พระอภิธรรม

ใครว่ายาก

ฉบับย่อ กระชับ ลัด สั้น ง่าย
สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง

ที่ทรงหยั่งรู้ความจริงของสิ่งทั้งปวงในสากลจักรวาลทั้งที่เป็นอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคตโดยไม่มสี ว่ นเหลือ ค�าตอบทัง้ หมดนีม้ ปี รากฏอยูแ่ ล้วในพระอภิธรรมปิฎก
ซึ่งเป็นปิฎกที่สามของพระไตรปิฎกนั่นเอง
หนังสือเล่มนี้เกิดจากการน�าบทเรียน “พระอภิธรรมใครว่ายาก”
ชุดที่ ๑ - ๔๓ ที่ผมได้สอนออนไลน์ผ่านทาง Facebook และทาง Line โดยมี
ผู้ติดตามไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ รูป/คน มาแก้ไขปรับปรุง และพิมพ์ออกมาเป็น
รูปเล่มเพื่อความสะดวกในการอ่านและทบทวน โดยใช้ชื่อว่า “ความจริงอันเป็น
ที่สุด ๔ ประการ (จิต-เจตสิก-รูป-นิพพาน)” ซึ่งเป็นเนื้อหาโดยสรุปของคัมภีร์
อภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๑, ๒ และ ๖ ที่อธิบายธรรมชาติของจิต (หรือ
วิญญาณ) ประเภทของจิต การท�างานของจิต องค์ประกอบภายในจิต (เจตสิก)
เรือ่ งของรูป (ร่างกาย) ทีเ่ จาะลึกลงไปจนถึงระดับทีเ่ ล็กทีส่ ดุ จนไม่สามารถมองเห็น
ได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เรื่องจักรวาลวิทยา (ภพภูมิต่าง ๆ) และเรื่อง
พระนิพพาน ส่วนเนื้อหาที่เหลืออีก ๖ ปริจเฉท คือปริจเฉทที่ ๓, ๔, ๕, ๗, ๘ และ
๙ ซึ่งได้สอนผ่านระบบออนไลน์ไปแล้วเช่นกัน ก็จะค่อย ๆ ทยอยพิมพ์ออกมา
เป็นเล่มตามล�าดับต่อไป
ผมขอเป็ น ก� า ลั ง ใจให้ ทุ ก ท่ า นประสบความส� า เร็ จ ในการศึ ก ษา
พระอภิธรรมอันเป็นแก่นธรรมของพระพุทธศาสนา และสามารถน�าความรูน้ ไี้ ปใช้
ในการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน เพือ่ ให้เข้าถึงมรรค ผล นิพพาน ได้โดยเร็วพลัน
ด้วยกันทุกท่านเทอญ

(ดร.วิศิษฐ์ ชัยสุวรรณ)
ประธานมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

( )

นังสอ ล่ น้

าะสา รับ

๑. ผู้ที่ต้องการศึกษาพระอภิธรรมด้วยตนเอง เพราะจะใช้ภาษา
ง่าย ๆ ในการอธิบาย
๒. ผู้ที่ก�าลังศึกษาพระอภิธรรมในชั้นจูฬอาภิธรรมิกะตรี โดยใช้
เป็นหนังสืออ่านประกอบเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาของบทเรียนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
๓. ผู้ที่เคยเรียนพระอภิธรรมมาก่อน แต่ต้องการรื้อฟื้นความรู้
ที่เคยศึกษามาแล้วได้อย่างรวดเร็ว

อ อบ
๑. กองทุนโสภณชัยสุวรรณ และกองทุนลออชัยสุวรรณ ที่ร่วม
สนับสนุนการด�าเนินงานของมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรมมาโดยตลอด
๒. นั ก ศึ ก ษาที่ ติ ด ตามบทเรี ย นออนไลน์ ทั้ ง ทาง Line และ
Facebook ซึ่ ง เป็ น แรงขั บ เคลื่อ นให้ เ กิ ด บทเรี ย นพระอภิ ธ รรมใครว่ า ยาก
ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง ๙ ปริจเฉท
๓. คุณพงษ์ศักดิ์ เวชพาณิชย์ ผู้ท�าหน้าที่แอดมินในการเผยแผ่
บทเรียนพระอภิธรรมใครว่ายากผ่านระบบ Line ทั้ง ๓ ห้อง เริ่มตั้งแต่
ปริจเฉทที่ ๑ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนจบปริจเฉทที่ ๙ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๔. ดร.พรศิลป์ รัตนชูเดช ที่อนุญาตให้น�า “ภาพมงคล ๑๐๘
บนพระพุทธหัตถ์” จากหนังสือ “ภาพลายเส้นพุทธศิลป์ลา้ นนา” มาใช้ประกอบ
ปกหน้าของหนังสือเล่มนี้
๕. อุบาสิกาธนภัทร รักประดิษฐ์ ที่ช่วยตรวจทานต้นฉบับก่อน
จัดพิมพ์
( )

สารบัญ

หน้า

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้
สารบัญ
บทที่ ๑ บทน�า
พระอภิธรรมคือส่วนไหนของพระไตรปิฎก
คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ คืออะไร และมาจากไหน?
ความหมายของปรมัตถธรรม
ขันธ์ ๕ กับปรมัตถธรรม ๔
ความหมายของบัญญัติธรรม
ความจริง ๒ ระดับ
การสวดพระอภิธรรมในงานศพ
ประโยชน์จากการศึกษาพระอภิธรรม

[๒]
[๕]
๑
๒
๔
๘
๑๕
๑๙
๒๐
๒๒
๒๔

อ ั ั สัง ะ ร ฉ
ร ั
บทที่ ๒ ธรรมชาติของจิต และประเภทของจิต
การท�างานของจิต
ลักษณะของจิต
ที่เกิดของจิต
อ�านาจของจิต
การจ�าแนกประเภทของจิต
บทที่ ๓ อกุศลจิต ๑๒
โลภมูลจิต ๘
โทสมูลจิต ๒
โมหมูลจิต ๒
บทที่ ๔ อเหตุกจิต ๑๘
อกุศลวิปากจิต ๗
อเหตุกกุศลวิปากจิต ๘
อเหตุกกิริยาจิต ๓

๒๗
๒๘
๓๐
๓๑
๓๒
๓๔
๔๐
๔๑
๔๙
๕๕
๕๙
๖๐
๖๓
๖๘

( )

บทที่ ๕

กามาวจรโสภณจิต ๒๔
มหากุศลจิต ๘
มหาวิปากจิต ๘
มหากิริยาจิต ๘
บทที่ ๖ มหัคคตจิต ๒๗
รูปาวจรกุศลจิต ๕
รูปาวจรวิปากจิต ๕
รูปาวจรกิริยาจิต ๕
อรูปาวจรกุศลจิต ๔
อรูปาวจรวิปากจิต ๔
อรูปาวจรกิริยาจิต ๔
บทที่ ๗ โลกุตตรจิต ๘
มรรคจิต ผลจิตเกิดขึ้นได้อย่างไร
มรรคจิต ๔ ระดับ
การประหาณสังโยชน์ ๑๐ โดยมรรคจิตทั้ง ๔
การประหาณอกุศลกรรมบถ ๑๐ โดยมรรคจิตทั้ง ๔
การประหาณอกุศลจิต ๑๒ โดยมรรคจิตทั้ง ๔
ผลจิต ๔
การแบ่งประเภทพระอริยบุคคล
ที่มาของโลกุตตรจิต ๘ หรือ ๔๐

๗๖
๗๘
๙๐
๙๒
๙๗
๙๘
๑๑๓
๑๑๗
๑๒๑
๑๒๓
๑๒๕
๑๒๗
๑๒๘
๑๓๐
๑๓๒
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๗
๑๓๘
๑๔๒

อ ั ั สัง ะ ร ฉ
สก ร ั
บทที่ ๘ เจตสิก และการแบ่งประเภทของเจตสิก
เจตสิกคืออะไร
ประเภทของเจตสิก
อัญญสมานเจตสิก กลุ่มที่ ๑ : สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗
อัญญสมานเจตสิก กลุ่มที่ ๒ : ปกิณณกเจตสิก ๖
บทที่ ๙ อกุศลเจตสิก ๑๔
ความหมายและการจ�าแนกประเภทของอกุศลเจตสิก
อกุศลเจตสิกกลุ่มที่ ๑ : โมจตุกเจตสิก ๔
อกุศลเจตสิกกลุ่มที่ ๒ : โลติกเจตสิก ๓

๑๔๙
๑๔๙
๑๕๑
๑๕๓
๑๕๗
๑๖๑
๑๖๑
๑๖๔
๑๖๕

( )

อกุศลเจตสิกกลุ่มที่ ๓ : โทจตุกเจตสิก ๔
อกุศลเจตสิกกลุ่มที่ ๔ : ถีทุกเจตสิก ๒
อกุศลเจตสิกกลุ่มที่ ๕ : วิจิกิจฉาเจตสิก ๑
บทที่ ๑๐ โสภณเจตสิก ๒๕
ความหมายและการจ�าแนกประเภทของโสภณเจตสิก
โสภณเจตสิกกลุ่มที่ ๑ : โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙
โสภณเจตสิกกลุ่มที่ ๒ : วิรตีเจตสิก ๓
โสภณเจตสิกกลุ่มที่ ๓ : อัปปมัญญาเจตสิก ๒
โสภณเจตสิกกลุ่มที่ ๔ : ปัญญาเจตสิก ๑
บทที่ ๑๑ สัมปโยคนัยและสังคหนัย
ความหมายของสัมปโยคนัย
อนิยตโยคีเจตสิก
- นานากทาจิเจตสิก ๘
- กทาจิเจตสิก ๑
- สหกทาจิเจตสิก ๒
นิยตโยคีเจตสิก ๔๑
ตารางสัมปโยคนัย
สังคหนัย
ตารางสังคหนัย

๑๗๓
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๑
๑๘๓
๑๘๙
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๗
๑๙๗
๑๙๙
๑๙๙
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๕
๒๐๗
๒๑๐
๒๑๑

อ ั ั สัง ะ ร ฉ
ร ร ั
บทที่ ๑๒ รูปปรมัตถ์
รูปปรมัตถ์ คืออะไร
ความหมายของรูปทั้ง ๒๘ ชนิด
หมวดที่ ๑ มหาภูตรูป ๔
หมวดที่ ๒ ปสาทรูป ๕
หมวดที่ ๓ วิสยรูป ๔ (หรือ ๗)
หมวดที่ ๔ ภาวรูป ๒
หมวดที่ ๕ หทยรูป ๑
หมวดที่ ๖ ชีวิตรูป ๑
หมวดที่ ๗ อาหารรูป ๑
หมวดที่ ๘ ปริจเฉทรูป ๑

๒๑๓
๒๑๓
๒๑๕
๒๑๗
๒๒๔
๒๒๘
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๔

( )

ละน

าน ร ั

บทที่ ๑๓

บทที่ ๑๔

บทที่ ๑๕

า น

หมวดที่ ๙ วิญญัติรูป ๒
หมวดที่ ๑๐ วิการรูป ๓
หมวดที่ ๑๑ ลักขณรูป ๔
ต�าแหน่งที่เกิดของรูป ๒๘ ในร่างกายมนุษย์
ค�าศัพท์ส�าคัญที่ควรรู้ในเรื่องรูปปรมัตถ์
สมุฏฐานของรูปขันธ์
กัมมชรูป
จิตตชรูป
อุตุชรูป
อาหารชรูป
กลาปของรูปขันธ์
กัมมชกลาป ๙
จิตตชกลาป ๘
อุตุชกลาป ๔
อาหารชกลาป ๒
การเกิดขึ้นของรูป ๒๘ ในภพภูมิต่าง ๆ
การก�าเนิดของสัตว์
นิพพานปรมัตถ์
ความหมายของนิพพาน
ประเภทของนิพพาน
สุญญตนิพพาน
อนิมิตตนิพพาน
อัปปณิหิตนิพพาน
พระอรหันต์ที่ปรินิพพานแล้วไปไหน ?
กก
ชื่อจิต ๑๒๑ ดวง เป็นภาษาบาลีพร้อมค�าแปล

า น ก
ค�าถามบางส่วนจากนักศึกษาออนไลน์
บรร านกร
ระ ั

รยบ รยง

๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๔๑
๒๔๔
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๒
๒๖๑
๒๖๕
๒๖๘
๒๗๐
๒๗๗
๒๘๒
๒๘๖
๒๙๑
๒๙๕
๒๙๘
๒๙๘
๓๐๑
๓๐๔
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๑๐

๓๒๒
๓๒๒

บ ี่
บ นา
เมื่ อ กล่ า วค� า ว่ า พระอภิ ธ รรม ก็ มั ก จะถู ก ถามเสมอว่ า
พระอภิธรรมคืออะไร พระอภิธรรมเรียนเกี่ยวกับอะไร ใครเป็นผู้แต่ง
พระอภิธรรม เรียนพระอภิธรรมแล้วได้ประโยชน์อะไร คนส่วนใหญ่
จะเข้าใจแต่เพียงว่าพระอภิธรรมเป็นบทสวดในงานศพที่ไม่ค่อยจะมีใคร
ฟังรู้เรื่อง จึงขออธิบายให้ทราบว่าเนื้อหาของพระอภิธรรมจะกล่าวถึง
การท�างานของชีวิตเป็นขณะ ๆ (ในแต่ละเสี้ยววินาที) เพื่อให้เห็นว่าส่วน
ประกอบของชีวิตหรือขันธ์ ๕ ที่ประกอบขึ้นเป็นบุคคลหรือเป็นสัตว์ใด ๆ
ก็ตาม แท้จริงแล้วไม่มสี าระแก่นสารอะไร เพราะเป็นเพียงการประชุมกันของ
ส่วนประกอบที่มีความไม่เที่ยง (เกิดดับสืบต่อกันอย่างรวดเร็ว) ทนอยู่ใน
สภาพเดิมไม่ได้ (เกิดแล้วก็ดบั ) เป็นสภาพทีห่ าเจ้าของมิได้ ไม่เป็นของใคร
ไม่มใี ครเป็นเจ้าของ ไม่อยูใ่ นอ�านาจบังคับบัญชาของผูใ้ ด เป็นสภาวธรรม
ที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัย ขึ้นกับเหตุขึ้นกับปัจจัย เกิดขึ้นแล้วดับไป
เกิดขึ้นใหม่แล้วก็ดับไปอีก มีสภาพเกิดดับอยู่เช่นนี้ตลอดเวลานาน
แสนนาน ไม่รู้กี่แสนชาติกี่ล้านชาติมาแล้วที่เกิดดับสืบต่อกันอยู่เช่นนี้
โดยไม่รู้จักจบจักสิ้น พระพุทธองค์จะอุบัติขึ้นหรือไม่ก็ตามขันธ์ ๕ ก็คง
มีอยู่ตามธรรมชาติ พระพุทธองค์เป็นแต่เพียงผู้ทรงค้นพบธรรมชาตินี้
และน�ามาเปิดเผยให้เราทั้งหลายได้ทราบเท่านั้น

ระอ รร อส่ น น อง ระ ร ก
หลังจากทีพ่ ระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรูแ้ ล้ว พระองค์
ได้ทรงแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์เป็นเวลายาวนานถึง ๔๕ พรรษา ค�าสอน
ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ทั้งหมดรวบรวมได้ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์
เรียกว่า พระ ตรป ก ซึ่งบรรจุค�าสอนและเรื่องราวของพระพุทธศาสนาไว้
โดยละเอียด แบ่งออกเป็น ๓ ปิฎก หรือ ๓ หมวด คือ
๑ พระวินัยป ก
๒ พระสุตตันตป ก
๓ พระอภิธรรมป ก
พระวินัยป ก หรือเรียกสั้น ๆ ว่า พระวินัย เป็นบทบัญญัติ
ของพระพุทธองค์เกี่ยวกับศีลของภิกษุและภิกษุณี ตลอดจนพิธีกรรมและ
ธรรมเนียมของสง ์ รวมถึงพุทธประวัตบิ างตอนและประวัตกิ ารท�าสังคายนา
มีทั้งสิ้น ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ์
พระสุตตันตป ก หรือเรียกสั้น ๆ ว่า พระสูตร เป็นหมวดที่
รวบรวมพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์และของพระอริยสาวกทีต่ รัสไว้หรือ
แสดงไว้แก่ภิกษุ ภิกษุณี พราหมณ์ กษัตริย์ คฤหบดี สามัญชน เหล่าเทวดา
และเจ้าลัทธิทั้งหลาย ดังนั้นจึงมีเหตุการณ์ สถานที่ และบุคคลที่แสดงธรรม
เข้ามาเกี่ยวข้อง มีคา� สอนทั้งสิ้น ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ์
พระอภิธรรมป ก หรือเรียกสั้น ๆ ว่า พระอภิธรรม เป็นหมวด
ที่กล่าวถึงหลักธรรมล้วน ๆ มีค�าสอนทั้งสิ้น ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ์
พระอภิธรรมเปรียบเสมอน วยากรณ์อันเป็นแก่นของพระพุทธศาสนา
อย่างแทจริง

ธรรมะส่วนใหญ่ทปี่ รากฏในพระอภิธรรมแท้จริงแล้วก็เป็นธรรมะ
ที่ปรากฏอยู่ในพระสูตร แต่ในพระอภิธรรมจะน�าหลักธรรมะเหล่านั้นมาจัด
เป็นหมวดหมู่ เป็นประเภทอย่างเป็นระบบ และขยายความให้สุขุมลุ่มลึก
ยิ่งขึ้นไปอีก โดยตัดเหตุการณ์ สถานที่ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
แสดงธรรมนัน้ ๆ ออกไปเพือ่ ให้เหลือแต่หลักธรรมทีเ่ ป็นวิชาการว่าด้วยเรือ่ ง
ของปรมัตถธรรมล้วน ๆ
เนื้อหาโดยละเอียดของพระอภิธรรมปิฎกมีมากถึง ๔๒,๐๐๐
พระธรรมขันธ์ (พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๔ - ๔๕ รวม ๑๒ เล่ม) โดยแบ่งออกเป็น
๗ คัมภีร์ คือ
๑. คัมภีร์ธัมมสังคณี (เล่มที่ ๓๔)
๒. คัมภีร์วิภังค์ (เล่มที่ ๓๕)
๓. คัมภีร์ธาตุกถา
(เล่มที่ ๓๖)
๔. คัมภีร์ปุคคลบัญญัติ
๕. คัมภีร์กถาวัตถุ (เล่มที่ ๓๗)
๖. คัมภีร์ยมก (เล่มที่ ๓๘ - ๓๙)
๗. คัมภีร์ปัฏฐาน (เล่มที่ ๔๐ - ๔๕)
การศึกษาพระอภิธรรมปิฎกโดยตรงเป็นเรื่องยาก เพราะเนื้อหา
ของพระอภิธรรมทั้ง ๗ คัมภีร์จะกล่าวถึงธรรมะชั้นสูงที่มีความละเอียด
ลึกซึ้งเป็นอย่างยิ่ง
ดังนั้น ก่อนจะเข้าไปศึกษาพระอภิธรรมทั้ง ๗ คัมภีร์ จึงจ�าเป็น
ต้องปูพื้นด้วยคัมภีร์ชันอรรถกถาช่อว่า “อภิธัมมัตถสังคหะ” เสียก่อน
เช่นเดียวกับการจะเรียนคณิตศาสตร์ชั้นสูง เช่น วิชาแคลคูลัส ได้นั้นจะต้อง
มีความรู้คณิตศาสตร์ชั้นต้นมาก่อน

ั รอ ั ั สัง ะ ออะ ร ละ า าก น
ราวปี พ.ศ. ๑๕๐๐ มีพระเถระผูท้ รงความรูใ้ นพระไตรปิฎกท่านหนึง่
นามว่า พระอนุรุทธเถระ (พระอนุรุทธาจารย์) ท่านเป็นชาวกาวิลกัญจิ
แขวงเมืองมัทราช ภาคใต้ของประเทศอินเดีย ซึ่งมาศึกษาพระอภิธรรม
อยูท่ สี่ า� นักวัดตุมลู โสมาราม เมืองอนุราธบุรี ประเทศลังกา จนมีความแตกฉาน
และได้รับยกย่องว่าเป็นปราชญ์ทางพระอภิธรรมท่านหนึ่ง ต่อมาท่านได้รับ
การขอร้องจากนัมพะอุบาสกให้ช่วยเรียบเรียงพระอภิธรรมปิฎก ซึ่งเป็น
คัมภีร์ที่มีความละเอียดลึกซึ้งและยากแก่การท�าความเข้าใจให้สั้นและง่าย
เพื่อสะดวกแก่การศึกษาและจดจ�า พระอนุรุทธาจารย์จึงได้เรียบเรียง
พระอภิธรรมฉบับย่อนี้ขึ้นและเรียกชื่อคัมภีร์นี้ว่า “อภิธัมมัตถสังคหะ”
อภิธมมตถสงคห แยกเป็น ๓ บท คือ
อภิ ธ มฺ ม แปลว่ า ธรรมอั น ยิ่ ง ใหญ่ ธรรมอั น วิ เ ศษ ได้ แ ก่
พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์
อตถ แปลว่า เนื้อความ
สงคห แปลว่า โดยย่อ
อภิ ธั ม มั ต ถสั ง คหะ จงหมายถง คั ม ภี ร ์ ่ ง รวบรวมเนอความ
ของพระอภิธรรมทัง ๗ คัมภีร์ วโดยย่อ ่งเปรียบเสมอนแบบเรียนเรว
พระอภิธรรม แบ่งเป็น ๙ ปริจเ ท (๙ ตอน) แต่ละปริจเฉทมีเนื้อหา
โดยสังเขปดังนี้
ปริจเ ทที่ ๑ จิตตสังคหวิภาค (จิตปรมัตถ์)
แสดงเรื่อง ธรรมชาติของจิต ประเภทของจิต ทั้งโดยย่อและโดย
พิสดาร ท�าให้เข้าใจถึงจิตประเภทต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นกุศลจิต อกุศลจิต วิบากจิต
กิริยาจิต มหัคคตจิต และโลกุตตรจิต

ปริจเ ทที่ ๒ เจตสิกสังคหวิภาค (เจตสิกปรมัตถ์)
กล่าวถึงองค์ประกอบของจิต หรือเครื่องปรุงแต่งจิต (ภาษา
ธรรมะ เรียกว่า เจตสิก) ทีท่ า� ให้จติ สามารถท�างานได้ และท�าให้จติ มีลกั ษณะ
แตกต่างกันไปถึง ๘๙ ลักษณะ (โดยย่อ) หรือ ๑๒๑ ลักษณะ (โดยพิสดาร)
ปริจเ ทที่ ๓ ปกิณณกสังคหวิภาค
แสดงการน�าจิตและเจตสิกมาสัมพันธ์กับธรรม ๖ หมวด ได้แก่
ความรู้สึกของจิต (เวทนา ๓ และ ๕) ต้นเหตุของกุศลและอกุศล (เหตุ ๖)
หน้าที่ ๑๔ ประการของจิต (กิจ ๑๔) ช่องทางรับรู้ของจิต (ทวาร ๖) สิ่งที่จิตรู้
(อารมณ์ ๖) และที่ตั้งที่อาศัยของจิต (วัตถุ ๖)
ปริจเ ทที่ ๔ วิถีสังคหวิภาค
แสดงวิถีจิต อันได้แก่ กระบวนการท�างานของจิตที่เกิดทางตา
ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ เมื่อได้ศึกษาปริจเฉทนี้แล้วจะท�าให้
รู้กระบวนการท�างานของจิตทุกประเภท บุญบาปไม่ได้เกิดที่ไหน เกิดที่
วิถีจิตนี้เอง ก่อนที่จะเกิดจิตบุญหรือจิตบาป จะมีจิตขณะหนึ่งเกิดขึ้นก่อน
เพื่อคอยเปิดประตูให้เกิดจิตบุญหรือจิตบาป จิตดวงนี้เกี่ยวข้องกับการ
วางใจอย่างแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) หรือการวางใจอย่างไม่แยบคาย
(อโยนิโสมนสิการ) หากเราได้เข้าใจก็จะมีประโยชน์ในการปองกันมิให้จติ บาป
เกิดขึ้นได้
ปริจเ ทที่ ๕ วิถีมุตตสังคหวิภาค
แสดงถึงการท�างานของจิตขณะใกล้ตาย ขณะตาย (จุต)ิ และขณะ
เกิดใหม่ (ปฏิสนธิ) กล่าวถึงเหตุแห่งการตาย การเกิดของสัตว์ในภพภูมติ า่ ง ๆ
โดยแบ่งได้ถึง ๓๑ ภพภูมิ (มนุษยภูมิเป็นเพียง ๑ ใน ๓๑ ภูมิ) ขณะใกล้
จะตายภาวะจิตเป็นเช่นไร ควรเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรจึงจะไปเกิดใน
ภพภูมิที่ดี พระพุทธองค์ทรงอธิบายไว้อย่างชัดเจนว่าตายแล้วต้องเกิดใน

ทันทีทันใด มิใช่ตายแล้ววิญญาณ (จิต) ต้องล่องลอยเร่ร่อนเพื่อไปหาที่
เกิดใหม่ และยังได้อธิบายเรื่องของกรรม ล�าดับแห่งการให้ผลของกรรมไว้
อย่างละเอียดลึกซึ้งด้วย
ปริจเ ทที่ ๖ รูปสังคหวิภาค และนิพพาน (รูปปรมัตถ์ และนิพพาน
ปรมัตถ์)
เมื่อได้ศึกษาท�าความเข้าใจเรื่องจิตและเจตสิก อันเป็นนามธรรม
มาแล้ว ในปริจเฉทที่ ๖ นี้ พระอนุรุทธาจารย์ได้แสดงองค์ประกอบที่ส�าคัญ
อีกอย่างหนึ่งของมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย นั่นก็คือเรื่องของรูปร่างกาย
(รูปธรรม) โดยจ�าแนกออกเป็นรูปชนิดต่าง ๆ ถึง ๒๘ ชนิด และอธิบายถึง
สมุฏฐาน (เหตุ) ในการเกิดรูปแต่ละอย่างไว้อย่างละเอียดพิสดาร ในตอนท้าย
ยังได้กล่าวถึงเรื่อง “พระนิพพาน” ว่ามีสภาวะอย่างไร อันจะท�าให้เข้าใจ
เรื่องของพระนิพพานได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
ปริจเ ทที่ ๗ สมุจจยสังคหวิภาค
เมื่อได้ศึกษาปรมัตถธรรม ๔ อันได้แก่ จิต เจตสิก รูป นิพพาน
มาจากปริจเฉทที่ ๑ ถึง ๖ แล้ว ในปริจเฉทนี้จะแสดงธรรมที่เป็น ายกุศล
ซึ่งให้ผลเป็นความสุข และธรรมที่เป็น ายอกุศลซึ่งให้ผลเป็นความทุกข์
โดยความเป็นจริงแล้วกุศลจิต (จิตบุญ) และอกุศลจิต (จิตบาป) จะเกิด
สลั บ สั บ เปลี่ ย นกั น อยู ่ ต ลอดเวลา ส่ ว นจะเกิ ด จิ ต ชนิ ด ไหนมากน้ อ ย
เพียงใดนัน้ ย่อมขึน้ อยูก่ บั คุณธรรมและจริยธรรมของแต่ละบุคคล คนทัว่ ไป
มักไม่เข้าใจและไม่รู้จักกับกุศลและอกุศลเหล่านี้ จึงท�าให้ชีวิตตกอยู่ใน
วัฏฏทุกข์ไม่รู้จักจบสิ้น ในปริจเฉทที่ ๗ นี้ได้แสดงธรรมส�าคัญ ๆ ที่ควรรู้
ได้แก่ อกุศลประเภทต่าง ๆ อุปาทานขันธ์ ๕ (ขันธ์ ๕ ที่ถูกอุปาทาน
ยึดมั่นอย่างเหนียวแน่น) อายตนะ ๑๒ (สิ่งเชื่อมต่อเพื่อให้รู้อารมณ์)

ธาตุ ๑๘ (ธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งสภาพของตน) อริยสัจ ๔ (ความจริงที่ทา� ให้
ผู้เข้าถึงกลายเป็นพระอริยะ) และโพธิปักขิยธรรม (ธรรมที่เกื้อกูลการตรัสรู้
ธรรมที่ เ กื้ อ หนุ น แก่ อ ริ ย มรรค) มี ๓๗ ประการ คื อ สติ ป ั ฏ ฐาน ๔
สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ มรรคมีองค์ ๘
และหมวดธรรมอื่น ๆ ที่ส�าคัญอีกมากมาย
ปริจเ ทที่ ๘ ปจจยสังคหวิภาค
ในปริจเฉทนี้ ท่านได้แสดงเรื่องปฎิจจสมุปบาท (เหตุและปัจจัยที่
ท�าให้ตอ้ งเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ) ในตอนท้ายยังได้แสดงความหมาย
ของบัญญัติธรรม ซึ่งเป็นความจริงที่ชาวโลกบัญญัติขึ้นมา หรือสมมุติขึ้นมา
เรียกว่า สมมุติสัจจะ หรือ สมมุติบัญญัติ (Artificial Truth , Conventional
Truth) ที่ยังมิใช่ความจริงอันเป็นที่สุด ที่เรียกว่า ปรมัตถธรรม (Absolute
Truth , Ultimate Reality)

ปริจเ ทที่ ๙ กัมมัฏฐานสังคหวิภาค
กล่าวถึงกรรมฐาน ๒ แบบ คือ สมถกรรมฐาน และวิปัสสนา
กรรมฐาน ว่ามีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันอย่างไร ผลที่ได้รับ (อานิสงส์) ต่างกัน
อย่างไร เรื่องฌานสมาบัติ (รูปฌาน, อรูปฌาน) เรื่องอิทธิฤทธิ์ต่าง ๆ
หนทางสู่วิมุตติ (วิสุทธิ ๗) สติปัฏฐาน ๔ วิปัสสนาภูมิ ๖ ไตรลักษณ์
วิปัสสนาญาณ ๑๖ การประหาณกิเลสของพระอริยะ และโลกุตตรธรรม ๙
เนือ้ ความในพระอภิธรรมเกือบทัง้ หมด (ยกเว้นคัมภีรป์ คุ คลบัญญัต)ิ
จะกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วน ๆ โดยไม่มีบัญญัติธรรม (สมมุติบัญญัติ)
เข้ามาเกี่ยวข้อง

า

าย อง ร ั

รร

ปรมัตถธรรม คอ ธรรมชาติทเี่ ป็นความจริงอันเป็นทีส่ ดุ (Absolute
Truth, Ultimate Reality) ที่ด�ารงลัก ณะเ พาะของตน วโดย ม่ ันแปร
เปลี่ยนแปลง เป็นธรรมที่ปฏิเสธความเป็นสัตว์ ความเป็นบุคคล ความเป็น
อัตตาตัวตนโดยสินเชิงมี ๔ ประการ คอ
๑ จิต
๒ เจตสิก
๓. รูป
๔ นิพพาน
ปรมัตถธรรมทั้ง ๔ มีความหมายโดยย่อดังนี้

จิต คอ ธรรมชาติที่ท�าหนาที่เหน ดยิน รับกลิ่น รับรส รูสัม ัส
ถูกตอง ตลอดจนธรรมชาติทที่ า� หเกิดการคิดนก จิตมีทงหมด
ั
๘๙ ลัก ณะ
(โดยย่อ) หรอ ๑๒๑ ลัก ณะ (โดยพิสดาร) แต่เมื่อกล่าวโดยสภาวะแล้ว
มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น คือ รู้อารมณ์...อารมณ์ เป็นภา าธรรมะ หมายถง
ธรรมชาติที่ถูกจิตรูหรอเคร่องยดหน่วงจิตอัน ดแก่ รูป เสียง กลิ่น รส สิ่งที่
กายสัม สั และเร่องราวต่าง ทีจ่ ติ คิดนก มิได้มคี วามหมายดังทีใ่ ช้กนั ทัว่ ไป
เช่น อารมณ์ดี อารมณ์เสีย หรือมิได้หมายถึงสภาพนิสยั ใจคอ เช่น อารมณ์เย็น
อารมณ์ร้อน อารมณ์โรแมนติก อารมณ์ขัน ฯลฯ

จิตที่เกิดแต่ละขณะจะรับอารมณ์ ดเพียงอย่างเดียวเท่านัน เช่น
ในขณะที่ เ ราดู โ ทรทั ศ น์ จิ ต ที่ เ ห็ น ภาพทางตากั บ จิ ต ที่ ไ ด้ ยิ น เสี ย งทางหู
เป็นคนละขณะกัน ขณะที่เห็นภาพก็จะไม่ได้ยินเสียง ขณะที่ได้ยินเสียงก็จะ
ไม่เห็นภาพ แต่เพราะจิตเกิดดับสลับกันเร็วมากจึงท�าให้เราแยกไม่ออก
และเข้าใจผิดว่าการเห็นและการได้ยินนั้นเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน แท้จริงแล้ว
จิตแต่ละขณะจะรับอารมณ์ได้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น
เพือ่ ความชัดเจนในเรือ่ งจิตกับอารมณ์ ขอให้พจิ ารณาการรับอารมณ์
ของจิตทางประตูทั้ง ๖ (ทวารทั้ง ๖) ดังนี้
ทางตา จิตท�าหนาที่เหน
สิ่งที่เหน คออารมณ์ทางตา
ทางหู จิตท�าหนาที่ ดยิน
เสียงที่ ดยิน คออารมณ์ทางหู
ทางจมูก จิตท�าหนาที่รูกลิ่น
กลิ่น คออารมณ์ทางจมูก
ทางลิน จิตท�าหนาที่รูรส
รส คออารมณ์ทางลิน
ทางกาย จิตท�าหนาที่รูสัม ัสทางกาย สิง่ ทีก่ ายสัม สั หรอสิง่ ทีม่ ากระทบกาย
คออารมณ์ทางกาย
ทาง จ จิตท�าหนาที่คิดนก
เร่องราวที่คิดนก คออารมณ์ทาง จ

ร สดง า สั ัน ระ ่าง
อาร
าร
า
อารมณ์ทั้ง ๖

รูปารมณ์
(คลื่นแสงสีต่าง ๆ)
สัททารมณ์
(เสียง)
คันธารมณ์
(กลิ่น)
รสารมณ์
(รส)

ทวารทั้ง ๖

วิญญาณทั้ง ๖

จักขุทวาร

จักขุวิญญาณ
(เห็น)

โสตทวาร

โสตวิญญาณ
(ได้ยิน)

ฆานทวาร

ชิวหาทวาร

ฆานวิญญาณ
(รู้กลิ่น)
ชิวหาวิญญาณ
(รู้รส)

โผฏฐัพพารมณ์

กายวิญญาณ

(สิ่งที่กายสัมผัส
หรือสิ่งที่มากระทบกาย)

(รู้สัมผัส
หรือรู้กระทบทางกาย)

กายทวาร
ธรรมมารมณ์
(เรื่องราวที่คิดนึก)

มโนวิญญาณ
(จิตที่คิดนึก)
มโนทวาร

จิตที่เกิดทางทวารทั้ง ๖ จะว่างจากอารมณ์ไม่ได้ เมื่อจิตเกิดขึ้น
ทุกครั้งจะต้องมีอารมณ์ให้รู้เสมอ จิตคอตัวรู ส่วนอารมณ์คอตัวถูกรู
ดังนัน เม่อมีจิตกตองมีอารมณ์คู่กันเสมอ
อารมณ์ทางตา (คลื่นแสงสีต่าง ๆ) เรียกว่า
รูปารมณ์
อารมณ์ทางหู (เสียงต่าง ๆ)
เรียกว่า
สัททารมณ์
อารมณ์ทางจมูก (กลิ่นต่าง ๆ) เรียกว่า
คันธารมณ์
อารมณ์ทางลิ้น (รสต่าง ๆ)
เรียกว่า
รสารมณ์
อารมณ์ทางกาย (สิ่งที่กายสัมผัส หรือสิ่งที่มากระทบกาย ได้แก่
ปถวี คือ ความแข็ง ความอ่อน เตโช คือ ความร้อน ความเย็น
วาโย คือ ความหย่อน ความตึง) รวมเรียกว่า โ ฏฐัพพารมณ์
อารมณ์ที่ทางใจ (เรื่องราวที่ใจคิดนึก)เรียกว่า
ธรรมมารมณ์
จิตที่ท�าหน้าที่เห็น (ทางตา)
เรียกว่า
จิตที่ท�าหน้าที่ได้ยิน (ทางหู)
เรียกว่า
จิตที่ท�าหน้าที่ได้รับกลิ่น (ทางจมูก) เรียกว่า
จิตที่ท�าหน้าที่รับรส (ทางลิ้น)
เรียกว่า
จิตที่ท�าหน้าที่รู้สัมผัส (ทางกาย) เรียกว่า
จิตที่ท�าหน้าที่คิด นึก (ทางใจ) เรียกว่า

จักขุวิ
โสตวิ
านวิ
ชิวหาวิ
กายวิ
มโนวิ

าณ
าณ
าณ
าณ
าณ
าณ

จิต กับ วิ าณ คอสิง่ เดียวกัน (เป็นศัพท์ทมี่ คี วามหมายเดียวกัน)
นอกจากนี้ จิต กับ วิญญาณยังมีชื่ออื่น ๆ อีก เช่น วิญญาณขันธ์ มนินทรีย์
มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ มนายตนะ เป็นต้น
จิตเป็นนามธรรม มีทงหมด
ั ๘๙ ลัก ณะ (โดยย่อ) และ ๑๒๑ ลัก ณะ
(โดยพิสดาร) ซึ่งจะได้ศึกษารายละเอียดในบทต่อไป

๒
เจตสิก คอ ธรรมชาติที่ประกอบกับจิต ปรุงแต่งจิต ท�า หเกิด
ความรูสก นก คิด และการกระท�าต่าง ทัง นทางที่ดีและ ม่ดี มีทังหมด
๕๒ ชนิด (ประกอบดวย เวทนาเจตสิก ๑ สั าเจตสิก ๑ และสังขาร
เจตสิก ๕๐)
เจตสิกเป็นนามธรรมที่เกิดร่วมกับจิต คอเกิดพรอมกับจิต ดับ
พรอมกับจิต รู อารมณ์เดียวกันกับจิต และอาศัยที่เกิดที่เดียวกันกับจิต
การที่จิตโกรธหรือจิตโลภ เป็นเพราะมีเจตสิกเข้าประกอบปรุงแต่งให้
เกิดความโกรธหรือความโลภนั่นเอง จิตเปรียบเสมือนน�้าที่ไม่มีสี เจตสิก
เปรียบเสมือนสีที่หยดลงในน�้าแล้วท�าให้น�้าเปลี่ยนเป็นสีต่าง ๆ หรืออีก
นัยหนึง่ จิตเปรียบเสมือนเม็ดยา เจตสิกเปรียบเสมือนตัวยาทีอ่ ยูใ่ นเม็ดยานัน้
จิต
เจตสิก
เจตสิก
เจตสิก

แมว่าจิตจะเป็นประธาน นการรูอารมณ์กจริง แต่การรูอารมณ์ของจิต
จะเกิดขน ดกตองอาศัยเจตสิกประกอบปรุงแต่ง ล�าพังจิตอย่างเดียว ม่สามารถ
รูอารมณ์ ด เปรียบเสมอนเรอกับคนพายเรอที่ตองอิงอาศัยกัน ล�าพังแค่เรือ
อย่างเดียวไม่สามารถจะแล่นไปสู่จุดหมายปลายทางได้ หรืออีกนัยหนึ่ง
จิตเปรียบเสมือนนาฬิกา เจตสิกเปรียบเสมือนเฟืองจักรต่าง ๆ ที่อยู่ภายใน
เพื่อท�าให้นาฬิกาสามารถท�างานได้

จิตเกิดโดย ม่มีเจตสิก ม่ ด และเจตสิกกเกิดโดย ม่มีจิต ม่ ด
เนื่ อ งจากจิ ต และเจตสิ ก เป็ น สิ่ ง ที่ ต ้ อ งเกิ ด ร่ ว มกั น ตลอดเวลา ดั ง นั น
เม่อพูดถงจิต ก หเขา จว่ามีเจตสิกเกิดร่วมดวยทุกครังเสมอ ป การอธิบาย
นหนังสอเล่มนีบางครังจงเขียนว่า จิต เจตสิก เพ่อ หระลก วเสมอว่า
จิตและเจตสิกเป็นธรรมชาติที่ตองเกิดร่วมกัน ตองอิงอาศัย ่งกันและกัน
และ ม่สามารถแยกออกจากกัน ด
๓
รูป เป็นสภาวะที่รูอารมณ์ ม่ ด รูปที่มีวิญญาณ (จิต เจตสิก)
เกิดร่วมด้วย ได้แก่ ร่างกายของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ส่วนรูปที่ไม่มี
วิญญาณ (จิต เจตสิก) เกิดร่วมด้วย ได้แก่ ต้นไม้ พืช ก้อนหิน โตะ ตู้ ประตู
หน้าต่าง ยานพาหนะ วัตถุสิ่งของนานาชนิด และสรรพสิ่งทั้งปวงที่ไม่มีชีวิต
รูปเป็นธรรมชาติที่ไม่มีความรู้สึกนึกคิดใด ๆ ทั้งสิ้น (เปรียบดัง
ท่อนไม้)...ส่วนนามธรรม อันประกอบด้วย จิต เจตสิก จะท�าหน้าที่รับรู้
สิ่งที่มาปรากฏทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ท�าหน้าที่คิดนึกเรื่องราวต่าง ๆ และ
สั่งการให้เกิดการกระท�าต่าง ๆ ทั้งทางกายและทางวาจา
นิพพาน (นิบ-พาน) เมื่อแยกออกแล้วมี ๒ บท คือ นิ วาน
นิ แปลว่า พ้น สิ้นไป...พาน มาจาก วาน แปลว่า เครื่องเกี่ยวโยงอันหมายถึง
ตัณหา...นิพพานจงหมายถง สภาวะที่พนจากตัณหา
พระพุทธองค์ทรงค้นพบว่าสัตว์ทั้งหลายที่ต้องเวียนว่ายอยู่ใน
สังสารวัฏก็เพราะยังมีกิเลส และทรงพบว่ามีวิธีการอย่างหนึ่งที่จะส�ารอก
กิเลสได้คือการปฏิบัติตามมรรคทั้ง ๘ ผู้ที่ปฏิบัติตามมรรคทั้ง ๘ ได้
อย่างสมบูรณ์แล้ว กิเลสทั้งหลายก็จะค่อย ๆ ถูกท�าลายจนหมดสิ้นไป

นิพพานโดยความด�ำรงอยู่ของขันธ์ ๕ มี ๒ ประเภท คือ
๑. สอุ ป าทิ เ สสนิ พ พาน คื อ นิ พ พานที่ ยั ง เป็ น ไปกั บ ขั น ธ์ ๕
หมายถึง การที่ประหาณกิเลสได้หมดสิ้นแล้ว (กิเลสนิพพาน) แต่ขันธ์ ๕
ยังมีการเกิดดับอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายถึง พระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่
๒. อนุปาทิเสสนิพพาน คือ นิพพานทีป่ ราศจากขันธ์ ๕ ซึง่ หมายถึง
นิพพานของพระอรหันต์ (ผู้หมดจดจากกิเลส) และท่านได้ละสังขารไปแล้ว
(คือ กิเลสก็ไม่เหลือ ขันธ์ ๕ ก็ไม่เหลือ) หรือที่เรียกว่า ปรินิพพาน (ปริ =
โดยรอบ) เมื่อปรินิพพานแล้ว จิต+เจตสิก จะหยุดการสืบต่อและดับลงโดย
สิ้นเชิง นิพพานมิได้อยู่บนฟ้าหรือมีดินแดนอยู่ ณ ที่ใด เมื่อพระอรหันต์
ปรินิพพานไปแล้วก็จะไม่มีการเกิดอีก หรือไม่มีภพใหม่ชาติใหม่อีกต่อไป
นิพพาน เป็นจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชน
ทั้งหลายจะต้องพยายามเข้าถึงให้จงได้ จึงจะเรียกได้ว่าเป็นพุทธสาวก หรือ
เป็นทายาทผู้รับมรดกธรรมในพระพุทธศาสนานี้

14

ัน

กับ ร ั
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ขันธ์ ๕ กับปรมัตถธรรม ๔ (จิต เจตสิก รูป นิพพาน) มีความ
สัมพันธ์กัน ดังนี้

๑ รูปขันธ์ คือ รูป
ชีวิต คือการท�างาน
ร่วมกันของธรรมชาติ
๕ ประการ รวมเรียก
ขันธ์ ๕ ได้แก่

๒ เวทนาขันธ์
๓ สัญญาขันธ์

รวมเรียกว่า

๔ สังขารขันธ์

เจตสิก
จิต + เจตสิก

๕ วิญญาณขันธ์ คือ จิต

ดังนั้น ขันธ์ ๕ ก็คือการท�างานของ รูป และ จิต + เจตสิก นั่นเอง
ส่วน “นิพพาน” เป็นธรรมชาติที่พนจากขันธ์ ๕ เรียกว่า ขันธวิมุตติ

า

าย อง ัน

ขันธ์ แปลว่า กอง หรือ ส่วน
ขันธ์ ๕ หมายถง ส่วนประกอบ ๕ ส่วนทีร่ วมตัวเป็นชีวติ อัน ดแก่
๑ รู ป ขั น ธ์ คื อ ส่ ว นของชี วิ ต ที่ รั บ รู ้ อ ารมณ์ ต ่ า ง ๆ ไม่ ไ ด้
โดยสมมุติสัจจะ หมายถึง ร่างกายของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนั่นเอง
โดยปรมัตถสัจจะ หมายถง รูปปรมัตถ์ ๒๘ ชนิด ทีเ่ ป็นส่วนประกอบของกาย
๒ เวทนาขันธ์ คือ ส่วนทีเ่ สวยอารมณ์ (ความรูส้ กึ ต่ออารมณ์) ได้แก่
ความรู้สึกสุขกาย สุขใจ ทุกข์กาย ทุกข์ใจ หรือรู้สึกเฉย ๆ ่งเกิดจาก
การท�างานของ เวทนาเจตสิก (เป็นเจตสิกชนิดหนึ่งใน ๕๒ ชนิด)
๓ สั าขันธ์ คือ ส่วนทีท่ า� หน้าทีจ่ ดจ�าสิง่ ต่าง ๆ และเรือ่ งราวต่าง ๆ
ง่ เกิดจากการท�างานของ สั าเจตสิก (เป็นเจตสิกชนิดหนึง่ ใน ๕๒ ชนิด)
๔ สังขารขันธ์ คือ องค์ประกอบทีท่ า� ให้จติ ท�างานได้ และปรุงแต่ง
ให้จิตมีลักษณะต่าง ๆ นานา เจตสิกที่ทา� หนาที่นี คอ สังขารเจตสิก ซึ่งก็คือ
เจตสิกที่เหลืออีก ๕๐ ชนิด มีทั้ง ายอกุศล ( ายบาป) ายกุศล ( ายบุญ)
และ ายที่มิใช่ทั้งกุศลและอกุศล (อพยากฤต)
สังขารเจตสิก ายอกุศล เช่น ความโลภ ความโกรธ ความหลง
ความไม่ละอายต่อบาป ความไม่กลัวบาป ความฟุ งซ่าน ความเห็นผิด
ไม่เชื่อบาปบุญคุณโทษ ความถือตัวทะนงตน ความริษยา ความตระหนี่
ความเร่าร้อนใจ ความหดหูท่ อ้ ถอย ความง่วงเหงาหาวนอน ความลังเลสงสัย
เป็นต้น

สังขารเจตสิก ายกุศล เช่น ความมีศรัทธา ความมีสติละเว้นบาป
ความละอายบาป ความเกรงกลัวบาป ความไม่โลภ ความไม่โกรธ ความไม่หลง
ความสงบ ไม่ฟุงซ่าน ความเบาใจโปร่งใจ ความอ่อนโยนไม่แข็งกระด้าง
เว้นการ า่ สัตว์ เว้นการลักทรัพย์ เว้นการประพฤติผดิ ในกาม เว้นการพูดปด
เว้นการพูดยุยงส่อเสียด เว้นการพูดค�าหยาบ เว้นการพูดเพ้อเจ้อ มีความ
กรุณา คิดประกอบแต่อาชีพสุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อื่นและสัตว์อื่น และ
ความมีปัญญา เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีสังขารเจตสิกที่เป็นกลาง ๆ (มิใช่กุศลและมิใช่
อกุศล) ซึ่งจะกล่าวโดยละเอียดเมื่อถึงเรื่องเจตสิก
สังขารเจตสิกนีเป็นตัวการที่ปรุงแต่ง หจิตท�างาน ด และท�า ห
จิตมีลัก ณะต่าง กันถง ๘๙ ลัก ณะ (โดยย่อ) หรอ ๑๒๑ ลัก ณะ
(โดยพิสดาร) ซึ่งจะกล่าวโดยละเอียดในบทต่อไป
๕ วิ าณขันธ์ (วิ าณ) หรือเรียกอีกอย่างว่า “จิต” มีหน้าที่
รู้อารมณ์ที่มาปรากฏทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ
วิ าณมิ ช่สิ่งที่สิงสถิตอยู่ นกายมนุ ย์ และล่องลอยออกจาก
ร่างเพ่อ ปหาที่เกิด หม่หลังจากตายแลวตามที่เขา จ ิดกันมาโดยตลอด
แต่วิ าณ นภา าธรรมะ หมายถง จิต ่งเป็นธรรมชาติที่รู อารมณ์
ทางทวารทัง ๖ นั่นเอง

จิต (หรอวิ าณ) จะเกิดขนโดย ม่มีเจตสิก ๓ ชนิด ( ดแก่
เวทนาเจตสิก สั าเจตสิก สังขารเจตสิก) ม่ ดเดดขาด ล�าพังจิตอย่างเดียว
ไม่สามารถรับรู้หรือนึกคิดอะไรได้เลย จิตและเจตสิกต้องเกิดร่วมกัน
อิงอาศัยกัน แต่ละขณะของจิตจะต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเสมอ (ดังรูป)

จิต (วิญญาณขันธ์)
เวทนาเจตสิก (เวทนาขันธ์)
สัญญาเจตสิก (สัญญาขันธ์)
สังขารเจตสิก (สังขารขันธ์)
ใน ๑ ขณะจิตจะมีสังขารเจตสิก
เกิดร่วมด้วยอย่างน้อยที่สุด ๕ ชนิด
(ดูตารางสังคหนัยที่หน้า ๒๑๑ - ๒๑๒)

โดยความเป็นจริงแลว “จิต” มิ ดมีรปู ร่างสัณฐาน ด เพราะ “จิต”
เป็นนามธรรม ที่แสดงเป็นวงกลมเป็นเพียงภาพสั ลัก ณ์แทน ๑ ขณะจิต
เท่านัน

า

าย องบั

ั รร

บั ัติธรรม หรอ สมมุติสัจจะ คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างความหมาย
ขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าคืออะไร เป็นอะไร เช่น นาย ก นาย ข บุคคล ตัวตน ผู้หญิง
ผูช้ าย ทิศเหนือ ทิศใต้ วันจันทร์ วันอังคาร ข้างขึน้ ข้างแรม เดือน ๘ เดือน ๑๐
ปีชวด ปีฉลู เวลาเช้า เวลาเย็น เวลา ๒๔.๐๐ น. พลเอก อธิบดี รัฐมนตรี เหรียญ
๕๐ สตางค์ ธนบัตร ๑๐๐ บาท ระยะทาง ๑ กิโลเมตร น�า้ หนัก ๑ กิโลกรัม
เนื้อที่ ๑ ไร่ แม้แต่ ต้นไม้ ภูเขา แม่น�้า ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ หนังสือ
ปากกา นาฬิกา บ้าน โตะ เก้าอี้ แก้วน�า้ ช้อน ชาม พัดลม วิทยุ เกวียน เรือ
รถยนต์ คน และสัตว์ทั้งหลาย...ฯลฯ ล้วนเป็นบัญญัติธรรม หรือ สมมุติ
สัจจะ (ความจริงโดยสมมุติ) ทั้งสิ้น
หากไม่มมี นุษย์เกิดขึน้ ในโลกนี้ ความหมายของสิง่ ต่าง ๆ ทีม่ นุษย์
บัญญัติขึ้นมาว่าเป็นนั่นเป็นนี่ มีชื่อเรียกอย่างนั้นอย่างนี้ ก็ย่อมไม่เกิดขึ้น
แม้แต่ ต้นไม้ ภูเขา แม่น�้า พื้นดิน ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ตลอดถึงสิ่งต่าง ๆ
ทีอ่ ยูร่ อบตัวเรา ก็เป็นเพียงธรรมชาติ ทีป่ ราศจากความหมาย และปราศจากชือ่
ทั้งสิ้น

า รง ระดับ
บัญญัตธิ รรมทัง้ หลายทีห่ อ้ มล้อมตัวเราในชีวติ ประจ�าวัน รวมถึง
ความเป็นตัวเรา เป็นของเรา มีศีรษะ มีล�าตัว มีแขน ตา มีการท�างานของ
อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย มีชื่อนามสกุล มียศถาบรรดาศักดิ์ ต�าแหน่งหน้าที่
เกียรติยศชือ่ เสียง ฐานะทางครอบครัว ฐานะทางสังคม ญาติสนิทมิตรสหาย
และบริวารทัง้ หลาย ล้วนเป็นความจริงชันเปลอกนอกทีเ่ รียกว่า สมมุตบิ ั ตั ิ
หรอ สมมุติสัจจะ (Artificial Truth, Conventional Truth)
ยังมีความจริงอีกระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นความจริงภาย นระดับลกสุด
ของมนุ ย์และสัตว์ทังหลาย และเป็นความจริงอันเป็นที่สุด ที่เรียกว่า
ปรมัตถธรรม หรอปรมัตถสัจจะ ๑ (Absolute Truth, Ultimate Reality)
ความจริงในระดับนี้เป็นการท�างานของจิต เจตสิก และรูป ที่มีการ
เกิด-ดับ-เกิด-ดับ สืบต่อกันอยู่ตลอดเวลา เป็นความจริงของธรรมชาติ
ที่ปราศจากความมีตัวตน ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
แต่พระพุทธองค์สามารถเข้าถึงได้ รู้ได้ด้วยพระสัพพัญญุตญาณแล้วจึงทรง
น�ามาแสดงให้พวกเราได้รตู้ าม ผูท้ ปี่ ระจักษ์แจ้งความจริงชัน้ นีจ้ ะสามารถละ
อัตตาตัวตน ละกิเลส และบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในที่สุด

๑

ความจริงอันเป็นทีส่ ดุ ภาษาธรรมะเรียกว่า ปรมัตถสัจจะ หรือปรมัตถธรรม เป็นธรรมชาติ
ที่อยู่ภายในมนุษย์และสัตว์ท้ังหลาย สามารถอธิบายได้ด้วยจิต ๘๙ ดวง (โดยย่อ)
หรือ ๑๒๑ ดวง (โดยพิสดาร), เจตสิก ๕๒ และ รูป ๒๘

มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายล้วนมี จิต เจตสิก และรูป เป็น
ส่วนประกอบ กล่าวคือ
มนุ ย์กมี จิต เจตสิก และรูป
เทวดากมี จิต เจตสิก และรูป
รูปพรหมกมี จิต เจตสิก และรูป
สัตว์ นอบายภูมทิ งั ๔ กมี จิต เจตสิก และรูป จะแตกต่างกันก็
ทีร่ ปู ร่างหน้าตา ผิวพรรณ ซึง่ เกิดขึน้ ด้วยอ�านาจของกรรมทีก่ ระท�าไว้ในอดีต
จิต เจตสิก และรูป มีลักษณะสามัญตามธรรมชาติ (สามั ลัก ณะ) อยู่
๓ ประการ คือ
๑ อนิจจลัก ณะ คือ ลักษณะทีไ่ ม่เทีย่ ง ไม่คงที่ ต้องเปลีย่ นแปลง
อยู่ตลอดเวลา
๒ ทุกขลัก ณะ คือ ลักษณะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ เกิดขึ้น
แล้วต้องดับไปอยู่ตลอดเวลา
๓ อนัตตลัก ณะ คือ ลักษณะที่ว่างเปล่าจากความเป็นตัวตน
และไม่สามารถบังคับบัญชาได้ สามัญลักษณะทั้ง ๓ นี้ เรียกว่า ตรลัก ณ์
จิต เจตสิก และรูป กคอส่วนประกอบของมนุ ย์และสัตว์
ทังหลาย ส่วนนิพพานเป็นธรรมภายนอกที่ ม่มอี ยู่ นตัวเราและสัตว์ทงหลาย
ั
ด้วยเหตุนี้การศึกษาเรื่องจิต เจตสิก และรูป จึงเป็นการศึกษาการท�างาน
ของชีวติ และการหมุนเวียนเปลีย่ นภพของสรรพสัตว์ทงั้ หลาย ซึง่ เป็นเนือ้ หา
ของพระอภิธรรมนั่นเอง

การส ด ระอ รร นงาน
ตามหลักฐานของท่านผู้รู้กล่าวว่ามีการน�าเอาพระอภิธรรมมาสวด
ในพิธีศพของพุทธศาสนิกชนชาวไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และท่านได้
ให้ความเห็นว่าการบ�าเพ็ญกุศลในงานศพเพือ่ อุทศิ ให้ผวู้ ายชนม์นนั้ เป็นเรือ่ ง
เกี่ยวกับความรัก ความกตัญญูต่อผู้วายชนม์ซึ่งจากไปไม่มีวันกลับ การที่
พุทธศาสนิกชนชาวไทยน�าเอาคัมภีรพ์ ระอภิธรรมเข้ามาเกีย่ วข้องกับประเพณี
นั้นตามข้อสันนิษฐาน คงจะเกิดจากเหตุผลประการต่าง ๆ ดังนี้
ประการแรก เป็นเพราะพระอภิธรรมไม่กล่าวถึงสัตว์ ไม่กล่าวถึง
บุคคล ไม่มีตัวตนอะไรทั้งสิ้น แต่จะกระจายชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่รวมกัน
เป็นกลุ่มก้อนออกเป็นขันธ์ ๕ บ้าง อายตนะ ๑๒ บ้าง ธาตุ ๑๘ บ้าง
อินทรีย์ ๒๒ บ้าง อันปราศจากตัวตน ซึง่ ก็คอื การท�างานของจิต เจตสิก และ
รูป นั่นเอง
การได้ฟงั พระอภิธรรมจะท�าให้ผฟู้ งั น้อมน�ามาเปรียบเทียบกับการ
จากไปของผูว้ ายชนม์ ท�าให้เห็นสัจธรรมทีแ่ ท้จริงของชีวติ ท่านโบราณบัณ ติ
คงจะเห็นว่าในงานเช่นนีเ้ ป็นโอกาสอันดีทที่ า่ นผูฟ้ งั และท่านผูร้ ว่ มบ�าเพ็ญกุศล
ในงานศพจะสามารถพิจารณาเห็นความจริงของชีวิตได้โดยง่าย จึงได้น�าเอา
พระอภิธรรมมาแสดงให้ฟัง
อีกประการหน่ง เพราะเห็นว่าในการตอบแทนพระคุณพุทธมารดา
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านัน้ ท่านได้เสด็จขึน้ ไปทรงแสดงพระอภิธรรมเทศนา
บนสวรรค์ชนั้ ดาวดึงส์เพือ่ โปรดพุทธมารดาซึง่ สิน้ พระชนม์แล้ว และไปเกิดเป็น
เทวดา ดังนัน้ เมือ่ บุพการีอนั ได้แก่ มารดา บิดา ถึงแก่กรรมลง ท่านผูเ้ ป็นบัณ ติ

จึงได้นา� เอาพระอภิธรรมเข้ามาเกีย่ วข้องในการบ�าเพ็ญกุศลให้แก่ผวู้ ายชนม์โดย
ถือว่าเป็นการสนองพระคุณมารดา บิดา ตามแบบอย่างพระจริยวัตรของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อมาถึงแม้วา่ ท่านผูว้ ายชนม์จะมิใช่มารดาบิดาก็ตาม
แต่การน�าเอาพระอภิธรรมมาแสดงในงานศพก็ถือเป็นประเพณีไปแล้ว
ประการสุดทาย เพราะเชื่อว่าพระอภิธรรมเป็นค�าสอนขั้นสูงที่มี
เนื้อหาละเอียดลึกซึ้งเกี่ยวกับปรมัตถธรรม ๔ (จิต เจตสิก รูป นิพพาน)
หากน�ามาแสดงในงานบ�าเพ็ญกุศลให้แก่ผู้วายชนม์แล้ว ผู้วายชนม์จะได้
บุญมาก
การสวดพระอภิธรรมก็คือการน�าเอาค�าบาลีขึ้นต้นสั้น ๆ ในแต่ละ
คัมภีร์ของพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์มาเรียงต่อกัน การสวดพระอภิธรรมนี
บางทีเรียกว่า สวดมาติกา ถ้าเป็นงานพระศพบุคคลส�าคัญในราชวงศ์เรียกว่า
พิธีสดับปกรณ์ ่งเพียนมาจากค�าว่า สัตตปกรณ์ อันหมายถึงพระอภิธรรม
๗ คัมภีร์นั่นเอง (สัตต เจ็ด ปกรณ์ คัมภีร์ ต�ารา)
ต่ อ มาภายหลั ง มี ผู ้ น� า เอาคาถาในพระอภิ ธั ม มั ต ถสั ง คหะของ
พระอนุรุทธาจารย์มาสวดเป็นท�านองสรภัญญะ (คือการสวดเป็นจังหวะ
สั้น - ยาว) เรียกว่า สวดสังคหะ โดยน�าเอาค�าบาลี นตอนตนและตอนทาย
ของแต่ละปริจเ ท ่งมีทังหมด ๙ ปริจเ ทมาเรียงต่อกันเป็นบทสวด

ระ ยชน ากการ ก า ระอ รร
ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จากการศึ ก ษาพระอภิ ธ รรมมี อ ยู ่ ม ากมาย
หลายประการ แต่ที่สา� คัญมีโดยสังเขปดังนี้
๑. การศึกษาพระอภิธรรมจะท�าให้เข้าถึงแก่นของพระพุทธศาสนา
เพราะพระอภิธรรมเกิดจากพระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธองค์ การเข้าถึง
พระอภิธรรมจึงเท่ากับเข้าถึงพระปัญญาคุณของพระพุทธองค์อย่างแท้จริง
๒. การศึกษาพระอภิธรรม ก็คือศึกษาธรรมชาติการท�างานของ
กายและใจซึ่งเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวเราและสัตว์ทั้งหลาย เพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องจิต (วิญญาณ) เรื่องเจตสิก เรื่องอ�านาจจิต
เรื่องวิถีจิต เรื่องกรรมและการส่งผลของกรรม เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด
เรื่องสัตว์ในภพภูมิต่าง ๆ และเรื่องกลไกการท�างานของกิเลส ท�าให้รู้ว่าชีวิต
ของเราในชาติปัจจุบันนี้มาจากไหน และมาได้อย่างไร มีอะไรเป็นเหตุ
มีอะไรเป็นปัจจัย เมื่อได้ค�าตอบชัดเจนดีแล้วก็จะรู้ว่าตายแล้วไปไหนและ
ไปได้อย่างไร อะไรเป็นตัวเชือ่ มโยงระหว่างชาตินกี้ บั ชาติหน้า ท�าให้หมดความ
สงสัยว่าตายแล้วเกิดอีกหรือไม่ นรก สวรรค์ มีจริงไหม ท�าให้มีความเข้าใจ
เรื่องกรรม และการส่งผลของกรรม (วิบาก) อย่างละเอียดลึกซึ้ง
๓. ผู้ศึกษาพระอภิธรรมจะเข้าใจเรื่องของปรมัตถธรรมซึ่งเป็น
ความจริงอย่างทีส่ ดุ (Absolute Truth, Ultimate Reality) ทีพ่ น้ จากสมมุตบิ ญ
ั ญัติ
(Artificial Truth, Conventional Truth) ความรูจ้ ากพระอภิธรรมจะท�าให้เกิด
ปัญญาที่จะละอัตตาตัวตน เพราะรู้ว่าแท้จริงแล้วมิได้มีสัตว์ มิได้มีบุคคล
มิได้มีอัตตาตัวตน ตามที่หลงเข้าใจผิดมาตลอด

๔. ผู้ศึกษาพระอภิธรรมจะเข้าใจเรื่องของปรมัตถธรรม หรือ
ความจริงอันเป็นที่สุดของธรรมชาติ ในพระอภิธรรมจะแยกสภาวะออก
ให้เห็นว่าทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคลอะไรทั้งนั้น คงมีแต่
สภาวธรรม คือ จิต เจตสิก รูป ที่วนเวียนอยู่ในความเกิด แก่ เจ็บ ตาย
โดยอาศัยเหตุ อาศัยปัจจัยอุดหนุนซึ่งกันและกัน เกิดขึ้นแล้ว ก็ดับไป เกิด
ขึน้ ใหม่แล้วก็ดบั ไปอีก มีสภาพเกิดดับอยูเ่ ช่นนี้ โดยไม่รจู้ กั จบจักสิน้ แม้ใคร
จะรูห้ รือไม่รกู้ ต็ าม สภาวธรรมทัง้ ๓ นีก้ ท็ า� งานอยูเ่ ช่นนีโ้ ดยไม่มเี วลาหยุดพัก
เลย สภาวธรรมหรือธรรมชาติเหล่านีม้ ใิ ช่เกิดขึน้ จากพระผูเ้ ป็นเจ้า พระพรหม
พระอินทร์ หรือสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิใ์ ด ๆ เป็นผูบ้ นั ดาลหรือเป็นผูส้ ร้าง แต่สภาวธรรม
เหล่านี้เป็นผลอันเกิดมาจากเหตุ คือ กิเลสตัณหานั่นเองที่เป็นผู้สร้าง
๕. การศึกษาพระอภิธรรมจะท�าให้เข้าใจสภาวธรรมอีกประการหนึง่
อันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาที่ต้องการให้เข้าถึง นั่นก็คือ
นิพพาน อันเป็นสภาวะที่หลุดพ้นจากกิเลสตัณหา ผู้ที่ปราศจากกิเลสตัณหา
แล้ว เมื่อสิ้นชีวิตลงก็จะไม่มีการสืบต่อของจิต เจตสิกและรูปอีกต่อไป
ไม่มีการสืบต่อภพชาติ หยุดการเวียนว่ายตายเกิดอย่างสมบูรณ์ จึงพ้นจาก
ทุ ก ข์ ทั้ ง ปวงโดยสิ้ น เชิ ง นิ พ พานมิ ใ ช่ เ ป็ น แดนสุ ข าวดี ที่ เ ป็ น อมตะและ
เพียบพร้อมด้วยความสุขล้วน ๆ ชั่วนิรันดรตามที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดกัน
๖. การศึกษาพระอภิธรรมจะท�าให้เข้าใจค�าสอนที่มีคุณค่าสูงสุด
ในพระพุทธศาสนา เพราะแค่การท�าทาน รักษาศีล และการท�าสมาธิ ก็ยัง
มิใช่ค�าสอนที่มีค่าสูงสุดในพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นเหตุให้ต้องเกิด
มารับผลของกุศลเหล่านั้นอีก ท่านเรียกว่า วัฏฏกุศล เพราะกุศลชนิดนี้

ยังไม่ทา� ให้พ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิด ค�าสอนที่มีค่าสูงสุดในพระพุทธ
ศาสนา คือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวมหาสติปัฏฐาน ๔ เพื่อ
ให้เห็นว่าทั้งนามธรรม (จิต เจตสิก) และรูปธรรม (รูป) มีสภาพที่ไม่เที่ยง
ทนอยูไ่ ม่ได้ ไม่ใช่ตวั ตน บังคับบัญชาไม่ได้ มีการเกิดดับ เกิดดับ ตลอดเวลา
หาแก่นสาร หาตัวตน หาเจ้าของไม่ได้เลย เมือ่ มีปญ
ั ญาเห็นแจ้งในสภาวธรรม
ตามความเป็นจริงเช่นนี้แล้ว ก็จะน�าไปสู่การประหาณกิเลสและเข้าถึง
พระนิพพานได้ในที่สุด
๗. การศึกษาพระอภิธรรมจะท�าให้เข้าใจเรือ่ งอารมณ์ของวิปสั สนา
ซึ่งต้องใช้นามธรรม และรูปธรรมเป็นอารมณ์ เมื่อก�าหนดรู้อารมณ์ในการ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้ถูกต้อง การปฏิบัติก็ย่อมได้ผลตามที่ต้องการ
๘. การศึกษาพระอภิธรรมเป็นการสั่งสมปัญญาบารมีที่ประเสริฐ
ที่สุด ไม่มีวิทยาการใด ๆ ในโลกที่ศึกษาแล้วจะท�าให้เกิดปัญญารู้แจ้งโลก
เท่ากับการศึกษาพระอภิธรรม
๙. การศึ ก ษาพระอภิ ธ รรมเป็ น การช่ ว ยกั น รั ก ษาหลั ก ธรรม
ค�าสอนของพระพุทธองค์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง และเป็นการช่วยสืบทอด
พระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรสืบต่อไป

บ ่ี
รรม า อง
ล ร เ อง

ตามที่ทราบแล้วว่า จิต หรอ วิ าณ หมายถง
สิ่งเดียวกัน นอกจากนี้ “จิต” ยังมีชื่อเรียกอีกหลายชื่อ เช่น
มโน มนัส มนินทรีย์ มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ มนายตนะ
และวิญญาณขันธ์ แม้จะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม ชื่อเหล่านั้น
ก็หมายถึง “จิต” ่งเป็นธรรมชาติที่รูอารมณ์ นั่นเอง

การ างาน อง

การท�างานของจิตจะเกิดดับสบต่อกัน ปอย่าง ม่ขาดสาย ใน
พระสูตรตอนหนึง่ พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้วา่ “ยากทีจ่ ะน�าสิง่ อ่น ทังหลาย
นโลกมาเปรียบเทียบกับความเกิดดับอันรวดเรวของจิต เพราะจิตเกิดดับ
รวดเรวกว่าสิง่ ด นโลก เพียงชัว่ ลัดนิวมอ จิตจะเกิดดับถงแสนโกฏิขณะ”
หรื อ เกิ ด ดั บ ด้ ว ยความเร็ ว หนึ่ ง ล้ า นล้ า นขณะจิ ต ต่ อ วิ น าที โ ดยประมาณ
(แสนโกฏิ เท่ากับ หนึ่งล้านล้าน และประมาณว่าการงอนิ้วมือเข้าหา ามือจะ
ใช้เวลาประมาณ ๑ วินาที)
ที่ว่า “จิต” มีการเกิดดับสืบต่ออย่างไม่ขาดสาย เพราะหลังจากที่
จิตดวงก่อนเกิดขึน้ และดับไป จิตดวงหลังก็จะเกิดติดต่อกันทันทีแล้วก็ดบั ไป
อีก เป็นเช่นนี้ต่อเนื่องข้ามภพข้ามชาติกันมานานแสนนานแล้ว (ดังในภาพ)
ภพที่ ๑ (อดีต)

ภพที่ ๒ (ปัจจุบัน)

ภพที่ ๓ (อนาคต)

จ ป

ตาย

จ ป

เกิดใหม่

ตาย

เกิดใหม่

จิตเป็นนามธรรมที่ไม่มีรูปร่างสัณฐาน ที่เขียนเป็นดวงกลม ๆ นั้นเป็น
เพียงภาพสัญลักษณ์แทน ๑ ขณะจิตเท่านั้น
จ
ป

จุติจิต คือ ตายนั่นเอง
ปฏิสนธิจิต คือ เกิดใหม่

ภาวะที่จิตเกิดดับสืบต่อกันเป็นกระแสนี้ท่านเรียกว่า สันตติ
ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับกระแสน�้าที่ประกอบไปด้วยอณูเล็ก ๆ ของน�า้
ที่เรียงติดต่อกันเป็นสาย
เมือ่ ใดก็ตามทีจ่ ติ ออกมารับรูเ้ รือ่ งราว (อารมณ์) ทางประตู (ทวาร)
ทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เมื่อนั้นจิตจะขึ้นสู่วิถีซึ่งเรียกว่า
วิถีจิต เมื่อสิ้นสุดแต่ละวิถีก็จะมีภวังคจิตที่คอยรักษาภพชาติเกิดคั่นอยู่
ทุกครัง้ แต่เราจะไม่รสู้ กึ ตัวเพราะการเปลีย่ นแปลงกลับไปกลับมานัน้ เกิดขึน้
รวดเร็วมาก แม้แต่แสงไฟจากหลอดไฟฟาที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มีการ
กะพริบ (เกิด - ดับ) ตามความถี่ของไฟฟากระแสสลับด้วยความเร็วเพียง
๕๐ ครัง้ ต่อวินาที เราก็ยงั ไม่สามารถสังเกตเห็นการกะพริบของแสงไฟได้เลย
ดังนั้น จิตซึ่งมีการเกิดดับอย่างรวดเร็วถึงประมาณ ๑ ล้านล้านครั้งต่อวินาที
จึงไม่น่าสงสัยเลยว่าเพราะเหตุใดเราจึงไม่สามารถรู้สึกได้
สภาพรู ทังหลายเกิดจากจิต แต่ปุถุชนจะเข้าใจผิดว่า เราเห็น
เราได้ยิน เรารู้กลิ่น เรารู้รส เราเย็น เราร้อน เรารู้สึก เราคิดนึก แทจริงแลว
สภาพรูทังหลายเป็น “จิต” ม่ ช่เรา เพราะเป็นเพียงสภาวธรรมที่เกิดขึ้น
ตามเหตุตามปัจจัย เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็ว หาแก่นสาร หาเจ้าของ
หาตัวตนมิได้เลย มีแต่ “จิต” กับ “อารมณ์” เท่านันที่เกิดขน ตังอยู่ แลว
กดับ ป เพราะไม่รู้ความจริงเช่นนี้ จึงหลงผิดคิดว่าเป็นเราอยู่ตลอดเวลา
ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย เพราะมีเรานี้เองจึงได้มีแต่ความทุกข์อยู่ตลอด
เพราะมีเรานี้เองจึงมีความรู้สึกเหมือนกับแบกโลกไว้ทั้งโลก ถ้าเอา “เรา”
ออกเสียได้ก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าก�าลังยืนอยู่เหนือโลก

ลัก

ะ อง

จิตมีลัก ณะสามั ตามธรรมชาติ (สามั ลัก ณะ) อยู่ ๓ ประการ คอ
๑ อนิจจลัก ณะ คื อ มี ลั ก ษณะที่ ไ ม่ เ ที่ ย ง ไม่ ค งที่ ต้ อ ง
เปลี่ยนแปลง (เกิด-ดับ) อยู่ตลอดเวลา
๒ ทุกขลัก ณะ คือ มีลักษณะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้
(เกิดขึ้นแล้วต้องดับไป)
๓ อนัตตลัก ณะ คือ มีลักษณะที่มิใช่ตัว มิใช่ตน ไม่อยู่ใน
อ�านาจบังคับบัญชาของผูใ้ ด จะบังคับให้หยุด
การเกิดดับก็ไม่ได้
ลักษณะสามัญทัง้ ๓ ประการนี้ เป็นกฎธรรมชาติทเี่ รียกว่า ตรลัก ณ์
(รูปธรรมอันได้แก่ รูป และนามธรรมอันได้แก่ จิต เจตสิก ย่อมมีลกั ษณะสามัญ
ที่เรียกว่า ไตรลักษณ์เหมือนกันทั้งหมด)
นอกจากจิตจะมีลกั ษณะสามัญตามทีก่ ล่าวมาแล้ว จิตยังมีลกั ณะ
พิเศ เ พาะตัว หรอวิเสสลัก ณะ (วิ-เส-สะ-ลัก-สะ-หนะ) อีก ๔ ประการ
คือ
๑. มีการรู้อารมณ์ เป็นลักษณะ
๒. เป็นประธานในธรรมทั้งปวง เป็นกิจ
๓. มีการเกิดดับสืบต่อกันอย่างไม่ขาดสาย เป็นผล
๔. มีอดีตกรรม ทวาร อารมณ์ และเจตสิก เป็นเหตุใกล้ให้จิต
เกิดขึ้น

กด อง
เปลวเทียนต้องอาศัยไส้เทียนในการลุกไหม้ฉันใด จิตจะเกิดขึ้น
ได้ก็ต้องอาศัยที่ตั้งฉันนั้น ที่ตั้งอันเป็นที่อาศัยเกิดของจิตมี ๖ แห่ง คือ
๑ ประสาทตา ภาษาธรรมะเรียกว่า จักขุปสาทรูป (จัก-ขุ-ปะสา-ทะ-รูป) เป็นที่ตั้งของจิตที่ท�าหน้าที่เห็น (จักขุวิญญาณ) อยู่กลางตาด�า
มีความสามารถในการรับคลื่นแสง (รูปารมณ์) ที่มากระทบ
๒ ประสาทหู ภาษาธรรมะเรียกว่า โสตปสาทรูป (โส-ตะ-ปะ-สาทะ-รูป) เป็นที่ต้ังของจิตที่ท�าหน้าที่ได้ยิน (โสตวิญญาณ) อยู่ภายในช่องหู
มีความสามารถในการรับเสียง (สัททารมณ์) ที่มากระทบ
๓ ประสาทจมูก ภาษาธรรมะเรียกว่า านปสาทรูป (คา-นะ-ปะสา-ทะ-รูป) เป็นที่ตั้งของจิตที่ท�าหน้าที่รับกลิ่น ( านวิญญาณ) อยู่ภายใน
ช่องจมูก มีความสามารถในการรับกลิ่น (คันธารมณ์) ที่มากระทบ
๔ ประสาทลิน ภาษาธรรมะเรียกว่า ชิวหาปสาทรูป (ชิว-หาปะ-สา-ทะ-รูป) เป็นที่ตั้งของจิตที่ท�าหน้าที่รับรส (ชิวหาวิญญาณ) อยู่ที่ลิ้น
มีความสามารถในการรับรส (รสารมณ์) ที่มากระทบ
๕ ประสาทกาย ภาษาธรรมะเรียกว่า กายปสาทรูป (กา-ยะ-ปะ-สาทะ-รูป) เป็นทีต่ งั้ ของจิตทีร่ บั รูก้ ารสัมผัสทางกาย (กายวิญญาณ) ประสาทกายนี้
จะเกิดอยู่ทั่วร่างกาย (ยกเว้นที่ปลายผม ขน เล็บ และหนังที่หนากระด้าง)
มีความสามารถในการรับสิ่งสัมผัสต่าง ๆ คือ รับรูป เย็น ร้อน อ่อน แข็ง
หย่อน ตึง (โผฏฐัพพารมณ์) ที่มากระทบทางกาย

ขอควรจ�า ปสาทรูป (ปะ-สา-ทะ-รูป) ทั้ง ๕ นี้เป็นรูปปรมัตถ์
ซึ่งมีสภาพเป็นเพียงความใสที่รับกระทบอารมณ์ได้ มิใช่เส้นประสาทที่ทาง
การแพทย์อธิบายไว้ (เส้นประสาททีจ่ บั ต้องได้และมองเห็นได้เป็นบัญญัตธิ รรม
มิใช่ปรมัตถธรรม)
๖ หทยรูป เป็นที่ตั้งที่อาศัยของจิตที่เกิดทางใจ (มโนวิ
หทยรูปนี้จะตั้งอยู่บริเวณหัวใจ

าณ)

อานา อง
จิต หรือ วิญญาณ นี้ นอกจากจะเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ตาม
ที่ทราบแล้ว ยังท�าหน้าที่เป็นประธานในธรรมทั้งปวงคือ การงานต่าง ๆ
ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ ไม่ว่าจะเป็นบุญ (กุศลกรรม) หรือเป็นบาป
(อกุศลกรรม) จะส�าเร็จได้ก็ด้วยจิตทั้งสิ้น ดังในธรรมบทที่แสดงไว้ว่า
มโนปุพพงคมา ธมมา มโนเสฏ มโนมยา ซึง่ มีความหมายว่า ธรรมทังหลาย
มีจิตเป็นหัวหนา มีจิตเป็น ห ่ ส�าเรจ ดดวยจิต
แม้จติ จะเป็นนามธรรมทีไ่ ม่มรี ปู ร่างตัวตนก็จริง แต่มอี า� นาจวิเศษ
อย่างน่าอัศจรรย์และวิจิตรพิสดารยิ่งนัก กล่าวคือ
๑ มีอา� นาจ นการกระท�า ไม่วา่ จะเป็นการท�างานของอวัยวะน้อยใหญ่
ในร่างกาย การพูด การเคลือ่ นไหว การกระท�าต่าง ๆ ตลอดจนการคิด ก็เกิดขึน้
จากจิตทั้งสิ้น สรรพสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรถ เรือ เครื่องบิน ยานอวกาศ
อาวุธยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์สอื่ สาร คอมพิวเตอร์ สิง่ อ�านวยความสะดวกต่าง ๆ
สิ่งก่อสร้าง ภาพวาด วิทยาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ ฯลฯ ล้วนเกิดจากจิต
เป็นผู้คิดทั้งสิ้น

๒ มีอ�านาจดวยตนเอง จิตจะมีสภาพต่าง ๆ อย่างน่าพิศวง
เป็นกุศลบ้าง เป็นอกุศลบ้าง โลภะบ้าง โทสะบ้าง บางครั้งก็ทา� หน้าที่เสวยผล
ของบุญ (กุศลวิบากจิต) บางครัง้ ก็ทา� หน้าทีเ่ สวยผลของบาป (อกุศลวิบากจิต)
บางครั้งก็อยู่เหนือบุญ บาป (กิริยาจิต) ซึ่งจะกล่าวโดยละเอียดอีกครั้งใน
เรื่องประเภทของจิต
๓ มีอ�านาจ นการสรางกรรม จิตเป็นต้นเหตุให้เกิดการท�าบุญ
ท�าบาป ท�าฌาน ท�าอรูปฌาน แสดงอิทธิฤทธิ์ต่าง ๆ ตลอดจนมีอ�านาจใน
การท�าลายอนุสัยกิเลสที่เป็นเหตุให้มีการเวียนว่ายตายเกิด
๔ มีอา� นาจ นการรัก าวิบาก (ผลของกรรม) การกระท�าทัง้ หลาย
ทีไ่ ด้กระท�าลงไปแล้ว ไม่วา่ บุญหรือบาป แม้จะนานเพียงใดก็ตาม กีภ่ พกีช่ าติ
ก็ตาม ผลของการกระท�าเหล่านั้นย่อมติดตามส่งผลได้ตลอดไป จนกว่าจะ
ปรินิพพานก็ด้วยอ�านาจของจิต
๕ มีอา� นาจ นการสั่งสมสันดานของตนเอง การกระท�าใด ๆ หาก
กระท�าอยูบ่ อ่ ย ๆ กระท�าอยูเ่ สมอ ๆ ก็จะติดเป็นสันดานและคิดจะท�าเช่นนัน้
อยู่รา�่ ไปก็ด้วยอ�านาจของจิต
๖ มีอ�านาจ นการรับอารมณ์ต่าง ที่ปรากฏทางตา หู จมูก ลิ้น
กาย และใจ
แม้จิตจะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาก็ตาม แต่ บาป บุญ ที่ทา� ไว้ และ
อนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานจะไม่สูญหายไปพร้อมกับการดับ
ของจิตแต่ละดวง ทั้งนี้เพราะจิตดวงใหม่มีเหตุมีปัจจัยมาจากจิตดวงเดิม
และจิตดวงใหม่ที่เกิดขึ้นก็เป็นเหตุปัจจัยให้แก่จิตดวงต่อ ๆ ไป เพื่อสืบต่อ
บาปบุญและกิเลสที่สั่งสมไว้ไปจนกว่าจะปรินิพพาน

การ า นก ระ

อง

การกระท�าต่าง ๆ ทางกายและทางวาจา ความโลภ ความโกรธ
ความหลง การเห็น การได้ยิน การรับกลิ่น การรับรส การรับรู้ทางกาย
การคิดนึกเรือ่ งราวต่าง ๆ การท�าบุญ การท�าบาป การเข้าฌาน การเข้าอรูปฌาน
การแสดงอิทธิฤทธิ์ต่าง ๆ การเกิดใหม่ การรักษาภพชาติ การตาย ตลอดถึง
การบรรลุมรรคผล ล้วนเกิดได้ก็เพราะ “จิต” ทั้งสิ้น
ด้วยเหตุนี้จิตจึงมีลักษณะต่าง ๆ มากมายถึง ๑๒๑ ลักษณะ๒
ซึ่งสามารถจ�าแนกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังรูปในหน้าถัดไป

๒

จิตทั้ง ๑๒๑ ลักษณะนี้ แต่ละลักษณะจะแทนด้วยสัญลักษณ์รูปวงกลมเป็นดวง ๆ แต่
ขอให้ระลึกไว้เสมอว่าจิตเป็นนามธรรมทีไ่ ม่มรี ปู ร่างสัณฐานใด ๆ การเขียนรูปวงกลมเพือ่
แสดงลักษณะต่าง ๆ ของจิตเป็นเพียงภาพสมมุติเพื่อใช้เป็นสื่อการสอนเท่านั้น

ัง สดงการ า นก ระ

กามาวจรจิต
๕๔๔

อง
อกุศลจิต ๑๒

โลภมูลจิต ๘
โทสมูลจิต ๒
โมหมูลจิต ๒

อเหตุกจิต ๑๘

อกุศลวิปากจิต ๗
อเหตุกกุศลวิปากจิต ๘
อเหตุกกิริยาจิต ๓

กามาวจรโสภณจิต ๒๔

มหากุศลจิต ๘
มหาวิปากจิต ๘
มหากิริยาจิต ๘

จิต ๘๙ (๑๒๑)๓
รูปาวจรจิต ๑๕

รูปาวจรกุศลจิต ๕
รูปาวจรวิปากจิต ๕
รูปาวจรกิริยาจิต ๕

อรูปาวจรจิต ๑๒

อรูปาวจรกุศลจิต ๔
อรูปาวจรวิปากจิต ๔
อรูปาวจรกิริยาจิต ๔

มหัคคตจิต ๒๗
ฌานจิต ๓๕
(๖๗)๕
มรรคจิต ๔ (๒๐)

โสดาปัตติมรรคจิต ๑ หรือ ๕
สกทาคามิมรรคจิต ๑ หรือ ๕
อนาคามิมรรคจิต ๑ หรือ ๕
อรหัตตมรรคจิต ๑ หรือ ๕

ผลจิต ๔ (๒๐)

โสดาปัตติผลจิต ๑ หรือ ๕
สกทาคามิผลจิต ๑ หรือ ๕
อนาคามิผลจิต ๑ หรือ ๕
อรหัตตผลจิต ๑ หรือ ๕

โลกุตตรจิต ๘ (๔๐)

๓
๔
๕

จิ ต ๘๙ (๑๒๑) หมายถึ ง จิ ต โดยย่ อ มี ๘๙ ลั ก ษณะ (๘๙ ดวง) โดยพิ ส ดารมี
๑๒๑ ลักษณะ (๑๒๑ ดวง)
กามาวจรจิต ๕๔ หมายถึง กามาวจรจิตมี ๕๔ ลักษณะ (๕๔ ดวง)
ฌานจิต ๓๕ (๖๗) หมายถึง ฌานจิตโดยย่อมี ๓๕ ลักษณะ (๓๕ ดวง) โดยพิสดารมี
๖๗ ลักษณะ (๖๗ ดวง)

อเหตุกจิต ๑๘
กามาวจรโสภณจิต ๒๔

กามาวจรจิต ๕๔

อกุศลจิต ๑๒

ร สดงการ า นก ระ

อง

โลภมูลจิต ๘
โทสมูลจิต ๒
โมหมูลจิต ๒
อกุศลวิปากจิต ๗
อเหตุกกุศลวิปากจิต ๘
อเหตุกกิริยาจิต ๓
มหากุศลจิต ๘
มหาวิปากจิต ๘
มหากิริยาจิต ๘

รูปาวจรจิต ๑๕
อรูปาวจรจิต ๑๒
มรรคจิต ๔ ( ๒๐ )

อรูปาวจรกุศลจิต ๔
อรูปาวจรวิปากจิต ๔
อรูปาวจรกิริยาจิต ๔

ผลจิต ๔ ( ๒๐ )

มหัคคตจิต ๒๗
โลกุตตรจิต ๘ (๔๐)

ฌานจิต ๓๕ (๖๗)

รูปาวจรกุศลจิต ๕
รูปาวจรวิปากจิต ๕
รูปาวจรกิริยาจิต ๕

คือ จิตที่ใช้ท�าอภิญญาได้
หมายเหตุ ช่อของจิตแต่ละดวง หดูที่ภาค นวก ก

โสดาปัตติมรรคจิต ๑ หรือ ๕
สกทาคามิมรรคจิต ๑ หรือ ๕
อนาคามิมรรคจิต ๑ หรือ ๕
อรหัตตมรรคจิต ๑ หรือ ๕
โสดาปัตติผลจิต ๑ หรือ ๕
สกทาคามิผลจิต ๑ หรือ ๕
อนาคามิผลจิต ๑ หรือ ๕
อรหัตตผลจิต ๑ หรือ ๕

ลัก
บ่ง น

ะ
ระ

ด ง
่ อ

หรือเรียกสั้น ๆ ว่า กามจิต เป็นจิตที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวันของ
บุคคลทั้งหลาย ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเกิดเป็นมนุษย์ เทวดา พรหม สัตว์นรก
เปรต อสุรกาย หรือสัตว์เดรัจฉาน ย่อมมีกามาวจรจิตเกิดขึ้นเป็นปกติ
ดังนัน กามาวจรจิตจงเป็นจิตพนฐานของสัตว์ทังหลาย ทั้งนี้เพราะ โลภะ
โทสะ โมหะ จิตทีท่ า� บุญ จิตทีท่ า� บาป จิตทีท่ า� หน้าทีเ่ ห็น ได้ยนิ รับกลิน่ รับรส
รับรู้ทางกาย และคิดนึกเรื่องราวต่าง ๆ ทั้งที่เป็นกุศลและอกุศล ล้วนเป็น
กามาวจรจิตทั้งสิ้น
กามาวจรจิต มีทังหมด ๕๔ ดวง แบ่งเป็น ๓ ประเภทย่อย คอ
๑ ๑ อกุ ศ ลจิ ต ๑๒ (อะ-กุ -สน-ละ-จิ ต ) เป็ น จิ ต ายบาป
มีทั้งหมด ๑๒ ดวง
๑ ๒ อเหตุกจิต ๑๘ (อะ-เห-ตุ-กะ-จิต) เป็นจิตที่ทา� หน้าที่เห็น
ได้ยิน รับกลิ่น รับรส รับรู้ทางกาย และท�าหน้าที่บางอย่างในวิถีจิต รวมถึง
การยิ้มของพระอรหันต์ มีทั้งหมด ๑๘ ดวง
๑ ๓ กามาวจรโสภณจิต ๒๔ (กา-มา-วะ-จะ-ระ-โส-พะ-นะ-จิต)
เป็นจิต ายบุญ มีทั้งหมด ๒๔ ดวง

๒
คือ จิตที่เกี่ยวข้องกับฌาน อภิญญา (การแสดงอิทธิฤทธิ์ต่าง ๆ)
และมรรคผล
านจิต มีทังหมด ๓๕ (๖๗) ดวง แบ่งเป็น ๒ ประเภทย่อย คอ
๒ ๑ มหัคคตจิต ๒๗ (มะ-หัค-คะ-ตะ-จิต) เป็นจิตที่เกี่ยวข้อง
กับฌานสมาบัติ ทั้งรูปฌาน อรูปฌาน และอภิญญา
๒ ๒ โลกุตตรจิต ๘ หรอ ๔๐ (โล-กุด-ตะ-ระ-จิต) เป็นจิตที่
เกี่ยวข้องกับมรรค-ผล-นิพพาน
รายละเอียดของจิตแต่ละประเภท และแต่ละดวง จะกล่าวโดยละเอียดใน
บทต่อไป

บ ี่
อก ล
กามาวจรจิตประเภทแรกที่จะกล่าวถึงในบทนี้คือ อกุศลจิต ๑๒
อกุศลจิต คือ จิตที่มีอกุศลเจตสิก (เครื่องปรุงแต่งจิต ายอกุศล
เป็นองค์ประกอบ) เป็นจิตที่แสดงความโลภ ความโกรธ และความหลง
แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ

อกุศลจิต ๑๒

กลุ่มที่ ๑ คือ โลภมูลจิต มี ๘ ดวง
กลุ่มที่ ๒ คือ โทสมูลจิต มี ๒ ดวง
กลุ่มที่ ๓ คือ โมหมูลจิต มี ๒ ดวง

กลุ่มที่ ๑ โลภมูลจิต ๘
กลุ่มที่ ๒ โทสมูลจิต ๒
กลุ่มที่ ๓ โมหมูลจิต ๒

อก ล

กล่

ล ล

โลภมูลจิต (โล-พะ-มูน-ละ-จิต) คือ จิตทีม่ โี ลภะเป็นมูล (เป็นเหตุ
หรือเป็นประธาน) จึงถูกเรียกว่าขณะทีโ่ ลภมูลจิตดวงใดดวงหนึง่ ก�าลังเกิดขึน้
ในใจของบุคคลใด บุคคลนั้นจะเกิดอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น
- เกิดความต้องการ
- เกิดความอยากได้
- เกิดความก�าหนัด
- เกิดความเสน่หา
- เกิดความปรารถนา
- เกิดความเพลิดเพลิน
- เกิดความชอบใจ

- เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น
- อยากมี
- อยากเป็น
- อยากเด่น
- อยากดัง
- เกิดความผูกพัน
- เกิดความคลั่งไคล้ เป็นต้น

การขวนขวายเพื่อให้ได้สิ่งต่าง ๆ มาตอบสนองความต้องการนั้น
หากได้มาโดยสุจริตก็ไม่มีโทษอะไร แต่หากได้มาโดยการท�าทุจริตทางกาย
หรือทางวาจา เช่น ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม โกหกหลอกลวง
เอาเปรียบ คดโกง หรือเบียดเบียนผูอ้ นื่ ก็จะให้ผลเป็นความทุกข์ในกาลข้างหน้า
โลภมูลจิตนี้บางครั้งเกิดขึ้นได้โดยไม่มีการชักชวน (เกิดขึ้นเอง)
แต่บางครั้งก็เกิดขึ้นเพราะถูกชักชวน บางครั้งเกิดขึ้นพร้อมด้วยความดีใจ
แต่บางครั้งก็เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉย ๆ บางครั้งประกอบด้วยความ
เห็นผิด แต่บางครัง้ ก็ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิด จึงขออธิบายความหมาย
ของสภาวะต่าง ๆ เหล่านี้ ดังนี้

