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จิตวิทยาในพระอภิธรรม
๑. สิ่งมีชีวิตตามทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท
ตามทัศนะของพุทธปรัชญา สิ่งมีชีวิต หมายถึง ความเปนอยูของรางกาย จิตและเจตสิก
(สิ่งที่ปรุงแตงจิตหรือคุณสมบัติของจิต) มีกรรมเปนสิ่งนํามาเกิด ตามรักษาใหดํารงชีวิตอยูได และ
ทําสิ่งตางๆ โดยมีจิตและเจตสิกเปนผูกํากับ ดังนั้น สิ่งมีชีวิตหมายจึงหมายถึงเฉพาะมนุษยและ
สัตวเท านั้น ไมรวมเอาพืชเพราะไมไดเกิ ดมาจากกรรม ไมมีจิต และเจตสิก ในการรับ รู คิ ดนึ ก
เรื่องราวตางๆ ซึ่ง แตกต างจากทัศ นะทั่วไป ที่ ใ หคํ าจํากั ด ความของสิ่ง มีชีวิต วา หมายถึ ง สิ่ง ที่
เจริญเติบโตได กินอาหารได เคลื่อนไหวได และสืบพันธุได ซึ่งหมายเอามนุษย สัตว และพืช
สิ่งมีชีวิตมีสวนประกอบ ๓ สวน ไดแก ๑) รางกายนั้น เรียกวา รูปหรือรูปธรรม เปนสิ่งที่ไม
มีความรูสึกนึกคิด ๒) จิต และ ๓) เจตสิก เรียกวา นามหรือนามธรรม เปนสิ่งที่รับรูและสามารถนึก
คิดเรื่องราวตางๆ ได สิ่งมีชีวิตในโลกลวนประกอบดวยธรรมชาติ ๓ อยางนี้เทานั้น ไมมีสิ่งใดที่เปน
ตัวเราของเราเพราะสิ่งมีชีวิตลวนประกอบด วยสวนที่ เป นรูปและนามที่เ กิด ขึ้น และดั บไปอยาง
รวดเร็วเหมือนกันทั้งสิ้น
นอกจากนี้ สิ่งมีชีวิตยังอาจแบงออกเปนสวนประกอบ ๕ สวน เรียกวา ขันธ แปลวา กอง,
พวก, หมวด, หมู หมายถึงสภาวธรรม ๕ อยาง ซึ่งประกอบดวย
๑) รูปขันธ คือ อวัยวะนอยใหญ ที่มีอยูในรางกายทั้งหมด
๒) เวทนาขันธ คือ ความรูสึกสุข ทุกข ดีใจ เสียใจ หรือเฉย ๆ
๓) สัญญาขันธ คือ ธรรมชาติที่มีหนาที่ในการจํา หรือเปนหนวยความจําของจิตนั่นเอง
๔) สังขารขันธ คือ ธรรมชาติที่ปรุงแตงจิตใหมีลักษณะตางๆ ดีบาง ไมดีบาง
๕) วิญญาณขันธ คือ ธรรมชาติที่รับรูสิ่งตางๆ ที่มาปรากฏทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ
และทําใหเกิดความรูสึกนึกคิดตางๆ
๒. ความหมายและการเกิดขึ้นของจิต
๒.๑ ความหมาย
จิต ไดแก ธรรมชาติที่รับรูอารมณ เปนธรรมชาติที่ทําหนาที่เห็น ไดยิน รับรูกลิ่น รับรูรส
รูสึกตอการสัมผัสถูกตองทางกาย และรูสึกนึกคิดทางใจ จิตเปนธรรมชาติที่เราไมสามารถมองเห็น
ไมสามารถสัมผัสดวยกายได ไมมีรูปราง แตก็เปนสิ่งที่มีอยูจริง เปนสิ่งที่เกิดขึ้น ตั้งอยู แลวก็ดับ ไป
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อยางรวดเร็ว โดยจิตจะเกิดดับอยางรวดเร็วมาก ชั่วเวลาลัดนิ้วมือเดียว จะมีการเกิดและดับของจิต
ถึงหนึ่งลานลานครั้ง หรือเรียกตามภาษาบาลีวา แสนโกฏิขณะ
การเกิดขึ้นและดับไปของจิตนั้นลวนตองอาศัยเหตุและปจจัยตางๆ ทําใหเกิดขึ้น ตั้งอยู
และดับไปตามกฎธรรมชาติ จิตที่เกิดแตละครั้งหรือเรียกวา ขณะ จะรับอารมณไดเพียงอยางเดียว
เทานั้น แตเพราะจิตเกิดและดับสลับกันเร็วมาก จึงทําใหเราแยกไมออก เชน ในขณะที่เรารองเพลง
คาราโอเกะอยูนั้น จิตที่ไดยินเสียงทางหูกับจิตที่เห็นภาพทางตา เกิดขึ้นคนละครั้งกัน ในขณะที่เรา
เห็นภาพ เราก็จะไมไดยินเสียง และในขณะที่ไดยินเสียงเราก็จะไมเห็นภาพ แตการที่เราเขาใจวา
การเห็นและการไดยินนั้นเกิดขึ้นพรอมๆ กันนั้นจึงเปนความเขาใจผิด เพราะจิตที่เกิดขึ้นในแตละ
ครั้งนั้น จะรับอารมณไดเพียงอยางเดียวเทานั้น ดังนั้น การเกิดและดับของจิตจึงเปนสิ่งที่ยากที่จะ
รูเทาทันได
๒.๒ สถานที่เกิดของจิต
สถานที่เกิดของจิตมี ๖ แหง ตามอวัยวะที่ใชในการรับรูอารมณตางๆ ไดแก
๑) จิตเกิดที่ตา ทําหนาที่เห็นรูปหรือสิ่งตางๆ ที่ปรากฏทางตา เรียกวา จักขุวิญญาณ
๒) จิตเกิดที่หู ทําหนาที่ไดยินเสียงที่ปรากฏทางหู เรียกวา โสตวิญญาณ
๓) จิตเกิดที่จมูก ทําหนาที่รับรูกลิ่นที่เขามาปรากฏทางจมูก เรียกวา ฆานวิญญาน
๔) จิตเกิดที่ลิ้น ทําหนาที่รับรูรสที่ปรากฏทางลิ้น เรียกวา ชิวหาวิญญาณ
๕) จิตเกิดที่ ประสาทกาย ทําหนาที่รับ รูความรูสึก ที่เกิดจากการสัมผัสถูก ตองทางกาย
เรียกวา กายวิญญาณ
๖) จิตเกิดที่ใจ ทําหนาที่ รูสึก นึกคิดทางใจ เรียกวา มโนวิญญาณ
จะเห็นไดวา คําวา จิตและวิญญาณ นั้นใชแทนกันได ใชหมายความถึงสิ่งเดียวกันคือสิ่งที่
ทํ า หน าที่ รั บ รู อารมณ ต า งๆที่ ผ า นเขา มาทางอวั ย วะคื อ ตา หู จมูก ลิ้ น ประสาทกายและใจ
นอกจากคําวาวิญยาณแลว ยังมีคําอีกหลายคําที่ใชเรียกแทนจิต เชน หทัย, ปณฑระ, มโน, มนัส,
มนินทรีย, มโนธาตุ, มโนวิญญาณธาตุ, วิญญาณขันธ, มนายตนะ เปนตน
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา มีคํา ๒ คําที่มีความเกี่ยวของกันและมักใชเสมอ คือ คําวา จิต
และคําวา อารมณ หากจะแยกใหชัดเจน ก็จะไดความวา จิตเปนสิ่งที่ทําหนาที่รับรูอารมณ สวน
อารมณนั้นเปน สิ่งที่ถูกจิตรับรู ไดแก รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และเรื่องราวตางๆ ที่นึกคิด ไมได
หมายถึงสภาพนิสัยใจคอ หรือความรูสึกตางๆ ที่ใชกันทั่วไป เชน อารมณดี อารมณเสีย เปนตน จิต
จะไมวางจากการรับรูอารมณ เมื่อจิตเกิดขึ้น จะตองมีอารมณใหรับรูทุกครั้ง จิตคือตัวรู อารมณคือ
สิ่งถูกรู ถาไมมีสิ่งถูกรู ตัวรูก็ยอมไมเกิดขึ้น เมื่อมีการรับรู ก็ยอมจะตองมีสิ่งที่ถูกรับรูเสมอ
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ชื่อเฉพาะของสถานที่เกิด จิตและอารมณ
สถานที่เกิด

