมัยปรินิพพานด้วย
พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ อันไ ม่มีผู้ใด
เปรียบปาน พระผู้มีพระภาคได้ทรงบำ�เพ็ญพ ระบารมีเพื่อบรรลุธ รรม
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เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงถึงพร้อมด้วยสัมปทา1 คือ
เหตุสัมปทา ผลสัมปทา สัตตูปการสัมปทา
เหตุส ัมปทา การถึงพร้อมด้วยเหตุ คือ การทรงบำ�เพ็ญ
พระบารมีจ นถึงพร้อมเพื่อต รัสรู้ธ รรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๔
อสงไขยแสนกัปป์หลังจ ากได้ร บั คำ�พยากรณ์จ ากพระทปี งั ก รพทุ ธเจ้า
ผลสัมปทา การถึงพร้อมด้วยผล มี ๔ อย่าง คือ
๑. ญาณสมั ปทา ได้แก่ มัคค ญาณ ซึง่ เป็นทต่ี ง้ั แ ห่งพ ระ
สัพพ ญ
ั ญุตญ
 าณ แ ละพระทศพลญาณ เป็นต้น ซึง่ ม มี คั ค ญ
 าณนน้ั เป็นม ลู
๒. ปหานสัมปทา ได้แก่ ละกิเลสทั้งสิ้น พร้อมทั้งวาสนาที่
ไม่ดี วาสนา คือ กิริยาอาการทางกายวาจาที่ประพฤติจ นเคยชิน ซึ่ง
ถ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ละไม่ได้
๓. อานภุ าวสมั ปทา ได้แก่ ความเป็นใหญ่ในการท�ำ ให้ส �ำ เร็จ
ได้ต ามที่ปรารถนา
๔. รูปก ายสมั ปทาได้แก่ พระรูปส มบัติ อันป ระกอบดว้ ยพระ
มหาปุร สิ ลักษ ณะ แ ละอนุพ ยัญชนะ อันเป็นท เี่ จริญต าเจริญใจของชาว
โลกทั้งมวล
เมื่อเหตุคือบารมีถึงพร้อมแล้ว ก็ทำ�ให้ถึงพร้อมด้วยผลสัมปทา
คือ การตรัสรูเ้ ป็นพ ระสมั มาสมั พ ทุ ธเจ้า การเป็นพ ระสมั มาสัมพ ทุ ธเจ้า
นั้น มิใช่ทำ�ให้พระองค์พ้นทุกข์แต่เพียงพระองค์เดียว พระบารมีท ี่ได้
ทรงบำ�เพ็ญมานั้น ก็เพื่อการตรัสรู้และบรรลุความเป็นพระสัพพัญญู
ในธรรมนั้น เพื่อทรงแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ให้พ ้นทุกข์เช่นเดียว
1 อภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา
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กับพ ระองค์ ถ้าพ ระองค์ทรงบำ�เพ็ญบารมีเพื่อดับกิเลสพ้นทุกข์แ ต่
พระองค์เดียวเท่านั้น พระองค์ก ็จ ะไม่ท รงพระนามว่าพ ระสัมมาสัม-
พุทธเจ้า เพราะพระพุทธเจ้านั้นมี ๒ ประเภท คือ
๑. พระสัมมาสัมพุทธเจ้า1 ผูต้ รัสรู้ด้วยพระปัญญาอันยิ่งซึ่ง
สัจจะดว้ ยพระองค์เองในธรรมทงั้ ห ลายทไี่ ม่เคยได้ฟ งั ม ากอ่ น ทรงบรรลุ
ความเป็นพระสัพพัญญูในธรรมนั้น และทรงบรรลุค วามเป็นผู้มีความ
ชำ�นาญในธรรมที่เป็นก ำ�ลังทั้งหลาย
๒. พระปจั เจกพทุ ธเจ้า2 ผูต้ รัสรูซ้ ง่ึ ส จั จะทง้ั ห ลายดว้ ยพระองค์
เองทไ่ี ม่เคยได้ฟ งั ม ากอ่ น แต่ม ไิ ด้บ รรลุค วามเป็นพ ระสพั พัญญูในธรรม
นัน้ และไม่ถงึ ความเป็นผชู้ �ำ นาญในธรรมทเ่ี ป็นก�ำ ลังท ง้ั ห ลาย
ฉะนัน้ การบ�ำ เพ็ญเหตุ คือ บารมี เพือ่ บ รรลุธ รรมเป็นพ ระพุทธเจ้า
ซึง่ เป็นผ ล จึงมากนอ้ ยตา่ งกนั
สัตตูป การสัมปทา คือ การถึงพร้อมด้วยพระอัธยาศัยแ ละ
อุตสาหะอปุ การะแก่ส ตั วโลกเป็นน จิ แม้ในเหล่าส ตั ว์ผ มู้ คี วามผดิ มีท า่ น
พระเทวทตั เป็นต้น กับก ารรอเวลาแก่ก ล้าแ ห่งอ นิ ทรียข์ องเวไนยสตั ว์
ผูม้ ปี ญ
ั ญิน ทรยี ย์ งั ไ ม่แ ก่ก ล้า และพระองค์ท รงแสดงพระธรรมอนั จ ะน�
ำ
สัตว์ออกจากทุกข์ท ั้งปวง โดยมิได้ทรงเพ่งลาภสักการะ เป็นต้น
เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงถึงพ ร้อมด้วยเหตุส ัมปทา และ
ผลสัมปทาแล้ว พระองค์กท็ รงโปรดเวไนยสัตว์ให้พ้นทุกข์ เป็นการ
ถึงพร้อมด้วย สัตตูป การสัมปทา การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น
เป็นการถึงพร้อมด้วยสัมปทาทั้งสาม
1 ปุคคลบัญญัติปกรณ์ เอกนิทเทส ข้อ ๓๘ นวกนิทเทส ข้อ ๑๕๑
2 ปุคคลบัญญัติปกรณ์ เอกนิทเทส ข้อ ๓๙ นวกนิทเทส ข้อ ๑๕๑
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ด้วยเหตุนี้ พระธรรมทพี่ ระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศนาจึงเป็น
ธรรมทพี่ ระองค์ท รงตรัสรู้ การตรัสรูธ้ รรมท�ำ ให้พ ระองค์ท รงหมดกิเลส
และพระองค์ท รงแสดงธรรมทพี่ ระองค์ท รงตรัสรู้ ก็เพือ่ ให้ผ ปู้ ฏิบตั ติ าม
หมดกิเลสด้วย
ฉะนั้น พุทธศาสนิกช นจึงควรพิจารณาและศึกษาให้รู้ว่า ธรรม
และความจริงที่พระองค์ท รงตรัสรู้นั้นคืออะไร ความจริงที่พ ระองค์
ทรงตรัสรู้นั้นต ่างกับความจริงที่เราคิดนึกหรือเข้าใจอย่างไรบ้าง
ความจริงท พี่ ระองค์ท รงตรัสรูแ้ ละทรงเทศนาสงั่ ส อนพทุ ธบริษทั 
ให้เข้าใจและปฏิบัติตามจนเห็นความจริงนั้นๆ ก็คือ สิ่งทั้งหลายที่
ปรากฏนั้นเป็นธรรมแต่ละชนิดแต่ละประเภท ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่สัตว์
ไม่ใช่บุคคล ธรรมทั้งห ลายที่เกิดข ึ้นน ั้นเพราะมีป ัจจัยป รุงแ ต่งจ งึ เกิด
ขึ้นได้ เช่น ความโลภ ความโกรธ ความเสียใจ ความทุกข์ ความสุข
ความรษิ ยา ความตระหนี่ ความเมตตา ความกรุณา การเห็น การได้ยนิ
เป็นต้น ล้วนแต่เป็นส ภาพธรรมแต่ละชนิด สภาพธรรมแต่ละชนิดแ ต่ละ
ประเภทนั้นต่างกัน เพราะเกิดจากเหตุปัจจัยต่างๆ กัน
การที่หลงยึดความโลภ ความโกรธ และสภาพธรรมอื่นๆ ที่
เกิดขึ้นว่าเป็นตัวตน เป็นสัตว์ เป็นบุคคลนั้น เป็นความเห็นผ ิด เป็น
ความเข้าใจผิด เพราะธรรมเหล่านี้เมื่อเกิดข ึ้นแล้วก็ดับไ ป หมดไป
เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตาย การหลงเข้าใจผิดว ่า
เป็นตัวตน เป็นส ัตว์ เป็นบ ุคคลนั้น ก็เพราะไม่รู้ความจริงของธรรม
ทั้งปวง เมื่อเห็นขณะใดก็ยึดการเห็นซึ่งเป็นสภาพธรรมชนิดหนึ่งว่า
เป็นตัวตน เป็นเราเห็น เมื่อไ ด้ยิน ก็ยึดส ภาพธรรมที่ได้ยินนั้นเป็น
ตัวตน เป็นเราได้ยิน เมื่อไ ด้กลิ่นก็ยึดสภาพธรรมที่ได้กลิ่นนั้นเป็น
ตัวตน เป็นเราได้กลิ่น เมื่อลิ้มรสก็ยึดสภาพธรรมที่ล ิ้มร สนั้นเป็น
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ต ัวตน เป็นเราลิ้มรส เมื่อค ิดนึกเรื่องใดก็ยึดสภาพธรรมที่คิดนึกนั้น
เป็นตัวตน เป็นเรานึกคิด เป็นต้น
เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรม
ทั้งปวงแล้ว พระองค์ก็ท รงเทศนาสั่งส อนพุทธบริษัทให้รู้ว่า สภาพ
ธรรมทง้ั ป วงนน้ั ไ ม่ใช่ต วั ต น ไม่ใช่ส ตั ว์ ไม่ใช่บ คุ คล เป็นป รมัต ถธรรม คือ
เป็นส ภาพธรรมทมี่ ลี กั ษณะเฉพาะแต่ละอย่างๆ ไม่มใี ครเปลีย่ นแปลง
ลักษณะของสภาพธรรมนัน้ ๆ ได้ ไม่ว า่ ใครจะรหู้ รือไม่รกู้ ต็ าม ใครจะ
เรียกสภาพธรรมนน้ั ด ว้ ยค�
ำ ใดภาษาใดหรือไ ม่เรียกสภาพธรรมนน้ั ด ว้ ย
คำ�ใดๆ เลยกต็ าม สภาพธรรมนน้ั ก เ็ ป็นส ภาพทไ่ี ม่มใี ครเปลีย่ นแปลงได้
เลย สภาพธรรมใดทเี่กิดขึ้น สภาพธรรมนั้นเกิดข ึ้นเพราะเหตุป ัจจัย
แล้วก ็ดับไป ดังที่พระองค์ได้ท รงแสดงธรรมแก่ท ่านพระอานนท์ว่า
สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว มีแ ล้ว ปัจจัยป รุงแต่งแล้ว มีค วามทำ�ลายเป็น
ธรรมดา1
เมือ่ ความไม่รทู้ �ำ ให้เกิดความเข้าใจผดิ และยดึ ถือสภาพธรรมที่
เกิดดับว่าเป็นตัวตน เป็นสัตว์ เป็นบุคคลแล้ว ก็ย่อมทำ�ให้เกิดค วาม
ยินดีพ อใจ หลงยึดถือเพิ่มพูนย ิ่งข ึ้นในยศฐาบรรดาศักดิ์ ชาติต ระกูล
วรรณะ เป็นต้น ความจริงน นั้ ส งิ่ ท มี่ องเห็นเป็นเพียงสตี า่ งๆ ทีป่ รากฏ
ทางตา ไม่ใช่ต ัวตน ไม่ใช่ส ัตว์ ไม่ใช่บ ุคคล เป็นส ภาพธรรมแต่ละชนิด
ที่เกิดขึ้นเพราะปัจจัยต่างๆ กัน
การหลงยึดสภาพธรรมทั้งหลายว่าเป็นตัวตน เป็นสัตว์ เป็น
บุคคลนนั้ อุปมาเหมือนคนเดินท างในทซี่ งึ่ ย อ่ มเห็นเหมือนกบั ว า่ ม เี งา
นาํ้ อยูข่ า้ งหน้า แต่เมือ่ เข้าใกล้ เงานาํ้ ท เี่ ห็นก ห็ ายไป เพราะแท้จริงห ามี
1 ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปรินิพพานสูตร ข้อ ๑๓๕
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นํ้าไม่ เงานํ้าทีเ่ห็นเป็นมายา เป็นภ าพลวงตา ฉันใด การเข้าใจผิดว่า
สภาพธรรมทั้งห ลายเป็นต ัวตน เป็นสัตว์ เป็นบคุ คลเพราะความไม่รู้
เพราะความจ�ำ เพราะความยดึ ถือ ก็ฉนั นน้ั
คำ�ว่า สัตว์ บุคคล หญิง ชาย เป็นต้นน ั้น เป็นเพียงคำ�บัญญัติให้
รู้ความหมายของสิ่งทเี่ห็น ทีไ่ ด้ยิน เป็นต้น อีกป ระการหนึ่ง ย่อมจะ
เห็นได้ว่าวัตถุส ิ่งของต่างๆ เสียงต่างๆ กลิ่นต ่างๆ เย็น ร้อน อ่อน แข็ง
ตึง ไหว และเรื่องต่างๆ นั้น ถึงแ ม้จะวิจิตรสักเพียงใด ก็จ ะปรากฏให้
รูไ้ ม่ได้ ถ้าไม่มสี ภาพธรรมทเ่ี ป็นสภาพรู้ ซึง่ ได้แก่ การเห็น การได้ยิน
การได้กลิ่น การลิ้มร ส การรู้เย็น รู้ร้อน รู้อ่อน รู้แข็ง รู้ตงึ รู้ไหว การรู้
ความหมายของสิ่งต่างๆ และการคิดน ึก
สภาพธรรมที่รู้สิ่งต่างๆ เช่น สภาพธรรมที่รู้สี สภาพธรรมที่
รู้เสียง สภาพธรรมที่ร ู้ก ลิ่น สภาพธรรมที่ลิ้มร ส สภาพธรรมที่รู้เย็น
รูร้ ้อน รูอ้ ่อน รูแ้ ข็ง รูต้ ึง รูไ้ หว สภาพธรรมทีร่ ูค้ วามหมายของสิ่งต ่างๆ
และสภาพธรรมทคี่ ดิ น กึ เรือ่ งตา่ งๆ เป็นต้น พระสัมมาสัมพ ุทธเจ้าท รง
บัญญัติเรียกสภาพรู้ส ิ่งต่างๆ นั้นว่า จิต

ปรมัตถธรรมมี ๔ ประเภท
จิต เป็นส ภาพธรรมที่เป็นใหญ่ในการรู้สิ่งที่ปรากฏ เช่น เห็น
ได้ยิน เป็นต้น จิตทั้งหมดมี ๘๙ ประเภท หรือ ๑๒๑ ประเภท
โดยพิเศษ
เจตสิก เป็นส ภาพธรรมอีกประเภทหนึ่งที่เกิดร่วมกับจิต รู้
สิ่งเดียวกับจิต ดับพร้อมกับจ ิต และเกิดที่เดียวกับจิต เจตสิกแต่ละ
เจตสิกม ลี ักษณะและกิจต ่างกันต ามประเภทของเจตสิกน ั้นๆ เจตสิก
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ทั้งหมดมี ๕๒ ประเภท
รูป เป็นส ภาพธรรมที่ไม่ใช่สภาพรู้ เช่น สี เสียง กลิ่น รส
เป็นต้น รูปท ั้งหมดมี ๒๘ ประเภท
นิพพาน เป็นธ รรมที่ด ับก ิเลส ดับทุกข์ นิพพานไม่มีปัจจัย
ปรุงแ ต่งให้เกิดขึ้น นิพพานจึงไ ม่เกิดดับ

จิตปรมัตถ์
ขณะทเี่ ห็นส ตี า่ งๆ ทางตานนั้ ตาไม่เห็นอ ะไร ตาเป็นเพียงปจั จัย
ที่ทำ�ให้เกิดการเห็นซึ่งเป็นจ ิต เมื่อเสียงกระทบหู หูไ ม่ใช่จ ิต เพราะ
เสียงและหูไม่รู้อะไร แต่สภาพธรรมที่ได้ยินเสียงหรือร ู้เสียงนั้นเป็น
จิต ฉะนั้น จิตปรมัตถ์จึงเป็นส ภาพธรรมที่รู้สี รู้เ สียง รู้ส ิ่งต่างๆ
ปรมัต ถธรรม คือ สภาพธรรมที่มีจริงนเี้ป็นอภิธรรม เป็นธรรมทเ่ี ป็น
อนัตตา ไม่อ ยูใ่ นอ�ำ นาจบงั คับบ ญ
ั ชาของผูใ้ ดทง้ั สน้ิ เป็นสภาพธรรมท่ี
เป็นไปตามเหตุปจั จัย แม้พระสมั มาสมั พทุ ธเจ้าจะไม่ประสูติและตรัสรู้
สภาพธรรมทั้งหลายก็ย่อมเป็นไ ปตามเหตุปัจจัยอยู่แล้ว1 พระสมั มา
สัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระบรมศาสดา เพราะพระองค์ทรงตรัสรู้ธรรม
ทั้งปวงด้วยพระองค์เองว่า ธรรมทั้งป วงไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่ส ัตว์ ไม่ใช่
บุคคล และธรรมทั้งปวงไม่อยู่ในอำ�นาจบังคับบ ัญชาของผู้ใดทั้งสิ้น
คำ�ว่าอภิ แปลว่าย ิ่งใหญ่ อภิธรรมคือ ธรรมที่ยิ่งใหญ่ เพราะ
เป็นอ นัตตา ไม่อ ยูใ่ นอำ�นาจบังคับบ ัญชาของผูใ้ ด เมื่อพ ระสมั มา
สัมพ ทุ ธเจ้าท รงตรัสรูแ้ ล้ว พระองค์ท รงเทศนาธรรมทงั้ ป วงทที่ รงตรัสรู้
1 อังคุตตรนิกาย อุปปาทสูตร ข้อ ๕๗๖
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พร้อมทั้งเหตุปัจจัยของธรรมทั้งปวงนั้นโดยสภาพความเป็นจริงของ
ธรรมนั้นๆ พระองค์ทรงเคารพธรรมทที่ รงตรัสรู้1 พระองค์ม ิได้ทรง
เทศนาว่าธรรมทั้งปวงอยู่ในอำ�นาจของพระองค์ แต่ท รงเทศนาว่าแม้
พระองค์เองก็ไม่ส ามารถบันดาลให้ผู้ใดพ้นทุกข์ห รือบรรลุมัคค ์ ผล
นิพพานได้ การประพฤติป ฏิบัติธ รรมเท่านั้นท ี่เป็นป ัจจัยให้ผ ู้ป ฏิบัติ
บรรลุม ัคค์ ผล นิพพาน และพ้นทุกข์ได้
ปรมัต ถธรรมหรืออภิธรรมนั้น มิใช่ธรรมที่เหลือวิสัยที่จะเข้าใจ
ได้ เพราะปรมัตถธรรมเป็นธรรมที่มีจริง ฉะนั้น ความเห็นถูก ความ
เข้าใจถูก จึงเป็นการรู้ความจริงของปรมัตถธรรมตามสภาพลักษณะ
ของปรมัต ถธรรมนั้นๆ
จิตเป็นป รมัตถธรรมที่เกิดขึ้น รู้สี รู้เสียง รู้กลิ่น รู้รส รู้สัมผัส
รู้สิ่งต่างๆ ตามประเภทของจิตนั้น เช่น จิตที่เกิดข ึ้นเห็นสีทางตาเป็น
จิตป ระเภทหนึ่ง จิตที่เกิดขึ้นได้ยินเสียงทางหูเป็นจิตอีกประเภทหนึ่ง
จิตที่เกิดข ึ้นรู้เย็น รู้ร้อน รู้อ่อน รู้แข็ง รู้ตึง รู้ไหวทางกายเป็นจิต
ประเภทหนึ่ง จิตค ิดนึกที่เกิดขึ้นรู้เรื่องต่างๆ ทางใจเป็นจิตป ระเภท
หนึ่ง ดังนีเ้ป็นต้น ทั้งนีต้ ามประเภทของจิตแ ละตามปัจจัยท ีท่ ำ�ให้เกิด
จิตประเภทนั้นๆ
ในขณะทจ่ี ติ ก �ำ ลังเห็นส ง่ิ ห นึง่ ส ง่ิ ใดอยูน่ น้ั ขณะนน้ั ม ไิ ด้ม แี ต่เฉพาะ
จิตทเ่ี ห็นเท่านัน้ หรือมไิ ด้มแี ต่เฉพาะสง่ิ ทจ่ี ติ เห็นเท่านัน้ แต่ต้องมีทั้ง
จิตเห็นและสิ่งท ี่จิตเห็น เมื่อม ีสิ่งที่ถูกเห็นขณะใดก็แสดงว่าขณะนั้น
ต้องมสี ภาพเห็น คือจ ติ เห็นด ว้ ย แต่ถ า้ ม งุ่ ส นใจแต่เฉพาะวตั ถุห รือส งิ่ ท ี่
ถูกเห็นเท่านั้น ก็จ ะทำ�ให้ไ ม่รคู้ วามจริงว ่าส ิ่งท ี่ถูกเห็นน ั้นจ ะปรากฏได้
1 สังยุตตนิกาย คารวสูตรที่ ๒ ข้อ ๕๖๐
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ก็เพราะจิตเกิดขึ้นทำ�กิจเห็นสิ่งนั้น ในขณะคิดน ึกก็เช่นเดียวกัน เมื่อ
จิตค ิดนึกเรื่องใด เรื่องราวนั้นเป็นค ำ�ที่จิตกำ�ลังคิดนึกอยู่ในขณะนั้น
เมื่อจิตเ กิดขึ้นรู้สิ่งใ ด สิ่งท ี่จิตรู้นั้น ภาษาบาลีเรียกว่า อารมฺมณ
คำ�ว่า อารมฺมณ (อารมณ์) หรือ อาลมฺพ น ในพระธรรมคำ�สอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น หมายถึง สิ่งท ี่จิตรู้ ขณะใดที่จิตเกิด
ขึ้นเห็นสิ่งที่ป รากฏทางตา สิ่งที่ป รากฏทางตาก็เป็นอารมณ์ข องจิต
ขณะนั้น ขณะใดที่จ ิตเกิดขึ้นไ ด้ยินเสียง เสียงก็เป็นอ ารมณ์ข องจิต
ขณะนั้น ขณะใดทจี่ ติ เกิดข นึ้ ร กู้ ลิน่ กลิน่ ก เ็ ป็นอ ารมณ์ข องจติ ข ณะนนั้
ขณะใดที่จิตเกิดขึ้นล ิ้มรส รสก็เป็นอารมณ์ของจิตขณะนั้น ขณะใดที่
จิตเกิดขึ้นรเู้ย็น รูร้ ้อน รูอ้ ่อน รูแ้ ข็ง รูต้ ึง รูไ้ หว เย็นร ้อนอ่อนแข็งตึง
ไหวก็เป็นอารมณ์ของจิตขณะนั้น ขณะใดที่จิตเกิดข ึ้นค ิดนึกเรื่องราว
ต่างๆ เรือ่ งราวตา่ งๆ ก็เป็นอ ารมณ์ข องจติ ท กี่ �ำ ลังค ดิ น กึ ข ณะนนั้ ดังนี้
เป็นต้น เมื่อม ีจิตก็ต้องมีอารมณ์คู่กันไ ปทุกครั้ง จิตเกิดข ึ้นขณะใด
จะต้องรู้อารมณ์ข ณะนั้น เมื่อจิตเกิดขึ้นแ ล้ว ไม่รอู้ ารมณ์ไม่ไ ด้ หรือ
จะมีแต่จิตซ ึ่งเป็นสภาพรู้โดยไม่มีอารมณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้ก็ไม่ไ ด้
จิตซ ง่ึ เป็นส ภาพธรรมทร่ี อู้ ารมณ์น น้ั มิใช่ม แี ต่ในพระพุทธศาสนา
หรือเฉพาะในมนุษย์เท่านั้น จิตเห็น จิตไ ด้ยิน เป็นต้นน ั้นเป็นป รมัต ถ-
ธรรม ไม่ใช่เชือ้ ช าติใดๆ ทัง้ สนิ้ การทบี่ ญ
ั ญัตวิ า่ เป็นบ ุคคลนี้เห็น สัตว์
นั้นไ ด้ยิน เป็นต้น ก็โดยอาศัยรูปและการจำ� ถ้าไม่มรี ูปและการจำ�ก็
ย่อมจะบัญญัติจิตเห็น จิตไ ด้ยินนั้นๆ ว่าเป็นบุคคลนี้เห็น หรือเป็น
สัตว์นั้นได้ยินไม่ได้ จิตเป็นปรมัต ถธรรม ไม่ว ่าจะเป็นจิตเห็นของสัตว์
ใด บุคคลใด จิตเห็นที่เกิดขึ้นนั้นก จ็ ะต้องเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตา จิต
ได้ยินก็จะต้องได้ยินเสียง จิตเห็นจะรู้เสียงไม่ได้ และจิตได้ยินจ ะรู้สิ่ง
ที่ปรากฏทางตาไม่ได้ ไม่มีผู้ใดมีอำ�นาจบังคับบัญชาให้ป รมัตถธรรม
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เปลี่ยนลักษณะและสภาพของปรมัตถธรรมนั้นๆ เป็นอย่างอื่นได้ จิต
ซึง่ เป็นป รมัต ถธรรมทเี่ กิดข นึ้ ร อู้ ารมณ์น นั้ เกิดข นึ้ ไ ด้เพราะมเี หตุป จั จัย
ทำ�ให้เกิดขึ้น เมื่อไม่มีปัจจัย จิตกเ็กิดไม่ได้ เช่น เมื่อเสียงไม่เกิดขึ้น
กระทบหู จิตไ ด้ยนิ ก เ็ กิดไ ม่ไ ด้ เมือ่ ก ลิน่ ไ ม่เกิดข นึ้ ก ระทบจมูก จิตร กู้ ลิน่ 
ก็เกิดไ ม่ไ ด้ จิตแ ต่ละประเภทจะเกิดข นึ้ ไ ด้ ก็เพราะมปี จั จัยท ที่ �ำ ให้เกิด
จิตป ระเภทนั้นๆ ฉะนั้น จิตทเี่กิดขึ้นจึงต่างกันเป็น ๘๙ ประเภท หรือ
๑๒๑ ประเภท โดยพิเศษ (ซึ่งเรียกว่า ๘๙ ดวงหรือ ๑๒๑ ดวง) และ
ปัจจัยท ที่ �ำ ให้เกิดจ ติ ป ระเภทหนึง่ ๆ นัน้ ก ไ็ ม่ใช่เพียงปจั จัยเดียว แ ต่ต อ้ ง
มีหลายปัจจัย เช่น
จิตเห็นเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัย คือ ตา ซึ่งได้แก่จ ักขุปสาท และ
รูป คือ ส ิ่งที่ปรากฏทางตา เป็นต้น
จิตเป็นป รมัต ถธรรมทไี่ ม่ใช่ร ปู ปรมัต ถธรรมใดไม่ใช่ร ปู ปรมัต ถ-
ธรรมนั้นเป็นนามธรรม จิต เจตสิก นิพพานเป็นนามธรรม รูปเป็น
รูปธ รรม

เจตสิกปรมัตถ์
ในขณะที่จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์น ั้น มีนามปรมัตถ์อีกประเภท
หนึ่งเกิดร่วมกับจิต และรู้อารมณ์เดียวกับจิต นามปรมัตถ์นั้น
คือเจตสิก เจตสิก ได้แก่ ความโกรธ ความรัก ความสุข ความทุกข์
ความตระหนี่ ความริษยา ความเมตตา ความกรุณา เป็นต้น สภาพ
ธรรมเหล่านี้เป็นเจตสิกปรมัตถ์ ไม่ใช่จิตปรมัตถ์
ความโกรธ ความรัก ความสุข ความทุกข์ เป็นต้นน ั้น เป็น
สภาพธรรมทมี่ จี ริง ไม่ใช่ต วั ต น ไม่ใช่ส ตั ว์ ไม่ใช่บ คุ คล เป็นส ภาพธรรม
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ที่ต้องเกิดกับจิต ถ้าไม่มีจิต เจตสิก คือ ความโกรธ ความรัก ความ
ทุกข์ เป็นต้นนั้น ก็เกิดไม่ได้ เจตสิกป รมัตถ์มี ๕๒ ประเภทหรือเรียก
ว่า ๕๒ ดวง เช่น ความโกรธ (โทสะ) ก็เป็นเจตสิกชนิดห นึ่ง มีล ักษณะ
หยาบ กระด้าง ดุร้าย ความรักก็เป็นเจตสิกชนิดหนึ่ง คือ โลภเจตสิก
มีลักษณะยึดติด ไม่ส ละและปรารถนาอารมณ์ จะเห็นได้ว ่าเจตสิก
แต่ละประเภทเป็นสภาพธรรมแต่ละอย่าง ไม่ใช่สภาพธรรมอย่าง
เดียวกัน นอกจากมีลักษณะต่างกัน กิจของเจตสิกแต่ละอย่างก็ต่าง
กัน ผลคือ อาการทปี่ รากฏก็ต่างกัน และเหตุป ัจจัยที่ทำ�ให้เกิดเจตสิก
แต่ละประเภทก็ต่างกัน
จิตป รมัตถ์และเจตสิกป รมัตถ์เป็นน ามธรรมที่รอู้ ารมณ์แ ละเกิด
ร่วมกัน เจตสิกเกิดพร้อมกับจ ิต ดับพ ร้อมกับจ ิต รูอ้ ารมณ์เดียวกับจ ิต
และเกิดท ี่เดียวกับจิต คือจิตเกิดดับที่ไหนเจตสิกก ็เกิดด ับท ี่นั่น จิต
ปรมัตถ์แ ละเจตสิกป รมัตถ์น นั้ ไ ม่แ ยกกนั คือ ไม่เกิดด บั แต่เพียงปรมัตถ์
เดียว จิตเป็นใหญ่เป็นป ระธานในการรู้อารมณ์ ส่วนเจตสิกต่างๆ ที่
เกิดร ่วมกับจ ิตกร็ ู้อารมณ์เดียวกับจิต แต่มีลักษณะและหน้าที่ในการ
รู้อารมณ์นั้นต่างกันไปตามลักษณะและกิจการงานของเจตสิกแต่ละ
ประเภท เพราะเหตุที่จิตแต่ละดวงที่เกิดขึ้นน ั้นมีเจตสิกเกิดขึ้นร่วม
ด้วยมากน้อยต่างๆ กัน และเป็นเจตสิกต่างประเภทกัน จึงท ำ�ให้จ ิต
ต่างกันเป็น ๘๙ หรือ ๑๒๑ ประเภท โดยพิเศษ จิตแ ต่ละประเภท
นั้นไม่เหมือนกัน โดยรู้อารมณ์ต่างกันบ้าง โดยทำ�กิจต่างกันบ้าง โดย
เจตสิกท เี่ กิดร ว่ มดว้ ยตา่ งกนั บ า้ ง เช่น จิตบ างดวงมสี งิ่ ท ปี่ รากฏทางตา
เป็นอารมณ์ จิตบางดวงมเี สียงเป็นอารมณ์ เป็นต้น จิตบางดวงท�
ำ กจิ 
เห็น จิตบ างดวงทำ�กิจได้ยิน เป็นต้น จิตบ างดวงมีโลภเจตสิกเกิดร่วม
ด้วย จิตบางดวงมีโทสเจตสิกเกิดร่วมด้วย ดังนี้เป็นต้น
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เมือ่ เวไนยสตั ว์ฟ งั พ ระอภิธรรมก็พ จิ ารณาสภาพปรมัต ถธรรมที่
กำ�ลังป รากฏด้วยปญ
ั ญาทไี่ ด้อ บรมสะสมมาแล้วในอดีตจึงร คู้ วามจริง
ของปรมัต ถธรรมในขณะนั้นได้ ด้วยเหตุนี้ใ นครั้งพ ุทธกาล เมื่อ
พระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมจบลง จึงมีผ ู้บ รรลุมัคค ์ผลนิพพาน
เป็นจำ�นวนมาก เพราะท่านเหล่านั้นฟังพระธรรมเข้าใจและพิจารณา
รูค้ วามจริงข องสภาพปรมัต ถธรรมทกี่ �ำ ลังป รากฏในขณะนนั้ เช่น เมือ่ 
พระองค์ทรงเทศนาว่า จักขุว ิญญาณ คือ จิตท ี่ทำ�กิจเห็นนั้นไม่เที่ยง
ท่านเหล่าน นั้ ก ม็ สี ติสมั ปชัญญะ รูส้ ภาพลกั ษณะของจติ ในขณะทกี่ �ำ ลัง
เห็นน นั้ ไ ด้ถ กู ต อ้ งว่าเป็นส ภาพธรรมทเี่ ป็นน ามธรรม ไม่ใช่ต วั ต น ไม่ใช่
สัตว์ ไม่ใช่บ คุ คล ในขณะทกี่ �ำ ลังไ ด้ยนิ ท่านเหล่าน นั้ ก ม็ สี ติสมั ปชัญญะ
รู้ลักษณะของสภาพธรรมในขณะที่กำ�ลังได้ยินนั้น เมื่อปัญญารู้แจ้ง
ลักษณะทไี่ ม่เที่ยงเกิดด ับเป็นท ุกข์ข องปรมัต ถธรรมทปี่ รากฏในขณะ
นั้นแล้ว ก็ละคลายความยินดีเห็นผิดที่ยึดถือปรมัตถธรรมเหล่าน ั้นว่า
เป็นต วั ต น เทีย่ ง และเป็นสุข ฉะนัน้ พึงเข้าใจให้ถ กู ต อ้ งวา่ พระธรรมที่
พระผมู้ พี ระภาคทรงตรัสรูแ้ ละทรงเทศนาสงั่ ส อน ซ งึ่ ไ ด้ร วบรวมบนั ทึก
ไว้เป็นพ ระไตรปิฎกนนั้ เป็นเรือ่ งความจริงข องสภาพธรรมทงั้ ป วง เมือ่ 
ศึกษาและเข้าใจปรมัต ถธรรมแล้วก็ค วรพจิ ารณาปรมัต ถธรรมทกี่ �ำ ลัง
ปรากฏ เพือ่ ร แู้ จ้งล กั ษณะความจริงข องปรมัต ถธรรมทกี่ �ำ ลังป รากฏนนั้
จึงจ ะละความสงสัยแ ละความไม่รใู้ นสภาพลกั ษณะของปรมัต ถธรรมได้
อย่างแท้จริง
การศึกษาเพื่อให้เข้าใจปรมัตถธรรมนั้น จะต้องพิจารณาถึง
เหตุผลจึงจะเข้าใจได้แ จ่มแจ้ง เช่น จะต้องรู้ว่าส ภาพที่เห็นกับสภาพ
ที่ได้ยินนั้นเหมือนกันหรือไม่ ถ้าเหมือนกัน เหมือนกันอย่างไร ถ้า
ไม่เหมือน ไม่เหมือนกันอย่างไร สภาพเห็นและสภาพได้ยินเป็นจิต
ปรมัตถ์ก็จริง แต่ไม่ใช่จิตเดียวกัน เพราะเหตุปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดต่าง
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กัน จิตเห็นน ั้นต้องอาศัยส ิ่งท ี่ป รากฏทางตากระทบกับจักขุป สาท
เป็นปัจจัยจึงจะเกิดได้ ส่วนจิตได้ยินต ้องอาศัยเสียงกระทบกับโสต
ปสาทเป็นปัจจัยจึงจะเกิดได้ จิตเห็นแ ละจิตได้ยินม ีกิจต่างกัน และ
เกิดจากปัจจัยต ่างกัน

รูปปรมัตถ์
รูปปรมัตถ์เป็นสภาพธรรมที่ไม่รู้อารมณ์1 มีปัจจัยปรุงแต่ง
จึงเกิดขึ้นแ ละดับไปเช่นเดียวกับจ ิตและเจตสิก
รูปป รมัตถ์มี ๒๘ รูป หรือ ๒๘ ประเภท และมีความหมาย
ไ ม่เหมือนทเี่ ข้าใจกนั ว า่ โต๊ะเป็นร ปู ห นึง่ เก้าอีเ้ ป็นร ปู ห นึง่ หนังสือเป็น
รูปห นึ่ง ดังนีเ้ป็นต้น ในรูปป รมัตถ์ ๒๘ ประเภทนั้น มีร ูปท จี่ ิตร ไู้ ด้ท าง
ตา คือ มองเห็นได้เพียงรูปเดียว คือ สิ่งท ี่ปรากฏทางตาเท่านั้น ส่วน
อีก ๒๗ รูปนั้น จิตเห็นไ ม่ได้แต่ร ู้ได้ท างอื่นตามประเภทของรูปนั้นๆ
เช่น เสียงรู้ได้ทางหู เป็นต้น
ถึงแม้ว่าจะเห็นจิตและเจตสิกด้วยตาไม่ได้เช่นเดียวกับร ูป ๒๗
รูป ที่มองไม่เห็น แต่จิตและเจตสิกกไ็ ม่ใช่รูปปรมัตถ์ เพราะจิตและ
เจตสิกเป็นป รมัตถธรรมทรี่ ู้อารมณ์ ส่วนรูปเป็นปรมัตถธรรมที่ไม่รู้
อารมณ์ รูปป รมัตถ์เป็นสังขารธรรม มีปัจจัยปรุงแต่งจึงเกิดข ึ้น รูปๆ
หนึง่ อ าศัยร ปู อ นื่ เกิดข นึ้ ฉะนัน้ จะมรี ปู เกิดข นึ้ เพียงรปู เดียวไม่ไ ด้ ต้อง
มีรูปท ี่เกิดพ ร้อมกันและอาศัยกันเกิดขึ้นหลายรูปรวมกันเป็น ๑ กลุ่ม
เล็กๆ ซึ่งแยกออกจากกันไม่ได้เลย ภาษาบาลีเรียกว่า ๑ กลาป
รูปเป็นส ภาพธรรมที่เล็กละเอียดมาก เกิดขึ้นและดับไ ปอย่าง
1 ธรรมสังคณีปกรณ์ รูปกัณฑ์ ข้อ ๕๐๓
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รวดเร็วอยู่ตลอดเวลา รูปกลาปหนึ่งที่เกิดขึ้นจะดับไปเมื่อจิตเกิดด ับ
๑๗ ขณะ ซึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก เพราะจิตที่เห็นแ ละจิตที่ได้ยิน
ขณะนี้ ซึ่งป รากฏเสมือนว่าพร้อมกันน ั้นก็เกิดด ับห ่างไกลกันเกินกว่า
๑๗ ขณะจติ ฉะนัน้ รูปท เี่ กิดพ ร้อมกบั จ ติ ท เี่ ห็นก ด็ บั ไ ปกอ่ นทจี่ ติ ไ ด้ยนิ 
จะเกิดขึ้น
รูปแ ต่ละรปู เล็กล ะเอียดมาก ซึง่ เมือ่ แ ตกยอ่ ยรปู ท เี่ กิดด บั รวมกนั 
อยู่ออกจนละเอียดยิบ จนแยกต่อไปไม่ได้อีกแล้วนั้น ในกลุ่มของรูป
(กลาปหนึง่ ) ทีเ่ ล็กท สี่ ดุ ท แี่ ยกอกี ไ ม่ไ ด้เ ลยนนั้ ก็ม รี ปู ร วมกนั อ ย่าง
น้อยที่สุด ๘ รูป เรียกว่า อวินิพโภครูป ๘ คือ
มหาภูตรูป (รูปที่เป็นใหญ่เป็นป ระธาน) ๔ ได้แก่
ปฐวี
อาโป
เตโช
วาโย

(ธาตุดิน)
(ธาตุนํ้า)
(ธาตุไฟ)
(ธาตุลม)

เป็นร ูปทอี่ ่อนหรือแข็ง ๑ รูป
เป็นร ูปทเี่อิบอ าบหรือเกาะกุม ๑ รูป
เป็นร ูปทรี่ ้อนหรือเย็น ๑ รูป
เป็นร ูปทไี่ หวหรือตึง ๑ รูป

มหาภูตรูป ๔ นี้ต่างอาศัยกันเกิดขึ้น จึงแ ยกกันไม่ได้เลย และ
มหาภูตรูป ๔ นี้เป็นป ัจจัย โดยเป็นท อี่ าศัยเกิดข องรูปอีก ๔ รูปที่เกิด
ร่วมกับมหาภูตรูปในกลาปเดียวกัน คือ
วัณโณ (แสงสี)
คันโธ (กลิ่น)
รโส (รส)		
โอชา (อาหาร)
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รูป ๘ รูปนี้แยกกันไม่ได้เลย เป็นกลุ่มของรูปที่เล็กที่สุดที่เกิด
พร้อมกัน และดับพร้อมกันอ ย่างรวดเร็ว จะมแี ต่มหาภูตรูป ๔ โดย
ไม่มี อุป าทายรูป (รูปที่อาศัยมหาภูตรูปเกิด) ๔ รูปน ี้ไม่ได้เลย
มหาภูตรูป ๔ เป็นป ัจจัยโดยเป็นที่อาศัยข องอุปาทายรูปที่เกิด
ร่วมกนั ในกลาปเดียวกัน แต่แ ม้วา่ อ ปุ าทายรปู จ ะเกิดพ ร้อมกบั ม หาภูต-
รูปในกลาปเดียวกัน แต่อ ปุ าทายรปู ก ไ็ ม่ไ ด้เป็นป จั จัยให้ม หาภูตร ปู เกิด
ฉะนั้น มหาภูตรูป ๔ จึงเ กิดพร้อมกับอุปาทายรูป โดยมหาภูตรูป
เป็นป ัจจัย คือเป็นที่อาศัยของอุป าทายรูป และอปุ าทายรูปเกิด
พร้อมกับม หาภูตร ูป โดยอาศัยม หาภูตร ูป แต่ไ ม่ไ ด้เ ป็นป ัจจัยใ ห้
มหาภูตรูปเ กิด
รูปทั้งหมดมี ๒๘ รูป เป็นมหาภูตรูป ๔ เป็นอ ุปาทายรูป ๒๔
เมื่อมหาภูตรูป ๔ ไม่เกิด อุป าทายรูป ๒๔ ก็ม ีไม่ได้เลย
การกล่าวถึงรูป ๒๘ รูปนั้นกล่าวได้หลายนัย แต่จะขอกล่าว
โดยนัยที่สัมพันธ์กัน เพื่อส ะดวกแก่การเข้าใจและการจำ�ดังนี้ คือ
กลุม่ ของรปู แต่ละกลุม่ หรือแต่ละกลาปนัน้ เมือ่ เกิดขน้ึ แล้ว
ยังไ ม่ด บั ไ ปทนั ที สภาวรปู (รูปท ม่ี ลี กั ษณะเฉพาะของตน) มีอายุเท่ากับ
จิตเกิดดบั ๑๗ ขณะ
เมื่อรูปเกิดขึ้นขณะแรกนั้นเป็น
ขณะที่รูปเจริญขึ้นเป็น
ขณะที่รูปเสื่อมลงเป็น
ขณะที่รูปดับเป็น
รวมเป็น ลักข ณรูป ๔
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ลักขณรูป ๔ นี้เป็น อสภาวรูป คือ เป็นรูปที่ไม่มีสภาวะต่าง
หากเฉพาะของตน แต่สภาวรูปทุกรูปนั้นย ่อมมลี ักษณะที่ต่างกันเป็น
๔ ลักษณะ คือ ขณะที่รูปเกิดขึ้นไ ม่ใช่ขณะที่รูปเจริญข ึ้น และขณะที่
รูปเสื่อมก็ไม่ใช่ขณะที่กำ�ลังเจริญ และขณะที่ดับก ไ็ ม่ใช่ข ณะที่เสื่อม
กล่าวได้ว่า อุปจยรูปและสันตติรูป คือ ขณะที่เกิดแ ล้วยังไม่ดับ ส่วน
ชรตารูปและอนิจจ ตารูปนั้นคือ ขณะที่ใกล้จะดับแ ละขณะดับ
รวมอวินิพโภครูป ๘ + ลักขณรูป ๔ เป็น ๑๒ รูป นอกจาก
นั้นยังมี
ปริจ เ ฉทรปู คือ อากาสรูป ซึง่ ค นั่ อ ยูร่ ะหว่างกลาปทกุ ๆ กลาป
ทำ�ให้รูปแ ต่ละกลาปไม่ติดกัน ไม่ว่าร ูปจะปรากฏเล็กใหญ่ข นาดใด
ก็ตาม ให้ทราบว่ามีอากาสรูปคั่นอ ยู่ระหว่างทุกๆ กลาปอย่างละเอียด
ที่สุด ทำ�ให้รูปแต่ละกลาปแยกออกจากกันได้ ถ้าไม่มปี ริจเฉทรูปคั่น
แต่ละกลาป รูปทั้งห ลายก็ติดก ันหมด แตกแยกกระจัดกระจายออก
ไม่ไ ด้เลย แต่แ ม้ร ปู ท ปี่ รากฏวา่ ใหญ่โตกส็ ามารถแตกยอ่ ยออกได้อ ย่าง
ละเอียดที่สุดนั้น ก็เพราะมีอ ากาสธาตุ คือปริจเฉทรูปคั่นอยู่ทุกๆ
กลาปนั่นเอง ฉะนั้น ปริจเฉทรูปจึงเป็นอสภาวรูปอีกรูปหนึ่ง ซึ่งไม่มี
ลักษณะเฉพาะของตนที่เกิดขึ้นต่างหาก แต่เกิดค ั่นอยู่ระหว่างกลาป
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กันนั่นเอง
รวมอวินิพโภครูป ๘ + ลักขณรูป ๔ + ปริจเฉทรูป ๑ เป็น
๑๓ รูป
ไม่ว า่ ร ปู จ ะเกิดท ใี่ ด ภพภมู ใิ ดกต็ าม จะเป็นร ปู ท มี่ ใี จครอง (อุป า-
ทินนกรูป) หรือร ูปไม่มีใจครอง (อนุป าทินนกรูป) ก็ตาม จะปราศจาก
รูป ๑๓ รูปน ี้ไม่ได้เลย
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ส่วนรปู ท มี่ ใี จครอง ซึง่ เป็นร ปู ข องสตั ว์ บุคคลตา่ งๆ ในภพภมู ทิ มี่ ี
ขันธ์ ๕ นัน้ มีปสาทรปู ซงึ่ เกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐาน (ปัจจัย) ดังนี้ คือ
จักขุปสาทรูป

เป็นรูปที่กระทบกับสิ่งที่ปรากฏทางตาได้
๑ รูป
โสตปสาทรูป เป็นร ูปที่กระทบกับเสียงได้ ๑ รูป
ฆานปสาทรูป เป็นรูปทกี่ ระทบกับกลิ่นได้ ๑ รูป
ชิวหาปสาทรูป เป็นรูปทกี่ ระทบกับรสได้ ๑ รูป
กายปสาทรูป เป็นร ูปที่กระทบกับเย็น ร้อน (ธาตุไฟ) ๑
อ่อน แข็ง (ธาตุด ิน) ๑ ตึง ไหว (ธาตุลม) ๑
รวมอวินิพโภครูป ๘ + ลักขณรูป ๔ + ปริจเฉทรูป ๑ +
ปสาทรูป ๕ เป็น ๑๘ รูป
รูปท ี่มีใจครอง คือ มีจิตเกิดกับรูปนั้น ในภูมิที่มีขันธ์ ๕ จิตทุก
ขณะจะต้องเกิดที่รูปตามประเภทของจิตนั้นๆ คือ จักขุว ิญญาณทำ�
กิจเห็นเกิดที่จักขุปสาทรูป โสตวิญญาณทำ�กิจได้ยินเกิดท ี่โสตปสาท
รูป ฆานวญ
ิ ญาณท�
ำ กจิ ด มกลิน่ เกิดท ฆ
ี่ านปสาทรปู ชิวหาวญ
ิ ญาณท�
ำ
กิจล มิ้ ร สเกิดท ชี่ วิ หาปสาทรปู กายวญ
ิ ญาณท�
ำ กจิ ร โู้ ผฏฐัพพะ (ธาตุด นิ
ไฟ ลม) เกิดที่กายปสาทรูป
จิตอื่นๆ (ในภูมิที่มีขันธ์ ๕) นอกจากนี้เกิดที่ร ูปๆ หนึ่ง เรียก
ว่า หทยรูป เพราะเป็นรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิต ฉะนั้น วัตถุรูปซ ึ่ง
เป็นท ี่เกิดข องจิตจึงมี ๖ รูป
รวมอวินิพโ ภครูป ๘ + ลักข ณรูป ๔ + ปริจ เฉทรูป ๑ +
ปสาทรูป ๕ + หทยรูป ๑ เป็น ๑๙ รูป
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รูปท เี่ กิดจ ากกรรมเป็นส มุฏฐานทกุ ๆ กลาป จะตอ้ งมชี วี ติ นิ ทรยิ -
รูปเกิดร ว่ มดว้ ยทกุ ก ลาป ชีว ติ นิ ทรยิ ร ปู ร กั ษารปู ท เี่ กิดร ว่ มกนั ในกลาป
หนึ่งๆ ให้เป็นร ูปที่ดำ�รงชีวิต ฉะนั้น รูปของสัตว์บุคคลที่ดำ�รงชีวิตจึง
ต่างกับรูปท ั้งหลายที่ไม่มีใจครอง
รวมอวินิพโภครูป ๘ + ลักขณรูป ๔ + ปริจเฉทรูป ๑ +
ปสาทรูป ๕ + หทยรูป ๑ ชีว ิตนิ ทริยรูป ๑ เป็น ๒๐ รูป
การที่สัตว์บุคคลทั้งหลายโดยทั่วไปต่างกันเป็นหญิงและชาย
นั้นเพราะภาวรูป ๒ คือ
อิตถีภาวรูป เป็นร ูปที่ซึมซาบอยู่ทั่วก าย ทำ�ให้ป รากฏเป็น
ทรวดทรง สัณฐาน อาการ กิริยา ท่าทางของเพศหญิง
ปุริส ภาวรูป เป็นร ูปที่ซึมซาบอยู่ท ั่วก าย ทำ�ให้ป รากฏเป็น
ทรวดทรง สัณฐาน อาการ กิริยา ท่าทางของเพศชาย
ในแต่ละบุคคลจะมีภาวรูปหนึ่งภาวรูปใด คือ อิตถีภาวรูป หรือ
ปุร สิ ภาวรปู เพียงรปู เดียวเท่านัน้ และบางบคุ คลกไ็ ม่มภี าวรปู เลย เช่น
พรหมบุคคลในพรหมโลก และผู้ที่เป็นกระเทย
รวมอวินิพโ ภครูป ๘ + ลักข ณรูป ๔ + ปริจ เฉทรูป ๑ +
ปสาทรูป ๕ + หทยรูป ๑ + ชีว ิต ินทริยรูป ๑ + ภาวรูป ๒ เป็น
๒๒ รูป
การทรี่ ปู ข องสตั ว์บ คุ คลทงั้ ห ลายเคลือ่ นไหวไปได้เพราะมจี ติ น นั้
ก็จ ะตอ้ งมรี ปู ท เี่ กิดจ ากจติ เป็นส มุฏฐานดว้ ย เพราะถา้ ม เี พียงรปู ท เี่ กิด
จากกรรมเท่านั้น จะเคลื่อนไหวไปมาทำ�กิจธุระใดๆ ไม่ได้เลย การที่
รูปร่างกายจะเคลื่อนไหวทำ�กิจการงานต่างๆ ได้นั้น จะต้องมีวิการรูป
๓ รูป คือ
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ลหุตารูป เป็นภาวะที่เบา ไม่หนักของรูป อุปมาเหมือนอาการ
ของคนไม่มีโรค
มุทตุ ารปู เป็นภ าวะทอี่ อ่ น ไม่ก ระด้างของรปู อุปมาเหมือนหนัง
ทีข่ ยำ�ไว้ดีแล้ว
กัมมัญญตารูป เป็นภ าวะที่ควรแก่ก ารงานของรูป อุปมา
เหมือนทองคำ�ที่หลอมไว้ดีแล้ว
วิการรูป ๓ รูปน ี้เป็นอ สภาวรูป เป็นร ูปที่ไม่มีสภาวะต่างหาก
เฉพาะของตน เป็นอ าการวิการของมหาภูตรูปคือเบา อ่อน และควร
แก่การงาน
วิการรูป ๓ เป็นร ูปที่เกิดภายในสัตว์บุคคลเท่านั้น รูปท ี่ไม่มีใจ
ครองไม่มีวิการรูป ๓ เลย และวิการรูป ๓ นีไ้ ม่แยกกันเลย ในกลาปใด
มีล หุต ารปู กลาปนนั้ ก ม็ มี ทุ ตุ ารปู และกมั มัญญตารปู ด ว้ ย นอกจากนนั้
เมื่อจิตต ้องการเคลื่อนไหวส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย ร่างกายส่วน
นั้นจะต้องมีวิการรูปที่เกิดจากอุตุ (ความสมํ่าเสมอของธาตุเย็นร ้อน)
เป็นสมุฏฐาน และมีวกิ ารรปู ท ี่เกิดจากอาหาร (โอชารปู ) เป็นส มุฏฐาน
ด้วย มิฉ ะนั้นแล้ว แม้จ ิตต ้องการจะเคลื่อนไหว รูปก เ็คลื่อนไหวไม่ได้
เช่น ผู้ทเี่ป็นอัมพาตหรือเคล็ดขัดยอก กระปลกกระเปลี้ย เป็นต้น
รวมอวินิพโภครูป ๘ + ลักขณรูป ๔ + ปริจเ ฉทรูป ๑ +
ปสาทรูป ๕ + หทยรูป ๑ + ชีวิต ิน ทริยรูป ๑ + ภาวรูป ๒ +
วิการรูป ๓ เป็น ๒๕ รูป
รูปท ม่ี ใี จครองนน้ั เมือ่ จ ติ ต อ้ งการให้ร ปู เป็นไ ปตามความประสงค์
ของจติ ข ณะใด ขณะนนั้ จ ติ เป็นส มุฏฐานให้ กายวญ
ิ ญัตริ ปู คือ อาการ
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พิเศษทมี่ ีความหมายหรือมีอาการเป็นไ ปของรูปตามที่จิตรู้ในอาการ
นัน้ ท างตา หรือท างหน้า หรือท า่ ทาง เช่น ถลึงตา ยิม้ เยาะ เหยียดหยาม
หรือห า้ มปราม เป็นต้น เมือ่ จ ติ ไ ม่ต อ้ งการให้ร ปู แ สดงความหมาย ห รือ
มีอ าการเจาะจงเป็นไ ปตามความประสงค์ข องจติ กายวญ
ิ ญัตริ ปู ก ไ็ ม่เกิด
ขณะใดทจี่ ติ เป็นป จั จัยให้เกิดเสียงทางวาจา ซึง่ เป็นการพดู การ
เปล่งเสียงให้รู้ความหมาย ขณะนั้นจิตเป็นสมุฏฐาน คือ เป็นปัจจัยให้
วจีวิญญัติรูปเกิดขึ้น กระทบฐานที่เกิดของเสียงต่างๆ เช่น ริมฝ ีปาก
เป็นต้น ถ้าวจีวิญญัติรูปไม่เกิด การพูด หรือการเปล่งเสียงต่างๆ ก็มี
ไม่ได้
กายวิญญัติรูปและวจีวิญญัติรูปเป็นอสภาวรูปที่เกิดและดับ
พร้อมกับจ ิต
รวมอวินิพโ ภครูป ๘ + ลักข ณรูป ๔ + ปริจ เฉทรูป ๑ +
ปสาทรูป ๕ + หทยรูป ๑ + ชีว ิต ินทริยรูป ๑ + ภาวรูป ๒ +
วิการรูป ๓ + วิญญัติรูป ๒ เป็น ๒๗ รูป
ในบางแห่งจะรวมวกิ ารรปู ๓ และวญ
ิ ญัตริ ปู ๒ เป็นวกิ ารรปู ๕
เสียงหรือสัทท รูป ไม่ใช่ว จีวิญญัติรูป เสียงเป็นรูปที่กระทบกับ
โสตปสาทรูป เป็นป ัจจัยให้เกิดโสตวิญญาณ เสียงบางเสียงก็เกิดจาก
จิต และบางเสียงก็ไม่ได้เกิดจากจิต เช่น เสียงฟ้าร้อง เสียงลมพายุ
เสียงเครื่องยนต์ เสียงกลอง เสียงวิทยุ เสียงโทรทัศน์ เป็นต้น
รวมอวินิพโภครูป ๘ + ลักข ณรูป ๔ + ปริจ เฉทรูป ๑ +
ปสาทรูป ๕ + หทยรูป ๑ + ชีวิติน ทริยรูป ๑ + ภาวรูป ๒ +
วิการรูป ๓ + วิญญัติรูป ๒ + สัททรูป ๑ เป็น ๒๘ รูป
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ในบางแห่งแสดงจำ�นวนของรูปต่างกัน เช่น ในอัฏฐสาลินีรูปกัณฑ์ ปกิณณกกถา แสดงรูป ๒๕ คือ รวมธาตุดิน ไฟ ลม เป็น
โผฏฐัพพ ายตนะ (รูปทกี่ ระทบกายปสาท) ๑ รูป รวมกับห ทยรูปอีก
๑ รูป จึงเป็นรูป ๒๖
เมื่อรูปๆ หนึ่งเกิดขึ้นจะเกิดพร้อมกับรูปอีกกี่รูป รวมกันเป็น
กลาปหนึ่งๆ นั้น ย่อมต่างกันไปตามประเภทของรูปนั้นๆ และการ
จำ�แนกรูป ๒๘ รูปม ีหลายนัย ซึ่งจ ะกล่าวถึงพอสมควรในภาคผนวก

นิพพานปรมัตถ์
ปรมัตถธรรมอีกประเภทหนึ่ง คือ นิพพานปรมัตถ์ พระผู้มี
พระภาคตรัสเรียกว่า นิพพาน เพราะออกจากตัณหาคือวานะ1
นิพพานปรมัตถ์เป็นสภาพธรรมทด่ี บั ทกุ ข์ จิต เจตสิก รูป เป็น
ทุกข์เพราะไม่เทีย่ ง เกิดข น้ึ แล้วดบั ไป การทจ่ี ะดบั ทกุ ข์ไ ด้นน้ั จ ะตอ้ ง
ดับต ณ
ั หา เพราะตณ
ั หาเป็นสมุทยั เป็นเหตุให้เกิดทกุ ข์ เป็นส มุทยั ให้
เกิดขนั ธ์ ซึง่ ไ ด้แก่ จิต เจตสิก รูป การทจ่ี ะดบั ตณ
ั หาได้นน้ั ก็ด ว้ ยการ
อบรมเจริญปญ
ั ญาจนรแู้ จ้งชดั ในลกั ษณะเกิดดบั ของจติ เจตสิก รูป
แล้วล ะคลายความยนิ ดียดึ มน่ั เห็นผดิ ในจติ เจตสิก รูปได้ดว้ ย การรู้
แจ้งนพิ พานซง่ึ เป็นสภาพธรรมทด่ี บั ตณ
ั หา ดับท กุ ข์ ดับข นั ธ์ นิพพาน
จึงเป็นสภาพธรรมทม่ี จี ริง เป็นป รมัตถธรรม เป็นส ภาพธรรมทร่ี แู้ จ้งไ ด้
นิพพานปรมัตถ์ โดยปริยายแห่งเหตุมี ๒ อย่าง2 คือ
1 อรรถกถา ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ ธาตุสูตร ข้อ ๒๒๒
2 ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ ธาตุสูตร ข้อ ๒๒๒ และอรรถกถา
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สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ ๑
อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ๑
คำ�วา่ อ ปุ าทนิ เี้ ป็นช อื่ ข องขนั ธ์ ๕ คือ จิต เจตสิก รูป สอุป าทิเสสนิพพาน คือ ความสิ้นไปของกิเลสทั้งหมด แต่ย ังม ีขันธ์เกิดด ับส ืบต ่อ
อยู่ อนุป าทิเสสนิพพาน คือการดับขันธ์ทั้งหมด เป็นการปรินิพพาน
ของพระอรหันต์
คำ�ว่าโดยปริยายแห่งเหตุ คือ การอ้างถึงมีขันธ์เหลือและไม่มี
ขันธ์เหลือ ซึ่งเป็นเหตุในการบัญญัตินิพพาน ๒
เมื่อพระผู้มพี ระภาคทรงตรัสรู้ใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ พระองค์
ทรงบรรลุส อุปาทิเสสนิพพานธาตุ กิเลสและธรรม (ซึ่งไ ด้แก่จ ิตและ
เจตสิกอ นื่ ๆ) ทีเ่ กิดร ว่ มกบั ก เิ ลสนนั้ ด บั ห มดสนิ้ แ ละไม่เกิดอ กี เลย แต่ย งั 
มีข นั ธ์ คือ จิต เจตสิก (ทีป่ ราศจากกเิ ลส) และรปู เกิดด บั ส บื ต อ่ อ ยู่ พระ
ผูม้ พี ระภาคตรัสกะภกิ ษุทงั้ ห ลายวา่ ดูกรภกิ ษุทงั้ ห ลาย ก็สอุป าทิเสสนิพพานเป็นไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นพระอรหันตขีณาสพอยูจ่ บ
พรหมจรรย์ ทำ�กิจที่ควรทำ�เสร็จแล้ว ปลงภาระลงได้แล้ว มีประโยชน์
ของตนอนั บ รรลุแ ล้ว มีสงั โยชน์ในภพสนิ้ ร อบแล้ว หลุดพน้ แ ล้ว เพราะ
รู้โดยชอบ ภิกษุน ั้นย ่อมเสวยอารมณ์ท ั้งท ี่พึงพ อใจและไม่พ ึงพ อใจ ยัง
เสวยสุขและทุกข์อ ยู่เพราะความที่อ ินทรีย์ ๕ เหล่าใดเป็นธรรมชาติ
ไม่บุบสลาย อินทรีย์ ๕ เหล่าน ั้นข องเธอยังตั้งอยู่นั่นเทียว ดูกรภิกษุ
ท งั้ ห ลาย ความสนิ้ ไ ปแห่งร าคะ ความสิน้ ไ ปแห่งโทสะ ความสิน้ ไ ปแห่ง
โมหะของภิกษุนั้น นีเ้ราเรียกว่า สอุป าทิเสสนิพพานธาตุ1
1 ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ ธาตุสูตร ข้อ ๒๒๒ และอรรถกถา

��������� book.indb 39

7/28/57 BE 10:35 AM

40 ปรมัตถธรรมสังเขป

อนุป าทิเสสนิพพ าน คือ นิพพานที่ไ ม่มีข ันธ์เหลือเมื่อพ ระผู้ม ี
พระภาคทรงดับขันธปรินิพพานระหว่างไม้สาละคู่ เป็นอนุปาทิเสสนิพพ าน1 ดับข นั ธ์ห มดสนิ้ โดยรอบ ดับส นิทซ งึ่ ภ พทัง้ ห ลายโดยประการ
ทั้งปวง ดับจิต เจตสิก รูป ทั้งหมด ไม่มีการเกิดอ ีกเลย
พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี เป็นพระเสกข-
บุคคล เพราะยังต้องศึกษาเจริญธรรมยิ่งๆ ขึ้นเพื่อดับก ิเลสที่เหลือ
อยู่ให้ห มดไป ส่วนพระอรหันต์เป็นพ ระอเสกขบุคคล เพราะดับก ิเลส
ทั้งหมดเป็นสมุจเฉทได้แล้ว ไม่ต้องศึกษาเพื่อดับกิเลสอีก2
นิพพานปรมัตถ์ ว่าโดยความแตกต่างแห่งอ าการ มี ๓ อย่าง
คือ

สุญญตะ ๑
อนิมิตตะ ๑
อัปปณิหิตะ ๑

พระนิพพาน ชื่อว ่า สุญญ
 ตะ เพราะเป็นส ภาพสูญจากสังขาร
ทั้งปวง ชื่อว่า อนิมิตต ะ เพราะไม่มีน ิมิต คือ สังขารทั้งปวง ชื่อว่า
อัปปณิหิตะ เพราะไม่มีที่ต ั้งคือ สังขารทั้งปวง
เมื่อบ ุคคลมนสิการสภาพธรรมโดยเป็นสภาพไม่เที่ยง ย่อม
หลุดพ น้ ไ ป (คือ ร แู้ จ้งอ ริยส จั จ ธ รรม) ด้วยอน มิ ติ ต ว โิ มกข์ เมือ่ ม นสิการ
โดยสภาพเป็นท กุ ข์ย่อมหลุดพ น้ ไ ปดว้ ยอปั ป ณิห ติ ว โิ มกข์ เมือ่ ม นสิการ
โดยสภาพเป็นอนัตตา ย่อมหลุดพ้นไ ปด้วยสุญญตวิโมกข์
1 ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ปาสาทิกสูตร ข้อ ๑๒๐
2 ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส อชิตมาณวกปัญหานิทเทส ข้อ ๙๒
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วิโมกข์ ๓ ย่อมมีในขณะต่างกันด้วยอาการ ๔1 คือ
๑. ด้วยความเป็นใหญ่ บุคคลเมื่อม นสิการโดยความเป็น
สภาพไม่เที่ยง อนิมิตตวิโมกข์ย่อมเป็นใหญ่ เมื่อม นสิการโดยความ
เป็นท ุกข์ อัปปณิห ิตวิโมกข์ย่อมเป็นใหญ่ เมื่อมนสิการโดยความเป็น
อนัตตา สุญญตวิโมกข์ย่อมเป็นใหญ่
๒. ด้วยความตงั้ ม นั่ บุคคลเมือ่ ม นสิการโดยความเป็นส ภาพ
ไม่เทีย่ ง ย่อมตงั้ จ ติ ไ ว้ม นั่ ด ว้ ยสามารถแห่ง อนมิ ติ ต ว โิ มกข์ เมือ่ ม นสิการ
โดยความเป็นท กุ ข์ย่อมตงั้ จ ติ ไ ว้ม นั่ ด ว้ ยสามารถแห่ง อัปปณิห ติ ว โิ มกข์
เมื่อมนสิการโดยความเป็นอนัตตา ย่อมตั้งจิตไว้มั่นด้วยสามารถแห่ง
สุญญตวิโมกข์
๓. ด้วยความน้อมจิตไ ป บุคคลเมื่อมนสิการโดยความเป็น
สภาพไม่เที่ยง ย่อมน้อมจิตไปด้วยสามารถแห่ง อนิมิตตวิโมกข์ เมื่อ
มนสิการโดยความเป็นท ุกข์ย่อมน้อมจิตไ ปด้วยสามารถแห่งอัปปณิ-
หิตวิโมกข์ เมื่อม นสิการโดยความเป็นอ นัตตา ย่อมน้อมจิตไปด้วย
สามารถแห่งสุญญตวิโมกข์
๔. ด้วยความนำ�ออกไป บุคคลเมื่อมนสิการโดยความเป็น
สภาพไม่เที่ยงย่อมนำ�จิตออกไปสู่นิพพาน อันเป็นที่ดับด ้วยสามารถ
แห่งอนมิ ิตตวิโมกข์ เมื่อมนสิการโดยความเป็นทุกข์ย่อมนำ�จิตออก
ไปสู่น ิพพาน อันเป็นที่ดับด้วยสามารถแห่งอัปปณิห ิตวิโมกข์ เมื่อ
มนสิการโดยความเป็นอนัตตา ย่อมนำ�จิตออกไปสู่นิพพาน อันเป็น
ที่ดับด ้วยสามารถแห่งสุญญ
 ตวิโมกข์
1 ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค วิโมกขกถา ข้อ ๕๐๙
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สงเคราะห์ปรมัตถธรรม ๔
จิต เจตสิก รูป นิพพาน เป็นปรมัตถธรรม เป็นส ภาพธรรมที่
มีจริง ที่รวู้ ่าจิต เจตสิก รูป เป็นสภาพธรรมที่มีจริงเพราะ จิต เจตสิก
รูป เกิดด ับสืบต่อกัน จึงป รากฏให้ร ู้ได้ เช่น ขณะที่เห็นรูป ได้ยินเสียง
และคิดนึก เป็นต้น จิตเกิดดับสืบต่อก ันท ำ�กิจการงานต่างๆ เช่น จิต
บางดวงเห็นสี บางดวงได้ยินเสียง บางดวงคิดนึก เป็นต้น ทั้งนีต้ าม
ประเภทของจติ แ ละเหตุป จั จัยท ที่ �ำ ให้เกิดจ ติ นัน้ ๆ การเกิดด บั ส บื ต อ่ ก นั 
ของจิต เจตสิก รูปนั้น เป็นไปอย่างรวดเร็วมากจนทำ�ให้ไม่เห็นการ
เกิดดับ ทำ�ให้เข้าใจว่ารูปค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไป และทำ�ให้เข้าใจว่า
จิตน ั้นเกิดเมื่อค นหรือส ัตว์เกิด จิตน ั้นด ับเมื่อค นหรือส ัตว์ต าย ถ้าไ ม่
ศึกษา ไม่พ ิจารณา และไม่อ บรมเจริญส ติแ ละปัญญาให้ร ูล้ ักษณะของ
จิต เจตสิก รูป ที่ก ำ�ลังปรากฏ ก็จ ะไม่รู้ล ักษณะของนามธรรมและ
รูปธรรม คือ จิต เจตสิก รูป ซึ่งเกิดดับสืบต ่อก ันอยู่ตลอดเวลา
สภาพธรรมใดเกิดข ึ้น สภาพธรรมนั้นต้องมีป ัจจัยปรุงแต่งใ ห้
เกิดขึ้น เมื่อไ ม่มีปัจจัยก็ไม่เกิด ท่านพระสารีบ ุตรเกิดความเลื่อมใส
ในคำ�สอนของพระผูม้ พี ระภาค ก็เพราะได้เห็นท ่านพระอัสส ช ิซึ่งเป็น
ภิกษุร ปู ห นึง่ ในภกิ ษุป ญ
ั จวัคคีย์ ท่านพระสารบี ตุ รเห็นท า่ นพระอสั ส ช ิ
มีค วามน่าเลื่อมใสเป็นอ ันม ากจึงไ ด้ต ามท่านพระอัสส ช ิไ ป และถาม
ท่านพระอัสส ช วิ ่า ใครเป็นศ าสดาและศาสดาของท่านสอนว่าอ ย่างไร
ท่านพระอัสสชิตอบว่า
เย ธมฺมา เหตุปปภวา
เตสญฺจ โย นิโรโธ

เตสํ เหตุํ ตถาคโต (อาห)
เอวํวาที มหาสมโณติฯ1

1 พระวินัยปิฎก มหาวรรค ภาค ๑ มหาขันธกะ ข้อ ๖๕
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ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตทรงแสดงเหตุแ ห่งธ รรม
เหล่านั้น และความดับแห่งธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะทรงสั่งสอน
อย่างนี้
ถ้าพ ระผมู้ พี ระภาคไม่ท รงแสดงธรรมทพี่ ระองค์ท รงตรัสรูพ้ ร้อม
ทั้งเหตุปัจจัยของธรรมนั้นๆ ก็จะไม่มีผู้ใดรู้ว ่าธรรมใดเกิดจากเหตุ
ปัจจัยใด ไม่มผี ู้ใดรู้ว่าจิตปรมัตถ์ เจตสิกป รมัตถ์ รูปป รมัตถ์ แต่ละ
ประเภทนั้นเกิดขึ้นเพราะมีธรรมใดเป็นป ัจจัย พระผู้มีพระภาคทรง
ตรัสรูธ้ รรมทั้งปวง พระองค์จึงได้ทรงแสดงว่าธรรมทั้งหลายที่เกิดข ึ้น
นั้นมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดจ ึงเกิดข ึ้น และทรงแสดงเหตุปัจจัยที่
ทำ�ให้เกิดธ รรมนนั้ ๆ ธรรมทงั้ ป วงทเี่ กิดข นึ้ น นั้ จ ะเกิดข นึ้ โดยไม่มปี จั จัย
ไม่ได้
ทีก่ ล่าวว่า คนเกิด สัตว์เกิด เทวดาเกิด เป็นต้นน ั้น คือ จิต
เจตสิก รูป เกิดน ั่นเอง เมื่อจิต เจตสิก ประเภทหนึ่งเกิดข ึ้นพร้อมกับ
รูปก ็บัญญัติว่าคนเกิด เมื่อจ ิต เจตสิก เกิดขึ้นพร้อมกับรูปของเทวดา
ก็บัญญัติว่าเทวดาเกิด เป็นต้น การเกิดของคน สัตว์ เทวดา เป็นต้น
นั้น ต่างกันเพราะเหตุปัจจัยท ี่ทำ�ให้เกิดนั้นต่างกัน เหตุปัจจัยที่ทำ�ให้
เกิดน ั้นมีมากและสลับซับซ ้อนมาก แต่ด้วยพระสัพพัญญุตญาณของ
พระผมู้ พี ระภาคผทู้ รงตรัสรูธ้ รรมทงั้ ป วง พร้อมทงั้ เหตุป จั จัยข องธรรม
ทัง้ ป วงนนั้ พระองค์จ งึ ไ ด้ท รงแสดงธรรมตามสภาพความจริงข องธรรม
แต่ละประเภทว่าธรรมใดเกิดขึ้น ธรรมนั้นมีปัจจัยทำ�ให้เกิดข ึ้น ธรรม
ที่เกิดขึ้นเป็นสังขารธรรม
ที่รู้ได้ว่ามีจ ิต เจตสิก รูป ก็เพราะจิต เจตสิก รูปเกิดขึ้น และ
ที่จิต เจตสิก รูปเกิดข ึ้นนั้นก ็เพราะมีป ัจจัย จิต เจตสิก และรูปเป็น
สังขารธรรม
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พระธรรมคำ�สอนของพระผู้มีพระภาคนั้น สมบูรณ์พร้อมทั้ง
อรรถและพยัญชนะ ธรรมขอ้ ใดทอี่ าจจะมผี เู้ ข้าใจผดิ ไ ด้พระองค์ก ท็ รง
บัญญัติคำ�กำ�กับให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้ผู้ใดเข้าใจความหมายของ
ธรรมขอ้ น นั้ ผ ดิ เมือ่ พ ระองค์ท รงบญ
ั ญัตวิ า่ ธ รรมทเี่ กิดข นึ้ ม ปี จั จัยท �ำ ให้
เกิดขึ้นเป็น สังขารธรรม เพื่อไ ม่ให้ผู้ใดเข้าใจผิดว่าธรรมที่เกิดข ึ้นนั้น
เมือ่ เกิดข นึ้ แ ล้วก ต็ งั้ อ ยูต่ ลอดไปเรือ่ ยๆ พระองค์จ งึ ท รงบญ
ั ญัตวิ า่ ธ รรม
ทีเ่ ป็นส งั ขารธรรม (ธรรมทมี่ สี ภาพปรุงแ ต่ง) นัน้ เป็นส งั ขตธรรม (ธรรม
ที่ปรุงแ ต่งแล้ว) สังขตธรรม คือ ธรรมที่เกิดข ึ้นแล้วดับไ ป1 พระองค์
ทรงบญ
ั ญัตคิ �
ำ วา่ สังขตธรรม ก บั ค �
ำ วา่ ส งั ขารธรรม เพือ่ ให้ร วู้ า่ ธ รรมใด
ทีเ่กิดขึ้น ธรรมนั้นม ีปัจจัยทำ�ให้เกิดขึ้น เมื่อป ัจจัยดับ ธรรมที่เกิดข ึ้น
เพราะปัจจัยน ั้นก ต็ ้องดับไ ป สังขตธรรม คือธรรมทเี่กิดข ึ้นแ ล้วด ับไ ป
ฉะนัน้ สังขารธรรมคือ ธ รรมทมี่ ปี จั จัยป รุงแ ต่งน นั้ จ งึ เป็นส งั ขตธรรม2
จิตป รมัตถ์ เจตสิกป รมัตถ์ รูปป รมัตถ์ เป็นส งั ขารธรรมเป็นส งั ขตธรรม
สพฺเพ สงฺขารา อนิจจฺ า ฯ		
สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา ฯ		
สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ฯ		

สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง
สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์
ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา3

สังขารทั้งปวงไม่เ ที่ยง
สังขารธรรมทั้งหมดไม่เที่ยง ความเสื่อม ความไม่เที่ยงของรูป-
ธรรมนั้นพอจะปรากฏให้เห็นไ ด้ แต่ความไม่เที่ยงของนามธรรมนั้นรู้
1 อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต จูฬวรรคที่ ๕ สังขตสูตร ข้อ ๔๘๖
2 ธรรมสังคณีปกรณ์ นิกเขปกัณฑ์ จูฬันตรทุกะ ข้อ ๗๐๒
3 ขุททกนิกาย มหานิทเทส สุทธัฏฐกสุตตนิทเทส ข้อ ๑๓๑
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ยาก ดังทพี่ ระผู้มีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งห ลาย ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของท่านอนาถบิณฑิก เศรษฐีว่า
ดูกร ภ กิ ษุท งั้ ห ลาย ปุถชุ นผไู้ ม่ไ ด้ส ดับจ ะพงึ เบือ่ ห น่ายบา้ ง คลาย
กำ�หนัดบ้าง หลุดพ ้นบ ้าง ในร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตท ั้ง
๔ นี้ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะว่า ความเจริญกด็ ี ความเสื่อมก็ดี การ
เกิดก็ดี การตายก็ดี ของร่างกายอันเป็นท ี่ประชุมแห่งมหาภูตท ั้ง ๔ นี้
ย่อมปรากฏ… แต่ป ถุ ชุ นผมู้ ไิ ด้ส ดับ ไม่อ าจจะเบือ่ ห น่าย คลายก�ำ หนัด
หลุดพ้นในจิตเป็นต้นน ั้นได้เลย ข้อน ั้นเพราะเหตุไ ร เพราะเหตุว ่าจิต
เป็นต้นนอี้ นั ป ถุ ชุ นผมู้ ไิ ด้ส ดับร วบรัดถ อื ไ ว้ด ว้ ยตณ
ั หา ยึดถือดว้ ยทฏิ ฐิ
ว่านั่นของเรา นั่นเป็นต ัวตนของเรา ดังนี้ ตลอดกาลช้าน าน ฯลฯ จิต
เป็นต้นน นั้ ด วงหนึง่ เกิดข นึ้ ดวงหนึง่ ด บั ไ ปในกลางคนื แ ละในกลางวนั 1
แม้ว่าจิต เจตสิก รูป จะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาก็ยากที่จะรู้และ
เบื่อหน่าย ละความยินดีคลายความยึดถือในนามรูปได้ การที่จะเบื่อ
หน่าย ละความยินดี ความยึดถือในนามรูปน ั้นต ้องพิจารณาเห็นด ้วย
ปัญญา ดังท ี่ไ ด้ทรงแสดงไว้ว่า
สพฺเพ สงฺขารา อนิจจฺ าติ		
อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข		
สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ		
อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข		
สพฺเพ ธมฺมา อนตฺต าติ		
อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข		

ยทา ปญฺาย ปสฺส ติ
เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา ฯ
ยทา ปญฺาย ปสฺสติ
เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา ฯ
ยทา ปญฺาย ปสฺส ติ
เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา ฯ2

1 สังยุตตนิกาย อัสสุตวตาสูตรที่ ๒ ข้อ ๒๓๕–๖
2 ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ข้อ ๓๐
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เมือ่ ใด บุคคลพจิ ารณาเห็นด ว้ ยปญ
ั ญาวา่ สังขารทงั้ ป วงไม่เทีย่ ง
เมื่อนั้น เขาย่อมเบื่อห น่ายในทุกข์ นีเ้ป็นทางแห่งความบริสุทธิ์
เมือ่ ใด บุคคลพจิ ารณาเห็นด ว้ ยปญ
ั ญาวา่ สังขารทง้ั ป วงเป็นท กุ ข์
เมื่อนั้น เขาย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ นีเ้ป็นทางแห่งค วามบริสุทธิ์
เมือ่ ใด บุคคลพจิ ารณาเห็นด ว้ ยปญ
ั ญาวา่ ธรรมทง้ั ป วงเป็นอ นัตตา
เมื่อนั้น เขาย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ นีเ้ป็นทางแห่งความบริสุทธิ์
ผูใ้ ดทไี่ ม่เห็นความเกิดขนึ้ แ ละดบั ไปของนามธรรมและรปู ธรรม
จนละคลาย ผูน้ ั้นจะบรรลุอริยสัจจ ์ ๔ เป็นพระอริยบุคคลไม่ไ ด้ พระ
อริยบุคคลเห็นค วามเป็น “พุทธะ” ของพระสมั มาสมั พ ทุ ธเจ้าโดยเห็น
ธรรมทพี่ ระองค์ท รงตรัสรู้ ไม่ใช่เพียงแต่ศ กึ ษาพระธรรมทพี่ ระองค์ท รง
เทศนาเท่านัน้ พระอริยบุคคลหมดความสงสัยในพระธรรมทพี่ ระสมั มา
สัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะพระอริยบุคคลได้บ รรลุธรรมนั้น1 และได้
ประจักษ์ในความเป็น “พุทธะ” ว่า พระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนั้น
ไม่ใช่โดยคาดคะเน แต่โดยตรัสรู้ธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริงของ
ธรรมนนั้ ๆ ผูใ้ ดเห็นธ รรมผนู้ ัน้ ย อ่ มเห็นต ถาคต2  ผูใ้ ดศกึ ษาและปฏิบตั ิ
เพื่อให้รู้แจ้งธรรม ผู้นั้นย่อมสามารถรู้แจ้งธรรมและดับกิเลสเป็นพระ
อริยบุคคลตามลำ�ดับ คือ ตั้งแต่พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระ
อนาคามี จนถึงพระอรหันต์3
1 สังยุตตนิกาย เสขสูตร ข้อ ๑๐๓๑–๗
2 สังยุตตนิกาย วักกลิสูตร ข้อ ๒๑๖
3 ขุททกนิกาย อุทาน อุโปสถสูตร ข้อ ๑๑๘
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สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์
สังขารธรรมทั้งป วงเกิดแล้วก็ดับไป ไม่ว่าจะเป็นจิตประเภทดี
หรือจ ติ ป ระเภทไม่ด ี รูปง ามหรือไ ม่ง าม เมือ่ เกิดข นึ้ แ ล้วก ด็ บั ไ ปเหมือน
กันห มด การเกิดด บั ไ ม่เทีย่ งนแี่ หละเป็นท กุ ข์เพราะไม่ด �ำ รงอยู่ สังขาร
ทั้งปวงเป็นทุกข์นั้น ไม่ใช่แต่เฉพาะทุกข์กายที่เจ็บป วด ป่วยไข้ หรือ
ทุกข์ท ี่ต้องลำ�บากเดือดร้อน ทุกข์ท ี่พลัดพรากจากสิ่งที่รัก หรือท ุกข์
ที่ประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเท่านั้น สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ เพราะ
สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไ ป จึงไ ม่ค วรยึดถือว ่า
เป็นสุข บางทา่ นอาจสงสัยว า่ จ ติ ท เี่ พลิดเพลินย นิ ดีเป็นสุขก ม็ ี เหตุใดจงึ 
ว่าส งั ขารทงั้ ป วงเป็นท กุ ข์ ทีว่ า่ เป็นท กุ ข์น นั้ เพราะจติ ท เี่ พลิดเพลิน ยินดี
เป็นสุขน ั้นก็ไม่เที่ยง ฉะนั้น สังขารธรรม คือ จิต เจตสิก รูป ทั้งหมด
เป็นทุกข์ เพราะจิต เจตสิก รูป ทั้งหมดไม่เที่ยง

ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา
ธรรมทง้ั ป วง ได้แ ก่ปรมัต ถธรรมทง้ั ๔ คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน
ธรรมทง้ั ปวงเป็นอนัตตา คือ ไม่ใช่ต วั ตน ไม่อยูใ่ นอ�ำ นาจบงั คับบ ญ
ั ชา
ของบคุ คลใด
นิพพานเป็นปรมัต ถธรรม เป็นธ รรมที่มีจ ริง นิพพานไม่ใช่
สังขารธรรม เป็นวิสังขารธรรม คือ เป็นธ รรมที่ไม่เกิด1 ตรงกันข้าม
กับสังขารธรรม สังขารธรรม คือ ธรรมที่เกิดขึ้น มีป ัจจัยปรุงแต่ง
วิสังขารธรรม คือธรรมที่ไม่เกิดขึ้น ไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง
1 ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ญาณกถา ข้อ ๒๘
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นิพพานเป็นอส ังขตธรรม ไม่ใช่ส ังขตธรรม1 สังขตธรรม คือ
ธรรมที่เกิดด ับ อสังขตธรรม คือ ธรรมที่ไม่เกิดด ับ นิพพานไม่มีปัจจัย
ปรุงแต่งจึงไม่เกิดดับ
จิต เจตสิก รูป เป็นส งั ขารธรรม เป็นโลกียะ คำ�วา่ โลกียะ หมายถงึ
แตกดับ ทำ�ลาย ส่วนนิพพานเป็นว ิสังขารธรรม เป็นโลกุตตระ คำ�ว่า
โลกุตตระ หมายถึง พ้นจ ากโลก
นามธรรม
(รูอ้ ารมณ์)

จิตปรมัตถ์ ๘๙ หรือ ๑๒๑
เจตสิกปรมัตถ์ ๕๒

สังขารธรรม,

รูปธ รรม

รูปปรมัตถ์ ๒๘

สังขตธรรม

นามธรรม
นิพพานปรมัตถ์
(ไม่รอู้ ารมณ์)		

วิสังขารธรรม,
อสังขตธรรม2

ขันธ์ ๕

ขันธ์ ๕ คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์
วิญญาณขันธ์3
ปรมัต ถธรรม ๔ โดยขันธ์ คือ
จิต
เจตสิก

เป็นวิญญาณขันธ์
เป็นเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์

1 อังคุตตรนิกาย อสังขตสูตร ข้อ ๔๘๗
2 ธรรมสังคณีปกรณ์ นิกเขปกัณฑ์ ข้อ ๘๔๔
3 วิภังคปกรณ์ ขันธวิภังค์ ข้อ ๑
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รูป
นิพพาน

เป็นร ูปขันธ์
ไม่ใช่ขันธ์ นิพพานเป็นขันธวิมุตติ คือ พ้น
จากขันธ์

คำ�วา่ ขันธ์ หมายถงึ ส ภาพธรรมทจี่ �ำ แนกเป็นอ ดีต อนาคต และ
ปัจจุบัน ภายใน ภายนอก หยาบ ละเอียด ทราม ประณีต ไกล ใกล้1
ฉะนัน้ ขันธ์จึงไ ด้แก่สังขตธรรมซึง่ เป็นธ รรมทมี่ ปี จั จัยป รุงแ ต่งเกิดด บั
จึงเป็นอดีต อนาคต ปัจจุบัน เป็นต้น ส่วนอสังขตธรรม คือ นิพพาน
นัน้ เป็นธ รรมทไี่ ม่เกิด ไ ม่มปี จั จัยป รุงแ ต่ง จะกล่าววา่ เป็นธ รรมเกิดข นึ้ 
แล้วก ไ็ ม่ไ ด้ ว่าเป็นธ รรมทยี่ งั ไ ม่เกิดข นึ้ ก ไ็ ม่ไ ด้ ว่าเป็นธ รรมจกั เกิดข นึ้ ก ็
ไม่ไ ด้2 จะกล่าววา่ เป็นอ ดีตก ไ็ ม่ไ ด้ ว่าเป็นอ นาคตกไ็ ม่ไ ด้ ว่าเป็นป จั จุบนั 
ก็ไม่ได้3 เพราะฉะนั้น วิสังขารธรรม คือ นิพพาน จึงไ ม่ใช่ขันธ์ เป็น
ขันธวิมุตติ คือ พ้นจ ากขันธ์
พระผู้มพี ระภาคทรงแสดงขันธ์ ๕ และอุปาทานขันธ์ ๕ ดังนี้
ดูกรภิกษุท งั้ ห ลาย เราจกั แ สดงขนั ธ์ ๕ และอปุ าทานขนั ธ์ ๕ เธอ
ทั้งหลายจงฟัง ดูกร ภิกษุท ั้งหลาย ก็ข ันธ์ ๕ เป็นไฉน ดูกร ภิกษุทั้ง
หลายรูปอ ย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอ ดีต อนาคต และปัจจุบัน เป็นภ ายใน
หรือภ ายนอก หยาบหรือล ะเอียด เลวหรือป ระณีต อยูใ่ นทไี่ กลหรือใกล้
นีเ้ รียกวา่ รูปข นั ธ์ เวทนาอย่างใดอย่างหนึง่ ฯลฯ สัญญาอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ฯลฯ สังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ฯลฯ วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง
1 วิภังคปกรณ์ ขันธวิภังค์ ข้อ ๑–๓๑
2 ธรรมสังคณีปกรณ์ อัตถุทธารกัณฑ์ ข้อ ๘๙๔
3 ธรรมสังคณีปกรณ์ อัตถุทธารกัณฑ์ ข้อ ๘๙๕
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เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน เป็นภายในหรือภายนอก หยาบหรือ
ละเอียด เลวหรือป ระณีต อยูใ่ นทไี่ กลหรือใกล้ นีเ้ รียกวา่ วิญญาณขนั ธ์
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหล่านเี้รียกว่าขันธ์ ๕
ดูกร ภกิ ษุทง้ั หลาย ก็อปุ าทานขนั ธ์ ๕ เป็นไ ฉน ดูกร ภกิ ษุ
ทัง้ หลาย รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นอดีต อนาคต ปัจจุบัน เป็นภายใน
หรือภ ายนอก หยาบหรือล ะเอียด เลวหรือป ระณีต อยูใ่ นทไี่ กลหรือใกล้
เป็นไ ปกบั ด ว้ ยอาสวะ เป็นป จั จัยแ ก่อ ปุ าทานนีเ้รียกว่า ร ปู ปู าทานขันธ์
เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ สังขาร
เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ฯลฯ วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นอ ดีต อนาคต
ปัจจุบัน… อยู่ในทีไ่ กลหรือใกล้ เป็นไปกับด้วยอาสวะ เป็นปัจจัยแก่
อุปาทานนเี้ รียกว่าวิญญาณูป าทานขันธ์ ดูกรภิกษุท ั้งห ลาย เหล่านี้
เรียกว่าอ ุปาทานขันธ์ ๕1

1 สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ปัญจขันธสูตร ข้อ ๙๕–๙๖
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ปรมัตถธรรม ๓ เป็นขันธ์ ๕
จิตปรมัตถ์
เจตสิกป รมัตถ์

รูปปรมัตถ์

๘๙ หรือ ๑๒๑ ประเภท ทุกป ระเภท
เป็นวิญญาณขันธ์
๕๒ ประเภท เวทนาเจตสิก ๑ เป็น
เวทนาขันธ์ สัญญาเจตสิก ๑ เป็น
สัญญาขันธ์ เจตสิก ๕๐ เป็นส ังขาร-
ขันธ์
๒๘ ประเภท ทุกประเภทเป็นรูปข ันธ์

ขันธ์ ๕ เป็นปรมัตถธรรม ๓
รูปขันธ์
ได้แก่ รูปปรมัตถ์ ๒๘
เวทนาขันธ์ ได้แก่ เวทนาเจตสิก ๑
สัญญาขันธ์ ได้แก่ สัญญาเจตสิก ๑
สังขารขันธ์ ได้แก่ เจตสิก
๕๐
วิญญาณขันธ์ ได้แก่ จิตปรมัตถ์ ๘๙
			 หรือ ๑๒๑
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คำ�ถามทบทวน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ปรมัต ถธรรมอะไรบ้าง เป็นสังขารธรรม
สังขารธรรม เป็นสังขารขันธ์ ใช่ไ หม
วิสังขารธรรม เป็นสังขตธรรม ใช่ไ หม
อสังขตธรรม เป็นข ันธ์อะไร
อสังขตธรรม เป็นโลกิยะ หรือโลกุตตระ
จิต เป็นส ังขารขันธ์ ใช่ไ หม
เจตสิก เป็นสังขารขันธ์ ใช่ไ หม
เวทนาขันธ์ เป็นป รมัตถธรรมอะไร
ขันธ์อะไร ไม่ใช่ปรมัตถธรรม
ปรมัต ถธรรมอะไร ไม่ใช่ขันธ์
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บทที่ ๑
สังยุตต นิก าย สคาถวรรค อันธวรรคที่ ๗ จิตตสูตรที่ ๒
(๑๘๐) เทวดาทูลถามว่า
โลกอันอะไรย่อมนำ�ไป อันอะไรหนอย่อมเสือกไสไป โลก
ทั้งหมดเป็นไปตามอำ�นาจของธรรมอันหนึ่ง คืออะไร
(๑๘๑) พระผู้มีพระภาคตรัสต อบว่า
โลกอันจิตย่อมนำ�ไป อันจ ิตย่อมเสือกไสไป โลกทั้งหมด
เป็นไปตามอำ�นาจของธรรมอันหนึ่ง คือ จิต
แสดงให้เห็นความสำ�คัญของจิต ซึ่งเป็นธาตุรู้ สภาพรู้ซึ่งเป็น
ใหญ่ เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำ�ลังปรากฏ ซึ่งไม่เพียงแต่เห็น ได้ยิน
ได้ก ลิน่ ลิม้ ร ส รูส้ งิ่ ท กี่ ระทบสมั ผัสเท่านัน้ แต่ย งั ค ดิ น กึ ว จิ ติ รตา่ งๆ นานา
ฉะนั้น โลกของแต่ละคนจึงเป็นไ ปตามอำ�นาจจิตข องแต่ละคน จิตข อง
บางคนกส็ ะสมกศุ ลไว้ม าก ไม่ว า่ จ ะเห็นบ คุ คลใดซงึ่ เป็นผ ทู้ มี่ ากไปดว้ ย
อกุศลธรรม จิตข องบคุ คลซงึ่ ส ะสมกศุ ลไว้ม ากนนั้ ก ย็ งั เกิดเมตตา หรือ
กรุณา หรืออ เุ บกขาได้ ในขณะทโี่ ลกของคนอนื่ เป็นโลกของความชงิ ชัง
ความไม่แช่มชื่น ความโกรธ ความขุ่นเคืองใจ ฉะนั้น แต่ละคนจึงเป็น
โลกของตัวเองแต่ละโลก ทุกๆ ขณะตามความเป็นจริง
ดูเหมือนวา่ เราทกุ คนอยูร่ ว่ มโลกเดียวกัน แต่ต ามความเป็นจริง
นั้น สิ่งต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมซึ่งสามารถปรากฏได้ทางตา ทางหู
ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจนั้น ถ้าไม่มีจิตซึ่งเป็นสภาพรู้
สิ่งต่างๆ เหล่านั้นก็ย่อมไม่ปรากฏเป็นความสำ�คัญแต่อ ย่างใด  
แต่เพราะจิตรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาบ้าง ทางหูบ้าง ทางจมูกบ้าง ทางลิ้น
55
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บ้าง ทางกายบ้าง ทางใจบ้าง โลกของแต่ละคนจึงเป็นไปตามอำ�นาจ
ของจิตข องแต่ละคน โลกไหนจะดี โลกที่สะสมกุศลมากๆ พร้อมที่จะ
เกิดเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา หรือโลกที่ชงิ ชัง โกรธแค้น ขุ่นเคือง
ซึง่ แ ม้วา่ จะเห็นบ คุ คลเดียวกัน รูเ้ รือ่ งบคุ คลเดียวกัน แต่โลกของแต่ละ
คนจะเมตตาหรือชิงชัง ก็ย ่อมเป็นไ ปตามอำ�นาจจิตของแต่ละคนซึ่ง
สะสมมาต่างๆ กัน
สิ่งที่ปรากฏทางตาทำ�ให้ด ูเหมือนว่า มีผ ู้คนอยู่ร่วมกันในโลกนี้
มากมายตามกาละและเทศะ แต่ถ า้ ป ระจักษ์ช ดั ใ นลกั ษณะของธาตุ
รู้ ซึ่งเป็นสภาพรู้ เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏในขณะนั้น จะรู้ได้ว่า
ชัว่ ข ณะนนั้ เ ป็นเ พียงการเห็น เป็นเ ฉพาะโลกของการเห็นซึง่ ไ ม่ใช่
คน ไม่ใช่ส ตั ว์ ไม่ใช่ว ตั ถุส งิ่ ต่างๆ เพราะขณะนนั้ เพียงเห็น ยังไ ม่ไ ด้
นึกถึงรูปร ่าง สัณฐาน และเรื่องราวใดๆ ของสิ่งที่เห็น
ฉะนั้น  จึงควรเข้าใจให้ถูกต้องว่า ขณะที่คิดว ่าเป็นโลก เป็น
สัตว์ บุคคล วัตถุส งิ่ ของตา่ งๆ นัน้ เป็นช วั่ ข ณะทจี่ ติ ค ดิ น กึ เ รือ่ งสงิ่ 
ทีป่ รากฏให้เ ห็น แต่ข ณะทกี่ �ำ ลังเ ห็นเ ป็นอ กี ข ณะหนึง่ ไม่ใช่ข ณะ
ทีก่ �ำ ลังค ดิ น กึ เ รือ่ งสงิ่ ท ปี่ รากฏ  แต่ละคนกม็ จี ติ เกิดข นึ้ เพียงชวั่ ข ณะ
เดียวๆ สืบต่อกันไปทลี ะขณะจนปรากฏเหมือนกับว่าเป็นโลกที่กว้าง
ใหญ่ มีผ คู้ นและสงิ่ ต า่ งๆ มากมาย แต่ท จี่ ะเข้าใจโลกได้จ ริงๆ นัน้ ต้องรู้
ว่าส ภาพธรรมปรากฏเพียงแต่ละขณะจติ เท่านัน้   แต่เพราะการเกิดด บั 
สืบต่อกันอย่างรวดเร็ว จึงทำ�ให้ปรากฏเป็นโลกที่เสมือนไม่แตกสลาย
เป็นโลกซงึ่ ป รากฏเสมือนยงั่ ยืน มีส ตั ว์ บุคคล วัตถุส งิ่ ของมากมาย แต่
ตามความเป็นจริงนั้น โลกขณะหนึ่งๆ ก็คือ การเกิดข ึ้นของจิตที่เกิด
ขึ้นรอู้ ารมณ์เพียงชั่วขณะเดียวแล้วก็ดับไป
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ในขุทท กนกิ าย มหานทิ เ ทส ปสรู ส ตุ ต นิทเ ทสที่ ๘ ข้อ ๓๑๙
มีข อ้ ความวา่ ชือ่ ว า่ “ใจ (มโน)” ในค�
ำ วา่ คิดท ฏิ ฐิท งั้ ห ลายดว้ ยใจ ความ
ว่าใจ คือจิต มโน มานัส หทัย ปัณฑระ มนะ มนายตนะ มนินทรีย์
วิญญาณ วิญญาณขันธ์ มโนวิญญาณธาตุที่เกิดแ ต่ผัสสะ เป็นต้นนั้น
พระผมู้ พี ระภาคทรงใช้พ ยัญชนะหลายค� 
ำ เพือ่ ให้เข้าใจลกั ษณะ
ของจิตซ ึ่งทุกคนมี แต่เพราะจิตเป็นส ภาพรู้ เป็นอาการรู้ จึงยากที่จะ
รู้ได้ว ่า ลักษณะที่เป็นเพียงธาตุรู้นั้นเป็นอ ย่างไร ทั้งๆ ที่ทุกคนคงจะ
เข้าใจความหมายบางประการของจิตที่ว่า “ใจ” ซึ่งทุกคนมี แต่กเ็พียง
แต่ร วู้ า่ ม ี ซึง่ เมือ่ ไ ม่พ จิ ารณากย็ อ่ มไม่ท ราบวา่ เมือ่ ไร และขณะไหนเป็น
จิต
ในอัฏฐสาลินี อรรถกถาธัมมสังคณีปกรณ์ จิตตุปปาทกัณฑ์ อธิบายจติ ต นิทเ ทส มีข อ้ ความวา่ ธรรมชาติท ชี่ อื่ ว า่ จิต เพราะ
เป็นธรรมชาติวิจิตร
ธาตุร มู้ มี ากไม่ใช่อ ย่างเดียวเลย จิตเป็นธ รรมชาติท วี่ จิ ติ ร ความ
วิจิตรของจิตปรากฏเมื่อค ิดนึกเรื่องต่างๆ ซึ่งไม่ว่าใครจะทำ�อะไรใน
วันหนึ่งๆ นั้น เมื่อพ ิจารณาแล้วย่อมรู้ว ่าเป็นไ ปตามความวิจิตรของ
จิตทั้งสิ้น
วันนี้ทำ�อะไรมาบ้างแล้ว และต่อไปเย็นน ี้ พรุ่งน ี้จะทำ�อะไร ถ้า
ไม่มจี ิตก็ทำ�ไม่ได้   เหตุทที่ ุกคนมีการกระทำ�ในวันหนึ่งๆ ต่างๆ กัน
ตามวิถีชีวิตของแต่ละคนนั้น จะเห็นได้ว่าการกระทำ�ทั้งหมดย่อมเป็น
ไปตามความวิจิตรของจิตของแต่ละคน ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดก ารกระทำ�
ทั้งทางกาย ทางวาจาต่างๆ กันในชีวิตป ระจำ�วัน   จิตเป็นธรรมชาติ
ที่คิด ซึ่งคิดมากเหลือเกิน แต่ละคนก็คิดต ่างๆ กันไป ในบรรดาผทู้ ี่
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สนใจศึกษาธรรมก็พิจารณาธรรมต่างๆ กัน ความคิดเห็นในขั้นของ
การประพฤติป ฏิบัติธรรมกต็ ่างกัน และแม้แต่ในเรื่องของโลก ความ
เป็นไ ปในกลุม่ บ คุ คลแต่ละกลุม่ แ ต่ละประเทศ ซึง่ เมือ่ ร วมกนั แ ล้วก เ็ ป็น
เหตุการณ์ต า่ งๆ ของโลก แต่ละขณะนนั้ ก ย็ อ่ มเกิดข นึ้ เป็นไ ปตามความ
วิจติ รของความคดิ ข องแต่ละบคุ คล  โลกยคุ น เี้ ป็นอ ย่างนี้ ตามความคดิ 
ของแต่ละบุคคลในยุคนี้ สมัยนี้ แล้วต่อไปโลกจะเป็นอย่างไร พรุ่งน ี้จะ
เป็นอ ย่างไรนั้น ก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นไ ปตามจิตซึ่งคิดว ิจิตรต่างๆ นั่นเอง
ด้วยเหตุน จี้ งึ เห็นไ ด้ว า่ จิตเ ป็นธ รรมชาติท วี่ จิ ติ ร จิตท เี่ ห็นท าง
ตาเป็นจ ติ ป ระเภทหนึง่ ต่างกบั จ ติ ท ไี่ ด้ยนิ ท างหู ซึง่ เป็นจ ติ อ กี ป ระเภท
หนึ่ง และต่างกับจิตที่คิดนึก เป็นต้น
ที่ (จิต) ชื่อว่า “มโน” เพราะรู้อารมณ์
คำ�ว่า อารมฺมณ (อารมณ์) หรือ อาลมฺพน หมายถึงสิ่งท ี่จิต
รู้ เมื่อจิตซ ึ่งเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้เกิดข ึ้น สิ่งที่จิตกำ�ลังรู้ในขณะ
นั้นชื่อว่า “อารมณ์”
เสียงมีจริงไหม เมื่อส ิ่งที่แข็งกระทบกันกเ็ป็นปัจจัยให้เสียงเกิด
ขึ้น แต่ถ้าในขณะนั้นจ ิตไม่เกิดขึ้นรู้เสียงนั้น เสียงนั้นก็ไม่เป็นอารมณ์
ฉะนัน้ ไม่ว า่ จ ะมสี งิ่ ใดเกิดข นึ้ เพราะเหตุป จั จัย แต่ข ณะใดจติ ไ ม่รสู้ งิ่ น นั้
สิ่งนั้นก็ไม่เป็นอารมณ์
ที่ (จิต) ชื่อว่า “หทัย” เพราะความหมายว่าเป็นสภาวะอยู่
ภายใน
จิตเป็นภายใน เพราะเป็นส ภาพรอู้ ารมณ์ทปี่ รากฏ อารมณ์เป็น
ภายนอก เพราะเป็นสิ่งทจี่ ิตกำ�ลังรู้
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ฉะนัน้ การศกึ ษาเรือ่ งจติ จ งึ เป็นการพจิ ารณาสภาพธรรมทกี่ �ำ ลัง
ปรากฏในขณะนที้ งั้ ภ ายในและภายนอก จึงจ ะรลู้ กั ษณะของจติ ไ ด้  จิต
มีจริง แต่จ ิตอยูไ่ หน จิตเป็นส ภาพธรรมที่เป็นภายใน  ในขณะที่เห็น
จิตไม่ไ ด้อยู่ข้างนอก สีสันวัณณะกำ�ลังปรากฏภายนอก จิตเป็นสภาพ
ธรรมทอี่ ยูภ่ ายใน คือเป็นส ภาพธรรมทกี่ �ำ ลังร สู้ งิ่ ท กี่ �ำ ลังป รากฏทางตา
การอบรมเจริญปัญญานั้น ต้องรู้ลักษณะของสภาพธรรมตรง
ตามความเป็นจริงที่พ ระผู้ม ีพ ระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดง ฉะนั้น
จิตต านปุ สั สนาสติป ฏั ฐ าน คือข ณะใดทเี่ ห็นแ ล้วร ะลึกไ ด้ไ ม่ห ลงลืมท จี่ ะ
พิจารณา ศึกษา สังเกต ค่อยๆ รู้ขึ้นว่า สภาพเห็นเ ป็นสภาพรู้ เป็น
ธาตุรู้สิ่งที่กำ�ลังปรากฏทางตา
ในขณะที่ก ำ�ลังได้ยินเสียง สติส ามารถเกิดขึ้นระลึกรู้ว่าสภาพ
ที่กำ�ลังไ ด้ยินเสียงเป็นส ภาพรู้ เป็นอาการรู้ เป็นสภาพธรรมซึ่งเป็น
ภายใน จึงยากที่จะพิจารณาให้รู้ได้ และสภาพที่ได้ยินเสียงนั้น ก็เกิด
ขึ้นรู้เสียงที่กำ�ลังป รากฏแล้วด ับไปทันที  จิตซึ่งเป็นสภาพรนู้ ั้นเกิดข ึ้น
แล้วก็ดับไปรวดเร็วมาก  เมื่อเข้าใจถูกว ่าจิตกำ�ลังเห็น จิตกำ�ลังได้ยิน
จิตก �ำ ลังค ดิ น กึ เป็นต้น สติป ฏั ฐ านกย็ อ่ มเกิดข นึ้ ร ะลึกร ลู้ กั ษณะของจติ 
ซึ่งเป็นสภาพรู้ เป็นธ าตุรู้ในขณะนั้นๆ ได้
ฉะนั้น การอบรมเจริญปัญญาจึงสามารถรลู้ ักษณะของสภาพ
ธรรมตรงกับพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงจนประจักษ์แจ้ง
อริยสัจจธรรม ดับกิเลสได้ เป็นพระอริยบุคคล คือ พระโสดาบัน พระ
สกทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์ ตามลำ�ดับ
ที่ (จิต) ชื่อว่า “ปัณฑระ” เพราะความหมายว่าบริสุทธิ์ เพราะ
จิตมีล ักษณะรู้แจ้งอารมณ์อย่างเดียว โดยสภาวะจึงเป็นธรรมชาติ
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บริสุทธิ์ ข้อความในสัทธัมมปกาสินี อรรถกถาขุททกนิกาย
ปฏิสัมภิทามรรค อานาปานกถามีว่า จิตนั้นชื่อว่า ปณฺฑรํ  ขาว
เพราะอรรถว่า บริสุทธิ์   ท่านกล่าวหมายเอาภวังคจิต ดังท ี่พระผู้มี
พระภาคตรัสไ ว้ว า่ ดูก อ่ น ภกิ ษุท งั้ ห ลาย จิตน ปี้ ระภัสสร แต่จ ติ น นั้ เศร้า
หมองเพราะอปุ กิเลสทงั้ ห ลายทจี่ รมา อนึง่ แม้จ ติ อ กุศล ทา่ นกก็ ล่าววา่
ปัณฑระเหมือนกนั เพราะอกุศลออกจากจติ น นั้ แ ล้ว ดุจแ ม่นาํ้ ค งคาไหล
ออกจากแม่นํ้าคงคา และดุจแม่นํ้าโคธาวรีไหลออกจากแม่นํ้าโคธาวรี
อนึ่ง เพราะจิตมีลักษณะรู้แจ้งอารมณ์จึงไม่เป็นกิเลสด้วยความเศร้า
หมอง โดยสภาวะเป็นจิตบ ริสุทธิ์ทีเดียว แต่เมื่อประกอบด้วยกิเลสจึง
เศร้าหมอง แม้เพราะเหตุนั้นจึงค วรเพื่อจะกล่าวว่า ปัณฑระ
จิต เป็นสภาพที่เกิดขึ้นแล้วก ็ดับไปทันที การดับไปของจิต
ดวง (ขณะ)ก่อนเป็นปัจจัยให้จิตดวง(ขณะ)ต่อไ ปเกิดขึ้น จิตเห็นเกิด
ขึ้นแ ล้วก ็ด ับไ ป จึงไ ม่มีจ ิตท ี่เห็นอ ยู่ต ลอดเวลา และไม่มจี ิตท ี่ไ ด้ยินอ ยู่
ตลอดเวลา ไม่มีจิตท ี่ร ู้ส ิ่งที่ก ระทบสัมผัสก ายอยู่ตลอดเวลา และไม่มี
จิตที่ค ิดนึกอยู่ต ลอดเวลา ในขณะที่นอนหลับสนิทไม่ฝัน จิตก็เกิดดับ
รู้อารมณ์สืบต่อก ันอยู่เรื่อยๆ แต่ไม่รู้อ ารมณ์ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย
ใจ จิตใดที่ไ ม่รู้อ ารมณ์ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ จิตนั้นเป็น
ภวังคจิต คือ ดำ�รงรักษาภพชาติที่เป็นบุคคลนั้นสืบต่อไ ว้  จนกว่า
จิตอื่นจะเกิดขึ้นรู้อ ารมณ์ทางตา หรือทางหู หรือทางจมูก หรือทาง
ลิ้น หรือทางกาย หรือทางใจ สลับก ันไปเรื่อยๆ จนกว่าจะสิ้นสุดการ
เป็นบุคคลนั้น
ภวังคจิต ไม่รู้อารมณ์ท างตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  ขณะที่หลับ
สนิททุกคน ไม่รู้สึกชอบ ไม่รู้สึกชัง ไม่ริษยา ไม่ตระหนี่ ไม่สำ�คัญตน
ไม่เมตตา ไม่กรุณา เพราะไม่เห็น ไม่ได้ยิน ไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัส ไม่
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คิดนึกใดๆ ทั้งสิ้น  แต่ขณะใดทจี่ ิตเกิดขึ้น รู้อารมณ์ทางตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจ จะรไู้ ด้ว า่ อ กุศลจติ เกิด เพราะสะสมกเิ ลสตา่ งๆ ไว้ม าก จึงท �ำ ให้
เกิดค วามยนิ ดีพ อใจเมือ่ เห็นส งิ่ ท นี่ า่ พ อใจ และรสู้ กึ ข นุ่ เคือง ไม่แ ช่มช นื่ 
เมื่อเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจ
ขณะที่จ ิตเกิดขึ้นรู้อ ารมณ์ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทาง
กาย ทางใจนั้น รู้สึกอ ย่างไร ความรู้สึกเฉยๆ ดีใจ เสียใจนั้น ไม่ใช่
จิต เป็นเจตสิกประเภทหนึ่งซ ึ่งพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติเรียกว่า
เวทนาเจตสิก  จิตเ ป็นน ามธรรมทเี่ ป็นใ หญ่ เป็นป ระธานในการรู้
อารมณ์  แต่จ ิตไ ม่ใช่เวทนาเจตสิกซ ึ่งร ู้สึกเฉยๆ หรือด ีใจ หรือเสียใจ
ในอารมณ์ที่ก ำ�ลังป รากฏ  สภาพธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้น จะเกิด
ตามลำ�พังไ ม่ไ ด้ ต้องอาศัยส ภาพธรรมอื่นเป็นป ัจจัยเกิดข ึ้นพ ร้อมกัน
จิตต้องเกิดร่วมกับเจตสิก เจตสิกต้องเกิดร่วมกับจิต   จิตและ
เจตสิกที่เกิดร่วมกันนั้นดับพร้อมกัน รู้อารมณ์เดียวกัน และเกิด
ดับท ีเ่ดียวกัน  จิตแ ต่ละขณะทีเ่กิดข ึ้นม เีจตสิกเป็นป ัจจัยเกิดร ่วมด้วย
ต่างๆ กัน และกระทำ�กิจต่างๆ กัน ฉะนั้น จิตจ ึงต่างกันเป็นห ลาย
ประเภท
ไม่มีใครชอบขณะทจี่ ติ ข นุ่ เคือง กระวนกระวาย กระสบั กระส่าย
โศกเศร้า เดือดรอ้ น แต่ช อบขณะทเี่ ป็นสุขส นุกสนานเพลิดเพลิน ขณะ
ที่สนุกสนานรื่นเริงเพลิดเพลินนั้น จิตก ็เป็นอกุศล เพราะเกิดร่วมกับ
โลภเจตสิก ซึ่งเป็นส ภาพธรรมทตี่ ิดข้อง ปรารถนา พอใจ เพลิดเพลิน
ในอารมณ์   การศึกษาพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนั้น เพื่อ
ให้สติป ัฏฐาน (คือสติที่) ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏและ
อบรมเจริญป ัญญาโดยศึกษา คือพิจารณาสังเกตจนรู้ชัดส ภาพธรรม
นั้น ถูกต้องตามความเป็นจริงว่า สภาพธรรมใดเป็นกุศล สภาพธรรม
ใดเป็นอ กุศล และสภาพธรรมใดไม่ใช่ก ศุ ล ไม่ใช่อ กุศล ไม่ว า่ อ กุศลธรรม
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ใดๆ ขั้นหยาบหรือละเอียดกเ็ป็นอกุศลธรรมทั้งสิ้น  ไม่ใช่เป็นอกุศล-
ธรรมเฉพาะขณะที่โทสะเกิดเท่านั้น
บางท่านถามว่า ทำ�อย่างไรจึงจะไม่โกรธ
สภาพธรรมทั้งห ลายเป็นอนัตตา โทสะก็เป็นอนัตตา โทสะเกิด
ขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ผู้ทดี่ ับความโกรธได้เป็นสมุจเฉท โทสเจตสิกไม่
เกิดอ ีกเลยนั้น เป็นผ ู้ทอี่ บรมเจริญปัญญาจนรู้แจ้งอริยสัจจธรรม1 ถึง
ความเป็นพ ระอริยบุคคลขั้นพระอนาคามีบุคคล
การรู้แจ้งอริยสัจจธ รรม เป็นพ ระอริยบุคคลมี ๔ ขั้น
ผู้รู้แจ้งอ ริยสัจจธรรม ประจักษ์แจ้งส ภาพพระนิพพานครั้งแรก
เป็นพ ระโสดาบันบุคคล ดับความเห็นผิดและความสงสัยในลักษณะ
ของสภาพธรรมทงั้ ห ลาย เมือ่ พ ระโสดาบันบ คุ คลเจริญป ญ
ั ญาขนึ้ รูแ้ จ้ง
อริยสัจจ ธรรมประจักษ์แ จ้งนิพพานอีกค รั้งหนึ่ง ดับค วามพอใจในรูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อย่างหยาบเป็นพระสกทาคามีบุคคล เมื่อ
พระสกทาคามีบุคคลเจริญปัญญาขึ้น รู้แจ้งอริยสัจจธรรมประจักษ์
แจ้งนิพพานอีกค รั้งหนึ่ง ดับความยินดีพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ จึงด บั โทสะเป็นพ ระอนาคามีบ คุ คล เมือ่ พ ระอนาคามีบ คุ คล
เจริญป ัญญาขึ้น รู้แจ้งอริยสัจจธรรมประจักษ์แจ้งนิพพานอีกครั้งหนึ่ง
1 อริยสัจจธรรม ๔ คือ
ทุกขอริยสัจจ์ สังขารธรรมทั้งหลายไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วดับไปจึงเป็นสภาพที่เป็นทุกข์ คือ
ไม่ควรที่จะติดข้องเพลิดเพลิน
ทุกขสมุทยอริยสัจจ์ ตัณหา คือ โลภะ การพอใจติดข้อง เป็นสมุทยั คือ เป็นเหตุให้เกิดทุกข์
ทุกขนิโรธอริยสัจจ์ พระนิพพาน เป็นสภาพธรรมที่ดับทุกข์ เพราะดับกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้
เกิดทุกข์
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์ อริยมัคค์มีองค์ ๘ คือ การอบรมเจริญสติปัฏฐาน
เป็นการอบรมเจริญปัญญาให้รู้แจ้งอริยสัจจธรรม เป็นทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์
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ดับอ กุศลธรรมทเี่ หลืออ ยูท่ งั้ หมด เป็นพ ระอรหันต์ เมือ่ พ ระอรหันต์ด บั 
ขันธปรินิพพานแล้ว ไม่เกิดอีกต ่อไป
เมื่อเข้าใจแล้วว ่า โลกุตตรปัญญาของพระอริยบุคคลแต่ละขั้น
ดับกิเลสแต่ละขั้นอย่างไร ก็จ ะต้องศึกษาให้เข้าใจหนทางปฏิบัติที่จะ
อบรมเจริญปัญญาให้รู้แจ้งสภาพธรรมที่ปรากฏและดับกิเลสได้จริงๆ
ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้
แม้พระผู้มีพระภาคจะได้ทรงแสดงลักษณะของจิตในความ
หมายของคำ�ว่า “ปัณฑระ” แล้ว เพื่อให้เข้าใจลักษณะของจิตยิ่งขึ้น
จึงทรงแสดงในความหมายของคำ�ว่า “มนายตนะ”
ที่ (จิต) ชือ่ ว า่ “มนายตนะ” อธิบายในค�
ำ วา่ ม นายตนะนนั้ มนะ
พึงท ราบวา่ อายตนะ เพราะความหมายวา่ เป็นท อี่ ยูอ่ าศัย เป็นบ อ่ เกิด
เป็นทปี่ ระชุม และเป็นเหตุ จริงดังนั้น แม้ผัสสะ เป็นต้น ย่อมเกิดใน
มนะนี้ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะภายนอก ย่อมประชุมที่มนะโดย
ความเป็นอ ารมณ์ แม้เพราะความหมายว่า  เป็นเหตุ เพราะเป็นเหตุ
แห่งผัสสะ เป็นต้น โดยอรรถว่าเป็นส หชาตปัจจัย
จิตทุกขณะเป็นส ภาพรู้ เป็นธ าตุรู้ เป็นอาการรู้ แต่ที่จะเข้าใจ
ลักษณะซึ่งเป็นอ นัตตาของจิตได้ยิ่งขึ้น ก็โดยรู้ว่าจิตเป็นมนายตนะ
เพราะเป็นที่อยูอ่ าศัย เป็นบ ่อเกิด เป็นท ี่ประชุม และเป็นเหตุ
ถึงรูปจะมีก็จริง ถึงเสียงจะเกิดขึ้นก็จริง ถึงกลิ่นจะมีปัจจัยเกิด
ขึ้นก็จริง ถึงรสต่างๆ จะมีกจ็ ริง ถึงเย็นห รือร้อน อ่อนหรือแข็งต่างๆ
จะมีก็จริง แต่ถ้าจิตไม่เกิดขึ้นรู้ ถ้าจ ิตไม่เป็นที่ประชุมของธรรมเหล่า
นั้น สิ่งที่ปรากฏทางตาก็ปรากฏไม่ได้ เสียงก็ปรากฏไม่ได้ กลิ่นก็
ปรากฏไม่ไ ด้ รสต่างๆ ก็ปรากฏไม่ได้ เย็น ร้อน อ่อน แข็งก็ปรากฏ
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ไม่ได้   แต่เพราะว่าจิตเป็นสภาพรู้ จึงเป็นที่อาศัย เป็นที่ประชุม เป็น
เหตุท จี่ ะให้ส ภาพธรรมปรากฏ สีสนั ว ณ
ั ณะขา้ งหลังไ ม่ป รากฏ เพราะไม่
ได้ประชุม คือ ไม่กระทบกับจักขุปสาท ไม่กระทบกับจ ิต จิตจึงไม่เกิด
ขึ้นเห็นสิ่งที่อยูข่ ้างหลัง แม้ว่ากรรมเป็นป ัจจัยทำ�ให้จักขุปสาทเกิดขึ้น
และดบั ไปๆ สืบตอ่ อยูเ่ รื่อยๆ ตราบใดที่ยงั ไม่ตาบอด แต่จ ติ ที่เห็นก็ไม่
ได้เกิดข ึ้นตลอดเวลา ฉะนั้น ขณะใดที่สีสันวัณณะปรากฏ ขณะนั้นจิต
เป็นมนายตนะ เป็นท ี่ประชุมข องรูปที่กระทบกับจ ักขุป สาท ขณะนั้น
รูปทกี่ ระทบจักขุปสาทก็เป็นรูปายตนะ  จักขุปสาทที่กระทบรูปก็เป็น
จักข ายตนะ สภาพธรรมใดที่ประชุมร วมกันในขณะนั้น เป็นอายตนะ
แต่ละอายตนะทั้งสิ้น
เสียงตอ้ งกระทบกบั โสตปสาทและกระทบกบั จ ติ จิตจ งึ เกิดข นึ้ ร ู้
เสียงทปี่ รากฏได้ ฉะนั้น จิตจ ึงเป็นม นายตนะ เป็นท ปี่ ระชุมข องสภาพ
ธรรมที่กำ�ลังปรากฏ
ข้อความในอฏั ฐสาลินที วี่ า่ แม้เพราะความหมายวา่ (จิต)เป็นเหตุ
คือ เพราะจิตเป็นเหตุแห่งผัสสะ เป็นต้น
ผัสสะเป็นเจตสิกประเภทหนึ่งใน ๕๒ ประเภท ผัสสเจตสิกเป็น
นามธรรมทกี่ ระทบอารมณ์ ขณะที่รูปกระทบกับรูป เช่น ต้นไม้ล้ม
กระทบพื้นดิน การกระทบกันข องต้นไม้และพื้นดินไม่ใช่ผ ัสสเจตสิก
ขณะที่เสียงกระทบกับโสตปสาท โสตปสาทเป็นรูป เสียงเป็นรูป ถ้า
ผัสสเจตสิกไม่เกิดขึ้นกระทบเสียงที่กระทบโสตปสาท จิตได้ยินก ็เกิด
ขึ้นไม่ได้เลย
ผัสสเจตสิก เป็นนามธรรมซึ่งเกิดพร้อมกับจ ิต ดับพ ร้อมกับจ ิต
รูอ้ ารมณ์เดียวกับจิต และเกิดที่เดียวกับจิต ฉะนั้น จิตจึงเป็นเหตุแ ห่ง
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ผัสสะ ในภูมิทมี่ ีขันธ์ ๕ จิตและเจตสิกต ้องเกิดท ี่รูปใดรูปหนึ่งเสมอ
รูปใ ดเป็นท เี่ กิดข องจติ แ ละเจตสิก รูปน นั้ เ ป็นว ตั ถุร ปู จักขุป สาท
เป็นว ตั ถุร ปู เพราะเป็นท เี่ กิดข องจกั ขุว ญ
ิ ญาณและเจตสิกท เี่ กิดพ ร้อม
กับจ กั ขุว ญ
ิ ญาณ  สภาพธรรมทเี่ กิดข นึ้ จ ะเกิดข นึ้ โดยล�ำ พังอ ย่างเดียว
ไม่ไ ด้ แต่จะต้องมีสภาพธรรมอื่นเป็นป ัจจัยเกิดร ่วมด้วยพร้อมกันใน
ขณะนั้น
สภาพธรรมใดเป็นปัจจัยให้สภาพธรรมอื่นเกิดขึ้นพร้อม
กับตน สภาพธรรมนั้นเป็นสหชาตปัจจัย
สห
ชาต

แปลว่า
แปลว่า

ร่วมกัน พร้อมกัน
เกิด

ปัจจัย คือ ธรรมซึ่งอ ุปการะอุดหนุนให้ส ภาพธรรมอื่นเกิดขึ้น
หรือดำ�รงอยู่ แสดงว่าสภาพธรรมทุกอย่างที่เกิดข ึ้นเป็นสังขารธรรม 
เพราะอาศัยธรรมอื่นเป็นปัจจัยจ ึงเกิดขึ้น ถ้าป ราศจากปัจจัย สภาพ
ธรรมทั้งหลายก็เกิดไ ม่ได้ และสภาพธรรมซึ่งเป็นส หชาตปัจจัยนั้น
ทำ�ให้สภาพธรรมอื่นเกิดขึ้นพร้อมกับต น แต่สภาพธรรมบางอย่างก็
เป็นปัจจัยโดยเกิดก่อนสภาพธรรมที่ตนเป็นปัจจัยให้เกิดข ึ้น สภาพ
ธรรมบางอย่างก็เป็นป ัจจัยโดยเกิดภายหลัง
ฉะนั้น จิตจ ึงเป็นส หชาตปัจจัยแ ก่เจตสิกท ี่เกิดพ ร้อมกับจ ิตนั้น
และเจตสิกก็เป็นสหชาตปัจจัยแก่จ ิตที่เกิดพร้อมกับเจตสิกนั้น เมื่อ
ผัสสเจตสิกเกิดขึ้นกระทบอารมณ์ใด จิตท ี่เกิดพร้อมกับผัสสเจตสิก
นั้น ก็รู้อารมณ์ท ี่ผัสสเจตสิกนั้นกระทบ ไม่ใช่ว่าผัสสเจตสิก
กระทบอารมณ์หนึ่งแล้วจิตที่เกิดพร้อมกับผัสสเจตสิกนั้นไปรู้
อีกอารมณ์หนึ่ง  ขณะใดที่ผ ัสสเจตสิกเกิดขึ้นกระทบเสียงใด โสต-

��������� book.indb 65

7/28/57 BE 10:35 AM

66 จิตตสังเขป

วิญญาณที่เกิดพร้อมกับผ ัสสเจตสิกที่ก ระทบเสียงนั้น ก็มีเสียงนั้น
เป็นอารมณ์
ปรมัตถธรรมมี ๔ คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน ปรมัตถธรรม
แต่ละอย่างเป็นป ัจจัยให้ป รมัต ถธรรมอื่นท ีเ่ป็นส ังขตธรรมเกิดข ึ้น คือ
จิตเป็นป ัจจัยให้เกิดเจตสิกและเป็นปัจจัยใ ห้เกิดรูป (เว้นบางขณะ)  
เจตสิกเป็นปัจจัยให้เกิดจิต และเป็นปัจจัยให้เกิดรูป (เว้นบ างขณะ)
รูปเป็นป จั จัยให้เกิดร ปู และเป็นป จั จัยให้เกิดจ ติ ข ณะทรี่ ปู เป็นว ตั ถุ คอื  
เป็นท เี่ กิดข องจติ  และขณะทรี่ ปู เป็นอารมณ์ข องจติ ตามควรแก่ส ภาพ
ของปรมัตถธรรมนั้นโ ดยปัจจัยต่างๆ กัน เช่น สหชาตปัจจัย เป็นต้น
จิตและเจตสิกเป็นสหชาตปัจจัยให้รูปเกิดพร้อมกับจิตทันทีที่
จิตเกิดข นึ้ ในอปุ าทขณะ จิตท กุ ด วงมี ๓ อนุข ณะ (ขณะยอ่ ย) คืออ ปุ าท-
ขณะ (ขณะเกิดขึ้น) ฐิติขณะ (ขณะยังไม่ดับ) ภังคขณะ (ขณะดับ)  จิต
ไม่ได้สั่งให้รูปเกิด จิตตชรูป คือ รูปที่เกิดเพราะจิตเป็นปัจจัยนั้น เกิด
พร้อมกับจิตทันทีทจี่ ิตเกิดขึ้นในอปุ าทขณะนั้นเอง แต่ทั้งนี้ต้องเว้น
ปฏิสนธิจ ติ เพราะในขณะทปี่ ฏิสนธิจ ติ เกิดข นึ้ น นั้ ม แี ต่ก มั มชรูป คือรูปท ี่
เกิดเพราะกรรมเกิดร ่วมด้วย ไม่มจี ิตตชรูป  เมื่อป ฏิสนธิจ ิตด ับไ ปแล้ว
จิตจึงเป็นปัจจัยให้รูปเกิดขึ้นพ ร้อมกับจ ิต ตั้งแต่ปฐมภวังค์ คือภวังค์
ดวงแรกเป็นต้นไ ป เว้นท วิปัญจวิญญาณ ๑๐ (ปัญจวิญญาณ ๕ x ๒)
คือ จิตเห็น ๒ ดวง จิตได้ยิน ๒ ดวง จิตได้ก ลิ่น ๒ ดวง จิตลิ้มรส ๒
ดวง จิตร สู้ งิ่ ท กี่ ระทบสมั ผัสท างกาย ๒ ดวง และจตุ จิ ติ ข องพระอรหันต์  
นอกจากนั้นแล้ว ทุกข ณะที่จิตเกิดขึ้นในภูมิที่มีขันธ์ ๕ มีจิตตชรูปเกิด
พร้อมกับอุปาทขณะของจิตทุกครั้ง
แต่ละบคุ คลสะสมสภาพธรรมมาอย่างวจิ ติ รตา่ งๆ กัน บางคนมี
อกุศลมาก บางคนก็มีกุศลมาก แต่ผู้ที่เข้าใจเรื่องการเจริญสติปัฏฐาน
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แล้วอบรมเจริญสติปัฏฐาน กุศลทั้งห ลายก็จะเป็นบารมีที่อุปการะ
เกื้อกูลให้สติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่ไม่ใช่ส ัตว์ บุคคล ตัวตน
จนกระทัง่ ส ามารถประจักษ์แ จ้งอ ริยสัจจ ธ รรม ดับก เิ ลสได้เป็นส มุจเฉท
เป็นข นั้ ๆ แต่ผ ทู้ เี่ ริม่ เจริญส ติป ฏั ฐ านนนั้ สติป ฏั ฐ านยงั ไ ม่มกี �ำ ลัง ความ
เป็นต วั ต นจงึ ย งั ม กี �ำ ลังม าก ไม่ว า่ ในขณะเห็น ขณะได้ยนิ ขณะรงั เกียจ
อกุศล ขณะบำ�เพ็ญกุศลกย็ ังยึดถือส ภาพธรรมนั้นๆ ว่าเป็นเรา เป็น
กุศลของเรา
ฉะนัน้ จุดป ระสงค์ข องการศกึ ษาปรมัต ถธรรมเรือ่ งจติ ก เ็ พือ่ เป็น
ปัจจัยเกือ้ กูลให้เข้าใจลกั ษณะของจติ ท กี่ �ำ ลังเห็น กำ�ลังไ ด้ยนิ กำ�ลังค ดิ 
นึก เป็นต้น เพือ่ ให้ส ติป ฏั ฐ านเกิดข นึ้ ร ะลึกร ลู้ กั ษณะของสภาพธรรมที่
เป็นสภาพรู้ ธาตุรู้ ทีก่ ำ�ลังรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำ�ลังปรากฏ
ขณะที่ศึกษาเรื่องจิตก็อย่าเพิ่งคิดว่ารู้ลักษณะของจิตชัดเจน
แจ่มแ จ้งแ ล้ว และจุดป ระสงค์ข องการศึกษาเรื่องจิตน ั้น ไม่ใช่เ พื่อ
ต้องการเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องจิตมากๆ แต่เพื่อเป็นส ังขารขันธ์
ปรุงแต่งใ ห้สติเกิดขึ้นระลึกรู้สภาพของจิตซึ่งเป็นนามธรรม ซึ่ง
เป็นธาตุรู้ ที่กำ�ลังรู้ในขณะนี้ เพื่อปัญญาที่อบรมเจริญขึ้นแล้ว
นั้นจะได้คลายการยึดถือสภาพธรรมทั้งหลายว่าเป็นตัวตน
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คำ�ถามทบทวน
๑. ภวังคจิต คืออะไร ภวังคจิตรู้อารมณ์ไหม
๒. ขณะใดจิตชื่อว่าปัณฑระ เพราะอะไร
๓. จิต เจตสิก เป็นป ัจจัยให้เกิดอะไรบ้าง
๔. รูป เป็นปัจจัยให้เกิดอะไรบ้าง
๕. การรู้แจ้งอริยสัจจธรรมเป็นพระอริยบุคคล มีก ี่ขั้น อะไรบ้าง
๖. วัตถุรูป คืออ ะไร
๗. อายตนะ คืออะไร อะไรเป็นอายตนะบ้าง
๘. สหชาตปัจจัย คืออ ะไร
๙. จิตตชรูป คืออ ะไร เกิดเมื่อไร ในภูมิที่มีขันธ์ ๕ จิตใดไม่เป็น
ปัจจัยให้จิตตชรูปเกิดบ้าง
๑๐. จุดป ระสงค์ทถี่ ูกต้องของการศึกษาพระธรรม คืออะไร
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บทที่ ๒
คำ�อธิบาย คำ�วา่ “จิต” ในอฏั ฐสาลินี จิตต ปุ ป าทกณ
ั ฑ์ มตี อ่ ไ ปวา่
จะอธิบายคำ�ว่า “จิตฺต” ต่อไป ที่ชื่อว่า “จิต” เพราะอรรถว่าคิด
อธิบายว่า รู้แจ้งอารมณ์   อีกอ ย่างหนึ่งเพราะเหตุท ี่ศัพท์ว่า “จิตฺต” นี้
ทั่วไปแก่จ ิตทุกด วง ฉะนั้น ในคำ�ว่า “จิตฺต” นี้ โลกิยกุศลจิต อกุศลจิต
และมหากิริยาจิต จึงชื่อว ่า “จิต” เพราะสั่งสมสันดานของตนด้วย
สามารถแห่งชวนวิถี ชื่อว่า “จิต” เพราะเป็นธรรมชาติอ ันกรรม กิเลส
สั่งสมวิบาก อนึ่ง แม้จ ิตทุกดวงชื่อว ่า “จิต” เพราะเป็นธรรมชาติว ิจิตร
ตามสมควร ชื่อว ่า “จิต” เพราะกระทำ�ให้ว ิจิตร
ถ้าศ กึ ษาจากต�ำ รารนุ่ ห ลังๆ ทีม่ ผี รู้ วบรวมไว้ ก็จ ะทราบวา่ อ รรถ
ของจิต ๖ อย่างทกี่ ล่าวไว้ในตำ�รารุ่นห ลังๆ นั้น  มาจากข้อความใน
อัฏฐสาลินี อรรถกถาธมั มสงั คณปี กรณ์ ซึง่ อ ธิบายค�
ำ วา่ “จิต” ทีส่ ามารถ
จะแยกออกได้เป็นข ้อๆ คือ
ชื่อว ่า “จิต” เพราะอรรถว่า คิด อธิบายว่า เพราะรแู้ จ้งอ ารมณ์ ๑
ชื่อว่า “จิต” เพราะสั่งสมสันดานของตนด้วยสามารถแห่งชวนวิถี ๑
ชื่อว่า “จิต” เพราะเป็นธรรมชาติอันก รรม กิเลส สั่งสมวิบาก ๑
ชื่อว ่า “จิต” เพราะเป็นธรรมชาติว ิจิตรตามสมควร ๑ (ข้อนี้
ส่วนมากในตำ�รารุ่นหลังแยกเป็น ๒ คือ เพราะวิจิตรด้วยอารมณ์ ๑
และเพราะวิจิตรด้วยสัมปยุตตธรรม ๑)
ชื่อว่า “จิต” เพราะกระทำ�ให้วิจิตร ๑
ซึ่งก็จะขอกล่าวถึงตามลำ�ดับ เพื่อที่จะให้เข้าใจลักษณะของจิต
ตามที่กล่าวไว้ในอัฏฐสาลินี
69
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ทีช่ อื่ ว า่ “จิต” เพราะอรรถวา่ “คิด” อธิบายวา่ ร แู้ จ้งอ ารมณ์
ทุกท่านคิดเสมอ ถ้าสังเกตพิจารณาความคิด ก็จ ะเห็นได้ว ่า
ช่างคิดเสียจ ริง และคิดไ ปต่างๆ นานา ไม่มที างยุตคิ วามคิดไ ด้เลย จน
กระทั่งบ างท่านไม่อยากจะคิด อยากจะสงบๆ คือ หยุดไ ม่คิด เพราะ
เห็นว่าเมื่อคิดแล้วกเ็ดือดร้อนใจ เป็นห ่วง วิตกกังวล กระสับกระส่าย
ด้วยโลภะบ้าง  หรือด้วยโทสะบ้าง และเข้าใจว่าถ้าไม่คิดเสียไ ด้ก็จะดี  
แต่ให้ทราบว่าจิตนั่นเองเป็นสภาพธรรมที่คิด รูปธ รรมคิดไ ม่ได้ เมื่อ
พิจารณาเรือ่ งทจี่ ติ ค ดิ ก็จ ะรไู้ ด้ว า่ เพราะเหตุใดจติ จ งึ ค ดิ เรือ่ งอย่างนนั้ ๆ
ซึ่งบางครั้งไม่น่าจะคิดอย่างนั้นเลย  ตามปกติจิตย่อมเกิดข ึ้นค ิดไปใน
เรื่องของสิ่งที่ปรากฏทางตาบ้าง ทางหูบ้าง ทางจมูกบ้าง ทางลิ้นบ้าง
ทางกายบ้าง ทางใจบ้างอยูเ่รื่อยๆ จนเห็นว่าเป็นเรื่องราวจริงจัง แต่
ทีเ่ ห็นว ่าเป็นเรื่องราวจริงจังท ั้งหมดนั้น ก็เป็นเพียงเพราะจิตเกิดข ึ้น
คิดเรื่องนั้นแ ล้วก็ดับไปเท่านั้นเอง ซึ่งถ้าเพียงจิตไม่คิดถึงเรื่องนั้น
เท่านั้น เรื่องนั้นก็จะไม่มี
ข้อความในอัฏฐสาลินีว ่า ที่ชื่อว ่า “จิต” เพราะอรรถว่า คิด
อธิบายว่า รู้แ จ้งอารมณ์
สภาพ “รู้” มีล ักษณะต่างกันต ามประเภทของสภาพธรรมนั้นๆ
เช่น เจตสิก ก็เป็นสภาพธรรมที่ร ู้อ ารมณ์แ ต่ไม่เป็นใหญ่ในการรู้
อารมณ์ เจตสิกแต่ละประเภทเกิดข ึ้นพร้อมกับจิต รู้อารมณ์เดียวกับ
จิต แต่ว่ากระทำ�กิจเฉพาะของเจตสิก นั้นๆ เช่น ผัสสเจตสิกเกิดร่วม
กับจิต พร้อมกับจิต แต่ผ ัสสเจตสิกเป็นสภาพธรรมที่รู้อารมณ์ โดย
กระทบอารมณ์ ซึ่งถ ้าผ ัสสเจตสิกไ ม่รูอ้ ารมณ์ก ย็ ่อมไม่ก ระทบอารมณ์
ฉะนั้น ผัสสเจตสิกจ ึงร ูอ้ ารมณ์เพียงโดยกระทบอารมณ์ แต่ไ ม่ใช่ร ูแ้ จ้ง
อารมณ์ ปัญญาเจตสิกเป็นส ภาพธรรมทีร่ ูธ้ รรมเห็นธ รรมถูกต ้องตาม
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ความเป็นจ ริง เช่น รูล้ ักษณะทีไ่ ม่ใช่ต ัวต น สัตว์ บุคคล ของสิ่งท ีก่ ำ�ลัง
ปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ แต่จิตซึ่ง
เป็นส ภาพรู้น ั้นมีค ำ�อธิบายว่า รู้แ จ้งอ ารมณ์ จึงไ ม่ใช่ก ารรู้อ ย่างผัสสะ
ที่กระทบอารมณ์ ไม่ใช่การรู้อ ย่างสัญญาที่จำ�หมายลักษณะของ
อารมณ์ ไม่ใช่ก ารรู้อ ย่างปัญญา แต่จ ิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งในลักษณะ
ต่างๆ ของอารมณ์ท ปี่ รากฏ  สิง่ ท กี่ �ำ ลังป รากฏทางตาในขณะนตี้ า่ งกนั 
ไหม สภาพธรรมเป็นส จั จ ธรรมเป็นส ิง่ ซ ึง่ พ สิ จู น์ไ ด้ ขณะนเี้ ห็นส ิง่ เดียว
สีเดียวหมด หรือเห็นส ิ่งท ี่ก ำ�ลังปรากฏเป็นสีต่างๆ อย่างละเอียดจน
ทำ�ให้รู้ความต่างกันได้ว่า สิ่งท ี่เห็นนั้นเป็นเพชรแท้  หรือเพชรเทียม
เป็นต้น  จิตเป็นสภาพที่เ ห็นแจ้ง คือ รู้แจ้งแม้ลักษณะที่ละเอียด
ต่างๆ ของอารมณ์ต่างๆ อุปมาเหมือนกระจกเงาที่ใสสะอาด
ไม่ว่าส ิ่งใดจะผ่านก็ย่อมปรากฏเงาในกระจกฉันใด ขณะนี้จักขุปสาทเป็นร ปู ซ งึ่ ม ลี กั ษณะประดุจใสพเิ ศษ สามารถกระทบสงิ่ ท ปี่ รากฏ
ทางตา   โสตปสาทสามารถกระทบเฉพาะเสียง ฆานปสาทสามารถ
กระทบเฉพาะกลิ่น ชิวหาปสาทสามารถกระทบเฉพาะรส กายปสาท
สามารถกระทบเฉพาะรปู ท กี่ ระทบกาย  ฉะนัน้  ไม่ว า่ จ ะเป็นส สี นั ว ณ
ั ณะ
อย่างใดๆ ก็ตาม จะเป็นสีเพชรแท้ เพชรเทียม หยก หิน หรือแม้สี
แววตาที่ร ิษยา ก็ป รากฏให้จ ิตเห็นไ ด้ท ั้งส ิ้น  ขณะนี้ส ิ่งท ี่ก ำ�ลังป รากฏ
ทางตาปรากฏกับจิตที่ร ู้แ จ้ง ไม่ว่าสิ่งที่ป รากฏนั้นมีลักษณะอย่างไร
จิตก็รู้แจ้งในลักษณะที่ป รากฏนั้นๆ คือ เห็นสีสันต่างๆ ทั้งหมดของ
สิ่งต า่ งๆ ทีป่ รากฏจงึ ท �ำ ให้ร คู้ วามหมาย รูร้ ปู ร า่ งสณ
ั ฐานและคดิ น กึ ถึง
สิ่งที่ปรากฏทางตาได้
เสียงที่ปรากฏทางหูเป็นเสียงเดียวกันทั้งหมด หรือต่างกันเป็น
แต่ละเสียงตามปัจจัยที่ทำ�ให้เสียงนั้นๆ เกิดข ึ้น คนมีเท่าไร เสียงของ
แต่ละบุคคลก็ต่างกันไ ปเท่านั้น  จิตร ู้แจ้งทุกเสียงที่ปรากฏต่างๆ กัน
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เสียงเยาะเย้ย เสียงประชดถากถางดูหมิ่น เสียงลมพัด เสียงนํ้าตก
เสียงสัตว์ร้อง สัตว์นานาชนิดก็ร้องต่างๆ กัน หรือแ ม้คนที่เลียนเสียง
สัตว์  จิตก ร็ แู้ จ้งข องลกั ษณะของเสียงทตี่ า่ งกนั จิตไ ด้ยนิ เสียงรแู้ จ้ง คือ
ได้ยินเสียงทุกเสียงทตี่ ่างกัน
สภาพธรรมทุกอย่างปรากฏได้ก็เพราะจิตเกิดขึ้นรู้แจ้งอารมณ์
นั้นๆ ที่ปรากฏ  จิตทรี่ ู้แจ้งทางจมูกเกิดขึ้นรู้แจ้งกลิ่นต่างๆ ที่ปรากฏ
กลิน่ ส ตั ว์ท กุ ช นิด กลิน่ พ ชื พันธุด์ อกไม้น านาชนิด กลิน่ อ าหาร กลิน่ แ กง
กลิ่นขนม ถึงไ ม่เห็น เพียงได้กลิ่นกร็ ู้ว่าเป็นอะไร
จิตทรี่ ู้แจ้งท างลิ้นเกิดขึ้นลิ้มรสต่างๆ รสอาหารมีมากมาย รส
เนื้อ รสผัก รสผลไม้ รสชา รสกาแฟ รสเกลือ รสนํ้าตาล รสนํ้าส้ม
รสมะนาว รสมะขาม เป็นร สที่ไ ม่เหมือนกันเลย  แต่จ ิตท ีล่ ิ้มร สกร็ ูแ้ จ้ง
รสตา่ งๆ ทีป่ รากฏ แม้วา่ จ ะตา่ งกนั อ ย่างละเอียดเพียงใด จิตก ส็ ามารถ
รู้แจ้งลักษณะทตี่ ่างกันอ ย่างละเอียดนั้นไ ด้ เช่น ขณะชิมอ าหาร จิตที่
ลิ้มรสรู้แจ้งในรสนั้นจึงร ู้ว่ายังข าดรสอะไร จึงต้องปรุงอะไร ใส่อะไร
เติมอะไร เป็นต้น
จิตท ี่รู้แจ้งสิ่งที่กระทบสัมผัสกาย รู้แจ้งลักษณะต่างๆ ที่กระทบ
กาย เช่น ลักษณะของเย็นล ม เย็นน ํ้า หรือเย็นอากาศ รูล้ ักษณะของ
ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ เป็นต้น ทีก่ ระทบกาย
ท่านผู้หนึ่งเล่าให้ฟังว ่า ท่านกำ�ลังยืนอยู่ท ี่ถนนก็เกิดระลึกรู้
ลักษณะแข็งที่ป รากฏ แล้วต่อไปก็คิดว ่าแข็งนี้เป็นถนน และต่อไป
ก็คิดว่าแข็งนี้เป็นรองเท้า แล้วต ่อไปก็ค ิดว่าแข็งนี้เป็นถุงเท้า นี่เป็น
ความคิดเรื่องลักษณะแข็งที่ปรากฏ  จิตที่คิดเกิดข ึ้นเพราะเหตุป ัจจัย
เมื่อกระทบแข็งจึงค ิดว่าแข็งนคี้ ืออะไร แข็งนี้ถนน แล้วต่อไปแข็งนี้
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รองเท้า แล้วต่อไ ปแข็งนี้ถุงเท้า  จะเห็นได้ว ่า ไม่มีใครสามารถยับยั้ง
การคิดนึกเรื่องสิ่งต่างๆ ได้ แต่การที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมตาม
ความเป็นจ ริงไ ด้น นั้ ต้องเป็นป ญ
ั ญาทรี่ วู้ า่ จ ติ เกิดข นึ้ ร แู้ จ้งอ ารมณ์แ ต่ละ
ขณะแล้วก ด็ บั ไ ปอย่างรวดเร็ว ขณะทกี่ �ำ ลังคดิ ถึงถนน รองเท้า ถุงเท้า
ไม่ใช่ขณะที่รู้แจ้งลักษณะทแี่ ข็ง
ฉะนัน้ การทปี่ ญ
ั ญาจะรชู้ ดั ในลกั ษณะของสภาพธรรมตามความ
จริงน นั้ จะตอ้ งรชู้ ดั ว า่ ข ณะทคี่ ดิ ไ ม่ใช่ต วั ต น แต่เป็นจ ติ ท กี่ �ำ ลังร เู้ รือ่ งคดิ   
จิตท ี่คิดไม่ใช่จิตที่เห็น จิตทรี่ ู้อารมณ์ท างตา จิตคิดรู้อารมณ์ทางใจ  
ตามปกติขณะที่สภาพธรรมใดปรากฏทางกาย จะเป็นลักษณะที่อ่อน
นุม่ ห รือแ ข็งก ต็ าม ขณะนนั้ ย งั ไ ม่รวู้ า่ เป็นอ ะไร  ถ้าอ ยูใ่ นทมี่ ดื  บางทา่ น
ก็อาจจะต้องลืมตาเปิดไฟขึ้นดูว่ากำ�ลังก ระทบสัมผัสอะไร ฉะนั้น ตาม
ความเป็นจริงแล้วขณะที่จิตรู้แข็งน ั้นไม่ใช่จ ิตคิดนึก ขณะที่จิตกำ�ลัง
รู้แข็งน ั้นไม่มีโลกของถุงเท้า รองเท้า หรือถนน   ไม่มีโลกของสมมติ
บัญญัติใดๆ เลย มีแต่สภาพที่กำ�ลังร ู้ลักษณะที่แข็ง แม้สภาพที่รู้แข็ง
นั้นก็ไม่ใช่สัตว์ บุคคล เป็นเพียงสภาพที่รู้แข็งเกิดขึ้นแล้วดับไป แล้ว
จิตที่เกิดภายหลังจ ึงคิดนึกเป็นสิ่งท ี่ป รากฏทางตา ทางหู ทางจมูก
ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ เป็นเรื่องราวสมมติบ ัญญัติของสิ่งที่ปรากฏ
จนลืมว่าจิตที่เกิดขึ้นรู้แข็งและสภาพที่แข็งนั้นดับไ ปแล้ว และจิตที่คิด
เรือ่ งสงิ่ ท แี่ ข็งน นั้ ก ด็ บั ไ ป สภาพธรรมทงั้ น ามธรรมและรปู ธ รรมเกิดข นึ้ 
และดบั ไ ปสบื ต อ่ ก นั อย่างรวดเร็ว จึงท �ำ ให้ไ ม่รสู้ ภาพธรรมทงั้ น ามธรรม
และรูปธรรมนั้นเกิดดับไม่ใช่ต ัวตน
จิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์ท ี่ปรากฏ ไม่ว่าจะเป็นทางตา ทาง
หู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ เมื่อผัสสเจตสิกกระทบอารมณ์
ใด จิตก ็เกิดพร้อมผัสสะนั้น ก็รู้แจ้งลักษณะต่างๆ ของอารมณ์นั้น
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ฉะนั้น แม้คำ�ว่ารู้แจ้งอารมณ์ซ ึ่งเป็นลักษณะของจิตซึ่งเป็นสภาพรู้ ก็
จะต้องเข้าใจว่า “รู้แจ้งอ ารมณ์” คือ รู้ลักษณะต่างๆ ของอารมณ์
ต่างๆ ที่ปรากฏ ไม่ว่าจะเป็นทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทาง
กาย ทางใจ เมือ่ จ ติ เป็นส ภาพทรี่ แู้ จ้งอ ารมณ์ อารมณ์จ งึ เป็นป จั จัยห นึง่ 
ที่ทำ�ให้จิตแ ต่ละประเภทเกิดขึ้นรู้อารมณ์นั้น ฉะนั้น อารมณ์จึงเป็น
อารัมมณปัจจัย คือเป็นป ัจจัยให้จิตเกิดโดยเป็นอารมณ์ของจิต  
จิตแ ต่ละขณะทเี่กิดขึ้นมีปัจจัยอ ื่นอ ีกห ลายปัจจัย แต่จิตจะเกิดขึ้นโดย
ไม่รอู้ ารมณ์ไม่ได้ ฉะนั้น อารมณ์จึงเป็นปัจจัยหนึ่งในหลายปัจจัยที่
ทำ�ให้จิตแต่ละขณะเกิดขึ้น