กรณีที่มีการชักชวน
การชักชวน๖ หมายถึง ความเพียรทางกายและทางวาจาทีบ่ คุ คลอืน่
กระท�าด้วยการหว่านล้อม ชักน�า เชื้อเชิญ ข่มขู่ หรือวางอุบาย และยังรวมถึง
การระลึกใคร่ครวญด้วยเหตุผลนั้น ๆ ด้วยตนเองอีกด้วย
ผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว มักจะตัดสินใจกระท�าการต่าง ๆ
ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่โดยไม่ต้องอาศัยการชักชวนจากผู้อื่น แต่หาก
ต้องอาศัยการชักชวนก็จะมี ๒ ลักษณะ คือ
๑ การชักชวนที่เกิดขนดวยตนเอง ตัวอย่างเช่น น้องชายจะไป
ท�างานต่างประเทศ ได้นา� พระพุทธรูปเชียงแสนอายุกว่า ๒๐๐ ปีมา ากพีช่ าย
ไว้เพราะไว้ใจว่าเป็นคนซื่อสัตย์และมีฐานะดี ต่อมาภายหลังพี่ชายประสบ
ปั ญ หาทางธุ ร กิ จ จึ ง นึ ก ถึ ง พระพุ ท ธรู ป โบราณที่ น ้ อ งชายน� า มา ากไว้
คิดกลับไปกลับมาว่าจะเอาไปขายดีหรือไม่ ใจก็ชักชวนตัวเองว่าเอาเถอะน่า
เราก�าลังไม่มีเงิน ในที่สุดจึงตัดสินใจน�าพระพุทธรูปโบราณอันมีค่าของ
น้องชายไปขายเพื่อน�าเงินมาใช้
อีกตัวอย่างหนึ่ง หลังจากที่ลุงมีอ่านหนังสือเกี่ยวกับสุขภาพแล้ว
จึงตั้งใจว่าจะออกก�าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง ครั้งละไม่ต�่ากว่า
๓๐ นาที ตามที่แพทย์แนะน�า จึงไปซื้อลู่วิ่งมา ๑ เครื่อง ช่วง ๓ เดือนแรก
สามารถท�าได้ตามที่แพทย์แนะน�า แต่พอเข้าเดือนที่ ๔ เริ่มท�าได้บ้าง
ไม่ได้บ้าง ถึงเดือนที่ ๕ จะออกก�าลังกายแต่ละครั้งต้องชักชวนตัวเอง
โดยหาเหตุผลต่าง ๆ นานา มาหว่านล้อมเพื่อเอาชนะความเกียจคร้านของ
ตนเองให้ได้ หากวันไหนชักชวนตนเองไม่สา� เร็จวันนัน้ ก็ไม่ได้ออกก�าลังกาย
๖

หากกระท�าเพราะถูกชักชวน ภาษาธรรมะ เรียกว่า “สสังขาริก” แต่หากกระท�าเอง
โดยไม่ต้องอาศัยการชักชวน ภาษาธรรมะ เรียกว่า “อสังขาริก”

๒ การชักชวนทีเ่ กิดจาก อู่ น เช่น มีผมู้ าคะยัน้ คะยอ เกลีย้ กล่อม
ชักชวน จูงใจ ขูด่ ว้ ยวาจา หรือกวักมือ พยักหน้า แสดงอากัปกิรยิ าอาการต่าง ๆ
เป็นต้น

ความหมายของ “เกิดพรอมดวยความดี จ” หรอ “เกิดพรอม
ดวยความเ ย ”
โลภมูลจิตนี้ บางครัง้ ก็เกิดพร้อมด้วยความสุขใจ ดีใจ เพลิดเพลินใจ
ยินดีพอใจ บางครั้งเกิดพร้อมด้วยอาการสนุกสนานรื่นเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส
หัวเราะชอบใจ อันปรากฏออกมาให้สังเกตเห็นได้ทางกายและทางวาจา
แต่บางครั้งก็เกิดพร้อมด้วยความเฉย ๆ ซึ่งอาจเป็นเพราะความเป็นบุคคล
ผู้มีปกติสุขุม ลึกซึ้ง หรือไม่ก็เพราะอารมณ์ ๖ ที่ก�าลังประสบอยู่นั้น
เป็นอารมณ์สามัญธรรมดา จึงไม่เป็นเหตุให้เกิดความดีใจ

ความหมายของ “ประกอบดวยความเหน ดิ ” และ “ ม่ประกอบ
ดวยความเหน ิด”
ความเหน ิด (ภา าธรรมะ เรียกว่า มิจ าทิฏฐิ) หมายถึง
ไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม ไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด แต่กลับเชื่อว่า
บุญบาปไม่มี ชาติหน้าไม่มี นรกสวรรค์ไม่มี การเวียนว่ายตายเกิดไม่มี
ความสุข ความทุกข์ที่ได้รับอยู่นี้มิได้เกิดจากเหตุในอดีต เป็นเรื่องของ
ความโชคดี โชคร้าย ไม่เกี่ยวกับเรื่องของกรรมแต่อย่างใด เป็นต้น
แต่หาก ม่ประกอบดวยความเหน ิด ถึงแม้จะมีความโลภ แต่
บุคคลผู้นี้ยังเชื่อเรื่องกรรม เชื่อเรื่องผลของกรรม เชื่อว่านรกสวรรค์มีจริง
เชือ่ ว่าโลกนีม้ ี โลกหน้าก็มี เชือ่ ว่าเมือ่ ตายแล้วต้องเกิดใหม่ในภพใดภพหนึง่
แล้วแต่กรรมจะจัดสรร สัตว์อายุสั้นก็เพราะกรรม อายุยืนก็เพราะกรรม
เกิดมาในตระกูลที่รา�่ รวยก็เพราะกรรม มีปัญญาดีหรือโง่เขลาก็เพราะกรรม

แต่ทที่ า� บาปลงไปก็เพราะก�าลังของโลภะมีมากกว่าจึงท�าให้ขาดสติในบางขณะ
ต่างจากผู้ที่มีความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ) โดยไม่เกรงกลัวผลของบาป
เจตนาในการท�าบาปของผู้ที่มีความเห็นผิดจึงมีความรุนแรงมากกว่า เมื่อน�า
องค์ประกอบ ๓ ประการอันได้แก่
๑ ม่มีการชักชวน หรอมีการชักชวน
๒ เกิดพรอมดวยความดี จ หรอเกิดพรอมดวยความเ ย
๓ ประกอบดวยความเหน ดิ หรอ ม่ประกอบดวยความเหน ดิ
มาประมวลเข้าด้วยกัน จึงท�าให้โลภมูลจิตมีลกั ษณะต่าง ๆ กันถึง ๘ ลักษณะ
ดังนี้

โลภ ไม่ต้องชักชวน

โลภ ถูกชักชวน

โลภ ไม่ต้องชักชวน

โลภ ถูกชักชวน

ดีใจ ไม่เชื่อ
กฎแห่งกรรม

ดีใจ ไม่เชื่อ
กฎแห่งกรรม

ดีใจ เชื่อ
กฎแห่งกรรม

ดีใจ เชื่อ
กฎแห่งกรรม

โลภ ไม่ต้องชักชวน

โลภ ถูกชักชวน

โลภ ไม่ต้องชักชวน

โลภ ถูกชักชวน

เฉย ๆ ไม่เชื่อ
กฎแห่งกรรม

เฉย ๆ ไม่เชื่อ
กฎแห่งกรรม

เฉย ๆ เชื่อ
กฎแห่งกรรม

เฉย ๆ เชื่อ
กฎแห่งกรรม

จิตหมายเลข ๑ เป็นจิตที่เกิดความโลภขึ้นเองโดยไม่ต้องชักชวน
พร้อมด้วยความดีใจ ประกอบด้วยความเห็นผิด (ไม่เชือ่ กฎแห่งกรรม เป็นต้น)
จิ ต หมายเลข ๒ เป็ น จิ ต ที่ เ กิ ด ความโลภ เพราะถู ก ชั ก ชวน
พร้อมด้วยความดีใจ ประกอบด้วยความเห็นผิด (ไม่เชือ่ กฎแห่งกรรม เป็นต้น)

จิตหมายเลข ๓ เป็นจิตที่เกิดความโลภขึ้นเองโดยไม่ต้องชักชวน
พร้อมด้วยความดีใจ ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิด (เชือ่ กฎแห่งกรรม เป็นต้น)
จิ ต หมายเลข ๔ เป็ น จิ ต ที่ เ กิ ด ความโลภ เพราะถู ก ชั ก ชวน
พร้อมด้วยความดีใจ ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิด (เชือ่ กฎแห่งกรรม เป็นต้น)
จิตหมายเลข ๕ เป็นจิตที่เกิดความโลภขึ้นเองโดยไม่ต้องชักชวน
พร้อมด้วยความเฉย ๆ ประกอบด้วยความเห็นผิด (ไม่เชื่อกฎแห่งกรรม
เป็นต้น)
จิ ต หมายเลข ๖ เป็ น จิ ต ที่ เ กิ ด ความโลภ เพราะถู ก ชั ก ชวน
พร้อมด้วยความเฉย ๆ ประกอบด้วยความเห็นผิด (ไม่เชื่อกฎแห่งกรรม
เป็นต้น)
จิตหมายเลข ๗ เป็นจิตที่เกิดความโลภขึ้นเองโดยไม่ต้องชักชวน
พร้อมด้วยความเฉย ๆ ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิด (เชื่อกฎแห่งกรรม
เป็นต้น)
จิ ต หมายเลข ๘ เป็ น จิ ต ที่ เ กิ ด ความโลภ เพราะถู ก ชั ก ชวน
พร้อมด้วยความเฉย ๆ ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิด (เชื่อกฎแห่งกรรม
เป็นต้น)
เหตุที่พระพุทธองค์ทรงจ�าแนกโลภมูลจิตออกเป็น ๘ ลัก ณะ
เพื่ อ ความชั ด เจนในเรื่ อ งนี้ จ ะขอยก “ชานอชานปั ญ หา”
ใน “มิลินทปัญหา” ซึ่งเป็น ปุจฉา - วิสัชนา ระหว่างพระเจ้ามิลินท์ กษัตริย์
เชือ้ สายกรีกผูป้ กครองแคว้นแบกเตรีย และพระนาคเสน ซึง่ เป็นพระอรหันต์
ในยุคนั้นมาให้พิจารณา ดังนี้

พระเจ้ามิลินท์ ตรัสถามว่า ดูก่อนพระนาคเสน คนหนึ่งรู้ว่าอย่างไรเป็นบาป
และบาปนัน้ มีโทษอย่างไร กับอีกคนหนึง่ ทีไ่ ม่รเู้ รือ่ งนีเ้ ลย เมือ่ สองคนนีท้ า� บาป
ใครจะบาปมากกว่ากัน?
พระนาคเสน ทูลตอบว่า ขอถวายพระพร ผู้ที่ไม่รู้ย่อมบาปมากกว่า
พระเจ้ามิลนิ ท์ เหตุใดจึงเป็นเช่นนัน้ เล่า เพราะในทางบ้านเมือง ผูท้ ไี่ ม่รกู้ ฎหมาย
แล้วกระท�าผิดบางอย่าง ย่อมได้รบั การลดหย่อนผ่อนโทษมากกว่าผูร้ กู้ ฎหมาย
พระนาคเสน ขอถวายพระพร ก้อนเหล็กซึ่งเผาจนแดงโชน คนหนึ่งรู้ว่าเป็น
เหล็กแดง ส่วนอีกคนหนึง่ ไม่รู้ เมือ่ สองคนนีห้ ยิบก้อนเหล็กแดงนัน้ คนไหน
จะหยิบได้เต็มมือและถูกความร้อนเผามือมากกว่ากัน
พระเจ้ามิลนิ ท์ คนทีร่ วู้ า่ ร้อนจะหยิบเต็มมือได้อย่างไร คนทีไ่ ม่รตู้ า่ งหาก ควร
จะหยิบอย่างเต็มมือ จึงควรถูกความร้อนเผามือมากกว่า
พระนาคเสน ฉั น ใดก็ ฉั น นั้ น ผู ้ ที่ รู ้ เ หตุ รู ้ ผ ลแห่ ง บาปกรรมในขณะที่
ท�าบาป ย่อมเกิดความละอายความกลัวจึงท�าบาปได้ไม่เต็มที่ ส่วนผูท้ ไี่ ม่รจู้ กั
บาป ย่อมไม่มีความตะขิดตะขวงใจในการประกอบอกุศล จึงกระท�าบาปได้
เต็มที่กว่า และย่อมได้รับผลของบาปแรงกว่า
จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า ู ที่มีมิจ าทิฏฐิเขาประกอบ
นการท�าบาป คอ ม่เช่อเร่องบาปบุ คุณโท ม่เช่อเร่องกรรมและ ล
ของกรรม เม่อท�าบาปลง ป บาปจะหนักกว่า ูที่เช่อเร่องบาปบุ คุณโท
นี่คือเหตุผลที่พระพุทธองค์ต้องแบ่งลักษณะในการท�าบาป ว่าเป็นการ
ท�าบาปพร้อมด้วยความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ) หรือท�าบาปแต่ไม่ประกอบด้วย
ความเห็ น ผิ ด เพราะความรุ น แรงของเจตนาในการกระท� า นั้ น ต่ า งกั น
ผลของบาปที่จะได้รับจึงมีความรุนแรงต่างกันด้วย

ในท� า นองเดี ย วกั น การท� า บาป (อกุ ศ ล) เพราะถู ก ชั ก ชวน
กับตัดสินใจท�าเองทันทีโดยไม่ตอ้ งอาศัยการชักชวน ก�าลังของบาป (อกุศล)
ก็ตา่ งกัน เพราะการตัดสินใจท�าเองทันทีโดยไม่ตอ้ งอาศัยการชักชวนนัน้ เจตนา
ในการท�าบาปจะมีก�าลังมากกว่า เนื่องจากสภาพจิตมีความเข้มแข็ง และ
ตัดสินใจในเรือ่ งต่าง ๆ ได้อย่างเด็ดขาด โดยไม่ตอ้ งกระตุน้ เตือนหรือชักชวน
ด้วยเหตุนี้กา� ลังของบาป (อกุศล) จึงรุนแรงตามไปด้วย ผลของบาปที่จะได้
รับจึงหนักกว่า
ส่วนการท�าบาป (อกุศล) พร้อมด้วยความดีใจ ปลาบปลืม้ ใจ ลิงโลด
ทีท่ า� บาปได้สา� เร็จ จะมีกา� ลังของบาป (อกุศล) รุนแรงกว่าการท�าบาปพร้อมด้วย
ความรู้สึกความเฉย ๆ ผลของบาปที่จะได้รับจึงหนักกว่า นี่คือเหตุผลที่
พระพุทธองค์ทรงจ�าแนกโลภมูลจิตออกเป็น ๘ ลักษณะ

๑ โลภมูลจิตของสัตว์เดรัจ าน ย่อมอยากกิน อยากนอน และ
อยากสืบพันธุ์ เป็นต้น
๒ โลภมูลจิตของมนุ ย์ ย่อมอยากเห็นสิง่ สวย ๆ งาม ๆ อยากฟัง
เสียงทีไ่ พเราะ อยากได้กลิน่ หอม ๆ อยากได้ลมิ้ รสอาหารทีอ่ ร่อย ๆ อยากได้
สัมผัสอันเป็นสุข อยากได้ลาภ ยศ สรรเสริญ อยากมีชื่อเสียง อยากมี
ความสุขมาก ๆ อยากเป็นผู้มีสุขภาพดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และอยากมี
อายุยืนยาว เป็นต้น
๓ โลภมูลจิตของเทวดา ย่อมอยากได้ทิพยสมบัติยิ่ง ๆ ขึ้นไป
และยินดีพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสอันประณีต เป็นต้น

๔. โลภมูลจิตของพรหม ส�ำหรับรูปพรหมย่อมยินดีพอใจอยูใ่ นรูป
กรรมฐาน เสวยปีติและสุข ส่วนอรูปพรหมก็จะยินดีในอรูปกรรมฐาน
และด�ำรงมั่นอยู่ในอรูปฌานของตน
๕. โลภมูลจิตของพระอริยบุคคลระดับพระโสดาบันและพระ
สกทาคามี ยังมีความยินดีพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส แต่น้อยกว่า
ปุถุชนทั่วไป เพราะมีโลภะ โทสะ โมหะ ที่เบาบาง และไม่เป็นไปด้วย
ความเห็นผิด
๖. โลภมู ล จิ ต ของพระอนาคามี ยั ง มี ค วามยิ น ดี พ อใจในสุ ข
อันเกิดจากการท�ำรูปฌานและอรูปฌาน แต่ไม่มคี วามยินดีในรูป เสียง กลิน่
รส สัมผัสอีกต่อไปแล้ว
๗. ส�ำหรับพระอรหันต์ สามารถท�ำลายโลภะได้หมดสิ้นแล้ว
โลภมูลจิตจึงไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ในทุกกรณี
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กล่

ส ล

อกุศลจิต ๑๒

อก ล

กลุ่มที่ ๑ โลภมูลจิต ๘
กลุ่มที่ ๒ โทสมูลจิต ๒
กลุ่มที่ ๓ โมหมูลจิต ๒

โทสมูลจิต (โท-สะ-มูน-ละ-จิต) คือ จิตทีม่ โี ทสะเป็นมูล (เป็นเหตุ
หรือเป็นประธาน) เป็นจิตที่ตอบสนองต่ออารมณ์ในทางลบ หมายถึง
ไม่พอใจหรือขัดเคืองใจในอารมณ์ทมี่ ากระทบ ความ ม่พอ จหรอขัดเคอง จ
นอารมณ์ ภา าธรรมะเรียกว่า “ปฏิ ะ”
ปฏิ ะ มาจากภา าบาลี แปลว่า ความ ม่พอ จ หรอขัดเคอง จ
องค์ธรรม๗ คอ โทสะเจตสิก
จิตที่มีปฏิ ะ คอ จิตที่มีโทสะเจตสิกเขาประกอบ เมื่อจิตดวงนี้
เกิดขึ้น จะแสดงอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- โกรธ
- ไม่พอใจ
- ไม่ปรารถนา
- อา าต
- คิดเบียดเบียน
๗

- กลัว
- เขินอาย
- เสียใจ
- หมั่นไส้
- ขยะแขยง

- เกลียด
- เบื่อ เซ็ง
- หงุดหงิด
- คิดประทุษร้าย
- คิดท�าลาย

- ตกใจ
- มีอาการร�า่ ไรร�าพัน
- ทุกข์ใจ
- รังเกียจ
- อิจฉา ริษยา

องค์ธรรม คือ ความจริงระดับปรมัตถ์ (ความจริงอันเป็นที่สุด) อันเป็นธรรมชาติ
ที่อยู่ภายในมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายซึ่งอธิบายได้ด้วยจิต ๘๙ หรือ ๑๒๑ ดวง เจตสิก
๕๒ ชนิด และรูป ๒๘ ชนิด

- แค้น
- ตระหนี่ (ไม่อยากให้)
- กังวลใจ
- ไม่แช่มชื่น - น้อยใจ - ฉุนเฉียว
- กลุ้มใจ
- หรือการกระท�าอื่น ๆ ที่มีผลในแง่ลบต่ออารมณ์นั้น
จะเห็นว่า “โทสะ” มิได้มีอาการเพียงแค่ความโกรธ ความโมโห
ฉุนเฉียวตามความหมายที่คุ้นเคยกันเท่านั้น แต่อาการของ “โทสะ” ยังมีอีก
มากมายตามที่ยกตัวอย่างข้างต้น
โทสมูลจิตจะเกิดพรอมกับความทุกข์ จเสมอ (ภา าธรรมะเรียกว่า
โทมนัสเวทนา) เพราะโทสมูลจิตเป็นจิตที่เกิดจากการรับอารมณ์ทางทวาร
ทั้ง ๖ ที่ไม่น่ายินดี ไม่น่าพอใจ ไม่น่าปรารถนา จึงมีเวทนาเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น คือ โทมนัสเวทนา (โท-มะ-นัด-สะ-เว-ทะ-นา)
อีกประการหนึ่ง โทสมูลจิต จะ ม่มี “ความเหน ิด” เขาประกอบ
เพราะ “ความเห็นผิด” จะเกิดขึ้นในขณะที่จิตรับอารมณ์ที่น่ายินดีหรือ
น่าพอใจเท่านั้น
ดังนั้น สิ่งที่ทา� ให้โทสมูลจิต ๒ ดวง มีความแตกต่างกันจึงเหลือ
เพียงประการเดียวคือ เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องชักชวน (อสังขาริก) กับเกิดขึ้น
เพราะถูกชักชวน (สสังขาริก) ซึ่งอาจเกิดจากการชักชวนของบุคคลอื่น
ทั้งทางกายและทางวาจา หรือเกิดจากการชักชวนตนเองโดยคิดไปเองแล้ว
เกิดโทสะขึ้นมาก็ได้
โทสะ ไม่ต้อง
ทุกข์ใจ ชักชวน

โทสะ ถูก
ทุกข์ใจ ชักชวน

จิตหมายเลข ๙ เป็นโทสมูลจิตที่เกิดขึ้นเองโดย ม่ตองชักชวน
พร้อมด้วยความทุกข์ จ (โทมนัสเวทนา) ประกอบด้วยปฏิ ะ (ความไม่พอใจ
หรือขัดเคืองใจ)
จิ ต หมายเลข ๑๐ เป็ น โทสมู ล จิ ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น เพราะถู ก ชั ก ชวน
พร้อมด้วยความทุกข์ จ (โทมนัสเวทนา) ประกอบด้วยปฏิ ะ (ความไม่พอใจ
หรือขัดเคืองใจ)
เหตุ หเกิดโทสะที่สา� คั คอ
๑ ) ดประสบกับอารมณ์ทางตา หู จมูก ลิน กาย จ ที่ ม่ยินดี
ม่พอ จ

๒ ) เกิดจากอา าตวัตถุ ๑๐ ประการ๘

โทสมูลจิตอาจเกิดขึ้นเองในทันทีที่ประสบกับอารมณ์ที่ท�า ให้
เกิดความโกรธ เช่น อา าตวัตถุ ๑๐ อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยไม่ต้องมีการ
กระตุ้นเตือนหรือชักชวน เนื่องมาจากบุคคลนั้นเป็นผู้มักโกรธ หงุดหงิด
ร�าคาญง่ายโดยสันดาน หรือเป็นบุคคลผู้มีความคิดไม่สุขุม หรือเป็นผู้ที่
ประสบแต่อารมณ์ที่ไม่ดีอยู่เสมอ หรือเป็นผู้ที่ประสบอา าตวัตถุหรือ
เก็ บ กดความอา าตไว้ ใ นใจอยู ่ เ สมอ เมื่ อ มี เ หตุ ป ั จ จั ย เหล่ า นี้ อ ย่ า งใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันย่อมท�าให้บุคคลนั้นเกิดความโกรธขึ้นมา
ได้โดยไม่ต้องมีการชักชวน

๘ ดูความหมายในหน้าถัดไป

อา าตวัตถุ หมายถึง เหตุที่ท�าให้เกิดความโกรธ ความอา าต
พยาบาท ปองร้าย ความคิดเบียดเบียนท�าร้าย หรือความไม่พอใจ อันเป็น
เหตุหนึ่งที่ทา� ให้โทสมูลจิตเกิดขึ้น มี ๑๐ ประการ คือ
๑ อา าตเพราะคิดว่า เขาเคยท�าความเส่อมเสีย หแก่ตน เป็นการ
นึกคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วในอดีตว่าบุคคลนั้นเคยท�าความเดือดร้อน
หรือสร้างความเสื่อมเสียให้แก่ตน ขณะเผชิญหน้ากับบุคคลนั้นย่อมท�าให้
เกิดความโกรธ ความเกลียด ความกลัวขึ้นมาได้
๒ อา าตเพราะคิ ด ว่ า เขาก� า ลั ง ท� า ความเส่ อ มเสี ย หแก่ ต น
ขณะที่ เ ผชิ ญ หน้ า กั บ บุ ค คลที่ เ ป็ น ปฏิ ป ั ก ษ์ กั บ ตนและคิ ด ว่ า เขาก� า ลั ง น� า
ความเดือดร้อนหรือความเสือ่ มเสียมาสูต่ น (ซึง่ อาจจะไม่เป็นดังทีต่ นคิดก็ได้)
ย่อมท�าให้เกิดความโกรธ ความเกลียด ความกลัวขึ้นมาได้
๓ อา าตเพราะคิ ด ว่ า เขาจะท� า ความเส่ อ มเสี ย หแก่ ต น
ซึ่งเป็นการคาดคะเนเอาเองว่าบุคคลนั้นจะท�าความเดือดร้อนหรือสร้าง
ความเสื่อมเสียให้แก่ตน ย่อมท�าให้เกิดความโกรธ ความเกลียด ความกลัว
ขึ้นมาได้
๔ อา าตเพราะคิดว่า เขาเคยท�าความเส่อมเสีย หแก่ ูที่ตนรัก
เป็นการนึกคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วในอดีตว่าบุคคลนั้นเคยท�าความ
เดือดร้อนหรือสร้างความเสือ่ มเสียให้แก่ผทู้ ตี่ นรัก ขณะเผชิญหน้ากับบุคคล
นั้นย่อมท�าให้เกิดความโกรธ ความเกลียด ความกลัวขึ้นมาได้
๕ อา าตเพราะคิดว่า เขาก�าลังท�าความเส่อมเสีย หแก่ ูที่ตนรัก
ขณะที่เผชิญหน้ากับบุคคลที่เป็นปฏิปักษ์กับผู้ท่ีตนรักและคิดว่าเขาก�าลังน�า
ความเดือดร้อนหรือความเสื่อมเสียมาสู่ผู้ที่ตนรัก (ซึ่งอาจจะไม่เป็นดังที่

ตนคิดก็ได้) ย่อมท�าให้เกิดความโกรธ ความเกลียด ความกลัวขึ้นมาได้
๖ อา าตเพราะคิดว่า เขาจะท�าความเส่อมเสีย หแก่ ูที่ตนรัก
ซึ่งเป็นการคาดคะเนเอาเองว่าบุคคลนั้นจะท�าความเดือดร้อนหรือสร้าง
ความเสื่อมเสียให้แก่ผู้ที่ตนรัก ย่อมท�าให้เกิดความโกรธ ความเกลียด
ความกลัวขึ้นมาได้
๗ อา าตเพราะคิดว่า เขาเคยท�าประโยชน์ หแก่ ทีู ต่ นเกลียดชัง
เป็นการนึกคิดถึงเรือ่ งราวทีผ่ า่ นมาในอดีตว่าบุคคลนัน้ เคยท�าประโยชน์ หรือ
สร้างความเจริญให้กับบุคคลที่ตนเกลียดชัง เมื่อได้เผชิญหน้ากับบุคคลนั้น
ย่อมท�าให้เกิดความโกรธ ความเกลียด ความกลัวขึ้นมาได้
๘ อา าตเพราะคิดว่า เขาก�าลังท�าประโยชน์ หแก่ ทีู ต่ นเกลียดชัง
ขณะทีเ่ ผชิญหน้ากับบุคคลทีเ่ ป็น ายเดียวกับบุคคลทีต่ นเกลียดชัง และก�าลัง
น�าความเจริญ น�าประโยชน์มาสู่บุคคลที่ตนเกลียดชัง (ซึ่งอาจจะไม่เป็นดังที่
ตนคิดก็ได้) เนือ่ งจากตนเกิดความหวาดระแวงด้วยอ�านาจโทสะจึงท�าให้เกิด
ความโกรธ ความเกลียด ความกลัวขึ้นมาได้
๙ อา าตเพราะคิดว่า เขาจะท�าประโยชน์ หแก่ ูที่ตนเกลียดชัง
ซึง่ เป็นการคาดคะเนเอาเองว่าบุคคลนัน้ จะท�าคุณประโยชน์หรือสร้างความเจริญ
รุ่งเรืองให้แก่บุคคลที่ตนเกลียดชัง ย่อมท�าให้เกิดความโกรธ ความเกลียด
ความกลัว ขึ้นมาได้
๑๐ อา าตดวยเหตุอัน ม่สมควรเลก นอย เช่น เดินไป
สะดุดนัน่ ชนนี่ เป็นต้น แล้วเกิดบันดาลโทสะ เกิดความโกรธ ความไม่ชอบใจ
เกิดความหงุดหงิด ร�าคาญใจหาว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่รู้จักหลบจักหลีกหรือ
อยู่ไม่เป็นที่เป็นทาง ซึ่งอาจเป็นเพราะความพลั้งเผลอขาดสติของตนก็ดี
เพราะความไม่มีระเบียบไม่รู้จักจัดเก็บวัตถุสิ่งของให้เป็นที่เป็นทางก็ดี
ด้วยเหตุเหล่านี้ท�าให้เกิดความโกรธ หรือหงุดหงิดร�าคาญใจขึ้นมาได้

อ

อ าค

โทสะเกิดได้เพราะ ๑. เขาเคยท�าความ ๒. เขาก�าลังท�าความ ๓. เขาจะท�าความ
เสื่อมเสียให้แก่ตน เสื่อมเสียให้แก่ตน เสื่อมเสียให้แก่ตน
โทสะเกิดได้เพราะ ๔. เขาเคยท�าความ
เสื่อมเสียให้แก่
ผู้ที่ตนรัก

๕. เขาก�าลังท�าความ ๖. เขาจะท�าความ
เสื่อมเสียให้แก่
เสื่อมเสียให้แก่
ผู้ที่ตนรัก
ผู้ท่ตี นรัก

โทสะเกิดได้เพราะ ๗. เขาเคยท�า
๘. เขาก�าลังท�า
๙. เขาจะท�า
คุณประโยชน์ให้แก่ คุณประโยชน์ให้แก่ คุณประโยชน์ให้แก่
ผู้ที่ตนเกลียดชัง
ผูท้ ี่ตนเกลียดชัง
ผูท้ ี่ตนเกลียดชัง
๑๐. โทสะเกิดได้เพราะเหตุอันไม่สมควรเล็ก ๆ น้อย ๆ

เมื่อโทสมูลจิตเกิดกับบุคคลใด จะท�าให้บุคคลนั้นมีสภาพหยาบ
กระด้าง หรือดุร้าย ไม่อ่อนโยน เศร้าหมอง เร่าร้อน ขุ่นมัว เดือดพล่าน
สามารถท�าอกุศลได้ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ ไม่สามารถท�าการงาน
ที่เป็นกุศล หรือท�าคุณความดีได้ และอาจท�าให้บุคคลอื่นที่พบเห็นหรือ
เกี่ยวข้องพลอยได้รับผลกระทบจากอาการนั้น ท�าให้เกิดความไม่สบายใจ
มีความเศร้าหมอง ขุ่นมัว หรือเดือดพล่านตามไปด้วย
โทสมูลจิตนี้ หากมีก�าลังมากย่อมประทุษร้ายสิ่งที่ท�าให้ไม่พอใจ
(ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ หรือสิ่งของก็ตาม) ให้พินาศย่อยยับไป

กล่

ล

อกุศลจิต ๑๒

อก ล

กลุ่มที่ ๑ โลภมูลจิต ๘
กลุ่มที่ ๒ โทสมูลจิต ๒
กลุ่มที่ ๓ โมหมูลจิต ๒

โมหมูลจิต (โม-หะ-มูน-ละ-จิต) คือ จิตที่มีโมหะเป็นมูล (เป็นเหตุ
หรือ เป็นประธาน) เป็นจิตทีไ่ ม่รสู้ ภาพธรรมตามความเป็นจริง มีความหลงผิด
เข้าใจผิด เมื่อเกิดขึ้นกับบุคคลใด บุคคลนั้นจะมีอาการดังต่อไปนี้
๑. หลงใหลไปในสิ่งที่ไม่เป็นสาระ ไม่เป็นประโยชน์
๒. ไม่รู้ว่าอะไรผิด อะไรถูก อะไรควร อะไรไม่ควร
๓. ไม่รู้สรรพสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริง คือ รู้ไปโดยประการอื่น
ซึ่งตรงข้ามกับความเป็นจริง
๔. เห็นผิดเป็นชอบ เห็นสิ่งที่ไม่ควรว่าควร
๕. ไม่รู้อริยสัจ ๔ มัวเมาไปตามกระแสโลก และกิเลสอยู่เสมอ
โมหะ ไม่ต้องชักชวน

โมหะ ไม่ต้องชักชวน

เฉย ๆ ประกอบด้วย
ความสงสัย

เฉย ๆ ประกอบด้วย
ความฟุ้งซ่าน

๒
จิตหมายเลข ๑๑ เป็นจิตทีเ่ กิดขึน้ พร้อมด้วยความเฉย ๆ ประกอบ
ด้วยความสงสัย

จิตหมายเลข ๑๒ เป็นจิตทีเ่ กิดขึน้ พร้อมด้วยความเฉย ๆ ประกอบ
ด้วยความ ุง ่าน
ความหมายของจิตหมายเลข ๑๑ และ ๑๒
จิตหมายเลข ๑๑ เป็นจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความรู้สึกเฉย ๆ
ประกอบด้วยความสงสัย จิตดวงนี้มีความสงสัยเป็นลักษณะเด่น มีโมหะ
(ความหลงผิด) สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ด้วยอ�านาจความลังเลสงสัยบวกกับ
ความไม่มั่นใจจึงท�าให้จิตไม่ยินดียินร้ายและมีสภาพเป็นอุเบกขาเวทนา
(รูส้ กึ เฉย ๆ) จิตดวงนีเ้ มือ่ เกิดขึน้ กับบุคคลใด บุคคลนัน้ จะมีความสงสัย เช่น
สงสัยเรือ่ งผลของการท�าความดีและผลของการท�าความชัว่ สงสัยเรือ่ งชาตินี้
ชาติหน้า สงสัยเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด มีความเคลือบแคลงสงสัยในการ
ท�าบุญท�ากุศล หรือการท�าความดีต่าง ๆ เป็นต้น เป็นจิตไม่ดีงาม ไม่ผ่องใส
มืดมิดด้วยอ�านาจของความหลงผิด
จิตหมายเลข ๑๒ เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉย ๆ ประกอบด้วย
ความฟุงซ่าน จิตดวงนี้เมื่อเกิดขึ้นกับบุคคลใด บุคคลนั้นจะมีอาการฟุงซ่าน
มีความคิดซัดส่ายไปในอารมณ์ตา่ ง ๆ ไม่สงบ วุน่ วายใจ หรือมีอาการเหม่อลอย
เซื่องซึม ถ้าจิตดวงนี้เกิดติดต่อกันนาน ๆ อาจท�าให้เสียสติได้เนื่องจาก
จิตดวงนี้มีอาการฟุงซ่าน โดยมีโมหะ (ความหลงผิด) อยู่เบื้องหลังจึงท�าให้
จิตปราศจากความยินดียินร้ายและมีสภาพเป็นอุเบกขาเวทนา (รู้สึกเฉย ๆ)
เช่นเดียวกับจิตหมายเลข ๑๑ อาการที่ฟุงซ่าน ซัดส่ายไปในอารมณ์ต่าง ๆ
อยู่เสมอนั้นท�าให้จิตไม่สามารถตั้งมั่นในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งได้
นาน ๆ สภาพจิตจึงมีก�าลังอ่อน ด้วยเหตุนี้ในบรรดาอกุศลจิต ๑๒ ดวง
จิตหมายเลข ๑๒ จึงเป็นจิตที่มีก�าลังอ่อนที่สุดและไม่สามารถส่งผลให้
ไปเกิดในอบายภูมิได้

ในคัมภีร์อัฏฐสาลินี อรรถกถาธรรมสังคณี กล่าวว่า สัตว์โดยมาก
ปเกิดเป็นเปรต (และอสุรกาย) ดวยอ�านาจของตัณหา (คอโลภะ) และ ป
เกิด นนรกดวยอ�านาจของโทสะ ส่วนสัตว์ทลี่ มุ่ หลงดวยโมหะอยูเ่ ป็นนิจ ย่อม
เขาถงก�าเนิดสัตว์ดิรัจ าน

ค�าว่า อกุศล (บาลี อกุสล) แปลว่า ความชั่ว ความไม่ดี เป็นบาป
ตรงข้ามกับค�าว่า “กุศล” ซึ่งหมายถึง ความดี ความฉลาด
ค�าว่า กรรม แปลว่า การกระท�า
อกุศลกรรม คอ การกระท�าที่ ม่ดี การกระท�าความชัว่ ง่ ความชัว่
ที่กระท�านันย่อมส�าเรจดวยอ�านาจของจิต ายบาป อัน ดแก่ อกุศลจิตทัง
๑๒ ดวงนี่เอง
การกระท�าความชั่วแต่ละอย่างนั้น บางอย่างก็เป็นอกุศลกรรมที่
ไม่น�าไปสู่อบายภูมิ แต่บางอย่างก็มีอ�านาจน�าไปอบายภูมิได้ อกุศลกรรมนี้
จึงมีชื่อเรียกว่า “อกุศลกรรมบถ” (ค�าว่า “บถ” แปลว่า ทาง) เพราะมี
ความหมายว่าเป็นหนทางน�าไปสู่อบายภูมิได้
อกุศลกรรมบถมีอยู่ดวยกัน ๑๐ อย่าง คอ
๑ ปาณาติบาต การท�าชีวติ สัตว์ให้ตกล่วงไป หมายถึง การ า่ สัตว์
๒ อทินนาทาน การถือเอาของทีเ่ ขามิได้ให้ หมายถึง การลักขโมย
๓ กาเมสุมิจ าจาร ความประพฤติผิดในกาม หมายถึง การล่วง
ละเมิดในหญิงที่มีเจ้าของหรือมีผู้ปกครองด้วยความประพฤติที่ลามก

๔ มุสาวาท การกล่าวค�าเท็จ
๕ ปสุณวาจา การกล่าววาจาส่อเสียดยุยงให้เขาแตกกัน
๖ รุสวาจา การกล่าวค�าหยาบ
๗ สัม ัปปลาปะ การพูดเรื่องเพ้อเจ้อเหลวไหล
๘ อภิช า ความเพ่งเล็งอยากได้ของของผู้อื่น
๙ พยาบาท ความผูกโกรธปองร้ายผู้อื่น
๑๐ มิ จ าทิ ฏ ฐิ ความเห็ น ผิ ด ไปจากท�า นองคลองธรรม เช่น
เห็นว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผล บุญบาปไม่มี กฎแห่งกรรมไม่มี การเวียนว่าย
ตายเกิดไม่มี เป็นต้น
ดังนั้น จิต ายบาป หรือ อกุศลจิตทั้ง ๑๒ ดวง จึงเป็น ปหาตัพพ
ธรรม หมายถง ธรรมทีจ่ ะตองละ หหมด ปจากขันธสันดาน เพราะเป็นสิง่ ทีม่ ี
แต่โทษและให้ผลเป็นความทุกข์โดยส่วนเดียว ย่อมไม่เป็นไปเพือ่ ประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขทั้งของตนเองและบุคคลอื่น เมื่อรู้ว่าจิต ายบาปเป็น
ตัวต้นเหตุให้เกิดบาปอกุศลทั้งปวง และเป็นต้นเหตุให้เกิดความทุกข์ความ
เดือดร้อนต่าง ๆ จึงควรไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนกระท�าการใด ๆ ถึงโทษ
และผลอั น เผ็ ด ร้ อ นของจิ ต ายบาปเหล่ า นี้ โดยพยายามส� า รวมระวั ง
ไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นได้ ขณะเดียวกันต้องพยายามสร้างกุศลกรรมที่ยัง
ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้น และพยายามรักษากุศลกรรมความดีที่เกิดขึ้นแล้ว
ให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป

บ ี่
อเห ก
อเหตุกะ แปลว่า ไม่ประกอบด้วยเหตุ
อเหตุกจิต หมายถง จิตที่ ม่ประกอบดวยเหตุ
จิตส่วนใหญ่จะต้องประกอบด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึง่ ไม่เหตุบาป
(อกุศลเหตุ) ก็เหตุบุญ (กุศลเหตุ)
เหตุบาป หรอ อกุศลเหตุ มี ๓ ดแก่ โลภะ โทสะ โมหะ
เหตุบุ หรอ กุศลเหตุ มี ๓ เช่นกัน ดแก่ อโลภะ (ไม่โลภ) อโทสะ
(ไม่โกรธ) อโมหะ (ไม่หลง)
เหตุบาป ๓ เหตุบุ ๓ เหตุ ๖
จิตที่มีเหตุเข้าประกอบ (อาจเข้าประกอบเพียงเหตุเดียว สองเหตุ
หรือสูงสุดถึงสามเหตุ) เรียกว่า สเหตุกจิต (สะ-เห-ตุ-กะ-จิต) แต่ยัง
มีจิตอีกประเภทหนึ่งที่ไม่มีเหตุใด ๆ เข้าประกอบ เรียกว่า อเหตุกจิต
(อะ-เห-ตุ-กะ-จิต)

อเหตุกจิต ๑๘

อเหตุกจิต หรอจิตที่ ม่ประกอบดวยเหตุ ด มีทังหมด ๑๘ ดวง
แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี

กล่

อกุศลวิปากจิต ๗ ดวง
อเหตุกกุศลวิปากจิต ๘ ดวง
อเหตุกกิริยาจิต ๓ ดวง

อก ล าก

อกุศลวิปากจิต ๗ เป็นจิตที่เป็น ลของบาป (อกุศลกรรม) ที่ ด
กระท�า วแลว นอดีต อกุศลกรรม (บาป) ทั้งหลายที่ได้กระท�าไปแล้ว ย่อม
ไม่สูญหายไปไหน แต่จะคอยโอกาสตอบสนองให้ได้รับอารมณ์ทางตา
หู จมูก ลิ้น กาย ที่ไม่น่ายินดี ไม่น่าพอใจ จิตที่รับผลของอกุศลกรรม
เหล่านี้ชื่อว่า อกุศลวิปากจิต (อะ-กุ-สน-วิ-ปา-กะ-จิต) มี ๗ ดวง ดแก่
จิตหมายเลข ๑๓ เป็นจิตที่เกิดทางตา เห็นรูปที่ไม่ดี และรู้สึก
เฉย ๆ (ภาษาธรรมะเรียกว่า จักขุวิ าณ ายอกุศลวิบาก) ตัวอย่างเช่น
เห็นสุนัขเน่า ศพเน่า เห็นสิ่งปฏิกูลโสโครก เห็นคนตีกัน เห็นวินาศภัย
และสิ่งต่าง ๆ ที่เห็นแล้วท�าให้เกิดความทุกข์ เป็นต้น
จิตหมายเลข ๑๔ เป็นจิตที่เกิดทางหู รับเสียงที่ไม่ดี และรู้สึก
เฉย ๆ (ภาษาธรรมะเรียกว่า โสตวิ าณ ายอกุศลวิบาก) ตัวอย่างเช่น
ได้ยินเสียงบ่น เสียงด่า เสียงการทะเลาะวิวาท เสียงเปรตร้องโหยหวน
เสียงต่าง ๆ ที่ได้ยินแล้วท�าให้เกิดความทุกข์ เป็นต้น

จิตหมายเลข ๑๕ เป็นจิตที่เกิดทางจมูก รับกลิ่นที่ไม่ดี และรู้สึก
เฉย ๆ (ภาษาธรรมะเรียกว่า านวิ าณ ายอกุศลวิบาก) ตัวอย่างเช่น
กลิ่นสัตว์ตาย กลิ่นปฏิกูล กลิ่นเน่าเหม็น กลิ่นสาบสางของอบายสัตว์
และกลิ่นทั้งปวงที่ไม่ชอบ เป็นต้น
จิตหมายเลข ๑๖ เป็นจิตทีเ่ กิดทางลิน้ รับรสทีไ่ ม่ดี และรูส้ กึ เฉย ๆ
(ภาษาธรรมะเรียกว่า ชิวหาวิ าณ ายอกุศลวิบาก) ตัวอย่างเช่น การได้
บริ โ ภคอาหารที่ ไ ร้ คุ ณ ภาพ เหลื อ เดน ไม่ มี ค วามเอร็ ด อร่ อ ย บู ด เน่ า
หมดอายุ อันไม่เป็นที่น่าปรารถนา เป็นต้น
จิตหมายเลข ๑๗ เป็นจิตที่เกิดทางกาย รับสัมผัสทางกายที่ไม่ดี
และท�าให้ทุกข์กาย (ภาษาธรรมะเรียกว่า กายวิ าณ ายอกุศลวิบาก)
ตัวอย่างเช่น ถูกต่อย ถูกตี ถูกยิง ถูกกระแทกด้วยของแข็ง ได้รับอุบัติเหตุ
หรือประสบกับสภาพที่ร้อนเกินไป หนาวเกินไป อาการเจ็บปวดทางกาย
ความเจ็บปวดทรมานของสัตว์ในนรก เป็นต้น
จิตหมายเลข ๑๘ เป็นจิตที่เกิดทางใจ ท�าหน้าที่รับอารมณ์ทั้ง ๕
(คือ รูป เสียง กลิน่ รส สัมผัส) ทีไ่ ม่ดี ต่อจากปัญจวิญญาณ๙ และรูส้ กึ เฉย ๆ
(ภาษาธรรมะเรียกว่า สัมปฏิจ นจิต๑๐ ายอกุศลวิบาก)
จิตหมายเลข ๑๙ เป็นจิตที่เกิดทางใจ ท�าหน้าที่ไต่สวนอารมณ์
ทั้ง ๕ (คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส) ที่ไม่ดี และรู้สึกเฉย ๆ (ภาษาธรรมะ
เรียกว่า สันตีรณจิต๑๑ ายอกุศลวิบาก)
๙

ปัญจวิญญาณ หมายถึง วิญญาณทั้ง ๕ ได้แก่ จิตที่ท�าหน้าที่เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รู้รส
รู้สัมผัส
๑๐ สัมปฏิจฉนจิต อ่านว่า สัม-ปะ-ติด-ฉะ-นะ-จิต
๑๑ สันตีรณจิต อ่านว่า สัน-ตี-ระ-นะ-จิต

๒
๑ ส่ง ลเพ่อน�า ปเกิด นภพ หม่ชาติ หม่ (ปฏิสนธิกาล๑๒) อกุศล
กรรมทัง้ หลายทีไ่ ด้กระท�าไว้หากเป็นกรรมหนักก็จะน�าไปเกิดในอบายภูมิ ๔
เป็นสัตว์นรกบ้าง เป็นเปรตบ้าง เป็นอสุรกายบ้าง เป็นสัตว์เดรัจฉานบ้าง โดย
มีสันตีรณจิต ายอกุศลวิบาก (จิตหมายเลข ๑๙) เป็น ูท�าหนาที่ ปปฏิสนธิ
(น�าเกิด) นอบายภูมิทัง ๔
๒ ส่ง ลหลังจาก ปเกิด นภูมิ ดภูมิหน่งแลว (ปวัตติกาล๑๓)
ไม่วา่ จะเกิดเป็นสัตว์นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน อกุศลกรรมทัง้ หลาย
ที่ได้กระท�าไว้จะตามส่งผลให้เหนรูปที่ ม่ดี ดยินเสียงที่ ม่ดี ดกลิ่นที่ ม่ดี
ดรับรสที่ ม่ดี ดรับการสัม ัสทางกายที่ ม่ดี ดวยอกุศลวิปากจิตดวงที่
๑๓ - ๑๗
ส�าหรับผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์หรือเทวดาจะได้รับความสุขบ้าง
ความทุกข์บ้าง ขณะใดที่ก�าลังได้รับความทุกข์ คือ เห็นรูปที่ไม่ดี ได้ยินเสียง
ที่ ไ ม่ ดี ได้ ก ลิ่ น ที่ ไ ม่ ดี ได้ รั บ รสที่ ไ ม่ ดี ได้ รั บ การสั ม ผั ส ทางกายที่ ไ ม่ ดี
พึงรู้ว่าขณะนั้นอกุศลวิปากจิต (อันเป็นผลของบาปที่ท�าไว้ในอดีต) ก�าลัง
ท�างานอยู่
บางท่านอาจสงสัยว่าเพราะเหตุใดจิตที่เกิดทางตา หู จมูก ลิ้น
(จิตหมายเลข ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖) ซึ่งรับอารมณ์ที่ไม่ดี แต่เหตุใดจึงไม่เกิด
ทุกข์ ซึ่งต่างจากจิตที่เกิดทางกาย (จิตหมายเลข ๑๗) เมื่อรับสัมผัสทางกาย
ที่ไม่ดีแล้วเกิดทุกข์ ส�าหรับเรื่องนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าเม่อตาเหนรูปจะยัง ม่รู
๑๒

ปฏิสนธิกาล (ปะ-ติ-สน-ทิ-กาน) คือ เวลา ณ ขณะที่สัตว์อุบัติขึ้นในภพชาติใหม่
(ปะ-วัด-ติ-กาน) คือ ช่วงเวลาหลังจากที่สัตว์ได้อุบัติขึ้นในภพชาติใหม่
ไปจนกระทั่งวาระสุดท้ายก่อนที่จะตายจากภพชาตินั้น

๑๓ ปวัตติกาล

ความหมายของรูปนัน ทางหู ทางจมูก ทางลิน กเช่นเดียวกัน เม่อรับเสียง
รับกลิ่น รับรสกเพียงสักแต่ว่ารู แต่ยัง ม่เขาถงความหมายของอารมณ์
เหล่านัน เพราะความหมายของอารมณ์ที่รับรูทางตา หู จมูก ลิน จะเกิด
ทางมโนทวาร (ทาง จ) เท่านัน ดังนั้นจิตที่เกิดทางตา หู จมูก ลิ้น จึงรู้สึก
เฉย ๆ (อุเบกขาเวทนา) ส่วนจิตที่เกิดทางกายเมื่อรับสัมผัสทางกายที่ไม่ดี
เช่น เย็นจัด ร้อนจัด ถูกตี ถูกแทง ถูกยิง จะรู้สึกเจ็บปวดทางกายได้ทันที
โดยไม่ต้องอาศัยการตีความทางมโนทวาร จิตที่เกิดทางกายจึงรู้สึกทุกข์
(หรือสุข) ได้ในขณะนั้น

กล่

อ

กก ล าก

อเหตุกจิต ๑๘

อเหตุกกุศลวิปากจิต ๘ เป็นจิตทีเ่ กิดมารับ ลของบุ (กุศลกรรม)
ที่ ดกระท�า วแลว นอดีต บุ (กุศลกรรม) ทั้งหลายที่ได้กระท�าไว้ย่อม
ไม่สญ
ู หายไปไหน แต่จะคอยโอกาสตอบสนองให้ได้รบั ผลด้วยกุศลวิปากจิต
๘ ดวง รวมเรียกว่า อเหตุกกุศลวิปากจิต ๘ (อะ-เห-ตุ-กะ-กุ-สน-วิ-ปา-กะจิต) ได้แก่
อกุศลวิปากจิต ๗ ดวง
อเหตุกกุศลวิปากจิต ๘ ดวง
อเหตุกกิริยาจิต ๓ ดวง

จิตหมายเลข ๒๐ เป็นจิตทีเ่ กิดขึน้ ทางตา เห็นรูปทีด่ ี และรูส้ กึ เฉย ๆ
(ภาษาธรรมะเรียกว่า จักขุวิ าณ ายกุศลวิบาก) ตัวอย่างเช่น เห็นสิ่งของ
สวย ๆ งาม ๆ เห็นสถานที่ที่สวยงาม เห็นธรรมชาติที่น่ารื่นรมย์ ฯลฯ
จิตหมายเลข ๒๑ เป็นจิตทีเ่ กิดขึน้ ทางหู รับเสียงทีด่ ี และรูส้ กึ เฉย ๆ
(ภาษาธรรมะเรียกว่า โสตวิ าณ ายกุศลวิบาก) ตัวอย่างเช่น ได้ยินเสียง
ชมเชย เสียงเพลงอันไพเราะถูกใจ เสียงสวดมนต์ เสียงพระเทศน์ ฯลฯ
จิตหมายเลข ๒๒ เป็นจิตทีเ่ กิดขึน้ ทางจมูก รับกลิน่ ทีด่ ี และรูส้ กึ เฉย ๆ
(ภาษาธรรมะเรียกว่า านวิ าณ ายกุศลวิบาก) ตัวอย่างเช่น ได้กลิ่นที่ดี
กลิ่นที่หอมถูกใจ ฯลฯ
จิตหมายเลข ๒๓ เป็นจิตทีเ่ กิดขึน้ ทางลิน้ รับรสทีด่ ี และรูส้ กึ เฉย ๆ
(ภาษาธรรมะเรียกว่า ชิวหาวิ าณ ายกุศลวิบาก) ตัวอย่างเช่น ได้บริโภค
อาหารชั้นเลิศ มีรสชาติเอร็ดอร่อย
จิตหมายเลข ๒๔ เป็นจิตที่เกิดขึ้นทางกาย รับสัมผัสทางกายที่ดี
และรู ้ สึ ก สุ ข กาย (ภาษาธรรมะเรี ย กว่ า กายวิ าณ ายกุ ศ ลวิ บ าก)
ตัวอย่างเช่น อยู่ในอุณหภูมิที่ก�าลังสบาย ที่นั่งสบาย ๆ ที่นอนสบาย ๆ
เพียบพร้อมด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวกทางกาย ประสบแต่สิ่งต่าง ๆ ที่ให้
ความสุขทางกาย
จิตหมายเลข ๒๕ เป็นจิตที่เกิดขึ้นทางใจ รับปัญจารมณ์ที่ดี
ต่อจากปัญจวิญญาณ และรู้สึกเฉย ๆ (ภาษาธรรมะเรียกว่า สัมปฏิจ นจิต
ายกุศลวิบาก)

จิ ต หมายเลข ๒๖ เป็ น จิ ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทางใจ ท� า หน้ า ที่ ไ ต่ ส วน
ปัญจารมณ์๑๔ ที่ดี และรู้สึกเฉย ๆ (ภาษาธรรมะเรียกว่า อุเบกขาสันตีรณ
ายกุศลวิบาก)
จิ ต หมายเลข ๒๗ เป็ น จิ ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทางใจ ท� า หน้ า ที่ ไ ต่ ส วน
ปัญจารมณ์ที่ดียิ่ง เกิดพร้อมด้วยความดีใจ (ภาษาธรรมะเรียกว่า โสมนัส
สันตีรณ๑๕ ายกุศลวิบาก)
เมื่อจิตที่เกิดทางตา หู จมูก ลิ้น กาย รับอารมณ์ที่ดีก็จะส่งต่อไป
ยังสัมปฏิจฉนจิต ายกุศลวิบาก สัมปฏิจฉนจิต ายกุศลวิบากจะส่งต่อไป
ยังสันตีรณจิต ายกุศลวิบาก เพื่อท�าการไต่สวนอารมณ์ต่อไปโดยแยกเป็น
๒ กรณี คือ
๑. หากเป็ น อารมณ์ ที่ ดี อุ เ บกขาสั น ตี ร ณจิ ต ายกุ ศ ลวิ บ าก
จะเกิดขึ้นเพื่อไต่สวนอารมณ์นั้นต่อไป
๒. หากเป็นอารมณ์ที่ดียิ่ง โสมนัสสันตีรณจิต ายกุศลวิบาก
จะเกิดขึ้นเพื่อไต่สวนอารมณ์นั้นต่อไป

๑๔ ปัญจารมณ์ คือ อารมณ์ทั้ง ๕ ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัสทางกาย
๑๕ โสมนัสสันตีรณ อ่านว่า โส-มะ-นัด-สัน-ตี-ระ-นะ

จิตเกิดทางตา + รู้สึกเฉย ๆ
จิตเกิดทางหู + รู้สึกเฉย ๆ
สัมปฏิจฉนจิต
จิตเกิดทางจมูก + รู้สึกเฉย ๆ ฝ่ายกุศลวิบาก
จิตเกิดทางลิ้น + รู้สึกเฉย ๆ (จิตหมายเลข ๒๕)
จิตเกิดทางกาย + รู้สึกสุขกาย

ถ้าอารมณ์ที่ดี
อุเบกขาสันตีรณจิตฝ่ายกุศลวิบาก
(จิตหมายเลข ๒๖)

ถ้าอารมณ์ที่ดียิ่ง
โสมนัสสันตีรณจิตฝ่ายกุศลวิบาก
(จิตหมายเลข ๒๗)

อาจมี ผู ้ ส งสั ย ว่ า อกุ ศ ลวิ ป ากจิ ต มี เ พี ย ง ๗ ดวง แต่ เ หตุ ใ ด
อเหตุกกุศลวิปากจิตจึงมี ๘ ดวง ขอตอบว่าในอเหตุกกุศลวิปากจิตนั้นมี
สันตีรณจิต ๒ ดวง คือ ดวงที่ ๒๖ และ ๒๗
จิตหมายเลข ๒๖ จะเกิดในวิถีจิตเมื่อประสบกับปัญจารมณ์ที่ดี
ท�าให้มีความรู้สึก (เวทนา) เป็นอุเบกขาเวทนา
จิตหมายเลข ๒๗ จะเกิดในวิถจี ติ เมือ่ ประสบกับปัญจารมณ์ทดี่ ยี งิ่
ท�าให้มีความสุขใจ (โสมนัสเวทนา)
ส่วนสันตีรณจิต ายอกุศลจะเกิดในวิถีจิตในขณะที่รับอารมณ์
ที่ไม่ดี ดังนั้น จึงมีเวทนาเป็นอุเบกขาเพียงอย่างเดียว สันตีรณจิตจึงมีเพียง
อุเบกขาสันตีรณจิตเท่านั้น (ไม่มีโสมนัสสันตีรณจิต)

กลุ่มอกุศลวิปากจิต ๗ ดวง
จะมีเวทนาเพียง ๒ อย่าง คือ

ทุกข์กาย (ทุกขเวทนา)
ได้แก่ จิตหมายเลข ๑๗
รู้สึกเฉย ๆ (อุเบกขาเวทนา)
ได้แก่ จิตที่เหลืออีก ๖ ดวง

สุขกาย (สุขเวทนา) ได้แก่
จิตหมายเลข ๒๔
กลุ่มอเหตุกกุศลวิปากจิต ๘ ดวง
จะมีเวทนา ๓ อย่าง คือ

สุขใจ (โสมนัสเวทนา)
ได้แก่ จิตหมายเลข ๒๗
รู้สึกเฉย ๆ (อุเบกขาเวทนา)
ได้แก่ จิตที่เหลืออีก ๖ ดวง

ผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์หรือเทวดาจะได้รับความสุขบ้าง ความทุกข์
บ้าง ในขณะที่กา� ลังได้รับความสุข คือ เห็นรูปที่ดี ได้ยินเสียงที่ดี ได้กลิ่นที่ดี
ได้รับประทานอาหารอันโอชะ ได้รับการสัมผัสทางกายที่ดี ฯลฯ พึงรู้ว่า
ขณะนัน้ กุศลวิปากจิต อันเป็นผลของบุญ (กุศลกรรม) ทีไ่ ด้กระท�าไว้ในอดีต
ก�าลังติดตามมาให้ผล โดยจิตหมายเลข ๒๐ - ๒๗ จะเป็นผู้รับอารมณ์ที่ดี
และอารมณ์ที่ดียิ่งเหล่านั้น
แต่ในขณะที่ได้รับความทุกข์ คือ เห็นรูปที่ไม่ดี ได้ยินเสียงไม่ดี
ได้กลิ่นไม่ดี ได้รับประทานอาหารไม่ดี ได้รับการสัมผัสทางกายไม่ดี พึงรู้ว่า
ขณะนั้นอกุศลวิปากจิต อันเป็นผลของบาป (อกุศลกรรม) ที่ได้กระท�าไว้ใน
อดีตก�าลังติดตามมาให้ผล โดยจิตหมายเลข ๑๓ - ๑๙ จะเป็นผู้รับอารมณ์
ที่ไม่ดีเหล่านั้น

กล่

อ

กกรยา

อเหตุกจิต ๑๘

อเหตุกกิริยาจิต เป็นจิตที่เกิดขนสักแต่ว่ากระท�าหนาที่ของตน
เท่านัน ม่เป็นบุ ม่เป็นบาป และ ม่ ช่จติ ทีเ่ ป็น ลของบุ หรอ ลของบาป
เป็นจิตที่ไม่ใช่เหตุ และไม่ใช่ผล อเหตุกกิริยาจิต ได้แก่ จิต ๓ ดวง คือจิต
หมายเลข ๒๘, ๒๙, ๓๐
อกุศลวิปากจิต ๗ ดวง
อเหตุกกุศลวิปากจิต ๘ ดวง
อเหตุกกิริยาจิต ๓ ดวง

ก่อนที่จะอธิบายธรรมชาติของจิตหมายเลข ๒๘ - ๒๙ - ๓๐
จะขออธิบายกระบวนการท�างานของจิต (วิถีจิต) โดยสังเขปเสียก่อน
ซึ่งนอกจากจะท�าให้เข้าใจหน้าที่ของจิตหมายเลข ๑๓ ถึง ๒๗ แล้วยัง
ช่วยให้เข้าใจหน้าที่ของจิตหมายเลข ๒๘ และ ๒๙ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
กระบวนการท�างานของจิต (วิถีจิต) มี ๒ แบบ คอ
๑. กระบวนการท�างานของจิตเพื่อรับอารมณ์ทางตา หู จมูก ลิ้น
กาย (อารมณ์ทางปัญจทวาร) ภาษาธรรมะเรียกว่า ป จทวารวิถี
๒. กระบวนการท�างานของจิตเพื่อรับอารมณ์ทางใจ (อารมณ์ทาง
มโนทวาร) ภาษาธรรมะเรียกว่า มโนทวารวิถี

าร
คือ กระบวนการท�างานของจิตเพือ่ รับรูป เสียง กลิน่ รส และสัมผัส
ทางกาย (รวมเรียกว่า ปัญจารมณ์) ซึ่งสามารถแสดงโดยภาพได้ ดังนี้
อตีตภวังค์
ภวังคจลนะ
ภวังคุปัจเฉทะ
ปัญจทวาราวัชชนะ (จิตหมายเลข ๒๘)
ปัญจวิญญาณ (จิตหมายเลข ๑๓ ถึง ๑๗ และ ๒๐ ถึง ๒๔)
สัมปฏิจฉนะ (จิตหมายเลข ๑๘ และ ๒๕)
สันตีรณะ (จิตหมายเลข ๑๙, ๒๖, ๒๗)
โวฏฐัพพนะ (จิตหมายเลข ๒๙)

จิตนอกวิถี

จิตในวิถี
ชวนะ ๗ ขณะ (จิตที่ทา� หน้าที่นี้ คือจิตหมายเลข
๑-๑๒, ๓๐-๓๘, ๔๗-๕๔ รวมเรียกว่า กามชวนะ ๒๙)

ตทาลัมพนจิต (จิตหมายเลข ๑๙, ๒๖, ๒๗ และ
จิตหมายเลข ๓๙ ถึง ๔๖ คือ มหาวิปากจิต ๘)

ภ
ภ

ภวังค์
ภวังค์

ความหมายโดยสังเขป
ขณะที่ ๑ อตีตภวังค์ (อะ-ตี-ตะ-พะ-วัง) เป็นภวังคจิตดวงที่
เริ่มรับรู้เป็นอันดับแรกว่าจะมีปัญจารมณ์เข้ามาใหม่
ขณะที่ ๒ ภวังคจลนะ (พะ-วัง-คะ-จะ-ละ-นะ) เป็นภวังคจิต
ดวงที่รู้ว่าจะมีปัญจารมณ์เข้ามาและเริ่มหวั่นไหว
ขณะที่ ๓ ภวังคุปจเ ทะ (พะ-วัง-คุ-ปัด-เฉ-ทะ) เป็นภวังคจิตที่
เตรียมรับอารมณ์ใหม่ โดยจะขาดจากอารมณ์เก่าทันทีที่จิตดวงนี้ดับลง
ขณะที่ ๔ ป จทวาราวัชชนะ (ปัน-จะ-ทะ-วา-รา-วัด-ชะ-นะ) คือ
จิตหมายเลข ๒๘ เกิดขึ้นเพื่อต้อนรับอารมณ์ใหม่ที่จะเข้ามาทางตา หู จมูก
ลิ้น หรือกาย จิตดวงนี้จะท�าหน้าที่น้อมไปหาอารมณ์ใหม่ (อาวัชชนะ น้อม
ไปหาอารมณ์) โดยพิจารณาว่าอารมณ์นั้นจะเข้ามาทางทวารไหนใน ๕ ทวาร
(เป็นจิตดวงแรกที่ขึ้นวิถีเพื่อรับอารมณ์ใหม่)
ขณะที่ ๕ ป จวิ าณ (ปั น-จะ-วิ น -ยาน) คื อ จิ ต ที่ รั บ รู ้
รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ที่เป็นอกุศลวิบาก (จิตหมายเลข ๑๓ ถึง ๑๗)
หรือ อเหตุกกุศลวิบาก (จิตหมายเลข ๒๐ ถึง ๒๔)
ขณะที่ ๖ สัมปฏิจ นะ (สัม-ปะ-ติด-ฉะ-นะ) คือ จิตหมายเลข
๑๘ และ ๒๕ ท� า หน้ า ที่ รั บ ปั ญ จารมณ์ (อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ) ต่ อ จาก
ปัญจวิญญาณเพื่อส่งต่อไปยังสันตีรณจิต
ขณะที่ ๗ สันตีรณะ (สัน-ตี-ระ-นะ) คือ จิตหมายเลข ๑๙, ๒๖,
๒๗ มีหน้าทีไ่ ต่สวนอารมณ์ทรี่ บั มาจากสัมปฏิจฉนะว่าอารมณ์นนั้ ดีหรือไม่ดี
เพื่อประมวลให้โวฏฐัพพนะเป็นผู้ตัดสิน

ขณะที่ ๘ โวฏฐัพพนะ (โวด-ถับ-พะ-นะ) เป็นขั้นตอนที่ตัดสิน
อารมณ์โดยความเป็นกุศล อกุศล หรือกิริยา ตามควรแก่การตัดสินของ
แต่ละบุคคล เพื่อที่จะเสพอารมณ์ที่ก�าลังปรากฏนั้นโดยความเป็นกุศล
อกุศล หรือกิริยา (กิริยา คือ ธรรมที่มิใช่กุศลและมิใช่อกุศล) จิตที่ท�า
หน้าที่โวฏฐัพพนะ คือ จิตหมายเลข ๒๙ (มโนทวาราวัชชนจิต)
ขณะที่ ๙ - ๑๕ ชวนะ (ชะ-วะ-นะ) เป็ น จิ ต ที่ ท� า หน้ า ที่
เสพอารมณ์อย่างเดียวกันทั้ง ๗ ขณะ ถาเป็น กุศล อกุศล หรอ กิริยา
กจะเป็น ปอย่างเดียวกันทัง ๗ ขณะ บาป - บุ จะเกิดขนกเพราะชวนจิต
(ชะ-วะ-นะ-จิต) ๗ ขณะนี คือ จิตหมายเลข ๑-๑๒, ๓๐, ๓๑-๓๘, ๔๗-๕๔
ขณะที่ ๑๖ - ๑๗ ตทาลัมพนะ (ตะ-ทา-ลัม-พะ-นะ) เกิดขึ้น
๒ ขณะ เป็นจิตที่เกิดขึ้นเพื่อรับอารมณ์ต่อจากชวนะ และหน่วงกลับไปสู่
ภวังค์ต่อไป เมื่อมีอารมณ์ใหม่เข้ามาจึงจะขึ้นวิถีใหม่อีกครั้ง จิตที่ท�าหน้าที่
ตทาลัมพนะคือ จิตหมายเลข ๑๙, ๒๖, ๒๗ และ ๓๙-๔๖
หมายเหตุ เรื่ อ งวิ ถี จิ ต นี้ จ ะอธิ บ ายโดยละเอี ย ดอี ก ครั้ ง ใน
ปริจเฉทที่ ๔ (วิถสี งั คหวิภาค) ในขัน้ นีจ้ ะอธิบายเพียงคร่าว ๆ เพราะมีวตั ถุประสงค์
เพี ย งเพื่ อ ให้ เ ห็ น หน้ า ที่ ข องจิ ต หมายเลข ๑๓-๓๐ ในปั ญ จทวารวิ ถี
และมโนทวารวิถีเท่านั้น

น าร
จะขอยกกามชวนะมโนทวารวิถี (กระบวนการท�างานของจิตทาง
มโนทวารที่เกี่ยวข้องกับกามอารมณ์) มาแสดงเป็นตัวอย่าง ดังนี้

จิตในวิถี
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ภวังคจลนะ
ภวังคุปัจเฉทะ
มโนทวาราวัชชนจิต (จิตหมายเลข ๒๙)

ชวนะ ๗ ขณะ

ตทาลัมพนะ (จิตหมายเลข ๑๙, ๒๖, ๒๗
และมหาวิปากจิต ๘)
ภวังค์

ความหมายโดยสังเขป
ภวังคจิตที่ไหวตัวรับอารมณ์ใหม่ เรียกว่า ภวังคจลนะ ภวังคจิต
ดวงต่ อ ไปที่ ก� า ลั ง จะทิ้ ง อารมณ์ เ ก่ า และเตรี ย มรั บ อารมณ์ ใ หม่ เ รี ย กว่ า
ภวังคุปัจเฉทะ
ต่อจากนั้น มโนทวาราวัชชนจิต (จิตหมายเลข ๒๙) ก็เกิดขึ้นเพื่อ
รับอารมณ์ใหม่ ๑ ขณะ และท�าหน้าที่ก�าหนดความเป็นกุศล อกุศล หรือ
กิริยาพร้อมกันไปด้วย มโนทวาราวัชชนจิต เป็นจิตดวงแรกในมโนทวารวิถี
เมื่อมโนทวาราวัชชนจิตดับลง ชวนจิตก็เกิดขึ้นเพื่อเสพอารมณ์ทางใจ
(ทางมโนทวาร) ติดต่อกันไป ๗ ขณะ ต่อจากนั้น ตทาลัมพนะก็เกิดต่อจาก
ชวนจิตดวงที่ ๗ อีก ๒ ขณะ จึงสิ้นสุดวิถีและกลับลงสู่ภวังค์ต่อไป
จากปัญจทวารวิถแี ละมโนทวารวิถที กี่ ล่าวมา สามารถสรุปธรรมชาติ
ของจิตหมายเลข ๒๘ และ ๒๙ ได้ดังนี้
จิตหมายเลข ๒๘ (ป จทวาราวัชชนจิต) เป็นจิตที่เกิดขึ้นพร้อม
ด้วยความเฉย ๆ ท�าหน้าทีพ่ จิ ารณาปัญจารมณ์ทมี่ าปรากฏทางปัญจทวารโดย
พิจารณาว่าอารมณ์นั้นจะเข้ามาทางทวารใดในทวารทั้ง ๕ เพื่อเป็นปัจจัยให้
จิตดวงถัดไปออกมารับอารมณ์ตามทวารนั้น ๆ อย่างถูกต้อง
จิตหมายเลข ๒๙ (มโนทวาราวัชชนจิต) เป็นจิตที่เกิดขึ้นทาง
มโนทวารพร้อมด้วยความเฉย ๆ ท�าหน้าที่ ๒ บทบาท คือ
๑. เมือ่ เกิดขึน้ ทางมโนทวารวิถี จะท�าหน้าทีอ่ าวัชชนะ (น้อมไปหา
อารมณ์ คือ การพิจารณาอารมณ์ใหม่)
๒. เมื่อเกิดขึ้นทางปัญจทวารวิถีจะท�าหน้าที่โวฏฐัพพนะ (ตัดสิน
อารมณ์)

จิตหมายเลข ๓๐ (หสิตปุ ปาทจิต) เป็นจิตทีเ่ กิดได้ทงั้ ทางปัญจทวารวิถี
และทางมโนทวารวิถี ซึ่งจะท�าให้เกิดการยิ้มแบบสิตะ หรือ หสิตะ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
การยิมและการหัวเราะมีทังหมด ๖ ลัก ณะ คอ
๑. สิตะ ยิ้มอยู่ในใบหน้า ไม่เห็นไรฟัน
๒ หสิตะ ยิ้มพอเห็นไรฟัน
๓ วิหสิตะ หัวเราะเบา ๆ
๔ อุปหสิตะ หัวเราะจนกายไหว
๕ อปหสิตะ หัวเราะจนน�้าตาไหล
๖ อติหสิตะ หัวเราะจนสั่นพลิ้ว และโยกโคลงไปทั้งตัว
ขยายความ
๑ การยิ มแบบสิ ต ะ และยิ มแบบหสิ ต ะ เป็ น การยิ้ ม ของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทงั้ หลาย เกิดได้จากโสมนัส
หสิตุปปาทจิต ๑, มหากิริยาโสมนัส ๔
ถ้าอารมณ์เป็นอโน าริกะ คือ อารมณ์ละเอียดที่บุคคลธรรมดา
ไม่สามารถจะรับรู้ได้ เช่น พิจารณาเห็นกรรมของเปรตที่ได้รับความทุกข์แล้ว
ย้อนกลับมาพิจารณาตัวท่านเองว่าท่านได้พน้ จากทุกข์ทงั้ ปวงแล้ว จึงเกิดโสมนัสขึน้
ขณะนั้ น ท่ า นจะยิ้ ม ด้ ว ยหสิ ตุ ป ปาทจิ ต ซึ่ ง เป็ น จิ ต ที่ ท� า ให้ เ กิ ด การยิ้ ม โดย
ไม่ยดึ มัน่ ในอารมณ์ ซึง่ ต่างจากจิตทีท่ า� ให้เกิดการหัวเราะแบบอืน่ ๆ หสิตปุ ปาทจิต
เป็นจิตที่มีก�าลังน้อย เป็นอเหตุกจิต (เป็นจิตที่ปราศจากเหตุบุญและเหตุบาป)
เป็นจิตพิเศษที่ก่อให้เกิดการยิ้มได้เพียงสิตะ และหสิตะเท่านั้น
หากอารมณ์เป็นโอ าริกะ คือ อารมณ์ที่หยาบ ซึ่งบุคคลทั่ว ๆ ไป
ก็สามารถจะรับรู้ได้ ในกรณีนี้ท่านจะยิ้มด้วยมหากิริยาโสมนัส ๔ (ดวงใด
ดวงหนึ่ง)
พระอนาคามี พระสกทาคามี พระโสดาบัน และปุถุชนทั่วไป
ก็สามารถยิ้มแบบสิตะ และหสิตะได้เช่นกัน แต่จะเป็นการยิมดวยสเหตุกจิต
(เป็นจิตทีม่ เี หตุบุ หรอเหตุบาปเขาประกอบ) มิใช่เป็นการยิม้ ด้วยหสิตปุ ปาทจิต
ซึ่งเป็นอเหตุกจิต

๒ วิ ห สิ ต ะ และอุ ป หสิ ต ะ เป็ น การหั ว เราะของพระอนาคามี
พระสกทาคามี พระโสดาบัน และปุถชุ นทัว่ ไป เป็นการหัวเราะทีเ่ กิดจากสเหตุกจิต
๓ อปหสิตะ และอติหสิตะ เป็นการหัวเราะของปุถชุ นเท่านัน้ เกิดจาก
สเหตุกจิตเช่นกัน
จิตที่ท�าให้เกิดการยิ้มหรือหัวเราะขึ้นได้นั้น คือ จิต ๑๓ ดวง ได้แก่
โลภมูลโสมนัส ๔, โสมนัสหสิตปุ ปาทจิต ๑, มหากุศลโสมนัส ๔, มหากิรยิ าโสมนัส ๔
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้งหลาย
ยิ้มด้วยจิต ๕ ดวง คือ โสมนัสหสิตุปปาทจิต ๑, มหากิริยาโสมนัส ๔
พระอนาคามี พระสกทาคามี พระโสดาบัน ยิ้มหรือหัวเราะด้วยจิต
๖ ดวง คือ ทิฏฐิคตวิปยุตตโสมนัส ๒, มหากุศลโสมนัส ๔
ปุถุชน ยิ้มหรือหัวเราะด้วยจิต ๘ ดวง คือ โลภมูลโสมนัส ๔,
มหากุศลโสมนัส ๔
ขอสังเกต เหตุทอี่ กุศลวิปากจิตไม่มคี า� ว่า “อเหตุกะ” น�าหน้าเหมือนกับ
อเหตุกกุศลวิปากจิตและอเหตุกกิริยาจิต เพราะกุศลวิปากจิต และกิริยาจิต มีทั้ง
ประเภท “อเหตุกะ” และ “สเหตุกะ” จึงต้องมีค�าว่า “อเหตุกะ” หรือ “สเหตุกะ”
น�าหน้า แต่ “อกุศลวิปากจิต” มีประเภทเดียว คือ “อเหตุกะ” เท่านั้น ดังนั้น
จึงไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องมีคา� ว่า “อเหตุกะ” น�าหน้า
ขอคิดจากอเหตุกวิปากจิต
อเหตุกวิปากจิต เป็นเครือ่ งพิสจู น์แสดงให้เห็นว่าผลของกรรมนัน้ มีจริง
เพราะนอกจากจะส่งผลให้สัตว์ต้องไปเกิดในทุคติภูมิ (อบายภูมิ ๔) ในปฏิสนธิ
กาลแล้ว ยังส่งผลในปวัตติกาล (หลังจากเกิดแล้ว)ให้สัตว์ทั้งหลายในทุคติภูมิ
และสุคติภมู ิ ประสบกับอารมณ์ทงั้ ทีไ่ ม่ดแี ละทีด่ ี สลับสับเปลีย่ นกันอยูต่ ลอดเวลา
ตามเหตุในอดีตและปัจจัยในปัจจุบัน บางครั้งก็เห็นสิ่งไม่ดี ได้ยินเสียงที่ไม่ดี
รับกลิน่ ทีไ่ ม่ดี รับรสทีไ่ ม่ดี รับสัมผัสทางกายทีไ่ ม่ดี บางครัง้ ก็ได้เห็นสิง่ ทีส่ วยงาม
ได้ยนิ เสียงทีน่ า� ความสุขมาให้ ได้กลิน่ หอม ๆ ได้ลมิ้ รสอันโอชะ ได้รบั สัมผัสทางกาย
ที่ดี เหล่านี้ล้วนเป็นผลของกรรมที่เราได้กระท�าไว้แล้วในอดีตทั้งสิ้น

บ ี่
กามาว ร ส
จิตประเภทต่อไปที่จะกล่าวถึงในบทนี้คือ “กามาวจรโสภณจิต”
กามาวจร แปลว่า ยังวนเวียนอยู่ในกามภูมิ คือ ยังต้องเวียนว่าย
ตายเกิดอยู่ในกามภูมิ ๑๑๑๖ นั่นเอง
โสภณ แปลว่า ดีงาม
โสภณจิ ต คื อ จิ ต ที่ ดี ง าม เพราะเป็ น จิ ต ที่ มี โ สภณเจตสิ ก ๑๗
เข้าประกอบ (เจตสิก คอ ธรรมชาติ ่งเป็นองค์ประกอบส�าคั ที่ท�า หจิต
สามารถท�างาน ด และยังปรุงแต่งจิต หมีลกั ณะต่าง ตามคุณสมบัตขิ อง
เจตสิก ่งมีทังหมด ๕๒ ชนิด)
ดังนั้น กามาวจรโสภณจิต หมายถึง จิตที่ท�าให้เกิดการกระท�าทาง
กาย ทางวาจา และทางใจที่ดีงาม เป็นจิต ายกุศล ไม่เบียดเบียนหรือก่อ
ความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่น ให้ผลเป็นความสุข เป็นจิตประเภท
“สเหตุกะ” คอมีเจตสิกที่เป็นเหตุ ายดีงาม ดแก่ อโลภะ ( ม่โลภ) อโทสะ
( ม่โกรธ) และอโมหะ ( ม่หลง) เขาประกอบตามควรแก่ลัก ณะของจิต
แต่อย่างไรก็ตามจิตประเภทนี้ยังไม่สามารถน�าสัตว์ให้พ้นไปจากวังวนของ
กามภูมิ ๑๑
๑๖ กามภูมิ ๑๑ ได้แก่ อบายภูมิ ๔
๑๗ โสภณเจตสิก

จิตที่ดีงาม

มนุษยภูมิ ๑ เทวภูมิ ๖
คือ เจตสิก ายที่ดีงาม เมื่อเข้าประกอบกับจิตจึงท�าให้จิตมีสภาพเป็น

กามาวจรโสภณจิต ๒๔

กา า ร ส

บ่ง น กล่

อ
กลุ่มที่ ๑
มหากุศลจิต ๘
กลุ่มที่ ๒
มหาวิปากจิต ๘
กลุ่มที่ ๓
มหากิริยาจิต ๘

กลุ่มที่ ๑ มหากุศลจิต ๘ (จิตหมายเลข ๓๑ ถึง ๓๘) เป็นจิตที่
เกิดขึ้นในขณะที่ท�าบุญ ท�ากุศลทั้งปวง มีทั้งหมด ๘ ลักษณะ
กลุ่มที่ ๒ มหาวิปากจิต ๘ (จิตหมายเลข ๓๙ ถึง ๔๖) เป็นจิต
ที่เป็นผลของมหากุศลจิตโดยตรง มหากุศลจิตเป็นเหตุ ส่วนมหาวิปากจิต
เป็นผล คือจะส่งผลน�าเกิดในกามสุคติภูมิ ๗ (มนุษยภูมิ ๑ เทวภูมิ ๖)
และตามรักษาความเป็นสัตว์ในภูมินั้น ๆ ตลอดจนท�าหน้าที่จุติ (ตาย) จาก
ภูมินั้น ๆ อีกด้วย มหาวิปากจิตมี ๘ ลักษณะเช่นเดียวกับมหากุศลจิต
ทุกประการ
กลุ่มที่ ๓ มหากิริยาจิต ๘ (จิตหมายเลข ๔๗ ถึง ๕๔) เป็นจิตที่
เป็นมหากุศลนั่นเอง แต่ที่เรียกว่ามหากิริยา เพราะเป็นจิตที่เกิดขึ้นกับ
พระอรหั น ต์ ผู ้ ก� า จั ด อาสวะกิ เ ลสได้ ห มดสิ้ น แล้ ว ดั ง นั้ น การกระท� า
ทางกาย ทางวาจา และความคิดของท่าน จึงไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากใน
อนาคต กล่าวโดยสรุป จิตประเภทนี้ถ้าเกิดกับบุคคลที่ยังมีกิเลสเรียกว่า
มหากุ ศ ลจิ ต แต่ เ มื่ อ เกิ ด กั บ พระอรหั น ต์ ซึ่ ง หมดกิ เ ลสแล้ ว จะเรี ย กว่ า
มหากิริยาจิต มี ๘ ลักษณะเช่นเดียวกับมหากุศลจิตทุกประการ

ยาย า
กล่

าก ล

มหากุศลจิต ๘ เป็นจิตทีเ่ กิดขึน้ ในขณะทีท่ า� บุญ ท�ากุศล คือเป็นไป
ในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ บ้าง หรือเป็นไปในกุศลกรรมบถ ๑๐ บ้าง
บุ กิริยาวัตถุ ๑๐ (ที่ตั้งแห่งการท�าบุญ ทางท�าความดี)
๑ ทานมัย คือ ท�าบุญด้วยการให้ปันสิ่งของ
๒ สีลมัย คือ ท�าบุญด้วยการรักษาศีลหรือประพฤติดี
๓. ภาวนามัย คือ ท�าบุญด้วยการเจริญภาวนา
๔ อปจายนมัย คือ ท�าบุญด้วยการประพฤติอ่อนน้อม
๕ เวยยาวัจจมัย คือ ท�าบุญด้วยการมีจิตอาสา เช่น ช่วยเหลือ
บุคคลอื่นหรือบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ
๖ ปตติทานมัย คือ ท�าบุญด้วยการอุทิศส่วนกุศลให้ผู้อื่น
๗ ปตตานุโมทนามัย คือ ท�าบุญด้วยใจทีย่ นิ ดีในการท�าบุญกุศล
ของผู้อื่น
๘ ธัมมัสสวนมัย คือ ท�าบุญด้วยการฟังธรรม
๙ ธัมมเทสนามัย คือ ท�าบุญด้วยการสั่งสอนธรรมหรือให้
ความรู้แก่ผู้อื่น
๑๐ ทิฏ ุชุกรรม คือ ท�าความเห็นให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
เชือ่ เรือ่ งกรรมและการให้ผลของกรรม เชือ่ เรือ่ งเวียนว่ายตายเกิด และเข้าใจ
ความหมายของอริยสัจ ๔ อย่างถูกต้องนั่นเอง

กุศลกรรมบถ ๑๐ คือ ทางแห่งกรรมดี (กุศลกรรม) อันเป็นทาง
น�าไปสู่สุคติ (ภพภูมิที่มีความสุข) มี ๑๐ ประการ คือ
๑ ปาณาติบาตวิรัติ งดเว้นจากการ ่าสัตว์
๒ อทินนาทานวิรตั ิ งดเว้นจากการถือเอาสิง่ ของทีเ่ จ้าของไม่ได้ให้
๓ กาเมสุมิจ าจารวิรัติ งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม
๔ มุสาวาทวิรัติ งดเว้นจากการพูดเท็จ
๕ ปสุณาวาจาวิรัติ งดเว้นจากการพูดส่อเสียด
๖ รุสวาจาวิรัติ งดเว้นจากการพูดค�าหยาบ
๗ สัม ัปปลาปวิรัติ งดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ
๘ อนภิช า ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของของผู้อื่น
๙ อพยาปาท ไม่คิดอา าต พยาบาทปองร้ายผู้อื่น
๑๐ สัมมาทิฏฐิ มีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริง (มีความหมาย
เดียวกับทิฏ ุชุกรรมในบุญกิริยาวัตถุข้อ ๑๐)
ขณะที่บุคคลก�าลังกระท�าบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ อย่างใดอย่างหนึ่ง
อยูก่ ด็ ี หรือก�าลังกระท�ากุศลกรรมบถ ๑๐ อย่างใดอย่างหนึง่ อยูก่ ด็ ี จิตทีเ่ กิด
ในขณะนั้น คือมหากุศลจิตดวงใดดวงหนึ่งใน ๘ ดวงนั่นเอง

กามาวจรโสภณจิต ๒๔

าก ล

ลัก

ะ ด ก่
กลุ่มที่ ๑
มหากุศลจิต ๘
กลุ่มที่ ๒
มหาวิปากจิต ๘
กลุ่มที่ ๓
มหากิริยาจิต ๘

จิตหมายเลข ๓๑ เป็นกุศลจิตที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องชักชวน
พร้อมด้วยความดีใจ ประกอบด้วยปัญญา (ดูภาพในหน้า ๘๓)
จิ ต หมายเลข ๓๒ เป็ น กุ ศ ลจิ ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น เพราะถู ก ชั ก ชวน
พร้อมด้วยความดีใจ ประกอบด้วยปัญญา
จิตหมายเลข ๓๓ เป็นกุศลจิตที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องชักชวน
พร้อมด้วยความดีใจ ไม่ประกอบด้วยปัญญา
จิตหมายเลข ๓๔ เป็นกุศลจิตทีเ่ กิดขึน้ เพราะถูกชักชวน พร้อมด้วย
ความดีใจ ไม่ประกอบด้วยปัญญา
จิตหมายเลข ๓๕ เป็นกุศลจิตที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องชักชวน
พร้อมด้วยความเฉย ๆ ประกอบด้วยปัญญา
จิตหมายเลข ๓๖ เป็นกุศลจิตทีเ่ กิดขึน้ เพราะถูกชักชวน พร้อมด้วย
ความเฉย ๆ ประกอบด้วยปัญญา

จิตหมายเลข ๓๗ เป็นกุศลจิตที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องชักชวน
พร้อมด้วยความเฉย ๆ ไม่ประกอบด้วยปัญญา
จิตหมายเลข ๓๘ เป็นกุศลจิตทีเ่ กิดขึน้ เพราะถูกชักชวน พร้อมด้วย
ความเฉย ๆ ไม่ประกอบด้วยปัญญา
กุศลจิตที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องชักชวน (รวมถึงไม่ต้องชักชวน
ตนเองด้วย) จะมีกา� ลังแรงกว่ากุศลจิตที่เกิดขึ้นเพราะถูกชักชวน
กุศลจิตที่เกิดพร้อมด้วยความดีใจ สุขใจ จะเกิดในขณะที่ทา� บุญ
ท�ากุศลแล้วเกิดความปลาบปลื้ม บางครั้งอาจมีปีติเกิดร่วมด้วย กุศล
ลักษณะนีจ้ ะมีกา� ลังแรงกว่าการท�าบุญท�ากุศลทีม่ คี วามรูส้ กึ เฉย ๆ เพราะความ
รู้สึกเฉย ๆ ในมหากุศลจิตเกิดเพราะมีศรัทธาน้อย ก�าลังของกุศลจึงน้อย
ตามไปด้วย
ส�าหรับความหมายของค�าว่า “ประกอบด้วยปัญญา”๑๘ ในมหา
กุศลจิต หมายถึงปัญญาที่มีความเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ได้แก่
กัมมัสสกตาป า (กัม-มัด-สะ-กะ-ตา-ปัน-ยา) และวิป สสนาป า
(วิ-ปัด-สะ-นา-ปัน-ยา)
กัมมัสสกตาป า เป็นปัญญาที่รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็น
ของตนเอง รู้ว่าชาติหน้ามีจริง นรกสวรรค์มีจริง ชาตินี้ได้เกิดเป็นมนุษย์
แต่ชาติหน้าอาจเกิดเป็นสัตว์ในอบายภูมิอันได้แก่ สัตว์นรก เปรต อสุรกาย
หรือสัตว์เดรัจฉานก็ได้ การรู้เรื่องเหล่านี้จะเป็นเหตุให้เห็นทุกข์ เห็นโทษ
เห็นภัยของการเวียนว่ายตายเกิด ไม่ว่าจะไปเกิดเป็นอะไรก็มีแต่ทุกข์ทั้งสิ้น
๑๘

ค�าว่า “ประกอบด้วยปัญญา” ภาษาธรรมะเรียกว่า าณสัมปยุตต์ (ยา-นะ-สัม-ปะ-ยุด)
ค�าว่า “ไม่ประกอบด้วยปัญญา” ภาษาธรรมะเรียกว่า าณวิปปยุตต์ (ยา-นะ-วิป-ปะ-ยุด)

ดังนั้นในขณะที่ท�าบุญ ให้ทาน รักษาศีล หรือเจริญภาวนาก็จะตั้งเจตนา
เพื่อลด-ละ-และท�าลายกิเลส คือต้องการเป็นผู้ปราศจากกิเลสเพราะทราบดี
ว่าเมื่อท�าลายกิเลสได้หมดสิ้นแล้วจะเป็นเหตุให้หยุดการสืบต่อของขันธ์ ๕
คือไม่ต้องเวียนเกิด เวียนตาย ไม่มีภพใหม่ชาติใหม่อีกต่อไป บุญกุศล
ที่ท�าด้วยเจตนาเช่นนี้จึงจะเป็นวิวัฏฏะกุศลหรือกุศลอันเป็นเหตุให้ตัดภพ
ตัดชาติ เป็นบุญกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาอย่างแท้จริง
วิปสสนาป า เป็นปัญญาที่ประจักษ์แจ้งว่าแท้จริงแล้วหาได้มี
สัตว์ มีบุคคล มีตัวตนแต่ประการใดไม่ สัตว์ทั้งหลายมีเพียงกายกับจิต
หรือรูปกับนามที่ท�างานร่วมกัน และเกิดดับ ๆ สืบต่อกันไปอย่างรวดเร็ว
รูปกับนามมีสภาพไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา หาสาระแก่นสารและตัวตน
มิได้ เป็นของน่ากลัวเพราะมีการแตกสลายอยู่ตลอดเวลา ท�าให้เห็นทุกข์
เห็นโทษของรูปนาม เกิดความเบื่อหน่ายและต้องการที่จะหนีให้พ้นไปจาก
รูปนาม วิป สสนา าณตังแต่ าณที่ ๑ จนถง าณที่ ๑๓ และ าณที่
๑๖ กคอวิปสสนาป าที่เกิดขน นมหากุศลจิตหมายเลข ๓๒ และ ๓๖
(จิตทีป่ ระกอบด้วยวิปสั สนาปัญญา เป็นจิตทีเ่ กิดขึน้ เพราะถูกชักน�าจากสภาวะ
ของรูป-นามที่กา� ลังปรากฏอยู่ในขณะนั้น)
ต่อไปนี้จะยกตัวอย่างสภาวะของมหากุศลจิตทั้ง ๘ ลักษณะ
ให้เห็นอย่างชัดเจน เพราะเรื่องนี้มีความส�าคัญอย่างมาก หากท�าบุญอย่าง
ไม่ถกู ต้อง บุญนัน้ จะเป็น “วัฏฏะกุศล” คือเป็นเหตุให้จมอยูใ่ นวังวนของการ
เวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้น
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จิตหมายเลข ๓๑ เป็นกุศลจิตที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องชักชวน
พร้อมด้วยความดีใจ ประกอบด้วยปัญญา เช่น ทันทีที่เห็นศาลาการเปรียญ
ซึ่งเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านมาท�าบุญเลี้ยงพระ มาฟังเทศน์ มาถือศีลอุโบสถ
มีสภาพช�ารุดทรุดโทรมจนเกรงว่าจะเกิดอันตราย จึงเข้าไปกราบเรียน
ท่านเจ้าอาวาสเพื่อขอเป็นเจ้าภาพในการซ่อมแซมใหม่ทั้งหลัง ในขณะที่
เจ้าอาวาสก�าลังกล่าวอนุโมทนาอยูน่ นั้ ได้เกิดปีติ (ขนลุกชูชนั ไปทัง้ ตัว) ในใจ
ก็ตงั้ ความปรารถนาให้เข้าถึงมรรค-ผล-นิพพาน โดยเร็วพลัน (ไม่อยากเกิดอีก)
เพราะเห็นว่าการเกิดเป็นทุกข์ ณ ขณะนั้นมหากุศลจิตหมายเลข ๓๑ ก�าลัง
ท�าหน้าที่โดยเกิดดับ - เกิดดับ...อยู่ในใจของบุคคลผู้นั้น
จิตหมายเลข ๓๒ เป็นกุศลจิตทีเ่ กิดขึน้ เพราะถูกชักชวน พร้อมด้วย
ความดีใจ ประกอบด้วยปัญญา เช่น มีผู้น�าซองผ้าปามาแจกเพื่อน�าปัจจัย
ไปสร้างอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารแห่งหนึ่ง ในขณะที่