จิต

อารมณ

ตา = จักขุทวาร

จักขุวิญญาณ

สิ่งทีเ่ ห็น = รูปารมณ

หู = โสตทวาร

โสตวิญญาณ

เสียง = สัททารมณ

จมูก = ฆานทวาร

ฆานวิญญาณ

กลิ่น = คันธารมณ

ลิ้น = ชิวหาทวาร

ชิวหาวิญญาณ

รส = รสารมณ

กาย = กายทวาร

กายวิญญาณ

สิ่งที่มาสัมผัส = โผฏฐัพพารมณ

ใจ = มโนทวาร

มโนวิญญาณ

สิ่งที่ปรากฏทางใจ = ธัมมารมณ

การที่จิตเกิดดับสืบตอกันเปนกระแส เปรียบเทียบไดกับกระแสน้ํา ที่ประกอบไปดวยอณู
ของน้ําเล็กๆ เรียงติดตอกันเปนสาย เรียกวา สันตติ ในขณะที่จิตไมรับรูอารมณทางตา หู จมูก ลิน้
กาย และใจ เรียกวา ภวังคจิต ซึ่งทําหนาที่รักษาชีวิตไวไมใหแตกสลายไปจนกวาจะสิ้นอายุจาก
ภพนี้ แมในขณะหลับสนิท ไมมีการฝน หรือสลบไป ก็จะมีภวังคจิต เกิดดับสืบเนื่องกันตลอดเวลา
สวนจิตรับรูอารมณทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เรียกวา วิถีจิต หรือจิตขึ้นสูวิถี เมื่อ
สิ้นสุดการับรูแตละวิถี ก็จะมีภวังคจิตเกิดคั่นอยูทุกครั้ง แตเพราะการเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมา
ระหวางวิถีจิตกับภวังคจิตนั้น เกิดขึ้นรวดเร็วมาก โดยมีการเกิดดับอยางรวดเร็วถึงประมาณ ๑ ลาน
ๆ ครั้งตอวินาทีดังกลาวแลว ดังนั้น เราจึงไมสามารถที่จะรูสึกได แมแตแสงไฟจากหลอดไฟฟาก็มี
การกระพริบตามความถี่ของไฟฟากระแสสลับกันไปดวยความเร็วเพียง ๕๐ ครั้งตอวินาทีเทานั้น
แตเราก็ยังไมสามารถสังเกตเห็นการกระพริบของแสงไฟได การที่เราจะรับรูถึงการเกิดดับคั่นกันไป
ระหวางวิถีจิตกับภวังคจิตจึงเปนสิ่งที่เราไมสามารถจะทําไดอยางแนนอน
การเกิดขึ้นของจิต คือ วิญญาณขันธ จะเกิดขึ้นโดยไมมีคุณสมบัติของจิตหรือเจตสิก ซึ่ง
ไดแก เวทนา สัญญา และสังขาร ไมได เพราะจิตเพียงอยางเดียว ไมสามารถรับรูหรือนึกคิดอะไรได
เลย จิตเปรียบเสมือนนาฬิกา เจตสิกเปรียบเสมือนชิ้นสวนและเฟองจักรตางๆ ที่ทําใหนาฬิก า
ทํางานได ดังนั้น จิตและเจตสิก จะแยกจากกันไมได ตองเกิดอิงอาศัยกันและกัน จิตแตละดวงที่
เกิดขึ้น จะตองมีเจตสิกปรุงแตงเสมอ เพราะการไมรูสภาวะที่เปนจริงนี้ จึงทําใหเรายึดขันธทงั้ ๕ วา
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เปนตัวตนของเรา โดยมีกิเลสเปนผูบงการใหกระทํากรรมตางๆ ทั้งดีและชั่ว ทําใหเกิดผลของกรรม
นั้นๆ ซึ่งจะสงผลใหเราตองเวียนวายตายเกิดอยางไมมีที่สิ้นสุด
๓. ลักษณะของจิต
จิตทุกดวงมีลักษณะทั่วไปเหมือนกัน ๓ ประการ เรียกวา สามัญลักษณะ เปนกฎธรรมชาติ
ที่เรียกวา ไตรลักษณ สรรพสิ่งในโลกทั้งสิ่งที่มีรูปปรากฏ (รูปธรรม) และไมมีรูปปรากฏ (นามธรรม)
ตองมีลักษณะเชนนี้เหมือนกันทั้งหมด ไดแก
๑) อนิจจลักษณะ ไดแก ความคงที่ ไมเที่ยง เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
๒) ทุกขลักษณะ ไดแก การไมทนอยูในสภาพเดิม เกิดขึ้นแลวตองดับไป
๓) อนัตตลักษณะ ไดแก ความไมใชตัวตน ไมอยูในอํานาจบังคับบัญชาของผูใด จะบังคับ
ใหหยุดการเกิดดับไมได
นอกจากนี้ จิตยังมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวอีก ๔ ประการ เรียกวา วิเสสลักษณะ ไดแก
๑) การรับรูอารมณ เปนลักษณะ
๒) การเปนประธานในสภาวธรรมทั้งปวง การกระทําตางๆ ทั้งทางกาย ทางวาจา และทาง
ใจ ไมวาจะเปนบุญ หรือเปนบาป จะสําเร็จไดก็ดวยจิตทั้งสิ้น
๓) การเกิดดับสืบตอกันอยางไมขาดสาย
๔) การมีกรรมในอดีต ทวาร อารมณและเจตสิก เปนเหตุใหเกิดขึน้
๔. อํานาจของจิต
จิตมีอํานาจพิเศษ ๖ ประการ ไดแก
๑) มีอํานาจในการกระทํ า คื อ การทํ างานของอวัย วะต างๆ ในรางกาย การพูด การ
เคลื่อนไหว การกระทําตางๆ ตลอดจนการคิดลวนเกิดขึ้นดวยจิตทั้งสิ้น สรรพสิ่งตางๆ เชน รถ เรือ
เครื่องบิน ยานอวกาศ อุปกรณสื่อสาร เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ และ
เทคโนโลยีตางๆ เกิดจากจิตเปนผูคิดคนขึ้นมาทั้งสิ้น
๒) มีอํานาจดวยตนเอง คือ จิตสามารถทําบุญ ทําบาป ทําสมาธิถึงขั้นไดฌาน สามารถ
ทําลายกิเลสที่เปนเหตุใหมีการเวียนวายตายเกิดได
๓) มีอํานาจในการสั่งสมกรรม คือ กรรมทั้งหลายทั้งดีและชั่วที่ไดกระทําลงไปแลว จะถูก
เก็บสั่งสมไวดวยอํานาจของจิต
๔) มีอํานาจในการรักษาผลของกรรม คือ ผลของกรรมทั้งหลายทั้งดีและชั่วที่ไดกระทําลง
ไปแลว แมจะนานเทาใด ยอมติดตามใหผลตลอดไป แมจิตจะเกิดดับอยูตลอดเวลาก็ตาม แตบาป
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บุญ ที่ทําไว และอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยูในขันธสันดานจะไมสูญหายไป เพราะจิตดวงใหมมีเหตุ
และปจจัยมาจากจิตดวงเดิม และจิตดวงใหมที่เกิดขึ้นก็จะเปนเหตุและปจจัยใหแกจิตดวงตอๆไป
เพื่อสืบตอผลของบาป บุญ และกิเลสที่สั่งสมไวไป จนกวาจะสิ้นกิเลส
๕) มีอํานาจในการสั่งสมสันดานของตนเอง คือ การกระทําใดๆ หากกระทําอยูบอยๆ ก็จะ
ฝงในจิตติดเปนนิสัยสันดาน และคิดจะทําเชนนั้นเรื่อยไป
๖) มีอํานาจในการรับอารมณตางๆ คือ จิตสามารถรับรูรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสและการ
นึกคิดตางๆ ที่ปรากฏทางตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ ไมวาจะเปนอารมณที่ผานมาแลว อารมณที่
ยังไมเกิดขึ้น หรืออารมณที่เปนปจจุบันไดทั้งสิ้น
๕. ประเภทของจิต
จิตมีจํานวนทั้งหมด ๘๙ ดวง โดยยอ และ ๑๒๑ ดวงโดยพิศดาร โดยแบงออกเปนประเภท
ใหญๆ ๔ ประเภท คือ ๑) กามาวจรจิต จํานวน ๕๔ ดวง ๒) รูปาวจรจิต จํานวน ๑๕ ดวง ๓) อรู
ปาวจรจิต จํานวน ๑๒ ดวง และ ๔) โลกุตตรจิต จํานวน ๘ ดวง หรือ ๔๐ ดวง
จิตทั้ง ๔ ประเภทนั้นมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
๕.๑ กามาวจรจิต ไดแก จิตที่ติดอยูในกามตัณหา จําแนกเปน ๓ ประเภท คือ (๑) อกุสล
จิต ๑๒ ดวง (๒) อเหตุกจิต ๑๘ ดวง และ (๓) กามาวจรโสภณจิต ๒๔ ดวง โดยจะนําเสนอจิตแต
ละประเภทตามลําดับ ดังตอไปนี้
๑) อกุศลจิต คือ จิตฝายบาปที่เกิดดวยอํานาจของความโลภหรือความโกรธ โดยมีความ
หลง สนับสนุน จิตประเภทนี้ จะใหผลเปนความทุกข เพราะเปนจิตที่ทําใหกระทําความชั่วทางกาย
ทางวาจา และทางใจ เชน การฆาสัต ว การลักทรัพย การประพฤติผิด ในกาม การพูด โกหก
หลอกลวงผูอื่น ฯลฯ ความตองการอยากได ทรัพยของผูอื่น มีความโกรธ อาฆาต พยาบาท คิ ด
ประทุษรายผูอื่น หรือมีความเห็นผิด เชน ไมเชื่อกฎแหงกรรม ไมเชื่อเรื่องผลของบุญ ผลของบาป
ไมเชื่อวา ชาติหนามีจริง ไมเชื่อวานรกสวรรคมีจริง เปนตน
อกุศลจิตเกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุ ๕ ประการ คือ
(๑) ไมไดสรางสมบุญไวแตปางกอน
(๒) อยูในประเทศที่ไมเหมาะสม ไมมีคนดี
(๓) ไมไดคบหาสมาคมกับคนดี
(๔) ไมไดฟงธรรมของคนดี
(๕) ตั้งตนไวผิด
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อกุศลจิต มีทั้งหมด ๑๒ ดวง แบงออกเปน ๓ ประเภท โดยมีรายละเอียดตอไปนี้
(๑) โลภมูลจิต คือ จิตที่เกิดขึ้นโดยมีความโลภ (โลภะ) เปนสาเหตุ มีโลภะเปนเจตสิกที่
ปรุงแตงจิตใหเกิดความยินดี พอใจ และยึดติดในรูปที่สวย เสียงที่ไพเราะ กลิ่นที่หอม รสที่อรอย
การสัมผัสถูกตองทางกายที่ชอบใจ ความพอใจยึดติดในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
โลภมูลจิตนี้ เกิดขึ้นพรอมดวยความดีใจ (โสมนัสเวทนา) ก็ได เกิดพรอมดวยความรูสึก
เฉยๆ (อุเ บกขาเวทนา) ก็ ได ประกอบด วยความเห็ น ผิด ก็ได ไมป ระกอบดวยความเห็ นผิดก็ ได
เกิดขึ้นเองก็ได (อสังขาริก) หรือเกิดจากการชักชวน (สสังขาริก) ก็ได โลภมูลจิต มีจํานวน ๘ ดวง
คือ
ดวงที่ ๑ เกิดพรอมกับความดี ใจ ประกอบด วยความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ) เกิดขึ้นไดเอง
ตามลําพัง
ดวงที่ ๒ เกิดพรอมกับความดีใจ ประกอบดวยความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ) เกิดขึ้นโดยถูก
กระตุนหรือชักจูง
ดวงที่ ๓ เกิดพรอมกับความดีใจ ไมประกอบดวยความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ) เกิดขึ้นไดเอง
ตามลําพัง
ดวงที่ ๔ เกิ ดพรอมกับ ความดีใ จ ไมป ระกอบด วยดวยความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ) แต
เกิดขึ้นโดยถูกกระตุนหรือชักจูง
ดวงที่ ๕ เกิดพรอมกับความรูสึกเฉยๆ ประกอบดวยความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ) เกิดขึ้นได
เองตามลําพัง
ดวงที่ ๖ เกิดพรอมกับความรูสึกเฉยๆ ประกอบดวยความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ) เกิดขึ้นโดย
ถูกกระตุนหรือชักจูง
ดวงที่ ๗ เกิดพรอมกับความรูสึกเฉยๆ ไมประกอบดวยความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ) เกิดขึ้น
ไดเองตามลําพัง
ดวงที่ ๘ เกิดพรอมกับความรูสึกเฉยๆ ไมประกอบดวยความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ) เกิดขึ้น
โดยถูกกระตุนหรือชักจูง
คําวา ความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ) ไดแก ความเห็นผิด วา ชาติหนาไมมี บุญบาปไมมี นรก
สวรรคไมมี กรรมและผลของกรรมก็ไมมี จึงกระทําแตความชั่วดวยความประมาทเสมอ
คําวา ไมประกอบดวยความเห็นผิด ไดแก ความเห็นถูกตอง (สัมมาทิฏฐิ) ที่เชื่อเรื่องกรรม
และผลของกรรม เชื่อวานรกสวรรคมีจริง เชื่อวาโลกนี้มีโลกหนาก็มี เชื่อวาเมื่อตายแลว ตองเกิด
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ใหมในภพใดภพหนึ่งแลวแตการใหผลของกรรม แตการที่เขายังทําบาปอยูเพราะโลภมูลจิตมีกําลัง
รุนแรงมาก จึงทําใหขาดสติสัมปชัญญะในบางครั้ง
โลภมูลจิตนี้เปนตัวการสําคัญในการเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏ เพราะความชั่วทั้งหมด
มี ความอยากไดอยูเบื้องหลังทั้งสิ้น โลภมูลจิตนี้ สามารถเกิดกับบุคคลทั่วไปไดทั้ง ๘ ดวง แตจะ
เกิดแกพระโสดาบัน พระสกทาคามี และพระอนาคามีเฉพาะโลภมูลจิตที่ไมประกอบดวยความเห็น
ผิด ๔ ดวงเทานั้น แตจะไมเกิดขึ้นแกพระอรหันต ซึ่งเปนผูสิ้นกิเลสแลว ดังนั้น จิตที่คิดอยากได
สิ่ง ของๆ ผูอื่น โดยไมถูก ต องชอบธรรมจึงเรียกวา โลภมูลจิต จิต ประเภทนี้ขณะที่ จะเกิ ด ขึ้น นั้ น
บางขณะเกิ ด พร อ มกั บ ความยิ น ดี ม าก โลภจิ ต ที่ เ กิ ด พร อ มกั บ ความยิ น ดี ม ากนั้ น เรี ย กว า
ประกอบดวยความดีใจ (โสมนัส) บางครั้งก็เกิดขึ้นพรอมกับความยินดีเล็กนอย โลภจิตโลภจิตที่
เกิดพรอมกับความยินดีเล็กนอยนั้น เรียกวาประกอบดวยความรูสุกเฉยๆ (อุเบกขา) บางครั้งโลภ
จิตก็ประกอบดวยความเห็นผิด เรียกวา ทิฏฐิคตสัมปยุต บางครั้งก็ไมประกอบดวยความเห็นผิด
เรียกวา ทิฏฐิคตวิปปยุต บางครั้ง โลภจิตเหลานี้เกิดขึ้นไดตามลําพัง เรียกอสังขาริก บางครั้งก็ถูก
กระตุนเตือนชักจูงจึงเกิดขึ้น เรียกวา สสังขาริก จิตทั้ง ๘ ดวงนี้มีโลภเปนมูลรากเกิดขึ้นจึงเรียกวา
โลภมูลจิต หรือโลภจิต
(๒) โทสมูลจิต คือ จิต ที่เกิด ขึ้นโดยมีความไมพอใจ (โทสะ) เปน สาเหตุ มีโทสะเป น
เจตสิกที่ปรุงแตงจิตใหเกิดความโกรธ ความเกลียด ความกลัว ความกลุมใจ ความเสียใจ ความ
อิจฉาริษยา ความตระหนี่หวงแหน ความรําคาญใจ ความอาฆาต พยาบาท จองเวร โทสมูลจิตนี้
จะเกิดขึ้นพรอมดวยความไมพอใจเสมอ เพราะเกิดจากการรับอารมณที่ไมนายินดีและไมนาพอใจ
เกิดขึ้นเองบาง ถูกผูอื่นหรือสิ่งอื่นชักชวนใหเกิดบาง ดังนั้น โทสมูลจิตหรือโทสจิตนี้จึงไดแก จิตขัด
เคืองประทุษราย เมื่อประสบอารมณที่ไมพอใจ มีจํานวน ๒ ดวง คือ
ดวงที่ ๑ เกิดขึ้นโดยไมมีการชักชวน พรอมดวยความไมพอใจ (โทมนัส) เชน ในขณะที่คิด
พยาบาท ปองรายผูอื่น จิตดวงนี้ยอมเกิดขึ้น
ดวงที่ ๒ เกิดขึ้นโดยมีการชักชวน พรอมดวยความไมพอใจ (โทมนัส) เชน การรูขาววาคน
ใกลชิดเสียชีวิต ก็จะรองไหเสียใจ ดวยจิตดวงนี้ หรือเมื่อไดยินเสียงดังหนวกหู ก็เกิดความรําคาญใจ
และดาออกไปดวยจิตดวงนี้
จิ ต ขั ด เคื อ งประทุ ษ ร า ยหรื อ จิ ต โกรธนี้ เรี ย กว า โทสมู ล จิ ต เพราะมี ค วามขั ด เคื อ ง
ประทุ ษ รายหรือโทสะ เป น บ อเกิ ด เกิ ด จิต นี้ เ กิ ด พรอมกั บความเสีย ใจเรีย กวา โทมนั สสหรคต
ประกอบดวยความโกรธความขัดเคืองในขณะที่ประสบอารมณที่ทําใหเกิดความขัดเคืองอยางเดียว
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เทานั้น เรียกวาปฏิฆสัมปยุต บางครั้งเกิดขึ้นเองตามลําพังเรียกวา อสังขาริก บางครั้งถูกกระตุน
หรือถูกชักจูงใหเกิดขึ้น เรียก สสังขาริก
(๓) โมหมูลจิต คือ จิตที่เกิดขึ้นโดยมีโมหะเปนมูลเหตุ โมหะเปนเจตสิกที่ปรุงแตงใหเกิด
ความหลงผิด โมหมูลจิตหรือจิตหลงงมงายนี้ เกิดพรอมกั บอุเบกขา คือ ในขณะที่จิตปราศจาก
ความยินดียินราย ประกอบดวยความสงสัยเคลือบแคลง และประกอบดวยความฟุงซานรําคาญ
เกิดขึ้นเองตามลําพัง และเกิดขึ้นเพราะถูกกระตุนหรือถูกชักจูงใหเกิด ดังนี้
ดวงที่ ๑ เกิ ดพรอมกั บความรูสึก เฉยๆ (อุเ บกขา) ประกอบดวยลัง เลสงสัย (วิจิกิจ ฉา)
เกิดขึ้นไดเองตามลําพัง
ดวงที่ ๒ เกิ ด พรอมกั บ ความรูสึก เฉยๆ (อุเ บกขา) ประกอบด วยความฟุง ซานรําคาญ
(อุทธัจจะ) เกิดขึ้นโดยถูกกระตุนหรือชักจูง
คําวา “สงสัย” หมายถึง ความสงสัยในเรื่องกรรมและการใหผลของกรรม ความสงสัยเรื่อง
ความมีอยูจริงหรือไมมีอยูของนรกสวรรค ชาติหนามีจริงหรือไม
คําวา “ฟุงซาน” หมายถึง การคิดเลื่อนลอยไปในอารมณตางๆ ไมมีความสงบ ไมมีความ
ตั้งมั่น คิดไปเรื่อยเปอย
๒) อเหตุกจิต คือ จิตที่ไมประกอบดวยเหตุ แบงออกเปน ๒ พวก คือ
(๑) อกุศลเหตุ คือ เหตุที่ทําใหเกิดการทําชั่ว มี ๓ เหตุคือ โลภะ โทสะ โมหะ
(๒) กุศลเหตุ คือ เหตุที่ทําใหเกิดการทําความดี มี ๓ เหตุคือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ
จิตประเภทอื่นๆทั้งจิตฝายดีและจิตฝายชั่วยอมประกอบดวยเหตุฝายดีหรือเหตุ ฝายชั่ว
ตามประเภทของจิตนั้ น ๆ แต อเหตุ ก จิตนี้ ไมมีเ หตุ ทั้ง ๖ ประการขางต น นั้ น เขามาประกอบ จึง
เรียกวา เหตุกจิต มีจํานวน ๑๘ ดวง โดยแบงออกเปน ๓ จําพวก คือ
(๑) อกุศลวิบากจิต ๗
ดวง (๒) อเหตุกกุศลวิบากจิต ๘ ดวง และ (๓) อเหตุกกิริยาจิต ๓ ดวง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(๑) อกุศลวิบากจิต คือ จิตที่สงผลใหเกิดความทุกข เพราะผลของความชั่วที่ไดทําไวใน
อดีตชาติ ตั้งแตชาติไหนภพไหนก็ตาม ยอมไมสูญหาย แตจะสงผลใหไดรับความทุกขเมื่อมีโอกาส
มีจํานวน ๗ ดวง คือ
ดวงที่ ๑ จักขุวิญญาณจิต ไดแก จิตที่เกิดขึ้นโดยตาเห็นรูปที่ไมดีรูสึกเฉยๆ
ดวงที่ ๒ โสตวิญญาณจิต ไดแก จิตที่เกิดขึ้นโดยหูไดยินเสียงที่ไมดี รูสึกเฉยๆ
ดวงที่ ๓ ฆานวิญญาณจิต ไดแก จิตที่เกิดขึ้นโดยจมูกสูดกลิ่นที่ไมดี รูสึกเฉยๆ
ดวงที่ ๔ ชิวหาวิญญาณจิต ไดแก จิตที่เกิดขึ้นโดยลิ้นลิ้มรสที่ไมดีรูสึกเฉยๆ
ดวงที่ ๕ กายวิญญาณจิต ไดแก จิตที่เกิดขึ้นโดยกายกระทบสัมผัสที่ไมดี รูสึกเฉย ๆ
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาพระไตรปฏกศึกษา ๓
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ดวงที่ ๖ สัมปฏิจฉันนจิต หรือ อุเบกขาสัมปฏิจฉันนจิต ไดแก จิตที่เกิดขึ้นโดยรับอารมณ
ทั้ง ๕ ที่ไมดี รูสึกเฉยๆ
ดวงที่ ๗ สันตีรณจิต หรืออุเบกขาสันตีรณจิต ไดแก จิตที่เกิดขึ้นโดยพิจารณาอารมณทั้ง
๕ ที่ไมดี รูสึกเฉยๆ
จิตทั้ง ๗ ดวงนี้เรียก อกุศลวิบากจิต เพราะเปนผลแหงกรรมชั่วหรืออกุศลกรรมที่สําเร็จมา
แตอดีต และเพราะเหตุที่อเหตุกจิตทั้งหมดเปนกลางๆ คือไมใชจิตฝายดีหรือชั่ว (อัพยากตธรรม)
จิตทั้ง ๓ ประเภทที่เปนอเหตุกจิตจึงมีแตจิตสวนที่เปนวิบากหรือจิตที่เปนผลหรือแสดงผลของการ
กระทําทั้งสิ้น
(๒) อเหตุกกุศลวิบากจิต คือ จิตที่สงผลใหเกิดความสุข เพราะผลของความดีที่ไดทําไว
ตั้งแตชาติไหนภพไหนก็ตาม ไมสูญหายไป จะสงผลใหไดรับความสุขเมื่อมีโอกาส มีจํานวน ๘ ดวง
คือ
ดวงที่ ๑ จักขุวิญญาณฝายกุศลวิบากไดแก จิตที่เกิดขึ้นทางตาเพื่อเห็นรูปที่ดี และรูสึก
เฉยๆ
ดวงที่ ๒ โสตวิญญาณฝายกุศลวิบาก ไดแก จิตที่เกิดขึ้นทางหูเพื่อไดยินเสียงที่ดี และรูส กึ
เฉยๆ
ดวงที่ ๓ ฆานวิญญาณฝายกุศลวิบาก ไดแก จิตที่เกิดขึ้นทางจมูกเพื่อรูกลิ่นที่ดี และรูสึก
เฉยๆ
ดวงที่ ๔ ชิวหาวิญญาณฝายกุศลวิบาก ไดแก จิตที่เกิดขึ้นทางลิ้นเพื่อรูรสที่ดี และรูสึก
เฉยๆ
ดวงที่ ๕ กายวิญญาณฝายกุศลวิบาก ไดแก จิตที่เกิดขึ้นทางกายเพื่อรูสัมผัสทางกายที่ดี
และรูสึกเปนทุกข
ดวงที่ ๖ สัมปฏิจฉนจิตฝายกุศลวิบาก ไดแก จิตที่เกิดขึ้นโดยรับอารมณทั้ง ๕ ที่ดี และ
รูสึกเฉยๆ
ดวงที่ ๘ อุเบกขาสันตีรณฝายกุศ ลวิบาก ไดแก จิตที่เกิดขึ้นพิจารณาอารมณทั้ง ๕ ที่ ดี
และรูสึกเฉยๆ
ดวงที่ ๙ โสมนัสสันตีรณฝายกุศลวิบาก ไดแก จิตที่เกิดขึ้นพิจารณาอารมณทั้ง ๕ ที่ดียิ่ง
พรอมดวยความดีใจ
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(๓) อเหตุกกิริยาจิต คือ จิตที่เกิดขึ้นสักแตวากระทําหนาที่ของตนเทานั้น ไมเปนบุญ ไม
เปนบาป และไมใชจิตที่เปนผลของบุญหรือบาป กลาวคือ จิตที่ไมใชเหตุและไมใชผล มีจํานวน ๓
ดวง คือ
ดวงที่ ๑ ปญจทวาราวัชชนจิต เปนจิตที่ทําหนาที่พิจารณาอารมณ ที่มากระทบทางทวาร
ทั้ง ๕ วาเปนอารมณทางทวารไหน และเปนปจจัยใหจิตดวงตอไป รับอารมณทางทวารนั้นๆ เปรียบ
เหมือนนายทวาร ที่รักษาประตูพระราชวัง ที่คอยเปดประตู ใหแขกผานตามฐานะของบุคคล ไมได
ติดตามไปทําหนาที่อยางอื่น
ดวงที่ ๑ มโนทวาราวัชชนจิต ไดแก จิตที่พิจารณาอารมณทางมโนทวาร และทําหนาที่
ตัดสินอารมณที่ผานเขามาทางทวารทั้งหา (โวฏฐัพพนจิต)
ดวงที่ ๑ หสิตุปปาทจิต ไดแก จิตที่ทําใหเกิดการยิ้มของพระอรหันต เกิดขึ้นพรอมดวย
ความดีใจ
จิตดวงนี้เกิดขึ้น เมื่อเวลาที่พระอรหันต พิจารณาเห็นกรรมของบุคคล ที่กําลังไดรับความ
ทุกข แลวยอนกลับมาพิจารณาตัวทานเองวา ทานไดพนจากทุกขทั้งปวงแลว จึงทําใหเกิดโสมนัส
และเกิดการยิ้มขึ้น การยิ้มดวยอาการเชนนี้เกิดไดดวย หสิตุปปาทจิต ดังนั้น หสิตุปปาทจิตนี้จึง
เปนจิตที่ทําใหเกิดการยิ้มโดยไมยึดมั่นในอารมณ ซึ่งตางจากจิตที่ทําใหเกิดการหัวเราะทั่วๆ ไป
การหัวเราะและการยิ้มโดยทั่วไป เกิดจากจิตหลายประเภท บุคคลที่ไมใชพระอรหันต
ยอมหัวเราะหรือยิ้มดวยโลภมูลจิตที่เปนโสมนัส หรือจิตที่เปนมหากุศลที่ เปนโสมนัส สวนพระ
อรหันตไมมีกิเลสแลว จึงไมมีเหตุที่จะทําใหทานหัวเราะ อยางมากก็เพียงแคยิ้มเทานั้น ขณะที่พระ
อรหันตยิ้มนั้น ทานอาจยิ้มดวยมหากิริยาจิตที่เปนโสมนัส หรือหสิตุปปาทจิตซึ่งเปนอเหตุกกิรยิ าจิต
นี้ก็ได
ประเภทของการยิ้มและการหัวเราะ
บุค คลยอมมีก ารยิ้ มและหั วเราะ ในลัก ษณะที่แตกต างกั น ในคัมภีรอลัง การ จําแนก
ออกเปน ๖ อยาง คือ
๑) สิตะ คือ การยิ้มอยูบนใบหนา ไมเห็นไรฟน เปนการยิ้มแยมของพระพุทธเจา
๒) หสิต ะ คื อ การยิ้ ม พอเห็ น ไรฟ น เป น การยิ้ ม ของพระอรหั น ต พระอนาคามี พระ
สกทาคามี พระโสดาบัน และปุ ถุชน แตการยิ้มชนิดนี้ นอกจากพระอรหันตแลว ก็เปนการยิ้มที่
ประกอบดวยเหตุบุญ หรือเหตุบาปเสมอ
๓) วิหสิตะ คือ การหัวเราะมีเสียงเบาๆ เกิดจากจิตของบุคคลทั่วไป และพระอริยบุคคล ๓
พวก คือพระโสดาบัน พระสกทาคามี และพระอนาคามี
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาพระไตรปฏกศึกษา ๓
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๔) อติหสิตะ คือ การหัวเราะเสียงดัง ของบุคคลทั่วไป พระโสดาบัน และพระสกทาคามี
๕) อปหสิต ะ คื อ การหัวเราะจน ตั วโยกโคลง เป น การหั วเราะเฉพาะของบุค คลทั่ วไป
เทานั้น
๖) อุปหสิตะ คือ การหัวเราะจนน้ําตาไหล เปนการหัวเราะเฉพาะของบุคคลทั่วไปเทานั้น
การใหผลของกรรมดีและชั่ว
ดังที่กลาวมาแลวขางตนวา อเหตุกจิต เปนจิตที่แสดงใหเห็นถึงการใหผลของกรรมวามีอยู
จริง การที่เราเห็นไดยิน หรือประสบสิ่งที่ไมดี ก็เพราะกรรมชั่วที่ไดกระทําไว ในทางตรงกันขามการ
ที่เราประสบแตสิ่งที่ดีทั้งทางกาย หู จมูก ลิ้น กาย เปนตน ก็เพราะผลของกรรมดี ดังนั้น กรรมทั้งดี
และชั่วยอมใหผลอยางแนนอน โดยมีการใหผล ดังตอไปนี้
(๑) การนําไปเกิดในภพใหม เรียกวา ปฏิสนธิกาล
อกุศลกรรมทั้งหลาย ที่ไดกระทําไวแลว หากเปนกรรมหนัก ก็จะนําไปเกิดในอบายภูมิ ๔
เปนสัตวน รกบาง เปนเปรตบาง เปนอสุรกายบาง เปนสัตวเดรัจฉานบาง โดยมีสันตี รณจิตฝาย
อกุศลวิบาก ซึ่งมีชื่อเฉพาะเรียกวา อุเบกขาสันตีรณอกุศลวิบาก (อกุศลวิบากจิตดวงที่ ๗) เปนผูท าํ
หนาที่นําไปปฏิสนธิ (นําเกิด) ในอบายภูมิทั้ง ๔
สวนกรรมดีหรือกุศลกรรม ไดแก อเหตุกกุศลวิบากจิตดวงที่ ๗ คือ อุเบกขาสันตีรณกุศล
วิบากจิต จะนํ าไปเกิ ดเปนมนุษยที่มีรางกายไมสมประกอบ เชน บา ใบ ตาบอด หูหนวก หรือ
ปญญาออนตั้งแตกําเนิด หรือเกิดเปนเทวดาชั้นต่ํา เพราะจิตดวงนี้เปนผลของกุศลขั้นต่ํา
(๒) การใหผลหลังจากการเกิดแลว เรียกวา ปวัตติกาล
เมื่อกรรมชั่วนําไปเกิดเปนสัตวนรก เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน หรือมนุษยแลว ก็ยังจะ
ตามสงผลใหเห็นรูปที่ไมดี ไดยินเสียงที่ไมดี ไดกลิ่นที่ไมดี ไดรับรสที่ไมดี และไดรับการสัมผัสทาง
กายที่ไมดี เมื่อโอกาสมาถึง
สวนกุ ศ ลต างๆที่ ได ก ระทํ าไวแ ลว ย อมตามให ผลเชน เดี ย วกั น โดยจะตาให ผ ลที่ เ ป น
ความสุข ทําใหเห็นรูปที่ดี ไดยินเสียงที่ดี ไดกลิ่นที่ดี ไดรับรสที่ดี และไดรับการสัมผัสทางกายที่ดี
เมื่อโอกาสมาถึง
อเหตุกจิตนับวาเปนเครื่องพิสูจนใหเห็นวา ผลของกรรมนั้นมีจริง นอกจากเปนผลในการ
ไปถือกําเนิดในทุคติภูมิ หรือสุคติภูมิ ในขณะถือกําเนิดหรือในปฏิสนธิกาลแลว ภายหลังจากการ
เกิ ดแลวหรือในในปวัตติ กาล ยัง ทําใหป ระสบกับ อารมณ ทั้ง ที่ดี และไมดี สลับสับเปลี่ยนกัน อยู
ตลอดเวลาตามแตโอกาส ในการสงผลของอดีตกรรม และปจจุบันกรรมจะมาถึง บางครั้งก็เห็นไมดี
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาพระไตรปฏกศึกษา ๓
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ไดยินไมดี ไดกลิ่นไมดี รูรสไมดี สัมผัสถูกตองไมดี ถูกนินทาวาราย ฯลฯ การประสบกับสิ่งไมดี ลวน
เปนผลของกรรมชั่วที่ไดกระทําไวทั่ งสิ่น สวนการได เห็นสิ่งที่ สวยงาม ไดยินเสียงที่ไพเราะ หรือ
เรื่องราวที่ดี ๆ ไดกลิ่นหอม ๆ ไดลิ้มรสที่อรอย และไดรับความสุขกายสบายใจ เหลานี้ก็ลวนเปนผล
ของกรรมดีที่ไดกระทําไวทั้งสิ้น
คําอธิบายเรื่องจํานวนของอกุศลวิบากจิตกับอเหตุกกุศลวิบากจิต
อกุศลวิบากจิต เปนจิตที่รับอารมณที่ไมดี ดังนั้น สันตีรณจิตที่เกิดขึ้นพิจารณาอารมณที่
ไดรับ จึงมีเวทนาเปนอุเบกขาอยางเดี ยวเท านั้นดัง นั้น อกุศลวิบ ากจิต จึงมี ๗ ดวงเทานั้น สวน
อเหตุกกุศลวิบากจิต ที่มี ๘ ดวง เพราะในอเหตุกกุศลวิบากจิตนั้น สันตีรณจิตมีจํานวน ๒ ดวง
เพราะดวงหนึ่งรับอารมณที่ดีธรรมดา มีเวทนาเปนอุเบกขา (อุเบกขาสันตีรณจิต) สวนอีกดวงหนึ่ง
รับอารมณที่ดียิ่ง มีเวทนาเปนโสมนัส (โสมนัสสันตีรณจิต)
คําอธิบายเรื่องการใชคําวา อเหตุก
การที่อกุศลวิบากจิต ไมมีคําวา อเหตุก นําหนาเหมือนอเหตุกกุศลวิบากจิต ทั้งๆ ที่เปน
อเหตุ ก จิ ต เหมื อ นกั น เพราะผลของอกุ ศ ลกรรมหรื อ กรรมชั่ ว นั้ น เป น อเหตุ ก จิ ต หรื อ จิ ต ที่ ไ ม
ประกอบด วยสาเหตุ อย างเดี ย วเท านั้ น ไมเ ป น จิต ที่ ป ระกอบด วยสาเหตุ อยู แล ว ดั ง นั้ น จึง ไม
จําเปนตองใสคําวา อเหตุก ไวขางหนา เพราะเปนอเหตุกจิตอยางเดียว อยางแนนอนอยูแลว
สวนจิตที่เปนผลของกุศล หรือที่เรียกวา กุศลวิบากจิต มีอยู ๒ ประเภท คือ สเหตุกวิบาก
เปนวิบากจิตที่มีเหตุ ซึ่งไดแก มหากุศลวิบากจิตซึ่งอยูในกลุมของกามาวจรโสภณจิต (ซึ่งจะกลาว
ตอไป) และอเหตุกวิบาก เปนวิบากจิตที่ไมมีเหตุ ซึ่งก็ไดแก อเหตุกกุศลวิบากจิตนี้เอง ดังนั้น จึง
ตองใสคําวา อเหตุก ไวขางหนาเพื่อแสดงวา ผลเหลานี้เปนผลของมหากุศลที่เปนอเหตุกจิต
๓) กามาวจรโสภณจิต คือ จิตฝายบุญ ฝายกุศล ใหผลเปนความสุข แตยังเปนจิตทีต่ อ ง
ทองเที่ยว วนเวียนอยูในกามภูมิหรือสถานที่ที่ยังเกี่ยวของกับรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสถูกตองอยู ซึง่
ไดแก มนุษยโลก เทวโลก และพรหมโลก มีจํานวน ๒๔ ดวง
การที่เรียกวา กามาวจรจิต เพราะเปนจิตทองเที่ยวอยูในกามภูมิ หรือเรียกวา กามาวจร
โสภณจิต เพราะเปนกุศลจิตหรือจิตฝายดี แบงออกเปน ๓ ประเภท คือ
(๑) มหากุศลจิต คือ จิตที่ประกอบดวยเหตุฝายดีหรือกุศลเหตุ ไดแก ความไมโลภ (อโลภ
เหตุ) ไมโกรธ (อโทสเหตุ) และความมีปญญา (อโมหเหตุ) เกิดพรอมกับความยินดีมาก (โสมนัส) ๔
ดวง เกิด พรอมกั บ ความยิ นดี พอประมาณ (อุเบกขา) ๔ ดวง ประกอบด วยป ญญา ๔ ดวง ไม
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ประกอบดวยปญญา ๔ ดวง เกิดโดยลําพัง ๔ ดวง ถูกกระตุนหรือชักจูงใหเกิด ๔ ดวง กามาวจรจิต
ฝายกุศล หรือ มหากุศลจิตนี้ มีจํานวน ๘ ดวง คือ
ดวงที่ ๑ จิตที่เกิดพรอมดวยความยินดีมาก ประกอบดวยปญญาเกิดโดยลําพังตนเอง
ดวงที่ ๒ จิตที่เกิดพรอมดวยความยินดีมาก ประกอบดวยปญญา เกิดขึ้นโดยถูกกระตุน
หรือชักจูง
ดวงที่ ๓ จิตที่เกิดพรอมดวยความยินดีมาก ปราศจากปญญา เกิดโดยลําพังตนเอง
ดวงที่ ๔ จิตที่เกิดพรอมดวยความยินดีมาก ปราศจากปญญา เกิดขึ้นโดยถูกกระตุนหรือ
ชักจูง
ดวงที่ ๕ จิตที่เกิดพรอมดวยความยินดีพอประมาณ ประกอบดวยปญญา เกิดโดยลําพัง
ตนเอง
ดวงที่ ๖ จิตที่เกิดพรอมดวยความยินดีพอประมาณ ประกอบดวยปญญา เกิดขึ้นโดยถูก
กระตุนหรือชักจูง
ดวงที่ ๗ จิต ที่ เกิ ด พรอมดวยความยิน ดี พอประมาณ ปราศจากป ญ ญา เกิด โดยลําพัง
ตนเอง
ดวงที่ ๘ จิตที่ เกิด พรอมด วยความยิน ดีพอประมาณ ปราศจากป ญญา เกิ ดขึ้นโดยถู ก
กระตุนหรือชักจูง
ปญญาในมหากุศลจิต
คําวา ประกอบดวยปญญา ในมหากุศลจิตนี้ ไดแก ปญญาที่เห็นถูกตองตามความเปน
จริง ไดแก ปญญา ๒ ประเภท คือ
๑) กัมมัสสกตาปญญา คือ ปญญาที่รูวา สัตวทั้งหลายมีกรรม เปนของตนเอง รูวาชาติ
หนามีจริง นรกสวรรคมีจริง หรือปญญาที่รูเรื่องกรรมและการใหผลของกรรม การรูเชนนี้จะทําให
เห็น โทษและทุก ขของการเวียนวายตายเกิ ด ไมวาจะไปเกิด เป นอะไร ก็ มีแตทุ กขทั้ง สิ้น ดั งนั้ น
ในขณะที่ทําความดี จึงควรตั้งเจตนาเพื่อลดละกิเลสทุกครั้ง
๒) วิปสสนาปญญา คือ ปญญาที่รูแจงความจริงของสรรพสิ่งวาโดยลักษณธที่แทจริง ไม
มีสัตว ไมมีบุคคล ไมมีตัวเรา ไมมีของเรา สรรพสัตวทั้งหลายเกิดจากการประชุมกันของขันธ ๕
ตามเหตุปจจัย เมื่อยอใหสั้น ก็เหลือเพียงกายกับใจ หรือรูปกับนามเทานั้น หาสาระตัวตนไมได
สรรพสิ่งทั้งสวนที่เปนรูปและนามลวนไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตาทั้งสิ้น การพิจารณาเห็นทุกข
และโทษของการมีชีวิต ทําใหเกิดปญญาไมหลงใหลติดอยูในโลก มีความปรารถนา ที่จะพนจาก
การเวียนเกิดเวียนตาย ไปใหเร็วที่สุด การพิจารณาเชนนี้ เรียกวา วิปสสนาปญญา
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาพระไตรปฏกศึกษา ๓
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เหตุเกิดของมหากุศลจิต
มหากุศลจิตจะเกิดขึ้นไดเพราะเหตุ ๕ ประการ คือ
๑) เคยไดสรางบุญไวแตชาติปางกอน
๒) อยูในประเทศที่สมควร
๓) ไดคบหาสมาคมกับคนดี
๔) ไดฟงธรรมของคนดี
๕) ตั้งตนไวชอบ
มหากุศลจิตนี้เปนจิตซึ่งเปนที่ตั้งแหงการทําความดีหรือบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ ไดแก
๑) ทาน คือ การใหสิ่งที่เปนประโยชนสุขแกผูรับ
๒) ศีล คือ การรักษากาย วาจา ใหตั้งอยูในศีล