คำ�ถามทบทวน
๑. ผัสสเจตสิก สัญญาเจตสิก ปัญญาเจตสิก และจิตรอู้ ารมณ์ต่าง
กันอ ย่างไร
๒. อารัมมณปัจจัย คืออ ะไร
๓. อะไรเป็นอารัมมณปัจจัยบ ้าง
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บทที่ ๓
ประการต่อไป
อีกอ ย่างหนึ่งเพราะเหตุที่ศัพท์ว่า “จิตฺตํ” นี้ทั่วไปแก่จิตทุกดวง  
ฉะนั้น ในคำ�ว่า “จิตฺตํ” นี้โลกิยกุศลจิต อกุศลจิต และมหากิริยาจิต
ชื่อว า่ “จิต” เพราะสงั่ สมสนั ดานของตนดว้ ยสามารถแห่งช วนวถิ ี
การที่จะเข้าใจอรรถทวี่ ่า ชื่อว่าจิต เพราะสั่งสมสันดานของตน
ด้วยสามารถแห่งช วนวถิ นี นั้ จะตอ้ งเข้าใจเรือ่ งของจติ ซ งึ่ เกิดด บั ๆ สบื 
ต่อกันอย่างรวดเร็วว่า นามธรรมที่เกิดกับจ ิตแล้วดับไ ปแต่ละขณะนั้น
สะสมสืบต่อในจิตขณะหลังๆ ที่เกิดดับสืบต่อมานั่นเอง
เมื่อจิตเกิดขึ้นเห็นส ิ่งที่ปรากฏทางตา หรือได้ยินเสียงที่ปรากฏ
ทางหู เป็นต้น  ตามปกติจ ะไม่รวู้ า่ ข ณะทเี่ ห็นห รือไ ด้ยนิ น นั้ เป็นล กั ษณะ
ของจิต แต่ม ักจะรู้ว่าขณะใดจิตใจเป็นท ุกข์ เศร้าหมองขุ่นมัว ขณะใด
จิตใจสบาย แจ่มใส ขณะใดโกรธ ขณะใดเมตตาสงเคราะห์ช ่วยเหลือ
บุคคลอื่น ขณะใดเป็นมิตรไมตรีกับบุคคลอื่น จิตแต่ละขณะที่เกิดด ับ
สืบต่อกันอย่างรวดเร็วนั้น  ก็สั่งสมสันดานของตน คือ ไม่ว่าจ ะเป็น
โลกิยกุศล อกุศล แต่ละขณะที่เกิดขึ้นแ ล้วดับไ ปนั้น เป็นปัจจัยสะสม
สืบต่อในจิตดวง(ขณะ)ต่อๆ ไป เพราะเมื่อจิตดวงหนึ่งเกิดข ึ้นแล้วดับ
ไป  การดบั ไ ปของจติ ด วงกอ่ นเป็นป จั จัยให้จ ติ ด วงตอ่ ไ ปเกิดข นึ้ ส บื ต อ่ 
ทันที ฉะนั้น จิตดวงที่เกิดต่อจึงม ีสภาพธรรมซึ่งจิตดวงก่อนสะสมไว้
แล้วสืบต่อไปในจิตด วงหลังๆ ที่เกิดต่อๆ ไปอีกเรื่อยๆ
แต่ละท่านจะสังเกตได้ว่า แต่ละบุคคลมีอัธยาศัยต ่างๆ กัน มี
อุปนิสยั ต า่ งๆ กันตามการสะสมของจติ แ ต่ละขณะซงึ่ เกิดด บั ส บื ต อ่ ก นั   
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บางทา่ นกเ็ ป็นผ ใู้ จบุญใจกศุ ล เพราะจติ ท เี่ ป็นบ ญ
ุ ก ศุ ลได้เกิดข นึ้ แ ล้วก ็
ดับไป แล้วจิตที่เกิดสืบต่อกส็ ะสมบุญกุศลนั้นๆ เป็นปัจจัยสืบต ่อๆ ไป
ข้างหน้า  อกุศลกเ็ ช่นเดียวกัน ไม่ว า่ จ ะเป็นจ ติ ป ระกอบดว้ ยโลภะ โทสะ
หรือโมหะ เมือ่ อ กุศลจติ ป ระเภทนัน้ ๆ ดับไ ปแล้ว ก็เป็นป จั จัยให้จ ติ ด วง
ต่อไ ปเกิดข นึ้ ส บื ต อ่ ส ภาพธรรมทสี่ ะสมอยูใ่ นจติ ด วงกอ่ นตอ่ ไ ปอกี   การ
ที่จิตด วงหลังเกิดต่อจากจิตด วงก่อนอยู่เรื่อยๆ นั้น เพราะจิตทุกดวง
เป็นอ นันตรปจั จัย คือเป็นป จั จัยท �ำ ให้จ ติ ข ณะตอ่ ไ ปเกิดข นึ้ ส บื ต อ่ ท นั ที
ที่จิตดวงก่อนดับ จิตท ุกดวงเป็นอ นันตรปัจจัย ทำ�ให้จิตดวงต่อไปเกิด
ขึน้ เว้นจ ตุ จิ ติ ข องพระอรหันต์เท่านัน้ ท ไี่ ม่เป็นอ นันตรปจั จัย  เมือ่ จ ตุ จิ ติ 
ของพระอรหันต์ด บั จ งึ เป็นป รินพิ พาน ไม่มปี ฏิสนธิจ ติ ห รือจ ติ ใดๆ เกิด
สืบต่ออีกเลย ฉะนั้น ปัจจัยทกี่ ล่าวถึงแล้วจึงมี ๓ ปัจจัย คือ สหชาตปัจจัย อารัมมณปัจจัย และอนันตรปัจจัย
อรรถของจิตประการที่ ๒ ข้อความในอัฏฐสาลินีมีว่า อีกอย่าง
หนึง่ เพราะเหตุท ศี่ พั ท์ว า่ “จิตตฺ ”ํ นี้ ทัว่ ไปแก่จ ติ ท กุ ด วง  ฉะนัน้ ในค�
ำ วา่
“จิตฺตํ” นี้ โลกิยกุศลจิต อกุศลจิต และมหากิริยาจิต จึงชื่อว ่า “จิต”
เพราะสั่งสมสันดานของตนด้วยสามารถแห่งชวนวิถี
ฟังด เู หมือนเป็นเรือ่ งยาก แต่เป็นเรือ่ งจริงในชวี ติ ป ระจำ�วนั ส่วน
มากทกุ ท า่ นกไ็ ด้ย นิ ค �
ำ วา่ ก ศุ ลจติ และอกุศลจติ อ ยูเ่ สมอ แต่ย งั ไ ม่ค นุ้ ก บั 
มหากิริยาจิต และ “ชวนวิถี”   จิตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นประเภทต่างๆ 
ประการใดก็ตาม เมื่อจำ�แนกโดยการเกิด คือโดยชาติแ ล้วมี ๔ ชาติ
คือ เป็นกุศลจิต ๑ เป็นอ กุศลจิต ๑ เป็นว ิบากจิต ๑ เป็นกิริยาจิต ๑
(ภาษาบาลี คือ กุส ลจิตฺตํ อกุส ลจิตฺตํ วิปากจิตฺตํ กิริยาจิตฺตํ)
ส่วนใหญ่ทุกท่านคุ้นก ับคำ�ว่า กุศลจิต และอกุศลจิต แต่ยังไม่
คุ้นกับ วิบากจิต และกิริยาจิต  กุศลจิตเป็นจิตที่ดี ซึ่งเป็นเหตุให้เกิด
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ผล คือ กุศลวิบาก   ในอนาคตข้างหน้า เมื่อกุศลจิตและกุศลเจตสิก
ซึ่งเกิดร ่วมกันเป็นเหตุดับไปแล้ว ธรรมที่เป็นกุศลก็สะสมสืบต่อในจิต
ดวงตอ่ ๆ ไป เป็นปจั จัยให้จติ แ ละเจตสิกซึง่ เป็นกศุ ลวบิ ากจติ และกศุ ล
วิบากเจตสิกเกิดข ึ้นร ่วมกัน โดยเป็นผ ลของกุศลนั้นๆ  ในอรรถกถามี
ข้อความว่า แม้วิบากเจตสิกเกิดร่วมกับจ ิต แต่เพราะจิตเป็นประธาน
จึงใช้คำ�ว่าวิบากจิตเท่านั้น ซึ่งก็หมายรวมถึงวิบากเจตสิกที่เกิดร ่วม
กันด ้วย และแม้คำ�ว่าจิตตชรูป คือรูปซึ่งเกิดเพราะจิตเป็นปัจจัยก็เช่น
เดียวกัน จิตตชรูปเกิดข นึ้ เพราะจติ แ ละเจตสิกซ งึ่ เกิดร ว่ มกนั เป็นป จั จัย
แต่ใช้ค �
ำ วา่ “จิตตชรูป” นัน้ ก ห็ มายรวมถงึ เจตสิกเกิดร ว่ มกบั จ ติ น นั้ ๆ ก็
เป็นปจั จัยให้ร ปู น นั้ เกิดดว้ ย  ฉะนัน้ เมือ่ กล่าวถงึ ว บิ ากจติ  กห็ มายรวม
ถึงวิบากเจตสิกทเี่กิดร่วมด้วย
อกุศลจติ เ ป็นส ภาพธรรมทเี่ ป็นโ ทษ เป็นส ภาพธรรมทเี่ ป็น
เหตุให้เ กิดผลที่เป็นทุกข์ ไม่น่าพอใจ คืออกุศลวิบากจิตต่างๆ
นอกจากกศุ ลจติ และอกุศลจติ และวบิ ากจติ แล้ว ก็ม จี ติ อ กี ประเภทหนึง่
คือ กิริยาจิต ซึ่งไม่เป็นเหตุที่จะให้เกิดว ิบาก จึงไม่ใช่กุศลจิต
ไม่ใช่อกุศลจิต และไม่ใช่วิบากจิตด้วย เพราะกิริยาจิตไม่ใช่ผล
ของกุศลจิตหรืออกุศลจิต
จิตท ั้งหมดจำ�แนกเป็นชาติหนึ่งชาติใดใน ๔ ชาติ คือ เป็นกุศล
หรืออกุศล หรือเป็นว ิบาก หรือเป็นก ิริยา  ถ้าไ ม่ศึกษาให้ละเอียดขึ้น
ก็ไม่รวู้ ่าขณะไหนเป็นกุศลจิต อกุศลจิต วิบากจิต กิริยาจิต เช่น ขณะ
ปฏิสนธิ  ซึ่งเป็นจิตข ณะแรกทเี่กิดขึ้นในภพนี้ในชาติน ี้ ที่ทุกท่านมี
ชีวิตอยู่ในขณะนี้ ก็เพราะปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นในภพนี้ชาติน ี้ จึงทำ�ให้
เป็นบุคคลนี้  ปฏิสนธิจ ิตเป็นก ุศลจิตไม่ได้ เป็นอกุศลจิตไม่ได้ ขณะที่
ปฏิสนธิจ ติ เกิดข นึ้ น นั้ ไม่ไ ด้ก ระทำ�กรรมใดๆ ทางกาย ทางวาจา ทางใจ  
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ปฏิสนธิจ ติ เ ป็นว บิ ากจติ ซ งึ่ เ กิดข นึ้ เ พราะกรรมใดกรรมหนึง่ เ ป็น
ปัจจัย แม้วา่ ก รรมทไี่ ด้ก ระทำ�แล้วในแต่ละภพชาติจ ะมากมายเพียงใด
ก็ตาม กรรมใดเป็นปัจจัยให้ป ฏิสนธิจิตหรือว ิบากจิตใดเกิดขึ้น
กรรมนั้นเป็นกัมมปัจจัยแก่ปฏิสนธิจิตและวิบากจิตนั้น  ถ้าเกิด
ในภูมิมนุษย์เป็นสุคติภูมิก็ต้องเป็นผ ลของกุศลกรรม  จิตที่ปฏิสนธิก็
เป็นกุศลวิบาก  ถ้าเกิดในอบายภูมิ คือเกิดในนรกหรือเกิดเป็นเปรต
เกิดเป็นอสุรกาย เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ก็เป็นผลของอกุศลกรรม จิต
ทีป่ ฏิสนธิในอบายภูมิ เป็นอ กุศลวิบาก
เมื่อปฏิสนธิจ ิตดับไปแล้ว กรรมนั้นไม่ไ ด้เพียงทำ�ให้ปฏิสนธิจิต
เกิดข นึ้ เท่านัน้ เมือ่ ป ฏิสนธิจ ติ ด บั ไ ปแล้ว กรรมเดียวกันท เี่ ป็นป จั จัย
ให้ปฏิสนธิจ ิตเกิดนั้นก็เป็นกัมมปัจจัย ทำ�ให้วิบากจิตดวงต่อไป
เกิดขึ้น ทำ�ภวังคกิจสืบต่อจากปฏิสนธิจ ิต   ปฏิสนธิจิต คือ จิตที่
ทำ�กิจส ืบต่อจากจุตจิ ิต (จิตขณะสุดท้ายของชาติก ่อน)  ทันทีที่จุติจิต
ของชาติก่อนดับ กรรมหนึ่งที่ได้กระทำ�แล้วก็เป็นปัจจัยให้ป ฏิสนธิจิต
เกิดข ึ้น เป็นจิตข ณะแรกในชาตินสี้ ืบต่อจากจุติจิตของชาติก ่อนแล้วก็
ดับไ ป และกรรมเดียวกันน นั้ เป็นป จั จัยให้ว บิ ากจติ ด วงตอ่ ๆ ไปเกิดข นึ้ 
กระทำ�ภวังคกจิ  คอื กิจด �ำ รงภพชาติท เี่ ป็นบ คุ คลนสี้ บื ต อ่ ไ ปจนกว่าจ ะ
จุติ คือ เคลื่อนจากภพภูมินี้ สิ้นส ุดสภาพที่เป็นบุคคลนี้ในชาติน ี้ และ
ในระหว่างทยี่ งั ไ ม่จ ตุ ิ กรรมอนื่ ๆ กเ็ ป็นป จั จัยให้ว บิ ากจติ ต า่ งๆ เกิดข นึ้ 
รู้อารมณ์ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ได้
“กุศล” คือ สภาพธรรมทดี่ งี ามไม่เ ป็นโ ทษภยั บางทา่ นเข้าใจ
ว่าท่านสามารถจะทำ�กุศลได้เฉพาะเวลาที่มีทรัพย์สินเงินทองเท่านั้น
แต่ลืมความเอื้อเฟื้อเผื่อแ ผ่ ถึงแม้ไ ม่มีเงิน  แต่มีสิ่งของที่พอจะแบ่ง
ปันเจือจ านสละให้เพื่อช่วยเหลือบุคคลอื่นๆ ได้ ท่านจะสละให้เพื่อ
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ช่วยเหลือคนอื่นไ ด้ไหม ถ้าสละให้ไม่ได้  ขณะนั้นเป็นกุศลหรืออ กุศล  
ผู้ทไี่ ม่รู้ว่ากุศลจิตเป็นจ ิตที่ดีงาม  ไม่มีโทษ  ก็อาจจะคิดเศร้าหมองใจ
ว่า ท่านขาดเงิน ท่านทำ�บุญไม่ได้ แต่ความจริงนั้นถึงแม้ว่าไม่มีเงิน
ทีจ่ ะทำ�ทานกุศล ก็มีกุศลอื่นอ ีกหลายประการที่กระทำ�ได้ เช่น ขณะ
ที่รู้สึกเป็นมิตรไมตรีกับบุคคลอื่น มีจิตอ่อนโยน พูดคำ�ที่อ่อนหวาน
ด้วยใจจริง ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เจือจ าน ขณะนั้นเป็นกุศล เป็น
สภาพธรรมที่ไม่เป็นโทษภัยใดๆ เลย
ขณะใดทม่ี มี านะส�ำ คัญตนวา่ สงู กว่า ดีกว่า เก่งก ว่าบคุ คลอน่ื
หรือแ ม้วา่ มกี ารแบ่งแยกเป็นเราเป็นเขา ไม่ชว่ ยเหลือ ไม่เอือ้ เฟือ้ เจือ
จาน ขณะนน้ั เป็นอ กุศลจติ  เป็นจ ติ ท ไ่ี ม่ด งี าม เป็นส ภาพธรรมทเ่ี ป็นโทษ
เมื่อเข้าใจลักษณะของกุศลจริงๆ ก็เจริญกุศลทุกป ระการได้
แม้วา่ ไ ม่มที รัพย์สนิ เงินท องทจี่ ะให้ ก็ย งั ม สี งิ่ อ นื่ เล็กๆ นอ้ ยๆ ซึง่ พ อทีจ่ ะ
สละให้ไ ด้ ถ้าส ละให้ไ ม่ไ ด้จ ริงๆ เพราะเป็นค นทหี่ วงของ แต่ก ค็ ดิ อ ยาก
ให้จ ติ ส งบหรืออ ยากหมดกเิ ลสเป็นพ ระโสดาบัน จะสละสงิ่ ของให้ผ อู้ นื่ 
ได้บ า้ งไหม แต่ละบคุ คลสะสมกศุ ลและอกุศลมาตา่ งๆ กนั ฉะนัน้ จึงค วร
พิจารณาจิตของตนเองว่าเป็นผู้ทยี่ ังหวงสิ่งของมาก หรือว่าเริ่มส ละ
สิ่งของให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นๆ บ้าง ทีละเล็กน ้อยจนเป็นอุปนิสัย 
เป็นป จั จัยทมี่ กี �ำ ลัง ทำ�ให้ละคลายการยดึ ถือนามธรรมและรปู ธ รรมวา่ 
เป็นต วั ต น จนปญ
ั ญาทอี่ บรมเจริญค มกล้าแ ล้วน นั้  รแู้ จ้งน พิ พานได้  ผู้
ทีค่ ดิ ว า่ อ ยากหมดกเิ ลสนนั้ เวลากเิ ลสเกิดข นึ้ ก ย็ งั พ อใจทจี่ ะให้ก เิ ลสนนั้ 
มีอยู่ เช่น ขณะที่มีมานะความสำ�คัญตน ความริษยา แม้ผู้ใดจะบอก
ให้ละคลายเสีย ควรยินดีกับค วามสุขของบุคคลอื่น หรือควรมีเมตตา 
แม้ในบคุ คลทเี่ ลวรา้ ย ท่านจะกระทำ�ได้ไ หม  ผูท้ มี่ ฉี นั ทะ คือพอใจทจี่ ะ
โกรธ ดูหมิ่น ถือตัว ริษยา ก็ย่อมไม่สามารถที่จะกระทำ�ได้ ฉะนั้น การ
ละกเิ ลสจงึ ไ ม่ใช่ส งิ่ ท กี่ ระทำ�ได้ท นั ที จะตอ้ งคอ่ ยๆ เป็นไ ป ค่อยๆ อบรม
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เจริญป ญ
ั ญาให้เกิดข นึ้ ท ลี ะเล็กล ะนอ้ ย  ผูท้ ตี่ อ้ งการดบั ก เิ ลสจริงๆ รวู้ า่ 
จะต้องอบรมเจริญกุศลทุกป ระการ ไม่ใช่บำ�เพ็ญท านอย่างเดียว แล้ว
ยังหวงเก็บอกุศลอย่างอื่นไ ว้ บางท่านกอ็ ยากสงบเพราะรู้สึกว่าวันๆ 
หนึ่งกระสับกระส่าย กระวนกระวายมาก คิดเรื่องนั้นก็โกรธ คิดเรื่อง
นัน้ ก ย็ งุ่ มีแ ต่เรือ่ งเดือดรอ้ นร�ำ คาญใจ เพราะไม่ไ ด้พ จิ ารณาจติ ในขณะ
นั้น แต่พ ิจารณาบุคคลซึ่งท่านโกรธ  เมื่อพิจารณาบุคคลอื่นในทางที่
ทำ�ให้เกิดอกุศลจิตก็ย่อมจะกระสับกระส่าย กระวนกระวายเดือดร้อน
เมื่อรู้ว่ากำ�ลังเดือดร้อน ก็อยากจะสงบ แต่ไ ม่รู้ว่าถ้าไม่โกรธขณะนั้นก็
ไม่เดือดรอ้ น ขณะโกรธไม่ส บายใจ เดือดรอ้ นใจ กังวลใจนนั้ เป็นอกุศล 
เป็นสภาพธรรมที่เป็นโทษ
ฉะนั้น ถ้าข ณะใดโกรธแล้วระลึกได้ พิจารณาบุคคลอื่นในทางที่
ทำ�ให้เกิดเมตตาบา้ ง กรุณาบา้ ง มุทติ าบา้ ง อุเบกขาบา้ ง ก็ย อ่ มสงบได้
ทันที   เพราะขณะทจี่ ิตมีเมตตา หรือกรุณา หรือม ุทิตา หรืออ ุเบกขา
นั้นเป็นกุศล ปราศจากโลภะ โทสะ โมหะจึงสงบ กุศลจิตทุกขณะสงบ
ฉะนั้น เมื่อต้องการดับกิเลสจึงต้องเจริญกุศลทุกประการ ไม่ใช่เพียง
ทานกุศลเท่านั้น
ข้อความในอัฏฐสาลินี อรรถกถาธัมมสังคณีปกรณ์ จิตตุปปาท-
กัณฑ์ แสดงอรรถของจติ ป ระการที่ ๒ ว่าอ กี อ ย่างหนึง่ เพราะเหตุที ศ่ พั ท์
ว่า จิตฺตํ นี้ ทั่วไปแก่จิตทุกดวง ฉะนั้น ในคำ�ว่า “จิตฺตํํ” นี้ โลกิยกุศลจิต
อกุศลจิต และมหากิริยาจิต จึงช ื่อว่า “จิต” เพราะสั่งสมสันดานของตน
ด้วยสามารถแห่งชวนวิถี
คำ�วา่ “สันดาน” ในภาษาไทยมาจากค�
ำ ภาษาบาลีวา่ “สนตาน”
หรือ “สนตติ” ซึง่ ห มายถงึ  การเกิดด บั ส บื ต อ่ ก นั จิตเห็น จิตไ ด้ยนิ จิตไ ด้
กลิ่น จิตล ิ้มรส จิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัส เป็นวิบากจิต ไม่ใช่ก ุศลจิต และ
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ไม่ใช่อกุศลจิต จึงไม่สั่งสมสันดาน จิตเห็น จิตได้ยิน จิตได้ก ลิ่น จิตลิ้ม
รส จิตรสู้ ิ่งที่กระทบสัมผัสเป็นผ ลของอดีตกรรม  เมื่อกรรมใดสุกงอม
พร้อมที่จะให้ผล คือ ประกอบพร้อมด้วยปัจจัยต่างๆ ก็ทำ�ให้ว ิบากจิต
ประเภทต่างๆ เกิดขึ้นท ำ�กิจต่างๆ เช่น เห็น ได้ยิน เป็นต้น  วิบากจิต
ไม่ส งั่ สมสนั ดาน เพราะวบิ ากจติ แ ต่ละขณะเกิดข นึ้ เพราะกศุ ลกรรมหรือ
อกุศลกรรมทสี่ ะสมมาแล้วน นั้ เป็นป จั จัยให้เกิดข นึ้   เมือ่ ว บิ ากจติ เ กิด
ขึ้นและดับไปแล้วก็ไม่เป็นเหตุให้วิบากใดๆ เกิดขึ้นเลย
เพื่อที่จะเข้าใจอรรถของจิตป ระการที่ ๒ ที่ว่า โลกิยกุศลจิต
อกุศลจิต และมหากิริยาจิต จึงช ื่อว่า จิต เพราะสั่งสมสันดานของตน
ด้วยสามารถแห่งชวนวถิ นี นั้ ก็จะตอ้ งเข้าใจวถิ จี ติ กอ่ นวา่ วิถจี ติ คือจติ 
ประเภทไหน เกิดข ึ้นเมื่อไร และจะต้องเข้าใจ ชวนวิถี ซึ่งเ ป็นข ณะที่
จิตสั่งสมสันดานของตนซึ่งเป็นโลกิยกุศลบ้าง อกุศลบ้าง และ
สำ�หรับพระอรหันต์ก็เป็นมหากิริยาจิต เพราะถึงแ ม้ว่าเป็นพระ
อรหันต์แ ล้ว  ก็เป็นพระอรหันต์ท ี่มีกาย วาจา ใจ ต่างๆ กันตามการ
สั่งสมสันดานของตน
ฉะนั้น จึงต ้องเข้าใจความหมายของวิถีจิตก่อนว่า วิถีจิต คือจิต
ที่ไม่ใช่ปฏิสนธิจ ิต ภวังคจิต และจุติจิต จิตใดก็ตามที่ไม่ใช่ปฏิสนธิ
จิต ภวังคจิตแ ละจตุ จิ ติ แ ล้ว เป็นว ถิ จี ติ ท งั้ หมด ในชาติห นึง่ ป ฏิสนธิ
จิตเกิดข นึ้ ข ณะเดียว คือขณะทที่ �
ำ ปฏิสนธิก จิ ส บื ต อ่ จ ากจตุ จิ ติ ข องชาติ
ก่อน เพียงขณะเดียวเท่านั้น ที่เป็นป ฏิสนธิจิต ขณะที่จิตทำ�ปฏิสนธิ
กิจน ั้นไม่เห็น ไม่ได้ยิน ไม่ได้กลิ่น ไม่ลิ้มรส ไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสใดๆ 
ทั้งสิ้น ปฏิสนธิเป็นว ิบากจิต เป็นผ ลของกรรม ปฏิสนธิจิตที่เกิดในภูมิ
มนุษย์เป็นกุศลวิบากจิต เป็นผลของกุศลกรรม
เมื่อปฏิสนธิจิตด ับไปแล้ว กรรมไม่ได้ให้ผ ลเพียงให้ป ฏิสนธิจิต
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เกิดข ึ้นเท่านั้น แต่เป็นปัจจัยให้วิบากจิตประเภทเดียวกันเกิดข ึ้น ทำ�
ภวังคกิจ สืบต่อดำ�รงภพชาติของการเป็นบุคคลนั้นจนกว่าจะจุติ
ขณะทยี่ งั ไ ม่จ ตุ นิ นั้ ภวังคจิตเ กิดด บั ๆ ก ระทำ�ก จิ ส บื ต อ่ ด �ำ รง
ความเป็นบุคคลนั้นไว้ ในขณะที่ไม่เห็น ไม่ได้ยิน ไม่ได้กลิ่น
ไม่ลิ้มรส ไม่รู้สิ่งกระทบสัมผัส และไม่ค ิดน ึก ฉะนั้น ขณะใดที่เป็น
ปฏิสนธิจิต ภวังคจิต และจุตจิ ิต ขณะนั้นไม่ใช่ว ิถีจิต ขณะหลับสนิท
ไม่ได้เห็น ไม่ได้ยิน ไม่ได้กลิ่น ไม่ได้ลิ้มรส ไม่ได้กระทบสัมผัส ไม่ไ ด้
คิดนึก ภวังคจิตเกิดดับสืบต ่อกันไปเรื่อยๆ จนกว่าจะฝันหรือต ื่นขึ้น
เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส กระทบสัมผัส คิดนึก อารมณ์ต่างๆ ใน
โลกนี้ ขณะที่วิบากจิตเกิดขึ้นทำ�ปฏิสนธิก ิจ ภวังคกิจ และจุติกิจ
นั้น อารมณ์ต่างๆ ในโลกนี้ไม่ปรากฏเลย  โลกนี้จะเป็นโลกมนุษย์
ลักษณะอย่างไร ก็ไม่ปรากฏทั้งสิ้น  ถ้าขณะนี้ใครกำ�ลังหลับก ็จะไม่รู้
ไม่เห็นเลยว่า ในที่นี้มีใครบ้าง มีเสียงอะไรบ้าง มีกลิ่นอะไรบ้าง เย็น
ร้อนประการใด โลกนไี้ ม่ป รากฏกบั ป ฏิสนธิจ ติ ภวังคจิต และจตุ จิ ติ เลย  
เมื่อไม่หลับก็จำ�เรื่องโลกนี้ จำ�บุคคลต่างๆ เรื่องราวต่างๆ ในโลกนี้
แต่ข ณะหลับส นิทเป็นภ วังคจิต ตัดขาดจากอารมณ์ต า่ งๆ ทีป่ รากฏใน
โลกนี้ทั้งหมด ไม่รู้ว่าตนเองเป็นใคร อยู่ที่ไหน เกี่ยวข้องเป็นญาติมิตร
กับใคร มีทรัพย์สมบัติยศฐาบรรดาศักดิ์ สุข ทุกข์ อย่างใด
ขณะเห็นไม่ใช่ภวังคจิต เป็นว ิถีจิตที่เกิดข ึ้น เห็นสิ่งที่ปรากฏ
ทางตา จิตใดก็ตามซึ่งเกิดขึ้นเห็นหรือรู้ หรือยินดีพ อใจในสิ่งที่กำ�ลัง
ปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ จิตขณะนั้นๆ 
เป็นว ถิ จี ติ   ขณะได้ยนิ เสียงแล้วพ อใจ หรือไ ม่พ อใจเสียง ขณะนนั้ ไ ม่ใช่
ภวังคจิต ขณะนนั้ เป็นวถิ จี ติ จิตทกุ ขณะทเี่ กิดขนึ้ รรู้ ปู ท ปี่ รากฏทางตา
เป็นจักขุท วารวิถีจิต จิตทุกขณะที่เกิดขึ้นรู้เสียงทางหเูป็นโสตทวาร
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วิถีจิต จิตท ุกขณะทเี่กิดขึ้นร ู้กลิ่นทางจมูกเป็นฆ
 านทวารวิถีจิต จิต
ทุกขณะที่เกิดขึ้นรู้รสทางลิ้นเป็นชิวหาทวารวิถีจิต จิตทุกขณะที่เกิด
ขึ้นรู้อารมณ์ทกี่ ระทบกายเป็นกายทวารวิถีจิต จิตทุกขณะที่เกิดขึ้นรู้
อารมณ์ทางใจเป็นม โนทวารวิถีจิต
นามธรรมทเี่ กิดด บั เ ป็นป กติใ นชวี ติ ป ระจำ�ว นั เป็นภ วังคจิต
ที่เกิดดับสลับกับวิถีจิตท ี่เกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางทวารต่างๆ
เมื่อปฏิสนธิในภูมิที่มีขันธ์ ๕ คือ ในภูมิที่มีทั้งรูปขันธ์และนาม
ขันธ์ กรรมเป็นปจั จัยท�
ำ ให้กมั มชรูป คือ จักขุป สาทรปู โสตปสาทรปู
ฆานปสาทรูป ชิวหาปสาทรูป กายปสาทรูป เป็นต้น เกิดด ับส ืบต ่อ
ดำ�รงสภาพทไี่ ม่ใช่บ คุ คลทตี่ าบอด หูห นวก เป็นต้น แต่ถ า้ ข ณะใดกรรม
ไม่เป็นปัจจัยให้จักขุปสาทรูปเกิด บุคคลนั้นก็ตาบอดไม่เห็นอะไรเลย
ฉะนั้น จิตเห็น และจิตอื่นๆ ทุกขณะจะเกิดข ึ้นได้ก ็ต้องอาศัยปัจจัยที่
ทำ�ให้เกิดจิตนั้นๆ ขณะที่วิถีจิตยังไ ม่เกิดขึ้นนั้น ภวังคจิตเกิดดับส ืบ
ต่อกันอยู่เรื่อยๆ
เมื่อรูปใดเกิดขึ้นกระทบกับป สาทรูปใด และขณะแห่งภวังค์ใด
วิถจี ติ จ ะเกิดข นึ้ ท นั ทีไ ม่ไ ด้ แต่เ พือ่ ก �ำ หนดให้ร วู้ า่ ร ปู เ กิดข นึ้ ก ระทบ
กับปสาทรูป ณ ภวังคจิตข ณะใด จึงบัญญัติภวังคจิตที่รูปเกิดขึ้น
กระทบนั้นว่า “อดีตภวังค์” คือเป็นภวังค์ที่เหมือนกับภวังค์ก่อนๆ  
แม้วา่ ร ปู จ ะเกิดด บั เร็วม าก แต่จ ติ ก เ็ กิดด บั เร็วก ว่าร ปู สภาวรปู ร ปู ห นึง่ 
เกิดดับเท่ากับจ ิตเกิดดับ ๑๗ ขณะ ฉะนั้น อดีตภ วังค์ คือ ขณะที่
รูปเกิดข นึ้ ก ระทบกบั ป สาทรปู ทัง้ นีเ้ พือ่ ใ ห้ร วู้ า่ ร ปู ท กี่ ระทบปสาทรปู 
นั้นจะดับเมื่อไร เพราะรูปหนึ่งมีอายุเพียงจิตเกิดดับ ๑๗ ขณะ
เท่านั้น   เมื่ออดีตภวังค์ด ับไ ปแล้วก็เป็นปัจจัยให้ภวังคจิตดวงต่อไป
ไหว เป็น “ภวังคจลนะ” ซึ่งย ังเป็นภวังคจิตอยู่ เพราะวิถีจิตจะเกิด
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ขึน้ ค ัน่ ก ระแสของภวังค์ท นั ทีไ ม่ไ ด้ เมือ่ ภ วังคจลนะดบั ไ ปแล้ว ภวังคจิต
ที่เกิดต ่อเป็น “ภวังคุป ัจเฉทะ” คือ เป็นภวังคจิตท ี่ตัดกระแสของ
ภวังค์ เพราะเป็นภวังคจิตดวงสุดท้ายของกระแสภวังค์ เมื่อ
ภวังคุปัจเฉทะดับไ ปแล้ว วิถีจิตจึงเกิดข ึ้นรู้อารมณ์ท ี่ปรากฏทางตา
หรือทางหู หรือทางจมูก หรือทางลิ้น หรือทางกาย หรือทางใจได้
วิถีจิตทุกขณะทรี่ ู้อารมณ์ท างตาเป็นจ ักขุทวารวิถีจิต เพราะ
รูร้ ปู ารมณ์ (สิง่ ทปี่ รากฏทางตา) ทีก่ ระทบกบั จกั ขุปสาทและยงั ไม่ดบั
วิถีจ ิตท ุกขณะที่รู้อ ารมณ์ทางหูเป็นโสตทวารวิถีจิต เพราะ
รู้สัททารมณ์ (เสียง) ทีก่ ระทบกับโสตปสาทและยังไม่ดับไ ป
วิถจี ติ ท กุ ข ณะทรี่ อู้ ารมณ์ท างจมูกเป็นฆ
 านทวารวถิ จี ติ เพราะ
รู้คันธารมณ์ (กลิ่น) ทีก่ ระทบกับฆานปสาทและยังไ ม่ดับไ ป
วิถีจิตทุกข ณะทรี่ ู้อารมณ์ทางลิ้นเป็นชิวหาทวารวิถีจิต เพราะ
รู้รสารมณ์ (รส) ทีก่ ระทบชิวหาประสาทและยังไม่ดับไ ป
วิถีจิตทุกข ณะทรี่ ู้อารมณ์ท างกายเป็นกายทวารวิถีจิต เพราะ
รู้โผฏฐัพพารมณ์ (เย็นหรือร้อน อ่อนหรือแข็ง ตึงหรือไหว) ที่กระทบ
กับกายปสาทและยังไม่ดับไป
วิถีจิตทุกข ณะทางใจซึ่งเป็นม โนทวารวิถีจิตนั้น รู้อารมณ์ได้
ทุกอารมณ์ คือ รู้รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ต่อจากวิถีจิตที่รู้ทาง
ปัญจทวาร และรู้ธ ัมมารมณ์ คือ อารมณ์ที่สามารถรู้ได้เฉพาะ
ทางใจ คือ มโนทวาร ทวารเดียวเท่านั้น
อารมณ์ทั้งหมดจำ�แนกเป็น ๖ อารมณ์ ซึ่งจิตรู้ได้ทาง ๖ ทวาร
ดังนี้ คือ
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รูปารมณ์
สัททารมณ์
คันธารมณ์
รสารมณ์
โผฏฐัพพารมณ์
ธัมมารมณ์

จิตรู้ได้ทางจักขุทวารและทางมโนทวาร
จิตร ู้ได้ทางโสตทวารและทางมโนทวาร
จิตรู้ได้ทางฆานทวารและทางมโนทวาร
จิตรู้ได้ทางชิวหาทวารและทางมโนทวาร
จิตรู้ได้ทางกายทวารและทางมโนทวาร
จิตรู้ได้ทางมโนทวารเพียงทวารเดียว

มโนทวารวิถีจิตรู้อารมณ์ไ ด้ทั้ง ๖ อารมณ์   แต่ธัมมารมณ์นั้น
รูไ้ ด้เฉพาะมโนทวารวิถจี ิตเท่านั้น
จิตทุกด วงเกิดขึ้นกระทำ�กิจห นึ่งกิจใดแล้วก็ดับไ ป คือปฏิสนธิ
จิตทำ�ปฏิสนธิกิจสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนเพียงหนึ่งขณะเท่านั้น  
ภวังคจิตท กุ ด วงทงั้ อ ดีตภ วังค์ ภวังคจลนะ ภวังคุป จั เฉทะ ทำ�ภวังคกจิ
สืบต่อดำ�รงภพชาตินั้นไ ว้   เมื่อภ วังคุปัจเฉทะดับไ ปแล้ว วิถีจิตดวง
แรกที่เกิดต่อจากภวังคุปัจเฉทะนั้น กระทำ�อาวัชชนกิจ แปลโดยศัพท์
ว่า รำ�พึงถ งึ อ ารมณ์ท ปี่ รากฏทที่ วาร คือรูอ้ ารมณ์ท กี่ ระทบทวาร ชือ่ ว า่ 
อาวชั ช นะ เพราะอรรถวา่ น �
ำ ออกไปจากสนั ดาน (การเกิดด บั ส บื ต อ่ ) อัน
เป็นภ วังค์ คือ น้อมไปสอู่ ารมณ์ท กี่ ระทบทวาร  ถ้าเ ป็นท างปญ
ั จทวาร
คือ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ปัญจทวาราวัชช น-
จิตซึง่ เ ป็นจ ติ ด วงหนึง่ (ประเภทหนึง่ ) เกิดข นึ้ ท �ำ อ าวชั ช นกจิ รำ�พึง
ถึงอารมณ์ที่กระทบทวารหนึ่งทวารใดใน ๕ ทวาร แต่จิตขณะนั้นยัง
ไม่เห็น ยังไม่ได้ยิน ยังไม่ได้กลิ่น ยังไม่ได้ล ิ้มรส ยังไ ม่ได้ร ู้สิ่งกระทบ
สัมผัสกาย   ถ้าเป็นทางมโนทวาร คือ ทางใจซึ่งไม่ใช่ท างจักขุปสาท
โสตปสาท ฆานปสาท ชิวหาปสาท กายปสาท มโนทวาราวัชชน-
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จิต ซึ่งเป็นจิตอีกดวงหนึ่ง (ไม่ใช่ปัญจทวาราวัชชนจิต) เกิดขึ้น
ทำ�อาวัชชนกิจเฉพาะทางมโนทวารทวารเดียวเท่านั้น
ตัวอย่าง เมื่อรสเกิดขึ้นกระทบกับชิวหาปสาท  และกระทบกับ
ภวังค์เป็นอ ดีตภวังค์ดับไป ภวังคจลนะเกิดต ่อแล้วดับไ ป ภวังคุ-
ปัจเ ฉทะเกิดต อ่ แ ล้วด บั ไ ป ปัญจทวาราวชั ช นจติ เกิดต อ่ รำ�พึง คือรูว้ า่ 
อารมณ์ก ระทบชวิ หาทวาร แต่ย งั ไ ม่ไ ด้ล มิ้ ร สนนั้ อุปมาเหมือนขณะทรี่ ู้
ว่าม แี ขกมาทปี่ ระตู แต่ย งั ไ ม่เห็นแ ขก จึงย งั ไ ม่รวู้ า่ เป็นใคร เพียงแต่ร วู้ า่ 
มีแ ขกมาเท่านัน้   ทุกท า่ นยอ่ มมแี ขกไปมาหาสู่ เวลาคดิ ถึงแ ขกกม็ กั จ ะ
คิดถึงคน แต่ความจริงแขกคืออารมณ์ต่างๆ ที่ปรากฏทางตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ นั่นเอง  ขณะเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตา สิ่งที่ปรากฏทางตา
เป็นแขก ขณะได้ยินเสียง เสียงเป็นแ ขก  ขณะไม่ได้ยินเสียง เสียงไม่
ปรากฏ แขกทางหูจึงยังไม่มา  ขณะที่รสปรากฏ รสเป็นแขกที่ปรากฏ
ทางลนิ้ ช วั่ ข ณะแล้วก ด็ บั ไ ป  ขณะใดทอี่ ารมณ์ป รากฏทางทวารใด ขณะ
นัน้ อ ารมณ์น นั้ ก เ็ ป็นแ ขกของทวารนนั้ ชัว่ ร ะยะสนั้ ท สี่ ดุ  แล้วก ด็ บั ห มด
สิน้ ไ ปไม่ก ลับม าอกี เลยในสงั สารวัฏฏ     
์ ผใู้ หญ่บ างทา่ นรสู้ กึ เหงา เพราะ
ระหว่างที่ยังไม่ใช่ผู้สูงอายุ ท่านพบปะบุคคลมากหน้าห ลายตา รื่นเริง
สนุกสนานกบั ญ
 าติมติ รสหาย แต่เมือ่ ส งู อ ายุข นึ้ แ ล้ว แขกซงึ่ เป็นบ คุ คล
ต่างๆ ในความรสู้ กึ ข องทา่ นกล็ ดน้อยลง  เมือ่ ถ ามทา่ นผสู้ งู อ ายุว า่ ท า่ น
ชอบอะไรมากทสี่ ดุ บางทา่ นกบ็ อกวา่ ท า่ นชอบคน คือช อบให้ค นมาหา
พูดคุยกันเพลิดเพลิน แต่ความจริงทุกคนมีแขกทุกขณะที่เห็น ได้ยิน
ได้ก ลิ่น ลิ้มรส สัมผัส และตามธรรมดานั้น  พอแขกมา โลภมูลจิตก็
เกิดขึ้น ยินดีพอใจในสิ่งที่กำ�ลังปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น
ทางกายนั้นๆ
แขกมีหลายประเภท ถ้าเป็นโจรผู้ร้าย ก็ไม่มีใครต้องการแขก
ประเภทนนั้ แต่ถ า้ เป็นญ
 าติมติ รสหายกร็ อวา่ เมือ่ ไรจะมา แต่ค วามจริง
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อารมณ์ต่างๆ ทีป่ รากฏทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เป็นเพียงรูปธรรม
ไม่มเี จตนารา้ ยกบั ใคร เพราะรปู ธ รรมไม่ใช่ส ภาพรู้ ฉะนัน้ แขกทจี่ ะเป็น
โจรหรือจ ะเป็นญ
 าตินั้น ในขณะไหน  ในขณะที่อารมณ์ใดปรากฏแล้ว
ยินดี พอใจ ติดข อ้ งในอารมณ์น นั้   โจรกอ็ ยูท่ นี่ นั่ เพราะความยนิ ดี พอใจ
ติดข้องเป็นอกุศลธรรม อกุศลธรรมไม่เป็นมิตรกับใคร กุศลธรรมเป็น
เสมือนญาติส นิทท คี่ อยอปุ การะเกือ้ กูล ช่วยเหลือไ ม่ว า่ ในยามใดทงั้ ส นิ้
ฉะนั้น จึงต้องรู้ลักษณะของจิตทตี่ ่างกัน คือ อกุศลจิตเป็นโทษ เป็น
โจร ไม่ใช่มิตร
เมือ่ ค ดิ ถึงโจรผรู้ า้ ยยอ่ มกลัวแ ละไม่อ ยากให้เป็นแ ขกเลย แต่โจร
คือ อกุศลจิต ซึ่งเป็นสาเหตุให้ม ีแขกที่เป็นโจรในวันหน้า ส่วนกุศลจิต
ก็เปรียบเสมือนญาติมิตร  ซึ่งเป็นเหตุนำ�มาซึ่งญาติมิตรสหายในวัน
หน้าด้วย
ฉะนัน้ รูปธ รรมจงึ ไ ม่ใช่เหตุ รูปธ รรมไม่ใช่ส ภาพรู้ จึงไ ม่มเี จตนา
ใดๆ ทงั้ ส นิ้ เสียงทปี่ รากฏไม่ใช่ส ภาพรทู้ ตี่ อ้ งการให้ใครได้ยนิ  หรือว า่ ไ ม่
ต้องการให้ใครได้ยนิ   ไม่เลือกทรี่ กั ม กั ท ชี่ งั ว า่ ให้ค นนไี้ ด้ยนิ ไม่ให้ค นนนั้ 
ได้ยิน  เสียงเป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นตามปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดเสียงนั้น และ
แล้วแต่ว่าโสตปสาทของใครจะกระทบกับเสียงใด   บางคนนอนหลับ
สนิทไ ม่ไ ด้ยนิ เสียงฟา้ ร้องดงั ล นั่ ส นัน่ น า่ ก ลัว เสียงฟา้ ร้องนนั้ ไ ม่ใช่แ ขก
ของบคุ คลนนั้ แต่เป็นแ ขกของคนทสี่ ะสมเหตุท ที่ �ำ ให้โสตปสาทกระทบ
กับเสียงนนั้ ฉะนัน้ ขณะทอี่ ารมณ์ใดเกิดข นึ้ เป็นแ ขกของบคุ คลใดทาง
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ย่อมเป็นไ ปตามเหตุปัจจัย คือ กรรมที่บุคคลนั้น
สะสมมา เป็นปัจจัยให้ว ิบากจิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์นั้นๆ
ฉะนั้น แขกทปี่ รากฏทางตา หู จมูก ลิ้น กายนั้น ก็เป็นรูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ซึ่งเกิดขึ้นปรากฏชั่วข ณะแล้วก็ดับส ูญไ ปไม่ก ลับ
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มาอีกเลย หาใช่สัตว์ บุคคล ตัวต น วัตถุสิ่งใดไม่ และในวันหนึ่งๆ ก็
ไม่มใีครรเู้ลยว่าแ ขกไหนจะมาทางใด และเมื่อไร
ขณะใดที่จิตกำ�ลังรู้อารมณ์ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ขณะนั้นเป็นวิถีจิต ปัญจทวาราวัชชนจิตเป็นวิถีปฏิปาทกะ คือ เป็น
วิถจี ติ แ รกทเี่ กิดต อ่ จ ากภวังคุป จั เฉทะ ทำ�อาวชั ช นกจิ เพียงรวู้ า่ อ ารมณ์
หนึ่งอารมณ์ใดกระทบทวารหนึ่งทวารใดใน ๕ ทวาร จึงไม่ใช่จ ิตที่ทำ�
กิจเห็น ฯลฯ วิถีจิตอื่นๆ จะเกิดข ึ้นทางตา ทางหู ทางจมูก ทาง
ลิ้น ทางกาย ไม่ได้เลย   ถ้าปัญจทวาราวัชชนจิตไม่เกิดข ึ้นแล้ว
ดับไปก่อน ฉะนั้น ปัญจทวาราวัชชนจิตจ ึงเป็นวิถีจิตแรกที่เกิดทาง
ทวารหนึ่งทวารใดใน ๕ ทวาร เมื่อจิตดวงนี้กระทำ�กิจนไี้ ด้ ๕ ทวาร
จึงชื่อว่าปัญจทวาราวัชชนจิต (ปัญจ + ทวาร + อาวัชชน) ถ้าแยก
เป็นแ ต่ละทวาร คือ ขณะทเี่ กิดท างจกั ขุท วารกเ็ ป็นจ กั ขุท วาราวัชช นะ
ขณะทเี่กิดทางหูก็เป็นโสตทวาราวัชชนะ ขณะที่เกิดท างจมูกก็เป็น
ฆานทวาราวัชช นะ ขณะทเี่กิดท างลิ้นก เ็ป็นช ิวหาทวาราวัชช นะ ขณะ
ที่เกิดทางกายก็เป็นก ายทวาราวัชชนะ
แต่เมื่อจิตดวงนี้กระทำ�อาวัชชนกิจไ ด้ ๕ ทวารจึงเรียกรวมว่า
ปัญจทวาราวัชชนจิต
สำ�หรับว ถิ จี ติ ท เี่ กิดข นึ้ ร อู้ ารมณ์ต า่ งๆ ทางใจนนั้ ก่อนทวี่ ถิ จี ติ คือ
กุศลจิตหรืออกุศลจิต เป็นต้น จะเกิดนึกคิดเรื่องราวต่างๆ ก็จะต้องมี
อาวัชชนจิตเกิดก่อน  จิตที่กระทำ�อาวัชชนกิจ คือรู้อารมณ์ที่กระทบ
ทางใจนั้น ชื่อว ่า มโนทวาราวัชชนจิต มโนทวาราวัชชนจิตเป็น
วิถจี ติ ด วงแรกทเี่ กิดท างมโนทวาร ถ้าม โนทวาราวชั ช นจติ ไ ม่เ กิด
วิถีจิตต่างๆ จะเกิดข ึ้นรู้อารมณ์ทางใจ คือทางมโนทวารไม่ได้
มโนทวาราวัชชนจิต ไม่ใช่ปัญจทวาราวัชชนจิต เป็นจิตแต่ละดวง
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แต่ละประเภท ปัญจทวาราวัชชนจิตเกิดได้เฉพาะ ๕ ทาง เกิด
ทางมโนทวารไม่ได้เลย มโนทวาราวัชชนจิต ทำ�อาวัชชนกิจได้
เฉพาะทางมโนทวาร ทวารเดียวเท่านั้น
ฉะนัน้ วิถจี ติ ท ที่ �ำ อ าวชั ช นกจิ ๖ ทวาร จึงม ี ๒ ดวง คือ ปัญจ-
ทวาราวัชชนจิต ๑ ดวง ทำ�อาวัชชนกิจทาง ๕ ทวาร มโนทวารา-
วัชชนจิต ๑ ดวง ทำ�อาวัชชนกิจเฉพาะทางมโนทวารทวารเดียว
ขณะนี้มีปัญจทวาราวัชชนจิตไหม มี ถ้าไม่มีก็ไม่เห็น ไม่ได้ยิน
ไม่ได้กลิ่น ไม่รรู้ ส ไม่รู้สิ่งทกี่ ระทบสัมผัสกาย
ขณะนี้มีมโนทวาราวัชชนจิตไหม มี เมื่อวิถีจิตทางปัญจทวาร
ทวารใดทวารหนึ่งเกิดขึ้นรู้อารมณ์แล้วด ับไปแล้ว ภวังคจิตก็เกิดคั่น
หลายขณะ แล้วมโนทวารวถิ จี ติ ก เ็ กิดข นึ้ ส บื ต อ่ ร บั ร อู้ ารมณ์นนั้ ต อ่ ท าง
ใจอีก คือ อาศัยใจ (ภวังคุปัจเฉทจิต) เป็นมโนทวารเกิดข ึ้น รูอ้ ารมณ์
เดียวกับจิตที่รู้อารมณ์ท างปัญจทวารทดี่ ับไ ปแล้วนั้นซํ้าอีก
ขณะหลับส นิทไ ม่รอู้ ารมณ์ท างทวารหนึง่ ท วารใดเลยนนั้ มีป ญ
ั จ-
ทวาราวชั ช นจติ ไ หม ไม่มี มีม โนทวาราวัชช นจติ ไ หม ไม่มี ขณะไม่ห ลับ
แต่ไ ม่รอู้ ารมณ์ท างทวารใดทวารหนึง่ เลย ขณะนนั้ มีป ญ
ั จทวาราวชั ช น-
จิตไหม ไม่มี มีมโนทวาราวัชชนจิตไหม ไม่มี ถ้าเช่นน ั้น ขณะนั้นเป็น
จิตอ ะไร เป็นภ วังคจิตท เี่ กิดค นั่ ร ะหว่างวิถจี ติ ท รี่ อู้ ารมณ์ท างปญ
ั จทวาร 
และวิถีจิตท ี่รู้อารมณ์ท างมโนทวาร
ทางปัญจทวารมีวิถีจิต ๗ วิถตี ามลำ�ดับ
เมื่อวิถีจิตที่ ๑ คือ ปัญจทวาราวัชช นจิตเกิดข ึ้น ทำ�อาวัชชนกิจ
แล้วดับไป เป็นปัจจัยให้ว ิถีจิตท ี่ ๒ เกิดข ึ้น คือ
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ถ้าเป็นทางตา จักขุวิญญาณเกิดขึ้นทำ�ทัสสนกิจ คือ กิจเห็น ๑
ขณะแล้วดับไป
ถ้าเป็นท างหู โสตวิญญาณเกิดขึ้นทำ�สวนกิจ คือ กิจได้ยิน ๑
ขณะแล้วดับไป
ถ้าเป็นทางจมูก ฆานวิญญาณเกิดข ึ้นทำ�ฆายนกิจ คือ กิจได้
กลิ่น ๑ ขณะแล้วดับไป
ถ้าเป็นทางลิ้น ชิวหาวิญญาณเกิดขึ้นทำ�สายนกิจ คือ กิจลิ้มรส
๑ ขณะแล้วดับไป
ถ้าเป็นทางกาย กายวิญญาณเกิดขึ้นทำ�ผุสสนกิจ คือ  กิจรู้
อารมณ์ที่กระทบกาย ๑ ขณะแล้วดับไ ป
เมื่อปัญจทวาราวัชชนจิตดับไป จิตอื่นนอกจากจิต ๑๐
ดวงนี้จะเกิดต่อไม่ได้เลย (ปัญจวิญญาณทาง ๕ ทวารๆ ละ ๒ ดวง
คือ กุศลวิบาก ๑ ดวง อกุศลวิบาก ๑ ดวง)
ปัญจทวาราวัชชนจิตเป็นว ิถีจิตที่ ๑ จักขุวิญญาณ หรือ โสต-
วิญญาณ หรือ ฆานวิญญาณ หรือ ชิวหาวิญญาณ หรือ กายวิญญาณ
เป็นวิถีจิตที่ ๒ เมื่อจ ิตหนึ่งจิตใดในทวิปัญจวิญญาณ ๑๐ ดวงนี้ดับไ ป
แล้ว วิถีจิตท ี่ ๓ เป็นสัมปฏิจฉ ันน จิตเกิดขึ้นทำ�สัมปฏิจฉันนกิจ คือรับ
อารมณ์นั้นต่อจ ากปัญจวิญญาณ เมื่อสัมป ฏิจฉันนจ ิตดับไปแล้ว วิถี
จิตที่ ๔ เป็นสันต ีรณจิต เกิดขึ้นท ำ�สันตีรณกิจ คือ พิจารณาอารมณ์
นั้น ๑ ขณะแล้วดับไป วิถีจิตที่ ๕ คือ โวฏฐัพพนจิต (ได้แก่ มโนทวาราวัชช นจิตที่เกิดขึ้นทำ�โวฏฐัพพนกิจทางปัญจทวาร) เกิดขึ้นเป็น
ชวนปฏิป าทกะทำ�กิจก ำ�หนด คือ กระทำ�ทางให้โลกิยกุศลจิต หรือ
อกุศลจิต หรือมหากิริยาจิตเกิดต่อ
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เมื่อโวฏฐัพพนจิตดับไปแล้ว วิถีจิตที่ ๖ คือ โลกิยกุศลจิต หรือ
อกุศลจติ หรือม หากริ ยิ าจติ ป ระเภทใดประเภทหนึง่ เกิดข นึ้ ท �ำ ช วนกจิ
๗  ขณะ  จึงสั่งสมสันดาน  ตามข้อความที่ว่า  ในคำ�ว่า “จิตฺตํํ” นี้
โลกิยกุศลจิต อกุศลจิต และมหากิริยาจิต ชื่อว่า “จิต” เพราะสั่งสม
สันดานของตนด้วยสามารถแห่งชวนวิถี
การเกิดขึ้นเป็นไปของวิถีจิตตามลำ�ดับแต่ละขณะที่รู้อารมณ์
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นั้นเป็นจิตนิยาม เป็นไปตามเหตุปัจจัย
ไม่อ ยู่ในอำ�นาจบังคับบัญชาของใครเลย
วิถีจิตที่ ๑ คือ ปัญจทวาราวัชชนจิต เกิดข ึ้น ๑ ขณะแล้วดับไ ป
ก็เป็นไปตามเหตุปัจจัย
วิถีจิตที่ ๒ คือ ปัญจวิญญาณเกิดขึ้น ๑ ขณะ
วิถีจิตที่ ๓ คือ สัมป ฏิจ ฉันน จ ิตเกิดขึ้น ๑ ขณะ
วิถีจิตที่ ๔ คือ สันต ีรณจิตเกิดขึ้น ๑ ขณะ
วิถีจิตที่ ๕ คือ โวฎฐัพพนจิตเกิดขึ้น ๑ ขณะ
วิถจี ติ ท ี่ ๖ คือ โลกิย กุศลจติ หรืออ กุศลจติ หรือม หากริ ยิ าจติ เกิด
ขึน้ ท �
ำ ชวนกจิ ๗ ขณะ ก็เป็นไ ปตามปจั จัยทีช่ วนวถิ สี งั่ สมสนั ดานตน
เพราะเป็นว ถิ จี ติ ท เี่ กิดด บั ซ าํ้ กันถ งึ ๗ ขณะ ผูท้ ไี่ ม่ใช่พ ระอรหันต์น นั้
จิตท ี่ทำ�ชวนกิจเป็นก ุศลจิตหรืออกุศลจิต แต่ผู้ที่เป็นพระอรหันต์ดับ
กิเลสหมดสิ้นแ ล้ว จึงไม่มีทั้งกุศลจิตและอกุศลจิต ฉะนั้น มหากิริยา-
จิตจ งึ ท �
ำ ชวนกจิ เมือ่ พ ระอรหันต์ไ ม่มกี ศุ ลจติ แ ละอกุศลจติ พระอรหันต์
จึงมีแต่วิบากจิตและกิริยาจิต กิริยาจิตมีหลายประเภท วาระใดที่เห็น
ได้ยิน ได้ก ลิ่น ลิ้มรส รู้โผฏฐัพพารมณ์  และคิดนึก ชวนวิถีของพระ
อรหันต์เป็นมหากิริยาจิต คือเป็นจ ิตที่รู้อารมณ์ คือ รูป เสียง กลิ่น
รส โผฏฐัพพะ
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เพียงเห็นข ณะหนึง่ แ ล้วย นิ ดีพ อใจสงิ่ ท เี่ ห็น อกุศลจติ ท เี่ ป็นโลภมูลจิตก ็เกิดขึ้นทำ�ชวนกิจ ๗ ขณะ ซึ่งเท่ากับ ๗ เท่าของจักขุวิญญาณ
ซึ่งเกิดขึ้นเห็นเพียงขณะเดียวเท่านั้น นีค่ ือการสะสมอกุศลซึ่งทุกคน
กำ�ลังเป็นอยู่ตามความเป็นจริงในชีวิตประจำ�วัน  ฉะนั้น การดับก ิเลส
จึงไม่ง่าย และไม่ใช่โดยไม่ต้องรู้อะไรเลย  ผู้ที่เข้าใจว่าจะดับก ิเลสได้
ง่ายๆ นนั้ ควรรคู้ วามจริงท สี่ ะสมอวิชชา โลภะ โทสะ และกเิ ลสอนื่ ๆ ไว้
๗ เท่าของจักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ  
กายวิญญาณ  วาระหนึ่งๆ  ผู้ที่หวังรอว่าเมื่อไรจะรแู้ จ้งอริยส ัจจธรรม
นั้น ไม่ได้คิดนึกถึงเหตุและผลตามความเป็นจริง ที่ได้ส ะสมมาใน
สังสารวัฏฏ ว์ า่ จ ะตอ้ งอบรมเจริญป ญ
ั ญา รูแ้ จ้งช ดั ในลกั ษณะของสภาพ
ธรรมทงั้ ห ลายตามความเป็นจ ริงย งิ่ ข นึ้ จนรแู้ จ้งอ ริยส จั จ ธ รรม จึงจ ะดบั 
กิเลสได้เป็นลำ�ดับขั้น
ขณะที่กำ�ลังฟังหรือศึกษาเรื่องของจิตนั้น ถ้าส ติปัฏฐานระลึก
รูส้ ภาพธรรมที่กำ�ลังปรากฏ ขณะนั้นก ำ�ลังปฏิบัติ  คือ อบรมเจริญ
หนทางทจี่ ะทำ�ให้รู้แจ้งพระนิพพาน ซึ่งเป็นสภาพธรรมที่ดับก ิเลสได้  
ขณะใดทสี่ ติไ ม่ร ะลึกร ลู้ กั ษณะของสภาพธรรมตามความเป็นจ ริง ขณะ
นัน้ ถ งึ แ ม้วา่ เป็นก ศุ ล ก็ไ ม่ใช่ห นทางดบั ก เิ ลส ซึง่ ข้อความในอฏั ฐสาลินี
จิตต ุปปาทกัณฑ์ อธิบายคำ�ว่า อาจยคามี ว่า
อกุศลและกุศลทไี่ ม่ใช่มัคค์ ชื่อว่า อาจยคามี เพราะอรรถว่า
ไปก่อธรรมที่เป็นเสมือนช่างอิฐก ่อกำ�แพง ฉะนั้น  ขณะใดที่ไม่ระลึก
รู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำ�ลังปรากฏตามความเป็นจริง ไม่ว่าจ ะ
เป็นอกุศลหรือกุศลใดๆ ก็สะสมก่อสร้างภพชาติเหมือนช่างอิฐที่ก่อ
กำ�แพงด้วยอิฐท ีละก้อน ซ้อนทับก ันจนกระทั่งเป็นกำ�แพง แต่ขณะใด
ที่สติระลึกรลู้ ักษณะของสภาพธรรมตามความเป็นจริง ขณะนั้นเป็น
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มัคค์เป็น อปจยคามี เพราะอรรถว่า ไม่ไปก่อธรรมที่เป็นไปนั้นแหละ
เหมือนบรุ ษุ ร อื้ อ ฐิ ท ชี่ า่ งอฐิ ก อ่ ท บั ก นั ไ ว้ ฉะนัน้ ขณะนกี้ �ำ ลังเป็นบ รุ ษุ ร อื้ 
อิฐ หรือกำ�ลังเป็นช ่างก่ออิฐ
วิถีจิตที่ ๑ คือ อาวัชชนจิต สั่งสมสันดานไม่ได้ เพราะเกิด ๑
ขณะ
วิถีจิตที่ ๒ คือ ปัญจวิญญาณ สั่งสมสันดานไม่ได้ เพราะเกิด
๑ ขณะ
วิถีจิตที่ ๓ คือ สัมปฏิจฉันนจ ิต สั่งสมสันดานไม่ได้ เพราะ
เกิด ๑ ขณะ
วิถีจิตที่ ๔ คือ สันตีรณจิต สั่งสมสันดานไม่ได้ เพราะเกิด ๑
ขณะ
วิถีจิตที่ ๕ คือ โวฏฐัพพนจิต สั่งสมสันดานไม่ได้ เพราะเกิด
๑ ขณะ (หรือแม้ว่าเกิด ๒-๓ ขณะ เมื่อรูปดับก ่อนชวนวิถีจิต
เกิด)
วิถีจิตที่ ๖ คือ ชวนจิต สั่งสมสันดานเพราะเกิดด ับสืบต ่อซํ้าๆ 
กัน ๗ ขณะตามปกติ ในระหว่างสลบชวนจิตจ ะเกิดดับสืบต่อ
ซํ้ากัน ๖ ขณะ  ในขณะก่อนจะจุติ ชวนจิตจะเกิดด ับส ืบต ่อซํ้า
กัน ๕ ขณะ เพราะชวนจิตเกิดดับสืบต่อซํ้ากันถึง ๗ ขณะ ซึ่ง
มากกว่าวิถีจิตอื่นๆ ฉะนั้น ชวนวิถจี ิตจึงสั่งสมสันดานของตน
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คำ�ถามทบทวน
๑. อนันตรปัจจัย คืออ ะไร
๒. จิตและเจตสิกมีกี่ชาติ อะไรบ้าง
๓. วิถีจิต คืออะไร จิตข ณะใดไม่ใช่ว ิถีจิต
๔. อตีตภวังค์ คืออ ะไร
๕. ขณะไม่หลับมภี วังคจิตไหม
๖. ปัญจทวารวิถจี ิต รู้อารมณ์อะไร ทางทวารไหน
๗. มโนทวารวิถีจิต รู้อารมณ์ท างทวารไหน
๘. จิตรู้ธัมมารมณ์ได้กที่ วาร
๙. ปัญจทวาราวัชชนจิตทำ�กิจอะไร ทางทวารไหน
๑๐. มโนทวาราวัชชนจิตทำ�กิจอะไร ทางทวารไหน
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บทที่ ๔
เมื่อเห็นแล้วเกิดโลภะย ินดีพอใจในรูปารมณ์ที่กำ�ลังป รากฏ ดู
เหมือนไม่เป็นโทษ เพราะดูเป็นแ ต่เพียงความพอใจธรรมดาๆ แต่ให้
รูว้ ่าแม้โลภะธรรมดาๆ ขณะนั้นก เ็ป็นธรรมที่เป็นโทษ ให้ผลเป็นทุกข์
โดยค่อยๆ สะสมทุกข์ขึ้นทลี ะเล็กละน้อย ไม่ใช่ว ่าทุกข์จะปรากฏทันที
ทีม่ ีโลภะความพอใจเพียงเล็กน้อย แต่เมื่อใดโลภะค วามพอใจมีกำ�ลัง
มาก ถึงขั้นเป็นน ิวรณธรรมกลุ้มรุมจิต ขณะนั้นลักษณะอาการของ
สภาพธรรมที่หนัก เพราะเป็นอกุศลกระสับก ระส่ายไม่ส งบก็ปรากฏ
ฉะนัน้ จะเห็นไ ด้ว า่ ตัง้ แต่ต นื่ จ นถึงห ลับน นั้  ชวนวถิ สี งั่ สมสนั ดาน
ที่เป็นกุศลมากหรือเป็นอ กุศลมาก แล้วจะทำ�อย่างไรดี ทุกท่านกำ�ลัง
กินย าพษิ ถ้าร กู้ ค็ วรแสวงหายาทจี่ ะแก้ย าพษิ ถ้าไ ม่รกู้ ย็ งั ค งกนิ ย าพษิ
สะสมยาพิษ ซึ่งย่อมให้ผลเป็นโทษภัยทีละเล็กทีละน้อยเรื่อยๆ  ยาที่
จะแก้พ ษิ น นั้ ม ขี นานเดียวเท่านัน้   คือ  อบรมเจริญสติป ฏั ฐ าน  ขณะใด
สติปฏั ฐานไม่เกิด ไม่มหี นทางทจี่ ะพน้ จากการสะสมของอกุศล เพราะ
กุศลอื่นๆ ก็เกิดน้อย เมื่ออ บรมเจริญสติปัฏฐาน สติปัฏฐานก็เกิดแ ทน
อกุศลได้ เพราะโวฏฐัพพ นวถิ จี ติ เป็นอ นันตรปจั จัย กระทำ�ทางให้ก ศุ ล
เกิดตามการสะสม กุศลจิตก็เกิดพร้อมด้วยสติที่ระลึกร ู้ลักษณะของ
สภาพธรรมทกี่ ำ�ลังปรากฏได้
เพราะชวนวิถีจิตซึ่งเป็นกุศลและอกุศลเกิดดับสะสมมาเรื่อยๆ
สืบต่อกัน จึงเป็นปัจจัยให้แต่ละบุคคลมีอัธยาศัยต ่างๆ กัน แม้พระ
อรหันต์ท งั้ ห ลายกม็ อี ธั ยาศัยไ ม่เหมือนกนั   การสะสมของจติ ข องแต่ละ
บุคคลละเอียดมาก ฉะนัน้ พระอรหันต์ท งั้ ห ลายจงึ ม อี ธั ยาศัยต า่ งๆ กัน
95
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เป็นเอตทัคคะ คือ เป็นผู้เลิศในทางต่างๆ กัน เช่น ท่านพระสารีบุตร
เป็นเอตทัคคะในทางปญ
ั ญา ท่านพระมหาโมคคลั ลานะเป็นเอตทัคคะ
ในทางอทิ ธิป าฏิหาริย์ ท่านพระมหากัสสปะเป็นเอตทัคคะในการรกั ษา
ธุดงค์และสรรเสริญธ ุดงค์ ท่านพระอนุรุทธะเป็นเอตทัคคะในทาง
จักขุทิพย์ การสั่งสมของชวนวิถจี ิตซึ่งต่างกันไปในกุศลจิตและอกุศล
จิตฉ ันใด ในทางกิริยาจิตของพระอรหันต์ทั้งหลายก็ต่างกันไปฉันนั้น
ขณะนี้ทุกคนคิดไม่เหมือนกันเลย พูดกไ็ ม่เหมือนกันเลย การกระทำ�
ทางกาย ทางวาจา ย่อมไม่เหมือนกันเลยตามการสะสม
การสะสมโลกิยกุศล อกุศล และมหากิริยา ด้วยสามารถแห่ง
ชวนวิถีจิตนั้น  สะสมไปทุกข ณะ  จนกระทั่งทำ�ให้เกิดเป็นอุปนิสัย
ต่างๆ  การกระท�
ำ กริ ยิ าอาการทางกาย ทางวาจาตา่ งๆ  บางทา่ นทเี่ ห็น
พระอรหันต์ก ็ยังดูหมิ่น  โดยสันนิษฐานตามอาการที่ปรากฏภายนอก
เช่น วัสส การพราหมณ์ม หาอ�ำ มาตย์ข องแคว้นม คธ เห็นท า่ นพระมหา
กัจจานะลงจากภูเขาก็กล่าวว่า ท่านผนู้ ี้มีอาการเหมือนลิง การสั่งสม
ของชวนวิถีจิตของวัสสการพราหมณ์ทำ�ให้สำ�คัญต น แม้ว่าพระผู้มี
พระภาคตรัสให้ว สั ส การพราหมณ์ข อให้ทา่ น พระมหากจั จานะอดโทษ
ให้ แต่มานะความสำ�คัญต นที่ส ะสมมาก็ทำ�ให้วัสส การพราหมณ์ไม่
สามารถจะกระทำ�เช่นนั้นไ ด้ แม้พระผู้มีพระภาคจะทรงพยากรณ์ว ่า
เมื่อวัสสการพราหมณ์สิ้นช ีวิตลงจะต้องเกิดเป็นลิงในป่าไผ่ วัสสการ
พราหมณ์ก็ให้คนไปปลูกกล้วยและอาหารของลิงไว้พร้อมที่จะไปเกิด
เป็นลิงในป่าไ ผ่นั้น
ฉะนั้น จึงควรเห็นโทษของการสะสมอกุศล เพราะถึงแม้ว่าจะ
เป็นพระอรหันต์แล้ว การสะสมของจิตแต่ละขณะโดยความสามารถ
ของชวนวิถีซึ่งเกิดดับสืบต่อซํ้ากันถึง ๗ ครั้งน ั้น ก็ทำ�ให้แ ต่ละบุคคล
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มีกาย มีวาจาต่างๆ กันเป็นวาสนา  คำ�ว่า “วาสนา” หมายถึง ความ
ประพฤติท างกายวาจาทสี่ ะสมมาจนชนิ ทีด่ แี ละไม่ด  ี “วาสนา” ทีใ่ ช้ก นั 
ในภาษาไทย หมายถึง ความเป็นใหญ่เป็นโตต่างๆ แต่ “วาสนา” ใน
พระพุทธศาสนา หมายถึง การสั่งสมจนกระทั่งเป็นความประพฤติที่
เคยชิน เป็นอ าการที่ปรากฏทางกาย ทางวาจา ผู้ที่ละ “วาสนา” ส่วน
ที่ไม่ด ีได้ม ีบุคคลเดียวเท่านั้น คือ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระ
อรหันต์ท ั้งหลายดับกิเลสได้ห มดสิ้น ไม่มีเชื้อของกิเลสใดๆ เหลือ
อยู่เลย แต่กระนั้นก ็ยังละวาสนาไม่ไ ด้ เพราะสะสมเนิ่นนานมาใน
สังสารวัฏฏด์ ้วยสามารถแห่งชวนวิถี
วิถีจิตทางปัญจทวารมี ๗ วิถี
วิถีจิตที่ ๑ คือ อาวัชชนวิถี ได้แก่ ปัญจทวาราวัชชนจิต
วิถีจิตที่ ๒ คือ ทวิปัญจวิญญาณ ดวงหนึ่งดวงใด คือ
จักขุว ิญญาณ หรือโสตวิญญาณ หรือฆานวิญญาณ หรือ
ชิวหาวิญญาณ หรือก ายวิญญาณ
วิถีจิตที่ ๓ คือ สัมปฏิจฉันนจ ิต เกิดขึ้นรับอารมณ์ต่อจาก
ทวิปัญจวิญญาณดวงหนึ่งดวงใดที่ดับไ ป
วิถีจิตที่ ๔ คือ สันตีรณจิต พิจารณาอารมณ์
วิถีจิตที่ ๕ คือ โวฏฐัพพนจิต ทำ�กิจกระทำ�ทางให้กุศลจิต
หรืออกุศลจิต หรือกิริยาจิต (เฉพาะพระอรหันต์) เกิดต่อ
วิถีจิตที่ ๖ คือ ชวนวิถีจิต โดยศัพท์ “ชวนะ” แปลว่า แล่น
ไป คือไปอย่างเร็วในอารมณ์ ด้วยกุศลจิต หรืออกุศลจิต หรือ
กิริยาจิต (เฉพาะพระอรหันต์)
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วิถีจิตที่ ๗ คือ ตทาลัมพนวิถี หรือ ตทารัมมณวิถี
ตทาลัมพนวิถจี ิตเกิดขึ้นกระทำ�กิจรับร ู้อารมณ์ต่อจากชวนวิถีจิต เมื่ออารมณ์นั้นย ังไม่ดับไป เพราะรูปๆ หนึ่งมีอายุ ๑๗
ขณะจิต คือ
ขณะที่รูปเกิดขึ้นกระทบทวารและกระทบอตีตภวังค์  เป็นขณะ
จิตท ี่ ๑
ภวังคจลนะ
ภวังคุปัจเฉทะ
ปัญจทวาราวัชชนะ
(ทวิ)  ปัญจวิญญาณ
สัมป ฏิจฉ ันนะ
สันตีรณะ
โวฏฐัพพ นะ

เป็นข ณะจิตที่  ๒
เป็นขณะจิตที่  ๓
เป็นขณะจิตที่  ๔
เป็นขณะจิตที่  ๕
เป็นขณะจิตที่  ๖
เป็นขณะจิตที่  ๗
เป็นขณะจิตที่  ๘

ชวนะที่ ๑
ชวนะที่ ๒
ชวนะที่ ๓
ชวนะที่ ๔
ชวนะที่ ๕
ชวนะที่ ๖
ชวนะที่ ๗

เป็นข ณะจิตที่  ๙
เป็นข ณะจิตที่  ๑๐
เป็นข ณะจิตที่  ๑๑
เป็นข ณะจิตที่  ๑๒
เป็นข ณะจิตที่  ๑๓
เป็นข ณะจิตที่  ๑๔
เป็นข ณะจิตที่  ๑๕

ชวนจิต  ๗  ขณะ

รวมเป็นอายุของรูปที่เกิดตั้งแต่อตีตภวังคจิตถึงชวนจิตดวง
สุดท้ายเป็น ๑๕ ขณะ รูปจ งึ ย งั ไ ม่ด บั อายุข องรปู ย งั เหลืออ กี ๒ ขณะจติ
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วิสยั ข องผทู้ เี่ ป็นก ามบคุ คลนนั้ เมือ่ ช วนจติ แ ล่นไ ปในรปู เสียง กลิน่ รส
โผฏฐัพพะแล้ว แต่ร ปู น นั้ ย งั ไ ม่ด บั การสะสมของกรรมในอดีตท ขี่ อ้ งอยู่
ในรปู เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ย่อมเป็นป จั จัยให้ว บิ ากจติ เกิดข นึ้  เป็น 
ตทาลัมพนวิถีจิต รับรู้อารมณ์น ั้นต ่ออีก ๒ ขณะ ตทาลัมพนวิถีจิต
ที่กระทำ�กิจรู้อารมณ์ต่อจากชวนะวิถีนั้น เป็นวิถีจิตสุดท้ายที่เกิดขึ้นรู้
อารมณ์ท างทวารหนึง่ ๆ และตอ่ จ ากวถิ จี ติ ส ดุ ท้ายทางทวารหนึง่ ๆ แล้ว
ภวังคจิตก เ็ กิดด บั ส บื ต อ่ ไ ปจนกว่าว ถิ จี ติ ว าระตอ่ ไ ปจะเกิดข นึ้ ร อู้ ารมณ์
ทางทวารใดทวารหนึ่ง  ขณะใดที่เป็นภ วังคจิต โลกนี้ไม่ปรากฏ ความ
ทรงจำ�ทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องราวของบุคคลต่างๆ เหตุการณ์ต่างๆ ใน
โลกนี้ไม่ป รากฏเลย ขณะที่นอนหลับสนิทเป็นภวังคจิตโดยตลอดนั้น
ไม่มีความรู้ ความจำ�ใดๆ เรื่องโลกนเี้ลย และเมื่อจุติจิตเกิดกระทำ�
กิจเคลื่อนจากความเป็นบ ุคคลนี้ ปฏิสนธิจ ิตก็เกิดต ่อ และวิถีจิตที่จะ
เกิดต่อไปก็เป็นเรื่องของโลกอื่นต ่อไ ป แต่เมื่อจุติจิตยังไม่เกิด แม้ว่า
ภวังคจิตจะไม่รเู้รื่องราวต่างๆ ของโลกนี้เลย แต่เมื่อใดวิถีจิตเกิดขึ้น
ก็ยับยั้งไม่ได้ที่จะรู้อารมณ์ของโลกนี้ คือ สี เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
และเรื่องราวต่างๆ ของโลกนตี้ ่อไปอีก
ลำ�ดับการเกิดของวิถีจิตท างปัญจทวารมี  ๗  วิถี  ดังนี้
อตีตภวังค์
ภวังคจลนะ
ภวังคุปัจเฉทะ
ปัญจทวาราวัชชนจิต
(ทวิ)ปัญจวิญญาณ
สัมปฏิจฉันน จิต
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ขณะ
ขณะ
ขณะ
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ไม่ใช่ว ิถีจิต
เป็นวิถีจิต
เป็นวิถีจิต
เป็นวิถีจิต
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สันตีรณจิต
๑ ขณะ
เป็นวิถีจิต
โวฏฐัพพนจิต
๑ ขณะ
เป็นวิถีจิต
กุศลหรืออกุศลหรือกริ ยิ าจติ
๑ ขณะ
กุศลหรืออกุศลหรือกริ ยิ าจติ
๑ ขณะ
กุศลหรืออกุศลหรือกริ ยิ าจติ
๑ ขณะ
กุศลหรืออกุศลหรือก ริ ยิ าจติ
๑ ขณะ        ชวนวถิ จี ติ ๗ ขณะ
กุศลหรืออ กุศลหรือกิริยาจิต ๑ ขณะ
กุศลหรืออ กุศลหรือกิริยาจิต ๑ ขณะ
กุศลหรืออ กุศลหรือกิริยาจิต ๑ ขณะ
ตทาลมั พนจติ
๑ ขณะ
ตทาลัมพนวิถีจิต ๒ ขณะ
ตทาลัมพนจิต ๑ ขณะ
อายุของสภาวรูป ๑ รูปเท่ากับการเกิดดับข องจิต ๑๗ ขณะ
เมือ่ ว ถิ จี ติ เกิดข นึ้ ร อู้ ารมณ์ท างปญ
ั จทวาร ซึง่ เป็นป สาทรปู ทวาร
หนึ่งทวารใดดับไ ปแล้ว ภวังคจิตก็เกิดด ับสืบต่อคั่นแล้ว ต่อจ ากนั้น
มโนทวารวถิ จี ติ คือจิตท อี่ าศัยใจ (ภวังคุป จั เฉทจติ ) เป็นท วารรอู้ ารมณ์
ก็เกิดข ึ้น รู้อารมณ์เดียวกับว ิถีจิตทางปัญจทวารที่เพิ่งดับไ ปแล้วนั้น  
ในวาระหนึ่งๆ วิถีจิตที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางมโนทวารนั้น ไม่มาก
เท่ากับวิถีจิตที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางปัญจทวาร และทางมโนทวาร
นั้นเมื่ออารมณ์ไม่ได้กระทบกับจักขุปสาท เป็นต้น จึงไม่มีอตีตภวังค์
แต่ก่อนที่มโนทวาราวัชชนจิตจะรำ�พึงถึงอารมณ์ที่วิถีจิตรู้ทางปัญจ-
ทวารแล้วดับไ ปนนั้ ภวังคจลนะจะตอ้ งเกิดข นึ้ ไ หวตามอารมณ์น นั้ แ ล้ว
ดับไ ป แล้วภวังคุปัจเฉทะจึงเกิดขึ้นแล้วดับไ ป ต่อจากนั้นมโนทวารา-
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วัชช นจติ จ งึ เกิดข นึ้ เป็นม โนทวารวถิ จี ติ ท ี่ ๑ จิตท ที่ �ำ อ าวชั ช นกจิ ท าง
มโนทวารนั้นไม่ใช่ปัญจทวาราวัชชนจิต ปัญจทวาราวัชชนจิต
ทำ�อ าวชั ช นกจิ ไ ด้ท างปญ
ั จทวารเท่านัน้   ท�ำ อ าวชั ช นกจิ ท างมโน-
ทวารไม่ได้เลย  จิตที่ทำ�อาวัชชนกิจทางมโนทวารมี ๑ ดวง คือ มโน-
ทวาราวชั ช นจติ ทำ�กจิ ร �ำ พึงถ งึ อ ารมณ์ท างมโนทวาร คือ นึกถึงอ ารมณ์
ทางมโนทวาร   ในวันห นึ่งๆ ที่คิดน ึกเรื่องต่างๆ นั้น ขณะที่คิดนั้น 
จิตไม่รู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งทางตา หู จมูก ลิ้น กายเลย เมื่อ
ภวังคจลนะเกิดขึ้นแล้วดับไป ภวังคุปัจเฉทะก็เกิดต ่อแล้วดับไ ป แล้ว
มโนทวาราวชั ช นจติ ก เ็ กิดข นึ้  เป็นม โนทวารวถิ จี ติ ท ี่ ๑  เมือ่ ม โนทวาราวัชช นจติ ด บั ไ ปแล้ว สำ�หรับผ ทู้ ไี่ ม่ใช่พ ระอรหันต์ กุศลจติ หรืออ กุศลจติ
ซึง่ เป็นช วนวถิ จี ติ ก เ็ กิดด บั ส บื ต อ่ ซ าํ้ กันโดยเป็นจิตป ระเภทเดียวกันท งั้
๗ ขณะ  เมื่อกุศลชวนวิถีจิตหรืออกุศลชวนวิถีจิตดับไ ปแล้ว ถ้าเป็น
อารมณ์ทางใจที่ปรากฏชัดเจน ตทาลัมพนวิถีจิตก็เกิดต ่ออีก ๒ ขณะ
ฉะนั้น วิถีจิตที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์ท างมโนทวาร จึงมีเพียง ๓ วิถีเท่านั้น
คือ
วิถีที่ ๑ เป็นอ าวัชชนวิถี
วิถีที่ ๒ เป็นช วนวิถี
วิถีที่ ๓ เป็นต ทาลัมพนวิถี

๑ ขณะ
๗ ขณะ
๒ ขณะ

ลำ�ดับการเกิดขึ้นของวิถีจิตทางมโนทวารมี  ๓  วิถี  ดังนี้
ภวังคจลนะ
ภวังคุปัจเฉทะ
มโนทวาราวัชชนจิต
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ไม่ใช่วิถีจิต
เป็นอาวัชชนวิถีจิต
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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      
ตทาลัมพนวิถีจิต  ๒  ขณะ
ตทาลัมพนจิต ๑ ขณะ
ขณะเห็นส ิง่ ท กี่ �ำ ลังป รากฏทางตา วิถจี ติ ท เี่ กิดข ึน้ ร อู้ ารมณ์ท ยี่ งั 
ไม่ด บั ท างจกั ขุท วารนัน้  เป็นจ กั ขุท วารวถิ ที ัง้ หมดทัง้ ๗ วิถี เพราะตอ้ ง
อาศัยจักขุท วาร จึงเกิดขึ้นรู้อารมณ์ที่กำ�ลังปรากฏทางตาซึ่งยังไม่ดับ
ขณะที่ก ำ�ลังไ ด้ยินเสียง วิถีจิตท ี่เกิดขึ้นรู้เสียงที่ยังไม่ดับทาง
โสตทวารทั้ง ๗ วิถนี ั้น ก็เป็นโสตทวารวิถี ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย
โดยนัยเดียวกัน
การรู้อารมณ์ท างปัญจทวารแต่ละทวาร  และแต่ละวาระนั้นม ี
วิถีจิตเกิดมากน้อยต่างกันเป็น ๔ วาระ คือ โมฆวาระ โวฏฐัพพนวาระ
ชวนวาระ ตทาลัมพนวาระ
วาระ  คือ วิถีจิตซึ่งเกิดดับสืบต่อก ันโดยรู้อารมณ์เดียวกัน
และทางทวารเดียวกัน ซึ่งบางวาระวิถีจิตเกิดท ั้ง ๗ วิถี บางวาระ
วิถีจิตเกิด ๖ วิถี บางวาระวิถีจิตเกิด ๕ วิถี บางวาระวิถีจิตไม่เกิดเลย
มีแต่อตีตภ วังค์และภวังคจลนะเท่านั้น คือ  เมื่อรูปกระทบปสาทและ
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กระทบอตีตภวังค์นั้น อตีตภวังค์ดับไปแล้วภวังคจลนะก็ยังไม่เกิด จึง
เป็นอ ต ตี ภ วังค์เกิดด บั อ กี ห ลายขณะ แล้วภ ว งั คจลนะจงึ เกิดไ หวขนึ้ แ ล้ว
ดับไ ปๆ หลายขณะ  เมือ่ อ ารมณ์ คือรูปท กี่ ระทบปสาทนนั้ ใกล้จ ะดบั  จงึ 
ไม่เป็นป จั จัยให้ว ถิ จี ติ เกิดข นึ้ ร อู้ ารมณ์น นั้ เมือ่ ว ถิ จี ติ ไ ม่เกิดข นึ้ ร อู้ ารมณ์
ทีก่ ระทบปสาท จึงเป็นโมฆวาระ เช่น ขณะนอนหลับส นิทถ กู ป ลุกเขย่า
แล้วก็ยังไม่ตื่น เขย่าแรงๆ ก็ยังไ ม่ตื่นอีก ขณะนั้นเป็นโมฆวาระเพราะ
อาวัชชนจิตไม่เกิด มีแ ต่อตีตภวังค์แ ละภวังคจลนะ เมื่อว ิถีจิตไม่เกิด
ขึ้นรู้อารมณ์ท ี่ก ระทบจึงเป็น “โมฆวาระ” และอารมณ์นั้นก ็เป็น
อติปริตตารมณ์ คือ เป็นอารมณ์ที่เล็กน้อยที่สุด เพราะเพียง
กระทบปสาทรูปและภวังค์ แต่ไ ม่ทำ�ให้วิถีจิตเกิดได้เลย
บางวาระเมื่ออ ตีตภ วังค์เกิดแ ละดับไปแล้วหลายขณะ ภวังคจลนะกเ็ กิดแ ละดบั ไ ปหลายขณะ ภวังคุป จั เฉทะกเ็ กิดแ ล้วด บั ไ ป ปัญจทวาราวัชชนจิตเกิดแล้วดับไป ปัญจวิญญาณดวงใดดวงหนึ่งเกิดแ ล้ว
ดับไป สัมป ฏิจฉ ันนจิตเกิดแล้วดับไป สันต ีรณจิตเกิดแล้วด ับไป
โวฏฐัพพนจิตเกิดแล้วดับไป ๒-๓ ขณะ รูปก็ด ับไป ชวนจิตจึงเกิด
ไม่ไ ด้ วาระนั้นจึงเป็น “โวฏฐัพพนวาระ” เพราะวิถีจ ิตสิ้นส ุดลงที่
โวฏฐัพพ นจติ   สภาพธรรมทงั้ ป วงตามความเป็นจ ริงเป็นอ ย่างนี้ ฉะนัน้
เมื่ออารมณ์กระทบปสาทแต่ละวาระนั้น ไม่ใช่ว่าวิถีจิตจะต้อง
เกิดดับสืบต่อไปตลอดทั้ง ๗ วิถี เมื่อวิถีจิตไ ม่เกิดเลยก็เป็นโ มฆ-
วาระ  เมื่อวิถีจิตสิ้นสุดที่โวฏฐัพพนะ ก็เป็นโวฏฐัพพนวาระ อารมณ์
ของโวฏฐัพพนวาระเป็นปริตตารมณ์ คือ เป็นอารมณ์ของวิถีจิตเพียง
เล็กน้อย โดยเป็นอ ารมณ์ข องวิถีจิตเพียง ๕ วิถีจิตเท่านั้น
ส่วนวาระใดทเี่ มือ่ โวฏฐัพพ นจติ ด บั ไ ปแล้ว ชวนจติ เกิดด บั ส บื ต อ่ 
กัน ๗ ขณะแล้วอ ารมณ์ก ็ดับ ตทาลัมพ นวิถจี ิตเกิดไ ม่ไ ด้ การรอู้ ารมณ์
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ของวิถีจ ิตวาระนั้นเป็น “ชวนวาระ” เพราะมีวิถีจ ิตเพียง ๖ วิถี
คือ ถึงช วนวถิ เี ท่านัน้ แ ล้วร ปู ก ด็ บั ไ ป เมือ่ ว ถิ จี ติ ส นิ้ ส ดุ ล งทชี่ วนวถิ ี การ
รูอ้ ารมณ์ว าระนนั้ จ งึ เป็นช วนวาระ อารมณ์ข องชวนวาระเป็นม หันตา-
รมณ์ คือ เป็นอารมณ์ที่ช ัดเจน ทำ�ให้ก ุศลจิต หรืออ กุศลจิต หรือมหา
กิริยาจิต (ของพระอรหันต์) เกิดได้
ส่วนวาระใดทชี่ วนจิตเกิดดับ ๗ ครั้ง แล้วอารมณ์ยังไม่ดับ จึง
เป็นปัจจัยใ ห้ตทาลัมพนวิถีจิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ที่ยังไ ม่ดับนั้นอ ีก ๒
ขณะ การรอู้ ารมณ์ข องวถิ จี ติ ว าระนนั้ จ งึ เป็น “ตทารมั ม ณวาระ หรือ
ตทาลมั พ นวาระ” เพราะวถิ จี ติ ส นิ้ ส ดุ ล งทตี่ ท าลมั พ นจติ   อารมณ์ข อง
ตทาลัมพนวาระเป็นอ ติมหันตารมณ์ คือ เป็นอารมณ์ท ี่ชัดเจนมาก
เพราะแม้ช วนวถิ จี ติ ๗ ขณะดบั ไ ปแล้ว อารมณ์ก ย็ งั ไ ม่ด บั จึงเป็นป จั จัย
ให้ตทาลัมพนวิถีจิตเกิดได้
การรู้อารมณ์ทางมโนทวารวิถีมีเพียง  ๒  วาระเท่านั้น  คือ
ชวนวาระ และตทาลัมพนวาระ
อารมณ์ของชวนวาระทางมโนทวาร เป็น อวิภูตารมณ์ เพราะ
เป็นอ ารมณ์ที่ชัดเจนน้อยกว่าต ทาลัมพนวาระ
อารมณ์ของตทาลัมพ นวาระทางมโนทวารเป็น วิภูตารมณ์
เพราะเป็นอารมณ์ที่ชัดกว่าชวนวาระ

ทวาร ๖
ทวาร คือ ประตู หรือท างทจี่ ติ เกิดข นึ้ ร อู้ ารมณ์อ นื่  ทไี่ ม่ใช่อ ารมณ์
ของภวังคจิต ฉะนั้น  ทวารจึงเป็นทางรู้อารมณ์ของวิถีจิต ทวารมี ๖
เป็นรูป ๕ ทวาร และเป็นนาม ๑ ทวาร คือ
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จักขุท วาร
โสตทวาร
ฆานทวาร
ชิวหาทวาร
กายทวาร
มโนทวาร

ไ ด้แก่
ได้แก่
ได้แก่
ได้แก่
ได้แก่
ได้แก่

จักขุป สาทรูป ๑
โสตปสาทรูป ๑
ฆานปสาทรูป ๑
ชิวหาปสาทรูป ๑
กายปสาทรูป ๑
ภวังคุป ัจเฉทจิต
(ที่เกิดก่อนมโนทวาราวัชช นจิต) ๑

วัตถุ ๖
รูปซ ึ่งเป็นทเี่กิดของจิตในภูมิที่มีขันธ์ ๕ นั้น มี ๖ รูป เรียกว่า
วัตถุรูป ๖ คือ
จักขุป สาทรูป ๑ เป็นจ ักขุวัตถุ เป็นที่เกิดข องจักขุว ิญญาณ
๒ ดวง
โสตปสาทรูป ๑ เป็นโสตวัตถุ เป็นที่เกิดข องโสตวิญญาณ
๒ ดวง
ฆานปสาทรูป ๑ เป็นฆานวัตถุ เป็นที่เกิดข องฆานวิญญาณ
๒ ดวง
ชิวหาปสาทรูป ๑ เป็นช ิวหาวัตถุ เป็นท ี่เกิดข องชิวหา
วิญญาณ ๒ ดวง
กายปสาทรูป ๑ เป็นก ายวัตถุ เป็นที่เกิดข องกายวิญญาณ
๒ ดวง
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หทยรูป ๑

เป็นหทยวัตถุ เป็นที่เกิดข องจิตอื่นทั้งหมด
ในภูมิทมี่ ีขันธ์ ๕ เว้นเฉพาะทวิปัญจวิญญาณ ๑๐ ดวง เท่านั้น

ฉะนั้น ปสาทรูป ๕ จึงเป็นท ั้งทวาร ๕ และวัตถุ ๕ ดังนี้ คือ
จักขุปสาทรูป เป็นจักขุทวารของ จักขุท วาราวัชชนจิต
จักขุวิญญาณ สัมปฏิจ ฉันน จิต สันตีรณจิต โวฏฐัพพนจิต ชวนจิต
ตทาลัมพนจิต ซึ่งรู้รูปารมณ์ที่กระทบจักขุปสาทรูปนั้น และรูปารมณ์
นั้นยังไม่ด ับไป แต่จักขุปสาทรูปนั้นเป็นจ ักขุว ัตถุ  คือเป็นที่เกิดข อง
จักขุวิญญาณ ๒ ดวงเท่านั้น ส่วนวิถีจิตอื่นๆ ในวาระเดียวกันนั้น
คือ จักขุทวาราวัชชนจิต สัมปฏิจฉันน จิต สันตีรณจิต โวฏฐัพพนจิต
ชวนจิต ตทาลัมพนจิต เกิดที่หทยวัตถุ
โสตปสาทรูป ฆานปสาทรูป ชิวหาปสาทรูป กายปสาทรูป
ก็โดยนัยเดียวกัน
ส่วนหทยรูปนั้นเป็นวัตถุ คือ เป็นที่เกิดข องจิต แต่ไม่เป็น
ทวารเลย
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คำ�ถามทบทวน
๑. เพราะเหตุใดวิถีจิตทางมโนทวารจึงน ้อยกว่าว ิถีจิตทาง
ปัญจทวาร
๒. โลภมูลจิตเกิดได้กี่ทวาร
๓. ปัญจทวาราวัชชนจิต และมโนทวาราวัชชนจิตเกิดไ ด้ก ี่ทวาร
๔. โมฆวาระ โวฏฐัพพนวาระ ชวนวาระ ตทาลัมพนวาระ คืออะไร
๕. อวิภูตารมณ์แ ละวิภูตารมณ์ คืออะไร
๖. ปฏิสนธิจิตในภูมิที่มีขันธ์ ๕ เกิดท ี่รูปอะไร
๗. อกุศลจิตในภูมิที่มีขันธ์ ๕ เกิดท ี่รูปอะไร
๘. กิริยาจิตในภูมิที่มขี ันธ์ ๕ เกิดที่รูปอะไร
๙. โสตทวารวิถีจิต เกิดที่รูปอะไรบ้าง
๑๐. เจตสิกในภูมิที่มขี ันธ์ ๕ เกิดที่รูปอะไรบ้าง
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บทที่ ๕
การเกิดดับสืบต่อกันของจิตแ ละวิถีต่างๆ นั้นเป็นชีวิตป กติ
ประจำ�วัน แต่เมื่อมีศ ัพท์ธรรมที่แสดงลักษณะและกิจข องจิตต่างๆ
ก็ทำ�ให้สงสัย เพราะไม่เข้าใจความหมายของศัพท์นั้นๆ แต่ศ ัพท์
นั้นๆ ล้วนแสดงลักษณะของสภาพธรรมต่างๆ ในชีวิตปกติประจำ�วัน
นั่นเอง ฉะนั้น ธรรมทั้งหลายจึงไม่ได้อยู่ในหนังสือตำ�รา แต่เป็นชวี ิต
จริงๆ แต่ละขณะทกี่ ำ�ลังเห็น ได้ยิน ได้ก ลิ่น ลิ้มร ส รูส้ ิ่งท กี่ ระทบสัมผัส
คิดนึก  ขณะนี้ทุกท่านกำ�ลังเห็น รู้แล้วว่าเป็นวิถีจิตซึ่งมีอาวัชชนจิต
จักขุวิญญาณ สัมปฏิจ ฉันน จิต สันตีรณจิต โวฏฐัพพ นจิต ชวนจิต และ
ตทาลัมพนจิต เกิดดับสืบต ่อกันท ีละขณะ  ความเข้าใจพระธรรมย่อม
เตือนให้ร ะลึกว า่  ชวนวถิ จี ติ ท เี่ กิดในวาระทเี่ ห็น ได้ยนิ ได้ก ลิน่ เป็นต้น
นั้น เป็นกุศลหรืออกุศล ซึ่งเกิดดับสั่งสมสืบต ่อสันดานตนเอง
การศึกษาเรื่องชาติท ั้ง ๔ ของจิต คือ จิตเกิดขึ้นเป็นกุศล ๑
เป็นอกุศล ๑ เป็นวิบาก ๑ เป็นก ิริยา ๑ จึงทำ�ให้รู้ว่าจ ิตขณะใดเป็น
เหตุที่จะให้เกิดผล คือ วิบากจิตข้างหน้า และจิตขณะใดเป็นวิบาก คือ 
ผลของเหตุที่ไ ด้กระทำ�แล้วในอดีต ฉะนั้น การศึกษาเรื่องจิตซึ่งเป็น
วิถีจ ติ และจติ ทไี่ ม่ใช่วถิ นี นั้ จะตอ้ งรดู้ ว้ ยวา่ จติ นัน้ ๆ เป็นชาติอะไร เช่น
ปฏิสนธิจ ติ เป็นวิบากจติ ซึง่ เป็นผ ลของกรรมหนึง่ ในกรรมทงั้ ห ลายที่
ได้ก ระทำ�แล้วในอดีต เป็นป ัจจัยท ำ�ให้ป ฏิสนธิจ ิตเกิดส ืบต ่อจ ากจุตจิ ิต
ของชาติก อ่ น  ปฏิสนธิจ ติ เป็นว บิ ากจติ ท ที่ �
ำ กจิ ป ฏิสนธิในภพหนึง่ ช าติ
หนึง่ เพียงชวั่ ขณะเดียว จะท�
ำ กจิ ปฏิสนธิในชาตินนั้ อกี ไม่ได้เลย ทำ�ได้
เพียงชั่วขณะแรกขณะเดียวที่เกิดต่อจากจุติจิตของชาติก่อนเท่านั้น
แล้วปฏิสนธิจ ิตก็ดับไปไม่ยั่งยืนเลย
108
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เมื่อปฏิสนธิจ ิตซึ่งเป็นช าติวิบากดับไปแล้ว ปฏิสนธิจิตนั้นเป็น
อนันตรปัจจัย  ทำ�ให้จ ิตดวงต่อไปเกิดสืบต่อจากปฏิสนธิจิตทันที จิต
ทีเ่กิดต่อจากปฏิสนธิจ ิตน ั้นทำ�ภวังคกิจ จึงไม่ใช่ว ิถีจิต ภวังคจิตเป็น
วิบากจิต ฉะนั้น กรรมจึงไม่ได้เป็นป ัจจัยเพียงให้ป ฏิสนธิจิตเกิดแ ล้ว
ดับไ ปเท่านัน้   แต่ก รรมยงั ท �ำ ให้ว บิ ากจติ เกิดข นึ้ ท �
ำ ภวังคกจิ สืบต อ่ และ
ภวังคจิตด วงแรกทเี่ กิดส บื ต อ่ จ ากปฏิสนธิจ ติ น นั้ ช อื่ ว า่ ปฐมภวังค์ ส่วน
ภวังค์ดวงต่อๆ ไปจนถึงจ ุติจิตนั้นไม่จำ�เป็นต้องนับเลย
ภวังคจิตเกิดดับสืบต่อก ันไ ปเรื่อยๆ จนกว่าวิถีจิตจะเกิด วิถีจิต
แรกที่เกิดก่อนวิถีจิตอื่นๆ คือ จิตที่ทำ�อาวัชชนกิจ ได้แก่ อาวัชช นจิต
๒ ดวง คือ ปัญจทวาราวัชชนจิตท ำ�อาวัชช นกิจทางปัญจทวารหนึ่ง
ดวง และมโนทวาราวัชชนจิตทำ�อาวัชชนกิจทางมโนทวารหนึ่งดวง  
จิตท ี่ทำ�อาวัชชนกิจท ั้ง ๒ ดวงนเี้ป็นกิริยาจิต คือ ไม่ใช่ก ุศลจิต ไม่ใช่
อกุศลจติ และไม่ใช่ว บิ ากจติ เพราะจติ ๒ ดวงนนั้ ร ไู้ ด้ท งั้ อ ฏิ ฐารมณ์ คือ
อารมณ์ท ดี่ นี า่ พ อใจ และอนฏิ ฐารมณ์ คือ อารมณ์ท ไี่ ม่น า่ พ อใจ  ถ้าเป็น
วิบากจิตแล้ว อกุศลวิบากรู้ได้แต่อนิฏฐารมณ์ และกุศลวิบากก็รู้ได้แ ต่
อิฏฐารมณ์เท่านั้น
ข้อความในอัฏฐสาลินี แสดงลักษณะของกิริยาจิตว่าเป็นเพียง
การกระทำ� และแสดงลักษณะของกิริยาจิตที่ต่างกันโดยกิจว่า
ก็ในบรรดากิริยาจิตทุกด วงทีเดียว กิริยาจิตดวงใดไม่ถึงความ
เป็นชวนะ กิริยาจิตดวงนั้นย่อมไม่มีผล เหมือนดอกไม้ลม (วาตปุปผํ 
ซึง่ ม ลู ฎ กี าแก้ว า่ โมฆปปุ ผฺ ํ หมายถงึ  ดอกไม้ท ไี่ ร้ผ ล) เพราะดอกไม้บ าง
ดอกเมื่อร่วงหล่นไปแล้วกไ็ ม่มีผลฉันใด  กิริยาจิตก็ฉันนั้น  กิริยาจิต
ซึ่งไม่ถึงความเป็นชวนะ คือ ไม่เป็นชวนวิถีจิตนั้นมี ๒ ดวง คือ
ปัญจทวาราวัชชนจิต ๑ ดวง และมโนทวาราวัชชนจิต ๑ ดวง  
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ปัญจทวาราวัชชนจิตทำ�กิจเดียว  คือ  ทำ�อาวัชช นกิจทางปัญจทวาร
มโนทวาราวัชชนจิตทำ�  ๒ กิจ คือ ทำ�อาวัชช นกิจทางมโนทวาร และ
ทำ�โวฏฐัพพนกิจท างปัญจทวาร  ส่วนกิริยาจิตอื่นๆ ซึ่งถึงความเป็น
ชวนะนั้นเป็นจ ิตของพระอรหันต์ ซึ่งข้อความในอัฏฐสาลินีอุปมาว่า
กิรยิ าจติ ด วงใดถงึ ค วามเป็นช วนะ (คือ กิรยิ าชวนวถิ จี ติ ข องพระ
อรหันต์) กิริยาจิตดวงนั้นก็ไม่มีผลเหมือนดอกของต้นไม้ที่ราก
ขาดเสียแ ล้ว จึงเ ป็นแ ต่เ พียงการกระท�ำ เ ท่านัน้ เพราะเป็นไ ปดว้ ย
อำ�นาจให้สำ�เร็จกิจน ั้นๆ
ผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์มีกิริยาจิตเพียง ๒ ดวงเท่านั้น คือ
ปัญจทวาราวัชชนจิต ๑ และมโนทวาราวัชชนจิต ๑
กิริยาจิตอื่นท ั้งหมดนอกจากปัญจทวาราวัชชนจิต และมโนทวาราวชั ช นจติ เป็นจ ติ ข องพระอรหันต์ท งั้ ส นิ้ ฉะนัน้  พระอรหันต์จ งึ ม ี
กิริยาจิตที่ไม่ใช่ชวนะ ๒ ดวง คือ ปัญจทวาราวัชชนจิต ๑ ดวง มโน-
ทวาราวัชชนจิต ๑ ดวง และมีชวนวิถีที่เป็นกิริยาจิตเท่านั้น เพราะ
พระอรหันต์ด ับกุศลและอกุศลทั้งหมด จึงไม่มีชวนวิถีจิตที่เป็นกุศล
และอกุศลเลย
วิถีจิตที่ร ู้อารมณ์ท างตานั้น เมื่อป ัญจทวาราวัชชนจิตด ับไป
แล้ว จิตเห็น  คือ จักขุวิญญาณ เป็นวิบากจิต เป็นผลของกรรมที่ได้
กระทำ�แล้ว   กุศลกรรมเป็นปัจจัยให้จักขุว ิญญาณกุศลวิบากเห็นรูป
ต่างๆ ที่ปรากฏทางตา  ที่สวยงามน่าพ อใจ  เป็นอิฏฐารมณ์   อกุศล-
กรรมเป็นปัจจัยให้จักขุวิญญาณอกุศลวิบากเห็นรูปที่ไม่สวยงาม
ไม่น่าพอใจ เป็นอ นิฏฐารมณ์   วิถีจิตที่ได้ยินเสียงทางหู คือ โสต-
วิญญาณ ก็เป็นว ิบากจิตซึ่งไม่มีใครรู้ว่าขณะใดโสตวิญญาณจะได้ยิน
เสียงอะไร ทั้งนี้เพราะย่อมเป็นไปตามเหตุ คือ กรรมที่ได้กระทำ�
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แล้วในอดีตทั้งสิ้น ขณะได้กลิ่นท างจมูก ฆานวิญญาณที่รู้กลิ่นก็เป็น
วิบากจิต ขณะลิ้มรสทางลิ้น ชิวหาวิญญาณกเ็ป็นวิบากจิต ขณะ
กระทบสัมผัสทางกาย กายวิญญาณที่รู้เย็น รูร้ ้อน รูอ้ ่อน รู้แข็ง รู้ตึง
รู้ไหว ก็เป็นว ิบากจิต เป็นผ ลของอดีตกรรมซึ่งได้ก ระทำ�สำ�เร็จแ ล้ว
เป็นป จั จัยให้ว บิ ากจติ เหล่าน นั้ เกิดข นึ้  รบั ร อู้ ารมณ์ต อ่ จ ากปญ
ั จทวาราวัชชนจิต และเมื่อปัญจวิญญาณทเี่ห็น ได้ยิน ได้ก ลิ่น ลิ้มรส สัมผัส
ดับไปแล้ว ก็เป็นอ นันตรปัจจัยให้ส ัมปฏิจฉันนจิตเกิดข ึ้นรับร ู้อารมณ์
นัน้ ๆ ต่อ  สัมป ฏิจ ฉ นั น จ ติ ก เ็ ป็นว บิ ากจติ เพราะเป็นผ ลของกรรมเดียว
กับก รรมทเี่ ป็นป จั จัยให้จ กั ขุว ญ
ิ ญาณเกิดข นึ้ น นั่ เอง กรรมเดียวกันน นั้ 
เองก็ทำ�ให้สันต ีรณจิตซ ึ่งเป็นว ิบากเกิดขึ้น  กระทำ�สันตีรณกิจต่อจาก
สัมปฏิจ ฉ ันนจิต
ฉะนั้น วิถีจิตซ ึ่งเป็นว ิบากจิตที่เกิดทางปัญจทวารนั้น คือ จักขุ
วิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ
สัมปฏิจ ฉันนจิต สันตีรณจิต จึงไม่ได้สั่งสมสันดาน  เป็นแต่เพียงผล
ของกรรมทเี่ กิดข นึ้ ก ระทำ�กจิ ข องตนๆ แล้วก ด็ บั ไ ป ต่อจ ากนนั้ โวฏฐัพ-
พนจิต ซึ่งได้แก่ มโนทวาราวัชช นจิตน ั่นเอง กระทำ�โวฏฐัพพนกิจทาง
ปัญจทวาร โวฏฐัพพนจิตเป็นก ิริยาจิต กระทำ�โวฏฐัพพนกิจแล้วก็ดับ
ไป ไม่ได้สั่งสมสันดาน เมื่อโวฏฐัพพนจิตดับไ ปแล้ว  จิตที่เกิดต ่อคือ
ชวนวถิ จี ติ ซึง่ ก ระทำ�กจิ แ ล่นไ ปในอารมณ์โดยเป็นก ศุ ลจติ หรืออ กุศล-
จิต สำ�หรับผ ทู้ ไี่ ม่ใช่พ ระอรหันต์ และส�ำ หรับพ ระอรหันต์ก เ็ ป็นก ริ ยิ าจติ
ชวนวิถีจิตเกิดดับสืบต่อซํ้ากัน ๗ ขณะ จึงเป็นขณะที่สั่งสมสันดาน
ตนเอง ซึ่งก็เป็นในขณะนี้นั่นเอง
ในอฏั ฐสาลินอี รรถกถาธมั มสงั คณปี กรณ์ อุปมาการเกิดข นึ้ ร บั ร ู้
อารมณ์ของวิถีจิตทางปัญจทวารว่า   พระราชาองค์หนึ่งบรรทมหลับ
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อยู่บนแท่นบรรทม   มหาดเล็กคนหนึ่งถวายนวดพระยุคลบาทอยู่
นายทวารหูหนวกยืนอยูท่ ี่พระทวาร ทหารยาม ๓ คน ยืนเรียงลำ�ดับ
อยู่   ทีนั้น ยังมีคนบ้านนอกคนหนึ่งถือเครื่องราชบรรณาการมาเคาะ
ประตูเรียก นายทวารหหู นวกไม่ไ ด้ยนิ เสียง มหาดเล็กผ ถู้ วายนวดพระ
ยุคลบาทจงึ ให้ส ญ
ั ญาณ นายทวารหหู นวกจงึ เปิดป ระตูด ดู ว้ ยสญ
ั ญาณ
นั้น ทหารยามคนที่หนึ่งรับเครื่องราชบรรณาการส่งให้คนที่สอง คน
ที่สองส่งให้คนที่สาม คนทสี่ ามทูลเกล้าฯ ถวายพระราชา พระราชา
เสวย  คำ�อุปมาเปรียบเทียบแสดงให้เห็น วิถจี ติ ทีเ่ กิดข นึ้ ร บั ร อู้ ารมณ์
แต่ละขณะว่า ขณะที่อารมณ์กระทบกับจักขุปสาท เปรียบเหมือน
คนบา้ นนอกทถี่ อื เครือ่ งราชบรรณาการมาเคาะทพี่ ระทวาร  มหาดเล็ก
ทีถ่ วายงานนวดพระยุคลบาทของพระราชา คือ ปัญจทวาราวัชชน-
จิต เป็นข ณะทรี่ วู้ า่ ม แี ขกมาเคาะทที่ วาร จึงให้ส ญ
ั ญาณ คอื รูอ้ ารมณ์ท ี่
กระทบ แล้วก็ดับไป  นายทวารหูหนวก คือ จักขุวิญญาณ ก็เกิดข ึ้น
สืบต่อทำ�กิจเห็นที่จักขุปสาท แล้วต่อจากนั้นทหารยามคนที่หนึ่ง คือ
สัมป ฏิจ ฉ นั น จ ติ ก็ร บั เครือ่ งราชบรรณาการสง่ ให้ค นทสี่ อง คอื สันต -ี
รณจติ คนทสี่ องสง่ ให้ค นทสี่ าม คอื โวฏฐัพพ นจติ คนทสี่ ามทลู เกล้าฯ
ถวายพระราชา คือ ชวนจิต พระราชาได้เสวยเครื่องราชบรรณาการ 
คือ อารมณ์นั้น
มีค ำ�อธิบายว่า ข้อเปรียบเทียบนั้นแสดงเนื้อความอะไร แสดง
เนื้อความว่า อารมณ์มีกิจ คือ หน้าที่เพียงกระทบปสาทเท่านั้น  
คนบา้ นนอกไม่ไ ด้เข้าไปเฝ้าพ ระเจ้าแ ผ่นดิน แต่เครือ่ งราชบรรณาการ
ถูกส่งต่อจากคนทหี่ นึ่ง-สอง-สาม ตามลำ�ดับจนถึงพระราชา
จักขุวิญญาณเท่านั้นที่กระทำ�กิจเห็นอารมณ์ที่กระทบ
ทวาร อารมณ์ส ามารถเพียงกระทบปสาทรูปเท่านั้น แต่ว่าจ ิตเกิดข ึ้น
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รู้อารมณ์ส ืบต ่อก ัน โดยอารมณ์ไ ม่ไ ด้ข ้ามพ้นห รือล ่วงลํ้าป สาทเข้าไป
สู่ทอี่ ื่นเลย
เมื่อพิจารณาคำ�อุปมานกี้ ็เข้าใจการเปรียบวิถีจิตที่เกิดข ึ้น ทำ�
กิจแต่ละขณะว่า จักขุวิญญาณกระทำ�กิจเห็นท ี่จักขุปสาทรูปซึ่งเป็น
จักขุท วาร เหมือนนายทวารที่เปิดป ระตูดูที่ทวาร สัมปฏิจฉันนจิต
เป็นทหารยามคนที่หนึ่งที่รับเครื่องราชบรรณาการส่งให้คนที่สอง
เพราะเมื่อจักขุวิญญาณกระทำ�กิจเห็นแ ล้วก็ดับไ ป   จักขุว ิญญาณจะ
กระทำ�กจิ ร บั อ ารมณ์อ ย่างสมั ป ฏิจ ฉ นั น จ ติ ไ ม่ไ ด้ เพราะวา่ จ กั ขุว ญ
ิ ญาณ
กระทำ�ทัสส นกิจได้อย่างเดียว โดยเกิดที่จักขุปสาทรูปเท่านั้น แต่
สัมป ฏิจ ฉ นั น จ ติ เป็นด จุ ท หารยามคนทหี่ นึง่  ทที่ �
ำ กจิ ร บั อ ารมณ์ แล้วส ง่ 
ให้ท หารยามคนทสี่ อง คอื  สนั ต รี ณจติ ซึง่ พ จิ ารณาอารมณ์แ ล้วส ง่ ต อ่ ให้
โวฏฐัพพนจิตตัดสิน แล้วส่งต่อให้พระราชา คือ ชวนวิถีจิตทำ�กิจเสวย
คือ เสพเครื่องราชบรรณาการนั้น
ฉะนัน้ ทีใ่ ช้ค �
ำ วา่ เสพ หรือเสวย ก็เพือ่ ให้เข้าใจจริงๆ ในลกั ษณะ
ของกศุ ลจติ หรืออ กุศลจติ ท กี่ ระทำ�ชวนกจิ ท างตา ทางหู ทางจมูก ทาง
ลิ้น ทางกาย ทางใจ  ชวนวิถีจิตเป็นจ ิตที่เสพอารมณ์ด้วยโลภะ โทสะ
โมหะ หรือด ้วยกุศล หรือด ้วยกิริยาจิตข องพระอรหันต์ ชวนจิตก ระทำ�
กิจแ ล่นไ ปในอารมณ์โดยไม่ใช่เห็น ไม่ใช่ร บั ไม่ใช่พ จิ ารณา ไม่ใช่ต ดั สิน
เพราะจติ ที่เกิดกอ่ นได้กระทำ�กจิ เหล่านนั้ ไ ปหมดแล้ว จึงเป็นป จั จัยให้
กุศลจิต หรืออ กุศลจิต หรือกิริยาจิตของพระอรหันต์เกิดข ึ้นเสพ คือ
แล่นไ ปในอารมณ์น นั้ ถ งึ ๗ ขณะ ชวนวถิ จี ติ จ งึ เป็นว ถิ จี ติ ท เี่ สพอารมณ์
จริงๆ  ถ้าเป็นโมฆวาระ แม้เสียงกระทบโสตปสาทแต่ก็ไม่ได้ยิน หรือ
ถ้าเป็นโวฏฐัพพนวาระ กุศลจิต อกุศลจิต กิริยาจิตของพระอรหันต์
ก็ไม่เกิด จะเสพอารมณ์นั้นได้ไหม  ในเมื่อชวนวิถีจิตไม่เกิด แต่เมื่อ
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ชวนวถิ จี ติ เกิดจ งึ เสพอารมณ์น นั้  โดยเป็นจ ติ ป ระเภทเดียวกัน เกิดด บั 
สืบต่อซํ้ากันถึง ๗ ขณะ แล้วแต่ว่าจะเป็นกุศลชวนวิถีจิต หรืออกุศล
ชวนวิถีจิต หรือกิริยาชวนวิถีจิต
การที่ชวนวิถีจิตเกิดดับเสพอารมณ์ซํ้าถึง ๗ ขณะนั้นเป็นไป
โดยปัจจัย คือ ชวนวิถีจิตขณะที่ ๑ เป็นอาเสวนปัจจัยให้ชวนวิถีจิต
ขณะที่ ๒ เกิดขึ้น เสพอารมณ์นั้นซ ํ้าอีก และชวนวิถีจิตขณะที่ ๒ ก็
เป็นอ าเสวนปัจจัยให้ชวนวิถจี ิตขณะที่ ๓ เกิดข ึ้น  เสพอารมณ์นั้น
ซํ้าอีกเรื่อยไป จนถึงชวนวิถีจิตขณะที่ ๗ จึงไม่เป็นอาเสวนปัจจัย  
อาเสวนปัจจัย คือ อกุศลชวนวิถีจิต กุศลชวนวิถีจิต หรือกิริยา-
ชวนวิถีจิตท ี่ทำ�ให้จิตชาติเดียวกันเกิดขึ้นทำ�ชวนกิจซํ้าอีก จึงมี
กำ�ลังท ำ�ให้อกุศลกรรมและกุศลกรรมเป็นกัมมปัจจัย ให้วิบากจิต
ซึง่ เป็นผ ลเกิดข นึ้ ในอนาคต และเป็นอ ปุ นิสสยปจั จัย ให้อ กุศลชวนวถิ  ี
และกุศลชวนวิถี  และกิริยาชวนวิถีเกิดขึ้นอีกในอนาคต   การสั่งสม
อกุศลประเภทต่างๆ มากมายหนาแน่นพอกพูนข ึ้นนั้น ทำ�ให้ทันทีที่
ลืมตาขึ้นเห็นแล้วกห็ ลงเลย   ขณะที่เป็นภ วังคจิตนั้นไม่รู้อารมณ์ท าง
ตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ เพราะถ้าค ิดนึกหรือฝ ัน
ก็เป็นม โนทวารวถิ จี ติ ไม่ใช่ภ วังคจิต ฉะนัน้ ตลอดเวลาทเี่ ป็นภ วังคจิต
นั้นไม่รอู้ ารมณ์ใดๆ ของโลกนเี้ลย โลกนี้ไม่ปรากฏเลย แต่แม้กระนั้น
ในขณะนนั้ ก ม็ อี นุสยั ก เิ ลส ไม่ใช่ว า่ เมือ่ ไ ม่รอู้ ารมณ์ใดๆ ในโลกนแี้ ล้วจ ะ
ไม่มีกิเลส ทั้งนี้เพราะกิเลสมี ๓ ขั้น คือ
อนุสยั ก เิ ลส เป็นก เิ ลสอย่างละเอียดทสี่ ะสม นอนเนือ่ งอยูใ่ นจติ
ปริยุฏฐานกิเลส เป็นกิเลสอย่างกลางที่เกิดร ่วมกับช วนวิถีจิต
วีติกกมกิเลส เป็นก ิเลสอย่างหยาบที่เกิดร ่วมกับช วนวิถีจิต
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ฉะนั้น แม้จิตซึ่งไม่ใช่ชวนวิถจี ิตก็มีอนุสัยกิเลส เว้นจิตของพระ
อรหันต์เท่านั้นท ี่ไม่มีกิเลสใดๆ เลยทั้งส ิ้น
ฉะนั้น ให้ทราบว่า ขณะใดทวี่ ิถีจิตเกิดข ึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏทาง
ตา ได้ยินเสียงทปี่ รากฏทางหู ได้กลิ่นทางจมูก ลิ้มรสทางลิ้น กระทบ
สัมผัสโผฏฐัพพะทางกาย หรือคิดนึกเรื่องราวต่างๆ ทางใจ ขณะนั้น
ชวนวิถีจิตก็สั่งสมสันดานตนเพิ่มขึ้น ทั้งที่เป็นอกุศล กามาวจรกุศล
และกามาวจรกิริยาชวนวิถี
วาระหนึ่งๆ ที่เห็น

วิถจี ิตทั้ง ๗ วิถี เป็นจักขุทวารวิถี

วาระหนึ่งๆ ทีไ่ ด้ยิน

วิถจี ิตทั้ง ๗ วิถี เป็นโสตทวารวิถี

วาระหนึ่งๆ ที่ได้กลิ่น

วิถีจิตทั้ง ๗ วิถี เป็นฆานทวารวิถี

วาระหนึ่งๆ ที่ลิ้มรส

วิถีจิตทั้ง ๗ วิถี เป็นชิวหาทวารวิถี

วาระหนึ่งๆ ที่รู้โผฏฐัพพะวิถจี ิตทั้ง ๗ วิถี เป็นกายทวารวิถี
วาระหนึ่งๆ ทีค่ ิดนึก
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คำ�ถามทบทวน
๑. วิถีจิตใดทางปัญจทวารและทางมโนทวารเป็นวิบากจิตบ้าง
๒. ผู้ที่ไม่ใช่พ ระอรหันต์มีกิริยาจิตกี่ดวง
๓. พระอรหันต์มีกิริยาจิตที่ไม่ใช่ชวนวิถีกดี่ วง
๔. อาเสวนปัจจัยคืออ ะไร
๕. จิตขณะใดเป็นอ าเสวนปัจจัย
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บทที่  ๖
จิต ๘๙ ดวง จำ�แนกออกเป็น ๔ ชาติ คือ
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น

กุศล
อกุศล
วิบาก
กิริยา 	

๒๑
๑๒ 	
๓๖
๒๐ 	

ดวง
ดวง
ดวง
ดวง

เมือ่ ศ กึ ษาเรือ่ งชาติข องจติ ก็จ ะรไู้ ด้ว า
่ แต่ละบคุ คลมจี ติ ป ระเภท
ใดบ้าง ดังนี้ คือ
ปุถุชน 		

มีจิต ๔ ชาติ คือ กุศล อกุศล วิบาก กิริยา

พระโสดาบัน

มีจิต ๔ ชาติ คือ กุศล อกุศล วิบาก กิริยา

พระสกทาคามี มีจิต ๔ ชาติ คือ กุศล อกุศล วิบาก กิริยา
พระอนาคามี มีจิต ๔ ชาติ คือ กุศล อกุศล วิบาก กิริยา
พระอรหันต์

มีจิต ๒ ชาติ คือ วิบาก กิริยา

เมือ่ ร วู้ า
่ จติ แ ต่ละดวงเป็นช าติอ ะไร คือ เป็นก ศุ ล หรืออกุศล หรือ
วิบาก หรือก ิริยา ยังจ ะต้องรู้กิจการงานของจิตแต่ละดวงนั้นด้วยว่า
จิตนั้นทำ�กิจอะไร ฉะนั้น จิตจึงมีชื่อต ามกิจของจิตนั้นด้วย เช่น ขณะ
ปฏิสนธิเป็นวิบากจิต เป็นผลของกรรม จิตที่ทำ�กิจปฏิสนธิในสุคติภ ูมิ
เป็นกุศลวิบาก คือ เป็นผลของกุศลกรรม จิตที่ทำ�กิจปฏิสนธิในทุคติ
ภูมิในอบายภูมิเป็นอกุศลวิบาก คือ เป็นผ ลของอกุศลกรรม
117
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แต่ก ศุ ลวบิ ากจติ แ ละอกุศลวบิ ากจติ ไ ม่ไ ด้ก ระทำ�ป ฏิสนธิก จิ ท กุ 
ดวง ฉะนั้น เฉพาะกุศลวิบากจิต และอกุศลวิบากจิตที่ทำ�ปฏิสนธิ
กิจเท่านั้นทีช่ ื่อว่า “ปฏิสนธิจิต”
กุศลวิบากจิต และอกุศลวิบากจิตใดทำ�ภวังคกิจ กุศลวิบากจิต
และอกุศลวิบากจิตนั้น ก็ช ื่อว่า “ภวังคจิต”
จักขุว ญ
ิ ญาณเป็นว บิ ากจติ ท ที่ �ำ ป ฏิสนธิก จิ ไ ม่ไ ด้ ทำ�ภ วังคกจิ ไ ม่
ได้ ทำ�แ ต่ “ทัสสนกิจ” เท่านั้น ทีช่ ื่อว่า “จักขุวิญญาณ” เพราะเป็น
จิตที่รู้แจ้ง คือ เห็นอ ารมณ์ที่ป รากฏโดยอาศัยตา ฉะนั้น จึงเรียกชื่อ
จิตตามประเภทของจิตที่รู้แจ้งอารมณ์ทางทวารด้วย
ถาม

ทำ�ไมจิตจึงมี ๔ ชาติ ไม่ใช่ ๕ ชาติ คือ ควรจะเป็นกุศลจิต
ชาติ ๑ เป็นอ กุศลจิตชาติ ๑ เป็นก ุศลวิบากจิตชาติ ๑ เป็น
อกุศลวิบากจิตช าติ ๑ เป็นก ิริยาจิตชาติ ๑ รวมเป็น ๕ ชาติ

ตอบ

ที่สงสัยว่าทำ�ไมจึงไ ม่มีจิต ๕ ชาติ ในเมื่อเหตุม ี ๒ ชาติ คือ
อกุศลเป็นเหตุ ๑ กุศลเป็นเหตุ ๑ ฉะนั้นวิบากจิตก็ควรมี ๒
ชาติด้วย คือ น่าจะมีอกุศลวิบากชาติ ๑ และกุศลวิบากชาติ
๑ แต่ที่จิตมี ๔ ชาติน ั้นก ็เพราะเหตุว่า วิบากจิตเองนั้นไม่ชื่อ
ว่าเป็นธรรมชาติทเี่ลว ปานกลาง หรือป ระณีต แต่จ ิตที่เป็น
อกุศล และกุศลนั้นต่างกันโดยประการต่างๆ เช่น ต่างกัน
โดยความวิจิตรของอกุศลธรรม หรือกุศลธรรมในขณะนั้นๆ
ซึ่งเป็นไปทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ
ต่างกันโดยกรรมทเี่ป็นข ั้นท านกม็ ี ขั้นศ ีลก ม็ ี ขั้นอ บรมเจริญ
ปัญญาเช่น ขั้นฟังธรรม ขั้นแ สดงธรรม ขั้นอ บรมเจริญก ุศล
ที่เป็นค วามสงบระงับกิเลสเป็นส มถภาวนา และขั้นเจริญ
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สติปัฏฐานซึ่งเป็นการอบรมเจริญว ิปัสสนาภาวนา และต่าง
กันโดยทวาร เช่น เป็นการกระทำ�โดยกาย หรือโดยวาจา
หรือโดยใจ และยังต่างกันด้วยอธิบดี คือ สภาพธรรมที่เป็น
สัมปยุตตธรรมที่เป็นใหญ่ หรือโดยเจตสิกที่เกิดร ่วมด้วย
ต่างๆ กัน
ฉะนั้น จะเห็นได้ว่า สภาพธรรมที่เป็นเหตุ คือ อกุศลและกุศล
นั้นมีประเภทต่างๆ มากมาย แต่ว ่าความต่างทั้งปวงเหล่านั้นไม่มีใน
วิบากจติ วิบากจติ เป็นเพียงผลของกรรมทไี่ ด้ก ระทำ�แ ล้ว ซึง่ เมือ่ ก รรม
สุกงอมพร้อมดว้ ยโอกาสปจั จัย ก ท็ �ำ ให้วบิ ากจติ เกิดขนึ้ ทำ�ก จิ ป ฏิสนธิ
กิจภ วังค์ หรือกิจอื่นๆ ทีร่ ู้อารมณ์ต ่างๆ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ขณะเห็นในขณะนี้เป็นจักขุวิญญาณ เป็นว ิบากจิตเกิดแล้ว
เพราะอดีตก รรมเป็นป ัจจัย แต่ว ิบากจิตท ีเ่ห็นจะเป็นเหตุให้เกิดว ิบาก
อีกไม่ได้
ขณะกำ�ลังได้ยิน คือ ขณะที่จิตก ำ�ลังร ู้เสียงนั้นเป็นวิบากจิต แต่
ว่าโสตวิญญาณ คือ จิตที่ได้ยินเสียงนั้นจะเป็นเหตุให้เกิดว ิบากไม่ได้
เมื่อวิบากจิตไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากจิต และไม่สามารถที่จะยัง
การกระท�ำ ท างกาย วาจาใดๆ ให้เกิดข นึ้ และวบิ ากจติ ต า่ งไม่ป ระกอบ
ด้วยธรรม เช่น กรุณาเจตสิก มุทิตาเจตสิก และวิรตีเจตสิก ๓ (คือ
สัมมาวาจาเจตสิก สัมมากัมมันต เจตสิก สัมมาอาชีวเจตสิก) เว้น
โลกุต ตรวิบากจิตที่มีวิรตีเจตสิก ๓ ดวง เกิดร ่วมด้วย ฉะนั้น วิบากจิต
เองไม่ช ื่อว่าเป็นธรรมชาติที่เลว ปานกลาง ประณีต แต่วิบากแห่ง
กรรมเลวจดั เป็นเลว วิบากแห่งก รรมปานกลางจดั เป็นป านกลาง วิบาก
แห่งกรรมประณีตจัดเป็นประณีต

��������� book.indb 119

7/28/57 BE 10:35 AM

120 จิตตสังเขป

เมือ่ ว บิ ากเป็นแ ต่เพียงธรรมซงึ่ เป็นผ ลของเหตุท เี่ ป็นอ กุศลหรือ
กุศล แต่ต วั ว บิ ากเองไม่ช อื่ ว า
่ เป็นส ภาพธรรมทเี่ ลว ปานกลาง ประณีต
และไม่เป็นเหตุที่จะให้เกิดวิบาก ฉะนั้นจึงร วมเป็นชาติว ิบาก ๑ ชาติ
เพราะไม่ต่างกันโดยประการต่างๆ อย่างสภาพธรรมที่เป็นเหตุ คือ
อกุศลและกุศล ซึ่งแยกเป็นอกุศล ๑ ชาติ และกุศล ๑ ชาติ
วิบากจิตทั้งหมดเป็นผ ลของอดีตกรรมที่ได้กระทำ�แล้ว
จักขุวิญญาณ 
สัมปฏิจฉันน จิต		
สันตีรณจิต		

ตทาลัมพนจิต		

เป็นว ิบากจิต
เป็นว ิบากจิต
เป็นว ิบากจิต
เป็นวิบากจิต

ฉะนั้น ต้องรู้ว่าขณะใดเป็นว ิบาก ขณะใดเป็นกุศล ขณะใดเป็น
อกุศล ขณะใดเป็นกิริยา
ขณะใดทเี่ห็นรูปสีสันวัณณะที่น่าพอใจ จักขุวิญญาณที่เกิดขึ้น
เห็นนั้นเป็นกุศลวิบาก สัมป ฏิจฉ ันนจิตก็เป็นกุศลวิบาก สันต ีรณจิตก็
เป็นก ศุ ลวบิ าก ตทาลมั พ นจติ ก เ็ ป็นก ศุ ลวบิ าก เมือ่ ร ปู ท ปี่ รากฏทางตา
ดับไ ปแล้ว วิถจี ติ ท างตาดบั ไ ปหมดแล้ว ภวังคจิตก เ็ กิดด บั ส บื ต อ่ จ นกว่า
วิถีจิตต่อไปจะเกิด ฉะนั้น ควรรู้ว่าขณะเห็นส ิ่งใดทางตา วิบากจิต
ทัง้ หมดทเี่ ป็นว ถิ จี ติ ว าระนนั้ เป็นผ ลของอดีตก รรมหนึง่ ท ไี่ ด้ก ระทำ�แ ล้ว
ขณะได้ยินเสียงที่น่าพอใจ หรือเสียงที่ไม่น่าพอใจ ก็เพียงชั่ว
ขณะทวี่ ิบากจิตเกิดขึ้น เป็นว ิถีจิตรู้เสียงที่ได้ยินน ั้นแล้วก็ดับไ ปหมด
ไปจริงๆ แต่อกุศลก็มีปัจจัยท ี่จะเกิดข ึ้นพอใจหรือไ ม่พอใจในรูปต่างๆ
ที่ปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย มากมายเหลือเกิน
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ที่ว่ามากก็คือว ันหนึ่งๆ ไม่พ้นความพอใจบ้าง ไม่พอใจบ้างในสิ่งที่
ปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ โดยขั้นการ
ฟังพ ระธรรมทพี่ ระผมู้ พี ระภาคทรงแสดงนนั้ ไม่ส ามารถทจี่ ะดบั อ กุศล
ได้ ทั้งๆ ทีร่ ู้ว่าขณะเห็นเป็นเพียงวิบาก เป็นผ ลของกรรมในอดีต แต่ก ็
ยับยั้งความพอใจ คือโลภะไม่ให้เกิดไม่ได้ ในขณะที่เห็นสิ่งที่น่าพอใจ
ฉะนัน้ จึงค วรศกึ ษาให้เข้าใจสภาพธรรมทงั้ ห ลายให้ถ กู ต อ้ งตาม
ความเป็นจริง เพื่อจะได้อบรมเจริญปัญญาถึงขั้นที่สามารถประจักษ์
แจ้งสภาพธรรมที่ไม่ใช่ส ัตว์ บุคคล ตัวตนจริงๆ การศึกษาพิจารณา
ธรรมโดยละเอียดย่อมทำ�ให้เห็นโทษของอกุศลธรรมยิ่งขึ้น และย่อม
ทำ�ให้อบรมเจริญกุศลยิ่งขึ้นทุกข ั้น เพราะรู้ว่ามิฉะนั้นจะเป็นผู้ที่หนา
แน่นด้วยกิเลสมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ
ท่านถอื ว่าทกุ อ ย่างเป็นข องทา่ น ในขณะทวี่ ถิ จี ติ เกิดเท่านัน้ เมือ่ 
ใดที่วิถีจิตไ ม่เกิด ไม่เห็นไม่ไ ด้ยิน ไม่ไ ด้กลิ่น ไม่ล ิ้มรส ไม่รสู้ ิ่งกระทบ
สัมผัส ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ เช่น ในขณะ
ทีน่ อนหลับส นิท แม้วา
่ ยงั ไ ม่ส นิ้ ช วี ติ แต่ข ณะหลับส นิทน นั้ ก ไ็ ม่มเี ยือ่ ใย
ไม่มีความอาลัยอาวรณ์ ไม่มคี วามผูกพันในสิ่งใดๆ ทั้งส ิ้น ไม่มีความ
ยึดถือแ ม้แต่ในขันธ์ซ ึ่งเคยยึดถือว ่าเป็นเรา เป็นต ัวต น เพราะขณะนั้น
วิถีจิตไ ม่เกิดขึ้น จึงไม่รู้อารมณ์ใดๆ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น
ทางกาย ทางใจเลย ขณะที่ยังไ ม่สิ้นชีวิตเพียงแต่หลับสนิท ก็ยัง
ขาดเยื่อใ ยความสัมพันธ์   ความเกี่ยวข้องกับรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ และเรื่องราวต่างๆ ได้   แล้วทำ�ไมจะไม่อบรมเจริญ
ปัญญาเพือ่ ต ดั เ ยือ่ ใ ย และการยดึ ม นั่ ใ นสงิ่ ต า่ งๆ ทีป่ รากฏทางตา
ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ซึ่งจะทำ�ให้อกุศลน้อย
ลง   เมื่อรู้ว่าสภาพธรรมทุกอย่างปรากฏเพียงชั่วขณะที่วิถีจิต
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เ กิดขึ้นเท่านั้นเอง และเมื่อจิตใดเกิดขึ้นแล้วดับไ ป จิตน ั้นก็ดับไป
จริงๆ รูปใดเกิดแ ล้วด บั ไ ป รูปน นั้ ก ด็ บั ไ ปจริงๆ รูปท ปี่ รากฏทางตาเมือ่ 
ครูน่ ดี้ บั ห มดจริงๆ วิถจี ติ แ ต่ละขณะทางตาเมือ่ ค รูน่ ดี้ บั ห มดจริงๆ เสียง
ทีป่ รากฏทางหกู ด็ บั ห มดจริงๆ ได้ยนิ ก ด็ บั ห มดจริง จิตท กุ ข ณะและรปู 
ทุกร ปู เกิดข นึ้ แ ล้วก ด็ บั ไ ปจริงๆ แต่ต ราบใดทยี่ งั ไ ม่ป ระจักษ์ก ารเกิดด บั 
ของนามธรรมและรูปธรรมจริงๆ ก็ยังไม่เข้าถึงอรรถ คือความหมาย
ของคำ�ว่า “ดับ” เพราะยังไม่ประจักษ์ก ารดับ เช่นเวลานี้ถ้าจะกล่าว
ว่าจักขุว ิญญาณดับ สัมป ฏิจ ฉันน จ ิตดับ สันต ีรณจิตดับ ชวนจิตดับ
ตทาลัมพนจิตดับ แต่ก็ยังไม่ประจักษ์ก ารดับไ ปของสภาพธรรมใดๆ
เลย ฉะนั้น จึงต ้องอบรมเจริญปัญญาจนกระทั่งสามารถประจักษ์ก าร
เกิดข ึ้นแ ละดับไ ปของนามธรรมและรูปธ รรมจริงๆ แต่ถ ึงแ ม้ว่าปัญญา
ขัน้ น นั้ ย งั ไ ม่เกิด การฟงั พ ระธรรมและการพจิ ารณาให้เกิดค วามเข้าใจ
ที่ถูกต้องละเอียดยิ่งขึ้น ก็จ ะเป็นป ระโยชน์เกื้อกูล เป็นป ัจจัยโดยเป็น
สังขารขันธ์ ปรุงแต่งให้สติปัฏฐานเกิดขึ้น ระลึกรู้ลักษณะของสภาพ
ธรรมที่กำ�ลังเกิดดับ และปัญญาน้อม คือ ค่อยๆ ศึกษาพิจารณาจน
เพิม่ ค วามรลู้ กั ษณะของสภาพธรรมทงั้ ห ลายทไี่ ม่ใช่ส ตั ว์ บุคคล ตัวต น
ขึ้นทีละเล็กละน้อย
ในอัฏฐสาลินี อตีตติกะ อธิบายอตีตธรรม (๑๐๔๔) กล่าวถึง
ลักษณะของธรรมที่เป็นอดีตล่วงไปแล้ว มีข้อความว่า
คำ�ว่า “ล่วงไปแล้ว” คือ ล่วงไปแล้ว ๓ ขณะ ทั้งอ ุปาทขณะคือ
ขณะที่เกิด ฐิติขณะคือ ข ณะที่ตั้งอยู่ และภังคขณะ คือ ข ณะที่ดับ
จิตดวงหนึ่งๆ มีอายุส ั้นมากเหลือเกิน คือ เพียงเกิดข ึ้นตั้งอยู่
แล้วก็ดับไป จิตทุกดวงจึงมีอนุข ณะ ๓ ขณะ คือ
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อุปาทขณะ

เป็นข ณะที่เกิด ไม่ใช่ข ณะที่ตั้งอยู่ ไม่ใช่
ขณะที่ดับ

ฐิติขณะ

เป็นข ณะที่ตั้งอยู่ ไม่ใช่ข ณะที่เกิด ไม่ใช่
ขณะทีด่ ับ

ภังคขณะ

เป็นขณะที่ดับ ไม่ใช่ขณะที่เกิด ไม่ใช่ข ณะ
ที่ตั้งอยู่

จิตขณะที่เกิดขึ้นแล้ว กำ�ลังตั้งอยู่ ยังไม่ชื่อว่าเป็นอดีต
สำ�หรับฐิติขณะ แต่เป็นอดีตแล้วสำ�หรับอุปาทขณะ
เมื่อศ ึกษาต่อไปเรื่องรูปก็จะรู้ว่า รูปที่เกิดเพราะกรรมเป็น
สมุฏฐานนั้น เป็นกัม มชรูป เกิดท ุกอนุข ณะของจิต คืออุป าทขณะของ
จิต ฐิตขิ ณะของจติ และภงั คขณะของจติ ท กุ ด วง เว้นไ ม่เกิดก อ่ นจตุ จิ ติ
๑๖ ขณะ ฉะนั้น รูปท ี่เกิดเพราะกรรมเป็นสมุฏฐาน จึงด ับห มดพร้อม
กับจุตจิ ิต ทำ�ให้สิ้นสุดความเป็นบุคคลในชาติน ั้นทั้ง ๕ ขันธ์
รูปที่เกิดเพราะจิตเป็นสมุฏฐานเป็นจ ิตตชรูป เกิดพร้อมกับ
อุปาทขณะของจิต (เว้นปฏิสนธิจ ิต ๑ ดวง ทวิปัญจวิญญาณ ๑๐ ดวง
อรูปาวจรวิบากจิต ๔ ดวง และจุติจิตของพระอรหันต์ ๑ ดวง)
รูปท ี่เกิดเพราะอุตุ คือ ธาตุไ ฟที่เหมาะสมเป็นสมุฏฐานนั้นเป็น
อุตุชรูป เกิดในฐิติขณะของอตุ ุชรูปซึ่งเป็นสมุฏฐานนั้น
รูปท ี่เกิดเพราะอาหารเป็นส มุฏฐานเป็นอาหารชรูป เกิดในฐิติ-
ขณะของโอชารูปในอาหารที่บริโภคเข้าไป เมื่อโอชารูปในอาหารนั้น
ซึมซาบแล้ว
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จิตเกิดด บั อ ย่างรวดเร็ว ฉะนัน้ ขณะทงั้ ๓ ก็ห มดไปอย่างรวดเร็ว
ด้วย แต่ธ รรมใดซึ่งเป็นอดีต คือ “ล่วงไปแล้ว” นั้น ล่วงไปแล้วทั้ง ๓
ขณะ ไม่เหลือท ั้งอุปาทขณะ ฐิติขณะและภังคขณะ
คำ�อธิบายต่อไปมีว่า
คำ�ว่า “ดับแล้ว” คือ ถึงความดับแล้ว เหมือนไฟดับดับแ ล้ว
ไม่มีอีก
คำ�ว่า “ปราศไปแล้ว” คือ ถึงความปราศไปแล้ว หรือไป
ปราศแล้ว เหมือนคนตายทปี่ ราศไปแล้ว ไปปราศแล้ว ไม่เหลือเลย
นั้น คือ ลักษณะของความดับ
คำ�ว่า “แปรไปแล้ว” คือ ถึงความแปรไปด้วยการละปกติ
ปกติ คือ มี แต่แปรไปด้วยการละปกติ คือ ไม่มี
คำ�ว่า “อัสดงคตแล้ว” ด้วยอรรถว่า ถึงความตั้งอ ยู่ไม่ได้
กล่าวคือ ความดับ
“อพฺภตฺถงฺคต า” แปลว่า ถึงความดับสูญแล้ว ทรงเพิ่มบ ท
ด้วยอุปสรรค คือ ไม่เพียงแต่ใช้ค ำ�ว่าดับ ยังเพิ่มบ ทด้วยอุปสรรค คือ
ให้รู้ถึงความดับสูญแล้ว ไม่เหลือจริงๆ คำ�ว ่า “เกิดข ึ้นแล้วปราศไป”
คือ บังเกิดแล้วปราศไป ไม่ใช่ว่าไม่มี มีเพราะเกิดขึ้น แต่ว่าเมื่อเกิด
ขึ้นแล้วก็ปราศไปแล้ว สูญจริงๆ ไม่เหลือเลย ธรรมส่วนที่ล่วงไป
แล้วเหล่านั้น อะไรบ้าง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ซึ่งเป็นสังขตธรรม แ ละเป็นขันธ์ ๕ ดังนี้ คือ
รูปขันธ์
เวทนาขันธ์
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สัญญาขันธ์