น�าเงินใส่ซองได้เกิดความคิดขึ้นว่า นอกจากจะช่วยให้เด็ก ๆ มีที่เรียนแล้ว
ยังดีใจที่สามารถเอาชนะความตระหนี่ถี่เหนียวได้อีกครั้ง พร้อมทั้งตั้งความ
ปรารถนาให้ตนเองสามารถลด ละ และท�าลายกิเลส เพือ่ เข้าถึงความพ้นทุกข์
คือพระนิพพานได้โดยเร็วไว ขณะเดียวกันอาการขนลุกชูชัน (ปีติ) ก็
บังเกิดขึ้น ณ ขณะนั้น มหากุศลจิตหมายเลข ๓๒ ก�าลังท�าหน้าที่โดย
เกิดดับ - เกิดดับ อยู่ในใจของบุคคลนั้น
จิตหมายเลข ๓๓ เป็นกุศลจิตที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องชักชวน
พร้อมด้วยความดีใจ ไม่ประกอบด้วยปัญญา เช่น ขณะทีก่ า� ลังท�าบุญตักบาตร
ด้วยจิตที่ร่าเริงเบิกบานใจก็ตั้งความปรารถนาให้เกิดมารวย ให้เกิดมาสวย
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ปราศจากความจนในทุกภพทุกชาติตลอดไป
ความปรารถนาเช่นนี้เป็น “วัฏฏะกุศล” คือกุศลที่จะส่งผลให้เวียนว่าย
ตายเกิดในสังสารวัฏเพราะขณะท�าบุญได้ตั้งความปรารถนาว่าต้องการ
จะเกิ ด เป็ น อย่ า งนั้ น อย่ า งนี้ ท� า ให้ ติ ด อยู ่ ใ นวั ง วนของสั ง สารวั ฏ ต่ อ ไป
การท�าบุญเช่นนี้ถือว่าไม่ประกอบด้วยปัญญา ณ ขณะนั้นมหากุศลจิต
หมายเลข ๓๓ ก�าลังท�าหน้าที่โดยเกิดดับ - เกิดดับ อยู่ในใจของบุคคลนั้น
จิ ต หมายเลข ๓๔ เป็ น กุ ศ ลจิ ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น เพราะถู ก ชั ก ชวน
พร้อมด้วยความดีใจ ไม่ประกอบด้วยปัญญา เช่น เพื่อนมาชวนไปถือศีล
อุโบสถที่วัดทุกวันพระ โดยแนะน�าว่าทุกครั้งที่ไปถือศีลอุโบสถให้อธิษฐาน
ว่าเมื่อตายแล้วขอให้ได้ไปเกิดบนสวรรค์ ในขณะที่ตั้งจิตอธิษฐานอยู่นั้น
ได้เกิดปีติ (ขนลุกไปทั้งตัว) ณ ขณะนั้น มหากุศลจิตหมายเลข ๓๔ ก�าลัง
ท�าหน้าที่โดยเกิดดับ - เกิดดับ อยู่ในใจของบุคคลนั้น
สาเหตุที่ไม่มีปัญญาเข้าประกอบเพราะการปรารถนามนุษย์สมบัติ
ก็ดี สวรรค์สมบัติก็ดี ถือว่ายังยินดีที่จะเกิดมารับผลของบุญคือต้องการ
จะมีภพชาติอีกต่อไปซึ่งเป็น “วัฏฏะกุศล”

จิ ต หมายเลข ๓๕ เป็ น กุ ศ ลจิ ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยไม่ ต ้ อ งชั ก ชวน
พร้อมด้วยความเฉย ๆ ประกอบด้วยปัญญา เช่น ตั้งใจด้วยตนเองว่า
จะรักษาศีล ๕ ไปตลอดชีวติ เพือ่ เป็นพืน้ ฐานในการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน
เพราะเข้าใจดีว่า พระนิพพาน คือสภาวะที่ปราศจากกิเลส ปราศจากขันธ์ ๕
ปราศจากทุกข์ ผู้ที่จะเข้าถึงได้จะต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘ หรือ
ศีล สมาธิ ปัญญา ดังนั้นจึงต้องเริ่มจากความเป็นผู้มีศีลเสียก่อน ขณะที่มี
สติระลึกได้เช่นนี้ ขณะนั้นมหากุศลจิตหมายเลข ๓๕ ก�าลั ง ท�าหน้าที่
โดยเกิดดับ - เกิดดับ อยู่ในใจของบุคคลนั้น
จิตหมายเลข ๓๖ เป็นกุศลจิตทีเ่ กิดขึน้ เพราะถูกชักชวน พร้อมด้วย
ความรู้สึกเฉย ๆ ประกอบด้วยปัญญา เช่น ไปเข้าคอร์สปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานทีส่ า� นักวิปสั สนาแห่งหนึง่ ย่างเข้าวันที่ ๕ ขณะก�าลังเดินจงกรมอยูน่ นั้
จิตเห็นแจ้งขึน้ เองว่า อาการเดินกับจิตทีร่ อู้ าการเดินเป็นคนละส่วนกัน (วิปสั สนา
ญาณขั้นที่ ๑ คือ นามรูปปริจเฉทญาณก�าลังเกิดขึ้น) จิตที่ประกอบด้วย
วิปสั สนาญาณ (วิปสั สนาปัญญา) คือมหากุศลจิตหมายเลข ๓๖ นัน่ เอง โดยมี
สภาวะของรูป - นามมาชักน�าให้เกิดวิปสั สนาปัญญาว่าแท้จริงแล้วองค์ประกอบ
ของชีวติ ก็มเี พียงรูปกับนามทีท่ า� งานร่วมกัน ทัง้ รูปและนามมีการเกิดดับสืบต่อ
อยู่ตลอดเวลาโดยปราศจากความเป็นสัตว์ บุคคลตัวตน ตามที่หลงผิด
จิ ต หมายเลข ๓๗ เป็ น กุ ศ ลจิ ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยไม่ ต ้ อ งชั ก ชวน
พร้อมด้วยความเฉย ๆ ไม่ประกอบด้วยปัญญา เช่น ลุงมีจะตื่นตี ๕
เพื่อมานั่งสมาธิทุกวัน วันละ ๓๐ นาที โดยมีเปาหมายอยากได้ฌานสมาบัติ
เพือ่ ไปเกิดในพรหมโลก ขณะทีล่ งุ มีนงั่ สมาธิและมีสติตามรูล้ มหายใจอยูน่ นั้
มหากุศลจิตหมายเลข ๓๗ ก�าลังท�างาน ซึ่งก็เป็นเพียง “วัฏฏะกุศล”
เพราะถึงแม้วา่ ในทีส่ ดุ จะได้ฌานสมาบัติ (ภาวนาจนท�าให้ฌานจิตเกิดขึน้ ได้)
เมื่อตายจากชาตินี้แล้วก็ต้องไปเกิดในพรหมโลก หมดอายุจากพรหมโลก

ก็ต้องเวียนเกิดเวียนตาย ในสังสารวัฏต่อไป ยังมิใช่หนทางที่น�าไปสู่ความ
พ้นทุกข์อย่างแท้จริง
จิตหมายเลข ๓๘ เป็นกุศลจิตทีเ่ กิดขึน้ จากการชักชวน พร้อมด้วย
ความเฉย ๆ ไม่ประกอบด้วยปัญญา เช่น นายมาเป็นคนสุขุม ยิ้มยาก
เมื่อถึงวันคล้ายวันเกิดของเขา ภรรยาได้ชวนไปไถ่ชีวิตโคกระบือ และยังได้
แนะน� า ให้ ตั้ ง จิ ต อธิ ษ ฐานขออ� า นาจแห่ ง บุ ญ นี้ จ งดลบั น ดาลให้ ป ระสบ
แต่ความสุข ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยทัง้ ปวง มีความเจริญรุง่ เรืองทางธุรกิจ
ท�ามาค้าขายเ ง ๆ รวย ๆ ตลอดไป ณ ขณะที่นายมามีจิตเป็นกุศลช่วย
ไถ่ชีวิตโค (โดยการชักชวนของภรรยา) เขามีความรู้สึกเฉย ๆ และได้ตั้งจิต
อธิษฐานตามทีภ่ รรยาแนะน�า ขณะนัน้ มหากุศลจิตหมายเลข ๓๘ ก�าลังท�างาน
ในลักษณะเกิดดับ - เกิดดับ อยู่ภายในใจของเขา แต่เนื่องจากสิ่งที่นายมา
ปรารถนาล้วนเป็นโลกียสมบัติท้ังสิ้น ซึ่ ง จะเป็ น เหตุ ใ ห้ น ายมาต้ อ งจม
อยูใ่ นวังวนแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป จึงถือว่าบุญครัง้ นีไ้ ม่มปี ญ
ั ญา
เข้าประกอบ
จิตทีม่ กี ารชักชวน นอกจากจะถูกชักชวนโดยบุคคลอืน่ แล้ว ตนเอง
ก็สามารถชักชวนตนเองได้ ด้วยการนึกคิดไตร่ตรองในเหตุการณ์นั้น ๆ
ก่อนตัดสินใจทีจ่ ะกระท�า ตัวอย่างเช่น ภิกษุรปู หนึง่ ได้ยนิ เสียงระ งั ปลุกตอน
ตีสเี่ พือ่ ให้ไปสวดมนต์ทา� วัตรเช้าในโบสถ์ แต่เพราะความเกียจคร้านครอบง�า
จึงคิดว่าวันนี้ขอไม่ไปสวดมนต์ท�าวัตรเช้าสักวันเถิด แต่เมื่อนึกไตร่ตรอง
ทบทวนกลับไปกลับมาเห็นว่าการไม่ไปนั้นเป็นการไม่สมควรแก่ผู้เป็นภิกษุ
ในที่สุดจึงตัดสินใจไปสวดมนต์ท�าวัตรเช้าตามปกติ
กุศลกรรมทังหลาย มีทานกุศล ศีลกุศล ภาวนากุศล ที่มุ่งตรง
ต่อการลดกิเลส ละกิเลส ท�าลายกิเลส อันเป็นเหตุ หพนจากการเวียนเกิด
เวียนตาย คอ ม่มขี นั ธ์ ๕ อีกต่อ ป (พระนิพพาน) เรียกว่า ติเหตุกกุศลกรรม

ซึ่งเป็นกุศลกรรมที่ประกอบด้วยเหตุ ๓ อันได้แก่ อโลภเหตุ (ไม่โลภ)
อโทสเหตุ (ไม่โกรธ) และอโมหเหตุ (ไม่หลงผิด คือมีปัญญาเข้าประกอบ)
การบริ จ าคทาน รั ก ษาศี ล และการเจริ ญ ภาวนาที่ มี ป ั ญ ญา
เข้าประกอบจะท�าให้รู้เหตุ รู้ผล รู้วิธีวางใจ และตั้งความปรารถนาได้
ถู ก ต้ อ ง เป็ น กุ ศ ลที่ มี ผ ลมาก มี อ านิ ส งส์ ม ากเพราะเป็ น วิ วั ฏ ฏะกุ ศ ล
คอเป็นกุศล ทีจ่ ะน�าพา หพนจากวัฏฏะหรอการเวียนเกิดเวียนตาย ด นทีส่ ดุ
ผูท้ มี่ ปี ญ
ั ญาย่อมรูว้ า่ กิเลสและกรรม (ทัง้ กรรมดีและกรรมชัว่ ) เป็นเหตุ
ให้มีการเวียนเกิดเวียนตายอย่างไม่รู้จักจบสิ้น เมื่อมีเกิดก็ต้องมีทุกข์
เป็นธรรมดา การที่จะพ้นทุกข์ได้คือต้องไม่เกิดอีก (ไม่มีขันธ์ ๕ อีกต่อไป)
ดังนั้นในการท�ากุศลทุกครั้งจะต้องวางใจให้ถูกและรู้ว่าท�าเพื่อลดกิเลส
ละกิเลส ท�าลายกิเลส โดยมีมรรค - ผล - นิพพานเป็นเปาหมาย หากมีปญ
ั ญา
อย่างนี้ทุกครั้งที่ท�าบุญท�ากุศล ปัญญานี้ก็จะสนับสนุนให้ใกล้พระนิพพาน
เข้าไปทุกขณะ
ส่วนกุศลกรรม ด ที่ ม่มีป าดังกล่าวขางตน กุศลกรรมนัน
เรียกว่า ทวิเหตุกกุศลกรรม เป็นกุศลกรรมที่ประกอบด้วยอโลภเหตุ
(ไม่โลภ) และอโทสเหตุ (ไม่โกรธ) เพียง ๒ เหตุเท่านั้น แต่ไม่มีอโมหเหตุ
(ไม่มีปัญญาเข้าประกอบ) ตัวอย่างเช่น การท�าบุญให้ทาน การรักษาศีล
หรือการเจริญภาวนาที่ปฏิบัติตาม ๆ กันมาโดยไม่ประกอบด้วยปัญญา
คือ มีแต่ศรัทธาเป็นตัวน�าเท่านั้นจึงไม่เป็นเหตุให้พ้นไปจากวัฏฏทุกข์ได้
การท�ากุศลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นติเหตุกกุศล หรือ ทวิเหตุกกุศล
ก็ตาม ความส�าเร็จแห่งบุญจะมีมากหรือน้อยย่อมขึ้นอยู่กับเจตนาในกาล
ทั้ง ๓ ได้แก่
๑ ปุพพเจตนา คือ เจตนาที่เกิดขึ้นก่อนท�ากุศล
๒ มุ จนเจตนา คือ เจตนาที่เกิดขึ้นในขณะก�าลังท�ากุศล

๓ อปรเจตนา คือ เจตนาที่เกิดขึ้นภายหลังจากการท�ากุศลแล้ว
การสร้างกุศลต่าง ๆ มีทาน ศีล ภาวนา เป็นต้น จะเป็นก่อนท�าก็ดี
ขณะท�าก็ดี หรือภายหลังจากทีท่ า� แล้วก็ดี หากไม่มอี กุศลใด ๆ เข้าแทรกแซง
ท�าด้วยความเต็มใจ แน่วแน่ ไม่ท้อถอยต่อความล�าบากเหน็ดเหนื่อย
มี กุ ศ ลเจตนาที่ บ ริ สุ ท ธิ์ ใ นกาลทั้ ง ๓ ทานกุ ศ ล ศี ล กุ ศ ล ภาวนากุ ศ ล
ที่กระท�านั้นจัดเป็นกุศลชันสูง (อุกกัฏฐกุศล) ถ้ากุศลนั้นเป็นติเหตุกกุศล
ด้วย เรียกว่า ติเหตุกอุกกัฏฐกุศล แต่ถา้ กุศลนัน้ เป็นทวิเหตุกกุศลก็จะเรียกว่า
ทวิเหตุกอุกกัฏฐกุศล

ติเหตุกกุศล + กุศลชั้นสูง (อุกกัฏฐกุศล)
ทวิเหตุกกุศล + กุศลชั้นสูง (อุกกัฏฐกุศล)

ติเหตุกอุกกัฏฐกุศล
ทวิเหตุกอุกกัฏฐกุศล

ติ เ หตุ ก อุ ก กั ฏ ฐกุ ศ ล จะน� า เกิ ด เป็ น มนุ ษ ย์ ห รื อ เทวดาชั้ น สู ง
และสามารถท�ามรรค ผล นิพพาน ฌานสมาบัติ ให้เกิดขึ้นได้
ทวิเหตุกอุกกัฏฐกุศล จะน�าเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาชั้นกลาง
ไม่สามารถท�ามรรค ผล นิพพาน ฌานสมาบัติ ให้เกิดขึ้นได้
หากมีอกุศลเข้าแทรกแซงในระหว่างการท�ากุศล เช่น เกิดความ
เสี ย ดายในทรั พ ย์ (เกิ ด มั จ ฉริ ย ะ) หรื อ ท� า บุ ญ เพื่ อ หวั ง ถู ก ลอตเตอรี่
(เกิดโลภะ) หรือเห็นพระภิกษุที่มารับบิณ บาตมีท่าทางไม่ส�ารวมก็เกิด
ความไม่พอใจ (เกิดโทสะ) หรือท�ากุศลเพราะถูกบังคับ (เกิดโทสะ) ท�าบุญ
เพื่อแข่งกับเขา หรือหวังประโยชน์ส่วนตัวทางโลก (เกิดโลภะ) ก็เป็นเหตุให้
กุศลเจตนาในกาลทั้ง ๓ ไม่บริสุทธิ์ บุญกุศลที่กระท�านั้นจัดเป็นกุศลชันต�่า
(โอมกกุศล) ถ้ากุศลนั้นเป็นติเหตุกกุศลด้วยจะเรียกว่า ติเหตุกโอมกกุศล
แต่ถ้ากุศลนั้นเป็นทวิเหตุกกุศลก็จะเรียกว่า ทวิเหตุกโอมกกุศล

ติเหตุกกุศล + กุศลชั้นต�า่ (โอมกกุศล)
ทวิเหตุกกุศล + กุศลชั้นต�า่ (โอมกกุศล)

ติเหตุกโอมกกุศล
ทวิเหตุกโอมกกุศล

ติเหตุกโอมกกุศล จะน�าเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาชั้นกลาง และ
ไม่สามารถท�ามรรค ผล นิพพาน ฌานสมาบัติ ให้เกิดขึ้นได้ (เช่นเดียวกับ
ทวิเหตุกอุกกัฏฐกุศล)
ทวิเหตุกโอมกกุศล จะน�าเกิดเป็นมนุษย์ทมี่ รี า่ งกายไม่สมประกอบ
เช่น เป็นใบ้ เป็นบ้า ตาบอด หูหนวก หรือปัญญาอ่อนแต่กา� เนิด เป็นต้น หรือ
เกิดเป็นเทวดาชั้นต�่าก็ได้
การให้ผลของ “อุกกัฏฐกุศล” ย่อมให้ผลที่ดีและประณีตกว่า
“โอมกกุศล” ดังนัน้ การท�ากุศลทุกครัง้ จึงควรรักษาเจตนาให้บริสทุ ธิท์ งั้ ๓ กาล
ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้ว
สรุป มหากุศลจิต ๘ เป็นจิตทีด่ งี าม (โสภณจิต) เป็นจิตทีเ่ กิดขึน้
ในขณะท�าบุญท�ากุศล ไม่มีโทษ ให้ผลเป็นความสุข เป็นเหตุให้ไปเกิดใหม่
ในภพภู มิ ที่ ดี (สุ ค ติ ภู มิ ๗ อั น ได้ แ ก่ มนุ ษ ยภู มิ ๑ และเทวภู มิ ๖)
หลังจากเกิดแล้วยังตามส่งผลให้ได้รบั อารมณ์ทางตา หู จมูก ลิน้ กาย ทีด่ ี ๆ
อีกด้วย
นอกจากนี้ ในภพปัจจุบัน มหากุศลจิต ๘ ยังเป็นต้นทางของฌาน
สมาบัติ อภิญญา (การแสดงฤทธิต์ า่ ง ๆ) มรรค ผล เพราะก่อนทีฌ
่ าน อภิญญา
มรรคผล จะเกิดขึ้นได้นั้น จะต้องมีมหากุศลจิตเกิดขึ้นก่อนเสมอ มหากุศล
จิตจึงเปรียบเสมือนผู้น�าทาง หรือเป็นบาทเบื้องต้นที่ท�าให้ฌาน อภิญญา
และมรรคผล เกิดขึ้นได้

กล่

า าก

มหาวิปากจิตหรอมหาวิบากจิต คอจิตที่เป็น ลของมหากุศล...
ท�าบุ ดวยมหากุศลจิตดวง ดกจะ ดมหาวิปากจิตที่มีลัก ณะตรงกัน
ทุกประการ เช่น ท�าบุญด้วยมหากุศลที่พร้อมด้วยความดีใจก็จะให้ผลเป็น
มหาวิปากจิตที่พร้อมด้วยความดีใจ ท�าบุญด้วยมหากุศลที่ประกอบด้วย
ปัญญาก็จะให้ผลเป็นมหาวิปากจิตที่พร้อมด้วยปัญญาเช่นกัน

กามาวจรโสภณจิต ๒๔

มหากุศลจิต ๘ เป็นเหตุ มหาวิปากจิต ๘ เป็นผล

กลุ่มที่ ๑
มหากุศลจิต ๘
กลุ่มที่ ๒
มหาวิปากจิต ๘
กลุ่มที่ ๓
มหากิริยาจิต ๘

จิตหมายเลข ๓๙ เป็นวิบากจิต...อันเป็นผลจากมหากุศลจิตหมายเลข ๓๑
ที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องชักชวน พร้อมด้วยความดีใจ ประกอบด้วยปัญญา
จิตหมายเลข ๔๐ เป็นวิบากจิต...อันเป็นผลจากมหากุศลจิตหมายเลข ๓๒
ที่เกิดขึ้นเพราะถูกชักชวน พร้อมด้วยความดีใจ ประกอบด้วยปัญญา
จิตหมายเลข ๔๑ เป็นวิบากจิต...อันเป็นผลจากมหากุศลจิตหมายเลข ๓๓
ทีเ่ กิดขึน้ เองโดยไม่ตอ้ งชักชวน พร้อมด้วยความดีใจ ไม่ประกอบด้วยปัญญา

จิตหมายเลข ๔๒ เป็นวิบากจิต...อันเป็นผลจากมหากุศลจิตหมายเลข ๓๔
ที่เกิดขึ้นเพราะถูกชักชวน พร้อมด้วยความดีใจ ไม่ประกอบด้วยปัญญา
จิตหมายเลข ๔๓ เป็นวิบากจิต...อันเป็นผลจากมหากุศลจิตหมายเลข ๓๕
ทีเ่ กิดขึน้ เองโดยไม่ตอ้ งชักชวน พร้อมด้วยความเฉย ๆ ประกอบด้วยปัญญา
จิตหมายเลข ๔๔ เป็นวิบากจิต...อันเป็นผลจากมหากุศลจิตหมายเลข ๓๖
ที่เกิดขึ้นเพราะถูกชักชวน พร้อมด้วยความเฉย ๆ ประกอบด้วยปัญญา
จิตหมายเลข ๔๕ เป็นวิบากจิต...อันเป็นผลจากมหากุศลจิตหมายเลข ๓๗
ทีเ่ กิดขึน้ เองโดยไม่ตอ้ งชักชวน พร้อมด้วยความเฉย ๆ ไม่ประกอบด้วยปัญญา
จิตหมายเลข ๔๖ เป็นวิบากจิต...อันเป็นผลจากมหากุศลจิตหมายเลข ๓๘
ที่เกิดขึ้นเพราะถูกชักชวน พร้อมด้วยความเฉย ๆ ไม่ประกอบด้วยปัญญา
มหาวิบากจิตทั้ง ๘ ดวงนี้ จะมีหน้าที่นา� เกิด (ปฏิสนธิ) เป็นมนุษย์
หรือเทวดา ส่วนจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาชั้นไหนนั้น ขึ้นอยู่กับกุศลที่ท�าไว้
ว่ า เป็ น ติ เ หตุ ก กุ ศ ล หรื อ ทวิ เ หตุ ก กุ ศ ล และขึ้ น กั บ เจตนาทั้ ง ๓ กาล
ซึ่ ง จะเป็ น ตั ว ก� า หนดชี้ ว ่ า กุ ศ ลกรรมที่ ท� า ไปนั้ น เป็ น อุ ก กั ฏ ฐกุ ศ ล หรื อ
โอมกกุศล ดังกล่าวมาแล้ว
มหาวิบากจิตทั้ง ๘ ดวงนี้หลังจากท�าหน้าที่ปฏิสนธิ (น�าเกิด)
เป็นมนุษย์หรือเทวดา แล้วยังท�าหน้าทีเ่ ป็นภวังค์เพื่อรักษาภพชาติความเป็น
มนุษย์หรือเทวดาให้ด�ารงอยู่จนกว่าจะสิ้นอายุ และยังท�าหน้าที่จุติ (ตาย)
จากภพนั้น ๆ ด้วย

ในคั ม ภี ร ์ อั ฏ ฐสาลิ นี อรรถกถาธั ม มสั ง คณี กล่ า วว่ า “จิ ต ที่
ท�าหนาที่ปฏิสนธิ นชาติสุดทายของพระสัพพั ูโพธิสัตว์ ( ูที่ถอก�าเนิด
เพ่ อ มาตรั ส รู เป็ น พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจา) ทุ ก พระองค์ ย ่ อ มถอปฏิ ส นธิ
(น�าเกิด) ดวยมหาวิปากจิตทีเ่ ป็นอสังขาริก เป็นติเหตุกะ และเกิดพรอมดวย
โสมนัสเวทนา (มหาวิปากจิตดวงที่ ๑) อันมีพระเมตตาเป็นประธานเพ่อมา
บ�าเพ ประโยชน์เกอกูลแก่สรรพสัตว์ทังหลาย หพนจากทุกข์ทังปวง”

กล่

ากรยา

กิริยาจิตเป็นจิตที่ ม่ ช่กุศลและอกุศล เป็นจิตที่ ม่ส่ง ล น
อนาคต มหากิรยิ าจิต ๘ คอมหากุศลจิต ๘ นัน่ เอง ถาเกิดกับบุคคลอ่นทีม่ ิ ช่
พระอรหันต์จะเรียกว่า มหากุศลจิต ๘ แต่ถาเกิดกับพระอรหันต์จะเรียกว่า
มหากิริยาจิต ๘
มหากิรยิ าจิต ๘ เป็นจิตทีท่ า� ให้เกิดการกระท�า การพูด และการคิด
ของพระอรหันต์ผู้ท�าลายกิเลสได้หมดสิ้นแล้ว การกระท�าต่าง ๆ ของ
พระอรหันต์จงึ ไม่เป็นทัง้ บุญและบาป และจะไม่สง่ ผลให้เกิดวิบากในอนาคต
อีกต่อไป

ลัก

ะ ด ก่
กลุ่มที่ ๑
มหากุศลจิต ๘

กามาวจรโสภณจิต ๒๔

ากรยา

ากรยา
กิริยา ไม่ต้องชักชวน
ดีใจ

+ ปัญญา

กลุ่มที่ ๒
มหาวิปากจิต ๘
กลุ่มที่ ๓
มหากิริยาจิต ๘

ั้ง ด ง ลัก
กิริยา ถูกชักชวน
ดีใจ

+ ปัญญา

ะดังน้
กิริยา ไม่ต้องชักชวน
ดีใจ

กิริยา ถูกชักชวน
ดีใจ

กิริยา ไม่ต้องชักชวน

กิริยา ถูกชักชวน

กิริยา ไม่ต้องชักชวน

กิริยา ถูกชักชวน

เฉย ๆ

เฉย ๆ

เฉย ๆ

เฉย ๆ

+ ปัญญา

+ ปัญญา

จิตหมายเลข ๔๗ เป็นกิริยาจิตที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องชักชวน
พร้อมด้วยความดีใจ ประกอบด้วยปัญญา
จิ ต หมายเลข ๔๘ เป็ น กิ ริ ย าจิ ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น เพราะถู ก ชั ก ชวน
พร้อมด้วยความดีใจ ประกอบด้วยปัญญา
จิตหมายเลข ๔๙ เป็นกิริยาจิตที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องชักชวน
พร้อมด้วยความดีใจ ไม่ประกอบด้วยปัญญา
จิตหมายเลข ๕๐ เป็นกิรยิ าจิตทีเ่ กิดขึน้ เพราะถูกชักชวน พร้อมด้วย
ความดีใจ ไม่ประกอบด้วยปัญญา
จิตหมายเลข ๕๑ เป็นกิริยาจิตที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องชักชวน
พร้อมด้วยความเฉย ๆ ประกอบด้วยปัญญา
จิตหมายเลข ๕๒ เป็นกิรยิ าจิตทีเ่ กิดขึน้ เพราะถูกชักชวน พร้อมด้วย
ความเฉย ๆ ประกอบด้วยปัญญา
จิตหมายเลข ๕๓ เป็นกิริยาจิตที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องชักชวน
พร้อมด้วยความเฉย ๆ ไม่ประกอบด้วยปัญญา
จิตหมายเลข ๕๔ กิริยาจิตที่เกิดขึ้นเพราะถูกชักชวน พร้อมด้วย
ความเฉย ๆ ไม่ประกอบด้วยปัญญา
มหากิรยิ าจิตทีป่ ระกอบด้วยปัญญาสามารถเกิดได้กบั พระอรหันต์
ในโอกาสต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑. ในขณะที่ท่านก�าลังแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์
๒. ในขณะที่ท่านก�าลังพิจารณาหัวข้อธรรมบางประการ
๓. ในขณะทีท่ า่ นก�าลังพิจารณาปลงสังเวชในความเป็นไปของสัตว์
ทั้งหลาย ตามผลของบุญและบาปที่สัตว์นั้น ๆ ได้กระท�าไว้

๔. เกิดขึ้นในขณะที่พระอรหันต์ก�าลังพิจารณากิเลสที่ละได้แล้ว
ในปัจจเวกขณญาณ หลังจากที่อรหัตตมรรค อรหัตตผลได้ดับลงแล้ว
๕. เกิดขึ้นในขณะที่พระอรหันต์ต้องการเข้าฌานสมาบัติ ก่อนที่
ฌานกิริยาจิตจะเกิดขึ้น มหากิริยาจิตที่ประกอบด้วยปัญญาต้องเกิดขึ้น
เป็นบาทฐานก่อน
๖. เกิดขึ้นในขณะที่พระอรหันต์ต้องการเข้าผลสมาบัติ ก่อนที่
ผลสมาบัติจะเกิดขึ้น มหากิริยาจิตที่ประกอบด้วยปัญญาต้องเกิดขึ้นเป็น
บาทฐานก่อน
๗. เกิดขึ้นในขณะที่พระอรหันต์ต้องการเข้านิโรธสมาบัติ ก่อนที่
นิโรธสมาบัติจะเกิดขึ้น มหากิริยาจิตที่ประกอบด้วยปัญญาย่อมเกิดขึ้นเป็น
บาทฐานก่อน ต่อจากนั้นฌานกิริยาจิตจึงเกิดขึ้นติดต่อกันไปตามล�าดับ
จนเข้าถึงนิโรธสมาบัติ คือ การดับจิต เจตสิก และจิตตชรูป (อาการของ
รูปที่เกิดจากจิต) ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ตามก�าหนดเวลาที่ท่านตั้งใจไว้
ภารกิจของพระอรหันต์บางอย่างนั้นไม่ต้องใช้ปัญญา เช่น การ
กระท�าต่าง ๆ ที่ท่านท�าจนเกิดความเคยชิน เช่น การสวดมนต์ การ
เคลือ่ นไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย มีการยืน เดิน นัง่ นอน ล้างหน้า ท�าความ
สะอาดเสนาสนะ ฯลฯ จิตของพระอรหันต์ทั้งหลายใช่ว่าจะรับรู้เฉพาะ
พระนิพพานเท่านั้น แต่ท่านยังต้องรับกามารมณ์ (รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส)
รั บ มหั ค คตอารมณ์ (อารมณ์ อั น เป็ น ที่ ตั้ ง ของฌานสมาบั ติ ) และรั บ
บัญญัติอารมณ์ต่าง ๆ มากมาย แต่จิตใจของพระอรหันต์ที่รับอารมณ์
ต่าง ๆ เหล่านี้มิได้เป็นไปกับอาสวะกิเลสทั้งหลาย เพราะท่านได้ท�าลาย
อาสวะกิเลสด้วยปัญญาในอรหัตตมรรคจนหมดสิ้นแล้ว

สรุป สภาวะจิตของพระอรหันต์เป็นจิตที่ดีงามเช่นเดียวกับ
มหากุ ศ ลจิ ต จะต่ า งกั น ก็ ต รงที่ ม หากุ ศ ลจิ ต เกิ ด ขึ้ น กั บ ปุ ถุ ช นและ
พระเสกขบุคคล๑๙ เมือ่ เกิดขึน้ แล้วก็จะมีวบิ ากท�าให้มภี พใหม่ชาติใหม่ตอ่ ไป
ส่วนมหากิริยาจิตเป็นจิตที่เกิดขึ้นกับพระอรหันต์เท่านั้น เมื่อเกิด
ขึ้นแล้วจะไม่มีผล หรือไม่มีวิบากที่จะท�าให้เกิดภพใหม่ชาติใหม่อีกต่อไป

การรับรอาร

าง

าร อง ระอร ัน

ถึงแม้ว่าอกุศลจิต ๑๒ ดวง จะเกิดกับพระอรหันต์ไม่ได้อีกแล้ว
เพราะท่านได้ทา� ลายอาสวะกิเลสจนหมดสิ้นแล้ว แต่อเหตุกจิต ๑๘ ก็ยังเกิด
กับท่านได้ เพื่อท�าหน้าที่เห็น ได้ยิน รับกลิ่น รับรส รับสัมผัสทางกาย ทั้งที่ดี
และไม่ดี และท�าให้เกิดอาการยิ้มของพระอรหันต์อีกด้วย
ตราบใดที่พระอรหันต์ยังไม่ปรินิพพาน ท่านก็ยังต้องรับผลของ
กรรมในอดีตท�าให้เห็นสิ่งที่ดีบ้าง - ไม่ดีบ้าง ได้ยินเสียงที่ดีบ้าง - ไม่ดีบ้าง
ได้กลิ่นที่ดีบ้าง - ไม่ดีบ้าง รับรสที่ดีบ้าง - ไม่ดีบ้าง รับสัมผัสทางกาย
ที่ดีบ้าง - ไม่ดีบ้าง (เช่น เจ็บ ปวด เมื่อย มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ฯลฯ)
อันเป็นผลมาจากกรรมเก่าที่ท่านได้กระท�าไว้ในอดีต แต่ถึงแม้จะเกิด
ทุกข์ทางกายมากเพียงใดก็ตาม ท่านก็จะไม่มีความทุกข์ทางใจแม้แต่น้อย
เพราะโทสมู ล จิ ต ๒ (จิ ต หมายเลข ๙ และ ๑๐) ไม่ มี โ อกาสเกิ ด กั บ
พระอรหันต์ได้อีกแล้ว นอกจากนี้โลภมูลจิต ๘ (จิตหมายเลข ๑ ถึง ๘)
และโมหมูลจิต ๒ (จิตหมายเลข ๑๑ และ ๑๒) ก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดกับ
พระอรหันต์อีกเช่นกัน
๑๙ พระเสกขบุคคล ได้แก่ พระโสดาบัน พระสกทาคามี และพระอนาคามี

บ ี่
มหั
จิตประเภทต่อไปที่จะกล่าวถึงในบทนี้ คือ มหัคคตจิต (มะ-หัคคะ-ตะ-จิต) แปลว่า จิตที่ านลาภีบุคคล๒๐ ทังหลายสามารถเขาถง ด
มหัคคตจิต มีจา� นวน ๒๗ ดวง แบ่งเป็น ๒ ประเภทย่อย คอ
๑ รูปาวจรจิต (รู-ปา-วะ-จะ-ระ-จิต) จ�านวน ๑๕ ดวง
๒ อรูปาวจรจิต (อะ-รู-ปา-วะ-จะ-ระ-จิต) จ�านวน ๑๒ ดวง

ร า ร
รูปาวจรจิต คือ จิตที่ก�าลังเพ่งอารมณ์ที่เป็นรูปบัญญัติอย่างใด
อย่ า งหนึ่ ง จนจิ ต ตั้ ง มั่ น อยู ่ ใ นอารมณ์ นั้ น อย่ า งแนบแน่ น ไม่ ฟุ งซ่ า น
ไม่ซัดส่าย สงบนิ่งเป็นสมาธิอยู่ในอารมณ์นั้นเพียงอย่างเดียว เป็นจิต
ที่มีสมาธิอยู่ในระดับรูปฌาน (ฌานที่เกิดขึ้นจากการเพ่งอารมณ์ที่เป็น
รูปบัญญัติ) แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ
ปฐมฌาน (รูปฌานระดับที่ ๑)
ทุติยฌาน (รูปฌานระดับที่ ๒)
๒๐ ฌานลาภีบุคคล (ชาน-ลา-พี-บุค-คน) คือ บุคคลผู้ได้ฌานสมาบัติตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไป

ตติยฌาน (รูปฌานระดับที่ ๓)
จตุตถฌาน (รูปฌานระดับที่ ๔)
ปัญจมฌาน (รูปฌานระดับที่ ๕)

ร า ร

ั้ง ด

ด ง บ่ง น กล่

อ

กลุ่มที่ ๑ รูปาวจรกุศลจิต ๕ (จิตที่ท�าให้เกิดรูปฌานระดับ ๑ - ๕)
กลุ่มที่ ๒ รูปาวจรวิปากจิต ๕ (จิตที่เป็นผลของรูปฌานระดับ ๑ - ๕)
กลุ่มที่ ๓ รูปาวจรกิริยาจิต ๕ (จิตของพระอรหันต์ที่กา� ลังเข้ารูปฌาน
ระดับ ๑ - ๕)
รูปาวจรจิต ๑๕

รูปาวจรกุศลจิต ๕
รูปาวจรวิปากจิต ๕
รูปาวจรกิริยาจิต ๕
คือ จิตที่ใช้ท�าอภิญญาได้

กล่

ร า รก ล

รูปาวจรกุศลจิต ๕ (รู-ปา-วะ-จะ-ระ-กุ-สน-ละ-จิต) เป็นจิต
ที่มีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในระดับฌาน แบ่งเป็น ๕ ระดับ ตั้งแต่ปฐมฌานถึง
ปัญจมฌาน การที่จิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิได้นั้นต้องอาศัยการเพ่งอารมณ์
ที่เป็นรูปบัญญัติอย่างใดอย่างหนึ่ง อารมณ์ที่ ชเพ่งเพ่อ หจิตเป็นสมาธิ
เรียกว่า สมถกรรมฐาน

สมถะ หมายถง การท�าจิต หตังมั่นเป็นสมาธิ
กรรมฐาน คออารมณ์ อั น เป็ น ที่ ตั งของจิ ต หรออารมณ์ ที่ ชเพ่ ง
เพ่อ หจิตเป็นสมาธิ มีทงั้ หมด ๔๐ อย่าง รวมเรียกว่า สมถกรรมฐาน ๔๐ แบ่งเป็น
๗ หมวด หมวดที่ ๑ ถึง ๖ เป็นกรรมฐานที่ใช้ท�ารูปฌาน ส่วนหมวดที่ ๗
เป็นกรรมฐานที่ใช้ท�าอรูปฌาน
หมวดที่ ๑ กสิณ ๑๐ ได้แก่
๑ ปถวีกสิณ
คือ เพ่งดิน
๒ อาโปกสิณ
คือ เพ่งน�้า
๓ เตโชกสิณ
คือ เพ่งไฟ
๔ วาโยกสิณ
คือ เพ่งลม
๕ นีลกสิณ
คือ เพ่งสีเขียว
๖ ปตกสิณ
คือ เพ่งสีเหลือง
๗ โลหิตกสิณ
คือ เพ่งสีแดง
๘ โอทาตกสิณ
คือ เพ่งสีขาว
๙ อากาสกสิณ
คือ เพ่งที่ว่างเปล่า
๑๐ อาโลกกสิณ
คือ เพ่งแสงสว่าง
กสิณทัง ๑๐ นีสามารถท�า หเกิดสมาธิ ดถงขันป จม าน
หมวดที่ ๒ อสุภะ ๑๐ คือการเพ่งของไม่งาม ๑๐ ประการ ได้แก่
๑. ศพที่น่าเกลียด มีอาการขึ้นพองภายหลังจากตายแล้ว ๒ - ๓ วัน
๒. ศพที่น่าเกลียด เน่า ขึ้นเขียว
๓. ศพที่น่าเกลียด มีน�้าเหลืองน�้าหนองไหลออกมา
๔. ศพที่น่าเกลียด ถูกตัดขาดเป็นท่อน ๆ

๕. ศพที่น่าเกลียด ถูกสัตว์แทะกัดกิน เหวอะหวะ
๖. ศพที่น่าเกลียด มือ เท้า ศีรษะอยู่คนละทางสองทาง
๗. ศพที่น่าเกลียด ถูกสับฟันยับเยิน
๘. ศพที่น่าเกลียด มีโลหิตไหลอาบ
๙. ศพที่น่าเกลียด มีหนอนไชทั่วร่างกาย
๑๐. ศพที่น่าเกลียด เหลือแต่กระดูกกระจัดกระจายไป
อสุภะทัง ๑๐ นีสามารถท�า หเกิดสมาธิ ดถงขันปฐม านเท่านัน
หมวดที่ ๓ อนุสสติ ๑๐ ได้แก่
๑ พุทธานุสสติ ระลึกเนือง ๆ ถึงคุณของพระพุทธเจ้า
๒. ธัมมานุสสติ ระลึกเนือง ๆ ถึงคุณของพระธรรม
๓ สัง านุสสติ ระลึกเนือง ๆ ถึงคุณของพระอริยสง ์
๔ สีลานุสสติ ระลึกเนือง ๆ ถึงคุณของศีล
๕ จาคานุสสติ ระลึกเนือง ๆ ถึงคุณของการบริจาค
๖ เทวตานุสสติ ระลึกเนือง ๆ ถึงคุณของการเป็นเทวดา
๗ อุปสมานุสสติ ระลึกเนือง ๆ ถึงคุณของพระนิพพาน
๘ มรณานุสสติ ระลึกเนือง ๆ ถึงความตาย
๙ กายคตาสติ ระลึกเนือง ๆ ถึงกายโกฏฐาสะ มีเกสา โลมา เป็นต้น
๑๐ อานาปานสติ ระลึกถึงลมหายใจเข้า ลมหายใจออก
ในบรรดาอนุสสติทั้ง ๑๐ นี้กรรมฐานที่ท�าให้เกิดฌานจิตได้
มีเพียง ๒ อนุสสติเท่านั้น คือ
๑ กายคตาสติ ท�าให้เกิดสมาธิได้สูงสุดถึงขั้นปฐม าน
๒. อานาปานสติ ท�าให้เกิดสมาธิได้สูงสุดถึงขั้นป จม าน
อนุสสติที่เหลออีก ๘ สามารถท�า หจิตเป็นสมาธิ ดเพียงระดับ
อุปจารสมาธิ (เกือบจะถึงระดับปฐมฌาน แต่ยังไม่ถึง)

หมวดที่ ๔ อัปปมั

า๔

อัปปมัญญา หมายถึง การแผ่ไปอย่างไม่มีประมาณ คือแผ่ไป
ในสัตว์ทั้งหลายจนประมาณไม่ได้ บ้างก็เรียกว่า พรหมวิหาร อัปปมัญญา
มี ๔ ได้แก่
๑. เมตตา การแผ่ความรักใคร่ ความปรารถนาดีตอ่ สัตว์ทงั้ หลาย
ให้มีความสุขความสบายโดยทั่วกัน ไม่เลือกชาติ ชั้น วรรณะ
๒ กรุณา การแผ่ความสงสารต่อสัตว์ทั้งหลายที่ก�าลังได้รับ
ความทุกข์ หรือที่จะได้รับความทุกข์ต่อไปในภายหน้า และปรารถนาให้สัตว์
เหล่านั้นพ้นจากทุกข์ โดยไม่เลือกชาติ ชั้น วรรณะ
๓ มุทิตา การแผ่ความชื่นชมยินดีต่อสัตว์ทั้งหลายที่ก�าลังได้
รับความสุข หรือที่จะได้รับความสุขต่อไปในภายหน้า โดยไม่เลือกชาติ
ชั้น วรรณะ
๔ อุเบกขา การวางเฉยต่อสัตว์ทั้งหลายด้วยอาการวางตนเป็น
กลาง ไม่รักใคร่ ไม่สงสาร ไม่ชื่นชมยินดี โดยไม่เลือกชาติ ชั้น วรรณะ
อั ป ปมั า ๓ คอ เมตตา กรุ ณ า มุ ทิ ต า สามารถท� า ห
เกิด านจิต ดถงขันจตุตถ าน ส่วนอุเบกขาเป็นอารมณ์ที่ ชเจริ กรรมฐาน
เพ่อท�า หเกิดป จม าน ดเพียงอย่างเดียวเท่านัน
หมวดที่ ๕ อาหาเรปฏิกูลสั

า๑

คือการพิจารณาอาหารที่บริโภคเข้าไปว่าเป็นของที่น่าเกลียด
การพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารนี้จะท�าให้จิตเกิดความสงบ ด
เพียงอุปจารสมาธิเท่านั้น (เกือบจะถึงปฐมฌาน แต่ยังไม่ถึง)

หมวดที่ ๖ จตุธาตุววัตถาน ๑
คือการพิจารณาธาตุทงั้ ๔ มีปถวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ
ที่ปรากฏอยู่ในกาย เพื่อให้เห็นว่ากายนี้เกิดจากธาตุต่าง ๆ มาประชุมกัน
เท่านั้น หาได้มีสัตว์ บุคคล ตัวตนแต่ประการใดไม่ การก�าหนดพิจารณา
ธาตุทั้ง ๔ เป็นอารมณ์น้ี จะท�าให้เกิดสมาธิ ดเพียงระดับอุปจารสมาธิ
เท่านัน (เกอบถงปฐม าน แต่ยัง ม่ถง)
หมวดที่ ๗ อรูปกรรมฐาน ๔
อรูปกรรมฐาน คอกรรมฐานที่ปราศจากรูปบั ัติ เนื่องจาก
ผู้ปฏิบัติต้องการจะเข้าถึงสมาธิในระดับอรูปฌาน (เหนือกว่าสมาธิในขั้น
รูปฌานขึ้นไปอีก) ดังนั้น จึงต้องใช้ความว่างจากรูป (อรูปกรรมฐาน)
มาเป็นอารมณ์ ผู้ที่จะเจริญอรูปกรรมฐานได้นั้น จะต้องได้ปัญจมฌาน
(รูปฌานระดับที่ ๕) มาแล้ว และมีวสีภาวะ คอ มีความแคล่วคล่องและ
ช�านา นการเขา - ออก านและตังมั่นอยู่ นรูป านทัง ๕ เป็นอย่างดี
แลวจงจะสามารถเจริ อรูปกรรมฐานต่อ ด
อรูปกรรมฐาน (อารมณ์อันปราศจากรูป) ที่ ชเพ่ง มี ๔ อย่าง ดแก่
๑ กสิณุค าฏิมากาสบั ัติ เป็นอรูปกรรมฐานที่ใช้เพ่งเพื่อ
เข้าถึงอากาสานัญจายตนฌาน (อรูปฌานขั้นที่ ๑)
๒ อากาสานั จายตน านจิ ต (อรู ป ฌานจิ ต ขั้ น ที่ ๑) เป็ น
อรูปกรรมฐานทีใ่ ช้เพ่งเพือ่ เข้าถึง วิญญาณัญจายตนฌาน (อรูปฌานขัน้ ที่ ๒)
๓ นั ต ถิ ภ าวบั ั ติ เป็ น อรู ป กรรมฐานที่ ใ ช้ เ พ่ ง เพื่ อ เข้ า ถึ ง
อากิญจัญญายตนฌาน (อรูปฌานขั้นที่ ๓)
๔ อากิ จั ายตน านจิ ต (อรู ป ฌานจิ ต ขั้ น ที่ ๓) เป็ น
อรูปกรรมฐานที่ใช้เพ่งเพื่อเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน (อรูปฌาน
ขั้นที่ ๔)

(รายละเอียดเกี่ยวกับอรูปกรรมฐานจะอธิบายอีกครั้งในหัวข้อ
“อรูปาวจรจิต ๑๒” ในหน้า ๑๑๙ - ๑๒๐)
ในการเจริญสมถกรรมฐานเพือ่ ให้ได้ฌานจิตเกิดขึน้ นัน้ จะมีธรรม
ที่คอยขัดขวางไม่ให้ฌานจิตเกิดขึ้นได้ เรียกว่า นิวรณ์ มี ๕ ประการ ได้แก่
๑ กาม ันทนิวรณ์ (กา-มะ-ฉัน-ทะ-นิ-วอน) คือความยินดี
ติดใจในกามคุณอารมณ์ ๕ อันได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และการสัมผัส
ทางกายที่ ใ ห้ ค วามสุ ข เมื่ อ ใดที่ ยั ง หลงเพลิ ด เพลิ น ติ ด ใจในสิ่ ง เหล่ า นี้
ยังต้องการสิ่งเหล่านี้ จิตจะไม่สามารถเข้าถึงฌานได้
๒ พยาปาทนิ ว รณ์ (พะ-ยา-ปา-ทะ-นิ - วอน) คื อ ความมุ ่ ง
ปองร้ายผู้อื่น เปรียบเหมือนน�้าที่เดือดพล่าน ถ้าจิตครุ่นคิดปองร้ายผู้อื่น
ฌานจิต จะเกิดไม่ได้
๓ ถี น มิ ท ธนิ ว รณ์ (ถี -นะ-มิ ด -ทะ-นิ -วอน) คื อ ความหดหู ่
ความท้อถอยไม่ใส่ใจต่ออารมณ์ที่เพ่งนั้น เปรียบเหมือนน�้าที่มีจอกมีแหน
ปิดบังอยู่ ถ้าจิตใจเกิดความท้อถอยไม่ใส่ใจต่ออารมณ์ที่กา� ลังเพ่ง ฌานจิต
ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้
๔ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ (อุด-ทัด-จะ-กุก-กุด-จะ-นิ-วอน) คือ
ความคิดฟุงซ่าน ความร้อนใจ ความกระวนกระวายใจ ซึ่งเปรียบเหมือน
น�้าที่ถูกลมพัดกระเพื่อมอยู่เสมอ ถ้าจิตยังมีอาการดังกล่าว ฌานจิตย่อม
เกิดขึ้นไม่ได้
๕ วิจิกิจ านิวรณ์ (วิ-จิ-กิด-ฉา-นิ-วอน) คือความลังเลสงสัย
เกี่ยวกับการปฏิบัติ เปรียบเหมือนน�้าที่ขุ่นเป็นตม ถ้าเกิดลังเลไม่แน่ใจอยู่
ตราบใด ก็จะเป็นเหตุให้เข้าถึงฌานไม่ได้

อง

าน

องค์ าน คอ องค์ประกอบส�าคั ที่ท�า ห านจิตเกิดขน ด
เพราะจะท�าหนาที่ข่มนิวรณ์ทัง ๕ ที่เป็นอุปสรรคต่อ าน
องค์ านมี ๕ ประการ ดแก่
๑ วิตก คือ การยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ เมื่อเริ่มต้นท�าสมาธิจะต้อง
มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เพ่ง เช่น ต้องการท�าสมาธิโดยใช้กสิณ จิตจะต้องเพ่งอยู่ที่
ดวงกสิณเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เมื่อใดที่จิตท้อถอยไม่ใส่ใจต่ออารมณ์
ทีเ่ พ่ง แสดงว่าขณะนัน้ ถีนมิทธนิวรณ์ (ความหดหูท่ อ้ ถอยจากอารมณ์ทเี่ พ่ง)
ก�าลังเกิดขึน้ ท�าให้จติ ผละออกไปจากดวงกสิณ เมือ่ เป็นเช่นนัน้ จะต้องยกจิต
ให้ ก ลั บ มาเพ่ ง ดวงกสิ ณ ตามเดิ ม ตราบใดที่ จิ ต ไม่ ค ลาดจากดวงกสิ ณ
แสดงว่ า ขณะนั้ น วิ ต กได้ เ กิ ด ขึ้ น โดยสมบู ร ณ์ แ ล้ ว และวิ ต กสามารถ
ข่มถีนมิทธนิวรณ์ไว้ได้แล้ว
๒ วิจาร คือการประคองจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ที่เพ่งเพียง
อย่างเดียว (ในตัวอย่างนี้คือดวงกสิณ) เมื่อวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ที่เพ่ง
แล้ว วิจารจะประคองจิตไม่ให้ผละออกไปจากอารมณ์ที่เพ่ง ในขั้นนี้อาจจะ
มีวิจิกิจฉานิวรณ์หรือความลังเลสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติเกิดขึ้นและท�าให้
จิตผละออกไปจากอารมณ์ที่เพ่ง หากสามารถประคองจิตไม่ให้ผละออกไป
จากอารมณ์ที่เพ่งและละความลังเลสงสัยเสียได้ แสดงว่าวิจารได้เกิดขึ้น
โดยสมบูรณ์แล้วและวิจารสามารถข่มวิจิกิจ านิวรณ์ไว้ได้แล้ว
แสดงความแตกต่างระหว่าง วิตก กับ วิจาร
วิตก เปรียบเสมือนการตีระ ัง
วิจาร เปรียบเสมือนกับเสียงกังวานของระ ังเมื่อถูกตี
อีกตัวอย่างหนึ่ง

วิตก เป็นการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ อุปมาเหมือนนกที่กา� ลังจะบินขึ้น
ไปในนภากาศจะต้องกระพือปีกทั้งสองข้างเพื่อพยุงตัวขึ้นไปในอากาศก่อน
ส่วนวิจาร เป็นการประคองจิตไว้ในอารมณ์ อุปมาเหมือนนกทีข่ ยับ
ปีกเพียงเล็กน้อยก็สามารถบินว่อนอยู่ในอากาศได้
๓ ปติ คือความปลาบปลื้มใจ อิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นในขณะเพ่ง
อารมณ์ เมื่อยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ (วิตก) และประคองจิตให้ตั้งมั่นอยู่ใน
อารมณ์ (วิจาร) โดยปราศจากการท้อถอยและลังเลสงสัย จิตย่อมเกิดความ
ปลาบปลื้ม อิ่มเอิบใจในการกระท�าเช่นนั้น ขณะที่จิตเกิดปีติปลาบปลื้ม
อิ่ ม เอิ บ ใจอยู ่ นั้ น จิ ต จะไม่ มี ค วามโกรธ ความอา าต ความพยาบาท
หรือมุ่งร้ายผู้อื่น นั่นหมายถึงปีติสามารถข่มพยาปาทนิวรณ์ไว้ได้แล้ว
ปติ มีอยู่ ๕ ลัก ณะคอ
๑ ขุททกาปติ (ขุด-ทะ-กา-ปี-ติ) เป็นความปลาบปลืม้ เพียงเล็กน้อย
ที่สามารถท�าให้ขนลุกชูชันได้
๒ ขณิกาปติ (ขะ-นิ-กา-ปี-ติ) เป็นความปลาบปลืม้ ใจชัว่ ขณะหนึง่
เมื่อขณิกาปีติเกิดขึ้นจะรู้สึกอิ่มเอิบไปทั่วร่างกาย อาการอิ่มเอิบนี้เกิดขึ้น
ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น เหมือนสายฟาแลบและตั้งอยู่ไม่นาน
๓ โอกกั น ติ ก าป ติ (โอก-กั น -ติ - กา-ปี - ติ ) เป็ น ความ
ปลาบปลื้มที่ซึมซาบกระจายไปทั่วร่างกายเป็นระลอก ๆ บางครั้งถึงกับ
ตัวโยกตัวโคลงเป็นระลอก
๔ อุ พ เพงคาปติ (อุ บ -เพง-คา-ปี -ติ ) เป็ น ความปลาบปลื้ ม
ที่มีก�าลัง เมื่อเกิดขึ้นแล้วร่างกายจะรู้สึกเบา หากมีก�าลังมากสามารถท�าให้
กายลอยขึ้นได้
๕ รณาป ติ (ผะ-ระ-นา-ปี - ติ ) เป็ น ความปลาบปลื้ ม ที่
แผ่ซ่านไปทั่วร่างกาย ปีติประเภทนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะรู้สึกซาบซ่านอิ่มเอิบ
ไปทั่วร่างกายและตั้งอยู่ได้นาน

ในบรรดาปีติทั้ง ๕ ลักษณะนี้ ปติที่เป็นองค์ าน ่งสามารถ
ประหาณพยาปาทนิวรณ์ ดนันตองถงขนาด รณาปติ ส่วนปีติที่เหลืออีก
๔ ลักษณะยังมีสภาพหยาบและมีกา� ลังน้อย จึงไม่ใช่ปีติในองค์ฌาน
๔ สุข ในองค์ฌานหมายถึงความสุขใจ (โสมนัสเวทนา) เมื่อ
ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ และประคองจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ จนเกิดปีติขึ้น
ในขณะนั้นย่อมมีความสุขใจยิ่งนัก เมื่อเกิดความสุขและความสงบถึงขั้นนี้
จิตย่อมปราศจากความฟุ งซ่านร�าคาญใจเป็นธรรมดา นั่นหมายถึงสุขที่
เกิดขึ้นสามารถข่มอุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ไว้ได้แล้ว
ความแตกต่างของ “ปติ” และ “สุข”
ปติ เป็นธรรมชาติที่มีความปลาบปลื้มในอารมณ์ เช่น ในการท�า
กุศล มีการให้ทาน เป็นต้น เมือ่ เห็นพระสง ม์ ารับไทยทานกันเป็นจ�านวนมาก
ก็รู้สึกปลื้มปีติยินดี
สุข เป็นธรรมชาติที่เกิดจากการที่ได้เสวยอารมณ์อันน่าปรารถนา
เช่น เวลาที่กระหายน�้า เมื่อได้ดื่มน�้าแล้วก็จะรู้สึกสุขสบาย เมื่อร้อนแล้ว
ได้เข้ามาในห้องแอร์ก็จะรู้สึกสุขสบาย
“ปติ” เป็นสังขารขันธ์ ส่วน “สุข” เป็นเวทนาขันธ์
คัมภีร์อัฏฐสาลินี กล่าวว่า “ปติมี นที่ ด สุขกมี นที่นัน แต่สุข
มี นที่ ด ม่แน่ว่าปติจะมี นที่นัน”
๕ เอกัคคตา (เอ-กัก-คะ-ตา) คือการที่จิตแน่วแน่อยู่ในอารมณ์
ที่เพ่งอย่างจดจ่อเพียงอารมณ์เดียวเท่านั้น เอกัคคตานี้จะท�าหน้าที่ ข่ม
กาม นั ทนิวรณ์ เพราะในขณะทีจ่ ติ เพ่งอยูใ่ นอารมณ์เดียวนัน้ จิตจะไม่สนใจ
ใน รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสอีกต่อไป

เอกัคคตามี ๓ ระดับ คอ
๑ ขณิกสมาธิ เป็นสมาธิอนั เกิดจากการทีจ่ ติ ตัง้ มัน่ อยูใ่ นอารมณ์
เดียวได้ ชั่วขณะหนึ่ง
๒ อุปจารสมาธิ เป็นสมาธิอนั เกิดจากการทีจ่ ติ ตัง้ มัน่ อยูใ่ นอารมณ์
เดียวจนเกือบจะได้ฌาน
๓. อั ป ปนาสมาธิ เป็ น สมาธิ อั น เกิ ด จากการที่ จิ ต ตั้ ง มั่ น หรื อ
แนบแน่นอยูใ่ นอารมณ์ทเี่ พ่งอยูเ่ พียงอย่างเดียว ไม่ซดั ส่ายไปไหน เพราะข่ม
นิวรณ์ทั้ง ๕ ได้แล้ว
เม่อข่มนิวรณ์ทัง ๕ ่งเป็นปฏิปก ์ต่อ าน ดเม่อ ด เม่อนัน
านจิตจะเกิดขน ( ด าน) แต่ถา้ นิวรณ์ทงั้ ๕ ยังคงเหลืออยูอ่ ย่างใดอย่างหนึง่
แม้เพียงอย่างเดียว ฌานจิตก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ วิตก วิจาร ปีติ สุข
เอกัคคตา จึงมีความส�าคัญยิ่งเพราะเป็นปัจจัยให้เกิดฌานจิต ดังนั้น
จึงเรียกธรรมทัง้ ๕ ประการนีว้ า่ เป็น องค์ าน เพราะเป็นองค์ประกอบส�าคัญ
ที่ท�าให้ฌานจิตเกิดขึ้นได้ กล่าวโดยสรุปก็คือ
วิตก
ท�าหน้าที่ ข่มถีนมิทธนิวรณ์
วิจาร
ท�าหน้าที่ ข่มวิจิกิจ านิวรณ์
ปติ
ท�าหน้าที่ ข่มพยาปาทนิวรณ์
สุข
ท�าหน้าที่ ข่มอุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์
เอกัคคตา ท�าหน้าที่ ข่มกาม ันทนิวรณ์

การ บ่งระดับ องร

าน

จิตที่เป็นสมาธิในขั้นรูปฌานสามารถแบ่งได้เป็น ๕ ระดับ ที่เรียก
ว่า านป จกนัย (ชาน-ปัน-จะ-กะ-นัย) แต่ละระดับมีองค์ฌานดังนี้

ปฐมฌาน มีองค์ฌาน ๕ คือ
ทุติยฌาน ” ๔ คือ
ตติยฌาน ” ๓ คือ
จตุตถฌาน ” ๒ คือ
ปัญจมฌาน ” ๒ คือ

วิตก
-

วิจาร
วิจาร
-

ปีติ
ปีติ
ปีติ
-

สุข
สุข
สุข
สุข
อุเบกขา

เอกัคคตา
เอกัคคตา
เอกัคคตา
เอกัคคตา
เอกัคคตา

การแบ่งระดับสมาธิในขั้นรูปฌาน นอกจากจะแบ่งเป็น ๕ ระดับ
(ฌานที่ ๑ ถึง ๕) ที่เรียกว่า “ฌานปัญจกนัย” แล้ว ยังมีการแบ่งอีก
ลักษณะหนึ่งคือแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ (ฌานที่ ๑ ถึง ๔) ที่เรียกว่า
านจตุกกนัย (ชาน-จะ-ตุก-กะ-นัย)
เมื่อแบ่งเป็น ๔ ระดับ แต่ละระดับจะมีองค์ฌานดังนี้
ฌาน ๑ (ปฐมฌาน) มีองค์ฌาน ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา
ฌาน ๒ (ทุติยฌาน) ” ๓ คือ - - ปีติ สุข เอกัคคตา
ฌาน ๓ (ตติยฌาน) ” ๒ คือ - - - สุข เอกัคคตา
ฌาน ๔ (จตุตถฌาน) ” ๒ คือ - - - อุเบกขา เอกัคคตา
ที่ ท ่ า นแสดงไว้ เ ป็ น ๒ แบบ คื อ ๔ ระดั บ และ ๕ ระดั บ
เพราะผลของการปฏิบตั จิ ะขึน้ อยูก่ บั ความสามารถของแต่ละบุคคล กล่าวคือ
หากเป็นบุคคลที่ปฏิบัติแลว ด ลเรว (ติกขบุคคล) จะสามารถละวิตก
วิจารได้ในเวลาเดียวกัน ระดับฌานจึงมีเพียง ๔ เท่านั้น
แต่หากเป็นบุคคลทีป่ ฏิบตั แิ ลว ด ลชา (มันทบุคคล) จะละวิตกได้
เพียงอย่างเดียวก่อน เมื่อปฏิบัติต่อไปอีกจึงจะละวิจารได้ในภายหลัง ท�าให้
ต้องเพิ่มการแบ่งระดับฌานจาก ๔ เป็น ๕

ส า ะ กด น าน ่ละระดับ กร

าน

กนัย

าน ๑ (ปฐม าน) เป็นฌานทีเ่ กิดขึน้ ก่อนฌานอืน่ ๆ ปฐมฌานนี้
ต้องอาศัยองค์ฌานครบทัง้ ๕ เพือ่ ท�าหน้าทีข่ ม่ นิวรณ์ทงั้ ๕ องค์ฌานทัง้ ๕ นี้
จะเกิดพร้อมกันและท�าหน้าที่ข่มนิวรณ์พร้อมกันด้วย
าน ๒ (ทุติย าน) เมื่อ กจิตให้เข้าฌาน ๑ จนคล่องแคล่ว
ช�านิช�านาญแล้วจิตย่อมเกาะอยู่กับอารมณ์กรรมฐานแนบแน่นขึ้นจึงไม่ต้อง
อาศัยวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์อีกต่อไป ระดับของสมาธิจะพั นาขึ้นจาก
ฌาน ๑ เป็นฌาน ๒ โดยมีองค์ฌานเหลือเพียง ๔ คือ วิจาร ปีติ สุข และ
เอกัคคตา
าน ๓ (ตติย าน) เมื่อ กจิตจนเข้าฌาน ๒ ได้คล่องแคล่วช�านิ
ช�านาญแล้วย่อมเห็นโทษของวิจารว่ามีสภาพหยาบไม่คงทน จึงพยายามปฏิบตั ิ
เพื่อละวิจาร เมื่อละได้แล้วระดับของสมาธิจะพั นาขึ้นจากฌาน ๒ เป็น
ฌาน ๓ โดยมีองค์ฌานเหลือเพียง ๓ คือ ปีติ สุข และเอกัคคตา
าน ๔ (จตุตถ าน) เมื่อ กจิตจนเข้าฌาน ๓ ได้คล่องแคล่ว
ช�านิชา� นาญแล้วย่อมเกิดความเบือ่ หน่ายในฌาน ๓ พร้อมกับพิจารณาเห็นว่า
ปีติที่เกิดในฌาน ๓ (ความปลาบปลื้มซาบซ่านทั้งกายและใจ) ยังเป็นสภาพ
ที่หยาบอยู่ หากประสงค์จะได้ฌานที่ประณีตยิ่งขึ้นไปอีก ก็ไม่ควรจะติด
อยู่กับปีติเช่นนี้ จึงพยายามปฏิบัติเพื่อละปีติ เมื่อละได้แล้วระดับของสมาธิ
จะพั นาขึ้นจากฌาน ๓ เป็นฌาน ๔ โดยเหลือองค์ฌานเพียง ๒ คือ สุข
กับเอกัคคตา
าน ๕ (ป จม าน) เมื่อ กจิตจนเข้าฌาน ๔ ได้คล่องแคล่ว
ช�านิชา� นาญแล้ว ผูท้ ตี่ อ้ งการจะเจริญไปถึงฌาน ๕ (อันเป็นฌานสุดท้ายในขัน้
รู ป ฌาน) ผู ้ ป ฏิ บั ติต ้ อ งพิ จ ารณาเห็ น โทษของสุ ข (สุ ข ในที่ นี้ หมายถึ ง

โสมนัสเวทนาอันเป็นสุขทางใจ) ว่ายังมีสภาพหยาบอยู่ จึงพยายามปล่อยวางสุข
(โสมนัสเวทนา) โดยไม่ใส่ใจในสุขอันประณีตนัน้ พยายามวางใจให้เป็นกลาง
จึงไม่มีทั้งทุกข์ (ทางใจ) และสุข (ทางใจ) เข้ามาปรากฏเลย เวทนา
(ความรู้สึก) จึงเปลี่ยนจากโสมนัสเวทนาเป็นอุเบกขาเวทนา (ไม่สุขไม่ทุกข์)
ท�าให้องค์ฌานเปลี่ยนเป็นอุเบกขากับเอกัคคตา
รูปาวจรกุศลจิต ๕ คือ จิตทีเ่ กิดขึน้ ทางมโนทวารของบุคคลทีก่ า� ลัง
อยู่ในรูปฌานขั้นที่ ๑ ถึง ๕
จิตที่เริ่มเพ่งอารมณ์กรรมฐานในตอนแรกก็คือ มหากุศลจิต
สมาธิ ที่ ป ระกอบกั บ มหากุ ศ ลจิ ต จะพั นาไปสู ง สุ ด จนถึ งอุ ป จารสมาธิ
(ระดับที่เกือบจะถึงฌาน แต่ยังไม่ถึง) เมื่อเจริญสมาธิจนแนบแน่นถึง
ขั้นอัปปนาสมาธิ จิตจะพั นาขึ้นโดยเปลี่ยนจากมหากุศลจิตเป็นรูปาวจร
กุศลจิตระดับปฐมฌานที่เกิดพร้อมด้วยองค์ฌาน ๕ (จิตหมายเลข ๕๕)
เมื่ อ กจิ ต ให้ เ ข้ า ปฐมฌานจนคล่ อ งแคล่ ว ช� า นิ ช� า นาญแล้ ว
จิ ต ก็ ส ามารถจะพั นาขึ้ น สู ่ ทุ ติ ย ฌาน (จิ ต หมายเลข ๕๖) ตติ ย ฌาน
(จิตหมายเลข ๕๗) จตุตถฌาน (จิตหมายเลข ๕๘) และปัญจมฌาน
(จิตหมายเลข ๕๙)

ั้ง ด ด ง ด ก่

รูปาวจรจิต ๑๕

ร า รก ล

รูปาวจรกุศลจิต ๕
รูปาวจรวิปากจิต ๕
รูปาวจรกิริยาจิต ๕

จิตหมายเลข ๕๕ ปฐม านกุศลจิต (ปะ-ถะ-มะ-ชาน-กุ-สน-ละ-จิต)
เป็นจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยองค์ฌาน ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา
จิตหมายเลข ๕๖ ทุตยิ านกุศลจิต (ทุ-ติ-ยะ-ชาน-กุ-สน-ละ-จิต)
เป็นจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยองค์ฌาน ๔ คือ วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา
จิตหมายเลข ๕๗ ตติย านกุศลจิต (ตะ-ติ-ยะ-ชาน-กุ-สน-ละ-จิต)
เป็นจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยองค์ฌาน ๓ คือ ปีติ สุข เอกัคคตา
จิตหมายเลข ๕๘ จตุตถ านกุศลจิต (จะ-ตุด-ถะ-ชาน-กุ-สนละ-จิต) เป็นจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยองค์ฌาน ๒ คือ สุข เอกัคคตา
จิตหมายเลข ๕๙ ป จม านกุศลจิต (ปัน-จะ-มะ-ชาน-กุ-สนละ-จิต) เป็นจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยองค์ฌาน ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตา

อ

า

อภิ า แปลว่า ความรูยิ่ง ความรูชันสูง ความรูพิเศ นเร่อง
ทัง ๖ เรียกว่า อภิ า ๖ ดแก่
๑ อิทธิวิธิ (อิด-ทิ-วิ-ทิ) แสดงฤทธิ์ต่าง ๆ ได้
๒ ทิพพโสต (ทิบ-พะ-โส-ตะ) หูทิพย์
๓ เจโตปริย าณ (เจ-โต-ปะ-ริ-ยะ-ยาน) ญาณทีท่ ายใจผูอ้ นื่ ได้
๔ ปุพเพนิวาสานุสติ าณ (ปุบ-เพ-นิ-วา-สา-นุ-สะ-ติ-ยาน)
ญาณที่ท�าให้ระลึกชาติได้
๕ ทิพพจักขุ (ทิบ-พะ-จัก-ขุ) ตาทิพย์
๖ อาสวักขย าณ (อา-สะ-วัก-ขะ-ยะ-ยาน) ญาณที่ท�าให้
อาสวะกิเลสสิ้นไป
อภิ า แบ่งเป็น ๒ ประเภท คอ โลกุตตรอภิ า และ
โลกียอภิ า
โลกุ ต ตรอภิ า มี เ พี ย งอย่ า งเดี ย วคื อ อาสวั ก ขย าณ
เป็นความรู้ยิ่งที่ท�าให้สิ้นอาสวะกิเลส องค์ธรรมได้แก่ ปัญญาเจตสิก
ในอรหัตตมรรคจิต เป็นอภิญญาทีไ่ ม่ตอ้ งอาศัยรูปาวจรปัญจมฌานเป็นบาท
(เป็นที่ตั้งให้เกิดขึ้น)
โลกียอภิ า เป็นอภิญญาที่ต้องอาศัยรูปาวจรปัญจมฌาน
เป็นบาท ส�าหรับปุถุชน พระโสดาบัน พระสกทาคามี และพระอนาคามี
จะใช้ปัญจมฌานกุศลจิต (จิตหมายเลข ๕๙) เป็นบาทในการท�าอภิญญา
ส่วนพระอรหันต์จะใช้ปัญจมฌานกิริยาจิต (จิตหมายเลข ๖๙) เป็นบาท
ในการท�าอภิญญา

ผู ้ ที่ จ ะท� า อภิ ญ ญาได้ นั้ น ส่ ว นใหญ่ จ ะต้ อ งเป็ น ผู ้ ที่ ช� า นาญใน
ฌานสมาบัติทั้ง ๙ คือ รูปฌาน ๕ และอรูปฌาน ๔ มาแล้วเป็นอย่างดี
มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ได้แค่ปัญจมฌานแต่ก็สามารถท�าอภิญญาได้
ผู้ที่ได้ฌานสมาบัติทั้ง ๙ แล้วก็มิใช่ว่าจะได้อภิญญาในทันที
แต่ จ ะต้ อ งผ่ า นกระบวนการ ก นเพื่ อ ให้ เ กิ ด อภิ ญ ญาแต่ ล ะอย่ า งอี ก
หลายขัน้ ตอน (รายละเอียดเรือ่ งนีจ้ ะอธิบายอีกครัง้ ในปริจเฉท ๙ กัมมัฏฐาน
สังคหวิภาค)

กล่

ร า ร าก

รูปาวจรวิปากจิต ๕ (รู-ปา-วะ-จะ-ระ-วิ-ปา-กะ-จิต) คอจิตที่เป็น
ลของรูปาวจรกุศลจิต ๕ ท�าหน้าทีน่ า� บุคคลทีไ่ ด้ฌานในระดับต่าง ๆ ไปเกิด
(ปฏิสนธิ) เป็นรูปพรหมในรูปภูมิ ๑๕ (ถ้าฌานไม่เสือ่ ม) ยกเว้นอสัญญสัตตภูมิ
(อะ-สัน-ยะ-สัด-ตะ-พูม) หรือทีร่ จู้ กั กันในชือ่ พรหมลูกฟัก ซึง่ เป็นกัมมชรูป
ปฏิสนธิ (ไม่มีปฏิสนธิวิญญาณ) (ดูรูปภพภูมิในหน้าถัดไป) นอกจากนี้
ยังท�าหน้าทีเ่ ป็นภวังค์เพือ่ รักษาภพชาติความเป็นรูปพรหม ให้ดา� รงอยูไ่ ด้จนกว่า
จะหมดอายุในภพนั้น และยังท�าหน้าที่จุติ (ตาย) จากภพนั้น ๆ ด้วย (เรื่อง
ภพภูมิต่าง ๆ จะอธิบายโดยละเอียดในปริจเฉทที่ ๕ วิถีมุตตสังคหวิภาค)

๓

ปริตตสุภาภูมิ
ปริตตาภาภูมิ
พรหมปาริสัชชาภูมิ

อัปปมาณสุภาภูมิ
อัปปมาณาภาภูมิ
พรหมปุโรหิตาภูมิ

สุทธาวาสภูมิ ๕

อกนิฏฐาภูมิ
สุทัสสีภูมิ
สุทัสสาภูมิ
อตัปปาภูมิ
อวิหาภูมิ
เวหัปผลาภูมิ
อสัญญสัตตภูมิ
สุภกิณหาภูมิ
อาภัสสราภูมิ
มหาพรหมาภูมิ

รูปภูมิ ๑๖

อากิญจัญญายตนภูมิ
วิญญาณัญจายตนภูมิ
อากาสานัญจายตนภูมิ

จตุุตถฌานภูมิ ๗

อรูปภูมิ ๔

เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ

ตติยฌานภูมิ ๓
ทุติยฌานภูมิ ๓
ปฐมฌานภูมิ ๓

มนุษยภูมิ
นิรยภูมิ

เปตติวิสยภูมิ

อสุรกายภูมิ

ติรัจฉานภูมิ อบายภูมิ ๔

กามภูมิ ๑๑

กามสุคติภูมิ ๗

นิมมานรตีภูมิ
ดุสิตาภูมิ
ยามาภูมิ
ดาวตึงสาภูมิ
จาตุมหาราชิกาภูมิ

เทวภูมิ ๖

ปรนิมมิตวสวัตตีภูมิ

รูปาวจรจิต ๑๕

ร า ร าก

ั้ง ด ด ง ด ก่
รูปาวจรกุศลจิต ๕
รูปาวจรวิปากจิต ๕
รูปาวจรกิริยาจิต ๕

จิตหมายเลข ๖๐ ปฐม านวิปากจิต เป็นจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วย
องค์ฌาน ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา จะน�าบุคคลที่ได้ปฐมฌาน
ไปเกิดและรักษาภพชาติความเป็นรูปพรหมในปฐมฌานภูมิ ๓ อีกทั้ง
ท�าหน้าที่ตาย (จุติ) จากปฐมฌานภูมิ ๓
จิตหมายเลข ๖๑ ทุติย านวิปากจิต เป็นจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วย
องค์ฌาน ๔ คือ วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา จะน�าบุคคลที่ได้ทุติยฌานไปเกิด
และรักษาภพชาติความเป็นรูปพรหมในทุติยฌานภูมิ ๓ อีกทั้งท�าหน้าที่ตาย
(จุติ) จากทุติยฌานภูมิ ๓
จิตหมายเลข ๖๒ ตติย านวิปากจิต เป็นจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วย
องค์ฌาน ๓ คือ ปีติ สุข เอกัคคตา จะน�าบุคคลที่ได้ตติยฌานไปเกิดและ
รักษาภพชาติความเป็นรูปพรหม ในทุตยิ ฌานภูมิ ๓ อีกทัง้ ท�าหน้าทีต่ าย (จุต)ิ
จากทุติยฌานภูมิ ๓
จิ ต หมายเลข ๖๓ จตุ ต ถ านวิ ป ากจิ ต เป็ น จิ ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น
พร้อมด้วยองค์ฌาน ๒ คือ สุข เอกัคคตา จะน�าบุคคลที่ได้จตุตถฌานไป
เกิดและรักษาภพชาติความเป็นรูปพรหมในตติยฌานภูมิ ๓ อีกทั้งท�าหน้าที่
ตาย (จุติ) จากตติยฌานภูมิ ๓

จิตหมายเลข ๖๔ ป จม านวิปากจิต เป็นจิตทีเ่ กิดขึน้ พร้อมด้วย
องค์ฌาน ๒ คืออุเบกขา เอกัคคตา จะน�าบุคคลที่ได้ปัญจมฌานไปเกิด
และรักษาภพชาติความเป็นรูปพรหมในจตุตถฌานภูมิ ๖ อีกทัง้ ท�าหน้าทีต่ าย
(จุต)ิ จากจตุตถฌานภูมิ ๖ ( ม่รวมอสั สัตตภูมิ เน่องจากอสั สัตตภูมิ
เป็นภูมิที่มีแต่รูปขันธ์จง ม่ตองอาศัยนามขันธ์น�าเกิดและรัก าภพชาติ)
รูปาวจรกุศลจิตเป็นเหตุให้รูปาวจรวิปากจิตเกิดขึ้นเพื่อท�าหน้าที่
ปฏิสนธิ ภวังค์ และจุติ ในภูมิต่าง ๆ ดังนี้
ปฐมฌานกุศล ให้ผลเป็น ปฐมฌานวิบาก ท�าหน้าที่ ปฏิสนธิ ภวังค์ จุติ ในปฐมฌานภูมิ ๓
ทุติยฌานกุศล ให้ผลเป็น ทุติยฌานวิบาก ท�าหน้าที่
ปฏิสนธิ ภวังค์ จุติ
ตติยฌานกุศล ให้ผลเป็น ตติยฌานวิบาก ท�าหน้าที่
ในทุติยฌานภูมิ ๓
จตุตถฌานกุศล ให้ผลเป็น จตุตถฌานวิบาก ท�าหน้าที่ ปฏิสนธิ ภวังค์ จุติ ในตติยฌานภูมิ ๓
ปัญจมฌานกุศล ให้ผลเป็น ปัญจมฌานวิบาก ท�าหน้าที่ ปฏิสนธิ ภวังค์ จุติ ในจตุตถฌานภูมิ ๖

}

นั่นคอ รูปาวจรกุศลจิต เป็นเหตุ รูปาวจรวิปากจิต เป็น ล
ขอสังเกต
ทุตยิ ฌานวิปากจิต และตติยฌานวิปากจิต จะน�าเกิดในทุตยิ ฌานภูมิ
เหมือนกัน เพราะวิตกและวิจารมีสภาพใกล้เคียงกัน ดังนั้น เมื่อละวิตกได้
แต่ละวิจารไม่ได้ หรือละได้ทั้งวิตกและวิจาร ก็คงให้ผลไปเกิดในทุติยฌาน
ภูมิเช่นเดียวกัน
ส่วนผู้ที่ไปเกิดในสุทธาวาสภูมิ ๕ จะต้องเป็นพระอนาคามีบุคคล
ทีไ่ ด้รปู ปัญจมฌาน และมีอนิ ทรีย์ ๕ อย่างใดอย่างหนึง่ แก่กล้า (รายละเอียด
เรื่องนี้จะอธิบายอีกครั้งในปริจเฉทที่ ๕)

กล่

ร า รกรยา

รูปาวจรจิต ๑๕

รูปาวจรกิริยาจิต ๕ (รู -ปา-วะ-จะ-ระ-กิ-ริ-ยา-จิต) คือ จิต
ที่เกิดขึ้นกับพระอรหันต์ที่ก�าลังเข้ารูปฌาน (ฌาน ๑ - ๕) รูปาวจรกุศล
กับรูปาวจรกิริยา มีสภาวะเหมือนกันทุกประการ เพียงแต่รูปาวจรกุศล
เกิดขึน้ กับปุถชุ น และพระเสกขบุคคล (พระเสกขบุคคล ได้แก่ พระโสดาบัน
พระสกทาคามี พระอนาคามี) ส่วนรูปาวจรกิรยิ าจะเกิดกับพระอรหันต์เท่านัน้
(ในขณะทีท่ า่ นเข้าฌาน) และเนือ่ งจากเป็นกิรยิ าจิตจึงเป็นกรรมทีจ่ ะไม่สง่ ผล
ในชาติตอ่ ไป (ไม่นา� เกิดเป็นรูปพรหมในชาติตอ่ ไป) ฌานจิตของพระอรหันต์
เรียกว่า รูปาวจรกิริยาจิต มี ๕ ระดับ (จิตหมายเลข ๖๕ - ๖๙)
รูปาวจรกุศลจิต ๕
รูปาวจรวิปากจิต ๕
รูปาวจรกิริยาจิต ๕

จิตหมายเลข ๖๕ ปฐม านกิริยาจิต เป็นจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วย
องค์ฌาน ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา
จิตหมายเลข ๖๖ ทุติย านกิริยาจิต เป็นจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วย
องค์ฌาน ๔ คือ วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา
จิตหมายเลข ๖๗ ตติย านกิริยาจิต เป็นจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วย
องค์ฌาน ๓ คือ ปีติ สุข เอกัคคตา

จิตหมายเลข ๖๘ จตุตถ านกิริยาจิต เป็นจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วย
องค์ฌาน ๒ คือ สุข เอกัคคตา
จิตหมายเลข ๖๙ ป จม านกิรยิ าจิต เป็นจิตทีเ่ กิดขึน้ พร้อมด้วย
องค์ฌาน ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตา

อร า ร
โยคี บุ ค คลผู ้ ป ฏิ บั ติ ส มถกรรมฐานจนได้ รู ป ฌาน ๕ แล้ ว
หากประสงค์จะได้ฌานสมาบัติที่ละเอียดประณีตยิ่งขึ้นไปอีกจะต้องเจริญ
สมาธิขั้นสูง (อรูปฌาน) โดยเพ่งอารมณ์อันปราศจากรูป (อรูปกรรมฐาน)
อรู ป าวจรจิ ต ๑๒ เป็ น านจิ ต นระดั บ ป จม านทั งหมด
เพราะองค์ฌานของอรูปฌานประกอบด้วย อุเบกขา เอกัคคตา เช่นเดียวกับ
องค์ฌานของปัญจมฌาน (รูปฌานระดับ ๕)
องค์ านของรูป านทัง ๕ และอรูป านทัง ๔
ปฐมฌาน
มีองค์ฌาน ๕ ได้แก่ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา
ทุติยฌาน
มีองค์ฌาน ๔ ได้แก่
วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา
ตติยฌาน
มีองค์ฌาน ๓ ได้แก่
ปีติ สุข เอกัคคตา
จตุตถฌาน
มีองค์ฌาน ๒ ได้แก่
สุข เอกัคคตา
ปัญจมฌาน
มีองค์ฌาน ๒ ได้แก่
อุเบกขา เอกัคคตา
อากาสานัญจายตนฌาน มีองค์ฌาน ๒ ได้แก่
อุเบกขา เอกัคคตา
วิญญาณัญจายตนฌาน มีองค์ฌาน ๒ ได้แก่
อุเบกขา เอกัคคตา
อากิญจัญญายตนฌาน มีองค์ฌาน ๒ ได้แก่
อุเบกขา เอกัคคตา
เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน มีองค์ฌาน ๒ ได้แก่ อุเบกขา เอกัคคตา

ความแตกต่างของอรูปาวจรจิตแต่ละระดับจะต่างกันทีอ่ ารมณ์ มิ ช่
ต่างกันที่องค์ าน กล่าวคอ
อรูป านระดับ ๑ คอ อากาสานั จายตน าน (อา-กา-สา-นันจา-ยะ-ตะ-นะ-ชาน) มีกสิณุค าฏิมากาสบัญญัติ (กะ-สิ-นุก-คา-ติ-มา-กาสะ-บัน-หยัด) เป็นอารมณ์กรรมฐาน
อรูป านระดับ ๒ คอ วิ าณั จายตน าน (วิน-ยา-นัน-จายะ-ตะ-นะ-ชาน) มีอากาสานัญจายตนฌานจิตเป็นอารมณ์กรรมฐาน
อรูป านระดับ ๓ คอ อากิ จั ายตน าน (อา-กิน-จัน-ยายะ-ตะ-นะ-ชาน) มีนัตถิภาวบัญญัติ (นัด-ถิ-พา-วะ-บัน-หยัด) เป็นอารมณ์
กรรมฐาน
อรูป านระดับ ๔ คอ เนวสั านาสั ายตน าน (เน-วะสัน-ยา-นา-สัน-ยา-ยะ-ตะ-นะ-ชาน) มีอากิญจัญญายตนฌานจิตเป็น
อารมณ์กรรมฐาน

ยาย า
อรูป านระดับ ๑ ช่อว่าอากาสานั จายตน าน ผู้ปฏิบัติที่
ต้องการจะเข้าอรูปฌานระดับ ๑ จะต้องไม่พะวงถึงนิมิตที่เป็นองค์กสิณอีก
ต่อไป คือ ให้ทิ้งอารมณ์ของปัญจมฌาน และหันมา ส่ จ นความว่างเปล่า
ของอากาศอย่าง ม่มที สี่ ุดเป็นอารมณ์ อารมณ์เช่นนีเ้ รียกว่า กสิณคุ าฏิมากาสบั ั ติ (กะ-สิ -นุ ก -คา-ติ -มา-กา-สะ-บั น -หยั ด ) เรี ย กสั้ น ๆ ว่ า
อากาสบั ั ติ เมื่ อ ละองค์ ก สิ ณ ที่ เ ป็ น รู ป บั ญ ญั ติ ไ ด้ เ ด็ ด ขาดเมื่ อ ใด
ความว่างเปล่าของอากาศอย่างไม่มีที่สุด (อากาสบัญญัติ) จะมาปรากฏ
เป็นอารมณ์ขึ้นแทน จิตที่มีอากาสบั ัติเป็นอารมณ์ช่อว่า “อากาสานั
จายตน านจิต” ระดับสมาธิทเี่ กิดขึน้ พร้อมกับจิตดวงนีค้ อื อรูปฌานระดับ ๑

อรู ป านระดั บ ๒ ช่ อ ว่ า วิ าณั จายตน าน ผู ้ ป ฏิ บั ติ
ที่ ต ้ อ งการจะเข้ า อรู ป ฌานระดั บ ๒ จะต้ อ งพยายามพราก จออกจาก
อากาสบั ั ติ คื อ ให้ ทิ้ ง อารมณ์ ข องอรู ป ฌาน ๑ และนอมน� า เอา
อากาสานั จายตน านจิตมาเป็นอารมณ์แทน เมือ่ จิตสามารถทิง้ อากาสบัญญัติ
ได้เด็ดขาดเมือ่ ใด อากาสานัญจายตนฌานจิตก็จะปรากฏเป็นอารมณ์ขนึ้ แทน
จิตทีม่ อี ากาสานั จายตน านจิตเป็นอารมณ์ชอ่ ว่า “วิ าณั จายตน านจิต”
ระดับสมาธิที่เกิดพร้อมกับจิตดวงนี้ คือ อรูปฌานระดับ ๒
อรูป านระดับ ๓ ช่อว่าอากิ จั ายตน าน ผูป้ ฏิบตั ทิ ตี่ อ้ งการจะ
เข้าอรูปฌานระดับ ๓ จะต้องพยายาม ละจากการยดอากาสานั จายตน านจิต
มาเป็นอารมณ์ คือให้ท้ิงอารมณ์ของอรูปฌาน ๒ ด้วยการหน่วงเอานัตถิ
ภาวบั ั ติ (นั ด -ถิ -พา-วะ-บั น -หยั ด ) หรอ อภาวบั ั ติ (อะ-พาวะ-บั น -หยัด) คือ ความ ม่มีอะ รมาเป็นอารมณ์ เมื่อเจริญภาวนาจน
อากาสานัญจายตนฌานจิตทีเ่ ป็นอารมณ์กรรมฐานสูญหายไปจากใจในเวลาใด
เวลานั้น นัตถิกิ จิ (นัด-ถิ-กิน-จิ) คือ สภาวะนิดหนึ่งก็ไม่มี หน่อยหนึ่ง
ก็ไม่มี จะมาปรากฏเป็นอารมณ์ขึ้นแทน จิตที่มีนัตถิกิ จิเป็นอารมณ์ช่อว่า
“อากิ จั ายตน านจิ ต ” ระดั บ สมาธิ ที่ เ กิ ด พร้ อ มกั บ จิ ต ดวงนี้ คื อ
อรูปฌานระดับ ๓
อรูป านระดับ ๔ ช่อว่าเนวสั านาสั ายตน าน ผู้ปฏิบัติ
ที่ ต ้ อ งการจะเข้ า อรู ป ฌานระดั บ ๔ จะต้ อ งพยายามพราก จออกจาก
นัตถิภาวบั ัติ คือให้ทิ้งอารมณ์ของอรูปฌาน ๓ และพยายามหน่วง
เอาอากิ จั ายตน านจิ ต มาเป็ น อารมณ์ แ ทนนั ต ถิ ภ าวบั ั ติ
เมื่อเจริญภาวนาจนนัตถิภาวบัญญัติสูญหายไปจากใจในเวลาใดเวลานั้น
อากิญจัญญายตนฌานจิตจะมาปรากฏเป็นอารมณ์ขึ้นแทน จิตที่มีอากิ
จั ายตน านจิตเป็นอารมณ์เรียกว่า “เนวสั านาสั ายตน านจิต”

เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน เป็นฌานระดับสูงสุดของอรูปฌาน ๔
และสูงสุดในบรรดาฌานสมาบัติทั้ง ๙ ด้วย

อร า ร

บ่ง น กล่ ย่อย ด ก่

๑ อรูปาวจรกุศลจิต ๔ จิตทีเ่ กิดขึน้ ในขณะทีโ่ ยคีบคุ คล (ยกเว้นพระอรหันต์)
ก�าลังเข้าอรูปฌาน ๑ - ๔
๒ อรูปาวจรวิปากจิต ๔ จิตที่เป็นวิบาก (ผล) ของอรูปฌาน ๑ - ๔
๓ อรูปาวจรกิริยาจิต ๔ จิตของพระอรหันต์ที่ก�าลังเข้าอรูปฌาน ๑ - ๔

อร า รก ล
อรูปาวจรจิต ๑๒

กล่

อรูปาวจรกุศลจิต ๔
อรูปาวจรวิปากจิต ๔
อรูปาวจรกิริยาจิต ๔

อรู ป าวจรกุ ศ ลจิ ต เป็ น จิ ต ที่ เ กิ ด กั บ โยคี บุ ค คล ู ที่ ก� า ลั ง เจริ
สมถภาวนาอยู่ นอรูป าน มีจา� นวน ๔ ดวง คอ
จิตหมายเลข ๗๐ อากาสานั จายตนกุศลจิต เกิดขึ้นพร้อมด้วย
องค์ฌาน ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตา เป็นจิตที่เกิดขึ้นในขณะที่บุคคล
ก�าลังเข้าอรูปฌานระดับ ๑ โดยมีอากาศทีว่ า่ งเปล่าอันหาทีส่ ดุ มิได้เป็นอารมณ์
จิตหมายเลข ๗๑ วิ าณั จายตนกุศลจิต เกิดขึ้นพร้อมด้วย
องค์ฌาน ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตา เป็นจิตที่เกิดขึ้นในขณะที่บุคคลก�าลัง
เข้าอรูปฌานระดับ ๒ โดยหน่วงอากาสานัญจายตนกุศลจิตมาเป็นอารมณ์

จิตหมายเลข ๗๒ อากิ จั ายตนกุศลจิต เกิดขึ้นพร้อมด้วย
องค์ฌาน ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตา เป็นจิตที่เกิดขึ้นในขณะที่บุคคล
ก�าลังเข้าอรูปฌานระดับ ๓ โดยมีความว่างอันปราศจากบัญญัติใด ๆ
(นัตถิภาวบัญญัติ หรือ อภาวบัญญัติ) เป็นอารมณ์
จิตหมายเลข ๗๓ เนวสั านาสั ายตนกุศลจิต เกิดขึ้น
พร้อมด้วยองค์ฌาน ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตา เป็นจิตที่เกิดขึ้นในขณะที่
บุคคลก�าลังเข้าอรูปฌานระดับ ๔ โดยหน่วงอากิญจัญญายตนกุศลจิต
มาเป็นอารมณ์
ูที่ตองการท�าอรูป านมี ๒ พวก คอ
๑ พวกที่เหนว่ารูปกายเป็นเหตุแห่งทุกข์ เพราะมีความแก่ชรา
มีความเสื่อมโทรม มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน มีความหิวกระหาย ต้อง
เผชิญกับความเย็นความร้อน ต้องคอยปรนนิบัติในเรื่องอาหาร ที่อยู่อาศัย
เครื่องนุ่งห่ม และต้องเผชิญกับทุกข์ภัยนานาประการ ฯลฯ หากปราศจาก
รูปร่างกายเมื่อใด ทุกข์เหล่านี้ก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ เพราะไม่มีที่ให้เกิด
จึงท�าให้เกิดความเบื่อหน่ายในรูปร่างกาย ปรารถนาจะเป็นบุคคลที่ไม่มีรูป
มีแต่จติ ใจเท่านัน้ (ปรารถนาไปเกิดในภูมทิ ไี่ ม่มรี ปู หรืออรูปภูม)ิ ซึง่ ผูท้ จี่ ะไป
เกิดในอรูปภูมิได้นั้นจะต้องเจริญสมาธิภาวนาจนถึงขั้นอรูปฌาน
๒ อีกพวกหน่ง ม่ ดคิดถงโท ภัยของรูปร่างกายเหมอนพวกแรก
แต่เหนว่า านที่ ชรูปเป็นอารมณ์ (รูป าน) หยาบกว่า านที่ ม่ ชรูป
เป็นอารมณ์ (อรูป าน) อรูปฌานจึงมีกา� ลังมั่นคงและประณีตกว่ารูปฌาน
บุ ค คลกลุ ่ ม นี้ จึ ง เจริ ญ สมาธิ ภ าวนาเพื่ อ ต่ อ ยอดจากขั้ น รู ป ฌานไปสู ่ ขั้ น
อรูปฌาน

อร า ร าก
อรูปาวจรกุศลจิต ๔
อรูปาวจรวิปากจิต ๔
อรูปาวจรกิริยาจิต ๔

อรูปาวจรจิต ๑๒

กล่

อรูปาวจรวิปากจิต เป็นจิตทีเ่ ป็นผลของอรูปาวจรกุศลจิต ท�าหน้าที่
น�าบุคคลที่ได้อรูปฌานระดับต่าง ๆ ไปเสวยผลในอรูปภูมิ โดยท�าหน้าที่
ปฏิสนธิ (น�าเกิด) และท�าหน้าที่ภวังค์เพื่อรักษาภพชาติความเป็นอรูปพรหม
ในชัน้ นัน้ ๆ จนสิน้ อายุขยั ในวาระสุดท้ายจะท�าหน้าทีจ่ ตุ ิ (ตาย) จากอรูปภพ
นั้น ๆ ด้วย
อรู ป าวจรวิ ป ากจิ ต ๔ มี ส ภาวะตรงตามอรู ป าวจรกุ ศ ลจิ ต
ทุกประการ ดังนี
จิตหมายเลข ๗๔ อากาสานั จายตนวิปากจิต เกิดขึ้นพร้อมด้วย
องค์ฌาน ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตา
จิตหมายเลข ๗๕ วิ าณั จายตนวิปากจิต เกิดขึ้นพร้อมด้วย
องค์ฌาน ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตา
จิตหมายเลข ๗๖ อากิ จั
องค์ฌาน ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตา

ายตนวิปากจิต เกิดขึ้นพร้อมด้วย

จิตหมายเลข ๗๗ เนวสั านาสั
ด้วยองค์ฌาน ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตา

ายตนวิปากจิต เกิดขึน้ พร้อม

อรูปาวจรวิปากจิต ๔ ดวงนี จะน�าเกิด นอรูปภูมิ ๔ เท่านัน กล่าวคอ
อากาสานัญจายตนวิปากจิต น�าเกิดในอากาสานัญจายตนภูมิ
วิญญาณัญจายตนวิปากจิต น�าเกิดในวิญญาณัญจายตนภูมิ
อากิญจัญญายตนวิปากจิต น�าเกิดในอากิญจัญญายตนภูมิ
เนวสัญญานาสัญญายตนวิปากจิต น�าเกิดในเนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ
อรูปาวจรวิปากจิตทัง ๔ จะท�ากิจ ๓ ประการ คอ
๑ น�าเกิดในอรูปภูมิใดอรูปภูมิหนึ่งตามระดับของอรูปฌานที่ได้
๒ รัก าภพชาติความเป็นอรูปพรหมในภูมนิ นั้ ๆ จนหมดอายุขยั
๓ จุติ (ตาย) จากอรูปพรหมในภูมินั้น ๆ เมื่อหมดอายุขัย
นั่นคือ รูปาวจรกุศลจิต เป็นเหตุ รูปาวจรวิปากจิต เป็น ล

กล่

อร า รกรยา

อรูปาวจรจิต ๑๒

เป็นจิตทีเ่ กิดกับพระอรหันต์ในขณะทีท่ า่ นก�าลังเข้าอรูปฌาน เพราะ
การกระท�าใด ๆ ของท่านจะไม่มีวิบากอีกต่อไป จึงเรียกจิตทุกประเภท
ที่เกิดกับพระอรหันต์ว่า กิริยาจิต โดยสภาวะแล้วอรูปาวจรกิริยาจิตกับ
อรูปาวจรกุศลจิตนัน้ เหมือนกันทุกประการ แต่ทตี่ า่ งกันก็คอื อรูปาวจรกิรยิ าจิต
เกิ ด กั บ พระอรหั น ต์ เ ท่ า นั้ น ส่ ว นอรู ป าวจรกุ ศ ลจิ ต เกิ ด ได้ กั บ ปุ ถุ ช น
พระโสดาบัน พระสกทาคามี และพระอนาคามี อรูปาวจรกิริยาจิตมี ๔ ดวง
เช่นกัน ได้แก่
อรูปาวจรกุศลจิต ๔
อรูปาวจรวิปากจิต ๔
อรูปาวจรกิริยาจิต ๔

จิตหมายเลข ๗๘ อากาสานั จายตนกิริยาจิต เกิดขึ้นพร้อมด้วย
องค์ฌาน ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตา และเกิดกับพระอรหันต์เท่านั้น
จิตหมายเลข ๗๙ วิ าณั จายตนกิริยาจิต เกิดขึ้นพร้อมด้วย
องค์ฌาน ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคต และเกิดกับพระอรหันต์เท่านั้น
จิตหมายเลข ๘๐ อากิ จั ายตนกิริยาจิต เกิดขึ้นพร้อมด้วย
องค์ฌาน ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตา และเกิดกับพระอรหันต์เท่านั้น
จิตหมายเลข ๘๑ เนวสั านาสั ายตนกิริยาจิต เกิดขึ้น
พร้อมด้วยองค์ฌาน ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตา และเกิดกับพระอรหันต์เท่านัน้

หมายเหตุ อรูปาวจรกิริยาจิตทั้ง ๔ จะมีองค์ฌานเหมือนกัน
ที่ต่างกันก็คืออารมณ์ที่ใช้เพ่งเท่านั้น
การปฏิบตั ทิ างจิตในสายสมาธิ (สมถกรรมฐาน) มีสงู สุดเพียงเท่านี้
คือ รูป าน ๕ อรูป าน ๔ รวมเรียกว่า สมาบัติ ๙ หรือถาแบ่งรูป าน
เป็น ๔ ระดับ (ตามจตุกกนัย) กจะเป็นรูป าน ๔ อรูป าน ๔ รวมเรียกว่า
สมาบัติ ๘
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมือ่ ครัง้ ยังเป็นพระโพธิสตั ว์ (ก่อนทีจ่ ะตรัสรู)้
ได้เคยศึกษาและปฏิบัติในส�านักของท่านอาฬารดาบสและท่านอุทกดาบส
จนได้อรูปฌานขัน้ สูงสุด (เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน) มาแล้ว แต่ทรงเห็น
ว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ ไม่ใช่ทางตรัสรู้ จึงอ�าลาจากดาบสทั้ง ๒ มาแสวงหาทาง
พ้นทุกข์ด้วยพระองค์เอง จนได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
การปฏิบัติทางจิตในสายสมาธิ (สมถกรรมฐาน) เพียงอย่างเดียว
จึงไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ แต่เป็นเพียงการหลบทุกข์เท่านัน้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ได้ตรัสไว้ชดั เจนแล้วว่า “ทางสายเอกสายเดียวทีจ่ ะน�าสัตว์ทงหลาย
ั
ปสูค่ วาม
บริสทุ ธิหมดจดจากกิเลส พนจากความคร�า่ ครว ร�าพัน พนจากความทุกข์กาย
ทุกข์ จ สามารถเขาถงอริยมรรคและเหนแจงพระนิพพาน ดนัน มีเพียง
หนทางเดียว คอ การเจริ สติปฏฐาน ๔ เท่านัน”
การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน คอ การเจริ สติปฏฐาน ๔ นั่นเอง

บ ี่
ลก ร
โลกุตตรจิต (โล-กุด-ตะ-ระ-จิต) คอ จิตที่มีพระนิพพานเป็น
อารมณ์ แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม (ดูรูปในหน้า ๓๗)
กลุ่มที่ ๑ เรี ย กว่ า มรรคจิ ต (มั ค -คะ-จิ ต ) จิ ต กลุ ่ ม นี้ มี
พระนิพพานเป็นอารมณ์และท�าหน้าที่ประหาณกิเลส๒๑
กลุ่มที่ ๒ เรียกว่า ลจิต (ผน-ละ-จิต) จิตกลุ่มนี้มีพระนิพพาน
เป็นอารมณ์และท�าหน้าที่เสวยผลต่อจากการประหาณกิเลสของมรรคจิต
มรรคจิต เป็นกุศลจิตประเภทโลกุตตระ จึงมีชอื่ เรียกอีกอย่างหนึง่
ว่า โลกุตตรกุศลจิต (โล-กุด-ตะ-ระ-กุ-สน-ละ-จิต)
ลจิต เป็นวิบากจิตประเภทโลกุตตระ จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า โลกุตตรวิปากจิต๒๒ (โล-กุด-ตะ-ระ-วิ-ปา-กะ-จิต) หรือจ�าง่าย ๆ ว่า
มรรคเป็นกุศล ลเป็นวิบาก

๒๑ การท�าลายกิเลส จะใช้คา� ว่า “ประหาณ” หรือ “ปหาน” แต่จะไม่ใช้คา� ว่า “ประหาร”
๒๒ ผลของกรรมในภาษาไทย

เรียกว่า “วิบาก” แต่ส�าหรับชื่อจิตซึ่งเป็นภาษาบาลีจะใช้ “ป”
เป็นตัวสะกด เช่น โลกุตตรวิปากจิต

โลกุ ต ตรจิ ต นี้ มี เ พี ย งโลกุ ต ตรกุ ศ ลและโลกุ ต ตรวิ ป ากเท่ า นั้ น
จะไม่มีโลกุตตรกิริยา เพราะเมื่อพระอรหันต์ท�าลายกิเลสได้หมดสิ้นแล้ว
มรรคจิตก็จะไม่เกิดกับพระอรหันต์อีก

รร

ล

กด ้น ดอย่าง ร

ผู้ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐาน (เจริญสติปัฏฐาน ๔) โดยมีสติตาม
รู้กาย เวทนา จิต ธรรม หรือตามรู้อาการของกายและจิต (รูปกับนาม) อย่าง
จดจ่อต่อเนื่อง จะมีวิปัสสนาญาณ ๑๖ ขั้นปรากฏขึ้นตามล�าดับดังนี้
วิปสสนา าณ ๑๖ ขัน๒๓
๑ นามรูปปริจเ ท าณ (นา-มะ-รู-ปะ-ปะ-ริด-เฉ-ทะ-ยาน)
ปัญญาที่แยกได้ว่าอะไรเป็นรูปธรรม อะไรเป็นนามธรรม
๒ ปจจยปริคคห าณ (ปัด-จะ-ยะ-ปะ-ริก-คะ-หะ-ยาน) ปัญญา
ที่รู้ว่ารูปธรรมและนามธรรมทั้งหลายต่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กัน
๓ สั ม มสน าณ (สั ม -มะ-สะ-นะ-ยาน) ปั ญ ญาที่ เ ริ่ ม เห็ น
ไตรลักษณ์ของรูปนาม
๔ อุทยัพพย าณ (อุด-ทะ-ยับ-พะ-ยะ-ยาน) ปัญญาที่เห็นว่า
สภาวธรรมทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องดับไปเป็นธรรมดา
๕ ภังค าณ (พัง-คะ-ยาน) ปัญญาทีเ่ ห็นชัดว่าสังขารทัง้ ปวงล้วน
ต้องเสื่อมสลายไปในที่สุด
๒๓ ในทีน
่ จี้ ะขออธิบายวิปสั สนาญาณ ๑๖ พอเป็นสังเขปเพือ่ ให้เห็นว่ามรรคญาณ (มรรคจิต)

และผลญาณ (ผลจิต) เกิดขึ้นได้อย่างไรเท่านั้น รายละเอียดที่ลึกซึ้งกว่านี้จะอธิบายใน
เรื่องวิปัสสนากรรมฐาน ปริจเฉทที่ ๙ อีกครั้ง

๖ ภย าณ (พะ-ยะ-ยาน) ปัญญาที่เห็นรูปนามเป็นของน่ากลัว
เพราะล้วนแต่จะต้องแตกสลาย
๗ อาทีนว าณ (อา-ที-นะ-วะ-ยาน) ปัญญาที่เห็นทุกข์ เห็นโทษ
ของรูปนาม
๘ นิพพิทา าณ (นิบ-พิ-ทา-ยาน) ปัญญาเห็นรูปนามเป็นทุกข์
เป็นโทษ และเกิดความเบื่อหน่าย
๙ มุ จิตกุ มั ยตา าณ (มุน-จิ-ตุ-กัม-ยะ-ตา-ยาน) ปัญญาทีเ่ ห็น
รูปนามเป็นทุกข์ เป็นโทษ อยากหนี อยากหลุดพ้นไปจากรูปนาม
๑๐ ปฏิ สั ง ขา าณ (ปะ-ติ - สั ง -ขา-ยาน) ปั ญ ญาที่ พิ จ ารณา
หาทางหลุดพ้น ตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจัง เข้มแข็ง สู้ตาย ไม่ยอมท้อถอย
๑๑ สังขารุเปกขา าณ (สัง-ขา-รุ-เปก-ขา-ยาน) ปัญญาเห็นสภาวะ
ของสังขารตามความเป็นจริง ท�าให้วางใจเป็นกลางได้
๑๒ อนุโลม าณ (อะ-นุ-โล-มะ-ยาน) ปัญญาที่พิจารณาสังขาร
โดยอนุโลมตามญาณต�่าและญาณสูง เตรียมเข้าสู่มรรค ผล นิพพาน
๑๓ โคตรภู าณ (โค-ตะ-ระ-พู-ยาน) ปัญญาทีต่ ดั ขาดจากโคตร
ของปุถุชนเข้าสู่โคตรของพระอริยเจ้า หน่วงพระนิพพานเป็นอารมณ์
๑๔ มรรค าณ (มัค-คะ-ยาน) ปัญญาทีท่ า� ลายกิเลสเป็นสมุจเฉท
ประหาณมีนิพพานเป็นอารมณ์ จิตที่เกิด นมรรค าณกคอมรรคจิตนั่นเอง
๑๕ ล าณ (ผน-ละ-ยาน) ปัญญาที่สืบต่อมาจากมรรคญาณ
คือ เสวยผลทีม่ รรคประหาณกิเลสมาแล้ว มีนพิ พานเป็นอารมณ์ จิตทีเ่ กิด น
ล าณกคอ ลจิตนั่นเอง
๑๖ ปจจเวกขณ าณ (ปั ด -จะ-เวก-ขะ-หนะ-ยาน) ปั ญ ญา
ที่พิจารณากิเลสที่ละได้แล้ว (พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี
และพระอรหันต์) และกิเลสที่ยังเหลืออยู่ (ยกเว้นพระอรหันต์)

การเกิดขึน้ ของมรรคจิตและผลจิตสามารถแสดงได้ดว้ ยภาพวิถจี ติ
(มรรควิถี) ดังนี้

รร
มีพระนิพพานเป็นอารมณ์
ภ ภ น ท ม ปริ อุป นุ

โค/โว

ม ผ ผ ภ ภ ภ

โสดาปัตติมรรคจิต
สกทาคามิมรรคจิต
อนาคามิมรรคจิต
อรหัตตมรรคจิต

โสดาปัตติผลจิต
สกทาคามิผลจิต
อนาคามิผลจิต
อรหัตตผลจิต

ทุกครัง้ ทีม่ รรคจิตเกิดขึน้ กิเลสจะถูกท�าลายเป็นสมุจเฉทประหาณตามอ�านาจแห่งมรรคนัน้ ๆ

รร

ระดับ อ

๑ โสดาปตติมรรคจิต เป็นมรรคจิตที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
๒ สกทาคามิมรรคจิต เป็นมรรคจิตที่เกิดขึ้นครั้งที่ ๒
๓ อนาคามิมรรคจิต เป็นมรรคจิตที่เกิดขึ้นครั้งที่ ๓
๔ อรหัตตมรรคจิต เป็นมรรคจิตที่เกิดขึ้นครั้งที่ ๔
แต่ละระดับจะเกิดเพียงขณะจิตเดียว (แวบเดียว) แต่มีอานุภาพ
ในการประหาณกิเลสได้อย่างขุดรากถอนโคน โดยกิเลสทีถ่ กู ประหาณแล้วจะ
ไม่มีโอกาสหวนกลับมาอีก แม้ว่าจะตายจากชาตินี้และไปเกิดอีกกี่ชาติก็ตาม

ก ลส ระดับ
กิเลสแบ่งได้ ๓ ระดับ ในการประหาณกิเลสแต่ละระดับจะต้องใช้
วิธีการที่แตกต่างกันดังนี้
๑ วีติกกมกิเลส (วี-ติก-กะ-มะ-กิ-เหลด) คือ กิเลสอย่างหยาบ
ที่แสดงออกทางกายหรือทางวาจา วีติกกมกิเลสสามารถระงับ ดดวยศีล
แต่จะระงับได้ในขณะที่ยังรักษาศีลอยู่เท่านั้น การประหาณในลักษณะนี้
เรียกว่า ตทังคปหาน (ตะ-ทัง-คะ-ปะ-หาน)
๒ ปริยฏุ ฐานกิเลส (ปะ-ริ-ยุด-ถา-นะ-กิ-เหลด) คือ กิเลสอย่างกลาง
ที่เกิดคุกรุ่นอยู่ภายในใจไม่ถึงกับแสดงออกมาทางกายหรือวาจา ตัวเองรู้ได้
แต่ ผู ้ อื่ น มั ก ไม่ รู ้ ปริ ยุ ฏ ฐานกิ เ ลสสามารถข่ ม ว ด ด วยอ� า นาจของ
สมาธิ นขั น าน และได้ น านตราบเท่ า ที่ ยั ง อยู ่ ใ นฌาน การประหาณ
ในลักษณะนี้เรียกว่า วิกขัมภนปหาน (วิก-ขัม-พะ-นะ-ปะ-หาน) ซึ่งจะข่ม
กิเลสไว้ได้เฉพาะขณะที่อยู่ในฌานเท่านั้น
๓ อนุสัยกิเลส (อะ-นุ-สัย-กิ-เหลด) คือ กิเลสอย่างละเอียด
ที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานของสัตว์ทั้งหลาย อนุสัยกิเลสตองประหาณ
ดวยป า นมรรคจิตอันเป็นการประหาณอย่างขุดรากถอนโคนและ
ไม่สามารถจะกลับมาเกิดได้อีก การประหาณในลักษณะนี้เรียกว่า สมุจเ ท
ประหาณ (สะ-หมุด-เฉ-ทะ-ประ-หาน) ซึ่งจะท�าลายกิเลสได้อย่างเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาด โดยกิเลสจะไม่กลับมาเกิดได้อีก
เมื่ออนุสัยกิเลสถูกท�าลาย ปริยุฏฐานกิเลสและวีติกกมกิเลส
จะไม่มีโอกาสเกิดขึ้น เพราะกิเลสสองชนิดนี้มีอนุสัยกิเลสเป็นต้นเหตุ
อยู่เบื้องหลัง

ต่อไปนี้จะแสดงการประหาณกิเลส (สมุจเฉทประหาณ) โดย
มรรคจิตทั้ง ๔ ซึ่งจะน�ากิเลสในหมวดสังโยชน์ ๑๐ อกุศลกรรมบถ ๑๐
และอกุศลจิต ๑๒ มาแสดง ดังนี้

การ ระ า สัง ยชน

ดย รร

ั้ง

สังโยชน์ ๑๐ หมายถึง ธรรมชาติ ๑๐ ประการ ที่ผูกสัตว์ทั้งหลาย
ให้ติดอยู่ในสังสารวัฏ ได้แก่
๑ สักกายทิฏฐิ (สัก-กา-ยะ-ทิด-ถิ) ความเห็นผิดว่าเป็นตัว
เป็นตน คือเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณว่าเป็นตัวเป็นตน
๒ วิ จิ กิ จ า (วิ -จิ -กิ ด -ฉา) คื อ ความลั ง เลสงสั ย และขาด
ความมั่นใจในผลของกรรมดี ซึ่งจะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการท�ากรรมดี
ทั้งปวง
๓ สี ลั พ พตปรามาส (สี - ลั บ -พะ-ตะ-ปะ-รา-มา-สะ) คื อ
การปฏิบัติผิด ๆ ที่คิดว่าจะน�าไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ เช่น การ ่าสัตว์เพื่อ
บูชายัญ การทรมานตนเพื่อให้บรรลุธรรม การเข้าพิธีตัดกรรม เข้าพิธีนอน
ในโลงศพเพื่อต่ออายุ เชื่อเรื่องส่งจดหมายลูกโซ่แล้วจะท�าให้โชคดี เป็นต้น
๔ กามราคะ (กา-มะ-รา-คะ) คือ ความยินดีติดใจในกามคุณ ๕
ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัสทางกาย
๕ ปฏิ ะ (ปะ-ติ-คะ) คือ ความไม่ชอบใจ ไม่พอใจ โกรธ เกลียด
คิดประทุษร้าย ความหงุดหงิดขัดเคืองใจ เป็นต้น

๖ รูปราคะ (รู-ปะ-รา-คะ) คือ ความยินดีพอใจในรูปฌาน
รวมถึงความปรารถนาอยากเกิดในรูปภูมิ
๗ อรู ป ราคะ (อะ-รู -ปะ-รา-คะ) คื อ ความยิ น ดี พ อใจใน
อรูปฌาน รวมถึงความปรารถนาอยากเกิดในอรูปภูมิ
๘ มานะ (มา-นะ) คือ ความเย่อหยิ่งถือตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่
๙ อุทธัจจะ (อุด-ทัด-จะ) คือ ความฟุงซ่าน
๑๐ อวิชชา (อะ-วิด-ชา) คือ ความหลงผิด ความเข้าใจผิด
อันเป็นเหตุให้ต้องเวียนว่ายในสังสารวัฏอย่างหาที่สุดมิได้
การ ระ า
๑. โสดาปัตติมรรคจิต

๒. สกทาคามิมรรคจิต

ย

ยมรรค ิ
ประหาณ
(สมุจเฉทประหาณ)

๑. สักกายทิฏฐิ
๒. วิจิกิจฉา
๓. สีลัพพตปรามาส

ท�าสังโยชน์ที่เหลือให้เบาบางลง
(การท�าให้เบาบาง เรียกว่า ตนุกรประหาณ)

๓. อนาคามิมรรคจิต

ประหาณ
(สมุจเฉทประหาณ)

๔. กามราคะ
๕. ปฏิฆะ

๔. อรหัตตมรรคจิต

ประหาณ
(สมุจเฉทประหาณ)

๖. รูปราคะ
๗. อรูปราคะ
๘. มานะ
๙. อุทธัจจะ
๑๐. อวิชชา

การ ระ า อก ลกรร บ
ดย รร
ั้ง
อกุศลกรรมบถ คือ กรรมชั่วอันเป็นทางน�าไปสู่ความเสื่อม น�าไป
สู่ความทุกข์ และน�าไปสู่ทุคติ (อบายภูมิ ๔) กรรมชั่วเหล่านี้จะถูกท�าลาย
อย่างขุดรากถอนโคนโดยไม่มีโอกาสหวนกลับมาอีก (สมุจเฉทประหาณ)
ด้วยมรรคจิตทั้ง ๔ ตามล�าดับ ดังนี้

๑. โสดาปัตติมรรคจิต

ประหาณ
๑. ปาณาติบาต (การฆ่าสัตว์)
(สมุจเฉทประหาณ) ๒. อทินนาทาน (การลักทรัพย์)
๓. กาเมสุมิจฉาจาร (การประพฤติผิดในกาม)
๔. มุสาวาท (การพูดเท็จ)
๕. มิจฉาทิฏฐิ (ไม่เชื่อเรื่องกรรมและการเวียนว่าย
ตายเกิด)

๒. สกทาคามิมรรคจิต ท�าอกุศลกรรมบถที่เหลือให้เบาบางลง
(การท�าให้เบาบาง เรียกว่า ตนุกรประหาณ)
๓. อนาคามิมรรคจิต

ประหาณ
๖. ปิสุณาวาจา (พูดยุยงส่อเสียด)
(สมุจเฉทประหาณ) ๗. ผรุสวาจา (พูดค�าหยาบคาย ด่าทอ)
๘. พยาบาท (คิดท�าลายผู้อื่น)

๔. อรหัตตมรรคจิต

ประหาณ
๙. สัมผัปปลาปะ (พูดเพ้อเจ้อ)
(สมุจเฉทประหาณ) ๑๐. อภิชฌา (ความยินดีพอใจในอารมณ์ที่น่ายินดี)

การ ระ า อก ล
ดย รร
้งั
โสดาปตติมรรคจิต จะประหาณ (สมุจเฉทประหาณ) โลภมูลจิต
ที่ ป ระกอบด้ ว ยความเห็ น ผิ ด ๔ ดวง และโมหมู ล จิ ต ที่ ป ระกอบด้ ว ย
ความสงสัย ๑ ดวง รวม ๕ ดวง
โลภมูลจิต ๘
โทสมูลจิต ๒
โมหมูลจิต ๒
สกทาคามิมรรคจิต จะประหาณกิเลสอย่างหยาบทีเ่ หลือให้มกี า� ลัง
เบาบางลง ที่เรียกว่า ตนุกรประหาณ (ตะ-นุ-กะ-ระ-ประ-หาน)

โลภมูลจิต ๘
โทสมูลจิต ๒
โมหมูลจิต ๒

อนาคามิมรรคจิต จะประหาณ (สมุจเฉทประหาณ) โทสมูลจิต
ทั้ง ๒ ดวง และประหาณกามราคะ (ในโลภมูลจิตหมายเลข ๓, ๔, ๗, ๘)
โลภมูลจิต ๘
โทสมูลจิต ๒
โมหมูลจิต ๒
อรหัตตมรรคจิต จะประหาณ (สมุจเฉทประหาณ) โลภมูลจิต
ที่ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดที่เหลืออีก ๔ ดวง (คือ โลภมูลจิต หมายเลข
๓, ๔, ๗, ๘) และโมหมูลจิตที่ประกอบด้วยความฟุงซ่านอีก ๑ ดวง (คือ
โมหมูลจิต หมายเลข ๑๒)
โลภมูลจิต ๘
โทสมูลจิต ๒
โมหมูลจิต ๒
หลังจากอรหัตตมรรคจิตดับลง อกุศลจิตที่เหลือทั้ง ๕ ดวงจะถูก
ประหาณจนหมดสิ้น หมายความว่า อกุศลจิตทั้ง ๑๒ ดวง อันประกอบ
ด้วยโลภมูลจิต ๘ โทสมูลจิต ๒ และโมหมูลจิต ๒ จะไม่เกิดขึ้นกับ
พระอรหันต์อีกต่อไป
มรรคจิตทั้ง ๔ นี้ แต่ละดวงจะเกิดเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เช่น
โสดาปัตติมรรคจะไม่เกิดเป็นครัง้ ที่ ๒ อย่างแน่นอน เพราะเมือ่ พระโสดาบัน
ไปเกิ ด ในภพใหม่ ช าติ ใ หม่ จะอี ก กี่ ช าติ ก็ ต ามกิ เ ลสที่ ถู ก ท� า ลายโดย
โสดาปัตติมรรคจะไม่หวนกลับมาอีก ดังนั้น โสดาปัตติมรรคจึงไม่จ�าเป็น
ต้องเกิดขึ้นอีกครั้งเพื่อท�าหน้าที่ประหาณกิเลสเหล่านี้ มรรคจิตที่เหลือ
อีก ๓ ดวงก็เป็นไปในท�านองเดียวกัน

ล

ลก ร าก

ลจิต ๔ คือ จิตที่เป็นผลของมรรคจิต ๔ เมื่อมรรคจิตเกิดขึ้น
และดับลง ผลจิตก็จะเกิดติดต่อกันในทันทีทันใดนั้นเพื่อเสวยผลจากการ
ประหาณกิเลสของมรรคจิตแต่ละดวง ด้วยเหตุนี้ผลจิตจึงมีจา� นวน ๔ ดวง
เท่ากับมรรคจิต อันได้แก่ (ดูรูปในหน้า ๓๗)
๑ โสดาปตติ ลจิต
๒ สกทาคามิ ลจิต
๓ อนาคามิ ลจิต
๔ อรหัตต ลจิต
เมื่อโสดาปัตติมรรคจิตเกิดขึ้นกับบุคคลใด โสดาปัตติผลจิตย่อม
เกิดติดตามมาทันทีเพื่อเปลี่ยนสถานะจากปุถุชนเป็นพระโสดาบัน (พระโส-ดา-บัน)
เมื่อสกทาคามิมรรคจิตเกิดขึ้นกับบุคคลใด สกทาคามิผลจิตย่อม
เกิดติดตามมาทันทีเพื่อเปลี่ยนสถานะของบุคคลจากพระโสดาบันเป็น
พระสกทาคามี (พระ-สะ-กะ-ทา-คา-มี)
เมื่ออนาคามิมรรคจิตเกิดขึ้นกับบุคคลใด อนาคามิผลจิตย่อม
เกิดติดตามมาทันทีเพื่อเปลี่ยนสถานะจากพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามี
(พระ-อะ-นา-คา-มี)
เมื่ออรหัตตมรรคจิตเกิดขึ้นกับบุคคลใด อรหัตตผลจิตย่อมเกิด
ติดตามมาทันทีเพื่อเปลี่ยนสถานะจากพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์ (พระอะ-ระ-หัน)
ผลจิตที่เกิดต่อจากมรรคจิตนั้นจะเกิดขึ้น ๓ ขณะ (ในบุคคล
ที่บรรลุเร็ว) และจะเกิดเพียง ๒ ขณะ (ในบุคคลที่บรรลุช้า)

พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์
รวมเรียกว่า พระอริยบุคคล (พระ-อะ-ริ-ยะ-บุค-คน)

การ บ่ง ระ

ระอรยบ ล

๓
๑ เอกพีชีโสดาบัน (เอ-กะ-พี-ชี-โส-ดา-บัน) คือ พระโสดาบันที่
เกิดอีกชาติเดียวก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์
๒ โกลั ง โกลโสดาบั น (โก-ลั ง -โก-ละ-โส-ดา-บั น ) คื อ
พระโสดาบันที่ต้องเกิดอีก ๒ - ๖ ชาติก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์
๓ สัตตักขัตตุงปรมโสดาบัน (สัด-ตัก-ขัด-ตุง-ปะ-ระ-มะ-โส-ดาบัน) คือ พระโสดาบันที่ต้องเกิดอีก ๗ ชาติจึงจะบรรลุเป็นพระอรหันต์
พระโสดาบันทั้ง ๓ ประเภทนี้จะไปเกิดเป็นมนุษย์บ้าง เทวดาบ้าง
พรหมบ้าง แต่จะ ม่ ปเกิด นอบายภูมิ ๔ อย่างแน่นอน
ในคัมภีร์ปรมัตถมัญชุสาได้จ�าแนกพระสกทาคามี ที่ ม่ ด าน
ออกเป็น ๕ ประเภท คือ
๑. ผู้ส�าเร็จเป็นพระสกทาคามีในมนุษยภูมิและจะบรรลุเป็น
พระอรหันต์ในมนุษยภูมิ
๒. ผู ้ ส� า เร็ จ เป็ น พระสกทาคามี ใ นเทวภู มิ แ ละจะบรรลุ เ ป็ น
พระอรหันต์ในเทวภูมิ
๓. ผู้ส�าเร็จเป็นพระสกทาคามีในมนุษยภูมิและจะบรรลุเป็น
พระอรหันต์ในเทวภูมิ
๔. ผู ้ ส� า เร็ จ เป็ น พระสกทาคามี ใ นเทวภู มิ แ ละจะบรรลุ เ ป็ น
พระอรหันต์ในมนุษยภูมิ

๕. ผู้ส�าเร็จเป็นพระสกทาคามีในมนุษยภูมิแล้วไปเกิดในเทวภูมิ
หมดอายุในเทวภูมิแล้ว จะกลับมาเกิดในมนุษยภูมิอีกครั้ง เพื่อบรรลุเป็น
พระอรหันต์ (ที่กล่าวว่าพระสกทาคามีจะกลับมาเกิดอีกครั้งก็คือประเภทที่
๕ นี้เอง)
แต่หากเป็นพระสกทาคามีที่ ด าน ท่านจะไปเกิดในรูปภูมิ ๑๐ ชัน้
(ปฐมฌานภูมิ ๓ ทุติยฌานภูมิ ๓ ตติยฌานภูมิ ๓ เวหัปผลาภูมิ ๑) หรือ
อรูปภูมิ ๔ ภูมิใดภูมิหนึ่งตามฌานขั้นสูงสุดที่ท่านได้และจะ ม่หวนกลับมา
เกิด นภูมิที่ต�่ากว่าภูมิที่ท่าน ปเกิดเป็นอันขาด แต่สามารถเกิด �าภูมิที่
ท่าน ปเกิด ด หรอท�า าน หสูงขนเพ่อ ปเกิด นภูมทิ สี่ งู ขนจนถึงเนวสัญญา
นาสัญญายตนภูมกิ ไ็ ด้ ยกเวน ทีู ่ ปเกิด นเวหัป ลาภูมิ ง่ จะตองบรรลุเป็น
พระอรหันต์ นเวหัป ลาภูมนิ นเอง
ั โดยสามารถเกิดทีเ่ วหัปผลาภูมกิ คี่ รัง้ ก็ได้
แต่จะ ม่มกี ารยายภูมิ ปทีอ่ น่ อีกแลว ถงแมว่าจะเจริ ภาวนาจน ดอรูป าน
กจะ ม่ ปเกิด นอรูปภูมิ
๑. อั น ตราปริ นิ พ พายี (อั น -ตะ-รา-ปะ-ริ - นิ บ -พา-ยี ) คื อ
พระอนาคามีที่เกิดในพรหมโลกชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์
และจะปรินิพพานภาย นคร่งแรกของอายุขัย นภูมินัน เช่น ถ้าไปเกิดใน
อวิหาภูมิซ่ึงมีอายุขัย ๑,๐๐๐ มหากัป ก็จะปรินิพพานขณะที่ท่านมีอายุ
ไม่เกิน ๕๐๐ มหากัป
๒ อุ ป หั จ จปริ นิ พ พายี (อุ -ปะ-หั ด -จะ-ปะ-ริ -นิ บ -พา-ยี ) คื อ
พระอนาคามีทเี่ กิดในพรหมโลกชัน้ ใดชัน้ หนึง่ แล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ และ
จะปรินพิ พานภาย นคร่งหลังของอายุขยั นภูมนิ นั เช่น หากไปเกิดในอวิหาภูมิ
ท่านจะปรินิพพานเมื่อมีอายุมากกว่า ๕๐๐ มหากัปขึ้นไป

๓ อสังขารปรินิพพายี (อะ-สัง-ขา-ระ-ปะ-ริ-นิบ-พา-ยี) คือ
พระอนาคามีที่เกิดในพรหมโลกชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ ด
อย่างสะดวกโดย ม่ตอง ชความเพียรมากและจะปรินิพพาน นภูมินัน
๔ สสังขารปรินิพพายี (สะ-สัง-ขา-ระ-ปะ-ริ-นิบ-พา-ยี) คือ
พระอนาคามีทเี่ กิดในพรหมโลกชัน้ ใดชัน้ หนึง่ แต่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ ด
อย่างยากล�าบาก คอ ตอง ชความเพียรอย่างแรงกลาจงจะบรรลุอรหัตต ล
และจะปรินิพพาน นภูมินัน
๕ อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี (อุด-ทัง-โส-โต-อะ-กะ-นิด-ถะ-คา-มี)
คือ พระอนาคามีที่ได้รูปฌานระดับ ๕ (นับแบบปัญจกนัย) และมีอินทรีย์
อย่างใดอย่างหนึง่ แก่กล้า ท่านจะไปเกิดในสุทธาวาสตัง้ แต่ชนั้ ที่ ๑ ถึงชัน้ ที่ ๕
ตามก�าลังของอินทรีย์ เมื่อสิ้นอายุขัยแล้ว หากยังไม่บรรลุอรหัตตผล
ในภูมทิ ไี่ ปเกิดครัง้ แรกก็จะไปเกิดใหม่ในภูมทิ สี่ งู ถัดขึน้ ไปตามล�าดับจนกว่า
จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ที่ภูมิใดภูมิหนึ่ง หากยังไม่บรรลุในสุทธาวาส
๔ ภูมแิ รกก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในภูมทิ ี่ ๕ (อกนิฏฐาภูม)ิ อย่างแน่นอน
เมื่ออรหัตตมรรคจิตเกิดขึ้นแก่บุคคลใด อรหัตตผลจิตย่อม
เกิดติดตามมาทันทีโดยไม่มีระหว่างคั่น ท�าให้บุคคลนั้นเข้าถึงความเป็น
พระอรหันต์
พระอรหันต์มีชื่อเรียกได้หลายชื่อ เช่น
ชื่อว่า “พระอรหันต์” เพราะเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการบูชาเป็นอย่างยิ่ง
ชื่อว่า “พระขีณาสพ” เพราะเป็นบุคคลผู้ปราศจากอาสวะกิเลสทั้งปวงแล้ว
ชือ่ ว่า “พระอเสกขบุคคล” เพราะเป็นบุคคลผูไ้ ม่ตอ้ งศึกษาอีกต่อไป (บริบรู ณ์
ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา แล้ว)

๓
๑ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา คือ ผู้ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์
โดยการตรัสรู้ด้วยพระองค์เองและสอนผู้อื่นให้รู้ตามได้
๒ พระปจเจกพุทธเจา คือ ผูส้ า� เร็จเป็นพระอรหันต์โดยการตรัสรู้
ด้วยพระองค์เอง แต่สอนผู้อื่นให้รู้ตามไม่ได้
๓ พระอรหันตสาวก คือ ผู้ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์โดยการรู้แจ้ง
เพราะปฏิบัติตามค�าสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระอรหันตสาวกแบ่งตามความสามารถ ด ๓ ประเภท คอ
๓ ๑ ปกติสาวก หมายถึง พระสาวกหรือพระอรหันต์ทั่วไป
๓ ๒ มหาสาวก หมายถึ ง พระสาวกผู ้ ใ หญ่ ผู ้ ใ กล้ ชิ ด
พระพุทธเจ้า ๘๐ รูป และส่วนมากจะได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะ
(มีความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ)
๓ ๓ อัครสาวก หมายถึง อัครสาวกเบื้องขวาและเบื้องซ้าย
ซึ่ ง ในพระพุ ท ธศาสนาของพระสมณโคดมนี้ อั ค รสาวกเบื้ อ งขวา คื อ
พระสารีบุตร และอัครสาวกเบื้องซ้าย คือ พระโมคคัลลานะ
หากแบ่งประเภทพระอรหันต์ดวยวิธีการบรรลุมรรค ลจะแบ่ง ดเป็น ๒
ประเภท คอ
๑ พระอรหันต์ประเภทป าวิมุตติ หมายถึง พระอรหันต์
ที่ไม่ได้ฌาน กล่าวคือไม่เคยเจริญสมถภาวนาหรือไม่เคยท�าฌานมาก่อน
ท่ า นเจริ ญ วิ ป ั ส สนาภาวนาแต่ เ พี ย งอย่ า งเดี ย วจนบรรลุ อ รหั ต ตมรรค
อรหัตตผล เรียกอีกอย่างหนึง่ ว่า สุกขวิปสสก (สุก-ขะ-วิ-ปัด-สะ-กะ) แปลว่า
ผูเ้ ห็นแจ้งอย่างแห้งแล้ง หรือ วิปสสนายานิก (วิ-ปัด-สะ-นา-ยา-นิ-กะ) แปลว่า
ผู้มีวิปัสสนาล้วน ๆ เป็นยาน (เป็นเครื่องน�าไป)

๒ พระอรหั น ต์ ป ระเภทเจโตวิ มุ ต ติ หมายถึ ง ผู ้ ส� า เร็ จ เป็ น
พระอรหันต์โดยใช้ฌานเป็นบาท (เป็นทางด�าเนิน) ในการเจริญวิปัสสนา
ภาวนาจนบรรลุอรหัตตมรรค อรหัตตผล เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สมถยานิก
(สะ-มะ-ถะ-ยา-นิ-กะ) แปลว่า ผู้มีสมถะเป็นยาน คือท่านที่เจริญสมถะ
จนได้ฌานสมาบัตแิ ล้ว จึงน�าฌานทีไ่ ด้มาใช้ในการเจริญวิปสั สนาต่อจนส�าเร็จ
เป็นพระอรหันต์

มรรคจิต ๔ ( ๒๐ )
ผลจิต ๔ ( ๒๐ )

โลกุตตรจิต ๘ (๔๐)

า อง ลก ร

รอ
โสดาปัตติมรรคจิต ๑ หรือ ๕
สกทาคามิมรรคจิต ๑ หรือ ๕
อนาคามิมรรคจิต ๑ หรือ ๕
อรหัตตมรรคจิต ๑ หรือ ๕
โสดาปัตติผลจิต ๑ หรือ ๕
สกทาคามิผลจิต ๑ หรือ ๕
อนาคามิผลจิต ๑ หรือ ๕
อรหัตตผลจิต ๑ หรือ ๕

ตามทีท่ ราบแล้วว่าผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ บรรลุมรรค - ผลมีอยู่ ๒ ประเภท คือ
๑. ผู้ที่ไม่เคยเจริญสมถภาวนามาก่อนและมาเริ่มเจริญวิปัสสนา
โดยใช้ปัญญาล้วน ๆ จนเป็นพระอริยบุคคล (พระโสดาบัน พระสกทาคามี
พระอนาคามี และพระอรหันต์) โลกุตตรจิตจึงมีเพียง ๘ ดวง คือ มรรคจิต
๔ ดวง และผลจิต ๔ ดวง ที่เกิดพร้อมด้วยปฐมฌาน

๒. ผู้ที่เจริญสมถภาวนาจนได้ฌานแล้ว เป็นฌานลาภีบุคคล
(บุคคลผู้ได้ฌาน) และน�าฌานที่ได้มาใช้ในการเจริญวิปัสสนาจนเป็น
พระอริยบุคคล (พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์)
โลกุตตรจิตจึงมีถึง ๔๐ ดวง เป็นมรรคจิต ๒๐ ดวง และผลจิตอีก ๒๐ ดวง
ด้วยเหตุผลดังนี้
านลาภีบุคคลที่เจริ วิปสสนาจน ดมรรค- ลนัน มีวิธีปฏิบัติ ๒ วิธี คอ
วิธีที่ ๑ ชการเขา านเป็นบาทเบองตน นการเจริ วิป สสนา
กล่าวคือ ก่อนที่ฌานลาภีบุคคลจะเจริญวิปัสสนาภาวนานั้น ท่านจะเข้าฌาน
ก่อน จะเป็นฌานระดับใดก็ได้เพื่อให้เกิดสมาธิที่มีก�าลัง ฌานที่เข้าก่อนนี้
เรียกว่า ปาทก าน (ปา-ทะ-กะ-ชาน) ต่อจากนั้นท่านจะออกจากปาทกฌาน
แล้วจึงพิจารณารูปนาม (กาย กับ จิต) โดยความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
จนเห็นแจ้งไตรลักษณ์และบรรลุมรรค - ผลในที่สุด

ปฐมฌาน
มรรคจิต
๑. หากอาศัยปฐมฌาน
เป็นปาทกฌาน
มรรค - ผลที่เกิดขึ้น คือ
ปฐมฌาน
ผลจิต

ปฐมฌานโสดาปัตติมรรคจิต
ปฐมฌานสกทาคามิมรรคจิต
ปฐมฌานอนาคามิมรรคจิต
ปฐมฌานอรหัตตมรรคจิต
ปฐมฌานโสดาปัตติผลจิต
ปฐมฌานสกทาคามิผลจิต
ปฐมฌานอนาคามิผลจิต
ปฐมฌานอรหัตตผลจิต

ทุติยฌาน
มรรคจิต
๒. หากอาศัยทุติยฌาน
เป็นปาทกฌาน
มรรค - ผลที่เกิดขึ้น คือ
ทุติยฌาน
ผลจิต

ตติยฌาน
มรรคจิต
๓. หากอาศัยตติยฌาน
เป็นปาทกฌาน
มรรค - ผลที่เกิดขึ้น คือ
ตติยฌาน
ผลจิต

ทุติยฌานโสดาปัตติมรรคจิต
ทุติยฌานสกทาคามิมรรคจิต
ทุติยฌานอนาคามิมรรคจิต
ทุติยฌานอรหัตตมรรคจิต
ทุติยฌานโสดาปัตติผลจิต
ทุติยฌานสกทาคามิผลจิต
ทุติยฌานอนาคามิผลจิต
ทุติยฌานอรหัตตผลจิต

ตติยฌานโสดาปัตติมรรคจิต
ตติยฌานสกทาคามิมรรคจิต
ตติยฌานอนาคามิมรรคจิต
ตติยฌานอรหัตตมรรคจิต
ตติยฌานโสดาปัตติผลจิต
ตติยฌานสกทาคามิผลจิต
ตติยฌานอนาคามิผลจิต
ตติยฌานอรหัตตผลจิต

จตุตถฌาน
มรรคจิต
๔. หากอาศัยจตุตถฌาน
เป็นปาทกฌาน
มรรค - ผลที่เกิดขึ้น คือ
จตุตถฌาน
ผลจิต

ปัญจมฌาน
มรรคจิต
๕. หากอาศัยปัญจมฌาน
เป็นปาทกฌาน
มรรค - ผลที่เกิดขึ้น คือ
ปัญจมฌาน
ผลจิต

จตุตถฌานโสดาปัตติมรรคจิต
จตุตถฌานสกทาคามิมรรคจิต
จตุตถฌานอนาคามิมรรคจิต
จตุตถฌานอรหัตตมรรคจิต
จตุตถฌานโสดาปัตติผลจิต
จตุตถฌานสกทาคามิผลจิต
จตุตถฌานอนาคามิผลจิต
จตุตถฌานอรหัตตผลจิต

ปัญจมฌานโสดาปัตติมรรคจิต
ปัญจมฌานสกทาคามิมรรคจิต
ปัญจมฌานอนาคามิมรรคจิต
ปัญจมฌานอรหัตตมรรคจิต
ปัญจมฌานโสดาปัตติผลจิต
ปัญจมฌานสกทาคามิผลจิต
ปัญจมฌานอนาคามิผลจิต
ปัญจมฌานอรหัตตผลจิต

วิ ธี ที่ ๒ ฌานลาภี บุ ค คลผู ้ เ จริ ญ วิ ป ั ส สนาจะต้ อ งน� า านที่
ตนเคย ดมาแลว จะเป็น านระดับ ดกตามมาพิจารณาองค์ านโดย
ความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จะเข้าฌานก่อนก็ได้หรือจะไม่เข้าฌาน
ก่อนก็ได้ ทั้งนี้จะไม่ถือการเข้าฌานเป็นส�าคัญ แต่ถอการพิจารณาองค์ าน
เป็นส�าคั เช่น เข้าปัญจมฌานแล้วออกจากปัญจมฌานเพื่อมาพิจารณา
ความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาขององค์ฌานในตติยฌาน มรรคจิตและผล
จิตที่เกิดขึ้นก็เป็นตติยฌานมรรคจิตและตติยฌานผลจิต (มิใช่ปัญจมฌาน
มรรคจิต และปัญจมฌานผลจิต) ในท�านองเดียวกันหากเข้าจตุตถฌานแล้ว
ออกจากจตุตถฌานเพื่อไปพิจารณาองค์ฌานในปัญจมฌาน มรรคจิตและ
ผลจิตที่เกิดขึ้นก็เป็นปัญจมฌานมรรคจิตและปัญจมฌานผลจิต
การพิจารณาองค์ฌาน ถ้าเป็นฌานต�่า ๆ จะพิจารณาปีติเพราะ
ปรากฏชัด ถ้าเป็นฌานสูง ๆ จะพิจารณาอุเบกขา ส�าหรับท่านที่ ดอรูป าน ๔
ระดั บ ดกตาม จะถอเสมอนเป็ น านจิ ต นระดั บ ป จม านเพราะ
อรูป านทัง ๔ มีองค์ านเช่นเดียวกับป จม านทุกประการ
ด้วยเหตุที่มีฌานทั้ง ๕ คือ ปฐมฌาน ทุติยฌาน
จตุตถฌาน และปัญจมฌานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้น
โสดาปัตติมรรคจิตของฌานลาภีบุคคลจึงมีจ�านวน ๕ ดวง
สกทาคามิมรรคจิตของฌานลาภีบุคคลจึงมีจ�านวน ๕ ดวง
อนาคามิมรรคจิตของฌานลาภีบุคคลจึงมีจา� นวน ๕ ดวง
อรหัตตมรรคจิตของฌานลาภีบุคคลจึงมีจา� นวน ๕ ดวง

ตติยฌาน
รวมเป็น
มรรคจิต
๒๐ ดวง

โสดาปัตติผลจิตของฌานลาภีบุคคลจึงมีจ�านวน ๕ ดวง
รวมเป็น
สกทาคามิผลจิตของฌานลาภีบุคคลจึงมีจ�านวน ๕ ดวง
ลจิต
อนาคามิผลจิตของฌานลาภีบุคคลจึงมีจา� นวน ๕ ดวง
๒๐ ดวง
อรหัตตผลจิตของฌานลาภีบุคคลจึงมีจา� นวน
๕ ดวง
แต่มีบุคคลอีกประเภทหนึ่งที่หลุดพ้นด้วยปัญญาล้วน ๆ โดย
ไม่เคยได้ฌานสมาบัติมาก่อน ท่านอาศัยเพียงขณิกสมาธิเพื่อเจริญวิปัสสนา
เป็นวิปัสสนาที่แห้งแล้งอันปราศจากโลกียฌาน แต่ถึงกระนั้นก็ตามเมื่อ
มรรค - ผลเกิดขึน้ ท่านก็สามารถเข้าถึงโลกุตตรฌานได้และมีกา� ลังเทียบเท่า
ปฐมฌาน ในอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกากล่าวว่า สุกขวิปสสกตองถงปฐม าน
แน่นอนเพราะมีองค์ านครบทัง ๕ (มีเจตสิกที่เป็นองค์ฌานครบทั้ง ๕)
โลกุ ต ตรจิ ต ของบุ ค คลที่ มิ ด อาศั ย านสมาบั ติ เ ป็ น บาท
(เป็ น ทางด� า เนิ น ) จะมี เ พี ย ง ๘ ดวงเท่ า นั นคื อ ปฐมฌานมรรคจิ ต ๔
และปฐมฌานผลจิต ๔ ซึ่งเป็นโลกุตตรปฐมฌาน (มิใช่โลกียปฐมฌาน)
อันเกิดขึ้นจากการพิจารณารูปนาม (กาย กับ จิต)...อย่างไรก็ตามเมื่อ
มรรคจิตเกิดขึ้นย่อมบริบูรณ์ด้วยองค์ฌานทั้ง ๕ จึงจัดเป็น
ปฐมฌานโสดาปัตติมรรคจิต, ปฐมฌานโสดาปัตติผลจิต
ปฐมฌานสกทาคามิมรรคจิต, ปฐมฌานสกทาคามิผลจิต
ปฐมฌานอนาคามิมรรคจิต, ปฐมฌานอนาคามิผลจิต
ปฐมฌานอรหัตตมรรคจิต, ปฐมฌานอรหัตตผลจิต

ปฐมฌาน
มรรคจิต
โลกุตตรจิตของบุคคลที่
มิได้อาศัยฌานสมาบัติ
เป็นบาทในการเจริญ
วิปัสสนา

ปฐมฌาน
ผลจิต

ปฐมฌานโสดาปัตติมรรคจิต
ปฐมฌานสกทาคามิมรรคจิต
ปฐมฌานอนาคามิมรรคจิต
ปฐมฌานอรหัตตมรรคจิต
ปฐมฌานโสดาปัตติผลจิต
ปฐมฌานสกทาคามิผลจิต
ปฐมฌานอนาคามิผลจิต
ปฐมฌานอรหัตตผลจิต

โลกุตตรจิตของพระอริยบุคคลประเภทนี้จึงมีเพียง ๘ ดวงเท่านั้น
นี่คือเหตุผลที่ทา� ให้โลกุตตรจิตโดยย่อมี ๘ ดวงและโดยพิสดาร
มี ๔๐ ดวง ซึ่งส่งผลให้จ�านวนจิตโดยย่อมีเพียง ๘๙ ดวง แต่โดยพิสดาร
มีจ�านวนถึง ๑๒๑ ดวง

บอ ัมมั สัง ห ร เ

ี่

รมั

บ ี่
เ สก ล การ บ่ง
ร เ องเ สก
สก ออะ ร
เจตสิก (เจ-ตะ-สิก) เป็นธรรมชาติชนิดหน่งที่เกิดร่วมกับจิต
เป็นองค์ประกอบส�าคั ทีท่ า� หจิตท�างาน ด และมีบทบาท นการปรุงแต่งจิต
ท�า หจิตมีสภาพที่แตกต่างกันถง ๘๙ ลัก ณะโดยย่อ หรอ ๑๒๑ ลัก ณะ
โดยพิสดาร
แกงชนิดต่าง ๆ เช่น แกงจืด แกงส้ม แกงเขียวหวาน แกงเลียง ฯลฯ
เกิดจากวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่แตกต่างกันฉันใด จิตแต่ละดวงมีลักษณะ
แตกต่างกันเพราะมีเครื่องปรุงที่แตกต่างกันฉันนั้น เครื่องปรุงแต่งจิต คือ
เจตสิก นั่นเอง
เจตสิกเป็นนามธรรมที่เกิดร่วมกับจิต มีลัก ณะ ๔ ประการ คอ
๑ เกิดพรอมกับจิต
๒ ดับพรอมกับจิต
๓ มีที่อาศัยที่เกิดที่เดียวกับจิต
๔ รูอารมณ์เดียวกับจิต
การที่จิตแสดงอาการโลภหรืออาการโกรธออกมานั้น เพราะมี
โลภเจตสิก (โล-พะ-เจ-ตะ-สิก) หรือโทสเจตสิก (โท-สะ-เจ-ตะ-สิก) เป็นตัว
ปรุงแต่งให้เกิดความโลภหรือความโกรธนั่นเอง

เจตสิก หรือเครื่องปรุงแต่งจิตมีทั้งหมด ๕๒ ชนิด จ�าแนกได้เป็น
๓ ขันธ์ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ และสังขารขันธ์ ในจิตแต่ละดวง (จิต
ที่เกิดขึ้นแต่ละขณะ) จะมีเจตสิกเป็นตัวประกอบปรุงแต่งมากบ้าง น้อยบ้าง
ตามประเภทและชนิดของจิต แต่อย่างน้อยทีส่ ดุ จะต้องมีเจตสิกเข้าประกอบ
ไม่น้อยกว่า ๗ ชนิด
จักขุวิญญาณ (วิญญาณขันธ์)
เวทนาเจตสิก (เวทนาขันธ์)
สัญญาเจตสิก (สัญญาขันธ์)

๒
๓ ๕

๑
๔

สังขารเจตสิก ๕ ชนิด
รวมเรียกว่า สังขารขันธ์
ประกอบด้วย ๑. ผัสสเจตสิก
๒. เจตนาเจตสิก ๓. เอกัคคตาเจตสิก
๔. ชีวิตินทรีย์เจตสิก ๕. มนสิการเจตสิก

สมมุตวิ า่ วงกลมวงใหญ่เป็นจิตทีท่ า� หน้าทีเ่ ห็น (จักขุวญ
ิ ญาณ) วงกลม
เล็ก ๆ คือ เจตสิกทีเ่ กิดร่วมกับจิตเพือ่ ท�าหน้าทีป่ ระกอบปรุงแต่งให้เกิด การเห็น
จิตเป็นเพียงผู้เห็น เจตสิกท�าหน้าที่ปรุงแต่งให้เกิดการเห็น ทั้งจิตและ
เจตสิกต่างก็เป็นนามธรรม เกิดร่วมกัน อิงอาศัยกัน เมื่อมีจิตก็ต้องมีเจตสิก
เกิดร่วมด้วยเสมอ ถึงแม้ว่าเจตสิกจะเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งจิต แต่จิตก็ยัง
เป็นใหญ่หรือเป็นประธานในการกระท�าทั้งปวง

ระ

อง

สก

เจตสิกมีทังหมด ๕๒ ชนิด แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ห ่ คอ
๑ อั สมานเจตสิก ๑๓ ชนิด
๒ อกุศลเจตสิก ๑๔ ชนิด
๓ โสภณเจตสิก ๒๕ ชนิด

น ัง สดงการ บ่ง ระ

เจตสิก

สก

อัญญสมานเจตสิก

สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗
ปกิณณกเจตสิก ๖

๑๓

อกุศลเจตสิก

โมจตุกเจตสิก ๔
โลติกเจตสิก ๓
โทจตุกเจตสิก ๔
ถีทุกเจตสิก ๒
วิจิกิจฉาเจตสิก ๑

๑๔

โสภณเจตสิก

โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙
วิรตีเจตสิก ๓
อัปปมัญญาเจตสิก ๒
ปัญญาเจตสิก ๑

๒๕

รวม ๕๒ ชนิด

อัญญสมานเจตสิก ๑๓

การ บ่ง ระ

ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา เอกัคคตา ตินชีทรีวิ ย์ มนสิการ
วิตก

วิจาร อธิโมกข์ วิริยะ

อกุศลเจตสิก ๑๔

โมหะ อหิริกะ ตัอโนต
ปปะ อุทธัจจะ
โลภะ

ทิฏฐิ

มานะ

ถีนะ

มิทธะ

ปีติ

ฉันทะ

สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗

ปกิณณกเจตสิก ๖

โมจตุกเจตสิก ๔

โลติกเจตสิก ๓

โทสะ อิสสา มัจฉริยะ กุกกุจจะ

วิจิกิจฉา

โทจตุกเจตสิก ๔

ถีทุกเจตสิก ๒

วิจิกิจฉาเจตสิก ๑

ช
หิริ โอตตัปปะ อโลภะ อโทสะ ตัฌัตตตรมั
ตตา
สัมมา สัมมา สัมมา
วาจา กัมมันตะ อาชีวะ วิรตีเจตสิก ๓

กาย
ปัสสัทธิ
กาย
ลหุตา

กรุณา มุทิตา

กาย จิตต
มุทุตา มุทตุ า
กายกัม จิตต
มัญญตา กัมมัญญ
ตา
กายปา จิตตปา
คุญญตา คุญญตา

สัทธา

โสภณเจตสิก ๒๕

สก

ปัญญา

สติ

อัปปมัญญาเจตสิก ๒

ปัญญาเจตสิก ๑

จิตต
ปัสสัทธิ
จิตต
ลหุตา

กายุชุก จิตตุชุก
ตา
ตา

โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙

อั

ส าน

สก

อั สมานเจตสิก (อัน-ยะ-สะ-มา-นะ-เจ-ตะ-สิก) คือ เจตสิก
๑๓ ชนิดที่ประกอบกับจิตได้ทุกประเภททั้งกุศล อกุศล วิบาก และกิริยา
ตามสมควรแก่สภาวะของจิต แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ ๑ คือ สัพพจิตตสาธารณเจตสิกมี ๗ ชนิด
กลุ่มที่ ๒ คือ ปกิณณกเจตสิกมี ๖ ชนิด

สัพพจิตตสาธารณเจตสิก (สับ-พะ-จิด-ตะ-สา-ทา-ระ-นะ-เจตะ-สิก) คือ เจตสิกที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของจิต จิตทุกดวงที่เกิดขึ้น
จะต้ อ งมี สั พ พจิ ต ตสาธารณเจตสิ ก ครบทั้ ง ๗ ชนิ ด หากขาดเจตสิ ก
อย่างใดอย่างหนึง่ ไป จิตจะท�างานไม่ได้ เช่นเดียวกับนาฬิกา หากขาดเฟืองจักร
ไปแม้แต่ชิ้นเดียว นาฬิกาก็จะท�างานไม่ได้เช่นกัน
สัพพจิตตสาธารณเจตสิกทัง ๗ ดแก่
๑ ัสสเจตสิก (ผัด-สะ-เจ-ตะ-สิก)
๒ เวทนาเจตสิก (เว-ทะ-นา-เจ-ตะ-สิก)
๓ สั าเจตสิก (สัน-ยา-เจ-ตะ-สิก)
๔ เจตนาเจตสิก (เจ-ตะ-นา-เจ-ตะ-สิก)
๕ เอกัคคตาเจตสิก (เอ-กัก-คะ-ตา-เจ-ตะ-สิก)
๖ ชีวิตินทรีย์เจตสิก (ชี-วิ-ติน-ซี-เจ-ตะ-สิก)
๗ มนสิการเจตสิก (มะ-นะ-สิ-กา-ระ-เจ-ตะ-สิก)

๑ สั สเจตสิก (ผัด-สะ-เจ-ตะ-สิก) เป็นธรรมชาติทที่ า� หน้าทีก่ ระทบ
อารมณ์ ท�าให้จิตสามารถรับอารมณ์ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจได้ กล่าวคือ
รูปมากระทบตาท�าให้เกิดการเห็น เสียงมากระทบหูท�าให้ได้ยิน กลิ่นมา
กระทบจมูกท�าให้ได้กลิ่น รสมากระทบลิ้นท�าให้รู้รส เป็นต้น
ในมิลนิ ทปัญหาได้เปรียบเทียบหน้าทีข่ องผัสสะไว้วา่ “ผัสสะเหมือน
การชนกันของแพะ ๒ ตัว” ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ เป็นแพะตัวทีห่ นึง่ อารมณ์
ต่าง ๆ มี รูป เสียง กลิน่ รส สัมผัส และเรือ่ งราวต่าง ๆ เป็นแพะตัวทีส่ อง เมือ่
มีผสั สะ การเห็น การได้ยนิ การรูก้ ลิน่ รูร้ ส รูส้ มั ผัส และการคิดนึกจึงเกิดขึน้ ได้
๒ เวทนาเจตสิก (เว-ทะ-นา-เจ-ตะ-สิก) เป็นธรรมชาติทที่ า� หน้าที่
เสวยอารมณ์ หรือความรูส้ กึ ต่ออารมณ์ เมือ่ จิตรับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึง่
ย่อมจะต้องมีความรูส้ กึ ต่ออารมณ์นนั้ ความรูส้ กึ นีเ้ ป็นอาการของเวทนาเจตสิก
ซึ่งมี ๕ ลักษณะ คือ
๑. รู้สึกสบายกาย เรียกว่า สุขเวทนา
๒.รู้สึกไม่สบายกาย เรียกว่า ทุกขเวทนา
๓. รู้สึกสุขใจ เรียกว่า โสมนัสเวทนา
๔. รู้สึกทุกข์ใจ เรียกว่า โทมนัสเวทนา
๕. รู้สึกเฉย ๆ ไม่สุขไม่ทุกข์ เรียกว่า อุเบกขาเวทนา
ความรูส้ กึ เจ็บ ปวด เมือ่ ย คัน ร้อน หนาว ฯลฯ จัดเป็นทุกขเวทนา
เช่ น กั น เพราะเป็ น ความไม่ ส บายทางกาย ผู ้ ที่ เ จริ ญ สติ จ นแก่ ก ล้ า แล้ ว
จะเกิดปัญญารู้ความจริงว่าความรู้สึกเหล่านี้ล้วนเป็นอาการของเวทนาที่
ปราศจากค�าว่า “เรา” เข้าไปเกี่ยวข้อง กล่าวคือ เห็นมันเจ็บ มิใช่เราเจ็บ
เห็นมันปวด มิใช่เราปวด คือ จะไม่รสู้ กึ ว่าเป็นผูป้ วด แต่จะเห็นความปวดว่า
เป็นสภาวธรรมอย่างหนึ่ง

ความสุข ความทุกข์ ความดีใจ ความเสียใจ หรือเฉย ๆ (อุเบกขา
เวทนา) ล้วนเป็นอาการของเวทนาเจตสิกทั้งสิ้น
เวทนาเจตสิกคอ “เวทนาขันธ์” นั่นเอง
๓ สั าเจตสิก (สัน-ยา-เจ-ตะ-สิก) เป็นธรรมชาติที่ท�าหน้าที่
จ�าอารมณ์ การที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจ�าสิ่งต่าง ๆ เรื่องราวต่าง ๆ และ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้นั้นก็เพราะสัญญาเจตสิก สัญญาเจตสิกจะท�าหน้าที่
เสมือนหน่วยความจ�าซึ่งจะเกิดร่วมกับจิตทุก ๆ ขณะ
สั

าเจตสิกคอ “สั

าขันธ์” นั่นเอง

๔ เจตนาเจตสิ ก (เจ-ตะ-นา-เจ-ตะ-สิ ก ) เป็ น ธรรมชาติ อี ก
ชนิดหนึ่งที่เกิดพร้อมกับจิต ปรุงแต่งจิตให้มุ่งสู่อารมณ์หรือเปาหมาย
อย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องการ อันเป็นเหตุให้เกิดการกระท�าทางกาย ทางวาจา
และทางใจ การกระท�าต่าง ๆ จะส�าเร็จลงได้ก็ต้องอาศัยเจตนาเป็นประธาน
หรือเป็นแกนน�า ดังนั้น เจตนาจงช่อว่ากรรม เพราะการกระท�าต่าง ม่ว่า
จะเป็นทางกาย ทางวาจา หรอทาง จ ลวนมีเจตนาเป็น บงการทั
ู
งสิน เมือ่ ใด
ที่ท�าดี พูดดี และคิดดี ก็จะเป็นกุศลกรรม แต่เมื่อใดท�าชั่ว พูดชั่ว คิดชั่ว
ก็จะเป็นอกุศลกรรม สรุปแล้ว บาป หรอ บุ กอยู่ที่เจตนานั่นเอง
เจตนามีหนาที่ ๒ ประการ
๑ สังวิธานกิจ (สัง-วิ-ทา-นะ-กิด) คือ การจัดแจงปรุงแต่ง
ให้กรรมส�าเร็จลง
๒ พีชนิทานกิจ (พี-ชะ-นิ-ทา-นะ-กิด) คือ การเก็บเชื้อของ
กรรมไว้รอโอกาสส่งผล
๕ เอกัคคตาเจตสิก (เอ-กัก-คะ-ตา-เจ-ตะ-สิก) เป็นธรรมชาติ
ทีป่ ระกอบกับจิต ปรุงแต่งจิต ท�าให้จติ จดจ่ออยูก่ บั อารมณ์อย่างใดอย่างหนึง่

เอกัคคตาเจตสิก คือ ตัวสมาธิ การ กสมาธิ คือ การ กจิตให้
ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งได้เป็นเวลานาน ๆ เมื่อจิตตั้งมั่นอยู่
ในอารมณ์เดียวได้นานเท่าไหร่ก็เท่ากับมีสมาธิมากขึ้นเท่านั้น สมาธิมากขึ้น
เพราะเอกัคคตาเจตสิกมีกา� ลังมากขึ้นนั่นเอง
๖ ชี วิ ติ น ทรี ย ์ เ จตสิ ก (ชี - วิ - ติ น -ซี - เจ-ตะ-สิ ก ) เป็ น
ธรรมชาติ ที่ อ นุ บ าลรั ก ษาจิ ต และเจตสิ ก ท� า ให้ จิ ต และเจตสิ ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น
พร้อมกับตนสามารถตั้งอยู่ได้จนครบอายุ คือเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป
พร้อมกันทั้งหมด
ชีวิตินทรีย์มี ๒ อย่าง
๑ รู ป ชี วิ ติ น ทรี ย ์ (รู - ปะ-ชี - วิ - ติ น -ซี ) เป็ น ธรรมชาติ ที่
ท�าหน้าที่รักษากลุ่มรูปที่เกิดจากกรรมให้คงอยู่ได้จนครบอายุ (ดูค�าอธิบาย
ในเรื่องรูปปรมัตถ์)
๒ นามชีวติ นิ ทรีย์ (นา-มะ-ชี-วิ-ติน-ซี) เป็นธรรมชาติทที่ า� หน้าที่
รักษากลุ่มนาม (จิต เจตสิก) ให้ตั้งอยู่และดับไปพร้อมกัน นามชีวิตินทรีย์
คือ “ชีวิตินทรีย์เจตสิก” นั่นเอง
๗ มนสิการเจตสิก (มะ-นะ-สิ-กาน-เจ-ตะ-สิก) เป็นธรรมชาติ
ที่ชักน�าจิตและเจตสิกอื่น ๆ ที่เกิดพร้อมกับตนให้มุ่งตรงสู่อารมณ์ที่ก�าลัง
ปรากฏทางทวารใดทวารหนึ่ง เปรียบเหมือนการแข่งขันพายเรือ ีพาย
หน้าของเรือ ย่อมเป็นผู้น�าในการยกไม้พายและการพายอย่างเป็นจังหวะ
ลูกพายหลัง ๆ ต้องยกและพายไปตาม พี ายหน้า เรือจึงจะสามารถแล่นไปได้
อย่างสม�่าเสมอ ถ้าพายอย่างไม่เป็นจังหวะ คือ ไม่พร้อมเพรียงกัน เรือย่อม
แล่นไปไม่สม�่าเสมอ อาจมีการโยกโคลงและล่มได้ เช่นเดียวกับมนสิการ
เจตสิกที่ท�าหน้าที่เป็นผู้น�าจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมกันให้มุ่งสู่อารมณ์ที่
ก�าลังปรากฏและควบคุมให้จิตและเจตสิกทั้งหลายเป็นไปโดยสม�่าเสมอ
และท�าหน้าที่โดยพร้อมเพรียงกัน

๒
อัญญสมานเจตสิกกลุ่มที่ ๒ ชื่อว่า ปกิณณกเจตสิก ซึ่งประกอบ
ด้วยเจตสิก ๖ ชนิด ได้แก่
๑ วิตกเจตสิก
๔ วิริยเจตสิก

๒ วิจารเจตสิก ๓ อธิโมกข์เจตสิก
๕ ปติเจตสิก ๖ นั ทะเจตสิก

เจตสิกทั้ง ๖ นี้เข้าประกอบกับจิตได้ในจิตทุกประเภททั้งอกุศล
กุศล วิบาก และกิริยา ตามสมควร ต่างจากสัพพจิตตสาธารณเจตสิก เพราะ
ไม่จ�าเป็นต้องเข้าประกอบพร้อมกันทั้งหมด และแม้ว่าเจตสิกแต่ละชนิด
จะประกอบได้กับจิตทุกประเภท แต่ก็ไม่สามารถประกอบได้กับจิตทุกดวง
๑ วิตกเจตสิก (วิ-ตะ-กะ-เจ-ตะ-สิก) เป็นธรรมชาติที่ชักน�า
จิตให้ไปจดจ้องอยู่กับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ในขณะที่ท�าสมาธิ
ด้วยการก�าหนดลมหายใจเข้าออก วิตกเจตสิกจะท�าหน้าที่ชักน�าจิตให้ไป
จดจ้องที่ปลายจมูก ในขณะอ่านหนังสือ วิตกเจตสิกจะท�าหน้าที่ชักน�าจิต
ให้ไปจดจ้องที่ตัวอักษรที่ก�าลังอ่าน และการที่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ก็เพราะ
วิตกเจตสิกเป็นผู้ชักน�าจิตไปสู่เรื่องราวต่าง ๆ นั่นเอง
๒ วิจารเจตสิก (วิ-จา-ระ-เจ-ตะ-สิก) เป็นธรรมชาติที่ประคอง
จิตไว้ในอารมณ์ที่วิตกเจตสิกก�าลังจดจ้องอยู่ เช่น เมื่อวิตกเจตสิกน�าจิตไป
จดจ้องลมหายใจเข้า - ออกที่ปลายจมูก วิจารเจตสิกจะท�าหน้าที่ประคอง
มิให้จิตหลุดไปจากการจดจ้องดูลมหายใจ
โดยปกติแล้ววิตกกับวิจารจะเกิดร่วมกันเสมอ ยกเว้นรูปฌาน
ขั้นที่ ๒ (ในปัญจกนัย) จะมีวิจารเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีวิตก อุปมา
เหมือนนายวิตกท�างานอยูใ่ นราชส�านัก ได้พานายวิจารซึง่ เป็นบุรษุ ชาวบ้าน เข้าเ า
พระราชาจนเกิดความคุน้ เคยกับพระราชา แล้วต่อมานายวิจารก็เข้าเ าพระราชา

ได้เองโดยไม่ตอ้ งให้นายวิตกพาไปอีก ข้อนีฉ้ นั ใดในทุตยิ ฌาน วิจารก็เกิดได้
โดยไม่ต้องมีวิตกด้วยอ�านาจความคุ้นเคยอันเกิดจากจิตตภาวนานั่นเอง
๓ อธิโมกข์เจตสิก (อะ-ทิ-โมก-เจ-ตะ-สิก) เป็นธรรมชาติที่
ท�าให้เกิดการตัดสินใจอย่างเด็ดขาด ท�าลายความลังเลสงสัย (วิจิกิจฉา)
ดังนัน้ อธิโมกข์กบั วิจกิ จิ ฉาจึงเกิดร่วมกันไม่ได้เด็ดขาด อธิโมกข์จะท�าหน้าที่
ตัดสินใจทันทีไม่ว่าจะถูกหรือผิดก็ตาม
๔ วิ ริ ย เจตสิ ก (วิ -ริ -ยะ-เจ-ตะ-สิ ก ) เป็ น ธรรมชาติ ที่ ท� า ให้
เกิดความพยายาม ความเพียร อดทนต่อสู้กับความยากล�าบากที่เกี่ยวกับ
การงานต่าง ๆ ทั้ง ายกุศลและ ายอกุศล ขณะใดที่มีความวิริยอุตสาหะ
ขยันขันแข็ง ท�านั่นท�านี่ ขณะนั้นวิริยเจตสิกก�าลังเข้าประกอบปรุงแต่งจิต
๕ ปติ เ จตสิ ก (ปี -ติ -เจ-ตะ-สิ ก ) เป็ น ธรรมชาติ ที่ ท� า ให้ เ กิ ด
ความปลาบปลืม้ แช่มชืน่ อิม่ กาย อิม่ ใจ เกิดความซาบซ่านไปทัว่ สรรพางค์กาย
ซึ่งอาจแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่งใน ๕ ลักษณะ ดังนี้
๑ ขุททกาปติ (ขุด-ทะ-กา-ปี-ติ) ความปลาบปลืม้ เล็กน้อย ท�าให้
ขนลุกชูชัน น�้าตาไหล อาการขนลุกชูชันนี้อาจเกิดเพราะประสบกับอารมณ์
ที่น่ากลัวก็ได้ เช่น กลัวผีก็รู้สึกขนลุกได้เช่นกัน แต่การกลัวผีเป็นไปด้วย
อ�านาจของโทสะชนิดปฏิกกมโทสะ (โทสะชนิดถอยหลัง) มิใช่เกิดจาก
ขุททกาปีติ
๒ ขณิกาปติ (ขะ-นิ-กา-ปี-ติ) ความปลาบปลื้มเป็นขณะ ๆ
เหมือนสายฟาแลบ เกิดขึ้นแล้วก็หายไป แต่เกิดขึ้นได้บ่อย ๆ
๓ โอกกันติกาปติ (โอก-กัน-ติ-กา-ปี-ติ) ความปลาบปลืม้ รูส้ กึ
ซู่ซ่าเป็นระลอก ๆ หรือมีอาการไหวเอนโยกโคลงของกายก็ได้
๔ อุพเพงคาปติ (อุบ-เพง-คา-ปี-ติ) ความปลาบปลื้มจน
ตัวลอย ท�าให้ใจฟู ตัวเบา หรือร้องอุทานออกมาด้วยความเบิกบานใจ

๕ รณาปติ (ผะ-ระ-นา-ปี-ติ) ความปลาบปลื้มที่แผ่ซ่าน
เอิบอาบไปทั่วสรรพางค์กาย ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ในฌานจิตเท่านั้นและจะตั้งอยู่
ได้ น านอี ก ด้ ว ย เมื่ อ ออกจากฌานแล้ ว ปี ติ ช นิ ด นี้ ก็ ยั ง ปรากฏต่ อ ไปอี ก
ระยะหนึ่ง
๖ ั น ทเจตสิ ก (ฉั น -ทะ-เจ-ตะ-สิ ก ) เป็ น ธรรมชาติ ที่ มี
ความพอ จและปรารถนา นอารมณ์ กล่าวคือ
ปรารถนารูปารมณ์ (รูป) เพียงเพ่อเหน
ปรารถนาสัททารมณ์ (เสียง) เพียงเพ่อ ดยิน
ปรารถนาคันธารมณ์ (กลิ่น) เพียงเพ่อ ดกลิ่น
ปรารถนารสารมณ์ (รส) เพียงเพ่อรับรส
ปรารถนาโผฏฐั พ พารมณ์ (อารมณ์ทางกาย) เพียงเพ่อจะ
ถูกตองสัม ัส
ปรารถนาธรรมารมณ์ (เรื่องทางใจ) เพียงเพ่อคิดนก
นี่คือลักษณะของฉันทเจตสิก ฉันทะเป็นความพอใจในอารมณ์
ทั้ง ๖ เพียงเพื่อเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น เท่านั้น แต่จะไม่ยึดมั่นและยึดติด
ในอารมณ์เหล่านี้เลย
ฉันทะกับโลภะนัน้ มีลกั ษณะทีใ่ กล้เคียงกันมาก คือมีความต้องการ
อารมณ์เหมือนกัน แต่ความต้องการอารมณ์ที่เป็นฉันทะไม่เหมือนกับ
ความต้องการอารมณ์ที่เป็นโลภะ เพราะความตองการอารมณ์ที่เป็นโลภะ
ย่อมยดและติด จอยู่ นอารมณ์นัน ส่วนความตองการอารมณ์ที่เป็น ันทะ
จะ ม่ยดและ ม่ติด จ นอารมณ์เหล่านัน อุปมาเหมือนบุคคลที่ต้องการ
รับประทานขนมกับบุคคลที่ต้องการรับประทานยา ความต้องการขนมเป็น
ความต้องการแบบโลภะเพราะเป็นความต้องการที่ยึดติดอยู่ในรสชาติของ
ขนม ส่วนความต้องการยาเป็นความต้องการแบบฉันทะเพราะไม่ยึดติด
อยู่ในรสชาติของยา เมื่อหายปวยแล้วก็ไม่มีความต้องการยาอีกต่อไป

ฉันทะมีการแสวงหาอารมณ์และมีความต้องการอารมณ์ แต่ไม่ได้
ยึดมั่น ไม่ได้ติดข้องในอารมณ์
ส่วนโลภะมีการแสวงหาอารมณ์ด้วย มีความต้องการอารมณ์ด้วย
ทั้งยังยึดมั่นและติดข้องในอารมณ์ด้วย
เจตสิก

มีความต้องการ
อารมณ์

มีการแสวงหา
อารมณ์

มีการยึดมั่น
ติดข้องในอารมณ์

ฉันทะ

✓

✓

-

โลภะ

✓

✓

✓

สรุป อัญญสมานเจตสิก ๑๓ ชนิดที่กล่าวมานี้ จะท�าหน้าที่เป็น
องค์ประกอบของจิตที่ท�าให้จิตมุ่งสู่อารมณ์ รับอารมณ์ จดจ่อกับอารมณ์
ตัง้ มัน่ ในอารมณ์ มีความรูส้ กึ ต่ออารมณ์ จดจ�าอารมณ์ ตัดสินอารมณ์ ท�าให้จติ
และเจตสิกอื่น ๆ ที่เกิดพร้อมกันท�างานร่วมกันได้โดยพร้อมเพรียง เป็นต้น
แต่ยังมิใช่องค์ประกอบหรือตัวปรุงแต่งที่ท�าให้จิตมีสถานะเป็นอกุศลหรือ
กุศลแต่อย่างใด

บ ่ี
อก ลเ สก

อกุศลเจตสิก เป็นเจตสิก ายชั่ว ายบาป หยาบกระด้าง ไม่ดี
ไม่งาม ไม่มปี ญ
ั ญา เมือ่ ประกอบกับจิตแล้วย่อมท�าให้จติ เศร้าหมอง เร่าร้อน
เป็นเหตุให้อกุศลจิตเกิดขึ้น อกุศลเจตสิกมีทั้งหมด ๑๔ ชนิด เรียกสั้น ๆ
ว่า อกุศลเจตสิก ๑๔
หากเปรียบจิตเป็นน�้าใสบริสุทธิ์ที่ไม่มีสี และเจตสิกเปรียบดังสี
ต่าง ๆ ที่หยดลงในน�า้ เมื่อหยดสีเหลืองลงไป น�า้ ก็จะกลายเป็นสีเหลือง เมื่อ
หยดสีแดงลงไป น�า้ ก็จะกลายเป็นสีแดง ในท�านองเดียวกัน เมือ่ อกุศลเจตสิก
เข้าประกอบกับจิต ก็จะท�าให้จิตมีสภาพเป็นอกุศล ไม่ดี ไม่งาม ไม่มีปัญญา
เป็นจิตที่ท�าให้เกิดการกระท�าชั่วทางกาย ทางวาจา และทางใจ

เน่องจากอกุศลเจตสิก ๑๔ เป็นเคร่องปรุงแต่ง หอกุศลจิตเกิดขน
ดังนัน อกุศลเจตสิก ๑๔ จงเป็นองค์ประกอบของจิต ายอกุศลเท่านัน

อก ล

สก

ชนด

อกุศลเจตสิก ๑๔

โมหะ อหิริกะ ตัอโนต
ปปะ อุทธัจจะ
โลภะ

ทิฏฐิ

มานะ

โลติกเจตสิก ๓

โทสะ อิสสา มัจฉริยะ กุกกุจจะ
ถีนะ
วิจิกิจฉา

มิทธะ

โมจตุกเจตสิก ๔

ถีทุกเจตสิก ๒

วิจิกิจฉาเจตสิก ๑

โทจตุกเจตสิก ๔

อก ล

สก

บ่งออก น กล่

๑. โมจตุกเจตสิก ๔

๑. โมหะ ความหลง
๒. อหิริกะ ความไม่ละอายต่อทุจริต
๓. อโนตตัปปะ ความไม่เกรงกลัวต่อบาป
๔. อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่าน
ประกอบกับอกุศลจิตทั้ง ๑๒ ดวง
เพราะเป็นอกุศลสาธารณเจตสิก

๒. โลติกเจตสิก ๓

๑. โลภะ ความต้องการ ความยึดติด
๒. ทิฏฐิ ความเห็นผิด
๓. มานะ ความเย่อหยิ่ง ถือตัว ทะนงตน
เปรียบเทียบตนกับผู้อื่น (ดูหน้า ๑๗๐)
ประกอบกับโลภมูลจิต ๘ ดวงเท่านั้น
(ตามสมควรที่จะประกอบได้)

๓. โทจตุกเจตสิก ๔

๑. โทสะ ความไม่พอใจในอารมณ์
๒. อิสสา ความริษยา
๓. มัจฉริยะ ความตระหนี่
๔. กุกกุจจะ ความร�าคาญใจ
ประกอบกับโทสมูลจิต ๒ ดวงเท่านั้น
(ตามสมควรที่จะประกอบได้)

๔. ถีทุกเจตสิก ๒

๑. ถีนะ ท�าให้จิตเซื่องซึมท้อถอย
๒. มิทธะ ท�าให้เจตสิกเซื่องซึมท้อถอย
ประกอบกับอกุศลจิตที่ต้องชักชวนให้เกิด

๕. วิจิกิจฉาเจตสิก ๑

วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัยไม่ตกลงใจ
ประกอบกับวิจิกิจฉาสัมปยุตตจิต ๑ ดวง
เท่านั้น

อกุศล
เจตสิก
๑๔
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โมจตุกเจตสิก (โม-จะ-ตุ-กะ-เจ-ตะ-สิก) คือ กลุ่มเจตสิกที่มี
โมหเจตสิกเป็นประธาน มี ๔ ชนิด คือ
๑ โมหเจตสิ ก (โม-หะ-เจ-ตะ-สิ ก ) เป็ น ธรรมชาติ ที่ ป ิ ด บั ง
ความจริง ท�าให้หลงผิด คิดผิด ท�าผิด เพราะไม่รู้ธรรม ๘ ประการ คือ
๑. ไม่รู้ในทุกข์ว่าทุกข์คืออะไร อะไรเป็นตัวทุกข์
๒. ไม่รู้สาเหตุที่ท�าให้เกิดทุกข์
๓. ไม่รู้จักธรรมอันเป็นที่ดับทุกข์อย่างถาวร (พระนิพพาน)
๔. ไม่รู้วิธีปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความดับทุกข์อย่างถาวร
(อริยมรรคทั้ง ๘)
๕. ไม่เชื่อว่าอดีตชาติมีจริง
๖. ไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีจริง
๗. ไม่เชื่อทั้งชาติก่อนและชาติหน้าว่ามีจริง
๘. ไม่รู้กฎแห่งกรรม ไม่รู้วงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิด
(ปฏิจจสมุปบาท)
นอกจากนี้ ยังท�าให้หลงติดอยู่ในโลกของสมมุติบัญญัติ คือหลง
ติดอยู่ในโลกแห่งสมมุติ (ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข) อย่างไม่ลืมหูลืมตา
เจตสิกดวงนี้เป็นรากเหง้า คือ เป็นต้นเหตุแห่งอกุศลทั้งปวง
ดังนัน้ จึงเกิดกับอกุศลจิตได้ทงั้ ๑๒ ดวง แต่จะไม่เกิดกับจิตประเภทอืน่ ๆ เลย
โมหะนี้บางครั้งก็เรียกว่า “อวิชชา” ซึ่งแปลว่า ไม่รู้ ไม่รู้ในที่นี้
หมายถึงไม่รู้ในธรรม ๘ ประการดังกล่าวแล้ว

ทุกครั้งที่อกุศลจิตดวงใดดวงหนึ่งเกิดขึ้นจะต้องมีโมหเจตสิก
เข้าประกอบด้วยเสมอ หากไม่มีโมหเจตสิกอกุศลทั้งหลายจะเกิดไม่ได้เลย
เพราะโมหะเป็นตัวการที่ท�าให้จิตหลงอยู่ในความมืดและความชั่วทั้งหลาย
๒ อหิ ริ ก เจตสิ ก (อะ-หิ -ริ -กะ-เจ-ตะ-สิ ก ) เป็ น ธรรมชาติ ที่
ไม่ละอายต่อบาป อหิริกะจะท�าให้จิตเกิดความไม่ละอายในการท�าบาป คือ
พอใจในการท�าอกุศลทั้งปวง
๓ อโนตตั ป ปเจตสิ ก (อะ-โนด-ตั บ -ปะ-เจ-ตะ-สิ ก ) เป็ น
ธรรมชาติที่ไม่เกรงกลัวผลของบาป ขณะท�าบาปก็ไม่กลัวผลของกรรมที่
จะได้รับในกาลข้างหน้า ไม่สะทกสะท้านต่อบาป เหมือนแมลงเม่าที่บินเข้า
กองไฟ โดยไม่มีความสะทกสะท้านหวั่นกลัวภัยจากกองไฟแต่อย่างใด
๔ อุทธัจจเจตสิก (อุด-ทัด-จะ-เจ-ตะ-สิก) เป็นธรรมชาติทปี่ ล่อย
จิตให้ไหลไปตามกระแสกิเลสและอารมณ์ที่มายั่วยุ เมื่อถูกกิเลสครอบง�า
มากเข้า ย่อมท�าให้บุคคลนั้นขาดความยั้งคิด ขาดโยนิโสมนสิการ จึงท�าให้
อกุศลเกิดขึ้นอยู่เสมอ มีความฟุงซ่านซัดส่ายไปในอารมณ์ต่าง ๆ จนไม่
สามารถสงบระงับอยู่ในอารมณ์อันเป็นกุศลได้
สรุป โมจตุกเจตสิก ๔ ดวง ได้แก่ โมหะ อหิริกะ อโนตตัปปะ
และอุทธัจจะ ซึง่ มีโมหเจตสิกเป็นประธาน โมจตุกเจตสิกทั้ง ๔ นี้ เป็นอกุศล
สาธารณเจตสิกจึงประกอบได้ทั่วไปในอกุศลจิตทั้ง ๑๒ ดวง จึงมีชื่อเรียกว่า
สัพพากุศลสาธารณเจตสิก (สัพพ อกุศล สาธารณเจตสิก)
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โลติกเจตสิก หมายถึง กลุ่มเจตสิกที่มีโลภเจตสิกเป็นประธาน มี
๓ ชนิด คือ

๑ โลภเจตสิก (โล-พะ-เจ-ตะ-สิก) เป็นธรรมชาติที่มีความยินดี
ติดใจในอารมณ์ทั้ง ๖ คือยินดีติดใจในรูปสวย ๆ เสียงที่ไพเราะ กลิ่น
หอม ๆ รสที่เอร็ดอร่อย สัมผัสทางกายที่ให้ความสุข และอารมณ์ทางใจ
ทีน่ า่ รืน่ รมย์...โลภเจตสิกจะท�าหน้าทีใ่ ห้จติ เกิดความต้องการในอารมณ์ทงั้ ๖
เมื่อจิตได้ประสบกับอารมณ์ที่ดีแล้ว โลภเจตสิกจะท�าให้จิตติดใจอยู่กับ
อารมณ์นั้น ปรารถนาให้อารมณ์นั้นมาตอบสนองอยู่รา�่ ไป
โลภะจะมีความติดข้องในอารมณ์เป็นลักษณะ เหมือนลิงติดตัง
(ในการจะจับลิง เขาจะเอาอาหารวางล่อลิงไว้ แล้วเอายางเหนียว (ตัง) ทา
ต้นไม้ที่เป็นทางผ่านของลิง เมื่อลิงเดินผ่านไปทางนั้นจะไปกินอาหารก็จะ
ติดตัง)
ฉันทะอุปมาเหมือนลิงเอื้อมมือลงไปในไหเฉย ๆ แต่โลภะเป็นตัว
ก�าสิ่งของที่อยู่ในไหไว้แน่นโดยไม่ยอมปล่อยมือ เมื่อจะชักมือออกจาก
ปากไหจึงชักออกไม่ได้ เพราะปากไหแคบกว่ามือที่ก�าสิ่งของไว้ ลิงก็วิ่งไป
ทั้ง ๆ ที่มือติดอยู่ในไหนั่นเอง
ฉันทะประกอบกับจิตได้ทั้ง ายอกุศลและ ายกุศล แต่โลภะ
ประกอบได้ในโลภมูลจิต (อกุศล) เท่านัน้ ...ฉันทะไม่ยดึ ติดอารมณ์ แต่โลภะ
ยึดติดอารมณ์ ในปรมัตถทีปนีฎีกามีชื่อเรียกแทนโลภะได้อีกหลายชื่อ เช่น
๑. ตัณหา (ความต้องการ)
๒. ราคะ (ความก�าหนัด)
๓. กามะ (ความใคร่)
๔. นันทิ (ความเพลิดเพลิน)
๕. อภิชฌา (ความเพ่งเล็งอยากได้)

โลภะมีลักษณะที่ละเอียดอ่อนจนบางครั้งไม่ทราบเลยว่าโลภะ
ก�าลังเกิดขึ้น เช่น ความห่วงใย ความผูกพัน ความหวัง ความปรารถนา
ความเพลิดเพลิน ความยินดี ความรัก ความหมกมุน่ ความใคร่ในอารมณ์ดี ๆ
ความติดใจ ความพอใจ...อาการเหล่านี้หากพิจารณาอย่างถ่องแท้จะพบว่า
มีโลภะเป็นเหตุอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้น
๒ ทิฏฐิเจตสิก (ทิด-ถิ-เจ-ตะ-สิก) เป็นธรรมชาติทมี่ คี วามเห็นผิด
จากความเป็นจริง เห็นไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือเห็นคลาดเคลื่อน
ไปจากความเป็นจริง โดยเชือ่ มัน่ ว่าสิง่ ทีต่ นรูส้ งิ่ ทีต่ นเข้าใจเป็นความจริง สิง่ อืน่
นอกนั้นไม่จริง
ค�าว่า ทิฏฐิ แปลตามศัพท์ว่า ความเห็น...แต่ทิฏฐิในพระอภิธรรม
หมายถึง ความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ) อันเกิดจากมีทิฏฐิเจตสิกเข้าประกอบ
ส่วนความเห็นถูกจะใช้ค�าว่า สัมมาทิฏฐิ คือ มีปัญญาเจตสิกเข้าประกอบ
ความเหน ิด ปจากความเป็นจริงนันอาจแบ่ง ดเป็น ๒ ชนิด คอ
ทิฏฐิสามั และทิฏฐิพิเศ
๒ ๑ ทิฏฐิสามั คือ ความเห็นผิดอย่างละเอียดตามปกติวิสัย
ของสัตว์ทั้งหลายซึ่งจะส�าคัญผิดโดยยึดขันธ์ ๕ (รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ) ว่าเป็นตัวเป็นตนที่เรียกว่า “สักกายทิฏฐิ” จัดเป็นทิฏฐิสามัญ
เพราะมีอยู่ประจ�าในสัตว์ทั้งหลายที่ยังเป็นปุถุชน (คือผู้ที่ยังไม่ได้เป็น
พระอริยบุคคล)
สักกายทิฏฐิ คือความเห็นผิด ๒๐ ประการอันเป็นความเห็นผิด
ในขันธ์ ๕ โดยแต่ละขันธ์จะเห็นผิด ๔ ประการ ดังนี้

เห็นรูปเป็นตน ๑

เห็นตนเป็นรูป ๑

เห็นรูปในตน ๑

เห็นตนในรูป ๑

เห็นเวทนาเป็นตน ๑ เห็นตนเป็นเวทนา ๑
เห็นเวทนาในตน ๑

เห็นตนในเวทนา ๑

เห็นสัญญาเป็นตน ๑ เห็นตนเป็นสัญญา ๑
เห็นสัญญาในตน ๑

เห็นตนในสัญญา ๑

สักกายทิฏฐิ ๒๐

เห็นสังขารเป็นตน ๑ เห็นตนเป็นสังขาร ๑
เห็นสังขารในตน ๑

เห็นตนในสังขาร ๑

เห็นวิญญาณเป็นตน ๑ เห็นตนเป็นวิญญาณ ๑
เห็นวิญญาณในตน ๑ เห็นตนในวิญญาณ ๑
พระโสดาบันบุคคลสามารถละสักกายทิฏฐิ ดอย่างเดดขาด เพราะ
ท่าน ดเหนแจงความจริงชัน นอันเป็น “ปรมัตถสัจจะ” ว่าขันธ์ ๕ มิ ช่
ตัวตนอย่างหมดขอสงสัย

๒ ๒ ทิฏฐิพเิ ศ เป็นความเห็นผิดทีห่ ยาบกว่าทิฏฐิสามัญ ได้แก่
ความเห็นผิดในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
๑. เห็นผิดว่า เหตุไม่มี (ความสุข ความทุกข์ มิได้เกิดจากเหตุ)
๒. เห็นผิดว่า การท�าดี ท�าชั่ว ย่อมไม่มีผล
๓. เห็นผิดว่า การกระท�าทุกอย่างไม่เป็นบาป ไม่เป็นบุญ ไม่เป็นเหตุ
ไม่เป็นผล สักแต่ว่ากระท�าเท่านั้น
๔. เห็นผิดว่า ชาติก่อนไม่มี ชาติหน้าไม่มี การเวียนว่ายตายเกิด
ไม่มี
๕. เห็นผิดว่า การท�าบุญให้ทานไม่มีผล
๖. เห็นผิดว่า คุณมารดาไม่มี การท�าดีทา� ชั่วต่อมารดาไม่มีผล
๗. เห็นผิดว่า คุณบิดาไม่มี การท�าดีท�าชั่วต่อบิดาไม่มีผล
๘. เห็นผิดว่า เมื่อตายแล้วทุกอย่างเป็นสูญหมด โลกหน้าไม่มี
สัตว์ในภพภูมิอื่นไม่มี
๙. เห็นผิดว่า การบูชาไม่มีผล
๑๐. เห็นผิดว่า สมณพราหมณ์ผปู้ ฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั ชิ อบ รูแ้ จ้งซึง่ โลกนี้
และโลกหน้าด้วยตนเอง และประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามได้ ไม่มีในโลก
ขณะใดทีบ่ คุ คลมีความเห็นผิดอย่างใดอย่างหนึง่ ข้างต้น โลภมูลจิต
ที่ประกอบด้วยทิฏฐิดวงใดดวงหนึ่งใน ๔ ดวง ก�าลังเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้น
ในขณะนั้น
ความเห็นผิดที่เป็นทิฏฐิพิเศษนี้สามารถน�าสัตว์ไปสู่อบายภูมิได้
พระโสดาบันบุคคลสามารถละทิฏฐิพเิ ศษได้ทงั้ หมด ท่านจึงพ้นจากอบายภูมิ
ทั้ง ๔ อย่างแน่นอน
๓ มานเจตสิก (มา-นะ-เจ-ตะ-สิก) มานะในทางธรรมะจะมี
ความหมายแตกต่างจากทางโลก เพราะทางโลกจะแปลว่าความวิรยิ อุตสาหะ