๓) ภาวนา คือ การเจริญสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา
๔) อปจายนะ คือ การคารวะออนนอมตอผูที่เจริญกวาดวยชาติวุฒิ วัยวุฒิ และ คุณวุฒิ
๕) เวยยาวัจจะ คือ การชวยเหลือการงานของผูที่สมควรชวยเหลือ
๖. ปตติทาน คือ การอุทิศสวนกุศลใหผูอื่น
๗) ปตตานุโมทนา คือ การพลอยยินดีในการทําดีของผูอื่น
๘) ธรรมสวนะ คือ การฟงธรรม
๙) ธรรมเทศนา คือ การแสดงธรรมใหผูอื่นฟง
๑๐) ทิฏุชุกรรม คือ การทําความเห็นใหถูกตอง ตามความเปนจริง ไดแก ปญญาที่รูวา
สัตวทั้งหลายมีกรรม
มหากุศลจิต เปนจิตที่ใหผลเปนความสุข จะสงผลในตอนถือกําเนิด (ปฏิสนธิกาล) โดย
นํามาเกิดเปนมนุษยและเทวดา หรือหลังจากเกิดแลว (ปวัตติกาล) ก็จะตามใหผล ทําใหไดประสบ
อารมณที่ดี เชน การเห็นสิ่งที่สวยงาม ไดฟงเสียงที่ไพเราะ ไดกลิ่นที่หอมถูกใจ ไดลิ้มรสที่อรอย
ไดรับสัมผัสที่สบายดวยอเหตุกกุศลวิบากจิต ๘ ดวง ดังกลาวมาแลว
ประเภทของกุศลกรรม
ตามหลักการของพระพุทธศาสนา กุศลกรรมหรือการกระทําความดีนั้น แบงออกเปน ๒
ประเภท คือ
๑) ติเหตุกกุศลกรรม ไดแก กุศลกรรม ที่ประกอบดวยเหตุ ๓ ประการ คือ ความไมโลภ
(อโลภเหตุ) ความไมโกรธ (อโทสเหตุ) และความมีปญญาเขาประกอบ (อโมหเหตุ) กลาวคือ กุศล
กรรมทุ ก อย างที่ ป ระกอบด วยกั มมัสสกตาปญ ญา หรือวิป สสนาป ญ ญา มุงตรงต อการละและ
ทําลายซึ่งเปนเหตุพนจากการเวียนวายตายเกิดนี้ เปน การใหทาน รักษาศีล และการเจริญภาวนา
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาพระไตรปฏกศึกษา ๓
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ที่มีปญญาเขาประกอบดวยนั้น จะทําใหรูเหตุ รูผล และตั้งความปรารถนาไดถูกตอง เปนเหตุให
กุศลนั้นมีผลมาก เปนกุศลที่นําใหพนไปจากการเวียนวายตายเกิดได (วิวัฏฏคามินีกุศล)
๒) ทวิเหตุกกุศลกรรม ไดแก กุศลกรรม ที่ประกอบดวยเหตุ ๒ ประการ คือ ความไมโลภ
(อโลภเหตุ) และความไมโกรธ (อโทสเหตุ) ไมมีปญญาเขาประกอบ (อโมหเหตุ) เชน การทําบุญ
ของเด็ก การทําบุญให ทาน ตามเทศกาลประเพณี การรักษาศีล หรือการเจริญภาวนาที่ปฏิบั ติ
ตามๆ กันมา โดยไมเขาใจเหตุผลอันแทจริง มีแตศรัทธาเปนตัวนําเทานั้น การทํากุศลกรรมใน
ลักษณะนี้ ถือวาไมประกอบดวยปญญา มีอานิสงสนอย ไมเปนเหตุ ใหพนไปจากการเวียนเกิด
เวียนตาย (วัฏฏคามินีกุศล) เพราะเปนการทําความดีที่สักแตวาทําไปตามความเชื่อเทานั้น
นอกจากนี้ ในการทําความดี ใด ๆ ทั้ งที่เ ปน ติเหตุก กุศลกรรม หรือทวิเ หตุ กกุศ ลกรรม
ความสําเร็จหรือผลแหงความดีนั้นจะมากหรือนอย ยังตองขึ้นอยูกับเจตนาหรือความจงใจในกาล
ทั้ง ๓ ไดแก
๑) ปุพพเจตนา คือ เจตนาที่เกิดขึ้นกอนทํากุศล
๒) มุญจเจตนา คือ เจตนาที่เกิดขึ้นในขณะกําลังทํากุศล
๓) อปรเจตนา คือ เจตนาที่เกิดขึ้นภายหลังจากการทํากุศล
การใหผลของกุศลกรรม
การทําความดีตางๆ หากมีเจตนาที่บริสุทธิ์ในกาลทั้ง ๓ คือ กอนทํา ขณะทํา หรือภายหลัง
จากที่ทําแลว โดยไมมีความชั่วใดๆ เกิดขึ้นแทรกแซง จัดเปน กุศลชั้นสูง (อุกกัฏฐกุศล) ถากุศล
นั้นเปนติเหตุกกุศลก็จะเรียกวา ติเหตุกอุกกัฏฐกุศล แตถากุศลนั้นเปนทวิเหตุกกุศล ก็จะเรียกวา
ทวิเหตุกอุกกัฏฐกุศล ซึ่งจะใหผลตางกันคือ
๑) ติเหตุกอุกกัฏฐกุศล จะนําไปเกิดเปนมนุษย หรือเทวดาชั้นสูง และ สามารถทํามรรค
ผล นิพพาน ฌาน สมาบัติ ใหเกิดขึ้นได
๒) ทวิเหตุ กอุก กัฏฐกุ ศล จะนําไปเกิดเป นมนุ ษยหรือเทวดาชั้นกลาง แตไมสามารถทํ า
มรรค ผล นิพพาน ฌานสมาบัติ ใหเกิดขึ้นได
หากในระหวางการทําความดีตางๆ กุศลเจตนาในกาลทั้ง ๓ ไมบริสุทธิ์ มีความชั่วหรือ
อกุศลเขาแทรกแซง เชน การเกิดความเสียดายในสิ่งของที่จะบริจาค (เกิดโลภะ) หรือทําบุญเพื่อ
เอาหนา (เกิดโลภะ) เปนตน กุศลที่กระทํานั้น จัดเปนกุศลชั้นต่ํา (โอมกกุศล) ถากุศลนั้นเปน
ติเหตุกกุศล ก็จะเรียกวา ติเหตุกโอมกกุศล แตถากุศลนั้นเปน ทวิเหตุกกุศล ก็จะเรียกวา ทวิ
เหตุกโอมกกุศล ซึ่งจะใหผลแตกตางกัน คือ
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๑) ติเหตุกโอมกกุศล จะนําไปเกิดเปนมนุษยหรือเทวดาชั้นกลาง แตไมสามารถทํา มรรค
ผล นิพพาน ฌานสมาบัติ ใหเกิดขึ้นได
๒) ทวิเหตุกโอมกกุศล จะนําไปเกิดเปนมนุษยที่มีรางกายและจิตใจบกพรอง เชน ตาบอด
หรือหูหนวกแตกําเนิด เปนใบ บา ปญญาออนและเทวดาชั้นต่ํา (จิตที่นําไปเกิดเปนมนุษย และ
เทวดาชั้นต่ํานี้ คือ อุเบกขาสันตีรณกุศลวิบากจิต)
ดังนั้น จะเห็นไดวา เจตนาในการกระทําความดีนนั้ เปนสิ่งที่สําคัญ จึงตองมีเจตนาบริสทุ ธ
ทั้ง ๓ กาล ในการกระทําความดี จึงจะไดรับผลของการกระทํานั้นมากและสมบูรณ
(๒) มหาวิบากจิต คือ จิตที่เปนผลของมหากุศลจิต หากกระทําความดีหรือกุศลกรรมดวย
มหากุศลจิตดวงใด ก็จะไดรับมหาวิบากจิตดวงนั้น กลาวคือ มหากุศลจิตมีฐานะเปนเหตุ สวนมหา
วิบากจิตมีฐานะเปนผล ดังนั้น มหากุศลจิตจึงใหผลที่เปนมหาวิบากจิตที่ตรงกันเสมอ มหาวิบาก
จิตนี้ บางครั้งก็เรียกวา สเหตุกกามาวจรวิบากจิต มีจํานวน ๘ ดวง คือ
ดวงที่ ๑ จิตที่เกิดพรอมดวยความยินดีมาก ประกอบดวยปญญาเกิดโดยลําพังตนเอง
ดวงที่ ๒ จิตที่เกิดพรอมดวยความยินดีมาก ประกอบดวยปญญา เกิดขึ้นโดยถูกกระตุน
หรือชักจูง
ดวงที่ ๓ จิตที่เกิดพรอมดวยความยินดีมาก ปราศจากปญญา เกิดโดยลําพังตนเอง
ดวงที่ ๔ จิตที่เกิดพรอมดวยความยินดีมาก ปราศจากปญญา เกิดขึ้นโดยถูกกระตุนหรือ
ชักจูง
ดวงที่ ๕ จิตที่เกิดพรอมดวยความยินดีพอประมาณ ประกอบดวยปญญา เกิดโดยลําพัง
ตนเอง
ดวงที่ ๖ จิตที่เกิดพรอมดวยความยินดีพอประมาณ ประกอบดวยปญญา เกิดขึ้นโดยถูก
กระตุนหรือชักจูง
ดวงที่ ๗ จิต ที่ เกิ ด พรอมดวยความยิน ดี พอประมาณ ปราศจากป ญ ญา เกิด โดยลําพัง
ตนเอง
ดวงที่ ๘ จิตที่ เกิด พรอมด วยความยิน ดีพอประมาณ ปราศจากป ญญา เกิ ดขึ้นโดยถู ก
กระตุนหรือชักจูง
มหาวิบากจิตทั้ง ๘ ดวงนี้ จะนําบุคคลใหไปเกิดเป นมนุษยในมนุษยโลกหรือเทวดาใน
เทวโลกภูมิใดภูมิหนึ่ง สวนจะเกิดเปนมนุษยหรือเทวดาชั้นสูงหรือชั้นกลาง ขึ้นอยูกับกุศลที่ทําไววา
เปนติเหตุกกุศล หรือทวิเหตุกกุศล และเจตนาทั้ง ๓ กาล ซึ่งเปนเครื่องชี้วา กุศลกรรมที่ทําไปนั้น
เปนกุศลชั้นสูง (อุกกัฏฐกุศล) หรือกุศลชั้นต่ํา (โอมกกุศล) ดังกลาวมาแลว
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นอกจากจะทําหนาที่นํามาเกิดเปนมนุษยหรือเทวดาดังกลาวแลว มหาวิบากจิตทั้ง ๘ ดวง
นี้ ยังทําหนาที่เปนภวังคจิต ที่รักษาภพชาติที่เปนมนุษยหรือเทวดาใหดํารงอยูตอไปจนกวาจะสิ้น
อายุขัยอีกดวย ดังนั้น บุคคลใด ที่ไดกระทํามหากุศลกรรมไว ถายังไมสําเร็จ เปนพระอรหันตได
สิ้นชีวิตไปเสียกอน จะตองไดรับผลเปนมหาวิบากจิตดวงใดดวงหนึ่ง และไปเกิดเปนมนุษย หรือ
เปนเทวดา ดังที่กลาวมาแลว ตามเหตุที่ไดสรางมาอยางแนนอน
(๓) มหากิริยาจิต คือ จิตของพระอรหันต ซึ่งสิ้นกิเลสแลว แตทานก็ยังตองรับรูอารมณ
เพราะยังมีชีวิตอยู ดังนั้น ความเปนอยูของพระอรหันต จึงยังมีจิตที่ยังเกี่ยวของกับอารมณอยูเสมอ
แตจิตที่เกี่ยวของกับอารมณของทานนั้น ไมสงผลเปนวิบาก นําเกิดในภพใหม ชาติใหมอีกตอไป
ดังนั้น จิตประเภทนี้ จึงเรียกวา มหากิริยาจิต
โดยปกติจิตที่ทําหนาที่คิด นึก หรือรูสึกของบุคคลทั่วไปและพระอริยบุคคลที่ยังไมบรรลุ
เปนพระอรหันตนั้น จะมีอยู ๒ ประเภทคือ จิตชั่วหรือ อกุศลจิต และจิตที่ดี หรือ กุศลจิต อกุศลจิต
และกุศลจิตทั้งสองเมื่อเกิดขึ้นรับรูอารมณแลว ยอมเปนเหตุใหเกิดผลอยางแนนอน หากเปนผล
ของอกุศลจิต ก็จะนําไปเกิดในอบายภูมิ ๔ คือ เกิดเปนสัตวนรก เปรต อสุรกาย หรือสัตวเดรัจฉาน
หากเปนผลของกุศลจิต ก็จะนําไปเกิดในสุคติภูมิ คือ เกิดเปนมนุษย เทวดา รูปพรหม หรืออรูป
พรหม ตามประเภทของกุศลกรรมนั้นๆ
สวนพระอรหันตไมไดเปนเชนนั้น เพราะการรับรูอารมณของทานไมจัดเปนจิตที่เปนจิตชั่ว
หรือดี แตเปนจิตที่ปราศจากผลแลว จึงเรียกวา มหากิริยาจิต จิตประเภทนี้ เมื่อเกิดขึ้นแลวก็ดับไป
โดยปราศจากผลใดๆ ความเปนอยูของพระอรหันต ไมมีจิตที่เปนกุศล หรืออกุศล มีแตมหากิริยา
จิตที่เปนไปเทานั้น มหากิริยาจิตมีลักษณะคลายกันกับมหากุศลจิตทุกประการ ตางกันก็ตรงที่
มหากิริยาจิตไมสงผลเปนมหาวิบากจิตอีกตอไป เพราะละกิเลสไดแลว มหากิริยาจิตมีจํานวน ๘
ดวง คือ
ดวงที่ ๑ จิตที่เกิดพรอมดวยความยินดีมาก ประกอบดวยปญญาเกิดโดยลําพังตนเอง
ดวงที่ ๒ จิตที่เกิดพรอมดวยความยินดีมาก ประกอบดวยปญญา เกิดขึ้นโดยถูกกระตุน
หรือชักจูง
ดวงที่ ๓ จิตที่เกิดพรอมดวยความยินดีมาก ปราศจากปญญา เกิดโดยลําพังตนเอง
ดวงที่ ๔ จิตที่เกิดพรอมดวยความยินดีมาก ปราศจากปญญา เกิดขึ้นโดยถูกกระตุนหรือ
ชักจูง
ดวงที่ ๕ จิตที่เกิดพรอมดวยความยินดีพอประมาณ ประกอบดวยปญญา เกิดโดยลําพัง
ตนเอง
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ดวงที่ ๖ จิตที่เกิดพรอมดวยความยินดีพอประมาณ ประกอบดวยปญญา เกิดขึ้นโดยถูก
กระตุนหรือชักจูง
ดวงที่ ๗ จิต ที่ เกิ ด พรอมดวยความยิน ดี พอประมาณ ปราศจากป ญ ญา เกิด โดยลําพัง
ตนเอง
ดวงที่ ๘ จิตที่ เกิด พรอมด วยความยิน ดีพอประมาณ ปราศจากป ญญา เกิ ดขึ้นโดยถู ก
กระตุนหรือชักจูง
หากจะมีคําถามวา พระอรหันตเปนผูสิ้นกิเลสแลวนาจะมีปญญารูทุกอยาง แตทําไมใน
มหากิ ริยาจิตบางดวงจึงมีก ารระบุวาประกอบดวยปญญาบาง ปราศจากปญ ญาบาง ขอนี้เป น
เพราะวา การกระทําหนาที่ของพระอรหันตบางอยาง ก็ตองใชปญญา เชน การแสดงธรรม เปนตน
แตบางอยางที่ก ระทําจนเกิดความเคยชิน ก็ไมตองใชป ญญา เชน การยืน เดิน นั่ง นอน เปนตน
เพราะจิต ของพระอรหั น ต ย อมรับ รู อารมณ เ ชน เดี ย วกั น แต จิต ใจของท านที่ รับ อารมณ ต าง ๆ
เหลานั้น ไมไดเจือปนดวยกิเลส เพราะจิตทานสิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงแลว ดังนั้น การรับรูอารมณที่เปน
มหากิริยาจิตจึงสักวารับรูเฉยๆ แตไมสงผลเปนวิบากตอไปในการนําไปเกิดในภพชาติตอๆ ไป
อาจกลาวไดวา จิตของพระอรหันต สามารถมีสภาวะเปนจิตที่ดีงาม เชนเดียวกับมหากุศล
จิตก็ได แตตางกันที่ มหากุศลจิตเกิดขึ้นกับบุคคลที่ยังไมสิ้นกิเลส และพระอริยบุคคลที่ยังทําลาย
กิเลสไมหมด เมื่อมหากุศลจิเกิดขึ้นแลวก็จะมีวิบากหรือผลทําใหเกิดมีภพใหมชาติใหมตอไป สวน
มหากิริยาจิต ซึ่งเปนจิตที่เกิดขึ้นกับพระอรหันตเทานั้น เมื่อเกิดขึ้นแลว ก็ไมมีผล หรือไมมีวิบาก ที่
จะทําใหเกิดภพใหม ชาติใหม อีกตอไป
กามาวจรจิต ๒๔ ดวงที่กลาวมานี้ มีความเหมือนกันทั้งหมดไมวาจะเปนมหากุศลจิต มหา
วิบากจิตและมหากิริยาจิต เพราะมหากุศลก็ไดแกกามาวจรกุศลนั้นเอง เมื่อบุคคลประกอบความดี
อยางใด ก็ยอมใหผลตามสมควรแกความดีนั้นๆ เชนเดียวกัน เพราะฉะนั้น มหากุศลจิตกับมหา
วิบากจิตจึงมีจํานวนเทากัน และลักษณะเหมือนกัน
สวนมหากิริยานั้น หมายถึง การกระทําความดีของพระอรหันต ซึ่งจะการกระทํานั้นจะไม
สงผลอะไร เพราะสภาวะจิตของพระอรหันตนั้นอยูเหนือผลที่เปนบุญและบาปแลว แตการที่มหา
กิ ริย าจิต มีจํานวนเท ากั น และมีลัก ษณะเชน เดี ย วกั น กั บ มหากุ ศ ลจิต นั้ น ก็ เ พราะมหากิ ริย ามี
อารมณเ ทากันกั บมหากุ ศลจิต นอกจากนี้ การกระทําความดีของพระอรหั นต ก็เหมือนกับ การ
กระทํ าของปุถุชน กลาวคือบางครั้งก็มีค วามยิ นดีมาก บางครั้งก็มีค วามยิ นดีไมมาก (อุเบกขา)
บางครั้งก็ประกอบดวยปญญา เปนตน จะแตกตางกันก็เฉพาะกุศลกรรมนั้นไมอํานวยผลเหมือน
กุศลกรรมของปุถุชนเทานั้น
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จิตฝายดีหรือกุศลจิตในประเภทกามาวจรจิตนี้ เรียกวา มหากุศลจิต เพราะเปนกุศลใหญ
หรือมีอารมณก วางขวางมากกวากุ ศลจิตทั้ง หลาย และกุศ ลจิตที่ ประกอบดวยป ญญา เรียกอีก
อยางหนึ่งวา วิวัฏฏคามินีกุศล เพราะเปนไปเพื่อหลุดพนจากการเวียนวายตายเกิด สวนกุศลจิตที่
ปราศจากปญญา เรียกวา วัฏฏคามินีกุศล เพราะยังใหผลที่เปนไปอยูในการเวียนวายตายเกิดใน
ภพภูมิที่ดีอยูนั่นเอง
๕.๒ รูปาวจรจิต คือ จิตสงบเปนสมาธิ หรือจิตที่เขาถึงความเปนฌาน ซึ่งเกิดจากการ
เจริญสมาธิ ดังนั้น จิตไดฌาน หรือรูปาวจรจิต จึงหมายถึง จิตที่แนบแนนอยูในอารมณกรรมฐาน
มีการเพงสิ่งตางๆ และการกําหนดลมหายใจเขาออก เปนตน จนกระทั่งเปนสมาธิแนวแน ซึ่งมี ๓
ประเภท จํานวน ๑๕ ดวง
สิ่งที่ขัดขวางความสงบของจิต
โดยทั่วไป จิตของบุคคลจะเปนสมาธิไดยาก เพราะตองรับรูอารมณตลอดเวลา ซึ่งถือวา
เปนสิ่งที่ขัดขวางความเปนสมาธิของจิต เรียกวา นิวรณ มี ๕ ประการ ไดแก
๑) กามฉันทนิวรณ คือ ความติดใจในกามคุณอารมณ ไดแก รูป เสียง กลิ่น รส และ การ
สัมผัสถูกตองที่ชอบใจ เมื่อใดที่จิตเพลิดเพลิน ติดใจในสิ่งเหลานี้แลว จิตก็จะไมสามารถเขาถึง
ฌานได จึงตองใชเอกัคคตาขม
๒) พยาปาทนิ วรณ คือ ความมุงปองรายผูอื่น เปรียบเหมือนน้ํา ที่เดื อดพลาน ถาจิต
ครุนคิดปองรายผูอื่นอยู จิตก็จะไมสามารถเขาถึงฌานได จึงตองใชปติขม
๓) ถีนมิทธนิวรณ คือ ความเซ็งและซึม ความหดหู ทอแท จนไมใสใจตออารมณที่เพงนั้น
เปรียบเหมือนน้ํา ที่มีจอกแหนปดบังอยู ถาจิตเกิดความทอถอย ไมใสใจตออารมณที่กําลังเพงอยู
จิตก็จะไมสามารถเขาถึงฌานได จึงตองใชวิตกขม
๔) อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ คือ ความฟุงซานรําคาญใจ ซึ่งเปรียบเหมือนน้ํา ที่ถูกลมพัด
กระเพื่อมอยูเสมอ ถาจิตใจยังนึกคิด ในเรื่องราวตางๆ อยู จิตก็จะไมสามารถเขาถึงฌานได จึงตอง
ใชสุขขม
๕) วิจิกิจฉานิวรณ คือ ความลังเลสงสัยไมแนใจ เปรียบเหมือนน้ําที่ขุน เปนตม หรือน้ําที่ตั้ง
ไวในที่มืด ถาเกิดลังเล ไมแนใจ จิตก็จะไมสามารถเขาถึงฌานได ตองใชวิจารขม