สภาพจำ� คือ สัญญาเจตสิก เกิดข ึ้นแล้วก็
ดับไป

สังขารขันธ์

ได้แก่ เจตสิก ๕๐ ประเภท ซ ง่ึ ปรุงแต่งเช่น
โลภะ โทสะ อิสสา มัจฉริยะ ศรัทธา วิรยิ ะ
และปญ
ั ญา เป็นต้น เกิดขน้ึ แล้วกด็ บั ไป

วิญญาณขันธ์

คือ จิตท ุกดวง เกิดข ึ้นแล้วกด็ ับไ ป

เมื่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นส ังขตธรรม เป็นขันธ์หนึ่งขันธ์ใดใน ๕
ขันธ์ ดับไปทุกข ณะๆ อย่างนี้ ยังอาลัย ยังยึดถือ ยังผูกพันขันธ์ไหน
บ้างไหม ในเมื่อทุกข ันธ์เกิดแล้วก็ดับไปๆ สูญไปด้วย ไม่ใช่ดับแ ล้วยัง
มีเหลือ แต่ว่าดับสูญไป ปราศไปโดยไม่เหลือเลย
เพียงขั้นการอ่าน การฟัง ดับก ิเลสไม่ได้เลย ยังอ ยู่เต็มทีเดียว
ฉะนั้น จึงต้องพิจารณาให้เข้าใจเพื่อเป็นสังขารขันธ์ป รุงแต่งให้สติ
ระลึก สังเกต พิจารณารู้สิ่งท ี่ไ ด้ยินได้ฟังเข้าใจแล้วนั้น จนกว่าจะ
ประจักษ์แ จ้งลักษณะของสภาพธรรมที่เกิดขึ้นปรากฏและดับไ ป จึง
จะละการยึดถือส ภาพธรรมว่าเป็นสัตว์ บุคคล ตัวตนได้
ในวันหนึ่งๆ เคยชอบสิ่งที่ปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทาง
ลิ้น ทางกาย ทางใจ เคยยึดถือว่าเป็นต ัวเรา เป็นของเรา เป็นสมบัติ
ของเรา แท้ท ี่จริงทุกอย่างปรากฏขณะที่เป็นวิถีจิตเท่านั้นเอง สภาพ
ธรรมใดที่เป็นวิบาก ก็เป็นผ ลของกรรม จะมบี ้านเรือน ทรัพย์ส มบัติ
เสื้อผ้าอาภรณ์มากมายอย่างไร ประณีตส วยงามอย่างไร วิบากจิตซึ่ง
เป็นผ ลของอดีตก รรมกเ็ พียงเกิดข นึ้ ร อู้ ารมณ์น นั้ ๆ ทางตา ทางหู ทาง
จมูก ทางลนิ้ ทางกาย เพียงชวั่ ข ณะทเี่ กิดข นึ้ แ ล้วก ด็ บั ไ ป ไม่ย งั่ ยืนเลย
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เกิดข ึ้นแล้วก ็ดับไปๆ แล้วก ็ไม่มใีครรู้ว่ากรรมใดจะให้ผ ลในขณะต่อไป
เพราะเหตุว ่าทุกคนมีทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมในอดีตที่ได้กระทำ�
แล้ว เมือ่ พ ร้อมดว้ ยปจั จัยท กี่ รรมใดจะให้ผ ลเป็นว บิ ากใดเกิดข นึ้ วิบาก
นั้นก็เกิดข ึ้นรู้อารมณ์ท างตาบ้าง ทางหูบ้าง ทางจมูกบ้าง ทางลิ้นบ้าง
ทางกายบ้าง ทางใจบ้าง เท่านั้นเอง
การศกึ ษาพจิ ารณาเรือ่ งความไม่เทีย่ งของสภาพธรรมย่อมเป็น
วิรยิ ารัมภก ถา ที่จะทำ�ให้สติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏ
แล้วศึกษาพิจารณาจนกว่าจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่ไม่ใช่ตัวตน
เป็นเพียงนามธรรมและรูปธรรมแต่ละลักษณะ ที่กำ�ลังปรากฏทางตา
หรือทางหู หรือทางจมูก หรือทางลิ้น หรือทางกาย หรือทางใจ
เมือ่ เข้าใจถกู ต อ้ งในลกั ษณะของสภาพธรรม ชวนวถิ ที เี่ ป็นก ศุ ล
จิตกเ็ พิม่ ขนึ้ แต่ถา
้ ไม่ฟงั ไม่ศกึ ษาให้เข้าใจเรือ่ งของสภาพธรรมเลย ก็
ไม่รวู้ ่าขณะใดเป็นวิบากซึ่งเป็นผลของอดีตก รรม ขณะใดเป็นชวนวิถี
จิตท สี่ งั่ สมสนั ดานทเี่ ป็นอ กุศลหรือก ศุ ล เมือ่ ไ ม่รกู้ ไ็ ม่เห็นโทษของอกุศล
และไม่อบรมเจริญกุศล สังสารวัฏฏ ์ก็ย่อมจะต้องยืดย าวต่อไป ในวัน
หนึ่งๆ นั้นอกุศลจิตเกิดมากหรือกุศลจิตเกิดมาก ฉะนั้น ผลข้างหน้า
จะเป็นก ศุ ลวบิ ากมากหรืออ กุศลวบิ ากมาก ซึง่ ท กุ ท า่ นกย็ อ่ มพจิ ารณา
รู้สภาพธรรมที่เกิดกับท ่านได้ในชีวิตประจำ�ว ันตามความเป็นจริง
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สรุปกิจของจิต
กิจข องจิตมี ๑๔ กิจ คือ
๑. ปฏิสนธิกิจ คือ กิจส ืบต่อจากจุติกิจ
จิตทที่ ำ�ปฏิสนธิก ิจ ได้แก่ วิบากจิต ๑๙ ดวง คือ
กามาวจรวิบากจิต
๑๐ ดวง
รูปาวจรวิบากจิต		
๕
ดวง
อรูปาวจรวิบากจิต
๔
ดวง
๒. ภวังคกิจ คือ กิจด ำ�รงภพชาติ
จิตที่ทำ�ภวังคกิจ ได้แก่ วิบากจิต ๑๙ ดวง คือ วิบากจิตประเภท
ใดทำ�ปฏิสนธิก ิจ วิบากจิตประเภทเดียวกันนั้นก็เกิดข ึ้นทำ�ภวังคกิจ
ต่อจากปฏิสนธิจ ิตที่ดับไปแล้ว จนกว่าวิถีจิตจะเกิดท างทวารใดทวาร
หนึ่ง และเมื่อวิถีจิตทางทวารนั้นดับไปแล้ว ภวังคจิตกเ็กิดส ืบต่อทุก
ครั้งจนกว่าจะจุติ
๓. อาวัชชนกิจ คือ กิจน ึกถึงอารมณ์ที่กระทบทวาร เป็นว ิถีจิตขณะ
แรกทเี่กิดขึ้นทางหนึ่งทางใดใน ๖ ทวาร
จิตท ี่ทำ�อาวัชชนกิจเป็นก ิริยาจิต ๒ ดวง คือ
ปัญจทวาราวัชช นจิต ๑
ดวง
มโนทวาราวัชชนจิต
๑
ดวง
๔. ทัสสนกิจ คือ กิจเห็น
จิตทที่ ำ�ทัสสนกิจ ได้แก่ วิบากจิต ๒ ดวง คือ
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จักขุว ิญญาณอกุศลวิบาก ๑
จักขุว ิญญาณกุศลวิบาก ๑

ดวง
ดวง

๕. สวนกิจ คือ กิจไ ด้ยิน
จิตท ี่ทำ�สวนกิจ ได้แก่ วิบากจิต ๒ ดวง คือ
โสตวิญญาณอกุศลวิบาก ๑ ดวง
โสตวิญญาณกุศลวิบาก ๑ ดวง
๖. ฆายนกิจ คือ กิจไ ด้กลิ่น
จิตท ี่ทำ�ฆายนกิจ ได้แก่ วิบากจิต ๒ ดวง คือ
ฆานวิญญาณอกุศลวิบาก ๑ ดวง
ฆานวิญญาณกุศลวิบาก ๑ ดวง
๗. สายนกิจ คือ กิจล ิ้มรส
จิตท ี่ทำ�สายนกิจ ได้แก่ วิบากจิต ๒ ดวง คือ
ชิวหาวิญญาณอกุศลวิบาก ๑ ดวง
ชิวหาวิญญาณกุศลวิบาก ๑ ดวง
๘. ผุสสนกิจ คือ กิจร ู้อารมณ์ที่กระทบกาย
จิตท ี่ทำ�ผุสสนกิจ ได้แก่ วิบากจิต ๒ ดวง คือ
กายวิญญาณอกุศลวิบาก ๑ ดวง
กายวิญญาณกุศลวิบาก ๑ ดวง
๙. สัมปฏิจฉันนกิจ คือ กิจร ับอารมณ์ต่อจากทวิปัญจวิญญาณ
จิตท ี่ทำ�สัมปฏิจฉันน กิจ ได้แก่ วิบากจิต ๒ ดวง คือ
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สัมปฏิจฉันนจ ิตอกุศลวิบาก
สัมปฏิจฉันน จิตก ุศลวิบาก

๑
๑

ดวง
ดวง

๑๐. สันตีรณกิจ คือ กิจพ ิจารณาอารมณ์ที่ปรากฏทางทวาร ๕
จิตทที่ ำ�สันตีรณกิจ ได้แก่วิบากจิต ๓ ดวง คือ
อุเบกขาสันต ีรณอกุศลวิบาก ๑ ดวง
อุเบกขาสันตีรณกุศลวิบาก
๑ ดวง
โสมนัสสันต ีรณ กุศลวิบาก
๑ ดวง
๑๑. โวฏฐัพพนกิจ คือ กิจต ัดสินอารมณ์ให้ชวนวิถีจิตป ระเภทหนึ่ง
ประเภทใดเกิดทางปัญจทวาร
จิตที่ทำ�กิจน ี้ ได้แก่ กิริยาจิต ๑ ดวง คือ มโนทวาราวัชชนจิต
๑๒. ชวนกิจ คือ กิจแ ล่นไปในอารมณ์ หรือเสพอารมณ์
จิตที่ทำ�ชวนกิจมี ๕๕ ดวง คือ
อกุศลจิต
๑๒ ดวง
อเหตุกะ (หสิตุปปาทจิต) ๑ ดวง
กามาวจรกุศลจิต
๘ ดวง
มหากิริยาจิต
๘ ดวง
รูปาวจรกุศลจิต
๕ ดวง
รูปาวจรกิริยาจิต
๕ ดวง
อรูปาวจรกุศลจิต
๔ ดวง
อรูปาวจรกิริยาจิต
๔ ดวง
โลกุตตรจิต
๘ ดวง
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๑๓. ตทาลัมพนกิจ คือ กิจร ู้อารมณ์ต ่อจากชวนกิจ
จิตที่ทำ�ตทาลัมพนกิจ ได้แก่วิบากจิต ๑๑ ดวง คือ
สันตีรณจิต
๓ ดวง
กามาวจรสเหตุกกุศลวิบากจิต ๘ ดวง
๑๔. จุตกิ จิ คือ กิจเคลือ่ นจากภพชาติ เมือ่ จ ตุ จิ ติ เกิดท �ำ ก จิ เคลือ่ นจาก
ภพชาติด บั ไ ปแล้ว ก็ส นิ้ ช วี ติ หมดสภาพความเป็นบ คุ คลนนั้ โดยสนิ้ เชิง
จิตที่ทำ�จ ุติกิจ ได้แก่ วิบากจิต ๑๙ ดวง ประเภทเดียวกับ
ปฏิสนธิจติ และภวังคจิตนน่ั เอง เมือ่ วบิ ากจติ ป ระเภทใดท�ำ ปฏิสนธิก จิ
วิบากจิตป ระเภทเดียวกันนั้นเองกท็ ำ�ภวังคกิจและจุติกิจ
รวมจิต ๘๙ ดวง ทำ�กิจ ๑๔ กิจ
ปฏิสนธิจ ิตประมวลมาซึ่งน ามธรรมและรูปธรรมทั้งหลาย ซึ่งมี
ปัจจัยท �ำ ให้เกิดข นึ้ เป็นไ ปในภพชาตหิ นึง่ ๆ ตามก�ำ ลังแ ละประเภทของ
ปฏิสนธิจ ติ นั้นๆ
จิตทที่ ำ�ปฏิสนธิกิจในกามภูมิ ๑๑ ได้แก่ กามาวจรวิบากจิต ๑๐
ดวง คือ
อุเบกขาสันต ีรณอกุศลวิบากจิต
๑ ดวง
อุเบกขาสันตีรณกุศลวิบากจิต
๑ ดวง
กามาวจรสเหตุกกุศลวิบากจิต (มหาวิบาก) ๘ ดวง
อุเบกขาสันตีรณอกุศลวิบากจิต ๑ ดวง เป็นผลของอกุศลกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่ง ทำ�ป ฏิสนธิก ิจในอบายภูมิ ๔ คือ เกิดในนรก เกิด
เป็นเปรต เกิดเป็นอสุรกาย เกิดเป็นส ัตว์ดิรัจฉาน
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อุเบกขาสันตีรณกุศลวิบากจิต ๑ ดวง เป็นผ ลของกุศลกรรม
อย่างอ่อนไม่มีกำ�ลัง จึงทำ�ปฏิสนธิกิจในมนุษย์โ ดยมีอ กุศลกรรม
เบียดเบียน ทำ�ให้เป็นบ ุคคลพิการ บ้า ใบ้ บอด หนวก เป็นต้น ตั้งแต่
กำ�เนิด และปฏิสนธิในสวรรค์ชั้นต้น คือ สวรรค์ช ั้นจาตุมหาราชิก า
มหาวิบากจิต ๘ ดวง ทำ�ปฏิสนธิก ิจในภูมิมนุษย์และสวรรค์ ๖
ภูมิต่างๆ กัน ตามกำ�ลังและความประณีตข องกุศลกรรมนั้นๆ
รูปาวจรวิบากจิต ๕ ดวง ทำ�ปฏิสนธิกิจในรูปพรหม ๑๕ ภูมิ
ตามขั้นของรูปาวจรกุศลนั้นๆ ซึ่งเป็นเหตุ
อรูปาวจรวิบากจิต ๔ ดวง ทำ�ปฏิสนธิกิจในอรูปพรหม ๔ ภูมิ
ตามขั้นของอรูปาวจรกุศลนั้นๆ ซึ่งเป็นเหตุ
สำ�หรับจ ติ ท ที่ �ำ ตทาลมั พ นกจิ ๑๑ ดวงนัน้ เกิดต อ่ จ ากกามชวนวิถีในกามภูมิเท่านั้น ไม่เกิดในภูมิทสี่ ูงกว่านี้ คือ ไม่เกิดในรูปพรหม-
ภูมิ และอรูปพรหมภูมิเลย
จิตที่ทำ�ได้ ๕ กิจ มี ๒ ดวง คือ อุเบกขาสันตีรณอกุศลวิบากจิต
๑ ดวง และอุเบกขาสันต ีรณกุศลวิบากจิต ๑ ดวง
จิตท ี่ทำ�ได้ ๔ กิจ มี ๘ ดวง คือ มหาวิบากจิต ๘ ดวง
จิตทที่ ำ�ได้ ๓ กิจ มี ๙ ดวง คือ รูป าวจรวิบากจิต ๕ ดวง และ
อรูปาวจรวิบากจิต ๔ ดวง
จิตที่ทำ�ได้ ๒ กิจ มี ๒ ดวง คือ มโนทวาราวัชช นจิต ๑ ดวง
และโสมนัสสันตีร ณกุศลวิบากจิต ๑ ดวง
จิตทเี่หลือทำ�ได้กิจเดียว เฉพาะกิจของตนๆ
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คำ�ถามทบทวน
๑. ตทาลัมพนจิตเป็นช าติอะไร เป็นผ ลของกรรมอะไร
๒. กัมมชรูปเกิดขณะใดบ้าง และเว้นไม่เกิดเมื่อไร
๓. จิตตชรูปเกิดเมื่อไร เว้นไ ม่เกิดขณะไหนบ้าง
๔. อกุศลจิตทำ�กิจอะไร
๕. จิตท ี่ทำ�ชวนกิจมกี ี่ชาติ
๖. กุศลจิต กิริยาจิต ทำ�ตทาลัมพนกิจไ ด้ไ หม
๗. อุเบกขาสันตีรณจิต ทำ�กิจได้กกี่ ิจ อะไรบ้าง
๘. โสมนัสสันต ีรณจิต ทำ�กิจไ ด้กี่กิจ อะไรบ้าง
๙. พระอรหันต์มจี ิตกี่ชาติ
๑๐. ผู้ทไี่ ม่ใช่พระอรหันต์มีจิตกี่ชาติ
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บทที่ ๗
อรรถของจิตที่ได้กล่าวถึงแล้วประการที่ ๑ คือ จิต เป็น
สภาพรู้แจ้งอารมณ์ ย่อมจะเกื้อกูลให้สติเกิดระลึกรู้ลักษณะของจิต
ในขณะที่กำ�ลังเห็น หรือกำ�ลังไ ด้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส รู้โผฏฐัพพะ และ
พิจารณารู้ว ่าสภาพรู้นั้นเป็นจิต ไม่ใช่ตัวตน เพราะจิตเป็นส ภาพที่
รู้แ จ้งสิ่งท ี่กำ�ลังปรากฏนั้น
อรรถของจิตประการที่ ๒ คือ ชื่อว่าจิต เพราะสั่งสมสันดาน
ของตนด้วยสามารถแห่งชวนวิถี ซึ่งกร็ ู้ได้ว ่าที่แต่ละบุคคลมีอุปนิสัย
ต่างๆ กันนั้น เพราะสั่งสมโลภะ โทสะ โมหะมาก หรือว่าสะสม
กุศลกรรมประเภทใดมากจึงทำ�ให้แต่ละบุคคลมีอัธยาศัยต ่างๆ กัน
อรรถของจิตประการที่ ๓ ชื่อว ่าจิต เพราะเป็นธรรมชาติอ ัน
กรรมกิเลสสั่งสมวิบาก เมื่อเข้าใจเรื่องวิถีจิตแล้วก็จะเข้าใจสภาพที่
เป็นสังสารวัฏฏ์ คือ การเกิดขึ้นว นเวียนไปเป็นกิเลสวัฏฏ์ กัมมวัฏฏ์
วิปากวัฏฏ์ไ ด้ เพราะเหตุว่าชื่อว ่า จิต เพราะเป็นธรรมชาติอันกรรม
กิเลสสั่งสมวิบาก
กุศลธรรมและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นเป็นชวนวิถีและดับไปแล้ว
นั้น สะสมสืบต่อในจิตขณะต่อไป เพราะแม้ว่าจิตจ ะเกิดขึ้นแล้วด ับ
ไป แต่การดับของจิตดวงก่อนเป็นปัจจัยใ ห้จิตด วงต่อไ ปเกิดขึ้น
ฉะนั้น จิตดวงต่อไปที่เกิดขึ้นจึงส ืบต่อท ุกอย่างที่สะสมอยู่ในจิตดวง
ก่อน เพราะจิตที่เกิดสืบต ่อนั้น เกิดข ึ้นเพราะจิตด วงก่อนเป็นป ัจจัย
ฉะนั้น อกุศลชวนวิถีจิต และกุศลชวนวิถีจิตท ี่สั่งสมสันดานจึงเป็น
ปัจจัยให้เกิดวิบากได้
133
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สังสารวัฏฏ์ มี ๓ อย่าง คือ กิเลสวัฏฏ์ กัมมวัฏฏ์ วิปากวัฏฏ์
กิเลสวัฏฏ์ เกิดข ึ้นวนเวียนทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น
ทางกาย ทางใจ และสั่งสมสันดานสืบต่อเป็นเหตุให้กระทำ�กัมมวัฏฏ์
คือ กุศลกรรมและอกุศลกรรม ทางกาย วาจา ใจ กัมมวัฏฏ์ เป็นป จั จัย
ให้เกิด วิปากวัฏฏ์   และเมื่อวิบากจิตเกิดข ึ้น รู้อารมณ์ทางตา ทางหู
ทางจมูก ทางลิ้น ทางกายนั้น ก็ไม่ปราศจากกิเลสวัฏฏ์อีก เพราะยังมี
ความยินดียินร้ายในสิ่งทปี่ รากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทาง
กาย ทางใจ เมื่อม ีกิเลสกเ็ป็นเหตุให้กระทำ�ก รรมที่เป็นอกุศลกรรม
บ้าง กุศลกรรมบ้าง อกุศลกรรมและกุศลกรรมนั้น ก็เป็นเหตุให้เกิด
อกุศลวิบากจิตและกุศลวิบากจิตไม่รู้จบ ตราบใดที่ปัญญาไม่ไ ด้อบรม
จนเจริญค มกล้า สามารถประจักษ์แจ้งอริยสัจจ ธรรม สังสารวัฏฏ์
ทัง้ ๓ คือ กิเลสวฏั ฏ์ กัมมวัฏฏ์ และวปิ ากวฏั ฏ์ ก็จ ะตอ้ งเกิดข นึ้ ว นเวียน
ไปเรื่อยๆ
ปฏิจ จสมุปป าท คือ ธรรมทอี่ าศัยก นั เกิดข นึ้ น นั้ ก เ็ ป็นก เิ ลสวฏั ฏ์
กัมมวัฏฏ์ และวิปากวัฏฏ์ คือ อวิชชาเป็นปัจจัยใ ห้เกิดสังขาร
(กิเลสวฏั ฏ์เป็นปจั จัยให้เกิดกมั มวัฏฏ์) สังขารเป็นปจั จัยให้เกิดวิญญาณ
(กัมมวัฏฏ์เป็นปัจจัยให้เกิดวิปากวัฏฏ์)
อวิชชา คือ โมหเจตสิก เป็นอ กุศลธรรมที่ไม่รสู้ ภาพธรรมตาม
ความเป็นจริง เป็นก ิเลสวัฏฏ์ท ี่เป็นป ัจจัยให้เกิดส ังขาร
สังขารทเี่ ป็นผ ลของอวิชชา มี ๓ คือ ปุญญาภสิ งั ข าร อปญ
ุ ญาภิสังขาร อาเนญชาภิสังขาร
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ปุญญาภิสังข าร

ได้แก่ เจตนาที่กระทำ�กุศลกรรมที่
เนื่องกับรูป คือกามาวจรกุศลกรรม
และรูปาวจรกุศลกรรม

อปุญญาภิสังข าร

ได้แก่ เจตนาที่กระทำ�อกุศลกรรม

อาเนญชาภิสงั ขาร ได้แก่ เจตนาที่เป็นอรูปาวจรกุศล
กรรม คือ อรูปฌานกุศล ๔
ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อาเนญชาภิสังขาร เป็น
ปัจจัยให้เกิดวิญญาณ คือ ปฏิสนธิในภูมติ ่างๆ ตามควรแก่เหตุ คือ
กรรมนั้นๆ
ฉะนั้น ปฏิจ จสมุปปาท ทีพ่ ระผู้มีพระภาคทรงแสดง คือ สภาพ
ธรรมทเี่ กิดข นึ้ เป็นไ ปแต่ละขณะนเี้ อง ไม่ว า
่ จะทรงแสดงโดยนยั ใด เช่น
ทรงแสดงโดยนยั ของปรมัต ถธรรม ๔ โดยนยั ของอริยสจั จ ์ ๔ หรือโดย
นัยของปฏิจจสมุปปาท
อรรถทเี่ป็นลักษณะของจิตประการที่ ๓ ที่ว่า ชื่อว่าจิต เพราะ
เป็นธรรมชาติอ ันกรรมกิเลสสั่งสมวิบาก แสดงให้เห็นว่าในชีวิตตาม
ความเป็นจริง บางขณะกเ็ป็นกิเลส บางขณะก็เป็นกรรม บางขณะก็
เป็นวิบาก ซึ่งถ้าเข้าใจชัดในเรื่องวิถีจิต ก็จะเป็นปัจจัยให้ส ติเกิดข ึ้น
พิจารณารวู้ ่า ขณะที่เห็น ได้ยิน ได้ก ลิ่น ลิ้มรส รู้โผฏฐัพพะ และคิด
นึกน นั้ ขณะใดเป็นกเิ ลส ขณะใดเป็นกรรม และขณะใดเป็นวบิ าก เช่น
ขณะที่เห็น
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ปัญจทวาราวัชชนจิต

ไม่ใช่วิบากจิต

จักขุวิญญาณ

เป็นวิบากจิต

สัมปฏิจฉันน จิต

เป็นวิบากจิต

สันตีรณจิต

เป็นวิบากจิต

โวฏฐัพพนจิต

ไม่ใช่วิบากจิต

ชวนจิต 	

ไม่ใช่วิบากจิต

ตทาลัมพนจิต

เป็นวิบากจิต

มีประโยชน์อะไรที่จะรู้ถึงความละเอียดว่าขณะที่เห็นวาระ
หนึ่งๆ นั้น ขณะใดเป็นวิบาก และขณะใดไม่ใช่วิบาก ประโยชน์ คือ
ควรรู้ว ่าธรรมใดที่เป็นเหตุ ธรรมนั้นไ ม่ใช่ผล อกุศลและกุศลทั้งหลาย
เป็นเหตุ ไม่ใช่เป็นวิบาก ขณะใดที่เป็นวิบากจิต ขณะนั้นเป็นผ ลซึ่ง
เกิดจากเหตุ ไม่ใช่เป็นตัวเหต ขณะที่ก ำ�ลังเห็นนี้ ถ้ารู้ว่าขณะใดเป็น
วิบาก เป็นผ ลของกรรมในอดีตที่ท ำ�ให้ว ิบากจิตเกิดขึ้น จะคิดไหมว่า
มีตัวตนที่สามารถบันดาลให้ว ิบากจิตใดๆ เกิดขึ้นได้ ถ้ารู้ตามความ
เป็นจริงข องจิตที่เป็นเหตุและจิตทเี่ป็นผล ก็จะเห็นความเป็นอนัตตา
ในขณะทเี่ห็น ได้ยิน ได้ก ลิ่น ลิ้มรส รู้โผฏฐัพพะ และคิดน ึก ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยเกื้อกูลให้สติระลึกรู้สภาพธรรมที่กำ�ลังปรากฏในขณะนั้นได้ว่า
เป็นสภาพธรรมแต่ละประเภทซึ่งเกิดขึ้นเพราะปัจจัยทั้งสิ้น
มีใครกลัวว่าวิบากจิตจ ะไม่เกิด หรือกลัวว่าจะหมดวิบากบ้าง
ซึ่งไม่ต ้องกลัวเลย เพราะไม่ว่าวันนี้ พรุ่งน ี้ วันต ่อๆ ไป เดือนต่อๆ ไป
ปีต ่อๆ ไป ชาติต่อๆ ไป ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องที่วิบากจิตจะไม่เกิด เพราะ
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เมื่อยังไม่เป็นพระอรหันต์ ก็ยังม ีปัจจัยพ ร้อมที่จะให้วิบากจิตเกิดขึ้น
สืบต อ่ ไ ปเรือ่ ยๆ แต่ค วรระลึกว า
่ วบิ ากทจี่ ะเกิดน นั้ จ ะเป็นว บิ ากประเภท
ไหน เป็นผ ลของกรรมอะไร ซึ่งในชาตินกี้ ็เป็นเครื่องพิสูจน์วิบากแล้ว
ว่า แ ต่ละคนมวี บิ ากของกศุ ลกรรม หรือว า
่ มวี บิ ากของอกุศลกรรมมาก
น้อยอย่างไร
ข้อความในมโนรถปูรณีอรรถกถา อังค ุตตร นิกาย ติกน ิบาต
ปฐมปัณณาสก์ วรรคที่ ๔ นิทานสูตร ข้อ ๔๗๓ แสดงปริยายแห่ง
พระอภิธรรมจำ�แนกกรรมไว้ ๑๖ ประการ   เป็นอกุศลกรรม ๘
และกุศลกรรม ๘ คือ อกุศลกรรมและกุศลกรรมที่จะให้ผลได้
นั้นต้องถึงพร้อมด้วยสมบัติ และวิบัติ คือ
กัมมสมาทานฝ่ายบาปบางอย่าง
คติสมบัตหิ ้ามไว้ย่อมไม่ให้ผ ลมีอยู่ ๑
กัมมสมาทานฝ่ายบาปบางอย่าง
อุปธิสมบัติห้ามไว้ย่อมไม่ให้ผลมีอยู่ ๑
กัมมสมาทานฝ่ายบาปบางอย่าง
กาลสมบัตหิ ้ามไว้ย่อมไม่ให้ผ ลมีอยู่ ๑
กัมมสมาทานฝ่ายบาปบางอย่าง
ปโยคสมบัตหิ ้ามไว้ย่อมไม่ให้ผลมีอยู่ ๑
แสดงว่าเมื่อบ ุคคลใดถึงพร้อมด้วยคติสมบัติ อุปธิส มบัติ กาล
สมบัติ หรือปโยคสมบัติ อกุศลกรรมบางอย่างย่อมไม่มีโอกาสให้ผล
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ส่วนอกุศลกรรมบางอย่าง
อาศัยคติวิบัตยิ ่อมให้ผลมีอยู่ ๑
ส่วนอกุศลกรรมบางอย่าง
อาศัยอุปธิวิบัตยิ ่อมให้ผลมีอยู่ ๑
ส่วนอกุศลกรรมบางอย่าง
อาศัยกาลวิบัติย่อมให้ผลมีอยู่ ๑
ส่วนอกุศลกรรมบางอย่าง
อาศัยปโยควิบัตยิ ่อมให้ผลมีอยู่ ๑
ทางฝ่ายกุศลกรรม ๘ ประการ คือ เมื่อบ ุคคลใดถึงพร้อมด้วย
คติวิบัติ ๑ อุปธิวิบัติ ๑ กาลวิบัติ ๑ ปโยควิบัติ ๑ กุศลกรรมบาง
อย่างย่อมไม่มีโอกาสให้ผ ล และกุศลกรรมที่จะให้ผลได้น ั้นต้องอาศัย
คติสมบัติ ๑ อุปธิส มบัติ ๑ กาลสมบัติ ๑ ปโยคสมบัติ ๑
คติสมบัติ คือ การเกิดในภพภูมิที่ดี เป็นสุคติภ ูมิ คติวิบัติ
คือ การเกิดในภพภูมิที่ไม่ดีเป็นทุคติภูมิ เป็นอบายภูมิ
ทุกท า่ นจะตอ้ งปฏิสนธิท นั ทีท จี่ ตุ จิ ติ ด บั แต่ไ ม่มใี ครรวู้ า่ “คติ” คือ
ที่ๆ จะไปนั้นจะเป็นส ุคติหรือทุคติ บางท่านปรารถนาที่จะเกิดในสกุล
ซึง่ ไ ม่มสี รุ ายาเมา แต่เมือ่ จ ตุ จิ ติ ย งั ไ ม่เกิดก็ไ ม่รวู้ า
่ กอ่ นจตุ จิ ติ จ ะเกิดน นั้ 
จะมชี วนวถิ อี ะไรๆ เกิดบ า้ ง เมือ่ จ ตุ จิ ติ เกิดแ ละดบั ไ ปแล้ว ก ไ็ ม่รวู้ า
่ กรรม
ใดจะให้ผลทำ�ให้ปฏิส นธิในภูมิใด
ถ้ากศุ ลกรรมให้ผ ลท�ำ ให้ป ฏิสนธิในสคุ ติภ มู ิ เป็นค ติส มบัติ กุศล-
กรรมที่ทำ�ให้ปฏิสนธิในสุคติภูมินั้นย่อมประมวลมาซึ่งกรรมต่างๆ ใน
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สังสารวัฏฏท์ ี่กระทำ�ไว้แล้ว ที่ควรแก่การเป็นปัจจัยให้วิบากจิตต่างๆ
เกิดข ึ้นรู้อารมณ์ทเี่ป็นอิฏฐารมณ์น ่ารื่นรมย์ต ามฐานะของปฏิสนธิจิต
นั้นๆ แต่เนื่องจากอกุศลกรรมในอดีตก็ได้ก ระทำ�ไว้ด้วย ฉะนั้น ทุก
ท่านจึงไม่ได้มีแต่อิฏฐารมณ์เท่านั้น ขณะใดอกุศลกรรมให้ผ ล ขณะ
นั้นวิบากจิตกร็ ู้อารมณ์ท ี่เป็นอน ิฏฐารมณ์ทางตา หรือท างหู หรือท าง
จมูก หรือทางลิ้น หรือทางกาย ถึงแม้ว่าทุกท่านจะมีทั้งกุศลกรรม
และอกุศลกรรม แต่การทแี่ ต่ละกรรมจะให้ผลได้น ั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับ
คติสมบัติหรือค ติวิบัติ
นอกจากนนั้ ย งั ข นึ้ อ ยูก่ บั อ ปุ ธิ อุปธิ คือ ธรรมทที่ รงสภาพของ
ทุกข์ สำ�หรับอุปธิสมบัติและอุปธิวิบัติ คือ ส่วนประกอบต่างๆ
ของร่างกาย ซึ่งเมื่อเกิดเป็นมนุษย์เป็นสุคติภูมิแล้วก็ตาม แต่
อกุศลกรรมที่ได้กระทำ�แล้วก็เป็นปัจจัยให้เ ป็นผู้ที่พิกลพิการ มี
อวัยวะไม่สมประกอบเป็นอุปธิวิบัติ เป็นปัจจัยใ ห้อกุศลกรรมมี
โอกาสให้ผ ลได้มากกว่ากุศลกรรม
นอกจากนั้น กรรมที่ได้กระทำ�แล้วในอดีตยังจะต้องอาศัย
กาลสมบัติเป็นปัจจัยด้วยจึงจะให้ผ ลได้   ในกาลสมัยที่ข้าวปลา
อาหารบริบูรณ์ดี ในนํ้ามีปลา ในนามีข้าว ข้าวไม่ยาก หมากไม่
แพง ในขณะทบี่ า้ นเมืองรม่ เย็นเ ป็นสุข สมบูรณ์พ ร้อมทกุ ป ระการ
ในขณะนั้นกุศลกรรมกเ็ป็นปัจจัยให้วิบากจิตเกิดข ึ้น รู้อิฏฐารมณ์ทาง
ตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย แต่ถ ้าเป็นกาลวิบัติ ยุคใดสมัย
ใดทบ่ี า้ นเมืองเดือดรอ้ นวนุ่ วาย ข้าวยากหมากแพง กุศลกรรมก็
ไม่เ ป็นป จั จัยใ ห้ว บิ ากจติ เ กิดข นึ้ รูอ้ ารมณ์ท างตา ทางหู ทางจมูก
ทางลิ้น ทางกาย ได้เท่ากับใ นสมัยที่เป็นกาลสมบัติ  ในยุคนี้สมัย
นี้คนดีทไี่ ม่ได้กระทำ�ความเดือดเนื้อร ้อนใจให้ใครเลย ก็ยังได้รับว ิบัติ
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ถึงเจ็บป วดหรือส ิ้นช ีวิตไ ด้เพราะเป็นกาลวิบัติ แม้ว่าจะได้ส ะสมกุศล-
กรรมมาแล้ว แต่เมื่อเป็นก าลวิบัติ บ้านเมืองระส่ำ�ระสาย อกุศลกรรม
ที่ได้ก ระทำ�แล้วในอดีต ก็เป็นปัจจัยให้อกุศลวิบากจิตเกิดข ึ้น เป็นผล
ของอกุศลกรรมนั้น
นอกจากนั้น กรรมใดๆ ทีจ่ ะให้ผลหรือไม่ให้ผลนั้นยังต้องอาศัย
ปโยคสมบัติ หรือป โยควิบัติ “ปโยคส มบัติ” คือ ความสามารถใน
การพากเพียรประกอบการงานด้วยการพิจารณาอย่างฉลาด
กิจการงานทุกอย่างแม้แต่การโจรกรรมก็ต้องอาศัยความรอบคอบ
ศิลปะ ความช�ำ นาญ และความสามารถในการทจี่ ะท�ำ ก จิ การงานนนั้ ๆ
ให้สำ�เร็จ ความสามารถกระทำ�กิจการงานต่างๆ ได้สำ�เร็จเป็นปโยค
สมบัติ ไม่ว่าจะเป็นก ุศลกรรมหรืออกุศลกรรมก็ตาม ไม่ว่าอาชีพใด
กิจการงานใด ก็ต อ้ งกระทำ�ด ว้ ยปโยคส มบัติ คือ พร้อมดว้ ยความ
ชำ�นาญ ความสามารถ จึงจะสำ�เร็จได้ต ามต้องการ อกุศลกรรม
ที่ได้กระทำ�แล้วยังไม่ถึงพร้อมด้วยปัจจัยที่จะทำ�ให้อกุศลวิบากจิต
เกิดขึ้น เพราะขณะนั้นบุคคลนั้นย ังประกอบด้วยปโยคสมบัติ ความ
สามารถในการงานนนั้ อ ยู่ และถงึ แ ม้วา
่ จะเป็นค นดี แ ต่ข าดศลิ ปะความ
รูค้ วามสามารถในการประกอบอาชีพในธรุ กิจก ารงาน ก็เป็นป โยคว บิ ตั ิ
จึงไม่เป็นปัจจัยให้กุศลวิบากเกิดขึ้น เพราะขาดปโยคสมบัติ
ฉะนั้น เรื่องของผลซึ่งจะต้องเกิดจากเหตุนั้น พระผู้มีพระภาค
ทรงแสดงไว้โดยละเอียดพร้อมทั้งปัจจัยต่างๆ ทีจ่ ะทำ�ให้ผ ลนั้นๆ เกิด
ขึน้ ด ว้ ย ซึง่ ก เ็ ป็นเรือ่ งของอนัตตาทงั้ หมดไม่ใช่เป็นต วั ต นทคี่ ดิ เอาเอง
ว่าจะบันด าลทกุ อ ย่างให้เกิดข นึ้ ไ ด้ต ามความตอ้ งการ จิตท กุ ข ณะทเี่ กิด
ขึน้ ต อ้ งประกอบดว้ ยปจั จัยต า่ งๆ แม้ข ณะทกี่ ศุ ลกรรมหรืออ กุศลกรรม
จะให้ผล ก็ต้องประกอบด้วยคติสมบัติหรือคติวิบัติ อุปธิสมบัติหรือ
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อุปธิว ิบัติ กาลสมบัติหรือกาลวิบัติ ปโยคสมบัตหิ รือปโยควิบัติ
การเข้าใจเรื่องเหตุ เรื่องผล เรื่องกิเลส เรื่องกรรม เรื่องวิบาก
ย่อมเป็นปจั จัยท จ่ี ะท�ำ ให้ได้รบั ทกุ ข์จากสงั สารวัฏฏน์ อ้ ยลง นอกจากนัน้ 
จะตอ้ งเข้าใจวถิ จี ติ ว า
่ ในขณะทเี่ ห็นว าระหนึง่ ๆ นัน้ วิบากจติ เช่น จักขุ
วิญญาณที่กำ�ลังเห็นก็ดี สัมป ฏิจฉ ันน จิตซึ่งรับอ ารมณ์ต่อจากจักขุ
วิญญาณกด็ ี สันตีรณจิตซึ่งพิจารณาอารมณ์ต่อจากสัมปฏิจฉันนจิต
ก็ด ี วิบากจิตทั้งหมดไม่สามารถจะกระทำ�ก รรมใดๆ ได้เลย ขณะที่
ทำ�กุศลกรรมประเภทหนึ่งประเภทใด ขณะนั้นเป็นกุศลชวนวิถีจิต
ขณะทไี่ ด้ยินเสียงที่น่าพอใจ โสตวิญญาณก็เพียงเกิดข ึ้นได้ยินแล้ว
สัมปฏิจ ฉันนจิตกร็ ับเสียงนั้นต่อ แล้วสันตีรณจิตก็พิจารณาเสียงนั้น
วิบากจิตก ระทำ�ก ุศลกรรม อกุศลกรรมอะไรๆ ไม่ได้เลย
ขณะที่ก ลิ่นที่ด ีก ระทบจมูก ฆานวิญญาณก็เกิดขึ้นรู้กลิ่นนั้น
สัมป ฏิจ ฉ นั น จ ติ ร บั ร กู้ ลิน่ น นั้ สันต รี ณจติ พ จิ ารณากลิน่ น นั้ แต่ท �ำ ก รรม
ใดๆ ไม่ไ ด้ ทำ�ให้รูปเคลื่อนไหวใดๆ ไม่ได้เลย
ขณะที่กำ�ลังพูด เดิน ยกมือ เคลื่อนไหวทำ�กิจการงานใดๆ นั้น
ไม่ใช่วิบากจิตที่เห็น ได้ยิน ได้ก ลิ่น ลิ้มรส รู้โผฏฐัพพะ แต่เป็นชวน-
วิถีซึ่งเป็นปัจจัยให้รูปเคลื่อนไหวไปด้วยกุศลจิตหรืออ กุศลจิต ฉะนั้น
จิตท ี่กระทำ�ก รรมใดๆ จึงไ ม่ใช่วิบากจิต ขณะที่บริโภคอาหาร จิตท ี่
เห็นเป็นวิบากจิต จิตที่พอใจในอาหารที่เห็นเป็นโลภมูลจิต จิตที่ไม่
พอใจในอาหารทเี่ห็นเป็นโทสมูลจิต จิตที่ลิ้มรสเปรี้ยวหรือหวานเป็น
วิบากจิต จิตที่ทำ�ให้รูปเคลื่อนไหวไปตักอาหารหรือเคี้ยวกลืนด้วย
ความพอใจนั้นเป็นโลภมูลจิต สติสามารถจะเกิดข ึ้น ระลึกรู้ลักษณะ
ของจิตแต่ละประเภทได้ตามความเป็นจ ริง ฉะนั้น จึงไม่ใช่หนีโลภะ
แต่ต้องรู้โลภะตามความเป็นจริงจึงจะละโลภะได้ ตั้งแต่เกิดมาก็มี
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ปัจจัยท�ำ ให้โลภะเกิดขน้ึ เป็นปกติประจำ�วนั ขณะทป่ี ระกอบการงาน
อาชีพ ส่วนใหญ่กเ็ ป็นโลภะ ในวนั หนึง่ ๆ นัน้ โลภะเกิดมากทเี ดียว แต่
กุศลจติ กม็ ปี จั จัยทจ่ี ะเกิดได้เมือ่ เห็นประโยชน์ของกศุ ลจติ ขณะ
ทีร่ บั ประทานอาหาร เมือ่ โลภชวนวถิ เี กิดแล้วด บั ไป ชวนวถิ วี าระหลัง
จากนน้ั เป็นกศุ ลโดยระลึกรลู้ กั ษณะของจติ ทย่ี นิ ดีพอใจในอาหารขณะ
นัน้ กไ็ ด้ หรือสติอาจจะเกิดขน้ึ ระลึกร ลู้ กั ษณะของรปู ธรรมทอ่ี อ่ นหรือ
แข็ง เย็นห รือรอ้ น ตึงหรือไหว หรือร สเปรีย้ ว หวาน เค็มทป่ี รากฏกไ็ ด้
การอบรมเจริญสติปัฏฐ านทำ�ให้รู้สภาพของจิตได้ แม้ในขณะที่
ยังไม่มีการกระทำ�ใดๆ ทางกาย ทางวาจาเลย เช่น สติส ามารถระลึกร ู้
ว่าจิตทเี่ห็นไม่ใช่จิตท ี่ยินดีพ อใจในสิ่งที่ปรากฏ เป็นต้น
อรรถของจิตประการที่ ๓ ทีว่ ่า ชื่อว ่าจิต เพราะเป็นธรรมชาติ
อันกรรมกิเลสสั่งสมวิบาก
กิเลสเป็นส ภาพธรรมทไี่ ม่บ ริสทุ ธิ์ เศร้าห มอง “เศร้าห มอง”
คือ ไม่ผ่องแผ้ว ไม่บริสุทธิ์ เช่น ขณะที่เกิดค วามยินดี ความติดข้อง
ต้องการ ขณะทกี่ �ำ ลังอยากได้ส งิ่ หนึง่ สงิ่ ใดนนั้ สบายใจหรือไม่สบายใจ
ถ้าไม่อ ยากได้ ไม่เกิดโลภะ จะสบายใจกว่านนั้ เพราะไม่ต อ้ งหลงยดึ ต ดิ
ไม่ต ้องติดข้อง ไม่ต้องคิดอยากได้ แต่ขณะที่กำ�ลังต ิดข้องอยากได้นั้น
อวิชชาไม่สามารถจะเห็นได้ว่า ขณะนั้นเป็นสภาพธรรมที่เศร้าหมอง
ไม่บริสุทธิ์ ไม่ส บายใจ เดือดร้อนแล้วเพราะความติดข้องต้องการ
ไม่ว่าจะเกิดค วามพอใจสิ่งหนึ่งสิ่งใด ขณะนั้นกเ็ป็นความติดข้อง เป็น
ความเศร้าหมอง เป็นค วามเดือดร้อน เป็นอ กุศลธรรม และบางทีบาง
ท่านกเ็ ข้าใจวา
่ เป็นศ รัทธา ซึง่ ถ า
้ สติป ฏั ฐ านไม่เกิด ปัญญาไม่พ จิ ารณา
จะไม่รู้ว่าขณะนั้นเป็นโลภะซึ่งเป็นอกุศล หรือว ่าเป็นศรัทธาซึ่งเป็น
กุศล
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ในชีวิตประจำ�ว ันของบรรพชิตและคฤหัสถ์ ผู้ที่ยังม ีกิเลสอยู่จะ
พ้นไปจากโลภะไม่ได้เลย ขณะใดที่พ อใจสิ่งที่ปรากฏทางตา ทางหู
ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ เป็นโ ลภะสำ�หรับคฤหัสถ์ฉันใด
บรรพชิตผู้ที่ยังมีกิเลสอยูก่ ็ฉันนั้น
กิเลสที่เกิดขึ้นแต่ละขณะนั้น เมื่อขณะใดมีกำ�ลังแรงกล้าก็เป็น
อกุศลกรรมทางกายบ้าง ทางวาจาบ้าง ถ้าไม่มีกิเลสอกุศลกรรมทาง
กายทางวาจาก็เกิดข ึ้นไ ม่ไ ด้เลย และเมื่อไ ด้ก ระทำ�ก รรมไปแล้ว แม้ว่า
จิตแ ละเจตสิกซ งึ่ เกิดร ว่ มกนั ก ระทำ�ก รรมนนั้ ๆ สำ�เร็จไ ปแล้ว ดับไ ปแล้ว
ก็ตาม แต่ก ารสะสมของกรรมทสี่ ืบต่ออ ยู่ในจิตทุกๆ ขณะที่เกิดด ับส ืบ
ต่อกันไปเรื่อยๆ นั้นก ็เป็น กัมมปัจจัย คือ เป็นสภาพธรรมที่ทำ�ให้
ผล คือว บิ ากจติ แ ละเจตสิกเ กิดข นึ้ ฉะนัน้ จึงต อ้ งรวู้ า่ ข ณะใดเป็น
กิเลส ขณะใดเป็นกรรม ขณะใดเป็นวิบาก จิตเห็น จิตได้ยิน จิต
ได้ก ลิ่น จิตลิ้มรส จิตรู้โผฏฐัพพะเป็นว ิบากจิต เป็นผลของกรรม ทุก
คนอยากจะเห็นแ ต่ส งิ่ ท นี่ า
่ พอใจแม้เห็นแ ล้วเท่าไรๆ ก็ไ ม่พ อ แต่แ ม้วา
่
จะมีจ ักขุป สาทซึ่งเกิดเพราะกรรมเป็นป ัจจัย แต่อ ารมณ์ท ี่ก ระทบกับ
จักขุป สาท และปรากฏแก่จ กั ขุว ญ
ิ ญาณนนั้ ย่อมแล้วแ ต่ก มั มปจั จัย เมือ่ 
กุศลกรรมเป็นป จั จัยก ท็ �ำ ให้จ กั ขุว ญ
ิ ญาณกศุ ลวบิ ากเกิดข นึ้ เห็นส งิ่ ท นี่ า
่
พอใจ ขณะใดที่ได้ยินเสียงทนี่ ่าพอใจก็เป็นผลของกุศลกรรม ขณะใด
ทีไ่ ด้ยนิ เสียงทไี่ ม่น า
่ พอใจกเ็ ป็นผ ลของอกุศลกรรม ขณะนแี้ ละขณะตอ่ 
ไปจะเป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบาก ก็ย่อมแล้วแต่ว่ากุศลกรรมหรือ
อกุศลกรรมจะเป็นปัจจัยให้วบิ ากนั้นๆ เกิดข ึ้นทางทวารใด
ปัจจัยใหญ่ๆ ที่ทำ�ให้สภาพธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นนั้นมี
๒๔ ปัจจัย กรรมเป็นป ัจจัยให้วิบากเกิดขึ้น ฉะนั้น กรรมจึงเป็น
กัมมปัจจัย เป็นปัจจัยห นึ่งใน ๒๔ ปัจจัย ขณะเห็น ได้ยิน ได้
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กลิ่น ลิ้มร ส รูโ้ผฏฐัพพะนั้น เป็นว ิบากจิตและวิบากเจตสิกซึ่งเกิดขึ้น
เพราะกัมมปัจจัย ไม่มใีครบันดาลให้เกิดขึ้นตามใจชอบได้ เช่น ขณะ
นี้เห็นแล้ว ได้ยินแ ล้ว ใครจะไม่ให้เห็น ไม่ให้ไ ด้ยินได้บ ้าง ในเมื่อเห็น
เกิดข นึ้ แ ล้วเพราะกรรมเป็นป จั จัยและได้ยนิ ก เ็ กิดข นึ้ แ ล้วเพราะกรรม
เป็นปัจจัย
จิตแ ละเจตสิกท กี่ �ำ ลังร อู้ ารมณ์ท ปี่ รากฏ ทางตา ทางหู ทาง
จมูก ทางลิ้น ทางกาย เป็นวิบากจิตและวิบากเจตสิกที่เกิดร่วม
กัน วิบากจิตเป็นป ัจจัยแ ก่ว ิบากเจตสิก และวิบากเจตสิกก็เป็นป ัจจัย
แก่ว ิบากจิต โดยเป็นวิปากปัจจัย คือ ต้องเกิดเป็นวิบาก เป็นอย่าง
อืน่ ไ ม่ไ ด้ ทัง้ จ ติ แ ละเจตสิกเกิดข นึ้ พ ร้อมกนั เป็นว บิ ากทงั้ ส องอย่าง และ
เป็นปัจจัยซ ึ่งกันแ ละกันจึงต่างก็เป็นวิป ากปัจจัยของกันและกัน
รูปท เี่ กิดข นึ้ เ พราะกรรมเป็นป จั จัยน นั้ เป็นผ ลของกรรมแต่
ไม่ใช่วิบาก เพราะรูปไม่ใช่น ามธรรม รูปไม่ใช่ส ภาพรู้ รูปจึงไม่เป็น
วิบาก วิบากต้องเป็นนามธรรมซึ่งเป็นสภาพรู้เท่านั้น
อรรถของจติ ป ระการที่ ๓ คือ ชือ่ ว า่ “จิต” เพราะเป็นธ รรมชาติ
อันกรรมกิเลสสั่งสมวิบาก
เรือ่ งของอดีตกรรมเป็นเรือ่ งทร่ี ไู้ ด้ยาก เพราะเป็นการกระทำ�ท่ี
สำ�เร็จแ ล้ว เสร็จส น้ิ แ ล้วในอดีต แต่เป็นป จั จัย คือ ทำ�ให้เกิดว บิ ากจติ แ ละ
เจตสิกในปจั จุบนั ฉะนัน้ จึงควรทจ่ี ะได้พจิ ารณาให้เข้าใจสภาพธรรมท่ี
เป็นว บิ ากให้ล ะเอียดขน้ึ ว า
่ สภาพธรรมทเ่ี ป็นว บิ ากนน้ั ได้แก่นามธรรม
คือ จิต เจตสิกซึง่ เกิดขน้ึ เพราะกรรมทไ่ี ด้กระทำ�แล้วเป็นป จั จัย
โดยทั่วไป เมื่อป ระสบเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ม ักจะพูด
กันว่าเป็นกรรมของคนนั้น ซึ่งถ้าจะให้เข้าใจถูกจ ริงๆ ก็ควรจะพูดว่า
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เป็นผลของกรรมทบี่ ุคคลนั้นได้กระทำ�แล้ว ซึ่งจะทำ�ให้เข้าใจชัดเจน
ขึ้นว่าขณะใดเป็นผ ลของกรรม และขณะใดเป็นกรรม เพราะถ้าพูด
กันสั้นๆ ว่าเป็นก รรมของคนนั้น ผูซ้ ึ่งไม่คุ้นเคยกับเหตุข องผลของ
สภาพธรรม ก็อ าจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนผิดไปได้ โดยอาจจะถือเอา
วิบากนั่นเองเป็นก รรม
เมื่อไ ด้ศ ึกษาและเข้าใจเรื่องของจิตซ ึ่งเป็นส ภาพธรรมอันก รรม
กิเลสสั่งสมวิบาก ก็จะทำ�ให้เข้าใจสภาพธรรมทั้งหลายตามความเป็น
จริงย ิ่งขึ้น คือ ถ้าปราศจากทวาร ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ซึ่งเป็นทาง
รับร อู้ ารมณ์ต า่ งๆ ก็ย อ่ มจะไม่มวี บิ ากจติ ในชวี ติ ป ระจำ�ว นั เกิดข นึ้ ร บั ผ ล
ของกรรม ขณะที่เห็นเป็นวิบากเป็นผ ลของกรรม แม้ว่าไม่ได้ป ระสบ
อุบัติเหตุ หรือได้ลาภยศอื่นใดก็ตาม ขณะได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส รู้สิ่ง
ที่กระทบสัมผัสเป็นปกติในชีวิตประจำ�วันนั้น เป็นผลของอดีตกรรมที่
ได้กระทำ�แล้วทั้งส ิ้น วิบากจิตไ ม่ใช่เฉพาะขณะเจ็บไข้ไ ด้ป ่วย ได้ลาภ
หรือเสือ่ มลาภ ได้ย ศหรือเสือ่ มยศเท่านัน้ และสติส ามารถระลึกร สู้ ภาพ
ธรรมที่เป็นวิบากได้ในขณะที่เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มร ส รูโ้ผฏฐัพพะ
ในชีวิตประจำ�วัน
วิบากจิตย่อมเกิดขึ้นเป็นผลของกัมมปัจจัยที่ได้กระทำ�แล้วซึ่ง
ยากแก่การที่จะรไู้ ด้ว่า วิบากจิตทเี่กิดขึ้นแต่ละทวารนั้นเป็นผลของ
อดีตกรรมอะไร เช่น วิบากจิตท ี่ได้ยินเสียงเด็กเล่นฟุตบอลนั้น เป็น
ผลของอดีตกรรมอะไร เรื่องของกรรมเป็นเรื่องที่รู้ได้ยาก เพราะ
เป็นอ จินไตย คือ เป็นส งิ่ ท ไี่ ม่ค วรคดิ กรรมทไี่ ด้ก ระทำ�แ ล้วเป็นเหตุ
ในอดีต ซึ่งแม้จะได้กระทำ�ม านานแล้วในสังสารวัฏฏ์ก็ยังเป็นปัจจัย
ให้เกิดวิบากจิตได้ ฉะนั้น ถ้าใครคิดเดาว่าเห็นสิ่งนี้เป็นผลของกรรม
อะไร ได้ยินเสียงนั้นเป็นผลของกรรมอะไร ก็จ ะไม่พ้นจากความไม่รู้
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และวุ่นวายใจ เพราะคิดเดาในสิ่งซึ่งไม่อาจมีปัญญาขั้นที่จะรู้จริงได้
แต่วิบากซึ่งเป็นผ ลของกรรม กก็ ำ�ลังมปี รากฏให้รไู้ ด้ท างตา หู จมูก
ลิ้น กาย
ในจิตตานปุ ัสสนาสติปัฏฐ าน สภาพของจิตประเภทที่ ๑ คือ
สราคจิต สติเกิดขึ้น ระลึกรู้สภาพจิตที่ประกอบด้วยราคะ ความยินดี
พอใจติดข้อง ซึ่งเกิดขึ้นเป็นป กติธรรมดา เมื่อสติปัฏฐานไม่เกิด ก็จะ
ไม่รเู้ลยว่า เมื่อเห็นสิ่งใด โลภมูลจิตซึ่งเป็นจิตที่ยินดีพอใจสิ่งที่เห็น
นั้นก็เกิดส ืบต่ออย่างรวดเร็ว การที่จะดับกิเลสได้น ั้น ปัญญาจะต้อง
รู้ลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏตามปกติตามความเป็นจริง คือ รู้
สภาพที่ต่างกันข องวิบากจิต ซึ่งเป็นผ ลของอดีตกรรม และกุศลจิต
อกุศลจิต ซึ่งเป็นก ิเลสหรือกรรมปัจจุบันอันจะเป็นปัจจัยให้เกิดวิบาก
จิตในอนาคต ฉะนั้น การรู้ลักษณะของวิบากจิตนั้นจึงไม่ใช่รู้เพียง
หยาบๆ เมื่อม ีอุบัติเหตุ มีโรคภัยไข้เจ็บ มีล าภหรือเสื่อมลาภ ได้ย ศ
หรือเสื่อมยศ แต่ต้องรู้ว่าวิบากจิต คือ ขณะที่เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้ม
รส รูโ้ผฏฐัพพะ ทางตา หู จมูก ลิ้น กายในชีวิตประจำ�วัน
เมื่อรวู้ ่าวิบากจิตท ี่เกิดขึ้นน ั้นเป็นผลของกรรมของตนเอง แล้ว
จะโกรธหรือโทษคนอื่นไ หมว่าผู้นั้นผ นู้ ี้ทำ�ให้เป็นอย่างนี้
ในพระไตรปิฎกมีเหตุการณ์ในชีวิตของคนที่ได้รับวิบากต่างๆ
กันต ามยคุ ส มัยน นั้ สมัยน กี้ ม็ เี หตุการณ์ต า่ งๆ ซึง่ แ สดงให้เห็นว า
่ แต่ละ
บุคคลย่อมได้รับวิบาก คือผลของอดีตกรรมโดยไม่คาดคิดว่าจะเป็น
ลักษณะใด เช่น ตึกทั้งหลังพังลงมาทับเจ้าของบ้านตาย ไม่ต้องอาศัย
ลูกร ะเบิด ไม่ต อ้ งถกู ค นอนื่ ย งิ ห รือท �ำ ร้าย แต่อ ดีตก รรมทไี่ ด้ก ระทำ�แ ล้ว
เป็นปัจจัยให้ได้รับผลของกรรมทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทาง
กาย ฉะนัน้ จึงไ ม่ค วรโกรธหรือโทษผอู้ นื่ แต่ค วรทสี่ ติจ ะระลึกร ลู้ กั ษณะ
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ของสภาพธรรมที่เป็นวิบากจิต ไม่ใช่สัตว์บุคคล ตัวต นจริงๆ จึงจะรู้
ได้ว า
่ ขณะนัน้ เป็นผ ลของอดีตก รรมไม่ใช่ข ณะทเี่ ป็นโลภะ โทสะ โมหะ
หรือกุศล ซ ึ่งเป็นเหตุปัจจุบันท จี่ ะให้เกิดผลในอนาคต
ทัง้ ว ตั ถุภ ายนอกและทงั้ ร ปู ก ายทปี่ รากฏให้เห็นว า
่ สงู ตํา่ ดำ� ขาว
ต่างๆ นั้น ก็ป รากฏชั่วขณะที่กระทบกับจักขุป สาทเท่านั้น ถ้าไม่มีตา
หรือไม่เห็น ก็จ ะไม่นึกถึงรูปร่างสัณฐาน สูง ตํ่า ดำ� ขาวซึ่งยึดถือว ่า
เป็นร่างกายของเราเลย
ฉะนั้น รูปร่างกายของตนเองและวัตถุภายนอกทั้งหมด ตาม
ความจริงน ั่นไม่ใช่ของใครเลย เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏชั่วขณะที่จักขุ
วิญญาณเกิดขึ้นแล้วดับไปอย่างรวดเร็วเท่านั้นเอง
เสียงทปี่ รากฏเมือ่ ก ระทบหกู เ็ ช่นเดียวกัน เป็นเพียงสงิ่ ท ปี่ รากฏ
เมื่อกระทบหูแล้วก็ดับไ ปหมด ไม่ใช่ของใครเลยทั้งสิ้น การระลึกรู้
ลักษณะของสภาพธรรมตามปกติตามความเป็นจ ริงจะท�ำ ให้ล ะคลาย
การยึดถือสภาพธรรมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นสัตว์ บุคคล ตัวตนได้
ชั่วขณะที่เห็นค รั้งหนึ่ง ได้ยินค รั้งหนึ่ง ได้ก ลิ่นครั้งหนึ่ง ลิ้มร ส
ครั้งหนึ่ง รูส้ ิ่งที่กระทบสัมผัสครั้งห นึ่ง หรือค ิดน ึกต่างๆ นั้นเป็นสภาพ
ธรรมทมี่ จี ริง เป็นส ติป ฏั ฐ าน ให้ป ญ
ั ญาศกึ ษารลู้ กั ษณะของสภาพธรรม
นั้นตามความเป็นจริงได้ว่าไม่ใช่ส ัตว์บุคคลตัวตนใดๆ เลย
ลองพจิ ารณาดทู รัพย์ส มบัตทิ เี่ ข้าใจวา
่ มมี ากนนั้ ถ้าไม่เห็นท รัพย์
สมบัตนิ นั้ เลย ก็เพียงแต่ค ดิ เท่านัน้ ว า
่ มที รัพย์ส มบัตติ า่ งๆ มาก แต่เมือ่ 
ไม่เห็น ไม่ไ ด้กระทบสัมผัสทรัพย์สมบัตินั้นๆ เลย จะมีประโยชน์อะไร
จากทรัพย์สมบัตินั้นๆ ไหม เมื่อร ู้ลักษณะของสภาพปรมัตถธรรมซึ่ง
ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตนจริงๆ แล้ว ก็รู้ว่าทุกคนเสมอกัน คือ จักขุ-
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วิญญาณเกิดขึ้นขณะใดก็เห็นสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ดับไ ป จักขุว ิญญาณ
และสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจึงไม่ใช่สมบัตขิ องใครทั้งสิ้น ฉะนั้น จึงไม่ควร
ยึดถือส ิ่งใ ดว่าเป็นเรา หรือของเรา ทุกคนเท่ากันโ ดยสภาพที่เป็น
ปรมัตถธรรมเหมือนกัน แต่ก ิเลสที่ย ึดถือส ภาพธรรมว่าเป็นเราหรือ
ของเรานั้นย ่อมมากน้อยต่างกัน
ท่านที่เคยยินดีในทรัพย์สมบัติมากน้อยของท่านนั้น เริ่มรู้สึก
หรือยังว่าท่านไม่มีทรัพย์สมบัติใดๆ เลย เพราะจักขุวิญญาณเกิดขึ้น
เห็นแ ล้วก ด็ บั ไ ปอย่างรวดเร็ว ถ้าจกั ขุว ญ
ิ ญาณไม่เกิดข นึ้ ท รัพย์ส มบัติ
ของท่านอยู่ที่ไหน เมื่อท รัพย์สมบัติเป็นเพียงสิ่งที่จักขุวิญญาณเกิด
ขึ้น เห็นชั่วขณะ แล้วจะยึดถือว่าเป็นทรัพย์ส มบัติของท่านได้อย่างไร
ในเมื่อสิ่งที่ปรากฏนั้นไม่สามารถจะเข้ามาสู่ตัวของท่านได้เลย เพียง
สามารถปรากฏเมื่อก ระทบจักขุทวารหรือจักขุปสาทเท่านั้น
เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะก็เช่นเดียวกัน มีเพียงชั่วขณะที่
กระทบสัมผัสเท่านั้น จึงไ ม่ค วรทจี่ ะยึดถือส ภาพธรรมนั้นๆ ว่าเป็นเรา
หรือว ่าเป็นของเรา
ถึงแม้ว่าทุกท่านอยากจะมีทรัพย์สมบัติมากๆ ให้เท่าๆ กัน ให้
เหมอื น ๆ กัน แต่ต ามความเป็นจ ริงน นั้ ผลทปี่ รากฏในปจั จุบนั เกิดจ าก
เหตุในอดีต ฉะนั้น จึงไ ม่อยู่ในอำ�นาจบังคับบัญชาของใคร วิบาก คือ
ผลของกรรมในขณะทเี่พียงเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส รู้สิ่งที่กระทบ
สัมผัส ซึ่งไ ม่มีผู้ใดสามารถพยากรณ์ได้ว่า ขณะที่เห็น หรือไ ด้ยิน
เป็นต้น แต่ละวาระนั้นเป็นผ ลของกรรมอะไร
ข้อความในองั ค ตุ ต ร นิก าย จตุก กนบิ าต ทุต ยิ ป ณ
ั ณาสก์ อปัณณก
วรรคที่ ๓ อจินติตส ูตร ข้อ ๗๗ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกร ภิกษุ

��������� book.indb 148

7/28/57 BE 10:35 AM

จิตตสังเขป 149

ทั้งห ลาย อจินไตย ๔ ประการนี้ อันบ คุ คลไม่ค วรคดิ เมือ่ บคุ คลคดิ 
พึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความเป็นบ้า เดือดร้อน อจินไตย ๔ ประการ
เป็นไฉน ดูกร ภิกษุท ั้งหลาย พุทธวิสัยข องพระพุทธเจ้าทั้งปวง ๑
ฌานวิสัยข องผู้ได้ฌาน ๑ วิบากแห่งก รรม ๑ ความคิดเรื่องโลก
๑   ดูกร ภิกษุทั้งหลาย อจินไตย ๔ ประการนี้แล ไม่ค วรคิด เมื่อบ ุคคล
คิดพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความเป็นบ้าเดือดร้อน
ขณะนี้กำ�ลังเห็นเป็นวิบากจิตท างตา สติสามารถระลึกรู้
ลักษณะของสภาพธรรม คือ นามธรรมซึ่งเป็นสภาพรู้และรูป-
ธรรม คือ สิ่งท ีก่ ำ�ลังป รากฏเท่านั้น จะรเู้กินไ ปจนกระทั่งว ่าทีก่ ำ�ลัง
เห็นเดี๋ยวนี้เป็นผลของอดีตกรรมอะไรในชาติไหน ย่อมไม่สามารถ
ที่จะรู้ไ ด้ แต่ในขณะที่กำ�ลังเห็นนั้นสติปัฏฐานสามารถระลึกได้และ
ปัญญาสามารถรู้ชัดได้ว ่า ขณะที่เห็นซึ่งเป็นวิบากนั้นไ ม่ใช่ขณะที่
พอใจหรือไม่พอใจซึ่งเป็นอกุศลที่เกิดขึ้นต ่อจากขณะที่เห็น
อนึ่ง จิตแม้ทุกดวง ชื่อว่า “จิต” เพราะเป็นธรรมชาติวิจิตร
ตามสมควรดว้ ยอ�ำ นาจแห่งส มั ปยุตต ธ รรม วิจติ ร คือต่างๆ กัน
ไปตามสัมปยุตต ธรรม คือเจตสิกที่เกิดร่วมด้วย เป็นการสั่งสม
ของแต่ละบคุ คล ฉะนัน้ ทีจ่ ะให้ท กุ ค นมคี วามคดิ อ ย่างเดียวกัน นับถือ
ลัทธิศ าสนาเดียวกัน จึงเป็นส งิ่ ท เี่ ป็นไ ปไม่ไ ด้เลย เพราะแม้ร ปู ร า่ งกาย
ก็ไม่เหมือนกัน ความคิดนึกก ็ย่อมไม่เหมือนกัน ความเห็น ความเชื่อ
ต่างๆ ก็ย่อมไม่เหมือนกัน แม้ในสมัยที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ท รง
ปรินิพพาน พระผู้มีพระภาคเองก็ไ ม่ทรงสามารถโปรดให้บุคคลทั้ง
หลายมีความเห็นถูกได้ทุกค น ผู้ทสี่ ั่งสมเหตุปัจจัยมาแล้ว มีโอกาส
ที่วิบากจิตและกุศลจิตจะเกิดขึ้น ได้ยิน ได้ฟ ัง ได้ศึกษา ได้พิจารณา
พระธรรมซึ่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนั้น เมื่อได้ยินไ ด้
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ฟังแล้วกค็ วรจะพิจารณาใคร่ครวญ สอบสวน ให้ร อบคอบละเอียดขึ้น
และอบรมเจริญป ัญญาจนสามารถรลู้ ักษณะของสภาพธรรมตรงตาม
ที่พระผูม้ ีพระภาคทรงแสดงไว้
ความเห็นผิดนั้นไ ม่ไ ด้มีแ ต่ใ นลัทธิอ ื่น แม้ผ ู้ท ี่น ับถือพระพุทธ-
ศาสนาก็ป ระพฤติป ฏิบัติต่างๆ กัน ตามความคิดความเข้าใจซึ่ง
สะสมมาต่างๆ กัน ในสมัยห ลังการสังคายนาครั้งที่ ๒ ภิกษุช าววัชชี
ผู้เป็นต้นเหตุให้กระทำ�การสังคายนาครั้งที่ ๒ นั้น ก็ได้ต ั้งนิกายต่างๆ
ตามความเห็นของตน เช่น นิกายหนึ่งมีความเห็นว ่า ผู้ใดก็ตามที่
จบรรลุม ัคค์ผล รู้แจ้งน ิพพาน ต้องเปล่งวาจาว่า ทุกข์หนอๆ1 การ
เข้าใจหนทางประพฤติป ฏิบตั ผิ ดิ พ ลาดคลาดเคลือ่ นนนั้ ม มี าตงั้ แต่ส มัย
โบราณ ฉะนัน้ สมัยน ที้ กุ ท า่ นจงึ จ ะตอ้ งศกึ ษาและพจิ ารณาโดยละเอียด
เพราะผู้ที่จ ะรู้แ จ้งอริยสัจจธรรมสมัยนี้ไ ม่ใช่อุคฆฏิตัญญูบุคคล หรือ
วปิ ัญจิตัญญูบุคคล แต่ผู้ที่จะรู้แจ้งอริยสัจจธรรมในสมัยนี้ได้นั้น ย่อม
เป็นเนยยบุคคล และผู้ที่ไม่สามารถจะรู้แจ้งอริยส ัจจธรรมได้ แม้ว่าจะ
ได้ฟ งั ธ รรมมาก อ่านธรรมมาก สนทนาธรรมมาก กล่าวธรรมมาก ก็เป็น
ปทปรมบุคคล
ฉะนัน้ พระธรรมทพี่ ระผมู้ พี ระภาคทรงพระมหากรุณาแสดงโดย
ตลอด ๔๕ พรรษานั้น ก็เพื่อทรงอนุเคราะห์ผ ู้ที่เป็นเนยยบุคคลและ
ปทปรมบคุ คล ทุกท า่ นจงึ ต อ้ งศกึ ษาให้ร จู้ ริงๆ ว่า การรแู้ จ้งอ ริยส จั จ -
ธรรมนั้นคือ รู้อะไร และหนทางที่จะรู้การเกิดขึ้นและดับไ ปของ
ธรรมที่ปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ
ได้จริงๆ นั้นต้องอบรมเจริญอย่างไร จึงจะเป็นผู้ที่เข้าใจประโยชน์
1 นิทานกถา กถาวัตถุปกรณัฏฐกถา

��������� book.indb 150

7/28/57 BE 10:35 AM

จิตตสังเขป 151

อย่างแท้จริงของการศึกษาว่า เพื่อเกื้อกูลให้สติระลึกรู้ลักษณะของ
สภาพธรรมที่พระผมู้ ีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงพระมหากรุณาแสดง
ไว้โดยละเอียด แม้แต่ล ักษณะของจิตที่ได้กล่าวถึงแล้ว และจิตซึ่ง
กำ�ลังเห็นก็เป็นสติปัฏฐาน เป็นสภาพธรรมที่ปัญญาสามารถจะอบรม
เจริญข นึ้ จ นประจักษ์แ จ้งส ภาพทเี่ ป็นอ นัตตา เกิดข นึ้ แ ละดบั ไ ปในชวี ติ 
ประจำ�ว ัน ไม่ใช่ส ัตว์ บุคคล ตัวตน วัตถุส ิ่งใดๆ เลย

คำ�ถามทบทวน
๑. กัมมปัจจัยคืออ ะไร
๒. วิปากปัจจัยคืออ ะไร
๓. รูปซ งึ่ เกิดเพราะกรรมเป็นป จั จัยน นั้ เป็นว บิ ากใช่ไ หมเพราะอะไร
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บทที่ ๘
อรรถของจิต ๔ ประการ คือ
๑. ที่ชื่อว ่า “จิต” เพราะเป็นสภาพธรรมที่รู้แจ้งอารมณ์
๒. ที่ชื่อว่า “จิต” เพราะสั่งสมสันดานของตนด้วยสามารถ
แห่งชวนวิถี
วิบาก

๓. ทีช่ อื่ ว า่ “จิต” เพราะเป็นส ภาพธรรมอนั ก รรมกิเลสสงั่ สม

๔. อนึง่ จิตแ ม้ท กุ ด วงชือ่ ว า่ “จิต” เพราะเป็นธ รรมชาติว จิ ติ ร
ตามสมควรโดยอำ�นาจแห่งสัมปยุตตธรรม
วิจิตร คือ ต่างๆ ไม่เหมือนกัน และที่วิจิตร คือ ต่างๆ กันน ั้น
โดยอำ�นาจแห่งสัมปยุตตธรรม
ต้องมีเหตุที่ทำ�ให้จิตต ่างกัน ฉะนั้น อะไรเป็นเหตุให้จ ิตต่างกัน
จิตเป็นส ังขารธรรม เป็นส ภาพธรรมที่เกิดข ึ้นโ ดยมีเจตสิกเป็นป ัจจัย
ปรุงแ ต่ง เจตสิกเป็นป รมัต ถธรรมอกี ป ระเภทหนึง่ ซึง่ เกิดพ ร้อมจติ ดับ
พร้อมจิต รู้อ ารมณ์เดียวกับจ ิต และเกิดที่เดียวกับจิต ฉะนั้น เจตสิก
ซึ่งเป็นสัมปยุตตธรรมที่เกิดกับจ ิตนั่นเองทำ�ให้จิตต่างๆ กันไป
จิตข องแต่ละทา่ นตา่ งกนั ม ากตามทสี่ ะสมมาในอดีต จึงเป็นเหตุ
ให้ผล คือวิบากในปัจจุบันนี้ต ่างกัน ไม่ว ่าจะมีสัตว์ บุคคล มากน้อย
สักเท่าไรในโลก ก็ย ่อมต่างกันไปตามกรรม ตามความวิจิตรของเหตุ
152
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ตั้งแต่รูปร ่างหน้าตา จนกระทั่งถึงการได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ย ศ เสื่อม
ยศ สุข ทุกข์ สรรเสริญ นินทา ซึ่งล ้วนแต่เป็นผลซึ่งเกิดจ ากเหตุใน
อดีตทตี่ ่างกัน เหตุในอดีตทำ�ให้ผ ลในปัจจุบันต่างกันตั้งแต่เกิดจนสิ้น
ชีวิต ไม่มใีครรูว้ ่าแต่ละคนจะจากโลกนีไ้ ปวันไ หน เวลาใด โดยอาการ
อย่างไร นอกบ้านหรือในบ้าน บนบก ในนาํ้ หรือก ลางอากาศ ด้วยโรค
ภัยไ ข้เจ็บ หรืออ บุ ตั เิ หตุอ ย่างใดก็ไ ม่มใี ครสามารถจะรไู้ ด้ ซึง่ ก ย็ อ่ มเป็น
ไปตามกรรมทไี่ ด้ก ระทำ�แ ล้ว และไม่ใช่ว บิ ากในปจั จุบนั เท่านัน้ ท ตี่ า่ งกนั
แม้เหตุ คือ ความวิจิตรของจิตซึ่งเป็นเหตุในปัจจุบันชาตินี้ก็ยัง
ต่างกันอ ีก จึงท ำ�ให้ว ิบาก คือผลข้างหน้าที่จ ะเกิดข ึ้นน ั้นต ่างกัน
ออกไปอีกด้วย
ความวิจิตร คือ ความต่างกันของจิตนั้นไ ม่มีท ี่สิ้นส ุด ตาม
สัมปยุตตธรรม คือ เจตสิกท เี่กิดร่วมด้วย ฉะนั้น จึงค วรเข้าใจความ
หมายของสมั ปยุตต ธ รรม ปรมัต ถธรรมมี ๔ คือ จิตป รมัตถ์ ๑ เจตสิก-
ปรมัตถ์ ๑ รูปป รมัตถ์ ๑ นิพพานปรมัตถ์ ๑ จิตแ ละเจตสิกเ ป็นส ภาพ
ธรรมซึ่งเกิดร่วมกันพร้อมกัน ปราศจากกันไม่ได้ แยกกันไม่ได้
เมือ่ เ กิดข นึ้ พ ร้อมกนั แ ล้วก ด็ บั พ ร้อมกนั รูอ้ ารมณ์เ ดียวกัน เกิดท ี่
รูปเดียวกัน (ในภูมิที่มีขันธ์ ๕) นั้นคือลักษณะที่เป็นสัมปยุตต-
ธรรม
ในอฏั ฐสาลินี จิตต ปุ ป าทกณ
ั ฑ์ มีข อ้ ความวา่ จริงอ ยูเ่ มือ่ ร ปู ธ รรม
และอรูปธ รรมเกิดพ ร้อมกัน รูปย อ่ มเกิดพร้
 อมกบั อ รูปแต่ไ ม่เกีย่ วข้อง
ไม่สัมปยุตต์กัน อรูปก็เหมือนกันคือเกิดพร้อมกับรูปแต่ไม่เกี่ยวข้อง
ไม่สมั ปยุตตก์ นั และรปู กเ็ กิดพร้อมกับรปู แ ต่ไม่เกีย่ วข้อง ไม่สมั ปยุตต์
กัน ส่วนอรูปโดยนิยมทีเ ดียวเกิดร่วมกับอรูป เกี่ยวข้องและ
สัมปยุตต์ก ันทีเ ดียว
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ที่ทรงแสดงลักษณะของสัมปยุตตธรรมไว้โดยละเอียดก็เพื่อให้
ประจักษ์ชดั จ ริงๆ ว่า นามธรรมไม่ใช่ร ปู ธ รรมนนั่ เอง ขณะทศี่ กึ ษาและ
ฟังพ ระธรรมนนั้ เป็นส งั ขารขนั ธ์ท จี่ ะคอ่ ยๆ ปรุงแ ต่งส ติป ญ
ั ญา จนกว่า
สติปัฏฐ านจะเกิด ระลึกพิจารณารู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธ รรม
แต่ละลกั ษณะ จนกว่าลกั ษณะของนามธรรมและรปู ธ รรมจะปรากฏโดย
สภาพทแี่ ยกขาดจากกันไม่ส ัมปยุตต์กัน แม้ว่าจะเกิดร ่วมกัน
ฉะนั้น สัมปยุตตธรรมจึงเป็นล ักษณะของนามธรรม คือ
จิตและเจตสิกที่เกิดดับร่วมกันและรู้อารมณ์เดียวกัน
นี่เป็นความต่างกันของนามธรรมและรูปธ รรม เหตุเพราะว่า
รูปธรรมเกิดพร้อมกัน ดับพร้อมกันจริง แต่รูปธรรมไม่ใช่ส ภาพรู้ รูป
ไม่รอู้ ารมณ์เลย รูปท กุ ร ปู ท เี่ กิดร ว่ มกนั จ งึ ไ ม่เป็นส มั ปยุตต ธ รรม เพราะ
สภาพธรรมทเี่ ป็นส มั ปยุตต ธ รรมนนั้ ต อ้ งเป็นส ภาพธรรมทรี่ ว่ มกนั ส นิท
โดยเป็นนามธรรมซึ่งเป็นธ าตุรู้ที่เกิดพร้อมกัน รู้อารมณ์เดียวกัน ดับ
พร้อมกัน และเกิดดับที่เดียวกัน
อรรถของจิตประการที่ ๔ คือ จิตแ ม้ทุกดวง ชื่อว ่าจิต เพราะ
เป็นธรรมชาติวิจิตรตามสมควรโดยอำ�นาจแห่งสัมปยุตตธรรม
เจตสิกทั้งหมดมี ๕๒ ประเภท แต่ว่าจิตดวงหนึ่งๆ ไม่ได้
ประกอบด้วยเจตสิกพร้อมกันทั้ง ๕๒ ประเภท จึงทำ�ให้จิตต่างๆ
กันไปตามเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยมากน้อยต่างๆ กันตามจำ�นวน
และประเภทของจิตเหล่านั้น จิต ๘๙ ดวง ซึ่งต่างกันนั้น จำ�แนก
ออกเป็นป ระเภทของชาติ คือ สภาพของจติ ท เี่ กิดข นึ้ น นั้ ต า่ งกนั เป็น ๔
ชาติ คือ เป็นกุศลจิต ๑ เป็นอกุศลจิต ๑ เป็นวิบากจิต ๑ เป็นกิริยา
จิต ๑ ในวันหนึ่งๆ นั้นม ีกุศลจิตบ้าง อกุศลจิตบ้าง วิบากจิตบ้าง และ
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กิรยิ าจติ บ า้ ง จิตซ งึ่ จ �ำ แนกเป็นช าติต า่ งๆ นัน้ เป็นไ ปตามสภาพของจติ
ไม่ใช่เป็นช าติช นั้ ว รรณะ เช่น ชาติไ ทย จีน แขก แต่ส ภาพจติ ท เี่ ป็นก ศุ ล
นั้น ไม่ว ่าจะเกิดกับใคร ที่ไหน ขณะใด จิตน ั้นก็เป็นกุศล และจิตที่เป็น
อกุศลนั้นไม่ว่าจะเกิดกับใคร จะเป็นส มณะพราหมณ์ ชาติ ชั้น วรรณะ
ผิวพรรณใด จิตท ี่เป็นอ กุศลก็ต้องเป็นอ กุศล เปลี่ยนสภาพไม่ได้ นี่คือ
สภาพของปรมัต ถธรรม เมือ่ จ ติ ป ระกอบดว้ ยสมั ปยุตต ธ รรม คือ เจตสิก
ที่เป็นอกุศล จิตจึงเป็นอ กุศล เมื่อจิตประกอบด้วยโสภณเจตสิก จิตจึง
เป็นกุศล หรือก ุศลวิบาก หรือโสภณกิริยาตามชาติของจิต
ในอัฏฐสาลินี จิตตุปปาทกัณฑ์ มีข้อความว่า ก็แลพระผมู้ ีพระ
ภาค เมื่อท รงจำ�แนกธรรมเป็นแผนกๆ แล้ว ทรงยกบัญญัตขิ ึ้นตรัส
ทรงท�ำ ส งิ่ ท ที่ �ำ ได้ย าก นํา้ หรือน าํ้ มันห ลายชนิดท ใี่ ส่ล งไปกวนในภาชนะ
เดียวกันตลอดวัน เมื่อมองดู ดมกลิ่น หรือลิ้มรส ก็อาจรู้ได้ว ่าต่างกัน
เพราะสี กลิน่ แ ละรสตา่ งกนั แม้จ ะเป็นไ ด้ถ งึ อ ย่างนนั้ การเช่นน นั้ ท า่ น
ก็พูดว ่าทำ�ได้ยาก แต่พ ระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงจำ�แนกธรรม คือ
จิตแ ละเจตสิกซึ่งรูอ้ ารมณ์เดียวกัน เช่น รูป ารมณ์เดียวกันเหล่านอี้ อก
เป็นแ ผนกๆ แล้วย กบญ
ั ญัตขิ นึ้ ต รัส ชือ่ ว า่ ทรงท�ำ ส งิ่ ท ที่ �ำ ได้ย ากยงิ่ น กั
นามธรรมเป็นส ภาพทลี่ ะเอียดยงิ่ ก ว่ารปู ท ลี่ ะเอียด แต่แ ม้ก ระนัน้
พระผมู้ พี ระภาคกท็ รงจำ�แนกลักษณะของนามธรรมแต่ละชนิดไ ว้โดย
ลักษณะทปี่ รากฏ โดยกจิ (รส) โดยอาการทปี่ รากฏ (ปัจจ ปุ ฏั ฐ าน) และ
โดยเหตุใกล้ (ปทัฏฐาน) ให้เกิดนามธรรมประเภทนั้นๆ
จิตเป็นใหญ่เป็นป ระธานในการรู้ ในอฏั ฐสาลินี จิตต ปุ ป าทกณ
ั ฑ์
กล่าววา่ จิตเป็นภมู ิ คือ เป็นท เ่ี กิดของสมั ปยุตตธรรม เช่น ความรสู้ กึ 
เป็นสุข ถ้าไม่มจี ติ ความรสู้ กึ เป็นสุขกจ็ ะมไี ม่ไ ด้ เพราะไม่มที ต่ี ง้ั ไม่มที ่ี
เกิดข องความรสู้ กึ เป็นสุข แต่ข ณะใดทส่ี ขุ เวทนาเกิด ขณะนน้ั จ ติ เป็นภ มู ิ
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เป็นทต่ี ง้ั เป็นทอ่ี ยูอ่ าศัยของสขุ เวทนาทเ่ี กิดกบั จ ติ น น้ั ฉะนัน้ จิตจงึ เป็น
ภูมเิ ป็นทอ่ี ยูอ่ าศัยของสมั ปยุตตธ รรม คือ สุขเวทนาและเจตสิกอ น่ื ๆ
จิตจำ�แนกออกโดยชาติ มี ๔ ชาติ คือ อกุศลจิต กุศลจิต
วิบากจิต กิริยาจิต ไม่ว ่าจะกล่าวถึงจ ิตอ ะไร จำ�เป็นท ี่จะต้องรู้ว่า
จิตนั้นๆ เป็นช าติอะไร คือ เป็นอ กุศล หรือก ุศล หรือว ิบาก หรือก ิริยา
สำ�หรับวิบากจิตซึ่งเป็นผ ลของกรรมนั้น เมื่อกรรมมี ๒ ประเภท
คือ กุศลกรรม ๑ อกุศลกรรม ๑ วิบากจิตจึงม ี ๒ ประเภท คือ
กุศลวิบากจิต ๑ และอกุศลวิบากจิต ๑
เมื่อกล่าวถึงจิตซึ่งเป็นผลของอกุศลกรรมนั้นต้องใช้คำ�ว่า
อกุศลวิบากจิต อย่ากล่าวอย่างสั้นๆ ว่าอกุศล เพราะอกุศลวิบากจิต
เป็นผ ลของอกุศลกรรม และกุศลวิบากจิตเป็นผลของกุศลกรรม กุศล
วิบากจติ ไ ม่ใช่ก ศุ ลจติ อกุศลวบิ ากจติ ไ ม่ใช่อ กุศลจติ และจติ อ กี ป ระเภท
หนึ่ง คือ กิริยาจิตน ั้นไม่ใช่ก ุศล ไม่ใช่อกุศล และไม่ใช่ว ิบาก เป็นจิต
ที่เกิดข ึ้นเพราะปัจจัยอื่นซ ึ่งไม่ใช่กัมมปัจจัย กิริยาจิตไม่เป็นเหตุท ี่
จะทำ�ให้เกิดวิบากใดๆ เลย กิริยาจิตส่วนมากเป็นกิริยาจิตของพระ
อรหันต์ พระอรหันต์ดับอกุศลกรรมและกุศลกรรมหมดสิ้น จึงยังคงมี
แต่วิบากจิตซ ึ่งเป็นผ ลของอดีตกรรมและกิริยาจิตเท่านั้น
นอกจากทรงแสดงสภาพของจิตและเจตสิกโดย ชาติ ๔ คือ
กุศล อกุศล วิบาก กิริยา แล้ว พระผู้มพี ระภาคยังทรงจำ�แนกธรรม
โดยนัยอื่น คือ โดยธรรมหมวด ๓ ได้แก่
กุสลา ธมฺมา
อกุสลา ธมฺมา
อพฺยากตา ธมฺมา
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อัพย ากตธ รรม คือ ปรมัต ถธรรมใดๆ ทัง้ หมดทไี่ ม่ใช่ก ุศล-
ธรรมและอกุศลธรรม ฉะนั้น เมื่อจำ�แนกจิตแ ละเจตสิกโดยธรรม ๓
หมวด คือ กุศลธรรม อกุศลธรรมและอัพย ากตธรรม จิตแ ละเจตสิกท ี่
เป็นอัพยากตธรรม ก็ได้แ ก่วิบากจิตและวิบากเจตสิก กิริยาจิตและ
กิริยาเจตสิก เมื่อจำ�แนกปรมัตถธรรม ๔ คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน
โดยประเภทของกุศลธรรม อกุศลธรรมและอัพยากตธ รรมนั้น
กุศลจิตและเจตสิก

เป็น	 กุศลธรรม

อกุศลจิตแ ละเจตสิก

เป็น

วิบากจิตและเจตสิก

เป็น	 อัพยากตธรรม

กิริยาจิตและเจตสิก

เป็น	 อัพยากตธรรม

รูปทุกรูป

เป็น	 อัพยากตธรรม

นิพพาน

เป็น	อัพยากตธรรม

อกุศลธรรม

คำ�ถามทบทวน
๑. รูปเป็นสัมปยุตตธรรมกับนามได้ไหม
๒. รูปเป็นส ัมปยุตตธรรมกับรูปได้ไหม
๓. สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นกุศลธรรม หรืออัพยากตธรรม เพราะ
เหตุใด
๔. จิตเห็นเป็นก ศุ ลธรรม หรืออ กุศลธรรม หรืออ พั ย ากตธ รรม เพราะ
เหตุใด
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๕. นิพพานเป็นก ุศลธรรมใช่ไหม
๖. จิตประเภทใดไม่มีชาติ
๗. จิตเป็นสัมปยุตตธรรมกับอะไร ขณะไหน
๘. จิตด วงหนึ่งเป็นสัมปยุตตธรรมกับจิตอีกดวงหนึ่งได้ไ หม
๙. อกุศลธรรมเป็นส ัมปยุตตธรรมกับกุศลธรรมได้ไ หม
๑๐. นิพพานเป็นสัมปยุตตธรรมกับอะไร
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บทที่ ๙
จิต ๘๙ ดวงซงึ่ ต า่ งกนั น นั้ จำ�แนกโดยประเภทของภมู ิ คือระดับ
ขั้นของจิตเป็น ๔ ภูมิ คือ
กามาวจรภูมิ
รูปาวจรภูมิ
อรูปาวจรภูมิ
โลกุตตรภูมิ

๑
๑
๑
๑

จิตที่เป็นก ามาวจรภูมิ ได้แก่ กามาวจรจิต ๕๔ ดวง ในอัฏฐ-
สาลินี จิตต ุปปาทกัณฑ์ อธิบายความหมายของกามาวจรจิต ๔ นัย
มีข้อความว่า
นัยที่ ๑ บทว่า กามาวจรํ ได้แก่ จิต อันน ับเนื่องในกามาวจร
ธรรมทั้งหลาย คือ เป็นจ ิตทอี่ ยู่ในขั้นของกาม (คำ�เต็ม คือ กามาวจร
แต่ต ดั บทหลังอ อกเหลือเพียงกามเท่านัน้ ไ ด้) โ ดยทอ่ งเทีย่ วอยูใ่ นกาม
คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ จึงเป็นจิตขั้นกาม เป็นกามาวจรจิต
ทุกขณะในชีวิตประจำ�ว ันเป็นกามาวจรจิต เมื่อไม่ใช่จ ิตระดับ
อื่นที่ละเอียดกว่า ประณีตกว่าขั้นกาม เมื่อใดที่อบรมเจริญกุศลจิตที่
สงบขึ้นโดยมีรูปเป็นอ ารมณ์ จนจิตสงบมั่นคงขึ้นถ ึงขั้นอ ัปปนาสมาธิ
เป็นฌ
 านจติ ท มี่ รี ปู เป็นอ ารมณ์ ขณะนนั้ ก เ็ ป็นร ปู าวจรภมู หิ รือรูป าวจร
จิต พ้นจ ากระดับของกาม และเมื่อจ ิตสงบมั่นคงกว่านั้นอีก โดยเป็น
จิตทสี่ งบแนบแน่นในอารมณ์ทพี่ ้นจากรูปก็เป็นอรูปาวจรจิต และจิต
159
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ที่ละเอียดประณีตกว่าอรูปาวจรจิต คือ โลกุตตรจิต ซึ่งประจักษ์แจ้ง
ลักษณะของนิพพาน จึงเป็นโลกุตตรภูมิ ฉะนั้น จิตจึงต่างกันโดยภูมิ
คือ จิต ๘๙ ดวง จำ�แนกเป็น
กามาวจรจิต
รูปาวจรจิต
อรูปาวจรจิต
โลกุตตรจิต

๕๔
๑๕
๑๒
๘

ดวง
ดวง
ดวง
ดวง

ขณะใดที่ไ ม่ใช่ร ูปาวจรจิต อรูปาวจรจิต โลกุตตรจิต ขณะนั้น
ต้องเป็นกามาวจรจิต
ชื่อว่า “กาม” เพราะอรรถว่า อันส ัตว์ใคร่ กามมี ๒ อย่าง คือ
กิเลสกาม ๑ วัตถุก าม ๑
กิเลสกาม ได้แก่ ฉันทราคะ คือ โลภเจตสิก ซึง่ เป็นสภาพธรรม
ที่ยินดีพอใจติดข้องในอารมณ์
วัตถุก าม คือ สภาพธรรมซงึ่ เป็นท ตี่ งั้ ข องความยนิ ดี ความพอใจ
ความปรารถนา ฉะนั้น วัตถุก าม ได้แก่ วัฏฏะ ซึ่งเป็นไปในภูมิทั้ง ๓
คือ ทั้งกามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ เพราะไม่พ้นจากการเป็นวัตถุที่
ยินดีพอใจของกิเลสกาม ตราบใดที่ย ังด ับโลภะไม่ได้ก็ยังมีวัตถุกาม
คือ สภาพธรรมซึ่งเป็นที่ยินดีพอใจของกิเลสกาม
กามาวจรจิตซึ่งย ินดีพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ นั้น
เหนียวแน่นม าก แม้วา
่ รปู จ ะปรากฏเพียงชวั่ ข ณะทีเ่ ล็กน อ้ ยเหลือเกิน
คือชั่วขณะที่กระทบจักขุปสาท คือ ตา เสียงก็ปรากฏเพียงชั่วขณะที่
เล็กน้อยเหลือเกิน คือชั่วขณะที่กระทบกับโสตปสาท กลิ่น รส และ
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โผฏฐัพพะ ก็เช่นเดียวกัน ล้วนเป็นป ริตตธรรม คือเป็นสภาพธรรม
ที่ป รากฏเพียงเล็กน้อยแล้วก็ดับไป แต่จิตก็ย ินดีพ อใจติดข้องใน
ปริตต ธ รรมนั้นอ ยู่เสมอ เพราะการเกิดดับสืบต ่อกันอย่างรวดเร็วของ
ปริตต ธรรมนั้นๆ จึงด ูเสมือนไม่ดับไป
ความเพลิดเพลินย ินดีพอใจในกามอารมณ์ คือ รูป เสียง กลิ่น
รส โผฏฐัพพะไม่หมดสิ้น แม้ว่ารูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพ ะนั้นๆ จะ
ดับไปแล้ว แต่รูป เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะอื่นๆ ก็เกิดสืบต่อทำ�ให้
เกิดค วามหลงติดย ินดีพ อใจในรูป เสียง ฯลฯ สืบต ่อก ันอ ยูเ่รื่อยๆ เมื่อ
เห็นร ปู ใดกต็ ามซึง่ เป็นท พี่ อใจแล้ว ก็อ ยากจะเห็นอ กี บ่อยๆ เมือ่ ไ ด้ยนิ 
เสียงที่พอใจแล้วก็อยากได้ยินเสียงนั้นอีก กลิ่น รส โผฏฐัพพะก็เช่น
เดียวกัน เมื่อบริโภครสใดที่พ อใจแล้วก็อยากบริโภครสนั้นซํ้าๆ อีก
ความยินดีพอใจติดข ้องในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เกิดข ึ้นเป็น
ประจำ�ทุกวัน ซํ้าแล้วซํ้าอีกทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจนั่นเอง
เมื่อชอบสิ่งใดก็อยากจะเห็นส ิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลาได้ไ หม ไม่ได้
เพราะสังขารธรรมทั้งห ลายเกิดข ึ้นแล้วก ็ดับไปเป็นธรรมดา เมื่อรส
อร่อยเกิดข นึ้ ป รากฏ ความพอใจกอ็ าศัยล นิ้ เกิดข นึ้ ขณะนนั้ ค วามพอใจ
ทางตา หู จมูก กายไม่เกิดขึ้น เมื่อเกิดความพอใจในกลิ่นที่ปรากฏ
ขณะนั้นความพอใจทางตา หู ลิ้น กาย ก็ไม่เกิด เพราะจิตเกิดขึ้นทีละ
ขณะเท่านั้น จะมีจ ิต ๒ ดวงเกิดข ึ้นพ ร้อมกันไ ม่ไ ด้เลย ทุกค นพอใจใน
สิง่ ต า่ งๆ ทีป่ รากฏสลับก นั ท างตาบา้ ง ทางหบู า้ ง ทางจมูกบ า้ ง ทางลนิ้ 
บ้าง ทางกายบ้าง ทางใจบ้าง ไม่ใช่พ อใจเฉพาะในสีเดียว เสียงเดียว
กลิ่นเดียว รสเดียว และโผฏฐัพพะเดียวเท่านั้น ทั้งนี้เพราะความ
พอใจในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะสะสมสืบต่ออยู่เรื่อยๆ ตั้งแต่
อดีต ปัจจุบัน และต่อไปในอนาคต
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ฉะนั้น กามาวจรจิต คือ จิตขั้นกามทที่ ่องเที่ยวไปในรูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เป็นจ ิตทยี่ ินดีพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ เป็นจิตที่ไม่พ้นจากรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ บางท่าน
ก็บ อกวา
่ ท�ำ บุญแ ล้วอ ยากจะเกิดในสวรรค์ สวรรค์ก ไ็ ม่พ น้ จ ากรปู เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ แต่เป็นกามอารมณ์ที่ประณีตกว่ากามอารมณ์ใน
โลกมนุษย์
ฉะนัน้ ตัง้ แต่เกิดจ นตาย ขณะใดทจี่ ติ ส งบไม่ถ งึ ข นั้ อ ปั ป นาสมาธิ
คือ ไม่เป็นฌานจติ และไม่เป็นโลกุตตรจิต ขณะนน้ั กเ็ ป็นกามาวจรจติ
ขณะหลับและตื่น เห็น ได้ยิน ได้ก ลิ่น ลิ้มรส รู้สิ่งที่กระทบสัมผัส คิด
นึกต่างๆ นั้น ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตนเลย แต่เป็นจิตขั้นกาม คือ
กามาวจรจิตทั้งสิ้น
ผูท้ ไี่ ม่ใช่พ ระอนาคามีแ ละพระอรหันต์น ัน้ ยังม คี วามพอใจในรปู
เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ แสดงวา
่ ความพอใจในกามอารมณ์ท ปี่ รากฏ
ทางตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ นัน้ ล ะได้ย ากเพียงใด และถงึ แ ม้วา
่ จะอบรม
เจริญค วามสงบถงึ ข นั้ ฌ
 านจติ และเกิดในพรหมโลก ก็ย งั ล ะความยนิ ดี
พอใจ ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะไม่ได้เป็นสมุจเฉท เมื่อยังไม่ใช่
พระอนาคามีบุคคล ก็ย ังต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีก คือ เป็นผ ู้
ยินดีพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ฉะนั้น จึงไ ม่ควรประมาทกิเลส และจะต้องเข้าใจสภาพธรรมตรงตาม
ความเป็นจ ริง ตามเหตุผล จึงจ ะสามารถอบรมเจริญป ญ
ั ญาทดี่ บั ก เิ ลส
ได้จ ริงๆ เป็นสมุจเฉท
บทว่า กามาวจร ได้แก่ จิตอ ันนับเนื่องในกามาวจรธรรม
ข้อความในอัฏฐสาลินีแสดงว่า ภูมขิ องกามาวจรธรรมนั้น เบื้องตํ่า
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ตั้งแต่อเวจีนรกขึ้นมา เบื้องบนตั้งแต่เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตีลง
มา ภูมิเหล่านี้เป็นภูมิของกามอารมณ์ท ั้งหมด
ส่วนค�ำ ว า่ “วัตถุก าม” นัน้ ม คี วามหมายกวา้ งกว่ารปู เสียง กลิน่
รส โผฏฐัพพะ เพราะไม่ว า
่ จะเป็นส ภาพธรรมใดทงั้ ส นิ้ เมือ่ เป็นท ตี่ งั้ ข อง
ความยินดีพอใจก็เป็นว ัตถุกาม เมื่อเกิดเป็นพรหมบุคคลในรูปพรหม
ภูมิ รูปพ รหมภูมินั้นก็เป็นว ัตถุก าม คือ เป็นที่ตั้งของความยินดีพอใจ
ของรูปพ รหมบุคคลนั้น ผูท้ ี่เกิดในอรูปพรหมภูมิ อรูปพ รหมภูมิก็เป็น
วัตถุกาม คือ เป็นที่ตั้งของความยินดีพอใจของอรูปพรหมบุคคลนั้น
ได้ โลภเจตสิกเป็นส ภาพธรรมทยี่ นิ ดีพ อใจ ติดข อ้ งในอารมณ์ท กุ อ ย่าง
นอกจากโลกุต ตรธรรมเท่านัน้ ฉะนัน้ นอกจากโลกุต ตรธรรมแล้ว ธรรม
อื่นๆ จึงเป็นว ัตถุกาม คือ เป็นที่ตั้ง เป็นที่ยินดีพ
 อใจของโลภะได้
ความหมายของกามาวจรจิตนัยที่ ๑ คือ เป็นจิตขั้นกามไม่
พ้นไปจากกาม
นัยที่ ๒ เป็นจ ิตทที่ ่องเที่ยวอยู่ในกามภูมิ ๑๑ คือ อบายภูมิ ๔
มนุสสภูมิ ๑ และสวรรค์ ๖ ชั้น
นัยที่ ๓ ชื่อว่า กามาวจรจิต เพราะว่าย่อมท่องเที่ยวไป
ด้วยสามารถแห่งการกระทำ�ให้เป็นอ ารมณ์ คือ รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ย่อมท่องเที่ยวไปในจิตนั้นๆ ด้วยสามารถแห่งก ารกระทำ�
ให้เป็นอารมณ์ แม้เพราะเหตุนั้นๆ ชื่อว่า กามาวจร
ถ้าจะให้เข้าใจง่าย ก็คือ จิตใดก็ตามที่เกี่ยวเนื่องเป็นไปในกาม
คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะเป็นอารมณ์ จิตนั้นเป็นกามาวจร
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ถาม

พระอรหันต์มีกามาวจรจิตไหม

ตอบ

มี เมื่อพ ระอรหันต์เห็นรปู ารมณ์ท ปี่ รากฏทางตา รูปารมณ์ท ี่
เป็นกามอารมณ์ จิตเห็นจงึ เป็นกามาวจรจติ ไม่ว า
่ จะเป็นจติ 
ของพระอรหนั ต ส มั มาสมั พ ทุ ธเจ้า พระอรหันตสาวก หรือจ ติ 
ของบุคคลใดขณะใดๆ ก็ตามที่มีกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะเป็นอ ารมณ์ จิตน ั้นเป็นกามาวจรจิต

นัยที่ ๔ อีกอย่างหนึ่ง จิตใดย่อมยังปฏิสนธิให้ท่องเที่ยวไปใน
กาม กล่าวคือ กามภพ (อบายภูมิ ๔ มนุษย์ ๑ สวรรค์ ๖) เหตุน ั้น
จิตนั้นชื่อว่า กามาวจร
ทุกท่านที่อยู่ในโลกมนุษย์นี้ เพราะกามาวจรจิตท ำ�ให้กาม-
ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นในภูมิมนุษย์ ซึ่งเป็นก ามภูมิ
ผู้ที่เจริญสมถภาวนาจนจิตสงบถึงขั้นอัปปนาสมาธิเป็นรูปฌานจิต หรืออ รูปฌานจิต ถ้าฌานจิตไม่เสื่อม และฌานจิตเกิดก่อน
จุตจิ ิต ฌานกุศลจิตนั้นไ ม่เป็นป ัจจัยให้เกิดในโลกนี้ แต่เป็นปัจจัยให้
เกิดในรูปพรหมภูมิ หรือในอรูปพ รหมภูมิตามขั้นของฌานนั้นๆ การ
เกิดเป็นม นุษย์เป็นผ ลของกามาวจรกศุ ล คือ ทาน ศีล การอบรมเจริญ
สมถภาวนา การอบรมเจริญส ติป ัฏฐ านซึ่งย ังไ ม่พ ้นไ ปจากกาม ฉะนั้น
จึงทำ�ให้ปฏิสนธิในกามภูมิ
คำ�ว่า “ภูมิ” มี ๒ ความหมาย คือ หมายถึงจิตซึ่งเป็นภูมิของ
สัมปยุตตธรรม คือ เจตสิกธรรมทั้งหลายที่เกิดร่วมกัน ๑ และ
หมายถึง “โอกาส” คือ สถานที่เ กิดข องสัตวโลก ๑ โลกมนุษย์เป็น
ภูมิ คือสถานที่เกิดภูมิ ๑ ในที่เกิดทั้งหมด ๓๑ ภูมิ
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เมื่อจิตต่างกันเป็นป ระเภทๆ และจิตแต่ละประเภทนั้นก็วิจิตร
ต่างกันมาก ภูมซิ ึ่งเป็นทเี่กิดของสัตวโลกก็ต้องต่างกันไป ไม่ใช่ม ีแต่
มนุสสภูมิ คือโลกนี้โลกเดียว และแม้ว่าจะเป็นกามวจรกุศล กำ�ลังข อง
ศรัทธา ปัญญา และสัมปยุตตธรรม คือเจตสิกทั้งหลายที่เกิดร ่วมด้วย
ในขณะนั้นก็วิจิตรต่างกันม าก จึงจำ�แนกให้ได้ร ับผ ล คือ เกิดในสุคติ
ภูมติ ่างๆ ไม่ใช่แ ต่ในภูมิมนุษย์เท่านั้น
สำ�หรับอ กุศลกรรมกเ็ ช่นเดียวกันขณะทที่ �ำ อ กุศลกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่งนั้น ถ้าสังเกตจะรู้ความแตกต่างกันของอกุศลกรรมว่าหนัก
เบาด้วยอกุศลธรรมเพียงไร บางครั้งก็ประกอบด้วยความพยาบาท
มาก บางครัง้ ก ไ็ ม่ไ ด้ป ระกอบดว้ ยความพยาบาทรนุ แรง บางครัง้ ก ข็ าด
ความเพียร ไม่ไ ด้มีวิริยะอุตสาหะที่จะทำ�ร้ายเบียดเบียน แต่เป็นการ
กระทำ�ซึ่งประกอบด้วยเจตนาเพียงเล็กน้อยและสัตว์เล็กๆ นั้นก็ตาย
ลง เมื่อแต่ละกรรมที่ได้กระทำ�ไปนั้นประกอบด้วยสัมปยุตตธรรมคือ
เจตสิกข ั้นต ่างๆ อกุศลกรรมนั้นๆ ก็เป็นป ัจจัยจ ำ�แนกให้อ กุศลวิบาก
จิตทำ�กิจปฏิสนธิ คือ เกิดในอบายภูมิต ่างๆ ๔ ภูมิ
เมื่อกุศลกรรมและอกุศลกรรมซึ่งเป็นเหตุที่จะให้เกิดผลวิจิตร
ต่างๆ กัน ภูมิซึ่งเป็นที่เกิดที่เหมาะที่ควรแก่กรรมนั้นๆ ก็ย่อมต้องมี
มาก ไม่ได้ม ีแต่เฉพาะมนุสสภูมิแห่งเดียวเท่านั้น
คำ�ว่า “ภูมิ” หมายถึง โอกาสโลกซึ่งเป็นสถานที่เกิดของ
สัตวโลกนั้นมีทั้งหมด ๓๑ ภูมิ ตามระดับขั้นของจิต คือ กามภูมิ ๑๑
ภูมิ รูปพ รหม ๑๖ ภูมิ อรูปพ รหม ๔ ภูมิ รวมโอกาสโลกซึ่งเป็นสถาน
ที่เกิดของสัตวโลกทั้งหมดมี ๓๑ ภูมิ คือ ๓๑ ระดับข ั้น ซึ่งส ถานที่เกิด
แต่ละขั้นนั้นมีมากกว่านั้น คือ แม้แต่ภ ูมิของมนุษย์กไ็ ม่ได้ม ีแต่โลกนี้
โลกเดียวยังมีโลกมนุษย์อื่นๆ อีกด ้วย
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กามภูมิ ๑๑ ภูมินั้นเป็นอบายภูมิ ๔ มนุษย์ ๑ และสวรรค์ ๖
ซึ่งขอกล่าวถึงเพียงย่อๆ คือ
อบายภูมิ ๔ ได้แก่ นรก ๑ สัตว์ด ิรัจฉาน ๑ ปิตติวิสัย (เปรต)
๑ อสุรกาย ๑
นรกไม่ใช่ม ีเพียงแต่แห่งเดียวหรือขุมเดียว นรกขุมใหญ่ๆ มี
หลายขุม เช่น สัญช ีวน รก กาฬสุตนรก สังฆาตนรก โรรุวนรก มหา-
โรรุวนรก ตาปนนรก มหาตาปนนรก และอเวจีนรก นอกจากนรก
ใหญ่ก็ยังมีนรกย่อยๆ ซึ่งในพระไตรปิฎกก็ไม่ได้กล่าวถึงโดยละเอียด
มากนกั เพราะจดุ ป ระสงค์ท พี่ ระผมู้ พี ระภาคทรงแสดงภมู ติ า่ งๆ ก็เพือ่ 
ทรงแสดงให้เห็นเหตุและผลของกุศลกรรมและอกุศลกรรม สิ่งใดซึ่ง
ไม่ส ามารถที่เห็นชัดประจักษ์แจ้งด ้วยตา ก็ย่อมไม่เป็นสิ่งที่ควรแสดง
เท่ากับสภาพที่สามารถจะพิสูจน์โดยอบรมเจริญป ัญญาให้รไู้ ด้
การเกิดในอบายภูมิ ๔ นั้น ถ้าเป็นผ ลของอกุศลกรรมหนักก็
เกิดในนรก ถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมที่หนักมากก็เกิดในมหานรก
ที่สุดจะทรมาน คือ อเวจีนรก และเมื่อพ้นจ ากนรกขุมใหญ่ๆ แล้วก็
เกิดในนรกขุมย่อยๆ อีก เมื่อย ังไม่ห มดผลของอกุศลกรรม ขณะที่
กระทำ�อ กุศลกรรมนั้นไม่ค ิดเลยว่าภูมิน รกรออยู่แล้วข้างหน้า แต่ว่า
ยังไ ปไม่ถ ึง เพราะว่ายังอ ยูใ่นโลกนี้ ตราบใดทีย่ ังไ ม่พ ้นจากสภาพของ
การเป็นบุคคลในโลกนี้ก็ยังไ ม่ไปสู่ภูมิอ ื่น แม้ว่าเหตุคอื อกุศลกรรมมี
แล้ว เมื่อท ำ�อกุศลกรรมแล้วย ่อมเป็นป ัจจัยให้ไ ปสู่อบายภูมิ ภูมใิดภูมิ
หนึ่งเมื่อสิ้นชีวิตแล้ว
ผลของอกุศลกรรมที่น้อยกว่านั้น ก็เป็นปัจจัยให้เกิดอ บายภูมิ
อื่น เช่น เกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉาน จะเห็นได้ว่าสัตว์ดิรัจฉานนั้นมีรูปร่าง
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ประหลาดๆ ต่างๆ นานา บางชนิดม ีขามาก บางชนิดม ีขาน้อย บาง
ชนิดไม่มีขาเลย มีป ีกบ ้าง ไม่มปี ีกบ ้าง อยูใ่นนํ้ำ�บ้าง อยู่บนบกบ้าง มี
รูปร่างลักษณะต่างๆ มากมาย ตามความวิจิตรของจิต มนุษย์ม ีตา
หู จมูก ลิ้น กายคล้ายกัน แต่ผิวพรรณวัณณะ ความสูงตํ่าก็ยังวิจิตร
ต่างๆ กัน ไม่เหมือนกันเลย ไม่ว ่าจำ�นวนคนในโลกนีจ้ ะมากสักเท่าไร
ก็ตาม รวมทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตด้วย แต่สัตว์ดิรัจฉานก็ยิ่ง
วิจิตรต่างกันม ากกว่ามนุษย์ ทั้งส ัตว์น ํ้า สัตว์บ ก และสัตว์ท ี่บ ินไ ด้ ซึ่ง
ก็ย่อมเป็นไปตามกรรม อันเป็นเหตุให้มีรูปร่างวิจิตร นั้นๆ
ผลของอกุศลกรรมที่น้อยกว่านั้นเป็นปัจจัยให้เกิดในภูมิของ
เปรต ซึ่งภ าษาบาลีใช้ค ำ�ว ่า ปิตต วิ ิสัย เปรตทรมานด้วยความหิวโหย
อยู่เสมอ และภูมิข องเปรตก็วิจิตรต่างๆ กันมาก
มนุษย์ทุกคนมีโรคประจำ�ตัวประจำ�วัน คือ โรคหิว ซึ่งจ ะว่าไม่มี
โรคไม่ได้ เพราะความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง ลองหิวมากแล้วจะรู้สึก ถ้า
หิวน ดิ ห น่อยแล้วร บั ป ระทานอาหาร ซึง่ ถ า
้ เป็นอ าหารอรอ่ ยๆ ก็เลยลมื 
ว่า แ ท้จริงนนั้ ความหวิ ไ ม่ใช่ค วามสบายกายเลย เป็นสงิ่ ท จี่ ะตอ้ งแก้ไข
บรรเทาให้ห มดไป คนทหี่ วิ ม ากเมือ่ ไ ม่ไ ด้ร บั ป ระทานอาหารกจ็ ะรสู้ ภาพ
ทีเ่ป็นความทุกข์ข องความหิวว่า ถ้าหิวมากๆ กว่านั้นจะเป็นอย่างไร
ท่านผู้หนึ่งมีมิตรสหายมาก วันห นึ่งท่านรับโทรศัพท์ตั้งแต่เช้า
จนถึงเย็น ไม่ไ ด้ร บั ป ระทานอาหาร พอค�่ำ ก เ็ ลยรสู้ กึ ว า
่ หวิ ท แี่ สนทรมาน
ที่ใช้คำ�ว่าแสบท้องหรือแ สบไส้นั้นเป็นอย่างไร และท่านก็ไม่สามารถ
รีบร ้อนรับป ระทานเพื่อแ ก้ค วามหิว เพราะถ้าทำ�อ ย่างนั้นก ็จ ะเป็นล ม
เป็นอ นั ตรายตอ่ ร า่ งกาย ท่านตอ้ งคอ่ ยๆ บริโภคแก้ไขความหวิ ไ ปทลี ะ
น้อย แต่ถึงอย่างนั้นก ็ยังเป็นล ม นี่ก็แสดงให้เห็นว่าความหิวเป็นโรค
อย่างยิ่ง เป็นโรคประจำ�วัน ทีย่ ังไม่ต้องพูดถึงโรคอื่นๆ แล้วอ ย่างนี้ผู้ที่
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เป็นเปรตจะหิวสักแค่ไหน ในภูมิเปรต ไม่มกี ารค้าขาย ไม่มกี สิกรรม
จะไปปลูกข้าวทำ�น า หุงข้าวเอง หรือซื้อข ายแลกเปลี่ยนอะไรกับใคร
เพื่อให้ได้อ าหารมาบริโภคก็ไม่ได้ การเกิดเป็นเปรตนั้นเป็นผลของ
อกุศลกรรม เปรตใดอนุโมทนากุศลที่บุคคลอื่นกระทำ�แล้วอุทิศไปให้
กุศลจิตที่อนุโมทนานั้นเป็นปัจจัยให้ได้อาหารที่เหมาะสมแก่ภูมิของ
ตนบริโภค หรืออาจจะพ้นสภาพของเปรต โดยจุติแล้วปฏิสนธิในภูมิ
อื่น เมื่อหมดผลของกรรมที่ทำ�ให้เป็นเปรตต่อไป
อบายภูมิ อีกภ มู หิ นึง่ คือ อสุรกาย การเกิดเป็นอ สุรกายเป็นผ ล
ของอกุศลกรรมที่เบากว่าอกุศลกรรมอื่น เพราะผู้ที่เกิดเป็นอสุรกาย
นั้น ไม่มีความรื่นเริงใดๆ อย่างในภูมิมนุษย์แ ละสวรรค์ ในภูมิมนุษย์
มีหนังสือพิมพ์อ่าน มีห นังละครดู มีเพลงฟัง แต่ในอสุรกายภูมิไม่
สามารถทจี่ ะแสวงหาความเพลิดเพลินส นุกสนานได้เหมือนในสคุ ติภ มู ิ
เมื่ออกุศลกรรมมีต่างกัน ภูมิซึ่งเป็นที่เกิดย ่อมต่างกันออกไป
ตามเหตุ คือ อกุศลกรรมนั้นๆ
สำ�หรับภูมิซึ่งเป็นผลของกามาวจรกุศลมี ๗ ภูมิ คือ มนุษย์ ๑
ภูมิ สวรรค์ ๖ ภูมิ
ในพระไตรปิฎกแสดงภูมิที่เกิดของมนุษย์ว ่า มนุสสภูมิ คือ
ที่เกิดของมนุษย์น ั้น มี ๔ ทวีป คือ
๑. ปุพพวเิ ทหทวีป
๒. อมรโคยานทวีป
๓. ชมพูทวีป (โลกนี้)
๔. อุตตรกุรุทวีป
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ผู้ที่เกิดในโลกนี้ซึ่งเป็นชมพูทวีป ก็เห็นแ ต่ชมพูทวีป ไม่ว่าจะ
ท่องเที่ยวไปที่ใดกเ็ห็นแ ต่อ ารมณ์ต ่างๆ ของชมพูท วีป ยังไ ม่ส ามารถ
ที่จะไปถึงทวีปอื่น ซึ่งเป็นโลกของมนุษย์อื่นอีก ๓ โลก
สวรรค์ม ี ๖ ภูมิ ตามลำ�ดับคือ
สวรรค์ภ ูมิที่ ๑ คือ จาตุมหาราชิกา มีเทวดาซึ่งเป็นใหญ่ ๔
องค์ คือ
ท้าวธตรัฏฐ์ เป็นเทพผู้เป็นใหญ่ทางทิศตะวันออก บางครั้ง
มีชื่อว่า อินทะ เป็นผ ู้ปกครอง คันธัพ พเทวดา (คนธรรพ์)
ท้าววริ ฬ
ุ หก เป็นเทพผเู้ ป็นใหญ่ท างทศิ ใต้ บางครัง้ ม ชี อื่ ว า่ ยมะ
เป็นผู้ปกครองกุมภัณฑ์เทวดา
ท้าววริ ปู ักข์ เป็นเทพผูเ้ป็นใหญ่ท างทิศต ะวันต ก บางครั้งม ีชื่อ
ว่า ท้าววรุณ เป็นผู้ปกครองนาคเทวดา
ท้าวกุเวร เป็นเทพผู้เป็นใหญ่ทางทิศเหนือ บางครั้งมีชื่อว่า
ท้าวเวสสุวัณณ์ เป็นผู้ปกครองยักข เทวดา
สวรรค์ช นั้ จ าตุม หาราชิก าเป็นส วรรค์ช นั้ ต น้ ซึง่ อ ยูไ่ ม่ไ กลจากภมู ิ
มนุษย์ สวรรค์ซ ึ่งเป็นภูมิของเทพนั้นส ูงขึ้นๆ ตามระดับความประณีต
ของสวรรค์
สวรรค์ภ ูมิที่ ๒ คือ ดาวดึงส์ อยู่สูงกว่าสวรรค์ชั้นจาตุมหา-
ราชิกา มีพระอินทร์เป็นจ อมเทพ ทุกท่านคงได้ยินช ื่อสวนสวรรค์ใน
ชั้นดาวดึงส์บ่อยๆ สวนสวรรค์ในชั้นดาวดึงส์มี ๔ คือ สวนนันทวัน
อยู่ท างทิศตะวันออก สวนจิตรลดาวันอยู่ทางทิศตะวันตก สวน
มิสสกวันอยู่ทางทิศเหนือ สวนผารุสกวันอ ยู่ทางทิศใต้
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สวรรค์ภ ูมิที่ ๓ คือ ยามา
อยู่สูงกว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
สวรรค์ภ ูมิที่ ๔ คือ ดุสิต
อยู่สูงกว่าสวรรค์ชั้นยามา
สวรรค์ภ ูมิที่ ๕ คือ นิมมานรดี
อยู่สูงกว่าสวรรค์ชั้นดุสิต
สวรรค์ภ ูมิที่ ๖ คือ ปรนิมมิตวสวัตตี
อยู่สูงกว่าสวรรค์ชั้นนิมมานรดี
ใครอยากจะอยูส่ วรรค์ช นั้ ไ หน เมือ่ ไ ม่ใช่พ ระอรหันต์ก ย็ งั ต อ้ งเกิด
อีก แต่จ ะเกิดที่ไหน คงไม่ถึงพรหมภูมิ เพราะการที่จะเกิดเป็นพรหม
บุคคลในพรหมภูมิได้นั้น ต้องเป็นผลของฌานกุศลที่ไม่เสื่อมตามที่
กล่าวแล้ว ฉะนั้น ก็ค งจะเกิดในกามภูมิ ภูมใิดภูมิหนึ่ง แล้วแ ต่ว่าจะ
เป็นอบายภูมิหรือสุคติภูมิตามเหตุ คือ กรรมหนึ่งที่ได้ก ระทำ�แล้วใน
สังสารวัฏฏ์
รูปาวจรภูมิซึ่งเป็นที่เกิดของรูปพรหมบุคคลมี ๑๖ ภูมิ คือ
ปฐมฌานภูมิ มี ๓ ภูมิ คือ
ปาริสัชชาภูมิ ๑ เป็นท ี่เกิดของผู้ที่บรรลุป ฐมฌานกุศลจิตที่มี
กำ�ลังอ ่อน
ปุโรหิตาภูมิ ๑ เป็นทเี่กิดของผทู้ ี่บรรลุปฐมฌานกุศลจิตที่มี
กำ�ลังปานกลาง
มหาพรหมาภูมิ ๑ เป็นทเี่กิดของผู้ที่บรรลุป ฐมฌานกุศลจิตที่
มีกำ�ลังประณีต
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ทุติยฌานภูมิ มี ๓ ภูมิ เป็นทเี่กิดของผทู้ ี่บรรลุทุติยฌ
 านโดย
จตุกกนัย หรือทุติยฌาน และตติยฌานโดยปัญจกนัย คือ
ปริตตาภาภูมิ ๑
อัปปมาณาภาภูมิ ๑
อาภัสสราภูมิ ๑
ตติยฌานภูมิ มี ๓ ภูมิ เป็นท ี่เกิดของผู้ที่บรรลุต ติยฌ
 านโดย
จตุก กนัย หรือจตุตถฌานโดยปัญจกนัย คือ
ปริตตสุภาภูมิ ๑
อัปปมาณสุภาภูมิ ๑
สุภกิณหาภูมิ ๑
จตุตถฌานภูมิ มี ๗ ภูมิ คือ
เวหัปผลาภูมิ   ๑ เป็นที่เกิดของผู้ท ี่บรรลุจตุตถฌาน โดย
จตุกกนัย ห รือ ปัญจมฌานโดยปัญจกนัย
อสัญญ
 ส ตั ต าภมู ิ ๑ เป็นทเี่ กิดของผทู้ บี่ รรลุปญ
ั จมฌานทมี่ แี ต่
รูปปฏิสนธิ ไม่มีจิตเจตสิกเกิดเลย
อวิหาภูมิ ๑
สุทธาวาส ๕ ภูมิ เป็นท ี่เกิดของพระ
อตัปปาภูมิ ๑
อนาคามีบ ุคคลผู้ได้ จตุตถฌานโดย
สุทัสสาภูมิ ๑
จตุกกนัย หรือ ปัญจมฌานโดย
สุทัสสภี ูมิ ๑
ปัญจกนัย
อกนิฏฐาภูมิ ๑
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อรูปพรหมภูมิ มี ๔ ภูมิ เป็นภูมิที่เกิดข องผู้ที่บรรลุอ รูปฌาน
(ปัญจมฌานที่เพิกรูปแล้วม ีอรูปเป็นอารมณ์) ตามลำ�ดับข ั้น คือ
อากาสานัญ
 จายตนภูมิ ๑
วิญญาณัญจายตนภูมิ ๑
อากิญจัญญายตนภูมิ ๑
เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ ๑
ในอรูปพรหม ๔ ภูมนิ ี้ มีแต่นามขันธ์ คือ จิตแ ละเจตสิก ไม่มี
รูปใดๆ เกิดเลย
ในอังคุตตรนิกาย ติกนิบาต จุฬนีสูตร พระผมู้ ีพระภาคได้ท รง
แสดงเรื่องของโลกและจักรวาลไว้ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่โดยละเอียดอย่าง
ที่บางท่านสงสัยใคร่ร ู้ แต่ก็แ สดงให้เห็นพระปัญญาบารมีข องพระผู้
มีพระภาคผู้ทรงเป็นโลกวิทู คือ ผู้ทรงรู้แจ้งโลกทั้งสิ้น
อรรถของจิตประการที่ ๔ คือ อนึ่ง จิตแ ม้ทุกดวงชื่อว่า จิต
เพราะเป็นธรรมชาติวิจิตรตามสมควร โดยอำ�นาจแห่งสัมปยุตตธรรม
(เจตสิกท เี่กิดร่วมด้วย) ทำ�ให้จำ�แนกจิตออกเป็นประเภทต่างๆ ได้
หลายนัย เช่น โดยชาติ ๔ ได้แก่ เป็นก ุศล ๑ อกุศล ๑ วิบาก ๑ กิริยา
๑ โดยภูมิ ๔ คือ กามาวจรจิต รูปาวจรจิต อรูปาวจรจิต โลกุตตรจิต
กามาวจรจิต มีทั้ง ๔ ชาติ คือ เป็นอกุศลก็มี เป็นกุศลก็มี
เป็นวิบากก็มี เป็นกิริยาก็มี นอกจากกามาวจรจิตแล้ว จิตร ะดับที่
สูงก ว่านั้นไ ม่เป็นอ กุศล คือ รูปาวจรจิตท ี่เป็นอ กุศลไม่มี อรูปาวจรจิต
ที่เป็นอกุศลไม่มี โลกุตตรจิตที่เป็นอกุศลไม่มี (และที่เป็นกิริยาไม่มี)
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ฉะนัน้ รูป าวจรจติ จ งึ ม ี ๓ ชาติ คือ กุศล วิบาก กิรยิ า รูป าวจร
กุศลจติ เป็นเหตุให้ร ปู าวจรวบิ ากจติ ทำ�ก จิ ป ฏิสนธิเป็นพ รหมบคุ คลใน
พรหมโลกภูมิหนึ่งภูมิใดในรูปพรหม ๑๕ ภูมิและรูป าวจรปัญจมฌาน
เป็นป จั จัยให้ร ปู ป ฏิสนธิเป็นอ สัญญ
 ส ตั ต าพรหมบคุ คลในอสัญญ
 ส ตั ต า
พรหมภมู ิ ๑ ภูมิ รูป าวจรกริ ยิ าเป็นก ริ ยิ าจติ ข องพระอรหันต์ข ณะทเี่ ป็น
รูปฌ
 านจิตข ั้นต่างๆ
อรูปา วจรจติ ก ม็ ี ๓ ชาติ คือ กุศล วิบาก กิรยิ า โดยนยั เดียวกัน
รูปาวจรจิตและอรูปาวจรจิตเป็นมหัคคตจิต ข้อความใน
อัฏฐสาลินี จิตตุปปาทกัณฑ์ อธิบายความหมายของ “มหัคคตะ” ว่า
ชือ่ ว า่ มหคฺคต เพราะถงึ ค วามเป็นส ภาวะอนั ใ หญ่ เพราะสามารถ
ข่มกิเลสได้ เพราะมีผลไพบูลย์
กิเลสเป็นสิ่งท ี่ข ่มไ ม่ได้ง ่าย เพราะพอเห็นก็เกิดพอใจหรือไม่
พอใจ แต่ในขณะที่จ ิตเป็นอัปปนาสมาธิเป็นฌ
 านจิตน ั้น จิตส งบแนบ
แน่นในอารมณ์ทางมโนทวาร ไม่เห็น ไม่ไ ด้ยิน ไม่ไ ด้กลิ่น ไม่รรู้ ส ไม่รู้
โผฏฐัพพะ ขณะทเี่ ป็นฌ
 านจิต ไม่ว ่าจ ะเป็นร ะยะเวลานานเท่าไร
ก็ตาม ภวังคจิตจ ะไม่เกิดคั่นแทรกเลย ไม่เหมือนกับเวลาที่เป็น
กามาวจรจติ ซึง่ เ ป็นข ณะทเี่ ล็กน อ้ ยและสนั้ ม ากเป็นป ริตต ธ รรม
เพราะเห็นช วั่ ว าระสนั้ ๆ ได้ยนิ ช วั่ ว าระสนั้ ๆ คิดน กึ ช วั่ ว าระสนั้ ๆ ขณะที่
เป็นก ามาวจรจติ น นั้ รูอ้ ารมณ์ห นึง่ ๆ ชัว่ ว าระทสี่ นั้ จ ริงๆ เมือ่ จ กั ขุท วาร
วิถีจิตเกิดขึ้นรู้รูปารมณ์ คือ สิ่งที่ปรากฏทางตาดับไปภวังคจิตก็ต้อง
เกิดต่อทันทีก่อนที่มโนทวารวิถีจิตจะรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาต่อจาก
จักขุท วารวิถีจิต กามาวจรธรรม คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
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และจติ ท รี่ รู้ ปู เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะจงึ เป็นป ริตต ธ รรม แต่ม หัคคต-
จิตซึ่งได้แก่ รูป าวจรจิต และอรูปาวจรจิตนั้น ถึงความเป็นส ภาวะอัน
ใหญ่ เพราะสามารถข่มกิเลสได้ จึงเป็นม หัคคตจิต
ขณะที่เป็นอัปป นาสมาธิ คือฌานจิตเกิดด ับส ืบต่อกันนั้น ไม่
เห็น ไม่ไ ด้ยิน ไม่ไ ด้กลิ่น ไม่ล ิ้มรส ไม่รโู้ผฏฐัพพะ ทางตา ทางหู ทาง
จมูก ทางลิ้น ทางกาย และไม่คิดนึกเรื่องรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพ ะ
ใดๆ เลย จึงช ื่อว ่าสามารถข่มกิเลส แต่เมื่อฌานจิตดับห มดแล้ว
กามาวจรจติ ก เ็ กิดต อ่  เมือ่ ว ถิ จี ติ เกิดข นึ้ ท างทวารตา่ งๆ อกุศลชวนวถิ ี
ก็เกิดไ ด้ถ า
้ ไม่ใช่ก ศุ ล เพราะเมือ่ ย งั ไ ม่ไ ด้ด บั ก เิ ลสเป็นส มุจเฉท เมือ่ เห็น
แล้วอกุศลจิตก็เกิดขึ้น เมื่อได้ยินแล้วอกุศลจิตก็เกิด เมื่อกายกระทบ
สัมผัสแ ล้วอ กุศลจติ ก เ็ กิด มีใครรบู้ า้ งวา
่ อกุศลจติ เกิดอ ยูเ่ รือ่ ยๆ เมือ่ ไ ม่รู้
ก็ไม่ไ ด้ข่มและไม่ได้อบรมเจริญหนทางที่จะดับก ิเลส
ก่ อ นก ารต รั ส รู้ ข องพ ระผู้ มี พ ระภ าคอ รหั น ต สั ม มาสั ม พุ ท ธ
เจ้า ผู้ท ี่เห็นโทษของอกุศลจิตซึ่งเกิดสืบต่อจ ากเห็น ได้ยิน ได้ก ลิ่น
ลิ้มรส รู้โ ผฏฐัพพะ ก็ได้พ ยายามหาทางที่จะข่มกิเลส และรู้ว่าทาง
เดียวที่จ ะข่มก ิเลสได้ คือ ต้องไม่เห็น ไม่ไ ด้ยิน ไม่ไ ด้ก ลิ่น ไม่รู้ร ส และ
ไม่รูโ้ผฏฐัพพะ เพราะถ้าเห็น ได้ยิน ได้ก ลิ่น รูร้ สและรูโ้ผฏฐัพพะ ก็ก ั้น
กิเลสไม่ได้ เมื่อรู้อย่างนี้จึงอบรมเจริญกุศลจิตทที่ ำ�ให้สงบจากโลภะ
โทสะ โมหะ จนถึงอ ัปป นาสมาธิ ซึ่งไม่เห็น ไม่ได้ยิน ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส
ไม่รสู้ ิ่งที่กระทบสัมผัสใดๆ นอกจากอารมณ์ที่ทำ�ให้จิตเป็นกุศล สงบ
มัน่ คงแนบแน่นท างใจเพียงอารมณ์เดียวเท่านัน้ อัปป นาสมาธิซ งึ่ เป็น
ฌานจติ น นั้ ไ ม่ใช่ห นทางทจี่ ะดบั ก เิ ลส เพราะเมือ่ ฌ
 านจติ ไ ม่เกิด กิเลสก็
เกิด ชั่วข ณะทีเ่ป็นร ปู าวจรจิตแ ละอรูปาวจรจิตน ั้นเป็นส ภาวะอันใหญ่
เป็นมหัคคตะ เพราะข่มกิเลสได้โดยไม่เห็น ไม่ได้ยิน ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้
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รส ไม่รสู้ ิง่ ท กี่ ระทบสมั ผัส ไม่เหมือนพระอนาคามีบ คุ คลซึง่ เห็นแ ต่ด บั 
ความยนิ ดีพ อใจในรปู ได้ยนิ แ ต่ด บั ค วามยนิ ดีพ อใจในเสียง ได้ก ลิน่ แ ต่
ดับค วามยินดีพ อใจในกลิ่น ลิ้มร สแต่ด ับค วามยินดีพ อใจในรส กระทบ
สัมผัสแต่ดับความยินดีพ อใจในเย็น ร้อน อ่อน แข็ง ตึงไ หวที่ปรากฏ
ฉะนั้น จิตจึงต่างกันเป็น ๔ ภูมิ คือ ๔ ระดับขั้น
รูปาวจรจิตและอรูปาวจรจิตมี ๓ ชาติ คือกุศล ๑ วิบาก ๑
กิริยา ๑
โลกุต ตรจิตมี ๒ ชาติ คือ เป็นโลกุตตรกุศลประเภท ๑ เป็น
โลกุต ตรวิบากประเภท ๑ ไม่ม โี ลกุต ตรกิร ยิ าจติ โลกุต ตรจิตม ี ๘ ดวง
คือ
โสตาปัตติมัคคจิตเป็นโลกุตตรกุศล
โสตาปัตติผลจิตเป็นโลกุตตรวิบาก
สกทาคามิมัคคจิตเป็นโลกุตตรกุศล
สกทาคามิผลจิตเป็นโลกุตตรวิบาก
อนาคามิมัคคจิตเป็นโลกุตตรกุศล
อนาคามิผลจิตเป็นโลกุตตรวิบาก
อรหัตตมัคคจิตเป็นโลกุตตรกุศล
อรหัตตผลจิตเป็นโลกุตตรวิบาก
โลกุต ตรกุศลจติ เป็นปจั จัยให้โลกุต ตรวิบากจติ เกิดสบื ตอ่ ทนั ที
ไม่มจี ิตอ ื่นเกิดคั่นได้เลย กุศลอื่นทั้งหมดไม่สามารถที่จะให้ผลทันที
คือ ไม่ทำ�ให้วิบากจิตเกิดสืบต่อจากกุศลจิตได้ท ันที แต่โลกุตตรกุศล
เป็นปัจจัยให้โลกุตตรวิบากเกิดสืบต่อท ันทีโดยไม่มีจิตอื่นคั่นระหว่าง
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โลกุตตรกุศลจิตซึ่งเป็นเหตุและโลกุต ตรวิบากจิตซึ่งเป็นผลเลย ทันที
ที่โสตาปัตติมัคคจิตซึ่งเป็นโ ลกุตตรกุศลดับ โสตาปัตติผ ลจิตซึ่งเป็น
โลกุตตรวิบากจิตก็เกิดสืบต่อทันที ทันทีที่สกทาคามิมัคคจิตซึ่งเป็น
โลกุต ตรกุศล ดับ สกทาคามผิ ลจติ ซ งึ่ เป็นโลกุต ตรวิบ ากจติ ก เ็ กิดส บื ต อ่ 
ทันที ทันท ที อี่ น าคามมิ คั ค จ ติ ซ งึ่ เป็นโลกุต ตรกุศล ดับ อนาคามผิ ลจติ ซ งึ่ 
เป็นโลกุตตรวิบากจิตก็เกิดสืบต่อทันที ทันทีที่อรหัตตมัคคจิตซึ่งเป็น
โลกุตตรกุศลดับ อรหัตตผลจิตซึ่งเป็นโลกุตตรวิบ ากจิตกเ็กิดสืบต ่อ
ทันที
ฉะนั้น โลกุตตรวิบากจิตทั้ง ๔ จึงไ ม่ได้ท ำ�ปฏิสนธิกิจภวังคกิจ
และจุตกิ ิจ ไม่เหมือน โลกิยกุศลวิบากและอกุศลวิบาก เมื่อโลกุตตรกุศลจิตดับ โลกุต ตรวิบากจิตก็เกิดขึ้นมีนิพพานเป็นอารมณ์ต่อจาก
โลกุตตรกุศลทันที ฉะนั้น ผลจิตซึ่งเป็นโลกุตตรวิบากจิตนั้น จึงเป็น
ชวนวถิ จี ติ เช่นเดียวกบั โลกุต ตรกุศลจติ ผลจติ เ ป็นว บิ ากจติ ป ระเภท
เดียวเท่านั้นที่เป็นชวนวิถีจิต ทำ�ชวนกิจและมีนิพพานเป็น
อารมณ์ โลกุต ตรกุศลจติ เกิดข นึ้ เพียงขณะเดียวในสงั สารวัฏฏ ์ โดยดบั 
กิเลสเป็นส มุจเฉทตามขนั้ ข องโลกุต ตรกุศลจติ นัน้ ๆ แต่โลกุต ตรวิบ าก
จิตที่เกิดต่อจากโลกุตตรกุศลจิตนั้น เกิดดับสืบต่อกันโ ดยมีน ิพพาน
เป็นอารมณ์อีก ๒ หรือ ๓ ขณะตามประเภทของบุคคล
พระโสดาบันบุคคลยังเกิดอีกอ ย่างมากไม่เกิน ๗ ชาติ แต่
ปฏิสนธิจ ิตของพระโสดาบันไม่ใช่โสตาปัตติผลจิตทำ�กิจปฏิสนธิ แล้ว
แต่ว า
่ พระโสดาบันบ คุ คลนัน้ จ ะเกิดในภมู ใิ ด วิบากจติ ร ะดับภูม นิ ัน้ ๆ ก็
ทำ�กิจปฏิสนธิในภูมินั้น คือ ถ้าพระโสดาบันบุคคลนั้นเกิดในสวรรค์
กามาวจรวิบากจิตก็ทำ�ก ิจปฏิสนธิ ถ้าพระโสดาบันบุคคลนั้นเกิดใน
พรหมภูมใิด รูป าวจรวิบากจิตหรืออรูปาวจรวิบากจิตก ็ทำ�ก ิจป ฏิสนธิ
ในภูมินั้นๆ
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ฉะนั้น คำ�ว ่า ภูมิ มี ๒ ความหมาย คือ หมายถึงระดับข ั้นของ
จิต ๑ และหมายถึงภูมิซึ่งเป็นท ี่เกิดของสัตวโลก ๑
ภูมิซึ่งเป็นร ะดับขั้นของจิตม ี ๔ ภูมิ คือ
กามาวจรจิต ๑
รูปาวจรจิต ๑
อรูปาวจรจิต ๑
โลกุตตรจิต ๑
ภูมิซ ึ่งเป็นที่เกิดของสัตวโลก หมายถึง โอกาสโลกซึ่งเป็น
สถานที่เกิดของสัตวโลก มี ๓๑ ภูมติ ามระดับขั้นข องจิต คือ
กามภูมิ
๑๑ ภูมิ
รูปพรหมภูมิ
๑๖ ภูมิ
อรูปพรหมภูมิ
๔ ภูมิ
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คำ�ถามทบทวน
๑. กิเลสกามและวัตถุกามต่างกันอ ย่างไร
๒. ปริตต ธรรมคืออะไร
๓. พระพุทธเจ้ามีกามาวจรจิตไหม
๔. คำ�ว่าภูมิหมายถึงอะไรบ้าง
๕. สุทธาวาสภูมิคืออ ะไร ใครเกิดในสุทธาวาสภูมิได้
๖. รูปาวจรจิต อรูปาวจรจิตมีกี่ชาติ
๗. โลกุตตรจิตมีกชี่ าติ
๘. มหัคคตจิตได้แก่จิตอะไร
๙. โลกุตตรจิตเป็นวิถจี ิตอะไร
๑๐. โลกุต ตรวิบากจิตทำ�กิจอะไร

��������� book.indb 178

7/28/57 BE 10:35 AM

บทที่ ๑๐
จิตต่างกันโดยสัมปยุตตธรรม คือ เจตสิกที่เกิดร ่วมด้วย จึง
จำ�แนกจิตโดยนัยของเวทนาเภท คือ โดยประเภทของเวทนา-
เจตสิกที่เกิดร่วมด้วยต่างกัน คือ
โสมนสฺสส หคตํ
โทมนสฺสส หคตํ
อุเปกฺขาสหคตํ
สุขสหคตํ
ทุกฺขสหคตํ

จิตเกิดร่วมกับโสมนัสเวทนาเจตสิก
(ความรู้สึกดีใจ)
จิตเกิดร่วมกับโทมนัสเวทนาเจตสิก
(ความรู้สึกเสียใจ)
จิตเกิดร่วมกับอ ุเบกขาเวทนาเจตสิก
(ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์)
จิตเกิดร่วมกับสุขเวทนาเจตสิก (ความ
รู้สึกเป็นสุขทางกาย)
จิตเกิดร่วมกับท ุกขเวทนาเจตสิก
(ความรู้สึกเป็นทุกข์ทางกาย)

ขณะใดที่จ ิตเกิดขึ้น ขณะนั้นต้องมีเวทนาเจตสิกเกิดร่วมด้วย
ทุกครั้ง ฉะนั้น เวทนาเจตสิกดวงหนึ่งเกิดกับจิตดวงหนึ่ง แล้วแต่วา
่
จะเป็นเวทนาเจตสิกป ระเภทใด จิตเป็นใหญ่เป็นป ระธานในการรู้แ จ้ง
ลักษณะต่างๆ ของอารมณ์ แต่เวทนาเจตสิกเป็นสภาพธรรมที่รู้สึก
ดีใจหรือเสียใจ สุขหรือทุกข์ หรือเฉยๆ ในขณะที่รู้อารมณ์
เมื่อจิตต่างกันโดยชาติ คือ เป็นก ุศล เป็นอ กุศล เป็นว ิบาก
เป็นกิริยา เจตสิกท ี่เกิดกับจิตใดก็ต ้องเป็นชาติเดียวกับจิตน ั้น อกุศล
179
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เจตสิกจะเกิดก ับกุศลจิต วิบากจิต และกิริยาจิตไม่ได้ กุศลเจตสิก
จะเกิดก บั อ กุศลจติ วิบากจติ และกริ ยิ าจติ ไ ม่ไ ด้ วิบากเจตสิกก เ็ กิดก บั 
อกุศลจติ กุศลจติ และกริ ยิ าจติ ไ ม่ไ ด้ ฉะนัน้ เวทนาเจตสิกจ งึ ต า่ งกนั เป็น
กุศล อกุศล วิบาก กิริยา เช่นเดียวกับเจตสกิ อื่นๆ ด้วย แต่ถ ้าพระผู้มี
พระภาคไม่ได้ท รงแสดงลกั ษณะของสภาพธรรมแต่ละประเภทไว้โดย
ละเอียด ก็จ ะมผี เู้ ข้าใจผดิ ในลกั ษณะของเวทนาเจตสิก เช่น ทุกขเวทนา
ทางกาย ซึ่งเป็นความรู้สึกไ ม่สบาย ปวด เจ็บน ั้น เกิดร ่วมกับก าย
วิญญาณซึง่ เป็นจ ติ ท รี่ สู้ ิง่ ท กี่ ระทบสมั ผัสก ายทเี่ กิดข ึน้ ช ัว่ ข ณะจติ เดียว
ไม่ใช่ขณะที่รู้สึกโ ทมนัส ไม่แช่มช ื่นเมื่อกระทบกับอารมณ์ท ี่ไม่น ่า
พอใจทางกายแล้ว เมื่อจิตแต่ละขณะต่างกันโดยละเอียดตามเวทนา
เจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตแ ต่ละขณะ พระผมู้ ีพระภาคจึงได้ท รงแสดงไว้
โดยละเอียดวา่ จิตท เี่ ป็นอ กุศลแต่ละประเภทนนั้ ม เี วทนาอะไรเกิดร ว่ ม
ด้วย จิตท ี่เป็นว ิบากแต่ละประเภทนั้นม เีวทนาอะไรเกิดร ่วมด้วย จิตท ี่
เป็นก ิริยาแต่ละประเภทนั้นม ีเวทนาอะไรเกิดร ่วมด้วย
ชั่วขณะที่รู้สึกเจ็บนั้นเป็นท ุกขเวทนาทางกาย เป็นอกุศล
วิบาก แต่ขณะที่ไม่พอใจ เดือดร้อนกังวลเพราะทุกขเวทนานั้น
ไม่ใช่ว บิ าก ขณะนนั้ อ กุศลเวทนาเกิดก บั อ กุศลจติ จ งึ ไ ม่ส บายใจ
การศึกษาพระอภิธรรมโดยละเอียดทำ�ให้เข้าใจสภาพของ
เวทนาเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตได้ถูกต้อง มิฉะนั้นก็จะพอใจ หลงติดใน
โสมนัสเวทนา ในสุขเวทนา หรือในอุเบกขาเวทนา โดยไม่รวู้ ่าเวทนา
ขณะใดเป็นก ศุ ล ขณะใดเป็นอ กุศล ขณะใดเป็นว บิ าก ขณะใดเป็นก ริ ยิ า
ในอังคุตตรนิกาย เอกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ สนิมิตตวรรคที่ ๓
ข้อ ๓๒๘ มีข ้อความว่า ดูกร ภิกษุท ั้งหลาย ธรรมที่เป็นบาปอกุศล มี