หรือความขยันหมัน่ เพียร แต่ในทางธรรมะจะหมายถึงความถือตัว ทะนงตน
เย่อหยิ่ง ส�าคัญตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่ ชอบเปรียบเทียบตนกับบุคคลอื่นว่าตน
ดีกว่า เหนือกว่า เก่งกว่า หากด้อยกว่าผู้อื่นก็จะเกิดการแข่งดี หรือบางครั้ง
ก็ยกตนเสมอท่าน
มานเจตสิกประกอบได้กับโลภมูลจิตที่ไม่ประกอบด้วยความ
เห็นผิด ๔ ดวง (ทิฏฐิคตวิปปยุตตจิต ๔) แบ่งเป็น ๒ แบบ คือ
๑ อยาถาวมานะ (อะ-ยา-ถา-วะ-มา-นะ) คือ การถือตัวที่
ไม่เป็นไปตามความเป็นจริง (ประเมินตนเองผิดจากความเป็นจริง)
๒ ยาถาวมานะ (ยา-ถา-วะ-มา-นะ) คือ การถือตัวที่เป็นไป
ตามความเป็นจริง
การถอตัวทัง ๒ แบบนี อาจแยกย่อย ดอีก ๙ ลัก ณะ ดังนี
มานะ ๒ แบบ
มานะ ๙ ลักษณะ
และถือตัวว่าดีกว่าเขา
ตนดีกว่าเขา แต่ถือตัวว่าเสมอกับเขา
แต่ถือตัวว่าด้อยกว่าเขา
แต่ถือตัวว่าดีกว่าเขา
ตนเสมอกับเขา และถือตัวว่าเสมอกับเขา
แต่ถือตัวว่าด้อยกว่าเขา
แต่ถือตัวว่าดีกว่าเขา
ตนด้อยกว่าเขา แต่ถือตัวว่าเสมอกับเขา
และถือตัวว่าด้อยกว่าเขา

ยาถาวมานะ
อยาถาวมานะ
๓ ลักษณะ
๖ ลักษณะ
(ถือตัวตามสภาพ (ถือตัวในสภาพ
เป็นจริง)
ทีไ่ ม่เป็นจริง)
✓

X
X
X
✓

X
X
X
✓

อยาถาวมานะ ความถือตัวที่ไม่ตรงความจริง ละได้ด้วยโสดาปัตติมรรค (เพราะพระโสดาบันจะไม่เห็นผิดอีกต่อไปแล้ว)
ยาถาวมานะ ความถือตัวทีต่ รงความเป็นจริง ละได้ดว้ ยอรหัตตมรรค
นอภิธรรมขุททกวัตถุวิภังค์กล่าวอีกนัยหน่งว่า มานะมี ๗ ประการ คอ
๑ มานะ ๒ อติมานะ ๓ มานาติมานะ ๔ โอมานะ ๕ อธิมานะ
๖ อัสมิมานะ ๗ มิจ ามานะ
ซึ่งคัมภีร์ในชั้นอรรถกถาได้อธิบายความหมายไว้ว่า
๑. มานะ คือ ความถือตัวในชาติตระกูล ในความรู้ เป็นต้น แต่
มิได้เปรียบเทียบกับใคร
๒. อติมานะ คือ ความถือตัวเกินจริงว่าไม่มใี ครเสมอเหมือนกับตน
อีกแล้ว ความถือตัวชนิดนีห้ ากเกิดกับปุถชุ นไม่วา่ จะเป็นคนชัน้ สูง-กลาง-ต�า่
ก็จะเป็นเหตุให้แสดงกิรยิ าดูหมิน่ เหยียดหยามผูท้ ดี่ อ้ ยกว่า ขาดความอ่อนน้อม
ถ่อมตน ก้าวร้าว ถือตัว หยิ่งยโส หัวดื้อ (ถัมภะ) โอ้อวด (สาเถยยะ) ลบหลู่
ไม่ให้เกียรติผู้อื่น เป็นต้น
๓. มานาติมานะ คือ ความถือตัวในลักษณะที่ว่า “คนนี้เมื่อก่อน
ก็เหมือนเรา แต่บัดนี้เราประเสริฐกว่าและเขาเลวกว่าเรา”
๔ โอมานะ คือ ความส�าคัญตนว่าต�า่ ต้อยกว่าผู้อื่น ท�าให้อยากมี
อยากเป็น อยากเด่น อยากดังเหมือนกับเขาบ้าง อันเป็นแรงขับให้เกิดการ
แข่งดี (สารัมภะ)
๕ อธิมานะ คือ ความส�าคัญตนเกินจริง เช่น ผู้ปฏิบัติธรรม
บางคนทีย่ งั เป็นปุถชุ น แต่สา� คัญตนว่าเป็นพระอริยบุคคลหรือเป็นพระอรหันต์
แล้ว เป็นต้น

๖ อัสมิมานะ คือ มานะว่าเราเป็น หรือถือตัวในลักษณะที่ยัง
มีเราเป็นเรา หรือเราเป็นนั่นเป็นนี่ อัสมิมานะเป็นมานะขั้นละเอียดสุด
ซึ่งแม้แต่พระอนาคามีก็ยังละไม่ได้
๗ มิจ ามานะ คือ ความถือตัวผิด ๆ หยิ่งผยองล�าพองในความ
สามารถที่เป็นไปในความชั่วร้าย เช่น ภูมิใจว่าพูดเท็จเก่ง ใคร ๆ ก็จับโกหก
ไม่ได้ เป็นต้น
ทิฏฐิ คือ ยึดว่าเป็นตัวเป็นตน หมายถึง ยึดขันธ์ ๕ (รูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ) ว่าเป็นตัวเป็นตน ที่เรียกว่า สักกายทิฏฐิ (ดังกล่าว
มาแล้วในเรื่องทิฏฐิเจตสิก)
อัสมิมานะ คือ ยึดว่าเป็นนั่นเป็นนี่ เป็นความรู้สึกเกี่ยวกับฐานะ
ของตนและมีการเทียบเคียงกับบุคคลอื่น พระโสดาบัน พระสกทาคามี
พระอนาคามี ละสักกายทิฏฐิได้แล้ว ไม่ยึดขันธ์ ๕ ว่าเป็นตัวเป็นตนแล้ว
แต่ยังยึดว่าเป็นนั่นเป็นนี่เพราะยังมีอัสมิมานะอยู่
หมายเหตุ
ในหนังสือ “พุทธธรรม” ของสมเด็จพระพุทธโ ษาจารย์ (ป.อ.
ปยุตโต) ได้อธิบายเรื่อง “ตัวเรา ของเรา ตัวกู ของกู” อย่างง่าย ๆ ในบันทึก
ท้ายบทที่ ๔ ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
การยึดว่าเป็นเราเป็นเรื่องของทิฏฐิ (สักกายทิฏฐิ) ซึ่งจะละได้
เมื่อบรรลุโสดาปัตติผล
การยึดว่าเป็นของเราคือความรู้สึกผูกพันในของของตน (เช่น
นางวิสาขามหาอุบาสิกา ซึง่ เป็นพระโสดาบันแล้ว ก็ยงั เกิดความทุกข์เมือ่ หลาน
เสียชีวิต) เป็นเรื่องของตัณหา (โลภะ) ซึ่งจะละได้เมื่อบรรลุอรหัตตผล

การยึดว่านี่เรานะ (เราเป็นนั่นเป็นนี่) ท�าให้เกิดการเปรียบเทียบ
ระหว่ า งตนเองกั บ ผู ้ อื่ น เป็ น เรื่ อ งของอั ส มิ ม านะ ซึ่ ง จะละได้ เ มื่ อ บรรลุ
อรหัตตผล
สรุป
๑. โลติกเจตสิก ๓ ได้แก่ โลภะ ทิฏฐิ และมานะ จะมีโลภเจตสิก
เป็นประธาน
๒. โลภเจตสิกจะประกอบกับโลภมูลจิตทั้ง ๘ ดวง
๓. ทิฏฐิเจตสิกจะประกอบกับทิฏฐิคตสัมปยุตตจิตทั้ง ๔ ดวง
๔. มานเจตสิกจะประกอบกับทิฏฐิคตวิปปยุตตจิต ๔ ดวง (ตาม
โอกาสอันควร)

อก ล

สก กล่

ก

สก

โทจตุกเจตสิก หมายถึง กลุ่มเจตสิกที่มีโทสเจตสิกเป็นประธาน
มี ๔ ชนิด คือ
๑. โทสเจตสิก
๓. มัจฉริยเจตสิก

๒. อิสสาเจตสิก
๔. กุกกุจจเจตสิก

ทีก่ ล่าวว่ามีโทสเจตสิกเป็นประธานนัน้ หมายความว่า อิสสาเจตสิก
มัจฉริยเจตสิก และกุกกุจจเจตสิก จะต้องเกิดขึน้ พร้อมกับโทสเจตสิกทุกครัง้
จะเกิดโดยไม่มีโทสเจตสิกเป็นผู้นา� ไม่ได้เด็ดขาด
๑ โทสเจตสิก (โท-สะ-เจ-ตะ-สิก) เป็นธรรมชาติที่แสดงออกถึง
ความไม่ชอบใจในอารมณ์ เช่น ความโกรธ ความไม่พอใจ ความไม่ชอบใจ
ความเขินอาย ความหงุดหงิด ความเศร้าโศกเสียใจ ความกลัว ตกใจ เกลียด
กลุ้มใจ ท�าให้กายและใจหยาบกระด้าง หรือมีความดุร้าย เป็นต้น

๒ อิสสาเจตสิก (อิด-สา-เจ-ตะ-สิก) เป็นธรรมชาติที่ไม่ยินดี
ไม่พอใจ ไม่ชน่ื ชมในทรัพย์สมบัตหิ รือคุณความดีของบุคคลอืน่ คือไม่พอใจ
ที่เห็นบุคคลอื่นได้ดี มีความสุข มีฐานะ มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับ หรือ
ประสบความส�าเร็จเกินหน้าตน
๓ มัจ ริยเจตสิก (มัด-ฉะ-ริ-ยะ-เจ-ตะ-สิก) เป็นธรรมชาติที่มี
ความตระหนี่ ได้แก่ ความหวงแหนในทรัพย์สมบัติหรือคุณความดีของตน
ไม่ต้องการสละทรัพย์สมบัติของตนเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นหรือสัตว์อื่น
มี ๕ ลักษณะคือ
๓ ๑ ตระหนี่ที่อยู่อาศัย หมายถึง ความหวงแหนที่อยู่อาศัย
ไม่ยอมให้ใครมาพักอาศัยร่วมด้วย การหวงที่นั่ง - นอน - ยืน - เดิน ก็ชื่อว่า
อาวาสมัจฉริยะเช่นกัน
๓ ๒ ตระหนี่ตระกูล หากเป็นภิกษุก็จะหวงตระกูลที่เป็น
โยมอุปัฏฐากของตน ไม่ยินดีให้ภิกษุอื่นได้รู้จัก หากเป็น ราวาสก็จะกีดกัน
ไม่ให้ลูกหลานของตนไปแต่งงานกับตระกูลอื่นที่ตา�่ กว่า เป็นต้น
๓ ๓ ตระหนี่ลาภ ได้แก่ การหวงแหนสมบัติต่าง ๆ จะเป็น
เครื่องอุปโภคหรือบริโภคก็ตาม เมื่อมีผู้มาขอก็มีความหวงแหนไม่ยอม
แบ่งปันให้
๓ ๔ ตระหนี่วรรณะ (หวงผิวพรรณ หวงความงาม หวง
คุณความดี หวงชั้นวรรณะ หวงยศต�าแหน่ง) มีหลายลักษณะ เช่น
- หวงแหนในความสวย ความงามของตน ไม่ยินดีให้
ผู้อื่นสวยเกินกว่าตน เมื่อได้ยินใครกล่าวชมเชยความสวยงามของผู้อื่น
ก็จะไม่พอใจฟัง
- หวงแหนในคุณความดีหรือความเก่งกล้าสามารถของตน
เมือ่ ได้ยนิ ใครสรรเสริญคุณความดีหรือความเก่งกล้าสามารถของผูอ้ นื่ ก็เกิด
ความไม่สบายใจ ไม่อยากฟัง

๓ ๕ ตระหนีธ่ รรม คือ หวงวิชาความรูท้ งั้ ทางโลก (โดยอนุโลม)
และทางธรรมด้วยเกรงว่าผู้อื่นจะเหนือกว่าตน เก่งกว่าตน
๔ กุกกุจจเจตสิก (กุก-กุด-จะ-เจ-ตะ-สิก) เป็นธรรมชาติที่
ท�าให้เกิดความเดือดร้อนใจ เกิดความร�าคาญใจ เมื่อนึกถึงสิ่งไม่ดีที่ได้
กระท�าไปแล้ว หรือสิ่งดี ๆ ที่ยังไม่เคยกระท�ามาก่อนจึงเกิดความขุ่นมัว
เศร้าหมอง รันทดใจ หมดก�าลังใจ ท�าให้สภาพจิตกลายเป็นโทสะอันมีความ
เดือดร้อนใจเป็นอาการปรากฏ
การกระท�าที่เป็นเหตุให้บุคคลต้องเดือดร้อนใจในภายภาคหน้า
(กุกกุจจะ) เช่น
๑. ไม่แสวงหาทรัพย์ตอนที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาว ท�าให้ยากจนใน
วัยชรา
๒. ไม่ได้ศึกษาศิลปวิทยาเมื่อตอนปฐมวัย ท�าให้ต้องท�างานหนัก
เพื่อแลกกับเงิน
๓. ชอบคดโกงหรือใส่ร้ายปายสีจนท�าให้ผู้อื่นได้รับความทุกข์
ระทมอย่างแสนสาหัส ต่อมาเกิดส�านึกผิดจึงเดือดร้อนใจว่าเราไม่น่ากระท�า
กรรมชั่วช้าเช่นนั้นเลย
๔. ชอบ า่ สัตว์ดว้ ยความโหดร้ายทารุณจึงหวาดผวาต่อผลกรรม
ที่จะย้อนมาถึงตน
๕. ชอบคบชูก้ บั ภรรยาสามีของผูอ้ นื่ ท�าให้เดือดร้อนใจอยูเ่ ป็นนิจ
เมื่อระลึกถึงกรรมอันชั่วนั้น
๖. ความตระหนี่ ถี่ เ หนี ย ว หวงแหนในทรั พ ย์ ส มบั ติ ข องตน
ต่อมาเกิดส�านึกรู้สึกตัวว่าการกระท�าของตนที่ผ่านมาเป็นไปด้วยอ�านาจ
ความตระหนี่ มีแต่สร้างความทุกข์ให้กับตนเองและบุคคลรอบข้างโดยไม่มี
คุณงามความดีใด ๆ เกิดขึ้นจากทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเลย

๗. ไม่เคยเลี้ยงดูบิดามารดาและรู้สึกเสียใจในภายหลังเมื่อบิดา
มารดาได้จากไปแล้ว
๘. ไม่เชือ่ ฟังค�าอบรมสัง่ สอนของบิดามารดา กลับดูหมิน่ เมินเฉย
ต่อค�าพร�่าสอนจนเดินทางผิดและมาคิดเสียใจในภายหลัง
๙. ไม่เคยศึกษาหาความรู้ หรือสนทนาธรรมกับผู้ทรงศีลที่เป็น
พหูสูต จึงไม่มีศรัทธาในการกระท�าความดี แต่กลับประพฤติมิชอบอันก่อ
ให้เกิดความทุกข์ทั้งแก่ตนเองและบุคคลอื่น เมื่อนึกได้ก็สายไปเสียแล้ว
ขณะใดที่ปรารภถึงความชั่วที่ตนเองได้ท�าไปแล้ว และความดีที่
ตนเองยังไม่เคยท�าจนท�าให้เกิดความเดือดร้อนใจแสดงว่าขณะนัน้ โทสมูลจิต
ก�าลังเกิดขึ้นโดยมีกุกกุจจเจตสิกเข้าประกอบด้วย
เนื่องจาก กุกกุจจเจตสิกมีอารมณ์ที่แตกต่างจากอิสสาเจตสิก
และมัจฉริยเจตสิก ดังนั้นเจตสิกทั้ง ๓ นี้จึงไม่สามารถเกิดร่วมกันได้
เจตสิกทั้ง ๓ ชนิดนี้มีชื่อเรียกว่า นานากทาจิ (นา-นา-กะ-ทา-จิ) แปลว่า
เจตสิกที่ประกอบกับจิตเป็นบางครั้งบางคราวและไม่เกิดพร้อมกัน

๑. กล่าววาจาส่อเสียด ใส่ร้ายปายสีบุคคลที่ตัวเองเกลียดชัง
๒. คิดประทุษร้ายบุคคลที่ตัวเองเกลียดชัง
๓. ไม่อนุโมทนาในทรัพย์สมบัติ หรือคุณงามความดีของบุคคลอืน่
๔. อกตัญญูต่อผู้มีคุณ เมื่อโกรธขึ้นมาแล้วย่อมขาดสติ สามารถ
กระท�าได้ทุกอย่างแม้กับบุคคลผู้มีพระคุณ
๕. มีจิตใจหยาบกระด้าง ไม่อ่อนน้อม มุทะลุดุดัน ไร้เหตุผล
ขาดสติ ขาดปัญญา

๖. มีความอิจฉาริษยาในทรัพย์สมบัติและคุณงามความดีของ
ผู้อื่น เห็นบุคคลอื่นได้ดีแล้วทนไม่ได้ ไม่ต้องการเห็นผู้อื่นได้ดีมีความสุข
มากกว่าตน และอาจแสวงหาช่องทางทีจ่ ะท�าลายความเจริญของบุคคลอืน่ ด้วย
๗. เจ้าโทสะ โมโหร้าย
๘. ตระหนีห่ วงแหนทรัพย์สมบัตแิ ละคุณความดีของตน ไม่ตอ้ งการ
เห็นบุคคลอื่นดีเหมือนตน เก่งเหมือนตน รวยเหมือนตน มีความสุข มีหน้า
มีตาเหมือนตน เป็นต้น
๙. ผูกโกรธ เมือ่ โกรธแล้วก็ผกู โกรธเป็นเวลานาน แม้เป็นความผิด
เล็กน้อยก็ตาม
๑๐. หงุดหงิดร�าคาญใจง่ายแม้ในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่ควรถือ
เอาเป็นสาระก็เห็นเป็นเรื่องใหญ่โต โกรธกระฟัดกระเฟียดโดยไร้เหตุผล
เห็นอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมด
๑๑. มีความอา าต พยาบาท จองเวร หรือหาวิธีการประทุษร้าย
บุคคลอื่น หรือสิ่งอื่นที่ตนไม่ชอบใจ
๑๒. จิตใจหยาบกระด้าง ไม่อ่อนโยน มีการกล่าวค�าหยาบคาย
ด่าทอ (ผรุสวาจา)
๑๓. เกิดอาการตกใจหรือกลัวภัยต่าง ๆ
๑๔. เกิดความเกลียด (ไม่ชอบ) รังเกียจ และขยะแขยง
๑๕. เกิดอาการร้องไห้เพราะเสียใจในเหตุการณ์บางอย่าง
๑๖. อาการกลุ้มใจก็เป็นผลของโทสเจตสิกเช่นกัน
๑๗. อาการอื่น ๆ อีกมากมาย

สรุป
๑. จิตที่กระทบกับอารมณ์ที่ไม่ชอบ ไม่พอใจ ขัดเคืองใจ จะมี
โทสเจตสิกเข้าประกอบ๒๔ ท�าให้เกิดอาการโกรธ เกลียด กลัว กลุม้ ร�าคาญใจ
เศร้าใจ เสียใจ อับอาย เป็นต้น ด้วยเหตุนี้เวทนาของโทสมูลจิตทั้ง ๒ ดวง
จึงเป็นโทมนัสเวทนา (ไม่สบายใจ ทุกข์ใจ)
๒. โทจตุกเจตสิกทั้ง ๔ ดวง คือ โทสะ อิสสา มัจฉริยะ และ
กุกกุจจะ จะประกอบในโทสมูลจิต ๒ ดวงเท่านั้น ประกอบกับจิตอื่นไม่ได้
และในโทสมูลจิต ๒ ดวงนี้ จะต้องมีโทสเจตสิกเข้าประกอบอย่างแน่นอน ส่วน
อิสสา มัจฉริยะ และกุกกุจจะ ประกอบได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสถานการณ์
และอารมณ์ที่กา� ลังประสบอยู่ในขณะนั้น
หากมีสมบัติและคุณความดีของผู้อื่นเป็นอารมณ์ เมื่อรู้อารมณ์
นั้นแล้วเกิดความริษยาไม่พอใจ อิสสาเจตสิกจะเข้าประกอบกับโทสมูลจิต
ส่วนมัจฉริยะและกุกกุจจะจะไม่เข้าประกอบ
หากเป็นอารมณ์เกี่ยวกับทรัพย์สมบัติและคุณความดีของตนที่
ไม่ยอมให้ตกเป็นของผู้อื่น มัจฉริยเจตสิกจะเข้าประกอบกับโทสมูลจิต
ส่วนอิสสาและกุกกุจจะจะไม่เข้าประกอบ
หากเป็นอารมณ์เกี่ยวกับทุจริตกรรมที่ตนได้กระท�าไปแล้ว หรือ
สุจริตกรรมที่ตนอยากจะท�าแล้วยังไม่ได้ท�า กุกกุจจเจตสิกจะเข้าประกอบ
กับโทสมูลจิต ส่วนอิสสาและมัจฉริยะจะไม่เข้าประกอบ

๒๔

ควรย้อนกลับไปอ่านเรื่อง “โทสมูลจิต ๒” ควบคู่ไปด้วย
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สก กล่

ก

สก

ถีทุกเจตสิก (ถี-ทุ-กะ-เจ-ตะ-สิก) ประกอบด้วยเจตสิก ๒ ชนิด
ที่ท�าให้จิตและเจตสิกที่เกิดพร้อมกับตนท้อถอยจากการรับอารมณ์ที่ก�าลัง
เผชิญอยู่
ถีทุกเจตสิก ๒ ประกอบดวยถีนเจตสิกและมิทธเจตสิก
๑ ถีนเจตสิก (ถี-นะ-เจ-ตะ-สิก) เป็นธรรมชาติที่ท�าให้จิตหดหู่
ท้อถอยจากอารมณ์ หรือท�าให้จิตคลายจากความขะมักเขม้นในอารมณ์นั้น
๒ มิทธเจตสิก (มิด-ทะ-เจ-ตะ-สิก) เป็นธรรมชาติที่ท�าให้เจตสิก
ที่เกิดขึ้นพร้อมกับตนเซื่องซึมท้อถอยจากอารมณ์
ถีทุกเจตสิก ๒ จะเข้าประกอบกับอกุศลจิตประเภทที่เกิดขึ้นได้
เพราะมีการกระตุ้นชักชวน (สสังขาริก) ซึ่งมีเพียง ๕ ดวงเท่านั้น และเจตสิก
๒ ชนิดนีจ้ ะเข้าประกอบพร้อมกันเสมอ โดยถีนเจตสิกมีหน้าทีท่ า� ให้จติ ทีเ่ กิด
พร้อมกับตนท้อถอยจากอารมณ์ ส่วนมิทธเจตสิกมีหน้าที่ทา� ให้เจตสิกอื่น ๆ
ที่เกิดพร้อมกับตนท้อถอยจากอารมณ์ จึงท�าให้จิต เจตสิกที่เกิดร่วมกับ
เจตสิก ๒ ชนิดนี้มีลักษณะหดหู่ เซื่องซึม ห่อเหี่ยว ท้อแท้ หมดหวัง
ซึมเซา หรือเกิดอาการง่วงเหงาหาวนอน เป็นเหตุให้เกิดความเกียจคร้าน
ไม่กระตือรือร้น ปล่อยปละละเลย ดังนัน้ คนทีถ่ กู ถีนะมิทธะครอบง�าจึงมักจะ
มีอาการง่วงเหงาซึมเซา หรือมีความหดหูแ่ ละเซือ่ งซึม ขาดความกระตือรือร้น
ในการท�ากิจกรรมต่าง ๆ ขาดก�าลังใจและหมดความหวังในชีวิต เกิดความ
เบื่อหน่ายในชีวิตไม่คิดจะท�าสิ่งใด ๆ ขาดวิริยอุตสาหะในการท�าสิ่งต่าง ๆ
ได้แต่ปล่อยให้ความคิดเลื่อนลอยไปเรื่อย ๆ จึงไม่สามารถรวมเป็นหนึ่งได้

ดังนัน้ จิตทีม่ เี จตสิก ๒ ชนิดนีเ้ ข้าประกอบจึงต้องอาศัยการกระตุน้
ชักชวนจึงจะเกิดขึ้นได้
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วิจิกิจ าเจตสิก (วิ-จิ-กิด-ฉา-เจ-ตะ-สิก) เป็นธรรมชาติที่มีความ
เคลือบแคลงสงสัยในอารมณ์ ท�าให้เกิดความลังเลใจ ตัดสินใจไม่เด็ดขาด
ขาดความเชื่อมั่น ขาดความมั่นใจ จะท�าสิ่งใดก็ไปได้ไม่ตลอดรอด ัง
ความสงสัยในความหมายของวิจิกิจฉาเจตสิกนี้ ได้แก่ ความ
สงสัยในองค์พระศาสดา (ส�าหรับชาวพุทธจะหมายถึงพระพุทธเจ้า) สงสัย
ในหลักธรรมค�าสอน สงสัยในพระสง ์ สงสัยในแนวทางการปฏิบัติเพื่อ
ความพ้นทุกข์ สงสัยว่าชาติที่แล้วมีจริงหรือไม่ ชาติหน้ามีจริงหรือไม่
รวมถึงความสงสัยเรื่องกฎแห่งกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด
ความสงสัยที่เป็นวิจิกิจฉานี้ เมื่อเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดแล้ว
ย่อมท�าให้จติ ใจของผูน้ นั้ หยาบกระด้างและเป็นเครือ่ งสกัดกัน้ มิให้กศุ ลธรรม
เกิดขึ้นได้ หรือบางทีอาจท�าให้กุศลที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมลงได้
ส่วนความสงสัยในชื่อคน สัตว์ สิ่งของที่ยังไม่รู้จัก หรือสงสัยใน
วิชาการด้านต่าง ๆ ที่ยังไม่เข้าใจ หรือสงสัยในสมมุติบัญญัติต่าง ๆ ไม่จัด
เป็นวิจกิ จิ ฉาในโมหมูลจิต แต่จดั เป็นปฏิรปู กวิจกิ จิ ฉา (ปะ-ติ-รู-ปะ-กะ-วิ-จิกิด-ฉา) หรือ วิจิกิจฉาเทียม อันเกิดจากอุทธัจจเจตสิก
วิจิกิจฉาเจตสิกนี้จะประกอบกับจิตหมายเลข ๑๑ เพียงดวงเดียว
เท่านั้น

บ ่ี
ส เ สก
โสภณ แปลว่า งาม ดังนั้นโสภณเจตสิก (โส-พะ-นะ-เจ-ตะ-สิก)
จึงหมายถึง เจตสิก ายดีงาม เมื่อประกอบกับจิตแล้วจะท�าให้จิตผ่องใส
ไม่เศร้าหมองเร่าร้อน ตั้งอยู่ในความดีงาม เว้นจากบาปและทุจริตทั้งปวง
ประกอบด้วยเจตสิก ๒๕ ชนิด คือ โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ วิรตีเจตสิก ๓
อัปปมัญญาเจตสิก ๒ และปัญญาเจตสิก ๑
จิตทีม่ โี สภณเจตสิกเข้าประกอบ เรียกว่า โสภณจิต (โส-พะ-นะ-จิต)
ซึ่งมีทั้งหมด ๕๙ ดวง (โดยย่อ) หรือ ๙๑ ดวง (โดยพิสดาร) ได้แก่
•
•
•
•
•

กามาวจรโสภณจิต ๒๔
รูปาวจรจิต ๑๕
อรูปาวจรจิต ๑๒
มรรคจิต ๔ หรือ ๒๐
ผลจิต ๔ หรือ ๒๐

ส

สก

บ่งออก น กล่
(ดูรูปที่หนา ๑๕๒)

๑. โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙

สัทธา (ศรัทธา)
สติ
หิริ
โอตตัปปะ
อโลภะ
อโทสะ
ตัตตรมัชฌัตตตา
กายปัสสัทธิ
จิตตปัสสัทธิ

๒. วิรตีเจตสิก ๓

สัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ

๓. อัปปมัญญาเจตสิก ๒

กรุณา
มุทิตา

โสภณเจตสิก ๒๕

๔. ปัญญาเจตสิก ๑

กายลหุตา
จิตตลหุตา
กายมุทุตา
จิตตมุทุตา
กายกัมมัญญตา
จิตตกัมมัญญตา
กายปาคุญญตา
จิตตปาคุญญตา
กายุชุกตา
จิตตุชุกตา

ส

สก

สัทธา

สติ

บ่งออก น กล่

ช กาย จิตต
หิริ โอตตัปปะ อโลภะ อโทสะ ตัฌัตตตรมั
ตตา ปัสสัทธิ ปัสสัทธิ

สัมมา สัมมา สัมมา
วาจา กัมมันตะ อาชีวะ
กรุณา มุทิตา
ปัญญา

วิรตีเจตสิก ๓

กาย จิตต
ลหุตา ลหุตา

อัปปมัญญาเจตสิก ๒

กาย จิตต
มุทุตา มุทตุ า
กาย จิตต
กัมมัญญ กัมมัญญ
ตา
ตา
กาย จิต
ปาคุญญ ปาคุญญ
ตา
ตา
กายุ จิตตุ
ชุกตา ชุกตา

ปัญญาเจตสิก ๑

โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙

ส

สก กล่

ส

สา าร

สก

โสภณสาธารณเจตสิก (โส-พะ-นะ-สา-ทา-ระ-นะ-เจ-ตะ-สิก) มี
๑๙ ชนิด เป็นเจตสิกที่ประกอบกับโสภณจิตทั้ง ๕๙ (๙๑) ดวง ทุกครังที่
โสภณจิตดวง ดดวงหน่งเกิดขนจะตองมีโสภณสาธารณเจตสิกทัง ๑๙ ชนิด
เกิดร่วมดวยเสมอโดย ม่มยี กเวน หมายความว่า จะเกิดขนพรอมกันครบทัง
๑๙ ชนิด

โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ ประกอบดวยเจตสิก ดังนี
๑ สั ท ธาเจตสิ ก (สั ด -ทา-เจ-ตะ-สิ ก ) เป็ น ธรรมชาติ ที่ มี
ความเชื่อและความเลื่อมใสในองค์พระศาสดา ในพระธรรมค�าสอน และใน
พระสง ์ หรือนักบวชในศาสนาที่ตนนับถือ เฉพาะชาวพุทธยังมีความเชื่อ
เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมอีกส่วนหนึ่งด้วย
สัทธาจึงเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่จะท�าให้บุคคลประกอบคุณงาม
ความดี มีการแบ่งปันความสุขให้ผู้อื่น การท�าบุญให้ทาน รักษาศีล และ
เจริญภาวนา เป็นต้น
๒ สติเจตสิก (สะ-ติ-เจ-ตะ-สิก) เป็นธรรมชาติที่เป็นปฏิปักษ์
ต่อความเผลอตัว เผลอใจ คือเป็นธรรมชาติที่ท�าให้รู้ว่าสิ่งนี้มีประโยชน์
สิ่งนี้ไม่มีประโยชน์ สิ่งนี้เป็นกุศล สิ่งนี้เป็นอกุศล สิ่งนี้มีคุณ สิ่งนี้มีโทษ
พิจารณาถึงผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการกระท�าและการพูด โดยยึด
หลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ตั้ง รู้ว่าสิ่งใดควรท�า สิ่งใดไม่ควรท�า เป็น
เหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้น กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญ
งอกงามยิ่งขึ้น พร้อมทั้งช่วยปองกันอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น
ท�าอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้อ่อนก�าลังลงและหมดสิ้นไปในที่สุด
สติเป็นธรรมมีอุปการะมากทังทางโลกและทางธรรม ไม่ว่าจะเป็น
การกระท�าทางกาย ทางวาจา ตลอดจนการคิดในเรื่องต่าง ๆ สติจะช่วย
ยับยัง้ มิให้ตกไปใน ายอกุศล มิให้เกิดความเสือ่ มเสีย สติจงเป็นธรรม ายดี
หรอธรรม ายขาว ม่สามารถเขาร่วมกับ ายด�าคออกุศลธรรมทังหลาย ด
เมื่อการงานอย่างใดอย่างหนึ่งมีสติเข้าก�ากับย่อมแน่ใจได้ว่าการงานนั้นจะ
เป็นการงานทีช่ อบ ประกอบด้วยธรรม คือไม่ผดิ ศีลธรรมและจารีตประเพณี
อันดีงาม ท�าแล้วไม่มีโทษหรือไม่มีผลเสียติดตามมาภายหลังอย่างแน่นอน

ส�าหรับการกระท�าทัง้ หลายทีเ่ ป็น ายอกุศล ซึง่ บางท่านอาจจะแย้งว่า
ก็ต้องใช้สติเหมือนกันจึงจะไม่เกิดความผิดพลาด เช่น จะขโมยสินค้า
จากร้านสะดวกซื้อก็จะต้องมีสติคอยระมัดระวังเพื่อมิให้ถูกจับได้ ขอให้
เข้าใจว่าอกุศลกรรมทั้งหลายจะไม่มี “สติเจตสิก” เข้าประกอบโดยเด็ดขาด
เพราะสติจะปองกันมิให้อกุศลกรรมเกิดขึน้ ดังนัน หากมีสติเกิดขน อกุศลกรรม
ทังหลายกเกิดขน ม่ ด
การที่ อ กุ ศ ลกรรมทั้ ง หลายเกิ ด ขึ้ น ได้ นั้ น เพราะมี วิ ต กเจตสิ ก
วิจารเจตสิก สัญญาเจตสิก วิรยิ เจตสิก และเจตนาเจตสิก เป็นแรงขับเคลือ่ น
ท�าให้เกิดการจดจ่อ จดจ�า และตั้งใจเพื่อมิให้การท�าอกุศลกรรมของตนเกิด
ความผิดพลาด
“สติ” เป็นโสภณสาธารณเจตสิก จงเขาประกอบกับโสภณจิต ด
ทังหมด (ทัง ๕๙ ดวงโดยย่อ หรอ ๙๑ ดวงโดยพิสดาร)
๓ หิ ริ เ จตสิ ก (หิ -ริ -เจ-ตะ-สิ ก ) เป็ น ธรรมชาติ ที่ ล ะอายต่ อ
การท�าบาป ละอายต่อการกระท�าทีเ่ ป็นอกุศลทัง้ ปวง ทัง้ ทางกายและทางวาจา
๔ โอตตัปปเจตสิก (โอด-ตับ-ปะ-เจ-ตะ-สิก) เป็นธรรมชาติที่
มีความเกรงกลัวต่อผลของบาป คือ กลัวผู้อื่นติเตียน กลัวถูกลงโทษตาม
กฎหมาย ตลอดจนกลัวภัยในอบายภูมิ
๕ อโลภเจตสิก (อะ-โล-พะ-เจ-ตะ-สิก) เป็นธรรมชาติที่เป็น
ปฏิปักษ์กับโลภเจตสิก คือไม่ยึดติดในกามคุณอารมณ์อันได้แก่ รูปสวย ๆ
เสียงที่ไพเราะ กลิ่นหอม ๆ รสชาติอร่อย ๆ สุขทางกาย และความรื่นรมย์
ทางใจ ไม่ยึดติดกับทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่หวงแหน เป็นเหตุให้มีการบริจาค
การเสียสละ การรักษาศีล การเจริญภาวนา เป็นผู้มักน้อย รักสันโดษ และ
เนือ่ งจากเป็นธรรมชาติทเี่ ป็นปฏิปกั ษ์กบั โลภเจตสิกจึงได้ชอื่ ว่า อโลภเจตสิก

๖ อโทสเจตสิก (อะ-โท-สะ-เจ-ตะ-สิก) เป็นธรรมชาติที่ท�าให้
จิตไม่โกรธ ไม่อา าต ไม่ดุร้าย ไม่พยาบาท ไม่เบียดเบียน ไม่เคร่งเครียด
ไม่ขุ่นเคือง มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นหรือสัตว์อื่น ปราศจากความเร่าร้อน
ท�าให้จิตเกิดความเยือกเย็นผ่องใส มีความรัก มีความเมตตาต่อบุคคลอื่น
และสัตว์อื่น
๗ ตัตตรมัช ัตตตาเจตสิก (ตัด-ตะ-ระ-มัด-ชัด-ตะ-ตา-เจตะ-สิก) เป็นธรรมชาติที่ท�าให้จิตและเจตสิกที่เกิดพร้อมกับตนในขณะนั้น
ท�ากิจของตนอย่างสม�่าเสมอ ท�าให้วางใจเป็นกลางได้ในสถานการณ์ทั้งปวง
ไม่เอนเอียงด้วยอ�านาจอคติ เป็นธรรมชาติทที่ า� ให้เกิดอุเบกขา (การวางเฉย)
เช่น
- งคุเปกขา เป็นอุเบกขาของพระอรหันต์ ในขณะที่กระทบ
กับอารมณ์ที่น่าพอใจก็ตามหรือไม่น่าพอใจก็ตาม ท่านย่อมวางเฉยได้
- พรหมวิ ห ารอุ เ บกขา เป็ น อุ เ บกขาในพรหมวิ ห าร ๔ คื อ
การวางเฉยเป็นกลางในสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นทุกข์และเป็นสุข
- โพช งั คุเปกขา เป็นอุเบกขาในโพชฌงค์ ๗ คือ สภาพเป็นกลาง
ของธรรมทั้งหลายที่เป็นไปโดยสม�า่ เสมอในหนทางแห่งมรรคญาณ
- านุเปกขา ได้แก่ อุเบกขาของโยคีบุคคลผู้บรรลุจตุตถฌาน
(ตามปัญจกนัย) คือ จะวางเฉยต่อสุขในฌาน ๔ มีสภาพเป็นกลาง (ไม่ใส่ใจ
ในสุขอันประณีตที่เกิดขึ้นในรูปฌาณที่ ๔)
- ปาริสทุ ธุเปกขา ได้แก่ อุเบกขาของปัญจมฌานลาภีบคุ คลทีว่ างเฉย
ในฌาน ๕ อันปราศจากปีติและสุขแล้ว (เป็นคนละส่วนกับอุเบกขาเวทนา
ที่เป็นองค์ฌาน เพราะอุเบกขาเวทนาเป็นเวทนาขันธ์ มิใช่สังขารขันธ์)
ปสสัทธิเจตสิก เป็นธรรมชาติทที่ า� ให้จติ และเจตสิกทีเ่ กิดร่วมกับตน
มีอาการสงบปราศจากความกระวนกระวาย มี ๒ ชนิด คือ

๘ กายปสสัทธิเจตสิก (กา-ยะ-ปัด-สัด-ทิ-เจ-ตะ-สิก) เป็น
ธรรมชาติที่ท�าให้เจตสิกขันธ์ ๓ (เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์)
มีอาการสงบ อยู่ในการงานที่เป็นกุศล (กายในที่นี้ หมายถึง เจตสิกขันธ์ ๓
มิได้หมายถึง รูปขันธ์)
๙ จิตตปสสัทธิเจตสิก (จิด-ตะ-ปัด-สัด-ทิ-เจ-ตะ-สิก) เป็น
ธรรมชาติที่ท�าให้จิต (วิญญาณขันธ์) มีอาการสงบอยู่ในการงานที่เป็นกุศล
ลหุตาเจตสิก เป็นธรรมชาติที่ท�าให้จิตและเจตสิกที่เกิดร่วม
กับตน มีความเบาและสามารถกระท�าการงานที่เป็นกุศลได้โดยสะดวก
มี ๒ ชนิด คือ
๑๐ กายลหุ ต าเจตสิ ก (กา-ยะ-ละ-หุ - ตา-เจ-ตะ-สิ ก ) เป็ น
ธรรมชาติที่ท�าให้เจตสิกขันธ์ ๓ (เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์)
มีความเบาในการงานที่เป็นกุศล
๑๑ จิตตลหุตาเจตสิก (จิด-ตะ-ละ-หุ-ตา-เจ-ตะ-สิก) เป็นธรรมชาติ
ที่ท�าให้จิต (วิญญาณขันธ์) มีความเบาในการงานที่เป็นกุศล
มุทตุ าเจตสิก เป็นธรรมชาติทที่ า� ให้จติ และเจตสิกทีเ่ กิดร่วมกับตน
มีความอ่อนโยนและน้อมเข้าไปหากุศลธรรมหรือความดีงามทั้งหลายได้
โดยสะดวก มี ๒ ชนิด คือ
๑๒ กายมุทุตาเจตสิก (กา-ยะ-มุ-ทุ-ตา-เจ-ตะ-สิก) หมายถึง
ธรรมชาติทที่ า� ให้เจตสิกขันธ์ ๓ (เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์) อ่อนโยน
ในการงานที่เป็นกุศล
๑๓ จิตตมุทุตาเจตสิก (จิด-ตะ-มุ-ทุ-ตา-เจ-ตะ-สิก) หมายถึง
ธรรมชาติที่ทา� ให้จิต (วิญญาณขันธ์) อ่อนโยนในการงานที่เป็นกุศล
กัมมั ตาเจตสิก เป็นธรรมชาติที่มีความพร้อมในการงาน
ที่เป็นกุศล โดยปราศจากความเหนื่อยหน่าย ความอึดอัด ความเซื่องซึม

กัมมัญญตาเจตสิก จึงเปรียบเหมือนยาชูก�าลังที่ท�าให้จิตและเจตสิกมี
ความแช่มชื่นแจ่มใส ปราศจากความเฉื่อยชา และมีความพร้อมที่จะกระท�า
การงานอันเป็นกุศลทั้งปวง มี ๒ ชนิด คือ
๑๔ กายกัมมั ตาเจตสิก (กา-ยะ-กัม-มัน-ยะ-ตา-เจ-ตะ-สิก)
หมายถึง ธรรมชาติทที่ า� ให้เจตสิกขันธ์ ๓ (เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์)
มีความพร้อมที่จะกระท�าการงานที่เป็นกุศล
๑๕ จิตตกัมมั ตาเจตสิก (จิต-ตะ-กัม-มัน-ยะ-ตา-เจ-ตะ-สิก)
หมายถึง ธรรมชาติที่ท�าให้จิต (วิญญาณขันธ์) มีความพร้อมที่จะกระท�า
การงานที่เป็นกุศล
ปาคุ ตาเจตสิก เป็นธรรมชาติที่ท�าให้เกิดความคล่องแคล่ว
ว่องไวพร้อมที่จะกระท�าการงานเป็นกุศลมี ๒ ชนิด คือ
๑๖ กายปาคุ ตาเจตสิก (กา-ยะ-ปา-คุน-ยะ-ตา-เจ-ตะ-สิก)
เป็นธรรมชาติที่ท�าให้เจตสิกขันธ์ ๓ (เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์)
มีความคล่องแคล่วว่องไวในการงานที่เป็นกุศล
๑๗ จิตตปาคุ ตาเจตสิก (จิด-ตะ-ปา-คุน-ยะ-ตา-เจ-ตะ-สิก)
เป็นธรรมชาติที่ท�าให้จิต (วิญญาณขันธ์) มีความคล่องแคล่วว่องไวใน
การงานที่เป็นกุศล
อุชกุ ตาเจตสิก เป็นธรรมชาติทมี่ คี วามซือ่ ตรงท�าให้เกิดความดีงาม
ทัง้ หลาย เมือ่ เกิดขึน้ แล้วย่อมท�าให้คลายจากความคดโกง มีความซือ่ สัตย์สจุ ริต
ประกอบแต่กจิ ทีเ่ ป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนเอง คนรอบข้าง และประโยชน์
สุขแก่สว่ นรวม ไม่มจี ติ คิดคดโกงหรือสร้างความเดือดร้อนให้บคุ คลอืน่ หรือ
สัตว์อื่น เป็นธรรมชาติที่กา� จัดการล่อลวง มารยา เล่ห์เหลี่ยม ความเจ้าเล่ห์
ความโอ้อวดที่ไม่เป็นจริงให้สิ้นไป มี ๒ ชนิด คือ

๑๘ กายุ ชุ ก ตาเจตสิ ก (กา-ยุ - ชุ - กะ-ตา-เจ-ตะ-สิ ก ) เป็ น
ธรรมชาติที่ท�าให้เจตสิกขันธ์ ๓ (เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์)
มีความซื่อตรงในการงานที่เป็นกุศล
๑๙ จิตตุชกุ ตาเจตสิก (จิด-ตุ-ชุ-กะ-ตา-เจ-ตะ-สิก) เป็นธรรมชาติ
ที่ท�าให้จิต (วิญญาณขันธ์) มีความซื่อตรงในการงานที่เป็นกุศล
สรุป โสภณสาธารณเจตสิกทัง้ ๑๙ ชนิดจะประกอบกับโสภณจิต
ทั้ง ๕๙ หรือ ๙๑ ดวง โดยไม่มียกเว้น จึงท�าให้โสภณจิตทั้งหมดเป็นจิตที่
ดีงาม ผ่องใสในการกระท�าความดีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทานกุศล ศีลกุศล
และภาวนากุศล
เมื่อเข้าประกอบกับมหากุศลจิต มหาวิปากจิต และมหากิริยาจิต
ก็จะท�าให้จติ เหล่านัน้ เป็นจิตทีผ่ อ่ งใส มีความเบา ความอ่อน ความเหมาะควร
แก่การงาน คล่องแคล่ว และซื่อตรงมั่นคงอยู่ในการกระท�าคุณงามความดี
เช่นกัน
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วิรตีเจตสิก (วิ-ระ-ตี-เจ-ตะ-สิก) เป็นธรรมชาติที่ท�าให้งดเว้น
หรือระงับยับยัง้ การท�าบาปทางกายและทางวาจาขณะทีก่ า� ลังประสบเหตุทจี่ ะ
ให้ท�าบาปเหล่านั้นก็งดเว้นไม่กระท�า
การท�าบาปทางกาย (กายทุจริต ๓) ได้แก่ การ า่ สัตว์ การลักทรัพย์
การประพฤติผิดในกาม

การท�าบาปทางวาจา (วจีทุจริต ๔) ได้แก่ การพูดเท็จ พูดยุยง
ส่อเสียด พูดค�าหยาบ และพูดเพ้อเจ้อ
การงดเวนจากบาป (วิรัติ) มี ๓ ลัก ณะ คอ
๑ สัมปตตวิรัติ (สัม-ปัด-ตะ-วิ-รัด) การเว้นเมื่อประสบเหตุ
ซึง่ ๆ หน้า คือ ไม่ได้สมาทานศีลมาก่อน แต่เมือ่ ประสบเหตุให้ทา� บาปก็ละเว้น
ได้ทันทีในขณะนั้น เพราะคิดว่าสัตว์ทั้งหลายก็รักชีวิตของตนทั้งสิ้น แม้แต่
การตบยุงก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระท�าเพราะเป็นบาป
๒ สมาทานวิรัติ (สะ-มา-ทาน-วิ-รัด) การเว้นด้วยการสมาทาน
คือ ได้สมาทานศีลไว้ก่อนแล้วเมื่อประสบเหตุที่จะให้ท�าบาปก็งดเว้นได้
ตามที่สมาทานไว้
๓ สมุจเ ทวิรัติ (สะ-หมุด-เฉ-ทะ-วิ-รัด) คือ การงดเว้นจาก
บาปอกุศลทัง้ ทางกายและทางวาจาได้อย่างเด็ดขาด เป็นการงดเว้นโดยปกติ
ของพระอริยบุคคลที่ไม่มีโอกาสจะล่วงละเมิดอีกเป็นอันขาด
วิรตีเจตสิกจะท�าให้เกิดการงดเวนเ พาะหนา คือในขณะที่ก�าลัง
เผชิญหน้ากับเหตุที่จะให้ท�าบาปเท่านั้น หากยังไม่มีเหตุการณ์ให้ท�าบาป
แต่ตั้งใจไว้ตลอดเวลาว่าจะไม่ยอมท�าบาป นั่นเป็นอาการของเจตนาเจตสิก
มิใช่วิรตีเจตสิก
วิรตีเจตสิกมี ๓ ชนิด คอ
๑ สัมมาวาจาเจตสิก (สัม-มา-วา-จา-เจ-ตะ-สิก) เป็นเจตสิก
ทีท่ า� ให้เกิดการงดเว้นวจีทจุ ริตทัง้ ๔ คือ พูดเท็จ พูดยุยงส่อเสียด พูดค�าหยาบ
และพูดเพ้อเจ้อ ที่ ม่เกี่ยวกับอาชีพ เมื่อเจตสิกชนิดนี้เกิดขึ้นจะระงับยับยั้ง
มิให้กระท�าวจีทุจริต ๔ ในเหตุการณ์ที่ก�าลังปรากฏอยู่เฉพาะหน้านั้น ถึงแม้
จะมีโอกาสท�าทุจริตได้ แต่ก็ไม่ทา�

สัมมาวาจาเจตสิกนี้เกิดได้ในมหากุศลจิต ๘ และโลกุตตรจิต
๘ หรือ ๔๐ เท่านั้น เมื่อเกิดกับมหากุศลจิต ๘ จะระงับยับยั้งวจีทุจริต ๔
ในเหตุการณ์ที่ก�าลังปรากฏเฉพาะหน้า
แต่เมื่อเกิดกับโลกุตตรจิต ๘ หรือ ๔๐ จะท�าหน้าที่ประหาณ
วจีทุจริต ๔ เพื่อให้เว้นจากวจีทุจริต ๔ ได้โดยเด็ดขาด
๒ สัมมากัมมันตเจตสิก (สัม-มา-กัม-มัน-ตะ-เจ-ตะ-สิก) เป็น
เจตสิกทีท่ า� ให้เกิดการงดเว้นจากกายทุจริตทัง้ ๓ คือการ า่ สัตว์ การลักทรัพย์
การประพฤติผิดในกาม ที่ ม่เกี่ยวของกับอาชีพ เมื่อเจตสิกชนิดนี้เกิดขึ้น
จะระงับยับยั้งมิให้กระท�ากายทุจริต ๓ ในเหตุการณ์ที่ก�าลังปรากฏอยู่
เฉพาะหน้านั้น ถึงแม้จะมีโอกาสท�าทุจริตได้ แต่ก็ไม่ทา�
สัมมากัมมันตเจตสิกนีเ้ กิดได้ในมหากุศลจิต ๘ และโลกุตตรจิต ๘
หรือ ๔๐ เท่านั้น เมื่อเกิดกับมหากุศลจิต ๘ จะระงับยับยั้งกายทุจริต ๓
ในเหตุการณ์ที่ก�าลังปรากฏเฉพาะหน้า
แต่เมื่อเกิดกับโลกุตตรจิต ๘ หรือ ๔๐ จะท�าหน้าที่ประหาณ
กายทุจริต ๓ เพื่อให้เว้นจากกายทุจริต ๓ ได้โดยเด็ดขาด
๓ สัมมาอาชีวเจตสิก (สัม-มา-อา-ชี-วะ-เจ-ตะ-สิก) เป็นเจตสิก
ที่ท�าให้เกิดการงดเว้นจากกายทุจริต ๓ และวจีทุจริต ๔ ที่เกี่ยวกับอาชีพ
ในเหตุการณ์ที่ก�าลังปรากฏอยู่เฉพาะหน้านั้น ถึงแม้จะมีโอกาสท�าทุจริตได้
แต่ก็ไม่ท�า เช่น คิดจะโกงตาชั่ง อวดอ้างสรรพคุณสินค้าเกินความเป็นจริง
น�าสิ่งปลอมปนมาผสมเพื่อให้มีก�าไรมาก ๆ โกหกหลอกลวงลูกค้า เป็นต้น
สัมมาอาชีวเจตสิกนี้เกิดได้ในมหากุศลจิต ๘ และโลกุตตรจิต ๘
หรือ ๔๐ เท่านั้น เมื่อเกิดกับมหากุศลจิต ๘ จะระงับยับยั้งการกระท�าทุจริต
เกี่ยวกับอาชีพในเหตุการณ์ที่กา� ลังปรากฏเฉพาะหน้า

แต่เมื่อเกิดกับโลกุตตรจิต ๘ หรือ ๔๐ จะท�าหน้าที่ประหาณ
กายทุจริต ๓ และวจีทุจริต ๔ ที่เกี่ยวกับอาชีพ เพื่อให้เว้นทุจริตที่เกี่ยวกับ
อาชีพได้โดยเด็ดขาด
อนึ่ง เมื่อคิดจะท�าธุรกิจดังต่อไปนี้ เช่น
• ่าสัตว์เป็นอาชีพ
• ลักขโมยเป็นอาชีพ
• ค้าอาวุธ
• ค้ายาพิษ
• ขายยาเสพติด หรือของมึนเมา
• ค้ามนุษย์ เป็นต้น
แต่ฉุกคิดได้ว่าอาชีพเหล่านี้เป็นบาปเป็นสิ่งไม่ดี จึงเปลี่ยนใจที่จะ
ไม่ประกอบอาชีพเหล่านี้ ก็เป็นผลมาจากสัมมาอาชีวเจตสิกทั้งสิ้น
วิรตีเจตสิกทั้ง ๓ จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีสิ่งที่พึงงดเว้นมาปรากฏ
เฉพาะหน้าที่เรียกว่า วิรมิตัพพวัตถุ (วิ-ระ-มิ-ตับ-พะ-วัด-ถุ) ตัวอย่างเช่น
ในขณะที่ มี ค นมาด่ า จึ ง คิ ด จะด่ า ตอบ แต่ เ ห็ น ว่ า การด่ า ตอบ
คนอื่นนั้นเป็นสิ่งไม่ดี จึงหยุดค�าด่าที่จะหลุดออกจากปากไว้ได้ นี้เรียกว่า
สัมมาวาจา
ในขณะที่ยุงก�าลังกัดตนอยู่นั้นจะเงื้อมือไปตบ แต่เกิดความคิด
ขึน้ มาในขณะนัน้ ว่าการตบยุงเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ควรท�า เป็นบาป จึงไล่ยงุ ไปโดยไม่ตบ
นี้เรียกว่า สัมมากัมมันตะ
ในขณะทีล่ กู ค้ามาซือ้ ของ ตอนแรกคิดจะน�าของปลอมมาให้ แต่กลับ
คิดได้ว่าการกระท�าเช่นนี้เป็นการหลอกลวง ฉ้อโกงลูกค้า จึงหยุดความคิด
ที่จะท�าทุจริตดังกล่าวแล้วไปน�าของแท้มาให้ลูกค้า นี้เรียกว่า สัมมาอาชีวะ

วีรติเจตสิก ๓ เป็นเจตสิกจ�าพวกนานากทาจิ (นา-นา-กะ-ทา-จิ)
เพราะประกอบกับมหากุศลจิต ๘ ได้เป็นบางครั้งบางคราวและประกอบ
ไม่พร้อมกัน เนือ่ งจากอารมณ์ทที่ า� การงดเว้นนัน้ แตกต่างกัน แต่เมือ่ ประกอบ
กับโลกุตตรจิต ๘ หรือ ๔๐ จะประกอบได้โดยแน่นอนและพร้อมกัน
เรียกว่า นิยตเอกโตโยคีเจตสิก (นิ-ยะ-ตะ-เอ-กะ-โต-โย-คี-เจ-ตะ-สิก) แปลว่า
เจตสิกที่ประกอบกับจิตโดยแน่นอนและพร้อมกัน
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อัปปมั า (อับ-ปะ-มัน-ยา) แปลว่า ธรรมชาติที่ท�าให้จิตแผ่ไป
ในสัตว์ทั้งหลายอย่างประมาณมิได้ (ไร้ขอบเขต กว้างขวางจนนับไม่ได้)
อัปปมัญญา มี ๔ อย่าง คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พรหมวิหาร ๔ เพราะคุณสมบัติทั้ง ๔ ประการนี้
เป็นวิหารธรรม (ธรรมอันเป็นหลักในการด�าเนินชีวิต ธรรมประจ�าใจ)
ของพรหมบุคคลทั้งหลายนั่นเอง
เมตตา คือ ความรัก ปรารถนาดี อยากให้เขามีความสุข เป็นผล
อันเกิดจากอโทสเจตสิก
กรุณา คือ ความสงสาร จึงคิดช่วยให้พ้นทุกข์ เป็นผลอันเกิดจาก
กรุณาเจตสิก
มุทติ า คือ พลอยยินดีเมือ่ เห็นผูอ้ นื่ ได้ดมี คี วามสุข เป็นผลอันเกิดจาก
มุทิตาเจตสิก
อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง มีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรม
ดุจตราชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง พิจารณาทุกข์และสุขที่สัตว์ทั้งหลาย

ได้รับว่าสมควรแก่เหตุที่ได้กระท�าไว้แล้วจึงวางเฉย เป็นผลอันเกิดจาก
ตัตตรมัชฌัตตตาเจตสิก
อโทสเจตสิก และ ตัตตรมัช ัตตตาเจตสิกเป็นนิยตโยคีเจตสิก
(นิ-ยะ-ตะ-โย-คี-เจ-ตะ-สิก) คือ ประกอบได้แน่นอนในโสภณจิตทุกดวง
จึงจัดอยู่ในกลุ่มโสภณสาธารณเจตสิก
ส่วนกรุณา และมุทติ าเป็นอนิยตโยคีเจตสิก (อะ-นิ-ยะ-ตะ-โย-คีเจ-ตะ-สิก) เพราะเกิดขึ้นเป็นบางครั้งบางคราวไม่แน่นอน และเมื่อเกิดขึ้นก็
จะไม่เกิดพร้อมกัน (นานากทาจิเจตสิก) ขณะใดที่กรุณาเกิด มุทิตาก็ไม่เกิด
ขณะใดทีม่ ทุ ติ าเกิด กรุณาก็ไม่เกิด เพราะอารมณ์ของเจตสิก ๒ ดวงนีต้ า่ งกัน
เจตสิกในกลุ่มอัปปมัญญาจึงมีเพียง ๒ ชนิด คือ กรุณา และมุทิตา เท่านั้น
๑ กรุณาเจตสิก เป็นธรรมชาติที่สงสารเพื่อนมนุษย์และสัตว์
ทั้งหลายที่ก�าลังได้รับความทุกข์ยากล�าบาก หรือที่จะได้รับความทุกข์ยาก
ล�าบากในกาลข้างหน้า จึงต้องการช่วยให้พ้นจากทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้น
๒ มุทิตาเจตสิก เป็นธรรมชาติที่พลอยยินดีกับผู้ที่ก�าลังประสบ
ความสุข หรือผู้ที่จะได้ประสบความสุขในกาลข้างหน้า มีความไม่ริษยาใน
ความสุขของผู้อื่น มีความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับความสุขความเจริญ
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ป าเจตสิก เป็นธรรมชาติที่เป็นใหญ่ หรือเป็นประธานใน
การรูเ้ หตุรผู้ ลของสิง่ ทัง้ ปวงตามความเป็นจริง ซึง่ จะก�าจัดความมืด คือ อวิชชา
ให้หมดไป ได้แก่ การรู้ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑ กัมมัสสกตาป า (กัม-มัด-สะ-กะ-ตา-ปัน-ยา) คือ รู้เรื่อง
กฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด

๒ านป า (ชา-นะ-ปัน-ยา) คือ ปัญญาทีร่ อู้ บุ ายในการท�าใจ
ให้สงบจากนิวรณ์ รู้ความเป็นไปของฌานและองค์ฌาน ตลอดจนปัญญา
ในอภิญญาจิตที่สามารถระลึกชาติได้และแสดงอิทธิฤทธิ์ต่าง ๆ ได้
๓ วิป สสนาป า (วิ-ปัด-สะ-นา-ปัน-ยา) เป็นปัญญาที่รู้
รูป-นาม (ขันธ์ ๕) ว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา
๔ มัคคป า (มัค-คะ-ปัน-ยา) คือ ปัญญาในมรรคจิต ๔ หรือ
๒๐ ที่ท�าหน้าที่ประหาณอนุสัยกิเลส โดยมีพระนิพพานเป็นอารมณ์
๕ ลป า (ผะ-ละ-ปัน-ยา) คือ ปัญญาที่เสวยผลจากการที่
มรรคญาณได้ทา� การประหาณอนุสยั กิเลสแล้ว โดยมีพระนิพพานเป็นอารมณ์
เรียกว่า “เสวยวิมุตติสุข”
๖ ปจจเวกขณป า (ปัด-จะ-เวก-ขะ-หนะ-ปัน-ยา) คือ ปัญญา
ที่เกิดขึ้นภายหลังจากมรรคญาณและผลญาณดับลงแล้วเพื่อพิจารณาธรรม
ต่าง ๆ ดังนี้
๖.๑ พิจารณามรรค - ผล - นิพพาน ที่เพิ่งประสบมา
๖.๒ พิจารณากิเลสที่ละได้แล้ว
๖.๓ พิ จ ารณากิ เ ลสที่ ยั ง เหลื อ อยู ่ (เฉพาะพระโสดาบั น
พระสกทาคามี และพระอนาคามี)
หมายเหตุ
ปัญญาในข้อ ๑ และ ๒ มีมาก่อนพุทธกาล
ปัญญาในข้อ ๓ - ๔ - ๕ - ๖ เกิดขึน้ ได้จากการปฏิบตั ติ ามอริยมรรค
มีองค์ ๘ เท่านั้น

เหตุ หเกิดป ามี ๓ ประการ คอ
๑ สุตมยป า (สุ-ตะ-มะ-ยะ-ปัน-ยา) ปัญญาที่เกิดจาก
การศึกษาเล่าเรียน การฟัง การอ่าน การสอบถาม
๒ จินตามยป า (จิน-ตา-มะ-ยะ-ปัน-ยา) ปัญญาที่เกิดจาก
การคิด พิจารณา จากสิ่งที่ได้ยิน ได้ฟัง หรือได้ศึกษาเล่าเรียนมา
๓ ภาวนามยป า (พา-วะ-นา-มะ-ยะ-ปัน-ยา) ปัญญาที่
เกิดจากการปฏิบัติภาวนา มี ๒ แบบ
๓ ๑ สมถภาวนา (สะ-มะ-ถะ-พา-วะ-นา) คือ การเจริญสมาธิ
จนกระทั่งฌานจิตเกิด อันเป็นเหตุให้ได้ฌานปัญญา (ปัญญาในโลกียฌาน)
๓ ๒ วิ ป สสนาภาวนา (วิ - ปั ด -สะ-นา-พา-วะ-นา) คื อ
การเจริญสติปฏั ฐาน ๔ เพือ่ ให้เห็นธรรมชาติของรูป - นาม (ขันธ์ ๕) ว่าไม่เทีย่ ง
เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เห็นโทษเห็นภัยของรูป - นาม (ขันธ์ ๕) อยากจะหนี
อยากจะพ้นไปจากรูป-นาม (ขันธ์ ๕) จนบรรลุมรรค ผล นิพพานได้ในทีส่ ดุ
ปัญญาเจตสิกนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมรู้ทั่วถึงธรรมทั้งหลายอย่าง
แจ่มแจ้ง เช่น รูเ้ รือ่ งกรรมและการส่งผลของกรรม รูแ้ นวทางปฏิบตั เิ พือ่ ความ
พ้นทุกข์ รูธ้ รรมชาติของรูป - นาม (ขันธ์ ๕) รูว้ า่ สังขารทัง้ หลาย (ขันธ์ ๕) ไม่เทีย่ ง
เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา รูต้ งั้ แต่ระดับโลกียปัญญา จนถึงระดับโลกุตตรปัญญา
ที่ประหาณกิเลสได้อย่างเด็ดขาด จึงนับว่า “ปัญญา” มีความเป็นใหญ่
(เป็นอินทรีย์) ในการก�าจัดอวิชชา (ความไม่รู้ทั้งปวง) ดังนั้น ปัญญาเจตสิก
จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ป ินทรีย์เจตสิก

บ ี่
สัม ย นัย
ล สัง หนัย

สั

ย นัย

สัมปโยคนัย หมายถง การยกเจตสิกแต่ละตัวขนเป็นประธาน
แลวดูว่าเจตสิกแต่ละตัวนีสามารถเขาประกอบกับจิตดวง ด ดบาง จาก
แผนผังเจตสิก ตัวเลขในวงกลมคือจ�านวนจิตที่เจตสิกนั้น ๆ สามารถ
เข้าประกอบได้ เช่น สัพพจิตตสาธารณเจตสิกทั้ง ๗ สามารถเข้าประกอบ
กับจิตได้ทั้งหมด ๑๒๑ ดวง วิตกเจตสิกเข้าประกอบกับจิตได้ ๕๕ ดวง
วิจารเจตสิกเข้าประกอบกับจิตได้ ๖๖ ดวง เป็นต้น

อกุศลเจตสิก ๑๔

อัญญสมานเจตสิก ๑๓

น ัง

ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา เอกัคคตา ชีวิตินทรีย์ มนสิการ
๑๒๑ ๑๒๑ ๑๒๑ ๑๒๑ ๑๒๑ ๑๒๑ ๑๒๑
วิตก
๕๕

วิจาร อธิโมกข์ วิริยะ
๖๖ ๑๑๐ ๑๐๕

ปีติ
๕๑

ฉันทะ
๑๐๑

สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗

ปกิณณกเจตสิก ๖

โมหะ อหิริกะ ตัอโนต
ธัจจะ โมจตุกเจตสิก ๔
ปปะ อุท๑๒
๑๒ ๑๒ ๑๒
โลภะ ทิฏฐิ มานะ โลติกเจตสิก ๓
๘
๔
๔
โทสะ อิสสา มัจฉริยะ กุกกุจจะ
๒
๒
๒
๒
ถีนะ
๕
วิจิกิจฉา
๑

โสภณเจตสิก ๒๕

สก

มิทธะ
๕

โทจตุกเจตสิก ๔

ถีทุกเจตสิก ๒

วิจิกิจฉาเจตสิก ๑

หิริ โอตตัปปะ อโลภะ อโทสะ ตัตตรมัช
๙๑ ๙๑ ๙๑ ๙๑ ฌัต๙๑ตตา
สัมมา สัมมา สัมมา
วาจา กัมมันตะ อาชีวะ วิรตีเจตสิก ๓
๔๘ ๔๘ ๔๘
กรุณา มุทิตา อัปปมัญญาเจตสิก ๒
๒๘ ๒๘
สัทธา
๙๑

สติ
๙๑

ปัญญา
๗๙

ปัญญาเจตสิก ๑

กาย
ปัสสัทธิ
๙๑
กาย
ลหุตา
๙๑
กาย
มุทุตา
๙๑
กายกัม
มัญญตา
๙๑
กายปา
คุญญตา
๙๑
กายุชุก
ตา
๙๑

จิตต
ปัสสัทธิ
๙๑
จิตต
ลหุตา
๙๑
จิตต
มุทุตา
๙๑
จิตตกัม
มัญญตา
๙๑
จิตตปา
คุญญตา
๙๑
จิตตุชุก
ตา
๙๑

โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙

การที่จะรู้ว่าเจตสิกแต่ละตัวสามารถเข้าประกอบกับจิตดวงใด
ได้บา้ งนัน้ จะต้องศึกษาเรือ่ ง อนิยตโยคีเจตสิก และ นิยตโยคีเจตสิก ให้เข้าใจ
เสียก่อน ดังนี้

อนย ย

สก

อนิยตโยคีเจตสิก (อะ-นิ-ยะ-ตะ-โย-คี-เจ-ตะ-สิก) คือ เจตสิก
ที่ ป ระกอบกั บ จิ ต ได้ ไ ม่ แ น่ น อน ค� า ว่ า ประกอบกั บ จิ ต ได้ ไ ม่ แ น่ น อน
หมายความว่า เมือ่ จิตประเภทนัน้ ๆ เกิดขึน้ อาจมีเจตสิกตัวนีป้ ระกอบร่วมด้วย
หรือไม่กไ็ ด้ คือ บางครัง้ ก็เข้าประกอบ บางครัง้ ก็ไม่เข้าประกอบ เรียกเจตสิก
ชนิดนี้ว่า อนิยตโยคีเจตสิก ตัวอย่างเช่น มานเจตสิก (มา-นะ-เจ-ตะ-สิก)
เป็นอนิยตโยคีเจตสิก กล่าวคือในโลภมูลจิตดวงที่ ๓, ๔, ๗, ๘ บางครั้ง
ก็ มี ม านเจตสิ ก เข้ า ประกอบ บางครั้ ง ก็ ไ ม่ มี ม านเจตสิ ก เข้ า ประกอบ
แล้วแต่ว่าขณะนั้นมีความเย่อหยิ่งถือตัว หรือมีการเปรียบเทียบสถานะ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหว่างตนกับผู้อื่นหรือไม่ เป็นต้น

อนย ย

สก บ่งออก น

ก อ

๑ นานากทาจิเจตสิก เป็นกลุ่มเจตสิกทีเ่ ข้าประกอบเป็นบางครั้ง
บางคราวและจะไม่เกิดขึ้นพร้อมกัน มี ๘ ตัว คอ อิสสา มัจ ริยะ กุกกุจจะ
วิรตี ๓ อัปปมั า ๒
๒ กทาจิเจตสิก เป็นเจตสิกที่เข้าประกอบเป็นบางครั้งบางคราว
มีเพียงตัวเดียว คือ มานเจตสิก

มานเจตสิกประกอบกับโลภมูลจิตทีไ่ ม่ประกอบด้วยความเห็นผิด
๔ ดวง (คือ จิตหมายเลข ๓, ๔, ๗, ๘) เฉพาะกรณีทมี่ กี ารเปรียบเทียบระหว่าง
ตนกับบุคคลอื่นหรือสิ่งอื่นเท่านั้น เจตสิกลักษณะนี้เรียกว่า กทาจิเจตสิก
(เจตสิกที่ประกอบได้เป็นบางครั้งบางคราว หากไม่มีการเปรียบเทียบ
มานเจตสิกก็ไม่เข้ามาประกอบ)
๓ สหกทาจิเจตสิก เป็นกลุ่มเจตสิกที่เข้าประกอบเป็นบางครั้ง
บางคราว (ไม่แน่นอน) แต่เมื่อเกิดขึ้นจะต้องเกิดพร้อมกันทั้งกลุ่ม ได้แก่
ถี น เจตสิ ก และมิ ท ธเจตสิ ก เจตสิ ก ๒ ตั ว นี้ ป ระกอบกั บ อกุ ศ ลจิ ต ได้
ไม่แน่นอนเช่นกัน (บางครั้งก็เกิด บางครั้งก็ไม่ได้เกิด) แล้วแต่สภาพของจิต
แต่เวลาที่เกิดจะเกิดพร้อมกันเสมอ (จะเกิดคู่กันเสมอ) เจตสิกลักษณะนี้
เรียกว่า สหกทาจิเจตสิก
เจตสิกอีก ๔๑ ตัวที่เหลือ (นอกเหนือจาก ๑๑ ตัวข้างต้น)
เป็นเจตสิกที่เข้าประกอบกับจิตได้แน่นอน ชื่อว่า นิยตโยคีเจตสิก (นิ-ยะตะ-โย-คี-เจ-ตะ-สิก)

ยาย า อนย ย

สก ระ

นานาก า

สก

อนิยตโยคีเจตสิก ประเภทนานากทาจิเจตสิก แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ
กลุม่ ที่ ๑ อิสสา มัจ ริยะ กุกกุจจะ เป็นเจตสิกในกลุม่ โทจตุกะ ๔
กลุ่มที่ ๒ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ เป็นเจตสิก
ในกลุ่มวิรตี ๓
กลุ่มที่ ๓ กรุณา มุทิตา เป็นเจตสิกในกลุ่มอัปปมั

า๒

กล่

อสสา ั ฉรยะ กกก ะ

เจตสิกทั้ง ๓ นี้เกิดได้ในโทสมูลจิต ๒ ดวงเท่านั้น (คือเกิดกับ
จิตหมายเลข ๙ และ ๑๐) แต่เกิดไม่แน่นอนและไม่พร้อมกัน ขึน้ กับสถานการณ์
ตามตัวอย่างดังนี้
ขณะใดที่ประสบกับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจ ไม่พอใจ อันเป็นเหตุให้
โทสมูลจิตดวงใดดวงหนึง่ เกิดขึน้ แต่ไม่มคี วามอิจฉาริษยาหรือความตระหนี่
ถีเ่ หนียว หรือความเดือดร้อนใจ ขณะนัน้ จะไม่มอี สิ สาเจตสิก มัจฉริยะเจตสิก
และกุกกุจจเจตสิกเข้าประกอบในโทสมูลจิตนั้น
ขณะใดที่ มี ค วามไม่ ช อบใจเพราะเกิ ด ความอิ จ ฉาริ ษ ยาใน
ความส�าเร็จของผู้อื่น ขณะนั้นโทสมูลจิตย่อมเกิดขึ้นโดยมีอิสสาเจตสิก
เข้าประกอบ แต่ไม่มีมัจฉริยเจตสิกและกุกกุจจเจตสิกเข้าประกอบ
ขณะทีม่ ผี มู้ าเรีย่ ไรบ่อย ๆ แล้วเกิดความไม่พอใจ ไม่อยากบริจาค
ขณะนั้นโทสมูลจิตย่อมเกิดขึ้นโดยมีมัจฉริยเจตสิกเข้าประกอบ แต่จะไม่มี
อิสสาเจตสิกและกุกกุจจเจตสิกเข้าประกอบ
ขณะใดที่มีความเดือดร้อนใจเพราะนึกถึงกรรมชั่วที่ได้ท�าไว้แล้ว
ขณะนั้นโทสมูลจิตย่อมเกิดขึ้นโดยมีกุกกุจจเจตสิกเข้าประกอบ แต่ไม่มี
อิสสาเจตสิกและมัจฉริยเจตสิกเข้าประกอบ
อิสสา มัจฉริยะ กุกกุจจะ จะเข้าประกอบกับโทสมูลจิต ๒ ได้
ไม่แน่นอน (บางครัง้ ก็เกิดร่วมกับโทสมูลจิต ๒ บางครัง้ ก็ไม่เกิด) และจะเกิด
พร้อม ๆ กันไม่ได้เด็ดขาด เจตสิกลักษณะนี้เรียกว่า นานากทาจิเจตสิก

กล่
อ ร
สก
สั า า า สั ากั ัน ะ สั าอาช ะ
เจตสิกกลุ่มนีจะประกอบกับมหากุศลจิต ดเป็นบางครังบางคราว
และ ม่พรอมกัน ขณะที่มีวิรมิตัพพวัตถุ (วิ-ระ-มิ-ตับ-พะ-วัด-ถุ) หรอสิ่ง
ที่พงงดเวนอยู่เ พาะหนาจงจะมีวิรตีเจตสิกเกิดขน เพื่องดเว้นการกระท�า
บาปทุจริตนั้น ๆ แต่หากไม่มีวิรมิตัพพวัตถุอยู่เฉพาะหน้า วิรตีเจตสิกก็จะ
ไม่เกิดขึ้น และวิรตีเจตสิกทัง ๓ นีจะ ม่เกิดพรอมกัน เช่น
ขณะที่มหากุศลจิตอาศัยบุญกิริยาวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น
โดยไม่มีการงดเว้นจากบาปทุจริตใด ๆ ขณะนั้นจะไม่มีวิรตีเจตสิกทั้ง ๓
เข้าประกอบด้วยเลย
ขณะที่งดเวนจากวจีทุจริต เช่น ไม่โกหก (ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพ) มหากุศลจิตที่เกิดขึ้นในขณะนั้นจะมีสัมมาวาจาเจตสิก
เข้าประกอบ แต่ไม่มีสัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวเจตสิกเข้าประกอบ
ขณะทีง่ ดเวนจากกายทุจริต เช่น ไม่ า่ สัตว์ (ในเรือ่ งทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง
กับการประกอบอาชีพ) มหากุศลจิตที่เกิดขึ้นในขณะนั้นจะมีสัมมากัมมันต
เจตสิกเข้าประกอบ แต่ไม่มีสัมมาวาจา และสัมมาอาชีวเจตสิกเข้าประกอบ
ขณะทีง่ ดเวนมิจ าอาชีพ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ า่ สัตว์ งดเว้นทีจ่ ะไม่
โกงตาชัง่ งดเว้นการโ ษณาสินค้าเกินความจริง งดเว้นทีจ่ ะไม่หลอกลวงลูกค้า
งดเว้นทีจ่ ะไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้า งดเว้นการค้ายาเสพติด ค้าอาวุธ ค้ามนุษย์
โดยเด็ดขาด ฯลฯ มหากุศลจิตที่เกิดขึ้นในขณะนั้นจะมีสัมมาอาชีวเจตสิก
เข้าประกอบ แต่ไม่มีสัมมาวาจา และสัมมากัมมันตะเจตสิกเข้าประกอบ

ขอยกเวน
๑. ในโลกุตตรจิต ๘ (๔๐) วิรตีเจตสิกทัง้ ๓ จะต้องเกิดขึน้ พร้อมกัน
อย่างแน่นอน เนือ่ งจากโลกุตตรจิต ๘ (๔๐) จะเกิดขึน้ ได้กต็ อ่ เมือ่ องค์มรรค
ทัง้ ๘ จะต้องเกิดขึน้ ครบสมบูรณ์เท่านัน้ วิรตีเจตสิกทัง้ ๓ ต่างก็เป็นส่วนหนึง่ ของ
องค์มรรค ๘ ดังนัน้ หากวิรตีเจตสิกทัง้ ๓ เกิดขึน้ ไม่ครบ อริยมรรคทัง้ ๘ ก็จะ
ไม่สมบูรณ์
ดังนั้น วิรตีเจตสิกทั้ง ๓ จึงเป็นได้ทั้งนิยตโยคี และ อนิยตโยคีเจตสิก
เป็นนิยตโยคีเจตสิก เม่อประกอบกับ โลกุตตรจิต ๘ (๔๐)
เป็นอนิยตโยคีเจตสิก เม่อประกอบกับ มหากุศลจิต ๘
๒. วิรตีเจตสิก ๓ ไม่ประกอบกับมหากิรยิ าจิต ๘ เพราะมหากิรยิ า
จิต ๘ เป็นจิตของพระอรหันต์ ซึ่งท่านได้ละกายทุจริต ๓ และวจีทุจริต ๔
ได้โดยเด็ดขาดแล้ว จึงไม่จา� เป็นต้องใช้วิรตีเจตสิกทั้ง ๓ ในการงดเว้นจาก
ทุจริตดังกล่าว
๓. วิรตีเจตสิก ๓ ไม่ประกอบกับมหาวิปากจิต ๘ เพราะมหาวิปากจิต
มิได้มีบทบาทหน้าที่ในการละเว้นกายทุจริต ๓ และวจีทุจริต ๔
๔. วิรตีเจตสิกทั้ง ๓ ย่อมไม่ประกอบกับมหัคคตจิต ๒๗ เพราะ
มหัคคจิตเป็นจิตที่ตั้งมั่นของบุคคลผู้มีกายวาจาบริสุทธิ์อยู่ในฌานสมาบัติ
ดังนั้น วิรตีเจตสิกทั้ง ๓ จึงไม่มีโอกาสเกิดขึ้นกับมหัคคจิต ๒๗ ได้เลย

กล่

อั

ั
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เจตสิก ๒ ชนิดนี้ประกอบกับจิตได้ ๒๘ ดวง คือ มหากุศลจิต ๘
มหากิรยิ าจิต ๘ รูปาวจรจิต ๑๒ (เว้นรูปาวจรปัญจมฌานจิต ๓ เพราะกรุณา
และมุทิตาไม่สามารถเป็นอารมณ์ของปัญจมฌานได้) เจตสิกสองชนิดนี
จะเกิดขน ม่แน่นอนและ ม่เกิดพรอมกันดวย กล่าวคือ
๑. ขณะใดที่มหากุศลจิต ๘ และมหากิริยาจิต ๘ มิได้มีสัตว์ที่
ได้รับความทุกข์ หรือสัตว์ที่ได้รับความสุขเป็นอารมณ์ และรูปาวจรจิต ๑๒
ที่มิได้ใช้กรุณาหรือมุทิตาเป็นอารมณ์กรรมฐาน ขณะนั้นกรุณาเจตสิก
และมุทิตาเจตสิกย่อมไม่เกิดขึ้น
๒. ขณะที่ จิ ต ๒๘ ดวงในข้ อ ๑ เกิ ด ขึ้ น โดยมี สั ต ว์ ที่ ไ ด้ รั บ
ความทุกข์เดือดร้อนเป็นอารมณ์ และเกิดความสงสารอยากจะช่วยเหลือ
ขณะนั้นกรุณาเจตสิกย่อมเข้าประกอบกับจิต แต่มุทิตาเจตสิกจะไม่เกิดขึ้น
๓. ขณะใดที่จิต ๒๘ ดวงในข้อ ๑ เกิดขึ้นโดยอาศัยสัตว์ที่มี
ความสุขเป็นอารมณ์ และเราก็มีความยินดีร่วมด้วย ขณะนั้นมุทิตาเจตสิก
ย่อมเข้าประกอบกับจิต แต่กรุณาเจตสิกจะไม่เกิดขึ้น
๔. อั ป ปมั ญ ญาเจตสิ ก ๒ ย่ อ มไม่ ป ระกอบกั บ โลกุ ต ตรจิ ต
เพราะโลกุตตรจิตมีนิพพานเป็นอารมณ์ แต่อัปปมัญญาเจตสิก ๒ มีสัตว์ที่
ได้รับความทุกข์หรือสัตว์ที่ได้รับความสุขเป็นอารมณ์
๕. อัปปมัญญาเจตสิก ๒ ย่อมไม่ประกอบกับมหาวิปากจิต ๘
เพราะสัตว์ทไี่ ด้รบั ความทุกข์และสัตว์ทไี่ ด้รบั ความสุขไม่สามารถเป็นอารมณ์
ของมหาวิปากจิต ๘ ได้

นย ย

สก

นิยตโยคีเจตสิก คอ เจตสิกที่เกิดประกอบกับจิต ดแน่นอน
มี ๔๑ ชนิด ประกอบด้วย
สัพพจิตตสาธารณเจตสิก
ปกิณณกเจตสิก
โมจตุกเจตสิก
โลภเจตสิก
ทิฏฐิเจตสิก
โทสเจตสิก
วิจิกิจฉาเจตสิก
โสภณสาธารณเจตสิก
ปัญญาเจตสิก
รวม

๗
๖
๔
๑
๑
๑
๑
๑๙
๑
๔๑

ชนิด
ชนิด
ชนิด
ชนิด
ชนิด
ชนิด
ชนิด
ชนิด
ชนิด
ชนิด

๑ สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ คือ ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา
เอกัคคตา ชีวิตินทรีย์ มนสิการ ย่อมเกิดร่วมกับจิตทั้งหมด (๑๒๑ ดวง)
อย่างแน่นอน
๒ ปกิณณกเจตสิก ๖ คือ วิตก วิจาร อธิโมกข์ วิริยะ ปีติ ฉันทะ
ย่อมเกิดร่วมกับจิตบางดวงอย่างแน่นอนเสมอ

๓ โมจตุกเจตสิก ๔ คือ โมหะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อุทธัจจะ
ย่อมประกอบกับอกุศลจิต ๑๒ อย่างแน่นอน ครบทั้งชุด (จิตหมายเลข ๑
ถึง ๑๒)
๔ โลภเจตสิก ย่อมเกิดร่วมกันกับโลภมูลจิต ๘ อย่างแน่นอน
(จิตหมายเลข ๑ ถึง ๘)
๕ ทิฏฐิเจตสิก ย่อมเกิดร่วมกันกับโลภมูลจิตที่ประกอบด้วย
ความเห็นผิด ๔ ดวง อย่างแน่นอน (จิตหมายเลข ๑, ๒, ๕, ๖)
๖ โทสเจตสิก ย่อมประกอบกับโทสมูลจิต ๒ อย่างแน่นอน (จิต
หมายเลข ๙, ๑๐)
๗ วิจิกิจ าเจตสิก ย่อมเกิดร่วมกันกับโมหมูลจิตทีป่ ระกอบด้วย
ความสงสัย (จิตหมายเลข ๑๑) อย่างแน่นอน
๘ โสภณสาธารณเจตสิกทัง ๑๙ ชนิด ย่อมเกิดร่วมกันกับโสภณ
จิต ๙๑ อย่างแน่นอน (จิตหมายเลข ๓๑ ถึง ๑๒๑)
๙ ป าเจตสิก ย่อมเกิดร่วมกันกับจิตที่ประกอบด้วยปัญญา
๗๙ ดวง อย่างแน่นอน (ดูข้อ ๔.๔ หน้า ๒๑๐)
เมื่อเข้าใจเรื่อง อนิยตโยคีเจตสิก และ นิยตโยคีเจตสิก เป็นอย่าง
ดีแล้ว ก็สามารถสร้างตารางสัมปโยคนัยเพื่อดูว่าเจตสิกแต่ละตัวสามารถ
เข้าประกอบกับจิตดวงใดได้บ้าง ดังนี้

ารางสั

ย นัย

แสดงจ�ำนวนจิตที่เจตสิกแต่ละชนิดเข้ำประกอบได้ โดยยกเจตสิกขึ้นเป็นประธำน
จิต

เจตสิก
อัญญสมานเจตสิก ๑๓

สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗

ปกิณณกเจตสิก ๖

อกุศลเจตสิก ๑๔

โมจตุกเจตสิก ๔

โลติกเจตสิก ๓

โทจตุกเจตสิก ๔

ถีทุกเจตสิก ๒

วิตก
วิจาร
อธิโมกข์
วิริยะ
ปีติ
ฉันทะ
โมหะ
อหิริกะ
อโนตตัปปะ
อุทธัจจะ
โลภะ
ทิฎฐิ
มานะ
โทสะ
อิสสา
มัจฉริยะ
กุกกุจจะ
ถีนะ
มิทธะ
วิจิกิจฉา

โสภณเจตสิก ๒๕

วิจิกิจฉาเจตสิก ๑
โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙

สัมมาวาจา
วิรตีเจตสิก ๓ สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ
กรุณา
อัปปมัญญา
เจตสิก ๒
มุทิตา
ปัญญาเจตสิก ๑ ปัญญา

มหัคคตจิต ๒๗

โลกุตตรจิต ๔๐

โลภมูลจิต ๘
โทสมูลจิต ๒
วิจิกิจฉาสัม ๑
อุทธัจจสัม ๑
ทวิปัญจวิญญาณ ๑๐
สัมปฎิจฉนจิต ๒
สันตีรณจิต ๓
ปัญจทวาราวัชชน ๑
มโนทวาราฯ และ หสิ ๒
มหากุศล ๘
มหาวิปาก ๘
มหากิริยา ๘
ปฐมฌาน ๓
ทุติยฌาน ๓
ตติยฌาน ๓
จตุตถฌาน ๓
ปัญจมฌาน ๑๕
ปฐมฌาน ๘
ทุติยฌาน ๘
ตติยฌาน ๘
จตุตถฌาน ๘
ปัญจมฌาน ๘
จ�านวนจิตที่เจตสิกแต่ละชนิด
เข้าประกอบได้

กามาวจรจิต ๕๔
อกุศลจิต ๑๒

๘
๘
๘
๘
๘
๔
๘
๘
๘
๘
๘
๘
๔
๔

๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒

อเหตุกจิต ๑๘

๑ ๑ ๑๐ ๒ ๓ ๑ ๒
๑ ๑
๒ ๓ ๑ ๒
๑ ๑
๒ ๓ ๑ ๒
๑
๒ ๓ ๑ ๒
๑ ๑
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๑

กามโสภณจิต ๒๔ รูปา-อรูปาวจรจิต

๘
๘
๘
๘
๘
๔
๘

๘
๘
๘
๘
๘
๔
๘

๘
๘
๘
๘
๘
๔
๘

๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓

๓ ๓ ๓ ๑๕ ๘
๘
๓
๘
๓ ๓ ๓ ๑๕ ๘
๓ ๓ ๓ ๑๕ ๘
๓ ๓
๘
๓ ๓ ๓ ๑๕ ๘

๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๒
๔ ๑
๔ ๑
๑
๘ ๘ ๘ ๓ ๓
๘
๘
๘
๘
๘ ๓ ๓
๘
๘ ๓ ๓
๔ ๔ ๔ ๓ ๓

๓ ๓ ๑๕ ๘
๘
๘
๘
๓ ๓
๓ ๓
๓ ๓ ๑๕ ๘

๘ ๘ ๘ ๘ ๑๒๑
๕๕
๘
๖๖
๘ ๘ ๘ ๘ ๑๑๐
๘ ๘ ๘ ๘ ๑๐๕
๘ ๘
๕๑
๘ ๘ ๘ ๘ ๑๐๑
๑๒
๑๒
๑๒
๑๒
๘
๔
๔
๒
๒
๒
๒
๕
๕
๑
๘ ๘ ๘ ๘ ๙๑
๘ ๘ ๘ ๘ ๔๘
๘ ๘ ๘ ๘ ๔๘
๘ ๘ ๘ ๘ ๔๘
๒๘
๒๘
๘ ๘ ๘ ๘ ๗๙

ยาย า
๑ สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ คอ ผัสสะ เวทนา สัญญา
เจตนา เอกัคคตา ชีวิตินทรีย์ มนสิการ จะเข้าประกอบกับจิตทุกดวง
(ทั้ง ๑๒๑ ดวง) อย่างแน่นอน
๒ ปกิณณกเจตสิก ๖ คือ วิตก วิจาร อธิโมกข์ วิริยะ ปีติ ฉันทะ
จะเข้าประกอบกับจิตได้ต่างกัน (ดูรายละเอียดในตารางสัมปโยคนัย หน้า
๒๐๗)
๓ อกุศลเจตสิก ๑๔ จะเข้าประกอบกับอกุศลจิต ๑๒ เท่านั้น
เจตสิกตัวไหนจะเข้าประกอบกับอกุศลจิตดวงใดได้บา้ งนัน้ มีหลักเกณ ด์ งั นี้
๓ ๑ โมจตุกเจตสิก ๔ คือ โมหะ อหิรกิ ะ อโนตตัปปะ อุทธัจจะ
จะเข้าประกอบกับอกุศลจิต ๑๒ ทุกดวง
๓ ๒ โลติกเจตสิก ๓ คือ โลภะ ทิฏฐิ มานะ จะเข้าประกอบกับ
โลภมูลจิต ๘ เท่านั้น โดยมีหลักเกณ ์ดังนี้
โลภเจตสิก จะเข้าประกอบกับโลภมูลจิต ๘ ทุกดวง
ทิฏฐิเจตสิก จะเข้าประกอบกับโลภมูลจิต ๔ ดวง เฉพาะที่
ประกอบด้วยความเห็นผิดเท่านั้น
มานะเจตสิก จะเข้าประกอบกับโลภมูลจิต ๔ ดวงทีไ่ ม่ประกอบ
ด้วยความเห็นผิด และเข้าประกอบเป็นบางครัง้ เฉพาะในขณะทีเ่ ย่อหยิง่ ถือตัว
ทะนงตัว แข่งดี หรือมีการเปรียบเทียบสถานะของตนกับผู้อื่น
๓ ๓ โทจตุกเจตสิก ๔ คือ โทสะ อิสสา มัจฉริยะ กุกกุจจะ
จะเข้าประกอบกับโทสมูลจิต ๒ เท่านั้น โดยมีหลักเกณ ์ดังนี้

โทสเจตสิก จะเข้าประกอบกับโทสมูลจิตทัง้ ๒ ดวง อย่างแน่นอน
อิสสา มัจฉริยะ กุกกุจจะ จะเข้าประกอบกับโทสมูลจิต ๒
เป็นบางครั้งบางคราว และเจตสิกทั้ง ๓ นี้จะไม่เกิดพร้อมกันเป็นอันขาด
๓ ๔ ถีทุกเจตสิก ๒ คือ ถีนะ และ มิทธะ จะเข้าประกอบกับ
อกุศลจิต ๕ ดวงที่เกิดขึ้นได้เพราะมีการชักชวน (จิตหมายเลข ๒, ๔, ๖, ๘,
๑๐) และเจตสิกคู่นี้จะเข้าประกอบพร้อมกันเสมอ (เกิดขึ้นพร้อมกันเสมอ)
๓ ๕ วิจกิ จิ าเจตสิก จะเข้าประกอบกับจิตได้เพียงดวงเดียว
คือ โมหมูลจิตที่ประกอบด้วยความสงสัยเท่านั้น (จิตหมายเลข ๑๑)
๔ โสภณเจตสิก ๒๕ จะเข้าประกอบกับโสภณจิต ๙๑ ดวงเท่านัน้
แต่เจตสิกตัวไหนจะเข้าประกอบกับจิตดวงใดได้บ้างนั้น มีหลักเกณ ์ดังนี้
๔ ๑ โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ คือ สัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ
อโลภะ อโทสะ ตัตตรมัชฌัตตตา กายปัสสัทธิ จิตตปัสสัทธิ กายลหุตา
จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา
กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตุชุกตา จะเข้าประกอบกับ
โสภณจิตทั้ง ๙๑ ดวง อย่างแน่นอนพร้อมกันทั้งชุด
๔ ๒ วิ ร ตี เ จตสิ ก ๓ คื อ สั ม มาวาจา สั ม มากั ม มั น ตะ
สัมมาอาชีวะ จะประกอบได้กับจิตได้ ๑๖ ดวง (โดยย่อ) คือ มหากุศลจิต ๘
และโลกุตตรจิต ๘ เมื่อประกอบกับมหากุศลจิต ๘ วิรตีเจตสิก ๓ จะเข้า
ประกอบได้ทีละอย่าง หรืออาจไม่เข้าประกอบสักอย่างก็เป็นได้ แต่ใน
โลกุตตรจิต ๘ (โดยย่อ) เจตสิกทัง้ ๓ นีจ้ ะเข้าประกอบพร้อมกันอย่างแน่นอน
นัน่ คือทุกครัง้ ทีโ่ ลกุตตรจิต ๘ (๔๐) เกิดขึน้ จะต้องมีวริ ตีเจตสิกทัง้ ๓ เกิดร่วม
ด้วยเสมอ

๔ ๓ อัปปมั าเจตสิกมี ๒ คือ กรุณา มุทิตา จะเข้า
ประกอบกับจิตได้ ๒๘ ดวง คือ มหากุศลจิต ๘ มหากิริยาจิต ๘ และ
รูปาวจรจิต ๑๒ (เว้นปัญจมฌานจิต ๓)
เจตสิกทั้ง ๒ ชนิดนี้จะประกอบกับจิตเป็นบางครั้งบางคราว
(ไม่แน่นอน) และไม่เกิดพร้อมกันด้วย
๔ ๔ ป าเจตสิก จะเข้าประกอบกับจิตได้ ๔๗ ดวง (โดยย่อ)
อย่างแน่นอน คือ มหากุศลจิตที่ประกอบด้วยปัญญา ๔ ดวง มหาวิปากจิต
ที่ประกอบด้วยปัญญา ๔ ดวง มหากิริยาที่ประกอบด้วยปัญญา ๔ ดวง
มหัคคตจิต ๒๗ ดวง และโลกุตตรจิต ๘ (โดยย่อ)

สัง นัย
สังคหนัย คอ การแสดงโดยยกจิตแต่ละดวงขนเป็นประธาน
เพ่อดูว่า นจิตแต่ละดวงนันมีเจตสิก ดเขาประกอบบาง
เมื่ อ เข้ า ใจเรื่ อ งสั ม ปโยคนั ย มาเป็ น อย่ า งดี แ ล้ ว ก็ ย ่ อ มเข้ า ใจ
สังคหนัยได้โดยง่าย
จิตแต่ละดวงมีเจตสิกชนิดใดเข้าประกอบได้บ้างนั้นได้สรุปไว้
ให้แล้วในตารางสังคหนัย (หน้า ๒๑๑ - ๒๑๒)