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาพระไตรปฏกศึกษา ๓

ผศ.ดร.พุทธรักษ ปราบนอก

บทที่ ๒ ทัศนะเรื่องจิต

๔๑

องคประกอบของฌาน
องค ป ระกอบสํา คั ญ ที่ ทํ า ให จิ ต เขา ถึ ง ความสงบที่ เ รีย กว า จิ ต ได ฌ าน หรื อ ฌานจิ ต
เรีย กวา องค ฌานหรือองค ป ระกอบของฌาน เพราะเป นองคสําคั ญที่ ทํ าให เกิ ด ฌานจิต มี ๕
ประการ คือ
๑) วิตก คือ การยกจิตขึ้นสูอารมณ เมื่อเริ่มทําสมาธินั้น ตองมีสิ่งสําหรับเพง เชน ดิน แลว
ยกจิตขึ้นสูอารมณ คือ การเพงดินนั้น โดยไมใหจิตนึกคิดเรื่องราวตางๆ ถาจิตนึกคิดเรื่องราวตาง
ๆ อยู จิตก็จะตกไปจากการเพงดิน ก็ตองยกจิตขึ้นสูการเพงใหม จิตจะตองเพงอยูกับดินหรือสิ่ง
สําหรับใชเพงตลอดเวลา วิตกนี้จะเปนสิ่งที่ใชขมความทอถอย ความงวง (ถีนมิทธะ) ที่เขาครอบงํา
จิตใจ วิตกนี้เปรียบเหมือนการกระพือปกของนก
๒) วิจาร คือ การประคองจิตใหมั่นคงอยูในอารมณที่เพง เมื่อวิตกยกจิต ขึ้นสูอารมณทเี่ พง
แลว วิจารก็ประคองจิตไมใหตกไปจากอารมณที่เพง เหมือนการถลาไปในอากาศของนก ดังนั้น จึง
ตองทําจิตใหตั้งมั่นในอารมณที่เพง ไมใหจิตใจเกิดความลังเลสงสัยวา การทําสมาธิโดยการเพง
เชนนี้จะทําใหจิตสงบหรือไดไดฌานจริงหรือ ถาหากเกิดลังเลใจ (วิจิกิจฉา) จิตก็จะตกไปจาก
อารมณที่เพง ดังนั้น วิจารจึงเปนสิ่งที่ขมความลังเลสงสัย
๓) ปติ คือ ความปลาบปลื้มใจ อิ่มเอิบใจในการเพงอารมณ เมื่อไดยกจิตขึ้นสูอารมณและ
ประคับประคองจิตใหตั้ งมั่นในอารมณ นั้นๆ โดยไมท อถอย และลัง เลใจ ก็จะเกิดปติห รือความ
ปลาบปลื้ม อิ่ มเอิบ ใจขึ้น มาตามลํ าดั บ เมื่อจิต เกิ ด ป ติ ปลาบปลื้ม อิ่มเอิบ ใจ ก็ จ ะไม มีค วาม
พยาบาท มุงราย หรือขุนเคืองใจ เขามาแทรกแซงได ดังนั้น ปติจึงเปนสิ่งที่ขมความพยาบาท
ปติมีทั้งหมด ๕ ประการ ดังกลาวมาแลวขางตน แตปติที่จัดเปนองคประกอบของฌานที่
สามารถขมพยาบาทนั้น ผรณาปติ ไดแก ปติที่ซาบซานแผไปทั่วสรรพางคกายเทานั้น สวนปติอีก
๔ ประการนั้นไมจัดเปนองคฌาน เพราะยังเปนของหยาบ และมีกําลังนอยอยู
๔) สุข คือ ความสุขใจ หรือโสมนัสเวทนา เมื่อยกจิตขึ้นสูอารมณแลว ประคองใหจิตตั้งมั่น
อยูในอารมณ จนปติเกิดเชนนี้แลว สุขก็ยอมเกิ ดตามมา ความสุข ก็คือความสงบ ที่ปราศจาก
ความฟุงซาน รําคาญใจนั่นเอง
๕) เอกัคคตา คือ จิตที่เปนสมาธิแนวแนในอารมณที่เพงเพียงอยางเดียวเทานั้น จิตกับ
อารมณที่เพงจะรวมกันเปนหนึ่งเดียวไมวอกแวก โดยเอกัคคตาหรือความเปนสมาธิของจิตนี้มี ๓
ระดับ คือ
๑) ขณิกสมาธิ คือ จิตที่ตั้งมั่นอยูในอารมณไดชั่วขณะ หรือเปนสมาธิในขณะที่กําลังทํา
การบริกรรม
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๒) อุปจารสมาธิ คือ จิตที่ตั้งมั่นในอารมณจนใกลจะไดฌาน
๓) อัปปนาสมาธิ คือ จิตที่ตั้งมั่น แนบแนนอยูในอารมณที่กําหนด ไมซัดสายไปไหน ไมมี
กิเลสเขามารบกวนได ซึ่งก็ไดแก จิตไดฌานนั่นเอง
การขมนิ วรณ ดวยอํานาจแหง องค ฌานหรือการละกิ เลสได ดวยการขมเอาไวนี้ เรีย กวา
วิกขัมภนปหาน เปรียบเหมือนการเอาหินมาทับหญาไว ถาไมยกหินออก หญาก็งอกขึ้นไมได
เชนเดียวกับถาฌานยังไมเสื่อมหรือจิตยังเปนสมาธิอยู สิ่งกางกั้นความเปนสมาธิของจิตก็จะไมมี
โอกาสจะเกิดขึ้นได โดยองคฌานจะขมนิวรณได ดังนี้ คือ
๑) วิตก
ทําหนาที่
ขมถีนมิทธนิวรณ
๒) วิจาร
ทําหนาที่
ขมวิจิกิจฉานิวรณ
๓) ปติ
ทําหนาที่
ขมพยาปาทนิวรณ
๔) สุข
ทําหนาที่
ขมอุทธัจจนิวรณ
๕) เอกัคคตา ทําหนาที่
ขมกามฉันทนิวรณ
ประเภทของฌาน
ในพระอภิธรรม แบงรูปฌาน เปน ๕ ประเภทพรอมทั้งองคประกอบของฌาน ตามตาราง
ดังตอไปนี้
รูปฌาน ๕
ปฐมฌาน

มีองคฌาน ๕ คือ วิตก วิจาร ปติ สุข

เอกัคคตา

ทุติยฌาน

มีองคฌาน ๔ "

- วิจาร ปติ สุข

เอกัคคตา

ตติยฌาน

มีองคฌาน ๓ "

-

- ปติ สุข

เอกัคคตา

จตุตถฌาน

มีองคฌาน ๒ "

-

-

-

เอกัคคตา

ปญจมฌาน

มีองคฌาน ๒ "

-

-

- อุเบกขา

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาพระไตรปฏกศึกษา ๓

สุข
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สวนตามทัศนะของพระสุตตันตปฏก รูปฌานมี ๔ ประเภทพรอมทั้งองคฌานดังตอไปนี้
รูปฌาน ๔
ปฐมฌาน

มีองคฌาน ๕ คือ

วิตก

วิจาร

ปติ

สุข

เอกัคคตา

ทุติยฌาน

มีองคฌาน ๔

"

-

วิจาร

ปติ

สุข

เอกัคคตา

ตติยฌาน

มีองคฌาน ๓

"

-

-

ปติ

สุข

เอกัคคตา

จตุตถฌาน

มีองคฌาน ๒

"