��������� book.indb 180

7/28/57 BE 10:35 AM

จิตตสังเขป 181

เวทนาจึงเกิดขึ้น ไม่มีเวทนาไม่เกิดขึ้น เพราะละเวทนานั้น ธรรมที่
เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นจ ึงไม่มีด้วยประการ ด ังนี้ ฯ
(ข้ออ นื่ ๆ กล่าวถงึ ส ญ
ั ญาเจตสิกซ งึ่ เป็นส ญ
ั ญาขนั ธ์ เจตสกิ อืน่ ๆ
ซึ่งเป็นสังขารขันธ์ และจิตซึ่งเป็นว ิญญาณขันธ์)
แสดงว่าเวทนาเจตสิกซึ่งเป็นค วามรู้สึกนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความ
ยึดมั่นอย่างเหนียวแน่น เมื่อไม่รู้ความจริงของเวทนาเจตสิก ก็ไม่
สามารถละความรู้สึกว ่าเป็นเราได้
การรู้ ส ภาพข องเ วทนาเจตสิ ก จ ะเ กื้ อ กู ล ใ ห้ ส ติ เ ริ่ ม ร ะลึ ก รู้ 
ลักษณะของเวทนาได้ มิฉ ะนั้นก ็จะไม่ระลึกไ ด้เลยว่าในวันหนึ่งๆ นั้น
มีเวทนา เช่นเดียวกับในวันหนึ่งๆ ก็ม ีแต่สภาพที่ปรากฏทางตา ทาง
หู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ เพราะจิตเกิดขึ้นรู้สภาพธรรม
นั้นๆ แต่ล องคิดด วู ่าถ้าเห็นแ ล้วไ ม่มคี วามรู้สึกอ ะไรเลยกไ็ ม่เดือดร้อน
ถ้าได้ยินแล้วไ ม่รูส้ ึกอ ะไรเลยกไ็ ม่เดือดร้อนอีกเหมือนกัน เมื่อไ ด้ก ลิ่น
ลิ้มร ส รูโ้ผฎฐัพพ ะ แล้วไ ม่รูส้ ึกอ ะไรเลยกไ็ ม่เดือดร้อน ก็ย ่อมไม่มบี าป
อกุศลกรรมใดๆ ทั้งสิ้น แต่เมื่อมีความรู้สึกเกิดขึ้น จึงติดและยึดมั่น
ในความรสู้ กึ และอยากได้สงิ่ ทที่ �ำ ให้รสู้ กึ ดใี จเป็นสุขทำ�ให้อกุศลธรรม
ทัง้ ห ลายเกิดข ึ้นบ ่อยๆ เนืองๆ โดยไม่รตู้ ัว ธรรมทั้งห ลายเป็นอ นัตตา
ไม่มใี ครสามารถยบั ยัง้ ไ ม่ให้เวทนาเจตสิกเกิดข ึน้ ไม่ว า
่ จติ เกิดข ึน้ ข ณะ
ใด ก็จะต้องมีเวทนาเจตสิกที่รู้สึกในอารมณ์ข ณะนั้น ขณะนี้เวทนา
เจตสิกย่อมจะเป็นอย่างหนึ่งอ ย่างใด คือ อุเบกขาเวทนา สุขเวทนา
ทุกขเวทนา โสมนัสเวทนา โทมนัสเวทนา การศกึ ษาธรรมไม่ใช่เพียง
เพื่อให้ร ูจ้ ำ�นวนหรือร ูช้ ื่อ แต่เพื่อให้ร ูล้ ักษณะของความรู้สึกซ ึ่งก ำ�ลังม ี
ซึ่งถ้าสติไม่เกิดร ะลึกรู้ลักษณะของความรู้สึกที่กำ�ลังมีในขณะนี้ แม้
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ความรู้สึกนั้นมีจริงเกิดขึ้นแ ต่ก ็ดับไปแล้ว เมื่อไม่รู้ลักษณะที่แท้จริง
ของความรู้สึก ก็ย่อมจะยึดถือค วามรู้สึกว ่าเป็นเราซึ่งเป็นสุข เป็น
ทุกข์ ดีใจ เสียใจ หรือเฉยๆ
ฉะนั้น ตราบใดที่ส ติไม่เกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของความรู้สึก
ย่อมไม่มที างทจ่ี ะละการยดึ ถือสภาพธรรมวา
่ เป็นส ตั ว์ บุคคล ตัวตน
เพราะทกุ ค นยดึ ม นั่ ในความรสู้ กึ ว า
่ เป็นส งิ่ ส �ำ คัญในชวี ติ ทุกค นตอ้ งการ
ความรู้สึกที่เป็นสุข ไม่มใีครต้องการความรู้สึกเป็นทุกข์ ฉะนั้น ไม่ว ่า
จะมีทางใดที่จะให้เกิดสุขเวทนาหรือโสมนัสเวทนา ก็ย่อมจะพยายาม
ขวนขวายให้เกิดความรู้สึกน ั้น โดยไม่รู้ว่าขณะนั้นเป็นการติด เป็น
ความพอใจยึดม ั่นในความรู้สึก ซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุป ัจจัยแล้วก็ดับ
ไป เมื่อความรู้สึกเป็นส ิ่งสำ�คัญที่ทุกคนยึดถือ พระผู้มีพระภาคจึงได้
ทรงแสดงเวทนาเจตสิก ๑ ดวง เป็นเวทนาขนั ธ์ เพราะเป็นส ภาพธรรม
ซึ่งเป็นที่ยึดมั่นว ่าเป็นต ัวตนสัตว์บุคคล อย่างสำ�คัญช นิดหนึ่ง การ
ทีส่ ติจ ะเกิดข นึ้ ร ะลึกร ลู้ กั ษณะของสภาพธรรมทมี่ จี ริงทีเ่ กิดข นึ้ ป รากฏ
นั้น จะต้องอาศัยการศึกษา การฟังเรื่องของสภาพธรรมให้ละเอียดยิ่ง
ขึ้นและพิจารณาพิสูจน์ส ภาพธรรมที่มีจริงนั้นในชีวิตประจำ�ว ันด้วย
เวทนาเจตสิกมี ๔ ชาติ คือ เวทนาที่เป็นกุศล ๑ เวทนาที่เป็น
อกุศล ๑ เวทนาทเี่ ป็นว บิ าก ๑ เวทนาทเี่ ป็นก ริ ยิ า ๑ เวทนาเป็นส งั ขต-
ธรรมเกิดข ึ้นเพราะเหตุปัจจัยปรุงแต่ง เวทนาที่เป็นวิบากย่อมเกิดข ึ้น
เพราะกรรมเป็นป จั จัย เวทนาทเี่ ป็นก ศุ ล อกุศล กิรยิ า ไม่ใช่ว บิ าก จึงไ ม่
ได้เกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นป ัจจัย แต่ก ็จะต้องเกิดเพราะปัจจัยอื่น โดย
นัยของเวทนา ๕ นั้น สุขเวทนาทางกายและทุกขเวทนาทางกายเป็น
ชาติวิบาก เป็นผ ลของกรรม เวทนาเจตสิกท ี่เป็นวิบากนั้น มีกรรมที่
ได้ก ระทำ�แ ล้วเป็นป จั จัยให้เกิดข นึ้ ร สู้ กึ อ ารมณ์ท กี่ ระทบตา หู จมูก ลิน้
กาย ใจ ตามประเภทของวิบากนั้นๆ
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ขณะเห็น จักขุว ญ
ิ ญาณเป็นว บิ ากจติ เกิดร ว่ มกบั อ เุ บกขาเวทนา
ซึง่ เป็นว บิ ากเจตสิกแ ละวบิ ากเจตสกิ อืน่ ๆ โสตวญ
ิ ญาณ ฆานวญ
ิ ญาณ
และชวิ หาวญ
ิ ญาณกโ็ ดยนยั เดียวกัน แต่ก ายวญ
ิ ญาณอกุศลวบิ ากซงึ่ ร ู้
แจ้งล กั ษณะตา่ งๆ ของโผฎฐัพพ ารมณ์ทกี่ ระทบสมั ผัสก ายนนั้ เกิดร ว่ ม
กับท กุ ขเวทนา และกายวญ
ิ ญาณกศุ ลวบิ ากเกิดร ว่ มกบั ส ขุ เวทนา ไม่มี
ใครสามารถเปลี่ยนแปลงเวทนาที่เกิดกับจิตป ระเภทต่างๆ ได้ กาย
วิญญาณเกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นปัจจัย เมื่อก ายปสาทรูปกระทบกับ
มหาภูตร ูป (เย็น ร้อน อ่อน แข็ง ตึง ไหว) ทีเ่ป็นอ ิฎฐารมณ์ สุขเวทนา
ก็เกิด เมื่อกายปสาทรูปกระทบกับมหาภูตรูปที่เป็นอ นิฎฐารมณ์
ทุกขเวทนาก็เกิด ความรู้สึกท ี่เกิดข ึ้น ปรากฏที่กายเป็นทุกขเวทนา
หรือส ุขเวทนาเท่านั้น จะเป็นอ ุเบกขาเวทนา หรือโสมนัสเวทนา หรือ
โทมนัสเวทนาไม่ได้เลย ต้องแยกเวทนาทางกายและทางใจ ขณะที่
เป็นกายวิญญาณ สุขเวทนา หรือทุกขเวทนาเป็นชาติวิบากเป็นผล
ของอดีตก รรม แต่ข ณะทเี่ ดือดรอ้ นเป็นห ว่ งกงั วลนัน้ เป็นค วามรูส้ กึ ไ ม่
สบายใจ ขณะนั้นจึงไม่ใช่ผ ลของอดีตกรรม แต่เป็นผลของการสะสม
ของอกุศลธรรม จึงเกิดความรู้สึกไม่สบายใจไม่แช่มชื่น
นอกจากทกุ ขเวทนาและสขุ เ วทนาซงึ่ เ ป็นช าติว บิ ากอย่าง
เดียวเท่านั้น และโทมนัสเวทนาซึ่งเ ป็นชาติอกุศลอย่างเดียว
เท่านั้น เวทนาอื่น คือโสมนัสเวทนา และอุเบกขาเวทนานั้น
เป็นกุศลก็ได้ เป็นอกุศลก็ได้ เป็นวิบากก็ได้ เป็นกิริยาก็ได้ นี่
เป็นค วามต่างกันซึ่งแสดงให้เห็นว่า สภาพธรรมทั้งหลายย่อมเกิด
ขึ้นตามเหตุปัจจัย
เคยระลึกรู้ลักษณะของเวทนาบ้างหรือย ัง ขณะนี้เวทนากำ�ลัง
เกิดข น้ึ แ ละก�ำ ลังด บั ไ ป บางทา่ นอาจจะเริม่ ร ะลึกร ลู้ กั ษณะของรปู ท กี่ �ำ ลัง
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ปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย บางท่านอาจจะเริ่ม
ระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมซึ่งเป็นสภาพรู้ในขณะกำ�ลังเห็น ได้ยิน
ได้กลิ่น ลิ้มร ส รูโ้ผฎฐัพพะ และนึกคิด แต่น ั่นไม่พอ เพราะสติจะต้อง
ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่มีจริง ที่กำ�ลังป รากฏทั้ง ๕ ขันธ์ คือ
ทัง้ ร ปู ข นั ธ์ เวทนาขนั ธ์ สัญญาขนั ธ์ สังขารขนั ธ์ และวญ
ิ ญาณขนั ธ์ เมือ่ 
สติยังไม่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมเหล่านี้จริงๆ ก็ไม่สามารถดับ
กิเลสได้ เพราะกเิ ลสไม่ใช่ส งิ่ ซ งึ่ จ ะดบั ไ ด้ด ว้ ยความไม่รหู้ รือโดยไม่มสี ติ
ไม่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำ�ลังป รากฏจนทั่วจริงๆ
ขณะที่ก ำ�ลังห ลับมีเวทนาเจตสิกไหม ธรรมเป็นเรื่องที่น่าคิด
น่าพิจารณา เพราะยิ่งค ิดยิ่งพ ิจารณาก็ย ิ่งทำ�ให้เข้าใจธรรมแจ่มแจ้ง
ขึ้น ฉะนั้น จึงน ่าคิดพิจารณาว่าในขณะที่กำ�ลังหลับน ั้นมีค วามรู้สึก
ไหม ขณะที่ก ำ�ลังน อนหลับสนิทไม่รู้อารมณ์ของโลกนี้เลยไม่ว่าจะ
เป็นทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ไม่ไ ด้น ึกคิด ไม่
ได้ฝ นั แต่เมือ่ ย งั ไ ม่ใช่ผ ทู้ สี่ นิ้ ช วี ติ ก ย็ อ่ มจะตอ้ งมจี ติ เกิดด บั เป็นภ วังคจิต
ดำ�รงภพชาติค วามเป็นบ คุ คลนนั้ จ นกว่าจะตนื่ ข นึ้ แ ล้วจ งึ จ ะเห็นโลกนี้
ต่อไปอีกจนกว่าจะถึงเวลาหลับอีก ขณะหลับสนิทนั้นไม่รอู้ ะไรในโลก
นี้เลยสักอย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็นท างตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทาง
กาย ทางใจ ที่เคยเห็น เคยได้ยิน เคยชอบ เคยคิดนึกถึง ในขณะ
ทีน่ อนหลับส นิทน นั้ ไ ม่มอี ารมณ์ใดๆ ปรากฏเลย แต่จ ติ ก เ็ กิดข นึ้ แ ละดบั 
ไปสืบต่อกันอยู่เรื่อยๆ นามขันธ์ทั้ง ๔ คือ จิตแ ละเจตสิกต้องเกิดร ่วม
กันแยกกันไม่ไ ด้เลย ขณะที่นอนหลับสนิทเป็นวิบากจิต เป็นผ ลของ
อดีตก รรม จึงท ำ�ให้คนที่หลับนั้นยังไม่ตาย เพราะวิบากจิตเกิดดับส ืบ
ต่อดำ�รงภพชาติอยู่ และเมื่อจิตเกิดขึ้นก็ต้องมีเจตสิกเกิดร ่วมด้วยทุก
ครั้ง เวทนาเจตสิกเกิดกับจ ิตทุกด วง เวทนาเจตสิกที่เกิดก ับภวังคจิต
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เป็นว บิ ากเจตสิกท รี่ สู้ กึ อ ารมณ์เดียวกบั ภ วังคจิต คือ ไม่ใช่อ ารมณ์ข อง
โลกนี้ จึงไม่รสู้ กึ ตวั อย่างขณะทจี่ ติ ก�ำ ลังเห็นทางตา กำ�ลังได้ยนิ ทางหู
เป็นต้น ไม่มีใครสามารถรู้ลักษณะของเวทนาเจตสิกซ ึ่งเกิดในขณะที่
กำ�ลังหลับได้ แต่เมื่อตื่นข ึ้นก็น่าที่จะคิดอีกว่าอะไรตื่น ตอนหลับก็น่า
จะคิดว่าอะไรหลับ รูปไ ม่ใช่สภาพรู้ รูปจ ึงไ ม่ตื่นไม่หลับ แต่น ามธรรม
เป็นส ภาพรู้ เมือ่ ไ ม่รอู้ ารมณ์ท ปี่ รากฏในโลกนจี้ งึ ช อื่ ว า
่ หลับ แต่จ ติ ก ย็ งั 
เกิดด ับสืบต่อดำ�รงภพชาติอยูจ่ ึงยังไ ม่ตาย
ขณะทตี่ นื่ น นั้ อ ะไรตนื่ จิต เจตสิกต นื่ โดยเกิดข นึ้ ร อู้ ารมณ์ท างตา
ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ขณะใดที่รอู้ ารมณ์ของโลกนี้
ขณะนนั้ ต นื่ แต่ก น็ า
่ ทจี่ ะพจิ ารณาให้ล ะเอียดขนึ้ ไ ปอกี เพือ่ ป ระโยชน์แ ก่
การเจริญสติปัฎฐาน เพราะการแสดงธรรมนั้นจุดประสงค์เพื่อเกื้อกูล
ให้ส ติร ะลึกร ลู้ กั ษณะของสภาพธรรมทปี่ รากฏ และเป็นว ริ ยิ ารมั ภ ก ถา
คือ คำ�พูดที่อุปการะเกื้อกูลให้เกิดวิริยะที่จะระลึกรลู้ ักษณะของสภาพ
ธรรมทปี่ รากฏ ฉะนัน้ ก็ค วรทจี่ ะพจิ ารณาวา่ ขณะทตี่ นื่ น นั้ จิต เจตสิก
เกิดข นึ้ รูอ้ ารมณ์ข องโลกนตี้ ามทเี่ ข้าใจกนั แต่ก น็ า
่ จะคดิ ให้ล กึ ซ งึ้ ข นึ้ อ กี 
ว่า อะไรตื่น จิต เจตสิกเกิดตื่นข ึ้นพร้อมกัน วิบากจิตเกิดข ึ้น รูส้ ิ่งท ี่
ปรากฏทางตาบ้าง ทางหูบ้าง ทางจมูกบ้าง ทางลิ้นบ้าง ทางกายบ้าง
โดยยับยั้งไม่ไ ด้เลย วิบากจิตเป็นผ ลของกรรม เกิดข ึ้นแล้วดับไ ป จะ
หลับอ ยู่ตลอดไปได้ไหม ไม่มที างที่จะเป็นไปได้เลย กรรมไม่ได้ทำ�ให้
เกิดขึ้นในชาตินแี้ ล้วหลับไปจนกระทั่งตาย แต่ว่ากรรมเป็นปัจจัยให้มี
ตา หู จมูก ลิน้ กาย เพือ่ เป็นป จั จัยให้จ ติ เกิดข นึ้ เห็นส งิ่ ท นี่ า
่ พอใจ เป็น
ผลของกุศลกรรม เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเป็นผลของอกุศลกรรม ได้ยิน
เสียงทดี่ เี ป็นผ ลของกศุ ลกรรม ได้ยนิ เสียงทไี่ ม่ด เี ป็นผ ลของอกุศลกรรม
เป็นต้น
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ฉะนั้น วิบากจิตและเจตสิกเกิดตื่นขึ้น รู้อารมณ์ทางตา ทางหู
ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจในชีวิตประจำ�วัน นอกจากนั้นแล้ว
ยังมีอะไรอีก เมื่อต ื่นแล้วน อกจากวิบากจิตเกิดข ึ้น เห็น ได้ยิน ได้ก ลิ่น
ลิ้มร ส รูส้ ิ่งกระทบสัมผัสแ ล้ว อกุศลธรรมหรือกิเลสทั้งหลายก็เริ่มต ื่น
เพราะขณะหลับอ ยูน่ นั้ ม อี นุสยั ก เิ ลส คือ กิเลสทยี่ งั ไ ม่ไ ด้ด บั ส ะสมอยูใ่ น
ภวังคจิตทกุ ด วงทเี่ กิดด บั ในขณะหลับน นั้ ก เิ ลสไม่ไ ด้เกิดข นึ้ ก ระทำ�กจิ 
ยินดี ยินร้าย เพราะยังไม่เห็น ไม่ได้ยิน ไม่ได้ก ลิ่น ไม่ลิ้มรส ไม่กระทบ
สัมผัสอ ารมณ์ใดๆ ของโลกนี้ ขณะหลับสนิทอยู่นั้นกิเลสทั้งหลายก็
ยังหลับอยู่ด้วย แต่เมื่อตื่นขึ้นแล้วกิเลสกต็ ื่นขึ้นด้วย คือ หลังจ ากเห็น
ได้ยนิ ได้ก ลิ่น ลิ้มรส รู้สงิ่ ท ี่กระทบสมั ผัสกายแล้ว กิเลสทงั้ ห ลายก็เกิด
ร่วมกับอกุศลจิต ตามเหตุปัจจัยท ี่จะให้เกิดอกุศลธรรมประเภทนั้นๆ
เมื่อจำ�แนกจิตโดยภูมิ ๔ คือ กามาวจรภูมิ รูป าวจรภูมิ อรูปาวจรภมู ิ โลกุต ตรภมู นิ นั้ จิตป ระณีตข นึ้ ต ามล�ำ ดับข นั้ แต่จ ติ ข องคนสว่ น
มากก็เป็นกามาวจรภูมิ คือ เป็นไปในรูป เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะ
กามาวจรจติ เป็นภ มู ขิ นั้ ต น้ ข องระดับข องจติ คือ เมือ่ ต นื่ ข นึ้ ก เ็ ห็น ได้ยนิ
ผลัดเปลี่ยนเวียนไปทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ
ในวนั ห นึง่ ๆ จิตท เี่ กิดข นึ้ น นั้ น อกจากจะเป็นภ มู ขิ นั้ ต น้ แ ล้ว โดยชาติย งั 
เป็นชาติที่เลวอีก คือ เป็นอกุศลจิตที่ตื่นขึ้นเป็นประจำ�ขณะที่กุศลจิต
ไม่เกิด เมือ่ เห็นก ย็ นิ ดีต ดิ ข อ้ ง เมือ่ ไ ด้ยนิ ก พ็ อใจตดิ ข อ้ งในเสียงทไี่ ด้ยนิ
เป็นป กติธ รรมดา เพราะสว่ นใหญ่โลภมลู จิตเกิดบ อ่ ยกว่าโทสมลู จิต ซึง่ 
เป็นสภาพจิตที่หยาบกระด้างไม่แช่มชื่น
ในวันหนึ่งๆ ต้องยอมรับต ามความเป็นจริงว่า มีอกุศลจิต
มากกว่ากุศลจิต ถ้าไม่รู้ก็จะอบรมเจริญกุศลให้พ ้นจากสภาพของจิต
ทีเ่ลวไม่ไ ด้ ยังค งเป็นอกุศลจิตอยู่มากเหมือนเดิม และยังม ีความยินดี
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พอใจในอกุศลนั้นๆ โดยไม่เห็นว ่าเป็นโทษ ฉะนั้น ก็ค วรทราบว่า ที่
ตื่นขึ้นมานั้นส่วนใหญ่แล้วก ิเลสตื่นทั้งน ั้น ทั้งท างตา ทางหู ทางจมูก
ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ แล้วแ ต่ว่ากิเลสของใครจะวุ่นวายแค่ไหน จะ
ทำ�ให้เกิดความเดือดร้อนใจและกายสักแค่ไหน ซึ่งเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็
ควรขวนขวายอบรมเจริญกุศลยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นขั้นทาน ศีล ความ
สงบของจติ ห รือข นั้ ส ติป ฎั ฐ านทรี่ ะลึกร ลู้ กั ษณะของสภาพธรรมทกี่ �ำ ลัง
ปรากฏ
ไม่ใช่ว่าใครสามารถจะละโลภะได้เสียก ่อน แล้วจ ึงจะอบรม
เจริญปัญญาที่จ ะเป็นพระโสดาบันในภายหลัง ถึงแ ม้ว่าโลภะจ ะเกิด
ขึ้นก็เป็นสภาพธรรมชนิดห นึ่งที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ไม่ใช่ส ัตว์
บุคคล ตัวตน ปัญญาจะต้องระลึกรู้ลักษณะของโลภะตามความเป็น
จริงว่าเป็นสภาพธรรมชนิดหนึ่งซึ่งเกิดด ับ
เวทนา ๕ เกิดกับจิตต่างๆ ดังนี้ คือ
สุขเวทนาเกิดกับก ายวิญญาณกุศลวิบากจิต
๑ ดวง
ทุกขเวทนาเกิดกับก ายวิญญาณอกุศลวิบากจิต ๑ ดวง
โทมนัสเวทนาเกิดกับโทสมูลจิต
๒ ดวง
โสมนัสเวทนาและอุเบกขาเวทนาเกิดกับจิตที่เป็นกุศลก็ได้
อกุศลก็ได้ วิบากก็ได้ กิริยาก็ได้
โทมนัสเวทนาเกิดกับจ ิตที่เป็นกุศล วิบาก กิริยาไม่ได้ เกิดไ ด้
เฉพาะกับจิตที่เป็นอกุศล คือ โทสมูลจิตเพียง ๒ ดวงเท่านั้น ถ้าไม่รู้
อย่างนี้ บางท่านอาจจะเข้าใจว่าอกุศลเป็นกุศล เช่น เวลาสงสารคน
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ที่ท ุกข์ย ากเดือดร้อน ใคร่ท ี่จ ะช่วยเหลือเขาให้พ ้นจ ากความทุกข์ย าก
ขณะที่จิตเกิดก รุณานั้นเป็นก ุศลจิตท ี่ม ีกรุณาเจตสิกเกิดร ่วมด้วย ซึ่ง
จะต้องรู้ลักษณะของเวทนาด้วยว่ารู้สึกไ ม่แ ช่มชื่นบ้างหรือเปล่า ถ้า
รู้สึกโทมนัสเสียใจไม่แช่มช ื่นก็เป็นอกุศลจิต ไม่ใช่ขณะเดียวกับที่จิต
เกิดร่วมกับกรุณาเจตสิก เมื่อรู้อ ย่างนี้ก็จะละคลายความรู้สึกเสียใจ
โทมนัส ไม่แ ช่มช ื่นซึ่งเป็นอ กุศลและสามารถช่วยคนอื่นให้พ ้นค วาม
ทุกข์ยากได้โดยแช่มช ื่น ไม่โทมนัส ไม่เสียใจ ฉะนั้น จึงต้องรู้ว่าขณะ
ใดเป็นอกุศลจึงจะละคลายได้ เพราะโดยมากเข้าใจกันว่า เมื่อส งสาร
คนที่กำ�ลังเป็นทุกข์เดือดร้อนก็จะต้องพลอยเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์
กับบ คุ คลนนั้ ด ว้ ย ถ้าถามวา
่ ขณะนรี้ สู้ กึ อ ย่างไร บางคนกต็ อบวา
่ เฉยๆ
บางคนก็ดีใจ บางคนกไ็ ม่สบายใจ แม้เวลาที่สติระลึกตรงลักษณะของ
ความรู้สึกนั้นก็ยากที่จะรู้ตามความเป็นจริงว่า ความรสู้ ึกนั้นๆ เป็น
เพียงสภาพรู้ เป็นนามธรรมชนิดหนึ่งซึ่งเกิดก ับจิตทุกขณะ
ขณะที่เสียงปรากฏ โสตวิญญาณเป็นสภาพรู้ที่ได้ยินเสียงนั้น
ขณะนั้นมีเวทนาเจตสิกที่ร ู้สึกเกิดพร้อมกับโสตวิญญาณ เมื่อผ ัสส-
เจตสิกเกิดข ึ้นกระทบอารมณ์นั้น จะไม่ให้เวทนาเจตสิกเกิดไ ม่ได้เลย
เมื่อส ติส ามารถเริ่มร ะลึกร ูล้ ักษณะของจิตบ ้าง หรือเวทนาเจตสิกบ ้าง
ก็ย ่อมเป็นป ัจจัยส ะสมเกื้อกูลให้ไ ม่ห ลงลืม ดังน ัน้ เวลารูส้ กึ เฉยๆ ดีใจ
สุข ทุกข์ หรือเสียใจนั้น แทนทีจ่ ะยิ่งเสียใจสติก ็ร ะลึกร ู้ไ ด้ว ่าขณะนั้นก ็
เป็นเพียงความรู้สึกท ี่เกิดข ึ้นเพราะเหตุปัจจัย ฉะนั้น สติป ัฏฐ านจึงมี
คุณประโยชน์ที่ล ะคลายทุกข์ ในขณะที่ร ู้สึกไม่แ ช่มชื่นได้

��������� book.indb 188

7/28/57 BE 10:35 AM

จิตตสังเขป 189

คำ�ถามทบทวน
๑. อุเบกขาเวทนา โสมนัสเวทนา เป็นช าติอะไร
๒. ทุกขเวทนา สุขเวทนา เป็นช าติอะไร
๓. โทมนัสเวทนา เป็นช าติอะไร
๔. ขณะหลับสนิท เวทนาเจตสิก เป็นช าติอะไร
๕. รูปต ื่นหรือหลับได้ไหม เพราะอะไร
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บทที่ ๑๑
สัมปยุตต ธ รรม คือ เจตสิกท จี่ �ำ แนกจติ ให้ต า่ งกนั โดยประเภท
ต่อไป คือ โดยสัมปยุตต์หรือวิปปยุตต์
อกุศลสัมปยุตต์ ๔ คือ
ทิฏฐิคตสัมปยุตต์
ปฏิฆส ัมปยุตต ์
วิจิกิจฉาสัมปยุตต์
อุทธัจจสัมปยุตต์

จิตเกิดร่วมกับท ิฏฐิเจตสิก คือ ความ
เห็นผ ิด
จิตเกิดร่วมกับโทสเจตสิก
จิตเกิดร่วมกับว ิจิกิจฉาเจตสิก คือ
ความสงสัยในสภาพธรรม
จิตเกิดร่วมกับอ ุทธัจจเจตสิก คือ
สภาพธรรมที่ไม่สงบ

โสภณสัมปยุตต์ ๑ คือ
ญาณสัมปยุตต ์

จิตเกิดร่วมกับป ัญญาเจตสิก

อกุศลจิต ๑๒ ดวง จำ�แนกโดยสัมปยุตต์
โลภมูลจิต ๘ ดวง

เกิดร่วมกับทิฎฐิเจตสิก ความเห็นผิด
เป็นท ิฏฐิคตสัมปยุตต์ ๔ ดวง 
ไม่เกิดร ่วมกับค วามเห็นผ ิด
เป็นท ิฏฐิคตวิปปยุตต์ ๔ ดวง
190
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โทสมูลจิต ๒ ดวง

โมหมูลจิต ๒ ดวง

เป็นปฏิฆ
 สัมปยุตต์ คือ เกิดร ่วมกับ
โทสเจตสิกซึ่งเป็นสภาพธรรมที่หยาบ
กระด้างทั้ง ๒ ดวง
เกิดร่วมกับว ิจิกิจฉาเจตสิก
เป็นว ิจิกิจฉ าสัมปยุตต์ ๑ ดวง
เกิดร่วมกับอุทธัจจเจตสิก
เป็นอ ุทธัจจสัมปยุตต ์ ๑ ดวง

รวมอกุศลจิต ๑๒ ดวง เป็นสัมปยุตต ์ ๘ ดวง เป็น
วิปปยุตต์ ๔ ดวง
โลภมูลจิตท ิฏฐิคตสัมปยุตต ์ (และทิฏฐิคตวิปปยุตต์) นั้นต ่าง
กันเป็น ๔ คือ เกิดร่วมกับโสมนัสเวทนา ๒ ดวง เกิดร่วมกับอ ุเบกขา
เวทนา ๒ ดวง
รวมโลภมูลจิต ๘ ดวง คือ
โสมนสฺสส หคตํ	
โสมนสฺสส หคตํ	
โสมนสฺสส หคตํ	
โสมนสฺสส หคตํ	
อุเปกฺขาสหคตํ	
อุเปกฺขาสหคตํ	
อุเปกฺขาสหคตํ	
อุเปกฺขาสหคตํ	
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ทิฏฐิคตสมฺปย ุตฺตํ	
ทิฏฐิคตสมฺปยุตฺตํ	
ทิฏฺฐิคตวิปฺปย ุตฺตํ	
ทิฏฺฐิคตวิปฺปย ุตฺตํ	
ทิฏฐิคตสมฺปย ุตฺตํ	
ทิฏฐิคตสมฺปย ุตฺตํ	
ทิฏฺฐิคตวิปฺปย ุตฺตํ	
ทิฏฺฐิคตวิปฺปย ุตฺตํ	

อสงฺขาริกํ
สสงฺขาริกํ
อสงฺขาริกํ
สสงฺขาริกํ
อสงฺขาริกํ
สสงฺขาริกํ
อสงฺขาริกํ
สสงฺขาริกํ
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โทสมูลจิต ๒ ดวงนั้นเกิดร่วมกับปฏิฆะ คือ โทสเจตสิก จึง
เป็นปฏิฆ
 สัมปยุตต์ทั้ง ๒ ดวง เพราะเมื่อโทมนัสเวทนาเกิดข ึ้นนั้น
ต้องมีโทสเจตสิกซึ่งเป็นสภาพธรรมที่หยาบกระด้างประทุษร้ายเกิด
ร่วมด้วยทุกครั้ง ไม่เหมือนกับโสมนัสเวทนาและอุเบกขาเวทนา
ซึ่งเกิดร ่วมกับโลภมูลจิต หรือก ุศลจิต หรือว ิบากจิต หรือก ิริยาจิต
ก็ได้ ฉะนั้น เมื่อโทสมูลจิต ๒ ดวง เกิดร่วมกับโทมนัสเวทนาจึง
ต้องเป็นปฏิฆ
 สัมปยุตต์ทั้ง ๒ ดวง และโทสมูลจิตต ่างกันเป็น ๒
ดวง ก็เพราะเป็นอ สังขาริก คือ เกิดข ึ้นเองโดยไม่อาศัยก ารชักจูง
๑ และเป็น สสังขาริก คือ เกิดขึ้นโ ดยอาศัยการชักจูง ๑ ดังน ั้น
โทสมูลจิต ๒ ดวง คือ
โทมนสฺสส หคตํ  ปฏิฆสมฺปยุตตฺ ํ  อสงฺขาริกํ
โทมนสฺสส หคตํ  ปฏิฆสมฺปยุตตฺ ํ  สสงฺขาริกํ
โมหมูลจิตต่างกันเป็น ๒ ดวง คือ ดวงหนึ่งเป็นวิจิกิจฉา
สัมปยุตต์ เกิดร ่วมกับวิจิกิจฉาเจตสิกซ ึ่งสงสัยในพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ ขันธ์ ธาตุ อดีต ปัจจุบัน อนาคต เป็นต้น อีกด วงหนึ่งเป็น
อุทธัจจสัมปยุตต์
โมหเจตสิก เป็นเจตสิกทไี่ ม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง
แม้ว่ากำ�ลังเผชิญหน้ากับอารมณ์ก็ไม่สามารถรู้ลักษณะที่แท้จริงของ
อารมณ์ที่ปรากฏได้ เช่น ในขณะที่กำ�ลังเห็นนี้ ไม่รวู้ ่าสิ่งที่ปรากฏทาง
ตาเป็นสภาพธรรมชนิดหนึ่ง เมื่อไม่รู้ก็สงสัยว่าลักษณะของสภาพ
ธรรมที่เพียงปรากฏทางตานั้นต่างกับที่เคยเข้าใจว่าสิ่งที่เห็นเป็นคน
หรือเป็นวัตถุสิ่งของอย่างไร ขณะใดที่สงสัย ขณะนั้นเป็นโมหมูล จิต-
วิจ กิ จิ ฉ าสมั ปยุตต ์ แต่ก ไ็ ม่ใช่ว า
่ ความสงสัยจ ะเกิดต ลอดเวลา ขณะใดที่
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สงสัยในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และในลกั ษณะของสภาพธรรม
ที่ปรากฏ ขณะนั้นเป็นโมหมูลจิตที่เกิดร่วมกับว ิจิกิจฉาเจตสิก
โดยปกติ เมือ่ เห็น ได้ยนิ ได้กลิน่ ลิม้ รส รูส้ งิ่ ทกี่ ระทบสมั ผัสกาย
แล้ว ถ้าขณะนนั้ จ ติ ท เี่ กิดต อ่ ไ ม่เป็นก ศุ ลจติ ห รืออ กุศลจติ ป ระเภทอนื่ ๆ
ก็เป็นโมหมูล จ ติ อุทธัจจสมั ปยุตต ์ เพราะวา
่ ขณะนนั้ ไ ม่ไ ด้ม คี วามสงสัย
เกิดร่วมด้วย ไม่มโีลภเจตสิกเกิดร่วมด้วย ไม่มโีทสเจตสิกเกิดร ่วม
ด้วย ฉะนั้น จึงร ู้ลักษณะของโมหมูลจิตอุทธัจจสัมปยุตต์ได้ว ่า ขณะ
ใดที่หลงลืมส ติ ขณะนั้นก ำ�ลังไม่รู้ในสภาพของอารมณ์ที่ปรากฏ และ
ขณะทอี่ กุศลจติ ไ ม่เกิดร ว่ มกบั โลภเจตสิก หรือโทสเจตสิก และวจิ กิ จิ ฉา
เจตสิก อกุศลจิตขณะนั้นก็เป็น โมหมูลจิต อุทธัจจสัมปยุตต์
ดังนั้น โมหมูลจิต ๒ ดวง คือ
อุเปกฺขาสหคตํ วิจิกิจฺฉาสมฺปยุตฺตํ 	 ๑	 ดวง
อุเปกฺขาสหคตํ อุทฺธจฺจสมฺปยุตตฺ ํ 	 ๑	 ดวง
รวมอกุศลจิต ๑๒ ดวง เป็นสัมปยุตต์ ๘ ดวง เป็น
วิปปยุตต์ ๔ ดวง

คำ�ถามทบทวน
๑. ทิฏฐิเจตสิก เกิดกับจิตกดี่ วง
๒. ทิฏฐิเจตสิก เกิดร่วมกับเวทนาอะไร
๓. โทสเจตสิก เกิดร่วมกับเวทนาอะไร
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๔. โสมนัสเวทนา เกิดก ับอกุศลจิตประเภทใด
๕. อุเบกขาเวทนา เกิดก ับอกุศลจิตอะไรบ้าง
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บทที่ ๑๒
จิตต่างกันโดยประเภทของสังขาร คือ เป็นอ สังขาริก หรือ
สสังขาริก
คำ�ว่า สังขาร ในพระไตรปิฎกมีความหมายหลายนัย คือ
สังขารธรรม ๑
สังขารขันธ์ ๑
อภิสังขาร ๑
อสังขาริก และสสังขาริก ๑
สังขารธรรม คือ สภาพธรรมทเี่ กิดข นึ้ เพราะปจั จัยป รุงแ ต่ง เมือ่ 
เกิดข ึน้ แ ล้วก ด็ บั ไ ป สังขารธรรมทัง้ ห ลายไม่เทีย่ ง เกิดข ึน้ เพียงชวั่ ข ณะ
ที่เล็กน้อยที่สุดแล้วก็ดับไปหมดสิ้น
สังขารธรรม ได้แก่ จิต เจตสิก และรูป
ปรมัตถธรรม มี ๔ คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน ปรมัตถ-
ธ รรม ๓ คือ จิต เจตสิก รูป เป็นส งั ขารธรรม มีป จั จัยป รุงแ ต่งให้เกิด
ขึน้ แ ละตงั้ อ ยูช่ วั่ ข ณะทสี่ นั้ ม ากแล้วก ด็ บั ไ ป นิพพานไม่มปี จั จัยป รุงแ ต่ง
นิพพานจงึ เ ป็นส ภาพธรรมทไี่ ม่เ กิดด บั นิพพานเป็นว สิ งั ขารธรรม
สังขารธรรม ๓ คือ จิต เจตสิก รูป จำ�แนกเป็น ขันธ์ ๕ คือ
รูปทุกรูป			

เป็น รูปขันธ์
เวทนาเจตสิก ๑
ดวง เป็น เวทนาขันธ์
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สัญญาเจตสิก ๑
ดวง เ ป็น สัญญาขันธ์
เจตสิกที่เหลือ ๕๐ ดวง เ ป็น สังขารขันธ์
จิตทุกดวง			
เป็น วิญญาณขันธ์
ฉะนั้น สังขารขันธ์   ได้แก่   เจตสิก ๕๐ ดวง  เว้นเวทนา
เจตสิก และสัญญาเจตสิก ส่วนสังขารธรรม  ได้แก่   จิตทั้งหมด
๘๙ ดวง เจตสิกทั้งหมด ๕๒ ดวง รูปทั้งหมด ๒๘ รูป
ความหมายของสังขารธรรมกว้างกว่าสังขารขันธ์ เพราะจิต
เจตสิก รูป เป็นส ังขารธรรม แต่เฉพาะเจตสิก ๕๐ ดวง เท่านั้นที่
เป็นสังขารขันธ์ และในเจตสิก ๕๐ ดวงซึ่งเป็นสังขารขันธ์น ั้น เฉพาะ
เจตนาเจตสิกด วงเดียวเท่านั้นที่เป็นอ ภิสังขาร ใน ปฏิจ จสมุปปาท
อวิชชาเป็นป จั จัยแ ก่ส งั ขาร สังขารเป็นป จั จัยแ ก่ว ญ
ิ ญาณ ฯลฯ สังขาร
ในปฏิจ จสมุปป าท หมายถงึ เ จตนาเจตสิกซ งึ่ เ ป็นอ ภิส ังขาร เป็น
สภาพที่ปรุงแต่งอย่างยิ่ง คือ เป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมซึ่ง
จะทำ�ให้เ กิดผล คือ วิบากจิตแ ละเจตสิก  แม้ว่าเจตสิกอื่นๆ ก็ป รุง
แต่งให้จิตเกิดขึ้น เช่น ผัสสเจตสิก ถ้าไม่มีผัสสเจตสิกซึ่งเป็นสภาพ
ธรรมทกี่ ระทบอารมณ์ จิตเห็นกม็ ีไม่ได้ จิตได้ยิน จิตได้กลิ่น จิต
ลิ้มรส จิตร สู้ ิ่งกระทบสัมผัส จิตค ิดนึกต่างๆ ก็ม ีไม่ได้ แต่ผ ัสสเจตสิกก ็
ไม่ใช่อภิสังขาร เพราะเพียงกระทบอารมณ์แล้วก็ดับห มดสิ้นไป
ฉะนัน้ ในสงั ขารขนั ธ์ ๕๐ ดวงนนั้ เฉพาะเจตนาเจตสิกด วงเดียว
เท่านั้นท เี่ป็นอ ภิสังขาร คือเป็นส ภาพทปี่ รุงแ ต่งอย่างยิ่ง โดยเป็นก ุศล
กรรมหรืออกุศลกรรม เป็นกัม มปัจจัยท ี่ทำ�ให้ผ ล คือ วิบากจิตเกิดข ึ้น
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สังขารในปฏิจจสมุปปาทมี ๓ คือ ปุญญาภิสังข าร ๑
อปุญญาภิสังข าร ๑  อาเนญชาภิสงั ขาร ๑
ปุญญาภสิ งั ข าร ได้แก่ เจตนาเจตสิกท เี่ กิดก บั ก ามาวจรกศุ ลจติ
และรูปาวจรกุศลจิต
อปุญญาภิสังข าร ได้แก่ เจตนาเจตสิกที่เกิดก ับอ กุศลจิต
อาเนญชาภิสังข าร ได้แก่ เจตนาเจตสิกที่เกิดกับอรูปาวจร
กุศลจิตซึ่งเป็นก ุศลที่มั่นคงไม่หวั่นไหว
กามาวจรกศุ ลจติ เกิดข ึน้ ช ัว่ ข ณะเล็กๆ น้อยๆ และหวัน่ ไ หวงา่ ย
เพราะเกิดขึ้นวาระหนึ่งๆ เพียงชั่ว ๗ ขณะเท่านั้น การให้ท าน การ
วิรัติทุจริต การเจริญกุศลอื่นๆ ย่อมเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว นอกจาก
นั้นอ กุศลจิตก็เกิดมากมายหลายวาระทีเดียว รูปาวจรกุศลจิตเป็น
กุศลญาณสัมปยุตต์ ประกอบด้วยปัญญาเจตสิก เป็นจิตที่สงบถึง
ขั้นอัปปนาสมาธิทมี่ ีรูปเป็นอารมณ์ จึงเป็นมหัคคตกุศลที่ใกล้เคียง
กับกามาวจรกุศล เพราะยังม ีรูปเป็นอารมณ์ อาเนญชาภิสังขารเป็น
อรูปฌาน คือ เป็นป ัญจมฌานที่ไ ม่มีรูปเป็นอ ารมณ์ จิตในขณะนั้น
ไม่หวัน่ ไหวเพราะไม่มรี ปู เป็นอารมณ์ จึงให้ผลอยา่ งไพบูลย์ คือ ทำ�ให้
อรูปฌานวิบากจิตเกิดในอรูปพรหมภูมิ ซึ่งมีอายุท ี่ยืนยาวมากตาม
กำ�ลังของอรูปาวจรกุศลจิต การเกิดในสวรรค์เป็นสุขเพราะไม่มีโรค
ภัยไ ข้เจ็บ ทุกข์ย าก ลำ�บากกายอย่างในภมู มิ นุษย์แ ละในอบายภูมิ แต่
มีอายุไม่ยืนยาวเท่ารูปพรหมภูมิ และรูปพรหมภูมิก็มีอายุไ ม่ยืนยาว
เท่ากับอรูปพรหมภูมิ เพราะอรูปพรหมภูมิเป็นผลของอรูปฌานกุศล
ซึ่งเป็นอาเนญชาภิสังขาร

��������� book.indb 197

7/28/57 BE 10:35 AM

198 จิตตสังเขป

สังขารธรรม ได้แก่ จิต เจตสิก รูป
สังขารขันธ์ ได้แก่ เจตสิก ๕๐
(เว้นเวทนาเจตสิก และสัญญาเจตสิก)
อภิสังขาร ได้แก่ เจตนาเจตสิก ๑ ดวง
(เป็นสังขารขันธ์ ๑ ในสังขารขันธ์ ๕๐ ดวง)
การจำ�แนกความต่างกันของจิตโดยประเภทอสังขาริกและ
สสังขาริกนั้นแสดงให้เห็นว่า แม้ก ุศลจิต หรืออกุศลจิต หรือวิบากจิต
หรือกิริยาจิต ซึ่งเกิดร่วมกับเจตนาเจตสิกนั้นก็ยังต่างกันออกไปโดย
ประเภทที่เป็นอสังขาริก บ้าง และเป็นสส ังขาริกบ้าง ในอัฏฐสาลินี
จิตต ุปป าทกัณฑ์ มีข ้อความอธิบายว่า ชื่อว ่า สสังขาร เพราะเป็นไ ป
กับด้วยสังขาร (เครื่องชักจูง) สังขารในที่นี้หมายความถึงชักจูง
ด้วยตนเอง หรือผู้อื่นช ักจูง หรือสั่งใ ห้กระทำ� นีเ่ป็นสภาพจิตใน
ชีวิตประจำ�ว ัน ซึ่งไ ม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตาม บางครั้งก ็เกิดข ึ้น
เองโดยอาศัยการสะสมมาในอดีต เป็นป ัจจัยแ รงกล้าที่ทำ�ให้กุศลหรือ
อกุศลประเภทหนึ่งประเภทใดมีกำ�ลังเกิดข ึ้นเอง ไม่ต้องอาศัยการ
ชักจูงใดๆ เลย สภาพจิตที่เกิดโดยไม่อ าศัยการชักจูงนั้นเป็น
อสังขาริก คือ ไม่อาศัยการชกั จูง แต่วา
่ บางครัง้ บางขณะไม่วา
่ จะเป็น
กุศลหรืออกุศลก็ตามทเี่กิดขึ้นนั้น มีก ำ�ลังอ่อน เกิดข ึ้นได้เพราะอาศัย
การชักจูงของตนเองหรือก ารชักจูงของบุคคลอื่นก็ได้ อกุศลและกุศล
ที่มีกำ�ลังอ่อนที่อาศัยก ารชักจูงนั้นเป็นสสังขาริก จ ิต
นี่ก็แสดงให้เห็นว่าแม้จะเป็นกุศลหรืออกุศลกย็ ังต่างกัน บาง
ขณะเป็นกุศลหรืออกุศลที่ม ีกำ�ลังแรง เกิดขึ้นโดยมีการสะสมของ
ตนเองเป็นปัจจัย และบางครั้งบางขณะก็เป็นกุศลหรืออ กุศลที่มีกำ�ลัง
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อ่อน ต้องอาศัยก ารชักจูงของตนเองหรือก ารชักจูงของบุคคลอื่นจึง
เกิดขึ้นได้
บางครัง้ อ กุศลจติ ม กี �ำ ลังเกิดข นึ้ ท นั ทีต ามการสะสมทพี่ อใจหรือ
ไม่พ อใจอารมณ์ข ณะนนั้ แต่บ างครัง้ ไ ม่เป็นอ ย่างนนั้ เช่น ไม่ค อ่ ยอยาก
ไปดหู นังห รือล ะคร แต่เมือ่ ญ
 าติพ นี่ อ้ งเพือ่ นฝงู ช วนกไ็ ป จิตในขณะนนั้ 
อยากจะไปหรือเปล่า ไปดูก็ได้ไม่ดูก็ดี แต่เมื่อมีใครชวนก็ไป ถ้าลำ�พัง
คนเดียวก็ไม่ไ ป หรือบางครั้งก็นึกว ่าหนังเรื่องนี้ก็คงจะสนุกน่าดู ก็
อยากจะไปเหมือนกัน แต่ไม่ไปเพราะว่ายังไม่มีกำ�ลังกล้าถึงกับจ ะไป
ทันที ชีวติ ป ระจำ�ว นั จ ริงๆ นัน้ ร ไู้ ด้ว า่ ขณะใดเป็นจ ติ ท มี่ กี �ำ ลังก ล้าหรือ
ขณะใดเป็นจิตที่มีกำ�ลังอ่อน ไม่ว ่าจะเป็นฝ่ายอกุศลที่เป็นโลภะ โทสะ
หรือฝ า่ ยกศุ ลกต็ าม บางคนเมือ่ ท ราบขา่ ววา
่ มกี ารทอดกฐินก อ็ ยากจะ
ไปทนั ที และชกั ชวนคนอนื่ ไ ปดว้ ย แต่บ างคนนนั้ ถ งึ แ ม้วา
่ จะถกู ช กั ชวน
แล้ว แต่ถ า
้ คนนไี้ ม่ไ ปคนนนั้ ไ ม่ไ ปกไ็ ม่ไ ปดว้ ย ฉะนัน้ สภาพของกศุ ลจติ 
และอกุศลจิตก็มีกำ�ลังต่างกัน ตามเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเป็น
ไปในขณะนั้น แม้ว่าจะมีเจตสิกประกอบเท่ากันก็ตาม
พระผมู้ พี ระภาคทรงแสดงอสงั ขาริก จ ติ แ ละสส งั ขาริก จ ติ เพือ่ ให้
เห็นค วามละเอียดของจติ ว า่ แม้เป็นจ ติ ท มี่ จี �ำ นวนเจตสิกเกิดร ว่ มดว้ ย
เท่ากัน ไม่ต ่างกันเลย แต่ส ภาพของจิตก ็ต่างกันเป็นอส ังขาริก และ
สสังขาริก ตามกำ�ลังข องเจตสิกที่เกิดร่วมด้วย เพื่อที่จะให้เห็นพ ระ
มหากรุณาธิคุณข องพระผู้มีพระภาคที่ทรงพระมหากรุณาแสดงพระ
ธรรมโดยละเอียด ข้อความในอฏั ฐสาลินี อรรถกถา ธัมมสงั คณปี กรณ์
จิตตุปปาทกัณฑ์แสดง “อนันตะ” ความกว้างใหญ่ท ี่สุด ๔ อย่างว่า
ในทนี่ ี้ท่านถือเอา “อนันตะ” ๔ อย่าง ก็อนันตะ ๔ อย่างคือ
อากาศเป็นอนันตะไม่มีที่สุด ๑ จักรวาลเป็นอนันตะไม่มีที่สุด ๑

��������� book.indb 199

7/28/57 BE 10:35 AM

200 จิตตสังเขป

สัตตนิกาย คือ หมู่สัตว์เป็นอนันตะไม่มีที่สุด ๑ พุทธญาณเป็น
อนันตะไม่มีที่สุด ๑
จริงอ ยูก่ ารก�ำ หนดอากาศวา
่ ในทศิ บ รู พา ในทศิ ป จั ฉิม ในทศิ อ ดุ ร
หรือในทศิ ท กั ษิณ มีเท่านัน้ ร อ้ ยโยชน์ หรือม เี ท่านัน้ พ นั โยชน์ย อ่ มไม่ไ ด้
(ลองกำ�หนดอากาศทางทิศตะวันอ อกว่า มีเท่าไร กี่โยชน์ กี่ร้อยโยชน์
กี่พันโยชน์ ก็ไม่มีใครกำ�หนดได้แม้ทิศอื่นๆ ก็โดยนัยเดียวกัน) แม้จะ
พึงเอาฆ้อนเหล็กขนาดเท่าเขาสิเนรุทุบแ ผ่นดินแยกเป็น ๒ ส่วนแล้ว
โยนฆอ้ นเหล็กไ ป ฆ้อนเหล็กก พ็ งึ ต กลงไปขา้ งลา่ งโดยแท้หามที รี่ องรับ
ไว้ได้ไม่ ชื่อว่าอากาศเป็นอนันตะ คือ ไม่มีที่สิ้นสุดเลยอย่างนี้
การก�ำ หนดจกั รวาลทงั้ ห ลายวา
่ กรี่ อ้ ย กีพ่ นั หรือก แี่ สนจกั รวาล
ย่อมไม่ได้ จริงอ ยู่แม้ถ้าว่าท้าวมหาพรหมทั้ง ๔ ผูเ้กิดในอกนิฏฐภพ
(รูปพ รหมภูมชิ ั้นสุทธาวาสชั้นท ี่ ๕ ซึ่งเป็นรูปพ รหมภูมิชั้นส ูงที่สุด)
ผูม้ คี วามเร็วข นาดทสี่ ามารถผา่ นแสนจกั รวาลไปได้ ชัว่ เวลาเพียงเท่า
ที่ลูกศรที่เร็วมากของนายขมังธนูผู้ม ีกำ�ลังแข็งแรง ผ่านเงาต้นตาล
ด้านขวางจะพึงวิ่งม า ด้วยความเร็วขนาดนั้น ด้วยคิดว่าเราจักดูขอบ
แห่งจักรวาล ท้าวมหาพรหมเหล่านั้นไม่ทันได้เห็นขอบแห่งจักรวาล
ก็จะพึงป รินิพพานก่อนโดยแท้ จักรวาลทั้งห ลายจึงชื่อว่าเป็นอนันตะ
ไม่มีทสี่ ิ้นสุดอย่างนี้
ก็ประมาณแห่งสัตว์ที่อยูใ่นนํ้า และที่อยู่บนบก ในจักรวาลทั้ง
หลายว่า มีป ระมาณเท่านี้ ย่อมไม่มี สัตต นิกายจึงชื่อว่า อนันตะ (ไม่มี
ที่สิ้นสุด) อย่างนี้
พุทธญาณ ชื่อว ่า อนันตะแ ท้แม้กว่าอนันตะทั้ง ๓ นั้น
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อากาศกเ็ห็นอยู่แล้วว ่าไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีใครสามารถจะวัดว่ากี่
ร้อย กี่พัน กี่แสนโยชน์ หรือแม้จักรวาล ก็ไม่มีใครสามารถจะนับไ ด้
ว่าทั้งหมดมีเท่าไร ใครอยากจะนับดาว นับจ ักรวาล ก็ไ ม่มีวันสำ�เร็จ
เพราะว่าจักรวาลเป็นอ นันตะไ ม่มีที่สิ้นสุด หรือแ ม้สัตตนิกาย คือ หมู่
สัตว์ท งั้ ห ลายทอี่ ยูใ่ นจกั รวาลกไ็ ม่มใี ครสามารถท�ำ ส ถิตวิ า
่ มจี �ำ นวนเท่า
ไหร่ ทั้งม นุษย์ ทั้งเทพ ทั้งพ รหม ทั้งส ัตว์บก สัตว์น ํ้า ทั้งส ัตว์ในอบาย
แต่พ ุทธญาณชื่อว่าเป็นอ นันตะ คือ ไม่มีที่สิ้นสุดแ ม้กว่าอนันตะทั้ง ๓
นั้น คือบรรดาสัตว์ที่หาประมาณมิได้ ในจักรวาลอันหาประมาณมิได้
ในอากาศอันหาประมาณมิได้ อย่างนี้
เมือ่ ค ดิ ถึงส ตั ว์ท งั้ ห ลายทมี่ อี ยูใ่ นจกั รวาลมากมายนบั ไ ม่ถ ว้ นแล้ว
จิตของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจ ะวิจิตรต่างๆ กันมากสักเพียงไหน
กุศลจิตที่เป็นก ามาวจร สหรคตด้วยโสมนัส (เกิดพ ร้อมกับ
โสมนัสเวทนา) เป็นญ
 าณสัมปยุตต์ เป็นอ สังขาริก (เกิดโดยไม่อาศัย
การชักจูง) ย่อมเกิดแก่สัตว์หนึ่งๆ มากมาย แม้สัตว์มีจำ�นวนมาก จิต
ก็เกิดขึ้นมากดวง
กุศลจิตไม่ใช่มีดวงเดียว กุศลจิตที่เกิดแ ม้โดยประเภทที่เป็น
กามาวจรกศุ ลซึง่ เกิดพ ร้อมกบั ป ญ
ั ญา คือเป็นญ
 าณสมั ปยุตต ์ และเป็น
อสังขาริก คือมีกำ�ลังแรงกล้านั้นกไ็ ม่ใช่มีแต่เฉพาะดวงเดียว ต้องเป็น
ไปตา่ งๆ ตามจ�ำ นวนของสตั ว์ท งั้ ห ลายซึง่ จ ติ ข องคนหนึง่ เกิดข นึ้ เพียง
ขณะหนึ่ง แม้จิตจะเกิดขึ้นมากดวงตามจำ�นวนของสัตว์ทั้งหลาย แต่
กุศลจติ แ ม้ท งั้ ป วงเหล่านนั้ ก เ็ ป็นอ ย่างเดียว โดยอรรถวา่ เป็นก ามาวจร
โดยอรรถว่าสหรคตด้วยโสมนัส โดยอรรถว่าเป็นญาณสัมปยุตต์ โดย
อรรถว่าโดยฐานะเป็นอ สังขาริกด้วยกัน
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พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกำ�หนดกามาวจรกุศลจิตแม้ทั้งปวง
ที่เกิดแก่สัตว์ทั้งหลายหาประมาณมิได้ ในจักรวาลทั้งหลายอันหา
ประมาณมไิ ด้อ ย่างนดี้ ว้ ยพระสพั พ ญ
ั ญุตญ
 าณ ดุจว า
่ ทรงชงั่ ด ว้ ยตราชงั่ 
ใหญ่ ประดุจท รงใส่ในทะนานนับอยู่ฉะนั้น และทรงกระทำ�ให้ ๘ ส่วน
เท่านั้น ทรงแสดงว่าจิตเหล่านั้น (กามาวจรกุศลจิต) มี ๘ ดวงพอดี
โดยอรรถทบี่ ัณฑิตพึงเห็นพ้องด้วย (คือ คัดค้านไม่ได้)
แสดงวา่ ถึงแ ม้วา
่ กามาวจรกศุ ลจติ จ ะมมี าก แต่พ ระผมู้ พี ระภาคก็
ทรงนบั แ ละทรงจดั ก ามาวจรกศุ ลเป็นม หากศุ ล ๘ ดวง หรือ ๘ ประเภท
ซึง่ ใครๆ ก็ไ ม่ส ามารถทจี่ ะคดั ค้านได้โดยความตา่ งกนั ท อี่ เุ บกขาเวทนา
และโสมนัสเวทนา โดยความต่างกันที่จะประกอบด้วยปัญญาและไม่
ประกอบด้วยปัญญา โดยความต่างกันท ี่เป็นอสังขาริกและสสังขาริก
ดังน ั้น กามาวจรกุศล หรือมหากุศล ๘ ดวง คือ
ดวงที่ ๑
ดวงที่ ๒ 	
ดวงที่ ๓
ดวงที่ ๔
ดวงที่ ๕

โสมนสฺสส หคต
โสมนสฺสส หคต
โสมนสฺสส หคต
โสมนสฺสส หคต
อุเปกฺขาสหคต

าณสมฺปยุตตฺ 
าณสมฺปยุตตฺ 
าณวิปฺปยุตตฺ 
าณวิปฺปยุตตฺ 
าณสมฺปยุตตฺ 

อสงฺขาริก 
สสงฺขาริก
อสงฺขาริก
สสงฺขาริก
อสงฺขาริก

ดวงที่ ๖ อุเปกฺขาสหคต
ดวงที่ ๗ อุเ ปกฺขาสหคตํ	
ดวงที่ ๘ อุเปกฺขาสหคต

าณสมฺปยุตตฺ 
าณวิปฺปยุตตฺ 
าณวิปฺปยุตตฺ 

สสงฺขาริก
อสงฺขาริก
สสงฺขาริก
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เคยง่วง เคยเพลีย เคยเบื่อไ หม บางขณะจิตคิดจะทำ�กุศลอย่าง
นั้นอย่างนี้ แต่แล้วก็อ่อนกำ�ลังไป หรือว่าเกิดง ่วงขึ้นม า สติจะระลึกรู้
ลักษณะสภาพของจิตในขณะนั้นไ หม ถ้าไม่ร ะลึกก็เป็นเรา ความ
ง่วงมีจริง ความท้อถอย ความท้อแท้ ความเหนื่อยหน่าย ความรู้สึก
อ่อนเพลียมีจริง ถ้าสติไม่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมเหล่านั้น
ตามความเป็นจ ริง ก็ไ ม่รู้ว่าสภาพธรรมนั้นๆ ไม่ใช่ส ัตว์ บุคคล ตัวต น
ไม่ใช่เรา เป็นแต่เพียงลักษณะของจิตซึ่งเกิดข ึ้นเพราะเหตุป ัจจัยแล้ว
ก็ดับไป ซึ่งพ ระผู้มีพระภาคทรงแสดงจิตโดยประเภทต่างๆ เช่น โดย
ประเภททเี่ป็นอสังขาริกและสสังขาริก โลภมูลจิตที่เป็นอสังขาริกก็ม ี
เป็นสสังขาริกก็ม ีโทสมูลจิตที่เป็นอส ังขาริกก็มี สสังขาริก ก็มี กุศลจิต
ทีเ่ป็นอสังขาริก ก็ม ี สสังขาริก ก็ม ี ขณะที่ส ติร ะลึกร ูล้ ักษณะของสภาพ
ธรรมเหล่านั้น กร็ ู้ว่าเป็นนามธรรมไม่ใช่รูปธรรม

คำ�ถามทบทวน
๑. สังขารธรรม สังขารขันธ์ อภิสังขาร อสังขาริก สสังขาริก คือ
อะไร
๒. โลภมูลจิต ๘ ดวง และมหากุศลจิต ๘ ดวง มีอะไรเหมือนกัน
และมีอะไรต่างกัน
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บทที่ ๑๓
จิตต่างกันโดยสัมปยุตตธรรมที่เป็น “เหตุ”
สภาพธรรมทเี่ ป็นส งั ขารธรรมนนั้ จ ะเกิดข นึ้ ม าเองลอยๆ โดยไม่
อาศัยปัจจัยอะไรเลยไม่ได้ ปรมัต ถธรรมที่เป็นสังขารธรรมมี ๓ คือ
จิต เจตสิก รูป จิตอาศัยเจตสิกเป็นป ัจจัยจึงเกิดข ึ้น และจิตบางดวงก็
อาศัยเจตสิกแ ละรปู เป็นป จั จัยเกิดข นึ้ รูปอ าศัยร ปู เป็นป จั จัยจ งึ เกิดข นึ้
และรปู บ างรปู ก อ็ าศัยจ ติ แ ละเจตสิกแ ละรปู เป็นป จั จัยจ งึ เกิดข นึ้ ฉะนัน้
จิตต่างกันโดยเหตุ คือ จิตบางดวงก็เกิดร่วมกับเจตสิกที่เป็นเหตุ และ
จิตบ างดวงก็เกิดร่วมกับเจตสิกทไี่ ม่ใช่เหตุ
คือ

ปรมัต ถธรรมที่เป็นเหตุนั้น  ได้แก่   เจตสิก ๖  ดวงเท่านั้น  
โลภเจตสิกเป็นโลภเหตุ ๑
โทสเจตสิกเป็นโทสเหตุ ๑	      รวมเป็นอกุศลเหตุ ๓
โมหเจตสิกเป็นโมหเหตุ ๑
อโลภเจตสิกเป็นอโลภเหตุ ๑
อโทสเจตสิกเป็นอโทสเหตุ ๑	      รวมเป็นโสภณเหตุ ๓
ปัญญาเจตสิกเป็นอโมหเหตุ ๑

นอกจากเจตสิก ๖ ดวงนี้แล้ว สภาพธรรมอื่นทั้งหมดไม่ใช่เหตุ
ปัจจัย เจตสิกอื่นๆ ที่เกิดร่วมกับจิตต ่างก็เป็นปัจจัยให้จิตเกิดข ึ้น แต่
ไม่ใช่เหตุป ัจจัย คือ ไม่ใช่เป็นปัจจัยโดยเป็นเหตุ เพราะเหตุปัจจัยเป็น
204
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เพียงปัจจัยหนึ่งในสภาพธรรมทั้งห ลายที่เป็นปัจจัยต่างๆ กันถ งึ ๒๔
ปัจจัย (โดยประเภทปัจจัยใหญ่ๆ) เจตสิก ๖ ดวงที่เป็นเหตุนั้น อุปมา
เหมือนกับรากแก้วของต้นไม้ซึ่งเป็นเหตุให้ต้นไม้นั้นเจริญสมบูรณ์
งอกงามมีดอกมีผลมากมายฉันใด เจตสิกที่เป็นเหตุ ๖ นี้ เมื่อเกิดข ึ้น
ก็ท ำ�ให้สภาพธรรมทั้งหลายเจริญงอกงามและผลิตผลต่างๆ เพิ่มขึ้น
อยู่เรื่อยๆ ผูท้ ี่ไม่ใช่พ ระอรหันต์ยังมีอกุศลเหตุแ ละกุศลเหตุ เมื่อเป็น
พระอรหันต์แล้วดับทั้งอกุศลเหตุและกุศลเหตุ อโลภเจตสิก อโทส-
เจตสิกและปญ
ั ญาเจตสิก (อโมหะ) ทีเ่ กิดก บั จ ติ ข องพระอรหันต์จงึ เป็น
อัพยากตเหตุ คือ ไม่ใช่อ กุศลเหตุและกุศลเหตุ
สภาพธรรมที่เป็นอัพยากตธรรมนั้นเป็นสภาพธรรมที่ไม่ใช่
กุศลไม่ใช่อกุศล ฉะนั้น วิบากจิต กิริยาจิต วิบากเจตสิก กิริยาเจตสิก
รูป และนิพพานจึงเป็นอ ัพยากตธรรม เพราะไม่ใช่กุศลไม่ใช่อ กุศล
เหตุ ๖ จำ�แนกเป็น ๒ ประเภท คือ
อกุศลเหตุ ๓

ได้แก่ โลภเจตสิก ๑ โทสเจตสิก ๑
โมหเจตสิก ๑

โสภณเหตุ ๓

ได้แก่ อโลภเจตสิก ๑ อโทสเจตสิก ๑
ปัญญาเจตสิก ๑

ควรสังเกตว่าไม่ใช้คำ�ว่า กุศลเหตุ ๓ แต่ใช้คำ�ว่าโสภณเหตุ ๓
เพราะกุศลเหตุเป็นเหตุให้เกิดกุศลวิบากซึ่งเป็นผล แต่โสภณเหตุซึ่ง
เป็นเหตุท ดี่ นี นั้ เกิดก บั ก ศุ ลจติ ก ไ็ ด้ กุศลวบิ ากจติ ก ไ็ ด้ และโสภณกริ ยิ า
จิตก ็ได้ โสภณเหตุจึงไม่ได้เกิดแต่เฉพาะกับกุศลจิตเท่านั้น
ปรมัต ถธรรม ๔ คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน เมื่อก ล่าวโดยเหตุ
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จิต
เจตสิก
รูป
นิพพาน

ไม่ใช่เหตุ
ที่เป็นเหตุมีเพียง ๖ เจตสิกอ ื่นทั้งหมด
(๔๖ เจตสิก) ไม่ใช่เหตุ
ไม่ใช่เหตุ
ไม่ใช่เหตุ

ธรรมที่ไม่ใช่เหตุนั้น ภาษาบาลีเรียกว่า นเหตุ ฉะนั้น ธรรม
ทั้งหลายจึงจำ�แนกเป็นห มวด ๒ ได้ คือ เหตุและนเหตุ
เจตสิก ๖ ดวงเป็นเหตุ จิต รูป นิพพาน และเจตสิกอื่น ๔๖ ดวง
เป็น นเหตุ
จิต และเจตสิก ๔๖ ดวง เป็นนเหตุ คือไม่ใช่เหตุ แต่จ ิตและ
เจตสิกบางดวงก็มเีจตสิกทเี่ป็นเหตุเกิดร่วมด้วย จิตและเจตสิกบาง
ดวงก็ไม่มเีจตสิกที่เป็นเหตุเกิดร่วมด้วย จิตและเจตสิกใดไม่มีเจตสิก
ที่เป็นเหตุ ๖ ดวงเกิดร่วมด้วยเลย จิตแ ละเจตสิกนั้นเป็นอเหตุกจิต
และอเหตุกเจตสิก จิตและเจตสิกใดมเีจตสิกที่เป็นเหตุเกิดร ่วมด้วย
จิตแ ละเจตสิกน ั้นเป็นสเหตุกจิตแ ละสเหตุกเจตสิก
จักขุวิญญาณที่กำ�ลังเห็นสิ่งที่ปรากฏนั้นมีเจตสิกเกิดกับจักขุ
วิญญาณเพียง ๗ ดวง คือ ผัสสเจตสิก ทำ�ก จิ ก ระทบรปู ารมณ์ท กี่ ระทบ
จักขุป สาท เวทนาเจตสิก ทำ�ก ิจร ู้สึกเฉยๆ เป็นอ ุเบกขาเวทนา
(อทุกขมสุข) สัญญาเจตสิก ทำ�กิจจำ�ร ูปารมณ์ เจตนาเจตสิก ทำ�
กิจจงใจ ตั้งใจ ขวนขวาย กระตุ้นจ ิตและเจตสิกที่เกิดร ่วมกันให้สำ�เร็จ
กิจนั้นๆ ชีวิตินทริยเ จตสิก ทำ�กิจบำ�รุงเลี้ยงสหชาตธรรม คือ จิต
และเจตสิกท ั้งหลายให้ดำ�รงอยู่ในฐิติขณะ เอกัคคตาเจตสิก ทำ�กิจ
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ตั้งมั่นในอารมณ์ท ี่ปรากฏ มนสิการเจตสิก ทำ�กิจใส่ใจในรปู ารมณ์
นั้น เจตสิก ๗ ดวงนไี้ ม่ใช่เจตสิกท ี่เป็นเหตุ ๖ ฉะนั้น จักขุวิญญาณ
จึงเป็นอ เหตุกจ ติ ส่วนโลภมลู จิตท เี่ กิดห ลังจ ากจกั ขุว ญ
ิ ญาณนนั้ มีเหตุ
เจตสิกเกิดร่วมด้วย ๒ เหตุ คือ มีโลภเจตสิก สภาพที่พอใจติดข้องใน
สิ่งที่ปรากฏเกิดร่วมด้วย และมีโมหเจตสิกเกิดร ่วมด้วย โลภมูลจิตจึง
เป็นสเหตุกจิต
เมื่อกล่าวโดยเหตุ ธรรมทั้งห ลายจำ�แนกได้เป็น ๒ หมวด คือ
เหตุและนเหตุ สเหตุกะและอเหตุกะ ไ ด้ดังนี้ คือ
นิพพานและรูป เป็นนเหตุ และอเหตุก ะ
จิต
เป็นนเหตุ และบางดวงเป็นสเหตุก ะ
บางดวงเป็นอ เหตุกะ
เจตสิก ๔๖
เป็นนเหตุ และบางดวงเป็นสเหตุก ะ
บางดวงเป็นอ เหตุกะ
เจตสิก ๖ คือ โลภเจตสิก โทสเจตสิก โมหเจตสิก อโลภเจตสิก
อโทสเจตสิก ปัญญาเจตสิก เป็นเหตุ และเป็นส เหตุก ะ เว้นโ มหเจตสิก
ที่เกิดกับโ มหมูลจิต เพราะโมหเจตสิกที่เกิดกับโมหมูลจิตเป็น
อเหตุกะ
โลภเจตสิกเป็นสเหตุกะ เพราะต้องมีโมหเจตสิกเกิดร่วมด้วย
ทุกค รัง้ ถ้าโมหเจตสิกไ ม่เกิด โลภเจตสิกก เ็ กิดไ ม่ไ ด้ ฉะนัน้ โลภเจตสิก
จึงเป็นสเหตุกะ เพราะมีโมหเจตสิกเกิดร่วมด้วยทุกครั้ง
โทสเจตสิกก ็เป็นสเหตุกะ โดยนัยเดียวกับโลภเจตสิก
โมหเจตสิกท เี่ กิดก บั โลภเจตสิกในโลภมลู จ ติ เป็นส เหตุก ะ เพราะ
มีโลภเจตสิกซึ่งเป็นเหตุเกิดร่วมด้วย
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โมหเจตสิกท เี่ กิดก บั โทสเจตสิกในโทสมลู จ ติ เป็นส เหตุก ะ เพราะ
มีโทสเจตสิกเป็นเหตุเกิดร่วมด้วย
โมหเจตสิกท เี่ กิดก บั โ มหมูล จ ติ เ ป็นอ เ หตุก ะ เพราะไม่มโี ลภ
เจตสิกและโทสเจตสิกเกิดร่วมด้วย
ผัสสเจตสิกเป็นนเหตุ แต่ผัสสเจตสิกเกิดก ับจิตทุกดวง ถ้าจิต
ดวงใดเกิดร ่วมกับเจตสิกทเี่ป็นเหตุหนึ่งเหตุใดในเหตุ ๖ ผัสสเจตสิก
นั้นก็เป็นสเหตุกะ ถ้าจิตดวงใดเป็นอ เหตุกะ คือไม่มเีจตสิก ๖ ซึ่งเป็น
เหตุเกิดร่วมด้วย ผัสสเจตสิกซึ่งเกิดกับอเหตุกจ ิตนั้นกเ็ป็นอเหตุก ะ
ด้วย ฉะนั้น ผัสสเจตสิกจึงเป็นนเหตุ และบางขณะก็เป็นสเหตุกะ
บางขณะก็เป็นอเหตุกะ
ชีวิตของทุกท ่านในวันห นึ่งๆ นั้นมีทั้งสเหตุกจ ิตและอเหตุกจ ิต
แต่เมือ่ ไ ม่ไ ด้ฟ งั พ ระธรรมกไ็ ม่ท ราบวา
่ ขณะไหนเป็นส เหตุกจ ติ และขณะ
ไหนเป็นอเหตุกจิต พระผู้มีพระภาคทรงแสดงสภาพจิตแต่ละขณะไว้
อย่างละเอียดว่า จิตข ณะใดเป็นอเหตุกจิต ขณะใดเป็นสเหตุกจิต และ
จิตที่เป็นสเหตุกะนั้นเกิดร่วมกับเหตุกี่เหตุและมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย
กี่ดวง
โมหมูล จิตมีโมหเหตุเกิดร่วมด้วยเหตุเดียว จึงเป็นเอกเหตุก ะ
โลภมูลจิตเกิดร่วมกับ ๒ เหตุ คือ โมหเหตุ และโลภเหตุ จึงเป็น
ทวิเหตุกะ
โทสมูลจิตเกิดร่วมกับ ๒ เหตุ คือ โมหเหตุ และโทสเหตุ จึงเป็น
ทวิเหตุกะ
สำ�หรับก ศุ ลจติ น นั้ ก็ต อ้ งมโี สภณเหตุเกิดร ว่ มดว้ ย มิฉ ะนัน้ ก เ็ ป็น
กุศลจิตไ ม่ได้ กุศลจิต ๒ ประเภท คือ กุศลจิตที่ไม่เกิดร ่วมกับป ัญญา

��������� book.indb 208

7/28/57 BE 10:35 AM

จิตตสังเขป 209

เจตสิก และกศุ ลจติ ท เี่ กิดร ว่ มกบั ป ญ
ั ญาเจตสิก ฉะนัน้ กุศลจติ ท ไี่ ม่เกิด
ร่วมกบั ป ญ
ั ญาจะมเี จตสิกท เี่ ป็นเหตุเกิดร ว่ มดว้ ย ๒ เหตุ คือ อโลภเหตุ
และอโ ทสเหตุ จึงเป็นท วิเหตุก ะ และกุศลจิตท ี่เกิดร ่วมกับป ัญญาจะมี
เจตสิกที่เป็นเหตุเกิดร ่วมด้วย ๓ เหตุ คือ อโลภเหตุ อโทสเหตุ และ
อโ มหเหตุ จึงเป็นต ิเหตุก ะกุศลจิตไ ม่เป็นเอกเหตุก ะเลย เพราะต้องมี
ทัง้ อ โลภเจตสกิ แ ละอโทสเจตสิกเกิดร ว่ มดว้ ยทกุ ค รัง้ จึงจ ะเป็นก ศุ ลจติ 
ได้
คำ�ว่า เหตุ กับคำ�ว่า ปัจจัย ต่างกันอย่างไร
ปัจจัย เป็นส ภาพธรรมทีอ่ ุปการะเกื้อกูลให้ส ภาพธรรมอื่นเกิด
ขึ้น หรือด ำ�รงอยู่ตามควรแก่ประเภทของปัจจัยนั้นๆ เช่น ผัสสเจตสิก
ไม่ใช่โลภเจตสิก แต่ท งั้ ผ สั สเจตสิกก ด็ ี โลภเจตสิกก ด็ ี เป็นป จั จัยเกือ้ กูล
ให้ธรรมอื่นๆ คือ จิต เจตสิก และรูปเกิดขึ้นได้ แต่เมื่อสภาพลักษณะ
และกิจของผัสสเจตสิกต่างกับสภาพลักษณะและกิจของโลภเจตสิก
ผัสสเจตสิกจึงเป็นสภาพปัจจัยท ี่ต่างกับโ ลภเจตสิก
ผัสสเจตสิกเป็นปัจจัยโดยเป็น อาหารปัจจัย อาหารเป็น
สภาพธรรมที่น ำ�มาซึ่งผ ล แต่ไ ม่มั่นคงถึงกับทำ�ให้งอกงามไพบูลย์
อย่างรากแก้วข องตน้ ไม้ ส่วนสภาพธรรมทเี่ ป็นเหตุน นั้ เป็นป จั จัยโดย
ความเป็นเหตุ ซึง่ อ ปุ มาเหมือนรากแก้ว ต้นไม้จ ะเจริญเติบโตโดยมแี ต่
รากแก้วอ ย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีดิน นํ้าเป็นอ าหาร แต่ถ ้าขาดรากแก้ว
ดิน นํ้า ก็ทำ�ให้ต้นไม้งอกงามไพบูลย์ไม่ได้ ต้นไม้ที่มีรากแก้วกับพ ืช
ทีไ่ ม่มรี ากแก้วน นั้ ย อ่ มเจริญง อกงามไพบูลย์เพราะปจั จัยต า่ งกนั ฉ นั ใด
เจตสิกอ นื่ แ ละสภาพธรรมอนื่ น อกจากเจตสิกท เี่ ป็นเหตุ ๖ ก็เป็นป จั จัย
โดยเป็นปัจจัยอ ื่น ไม่ใช่โดยเป็นเหตุปัจจัย
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ในคัมภีร์ปัฏฐ าน ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่ ๗ เป็นคัมภีร์สุดท้ายของพระ
อภิธรรมปฎิ กนนั้ แสดงสภาพธรรมทงั้ ห ลายโดยความเป็นป จั จัยแ ก่ก นั 
และกันโดยประเภทของปัจจัยต่างๆ ปัจจัยแรก คือ เหตุป ัจจัย แสดง
ให้เห็นความสำ�คัญของสภาพธรรมซึ่งเป็นเหตุ ในงานศพ เมื่อพระ
ภิกษุท่านสวดพระอภิธรรมจะเริ่มต้นด้วย “เหตุปจฺจโย” คือ โลภเหตุ
โทสเหตุ โมหเหตุ อโลภเหตุ อโทสเหตุ อโมหเหตุ เพื่อเตือนให้ร ู้ว่า
สภาพธรรมซึ่งเป็นตัวเหตุที่จะให้เกิดผลเกิดภพเกิดช าติน ั้น ได้แก่
เจตสิก ๖ ดวง คือ โลภเจตสิก โทสเจตสิก โมหเจตสิก อโลภเจตสิก
อโทสเจตสิก และปัญญาเจตสิก
ความจริงสภาพธรรมแต่ละประเภทมีความสำ�คัญเฉพาะของ
ตนๆ พระผมู้ พี ระภาคมไิ ด้ท รงแสดงเฉพาะเหตุป จั จัยเพียงปจั จัยเดียว
มิได้ทรงแสดงเฉพาะอารมณ์ซ ึ่งเป็นปัจจัยให้จ ิตเกิดข ึ้น รู้อารมณ์นั้น
โดยอารมณ์นั้นเป็น “อารัมมณปัจจัย” แก่จิตเพียงปัจจัยเดียว พระ
ผูม้ ีพระภาคทรงแสดงปัจจัยต่างๆ โดยครบถ้วนละเอียด โดยประเภท
ปัจจัยใหญ่ๆ ๒๔ ปัจจัย และทรงแสดงปัจจัยย่อยของบางปัจจัยใน
ปัจจัยใหญ่ ๒๔ ปัจจัยน ั้นด ้วย
จักขุป สาทรูปเกิดขึ้นเพราะปัจจัยอื่นๆ ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย
และจกั ขุปสาทกเ็ ป็นปจั จัยด ว้ ยโดยเป็นส ภาพทเ่ี ป็นใหญ่ เป็นอนิ ทริย-
ปัจจัย คือ เป็นป ัจจัยโดยเป็นสภาพที่เป็นใหญ่ในกิจหน้าที่ของตน
จักขุป สาทเป็นจักขุน ทรยี ์ เป็นร ปู ซ งึ่ ม สี ภาพเป็นใหญ่ในการเป็นป จั จัย
ให้จักขุวิญญาณเกิดขึ้น เห็นสิ่งท ี่ป รากฏทางตาถ้าไม่มีจักขุปสาท
โสตปสาท ฆานปสาท ชิวหาปสาท และกายปสาท รูปร ่างกายนี้จะ
เหมือนอะไร ก็เหมือนท่อนไม้ ไม่เห็น ไม่ได้ยิน ไม่ได้กลิ่น ไม่ได้
ลิ้มรส ไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัส ฉะนั้น ปสาทรูปทั้ง ๕ นี้จึงเป็นปัจจัย
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โดยเป็น อินทริยป ัจจัย คือ เป็นใหญ่เฉพาะในกิจของตน เช่น จักขุปสาทรูป เป็นใหญ่ในการกระทบรูปารมณ์ เป็นป ัจจัยให้จักขุวิญญาณ
เกิดข นึ้ เห็นสงิ่ ท ปี่ รากฏทางตา เพราะรปู อ นื่ ไ ม่ส ามารถจะกระทำ�กจิ น ี้
ได้ และสงิ่ ท ปี่ รากฏทางตาจะปรากฏชดั เจนหรือไ ม่ช ดั ก แ็ ล้วแ ต่ส ภาพ
ความใสของจักขุปสาทรูป ซึ่งไม่ขึ้นอ ยู่กับเจตนาหรือความปรารถนา
ความต้องการของใครเลย แต่ขึ้นก ับอินท ริยปัจจัยของการเห็น คือ
จักขุปสาทรูป
สภาพธรรมทกุ ป ระเภทเป็นป จั จัยให้ส ภาพธรรมอนื่ เกิด โดยเป็น
ปัจจัยต ่างๆ โลภเจตสิก โทสเจตสิก โมหเจตสิก อโลภเจตสิก อโทส-
เจตสิก และปัญญาเจตสิก เป็นป ัจจัยโดยเป็นเหตุ ในวันหนึ่งๆ นั้น มี
อกุศลเหตุเกิดมาก กุศลเหตุก็มีบ้าง แต่เมื่อเทียบส่วนแล้ว กุศลเหตุก็
น้อยกว่าอกุศลเหตุมาก
เมือ่ ไ หร่ก ศุ ลเหตุจ ะคอ่ ยๆ เจริญข นึ้ ๆ จนกระทัง่ ม กี �ำ ลังม ากกว่า
ฝ่ายอกุศลเหตุเสียที ต้องอบรมเจริญป ญ
ั ญา ร ลู้ กั ษณะของสภาพธรรม
ตามความเป็นจ ริง เพราะการรลู้ กั ษณะของสภาพธรรมตามความเป็น
จริงน ั้นเป็นปัญญาเจตสิก เป็นอ โมหเหตุ ตราบใดที่ปัญญายังไม่รู้
ชัดในลักษณะของสภาพธรรมตามความเป็นจริง ที่จะไม่ให้โลภเหตุ
โทสเหตุ หรือโมหเหตุเจริญงอกงามไพบูลย์น ั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ไ ด้
ไม่มีธรรมอื่นเลยที่จะละคลายและดับอกุศลเหตุได้นอกจากปัญญาซึ่ง
เป็นอ โมหเหตุ เมือ่ ศ กึ ษาพระธรรมและเข้าใจลกั ษณะของสภาพธรรม
ทีป่ รากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ และเป็นผู้ที่
อบรมเจริญส ติปัฏฐาน กุศลทเี่ป็นอ โมหะ คือ ปัญญาจะค่อยๆ เจริญ
ขึ้น เมื่อรแู้ จ้งอริยสัจจ ธรรม เป็นพระโสดาบันบุคคลเมื่อไร เมื่อนั้นจึง
จะดบั อ กุศลธรรมเป็นป ระเภทๆ ได้จนกว่าจะถงึ ค วามเป็นพ ระอรหันต์
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ผูท้ เี่ ป็นพ ระอริยบุคคลขนั้ พ ระโสดาบัน พระสกทาคามี และพระ
อนาคามีนั้นเป็นพระเสกขบุคคลซึ่งจะต้องอบรมเจริญปัญญาต่อไป
อีก จนกว่าจะดบั ห มดทงั้ อ กุศลเหตุแ ละกศุ ลเหตุ เพราะถา
้ ยงั ม กี ศุ ลเหตุ
อยู่ ก็เป็นปจั จัยให้เกิดก ศุ ลวบิ ากไม่จ บสนิ้ พระอรหันต์ผดู้ บั อกุศลเหตุ
และกุศลเหตุแล้วนั้น ถึงแ ม้ว่าจิตจะเกิดร ่วมกับอ โลภะ อโทสะ อโมหะ
ก็เป็นอัพยากตเหตุ ไม่เป็นเหตุที่จะให้เกิดว ิบากต่อไป เมื่อไหร่จ ะถึง
วันนั้น ย่อมถึงได้ในวันห นึ่ง เมื่อเพียรอบรมเจริญป ัญญาไปเรื่อยๆ ผู้
ที่บรรลุผลเช่นนั้นในอดีตมีแล้วเป็นอ ันม าก ถ้าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
เลยกจ็ ะไม่มผี ใู้ ดสามารถบรรลุผ ลเช่นน นั้ ไ ด้ แต่ผ ลนนั้ ย อ่ มไม่เร็วต ามที่
หวัง ต้องตามควรแก่เหตุ คือเมือ่ ป ญ
ั ญายงั ไ ม่เกิด ยังไ ม่เจริญข นึ้ ก็ด บั 
กิเลสไม่ได้ และปัญญาก็ต้องเกิดขึ้น เจริญขึ้นตามลำ�ดับขั้นท ี่สามารถ
ประจักษ์แ จ้งลักษณะของสภาพธรรมตามความเป็นจริงจนกว่าจะดับ
กิเลสได้จริงๆ
ฉะนั้น ควรระลึกเสมอว่าการศึกษาให้เข้าใจเรื่องจิต เจตสิก รูป
นั้น ก็เพื่ออบรมเจริญสติปัฏฐ านรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่เป็นจิต
เจตสิก รูป ที่เกิดขึ้น ปรากฏแต่ละขณะตามความเป็นจริง ไม่คลาด
เคลือ่ นจากทพี่ ระผมู้ พี ระภาคทรงตรัสรูแ้ ละทรงแสดง ถ้าศกึ ษาเข้าใจ
อย่างหนึ่งแต่ปฏิบัติอ ีกอย่างหนึ่ง ไม่รู้ตรงลักษณะของสภาพธรรม
ตามความเป็นจริงตามที่ได้ศึกษา ก็ไม่สามารถที่จะดับก ิเลสได้
สำ�หรับอกุศลเหตุนั้นจ ะเป็นช าติอื่นไม่ได้เลย ไม่ว่าโลภเจตสิก
โทสเจตสิก โมหเจตสิกเกิดขึ้นขณะใด ขณะนั้นเป็นชาติอกุศล เป็น
ปัจจัยให้เกิดอกุศลจิตในขณะนั้น และสะสมสืบต ่อไปในอนาคตด้วย
แต่โสภณเหตุ ๓ คือ อโลภเจตสิก ๑ อโทสเจตสิก ๑ ปัญญาเจตสิก
๑ นั้น เป็นชาติกุศลก็มี เป็นช าติวิบากกม็ ี เป็นช าติก ิริยาก็มี เพราะ
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อโลภเจตสิก อโทสเจตสิก ปัญญาเจตสิกเกิดก ับก ุศลจิตก็ได้ เกิดกับ
กุศลวิบากก็ได้ เกิดกับโสภณกิริยาจิตก ็ได้ คำ�ว ่า “โสภณ” มีค วาม
หมายกวา้ งกว่าคำ�ว า่ กุศล เพราะโสภณธรรม ได้แก่ สภาพธรรมทเี่ ป็น
กุศล หรือเป็นก ศุ ลวบิ าก หรือเป็นโสภณกริ ยิ า ฉะนัน้ เมือ่ จ �ำ แนกธรรม
ทั้งหลายโดยหมวด ๓ เป็น กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา อพฺยากตา
ธมฺมา ก็จำ�แนกเจตสิกที่เป็นเหตุ ๖ ออกเป็นเหตุ ๙ คือ
อกุศลเหตุ ๓ ได้แก่	
			
			

โลภเจตสิก ๑
โทสเจตสิก ๑
โมหเจตสิก ๑

กุศลเหตุ ๓
ได้แก่	
			
			

อโลภเจตสิก ๑
อโทสเจตสิก ๑
ปัญญาเจตสิก ๑

อัพยากตเหตุ ๓ ได้แก่	
			
			

อโลภเจตสิก ๑
อโทสเจตสิก ๑
ปัญญาเจตสิก ๑
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คำ�ถามทบทวน
๑. เหตุปัจจัย ได้แก่ปรมัต ถธรรมอะไร
๒. อัพยากตเหตุ คืออะไร ได้แก่อะไร
๓. อัพยากตธรรม คืออ ะไร ได้แก่อะไร
๔. กุศลเหตุและโสภณเหตุ ต่างกันอ ย่างไร
๕. อะไรเป็นน เหตุบ้าง อะไรเป็นสเหตุกะบ้าง
๖. เหตุเจตสิกดวงใดเป็นอเหตุกะ ดวงใดเป็นสเหตุก ะ
๗. อกุศลจิตใดเป็นเอกเหตุกะ และอกุศลจิตใดเป็นทวิเหตุก ะ
๘. กุศลจิตเป็นเอกเหตุกะ ได้ไหม
๙. ผัสสเจตสิกเป็นเหตุหรือนเหตุ เป็นอ เหตุก ะหรือส เหตุกะ เป็น
เอกเหตุกะหรือทวิเหตุก ะหรือติเหตุกะ
๑๐. เหตุ ๙ ได้แก่อะไร
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บทที่ ๑๔
จำ�แนกจิตโดยนัยข อง โสภณะและอโ สภณะ
โสภณธรรม เป็นสภาพธรรมที่ดีงาม ซึ่งไม่ใช่แ ต่เฉพาะกุศล
ธรรมเท่านั้น สภาพธรรมที่ดีงามแต่ไม่ใช่ก ุศลธรรม คือ กุศลวิบากซึ่ง
เป็นผลของกุศลกรรม และโสภณกิริยา ซึ่งเป็นจิตและเจตสิกเฉพาะ
พระอรหันต์ผดู้ ับกุศลและอกุศลเป็นสมุจเฉทแล้ว
อโสภณธรรม เป็นส ภาพธรรมที่ตรงข้ามกับโสภณธรรม คือ
ไม่ใช่สภาพธรรมที่ดีงาม ซึ่งไม่ใช่แต่เฉพาะอกุศลเจตสิกเท่านั้น จิต
และเจตสิกใ ดทไี่ ม่มโี สภณเจตสิกเ กิดร ว่ มดว้ ย จิตแ ละเจตสิกน นั้ 
เป็นอ โ สภณะ ฉะนัน้ โดยนยั ข องสมั ปยุตต ธ รรมทจี่ �ำ แนกให้จ ติ ต า่ งกนั
เป็นจ ติ ป ระเภททดี่ งี ามเป็นโสภณะ และเป็นจ ติ ป ระเภททไี่ ม่ด งี ามเป็น
อโสภณะนั้น ก็จำ�แนกโดยเจตสิกซึ่งเป็นเหตุ ๖ นั่นเอง เจตสิกที่ดี
งาม ได้แ ก่อโลภเจตสิก อโทสเจตสิก ปัญญาเจตสิก เป็นต้น ซึ่งเป็น
โสภณเจตสิกท ที่ �ำ ให้จ ติ ด งี าม ฉะนัน้ การจ�ำ แนกจติ โดยประเภททเี่ ป็น
โสภณะและอโสภณะ ก็สบื ตอ่ จากการจ�ำ แนกจติ โดยเหตุนนั่ เอง จิตใด
ที่ประกอบด้วยเจตสิกที่เป็นโสภณเหตุ จิตน ั้นเป็นโสภณจิต จิตใดไม่
ประกอบด้วยเจตสิกที่เป็นโสภณเหตุจิตนั้นเป็นอโสภณจิต
การศึกษาปรมัตถธรรมนั้นต้องคิด ต้องพิจารณาเหตุผลด้วย
ตนเอง เมื่อเข้าใจเหตุผลที่ถูกต้องชัดเจนกจ็ ะไม่สับสนคลาดเคลื่อน
แม้ในเรื่องโสภณธรรม และอโสภณธรรม
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อกุศลจติ เกิดร ว่ มกบั อ กุศลเจตสิก คือ โลภะ โทสะ โมหะ เป็นต้น
ฉะนั้น อกุศลจิตไม่ใช่โสภณจิตแ น่นอน
จักขุว ิญญาณ ไม่ได้เกิดร่วมกับโลภะ โทสะ โมหะ และโสภณ
เจตสิกใดๆ เลย จักขุวิญญาณเกิดร่วมกับเจตสิกเพียง ๗ ดวง
คือ ผัสสเจตสิก เวทนาเจตสิก สัญญาเจตสิก เจตนาเจตสิก
เอกัค คตาเจตสิก ชีว ติ นิ ทรยิ เ จตสิก มนสิการเจตสิก ซึง่ เ จตสิกท ัง้   
๗  ดวงนี้  เป็นสัพพจิตตสาธารณเจตสิก คือ เป็นเจตสิกที่ต ้อง
เกิดกับจิตทุกดวง  จิตจะเกิดขึ้นโดยปราศจากเจตสิก ๗ ดวงนี้
ไม่ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นอ กุศลจิต กุศลจิต วิบากจิต กิริยาจิต โลกุต ตรจิต หรือจิตใดๆ ก็ตามต้องมีเจตสิก ๗ ดวงนี้เกิดร ่วมด้วย เจตสิก ๗
ดวงซึ่งเป็นสัพพจิตตสาธารณเจตสิกนี้ เป็นอ ัญญ
 สมานาเจตสิก คือ
เป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตใดก็เสมอกับจิตนั้นๆ เมื่อเกิดกับอ กุศลจิต
สัพพ จิตตสาธารณเจตสิก ๗ ดวงนี้ก็เป็นอกุศล เมื่อเกิดกับก ุศลจิต
สัพพจ ิตตสาธารณเจตสิก ๗ ดวงนี้กเ็ป็นกุศล เป็นต้น
จักขุวิญญาณเป็นวิบากจิตที่มีสัพพจิตตสาธารณเจตสิก
เกิดร่วมด้วยเพียง ๗ ดวงเท่านั้น ไม่มีโสภณเจตสิกหรืออกุศล
เจตสิกใดๆ เกิดร่วมด้วยเลย ฉะนั้น จักขุวิญญาณจึงเป็น
อโสภณจิต แต่ไม่ใช่อกุศลจิต
การศึกษาธรรมนั้นจะต้องเข้าใจโดยละเอียด แม้แต่อกุศลธรรม
และอโสภณธรรมต่างกันอ ย่างไร
อกุศลธรรมเป็นส ภาพธรรมที่เลวทรามเป็นโทษ เป็นเหตุที่จะ
ให้เกิดผลเป็นว ิบากที่ไม่น่าพอใจ เป็นท ุกข์ อโสภณธรรมเป็นจิตและ
เจตสิกทไี่ ม่มีโสภณเจตสิกเกิดร่วมด้วย พระผมู้ ีพระภาคทรงแสดง
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พระธรรมโดยนัยต่างๆ ตามสภาพของธรรมนั้นๆ ซึ่งผ ู้ศึกษาก็จะ
ต้องพิจารณาโดยละเอียดให้เข้าใจถูกต้องตามสภาพธรรมนั้นๆ เมื่อ
ทรงแสดงโดยประเภทของหมวด ๓ คือ กุศลธรรม อกุศลธรรม และ
อัพย ากตธ รรม ก็จ ะตอ้ งรวู้ า
่ กศุ ลธรรมเป็นส ภาพธรรมทเี่ ป็นเหตุให้เกิด
กุศลวิบาก อกุศลธรรมเป็นสภาพธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดอ กุศลวิบาก
และอัพยากตธรรมเป็นส ภาพธรรมทไี่ ม่ใช่ก ุศล ไม่ใช่อ กุศล ฉะนั้น
อัพยากตธ รรมจึงได้แก่ วิบากจิตและเจตสิก กิริยาจิตและเจตสิก รูป
นิพพาน ฉะนั้น อัพยากตธรรมจึงไม่ใช่แต่เฉพาะจิตและเจตสิก
ที่เป็นวิบาก และกิริยา รูปปรมัตถ์และนิพพานปรมัตถ์ก็เป็น
อัพยากตธรรม รูปแ ละนิพพานเป็นก ุศลหรืออกุศลไม่ได้ เพราะรูป
และนิพพานไม่ใช่จิตแ ละเจตสิก เมื่อทรงแสดงประเภทของธรรมโดย
หมวด ๓ ทรงแสดงปรมัตถธรรมทั้ง ๔ แต่เมื่อทรงแสดงโดยชาติ ๔
หมายเฉพาะจิตแ ละเจตสิกเท่านั้น
โดยชาติ ๔ นั้น อกุศลจิตและเจตสิกที่เกิดร ่วมกันเป็นอโสภณะ
กุศลจิตแ ละเจตสิกที่เกิดร่วมกันเป็นโสภณะ วิบากจิตและกิริยาจิตใด
ไม่มโีสภณเจตสิก เช่น อโลภเจตสิก และอโทสเจตสิก เป็นต้น เกิด
ร่วมด้วย วิบากจิตแ ละกิริยาจิตน ั้นเป็นอ โสภณะ คือ ไม่เกิดร่วมกับ
โสภณเจตสิก ส่วนวิบากจิตแ ละกิริยาจิตใดมีโ สภณเจตสิกเกิดร ่วม
ด้วยวิบากจิตและกิริยาจิตนั้นเป็นโสภณะ
จักขุว ิญญาณกุศลวิบาก ๑ ดวง และจักขุวิญญาณอกุศลวิบาก
๑ ดวง มีแต่สัพพจิตตสาธารณเจตสิกเกิดร่วมด้วย ๗ ดวงเท่านั้น
โสตวิญญาณกุศลวิบาก ๑ ดวง และโสตวิญญาณอกุศลวิบาก ๑
ดวง มีแต่ส ัพพจิตตสาธารณเจตสิกเกิดร่วมด้วย ๗ ดวงเท่านั้น
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ฆานวิญญาณกุศลวิบาก ๑ ดวง และฆานวิญญาณอกุศลวิบาก
๑ ดวง มีแต่สัพพจิตตสาธารณเจตสิกเกิดร่วมด้วย ๗ ดวงเท่านั้น
ชิวหาวญ
ิ ญาณกศุ ลวบิ าก ๑ ดวง และชวิ หาวญ
ิ ญาณอกุศลวบิ าก
๑ ดวง มีแต่สัพพจิตตสาธารณเจตสิกเกิดร่วมด้วย ๗ ดวงเท่านั้น
กายวิญญาณกุศลวิบาก ๑ ดวง และกายวิญญาณอกุศลวิบาก
๑ ดวงมีแต่สัพพ จิตตสาธารณเจตสิกเกิดร่วมด้วย ๗ ดวงเท่านั้น
ทวิป ญ
ั จวญ
ิ ญาณ ๑๐ ดวง จ งึ เป็นอ โสภณจติ แ ละจติ อ นื่ (นอกจาก
จิต ๑๐ ดวงน)ี้ ทีไ่ ม่มโี สภณเจตสิกเกิดร ว่ มดว้ ยกเ็ ป็นอ โสภณจติ ท งั้ ส นิ้
ฉะนั้น กุศลวิบากจิตจึงไม่ใช่โสภณจิตทุกดวง กุศลวิบากจิตที่มี
โสภณเจตสิกเกิดร่วมด้วยก็เป็นโสภณจิต กุศลวิบากจิตที่ไม่มี
โสภณเจตสิกเ กิดร ว่ มดว้ ยกไ็ ม่ใช่โ สภณจติ นีเ่ ป็นค วามตา่ งกนั ข อง
จิตแต่ละขณะในชีวิตประจำ�วัน ปฏิสนธิจิตของภูมิมนุษย์กับปฏิสนธิ
จิตข องอบายภูมิเป็นผลของกรรมต่างกัน ผู้ที่ปฏิสนธิในอบายภูมินั้น
ปฏิสนธิจ ิตเป็นอกุศลวิบากจิต เป็นผ ลของอกุศลกรรมจึงเกิดในนรก-
ภูมิ หรือเกิดในปิตติวิสัยภ ูมิ (เปรต) หรือเกิดในอสุรกายภูมิ หรือเกิด
ในดิรัจฉานภูมิ ปฏิสนธิจิตของผู้ทเี่กิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาชั้นต่างๆ
เป็นกุศลวิบากจิตเป็นผลของกุศลกรรมหนึ่งจึงทำ�ให้เกิดในสุคติภูมิ
แม้ว่าการเกิดในมนุสสภูมิเป็นก ุศลวิบากก็จริง แต่บางบุคคลก็
พิการแต่ก ำ�เนิด เพราะกุศลวิบากจิตที่ทำ�กิจปฏิสนธินั้นเป็นผลของ
กุศลกรรมทไี่ ม่มีปัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วย และเป็นกุศลกรรมอย่าง
อ่อนมาก กุศลวิบากจิตทที่ ำ�ปฏิสนธิก ิจนั้นจึงไม่ประกอบด้วยโสภณ-
เจตสิก คือ ไม่เกิดร่วมกับอ โลภเจตสิก อโทสเจตสิก เป็นต้น เมื่อเป็น
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ผลของกศุ ลกรรมอย่างออ่ นมาก อกุศลกรรมซงึ่ ท �ำ ไ ว้จ งึ เบียดเบียนให้
เป็นผู้พิการแต่กำ�เนิดได้
ผูท้ เี่ กิดเป็นม นุษย์ท ไี่ ม่พ กิ ารแต่ก �ำ เนิดน นั้ ล้วนเกิดม าตา่ งๆ กัน
โดยสกุล ยศศักดิ์ บริวาร เพราะกุศลวิบากที่ทำ�กิจปฏิสนธินั้นต่างกัน
ตามกำ�ลังของกุศลกรรมซึ่งเป็นเหตุ ถ้าปฏิสนธิจิตเป็นผลของกุศล
กรรมที่ประกอบด้วยปัญญาเจตสิกอย่างอ่อน หรือไม่มีปัญญาเจตสิก
เกิดร ว่ มดว้ ย ปฏิสนธิจ ติ ท เี่ ป็นก ศุ ลวบิ ากนนั้ ก เ็ กิดร ว่ มกบั โสภณเจตสิก
และเหตุ ๒ คือ อโลภเจตสิกและอโทสเจตสิก เป็นทวิเหตุกบ ุคคล คือ
เป็นบ คุ คลทปี่ ฏิสนธิจ ติ ไม่มปี ญ
ั ญาเจตสิกเกิดร ว่ มดว้ ย บุคคลนนั้ จ งึ ไ ม่
สามารถบรรลุฌานหรือโลกุตตรธรรมในชาติน ั้น
ผู้ที่ปฏิสนธิจิตเป็นผลของกรรมที่ประกอบด้วยปัญญาและ
ปฏิสนธิจ ิตม ีปัญญาเจตสิกเกิดร ่วมด้วยนั้น เป็นติเหตุกบ ุคคล เพราะ
มีเหตุ ๓ คือ มีอ โลภเจตสิก อโทสเจตสิก และปัญญาเจตสิก (อโมหะ)
เกิดร่วมด้วย บุคคลนั้นเมื่อไ ด้ฟังพระธรรมก็สามารถพิจารณาเข้าใจ
พระธรรม และสามารถอบรมเจริญปัญญาจนบรรลุฌ
 านจิต หรือร ู้แจ้ง
อริยส จั จ ธ รรม ๔ บรรลุม คั ค ผ์ ลนพิ พาน เป็นพ ระอริยบุคคลในชาติน ไี้ ด้
ตามควรแก่การสะสมของเหตุปัจจัย แต่กไ็ ม่ควรประมาท เพราะบาง
ท่านเป็นผ ู้ที่มสี ติปัญญา ปฏิสนธิจ ิตเป็นต ิเหตุก ะก็จริง แต่ถ ้าประมาท
การเจริญกุศล ประมาทการฟังพระธรรม ก็จะเป็นผู้ที่ฉลาดแต่ในทาง
โลก ในวิชาการต่างๆ แต่ไ ม่อบรมเจริญปัญญาในทางธรรม จึงไ ม่รู้
ลักษณะของสภาพธรรมตามความเป็นจ ริง
ในอดีตกาลนานมาแล้วในชาตกิ อ่ นๆ บางทา่ นอาจจะเป็นผ ทู้ เี่ คย
สนใจธรรม อาจจะเป็นผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมหรืออ าจจะถึงกับ
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บรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุสามเณร แต่การรแู้ จ้งอริยสัจจธรรมนั้น
ไม่มีใครรไู้ ด้ว่าจะรู้แจ้งอริยสัจจธรรมในเพศใด ในเพศบรรพชิตห รือ
ฆราวาส ทุกคนจะตอ้ งอบรมเจริญปญ
ั ญา รูล้ กั ษณะของสภาพธรรมที่
กำ�ลังป รากฏตามความเป็นจริงทุกๆ ชาติ จนกว่าจะถึงชาติท ี่ปัญญา
คมกล้า สามารถแทงตลอดอริยส จั จ ธ รรมได้ และแม้วา
่ ในกาลครัง้ ห นึง่ 
อาจจะเคยสนใจธรรม ฝักใฝ่ในการศึกษาในการปฏิบัตธิ รรม แต่ก อ็ ย่า
ลืมว่ากว่าจะได้รู้แจ้งอริยสัจจธรรมก็ยังมีอกุศลที่สะสมมามากมาย
หนาแน่น ที่จะทำ�ให้หลงไปเพลินไปในอกุศลได้ถ ้าเป็นผู้ที่ประมาท
ฉะนั้น ถึงแ ม้ว่าปฏิสนธิจ ิตจะเป็นต ิเหตุกะ แต่เมื่อใดเป็นผู้ประมาท
ปัญญาเจตสิกในชาตินั้นกจ็ ะไม่เจริญขึ้น เพราะไม่ได้อ บรมด้วยการ
ฟัง ด้วยการพิจารณา และด้วยการปฏิบัตธิ รรม ฉะนั้น ก็น ่าเสียดาย
ชาติซ งึ่ ป ฏิสนธิจ ติ เป็นติเหตุก ะ แต่ไ ม่ไ ด้อ บรมปญ
ั ญาให้เจริญข นึ้ และ
ชาติต อ่ ไ ปนนั้ ก รรมใดจะท�ำ ให้ป ฏิสนธิจ ติ ป ระเภทใดเกิดก ไ็ ม่แ น่ อาจจะ
เป็นอ กุศลวบิ ากจติ ทำ�ก จิ ป ฏิสนธิในอบายภูมิ หรืออ เหตุก ศุ ลวบิ ากจติ 
ทำ�ก จิ ป ฏิสนธิเป็นบ คุ คลพกิ ารตงั้ แต่ก �ำ เนิด หรือท วิเหตุกก ศุ ลวบิ ากท�ำ 
กิจป ฏิสนธิเป็นท วิเหตุกบ คุ คลในสคุ ติภ มู ิ ซึง่ ไ ม่อ าจอบรมเจริญป ญ
ั ญา
ให้รู้แจ้งอริยสัจจธ รรมได้
ฉะนัน้ จึงน า
่ เสียดายแต่ละภพแต่ละชาติท ไี่ ม่ไ ด้อ บรมปญ
ั ญาให้
เจริญยิ่งขึ้น และถึงแม้ว่าจะเป็นต ิเหตุกปฏิสนธิ แต่เมื่ออบรมปัญญา
ยังไม่พอก็ไม่สามารถรู้แจ้งอริยสัจจธรรมในชาติน ี้ได้ ไม่ใช่ว่าผู้ที่เป็น
ติเหตุกบุคคลแล้วจะรู้แจ้งอ ริยสัจจธรรมได้ในปัจจุบันชาติท ุกคน
ผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์ไม่พิการแต่กำ�เนิดนั้น ขณะนอนหลับสนิท
ภวังคจิตเป็นโสภณจติ เพราะปฏิสนธิจ ติ เป็นท วิเหตุก ะมีอ โลภเจตสิก
อโทสเจตสิกเกิดร่วมด้วย บางท่านปฏิสนธิจิตก็เป็นติเหตุก ะมีอโลภ-
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เจตสิก อโทสเจตสิก และปัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วย ขณะหลับก ิเลส
ไม่เกิด ไม่มคี วามยินดี ยินร้าย เพราะยังไ ม่เห็น ยังไ ม่ไ ด้ยิน ไม่ไ ด้ก ลิ่น
ไม่ไ ด้ล มิ้ ร ส ไม่ไ ด้ค ดิ น กึ เรือ่ งตา่ งๆ ทางใจ แต่เมือ่ ต นื่ ข นึ้ น นั้ จะดใี จหรือ
เสียใจ สุขห รือทุกข์ก็เป็นไ ปตามอกุศลจิตต่างๆ ทีเ่กิดข ึ้นในวันหนึ่งๆ
โดยมากวันหนึ่งๆ เมื่อตื่นแล้วก ็เป็นอ โสภณะมากกว่าเป็นกุศลจักขุวิญญาณเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะเดียว แล้วห ลังจากนั้น
ส่วนมากอกุศลชวนวิถจี ิตก็เกิด ๗ ขณะ ซึ่งเท่ากับ ๗ เท่าของจักขุ-
วิญญาณที่ทำ�กิจเห็นข ณะหนึ่งๆ การสะสมสืบต ่อของอกุศลธรรมใน
วันหนึ่งๆ นั้นม ากมายเหลือเกิน ฉะนั้น จึงไ ม่ควรประมาทเลย เมื่อไ ด้
ฟังพ ระธรรมทพี่ ระผมู้ พี ระภาคทรงแสดงโดยละเอียดวา่ จิตข ณะใดเป็น
โสภณะ จิตขณะใดเป็นอโสภณะ และอโสภณจิตนั้นเป็นอกุศลหรือว ่า
เป็นวิบากหรือว่าเป็นก ิริยา
ถาม
ตอบ

พระอรหันต์มีอโสภณจิตไหม
มี

ถาม
ตอบ

พระอรหันต์มีอกุศลจิตไหม
ไม่มี

พระอรหนั ต ม์ อี โสภณจติ แต่พ ระอรหันต์ไ ม่มอี กุศลจติ เพราะวา
่
พระอรหันต์มีจักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ เป็นต้น ซึ่งเป็นอโสภณจิต
แต่พระอรหันต์ไม่มีอกุศลจิตแ ละกุศลจิต
เจตสิกทั้งหมดมี ๕๒ ประเภท เป็นอ ัญญส มานาเจตสิก คือ
เจตสิกที่เสมอกับจิตและเจตสิกอื่นท ี่เกิดร่วมด้วย ๑๓ ประเภทเป็น
อกุศลเจตสิก ๑๔ ประเภท เป็นโสภณเจตสิก ๒๕ ประเภท ถ้าไม่ใช้ค ำ�
ว่า โสภณะ อโสภณะ แต่ใช้ภ าษาไทย ความหมายจะไม่ตรงกับสภาพ
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ธรรมที่เป็นโสภณะและอโสภณะ เช่น ถามว่าเวทนาเจตสิกด ีไหม มี
ท่านหนึง่ ต อบวา่ เมือ่ เป็นสุขเวทนากด็ ี สุขเวทนาโดยนยั ข องเวทนา ๕
หมายถงึ เวทนาเจตสิกท เี่ กิดเฉพาะกบั กายวญ
ิ ญาณที่เป็นกุศลวิบาก
ในขณะที่กระทบกับอารมณ์ที่น ่าสบายกาย สุขส หคตํ กายวิญญ
ฺ าณํ
กุสลวิปากํ ไม่มโีสภณเจตสิก คือ อโลภเจตสิก อโทสเจตสิก ปัญญา
เจตสิก เป็นต้น เกิดร่วมด้วยฉะนั้น โดยสภาพธรรม สุขเวทนาที่เกิด
กับกายวิญญาณกุศลวิบากนั้นเป็นอ โสภณะไม่ใช่โสภณะ ด้วยเหตุน ี้
การศึกษาธรรมจึงต้องเข้าใจสภาพธรรมให้ต รงตามพระบาลี มิฉะนั้น
จะทำ�ให้เข้าใจสภาพธรรมผิดได้
ถ้ามีคำ�ถามว่า รูปที่กำ�ลังปรากฏทางตาขณะนี้ดีหรือไม่ด ี คำ�
ตอบภาษาไทยก็ไม่ชัดเจน เพราะถึงแ ม้ว่ารูปจะผ่องใสสวยงามน่า
ยินดีพอใจ แต่ร ูปก็ไม่ใช่โสภณธรรม เพราะรูปไ ม่ใช่ส ภาพรู้ ไม่ใช่ก ุศล
อกุศล รูปไ ม่มีเมตตา กรุณา มุทิตา หรือส ภาพธรรมใดซึ่งเป็นสภาพ
ธรรมทดี่ งี ามเกิดร ว่ มดว้ ยเลย จิตและเจตสิกเท่านัน้ ทเี่ ป็นโสภณะห รือ
อโสภณะ รูปเป็นอ ารมณ์ท ี่เป็นป ัจจัยให้จิตเกิดข ึ้น พอใจหรือไ ม่พอใจ
รปู นั้นๆ โดยทีร่ ูปเองเป็นอ ัพย ากตธ รรม รูปไ ม่รอู้ ะไรเลย รูปไ ม่รวู้ ่าจิต
ชอบหรือไม่ช อบรูปนั้น และรูปเองก็ไม่มีเจตนาที่จะให้จ ิตชอบหรือไม่
ชอบรูป เพราะรูปไม่ใช่สภาพรู้ แต่จ ิตต้องการเห็นรูป ต้องการได้ยิน
เสียง ต้องการได้กลิ่นหอมๆ ต้องการกระทบสัมผัสสิ่งที่น่าพอใจ เพื่อ
ความรู้สึกที่เป็นสุขจะได้เกิดขึ้นซ้ำ�อีก เมื่อเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตา
ได้ยนิ เสียงทปี่ รากฏทางหู ได้ก ลิน่ ท างจมูก ลิม้ ร สทางลนิ้ กระทบสมั ผัส
ทางกาย หรือแ ม้เพียงคิดนึกถึงร ูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะทางใจ
ทุกๆ วัน ฉะนั้น จึงม ีคำ�อ ุปมาเปรียบเทียบขันธ์ ๕ ว่า รูปข ันธ์เหมือน
กับภาชนะที่รองรับสิ่งที่นำ�มาซึ่งความรู้สึกยินดี เวทนาขันธ์เหมือน
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อาหารที่อยู่ในภาชนะนั้น สัญญาขันธ์และสังขารขันธ์เหมือนพ่อครัว
และผชู้ ว่ ยปรุงอ าหาร วิญญาณขนั ธ์เป็นผ บู้ ริโภคอาหาร เพราะจติ เป็น
ใหญ่ เป็นประธานในการรู้อารมณ์น ามขันธ์ทั้ง ๔ ต้องเกิดร ่วมกัน รู้
อารมณ์เดียวกัน และไม่แ ยกกนั เลยสกั น ามขนั ธ์เดียว จะมแี ต่น ามขนั ธ์
๑ ขาดนามขันธ์ ๓ ไม่ได้จะมีนามขันธ์ ๒ ขาดนามขันธ์ ๒ ไม่ได้ จะ
มีนามขันธ์ ๓ ขาดนามขันธ์ ๑ ไม่ได้ และในภูมิที่มีขันธ์ ๕ นั้น นาม
ขันธ์ต้องอาศัยรูปขันธ์จึงจะเกิดขึ้นได้
การศกึ ษาธรรมเรือ่ งจติ ป ระเภทตา่ งๆ นัน้ เพือ่ ร ชู้ ดั ล กั ษณะของ
จิตซึ่งจำ�แนกโดยประเภทต่างๆ คือ จำ�แนกโดยชาติ ๔ โดยหมวด ๓
โดยเหตุ โดยอสังขาริก สสังขาริก โดยโสภณะ อโสภณะ โดยประกอบ
ด้วยเจตสิกต่างกันอย่างไรบ้างนั้น ก็เพื่อให้ส ติเกิดข ึ้นระลึกพ ิจารณา
รู้สภาพที่เป็นอนัตตาของธรรมทั้งห ลาย ซึ่งไม่ใช่ต ัวตน สัตว์ บุคคล
และลกั ษณะของสภาพธรรมแต่ละอย่างนนั้ ก็เป็นล กั ษณะของรปู ธ รรม
แต่ละอย่าง นามธรรมแต่ละอย่าง เช่น ลักษณะของรปู ท ปี่ รากฏทางตา
ก็อ ย่างหนึง่ ทางหกู อ็ ย่างหนึง่ ทางจมูกก อ็ ย่างหนึง่ ทางลนิ้ ก อ็ ย่างหนึง่
ทางกายกอ็ ย่างหนึง่ ลักษณะของจติ ท เี่ ป็นก ศุ ลอย่างหนึง่ ลักษณะของ
จิตท เี่ ป็นอ กุศลกอ็ ย่างหนึง่ ลักษณะของจติ ท เี่ ป็นอ พั ย ากตะกอ็ ย่างหนึง่
ความรคู้ วามเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมทั้งหลายเพิ่มข ึ้น ย่อมเป็น
ปัจจัยป รุงแ ต่งให้ส ติเกิดข ึ้นร ะลึกร ู้ พิจารณาลักษณะของสภาพธรรม
ที่ป รากฏจนกว่าจะประจักษ์ล ักษณะของสภาพธรรมแต่ละอย่างตรง
ตามความเป็นจริงข องสภาพธรรมนั้นๆ
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คำ�ถามทบทวน
๑. รูปเป็นโสภณธรรมได้ไหม เพราะอะไร
๒. บุคคลทปี่ ฏิสนธิจ ิตเป็นก ุศลวิบากแต่ไ ม่มโีสภณเจตสิกเกิดร ่วม
ด้วย ต่างกับบ ุคคลทีป่ ฏิสนธิจ ิตเป็นก ุศลวิบากทีม่ โีสภณเจตสิก
เกิดร่วมด้วยอย่างไร
๓. ทวิเหตุกป ฏิสนธิจ ิตเป็นผ ลของกรรมอะไร
๔. ทวิเหตุกบุคคลและติเหตุกบุคคลต่างกันอย่างไร
๕. ขณะนอนหลับสนิทเป็นโสภณจิตหรืออโสภณจิต
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บทที่ ๑๕
จำ�แนกจิต โดย โลกิยจิตและโลกุตตรจิต
ก่อนอนื่ ค วรเข้าใจความหมายของค�ำ ว า่ “โลก” ในวนิ ยั ข องพระ
อริยเจ้าตามทพี่ ระผมู้ พี ระภาคทรงแสดงในสงั ย ตุ ต นิก ายสฬายตนวรรค
ฉันนวรรคที่ ๔ ปโลกสูตร ซึ่งมีข้อความว่า
(๑๐๑) ครั้งน ั้นแล ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค
ถึงที่ประทับ ครั้นแ ล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผ ู้
เจริญ ทีเ่ รียกกนั ว า่ โลกๆ ดังนี้ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ จึงเรียกกันว า่
“โลก” พระผมู้ พี ระภาคตรัสว า่ ดูกร อานนท์ สิง่ ใ ดมคี วามแตกสลาย
เป็นธรรมดานี้เรียกว่า “โลก” ในอริยวินัย ก็อ ะไรเล่ามีความแตก
สลายเป็นธรรมดา จักขุแ ลมีความแตกสลายเป็นธรรมดา รูปม ีความ
แตกสลายเป็นธรรมดา จักขุว ิญญาณมีความแตกสลายเป็นธรรมดา
จักขุสัมผัสมีความแตกสลายเป็นธรรมดา สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
อทุกขมสุขเวทนา ทีเ่กิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยมีความแตก
สลายเป็นธรรมดา ฯลฯ ตลอดไปจนถึงท างหู ทางจมูก ทางลิ้น ทาง
กาย ทางใจ
เป็นธรรมดาของพระอริยเจ้า แต่ไ ม่ใช่ธ รรมดาสำ�หรับผ ู้ที่ยังไ ม่
ประจักษ์ก ารเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรม ฉะนั้น จะเห็นได้ว ่า
ผู้ที่จะเป็นพระอริยบุคคลต้องประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมที่
ปรากฏจริงๆ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกร อานนท์ สิ่งใดมีความแตก
สลายเป็นธรรมดานเี้รียกว่า “โลก” ในอริยว ินัยโลก คือทุกส ิ่งซึ่งเกิด
225
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ดับ ฉะนัน้ สภาพธรรมซงึ่ ไ ม่เกิดด บั เท่านัน้ ท ไี่ ม่ใช่โลก เป็นส ภาพธรรม
ที่พ้นจากโลกเหนือโลก เป็นโลกุตตระ คือ พระนิพพาน
เมื่อจ ำ�แนกจิตเป็นประเภทโลกิยะ และโลกุต ตระนั้น จิตใด
ที่ไม่ประจักษ์แจ้งลักษณะของนิพพาน คือ ไม่มีนิพพานเป็น
อารมณ์ จิตนั้นเป็น “โลกิยจ ิต” จิตใดมีนิพพานเป็นอารมณ์โดย
ดับก เิ ลส หรือม นี พ
ิ พานเป็นอ ารมณ์โ ดยดบั ก เิ ลสแล้วจ ติ น นั้ เ ป็น
“โลกุตตรจิต”
ผู้ที่จะเป็นพระอริยบุคคลนั้น ต้องอบรมเจริญโลกิยป ัญญาซึ่ง
รู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม โลกิยป ัญญาไม่ใช่ก ารรู้วิธีสร้าง
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่างๆ การรู้อย่างอื่นที่ไม่ใช่ก ารรู้ลักษณะของ
นามธรรมและรูปธรรมนั้น ไ ม่ใช่โลกิยปัญญาในพระพุทธศาสนา
โลกิยปญ
ั ญารลู้ กั ษณะของโลก คือ สภาพธรรมทปี่ รากฏทางตา
ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ซึ่งไม่ใช่น ิพพาน ฉะนั้น นอก
จากมัคคจิต ๔ ดวง ซึ่งเป็นโ ลกุตตรกุศลจิตท ี่มีนิพพานเป็นอ ารมณ์
โดยดับกิเลสและผลจิต ๔ ดวง คือ โลกุตตรวิบากจิต ซึ่งมีน ิพพาน
เป็นอารมณ์โดยดับก ิเลสแล้ว จิตอื่นทั้งหมดเป็นโลกิยจิต
โลกุตตรจิตทั้งหมดมี ๘ ดวง ๔ คู่ คือ
โสตาปัตติมัคคจิต ๑

โสตาปัตติผลจิต ๑

สกทาคามิมัคคจิต ๑

สกทาคามิผลจิต ๑

อนาคามิมัคคจิต ๑

อนาคามิผลจิต ๑

อรหัตตมัคคจิต ๑		

อรหัตตผลจิต ๑
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เมื่อโสตาปัตติมัคคจิตเกิดขึ้นทำ�กิจดับกิเลสโดยมีนิพพานเป็น
อารมณ์ดับไปแล้ว โสตาปัตติผลจิตกเ็กิดสืบต่อ และมีนิพพานเป็น
อารมณ์โดยดับกิเลสแล้ว โสตาปัตติมัคคจิตเป็นโลกุตตรกุศลจิตเป็น
ปัจจัยให้โลกุตตรวิบากจิต คือ โสตาปัตติผลจิตเกิดส ืบต ่อจากโสตาปัตติมคั ค จ ติ ท นั ที โดยไม่มจี ติ อ นื่ เกิดค นั่ ไ ด้เลย การให้ผ ลของโลกุต ตรกุศล นัน้ ให้ผ ลทนั ทีเป็นอกาลโิ ก ไม่ต อ้ งรอถงึ ช าติห น้า อกุศลและกศุ ล
อืน่ ๆ นัน้ ให้ผ ลทนั ทีท ดี่ บั ไ ปอย่างโลกุต ตรกุศลไม่ไ ด้เลย ผูท้ อี่ บรมเจริญ
สมถภาวนาจนฌานกศุ ลจติ เกิดแ ล้วย งั ไ ม่มฌ
ี านวบิ ากจติ เกิดในขณะที่
เป็นม นุษย์ เพราะฌานวบิ ากจติ ท �ำ ป ฏิสนธิก จิ ภวังคกจิ และจตุ กิ จิ ใน
พรหมโลก ผูท้ ฌ
ี่ านจติ ไ ม่เสือ่ มนนั้ ฌ
 านกศุ ลจติ จ ะเกิดก อ่ นจตุ จิ ติ เมือ่ 
จุตจิ ติ ด บั ฌานกศุ ลจติ ท เี่ กิดก อ่ นจตุ จิ ติ น นั้ เป็นป จั จัยให้ฌ
 านวบิ ากจิต
ทำ�กิจปฏิสนธิในพรหมโลกภูมิใดภูมิหนึ่ง เช่น ปฐมฌานกุศลจิตเป็น
ปัจจัยให้ปฐมฌานวิบากจิตทำ�กิจป ฏิสนธิในปฐมฌานพรหมภูมิสูงขึ้น
ตามล�ำ ดับไ ปจนถึงอ รูปฌ
 านกศุ ล คือ อากาสานัญ
 จ ายตนกศุ ลจติ เป็น
ปัจจัยให้อากาสานัญจายตนวิบากจิตปฏิสนธิในอากาสานัญจายตน-
ภูมิ สูงข ึ้นตามลำ�ดับไปจนถึงเนวสัญญานาสัญญายต นกุศลจิต เป็น
ปัจจัยให้เนวสญ
ั ญานาสญ
ั ญายต นวบิ ากจติ ท �ำ ป ฏิสนธิก จิ ในเนวสญ
ั ญานาสัญญายต นภูมิ กรรมอื่นๆ นั้นต ้องมีจิตอื่นเกิดค ั่นมากมายกว่าจะ
ถึงก าลเวลาทจี่ ะให้ผ ล แต่ก รรมประเภทเดียวทใี่ ห้ผ ลโดยจติ อ นื่ เกิดค นั่ 
ไม่ได้เลย คือ โลกุตตรกุศลกรรม ทันทีที่โลกุตตรกุศลจิตด ับโลกุตตร
วิบากจิตก็เกิดต่อทันที เพราะโลกุตตรวิบากจิตไม่ท ำ�ปฏิสนธิก ิจ
ภวังคกิจ จุติกิจ และกิจอ ื่นๆ เช่นวิบากจิตอื่นๆ เลย
ในอัฏฐสาลินี อรรถกถาธัมมสังคณีปกรณ์ จิตตุปปาทกัณฑ์
อธิบาย จูฬันตรทกุ ะ มีข้อความว่า
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ชื่อว่า “โลกิยธ รรม” เพราะประกอบในโลก โดยเหตุที่นับเนื่อง
อยู่ในโลกนั้น ชื่อว่า “อุตตรธรรม” คือ ธรรมอันยิ่งเพราะข้ามพ้นขึ้น
จากโลกนนั้ ชือ่ ว า่ “โลกุต ตรธรรม” เพราะขา้ มขนึ้ จ ากโลกนนั้ โดยเหตุ
ที่ไม่นับเนื่องอยู่ในโลก
จิต เจตสิก รูป เป็นส ังขารธรรม เป็นสภาพธรรมที่เกิดด ับ แม้
โลกุต ตรจิตแ ละเจตสิกท มี่ นี พิ พานเป็นอ ารมณ์น นั้ ก เ็ กิดด บั แต่ท จี่ �ำ แนก
จิตเป็นโลกิยจิตและโลกุตตรจิตนั้น ก็เพราะโลกุตตรจิตมีนิพพานเป็น
อารมณ์โดยดับกิเลส (มัคคจิต) และโดยกิเลสดับแ ล้ว (ผลจิต)
ข้อความในขุทท กนิกาย จูฬนิทเทส ภาค ๒ โมฆราชมาณวก
ปัญหานิทเทส ตรงกับสังย ุตต นิกาย สฬายตนวรรค สุญญ
 สูตร ข้อ
๑๐๒ ซึ่งมีข้อความว่า
ครั้งนั้นแล ท่านพระอานนท์ไ ด้ทูลถามพระผมู้ ีพระภาคว่า ข้า
แต่พ ระองค์ผู้เจริญ ทีเ่รียกกว่าโลกว่างเปล่าๆ ดังนี้ ด้วยเหตุเพียงไร
หนอจึงเรียกว่าโลกว่างเปล่า พระผู้มพี ระภาคตรัสว่า ดูกร อานนท์
เพราะว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน ฉะนั้น จึงเรียกว่าโลกว่าง
เปล่า อะไรเล่าว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน จักขุแลว่างเปล่า
จากตนหรือจากของของตน รูปว ่างเปล่าจากตนหรือจ ากของของตน
จักขุว ญ
ิ ญาณวา่ งเปล่าจากตนหรือจ ากของของตน จักขุส มั ผัสว า่ งเปล่า
จากตนหรือจากของของตน สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออ ทุกขมสุข
เวทนาทเี่ กิดข นึ้ เพราะจกั ขุส มั ผัสเป็นป จั จัยก ว็ า่ งเปล่าจากตนหรือจ าก
ของของตน ฯลฯ ใจวา่ งเปล่าจากตนหรือจ ากของของตน ธัมม ายตนะ
ว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน มโนวิญญาณว่างเปล่าจากตน
หรือจ ากของของตน มโนสัมผัสว ่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน
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สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัส
เป็นปัจจัย ก็ว่างเปล่าจากตนหรือจากของของตน ฉะนั้น จึงเรียกว่า
โลกว่างเปล่า
จบสุญญสูตรที่ ๒

ไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรเลยก็จะทำ�ให้ว่างได้โดยที่ไม่รู้ว่าอะไรว่าง
ว่างจากอะไร ว่างอย่างไร แต่จ ะต้องรู้ตามความเป็นจริงว่า ทีว่ ่าง
จากตน หรือว่างจากความเป็นของของตน เพราะเป็นส ภาพธรรมที่
เกิดขึ้นแล้วกด็ ับไปแต่ละอย่าง ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทาง
กาย ทางใจ บางท่านอาจจะมีความรู้สึกว่า บางวันเหมือนกับไม่มี
อะไรที่เป็นของของเราเลย และทำ�ไมจึงไม่รสู้ ึกอย่างนมี้ าก่อน แต่
ก่อนเคยยึดถือว่าเป็นเราและเป็นข องเรา แต่อ ยู่ๆ วันห นึ่งฟังธรรม
บ่อยๆ มากๆ เข้าก็เกิดนึกข ึ้นมาว่า ไม่เห็นมีอะไรที่จะเป็นของของ
เราสักอ ย่างเดียว ไม่น่าที่จะหลงยึดถือว่าเป็นของของเราเลย เพียง
คิดเท่านั้นไม่พอ เพราะดับกิเลสไม่ได้ซึ่งถ ้าไม่รู้กอ็ าจคิดว่าได้ป ัญญา
มากแล้ว ใกล้ต่อการที่จะได้เป็นพ ระอริยบุคคลแล้ว เพราะว่าแต่ก่อน
นี้ไม่เคยคิด ไม่เคยรู้สึกอย่างนี้ บางคนก็เกิดค วามรู้สึกว ่าอัศจรรย์ที่
คิดอย่างนั้นได้ แต่ให้ทราบว่านั่นไ ม่ใช่หนทางที่จะดับก ิเลส เพราะ
ยังไม่รู้ว่าลักษณะของนามธรรมซึ่งเป็นธาตุรู้ เป็นสภาพรู้ที่กำ�ลัง
เห็น กำ�ลังไ ด้ยิน กำ�ลังไ ด้กลิ่น กำ�ลังร ู้สิ่งที่กระทบสัมผัส และคิด
นึก เป็นต้นนั้น ไม่ใช่ตัวตนอย่างไร เมื่อยังไม่ร ะลึกศึกษา พิจารณา
สังเกต อบรมเจริญปัญญา รูล้ ักษณะของสภาพธรรมที่กำ�ลังปรากฏ
ก็ยังไม่เข้าถึงอรรถ คือ ลักษณะที่แท้จริงของนามธรรมและรูปธรรม
จึงไม่สามารถประจักษ์ลักษณะที่เกิดขึ้นและดับไปของนามธรรมและ
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ร ูปธรรม ซึ่งก ำ�ลังเป็นโลกที่เกิดดับอยู่ในขณะนี้ ฉะนั้น ไม่ว่าจะคิด
จะเข้าใจลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมอย่างไร ก็อย่าหลงคิดว ่า
เป็นปัญญาที่สามารถดับกิเลสแล้ว เพราะถ้าสติไม่เกิด ไม่ร ะลึก ไม่รู้
ไม่พิจารณาลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏจนประจักษ์ลักษณะที่
ต่างกันของรูปธรรมและนามธรรมจริงๆ ทางมโนทวารทีละลักษณะ
ซึ่งเป็นการประจักษ์แ จ้งช ัดเจน ปัญญากย็ ังไ ม่ไ ด้เจริญข ึ้นจ นสามารถ
รูว้ ่า สภาพธรรมทั้งห ลายเป็นเ พียงโลกซึ่งว ่างเปล่า สูญจ ากการ
ที่จะยึดมั่นว่าเป็นตัวตน สัตว์บุคคลได้
ในขุททกนิกาย จูฬน ิทเทส ภาค ๒ โมฆราชมาณวกปัญหา-
นิทเทส ข้อ ๕๐๕ พระผู้ม ีพระภาคตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจะสำ�คัญความข้อนั้นเป็นไฉน หญ้า ไม้
กิ่งไม้ ใบไม้ใดที่มีอยูใ่นเขตวิหารนี้ ชนพึงน ำ�หญ้า ไม้ กิ่งไม้ ใบไม้นั้น
ไปเสีย เผาเสีย หรือพ งึ ท �ำ ต ามควรแก่เหตุ ท่านทงั้ ห ลายพงึ ม คี วามคดิ 
อย่างนี้ว่า ชนนำ�เราทั้งหลายไปเสีย เผาเสีย หรือท ำ�ตามควรแก่เหตุ
บ้างหรือห นอ
ภิ. 	 ไม่ใช่อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า
พ. นั้นเป็นเพราะเหตุไร
ภิ. เพราะสิ่งเหล่านั้นไ ม่ใช่ตน หรือส ิ่งที่เนื่องกับตนของข้า
พระองค์ทั้งหลาย อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า
พ. ดูกร ภิกษุท ั้งหลาย ฉันน ั้นเหมือนกันแล สิ่งใดไม่ใช่ข อง
ท่านทงั้ ห ลาย ท่านทงั้ ห ลายจงละสงิ่ น นั้ เสีย สิง่ น นั้ อ นั ท า่ น
ทั้งหลายละเสียแล้ว จักเป็นไ ปเพื่อประโยชน์ เพื่อความ
สุขตลอดกาลนาน ดูกร ภิกษุทั้งหลาย รูปไม่ใช่ของท่าน
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ทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงละรูปนั้นเสีย รูปนั้นอันท่านทั้ง
หลายละเสียแล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อค วามสุข
ตลอดกาลนาน…เวทนา…สัญญา… สังขาร…วิญญาณ
อันท า่ นทงั้ ห ลายละเสียแ ล้วจ กั เป็นไ ปเพือ่ ป ระโยชน์ เพือ่ 
ความสขุ ต ลอดกาลนาน บุคคลยอ่ มพจิ ารณาเห็นโลกโดย
ความเป็นข องสูญแม้อย่างนี้
ข้อความตอนท้ายพระผู้มีพระภาคตรัสว ่า ดูกร คามณิ เมื่อ
บุคคลเห็นซึ่งความเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมทั้งสิ้น ซึ่งความสืบต่อแห่ง
สังขารทั้งสิ้น ตามความเป็นจริงภัยนั้นย่อมไม่มี เมื่อใด บุคคลย่อม
พิจารณาเห็นโลกเสมอหญ้าและไม้ด้วยปัญญา เมื่อนั้น บุคคลนั้นก็
ไม่พึงปรารถนาภพหรืออัตตภาพอะไรๆ อื่น เว้นไ ว้แต่นิพพานอัน
ไม่มีปฏิสนธิ บุคคลย่อมพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นข องสูญแม้
อย่างนี้ ฯ
เมื่อยังไม่รู้สึกว่ารูปที่เคยยึดถือเป็นของตน เวทนาความรู้สึก
ต่างๆ ซึง่ เคยรสู้ กึ วา
่ เป็นของตน สัญญาความจ�ำ ตา่ งๆ ว่าเป็นเราชอื่ นี้
อยูใ่ นโลกนี้ มีก จิ ห น้าทีอ่ ย่างนี้ สังขารทงั้ ห ลาย ไม่ว า
่ จะเป็นก ศุ ลธรรม
หรืออ กุศลธรรมทงั้ ห ลายเสมอกบั ห ญ้า ไม้ กิง่ ไ ม้ ใบไม้ ก็ย งั ไ ม่ส ามารถ
ละการยึดถือส ภาพธรรม คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณได้
เมื่อไม่ได้ศึกษาพิจารณาพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดง
พร้อมกับก ารอบรมเจริญส ติป ัฏฐ าน ก็ไ ม่ช ื่อว ่ารู้จักโลก แม้ว่าจะได้อ ยู่
ในโลกนมี้ านานแล้ว ไม่ว า
่ เป็นก ปี่ ี กีช่ าติ เมือ่ ไ ม่รจู้ กั โลกจะพน้ จ ากโลก
ได้อย่างไร ไม่ว่าจะสุขสักเท่าไรกไ็ ม่ได้สุขตลอดกาล เพราะความรู้สึก
เป็นสุขเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะจิต ซึ่งเกิดขึ้นแล้วกด็ ับไ ป เมื่อไม่ศ ึกษา
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สภาพธรรมตามความเป็นจริงจ ะไม่รู้แม้แต่ว่าโลกคืออ ะไร และโลก
มีอะไรบ้าง ทุกคนรู้ว่ามีสิ่งที่ปรากฏทางตา มีเสียง ฯลฯ เพราะเสียง
ปรากฏเมื่อได้ยินเสียง แต่ถ ้าไม่มีสภาพรู้ ไม่มธี าตุรู้ ซึ่งก ำ�ลังไ ด้ยิน
เสียงก็ปรากฏไม่ได้ ฉะนั้น อารมณ์ต่างๆ ที่ปรากฏทางตา ทางหู ทาง
จมูก ทางลิ้น ทางกายทางใจนั้น ย่อมแสดงให้ร ู้ว่ามีจิตซึ่งเป็นสภาพรู้
ธาตุรู้ ซึ่งเป็นโลกที่เกิดดับทุกขณะ และถ้าไม่มีอารมณ์ต่างๆ ปรากฏ
ก็ไ ม่มีใครสามารถรู้ลักษณะของจิต ซึ่งเป็นสภาพรทู้ ี่กำ�ลังเกิดดับไ ด้
เมื่อเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส สัมผัส แต่ไม่รลู้ ักษณะของสภาพ
ธรรมตามความเป็นจ ริง ซึ่งเกิดข ึ้นแล้วด ับไป ส ืบต่อก ันอย่างรวดเร็ว
ก็ยึดถืออาการสัณฐานของสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นสัตว์ เป็นบุคคลต่างๆ
เป็นว ัตถุสิ่งต่างๆ ตราบใดที่ยังไม่ประจักษ์แจ้งลักษณะที่เกิดด ับของ
สภาพธรรมแต่ละขณะตามความเป็นจริง ก็ไม่ชื่อว่ารู้จักโ ลกตาม
ความเป็นจริง แม้ว่าจะได้ศึกษาเรื่องของโลกโดยวิชาการต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แม้อ ีกหลายแสนล้านปีก็ตาม
วิชาการทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่สามารถทำ�ให้พ้นจ ากโลกนี้ได้ เพราะ
เมื่อไม่รจู้ ักโลกก็ย ่อมพ้นจากโลกไม่ได้ โลกวันหนึ่งๆ นั้นม ีสาระอะไร
บ้าง สุขเวทนาเกิดข ึ้นแล้วก็ดับห มดไปทุกขณะ และจะให้สุขเวทนา
นั้นกลับค ืนมาอีกไ ม่ได้เลยส่วนผู้ที่ทุกข์ทรมานแสนสาหัส แม้อ ยาก
จะพ้นจากโลกสักเท่าไรก็พ้นไม่ได้ เมื่อไม่รู้จักโลกตามความเป็นจริง
ข้อสำ�คัญก็คือ ท่านพร้อมหรือยังที่จะสละความยึดถือว ่ามีสัตว์
บุคคล ตัวต น แม้แต่ต ัวท่านขณะนกี้ ็ไม่มี พร้อมที่จะสละทิ้งโลกหรือ
ยัง ต้องรแู้ จ้งว่าไม่มีตัวตน สัตว์ บุคคลเสียก ่อน จึงจะดับโลกและ
พ้นโลกได้ บางท่านเพียงแค่ค ิดก็ทนไม่ไหวที่จะไม่มีตัวตนที่กำ�ลัง
เห็น ได้ยิน เป็นต้น ไม่มีวงศาคณาญาติ ไม่มีมิตรสหาย ไม่มีทรัพย์
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สมบัติวัตถุต่างๆ ซึ่งเป็นท ี่พอใจ ส่วนใหญ่แ ล้วยังไ ม่ต้องการพ้นจ าก
โลกจริงๆ ฉะนั้น การที่จ ะละความพอใจยึดถือว่าเป็นตัวตนของเรา
นั้น จะต้องอบรมเจริญปัญญา จนกว่าจะประจักษ์แจ้งสภาพธรรมทั้ง
หลายที่ปรากฏเป็นโลก ตามความเป็นจ ริงของสภาพธรรมนั้นๆ
การทจี่ ะรจู้ กั โลกตามความเป็นจริงนนั้ ไม่งา่ ยเลย ผู้ทไี่ ด้ฟ งั พระ
ธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเรื่องโลกตามที่พระผู้มีพระภาคทรง
ตรัสรู้ ควรจะพิจารณาน้อมประพฤติปฏิบัตอิ บรมเจริญป ัญญาจนกว่า
ปัญญาจะเจริญขึ้น จึงจ ะรู้ลักษณะของโลกตามความเป็นจริงได้ และ
ไม่ใช่รู้โลกในขณะอื่นเลย รู้โลกขณะกำ�ลังเห็น ได้ยิน ได้ก ลิ่น ลิ้มรส
สัมผัส คิดน กึ ในขณะนเี้ อง มีห นทางทจี่ ะท�ำ ให้ป ญ
ั ญาเจริญข นึ้ จนรโู้ ลก
ที่กำ�ลังเกิดด ับในขณะนี้ได้ โดยศึกษาฟังพระธรรมเพื่อให้เข้าใจและ
พิจารณารู้ลักษณะของสภาพธรรมทกี่ ำ�ลังปรากฏทางตา ทางหู ทาง
จมูก ทางลนิ้ ทางกาย ทางใจ มิฉ ะนัน้ แ ล้ว ไม่มที างทจี่ ะรจู้ กั โลกได้เลย
ในสังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สมิท ธิสูตรที่ ๔ ข้อ ๗๕ ท่าน
พระสมิท ธิท ลู ถ ามพระผมู้ พี ระภาควา่ ข้าแต่พ ระองค์ผ เู้ จริญ ทีเ่ รียกวา่
โลก โลก ดังนี้ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรจงึ เป็นโลกหรือบ ญ
ั ญัตวิ า
่ โลก พระ
ผูม้ ีพระภาคตรัสว่า ดูกร สมิทธิ จักขุ รูป จักขุว ิญญาณ ธรรมที่จะพึง
รูแ้ จ้งกับจักขุวิญญาณ มีอ ยู่ ณ ที่ใด โลกหรือการบัญญัตวิ ่าโลกก็มีอยู่
ณ ที่นั้น ฯลฯ
การที่จะรู้จักโลกได้นั้นก เ็พราะมีตา จึงเห็นสีสันวัณณะของโลก
มีห จู งึ ไ ด้ยนิ เสียงโลก มีจ มูกจ งึ ไ ด้ก ลิน่ โลก มีล นิ้ จ งึ ไ ด้ร รู้ สโลก มีก ายจงึ 
รู้เย็น ร้อน อ่อน แข็ง ตึง ไหวของโลก ถ้าไม่มีทางเหล่านี้เลย โลก
จะปรากฏได้ไหม เมื่อไม่เห็น ไม่ได้ยิน ไม่ได้ก ลิ่น ไม่ได้ล ิ้มรส ไม่รู้
โผฏฐัพพะ ไม่ค ดิ น กึ โลกไหนจะปรากฏ โลกใดๆ ย่อมไม่ป รากฏ ฉ ะนัน้
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ที่ยึดถือว่าเป็นโลกกำ�ลังปรากฏก็เพราะเห็น เห็นอะไร เห็นโลก สิ่งที่
ปรากฏทางตาเป็นโลก ได้ยินเสียงอะไร เสียงเป็นโลกอีกเหมือนกัน
ถ้าไม่มเีสียงเลย ไม่มไี ด้ยินเลยโลกเสียงก็ไม่มี ฉะนั้น โลกซึ่งประกอบ
ด้วยรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะนั้น ปรากฏได้เพราะ ตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจ จึงไ ม่ต้องแสวงหาโลกที่อื่น ไม่ว ่าจะอยู่ ณ โลกไหน โลกนั้นๆ
จะปรากฏได้ก เ็ พราะตาเป็นป จั จัยให้เห็น หูเป็นป จั จัยให้ไ ด้ยนิ จมูกเป็น
ปัจจัยให้ได้ก ลิ่น ลิ้นเป็นปัจจัยให้ลิ้มรส กายเป็นปัจจัยให้รโู้ผฏฐัพพะ
และใจคดิ น กึ เรือ่ งของสงิ่ ท ปี่ รากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลนิ้ ทาง
กาย ทางใจ นั่นเอง
พระผมู้ พี ระภาคตรัสว า่ ดูกร สมิท ธิ จักขุ รูป จักขุว ญ
ิ ญาณ ธรรม
ที่พึงรู้แจ้งก ับจักขุวิญญาณไม่มี ณ ทีใ่ด โลกหรือการบัญญัตวิ ่าโลกก็
ไม่มี ณ ทีน่ ั้น ฯลฯ ใจ ธัมม ายตนะ มโนวิญญาณ ธรรมทจี่ ะพึงร แู้ จ้งก ับ
มโนวิญญาณไม่มี ณ ทีใ่ด โลกหรือการบัญญัตวิ ่าโลกก็ไม่มี ณ ที่นั้น
เมื่อไม่รู้จักโลกตามความเป็นจ ริง แต่อยากจะพ้นจากโลกก็พ้น
ไม่ไ ด้ อยู่ในโลกมานานและไม่เฉพาะในโลกนี้เท่านั้น ในอดีตอนันตชาติก็อยู่ในโลกอื่นๆ มาแล้ว และเมื่อไม่รู้จักโลกกต็ ้องอยู่ในโลกต่อ
ไปอีกนาน และอยู่อย่างไม่รู้จักโลกและไม่เห็นโลกตามความเป็นจริง
สุขบ ้าง ทุกข์บ ้าง วนเวียนไป สมัยน บี้ างท่านกล่าวว่า พระผู้มีพระ
ภาคปรินิพพานแล้วก็ยังม ีตัวตนอยู่ และกล่าวว่าได้ไ ปเฝ้าและถวาย
ภัตตาหารแก่พระผู้ม ีพระภาค ซึ่งก็ควรจะได้พิจารณาข้อความใน
พระไตรปิฎก คือ ในสังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค ผัคคุณส ูตร ข้อ ๙๙
ครั้งนั้นแล ท่านพระผัคคุณะ เข้าไปเฝ้าพระผมู้ ีพระภาคถึงที่
ประทับ ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผ ู้เจริญ
บุคคลเมื่อจ ะบัญญัติ พึงบัญญัติพระพุทธเจ้าผู้ต ัดตัณหาเครื่องให้