ารางสัง นัย
แสดงจ�ำนวนเจตสิกที่เข้ำประกอบในจิตแต่ละดวง โดยยกจิตขึ้นเป็นประธำน

มหาวิปากจิต ๘ มหากุศลจิต ๘

อเหตุกจิต ๑๘

อกุศลจิต ๑๒

จิต
โลภมูล ดวงที่ ๑
โลภมูล ดวงที่ ๓
โลภมูล ดวงที่ ๒
โลภมูล ดวงที่ ๔
โลภมูล ดวงที่ ๕
โลภมูล ดวงที่ ๗
โลภมูล ดวงที่ ๖
โลภมูล ดวงที่ ๘
โทสะมูล ดวงที่ ๑
โทสะมูล ดวงที่ ๒
โมหมูล ดวงที่ ๑
โมหมูล ดวงที่ ๒
ทวิปัญจวิญญาณ ๑๐
อุเบกขาสันตีรณ ๒
มโนธาตุ ๓
โสมนัสสันตีรณ ๑
มโนทวาราวัชชน ๑
หสิตุปปาท ๑
มหากุศล คู่ที่ ๑
มหากุศล คู่ที่ ๒
มหากุศล คู่ที่ ๓
มหากุศล คู่ที่ ๔
มหาวิปาก คู่ที่ ๑
มหาวิปาก คู่ที่ ๒
มหาวิปาก คู่ที่ ๓
มหาวิปาก คู่ที่ ๔

อกุศลเจตสิก ๑๔

โสภณเจตสิก ๒๕

สัพพจิตตสาธารณะ ๗
วิตก ๑
วิจาร ๑
อธิโมกข์ ๑
วิริยะ ๑
ปีติ ๑
ฉันทะ ๑
โมจตุกะ ๔
โลภะ ๑
ทิฎฐิ ๑
มานะ ๑
โทจตุกะ ๔
ถีนะมิทธะ ๒
วิจิกิจฉา ๑
โสภณสาธารณะ ๑๙
วิรตี ๓
อัปปมัญญา ๒
ปัญญา ๑
รวมจ�านวนเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิต

อัญญสมานเจตสิก ๑๓

เจตสิก

(ดูรูปที่
หน้า ๓๖-๓๗)

๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗

๑
๓
๒
๔
๕
๗
๖
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓ - ๑๗, ๒๐ - ๒๔
๑๙, ๒๖
๑๘, ๒๕, ๒๘
๒๗
๒๙
๓๐
๓๑, ๓๒
๓๓, ๓๔
๓๕, ๓๖
๓๗, ๓๘
๓๙, ๔๐
๔๑, ๔๒
๔๓, ๔๔
๔๕, ๔๖

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑ ๑

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๔
๔
๔
๔
๔
๔
๔
๔
๔
๔
๔
๔

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑

๒
๒

๑
๑
๑
๑

๒
๒
๔
๔ ๒
๑

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑ ๑
๑ ๑
๑
๑
๑ ๑
๑ ๑
๑
๑

๑๙
๑๙
๑๙
๑๙
๑๙
๑๙
๑๙
๑๙

๓
๓
๓
๓

๒ ๑
๒
๒ ๑
๒
๑
๑

๑๙
๑๙
๒๑
๒๑
๑๘
๑๘
๒๐
๒๐
๒๐
๒๒
๑๕
๑๕
๗
๑๐
๑๐
๑๑
๑๑
๑๒
๓๘
๓๗
๓๗
๓๖
๓๓
๓๒
๓๒
๓๑

จิตหมายเลข

ารางสัง นัย ่อ
แสดงจ�ำนวนเจตสิกที่เข้ำประกอบในจิตแต่ละดวง โดยยกจิตขึ้นเป็นประธำน
เจตสิก

ฌานโลกุตตรจิต ๔๐

ฌานโลกียจิต ๒๗

มหากิริยาจิต ๘

จิต

อกุศลเจตสิก ๑๔

โสภณเจตสิก ๒๕

สัพพจิตตสาธารณะ ๗
วิตก ๑
วิจาร ๑
อธิโมกข์ ๑
วิริยะ ๑
ปีติ ๑
ฉันทะ ๑
โมจตุกะ ๔
โลภะ ๑
ทิฎฐิ ๑
มานะ ๑
โทจตุกะ ๔
ถีนะมิทธะ ๒
วิจิกิจฉา ๑
โสภณสาธารณะ ๑๙
วิรตี ๓
อัปปมัญญา ๒
ปัญญา ๑
รวมจ�านวนเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิต

อัญญสมานเจตสิก ๑๓

มหากิริยา คู่ที่ ๑
มหากิริยา คู่ที่ ๒
มหากิริยา คู่ที่ ๓
มหากิริยา คู่ที่ ๔
ปฐมฌาน ๓
ทุติยฌาน ๓
ตติยฌาน ๓
จตุตถฌาน ๓
ปัญจมฌาน ๑๕

๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗

๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑ ๑
๑ ๑
๑
๑
๑ ๑
๑ ๑
๑ ๑
๑
๑

ปฐมฌาน ๘

๗ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑

๑๙ ๓

๑ ๓๖

ทุติยฌาน ๘

๗

๑ ๑ ๑ ๑ ๑

๑๙ ๓

๑ ๓๕

ตติยฌาน ๘

๗

๑ ๑ ๑ ๑

๑๙ ๓

๑ ๓๔

จตุตถฌาน ๘

๗

๑ ๑

๑

๑๙ ๓

๑ ๓๓

ปัญจมฌาน ๘

๗

๑ ๑

๑

๑๙ ๓

๑ ๓๓

บอ ัมมั สัง ห ร เ

๑๙
๑๙
๑๙
๑๙
๑๙
๑๙
๑๙
๑๙
๑๙

ี่ เ สก รมั

๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒

๑ ๓๕
๓๔
๑ ๓๔
๓๓
๑ ๓๕
๑ ๓๔
๑ ๓๓
๑ ๓๒
๑ ๓๐

จิตหมายเลข

(ดูรูปที่
หน้า ๓๖-๓๗)

๔๗, ๔๘
๔๙, ๕๐
๕๑, ๕๒
๕๓, ๕๔
๕๕, ๖๐, ๖๕
๕๖, ๖๑, ๖๖
๕๗, ๖๒, ๖๗
๕๘, ๖๓, ๖๘
๕๙, ๖๔, ๖๙,
๗๐ - ๘๑
๘๒, ๘๗, ๙๒, ๙๗,
๑๐๒, ๑๐๗, ๑๑๒,
๑๑๗
๘๓, ๘๘, ๙๓, ๙๘,
๑๐๓, ๑๐๘, ๑๑๓,
๑๑๘
๘๔, ๘๙, ๙๔, ๙๙,
๑๐๔, ๑๐๙, ๑๑๔,
๑๑๙
๘๕, ๙๐, ๙๕, ๑๐๐,
๑๐๕, ๑๑๐, ๑๑๕,
๑๒๐
๘๖, ๙๑, ๙๖, ๑๐๑,
๑๐๖, ๑๑๑, ๑๑๖,
๑๒๑

บ ี่
ร รมั

ได้อธิบายความจริงอย่างที่สุด (ปรมัตถธรรม) จบไปแล้ว ๒ เรื่อง
คือ จิตปรมัตถ์ และเจตสิกปรมัตถ์ ในบทนี้จะอธิบายเรื่อง รูปปรมัตถ์
ซึ่งเป็นปริจเฉทที่ ๖ ของคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ เป็นล�าดับต่อไป

ร ร ั

ออะ ร
ค�าว่ารูป มี ๒ ความหมาย คอ

๑ รูป หมายถง รูปบั ัติ คือ รูปที่มีชื่อเรียกตามรูปร่างสัณฐาน
ที่ปรากฏ เช่น โตะ เก้าอี้ รถยนต์ วัตถุสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ อาคาร
บ้านเรือน ถนน ต้นไม้ ภูเขา แผ่นดิน แม่น�้า ทะเล บุคคลต่าง ๆ และสัตว์
ประเภทต่าง ๆ เป็นต้น
ดังนั้น รูปบัญญัติก็คือสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตาทั้งหมด และมีชื่อ
เรียกต่าง ๆ นานา ไปตามภาษาของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งล้วนเป็นบัญญัติธรรม
ทั้งสิ้น (ยังไม่ใช่ปรมัตถธรรมซึ่งเป็นความจริงอันเป็นที่สุด)

๒ รูป หมายถง รูปปรมัตถ์ คือ สภาวลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายใน
รูปบัญญัติ เช่น ความแข็ง ความอ่อน ความเย็น ความร้อน ความหย่อน
ความตึง สี กลิน่ รส และรูปทีเ่ ป็นปัจจัยให้เกิดการเห็น การได้ยนิ ได้กลิน่ รูร้ ส
รูส้ มั ผัส การคิดนึก ตลอดจนรูปทีเ่ ป็นเหตุแห่งความเป็นหญิงเป็นชาย เป็นต้น
รูปปรมัตถ์มีทังหมด ๒๘ ชนิด แบ่งออกเป็น ๑๑ กลุ่ม ดังนี

อนิปผันนรูป ๑๐

นิปผันนรูป ๑๘

ปถวี

มหาภูตรูป ๔

อาโป

เตโช

วาโย

จักขุ โสต
ปสาท ปสาท

ฆาน
ปสาท

ชิวหา
ปสาท

กาย
ปสาท

รูปา
รมณ์

สัททา
รมณ์

คันธา
รมณ์

รสา
รมณ์

โผฏ.
ป เต
วา

อิตถี
ภาวะ

ปุริส
ภาวะ

ปสาทรูป ๕
วิสยรูป ๔
(หรือ ๗)
ภาวรูป ๒

หทยรูป

หทยรูป ๑

ชีวิตรูป

ชีวิตรูป ๑

อาหาร
รูป

อาหารรูป ๑

ปริจเฉท
รูป

ปริจเฉทรูป ๑

กาย วจี
วิญญัติ วิญญัติ

วิญญัติรูป ๒

ลหุตา มุทุตา กัมมัญญ
ตา

วิการรูป ๓

อุปจยะ สันตติ

ลักขณรูป ๔

ชรตา อนิจจตา

อุปาทายรูป ๒๔

ความหมายของรูปทัง ๒๘ ชนิด โดยสังเขป (รายละเอียดจะอธิบายในหัวข้อ
ถัดไป)
๑ ปถวี (ดิน) คือ สภาวะที่แข็ง หรืออ่อน (ไม่ใช่ดินที่ปลูกต้นไม้)
๒ อาโป (น�า) คือ สภาวะที่ไหล หรือเกาะกุม (ไม่ใช่น�้าที่อาบ หรือ
ดื่มกิน)
๓ เตโช ( ) คือ สภาวะที่ร้อน หรือเย็น (ไม่ใช่เปลวไฟที่มองเห็น)
๔ วาโย (ลม) คือ รูปที่เคร่งตึง หรือเคลื่อนไหว (มิใช่ลมที่พัดไปมา)
๕ จักขุปสาท
คือ ความใสที่สามารถรับสีต่าง ๆ (รูปารมณ์) ได้
๖ โสตปสาท
คือ ความใสทีส่ ามารถรับเสียงต่าง ๆ (สัททารมณ์) ได้
๗ านปสาท คือ ความใสที่สามารถรับกลิ่นต่าง ๆ (คันธารมณ์) ได้
๘ ชิวหาปสาท คือ ความใสที่สามารถรับรสต่าง ๆ (รสารมณ์) ได้
๙ กายปสาท
คือ ความใสที่ ส ามารถรั บ สิ่ ง ที่ ม ากระทบทางกาย
(โผฏฐัพพารมณ์) ได้
๑๐ รูปารมณ์
คือ วัณณรูป (วัน-นะ-รูป) หรือสีตา่ ง ๆ ทีเ่ ป็นอารมณ์
ทางตา
๑๑ สัททารมณ์ คือ สัททรูป (สัด-ทะ-รูป) หรือเสียงต่าง ๆ ทีเ่ ป็นอารมณ์
ทางหู
๑๒ คันธารมณ์ คือ คันธรูป (คัน-ทะ-รูป) หรือกลิน่ ต่าง ๆ ทีเ่ ป็นอารมณ์
ทางจมูก
๑๓ รสารมณ์
คือ รสรูป (ระ-สะ-รูป) หรือรสต่าง ๆ ที่เป็นอารมณ์
ทางลิ้น
๑๔ โ ฏฐัพพารมณ์ คือ รูปที่มากระทบกาย ได้แก่ แข็ง-อ่อน, ร้อน-เย็น,
เคร่งตึง-เคลื่อนไหว (ซึ่งก็คือ ปถวี เตโช วาโย
ที่เป็นมหาภูตรูปนั่นเอง) ซึ่งเป็นอารมณ์ทางกาย
๑๕ อิตถีภาวะ
คือ รูปที่ท�าให้เกิดความเป็นหญิง

๑๖ ปุริสภาวะ
๑๗ หทยรูป
๑๘ ชีวิตรูป
๑๙ อาหารรูป
๒๐ ปริจเ ทรูป
๒๑ กายวิ

ัติ

๒๒ วจีวิ ัติ
๒๓ ลหุตา
๒๔ มุทุตา
๒๕ กัมมั ตา
๒๖ อุปจยะ
๒๗ สันตติ
๒๘ ชรตา
๒๙ อนิจจตา

คือ รูปที่ทา� ให้เกิดความเป็นชาย
คือ รูปที่เกิดอยู่ในหัวใจและเป็นที่อาศัยเกิด (ที่ตั้ง)
ของจิตที่เกิดทางมโนทวาร (ทางใจ)
คือ รูปที่ท�าหน้าที่รักษากัมมชรูปทั้งหลาย
คือ คุณค่าทางโภชนาการที่อยู่ในอาหาร
คือ อากาสรูป (ช่องว่าง) ที่คั่นระหว่างรูปกลาป
ต่อรูปกลาป
คือ การเคลื่อนไหวกายในลักษณะต่าง ๆ
(จิตเป็นผู้สั่งการ)
คือ การเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดเสียง (จิตเป็นผู้สั่งการ)
คือ ความเบาของนิปผันนรูป (ดูความหมายของ
นิปผันนรูปในหน้าที่ ๒๓๓-๒๓๔)
คือ ความอ่อนพลิ้วของนิปผันนรูป
คือ ความเหมาะควรแก่การงาน (ความพร้อม)
ของนิปผันนรูป
คือ การเกิดขึ้นครั้งแรก และเกิดขึ้นครั้งหลัง ๆ
จนกระทั่งครบจ�านวนนิปผันนรูปที่จะพึงมีได้
ในสัตว์แต่ละจ�าพวก
คือ การเกิดสืบต่อกันของนิปผันนรูปจนกระทั่งตาย
คือ ความแก่ของนิปผันนรูป
คือ การดับของนิปผันนรูป

หมายเหตุ ล�าดับที่ ๑๔ โผฏฐัพพารมณ์ องค์ธรรมได้แก่ ปถวี เตโช วาโย
ซึ่งรูปทั้ง ๓ นี้ ถูกนับไว้ในมหาภูตรูปแล้ว จึงไม่นับซ�้าอีก ดังนั้น รูปทั้งหมด
จึงมีเพียง ๒๘ ชนิด เท่านั้น (หักโผฏฐัพพารมณ์ออกไป)

ส า ลัก
ด

ะ องร ร ั

ั้ง

า ร
มหาภูตรูป หมายถึง รูปที่เป็นใหญ่ รูปที่เป็นประธาน มี ๔ ชนิด

ได้แก่
ปถวี หรอ ธาตุดิน มี ๔ ความหมาย คอ
๑ ปรมัตถปถวี (ปะ-ระ-มัด-ถะ-ปะ-ถะ-วี) คือ ความแข็งกระด้าง-หนัก หรือ อ่อน-นิม่ -เบา ซึง่ เป็นความหมายของปถวีในพระอภิธรรม
เป็นสภาวลักษณะที่มีปรากฏในสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งหลาย
๒ สสัมภารปถวี (สะ-สัม-พา-ระ-ปะ-ถะ-วี) หรือ สุตตันตปถวี
(สุด-ตัน-ตะ-ปะ-ถะ-วี) เป็นความหมายของปถวีในพระสูตรเพื่อการ
เจริญกายคตาสติกรรมฐาน หมายถึง อวัยวะหรือส่วนของร่างกายทีม่ ธี าตุดนิ
ปรากฏชัด มีอยู่ ๒๐ อย่าง ได้แก่ เกสา (ผม), โลมา (ขน), นะขา (เล็บ),
ทันตา (ฟัน), ตะโจ (หนัง), มังสัง (เนื้อ), นะหารู (เอ็น), อัฏฐิ (กระดูก),
อัฏฐิมิญชัง (เยื่อในกระดูก), วักกัง (ไต), หะทะยัง (หัวใจ), ยะกะนัง (ตับ),
กิโลมะกัง (พังผืด), ปิหะกัง (ม้าม), ปัปผาสัง (ปอด), อันตัง (ไส้ใหญ่),
อันตะคุณัง (ไส้น้อย), อุทะริยัง (อาหารใหม่), กะรีสัง (อาหารเก่า),
มัตถะลุงคัง (มันสมอง)
นอกจากนี้ยังรวมไปถึงสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ภายนอกร่างกายสัตว์
ซึ่งมีธาตุดินปรากฏชัด เช่น ก้อนดิน ก้อนหิน ก้อนกรวด เหล็ก โลหะต่าง ๆ
อัญมณี และแร่ธาตุต่าง ๆ เป็นต้น

สสั ม ภาระ หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ป ระกอบด้ ว ยธาตุ ทั้ ง ๔ แต่ จ ะมี
สภาวลักษณะของธาตุใดธาตุหนึ่งปรากฏชัด เช่น กระดูก มีสภาวลักษณะ
ของปถวีปรากฏชัด จึงเรียกว่าสสัมภารปถวี เป็นต้น
๓ กสิณปถวี (กะ-สิ-นะ-ปะ-ถะ-วี) คือ ดินที่น�ามาท�าเป็น
แผ่นกลม เพื่อใช้เป็นบริกรรมนิมิต (ใช้เพ่ง) ในการเจริญปถวีกสิณ
๔ สมมุตปิ ถวี (สม-มุ-ติ-ปะ-ถะ-วี) คือ พืน้ แผ่นดินทีก่ ล่าวตาม
โวหารของชาวโลก
ปถวีที่จะกล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ คือ ปรมัตถปถวี ซึ่งหมายถึง
สภาวะลักษณะที่แข็ง-กระด้าง-หนัก หรือ อ่อน-นิ่ม-เบา (พูดสั้น ๆ ว่า
สภาวะที่แข็งหรืออ่อน) อันเป็นสภาวลักษณะตามธรรมชาติของสิ่งต่าง ๆ ที่
ปราศจากความหมายว่าเป็นนั่น เป็นนี่
สิ่งใดมีปรมัตถปถวีมากก็จะมีลักษณะแข็งมาก เช่น ไม้ หิน เหล็ก
เป็นต้น แต่หากมีปรมัตถปถวีน้อยก็จะมีลักษณะอ่อนหรือนิ่ม เช่น ส�าลี ยาง
ฟองน�้า เป็นต้น
๒
อาโป เป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มีสภาวลักษณะไหลหรือเกาะกุม
ถ้ามีอยู่เป็นจ�านวนมากในสิ่งหนึ่งสิ่งใด ย่อมท�าให้สิ่งนั้นเหลวและไหลไปได้
ถ้ามีอยู่จ�านวนน้อยก็ท�าให้สิ่งนั้น ๆ เกาะกุมกันเป็นกลุ่มก้อนเกิดเป็นรูปร่าง
สัณฐานต่าง ๆ อุปมาเหมือนกาวหรือยางเหนียวที่สามารถเชือ่ มสิ่งของต่าง ๆ
ให้ติดกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน

น�้าในแม่น�้าล�าคลองไหลไปมาได้ก็เพราะมีอาโปธาตุมากกว่า
ปถวีธาตุ แต่ขอให้เข้าใจว่าสิ่งที่ หล คอ ปถวีธาตุ มิ ช่อาโปธาตุ แต่ไหลได้
ด้วยอ�านาจของอาโปธาตุ
เมื่อจุ่มมือลงไปในน�้าที่ก�าลังไหล เราจะสัมผัสได้เฉพาะปถวีธาตุ
(ความแข็ง ความอ่อน) เท่านัน้ แต่ไม่สามารถจะสัมผัสกับอาโปธาตุได้ เพราะ
อาโปธาตุไม่สามารถสัมผัสได้ดว้ ยกาย หรือเห็นได้ดว้ ยตา ขณะเห็นน�า้ ทีก่ า� ลัง
ไหลก็ไม่สามารถรู้อาโปธาตุได้ แต่การเห็นจะเป็นข้อมูลให้ใจรู้ว่ามีอาโปธาตุ
อยู่ในน�้านั้นมากน้อยเพียงใด เพราะอาโปธาตุเป็นธาตุที่รู ดดวย จเท่านัน
อาโป หรอ ธาตุน�า มี ๔ ความหมาย คอ
๑ ปรมัตถอาโป (ปะ-ระ-มัด-ถะ-อา-โป) คือ สภาวะที่ไหล หรือ
เกาะกุม ซึ่งเป็นความหมายของอาโปในพระอภิธรรมจะรู้ได้ด้วยใจเท่านั้น
ไม่ใช่ด้วยการเห็น หรือการสัมผัส
๒ สสัมภารอาโป (สะ-สัม-พา-ระ-อา-โป) หรือ สุตตันตอาโป
คือ ส่วนของร่างกายทีม่ ธี าตุนา�้ ปรากฏชัด ซึง่ กล่าวไว้ในพระสูตรเพือ่ ใช้ในการ
เจริญกายคตาสติกรรมฐาน มีอยู่ ๑๒ อย่าง ได้แก่ ปิตตัง (น�า้ ดี), เสมหัง
(น�า้ เสลด), ปุพโพ (น�า้ หนอง), โลหิตัง (เลือด), เสโท (เหงื่อ), เมโท (มันข้น),
อัสสุ (น�า้ ตา), วะสา (มันเหลว), เขโฬ (น�า้ ลาย), สิง าณิกา (น�า้ มูก), ลสิกา
(ไขข้อ), มุตตัง (น�า้ มูตร)
๓ กสิณอาโป (กะ-สิ-นะ-อา-โป) คือ น�้าที่ใส่ในบาตร หรือ
หม้อน�า้ หรือขันน�า้ เพือ่ ใช้เป็นบริกรรมนิมติ (ใช้เพ่ง) ในการเจริญอาโปกสิณ
๔ สมมุติอาโป (สม-มุ-ติ-อา-โป) คือ น�้าในความหมายที่เข้าใจ
กันโดยทั่วไป เช่น น�้าในแม่น�้า ล�าคลอง น�้าค้าง น�้า น น�้าผลไม้ น�้าดื่ม
น�้าใช้ในชีวิตประจ�าวัน เป็นต้น

๓
มีลักษณะร้อน หรือ เย็น
ลักษณะร้อน เรียกว่า อุณหเตโช
ลักษณะเย็น เรียกว่า สีตเตโช
เตโช หรอ ธาตุ มี ๔ ความหมาย คอ
๑ ปรมัตถเตโช (ปะ-ระ-มัด-ถะ-เต-โช) คือ ความร้อน หรือ
ความเย็น ที่ปรากฏในสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งหลาย ซึ่งเป็นความหมาย
ของเตโชในพระอภิธรรม
๒ สสัมภารเตโช (สะ-สัม-พา-ระ-เต-โช) หรือ สุตตันตเตโช คือ
ส่วนของร่างกายที่มีธาตุไฟปรากฏชัดซึ่งแสดงไว้ในพระสูตร มี ๕ อย่าง คือ
๑) อุสมาเตโช (อุด-สะ-มา-เต-โช) ไออุ่นภายในร่างกาย
๒) สันตัปปนเตโช (สัน-ตับ-ปะ-นะ-เต-โช) ไฟธาตุทที่ า� ให้
อุณหภูมใิ นร่างกายสูงผิดปกติ (เช่น ขณะทีม่ ไี ข้สงู ตัวร้อน
ผิดปกติ)
๓) ทหนเตโช (ทะ-หะ-นะ-เต-โช) ไฟธาตุทมี่ คี วามร้อนสูงจัด
จนสะบัดร้อนสะบัดหนาว ถึงขั้นกระวนกระวายจนเพ้อได้
๔) ชิรณเตโช (ชิ-ระ-นะ-เต-โช) ไฟธาตุที่ท�าให้ร่างกาย
แก่ชราทรุดโทรม
๕) ปาจกเตโช (ปา-จะ-กะ-เต-โช) ไฟธาตุทที่ า� หน้าทีย่ อ่ ยอาหาร
๓ กสิณเตโช (กะ-สิ-นะ-เต-โช) คือ เปลวไฟทีท่ า� ให้เป็นวงกลม
(โดยเจาะรูฉากที่บังไฟเพื่อให้เห็นเปลวไฟเป็นวงกลม) และใช้เป็นบริกรรม
นิมิต (ใช้เพ่ง) ในการเจริญเตโชกสิณ

๔ สมมุติเตโช (สม-มุ-ติ-เต-โช) คือ ไฟในความหมายที่เข้าใจ
กันโดยทั่วไป เช่น ไฟไหม้ฟืน ไฟไหม้หญ้า ไฟไหม้แกลบ ไฟจากแกส
ไฟจากตะเกียง ไฟจากเทียน เป็นต้น

วาโย เป็นธาตุชนิดหนึ่ง เรียกกันว่า ธาตุลม มีลักษณะเคร่งตึง
หรือเคลื่อนไหว
ธาตุลมที่มีลักษณะเคร่งตึง เรียกว่า วิตถัมภนวาโย (วิด-ถ�า-พะนะ-วา-โย)
วิตถัมภนวาโยจะท�าให้รปู ทีเ่ กิดพร้อมกับตนมีอาการเคร่งตึง ตัง้ มัน่
ไม่เคลื่อนไหว เช่น ธาตุลมที่ค�้าจุนให้ร่างกายเคร่งตึงอยู่ในอิริยาบถใหญ่
ทั้ง ๔ โดยไม่เคลื่อนไหว
ธาตุลมที่มีลักษณะเคลื่อนไหว เรียกว่า สมีรณวาโย (สะ-มี-ระนะ-วา-โย)
สมีรณวาโยจะท�าให้รูปที่เกิดพร้อมกันกับตนเคลื่อนไหวไปมาได้
เช่น ธาตุลมทีท่ า� ให้เกิดการเคลือ่ นไหวของอิรยิ าบถใหญ่ทงั้ ๔ และ อิรยิ าบถ
ย่อยทั้งหลาย
วาโย คอ ธาตุลม มี ๔ ความหมาย คอ
๑ ปรมัตถวาโย (ปะ-ระ-มัด-ถะ-วา-โย) คือ ลักษณะเคร่งตึง
หรือเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นความหมายของวาโยในพระอภิธรรม
๒ สสัมภารวาโย (สะ-สัม-พา-ระ-วา-โย) หรือ สุตตันตวาโย คือ
ส่วนของร่างกายทีม่ ธี าตุลมปรากฏชัด ทีก่ ล่าวไว้ในพระสูตรมี ๖ ลักษณะ คือ

๑) อุทธังคมวาโย (อุด-ธัง-คะ-มะ-วา-โย) วาโยธาตุที่พัด
ขึ้นสู่เบื้องบน ท�าให้เกิดการเรอ การหาว การไอ การจาม
เป็นต้น
๒) อโธคมวาโย (อะ-โท-คะ-มะ-วา-โย) วาโยธาตุที่พัดลงสู่
เบื้องต�า่ ท�าให้เกิดการผายลม การเบ่ง(ลมเบ่ง) เป็นต้น
๓) กุจ ิฏฐวาโย (กุด-ฉิด-ถะ-วา-โย) วาโยธาตุที่อยู่ใน
ช่องท้อง ท�าให้จุก เสียด แน่นท้อง ปวดท้อง เป็นต้น
๔) โกฏฐาสยวาโย (โกด-ถา-สะ-ยะ-วา-โย) วาโยธาตุที่
อยู่ในล�าไส้ใหญ่ ท�าให้ท้องลั่น ท้องร้อง เป็นต้น
๕) อังคมังคานุสารีวาโย (อัง-คะ-มัง-คา-นุ-สา-รี-วา-โย)
วาโยธาตุที่อยู่ทั่วร่างกายจะท�าให้มหาภูตรูปที่เกิดพร้อม
กับตนเคลื่อนไหวไปมาได้ ท�าให้เกิดการเคลื่อนไหวของ
อิริยาบถทั้ง ๔ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน และอิริยาบถย่อย
เช่น คู้ เหยียด ก้ม เงย กะพริบตา อ้าปาก ขยับแขน
ขยับขา ฯลฯ การที่สัตว์เคลื่อนไหวไปมาได้นั้นก็เพราะ
วาโยธาตุ เช่น การเดินเกิดขึน้ ได้เพราะมีวาโยธาตุผลักดันให้
เดิน วาโยธาตุทที่ า� ให้เกิดการเคลือ่ นไหวมีชอื่ เรียกโดยเฉพาะ
ว่า สมีรณวาโย ซึ่งเกิดขึ้นได้เพราะมีเจตนาที่อยากจะเดิน
ขณะที่มีอาการเก็งแขน ขา หรือขณะที่เพ่งมองดู
สิง่ ใดโดยไม่กะพริบตาก็เป็นอาการของธาตุลมทีท่ า� ให้สว่ น
ต่าง ๆ ของร่างกายตังมั่น ม่เคล่อน หว (มีอาการเคร่งตึง
นั่นเอง) เช่น ในขณะที่อยู่ในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งโดย
ไม่เคลือ่ นไหว หากเกิดในวัตถุสงิ่ ของต่าง ๆ (ภายนอกร่างกาย)

ก็จะท�าให้สิ่งนั้นตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคง เช่น ในยางรถยนต์
หรือในลูกบอลที่สูบลมเข้าไปจนเต็มก็จะเกิดภาวะเคร่งตึง
ขึน้ มา วาโยธาตุทที่ า� ให้เกิดการเคร่งตึงมีชอื่ เรียกโดยเฉพาะ
ว่า วิตถัมภนวาโย
๖) อัสสาสปสสาสวาโย (อัด-สา-สะ-ปัด-สา-สะ-วา-โย)
คือ วาโยธาตุที่อยู่ในลักษณะของลมหายใจเข้าออก
๓ กสิณวาโย (กะ-สิ-นะ-วา-โย) คือ ลมตามธรรมชาติทนี่ า� มาเป็น
อารมณ์ในการเพ่งกสิณ โดยอาศัยการไหวของใบไม้บ้าง ของยอดหญ้าบ้าง
หรือการไหวของวัตถุใด ๆ ก็ตามที่นา� มาเป็นอารมณ์ในการเจริญวาโยกสิณ
๔ สมมุติวาโย (สม-มุ-ติ-วา-โย) คือ ลมในความหมายที่
เข้าใจกันโดยทั่วไป หรือลมตามธรรมชาติที่พัดไปมา เช่น ลมบก ลมทะเล
ลมเหนือ ลมพายุ เป็นต้น
มหาภูตรูปทัง ๔ นี หากสังเกต หดีจะเหนว่าแต่ละรูปจะมีสภาว
ลัก ณะที่ตรงขามกันอยู่ นตัวเอง กล่าวคอ
ปถวี มีลักษณะทั้งแข็ง และอ่อน (สิ่งใดมีปถวีมากก็จะแข็ง
มีปถวีน้อยก็จะอ่อน)
อาโป มีลักษณะทั้งไหล และเกาะกุม (สิ่งใดมีอาโปมากก็จะเหลว
จนไหลได้ มีอาโปน้อยก็แค่ท�าหน้าที่เกาะกุมจับตัวกันให้เป็นก้อนเท่านั้น)
เตโช มีลักษณะทั้งร้อน และเย็น (สิ่งใดมีเตโชมากก็จะร้อน
มีเตโชน้อยก็จะเย็น)
วาโย มีลกั ษณะทัง้ เคร่งตึง และเคลือ่ นไหว (เมือ่ วาโยมากจะเกิด
อาการเคร่งตึง หากมีวาโยไม่มากจนเกินไปก็จะท�าให้เคลื่อนไหวได้)

ธาตุทัง ๔ นี ตองเกิดพรอมกันเสมอ จะเกิดอย่างเอกเทศ ม่ ด
เดดขาด จงรวมเรียกว่า มหาภูตรูป ๔
มหาภูตรูป ๔ เป็นรูปพืน้ ฐานซึง่ เป็นประธานของรูปอืน่ ๆ และเป็น
รูปที่ปรากฏชัดเจน กล่าวคือ วัตถุสิ่งของต่าง ๆ ที่ปรากฏเป็นรูปร่างสัณฐาน
ขึ้นมาได้นั้นก็เพราะอาศัยมหาภูตรูปทั้ง ๔ นี้เอง
อุ ป าทายรู ป หมายถง รู ป ที่ อ าศั ย มหาภู ต รู ป เกิ ด ถ า ม่ มี
มหาภูตรูปแลว อุปาทายรูปก ม่สามารถจะเกิดขน ด ่ง ดแก่รูปที่เหลอ
อีก ๒๔ รูป (หมวดที่ ๒ ถง ๑๑) ได้แก่ ปสาทรูป ๕, วิสยรูป ๔ (หรือ ๗), ภาวรูป ๒,
หทยรูป ๑, ชีวติ รูป ๑, อาหารรูป ๑, ปริจเฉทรูป ๑, วิญญัตริ ปู ๒, วิการรูป ๓,
ลักขณรูป ๔

ด

สา ร
ค�าว่า ปสาท (ปะ-สา-ทะ) แปลว่า ความใส

ปสาทรูป เป็นรูปที่เกิดจากกรรม นอดีต (มีกรรมเป็นสมุฏฐาน)
มีลักษณะเป็นเพียงความใสที่รับกระทบอารมณ์ได้ ไม่ใช่เส้นประสาทที่ทาง
การแพทย์อธิบายไว้ มีทั้งหมด ๕ ชนิด คือ
๑ จักขุปสาทรูป (จัก-ขุ-ปะ-สา-ทะ-รูป) อยู่กลางตาด�า มีความ
สามารถในการรับคลื่นแสงต่าง ๆ (รูปารมณ์) ที่มากระทบ เป็นที่ตั้งของจิต
ที่ท�าหน้าที่เห็น (จักขุวิญญาณ)
๒ โสตปสาทรูป (โส-ตะ-ปะ-สา-ทะ-รูป) อยู่ภายในช่องหู
มีความสามารถในการรับคลื่นเสียงต่าง ๆ (สัททารมณ์) ที่มากระทบ เป็นที่
ตั้งของจิตที่ท�าหน้าที่ได้ยิน (โสตวิญญาณ)

๓ านปสาทรูป (คา-นะ-ปะ-สา-ทะ-รูป) อยู่ภายในช่องจมูก
มีความสามารถในการรับกลิน่ ต่าง ๆ (คันธารมณ์) ทีม่ ากระทบ เป็นทีต่ งั้ ของ
จิตที่ท�าหน้าที่รู้กลิ่น ( านวิญญาณ)
๔ ชิวหาปสาทรูป (ชิว-หา-ปะ-สา-ทะ-รูป) อยู่ที่ลิ้น มีความ
สามารถในการรับรสต่าง ๆ (รสารมณ์) ที่มากระทบ เป็นที่ตั้งของจิตที่ท�า
หน้าที่รู้รส (ชิวหาวิญญาณ)
๕ กายปสาทรูป (กา-ยะ-ปะ-สา-ทะ-รูป) ประสาทกายนี้จะ
เกิดอยู่ทั่วร่างกาย (ยกเว้นที่ปลายผม ขน เล็บ หนังที่หนากระด้าง) มีความ
สามารถในการรับสิ่งสัมผัสต่าง ๆ คือ รับรูปเย็น ร้อน อ่อน แข็ง หย่อน
ตึง (โผฏฐัพพารมณ์) ที่มากระทบ เป็นที่ตั้งของจิตที่รับรู้การกระทบสัมผัส
ทางกาย (กายวิญญาณ)
๑ จักขุปสาทรูป
จักขุปสาทรูป ไม่ได้หมายถึงนัยน์ตา หรือลูกตาทัง้ ลูก แต่หมายถึง
เฉพาะจักขุปสาทรูป (ความใส) ที่ตั้งอยู่กลางตาด�าเท่านั้น (ลูกตาทั้งลูก
จะเรียกว่า สสัมภารจักขุ ซึ่งหมายถึง ก้อนรูปที่มีจักขุปสาทรูปเป็นประธาน)

อเหตุกจิต ๑๘

จักขุปสาทรูปเป็นรูปชนิดหนึ่งที่เกิดจากกรรม กรรมในอดีตจะ
ส่งผลให้มีจักขุปสาทรูปที่ดีหรือไม่ดี (ตาดี หรือตาบอด) บางคนเกิดมา
เป็นคนตาดี แต่พอโตขึน้ กลับกลายเป็นคนตาบอดก็เพราะจักขุปสาทมีกรรม
ในอดีตเป็นสมุฏฐาน (เป็นต้นเหตุ) นั่นเอง
อกุศลวิปากจิต ๗
อเหตุกกุศลวิปากจิต ๘
อเหตุกกิริยาจิต ๓

จักขุปสาทรูปเป็นที่ตั้งของจักขุวิญญาณ ๒ ดวง คือ จิตหมายเลข
๑๓ และ ๒๐ เพ่อท�าหนาที่รับอารมณ์ทางตา (รูปารมณ์) ที่ ม่ดีและที่ดีตาม
ล�าดับ จักขุปสาทรูปจะท�าหน้าทีร่ บั รูปารมณ์ทมี่ ากระทบเท่านัน้ แต่ไม่สามารถ
เห็นรูปารมณ์ได้ จักขุวิญญาณต่างหากที่เป็นผู้เห็นรูปารมณ์
จักขุปสาทรูป มีหน้าที่ ๒ ประการ คือ
๑. เป็นที่ตั้งของจักขุวิญญาณในการเห็นรูปารมณ์ต่าง ๆ
๒. เป็นทวาร คือ ประตูให้จกั ขุทวารวิถเี กิดขึน้ เพือ่ รับรูร้ ปู ารมณ์ตา่ ง ๆ
๒ โสตปสาทรูป
เป็นรูปชนิดหนึง่ ทีเ่ กิดจากกรรม อยูภ่ ายในช่องหูสว่ นลึกมีลกั ษณะใส
เป็นทีต่ งั้ ของโสตวิญญาณ ๒ ดวง คือ จิตหมายเลข ๑๔ และ ๒๑ เพ่อรับเสียง
(สัททารมณ์) ที่ ม่ดแี ละทีด่ ตี ามล�าดับ โสตปสาทรูปไม่สามารถได้ยนิ เสียงได้
แต่โสตวิญญาณที่เกิดขึ้นโดยอาศัยโสตปสาทรูปต่างหากที่เป็นผู้ได้ยิน
โสตปสาทรูปมีหน้าทีร่ บั กระทบเสียงทีม่ าปรากฏ และเป็นทีต่ งั้ ของโสตวิญญาณ
ซึ่งจะมาท�าหน้าที่ได้ยินเสียง
โสตปสาทรูป มีหน้าที่ ๒ ประการ คือ
๑. เป็นที่ตั้งของโสตวิญญาณในการรับรู้เสียงต่าง ๆ
๒. เป็นทวาร คือ ประตูให้โสตทวารวิถเี กิดขึน้ เพือ่ รับรูเ้ สียงต่าง ๆ
๓ านปสาทรูป
เป็นรูปชนิดหนึ่งที่เกิดจากกรรม อยู่ภายในช่องจมูกมีลักษณะใส
เป็ น ที่ ตั้ ง ของ านวิ ญ ญาณ ๒ ดวง คื อ จิ ต หมายเลข ๑๕ และ ๒๒
เพ่อรับกลิ่น (คันธารมณ์) ที่ ม่ดีและที่ดีตามล�าดับ านปสาทรูปไม่สามารถ
รู้กลิ่นได้ แต่ านวิญญาณที่เกิดขึ้นโดยอาศัย านปสาทรูปต่างหากที่เป็น
ผู้รับรู้กลิ่น

านปสาทรูป มีหน้าที่ ๒ ประการ คือ
๑. เป็นที่ตั้งของ านวิญญาณในการรับรู้กลิ่นต่าง ๆ
๒. เป็นทวาร คือ ประตูให้ านทวารวิถเี กิดขึน้ เพือ่ รับรูก้ ลิน่ ต่าง ๆ
๔ ชิวหาปสาทรูป
เป็นรูปชนิดหนึง่ ทีเ่ กิดจากกรรม อยูก่ ลางลิน้ มีลกั ษณะใส เป็นทีต่ งั้
ของชิวหาวิญญาณ ๒ ดวง คือ จิตหมายเลข ๑๖ และ ๒๓ เพ่อรับรส
(รสารมณ์) ที่ ม่ดีและที่ดีตามล�าดับ ชิวหาปสาทรูปไม่สามารถรู้รสได้ แต่
ชิวหาวิญญาณทีเ่ กิดขึน้ โดยอาศัยชิวหาปสาทรูปต่างหากทีเ่ ป็นผูร้ บั รูร้ สต่าง ๆ
ชิวหาปสาทรูป มีหน้าที่ ๒ ประการ คือ
๑. เป็นที่ตั้งของชิวหาวิญญาณในการรับรู้รสต่าง ๆ
๒. เป็นทวาร คือ ประตูให้ชิวหาทวารวิถีเกิดขึ้นเพื่อรับรู้รสต่าง ๆ
๕ กายปสาทรูป
เป็นรูปชนิดหนึ่งที่เกิดจากกรรมแผ่ซ่านอยู่ทั่วร่างกาย (ยกเว้นที่
ปลายผม ขน เล็บ หนังทีห่ นากระด้าง) มีลกั ษณะใส เป็นทีต่ งั้ ของกายวิญญาณ
๒ ดวง คือ จิตหมายเลข ๑๗ และ ๒๔ ท�า หรูสัม ัสต่าง คอ เยน รอน
อ่อน แขง หย่อน ตง ที่ ม่ดีและที่ดีตามล�าดับ กายปสาทรูปไม่สามารถรับรู้
สัมผัสต่าง ๆ ได้ แต่กายวิญญาณที่เกิดขึ้นโดยอาศัยกายปสาทรูปต่างหากที่
เป็นผู้รับรู้สัมผัสต่าง ๆ นั้น
กายปสาทรูป มีหน้าที่ ๒ ประการ คือ
๑. เป็นที่ตั้งของกายวิญญาณเพื่อรับรู้สัมผัสต่าง ๆ ทางกาย
๒. เป็นทวาร คือ ประตูให้กายทวารวิถเี กิดขึน้ เพือ่ รับรูส้ มั ผัสต่าง ๆ
ทางกาย

โปรดเข้าใจว่า ปสาทรูปทัง้ ๕ นีไ้ ม่ใช่เส้นประสาททีท่ างการแพทย์ได้
อธิบายไว้ เพราะเส้นประสาททีท่ างการแพทย์อธิบายไว้นนั้ เป็นบัญญัตธิ รรม
ที่เรียกว่า สมมุติสัจจะ (Artificial Truth) ส่วนปสาทรูปในพระอภิธรรม
เป็นความจริงในชั้นปรมัตถ์ที่เรียกว่า ปรมัตถสัจจะ (Absolute Truth)
ซึง่ มีสภาพเป็นความใสอันปราศจากรูปร่างสัณฐาน และไม่สามารถจับต้องได้
แต่สามารถรับกระทบรูป เสียง กลิ่น รส และการสัมผัสได้ เป็นรูปที่เกิดจาก
อดีตกรรม มีการเกิด-ดับ-เกิด-ดับ สืบเนือ่ งกันไปตลอดเวลา โดยปราศจาก
อัตตาตัวตน และไม่มใี ครเป็นเจ้าของ สามารถยกมาเป็นอารมณ์ของวิปสั สนา
คือน�ามาพิจารณาโดยความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ได้

ด

สยร

รอ

วิสยะ (วิ-สะ-ยะ) แปลว่า อ�านาจ
วิสยรูป หมายถึง รูปทีม่ อี า� นาจชักน�าจิตให้มารับอารมณ์ (ทางทวาร
ทั้ง ๕) หรือรูปที่เป็นอารมณ์ (ของจิต) ทางทวารทั้ง ๕ คือ ทางตา หู จมูก
ลิ้น กาย มีทั้งหมด ๗ รูป ได้แก่
๑ รู ป ารมณ์ คื อ คลื่ น สี ต ่ า ง ๆ (วั ณ ณรู ป ) ที่ ม ากระทบกั บ
จักขุปสาท และท�าให้เกิดจักขุวิญญาณ (เกิดการเห็น)
๒ สัททารมณ์ คือ คลื่นเสียงต่าง ๆ (สัททรูป) ที่มากระทบกับ
โสตปสาท และท�าให้เกิดโสตวิญญาณ (เกิดการได้ยิน)
๓ คันธารมณ์ คือ กลิน่ ต่าง ๆ (คันธรูป) ทีม่ ากระทบกับ านปสาท
และท�าให้เกิด านวิญญาณ (ได้กลิ่น)
๔ รสารมณ์ คือ รสต่าง ๆ (รสรูป) ที่กระทบกับชิวหาปสาท
และท�าให้เกิดชิวหาวิญญาณ (รู้รส)

๕ โ ฏฐัพพารมณ์ คือ ความแข็ง-อ่อน (ปถวีธาตุ), ความเย็นร้อน (เตโชธาตุ), ความหย่อน-ตึง (วาโยธาตุ) ทีม่ ากระทบกับกายปสาท และ
ท�าให้กายวิญญาณเกิดขึ้นเพื่อรับรู้อารมณ์เหล่านั้น
โ ฏฐัพพารมณ์มี ๓ ลัก ณะ คอ
๑) ปถวีโ ฏฐัพพารมณ์ ได้แก่ อารมณ์ที่มีสภาพแข็งหรืออ่อน
องค์ธรรมคือ ปถวีธาตุ
๒) เตโชโ ฏฐัพพารมณ์ ได้แก่ อารมณ์ที่มีสภาพเย็นหรือร้อน
องค์ธรรมคือ เตโชธาตุ
๓) วาโยโ ฏฐั พ พารมณ์ ได้ แ ก่ อารมณ์ ที่ มี ส ภาพหย่ อ น
(เคลื่อนไหว) หรือเคร่งตึง องค์ธรรมคือ วาโยธาตุ
สาเหตุ ที่ ไ ม่ มี อ าโปธาตุ เ พราะอาโปธาตุ ไ ม่ ส ามารถกระทบ
กายปสาทได้ คือ สัมผัสถูกต้องไม่ได้ (รู้ได้ด้วยใจเท่านั้น) ดังนั้น จึงไม่มี
อาโปโผฏฐัพพารมณ์
ดังนั้น วิสยรูป ๗ จึงประกอบด้วย ๑. รูปารมณ์ ๒. สัททารมณ์
๓. คันธารมณ์ ๔. รสารมณ์ บวกกับโผฏฐัพพารมณ์ อีก ๓ รูป คือ ๕. ปถวี
โผฏฐัพพารมณ์ ๖. เตโชโผฏฐัพพารมณ์ และ ๗. วาโยโผฏฐัพพารมณ์
รวมทั้งหมดเป็น ๗ รูป
วิสยรูป ๗ ถูกเรียกว่า วิสยรูป ๔ (หรอ ๗) เพราะประกอบดวยรูป
๗ ชนิด แต่นับเพียง ๔ เพราะ ๓ รูปหลังนันมีองค์ธรรมคอ ปถวี เตโช วาโย
่งนับอยู่ นมหาภูตรูป ๔ แลว จง ม่นา� มานับ �าอีก
วิสยรูป เรียกอีกอย่างหน่งว่า โคจรรูป (โค-จะ-ระ-รูป) ก ด
โคจรรูป หมายถึง รูปทีช่ กั น�าจิต และเจตสิกให้โคจร (เคลือ่ น หมุน)
ไปยังทวารทั้ง ๕ นั่นเอง

หมายเหตุ วัณณรูป (คลื่นแสงต่างๆ) , สัททรูป (เสียง), คันธรูป
(กลิน่ ), รสรูป (รส), ปถวี, เตโช, วาโย จะเป็น รูปารมณ์, สัททารมณ์, คันธารมณ์,
รสารมณ์, ปถวีโผฏฐัพพารมณ์, เตโชโผฏฐัพพารมณ์, วาโยโผฏฐัพพารมณ์
ก็ต่อเมื่อมาปรากฏเป็นอารมณ์ทางตา, หู, จมูก, ลิ้น, กาย แล้วเท่านั้น
เน่องจากปสาทรูป ๕ และ วิสยรูป ๗ เป็นรูปหยาบทังคู่ จงมีช่อ
เรียกรวมกันว่า โอ าริกรูป ๑๒
จิตที่เกิดทางตา หู จมูก ลิ้น จะมีเวทนาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
คือ อุเบกขาเวทนา แต่จิตที่เกิดทางกาย จะมีเวทนา ๒ อย่าง คือ ทุกขเวทนา
(ทุกข์กาย) และสุขเวทนา (สุขกาย)
เมือ่ มีโผฏฐัพพารมณ์ทไี่ ม่ดมี ากระทบกายปสาท กายวิญญาณ าย
อกุศลวิบาก (จิตหมายเลข ๑๗) จะเกิดขึ้นพร้อมด้วยทุกขเวทนา
เมื่อมีโผฏฐัพพารมณ์ที่ดีมากระทบกายปสาท กายวิญญาณ าย
กุศลวิบาก (จิตหมายเลข ๒๔) จะเกิดขึ้นพร้อมด้วยสุขเวทนา

ด

า ร

ภาวรูป (พา-วะ-รูป) คือ รูปที่เป็นเหตุให้เกิดความเป็นหญิง หรือ
เป็นชาย ซึง่ รูไ้ ด้ดว้ ยใจ โดยอาศัยรูปร่างสัณฐาน นิสยั และกิรยิ าอาการต่าง ๆ
เป็นเครื่องแสดงออก มี ๒ ลักษณะ คือ อิตถีภาวรูป และปุริสภาวรูป
อิตถีภาวรูป คอ รูปที่เป็นเหตุ หเกิดความเป็นห ิง
ปุริสภาวรูป คอ รูปที่เป็นเหตุ หเกิดความเป็นชาย

ในบุคคลหนึ่ง ๆ
จะมีภาวรูปได้เพียง
อย่างใดอย่างหนึ่ง
เท่านั้น

ภาวรูปทั้ง ๒ เกิดจากกรรมในอดีตและจะแผ่ซ่านไปทั่วร่างกาย
การตัดสินความเป็นเพศหญิง หรือเพศชายจากสิ่งที่ตาเห็น เช่น หนวดเครา
หรือเครื่องหมายที่แสดงเพศ อาจไม่เพียงพอที่จะตัดสินได้อย่างถูกต้องว่า
เขาเป็นหญิงหรือชายกันแน่ ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้องสังเกตกิริยาอาการ เช่น
การเดิน การยืน การนั่ง การนอน การกิน การพูด และอุปนิสัยส่วนตัวด้วย
จึงจะตัดสินได้ถูกต้อง
ถ้าอิตถีภาวรูปเป็นผูป้ กครอง แม้วา่ รูปร่างสัณฐานและอวัยวะเพศ
จะเป็นชาย แต่อากัปกิริยาท่าทาง และนิสัยใจคอจะเป็นหญิง
ถ้าปุริสภาวรูปเป็นผู้ปกครอง แม้ว่ารูปร่างสัณฐานและอวัยวะเพศ
จะเป็นหญิง แต่อากัปกิริยาท่าทางและนิสัยใจคอจะเป็นชาย

ด

ยร

หทยรูป (หะ-ทะ-ยะ-รูป) เป็นรูปชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากกรรมเป็น
สมุฏฐาน อยูภ่ ายในหัวใจ มีความส�าคัญมากเพราะเป็นทีต่ งั้ ของจิตทีเ่ กิดทาง
มโนทวาร ๗๕ ดวง ได้แก่ มโนธาตุ ๓ ดวง และมโนวิญญาณธาตุ ๗๒ ดวง
(เว้น ทวิปัญจวิญญาณจิต ๑๐, อรูปาวจรวิปากจิต ๔)
หทยรูป เป็นรูปที่สัมผัสไม่ได้ เพราะเป็นสุขุมรูป

ด

ช ร

ชีวิตรูป (ชี-วิ-ตะ-รูป) เป็นรูปที่มีหน้าที่รักษากัมมชรูป (รูปที่เกิด
จากกรรม) ชีวิตรูปจะแผ่ปกคลุมไปทั่วร่างกายของสัตว์ การที่กัมมชรูป
ทั้งหลายตั้งอยู่ได้ก็เพราะมีชีวิตรูปเป็นผู้รักษา กัมมชรูปเหล่านี้แม้จะเกิด

จากกรรมก็จริง แต่กรรมไม่ได้เป็นผู้รักษา เพราะกรรมที่เป็นต้นเหตุให้เกิด
กัมมชรูปเหล่านี้เป็นอดีตที่ดับไปแล้ว ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีรูปโดยเฉพาะ คือ
ชีวิตรูปมาท�าหน้าที่เป็นผู้รักษา เปรียบเสมือนน�้าในแจกันที่รักษาความสด
ของดอกไม้ที่ปักไว้ในแจกัน
ส่วนจิตตชรูป อุตุชรูป และอาหารรูป ไม่ต้องมีรูปโดยเฉพาะเป็น
ผู้อนุบาลรักษา เพราะรูปเหล่านี้มีสมุฏฐานของตนเป็นผู้อนุบาลรักษาไว้

ด

อา ารร
กพ การ แปลว่า อาหารที่กระท�าให้เป็นค�า
อาหาร แปลว่า อาหารที่กลืนกิน

กพ การาหาร (กะ-พะ-ลี-กา-รา-หาน) แปลว่า อาหารที่กระท�า
ให้เป็นค�าด้วยและกลืนกินด้วย ซึ่งหมายถึงอาหารที่อยู่ในจานนั่นเอง เช่น
ข้าว เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ เป็นต้น แต่ในทางปรมัตถ์ (ความจริงอันเป็นที่สุด)
อาหารที่แท้จริงคือคุณค่าทางโภชนาการที่อยู่ในกพฬีการาหาร เช่น วิตามิน
และแร่ธาตุต่าง ๆ ที่อยู่ในกพฬีการาหาร ภาษาธรรมเรียกว่า อาหารรูป
(อา-หา-ระ-รูป) หรอ โอชา
เมื่ออาหารรูป (โอชา) เข้าไปอยู่ในร่างกายของสัตว์แล้วย่อมท�าให้
อาหารชรูป (อา-หา-ระ-ชะ-รูป) เกิดขึ้น กล่าวคือเมื่อบุคคลบริโภคอาหาร
เข้าไป ปาจกเตโชธาตุจะท�าหน้าที่ย่อยอาหาร คั้นเอาแต่โอชาไปบ�ารุงร่างกาย
เพื่อท�าให้ร่างกายของสัตว์ทั้งหลายมีก�าลังวังชา เจริญเติบโต แข็งแรง และ
ด�ารงชีวิตอยู่ได้ รูปที่เกิดจากอาหารรูป เรียกว่า อาหารชรูป
ก่อนจะกล่าวถึงรูปปรมัตถ์หมวดต่อไป จะขออธิบายเรือ่ งรูปปรมัตถ์
แท้และรูปปรมัตถ์เทียมให้ทราบเสียก่อน ดังนี้

ร ร ั

ละ ร ร ั

ย

รูปทีอ่ ธิบายมาแล้วทัง้ หมดตัง้ แต่ตน้ คือ มหาภูตรูป ๔, ปสาทรูป ๕,
วิสยรูป ๔ (หรือ ๗), ภาวรูป ๒, หทยรูป ๑, ชีวิตรูป ๑ และอาหารรูป ๑ รวม
๑๘ รูป (ดูที่หน้า ๒๑๔) เป็น รูปปรมัตถ์แท มีช่อเรียกว่า นิป ันนรูป ๑๘
รูปเหล่านี้มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัว คือ
๑ เป็ น รู ป ที่ มี ส ภาวลั ก ณะประจ� า ตั ว โดยเ พาะ เช่ น ปถวี
(ธาตุดนิ ) มีลกั ษณะแข็งหรืออ่อน, อาโป (ธาตุนา�้ ) มีลกั ษณะไหล หรือเกาะกุม,
เตโช (ธาตุไฟ) มีลกั ษณะร้อน หรือเย็น เป็นต้น รูปเหล่านีจ้ ะทรงสภาวลักษณะ
ของตนไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
๒ เป็นรูปที่เกิดจากสมุฏฐาน (เหตุ) ทัง ๔ คอ เกิดจากกรรม จิต
อุตุ อาหาร (จะอธิบายโดยละเอียดในเรื่องสมุฏฐานของรูปขันธ์ หน้า ๒๔๘)
๓ เป็นรูปที่มีสามั ลัก ณะ ๓ ประการ (ไตรลักษณ์) กล่าวคือ
- ไม่เที่ยง (อนิจจลักษณะ)
- ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ (ทุกขลักษณะ)
- ไม่ใช่ตัวตน บังคับบัญชาไม่ได้ (อนัตตลักษณะ)
๔ น�ามา ชเป็นอารมณ์ นการเจริ วิปสสนากรรมฐาน ด เพราะ
มีอาการของไตรลักษณ์มาปรากฏ

นิป ันนรูป แบ่งเป็น ๒ ประเภท คอ
๑ อินทริยนิป นั นรูป (อิน-ทะ-ริ-ยะ-นิบ-ผัน-นะ-รูป) หมายถึง
รูปปรมัตถ์แท้ที่เป็นส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย มีทั้งหมด ๑๘ รูป
ดังกล่าวมาแล้ว
๒ อนินทริยนิป ันนรูป (อะ-นิน-ทะ-ริ-ยะ-นิบ-ผัน-นะ-รูป)
หมายถึง รูปปรมัตถ์แท้ทเี่ ป็นส่วนประกอบของสิง่ ทีไ่ ม่มชี วี ติ ทัง้ หลาย เช่น โตะ
เก้าอี้ รถยนต์ อาคารบ้านเรือน ภูเขา ต้นไม้ เป็นต้น มีทั้งหมดเพียง ๘ รูป
คือ มหาภูตรูป ๔ รูปารมณ์ คันธารมณ์ รสารมณ์ และอาหารรูป (โอชา)
ส่วนรูปที่เหลืออีก ๑๐ รูป ได้แก่ ปริจเฉทรูป ๑, วิญญัติรูป ๒,
วิการรูป ๓, ลักขณรูป ๔ เป็น รูปปรมัตถ์เทียม มีช่อเรียกว่า อนิป ันนรูป
(อะ-นิบ-ผัน-นะ-รูป) คือ รูปทีไ่ ม่ใช่รปู ปรมัตถ์แท้ แต่เกีย่ วเนือ่ งโดยความ
เป็นอาการ หรือเป็นเครื่องหมายของนิปผันนรูป อนิป ันนรูปจะตองอาศัย
นิป ันนรูปเป็นที่เกิด ไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง เป็นรูปที่ไม่มีลักษณะ
ประจ�าตัวโดยเฉพาะ ไม่ได้เกิดจากกรรม จิต อุตุ อาหาร ไม่มีอาการของ
ไตรลักษณ์มาปรากฏ และใช้เป็นอารมณ์ในการเจริญวิปสั สนากรรมฐานไม่ได้
ส่วนรูป นหมวดที่ ๘ ถง ๑๑ เป็นอนิป ันนรูปทังหมด มีรายละเอียด ดังนี้

ด

ร ฉ ร

ปริจเ ทรูป (ปะ-ริด-เฉ-ทะ-รูป) คือ อากาศธาตุ หรือ ช่องว่างที่
คัน่ ระหว่างรูปกลาปต่อรูปกลาป (คล้ายกับช่องว่างทีค่ นั่ ระหว่างเซลล์ตอ่ เซลล์)
ไม่มีลักษณะเฉพาะของตนเอง มีแต่ช่องว่างซึ่งเป็นอากาศ

ด

ั ร

วิ ัติรูป (วิน-ยัด-ติ-รูป) คือ อาการพิเศษของนิปผันนรูป
ซึ่งมีจิตเป็นผู้บงการ มี ๒ ลักษณะ คือ
๑ กายวิ

ัติรูป คือ การเคลื่อนไหวกาย โดยมีจิตเป็นผู้บงการ

กายวิญญัตริ ปู เป็นรูปทีเ่ กิดจากจิต (จิตตชรูป) เช่น เมือ่ จิตคิดจะเดิน
จิตตชวาโยธาตุ (ธาตุลมที่เกิดจากจิต) จะผลักดันขาทั้งสองข้างให้ก้าว
ไปข้างหน้า ซึง่ เป็นอาการเคลือ่ นไหวของนิปผันนรูป โดยปราศจากบัญญัตวิ า่
นาย ก ก�าลังเดิน การเคลื่อนไหวของนิปผันนรูปโดยมีจิตเป็นผู้บงการนี้
เรียกว่า กายวิญญัติ
กายวิ

ัติมี ๒ ลัก ณะ คอ

๑ การเคล่อน หวกายทีจ่ ง จ ห อู่ นรูความประสงค์ของตน เช่น
กวักมือ (เป็นการเรียกให้เข้ามาหา) โบกมือไล่ (ไม่ต้องการให้เข้ามา) หรือ
การใช้ภาษามือเพื่อการสื่อสาร เป็นต้น
๒ การเคล่อน หวกายทีเ่ ป็น ปตามปกติ โดยมิ ดมุง่ หมาย ห อู่ น
รูความประสงค์ของตน เช่น การเดิน การยืน การนั่ง การนอน ฯลฯ แต่ถึง
แม้จะมิได้จงใจให้ผู้อื่นรู้ความหมาย แต่อาการเหล่านี้ก็ย่อมท�าให้ผู้อื่นรู้ได้
ว่าเราก�าลังเดิน ยืน นั่ง นอน อยู่ในขณะนั้น
๒ วจีวิ

ัติรูป คือ การเปล่งวาจา โดยมีจิตเป็นผู้บงการ

วจีวิญญัติ เป็นรูปที่เกิดจากจิต (จิตตชรูป) เมื่อจิตคิดจะเปล่ง
วาจา จิตตชวาโยธาตุจะท�าให้นิปผันนรูปสร้างเสียงตามที่จิตบงการ ธาตุลม
ที่เกิดจากจิตจะผลักดันให้มีการขยับปาก ขยับลิ้น และขับลมออกมา
เป็นเสียงต่าง ๆ ตามทีจ่ ติ ต้องการ เสียงทีเ่ ปล่งออกมาเป็นรูปปรมัตถ์ (สัททรูป)

อาการของนิปผันนรูปที่ทา� ให้เสียงเกิดขึ้น คือ วจีวิญญัติ (เป็นรูปปรมัตถ์)
ส่วนความหมายของเสียงเป็นบัญญัติธรรม
ถาท�าปากเคล่อน หวแต่ ม่มีเสียง ม่เรียกว่า วจีวิ
ัติ

กายวิ

วจีวิ

ัติ แต่เป็น

ัติมี ๒ ลัก ณะ คอ

๑ การเปล่งวาจาทีต่ องการ ห อู่ นรูความประสงค์หรอความหมาย
เช่น การตะโกนเรียก การพูดคุย การเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้ผู้อื่นฟัง เป็นต้น
๒ การเปล่งวาจาที่ ม่ตองการส่อความหมาย เช่น การเปล่งเสียง
(อุทาน) ออกมาขณะตกใจ หรือการท่องหนังสืออยู่คนเดียว ซึ่งมิได้เจาะจง
ให้เกิดความหมายแก่ผู้ใด โดยผู้ที่ได้ยินเสียงจะทราบความหมายของเสียง
หรือไม่ก็ตาม

ด

การร

วิการรูป (วิ-กา-ระ-รูป) คือ รูปทีแ่ สดงอาการพิเศษ ได้แก่ อาการ
เบากาย อาการอ่อนพลิว้ และอาการทีพ่ ร้อมในการท�ากิจต่าง ๆ มี ๓ ลักษณะ
ดังนี้
๑ รูปลหุตา คือ รูปทีท่ า� ให้รา่ งกายเบา คล่องแคล่วในการเคลือ่ นไหว
หรือเปล่งวาจา (การพูด)
๒ รูปมุทุตา คือ รูปที่ทา� ให้ร่างกายอ่อนพลิ้วไม่แข็งทื่อ ในเวลาที่
เคลื่อนไหว หรือเปล่งวาจา
๓ รูปกัมมั ตา คือ รูปที่ทา� ให้ร่างกายมีความพร้อมในการท�า
กิจต่าง ๆ เช่น การเคลื่อนไหว หรือการเปล่งวาจา

การทีเ่ ราเคลือ่ นไหวกาย (กายวิญญัต)ิ หรือเปล่งวาจา (วจีวญ
ิ ญัต)ิ
ได้อย่างคล่องแคล่ว ว่องไว ก็เพราะวิการรูปทั้ง ๓ หากไม่มีวิการรูป
การเคลื่อนไหวกาย และการพูดได้อย่างคล่องแคล่ว ว่องไว จะเกิดขึ้นไม่ได้
วิการรูป ๓ เกิดได้ทั่วร่างกาย ถ้าเกิดก็ต้องเกิดพร้อมกันทั้ง ๓ รูป
ถ้าไม่เกิดก็ไม่เกิดด้วยกันทั้ง ๓ รูป ไม่ได้เกิดตลอดเวลา และเกิดได้ในสิ่งที่
มีชีวิตเท่านั้น โดยเกิดจาก ๓ สมุฏฐาน คือ เกิดจากจิต หรืออุตุ หรืออาหาร
หากเกิ ด จากจิ ต ก็ จ ะเกิ ด ในขณะที่ จิ ต ใจสบาย ปลอดโปร่ ง
การท�างาน และการพูดก็พลอยคล่องแคล่ว ไม่ติดขัด
หากเกิดจากอุตุ คือ ความเย็น ความร้อน เช่น ถ้าอากาศร้อน
มากเกินไป หรือร่างกายร้อนจัดจนเป็นไข้ก็จะท�าอะไรได้ไม่กระฉับกระเฉง
หากเย็ น เกิ น ไปก็ จ ะหนาวสั่ น ไม่ ค ล่ อ งแคล่ ว ว่ อ งไว หรื อ ท� า ให้ เ ป็ น ไข้
วิการรูป ๓ ก็เกิดไม่ได้
หากเกิดจากอาหาร เช่น อดอาหาร หรืออาหารเป็นพิษ ท�าให้
ไม่สบาย ไม่กระปรี้กระเปร่า วิการรูป ๓ ก็เกิดไม่ได้
หมายเหตุ วิ

ัติรูป ๒ และวิการรูป ๓ เกิด ด นสัตว์ที่มีชีวิต

เท่านัน

ด

ลัก

ร

ลักขณรูป (ลัก-ขะ-หนะ-รูป) คือ เครื่องหมายที่แสดงความเป็น
สังขตธรรม (สังขารธรรม)
สังขตธรรม คือ ธรรมทั้งหลายที่ถูกปรุงแต่งด้วยปัจจัย ๔๒๕ คือ
กรรม จิต อุตุ อาหาร
๒๕ ธรรมที่ไม่ถูกปรุงแต่งด้วยปัจจัย ๔ เรียกว่า “อสังขตธรรม” ได้แก่ นิพพาน และบัญญัติ

ธรรมทั้ง ๒ นี้จะไม่มีลักขณรูป

สังขตธรรม ได้แก่ จิต เจตสิก รูป (รวมเรียกว่าขันธ์ ๕)
จิต เจตสิก รูปเท่านัน้ ทีม่ ลี กั ขณรูป คือ มีการเกิดขึน้ ตัง้ อยู่ ดับไป
อสังขตธรรม คือ ธรรมทั้งหลายที่ไม่ถูกปรุงแต่งด้วยปัจจัย ๔
ได้แก่ นิพพาน บัญญัติ
นิพพานและบัญญัติ จะไม่มีลักขณรูป คือ ไม่มีการเกิดขึ้น
ตั้งอยู่ ดับไป
ลักขณะของนามธรรม คอ จิตและเจตสิก มี ๓ อย่าง คอ
๑. ชาติ
คือ การเกิดขึ้น (อุปปาทะ)
๒. ชรตา คือ การตั้งอยู่ (ฐิติ)
๓. อนิจจตา คือ การดับไป (ภังคะ)
ลักขณะของรูปธรรม มี ๔ อย่าง ที่เรียกว่า ลักขณรูป ๔ ดแก่
๑. ชาติ
คือ การเกิดขึ้น แยกได้เป็น ๒ ขั้นตอน คือ
อุปจยะ และสันตติ
๒. ชรตา คือ การตั้งอยู่
๓. อนิจจตา คือ การดับไป
๑ อุปจยรูป (อุ-ปะ-จะ-ยะ-รูป) คือ การเกิดขึน้ ครัง้ แรก และการ
เกิดขึ้นครั้งหลัง ๆ จนครบรูปที่ควรเกิดขึ้นได้ของนิปผันนรูป ชื่อว่า อุปจยะ
๒. สันตติรปู (สัน-ตะ-ติ-รูป) หลังจากขัน้ ตอนที่ ๑ แล้ว การเกิดขึน้
สืบต่อกันของนิปผันนรูป ชื่อว่า สันตติ
๓ ชรตารูป (ชะ-ระ-ตา-รูป) คือ ภาวะแห่งความแก่ของนิปผันนรูป
ชื่อว่า ชรตา
๔ อนิจจตารูป (อะ-นิด-จะ-ตา-รูป) คือ ภาวะแห่งความดับของ
นิปผันนรูป ชื่อว่า อนิจจตา

ลักขณะรูปทัง้ ๔ นีแ้ สดงให้เห็นธรรมชาติของนิปผันนรูปว่าจะต้อง
เกิด-ดับ..เกิด-ดับ สืบต่อกันไปตลอดเวลา เพราะนิปผันนรูปเป็นสังขตธรรม
จึงมีลักษณะสามัญ ๓ ประการ คือ อนิจจัง (ไม่เที่ยง), ทุกขัง (ทนอยู่ใน
สภาพเดิมไม่ได้) และอนัตตา (มิใช่ตัวตน บังคับบัญชาไม่ได้)
การเกิดขนของรูป เรียกว่า อุปจยะ ม่เรียกว่า อุปปาทะ เพราะอะ ร
อุปจยะ แปลตามศัพท์ หมายถึง การเข้าไปสั่งสม คือ การเข้าไป
สั่งสมหลาย ๆ กลาป จนกว่าจะครบจ�านวนของนิปผันนรูปที่จะพึงมีได้ใน
สัตว์แต่ละประเภท
ส�าหรับพวกคัพภเสยยกะ ( ูอาศัยครรภ์มารดาเกิด)
• นิปผันนรูปเกิดขึ้นครั้งแรกที่ปฏิสนธิจิต มี ๓ กลาป๒๖ คือ
กายทสกกลาป ภาวทสกกลาป วัตถุทสกกลาป
• ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ จะมีชีวิตนวกกลาปเกิดเพิ่มอีก ๑ กลาป
• ในสั ป ดาห์ ที่ ๑๑ จั ก ขุ ท กสกกลาป โสตทกสกกลาป
านทกสกกลาป ชิวหาทกสกกลาป จะเกิดเพิ่มอีก ๔ กลาป
รวมเป็น ๘ กลาป (ดูภาพในหน้าถัดไป)
การเกิดขึ้นของรูปเหล่านี้ ตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นต้นไปจนถึงสัปดาห์
ที่ ๑๑ ซึ่งจะมีจา� นวนกลาปเกิดขึ้นครบสมบูรณ์เรียกว่า อุปจยะ
ต่อจากนั้นการเกิดขึ้นสืบต่อกันของรูปกลาปทั้งหมดไปจนกระทั่ง
ตายจะเรียกว่า สันตติ (ไม่เรียกว่าอุปจยะ)

๒๖ ความหมายของ

กลาป ให้ดูที่หน้า ๒๖๙

ยกตัวอย่างสัตว์ทเี่ กิดจากครรภ์มารดา เช่น มนุ ย์
ภายในสัปดาห์แรก

สัปดาห์ที่ ๑๑

ปฎิ

จุติ

๓ กลาป คือ
กายทสกกลาป
ภาวทสกกลาป
วัตถุทสกกลาป

ชีวิตนวกกลาป
จักขุ-โสต-ฆาน-ชิวหาทสกกลาป
เกิดเพิ่มอีก ๑ กลาป เกิดเพิ่มอีก ๔ กลาป
รวมเป็น ๔ กลาป รวมเป็น ๘ กลาป ครบสมบูรณ์

ทีว่ า่ เกิด ๓ กลาปนัน้ จะเรียกว่า ๓ ประเภทก็ได้ คือ กายะประเภท
หนึง่ ภาวะประเภทหนึง่ และหทยวัตถุประเภทหนึง่ เพราะในความเป็นจริงแล้ว
แต่ละประเภทจะเกิดจากการรวมตัวของรูปหลายล้านกลาป มิใช่เกิดขึน้ เพียง
อย่างละ ๑ กลาป (ดูภาพในหน้า ๒๗๔)
หากเป็นพวกโอปปาติกปฏิสนธิ เช่น เทวดา เปรต สัตว์นรก อสุรกาย
• นิปผันนรูปเกิดขึ้นครั้งแรกตอนปฏิสนธิมี ๗ กลาป คือ
จักขุทสกกลาป โสตทสกกลาป านทสกกลาป ชิวหาทสกกลาป
กายทสกกลาป ภาวทสกกลาป และวัตถุทสกกลาป
• เมื่อถึงฐิติขณะของปฏิสนธิจิต ชีวิตนวกกลาปเกิดเพิ่มอีก
๑ กลาป รวมเป็น ๘ กลาป ครบสมบูรณ์
การเกิดขึ้นของรูปกลาปเหล่านี้ หลังจากปฏิสนธิจิตเป็นต้นไปจน
กระทั่งตาย เรียกว่า สันตติ
ปฎิ
ชีวิตนวกกลาป เกิดเพิ่ม ๑ กลาป
รวมเป็น ๘ กลาป ครบสมบูรณ์
๗ กลาป

ฯลฯ

จุติ

๒

ปถวี
จักขุ
ปสาท
รูปา
รมณ์
อิตถี
ภาวะ
หทยรูป
ชีวิตรูป
อาหาร
รูป
ปริจเฉท
รูป
กาย
วิญญัติ

๑-๔. มหาภูตรูป ๔
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เตโช

วาโย

เกิดอยูท่ ั่วร่างกาย
เกิดอยู่ในลูกตา
เกิดอยูใ่ นช่องหู
เกิดอยูใ่ นช่องจมูก
เกิดอยูท่ ี่ลิ้น
เกิดอยูท่ ั่วร่างกาย
เกิดได้ทั่วร่างกาย
เกิดอยูท่ ั่วร่างกาย
เกิดอยู่ที่หัวใจ
เกิดอยูท่ ั่วร่างกาย

ลหุตา มุทุตา กัมมัญญ
ตา

๒๒-๒๔. วิการรูป ๓

เกิดได้ทั่วร่างกาย
เกิดได้ในขณะที่เปล่งวาจา
หรือร้องเพลง (เกิดได้ที่ปาก)
เกิดได้ทั่วร่างกาย

อุปจยะ สันตติ

๒๕-๒๘. ลักขณรูป ๔

เกิดอยู่ทั่วร่างกาย

ชรตา อนิจจตา

๑. รูปที่เกิดอยู่ตลอดเวลา และเกิดได้ทั่วร่างกาย มี ๑๗ รูป (๑๘ รูป)
๒. รูปที่เกิดอยู่ตลอดเวลา แต่เกิดได้เฉพาะที่ มี ๕ รูป
๓. รูปที่เกิดเป็นบางครั้งบางคราว แต่เกิดได้ทั่วร่างกาย มี ๕ รูป
๔. รูปที่เกิดเป็นบางครั้งบางคราว และเกิดได้เฉพาะที่ มี ๑ รูป

ข้อสังเกต
ค�าอธิบายมี ๒ ลักษณะ คือ
๑. เกิดอยู่ หมายถึง เกิดอยู่ตลอดเวลา
๒. เกิดได้ หมายถึง เกิดได้เป็นบางครั้ง
บางคราว

๒
๑ รูปทีเ่ กิดอยูต่ ลอดเวลาและเกิด ดทัว่ ร่างกาย มีทงั้ หมด ๑๗ รูป
(หรือ ๑๘ ถ้านับโผฏฐัพพารมณ์ด้วย) ได้แก่
มหาภูตรูป ๔, กายปสาท, รูปารมณ์, คันธารมณ์, รสารมณ์,
โผฏฐัพพารมณ์, ภาวรูป ๒, ชีวติ รูป, อาหารรูป, ปริจเฉทรูป และลักขณรูป ๔
มหาภูตรูป ๔ ย่อมเกิดอยู่ทั่วร่างกายตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของ
ร่างกายจะต้องมีมหาภูตรูปเกิดครบ ทั้ง ๔ เสมอ
กายปสาท
ย่อมเกิดอยู่ทั่วร่างกายตลอดเวลา (ยกเว้นที่ปลายผม ขน
เล็บ หนังที่หนาด้าน) แม้ในขณะนอนหลับเมื่อมีอะไรมา
กระทบย่อมรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาได้
รูปารมณ์
คือ สีต่าง ๆ ต้องมีอยู่ทั่วร่างกายตลอดเวลา เช่น สีผิวหนัง
หรือสีของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย
คันธารมณ์ กลิ่นตัวย่อมมีอยู่ทั่วร่างกายตลอดเวลา
รสารมณ์
รสของเนื้อหนังมังสาและอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายก็ย่อมมี
อยู่ทั่วร่างกายตลอดเวลา
โ ฏฐัพพารมณ์ ความเย็น ร้อน อ่อน แข็ง หย่อน ตึง ของตัวเราย่อมปรากฏ
อยู่ทั่วร่างกายตลอดเวลา
ภาวรูป ๒
สภาวะที่เป็นเพศหญิงหรือเพศชาย (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
ย่อมเกิดอยู่ทั่วร่างกายตลอดเวลา
ชีวิตรูป
ย่อมเกิดอยู่ทั่วร่างกายตลอดเวลา เพื่อรักษารูปที่เกิดจาก
กรรม ถ้าไม่มีก็ตาย

อาหารรูป
ปริจเ ทรูป
ลักขณรูป ๔

ย่อมเกิดอยูท่ วั่ ร่างกายตลอดเวลา (ทุกส่วนของร่างกายย่อม
เป็นอาหารรูปให้แก่สัตว์อื่นได้)
จะคั่นระหว่างรูปกลาปทั่วร่างกายอยู่ตลอดเวลา
การเกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ดับไปของรูปนาม ย่อมมีอยู่ตลอดเวลา

๒ รูปที่เกิดอยู่ตลอดเวลา แต่เกิด ดเ พาะที่ มี ๕ รูป คือ
จักขุปสาท
เกิดอยู่ในลูกตาเท่านั้น แม้ขณะหลับก็มีจักขุปสาทเกิดอยู่
ตลอดเวลา
โสตปสาท
เกิดอยู่ในช่องหูเท่านั้น แม้ขณะหลับก็มีโสตปสาทเกิดอยู่
ตลอดเวลา เมื่อมีใครมาเรียกจึงได้ยินเสียงได้
านปสาท เกิดอยู่ในช่องจมูกเท่านั้น
แม้ในขณะหลับก็
ชิวหาปสาท เกิดอยู่ที่ลิ้นเท่านั้น
เกิดได้ตลอดเวลา
หทยรูป
เกิดอยู่ที่หัวใจเท่านั้น
๓ รูปทีเ่ กิดเป็นบางครังบางคราว แต่เกิด ดทัว่ ร่างกาย มี ๕ รูป คือ
สัททารมณ์ (เสียง) เกิดได้ในเวลาที่เอามือตีส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย จะตี
ตรงไหนก็มีเสียงเกิดขึ้นทุกที่
กายวิ ัติ
การเคลื่อนไหวกาย สามารถเคลื่อนไหวได้ทั่วร่างกาย
ตามที่ต้องการ
วิการรูป ๓
เมื่ออากาศร้อน หรือเย็นจัด เมื่อจิตใจขุ่นมัว หรือกิน
อิ่มมากเกินไปจนง่วงเหงาหาวนอน ไม่คล่องแคล่ว
ไม่กระฉับกระเฉง ฯลฯ ขณะนั้นวิการรูป ๓ ย่อมไม่เกิด
(วิการรูป ๓ เกิดได้เป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้น)

๔ รูปที่เกิดเป็นบางครังบางคราว แต่เกิด ดเ พาะที่
มีเพียง ๑ คือ วจีวิ
เปล่งเสียงจากปากเท่านั้น

ัติ เพราะเกิดได้ในขณะที่มีการพูด หรือ

วัตถุรูป หมายถง รูปอันเป็นที่ตังของจิต หรอเป็นที่เกิดของจิต
มี ๖ รูป ได้แก่
๑) จักขุวัตถุ องค์ธรรมคือ จักขุปสาท ซึง่ เป็นทีเ่ กิดของจิตทางตา
๒) โสตวัตถุ องค์ธรรมคือ โสตปสาท ซึ่งเป็นที่เกิดของจิตทางหู
๓) านวัตถุ องค์ธรรมคือ านปสาท ซึ่งเป็นที่เกิดของจิตทาง
จมูก
๔) ชิวหาวัตถุ องค์ธรรมคือ ชิวหาปสาท ซึง่ เป็นทีเ่ กิดของจิตทาง
ลิ้น
๕) กายวัตถุ องค์ธรรมคือ กายปสาท ซึง่ เป็นทีเ่ กิดของจิตทางกาย
๖) หทัยวัตถุ องค์ธรรมคือ หทยรูป ซึ่งเป็นที่เกิดของจิตทางใจ
กล่าวอีกนัยหน่ง คอ
จักขุวิญญาณ ๒ ดวง อาศัย จักขุวัตถุ เป็นที่เกิด
โสตวิญญาณ ๒ ดวง อาศัย โสตวัตถุ เป็นที่เกิด
านวิญญาณ ๒ ดวง อาศัย านวัตถุ เป็นที่เกิด
ชิวหาวิญญาณ ๒ ดวง อาศัย ชิวหาวัตถุ เป็นที่เกิด
กายวิญญาณ ๒ ดวง อาศัย กายวัตถุ เป็นที่เกิด

จิต ๗๕ ดวง ที่เหลือ (เว้นอรูปาวจรวิปากจิต ๔ ) อาศัย หทัยวัตถุ
เป็นที่เกิด
วัตถุรูป กับ วัตถุธรรม มีความหมายต่างกัน กล่าวคอ
วัตถุรูป มีความหมายดังแสดงมาแล้วข้างต้น
วัตถุธรรม หมายถึง ธรรม ๗๒ ประการ ได้แก่
จิต ๑ (จิตทัง้ ๘๙ ดวง นับรวมเป็น ๑ เพราะมีสภาวะอย่างเดียวกัน
คือ เป็นธาตุรู้)
เจตสิก ๕๒
นิปผันนรูป ๑๘ (นับเฉพาะรูปปรมัตถ์แท้เท่านั้น)
และนิพพาน ๑
๒
โคจรัคคาหกรูป คอ รูปที่รับกระทบป จารมณ์ ด มี ๕ รูป ได้แก่
ปสาทรูป ๕ คือ จักขุปสาท โสตปสาท านปสาท ชิวหาปสาท และกายปสาท
๑ จักขุปสาท รับกระทบรูปารมณ์ (สีต่าง ๆ) การเห็นจึงเกิดขึ้น
(จักขุวิญญาณ ท�าหน้าที่เห็น)
๒ โสตปสาท รับกระทบสัททารมณ์ (เสียงต่าง ๆ) การได้ยินจึง
เกิดขึ้น (โสตวิญญาณ ท�าหน้าที่ได้ยิน)
๓ านปสาท รับกระทบคันธารมณ์ (กลิน่ ต่าง ๆ) การได้กลิน่ จึง
เกิดขึ้น ( านวิญญาณ ท�าหน้าที่รู้กลิ่น)
๔ ชิวหาปสาท รับกระทบรสารมณ์ (รสต่าง ๆ) การรูร้ สจึงเกิดขึน้
(ชิวหาวิญญาณ ท�าหน้าที่รู้รส)
๕ กายปสาท รับกระทบโผฏฐัพพารมณ์ (สิ่งที่มากระทบกาย)
ความรู้สึกต่าง ๆ ทางกายจึงเกิดขึ้น (กายวิญญาณ ท�าหน้าที่
รู้การกระทบสัมผัส)

๓
โอ าริกรูป คอ รูปหยาบ หรอรูปที่ปรากฏชัด ดแก่ ปสาทรูป ๕
และ วิสยรูป ๗ รวมเรียกว่า โอ าริกรูป ๑๒ กล่าวอีกนัยหนึง่ ก็คอื ตา หู จมูก
ลิ้น กาย เป็นอายตนะภายใน ส่วนรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส เป็นอายตนะ
ภายนอก ซึ่งเป็นสภาวะที่รู้ได้ง่าย จึงจัดเป็นรูปหยาบ
ส่วนรูปที่เหลืออีก ๑๖ รูป เป็นรูปที่ไม่ปรากฏชัดเจน พิจารณา
ได้ยากกว่าโอฬาริกรูป และรับรู้ได้เฉพาะทางมโนทวารเท่านั้น จึงจัดเป็นรูป
ละเอียด (สุขุมรูป)
อิ น ทริ ย รู ป หมายถง รู ป ที่ เ ป็ น ห ่ เ ป็ น ู ปกครอง นหนาที่
อย่าง ดอย่างหน่ง แต่ละรูปก็มีบทบาทหน้าที่เป็นพิเศษเฉพาะของตน โดย
ไม่ก้าวก่ายกัน มีทั้งหมด ๘ รูป ได้แก่ ปสาทรูป ๕, ภาวรูป ๒, ชีวิตรูป ๑
ด้วยเหตุผล ดังนี้
๑ จักขุปสาท คือ รูปทีเ่ ป็นใหญ่ในการเห็น เพราะการเห็นจะเกิด
ขึ้นได้ต้องอาศัยจักขุปสาท ถ้าขาดจักขุปสาทเสียแล้วการเห็น
จะเกิดขึน้ ไม่ได้ การเห็นชัดไม่ชดั เห็นได้ใกล้หรือไกล ก็ขนึ้ กับ
จักขุปสาทอีกเช่นกัน ถ้าจักขุปสาทดีก็เห็นได้ชัดเจนและเห็น
ได้ไกล เนื่องจากจักขุปสาทเป็นใหญ่ในการเห็น จึงจัดเป็น
อินทริยรูปอย่างหนึ่ง
๒ โสตปสาท ๓ านปสาท ๔ ชิวหาปสาท ๕ กายปสาท ก็เป็น
ไปในท�านองเดียวกันกับจักขุปสาท จึงจัดเป็นอินทริยรูปด้วย
เช่นกัน

๖ อิตถีภาวรูป เป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองในความเป็นเพศหญิง
๗ ปุริสภาวรูป เป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองในความเป็นเพศชาย
๘ ชีวิตรูป คือ รูปที่เป็นใหญ่และเป็นผู้ปกครองในการรักษา
กัมมชรูปที่เกิดพร้อมกับตนให้ตั้งอยู่จนครบอายุ คือ ๕๑
อนุขณะของจิต
กัมมชรูปเกิดจากกรรมในอดีต เมื่อกัมมชรูปเกิดขึ้นชีวิตรูปจะท�า
หน้าทีร่ กั ษากัมมชรูปทีเ่ กิดขึน้ แทนอดีตกรรมทันที เนือ่ งจากชีวติ รูปเป็นใหญ่
และเป็นผู้ปกครองในการรักษากัมมชรูป จึงจัดเป็นอินทริยรูปด้วยเช่นกัน
อวินพิ โภครูป คอ รูปทีแ่ ยกจากกัน ม่ ด ประกอบดวยรูป ๘ ชนิด
ได้แก่ มหาภูตรูป ๔, รูปารมณ์, คันธารมณ์, รสารมณ์ และโอชา (อาหารรูป)
รูปทั้ง ๘ นี้จะแยกจากกันไม่ได้เด็ดขาด ต้องเกิดร่วมกันเสมอ แม้ในอณูที่
เล็กที่สุดของสิ่งต่าง ๆ ก็ต้องประกอบด้วยอวินิพโภครูปทั้ง ๘ นี้
บรรดารูปทั้งหลายที่มีอยู่ในจักรวาล ไม่ว่าจะเป็นรูปของสิ่งมีชีวิต
หรือไม่มีชีวิต จะขาดอวินิพโภครูป ๘ ไม่ได้เลย อย่างน้อยที่สุดจะต้อง
ประกอบด้วยรูปทั้ง ๘ นี้
อวินิพโภครูป ๘ นี้ มีมหาภูตรูป ๔ เป็นประธาน (เป็นตัวหลัก)
และมีอุปาทายรูปเกิดร่วมด้วยอีก ๔ ได้แก่ รูปารมณ์ คือ สีของมหาภูตรูป,
คันธารมณ์ คือ กลิ่นของมหาภูตรูป, รสารมณ์ คือ รสของมหาภูตรูป และ
โอชา (อาหารรูป) ที่แ งอยู่ในมหาภูตรูป โอชานี้ก็คือคุณค่าทางโภชนาการ
ที่มีประโยชน์แก่สัตว์อื่น เช่น ไม้เป็นโอชาของปลวก เป็นต้น

บ ี่
สม าน องร ัน

สมุฏฐาน คอ ธรรมที่เป็นเหตุ หรูปเกิดขน รูปทั้งหลายจะเกิดขึ้น
ได้และทรงตัวอยูไ่ ด้จะต้องมีเหตุอย่างใดอย่างหนึง่ คอยชักน�าและสนับสนุน
อยู่เบื้องหลัง
สมุฏฐาน หรอเหตุที่ทา� หรูปเกิดขน มี ๔ ประการ คอ ๑ กรรม
๒ จิต ๓ อุตุ ๔ อาหาร
รูปที่เกิดจาก กรรมเป็นสมุฏฐาน เรียกว่า กัมมชรูป ในรูป ๒๘
จะมี กัมมชรูปอยู่ ๑๘ รูป
รูปที่เกิดจาก จิตเป็นสมุฏฐาน เรียกว่า จิตตชรูป ในรูป ๒๘
จะมี จิตตชรูปอยู่ ๑๕ รูป
รูปที่เกิดจาก อุตุเป็นสมุฏฐาน เรียกว่า อุตุชรูป ในรูป ๒๘
จะมี อุตุชรูปอยู่ ๑๓ รูป
รูปที่เกิดจาก อาหารเป็นสมุฏฐาน เรียกว่า อาหารชรูป ในรูป ๒๘
จะมี อาหารชรูปอยู่ ๑๒ รูป

กั ชร
กัมมชรูป คอ รูปที่เกิดจากกรรม นอดีต
กรรม คือ การกระท�าทางกาย วาจา ใจ เป็นอกุศลบ้าง เป็นกุศล
บ้าง ได้แก่ กรรม ๓๓ คือ เจตนาที่อยู่ในอกุศลจิต ๑๒, มหากุศลจิต ๘,
รูปาวจรกุศลจิต ๕, อรูปาวจรกุศลจิต ๔ และโลกุตตรกุศลกรรม ๔
แต่กรรมทีเ่ ป็นต้นเหตุให้เกิดกัมมชรูปมีเพียง ๒๕ ชนิด คือ เจตนา
ในอกุศลจิต ๑๒, เจตนาในมหากุศลจิต ๘ และเจตนาในรูปาวจรกุศลจิต ๕
ส่วนเจตนาในอรูปาวจรกุศลจิต ๔ จะน�าเกิดใน อรูปภูมิ ๔ จึงไม่เป็นเหตุให้
เกิดรูป และเจตนาในโลกุตตรกุศลกรรม ๔ ก็เป็นกรรมที่ตัดภพตัดชาติ จึง
ไม่เป็นเหตุให้เกิดกัมมชรูปใด ๆ เช่นกัน

กรรม ๓๓
(อกุศลกรรม ๑๒, กุศลกรรม ๒๑)
กรรมที่ท�าลายภพชาติ มี ๔ คือ
โลกุตตรกุศลกรรม ๔
(หรือ มรรคกรรม ๔)

กรรมที่ท�าให้นามเกิดขึ้นอย่างเดียว
แต่ไม่ท�าให้รูปเกิดขึ้นมี ๔
คือ อรูปาวจรกุศลกรรม ๔
ไปเกิดในอรูปภูมิ ๔
เป็นอรูปพรหม
ไม่มีรูป

กรรมที่ทา� ให้รูปนามเกิดขึ้น (กล่าวโดยรวม)
มี ๒๙ คือ อกุศลกรรม ๑๒, มหากุศลกรรม ๘,
รูปาวจรกุศลกรรม ๕, อรูปาวจรกุศลกรรม ๔

กรรมที่ทา� ให้ทั้งรูปและนามเกิดขึ้น
มี ๒๕ คือ
• อกุศลกรรม ๑๒
• มหากุศลกรรม ๘
• รูปาวจรกุศลกรรม ๕
อกุศลกรรม ๑๒
มหากุศลกรรม ๘
รูปาวจรกุศลกรรม ๕

เกิดในอบายภูมิ ๔
เกิดในกามสุคติภูมิ ๗
เกิดในรูปภูมิ ๑๕
(เว้นอสัญญสัตตภูมิ)

กรรมที่ทา� ให้รูปเกิดขึ้นอย่างเดียว
แต่ไม่ทา� ให้นามเกิดขึ้น
คือ รูปาวจรปัญจมฌานกุศลกรรม ๑
ที่เป็นไปด้วยอ�านาจของ
สัญญาวิราคภาวนา
ไปเกิดในอสัญญสัตตภูมิ
เป็นอสัญญสัตตพรหม

ในบรรดารูป ๒๘ มีรูปที่เกิดจากกรรมในอดีต (กัมมชรูป) เพียง
๑๘ รูป เรียกว่า กัมมชรูป ๑๘ ได้แก่ ปสาทรูป ๕, ภาวรูป ๒, หทยรูป ๑,
ชีวิตรูป ๑, อวินิพโภครูป ๘ และปริจเฉทรูป ๑ ดังภาพ
๒

อนิปผันนรูป ๑๐

นิปผันนรูป ๑๘

มหาภูตรูป ๔
ปสาทรูป ๕
วิสยรูป ๔
(หรือ ๗)
ภาวรูป ๒
หทยรูป ๑

ก จิ ก จิ ก จิ ก จิ
อุ อา อุ อา อุ อา อุ อา

ก

ก

ก จิ
อุ อา

จิ
อุ

ก
ก
ก

ก

ก

ก

ก

ก จิ ก จิ
อุ อา อุ อา

รูปที่เกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐาน (กัมมชรูป)
รูปที่เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐาน (จิตตชรูป)
รูปที่เกิดจากอุตุเป็นสมุฏฐาน (อุตุชรูป)
รูปที่เกิดจากอาหารเป็นสมุฏฐาน (อาหารชรูป)