-

-

-

อุเบกขา เอกัคคตา

รูปาวจรจิตนั้นแบงเปนประเภทใหญ ๓ ประเภท ดังนี้ คือ
(๑) รูปาวจรกุศลจิต คือ จิตที่เกิดขึ้นโดยการบําเพ็ญสมาธิ หรือสมถภาวนา ในตอนแรก
ยอมเปนมหากุศลจิต แตเมื่อจนไดอัปปนาสมาธิ หรือสมาธิที่แนวแนแลว จิตก็จะเปลี่ยนจากมหา
กุศลจิต เปนรูปาวจรกุศลจิตที่เกิดพรอมกับองคฌาน จํานวน ๕ ดวง คือ
รูปาวจรกุศลจิตดวงที่ ๑ เรียกวา ปฐมฌานกุศลจิต ไดแก จิตของผูไดฌานที่ ๑ เปนจิตที่
ประกอบดวยองคฌาน คือ วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา
รูปาวจรกุศลจิตดวงที่ ๒ เรียกวา ทุติยฌานกุศลจิต ไดแก จิตของผูไดฌานที่ ๒ เปนจิตที่
ประกอบดวยองคฌาน คือ วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา
รูปาวจรกุศลจิตดวงที่ ๓ เรียกวา ตติยฌานกุศลจิต ไดแกจิตของผูไดฌานที่ ๓ เปนจิตที่
ประกอบดวยองคฌาน คือ ปติ สุข เอกัคคตา
รูปาวจรกุศลจิตดวงที่ ๔ เรียกวา จตุตถฌานกุศลจิต ไดแกจิตของทานผูไดฌานที่ ๔ เปน
จิตที่ประกอบดวยองคฌาน คือ สุข กับ เอกัคคตา
รูปาวจรกุศลจิตดวงที่ ๕ เรียกวา ปญจมฌานกุศลจิต ไดแก จิตของผูไดฌานที่ ๕ เปนจิตที่
ประกอบดวยองคฌาน คือ อุเบกขากับเอกัคคตา
(๒) รูปาวจรวิบากจิต คือ จิตที่เปนผลของรูปาวจรกุศลจิต ที่ทําหนาที่นําไปเกิดในรูปภูมิ
เปนจิตของเทวดาประเภทรูปพรหมในพรหมโลก มีจํานวน ๕ ดวง เทากับรูปา วจรกุศลจิต คือ
รูปาวจรวิบากจิตดวงที่ ๑ เรียกวา ปฐมฌานวิบากจิต ไดแก จิตของผูไดฌานที่ ๑ เปนจิตที่
ประกอบดวยองคฌาน คือ วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา
รูปาวจรวิบากจิตดวงที่ ๒ เรียกวา ทุติยฌานวิบากจิต ไดแก จิตของผูไดฌานที่ ๒ เปนจิตที่
ประกอบดวยองคฌาน คือ วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา
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๔๔

รูปาวจรวิบากจิตดวงที่ ๓ เรียกวา ตติยฌานวิบากจิต ไดแก จิตของผูไดฌานที่ ๓ เปนจิตที่
ประกอบดวยองคฌาน คือ ปติ สุข เอกัคคตา
รูปาวจรวิบากจิตดวงที่ ๔ เรียกวา จตุตถฌานวิบากจิต ไดแก จิตของผูไดฌานที่ ๔ เปนจิต
ที่ประกอบดวยองคฌาน คือ สุข กับเอกัคคตา
รูปาวจรวิบากจิตดวงที่ ๕ เรียกวา ปญจมฌานวิบากจิต ไดแก จิตของผูไดฌานที่ ๕ เปน
จิตที่ประกอบดวยองคฌาน คือ อุเบกขากับเอกัคคตา
(๓) รูปาวจรกิริยาจิต คือ จิตของพระอรหันต ที่เขารูปฌาน มีลักษณะเชนเดียวกับ รูปาว
จรกุศลจิต แตเกิดขึ้นกับ พระอรหันตเทานั้น จึงชื่อวา รูปาวจรกิริยาจิต เพราะไมมีผลเปนวิบากจิต
ในอนาคต มี ๕ ดวง คือ
รูปาวจรกิริยาจิตดวงที่ ๑ เรียกวา ปฐมฌานกิริยาจิต ไดแก จิตของผูไดฌานที่ ๑ เปนจิตที่
ประกอบดวยองคฌาน คือ วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา
รูปาวจรกิริยาจิตดวงที่ ๒ เรียกวา ทุติยฌานกิริยาจิต ไดแก จิตของผูไดฌานที่ ๒ เปนจิตที่
ประกอบดวยองคฌาน คือ วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา
รูปาวจรกิริยาจิตดวงที่ ๓ เรียกวา ตติยฌานกิริยาจิต ไดแก จิตของผูไดฌานที่ ๓ เปนจิตที่
ประกอบดวยองคฌาน คือ ปติ สุข เอกัคคตา
รูปาวจรกิริยาจิตดวงที่ ๔ เรียกวา จตุตถฌานกิริยาจิต ไดแก จิตของผูไดฌานที่ ๔ เปนจิต
ที่ประกอบดวยองคฌาน คือ สุข กับเอกัคคตา
รูปาวจรวิบากจิตดวงที่ ๕ เรียกวา ปญจมฌานกิริยาจิต ไดแก จิตของผูไดฌานที่ ๕ เปน
จิตที่ประกอบดวยองคฌาน คือ อุเบกขากับเอกัคคตา
๕.๓ อรูปาวจรจิต คือ จิตของบุคคลผูไดอรูปฌานซึ่งมีอรูปธรรมเปนอารมณ หรือจิตซึ่ง
อารมณที่ปราศจากรูป จิตประเภทนี้จึงมีชื่อเรียกวาฌานจิต เหมือนรูปาวจรจิต เปนฝายดีฝายกุสล
ตามทัศนะของพระพุทธศาสนา บุคคลผูปฏิบัติสมถกรรมฐาน จนไดรูปฌานชั้นที่ ๕ แลว
หากปรารถนาที่จะเจริญฌานทําสมาธิใหยิ่งขึ้นไปอีกก็จะตองเจริญอรูปฌานอีก ๔ ชั้น โดยแตละ
ชั้นมีลักษณะ ดังนี้
อรูปฌานชั้นที่ ๑ ชื่อวา อากาสานัญจายตนฌาน ไดแก การเพงอากาศที่วางเปลาอยาง
ไมมีที่สิ้นสุด เปนอารมณ ในการเจริญกรรมฐาน
อรูปฌานชั้นที่ ๒ ชื่อวา วิญญาณัญจายตนฌาน ไดแก การนําเอาฌานจิตที่เกิดในอรูป
ฌานชั้นที่ ๑ คือ อากาสานัญจายตนฌานจิต มาเปนอารมณในการเจริญกรรมฐาน
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อรูปฌานชั้นที่ ๓ ชื่อวา อากิญจัญญายตนฌาน ไดแก การทําวิญญานัญจายตนฌาน
บอยๆ จนชํานาญ ก็จะรูสึกวาอากาศที่ไมมีที่สิ้นสุดและวิญญาณ คือตัวรูที่รูวา อากาศนั้น ไมมีที่
สิ้น สุ ด จริง ๆ แลว ทั้ ง สองอย างก็ ไม มี กลาวคื อ อากาสานั ญ จายตนฌานที่ เ ป น อารมณ ของ
วิญญาณัญจายตนฌานก็ไมมี ผูปฏิบัติ จึงนําเอาสภาพที่ไมมีอากาสานัญจายตนฌานเชนนี้มา
เปนอารมณ ในการเจริญกรรมฐาน
อรูปฌานชั้นที่ ๔ ชื่อวา เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ไดแก การนําเอาความสงบ
ประณีตละเอียดออนของฌานจิตที่เกิดในอรูปฌานชั้นที่ ๓ เปนอารมณในการเจริญกรรมฐาน
อรูปาวจรจิต หรือ อรูปจิต ซึ่งมี ๔ ชั้นนี้ แตละฌานจะแตกตางกันที่ลักษณะของอารมณ
เทานั้น สวนองคฌานนั้นเหมือนกันทั้งหมด คือ มีเพียงอุเบกขากับเอกัคคตาเทานั้น เชนเดียวกันกับ
องคฌานของรูปฌานที่ ๕ ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา อรูปฌานนั้นเปนฌานที่ ๕ เชนเดียวกัน
อรูปาวจรจิต แบงออกเปน ๓ ประเภท จํานวน ๑๔ ดวง ดังนี้
(๑) อรูปาวจรกุศลจิต คือ จิตที่เกิดขึ้นในขณะเขาอรูปฌานชั้นตางๆ มีจํานวน ๔ ดวง คือ
ดวงที่ ๑ อากาสานัญจายตนกุศลจิต
ดวงที่ ๒ วิญญานัญจายตนกุศลจิต
ดวงที่ ๓ อากิญจัญญายตนกุศลจิต
ดวงที่ ๔ เนวสัญญานาสัญญายตนกุศลจิต
(๒) อรูปาวจรวิบากจิต คือ จิตที่เปนผลของอรูปาวจรกุศลจิต ซึ่งจะนําไปเกิดเปนอรูปพรหม
โลกชั้นตางๆ ตามกําลังของอรูปาวจรกุศลจิต มีจํานวน ๔ ดวง คือ
ดวงที่ ๑ อากาสานัญจายตนวิบากจิต
ดวงที่ ๒ วิญญานัญจายตนวิบากจิต
ดวงที่ ๓ อากิญจัญญายตนวิบากจิต
ดวงที่ ๔ เนวสัญญานาสัญญายตนวิบากจิต
(๓) อรูปาวจรกิริยาจิต คือ จิตของพระอรหันตที่เกิดขึ้น ในขณะที่เขาอรูปฌาน ชั้นตาง ๆ
มีจํานวน ๔ ดวง คือ
ดวงที่ ๑ อากาสานัญจายตนกิริยาจิต
ดวงที่ ๒ วิญญานัญจายตนกิริยาจิต
ดวงที่ ๓ อากิญจัญญายตนกิริยาจิต
ดวงที่ ๔ เนวสัญญานาสัญญายตนกิริยาจิต
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๕.๔ โลกุตตรจิต คือ จิตที่มีนิพพานเปนอารมณ เปนจิตที่สามารถทําลายกิเลสได เปนจิต
ที่มีสภาวะอยูเหนือโลก คําวา โลก ในที่นี้ หมายถึง กามโลก (อบายภูมิ มนุษยโลก และเทวโลก) รูป
โลก (รูปพรหม) และอรูปโลก (อรูปพรหม) มี ๒ ประเภท คือ
(๑) โลกุตตรกุศลจิต หรือ มรรคจิต คือ จิตที่กําลังทําลายอนุสัยกิเลสไดอยางเด็ดขาด
เรียกวา สมุจเฉทปหาน มีจํานวน ๔ ดวง คือ
ดวงที่ ๑ โสดาปตติมัคคจิต
ดวงที่ ๒ สกทาคามิมัคคจิต
ดวงที่ ๓ อนาคามิมัคคจิต
ดวงที่ ๔ อรหัตตมัคคจิต
(๒) โลกุตตรวิบากจิต หรือ ผลจิต คือ จิตที่เปนผลของ โลกุตตรกุศลจิต เปนจิตที่ทําลาย
อนุสัยกิเลสไดแลว อยางสงบราบคาบ โดยสิ้นเชิง เรียกวา ปฏิปสสัมภณปหาน มีจํานวน ๔ ดวง
เชนกัน คือ
ดวงที่ ๑ โสดาปตติผลจิต
ดวงที่ ๒ สกทาคามิผลจิต
ดวงที่ ๓ อนาคามิผลจิต
ดวงที่ ๔ อรหัตตผลจิต
โลกุตตรจิตทั้ง ๒ ประเภทนั้นจะเกิดขึ้นตอเนื่องกัน กลาวคือ เมื่อมัคคจิต เกิดขึ้นและดับลง
แลว ผลจิตก็จะเกิดติดตอกันทันทีทันใด โดยไมมีจิตใดเกิดขึ้นมาคั่นระหวางกลางเลย
ประเภทและการทําลายกิเลส
กิเลสหรือสิ่งที่ทําใหจิตใจเศราหมอง จะเขาประกอบเฉพาะอกุศลจิตเทานั้น แบงไดเปน ๓
ระดับ คือ
๑) กิเลสอยางหยาบ เรียกวา วีติกกมกิเลส คือ กิเลสที่แสดงออกมาทางกาย หรือทางวาจา
กิเลสหยาบนี้สามารถระงับยับนั้งไวไดดวยศีล ซึ่งจะทําใหเกิดความสงบในบางคราว ในขณะที่ยังมี
การรักษาศีลอยู การทําลายกิเลสในลักษณะเชนนี้ เรียกวา ตทังคปหาน
๒) กิเลสอยางกลาง เรียกวา ปริยุฏฐานกิเลส คือ กิเลสที่เกิดอยูภายในใจ ยังไมไดแสดง
ออกมาทางกาย หรือวาจา กิเลสชนิดนี้สามารถขมไวไดดวยอัป ปนาสมาธิ การทําลายกิเลสใน
ลักษณะเชนนี้ เรียกวา วิกขัมภนปหาน
๓) กิเลสอยางละเอียด เรียกวา อนุสัยกิเลส คือ กิเลสที่นอนเนื่องอยูในสันดานของตนเอง
ไมมีใครสามารถรูได นอกจากพระพุทธเจาเทานั้น กิเลสชนิดนี้ตองทําลายดวยปญญาในมัคคจิต
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ทั้ง ๔ ซึ่งเปนการทําลายโดยไมใหเหลือเชื้ออีกตอไป ชื้อ และจะไมกลับมีขึ้นอีก การทําลายกิเลสใน
ลักษณะเชนนี้ เรียกวา สมุจเฉทปหาน
การทําลายกิเลสของมัคคจิต
ดังที่กลาวมาแลวขางตนวา กิเลสทั้งหมดจะเขาประกอบเฉพาะอกุศลจิตเท านั้น ดังนั้ น
การทําลายกิเลสก็คือการทําลายอกุศลจิตทั้ง ๑๒ ดวงนั่นเอง โดยมัคคจิตสามารถทําลายกิเลสได
ดังนี้ คือ
๑) โสดาปตติมัคคจิต สามารถทําลายโลภมูลจิตที่ประกอบดวยความเห็นผิด ๔ ดวง และ
โมหมูลจิตที่ประกอบดวยความสงสัย ๑ ดวง
๒) สกทาคามิมัคคจิต สามารถทําลายกิเลสที่เหลือใหเบาบางลง
๓) อนาคามิมัคคจิต สามารถทําลายโทสมูลจิตไดทั้ง ๒ ดวง
๔) อรหัตตมัคคจิต สามารถทําลายโลภมูลจิตที่ไมประกอบดวยความเห็นผิด ๔ ดวง และ
โมหมูลจิตที่ประกอบดวย ความฟุงซาน ๑ ดวง
ดังนั้น มัคคจิตทั้ง ๔ ดวง จึงสามารถทําลายอกุศลจิตครบทั้ง ๑๒ ดวงไดอยางสิ้นเชิง
ประเภทของพระอริยบุคคล
ตามหลักการของพระพุทธศาสนาบุคคลใดสามารถทําลายกิเลสไดบุคคลนั้นยอมมีฐานะ
เป น พระอริ ย บุ ค คล ซึ่ง หมายถึ ง บุ ค คลผูป ระเสริฐ เพราะสามารถทํ าลายกิ เ ลสได โดยคํ าว า
อริยบุคคล มาจาก คําวา อริยะ แปลวา ประเสริฐ และคําวา บุคคล เมื่อรวมกันแลวก็หมายความ
วา บุคคลผูประเสริฐซึ่งสามารถทําลายกิเลสได โดยแบงออกเปน ๔ ประเภท ดังนี้ คือ
(๑) พระโสดาบัน
ดังที่กลาวมาแลวขางตน เมื่อมัคคจิตซึ่งทําหนาที่ทําลายกิเลสเกิดและดับไป ผลจิตก็จะ
เกิดขึ้นติดตอกันทั้นที ดังนั้น เมื่อโสดาปตติมัคคจิต เกิดขึ้นแกบุคคลใด โสดาปตติผลจิต ก็จะเกิด
ขึ้นกับบุคคลนั้นตามมาทันที เรียกวา พระโสดาบันบุคคล หรือพระเสขบุคคล ไดแก บุคคลที่จะตอง
ศึกษา พยายามทําลายที่เหลืออยูใหหมดสิ้นไป จนกระทั่งจะบรรลุเปนพระอรหันต พระโสดาบัน
บุคคลทั้งหมดจะไมไปเกิดในอบายภูมิ ๔ อยางแนนอน แตจะไปเกิดเปนมนุษยบาง เทวดาบาง แต
ก็มีพระโสดาบั นอีกประเภทหนึ่ งที่ มีอัธยาศัยยินดีพอใจ ในการเวียนวายตายเกิ ดจนครบ ๗ ชาติ
เรียกวา วัฏฏาภิรตโสดาบัน โดยจะไปบังเกิดในเทวโลกทั้ง ๖ ตลอดจนชั้นอกนิฏฐพรหม เชน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี วิสาขามหาอุบาสิกา ทาวสักกเทวราช เปนตน แตโดยทั่วไป พระโสดาบันมี ๓
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ประเภท โดยแบงตามการอบรมคุณธรรมคือ อินทรีย ๕ ไดแก สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา ไม
เทากัน คือ แรงกลา ปานกลาง และออน คือ
๑) เอกพีชีโสดาบัน คือ พระโสดาบัน ที่จ ะเกิ ดอีกชาติเ ดียวก็จ ะบรรลุเปน พระอรหัน ต
เพราะมีอินทรีย ๕ ประการ คือ สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา แกกลาแลว
๒) โกลังโกลโสดาบัน คือ พระโสดาบันที่จะตองเกิดอีก ๒ – ๖ ชาติ ก็จะบรรลุเปนพระ
อรหันต เพราะเปนผูมีอินทรีย ๕ ประการ คือ สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา แกกลาแลวปานกลาง
๓) สัตตักขัตตุปรมโสดาบัน คือ พระโสดาบันที่จะตองเกิดอีก ๗ ชาติ จึงจะบรรลุเปนพระ
อรหันต เพราะเปนผูมีอินทรีย ๕ ประการ คือ สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา แกกลาแลวออน
(๒) พระสกทาคามี
พระสกทาคามีบุคคล มี ๕ ประเภท คือ
๑) บุคคลผูสําเร็จเปนพระสกทาคามีในมนุษยโลก แลวทําความเพียรจนบรรลุพระอรหันต
๒) บุคคลผูสําเร็จเปนพระสกทาคามีในเทวโลก แลวทําความเพียรจนบรรลุพระอรหันต
๓) บุคคลผูสําเร็จเปนพระสกทาคามีในมนุษยโลก ไปบังเกิดบนเทวโลกแลวทําความเพียร
จนบรรลุพระอรหันต
๔) บุคคลผูสําเร็จเปนพระสกทาคามีในเทวโลก มาบังเกิดในมนุษยโลก แลวทําความเพียร
จนบรรลุพระอรหันต
๕) บุคคลผูสําเร็จเปนพระสกทาคามีในมนุษยโลก ไปบังเกิดบนเทวโลก แลวกลับมาเกิด
ในมนุษยโลกอีกครั้งหนึ่ง ทําความเพียรแลวบรรลุพระอรหันต
(๓) พระอนาคามี
พระอนาคามีทั้งหมดเมื่อบรรลุอนาคามิผลจิตแลว จะจะไมมาบังเกิดในมนุษยโลกอีก จะ
ไปบังเกิดในรูปพรหมชั้นสุทธาวาสภูมิ ๕ ชั้น คือ ชั้นอวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี และอกนิฏฐา
หรือจะไปบังเกิดในรูปพรหมอีก ๑๐ ชั้นที่นอกเหนือจากชั้นสุทธาวาสทั้ง ๕ ชั้นอสัญญสัตตภูมิ ๑
และอรูปพรหมโลก ๔ พระอนาคามีบุคคล มี ๕ ประเภท คือ
๑) พระอนาคามีที่ไปบังเกิดในพรหมโลกชั้นใดชั้นหนึ่ง บรรลุพระอรหันต แลวนิพพานใน
กึ่งแรกของอายุในภูมินั้น
๒) พระอนาคามี ที่ไปบังเกิดในพรหมโลกชั้นใดชั้นหนึ่ง บรรลุพระอรหันต แลวนิพพานใน
กึ่งหลังของอายุในภูมินั้น
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๔๙