��������� book.indb 234

7/28/57 BE 10:35 AM

จิตตสังเขป 235

เนิ่นช้าแล้ว ตัดทางได้แล้ว ครอบงำ�วัฏฏะได้แ ล้ว ล่วงทุกข์ทั้งปวง
ปรินพิ พานลว่ งไปแล้วด ว้ ยจกั ขุใด จักขุน นั้ มีอ ยูห่ รือห นอ ฯลฯ… บุคคล
เมือ่ จ ะบญ
ั ญัติ พึงบ ญ
ั ญัตพิ ระพุทธเจ้าผตู้ ดั ต ณ
ั หาเครือ่ งให้เนิน่ ช า
้ แล้ว
ตัดทางได้แล้ว ครอบงำ�ว ัฏฏะได้แล้ว ล่วงทุกข์ทั้งปวง ปรินิพพานล่วง
ไปแล้ว ด้วยใจใด ใจนั้นมีอยู่หรือห นอ พระพุทธเจ้าข้า
(คือทูลถามว่า เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ยังจะมีตา
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อยู่อีกหรือไม่)
พระผู้มพี ระภาคตรัสว่า ดูกร ผัคคุณะ บุคคลเมื่อจะบัญญัติ
พึงบัญญัติพระพุทธเจ้าผู้ตัดต ัณหาเครื่องให้เนิ่นช้าแล้ว ตัดทางได้
แล้ว ครอบงำ�วัฏฏะได้แล้ว ล่วงทุกข์ท ั้งปวง ปรินิพพานล่วงไปแล้ว
ด้วยจักขุใด จักขุนั้นไม่มีเลย ฯลฯ… บุคคลเมื่อจะบัญญัติ พึงบัญญัติ
พระพุทธเจ้าผู้ตัดตัณหาเครื่องให้เนิ่นช ้าแล้ว ตัดทางได้แล้ว ครอบงำ�
วัฏฏะได้แล้ว ล่วงทุกข์ท ั้งปวง ปรินิพพานล่วงไปแล้วด้วยใจใด ใจนั้น
ไม่มีเลย
เมื่อปรินิพพานแล้ว ทั้งตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่มอี ีกเลย ไม่ใช่
ว่าปรินพิ พานแล้วก ไ็ ปสสู่ ถานทหี่ นึง่ ส ถานทใี่ ดแล้วม าเป็นป ระมุขข อง
การท�ำ บุญถวายทาน ซึง่ ถา
้ เป็นเช่นน นั้ ก ไ็ ม่พ น้ จ ากโลก เพราะยงั ม ตี า
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เกิดด ับ จึงยังต ้องมีทุกข์ จึงยังพ ้นทุกข์ไม่ได้
โลกเป็นสิ่งทกี่ ำ�ลังปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทาง
กาย ทางใจ ถ้าจิตไม่เกิดขึ้นเห็น ได้ยิน ได้ก ลิ่น ลิ้มร ส สัมผัส คิดน ึก
โลกยอ่ มไม่ป รากฏ ขณะใดทสี่ ติร ะลึกไ ด้ก็พ จิ ารณาศกึ ษาอารมณ์ คือ
ลักษณะของโลกที่กำ�ลังปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทาง
กาย ทางใจ ขณะใดคิดนึกเรื่องโลก ขณะนั้นไม่ใช่การรลู้ ักษณะที่แท้
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จริงข องสภาพธรรมที่ไม่ใช่ส ัตว์ บุคคล ตัวตน ขณะนั้นเป็นการรู้โลก
โดยสมมติเป็นส ัตว์ บุคคล ตัวต น วัตถุสิ่งต่างๆ เป็นโลกโดยนัยของ
สมมติสัจจะ ไม่ใช่ปรมัตถสัจจะ
ในวนั หนึง่ ๆ ทุกทา่ นทราบวา
่ ทา่ นอยูใ่ นโลกทเ่ี ป็นสมมติส จั จะ
หรือ ปรมัต ถสัจจะ ถึงแ ม้จิตจะเป็นสภาพรู้ แต่ข ณะใดที่ไม่เห็น ไม่
ได้ยนิ ไม่ได้ก ลิน่ ไม่ได้ลม้ิ รส ไม่รสู้ ง่ิ ทก่ี ระทบสมั ผัส ไม่คดิ น กึ ขณะนั้น
โลกนี้กไ็ ม่ป รากฏ ปฏิสนธิจ ิต คือ จิตข ณะแรกของโลกนี้เป็นวิบาก
จิต เป็นผลของกรรมหนึ่งซึ่งท ำ�ให้ป ฏิสนธิจ ิตเกิดสืบต่อจากจุติจิต
ซึ่งเป็นจิตข ณะสุดท้ายของชาติก่อน ปฏิสนธิจิตรู้อารมณ์เดียวกับจิต
ใกล้จะจุติของชาติก่อน เมื่อปฏิสนธิจ ิตไม่รู้อารมณ์ของโลกนี้ โลกนี้
จึงย งั ไ ม่ป รากฏ และเมือ่ ป ฏิสนธิจ ติ ด บั ไ ปแล้ว กรรมทที่ �ำ ให้ป ฏิสนธิจ ติ 
เกิดนั้น ก็ทำ�ให้ภวังคจิตเกิดสืบต่อจากปฏิสนธิจิต ภวังคจิตมีอารมณ์
เดียวกับปฏิสนธิจ ิต ขณะที่ภวังคจิตเกิดดับๆ สืบต ่อดำ�รงภพชาติอ ยู่
นั้น จึงไ ม่รู้อารมณ์ของโลกนี้เลย ไม่เห็น ไม่ได้ยิน ไม่ได้กลิ่น ไม่ได้
ลิ้มรส ไม่รู้โผฏฐัพพะ ไม่คิดนึกอะไรเลย ขณะที่ภวังคจิตเกิดข ึ้นและ
ดับไปอยู่เรื่อยๆ นั้นโลกนี้ไม่ปรากฏเลย
ทวาร คือ ทางที่จิตเกิดขึ้นรู้โลกที่ปรากฏมที ั้งหมด ๖ ทวาร
เป็นรูป ๕ ทวาร และเป็นนาม ๑ ทวาร คือ
จักขุป สาทรูป เป็น	จักขุทวาร ๑
โสตปสาทรูป เป็น	โสตทวาร ๑
ฆานปสาทรูป เป็น	 ฆานทวาร ๑
ชิวหาปสาทรูป เป็น ชิวหาทวาร ๑
กายปสาทรูป เป็น กายทวาร ๑
ภวังคุปัจเฉทจิต เป็น มโนทวาร ๑
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ปสาทรูปแต่ละปสาทรูป มีลักษณะพิเศษที่กระทบรูปได้เฉพาะ
บางรูป จึงเป็นทางให้จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ที่กระทบนั้นได้เฉพาะทวาร
ของตนๆ แต่ในวันห นึ่งๆ ก็ไ ม่ได้มีแต่เฉพาะเห็น ได้ยิน ได้ก ลิ่น ลิ้มร ส
และรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายเท่านั้น ยังค ิดนึกเรื่องต่างๆ ด้วย ขณะที่
จิตรับรอู้ ารมณ์ต่อจ ากทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย หรือ
คิดนึกเรื่องราวต่างๆ นั้น จิตไ ม่ได้อาศัยจักขุปสาทรูป โสตปสาทรูป
ฆานปสาทรปู ชิวหาปสาทรปู กายปสาทรปู เลย แต่อ าศัยภ วังคุป จั เฉท
จิตที่เกิดก่อนมโนทวาราวัชช นจิตนั่นเองเป็นทวาร คือ เป็นท างที่
จิตจะเกิดขึ้น คิดน ึกเรื่องราวต่างๆ เพราะว่าถ้าภวังคุปัจเฉทจิตไม่
เกิด วิถจี ิตแรกที่รู้อารมณ์ทางใจ คือ มโนทวาราวัชชนจิตกเ็กิดไ ม่ได้
ฉะนัน้ มโนทวารและมโนทวาราวชั ช นจติ จ งึ ต า่ งกนั คือ ภวังคุป จั เ ฉท-
จิต เป็นม โนทวาร เป็นว บิ ากจติ ไม่ใช่ว ถิ จี ติ มโนทวาราวชั ช นจติ
ไม่ใช่มโนทวาร เป็นกิริยาจิต เป็นวิถีจิตแรกที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์
ทางมโนทวาร
นี่เป็นชีวิตปกติประจำ�วันที่ควรจะได้เข้าใจลักษณะของทวาร
เพื่อที่จะได้พิจารณารู้ส ภาพธรรมตามความเป็นจริงว่า สภาพธรรม
แต่ละขณะซึ่งเกิดดับนั้น ไม่ใช่ส ัตว์ บุคคล ตัวตนอย่างไร
ขณะนี้คงจะไม่มีใครคิดถึงจักขุปสาทรูป ซึ่งเป็นรูปท ี่มีจริงและ
กำ�ลังเกิดดับที่ก ลางตา ในธัมมสังคณีปกรณ์ รูปก ัณฑ์ ข้อความใน
พระบาลีจักขายตนนิทเทส ข้อ ๕๙๖ มีข ้อความว่า
“รูป” ที่เรียกว่า “จักขายตนะ” นั้นเป็นไฉน จักขุใดเป็น
ปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตตภ าพ เป็นสิ่งที่เห็น
ไม่ได้แ ต่กระทบได้
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จักขายตนะ เ ป็นค ำ�รวมของ จักขุและอายตนะ
จักขุ คือ ตา อายตนะ คือ ที่ประชุม ที่เกิด ฉะนั้น จักขายตนะ
คือ จักขุซึ่งเ ป็นที่ประชุม เป็นที่เกิดนั่นเอง
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่า เมื่อวิถีจิตต่างๆ เกิดขึ้นเห็นและ
รูร้ ปู ารมณ์ท างจกั ขุท วารวาระหนึง่ ด บั ไ ปแล้ว ภวังคจิตก เ็ กิดด บั ส บื ต อ่ 
หลายขณะ แล้วจ ิตกเ็กิดขึ้น รู้รูปารมณ์ที่ปรากฏทางจักขุทวารซึ่งดับ
ไปแล้วนั้นต่อท างมโนทวารอีก มโนทวารวิถีจิตเกิดข ึ้น รู้อารมณ์ทาง
มโนทวารตอ่ จ ากจกั ขุท วารวถิ จี ติ ท ดี่ บั ไ ปหมดแล้วน นั้ อ ย่างรวดเร็วม าก
แม้วา
่ จะมภี วังคจิตเกิดค นั่ ก ต็ าม ฉะนัน้ จึงค วรทราบประโยชน์ท พี่ ระผู้
มีพ ระภาคทรงแสดงเรื่องของทวารโดยละเอียด เพื่อไม่ให้ปะปนจิต
ที่รู้อารมณ์ทางจักขุท วาร และจิตทรี่ ู้อารมณ์นั้นต่อทางมโนทวารทาง
โสตทวาร ฆานทวาร ชิวหาทวาร และกายทวารกโ็ดยนัยเดียวกัน คือ
เมื่อวิถีจิตต ่างๆ เกิดขึ้นรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง ทางทวารใด
ทวารหนึ่งใน๕ ทวารดับไ ปแล้ว และภวังคจิตเ กิดค ั่นห ลายขณะ
แล้ว จิตก็เกิดขึ้นรู้อารมณ์เดียวกันนั้นต่อทางมโนทวารทุกครั้ง
นามธรรม คือ จิต และเจตสิกเกิดดับส ืบต่อกันอย่างรวดเร็ว
ขณะที่นั่งอยู่อย่างนี้ ดูเสมือนกับทั้งเห็นด้วยและได้ยินด้วย แต่ค วาม
จริงว ิถีจิตอ าศัยทวารหนึ่งเกิดขึ้น รู้อารมณ์ทางทวารนั้น แล้วกด็ ับไป
อย่างรวดเร็ว ทวารละหนึ่งวาระ (วาระคือ จิตห ลายขณะที่เกิดด ับส ืบ
ต่อก ันท างทวารเดียวกัน) การเกิดดับสืบต ่อข องจิตร วดเร็วจนกระทั่ง
ไม่สามารถรลู้ กั ษณะแท้ๆ ของจติ ทีเ่ กิดขนึ้ ทางจกั ขุท วารวา
่ เพียงรสู้ งิ่ 
ทีป่ รากฏทางตาเท่านัน้ เมือ่ ม โนทวารวถิ จี ติ เกิดข นึ้ ส บื ต อ่ ร บั ร รู้ ปู ารมณ์
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ที่ปรากฏทางตาแล้ว ก็จ ดจำ�รูปร ่างสัณฐานของสิ่งที่ปรากฏ จนลืมว่า
สิ่งที่ปรากฏทางตานั้นเป็นเพียงสิ่งทปี่ รากฏทางตาเท่านั้นจริงๆ
จักขุท วารเปรียบเหมือนสมุทรซึ่งก ว้างใหญ่จริงๆ ไม่เต็ม
สามารถที่จะเห็นพระจันทร์ พระอาทิตย์ ดวงดาวต่างๆ ซึ่งอยู่แสน
ไกล ที่กระทบจักขุปสาทแล้วก็ปรากฏแก่จักขุทวารวิถีจิตได้ จึงทำ�ให้
ดูเหมือนวา่ เป็นโลกซงึ่ เต็มไ ปดว้ ยวตั ถุ จักรวาล สัตว์ บุคคลตา่ งๆ เต็ม
ไปหมด แต่ความเป็นจ ริงนั้นจิตคิดนึกถึงร ูปร่างสัณฐานของธาตุดิน
นํ้า ไฟ ลม ทีป่ รากฏให้เห็น เป็นส ัตว์บ ้างเป็นบ ุคคลต่างๆ บ้าง เป็น
พระจันทร์ พระอาทิตย์ ดวงดาว และวัตถุต ่างๆ ซึ่งเมื่อกระทบสัมผัส
กาย เย็นห รือร ้อน อ่อนหรือแข็ง ตึงห รือไหว ก็ป รากฏ ผูท้ ี่รู้สภาพ
ธรรมตามความเป็นจริง จึงประจักษ์ว่า โลกคือธรรมที่แตกสลายเกิด
ดับอ ย่างรวดเร็ว โดยมโนทวารวถิ จี ติ จ ดจำ�ส ณ
ั ฐานของสงิ่ ท ปี่ รากฏทาง
ตา จำ�เสียงสูงตํ่าที่ปรากฏทางหู ฯลฯ เป็นค วามหมายคำ�บัญญัติของ
สิ่งต่างๆ ซึ่งก็ไม่มีสภาพธรรมใดเลยที่เกิดขึ้นแล้วไม่ดับไป
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คำ�ถามทบทวน
๑. โลก คืออ ะไร
๒. โลกิยปัญญา คืออะไร
๓. ปฏิสนธิจ ิต รู้อารมณ์ข องโลกนหี้ รือไม่เพราะเหตุใด
๔. ภวังคจิต รู้อารมณ์อะไร
๕ มโนทวาราวัชชนจิต เป็นม โนทวารใช่ไ หม
๖. มโนทวาร เป็นชาติอะไร
๗. มโนทวาราวัชชนจิต เป็นช าติอะไร
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บทที่ ๑๖
อรรถของจิตประการที่ ๕ ชื่อว ่า “จิต” เพราะกระทำ�ให้ว ิจิตร
ข้อความในอัฏฐสาลินีอรรถกถา มีว ่า ชื่อว ่า “จิต” เพราะ
กระทำ�ให้วิจิตรอย่างไร จริงอยู่ ธรรมดาว่าความวิจิตรอื่นจะยิ่งไ ปกว่า
จิตรกรรม ย่อมไม่มใี นโลก ธรรมดาวา
่ ลวดลายในจติ รกรรมนนั้ ๆ ก็เป็น
ความวจิ ติ ร คือเป็นค วามงดงามอย่างยงิ่ ท เี ดียว พวกชา่ งลวดลาย เมือ่ 
กระทำ�ก ิจกรรมนั้นย ่อมเกิดจ ิตตสัญญาว่า รูปท ั้งหลายชนิดต ่างๆ เขา
พึงก ระทำ� ณ ตรงนโี้ ดยอบุ ายอย่างนี้ การกระท�ำ ให้ว จิ ติ รทงั้ ห ลายทใี่ ห้
สำ�เร็จกิจ มีการเขียน มีการลงสี การทำ�สีให้เรืองรอง และการสลับสี
เป็นต้น ย่อมเกิดข นึ้ ด ว้ ยสญ
ั ญาอนั ว จิ ติ ร รูปอ นั ว จิ ติ รอย่างใดอย่างหนึง่ 
ในความวิจิตร คือ ลวดลายย่อมสำ�เร็จมาจากการกระทำ�อันวิจิตรนั้น
เพราะฉะนัน้ ศิลปะอนั วจิ ติ รทกุ ชนิดในโลก อันจติ นนั่ เองคดิ วา่ รูปนจี้ ง
อยูบ่ นรปู นี้ รูปน จี้ งอยูใ่ ต้ รูปน จี้ งอยูต่ รงขา้ งทงั้ สองดงั นี้ แล้วจงึ ก ระทำ�
เหมือนรูปอันวิจิตร ที่เหลือย่อมพึงส ำ�เร็จได้ด้วยกรรมอันช่างคิดไว้
แม้จิตท ี่ให้สำ�เร็จความวิจิตรนั้นก ็ชื่อว่าจิต อย่างนั้นเหมือนกันเพราะ
เป็นธรรมชาติวิจิตรด้วยการกระทำ�นี้ดังพรรณนามาฉะนี้
อีกอ ย่างหนึง่ จิตน นั่ เองชอื่ ว า่ วิจติ ร แม้ก ว่าลวดลายในจติ รกรรม
นั้น เพราะให้สำ�เร็จจิตรกรรมตามทจี่ ิตคิดท ุกชนิด
นี่เป็นเพียงส่วนปลีกย่อย คือ ความวิจิตรของจิตรกรรม แต่
ความวิจิตรของกรรมทที่ ุกท่านกระทำ�ในวันหนึ่งๆ ทางกายบ้าง ทาง
วาจาบ้าง ทางใจบ้าง ที่เป็นกุศลกรรม เป็นทานบ้าง ศีลบ้าง เป็นการ
241
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อบรมเจริญภาวนาบ้าง หรือที่เป็นอ กุศลกรรม เป็นปาณาติบาตบ้าง
อทินนาทานบ้าง ก็ย ่อมจะวิจิตรมากมาย ซึ่งก ็แสดงให้เห็นว่าเป็น
ลักษณะของจิตซึ่งวิจิตร รูปธาตุภายนอกที่วิจิตรโดยเป็นพืชพันธุ์
ธัญญาหารต่างๆ เป็นดอกไม้ ใบไม้ พันธุต์ ่างๆ เป็นวัตถุ ภูเขา แม่นํ้า
ต่างๆ ล้วนแต่เป็นสิ่งทเี่กิดเพราะส่วนผสมของธาตุดิน นํ้า ไฟ ลม ซึ่ง
มีลักษณะที่อ่อนหรือแข็ง ไหลหรือเกาะกุม เย็นหรือร้อน ตึงหรือไหว
ระดับต า่ งๆ ทำ�ให้ป รากฏเป็นส งิ่ ท วี่ จิ ติ รตา่ งๆ แต่ส งิ่ ท วี่ จิ ติ รกว่ารปู ธ าตุ
ภายนอกกค็ ือ จ ิต เพราะว่าจิตเป็นส ภาพที่กระทำ�ให้ว ิจิตร
อกุศลกรรมที่วิจิตรเป็นปัจจัยให้สัตว์ดิรัจฉานมีรูปร่างวิจิตร
ต่างๆ กันมาก บางประเภทก็มี ๒ เท้า บางประเภทก็มี ๔ เท้า บาง
ประเภทก็มีเท้ามาก บางประเภทก็ไม่มีเท้าเลย บางประเภทก็อยู่ใน
นํ้า บางประเภทกอ็ ยูบ่ นบก และกุศลกรรมทวี่ ิจิตรกท็ ำ�ให้ม นุษย์ว ิจิตร
ต่างกันไปโดยเพศ โดยรูปร่างหน้าตา ซึ่งท ำ�ให้เกิดโวหาร คือ คำ�พูด
ทีแ่ สดงลกั ษณะอาการของสภาพธรรมทงั้ ห ลายตามทปี่ รากฏ คำ�พ ดู ม ี
มาก ภาษาที่พูดถึงสิ่งต่างๆ แสดงให้เห็นว่า เพราะมีสิ่งต่างๆ ที่วิจิตร
มากเพียงไรก็ทำ�ให้เกิดโวหารเพื่อที่จะเรียกสิ่งที่ปรากฏที่วิจิตรเพียง
นั้น และคำ�พูดก็ไม่มีวันห มด ไม่มีวันจบ เพราะว่าสิ่งซึ่งจิตกระทำ�ให้
วิจิตรเกิดข ึ้นเรื่อยๆ ฉะนั้น จึงต ้องบัญญัติคำ�พ ูดเรียกสิ่งที่จิตทำ�ให้
วิจิตรมากขึ้นๆ
ในวันหนึ่งๆ ให้ท ราบว่า ไม่ว ่าจะอยู่ที่ใด ไม่ว ่าจะเห็นอะไร หรือ
ว่าไม่ว ่าจะพูดอะไร ย่อมแสดงให้เห็นความวิจิตรของจิตซึ่งกระทำ�สิ่ง
ต่างๆ เหล่านั้นให้วิจิตร พระผู้มีพระภาคตรัสให้ร ะลึกถ ึงลักษณะของ
จิตในขณะนี้เมื่อเห็นความวิจิตรต่างๆ ซึ่งจ ิตกระทำ�ให้วิจิตร จิตใน
ขณะนี้เดี๋ยวนี้เองกำ�ลังกระทำ�ให้วิจิตรต่อไปข้างหน้าอีก และไม่ควร
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คิดถึงความวิจิตรของสิ่งภายนอกที่จิตกระทำ�ให้วิจิตรเท่านั้น พระผู้
มีพระภาคตรัสให้ระลึกร ู้ลักษณะของจิตที่กำ�ลังเป็นไปในขณะนี้ เป็น
จิตต านุปัสสนาสติปัฏฐาน การที่จะรู้ลักษณะของจิตต้องรู้ในขณะที่
กำ�ลังเห็น กำ�ลังได้ยิน กำ�ลังได้กลิ่น กำ�ลังลิ้มรส กำ�ลังนึกคิด ซึ่งต้อง
อาศัยทวารหนึ่งทวารใดใน ๖ ทวาร
ทุกท ่านคิด ขณะที่จิตคิดถึงเรื่องใด เรื่องนั้นก็มีชั่วขณะที่จิต
กำ�ลังคิดนึกถึงเรื่องนั้น จิตเป็นส ภาพคิด ถ้าไม่พิจารณาจิตในขณะที่
กำ�ลังเห็นเดี๋ยวนี้ หรือกำ�ลังไ ด้ยินเดี๋ยวนี้ กำ�ลังได้กลิ่นเดี๋ยวนี้ กำ�ลัง
ลิ้มรสเดี๋ยวนี้ กำ�ลังกระทบสัมผัสโผฏฐัพพะ หรือกำ�ลังคิดนึกเดี๋ยวนี้
แล้วจะรลู้ ักษณะของจิตได้ขณะไหน
ข้อความในสังย ุตต นิกาย ขันธ วารวรรค คัทท ูลส ูตรที่ ๒ ข้อ
๒๕๙ พระผู้มพี ระภาคตรัสว่า ดูกร ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ท ั้งหลายย่อม
เศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมอง สัตว์ทั้งห ลายย่อมบริสุทธิ์เพราะจิต
ผ่องแผ้ว ดูกร ภิกษุทั้งหลาย จิตท ชี่ ื่อว่าจรณะ (เที่ยวไป) เธอทั้งหลาย
เห็นแล้วหรือ ภิกษุท ั้งหลายกราบทูลว่า เห็นแ ล้ว พระเจ้าข้า
จิตเที่ยวไปอย่างไร ทางตาเห็น ทางหูได้ยิน ทางจมูกได้ก ลิ่น
ทางลิ้นลิ้มรส ทางกายกระทบสัมผัส ทางใจคิดนึก ทุกท่านรู้สึกว ่าจะ
ชอบเที่ยว ไม่มีใครชอบอยูซ่ ํ้าซากจำ�เจที่หนึ่งที่ใด เพราะว่าต้องการ
เห็นรูป ได้ยินเสียง ได้กลิ่น ลิ้มรส สัมผัสโผฏฐัพพะต่างๆ ฉะนั้น
จิตจึงเกิดขึ้นเที่ยวไปในอารมณ์ทางทวารต่างๆ ทางตา ทางหู ทาง
จมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ไม่อยู่นิ่ง มีจิตของใครอยู่นิ่งๆ ได้บ้าง
ถ้ารลู้ ักษณะของสภาพธรรมตามความเป็นจริง จะต้องรู้ว่าจิตเกิดขึ้น
รู้อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดแล้วกด็ ับไป นั่นคือการรู้ลักษณะของสภาพ
ธรรมตามความเป็นจริง
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ข้อความต่อไป พระผู้มีพระภาคตรัสว่า จิตช ื่อว ่าจรณะ แม้
นั้นแล เธอทั้งหลายคิดแล้วด้วยจิตนั่นแหละ จิต (เป็นเครื่องคิด)
นั้นแ หละวิจิตรกว่าจรณจิตแ ม้นั้น เพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึง
พิจารณาจิตของตนเนืองๆ ว่า จิตน ี้เศร้าหมองแล้วด ้วยราคะ โทสะ
โมหะ สิ้นก าลนาน สัตว์ท ั้งห ลายย่อมเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมอง
สัตว์ท ั้งห ลายย่อมบริสุทธิเ์พราะจิตผ ่องแผ้ว ดูกร ภ ิกษุท ั้งห ลาย เรา
ย่อมไม่พ ิจารณาเห็นแม้หมู่อันหนึ่งอื่น ซึ่งวิจิตรเหมือนอย่างสัตว์
ดิรัจฉานทั้งหลายนี้เลย ดูกร ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ด ิรัจฉานแม้เหล่า
นีแ้ ล คิดแ ล้วด ้วยจิตน ั่นแ หละ จิตน ั่นแ หละวิจิตรกว่าสัตว์ด ิรัจฉานแม้
เหล่านั้น เพราะเหตุนั้น เธอทั้งหลายพึงพิจารณาจิตของตนเนืองๆ
ว่าจิตนี้เศร้าหมองแล้วด้วยราคะ โทสะ โมหะ สิ้นกาลนาน สัตว์ทั้ง
หลายย่อมเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมอง สัตว์ท ั้งห ลายย่อมบริสุทธิ์
เพราะจิตผ่องแผ้ว ดูกรภิกษุท ั้งหลาย ช่างย้อมหรือช่างเขียนเมื่อมี
เครื่องย้อมก็ด ี ครั่งก ็ด ี ขมิ้นก ็ด ี สีเขียวก็ด ี สีแ ดงก็ด ี พึงเขียนรูปส ตรี
หรือร ูปบ ุรุษ มีอ วัยวะใหญ่น ้อยครบทุกส ่วนลงที่แ ผ่นก ระดานเกลี้ยง
เกลา หรือท ี่ฝ า หรือท ี่แ ผ่นผ ้า แม้ฉ ันใด ดูกรภิกษุท ั้งห ลายปุถุชนผู้
ไม่ไ ด้ส ดับ ฉันน ั้นเหมือนกัน เมื่อจ ะให้เกิด ย่อมยังร ูปน ั่นแ หละให้เกิด
เมื่อจ ะให้เกิด ย่อมยังเวทนานั่นแหละให้เกิด เมื่อจ ะให้เกิด ย่อมยัง
สัญญานั่นแ หละให้เกิด เมื่อจ ะให้เกิด ย่อมยังส ังขารนั่นแ หละให้เกิด
เมื่อจ ะให้เกิด ย่อมยังวิญญาณนั่นแหละให้เกิด ดูกร ภิกษุท ั้งห ลาย
เธอทั้งหลายจะสำ�คัญความข้อนั้นอย่างไร รูปเที่ยงหรือไ ม่เที่ยง
ภิ.
พ.
ภิ.
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พ.

เพราะเหตุนั้นแล ฯลฯ อริยสาวกผู้ได้ส ดับเห็นอยู่อย่างนี้
ฯลฯ รู้ชัดว่ากิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ มิได้มี ฯ
จบสูตรที่ ๒

ช่างเขียนรูปอาศัยสีเขียนรูปต่างๆ กระทำ�ให้วิจิตรเกิดข ึ้นเป็น
รูปต่างๆ ฉันใด ขณะนจี้ ติ ข องแต่ละทา่ นกเ็ หมือนกบั ช า่ งเขียนซงึ่ ก �ำ ลัง
เขียนรูปข ันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ ที่จะ
เกิดต ่อไปในอนาคต
ขณะนี้ทุกท่านต่างกันตามกรรมที่วิจิตรที่ได้กระทำ�นานมาแล้ว
ฉันใด จิตซ ึ่งกำ�ลังกระทำ�ให้วิจิตรอยู่ในขณะนี้ก็จะกระทำ�ให้คติ เพศ
รูปร ่างสัณฐาน ลาภ ยศ สุข ทุกข์ นินทา สรรเสริญ วิจิตรต่างๆ ใน
กาลขา้ งหน้า ฉันน นั้ ด้วยเหตุน จี้ งึ ค วรพจิ ารณาลกั ษณะของจติ ท กี่ �ำ ลัง
ปรากฏ ซึง่ ก �ำ ลังเขียนสภาพธรรมทงั้ ห ลายทจี่ ะเกิดข นึ้ ข า้ งหน้า ซึง่ ถ า
้
ไม่ระลึกรลู้ ักษณะของจิตในขณะนี้ ย่อมจะไม่ทราบเลยว่าวิจิตรจริงๆ
ทั้งๆ ทีก่ ำ�ลังนั่งอยู่ จิตก ็เกิดดับสืบต่อร วดเร็วเหลือเกิน นั่งอ ยู่ที่นี่ แต่
บางครั้ง นอกจากจิตจะเห็นทางตา ได้ยินเสียงทางหูแล้ว ก็ย ังมีจิตที่
คิดนึกไกลออกไป แล้วแต่ว่าจะคิดท่องเที่ยวไปที่ไหนบ้าง หรืออาจจะ
กำ�ลังคิดทำ�อะไรทวี่ ิจิตรให้เกิดขึ้นในขณะนั้น
ข้อค วามในคัททูลสูตรที่ ๑ ข้อ ๒๕๖ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
ดูกร ภิกษุท ั้งหลาย สุนัขท ี่เขาผูกไว้ด้วยเชือก ถูกล ่ามไว้ที่หลักหรือ
เสาอันมั่นคง ย่อมวิ่งวนเวียนหลักหรือเสานั้นเอง เวลายืน ย่อมยืน
ใกล้หลักหรือเสานั้นเองปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก ็ฉันนั้นเหมือนกันแล
ช่างเขียนยึดถือจิตรกรรมที่เขียนขึ้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด ฉันใด
จิตข องปุถุชนซึ่งยังยึดถือในรูปว่าเป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน ก็จะยังค ง
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ยึดถือต อ่ ไ ปทกุ ภ พ ทุกช าติ เหมือนกบั ช า่ งเขียนซงึ่ ย ดึ ถือในจติ รกรรม
ที่ตนเขียนขึ้น ฉันน ั้น ตราบใดที่ยังไม่รู้ลักษณะของรูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ ซึง่ เป็นส ภาพธรรมทเี่ กิดข นึ้ แ ละดบั ไ ปตามความเป็น
จริง ผูท้ ี่เป็นปุถุชนเมื่อยืนก ็ย่อมยืนอยู่ใกล้ร ูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ ด้วยความเป็นต ัวตน ตราบนั้น
ข้อความในสารัตถปกาสินีอรรถกถาสังยุตตนิกาย สคาถวรรค
มารสังยุตต์ ทุต ิยวรรค ปัตตสูตรที่ ๖ ทำ�ให้เข้าใจพยัญชนะที่พระผู้มี
พระภาคทรงแสดงธรรมเพือ่ ให้พ ระภกิ ษุท งั้ ห ลายเห็นแ จ้ง ให้ส มาทาน
ให้อาจหาญ ให้ร ่าเริงดังนี้
พึงท ราบวนิ จิ ฉ ยั ในปตั ตสตู รที่ ๖ ก็ส มัยน นั้ พ ระผมู้ พี ระภาคทรง
ยังภิกษุทั้งหลายให้เห็นแจ้ง ให้ส มาทาน ให้อ าจหาญ ให้ร ่าเริงด ้วย
ธรรมีกถาเกี่ยวด้วยอุปาทานขันธ์ ๕ ก็ภิกษุเหล่านั้นทำ�ในใจให้สำ�เร็จ
ประโยชน์ น้อมนึกม าด้วยความเต็มใจเงี่ยโสตลงสดับธ รรมอยู่
คำ�ว่า “ให้สมาทาน” คือ ให้ถ ือเอา ให้เข้าใจ ให้พ ิจารณาให้
ถูกต้อง นี้คือก ารแสดงธรรมของพระผู้มีพระภาคเพื่อป ระโยชน์จ ะให้
เกิดความเข้าใจทถี่ ูกต้อง คือ เมื่อฟังแล้วกใ็ห้สมาทาน ให้เข้าใจ ให้
พิจารณาให้ถ กู ต อ้ งวา่ กุศลธรรมเป็นก ศุ ลธรรม อ กุศลธรรมเป็นอ กุศล-
ธรรม ซึ่งถ ้าพระผมู้ ีพระภาคไม่ทรงแสดงโดยละเอียด หลายท่านอาจ
จะยึดถืออกุศลธรรมเป็นก ุศลธรรมก็ได้ แต่เพราะว่าสภาวลักษณะ
ของกุศลธรรมไม่ใช่อกุศลธรรม สภาวลักษณะของอกุศลธรรมไม่ใช่
กุศลธรรม ฉะนั้น พระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงธรรมโดยละเอียดโดย
ตลอดเกี่ยวด้วยอุปาทานขันธ์ ๕ คือ จิต เจตสิก รูป ซึ่งแ ยกเป็น
รูปข นั ธ์ เวทนาขนั ธ์ สัญญาขนั ธ์ สังขารขนั ธ์ วิญญาณขนั ธ์ ซึง่ ไ ม่ว า
่ จะ
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อยู่ที่ไหนก็ตาม ก็จะไม่พ้นไปจากขันธ์ ๕ เลย จึงควรที่จะศึกษาเรื่อง
ของขันธ์ ๕ และพิจารณาเรื่องของขันธ์ ๕ ด้วยความแยบคาย เพื่อท ี่
จะได้ถือเอาด้วยความถูกต้องและไม่เข้าใจผิด
คำ�ว่า “ให้อาจหาญ” คือ ให้เกิดความอุตสาหะในการสมาทาน
การทจี่ ะเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจ ริงไ ด้น นั้ ไ ม่ใช่จ ะเป็น
ไปได้ง่ายๆ และรวดเร็ว แต่พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนั้น
เพื่อให้สมาทาน ให้อ าจหาญ ให้เกิดความเพียรที่จะพิจารณาจนกว่า
จะเข้าใจ จนกว่าสติจะเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรม จนกว่าจะ
ประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมที่กำ�ลังปรากฏตามปรกติตาม
ความเป็นจริง เพราะพระผมู้ ีพระภาคมิได้ทรงแสดงเรื่องอื่นที่พิสูจน์
ไม่ได้หรือที่ไม่ได้กำ�ลังปรากฏเฉพาะหน้า พระผู้มีพระภาคทรงแสดง
เรื่องจักขุว ิญญาณ เรื่องการเห็น เรื่องสิ่งที่ปรากฏทางตา ทรงแสดง
เรื่องโสตวิญญาณ เรื่องสภาพธรรมที่รู้เสียง เรื่องเสียงที่ปรากฏทาง
หู ทรงแสดงธรรมทกี่ ำ�ลังมีอยู่ปรากฏให้พิสูจน์ ฉะนั้น ผู้ที่ได้ฟังพระ
ธรรมแล้วก็อ าจหาญ คือ อุตสาหะในการทจี่ ะศกึ ษา พิจารณารลู้ กั ษณะ
ของสภาพธรรมทปี่ รากฏ จนกว่าจะประจักษ์ส ภาพธรรมนัน้ ๆ ตรงตาม
ความเป็นจริงตามที่พระผมู้ ีพระภาคทรงแสดง
คำ�ว่า “ร่าเริง” คือ ให้ผ ่องใส ให้รุ่งเรือง ด้วยคุณที่ตนแทง
ตลอดแล้ว
ไม่ทราบว่าท่านสมาทาน อาจหาญ ร่าเริง บ้างหรือยัง แต่ให้
ทราบวา่ ท่านสามารถทจี่ ะรา่ เริงไ ด้ในขณะทกี่ ศุ ลจติ เกิด บางทา่ นเป็น
ทุกข์เพราะเป็นห ว่ งเป็นก งั วลวา
่ อายุม ากแล้ว สติป ฏั ฐ านกย็ งั เกิดน อ้ ย
เหลือเกิน ขณะนนั้ เป็นอ กุศล พระผมู้ พี ระภาคมไิ ด้ท รงแสดงพระธรรม
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ให้บ คุ คลใดมอี กุศลมากๆ หรือเป็นห ว่ งมากๆ แต่ท รงแสดงธรรมเพือ่ ให้
สมาทาน ให้อ าจหาญ ให้ร ่าเริง อกุศลทั้งหมดเกิดข ึ้นเพราะเหตุปัจจัย
ยับยั้งไม่ไ ด้ เมื่ออ กุศลจิตประเภทหนึ่งประเภทใดเกิดข ึ้น อกุศลนั้นก็
เกิดข นึ้ แ ล้ว แต่ร า่ เริงไ ด้ในขณะทสี่ ติร ะลึกร ลู้ กั ษณะของอกุศลทปี่ รากฏ
และศกึ ษาพจิ ารณาลกั ษณะของอกุศลธรรมทปี่ รากฏ เพือ่ จ ะได้ร วู้ า
่ แม้
อกุศลธรรมนนั้ ก ไ็ ม่ใช่ส ตั ว์ บุคคล ตัวต น เมือ่ ส ติเกิดร ะลึกร ลู้ กั ษณะของ
อกุศลทกี่ ำ�ลังปรากฏ ย่อมจะเห็นไ ด้ชัดจริงๆ ว่าขณะที่สติกำ�ลังระลึก
นัน้ ไ ม่เศร้าหมองเลย เพราะเมือ่ ไ ม่ย ดึ ถืออ กุศลธรรมทกี่ �ำ ลังป รากฏอยู่
ในขณะนั้นเป็นตัวต นเป็นเราก็ไม่กังวลเดือดร้อน
หนทางเดียวที่จะบรรเทาละคลายอกุศลธรรมที่เกิดข ึ้น ไม่ให้
เพิ่มความเป็นห่วงกังวลขึ้นน ั้นกโ็ดยสติระลึก และสังเกตพิจารณารู้
ว่า สภาพธรรมทเี่ ป็นอกุศลตา่ งๆ นัน้ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตวั ต น สัตว์ บุคคล
ใดๆ เลย
ฉะนัน้ เมือ่ อ บรมเจริญส ติป ฏั ฐ าน ก็จ ะเข้าใจถงึ ค วามหมายของ
คำ�ว่า ให้ร่าเริง คือให้ผ ่องใส และให้รุ่งเรืองด้วยคุณท ี่ตนแทงตลอด
แล้ว คือสามารถทจี่ ะประจักษ์ลกั ษณะของสภาพธรรมตามความเป็น
จริงว่าไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน
คำ�ว่า “ทำ�ให้สำ�เร็จประโยชน์” คือ พิจารณารู้อย่างนี้ว่า
ประโยชน์นี้เราทั้งหลายควรบรรลุได้ ดังนี้แล้วก็ชื่อว่ามีประโยชน์แ ต่
เทศนานั้น
การเจริญส ติปัฏฐานนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องให้ท้อถอยเลย สภาพ
ธรรมที่กำ�ลังปรากฏเป็นสิ่งที่สามารถจะแทงตลอดในสภาพที่เกิดขึ้น
และดับไป ไม่ใช่ต ัวตน สัตว์ บุคคลได้ ในขณะที่พิจารณารอู้ ย่างนี้ว่า
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ประโยชน์น เี้ ราทงั้ ห ลายควรบรรลุไ ด้ก ย็ อ่ มไม่ห มดหวัง เมือ่ ร วู้ า
่ เป็นส งิ่ 
ทีค่ วรบรรลุได้วันหนึ่งแม้ยังไม่ใช่ว ันนี้ อย่าเป็นห่วงว่าจะไม่สามารถรู้
แจ้งส ภาพธรรมได้ในวันนี้ เพราะสติส ามารถจะเริ่มระลึกได้ในวันน ี้
ส่วนการทจี่ ะประจักษ์แ จ้งแ ละแทงตลอดลกั ษณะของสภาพธรรมย่อม
จะต้องเป็นวันห นึ่ง ในเมื่อวันน สี้ ติสามารถจะเกิดร ะลึกรไู้ ด้
เมื่อเห็นแล้วว่า พระธรรมที่พระผู้ม ีพ ระภาคทรงแสดงว่านี้
ประโยชน์ คือให้ร ู้ว่า “เราควรบรรลุได้” ก็จะไม่ท้อถอยและจะฟัง
ศึกษาเรื่องของสภาพธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโดยละเอียด
ต่อๆ ไป เพื่อท ี่จะได้ไม่หลงลืมสติ ซึ่งข ้อความในอรรถกถาคัมภีร์กถา
วัตถุ สาสนกถาวรรณนา มีข้อความที่กล่าวว่าศาสนาของพระผู้มพี ระ
ภาคแต่งขึ้นใหม่แปลงขึ้นใหม่ได้หรือ
(นี่เป็นข้อทที่ ุกท่านควรพิจารณา)

อริยธ รรมทง้ั ห ลาย มีส ติ เป็นต้นก ด็ ี เทศนาแห่งก ศุ ลธรรม เป็นต้น
ก็ด ี ชือ่ ว า่ ศาสนา ในศาสนานนั้ เว้นธ รรมทงั้ ห ลายมสี ติป ฏั ฐ าน เป็นต้น
ทีพ่ ระผมู้ พี ระภาคทรงแสดงแก่ช นเหล่าใดแล้ว ศาสนาชอื่ ว า
่ อนั บ คุ คล
นั้นทำ�ขึ้นใหม่โดยการกระทำ�ธ รรมเหล่าอื่นให้เป็นส ติป ัฏฐ าน เป็นต้น
หรือกระทำ�อกุศลธรรมให้เป็นกุศลธรรม เป็นต้น หรือว ่าศาสนาอัน
ใครๆ กระทำ�แล้วอย่างนั้น มีอยู่ หรือพึงอาจเพื่อทำ�สิ่งนั้นได้ มีห รือ
หมายความวา่ ธรรมทพี่ ระผมู้ พี ระภาคทรงแสดงแล้วน นั้ คนอนื่ 
สามารถทจี่ ะแต่งขนึ้ ใหม่แปลงขนึ้ ใหม่ และเปลีย่ นแปลงสภาพธรรมที่
พระผพู้ ระภาคทรงแสดงแล้วว า
่ เป็นสติป ฏั ฐ าน ให้ไม่เป็นสติป ฏั ฐ านได้
หรือ หรือว่าเทศนาแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย เป็นต้น เหล่านี้ คนอื่นจะ
เอาอกุศลธรรมมาเป็นกุศลธรรม ได้หรือ
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เมื่อพิจารณาและเข้าใจเหตุผลแล้ว ก็จะรู้ได้ว ่าคำ�สอนซึ่งเป็น
พระธรรมที่พ ระผู้มีพ ระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงนั้น ไม่มีใคร
สามารถจะเปลี่ยนสภาพธรรมทั้งหลายที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงให้
เป็นอย่างอื่นได้มีผ ู้เข้าใจผิดได้ แต่เปลี่ยนลักษณะที่แท้จริงของธรรม
ทั้งหลายไม่ได้
อรรถ คือ ความหมายของจิต ๕ ประการนั้น ในอภิธัมมัตถวิภาวินีได้แสดงไว้ ๖ ประการ คือ แสดงว่าจิตวิจิตร เพราะอารมณ์ที่
วิจิตรด้วยอีก ๑ ประการ ทั้งนีเ้พราะจิตสามารถที่จะรู้อารมณ์ไ ด้ทุก
อย่าง ไม่ว า
่ จะเป็นส ภาพธรรมทวี่ จิ ติ รสกั เพียงใดกย็ อ่ มเป็นอ ารมณ์ข อง
จิตไ ด้ และแม้อารมณ์น ั้นจะไม่ใช่ป รมัตถธรรม เช่น คำ�บัญญัตภิ าษา
ต่างๆ จิตกย็ ่อมรู้ได้ คือ มีชื่อ มีคำ� มีเรื่องราวต่างๆ เป็นอารมณ์ได้
ฉะนั้น จิตจึงวิจิตรเพราะอารมณ์ทวี่ ิจิตร
ลักษณะของจิตมี ๒ ประการ คือ สามัญญลักษณะ ๑ และ
สภาวลักษณะ ๑
สามัญญลักษณะของจิต คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
สภาวลักษณะของจิต เป็นล ักษณะเฉพาะของจิตคือ
อารมฺมณวชิ านนลกฺขณํ มีการรู้แจ้งอารมณ์เป็นลักษณะ
ปุพพ
ฺ งฺค มรสํ มีก ารถงึ ก อ่ นคอื ม คี วามเป็นห วั หน้า คือ เป็นใหญ่
ในการรู้อารมณ์เป็นร ส คือ เป็นก ิจ
สนฺธานปจฺจุปฏานํ มีก ารสืบเนื่องกัน คือ เกิดดับส ืบต่อกัน
เป็นปัจจปุ ัฏฐาน คือ เป็นอาการปรากฏ
นามรูปปทฏานํ มีน ามธรรมและรูปธรรมเป็นปทัฏฐาน คือ
เป็นเหตุใกล้ให้เกิด
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จิตเป็นสังขารธรรม เป็นสภาพธรรมที่ต้องอาศัยเหตุป ัจจัยเกิด
ขึน้ ธรรมทงั้ ห ลายจะเกิดข นึ้ เองตามล�ำ พังล อยๆ ไม่ไ ด้ ในภมู ทิ มี่ ขี นั ธ์ ๕
จิตอ าศัยน ามธรรมและรูปธ รรมเป็นป ทัฏฐ าน คือ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด
ในภูมิซึ่งม ีแต่น ามธรรม คือ ในอรูปพรหมภูมินั้น ไม่มีร ูปเลย
ในภูมินั้นจิตจึงมีนามธรรม คือ เจตสิกเท่านั้น เป็นปทัฏฐาน คือ เป็น
เหตุใกล้ ให้เกิด

คำ�ถามทบทวน
๑. อะไรทำ�ให้รูปธรรม เช่น พืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆ วัตถุ ภูเขา
แม่นํ้า เครื่องอุปโภคบริโภควิจิตรต่างกัน
๒. นอกจากปรมัตถธรรมแล้ว จิตมอี ะไรเป็นอารมณ์อ ีกหรือไม่
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บัญญัติ
ปรมัต ถธรรมเป็นส ภาพธรรมทม่ี จี ริง แต่ไ ม่ใช่ส ตั ว์ บุคคล ตัวต น
เลย ปรมัตถธรรมที่เกิดขึ้นเป็นแต่เพียงจิต เจตสิก รูป แต่ละลักษณะ
แต่ละอาการ ซึง่ เกิดข นึ้ เพราะเหตุป จั จัยแ ล้วก ด็ บั ไ ปอย่างรวดเร็ว ขณะ
ใดที่ไม่รู้ลักษณะของจิต เจตสิก รูป ว่าเป็นปรมัตถธรรมที่เกิดขึ้นแ ละ
ดับไปสืบต่อก ันอย่างรวดเร็ว ขณะนั้นเป็นการรู้บัญญัติ คือ การถือ
อาการของรปู แ ละนามซงึ่ เกิดด บั ส บื ต อ่ ก นั อ ย่างรวดเร็วว า่ เป็นส งิ่ ห นึง่ 
สิ่งใด ฉะนั้น ผู้ที่ไม่รู้ลักษณะของปรมัตถธรรม จึงอยู่ในโลกของสมมติ
สัจจะ เพราะยดึ ถือส ภาพธรรมทปี่ รากฏโดยอาการโดยสณ
ั ฐานวา่ เป็น
สิง่ ห นึง่ ส งิ่ ใดอย่างแท้จริง แต่เมือ่ ศ กึ ษาปรมัต ถธรรมแล้ว และรหู้ นทาง
ทีจ่ ะอบรมเจริญป ญ
ั ญา ศึกษาลกั ษณะของสภาพธรรมทเี่ กิดข นึ้ ป รากฏ
จนปญ
ั ญาเจริญข นึ้ ถ งึ ข นั้ ท สี่ ามารถประจักษ์ก ารเกิดข นึ้ แ ละดบั ไ ปของ
สภาพธรรมที่กำ�ลังเกิดดับในขณะนี้ จึงรู้แ จ้งชัดว่าไม่มีสัตว์ บุคคล
ตัวต นเลย เป็นแ ต่ป รมัต ถธรรมแต่ละลกั ษณะจริงๆ ตรงตามทพี่ ระผมู้ ี
พระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงไว้
ความลกึ แ ละเหนียวแน่นข องอวิชชาทที่ �ำ ให้ย ดึ ถือในสมมติส จั จะ
ว่าเป็นวัตถุ เป็นสัตว์ บุคคลต่างๆ นั้น เริ่มตั้งแต่เมื่อปฏิสนธิจิตเกิด
ขึ้นก็มีนามธรรมและรูปธรรมเกิดดับสืบต่อมาเรื่อยๆ   เมื่อคลอดจาก
ครรภ์มารดาแล้วย่อมเห็นสิ่งท ี่ปรากฏ ได้ยินเสียงทปี่ รากฏ ได้กลิ่นที่
ปรากฏ ลิ้มรสทปี่ รากฏ รู้เย็นร้อนทกี่ ระทบสัมผัสกาย แต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่
ปรากฏทางตาเป็นแต่เพียงสภาพธรรมชนิดหนึ่ง จึงยึดถือในอาการ
ของสภาพธรรมทเี่ กิดด บั ส บื ต อ่ ก นั ต ลอดเวลาทีป่ รากฏเสมือนไม่เกิด
ดับว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด ขณะนั้นก็มีฆนบัญญัติ คือ การยึดถืออาการ
255
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ของสภาพธรรมที่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน โดยยังไม่รวู้ ่าสมมติเรียกสิ่ง
นั้นว่าเป็นอะไร เด็กเล็กๆ ที่ยังไม่รู้ความและยังพูดไม่ได้ และสัตว์
ดิรัจฉาน ย่อมรู้ฆนบัญญัติเหมือนกันจนกว่าจะเจริญเติบโตขึ้น เข้าใจ
ความหมายของเสียง จึงร สู้ มมติส จั จะ คือการสมมติบ ญ
ั ญัตเิ รียกสภาพ
ธรรมต่างๆ เพื่อให้เข้าใจถูกต้องตรงกัน ฉะนั้น เมื่อเป็นเด็กเคยเห็น
อาการของสภาพธรรมที่ปรากฏเสมือนไม่เกิดดับอย่างไร เมื่อเติบโต
ขึน้ แ ล้วก ย็ งั ค งเห็นเป็นอ ย่างนนั้ เป็นส งิ่ น นั้ เช่น เห็นเป็นว ตั ถุ เป็นส ตั ว์
บุคคลต่างๆ  ตามความเป็นจริงนั้น สภาพที่แข็งไม่ว ่าจะเป็นถ้วยหรือ
จาน หรือช้อน หรือส้อม ก็เป็นเพียงธาตุแ ข็ง เป็นปฐวีธาตุ แต่ในวัน
หนึง่ ๆ นัน้ เห็นอ ะไร กระทบสมั ผัสอ ะไร ในขณะทกี่ ระทบสมั ผัสไ ม่เคย
คิดว า่ เพียงกระทบสมั ผัสส งิ่ ท มี่ จี ริงซ งึ่ เป็นส ภาพทแี่ ข็ง แต่ม คี วามรสู้ กึ 
ว่าสัมผัสช้อน หรือส้อม หรือจาน หรือถ้วย ตามที่เคยยึดถือในอาการ
ที่เกิดดับสืบต่อก ันอย่างรวดเร็ว จนปรากฏเป็นรูปร่างสัณฐานต่างๆ
ทั้งๆ ที่เมื่อสัมผัสช้อนก็แข็ง ส้อมก็แข็ง ถ้วยก็แข็ง จานก็แข็ง เพราะ
ลักษณะที่แท้จริงเป็นแต่เพียงสภาพธรรมที่แข็ง แต่โดยการจำ�รูปร่าง
ต่างๆ จึงทำ�ให้รู้ว่าถ้วยไม่ใช่จาน ช้อนไม่ใช่ส้อม ฉะนั้น แม้ว่าสภาพ
ธรรมที่มีจริงนั้นเป็นรูปธรรมที่มีลักษณะแข็ง แต่ก็ยังจำ�สมมติสภาพ
นัน้ ว า่ จานส�ำ หรับใส่ข า้ ว ถ้วยส�ำ หรับใส่แ กง ช้อนส�ำ หรับต กั อ าหาร จำ�
สมมติส ภาพทเี่ป็นธ าตุแ ข็งต ่างๆ เช่น เหล็ก วัสดุ ทีน่ ำ�ม าประกอบกัน
เป็นว ทิ ยุ เป็นโทรทัศน์ เป็นว ตั ถุส งิ่ ต า่ งๆ โดยไม่ป ระจักษ์ล กั ษณะของ
นามธรรมและรูปธรรม ซึ่งเกิดขึ้นปรากฏแต่ละลักษณะแล้วก ็ดับไป
นีค่ อื ก ารจ�ำ ส มมติบ ญ
ั ญัตสิ งิ่ ท ปี่ รากฏทางตา ซึง่ ม มี ากขนึ้ เรือ่ ยๆ
ตามการประดิษฐ์ใหม่ๆ ทุกๆ วัน ขณะที่รู้รูปร่างสัณฐานอาการที่
ปรากฏรวมกนั เป็นส งิ่ ต า่ งๆ ขณะนนั้ เป็นการรบู้ ญ
ั ญัติ เป็นส มมติส จั จะ
ไม่ใช่ปรมัตถสัจจะ
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นอกจากรู้ฆนบัญญัตทิ างตาแล้ว ยังรู้สัททบัญญัติ คือรู้ความ
หมายของเสียงด้วย นี่เป็นเรื่องชีวิตป ระจำ�วันที่จะต้องรู้ชัดว่า สภาพ
ธรรมใดเป็นป รมัต ถธรรม สภาพธรรมใดเป็นส มมติ  สมมติห มายความ
ถึงสิ่งที่ไม่ใช่ปรมัตถธรรม เมื่อรู้อาการรูปร่างสัณฐานต่างๆ ที่ปรากฏ
เป็นถ ว้ ย ชาม ช้อน วิทยุ รถยนต์ โทรทัศน์ ฯลฯ แล้ว มนุษย์ย งั ส ามารถ
เปล่งเสียงเป็นคำ�บัญญัติสมมติ เรียกสิ่งที่ปรากฏให้เข้าใจว่าหมายถึง
สิ่งใด ซึ่งกำ�เนิดสัตว์ดิรัจฉานไม่มีความสามารถที่จะทำ�อย่างมนุษย์
ได้โดยละเอียด เสียงเป็นสภาพธรรมที่มีจริงและเสียงชื่อว่า “นาม”
เพราะว่าถ้าไม่มีเสียง นาม (คือชื่อ) หรือคำ�ทั้งหลายก็มีไม่ได้
แม้วา่ ม ตี าจงึ เห็นส งิ่ ต า่ งๆ แต่ถ า้ ไ ม่มเี สียงกจ็ ะไม่มชี อื่ ไม่มคี �ำ ท ใี่ ช้เรียก
สิง่ ท มี่ องเห็นเลย ฉะนัน้ การรคู้ วามหมายของเสียงจงึ เป็นสัทท บัญญัติ
ทำ�ให้มีคำ�พูด มีชื่อ เป็นเรื่องราวต่างๆ
ทุกคนติดในชื่อที่สมมติบัญญัติต่างๆ ฉะนั้น จึงควรรลู้ ักษณะ
ของเสียงซงึ่ เป็นส ภาพธรรมชนิดห นึง่ คำ�ว า่ “เสียง” ไม่มใี นภาษาบาลี  
สภาพธรรมทเี่ ป็นเสียงนัน้ ภ าษาบาลีบ ญ
ั ญัตเิ รียกวา่ “สัทท รูป” เสียง
เป็นสิ่งที่มีจริง เสียงไม่ใช่สภาพรู้ เสียงเป็นรูปธรรมเป็นส ิ่งที่ปรากฏ
ทางหู
ในอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา ปริจเฉทที่ ๘ มีข้อความอธิบายเรื่อง
ปรมัตถธรรมและสมมติบัญญัติซึ่งเป็นชีวิตประจำ�วันที่ลึกซึ้งและควร
จะได้เข้าใจให้ถูกต้อง แม้ในเรื่องชื่อต่างๆ ซึ่งจะมีได้ก็เพราะมีเสียง
ข้อความในอภิธัมมัตถวิภาวนิ ีฎีกามีว่า สัททรูป (เสียง) ที่ชื่อว่า
“นาม” (ในที่นี้หมายถึงชื่อ ไม่ใช่หมายถึงนามธรรม ซึ่งเป็นสภาพรู้)
เพราะอรรถวา่ น้อมไปในอ รรถทงั้ ห ลาย นามนนั้ ม ี ๒ อย่างดว้ ยอ�ำ นาจ
แห่งนาม (คือชื่อ) ที่คล้อยตามอรรถ ๑ และนาม (คือชื่อ) ตามนิยม ๑
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วันหนึ่งๆ พูดเรื่องอะไร พูดทำ�ไม พูดเพื่อให้คนอื่นเข้าใจเรื่อง
เข้าใจสิ่งที่หมายถึง ฉะนั้น สัททรูปชื่อว่านาม เพราะอรรถว่าน้อมไป
ในอรรถ ค ือเรื่องราวทั้งหลาย
การที่จะให้ใครเข้าใจความหมายและเรื่องราวต่างๆ นั้น ก็ย่อม
แล้วแต่ใครนิยมใช้คำ�อะไร ภาษาอะไร เพื่อให้เข้าใจความมุ่งหมาย
นั้นๆ เรื่องราวนั้นๆ หรือชื่อนั้นๆ
นอกจากนนั้ ข อ้ ความในอภิธ มั มัตถวภิ าวนิ ฎี กี า ยังก ล่าวถงึ น าม
(คือชื่อ) อีกหลายนัย คือ ชื่อมี ๔ อย่างด้วยสามารถแห่ง สามัญญ-
นาม คือ ชื่อทั่วไป เช่น ฟ้า ฝน ลม ข้าว เป็นต้น  คุณนาม คือ ชื่อ
ตามคุณความดี เช่น พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งผู้ที่ไม่ใช่พระ
อรหนั ต ส มั มาสมั พ ทุ ธเจ้าจ ะชือ่ น ไี้ ม่ไ ด้เลย เพราะวา่ ไ ม่ไ ด้ป ระกอบดว้ ย
คุณธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า กิริยานาม คือ ชื่อของ
การกระทำ�ต่างๆ และยถิจฉนาม คือ ชื่อตามใจชอบ
การศกึ ษาพระธรรมเป็นเรือ่ งละเอียดมาก เพราะเป็นการศกึ ษา
สภาพธรรมทั้งหลายทั้งปวงทีพ่ ระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงพระ
มหากรุณาแสดงไว้ เพือ่ อ นุเคราะห์ให้พ ทุ ธบริษทั ไ ด้เข้าใจสภาพธรรม
ที่ปรากฏตามความเป็นจริง
ในอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา ปริจ เฉทที่ ๗ มีข้อความว่า
ถามว่า เพราะเหตุไร แม้พระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงธรรมไว้เป็น
อันมากอย่างนั้น
แก้ว่า เพราะทรงประสงค์การอนุเคราะห์สัตว์ ๓ เหล่า ฯ จริงอยู่
สัตว์มี ๓ เหล่า ด้วยอำ�นาจ ความหลงงมงายในนาม ๑
ในรูป ๑ และในนามและรูปทั้งสองนั้น ๑ ด้วยอำ�นาจแห่ง
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อินทรีย์แก่กล้า ๑ ไม่แก่กล้านัก ๑ อ่อน ๑ และด้วยอำ�นาจ
แห่งค วามชอบคำ�ย ่อ ๑ ชอบคำ�ป านกลาง ๑ ชอบคำ�พ ิสดาร
(ละเอียด) ๑
บรรดาสัตว์ ๓ จำ�พวกเหล่านั้น สัตว์ผู้งมงายในนาม
จะรเู้ ข้าใจขนั ธ์ได้ เพราะแจกนามไว้ ๔ อย่างในขนั ธ์นน้ั ๆ
สัตว์ผู้งมงายในรูป จะรู้เข้าใจอายตนะได้เพราะแจก
รูปไว้ ๑๐ อย่างกับอีกครึ่งอ ายตนะฯ (เพราะธัมมายตนะมี
ทั้งนามธรรมและรูปธรรม)
สัตว์ผู้งมงายในนามและรูปทั้งสองจะรู้เข้าใจธาตุได้
เพราะแจกนามและรูป แม้ทั้งสองไว้ในจำ�พวกธาตุนั้นโดย
พิสดาร ฯ
อายตนะ ๑๒
อายตนะภายใน ๖ 	
จักขายตนะ ๑
โสตายตนะ ๑
ฆานายตนะ ๑
ชิวหายตนะ 	 ๑
กายายตนะ ๑
มนายตนะ ๑

อายตนะภายนอก ๖ คือ
รูปายตนะ
๑
สัททายตนะ
๑
คันธายตนะ
๑
รสายตนะ
๑
โผฏฐัพพายตนะ ๑
ธัมมายตนะ
๑

อายตนะ คือ สภาพปรมัตถธรรมที่ประชุมกัน เมื่อจิตเกิดขึ้น
รู้อารมณ์ข ณะหนึ่งๆ ซึ่งจำ�แนกเป็นอายตนะภายใน ๖ และอายตนะ
ภายนอก ๖

��������� book.indb 259

7/28/57 BE 10:35 AM

260 บัญญัติ

ปสาทรูป ๕ และจิต ๑ เป็นอายตนะภายใน ๖ เพราะจิตเป็น
สภาพรู้ และปสาทรูป ๕ เป็นที่อาศัยให้จิตรู้อารมณ์ จึงเป็นภายใน
ปรมัตถธรรมนอกจากนั้น เป็นภ ายนอกทั้งสิ้น
อายตนะ ๑๒ เป็นรูป ๑๐ อายตนะ + ครึ่ง (ธัมมายตนะ)
คือ เป็นรูปอายตนะภายใน ๕ เป็นรูปอายตนะภายนอก ๕ + ครึ่ง
ธัมมายตนะ (สุขุมรูป)
อายตนะ ๑๒ เป็นนาม ๑ อายตนะ + ครึ่ง (ธัมมายตนะ) คือ
เป็นมนายตนะภายใน ๑ + ครึ่งธ ัมมายตนะ (เจตสิกและนิพพาน)
ธาตุ ๑๘
สภาพปรมัตถธรรมทั้งหมดเป็นธาตุแต่ละชนิด เมื่อประมวล
ตามทวาร ๖ เป็นธาตุ 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
ธัมมธาตุ
๑ มโนวิญญาณธาตุ ๑
วิญญาณธาตุ ได้แก่จิต ๑๐ ดวง ที่รู้ได้แต่เฉพาะอารมณ์ของ
ตนๆ เพียงอารมณ์เดียวเท่านั้น
จักขุวิญญาณ ๒ ดวง รู้ได้แต่รูปารมณ์อย่างเดียว
โสตวิญญาณ ๒ ดวง รูไ้ ด้แต่สัทท ารมณ์อย่างเดียว
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ฆานวิญญาณ ๒ ดวง รู้ได้แต่คันธารมณ์อย่างเดียว
ชิวหาวิญญาณ ๒ ดวง รู้ได้แต่รสารมณ์อย่างเดียว
กายวิญญาณ ๒ ดวง รู้ได้แต่โผฏฐัพพารมณ์อย่างเดียว
มโนธาตุ ได้แก่จิต ๓ ดวง ที่รู้อารมณ์ได้ ๕ อารมณ์ ทางทวาร
๕ เท่านั้น มโนธาตุ ๓ ดวง คือ ปัญจทวาราวัชชนจิต ๑ ดวง และ
สัมปฏิจฉันนจิต ๒ ดวง
มโนวญ
ิ ญาณธาตุ เป็นจ ติ ท รี่ อู้ ารมณ์ท างมโนทวารได้และบาง
ดวงก็รู้อารมณ์โดยไม่อาศัยทวารเลย มโนวิญญาณธาตุได้แก่จิต ๗๖
ดวง (เว้นทวิปัญจวิญญาณ ๑๐ ดวง และมโนธาตุ ๓ ดวง)
ประมวลจิต ๘๙ เป็นวิญญาณธาตุ ๗ ประเภท คือ
จักขุวิญญาณธาตุ 	
โสตวิญญาณธาตุ 	
ฆานวิญญาณธาตุ 	
ชิวหาวิญญาณธาตุ 	
กายวิญญาณธาตุ 	
มโนธาตุ 	
มโนวิญญาณธาตุ 	

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

ฉะนัน้ ควรพจิ ารณาวา่ ท า่ นเป็นผ ทู้ งี่ มงายในนามเท่านัน้ หรือว า่ 
เป็นผ ทู้ งี่ มงายในรูปเท่านั้น หรือว ่าเป็นผ ทู้ งี่ มงายอยูท่ ั้งในนามและรปู   
ถ้างมงายอยูท่ ง้ั ในนามและรปู  ก็จะตอ้ งอาศัยก ารฟงั พระธรรมและการ
ศึกษาพระธรรมประการต่างๆ โดยละเอียด เพื่อให้เข้าใจสภาพธรรม
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ทั้งหลายอย่างถูกต้อง เพื่ออบรมเจริญกุศลทุกประการ และเพื่อเป็น
ปัจจัยให้สติปัฏฐานเกิดขึ้น ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏ
ตามปกติตามความเป็นจริง
ข้อความในอภิธัมมัตถวิภาวนิ ีฎีกา ปริจเฉทที่ ๘ มีว่า นาม
บัญญัติมี ๖ อย่าง คือ
๑. วิชชมานบัญญัติ เป็นคำ�บัญญัตเิรียกสภาพธรรมทมี่ ีจริง
เช่นคำ�ว่า รูป นาม เวทนา สัญญา เป็นต้น
๒. อวิชชมานบัญญัติ เป็นคำ�บัญญัตทิ ี่ไม่มีสภาพธรรม เช่น
ไทย ฝรั่ง เป็นต้น   ไทย ฝรั่งไม่มี มีแต่สภาพธรรม คือ จิต เจตสิก
และรูป  ไทย ฝรั่งเป็นสมมติ ไม่ใช่สภาวธรรม อกุศลจิตเป็นปรมัตถ-
ธรรม เป็นสภาพธรรมที่มีจริง ไม่ใช่ไทย ฝรั่ง ฉะนั้น อกุศลจิตมี
กุศลจิตมี แต่ไทย ฝรั่งไม่มี คำ�ว่าไทย ฝรั่ง จึงเป็นอวิชชมานบัญญัติ
๓. วิชชมาเนนาวิชชมานบัญญัติ บัญญัติสิ่งที่ไม่มีกับสิ่งที่มี
เช่นพ ดู ว า่ บุคคลชอื่ ว า่ ฉ ฬภิญญา เพราะอรรถวา่ ม อี ภิญญา ๖ อภิญญา
มี แต่บุคคลไม่มี ฉะนั้น จึงเป็นบัญญัติสิ่งท ี่ไม่มีกับสิ่งท ี่มี
๔. อวิชชมาเนนวิชชมานบัญญัติ บัญญัติสิ่งที่มีกับสิ่งที่ไม่มี
เช่น เสียงของผู้หญิง เสียงมีจริง แต่ผู้หญิงไม่มี
๕. วิชชมาเนนวิชชมานบัญญัติ บัญญัติสิ่งที่มีกับสิ่งที่มี เช่น
คำ�ว่า จักขุวิญญาณ จักขุมีจริง เป็นจักขุปสาท วิญญาณมีจริงเป็น
สภาพรู้
๖. อวิชชมาเนนาวิชชมานบัญญัติ บัญญัติสิ่งที่ไม่มีกับสิ่งที่
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ไม่มี เช่น พระโอรสของพระราชา (พระโอรสและพระราชาเป็นสมมติ
บัญญัติ)

อารมณ์ ๖
๑. รูป ารมณ์ คือ สิง่ ท ปี่ รากฏทางตา เป็นอ ารมณ์ข องจกั ขุท วาร
วิถีจิตที่อาศัยจักขุปสาทเกิดขึ้น เมื่อรูปารมณ์ดับไปแล้ว ภวังคจิตเกิด
ขึ้นแล้วดับไปหลายขณะ แล้วมโนทวารวิถีจิตก็เกิดขึ้นทางมโนทวาร
รับร รู้ ปู ารมณ์ท ดี่ บั ไ ปทางจกั ขุท วารตอ่ ฉะนัน้ รูป ารมณ์จ งึ ร ไู้ ด้ ๒ ทวาร
คือ ทางจักขุทวาร และทางมโนทวาร โดยมีภวังคจิตเกิดคั่น
๒. สัทท ารมณ์ คือ เสียง เป็นส ภาพธรรมทปี่ รากฏได้ท างหู เป็น
อารมณ์ข องโสตทวารวถิ จี ติ ท อี่ าศัยโสตปสาทเกิดข นึ้ แล้วเป็นอ ารมณ์
ของมโนทวารวิถีจิตหลังจากที่ภวังคจิตเกิดคั่น แต่ละวาระของการรู้
อารมณ์ทางทวารหนึ่งๆ จะต้องมีภวังคจิตเกิดคั่น ระหว่างวิถีจิตทาง
ปัญจทวารและวิถีจิตทางมโนทวาร ขณะที่ได้ยินเสียงและกำ�ลังรู้คำ�
นั้น ขณะที่กำ�ลังรู้คำ�เป็นมโนทวารวิถีจิตที่กำ�ลังคิดถึงคำ�  ไม่ใช่โสต-
ทวารวิถีจิตที่ก ำ�ลังรู้เสียงที่ยังไม่ดับ
๓. คันธ ารมณ์ คือ กลิน่ เป็นส ภาพธรรมทปี่ รากฏทางจมูก เป็น
อารมณ์ข องฆานทวารวถิ จี ติ ท อี่ าศัยฆ
 านปสาทเกิดข นึ้ แล้วต อ่ จ ากนนั้ 
มโนทวารวิถจี ิตก็รู้กลิ่นนั้นต่อ หลังจากที่ภวังคจิตเกิดคั่นแล้ว
๔. รสารมณ์ คือ รส เป็นส ภาพธรรมทปี่ รากฏทลี่ นิ้ เป็นอ ารมณ์
ของชิวหาทวารวิถีจิตที่อาศัยชิวหาปสาทเกิดขึ้น และเมื่อชิวหาทวาร
วิถีจิตดับไปหมดแล้ว ภวังคจิตเกิดคั่น แล้ววิถีจิตก ็เกิดขึ้นรู้รสารมณ์
นั้นต่อทางมโนทวาร
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๕. โผฏฐัพพารมณ์ คือ สภาพที่เย็นหรือร้อน อ่อนหรือแข็ง ตึง
หรือไหว ที่ปรากฏทางกาย เป็นอารมณ์ของกายทวารวิถีจิตที่อาศัย
กายปสาทเกิดขึ้น แล้วมโนทวารวิถีจิตก็เกิดขึ้นรู้โผฏฐัพพารมณ์นั้น
ต่อทางมโนทวาร หลังจากที่ภวังคจิตเกิดค ั่นแล้ว
อารมณ์ทั้ง ๕ นี้เรียกว่า ปัญจารัมมณะ หรือปัญจารมณ์
อารมณ์ทั้ง ๕ นี้ปรากฏได้ ๖ ทวาร คือ เมื่อจักขุทวารวิถีจิตเกิด
ขึ้น รู้รูปารมณ์ทางจักขุทวารแล้ว มโนทวารวิถีจิตก็เกิดข ึ้นรับรู้
รูปารมณ์สืบต่อทางมโนทวาร   เมื่อภวังคจิตเกิดคั่นแล้ว สัททารมณ์
คันธารมณ์ รสารมณ์ โผฏฐัพพารมณ์ก็นัยเดียวกัน ฉะนั้น อารมณ์ทั้ง
๕ นี้จึงเป็นอ ารมณ์ของจิตไ ด้ ๖ ทวาร คือ ทางตา ทางหู ทางจมูก
ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ  แต่อีกอารมณ์ ๑ คือ ธมฺมารมฺมณ หรือ
ธัมมารมณ์น ั้นรู้ได้เฉพาะทางมโนทวาร คือ ทางใจเท่านั้น
๖. ธัมม ารมณ์ เป็นอ ารมณ์ท จี่ ติ ร ไู้ ด้เ ฉพาะทางใจทางเดียว
เท่านั้น มี ๖ อย่าง คือ ปสาทรูป ๕ สุขุมรูป ๑๖ จิต ๘๙ เจตสิก
๕๒ นิพพาน บัญญัติ
ธัมมารมณ์ ๕ คือ ปสาทรูป ๕ สุขุมรูป ๑๖ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒
นิพพาน เป็นปรมัตถธรรม ธัมมารมณ์ ๑ คือ บัญญัติ ไม่ใช่ปรมัตถธรรม ในอัฏฐสาลินี จิตตุปปาทกัณฑ์ มีคำ�อธิบายว่าที่ชื่อว่าบัญญัติ
“ปญฺญตฺติ” เพราะให้รู้ได้ด้วยประการนั้นๆ
จักขุทวารวิถจี ิตทุกดวง คือ จักขุทวาราวัชชนจิต จักขุวิญญาณ
สัมปฏิจฉันนจิต สันตีรณจิต โวฏฐัพพนจิต ชวนจิต ตทาลัมพนจิต
รู้รูปารมณ์ที่ยังไม่ดับ จักขุทวารวิถีจิตจึงไม่มีบัญญัติเป็นอารมณ์
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โสตทวารวิถีจิต คือ โสตทวาราวัชชนจิต โสตวิญญาณ
สัมปฏิจฉันน จิต สันตีรณจิต โวฏฐัพพนจิต ชวนจิต ตทาลัมพนจิต
รู้เสียงที่ยังไ ม่ดับ โสตทวารวิถีจิตจึงไม่มีบัญญัตเิ ป็นอารมณ์
ฆานทวารวิถีจิต ชิวหาทวารวิถีจิต กายทวารวิถีจิต ก็โดยนัย
เดียวกัน
เมื่อวิถีจิตทางปัญจทวาร (ทวารหนึ่งทวารใด) ดับหมดแล้ว
ภวังคจิตเกิดค นั่ ห ลายขณะแล้ว มโนทวารวถิ จี ติ ก เ็ กิดส บื ต อ่ มโนทวาร
วิถจี ติ ว าระแรกมีอ ารมณ์ห นึง่ อ ารมณ์ใดใน ๕ อารมณ์ท เี่ พิง่ ด บั ไ ปทาง
ปัญจทวารนั่นเองเป็นอารมณ์ มโนทวารวิถจี ิตวาระแรกที่เกิดต่อจาก
ปัญจทวารวิถจี ิตนั้น ยังไม่มีบัญญัตเิป็นอารมณ์
มโนทวารวิถจี ิตแต่ละวาระมีวิถจี ิต ๒ หรือ ๓ วิถีจิต คือ มโน-
ทวาราวัชชนวถิ จี ติ ๑ ขณะ ชวนวถิ จี ติ ๗ ขณะ ตทาลมั พนวถิ จี ติ
๒ ขณะ (บางวาระก็ไม่มีตทาลัมพนวิถีจิต) เมื่อมโนทวารวิถีจิตวาระ
ที่ ๑ ดับไปแล้ว ภวังคจิตก ็เกิดคั่นหลายขณะ แล้วมโนทวารวิถีจิต
วาระต่อไป ก็เกิดต่อมีบัญญัติ คือ รูปร่างสัณฐานของอารมณ์หนึ่ง
อารมณ์ใดใน ๕ อารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ โดยเมื่อมโนทวารวิถีจิต
แต่ละวาระดับไปแล้ว ภวังคจิตก ็เกิดคั่น แล้วมโนทวารวิถีจิตวาระ
ต่อๆ ไปก็เกิดขึ้น  มีอรรถ คือ ความหมาย หรือคำ�ต่างๆ เป็นอารมณ์
ทีละวาระโดยมีภวังคจิตเกิดคั่น ขณะที่รู้ว่าเป็นคน เป็นวัตถุ เป็นสิ่ง
ต่างๆ ขณะนั้นจิตรู้บัญญัติ ไม่ใช่รู้ปรมัตถอารมณ์ ปรมัตถอารมณ์ที่
ปรากฏทางตาเป็นสีสันวัณณะต่างๆ เท่านั้น  แต่ขณะที่มโนทวารวิถี
จิตร วู้ า่ เป็นส ตั ว์ บุคคล วัตถุ สิง่ ต า่ งๆ ขณะนนั้ ม โนทวารวถิ จี ติ ม บี ญ
ั ญัติ
เป็นอารมณ์จ ึงรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไร
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ฉะนั้น พระธรรมที่ว่า ปรมัตถธรรมไม่ใช่บัญญัติ ก็เพราะ
ปรมัตถธรรมเป็นสภาพธรรมที่มีจริง แม้จะไม่ใช้คำ�บัญญัติใดๆ เรียก
ปรมัตถธรรมเลย สภาพธรรมที่เกิดขึ้นน ั้นก็มีลักษณะเป็นอย่างนั้น
จริงๆ ส่วนบัญญัติไม่ใช่ปรมัตถธรรมเพราะไม่ใช่สภาพธรรมที่มีจริง
และที่ชื่อว่า ปญฺญตฺติ เพราะให้รู้ได้โดยประการนั้นๆ
เมื่อเห็นรูปภาพภูเขา ทะเล ต้นไม้ ก็รู้ว่าเป็นรูปภาพหรือรูป
เขียน ไม่ใช่ภูเขา ทะเล ต้นไม้จริงๆ และเวลาทเี่ห็นภูเขา ทะเล ต้นไม้
จริงๆ อะไรเป็นบัญญัติ
เมื่อเห็นรูปภาพองุ่น เงาะ มังคุด และเห็นผลองุ่น เงาะ มังคุด
จริงๆ อะไรเป็นบัญญัติ
ธรรมย่อมเป็นจริงตามธรรม ชื่อเป็นบัญญัติ เพราะเป็นคำ�ที่
แสดงให้รลู้ ักษณะหรืออรรถของสภาพธรรมได้ แต่แม้ว่ายังไม่เรียก
หรือยังไม่มีชื่ออะไรเลย ก็มีฆนบัญญัตแิ ล้ว ไม่จำ�เป็นต้องรู้ภาษา
ไหนเลย แต่ก็มีบัญญัตใินสิ่งที่ปรากฏ มิฉะนั้นก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏ
นั้นเป็นอะไร ขณะที่รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอะไรนั้น ขณะนั้นรู้บัญญัติ
เพราะบัญญัติคือให้รู้ได้โดยประการนั้นๆ แม้โดยยังไม่ต้องเรียกชื่อ
เพียงเห็นร ปู เขียนของผลไม้ก บั ผ ลไม้จ ริงๆ อะไรเป็นบ ญ
ั ญัติ หรือเป็น
บัญญัติทั้งสองอย่าง
บัญญัติไม่ใช่ปรมัตถ์ ผลไม้จริงๆ กับรูปเขียนผลไม้มีอะไรต่าง
กัน ในขณะที่เห็นทางตา สิ่งที่ปรากฏทางตาทั้งหมด ไม่ใช่สัตว์ บุคคล
ตัวต น หรือว ตั ถุห นึง่ ว ตั ถุใดทงั้ ส นิ้ ทัง้ ในขณะทเี่ ห็นร ปู ภาพองุน่ และใน
ขณะทเี่ ห็นผ ลองุน่   บางทา่ นอาจจะเข้าใจวา่ เฉพาะรปู ภาพเป็นบ ญ
ั ญัติ
และผลองุ่นไ ม่ใช่บัญญัติ แต่ค วามจริงทั้งร ูปภาพและผลองุ่นท ปี่ รากฏ

��������� book.indb 266

7/28/57 BE 10:35 AM

บัญญัติ 267

ทางตานั้น เป็นบัญญัติอารมณ์ของมโนทวารวิถจี ิตที่เกิดสืบต่อแล้ว
เพราะจักขุทวารวิถีจิตจะรู้แต่เพียงสีสันวัณณะที่ปรากฏเท่านั้น ส่วน
มโนทวารวถิ จี ติ ร บู้ ญ
ั ญัติ คืออรรถทเี่ ป็นอ งุน่ เพราะให้ร ไู้ ด้โดยประการ
นัน้ ๆ ว่าอ งุน่ ไม่ว า่ จ ะเป็นผ ลองุน่ ห รือร ปู ภาพองุน่ ก ต็ าม ทีร่ วู้ า่ เป็นอ งุน่ 
นั้น เป็นบัญญัติอารมณ์ไม่ใช่ปรมัตถอารมณ์
ในขณะที่กำ�ลังเห็นเป็นคนนั้นคนนี้ ก็ควรที่จะรู้ค วามจริงว ่า
เหมือนกบั ภ าพเขียนทเี่ ป็นบ ญ
ั ญัตแิ ล้ว ยากทจี่ ะไถ่ถ อนบญ
ั ญัตอิ อกได้
ว่า ขณะทรี่ บู้ ญ
ั ญัตวิ า่ เห็นเก้าอีน้ นั้ ปรมัต ถอารมณ์ท ปี่ รากฏทางตา และ
ปรมัตถอารมณ์ที่ปรากฏทางกาย เมื่อกระทบสัมผัสนั้น ไม่ใช่บัญญัติ
ถ.

ยังไม่ค่อยเข้าใจ สมมติง่ายๆ ว่า ในตอนนี้เห็นปากกา ท่าน
อาจารย์บอกว่า เมื่อเห็นเป็นปากกาแล้วก็แสดงว่าผ่านทาง
ปัญจทวารไปสู่มโนทวารแล้ว ทีนี้ไม่ทราบว่ามีการศึกษาหรือ
ปฏิบัติอย่างไรจึงจะไม่ให้ข้ามทางปัญจทวารก่อน

สุ.

ต้องฟงั จ นกระทัง่ เข้าใจจริงๆ ว่าข ณะไหนมบี ญ
ั ญัตเิ ป็นอ ารมณ์
และจติ ร บู้ ญ
ั ญัตอิ ารมณ์ท างทวารไหน ขณะทจี่ ติ ม ปี รมัต ถธรรม
เป็นอารมณ์น ั้น ไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตน วัตถุใดๆ เลย ขณะนี้
สภาพธรรมเกิดดับสืบต่อกันเร็วจนทำ�ให้เห็นเหมือนกับพัดลม
กำ�ลังห มุน  การทรี่ ปู ใดจะปรากฏเป็นอ าการเคลือ่ นไหวนนั้ ต้อง
มีรูปเกิดดับสืบต่อกันมากมายหลายรูปจึงจะทำ�ให้เห็นเป็นการ
เคลื่อนไหวได้ ฉะนั้น มโนทวารวิถีจิตที่มีบัญญัติเป็นอารมณ์
จึงม ากมายหลายวาระจนปดิ ก นั้ ล กั ษณะของปรมัต ถธรรม ทำ�ให้
ไม่รู้เฉพาะลักษณะของปรมัตถธรรมตามความเป็นจริงเลย

ถ.

ถ้าอย่างนั้นจะให้เอาคำ�ว่าบัญญัติไปทิ้งไว้ท ี่ไหน
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สุ.

ไม่ใช่ให้ท งิ้ แต่ให้ร ตู้ ามความเป็นจ ริงว า่ ขณะทก่ี �ำ ลังร วู้ า่ เป็นส ตั ว์
เป็นบ คุ คลหนึง่ บ คุ คลใด วัตถุส งิ่ ห นึง่ ส งิ่ ใดนนั้ ขณะนนั้ ม โนทวาร
วิถีจิตกำ�ลังรู้บัญญัติ

ถ.

เป็นสภาพนึกคิดคำ�

สุ.

ขณะที่ไม่ได้คิดคำ�แต่รู้รูปสัณฐาน หรือรู้ความหมายอาการ
ปรากฏกเ็ ป็นบ ญ
ั ญัติ ไม่ใช่ป รมัตถ์ จะตอ้ งรถู้ กู ต้องตรงลกั ษณะ
ของสภาพธรรมจริงๆ จึงจะประจักษ์ก ารเกิดขึ้นและดับไปของ
ปรมัตถธรรมได้ ท่านที่บอกว่าไม่เห็นเก้าอี้ดับเลย เมื่อยังไม่ได้
แยกลั ก ษณะข องป รมั ต ถธ รรมแ ต่ ล ะอ ย่ า งที่ ร วมกั น อ อกก็ 
เห็นเป็นเก้าอี้ ขณะนั้นเป็นการรู้บัญญัติแล้วจะดับได้อย่างไร
ตัวอย่างที่ว่า ภาพเขียนองุ่นกับผ ลองุ่นนั้นเมื่อกระทบสัมผัส
ทางกายทวารต่างกันไหม แข็งไม่เหมือนกัน หรือ ธาตุแข็งเกิด
จากสมุฏฐานต่างๆ กัน ทำ�ให้แข็งมาก แข็งน้อย อ่อนมาก อ่อน
น้อยก็จริง แต่แข็งก็เป็นสภาพธรรมที่ปรากฏทางกาย ทั้งภาพ
องุน่ แ ละผลองุน่ แต่อ งุน่ ท เี่ ป็นภ าพเขียนไม่มรี สของผลองุน่ รูปท ี่
เกิดร วมกนั ท �ำ ให้ร วู้ า่ เป็นผ ลองุน่ น นั้ ความจริงแ ล้วร สกเ็ ป็นร ปู ๑
กลิน่ ก เ็ ป็นร ปู ๑ เย็นห รือร อ้ นกเ็ ป็นร ปู ๑ อ่อนหรือแ ข็งก เ็ ป็นร ปู
๑ ตึงหรือไ หวก็เป็นรูป ๑ เมื่อรวมกันและเกิดดับอย่างรวดเร็ว
ก็ทำ�ให้บัญญัตริ ู้โดยอาการนั้นๆ ว่านี่คือ สิ่งนี้ที่ดูเสมือนไม่ดับ
แต่ตามความเป็นจริงนั้นปรมัตถธรรมแต่ละลักษณะเกิดขึ้น
แล้วก็ดับอย่างรวดเร็ว รูปที่ผลองุ่น ไม่ว่าจะเย็นหรือร้อน อ่อน
หรือแข็งก็ดับ รสก็ดับ สภาวรูปทุกรูปมีอายุเพียง ๑๗ ขณะจิต
เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นสีสันวัณณะอย่างไร เสียง กลิ่น รสอะไร
ก็ตาม  ปัญญาต้องพิจารณาแยกย่อยฆนสัญญาออกจนรู้ความ

��������� book.indb 268

7/28/57 BE 10:35 AM

บัญญัติ 269

จริงว่า ที่บัญญัติเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้น แท้จริงแล้วก ็เป็นแต่เพียง
ปรมัตถธรรมแต่ละลักษณะ ซึ่งเกิดดับรวมกัน เมื่อรวมกันเป็น
อาการสณ
ั ฐานแล้ว มโนทวารวถิ จี ติ จ งึ ห มายรโู้ ดยประการนัน้ ๆ
ขณะใด ขณะนนั้ ก ม็ บี ญ
ั ญัติ คือ อาการสณ
ั ฐานนนั้ ๆ เป็นอ ารมณ์
ถ.

แต่ถ้าทางมโนทวารทราบว่าเป็นปากกา ผิดหรือถูก

สุ.

ไม่ผิด เพราะว่าขณะนั้นมีธัมมารมณ์ คือบัญญัติเป็นอารมณ์
แต่ป ัญญาต้องรูถ้ ูกต ้องว่า ชั่วข ณะทีเ่ ป็นม โนทวารวถิ ตี า่ ง
กับขณะที่เป็นจักขุทวารวิถี ซึ่งผู้ที่ไม่ได้อบรมเจริญปัญญา
ย่อมรู้รวมกันทั้งทางจักขุทวารวิถีและมโนทวารวิถีว่าเป็นสิ่ง
หนึ่งสิ่งใด เช่น เป็นสัตว์ บุคคล วัตถุสิ่งต่างๆ ในวันหนึ่งๆ นั้น
ทุกคนชอบอะไร โลภะชอบอะไร ชอบทุกอย่าง รวมทั้งอะไร

ถ.

สิ่งที่พึงพอใจทุกประเภท

สุ. 	 โลภะช อบทุกอ ย่าง รวมทั้งบ ัญญัติด ้วย โลกเต็มไ ปด้วยบัญญัติ
จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าชอบทั้งปรมัตถธรรมและบัญญัติด ้วย เมื่อ
ชอบสิง่ ห นึง่ ส ิง่ ใด ขณะนัน้ ช อบบญ
ั ญัตดิ ว้ ย ไม่ใช่ช อบแต่เฉพาะ
ปรมัตถ์เท่านั้น ถ้าช อบเข็มขัด ๑ เส้น ก็ช อบสีท ี่ป รากฏทางตา
ถ.

ชอบยี่ห้อด ้วย

สุ.

ชอบทงั้ หมดเลย ถ้าบ อกวา่ ช อบสี สีอ ะไร สีท เี่ ป็นค ว้ิ เป็นต า เป็น
จมูก เป็นปาก ถ้าไม่มีสีปรากฏ จะมีคิ้ว ตา จมูก ปากได้ไหม
ไม่ได้ แต่เวลาเห็นสี สีก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาอยู่นั่นเอง
ไม่ว่าจะแดง เขียว ฟ้า นํ้าเงิน ขาว แต่แม้กระนั้นก็ยังช อบสีที่
เป็นคิ้ว สีที่เป็นตา สีที่เป็นจมูก สีที่เป็นปาก นั่นคือชอบบัญญัติ
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ปรมัต ถธรรมมจี ริง แต่เมือ่ ช อบสงิ่ ใด ขณะนนั้ ก ช็ อบทงั้ ป รมัต ถ-
ธรรมที่กำ�ลังปรากฏ และชอบบัญญัติของปรมัตถธรรมนั้นด้วย
ในอัฏฐสาลินี นิกเขปกัณฑ์ อธิบายนิทเทสอินทรีย์อคุตตท วาร-
ตาทกุ ะ ข้อ ๑๓๕๒ อธิบายในนทิ เทสแห่งค วามเป็นผ ไู้ ม่ค มุ้ ครองทวาร
ในอินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มีข้อความว่า
คำ�ว่า เป็นผ ู้ถือนิมิต คือ ย่อมถือนิมิตว่า หญิง ชาย
ใช้คำ�ว่า นิมิต (รูปร่าง สัณฐาน) ในขณะที่ถือว่าเป็นหญิงชาย
แสดงว่าไม่ใช่ปรมัตถธรรม ขณะใดทรี่ ู้ว่าเห็นหญิงเห็นชาย ขณะนั้น
ถือนิมิต หรือบัญญัตขิ องสิ่งที่ปรากฏทางตา ไม่ใช่รู้แต่ป รมัตถธรรมที่
ปรากฏทางตาเท่านั้น แต่มีบัญญัติของสิ่งที่ปรากฏเป็นนิมิต คือ ย่อม
ถือน มิ ติ ว า่ ห ญิงช าย หรือน มิ ติ อ นั เป็นว ตั ถุแ ห่งก เิ ลส มีส ภุ น มิ ติ เป็นต้น
ด้วยอำ�นาจฉันทราคะ ถ้าชอบบัญญัติ คือ เข็มขัด ก็หมายความว่า
เข็มขัดน นั้ ม สี ภุ น มิ ติ จึงเกิดค วามชอบดว้ ยอ�ำ นาจฉนั ทราคะ ถ้าเข็มขัด
ไม่สวย ไม่ใช่สุภนิมิตก็ไม่ชอบ ฉะนั้น สีที่ปรากฏทางตาจึงมีบัญญัติ
ต่างๆ คือ สุภนิมิตและอสุภนิมิต
ข้อความตอ่ ไ ปมวี า่ คำ�ว า่ เป็นผ ถู้ อื อ นุพ ยัญชนะ คือถืออ าการ
อันต่างด้วยมือ เท้า การยิ้ม การหัวเราะ การเจรจา การมองไป และ
การเหลียวซ้ายแลขวา เป็นต้น (อนุพยัญชนะเป็นส่วนละเอียดปลีก
ย่อย) ซึ่งได้โวหารว่า “อนุพยัญชนะ” เพราะเป็นเครื่องปรากฏของ
กิเลส คือกระทำ�กิเลสให้ปรากฏ
ที่ได้โวหารว่า “อนุพยัญชนะ” เพราะเป็นเครื่องปรากฏของ
กิเลส คือกระทำ�ก เิ ลสให้ป รากฏ ฉะนัน้ จึงเข้าใจอนุพ ยัญชนะได้ไ ม่ย าก
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ทีว่ า่ ช อบเข็มขัดน นั้ เพราะนมิ ติ แ ละอนุพ ยัญชนะดว้ ย ถ้าเข็มขัด
เหมือนกันหมด ไม่ทำ�ให้วิจิตรต่างๆ กัน อนุพยัญชนะก็ไม่ต่างกัน
แต่เข็มขัดก็มีมากมายหลายแบบ ต่างกันด้วยอนุพยัญชนะ ฉะนั้น
อนุพยัญชนะจึงเป็นเครื่องปรากฏของกิเลส คือ ทำ�ให้กิเลสประเภท
ต่างๆ เกิดขึ้น
ถ.

ถ้าไม่ให้ตดิ ในบญ
ั ญัติ ก็เกรงวา่ ก็เลยไม่ทราบวา่ นค่ี อื ปากกา

สุ.

นัน่ ผ ดิ เพราะไม่ใช่ร สู้ ภาพธรรมตามความเป็นจ ริงว า่ ส งิ่ ท ปี่ รากฏ
ทางตาปรากฏแล้วด บั ไ ป แล้วม โนทวารวถิ จี ติ ก เ็ กิดข นึ้ ร บู้ ญ
ั ญัติ
ต่อ ปัญญาต้องรสู้ ภาพธรรมตามความเป็นจริงว่ารูปารมณ์ที่
ปรากฏทางจักขุทวารเป็นอย่างไร ต่างกับขณะที่จิตร ู้บัญญัติ
อย่างไร จึงสามารถที่จะละคลายการยึดถือร ูปารมณ์ที่กำ�ลัง
ปรากฏว่าเป็นสัตว์ บุคคล เป็นวัตถุที่ตั้งข องความพอใจ และรู้
ว่าในขณะที่เห็นเป็นหญิง เป็นชาย เป็นสัตว์ เป็นบุคคลต่างๆ
นั้น เป็นการรู้นิมิตห รือบัญญัติทางมโนทวาร ผู้อบรมเจริญสติ-
ปัฏฐ านและยงั ไ ม่ป ระจักษ์ก ารเกิดด บั ข องนามธรรมและรปู ธ รรม
นั้น เมื่อยังไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏตามปกติตาม
ความเป็นจ ริงว า่ ป รมัต ถธรรมไม่ใช่บ ญ
ั ญัติ ก็จ ะตอ้ งอบรมเจริญ
ปัญญาไปเรื่อยๆ ในขณะที่สภาพธรรมกำ�ลังปรากฏทางตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ

ถ.

อาจารย์บอกว่า บัญญัติเป็นธัมมารมณ์ชนิดหนึ่งใช่ไหม

สุ.

บัญญัติเป็นธัมมารมณ์ เพราะว่าเป็นอารมณ์ที่รู้ไ ด้ทางใจทาง
เดียวเท่านั้น
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ถ.

แล้วธัมมารมณ์นี้ถ้าจะเป็นปรมัตถอารมณ์

สุ.

ธัมมารมณ์มี ๖ ประเภท เป็นปรมัตถธรรม ๕ ไม่ใช่ปรมัตถ-
ธรรม ๑ ฉะนั้น จะรู้ได้ว่าขณะใดมีบัญญัติเป็นอารมณ์ก็คือ
ขณะใดที่ไ ม่ม ีป รมัต ถธรรมเป็นอ ารมณ์ ขณะนั้นม ีบ ัญญัติเป็น
อารมณ์

วันหนึ่งๆ บัญญัติปิดบังลักษณะของปรมัตถธรรมทั้งทางตา
ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ จึงทำ�ให้ไม่รู้สภาพธรรม
ตามความเป็นจ ริงเลยวา่ สภาพธรรมทกี่ �ำ ลังป รากฏทางตา ไม่ใช่ส ัตว์
บุคคล ตัวตน เป็นแต่เพียงสีสันวัณณะที่ปรากฏเมื่อกระทบกับจักขุ-
ปสาทเท่านั้น   เมื่อใดปัญญาเจริญขึ้นจนรู้ความจริงในขณะที่กำ�ลัง
เห็น จึงจ ะละคลายการยึดถือส ภาพธรรมว่าเป็นต ัวต น สัตว์ บุคคลได้
และจะรูค้ วามต่างกันข องปรมัต ถอารมณ์ก ับบ ัญญัตอิ ารมณ์ไ ด้ ทางหู
ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ก็โ ดยนัยเดียวกัน
ขณะทกี่ �ำ ลังฝ นั เป็นอ ารมณ์อ ะไร ทุกค นฝนั แ น่นอนเพราะผทู้ ไี่ ม่
ฝันเลย คือพระอรหันต์   ทุกคนฝัน เมื่อต ื่นขึ้นก็บอกว่าฝันเห็นญาติ
ผู้ใหญ่ทลี่ ่วงลับไปแล้ว ฯลฯ ฝันเห็นบัญญัติ หรือเห็นปรมัตถอารมณ์  
ถ้าไม่พิจารณาจะไม่รู้เลยเพราะเหมือนเห็น แต่ตามความเป็นจริงนั้น
เมื่อถามว่าเห็นอะไร ก็ตอบว่าเห็นคน เห็นญาติผู้ใหญ่ เห็นมิตรสหาย
เห็นส ตั ว์ต า่ งๆ บุคคลตา่ งๆ นัน่ ค อื ฝ นั เห็นเรือ่ งบญ
ั ญัติ เพราะขณะนนั้ 
จักขุทวารวิถจี ิตไม่ได้เกิดเลย เพราะว่ากำ�ลังหลับ แต่มโนทวารวิถีจิต
เกิดคิดนึกเห็นเป็นเรื่องสัตว์ บุคคลต่างๆ ฉะนั้น ขณะที่กำ�ลังฝันนั้นก็
คิดนึกถึงเรื่องบัญญัติของสิ่งที่เคยเห็น เคยได้ยิน เป็นต้น   ทุกท่าน
อ่านหนังสือพิมพ์ มีเรื่องราวต่างๆ และมีรูปภาพด้วย  ขณะที่กำ�ลังรู้
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เรื่องราวและเห็นเรื่องภาพตา่ งๆ นัน้ ล้วนเป็นข ณะทคี่ ดิ น ึกถึงบ ัญญัติ
ทั้งสิ้น ฉะนั้น ในวันหนึ่งๆ จึงไม่รู้ลักษณะของปรมัตถธรรมที่ปรากฏ
เลยว่าต่างกับบ ัญญัติอย่างไร เพราะไม่ว่าจะเห็นทางตาขณะใด ไม่ว่า
จะอ่านหนังสือ ทำ�กิจการงานอยู่ท ี่ไหน ขณะใด ก็คิดน ึกถึงบัญญัติ
ทั้งนั้น
สำ�หรับทางหูนั้น เมื่อเกิดมาแล้วยังเป็นเด็กอ่อนก็ได้ย ินเสียง
บ่อยๆ เป็นปกติ แต่ยังไม่รู้คำ� ยังไม่เข้าใจภาษาหนึ่งภาษาใดเลย แต่
สัญญาความจำ�ในเสียงต่างๆ เพิ่มขึ้น จึงทำ�ให้นึกถึงบัญญัติความ
หมายต่างๆ ของเสียงที่จำ�ไว้ เด็กอ่อนก็เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส
รู้สิ่งที่กระทบสัมผัส เจ็บ โกรธ ชอบ ไม่ชอบ ร้องไห้ แต่ไม่รู้คำ�ที่จะ
อธิบาย ที่จะพูด ที่จะบอก จนกว่าจะเติบโตขึ้น  ท่านผู้ใดจำ�เหตุการณ์
ทั้งหลายตอนที่เพิ่งเกิดมาได้ไหม แม้ว่าในตอนนั้นก็เห็น ได้ยิน ฯลฯ
แต่เมือ่ ย งั ไ ม่มคี ำ�ท จี่ ะบอกเล่า เพราะยังไ ม่เข้าใจความหมายของเสียง
ต่างๆ  ความจ�ำ เหตุการณ์ต า่ งๆ ก็ล บเลือนไป แต่เมือ่ โตขนึ้ แ ล้วร คู้ วาม
หมายของเสียง รู้ภาษาต่างๆ ซึ่งนอกจากจำ�สิ่งทเี่ห็นทางตาแล้วก็ยัง
จำ�เรือ่ งทไี่ ด้ยนิ ท างหู รวมกนั เป็นเรือ่ งราวนานาประการ โลกของสมมติ
บัญญัติจึงเพิ่มขึ้นเป็นวิวัฒนาการที่ไม่จบสิ้น   เมื่ออ่านหนังสือเรื่อง
หนึ่งเรื่องใดแล้วก็ยังต้องทำ�เป็นภ าพยนตร์ให้ดูให้ไ ด้ยินเสียงด้วย ถ้า
พิจารณาเปรียบเทียบกพ็ อจะเห็นไ ด้ว า่ โลกของสมมติน นั้ ป กปิดส ภาพ
ของปรมัตถธรรมมากมายเพียงใด เช่น ในขณะที่กำ�ลังดูโทรทัศน์นั้น
มีบัญญัติอะไรบ้าง ดูละครเรื่องอะไร ใครแสดงบทอะไร ดูเสมือนว่าผู้
แสดงละครในโทรทัศน์เป็นค นจริงๆ แต่ล ะครและตวั ล ะครเป็นบ ญ
ั ญัติ
ฉันใด เมือ่ ป รมัต ถธรรมเกิดข นึ้ ป รากฏแล้วก ด็ บั ไ ปอย่างรวดเร็วส บื ต อ่ 
กันนั้น ขณะทรี่ ู้ว่าเป็นบุคคลนั้น บุคคลนี้ ก็เป็นการรู้บัญญัติ ฉันนั้น
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สภาพปรมัตถธรรมในชีวิตประจำ�วันถูกปกปิดด้วยอวิชชาซึ่ง
ไม่รู้ความต่างกันของปรมัตถธรรมและบัญญัติ จึงไม่สามารถรู้ได้ว่า
สภาพธรรมที่ปรากฏทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ซึ่งไม่ใช่สัตว์ บุคคล
ตัวตนนั้นเป็นอย่างไร ด้วยเหตุน ี้การศึกษาเรื่องจิต เจตสิก รูป โดย
ละเอียดขึ้นๆ จึงทำ�ให้ปัญญาในขั้นของการฟังเจริญขึ้น เป็นสังขาร
ขันธ์เกื้อกูลปรุงแต่งให้เกิดสติร ะลึกรู้ลักษณะของปรมัตถธรรม ทำ�ให้
ละคลายการยึดมั่นในนิมิต อนุพยัญชนะ ซึ่งเป็นอาการปรากฏของ
บัญญัติ
ถ.

บัญญัติเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานได้ไหม

สุ.

ไม่ได้

ถ.

เมื่อกี้ฟังแล้วคล้ายๆ กับว่า บัญญัติเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐาน
ได้

สุ.

ปรมัต ถธรรมเท่านัน้ เป็นอ ารมณ์ข องสติป ฏั ฐ าน ขณะใดทรี่ สเกิด
กระทบกับชิวหาปสาท เป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นรู้รสทางชิวหา
ทวาร เริ่มตั้งแต่ปัญจทวาราวัชชนจิต ชิวหาวิญญาณ สัมปฏิจ-
ฉันนจิต สันตีรณจิต โวฏฐัพพนจิต ชวนจิต ตทาลัมพนจิต แล้ว
รสดับ จึงไม่มีองุ่น นั่นคือปรมัตถธรรม แต่เมื่อรวมกันแล้วเป็น
ผลองุ่น ขณะนั้นเป็นบัญญัติ ฉะนั้น สติปัฏฐานจึงเป็นขณะที่
ระลึกล ักษณะสภาพธรรมที่เป็นปรมัตถธรรม และพิจารณา
สังเกตรู้ว่าสภาพธรรมนั้นๆ ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน ขณะใดที่
สติปัฏฐานไม่เกิด ก็จะไม่มีการแยกลักษณะของปรมัตถธรรม
ออกจากบัญญัติ จึงยังมีความเห็นว ่าเป็นสัตว์ บุคคล ตัวตนอยู่
ตลอดเวลา
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ถ.

เมื่อกี้ที่อาจารย์ก ล่าวว่าบัญญัติรไู้ ด้ทางมโนทวาร ถ้าจะเจริญ
สติป ฏั ฐ านทางมโนทวาร ทีฟ่ งั แ ล้วร สู้ กึ ว า่ บ ญ
ั ญัตจิ ะเป็นอ ารมณ์
ของสติปัฏฐานได้

สุ.

ถ้าอย่างนั้นก็เริ่มในขณะนี้เลย กำ�ลังได้ยินเสียง มีบัญญัติไหม
เสียงเป็นปรมัตถธรรม ขณะที่จิตรคู้ วามหมายของเสียงนั้น จิต
รู้บัญญัติ  จิตที่รู้ความหมายของเสียงเป็นจิตที่รู้บัญญัติเป็นวิถี
จิตทางมโนทวาร ขณะนั้นจิตเกิดข ึ้นนึกเป็นคำ�ๆ สติปัฏฐานก็
เกิดข น้ึ ร ะลึกร วู้ า่ ขณะนน้ั เป็นจ ติ ป ระเภทหนึง่ ท ก่ี �ำ ลังร คู้ � 
ำ ทีล ะค�ำ

ถ.

สติป ฏั ฐ านระลึกร ปู้ รมัต ถธรรม แต่ไ ม่ร ะลึกร บู้ ญ
ั ญัติ ถ้าอ ย่างนนั้ 
แสดงว่า สภาพที่ปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทาง
กาย จะพ้นจากมโนทวารไม่ได้เลยใช่ไหม คือพอตามอง สภาพ
ที่เห็นเกิดขึ้น มีภวังคจิตเกิดคั่น แล้วจึงต่อมโนทวาร

สุ.

วิถีจิตทางมโนทวารจะต้องรู้รูปเดียวกันกับที่วิถีจิตทางปัญจ
ทวารรู้ ถ้าช วนจิตท างปญ
ั จทวารเป็นโลภมลู จิต ชวนจติ ท างมโน
ทวารวาระแรกก็เป็นโลภมูลจิตประเภทเดียวกัน จักขุทวารวิถี
จิตก ับม โนทวารวิถจี ิตเกิดต ่อก ันเร็วเหลือเกิน อุปมาเหมือนนก
ที่บินไปเกาะกิ่งไม้  ทันทีที่นกเกาะกิ่งไ ม้เงาของนกก็ปรากฏที่
พื้นด นิ ฉ นั ใด เมือ่ อ ารมณ์ป รากฏทางจกั ขุท วารแล้วก ป็ รากฏตอ่ 
ทางมโนทวารวิถีจิตทันที หลังจากที่ภวังคจิตเกิดคั่นแล้วหลาย
ขณะอย่างรวดเร็วท สี่ ดุ จึงท �ำ ให้ไ ม่รวู้ า่ ร ปู ารมณ์ท ปี่ รากฏทางตา
เป็นแต่เพียงปรมัตถธรรมอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อกระทบจักขุปสาท
แล้วก็ปรากฏ

ถ.

อย่างทางตาขณะที่เห็น พอเห็นเป็นปากกาก็แสดงว่า คำ�ว่า
ปากกาเป็นทางมโนทวารแล้ว
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สุ.

ยังไม่ได้คิดถึงคำ�ว่าปากกาก็มีบัญญัติก่อนแล้ว ฉะนั้นบัญญัติ
จึงไม่ได้หมายเฉพาะแต่สัททบัญญัติหรือนามบัญญัติ ซึ่งเป็น
เสียงหรือเป็นคำ�

ถ.

พอเห็นแล้วจำ�ได้ นั่นก็บัญญัติแล้วใช่ไหม

สุ.

ที่ชื่อว ่าบัญญัติ เพราะให้รู้ได้ด้วยประการนั้นๆ

ถ.

นั่นก็หมายความว่าทุกทวาร ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น
ทางกาย ต้องผ่านทางมโนทวารด้วยใช่ไหม

สุ.

อารมณ์ทั้ง ๕ คือ รูปารมณ์ สัททารมณ์ คันธารมณ์ รสารมณ์
โผฏฐัพพารมณ์นั้นจิตรู้ไ ด้ ๒ ทวาร คือ จักขุทวารวิถีจิตรู้
รูปารมณ์แล้ว มโนทวารวิถีจิตก็รู้รูปารมณ์น ั้นต่อเมื่อภ วังคจิต
เกิดคั่นแล้ว สัททารมณ์ คันธารมณ์ รสารมณ์ โผฏฐัพพารมณ์
จิตก็รู้ได้ ๒ ทวาร คือ เมื่อวิถีจิตท างทวารนั้นๆ รู้อารมณ์น ั้นๆ
แล้ว วิถีจิตทางมโนทวารก็เกิดขึ้นรู้อารมณ์น ั้นๆ สืบต่อทาง
ทวารนั้นๆ เมื่อภวังคจิตเกิดคั่นแล้ว โดยนัยเดียวกัน

ถ.

สมมติว า่ เราลมิ้ ร สเปรีย้ ว ขณะทเี่ ปรีย้ วกเ็ ป็นบ ญ
ั ญัตแิ ล้ว ใช่ไ หม

สุ.

อะไรเปรี้ยว

ถ.

สมมติว่ารับประทานส้มเปรี้ยว

สุ.

รสเปรีย้ วเป็นป รมัต ถธรรม คิดน กึ ว า่ ส ม้ เ ปรีย้ วเป็นบ ญ
ั ญัติ
คำ�เป็นสัทท บัญญัติ ขณะตั้งชื่อเรียกชื่อเป็นนามบัญญัติ
ถ้าไม่มีเสียง ไม่มีคำ�  ไม่มีความหมาย เรื่องราวต่างๆ ก็จะไม่
มากมายอย่างที่เป็นอยู่เลย แต่เมื่อเสียงเป็นอารมณ์แก่จิตทาง
โสตทวารวถิ แี ล้ว ก็เป็นอ ารมณ์ข องจติ ท เี่ กิดส บื ต อ่ ท างมโนทวาร
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วิถีจิตด้วย (เมื่อภวังคจิตเกิดคั่นแล้ว) สัญญาที่จำ�หมายรู้เสียง
ต่างๆ ทำ�ให้นึกถึงคำ�ต่างๆ ชื่อต่างๆ
ข้อความในธัมมสังคณีปกรณ์   นิกเขปกัณฑ์   พระบาลีแสดง
นิทเทส อธิวจนทุกะ ข้อ ๘๔๑ มีข้อความว่า อธิวจนธรรม คือ ธรรม
เป็นชื่อ เป็นไฉน
อธิวจ นธรรม คือ ธรรมเป็นชื่อเป็นไฉน คือการกล่าวขาน
สมัญญา บัญญัติ โวหาร นาม การขนานนาม การตั้งชื่อ การออกชื่อ
การระบุช อื่ การเรียกชอื่ ข องธรรมนนั้ ๆ อันใด สภาวธรรมเหล่าน ชี้ อื่ ว า่
อธิวจนธรรม คือธรรมเป็นชื่อ (ทุกอย่างเป็นชื่อทั้งนั้น ดินสอ ปากกา
โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ)
ชื่อ
มีไหม

ธรรมทงั้ หมดแล ชือ่ ว า่ อธิว จ นปถธรรม คือ ธรรมเป็นเหตุข อง
ถ้าไม่มีสภาพธรรมชื่อก็ไม่มี แต่เมื่อมีสภาพธรรมแล้วที่ไม่มีชื่อ

ข้อความในอัฏฐสาลินี อรรถกถาธัมมสังคณีปกรณ์ม ีว่า ธรรม
ทั้งหมดแลชื่อว่า อธิวจนปถธรรม คือธรรมเป็นเหตุของชื่อ ถ้าเข้าไป
ในปา่ ม ตี น้ ไม้ห ลายชนิดก จ็ ะมผี ถู้ ามวา่ น ตี่ น้ อ ะไร บางคนรจู้ กั ช อื่ ก บ็ อก
ว่า ต้นก ระถิน ต้นม ะม่วง ต้นต ะเคียน แม้ต ้นไม้ไ ม่มชี ื่อก ย็ ังบ อกว่าต ้น
ไม่มีช ื่อ หรือบอกว่าต้นนี้ไม่รู้จักช ื่อ ฉะนั้น ทุกอย่างจึงมีชื่อที่จะให้รู้
ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีธรรมใดๆ เลยที่จะไม่เป็นเหตุข องชื่อ
ข้อความตอ่ ไ ปมวี า่ คำ�ว า่ “ธรรมทงั้ หมดแล ชือ่ ว า่ อ ธิว จ นปถ-
ธรรม” คือ ธรรมเป็นเหตุของชื่อ อธิบายว่า ขึ้นชื่อว่าธรรมที่ไม่เป็น
เหตุของชื่อหามีไม่
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ธรรมเอกย่อมประมวลเข้าในธรรมทั้งหมด ธรรมทั้งหมดก็
ประมวลเข้าในธรรมเอก ประมวลเข้าอ ย่างไร อธิบายว่าน ามบัญญัตนิ ี้
ชื่อว่า เป็นธรรมเอก ธรรมเอกนั้นย่อมประมวลเข้าในธรรมทั้ง ๔  ภูมิ
ทั้งสิ้น ทั้งส ัตว์ทั้งสังขารชื่อว่าพ ้นไปจากนามหามีไม่
ถ้าไ ม่มชี อื่ ก็ไ ม่ส ะดวกทจี่ ะท�ำ ให้เข้าใจกนั ไ ด้ ฉะนัน้ แม้วา่ จ ะเป็น
ปรมัต ถธรรม เป็นส ภาพธรรมแต่ก ย็ งั ไ ม่พ น้ จ ากชอื่ ซึง่ พ ระผมู้ พี ระภาค
ทรงบัญญัติตามลักษณะของสภาพธรรมนั้นๆ คือ
ขันธบัญญัติ
อายตนบัญญัติ
ธาตุบัญญัติ
สัจจบัญญัติ
อินทรียบ ัญญัติ
บุคคลบัญญัติหลายจำ�พวก

๕
๑๒
๑๘
๔
๒๒

นี่ก็แสดงให้เห็นว่า แม้พระธรรมที่ทรงแสดงก็ไม่พ้นไปจากชื่อ
นามบัญญัติต่างๆ
นิรุตติ
อรรถ

นิรุตติ1 การพูด คือ การกล่าวอรรถออกโดยทางอักขระชื่อว่า
พยัญชนะ นามทชี่ อื่ ว า่ พยัญชนะ (คำ�) เพราะอรรถวา่ ประกาศ

1 อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา ปริจเฉทที่ ๘
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อภิล าปะ เสียง ทีช่ อื่ ว า่ อภิล าป เพราะอรรถวา่ เป็นเสียงทบี่ คุ คล
พูด คือ ลำ�ดับแห่งการประชุมของอักษรที่เป็นไปตามเสียง
ก็บ ัญญัติน ั้นม ีอ ยู่ ๒ อย่าง คือ ปญฺญาปิยต ฺต าปญฺตฺต ิ (การ
แต่งต งั้ เพราะตอ้ งการรคู้ วามหมาย) ๑ ปญฺญาปนโตปญฺญตฺต ิ (การแต่ง
ตั้งโดยให้รู้อรรถตามเสียง) ๑
บัญญัติทั้งหลายมีประการต่างๆ ดังนี้
สันตานบัญญัติ บัญญัติที่เทียบอาการ คือ ความเปลี่ยนแปลง
สืบต่อของภตู นั้นๆ คือบัญญัติว่า แผ่นดิน ภูเขา ต้นไม้ เป็นต้น
สมุหบัญญัติ บัญญัติที่หมายถึงอาการ คือ การประชุมแห่ง
สัมภาระ เช่น บัญญัติว่า รถ เกวียน เป็นต้น
สมมติบัญญัติ บัญญัติเป็นต้นว่า บุรุษ บุคคล หมายถึง
ขันธปัญจกะ
ทิสาบัญญัติ บัญญัติทิศ หมายถึง ความหมุนเวียนของ
พระจันทร์ มีทิศตะวันออก เป็นต้น
กาลบัญญัติ บัญญัติกาลเวลา เช่น เวลาเช้า เป็นต้น
มาสาทิบัญญัติ บัญญัติเดือน ฤดู และชื่อเดือน มีวิสาขมาส
เป็นต้น
อากาสบัญญัติ บัญญัติ หลุม ถํ้า หมายถึงอาการที่มหาภูตรูป
ไม่จรดถึงกัน
นิมิตตบัญญัติ บัญญัติกสิณนิมิต หมายถึงภูตนิมิตนั้นๆ และ
อาการพิเศษทสี่ ืบเนื่องกันของภาวนา
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ก็บัญญัติที่มีความแตกต่างกันดังที่กล่าวมาแล้วด้วยประการ
อย่างนี้ แม้จะไม่มีอยูโ่ดยปรมัตถ์ก็เป็นอารมณ์แห่งจิตตุปปาทโดย
อาการ คือ เงาของอรรถ (ส่วนเปรียบของปรมัตถ์) ถูกกำ�หนดหมาย
โดยอาการนั้นๆ เพราะเทียบเคียง คือเปรียบเทียบ ได้แก่ ทำ�อาการ
สัณฐานเป็นต้นนั้นๆ ให้เป็นเหตุกล่าวกัน เข้าใจกัน เรียกร้องกัน ให้รู้
ความหมายกัน เพราะฉะนั้น ท่านจึงเรียกว่าบัญญัติ
โลภมูลจิตซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำ�ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น
ทางกาย ทางใจนั้น แม้ว่าจะเป็นโลภมูลจิตซึ่งไม่ประกอบด้วยความ
เห็นผิด คือ เป็นโลภมูลจิตทิฏฐิคตวิปปยุตต์ ก็ไม่ใช่ว่ายินดีพอใจแต่
เฉพาะปรมัต ถธรรมทปี่ รากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลนิ้ ทางกาย
ทางใจเท่านั้น แต่ยังยินดีพ อใจตลอดไป จนกระทั่งบัญญัตติ ่างๆ ทั้ง
นิมิต อนุพยัญชนะ ชื่อต่างๆ และเรื่องราวต่างๆ ด้วย
ฉะนั้น ในขณะนี้ถ้าสอบถามกันก็ตอบได้แล้วว่า ส่วนมากใน
ชีวิตประจำ�วันนั้นมีอะไรเป็นอารมณ์ มีบัญญัติเป็นอารมณ์จนกระทั่ง
ปิดบังไม่ให้รู้ลักษณะของปรมัตถธรรมตามความเป็นจริง
ถ.

ที่ว่าองุ่นหรือภ าพองุ่น เวลาเราไปแตะต้องมันอ่อนแข็งอย่างนี้
เป็นป รมัตถ์ รสขององุน่ เป็นป รมัตถ์ หลายๆ อย่างรวมกนั ก เ็ ป็น
องุ่นจริงๆ ที่เรียกว่าบัญญัติ เพราะฉะนั้นบัญญัตกิ ็เป็นของจริง

สุ.

รูป รส เกิดแล้วก็ดับไป เพราะว่ามีอายุเพียง ๑๗ ขณะจิต รูป
สีที่เห็นว่าเป็นองุ่นก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็ว รูปมีอายุ
เพียงแค่ ๑๗ ขณะจิต ฉะนั้น จะมีองุ่นไหม

ถ.

มีในความจำ�
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ฉะนั้น ก็เป็นบัญญัติว่าสิ่งนั้นเป็นองุ่น แต่ความจริงส ิ่งนั้นคือ
รสที่เกิดแ ล้วดับ สิ่งนั้นคือแข็งทเี่กิดแล้วดับ

ถ.

บัญญัติก็มาจากปรมัตถ์หลายๆ อย่างมารวมกันเป็นกลุ่มก้อน

สุ.

เมือ่ ไ ม่ป ระจักษ์ก ารเกิดด บั ข องสภาพธรรมแต่ละอย่างทรี่ วมกนั
ก็ยึดถืออาการที่ปรากฏรวมกันนั้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด

ถ.

บัญญัตไิ ม่ใช่ข องจริงห รือ บัญญัตกิ ม็ าจากปรมัตถ์ห ลายๆ อย่าง
อ่อน แข็ง เย็น ร้อน สี กลิ่น รส รวมกันเป็นกลุ่ม เป็นวัตถุ
มีสีอย่างนั้น สัณฐานอย่างนั้น หรือว่ามีรูปร่างสัณฐานอย่างนั้น
ก็เป็นบุคคลนั้น บัญญัติก็มาจากปรมัตถ์

สุ.

ที่จะรู้ได้ว่าบัญญัติไม่ใช่ปรมัตถธรรมนั้น จะต้องแยกปรมัตถธรรมทเี่ กิดร วมกนั ออกเป็นป รมัต ถธรรมแต่ละลกั ษณะทปี่ รากฏ
แต่ละทวาร และตอ้ งประจักษ์ก ารเกิดด บั ข องรปู ท ปี่ รากฏแต่ละ
ทวาร  สภาวรูปทุกรูปมีอายุเพียง ๑๗ ขณะจิตแล้วก็ดับ รูปที่
เกิดม าชวั่ ๑๗ ขณะจติ น นั้ ยังไ ม่ทนั ย นื ห รือเดิน หรือท �ำ อ ะไรทงั้ 
นั้น เพราะที่ยกมือข ึ้นก็เกิน ๑๗ ขณะจิตแล้ว ฉะนั้น ที่เห็นเป็น
คนเดิน หรือเห็นเป็นค นยกมือ ก แ็ สดงให้เห็นว า่ รูปด บั แ ล้วเกิด
สืบต อ่ ปรากฏทัง้ ท างจกั ขุท วารวถิ ี และมโนทวารวถิ หี ลายวาระ
โดยมีภวังค์คั่นจนปรากฏเป็นคนกำ�ลังเดินหรือกำ�ลังยกมือ แต่
ตามความเป็นจริง ๑๗ ขณะจิตนั้นเร็วม าก ซึ่งพิจารณาเข้าใจ
ตามได้ว่า รูปที่ปรากฏทางตาซึ่งมีอายุ ๑๗ ขณะจิตนั้นต้องดับ
ก่อนที่จะได้ยินเสียง ทั้งๆ ที่ปรากฏเสมือนว่าทั้งได้ยินและทั้ง
เห็นด้วยนั้น แต่ระหว่างจิตไ ด้ยินกับจิตเห็นนั้นก็ห่างกันเกิน
กว่า ๑๗ ขณะจิต ฉะนั้น รูปที่กำ�ลังปรากฏทางตาขณะนี้ซึ่ง
มีอายุ ๑๗ ขณะ จิตเห็นต้องดับไปก่อนจิตได้ยินจึงเกิดขึ้นได้
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ฉะนัน้ ทีป่ รากฏเสมือนทงั้ ไ ด้ยนิ แ ละเห็นด ว้ ยนนั้ ก็เพราะรปู เกิด
ดับป รากฏสบื ต อ่ ท งั้ ท างจกั ขุท วารวถิ ี และมโนทวารวถิ มี ากมายโดยมี
ภวังค์คั่น จนกระทั่งปรากฏเป็นคนกำ�ลังเดินหรือว่ากำ�ลังยกมือ และ
กำ�ลังเคลือ่ นไหว เป็นต้น  แต่เมือ่ ไ ม่ป ระจักษ์ก ารเกิดข น้ึ แ ละดบั ไ ปอย่าง
รวดเร็วข องนามธรรมและรปู ธ รรม จึงย ดึ ถือโดยบญ
ั ญัตสิ งิ่ ท ปี่ รากฏนนั้ 
เป็นคนบ้าง เป็นหญิงบ้าง ชายบ้าง วัตถุสิ่งนั้นสิ่งน ี้บ้าง แต่ควรระลึก
ว่าตั้งแต่เริ่มศึกษาปรมัตถธรรมนั้นรู้ว่า ปรมัตถธรรมเป็นสภาพธรรม
ที่มีจริงซึ่งไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน ไม่ใช่หญิง ไม่ใช่ชาย ไม่ใช่วัตถุสิ่ง
ใดๆ ธรรมที่เป็นสัจจธรรมนั้นต้องเป็นความจริงตั้งแต่ต้นไปจนตลอด
จนกว่าจะอบรมเจริญปัญญาขึ้นถึงขั้นประจักษ์แจ้งสภาพธรรมตามที่
ชินหูและพูดตามว่า ปรมัตถธรรมเป็นสิ่งที่มีจริง แต่ไม่ใช่สัตว์บุคคล
ตัวตน รสมีจริง แข็งมีจริง บัญญัติรสและแข็งนั้นว่าองุ่น แต่สิ่งที่มีจริง
คือร ปู เกิดข นึ้ แ ล้วด บั ไ ป เพราะฉะนัน้ จึงไ ม่มอี งุน่ ไม่มสี ตั ว์บ คุ คล มีแ ต่
เพียงรปู ธรรมและนามธรรมซง่ึ เกิดดบั สบื ตอ่ กนั อย่างรวดเร็ว
ปรมัตถธรรมเป็นปรมัตถธรรม ไม่ใช่บัญญัติ การศึกษาและ
การปฏิบัติธรรมจะต้องตรงตามที่ได้ศึกษาแม้ใ นตอนต้น และ
ต้องตรงต่อลักษณะของสภาพธรรมตามความเป็นจริง เช่น
ตามที่ศึกษาว่าปรมัตถธรรมเป็นอนัตตานั้น ก็จะต้องเข้าถึงอรรถของ
ปรมัตถธรรมทั้งขั้นของการฟัง การพิจารณา การอบรมเจริญปัญญา
จนประจักษ์แ จ้งความจริงตามที่ได้ศ ึกษาแล้วด้วย
ถ.

เมื่อกี้ที่คุณผู้ฟังถามว่า บัญญัติก ็เป็นของจริงใช่ไหม ถ้าจะพูด
ว่า ของจริงที่ท่านแยกไว้ว่าเป็นปรมัตถสัจจะ และสมมติสัจจะ
บัญญัติจ ะเป็นสมมติสัจจะได้ไหม
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ได้ แต่บัญญัติไม่ใช่ปรมัตถ์ อย่างชื่อองุ่น ชื่อองุ่นไม่มีรสอะไร
ทั้งนั้น แต่รสเป็นสภาพธรรมที่ม ีจริงและบัญญัติรสนั้นว่าเป็น
องุ่น

โลภมูลจิตทิฏฐิคตวิปปยุตต์นั้น นอกจากจะพอใจในรูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และพอใจบัญญัติในชีวิตประจำ�วันแล้วก็ยังพอใจ
ในมิจฉาสมาธิได้ เช่น ผู้ที่พอใจในการบริหารร่างกาย รู้ว่าถ้าฝึกแบบ
โยคะโดยให้จิตตั้งมั่น จดจ้องที่ลมหายใจ จะทำ�ให้ร่างกายแข็งแรง
ในขณะนั้นเป็นการทำ�สมาธิป ระเภทหนึ่ง ซึ่งเมื่อไม่ใช่กุศลจิตก็จะ
ต้องเป็นโลภมูลจิต ซึ่งเป็นมิจฉาสมาธิ แต่ผู้นั้นไม่ได้เห็นผิดว่านี้เป็น
หนทางทจี่ ะท�ำ ให้ร แู้ จ้งอ ริยส จั จ ธ รรม ขณะนนั้ เป็นแ ต่เพียงความพอใจ
ที่จะทำ�สมาธิ และรู้ว่าในขณะนั้นมีความต้องการสมาธิเพื่อประโยชน์
แก่สุขภาพร่างกาย ไม่ใช่เห็นผิดโดยยึดถือว่าต้องทำ�อย่างนี้เสียก่อน
แล้วภายหลังจึงมาพิจารณานามธรรมและรูปธรรม จะได้เร็วขึ้น ซึ่ง
ถ้าเข้าใจอย่างนนั้ ก ไ็ ม่เข้าใจลกั ษณะของสมั มาสติ ไม่รวู้ า่ ส มั มาสติเป็น
อนัตตา เพราะไม่ใช่ว า่ ให้ไ ปท�ำ ม จิ ฉาสมาธิก อ่ น แล้วจ ะได้ม าเกือ้ กูลให้
ปัญญาสามารถที่จะรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมได้ แต่การที่
สติจะเป็นสัมมาสติเป็นมัคค์ ๑ ในมัคค์มีองค์ ๘ ได้ก็ต่อเมื่อมีสัมมา-
ทิฏฐิ   ความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมที่กำ�ลังปรากฏ ซึ่งเป็น
อารมณ์ที่สติจะต้องระลึกโดยถูกต้องและละเอียดขึ้น เป็นสังขารขันธ์
ปรุงแ ต่งให้ส ติเกิดระลึกล ักษณะของสภาพธรรมทกี่ ำ�ลังป รากฏได้ถ ูก
ต้อง เช่น ทางตาที่กำ�ลังเห็นก็จะรู้ได้ว่าขณะใดเป็นบัญญัติและขณะ
ใดเป็นป รมัตถ์ ทางหู ทางจมูก ทางลนิ้ ทางกาย ทางใจ ก็เช่นเดียวกัน
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ฉะนั้น ไม่ว่าจะดูโทรทัศน์หรือดูกีฬาอะไรก็ตามแต่ จะอ่าน
หนังสือ จะดภู าพเขียน ก็จ ะรไู้ ด้ว า่ ข ณะใดเป็นบ ญ
ั ญัติ และขณะใดเป็น
ปรมัตถ์ เพราะมิฉะนั้นแล้ว อาจจะคิดว่าเรื่องในโทรทัศน์เป็นบัญญัติ
แต่ขณะที่ไม่ใช่เรื่องในโทรทัศน์นั้นไม่ใช่บัญญัติ แต่ความจริงแล้วทั้ง
เรื่องในโทรทัศน์และไม่ใช่ในโทรทัศน์ก็เป็นบัญญัติทั้งนั้น แม้แต่ชื่อ
ของทุกท่านก็เป็นนามบัญญัติ เป็นคำ�ทตี่ ั้งขึ้นเพื่อให้รู้ว่าหมายความ
ถึงจิต เจตสิก รูปใดที่เกิดร วมกัน ที่สมมติข ึ้นเป็นบุคคลนั้นบุคคลนี้
มิจฉาสมาธิที่เป็นโลภมูลจิตทิฏฐิคตวิปปยุตต์ต่างกับโลภมูล-
จิตทิฏฐิคตสัมปยุตต์ ซึ่งเข้าใจว่ามิจฉาสมาธินั้นเป็นทางที่จะทำ�ให้รู้
แจ้งอริยสัจจ ธรรม  มิจฉาสมาธิมีทั่วไปในทุกประเทศ เพราะการทำ�
สมาธิขณะใดก็ตามที่ไม่ใช่กุศลญาณสัมปยุตต ์ คือไม่ประกอบด้วย
ปัญญา ขณะนั้นก็ต้องเป็นมิจฉาสมาธิ   ถ้าใครเข้าใจว่ามิจฉาสมาธิ
เป็นหนทางที่จะทำ�ให้สติระลึกลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม
ได้เร็วขึ้นก็เข้าใจผิด เพราะสัมมาสติจะระลึกลักษณะของสภาพ
ธรรมทกี่ �ำ ลังป รากฏได้ถ กู ต อ้ งก็เ มือ่ เ ข้าใจลกั ษณะทตี่ า่ งกนั ข อง
นามธรรมและรปู ธ รรมทกี่ �ำ ลังป รากฏเสียก อ่ น แต่ไ ม่ใช่โดยอาศัย
การทำ�มิจฉาสมาธิเสียก่อน
ถ.

ในลักขณาทจิ ตุกกะบอกว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ของวิปัสสนา

สุ.

หมายถึงสมาธิอะไร

ถ.

ก็คงจะเป็นสัมมาสมาธิ จึงจะเป็นเหตุใกล้

สุ.

ต้องเป็นสัมมาสมาธิที่เกิดร่วมกับสัมมาสติ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ และสัมมาวายามะ
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บัญญัติอารมณ์ เป็นอารมณ์ข องจิตในชีวิตประจำ�วัน ในขณะที่
จิตไม่มีปรมัตถธรรมเป็นอารมณ์ เพราะฉะนั้น ลองคิดด ูว่าวันหนึ่งๆ
จะมีบัญญัติเป็นอารมณ์มากไหม ทางตาที่กำ�ลังเห็นก็มีเรื่องของสิ่งที่
ปรากฏทางตา ทางหูที่ได้ยินกม็ ีเรื่องของเสียงที่ได้ยิน ทางจมูกที่ได้
กลิน่ ก ม็ เี รือ่ งของกลิน่ ทางลนิ้ ท ลี่ มิ้ ร สกม็ เี รือ่ งของรส ทางกายทีก่ ระทบ
สัมผัสก ม็ เี รือ่ งของโผฏฐัพพ ารมณ์ ในวนั ห นึง่ ๆ จิตท เี่ กิดข นึ้ ท างใจนนั้ ร ู้
สี เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพ ารมณ์ และคดิ น กึ เรือ่ งราวตา่ งๆ ของอารมณ์
เหล่าน นั้ จะมอี ารมณ์อ นื่ อ กี ไ หม  ในวนั ห นึง่ ๆ นอกจากปรมัต ถอารมณ์
กับบัญญัติอารมณ์  ในวันหนึ่งๆ ทั้งชาติน ี้ ชาติก่อน ชาติหน้า ทุกภูมิ
ทุกโ ลกจะมีอ ารมณ์อ ื่นน อกจากปรมัต ถอารมณ์ก ับบ ัญญัติอ ารมณ์ไ ด้
ไหม ไม่ได้ เพราะว่าอารมณ์มี ๖ เท่านั้น และในอารมณ์ ๖ นี้ นอกจาก
ปรมัตถธรรมแล้วก็เป็นบัญญัติ ฉะนั้น จึงไม่มีอารมณ์อื่นอีก
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีบัญญัติเป็น
อารมณ์หรือเปล่า
ชีวิตประจำ�วันของทุกสัตว์บุคคลนั้น เมื่อจักขุทวารวิถีจิตดับ
หมดแล้ว ภวังคจิตเกิดคั่นแล้ว มโนทวารวิถจี ิตก็มีปรมัตถอารมณ์
เดียวกบั ท างจกั ขุท วารวถิ จี ติ ท เี่ พิง่ ด บั ไ ปวาระ ๑ และเมือ่ ภ วังคจิตเกิด
คัน่ แ ล้ว มโนทวารวถิ จี ติ ท เี่ กิดต อ่ ก น็ กึ ถึงร ปู ร า่ งสนั ฐ านของสงิ่ ท ปี่ รากฏ
เพราะสงิ่ ท ปี่ รากฏทางตาเป็นร ปู ป ระเภทหนึง่ ซ งึ่ เกิดก บั ธ าตุด นิ นํา้ ไฟ
ลม เอาสอี อกจากธาตุด นิ นาํ้ ไฟ ลม ได้ไ หม ไม่ไ ด้เลย  เพราะทใี่ ดกต็ าม
ที่มีมหาภูตร ูป ๔ ที่นั้นต้องมีรูปสี (วัณณะ) กลิ่น รส โอชา รวมอยูด่ ้วย
แยกกันไ ม่ไ ด้เลย เมื่อเอาสอี อกไปจากมหาภูตร ูปไ ม่ไ ด้ สีจ ึงป รากฏให้
เห็นท างตา และสญ
ั ญาจ�ำ ห มายเป็นร ปู ร า่ งสณ
ั ฐานให้ร บู้ ญ
ั ญัตวิ า่ ส งิ่ ท ี่
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ปรากฏให้เห็นน นั้ เป็นอ ะไร ถ้าไ ม่มสี เี ลย เอาสอี อกจากมหาภูตร ปู ห มด
จะเห็นเป็นค น สัตว์ วัตถุ สิง่ ของตา่ งๆ ได้ไ หม แม้จ ติ ก เ็ กิดข นึ้ ร อู้ ารมณ์
ทางตาไม่ได้เลย เพราะไม่มีสิ่งทกี่ ระทบจักขุปสาท
ฉะนั้น พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีบัญญัติเป็นอารมณ์
หรือเปล่า ต้องมีการฟังพระธรรมนั้นต้องพิจารณาเหตุผลของสภาพ
ธรรมประกอบกันด้วย อารมณ์มี ๒ อย่าง คือ ปรมัตถธรรมและ
บัญญัติ ขณะใดทไี่ ม่ม ปี รมัต ถธรรมเป็นอ ารมณ์ ขณะนนั้ ต อ้ งมบี ญ
ั ญัติ
เป็นอารมณ์   ที่กล่าวยํ้าบ่อยๆ ก็เพื่อเกื้อกูลให้สติระลึกลักษณะของ
สภาพธรรมที่กำ�ลังปรากฏให้ถูกต้องว่า ในขณะที่มีสิ่งที่กำ�ลังปรากฏ
ทางตาเป็นสีสันวัณณะต่างๆ นั้น เมื่อสีแยกจากมหาภูตรูปไม่ได้ สีที่
เกิดกับมหาภูตร ูปจึงปรากฏให้เห็นเป็นบัญญัติต่างๆ ขึ้น  เมื่อสติปัฏฐานเกิดก็แยกระลึกพิจารณาสังเกตรู้ได้ถูกต้องว่า สิ่งที่กำ�ลังปรากฏ
เป็นส สี นั ต า่ งๆ นัน้ เป็นส ภาพธรรมชนิดห นึง่ ท ปี่ รากฏทางตา แ ละขณะ
ที่รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตานั้นเป็นอะไร ก ็เป็นวิถีจิตที่รทู้ างมโนทวาร
เมื่อได้ศึกษาเข้าใจแล้วก็จะเห็นได้ว ่า ในชีวิตประจำ�วันของทุก
สัตว์บุคคลนั้น บางขณะจิตมีปรมัตถธรรมเป็นอารมณ์ และบางขณะ
ก็มีบัญญัติเป็นอ ารมณ์สืบต่อกัน เช่น ทางตาก็ไม่ได้มีแต่จักขุทวาร
วิถีจิตซึ่งมีแต่สีเป็นอารมณ์เท่านั้น  เมื่อจ ักขุทวารวิถีจิตดับหมดแล้ว
ภวังคจิตเกิดคั่นแล้ว มโนทวารวิถีจิตก็เกิดขึ้นรับรู้สีต่อจ ากจักขุทวาร
วิถี   เมื่อมโนทวารวิถีจิตวาระแรกดับห มดแล้ว ภวังคจิตเกิดคั่นแล้ว
มโนทวารวิถีจิตวาระต่อไ ปก็เกิดข ึ้น มีบัญญัติเป็นอารมณ์   มิฉะนั้น
แล้วจะมีชีวิตอ ยู่ได้อย่างไร ถ้าไม่รู้บัญญัติว่าเป็นโต๊ะ เป็นเก้าอี้ เป็น
อาหาร เป็นถ้วย เป็นจาน เป็นช้อน ฯลฯ ก็จะมีชีวิตอยูไ่ ม่ได้เลย  สัตว์
ดิรัจฉานมีบัญญัติเป็นอารมณ์ไหม ต้องมีเหมือนกัน ถ้าไม่มีบัญญัติ
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เป็นอารมณ์ แม้แต่สัตว์ด ิรัจฉานก็ย่อมมีชีวิตอ ยู่ไม่ได้ เพราะไม่รู้ว่า
อะไรเป็นอาหาร อะไรไม่ใช่อาหาร
ผู้ที่มีบัญญัตเิป็นอารมณ์ เช่น พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระอรหันต์ทั้งหลาย พระอนาคามีบ ุคคล พระสกทาคามีบุคคล พระ
โสดาบันบุคคล และปุถุชน ต่างกันอย่างไรหรือไม่ต่างกันเลย ผู้ที่
เป็นพระอริยเจ้ากับผู้ที่เป็นปุถุชนต่างกันที่ปัญญา   ปุถุชนที่ไม่รู้
เรื่องปรมัตถธรรมเลยก็ยึดถือว ่าบัญญัติเป็นสิ่งที่จ ริง แต่ผู้ที่รู้แจ้ง
อริยสัจจ ธรรมแล้วรู้ว่าธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา สภาพธรรม
ที่เกิดขึ้นปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจไม่
เที่ยง และบัญญัติไม่ใช่ปรมัตถธรรม ที่ชื่อว่าบัญญัตนิ ั้นเพราะให้รู้ได้
ด้วยประการนั้นๆ ฉะนั้น บัญญัติจึงเป็นอารมณ์ของจิตและเจตสิก
ขณะรู้ความหมาย หรืออรรถของสิ่งที่ปรากฏ ถ้าไม่มีจิต เจตสิก
มีบ ญ
ั ญัตไิ ด้ไ หม สภาพธรรมเป็นส งิ่ ท พี่ จิ ารณาได้ต ามเหตุผล  ถ้าไ ม่มี
จิต เจตสิก จะมบี ญ
ั ญัตไิ ม่ไ ด้  ถ้าม แี ต่ร ปู ธ รรมเท่านัน้ ไ ม่มนี ามธรรมเลย
ไม่มีจิต เจตสิกเลย จะมีบัญญัติไหม ไม่มี เพราะว่ารูปไม่ใช่สภาพที่รู้
อารมณ์ จิตแ ละเจตสิกเป็นส ภาพทรี่ อู้ ารมณ์  ถ้าจ ติ แ ละเจตสิกไ ม่เกิดก็
ไม่มกี ารรบู้ ญ
ั ญัต  ิ การมบี ญ
ั ญัตเิ ป็นอ ารมณ์ข องผทู้ เี่ ป็นพ ระอริยบุคคล
กับผ ทู้ ไี่ ม่ใช่พ ระอริยบุคคลนั้น ต่างกันท ผี่ ทู้ ไี่ ม่ใช่พ ระอริยบุคคลยึดถือ
บัญญัตวิ า่ เป็นส งิ่ ท มี่ จี ริง แต่ผ ทู้ เี่ ป็นอ ริยบุคคลรวู้ า่ จ ติ ข ณะใดมปี รมัต ถ-
ธรรมเป็นอารมณ์และจิตขณะใดมีบัญญัติเป็นอารมณ์
ขณะใดทจี่ ิตรู้บัญญัติ คือกำ�ลังมีบัญญัติเป็นอารมณ์ ขณะนั้น
เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเปล่า แล้วแต่ประเภทของจิตที่กำ�ลังมีบัญญัติ
เป็นอารมณ์   พระอริยบุคคลทั้งหลายมบี ัญญัติเป็นอารมณ์ แต่พระ
อริยบุคคลทั้งหลายไม่มีมิจฉาทิฏฐิ เพราะพระอริยบุคคลทั้งหลายดับ
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ทิฏฐิเจตสิกเป็นสมุจเฉท ถ้าไม่พิจารณาโดยละเอียดก็จะไม่รวู้ ่าโลภ
มูลจ ติ ท ฏิ ฐิค ตสมั ปยุตต ก์ บั โลภมลู จ ติ ท ฏิ ฐิค ตวปิ ปยตุ ต ต์ า่ งกนั อ ย่างไร
โลภมูลจิตทิฏฐิคตวิปปยุตต์ยินดีพอใจในอารมณ์ทุกอย่าง พอใจสิ่งที่
ปรากฏทางตา พอใจเสียงทปี่ รากฏทางหู และบญ
ั ญัตขิ องเสียงทไี่ ด้ยนิ 
ทางหดู ้วย ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ โดยนัยเดียวกันเป็นช ีวิต
ปกติป ระจำ�ว นั ขณะใดทไี่ ม่มคี วามคดิ เห็นผ ดิ ในเรือ่ งสภาพธรรม ขณะ
นั้นไม่ใช่โลภมูลจิตทิฏฐิคตสัมปยุตต์
พระโสดาบันบุคคลและพระสกทาคามีบุคคลมีโลภมูลจิตทิฏฐิ-
คตวปิ ปยตุ ต ์ ซึง่ เป็นไ ปในอารมณ์ท งั้ ๖ พระอนาคามีบ คุ คลมโี ลภมลู จ ติ 
ทิฏฐิคตวิปปยุตต์ในธัมมารมณ์ เพราะดับความยินดีพอใจในรูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพารมณ์ ซึ่งเป็นกามอารมณ์เป็นสมุจเฉท  ส่วนพระ
อรหันต์นั้น แม้ว่ามีอารมณ์ ๖ แต่ก็ไม่มีทั้งกุศลธรรมและอกุศลธรรม
ใดๆ ทั้งสิ้น เพราะพระอรหันต์ดับกิเลสและอกุศลธรรมทั้งหมดเป็น
สมุทเฉท   ผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์นั้น ถึงแม้จะรู้ลักษณะของอารมณ์
ตามความเป็นจริงว่า ขณะใดเป็นปรมัตถธรรม ขณะใดเป็นบัญญัติ
แม้ก ระนัน้ เมือ่ ย งั ไ ม่ไ ด้ด บั ก เิ ลสหมดจึงย งั ม ปี จั จัยท จี่ ะให้เป็นสุข เป็น
ทุกข์ ยินดี ยินร้ายไปตามปรมัตถอารมณ์แ ละบัญญัติอารมณ์ตามขั้น
ของบุคคลนั้นๆ
ฉะนั้น จึงต้องพิจารณาโดยละเอียดว่า ขณะใดเป็นมิจฉา-
ทิฏฐิ ขณะที่ยึดมั่นในบัญญัติต่างๆ ด้วยความเห็นผิดว่า สิ่งที่ไม่ใช่
ปรมัตถธรรมนั้นมีจริง ในขณะนั้นเป็นสักกายทิฏฐิ เมื่อบัญญัติไม่ใช่
ปรมัตถธรรม แต่เห็นผิด ยึดถือบัญญัติว่าเป็นสิ่งที่เป็นตัวต นจริงๆ
เป็นสัตว์บุคคล เป็นวัตถุสิ่งต่างๆ จริงๆ จึงเป็นความเห็นผิด เป็น
สักกายทิฏฐิ เมื่อสักกายทิฏฐิยังไม่ดับเป็นสมุจเฉท ก็ย่อมจะเป็น
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ปัจจัยให้เกิดค วามเห็นผิดประการต่างๆ เพิ่มขึ้นอีก เช่น เห็นว่า
กรรมไม่มี ผลของกรรมไม่มี เห็นว่ามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงสร้างโลก
และสัตว์บุคคลทั้งหลายทั้งปวง  เมื่อไม่รปู้ ัจจัยที่ทำ�ให้สังขารธรรมทั้ง
หลายเกิดขึ้น ก็ทำ�ให้เกิดความเห็นผิดต่างๆ แต่ในขณะใดก็ตามที่จิต
มีบัญญัติเป็นอารมณ์ ขณะนั้นไม่ใช่มีมิจฉาทิฏฐิทุกครั้ง เพราะมิจฉา-
ทิฏฐิต้องเป็นขณะที่ยึดมั่นในความเห็นผิดต่างๆ
บัญญัติเป็นอารมณ์ของอกุศลจิตได้ไ หม ได้ เป็นอยู่เป็นประจำ� 
โลภมูลจิตเกิดพอใจในบัญญัติ โทสมูลจิตเกิดไม่พอใจในบัญญัติ เช่น
ไม่พอใจคนนั้น ไม่พอใจคนนี้ ในขณะนั้นม ีอะไรเป็นอารมณ์ มีบัญญัติ
เป็นอ ารมณ์ ฉะนัน้ บัญญัตจิ งึ เป็นอ ารมณ์ข องอกุศลจติ ไ ด้ท กุ ป ระเภท
ไม่ว่าจะเป็นอกุศลประเภทใดก็ตาม
บัญญัตเิ ป็นอ ารมณ์ข องกศุ ลจติ ไ ด้ไ หม ได้ เพราะชวี ติ ต ามความ
เป็นจริงเป็นอย่างไร ก็ต้องเป็นอย่างนั้น เปลี่ยนแปลงลักษณะของ
สภาพธรรมแต่ละอย่างไม่ได้เลย ในขณะที่ให้ทาน ถ้าไม่รู้ว่าสิ่งที่จะ
ให้นั้นเป็นอะไร กุศลจิตก็เกิดไม่ได้ ในขณะที่วิรัติท ุจริตรักษาศีล ถ้า
ไม่รู้ว่าสิ่งทปี่ รากฏนั้นเป็นอะไร ก็จะมีการวิรัตทิ ุจริตไม่ได้   ในขณะที่
อบรมเจริญค วามสงบของจติ ซ งึ่ เป็นส มถภาวนา มีบ ญ
ั ญัตเิ ป็นอ ารมณ์
ได้ไหม บางท่านอาจจะคิดว่ายังไม่ได้ศึกษาเรื่องของสมถภาวนาหรือ
อารมณ์ของสมถภาวนาโดยละเอียด จึงต อบไม่ได้ แต่ถ้าไม่ลืมความ
จริงท วี่ า่ ขณะใดทไี่ ม่ม ปี รมัต ถธรรมเป็นอ ารมณ์ ขณะนนั้ ม บี ญ
ั ญัตเิ ป็น
อารมณ์ ก็พ อทีจ่ ะรไู้ ด้ว ่าแ ม้ส มถภาวนากม็ บี ัญญัตเิป็นอ ารมณ์ไ ด้ด ว้ ย
นอกจากสติป ฏั ฐ านและปัญจทวารวิถจี ติ แ ล้ว จิตข ณะอื่นย อ่ มมี
บัญญัติเป็นอ ารมณ์ได้ การที่จะรวู้ ่าสภาพธรรมใดเป็นปรมัตถธรรม
นั้นต้องอาศัยการอบรมเจริญสติปัฏฐานเท่านั้นจึงจะรู้ได้ ถ้าขณะใด
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สติปัฏฐานไม่เกิด ขณะนั้นก็ไม่มีการพิจารณาศึกษาสังเกตรู้ลักษณะ
ของสภาพธรรมที่เป็นปรมัตถธรรม ฉะนั้น ชีวิตปกติป ระจำ�วันจึงมี
ปรมัตถธรรมเป็นอารมณ์บ ้าง มีบัญญัติเป็นอารมณ์บ้าง
การอบรมเจริญส ติป ฏั ฐ านเป็นเรือ่ งละเอียดมาก เพราะเป็นการ
อบรมเจริญปัญญารู้สภาพธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริง
ถ.