ชีวิตรูป ๑
อาหารรูป ๑

ก จิ
อุ อา

ปริจเฉทรูป ๑

ก จิ
อุ อา

วิญญัติรูป ๒

จิ

จิ

วิการรูป ๓

จิ อุ
อา

จิ อุ
อา

มี ๑๘ รูป
มี ๑๕ รูป
มี ๑๓ รูป
มี ๑๒ รูป

จิ อุ
อา

ลักขณรูป ๔
ก = รูปที่เกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐาน

จิ = รูปที่เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐาน

อุ = รูปที่เกิดจากอุตุเป็นสมุฏฐาน

อา = รูปที่เกิดจากอาหารเป็นสมุฏฐาน

จิ
อุ
จิ อุ
อา

ก จิ
อุ อา

= รูปที่เกิดจากสมุฏฐาน ๒ (เกิดจากจิตก็ได้ อุตุก็ได้)
= รูปที่เกิดจากสมุฏฐาน ๓ (เกิดจากจิตก็ได้ อุตุก็ได้ อาหารก็ได้)
= รูปที่เกิดจากสมุฏฐาน ๔ (เกิดจากกรรมก็ได้ จิตก็ได้ อุตุก็ได้ อาหารก็ได้)
= รูปที่ไม่ได้เกิดจากสมุฏฐานใดเลย
= อวินิพโภครูป ๘

ในวงกลมที่มีอักษรย่อของสมุฏฐานมากกว่า ๑ อย่าง
หมายความว่า รูปนั้นสามารถเกิดจากสมุฏฐาน
อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ในบรรดาสมุฏฐานเหล่านั้น

กัมมชรูป ๑๘ นี แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คอ
๑ รูปทีเ่ กิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานเพียงอย่างเดียวเท่านัน ได้แก่
ปสาทรูป ๕ ภาวรูป ๒ หทยรูป ๑ ชีวิตรูป ๑
๒ รูปที่ ม่ ดเกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานเพียงอย่างเดียว (เกิด ด
จากหลายสมุฏฐาน) ได้แก่ อวินิพโภครูป ๘ และปริจเฉทรูป ๑
สัตว์บางพวกมีกัมมชรูปเกิดขึ้นได้ครบทั้ง ๑๘ รูป แต่บางพวกก็
มีไม่ครบ เช่น ในรูปภูมิ ๑๕ จะไม่มี านปสาท ชิวหาปสาท กายปสาท และ
ไม่มีภาวรูปทั้ง ๒ (ไม่มีเพศ) ส่วนสัตว์ในอสัญญสัตตภูมิจะไม่มีปสาทรูป ๕
ภาวรูป ๒ และหทยรูป ๑ ดังภาพในหน้า ๒๙๓ - ๒๙๔
กัมมชรูป (ก�) จะเกิดขน นสัตว์ทังหลายทุก อนุขณะ๒๗ ของจิตแต่ละดวง
นับตังแต่ปฏิสนธิจิตเป็นตน ป
อดีตภพ

อนาคตภพ

ปัจจุบันภพ
ปฏิสนธิกาล
๑๗

ปฏิ ภ๑ ภ๒

จุติกาล

ปวัตติกาล
๑๖

๑๕

๑๔

ฯลฯ

๑๓

๑๒

๑๑

๓
ฯลฯ

๒

๑

จุติ

ก� ก� ก� ก� ก� ก� ก� ก�

กัมมชรูป
กัมมชรูป
กัมมชรูป
เกิดขึ้นครั้งแรกที่อุปปาทัก เกิดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายที่อุปปาทักขณะ
ดับลงพร้อมกันกับจุติจิต
ขณะของปฏิสนธิจิต และ ของจิตดวงที่ ๑๗ ที่นับถอยหลังจากจุติจิตขึ้นไป
จะเกิดอย่างต่อเนื่องทุก ๆ
อนุขณะของจิต

๒๗ จิตแต่ละดวงจะมี ๓ อนุขณะ คือ

๑. อุปปาทักขณะ ขณะเกิดขึ้น
๒. ฐิติขณะ ขณะที่กา� ลังตั้งอยู่
๓. ภังคักขณะ ขณะดับลง

จิต
๑ ๒ ๓

ปฏิสนธิกาล คือ ที่อุปปาทักขณะของปฏิสนธิจิตเพียงขณะเดียวเท่านั้น
ปวัตติกาล คือ ช่วงเวลานับตั้งแต่ฐิติขณะของปฏิสนธิจิต จนถึงฐิติขณะ
ของจุติจิต
จุติกาล
คือ ที่ภังคักขณะของจุติจิตเพียงขณะเดียวเท่านั้น
ร่างกายของสัตว์จะต้องอาศัยกัมมชรูปเป็นพื้นก่อน หากไม่มี
กัมมชรูปเป็นพืน้ รองรับแล้วร่างกายของสัตว์ทงั้ หลายก็จะไม่ตา่ งไปจากต้นไม้
หรือท่อนไม้

ชร
ในรูป ๒๘ จะมีรูปที่เกิดจากจิตเพียง ๑๕ รูปเท่านั้น เรียกว่า
จิตตชรูป ๑๕ ได้แก่ วิญญัตริ ปู ๒, สัททารมณ์ ๑, วิการรูป ๓, อวินพิ โภครูป ๘
และปริจเฉทรูป ๑ ดังภาพในหน้า ๒๕๐
จิตตชรูปทัง ๑๕ นี แบ่ง ดเป็น ๒ ประเภท คอ
๑ รูปที่เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานเพียงอย่างเดียวเท่านัน คือ
วิญญัติรูป ๒
๒ รูปที่ ม่ ดเกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานเพียงอย่างเดียว ได้แก่
สัททารมณ์ ๑, วิการรูป ๓, อวินิพโภครูป ๘ และปริจเฉทรูป ๑
จิตทังหมดมี ๘๙ ดวง แต่จิตที่ท�า หเกิดจิตตชรูป ดนันมีเพียง
๗๕ ดวง เว้นทวิปัญจวิญญาณจิต ๑๐ (เพราะมีกา� ลังอ่อน), เว้นอรูปาวจร
วิปากจิต ๔ (เพราะน�าเกิดในอรูปภูม)ิ , เว้นปฏิสนธิจติ ของสัตว์ทงั้ หลาย (เพราะ
มีกา� ลังอ่อน) และจุตจิ ติ ของพระอรหันต์ (เพราะท�าลายกิเลสได้หมดสิน้ แล้ว)
จิตตชรูปจะเกิดขน นสัตว์ทงหลายทุ
ั
ก อุปปาทักขณะ (ขณะเกิดขน)
ของจิตแต่ละดวง นับตังแต่ภวังค์ดวงแรก (ปฐมภวังค์) ทีเ่ กิดต่อจากปฏิสนธิ
จิตเป็นตน ป

อดีตภพ

อนาคตภพ

ปัจจุบันภพ
ปฏิสนธิกาล

จุติกาล
ปวัตติกาล
๒

ปฏิ ภ๑ ภ๒ ภ๓ ภ๔

ฯลฯ

๑

จุติ

๑

๒

๑๕ ๑๖ ๑๗
ฯลฯ

จิ.รุ จิ.รุ จิ.รุ

จิตตชรูป
เกิดขึ้นครั้งแรกที่อุปปาทักขณะของ
ปฐมภวังค์ และจะเกิดอย่างต่อเนื่อง
ทุก ๆ อุปปาทักขณะของจิต
(ยกเว้นขณะที่เข้านิโรธสมาบัติ)

จิตตชรูปของปุถุชนและผลเสกขบุคคล
เกิดเป็นครั้งสุดท้ายที่อุปปาทักขณะของจุติจิต
และยังตั้งอยู่ต่อไปอีกเท่ากับจิต ๑๖ ดวง
ต่อจากจุติจิต
จิตตชรูปดับ
จิตตชรูปของพระอรหันต์ เกิดเป็นครั้งสุดท้าย
ที่อุปปาทักขณะของจิตดวงที่ ๒
ที่นับถอยหลังจากจุติขึ้นไป และต้องตั้งอยู่
ต่อไปอีกเท่ากับจิต ๑๕ ดวง ต่อจากจุติจิต
จิตตชรูปดับ

๑ จิตตชรูปสามั หมายถึง จิตตชรูปที่ต้องเกิดขึน้ ตามธรรมชาติ
เพือ่ ให้รปู ตัง้ อยูไ่ ด้ (ท�าให้มชี วี ติ อยูไ่ ด้) เช่น การหายใจเข้าออก
การเต้นของหัวใจ การท�างานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย รวมไปถึง
ภาวะในขณะที่นอนหลับสนิท (ไม่ ัน) เป็นต้น
๒ จิตตชรูปขณะหัวเราะ หรอ ยิม อาการที่หัวเราะ หรือ ยิ้ม เป็น
รูปที่เกิดจากจิต
๓ จิตตชรูปขณะรอง ห อาการร้องไห้ก็เป็นรูปที่เกิดจากจิต
๔ จิตตชรูปขณะเคล่อน หวอิริยาบถย่อย เช่น การคู้ เหยียด ก้ม
เงย เหลียวซ้าย แลขวา เดินหน้า ถอยหลัง กะพริบตา อ้าปาก
เคี้ยว เป็นต้น การเคลื่อนไหวอิริยาบถย่อย (กายวิญญัติ)
ก็เป็นรูปที่เกิดจากจิต
๕ จิตตชรูปขณะทีเ่ ปล่งเสียงพูด รองเพลง ท่องหนังสอ (วจีวญ
ิ ญัต)ิ
ก็เป็นรูปที่เกิดจากจิต

๖ จิตตชรูปขณะก�าลังเปลี่ยนอิริยาบถ ห ่ทัง ๔ เช่น จากนอน
เป็นนัง่ จากนัง่ เป็นยืน จากยืนเป็นเดิน จากเดินเป็นยืน จากยืน
เป็นนั่ง จากนั่งเป็นนอน เป็นต้น (กายวิญญัติในขณะเปลี่ยน
อิริยาบถใหญ่ทั้ง ๔ ก็เป็นรูปที่เกิดจากจิต)
๗ จิตตชรูปขณะที่อยู่นิ่ง นอิริยาบถ ดอิริยาบถหน่ง คือ ขณะ
อยู่ในท่านั่ง ท่านอน ท่ายืน (ยกเว้นเดิน) อาการที่กายตั้งมั่น
อยู่นิ่ง ๆ ในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งโดยไม่เคลื่อนไหว ก็เป็น
รูปที่เกิดจากจิต
หมายเหตุ จิตตชรูปทัง ๗ อย่างนี เม่อว่าโดยองค์ธรรมแลว ดแก่
จิตตชรูป ๑๕ นั่นเอง

ชร ั้ง อย่างน้ กด าก

ระ

่าง ดังน้

๑ จิตทีท่ า� หจิตตชรูปสามั เกิดขน ดแก่ จิต ๗๕ ดวง ทังหมด
(ดูที่หน้า ๒๕๘ - ๒๕๙)
๒ จิตที่ท�า หหัวเราะ หรอ ยิม มี ๑๓ ดวง คือ
• โลภมูลโสมนัส ๔
• โสมนัสหสิตุปปาทจิต ๑
• มหากุศลโสมนัส ๔
• มหากิริยาโสมนัส ๔
หมายเหตุ
๑) พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ยิ้มด้วยจิต ๕ ดวง คือ
โสมนัสหสิตุปปาทจิต ๑, มหากิริยาโสมนัส ๔
๒) พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี หัวเราะด้วยจิต ๖ ดวง
คือ ทิฏฐิคตวิปปยุตตโสมนัส ๒, มหากุศลโสมนัส ๔

๓) ปุถุชนหัวเราะด้วยจิต ๘ ดวง คือ โลภมูลโสมนัส ๔,
มหากุศลโสมนัส ๔
การยิมแยมและการหัวเราะนัน นคัมภีร์อลังการะจ�าแนก ด
๖ อย่าง คอ
๑. สิตะ
ยิ้มอยู่ในใบหน้า ไม่เห็นไรฟัน
๒ หสิตะ
ยิ้มแย้มพอเห็นไรฟัน
๓ วิหสิตะ หัวเราะเบา ๆ
๔ อุปหสิตะ หัวเราะจนกายไหว
๕ อปหสิตะ หัวเราะจนน�า้ ตาไหล
๖ อติหสิตะ หัวเราะจนสั่นพลิ้ว และโยกโคลงไปทั้งตัว
พระพุทธเจ้า และพระอรหันต์ ยิม้ ได้ ๒ แบบ คือ แบบที่ ๑ และ ๒
พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี ยิ้มได้ ๔ แบบ คือ
แบบที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔
ปุถุชน ยิ้มได้ทั้ง ๖ แบบ
๓ จิตที่ทา� หรอง ห มี ๒ ดวง คอ
• โทสมูลจิต ๒
๔ จิตที่ทา� หเกิดการเคล่อน หวอิริยาบถย่อย มี ๓๒ ดวง คือ
• มโนทวาราวัชชนจิต ๑
• กามชวนะ ๒๙ (ดังภาพในหน้า ๒๕๘ - ๒๕๙)
• อภิญญาจิต ๒ (คือ รูปาวจรปัญจมฌานกุศลจิต ๑ และ
รูปาวจรปัญจมฌานกริยาจิต ๑)
๕ จิตที่ทา� หเปล่งเสียงพูด รองเพลง ท่องหนังสอ มี ๓๒ ดวง
เหมือนข้อ ๔
๖ จิตที่ท�า หเกิดการเปลี่ยนอิริยาบถ ห ่ทัง ๔ มี ๓๒ ดวง
เหมือนข้อ ๔

๗ จิตที่ทา� หอิริยาบถ ดอิริยาบถหน่งตังมั่น (คอ อยู่นิ่ง โดย
ม่เคล่อน หว) มี ๕๘ ดวง คือ
• มโนทวาราวัชชนจิต ๑
• กามชวนะ ๒๙
รวม ๓๒ ดวง
• อภิญญาจิต ๒
• อั ป ปนาชวนะ ๒๖ เป็ น ฌานจิ ต ที่ ห นุ น ให้ อิ ริ ย าบถใด
อิรยิ าบถหนึง่ (เว้นการเดิน) ตัง้ มัน่ โดยไม่เคลือ่ นไหวได้เป็น
เวลานาน ๆ
ขอสังเกต มโนทวาราวัชชนจิต ๑, กามชวนะ ๒๙ และอภิญญาจิต ๒
จะมี ๔ บทบาท คือ
๑. ท�าให้เกิดการเคลือ่ นไหวทางกาย (กายวิญญัต)ิ ทัง้ อิรยิ าบถใหญ่
และอิริยาบถย่อย
๒. ท�าให้เกิดวจีวิญญัติ (การพูด ร้องเพลง ท่องหนังสือ เป็นต้น)
๓. ท�าให้อิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งตั้งมั่น (คืออยู่นิ่ง ๆ โดยไม่
เคลื่อนไหว)
๔. ท�าให้เกิดจิตตชรูปสามัญ

โลภมูลโสมนัสสหคตจิต ๔
โลภมูลอุเบกขาสหคตจิต ๔
โทสมูลจิต ๒
โมหมูลจิต ๒

๖
๕
๖
๕

๖ ๖ ๖
๕ ๕ ๕
๖
๕

เว้นร้องไห้
เว้นหัวเราะ, เว้นร้องไห้
เว้นหัวเราะ
เว้นหัวเราะ, เว้นร้องไห้

๑ ๑
๑ ๑ ๑

ทวิ.๑๐ สัมปฏิจ. ๒ สันตี.๓

๑ ๕ ๖

เว้นร้องไห้
เว้นหัวเราะ, เว้นร้องไห้

มหากุศลโสมนัสสหคตจิต ๔
มหากุศลอุเบกขาสหคตจิต ๔

๖ ๖ ๖ ๖
๕ ๕ ๕ ๕

เว้นร้องไห้

มหาวิปากจิต ๘

๑ ๑ ๑ ๑
๑ ๑ ๑ ๑

ปัญจ.๑ มโน.๑ หสิตุป.๑

มหากิริยาโสมนัสสหคตจิต ๔
มหากิริยาอุเบกขาสหคตจิต ๔
รูปาวจรกุศลจิต ๕
รูปาวจรวิปากจิต ๕
รูปาวจรกิริยาจิต ๕

โลกุตตรจิต ๘
(โดยย่อ)

๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒

๖ ๖ ๖ ๖
๕ ๕ ๕ ๕
๒ ๒ ๒ ๒

จิตตชรูป
สามัญ

เว้นหัวเราะ, เว้นร้องไห้

จิตตชรูปสามัญ
เว้นร้องไห้
เว้นหัวเราะ, เว้นร้องไห้
๒
๕

๑ ๑ ๑ ๑ ๑

จิต ๒ ดวงนี้ เป็นอภิญญาจิตได้ด้วย กล่าวคือ
• เมือ่ เป็นรูปาวจรปัญจมฌานกุศลหรือกิรยิ าท�าให้เกิด
จิตตชรูปได้ ๒ อย่าง คือ จิตตชรูปสามัญ และจิตตชรูป
ทีห่ นุนให้อริ ยิ าบถใดอิรยิ าบถหนึง่ (เว้นการเดิน) ตัง้ มัน่
โดยไม่เคลื่อนไหวได้เป็นเวลานาน ๆ
• เมื่อเป็นอภิญญาจิต ท�าให้เกิดจิตตชรูปได้ ๕ อย่าง
(เว้นหัวเราะ, เว้นร้องไห้)

๒ ๒ ๒ ๒

๒
๕

อรูปาวจรกุศลจิต ๔
อรูปาวจรวิปากจิต ๔
อรูปาวจรกิริยาจิต ๔

๒ ๒ ๒ ๒
๒ ๒ ๒ ๒

ค�าอธิบายภาพ
๖ = จิตที่ทา� ให้จิตตชรูป ๖ อย่าง (เว้นร้องไห้) เกิดขึ้นได้
๖ = จิตที่ทา� ให้จิตตชรูป ๖ อย่าง (เว้นหัวเราะ) เกิดขึ้นได้
๕ = จิตที่ทา� ให้จิตตชรูป ๕ อย่าง (เว้นหัวเราะ, เว้นร้องไห้) เกิดขึ้นได้
๒ = ฌานจิตที่ทา� ให้เกิดจิตตชรูปได้ ๒ อย่าง คือ จิตตชรูปสามัญ และจิตตชรูปที่หนุนให้
อิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่ง (เว้นการเดิน) ตั้งมั่นโดยไม่เคลื่อนไหวได้เป็นเวลานานๆ
๒ = รูปาวจรปัญจมฌานกุศลจิต หรือรูปาวจรปัญจมฌานกิริยาจิต
๕
ที่เป็นอภิญญาจิตได้ด้วย
๑ = จิตที่ทา� ให้จิตตชรูปสามัญเกิดขึ้นได้อย่างเดียว
= จิตที่ไม่สามารถท�าให้จิตตชรูปอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นได้เลย

ก
ก
ก
ก

จิตที่ท�าหน้าที่ชวนะมีทั้งหมด ๕๕ ดวง คือ
๑. กามชวนะ ๒๙
๒. อัปปนาชวนะ ๒๖

ก ก ก
ก ก ก
ก
ก

ก กามชวนะ ๒๙ คือ
• อกุศลจิต ๑๒
• หสิตุปปาทจิต ๑
• มหากุศลจิต ๘
• มหากิริยาจิต ๘

อ อัปปนาชวนะ ๒๖ คือ

ก
ก ก ก ก
ก ก ก ก

• มหัคคตกุศลจิต ๙
• มหัคคตกิริยาจิต ๙
• โลกุตตรจิต ๘

ก ก ก ก
ก ก ก ก
อ อ อ อ อ
๒ ดวงนี้เป็น
อภิญญาจิตได้ด้วย

จิตทีไ่ ม่ใช่ชวนะแต่ทา� ให้จติ ตชรูปเกิดขึน้ ได้
มี ๒๐ ดวง คือ
• มโนธาตุ ๓ (สัมปฏิจฉนจิต ๒,
ปัญจทวาราวัชชนจิต ๑)
• สันตีรณจิต ๓
• มโนทวาราวัชชนจิต ๑
• มหาวิปากจิต ๘
• รูปาวจรวิปากจิต ๕

จิตที่ไม่ท�าให้เกิดจิตตชรูปใด ๆ เลย
อ อ อ อ อ
มี ๑๔ ดวง คือ
• ทวิปัญจวิญญาณจิต ๑๐
อ อ อ อ
• อรูปาวจรวิปากจิต ๔
อ
อ
อ อ อ อ
อ แสดงโลกุตตรจิต
: ทางปัญจทวารวิถี จิตตชรูปที่เกิดจากชวนจิตจะมีกา� ลังอ่อน
อ ไว้โดยย่อจึงมีเพียง ๘ หมายเหตุ
ไม่สามารถท�าให้รูปเคลื่อนไหวได้ รูปจะเคลื่อนไหวได้ด้วยชวนจิต
สดาร ที่เกิดในมโนทวารวิถีเท่านั้น ดังเช่นตัวอย่างในกามชวนมโนทวารวิถี
อ หากแสดงโดยพิ
กามชวนะ ๒๙
อ จะเป็น ๔๐
ภ น ท ม ช ช ช ช ช ช ช ภ
อ
จิ.รุ จิ.รุ จิ.รุ จิ.รุ จิ.รุ จิ.รุ จิ.รุ
อ
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

สรุป
๑. จิตที่ไม่สามารถท�าให้จิตตชรูปเกิดขึ้นได้เลย คือ ทวิปัญจวิญญาณจิต ๑๐, อรูปาวจรวิปากจิต ๔, ปฏิสนธิจิตของสัตว์ทั้งหลาย และ
จุติจิตของพระอรหันต์
๒. จิตทีเ่ หลืออีก ๗๕ ดวงเท่านัน้ ทีท่ า� ให้จติ ตชรูปเกิดขึน้ ได้ และ
ทั้ง ๗๕ ดวงนี้ สามารถท�าให้จิตตชรูปสามัญเกิดขึ้นได้ทุกดวง
๓. ทางปัญจทวารวิถี จิตตชรูปที่เกิดจากชวนจิตมีก�าลังอ่อน
ไม่สามารถท�าให้รูปเคลื่อนไหวได้ รูปจะเคลื่อนไหวได้โดยชวนจิตที่เกิดทาง
มโนทวารวิถีเท่านั้น
๔. จิตแต่ละดวงท�าให้จิตตชรูปเกิดขึ้นได้ไม่เท่ากัน โดยจ�าแนก
จิตได้เป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่

จิต

๑

จิต ๑๙ ดวง คือ
• มโนธาตุ ๓
• สันตีรณจิต ๓
๑๙
• มหาวิปากจิต ๘
• รูปาวจรวิปากจิต ๕
อัปปนาชวนะ ๒๖
จิต ๓๒ ดวง คือ
• มโนทวาราวัชชนจิต ๑
• กามชวนะ ๒๙
๓๒
• อภิญญาจิต ๒

๒
๓

ท�าให้กายเคร่งตึง
ท�าให้
ท�าให้เกิด
อยู
น
่
ง
่
ิ
ๆ
ในอิ
ร
ย
ิ
าบถใด
จิตตชรูปสามัญ
กายวิญญัติ
อิริยาบถหนึ่ง
เกิดขึ้นได้
และวจี
วิญญัติได้
(เว้นการเดิน)
✓
✓

✓

✓

✓

จิตที่ทา� ให้
จิตที่ทา� ให้กายเคร่งตึง
จิตตชรูปสามัญ อยูน่ ิ่ง ๆ ในอิริยาบถใด
เกิดขึ้นได้มี ๗๕ ดวง
อิริยาบถหนึ่ง
(๑๙+๒๖+๓๐)
(เว้นการเดิน)
เว้นอภิญญาจิต ๒ มี ๕๘ ดวง (๒๖+๓๒)

✓
จิตที่ทา� ให้เกิด
วิญญัติรูป (คือการ
เคลื่อนไหวกาย
และการเปล่งวาจา)
มี ๓๒ ดวง

๑. ขณะที่ก�าลังนอนหลับสนิท (ไม่ ัน) ท่านอนที่ปรากฏนั้น
ไม่ใช่อิริยาบถนอน เพราะอิริยาบถนอนจะต้องเกิดจากกามชวนะ ๒๙ หรือ
อัปปนาชวนะ ๒๖ ทีเ่ กิดในมโนทวารวิถเี ท่านัน้ ส�าหรับบุคคลปกติจติ ทีเ่ กิดขึน้
ในขณะหลับ (ไม่ นั ) คือ มหาวิปากจิต ๘ ดวงใดดวงหนึง่ ทีเ่ ป็นภวังคจิตของ
บุคคลนั้น.....มหาวิปากจิต ๘ เป็นจิตตชรูปกลุ่มที่ ๑ หากเกิดขึ้นติดต่อกัน
นาน ๆ จะรู้สึกง่วง แม้ขณะนั่งก็จะท�าให้เกิดอาการสัปหงก โงกเงก หรือหน้า
วูบลง เพราะจิตกลุ่มนี้ไม่สามารถจะท�าให้อิริยาบถใหญ่ทั้ง ๔ เกิดขึ้นได้เลย
๒. เมือ่ ลืมตาตืน่ ขึน้ แต่ยงั ไม่ขยับตัว กามชวนะ ๒๙ ในจิตกลุม่ ที่ ๓
ที่ต้องการจะนอนเฉย ๆ จะท�าให้เกิดธาตุลม (วิตถัมภนวาโย) มาค�า้ จุนกาย
ให้เคร่งตึงอยู่ในอิริยาบถนอนโดยที่ยังไม่มีการเคลื่อนไหวใด ๆ ทั้งสิ้น
๓. เมื่อมีเจตนาจะเปลี่ยนอิริยาบถจากนอนเป็นนั่ง กามชวนะ ๒๙
ในจิตกลุ่มที่ ๓ ที่ต้องการจะเปลี่ยนอิริยาบถ (กายวิญญัติ) จะท�าให้เกิด
ธาตุล ม (สมี ร ณวาโย) ดั น กายให้ ตั้ ง ขึ้ น จากนอนเป็ น นั่ ง หลั ง จากนั้ น
กามชวนะ ๒๙ ทีต่ อ้ งการจะนัง่ อยูน่ งิ่ ๆ ก็จะท�าให้เกิดธาตุลม (วิตถัมภนวาโย)
มาค�า้ จุนกายให้เคร่งตึงอยู่ในอิริยาบถนั่งนิ่ง ๆ ต่อไป
๔. ส�าหรับจิตกลุม่ ที่ ๒ คือ อัปปนาชวนะ ๒๖ (ดูภาพในหน้า ๒๕๘ ๒๕๙) ซึง่ เป็นฌานจิตทัง้ หมด ซึง่ นอกจากจะท�าให้จติ ตชรูปสามัญเกิดขึน้ ได้แล้ว
ยังท�าให้กายเคร่งตึงอยู่นิ่ง ๆ ในอิริยาบถใด อิริยาบถหนึ่ง (เว้นการเดิน) ได้
เป็นเวลานาน ๆ หลาย ๆ ชั่วโมง หรือเป็นวันได้อีกด้วย
๕. จิตที่ท�าให้เกิดจิตตชรูปได้หลายอย่างนั้น อย่างน้อยที่สุดต้อง
ท�าให้เกิดจิตตชรูปสามัญได้หนึ่งอย่าง เพื่อรักษาภพชาติเอาไว้ ตัวอย่างเช่น
โทสมูลจิตจะท�าให้เกิดจิตตชรูปได้ ๖ อย่าง (เว้นการหัวเราะ) ขณะทีโ่ ทสมูลจิต
ก�าลังเกิดขึน้ นัน้ อย่างน้อยก็ตอ้ งท�าให้เกิดจิตตชรูปสามัญ คือ การหายใจเข้าออก

และท�าให้หัวใจเต้นอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ชีวิตด�ารงอยู่ได้ ขณะเดียวกันอาจ
มีจิตตชรูปอื่น ๆ เกิดขึ้นพร้อม ๆ กันได้ด้วย เช่น การแสดงอาการโกรธ
การร้องไห้ การเปล่งวาจาด่าทอออกไป หรือการท�าร้ายร่างกายผู้อื่น เป็นต้น
แสดงให้เห็นว่าในขณะที่โทสมูลจิตก�าลังเกิดขึ้นนั้น อาจท�าให้เกิดจิตตชรูป
ได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน (อาจครบทั้ง ๖ อย่าง หรือไม่ก็ได้)
ส่วนจิตดวงอืน่ ๆ ก็สามารถท�าให้จติ ตชรูปเกิดขึน้ ได้หลาย ๆ อย่าง
ในขณะเดียวกันได้เช่นกัน ดังภาพในหน้า ๒๕๖ - ๒๕๗
๖. จิ ต ตชรู ป จะเกิ ด ขึ้ น ได้ ต ้ อ งอาศั ย กั ม มชรู ป อุ ตุ ช รู ป และ
อาหารชรูป เป็นทีต่ งั้ กล่าวคือ จิตตชรูปไม่สามารถเกิดตามล�าพังได้ ต้องอาศัย
ร่างกายของสัตว์เป็นที่เกิด หากไม่มีร่างกายแล้ว จิตตชรูปก็เกิดขึ้นไม่ได้

อ ชร
อุตุ ได้แก่ สีหเตโช (ความเย็น) และ อุณหเตโช (ความร้อน) ที่
อยู่ภายในสัตว์ และภายนอกสัตว์ อุตุชรูป จงหมายถง รูปต่าง ที่ด�ารงอยู่
ดโดยอาศัยเตโชธาตุเป็น ูสนับสนุนหรออุปถัมภ์ ว ตัวอย่างเช่น น�้าจะ
ไม่กลายเป็นไอต้องมีอุณหเตโช (ความร้อน) ที่เหมาะสม (ไม่เกิน ๑๐๐๐C)
หรือน�า้ แข็งจะไม่ละลายกลายเป็นน�า้ ต้องมีสีหเตโช (ความเย็น) ที่เหมาะสม
(๐๐C หรือต�า่ กว่า) รูปธรรมทั้งหลายก็เช่นกัน จะด�ารงสถานะของตนอยู่ได้ก็
ต้องมีเตโชธาตุที่เหมาะสมเป็นผู้อุปถัมภ์ไว้
อุตุ เป็นสมุฏฐานท�า หเกิดรูป ด ๑๓ ชนิด ที่เรียกว่า อุตุชรูป ๑๓
ดแก่ อวินิพโภครูป ๘ สัททารมณ์ ๑ ปริจเ ทรูป ๑ และวิการรูป ๓
ดังภาพ นหนา ๒๕๐

อุตุชรูป เกิดขนครังแรกที่ฐิติขณะของปฏิสนธิจิต และจะเกิดขนต่อ ป
ทุก อนุขณะของจิตแต่ละดวง

อดีตภพ

ปัจจุบันภพ

อนาคตภพ
จุติกาล

ปฏิสนธิกาล
ปวัตติกาล

ปฏิ ภ๑ ภ๒ ภ๓ ภ๔

ฯลฯ

อุอุ อุ อุ อุ อุ อุ อุ อุ อุ อุ อุ อุ

อุตุชรูป
เกิดขึ้นครั้งแรกที่ฐิติขณะของปฎิสนธิจิต
และจะเกิดอย่างต่อเนื่องทุกๆ อนุขณะ
ของจิต ตลอดไปจนตาย

จุติ
อุ อุ อุอุ อุ อุ อุ อุ

อุตุชรูปของพวกสังเสทชะ และคัพภเสยยกะ
หลังจุติจิตแล้วก็ยังคงเกิดได้ตลอดไป
(คือเป็นซากศพนั่นเอง)
ส่วนของพวกโอปปาติกะเมื่อตายลง อุตุชรูปย่อม
ดับลงพร้อมกับจุติจิต เพราะพวกนี้จะไม่มีซากศพ
เหลืออยู่

ร่ า งกายของมนุ ษ ย์ และสั ต ว์ ทั้ ง หลาย จะมี อุ ตุ ช รู ป ปกคลุ ม
ไปทัว่ ร่างกาย เพราะรูปทีเ่ กิดจากกรรม เกิดจากจิต เกิดจากอุตุ และเกิดจาก
อาหาร ในที่สุดจะไปท�าให้เกิดอุตุชรูปเหมือนกันทั้งหมด ดังนั้น อุตุชรูปจง
เกิด ดจาก ๔ สมุฏฐาน และมีช่อเรียกต่างกัน ดังนี
๑ กัมมปจจยอุตุชรูป อุตุชรูปที่มีกรรมเป็นสมุฏฐาน
๒ จิตตปจจยอุตุชรูป อุตุชรูปที่มีจิตเป็นสมุฏฐาน
๓ อุตุปจจยอุตุชรูป
อุตุชรูปที่มีอุตุเป็นสมุฏฐาน
๔ อาหารปจจยอุตุชรูป อุตุชรูปที่มีอาหารเป็นสมุฏฐาน
ดังแสดง นภาพจ�าลองต่อ ปนี

ฯลฯ

ก) ภาพจ�าลอง แสดงการเกิดขนครังแรก และครังต่อ
กัมมชรูป กัมมปจจยอุตุชรูป และอุตุปจจยอุตุชรูป
ปฏิสนธิจิต
(ปฏิ)

* ก�

ภวังคจิต
(ภ)

ภวังคจิต
(ภ)

ภวังคจิต
(ภ)

ภวังคจิต
(ภ)

ปของ

ฯลฯ

ก�

ก�

ก�

ก�

ก�

ก�

ก�

ก�

ก�

ก�

ก�

ก�

ก�

ก�

ฯลฯ

ก.อุ

ก.อุ

ก.อุ

ก.อุ

ก.อุ

ก.อุ

ก.อุ

ก.อุ

ก.อุ

ก.อุ

ก.อุ

ก.อุ

ก.อุ

ก.อุ

ก.อุ

อุ.อุ

อุ.อุ

อุ.อุ

อุ.อุ

อุ.อุ

อุ.อุ

อุ.อุ

อุ.อุ

อุ.อุ

อุ.อุ

อุ.อุ

อุ.อุ

อุ.อุ

อุ.อุ

อุ.อุ

กัมมชรูป เกิดขนครังแรกที่อุปปาทักขณะของปฏิสนธิจิต และจะเกิดขนต่อ ปทุก อนุขณะ
ของจิต ติดต่อกันเร่อย ป

กัมมชรูป (ก�) เป็นปัจจัยให้เกิด กัมมปัจจยอุตุชรูป (ก.อุ) ถัดไป ๑ อนุขณะเรื่อยไป
กัมมปัจจยอุตุชรูป (ก.อุ) เป็นปัจจัยให้เกิด อุตุปัจจยอุตุชรูป (อุ.อุ) ถัดไป ๑ อนุขณะ
เรื่อยไป
ข) ภาพจ�าลอง แสดงการเกิดขนครังแรก และครังต่อ
จิตตชรูป จิตตปจจยอุตุชรูป และอุตุปจจยอุตุชรูป
ปฏิสนธิจิต

ภวังคจิต ๑

ภวังคจิต ๒

ภวังคจิต ๓

(ปฏิ)

(ภ๑)

(ภ๒)

(ภ๓)

ปของ

ภวังคจิต ๔ ภวังคจิต ๕
(ภ๔)

(ภ๕)

ฯลฯ

*จิ.รุ

จิ.รุ

จิ.อุ

จิ.รุ

จิ.อุ
อุ.อุ

จิ.รุ

จิ.อุ
อุ.อุ

จิ.รุ

จิ.อุ
อุ.อุ

ฯลฯ
จิ.อุ

อุ.อุ

ฯลฯ
อุ.อุ

ฯลฯ

จิตตชรูป เกิดขนครังแรกที่อุปปาทักขณะของปฐมภวังค์ (ภ๑) และจะเกิดขนต่อ ปทุก
อุปปาทักขณะของจิต

จิตตชรูป (จิ.รุ) เป็นปัจจัยให้เกิด จิตตปัจจยอุตุชรูป (จิ.อุ) ถัดไป ๑ อนุขณะ
จิตตปัจจยอุตุชรูป (จิ.อุ) เป็นปัจจัยให้เกิด อุตุปัจจยอุตุชรูป (อุ.อุ) ถัดไป ๑ อนุขณะ

ค) ภาพจ�าลอง แสดงการเกิดขนครังแรก และครังต่อ
อุตุชรูป และอุตุปจจยอุตุชรูป
ปฏิสนธิจิต
(ปฏิ)

*อุ

ภวังคจิต
(ภ)

ภวังคจิต
(ภ)

ภวังคจิต
(ภ)
ฯลฯ

ภวังคจิต
(ภ)

ภวังคจิต
(ภ)

ปของ

อุ

อุ

อุ

อุ

อุ

อุ

อุ

อุ

อุ

อุ

อุ

อุ

อุ

อุ

อุ

ฯลฯ

อุ.อุ อุ.อุ

อุ.อุ

อุ.อุ

อุ.อุ อุ.อุ

อุ.อุ

อุ.อุ

อุ.อุ อุ.อุ

อุ.อุ

อุ.อุ

อุ.อุ อุ.อุ

อุ.อุ

อุ.อุ

อุ.อุ

อุ

ฯลฯ

อุตชุ รูป เกิดขนครังแรกทีฐ่ ติ ขิ ณะของปฏิสนธิจติ และจะเกิดขนต่อ ปทุก อนุขณะของจิต
ตลอด ปจนตาย

อุตุชรูป (อุ) เป็นปัจจัยให้เกิด อุตุปัจจยอุตุชรูป (อุ.อุ) ถัดไป ๑ อนุขณะเรื่อยไป
ง) ภาพจ�าลอง แสดงการเกิดขนครังแรก และครังต่อ ปของ
อาหารชรูป อาหารปจจยอุตุชรูป และอุตุปจจยอุตุชรูป
๑ ส�าหรับสังเสทชะ และโอปปาติกะ (เวนพรหม) อาหารชรูป
จะเกิดขึ้นครั้งแรกที่มโนทวารวิถีหลังจากปฏิสนธิจิต และภวังคจิต และจะ
เกิดต่อไปทุก ๆ อนุขณะของจิต
ปฏิสนธิจิต ภวังคจิต
(ปฏิ)
(ภ)

มโน
ทวาราวัชชน
(ม)

ชวนะ ๑
(ช)

ชวนะ ๒
(ช)

ชวนะ ๓
(ช)

อา อา อา อา อา อา อา อา อา อา อา อา
อา.อุ

อา.อุ อา.อุ อา.อุ

อุ.อุ

อุ.อุ

อา.อุ อา.อุ อา.อุ

อุ.อุ อุ.อุ

อุ.อุ

อุ.อุ

อา.อุ อา.อุ อา.อุ

อุ.อุ

อุ.อุ

ฯลฯ
ฯลฯ

อา.อุ อา.อุ

อุ.อุ อุ.อุ

อุ.อุ

ฯลฯ
อุ.อุ ฯลฯ

อาหารชรูป (อา) เป็นปัจจัยให้เกิด อาหารปัจจยอุตุชรูป (อา.อุ) ถัดไป ๑ อนุขณะเรื่อยไป
อาหารปัจจยอุตุชรูป (อา.อุ) เป็นปัจจัยให้เกิด อุตุปัจจยอุตุชรูป (อุ.อุ) ถัดไป ๑ อนุขณะ
เรื่อยไป

๒ ส�าหรับคัพภเสยยกบุคคล อาหารชรูปของพวกคัพภเสยยกะ
เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่ออาหารต่าง ๆ ที่มารดาบริโภคเข้าไปแผ่ซึมซาบไปใน
ร่างกายของสัตว์ทอี่ ยูใ่ นครรภ์มารดา ราวสัปดาห์ที่ ๒ หรือที่ ๓ นับแต่ปฏิสนธิ
และย่อมเกิดต่อไปทุก ๆ อนุขณะของจิต อาหารชรูปนี้จะเป็นปัจจัยให้เกิด
อาหารปั จ จยอุ ตุ ช รู ป และอาหารปั จ จยอุ ตุ ช รู ป จะเป็ น ปั จ จั ย ให้ เ กิ ด
อุตุปัจจยอุตุชรูป เช่นเดียวกับข้อ ๑ ทุกประการ
ด้วยเหตุนี้ในร่างกายของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจึงมีอุตุชรูป
ปกคลุมอยู่ทั่วไปหมด เมื่อสัตว์ตายลง อุตุชรูปจะยังคงปรากฏอยู่ตลอดไป
ส่วนกัมมชรูป จิตตชรูป และอาหารชรูปนั้น ปรากฏอยู่ได้ในระหว่างที่สัตว์
ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น เมื่อสัตว์ตายลงรูปทั้ง ๓ นี้ก็จะดับลงทั้งหมด

อา ารชร
อาหารก็เป็นต้นเหตุอีกประการหนึ่งที่ทา� ให้เกิดรูป เพราะอาหารที่
รับประทานเข้าไปจะช่วยหล่อเลีย้ งร่างกายให้เจริญเติบโตและมีพละก�าลัง เมือ่
เติบโตเต็มที่แล้วก็หล่อเลี้ยงให้คงรูปร่างอยู่ต่อไปได้ อาหารทุกประเภทจะมี
คุณค่าทางโภชนาการมากบ้าง น้อยบ้าง ขึน้ อยูก่ บั ชนิดและประเภทของอาหาร
คุณค่าทางโภชนาการของอาหารนีภา าธรรมเรียกว่า โอชา หรอ อาหารรูป
(อา-หา-ระ-รูป) ดังนั้น ค�าว่าอาหารในที่นี้จึงหมายถึงอาหารรูป หรือคุณค่า
ทางโภชนาการทีแ่ งอยูใ่ นอาหารเหล่านัน้ มิได้หมายถึงอาหารทีม่ องเห็นด้วยตา
เมื่อบุคคลบริโภคอาหารเข้าไป ปาจกเตโชธาตุ จะท�าหน้าที่ย่อย
อาหาร คั้นเอาแต่โอชาไปบ�ารุงร่างกาย เพื่อท�าให้ร่างกายของสัตว์ทั้งหลาย
มีก�าลังวังชา เจริญเติบโต แข็งแรง และด�ารงชีวิตอยู่ได้ รูปที่เกิดจากอาหาร
เรียกว่า อาหารชรูป (อา-หา-ระ-ชะ-รูป)

โอชา หรือ อาหารรูป ที่ท�าให้อาหารชรูปเกิดนั้น ไม่ใช่เฉพาะแต่
โอชาที่อยู่ในอาหารต่าง ๆ เท่านั้น ในยาต่าง ๆ ที่รับประทาน หรือฉีด หรือ
ทา ก็ท�าให้อาหารชรูปเกิดขึ้นได้เช่นกัน
โอชาในอาหารและในยาจากภายนอกนี้รวมเรียกว่า รูปอาหาร
ภายนอก หรอ พหิทธโอชา คือ โอชารูปที่อยู่ในอาหาร เครื่องดื่ม หรือยา
ที่บริโภคด้วยการรับประทาน หรือทา หรือฉีดเข้าไป โอชารูปนี้จะไปสร้าง
อาหารชรูปในร่างกายสัตว์ องค์ธรรมของอาหารชรูป ดแก่ อวินิพโภครูป ๘
ปริจเ ทรูป ๑ วิการรูป ๓ หรอทีเ่ รียกว่า อาหารชรูป ๑๒ ดังภาพในหน้า ๒๕๐
อาหารชรูปที่เกิดจากอาหารภายนอกนี้ยังช่วยอุปถัมภ์รูปที่เกิด
จากสมุฏฐานอื่น ๆ ให้มีกา� ลังตั้งอยู่เป็นอย่างดีอีกด้วย เช่น อาหารชรูปไป
อุปถัมภ์รูปที่เกิดจากกรรม มีจักขุปสาทรูป เป็นต้น ท�าให้ตาดีแจ่มใสแลเห็น
ได้ชัดเจนเพราะได้อาหารสมบูรณ์ ถ้าจักขุปสาทรูปขาดอาหารก็ท�าให้เกิด
โรคตา ตามัว ตา าฟาง เป็นต้น อาหารชรูปยังช่วยอุปถัมภ์รปู ทีเ่ กิดจากจิต เช่น
รูปอิรยิ าบถ ๔ ท�าให้ยนื เดิน นัง่ นอน ได้สะดวกคล่องแคล่ว แต่ถา้ ขาดอาหารชรูป
ก็จะผอมแห้งไม่มีเรี่ยวมีแรง อาหารชรูปยังไปอุปถัมภ์รูปที่เกิดจากอุตุ
ท�าให้รูปนั้นไม่เย็นไม่ร้อนเกินไปเพราะได้อาหารสมบูรณ์ ท�าให้ไม่เป็นโรค
ที่เกิดจากอุตุ นอกจากนี้อาหารชรูปยังอุปถัมภ์รูปที่เกิดจากอาหารด้วยกัน
ให้มีกา� ลังเพิ่มขึ้นอีกด้วย
ส่วนรูปอาหารภาย น หรอ อัช ัตตโอชา ก็คือโอชารูปที่เกิด
ร่วมกันในอวินิพโภครูป ๘ ที่ตั้งอยู่ภายในร่างกายสัตว์นั่นเอง หากโอชานั้น
อยู่ในกลุ่มกัมมชรูปก็เรียกว่า กัมมชโอชา หากโอชานั้นอยู่ในกลุ่มอุตุชรูป
ก็เรียกว่า อุตุชโอชา
ในคัมภีร์สุทธิมรรค พระพุทธโ ษาจารย์ แสดงว่า “ในมนุษย์โลก
ผู้ที่ได้กินอาหารเต็มที่ครั้งหนึ่งจะรักษาร่างกายของผู้นั้นให้อยู่ได้นาน ๗ วัน

โดยไม่ต้องกินอะไรอีก ส�าหรับในเทวโลกนั้น อาหารทิพย์ของพวกเทวดาที่
เสวยครั้งหนึ่งจะรักษาร่างกายให้อยู่ได้ตลอดหนึ่งเดือน หรือสองเดือน โดย
ไม่ตอ้ งเสวยอีกเช่นเดียวกัน ทีเ่ ป็นเช่นนีก้ เ็ พราะโอชาทีอ่ ยูใ่ นอาหารทีก่ นิ เข้าไป
ผสมกับกัมมชโอชาที่อยู่ภายในร่างกาย จะท�าให้อาหารชรูปเกิดขึ้นได้ตลอด
๗ วันในมนุษย์โลก และเกิดขึ้นตลอดหนึ่งเดือน หรือสองเดือนในเทวโลก
ส�าหรับทารกทีอ่ ยูใ่ นครรภ์มารดา เมือ่ มารดากินอาหารเข้าไปแล้วภายใน ๒-๓
สัปดาห์ โอชาก็จะแผ่ซึมซาบเข้าสู่ร่างกายของทารก และจะท�าให้อาหารชรูป
เกิดขึ้นแก่ทารกได้”
การเกิดขนของอาหารชรูป ดังแสดง นภาพ
อนาคตภพ

ปัจจุบันภพ

อดีตภพ

จุติกาล

ปฏิสนธิกาล

ปวัตติกาล
๑ ๒ ๓

ปฏิ ภ๑ ภ๒ ภ๓

ฯลฯ

ม

ช๑ ช๒

อา อา อา อา อา อา อา อา

จุติ

ฯลฯ

๑๕ ๑๖ ๑๗
ฯลฯ

อา อา อา อา อา อา อา อา

อาหารชรูปดับ

อาหารชรูป
• ของพวกสังเสทชะ และโอปปาติกะ (เว้นพรหม) เกิดขึ้นครั้งแรก
ที่มโนทวารวิถี หลังจากปฏิสนธิจิต และภวังคจิต และเกิดขึ้น
ต่อไปทุก ๆ อนุขณะของจิต
• ของพวกคัพภเสยยกะ เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่ออาหารต่าง ๆ
ที่มารดาบริโภคเข้าไปได้แผ่ซึมซาบเข้าสู่ในร่างกายของสัตว์
ที่อยู่ในครรภ์ (ราวสัปดาห์ที่ ๒ หรือ ๓ นับตั้งแต่ปฏิสนธิ)
และจะเกิดอย่างต่อเนื่องทุก ๆ อนุขณะของจิต

อาหารชรูปเกิดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายที่
ภังคักขณะของจุติจิต แล้วยังคงตั้งอยู่
ได้อีก เท่ากับ จิต ๑๗ ดวง แต่ไม่เต็มที่
(เพียง ๕๐ อนุขณะเท่านั้น)

อาหารชรูป (อา) จะเป็นปัจจัยให้เกิด อาหารปัจจยอุตุชรูป (อา.อุ)
และอาหารปัจจยอุตุชรูป (อา.อุ) จะเป็นปัจจัยให้เกิด อุตุปัจจยอุตุชรูป (อุ.อุ)
ดังรายละเอียดที่แสดงไว้ในหัวข้อก่อนหน้านี้แล้ว

บ ่ี
กลา องร ัน
ในทางชีววิทยา เ ลล์ (Cell) คือ หน่วยย่อยพืน้ ฐานทีไ่ ม่สามารถมอง
เห็นได้ดว้ ยตาเปล่า และเป็นหน่วยทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ของสิง่ มีชวี ติ เซลล์สตั ว์กเ็ ป็นส่วน
ที่เล็กที่สุดของสัตว์ อวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์จะเกิดจากการรวมตัวของเซลล์
หลาย ๆ ล้านเซลล์นั่นเอง เซลล์เหล่านี้สามารถเห็นได้จากกล้องจุลทรรศน์
ซึ่งมีส่วนประกอบต่าง ๆ ดังรูป

แต่ในพระอภิธรรมจะเรียกหน่วยที่เล็กที่สุดว่า กลาป
รูปกลาป กคอส่วนทีเ่ ลกทีส่ ดุ ของรูป ง่ ม่สามารถมองเหน ดดวย
ตาเปล่า (ดูภาพสมมุติของจักขุทสกกลาปในหน้า ๒๗๓)
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจะเกิดจากการรวมตัวของกลาปต่าง ๆ
หลายล้านกลาปเช่นกัน แต่ขนาดของกลาปจะเล็กกว่าขนาดของเซลล์มาก
จึงไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์
รูปทัง้ หลายไม่วา่ จะเกิดจากสมุฏฐานใดก็ตาม ย่อมเกิดขึน้ เป็นกลุม่
ในแต่ละกลุ่มจะมีรูปมาประชุมกันมากบ้าง น้อยบ้าง กลุ่มของรูปทั้งหลายนี้
เรียกว่า กลาป (ค�าว่า กลาป แปลว่า กลุม่ ) ในแต่ละกลาปอย่างน้อยทีส่ ดุ จะต้อง
มีรูปเกิดขึ้นพร้อมกัน ๘ รูปเสมอ ได้แก่ ปถวี อาโป เตโช วาโย สี กลิ่น
รส และโอชา รูปทั้ง ๘ นี้จะแยกจากกันไม่ได้และมีชื่อเรียกโดยเฉพาะว่า
อวินพิ โภครูป ๘ ซึง่ เป็นกลุม่ รูปพืน้ ฐานของทุกสมุฏฐาน จึงเรียกกลุม่ รูปนีว้ า่
สุทธัฏฐกกลาป (กลาปที่มีรูป ๘ ชนิด คือ อวินิพโภครูป ๘ ล้วน ๆ )
การเกิดขนของรูปกลาปจะตองประกอบดวยองค์ ๓ คอ
๑. เกิดพร้อมกัน
๒. ดับพร้อมกัน
๓. มีที่อาศัย คือ มหาภูตรูปเดียวกัน
๒๓
กัมมชกลาป ๙
จิตตชกลาป ๘
อุตุชกลาป ๔
อาหารชกลาป ๒

รวม ๒๓ กลาป

รูปกลาปทั้ง ๒๓ นี้ เกิดจากการรวมตัวกันของรูป ๒๓ รูป (เว้น
ปริจเฉทรูป ๑ และลักขณรูป ๔) เน่องจากปริจเ ทรูปเป็นเพียงช่องว่าง
ระหว่างกลาป จง ม่นับเป็นองค์ประกอบของรูปกลาป ส่วนลักขณรูป ๔
เป็นเพียงความเป็น ป (การเกิดขน-ตังอยู่-ดับ ป) ของรูปกลาป จง ม่นับ
เป็นองค์ประกอบของกลาปเช่นกัน

กั ชกลา
กัมมชกลาป คอ กลุ่มของกัมมชรูปที่รวมตัวกันเพ่อท�าหนาที่
อย่าง ดอย่างหน่ง ในแต่ละกลุ่ม (กลาป) จะมีจ�านวนรูปมากบ้าง น้อยบ้าง
แตกต่างกันไป
เนื่องจากกัมมชรูปเป็นรูปที่เกิดจากกรรม ดังนั้น กัมมชกลาป
จงเกิด ดเ พาะ นสัตว์ที่มีชีวิตเท่านัน
กัมมชรูปทัง ๑๘ จะเป็นองค์ประกอบของกัมมชกลาป ดเพียง
๑๗ รูปเท่านัน (เวนปริจเ ทรูป ๑)
ดังนัน กัมมชรูปทีท่ า� หเกิดกัมมชกลาปจงมีเพียง อวินพิ โภครูป ๘
ปสาทรูป ๕ ภาวรูป ๒ หทยรูป ๑ และชีวิตรูป ๑ (รวม ๑๗ รูป)
กัมมชรูปทั้ง ๑๗ นี้ อุปมาเหมือนชิ้นส่วนของนาฬิกาที่ยังไม่ได้
ประกอบเข้าด้วยกัน จึงยังใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ ต่อเมื่อน�ามาประกอบ
เข้าด้วยกันจึงเป็นนาฬิกาที่สามารถบอกเวลาได้ กัมมชรูป ๑๗ ก็เช่นกัน จะ
ท�างานได้กต็ อ่ เมือ่ รวมตัวกันเป็นกลาป (กลุม่ ของรูป) จึงจะท�าหน้าทีต่ า่ ง ๆ ได้

กัมมชกลาป ๙
๑. จักขุทสกกลาป
(จัก-ขุ-ทะ-สะ-กะ-กะหลาบ)

ความหมาย

องค์ธรรม คือ

กลาปที่ประกอบด้วย อวินิพโภครูป ๘,
กัมมชรูป ๑๐ ชนิด โดยมี ชีวติ รูป ๑, จักขุปสาท ๑
จักขุปสาทเป็นประธาน

๒. โสตทสกกลาป
กลาปที่ประกอบด้วย อวินิพโภครูป ๘,
(โส-ตะ-ทะ-สะ-กะ-กะ- กัมมชรูป ๑๐ ชนิด โดยมี ชีวติ รูป ๑, โสตปสาท ๑
หลาบ)
โสตปสาทเป็นประธาน
๓. ฆานทสกกลาป
กลาปที่ประกอบด้วย อวินิพโภครูป ๘,
(ฆา-นะ-ทะ-สะ-กะ-กะ- กัมมชรูป ๑๐ ชนิด โดยมี ชีวติ รูป ๑, ฆานปสาท ๑
หลาบ)
ฆานปสาทเป็นประธาน
๔. ชิวหาทสกกลาป
กลาปที่ประกอบด้วย อวินิพโภครูป ๘,
(ชิว-หา-ทะ-สะ-กะ-กะ- กัมมชรูป ๑๐ ชนิด โดยมี ชีวติ รูป ๑, ชิวหาปสาท ๑
หลาบ)
ชิวหาปสาทเป็นประธาน
๕. กายทสกกลาป
กลาปที่ประกอบด้วย อวินิพโภครูป ๘,
(กา-ยะ-ทะ-สะ-กะ-กะ- กัมมชรูป ๑๐ ชนิด โดยมี ชีวติ รูป ๑, กายปสาท ๑
หลาบ)
กายปสาทเป็นประธาน
๖. อิตถีภาวทสกกลาป
กลาปที่ประกอบด้วย อวินิพโภครูป ๘,
(อิต-ถี-ภา-วะ-ทะ-สะ-กะ- กัมมชรูป ๑๐ ชนิด โดยมี ชีวติ รูป ๑, อิตถีภาวรูป ๑
กะ-หลาบ)
อิตถีภาวรูปเป็นประธาน
๗. ปุริสภาวทสกกลาป
กลาปที่ประกอบด้วย อวินิพโภครูป ๘,
(ปุ-ริ-สะ-ภา-วะ-ทะ-สะ- กัมมชรูป ๑๐ ชนิด โดยมี ชีวติ รูป ๑, ปุริสภาวรูป ๑
กะ-กะ-หลาบ)
ปุริสภาวรูปเป็นประธาน

กัมมชกลาป ๙
๘. วัตถุทสกกลาป
(วัด-ถุ-ทะ-สะ-กะ-กะหลาบ)

ความหมาย

องค์ธรรม คือ

กลาปที่ประกอบด้วย อวินิพโภครูป ๘,
กัมมชรูป ๑๐ ชนิด โดยมี ชีวติ รูป ๑,
หทยวัตถุรูปเป็นประธาน หทยวัตถุรูป ๑

๙. ชีวิตนวกกลาป
กลาปที่ประกอบด้วย อวินิพโภครูป ๘,
(ชี-วิ-ตะ-นะ-วะ-กะ-กะ- กัมมชรูป ๙ ชนิด โดยมี ชีวติ รูป ๑
หลาบ)
ชีวิตรูปเป็นประธาน
อวินิพโภครูป ๘ เป็นรูปที่ ม่สามารถแยกจากกัน ด ประกอบ
ดวยรูป ๘ ชนิด ดแก่ ปถวี อาโป เตโช วาโย วัณณะ (คอ สีต่าง หรอ
รูปารมณ์) คันธะ (คอ กลิ่นต่าง หรอคันธารมณ์) รสะ (คอ รสต่าง หรอ
รสารมณ์) และโอชา (คอ คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร หรออาหารรูป)
ยกตัวอย่างเช่น กลีบกุหลาบ ๑ กลีบ จะมีมหาภูตรูป ๔ (ปถวี อาโป เตโช
วาโย) เป็นรูปหลัก (เป็นรูปมูลฐาน) ส่วนสี กลิน่ รส และโอชา เป็นคุณสมบัติ
ทีป่ ระกอบอยูใ่ นกลีบกุหลาบนัน้ (เป็นอุปาทายรูป) โดยไม่สามารถจะแยกรูป
ทั้ง ๘ ชนิดนี้ออกจากกันได้เลย

นที่นีจะขอยก จักขุทสกกลาป ขนแสดงเป็นตัวอย่าง
จักขุทสกกลาป หมายถง กลาปที่ประกอบดวยกัมมชรูป ๑๐ ชนิด
(ทสกะ กลุม่ ๑๐)๒๘ โดยมีจกั ขุปสาทเป็นประธาน มีมหาภูตรูป ๔ คือ ปถวี
อาโป เตโช วาโย เป็นรูปมูลฐาน มีสี กลิน่ รส โอชา เป็นรูปทีเ่ กิดขึน้ พร้อมกัน
กับมหาภูตรูปทั้ง ๔ และมีชีวิตรูปเป็นผู้รักษากลุ่มรูปนี้ให้มีชีวิตอยู่ได้
จักขุปสาท เป็นความ สของมหาภูตรูปที่สามารถรับรูปารมณ์ ด
แต่การเห็นเกิดได้เพราะจักขุวิญญาณที่อาศัยจักขุปสาทเป็นที่ตั้ง
ภาพสมมุติของจักขุทสกกลาป (เพียงกลาปเดียว) เป็นดังนี
ดิน น�า้ ไฟ
จักขุทสกกลาป ๑ กลาป
ลม
โอชา

สี กลิ่น รส

จัก ชี
มี จักขุปสาท เป็นประธาน

๒๘

จ�านวนเลขบาลี นรูปกลาป
จ�านวนเลข
บาลี
๘
อฏ
๙
นว
๑๐
ทส
๑๑
เอกาทส
๑๒
ทวาทส, พารส
๑๓
เตรส
อักษรตัว “ก” ตรง ทสก เป็น “ก-ปัจจัย” แปลว่า หมวด
ดังนั้น จักขุทสกกลาป จึงแปลว่า กลาปหมวด ๑๐ ่งมีจักขุปสาท เป็นประธาน

หมายเหตุ การเขียนรูปทั้ง ๑๐ แยกกันเช่นนี้ก็เพื่อให้เห็นว่าใน
จักขุทสกกลาปประกอบด้วยรูปอะไรบ้าง แต่ในความเป็นจริงแล้วรูปทัง้ ๑๐ นี้
จะแยกออกจากกันไม่ได้โดยเด็ดขาด เช่นเดียวกับกาแฟร้อนจะมีความร้อน
ความขม ความหวาน ความหอม และคุณค่าทางโภชนาการหลอมรวมอยู่
ด้วยกัน โดยไม่สามารถแยกออกจากกันได้
การเกิดขนของจักขุทสกกลาปนี ม่ ดเกิดขนเพียงกลาปเดียว
แต่จะเกิดพรอมกันครังละหลายลานกลาป นที่นีจะแสดงการเกิดขน
พรอม กันของ ๑๒ กลาป เท่านัน พอเป็นตัวอย่าง ดังรูป
ดิน น�า้ ไฟ
ลม

จัก ชี

โอชา
ดิน น�า้ ไฟ
ลม
โอชา

ดิน น�า้ ไฟ

สี กลิ่น รส

ลม

ลม

จัก ชี

โอชา

จัก ชี

จัก ชี

ลม
โอชา

ลม

ลม
โอชา

สี กลิ่น รส

จัก ชี

จัก ชี
ดิน น�า้ ไฟ

สี กลิ่น รส

สี กลิ่น รส

โอชา

ดิน น�า้ ไฟ

สี กลิ่น รส

จัก ชี

ลม

จัก ชี

โอชา

ดิน น�า้ ไฟ

ปริจเฉทรูป
(รูปที่คั่นแต่ละกลาป)

สี กลิ่น รส

โอชา

ดิน น�า้ ไฟ

สี กลิ่น รส

โอชา

ลม

ดิน น�า้ ไฟ

สี กลิ่น รส

ดิน น�า้ ไฟ
ลม

จัก ชี

โอชา

ดิน น�า้ ไฟ

สี กลิ่น รส

ดิน น�า้ ไฟ

สี กลิ่น รส

ลม

สี กลิ่น รส

โอชา

จัก ชี

จัก ชี

วงกลมแต่ละวง
หมายถึง จักขุทสกกลาป
เพียง ๑ กลาป
แต่ละกลาปจะประกอบ
ด้วยรูป ๑๐ ชนิด
(ดังแสดงมาแล้ว)

ดิน น�า้ ไฟ
ลม
โอชา

สี กลิ่น รส

จัก ชี

ปริจเฉทรูป
(รูปที่คั่นแต่ละกลาป)
จักขุทสกกลาป จะรวมตัวกันเพื่อเป็นที่ตั้งของ จักขุวิ

าณ

กัมมชกลาปที่เหลืออีก ๘ กลาปก็เป็นไปในท�านองเดียวกันนี้

าน ั้ง องกั ชกลา

นร่างกาย น ย

นร่างกายของคนเรานีแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คอ
๑ อุปริมกาย กายส่วนบน นับตั้งแต่คอขึ้นไปตลอดศีรษะ
๒ มัช ิมกาย กายส่วนกลาง นับตั้งแต่คอลงมาถึงสะดือ
๓ เหฏฐิมกาย กายส่วนล่าง นับตั้งแต่สะดือลงมาถึงเท้า

อุปริมกาย
(กายส่วนบน)

มัชฌิมกาย
(กายส่วนกลาง)

เหฏฐิมกาย
(กายส่วนล่าง)

ในอุปริมกาย มีกัมมชกลาป
เกิดได้ ๗ กลาป คือ
๑. จักขุ ๕. กาย
๒. โสต
๖. ภาว
๓. ฆาน ๗. ชีวิต
๔. ชิวหา
ในมัชฌิมกาย มีกัมมชกลาป
เกิดได้ ๔ กลาป คือ
๓. ภาว
๑. วัตถุ
๔. ชีวิต
๒. กาย

ในเหฏฐิมกาย มีกัมมชกลาป
เกิดได้ ๓ กลาป คือ
๑. กาย
๒. ภาว
๓. ชีวิต

นอุปริมกาย มีกัมมชกลาปเกิด ด ๗ กลาป คอ
๑. จั ก ขุ ท สกกลาป ๒. โสตทสกกลาป ๓. านทสกกลาป
๔. ชิวหาทสกกลาป ๕. กายทสกกลาป ๖. ภาวทสกกลาป ๗. ชีวิตนวกกลาป
นมัช ิมกาย มีกัมมชกลาปเกิด ด ๔ กลาป คอ
๑. วัตถุทสกกลาป ๒. กายทสกกลาป ๓. ภาวทสกกลาป
๔. ชีวิตนวกกลาป
นเหฏฐิมกาย มีกัมมชกลาปเกิด ด ๓ กลาป คอ
๑. กายทสกกลาป ๒. ภาวทสกกลาป ๓. ชีวิตนวกกลาป
ขอสังเกต
๑. จะเห็นว่ากลาปทั้ง ๓ คือ กายทสกกลาป ภาวทสกกลาป และ
ชีวิตนวกกลาป จะมีปรากฏอยู่ทั่วทุกส่วนของร่างกาย
ส่วนกัมมชกลาปที่เหลืออีก ๕ กลาป คือ จักขุทสกกลาป
โสตทสกกลาป านทสกกลาป ชิวหาทสกกลาป และวัตถุทสกกลาป จะมีฐาน
ที่ตั้งของตนโดยเฉพาะ มิได้กระจายอยู่ทั่วร่างกาย
๒. กัมมชกลาป มี ๙ กลาป แต่ในคนคนหนึ่งจะมีกลาปเกิดได้
อย่างมากที่สุดเพียง ๘ กลาปเท่านั้น เพราะอิตถีภาวทสกกลาป (รูปกลาปที่
แสดงความเป็นหญิง) และปุรสิ ภาวทสกกลาป (รูปกลาปทีแ่ สดงความเป็นชาย)
จะเกิดพร้อมกันในคนคนเดียวไม่ได้

ชกลา
จิตตชกลาป คอ กลุม่ ของจิตตชรูปทีร่ วมตัวกันเพ่อท�าหนาทีอ่ ย่าง ด
อย่างหน่ง โดยในแต่ละกลุ่ม (กลาป) จะมีจ�านวนรูปมากบ้าง น้อยบ้าง
แตกต่างกันไป จิตตชกลาปจะเกิด ดเ พาะ นสิ่งที่มีชีวิตเท่านัน
จิตตชรูปทั้ง ๑๕ จะเป็นองค์ประกอบของจิตตชกลาปได้เพียง ๑๔
รูปเท่านั้น (เว้นปริจเฉทรูป ๑) ดังนั้น จิตตชรูปที่ทา� ให้เกิดจิตตชกลาปจึงมี
เพียง วิญญัติรูป ๒, สัททารมณ์ ๑, วิการรูป ๓ และอวินิพโภครูป ๘ (รวม
๑๔ รูป)
การแสดงกัมมชกลาปในหัวข้อทีแ่ ล้วเป็นการแสดงโดยการยกเอา
รูปที่เกิดจากกรรมโดยแน่นอนขึ้นมากล่าวเป็นประธาน เช่น จักขุปสาทรูป
โสตปสาทรูป านปสาทรูป ฯลฯ แล้วบวกด้วยอวินิพโภครูป ๘, ชีวิตรูป ๑
ส่วนการแสดงจิตตชกลาป อุตชุ กลาป อาหารชกลาป เป็นการแสดง
โดยความเป็นมูล (มู-ละ) คอ บทตัง และ มูลี คอ บทตาม ซึ่งในบทตามนี้
จะมีวิการรูป ๓ เข้าประกอบด้วย โดยจะ ชค�าว่า ลหุตาทิ เพ่อแสดง หรูว่า
ประกอบดวยวิการรูป ๓ ดังแสดงในตารางหน้าถัดไป
หมายเหตุ
มูลกลาป หมายถง กลาปเดิม
มูลีกลาป หมายถง กลาปที่มีองค์ประกอบเพิ่มจากกลาปเดิม

จิตตชรูป ๑๔ (เวนปริจเ ทรูป ๑) ท�า หเกิดจิตตชกลาป ด ๘ กลาป ดังนี

จิตตชกลาป ๘ คือ
มูลกลาป

มูลีกลาป

๑. สุทธัฏฐกกลาป
หมายถึง กลาปที่มีจ�านวนรูป ๘
ได้แก่ อวินิพโภครูป ๘ เท่านั้น
๒. สัททนวกกลาป
หมายถึง กลาปที่มีจ�านวนรูป ๙
ได้แก่ อวินิพโภครูป ๘, สัททรูป ๑

๕. ลหุตาทิเอกาทสกกลาป
หมายถึง กลาปที่มีจ�านวนรูป ๑๑
ได้แก่ อวินิพโภครูป ๘, วิการรูป ๓
๖. สัททลหุตาทิทวาทสกกลาป
หมายถึง กลาปที่มีจ�านวนรูป ๑๒
ได้แก่ อวินิพโภครูป ๘, สัททรูป ๑,
วิการรูป ๓
๓. กายวิญญัตินวกกลาป
๗. กายวิญญัตลิ หุตาทิทวาทสกกลาป
หมายถึง กลาปที่มีจ�านวนรูป ๙
หมายถึง กลาปที่มีจ�านวนรูป ๑๒
ได้แก่ อวินิพโภครูป ๘, กายวิญญัติ ๑ ได้แก่ อวินิพโภครูป ๘, กายวิญญัติ ๑,
วิการรูป ๓
๔. วจีวิญญัติสัทททสกกลาป
๘. วจีวิญญัติสัททลหุตาทิเตรสกกลาป
หมายถึง กลาปที่มีจ�านวนรูป ๑๐
หมายถึง กลาปที่มีจ�านวนรูป ๑๓
ได้แก่ อวินิพโภครูป ๘, วจีวิญญัติ ๑, ได้แก่ อวินิพโภครูป ๘, วจีวิญญัติ ๑,
สัททรูป ๑
สัททรูป ๑, วิการรูป ๓

๑ สุทธัฏฐกกลาป (สุด-ทัด-ถะ-กะ-กะ-หลาบ) คือ กลาปที่
ประกอบด้วยจิตตชรูป ๘ ชนิด ได้แก่ อวินิพโภครูป ๘ ล้วน ๆ เช่น เวลาที่
หายใจ เมื่อเกิดอาการหน้าแดงในขณะที่โกรธ อาการขนลุกในขณะเกลียด
หรือกลัว เป็นต้น กลาปนี้จะไม่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย การพูด
หรือการออกเสียงแต่อย่างใด

๒ สัททนวกกลาป (สัด-ทะ-นะ-วะ-กะ-กะ-หลาบ) คือ กลาป
ที่ประกอบด้วยกลุ่มรูป ๙ รูป ได้แก่ อวินิพโภครูป ๘ ที่เกิดพร้อมด้วย
สัททรูป เป็นรูปกลาปที่เกิดขึ้นในขณะที่มีเสียงปรากฏโดยไม่เกี่ยวกับ
การพูด เช่น เสียงที่เกิดจากลมหายใจ เสียงไอ จาม หาวเพราะง่วงนอน
เสียงละเมอที่ไม่รู้เรื่อง เป็นต้น
๓ กายวิ ตั นิ วกกลาป (กา-ยะ-วิน-ยัด-นะ-วะ-กะ-กะ-หลาบ)
คือ กลาปทีป่ ระกอบด้วยกลุม่ รูป ๙ รูป ได้แก่ อวินพิ โภครูป ๘ ทีเ่ กิดพร้อมด้วย
กายวิญญัตริ ปู ท�าให้เกิดการเคลือ่ นไหวกาย เช่น ยืน เดิน นัง่ นอน คู้ เหยียด
ก้ม เงย เหลียวซ้าย แลขวา เดินหน้า ถอยหลัง ที่ไม่กระฉับกระเฉง เป็นต้น
สาเหตุที่ทา� ให้ไม่กระฉับกระเฉงอาจเป็นเพราะความเจ็บปวย ฯลฯ
๔ วจีวิ ตั สิ ทั ททสกกลาป (วะ-จี-วิน-ยัด-สัด-ทะ-ทะ-สะ-กะกะ-หลาบ) คือ กลาปที่ประกอบด้วยกลุ่มรูป ๑๐ รูป ได้แก่ อวินิพโภครูป ๘
ที่เกิดพร้อมด้วยวจีวิญญัติรูป และสัททรูป ท�าให้เกิดเสียงพูด เสียงอ่าน
หนังสือ เสียงร้องเพลง เสียงสวดมนต์ ทีไ่ ม่แคล่วคล่อง เนือ่ งจากอยูใ่ นอาการ
ที่ไม่สบาย เช่น หนาวเกินไป ปวยเป็นไข้ หรืออยู่ในอาการที่ไม่เต็มใจพูด
ไม่เต็มใจอ่าน เป็นต้น
๕ ลหุตาทิเอกาทสกกลาป (ละ-หุ-ตา-ทิ-เอ-กา-ทะ-สะ-กะกะ-หลาบ) คือ กลาปที่ประกอบด้วยกลุ่มรูป ๑๑ รูป ได้แก่ อวินิพโภครูป ๘
ที่เกิดพร้อมด้วยวิการรูป ๓ ท�าให้เกิดอาการหน้าตาสดชื่น ยิ้มแย้มแจ่มใส
จะเกิดขึน้ ในขณะทีจ่ ติ ใจสบาย ดีใจ หรืออาการขนลุกชูชนั อันเนือ่ งมาจากปีติ
กลาปนี้จะไม่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว การพูด หรือการออกเสียงแต่อย่างใด

๖ สัททลหุตาทิทวาทสกกลาป (สัด-ทะ-ละ-หุ-ตา-ทิ-ทะ-วาทะ-สะ-กะ-กะ-หลาบ) คือ กลาปที่ประกอบด้วยกลุ่มรูป ๑๒ รูป ได้แก่
อวิ นิ พ โภครู ป ๘, สั ท ทรู ป ๑, วิ ก ารรู ป ๓ ซึ่ ง ก็ คื อ สั ท ทนวกกลาปที่
มีวิการรูป ๓ เกิดร่วมด้วยนั่นเอง จะเกิดในเวลาที่จิตใจสบาย เข้มแข็ง เช่น
เสียงหายใจทีเ่ บาสบาย เสียงละเมอทีเ่ ป็นเรือ่ งเป็นราว เป็นต้น แสดงถึงจิตใจ
ในขณะที่มีความสบายใจ แต่เสียงเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเสียงที่เกี่ยวกับการพูด
๗ กายวิ ัติลหุตาทิทวาทสกกลาป (กา-ยะ-วิน-ยัด-ละหุ-ตา-ทิ-ทะ-วา-ทะ-สะ-กะ-กะ-หลาบ) คือ กลาปที่ประกอบด้วยกลุ่ม
รูป ๑๒ รูป ได้แก่ อวินิพโภครูป ๘, กายวิญญัติ ๑, วิการรูป ๓ ซึ่งก็คือ
กายวิญญัตินวกกลาปที่มีวิการรูป ๓ เกิดร่วมด้วยนั่นเอง ท�าให้เกิดการ
เคลื่อนไหวกายในอิริยาบถต่าง ๆ ทั้งอิริยาบถใหญ่ทั้ง ๔ และอิริยาบถ
ย่อยที่รวดเร็ว คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง อันเนื่องมาจากจิตใจที่สบาย
ไม่ปวย ไม่ทุกข์
๘ วจีวิ ตั สิ ทั ทลหุตาทิเตรสกกลาป (วะ-จี-วิน-ยัด-สัด-ทะละ-หุ-ตา-ทิ-เต-ระ-สะ-กะ-กะ-หลาบ) คือ กลาปที่ประกอบด้วยกลุ่มรูป
๑๓ รูป ได้แก่ อวินิพโภครูป ๘, วจีวิญญัติ ๑, สัททรูป ๑, วิการรูป ๓
ซึ่งก็คือ วจีวิญญัติสัทททสกกลาปที่มีวิการรูป ๓ เกิดร่วมด้วยนั่นเอง
จะท�าให้เกิดเสียงพูด เสียงอ่านหนังสือ เสียงร้องเพลง เสียงสวดมนต์ เป็นต้น
ที่เป็นปกติ เกิดขึ้นในขณะที่จิตใจสบาย ไม่ป วย ไม่ทุกข์ ท�าให้การพูด
การอ่านเหล่านัน้ เป็นไปโดยสะดวก คล่องแคล่ว ฉะฉาน ชัดถ้อยชัดค�า ฯลฯ

าน ั้ง อง

อุปริมกาย
(กายส่วนบน)

ชกลา

นร่างกาย น ย
ในอุปริมกาย มีจิตตชกลาปเกิดได้ ๘ กลาป คือ
๑. สุทธัฏฐกกลาป
๒. สัททนวกกลาป
๓. กายวิญญัตินวกกลาป
๔. วจีวิญญัติสัทททสกกลาป
๕. ลหุตาทิเอกาทสกกลาป
๖. สัททลหุตาทิทวาทสกกลาป
๗. กายวิญญัตลิ หุตาทิทวาทสกกลาป
๘. วจีวิญญัติสัททลหุตาทิเตรสกกลาป

มัชฌิมกาย
(กายส่วนกลาง)

เหฏฐิมกาย
(กายส่วนล่าง)

ในมัชฌิมกาย และ เหฏฐิมกาย
มีจิตตชกลาปเกิดได้ ๔ กลาป คือ
๑ สุทธัฏฐกกลาป
๒. กายวิญญัตินวกกลาป
๓. ลหุตาทิเอกาทสกกลาป
๔. กายวิญญัตลิ หุตาทิทวาทสกกลาป
(เว้นกลาปที่เกี่ยวกับสัททะ
เพราะจะเกิดได้เฉพาะที่ปากเท่านั้น)

อ ชกลา
อุตุชรูป หมายถง รูปที่เกิดจากอุณหภูมิ คอ ความรอน หรอ
ความเยน ที่เรียกว่า อุณหเตโช หรอ สีตเตโช
อุตุชกลาป คอ กลุ่มของอุตุชรูปที่รวมตัวกันเพ่อท�าหนาที่อย่าง ด
อย่างหน่ง ในแต่ละกลุ่ม (กลาป) จะมีจ�านวนรูปมากบ้าง น้อยบ้าง แตกต่าง
กันไป
อุตุชรูปทั้ง ๑๓ จะเป็นองค์ประกอบของจิตตชกลาปได้เพียง
๑๒ รูปเท่านั้น (เว้นปริจเฉทรูป ๑) ดังนั้น อุตุชรูปที่ทา� ให้เกิดอุตุชกลาปจึง
มีเพียง อวินิพโภครูป ๘ สัททารมณ์ ๑ และวิการรูป ๓ (รวม ๑๒ รูป)
อุตชุ รูปนีเ้ กิดได้ทงั้ ภายในและภายนอกร่างกายสัตว์ คือ เกิดได้ทงั้
ในสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิต
อุตุชรูป ๑๒ (เวนปริจเ ทรูป ๑) ท�า หเกิดอุตุชกลาป ด ๔ กลาป ดังนี
อุตุชกลาป ๔ คือ
มูลกลาป
มูลีกลาป
(เกิดได้ทั้งในสิ่งที่มีชีวิต และไม่มีชีวิต) (เกิดได้เฉพาะในสิ่งที่มีชีวิตเท่านั้น)
๑. สุทธัฏฐกกลาป
๓. ลหุตาทิเอกาทสกกลาป
หมายถึง กลาปที่มีจ�านวนรูป ๘
หมายถึง กลาปที่มีจ�านวนรูป ๑๑
ได้แก่ อวินิพโภครูป ๘ เท่านั้น
ได้แก่ อวินิพโภครูป ๘,
วิการรูป ๓
๒. สัททนวกกลาป
หมายถึง กลาปที่มีจ�านวนรูป ๙
๔. สัททลหุตาทิทวาทสกกลาป
ได้แก่ อวินิพโภครูป ๘, สัททรูป ๑
หมายถึง กลาปที่มีจ�านวนรูป ๑๒
ได้แก่ อวินิพโภครูป ๘,
สัททรูป ๑, วิการรูป ๓
อุตุชกลาปนีสามารถเกิด นร่างกายของสัตว์ ดครบทัง ๔ กลาป

๑ สุทธัฏฐกกลาป (สุด-ทัด-ถะ-กะ-กะ-หลาบ) คือ กลาปที่
ประกอบด้วยกลุ่มรูป ๘ รูป ได้แก่ อวินิพโภครูป ๘ ล้วน ๆ
สุทธัฏฐกกลาป ได้แก่ ร่างกายของสัตว์ทั้งหลายนั่นเอง เพราะ
อุตุชกลาปนี้เป็นกลาปพื้นฐานที่รองรับกลาปอื่น ๆ ถ้าไม่มีอุตุชกลาปแล้ว
กลาปอื่น ๆ เช่น กัมมชกลาป จิตตชกลาป ฯลฯ ก็ไม่สามารถปรากฏขึ้นได้
สุทธัฏฐกกลาปนี้จะเกิดขึ้นในเวลาที่ร่างกายของสัตว์ไม่เป็นปกติ เช่น
อ่อนเพลีย ไม่สบาย เป็นต้น
๒ สัททนวกกลาป (สัด-ทะ-นะ-วะ-กะ-กะ-หลาบ) คือ กลาปที่
ประกอบด้วยกลุม่ รูป ๙ รูป ได้แก่ อวินพิ โภครูป ๘ ทีเ่ กิดพร้อมด้วยสัททรูป ๑
สัททนวกกลาปนีเ้ กิดเมือ่ เวลาทีม่ เี สียงปรากฏออกมาจากร่างกาย
บางส่วน เช่น ท้องร้อง กรน หรือเสียงที่เกิดจากการตบมือ ดีดนิ้วมือ และ
เสียงทีเ่ กิดจากการตีทสี่ ว่ นใดส่วนหนึง่ ของร่างกาย เป็นต้น แต่เสียงเหล่านัน้
จะไม่ค่อยชัดเจนนัก
๓. ลหุตาทิเอกาทสกกลาป (ละ-หุ-ตา-ทิ-เอ-กา-ทะ-สะ-กะกะ-หลาบ) คือ กลาปที่ประกอบด้วยกลุ่มรูป ๑๑ รูป ได้แก่ อวินิพโภครูป ๘
ที่เกิดพร้อมด้วยวิการรูป ๓ ซึ่งก็คือ สุทธัฏฐกกลาปที่มีวิการรูป ๓ เกิดร่วม
ด้วยนั่นเอง คือ ร่างกายของสัตว์ทั้งหลายในเวลาที่เป็นปกติสบาย มีความ
คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง ไม่อืดอาด ไม่ท้อถอย ไม่เซื่องซึม เป็นต้น

๔ สัททลหุตาทิทวาทสกกลาป (สัด-ทะ-ละ-หุ-ตา-ทิ-ทะวา-ทะ-สะ-กะ-กะ-หลาบ) คือ กลาปที่ประกอบด้วยกลุ่มรูป ๑๒ รูป
ได้แก่ อวินิพโภครูป ๘, สัททรูป ๑, วิการรูป ๓ ซึ่งก็คือ สัททนวกกลาป
ที่มีวิการรูป ๓ เกิดร่วมด้วยนั่นเอง คือ เสียงต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไว้แล้วใน
สัททนวกกลาปนั่นเอง แต่เสียงนั้นจะปรากฏแจ่มใส ชัดเจนยิ่งขึ้น
ในร่างกายสัตว์จะมีอตุ ชุ กลาปเกิดได้ ๔ กลาป แต่ภายนอกร่างกาย
สัตว์ (ในสิ่งที่ไม่มีชีวิต) จะมีอุตุชกลาปเกิดได้เพียง ๒ กลาปเท่านั้น คือ
๑ สุทธัฏฐกกลาป ได้แก่ วัตถุสิ่งของต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้ เช่น
พื้นดิน ภูเขา ทะเล แม่น�้า ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว ต้นไม้ พืช ผัก
ผลไม้ บ้ า น อาคาร รถยนต์ โตะ เก้ า อี้ โทรศั พ ท์ พั ด ลม เตารี ด
กระจก แว่นตา ปากกา อัญมณี ธนบัตร ระ ัง รวมถึงซากศพต่าง ๆ
ที่เสียชีวิตแล้วด้วย เป็นต้น
๒ สัททนวกกลาป ได้แก่ เสียงลมพัด เสียงฟาร้อง เสียงน�า้ ไหล
เสียงรถ เสียงเรือ เสียงระ ัง เป็นต้น

าน ั้ง องอ ชกลา

อุปริมกาย
(กายส่วนบน)

มัชฌิมกาย
(กายส่วนกลาง)

นร่างกาย อง น ย

ในร่างกาย ๓ ส่วน คือ
อุปริมกาย
มัชฌิมกาย
และเหฏฐิมกาย
อุตุชกลาปทั้ง ๔ ย่อมเกิดขึ้นได้
หมายความว่า อุตุชกลาปทั้ง ๔
มีอยู่ทั่วไปในร่างกายของมนุษย์
โดยที่สุทธัฏฐกกลาป
และ ลหุตาทิเอกาทสกกลาป
จะเกิดอยู่ทั่วร่างกาย
เป็นประจ�าตลอดเวลา

เหฏฐิมกาย
(กายส่วนล่าง)

แต่สัททนวกกลาป
และสัททลหุตาทิทวาทสกกลาป
จะเกิดเป็นบางครั้งบางคราว
เท่านั้น ไม่ได้เกิดเป็นประจ�า
ตลอดเวลา

อา ารชกลา
อาหารชกลาป คอ กลุ่มของอาหารชรูปที่รวมตัวกันเพ่อท�าหนาที่
อย่าง ดอย่างหน่ง ในแต่ละกลุ่ม (กลาป) จะมีจ�านวนรูปมากบ้าง น้อยบ้าง
แตกต่างกันไป
อาหารชรูปทั้ง ๑๒ จะเป็นองค์ประกอบของอาหารชกลาปได้
เพียง ๑๑ รูปเท่านั้น (เว้นปริจเฉทรูป ๑) ดังนั้น อาหารชรูปที่ท�าให้เกิด
อาหารชกลาปจึงมีเพียง อวินิพโภครูป ๘ และวิการรูป ๓ (รวม ๑๑ รูป)
อาหารชรูป ๑๑ (เวนปริจเ ทรูป ๑) ท�า หเกิดอาหารชกลาป ด ๒ กลาป ดังนี

อาหารชกลาป ๒
(เกิดได้เฉพาะในสิ่งที่มีชีวิตเท่านั้น)
มูลกลาป
มูลีกลาป
๑. สุทธัฏฐกกลาป
หมายถึง กลาปที่มีจ�านวนรูป ๘
ได้แก่ อวินิพโภครูป ๘

๒. ลหุตาทิเอกาทสกกลาป
หมายถึง กลาปที่มีจ�านวนรูป ๑๑
ได้แก่ อวินิพโภครูป ๘, วิการรูป ๓

ขอสังเกต เอาขอ ๒ และ ๔ ของอุตุชกลาปออก ที่เหลอนอกนัน
เป็นอาหารชกลาป

๒
๑ สุทธัฏฐกกลาป เกิดขึ้นเมื่อเวลาที่รับประทานอาหาร หรือยา
เข้าไป แล้วยังไม่เกิดความสดชื่นกระปรี้กระเปร่า หรือเมื่อรับประทานเข้าไป
แล้วท�าให้ร่างกายรู้สึกไม่สบาย แน่น อึดอัด อาการต่างๆ เหล่านี้ แสดงว่า
อาหารชกลาปที่เกิดจากอาหาร หรือยาที่รับประทาน ยังไม่มีวิการรูป ๓
เกิดร่วมด้วย
๒ ลหุตาทิเอกาทสกกลาป เกิดขึ้นเมื่ออาหารต่าง ๆ หรือยาต่าง ๆ
เมื่อกินเข้าไปแล้วท�าให้ร่างกาย รู้สึกสดชื่น แข็งแรง สบาย กระปรี้กระเปร่า
อาการต่าง ๆ เหล่านี้ หมายความว่า อาหารชกลาปทีเ่ กิดจากยา หรืออาหารเหล่านี้
มีวิการรูป ๓ เกิดร่วมด้วย
อาหารชกลาปทั้ ง ๒ นี้ จ ะเกิ ด ภายนอกสั ต ว์ ไ ม่ ไ ด้ เพราะ
อาหารชกลาปจะเกิดได้นน้ั ต้องอาศัยกัมมชโอชาทีอ่ ยูใ่ นร่างกายของสัตว์เป็น
ผู้อุปการะแก่โอชาที่อยู่ในอาหารต่าง ๆ ที่บริโภคเข้าไปอีกทอดหนึ่ง ดังนั้น
รูปกลาปที่อยู่ในอาหารต่าง ๆ เมื่อยังไม่ได้บริโภคเข้าไปนั้น จึงยังไม่ใช่
อาหารชกลาป แต่เป็นอุตุชกลาปทั้งสิ้น
โอชาที่ท�า หอาหารชรูปเกิดขนนันมี ๒ อย่างคอ พหิทธโอชา และ
อัช ัตตโอชา
๑ พหิทธโอชา ได้แก่ โอชาที่อยู่ในอาหารต่าง ๆ ที่กินเข้าไป เป็นตัว
ท�าให้อาหารชกลาปเกิดโดยตรง เรียกว่า ชนกสัตติ
๒ อัช ัตตโอชา ได้แก่ กัมมชโอชา ที่เกิดอยู่ภายในร่างกายของ
สัตว์ กัมมชโอชาจะท�าหน้าที่อุปถัมภ์ให้อาหารชกลาปเกิดขึ้น
เรียกว่า อุปถัมภกสัตติ

ต้ น ไม้ ต ่ า ง ๆ ที่ เ จริ ญ งอกงามเติ บ โต ออกดอก ออกผลได้
โดยอาศัยดิน น�้า ปุย เหล่านี้ มักมีผู้เข้าใจกันว่า ดิน น�้า และปุย ท�าให้
อาหารชกลาปเกิดแก่ต้นไม้ได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ดิน น�้า และปุย
เหล่านั้น ไม่ได้ท�าให้อาหารชกลาปเกิดแก่ต้นไม้แต่อย่างใดเลย เพียงแต่
ท�าให้อุตุชกลาปเกิดขึ้นเท่านั้น เพราะพืชไม่มีกัมมชโอชาที่จะช่วยอุปการะ
ให้เกิดอาหารชกลาปขึ้นมาได้
หมายเหตุ อาหารในจาน หรืออาหารที่มองเห็นด้วยตาเปล่า
เป็นอุตุชกลาปภายนอกสัตว์ ไม่ใช่อาหารชกลาป
๒

อุปริมกาย
(กายส่วนบน)
มัชฌิมกาย
(กายส่วนกลาง)
อาหารชกลาป ๒
ย่อมเกิดได้ใน
ร่างกายทั้ง ๓ ส่วน

เหฏฐิมกาย
(กายส่วนล่าง)

๒

สุทธัฏฐกกลาป ลหุตาทิเอกาทสกกลาป
สัททนวกกลาป สัททลหุตาทิทวาทสกกลาป

อุตุชกลาป ๔

กายวิญญัตินวกกลาป กายวิญญัตลิ หุตาทิ
ทวาทสกกลาป
วจีวิญญัติสัทททสก วจีวิญญัติสัททลหุตาทิ
กลาป
เตรสกกลาป

อาหารชกลาป ๒
จิตตชกลาป ๘

ชื่อกลาป

จ�านวนรูป
ในแต่ละ
กลาป

อวินิพโภครูป ๘
ชีวิตรูป ๑
จักขุปสาท ๑
โสตปสาท ๑
ฆานปสาท ๑
ชิวหาปสาท ๑
กายปสาท ๑
อิตถีภาวรูป ๑
ปุริสภาวรูป ๑
หทยรูป ๑
กายวิญญัติ ๑
วจีวิญญัติ ๑
สัททรูป ๑
วิการรูป ๓

รูปที่เกิดได้ตามสมควรในแต่ละกลาป

๑. กัมมชกลาป ๙
๑. จักขุทสกกลาป
๒. โสตทสกกลาป
๓. ฆานทสกกลาป
๔. ชิวหาทสกกลาป
๕. กายทสกกลาป
๖. อิตถีภาวทสกกลาป
๗. ปุริสภาวทสกกลาป
๘. วัตถุทสกกลาป
๙. ชีวิตนวกกลาป

๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๙

๘
๘
๘
๘
๘
๘
๘
๘
๘

๑ ๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

ชื่อกลาป

จ�านวนรูป
ในแต่ละ
กลาป

อวินิพโภครูป ๘
ชีวิตรูป ๑
จักขุปสาท ๑
โสตปสาท ๑
ฆานปสาท ๑
ชิวหาปสาท ๑
กายปสาท ๑
อิตถีภาวรูป ๑
ปุริสภาวรูป ๑
หทยรูป ๑
กายวิญญัติ ๑
วจีวิญญัติ ๑
สัททรูป ๑
วิการรูป ๓

รูปที่เกิดได้ตามสมควรในแต่ละกลาป

๒. จิตตชกลาป ๘
๑. สุทธัฏฐกกลาป
๒. สัททนวกกลาป
๓. กายวิญญัตินวกกลาป
๔. วจีวิญญัติสัทททสกกลาป
๕. ลหุตาทิเอกาทสกกลาป
๖. สัททลหุตาทิทวาทสกกลาป
๗. กายวิญญัติลหุตาทิทวาทสก
กลาป
๘. วจีวิญญัติสัททลหุตาทิ
เตรสกกลาป

๘
๙
๙
๑๐
๑๑
๑๒

๘
๘
๘
๘
๘
๘

๑๒

๘

๑๓

๘

๑. สุทธัฏฐกกลาป
๘
๒. สัททนวกกลาป
๙
๓. ลหุตาทิเอกาทสกกลาป
๑๑
๔. สัททลหุตาทิทวาทสกกลาป ๑๒

๘
๘
๘
๘

๑
๑
๑ ๑
๓
๑ ๓
๑

๓
๑ ๑ ๓

๓. อุตุชกลาป ๔
๑
๓
๑ ๓

๔. อาหารชกลาป ๒
๑. สุทธัฏฐกกลาป
๒. ลหุตาทิเอกาทสกกลาป

๘
๑๑

๘
๘

๓

การ กด ้น องร

น

่าง

ภพภูมทิ สี่ ตั ว์จะไปเกิดได้นนั้ มีทงั้ หมด ๓๑ ภพภูมิ ดังรูปในหน้า ๑๑๔
ภูมิใด จะมีรูปชนิดใดเกิดขึ้นได้นั้น (ดูภาพประกอบในหน้า
๒๙๖ - ๒๙๗) รายละเอียดมีดังนี้
๑ นกามภูมิ ๑๑ (อบายภูมิ ๔, มนุษยภูมิ ๑, เทวภูมิ ๖) รูปทั้ง
๒๘ ย่อมเกิดขึ้นได้ทั้งหมด แต่ในบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะมีรูปเกิดได้สูงสุด
เพียง ๒๗ รูปเท่านั้น เพราะหากเป็นเพศหญิงก็จะไม่มีปุริสภาวรูป หากเป็น
เพศชายก็จะไม่มีอิตถีภาวรูป
นอกจากนี้ บางคนเกิดมาตาบอดก็จะไม่มีจักขุปสาทรูป บางคน
หูหนวกก็จะไม่มีโสตปสาทรูป แต่เมื่อกล่าวโดยรวมแล้ว รูปทัง ๒๘ ชนิด
ย่อมเกิด ดครบ นกามภูมิ ๑๑
๒ นรูปภูมิ ๑๕ (เว้นอสัญญสัตตภูม)ิ ซึง่ เป็นทีเ่ กิดของพวกพรหม
ทั้งหลายนั้น านปสาทรูป ชิวหาปสาทรูป กายปสาทรูป อิตถีภาวรูป และ
ปุรสิ ภาวรูป ย่อมไม่เกิดขึน้ เพราะรูปเหล่านีเ้ ป็นรูปทีส่ นับสนุนการรับรูก้ ามคุณ
อารมณ์โดยส่วนเดียว แต่พรหมทั้งหลายเป็นบุคคลที่เกิดด้วยอ�านาจของ
รูปฌานซึ่งปราศจากความยินดีพอใจในกามคุณอารมณ์แล้ว ธรรมชาติจึง
ไม่สร้างรูปเพือ่ รับกามคุณมาให้ ด้วยเหตุนรี้ ปู ทัง้ ๕ ดังกล่าวจึงไม่เกิดในรูปภูมิ
ส�าหรับจักขุปสาทรูปและโสตปสาทรูปที่เกิดกับรูปพรหมได้นั้น
เพราะรูปทั้ง ๒ นี้มิได้มีไว้รับรู้กามคุณอารมณ์เพียงอย่างเดียว แต่ยังมี
คุณประโยชน์อย่างอื่นด้วย กล่าวคือ จักขุปสาทรูปมีประโยชน์ในการมอง
เห็นสิ่งต่าง ๆ ส่วนโสตปสาทรูปก็มีประโยชน์ในการฟังเสียงต่าง ๆ ดังนั้น
รูปทั้ง ๒ คือ จักขุปสาทรูปและโสตปสาทรูป จึงเกิดขึ้นได้ในรูปภูมิโดยไม่มี
ขาดตกบกพร่องเลย

สรุปแลวรูปที่เกิด ด นรูปภูมิ ๑๕ มีทังหมด ๒๓ รูป (เว้น
านปสาทรูป ชิวหาปสาทรูป กายปสาทรูป อิตถีภาวรูป และปุรสิ ภาวรูป) และ
รูปที่เกิดได้นี้จะเกิดมาจาก ๓ สมุฏฐาน (เว้นอาหารสมุฏฐาน) เพราะบรรดา
รูปพรหมทั้งหลายไม่ได้กินอาหารอย่างพวกมนุษย์หรือเทวดา แต่รูปพรหม
ทัง้ หลายด�ารงชีวติ อยูไ่ ด้ดว้ ยอ�านาจของรูปาวจรกุศลเจตนาในระดับฌานจาก
อดีตภพ ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีอาหารชรูปเกิดขึ้นในรูปภูมิ ๑๕
๓ นอสั สัตตภูมิ ๑ ย่อมมีรูปเกิด ดเพียง ๑๗ รูปเท่านัน คือ
อวินิพโภครูป ๘, ชีวิตรูป ๑, ปริจเฉทรูป ๑, วิการรูป ๓ และลักขณรูป ๔
ทีเ่ ป็นเช่นนีเ้ พราะอสัญญสัตตพรหมทัง้ หลาย เป็นพรหมทีไ่ ม่มนี ามธรรม คือ
ไม่มจี ติ และเจตสิกเกิดขึน้ เลย เพราะเป็นบุคคลซึง่ เกิดขนดวยอ�านาจของการ
เจริ สั าวิราคภาวนาที่ปราศจากความยินดี นนามขันธ์ ด้วยเหตุนี้รูป
ซึ่งเป็นที่อาศัยเกิดของจิตและเจตสิก อันได้แก่ ปสาทรูป ๕ และหทยรูป ๑
จึงไม่เกิดขึ้นแก่อสัญญสัตตพรหม ส่วนภาวรูป ๒ แม้จะไม่เกี่ยวกับจิต
และเจตสิก แต่ส�าหรับพรหมทั้งหลายนั้นปกติก็ไม่มีเพศอยู่แล้วจึงไม่มี
ภาวรูป ๒ นอกจากนี้สัททารมณ์ (เสียงต่าง ๆ) ก็จะไม่มีปรากฏออกมาจาก
อสัญญสัตตพรหมด้วย
ดังนั้น รูปที่เกิดได้ในอสัญญสัตตภูมิจึงมีเพียง ๑๗ รูปเท่านั้น
โดยเกิดมาจาก ๒ สมุฏฐาน คือ กรรมสมุฏฐาน และอุตุสมุฏฐาน
๔ นอรูปภูมิ ๔ อันเป็นทีเ่ กิดของอรูปพรหมทัง้ หลาย ซึง่ เกิดดวย
อ�านาจของการเจริ รูปวิราคภาวนาที่ปราศจากความยินดี นรูปขันธ์ ดังนั้น
อรูปพรหมทั้งหลายจึงไม่มีรูปใด ๆ เกิดขึ้นได้เลย อีกทั้งในภูมิที่อยู่นี้ก็ไม่มี
รูปอย่างหนึ่งอย่างใดปรากฏเกิดขึ้นเช่นกัน

แสดงรูปที่เกิด ด นกามภูมิ๑๑ และ รูปภูมิ ๑๕ พรอมทังสมุฏฐานของรูป
ในรูปภูมิ ๑๕
(เว้นอสัญญสัตตภูมิ)
มีรูปเกิดได้ ๒๓ รูป

ในกามภูมิ ๑๑
มีรูปเกิดได้ทั้ง ๒๘ รูป
มหาภูตรูป ๔

ก จิ ก จิ ก จิ ก จิ
อุ อา อุ อา อุ อา อุ อา

ปสาทรูป ๕

ก

ก

วิสยรูป ๔ (๗)
ภาวรูป ๒

ก จิ
อุ อา

จิ
อุ

ก
ก
ก

ก

หทยรูป ๑

ก

ก

ก จิ ก จิ
อุ อา อุ อา

ก จิ
อุ

ก

ก จิ ก จิ
อุ
อุ

ก

ก

ก จิ
อุ

จิ
อุ

ก จิ
อุ

ก จิ
อุ

ก จิ
อุ

ก
ก

ชีวิตรูป ๑
อาหารรูป ๑

ก จิ
อุ อา

ก จิ
อุ

ปริจเฉทรูป ๑

ก จิ
อุ อา

ก จิ
อุ

วิญญัติรูป ๒

จิ

จิ

วิการรูป ๓

จิ อุ
อา

จิ อุ
อา

จิ อุ
อา

จิ

จิ

จิ
อุ

จิ
อุ

จิ
อุ

ลักขณรูป ๔

= รูปที่เกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐาน
จิ = รูปที่เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐาน
=
รู
ป
ที
เ
่
กิ
ด
จากอุ
ต
เ
ุ
ป็
น
สมุ
ฏ
ฐาน
อุ
อา = รูปที่เกิดจากอาหารเป็นสมุฏฐาน
จิ
= รูปที่เกิดจากสมุฏฐาน ๒ (เกิดจากจิตก็ได้ อุตุก็ได้)
อุ
= อวินิพโภครูป ๘
จิ อุ = รูปที่เกิดจากสมุฏฐาน ๓ (เกิดจากจิตก็ได้ อุตุก็ได้ อาหารก็ได้)
อา
ในวงกลมที่มีอักษรย่อของสมุฏฐาน
ก จิ = รูปที่เกิดจากสมุฏฐาน ๓ (เกิดจากกรรมก็ได้ จิตก็ได้ อุตุก็ได้)
อุ
มากกว่า ๑ อย่าง หมายความว่า
ก จิ = รูปที่เกิดจากสมุฏฐาน ๔ (เกิดจากกรรมก็ได้ จิตก็ได้ อุตุก็ได้ อาหารก็ได้)
อุ อา
รูปนั้นสามารถเกิดจากสมุฏฐาน
อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ในบรรดา
= รูปที่ไม่ได้เกิดจากสมุฏฐานใดเลย
สมุฏฐานเหล่านั้น
= รูปที่เกิดไม่ได้ในภูมินั้น ๆ
ก

แสดงรูปทีเ่ กิด ด นอสั

สัตตภูมิ และอรูปภูมิ ๔ พรอมทังสมุฏฐานของรูป

ในอสัญญสัตตภูมิ
มีรูปเกิดได้ ๑๗ รูป
มหาภูตรูป ๔

ก
อุ

ก
อุ

ในอรูปภูมิ ๔

ก
อุ

ก
อุ

ก
อุ

ก
อุ

ปสาทรูป ๕
วิสยรูป ๔ (๗)
ภาวรูป ๒

ก
อุ

หทยรูป ๑
ชีวิตรูป ๑
อาหารรูป ๑

ก

ปริจเฉทรูป ๑

ก
อุ

ไม่มีรูปอย่างใดอย่างหนึ่ง
เกิดได้เลย

ก
อุ

วิญญัติรูป ๒
วิการรูป ๓

อุ

อุ

อุ

ลักขณรูป ๔

ก = รูปที่เกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐาน

อุ = รูปที่เกิดจากอุตุเป็นสมุฏฐาน
ก
อุ

= รูปที่เกิดจากสมุฏฐาน ๒ (เกิดจากกรรมก็ได้ อุตุก็ได้)
= รูปที่ไม่ได้เกิดจากสมุฏฐานใดเลย
= รูปที่เกิดไม่ได้ในภูมินั้น ๆ
= อวินิพโภครูป ๘

การกา นด องสั
ก�าเนิดของสัตว์ทังหลาย มี ๔ ลัก ณะ ห ่ คอ
๑ สังเสทชะก�าเนิด สัตว์ทงั้ หลายทีป่ ฏิสนธิดว้ ยสังเสทชะก�าเนิดนี้
ไม่ต้องอาศัยบิดา มารดา เพราะอาศัยเกิดจากต้นไม้ ผลไม้ ดอกไม้ที่มี
ยางเหนียว โลหิต น�า้ โสโครก ทีช่ นื้ แฉะ เช่น พวกหนอนต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากผลไม้
หรือสิ่งโสโครก เป็นต้น สัตว์ที่เป็นสังเสทชะก�าเนิดนี้จะเกิดเป็นตัวเล็ก ๆ
ก่อน แล้วจึงค่อย ๆ โตขึ้น
๒ โอปปาติกะก�าเนิด สัตว์ทั้งหลายที่ปฏิสนธิด้วยโอปปาติกะ
ก�าเนิดนี้ จะเกิดผุดขึ้นแล้วโตเป็นหนุ่มเป็นสาวทันที คล้ายกับถูกเนรมิต
ขึ้นมาโดยไม่ต้องค่อย ๆ เจริญเติบโตทีละเล็กละน้อย
๓ อัณ ชะก�าเนิด สัตว์ทั้งหลายที่ปฏิสนธิด้วยอัณ ชะก�าเนิดนี้
จะเกิดจากครรภ์มารดา เมื่อปฏิสนธิแล้ว ในระยะแรกต้องอยู่ในฟองไข่
เสียก่อน เมื่อมารดาคลอดฟองไข่ออกมาแล้ว สัตว์นั้นจึงจะฟักตัวออกจาก
ฟองไข่อีกทีหนึ่ง แล้วค่อย ๆ เจริญเติบโตขึ้นตามล�าดับ ได้แก่ พวกไก่ เป็ด
นก จิ้งจก งู จระเข้ เป็นต้น
๔ ชลาพุชะก�าเนิด สัตว์ทั้งหลายที่ปฏิสนธิด้วยชลาพุชะก�าเนิดนี้
จะเกิดจากครรภ์มารดาเช่นกัน แต่ไม่ตอ้ งมีฟองไข่หมุ้ ห่ออย่างอัณ ชะก�าเนิด
เมื่อคลอดออกมาจะเป็นทารกตัวเล็ก ๆ ก่อน แล้วจึงค่อย ๆ เจริญเติบโต
ขึ้นตามล�าดับ ได้แก่ พวกมนุษย์ ภุมมัฏฐเทวดา (เป็นเทวดาจ�าพวกหนึ่งใน
ชัน้ จาตุมหาราชิกาภูมิ ซึง่ อาศัยอยูต่ ามสถานทีต่ า่ ง ๆ ในโลกมนุษย์ เช่น ภูเขา
แม่น�้า บ้าน เจดีย์ ศาลา เป็นต้น) และสัตว์เดรัจฉานบางจ�าพวก ได้แก่ สิงโต
ช้าง ม้า วัว สุนัข แมว เป็นต้น

อัณ ชะก�าเนิด และชลาพุชะก�าเนิด รวมเรียกว่า คัพภเสยยกะ
ก�าเนิด ซึ่งหมายถึง ก�าเนิดจากครรภ์มารดา

กัมมชกลาป
ที่เกิดขึ้นได้

ก�าเนิด

ภูมิ

ที่อาจขาดตกบกพร่องได้

ในปฏิสนธิ ปวัในตติ รวม ในปฏิสนธิ ปวัในตติ รวม
กาล
กาล กาล
กาล
จัก. โส. ฆา. ชี.