๓) พระอนาคามี ที่ไปบังเกิดในพรหมโลกชั้นใดชั้นหนึ่ง บรรลุพระอรหันต โดยไมตองใช
ความเพียรมากแลวนิพพาน
๔) พระอนาคามี ที่ไปบังเกิดในพรหมโลกชั้นใดชั้นหนึ่ง บรรลุพระอรหันต ตองใชความ
เพียรมากแลวนิพพาน
๕) พระอนาคามี ที่ไปบังเกิดในชั้นสุทธาวาสภูมิ ตั้งแตชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๕ ตามลําดับ แลว
เขานิพพาน ในชั้นที่ ๕ นั้น
(๔) พระอรหันต
คําวา อรหั นต แปลวา ไกลจากกิ เลส สามารถทํ าลายกิเ ลสทั้ง ปวงโดนสิ้น เชิง กิเ ลสไม
สามารถกลับ ขึ้นมาอีก ได ไดแก การทํ าลายอกุ ศลจิตไดครบทั้ง ๑๒ ดวง คื อ โลภมูลจิต ๘ ดวง
โทสมูลจิต ๒ ดวง และโมหมูลจิต ๒ ดวงครบถวน เขาสูภาวะของพระนิพพาน
พระอรหันต มีคําเรียกแทนไดไดหลายชื่อ ดังตอไปนี้
๑) พระขีณาสพ หมายถึง บุคคลผูมีอาสวะกิเลสสิ้นแลว
๒) พระอเสขบุคคล หมายถึง บุคคลผูไมตองศึกษาในศีล สมาธิ ปญญา เพราะมีไตรสิกขา
บริบูรณแลว และไมตองเพียรพยายามเพื่อทําลายกิเลสอีกตอไป
พระอรหันต ๒ประเภท
๑) พระอรหันตประเภทปญญาวิมุตติ หมายถึง บุคคลผูสําเร็จเปนพระอรหันต โดยการ
เจริญวิปสสนา
๒) พระอรหันตประเภทเจโตวิมุตติ หมายถึง บุคคลผูสําเร็จเปนพระอรหันต โดยการเจริญ
สมถะและวิปสสนา
พระอรหันต ๓ ประเภท
๑) พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ไดแก บุคคลผูสําเร็จเปนพระอรหันตโดยการตรัสรูดวย
พระองคเอง และสอนผูอื่นใหรูตามได
๒) พระปจเจกพุทธเจา ไดแก บุคคลผูสําเร็จเปนพระอรหันตตรัสรูดวยพระองคเอง แตสอน
ผูอื่นใหรูตามไมได
๓) พระอรหันตสาวก ไดแก บุคคลผูสําเร็จเปนพระอรหันตตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรง
สั่งสอน
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แบบฝกหัดประจําบท
จงทําครื่องหมาย X (กากบาท) หนาขอที่ถูกตองที่สุด
๑. สถานที่เกิดของจิต คือ ขอใด ?
ก. รางกาย
ค. ใจ
จ. อายตนะภายใน