สติปัฏฐานไม่มีบัญญัติเป็นอารมณ์ ถูกหรือผิด

ส.

ถูก

ถ.

เจริญสติปัฏฐานโดยพยายามไม่ให้จิตเกิดขึ้นรู้บัญญัติอารมณ์
ถูกหรือผิด

สุ.

ผิด เพราะว่าไม่ใช่ชีวิตตามความเป็นจริง ใครจะยับยั้งไม่ให้
จิตเกิดขึ้นรู้บัญญัติอารมณ์ได้ แต่ปัญญาจะอบรมเจริญขึ้นจน
สามารถรไู้ ด้ว่า ขณะที่มีบัญญัติเป็นอารมณ์นั้น คือจิตซึ่งเป็น
นามธรรมก�ำ ลังร บู้ ญ
ั ญัติ มิฉ ะนัน้ จ ะมบี ญ
ั ญัตเิ ป็นอ ารมณ์ในขณะ
นัน้ ไ ม่ไ ด้ ด้วยเหตุน ผี้ ทู้ อี่ บรมเจริญส ติป ฏั ฐ านจงึ ไ ม่ใช่พ ยายามที่
จะไม่ค ดิ อ ะไรเลย หรือพ ยายามทจี่ ะไม่รวู้ า่ สิง่ ท ปี่ รากฏทางตาที่
เคยเห็น ที่เคยรู้ตามปกตินั้นเป็นอะไร ถ้าพยายามท�ำ อย่างนน้ั 
ก็จะไม่สามารถรลู้ กั ษณะของนามธรรมจริงๆ ว่า ขณะที่กำ�ลังมี
บัญญัติเป็นอารมณ์นั้นก็เป็นนามธรรม คือ จิตและเจตสิกเกิด
ขึ้นมีบัญญัติเป็นอารมณ์ในขณะนั้น   สติปัฏฐานระลึก ศึกษา
พิจารณา สังเกตวา่ ข ณะใดทค่ี ดิ น กึ ขณะนน้ั เป็นน ามธรรม ซ ง่ึ เป็น
สภาพรู้ เป็นธาตุรู้ เป็นอาการรู้ ไม่ใช่ตัวตน สัตว์บุคคล และรู้
สภาพที่เป็นอนัตตาของธรรมทั้งหลายว่ายับยั้งจิตไม่ให้เกิด
ขึ้นนึกคิดเรื่องราวต่างๆ ไม่ได้ ฉะนั้น ปัญญาจึงจะต้องรู้ทั่วใน
ลักษณะของนามธรรมต่างๆ ที่มีอารมณ์ต ่างๆ ทั้งทางตา ทาง
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หู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ จึงจะหมดความสงสัยใน
ลักษณะของนามธรรมได้ แต่ถ า้ ไ ปกนั้ ไ ว้ไ ม่ให้ร บู้ ญ
ั ญัติ ไม่ให้ค ิด
นึกก ไ็ ม่ใช่ก ารอบรมเจริญป ญ
ั ญา เพราะไม่มใี ครจะหา้ มการเกิด
ขึ้นเป็นไ ปของสภาพธรรมทั้งห ลายในชีวิตป ระจำ�ว ันต ามความ
เป็นจ ริงไ ด้ แต่เพราะความไม่รู้จึงท ำ�ให้เข้าใจว่าจ ะพยายามไม่
ให้จิตคิดนึกหรือจะพยายามไม่ให้ร ู้บัญญัติของสิ่งที่ปรากฏ
เพราะฉะนัน้ จ งึ พ จิ ารณาจากหนทางปฏิบตั ไิ ด้ว า่ หนทางปฏิบตั ิ
ใดไม่ใช่การอบรมเจริญปัญญาที่ศึกษาสังเกตรู้ลักษณะของนามธรรม
และรูปธรรม แต่พยายามทำ�ให้ผิดปกติจ ากชีวิตป ระจำ�วันตามความ
เป็นจริง หนทางนั้นก็เป็นม ิจฉามัคค์ คือ เป็นมิจฉาทิฏฐิ มิจฉา
สังกัปปะ มิจฉาวาจา มิจฉากัมมันตะ มิจฉาอาชีวะ มิจฉาวายามะ
มิจฉาสติ มิจฉาสมาธิ ไม่ใช่ สัมมามัคค์ซึ่งเป็นการอบรมเจริญสติ-
ปัฏฐาน อบรมเจริญวิปัสสนา
การไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมทปี่ รากฎ และไม่รู้เหตุและผล
ของสภาพธรรมนั้นๆ ตามความเป็นจริง ทำ�ให้เข้าใจผิดยึดมั่น เห็น
ผิด และพอใจแสวงหาหนทางปฏิบัติทผี่ ิดด้วยความไม่รู้ แม้ในขณะ
ที่เห็นสีต่างๆ สิ่งต่างๆ ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรคมัคคสังยุตต์
พราหมณสูตร ข้อ ๑๒ มีข้อความโดยย่อว่า สาวัตถีนิทาน (คือ เรื่อง
นี้เกิดที่พระนครสาวัตถี)
ครัง้ น นั้ เวลาเช้า ท่านพระอานนท์น งุ่ แ ล้วถือบ าตรและจวี รเข้าไป
บิณฑบาตยังกรุงสาวัตถี ได้เห็นชาณุสโสณีพราหมณ์ออกจากกรุง
สาวัตถีด้วยรถเทียมด้วยม้าข าวล้วน ได้ยินว่าม้าท ี่เทียมเป็นม้าขาว
เครื่องประดับขาว ตัวรถขาว ประทุนรถขาว เชือกขาว ด้ามประตัก
ขาว ร่มขาว ผ้าโพกขาว ผ้านุ่งขาว รองเท้าขาว พัดวาลวิชนีที่ด้าม
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พัดกข็ าว ชนเห็นท่านผู้นแี้ ล้วพูดอ ย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ยาน
ประเสริฐหนอ รูปของยานประเสริฐหนอ
(เพียงเห็นส ขี าวกเ็ ข้าใจผดิ ไ ด้เมือ่ ไ ม่รสู้ ภาพธรรม ไม่รหู้ นทางที่
จะประจักษ์แ จ้งในสภาพทไี่ ม่ใช่ต วั ต น ก แ็ สวงหาหนทางอนื่ แ ล้วก เ็ ข้าใจ
ผิดว่ายานที่มีสีขาวเป็นยานที่ประเสริฐ)
ครัง้ น นั้ ท่านพระอานนท์เทีย่ วบณ
ิ ฑบาตในกรุงส าวตั ถ แี ล้ว เวลา
ปัจฉาภตั ร กลับจ ากบณ
ิ ฑบาต เข้าไปเฝ้าพ ระผมู้ พี ระภาคถงึ ทีป่ ระทับ
ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้ว
ได้ก ราบทูลเล่าเรื่องทเี่ห็นช าณุสโสณีพ ราหมณ์ให้พ ระผมู้ พี ระภาคฟัง
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอริยมัคค์มีองค์ ๘ ว่าเป็นสภาพธรรมที่ดับ
กิเลส ไม่ใช่รถขาวและทุกอย่างขาว แล้วได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไป
อีกว่า
อริยมัคคญาณนั้นมีธรรม คือ ศรัทธากับปัญญาเป็นแอก
มีศรัทธาเป็นทูบ มีหิริเป็นงอน มีใจเป็นเชือกชัก มีสติเป็นสารถีผู้
ควบคุม รถนี้มีศีลเ ป็นเครื่องประดับ มีฌานเป็นเพลา มีความเพียร
เป็นล้อ มีอุเบกขาและสมาธิเป็นทูบ มีความไม่อยากได้เป็นประทุน
กุลบุตรใดมีความไม่พยาบาท ความไม่เบียดเบียนและวิเวกเป็น
อาวุธ มีค วามอดทนเป็นเกราะหนัง กุลบุตรนนั้ ย อ่ มเป็นไ ปเพือ่ ค วาม
เกษมจากโยคะ พรหมยานอันยอดเยี่ยมนี้เกิดแล้วในตนของบุคคล
เหล่าใด บุคคลเหล่าน นั้ เป็นน กั ป ราชญ์ ย่อมออกไปจากโลกโดยความ
แน่ใจว่ามีชัยชนะโดยแท้
(แสดงให้เห็นว่า รถสีขาวและเครื่องประดับขาวหมดไม่ใช่
อริยยาน)
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ในอรรถกถาพราหมณสูตร มีข้อความว่า ชาณุสโสณีพ ราหมณ์
ย่อมกระทำ�ประทักษิณนคร ๖ เดือนครั้งหนึ่ง โดยมีคนประกาศไป
ล่วงหน้าว่า แต่นี้ไปพราหมณ์นั้นจะกระทำ�ประทักษิณนครโดยวันทั้ง
หลายประมาณเท่านี้   ชนเหล่าใดฟังการประกาศนั้นแล้วกำ�ลังออก
ไปจากพระนคร ชนเหล่าน ั้นจ ะยังไ ม่ห ลีกไ ป (พอได้ข ่าวว่าช าณุสโสณี
พราหมณ์จ ะประทกั ษิณ แม้ค นทมี่ ธี รุ ะจะออกไปจากนครกย็ งั ไ ม่ไ ป) แม้
ชนเหล่าใดหลีกไ ปแล้ว ชนเหล่าน นั้ ย อ่ มกลับ เพือ่ ท จี่ ะได้ด ชู าณุสโสณี
พราหมณ์กระทำ�ประทักษิณพระนคร ด้วยคิดว่าพวกเราจะได้เห็นสิริ
สมบัติของท่านผู้มีบุญ
พราหมณ์ย่อมเที่ยวไปสู่นครตลอดวันใด ชาวเมืองทั้งหลาย
กวาดถนนในนครในกาลนนั้ แ ต่เช้าต รู่ เกลีย่ ท รายลง โปรยดว้ ยดอกไม้
ทั้งหลาย อันมีข้าวตอกเป็นที่ ๕ ให้ตั้งหม้อน ํ้า ช่วยกันยกต้นกล้วยทั้ง
หลายและธงทงั้ ห ลายขนึ้ แล้วย อ่ มท�ำ น ครทงั้ ส นิ้ ให้อ บอวลดว้ ยกลิน่ ธ ปู
พราหมณ์ประทักษิณนครด้วยรถเครื่องประดับ คือ ด้วยรถเทียมด้วย
ม้า ๔ ตัวอันขาวล้วน รถมีล้อแ ละซี่กงทั้งหมดได้หุ้มด้วยเงิน (คือ ขาว
หมดไม่ว่าจะเป็นด้วยเงินหรือด้วยเครื่องประดับใดๆ ทั้งสิ้น) รถมี ๒
อย่าง คือ รถรบ ๑ และรถเครื่องประดับ ๑ รถรบมีสัณฐานสี่เหลี่ยมไม่
ใหญ่นัก สามารถบรรทุกคนได้ ๒ คน หรือ ๓ คน แต่รถเครื่องประดับ
นัน้ เป็นร ถใหญ่คือ ย าวและกว้าง คนถอื ร ม่ ถือว าลวชิ นี ถือพ ดั ใบตาล
ย่อมอยู่ในรถนั้น ๘ คน หรือ ๑๐ คน สามารถจะยืนก็ได้ นอนก็ได้ตาม
สบายในรถนั้น และม้าที่เทียมรถนั้นก็ขาว เครื่องประดับของม้าเหล่า
นั้นได้เป็นของทสี่ ำ�เร็จด้วยเงินทั้งหมด   รถชื่อว่าขาวเพราะหุ้มด้วย
เงินและเพราะประดับด ว้ ยงาในทนี่ นั้ ๆ รถเหล่าอ นื่ ห มุ้ ด ว้ ยหนังร าชสีห์
บ้าง หุ้มด้วยหนังเสือบ้าง หุ้มด้วยผ้ากำ�พ ลเหลืองบ้าง ฉันใด รถของ
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ชาณุสโสณีพ ราหมณ์หาเป็นเช่นนั้นไม่ เพราะว่าได้หุ้มด้วยผ้าอย่างดี
เชือกอันหุ้มด้วยเงินและแก้วประพาฬ แม้ด้ามประตักก ็หุ้มด้วยเงิน
แม้ร่มที่เขาให้ยกขึ้นในท่ามกลางรถก็ขาว ผ้าโพกทำ�ด้วยเงินกว้าง ๗
นิ้วก็ขาว ผ้านุ่งขาว คือมีสีดังก้อนฟองนํ้าในผ้าเหล่านั้น ผ้านุ่งมีราคา
๕๐๐ ผ้าห่มม รี าคาพนั ห นึง่ และส�ำ หรับร องเท้าน นั้ คนเดินท างหรือค น
ผู้เข้าสู่ดงย่อมมีได้ แต่ส่วนรองเท้านี้สำ�หรับขึ้นรถเป็นเครื่องประดับ
เท้าที่ผสมเงิน จามรและพัดว าลวิชนีมีสีขาว มีด้ามทำ�ด้วยแก้วผลึก
ก็เครื่องประดับเฉพาะเท่านี้ขาว ได้มีแล้วแก่พราหมณ์นั้นอย่างเดียว
เท่านั้นหามิได้ แม้เครื่องประดับของพราหมณ์ก ็ทำ�ด้วยเงิน มีเป็นต้น
อย่างนี้ว่า ก็พราหมณ์นั้นลูบไล้ขาว ประดับดอกไม้ขาว ที่นิ้วทั้ง ๑๐
สวมแหวน ที่หูทั้งสองใส่ต่างหู แม้พราหมณ์ผ ู้เป็นบริวารของเขา
ประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน ก็ประดับข าวล้วนทั้งหมด ทั้งเสื้อผ้า ดอกไม้
และเครื่องประดับตัวด้วยประมาณเท่านั้นเหมือนกัน
ชาณุสโสณีพ ราหมณ์สนานศีรษะแต่เช้าตรู่ บริโภคอาหารเช้า
แล้วก็แต่งตัวด ้วยเครื่องนุ่งห่มมีผ้านุ่งขาว เป็นต้น ลงจากปราสาท
ขึ้นรถ พวกพราหมณ์ก็ตกแต่งด้วยผ้า เครื่องลูบไล้ และดอกไม้ขาว
ทั้งหมด ถือร ่มขาวแวดล้อมชาณุสโสณีพราหมณ์
ต่อจ ากนนั้ ช นทงั้ ห ลายกย็ อ่ มโปรยผลาผลแก่พ วกเด็กห นุม่ ก อ่ น
เพื่อการประชุมของมหาชน ต่อจากนั้นกย็ ่อมโปรยเงินมาสก ต่อจาก
นัน้ ก โ็ ปรยกหาปณะทงั้ หมด มหาชนยอ่ มประชุมก นั โห่ร อ้ งและโยนผา้
พราหมณ์ย อ่ มเทีย่ วไปสนู่ ครเพือ่ ม หาสมบัติ เมือ่ ช นทงั้ ห ลายผมู้ คี วาม
ต้องการมงคลและต้องการสวัสดี เป็นต้น กระทำ�มงคลและสวัสดีอยู่
มนุษย์ทั้งหลายผู้มีบุญขึ้นไปบนปราสาทมีชั้นเดียว เป็นต้น เปิดช่อง
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หน้าต่างเช่นกับปีกนกแก้วแลดูอยู่ แม้พราหมณ์ย ่อมมุ่งตรงไปทาง
ประตูทิศใต้ คล้ายจะครอบครองนครด้วยยศและสิริสมบัตขิ องตน
เมื่อมหาชนเห็นรถนั้นก็กล่าวว่า ท่านผู้เจริญท ั้งหลาย ยาน
เช่นยานอันประเสริฐหนอ แต่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกร อานนท์
ธรรมดาว่ามนุษย์ทั้งหลายให้ทรัพย์แก่ผทู้ ี่กล่าวสรรเสริญ แล้วก็ย่อม
ให้ขับร้องเพลงขับสรรเสริญทาริกาทั้งหลายของตนว่า เป็นผู้น่ารัก
น่าดู มีทรัพย์มาก มีโภคะมากดังนี้ แต่บุตรหลานเหล่านั้นก็หาเป็นผู้
น่าร กั ห รือม โี ภคะม ากด้วยเพียงการกล่าวสรรเสริญน นั้ ไ ม่ มหาชนเห็น
รถของพราหมณ์อ ย่างนแี้ ล้ว จึงก ล่าวสรรเสริญอ ย่างนวี้ ่า ท่านผเู้จริญ
ทัง้ ห ลาย ยานประเสริฐห นอ แม้ก จ็ ริง ถึงอ ย่างนนั้ ย านนนั้ จ ะชอื่ ว า่ เป็น
ยานประเสริฐด ว้ ยเพียงการกล่าวสรรเสริญก ห็ ามิได้ ทีจ่ ริงน นั้ ยานนนั้ 
เป็นของลามก เลว
ดูกร อานนท์   แต่โดยปรมัตถ์   ยานนั้นเป็นชื่อข องอริยมัคค์มี
องค์ ๘ นี้เท่านั้นแล ก็อริยมัคค์นี้ประเสริฐเพราะปราศจากโทษทั้งปวง
ด้วยว่าพระอริยะทั้งหลายย่อมไปสู่นิพพานด้วยอริย มัคค์นี้ ดังนั้นจึง
ควรกล่าวว่า พรหมยานบ้าง ธรรมยานบ้าง เพราะเป็นธรรมและเป็น
ยาน ว่าเป็นรถพิชัยส งครามอันยอดเยี่ยมบ้าง เพราะไม่มีสิ่งอื่นอันยิ่ง
กว่า และเพราะชนะสงครามคือกิเลสแล้ว
นี้คือความต่างกัน ซึ่งเกิดจากเพียงการเห็นก็ทำ�ให้เกิดความ
เห็นผิด ความเข้าใจหนทางปฏิบัติผิด เพราะคิดว่าสีขาวจะเป็นมงคล
ทำ�ให้เป็นผู้ที่บริสุทธิ์หรือห มดกิเลสได้ แต่ความจริงน ั้นพระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า ที่จริงยานนั้นเป็นของลามก เลว เพราะว่าทำ�ให้คนเข้าใจ
ผิด คิดว่าเป็นยานประเสริฐ เพราะฉะนั้น การที่จะรู้สภาพธรรมตาม
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ความเป็นจ ริงจึงไ ม่เกีย่ วกบั เรือ่ งสขี องเครือ่ งนงุ่ ห ม่ และเครือ่ งประดับ
ตกแต่ง แต่ว่า เมื่อใดทสี่ ติปัญญาเกิด ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรม
ที่กำ�ลังปรากฏ จึงชื่อว่ายานนั้นมีในผู้นั้นท ี่จะนำ�ไปสู่การดับก ิเลสได้
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จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑ ประเภท
จิต ๘๙ ประเภท คือ
กามาวจรจิต ๕๔
รูปาวจรจิต
๑๕
อรูปาวจรจิต ๑๒
โลกุตตรจิต
๘

ดวง
ดวง
ดวง
ดวง

จิต ๑๒๑ ประเภท คือ
กามาวจรจิต ๕๔ 	
รูปาวจรจิต
๑๕
อรูปาวจรจิต ๑๒
โลกุตตรจิต
๔๐

ดวง
ดวง
ดวง
ดวง

กามาวจรจิต เป็นจิตขั้นต้นซึ่งเกิดดับเป็นปกติประจำ�วันทุก
ขณะ ไม่ว่าจะหลับห รือตื่น รูปปรมัตถ์เป็นกามอารมณ์   ในบรรดารูป
ปรมัตถ์ ๒๘ รูปนั้น รูปปรมัตถ์ที่ปรากฏเป็นอารมณ์ตามปกติทางตา
หู จมูก ลิ้น กาย ใจนั้นมี ๗ รูป เรียกว่าโคจรรูป หรือ วิสยรูป (รูป
ซึ่งเป็นวิสัยเป็นโคจร คือ เป็นรูปที่จิตย ่อมเกิดขึ้นรู้เป็นปกติ) ได้แก่
รูปารมณ์ (วัณณะ ปรากฏเมื่อกระทบจักขุปสาทรูป) ๑ รูป สัททารมณ์
(เสียง ปรากฏเมือ่ ก ระทบโสตปสาทรปู ) ๑ รูป คันธ ารมณ์ (กลิน่ ปรากฏ
เมือ่ ก ระทบฆานปสาทรปู ) ๑ รูป รสารมณ์ (รส ปรากฏเมือ่ ก ระทบชวิ หา
ปสาทรูป) ๑ รูป โผฏฐัพพารมณ์ ๓ รูป (อ่อนหรือแ ข็งเป็นธาตุดิน ๑
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เย็นหรือร้อนเป็นธาตุไฟ ๑ ตึงหรือไหวเป็นธาตุลม ๑ ปรากฏเมื่อ
กระทบกับกายปสาทรูป)
จิตที่เกิดดับต ามปกติในชีวิตท ุกๆ ขณะนั้น เป็นจิตขั้นกามา-
วจรจิต ซึ่งเป็นไปกับรูปเหล่านี้ คือ มีรูปเหล่านี้เป็นอารมณ์ หรือคิด
นึกเรื่องรูปเหล่านี้

กามาวจรจิต ๕๔ ดวง คือ
อกุศลจิต
อเหตุกจิต
กามโสภณจิต

๑๒
๑๘
๒๔

ดวง
ดวง
ดวง

อกุศลจิต ๑๒ ดวง
อกุศลจิต เป็นจิตที่ไม่ดีงาม เพราะมีอกุศลเจตสิกเกิดร่วม
ด้วย อกุศลจิต ๑๒ ดวง ได้แก่ โลภมูลจิต ๘ ดวง โทสมูลจิต ๒ ดวง
โมหมูลจิต ๒ ดวง
มูล คือต้นเหตุของอกุศลธรรมทั้งห ลายนั้น มี ๓ คือ โลภเจตสิก
๑ โทสเจตสิก ๑ โมหเจตสิก ๑ รวมเป็นอกุศลเหตุหรืออกุศลมูล ๓
โลภมูลจิต คือ จิตที่มีโลภเจตสิกเกิดร่วมด้วย จึงทำ�ให้พอใจ
ติดข้องในอารมณ์ที่ปรากฏ โลภมูลจิตมี ๘ ประเภท คือ
ดวงที่ ๑ โสมนสฺสส หคตํ ทิฏฐิคตสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
โลภมลู จิตเกิดร ว่ มกบั โสมนัสเวทนา (โสมนสฺสส หคตํ) ความรสู้ กึ 
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ดีใจเป็นสุข เป็นไปกับความเห็นผิด (ทิฏฐิคตสมฺปยุตฺตํ) คือ มีทิฏฐิ
เจตสิกเกิดร่วมด้วย เป็นจิตมีกำ�ลัง เกิดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยการชักจูง
(อสงฺขาริกํ)
ดวงที่ ๒ โสมนสฺสสหคตํ ทิฏฐิคตสมฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ
โลภมูลจิตเกิดร่วมกับโสมนัสเวทนา เป็นไปกับความเห็นผิด
เป็นจิตที่มีกำ�ลังอ่อน เกิดขึ้นโดยอาศัยการชักจูง (สสงฺขาริกํ)
ดวงที่ ๓ โสมนสฺสสหคตํ ทิฏฺฐิคตวิปฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
โลภมูลจิตเกิดร่วมกับโสมนัสเวทนา ไม่เป็นไปกับความเห็นผิด
(ทิฏฺฐิคตวิปฺปยุตฺตํ) คือ ไม่มีทิฏฐิเจตสิกเกิดร่วมด้วย เป็นจิตมีกำ�ลัง
เกิดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยการชักจูง
ดวงที่ ๔ โสมนสฺสสหคตํ ทิฏฐิคตวิปฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ
โลภมูลจิตเกิดร่วมกับโสมนัสเวทนา ไม่เป็นไปกับความเห็นผิด
เป็นจิตมีกำ�ลังอ่อน เกิดขึ้นโดยอาศัยก ารชักจูง
ดวงที่ ๕ อุเปกฺขาสหคตํ ทิฏฐิคตสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
โลภมูลจิตเกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนา (อุเปกฺขาสหคตํ) ความ
รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ เป็นไปกับความเห็นผิด เป็นจิตมีกำ�ลัง เกิดขึ้นโดย
ไม่ต้องอาศัยก ารชักจูง
ดวงที่ ๖ อุเปกฺข าสหคตํ ทิฏฐิคตสมฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ
โลภมูลจิตเกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนา เป็นไปกับความเห็นผิด
เป็นจิตมีกำ�ลังอ่อน เกิดขึ้นโดยอาศัยก ารชักจูง
ดวงที่ ๗ อุเปกฺขาสหคตํ ทิฏฐิคตวิปฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
โลภมลู จิตเกิดร ว่ มกบั อ เุ บกขาเวทนา ไม่เป็นไ ปกบั ค วามเห็นผ ดิ
เป็นจิตมีกำ�ลัง เกิดขึ้นโดยไม่อาศัยการชักจูง
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ดวงที่ ๘ อุเ ปกฺขาสหคตํ ทิฏฐิคตวิปฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ
โลภมลู จิตเกิดร ว่ มกบั อ เุ บกขาเวทนา ไม่เป็นไ ปกบั ค วามเห็นผ ดิ
เป็นจิตมีกำ�ลังอ่อน เกิดขึ้นโดยอาศัยก ารชักจูง
โทสมูลจิต คือ จิตท ี่เกิดร ่วมกับโ ทสเจตสิกซ ึ่งเป็นส ภาพธรรม
ที่หยาบกระด้าง ไม่พอใจในอารมณ์ โทสมูลจิตม ี ๒ ประเภท คือ
ดวงที่ ๑ โทมนสฺสสหคตํ ปฏิฆ
 สมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
โทสมูลจิตเกิดร่วมกับโทมนัสเวทนา ความรู้สึกไม่สบายใจและ
เกิดร่วมกับปฏิฆะ (โทสเจตสิก) ซึ่งเป็นส ภาพธรรมที่หยาบกระด้าง
เป็นจิตมีกำ�ลัง เกิดขึ้นโดยไม่อาศัยการชักจูง
ดวงที่ ๒ โทมนสฺสสหคตํ ปฏิฆ
 สมฺปย ุตฺตํ สสงฺขาริกํ
โทสมูลจิตเกิดร่วมกับโทมนัสเวทนาและโทสเจตสิก เป็นจิตมี
กำ�ลังอ่อน เกิดขึ้นโดยอาศัยการชักจูง
โมหมูล จ ิต คือ จิตท ีเ่กิดร ่วมกับโมหเจตสิก ซึ่งเป็นส ภาพธรรม
ทีห่ ลง ไม่รคู้ วามจริงข องสภาพธรรมทัง้ ห ลาย โมหมูล จ ติ ม ี ๒ ประเภท
คือ
ดวงที่ ๑ อุเปกฺขาสหคตํ วิจิกิจฉฺ าสมฺปยุตฺตํ
โมหมูล จ ิตเกิดร ่วมกับอ ุเบกขาเวทนา ประกอบด้วยความสงสัย
(วิจิกิจฉาเจตสิก) ในความจริงของสภาพธรรมทั้งหลาย
ดวงที่ ๒ อุเปกฺข าสหคตํ อุทธฺ จฺจสมฺปยุตฺตํ
โมหมูล จ ติ เกิดร ว่ มกบั อ เุ บกขาเวทนา ประกอบกบั ค วามฟงุ้ ซ่าน
(อุทธัจจเจตสิก)
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จิตดวงหนึง่ ๆ นัน้ มเี จตสิกเกิดรว่ มดว้ ยหลายประเภท จิตดวง
หนึง่ ๆ จะมเี จตสิกเกิดร ว่ มดว้ ยมากนอ้ ยตา่ งกนั ต ามประเภทของจติ นัน้ ๆ
จิตทกุ ดวงตอ้ งมเี วทนาเจตสิกเกิดร ว่ มดว้ ยตามประเภทของจติ นัน้ ๆ
อกุศลจิตท ุกดวงต้องมีอกุศลสาธารณเจตสิก (เจตสิกทเี่กิดกับ
อกุศลจิตท ุกดวง) ๔ ดวงเกิดร่วมด้วย คือ โมหเจตสิก ๑ อหิริกเจตสิก
(สภาพธรรมที่ไม่รังเกียจบาป) ๑ อโนตตัปปเจตสิก (สภาพธรรมที่ไม่
หวั่นเกรงโทษของอกุศลธรรม) ๑ และอุทธัจจเจตสิก (สภาพธรรมที่
ฟุ้งซ่านไปตามอกุศลธรรม) ๑
ความตา่ งกนั ข องอกุศลจติ ๑๒ ดวงโดยมลู (อกุศลเหตุ ๓ ได้แก่
โลภะ โทสะ โมหะ) คือ
โมหมูลจิต ไม่มีโลภเจตสิกและโทสเจตสิกเกิดร่วมด้วย
โทสมูลจิต ไม่มีโลภเจตสิกเกิดร่วมด้วย
โลภมูลจิต ไม่มีโทสเจตสิกเกิดร่วมด้วย
ความต่างกันของอกุศลจิต ๑๒ ดวงโดยเวทนา ๓ (อุเบกขา
เวทนา โสมนัสเวทนา โทมนัสเวทนา) คือ
อุเบกขาเวทนา เกิดร่วมกับโลภมูลจิตและโมหมูลจิตได้ เกิด
ร่วมกับโทสมูลจิตไม่ได้
โสมนัสเวทนาเกิดร ว่ มกบั โลภมลู จิตได้ เกิดร ว่ มกบั โทสมลู จิต
และโมหมูลจิตไม่ได้
โทมนัสเ วทนา เกิดร่วมกับโทสมูลจิต ๒ ดวง เท่านั้น ไม่เกิด
กับจิตประเภทอื่นๆ เลย
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สำ�หรับอกุศลจิตดวงสุดท้าย คือ โมหมูลจิตด วงที่ ๒ อุเปกฺขาสหคตํ  อุทฺธ จฺจสมฺปยุตฺตํ  นั้น เป็นโมหมูลจิตที่ไม่มีวิจิกิจฉาเจตสิก
เกิดร่วมด้วย แต่ก็เป็นอกุศลจิตประเภทหนึ่ง เพราะมีอกุศลเจตสิก
เกิดร่วมด้วย ขณะใดทไี่ ม่เป็นโลภมูลจิต ๘ ดวง โทสมูลจิต ๒ ดวง
และโมหมูลจิต วิจิกิจฉาสัมปยุตต ์ อกุศลจิตข ณะนั้นก็เป็นโมหมูลจิต
อุทธัจจสัมปยุตต์
เมื่ออกุศลจิตขณะใดมีกำ�ลังแรงกล้า ก็จะเป็นเหตุให้เจตนา
กระทำ�อกุศลกรรมบถ ๑๐ คือ
กายกรรม ๓ ได้แก่ ปาณาติปาต (ฆ่าสัตว์ที่มีชีวิต) ๑ อทินนา-
ทาน (ถือเอาทรัพย์ท เี่ จ้าของไม่ไ ด้ให้ม าเป็นข องตน) ๑ กาเมสุมจิ ฉาจาร
(ประพฤติผ ิดในกาม) ๑
วจีก รรม ๔ ได้แก่ มุสาวาท (พูดเท็จ) ๑ ผรุสวาท (พูดคำ�ห ยาบ)
๑ ปิสุณว าจา (พูดคำ�ส่อเสียด) ๑ สัมผัปปลาปวาจา (พูดเพ้อเจ้อ) ๑
มโนกรรม ๓ ได้แก่ อภิชฌา (คิดเพ่งเล็งเอาของของผู้อื่นมา
เป็นของตน) ๑ พยาบาท (คิดเบียดเบียนทำ�ร้ายผู้อื่น) ๑ มิจฉาทิฏฐิ
(คิดเห็นผ ดิ ว า่ ผ ลของกรรมไม่มี เป็นน ตั ถิกท ฏิ ฐิ คือเห็นว า่ ผ ลทเี่ กิดข นึ้ 
นัน้ ไ ม่ไ ด้เกิดจ ากกรรม ๑ เห็นผ ิดว ่าก รรมไม่มผี ล เป็นอ เหตุกท ิฏฐิ คือ
เห็นว่ากรรมไม่เป็นเหตุให้เกิดผล ๑ เห็นผิดว่ากรรมเป็นเพียงกิริยา
อาการของกายเท่านั้น เป็น อกิริยทิฏฐิ ๑) ๑
เมื่ออกุศลจิตที่เป็นเหตุให้กระทำ�อกุศลกรรมบถดับไปแล้ว
เจตนาเจตสิกท ี่เกิดกับอกุศลจิตที่ดับไ ปนั้น ก็เป็นกัมมปัจจัยให้อกุศล
วิบากจิต ๗ ดวง เกิดขึ้นเป็นผลของกรรมนั้นๆ เมื่อถึงกาลอันสมควร
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อเหตุกจ ิต ๑๘ ดวง
อเหตุกจิต ๑๘ ดวง คือ จิตที่ไม่เกิดร่วมกับเจตสิกที่เป็น
เหตุ ๖ ดวงเลย เจตสิกที่เป็นเหตุมี ๖ ดวง คือ โลภเจตสิก ๑ โทส-
เจตสิก ๑ โมหเจตสิก ๑ เป็นอ กุศลเหตุ ๓ (อกุศลเหตุ ๓ นีเ้ กิดก บั อ กุศล
จิต ๑๒ ดวงเท่านั้น ไม่เกิดกับจิตประเภทอื่นๆ เลย) อโลภเจตสิก ๑
อโทสเจตสิก ๑ ปัญญาเจตสิก (อโมหะ) ๑ เป็นโสภณเหตุ ๓ จิตใดมี
โสภณเหตุเกิดร ่วมด้วย จิตน ั้นเป็นโสภณจิต คือเป็นจิตที่ดงี าม
จิต ๑๘ ดวงไม่เกิดร่วมกับเจตสิกที่เป็นเหตุ ๖ เลย จิต ๑๘ ดวง
จึงเป็นอเหตุกจิต และเป็นอโสภณจิตด้วย ส่วนจิตอื่นๆ ๗๑ ดวงนั้น
เกิดร่วมกับเจตสิกที่เป็นเหตุ จิต ๗๑ ดวงจึงเป็นสเหตุกจิต
อเหตุกจิต ๑๘ ดวง คือ อกุศลวิบากจิต ๗ ดวง อเหตุกกุศล
วิบากจิต ๘ ดวง และอเหตุกกิริยาจิต ๓ ดวง
อกุศลวิบากจิต ๗ ดวง คือ
อุเปกฺขาสหคตํ จกฺขวุ ิญฺาณํ
จิตเห็นวณ
ั ณะ (ทีไ่ ม่ด)ี เกิดรว่ มกบั อเุ บกขาเวทนา
อุเปกฺขาสหคตํ โสตวิญฺาณํ
จิตได้ยนิ เสียง (ทีไ่ ม่ด)ี เกิดรว่ มกบั อเุ บกขาเวทนา
อุเปกฺขาสหคตํ ฆานวิญฺาณํ
จิตได้กลิ่น (ที่ไม่ดี) เกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนา
อุเปกฺขาสหคตํ ชิว หาวิญฺาณํ
จิตลิ้มรส (ที่ไม่ดี) เกิดร ่วมกับอุเบกขาเวทนา
ทุกฺขสหคตํ กายวิญฺาณํ
จิตรโู้ ผฏฐัพพะ (ทีไ่ ม่ด)ี เกิดรว่ มกบั ทกุ ขเวทนา
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อุเปกฺขาสหคตํ สมฺปฏิจฺฉนฺนํ
จิตรับรอู้ ารมณ์ ๕ ต่อจากปัญจวิญญาณ อกุศลวิบาก
อุเปกฺขาสหคตํ สนฺต ีรณํ
จิตพิจารณาอารมณ์ ๕ ต่อจ ากสัมปฏิจฉันนจิต อกุศลวิบาก
อกุศลวิบากจิตท ุกดวงเป็นผลของอกุศลกรรม จึงเป็นจิตที่เกิด
ขึ้นรู้อนิฏฐารมณ์ ซึ่งเป็นอารมณ์ท ี่ไม่น่าพอใจ
อเหตุกกุศลวิบากจิต ๘ ดวง เป็นผลของกามาวจรกุศล
จิต ๘ ดวง ซึ่งมีเจตนาทเี่ป็นกุศลสำ�เร็จในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ คือ
ทาน ศีล ภาวนา เป็นต้น เมื่อกุศลเจตนาเกิดขึ้นกระทำ�กุศลกรรม
สำ�เร็จแ ล้ว กุศลเจตนานนั้ ย ่อมเป็นกัม มปัจจัยให้เกิดผล คือ กามาวจร
กุศลวิบากจิต ๑๖ ดวง คือ เป็นกามาวจร สเหตุกกุศลวิบากจิต ๘ ดวง
และเป็นอเหตุกกุศลวิบากจิต ๘ ดวง
อเหตุกกุศลวิบากจิต ๘ ดวง คือ
อุเปกฺขาสหคตํ จกฺขุวิญฺาณํ
จิตเห็นวัณณะ (ที่ดี) เกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนา
อุเปกฺขาสหคตํ โสตวิญฺาณํ
จิตได้ยินเสียง (ที่ดี) เกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนา
อุเปกฺขาสหคตํ ฆานวิญฺาณํ
จิตได้กลิ่น (ที่ดี) เกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนา
อุเปกฺขาสหคตํ ชิวหาวิญฺาณํ
จิตลิ้มรส (ที่ดี) เกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนา
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สุขสหคตํ กายวิญฺาณํ
จิตรู้โผฏฐัพพะ (ที่ดี) เกิดร ่วมกับสุขเวทนา
อุเปกฺขาสหคตํ สมฺป ฏิจฺฉนฺนํ
จิตรับรู้อารมณ์ ๕ ต่อจากปัญจวิญญาณ กุศลวิบาก
อุเปกฺขาสหคตํ สนฺตีรณํ
จิตพิจารณาอารมณ์ ๕ ต่อจ ากสัมปฏิจฉันนจิต กุศลวิบาก
โสมนสฺสส หคตํ สนฺต ีรณํ
จิตพิจารณาอารมณ์ ๕ ที่ดีพิเศษ ต่อจากสัมปฏิจฉันนจิต
กุศลวิบาก
อารมณ์ที่น่าพอใจนั้นมี ๒ คือ อิฏฐารมณ์ และอติอิฏฐารมณ์
(อารมณ์ที่น่าพอใจยิ่ง) ขณะใดที่เป็นผลของกุศลกรรมที่โสมนัส
ผ่องแผ้ว  กุศลวิบากก็เกิดขึ้นร ู้อารมณ์ที่เป็นอติอ ิฏฐารมณ์  และสันตี-
รณจิตทพี่ ิจารณารู้อติอิฏฐารมณ์นั้นก็เกิดร่วมกับโสมนัสเวทนา ถ้า
ขณะใดกุศลวิบากจิตเกิดขึ้นรู้อิฏฐารมณ์ สันตีรณจิตที่พิจารณารู้
อิฏฐารมณ์น ั้นก็เกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนา
อเหตุกกิริยาจิต ๓ ดวง
กิริยาจิต คือ จิตที่ไม่ใช่กุศลจิตและอกุศลจิตซ ึ่งเป็นเหตุและ
ไม่ใช่วิบากจิตซ ึ่งเป็นผล อเหตุกกิริยาจิต คือ กิริยาจิตท ี่ไม่เกิดร่วม
กับเจตสิกที่เป็นเหตุ อเหตุกกิริยาจิตมี ๓ ดวง คือ
อุเปกฺขาสหคตํ ปญฺจทฺวาราวชฺชนจิตฺตํ	
อุเปกฺขาสหคตํ มโนทฺวาราวชชฺ นจิตฺตํ	
โสมนสฺสสหคตํ หสิตุปปฺ าทจิตฺตํ	
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ปัญจทวาราวัชชนจิต (ปญฺจ + ทฺวาร + อาวชฺชน) คือ วิถีจิต
ขณะแรกที่เกิดขึ้น รู้อารมณ์ที่กระทบตา หู จมูก ลิ้น กาย   กิริยา
จิตต่างกับวิบากจิต คือ กิริยาจิตรู้อารมณ์ที่เป็นอิฏฐารมณ์ก็ได้
อนิฏฐารมณ์ก็ได้ ส่วนวิบากจิตนั้น กุศลวิบากจิตรไู้ ด้เฉพาะ
อิฏฐารมณ์ อกุศลวิบากจิตกร็ ู้ได้เฉพาะอนิฏฐารมณ์เท่านั้น
เมื่อปัญจทวาราวัชชนจิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ใดกระทบตา (หรือ
หู หรือจมูก หรือลิ้น หรือกาย) แล้วก็ดับไ ป จักขุวิญญาณ (หรือโสต-
วิญญาณ หรือฆานวิญญาณ หรือชิวหาวิญญาณ หรือกายวิญญาณ)
จึงเกิดส บื ต อ่ เห็น (หรือไ ด้ยนิ หรือไ ด้ก ลิน่ หรือลิม้ ร ส หรือร โู้ ผฏฐัพพะ)
อารมณ์เดียวกันนั้นแล้วดับไป สัมปฏิจฉ ันนจิตจึงเกิดต่อรับอารมณ์
เดียวกันน นั้ แ ล้วด บั ไ ป สันต รี ณจติ จ งึ เกิดต อ่ พิจารณาอารมณ์เดียวกัน
นั้นแล้วดับไป
เมื่อจักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ
กายวิญญาณ จะเกิดขึ้นรับผ ลของกรรมทางตา หรือหู หรือจมูก หรือ
ลิ้น หรือกาย แต่ละวาระนั้น ปัญจทวาราวัชชนจิตจะต้องเกิดก่อน
เพราะต้องมีวิถจี ิตที่เกิดขึ้นรู้ว่าอารมณ์กระทบทวารใดก่อน จิตที่ชื่อ
ว่า อาวัชชนะนั้น เพราะอรรถว่า นำ�ออกไปจากสันดาน (การสืบต่อ)
อันเป็นภวังค์ แล้วน้อมไปสู่อารมณ์ที่กระทบทวาร เมื่อปัญจทวารา-
วัชชนจิตดับแ ล้ว จักขุวิญญาณหรือโสตวิญญาณ หรือฆานวิญญาณ
หรือชิวหาวิญญาณ หรือกายวิญญาณ จึงจะเกิดขึ้นเห็น ได้ยิน ได้
กลิ่น ลิ้มรส รูโ้ผฏฐัพพะ ทางทวารนั้นๆ ได้
มโนทวาราวัชชนจิต (มโน + ทฺวาร + อาวชฺชน) เป็นวิถีจิต
ขณะแรกทเี่ กิดข นึ้ ร อู้ ารมณ์ท างใจ และเป็นจ ติ ท เี่ กิดก อ่ นอกุศลจติ ห รือ
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กามาวจรกุศลจิต (ถ้าเป็นพระอรหันต์ก ็เป็นกามาวจรกิริยาจิตแทน
กุศลจิต) และทางปัญจทวารนั้น เมื่อสันตีรณจิตดับไปแล้ว มโนทวา-
ราวัชชนจิตก ็เกิดต่อทำ�โวฏฐัพพนกิจ จึงเป็นโวฏฐัพพนจิต (เพราะไม่
ได้เกิดข นึ้ ร อู้ ารมณ์ท างมโนทวาร  จงึ ไ ม่ไ ด้ท �ำ อาวชั ช นกจิ ) คือเป็นจ ติ ท ี่
กระทำ�ท างให้จ ิตท ีเ่กิดต ่อม นสิการโดยไม่แ ยบคายเป็นอ กุศลจิต หรือ
มนสิการโดยแยบคายเป็นก ศุ ลจติ (หรือกิรยิ าจติ ข องพระอรหันต์) ตาม
การสะสมของจิต
ไม่ว่าจิตดวงนั้นจะเกิดทางปัญจทวาร เป็นโวฏฐัพพนจิตสืบต่อ
จากสันตีรณจิต หรือเกิดขึ้นรอู้ ารมณ์ทางใจขณะแรกเป็นมโนทวาราวัชช นจติ ก ต็ าม  เมือ่ จ ติ ด วงนด้ี บั ไ ปแล้ว อกุศลจติ ห รือก ามาวจรกศุ ลจติ
(หรือก ามาวจรกริ ยิ าจติ ข องพระอรหันต์) จึงเกิดข นึ้ ไ ด้ ฉะนัน้ จิตด วงนี้
จึงเกิดข นึ้ ก อ่ นอกุศลจติ แ ละกามาวจรกศุ ลจติ (หรือก ามาวจรกริ ยิ าจติ 
ของพระอรหันต์) ทั้ง ๖ ทวาร
หสิตุปปาทจิต เป็นจิตที่เพียงทำ�ให้พระอรหันต์แ ย้มยิ้มใน ๖
อารมณ์ ทาง ๖ ทวาร

กามาวจรโสภณจิต ๒๔ ดวง
กามาวจรโสภณจติ ๒๔ ดวง เป็นจ ติ ท ดี่ งี ามขนั้ ก ามาวจร เพราะ
มีเจตสิกที่ดงี าม (โสภณเจตสิก) เกิดร่วมด้วย
กามาวจรโสภณจิต ๒๔ ดวง คือ กามาวจรกุศลจิต (มหากุศล)
๘ ดวง กามาวจรวิบากจิต (มหาวิบาก) ๘ ดวง กามาวจรกิริยาจิต
(มหากิริยา) ๘ ดวง
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กามาวจรกุศลจิต ๘ ดวง คือ
ดวงที่ ๑ โสมนสฺสสหคตํ าณสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
กุศลจิตเกิดร่วมกับโสมนัสเวทนา ประกอบด้วยปัญญา (าณ-
สมฺปยุตฺตํ) คือ มีปัญญาเจตสิก (อโมหะ) เกิดร่วมด้วย เป็นจิตมีกำ�ลัง
เกิดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยการชักจูง
ดวงที่ ๒ โสมนสฺสสหคตํ าณสมฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ
กุศลจิตเกิดร่วมกับโสมนัสเวทนา ประกอบด้วยปัญญา เป็นจิต
ที่มีกำ�ลังอ่อน เกิดขึ้นโดยอาศัยการชักจูง
ดวงที่ ๓ โสมนสฺสสหคตํ าณวิปฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
กุศลจิตเกิดร่วมกับโสมนัสเวทนา ไม่ประกอบด้วยปัญญา เป็น
จิตที่มีกำ�ลัง เกิดขึ้นโดยไม่อาศัยการชักจูง
ดวงที่ ๔ โสมนสฺสสหคตํ าณวิปฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ
กุศลจิตเกิดร่วมกับโสมนัสเวทนา ไม่ประกอบด้วยปัญญา เป็น
จิตที่มีกำ�ลังอ ่อน เกิดขึ้นโดยอาศัยก ารชักจูง
ดวงที่ ๕ อุเปกฺขาสหคตํ าณสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
กุศลจติ เกิดร ว่ มกบั อ เุ บกขาเวทนา ประกอบดว้ ยปญ
ั ญา เป็นจ ติ 
ที่มีกำ�ลัง เกิดข ึ้นโดยไม่อาศัยการชักจูง
ดวงที่ ๖ อุเ ปกฺขาสหคตํ าณสมฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ
กุศลจิตเกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนา ประกอบด้วยปัญญา เป็น
จิตที่มีกำ�ลังอ ่อน เกิดขึ้นโดยอาศัยก ารชักจูง
ดวงที่ ๗ อุเปกฺขาสหคตํ าณวิปฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
กุศลจติ เกิดร ว่ มกบั อ เุ บกขาเวทนา ไม่ป ระกอบดว้ ยปญ
ั ญา เป็น
จิตที่มีกำ�ลัง เกิดขึ้นโดยไม่อาศัยการชักจูง
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ดวงที่ ๘ อุเ ปกฺขาสหคตํ าณวิปฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ
กุศลจติ เกิดร ว่ มกบั อ เุ บกขาเวทนา ไม่ป ระกอบดว้ ยปญ
ั ญา เป็น
จิตที่มีกำ�ลังอ่อน เกิดขึ้นโดยอาศัยการชักจูง
เจตนาเจตสิกในกามาวจรกุศลจิต ๘ ดวง ย่อมสำ�เร็จเป็นกุศล
กรรมในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ คือ1
ทานมัย

บุญสำ�เร็จด้วยทาน การสละวัตถุที่เป็นประโยชน์
ให้แก่ผู้อื่น
สีลมัย
บุญสำ�เร็จด้วยศีลการวิรัตทิ ุจริตกรรม
ภาวนามัย
บุญสำ�เร็จด้วยการเจริญสมถะและการเจริญ
วิปัสสนา
อปจายนมยั
(อปจติ สิ หคตะ) บุญส �ำ เร็จดว้ ยการออ่ นน้อมตอ่ 
ผู้ควรอ่อนน้อม
เวยยาวัจ จมัย (เวยยาวัจจสหคตะ) บุญสำ�เร็จด้วยการ
ขวนขวายช่วยเหลือในกิจการงานที่ควรกระทำ�
ปัตติท านมัย
(ปัตตานุปท านมัย) บุญสำ�เร็จด้วยการอุทิศส่วน
กุศลให้ผู้อื่นรู้เพื่ออนุโมทนา
ปัตตานุโมทนามัย (อัพภานุโมทนามัย) บุญสำ�เร็จด้วยการ
อนุโมทนาในกุศลของผู้อื่น
เทสนามัย
บุญสำ�เร็จด้วยการแสดงพระธรรม
สวนมัย
บุญสำ�เร็จด้วยการฟังพระธรรม
ทิฏุช ุกัมม์
บุญสำ�เร็จด้วยการทำ�ความเห็นให้ถูกต้อง

1 อัฏฐสาลินี จิตตุปปาทกัณฑ์ อธิบายบุญญกิริยาวัตถุ
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ขณะใดที่จิตไม่เป็นไปในบุญญกิริยาวัตถุ ๑๐ ขณะนั้นไม่ใช่
กุศลจิต
กามาวจรกุศลจิตเป็นกุศลที่เป็นไปทั้งในทาน (ทาน ปัตติทาน
ปัตต านโุ มทนา) ในศลี (ศีล อปจายนะ เวยยาวจั จะ) ในภาวนา (ภาวนา
ธัมมเทสนา ธัมมสวนะ ทิฏุชุกัมม์) เกิดขึ้นทางตา ทางหู ทางจมูก
ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ด้วยเหตุนี้กามาวจรกุศลจึงชื่อว ่า มหากุศล
เมื่อกามาวจรกุศลจิต ๘ ดวง เกิดขึ้น สำ�เร็จเป็นก ุศลกรรมแล้ว
เจตนาทกี่ ระทำ�ก ศุ ลกรรมนนั้ ๆ เป็นกัม มปจั จัยให้ก ามาวจรกศุ ลวบิ าก
จิต ๑๖ ดวงเกิดขึ้น เป็นผลของกรรมนั้นๆ ตามควรแก่เหตุและกาล
กามาวจรกุศลวิบาก ๑๖ ดวง คือ อเหตุกกุศลวิบาก ๘ ดวง และ
กามาวจรสเหตุกกุศลวิบาก (มหาวิบาก) ๘ ดวง
กามาวจรสเหตุกก ุศลวิบาก (มหาวิบาก) ๘ ดวง คือ
ดวงที่ ๑ โสมนสฺสสหคตํ าณสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
ดวงที่ ๒ โสมนสฺสสหคตํ าณสมฺปยุตตฺ ํ สสงฺขาริกํ
ดวงที่ ๓ โสมนสฺสสหคตํ าณวิปฺปยุตตฺ ํ อสงฺขาริกํ
ดวงที่ ๔ โสมนสฺสสหคตํ าณวิปฺปยุตตฺ ํ สสงฺขาริกํ
ดวงที่ ๕ อุเปกฺขาสหคตํ าณสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
ดวงที่ ๖ อุเปกฺขาสหคตํ าณสมฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ
ดวงที่ ๗ อุเปกฺขาสหคตํ าณวิปฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
ดวงที่ ๘ อุเปกฺขาสหคตํ าณวิปฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ
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มหาวิบากจิต ๘ ดวงนี้ม ีโสภณเหตุเจตสิกเกิดร่วมด้วย จึงเป็น
สเหตุกกุศลวิบากจิต ต่างกับอเหตุกกุศลวิบากจิต ๘ ดวง ซึ่งไม่มี
โสภณเหตุเจตสิกเกิดร่วมด้วย
กามาวจรโสภณกิริยาจิต (มหากิริยาจิต) ๘ ดวง เป็นจิตของ
พระอรหันต์ ซึ่งเมื่อดับอกุศลและกุศลทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุให้เกิด
วิบากจิตในกาลข้างหน้าแล้ว สภาพของโสภณจิตที่เป็นกุศลก่อนเป็น
พระอรหันต์น นั้ เมือ่ เป็นพ ระอรหันต์แ ล้วก เ็ ป็นเพียงกริ ยิ าจติ ซึง่ ไ ม่เป็น
เหตุให้เกิดว ิบากจิตอีกต่อไป ฉะนั้น พระอรหันต์จึงมีแต่วิบากจิตและ
กิริยาจิต คือมีวิบากจิตซึ่งเป็นผลของอดีตก รรมก่อนเป็นพระอรหันต์
และมกี ริ ยิ าจติ ซ งึ่ ไ ม่ใช่ก ศุ ลจติ จึงไ ม่เป็นเหตุให้เกิดว บิ ากจติ ในกาลตอ่ 
ไปอีกเลย
กามาวจรโสภณกิริยาจิต หรือกามาวจรสเหตุกกิริยาจิต
หรือ มหากิริยาจิต ๘ ดวง คือ
ดวงที่ ๑ โสมนสฺสสหคตํ าณสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
ดวงที่ ๒ โสมนสฺสสหคตํ าณสมฺปยุตตฺ ํ สสงฺขาริกํ
ดวงที่ ๓ โสมนสฺสสหคตํ าณวิปฺปยุตตฺ ํ อสงฺขาริกํ
ดวงที่ ๔ โสมนสฺสสหคตํ าณวิปฺปยุตตฺ ํ สสงฺขาริกํ
ดวงที่ ๕ อุเปกฺขาสหคตํ าณสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
ดวงที่ ๖ อุเปกฺขาสหคตํ าณสมฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ
ดวงที่ ๗ อุเปกฺขาสหคตํ าณวิปฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
ดวงที่ ๘ อุเปกฺขาสหคตํ าณวิปฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ
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รูปาวจรจิต ๑๕ ดวง
รูปาวจรจิต ๑๕ ดวง คือ รูปาวจรกุศลจิต ๕ ดวง รูปาวจรวิบาก
จิต ๕ ดวง รูป าวจรกิริยาจิต ๕ ดวง
รูปาวจรจิต เป็นจิตระดับส ูงกว่ากามาวจรจิต เป็นจิตที่ได้อ บรม
เจริญขึ้นจนพ้นจากกามอารมณ์ โดยอาศัยก ารอบรมเจริญกามาวจร
กุศลจิตจนสงบมั่นคงขึ้นเป็นสมถภาวนา เมื่อกามาวจรกุศลจิตสงบ
มั่นคงขึ้นเป็นสมาธิขั้นต่างๆ จนจิตแนบแน่นในอารมณ์เป็นอัปปนา
สมาธิขณะใด ขณะนั้นก็เป็นรูปาวจรกุศลจิต (รูปฌานกุศลจิต) พ้น
จากสภาพของกามาวจรจิต

รูปาวจรกุศลจิต ๕ ดวง
วิตกฺกวิจารปีติสุเขกคฺคต าสหิตํ ปฐมชฺฌานกุสลจิตฺตํ
ปฐมฌานกุศลจิต มีองค์ ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา
วิจารปีติสุเขกคฺคต าสหิตํ ทุติยชฺฌ
 านกุสลจิตตฺ ํ
ทุติยฌานกุศลจิต มีองค์ ๔ คือ วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา
ปีติสเุ ขกคฺคต าสหิตํ ตติยช ฺฌานกุสลจิตฺตํ
ตติยฌานกุศลจิต มีองค์ ๓ คือ ปีติ สุข เอกัคคตา
สุเขกคฺคต าสหิตํ จตุตฺถชฺฌ
 านกุสลจิตฺตํ
จตุตถฌานกุศลจิต มีองค์ ๒ คือ สุข เอกัคคตา
อุเปกฺเขกคฺคต าสหิตํ ปญฺจมชฺฌานกุสลจิตฺตํ
ปัญจมฌานกุศลจิต มีองค์ ๒ คือ อุเบกขา เอกัค คตา
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ฌานจิตขั้นสูงขึ้นๆ นั้น ละองค์ของฌานไปตามลำ�ดับโดยนัย
ของรูปฌาน ๔ นั้นไม่มีทุติยฌาน   ตติยฌานจิตจึงเป็นทุติยฌาน  
จตุตถฌานจิตจ ึงเป็นต ติยฌ
 าน และปัญจมฌานจิตจ ึงเป็นจ ตุตถฌาน
ทั้งนี้เพราะบางบุคคลสามารถละวิตกและวิจารได้พร้อมกัน

รูปาวจรวิบากจิต ๕ ดวง
วิตกฺกวิจารปีติสุเขกคฺคต าสหิตํ ปฐมชฺฌานวิปากจิตฺตํ
ปฐมฌานวิบากจิต มีองค์ ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา
วิจารปีติสุเขกคฺคต าสหิตํ ทุติยชฺฌานวิปากจิตฺตํ
ทุติยฌานวิบากจิต มีองค์ ๔ คือ วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา
ปีติสุเขกคฺคต าสหิตํ ตติยช ฺฌานวิปากจิตฺตํ
ตติยฌานวิบากจิต มีองค์ ๓ คือ ปีติ สุข เอกัคคตา
สุเขกคฺคต าสหิตํ จตุตฺถชฺฌ
 านวิปากจิตฺตํ
จตุตถฌานวิบากจิต มีองค์ ๒ คือ สุข เอกัคคตา
อุเปกฺเ ขกคฺคต าสหิตํ ปญฺจ มชฺฌานวิปากจิตฺตํ
ปัญจมฌานวิบากจิต มีองค์ ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตา
เมื่อรูปาวจรกุศลจิตมีกำ�ลัง ถึงพร้อมด้วยวสี คือ ความชำ�นาญ
คล่องแคล่วในการเกิดขึ้นได้ตามกำ�หนดเวลา และเกิดดับสืบต่อกัน
ไปโดยไม่ขาดสายตามกำ�หนดเวลา และออกจากฌาน คือ ฌานจิต
ไม่เกิดสืบต่อไ ปอีกตามกำ�หนดเวลาเป็นต้น เมื่อฌานจิตนั้นไม่เสื่อม
ฌานกุศลจิตขั้นใดขั้นหนึ่งย ่อมมีปัจจัยเกิดขึ้นก่อนจุติจ ิต ฌานกุศล
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จิตที่เกิดก่อนจุติจิตย่อมเป็นปัจจัยให้ฌานวิบากจิตปฏิสนธิเกิดขึ้น
เป็นรูปพรหมบุคคลตามภูมิของฌานจิตนั้นๆ

รูปาวจรกิริยาจิต ๕ ดวง
วิตกฺกวิจารปีติสุเขกคฺคต าสหิตํ ปฐมชฺฌานกิริยาจิตฺตํ
ปฐมฌานกิริยาจิต มีองค์ ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา
วิจารปีติสุเขกคฺคต าสหิตํ ทุติยชฺฌ
 านกิริยาจิตฺตํ
ทุติยฌานกิริยาจิต มีองค์ ๔ คือ วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา
ปีติสเุ ขกคฺคตาสหิตํ ตติยช ฺฌานกิริยาจิตตฺ ํ
ตติยฌานกิริยาจิต มีองค์ ๓ คือ ปีติ สุข เอกัคคตา
สุเขกคฺคต าสหิตํ จตุตฺถชฺฌ
 านกิริยาจิตฺตํ
จตุตถฌานกิริยาจิต มีองค์ ๒ คือ สุข เอกัคคตา
อุเปกฺเ ขกคฺคต าสหิตํ ปญฺจ มชฺฌานกิริยาจิตฺตํ
ปัญจมฌานกิริยาจิต มีองค์ ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตา
รูปาวจรกิริยาจิต เป็นจิตของพระอรหันต์ในขณะทเี่ป็นอัปปนา
สมาธิ รูป าวจรกิริยาจิตไม่เป็นปัจจัยให้เกิดรูปาวจรวิบากจิตเลย
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อรูปาวจรจิต ๑๒ ดวง
อรูปา วจรฌานจติ คือ ปัญจฌานจติ ท ไี่ ม่มรี ปู ก รรมฐานเป็น
อารมณ์ เพราะเห็นว่าเมื่อย ังมีรูปเป็นอารมณ์อ ยู่ ก็ยังใกล้ชิดต่อการ
ที่จะมีกามเป็นอารมณ์ เมื่อบรรลุรูปปัญจมฌานแล้วก ็เพิกรูปที่เป็น
อารมณ์ โดยน้อมระลึกถ ึงส ภาพทไี่ ม่มรี ูปน ิมิตและมอี ารมณ์ไ ม่มที ี่สุด
อรูปาวจรจิต ๑๒ ดวง คือ อรูปาวจรกุศลจิต ๔ ดวง อรูปาวจรวิบาก
จิต ๔ ดวง อรูปาวจรกิริยาจิต ๔ ดวง

อรูปาวจรกุศลจิต ๔ ดวง
อากาสานญจฺ ายตนกสุ ลจิตฺตํ
วิญฺญาณญจฺ ายตนกสุ ลจิตตฺ ํ
อากิญฺจญฺญายตนกสุ ลจิตฺตํ
เนวสญฺญานาสญฺญายตนกสุ ลจิตฺตํ
อากาสานัญ
 จ ายตนกศุ ลจติ เป็นอ รูปป ญ
ั จมฌานจติ ท รี่ ะลึกถ งึ 
อากาศที่กว้างใหญ่ไพศาลไม่มีที่สุดเป็นอารมณ์
วิญญาณัญ
 จายตนกุศลจิต เป็นอรูปปัญจมฌานจิตที่มี
วิญญาณที่ไม่มีที่สุด คือ อากาสานัญจายตนจิตเป็นอารมณ์
อากิญจัญญายตนกุศลจิต เป็นอรูปปัญจมฌานจิตที่ไม่มี
อะไรๆ เป็นอารมณ์เลย ไม่มีแ ม้อากาสานัญ
 จายตนจิตเป็นอารมณ์
เพราะรู้ว ่าการไม่มีอ ะไรเป็นอ ารมณ์เลยย่อมประณีตก ว่าม ีอ ากาสา-
นัญจายตนจิตเป็นอารมณ์
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เนวสัญญานาสัญญายต นกุศลจิต เป็นอรูปปัญจมฌานจิตที่
มีอากิญจัญญายตนจิตเป็นอารมณ์ เพราะรู้ว่าแม้ขณะที่ไม่มีอะไรเป็น
อารมณ์เลยนั้น ก็ยังมีอากิญจัญญายตนจิต ฉะนั้น อรูปฌานขั้นสูงสุด
คือ เนวสญ
ั ญานาสญ
ั ญายต นจติ จึงม อี ากิญจัญญายตนจติ เป็นอ ารมณ์
ซึง่ เป็นส ภาพทลี่ ะเอียดประณีตม าก โดยขณะนนั้ จ ะวา่ ม สี ญ
ั ญากไ็ ม่ใช่
ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่
อรูปาวจรกุศลจิต ๔ ดวงนี้เมื่อถึงพ ร้อมด้วยวสีไม่เสื่อม ย่อม
เป็นปัจจัยให้อรูปฌานกุศลดวงใดดวงหนึ่งเกิดก่อนจุตจิ ิตและเมื่อจุติ
จิตดับแล้ว อรูปฌานกุศลจิตที่เกิดก่อนจุตจิ ิตก็เป็นปัจจัยให้อรูปาวจร
วิบากจติ ป ฏิสนธิเกิดเป็นอ รูปพ รหมบคุ คลในอรูปฌ
 านภมู ติ ามขนั้ ข อง
อรูปฌานจิตนั้นๆ

อรูปาวจรวิบากจิต ๔ ดวง
อากาสานญจฺ ายตนวปิ ากจิตฺตํ
วิญฺญาณญจฺ ายตนวิปากจิตฺตํ
อากิญฺจญฺญายตนวปิ ากจิตฺตํ
เนวสญฺญานาสญฺญายตนวิปากจิตฺตํ
เมื่ออรูปาวจรวิบากจิตดวงใดดวงหนึ่งปฏิสนธิเกิดขึ้นเป็นอรูป-
พรหมบุคคลในอรูปพรหมภูมิตามขั้นของอรูปฌานจิตนั้นแล้ว ก็ดำ�รง
ความเป็นอ รูปพ รหมบคุ คลนนั้ ๆ จนกว่าจ ะจตุ เิ มือ่ ส นิ้ อ ายุข องพรหมภู
มิน ั้นๆ ระหว่างทเี่ป็นอ รูปพ รหมบุคคลนั้น ไม่มรี ูปข ันธ์ใดๆ เกิดเลย มี
แต่นามขันธ์ ๔ เท่านั้น จึงเป็นอรูปพรหมบุคคล
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อรูปาวจรกิริยาจิต ๔ ดวง
อากาสานญจฺ ายตนกิริยาจิตฺตํ
วิญฺญาณญฺจายตนกิริยาจิตตฺ ํ
อากิญฺจญฺญายตนกิริยาจิตฺตํ
เนวสญฺญานาสญฺญายตนกิริยาจิตฺตํ
อรูปา วจรกริ ยิ าจติ เป็นจ ติ ข องพระอรหันต์ผ ไู้ ด้อ บรมเจริญส มถภาวนามาแล้วจ นถึงอ รูปฌ
 าน เมือ่ บ รรลุอ ริยส จั จ ธ รรมเป็นพ ระอรหันต์
แล้ว อรูปา วจรฌานจติ ท เี่ กิดข นึ้ จ งึ เป็นก ริ ยิ าจติ ไม่ใช่อ รูปา วจรกศุ ลจติ 
อีกต่อไป

โลกุตตรจิต ๘ ดวง
โลกุต ตรจิต คือ จิตท ปี่ ระจักษ์แ จ้งล กั ษณะของนพิ พาน โดยเป็น
จิตที่ดับกิเลส เป็นโลกุตตรกุศลจิต ๔ ดวงประเภทหนึ่ง และโดยเป็น
จิตท ดี่ บั ก เิ ลสแล้วเป็นโลกุต ตรวิบ ากจติ ๔ ดวงประเภทหนึง่ โลกุต ตร-
จิต ๘ ดวง คือ
โสตาปัตติมัคคจิต (กุศล)
โสตาปัตติผลจิต (วิบาก)
สกทาคามิมัคคจิต (กุศล)
สกทาคามิผลจิต (วิบาก)
อนาคามิมัคคจิต (กุศล)
อนาคามิผลจิต (วิบาก)
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อรหัตตมัคคจิต (กุศล)
อรหัตตผลจิต (วิบาก)

๑
๑

ดวง
ดวง

เมื่อกามาวจรกุศลญาณสัมปยุตตจิตเกิดระลึก และพิจารณา
รู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมจนประจักษ์แจ้งลักษณะของ
นามธรรมและรปู ธ รรม และละคลายความยดึ ม นั่ เห็นผ ดิ ในสภาพธรรม
จนบรรลุว ปิ สั สนาญาณตามล�ำ ดับข นั้ แ ล้ว โลกุต ตรจิตก เ็ กิดข นึ้ ป ระจักษ์
แจ้งลักษณะของพระนิพพาน และดับกิเลสตามลำ�ดับขั้น คือ
โสตาปัตติมัคค จิตเป็นโลกุตตรกุศลจิต เกิดขึ้นเพียงขณะ
เดียวในสังสารวัฏฏ์ ทำ�กิจดับกิเลส คือ มิจฉาทิฏฐิ วิจิกิจฉา และ
อกุศลธรรมในฐานะเดียวกัน จึงไม่มีปัจจัยให้เกิดในอบายภูมิอีกเลย
เมื่อโสตาปัตติมัคคจิตดับแล้ว โสตาปัตติผลจิตซึ่งเป็น
โลกุตตรวิบากจิตก็เกิดสืบต ่อทันที โดยไม่มีจิตอื่นเ กิดคั่น โสตา-
ปัตติมัคคจิตเป็นกุศลกรรมทใี่ห้ผลทันที โดยเป็นปัจจัยให้โสตาปัตติ-
ผลจิตซึ่งเป็นโลกุตตรวิบากเกิดขึ้น มีพระนิพพานเป็นอ ารมณ์สืบต่อ
จากโสตาปัตติม ัคคจิตทันที แต่ต่างกันโดยสภาพที่โสตาปัตติม ัคคจิต
เกิดข นึ้ ด บั ก เิ ลสเมือ่ ม พี ระนพิ พานเป็นอ ารมณ์ โสตาป ตั ติผ ลจติ เกิดข นึ้ 
รับผล คือ มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ โดยเป็นจิตท ี่ดับกิเลสแล้ว
สกทาคามิมัคคจิต ก็โดยนัยเดียวกันคือ เกิดขึ้นเพียงขณะ
เดียวในสังสารวัฏฏ์ ทำ�กิจดับความยินดีพ อใจในรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะอย่างหยาบ เมื่อสกทาคามิมัคคจิตดับแล้ว สกทาคามิผล
จิตก็เกิดสืบต่อมีพระนิพพานเป็นอารมณ์โดยเป็นจิตที่ดับกิเลสแล้ว
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อนาคามิมัคคจิต เกิดข ึ้นเพียงขณะเดียวในสังสารวัฏฏ์ ทำ�ก ิจ
ดับค วามยนิ ดี พอใจ ในรปู เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะอย่างละเอียด  เมือ่ 
อนาคามิมัคคจิตดับแล้ว อนาคามิผลจิต ก็เกิดสืบต่อ มีพระนิพพาน
เป็นอารมณ์ โดยเป็นจิตที่ดับก ิเลสแล้ว
อรหัตตมัคคจิต เกิดขึ้นขณะเดียวในสังสารวัฏฏ์ ทำ�กิจดับ
กิเลสที่เหลืออยู่ทั้งหมด เมื่ออรหัตต มัคคจิตดับแล้ว อรหัตตผลจิต
ก็เกิดสืบต่อ มีพระนิพพานเป็นอ ารมณ์ โดยเป็นจิตท ี่ดับกิเลสหมดสิ้น
แล้ว

โลกุต ตรจิต ๔๐ ดวง
ฌานลาภีบ คุ คล คือ ผูท้ เี่ จริญส มถภาวนาจนแคล่วคล่องช�ำ นาญ
ยิ่งนั้น ขณะใดที่ฌานจิตขั้นหนึ่งขั้นใดเกิด กามาวจรกุศลญาณสัมปยุตตจิตก็เกิดสลับ ระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม
ขณะนั้น เมื่อปัญญาพิจารณาลักษณะของนามธรรมและรูปธ รรมเพิ่ม
ขึ้น ชัดแจ้งขึ้น ก็ย่อมละคลายความยึดถือเห็นผิดว่าเป็นตัวตนลง
เมื่อโลกุตตรจิตขั้นใดเกิดขึ้นพร้อมกับองค์ของฌานขั้นใด โดยมีฌาน
ขั้นนั้นเป็นบาท ก็เป็นมัคคจิตแ ละผลจิตที่เป็นโลกุตตรฌานขั้นนั้นๆ
ฉะนั้น จึงเป็นโลกุตตรจิต ๔๐ ดวง
โสตาปัตติม ัคค์ ปฐมฌาน ๑
จตุตถฌาน ๑

ทุติยฌาน ๑ ตติยฌ
 าน ๑ 	
ปัญจมฌาน ๑

โสตาป ัตติผล

ทุติยฌาน ๑ ตติยฌาน ๑
ปัญจมฌาน ๑
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สกทาคามมิ ัคค์ ปฐมฌาน ๑
จตุตถฌาน ๑

ทุติยฌาน ๑ ตติยฌาน ๑
ปัญจมฌาน ๑

สกทาคามผิ ล

ทุติยฌาน ๑
ปัญจมฌาน ๑
ทุติยฌาน ๑
ปัญจมฌาน ๑
ทุติยฌาน ๑
ปัญจมฌาน ๑
ทุติยฌาน ๑
ปัญจมฌาน ๑
ทุติยฌาน ๑
ปัญจมฌาน ๑

อนาคามิมัคค์
อนาคามผิ ล
อรหัตตมัคค์ 	
อรหัตตผล

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

ตติยฌาน ๑
ตติยฌาน ๑
ตติยฌ
 าน ๑ 	
ตติยฌาน ๑
ตติยฌ
 าน ๑ 	

มัคคจิตท ั้ง ๔ ดวง นั้นเกิดขึ้นไ ด้เพียงขณะเดียวเท่านั้นใน
สังสารวัฏฏ ์ แต่โลกุต ตรฌานวบิ าก คือผลจติ น นั้ ย่อมเกิดข นึ้ ไ ด้อ กี เมือ่ 
บุคคลนั้นมีฌานจิตคล่องแคล่ว เป็นปัจจัยให้โลกุตตรฌานวิบากจิต
เกิดขึ้นได้อีกวาระอื่นๆ โลกุตตรฌานจิตที่เกิดในวาระหลังๆ ไม่ใช่ใน
มัคค ว ถิ ซี งึ่ ด บั ก เิ ลสนนั้ เป็นผ ลสมาบัตเิ พราะเป็นโลกุต ตรฌานวบิ ากจติ
(ผลจติ ) ทีเ่ กิดด บั ส บื ต อ่ ก นั โดยไม่มจี ติ อ นื่ เกิดแ ทรกคนั่ เลยในระหว่าง
ที่กำ�ลังเป็นผลสมาบัติอยู่นั้น
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เจตสิก ๕๒ ประเภท
เจตสิก ๕๒ ประเภท คือ
อัญญสมานาเจตสิก
อกุศลเจตสิก		
โสภณเจตสิก		

๑๓
๑๔
๒๕

ดวง
ดวง
ดวง

อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ ดวง
อัญญสมานาเจตสิก คือ เจตสิกที่เสมอกับเจตสิกประเภท
อื่นท ี่อัญญ
 สมานาเจตสิกเ กิดร่วมด้วย เมื่ออัญญสมานาเจตสิก
เกิดร่วมกับอกุศลเจตสิก อัญญสมานาเจตสิกก็เป็นอกุศลด้วย เมื่อ
อัญญ
 ส มานาเจตสิกเกิดร ว่ มกบั โสภณเจตสิก อัญญ
 ส มานาเจตสิกก เ็ ป็น
โสภณะด้วย อัญญสมานาเจตสิกเกิดร่วมกับอกุศลเจตสิกก็ได้ เกิด
ร่วมกับโสภณเจตสิกก็ได้ แต่อกุศลเจตสิกเกิดร่วมกับโสภณเจตสิก
ไม่ได้เลย
อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ ดวง มี ๒ ประเภท คือ สัพพจิตต-
สาธารณเจตสิก ๗ ดวง และปกิณณกเจตสิก ๖ ดวง
สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ ดวง คือ เจตสิกที่เกิดก ับจิตทุก
ดวง จิตทุกประเภทและทุกขณะที่เกิดขึ้นนั้นต้องมีเจตสิก ๗ ดวงนี้
เกิดร่วมด้วย สำ�หรับทวิปัญจวิญญาณ ๑๐ ดวง มีสัพพจิตตสาธารณ
เจตสิก ๗ ดวงนี้เกิดขึ้นร่วมด้วยเท่านั้น ไม่มีเจตสิกอื่นๆ เกิดร่วมด้วย
อีกเลย ฉะนั้น ทวิป ัญจวิญญาณ ๑๐ ดวงจึงมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย
323
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น้อยทีส่ ดุ คือมีเ จตสิกเ กิดร ว่ มดว้ ยเพียง ๗ ดวงนเี้ ท่านัน้   จิต อืน่ ๆ
นอกจากนี้ มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยมากกว่า ๗ ดวงตามประเภทของ
จิตนั้นๆ

สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ ดวง
๑. ผัสสเจตสิก เป็นเจตสิกที่กระทบอารมณ์ ผัสสเจตสิกเกิด
ขึ้นกระทบอารมณ์ใด ก็เป็นปัจจัยให้จิตและเจตสิกอื่นๆ ที่เกิดร่วมกัน
ในขณะนั้นกระทำ�กิจการงานตามหน้าที่ของจิตแ ละเจตสิกนั้นๆ ใน
อารมณ์ที่ผัสสเจตสิกกระทบ จิต ผัสสเจตสิก และเจตสิกอื่นๆ เกิดขึ้น
กระทำ�กิจการงานของตนๆ พร้อมกันแล้วก็ด ับไปอย่างรวดเร็ว  การ
กระทบอารมณ์ของผัสสเจตสิกจึงทำ�ให้อารมณ์ปรากฏ พร้อมด้วย
อาการของเจตสิกต า่ งๆ ทีเ่ ป็นไ ปในอารมณ์น นั้ เช่น พอใจ (โลภะ) หรือ
ไม่พอใจ (โทสะ) ในอารมณ์น ั้นๆ เป็นต้น  ผัสสเจตสิกจึงเป็นอาหาร
นำ�มาซึ่งผล คือ จิตและเจตสิกต่างๆ เกิดขึ้นร่วมกัน ทำ�กิจให้ปรากฏ
ความเป็นไปของสภาพธรรมในขณะนั้น ฉะนั้น ผัสสเจตสิกจึงเป็น
อาหารปัจจัยข องจิตและเจตสิกอื่นๆ ที่เกิดร่วมกัน
๒. เวทนาเจตสิก เป็นเจตสิกทรี่ ู้สึก ขณะใดทจี่ ิตเกิดขึ้นรู้
อารมณ์ใด เวทนาเจตสิกที่เกิดร่วมกับจ ิตในขณะนั้นก็รู้สึกดีใจหรือ
เสียใจ สุขหรือทุกข์หรือเฉยๆ ในอารมณ์น ั้น  เวทนาเจตสิกเกิดกับจิต
ทุกดวงและต่างกันไปตามประเภทของจิตนั้นๆ เช่น โทมนัสเวทนา
เกิดร่วมกับโทสมูลจิต อุเบกขาเวทนาเกิดร ่วมกับโมหมูลจิตแ ละโลภ-
มูลจิต เป็นต้น
๓. สัญญาเจตสิก เป็นเจตสิกทจี่ ำ�หมายอารมณ์ สัญญาเจตสิก
จำ�อารมณ์ทุกอย่างที่ปรากฏสืบต่อเป็นเรื่องราว สัตว์ บุคคลต่างๆ
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สัญญาจำ�ความรู้สึกสุข ทุกข์ ดีใจ เสียใจ เฉยๆ ในอารมณ์ท ุกอย่าง
สัญญาเจตสิกเป็นป จั จัยส �ำ คัญท สี่ ง่ เสริมค วามผกู พันย ดึ ม นั่ ในชวี ติ เช่น
เดียวกบั เวทนาเจตสิกซ งึ่ เมือ่ ร สู้ กึ ส ขุ ห รือด ใี จ เป็นต้น ก็ย อ่ มส�ำ คัญย ดึ 
มั่นผูกพันต ้องการความรู้สึกนั้นๆ เรื่อยๆ ไป ด้วยเหตุน ี้เวทนาเจตสิก
จึงเป็นเวทนาขันธ์ ๑ และสัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์ ๑ เจตสิก
อีก ๕๐ ประเภททเี่ หลือน นั้ ก ป็ รุงแ ต่งจ ติ ไ ปตามสภาพของเจตสกิ นัน้ ๆ
เจตสิก ๕๐ ดวงนั้นจึงเป็นสังขารขันธ์
๔. เจตนาเจตสิก เป็นเจตสิกท จี่ งใจ ตัง้ ใจ ขวนขวายกระทำ�ก จิ 
ตามประเภทของเจตนาและสมั ปยุตต ธ รรมทเี่ กิดร ว่ มกนั ในขณะนนั้ ๆ  
เจตนาเจตสิกจึงเป็นกัม มปัจจัย เจตนาเจตสิกที่เกิดร่วมกับวิบากจิต
เป็นสหชาตกัมมปัจจัย เพราะกระทำ�กิจข องเจตนาที่เป็นวิบากพร้อม
กับวิบากจิตและวิบากเจตสิกอื่นๆ ที่เกิดร่วมกันแ ล้วก็ดับไป  เจตนา
เจตสิกซึ่งเป็นกิริยาเกิดขึ้นกระทำ�กิจของเจตนาร่วมกับกิริยาจิตและ
กิรยิ าเจตสกิ อืน่ ๆ แล้วด บั ไ ป ก็เป็นส หชาตกัมมปจั จัย แต่อ กุศลเจตนา
ที่เกิดกับอกุศลจิตหรือกุศลเจตนาที่เกิดกับกุศลจิตนั้น เมื่อสำ�เร็จเป็น
อกุศลกรรมบถอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือกุศลกรรมบถอย่างใดย่างหนึ่ง
แล้วด บั ไ ป เป็นน านกั ข ณิก กัมมปจั จัย เพราะท�ำ ให้ว บิ ากจติ แ ละเจตสิก
เกิดข นึ้ ในกาลขา้ งหน้า ซึง่ ไ ม่ใช่ในขณะเดียวกบั อ กุศลเจตนาหรือก ศุ ล
เจตนาที่กระทำ�กรรมนั้น เมื่อให้ผลต่างขณะ คือทำ�ให้วิบากจิตและ
เจตสิกเกิดภายหลังจากอกุศลเจตนา หรือกุศลเจตนาซึ่งเป็นเหตุดับ
ไปแล้ว เจตนากรรมซึ่งเป็นอกุศลเจตนาหรือกุศลเจตนานั้น จึงเป็น
นานักขณิกกัมมปัจจัย
๕. เอกัค คตาเจตสิก เป็นเจตสิกท ตี่ งั้ ม นั่ ในอารมณ์ไ ม่ว า่ จ ติ เกิด
ขึ้นรู้อารมณ์ใด เอกัคคตาเจตสิกก็ตั้งมั่นในอารมณ์น ั้น แต่เอกัคคตา
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เจตสิกท เี่ กิดก บั อ กุศลจติ ไม่มกี �ำ ลังต งั้ ม นั่ คงในอารมณ์เท่าก บั เอกัค คตา
เจตสิกที่เกิดกับกุศลจิต ขณะใดทจี่ ิตเกิดดับรู้อารมณ์เดียวสืบต่อกัน
นานๆ   ลักษณะของเอกัคคตาเจตสิกซึ่งต ั้งมั่นในอารมณ์แต่ละขณะ
จิตนั้น ก็ปรากฏเป็นสมาธิขั้นต่างๆ ขณะใดทกี่ ุศลเอกัคคตาตั้งมั่นใน
อารมณ์ ขณะนั้นจึงเป็นสัมมาสมาธิตามลำ�ดับขั้นของกุศลนั้นๆ
๖. ชีวิตินทริยเ จตสิก เป็นเจตสิกท ี่ดำ�รงรักษาสัมปยุตต ธรรม
ให้ดำ�รงชีวิตอ ยู่ก่อนที่จะดับไป แม้แต่นามธรรมที่เกิดขึ้นแล้วนั้นจะ
ดำ�รงอยู่ได้เพียงชั่วขณะ ก็ยังต้องอาศัยปัจจัย คือ ชีวิตินทริยเจตสิก
ที่เกิดร่วมกันในขณะนั้นรักษาไว้จึงด ำ�รงอยู่ไ ด้ ชีวิต ินทริยเจตสิกจึง
เป็นป จั จัยแ ก่จ ติ แ ละเจตสิกท เี่ กิดร ว่ มกนั โดยเป็นอ นิ ท ริยป จั จัย คือเป็น
ใหญ่ในการรกั ษาสมั ปยุตต ธ รรมทเี่ กิดร ว่ มดว้ ยให้ด �ำ รงอยูช่ วั่ ข ณะกอ่ น
ที่จะดับไป
๗. มนสิการเจตสิก เป็นเจตสิกทใี่ส่ใจ สนใจในอารมณ์ การ
ใส่ใจในอารมณ์ย่อมเป็นป ัจจัยให้เจตสิกอื่นๆ ตรึกถึงอารมณ์และปรุง
แต่งเป็นค วามวจิ ติ รตา่ งๆ เป็นว ทิ ยาการตา่ งๆ ไม่รจู้ บในทางโลก ส่วน
ในทางธรรมนั้นก็ตรงกันข้ามกับทางโลก
เมื่อสัพพจ ิตตสาธารณเจตสิก ๗ ดวงนี้เกิดกับจิตป ระเภทใด
ก็เสมอกับจิตป ระเภทนั้น คือ เมื่อเกิดกับกุศลจิตก็เป็นกุศล เมื่อเกิด
กับอกุศลจิตก ็เป็นอกุศล เมื่อเกิดกับวิบากจิตก็เป็นวิบาก เมื่อเกิดกับ
กิริยาจิตก็เป็นกิริยา เมื่อเกิดกับกามาวจรจิตก็เป็นกามาวจร เมื่อเกิด
กับรูปาวจรจิตก็เป็นรูปาวจร เมื่อเกิดกับอรูปาวจรจิตก็เป็นอรูปาวจร
เมื่อเกิดกับโลกุตตรจิตก็เป็นโลกุตตระ
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ปกิณณกเจตสิก ๖ ดวง คือ เจตสิกที่เกิดร่วมกับอกุศลเจตสิก
ก็ได้ โสภณเจตสิกก ็ได้ แต่เว้นไ ม่เกิดก ับจ ิตบ างดวงตามประเภทของ
จิตนั้นๆ

ปกิณณกเจตสิก ๖ ดวง
๑. วิตักกเ จตสิก (วิตกเจตสิก) เป็นเจตสิกที่จรดหรือตรึก
ในอารมณ์ทผี่ ัสสเจตสิกกระทบ วิตกเจตสิกเกิดกับจิต ๕๕ ดวง คือ
กามาวจรจติ ๔๔ ดวง และปฐมฌานจติ ๑๑ ดวง เว้นท วิป ญ
ั จวญ
ิ ญาณ
๑๐ และทุติยฌาน ตติยฌ
 าน จตุตถฌาน ปัญจมฌาน วิตกเจตสิก
ย่อมจรดหรือตรึกในอารมณ์ต ามสภาพของจิต และเจตสิกที่เกิดร่วม
ด้วย วิตกเจตสิกซึ่งจรดหรือตรึกในอารมณ์นั้นเหมือนเท้าของโลก
เพราะทำ�ให้โลกก้าวไป (โดยจิตเกิดขึ้นเป็นไป) ตามวิตกเจตสิกนั้นๆ
๒. วิจารเจตสิก เป็นเจตสิกทปี่ ระคองตามวิตก ไม่ว่าวิตกจะ
ตรึกอย่างไร วิจารเจตสิกก็ประคองตามอย่างนั้น วิจารเจตสิกเกิดกับ
จิต ๖๖ ดวง คือ กามาวจรจิต ๔๔ ดวง ปฐมฌานจิต ๑๑ ดวง และ
ทุติยฌานจิต ๑๑ ดวง เว้นทวิป ัญจวิญญาน ๑๐ ดวง ตติยฌาน
จตุตถฌาน ปัญจมฌาน จิตใดมวี ิตกเจตสิกเกิดร่วมด้วย จิตนั้นต้อง
มีวิจารเจตสิกเกิดร่วมด้วย เว้นจิต ๑๑ ดวง ที่มีวิจารเจตสิกโดยไม่มี
วิตกเจตสิกเกิดร่วมด้วย คือ ทุติยฌานจิต ๑๑ ดวง
๓. อธิโ มกขเจตสิก เป็นเจตสิกทปี่ ักใจ ไม่สงสัยในอารมณ์
อธิโมกขเจตสิกเกิดกับจิต ๗๘ ดวง เว้นทวิป ัญจวิญญาณ ๑๐
ดวง และโมหมูลจิต วิจิกิจฉ าสัมปยุตต์ ๑ ดวง อธิโมกขเจตสิก
เป็นเจตสิกที่ปักใจ ไม่สงสัยในอารมณ์ จึงไม่เกิดกับโมหมูลจิต
วิจิกิจฉาสัมปยุตต์
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๔. วิร ิยเจตสิก เป็นเจตสิกที่อุตสาหะคํ้าจุนสหชาตธรรม ไม่
ท้อถอย วิริยเจตสิกเกิดกับจิต ๗๓ ดวง เว้นอเหตุกจิต ๑๖ ดวง
คือ ปัญจทวาราวัชชนจิต ๑ ดวง ทวิปัญจวิญญาณ ๑๐ ดวง สัมปฏิจ-
ฉันนจิต ๒ ดวง สันตีรณจิต ๓ ดวง เพราะจิต ๑๖ ดวงนี้กระทำ�กิจข อง
ตนๆ ได้ โดยไม่มีวิริยเจตสิกเป็นปัจจัยเลย
๕. ปีตเิ จตสิก เป็นเจตสิกท ปี่ ลาบปลืม้ เอิบอ มิ่ ร่าเริงจึงเกิดร ว่ ม
กับโสมนัสเวทนาเท่านัน้ ไม่เกิดร ว่ มกบั เวทนาอนื่ ๆ เลย ปีตเิ จตสิกเกิด
ร่วมกับจิตทมี่ ีโสมนัสเวทนาเกิดร่วมด้วย ๕๑ ดวง คือ กามโสมนัสจิต
๑๘ ดวง ปฐมฌานจิต ๑๑ ดวง ทุติยฌ
 านจิต ๑๑ ดวง ตติยฌ
 านจิต ๑๑
ดวง  จิตท มี่ โี สมนัสเ วทนาเกิดร ว่ มดว้ ย แต่ไ ม่มปี ตี เิ จตสิกเ กิดร ว่ ม
ด้วยนั้นมี ๑๑ ดวง คือ จตุตถฌานจิต ๑๑ ดวง ทั้งนีเ้ พราะ จตุตถ
ฌานจิตประณีตก ว่าต ติยฌานจิตซึ่งมีปีติเจตสิกเกิดร่วมด้วย
๖. ฉันทเจตสิก เป็นเจตสิกที่พอใจกระทำ� เกิดกับจิต ๖๙ ดวง
เว้นไม่เกิดกับจ ิต ๒๐ ดวง คือ อเหตุกจิต ๑๘ ดวง และโมหมูล-
จิต ๒ ดวง ทั้งนี้เพราะอเหตุกจิตเป็นจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุเจตสิก
เกิดร่วมด้วย  ส่วนโมหมูลจิตนั้น แม้ว่ามีโมหเจตสิกเกิดร่วมด้วย แต่
เมื่อไม่มีโลภเจตสิกหรือโทสเจตสิกเกิดร่วมด้วยจึงไม่มีฉันทเจตสิก
เกิดร่วมด้วย เพราะฉันทเจตสิกเป็นสภาพธรรมที่พ อใจตามสภาพ
ของโลภมลู จิต หรือโทสมลู จิตหรือจ ติ อืน่ ๆ ทีฉ่ นั ทเจตสิกเกิดร ว่ มดว้ ย

อกุศลเจตสิก ๑๔ ดวง
อกุศลเจตสิก คือ เจตสิกท ไี่ ม่ดงี าม เมื่อเกิดกับจิตใด จิต
นั้นก็เป็นอกุศล ฉะนั้น อกุศลเจตสิกจึงเกิดได้กับอกุศลจิต ๑๒ ดวง
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เท่านัน้ เกิดร ว่ มกบั ก ศุ ลจติ ไ ม่ไ ด้ เกิดร ว่ มกบั ว บิ ากจติ ไ ม่ไ ด้ เกิดร ว่ มกบั 
กิริยาจิตไม่ได้   อกุศลเจตสิกแต่ละดวงย่อมเกิดร่วมกับอกุศลจิตตาม
ประเภทของอกุศลจติ นั้นๆ แต่อ กุศลจิตท ุกด วงจะต้องมอี กุศลเจตสิก
๔ ดวง คือ โมหเจตสิก อหิริกเจตสิก อโนตตัปปเจตสิก อุทธัจจเจตสิก
เกิดร่วมด้วย ฉะนั้น อกุศลเจตสิก ๔ ดวงนี้ จึงเป็นอกุศลสาธารณ
เจตสิก นอกจากอกุศลสาธารณเจตสิก ๔ ดวงนแี้ ล้ว อกุศลเจตสกิ อืน่ ๆ
ก็เกิดร่วมกับอกุศลจิตตามควรแก่อกุศลจิตนั้นๆ
๑. โมหเจตสิก เป็นเจตสิกทไี่ ม่รลู้ ักษณะของสภาพธรรมตาม
ความจริง โมหเจตสิกเกิดร่วมกับอกุศลจิต ๑๒ ดวง
๒. อหิร กิ เ จตสิก เป็นเจตสิกท ไี่ ม่ล ะอายตอ่ อ กุศลธรรมเกิดร ว่ ม
กับอกุศลจิต ๑๒ ดวง
๓. อโนตตัปปเจตสิก เป็นเจตสิกทไี่ ม่หวั่นเกรงภัยของอกุศลธรรม เกิดร่วมกับอกุศลจิต ๑๒ ดวง
๔. อุทธัจจ เจตสิก เป็นเจตสิกทไี่ ม่สงบในอารมณ์ เกิดร่วมกับ
อกุศลจิต ๑๒ ดวง
๕. โลภเจตสิก เป็นเจตสิกที่ติดข้อง ต้องการอารมณ์เกิดร่วม
กับโลภมูลจิต ๘ ดวง
๖. ทิฏฐิเจตสิก เป็นเจตสิกทเี่ห็นผิดในสภาพธรรมจึงทำ�ให้ยึด
มั่นในหนทางประพฤติปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามเหตุและผลของสภาพ
ธรรม และขวนขวายในการกระท�ำ ม งคลตนื่ ข า่ วตา่ งๆ ขณะใดทเี่ ห็นผ ดิ 
ขวนขวายปฏิบตั ธิ รรมผดิ ๆ ทางกาย วาจา ใจ ขณะนนั้ ท ฏิ ฐิเจตสิกเกิด
ร่วมกับโลภมูลจิต ๔ ดวง (ทิฏฐิคตสัมปยุตต์) ทิฏฐิเจตสิกจะดับเป็น
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สมุจเฉทไม่เกิดอ กี เลย เมือ่ โสตาป ตั ติม คั ค จ ติ เกิดข น้ึ ร แู้ จ้งอ ริยส จั จ ธ รรม
ผู้ที่เป็นพระโสดาบันบุคคลแล้ว จึงไม่มีโลภมูลจิต ทิฏฐิคตสัมปยุตต์
๔ ดวงอีก
๗. มานเจตสิก เป็นเจตสิกท สี่ �ำ คัญต น ทะนงตน เกิดไ ด้ก บั โลภ-
มูลจิต ทิฏฐิคตวิปปยุตต์ ๔ ดวง โลภมูลจิต ทิฏฐิคตวิปปยุตต์ ๔ ดวง
นั้น บางวาระก็มีมานเจตสิกเกิดร่วมด้วย บางวาระก็ไม่มีมานเจตสิก
เกิดร่วมด้วย มานเจตสิกจะดับเป็นสมุจเฉทไม่เกิดอ ีกเลย เมื่อรู้แจ้ง
อริยสัจจ ธรรมเป็นพระอรหันตบุคคล
๘. โทสเจตสิก เป็นเจตสิกที่หยาบกระด้าง เป็นสภาพธรรม
ที่ประทุษร้าย เดือดร้อน ขุ่นเคือง เกิดร่วมกับโทสมูลจิต ๒ ดวง
โทสเจตสิกดับเป็นสมุจเฉทเมื่อรู้แจ้งอริยสัจจธรรมขั้นพระอนาคามี
บุคคล ฉะนั้น พระโสดาบันบุคคลจึงยังมีความเศร้าโศกเสียใจ เพราะ
ยังมีโทสมูลจิตทั้ง ๒ ดวง
๙. อิสสาเจตสิก เป็นเจตสิกที่ริษยาสมบัติของผู้อื่น ทั้งรูป
สมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ อิสสาเจตสิกเกิดร่วมกับโทสมูลจิต  
โทสมูลจิต ๒ ดวงนั้น บางวาระก็มีอิสสาเจตสิกเกิดร่วมด้วย บางวาระ
ก็ไม่มีอิสสาเจตสิกเกิดร่วมด้วย อิสสาเจตสิกดับเป็นสมุจเฉท เมื่อ
โสตาปัตติม ัคคจิตเกิดขึ้น รู้แจ้งอริยสัจจธรรม ฉะนั้น พระอริยบุคคล
จึงไม่มีอิสสาเจตสิกอีกเลย
๑๐. มัจฉริยเจตสิก เป็นเจตสิกท ตี่ ระหนี่สมบัติของตน ไม่
ต้องการให้บุคคลอื่นมีส่วนร่วมใช้สอยได้ร ับป ระโยชน์ใดๆ จากสมบัติ
ของตน มัจฉริยเจตสิกเกิดได้กับโทสมูลจิต ๒ ดวง แต่ไม่เกิดกับโลภ-
มูลจิตเลย เพราะขณะใดที่มัจฉริยเจตสิกเกิด ขณะนั้นจิตเดือดร้อนไม่
สบายใจ  มัจฉรยิ เจตสิกจ งึ เกิดร ว่ มกบั โลภมลู จิตไ ม่ไ ด้ เพราะโลภมลู จิต
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เกิดร ว่ มกบั อ เุ บกขาเวทนาและโสมนัสเวทนาเท่านัน้ แต่ม จั ฉรยิ เจตสิก
ต้องเกิดร่วมกับโทมนัสเวทนาทุกครั้ง โทสมูลจิต ๒ ดวงนั้น บางวาระ
ก็มีมัจฉริยเจตสิกเกิดร่วมด้วย บางวาระก็ไม่มีมัจฉริยเจตสิกเกิดร่วม
ด้วย มัจฉรยิ เจตสิกด บั เป็นส มุจเฉท  เมือ่ โสตาป ตั ติม คั ค จ ติ เกิดข นึ้ ร แู้ จ้ง
อริยส จั จ ธ รรม ผูท้ เี่ ป็นพ ระอริยบุคคลไม่ม มี จั ฉรยิ เจตสิกเกิดอ กี เลย แต่
ที่พระเสกขบุคคล (ผู้ยังต้องศึกษาและปฏิบัติเพื่อด ับกิเลส ได้แก่ พระ
อริยบุคคลทไี่ ม่ใช่พ ระอรหันต์)  ผูเ้ ป็นค ฤหัสถ์ยังไ ม่ส ละสมบัตทิ งั้ ห ลาย
ก็เพราะยังมีโลภเจตสิก แต่เมื่อเป็นไปในทางที่ชอบที่ควรแล้ว พระ
เสกขบุคคลผู้เป็นคฤหัสถ์ผปู้ ราศจากมัจฉริยะแล้ว ย่อมสละวัตถุนั้น
เป็นทานได้ เพราะโสตาปัตติมัคคจิตดับม ัจฉริยะเป็นสมุจเฉท
๑๑. กุก กุจจเจตสิก เป็นเจตสิกท เี่ ดือดรอ้ นร�ำ คาญใจในอกุศลที่
ได้ก ระทำ�แ ล้วแ ละในกศุ ลทไี่ ม่ไ ด้ก ระทำ� กุก กุจจเจตสิกเกิดไ ด้ก บั โทส-
มูลจิต ๒ ดวง บางวาระโทสมูลจิตก็มีกุกกุจจเจตสิกเกิดร่วมด้วย บาง
วาระโทสมลู จิตก ไ็ ม่มกี กุ กุจจเจตสิกเกิดร ว่ มดว้ ย กุก กุจจเจตสิกด บั เป็น
สมุจเฉทด้วย อนาคามิมัคคจ ิต
๑๒. ถีนเจตสิก เป็นเจตสิกทที่ ำ�ให้จิตท้อถอย หดหู่ เกิดได้กับ
อกุศลสสังขาริกจิต ๕ ดวง คือ โลภมูลจิต สสังขาริก ๔ ดวง โทสมูลจิต
สสังขาริก ๑ ดวง บางวาระอกุศล สสังขาริก ก็ม ถี ีนเจตสิกเกิดร ่วมด้วย
บางวาระอกุศล สสังขาริกก็ไม่มีถีนเจตสิกเกิดร่วมด้วย
๑๓. มิทธเจตสิก เป็นเจตสิกท ที่ ำ�ให้เจตสิกที่เกิดร่วมด้วย
ซบเซา ง่วงเหงา ท้อแท้ เกิดได้กับอกุศล สสังขาริก ๕ ดวง โดยนัย
เดียวกับถีนเจตสิก เพราะถีนเจตสิกและมิทธเจตสิกต ้องเกิดร่วมกัน
ทุกครั้ง แยกกันไม่ได้เลย ถีนเจตสิกและมิทธเจตสิกดับเป็นสมุจเฉท
ด้วยอรหัตตมัคคจิต
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๑๔. วิจิกิจฉาเจตสิก เป็นเจตสิกที่สงสัยในลักษณะของ
นามธรรมและรูปธรรม สงสัยในอริยส ัจจธ รรม สงสัยในพระรัตนตรัย
เกิดร่วมกับโมหมูลจิต ๑ ดวง (อุเปกฺขาสหคตํ  วิจิกิจฺฉาสมฺปยุตฺตํ)
วิจิกิจฉาเจตสิกดับเป็นสมุจเฉทด้วยโสตาปัตติมัคคจิต
เพื่อสะดวกแก่ก ารจำ� จึงจำ�แนกอกุศลเจตสิก ๑๔ ดวง
เป็นจำ�พวกดังนี้
โมจตุกกะ (เจตสิก ๔ มีโมหเจตสิก เป็นต้น) ได้แก่ อกุศล
สาธารณเจตสิก ๔ ดวง คือ โมหเจตสิก ๑ อหิริกเจตสิก ๑ อโนตตัปป
เจตสิก ๑ อุทธัจจเจตสิก ๑
โลติกะ (เจตสิก ๓ มีโลภเจตสิก เป็นต้น) ได้แก่ โลภเจตสิก
๑ ทิฏฐิเจตสิก ๑ มานเจตสิก ๑ ทิฏฐิเจตสิกเกิดร่วมกับโลภเจตสิก
มานเจตสิกก็เกิดร ่วมกับโลภเจตสิก แต่ทิฏฐิเจตสิกและมานเจตสิก
ไม่เกิดร่วมกัน ขณะใดทมี่ ีทิฏฐิเจตสิก (โลภมูลจิต ทิฏฐิคตสัมปยุตต์)
ขณะนั้นไม่มีมานเจตสิกเกิดร่วมด้วย   ฉะนั้น มานเจตสิกจึงเกิดกับ
โลภมูลจิต ทิฏฐิคตวิปปยุตต์ ๔ ดวง โดยไม่แน่นอน คือ บางครั้งก็
เป็นโลภมูลจิต ทิฏฐิคตวิปปยุตต์ที่ไม่มมี านเจตสิกเกิดร่วมด้วย และ
บางครัง้ ก เ็ ป็นโลภมลู จิต ทิฏฐิค ตวปิ ปยตุ ต ท์ มี่ มี านเจตสิกเกิดร ว่ มดว้ ย
โทจตุกกะ (เจตสิก ๔ มีโทสเจตสิก เป็นต้น) ได้แก่ โทสเจตสิก
๑ อิสสาเจตสิก ๑ มัจฉริยเจตสิก ๑ กุกกุจจเจตสิก ๑ อิสสาเจตสิก
มัจฉรยิ เจตสิก กุก กุจจเจตสิกเกิดร ว่ มกบั โทสเจตสิกโดยไม่แ น่นอนและ
ไม่เกิดพร้อมกัน ฉะนั้น โทสมูลจิต ๒ ดวงนั้น บางวาระไม่มีอิสสา-
เจตสิก มัจฉริยเจตสิก กุกกุจจเจตสิก เกิดร่วมด้วยเลย และบางวาระ
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ก็มีอิสสาเจตสิก หรือมัจฉริยเจตสิก หรือกุกกุจจเจตสิกเกิดร่วมด้วย
ขณะละ ๑ ดวง
ถีทกุ ะ (เจตสิก ๒ มีถ ีนเจตสิก เป็นต้น) ได้แก่ ถีนเจตสิก ๑ และ
มิทธเจตสิก ๑ เจตสิก ๒ ดวงนี้ไม่แยกกันเลย ไม่ว่าจะเกิดในขณะใด
ต้องเกิดร่วมกันทุกครั้ง
รวมอกุศลเจตสิก ๔ จำ�พวก เป็นอ กุศลเจตสิก ๑๓ ดวง และ
วิจิกิจฉาเจตสิก ๑ ดวง จึงรวมเป็นอกุศลเจตสิก ๑๔ ดวง

โสภณเจตสิก ๒๕ ดวง
โสภณเจตสิกเป็นเ จตสิกที่ด ีงาม เมื่อเกิดร่วมกับจ ิตใด
จิตน ั้นก็เป็นจิตที่ดีงาม เป็นโสภณจิต โสภณเจตสิกต่างกับอกุศล
เจตสิก เพราะอกุศลเจตสิกเกิดร่วมกับอกุศลจิต ๑๒ ดวงเท่านั้น แต่
โสภณเจตสิกเกิดร่วมกับกุศลจิตก็ได้ เกิดร่วมกับกุศลวิบากจิตก็ได้
เกิดร่วมกับโสภณกิริยาจิตก็ได้ ฉะนั้น โสภณเจตสิกจึงเกิดร่วมกับ
กามาวจรกุศล (มหากุศล) รูปาวจรกุศล อรูปาวจรกุศล โลกุตตร-
กุศล กามาวจรสเหตุกวิบาก (มหาวิบาก) รูปาวจรวิบาก อรูปาวจร
วิบาก โลกุตตรวิบ าก กามาวจรสเหตุกกิริยา (มหากิริยา) รูปาวจร
กิริยา อรูปาวจรกิริยา
โสภณเจตสิกเกิดร่วมกับโสภณจิตตามควรแก่ประเภทของ
โสภณเจตสิกดังนี้ คือ
โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ ดวง เกิดกับโสภณจิตทุกดวง
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วิรตีเจตสิก ๓ ดวง เกิดกับจิต ๑๖ ดวง คือ มหากุศล ๘ ดวง
และโลกุตตรจิต ๘ (หรือ ๔๐) ดวง
อัปปมัญญาเจตสิก ๒ ดวง เกิดกับจิต ๒๘ ดวง คือ มหากุศล-
จิต ๘ ดวง มหากิริยาจิต ๘ ดวง และรูปาวจรกุศล ๔ ดวง รูปาวจร
วิบาก ๔ ดวง รูป าวจรกิริยา ๔ ดวง (เว้นปัญจมฌาน)
ปัญญาเจตสิก ๑ ดวง เกิดกับจิต ๔๗ ดวง คือ กามาวจรญาณ
สัมปยุตต์ ๑๒ ดวง มหัคคตจิต ๒๗ ดวง (รูปาวจรจิต ๑๕ + อรูปา-
วจรจิต ๑๒) โลกุตตรจิต ๘ ดวง

โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ ดวง
๑. สัทธาเจตสิก เป็นเจตสิกทผี่ ่องใสสะอาด เปรียบเสมือน
สารส้มห รือแ ก้วม ณีท ที่ �ำ ให้น าํ้ ใสสะอาดไม่ข นุ่ ม วั เมือ่ ส ทั ธาเจตสิกเกิด
ขึ้น อกุศลธรรมทั้งหลายซึ่งเปรียบเสมือนโคลนตมย่อมจมลง คือ เกิด
ไม่ได้ เพราะขณะนั้นสัทธาเป็นสภาพที่เลื่อมใสในกุศลธรรม
๒. สติเจตสิก เป็นเจตสิกที่ระลึกได้ในกุศลทั้งหลาย ขณะที่
อกุศลเกิดขึ้นในวันหนึ่งๆ นั้น ขณะนั้นสติไ ม่ได้เกิดขึ้นระลึกเป็นไปใน
ทาน ศีล ภาวนาเลย  กุศลจติ เกิดข นึ้ เป็นไ ปในทานหรือศ ลี ห รือภ าวนา
ขณะใด ขณะนั้นสติเจตสิกเกิดขึ้นระลึกเป็นกุศลประเภทนั้นๆ
๓. หิรเิ จตสิก เป็นเจตสิกทลี่ ะอาย รังเกียจอกุศลธรรม ขณะที่
กุศลจิตเกิดขึ้น ขณะนั้นละอายอกุศลธรรม ลักษณะของหิริเจตสิกจึง
เปรียบได้กับการรังเกียจไม่จับต้องของไม่สะอาด
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๔. โอตตัปปเจตสิก เป็นเจตสิกท หี่ วัน่ เกรงโทษของอกุศลธรรม
ทัง้ ห ลาย ขณะใดทอี่ กุศลธรรมประเภทใดเกิดข นึ้ แ ม้เพียงเบาบาง ขณะ
นั้นก็ไม่มีความหวั่นเกรงในโทษของอกุศลธรรมนั้นเลย ลักษณะของ
โอตตัปปเจตสิกจึงเปรียบได้ก ับการไม่จับต้องก้อนเหล็กร้อน
๕. อโลภเจตสิก เป็นเจตสิกทไ่ี ม่ตดิ ขอ้ งในอารมณ์ ถ้าขณะใดมี
ความยนิ ดีต ดิ ข อ้ งในอารมณ์ ขณะนน้ั ท าน ศีล ภาวนา ก็เกิดไ ม่ไ ด้ ฉะนัน้
กุศลจติ ท กุ ป ระเภทจงึ เกิดข น้ึ โดยมีอโลภเจตสิกเป็นเหตุ ลักษณะอาการ
ของอโลภเจตสิกนน้ั ดจุ หยาดนา้ํ ไม่ตดิ คา้ งอยูบ่ นกลีบบวั
๖. อโทสเจตสิก เป็นเจตสิกท ไี่ ม่ข ดั เคือง ไม่ห ยาบกระด้างดรุ า้ ย
มีล กั ษณะอาการเป็นม ติ รไมตรี (และเพราะแผ่ป ระโยชน์ เกือ้ กูลแ ก่ส ตั ว์
ทั้งหลายจึงชื่อว่า เมตตา)
๗. ตัตร มัชฌัตตตาเจตสิก เป็นเจตสิกท เี่ ป็นกลาง ไม่เอนเอียง
ปราศจากอคติ จึงเป็นอาการวางเฉย อุเบกขาในอารมณ์
อุเบกขา การวางเฉยมี ๑๐ อย่าง คือ
ฉฬังคุเปกขา ได้แก่ ตัตรมัชฌัตตตาเจตสิก ซึ่งเป็นส ภาพที่
วางเฉยในอารมณ์ ๖ ของพระอรหันต์ผู้ดับกิเลสหมดสิ้นแล้ว
พรหมวิหารุเปกขา ได้แก่ ตัตรมัชฌัตตตาเจตสิก ซึ่งวางเฉย
เป็นกลางในสัตว์ทั้งหลาย
โพชฌังคุเปกขา ได้แก่ ตัตรมัชฌัตตตาเจตสิกที่เป็นองค์ คือ
ส่วนประกอบที่ทำ�ให้ตรัสรูอ้ ริยสัจธรรม
วิริยเุ ปกขา ได้แก่วิริยเจตสิกที่เป็นความเพียรถูก ซึ่งไม่ตึงนัก
ไม่หย่อนนักในการเจริญภาวนา
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สังขารุเปกขา ได้แก่ ปัญญาเจตสิกที่วางเฉยเมื่อประจักษ์
ไตรลักษณะของสังขารธรรม
เวทนเุ ปกขา ได้แก่เวทนาเจตสิกท ไี่ ม่รสู้ กึ เป็นท กุ ข์ห รือเป็นสุข
วิป สั ส นูเ ปกขา ได้แก่ปัญญาเจตสิกท เ่ี ป็นกลางในการพจิ ารณา
อารมณ์ที่เกิดตามเหตุปัจจัย
ตัตร มัชฌัตต เุ ปกขา ได้แ ก่ตัตร มัชฌัตตตาเจตสิกท เี่ ป็นกลาง
ไม่เอนเอียงด้วยอคติ
ฌานุเปกขา ได้แก่ ตัตรมัชฌัตตตาเจตสิกในฌาน ซึ่งคลาย
ความฝักใฝ่ในธรรมอื่นที่ทำ�ให้ไม่สงบมั่นคง โดยเฉพาะ ได้แก่ ตติย-
ฌาน (โดยจตุกกนัย) ซึ่งคลายปีติแล้ว
ปาริสุทธุเปกขา ได้แก่ ตัตรมัชฌัตตตาเจตสิกในจตุตถฌาน
(โดยจตุกกนัย) ซึ่งสงบหมดจดแล้วจากข้าศึกทั้งปวง ไม่ต้องทำ�กิจละ
องค์ฌานใดอีก
๘. กายปัสสัทธิเ จตสิก เป็นเจตสิกทสี่ งบ ไม่ฟุ้งซ่าน ทำ�ให้
เจตสิกที่เกิดร่วมด้วยสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน
๙. จิตตปสั สัทธิ เป็นเจตสิกท ที่ �ำ ให้จ ติ ท เี่ กิดร ว่ มดว้ ยสงบ ขณะ
ที่พอใจอยูค่ นเดียวเงียบๆ ไม่วุ่นวายนั้น ไม่ใช่สงบ ถ้าจิตขณะนั้นไม่
เป็นไ ปในทาน ศีล ภาวนา (สมถภาวนา คือ การอบรมเจริญค วามสงบ
จากอกุศลด้วยปัญญา   วิปัสสนาภาวนา คือ การอบรมเจริญปัญญา
รู้ลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริง) ถ้าพอใจที่จะ
อยู่คนเดียวเงียบๆ แม้ในป่าก็เป็นโลภมูลจิต ในขณะที่ไม่ใช่ทาน ศีล
ภาวนา
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(กายปัสสัทธิและจิตตปัสสัทธิ เป็นสภาพเจตสิกที่ตรงกันข้าม
กับอุทธัจจเจตสิก)
๑๐. กายลหุตา เป็นเจตสิกทเี่บา ทำ�ให้เจตสิกทั้งหลายที่เกิด
ร่วมด้วยเบา ไม่หนักอย่างอกุศล
๑๑. จิตตลหุตา เป็นเจตสิกที่ทำ�ให้จิตที่เกิดร่วมด้วยไม่หนัก
(กายลหุต าและจติ ตลหุต า เป็นเจตสิกท ตี่ รงกนั ข า้ มกบั ถ นี เจตสิก
และมิทธเจตสิก)
๑๒. กายมุทุตา เป็นเจตสิกที่อ่อนโยน ทำ�ให้เจตสิกทั้งหลายที่
เกิดร่วมด้วยไม่หยาบกระด้าง
๑๓. จิตตมุทุตา เป็นเจตสิกทที่ ำ�ให้จิตที่เกิดร่วมด้วยอ่อนโยน
ไม่หยาบกระด้าง
(กายมุทุตาและจิตตมุทุตา เป็นเจตสิกที่ตรงกันข้ามกับทิฏฐิ
เจตสิก และมานเจตสิก)
๑๔. กายกัมมัญญตา เป็นเจตสิกทคี่ วรแก่การงานของ
โสภณธรรม ทำ�ให้เจตสิกทั้งหลายที่เกิดร ่วมด้วย ควรแก่การงานของ
โสภณธรรม
๑๕. จิตต กัมมัญญตา เป็นเจตสิกที่ทำ�ให้จิตที่เกิดร่วมด้วย
ควรแก่การงานของโสภณธรรม
(กายกัมมัญญตาและจติ ต กัมมัญญตา เป็นเจตสิกท ตี่ รงกนั ข า้ ม
กับอกุศลธรรม (ที่เหลือ) ที่ทำ�ให้จิตไม่ควรแก่ธรรมที่ดีงาม)
๑๖. กายปาคญ
ุ ญตา เป็นเจตสิกท คี่ ล่องแคล่วแ ละท�ำ ให้เจตสิก
ทั้งหลายที่เกิดร ่วมด้วยคล่องแคล่วในธรรมทดี่ ีงาม
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๑๗. จิตตปาคุญญตา เป็นเจตสิกทที่ ำ�ให้จิตที่เกิดร่วมด้วย
คล่องแคล่วในธรรมที่ดงี าม
(กายปาคุญญตาและจิตตปาคุญญตาเป็นเจตสิกที่ตรงกันข้าม
กับความไม่เชื่อ เป็นต้น ในธรรมที่ดีงาม)
๑๘. กายชุ กุ ต า เป็นเจตสิกท ซี่ อื่ ตรง ทำ�ให้เจตสิกท เี่ กิดร ว่ มดว้ ย
แน่วแน่ ไม่คดโกง มุ่งตรงต่อธรรมที่ดีงาม
๑๙. จิตตชุ ุกตา เป็นเจตสิกที่ทำ�ให้จิตมุ่งตรงต่อธรรมที่ดีงาม
(กายชุ กุ ต าและจติ ต ชุ กุ ต า เป็นเจตสิกท ตี่ รงกนั ข า้ มกบั อ ปุ กิเลส
มีมายา สาไถย เป็นต้น ซึ่งทำ�ให้จิตคดโกงไม่ตรง)
เจตสิก ๑๙ ดวงนี้ เกิดร่วมกับโสภณจิตทุกดวง เว้นไม่เกิดกับ
อกุศลจิต ๑๒ ดวง และอเหตุกจ ิต ๑๘ ดวง รวม ๓๐ ดวง ฉะนั้น
โสภณจิตจึงเป็น ทวิเหตุกะหรือติเหตุกะ แต่ที่เป็นเอกเหตุกะไม่มีเลย
ส่วนอกุศลจิต ๑๒ ดวงนั้น เป็นเอกเหตุก ะ ๒ ดวง เป็นทวิเหตุก ะ ๑๐
ดวง เป็นติเหตุกะไม่มีเลย

วิรตีเจตสิก ๓ ดวง
คือ

วิรตีเจตสิก เป็นเจตสิกทเี่ กิดข ึ้นทำ�กิจว ิรัติทุจริต มี ๓ ดวง

๑ (๒๐) สัมมาวาจาเจตสิก เป็นเจตสิกทเี่กิดขึ้นทำ�กิจวิรัติวจี-
ทุจริต ๔ คือ มุสาวาท ปิสุณวาจา ผรุสวาท สัมผัปปลาปวาจา ขณะ
ใดที่ไม่ล่วงวจีทุจริต ขณะนั้นสัมมาวาจาเจตสิกเกิดขึ้นวิรัติวจีทุจริต
ประเภทนั้นๆ
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๒ (๒๑) สัมมากัมม ันตเจตสิก เป็นเจตสิกที่เกิดขึ้น วิรัติกาย
ทุจริต ๓ คือ ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร ขณะใดที่
เว้นกายทุจริต ๓ ขณะนั้นสัมมากัมมันตเจตสิกเกิดขึ้นทำ�กิจว ิรัติกาย
ทุจริตนั้นๆ
๓ (๒๒) สัมมาอาชีวเ จตสิก เป็นเจตสิกท เี่ กิดข นึ้ วิรตั กิ ายทจุ ริต
๓ และวจีท จุ ริต ๔ ซึง่ เป็นม จิ ฉาชีพ ขณะใดทลี่ ะเว้นม จิ ฉาชีพ ขณะนนั้ 
สัมมาอาชีวเจตสิกเกิดขึ้นทำ�กิจวิรัตมิ ิจฉาชีพนั้นๆ

อัปปมัญญาเจตสิก ๒ ดวง
เป็นเจตสิกทมี่ ีสัตว์ บุคคล เป็นอารมณ์ ไม่เกิดกับมหาวิบากจิต
รูปาวจรปัญจมฌาน อรูปาวจรจิต โลกุตตรจิต อัปปมัญญาเจตสิก ๒
ดวง คือ
๑ (๒๓) กรุณาเจตสิก เป็นเจตสิกทกี่ รุณาสัตว์ที่เป็นทุกข์ มี
การไม่เบียดเบียนเป็นอาการปรากฏ
๒ (๒๔) มุทิตาเจตสิก เป็นเจตสิกทยี่ ินดีต่อสัตว์ทเี่ป็นสุข เป็น
เจตสิกที่ตรงกันข้ามกับอิสสา

ปัญญาเจตสิก ๑ ดวง
๒๕. ปัญญาเจตสิก เป็นเจตสิกท เี่ห็นถูก เข้าใจถูกในสภาพ
ธรรม และในเหตุผลของสภาพธรรมนั้นๆ
โสภณเจตสิก ๒๕ ดวง เกิดก ับโสภณจิตดังนี้
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โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ ดวง เกิดกับโสภณจิตทุกดวง ทั้ง
กุศลจิต วิบากจิต กิริยาจิต ทั้งกามาวจรจิต รูปาวจรจิต อรูปาวจรจิต
และโลกุตตรจิต
วิรต เี จตสิก ๓ ดวง เกิดไ ด้ก บั ม หากศุ ลจิต ๘ ดวง และโลกุต ตร-
จิต ๘ ดวงหรือ ๔๐ ดวงเท่านั้น มหากุศลจิตบ างดวงก็ไม่มวี ริ ตเี จตสิก
เกิดรว่ มดว้ ย  วิรตเี จตสิกดวงหนึง่ ดวงใดจะเกิดกบั มหากุศลจิตที่ก�ำ ลัง
วิรัติทุจริตประเภทหนึ่งประเภทใดในขณะนั้นเท่านั้น  วิรตีเจตสิก
ทัง้ ๓ ดวงจะเกิดข นึ้ พ ร้อมกนั ใ นมหากศุ ลจติ ไ ม่ไ ด้เ ลย แต่ข ณะที่
โลกุต ตรจิตเ กิดข นึ้ น นั้ วิรต เี จตสิกท งั้ ๓ ดวง เกิดข นึ้ พ ร้อมกนั โดย
ทำ�กิจวิรัติทุจริตเป็นสมุจเฉทตามขั้นของโลกุตตรจิตน ั้นๆ โลกุตตร-
จิต ๘ ดวง หรือ ๔๐ ดวงต้องมีวิรตเีจตสิกทั้ง ๓ ดวงเกิดร่วมด้วย
วิรตีเจตสิกไม่เกิดกับมหากิริยาจิต เพราะเมื่อพระอรหันต์ดับ
กิเลสทุกประเภทเป็นสมุจเฉทแล้ว วิรต ีเจตสิกไม่เกิดขึ้นวิรัติทุจริต
ใดๆ เลย
วิรตีเจตสิกไม่เกิดกับมหาวิบากจิต เพราะมหาวิบากต่างกับ
รูปาวจรวิบาก อรูปาวจรวิบาก โลกุตตรวิบาก คือ รูปาวจรกุศล
เป็นกัมมปัจจัยให้เกิดผลเป็นรูปาวจรวิบาก ซึ่งไม่ต่างจากรูปาวจร
กุศลนั้นๆ   อุปมาเหมือนตัวกับเงา รูปาวจรกุศลมีเจตสิกอะไรเกิด
ร่วมด้วยเท่าใด รูปาวจรวิบากก็มีเจตสิกนั้นๆ เกิดร่วมด้วยเท่านั้น
รูปาวจรกุศลมีอารมณ์อะไร รูปาวจรวิบากก็มีอารมณ์นั้น อรูปาวจร
กุศลและอรูปาวจรวิบาก โลกุตตรกุศลและโลกุตตรวิบากก็โดยนัย
เดียวกัน แต่มหากุศลหาเป็นเช่นนั้นไม่ วิรตีเจตสิกเกิดกับมหากุศล
จิตเฉพาะในขณะที่วิรัติทุจริต แต่มหาวิบากซึ่งเป็นผลของมหากุศล
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นั้น ไม่มีวิรตเีจตสิกและอัปปมัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วย เพราะมหา
วิบากไม่ได้ทำ�กิจวิรัติทุจริตเช่นมหากุศล
วิรต เี จตสิกไ ม่เกิดก บั ร ปู าวจรจิตแ ละอรูปา วจรจติ เพราะขณะที่
เป็นมหัคคตจิตนั้นไม่มีการกระทำ�ใดๆ ทางกาย วาจาที่วิรตีเจตสิกจะ
ต้องเกิดขึ้นวิรัตทิ ุจริตทางกายหรือท างวาจาเลย
อัปป มัญญาเจตสิก ๒ ดวง ไม่เกิดพร้อมกัน อัปปมัญญาดวง
หนึง่ ด วงใดยอ่ มเกิดในขณะทจี่ ติ ม สี ตั ว์ บุคคล (ทีเ่ ป็นท กุ ข์ห รือเป็นสุข)
เป็นอารมณ์เท่านั้น   อัปปมัญญาเจตสิกไม่เกิดกับมหาวิบากจิตโดย
นัยเดียวกับวิรตีเจตสิก แต่อัปปมัญญาเจตสิกดวงหนึ่งดวงใดเกิดกับ
มหากุศลจิตและมหากิริยาจิตได้เมื่อมีสัตว์ที่เป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็น
อารมณ์ และในการเจริญพรหมวิหารภาวนา คือ เมตตาภาวนาได้แก่
อโทสเจตสิก กรุณาภาวนา ได้แก่ กรุณาเจตสิก มุทิตาภาวนา ได้แก่
มุทติ าเจตสิก อุเบกขาภาวนา ได้แ ก่ ต ตั ร มัชฌัตตตาเจตสิก  เมือ่ อ บรม
เจริญสมถภาวนาซึ่งเป็นพรหมวิหารนั้น มหากุศลทปี่ ระกอบด้วย
เมตตา หรือกรุณา หรือมุทิตาย่อมเจริญเพิ่มขึ้นจนเป็นความสงบที่
มีก ำ�ลังม ั่นคง เป็นอ ปุ จารสมาธิ (สมาธิใกล้ต อ่ ก ารแนบแน่นในอารมณ์)
และอปั ปนาสมาธิ (แนบแน่นในอารมณ์) ซึ่งเป็นฌานจิตข ั้นที่ ๑ และ
เมื่ออบรมเจริญต่อไปก็บรรลุถึงฌานจิตขั้นที่ ๒ ขั้นที่ ๓ ขั้นที่ ๔ ตาม
ลำ�ดับ แต่เมตตา กรุณา มุทิตา ไม่อาจบรรลุถึงขั้นปัญจมฌาน ซึ่งเป็น
รูปฌานที่ ๕ ได้ เพราะฌานจิตข ั้นที่ ๑, ๒, ๓, ๔ เกิดร่วมกับโสมนัส
เวทนา ดังนั้น เมื่อจะอบรมพรหมวิหารภาวนาให้ถึงปัญจมฌานต้อง
เป็นอุเบกขาพรหมวิหารเท่านั้น ฉะนั้น เมตตา กรุณา มุทิตา จึงเป็น
ได้เพียงปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌานและจตุตถฌาน ส่วนอุเบกขา
พรหมวิหารนั้นเป็นปัญจมฌานเท่านั้น
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อัปปมัญญาเจตสิก ๒ ดวงไม่เกิดกับอรูปาวจรจิต เพราะ
อรูปาวจรจิตไ ม่มีสัตว์บุคคลเป็นอารมณ์
อัปป มัญญาเจตสิก ๒ ดวงไม่เกิดก บั โลกุต ตรจิต เพราะโลกุต ตร-
จิตมีนิพพานเป็นอ ารมณ์
ปัญญาเจตสิก ๑ ดวง เกิดร่วมกับกามาวจรจิตที่เป็นญาณสัมปยุตต์ทั้งหมด และเกิดร่วมกับรูปาวจรจิต อรูปาวจรจิต และ
โลกุต ตรจิตด ว้ ย เพราะจติ เหล่าน ตี้ อ้ งประกอบดว้ ยปญ
ั ญาเจตสิกท งั้ ส นิ้
จะเห็นไ ด้ว่า โดยทั่วไปกามาวจรกุศลจิตเกิดร่วมกับโสภณ
สาธารณเจตสิกเท่านั้น แต่บางกาลก็มีวิรตีเจตสิก ๑ ดวงเกิดร่วมด้วย
เมื่อวิรัติทุจริต และบางกาลก็มีอัปปมัญญาเจตสิก ๑ ดวงเกิดร่วมด้วย
และบางกาลก็เกิดร ่วมกับปัญญาเจตสิก ขณะอบรมเจริญสมถภาวนา
และวปิ สั สนาภาวนานนั้ เป็นม หากศุ ลจติ ท มี่ ปี ญ
ั ญาเจตสิกเกิดร ว่ มดว้ ย
จึงเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตต์
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รูปเป็นปรมัตถธรรมที่ไม่ใช่สภาพรู้ รูปเป็นสังขตธรรม เป็น
สภาพธรรมทเี่ กิดด บั จึงต อ้ งมปี จั จัยป รุงแ ต่งให้ร ปู เกิดข นึ้ อุป าทายรปู 
อาศัยมหาภูตร ูปจึงเกิดขึ้นเป็นไป  แต่ที่อุปาทายรูปและมหาภูตรูปจะ
เกิดข นึ้ ไ ด้น นั้ ก ต็ อ้ งมสี มุฏฐาน คือธรรมทกี่ อ่ ต งั้ ให้ร ปู ท งั้ หมดนนั้ เกิดข นึ้
มิฉะนั้น รูปทั้งหมดก็เกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้เลย  สมุฏฐาน คือ ธรรมที่
ก่อตั้งให้เกิดรูป มี ๔ สมุฏฐาน คือ กรรม ๑ จิต ๑ อุตุ ๑ อาหาร ๑
รูปที่เกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐาน เรียกว่า กัมมชรูป
รูปที่เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐาน

เรียกว่า จิตตชรูป

รูปที่เกิดจากอุตุเป็นสมุฏฐาน

เรียกว่า อุต ุชรูป

รูปที่เกิดจากอาหารเป็นสมุฏฐาน เรียกว่า อาหารชรูป

กัมมชรูป
รูปท เี่ กิดจ ากกรรมเป็นส มุฏฐานโดยเฉพาะ ไม่เกิดจ ากสมุฏฐาน
อื่นเลย มี ๙ รูป คือ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

จักขุปสาทรูป
โสตปสาทรูป
ฆานปสาทรูป
ชิวหาปสาทรูป
กายปสาทรูป
อิตถีภาวรูป
343
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๗. ปุริสภาวรูป
๘. หทยรูป
๙. ชีวติ ินทริยรูป
สิ่งใดก็ตามที่ดูเหมือนมีชีวิตแ ต่ไ ม่ได้เกิดจากอกุศลกรรม หรือ
กุศลกรรมใดๆ เป็นสมุฏฐาน เช่น พืชพันธุ์ต่างๆ ไม่มีกัมมชรูปทั้ง ๙
รูปนี้เลย
บางบุคคลกรรมไม่เป็นสมุฏฐานให้เกิดจักขุปสาทรูปบ้าง โสต-
ปสาทรปู บ า้ ง ฆานปสาทรปู บ า้ ง ชิวหาปสาทรปู บ า้ ง กายปสาทรปู บ า้ ง
อิตถีภ าวรปู บ ้าง ปุร สิ ภาวรูปบ ้าง แต่เมื่อเป็นส ัตว์บ ุคคลในภูมทิ มี่ ขี ันธ์
๕ แล้วต้องมีหทยรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิต และมีชีวิตินทริยรูปท ี่เกิด
ร่วมกับกัมมชรูปอื่นๆ ในทุกๆ กัมมชกลาป สำ�หรับอสัญญสัตตา
พรหมบุคคลซึ่งเป็นพรหมบุคคลที่มีแต่รูป ไม่มีนามธรรม คือ ระหว่าง
ทีเ่ ป็นอ สัญญ
 ส ตั ต าพรหมนนั้ จิต เจตสิกไ ม่เกิดเลย จึงม กี มั มชรูปเพียง
กลาปเดียว คือ กลาปที่มีชีวิตินทริยรูปเท่านั้น (ไม่มีจักขุปสาทรูป
โสตปสาทรปู ฆานปสาทรปู ชิวหาปสาทรปู กายปสาทรปู อิตถีภ าวรปู 
ปุริสภาวรูป หทยรูป)
กัมมชรูป ๙ รูปนี้ เป็นอุปาทายรูป ฉะนั้น จึงต้องเกิดร่วมกับ
อวินิพโภครูป ๘ รูป ดังนี้ คือ
๑. จักขุท ส กกลาป (กลุม่ ข องจกั ขุป สาทรปู ซ งึ่ ม รี ปู ร วม ๑๐ รูป)
คือ อวินิพโภครูป ๘ + จักขุปสาทรูป + ชีวิตินทริยรูป
๒. โสตทสกกลาป (กลุ่มของโสตปสาทรูปซึ่งมรี ูปรวม ๑๐ รูป)
คือ อวินิพโภครูป ๘ + โสตปสาทรูป + ชีวิตินทริยรูป
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๓. ฆานทส กกลาป (กลุม่ ข องฆานปสาทรปู ซ งึ่ ม รี ปู ร วม ๑๐ รูป)
คือ อวินิพโภครูป ๘ + ฆานปสาทรูป + ชีวิตินทริยรูป
๔. ชิว หาทสกกลาป (กลุ่มของชิวหาปสาทรูปซึ่งมีรูปรวม ๑๐
รูป) คือ อวินิพโภครูป ๘ + ชิวหาปสาทรูป + ชีวิตินทริยรูป
๕. กายทส กกลาป (กลุม่ ข องกายปสาทรปู ซ งึ่ ม รี ปู ร วม ๑๐ รูป)
คือ อวินิพโภครูป ๘ + กายปสาทรูป + ชีวิตินทริยรูป
๖. อิตถีภ าวทสกกลาป (กลุ่มของอิตถีภ าวรูปซึ่งมีรูปรวม ๑๐
รูป) คือ อวินิพโภครูป ๘ + อิตถีภาวรูป + ชีวิตินทริยร ูป
๗. ปุริสภาวทสกกลาป (กลุ่มของปุริสภาวรูปซึ่งมีรูปรวม ๑๐
รูป) คือ อวินิพโภครูป ๘ + ปุริสภาวรูป + ชีวิตินทริยร ูป
๘. หทยทสกกลาป (กลุ่มของหทยรูปซึ่งมีรูปรวม ๑๐ รูป) คือ
อวินิพโภครูป ๘ + หทยรูป + ชีวิตินทริยร ูป
๙. ชีวิตนวกกลาป (กลุ่มของชีวิตรูปซึ่งมีรูปรวม ๙ รูป) คือ
อวินิพโภครูป ๘ + ชีวิตนิ ทริยรูป
กัมมชกลาปเหล่าน เี้ กิดพ ร้อมกบั อ ปุ าทขณะของปฏิสนธิจ ติ ต าม
ควรแก่ภ พภมู นิ นั้ ๆ และเกิดท กุ อ นุข ณะของจติ ท กุ ด วง คือ อุป าทขณะ  
ฐิติขณะ และภังคขณะของจิตดวงหนึ่งๆ และจะหยุดเกิดก่อนจุติจิต
๑๖ ขณะจิต ฉะนั้น กัมมชรูปทั้งหมดจึงดับพร้อมกับจุตจิ ิต
กัมมชรูปท เี่ กิดพ ร้อมกบั ป ฏิสนธิจ ติ ในภมู มิ นุษย์ซ งึ่ เป็นช ลาพุช
กำ�เนิด (เกิดในครรภ์) มี ๓ กลาป คือ หทยทสกกลาป กายทสกกลาป
ภาวทสกกลาป  เมื่อเจริญเติบโตขึ้น จักขุทสกกลาป โสตทสกกลาป
ฆานทส กกลาป ชิวหาทสกกลาป ก็เกิดต ามควรแก่ก าลของกลาปนนั้ ๆ
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ผู้ที่ปฏิสนธิเป็นโอปปาติกกำ�เนิด (เกิดเป็นกายที่มีอวัยวะครบ
ทันที) เช่น เทวดา เปรต อสุรกาย และผู้ที่เกิดในนรก มีกัมมชรูปครบ
ทั้ง ๗ กลาป พร้อมกันทันทีในขณะที่ปฏิสนธิ คือ หทยทสกกลาป  
กายทสกกลาป ภาวทสกกลาป จักขุทสกกลาป โสตทสกกลาป
ฆานทส กกลาป ชิว หาทส กกลาป  แต่ถ า้ ก รรมประเภทใดไม่เป็นป จั จัย
ให้รูปประเภทใดเกิด ก็เว้นรูปกลาปนั้นๆ ทั้งในปฏิสนธิกาล (ขณะ
ปฏิสนธิจิตเกิด) และในปว ัตติกาล คือ ขณะหลังปฏิสนธิ
ผู้ที่ปฏิสนธิเป็นพรหมบุคคลในรูปพรหมภูมิเป็นโอปปาติก
กำ�เนิด มีก มั มชรูป ๔ กลาปเท่านัน้ คือ หทยทส กกลาป จักขุท ส กกลาป
โสตทสกกลาป และชีวิตนวกกลาป เว้นฆานปสาทรูป ชิวหาปสาทรูป
กายปสาทรูป ภาวรูป ซึ่งเป็นผลของการระงับความเพลิดเพลินยินดี
ในกามอารมณ์ด ว้ ยก�ำ ลังข องฌานจติ ท เี่ ป็นป จั จัยให้เกิดเป็นร ปู พ รหม
บุคคล
ผู้ที่เป็นอสัญญ
 สัตตาพรหม คือ พรหมที่มีแต่รูปธรรม ไม่มี
นามธรรมเลยนั้น มีกัมมชกลาป ๑ กลาป คือ ชีวิตนวกกลาป การ
เกิดเป็นอ สัญญ
 -สตั ต าพรหมนนั้ เป็นผ ลของปญ
ั จมฌานทีค่ ลายความ
ยินดีในนามธรรม เพราะเห็นโทษของนามธรรมที่เป็นไปตามกิเลส
จึงปรารถนาทจี่ ะไม่มีนามธรรม เมื่อปัญจมฌานกุศลจิตไม่เสื่อม และ
ปัญจมฌานกุศลจิตเกิดก่อนจุติจิต ด้วยความหน่ายในนามธรรม จึง
เป็นปัจจัยให้รูปปฏิสนธิในอสัญญสัตตาพรหมภูมิ มีอายุ ๕๐๐ กัปป์  
เมื่อไม่มีนามธรรมเกิดเลย จึงไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อจุติ
(ก่อนเป็นอ สัญญ
 ส ตั ต าพรหม) ด้วยอริ ยิ าบถใด รูปป ฏิสนธิข องอสญ
ั ญ-
สัตตาพรหม ก็เป็นอิริยาบถนั้นจนกว่ารูปจ ะจุติ และกุศลกรรมหนึ่งจึง
เป็นป จั จัยให้ป ฏิสนธิจ ติ และกมั มชรูปเกิดในกามสคุ ติภ มู ิ วนเวียนเป็น
กิเลส กรรม วิบากต่อไป ตราบใดที่ยังไม่ไ ด้ดับกิเลสเป็นสมุจเฉท
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จิตตชรูป
รูปที่เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐาน มี ๖ กลาป คือ
๑. สุทธัฏ ฐกกลาป เป็นกลาปทมี่ แี ต่อ ว นิ พิ โภครปู ๘ รูปเท่านัน้
ไม่มีรูปอื่นๆ เกิดร่วมด้วยเลย
เมื่อปฏิสนธิจิตดับไปแล้ว ภวังคจิตเกิดสืบต่อ จิตตชรูปที่เป็น
สุทธัฏฐกกลาปเกิดพร้อมกับอุปาทขณะของปฐมภวังคจิต และทุก
อุปาทขณะของจิต เว้นทวิปัญจวิญญาณ ๑๐ ดวง ซึ่งไม่มีกำ�ลังพอที่
จะเป็นสมุฏฐานให้เกิดรูปได้
จิตที่ไม่เป็นสมุฏฐานให้เกิดจิตตชรูปมี ๑๖ ดวง คือ อรูปฌาน
วิบากจิต ๔ ดวง ปฏิสนธิจ ิต ๑ ดวง ทวิปัญจวิญญาณ ๑๐ ดวง จุติจิต
ของพระอรหันต์ ๑ ดวง รวม ๑๖ ดวง
อรูปฌานวิบากจิต ๔ ดวง ไม่เป็นสมุฏฐานให้เกิดรูปเลย เพราะ
เป็นผลของอรูปฌานกุศล ซึ่งเห็นโทษของรูปว่าเป็นธรรมที่เกื้อกูลแก่
กิเลส จึงเจริญอรูปฌานกุศลซึ่งไม่มีรูปใดๆ เป็นอารมณ์เลย เมื่ออรูป-
ฌานวิบากทำ�กิจป ฏิสนธิในอรูปพรหมภูมิ จึงไม่เป็นปัจจัยให้รูปใดๆ
เกิดเลยทั้งสิ้น
ปฏิสนธิจิตไม่เป็นสมุฏฐานให้เกิดจิตตชรูป เพราะเป็นจิตข ณะ
แรกในภพภูมิหนึ่ง จึงยังไม่มีกำ�ลังพอที่จะเป็นสมุฏฐานให้เกิดจิตตชรูปได้
จุติจิตของพระอรหันต์ไม่เป็นสมุฏฐานให้เกิดรูป เพราะเป็น
จิตดวงสุดท้ายของสังสารวัฏฏ์ซึ่งสิ้นสภาพความเป็นปัจจัยที่ทำ�ให้
รูปเกิดได้
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๒. กายวญ
ิ ญัตนิ วกกลาป กลุม่ ข องกายวญ
ิ ญัตริ ปู ซ งึ่ ม รี ปู ร วม
กัน ๙ รูป คือ อวินิพโภครูป ๘ + กายวิญญัติรูป ๑ ย่อมเกิดพร้อมกับ
อุปาทขณะของจิตที่ต้องการให้ร ูปแสดงความหมาย
๓. วจีว ิญญัติสัทททสกกลาป กลุ่มของรูปรวมกัน ๑๐ รูป คือ
อวินิพโภครูป ๘ + วจีวิญญัติรูป ๑ + สัททรูป ๑ ย่อมเกิดพร้อมกับ
อุปาทขณะของจิตที่เป็นสมุฏฐานของเสียง คือวาจา
๔. ลหุตาทิเอกาทสกกลาป กลุ่มของรูปรวมกัน ๑๑ รูป คือ
อวินิพโภครูป ๘ + วิการรูป ๓ ย่อมเกิดพร้อมกับอุปาทขณะของจิตที่
ต้องการให้รูปเป็นไปในอิริยาบถต่างๆ
๕. กายวญ
ิ ญัตลิ หุต าทิท วาทส กกลาป กลุม่ ข องรปู ร วมกนั ๑๒
รูป คือ อวินิพโภครูป ๘ + วิการรูป ๓ + กายวิญญัติรูป ๑ ย่อมเกิด
พร้อมกบั อุป าทขณะของจติ ท ตี่ อ้ งการให้ร ปู เป็นไ ปในอริ ยิ าบถตา่ งๆ ที่
แสดงความหมาย
๖. วจีวิญญัติสัททลหุตาทิเตรสกกลาป กลุ่มของรูปรวมกัน
๑๓ รูป คือ อวินิพโภครูป ๘ + วิการรูป ๓ + วจีวิญญัติรูป ๑ + สัททรูป
๑ ย่อมเกิดพร้อมกับอุปาทขณะของจิตทตี่ ้องการให้เกิดเสียงพิเศษที่
ต้องอาศัยวิการรูปจึงจะเกิดเสียงนั้นๆ ทีฐ่ านของเสียงได้
จิตตชกลาป ทุกกลาปต้องเกิดพร้อมกับอุปาทขณะของจิตที่
เป็นสมุฏฐานให้จิตตชกลาปนั้นเกิด จิตตชกลาปจะไม่เกิดในฐิติขณะ
และภังคขณะของจิตเลย
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อุตุชรูป
รูปที่เกิดจากอุตุ มี ๔ กลาป คือ
๑. สุทธัฏ ฐกกลาป มีอวินิพโภครูป ๘ รูปเท่านั้น ไม่มีรูป
อื่นๆ เกิดร่วมด้วยเลย ในรูปที่มีใจครองนั้น เมื่อปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นนั้น
ในอุปาทขณะ ฐิติขณะ และภังคขณะของปฏิสนธิจิต มีกัมมชรูปเกิด
ตามทไี่ ด้ก ล่าวแล้ว แต่ในฐติ ขิ ณะของปฏิสนธิจ ติ น นั้ เอง อุตุ คือ ธาตุไ ฟ
ในกมั มชกลาปทเี่ กิดน นั้ ก็เป็นส มุฏฐานให้อ ตุ ชุ รูปท เี่ ป็นส ทุ ธัฏ ฐกกลาป
เกิดข ึ้น และอตุ ุชส ุทธัฏ ฐกกลาปนี้จะเกิดข ึ้นในฐิตขิ ณะของรูปต ่อๆ ไป
๒. สัททนวกกลาป กลุ่มของเสียงซึ่งมีรูปรวมกัน ๙ รูป คือ
อวินิพโภครูป ๘ + สัททรูป ๑ ขณะใดทรี่ ูปเสียงไม่ได้เกิดจากจิตเป็น
สมุฏฐานให้วจีว ญ
ิ ญัตริ ปู ก ระทบทฐี่ านของเสียง ขณะนนั้ เสียงเกิดจ าก
อุตุเป็นสมุฏฐาน เช่น เสียงรถยนต์ เสียงนํ้าตก เป็นต้น
๓. ลหุตาทิเอกาทสกกลาป กลุ่มของวิการรูปซึ่งมีรูปรวมกัน
๑๑ รูป คือ อวินิพโภครูป ๘ + วิการรูป ๓ อุตุย่อมเป็นสมุฏฐานหนึ่ง
ที่ทำ�ให้เกิดรูปที่เบา รูปที่อ่อน รูปที่ควรแก่การงานในกายที่มีใจครอง
ถ้าอุตุไม่สม่ำ�เสมอก็เกิดโรค และกายส่วนใดไม่มีวิการรูป แม้จิตก็เป็น
สมุฏฐานให้กายส่วนนั้นเคลื่อนไหวไปตามความต้องการไม่ได้
๔. สัททลหุตาทิทวาทสกกลาป กลุ่มของวิการรูปและเสียง
รวมกันทั้งสิ้น ๑๒ รูป คือ อวินิพโภครูป ๘ + วิการรูป ๓ + สัททรูป ๑
ในขณะที่กลุ่มของวิการรูปนั้นมีเสียงเกิดร่วมด้วย เช่นดีดนิ้ว ปรบมือ
เป็นต้น
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อาหารชรูป
รูปที่เกิดจากโอชารูปในกพฬิงการาหาร คือ อาหารที่เป็นคำ�
ที่กลืนกินเข้าไปนั้นม ี ๒ กลาป อาหารชกลาปนี้เกิดได้เฉพาะภายใน
ร่างกายของสัตว์บ ุคคลเท่านั้น อาหารชกลาป ๒ กลาป คือ
๑. สุทธัฏ ฐกกลาป มีอวินิพโภครูป ๘ เท่านั้น ไม่มีรูปอื่นเกิด
ร่วมด้วยเลย
๒. ลหุตาทิเอกาทสกกลาป กลุ่มของวิการรูปซึ่งมีรูปรวมกัน
๑๑ รูป คือ อวินิพโภครูป ๘ + วิการรูป ๓ นอกจากจิตและอุตุจะเป็น
สมุฏฐานให้เกิดวิการรูป ๓ แล้ว อาหารกเ็ป็นอีกสมุฏฐานหนึ่งที่ทำ�ให้
เกิดวิการรูป ๓ ถ้ามีเพียงวิการรูปที่เกิดจากอุตุเท่านั้น แต่ขาดอาหาร
คือ แม้อากาศดีแต่ขาดอาหาร วิการรูปก็ไม่มีกำ�ลังพอที่จะเคลื่อนไหว
ได้สะดวกรวดเร็ว
อาหารชรูป อาศัยการแผ่ซ่านของโอชาในอาหารที่กลืนเข้าไป
นั้นเป็นสมุฏฐานเมื่อใด ก็เกิดขึ้นในฐิติขณะของโอชารูปซึ่งเป็น
สมุฏฐานเมื่อน ั้น
รวมรูปแต่ละรูปเกิดจากสมุฏฐานใดสมุฏฐานหนึ่งใ น ๔
สมุฏฐาน ดังนี้ คือ
อวินิพโ ภครูป ๘ เกิดได้จากสมุฏฐาน ๔ คือ 
บางกลาปก็มีกรรมเป็นสมุฏฐาน 
บางกลาปก็มีจิตเป็นสมุฏฐาน 
บางกลาปก็มีอุตเุป็นสมุฏฐาน 
บางกลาปก็มีอาหารเป็นสมุฏฐาน
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ปสาทรูป ๕
ภาวรูป ๒
หทยรูป ๑
ชีวิตินทริยรูป ๑
วิการรูป ๓