จัก.โส.ฆา.
ภาว.

ชิว.กาย.
สังเสทชะ เปรต (เว้นนิชฌามตัณหิกเปรต*), อสุรกาย, ภาว.
วัตถุ.
สัตว์เดรัจฉาน, มนุษย์, ภุมมัฏฐเทวดา**

๗

ทุคติ

สัตว์นรก,
ฆา. ชี.
เปรตทุกจ�าพวก จักชิ.วโส.
.กาย.
(รวมนิชฌาม
ภาว. วัตถุ.
ตัณหิกเปรตด้วย)
๗
๑
อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน

กามภูมิ

สุคติ
โอปปาติกะ

๑

มนุษย์
(สมัยต้นกัป)
เทวดาทุกชั้น
(รวมภุมมัฏฐเทวดา
ด้วย)

๘

-

๔

-

๓

๑

จัก.
โส.ภาว.

๘

จัก. โส. ฆา. ชี.
ชิว.กาย.
ภาว. วัตถุ.

๗

๔

๓
ภาว.

๘

๑

-

๑

๘

-

- -

-

๔

-

- -

-

๑

-

- -

๑

จัก. โส. ฆา. ชี.
ชิว.กาย.
ภาว. วัตถุ.

๗
รูปภูมิ ๑๕
(เว้นอสัญญสัตตภูมิ ๑)

จัก.โส.
วัตถุ.ชี.

อสัญญสัตตภูมิ ๑

ชี.

๔

รูปภูมิ

๑

กัมมชกลาป
ที่เกิดขึ้นได้

ก�าเนิด

ภูมิ

คัพภ
เสยยกะ
(อัณฑชะ
และ
ชลาพุชะ)

สัตว์เดรัจฉาน,
เปรต (เว้นนิชฌามตัณหิกเปรต),
อสุรกาย, มนุษย์, ภุมมัฏฐเทวดา

ที่อาจขาดตกบกพร่องได้

ในปฏิสนธิ ปวัในตติ รวม ในปฏิสนธิ ปวัในตติ รวม
กาล
กาล กาล
กาล
กาย. ภาว. จัก.
วัตถุ. โส.ฆา.
ชิว.ชี.

๓

๕ ๘

ภาว.

จัก.
โส.ฆา.

๑

๓

๔

นิชฌามตัณหิกเปรต เป็นเปรตจ�าพวกหนึ่งที่ถูกไฟเผาอยู่เป็นนิตย์ จะแตกต่างจากเปรต
จ�าพวกอื่น เพราะเกิดโดยโอปปาติกะก�าเนิดได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
ภุมมัฏฐเทวดา เป็นเทวดาจ�าพวกหนึ่งในชั้นจาตุมหาราชิกาภูมิ ซึ่งอาศัยอยู่ในโลกมนุษย์
ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ภูเขา แม่น�้า บ้าน เจดีย์ ศาลา เป็นต้น จะแตกต่างจากเทวดา
จ�าพวกอื่น เพราะมีกา� เนิดได้ทั้ง ๔ แบบ

บเรื่องร รมั

บ ี่
ร น าน
น าน รมั
บัดนี้ได้มาถึงความจริงอันเป็นที่สุด เรื่องสุดท้ายแล้ว คือเรื่อง
นิพพานปรมัตถ์

า

าย องน

าน

นิพพาน มาจากค�าว่า นิ วาน
นิ แปลว่า ออกไป หรือ พ้นไป
วาน แปลว่า ธรรมชาติที่เกี่ยวโยงไว้ หมายถึง ตัณหาที่เกี่ยวโยง
ร้อยรัดสัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ในสังสารวัฏ
นิพพาน จงแปลว่า ธรรมชาติที่พน ปจากเคร่องเกี่ยวโยงรอยรัด
คอ พนจากตัณหานั่นเอง
เมื่อกล่าวโดยสามัญลักษณะ (ลักษณะพื้นฐานทั่วไป) นิพพานมี
เพียงอนัตตลัก ณะ เท่านั้น เพราะนิพพานมีลักษณะที่ว่างเปล่า ปราศจาก
ตัวตน (อนัตตา) บังคับบัญชาไม่ได้

นิพพาน ไม่มอี นิจจลักษณะ เพราะนิพพานมีลกั ษณะมัน่ คง ยัง่ ยืน
ไม่แปรผัน ไม่แตกดับ (นิจจัง)
นิพพาน ไม่มที กุ ขลักษณะ เพราะนิพพานมีลกั ษณะทีว่ า่ งเปล่า และ
จะคงอยู่ในสภาพที่ว่างเปล่านั้นตลอดไป
สรุปแลวสามั ลัก ณะของนิพพาน คอ นิจจัง สุขขัง อนัตตา

สสลัก

ะ ลัก

ะ

ฉ าะ ั

อง ระน

าน

๑. มีความสงบจากกิเลส และรูปนามขันธ์ ๕ (สงบจากทุกข์ทงั้ ปวง)
... เป็นลัก ณะ
๒. มีความไม่แตกดับ เป็นกิจ (เพราะมีลักษณะที่ว่างเปล่า)
๓. ไม่มนี มิ ติ เครือ่ งหมาย (ไม่มรี ปู ร่าง สัณฐาน ไม่ใช่สถานทีใ่ ด ๆ)
เป็นอาการปรากฏ (หรือ) มีการสลัดออกจากภพ (คือ พ้นจาก ๓๑ ภพภูม)ิ
เพราะไม่มีตัวตนที่จะไปเวียนว่ายตายเกิด อีกต่อไปแล้ว เป็น ล
๔. ไม่มีเหตุใกล้ให้เกิด เพราะนิพพานเป็นอสังขตธรรม (ธรรมที่
ไม่ต้องอาศัยปัจจัยปรุงแต่ง)
จิต เจตสิก และรูป เป็นสังขตธรรม คือ เป็นธรรมที่ต้องอาศัย
ปัจจัยปรุงแต่งจึงเกิดขึ้นได้ กล่าวคือ
จิต และเจตสิก ต้องมีทวาร อารมณ์ วัตถุ และมนสิการ เป็นปัจจัย
จึงจะเกิดขึ้นได้
รูป ต้องมีกรรม จิต อุตุ หรืออาหาร เป็นปัจจัย จึงจะเกิดขึ้นได้

ส่วน นิพพาน เป็นธรรมที่พ้นจากปัจจัยปรุงแต่งทั้งปวง (อสังขตธรรม) คือ
ไม่ต้องอาศัยปัจจัยใด ๆ ทั้งสิ้น

๑. จิต
๒. เจตสิก

สังขตธรรม

๓. รูป
๔. นิพพาน

อสังขตธรรม

ปรมัตถธรรม ๔

ปทมจจุตมจจนต�

อสงขตมนุตตร�

นิพพานมิติ ภาสนติ

วานมุตตา มเหสโย

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ผู้พ้นแล้วจากตัณหาเครื่องร้อยรัด
ทรงกล่าวว่ามีสภาวธรรมชนิดหนึง่ ทีเ่ ข้าถึงได้ มีอยูโ่ ดยเฉพาะ ไม่ใช่สงั ขตธรรม
เป็นธรรมที่ไม่ตาย (ไม่มีเกิด ไม่มีดับ) พ้นจากขันธ์ ๕ (ขันธวิมุติ) ไม่ถูก
ปรุงแต่งด้วยปัจจัยใด ๆ (อสังขตธรรม) และเป็นธรรมที่ประเสริฐที่สุด
สภาวธรรมนั้น ได้แก่ นิพพาน

ประเภทของนิพพาน

โดยสภาวลักขณะ
มี ๑ ประเภท คือ
สันติลักขณะ
โดยความด�ารงอยู่
ของขันธ์ ๕ มี ๒
ประเภท คือ
โดยอาการที่เข้าถึง
มี ๓ ประเภท คือ

สอุปาทิเสสนิพพาน
อนุปาทิเสสนิพพาน
สุญญตนิพพาน
อนิมิตตนิพพาน
อัปปณิหิตนิพพาน

นิพพาน ว่าโดยสภาวลักขณะ มีเพียงประเภทเดียว คอ สันติลกั ขณะ
สันติลักขณะ หมายถึง ธรรมชาติที่สงบจากกิเลส และขันธ์ ๕
พระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อปรินิพพานแล้ว ย่อมเข้าถึงสันติสุข
(สันติลักขณะ) ด้วยกันทั้งสิ้น
นิพพาน เป็นสภาวะที่พ้นจากตัณหาเครื่องร้อยรัด เป็นสภาวะที่
พ้นจากกิเลสและขันธ์ ๕ ไม่มีความทุกข์ ไม่มีความแปรปรวน มีสภาพคงที่
สงบเยือกเย็น เป็นบรมสุข เป็นอนัตตา คือไม่มีรูปร่างสัณฐานที่จะรู้ได้ทาง
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ไม่ใช่ภพภูมิใด ๆ ไม่ใช่สถานที่แห่งหนึ่งแห่งใด ไม่ใช่
แดนสุขาวดีที่มีชีวิตสุขสบายเป็นอมตะชั่วนิรันดร
สรุปง่าย ๆ ก็คือ หลังจากที่พระอรหันต์ปรินิพพานแล้ว การสืบ
ต่อของรูปนาม (ขันธ์ ๕) จะจบสิ้นลงทันที โดยไม่มีการปฏิสนธิ (การเกิด)
ในภพใหม่ชาติใหม่อีกต่อไป อุปมาดังเปลวเทียนที่ดับลงเพราะหมดไส้
เปลวเทียนสุดท้ายที่ดับลง ย่อมไม่มีเปลวเทียนใหม่มาสืบต่ออีกแล้ว และ
เปลวเทียนสุดท้ายที่ดับลงนั้น ก็มิได้ย้ายไปเกิดใหม่ ณ ที่แห่งหนึ่งแห่งใด
อีกเลย (ดูภาพปรินิพพานวิถีของพระอรหันต์ในหน้าถัดไป)

ปรินิพพานจิตของพระอรหันต์

ภ ภ น ท ม ช ช ช ช ช จุติ
หลังจากจุติจิตของพระอรหันต์
ดับลงแล้ว การสืบต่อของขันธ์ ๕
ก็จบสิ้นลง คือ ไม่มีการปฏิสนธิ
อีกต่อไป

นิพพาน (โดยความด�ารงอยู่ของขันธ์ ๕) มี ๒ ประเภท
๑ สอุปาทิเสสนิพพาน คือ นิพพานที่ยังมีอุปาทิเหลืออยู่ (อุปาทิ
หมายถึง ขันธ์ ๕ อันได้แก่ วิบากและกัมมชรูป) สอุปาทิเสสนิพพาน จึงหมายถึง
นิพพานที่เป็นไปกับขันธ์ ๕ เมื่อกล่าวโดยบุคลาธิษฐานก็คือพระอรหันต์
ทัง้ หลายทีท่ า� ลายกิเลสได้หมดสิน้ แล้ว (กิเลสนิพพานแล้ว) แต่ทา่ นยังมีชวี ติ
อยู่นั่นเอง
๒ อนุปาทิเสสนิพพาน คือ นิพพานที่ไม่มีอุปาทิเหลืออยู่ เป็น
นิพพานของพระอรหันต์ หลังจากที่ท่านละสังขารไปแล้ว (ปรินิพพานแล้ว)
จะไม่มีอุปาทิ (ขันธ์ ๕) เหลืออยู่อีกต่อไป กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ดับสิ้นทั้ง
กิเลส และดับสิ้นทั้งขันธ์ ๕ โดยไม่มีเหลือ
นิพพาน โดยอาการที่เขาถง
ก่อนจะอธิบายเรือ่ งนี้ จ�าเป็นต้องทราบมรรควิถโี ดยสังเขปเสียก่อน

มรรควิถี คือ วิถีจิตที่มีโลกุตตรจิต (มรรคจิตและผลจิต) เกิดขึ้น
ในวิถีนั้น โดยมรรคจิตจะท�าหน้าที่ประหาณกิเลสแบบขุดรากถอนโคน
(สมุจเฉทประหาณ) ตามอ�านาจของมรรคจิตที่เกิดขึ้น โลกุตตรจิตนี้จะมี
นิพพานเป็นอารมณ์ ดังรูป

มีนิพพาน๒๙
เป็นอารมณ์

มีไตรลักษณ์ของรูปนาม
เป็นอารมณ์

ภ น ท ม ปริ อุ นุ

โค
โว

มัค ผ ผ ภ

มหากุศลญาณสัมปยุตตจิต ๔
ผลจิต ๔
มรรคจิต ๔

จิตที่เกิดได้ในมรรควิถี ได้แก่ มโนทวาราวัชชนจิต ๑ มหากุศล
ญาณสัมปยุตตจิต ๔ มรรคจิต ๔ และผลจิต ๔
มหากุศลญาณสัมปยุตตจิต ๔ นี้ ในขณะท�าหน้าทีป่ ริกรรม อุปจาร
และอนุโลม มีไตรลักษณ์ของรูปนามเป็นอารมณ์ แต่ในขณะที่ท�าหน้าที่
โคตรภู (หรอโวทาน) จะมีนิพพานเป็นอารมณ์
มรรคจิต ๔ และ ลจิต ๔ จะมีนิพพานเป็นอารมณ์เท่านัน
๒๙ นิพพานเป็นธรรมารมณ์

คือ เป็นอารมณ์ของโคตรภูจิต โวทานจิต มรรคจิต และผลจิต
ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวว่า พระนิพพานเป็นปรมัตถธรรมที่มีอยู่จริง และเขาถง ด

นิพพาน เม่อกล่าวโดยอาการที่เขาถงจะมี ๓ ประเภท คอ
๑ สุ

ตนิพพาน

๒. อนิมิตตนิพพาน
๓ อัปปณิหิตนิพพาน
๑ สุ

ตนิพพาน

คือ พระนิพพานของผู้เจริญวิปัสสนาภาวนาที่เหน ตรลัก ณ์
ของรูปนามโดยความเป็นอนัตตา คือเห็นรูปนามโดยความไม่ใช่ตัวตน
(อนัตตลักษณะ) เมื่อเพ่งรูปนามโดยความเป็นอนัตตาต่อไป จนบรรลุ
มรรคผลซึง่ มีนพิ พานเป็นอารมณ์ นิพพานทีเ่ ป็นอารมณ์ของผูท้ เี่ ห็นอนัตตาชัด
ชื่อว่า สุ ตนิพพาน (เห็นสภาวะของนิพพานว่าสูญสิ้นจากกิเลส และ
อุปาทานขันธ์ ๕)
วิปัสสนาภาวนาที่มีสุญญตนิพพานเป็นอารมณ์นี้จะเกิดกับผู้ที่
สั่งสมบารมีด้านปัญญามามาก
๒. อนิมิตตนิพพาน
คือ พระนิพพานของผู้เจริญวิปัสสนาภาวนาที่เหน ตรลัก ณ์ของ
รูปนามโดยความ ม่เที่ยง ไม่มีเครื่องหมายแห่งความเที่ยง (อนิจจลักษณะ)
เมือ่ เพ่งรูปนามโดยความเป็นอนิจจังต่อไป จนบรรลุมรรคผลซึง่ มีนพิ พานเป็น
อารมณ์ นิพพานที่เป็นอารมณ์ของผู้เห็นอนิจจังชัด ชื่อว่า อนิมิตตนิพพาน
(คือจะเห็นสภาวะของนิพพานว่า ไม่มีนิมิตเครื่องหมาย และรูปร่างสัณฐาน
แต่อย่างใด)

วิปัสสนาภาวนาที่มีอนิมิตตนิพพานเป็นอารมณ์นี้จะเกิดกับผู้ที่
สั่งสมบารมีด้านศีลมามาก
๓ อัปปณิหิตนิพพาน
คือ พระนิพพานของผู้เจริญวิปัสสนาภาวนาที่เหน ตรลัก ณ์ของ
รูปนามโดยอาการเป็นทุกข์ คือลักษณะทีท่ นอยูไ่ ม่ได้ จะต้องเปลีย่ นแปลงอยู่
ตลอดเวลา ต้องแตกดับไป (ทุกขลักษณะ) เมือ่ เพ่งรูปนามโดยความเป็นทุกข์
ต่อไป จนบรรลุมรรคผลซึ่งมีนิพพานเป็นอารมณ์ นิพพานที่เป็นอารมณ์ของ
ผูเ้ ห็นทุกข์ชดั ชือ่ ว่า อัปปณิหติ นิพพาน (คือจะเห็นสภาวะของนิพพานว่าไม่มี
อารมณ์ที่น่าปรารถนา ไม่มีตัณหา ไม่มีความดิ้นรนอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์)
วิปัสสนาภาวนาที่มีอัปปณิหิตตนิพพานเป็นอารมณ์นี้จะเกิดกับ
ผู้ทสี่ ั่งสมบารมีด้านสมาธิมามาก
ความหมายของพระนิพพานยังมีอีกหลายประการ เช่น
๑ ราคกขโย
นิพพานเป็นสภาวะที่ปราศจากราคะ
๒ โทสกขโย
นิพพานเป็นสภาวะที่ปราศจากโทสะ
๓ โมหกขโย
นิพพานเป็นสภาวะที่ปราศจากโมหะ
๔ ตณหกขโย
นิพพานเป็นสภาวะที่ปราศจากตัณหา
๕ อนุปปาโท
นิพพานเป็นที่ดับขันธ์ทัง ๕
๖ อปวตต�
นิพพานเป็นที่ดับรูป-นาม
๗ อนิมิตต�
ม่มนี มิ ติ เคร่องหมาย ( ม่มรี ปู ร่างสัณฐาน)
๘ อปปฏิสนธิ
ปราศจากการปฏิสนธิ
๙ อนุปปตติ
ปราศจากการอุบัติ
๑๐ อคติ
ม่เป็นที่ ปเกิดของสัตว์
๑๑ อชาต�
ม่มีความเกิดของรูป-นาม
๑๒ อเสสภวนิโรโธ ธรรมที่ดับภพโดย ม่มีเหลอ เป็นตน

หลังจากพระอรหันต์ปรินิพพานแล้ว การสืบต่อของขันธ์ ๕ ก็จบ
สิ้นลง ไม่มี รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อีกต่อไป นั่นคือ ไม่มีการ
เกิดใหม่ ไม่มีภพใหม่ชาติใหม่ของท่านอีกต่อไปแล้ว จบการเวียนว่ายตาย
เกิดในสังสารวัฏ พ้นจากวัฏฏทุกข์โดยสิ้นเชิง เช่นเดียวกับเปลวไฟที่ดับลง
และหายไปเมื่อหมดเชื้อ
จะขอยกเร่องพระโคธิกะ และพระวังคีสะ มาเป็นตัวอย่างสัก
๒ เร่อง ดังนี
๑ เร่องพระโคธิกะเถระ
มีพระเถระเจ้าองค์หนึ่งชื่อว่า “พระโคธิกะ” ได้บรรลุเจโตวิมุติอัน
เป็นโลกียฌานสมาบัติ แต่ท่านเสื่อมจากฌานถึง ๖ ครั้ง พอครั้งที่ ๗ ก็คิด
อยากจะตายในขณะที่ฌานยังไม่เสื่อม จึงหยิบมีดโกนแล้วนอนลงที่เตียง
เพือ่ จะเชือดคอตนเองให้ตาย มารจึงเข้าไปห้าม ด้วยเห็นว่าพระเถระเจ้ารูปนี้
จะได้สา� เร็จเป็นพระอรหันต์ แต่เมื่อห้ามไม่ฟัง จึงจ�าแลงเป็นคนแก่ไปขอให้
พระพุทธเจ้าทรงห้าม แต่ขณะนั้นพระโคธิกะได้ลงมือเชือดคอตนเองไปแล้ว
และขณะทีก่ า� ลังเชือดคอนัน้ วิปสั สนาญาณของท่านก็มกี า� ลังแก่กล้าอย่างเต็มที่
จึงได้ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วปรินิพพานทันที
พระพุทธเจ้าเสด็จไปพร้อมด้วยพระภิกษุเป็นอันมาก ณ ทีน่ นั้ มาร
ได้จา� แลงตนเป็นควันไฟ เทีย่ วค้นหาวิญญาณของพระโคธิกะอยู่ พระพุทธเจ้า
ทอดพระเนตรเห็น จึงตรัสบอกภิกษุทงั้ หลายให้ทราบ เมือ่ มารค้นหาวิญญาณ
พระโคธิกะไม่พบ จึงจ�าแลงเป็นเด็กหนุ่มเข้าไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่า

พระโคธิกะไปอยู่ที่ไหน พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า พระโคธิกะปรินิพพานแล้ว
มารก็เสียใจ แล้วหายวับไป พระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่า "มารเอ๋ยไม่มีผู้ใดจะ
ค้นพบวิญญาณของพระโคธิกะได้อีกต่อไป เพราะพระโคธิกะได้ดับไปจาก
สังสารวัฏแล้ว" ดังนี้
เรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่านิพพานเป็นที่สุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด เม่อ
พระอรหันต์ปรินิพพานแลว กจะ ม่มีการสบต่อของขันธ์ ๕ อีกต่อ ป ม่มี
การเกิด หม่ ม่มีที่อยู่ หม่ และ ม่มีภพ หม่ ชาติ หม่ อีกตลอด ป
๒ พระวังคีสะเถระ
พระวังคีสะ เกิดในตระกูลพราหมณ์ นครสาวัตถี เรียนจบไตรเพท
และได้เรียนมนต์พิเศษอีกอย่างหนึ่งชื่อว่า ฉวสีสมนต์ ซึ่งเป็นมนต์ที่ใช้
นิว้ เคาะหรือดีดทีห่ วั ของศพหรือกะโหลก ก็จะรูว้ า่ เจ้าของศีรษะหรือกะโหลก
นัน้ ตายแล้วไปเกิดเป็นอะไร เกิดทีไ่ หน ท่านมีความเชีย่ วชาญในมนต์นมี้ าก
จึงได้อาศัยมนต์นี้เป็นเครื่องเลี้ยงชีพ จนมีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วและมีฐานะ
ร�่ารวยขึ้น และแล้ววันหนึ่งคณะของเขาได้กลับมาที่เมืองสาวัตถีพักอยู่ในที่
ไม่ไกลจากประตูพระเชตวันมหาวิหารมากนัก ได้เห็นประชาชนถือดอกไม้
และเครื่องสักการะไปยังวัดพระเชตวัน จึงถามว่า
“ท่านทั้งหลาย จะไปไหนกัน ?” คณะของวังคีสะพราหมณ์ถาม
“พวกเรา จะไปฟังเทศน์ที่วัดพระเชตวัน” พุทธบริษัทตอบ
“ท่านทัง้ หลาย ไปหาวังคีสะดีกว่า เพราะท่านสามารถรูว้ า่ คนทีต่ าย
ไปแล้ว ไปเกิดเป็นอะไร ไปเกิดที่ไหน” พวกคณะของวังคีสะชักชวน

“ในโลกนี้ ไม่มผี ใู้ ดจะรูเ้ ท่าเทียมพระพุทธเจ้าของพวกเราได้หรอก”
พุทธบริษัทแย้งขึ้น
การโต้ตอบกลายเป็นการโต้เถียงและเริม่ ทวีความรุนแรงขึน้ ไม่เป็นที่
ยุติ กลุม่ ของวังคีสะพราหมณ์จงึ ตามไปทีพ่ ระเชตวันมหาวิหาร เพือ่ พิสจู น์ความ
สามารถว่าใครจะเหนือกว่ากัน พระพุทธองค์ทรงล่วงรูด้ ถี งึ วัตถุประสงค์ของกลุม่
วังคีสะพราหมณ์ได้ดี จึงทรงรับสั่งให้น�ากะโหลกคนตายมา ๕ กะโหลก คือ
๑ กะโหลกคนที่ตาย ปเกิด นนรก
๒ กะโหลกคนที่ตาย ปเกิด นสวรรค์
๓ กะโหลกคนที่ตาย ปเกิดเป็นสัตว์ดิรัจ าน
๔ กะโหลกคนที่ตาย ปเกิดเป็นมนุ ย์
๕ กะโหลกของพระอรหันต์
เมื่อได้กะโหลกศีรษะมาครบแล้ว ทรงได้มอบให้วังคีสะพราหมณ์
ตรวจสอบดูว่าเจ้าของกะโหลกเหล่านั้นไปเกิดที่ไหนกันบ้าง
วังคีสะพราหมณ์เคาะกะโหลกเหล่านัน้ มาตามล�าดับ และทราบสถานที่
ที่ไปเกิดถูกต้องทั้ง ๔ กะโหลก แต่พอมาถึงกะโหลกสุดท้าย ซึ่งเป็นกะโหลก
ของพระอรหันต์ เขาไม่สามารถจะทราบได้ ไม่มเี สียงตอบจากเจ้าของกะโหลก
ว่าไปเกิดที่ไหน จึงนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง พระพุทธองค์จึงตรัสถามว่า :“วังคีสะ เธอไม่รู้หรือ ?”
“ข้าพระพุทธเจ้า ไม่รู้ พระเจ้าข้า”
“วังคีสะ ตถาคต รู้”
“ข้าแต่พระผู้มีพระภาค พระองค์ทรงทราบด้วยมนต์อะไร
พระเจ้าข้า”
“ด้วยก�าลังมนต์ของตถาคตเอง”

ล�าดับนัน้ วังคีสะพราหมณ์ได้กราบทูลขอเรียนมนต์นนั้ จากพระบรม
ศาสดา ซึง่ พระพุทธองค์กท็ รงรับทีจ่ ะสอนมนต์นนั้ ให้ แต่มขี อ้ แม้วา่ ผูเ้ รียนจะ
ต้องบวชเสียก่อนจึงจะทรงสอนให้ วังคีสะพราหมณ์คิดว่าถ้าเรียนมนต์นี้จบ
ก็จะไม่มผี ใู้ ดเทียบเทียมได้เลย จะเป็นประโยชน์แก่อาชีพของตนเป็นอย่างยิง่
จึงยอมบวช
เมื่อวังคีสะบวชแล้ว พระบรมศาสดาได้สอนให้เจริญวิปัสสนา
กรรมฐาน เวลาล่วงไปไม่นานนัก ท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นพระอริยบุคคล
ในพระพุทธศาสนา ท่านด�ารงอายุสงั ขารสมควรแก่กาลเวลาก็ดบั ขันธปรินพิ พาน
เรือ่ งนีก้ เ็ ป็นอีกตัวอย่างหนึง่ ทีแ่ สดง หเหนว่าหลังจากทีพ่ ระอรหันต์
ดปรินพิ พานแลว (อนุปาทิเสสนิพพาน) จะ ม่มภี พ หม่ ชาติ หม่ ห ปเกิดอีก
ต่อ ปแลว เพราะกระแสแห่งการสบต่อของรูปนามขันธ์ ๕ ดดับสินลง
ชั่วนิรันดร

บเรื่องน
บอ รรมมั สัง ห ร เ

าน รมั
ี่ ร รมั

ลน

าน รมั

า นวก ก

ชอ
ด ง
น า าบาล รอ า ล
อก ล

อกุศลจิต ๑๒

ดแก่ โลภมูลจิต ๘ โทสมูลจิต ๒ โมหมูลจิต ๒

จิตดวงที่

โลภมูลจิต ๘
โทสมูลจิต ๒
โมหมูลจิต ๒

ช่อจิตเป็นภา าบาลีพรอมค�าแปล
โสมนสสสหคต� ทิฏ คตสมปยุตต� อสงขาริก�
จิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวน พร้อมด้วยความดีใจ
ประกอบด้วยความเห็นผิด

โสมนสสสหคต� ทิฏ คตสมปยุตต� สสงขาริก�
จิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวน พร้อมด้วยความดีใจ
ประกอบด้วยความเห็นผิด
โสมนสสสหคต� ทิฏ คตวิปปยุตต� อสงขาริก�
จิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวน พร้อมด้วยความดีใจ
ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิด
โสมนสสสหคต� ทิฏ คตวิปปยุตต� สสงขาริก�
จิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวน พร้อมด้วยความดีใจ
ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิด
อุเปกขาสหคต� ทิฏ คตสมปยุตต� อสงขาริก�
จิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวน พร้อมด้วยความเฉย ๆ
ประกอบด้วยความเห็นผิด
อุเปกขาสหคต� ทิฏ คตสมปยุตต� สสงขาริก�
จิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวน พร้อมด้วยความเฉย ๆ
ประกอบด้วยความเห็นผิด
อุเปกขาสหคต� ทิฏ คตวิปปยุตต� อสงขาริก�
จิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวน พร้อมด้วยความเฉย ๆ
ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิด
อุเปกขาสหคต� ทิฏ คตวิปปยุตต� สสงขาริก�
จิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวน พร้อมด้วยความเฉย ๆ
ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิด

๒
จิตดวงที่

ช่อจิตเป็นภา าบาลีพรอมค�าแปล
โทมนสสสหคต� ปฏิ สมปยุตต� อสงขาริก�
จิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวน พร้อมด้วยความเสียใจ
ประกอบด้วยความโกรธ
โทมนสสสหคต� ปฏิ สมปยุตต� สสงขาริก�
จิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวน พร้อมด้วยความเสียใจ
ประกอบด้วยความโกรธ

๒
จิตดวงที่

ช่อจิตเป็นภา าบาลีพรอมค�าแปล
อุเปกขาสหคต� วิจิกิจ าสมปยุตต�
จิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉย ๆ ประกอบด้วยความสงสัย
อุเปกขาสหคต� อุทธจจสมปยุตต�
จิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉย ๆ ประกอบด้วยความฟุงซ่าน

อ

ก

อเหตุกจิต ๑๘

ดแก่ อกุศลวิปากจิต ๗ อเหตุกกุศลวิปากจิต ๘ อเหตุกกิริยาจิต ๓
อกุศลวิปากจิต ๗
อเหตุกกุศลวิปากจิต ๘
อเหตุกกิริยาจิต ๓

จิตดวงที่ ช่อจิตเป็นภา าบาลี

ค�าแปล

อุเปกขาสหคต� จกขุวิ

ณ�

จิตที่อาศัยจักขุวัตถุ เห็นรูปารมณ์ที่
ไม่ดี เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉย ๆ

อุเปกขาสหคต� โสตวิ

ณ�

จิตที่อาศัยโสตวัตถุ ได้ยินเสียงที่
ไม่ดี เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉย ๆ

อุเปกขาสหคต� านวิ

ณ�

จิตที่อาศัย านวัตถุ รู้กลิ่นที่ไม่ดี
เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉย ๆ

อุเปกขาสหคต� ชิวหาวิ

ณ�

จิตที่อาศัยชิวหาวัตถุ รู้รสที่ไม่ดี
เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉย ๆ

ทุกขสหคต� กายวิ

จิตที่อาศัยกายวัตถุ รู้สึก
โผฏฐัพพารมณ์ (ความแข็ง-อ่อน,
เย็น-ร้อน, หย่อน-ตึง) ที่ไม่ดี
เกิดขึ้นพร้อมด้วยความทุกข์กาย

ณ�

อุเปกขาสหคต� สมปฏิจ นจิตต� จิตที่รับปัญจารมณ์ที่ไม่ดี
เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉย ๆ
อุเปกขาสหคต� สนตีรณจิตต�

จิตดวงที่ ช่อจิตเป็นภา าบาลี

จิตที่ไต่สวนปัญจารมณ์ที่ไม่ดี
เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉย ๆ

ค�าแปล

อุเปกขาสหคต� จกขุวิ

ณ� จิตที่อาศัยจักขุวัตถุ เห็นรูปารมณ์
ที่ดี เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉย ๆ

อุเปกขาสหคต� โสตวิ

ณ� จิตที่อาศัยโสตวัตถุ ได้ยินเสียงที่ดี
เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉย ๆ

อุเปกขาสหคต� านวิ

ณ� จิตที่อาศัย านวัตถุ รู้กลิ่นที่ดี
เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉย ๆ

อุเปกขาสหคต� ชิวหาวิ

ณ� จิตที่อาศัยชิวหาวัตถุ รู้รสที่ดี
เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉย ๆ

สุขสหคต� กายวิ

ณ�

จิตที่อาศัยกายวัตถุ รู้สึก
โผฏฐัพพารมณ์ (ความแข็ง-อ่อน,
เย็น-ร้อน, หย่อน-ตึง) ทีด่ ี เกิดขึ้น
พร้อมด้วยความสุขกาย

อุเปกขาสหคต� สมปฏิจ นจิตต� จิตที่รับปัญจารมณ์ที่ดี
เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉย ๆ
อุเปกขาสหคต� สนตีรณจิตต� จิตที่ไต่สวนปัญจารมณ์ที่ดี
เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉย ๆ
โสมนสสสหคต� สนตีรณจิตต� จิตที่ไต่สวนปัญจารมณ์ที่ดี
เกิดขึ้นพร้อมด้วยความดีใจ

๓
จิตดวงที่ ช่อจิตเป็นภา าบาลีพรอมค�าแปล
อุเปกขาสหคต� ป จทวาราวชชนจิตต�
จิตที่พิจารณาอารมณ์ทางปัญจทวาร (ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย) ที่ดี
และไม่ดี เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉย ๆ
อุเปกขาสหคต� มโนทวาราวชชนจิตต�
จิตที่พิจารณาอารมณ์ทางมโนทวาร (ทางใจ) ที่ดี และไม่ดี
เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉย ๆ
โสมนสสสหคต� หสิตุปปาทจิตต�
จิตที่ท�าให้เกิดการยิ้มของพระอรหันต์ เกิดขึ้นพร้อมด้วยความดีใจ

กา า ร ส

กามาวจรโสภณจิต ๒๔

ดแก่ มหากุศลจิต ๘ มหาวิปากจิต ๘ มหากิริยาจิต ๘

จิตดวงที่

มหากุศลจิต ๘
มหาวิปากจิต ๘
มหากิริยาจิต ๘

ช่อจิตเป็นภา าบาลีพรอมค�าแปล

๓๑, ๓๙, ๔๗ โสมนสสสหคต�

มหากุศลจิต (๓๑)
มหาวิปากจิต (๓๙)
มหากิริยาจิต (๔๗)

๓๒, ๔๐, ๔๘ โสมนสสสหคต�

มหากุศลจิต (๓๒)
มหาวิปากจิต (๔๐)
มหากิริยาจิต (๔๘)

ณสมปยุตต� อสงขาริก�
จิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวน พร้อมด้วย
ความดีใจ ประกอบด้วยปัญญา
ณสมปยุตต� สสงขาริก�
จิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวน พร้อมด้วย
ความดีใจ ประกอบด้วยปัญญา

จิตดวงที่

ช่อจิตเป็นภา าบาลีพรอมค�าแปล

๓๓, ๔๑, ๔๙ โสมนสสสหคต�

มหากุศลจิต (๓๓)
มหาวิปากจิต (๔๑)
มหากิริยาจิต (๔๙)

๓๔, ๔๒, ๕๐ โสมนสสสหคต�

มหากุศลจิต (๓๔)
มหาวิปากจิต (๔๒)
มหากิริยาจิต (๕๐)

๓๕, ๔๓, ๕๑ อุเปกขาสหคต�

มหากุศลจิต (๓๕)
มหาวิปากจิต (๔๓)
มหากิริยาจิต (๕๑)

๓๖, ๔๔, ๕๒ อุเปกขาสหคต�

มหากุศลจิต (๓๖)
มหาวิปากจิต (๔๔)
มหากิริยาจิต (๕๒)

๓๗, ๔๕, ๕๓ อุเปกขาสหคต�

มหากุศลจิต (๓๗)
มหาวิปากจิต (๔๕)
มหากิริยาจิต (๕๓)

๓๘, ๔๖, ๕๔ อุเปกขาสหคต�

มหากุศลจิต (๓๘)
มหาวิปากจิต (๔๖)
มหากิริยาจิต (๕๔)

ณวิปปยุตต� อสงขาริก�
จิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวน พร้อมด้วย
ความดีใจ ไม่ประกอบด้วยปัญญา
ณวิปปยุตต� สสงขาริก�
จิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวน พร้อมด้วย
ความดีใจ ไม่ประกอบด้วยปัญญา
ณสมปยุตต� อสงขาริก�
จิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวน พร้อมด้วย
ความเฉย ๆ ประกอบด้วยปัญญา
ณสมปยุตต� สสงขาริก�
จิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวน พร้อมด้วย
ความเฉย ๆ ประกอบด้วยปัญญา
ณวิปปยุตต� อสงขาริก�
จิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวน พร้อมด้วย
ความเฉย ๆ ไม่ประกอบด้วยปัญญา
ณวิปปยุตต� สสงขาริก�
จิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวน พร้อมด้วย
ความเฉย ๆ ไม่ประกอบด้วยปัญญา

ร า ร
ดแก่ รูปาวจรกุศลจิต ๕ รูปาวจรวิปากจิต ๕ รูปาวจรกิริยาจิต ๕
จิตดวงที่

ช่อจิตเป็นภา าบาลีพรอมค�าแปล

๕๕ ปฐมฌานกุศลจิต
๖๐ ปฐมฌานวิปากจิต
๖๕ ปฐมฌานกิริยาจิต

วิตกกวิจารปติสุขเอกคคตาสหิต� ป มช าน กุสลจิตฺต� (๕๕)
วิปากจิตฺต� (๖๐)
ที่เกิดพร้อมด้วยองค์ฌาน ๕
กฺริยจิตฺต� (๖๕)
คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา

วิจารปติสุขเอกคคตาสหิต� ทุติยช าน
๕๖ ทุติยฌานกุศลจิต
๖๑ ทุติยฌานวิปากจิต ที่เกิดพร้อมด้วยองค์ฌาน ๔
๖๖ ทุตยิ ฌานกิริยาจิต คือ วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา
ปติสุขเอกคคตาสหิต� ตติยช าน
๕๗ ตติยฌานกุศลจิต
๖๒ ตติยฌานวิปากจิต ที่เกิดพร้อมด้วยองค์ฌาน ๓
๖๗ ตติยฌานกิริยาจิต คือ ปีติ สุข เอกัคคตา
สุขเอกคคตาสหิต� จตุตถช าน
๕๘ จตุตถฌานกุศลจิต
๖๓ จตุตถฌานวิปากจิต ที่เกิดพร้อมด้วยองค์ฌาน ๒
๖๘ จตุตถฌานกิริยาจิต คือ สุข เอกัคคตา

รูปาวจรปัญจมฌานจิต ๓

รูปาวจรทุติยฌานจิต ๓
รูปาวจรตติยฌานจิต ๓
รูปาวจรจตุตถฌานจิต ๓

รูปาวจรปฐมฌานจิต ๓

รูปาวจรจิต ๑๕

กุสลจิตฺต� (๕๖)
วิปากจิตฺต� (๖๑)
กฺริยจิตฺต� (๖๖)
กุสลจิตฺต� (๕๗)
วิปากจิตฺต� (๖๒)
กฺริยจิตฺต� (๖๗)
กุสลจิตฺต� (๕๘)
วิปากจิตฺต� (๖๓)
กฺริยจิตฺต� (๖๘)

อุเปกขาเอกคคตาสหิต� ป จมช าน
กุสลจิตฺต� (๕๙)
วิปากจิตฺต� (๖๔)
๕๙ ปัญจมฌานกุศลจิต ที่เกิดพร้อมด้วย
กฺริยจิตตฺ � (๖๙)
๖๔ ปัญจมฌานวิปากจิต องค์ฌาน ๒
๖๙ ปัญจมฌานกิริยาจิต คือ อุเบกขา เอกัคคตา

รูปาวจรกุศลจิต ๕
รูปาวจรวิปากจิต ๕
รูปาวจรกิริยาจิต ๕

อร า ร
ดแก่ อรูปาวจรกุศลจิต ๔ อรูปาวจรวิปากจิต ๔ อรูปาวจรกิริยาจิต ๔
จิตดวงที่
ช่อจิตเป็นภา าบาลีพรอมค�าแปล
อุเปกขาเอกคคตาสหิต� อากาสาน จายตน

๗๐ อากาสานัญจายตนกุศลจิต
๗๔ อากาสานัญจายตนวิปากจิต ที่เกิดพร้อมด้วยองค์ฌาน ๒
๗๘ อากาสานัญจายตนกิริยาจิต คือ อุเบกขา เอกัคคตา
อุเปกขาเอกคคตาสหิต� วิ ณ จายตน
๗๑ วิญญาณัญจายตนกุศลจิต
๗๕ วิญญาณัญจายตนวิปากจิต ที่เกิดพร้อมด้วยองค์ฌาน ๒
๗๙ วิญญาณัญจายตนกิริยาจิต คือ อุเบกขา เอกัคคตา

กุสลจิตฺต� (๗๑)
วิปากจิตฺต� (๗๕)
กฺริยจิตฺต� (๗๙)

อุเปกขาเอกคคตาสหิต� อากิ จ ยตน
๗๒ อากิญจัญญายตนกุศลจิต
๗๖ อากิญจัญญายตนวิปากจิต ที่เกิดพร้อมด้วยองค์ฌาน ๒
๘๐ อากิญจัญญายตนกิริยาจิต คือ อุเบกขา เอกัคคตา

กุสลจิตฺต� (๗๒)
วิปากจิตฺต� (๗๖)
กฺริยจิตฺต� (๘๐)

เนวสัญญานาสัญญายตนฌานจิต ๓

อากิญจัญญายตนฌานจิต ๓

วิญญาณัญจายตนฌานจิต ๓

อรูปาวจรจิต ๑๒
อากาสานัญจายตนฌานจิต ๓

กุสลจิตฺต� (๗๐)
วิปากจิตฺต� (๗๔)
กฺริยจิตฺต� (๗๘)

อุเปกขาเอกคคตาสหิต� เนวส านาส ายตน กุสลจิตฺต� (๗๓)
๗๓ เนวสัญญานาสัญญายตนกุศลจิต ที่เกิดพร้อมด้วย วิปากจิตฺต� (๗๗)
กฺริยจิตตฺ � (๘๑)
๗๗ เนวสัญญานาสัญญายตนวิปากจิต องค์ฌาน ๒
๘๑ เนวสัญญานาสัญญายตนกิริยาจิต คือ อุเบกขา
เอกัคคตา

อรูปาวจรกุศลจิต ๔
อรูปาวจรวิปากจิต ๔
อรูปาวจรกิริยาจิต ๔

รร
ดแก่ โสดาปตติมรรคจิต ๑ (๕) สกทาคามิมรรคจิต ๑ (๕)
อนาคามิมรรคจิต ๑ (๕) อรหัตตมรรคจิต ๑ (๕)

จิตดวงที่

ช่อจิตเป็นภา าบาลีพรอมค�าแปล

วิตกกวิจารปติสุขเอกคคตาสหิต� ป มช าน โสตาปตฺติมคฺคจิตฺต�
สกทาคามิมคฺคจิตฺต�
๘๒ ปฐมฌานโสดาปัตติมรรคจิต
อนาคามิมคฺคจิตฺต�
๘๗ ปฐมฌานสกทาคามิมรรคจิต ที่เกิดพร้อมด้วยองค์ฌาน ๕
อรหตฺตมคฺคจิตฺต�
๙๒ ปฐมฌานอนาคามิมรรคจิต คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา

(๘๒)
(๘๗)
(๙๒)
(๙๗)

๙๗ ปฐมฌานอรหัตตมรรคจิต

วิจารปติสุขเอกคคตาสหิต� ทุติยช าน
๘๓
๘๘
๙๓
๙๘

โสตาปตฺติมคฺคจิตฺต�
สกทาคามิมคฺคจิตฺต�
อนาคามิมคฺคจิตฺต�
อรหตฺตมคฺคจิตฺต�

ทุติยฌานโสดาปัตติมรรคจิต
ทุติยฌานสกทาคามิมรรคจิต ที่เกิดพร้อมด้วยองค์ฌาน ๔
ทุติยฌานอนาคามิมรรคจิต คือ วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา
ทุติยฌานอรหัตตมรรคจิต

ปติสุขเอกคคตาสหิต� ตติยช าน
๘๔
๘๙
๙๔
๙๙

ตติยฌานโสดาปัตติมรรคจิต
ตติยฌานสกทาคามิมรรคจิต
ตติยฌานอนาคามิมรรคจิต
ตติยฌานอรหัตตมรรคจิต

ที่เกิดพร้อมด้วยองค์
ฌาน ๓ คือ ปีติ สุข
เอกัคคตา

โสตาปตฺติมคฺคจิตฺต�
สกทาคามิมคฺคจิตฺต�
อนาคามิมคฺคจิตฺต�
อรหตฺตมคฺคจิตฺต�

สุขเอกคคตาสหิต� จตุตถช าน
๘๕ จตุตถฌานโสดาปัตติมรรคจิต ที่เกิดพร้อมด้วย
๙๐ จตุตถฌานสกทาคามิมรรคจิต องค์ฌาน ๒
๙๕ จตุตถฌานอนาคามิมรรคจิต คือ สุข เอกัคคตา
๑๐๐ จตุตถฌานอรหัตตมรรคจิต

อุเปกขาเอกคคตาสหิต� ป จมช าน
ปัญจมฌานมรรคจิต ๔

จตุตถฌานมรรคจิต ๔

ทุติยฌานมรรคจิต ๔
ตติยฌานมรรคจิต ๔

ปฐมฌานมรรคจิต ๔

มรรคจิต ๔ (๒๐)

๘๖ ปัญจมฌานโสดาปัตติมรรคจิต
๙๑ ปัญจมฌานสกทาคามิมรรคจิต
๙๖ ปัญจมฌานอนาคามิมรรคจิต
๑๐๑ ปัญจมฌานอรหัตตมรรคจิต

ที่เกิดพร้อมด้วย
องค์ฌาน ๒
คือ อุเบกขา
เอกัคคตา

โสดาปัตติมรรคจิต ๑ หรือ ๕
สกทาคามิมรรคจิต ๑ หรือ ๕
อนาคามิมรรคจิต ๑ หรือ ๕
อรหัตตมรรคจิต ๑ หรือ ๕

(๘๓)
(๘๘)
(๙๓)
(๙๘)

(๘๔)
(๘๙)
(๙๔)
(๙๙)

โสตาปตฺติมคฺคจิตฺต�
สกทาคามิมคฺคจิตฺต�
อนาคามิมคฺคจิตฺต�
อรหตฺตมคฺคจิตฺต�

(๘๕)
(๙๐)
(๙๕)
(๑๐๐)

โสตาปตฺติมคฺคจิตฺต�
สกทาคามิมคฺคจิตฺต�
อนาคามิมคฺคจิตฺต�
อรหตฺตมคฺคจิตฺต�

(๘๖)
(๙๑)
(๙๖)
(๑๐๑)

ล
ดแก่ โสดาปตติ ลจิต ๑ (๕) สกทาคามิ ลจิต ๑ (๕)
อนาคามิ ลจิต ๑ (๕) อรหัตต ลจิต ๑ (๕)
จิตดวงที่

ช่อจิตเป็นภา าบาลีพรอมค�าแปล
วิตกกวิจารปติสุขเอกคคตาสหิต� ป มช าน

๑๐๒ ปฐมฌานโสดาปัตติผลจิต
๑๐๗ ปฐมฌานสกทาคามิผลจิต
๑๑๒ ปฐมฌานอนาคามิผลจิต
๑๑๗ ปฐมฌานอรหัตตผลจิต

โสตาปตฺติผลจิตฺต�
สกทาคามิผลจิตฺต�
อนาคามิผลจิตฺต�
อรหตฺตผลจิตฺต�

(๑๐๒)
(๑๐๗)
(๑๑๒)
(๑๑๗)

โสตาปตฺติผลจิตฺต�
สกทาคามิผลจิตฺต�
อนาคามิผลจิตฺต�
อรหตฺตผลจิตฺต�

(๑๐๓)
(๑๐๘)
(๑๑๓)
(๑๑๘)

โสตาปตฺติผลจิตฺต�
สกทาคามิผลจิตฺต�
อนาคามิผลจิตฺต�
อรหตฺตผลจิตฺต�

(๑๐๔)
(๑๐๙)
(๑๑๔)
(๑๑๙)

โสตาปตฺติผลจิตฺต�
สกทาคามิผลจิตฺต�
อนาคามิผลจิตฺต�
อรหตฺตผลจิตฺต�

(๑๐๕)
(๑๑๐)
(๑๑๕)
(๑๒๐)

โสตาปตฺติผลจิตฺต�
สกทาคามิผลจิตฺต�
ที่เกิดพร้อมด้วย
อนาคามิผลจิตฺต�
องค์ฌาน ๒
คือ อุเบกขา เอกัคคตา อรหตฺตผลจิตฺต�

(๑๐๖)
(๑๑๑)
(๑๑๖)
(๑๒๑)

ที่เกิดพร้อมด้วยองค์ฌาน ๕
คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา

วิจารปติสุขเอกคคตาสหิต� ทุติยช าน
๑๐๓ ทุติยฌานโสดาปัตติผลจิต
๑๐๘ ทุติยฌานสกทาคามิผลจิต
๑๑๓ ทุติยฌานอนาคามิผลจิต
๑๑๘ ทุติยฌานอรหัตตผลจิต

ที่เกิดพร้อมด้วยองค์ฌาน ๔
คือ วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา

ปติสุขเอกคคตาสหิต� ตติยช าน
๑๐๔ ตติยฌานโสดาปัตติผลจิต
๑๐๙ ตติยฌานสกทาคามิผลจิต
๑๑๔ ตติยฌานอนาคามิผลจิต
๑๑๙ ตติยฌานอรหัตตผลจิต

ที่เกิดพร้อมด้วยองค์ฌาน ๓
คือ ปีติ สุข เอกัคคตา

สุขเอกคคตาสหิต� จตุตถช าน
๑๐๕ จตุตถฌานโสดาปัตติผลจิต
๑๑๐ จตุตถฌานสกทาคามิผลจิต ที่เกิดพร้อมด้วยองค์ฌาน ๒
๑๑๕ จตุตถฌานอนาคามิผลจิต คือ สุข เอกัคคตา
๑๒๐ จตุตถฌานอรหัตตผลจิต

อุเปกขาเอกคคตาสหิต� ป จมช าน
ปัญจมฌานผลจิต ๔

ตติยฌานผลจิต ๔
จตุตถฌานผลจิต ๔

ทุติยฌานผลจิต ๔

ปฐมฌานผลจิต ๔

ผลจิต ๔ (๒๐)

๑๐๖ ปัญจมฌานโสดาปัตติผลจิต
๑๑๑ ปัญจมฌานสกทาคามิผลจิต
๑๑๖ ปัญจมฌานอนาคามิผลจิต
๑๒๑ ปัญจมฌานอรหัตตผลจิต

โสดาปัตติผลจิต ๑ หรือ ๕
สกทาคามิผลจิต ๑ หรือ ๕
อนาคามิผลจิต ๑ หรือ ๕
อรหัตตผลจิต ๑ หรือ ๕

า นวก

า า บางส่ น
ากนัก ก าออน ลน
อ
จิตในทางจิตวิทยา และจิตในพระอภิธรรมมีความหมายต่างกัน
อย่างไร?

อบ
จิตในทางจิตวิทยา หมายถึง สิง่ ทีก่ า� หนดกระบวนการของพฤติกรรม
(Behavior) ที่ แ สดงออกของมนุ ษ ย์ วิ ช าจิ ต วิ ท ยาเป็ น สาขาหนึ่ ง ของวิ ช า
วิทยาศาสตร์ชวี ภาพทีพ่ ยายามจะศึกษาพฤติกรรมการแสดงออก (Behavior)
ของมนุษย์และสัตว์อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักเหตุและผลตามทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับการทดลอง (Experiment) แต่ก็ยังมีข้อจ�ากัดที่จะ
ตอบค�าถามในสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น เรื่องอ�านาจจิต จิตขณะใกล้ตาย
จิตที่น�าเกิดในภพชาติใหม่ จิตที่อยู่ในฌานสมาบัติ เป็นต้น
ส่วนในพระอภิธรรม จิต หมายถึง ธรรมชาติที่ทา� หน้าที่รู้อารมณ์
ซึ่งจะเกิดได้ ๖ แห่ง คือ
๑. เกิดที่ตา...... เพื่อท�าหน้าที่เห็น
๒. เกิดที่หู........เพื่อท�าหน้าที่ได้ยิน
๓. เกิดที่จมูก... เพื่อท�าหน้าที่รับกลิ่น
๔. เกิดที่ลิ้น..... เพื่อท�าหน้าที่รับรส
๕. เกิดที่กาย... เพื่อท�าหน้าที่รับรู้สัมผัสทางกาย

๖. เกิดที่ใจ...เพื่อท�าหน้าที่คิดนึกเรื่องราวต่าง ๆ และสั่งการให้
เกิดการกระท�าต่าง ๆ ทั้งทางกาย และทางวาจา
การศึกษาเรื่องจิตในพระอภิธรรมจะสามารถตอบได้ทุกค�าถามที่
เกีย่ วข้องกับเรือ่ งของนามธรรม ซึง่ ทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะให้คา� ตอบได้

อ

ขอเรียนถามว่า จิตกับใจคือสิ่งเดียวกันหรือไม่ จากประสบการณ์
ที่ ผ มเคยท� า ธุ ร กิ จ ขายตรงจนมี ค วามก้ า วหน้ า ในระดั บ หนึ่ ง รู ้ สึ ก สนุ ก
และมุ่งมั่นกับงาน แต่อยู่มาวันหนึ่ง (หลังปฏิบัติกรรมฐานได้เดือนเศษ)
จิตกลับมองเห็นว่างานดังกล่าวต้องใช้กิเลสเป็นแรงขับ ท�าให้อยากได้
อยากมี อยากเป็นตลอดเวลา ซึ่งก็พอยอมรับได้ เพราะธุรกิจก็ต้องมีกิเลส
เป็นตัวขับเคลือ่ น ผมเป็นหัวหน้าทีมซึง่ จะต้องคอยกระตุน้ ให้ลกู ทีมเกิดกิเลส
ตลอดเวลาเช่นกัน ยิ่งมากเท่าไรก็ยิ่งดี ความรู้สึกขณะนั้น ใจอยากท�าต่อ
อย่างยิง่ แต่จติ ปฏิเสธอย่างเดียว เหมือนคนสองคนทะเลาะกันเอาเป็นเอาตาย
ซึ่งสภาวะดังกล่าวเป็นทุกข์มาก ในที่สุดจึงตัดสินใจหยุดท�า เหมือนยกภูเขา
ออกจากอก ในสภาวะแบบนีเ้ หมือนจิตและใจแยกออกจากกันใช่ไหมครับ?

อบ
จิต คือ ธรรมชาติที่ท�าหน้าที่รู้อารมณ์ หรือธาตุรู้ มีสถานที่ทา� งาน
อยู่ ๖ แห่ง คือ ๑) เกิดที่ตา ๒) เกิดที่หู ๓) เกิดที่จมูก ๔) เกิดที่ลิ้น
๕) เกิดที่กาย ๖) เกิดที่ใจ
ใจจึงเป็นเพียงสถานที่ท�างานแห่งหนึ่งของจิตเท่านั้น เหตุที่มี
ความรู้สึกเหมือนคนสองคนทะเลาะกัน คนหนึ่งชื่อจิต ส่วนอีกคนชื่อใจ
แท้จริงแล้วเป็นการเถียงกันระหว่างจิตกับจิต เพราะจิตเกิดดับเร็วมาก แต่ละ
ขณะของจิตใช้เวลาเพียง ๑/๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ วินาที (เศษหนึ่งส่วน
ล้านล้านวินาที) เท่านั้น จิตที่กา� ลังพิจารณาปัญหานี้...ขณะหนึ่งอาจเป็น YES

แต่อกี ขณะหนึง่ อาจเป็น NO...เดียวเป็น YES เดียวเป็น NO เถียงกันอยูไ่ ม่จบ
เหมือนคนสองคนก�าลังทะเลาะกันอย่างเอาเป็นเอาตาย สิ่งนี้คืออาการที่จิต
ก�าลังต่อสู้กับจิต...หากไม่มีสติ กิเลสจะเป็น ายชนะ...แต่หากมีสติ กิเลส
ก็จะเป็น ายพ่ายแพ้ครับ

อ
เข้าใจว่าจิตคือกระแสไฟฟาที่วิ่งในสมองระหว่างเซลล์หนึ่งไปอีก
เซลล์หนึ่ง ท�าให้เกิดการเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น และเกิดความนึกคิด ความจ�า
ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่ โดยมีตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ เป็นตัวรับกระทบก่อน
แล้วจึงส่งไปยังสมอง

อบ
หากมองในแง่วิทยาศาสตร์ก็อาจจะอธิบายได้เช่นนั้น แต่ใน
พระอภิธรรมจะอธิบายการท�างานของชีวติ ในอีกลักษณะหนึง่ ซึง่ เป็นความจริง
ของธรรมชาติในระดับปรมัตถ์ ซึง่ เป็นความจริงระดับลึกสุดของมนุษย์และสัตว์
ทั้งหลาย เป็นความจริงอย่างที่สุด โดยกล่าวว่าชีวิตคือการท�างานของขันธ์ ๕
(หรือจิต เจตสิก รูป) ทีเ่ กิด-ดับ-เกิด-ดับ....สืบต่อกันอยูต่ ลอดเวลา หาความ
เป็นสัตว์ ความเป็นบุคคล เป็นตัวตนมิได้เลย แม้แต่ประสาทตา ประสาทหู
ประสาทจมูก ประสาทลิน้ ประสาทกาย ก็ไม่มรี ปู ร่างสัณฐานทีจ่ บั ต้องได้หรือ
มองเห็นได้ แต่เป็นเพียงความใสทีส่ ามารถรับรูป เสียง กลิน่ รส สัมผัส ได้เท่านัน้
ทุกอย่างล้วนอยูภ่ ายใต้กฎไตรลักษณ์ คือ ไม่เทีย่ ง ต้องเปลีย่ นแปลงผันแปร
อยู่ตลอด ไม่มีตัวตนและบังคับบัญชาไม่ได้...ความจริงระดับปรมัตถ์นี้
ไม่ ส ามารถรู ้ ไ ด้ ด ้ ว ยการเรี ย น การฟั ง การคิ ด ...แต่ ส ามารถรู ้ ไ ด้ ด ้ ว ย
ภาวนามยปัญญา อันเกิดจากการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้น...ผู้ที่
เข้าถึงความจริงระดับปรมัตถ์จะสามารถละอัตตาตัวตน และสามารถท�าลาย
กิเลสให้หมดสิ้นได้ครับ

อ
ที่กล่าวว่า “จิตจะว่างจากอารมณ์ไม่ได้” หมายความว่า เมื่อจิต
ท�าหน้าที่เห็นทางตา ได้ยินทางหู ได้กลิ่นทางจมูก รับรสทางลิ้น หรือรู้
การสัมผัสทางกาย จะท�าให้เกิดปฏิกิริยา คืออารมณ์ดี หรืออารมณ์ไม่ดี
ติดตามมาด้วยทุกครั้งใช่หรือไม่?

อบ
ผู้ถามยังเข้าใจความหมายของค�าว่า “อารมณ์” ไม่ถูกต้องครับ
ในทางธรรมะ “อารมณ์” หมายถึง สิ่งที่ถูกรู้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ซึ่งก็คือ รูป เสียง กลิ่น รส สิ่งที่กระทบทางกาย และเรื่องที่ใจคิดนึก มิได้
หมายถึง อารมณ์ดี อารมณ์ไม่ดี ตามความหมายทีใ่ ช้กนั ในภาษาไทยนะครับ
ที่กล่าวว่าจิตจะว่างจากอารมณ์ไม่ได้ หมายความว่าจิตเป็นตัวรู้
อารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้ เมื่อมีการรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ การรู้จะเกิดขึ้นไม่ได้
หากไม่มีสิ่งใดให้รู้

อ
หากจิตมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลา เหตุใดกิเลสและบุญบาป
จึงไม่สูญหายไปกับการเกิดดับของจิต?

อบ
ผมอยากให้ลองพิจารณากฎธรรมชาติสักเรื่องหนึ่ง
สมมุติน�าเม็ดมะม่วงจากมะม่วงอกร่องต้นที่ ๑ ไปปลูก...ก็จะ
ได้มะม่วงอกร่องต้นที่ ๒...น�าเม็ดจากต้นที่ ๒ ไปปลูก...ก็จะได้มะม่วง

ต้นที่ ๓...น�าเม็ดจากต้นที่ ๓ ไปปลูก...ก็จะได้มะม่วงต้นที่ ๔...ท�าเช่นนี้
ต่อไปเรื่อย ๆ จนน�าเม็ดจากต้นที่ ๙๙ ไปปลูก...ก็จะได้มะม่วงต้นที่ ๑๐๐...
ขอถามว่ามะม่วงต้นที่ ๑๐๐ จะเป็นมะม่วงพันธุ์อะไร?
แน่นอนมะม่วงต้นที่ ๑๐๐ ก็ยงั คงเป็น “มะม่วงอกร่อง” เหมือนเดิม
แต่ ร สชาติ อ าจผิ ด เพี้ ย นไปบ้ า งตามเหตุ แ ละปั จ จั ย แวดล้ อ ม...ถึ ง แม้ ว ่ า
เม็ดมะม่วงหมายเลข ๑ หมายเลข ๒ หมายเลข ๓ หมายเลข ๔ จนถึง
เม็ดมะม่วงหมายเลข ๙๙ จะเป็นคนละเม็ดกัน แต่ก็สามารถสืบทอด
ความเป็น “อกร่อง” จากต้นทีห่ นึง่ ไปยังต้นที่ ๑๐๐ ได้ สิง่ นีเ้ ป็นกฎธรรมชาติ
อย่างหนึ่งที่เรียกว่า “พีชนิยาม” (กฎธรรมชาติของพืช)
การท�างานของจิตก็มีลักษณะเดียวกัน จิตขณะที่ ๑...จิตขณะที่
๑๐๐...จิตขณะที่ ๑,๐๐๐...จิตขณะที่ ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐...
ก็สามารถสืบทอดกิเลสและบุญและบาปที่ได้กระท�าไว้จากอดีตไปสู่อนาคต
ข้ามภพข้ามชาติได้ (เช่นเดียวกับการสืบทอดความเป็น “อกร่อง” จากเม็ดที่ ๑
ถึงเม็ดที่ ๙๙)
กฎธรรมชาติของชีวิตที่สืบทอดกิเลสและอุปนิสัยได้ทั้ง ๆ ที่จิต
เกิดดับอยู่ตลอดเวลา เรียกว่า “จิตนิยาม”
กฎธรรมชาติของชีวิตที่สืบทอดบุญบาปได้ทั้ง ๆ ที่จิตเกิดดับอยู่
ตลอดเวลา เรียกว่า “กรรมนิยาม”
พระพุทธองค์มิได้เป็นผู้ตั้งกฎเหล่านี้ขึ้นมา กฎเหล่านี้เป็นกฎ
ของธรรมชาติ จะมีพระพุทธเจ้ามาเสด็จอุบตั หิ รือไม่กต็ าม กฎธรรมชาติเหล่านี้
ก็ท�าหน้าที่ของเขาอยู่ตลอดเวลา พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้และทรงน�ามา
เปิดเผยให้ทราบเท่านั้น แม้แต่พระองค์เองก็ยังต้องอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติ
เหล่านี้เช่นกัน

อ
การที่เรามีความทุกข์ใจ หรือเกิดความกังวลใจจากค�าพูด หรือ
การบอกเล่าจากบุคคลอืน่ เพราะเรือ่ งทีไ่ ด้ยนิ มานัน้ ท�าให้ตอ้ งเก็บเอามาคิด...
ไม่ทราบว่าจะสามารถน�าเรือ่ งอกุศลวิปากจิต ๗ มาอธิบายได้หรือไม่ อย่างไร?

อบ
ต้องเข้าใจก่อนว่าเสียงทีไ่ ด้ยนิ (ทางหู) เป็นค�า ๆ นัน้ ยังไม่สามารถ
ท�าให้เกิดทุกข์ทางใจได้ ทุกข์ทางใจจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเสียงที่ได้ยินแต่ละค�า
ถูกน�าไปปะติดปะต่อเป็นประโยคที่ใจ (ทางมโนทวาร) จากนั้นความหมาย
ของแต่ละประโยคก็จะปะติดปะต่อเป็นเรื่องราว (ทางมโนทวารเช่นกัน)
ถ้าเรื่องราวนั้นท�าให้เกิดทุกข์ทางใจแสดงว่าเสียงที่รับมาเป็นค�า ๆ นั้นรับมา
ด้วยจิตหมายเลข ๑๔ (จิตที่เกิดทางหู ได้ยินเสียงที่ไม่ดี และรู้สึกเฉย ๆ)
ซึ่งเป็นหนึ่งในอกุศลวิปากจิต ๗ ส่วนความทุกข์ที่เกิดตามมานั้นเกิดจาก
จิตหมายเลข ๑๐ คือ โทสมูลจิต (จิตที่เกิดขึ้นทางใจโดยมีเหตุชักน�าให้เกิด
อาการทุกข์ใจ กลุม้ ใจ ร้อนใจ กังวลใจ) แม้เหตุการณ์จะผ่านไปแล้วหลายวัน
แต่ เ สี ย งในอดี ต ที่ ดั บ ไปแล้ ว ก็ ยั ง สามารถย้ อ นกลั บ มาปรากฏทางใจ
(มโนทวาร) ด้วยจิตหมายเลข ๑๐ (มีเสียงในอดีตเป็นอารมณ์) และท�าให้
เกิดความทุกข์ใจขึ้นได้อีกทุกครั้งที่นึกถึงค�าพูดหรือค�าบอกเล่านั้น

อ
ขอแย้งว่าการรับรูท้ างหูกเ็ กิดความทุกข์ทหี่ ไู ด้โดยไม่ตอ้ งส่งต่อไป
ยังมโนทวาร เช่น การได้ยินเสียงประทัดที่ดังมากจนต้องเอานิ้วอุดหูไว้

อบ
จิตที่ออกมารับเสียงดังมาก ๆ คือจิตหมายเลข ๑๔ ซึ่งเป็นจิต
ายอกุศลวิบาก จิตดวงนี้จะรับเสียงด้วยความรู้สึกเฉย ๆ (อุเบกขาเวทนา)
แต่ความกลัว หรือความร�าคาญนั้นเกิดมาจากโทสมูลจิตหมายเลข ๑๐
ที่เกิดติดตามมาทางใจ (มิได้เกิดจากจิตหมายเลข ๑๔) การเคลื่อนนิ้วขึ้นมา
อุดหูเพราะกลัวหูจะแตกก็ดี หรือกลัวเสียงประทัดก็ดี คือจิตตชรูปทีเ่ กิดจาก
โทสมูลจิตหมายเลข ๑๐ นั่นเอง

อ
การรับรู้ทางกายอาจท�าให้เกิดทุกข์ทางใจก็เป็นได้ เช่น คนที่เป็น
มะเร็งในสมอง ทุกครัง้ ทีม่ อี าการปวดจะเกิดความทุกข์ใจและตัดพ้อว่าเหตุใด
จึงต้องมาประสบเคราะห์กรรมเช่นนี้ ท�าให้ไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้
และอาการที่ปวดมาก ๆ นี้จะส่งผลเสียต่อสภาพจิตใจของผู้ปวยด้วย

อบ
การรั บ รู ้ อ าการปวดของมะเร็ ง ในสมอง เป็ น หน้ า ที่ ข องจิ ต
หมายเลข ๑๗ แต่ความทุกข์ทางใจเป็นผลมาจากโทสมูลจิตหมายเลข ๑๐
จิตหมายเลข ๑๗ และหมายเลข ๑๐ จะเกิดดับสลับกันไปอย่างรวดเร็ว
จนท�าให้รสู้ กึ ว่าอาการปวดของมะเร็งในสมองและความทุกข์ทางใจนัน้ เกิดขึน้
พร้อม ๆ กัน แต่ในความเป็นจริงแล้วอาการปวดทีส่ มองกับใจทีเ่ ป็นทุกข์นนั้
เกิดจากจิตคนละดวงกันครับ

อ
เมื่อมีอาการปวดและได้รับยาชา หรือยาระงับอาการปวดจะท�าให้
หายปวดเป็นปลิดทิ้ง อยากทราบว่าในขณะที่ยาก�าลังออกฤทธิ์ เหตุใดจิต
หมายเลข ๑๗ จึงไม่ทา� งาน?

อบ
อาจเป็นเพราะผูป้ วยรายนีเ้ คยท�าบุญไว้มากในอดีต ในขณะทีเ่ กิด
อาการปวด (อันเนือ่ งจากบาปทีท่ า� ไว้ในอดีตก�าลังส่งผล) บุญทีเ่ คยท�าไว้มาก
จะมีก�าลังแรงกว่าบาป และจะมาช่วยส่งผลให้ได้รับการบ�าบัดด้วยยาชา
จนพ้นจากอาการปวดได้ จิตหมายเลข ๑๗ อันเป็นผลของบาปจึงไม่สามารถ
ให้ผลได้

อ
ในขณะทีท่ านอาหารร้อน ๆ ลิน้ ก็จะได้รบั ความร้อนจากอาหารนัน้ ด้วย
แสดงว่านอกจากชิวหาปสาทจะรับรสของอาหารได้แล้ว ยังรับรูค้ วามร้อนของ
อาหารได้อีกด้วยใช่หรือไม่

อบ
ที่ลิ้นนั้น นอกจากจะมีชิวหาปสาทแล้ว ยังมีกายปสาทด้วย เพราะ
กายปสาทสามารถเกิดได้ทุกส่วนของร่างกาย (ยกเว้นที่ผม ขน เล็บ และ
หนังที่หนาด้าน)
ขณะที่รับประทานอาหารร้อน ๆ รูปที่รับกระทบความร้อน คือ
กายปสาท (มิใช่ชิวหาปสาท) และจิตที่รับรู้ความร้อน คือจิตหมายเลข ๑๗
(กายวิญญาณทีเ่ ป็นอกุศลวิบากซึง่ เกิดพร้อมด้วยความทุกข์กาย) ต้องอย่าลืม
ว่าชิวหาปสาทรับรสชาติของอาหารได้เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ จะรับความเย็น
ความร้อน ความอ่อน ความแข็ง ฯลฯ ไม่ได้เด็ดขาด

อ
อยากให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่าง “โลภมูลจิต” ที่เกิดพร้อมด้วย
ความเฉย ๆ และโลภมูลจิตทีเ่ กิดพร้อมด้วยความดีใจ ว่าจะเกิดในเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ใดบ้าง?

อบ
นิยามของ “โลภะ” คือ ความอยาก ความต้องการ ความปรารถนา
ความเพลิดเพลิน ความยึดมั่น ความหวัง ความยินดีพอใจ
ตัวอย่างของโลภะทีเ่ กิดพร้อมด้วยความเฉย ๆ เช่น อยากไปซือ้ ของ
อยากเดิน อยากยืน อยากนั่ง อยากนอน อยากทาน อยากดื่ม อยากหล่อ
อยากสวย อยากรวย อยากอายุยืน เป็นต้น
ส่ ว นโลภะที่ เ กิ ด พร้ อ มด้ ว ยความดี ใ จ เช่ น ขณะที่ ต รวจ
ลอตเตอรี่และพบว่าตนเองถูกรางวัลที่ ๑ แล้วดีใจ...ขณะที่ทราบข่าวว่า
ได้รับทุนให้ไปศึกษาต่อต่างประเทศแล้วดีใจ...ขณะที่ตกได้ปลาตัวใหญ่
แล้วดีใจ เป็นต้น

อ
กรณีเราให้ทานนาย ก และ นาย ข ด้วยความเมตตา ต่อมา นาย ก
น�าทานของเราไปท�ากุศลกรรมต่อ...ส่วนนาย ข น�าทานของเราไปท�าอกุศลกรรม
เรียนถามว่า กรรมของนาย ก และนาย ข จะเป็นของเราหรือไม่? และถ้าเรา
รับทราบกับไม่รับทราบกรรมของนาย ก และนาย ข กรรมของทั้งสองคน
จะมีผลต่อกรรมของเราไหมคะ จิตจะบันทึกกรรมอย่างไรคะ

อบ
กรรมคือเจตนาที่อยู่เบื้องหลังการกระท�า ยกตัวอย่างเช่น คุณลุง
สองคนใส่บาตรตอนเช้าทุกวันเหมือนกัน แต่เจตนาทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังการใส่บาตร
อาจต่างกัน เช่น คนแรกใส่บาตรเพือ่ ต้องการบุญ โดยหวังว่าบุญนีจ้ ะช่วยให้
ได้รับความสุขสบายในชาติต่อ ๆ ไป...ส่วนคนที่สองท�าบุญเพื่อเป็นเหตุให้
เข้าถึงมรรคผลนิพพานโดยเร็วพลัน
เมื่อมีเจตนาในการใส่บาตรที่แตกต่างกัน ผลที่คุณลุงทั้งสองจะ
ได้รับจึงต่างกันไปด้วย คุณลุงคนแรกถึงจะเกิดมาพบกับความสุขสบายแต่
ก็ยังต้องวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏ ส่วนคุณลุงคนที่สองปรารถนามรรคผล
นิพพาน บุญกุศลทีท่ า� ไว้จะมาหนุนน�าให้เข้าสูห่ นทางของการปฏิบตั วิ ปิ สั สนา
กรรมฐาน สามารถท�าลายกิเลส และบรรลุมรรค ผล นิพพานได้ในอนาคตกาล
โดยไม่เนิ่นช้า ตามเจตนาที่ตั้งไว้
จากค�าถามทีถ่ ามมา เมือ่ ให้ทานแก่นาย ก และนาย ข ด้วยความเมตตา
ปรารถนาจะให้ นาย ก และนาย ข มีความสุข เจตนานี้ก็จะย้อนกลับมาหา
เราท�าให้ได้รับความสุขในอนาคต ไม่ว่านาย ก หรือ นาย ข จะน�าเงินนั้น
ไปท�าอะไรก็ตาม...จาคะ คือ การให้ หรือการสละละวางที่จะท�าให้หมด
ความยึดติด หรือเพื่อสลายความมีใจคับแคบหวงแหน การติดตามดูว่า
ผู้รับน�าเงินที่เราให้ไปใช้ท�าอะไรนั้นยังมิใช่เป็นจาคะที่แท้จริง นอกจากนี้
หากไปเห็นว่าผู้รับมีพฤติกรรมที่เราไม่พอใจ นอกจากจะเกิดอกุศลขึ้น
ในใจเราแล้ว ยังท�าให้อปรเจตนาของเราเสียหายยับเยินอีกด้วย

อ
ภาพที่ปรากฏในความ ันบางภาพก็ไม่เคยพบเห็นมาก่อน เช่น
ภูเขาที่สวยงาม ร่มรื่น เย็นสบาย แล้วใน ันก็รู้สึกมีความสุขที่ได้ไปที่นั่น
แต่ในบทเรียนกล่าวว่าจิตจะมีความสุขหรือดีใจนั้นต้องผ่านอายตนะ เช่น
ตามองเห็น เป็นต้น แต่ใน ัน คนเรานอนหลับ หลับตา แล้วภาพใน ันมา
จากไหน? ความรู้สึกดีใจใน ันมาจากจิตดวงไหน?

อบ
ในบทเรียนเป็นการกล่าวถึงการท�างานของจิตในขณะปัจจุบนั เท่านัน้
เช่น การเห็นเกิดขึ้นทางตา การได้ยินเกิดขึ้นทางหู เป็นต้น แต่สิ่งต่าง ๆ
ที่ประสบมาในอดีต ไม่ว่าจะเป็นการเห็น การได้ยิน การรู้กลิ่น รู้รส
รู้สัมผัส รวมถึงเหตุการณ์และเรื่องราวต่าง ๆ จิตสามารถที่จะหวนระลึก
นึกถึงเรื่องราวและเหตุการณ์เหล่านั้นได้ตลอด (หากยังไม่ลืม) โดยอาศัย
จิตที่เกิดทางใจเป็นผู้คิดนึกขึ้นมาอีกครั้ง บางเรื่องเราอาจจะลืมไปแล้ว
เพราะเป็นเรือ่ งตัง้ แต่สมัยเด็ก ๆ แต่วนั ดีคนื ดี เรือ่ งนัน้ ก็กลับมาปรากฏทางใจ
ในรูปของความ ันได้อีกครั้ง
หาก ันว่าไปเที่ยวชายทะเลที่สวยงามแล้วมีความสุข ขณะนั้น
โลภมูลจิตทีเ่ กิดพร้อมด้วยความสุขใจก�าลังเกิดขึน้ ในสุบนิ วิถี (วิถจี ติ ทางใจ
ในขณะ ัน)
หาก ันว่าเข้าไปในบ้านร้างและเกิดความกลัว ขณะนั้นโทสมูลจิต
ก�าลังเกิดขึ้นในสุบินวิถี
หาก นั ว่าไปท�าบุญตักบาตรทีว่ ดั ขณะนัน้ มหากุศลจิตก�าลังเกิดขึน้
ในสุบินวิถี

อ
อยากทราบความหมายของค�าต่อไปนี้
- อรหัตตมรรค
- อรหัตตผล
- ฌานสมาบัติ
- ผลสมาบัติ
- นิโรธสมาบัติ

อบ
๑. “อรหัตตมรรค” เป็นจิตทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ท�าลายกิเลสเป็นครัง้ สุดท้าย
หลังจากที่อรหัตตมรรคดับลงแล้ว กิเลสจะถูกท�าลายจนพินาศย่อยยับและ
ไม่มีเศษหลงเหลืออีกแม้แต่น้อย
๒. “อรหัตตผล” เป็นจิตทีเ่ กิดต่อจาก “อรหัตตมรรค” เมือ่ บุคคลใด
สามารถท�าลายกิเลสให้พินาศย่อยยับทั้งหมดด้วย “อรหัตตมรรค” แล้ว
“อรหัตตผล” จะเกิดแก่บุคคลนั้นทันที (เป็นพระอรหันต์)
๓. “ฌานสมาบัต”ิ คือการท�าสมาธิจนถึงระดับฌาน (เกิดจากการ
เพ่งอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งจนใจแน่วแน่เป็นอัปปนาสมาธิ)
๔. “ผลสมาบัต”ิ คือการเข้าสมาบัตโิ ดยมีพระนิพพานเป็นอารมณ์
ผู้ที่จะเข้าผลสมาบัติได้จะต้องเป็นพระอริยบุคคลเท่านั้น
๕. “นิโรธสมาบัติ” คือ การเข้าสมาบัติเพื่อดับจิต เจตสิก และ
จิตตชรูป เป็นการเข้าสู่ความดับสนิทแห่งนามขันธ์ โดยไม่มีสิ่งใดมาท�า
อันตรายได้ และสามารถอยู่ในสมาบัตินี้ได้สูงสุดถึง ๗ วัน
ผู้ที่จะเข้า “นิโรธสมาบัติ” ได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. ต้องเป็นพระอนาคามี หรือ พระอรหันต์

๒. ต้องได้ฌานสมาบัติขั้นสูงสุด (ถึงเนวสัญญานาสัญญายตน
ฌาน)
๓. ช�านาญในวิปัสสนาญาณ
๔. ช�านาญในฌานสมาบัติ
หมายเหตุ ค�าว่า “สมาบัติ” หมายถึง สภาวะที่สงบประณีต
“สมาบัติ” มีหลายอย่าง เช่น ฌานสมาบัติ ผลสมาบัติ นิโรธสมาบัติ

อ
ขอเรียนถามว่าเวลาตายจิต หรือวิญญาณจะออกจากร่างทางไหน ?
ทางการแพทย์เมื่อสมองตายและวัดสัญญาณชีพไม่ได้ จะถือว่าสิ้นชีวิต
อยากทราบว่าทางอภิธรรมใช้อะไรเป็นเกณ ์ตัดสินการตาย ?

อบ
การที่ เ ข้ า ใจว่ า จิ ต หรื อ วิ ญ ญาณจะออกจากร่ า งขณะที่ ต าย
ยังเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพราะจิตไม่มีตัวตน จิตเป็นเพียงธาตุรู้
เป็นนามธรรมที่ทา� หน้าที่เห็น ได้ยิน รู้กลิ่น รู้รส รู้สัมผัส และคิดนึกเท่านั้น
จิตจะเกิด-ดับ-เกิด-ดับ-เกิด-ดับ...อยูต่ ลอดเวลา เมือ่ จิตดวงสุดท้าย (จุตจิ ติ )
ในชาตินี้ดับลง (ตาย) จิตดวงใหม่ (ปฏิสนธิจิต) ซึ่งเกิดขึ้นติดต่อกัน
ในทันทีทันใดจะน�าเกิดในภพภูมิใหม่ในเสี้ยววินาทีนั้นเอง โดยไม่มีสิ่งใด
ล่องลอยออกจากร่างทั้งสิ้น
ทีถ่ ามว่าการตายใช้อะไรเป็นเกณ ต์ ดั สินนัน้ ตามหลักพระอภิธรรม
จะใช้ “จุตจิ ติ ” เป็นเกณ ต์ ดั สิน เมือ่ จุตจิ ติ ดับลงขณะใด ณ ขณะนัน้ คือการ
ดับของชีวิตในภพภูมินั้นโดยสมบูรณ์

อ
เวลาคนจะตาย จิตจะออกจากกายหยาบไป ๑๒๑ ดวง หรือ
ออกไปดวงเดียว? กรณีที่ถูก าตกรรม หรือตายเพราะอุบัติเหตุ (ตายโหง)
อยากทราบว่าถ้าไม่ท�าพิธีอัญเชิญวิญญาณ ผู้ตายจะไม่สามารถออกไปจาก
สถานที่ที่เสียชีวิตใช่หรือไม่คะ?

อบ
จิตเกิดได้ครัง้ ละดวงเท่านัน้ ขณะตายก็ใช้เพียงหนึง่ ดวง คือ จุตจิ ติ
ไปเกิดใหม่ก็ใช้จิตน�าเกิดเพียงหนึ่งดวง คือ ปฏิสนธิจิต ไม่ว่าจะเป็นกรณี
ตายโหง หรือ ตายตามธรรมชาติ ทันทีที่ตายลง (จุติจิตดับลง) ปฏิสนธิจิต
ทีเ่ กิดสืบต่อจากจุตจิ ติ ภายในเสีย้ ววินาทีจะท�าหน้าทีน่ า� เกิดในภพใหม่ชาติใหม่
ทันทีตามวิถแี ห่งกรรมของแต่ละบุคคล โดยไม่จา� เป็นจะต้องให้ใครมาท�าพิธี
อัญเชิญวิญญาณใด ๆ ทั้งสิ้นครับ

อ
ผูท้ กี่ า� ลังจะตายคนหนึง่ มีจติ เป็นอกุศล อีกคนหนึง่ มีจติ เป็นสมาธิ
สองคนนี้จะไปเกิดต่างกันอย่างไร?

อบ
ผู้ที่ก�าลังจะตาย หากมีจิตเป็นอกุศลก่อนตาย ก็จะไปเกิดใน
ทุคติภูมิ (เป็นสัตว์นรก เปรต อสุรกาย หรือสัตว์เดรัจฉาน)...หากมีจิตเป็น
มหากุศลก็จะไปเกิดในกามสุคติภูมิ ๗ ได้แก่ มนุษยภูมิ ๑ และเทวภูมิ ๖
...หากได้ฌานสมาบัตแิ ละยังไม่เสือ่ มจะไปเกิดในรูปภูมหิ รืออรูปภูมิ ขึน้ อยูก่ บั
ว่าได้ฌานสมาบัติถึงขั้นไหน
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