วิญญัตริ ูป ๒
สัทท รูป ๑

ปริจเฉทรูป ๑

ลักขณรูป ๔
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เกิดจากกรรมเป็นส มุฏฐานเท่านั้น
เกิดจากกรรมเป็นส มุฏฐานเท่านั้น
เกิดจากกรรมเป็นส มุฏฐานเท่านั้น
เกิดจากกรรมเป็นส มุฏฐานเท่านั้น
เกิดจากสมุฏฐาน ๓ คือ
บางกลาปเกิดจ ากจิตเป็นสมุฏฐาน
บางกลาปเกิดจ ากอุตุเป็นสมุฏฐาน
บางกลาปเกิดจ ากอาหารเป็นสมุฏฐาน
เกิดจากจิตเป็นส มุฏฐานเท่านั้น
เกิดจากสมุฏฐาน ๒ คือ
บางกลาปเกิดจ ากจิตเป็นสมุฏฐาน
บางกลาปเกิดจ ากอุตุเป็นสมุฏฐาน
เกิดจากสมุฏฐาน ๔ คือ เกิดจ ากกรรมเป็น
สมุฏฐาน เมื่อคั่นระหว่าง กลาปที่เกิดจาก
กรรมเป็นสมุฏฐาน เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐาน
เมื่อคั่นระหว่างกลาปที่เกิดจากจิตเป็น
สมุฏฐาน เกิดจากอุตุเป็นสมุฏฐาน เมื่อคั่น
ระหว่างกลาปที่เกิดจากอุตุเป็นสมุฏฐาน เกิด
จากอาหารเป็นสมุฏฐาน เมื่อคั่นระหว่าง
กลาปที่เกิดจ ากอาหารเป็นสมุฏฐาน
ไม่เกิดจากสมุฏฐานใดเลย เพราะเป็นเพียง
ลักษณะอาการของสภาวรูป ๑๘ รูป
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รูป ๒๘ รูป จำ�แนกได้หลายนัย ดังนี้ คือ
สภาวรูป ๑๘
อสภาวรูป ๑๐
อัชฌัตต ิกรูป ๕
พาหิรรูป ๒๓
วัตถุรูป ๖
อวัตถุรูป ๒๒
ทวารรูป ๗
อทวารรูป ๒๑
อินทริยรูป ๘
อนินทริยรูป ๒๐
โอฬาริกรูป ๑๒
สุขุมร ูป ๑๖
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คือรูปที่มีลักษณะเฉพาะของตน ได้แก่อวินิพโภครูป ๘ ปสาทรูป ๕ ภาวรูป ๒ หทยรูป
๑ ชีวิตินทริยรูป ๑ สัททรูป ๑ รวม ๑๘ รูป
คือรูปทไี่ ม่มีลักษณะเฉพาะอีกต่างหาก ได้แก่
วิการรูป ๓ วิญญัติรูป ๒ ปริจเฉทรูป ๑ 
ลักขณรูป ๔
คือ รูปภายใน ได้แก่ปสาทรูป ๕
คือรูปภายนอก ได้แก่รูปที่เหลือ ๒๓ รูป
คือ รูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิต ได้แก่ปสาทรูป ๕
หทยรูป ๑
ได้แก่รูปทเี่หลือ ๒๒
คือรูปทเี่ป็นทางรับอารมณ์ ได้แก่ปสาทรูป
๕ และรูปที่เป็นทางของกายกรรมและวจี
กรรม คือ กายวิญญัติรูป ๑ วจีวิญญัติรูป ๑
ได้แก่รูปทเี่หลือ ๒๑ รูป
คือ รูปที่เป็นใหญ่ในกิจการงานเฉพาะของตน
๘ รูป ได้แก่ ปสาทรูป ๕ ภาวรูป ๒ 
ชีวิตินทริยร ูป ๑
ได้แก่รูปทเี่หลือ ๒๐ รูป
คือ รูปหยาบ ๑๒ รูป ได้แก่วิสยรูป ๗ (รูปที่
เป็นอารมณ์ท างตา หู จมูก ลิ้น กาย) 
ปสาทรูป ๕
คือรูปละเอียด ได้แก่รูปทเี่หลือ ๑๖ รูป
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สันติเ กรูป ๑๒

คือรูปใกล้ (ต่อการพิจารณารู้ได้) ได้แก่
ปสาทรูป ๕ วิสยรูป ๗
ทูเรรูป ๑๖
คือ รูปไกล (ยากต่อการพิจารณาแทงตลอด)
ได้แก่รูปทเี่หลือ ๑๖ รูป
สัปป ฏิฆร ูป ๑๒
คือ รูปที่กระทบได้ ได้แก่ปสาทรูป ๕ 
วิสยรูป ๗
อัปป ฏิฆรูป ๑๖
คือรูปท กี่ ระทบไม่ไ ด้ ได้แก่รูปท เี่ หลือ ๑๖ รูป
โคจรัคคาหิกรูป ๕ คือรูปที่กระทบอารมณ์ได้ ได้แก่ ปสาทรูป ๕
อโคจรัคคาหิกรูป ๒๓ คือ รูปท กี่ ระทบอารมณ์ไ ม่ไ ด้ ได้แก่ร ปู ท เี่ หลือ
๒๓ รูป
อวินิพโภครูป ๘
คือรูปทแี่ ยกกันไ ม่ได้ ๘ รูป
วินิพโ ภครูป ๒๐
คือ รูปที่แยกกันได้ ได้แก่รูป ๒๐ รูป

คำ�ถามทบทวนภาคผนวก
๑. จิตท ไี่ ม่เกิดร ว่ มกบั อ โลภเหตุ อโทสเหตุ อโมหเหตุ เป็นอ กุศลจติ 
ไหม
๒. อโสภณจิตและอกุศลจิตต่างกันอย่างไร
๓. อโสภณจิตมีกี่ดวง อะไรบ้าง
๔. จิตอะไรทำ�โวฏฐัพพนกิจ
๕. ปัญจทวาราวัชชนจิตเป็นชาติอะไร
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๖. เมื่อเสียงกระทบหู จิตอะไรรเู้สียงเป็นขณะแรก
๗. จิตอะไรเกิดก่อนหสิตุปปาทจิต
๘. มโนทวาราวัชชนจิตเป็นมโนทวารใช่ไหม
๙. มโนทวาราวัชชนจิตมีกี่กิจ เกิดได้ก ี่ทวาร รู้อารมณ์อ ะไรได้บ้าง
๑๐. เหตุเป็นปรมัตถ์อะไร
๑๑. เหตุเป็นขันธ์อ ะไร
๑๒. นิพพานเป็นเหตหุ รือนเหตุ อเหตุก ะหรือสเหตุกะ
๑๓. นเหตุที่ไม่ใช่สังขารขันธ์ได้แก่อะไรบ้าง
๑๔. สังขารขันธ์ทเี่ป็นนเหตุมีกี่ดวง
๑๕. ปรมัตถธรรมที่เป็นนเหตุนั้นเป็นขันธ์อะไรบ้าง
๑๖. โลกุตตรจิตเป็นอสังขตธรรมใช่ไหม
๑๗. ขันธ์อะไรเป็นกุศล
๑๘. ขันธ์อะไรเป็นอัพยากตธรรม
๑๙. ขันธ์ที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมมีไหม
๒๐. อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่ขันธ์ม ีไหม
๒๑. กุศลธรรมที่ไม่ใช่ขันธ์มีไหม
๒๒. อกุศลจิตในอรูปพรหมภูมิเป็นชาติอะไร
๒๓. เวทนาเจตสิกเป็นภูมิอะไร
๒๔. นิพพานมีเวทนาไหม เพราะอะไร
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๒๕. เจตสิกอะไรไม่มีเวทนาเกิดร่วมด้วย
๒๖. จิตภูมิไหนมี ๑ ชาติ
๒๗. จิตภูมิไหนมี ๒ ชาติ
๒๘. จิตภูมิไหนมี ๓ ชาติ
๒๙. จิตตชรูปท เี่ กิดจ ากโมหมูล จ ติ เป็นส มุฏฐานเกิดเพราะเหตุป จั จัย
หรือเปล่า
๓๐. โมหเจตสิกทเ่ี กิดรว่ มกบั โมหมูลจติ เกิดรว่ มกบั เหตุหรือเปล่า
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สมถภาวนา
สมถภาวนาไม่ใช่การทำ�สมาธิ สมาธิเป็นสภาพธรรมที่ตั้งมั่น
ในอารมณ์ ซึง่ ไ ด้แ ก่เอกัค คตาเจตสิกท เี่ กิดก บั จ ติ ท กุ ด วง เมือ่ จ ติ ฝ กั ใฝ่
มีอ ารมณ์ใดอารมณ์ห นึง่ น านๆ ลักษณะของเอกัค คตาเจตสิกก ป็ รากฏ
เป็นส มาธิ คือ ต ั้งม ั่นแ น่วแ น่อ ยูท่ ีอ่ ารมณ์ใดอารมณ์ห นึ่งเพียงอารมณ์
เดียว เอกัค คตาเจตสิกท เี่กิดก ับอ กุศลจิตเป็น มิจฉาสมาธิ เอกัค คตา
เจตสิกที่เกิดกับก ุศลจิตเป็น สัมมาสมาธิ
การท�ำ ส มาธิให้จ ติ จ ดจ่อท อี่ ารมณ์ใดอารมณ์ห นึง่ น านๆ นัน้ เมือ่ 
ไม่ป ระกอบดว้ ยปญ
ั ญากเ็ ป็นม จิ ฉาสมาธิ เพราะขณะนนั้ เป็นค วาม
พอใจที่จะให้จิตตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ทอี่ ารมณ์เดียว เมื่อปราศจากปัญญา
ก็ไ ม่ส ามารถรคู้ วามตา่ งกนั ข องโลภมลู จิตแ ละกศุ ลจติ เพราะโลภมลู จิต
และกามาวจรกุศลจิตมีเวทนาประเภทเดียวกันเกิดร่วมด้วย คือ
โลภมลู จิต ๘ ดวง มีอ เุ บกขาเวทนาเกิดร ว่ มดว้ ย ๔ ดวง มีโสมนัส
เวทนาเกิดร่วมด้วย ๔ ดวง
กามาวจรกุศลจิต ๘ ดวง มีอุเบกขาเวทนาเกิดร ่วมด้วย ๔ ดวง
มีโสมนัสเวทนาเกิดร่วมด้วย ๔ ดวง
ฉะนัน้ ขณะใดทอี่ เุ บกขาเวทนาเกิดข นึ้ ห รือโสมนัสเวทนาเกิดข นึ้
จึงย ากทจี่ ะรวู้ า่ จ ติ ท ไี่ ม่ส ขุ ไ ม่ท กุ ข์ ไม่เดือดรอ้ นหรือข ณะทโี่ สมนัสย นิ ดี
เป็นสุขนั้น เป็นโลภมูลจิตหรือเป็นมหากุศลจิต
ความต่างกันของโลภมูลจิต ๘ ดวง และมหากุศลจิต ๘ ดวง คือ
โลภมูลจิตมีอกุศลเจตสิกเกิดร่วมด้วย มหากุศลจิตมีโสภณเจตสิก
เกิดร ว่ มดว้ ย อกุศลเจตสิกท แี่ สดงความตา่ งกนั ข องโลภมลู จิตแ ละมหา
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กุศลจิต คือ มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดและโสภณเจตสิกที่แสดงความ
ต่างกนั ข องกศุ ลจติ แ ละโลภมลู จิต คือ สัมมาทฏิ ฐิ ซึง่ เป็นป ญ
ั ญาเจตสิก
ฉะนั้น ความต่างกันของโลภมูลจิต ๘ ดวง และมหากุศล ๘ ดวง คือ
โลภมูลจิต ๘ ดวง เกิดร่วมกับทิฏฐิเจตสิก ๔ ดวง ไม่เกิดร่วม
กับทิฏฐิเจตสิก ๔ ดวง
มหากุศลจิต ๘ ดวง เกิดร่วมกับปัญญาเจตสิก ๔ ดวง ไม่เกิด
ร่วมกับปัญญาเจตสิก ๔ ดวง
ฉะนั้น ผู้ที่จะเจริญสมถภาวนาจึงต ้องรู้ความต่างกันของโลภ-
มูลจิต และกุศลจิต มิฉะนั้นก็จะทำ�สมาธิด้วยโลภมูลจิต เป็นมิจฉา
สมาธิเมื่อไม่ประกอบด้วยปัญญา
ส่วนใหญ่ผู้ที่ทำ�สมาธิไม่ต้องการให้จิตวุ่นวายเดือดร้อนกังวล
ไปกับเรื่องราวต่างๆ พอใจที่จะให้จ ิตตั้งมั่นอ ยู่ที่อารมณ์ใดอารมณ์
หนึ่ง โดยไม่รู้ว่าขณะที่กำ�ลังต้องการให้จ ิตจดจ่อที่อารมณ์ที่ต้องการ
นั้น ไม่ใช่มหากุศลญาณสัมปยุตต ์
การเจริญสมถภาวนาเป็นการเจริญมหากุศลญาณสัมปยุตต์
ผู้ที่จะเจริญสมถภาวนาต้องเป็นผู้มีปัญญา เห็นโทษของอกุศล
ทัง้ โ ลภะแ ละโทสะ ไม่ใช่เห็นแ ต่โทษของโทสมลู จิตซ งึ่ เป็นค วามกงั วล
ใจ เดือดร้อนใจต่างๆ เท่านั้น ผู้ที่ไม่รจู้ ักกิเลสและไม่เห็นโทษของ
โลภะ ย่อมไม่เจริญสมถภาวนา ฉะนั้น ผู้ที่เจริญสมถภาวนาจึงเป็นผู้
ตรง มีปัญญาเห็นโทษของโลภะและมีสติสัมปชัญญะ รู้ขณะที่ต่างกัน
ของโลภมูลจิตและมหากุศลญาณสัมปยุตตจิต จึงจะเจริญมหากุศล
ญาณสมั ปยุตต เ์ พิม่ ข นึ้ ๆ จนอกุศลจติ ไ ม่เกิดแ ทรกคนั่ ไ ด้ จนกว่าจ ะเป็น
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อุปจารสมาธิ แล้วบรรลุอัปปนาสมาธิ คือ ปฐมฌานกุศลจิตประกอบ
ด้วยองค์ฌาน ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา
การเจริญสมถภาวนาที่จะให้มหากุศลญาณสัมปยุตตจิตเจริญ
ขึน้ ๆ จนเป็นบ าทให้เกิดป ฐมฌานกศุ ลจติ ซ งึ่ เป็นร ปู าวจรกศุ ลนนั้ เป็น
สิ่งที่กระทำ�ได้ย าก เพราะจะต้องไม่เป็นอภัพพบุคคล คือผู้ที่แม้เจริญ
สมถะหรือว ิปัสสนาก็ไม่อ าจบรรลุฌ
 านจิตห รือโลกุตตรจิตไ ด้  ผูท้ เี่ป็น
ภัพพ บุคคล คือผ ทู้ เี่ มือ่ เจริญส มถภาวนาหรือว ปิ สั สนาภาวนากอ็ าจจะ
บรรลุฌานจิตหรือโลกุตตรจิตได้นั้น ต้องเป็นผู้ที่
๑. 1ไม่มีวิบากเป็นเครื่องกั้น คือ ปฏิสนธิจิตเป็นติเหตุกะ มี
ปัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วย
๒. ไม่มีกรรมเป็นเครื่องกั้น คือ ไม่ได้กระทำ�อนันตริยกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งในอนันตริยกรรม ๕ ซึ่งเป็นเครื่องกั้นสวรรค์ มัคค์
ผล อนันตริยกรรม ๕ คือ ฆ่ามารดา ๑ ฆ่าบิดา ๑ ฆ่าพระอรหันต์ ๑
ทำ�ร้ายพระผมู้ พี ระภาคให้ห อ้ พ ระโลหิต ๑ ทำ�ส งั ฆเภท คือ ท �ำ ลายสงฆ์
ให้แตกกันโดยไม่ทำ�สังฆกรรมร่วมกัน ๑
๓. ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกั้น คือ ไม่มีนิยตมิจฉาทิฏฐิ ๓ ได้แก่
นัตถิกทิฏฐิ อเหตุกทิฏฐิ อกิริยทิฏฐิ
แม้ว่าปฏิสนธิจิตเป็นติเหตุก ะ ประกอบด้วยปัญญา แต่ถ้ายินดี
เพลิดเพลินในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะโดยไม่เห็นโทษ ก็ย่อมไม่
คิดจะบรรเทาความเพลิดเพลินในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ด้วย
การรักษาศีลและเจริญภาวนา ฉะนั้น การอบรมสมถภาวนาให้ถึง
1 อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ภัพพสูตร ข้อ ๓๕๗ และ อาวรณตาสูตร ข้อ ๓๕๘
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อุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิจึงไ ม่ง่ายเลย ไม่ใช่เพียงการจดจ้องที่
อารมณ์ใดอารมณ์ห นึง่ ท ตี่ อ้ งการกจ็ ะเป็นม หากศุ ลญาณสมั ปยุตต ท์ จี่ ะ
ทำ�ให้บรรลุถึงอุปจารสมาธิได้  ถ้าเข้าใจผิดว่าโลภมูลจิตขณะนั้นเป็น
มหากุศลก็จะทำ�ให้คิดว่า นิมิตต่างๆ ที่จิตปรุงแ ต่งให้เกิดขึ้นเห็นเป็น
นรก สวรรค์ สถานที่ เรื่องราวเหตุการณ์ต ่างๆ นั้น เป็นอุปจารสมาธิ
และอัปปนาสมาธิ ซึ่งเป็นฌานจิตข ั้นต่างๆ
ฉะนั้น สมถภาวนาจึงเ ป็นเรื่องละเอียดที่จะต้องศึกษาให้
เข้าใจถูกต้องจริงๆ
วันหนึ่งๆ ในขณะที่เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส รู้โผฏฐัพพะ และ
คิดนึก อกุศลจิตย ่อมเกิดมากกว่ากุศลจิต กุศลจิตที่เกิดในวันหนึ่งๆ
นั้นย่อมเป็นทานบ้าง ศีลบ้าง เพียงเล็กๆ น้อยๆ ในแต่ละวันแต่ละ
เดือน ผู้ที่เห็นโทษของอกุศลจึงอบรมจิตให้เป็นกุศลเพิ่มขึ้นด้วย ใน
ขณะทไี่ ม่ใช่ท านและศลี   การอบรมจติ ให้ส งบจากอกุศลทงั้ ห ลายในวนั 
หนึ่งๆ นั้นเป็นกุศลขั้นสมถภาวนาในชีวิตประจำ�วัน แม้ว่าไม่สามารถ
จะถงึ ข นั้ อ ปุ จารสมาธิแ ละอปั ป นาสมาธิ ก็เป็นส งิ่ ท คี่ วรเจริญ แต่ก ารจะ
ระงับจ ติ ให้ส งบจากอกุศลนนั้ ต้องเป็นป ญ
ั ญาทรี่ วู้ า่ จ ติ จ ะสงบในขณะที่
เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส รู้โผฏฐัพพะ และคิดนึกได้อย่างไร  มิฉะนั้น
กุศลจิตก็เกิดไม่ได้
จิตที่ส งบจากอกุศลเป็นสมถภาวนานั้น ต้องเป็นกุศลจิตใน
อารมณ์ ๔๐ อารมณ์ คือ กสิณ ๑๐  อสุภ ๑๐ อนุสสติ ๑๐ อาหาเร-
ปฏิกูลสัญญา ๑ จตุธาตุววัฏฐาน ๑ พรหมวิหาร ๔ อรูปฌาน๔
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กสิณ ๑๐
ชือ่ ว า่ กสิณ เพราะอรรถวา่ ทำ�อ ารมณ์ท งั้ ส นิ้ กสิณ ๑๐ ได้แก่
๑. ปถวีกสิณ ระลึกถึงแต่ดินเท่านั้น
๒. อาโปกสิณ ระลึกถึงแต่นํ้าเท่านั้น
๓. เตโชกสิณ ระลึกถึงแต่ไฟเท่านั้น
๔. วาโยกสิณ ระลึกถึงแต่ลมเท่านั้น
๕. นีลกสิณ
ระลึกถึงแต่สีเขียวเท่านั้น
๖. ปีตกสิณ
ระลึกถึงแต่สีเหลืองเท่านั้น
๗. โลหิตกสิณ ระลึกถึงแต่สีแดงเท่านั้น
๘. โอทาตกสิณ ระลึกถึงแต่ส ีขาวเท่านั้น
๙. อาโลกกสิณ ระลึกถึงแต่แ สงสว่างเท่านั้น
๑๐. อากาสกสิน ระลึกถึงแต่อ ากาศเท่านั้น
จิตที่ระลึกถึงแต่ดินเป็นกุศล หรือเป็นอกุศล เมื่อปัญญาไม่เกิด
ขณะที่คิดถึงด ินก็เป็นอกุศลที่ต้องการคิดถึงดิน หรือต้องการจดจ้อง
ที่ดิน
เมือ่ ป ญ
ั ญาเกิด จิตท รี่ ะลึกถ งึ ด นิ ก เ็ ป็นก ศุ ล เมือ่ ร วู้ า่ ร ปู ท กุ อ ย่างที่
ปรากฏปราศจากธาตุด นิ ไ ม่ไ ด้ สิง่ ท เี่ คยพอใจปรารถนาตอ้ งการทงั้ หมด
ทัง้ ส นิ้ น นั้ ล้วนเป็นแ ต่เพียงดนิ เท่านัน้ เมือ่ ร ถู้ งึ แ ก่นแ ท้ข องสงิ่ ท งั้ ห ลาย
ทัง้ ป วงในโลกทเี่ คยพอใจปรารถนาวา่ เป็นแ ต่เพียงดนิ ก็ท �ำ ให้ล ะคลาย
ความพอใจในสิ่งทั้งหลายได้ในขณะที่ระลึกรู้ว่าเป็นเพียงดินเท่านั้น
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การทจี่ ติ จ ะเป็นก ศุ ลระลึกถ งึ แ ต่ด นิ น นั้ เป็นไ ปได้ย าก เพราะเมือ่ 
อารมณ์กระทบตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็คล้อยไปตามอารมณ์นั้นๆ
ทันที  ด้วยเหตุน กี้ ารเจริญส มถภาวนาทจี่ ะให้จิตสงบจากอกุศลมั่นคง
ขึน้ จึงต อ้ งอาศัยส ถานทที่ เี่ งียบสงัดป ราศจากเสียงผคู้ นรบกวน และท�ำ 
ดินเป็นวงกลมเกลี้ยง (ปถวีกสิณ) ปราศจากมลทินโทษที่จะทำ�ให้จิต
น้อมนึกไปพอใจในรูปร่างสัณฐานต่างๆ ได้ (ความละเอียดมีในคัมภีร์
วิส ทุ ธิม คั ค ์ สมาธิน ทิ เทส ปถวีก สิณ) ขณะทดี่ ปู ถวีก สิณน นั้ เมือ่ จ ติ ร ะลึก
ถึงดินประกอบด้วยปัญญาเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตต์ จิตจึงจะสงบ
ได้ และจะต้องดูปถวีกสิณเพื่อเตือนให้ระลึกถึงดินเท่านั้นเรื่อยๆ ไป
เพื่อไม่ให้จิตรู้อารมณ์อื่น
ยากแค่ไหนที่จะระลึกถึงแต่ดินด้วยจิตที่สงบจากอกุศลทั้ง
หลายอยูเ่รื่อยๆ โดยดูปถวีกสิณที่ไม่เล็กน ักไม่ใหญ่นัก ไม่ห่างนักไม่
ใกล้นัก ไม่สูงนักไม่ตํ่านัก ฉะนั้น วิตกเจตสิกจึงเป็นองค์ฌานที่ขาด
ไม่ได้เลย วิตกเจตสิกที่เกิดกับมหากุศลญาณสัมปยุตตจิตจะต้องจรด
ทีป่ ถวีก สิณ ด้วยจติ ท สี่ งบจากอกุศลทงั้ ห ลายทัง้ ในขณะทหี่ ลับตาและ
ลืมตา จนกว่าอุคคหนิมิต คือ นิมิตของปถวีก สิณจะปรากฏทางมโน-
ทวารเหมือนกับในขณะที่ลืมตา ซึ่งบางท่านแม้ปฎิสนธิจิตจะเป็น
ต ิเหตุก ะ แ ต่อ คุ ค หนมิ ติ ก ไ็ ม่ป รากฏเลย อุคค หนมิ ติ จ ะปรากฏเมือ่ ม หา
กุศลญาณสัมปยุตต์เพิ่มค วามสงบมั่นคงในปถวีกสิณแล้ว แต่ขณะที่
อุคคหนิมิตป รากฏนั้นก็ยังไม่ถึงอุปจารสมาธิ
การประคับประคองให้มหากุศลญาณสัมปยุตตจิตตั้งมั่นใน
อุคคหนิมิตต ่อไปและมั่นคงขึ้นนั้นไม่ง่ายเลย ตามข้อความในวิสุทธิ
มัคค์ ปถวีกสิณ นิทเทส เมื่อนิวรณ์ท ั้งหลาย (อกุศลธรรมที่กลุ้มรุม
ครอบงำ�จ ติ ) ระงับล งโดยล�ำ ดับแ ล้ว จิตย อ่ มสงบมนั่ คงเป็นอ ปุ จารสมาธิ
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เมือ่ ป ฏิภาคนมิ ติ ป รากฏราวกะช�ำ แรกอคุ ค หนมิ ติ อ อกมา ปฏิภาคนมิ ติ 
เป็นน มิ ติ ท ผี่ อ่ งใสกว่าอ คุ ค หนมิ ติ ขณะทปี่ ฎิภ าคนมิ ติ ป รากฏนนั้ มหา
กุศลญาณสัมปยุตตจิตสงบมั่นคงถึงขั้นอุปจารสมาธิ คือ สมาธิที่ใกล้
ต่อการสงบแนบแน่นในอารมณ์ขั้นอัปปนาสมาธิ ซึ่งเป็นปฐมฌานจิต
การประคับประคองให้มหากุศลญาณสัมปยุตตจิตที่สงบถึงขั้น
อุปจารสมาธิส งบได้ต อ่ ไ ปอกี เรือ่ ยๆ และเพิม่ ค วามสงบมน่ั คงขนึ้ จ นถึง
ขั้นอัปปนาสมาธิซึ่งเป็นจิตขั้นรูปาวจรเป็นปฐมฌานจิตเกิดขึ้นได้นั้น
ต้องรักษาอุปจารสมาธิทไี่ ด้แล้ว ดุจน างแก้วรักษาครรภ์ซ ึ่งเป็นที่อุบัติ
แห่งพระเจ้าจักรพรรดิ์ และต้องเว้นเหตุอันไม่เป็นสัปปายะ (ธรรมที่
สะดวกสบายเกื้อกูลแก่การเจริญภาวนา) ๗ อย่างเหล่าน ี้ คือ
๑. เว้นอาวาส คือ ที่อยู่ซึ่งเมื่ออยูแ่ ล้วนิมิตที่ยังไ ม่เกิดก็ไม่เกิด
ที่เกิดแล้วก ็หายไป
๒. เว้นโคจรคือทางไปที่ห่างจากอาวาสหรือที่ใกล้อาวาสมาก
ที่หาภิกษาไม่ได้ง่ายและไม่สมบูรณ์
๓. เว้นถ้อยคำ�ทไี่ ม่สบายที่นับเนื่องในดิรัจฉานกถา คือ กถาที่
ไม่เกื้อกูลแก่ปัญญา ซึ่งทำ�ให้นิมิตที่เกิดข ึ้นแล้วหายไป
๔. เว้นบุคคลทมี่ ากด้วยกิเลส ที่ขวนขวายในกิเลส เพราะทำ�ให้
จิตเกิดกิเลสเศร้าหมอง
๕-๖. เว้นโภชนะและอากาศทไ่ี ม่ถ กู ก บั ร า่ งกาย อันจ ะท�ำ ให้ป ว่ ยไข้
๗. เว้นอิริยาบถที่ไม่ทำ�ให้จิตตั้งม ั่น
เมื่อเว้นสิ่งที่ค วรเว้นและเสพสิ่งที่ควรเสพแล้ว อัปปนาสมาธิ
ก็ยังไม่เกิด ก็จะต้องบำ�เพ็ญอัปปนาโกศลให้เต็มที่ คือ ต้องประกอบ
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ด้วยอัปป นาโกศล ค วามรูค้ วามฉลาดในธรรมทีเ่กื้อกูลให้ฌ
 านจิตเกิด
ขึ้นได้ ๑๐ ประการ คือ1
๑. โดยการทำ�วัตถุให้เป็นของสะอาด   คือ  ทั้งร่างกายและ
เครื่องนุ่งห่มแ ละที่อยู่อาศัยให้สะอาด มิฉะนั้นแล้วจิตใจก็ไม่แจ่มใส
๒. โดยการยังความเสมอกันของอินทรีย์ ๕ คือ สัทธาและ
ปัญญา วิริยะและสมาธิให้เสมอกันด ้วยสติ
๓. โดยฉลาดต่อนิมิต
๔. ย่อมประคองจิตโดยสมัยท ี่ควรประคอง
๕. ย่อมข่มจิตในสมัยที่ควรข่ม
๖. ย่อมยังจิตให้ร่าเริงในสมัยทคี่ วรร่าเริง
๗. ย่อมเพ่งเฉยจิตในสมัยที่ควรเพ่งเฉย
๘. โดยการเว้นบุคคลผู้ไม่ตั้งมั่น
๙. โดยเสพบุคคลผู้ตั้งมั่น
๑๐. โดยความเป็นผู้มีอัธยาศัยน้อมไปในคุณนั้นๆ
ถ้าไม่เป็นผู้ฉลาดในอัปปนาโกศล ๑๐ นี้ มหากุศลญาณสัมป-
ยุตตจิตก็ไม่อาจเพิ่มความสงบมั่นคงขึ้นอีกจนเป็นบาทให้อัปปนา
สมาธิ คือ รูปาวจรปฐมฌานจิตเกิดได้
ขณะทรี่ ปู าวจรปฐมฌานจติ ซ งึ่ เป็นจ ติ อ กี ร ะดับข นั้ ห นึง่   คือ  เป็น
จิตอ ีกภ มู หิ นึง่ จ ะเกิดข ึ้น พ้นจ ากสภาพจติ ท เี่ ป็นก ามาวจรนนั้ วิถจี ติ จ ะ
เกิดสืบต่อกันตามลำ�ดับทางมโนทวารเป็นฌานวิถี ดังนี้
1 วิสุทธิมัคค์ ปถวีกสิณนิทเทส
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ภวังคจิต
ภวังคจลนะ
ภวังคุปัจเฉทะ
มโนทวาราวัชชนะ
บริกัมม์
อุปจาระ

เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น

อนุโลม

เป็น

โคตรภู

เป็น

ปฐมฌานกุศลจิต
ภวังคจิต

เ ป็น
เป็น

มหาวิบากญาณสัมปยุตต์
มหาวิบากญาณสัมปยุตต์
มหาวิบากญาณสัมปยุตต์
อเหตุกกิริยา
มหากุศลญาณสัมปยุตต์
มหากุศลญาณสัมปยุตต์ 
(ประเภทเดียวกับบริกัมม์)
มหากุศลญาณสัมปยุตต์ 
(ประเภทเดียวกับบริกัมม์)
มหากุศลญาณสัมปยุตต์ 
(ประเภทเดียวกับบริกัมม์)
รูปาวจรกุศลจิต
มหาวิบากญาณสัมปยุตต์

รูป าวจรปฐมฌานกศุ ลจติ ทีเ่ กิดเป็นค รัง้ แ รกนนั้ เกิดเพียง ๑ ขณะ
เท่านั้น   ต่อเมื่อภายหลังชำ�นาญขึ้นแล้ว ฌานจิตจึงจะเกิดดับสืบต่อ
เพิ่มขึ้นๆ ได้ โดยไม่มีภวังคจิตเกิดแทรกคั่นเลยตามกำ�หนดเวลาที่
ตั้งใจไว้ได้ ฌานวิถีจิตทเี่กิดดับสืบต่อกันโดยไม่มีภวังคจิตเกิดแทรก
คั่นเลยนั้นเป็นฌานสมาบัติ คือ เป็นการบรรลุถึงสภาพจิตที่สงบ
แนบแน่นในอารมณ์ข องฌานได้ตามกำ�หนดเวลาที่ตั้งใจไว้
ก่อนที่ฌานวิถจี ิตจะเกิดขึ้น ต้องมีมหากุศลญาณสัมปยุตตจิต
เกิดก่อนทุกครั้ง
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มหากุศลชวนะขณะที่ ๑ เป็นบริกัมม์ คือ เป็นบริกัมม์ของ
อัปปนาสมาธิ เพราะปรุงแต่งอัปปนา คือ ถ้ามหากุศลซึ่งเป็นบริกัมม์
ไม่เกิด จิตข ณะต่อไปและอัปปนาสมาธิ คือฌานจิตก็เกิดไม่ได้
สมาธิ
สมาธิ

มหากศุ ลชวนะขณะท่ี ๒ เป็นอปุ จาร เพราะเข้าไปใกล้อปั ปนา
มหากุศลชวนะขณะที่ ๓ เป็นอนุโลม เพราะอนุกูลแก่อัปปนา

มหากุศลชวนะขณะที่ ๔ เป็นโคตรภู เพราะข้ามพ้นกามาวจร
ภูมิเพื่อขึ้นสู่รูปาวจรภูมิ
เมื่อมหากุศลชวนะขณะที่ ๔ ดับแล้ว ชวนวิถีจิตขณะต่อไปจึง
เป็นรูปาวจรปฐมฌานกุศลจิต
รูป าวจรฌานกศุ ลจติ ป ระกอบดว้ ยองค์ ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข
เอกัคคตา  แม้ว่ามีโสภณเจตสิกเกิดร่วมด้วย แต่องค์ประกอบที่ทำ�ให้
รูปาวจรปฐมฌานจิตเกิดนั้น ได้แก่ เจตสิก ๕ ดวงนี้ ซึ่งเป็นปฏิปักษ์
ต่อน วิ ร ณธรรม คือ อกุศลธรรมทกี่ ลุม้ รุมข ดั ข วางจติ ไ ม่ให้ด �ำ เนินไ ปใน
ทางสงบ นิวรณธรรม ๕ คือ
กามฉันทนิวรณ์ 	
พยาปาทนิวรณ์
ถีนมิทธนิวรณ์
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อุทธัจจ กุกกุจจ นิวรณ์
วิจิกิจฉานิวรณ์

ไ ด้แก่ความฟุ้งซ่าน และความ
รำ�คาญใจ
ได้แก่ความสงสัยไม่แน่ใจใน
สภาพธรรม และในเหตุและผล
ของสภาพธรรม

องค์ฌ
 าน ๕ เป็นปฏิปักษ์ต่อนิวรณธรรม ๕ โดยวิตกเจตสิก
จรดทอี่ ารมณ์ซ งึ่ ท �ำ ให้จ ติ ส งบได้ และวจิ ารเจตสิกต ามประคองอารมณ์
ทีว่ ติ กเจตสิกจ รดลง ทำ�ให้จ ติ ไ ม่ฟ งุ้ ซ่านไปสอู่ ารมณ์อ นื่ ปีตเิ จตสิกเป็น
สภาพทเ่ี อิบอ มิ่ สุขเวทนาเพิม่ พูนย งิ่ ข นึ้ ต ามความเอิบอ มิ่ และเอกัค คตา
ท อี่ งค์ฌ
 าน ๔ อุปการะอดุ หนุนแ ล้ว ตัง้ ม นั่ คงในอารมณ์โดยอาการของ
ปฐมฌานทปี่ ระกอบด้วยองค์ ๕
องค์ฌาน ๕ เป็นปฏิปักษ์ต่อนวิ รณธรรม ๕ ดังนี1้
๑. วิตกเจตสิก เป็นปฏิปักษ์ต่อถีนมิทธนิวรณ์ เพราะเมื่อ
วิตกเจตสิกตรึกถึงแต่อารมณ์ของสมถภาวนามากขึ้นเรื่อยๆ ความ
ท้อถอย หดหู่ และความง่วงเหงาก็ย่อมเกิดไม่ได้
๒. วิจารเจตสิกเป็นปฏิปักษ์ต่อว ิจิกิจฉานิวรณ์ เมื่อวิจาร-
เจตสิ ก ป ระคองอ ารมณ์ ต ามวิ ต กเ จตสิ ก ที่ จ รดล งใ นอ ารมณ์ ข อง
สมถภาวนาไปเรื่อยๆ ความสงสัยความไม่แน่ใจในสภาพธรรม และ
ในเหตุผลของสภาพธรรมก็เกิดไ ม่ได้

1 อภิธัมมัตถวิภาวินี ปริจเฉทที่ ๒ วิเคราะห์องค์ฌาน
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๓. ปีติเจตสิกเป็นปฏิปักษ์ต่อพยาปาทนิวรณ์ เมื่อความ
สงบในอารมณ์ของสมถภาวนาเพิ่มขึ้น ปีติก็เอิบอิ่มในความสงบนั้น
ยิ่งขึ้น ทำ�ให้ความพยาบาทขุ่นเคืองใจเกิดไม่ได้ในระหว่างนั้น
๔. สุข (โสมนัสเวทนา) เป็นปฏิปักษ์ต่ออุทธัจจกุกกุจจ-
นิวร ณ์ เมือ่ ก �ำ ลังเป็นสุขในอารมณ์ข องสมถภาวนาอยู่ ความเดือดรอ้ น
ใจ กังวลใจ และความฟุ้งซ่านในอารมณ์อ ื่นก็เกิดไม่ได้ เพราะกำ�ลัง
เป็นสุขในสมถอารมณ์ในขณะนั้น
๕. เอกัคคตาเจตสิก เป็นปฏิปักษ์ต่อกามฉันทนิวรณ์
เพราะเมื่อสมาธิตั้งมั่นในอารมณ์ของสมถภาวนาแล้ว ก็ไม่ยินดีใน
กามอารมณ์ใดๆ
รูปาวจรปฐมฌานกุศลจิตเป็นอัปปนาสมาธิที่แนบแน่นใน
อารมณ์ด้วยองค์ฌาน ๕ ฉะนั้น ถึงแม้ว่ารูปาวจรฌานกุศลจะเกิดขึ้น
ครั้งแรกเพียงขณะเดียว เมื่อภวังคจิตเกิดคั่นหลายขณะดับไ ปแล้ว
มโนทวารวิถีจิตก็เกิดสืบต่อโดยมโนทวาราวัชชนจิตเกิดขึ้นรำ�พึงถึง
องค์ของฌาน ๑ ขณะ แล้วดับไป แล้วมหากุศลญาณสัมปยุตตจิตก็
พิจารณาองค์ฌานนั้น ๗ ขณะ แล้วภวังคจิตก็เกิดคั่น มโนทวารวิถี
จิตเกิดข ึ้น พ ิจารณาองค์ข องฌานทลี ะองค์ท ลี ะวาระ ขณะทีม่ โนทวาร
วิถีจิตเกิดขึ้น พิจารณาองค์ฌานแต่ละองค์แต่ละวาระนั้น เป็นป ัจจ-
เวกขณวิถี ซึ่งต ้องเกิดต่อจากฌานวิถีทุกครั้ง
ปัญญาของผู้บรรลุรูปาวจรฌานกุศลจิต จึงรู้ความต่างกันของ
องค์ฌานทั้ง ๕ คือ รู้ความต่างกันของวิตกเจตสิกและวิจารเจตสิก
รู้ความต่างกันของปีติเจตสิกและสุข (โสมนัสเวทนาเจตสิก) และรู้
ลักษณะของเอกัคคตาเจตสิกที่เป็นอัปปนาสมาธิ
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ผู้เจริญสมถภาวนาต้องมีสติสัมปชัญญะอย่างปกติ และรู้
ลักษณะของจิตที่เป็นกุศลและอกุศลที่เกิดสลับกันและแทรกคั่น
อย่างรวดเร็วไ ด้ถูกต้อง มิฉะนั้นก็จะเข้าใจผิดว่าโลภมูลจิตที่เกิดร่วม
กับโสมนัสเวทนาเป็นความสงบและเป็นกุศล
ผูเ้ จริญส มถภาวนาไม่มอี าการผดิ ป กตใิ ดๆ เลย เพราะการเจริญ
สมถภาวนาเป็นการเจริญกุศลทางใจ ซึ่งเมื่อจิตสงบแล้วก็ปรากฏแต่
นิมิตของอารมณ์ที่ทำ�ให้จิตน้อมเป็นกุศลมั่นคงยิ่งขึ้น เช่น ผู้ที่เจริญ
อาโปกสิณกม็ ีนิมิตของอาโปกสิณเป็นอารมณ์ จะไม่เห็นนรกสวรรค์
เหตุการณ์เรื่องราว ต่างๆ เลย
ขณะที่ทำ�สมาธิแล้วเห็นภาพต่างๆ ขณะนั้นไม่ใช่สมถภาวนา
การเจริญสมถภาวนาต้องเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตตจ ิต ซึ่ง
สงบเพราะระลึกอ ารมณ์ข องสมถภาวนาอารมณ์ใดอารมณ์ห นึง่ ใน ๔๐
อารมณ์  แม้โลภมลู จิตห รือม หากศุ ลญาณวปิ ปยตุ ต จ ติ จ ะมอี ารมณ์ห นึง่ 
อารมณ์ใดใน ๔๐ อารมณ์ ก็ไม่ใช่สมถภาวนา เช่น เด็กหรือผู้ใหญ่ที่
ท่องพุทโธโดยไม่ได้ระลึกถึงพระพุทธคุณประการต่างๆ ก็ไม่ใช่มหา
กุศลญาณสมั ปยุตต จ ติ   ผูท้ เี่ ห็นซ ากศพแล้วต กใจกลัวก เ็ ป็นโทสมลู จิต
ไม่ใช่มหากุศลญานสัมปยุตต์ ผู้ที่พยายามจดจ้องที่ลมหายใจโดยไม่รู้
ว่าเพราะอะไรจิตจึงจะสงบได้ ก็ไม่ใช่มหากุศลญาณสัมปยุตต์   กสิณ
อื่นๆ และอารมณ์อ ื่นๆ ของสมถภาวนานั้น มหากุศลญาณสัมปยุตต-
จิตต้องพิจารณาโดยถูกต้อง จิตจึงสงบได้ โดยนัยเดียวกับการเจริญ
ปถวีกสิณ
เมือ่ ผ บู้ รรลุป ฐมฌานกศุ ลเห็นโทษของวติ กเจตสิก ซึง่ เป็นเจตสิก
ที่จรดในอารมณ์ว่า ปกติย่อมจรดในอารมณ์ทเี่ป็นกามอารมณ์ คือ รูป
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เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ จึงยังใกล้ชิดต่ออกุศลธรรมทั้งหลาย  ถ้า
สามารถให้ฌานจิตนั้นปราศจากวิตกเจตสิก ให้มีแต่วิจารเจตสิก ปีติ
สุข เอกัคคตา ก็ย่อมสงบประณีตกว่า จึงเพียรระลึกถึงอารมณ์ของ
ปฐมฌานกุศลที่บรรลุแล้ว และพยายามประคองให้จิตสงบมั่นคงที่
อารมณ์ข องปฐมฌาน โดยไม่ให้ว ติ กเจตสิก ต อ้ งจรดในอารมณ์น นั้ เลย
ซึ่งจะสำ�เร็จได้เมื่อถึงพร้อมด้วย วสี ๕ คือ ความชำ�นาญแคล่วคล่อง
ในฌาน ๕ ประการก่อน วสี ๕ คือ1
๑. อาวัชชนวสี ความชำ�นาญในการนึกถึงปฐมฌานได้ ณ
สถานที่และขณะตามที่ปรารถนา
๒. สมาปัชชนวสี ความชำ�นาญในการเข้าฌาน คือ ให้ฌานจิต
เกิดได้ ณ สถานที่และขณะตามที่ปรารถนา
๓. อธิษฐานวสี ความชำ�นาญในการให้ฌานจิตเกิดดับสืบต่อ
นานมากน้อย ณ สถานที่และขณะตามทปี่ รารถนา
๔. วุฏฐ านวสี ความช�ำ นาญในการออกจากฌานได้ ณ สถานที่
และขณะตามที่ปรารถนา
๕. ปัจจเวกขณวสี ความชำ�นาญในการนึกถึงองค์ฌานแต่ละ
องค์ได้ ณ สถานที่และขณะตามที่ปรารถนา
การที่จะบรรลุฌานจิตขั้นสูงขึ้นไปได้นั้น ต้องเห็นโทษขององค์
ฌานขั้นต้นๆ แล้วละองค์ฌานได้ต ามลำ�ดับ คือ
ทุติยฌ
 าน 	

ล ะวิตก จึงประกอบด้วยองค์ฌาน ๔ คือ
วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา

1 ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามัคค์ มหาวรรค ญาณกถา ข้อ ๒๒๕
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ตติยฌาน
จตุตถฌาน
ปัญจมฌาน

ละวิจาร จึงประกอบด้วยองค์ฌาน ๓ คือ
ปีติ สุข เอกัคคตา
ละปีติ จึงประกอบด้วยองค์ฌาน ๒ คือ สุข
เอกัคคตา
ละสุข จึงประกอบด้วยองค์ฌาน ๒ คือ
อุเบกขา เอกัคคตา

การละองค์ฌานไปทีละองค์นั้นเป็นฌานโดยปัญจกนัย คือ โดย
นัยของฌาน ๕
สำ�หรับผ ทู้ ปี่ ญ
ั ญาสามารถละวติ กและวจิ ารได้พ ร้อมกนั น นั้ เป็น
ฌานโดยจตุกกนัย คือ โดยนัยข องฌาน ๔ ดังนี้
ทุติยฌาน
ตติยฌาน
จตุตถฌาน

ละวิตก วิจาร จึงประกอบด้วยองค์ฌาน ๓
คือ ปีติ สุข เอกัคคตา
ละปีติ จึงประกอบด้วยองค์ฌาน ๒ คือ สุข
เอกัคคตา
ละสุข จึงประกอบด้วยองค์ฌาน ๒ คือ 
อุเบกขา เอกัคคตา

ทุติยฌานโดยจตุกกนัย ก็คือ ตติยฌ
 านโดยปัญจกนัย
ตติยฌานโดยจตุกกนัย ก็คือ จตุตถฌานโดยปัญจกนัย
จตุตถฌานโดยจตุกกนัย ก็คือ ปัญจมฌานโดยปัญจกนัย
ถ้าข าดวสีแ ล้ว การละองค์ฌ
 านขนั้ ต น้ ๆ เพือ่ บ รรลุฌ
 านขนั้ ส งู ข นึ้
เรื่อยๆ ก็เป็นไปไม่ได้เลย

��������� book.indb 373

7/28/57 BE 10:35 AM

374 สมถภาวนา

เมื่อฌานวิถีจิตดับแล้ว ปัจจเวกขณวิถีต้องเกิดต่อท ุกครั้ง
การระงับก เิ ลสดว้ ยการเจริญส มถภาวนา ไม่ใช่ก ารดบั ก เิ ลสเป็น
สมุจเฉท ฉะนั้น ฌานจิตจึงเสื่อม คือเกิดช้า ไม่ชำ�นาญคล่องแคล่ว
เหมือนเดิม หรืออาจจะไม่เกิดอีกเลยก็ได้ ฉะนั้น ที่ฌานจิตจะเกิดได้
คล่องแคล่วจึงต้องมีวสีทุกๆ ฌานอยู่เสมอ (ความละเอียดมีในวิสุทธิ
มัคค์)
อารมณ์ข องสมถภาวนา ๔๐ อารมณ์น นั้ บางอารมณ์จ ติ ก ส็ งบได้
ไม่ถ งึ อ ปุ จารสมาธิ บางอารมณ์จ ติ ก ส็ งบได้ถ งึ อ ปุ จารสมาธิ บางอารมณ์
จิตก ส็ งบได้ถ งึ ป ฐมฌานเท่านัน้ บางอารมณ์ก ส็ งบได้ถ งึ จ ตุตถฌานโดย
ปัญจกนัย บางอารมณ์ก็สงบได้ถึงปัญจมฌาน และบางอารมณ์ก็เป็น
อารมณ์เฉพาะปัญจมฌานเท่านั้น ดังนี้คือ อนุสส ติ ๖ ได้แก่ พุทธา-
นุสสติ ๑ ธัมมานุสสติ ๑ สังฆานุสสติ ๑ จาคานุสสติ ๑ สีลานุสสติ ๑
เทวตานุสสติ ๑ ผู้ที่ไม่ใช่พระอริยบุคคลระลึกถ ึงอนุสสติ ๖ นี้ จิตสงบ
ได้ไม่ถึงอุปจารสมาธิ สำ�หรับพระอริยบุคคลนั้นอาจสงบได้ถึงอุปจาร
สมาธิเท่านั้น ไม่ถึงอัปปนาสมาธิ
อนุสสติ ๒  คือ  อุปสมานุสสติ การระลึกถึงพระนิพพานและ
มรณาน สุ ส ติ การระลึกถ งึ ค วามตายนนั้ มรณาน สุ ส ติส งบได้ถ งึ อ ปุ จาร-
สมาธิเท่านั้น แต่อุปสมานุสสติสงบได้ถึงอุปจารสมาธิเฉพาะผู้ทเี่ป็น
พระอริยบุคคลเท่านั้น
อาหาเรปฏิกลู ส ญ
ั ญา ๑ คือ การระลึกถ งึ ค วามปฏิกลู ข องอาหาร
จิตสงบได้ถ ึงอุปจารสมาธิ
จตุธาตุวว ัฎฐาน ๑ คือ การระลึกถึง ธาตุดิน นํ้า ไฟ ลม ที่กาย
จิตสงบได้ถ ึงอุปจารสมาธิ
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อสุภ ๑๐ คือ การระลึกถึงสภาพของซากศพ ๑๐ อย่าง จิตสงบ
ได้ถึงปฐมฌาน
กายคตาสติ (อนุสสติ) ๑ คือ การระลึกถึงความไม่น่าใคร่ของ
ส่วนต่างๆ คือ อาการ ๓๒ ของกายแต่ละส่วน เช่น ผม ขน เล็บ ฟัน
หนัง เป็นต้น จิตสามารถสงบได้ถ ึงปฐมฌาน
อานาปานสติ (อนุสสติ) ๑ การระลึกถึงลมหายใจ จิตสงบได้ถึง
ปัญจมฌาน
กสิณ ๑๐ จิตสงบได้ถึงปัญจมฌาน
พรหมวิหาร ๓ คือ เมตตา ๑ กรุณา ๑ มุทิตา ๑ จิตสงบได้ถึง
จตุตถฌานโดยปัญจกนัย (ตติยฌ
 านโดยจตุกกนัย)
พรหมวิหาร ๑ คือ อุเบกขาพรหมวิหาร เมื่อจิตสงบจากพรหม-
วิหาร ๓ ถึงจตุตถฌานแล้ว จึงเจริญอุเบกขาพรหมวิหารต่อไปได้
ในบรรดาพรหมวหิ าร ๔ อุเบกขาพรหมวหิ ารจงึ เป็นอ ารมณ์ข องเฉพาะ
ปัญจมฌาน ฌานเดียวเท่านั้น
อรูปฌาน ๔ คือ ปัญจมฌานที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์ ผู้ที่จะเจริญ
อรูปฌานได้นั้น ต้องบรรลุรูปปัญจมฌานก่อน เมื่อเห็นโทษของรูป
ปัญจมฌานว่าถึงแม้จะเป็นรูปฌานขั้นสูงสุด คือ ขั้นรูปปัญจมฌานก็
จริง แต่เมื่อยังมีรูปเป็นอารมณ์อยู่ ก็ยังใกล้ชิด หวั่นไหวต่อการที่จะ
น้อมไปสู่รูปที่เป็นกามอารมณ์ได้ง ่าย ควรที่จะเพิกรูปที่เป็นอารมณ์
แล้วน้อมจิตไ ปสู่อารมณ์ที่ไม่ใช่รูป ซึ่งสงบประณีตก ว่ารูป เมื่อเพิกรูป
และระลึกถ งึ ค วามไม่มที สี่ ดุ ข องอรูปเป็นอ ารมณ์ จนอปั ป นาสมาธิเกิด
ก็เป็นอ รูปฌ
 านกศุ ลโดยวถิ จี ติ เกิดด บั ส บื ต อ่ ก นั ท างมโนทวารเช่นเดียว
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กับฌานวิถี และต้องประกอบด้วยวสี ๕ จึงจะบรรลุถึงอรูปฌานขั้นสูง
ขึ้นๆ ได้
อรูปฌานมี ๔ ขั้น เป็นปัญจมฌานทั้ง ๔ ขั้น แต่ต่างกันที่
อารมณ์ละเอียดขึ้นเป็นล ำ�ดับขั้น คือ
อรูปฌานที่ ๑ อากาสานัญจายตนฌานจิต มีอากาศซึ่งไม่มี
ที่สุดเป็นอารมณ์
อรูปฌ
 านที่ ๒ วิญญาณัญ
 จ ายตนฌานจติ มีอ ากาสานัญ
 จ ายตน
จิตเป็นอ ารมณ์ เพราะพจิ ารณาเห็นว า่ อ ากาศซงึ่ ไ ม่มที สี่ ดุ เป็นอ ารมณ์
นัน้ ก็ย งั ไ ม่ล ะเอียดประณีตเท่ากับอ ากาสานัญ
 จ ายตนจติ ซ งึ่ ม อี ากาศที่
ไม่มที สี่ ดุ เป็นอ ารมณ์ ฉะนัน้ จึงล ว่ งอากาศทไี่ ม่มที สี่ ดุ เป็นอ ารมณ์ แล้ว
น้อมไปสู่อากาสานัญจายตนจิตเป็นอารมณ์ จนอัปปนาสมาธิเกิดขึ้น
เป็นอรูปฌานที่ ๒ คือ วิญญาณัญจายตนฌานจิตซึ่งเป็นอรูปฌานจิต
ที่มีวิญญาณ คือ อากาสานัญจายตนจิตเป็นอารมณ์
อรูปฌ
 านที่ ๓ อากิญจัญญายตนฌานจติ มีภ าวะทไี่ ม่มอี ะไรเป็น
อารมณ์ เพราะเป็นภ าวะทไี่ ม่มอี ากาสานัญ
 จ ายตนจติ เป็นอ ารมณ์แ ล้ว
เมื่อพิจารณาเห็นว่าเมื่อยังมีอากาสานัญจายตนจิตเป็นอารมณ์อยู่ก็
ยังไม่สงบ ไม่ละเอียดประณีตเท่ากับไม่มีอะไรเลยเป็นอารมณ์ จึงล่วง
อากาสานัญจายตนจิต ซึ่งเป็นอารมณ์ แล้วน้อมไปสู่ภาวะที่ไม่มี
อากาสานัญจายตนจิตเป็นอารมณ์ จนอัปปนาสมาธิเกิดขึ้นเป็นอรูป-
ฌานที่ ๓ คือ อากิญจัญญายตนฌานจิต มีภาวะที่ไม่มีอะไรเลยเป็น
อารมณ์ เพราะไม่มีอากาสานัญจายตนจิตเป็นอารมณ์
อรูปฌ
 านที่ ๔ เนวสญ
ั ญานาสญ
ั ญายต นฌานจติ มีอ ากิญจัญญายตนฌานจติ เป็นอ ารมณ์ เมือ่ พ จิ ารณาเห็นว า่ อากิญจัญญายตนฌาน-
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จิตซึ่งมีภาวะที่ไม่มีอะไรเลยเป็นอารมณ์นั้นเป็นสภาวะที่ละเอียดมาก
จึงน้อมไปสู่ภาวะของอากิญจัญญายตนจิตที่ละเอียดนั้น จนอัปปนา
สมาธิจิตเกิดขึ้นเป็นอรูปฌานที่ ๔ คือ เนวสัญญานาสัญญายตน-
ฌานจิต เป็นสภาพที่สัญญาพร้อมทั้งสัมปยุตตธรรมทั้งหลายที่เกิด
ร่วมกันนั้นละเอียด จนกล่าวไม่ได้ว่ามีหรือไม่มี เพราะไม่ได้กระทำ�
กิจของสัมปยุตตธรรมทั้งหลายอย่างเต็มที่ จึงกล่าวไม่ได้ว ่ามีหรือไม่
มีสัมปยุตตธ รรมนั้นๆ อรูปฌานที่ ๔ จึงชื่อว่า เนวสัญญานาสัญญา-
ยตนะ คือ มีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญากไ็ ม่ใช่
การเจริญส มถภาวนาจนจติ ส งบจากอกุศลธรรมทงั้ ห ลายถงึ ข นั้ 
อรูปฌานนั้นเป็นจิตที่มีกำ�ลัง สามารถฝึกให้เป็นประโยชน์ตามความ
ประสงค์ได้ เช่น ระลึกชาติได้ อธิษฐานให้เกิดทิพจักขุเห็นสิ่งต่างๆ ที่
อยู่ไกลหรือม ีสิ่งกำ�บังได้ อธิษฐานให้เกิดโ สตทิพ ได้ยินเสียงต่างๆ ทั้ง
ที่ใกล้ที่ไกลได้ กระทำ�อิทธิป าฏิหาริย์ต่างๆ เช่น เดินบนนํ้า ไปในดิน
เหาะไปในอากาศและเนรมิตส งิ่ ต า่ งๆ ได้ เป็นต้น แต่ก ารจะฝกึ อ บรมให้
เกิดค ณ
ุ ว เิ ศษแต่ละอย่างนี้ จะตอ้ งเป็นผ สู้ ามารถในกสิณท กุ ก สิณ และ
ฌานสมาบัตทิ ั้ง ๘ (รูปฌาน ๔ โดยจตุกกนัยและอรูปฌาน ๔) อย่าง
ยอดเยี่ยม และต้องฝึกจิตโดยอาการ ๑๔ คือ1
๑. กสิณานุโลมโต เข้าฌานตามลำ�ดับก สิณ
๒. กสิณปฏิโลมโต เข้าฌานย้อนกสิณ
๓. กสิณานุโลมปฏิโลมโต เข้าฌานตามลำ�ดับกสิณ แล้วย้อน
กสิณ
1 วิสุทธิมัคค์ สมาธินิทเทส อิทธิวิธนิทเทส
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๔. ฌานานุโลมโต เข้าฌานตามลำ�ดับฌาน ตั้งแต่ปฐมฌานถึง
เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
๕. ฌานปฏิโลมโต เข้าฌานโดยย้อนฌานตามลำ�ดับ ตั้งแต่
เนวสัญญานาสัญญายตนฌานถึงปฐมฌาน
๖. ฌานานุโลมปฏิโลมโต เข้าฌานตามลำ�ดับฌาน แล้วย้อน
ฌานตามลำ�ดับ
๗. ฌานานุกฺกนฺตกโต เข้าฌานโดยข้ามฌาน แต่ไ ม่ข้ามกสิณ
๘. กสิณุกฺกนฺตกโต เข้าฌานโดยข้ามกสิณ แต่ไม่ข้ามฌาน
๙. ฌานกสิณุกฺกนฺตกโต เข้าฌานโดยข้ามฌาน และข้ามกสิณ
๑๐. องฺคสงฺกนฺตโิต เข้าฌานโดยก้าวล่วงองค์
๑๑. อารมฺมณสงฺกนฺติโต เข้าฌานโดยก้าวล่วงอารมณ์
๑๒. องฺคารมฺมณสงฺกนฺติโต เข้าฌานโดยก้าวล่วงทั้งองค์และทั้ง
อารมณ์
๑๓. องฺคววฏฐาปนโต เข้าฌานโดยกำ�หนดองค์ของฌานแต่ละ
ฌาน
๑๔. อารมฺมณววฏฐาปนโต เข้าฌ
 านโดยก�ำ หนดอารมณ์ข องฌาน
แต่ละฌาน
การกระทำ�ใดๆ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่ดูคล้ายคุณวิเศษทั้ง
หลายนั้น หาใช่คุณวิเศษที่แท้จริงไ ม่ เมื่อเหตุไม่สมควรแก่ผล
ข้อความในวสิ ทุ ธิม คั ค แ์ สดงวา่ ผูเ้ ริม่ บ �ำ เพ็ญเพียรยงั ไ ม่ไ ด้ฝ กึ จ ติ 
ด้วยอาการ ๑๔ เหล่านี้ จักยังอิทธิฤทธิต์ ่างๆ ให้สำ�เร็จได้นั้น ไม่ใช่
ฐานะที่จะเป็นไปได้เลย
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แม้ในการบริกัมม์กสิณ คือ การเริ่มบำ�เพ็ญส มถภาวนานั้น ใน
ร้อยคนหรือในพันคนย่อมสามารถจะกระทำ�สำ�เร็จได้เพียงคนเดียว
และเมื่อเจริญสมถภาวนาคือบริกัมม์กสิณไปแล้ว ที่อุคคหนิมิตจ ะเกิด
ได้ในรอ้ ยคนหรือพ นั ค นนนั้ ย อ่ มสามารถเพียงคนเดียว เมือ่ อ คุ ค หนมิ ติ 
เกิดแ ล้ว การรกั ษานมิ ติ ไ ว้ และการประคบั ป ระคองจติ ให้ส งบมนั่ คงขน้ึ
จนปฏิภาคนิมิตเกิดแล้วบรรลุอัปปนาสมาธินั้น ในร้อยคนหรือพันคน
ย่อมสามารถเพียงคนเดียว  ในบรรดาผทู้ บี่ รรลุฌ
 านสมาบัติ ๘ แล้วน นั้
ในรอ้ ยคนพนั ค นจะฝกึ จ ติ โดยอาการ ๑๔ นีไ้ ด้เพียงคนเดียว ในบรรดา
ผูท้ ฝี่ กึ จ ติ โดยอาการ ๑๔ ได้แ ล้ว ในรอ้ ยคนหรือพ นั ค นจะสามารถแสดง
ฤทธิไ์ ด้เพียงคนเดียว และในบรรดาผแู้ สดงฤทธิไ์ ด้ร ้อยคนหรือพ ันค น
นั้น ผู้ที่จะแสดงฤทธิ์ได้อย่างฉับพ ลันก็จะสามารถสักคนเดียว
แม้ในเรือ่ งการระลึกช าติก น็ ยั เดียวกัน ใครเลยจะได้อ ปุ จารสมาธิ
เมื่อไม่ใช่จิตที่สงบด้วยมหากุศลญาณสัมปยุตต์ ใครเลยจะได้อัปปนา
สมาธิซึ่งเป็นปฐมฌาน ใครเลยจะได้ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน
ปัญจมฌานและอรูปฌาน ใครเลยจะฝึกอ บรมระลึกช าติ โดยฝึกระลึก
ย้อนจากขณะนไี้ ปทกุ ๆ ขณะจนถึงเช้าว นั น ี้ ถอยไปจนถึงค าํ่ คืนว นั ก อ่ น
เช้าวันก่อน ค่อยๆ ระลึกถอยไปๆ ด้วยจิตท ี่สงบมั่นคงจนถึงปฏิสนธิ
แล้วจ งึ จ ะถงึ ข ณะสดุ ท้ายวนั ส ดุ ท้ายของชาติก อ่ น แล้วจ งึ ถ อยไปๆ ตาม
ลำ�ดับด้วยกำ�ลังของฌานจิตที่ฝึกอ บรมให้คล่องแคล่วเป็นกำ�ลัง เมื่อ
อธิษฐานให้มหากุศลญาณสัมปยุตตจิตเกิดระลึกได้สำ�เร็จจากขณะ
หนึ่ง แล้วถอยไปอีกขณะหนึ่งๆ
ผูท้ ศี่ กึ ษาเข้าใจเหตุแ ละผลของคณ
ุ ว เิ ศษทงั้ ห ลายโดยละเอียดจงึ 
รู้ได้ว ่า พฤติการณ์ใดเป็นคุณวิเศษที่แท้จริง และพฤติการณ์ใดไม่ใช่
คุณวิเศษที่แท้จริง
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การเจริญส มถภาวนาไม่ใช่ก ารดบั ก เิ ลสเป็นส มุจเฉท เพราะไม่ใช่
การประจักษ์ล กั ษณะของสภาพธรรมตามปกติต ามความเป็นจ ริง เมือ่ 
ฌานจิตไ ม่เสื่อม และฌานวิถจี ิตเกิดก ่อนจุตจิ ิตเป็นกัม มปัจจัยให้ฌ
 าน
วิบากจิตป ฏิสนธิในพรหมภูมขิ ั้นต ่างๆ แต่เมื่อห มดอายุข องพรหมภมู ิ
นั้นๆ แล้วก็ต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีก คือ ยินดี พอใจ ติดข้อง
ในตัวตน ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ การเคยเจริญสมถภาวนา
สะสมมาบ้างในชาติก่อนๆในสังสารวัฏฏ์ อาจจะทำ�ให้บางท่านมีลาง
สังหรณ์ เป็นต้น ส่วนผู้ทที่ ำ�สมาธิแล้วเห็นสิ่งต่างๆ เห็นเหตุการณ์
ต่างๆ นั้น เมื่อไม่ใช่การอบรมเจริญสมถภาวนา ด้วยมหากุศลญาณ
สัมปยุตต จ ติ ท สี่ งบแนบแน่นม นั่ คงในอารมณ์ต ามล�ำ ดับจ นเป็นฌ
 านจติ 
ขั้นต่างๆ ซึ่งย่อมจะเป็นไปได้ยากยิ่งนั้น ก็ไม่ใช่คุณว ิเศษที่เป็นอุตตริ
มนุส สธรรม คือ ธรรมทยี่ ิ่งก ว่าป กติข องมนุษย์ท ั้งห ลาย ฉะนั้น เมื่อท ำ�
สมาธิแล้วเห็นสิ่งต่างๆ บ้าง เห็นเหตุการณ์ต ่างๆ เป็นต้นนั้น จึงเป็น
ผลเล็กๆ น้อยๆ ผิดบ า้ งถูกบ า้ งของสมาธิซ งึ่ ไ ม่ใช่ก ารเจริญส มถภาวนา
การเจริญสมถภาวนาที่จะบรรลุถึงแม้อุปจารสมาธิก็แสนยาก
เพราะปกติเมื่ออารมณ์ใดกระทบตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็ย่อมคล้อย
ตามอารมณ์น ั้นด้วยโลภะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง กุศลที่เป็นไปใน
ทานบ้าง ในศีลบ้าง ในภาวนาบ้างนั้น ในวันหนึ่งๆ มีเป็นส่วนน้อย
มาก เมือ่ เทียบกบั อ กุศลทเี่ กิดข นึ้ ร วดเร็วเป็นป ระจำ�ท างตา หู จมูก ลิน้
กาย ใจ และการเจริญสมถภาวนานั้นก็ดับกิเลสไม่ได้   เมื่อกิเลสเกิด
ขึน้ ค รอบงำ�จ ติ ใจขณะใด สมถภาวนาทเี่ พียรอบรมมาจนถึงข นั้ ส ามารถ
แสดงอิทธิป ฏิหาริย์ต่างๆ ได้ ก็เสื่อมหมดสิ้นไป
ก่อนการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคก็มีผู้บำ�เพ็ญเพียรเจริญ
สมถ-ภาวนาจนบรรลุถึงเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน และฝึกอบรม
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จิตจนอธิษฐานให้มีตาทิพย์ หูทิพย์ ระลึกชาติไ ด้ และสามารถกระทำ�
อิทธิป าฏิหาริยไ์ ด้ แต่แ ม้ก ระนัน้ ท า่ นเหล่าน นั้ ก็ย งั ไ ม่ส ามารถรแู้ จ้งอ ริย-
สัจจธรรม เมื่อไม่ได้อบรมเจริญเหตุ คือวิปัสสนาภาวนาจนสมบูรณ์ท่ี
จะเป็นป จั จัยให้ร แู้ จ้งอ ริยส จั จ ธ รรมได้ และบางทา่ นกย็ งั เห็นผ ดิ ย ดึ ม น่ั ใน
การปฏิบัติ ซึ่งไม่ใช่หนทางให้ร ู้แจ้งอริยสัจจธรรม แม้เมื่อพระผู้มีพระ
ภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงพระธรรมแล้ว ผู้รู้แจ้งอริยส ัจจธรรมถึง
ความเป็นพระอริยสาวกที่ไม่บรรลุฌานจิตก็มีมากกว่าพระอริยสาวก
ผู้รู้แจ้งอริยส ัจจธรรมพร้อมด้วยองค์ของฌานขั้นต่างๆ1
ทัง้ นีย้ อ่ มแสดงให้เ ห็นว า่ การเจริญส มถภาวนาทถี่ กู ต อ้ งนนั้
เป็นสิ่งกระทำ�ได้ยากเพียงใด

1 สังยุตตนิกาย สคาถวรรค วังคีสสังยุตต์ ปวารณาสูตร ข้อ ๗๔๕

��������� book.indb 381

7/28/57 BE 10:35 AM

��������� book.indb 382

7/28/57 BE 10:35 AM

วิปัสสนาภาวนา

��������� book.indb 383

7/28/57 BE 10:35 AM

��������� book.indb 384

7/28/57 BE 10:35 AM

วิปัสสนาภาวนา
กิเลสมี ๓ ขั้น คือ อนุสัยก ิเลส ปริยุฏฐานกิเลส วีติกกมกิเลส
วีติกกมกิเลส เป็นกิเลสอย่างหยาบ ทำ�ให้ล่วงเป็นทุจริตกรรม
ทางกาย วาจา  วิรัติ คือ ละเว้นวีติกกมกิเลสได้ด้วยศีล
ปริยุฏฐานกิเลส เป็นกิเลสอย่างกลางที่เกิดร่วมกับอกุศลจิต
แต่ไ ม่ถ งึ ข ัน้ ล ว่ งเป็นท จุ ริตก รรม ระงับป ริย ฏุ ฐ านกเิ ลสได้ช ัว่ คราว เป็น
วิกขัมภณปหานด้วยฌานกุศลจิต
อนุสยั ก เิ ลส เป็นก เิ ลสอย่างละเอียด เมือ่ ย งั ไ ม่ไ ด้ด บั ก เิ ลส อนุสยั 
กิเลสกน็ อนเนือ่ งอยูใ่ นจติ ท เี่ กิดด บั ส บื ต อ่ ก นั เป็นเชือ้ เป็นป จั จัยให้เกิด
ปริยุฏฐ านกิเลส กิเลสทั้งหลายจะดับหมดสิ้นเป็นสมุจเฉทปหาน ไม่
เกิดอีกเลย  เมื่อโลกุตตรมัคคจิตรแู้ จ้งอริยสัจจธรรมโดยประจักษ์แจ้ง
สภาพของพระนิพพานตามลำ�ดับขั้นของมัคคจิต ซึ่งปหานกิเลสเป็น
สมุจเฉท ตามลำ�ดับขั้นของมัคคจิตนั้นๆ
ก่อนการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคนั้น มีผู้ที่รักษาศีล วิรัติ-
ทุจริต และเจริญสมถภาวนาจนถึงอรูปฌานขั้นสูงสุด คือ เนวสัญญา-
นาสัญญายตนฌาน ระงับกิเลสได้ชั่วคราวเป็นวิกขัมภนปหาน แต่
ไม่มีใครสามารถดับอนุสัยกิเลสได้ เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงบำ�เพ็ญ
พระบารมี ๔ อสงไขยแสนกัปป์มาแล้ว จึงทรงตรัสรู้พระอนุตตร
สัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรง
แสดงหนทางปฏิบัติเพื่อการรู้แจ้งอริยส ัจจธรรม จึงมีพระอริยสงฆ์
สาวกผู้บรรลุอริยสัจจธรรมดับกิเลสได้เป็นจำ�นวนมาก สืบต่อมาจน
ตราบเท่าที่มีผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรง
385
��������� book.indb 385

7/28/57 BE 10:35 AM

386 วิปัสสนาภาวนา

ตรัสรู้ และได้ทรงแสดงพระธรรมไว้โดยละเอียดตลอด ๔๕ พรรษา  
พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วนั้น สุขุม ละเอียด ลึกซึ้ง
เพราะทรงแสดงลักษณะของสภาพธรรมทั้งหลายทที่ รงตรัสรู้ โดย
ทรงประจักษ์แจ้งตามความเป็นจริงข องสภาพธรรมนั้นๆ  ถ้าผู้ใดไม่
ศึกษาพระธรรมทที่ รงแสดงไว้โ ดยละเอียดให้เ ข้าใจอย่างถกู ต อ้ ง
ก็ย่อมไม่สามารถอบรมเจริญปัญญาที่จะประจักษ์แจ้งลักษณะ
ของสภาพธรรมและดับกิเลสได้
การที่ปัญญาจะประจักษ์แจ้ งลักษณะของสภาพธรรมตาม
ความเป็นจริงได้นั้น ก็จะต้องเข้าใจถูกตั้งแต่เบื้องต้นว่า สภาพธรรม
ทีป่ ญ
ั ญาจะประจักษ์แ จ้งต ามความเป็นจ ริงน ัน้ ค อื อ ะไร คือทุกส ิง่ ท เี่ ป็น
ของจริง ที่กำ�ลังปรากฏทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ในขณะนี้เอง
แสดงว่าทุกขณะที่เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มร ส รู้โผฏฐัพพะและคิดนึก
นั้น ไม่ได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมตรงตามความเป็นจริงข องสภาพ
ธรรมนั้นๆ   พระผู้มีพระภาคทรงแสดงสภาพธรรมที่เกิดข ึ้นปรากฏ
เป็นไปทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทุกวันทุกขณะโดยละเอียด เพื่อ
ให้เห็นโทษของอกุศลธรรมและภัยข องสังสารวัฏฏ์ ซึ่งเมื่อยังไม่เห็น
โทษภัยของสังสารวัฏฏ์ ก็ย่อมไม่เพียรอบรมเจริญวิปัสสนา ซึ่งเป็น
ปัญญาที่ประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมที่กำ�ลังปรากฏตาม
ปกติตามความเป็นจริงจนดับกิเลสได้
การเจริญสมถภาวนาและการเจริญวิปัสสนาภาวนาต่างกันที่
อารมณ์แ ละระดับข นั้ ข องปญ
ั ญา สมถภาวนามอี ารมณ์ท มี่ หากศุ ลญาณ
สัมปยุตต จิตพิจารณาแล้วส งบ จนตั้งมั่นแ น่วแน่ท ี่อารมณ์นั้นอารมณ์
เดียว วิปัสสนาภาวนามีปรมัตถอารมณ์ คือ นามธรรมและรูปธรรมที่
เกิดขึ้นปรากฏแล้วดับไป เป็นอารมณ์ท ี่มหากุศลญาณสัมปยุตตจิต
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เริม่ ส งั เกตพจิ ารณาทลี ะอารมณ์บ อ่ ยๆ เนืองๆ จนรวู้ า่ เป็นส ภาพธรรม
แต่ละอย่างทไี่ ม่ใช่ส ตั ว์ บุคคล ตัวต น  ผลของสมถภาวนาท�ำ ให้เกิดเป็น
พรหมบุคคลในพรหมภูมิ ผลของวิปัสสนาภาวนาทำ�ให้ปัญญารู้แจ้ง
สภาพธรรมตามความเป็นจริงและดับกิเลสเป็นสมุจเฉทตามขั้นของ
โลกุตตรมัคคจิตซึ่งมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ จนถึงอรหัตตมัคคจิต
ซึ่งดับกิเลสหมดไม่เหลือเลย จึงดับสังสารวัฏฏ์ ไม่เกิดอีกเลย
ผู้อบรมเจริญวิปัสสนาต้องเป็นผู้ตรงที่รู้ว่ายังมีกิเลสครบทุก
อย่าง แ ละยังไ ม่ต ้องการดับโลภะให้ห มดก่อน เนื่องจากผทู้ เี่ป็นป ุถุชน
จะขา้ มไปสคู่ วามเป็นพ ระอรหันต์ท นั ทีไ ม่ไ ด้ เพราะตอ้ งดบั โลภะท เ่ี กิด
ร่วมกับสักกายทิฏฐิที่ยึดถือสภาพธรรมที่เกิดร่วมกันเป็นตัวตน สัตว์
บุคคล ให้หมดสิ้นเป็นสมุจเฉทก่อนกิเลสอื่นๆ จึงจะดับหมดสิ้นเป็น
สมุจเฉทได้ต ่อไปตามลำ�ดับ
เมื่อไม่รวู้ ่าขณะที่กำ�ลังเห็นไม่ใช่ตัวต น สัตว์ บุคคล จะละกิเลส
คือ ความยินดียินร้าย ฯลฯ ได้อย่างไร ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทาง
กาย ทางใจ ก็โดยนัยเดียวกัน
สภาพธรรมแต่ละอย่างเกิดข นึ้ แ ล้วก ด็ บั ห มดสนิ้ ไ ปอย่างรวดเร็ว
อยูต่ ลอดเวลา พระผมู้ พี ระภาคทรงแสดงหนทางปฏิบตั ทิ จี่ ะอบรมเจริญ
ปัญญาให้รู้แจ้งสภาพธรรมเหล่านั้นตามความเป็นจริงว่า มีหนทาง
เดียวคอื ก ารเจริญอ ริย มัคค์ม อี งค์ ๘ ได้แก่ สัมมาทฏิ ฐิ (ปัญญาเจตสิก)
๑ สัมมาสังกัปปะ (วิตกเจตสิก) ๑ สัมมาวาจา (สัมมาวาจาเจตสิก) ๑
สัมมากัมมันตะ (สัมมากัมมันตเจตสิก) ๑ สัมมาอาชีวะ (สัมมาอาชีว
เจตสิก) ๑ สัมมาวายามะ (วิริยเจตสิก) ๑ สัมมาสติ (สติเจตสิก) ๑
สัมมาสมาธิ (เอกัคคตาเจตสิก) ๑
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ในเบือ้ งตน้ ท โี่ ลกุต ตรจิตย งั ไ ม่เกิด มัคค ม์ อี งค์ ๕ (เว้นว ริ ต ี เพราะ
วิรตีเกิดทีละดวง วิรตีเจตสิกทั้ง ๓ ดวง จะเกิดพร้อมกันเฉพาะใน
โลกุตตรจิตเท่านั้น) ย่อมเกิดขึ้นกระทำ�กิจร่วมกันในขณะที่สติระลึกรู้
ลักษณะของสภาพธรรม ซึ่งเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ทางตา หรือทางหู หรือทางจมูกหรือทางลิ้น หรือทางกาย หรือ
ทางใจ และปญ
ั ญาเจตสิกท เี่ กิดร ว่ มกบั ส มั มาสติในขณะนนั้ ก เ็ ริม่ ส งั เกต
พิจารณารู้ลักษณะของนามธรรมหรือรูปธรรมนั้นๆ ทีละเล็กละน้อย
บ่อยๆ เนืองๆ จนกว่าจะรู้ชัดว่าเป็นนามธรรมหรือรูปธรรม
สภาพธรรมทปี่ รากฏทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจนั้น จำ�แนกเป็น
สติปัฏฐาน ๔ เมื่อสติเกิดข ึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมนั้นๆ คือ
๑. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ขณะใดที่สติเกิดขึ้นระลึกรู้
ลักษณะของรูปที่กาย ขณะนั้นเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
๒. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐ าน ขณะใดที่สติเกิดขึ้นระลึกรู้
ลักษณะของความรู้สึกที่กำ�ลังปรากฏ ขณะนั้นเป็นเวทนานุปัสสนา
สติปัฏฐาน
๓. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ขณะใดที่สติเกิดขึ้นระลึกรู้
ลักษณะของจิตป ระเภทต่างๆ ขณะนั้นเป็นจ ิตต านปุ ัสส นาสติป ัฏฐ าน
๔. ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ขณะใดที่สติเกิดขึ้นระลึกรู้
ลักษณะของรูปธรรมหรือน ามธรรมอื่นๆ ขณะนั้นเป็นธัมมานุปัสสนา
สติปัฏฐาน
คำ�ว่า สติป ัฏฐาน มี ๓ ความหมาย คือ
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๑. สติปัฏฐาน เป็นสติเจตสิกที่เกิดกับญาณสัมปยุตต จิตซึ่ง
ระลึกรู้อารมณ์ที่เป็นสติปัฏฐาน
๒. สติป ฏั ฐ าน เป็นป รมัต ถอารมณ์ คือ นามธรรมและรูปธ รรม
ที่สติระลึกรู้ (สติปัฏฐาน ๔)
๓. สติปัฏฐาน ความที่พระศาสดาประพฤติล่วงความยินดี
ยินร้ายในหมู่สาวกผู้ปฏิบัติ ๓ อย่าง (คือ ปฏิบัติตาม ไม่ปฏิบัติตาม
ปฎิบัติตามบ้างไม่ปฎิบัติตามบ้าง)
อริยมัคค์มีองค์ ๘ คือ การอบรมเจริญสติปัฏฐาน ๔ ระลึกรู้
ลักษณะของสภาพธรรมแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นปรากฏ ทางตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ   ในวันหนึ่งๆ นั้นย่อมเกิดย ากและไม่บ่อย ตามเหตุคือ
อวิชชา โลภะ และอกุศลธรรมทั้งหลายทสี่ ะสมพอกพูนมาเนิ่นนานใน
สังสารวัฏฏ์ และแม้ในชาติน ี้ตั้งแต่เกิดมาแต่ละวัน ผู้ที่เข้าใจเหตุและ
ผลของสภาพธรรมตามความเป็นจริง จึงเป็นผู้อดทนอย่างยิ่งต่อการ
ที่จะฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม พิจารณาพระธรรม ให้เข้าใจเรื่อง
ของสภาพธรรมทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ จนกว่าจะเป็นปัจจัยปรุง
แต่งให้ส ติป ัฏฐ านเกิดข ึ้นร ะลึกร ู้  สังเกต พิจารณา ศึกษาลักษณะของ
สภาพธรรมที่กำ�ลังปรากฏได้ถูกต้องตามที่ได้ฟังและได้เข้าใจแล้ว  
ธรรมทั้งห ลายแม้ส ติป ัฏฐ านและอริย มัคค์ม อี งค์ ๘ ก็เป็นอ นัตตา ย่อม
เกิดขึ้นได้เมื่อม ีเหตุปัจจัย คือ เมื่อมหากุศลญาณสัมปยุตต์สะสมมา
สมควรแล้ว ทำ�ให้ไ ม่ห นั เหไปประพฤติป ฏิบตั หิ นทางทีไ่ ม่ใช่ก ารระลึก
รู้ สังเกต พิจารณาสภาพของนามธรรมและรูปธรรมทางตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจที่กำ�ลังปรากฏ
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ผูอ้ บรมปญ
ั ญาเป็นผ ตู้ รง เมือ่ ส ติป ฏั ฐ านเกิดก ร็ วู้ า่ ต า่ งกบั ข ณะที่
หลงลืมสติ เมื่อสติปัฏฐานเกิดในตอนต้นๆ นั้น ยังไม่รู้ชัดในลักษณะ
ของนามธรรมและรูปธรรม ความเพียรทเี่กิดพร้อมสติปัฏฐานที่ระลึก
รู้ สังเกต พิจารณา ลักษณะของนามธรรมและรูปธ รรมทปี่ รากฏจงึ เป็น
สัมมัปปธาน ๔ คือ สังวรปธาน ๑ ปหานปธาน ๑ ภาวนาปธาน ๑
อนุรักขนาปธาน ๑
สังวรปธาน
ปหานปธาน
ภาวนาปธาน
อนุรักขนาปธาน

คือ เพียรเพื่อไม่ให้อกุศลธรรม (ที่ยัง
ไม่เกิด) เกิดข ึ้น
คือ เพียรเพื่อละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้น
แล้ว
คือ เพียรเพือ่ ให้กศุ ลธรรม (ทีย่ งั ไม่เกิด)
เกิดข น้ึ
คือ เพียรเพื่อความเจริญมั่นคง
บริบูรณ์ ของกุศลธรรมทเี่กิดขึ้นแล้ว

ความเพียรซึ่งเป็นสัมมัปปธาน ๔ นั้น ย่อมเป็นบาทให้สำ�เร็จ
ผลร่วมกับสัมปยุตตธรรมทั้งหลายที่เกิดร่วมกับสภาพธรรมที่เป็น
อิทธิบาท ๔ คือ
๑. ฉันทิทธิบาท ได้แก่ ฉันทเจตสิก ความพอใจที่จะสังเกต
พิจารณา รู้ลักษณะของสภาพนามธรรมและรูปธรรมที่กำ�ลังปรากฏ
ตามความเป็นจริง1   การยังผลสำ�เร็จให้เกิดขึ้นโดยอาศัยความพอใจ
นั้น พึงเห็นเช่นกับบุตรอำ�มาตย์ผู้ไม่ประมาทในการบำ�รุงพระราชา
จึงได้ฐานันดรโดยอาศัยการบำ�รุงนั้น
1 สัมโมหวิโนทนี อรรถกถาวิภังคปกรณ์ อิทธิปาทวิภังคนิทเทส
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๒. วิริยิทธิบาท ได้แก่ วิริยเจตสิก ความเพียรที่จะสังเกต
พิจารณา รู้ลักษณะของนามธรรม และรูปธรรมที่กำ�ลังปรากฏ1 การ
ยังผลสำ�เร็จให้เกิดขึ้นโดยอาศัยความเพียรนั้นพึงเห็นเช่นกับบุตร
อำ�มาตย์ผู้ยังพระราชาให้พอพระทัย โดยความเป็นผู้กล้าหาญในการ
งาน แล้วได้ฐ านันดร
๓. จิตติทธิบาท ได้แก่ จิต๒ การยังผลสำ�เร็จให้เกิดข ึ้นโดย
อาศัยจิตนั้น พึงเห็นเช่นกับบุตรอำ�มาตย์ผู้ได้ฐานันดรเพราะความ
ถึงด้วยดีแห่งชาติ
๔. วิม งั สิท ธิบ าท ได้แก่ ปัญญาเจตสิกทไ่ี ตร่ตรอง สังเกต
พิจารณาลกั ษณะของสภาพธรรม  ๓การยงั ผ ลส�ำ เร็จให้เกิดข น้ึ โดยอาศัย
ปัญญานน้ั พึงเห็นเช่นกบั บตุ รอ�ำ มาตย์ผไู้ ด้ฐ านันดรเพราะอาศัยความรู้
บุตรอำ�มาตย์เหล่านั้นแม้ทั้งหมดถึงแล้วซึ่งฐานันดรโดยกำ�ลัง
แห่งภาวะอันเป็นที่อาศัย (โดยความสามารถ) ของตนๆ
การที่อิทธิบ าท ๔ เหล่านี้จะดำ�เนินไปได้ ก็ต้องอาศัยการสะสม
เจริญขึ้นของอินทรีย์ ๕ ซึ่งเป็นสภาพธรรมที่เป็นใหญ่ในการนำ�ไปสู่
สัมมามัคค์หนทางปฏิบัติที่ถูกต้อง อินทรีย์ ๕ คือ
๑. สัทธินทรีย์ ได้แก่ สัทธาเจตสิก เป็นใหญ่ในการมีศรัทธาที่
จะระลึกรลู้ ักษณะของสภาพธรรมที่กำ�ลังปรากฏ
๒. วิริยินทรีย์ ได้แก่ วิริยเจตสิก เป็นใหญ่ไม่เกียจคร้าน ไม่
ท้อถอยทจี่ ะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำ�ลังปรากฏ

1- ๓ สัมโมหวิโนทนี อรรถกถาวิภังคปกรณ์ อิทธิปาทวิภังคนิทเทส
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๓. สติน ทรยี ์ ได้แก่ สติเจตสิก เป็นใหญ่ในการไม่ห ลงลืม ระลึก
รู้ลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏ
๔. สมาธินทรีย์ ได้แก่ เอกัคคตาเจตสิก เป็นใหญ่ในการตั้งมั่น
ในอารมณ์ท ี่ปรากฏ
๕. ปัญญิน ทรยี ์ ได้แก่ ปัญญาเจตสิก เป็นใหญ่ในการไตร่ตรอง
พิจารณา สังเกตศึกษาลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏ
เมื่ออินทรีย์ ๕ เจริญเพิ่มขึ้นเป็นส ภาพธรรมที่มีกำ�ลัง ไม่หวั่น
ไหวในการพิจารณาอารมณ์ใดๆ ที่ปรากฏ ก็เป็นสภาพธรรมที่เป็น
พละ ๕ คือ
๑. สัทธาพละ ไม่หวั่นไหวไปด้วยความไม่ศรัทธา
๒. วิร ิยพละ ไม่หวั่นไหวไปด้วยความท้อถอย
๓. สติพละ ไม่หวั่นไหวในการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรม
ใดๆ ทีป่ รากฏ
๔. สมาธิพละ ไม่หวั่นไหวไปด้วยความฟุ้งซ่านไม่มั่นคง
๕. ปัญญาพละ ไม่หวั่นไหวไปด้วยความไม่รู้
การที่สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ จะเป็นสภาพธรรมที่มีกำ�ลังได้ ก็
เมือ่ ป ญ
ั ญาเป็นพ ละ เพราะรลู้ กั ษณะของนามธรรมและรูปธ รรมทวั่ ข นึ้
จึงไม่หวั่นไหวที่จะระลึกรู้ได้ว่าขณะที่กำ�ลังเห็นเป็นนามธรรมและรูป
ธรรมอย่างไร ขณะที่กำ�ลังได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส รู้โผฏฐัพพะ ก็โดยนัย
เดียวกัน
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เมื่อปัญญาที่เกิดพร้อมสติซึ่งระลึกรู้ลักษณะของนามธรรม
และรูปธรรมสมบูรณ์เป็นวิปัสสนาญาณแต่ละขั้นแล้ว ก็ประกอบด้วย
โพชฌงค์ ๗ คือ องค์ธ รรมของการตรัสรูอ้ ริยส จั จ ธ รรม โพชฌงค์ ๗ คือ
๑. สติสัมโพชฌงค์
องค์ของการตรัสรู้ คือ สติเจตสิก
๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์
องค์ของการตรัสรู้ คือ ปัญญาเจตสิก
๓. วิริยสัมโพชฌงค์
องค์ของการตรัสรู้ คือ วิร ิยเจตสิก
๔. ปีติสัมโพชฌงค์
องค์ของการตรัสรู้ คือ ปีติเจตสิก
๕. ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์
องค์ของการตรัสรู้ คือ กายปัสสัทธิเจตสิกและจิตตปัสสัทธิ
เจตสิก
๖. สมาธิสัมโพชฌงค์
องค์ของการตรัสรู้ คือ เอกัคคตาเจตสิก
๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์ องค์ของการตรัสรู้ คือ
ตัตรมัชฌัตตตาเจตสิก
เมือ่ ป ญ
ั ญาอบรมสมบูรณ์พ ร้อมทจี่ ะรแู้ จ้งอ ริยส จั จ ธ รรมประกอบ
ด้วยองค์ของการตรัสรู้ คือ โพชฌงค์ ๗ สมบูรณ์ด ้วยโพธิปักขิยธรรม
๓๗ (สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕
โพชฌงค์ ๗ มัคค์มีองค์ ๘) แล้ว โลกุตตรจิตประกอบด้วยมัคค์มีองค์
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๘ ครบทั้ง ๘ องค์ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมา-
กัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ก็เกิด
ขึ้นประจักษ์แ จ้งสภาพของพระนิพพาน เป็นมัคควิถี ทางมโนทวาร
ดังนี้ คือ
ภวังค์

เป็นวิบากญาณสัมปยุตตจิต

ภวังคจลนะ

เป็นวิบากญาณสัมปยุตตจิต  
(ประเภทเดียวกับภวังค์)

ภวังคุปัจเฉทะ

เป็นวิบากญาณสัมปยุตตจิต  
(ประเภทเดียวกับภวังค์)

มโนทวาราวัชชนะ เป็นกิริยาจิต

ชวนวิถีจิต

บริกัมม์

เป็นมหากุศลญาณสัมปยุตตจิต

อุปจาร

เป็นมหากุศลญาณสัมปยุตตจิต  
(ประเภทเดียวกับบริกัมม์)

อนุโลม

เป็นมหากุศลญาณสัมปยุตตจิต  
(ประเภทเดียวกับบริกัมม์)

โคตรภู

เป็นมหากุศลญาณสัมปยุตตจิต  
(ประเภทเดียวกับบริกัมม์)

โสตาปัตติมัคคจิต เป็นโลกุตตรกุศลจิต
ชวนวิถีจิต

โสตาปัตติผลจิต เป็นโลกุตตรวิบากจิต
โสตาปัตติผลจิต เป็นโลกุตตรวิบากจิต
ภวังคจิต
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ถ้าเป็นโลกุตตรฌานจิตขั้นใด ก็เกิดร่วมกับองค์ฌานขั้นนั้น คือ
ถ้าเป็นโลกุต ตรทตุ ยิ ฌ
 าน ก็ไ ม่มวี ติ กเจตสิกซ งึ่ เป็นส มั มาสงั กัปปะเกิด
ร่วมด้วย ถ้าเป็นโลกุตตรตติยฌานก็ไม่มวี ิจารเจตสิกเกิดร่วมด้วย ถ้า
เป็นโลกุต ตรจตุตถฌาน ก็ไ ม่มปี ตี เิ จตสิกเกิดร ว่ มดว้ ย ถ้าเป็นโลกุต ตร-
ปัญจมฌาน ก็มีอุเบกขาเวทนาเกิดร่วมด้วยแทนโสมนัสเวทนา
มัคควิถีจิตของผู้บรรลุอริยสัจจธรรมได้รวดเร็วนั้นเป็น
ติกขบุคคล ไม่จำ�เป็นต้องมีบริกัมม์ ฉะนั้น มัคคชวนวิถีจึงมีแต่
อุปจาร ๑ ขณะ อนุโลม ๑ ขณะ โคตรภู ๑ ขณะ มัคคจ ิต ๑ ขณะ
และผลจิตเพิ่มจาก ๒ ขณะเป็น ๓ ขณะ รวมเป็นชวนวิถีจิต ๗ ขณะ
เมื่อมัคควิถีจิตดับไปแล้ว ภวังคจิตเกิดสืบต่อหลายขณะแล้ว
ปัจจเวกขณะวิถีก็เกิดขึ้นพิจารณามัคคจิตวาระ ๑ ผลจิตว าระ ๑ พระ
นิพพานวาระ ๑ กิเลสทดี่ บั แ ล้วว าระ ๑ กิเลสทยี่ งั เหลือว าระ ๑ รวมเป็น
ปัจจเวกขณะวิถี ๕ วาระ เมื่อมัคควิถีดับไปแล้ว ปัจจเวกขณะวิถีต้อง
เกิดต่อทุกครั้ง ด้วยเหตุน ี้พระอริยบุคคลจึงไ ม่เข้าใจผิดในคุณธรรมที่
ตนบรรลุคือพระโสดาบันบ คุ คลไม่เข้าใจผดิ ว า่ ท า่ นเป็นพ ระสกทาคามี
บุคคล พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ก โ็ ดยนยั เดียวกัน
การบรรลุอ ริยส จั จ ธ รรมขนั้ ต อ่ ไ ป คือ ส กทาคามมิ คั ค ว ถิ ี อนาคามิ
มัคควิถี และอรหัตต มัคควิถีนั้น มหากุศลที่เป็นโคตรภูก็เปลี่ยนเป็น
โวทาน (ผ่องแผ้วขึ้น) เพราะท่านข้ามพ้นความเป็นปุถุชนแล้ว
ก่อนที่มัคควิถจี ิตจะเกิดขึ้นได้นั้น มหากุศลญาณสัมปยุตตจิต
เกิดขึ้น ระลึก ศึกษา รู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมไปแต่ละ
ชาติๆ จนกว่าปัญญาทสี่ ังเกตรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธ รรมจะ
เพิม่ ข นึ้ เมือ่ ป ญ
ั ญาสมบูรณ์ม นั่ คงถงึ ข นั้ ใด มหากศุ ลญาณสมั ปยุตต จ ติ 
ทีเ่ ป็นว ปิ สั สนาญาณกเ็ กิดข นึ้ ป ระจักษ์แ จ้งล กั ษณะของนามธรรมและ
รูปธรรมตามลำ�ดับขั้นของวิปัสสนาญาณทางมโนทวาร คือ
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วิปัสสนาญาณที่ ๑ นามรูปปริจเ ฉทญาณ
มหากุศลญาณสัมปยุตตจิตเกิดขึ้นประจักษ์แจ้งลักษณะของ
นามธรรมและรูปธรรมที่แยกขาดจากกันทีละอารมณ์ โลกปรากฏ
สภาพที่สูญเปล่าจากตัวตน ขณะนั้นไม่มีอัตตสัญญาที่เคยทรงจำ�
สภาพธรรมรวมกนั เป็นโลก เมือ่ ส ภาพธรรมขณะนนั้ ป รากฏลกั ษณะที่
เป็นอนัตตา สัญญาจำ�ลักษณะที่เป็นอนัตตาของสภาพธรรมนั้นๆ จึง
จะเริม่ ม ไี ด้ และสติป ฏั ฐ านกจ็ ะตอ้ งระลกึ ถ งึ อ นัตตสญ
ั ญาทไี่ ด้ป ระจักษ์
แล้ว เมื่อพิจารณาลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมอื่นๆ ต่อไป
เพราะถา้ ไ ม่ร ะลกึ ถ งึ อ นัตตสญ
ั ญาทไี่ ด้ป ระจักษ์แ ล้วในนามรปู ป ริจ เฉท-
ญ
 าณเพิม่ ข นึ้ อ กี อัตต ส ญ
ั ญาทสี่ ะสมพอกพูนม าเนิน่ น านในสงั สารวัฏฏ ์
ก็หมดสิ้นไปไม่ได้
วิปัสสนาญาณที่ ๒ ปัจจยปริค คหญาณ
เมื่อวิปัสสนาญาณดับไปหมดแล้ว โลกก็ปรากฏรวมกันเหมือน
เดิม ผู้เจริญสติปัฏฐานจึงรู้ชัดความต่างกันของขณะที่วิปัสสนาญาณ
เกิดขึ้น และขณะที่ไม่ใช่วิปัสสนาญาณ   เมื่อวิปัสสนาญาณดับหมด
แล้ว ความไม่รู้ ความสงสัยในนามธรรมและรูปธรรมอื่นๆ ก็เกิดอีกได้
เพราะความไม่รแู้ ละความสงสัยย งั ไ ม่ด บั เป็นส มุจเฉท นามรปู ป ริจ เฉท-
ญาณ เป็นญาตปริญญา คือ ญาณที่รู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรม
ที่ปรากฏในขณะที่เป็นวิปัสสนาญาณเท่านั้น  ในขณะที่เป็นวิปัสสนา-
ญาณนนั้ ไม่มคี วามไม่รแู้ ละความสงสัยล กั ษณะธรรมทปี่ รากฏ นามรปู 
ปริจ เฉทญาณเป็นว ปิ สั สนาขนั้ ต น้ ท นี่ �ำ ทางไปสวู่ ปิ สั สนาญาณขัน้ ต อ่ ๆ
ไป ที่ประจักษ์ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมเพิ่มขึ้น
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เมือ่ ส ติป ฏั ฐ านระลึกร แู้ ละพจิ ารณาสงั เกตลกั ษณะของนามธรรม
และรูปธรรมที่ปรากฏต่อๆ ไปอีก ย่อมพิจารณารู้ขณะที่อารมณ์แ ต่ละ
อารมณ์ปรากฏว่า สภาพรู้แต่ละอย่างนั้นย่อมเกิดขึ้นตามปัจจัย คือ
อารมณ์   ถ้าอารมณ์น ั้นๆ ไม่ปรากฏ นามธรรมที่รู้อารมณ์ก็เกิดไม่
ได้ การปรากฏของแต่ละอารมณ์ย่อมทำ�ให้ปัญญาเห็นสภาพการ
เป็นปัจจัยข องธรรมที่กำ�ลังปรากฏ ทำ�ให้รู้ลักษณะที่เป็นอนัตตาของ
ธรรมทั้งห ลาย ค่อยๆ คลายการเพ่งเล็งติดตามอารมณ์ด้วยความ
เป็นตัวตนลง เมื่อมัคค์มีองค์ ๘ (ปกติมีองค์ ๕) ซึ่งเป็นสังขารขันธ์
เจริญขึ้นสมบูรณ์ข ณะใด ก็ปรุงแต่งให้วิปัสสนาญาณที่ ๒ คือ ปัจจย-
ปริคคหญาณเกิดขึ้น ประจักษ์ก ารเกิดขึ้นของนามธรรมและรูปธรรม
ตามปัจจัยต ่างๆ ในขณะที่สภาพธรรมนั้นๆ เกิดขึ้น เช่น ประจักษ์
การเกิดข นึ้ ข องนามได้ยนิ ห รือเสียง ประจักษ์ก ารเกิดข นึ้ ข องสขุ เวทนา
หรือทุกขเวทนา หรือนามคิดนึก ซึ่งปรากฏโดยสภาพที่แยกขาดจาก
กันทีละอารมณ์ โดยลักษณะสูญเปล่าจากตัวตน เป็นต้น
วิปัสสนาญาณประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมที่เกิดขึ้น
ปรากฏตามปกติ แต่เป็นการประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรม
ทางมโนทวาร ซึ่งแยกขาดลักษณะของแต่ละอารมณ์โดยลักษณะที่
ว่างเปล่าจากสิ่งอื่นๆ และตัวตน เมื่อวิปัสสนาญาณดับหมดแล้ว โลก
ก็ปรากฏรวมกันเหมือนเดิม
วิปัสสนาญาณที่ ๓ สัมมสนญาณ
สัมมสนญาณเป็นปัญญาที่ประจักษ์แจ้งการเกิดดับสืบต่อกัน
อย่างรวดเร็วข องนามธรรมและรูปธรรม เมื่อไม่ใช่วิปัสสนาญาณ แม้
จะพิจารณารวู้ ่านามธรรมและรูปธรรมเกิดดับอย่างรวดเร็ว แต่การ
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เกิดดับสืบต่อกันอย่างรวดเร็วของนามธรรมและรูปธรรมก็ไม่ปรากฏ
หรือแม้ในวิปัสสนาญาณที่ ๑ และที่ ๒ การประจักษ์แ จ้งลักษณะของ
นามธรรมและรปู ธ รรมกเ็ ป็นการประจักษ์เฉพาะลกั ษณะของนามธรรม
และรูปธรรมทีละอย่างเท่านั้น
วิปสั สนาญาณที่ ๑, ๒, ๓ เป็นต รุณว ปิ สั สนา เป็นว ปิ สั สนาญาณ
ขั้นเริ่มแรกจึงเป็นวิปัสสนาที่ยังอ่อน ไม่ใช่พลววิปัสสนา คือวิปัสสนา
ที่มีกำ�ลัง ที่เป็นวิปัสสนาญาณขั้นสูงขึ้นๆ ตรุณวิปัสสนายังมีการตรึก
ถึงน ามธรรมและรปู ธ รรมทกี่ �ำ ลังป ระจักษ์แ จ้ง แ ม้โดยอาการทวี่ า่ งเปล่า
จากโลกที่เคยรวมกัน
เมื่อยังมีการตรึกถึงนามธรรมและรูปธรรมที่กำ�ลังประจักษ์จึง
ชื่อว่า จินตาญาณ ซึ่งทำ�ให้บางท่านเข้าใจว่าวิปัสสนาญาณทั้ง ๓ นี้
คือ ขณะที่กำ�ลังระลึก สังเกตรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม
และเข้าใจชัดขึ้น  แต่ตราบใดที่วิปัสสนาญาณยังไม่เกิดขึ้น ก็ย่อมไม่
สามารถรไู้ ด้ว่า วิปัสสนาญาณที่ประจักษ์แจ้งลักษณะของนามธรรม
และรูปธรรมทางมโนทวารนั้น จะเกิดขึ้นโดยความเป็นอนัตตา ณ
สถานที่ใด ขณะใด และจะมีนามธรรมใดและรูปธรรมใดปรากฏเป็น
อารมณ์กี่อารมณ์บ้าง
บางทา่ นเข้าใจวา่ ขณะทกี่ �ำ ลังร ะลึกร ู้ พิจารณาสงั เกตรลู้ กั ษณะ
ของนามธรรมและรูปธรรม และคิดว่ารู้ชัดแล้วนั้น เป็นนามรูป
ปริจเฉทญาณแล้ว ที่เข้าใจอย่างนี้ เพราะยังไม่รู้ว่า วิปัสสนาญาณ
ต้องเกิดข ึ้น ปรากฏโดยความเป็นอนัตตา เช่นเดียวกับนามธรรม
อื่นๆ และการประจักษ์ลักษณะของนามธรรมและรูปธ รรมสืบต่อกัน
ทางมโนทวาร โดยลักษณะที่ทวารอื่นเสมือนถูกม โนทวารปิดบังไว้
โดยนัยตรงกันข้ามกับขณะที่วิปัสสนาญาณไม่เกิด ซึ่งแม้มโนทวาร
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วิถจี ติ เกิดค นั่ ป ญ
ั จทวารวถิ จี ติ ท กุ ว าระ แต่ม โนทวารวถิ จี ติ ก ไ็ ม่ป รากฏ
เพราะอารมณ์ข องปัญจทวารวิถจี ิตปิดบังไว้
บางท่านคิดว่าขณะที่พิจารณารู้ว่านามนี้เกิดจากรูปนี้ รูปนั้น
เกิดจากนามนั้นจนเข้าใจแล้วนั้น เป็นวิปัสสนาญาณ คือ ปัจจยปริค-
คหญาณ แต่เมื่อนามรูปปริจเฉทญาณยังไม่เกิด วิปัสสนาญาณอื่นๆ
ก็เกิดไม่ได้ และเมื่อนามรูปปริจเฉทญาณเกิดแล้ว จะไม่เข้าใจผิดเลย
ว่าขณะทไี่ ม่ใช่ว ปิ สั สนาญาณนนั้ เป็นว ปิ สั สนาญาณ ผูท้ วี่ ปิ สั สนาญาณ
เกิดแล้ว ย่อมรู้ความเป็นอนัตตาของวิปัสสนาญาณว่า วิปัสสนาญาณ
จะเกิดขึ้นตามทมี่ ัคค์มีองค์ ๘ (ปกติมีองค์ ๕) ปรุงแต่งไ ปจนถึงความ
สมบูรณ์ข องวิปัสสนาญาณนั้นๆ วิปัสสนาญาณนั้นๆ จึงเกิดขึ้นตาม
เหตุปัจจัย ฉะนั้น จึงเป็นผู้อบรมเจริญเหตุ คือ สติปัฏฐาน ระลึกศึกษา
พิจารณา สังเกต รู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมเป็นปกติต่อไป
เรื่อยๆ เพิ่มขึ้น ละเอียดขึ้น
บางท่านคิดว่า เมื่อสัมมสนญาณเกิดขึ้นนั้น จะเห็นนามธรรม
เกิดขึ้นและดับไปเป็นดวงกลมๆ ต่อๆ กัน นามธรรมไม่ใช่รูปธรรม
เมือ่ ไ ม่รลู้ กั ษณะของนามธรรมซงึ่ เป็นธ าตุร ู้ เพราะไม่ไ ด้อ บรมเจริญส ติ-
ปัฏฐ าน ร ะลึกร ลู้ กั ษณะของนามธรรมแต่ละประเภท ก็ค ดิ ว า่ น ามธรรม
ที่เกิดดับนั้นมีลักษณะเหมือนกับรูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ที่ใจร้อน
อยากจะให้วิปัสสนาญาณเกิดเร็วๆ นั้น ย่อมพยายามทำ�อย่าง
อื่นแทนการระลึกพิจารณา สังเกตลักษณะของนามธรรมและ
รูปธรรมที่เกิดขึ้นปรากฏตามเหตุปัจจัยตามความเป็นจริง แต่
ไม่มีทางจะเร่งรัดปัญญาได้เลย เหตุที่จะอบรมปัญญาให้ค่อยๆ
เจริญขึ้นได้นั้น มีหนทางเดียว คือ สติปัฏฐานตามปกติในชีวิต
ประจำ�วันเท่านั้น ถ้าทำ�อย่างอื่นที่ผิดไปจากนี้ ก็แน่นอนที่ผล
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ต้องผิดไปตามเหตุที่ผิดด้วย การปฏิบัติผิดนั้น เกิดจากการหวัง
ผลอย่างรวดเร็ว เพราะไม่เข้าใจหนทางปฏิบัติที่ถูก  โลภมูลจิตที่เกิด
ร่วมกับความเห็นผิดจึงเป็นมิจฉามัคค์ที่นำ�ไปสู่มิจฉาวิมุตติ คือ การ
พ้นอย่างผิดๆ เพราะไม่ใช่การพ้นจากกิเลสอย่างถูกต้อง แต่ก็เข้าใจ
ผิดว่าพ้นจากกิเลสแล้ว
วิปัสสนาญาณที่ ๔ อุทยัพพยญาณ
แม้ว่าวิปัสสนาญาณที่ ๓ จะประจักษ์ก ารเกิดขึ้นและดับไปสืบ
ต่อกันของนามธรรมและรูปธรรมอย่างรวดเร็วแ ล้วก็ตาม แม้กระนั้น
ปัญญาก็ยังไม่ละเอียดพอที่จะละคลายหรือเห็นโทษของการเกิดขึ้น
และดับไปของนามธรรมและรูปธรรม เพราะการเกิดขึ้นสืบต่อการดับ
ไปนั้นเร็วจนปิดบังโทษของการเกิดด ับ ปัญญาจะต้องสมบูรณ์ถึงขั้น
ต่อไป ที่แทงตลอดการเกิดขึ้นและดับไปของนามธรรมและรูปธรรม
แต่ละประเภทชัดเจนยิ่งขึ้นอีก ซึ่งไม่มีใครจะพากเพียรทำ�อย่างอื่นได้  
นอกจากพจิ ารณาลกั ษณะของนามธรรมและรปู ธ รรมตอ่ ไ ปโดยไม่ห วัน่ 
ไหวโดยทวั่ ไม่ว า่ จ ะเป็นร ปู ธ รรมนามธรรมประเภทใด กุศลธรรม อกุศล
ธรรมขั้นใด ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ วิปัสสนาญาณขั้นที่ ๔ ซึ่งเป็น
อุทยัพพยญาณนั้น ประจักษ์ก ารเกิดขึ้นแ ละดับไปของนามธรรมและ
รูปธรรมแต่ละประเภทอย่างชัดเจนยิ่ง ซึ่งอุทยัพพยญาณจะเกิดขึ้น
ได้เมื่อต ีร ณปริญญา คือปัญญาที่พ ิจารณาลักษณะของนามธรรมและ
รูปธ รรมได้ท ัว่ ท ัง้ ๖ ทางถงึ ค วามสมบูรณ์แ ล้ว  ตราบใดทสี่ ติป ฏั ฐ านยงั 
ไม่ระลึกรลู้ ักษณะของนามธรรมและรูปธรรมได้ชัดเจนทั่วทั้ง ๖ ทวาร
อุทยัพพยญาณก็ไม่มีปัจจัยที่จะเกิดไ ด้เลย
ผูท้ อี่ บรมเจริญอ ริย มัคค์ คือ สัมมามคั ค ท์ ถี่ กู ต อ้ งจึงร วู้ า่ ไ ม่มที าง
ที่จะรู้แจ้งสภาพของพระนิพพานซึ่งเป็นธรรมที่ดับกิเลสได้เลย ถ้าไม่
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อบรมเจริญปัญญารู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำ�ลังปรากฏตามปกติ
ตามความเป็นจริงก่อน การที่จะรแู้ จ้งสภาพของพระนิพพาน โดย
ปัญญาไม่พิจารณารู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมทั้ง ๖ ทวาร
โดยทั่วโดยละเอียดนั้นเป็นไปไม่ได้เลย เพราะถ้าไม่รู้ลักษณะของ
นามธรรมและรูปธรรมทั่วจ ริงๆ ก็ไม่รู้ว่านามธรรมและรูปธรรมแต่ละ
ลักษณะนนั้ ต า่ งกนั อ ย่างไร เมือ่ ไ ม่ป ระจักษ์ล กั ษณะของนามธรรมและ
รูปธ รรมทตี่ า่ งกนั ท งั้ ๖ ทวาร  ก็ป ระจักษ์แ จ้งก ารเกิดข นึ้ แ ละดบั ไ ปของ
นามธรรมและรปู ธ รรมไม่ไ ด้  เมือ่ ไ ม่ป ระจักษ์ก ารเกิดข นึ้ แ ละดบั ไ ปของ
นามธรรมและรูปธรรม ก็จะดับความไม่รู้ ความสงสัย และความเห็น
ผิดในสภาพธรรมไม่ได้เลย
วิปัสสนาญาณที่ ๕ ภังคญาณ
แม้ว่าอุทยัพพยญาณจะประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของ
นามธรรมและรูปธรรมแต่ละลักษณะอย่างชัดเจนแล้ว แต่ความยินดี
พอใจ ยึดม นั่ ในสภาพธรรมทงั้ ห ลายทสี่ ะสมมาเนิน่ น านในสงั สารวัฏฏ ก์ ็
ยังเหนียวแน่นอ ยู่ แสดงให้เห็นม ลู ร ากทฝี่ งั แ น่นข องอวิชชาและตณ
ั หา
ในความเป็นตัวตน ซึ่งปัญญาจะต้องอบรมเพิ่มขึ้นอีก โดยสติปัฏฐาน
ระลึกรู้ลักษณะที่ได้ประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของนามธรรมและ
รูปธรรมที่ปรากฏแก่อุทยัพพยญาณแล้ว และจะต้องใฝ่ใจพิจารณา
การดับไปของนามธรรมและรูปธรรมที่ปรากฏ เพื่อปัญญาจะได้เห็น
ความไม่มีสาระของนามธรรมและรูปธรรมที่ดับไ ปๆ   เมื่อสติปัฏฐาน
เจริญขึ้น ปัญญาเพิ่มขึ้นจนมีปัจจัยสมบูรณ์พร้อมเมื่อไหร่ ภังคญาณ
ก็เกิดข นึ้ ป ระจักษ์แ จ้งค วามไม่มสี าระของการเกิดข นึ้ แ ละดบั ไ ปๆ ของ
สภาพธรรมทปี่ รากฏ เป็นป หานปริญญา ซ งึ่ จ ะน�ำ ไ ปสกู่ ารเจริญป ญ
ั ญา
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ขั้นต่อๆ ไป ที่เริ่มจะละคลายความพอใจยึดม ั่นในสภาพธรรมว่าเป็น
ตัวตน สัตว์ บุคคล
วิปัสสนาญาณที่ ๖ ภยญาณ
เมื่อภังคญาณดับหมดแล้ว ผู้อบรมเจริญสติปัฏฐานก็รวู้ ่ากิเลส
ทัง้ ห ลายยงั ม กี �ำ ลังเกิดข นึ้ เป็นไ ปตามการสะสม ซึง่ แ ม้จ ะใฝ่ใจระลึกถ งึ 
ลักษณะทดี่ ับไปๆ ของนามธรรมและรูปธรรม ความยึดถือนามธรรม
และรูปธรรมว่าเป็นตัวตนก็ยังฝ ังแน่นอยู่ ซึ่งจะละคลายลงได้ก็ด้วย
การเห็นภัยของการดับไปๆ ของนามธรรมและรูปธรรมนั่นเอง สติปัฏฐานและปัญญาจึงระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมต่อๆ
ไป ด้วยการพิจารณาเห็นภัยของการดับไปๆ ของนามธรรมและ
รูปธรรม  เมื่อปัญญาสมบูรณ์พร้อมด้วยปัจจัยขณะใด ภยญาณก็เกิด
ขึน้ เห็นภ ยั ข องนามธรรมและรปู ธ รรมในขณะทกี่ �ำ ลังป ระจักษ์แ จ้งก าร
เกิดดับของนามธรรมและรูปธรรมในขณะนั้น
วิปัสสนาญาณที่ ๗ อาทีนวญาณ
แม้ ว่ า ภ ยญ าณจ ะเ ห็ น ภั ย ข องก ารเ กิ ด ขึ้ น แ ละดั บ ไ ปข อง
นามธรรมและรปู ธ รรมแล้ว เมือ่ ภ ยญาณดบั ไ ปแล้ว ความยนิ ดีพ อใจใน
การยดึ ถือน ามธรรมและรปู ธ รรมวา่ เป็นต วั ต นกย็ งั ไ ม่ห มดสนิ้   ผูเ้ จริญ
สติปัฏฐานจึงรู้ว่าจะต้องเห็นโทษของนามธรรมและรูปธรรมที่เกิดดับ
เพิม่ ข นึ้ โดยประการตา่ งๆ อีกจนกว่าจ ะคลายการยดึ ถือน ามธรรมและ
รูปธรรมว่าเป็นตัวตนลงไปอีก เมื่อสติร ะลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรม
ที่เกิดดับ ปัญญาก็เห็นโทษของการเกิดขึ้นและดับไปของนามธรรม
และรูปธรรมละเอียดขึ้น จนปัจจัยสมบูรณ์พร้อมที่จะปรุงแต่งให้อาที-
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นวญาณเกิดขึ้นข ณะใด อาทีนวญาณก็เกิดขึ้น ประจักษ์แ จ้งโทษของ
นามธรรมและรูปธรรมที่เกิดดับในขณะนั้น
วิปัสสนาญาณที่ ๘ นิพพิทาญาณ
เมือ่ ป ระจักษ์แ จ้งในโทษของสงั ขารธรรมทงั้ ห ลาย ดุจเรือนทถี่ กู 
ไฟตดิ ท วั่ ท งั้ ห ลังแ ล้ว ย่อมคลายความยนิ ดีในภพ โดยความรชู้ ดั ค วาม
หน่ายลักษณะของนามธรรมและรูปธ รรมที่ป รากฏ จึงเป็นนิพพิทา-
ญาณ
วิปัสสนาญาณที่ ๙ มุญจิตุกัมยตาญาณ
เมือ่ ป ญ
ั ญารชู้ ดั ค วามหน่ายนามธรรมและรปู ธ รรมทปี่ รากฏเพิม่ 
ขึ้นอีก ย่อมเกิดปัญญาที่ต้องการจะพ้นจ ากนามธรรมและรูปธรรมที่
เกิดดับปรากฏในขณะนั้น ปัญญาที่ต้องการจะพ้นจากนามธรรมและ
รูปธรรมเป็นมุญจิตุกัมยตาญาณ
วิปัสสนาญาณที่ ๑๐ ปฏิสังขาญาณ
เมื่อเกิดปัญญาที่ต้องการจะพ้นจากนามธรรมและรูปธรรมทั้ง
หลายยิ่งขึ้นแล้ว ปัญญาก็พิจารณาไตรลักษณะของสังขารธรรมทั้ง
หลายตามสภาวะทเี่ ป็นอ นิจจ ลักษณะ ทุกขลกั ษณะ และอนัตต ลักษณะ
ต่อไ ปอกี แล้วจ งึ ป ระจักษ์อ นิจจ ลักษณะของสงั ขารธรรมทงั้ ห ลายทเี่ กิด
ดับๆ นั้น โดยเป็นสภาพที่ไม่แน่นอนเป็นที่สุด เป็นชั่วขณะ ง่อนแง่น
แปรผัน ไม่ยั่งยืน ไม่มีสาระ ประจักษ์แ จ้งในทุกขลักษณะของสังขาร
ธรรมทั้งหลายที่เกิดดับๆ นั้น  โดยสภาพที่บีบคั้นเนืองๆ  ไม่มีท าง
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หลีกเลี่ยง ไม่มีทางแก้ไข เป็นทุกขภัย คือ เป็นสภาพที่ไม่น่าพอใจติด
ข้อง ประจักษ์แจ้งในอนัตตลักษณะของสังขารธรรมทั้งหลายที่เกิด
ดับๆ นัน้ โดยสภาพทสี่ ญ
ู ไ ป สิน้ ไ ป ไม่มเี จ้าของ ไม่อ ยูใ่ นอ�ำ นาจบงั คับ
บัญชาได้ ปัญญาทปี่ ระจักษ์แ จ้งไ ตรลกั ษณะของสงั ขารธรรมทงั้ ห ลาย
นั้นเป็นปฏิสังขาญาณ
วิปัสสนาญาณที่ ๑๑ สังขารุเ ปกขาญาณ
เมื่อปัญญาประจักษ์แจ้งไตรลักษณะของสังขารธรรมทั้งหลาย
เพิม่ ย งิ่ ข นึ้ แ ล้ว ทำ�ให้ส งั ขารธรรมทงั้ ห ลายทเี่ คยปรากฏโดยเป็นส ภาพ
ที่เที่ยง เป็นสุข และเป็นตัวต น อ่อนกำ�ลังลงจนเกิดความวางเฉยใน
สังขารธรรมทงั้ ห ลาย เพราะรชู้ ดั ว า่ ต ราบใดทยี่ งั ไ ม่ถ งึ ก าลทจี่ ะประจักษ์
แจ้งลักษณะของพระนิพพาน โดยมีพระนิพพานปรากฏเป็นอารมณ์
ตราบนั้นก็พิจารณาไตรลักษณะ ลักษณะหนึ่งลักษณะใดเป็นอ ารมณ์
ไปเรื่อยๆ ปัญญาที่รู้ชัดในความวางเฉยในสังขารธรรมทั้งหลายที่
เกิดดับปรากฏนั้น เป็นสังขารุเปกขาญาณ สังขารุเปกขาญาณนี้เป็น
วิปสั สนาอนั บ รรลุถ งึ ย อด เป็นว ฏุ ฐ านคามนิ ปี ญ
ั ญา คือปัญญาอนั เป็น
เหตุพาพ้นออกไปจากภาวะแห่งปุถุชนเมื่อม ัคควิถีเกิดขึ้น วุฏฐาน-
คามินี เป็นชื่อของญาณ ๓ คือ สังขารุเปกขาญาณ อนุโลมญาณ และ
โคตรภูญาณ
วิปัสสนาญาณที่ ๑๒ อนุโลมญาณ
อนุโลมญาณเป็นวิปัสสนาญาณในมัคควิถี ซึ่งอนุโลมต่อก าร
รู้แจ้งอริยสัจจธรรม อนุโลมญาณเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตตจิต ๓
ขณะในมัคควิถี คือ บริกัมม์ ๑ ขณะ อุปจาร ๑ ขณะ อนุโลม ๑ ขณะ
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มหากศุ ลญาณสมั ปยุตต จ ติ ๓ ขณะนม้ี ไี ตรลักษณ์ล กั ษณะหนึง่ ล กั ษณะ
ใดเป็นอารมณ์ คือ มีอนิจจลักษณะของสังขารธรรมเป็นอารมณ์ หรือ
มีทุกขลักษณะของสังขารธรรมเป็นอารมณ์ หรือมีอนัตต ลักษณะของ
สังขารธรรมเป็นอารมณ์ ซึ่งอนุโลมต่อก ารที่จะปล่อยอารมณ์ที่เป็น
สังขารธรรม
1

สำ�หรับบุคคลที่เป็นติกขบุคคล คือ มีปัญญากล้าบรรลุอริย-
สัจจธรรมได้เร็ว อนุโลมญาณกม็ ี ๒ ขณะ คือ เว้นข ณะบริกัมม์ ๑ ขณะ
และเพิ่มผลจิตเป็น ๓ ขณะ
วิปัสสนาญาณที่ ๑๓ โคตรภูญาณ
เมื่ออนุโลมญาณ ๓ ขณะ (สำ�หรับผู้เป็นมันทบุคคล คือ ผู้
บรรลุอริยส ัจจธรรมช้ากว่าติกขบุคคล) หรือ ๒ ขณะ (สำ�หรับผู้เป็น
ติกขบุคคล) ดับไปแล้ว  โคตรภูญาณ คือ มหากุศลญาณสัมปยุตตจิต
ก็เกิดต อ่ โดยนอ้ มไปมนี พิ พานเป็นอ ารมณ์ เป็นอ าเสวนปจั จัยให้โสตา-
ปัตติมัคคจิตเกิดต่อมีนิพพานเป็นอารมณ์ โดยเป็นโลกุตตรกุศลจิตที่
ดับกิเลสเป็นสมุจเฉท
ธรรมดาของชวนวิถีในวาระเดียวกัน ๗ ขณะนั้นต้องมีอารมณ์
เดียวกัน แต่ในมคั ค ว ถิ นี นั้ ช วนวถิ ี ๗ ขณะ มีอ ารมณ์ต า่ งกนั คือ บริกมั ม์
๑ ขณะ อุปจาระ ๑ ขณะ อนุโลม ๑ ขณะ มีไตรลักษณ์ลักษณะหนึ่ง
ลักษณะใดใน ๓ ลักษณะเป็นอ ารมณ์ แต่โ คตรภูจ ิต ๑ ขณะ มัคค จิต
๑ ขณะ และผลจิต ๒ ขณะ มีนิพพานเป็นอารมณ์ เมื่อโคตรภูจ ิต
เป็นม หากศุ ลจติ ท มี่ นี พิ พานเป็นอ ารมณ์ข ณะแรก จึงเป็นด จุ อ าวชั ช นะ
1 สัจจสังเขป ข้อ ๓๕๗
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ของโสตาปัตติมัคคจิตซึ่งมีนิพพานเป็นอารมณ์ต่อจากโคตรภูจิต
โสตาปัตติม ัคคจิตจึงทำ�กิจดับก ิเลสได้
ข้อความในอัฏฐสาลินี จิตตุปปาทกัณฑ์ พรรณนาโลกุตตรกุศล
และ วิสุทธิมัคค์ ญาณทัสสนวสิ ุทธินิทเทส อุปมาอนุโลมญาณและ
โคตรภูญาณ ดุจบุรุษผู้แหงนดูดวงจันทร์ในเวลากลางคืน ขณะนั้น
ดวงจันทร์ไม่ปรากฏเพราะเมฆหมอกกำ�บังไว้   ทันใดนั้นมีลมกอง
หนึ่งพ ัดเมฆก้อนทึบน ั้นให้ก ระจายไป  แล้วล มอีกก องหนึ่งก พ็ ัดเมฆที่
กระจายแล้วน นั้ ให้อ อกไปอกี แล้วล มอกี ก องหนึง่ ก พ็ ดั เมฆแม้ล ะเอียด
ทีป่ ดิ บังด วงจนั ทร์น นั้ ให้อ อกไป  บุรษุ น นั้ จ งึ เห็นด วงจนั ทร์ท ปี่ ราศจาก
เมฆปิดบัง นิพพานเปรียบดุจดวงจันทร์ อนุโลมญาณ ๓ ขณะเปรียบ
ดุจล ม ๓ กอง โคตรภูญ
 าณเปรียบดุจบ ุรุษผ เู้ห็นด วงจันทร์ท ปี่ ราศจาก
เมฆปิดบัง
อนุโลมญาณ ๓ ขณะเหมือนลม ๓ กองซงึ่ อ าจก�ำ จัดเมฆทปี่ ดิ บัง
ดวงจันทร์ได้ แต่ไม่อาจเห็นดวงจันทร์ ฉันใด อนุโลมญาณก็บรรเทา
ความมดื อ นั ป กปิดส จั จะได้ แต่ไ ม่อ าจเห็นน พิ พานได้ ฉันน นั้ และบรุ ษุ 
นั้นอาจเห็นดวงจันทร์ได้อย่างเดียว แต่ไม่สามารถกำ�จัดเมฆได้ฉันใด
โคตรภูญาณก็ฉันนั้น คือ อาจเห็นนิพพานได้ แต่ไม่อาจทำ�ลายความ
มืดคือกิเลสได้
วิปัสสนาญาณที่ ๑๔ มัคคญาณ
เมื่อโคตรภูจ ิตดับไปแล้ว โสตาปัตติม ัคคจิตที่เกิดต่อก ็ข้ามพ้น
สภาพความเป็นปุถุชนสู่ความเป็นพ ระอริยบุคคล โสตาปัตติมัคคจิต
เกิดขึ้นดับกิเลสเป็นสมุจเฉทตามขั้นของโลกุตตรปัญญา
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วิปัสสนาญาณที่ ๑๕ ผลญาณ
เมื่อโสตาปัตติมัคคจิตซึ่งเป็นโลกุตตรกุศลจิตดับไ ปแล้ว ก็เป็น
ปัจจัยให้โสตาปัตติผลจิตซึ่งเป็นโลกุตตรวิบากจิตเกิดสืบต่อโดยไม่มี
จิตอื่นเกิดคั่นเลย โลกุตตรกุศลจิตเป็นอกาลิโก เป็นอนันตร-
กัมมปัจจัยที่ทำ�ให้โลกุตตรวิบากจิตเกิดสืบต่อทันทีโดยไม่มี
จิตอื่นเกิดคั่นเลย โลกุตตรวิบากจิตจึงเป็นวิบากจิตที่ต่างกับ
วิบากอื่นๆ คือ ทำ�ชวนกิจสืบต ่อจากโลกุตตรกุศลจิต ๒ หรือ ๓
ขณะ ในมัคควิถี และโลกุตตรวิบาก คือ ผลจิตซ ึ่งเกิดภายหลังของ
มัคควิถีนั้นก็ทำ�ชวนกิจ ไม่ทำ�กิจเหมือนวิบากจิตอื่นๆ เลย
วิปัสสนาญาณที่ ๑๖ ปัจจเวกขณญาณ
เมือ่ ม คั ค ว ถิ จี ติ ด บั ไ ปแล้ว ภวังคจิตก เ็ กิดส บื ต อ่ และหลังจ ากนนั้ 
มโนทวารวถิ จี ติ ก เ็ กิดข นึ้ พิจารณาสภาพธรรมทเี่ พิง่ ป ระจักษ์แ จ้ง ทีล ะ
วาระ คือ พิจารณามัคคจิต วาระ ๑ พิจารณาผลจิต วาระ ๑ พิจารณา
กิเลสที่ละได้แล้ว วาระ ๑ พิจารณากิเลสที่ยังเหลือ วาระ ๑ พิจารณา
นิพพาน วาระ ๑
สำ�หรับผ ทู้ บ่ี รรลุอ รหตั ต มัคค์แ ละอรหตั ต ผ ลนน้ั ไม่มกี ารพจิ ารณา
กิเลสที่ยังเหลือ เพราะอรหัตต มัคคจิตดับกิเลสทุกประเภทหมดเป็น
สมุจเฉท ไม่มกี เิ ลสใดๆ เหลือเลย
วิปัสสนาญาณ ๑๖ นั้น  ในบางแห่งแสดงวิปัสสนาญาณ ๙
ซึ่งเป็นพลววิปัสสนาญาณ คือ
๑. อุทยัพพยญาณ
๒. ภังคญาณ
๓. ภยญาณ
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๔. อาทีนวญาณ
๕. นิพพิทาญาณ
๖. มุญจิตุกัมยตาญาณ
๗. ปฏิสังขาญาณ
๘. สังขารุเปกขาญาณ
๙. อนุโลมญาณ
ในบางแห่งแสดง วิปัสสนาญาณ ๑๐ คือ เริ่มตั้งแต่สัมมสน-
ญาณถึงอนุโลมญาณ การที่แสดงวิปัสสนาญาณตั้งแต่ญาณแรกถึง
อนุโลมญาณนั้น ก็เพราะวิปัสสนาญาณเหล่านั้นค่อยๆ คมกล้าขึ้นจน
อนุโลมต่อก ารมีนิพพานเป็นอารมณ์
การอบรมเจริญส ติป ฏั ฐ านท�ำ ให้ป ญ
ั ญาคมกล้าแ ละบริสทุ ธิ์
ขึ้นเป็นวิปัสสนาญาณตามลำ�ดับขั้นนั้น เป็นวิสุทธิ ๗ ดังนี้
๑. ศีลว สิ ทุ ธิ ได้แก่ ศีลเมือ่ ส ติร ะลึกร ลู้ กั ษณะของนามธรรมและ
รูปธ รรม ขณะนนั้ ว สิ ทุ ธิจ ากการไม่รสู้ ภาพปรมัต ถธรรมซงึ่ ไ ม่ใช่ต วั ต น
ขณะทสี่ ติป ฏั ฐ านไม่เกิดไ ม่ใช่ศ ลี ว สิ ทุ ธิ เพราะยดึ ถือศ ลี ว า่ เป็นเรา เป็น
ตัวตน
๒. จิตตวิสุทธิ ได้แก่ สมาธิขั้นต่างๆ ขณะที่สติร ะลึกรู้ลักษณะ
ของนามธรรมและรูปธรรม และขณะใดที่ฌานจิตเป็นอารมณ์ของสติ
ปัฏฐ าน ฌานจติ ข ณะนนั้ ก เ็ ป็นจ ติ ตวสิ ทุ ธิเพราะขณะนนั้ ไ ม่ย ดึ ถือฌ
 าน
จิตนั้นว่าเป็นเรา เป็นตัวตน
๓. ทิฏฐิว สิ ทุ ธิ ได้แก่ นามรปู ป ริจ เฉทญาณ เป็นญ
 าณทปี่ ระจักษ์
แจ้งลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม โดยสภาพที่ไม่ใช่ตัวตน ขณะ
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นั้นจึงวิสุทธิจากการไม่เคยประจักษ์แจ้งลักษณะของนามธรรมและ
รูปธรรมโดยสภาพที่ไม่ใช่ตัวตนมาก่อนเลย
๔. กังขาวิตรณวิสุทธิ เมื่อทิฏฐิว สิ ุทธิเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาที่
เจริญขึ้นจากการเจริญสติปัฏฐานก็เป็นยถาภูตญาณทัสสนะ คือเห็น
ลักษณะของสภาพธรรมตามความเป็นจริงของสภาพธรรมนั้นๆ   ใน
ขณะที่สติร ะลึกลักษณะของสภาพธรรมทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
จนสมบูรณ์ถ ึงขั้นเป็นปัจจยปริคคหญาณ ข้ามพ้นความสงสัยในการ
เกิดขน้ึ ของนามธรรมและรูปธรรมทัง้ หลาย วา่ เป็นไปตามปจั จัยทง้ั สน้ิ
ปัจจยปริค คหญาณจึงเป็นกังขาวิตร ณวิสุทธิ
๕. มัคคามัคค ญาณทัสสนวิสุทธิ เมื่อกังขาวิตร ณวิสุทธิเกิด
ขึ้นแล้ว ปัญญาที่เจริญขึ้นจากสติปัฏฐ านที่พิจารณาลักษณะของ
นามธรรมและรูปธรรมทั่วข ึ้นจนชิน รู้ว่าเป็นแต่เพียงนามธรรมและ
รูปธรรมเท่านั้น เสมอกันหมดทุกประเภท ทำ�ให้ละคลายการใฝ่ใจ
แสวงหายึดมั่นในนามหนึ่งนามใด รูปหนึ่งรูปใดโดยเฉพาะ และน้อม
พิจารณาการเกิดด ับ ความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ ความเป็นอนัตตา
ของนามธรรมและรูปธรรมที่ปรากฏจนประจักษ์การเกิดดับสืบต่อกัน
ของนามธรรมและรปู ธ รรม เป็นส มั มสนญาณและอทุ ย พั พยญาณตาม
ลำ�ดับ เมื่ออุทยัพพยญาณดับไปแล้ว กิเลสที่ยังไ ม่ได้ดับเป็นสมุจเฉท
ก็ท �ำ ให้เกิดค วามยนิ ดีพ อใจใน วิป สั ส นูป กิเลส ๑๐ อย่างใดอย่างหนึง่
คือ
๑. โอภาส 	
แสงสว่าง
๒. ญาณ 	
ความรู้
๓. ปีติ 		
ความอิ่มใจ
๔. ปัสสัทธิ 	 ความสงบ
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๕. สุข 		
๖. อธิโมกข์ 	
๗. ปัคคาหะ 	
๘. อุปัฏฐานะ 	
๙. อุเบกขา 	
๑๐. นิกันติ 	

ความสบายแช่มชื่นใจ
ความน้อมใจเชื่อ
ความเพียร
ความมั่นคง
ความวางเฉย
ความใคร่

๑. เมื่ออุทยัพพยญาณดับไปแล้ว โอภาสย่อมเกิดจากจิตที่
สงบถึงขั้นที่เป็นปัจจัยให้แสงสว่างเกิดข ึ้นได้ ขณะที่เกิดความยินดีใน
โอภาสนั้นเป็นวปิ ัสสนูปกิเลส เพราะทำ�ให้วิปัสสนาเศร้าหมอง ไม่ได้
พิจารณาความเกิดด บั ไม่เที่ยง เป็นท กุ ข์ เป็นอ นัตตา ไม่ใช่ต ัวต นของ
สภาพธรรมในขณะนั้น
๒. ขณะทีเ่กิดค วามยินดีในความคมกล้าข องปัญญาทีป่ ระจักษ์
การเกิดดับของนามธรรมและรูปธรรมอย่างรวดเร็วดุจฟ้าแลบนั้นก็
เป็นวิป ัสสนูปกิเลส เพราะไม่ได้พิจารณาความเกิดดับ ไม่เที่ยงเป็น
ทุกข์ เป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตนของสภาพธรรมในขณะนั้นต่อไป
๓. ขณะที่ยินดีในปิติ ความอิ่มเอิบที่ประจักษ์การเกิดด ับของ
นามธรรมและรูปธรรมนั้นก็เป็นวิปัสสนูปกิเลส
๔. ขณะที่ยินดีในความสงบ ซึ่งปราศจากความกระวนกระวาย
ความแข็งกระด้างความคดงอไม่ควรแก่การงาน เป็นต้น ก็เป็น
วิปัสสนูปกิเลส
๕. ขณะที่ยินดีในความสุข ซึ่งเป็นโสมนัสเวทนาอย่างยิ่งนั้น
ก็เป็นวิปัสสนูปกิเลส
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๖. ขณะที่ยินดีในความน้อมใจเชื่อที่มั่นคงยิ่งขึ้นนั้น ก็เป็น
วิปัสสนูปกิเลส
๗. ขณะทยี่ ินดีในความเพียรทไี่ ม่ต ึงน ักไ ม่ห ย่อนนัก ท ปี่ ระกอบ
ด้วยวิปัสสนาญาณ ก็เป็นวิปัสสนูปกิเลส
๘. ขณะที่ยินดีในความมั่นคงของสติป ัฏฐาน ๔ ที่ประกอบด้วย
วิปัสสนาญาณนั้น ก็เป็นวิปัสสนูปกิเลส
๙. ขณะทยี่ นิ ดีในความวางเฉย คือ เป็นกลางเสมอกนั ในสังขาร
ธรรมทั้งป วงที่ประกอบด้วยวิปัสสนาญาณ เมื่อประจักษ์ก ารเกิดดับ
ของอารมณ์ท ปี่ รากฏอย่างรวดเร็วด จุ ฟ า้ แลบนนั้ ก็เป็นว ปิ สั ส นูป กิเลส
๑๐. ขณะที่ยินดีทไี่ ด้ประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมด้วย
วิปัสสนาญาณนั้น ก็เป็นวิปัสสนูปกิเลส
เมื่อปัญญาพิจารณารู้ว่าวิปัสสนูปกิเลสเป็นสิ่งที่ควรละ ขณะที่
ปัญญาคมกล้ารู้ชัดความละเอียดของวิปัสสนูปกิเลสซึ่งไม่ใช่ทางที่จะ
นำ�ไปสู่การละคลายความติดข้องในสภาพธรรมทั้งหลายที่ละเอียด
ขึ้น ขณะนั้นเป็นมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ คือ อุทยัพพยญาณที่
พ้นจากวิปัสสนูปกิเลสแล้ว
๖. ปฏิปทาญาณทสั ส นวสิ ทุ ธิ เมือ่ พ น้ จ ากวปิ สั ส นูป กิเลสแล้ว
ปัญญาที่เจริญขึ้นจากการเจริญสติปัฏฐานต่อนั้นก็เป็นปฏิปทาญาณ
ทัสสนวิสุทธิ ตั้งแต่อุทย ัพพยญาณที่ปราศจากวิปัสสนูปกิเลส จนถึง
อนุโลมญาณ ๓ ขณะในมัคควิถี คือ บริกัมม์ อุปจาร อนุโลม
๗. ญาณทัสสนวิสุทธิ เมื่ออนุโลมญาณ ๓ ขณะดับแล้ว
โคตรภูญาณก็เกิด โคตรภูญาณไม่ใช่ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ และ
ไม่ใช่ญาณทัสสนวิสุทธิ เพราะโคตรภูญ
 าณมีฐานะเป็นดุจอาวัชชนะ
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ของโลกุตตรจิตระหว่างปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิและญาณทัสสน-
วิสุทธิ แต่ถึงการนับว่าเป็นวิปัสสนาญาณเพราะเป็นกระแสของ
วิปสั สนา เมือ่ โคตรภูญ
 าณดบั แ ล้วม คั ค จ ติ ต์เกิดเป็นญ
 าณทสั ส นวิส ทุ ธิ
รวมเป็นวสิ ุทธิ ๗

ปริญญา ๓
การเจริญสติปัฏฐานซึ่งเป็นการอบรมเจริญปัญญาเพื่อรู้แจ้ง
อริยสัจจ ธรรมนั้น ทำ�ให้เกิดปริญญา คือ ปัญญารอบรู้ ๓ ขั้น ได้แก่
ญาตปริญญา ตีรณปริญญา ปหานปริญญา
ญาตปริญญา คือ ปัญญาทปี่ ระจักษ์ล กั ษณะของนามธรรมและ
รูปธรรมที่ปรากฏโดยสภาพไม่ใช่ตัวตน ด้วยนามรูปปริจเฉทญาณ
เป็นต้นไ ป เป็นพ ื้นฐ านให้น ้อมพิจารณาลักษณะของนามธรรมและรูป
ธรรมอนื่ ๆ เพิม่ ข นึ้ รอบรูข้ นึ้ ต ามลกั ษณะของนามธรรมและรูปธ รรมที่
ได้ประจักษ์แล้วในนามรูปปริจ เฉทญาณ
ตีร ณปริญญา คือ ปัญญาทพี่ จิ ารณาลกั ษณะของสภาพธรรม
ที่ปรากฏโดยเสมอกัน โดยรอบรู้ ไม่เจาะจงฝักใฝ่ม ุ่งหวังนามธรรม
และรูปธรรมใดโดยเฉพาะ เพราะรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏ
จนทั่วทั้ง ๖ ทวาร ความสมบูรณ์ข องปัญญาที่รู้ชัดในความเสมอกัน
ของนามธรรมและรูปธรรม ทำ�ให้ประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไ ปของ
นามธรรมและรูปธรรมตั้งแ ต่สัมมสนญาณ เป็นต้นไป
ปหานปริญญา คือ เมือ่ พ จิ ารณาความดบั ไ ปของนามธรรมและ
รูปธรรม จนประจักษ์แจ้งการดับไปของนามธรรมและรูปธรรมด้วย
ภังคญาณแล้ว ปัญญารอบรูเ้ พิม่ ข นึ้ ก็เริม่ ค ลายความยนิ ดีในนามธรรม
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และรูปธรรม เพราะเห็นโทษของนามธรรมและรูปธรรมเพิ่มขึ้นเป็น
ปหานปริญญา เป็นต้นไป จนถึงมัคคญาณ
ในวันหนึ่งๆ ปัจจัยที่จะให้สติปัฏฐานเกิดระลึกรู้ลักษณะของ
สภาพธรรมที่กำ�ลังปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงนั้น น้อยกว่า
ปัจจัยที่จะให้อกุศลธรรมเกิดข ึ้นมากเหลือเกิน ฉะนั้น การเจริญขึ้น
ของโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของการรู้แจ้งอริย-
สัจจธรรม ๔ คือ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕
พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมัคค์มีองค์ ๘ รวมเป็นโพธิปักขิยธรรม ๓๗
นั้น จึงต้องสะสมอบรมนานมาก เพราะไม่ใช่เป็นการทำ�สิ่งหนึ่งสิ่งใด
ขึ้นมารู้ แต่เป็นการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่เป็นอนัตตาที่มี
เหตปุ จั จจัยเกิดข นึ้ ปรากฏแล้วด บั ไ ปรวดเร็วเป็นป กติในชวี ติ ป ระจำ�ว นั 
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ในขณะนี้เอง  ถ้าขณะนี้ไม่รวู้ ่าสติปัฏฐาน
เป็นอย่างไร ไม่รู้ว่าสิ่งทกี่ ำ�ลังปรากฏทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ โดย
สภาพที่เป็นปรมัตถธรรมไม่ใช่ตัวตนนั้นเป็นอย่างไร ก็จะต้องอบรม
ปัญญาขั้นต้นด้วยการฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้
เพื่อให้พุทธบริษัทเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมที่กำ�ลังปรากฏ ถูก
ต้องตรงตามความเป็นจ ริงต ามทที่ รงตรัสรู้ และจะตอ้ งพจิ ารณาหนทาง
ปฏิบัติ คือ การอบรมเจริญปัญญาให้ถูกต้องว่า เหตุต้องสมควรแก่ผล
เมือ่ ผ ลคอื ป ญ
ั ญาทปี่ ระจักษ์แ จ้งไ ตรลกั ษณะ คือ อนิจจัง ทุกข งั อนัตตา
สภาพทเี่ กิดข นึ้ แ ละดบั ไ ปเป็นท กุ ข์ เพราะไม่ใช่ส ภาพทนี่ า่ ย นิ ดีแ ละเป็น
อนัตตาของสภาพธรรมทกี่ �ำ ลังป รากฏในขณะนี้ ก็ย อ่ มรวู้ า่ ไ ม่มที างอนื่ 
เลย นอกจากหนทางเดียวคือ สติป ฏั ฐ านเกิดข นึ้ ร ะลึกร ู้ ศึกษา สังเกต
ลักษณะของสภาพธรรมที่กำ�ลังปรากฏในขณะนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่า
สังขารขันธ์ทั้งหลายจะเป็นปัจจัยปรุงแต่งให้ปัญญาที่อบรมสมบูรณ์
แล้วเกิดขึ้นเป็นวิปัสสนาญาณแต่ละขั้นๆ
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พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอบรมพระบารมี
๔ อสงไขยแสนกัปป์ หลังจากที่ทรงได้รับพระพุทธพยากรณ์จากพระ
ทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว พระองค์ท รงอบรมเจริญบารมีมาโดย
ตลอด และได้เฝ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ๒๔ พระองค์ ก่อน
ที่จะทรงตรัสรู้อริยสัจจธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคล พระสกทาคามี
บุคคล พระอนาคามีบุคคล แล้วบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
เป็นพ ระอรหนั ต ส มั มาสมั พ ทุ ธเจ้า โดยล�ำ ดับ ในปจั ฉิมย าม ณ โคนตน้ 
พระศรีมหาโพธิใ์นวันเพ็ญเดือน ๖
พระอคั รสาวกทงั้ ๒ คือ ท่านพระสารบี ตุ ร ผูเ้ ลิศท างปญ
ั ญา และ
ท่านพระมหาโมคคัลลานะ ผู้เลิศทางอิทธิฤทธิน์ ั้น อบรมเจริญปัญญา
มาแล้ว ๑ อสงไขยแสนกัปป์   ในชาติสุดท้ายท่านพระสารีบุตรบรรลุ
เป็นพระโสดาบันบุคคล เมื่อได้ฟังท่านพระอัสสชิแสดงธรรมแก่ท่าน
และท่านพระมหาโมคคัลลานะก็ได้บ รรลุเป็นพระโสดาบัน เมื่อได้ฟัง
ท่านพระสารีบุตรแสดงธรรมที่ท่านพระอัสสชิได้แ สดงแล้วนั้น
พระมหาสาวกผู้เป็นเอตทัคคะ คือ เป็นเลิศในทางต่างๆ เช่น
ท่านพระมหากัสสปะ ท่านพระอานนท์ ท่านพระอุบาลี ท่านพระ
อนุรุทธะ เป็นต้น ก็ได้อบรมเจริญปัญญาแล้วแสนกัปป์   พระอรหันต
สาวกและพทุ ธบริษทั ก ไ็ ด้อ บรมเจริญป ญ
ั ญามาแล้วจ นรแู้ จ้งอ ริยส จั จ -
ธ รรมเป็นพ ระอริยบุคคลเป็นจ �ำ นวนมากในกาลสมบัติ คือสมัยท พี่ ระ
ผู้มีพระภาคยังไม่ทรงดับขันธปรินิพพาน และหลังจ ากทรงดับขันธ
ปรินิพพานแล้วไม่นานสืบต่อมาจนถึงยุคสมัยปัจจุบัน ซึ่งการรู้แจ้ง
อริยส จั จ ธ รรมยอ่ มลดนอ้ ยลงไปตามการศกึ ษา การเข้าใจพระธรรมและ
การปฏิบัติธรรมโดยถูกต้อง และโดยเหตุ คือ การอบรมสะสมเจริญ
ปัญญาที่สมควรแก่ผล
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ก่อนการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคนั้น มีผู้อบรมเจริญสมถ-
ภาวนาจนสามารถบรรลุคุณวิเศษ กระทำ�อิทธิป าฏิหาริย์ต่างๆ ได้
แต่ไ ม่ส ามารถดบั ก เิ ลสได้เป็นส มุจเฉท  เมือ่ พ ระผมู้ พี ระภาคทรงตรัสรู้
พระอนุต ตรสัมม าสมั โพธิญ
 าณและทรงแสดงพระธรรมแล้ว ก็ม ผี รู้ แู้ จ้ง
อริยสัจจ ธรรมเป็นจำ�นวนมาก และบางท่านทเี่จริญสมถภาวนาบรรลุ
ฌานจิตมาแล้ว เมื่อเจริญสติป ัฏฐาน ก็รู้แจ้งอริยสัจจธรรมด้วย ฉะนั้น
พระอริยสาวกจึงมี ๒ ประเภท คือ พระอริยสาวกผู้ไม่ได้ฌาน และ
พระอริยสาวกผู้ได้ฌานด้วย
พระอริยบุคคลผู้ไม่ได้ฌานนั้นบรรลุมัคคจิตโดยไม่มีฌานจิต
เป็นบาท คือ ไม่ได้บรรลุฌานจิต ฌานจิตจึงไม่เกิดขึ้นเป็นอารมณ์ให้
พิจารณา และถึงแม้ว่าโลกุตตรจิตประจักษ์แ จ้งนิพพานอย่างชัดเจน
แนบแน่นเช่นเดียวกบั อ ปั ป นาสมาธิท แี่ นบแน่นในอารมณ์ข องฌานจติ 
ขั้นต่างๆ แต่เมื่อพระอริยะผู้ไม่ได้ฌาน ไม่ได้บรรลุฌาน ก็ไม่สามารถ
เข้าถึงฌานสมาบัติได้ การนับประเภทจิตโดยนัย ๘๙ ดวง จึงนับโดย
นัยของพระอริยบุคคลผู้ไม่ได้ฌาน
ส่วนพระอริยบุคคลผู้ได้ฌานด้วยนั้น บรรลุมัคคจิตผลจิตโดยมี
ฌานเป็นบาท ฉะนัน้ จึงตอ้ งเป็นผบู้ รรลุฌานพร้อมดว้ ยวสี ฌานจติ จึง
เกิดขึ้นเป็นอารมณ์ให้มหากุศลญาณสัมปยุตตจิตพิจารณาจนบรรลุ
โลกุตตรมัคคจิตและผลจิต ได้ด้วยการพิจารณาฌานจิตนั้นเอง พระ
อริยบุคคลผู้บรรลุมัคค์ผลนิพพานพร้อมด้วยองค์ของฌานขั้นต่างๆ
พ้นจากกิเลสด้วยปัญญาและความสงบของฌานขั้นต ่างๆ การนับ
ประเภทจิตโดยนัย ๑๒๑ ดวง จึงนับโดยนัยของพระอริยบุคคลผู้ได้
ฌาน
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สมาบัติ ๓
สมาบัติ ๓ คือ ฌานสมาบัติ ๑ ผลสมาบัติ ๑ นิโรธสมาบัติ ๑
ปุถชุ นผบู้ รรลุฌ
 านจติ แ ละมวี สี ๕ คือ ค วามช�ำ นาญในการเข้าแ ละ
ออกฌานแต่ละขน้ั เป็นต้นน น้ั เป็นฌ
 านลาภีบ คุ คล คือ ผ มู้ ฌ
ี านเป็นล าภ
จึงสามารถเข้าฌานสมาบัติ คือ ฌานวถิ จี ติ เกิดส บื ตอ่ กนั ทางมโนทวาร
โดยไม่มภี วังคจิตเกิดคน่ั เลยตลอดเวลาทก่ี �ำ หนดไว้ในวนั หนึง่ ๆ ขณะท่ี
เป็นฌานสมาบัตนิ น้ั ระงับทกุ ข์กายและทกุ ข์ใจ เพราะขณะนน้ั สงบจาก
อารมณ์อ น่ื ๆ ทัง้ หมด มีแ ต่ค วามสขุ ส งบดว้ ยการเข้าถ งึ อ ารมณ์ข องฌาน
เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ ขณะนน้ั จงึ เป็นฌานสมาบัติ
พระอริยบุคคผู้ได้ฌานด้วยนั้น สามารถเข้าผลสมาบัติ คือ
โลกุตตรปฐมฌานผลจิต หรือโลกุตตรทุติยฌานผลจิต หรือโลกุตตร-
ตติยฌานผลจิต หรือโลกุตตรจตุตถฌานผลจิต หรือโลกุตตรปัญจม-
ฌานผลจิต เกิดขึ้นมีนิพพานเป็นอารมณ์ต ลอดเวลาที่กำ�หนดไว้ใน
วันหนึ่งๆ โดยไม่มีภวังคจิตเกิดคั่นเลย ผลสมาบัติเป็นการเข้าถึง
โลกุตตรฌานตามลำ�ดับขั้นของโลกุตตรผลจิตซึ่งเกิดพร้อมด้วยองค์
ของฌานนั้นๆ
ขณะทผ่ี ลสมาบัตวิ ถิ จี ะเกิดนน้ั กามาวจรจติ ทเ่ี กิดกอ่ นไม่ชอ่ื วา่
บริกมั ม์ และอปุ จาร แต่เป็นอนุโลมทง้ั ๓ ขณะ เพราะอนุโลมตอ่ การท่ี
โลกุตตรผลจิตซ่งึ เคยเกิดแล้วจะเกิดข้นึ มีนิพพานเป็นอารมณ์อีกตาม
ขัน้ ของโลกุตตรฌาน ต่างกบั บริกมั ม์ อุปจาร อนุโลมในมคั ควถิ ี ซึง่ 
มัคค จ ติ จ ะเกิดข น้ึ เพือ่ ด บั ก เิ ลสเป็นส มุจเฉท ขณะทผ่ี ลจติ เกิดข น้ึ ม นี พิ พาน
เป็นอารมณ์ตลอดเวลาทก่ี �ำ หนดไว้ในวนั หนึง่ ๆ นัน้ เป็นผลสมาบัติ
สำ�หรับพ ระอนาคามีบ คุ คลและพระอรหันต์ผ บู้ รรลุถ งึ เนวสญ
ั ญา
นาสัญญายตนฌานนั้น สามารถเข้า นิโรธสมาบัติ คือดับจิตและ
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เจตสิกไม่เกิดเลยตลอดเวลาไม่เกิน ๗ วัน เพราะอาหารที่บริโภคแล้ว
นั้นคํ้าจุนร่างกายได้ไม่เกิน ๗ วัน  การเข้านิโรธสมาบัติซึ่งดับจิตและ
เจตสิกได้ชั่วคราวนั้น ต้องประกอบด้วยกำ�ลัง ๒ ฝ่าย คือ ทั้งสมถะ
และวิปัสสนา คือถึงแม้ว่าเป็นพระอนาคามีบุคคลหรือพระอรหันต์
แต่ไม่บรรลุถึงเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ก็เข้านิโรธสมาบัติไม่ได้
พระโสดาบันบ ุคคลและพระสกทาคามีบ ุคคลทบี่ รรลุถ ึงเนวสัญญานา-
สัญญายตนฌานก็เข้านิโรธสมาบัติไม่ได้
เมือ่ จ ะเข้าน โิ รธสมาบัตนิ นั้ ต้องเข้าต งั้ แต่ป ฐมฌานเป็นล �ำ ดับไ ป
โดยเมือ่ อ อกจากปฐมฌานแล้วพ จิ ารณาสงั ขารทงั้ ห ลายโดยเป็นส ภาพ
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา แล้วจึงเข้าทุติยฌ
 าน ออกจากทุติย-
ฌาน แล้วพิจารณาสังขารทั้งหลายโดยสภาพไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็น
อนัตตา แล้วจึงเข้าตติยฌ
 าน ออกจากตติยฌ
 านแล้วพิจารณาสังขาร
ทั้งหลายโดยเป็นสภาพไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ฯลฯ ตลอดไป
จนถงึ อ ากิญจัญญายตนฌาน เมือ่ อ อกจากอากิญจัญญายตนฌานแล้ว
กระทำ�กิจเบื้องต้น ๔ อย่าง คือ1
นานาพัทธอวโิกปนะ
สังฆปฏิมานนะ		
สัตถุปักโกสนะ		
อัทธานปริจ เฉทะ		

๑
๑
๑
๑

นานาพทั ธอว โิ กปนะ คือ อธิษฐานให้บ ริขารของใช้อ นั เนือ่ งกบั 
ตน เช่น บาตร จีวร เตียง ที่อยู่อาศัย ไม่ถูกทำ�ลายเสียหายด้วยไฟ
1 สัทธัมมปกาสินี อรรถกถาขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามัคค์ อรรถกถานิโรธสมาปัตติญาณ
นิทเทส ข้อ ๒๑๗–๒๒๕
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นํ้า ลม โจร เป็นต้น ภายใน ๗ วันที่เป็นนิโรธสมาบัติ ส่วนสิ่งใดที่ใช้
อยู่เนื่องกับตน เช่น ผ้านุ่ง ผ้าห่ม ที่นั่ง ไม่มีกิจที่จะอธิษฐานต่างหาก
เพราะสมาบัตนิ ั่นแลย่อมคุ้มครองมิให้ถูกท ำ�ลายเสียห ายได้
สังฆปฏิมานนะ คืออธิษฐานให้ออกจากนิโรธสมาบัติเมื่อต้อง
ร่วมประชุมสงฆ์เพื่อทำ�สังฆกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด
สัตถุป ักโกสนะ คืออธิษฐานให้ออกจากนิโรธสมาบัตเิมื่อพระ
ผู้มีพระภาคตรัสเรียกหา
อัทธานปริจ เ ฉทะ คือ การพิจารณากำ�หนดกาลของชีวิตว ่าจ ะ
มีอายุต ลอดไป ๗ วันห รือไ ม่ เพราะระหว่างนโิ รธสมาบัตนิ นั้ จ ตุ จิ ติ เกิด
ไม่ได้ เมื่อม ีอายุตลอดไป ๗ วันได้จึงเข้านิโรธสมาบัติ
เมื่อทำ�บุพพกิจ ๔ นี้แล้ว ก็เข้าเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
โดยจติ เกิดด บั ส บื ต อ่ ก นั ต ามล�ำ ดับว าระของเนวสญ
ั ญานาสญ
ั ญายต น-
ฌานวิถีจิต โดยเนวสัญญานาสัญญายตนฌานจิตเกิด ๒ ขณะ แล้วจิต
เจตสิกไม่เกิดเลยในระหว่างที่เป็นนิโรธสมาบัติตลอด ๗ วัน
เมื่อถึงกำ�หนดออกจากนิโรธสมาบัตแิ ล้ว ผลจิตเกิดขึ้น ๑ ขณะ
แล้วภวังคจิตจึงเกิดต่อ
นิโรธสมาบัตมิ เี ฉพาะในภมู ทิ มี่ ขี นั ธ์ ๕ เท่านัน้ ในอรูปพ รหมภมู ิ
ไม่มีนิโรธสมาบัติเพราะไม่มีรูปฌานจิต
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ถ. การเจริญสมถภาวนามีอารมณ์ตั้ง ๔๐ ประเภท เห็นว่าส่วนใหญ่
นิยมอานาปานสติ เข้าใจวา่ จ ะไม่ส ามารถขดั เกลากเิ ลส ไม่ถ งึ พ ระ
นิพพานหรือบรรลุอริยสัจจธรรมได้
สุ. ถ้าเป็นการเจริญสมถภาวนาก็ดับกิเลสไม่ได้ เพราะไม่บรรลุถึง
นิพพานซึ่งเป็นการรู้แจ้งอริยสัจจธรรม
ถ. 	 ถ้าอย่างนั้นการจะขัดเกลากิเลสได้อย่างบุคคลทั่วไปนี้ที่มุ่งจะ
ขัดเกลากิเลสให้ถึงพระนิพพาน แต่ว่าเขาไม่เข้าใจเลยว่าในชีวิต
ประจำ�วันนี้ อะไรเป็นเหตุให้เรายึดถือ ถ้าเผื่อไม่เข้าใจ แต่เป็น
โลภะ หรือเป็นความต้องการที่ว ่าอยากจะละกิเลสอย่างเดียว
โดยที่ไม่รู้จักกิเลส จะสามารถเจริญสติปัฏฐานหรือไ ม่
สุ. เป็นไปไม่ได้
ถ. สมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา ทั้งสองอย่างเจริญไม่ได้
สุ. เข้าใจเอาเองว่ากำ�ลังเจริญสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนา แต่
เมื่อไม่ใช่ปัญญา ก็เจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาไม่ได้
ถ. ทีนี้ถ้าจะเจริญสติปัฏฐาน อาจารย์จะมีแนวทางอย่างไรให้เขา
พิจารณา
สุ. ไม่มใี ครเร่งรัดให้ใครเจริญส ติป ฏั ฐ านได้ ไปเอาเด็กม านงั่ เข้าแ ถว
แล้วบอกให้เจริญสติปัฏฐาน เด็กไม่รู้จักกิเลสเลย และก็ไม่ได้
อยากละกิเลสด้วย แล้วเด็กจะเจริญสติปัฏฐานได้อย่างไร   เมื่อ
โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังไม่ได้หมดกิเลส ผู้ใหญ่ทุกคนก็มีกิเลส
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คนละเยอะๆ ทั้งนั้น ลองถามผู้ใหญ่แต่ละคนว่าอยากหมดกิเลส
ไหม ส่วนใหญ่ก บ็ อกวา่ ไ ม่อ ยากหมดกเิ ลส แม้บ างคนจะบอกวา่ ไ ม่
อยากมีกิเลส แต่เมื่อเอ่ยค ำ�ว่า “กิเลส” นั้นรู้จักกิเลสจริงๆ หรือ
ยัง โลภะเป็นกิเลส อยากมีโลภะไหม ไม่ชอบชื่อโลภะแต่ว่าต้อง
การโลภะทุกขณะ นี่แสดงว่าไม่เข้าใจลักษณะโลภะซึ่งเป็นกิเลส
อาหารอร่อยไหม เสือ้ ผ้าอ าภรณ์ส วยไหม เพลงนเี้ พราะไหม กลิน่ 
นัน้ ห อมไหม เก้าอีอ้ ย่างนอี้ อ่ นนมุ่ ด ไี หม กระทบสมั ผัสแ ล้วส บาย
ไหม นี่คือไม่ชอบชื่อโลภะ แต่ทุกข ณะจิตต้องการโลภะ การ
เจริญส ติป ฏั ฐ านเป็นการเจริญส ติป ญ
ั ญา ไม่ใช่ก ารอยากท�ำ ส มาธิ
ถ. อัตตสัญญาคืออะไร
สุ. อัตตสัญญา คือ ความจำ�ด้วยการยึดถือว่าเป็นตัวต น ความจริง
ไม่น่าสงสัยในอัตตสัญญาเลย เพราะทุกคนมีอัตต สัญญา เมื่อรู้
แจ้งอริยสัจจธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคล จึงดับความเห็นผิดที่
ยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นตัวต น สัตว์ บุคคลได้ แต่ก่อนที่สติจ ะ
เกิด และปัญญาศึกษาเข้าใจลักษณะของสภาพธรรม จนกระทั่ง
รู้ชัดประจักษ์แจ้งในสภาพธรรมที่ไม่ใช่ตัวตนได้นั้นก็จะต้องมี
อัตตสัญญา  เมื่อสติไม่เกิดจึงไม่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรม
ที่ปรากฏแต่ละทวารตามความเป็นจริง จึงเห็นผิดยึดถือส ภาพ
ธรรมที่ปรากฏรวมกันเป็นอัตตา คือเป็นตัวตนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใด เมื่อไม่รู้ความจริงว่าเป็นสภาพธรรมขณะนี้ ก็มีอัตตสัญญา
มีความทรงจำ�ว่าเป็นเราที่เห็น และจำ�ว่าสิ่งท ี่เห็นนั้นเป็นสัตว์
บุคคล ตัวต น ต่างๆ
ปัญญาที่เกิดจากการฟังไม่สามารถประจักษ์แจ้งว่าสิ่งที่
เคยเห็นเป็นคนเป็นสัตว์นั้น แท้จริงเป็นเพียงสิ่งที่กำ�ลังปรากฏ
ทางตาเท่านั้น ฉะนั้น การฟังพระธรรม การศึกษาพระธรรมต้อง
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พิจารณาบอ่ ยๆ เนืองๆ พิจารณาแล้วพ จิ ารณาอกี ใคร่ครวญอย่าง
ละเอียดจนกระทั่งเข้าใจคำ�ที่แสดงลักษณะของสภาพธรรม เช่น
คำ�ว่า “สิ่งที่ปรากฏทางตา” นั้นเป็นคำ�ที่ถูกต ้องที่สุด เพราะ
แสดงว่าเป็นธาตุชนิดหนึ่งที่ปรากฏได้ทางตา สิ่งที่ปรากฏให้
เห็นนั้น ไม่ว่าจะเป็นสีแดง สีเขียว สีฟ้า สีเหลือง สีขาว สีใส
สีขุ่น ก็ต้องปรากฏเมื่อกระทบกับจักขุปสาท   เมื่อเห็นแล้วไ ม่รู้
สภาพธรรมตามความเป็นจริง จึงมีอัตตสัญญาว่าเป็นคน สัตว์
วัตถุต่างๆ   ขณะที่สนใจในสีต่างๆ นั้นทำ�ให้คิดน ึกเป็นรูปร่าง
สัณฐาน เกิดความทรงจำ�ในรูปร่างสัณฐาน จึงเห็นเป็นคน สัตว์
สิง่ ของตา่ งๆ ซึง่ ร ปู ร า่ งทเี่ ห็นเป็นค น สัตว์ สิง่ ของตา่ งๆ นัน้ ก ต็ อ้ ง
มีหลายสี เช่น สีดำ� สีขาว สีเนื้อ สีแดง สีเหลือง เป็นต้น ถ้าไม่จำ�
หมายสีต่างๆ เป็นรูปร่างสัณฐาน ความสำ�คัญหมายว่าเป็นสัตว์
บุคคล วัตถุต ่างๆ ก็มีไม่ได้
ฉะนั้น ขณะใดทเี่ห็นแล้วสนใจ เพลินในนิมิต คือ รูปร่าง
สัณฐานและอนุพยัญชนะ คือ ส่วนละเอียดของสิ่งที่ปรากฏ
ให้ทราบว่าขณะนั้นเพราะสีปรากฏ จึงทำ�ให้คิดน ึกเป็นรูปร่าง
สัณฐานและสว่ นละเอียดของสงิ่ ต า่ งๆ ขึน้   เมือ่ ใดทสี่ ติเกิดร ะลึกร ู้
และปญ
ั ญาเริม่ ศ กึ ษาพจิ ารณา ก็จ ะเริม่ ร วู้ า่ น มิ ติ แ ละอนุพ ยัญชนะ
ทั้งหลายซึ่งเป็นสีต่างๆ ก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้น
นี้คือปัญญาที่เริ่มเข้าถึงลักษณะของสภาพธรรมที่ไม่ใช่ตัวตน
สัตว์ บุคคล เมื่อสติเกิดระลึกรู้เนืองๆ บ่อยๆ ก็จะเข้าใจอรรถ
ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ไม่ติดในนิมิตอนุพยัญชนะ (ด้วยการ
อบรมเจริญปัญญารู้สภาพธรรมที่ป รากฏตามความจริง) และ
เริ่มละคลายอัตตสัญญาในสิ่งที่ปรากฏทางตา หู จมูก ลิ้น กาย
ใจ ตามขั้นของปัญญาที่เจริญขึ้น
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ฉะนัน้ จะตอ้ งรวู้ า่ ไ ม่ว า่ พ ระไตรปิฎกจะกล่าวถงึ ข อ้ ความใด
พยัญชนะใด ก็เป็นเรือ่ งสภาพธรรมในชวี ติ ป ระจำ�ว นั จ ริงๆ ซึง่ ส ติ
จะตอ้ งระลึกแ ละพจิ ารณาให้เข้าใจจนกว่าป ญ
ั ญาจะรชู้ ดั ประจักษ์
แจ้งล กั ษณะของสภาพธรรมทปี่ รากฏจนดบั ก เิ ลสได้เป็นส มุจเฉท
นีเ่ป็นเรื่องทที่ ุกๆ ท่านจะค่อยๆ ฟังไ ป ศึกษาไป พิจารณา
ไปตามปกติในสภาพทเี่ ป็นช วี ติ จ ริงๆ เพราะยงั ไ ม่ส ามารถทจี่ ะดบั 
กิเลส โลภะ โทสะ โมหะ ฯลฯ ซึ่งหลายคนอยากจะดับให้หมด
เสียเหลือเกิน แต่จะต้องรู้ว่ากิเลสจะดับได้ก็ต่อเมื่อโลกุตตร-
มัคคจิตเกิดข ึ้นดับสักกายทิฏฐิ คือ การยึดถือสภาพธรรมว่าเป็น
ตัวตน สัตว์ บุคคล ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทาง
ใจ เป็นพ ระอริยบุคคลขนั้ พ ระโสดาบันก อ่ น แล้วป ญ
ั ญาจงึ จ ะเจริญ
ขึ้นจนรู้แจ้งอริยส ัจจธรรมเป็นพ ระสกทาคามี พระอนาคามี พระ
อรหันต์ ตามลำ�ดับ ฉะนั้น จึงจะต้องอบรมเจริญปัญญา ไม่ใช่มุ่ง
หน้ารีบร้อนทจี่ ะไปปฏิบัติเป็นวัน เป็นเดือน เป็นปี โดยไม่เข้าใจ
เหตุปัจจัยว ่า สติที่เป็นสัมมาสติซึ่งเป็นมัคค์มีองค์ ๘ นั้นจะเกิด
ได้ เมื่อศึกษาเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏทางตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ จริงๆ เสียก่อน แล้วสัมมาสติจึงจะเกิดระลึกได้
และปญ
ั ญาเริม่ ศ กึ ษาพจิ ารณาจนประจักษ์แ จ้งล กั ษณะของสภาพ
ธรรมตามปกติตามความเป็นจริงในชีวิตประจำ�วัน
การเจริญส ติป ฏั ฐ านเป็นไ ตรสิกขา คือ อธิศลี ส กิ ขา อธิจ ติ ต-
สิกขา (สมาธิ) อธิป ญ
ั ญาสกิ ขา  เพราะในขณะทสี่ ติร ะลึกล กั ษณะ
ของสภาพธรรมทปี่ รากฏนนั้ เป็นศ ลี อ ย่างละเอียด คือ เป็นอ ธิศลี -
สิกขา เป็นการระลึกรู้ล ักษณะของจิต เจตสิก รูป รู้ลักษณะของ
กุศลธรรมและอกุศลธรรมก่อนที่จะเกิดการกระทำ�ใดๆ ทางกาย
วาจา  สติปัฏฐานเป็นอธิจิตตสิกขา เพราะเป็นความตั้งมั่นของ
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เอกัคคตาเจตสิก (สมาธิ) ในอารมณ์ทปี่ รากฏซึ่งเกิดดับอย่าง
รวดเร็ว สติปัฏฐานเป็นอธิปัญญาสิกขา เพราะเป็นปัญญาที่
พิจารณาศกึ ษารลู้ กั ษณะของสภาพธรรมทกี่ �ำ ลังป รากฏตามปกติ
โดยละเอียดตามความเป็นจริง

❖
ถ. ผมขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะครับ ที่ท่านอาจารย์อธิบายหมด
ประโยคไปเดี๋ยวนนี้ ะครับต รงกับต ัวผ มเป็นอ ย่างยิ่ง แล้วก ต็ ัวผ ม
ไม่ใช่ว า่ ไ ม่เข้าใจเท่าท อี่ าจารย์ก ล่าว ไม่เข้าใจมากกว่าน นั้ อ กี เช่น
สมมติว า่ เราจะปฏิบตั เิ รือ่ งสติป ฏั ฐ านนปี้ ระเดีย๋ วกลายเป็นต วั เรา
ไปใช้สติ สติก็มีหลายประตูหลายทวาร สติเบื้องต้นนี่แหละครับ
สำ�หรับตัวผ มยังไม่ไปแค่ไหนเลยครับ เท่าที่สำ�รวจตัวเองเบื้อง
ต้นนี่ครับ ยังไม่เข้านามรูปปริจเฉทญาณเลยสักที จะทำ�อย่างไร
ดีครับ
สุ. เวลาทจี่ ะทำ�ว ปิ สั สนาครัง้ ใดกย็ งุ่ ย ากครัง้ น นั้ ท เี ดียว เพราะว่าจ ะ
ทำ� จะทำ�ถ ูกไ ด้ย ังไ งถ้าย ังม ตี ัวต นทีจ่ ะทำ�อ ย่างนั้นอ ย่างนพี้ อเริม่ 
จะทำ�ก็แสดงว่ามีความต้องการท่ีจะรู้ลักษณะของนามธรรมและ
รูปธรรมทางหนึ่งทางใดเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งความจริงแล้วลักษณะ
ของสติปัฏฐานเป็นสภาพธรรมที่ระลึกรู้ตรงลักษณะของสภาพ
ธรรมที่กำ�ลังปรากฏทางหนึ่งทางใด เช่น ทางตาในขณะที่กำ�ลัง
เห็นเดี๋ยวนี้ สติปัฏฐานก็ระลึกได้ตามปกติท ีละเล็กทีละน้อย และ
ปัญญาก็จะเริ่มศึกษาพิจารณารู้ลักษณะที่เป็นนามธรรมและ
รูปธรรมทีละเล็กละน้อย
ถ. ขณะที่กำ�ลังเห็นจะเจริญสติปัฏฐานอย่างไร
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สุ. ขณะที่กำ�ลังเห็นก็ระลึกรู้ว่าสิ่งที่กำ�ลังปรากฏให้เห็นเป็นสภาพ
ธรรมชนิดห นึ่งที่เพียงปรากฏทางตาเท่านั้น จะเห็นเป็นผม จะ
เห็นเป็นโต๊ะ เป็นเก้าอี้ เป็นเสา เป็นศาลา เป็นอะไรก็ตาม ความ
จริงแล้วก็เป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้น ไม่ปรากฏทางหู ทาง
จมูก ทางลิ้น ทางกายเลย เมื่ออบรมเจริญปัญญายังไม่ถึงขั้น
นามรูปปริจ เฉทญาณ ก็เป็นนามรูปปริจเฉทญาณไม่ได้
ถ. กระผมขอเรียนวา่ เมือ่ ไ ด้ร บั ห นังสือธ รรมปฏิบตั ใิ นชวี ติ ป ระจำ�ว นั 
แล้ว ผมอ่านไม่รู้กี่จบครับ ๗-๘ จบหรือจะกว่า อยากจะปฏิบัติ
ให้ได้ แต่มันเป็นตัวเราเสียทุกที ทางตาก็เราเห็น ไม่ใช่สีเป็นรูป
เห็นเป็นน าม นึกๆ ไปมนั ก แ็ พร่ส ะพัดไ ปหมดครับ ไม่ก ระจายหรือ
ไม่เป็นเฉพาะประตู ไม่เข้านามรูปอย่างที่ว่านี้ ขอให้อธิบายอีกที
เถอะครับ
สุ. ขณะที่เห็นท างตา ระลึกร ู้ล ักษณะของสภาพธรรมที่ป รากฏตาม
ปกติขณะนั้นได้ไ หม ข้อสำ�คัญประการแรกก็คือ จะต้องรู้ว่าการ
อบรมเจริญค วามรูจ้ นถึงค วามสมบูรณ์ข องปัญญาทีเ่ป็นน ามรูป
ปริจ เฉทญาณนั้น ต้องเริ่มจ ากสติร ะลึกศึกษาลักษณะที่ต ่างกัน
ของนามธรรมและรูปธรรมที่กำ�ลังปรากฏทางหนึ่งทางใดตาม
ปกติ ไม่ใช่โ ดยขั้นก ารฟัง และไม่ใช่พ อเห็นก ็เริ่มก ระวนกระวาย
กระสับกระส่าย นึกกระจัดกระจายว่าสิ่งที่ก ำ�ลังปรากฏเป็นรูป
และสภาพที่กำ�ลังเห็นเป็นนาม ขณะนั้นไม่ใช่การระลึกศึกษา
ลักษณะที่เป็นน ามธรรมและลักษณะที่เป็นรูปธรรม การที่สติ-
ปัฏฐานจะเกิดได้นั้นจะต้องเข้าใจลักษณะของนามธรรมและ
รูปธรรมอย่างถูกต้องก่อนว่า นามธรรมที่กำ�ลังเห็นนั้นเป็น
สภาพรู้ ไม่มรี ปู ร า่ ง ตัวต น ไม่ต อ้ งเอาแขน ขา มือ เท้า มาประกอบ
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รวมกันเป็นท่าทางว่ายืนแล้วเห็น นั่งแล้วเห็น นอนแล้วเห็น สติ-
ปัฏฐ านระลึกร เู้ ฉพาะอาการทกี่ �ำ ลังเห็นจ ริงๆ ว่าเป็นส ภาพรชู้ นิด
หนึ่ง ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่สัตว์บ ุคคลใดๆ ทั้งสิ้น และขณะ
ทีส่ ติป ฏั ฐ านเกิดข นึ้ ระลึกร ลู้ กั ษณะของรปู ท ปี่ รากฏทางตานนั้ ก็
พิจารณาศกึ ษาเข้าใจจนกว่าจ ะรวู้ า่ เป็นส ภาพธรรมชนิดห นึง่ ไ ม่ใช่
ตัวตน สัตว์ บุคคลใดๆ ทั้งสิ้น

❖
ถ. เพือ่ จ ะให้การปฏิบตั แิ น่วแ น่ ไม่ก ระสบั ก ระส่ายอย่างทา่ นอาจารย์
ว่านะครับ ถ้าเราจะใช้วิธอี านาปานสติปัฏฐานจะได้ไหม กาย
เวทนา จิต ธรรม แต่เราใช้ค วบกบั อ านาปานสติ  กระผมกเ็ ลยตงั้ ช อื่ 
พิเศษของกระผมวา่ อานาปานสติป ฏั ฐ าน การปฏิบตั เิ ช่นน น้ี ะ่ ค รับ
สุ โดยมากความต้องการผล จะทำ�ให้หาวิธผี สม เพราะบางทีพอ
ไม่รวู้ า่ จะท�ำ อย่างไร ก็ลองใช้อย่างโน้นกบั อย่างนร้ี วมกนั เผื่อว่า
จะมสี มั ปชัญญะบริบรู ณ์ข นึ้ แ ละสติจ ะได้ไ ม่ห ลงลืมแ ละจดจ้องอยู่
ที่หนึ่งที่ใดได้นาน แต่นี่เป็นลักษณะของความต้องการหรือเปล่า
ท่านทตี่ อ้ งการให้จ ติ จ ดจ่อท อี่ ารมณ์ใดอารมณ์ห นึง่ น านๆ แต่ท าง
ตากร็ ะลึกไ ม่ไ ด้ ระลึกไ ม่ถ กู ทางหู ทางจมูก ทางลนิ้ ทางกาย ทาง
ใจ ปกติธ รรมดากร็ ะลึกไ ม่ถ กู เมือ่ ต อ้ งการให้จ ติ จ ดจ่ออ ยูท่ หี่ นึง่ ท ี่
ใด ก็เลยพยายามผสมรวมกันห ลายๆ ทาง ซึ่งก เ็ป็นเพราะความ
ต้องการจึงไ ม่ใช่ก ารอบรมเจริญป ญ
ั ญา ผูม้ ปี กติเจริญส ติป ฏั ฐ าน
นั้นอบรมเจริญปัญญาเพื่อรู้แล้วละ แต่เมื่อยังไม่รู้ก็ไม่ละ   การ
พยามยามจะทำ�ให้จิตจดจ่อนั้นละความต้องการหรือเปล่า และ
ก็ไม่ใช่การอบรมเจริญปัญญาเพื่อรแู้ ล้วละด้วย อย่าบิดเบือนทำ�
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อย่างอื่นหรือผ สมการปฏิบัตอิ ื่นๆ เข้ามาอีก เพราะจะไม่ทำ�ให้
รู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมขณะนี้ที่กำ�ลังปรากฏตาม
ปกติตามความเป็นจริง ได้ยินเป็นปกติ คิดนึกเป็นสุขเป็นทุกข์
ตามปกติน นั้ ล้วนเป็นธ รรมทงั้ หมด ตราบใดทสี่ ติไ ม่เกิดข นึ้ ร ะลึกร ู้
ก็ไ ม่ใช่เป็นการอบรมเจริญส ติป ฏั ฐ าน เพราะถงึ พ ยายามท�ำ อ ย่าง
อืน่ ผ สมวธิ ตี า่ งๆ มากสกั เท่าไร ปัญญากไ็ ม่ไ ด้ร สู้ ภาพธรรมทกี่ �ำ ลัง
ปรากฏตามปกติตามความเป็นจริง ฉะนั้น จะมีประโยชน์อะไรที่
จะไปผสมวิธีต่างๆ ขึ้น ในเมื่อไม่ใช่ปัญญาที่ศึกษาพิจารณารู้
ลักษณะทเ่ี ป็นน ามธรรมและรปู ธ รรมตามปกติท างตา ทางหู ทาง
จมูก ทางลน้ิ ทางกาย ทางใจ
ขอทราบวา่ ขณะทก่ี �ำ ลังผ สมวธิ ปี ฏิบตั ติ า่ งๆ นัน้ ม ี ประโยชน์
อะไรบา้ ง เกิดความรอู้ ะไรขน้ึ บา้ ง
ถ. เท่าท อี่ าจารย์ถ ามผมวา่ ไ ด้ค วามรอู้ ะไรบา้ งนะครับ ผมกไ็ ด้ค วาม
รูท้ างไตรลักษณ์ เพราะวา่ ในหลักฐ านของทา่ นอาจารย์พ ระธรรม-
กถึกมีตำ�ราอานาปานสติ ๓ เล่ม ผมก็ไปอ่านจตุกกะที่ ๔ ท่าน
ว่า อนิจฺจ ทุกฺข อนตฺตา และอธิบาย อนิจฺจ ทุกฺข อนตฺตา ด้วย
ตามที่ผมอ่าน ท่านชี้แจงว่า อานาปานสติน ี้มี ๑๖ ข้อ แต่จตุกกะ
ที่ ๔ นี้เป็นธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานเกี่ยวกับปัญญาโดยแท้
ไม่ไ ด้เกีย่ วกบั ห ายใจเข้าห ายใจออกเท่าไร ทีนเี้ รากเ็ อาอานาปาน
สติบังคับไว้ จะได้ไม่ไปแพร่เป็นอย่างอื่น ถ้านึกอะไรๆ ไม่ออก
คือ วิปัสสนาอย่างที่อาจารย์สอนนะครับ หายใจเข้าหายใจออก
บังคับไ ว้ เป็นว งไว้ท เี ดียว คิดอ ะไรไม่อ อกกห็ ายใจเข้าห ายใจออก
เอาไว้  ถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นก ็คิดไปอย่างนี้ ที่คิดนี้ผมก็ไม่ได้ไปคิด
นอกอาจารย์น ะครับ ก็อยากจะคิดว ่าตาเห็นเป็นนาม ก็อยากจะ
คิดอย่างนั้น ไม่ใช่ตัวต นหรอกนะ ก็เห็น ก็ได้ยินนะ ไม่ใช่ตัวตน
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นะ แต่ทีนี้เจ้าตัวตน เจ้าผม เจ้าเรา เจ้าคิดนี่มันมเีรื่อยละครับ นี่
ละครับมันหนักใจละครับ
สุ. ผสมอย่างนน้ั แ ล้วก ย็ งั ห นักใจ เพราะไม่ใช่ป ญ
ั ญาทพ่ี จิ ารณาศกึ ษา
ลักษณะของสภาพธรรมทป่ี รากฏตามปกติต ามความเป็นจ ริง ท่าน
บอกวา่ ป ระโยชน์ท ท่ี า่ นได้ คือความรูท้ างไตรลักษณ์ ถ้าไ ม่รสู้ ภาพ
นามธรรมและรปู ธรรมแล้วจะรไู้ ตรลักษณ์ของอะไร กเ็ ป็นเพียง
การรไู้ ตรลักษณ์ต ามหนังสือเท่านัน้ การประจักษ์ไ ตรลกั ษณ์จ ริงๆ
นัน้ ตอ้ งเป็นวปิ สั สนาญาณ และวปิ สั สนาญาณจะไม่รลู้ กั ษณะของ
นามธรรมและรูปธรรมไม่ได้เลย ฉะนัน้ จะกล่าววา่ รูไ้ ตรลักษณ์
โดยไม่รลู้ กั ษณะของนามธรรมและรปู ธรรมยอ่ มไม่ได้
ถ. 	 ต่อไ ปนกี้ อ็ อ้ นวอนเรียนถามอาจารย์ว า่ การระลกึ น ะ่ ระลึกอ ย่างไร
ระลกึ ม ากๆ หรือร ะลกึ น ดิ ๆ หน่อยๆ ผมวา่ เรือ่ งนเี้ ป็นเรือ่ งใหญ่น ะ
ครับ เช่น สติ เรารวู้ า่ เป็นการระลึก จะระลึกอ ย่างไร มีป ญ
ั หาแล้ว
ระลึกน ดิ ห น่อย ระลึกให้ล กึ ซ งึ้ ระลึกไ ปถงึ ว่า อนิจจฺ  ทุกขฺ  อนตฺต า
หรือนึกแต่อ่อนแต่แข็ง ผมเข้าใจครับท ี่อาจารย์สอน ฟังมา ๒-๓
ปีเข้าใจแต่เวลาปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ รูป นาม อะไรคือรูป นาม
ทัง้ ๆ ทีผ่ มไม่ไ ด้เรียนพระไตรปิฎก ผมเข้าใจครับ ทีนขี้ ณะทรี่ ะลึก
ปัจจุบันที่ระลึก ปัจจุบันนธรรม ขณะที่ระลึก ระลึกอย่างไรถึงจะ
มีเคล็ด เคล็ดในการระลึกนี่สำ�คัญครับ ระลึกตื้น ระลึกลึก ระลึก
มาก ระลึกยาว ระลึกสั้น ระลึกเผินๆ เอาใจใส่ก็เป็นตัวตน เป็น
เรา เป็นเขาไป นี่นาม นึกแล้วนี่…
สุ. ถ้าพยายามจะทำ�ก็วุ่นจริงๆ เลย จะให้สติร ะลึกเผินหรือจะให้
ระลึกแรง จะให้มากหรือจะให้น้อย การอบรมเจริญความรู้คือ
ปัญญานั้น ไม่ใช่มีเคล็ดที่จะทำ�  แต่เริ่มด้วยฟังและศึกษาสิ่งที่
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สติจะระลึกรู้จนเข้าใจยิ่งขึ้น พอทีจ่ ะเป็นปัจจัยให้สติเกิดระลึก
รู้ตรงลักษณะของสภาพนามธรรมหรือรูปธรรมตามปกติตาม
ความเป็นจริง  เมื่อสภาพธรรมที่ปรากฏเป็นจริงอย่างไร ก็ระลึก
รู้ตามความเป็นจริงอย่างนั้นเท่านั้น ไม่ต้องไปกดให้แรง ไม่ต้อง
ไปผ่อนให้เบา ไม่ต้องไปท�ำ ให้เผินหรืออะไรเลย เพราะถา้ ท�ำ 
อย่างนน้ั กเ็ ป็นเรือ่ งตวั ตน ไม่ใช่การพิจารณาศึกษาลักษณะของ
สภาพธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจ ริง สภาพธรรมตามความ
เป็นจริงเป็นอย่างไร ผู้ไม่หลงลืมสติ คือ กำ�ลังระลึกรู้สภาพ
ธรรมนั้นตามปกติตามความเป็นจ ริงตรงลักษณะนั้น และ
เริ่มพิจารณารู้ลักษณะที่เป็นนามธรรมหรือรูปธรรมนั้นๆ
ทีละเล็กละน้อย โดยไม่ใช่ให้สติจดจ้องให้ลึกลงไปอีก หรือว่า
ให้เผินออกมาหน่อย หรืออะไรอย่างนั้น เมื่อสติทเี่กิดขึ้นนั้นดับ
ไปแล้วก็อาจจะหลงลืมสติต่อไ ป หรือสติก็อาจจะระลึกที่อารมณ์
อื่นต่อไปก็ได้ จึงจะเห็นความเป็นอนัตตาของสติป ัฏฐาน  เมื่อรู้
ว่าสภาพธรรมทั้งหลายและสติปัฏฐานก็เป็นอนัตตา จึงจะไม่ยุ่ง
มิฉะนั้นความรู้สึกว่าเป็นตัวตนก็ทำ�ให้ยุ่งแน่ๆ เพราะแม้พอจะ
ระลึกก ไ็ ม่ท ราบวา่ ร ะลึกแ ค่ไ หนจงึ จ ะถกู จะระลึกห นักห รือเบา จะ
แรงหรือจ ะเผิน ซึง่ ถ า้ เป็นการระลึกศ กึ ษาพจิ ารณาเข้าใจ ลักษณะ
ของสภาพธรรมทกี่ �ำ ลังป รากฏกจ็ ะไม่ย งุ่ เลย เพราะเมือ่ เป็นป กติ
แล้วจะยุ่งไ ด้อย่างไร เมื่อผิดป กติจึงจะยุ่ง
ถ. สติปัฏฐาน ผมก็ยังไม่ทราบว่าลักษณะที่แท้จริงเป็นอย่างไร คือ
บางครั้งที่ผมฟังอาจารย์บรรยายแนวทางเจริญวิปัสสนา เวลา
ตั้งใจฟังอยูก่ ็รู้เรื่องด้วย และมีสติร ู้ว่าที่ฟังนั้นอาจารย์บรรยาย
อะไรก็รู้เรื่อง แต่ว่าไม่ได้พิจารณาให้เป็นรูปเป็นนามในขณะนี้
ไม่ทราบว่าจะเป็นสติปัฏฐานหรือเปล่า
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สุ. ขณะที่ไม่รู้ว่าเป็นนามธรรมเป็นรูปธ รรม ก็มีความยึดถือสภาพ
ธรรมเป็นตัวตนอยู่เต็ม ซึ่งความเป็นตัวตนที่มีอยู่เต็มนี้จะละ
คลายหมดไปได้ก ด็ ว้ ยสติทีร่ ะลึกร พู้ จิ ารณาศกึ ษาเข้าใจลกั ษณะ
ของนามธรรมและรปู ธ รรมทกี่ �ำ ลังป รากฏทีล ะน้อย  ความรทู้ เี่ กิด
ขึ้นทีละน้อยนั้นละความไม่รู้นามธรรมและรูปธรรมไปทีละน้อย
จะละให้ห มดสนิ้ ไ ปทนั ทีไ ม่ไ ด้ เพราะเมือ่ ส ติเกิดจ ะรชู้ ดั ท นั ทีไ ม่ไ ด้
ว่าสภาพธรรมทปี่ รากฏนนั้ เป็นน ามธรรมเป็นร ปู ธ รรม  ความรทู้ ี่
เกิดขึ้นทีละน้อยนั้นน้อยจนกระทั่งไม่รู้สึก เปรียบเหมือนการจับ
ด้ามมีด ซึ่งด้ามมีดก็เริ่มสึกไปทีละน้อยจริงๆ เพราะเป็นจีรกาล
ภาวนา1 บางท่านก็ไม่พอใจที่สติและปัญญาเจริญขึ้นทีละน้อยๆ
ซึ่งก็ไม่มีหนทางอื่น เพราะถ้าไม่พอใจและผสมวิธอี ื่นก็จะทำ�ให้
ยุ่งยิ่งขึ้น
ถ. การปฏิบัติเป็นปกติกับการปฏิบัตทิ ี่ผิดปกติต่างกันอย่างไร
สุ. ขณะนี้กำ�ลังนั่งตามปกติ ระลึกรู้สภาพธรรมที่กำ�ลังปรากฏตาม
ความเป็นจริง เช่น สภาพธรรมที่อ่อนหรือแข็งซึ่งปรากฏที่กาย
หรือสภาพธรรมที่ปรากฏทางตา นั่นเป็นปกติ แต่ถ้าเข้าใจว่า
เมื่อเจริญสติป ัฏฐานจะต้องนั่งขัดส มาธิ จดจ้องตรงนั้นตรงนี้นั่น
ไม่เป็นป กติ เพราะเป็นค วามตอ้ งการทจี่ ะเลือกรสู้ ภาพธรรมทยี่ งั 
ไม่เกิดข ึ้น ข้ามการระลึกร ูส้ ภาพธรรมทีก่ ำ�ลังป รากฏ เช่น สภาพ
ธรรมที่กำ�ลังเห็น สภาพธรรมที่กำ�ลังได้ยิน สภาพธรรมที่กำ�ลัง
ปรากฏทางตา เสียง กลิ่น รส เย็น ร้อน อ่อน แข็ง ฯลฯ ที่กำ�ลัง
ปรากฏ  แม้ความเข้าใจผิดเพียงนิดเดียว กิเลสตัณหาก็ปิดบัง
ไม่ให้ปัญญาเกิดขึ้นรู้สภาพธรรมที่กำ�ลังปรากฏตามปกติ ตาม
ความเป็นจริงในขณะนั้น
1 ปรมัตถทีปนี อรรถกถาขุททกนิกาย จริยาปิฎก นิทานกถา
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ผูท้ จี่ ะอบรมเจริญส ติป ฏั ฐ านได้น นั้ จะตอ้ งเข้าใจให้ถ กู ต อ้ ง
ว่า ขณะที่หลงลืมสติกับขณะที่มีสติน ั้นต่างกันอย่างไร ถ้าไม่รู้ก็
เจริญส ติป ฏั ฐ านไม่ไ ด้ เคยหลงลืมส ติอ ย่างไร ก็ย งั ห ลงลืมส ติต อ่ ไ ป
อย่างนนั้ หรือม ฉิ ะนัน้ ก ต็ อ้ งการเลือกจดจ้องอารมณ์ท จี่ ะให้ส มาธิ
เกิดขึ้น ซึ่งก็ไม่ใช่การเจริญสติปัฏฐานอยูน่ ั่นเอง ฉะนั้น จึงต้อง
เข้าใจให้ถูกต้องว่า ขณะที่หลงลืมสติ คือขณะที่ไม่รู้ลักษณะ
ของสภาพธรรมที่กำ�ลังปรากฏตามปกติในชีวิตประจำ�วัน
นั่นเอง ไม่ระลึกรู้สภาพที่เห็น สภาพได้ยิน เป็นต้น   ส่วน
ขณะที่มีสติน ั้นเป็นขณะที่ระลึกได้ จึงพิจารณาศึกษารู้ลักษณะ
ของสภาพธรรมทกี่ �ำ ลังป รากฏตามปกติท างหนึง่ ท างใด คือ ทาง
ตา หรือทางหู หรือทางจมูก หรือทางลิ้น หรือทางกาย หรือทาง
ใจ โดยไม่บ งั คับเจาะจง อย่าเลือกจดจ้อง หรือต อ้ งการอารมณ์น นั้ 
อารมณ์นี้ เพราะถ้าเป็นโดยลักษณะนี้แล้วก็จะไม่ประจักษ์ว่าสติ
เป็นอนัตตา ฉะนั้น ขณะที่มีสติก ็คือ ขณะที่ระลึกรู้ลักษณะของ
สภาพธรรมที่กำ�ลังปรากฏตามความเป็นจริงของสภาพธรรม
นั้นๆ เช่น ขณะที่กลิ่นปรากฏ ก็ระลึกรู้สภาพของกลิ่นที่ปรากฏ
ทางจมูก พิจารณารู้ว่ากลิ่นเป็นเพียงสภาพธรรมชนิดหนึ่งที่เกิด
ขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไป หรือระลึกรู้สภาพที่กำ�ลังรู้กลิ่นขณะนั้น
ว่าเป็นเพียงสภาพรชู้ นิดห นึง่ ท เี่ กิดข นึ้ รูก้ ลิน่ แ ล้วก ห็ มดไป ไ ม่ใช่
สัตว์ บุคคล ตัวตน เป็นต้น

❖
ถ. ถ้าอ ย่างนนั้ ผ เู้ ป็นพ ระโสดาบันบ คุ คล ก็ไ ม่รวู้ า่ ใครเป็นพ อ่ เป็นแ ม่
น่ะซิ
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สุ. ผูท้ เ่ี ป็นพ ระโสดาบันบ คุ คลรชู้ ดั ว า่ สภาพทก่ี �ำ ลังเห็นเป็นน ามธรรม
ชนิดหนึ่ง เมื่อเห็นแล้วก ็รู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นคน เป็นสัตว์ หรือเป็น
สิ่งของ สภาพที่รู้อย่างนั้นก็เป็นนามธรรมอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้น
แล้วกด็ บั ไป มีใครบา้ งทเ่ี ห็นแล้วไม่รวู้ า่ เห็นอะไร ถ้าเช่นนั้นพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ทรงรู้จักท่านพระอานนท์ ท่านพระมหา
โมคคัลลานะ ไม่ทรงรู้อะไรเลย และถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะมีเพียง
นามธรรมทเี่ ห็นเท่านัน้ ไม่มนี ามธรรมอื่นท ีร่ ูว้ ่าเห็นอ ะไร เป็นต้น
แต่สภาพธรรมตามความเป็นจริงนั้นนอกจากนามธรรมที่เห็น
แล้ว ก็ยังมีนามธรรมที่รู้ว่าเห็นอะไรด้วย

❖
ถ. ฆราวาสที่อยากพ้นทุกข์ เพราะเห็นว่าทุกข์นี้ช่างมากมายและมี
อยู่ตลอดเวลา เกิดแล้วและจะเกิดอีกด้วย ควรจะทำ�อย่างไร วิธี
สั้นๆ ด้วย
สุ. ที่ว่าทุกข์นี้ช่างมากมายนั้น ก็เพราะมีความเห็นผิด ยึดถือว่า
เป็นตัวตน ถ้าไม่มีความเห็นผิดยึดถือว่าเป็นตัวตนแล้วก็
จะละคลายทกุ ข์ล งไปมากทเี ดียว พระผมู้ พี ระภาคทรงแสดงวา่
ความทุกข์ท ั้งห ลายจะละคลายเบาบางลงได้เมื่อก ิเลสดบั ไ ปตาม
ลำ�ดับ เมื่อกิเลสยังไม่ดับสิ้นไป การเกิดก็ย่อมยังมีประมาณนับ
ไม่ได้ ตราบใดทยี่ ังเกิด ตราบนั้นก็ยังมที ุกข์ พระโสดาบันบุคคล
ดับกิเลสขั้นต้นได้แล้วจึงเกิดอย่างมากที่สุดอีกเจ็ดชาติเท่านั้น  
ข้อความในพระสตู ร1 มีว า่ พระผู้ม ีพ ระภาคทรงช้อนฝุ่นเล็กน ้อย
ไว้ท ี่ป ลายพระนขา แ ล้วต รัสว า่ ฝุน่ เล็กน อ้ ยทปี่ ลายเล็บน เี้ ปรียบ
1 สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อภิสมยวรรคที่ ๖ นขสิขาสูตร ข้อ ๑๗๔๗
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ได้ก บั ก ารเกิดอ กี ข องพระโสดาบันบ คุ คล ซึง่ ม เี พียงเจ็ดช าติ ส่วน
มหาปฐพีนั้น เปรียบได้กับชาติที่จะต้องเกิดอีกของพวกปุถุชน
เมื่อช าติคือก ารเกิดข องปุถุชนมีม ากเหลือป ระมาณเช่นน ี้ ทุกข์
ซึ่งเกิดเพราะชาติก จ็ ะต้องมากเหลือป ระมาณตามทีถ่ ามทเีดียว
ถ. ทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้คงอยากจะทราบว่าจะเริ่มปฏิบัติวิปัสสนา
เดี๋ยวนี้จะทำ�อย่างไร
สุ. ระลึกร ลู้ กั ษณะของสภาพธรรมทปี่ รากฏ ขณะทสี่ ติร ะลึกร ลู้ กั ษณะ
ของสภาพธรรมหนึ่งสภาพธรรมใดนั้น สัมมาสังกัปปะ คือ วิตก
เจตสิกก็ตรึก คือ จรดในลักษณะของอารมณ์ท ี่กำ�ลังปรากฏ และ
ปัญญาเริ่มศึกษาพิจารณาลักษณะที่แท้จริงของสภาพธรรมที่
ปรากฏทลี ะเล็กทีละน้อย จนกว่าความรู้จะเพิ่มขึ้น
ความรู้ จ ะเ กิ ด ขึ้ น และเ จริ ญ ขึ้ น ไ ด้ จ ากก ารพิ จ ารณารู้ 
ลักษณะของสภาพธรรม ซึ่งปรากฏในขณะที่สติระลึกรู้ลักษณะ
ของสภาพธรรมนั้น สภาพธรรมเกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปเร็ว
เหลือเกิน บางทีก็ยังไม่ทันจ ะพิจารณาศึกษาลักษณะของสภาพ
ธรรมนั้นเลย เช่น ขณะได้ยิน สติเกิดระลึกรู้สภาพได้ยินนิดเดียว
แต่ยังไม่ทันศึกษาพิจารณารู้ว่าเป็นสภาพรู้เสียง สภาพได้ยินก ็
หมดไปแล้ว แม้ว่าในตอนต้นปัญญาจะไม่เกิดขึ้นรู้ชัดในลักษณะ
ของสภาพได้ยิน ก็เป็นธรรมดาที่จะเป็นอย่างนั้น เพราะไม่มีใคร
สามารถยึดจ ับเสียงหรือนามธรรมทไี่ ด้ยินเอามาทดลอง เอามา
พิสูจน์พิจารณาได้ แต่ว่าสภาพได้ยินก็จะต้องเกิดอีก ผู้อบรม
เจริญสติและปัญญา จึงระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมที่ได้ยินใน
คราวต่อไ ปอีกได้
ขณะนี้สติจะเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมหรือรูป
ธรรมทกี่ �ำ ลังป รากฏ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลนิ้ ทางกาย ทาง
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ใจ ทางหนึง่ ท างใดกไ็ ด้ ทีล ะลกั ษณะ และพจิ ารณาศกึ ษารลู้ กั ษณะ
ของสภาพธรรมนั้นๆ ทีละเล็กทีละน้อย จนกว่าปัญญาจะเพิ่ม
ขึ้นรู้ชัดในลักษณะที่ต่างกันของนามธรรมและรูปธรรม สามารถ
ที่จะแยกรู้ลักษณะที่ต่างกันของนามธรรมที่ได้ยินกับเสียง ฯลฯ
ในที่สุดก็จะชินกับสภาพของนามธรรมและรูปธรรมมากขึ้น เมื่อ
ชินแ ล้วค วามรลู้ กั ษณะของนามธรรมและรปู ธ รรมกเ็ พิม่ ข นึ้ อ กี ไม่
ว่านามธรรมใดรูปธรรมใดจะเกิด ณ สถานที่ใด สติและปัญญาก็
สามารถเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมนั้นๆ ในขณะนั้นได้
ตามปกติตามความเป็นจริง  การเจริญสติป ัฏฐานเป็นการเจริญ
สติปัญญา ความรู้ใดที่ได้อบรมให้เกิดข ึ้นแล้วความรู้นั้นก็จะเพิ่ม
ขึ้น และละคลายความไม่รใู้ห้ลดน้อยลงไปด้วย
ถ. สมมติว่าไหว้พระสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว คิดว่าจะนั่ง
กรรมฐาน จะโยนิโสมนสิการอย่างไรจงึ จ ะไม่ม อี ภิช ฌาและโทมนัส
ในอารมณ์
สุ. ทีจ่ ะเป็นโยนิโสมนสกิ ารจริงๆ นั้น ต้องเป็นส ัมมาสติในการเจริญ
มัคค ม์ อี งค์ ๘ ฉะนัน้ จึงไ ม่ค วรคดิ ว า่ จ ะนงั่ ก รรมฐาน ทีค่ ิดว ่าจ ะนั่ง
กรรมฐานกเ็พราะเห็นผ ิดว ่าม ตี ัวต นทีส่ ามารถจะให้ส ติเกิดข นึ้ ไ ด้
ตามกำ�หนดเวลา แต่สัมมาสตินั้นไม่ต้องคอยจนกระทั่งไหว้พระ
สวดมนต์แ ล้ว ใครไหว้พ ระ เมือ่ ไ ม่รวู้ า่ เป็นน ามธรรมเป็นร ูปธ รรม
จึงยึดถือสภาพธรรมในขณะที่กำ�ลังไหว้พระนั้นเป็นตัวตน คือ
เป็นเราไหว้พระ ในขณะที่สวดมนต์ เมื่อไม่รู้ว่าเป็นนามธรรม
เป็นรูปธรรมก็ยึดถือว่าเป็นเราสวดมนต์ สัมมาสติจะเกิดขึ้น
ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมหนึ่งสภาพธรรมใดขณะที่กำ�ลัง
ไหว้พระสวดมนต์ หรือในขณะอื่นๆ ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใด
ได้ทั้งน ั้น
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❖
ถ. อาตมาอยากจะถามเรือ่ งการเจริญส ติป ฏั ฐ าน อาตมาได้อ า่ นพระ
อภิธรรมปิฎกเล่ม ๒ ขันธวิภังค์ ในหมวดของรูป ๒๘ รูป มีรูปที่
เห็นไม่ได้ กระทบไม่ได้ รูปละเอียด รูปไกล เป็นต้น
สุ. รูปทั้งหมดมี ๒๘ รูป และมีเพียงรูปเดียวเท่านั้นที่เห็นได้ คือ
รูปารมณ์ที่ปรากฏทางตาซึ่งเป็นรูปท ี่เห็นได้ (สนิทัสสนรูป) และ
กระทบได้ (สัปปฏิฆรูป) อีก ๑๑ รูป คือ เสียง ๑ กลิ่น ๑ รส ๑
โผฏฐัพพะ ๓ จักขุปสาทรูป ๑ โสตปสาทรูป ๑ ฆานปสาทรูป ๑
ชิวหาปสาทรูป ๑ กายปสาทรูป ๑ เป็นรูปที่กระทบได้แต่เห็น
ไม่ไ ด้ รูป ๑๒ รูปท กี่ ระทบได้น เี้ ป็นร ปู ห ยาบ จึงเป็นร ปู ใกล้ต อ่ ก าร
พิจารณารู้ได้ ส่วนรูปอีก ๑๖ รูปที่เหลือนั้นเห็นไม่ได้ และกระทบ
ไม่ได้ จึงเป็นรูปละเอียดและเป็นรูปไ กลต่อการพิจารณารู้ได้
สภาพธรรมมีจริงที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้นั้น ผู้
อบรมเจริญสติปัฏฐานสามารถพิสูจน์รู้ลักษณะของสภาพธรรม
นั้นๆ ที่กำ�ลังปรากฏตามปกติต ามความเป็นจริงได้ แต่ก็เป็น
เรื่องละเอียดและลึกซึ้งมาก เช่น รูปารมณ์ซึ่งเป็นสภาพธรรมที่
ปรากฏทางตานั้น เพียงได้ฟังเท่าน ี้ก็รู้สึกว่าจะเข้าใจได้ไม่ยาก
แต่ไ ม่ใช่ค วามรูใ้นขณะกำ�ลังเห็น  ถ้าบ ุคคลนั้นไ ม่ไ ด้อ บรมเจริญ
สติป ัฏฐ านจนปัญญาคมกล้า ก็จ ะไม่รลู้ กั ษณะของนามธรรมและ
รูปธ รรมตามความเป็นจ ริง เพราะขณะเห็นท างตานนั้ ม รี ปู ารมณ์
แน่ๆ แต่ก็เห็นเป็นคน สัตว์ เป็นวัตถุต่างๆ จนกระทั่งเกิดความ
สงสัยว่ารูปารมณ์นั้นเป็นอย่างไร มีลักษณะอย่างไร
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รูปารมณ์เป็นสภาพธรรมที่ปรากฏเมื่อลืมตาแล้วเห็น
โดยทีย่ ังไ ม่ไ ด้น ึกถึงส ิ่งห นึ่งส ิ่งใดเลย นั่นแ หละเป็นล ักษณะแท้ๆ
ของรปู ารมณ์ ซึ่งป ัญญาจะต้องเจริญจ นเข้าใจจนชินว ่าร ปู ารมณ์
ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน หรือวัตถุใดๆ ทั้งสิ้น ลักษณะที่แท้จริง
ของรูปารมณ์เป็นสภาพธรรมที่ปรากฏทางตาเท่านั้นจริงๆ
ฉะนั้น เมื่อสติปัฏฐานยังไม่เกิด ก็ยังไม่ระลึกศ ึกษาพิจารณา
ลักษณะของรูปารมณ์จริงๆ ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตา
จึงละคลายการยึดถือสิ่งที่เคยเห็นเป็นคน เป็นสัตว์ เป็นวัตถุ
ต่างๆ ไม่ได้เลย
ถ. 	 ศึกษาหมายความว่าอย่างไร
สุ. ขณะทสี่ ติเกิด ระลึกร ลู้ กั ษณะของสภาพธรรมใดสภาพธรรมหนึง่ 
ทีป่ รากฏ และพจิ ารณารลู้ กั ษณะสภาพธรรมนนั้ ๆ (ไม่ใช่ค ดิ ในใจ
เป็นคำ�ๆ) เพื่อประจักษ์แ จ้งไตรลักษณ์ข องสภาพรู้ และสภาพ
ธรรมทไี่ ม่ใช่ส ภาพรู้ นัน่ แ หละคือก ารศกึ ษาลกั ษณะทไ่ี ม่ใช่ต วั ต น
ของสภาพธรรมที่ปรากฏ
ถ. 	 ลืมตายังเห็นอยู่ แต่ไม่ใส่ใจใช่ไหมครับ
สุ. ห้ามการเกิดดับส ืบต่อของจิต ซึ่งเป็นไปตามปกติไม่ได้ แต่เมื่อ
สติเกิดข ึ้น สติร ะลึกร ลู้ กั ษณะของสภาพธรรมใดสภาพธรรมหนึง่ 
ที่กำ�ลังปรากฏตามปกตินั่นเอง
ถ. ถ้าอย่างนั้นจุดมุ่งหมายในการเจริญสติปัฏฐานในชีวิตประจำ�วัน
ส่วนมากเราทำ�กันเพื่อให้พ้นทุกข์ เมื่อมีปัญญาเกิดข ึ้นแล้วจึง
พ้นทุกข์
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สุ. เรือ่ งพน้ ท กุ ข์ย งั เป็นเรือ่ งทพี่ น้ ไ ม่ไ ด้ง า่ ยๆ จนกว่าป ญ
ั ญาจะเจริญ
ขึ้นเป็นขั้นๆ และละความไม่รู้ ความสงสัย ความเห็นผิดที่ยึดถือ
สภาพธรรมเป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน ก่อน ซึ่งผู้มีปกติเจริญสติ-
ปัฏฐ านรวู้ า่ ส ติแ ละปญ
ั ญาจะคอ่ ยๆ อบรมเจริญข น้ึ ท ลี ะเล็กล ะนอ้ ย
เพราะอวิชชาในวนั ห นึง่ ๆ เกิดม ากกว่าก ศุ ล ทัง้ ในอดีตอ นันตชาติ
และในปัจจุบันชาติ
ถ. แต่ป ญ
ั หาทเี่ กิดข นึ้ ก ค็ อื ว า่ เวลาทมี่ อี ะไรมากระทบ เรามกั ข าดสติ
สุ. เป็นธ รรมดา เมื่อสติยังไม่มีกำ�ลังจะให้สติเกิดท ันทีเป็นสิ่งที่เป็น
ไปไม่ได้
ถ. จากการศึกษาในบทสวดมนต์ทำ�วัตรเช้า ที่ท่านว่า อุปาทานัก-
ขันธา ทุกขา คือ การเข้าไปยึดม ั่นในขันธ์ ๕ เป็นทุกข์นี้เป็น
อย่างไร
สุ. เป็นท กุ ข์แ น่ เมือ่ ไ ม่รสู้ ภาพความเป็นจ ริงข องธรรมทปี่ รากฏกย็ อ่ ม
ยินดียินร้าย ในขณะที่ยินดียินร้ายก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่ง เพราะ
ขณะนั้นไม่สงบจากกิเลสเลย ตราบใดที่ปัญญายังไม่เกิดขึ้น ก็
ไม่รสู้ ภาพทตี่ า่ งกนั ข องกศุ ลจติ แ ละอกุศลจติ ทุกค นชอบโลภะ ไม่
หมดความพอใจในโลภะจนกว่าปัญญาจะเห็นความต่างกันของ
ขณะที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีโลภะ กับขณะที่เป็นโลภะซึ่งสนุกรื่นเริง
ปรารถนา พอใจ ติดข ้อง เมื่อป ัญญาไม่เกิดก พ็ อใจในกเิ ลส พอใจ
ในโลภะ ซึ่งไม่มีวันพอ ไม่ว่าจะเป็นทางตา ทางหู ทางจมูก ทาง
ลิ้น ทางกาย ทางใจ โดยไม่รู้เลยว่าขณะนั้นเป็นทุกข์ เป็นโทษ
เป็นภัย การยึดถืออุปาทานขันธ์ ๕ จึงเป็นทุกข์
ถ. 	 ทีนี้ถ้าเราระวังตอนกระทบ เช่น ตากระทบรูป หูกระทบเสียง
ถ้าเรามีสติตอนนั้นก็จะไม่เป็นความพอใจหรือไม่พอใจ
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สุ. ไม่มีใครระวังหรือบังคับให้ส ติเกิดขึ้นได้ เมื่อสติเกิดก็รู้ความต่าง
กันว่า ขณะที่สติเกิดต่างกับขณะที่สติไม่เกิด
ถ. 	 ขันธ์ ๕ ของปุถุชนก็ย่อมมีเช่นเดียวกับพระอรหันต์ แต่ขันธ์ ๕
ของปุถุชนเต็มไปด้วยอุปาทานที่ทำ�ให้เกิดทุกข์ ทีนี้ถ้าเราคอย
ระวังตอนกระทบ เมื่อตากระทบรูป หูกระทบเสียงและมีสติอยู่
จะเป็นการเจริญสติที่ถูกต้องไหม
สุ. การเจริญสติท ี่ถูกต้อง คือ รู้ว่าธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา จึงรู้ว่า
ขณะใดสติเกิด ขณะใดสติไม่เกิด แต่ถ้ามีตัวต นที่จะระวังก็ไม่ใช่
สติปัฏฐาน
ถ. 	 คำ�ว า่ “อนัตตา” นีค้ ล้ายเส้นผมบงั ภ เู ขา บางคนกร็ วู้ า่ “อนัตตา”
แปลว่าอะไร หรือ “อัตตา” แปลว่าอะไร แต่ถามกันหลายๆ คน
ก็อธิบายแตกต่างกันหมด โดยมากกล่าวว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวต น
ทั้งๆ ที่ตัวต นก็ยังมี
สุ. อะไรเป็นตัวต น
ถ. สมมุติว่า ตัวเราเป็นตัวตนอยู่ แต่พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามแี ต่
เพียงขันธ์ ๕ มาประชุมกัน
สุ. เมื่อเป็นขันธ์ก็ไม่ใช่ตัวตน แต่เมื่อไม่รวู้ ่าเป็นขันธ์ก็เข้าใจว่าเป็น
ตัวตน
ถ. 	 ทั้งๆ ที่รู้อย่างนี้ เวลาเห็นทางตาก็ว่าเราเป็นผู้เห็น
ส. เพราะยังไม่ประจักษ์แจ้งลักษณะของขันธ์ว่า ขันธ์ คือ สภาพ
ธรรมที่เกิดขึ้นแล้วดับไปอย่างรวดเร็วจริงๆ จึงจำ�แนกเป็น
อดีต เป็นอนาคต เป็นปัจจุบัน เป็นภ ายใน เป็นภายนอก หยาบ
ละเอียด เลว ประณีต ไกล ใกล้  เมื่อประจักษ์ลักษณะของขันธ์
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จริงๆ ก็รู้ว่าสภาพธรรมแต่ละลักษณะที่เกิดดับนั้นเป็นรูปขันธ์
หรือเป็นเวทนาขันธ์ หรือเป็นสัญญาขันธ์ หรือเป็นสังขารขันธ์
หรือเป็นวิญญาณขันธ์ นั่นเอง

❖
ถ. ขอให้อธิบายเรื่องอิริยาบถปิดบังทุกข์
ส. ที่ว่าอ ิริยาบถปิดบังทุกข์นั้น ต้องเข้าใจด้วยว่าหมายถึงทุกข-
ลักษณะของสภาพธรรมทั้งหลาย ไม่ใช่เฉพาะทุกขเวทนา แม้ว่า
ขณะนี้จ ะนั่ง นอน ยืน เดิน โดยยังไม่เมื่อย อิริยาบถก็ปิดบัง
ทุกขลกั ษณะ ซ งึ่ เป็นการเกิดด บั ข องนามธรรมและรปู ธ รรมทเี่ กิด
รวมกันในอิริยาบถนั้นๆ  ปัญญาที่ประจักษ์แจ้งการเกิดดับของ
นามธรรมและรูปธรรมนั้น ไม่ใช่รู้อิริยาบถหนึ่งแล้วเปลี่ยนเป็น
อีกอ ริ ยิ าบถหนึง่ จึงก ล่าววา่ อ ริ ยิ าบถปดิ บังท กุ ข์ และถา้ เป็นเช่น
นั้นก็จะต้องกล่าวว่าการเปลี่ยนอิริยาบถปิดบังทุกข์ ซึ่งไม่ใช่รู้ว่า
อิรยิ าบถนนั้ เองปดิ บังท กุ ข์ แต่ท พี่ ระธรรมแสดงวา่ อ ริ ยิ าบถปดิ บัง
ทุกข์นั้น ก็เพราะการเกิดรวมกันของนามรูปเป็นอิริยาบถต่างๆ
จึงปิดบังไม่ให้รู้ทุกขลักษณะของแต่ละรูปแต่ละนามที่กำ�ลังเกิด
ดับอยู่ตลอดเวลา
บางท่านสารภาพว่าเพิ่งนั่งใหม่ๆ พอถูกถามว่าเป็นทุกข์
ไหม ก็ตอบว่าไม่เป็น เมื่อไม่เป็นทุกข์แล้ว อิริยาบถจะบังทุกข์
ได้อย่างไร   เมื่อทุกข์ไม่มี จะกล่าวว่าอิริยาบถปิดบังทุกข์ไม่ได้
ต้องมีทุกข์อยูจ่ ึงจะกล่าวได้ว่าอิริยาบถปิดบังทุกข์ ความจริงถึง
แม้ว่าอิริยาบถใดไม่มีทุกขเวทนาเกิดข ึ้น อิริยาบถนั้นก็ปิดบัง
ทุกข์ไ ว้แ ล้ว เพราะไม่เห็นก ารเกิดด บั ข องนามรปู ในขณะนนั้   เมือ่ 
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ไม่อบรมเจริญปัญญาให้รู้ลักษณะของนามและรูป ก็เข้าใจผิดว่า
รู้ทุกข์ ขณะที่พิจารณาก่อนเปลี่ยนอิริยาบถ แต่ว่ารู้ทุกข์อ ะไร
ในเมื่อยังไม่รู้ลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนของสภาพรู้ทางตากับสิ่งที่
ปรากฏทางตา สภาพได้ยินก ับเสียงที่ปรากฏทางหู สภาพรู้กลิ่น
กับก ลิน่ สภาพรรู้ สกบั ร ส สภาพรโู้ ผฏฐัพพะและโผฏฐัพพะ สภาพ
คิดนึกสุขทุกข์ต่างๆ แม้แต่สภาพธรรมที่คิดจะเปลี่ยนอิริยาบถ
นั้น ก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่ตัวตน เป็นนามธรรมชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก ็
ดับไ ป  เมือ่ ไ ม่ร ะลึกร ลู้ กั ษณะของนามธรรมและรปู ธ รรมตามปกติ
ตามความเป็นจ ริง ปัญญากส็ มบูรณ์ข นึ้ ต ามล�ำ ดับข นั้ ไ ม่ไ ด้ จึงไ ม่
ประจักษ์ท ุกขอริยสัจจ์ เพราะปัญญายังไม่ประจักษ์ลักษณะของ
นามธรรมและรูปธรรม

❖
ถ. 	 ขณะไหนทมี่ สี ติก ม็ แี ต่ท กุ ข์ท ปี่ รากฏ แต่ไ ม่ไ ด้แ ยกรปู น ามทางตา
ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ เพราะการแยกนั้นแยก
กันม าเยอะแยะแล้ว แต่แ ยกกนั ต ามปริยตั   ิ ดิฉนั ม กี ารศกึ ษานอ้ ย
เพียงแต่ป ฏิบตั นิ ดิ ๆ หน่อยๆ ทีส่ �ำ นักป ฏิบตั ิ เกิดค วามรมู้ าอย่าง
นั้นก็เรียนให้ทราบ จะว่ารู้ตามอริยส จั จ์ หรือรู้ตามอะไรก็แล้วแต่
จะเข้าใจเถอะค่ะ แต่รู้อย่างนั้นจริงๆ
สุ. พอใจในความรู้อย่างนี้แล้วหรือย ัง
ถ. 	 ยังอยู่ในระหว่างการศึกษา จะว่าพ อใจก็ไม่ได้
สุ. ทีก่ ล่าววา่ ไ ปส�ำ นักป ฏิบตั เิ พือ่ ค วามรคู้ วามเข้าใจในหนทางปฏิบตั ิ
แต่ถ้าไปแล้วไ ม่รู้ไม่เข้าใจสภาพธรรม การไปจะมีประโยชน์ไหม
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ถ. ก็ม ี ตามธรรมดาเราอยูบ่ า้ นอกุศลเกิดม าก เมือ่ เราไปส�ำ นักป ฏิบตั ิ
ได้พบกัลยาณมิตรที่ดี พบสถานที่ทสี่ งบเงียบ กุศลจิตก็เกิดมาก
อันนี้ดิฉันถือว่ามีประโยชน์
ส. โสตาปัตติยังคะ องค์ธรรมของการบรรลุโสดาบันมี ๔ คือ คบ
สัตบุรุษ ๑ ฟังธรรมจากท่าน ๑ พิจารณาธรรมที่ได้ฟังด้วยความ
ถูกต้อง ๑ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ๑ ไม่เกี่ยวกับสถานที่
เลย ฉะนัน้ ในเรือ่ งของส�ำ นักป ฏิบตั นิ นั้ ค วรยอ้ นกลับไ ปพจิ ารณา
สำ�นักของพระผู้มีพระภาค เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่า สำ�นัก
ปฏิบัติในสมัยนี้เหมือนกับสำ�นักของพระผู้มีพระภาคหรือไม่
สำ�นักของพระผู้มีพระภาคในอดีตกาลนั้น พระภิกษุทั้งห ลาย
บิณฑบาต สนทนาธรรม ทำ�กิจต่างๆ ตามพระวินัยบัญญัติ พระ
ผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญกุศลทั้งปวง แต่ผู้ที่ไปสู่สำ�นักปฏิบัติ
ในสมัยนี้ปฏิบัติเช่นเดียวกับพุทธบริษัทในครั้งนั้นหรือเกิน
กว่าหรือต่างกัน  ถ้าเหตุคือการปฏิบัติต่างกัน ผลจะเหมือนกัน
ได้ไหม อุบาสกและอุบาสิกาในครั้งพุทธกาล เช่น ท่านอนาถ-
บิณฑิกเศรษฐี ท่านก็ไปพระเชตวันมหาวิหารที่ท่านได้ส ร้างไว้
แต่ท่านเหล่านั้นก็ไม่ได้เข้าใจผิดว่าจะต้องบรรลุมัคค์ผลเฉพาะ
ในสถานที่เหล่าน ั้น เพราะท่านเหล่านั้นบรรลุมัคค์ผลนิพพาน
ณ สถานทตี่ ่างๆ กันตามชีวิตประจำ�วันจริงๆ ของแต่ละท่าน
ในอังคุตต รนิกาย ปัญจกนิบาต อรัญญวัคค์ที่ ๔ อรัญญกสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่ถืออยู่
ป่าเป็นวัตร ๕ จำ�พวกนี้ ๕ จำ�พวกเป็นไฉน คือ ภิกษุผู้ถืออยู่
ป่าเป็นวัตรเพราะโง่เขลา เพราะหลงงมงาย ๑ มีปรารถนาลามก
ถูกค วามอยากครอบงำ� จึงถ อื อ ยูป่ า่ เป็นว ตั ร ๑ ถืออยูป่ า่ เป็นว ตั ร
เพราะเป็นบ้าเพราะจิตฟุ้งซ่าน ๑ ถืออยู่ป่าเป็นวัตร เพราะรู้ว่า
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เป็นวัตรอันพระพุทธเจ้าและสาวกแห่งพระพุทธเจ้าสรรเสริญ ๑
ถืออยู่ป่าเป็นวัตรเพราะอาศัยความเป็นผู้มีความปรารถนาน้อย
ความสันโดษ ความขัดเกลาความเป็นผู้มีความต้องการด้วยข้อ
ปฏิบัติอันงามเช่นนี้ ๑
ข้อความต่อไ ปมีว่า
ดูกร ภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัตร ๕
จำ�พวกนี้แล ภิกษุผู้ถืออยูป่ ่าเป็นวัตรเพราะอาศัยความเป็นผู้
มีความปรารถนาน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความสงัด
ความเป็นผู้มีความต้องการด้วยข้อปฏิบัติอันงามเช่นนี้ เป็นผู้
เลิศ ประเสริฐ เป็นประธาน สูงสุด และดีกว่าในบรรดาภิกษุผู้
ถืออยู่ป่าเป็นวัตร ๕ จำ�พวกนี้ เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากโค
นมส้มเกิดจากนมสด เนยข้นเกิดจากนมส้ม เนยใสเกิดจากเนย
ข้น หัวเนยใสเกิดจากเนยใส หัวเนยใสชาวโลกย่อมกล่าวว่าเป็น
ยอดในจ�ำ พวกโครส ๕ เหล่าน นั้ ฉ นั ใด บรรดาภกิ ษุผ ถู้ อื อ ยูป่ า่ เป็น
วัตร ๕ จำ�พวกนี้  ภิกษุผ ถู้ ืออ ยูป่ ่าเป็นว ัตรเพราะอาศัยค วามเป็น
ผู้มีความปรารถนาน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความสงัด
ความเป็นผู้มีความต้องการด้วยข้อปฏิบัติอันงามเช่นนี้ เป็นเลิศ
ประเสริฐ เป็นประธานสูงสุดและดีกว่าในบรรดาภิกษุผู้ถืออยู่ป่า
เป็นวัตร ๕ จำ�พวกนี้ ฉันนั้นเหมือนกัน
จบสูตรที่ ๑

ทำ�ไมจึงมีภิกษุผ ู้ถืออยู่ป่าเป็นวัตร เพราะโง่เขลา เพราะ
หลงงมงาย บางท่านคิดว่าอยู่ป่าแล้วก ็จะรู้แจ้งอริยสัจจ ธรรม ผู้
ทีเ่ ข้าใจอย่างนัน้ เป็นผ อู้ ยูป่ า่ เพราะโง่เขลาหรือเพราะงมงายหรือ
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ไม่ ถ้าเข้าใจเหตุผลแล้วจะเห็นว่า ไม่มีชีวิตใดที่ประเสริฐย ิ่งกว่า
บรรพชิตผู้สละชีวิตฆราวาสไปสู่สำ�นักของพระผู้มีพระภาค ซึ่ง
ไม่ใช่การไปสู่สำ�นักปฏิบัติเพียงชั่วครู่ชั่วยามเพื่อต้องการบรรลุ
มัคค์ผล เพราะคิดว่าการไปทำ�วิปัสสนาทสี่ ำ�นักปฏิบัติซึ่งไม่ใช่
อัธยาศัยจริงๆ นั้นจะเป็นเหตุให้รู้แจ้งอริยสัจจธรรมได้ ซึ่งถ้า
เป็นจริงเช่นนั้น คฤหัสถ์ไปทำ�วิปัสสนาที่สำ�นักปฏิบัติก็ควรแก่
การสรรเสริญยิ่งกว่าพระภิกษุในสำ�นักของพระผู้มีพระภาค ซึ่ง
ท่านมชี วี ติ ต ามปกติธ รรมดาตามพระวนิ ยั บ ญ
ั ญัติ คือ บิณฑบาต
ฟังธรรม สนทนาธรรม และกระทำ�กิจต่างๆ ของสงฆ์ด้วย
ถ. ที่ว่าไม่ใช่อัธยาศัยนี้ก็เข้าใจ แต่ถ้าจะฝืนอัธยาศัยไม่เป็นการ
สมควรหรือ
สุ. อันน ต้ี อ้ งพจิ ารณาเหตุผลให้ถ กู ต อ้ ง มีพ ระภกิ ษุจ �ำ นวนมากทเี ดียว
ทีไ่ ม่ได้อยูป่ า่ พระผมู้ พี ระภาคไม่ทรงบงั คับให้เจริญสติปฏั ฐานใน
ป่า หรือในหอ้ ง หรือในสถานทที่ ไี่ ม่ให้ท �ำ ก จิ อ ะไรเลย พระผมู้ พี ระ
ภาคทรงสรรเสริญการอยู่ป่า ทรงสรรเสริญการไม่คลุกคลี ทรง
สรรเสริญท กุ อ ย่างทไี่ ม่เป็นป จั จัยให้เกิดโลภะ โทสะ โมหะ แต่ม ไิ ด้
ทรงบงั คับ มิได้ท รงวางกฎเกณฑ์ในการอบรมเจริญป ญ
ั ญา เพราะ
พระองค์ทรงรู้อัธยาศัยของสัตว์โลก พระองค์ทรงแสดงธรรมให้
พุทธบริษัทเข้าใจสภาพธรรมถูกต้อง เพื่อขัดเกลากิเลสที่มีอยู่
ตามปกติตามความเป็นจริง ด้วยการเจริญสติปัฏฐานตามเพศ
ของบรรพชิตแ ละคฤหัสถ์ เมื่อสติร ะลึกรู้พิจารณาศึกษาลักษณะ
ของนามธรรมและรูปธรรมเพิ่มขึ้นทีละเล็กท ีละน้อยนั้น ก็จะ
สังเกตได้ว่า ค่อยๆ ละนิสัยเก่าที่เคยเพลินไปทางตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจ ด้วยโลภะ โทสะ โมหะ ไปทีละน้อย เป็นอัธยาศัยจริงๆ
ไม่ใช่ฮวบฮาบเป็นพักๆ ไม่ใช่อย่างที่บางท่านกล่าวว่าสถานที่
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ปฏิบัตินั้นไม่ควรทาสีเพราะทำ�ให้เกิดโลภะ แต่พอกลับบ้านก็
ทาสีบ้าน ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ตามอัธยาศัยแท้จริงที่สะสมมา
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระ
ธรรมซึ่งเป็นสัจจธรรม เป็นความจริง เพี่อให้เกิดค วามเห็นถูก
ในเหตุแ ละผลของสภาพธรรมทงั้ ห ลาย ทรงแสดงการอบรมเจริญ
ปัญญาดว้ ยการเจริญส ติป ฏั ฐ าน เพือ่ ล ะคลายอนุสยั ก เิ ลสทปี่ ระจำ�
อยู่ในจิต ซึ่งเกิดดับสืบต่อก ันมาในอดีตอนันตชาติจนถึงขณะนี้
อวิชชาความไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรม และความเห็นผิดที่
ยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นตัวต นนั้นเป็นอนุสัยกิเลส ไม่ว่าจะเห็น
ขณะใด ได้ยินขณะใด ลิ้มรส รู้โผฏฐัพพะ คิดนึก สุข ทุกข์ ขณะ
ใด ก็ย ดึ ถือว า่ เป็นต วั ต นทงั้ ส นิ้ ฉะนัน้ ทางเดียวทจี่ ะละอนุสยั ก เิ ลส
ได้ก็คือ เจริญสติพิจารณารู้ลักษณะของสิ่งที่กำ�ลังปรากฏ และรู้
ชัดข นึ้ เป็นล �ำ ดับจ นถึงว ปิ สั สนาญาณขนั้ ที่ ๑ คือ นามรปู ป ริจ เฉท-
ญาณ ซึ่งเป็นความสมบูรณ์ของปัญญาที่ประจักษ์แจ้งลักษณะ
ต่างกันของนามธรรมและรูปธรรมที่ปรากฏในขณะนั้น
การอบรมเจริญป ญ
ั ญาไม่ใช่ก ารพยายามสร้างทกุ ข์ให้เกิด
ขึ้นด้วยการนั่ง นอน ยืน เดินนานๆ เพื่อให้เกิดท ุกขเวทนา แต่
เป็นการระลึกร พู้ จิ ารณาศกึ ษาลกั ษณะของนามธรรมและรปู ธ รรม
ที่กำ�ลังปรากฏทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ตามปกติตามความ
จริงซึ่งเกิดขึ้นแล้วตามเหตุปัจจัย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
ถ. การเจริญสติป ัฏฐานมี ๔ คือ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เวทนา
นุปัสสนาสติปัฏฐาน  จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ธัมมานุปัสสนา-
สติปัฏฐาน สติปัฏฐานทั้ง ๔ นี้ท่านอรรถกถาจารย์ อุปมาเหมือน
ประตูเมืองทั้ง ๔ ถ้าใครเข้าประตูใดประตูหนึ่งไม่ว่าจะเป็นประตู
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ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต้ ก็เข้าไปจนถึงกลาง
เมืองได้เหมือนกัน   เพราะฉะนั้น ทุกวันนี้ก็มีอาจารย์หลายต่อ
หลายคนที่ว่า ไม่จำ�เป็นต้องเจริญสติปัฏฐานทั้ง ๔ เอาแค่กายา-
นุปัสสนาสติปัฏฐานเพียงอย่างเดียวก็พอ เพราะอรรถกถาท่าน
แก้ไ ว้ว า่ เข้าป ระตูใดประตูห นึง่ ก ถ็ งึ ก ลางใจเมืองเหมือนกนั กายา-
นุป สั ส นาสติป ฏั ฐ านนเี้ จริญอ ย่างเดียวจะถงึ พ ระนพิ พานไหมครับ
สุ. การเจริญปัญญาเป็นเรื่องละเอียดมาก ไม่ใช่ว่าผู้หนึ่งผู้ใดอ่าน
อรรถกถาแล้วปฏิบัติได้ ประตูอยูท่ ี่ไหน ถ้ายังไม่ทราบเลยว่า
ประตูอยูท่ ี่ไหนแล้วจะเข้าประตูไ หน
ถ. 	 ประตูก็คือ กาย เวทนา จิต ธรรม นั่นเอง
สุ. เมื่อประตูคือ กาย เวทนา จิต ธรรม แล้วรู้อะไรที่กาย ซึ่งจะต้อง
พิจารณาโดยละเอียดจริงๆ สภาพธรรมทงั้ ห ลายไม่ว า่ จ ะเป็นข นั ธ์
อายตนะ ธาตุ อริยสัจจ ์ ก็ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เพราะเป็น
นามธรรม คือ สภาพรู้ ๑ และเป็นรูปธรรม คือ ไม่ใช่สภาพรู้ ๑  
การเข้าใจเช่นนี้ไม่ใช่การประจักษ์แจ้งลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนของ
นามธรรมและรูปธ รรม  ในขนั้ ก ารฟงั น นั้ ไ ม่ส งสัยเลยวา่ ร ปู ธ รรมมี
จริง รูปเกิดข นึ้ ป รากฏทางตาเป็นส สี นั ต า่ งๆ เสียงเป็นร ปู ท ปี่ รากฏ
ทางหู กลิ่นเป็นรูปที่ปรากฏทางจมูก รสเป็นรูปที่ปรากฏทางลิ้น
เป็นต้น และนามธรรมก็มีจริงเกิดขึ้นรู้อารมณ์ต่างๆ โดยขั้นการ
ฟังนั้นเข้าใจได้ถ ูกต้อง แต่การที่ปัญญาจะรู้ลักษณะนามธรรมที่
เป็นส ภาพรู้ เป็นธ าตุร ู้ เป็นอ าการรนู้ นั้ จะรไู้ ด้อ ย่างไรถา้ ไ ม่ร ะลึก
รู้ ฉะนัน้ การเจริญก ายานปุ สั ส นาสติป ฏั ฐ านอย่างเดียวจะท�ำ ให้ร ู้
ลักษณะของนามธรรมได้หรือ
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ผู้ที่อบรมเจริญปัญญา สติระลึกรู้ลักษณะของสภาพรู้ใน
ขณะที่กำ�ลังเห็น พิจารณาศึกษารู้ว่าเป็นเพียงสภาพรู้อย่างหนึ่ง
ขณะได้ยนิ ก ร็ ะลึกไ ด้พ จิ ารณาเข้าใจลกั ษณะของนามธรรมทไี่ ด้ยนิ
เพื่อที่จะรู้จริงๆ ว่าขณะนั้นเป็นส ภาพรู้เสียง เมื่ออบรมเจริญสติ
ศึกษา พิจารณาเข้าใจและรู้ลักษณะของนามธรรมทางตา ทางหู
ฯลฯ บ่อยๆ เนืองๆ  ปัญญาก็จะรู้ได้ว่ายังมีนามธรรมอื่นๆ อีกที่
จะต้องระลึกรู้ จนกว่าลักษณะของนามธรรมซึ่งเป็นสภาพรู้หรือ
อาการรนู้ นั้ จ ะปรากฏจริงๆ ให้ป ระจักษ์แ จ้งว า่ เป็นแ ต่เพียงธาตุร ู้
อาการรู้ ซึ่งไม่ใช่ สัตว์ บุคคล ตัวตน
ถ้าผู้ใดจะระลึกเพียงลักษณะของนามธรรมที่ได้ยิน แต่
ไม่ระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมที่กำ�ลังเห็นเลย มีความตั้งใจ
พากเพียรที่จะรู้เพียงลักษณะของนามธรรมที่ได้ยินเสียงเท่านั้น
จะเข้าใจลกั ษณะของสภาพธรรมทเี่ ป็นธ าตุร จู้ ริงๆ ในขณะทเี่ ห็น
ได้ไหม พิสูจน์ได้ด้วยตนเองว่าไ ม่เป็นเช่นนั้นเลย
ฉะนั้น การอบรมเจริญปัญญาโดยสติระลึกรู้พิจารณา
ศึกษาเข้าใจลกั ษณะของนามธรรมทงั้ ท างตา ทางหู ทางจมูก ทาง
ลิน้ ทางกาย ทางใจ ก็เพือ่ ท ปี่ ระจักษ์แ จ้งล กั ษณะของสภาพธรรม
ซึ่งเป็นธาตุรู้จนหมดสงสัยจริงๆ
เมือ่ ส ติเกิดแ ละปญ
ั ญาพจิ ารณารลู้ กั ษณะของนามธรรมทงั้ 
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ โดยทั่วแล้วก็ละคลายความสงสัย
ในลักษณะของนามธาตุ ซึ่งเป็นธาตุรู้ไปทีละเล็กละน้อย จนกว่า
ปัญญาความรชู้ ดั ล กั ษณะของสภาพธรรมจะเพิม่ ข นึ้ ๆ เป็นล �ำ ดับ
แต่ถ า้ ผ ใู้ ดตอ้ งการรเู้ พียงนามเดียวเท่านัน้ ก แ็ สดงวา่ ย งั ต อ้ ง
มีความไม่รู้และความสงสัยในลักษณะของนามธรรมอื่นๆ
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ด้วยเหตุนี้ การที่จะขจัดความสงสัยความไม่รู้ในลักษณะของ
ธาตุรู้นั้น จึงเป็นไปไม่ได้ทจี่ ะรู้เพียงลักษณะของนามธรรมเดียว
เพราะถา้ ร เู้ พียงนามธรรมเดียวเท่าน นั้ จ ริงๆ ก็แ สดงวา่ ไ ม่รสู้ ภาพ
ธรรมอื่นแน่ๆ
ถ. 	 ขัน้ ฟ งั เขาแล้วก เ็ ข้าใจ เวลาปฏิบตั เิ ขากผ็ า่ นนามรปู ป ริจ เฉทญาณ
สุ. 	 ผ่านอย่างไร
ถ. 	 อันนี้ไม่ใช่ตัวผ ม
สุ. เพราะฉะนั้นไม่ต้องตื่นเต้นก ับการผ่านของคนอื่น จะต้องเป็น
ปัญญาของท่านเองที่พิจารณารู้ว่าปัญญาที่ได้อบรมเจริญขึ้นๆ
จนเป็นปัจจัยให้วิปัสสนาญาณเกิดขึ้นนั้นประจักษ์แจ้งสภาพ
ธรรมที่กำ�ลังปรากฏตามปกติท ีละอย่างทางมโนทวาร ประจักษ์
ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมแต่ละลักษณะที่กำ�ลังปรากฏ
ไม่ใช่เพียงนามธรรมเดียวและรูปธรรมเดียวเท่านั้น
ถ. 	 ผู้ปฏิบัตจิ นกระทั่งได้ถึงนิพพิทาญาณ การปฏิบัตขิ องเขาก็คือ ดู
รูปนั่ง รูปนอน รูปยืน รูปเดิน ผมยังสงสัยว่า รูปนั่ง รูปนอน รูป
ยืน รูปเดิน เขาไปดูกันยังไง ปฏิบัติกันอย่างไร จนบรรลุได้ถึง
นิพพิทาญาณ
สุ. นามรูปป ริจ เฉทญาณเป็นอ ย่างไร เมื่อไ ม่รู้ก ็จ ะถึงน ิพพิท าญาณ
ไม่ไ ด้ กายานปุ สั ส นาสติป ฏั ฐ านคือ ขณะทสี่ ติร ะลึกร ลู้ กั ษณะของ
รูปป รมัต ถธรรมทลี ะลกั ษณะซึง่ ป รากฏทกี่ ายคือ รูปเย็นบ า้ ง รูป
ร้อนบ้าง รูปอ่อนบ้าง รูปแข็งบ้าง รูปตึงบ้าง รูปไหวบ้าง ไม่ใช่ดู
รูปเป็นท่าทางนั่ง นอน ยืน เดิน  เมื่อสภาพเย็นปรากฏที่กายก็
เป็นเพียงสภาพธรรมทเี่ ย็น จึงไ ม่ใช่เรา ไม่ใช่ข องเรา ไม่ใช่ต วั ต น
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เมือ่ ไ ม่รลู้ กั ษณะของรปู ธ รรมทปี่ รากฏแต่ละทวารวา่ เป็นเพียงรปู 
ทีป่ รากฏได้แ ต่ละทวารเท่านัน้ ก็จ ะถงึ น ามรปู ป ริจ เฉทญาณไม่ไ ด้
เมือ่ ป ญ
ั ญาไม่ถ งึ น ามรปู ป ริจ เฉทญาณกจ็ ะถงึ น พิ พิท าญาณไม่ไ ด้
ถ. 	 ในสัมปชัญญบรรพ ท่านก็แสดงไว้ว่า เรายืนก็รู้ว่าเรายืน ขณะที่
เดินก็รู้ว่าเราเดิน ขณะที่นั่งก็รู้ว่าเรานั่ง หรือคู้เข้าเหยียดออก ก็
ให้ร ลู้ ักษณะสัณฐานต่างๆ นี้ คำ�ว ่าเราเดินก ใ็ห้ร วู้ ่าเราเดิน รูข้ ณะ
ที่เดินชื่อว่าปฏิบัติรูปเดินได้ไหมครับ
สุ. ถ้าไม่มีรูป จะมีเดินได้ไหม
ถ. ไม่มีรูป ก็มีแต่อากาศ อากาศเดินไม่ไ ด้ครับ
สุ. 	 ขณะที่กำ�ลังเดิน มีรูปแต่ละลักษณะปรากฏให้ร ู้ได้แต่ละทาง
ถ. 	 รูปเดินหรือเปล่าครับ
สุ. รูปที่ปรากฏไม่ว่าขณะนั่ง หรือนอน หรือยืน หรือเดินนั้น จะต้อง
ปรากฏทางหนึ่งท างใด คือ ทางตา หรือท างหู หรือท างจมูก หรือ
ทางลิ้น หรือทางกาย หรือทางใจ โดยไม่เจาะจง โดยเป็นอนัตตา
ถ. นีเ่ ขาจงใจ เพราะในอรรถกถาทา่ นกอ็ ปุ มาไว้ว า่ เข้าป ระตูใดประตู
หนึ่ง ก็ถึงกลางเมืองเหมือนกัน เพราะฉะนั้น เจริญเฉพาะกายา-
นุปัสสนสติป ัฏฐานเท่านั้น ปัฏฐานอื่นเขาไม่เอา
สุ. การอ่านอรรถกถาจะต้องเข้าใจด้วยว่า ปัญญาที่ละความเห็นผิด
ที่ยึดถือสภาพธรรมเป็นตัวตนได้จริงๆ นั้นเป็นปัญญาที่รอู้ ะไร
สภาพธรรมมี ๒ อย่าง คือ รูปธรรมและนามธรรม เมื่อไม่รแู้ จ้ง
ชัดในลกั ษณะของนามธรรมและรปู ธ รรม ก็ย งั ย ดึ ถือท งั้ น ามธรรม
และรูปธรรมว่าเป็นตัวตน   ข้อความที่ว่าในขณะที่เดินให้รู้ว่า
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เราเดิน ตามความเป็นจริงนั้นไม่มีเรา มีแต่รูป   ขณะที่สติปัฏ-
ฐานระลึกรลู้ ักษณะของรูปทกี่ าย ซึ่งปรากฏในขณะที่เดินก็เป็น
กายานปุ สั ส นาสติป ฏั ฐ าน แต่จ ะบงั คับส ติให้ร ะลึกร รู้ ปู ซ งึ่ ป รากฏที่
กายอยูต่ ลอดเวลาไม่ไ ด้ ย่อมแล้วแ ต่ส ติซ ึ่งเป็นอ นัตตาจะเกิดข ึ้น
ระลึกร ลู้ กั ษณะของนามธรรมใดหรือร ปู ธ รรมใดทเี่ กิดข นึ้ ป รากฏ
ตามปกติตามความเป็นจริง   ปัญญาที่ละการยึดถือสภาพธรรม
ว่าเป็นตัวตนนั้นรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่เกิดขึ้น
ปรากฏจนทั่วท ั้ง ๖ ทวาร จึงรู้แจ้งชัดได้ว่าไม่ใช่ตัวตนจริงๆ
ในสังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สมุททวรรคที่ ๓ อุทายี
สูตร (๓๐๐) มีข้อความว่า
สมัยหนึ่ง ท่านพระอานนท์แ ละท่านพระอุทายีอยู่ ณ
โฆสิตารามใกล้พระนครโกสัมพี ครั้งนั้นแล เป็นเวลาเย็น ท่าน
พระอทุ ายอี อกจากทพี่ ักผ อ่ นแล้วเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถ งึ ที่
อยู่ ได้ปราศรัยกับท่านพระอานนท์ ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้
ระลึกถ งึ กันไ ปแล้ว จึงน งั่ ณ ทีค่ วรสว่ นขา้ งหนึง่ ครัน้ แ ล้วไ ด้ก ล่าว
กะท่านพระอานนท์ว ่า ดูกร ท่านพระอานนท์ กายนี้พระผู้มีพระ
ภาคตรัสบ อกเปิดเผย ประกาศแล้วโดยปริยายตา่ งๆ ว่าแ ม้เพราะ
เหตุนี้กายนี้เป็นอ นัตตา ดังนี้ ฉันใด แม้วิญญาณนี้ ท่านอาจจะ
บอกแสดง บัญญัติ แต่งตั้ง เปิดเผย จำ�แนก กระทำ�ให้ตื้นว่า
แม้เพราะเหตุนี้ วิญญาณก็เป็นอนัตตา ฉันนั้นหรือ
เมื่อยังไม่รแู้ จ้งชัดในสภาพธรรม ก็ยังไม่หมดความสงสัย
เมื่อยังสงสัยอยู่จะรู้แจ้งอริยสัจจธรรมได้อย่างไร จะเข้าประตู
ไหน เพราะประตูที่ว่านี้หมายถึง ขณะที่โลกุตตรจิตจะเกิด
ขึน้ ร แู้ จ้งน พ
ิ พาน ก่อนทโี่ ลกุต ตรจิตจ ะเกิดน นั้ กามาวจรจติ ต อ้ ง
เกิดก่อน แล้วแต่ว่ากามาวจรจิตนั้นม ีสติปัฏฐานใดใน ๔ สติปัฏ-
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ฐาน เป็นอารมณ์ แต่ไม่ใช่ว่าไม่รู้แจ้งชัดลักษณะของรูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ แล้วจะไปเข้าประตู คือ บรรลุอริยสัจจ-
ธรรมประจักษ์ลักษณะของนิพพาน โดยนิพพานเป็นอารมณ์
ได้ และกว่าจะเข้าใจได้ว่ากายนี้เป็นอนัตตา… แม้วิญญาณนี้ก็
เป็นอนัตตา ก็ต้องบอก แสดง บัญญัติ แต่งตั้ง เปิดเผย จำ�แนก
กระทำ�ให้ต นื้ ล กั ษณะของนามธรรมและรปู ธ รรมในขณะนที้ กี่ �ำ ลัง
เห็น กำ�ลังได้ยิน กำ�ลังได้กลิ่น กำ�ลังลิ้มรส กำ�ลังรู้สิ่งท ี่กระทบ
สัมผัส กำ�ลังคิดนึก เพราะยากที่จะเข้าถึงอรรถและประจักษ์แจ้ง
ลักษณะของสภาพธรรมทั้งหลายทเี่ป็นอนัตตาได้
ท่านพระอานนท์กล่าวว่า ดูกร ท่านพระอุทายี กายนี้ พระ
ผู้มีพระภาคตรัสบอก เปิดเผย ประกาศแล้วโดยปริยายต่างๆ ว่า
แม้เพราะเหตุนี้ กายนี้เป็นอนัตตาดังนี้ฉันใด แม้วิญญาณนี้  ผม
อาจจะบอก แสดง บัญญัติ แต่งตั้ง เปิดเผย จำ�แนก กระทำ�ให้ตื้น
ว่า แม้เพราะเหตุนี้วิญญาณนี้ก็เป็นอนัตตา ฉันนั้น
ถ้าท่านพระอานนท์ไม่ได้เป็นพระโสดาบันบุคคล ไม่รู้แจ้ง
สภาพธรรมที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมโดยทั่วโดยตลอด จน
ละความเห็นผิดที่ยึดถือนามธรรมและรูปธรรมเป็นตัวตน สัตว์
บุคคล ท่านพระอานนท์ก ็คงจะกล่าวกับท่านพระอทุ ายีไม่ได้ว่า
ผมอาจบอก แสดง บัญญัติ แต่งตั้ง เปิดเผย จำ�แนก กระทำ�ให้
ตื้นว่า แม้เพราะเหตุนี้ วิญญาณนี้เป็นอนัตตา
ฉะนั้น บุคคลใดบรรลุธรรมใด ธรรมนั้นย ่อมปรากฏ
กับบ คุ คลนนั้ เวลานสี้ ภาพธรรมเกิดข นึ้ แ ล้วก ด็ บั ไ ปอย่างรวดเร็ว
เมื่อบุคคลใดยังไม่บรรลุธ รรมใด ธรรมนั้นก็ไม่ปรากฏกับบุคคล
นั้น แม้จะบอกกันสักเท่าไรว่านามธรรมเป็นสภาพรู้ เป็นธาตุรู้
ในขณะก�ำ ลังเห็น กำ�ลังไ ด้ยนิ แต่เมือ่ บ คุ คลนนั้ ย งั ไ ม่บ รรลุธ รรมใด

��������� book.indb 451

7/28/57 BE 10:35 AM

452 วิปัสสนาภาวนา

ธรรมนั้นก็ไม่ปรากฏแก่บุคคลนั้น แต่เมื่อธรรมปรากฏกับบุคคล
นั้นแล้ว บุคคลนั้นก็รู้แจ้งลักษณะที่แท้จริงของธรรมนั้น
ท่านพระอานนท์ไ ม่มคี วามสงสัยในลกั ษณะของนามธรรม
และรปู ธ รรมเลย ทัง้ ท างตา ทางหู ทางจมูก ทางลิน้ ทางกาย ทาง
ใจ ถ้าค นสมัยน เี้ ข้าใจวา่ จ ะรเู้ พียงกายานปุ สั ส นาสติป ฏั ฐ านอย่าง
เดียว หรือรู้เพียงนามเดียวรูปเดียวเท่านั้น จะชื่อว่า รู้ลักษณะ
ที่แท้จริงของนามธรรมและรูปธรรมได้ไหม เพราะถ้ารู้จริงแ ล้ว
ทำ�ไมทางตาไม่รู้   ในเมื่อทางตาเป็นนามธรรมเป็นธาตุรู้ที่กำ�ลัง
เห็น ทำ�ไมทางหไู ม่รู้ ในเมือ่ ท างหเู ป็นน ามธรรมเป็นธ าตุร ทู้ กี่ �ำ ลัง
ได้ยนิ เสียง ถ้าร ลู้ กั ษณะของนามธรรมจริงๆ ประจักษ์แ จ้งในธาตุ
รู้ อาการรแู้ ล้วท �ำ ไมไม่รวู้ า่ ในขณะทคี่ ดิ น กึ ก เ็ ป็นเพียงนามธรรมที่
กำ�ลังรู้เรื่อง รูค้ ำ�เท่านั้นเอง
การทจี่ ะทดสอบปญ
ั ญาของทา่ นวา่ รูจ้ ริง หรือเปล่าคือ ไม่
ว่าเป็นนามธรรมใด รูปธรรมใด ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น
ทางกาย ทางใจ  เมื่อรู้จริงก ็ต้องรู้ลักษณะของนามธรรมต่างกับ
รูปธรรมในขณะที่เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส รู้สิ่งที่กระทบสัมผัส
คิดนึก จึงจะเป็นการรู้จ ริงในอรรถ และลักษณะของสภาพธรรม
ทั้งหลายโดยความเป็นอนัตตา
ท่านพระอานนท์กล่าวกับท่านพระอุทายีว่า “ดูกร ท่าน
พระอุท ายี จักขุว ญ
ิ ญาณยอ่ มเกิดข นึ้ เพราะอาศัยจ กั ขุแ ละรปู ห รือ”
อุทายี
อานนท์
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อุทายี

เหลือมิได้ จักขุวิญญาณจะปรากฏ
บ้างหรือหนอ
ไม่ปรากฏเลยท่านผู้มีอายุ

ในขณะที่ได้ยิน ไม่มีเห็น นี่คือการประจักษ์ลักษณะของ
สภาพธรรมตามความเป็นจริง ในขณะที่คิดนึกเรื่องราวต่างๆ
ไม่มีเห็น ไม่มีได้ยิน เพราะขณะนั้นกำ�ลังรู้เรื่อง สภาพรู้กำ�ลัง
คิดเรื่องที่กำ�ลังรู้อยู่ในขณะนั้น นี่คือการประจักษ์ลักษณะของ
สภาพธรรมตามความเป็นจริง ท่านพระอานนท์จ ึงกล่าวกะท่าน
พระอุทายีว่า เมื่อจักขุวิญญาณ คือการเห็นเกิดขึ้นเพราะอาศัย
จักขุค อื ต า และสงิ่ ท ปี่ รากฏทางตา เมือ่ จ กั ขุแ ละรปู ซ งึ่ ไ ม่เทีย่ งดบั 
ไปแล้ว การเห็นจะมีได้อย่างไร การเห็นก็ต้องดับไป
ในขณะนผี้ ทู้ ปี่ ระจักษ์ล กั ษณะของสภาพร  ู้ ธาตุร จู้ ริงๆ เป็น
นามรปู ป ริจ เฉทญาณแล้ว กว่าจ ะอบรมเจริญป ญ
ั ญาจนถงึ นิพพิ-
ทาญาณได้ ปัญญาจะต้องเจริญขึ้นจนรู้ปัจจัยของสภาพธรรมที่
เกิดข ึ้น บรรลุถ ึงป ัจจยปริค ค หญาณแล้วป ัญญาจึงจ ะอบรมเจริญ
ต่อไ ป จนกว่าจ ะประจักษ์ก ารเกิดข นึ้ แ ละดบั ไ ปของสภาพธรรมที่
สืบต่อกัน เป็นสัมมสนญาณแล้วปัญญาก็จะต้องอบรมเจริญต่อ
ไป จนกว่าจะประจักษ์การเกิดดับ แยกขาดกันของสภาพธรรม
แต่ละลักษณะเป็นอุทยัพพยญาณ แล้วปัญญาจึงจะอบรมเจริญ
ขึ้นจนกว่าจะประจักษ์ความไม่เที่ยงของสภาพธรรมซึ่งดับไปๆ
เป็นภ งั คญาณ แล้วป ญ
ั ญาจงึ จ ะอบรมเจริญข นึ้ จ นกว่าจ ะประจักษ์
โทษภัยของการดับไปของสภาพธรรมเป็นภยญาณและอาทีนวญาณ แล้วปัญญาก็จะต้องอบรมเจริญขึ้นจนกว่าจะถึงนิพพิ-
ทาญาณ ปัญญาจะต้องรู้แจ้งชัดจริงๆ โดยประจักษ์ลักษณะของ
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สภาพธรรม ไม่ใช่ว่าไม่รลู้ ักษณะของนามธรรมแล้วจะเข้าประตู
นิพพาน โดยเพียงรทู้ ่านั่ง ท่านอน ท่ายืน ท่าเดิน ซึ่งเป็นการจำ�
รูปท เี่ กิดร วมกนั เป็นส ณ
ั ฐานอาการตา่ งๆ ไม่ใช่ก ารรลู้ กั ษณะของ
นามธรรมและรูปธรรมแต่ละลักษณะที่เกิดขึ้นปรากฏทางทวาร
ต่างๆ แล้วก ็ดับไป ตามปกติตามความเป็นจริง
ท่านพระอานนท์ก ล่าววา่ แม้โดยปริยายนแี้ ล จักขุว ญ
ิ ญาณ
นี้ พระผู้มีพระภาคตรัสบอก เปิดเผย ประกาศแล้วว่า แม้เพราะ
เหตุน ี้ วิญญาณนเี้ป็นอ นัตตา ดังนี้ ข้อความซํ้าต่อไ ปตลอดไปถึง
โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ และ
มโนวิญญาณ โดยนัยเดียวกัน
พระสูตรนี้แสดงให้เห็นประโยชน์ที่พระผู้มีพระภาคทรง
แสดงพระธรรมโดยละเอียดโดยตลอด ในเรื่องของวิญญาณทั้ง
หลายซงึ่ เป็นน ามธรรม ถ้าส ามารถรแู้ จ้งอ ริยส จั จ ธ รรมได้โดยสติ
ปัฏฐ านเดียว พระผมู้ พี ระภาคจะทรงแสดงธรรมอนื่ เพือ่ ป ระโยชน์
อะไร ไม่ว า่ จ ะเป็นการเห็น การได้ยนิ การได้ก ลิน่ การลมิ้ ร ส การรู้
สิ่งที่กระทบสัมผัส การคิดนึก ความสุข ความทุกข์ ความจำ� ฯลฯ
เป็นอ นั ม าก ทัง้ หมดนกี้ เ็ พือ่ เกือ้ กูลให้ส ติร ะลึก ให้ป ญ
ั ญาพจิ ารณา
ศึกษารู้ชัดจนดับความสงสัยและความเห็นผิดที่ยึดถือนามธรรม
และรูปธรรมได้เป็นสมุจเฉท และที่กล่าวว่าสามารถรู้แจ้งอริยสัจจธรรมได้โดยไม่ต้องรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม
ตามปกติตามความเป็นจริงนั้น ก็แสดงความเคลือบแคลงสงสัย
แล้วว่าจะรู้นามอื่นรูปอื่นไม่ได้ มิฉะนั้นก็จะไม่กล่าวว่า ให้รู้เพียง
นามเดียวรูปเดียว
ท่านพระอานนท์กล่าวว่า “ดูกร ท่านพระอุทายี บุรุษ
ต้องการแก่นไม้ เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้ ถือเอาขวานอันคม
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เข้าสู่ป่า พบต้นกล้วยใหญ่ ตรง ไม่รุงรังในป่านั้น พึงตัดที่โคน
ต้น แล้วตัดทปี่ ลาย ครั้นแล้วลอกกาบออก แม้กระพี้ที่ต้นกล้วย
นัน้ ก ไ็ ม่พ บ ทีไ่ หนจะพบแก่นไ ม้ ฉันใด ดูกร ท่านพระอทุ ายี ภิกษุ
จะพิจารณาหาตัวต นหรือส ิ่งท ี่เป็นต ัวต นในผัสสายตนะ ๖ ไม่ไ ด้
ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อเล็งเห็นอยู่อย่างนี้ก็ไม่ยึดถือส ิ่งใดในโลก
เมื่อไม่ยึดถือ ก็ไม่ดิ้นรน เมื่อไม่ดิ้นรนก็ปรินิพพานโดยแน่แท้
ย่อมรู้ชัดว ่าชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อ ยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ�ทำ�
เสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอ ย่างนี้มิได้มี”
ข้อความตอนท้ายที่ท่านพระอานนท์กล่าวว่า “ดูกร ท่าน
พระอุทายี บุรุษต้องการแก่นไม้ เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้ ถือ
เอาขวานอนั ค มเข้าส ปู่ า่ พบตน้ ก ล้วยใหญ่ ตรง ไม่ร งุ รังในปา่ น นั้ ”
เมือ่ เป็นต้นก ล้วยกย็ งั เป็นท า่ ทางเพราะรวมกนั เป็นกลมุ่ เป็นก อ้ น
“พึงตัดทโี่คนต้น แล้วตัดทปี่ ลาย ครั้นแล้วลอกกาบออก”
คือต้องเพิกถอนสิ่งที่เคยยึดถือรวมกันประชุมกันเป็นวัตถุ เป็น
ตัวตน เป็นท่าทางออก “แม้กระพี้ที่ต้นกล้วยนั้นก็ไม่พบ ไฉนจะ
พบแก่นได้” จึงจะละการยึดถือว่าเป็นต้นกล้วย เช่นเดียวกับโค
ทั้งตัว ถ้ายังไม่ลอกหนังออก ไม่ตัดชิ้นส่วนต่างๆ ออก ก็ยังคง
เห็นเป็นโคนอนอยู่ ตราบใดที่รูปทั้งหลายยังประชุมรวมกันอยู่ก็
จำ�ไ ว้เป็นท า่ ทาง เป็นอ าการใดอาการหนึง่ และยงั ค งเห็นว า่ ส งิ่ น นั้ 
เป็นว ตั ถุ เป็นต วั ต นบคุ คลอยู่ ต่อเมือ่ ใดรลู้ กั ษณะของสภาพธรรม
ตามความเป็นจริง เมื่อนั้นจึงจะไม่ยึดถือสภาพธรรมเป็นสัตว์
เป็นบุคคล เหมือนการลอกกาบออกแม้กระพี้ที่ต้นก ล้วยก็ไม่พบ
ไฉนจะพบแก่นได้ ฉันใด
“ดูกรท่านพระอุท ายี ภิกษุจ ะพิจารณาหาตัวตนหรือสิ่ง
ที่เป็นต ัวตนในผัสสายตนะ ๖ ไม่ได้” ในผัสสายตนะ ๖ ไม่ได้มี
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ท่าทางอะไรเลย ตาเป็นอ ายตนะหนึ่ง รูปายตนะเป็นเพียงสิ่งที่
ปรากฏ  ถ้าต ราบใดทยี่ งั เห็นเป็นค นก�ำ ลังน ัง่ ขณะนัน้ จ ะกล่าววา่ 
ไม่ใช่ต ัวต น ก็เป็นแ ต่เพียงความคิดน ึกเอาเองว่าไ ม่ใช่ต ัวต น แต่
ไม่ประจักษ์ว่าที่ไม่ใช่ตัวตนจริงๆ นั้น ปัญญาจะต้องรู้ว ่าขณะที่
เห็นน ั้นเห็นเพียงสิ่งท ี่ป รากฏทางตาเท่านั้น หลังจ ากนั้นจ ึงต รึก
หรือจ ำ�ส ัณฐานของสิ่งท ี่ป รากฏแล้วจ ึงร ู้ว ่าส ิ่งท ี่ป รากฏเป็นอ ะไร
แม้ข ณะนั้นก เ็ป็นน ามธรรมทรี่ ทู้ จี่ ำ� ไม่ใช่ส ัตว์บ ุคคลตัวต น ทางหู
ซึ่งไ ด้ยินน ั้นก ็ไ ม่มีค วามทรงจำ�เหลือค ้างอยู่จ ากทางตาว่า กำ�ลัง
เห็นค นนั่งค ุยก ัน หรือก ำ�ลังพ ดู เพราะขณะนนั้ ส ติร ะลึกร ลู้ กั ษณะ
ของสภาพทไี่ ด้ยนิ ซ งึ่ เป็นธ าตุร เู้ สียงเท่านัน้ แล้วห ลังจ ากนนั้ จ ติ จ งึ 
คิดน กึ ค �ำ ห รือเรือ่ งตามเสียงตาํ่ เสียงสงู ท ไี่ ด้ยนิ ปัญญารวู้ า่ ข ณะที่
รู้คำ�นั้นก็เป็นนามธรรมชนิดหนึ่งที่รคู้ ำ�
เมือ่ ร สู้ ภาพธรรมทงั้ ห ลายเป็นน ามธรรมและรปู ธ รรมแต่ละ
ลักษณะ ความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมเป็นตัวตนจึงละคลาย
ลงและความทรงจำ�ที่ยึดถือรูปรวมกันเป็นท่าทางจึงจะหมดไป
แล้วจะเข้าใจอรรถที่ว่า “ความสงบในภายใน” เพราะจิตไม่ได้
ออกไปยงุ่ เกีย่ วภายนอกซงึ่ เป็นต วั ต น คนสตั ว์เลย ไม่มโี ลกเก่าซ งึ่ 
เป็นโลกภายนอกทเี่ ต็มไ ปดว้ ยผคู้ น วัตถุ สิง่ ต า่ งๆ ทีเ่ คยยดึ ถือว า่ 
เป็นบ คุ คลนนั้ บ คุ คลนี้ สิง่ น นั้ ส งิ่ น อี้ ย่างเทีย่ งแท้ถ าวร แต่ว า่ ส ติเกิด
ขณะใด ปัญญารู้ชัดขณะนั้นจึงเป็นความสงบภายในเพราะไม่มี
คน สัตว์ วัตถุใดๆ ที่ไม่สงบเพราะคนเยอะ มีเรื่องมาก ถ้าเป็น
บุคคลทเี่ คยมคี วามสมั พันธ์ห รือม เี รือ่ งราวทเี่ คยเกีย่ วข้องกนั พอ
เห็นนิดเดียวก็ต่อเป็นเรื่องยาว แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักเรื่องก็
สัน้ พอเห็นก ค็ ดิ น ดิ เดียวกห็ มดแล้ว ไม่ไ ด้ต ดิ ตามไปเป็นเรือ่ งราว
ต่างๆ
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เมื่ออบรมเจริญปัญญาจริงๆ ก็จะเห็นพระคุณข องพระผู้มี
พระภาคที่ทรงแสดงพระธรรมโดยละเอียด ตั้งแต่ขั้นปาติโมกข-
สังวรศีล ความประพฤติทางกายและทางวาจาที่ควรแก่สมณะ
คือ เพศบรรพชิตผ ู้สงบ   แม้แต่การมองก็มองชั่วแอก เพื่อให้
ระลึกอยู่เสมอว่าไม่ควรต่อเรื่องให้ยืดยาว เมื่อเห็นแล้วก ็ไม่ควร
คิดวิจิตรเป็นคนนั้นเป็นคนนี้เรื่องนั้น เรื่องนี้มากมาย เมื่อเห็น
แล้วก็รู้ว่าเป็นเพียง “เห็น” จะชั่วแอกหรือไ ม่ชั่วแอกก็ตาม เห็น
แล้วก็จบ ขณะนั้นก็จะไม่ผูกพันเยื่อใยในนิมิต อนุพยัญชนะ เมื่อ
ปัญญารชู้ ดั จ ริงๆ ว่าทีเ่ คยเห็นเป็นโลกภายนอกมคี นมากมายนนั้
ก็เป็นเพราะคิด ถ้าไม่คิด เพียงเห็นแ ล้วก็หมด จะมีคนเยอะไหม
แต่เพราะเคยคิดมานาน เพราะฉะนั้น ก็ย่อมคิด แล้วแต่ว่าจะคิด
อะไร แม้ว่าจะเห็นสิ่งเดียวกัน แต่ละคนคิดไ ม่เหมือนกันเลยตาม
เหตุตามปัจจัยที่ได้สะสมมา เช่น เห็นดอกไม้ท่านหนึ่งพอใจว่า
สวย อีกท่านหนึ่งว่าไม่สวย ฉะนั้น สวยหรือไ ม่สวยจึงเป็นความ
คิดของแต่ละคน โลกที่แท้จริงจึงเป็นโลกของความคิดข องแต่ละ
บุคคล เมื่อสติระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมจริงๆ
ก็จะรู้ชัดว่าขณะนั้นเป็นนามธรรมที่กำ�ลังคิดเรื่องต่างๆ เท่านั้น
ไม่ว่าจะคิดอ ะไรก็ตาม   เมื่อรู้ลักษณะของนามธรรมที่คิดก็รู้ว่า
เรื่องราวทเี่ป็นคน สัตว์ต่างๆ ไม่มีจริงๆ ขณะที่เป็นทุกข์กังวลใจ
ก็ร วู้ า่ ท กุ ข์ เพราะความคดิ ขณะทเี่ ป็นส ขุ ก็โดยนยั เดียวกันข ณะที่
ดูโทรทัศน์เรือ่ งทชี่ อบใจกเ็ ป็นสุข เพราะคดิ ต ามภาพทเี่ ห็น ฉะนัน้
ไม่ว า่ จ ะอยู่ ณ ทีใ่ ดกต็ าม ก็อ ยูใ่ นโลกของความคดิ น กึ น นั่ เอง โลก
แต่ละขณะจึงเป็นนามธรรมที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์ที่ปรากฏทางตา
ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย แล้วก็คิดนึกต่อทางใจเป็นเรื่อง
ราวต่างๆ เท่านั้นเอง
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❖
ถ. ที่อาจารย์กล่าวว่า ความสุข ความทุกข์ นี้เป็นเรื่องของความคิด
ตอนนี้ผมยังไ ม่ค่อยเข้าใจ เวลามีความทุกข์ใครเขาจะอยากคิด
ทุกข์ ฉะนั้น ที่อาจารย์พูดว ่า ความทุกข์เกิดจ ากความคิด คิดให้
เป็นทุกข์คิดยังไ งครับ
สุ ไม่ใช่คิดให้เป็นทุกข์ มีเหตุมีปัจจัยให้คิดแล้วเป็นทุกข์
ถ. หมายความว่ามีปัจจัยเกิดขึ้น เช่น สมบัติพลัดพรากไป หรือว่า
แทงม้าเสียไป กลับถึงบ้านก็คิดว ่าเสียไปเท่านั้นเท่านี้ การแทง
ม้าเป็นปัจจัย
สุ. ถ้าไม่คิดเรื่องเสียม้า จะมีความทุกข์ไหม
ถ. ไม่ทุกข์ครับ
สุ. เมื่อเห็น ได้ยิน แล้วคิด ปัญญาจะต้องรวู้ ่า ขณะที่คิดนั้นก็เป็น
นามธรรมทคี่ ิดเรื่องต่างๆ แล้วก็ดับ ขณะที่คิดเรื่องม้าไม่มีม้า
ในขณะนั้น มีความจำ�เรื่องม้าที่ทำ�ให้เกิดความทุกข์ขึ้น ฉะนั้น
ทุกข์จึงเกิดเพราะคิดเรื่องที่ไม่พอใจ และสุขก็เกิดเพราะคิดเรื่อง
ที่พอใจ

❖
ธรรมที่ได้ฟังทั้ง ๓ ปิฎก รวมทั้งอรรถกถาและฎีกา ก็เพื่อ
ให้ป ัญญาเกิดข ึ้นร ู้ส ภาพธรรมที่ก ำ�ลังป รากฏในขณะนี้ต ามปกติ
ความเป็นจริง ไม่ว่าจะฟังมาก เรียนมาก สนทนาธรรมมาก
ตรึกตรองธรรมมากสักเท่าไร ก็เพื่อเป็นสังขารขันธ์ปรุงแต่งให้
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สติเกิดระลึกศึกษาพิจารณารู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำ�ลัง
ปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ในขณะ
นี้ แม้ว่าจ ะได้ยินไ ด้ฟ ังอ ย่างนี้ค รั้งแ ล้วค รั้งเล่าก ็จ ะต้องพิจารณา
ให้เข้าใจลกั ษณะของสภาพธรรมแต่ละอย่างทกี่ �ำ ลังป รากฏจริงๆ
ซึง่ ส ติจ ะตอ้ งระลึกร ู้ มิฉ ะนัน้ แ ล้วก ไ็ ม่ส ามารถทจี่ ะศกึ ษาพิจารณา
รู้ลักษณะของสภาพธรรมที่เป็นอนัตตาในแต่ละวันที่ผ่านไปๆ
ซึง่ ก เ็ ป็นน ามธรรมและรปู ธ รรมทเี่ กิดข นึ้ แ ล้วก ด็ บั ไ ปทุกข ณะ ไม่มี
อะไรเหลือเลย สักขณะเดียว
ทุกคนรู้ว่าอดีตที่สนุกสนานหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็
ดับหมดไปแล้ว คงเหลืออยู่แต่ปัจจุบันขณะนี้ขณะเดียว เพียง
ขณะเดียวจริงๆ ซึ่งจะต้องศึกษาให้เข้าใจลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตน
สัตว์ บุคคล บางคนกบ็ อกว่าไ ม่ข อพบคนนั้นค นนอี้ ีกในชาติห น้า
ซึง่ ถ า้ เป็นผ ทู้ เี่ ข้าใจพระธรรมแล้วจ ะไม่ค ดิ อ ย่างนเี้ ลย เพราะชาติ
หน้าจ ะไม่มคี นนนั้ แ ละจะไม่มคี นนซี้ งึ่ ก �ำ ลังเข้าใจวา่ เป็นเราอกี ใน
ชาติหน้าด้วย ชาตินี้เท่านั้นที่ยังเป็นคนนี้หรือเป็นคนนั้นอยู่ เมื่อ
ตายไปก็สิ้นสุดสภาพความเป็นบุคคลนี้และบุคคลนั้นในชาตินี้
โดยเด็ดขาด ชาติหน้าก็ต้องเป็นบุคคลอื่นจริงๆ ฉะนั้น ก็ไม่ต้อง
ห่วงกังวลว่าจะต้องไปพบกับคนนั้นคนนี้อีก ซึ่งไม่มีทางจะเป็น
ไปได้เลยเพราะว่าความเป็นบุคคลนี้บุคคลนั้นจะไม่ติดตามไป
ถึงชาติหน้า
ถ้ายังมีความขุ่นเคืองใจหรือความไม่พอใจในบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด ก็ขอให้เข้าใจว่าความจริงไม่มีบุคคลนั้นเลยมีแต่สภาพ
ธรรมซึ่งเป็น จิต เจตสิก รูปที่เกิดขึ้นและดับไป ทุกชีวิตดำ�รงอยู่
เพียงชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นเอง
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การระลึกถึงความตายเนืองๆ บ่อยๆ ย่อมมีประโยชน์แก่
การเจริญสติป ัฏฐาน เมื่อระลึกไ ด้ว่าอาจจะตายเย็นนี้หรือพ รุ่งนี้
ก็ได้ ก็จะเป็นปัจจัยเกื้อกูล ให้สติร ะลึกรู้ลักษณะของนามธรรม
และรูปธรรมที่กำ�ลังปรากฏ เพราะผู้ที่ยังไ ม่รู้แจ้งอริยสัจจธรรม
เป็นพระอริยบุคคลนั้น เมื่อจุติแล้วก ็ไม่แน่นอนว่าจะปฏิสนธิใน
สุคติภูมิหรือท ุคติภูมิ จะมีโอกาสได้ฟ ังพระธรรมและเจริญสติ
ปัฏฐานอีกหรือไม่
ความตายพรากทุกอย่างจากชาตินี้ไปหมดสิ้น ไม่มีอะไร
เหลืออีกเลยแม้แต่ความทรงจำ�  เหมือนเมื่อเกิดมาชาตินี้ก็จำ�ไม่
ได้ว่าชาติก่อนเป็นใคร อยู่ที่ไหน ทำ�อะไร หมดความเป็นบุคคล
ในชาติก่อนโดยสิ้นเชิง ฉันใด ชาตินี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเคยทำ�กุศล
กรรม อกุศลกรรมอะไรมาแล้ว เป็นบ คุ คลทมี่ มี านะในชาติต ระกูล
ทรัพย์สมบัติ เกียรติยศ ชื่อเสียงอะไรๆ ก็ตาม ก็จะต้องหมดสิ้น
ไม่มีเยื่อใยหลงเหลือเกี่ยวข้องกับภพนี้ชาตินี้อีกเลย หมดความ
ผูกพันยึดถือท ุกขณะในชาตินี้ว่าเป็น “เรา” อีกต่อไ ป ฉันนั้น
การประจักษ์แจ้งลักษณะที่แท้จริงของปรมัตถธรรมจะ
พรากจากการยดึ ถือส ภาพธรรมทเี่ กิดข นึ้ เพราะเหตุป จั จัยว า่ เป็น
สัตว์ บุคคล ตัวตน แม้แต่ความทรงจำ�ที่เกิดข ึ้นแล้วก็ด ับไปนั้น
ก็เป็นแ ต่เพียงนามธรรมประเภทหนึง่ เท่านัน้ สติท รี่ ะลึกร ลู้ กั ษณะ
ของนามธรรมและรูปธรรม จนปัญญาประจักษ์แจ้งสภาพธรรม
จึงพรากจากความเป็นตัวตนเป็นบุคคลในชาตินี้ เมื่อประจักษ์
ลักษณะทเี่ ป็นข ณิก มรณะของสภาพธรรมทงั้ ห ลาย เพราะมรณะ
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หรือความตายนั้นมี ๓ ประเภทคือ1 ขณิกมรณะ สมมติมรณะ
สมุจเฉทมรณะ
ขณิกมรณะ
สมมติมรณะ
สมุจเฉทมรณะ

คือ การเกิดข ึ้นและดับไปของ
สังขารธรรมทั้งหลาย
คือ ความตายในภพหนึ่งชาติ
หนึ่ง
คือ ปรินิพพาน การตายของพระ
อรหันต์ ซึ่งไม่มีการเกิดขึ้นอีก
เลย

1 สัมโมหวิโนทนี อรรถกถาสัจจวิภังคนิทเทส นิทเทสมรณะ ข้อ ๑๙๓
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มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
วัตถุประสงค์โดยย่อของมูลนิธฯิ คือ ศึกษา ปฏิบตั ธิ รรม เผยแพร่พระธรรมตามแนวพระ
ไตรปิฎก และจัดพิมพ์เอกสารประกอบการศึกษาพระไตรปิฎกเผยแพร่เป็นสาธารณกุศล
คณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ

นางสาว สุจินต์ บริหารวนเขตต์
นางสาว ดวงเดือน บารมีธรรม
นาง สงวน สุจริตกุล
พลเอก สพรั่ง กัลยาณมิตร
นาวาอากาศตรี เกื้อกูล แสนทอง
หม่อมบงกชปริยา ยุคล
นาย จรัญ ภักดีธนากุล
นางสาว ประภัสสร เหตระกูล
พลตรี ดร.วีระ พลวัฒน์
สํานักงาน

๑๗๔/๑ เจริญนคร ๗๘ แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๔๖๘ ๐๒๓๙ • โทรสาร ๐๒ ๘๗๗ ๙๖๙๓
http://www.dhammahome.com
ท่านที่ประสงค์จะพิมพ์หนังสือของมูลนิธิฯ เพื่อเป็นธรรมบรรณาการในการกุศล หรือ
มีศรัทธาจะสมทบทุนมูลนิธิฯ โปรดติดต่อมูลนิธิฯ หรือกรรมการของมูลนิธิฯ
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รายการ “บ้านธัมมะ” ทางสถานีโทรทัศน์
โดยมูลนิธิศึกษาและแผยแพร่พระพุทธศาสนา

สถานี

เวลา

วัน

สทท. ๑๑

๐๔.๓๐ น.

พุธ

TNN 2

๐๗.๐๐ น.

เสาร์

TNN 2

๐๒.๐๐ น.

อาทิตย์

TNN 2

๑๖.๐๐ น.

พุธ

รัฐสภา ช่อง ๑๐, ๒๐

๐๘.๐๐ น

อาทิตย์

Dr.TV ช่อง ๒๗๒

๐๕.๐๐ น.

ทุกวัน

รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถาม โทร. ๐๒ ๔๖๘ ๐๒๓๙
เว็บไซต์ของมูลนิธิฯ www.dhammahome.com
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รายการเผยแพร่พระธรรมทางสถานีวิทยุ
โดยมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
จังหวัด

กรุงเทพ ฯ

กาญจนบุรี
ปราจีนบุรี
ประจวบฯ
ก�ำแพงเพชร
ขอนแก่น
กาฬสินธุ์
เชียงใหม่
เชียงราย
นครสวรรค์
น่าน
เพชรบูรณ์
พิษณุโลก
แพร่
พะเยา
พิจิตร
ภูเก็ต
ล�ำปาง
ล�ำพูน
ชลบุรี
ระยอง
สุราษฎร์ธานี
ปัตตานี
นครศรีธรรมราช
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
อุบลราชธานี

สถานี

ความถี่

อสมท.
รัฐสภา เอฟ.เอ็ม.
รัฐสภา เอ.เอ็ม.
สวพ. เอฟ.เอ็ม.
พล.๑

๑๔๙๔
๘๗.๕
๑๐๗๑
๙๑
๑๔๒๒

ตชด.
ทอ.๐๑
พล.ปตอ.
สวท.
มก.
ไทธรรม เอฟ.เอ็ม.
พล.ร.๙
มทบ.๑๒
พล.ร.๒ รอ. เอฟ.เอ็ม
ค่ายธนะรัชต์ เอฟ.เอ็ม
ทภ.๓
ทภ.๓ เอฟ.เอ็ม.
รด.
มจร. เอฟ.เอ็ม.
สวท. เอฟ.เอ็ม.
วปถ.๒
ทภ.๓ เอฟ.เอ็ม.
ทอ.๐๑๕
ทภ.๓
ทภ.๓
ทภ.๓ เอฟ.เอ็ม.
ทภ.๓ เอฟ.เอ็ม.
ทภ.๓
ทภ.๓
พล.ร. ๔
ทภ.๓
ทภ.๓ เอฟ.เอ็ม.
ทภ.๓ เอฟ.เอ็ม.
ทภ.๓
๑ ปณ.เอฟ.เอ็ม.
ทภ.๓ เอฟ.เอ็ม.
ทภ.๓ เอฟ.เอ็ม.
ส.วย. วัดศรีมหาราช (FM)
พล.ม.๒รอ.
สวท. เอฟ.เอ็ม.
ทภ.๔
ทภ.๔
ทภ.๓ เอฟ.เอ็ม.
ทภ.๓
ทภ.๓
ทภ.๓ เอฟ.เอ็ม.
ทอ.๐๘

๕๗๖
๙๔๕
๕๙๔
๘๓๗
๑๑๐๗
๙๕.๒๕
๑๕๓๙
๘๕๕
๘๘.๒๕
๙๖.๒๕
๗๓๘
๑๐๕
๑๑๕๒
๑๐๑.๗๕
๙๓
๗๓๘
๑๐๑.๕
๑๒๒๔
๙๙๙
๘๐๑
๙๙.๕
๙๙.๕
๑๑๑๖
๑๒๔๒
๑๓๗๗
๕๘๕
๑๐๓.๕
๑๐๗.๒๕
๑๔๔๙
๘๙
๑๐๑.๗๕
๑๐๗.๕
๑๐๒.๗๕
๗๗๔
๘๙.๗๕
๙๓๖
๖๘๔, ๑๐๔๔
๑๐๒.๒๕
๘๒๘
๑๒๘๗
๙๗.๕
๘๐๑

เวลา

๐๔.๐๐ น.
๐๕.๐๐ น.
๐๕.๐๐ น.
๐๕.๓๐ น.
๐๖.๐๐ น.
๑๗.๐๐ น.
๒๑.๐๐ น.
๒๐.๓๐ น.
๑๘.๑๐ น.
๒๓.๓๐ น.
๒๒.๑๐ น.
๑๖.๐๐ น.
๑๕.๐๐ น.
๐๔.๐๐ น.
๐๖.๐๐ น.
๐๖.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น.
๐๕.๐๐ น.
๐๕.๐๐ น.
๒๐.๓๐ น.
๐๖.๐๐ น.
๒๒.๐๐ น.
๒๐.๓๐ น.
๐๕.๐๐ น.
๑๘.๐๐ น.
๐๕.๐๐ น.
๐๕.๐๐ น.
๐๕.๐๐ น.
๐๕.๐๐ น.
๐๕.๐๐ น.
๐๕.๐๐ น.
๐๕.๐๐ น.
๐๕.๐๐ น.
๐๕.๐๐ น.
๐๕.๐๐ น.
๐๕.๐๐ น.
๐๕.๐๐ น.
๐๕.๐๐ น.
๐๕.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น.
๐๕.๓๐ น.
๐๕.๐๐ น.
๑๐.๐๐ น.
๐๖.๐๕ น.
๐๕.๐๐ น.
๐๕.๐๐ น.
๐๕.๐๐ น.
๐๕.๐๐ น.
๐๕.๐๐ น.
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วัน

ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
อาทิตย์
ทุกวัน
อาทิตย์
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
จ.–ศ.
จ.–ศ.
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
จ.–ส.
จ.–ศ.
ทุกวัน
จ.–ศ.
จ.–ศ.
จ.–ศ.
จ.–ศ.
จ.–ศ.
จ.–ศ.
ทุกวัน
จ.–ศ.
จ.–ศ.
จ.–ศ.
จ.–ศ.
ทุกวัน
จ.–ศ.
จ.–ศ.
ทุกวัน
ทุกวัน
จ.–ศ.
ทุกวัน
จ.–ส.
จ.–ศ.
จ.–ศ.
จ.–ศ.
จ.–ศ.
ทุกวัน
กันยายน ๒๕๖๐
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