ข. ประสาทสัมผัส
ง. หทัย

๒. จิตทีเ่ กิดขึน้ ในแตละขณะ รับอารมณไดกี่อยาง ?
ก. ๑
ข. ๒
ค. ๓
ง. ๔
จ. ๕
๓. ลักษณะเฉพาะของจิตไดแก ขอใด ?
ก. ไมเที่ยงแท
ข.ไมทนอยูในสภาพเดิม
ค. ไมใชตัวตน
ง. รับรูอารมณ
จ. ถูกทุกขอ
๔. ขอใด คือ อํานาจของจิต ?
ก. นึกอารมณ
ข. รับรูอารมณ
ค. จําอารมณ
ง. สั่งสมกรรมและวิบาก
จ. ถูกทุกขอ
๕. จิตทีท่ ําหนาที่รับรูอารมณทางทวารทั้ง 6 เรียกวา อะไร ?
ก. กุศลจิต
ข. อกุศลจิต
ค. อเหตุกจิต
ง. ภวังคจิต
จ. วิถีจิต
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๖. รูปาวจรจิต ไดแก จิตเชนไร ?
ก. จิตที่ตดิ ในรูป
ข. จิตที่ติดในฌาน
ค. จิตทีเ่ ขาถึงความแนวแน
ง. จิตสงบ
จ. จิตที่มคี วามละเอียด
๗. ธรรมที่เปนอุปสรรคตอการเขาถึงความสงบนิ่งในอารมณของจิต เรียกวา อะไร ?
ก. อกุศล
ข. กามาวจร
ค. โลกิยธรรม
ง. นิวรณ
จ. ปฏิปกขธรรม
๘. ความติดใจในรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัสที่ชอบใจเรียกวาอะไร ?
ก. กามฉันท
ข. พยาบาท
ค. อุทธัจจกุกกุจจะ
ง. วิตก
จ. ถีนมิทธะ
๙. ความเซ็ง และซึมในขณะเรียนหนังสือ เรียกวาอะไร ?
ก. พยาบาท
ข. อุทธัจจกุกกุจจะ
ค. ถีนมิทธะ
ง. วิจิกิจฉา
จ. วิจาร
๑๐. จิตทีเ่ หมือนน้ําเดือดพลาน เปรียบไดกับธรรมขอใด?
ก. ลังเลสงสัย
ข. ฟุงซาน รําคาญใจ
ค. เซ็ง และซึม
ง. ติดในอารมณที่ชอบใจ
จ. ปองรายผูอื่น
๑๑. จิตที่เปรียบเหมือนน้ําขุนมีโคลน เปรียบไดกับธรรมขอใด ?
ก. ความลังเลสงสัย
ข. ความฟุงซานรําคาญใจ
ค. ความทอถอยไมใสใจ
ง. ความปองรายผูอื่น
จ. ความติดใจในอารมณ
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๑๒. จิตที่เปรียบเหมือนน้ําที่ถูกลมพัดกระเพื่อมอยูเสมอ เปรียบไดกับธรรมขอใด ?
ก. ความลังเลสงสัย
ข. ฟุงซาน รําคาญใจ
ค. ทอถอยไมใสใจ
ง. ปองรายผูอื่น
จ. ติดใจในอารมณ
๑๓. จิตที่เปรียบเหมือนน้ําที่มีจอกแหน เปรียบไดกับธรรมขอใด ?
ก. ฟุงซาน รําคาญใจ
ข. ลังเลสงสัย
ค. ปองรายผูอื่น
ง. ติดใจในอารมณ
จ. ทอถอย ไมใสใจ
๑๔. องคฌานที่เปนคูปรับกับความติดใจในอารมณคือขอใด ?
ก. วิตก
ข. วิจาร
ค. ปติ
ง. สุข
จ. เอกัคคตา
๑๕. องคฌานที่เปนคูปรับกับความลังเลสงสัย คือขอใด ?
ก. วิตก
ข. วิจาร
ค. ปติ
ง. สุข
จ. เอกัคคตา
๑๖. องคฌานที่เปนคูปรับกับความมุงปองรายผูอื่น คือขอใด?
ก. วิตก
ข. วิจาร
ค. ปติ
ง. สุข
จ. เอกัคคตา
๑๗. ปติ ความอิ่มเอิบใจ ในขอใดจัดเปนองคฌาน ?
ก. ปติ เล็กนอย พอรูสึกขนลุก
ข. ปติชั่วขณะ
ค. ปติ ถึงกับตัวโยกโคลง
ง. ปติจนตัวลอย
จ. ปติ ซาบซาน
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๑๘. องคฌานที่เปนคูปรับของความฟุงซานและรําคาญ คือขอใด ?
ก. วิตก
ข. วิจาร
ค. ปติ
ง. สุข
จ. เอกัคคตา
๑๙. การถลาไปในอากาศของนก เปรียบไดกับองคฌานขอใด ?
ก. วิตก
ข. วิจาร
ค. ปติ
ง. สุข
จ. เอกัคคตา
๒๐. องคฌานที่เปนคูปรับของความหดหู เซ็ง และซึม คือ ขอใด ?
ก. วิตก
ข. วิจาร
ค. ปติ
ง. สุข
จ. เอกัคคตา
๒๑. สุข ในองคฌาน มีลักษณะเชนไร ?
ก. ประณีต
ข. ละเอียด
ค. ประกอบดวยโสมนัส
ง. สงบ
จ. นิ่งแนวแน
๒๒. ประเภทของฌานในพระสุตตันตปฎก และพระอภิธรรมปฎก แบงเปนเทาไร?
ก. ๓ – ๔
ข. ๔ – ๔
ค. ๔ – ๕
ง. ๔ – ๖
จ. ๕ – ๔
๒๓. ฌานที่ 1 (ปฐมฌาน) มีองคประกอบของฌาน ตามขอใด ?
ก. วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา
ข. วิตก วิจาร ปติ
ค. วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา
ง. ปติ สุข เอกัคคตา
จ. อุเบกขา เอกัคคตา
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๒๔. ฌานที่ 3 (ตติยฌาน) มีองคประกอบของฌานตามขอใด?
ก. วิตก วิจาร ปติ
ข. วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา
ค. ปติ สุข อุเบกขา
ง. ปติ สุข เอกัคคตา
จ. อุเบกขา เอกัคคตา
๒๕. รูปาวจรจิต กลุมใด ทําหนาทีน่ ําไปเกิด ?
ก. รูปาวจรกุศลจิต
ข. รูปาวจรวิบากจิต
ค. รูปาวจรกิริยาจิต
ง. ขอ ก และ ข
จ. ถูกทุกขอ
๒๖. รูปาวจรกิริยาจิต เปนจิตของบุคคลในขอใด ?
ก. พระโสดาบัน
ข. พระสกทาคามี
ค. พระอนาคามี
ง. พระอรหันต
จ. พระอริยบุคคล
๒๗. รูปาวจรจิต จะนําไปเกิดในภพภูมิใด ?
ก. มนุษยโลก
ข. เทวโลก
ค. พรหมโลก
ง. สัตวเดรัจฉาน
จ. ขอ ข และ ค
๒๘. อรูปาวจรจิต คือ จิตเชนไร ?
ก. จิตที่มีอารมณละเอียด
ข. จิตที่ไมมีรูป
ค. จิตที่มีอารมณปราศจากรูป
ง. จิตที่ไมมีอารมณ
จ. จิตของผูไดสมาธิ
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๒๙. อรูปาวจรจิต แบงเปนกีป่ ระเภท และประเภทละกี่ดวง ?
ก. ๒ ประเภท ๑๒ ดวง
ข. ๓ ประเภท ๑๒ ดวง
ค. ๔ ประเภท ๑๔ ดวง
ง. ๕ ประเภท๑๕ ดวง
จ. ๖ ประเภท ๑๘ ดวง
๓๐. อรูปาวจรจิต กลุม ใด นําไปเกิดในอรูปพรหม ?
ก. อรูปาวจรจิตกุศลจิต
ข. อรูปาวจรวิบากจิต
ค. อรูปาวจรกิริยาจิต
ง. อรูปาวจรมหัคคตจิต
จ. ขอ ก และ ข
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บทที่ ๓
ทัศนะเรื่องเจตสิกในพระอภิธรรม
๑. ความหมาย
เจตสิ ก คือ ธรรมชาติที่ป ระกอบกับ จิต และปรุงแตงจิตใหป ระพฤติไปตามนั้น
เจตสิกเปนธรรมชาติอยางหนึ่ง ที่เกิดขึ้นในจิตใจ ที่ปรุงแตงจิตในการทําดีหรือชั่ว
เจตสิกเป นนามธรรมเหมือนจิต เกิ ดขึ้นคลุก เคลาปรุงแตงจิต อาศัยจิตเปนไป หรืออาจ
อธิบายอีกอยางหนึ่งเรียกวา สังขาร เพราะเปนอารมณที่เกิดขึ้นปรุงแตงจิต ชักนําจิตใหคิดดีคิดชั่ว
และเปนสวนกลางๆ เจตสิกนี้อาศัยจิตเทานั้นเปนไป จิตเปนประธานแหงสภาวธรรมคือกายนี้ แต
จิตก็อาศัยกายนี้ตั้งอยูเปนไป เจตสิกซึ่งบังเกิดเพราะอิงอาศัยจิตเปนไป ก็อาศัยกายหรือรูปธรรม
เปนไปเหมือนกันกับจิต
๒. ลักษณะของเจตสิก
เจตสิกหรือธรรมารมณที่เกิดขึ้นกับจิต ปรุงแตงจิตใหดีบางชั่วบาง เปนสวนกลางๆ ไมดีไม
ชั่วบาง จึงมีลักษณะ ๔ ประการ คือ
๑) เกิดขึ้นพรอมกันกับจิต
๒) ดับพรอมกันกับจิต
๓) มีอารมณเปนอันเดียวกันกับจิต
๔) มีวัตถุที่อาศัยเปนอันเดียวกันกับจิต
ดังที่ พระอนุรุทธเถราจารย ผูแตงคัมภีรอภิธัมมัตถสังคหะ แสดงไววา
เอกุปฺปาทนิโรธา จ
เอกาลมฺพนวตฺถุกา
เจโตยุตฺตา ทฺวิปฺญาส
ธมฺมา เจตสิกา มตา
ธรรม ๕๒ ซึ่งเกิดพรอมกับจิต ดับพรอมกับจิต มีอารมณเดียวกับจิต มีวัตถุเดียวกันกับจิต
ประกอบเขากับจิต สมบูรณดวยลักษณะ ๔ ประการนี้ เรียกวา เจตสิก
๒.๑ ความแตกตางระหวางจิตกับเจตสิก
เจตสิกเกิดขึ้นโดยอาศัยจิต เกิดและดับตลอดจนกระทั่งมีอารมณและวัตถุเปนอันเดียวกัน
กับจิตทั้งนั้น แตเจตสิกก็แตกตางจากจิต กลาวคือ เจตสิกไมมีการรับรูอารมณและไมสามารถนึก
คิดได สวนจิตนั้นมีการรูอารมณและสามารถนึกคิดดวยตนเองได เจตสิกเปนเพียงสิ่งที่ปรุงแตงจิต
ที่เ ป นภวังคจิต หรือจิตปกติใ ห เปลี่ยนแปลงปกติ ภาวะเดิ ม แลวเปน ไปตามอํานาจของเจตสิก
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เปรียบเหมือนสีตางๆ ซึ่งสามารถทําใหน้ําที่สะอาดเปลี่ยนแปลงสภาพไปตามอํานาจของสี ถาหาก
สมมติใหจิตเปนสิ่งที่มีรูปราง เจตสิกก็คือลักษณะตางๆ ของรูปรางนั้นๆ
โดยปกติ จิตไมมีสภาวะเปนสิ่งที่ดีหรือชั่ว แตเปนกลางๆ ไมใชดีหรือชั่ว แตเจตสิกเปนสิ่งที่
ทําหนาที่ปรุงจิตใหดีใหชั่ว เจตสิกบางชนิดก็ทําหนาที่รักษาประคับประคองจิตใหคงสภาพกลางๆ
ตามสภาวะปกติดั้งเดิมของจิต เพราะสภาวะที่แทจริงของจิตนั้นมีสภาพกลางๆ ไมจัดวาดีหรือชั่ว
แตเมื่อใดมีเจตสิกที่เปนฝายดีและชั่วเขามาปรุงแตง เมื่อนั้น จิตนั้นจึงจะจัดเปนจิตดีหรือชั่ว
๒.๒ ธรรมตางๆ ที่จิตและเจตสิกปะปนกัน
เจตสิก ไดแก ธรรมที่ปรุงแตงจิต ชักนําจิต ใหคิดดีคิดชั่ว การเกิดดับ อารมณที่ยึดหนวง
และวัตถุที่อาศัยเปนอันเดียวกันกับจิต จึงเปนอันวา จิตกับเจตสิกนี้ปะปนกันโดยประเภทแหงธรรม
๖ อยาง คือ
๑) เวทนา
ไดแก การเสวยอารมณ
๒) เหตุ
ไดแก สภาวธรรมที่ทําใหผลเกิด
๓) กิจ
ไดแก หนาที่หรือการกระทํา
๔) ทวาร
ไดแก สภาวธรรมเปนที่อาศัยเกิดขึ้น
๕) อารมณ
ไดแก ธรรมชาติที่จะตองรับรู
๖) วัตถุ ไดแก สภาวธรรมอันเปนที่อยูอาศัย
บรรดาธรรม ๖ ประการเหลานี้ จะแยกจิตและเจตสิกออกเปนคนละสวนละประเภทไมได
จิตกับเจตสิกยอมอยูรวมกันในธรรมอันเดียวกัน เชน จิตเสวยสุขเวทนาก็เพราะเจตนาเจตสิกที่เปน
สวนสุขเวทนาเขาประกอบกับจิต จิตจึงตองเสวยสุขตามเจตสิกที่ประกอบกับตนไปดวย
๓. ประเภทของเจตสิก
เจตสิก มีจํานวน ๕๒ ดวง แบงออกเปน ๓ กลุม คือ
๑) เจตสิกกลุมที่ ๑ เรียกวา อัญญสมานาเจตสิก เปนเจตสิกที่ประกอบกับจิตทีด่ หี รือ
ชั่ว หรือไมดีไมชั่วไดทุกชนิด เมื่อประกอบกับจิตชนิดใด ก็จะมีสภาพเปนเชนนั้นดวย มีจํานวน
๑๓ ดวง โดยแบงออกเปน ๒ พวก คือ
(๑) สัพพจิตสาธารณเจตสิก มีจํานวน ๗ ดวง เปนกลุมเจตสิกที่เขาปรุงแตงจิตใจของ
คนทั่วไป สามารถประกอบกับจิตไดทุกดวง เมื่อจิตดวงใดเกิดขึ้น เจตสิกทั้ง ๗ ดวง ยอมประกอบ
กับจิตนั้นพรอมกันทั้ง ๗ ดวงเสมอ ไดแก
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๑.๑) ผัสสเจตสิก คือ สภาวะถูกตองหรือการกระทบกับสิ่งที่ปรากฏที่ชองทางในการ
รับรูทั้ง ๖ อยางโดยรับภาพใหเขามากระทบกับตา รับเสียงใหเขามากระทบกับหู รับกลิ่นใหเขามา
กระทบกับจมูก รับรสใหเขามากระทบกับลิ้น รับความเย็น-รอน ออน-แข็งใหเขามากระทบกับกาย
และเรื่องตางๆ ที่ผานมาหรือที่ยังไมเกิดขึ้นใหเขามากระทบทางใจ หลังจากนั้นจิตก็จะรับรูสิ่งที่มา
กระทบนั้นๆ ทําใหเกิดความรูสึก พอใจ ไมพอใจ หรือเฉยๆที่เรีย กวา เวทนานั่น เอง ดังนั้น ผัส ส
เจตสิ ก จึ ง เป น การกระทบกั น แห ง สิ่ ง ๓ ประการ คื อ อายตนะภายใน มีต า หู จมูก เป น ต น
อายตนะภายนอกมี รูป เสียง กลิ่น เปนตน และ วิญญาณมีจักขุวิญญาณ เปนตน กระทบกัน
หรือประกอบกันขึ้นเปนผัสสะหรือสัมผัส มีชื่อเรียกตามชื่อของอายตนะภายใน ๖ ประการ คือ
๑) จักขุสัมผัส
๒) โสตสัมผัส
๓) ฆานสัมผัส
๔) ชิวหาสัมผัส
๕) กายสัมผัส
๖) มโนสัมผัส
ผัสสะหรือสัมผัสนี้ ถูกตองหรือกระทบกับอารมณไดทั้งในที่ใกลและที่ไกล ทานยกตัวอยาง
การถูกตองหรือกระทบกับอารมณในที่ไกล เชน การเห็นคนอื่นรับประทานของเปรี้ยว ก็พลอยเกิด
น้ําลายไหลไปดวย เปนตน
๑.๒) เวทนาเจตสิก คือ ความรูสึกของสิ่งมีชีวิตตางๆ ไป ซึ่งจะมีอยู ๓ อยาง คือ
ชอบใจ ไมชอบใจ และเฉยๆ ไดแก ความรูสึกที่เกิดในจิตใจของเรานั่นเอง
ความรูสึกอารมณซึ่งเกิดขึ้นตอเนื่องมาจากผัสสะนี้ อาศัยอายตนะภายในเกิดขึ้น จึง
เรียกชื่อตามอายตนะภายใน ๖ ประการ คือ
๑) อาศัยตาเกิดขึ้น
เรียกวา
จักขุสัมผัสสชาเวทนา
๒) อาศัยหูเกิดขึ้น
เรียกวา
โสตสัมผัสสชาเวทนา
๓) อาศัยจมูกเกิดขึ้น เรียกวา
ฆานสัมผัสสชาเวทนา
๔) อาศัยลิ้นเกิดขึ้น
เรียกวา
ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา
๕) อาศัยกายเกิดขึ้น เรียกวา
กายสัมผัสสชาเวทนา
๖) อาศัยใจเกิดขึ้น
เรียกวา
มโนสัมผัสสชาเวทนา
เวทนาเหลานีย้ ังแบงออกเปน ๓ ประเภท คือ
ก.การเสวยอารมณที่เปนความสบายกายสบายใจ เรียกวา สุขเวทนา
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ข.การเสวยอารมณที่เปนความไมสบายกายไมสบายใจ เรียกวา ทุกขเวทนา
ค. การเสวยอารมณเปนกลางๆ ไมสุข ไมทุกข เรียกวา อุเบกขาเวทนา
นอกจากนี้ทานยังอธิบายเวทนาออกไปอีก ๕ ประเภท คือ
ก.การเสวยอารมณที่เปนความสุขกาย เรียกวา สุขเวทนา
ข. การเสวยอารมณที่เปนความทุกขกาย เรียกวา ทุกขเวทนา
ค. การเสวยอารมณที่เปนความสุขใจ เรียกวา โสมนัสสเวทนา
ง. การเสวยอารมณที่เปนความทุกขใจ เรียกวา โทมนัสสเวทนา
จ. การเสวยอารมณที่เปนกลาง ๆ ไมสุขไมทุกข เรียกวา อุเบกขาเวทนา
๑.๓) สัญญาเจตสิก คือ ความจําได เชน การจดจําเรื่องราวตางๆ ได มนุษยและ
สัตวตางๆ ยอมสามารถจดจํารูป เสีย ง กลิ่น รส สัมผัส และเรื่องราวที่นึ กคิดทั้ง ที่ผานมาแลว ที่
กําลังเปน ไปในปจ จุบั น และอนาคตได สัญญาเจตสิก นี้มีค วามจําไดและหมายรูเ ปน ลัก ษณะ
กลาวคือมีลักษณะที่หมายเอาไวและรู เปรียบเหมือนชางไมทําเครื่องหมายสัญญาไวที่ตัวไมไวดวย
เลขวา นี้ขื่อ นี้แป เปนตน แลวภายหลังเมื่อประกอบสวนประกอบตางๆเขาเปนตัวเรือนก็ไมหลงลืม
ตัวไมที่หมายไวดวยเครื่องหมายนั้น เมื่อนับตามประเภทแหงอายตนะที่จําไดหมายรู สัญญาจึงมี ๖
ประการคือ
๑) จํารูป
เรียกวา
รูปสัญญา
๒) จําเสียง เรียกวา
สัททสัญญา
๓) จํากลิ่น เรียกวา
คันธสัญญา
๔) จํารส
เรียกวา
รสสัญญา
๕) จําสัมผัส เรียกวา
โผฏฐัพพะสัญญา
๖) จําอารมณที่เกิดขึ้นในใจ (ธรรมารมณ) เรียกวา ธรรมสัญญา
๑.๔) เจตนาเจตสิก คือ ความจงใจ ตั้งใจ มุงหวัง หมายมั่นในการกระทําสิ่งตางๆ
ทั้งทางกาย วาจา และใจ เปนเจตสิกที่ทําใหการกระทํานั้นๆ จัดเปนกรรม ซึ่งจะตองมีผลตอบแทน
ของการกระทํา ที่ เรีย กวา วิบากกรรม อย างแนนอน กรรมจะให ผลได ยอมมีเ จตนาเปนสําคั ญ
สําเร็จมาแตเจตนา ดังคําบาลีวา “เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ วทามิ ภิกษุทั้งหลาย เรากลาวเจตนาวา
เปนกรรม” ดังนั้น กรรมทุกชนิดที่ทําลงไปโดยไมมีเจตนา ยอมเปนสักแตวากระทํา แมจะใหผลก็
เพียงเล็กนอย
๑.๕) เอกัคคตาเจตสิก คือ สิ่งที่ทําจิตตั้งมั่นอยูในสิ่งๆเดียว เพงอยูในอารมณเดียว
ทําใหจิตเกิดความสงบ ไมฟุงซานคิดจินตนาการเรื่องราวตางๆ
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๑.๖) ชีวิตินทรียเจตสิก คือ สิ่งที่รักษาจิตและเจตสิก ใหดํารงอยูตามสมควรแก
เวลาของตน และทําหนาที่ของตนใหสําเร็จลงได จิตและเจตสิกเปรียบเหมือนดอกบัว ชีวิตินทรีย
เจตสิกเปรียบเหมือนน้ําที่หลอเลี้ยงดอกบัวใหสดชื่น
๑.๗) มนสิการเจตสิก คือ การทําอารมณไวในใจ การนําจิตไปสูอารมณหรือสิ่งที่
ถูกรับรู หรือการนําเอาอารมณใหมาสูใจ เชน การที่จิตจดจอยูกับภาพและเสียงของมิวสิควีดีโอ
ตลอดเวลา จนทําใหเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เปนตน เปรียบเหมือนคนขับรถมายอมนํามา
เขามาเทียบรถ
(๒) ปกิณณกเจตสิก มีจํานวน ๖ ดวง จะประกอบกับ จิตที่เป นโสภณจิต (กุ ศลจิต )
และที่เปนอโสภณจิต (อกุศลจิต) เกิดพรอมกันบางไมพรอมกันบาง เปนกลุมเจตสิกที่ไมประกอบ
กับจิตทุกดวง แตจะประกอบไดเฉพาะกับจิตบางดวงเทานั้น เจตสิกเหลานี้ประกอบเขากับจิตมี
จํานวนต างๆ กั น เจตสิกบางขอก็ ประกอบกับ จิตมากดวง บางขอก็ป ระกอบกั บ จิต นอยดวงไม
เหมือนสัพพสาธารณเจตสิก ไดแก
๒.๑) วิต กเจตสิก คื อ สิ่ง ที่ ย กจิต ขึ้น สูค วามคิ ด คํ า นึ ง ในเรื่องต างๆ เชน ไปดู
ภาพยนตร เรื่องที่สนุกสนานแลว นํามาเลาสูกันฟง ผูเลาก็ยกจิตเลาไปตาม เรื่องราว ผูฟงก็ยกจิต
ฟงตามเรื่องราวที่เลา ทําใหจิตไดนึกคิดไมหยุด วิตกเจตสิกเมื่อยกจิตขึ้นสูเรื่องตางๆ บอยๆ จะทํา
ใหไมงวงนอน เชน คนที่นอนไมหลับก็เพราะไมหยุดคิด จึงทําใหไมงวง นอนไมหลับ
๒.๒) วิจารเจตสิก คือ สิ่งที่ประคองจิตไวในเรื่องตางๆ ไมใหคิดไปในเรื่องอื่น วิตก
เจตสิก และวิจารเจตสิกจะทําหนาที่ติดตอกัน ทานเปรียบเหมือนนกที่บินอยูทามกลางอากาศ เมื่อ
นกกางปกออกแลวจะรอนถลาไปในอากาศ วิตกเจตสิกเปรียบเหมือนการกางปกออกของนก สวน
วิจารเจตสิกเปรียบเหมือนกับการรอนถลาไปในอากาศ
๒.๓) อธิโมกขเจตสิก คื อ สิ่งที่ ทํ าให ไมเ กิ ดความลังเลในการตั ด สิน ใจ สามารถ
ตัดสินใจได เด็ดขาดไมวาการตัดสินใจนั้นจะถูกหรือผิดก็ตาม คนที่มีอธิโมกขเจตสิกอยูในใจ จะ
เปนคนที่กลาตัดสินใจไดเด็ดขาด ตรงกันขามกับคนที่ไมกลาตัดสิน ใจ มีความลังเลตลอดเวลา
ความเด็ดขาดมั่นคงของอธิโมกขเจตสิกนี้เปรียบเทียบเหมือนเสาเขื่อน
๒.๔) วิริยเจตสิก คือ สิ่งที่ทําใหเกิดความพากเพียรพยายาม เมื่อวิริยเจตสิกเกิดขึ้น
แกใคร จะทํ าใหจิตใจมีความอดทนต อความยากลําบาก มีความอุต สาหะ ไมรูสึกทอถอย เชน
ความขยันหมั่นเพียรในการทําความดี ถาเปนคนจิตใจชั่ว ก็จะมีความเพียรในการทําความชั่ว เชน
พวกโจรมีความพยายามในการลักขโมย เปนตน เจตสิกธรรมประเภทนี้ยอมใหกลาหาญ ไมยอทอ
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ถดถอย อุด หนุ นค้ําชูจิตและเจตสิกธรรมทั้ง หลายที่เกิ ดพรอมกับ ตนใหองอาจกลาหาญในการ
ประกอบกรรมทั้ง ฝายดีและชั่ว จิต และเจตสิกธรรมทั้ง หลายอาศัย ความอุปถั มภค้ําชูแห งวิริย ะ
เจตสิกแลว ยอมสามารถทําหนาที่ทุกอยางใหสําเร็จลงได
๒.๕) ปติเจตสิก คือ ความปลาบปลื้มใจ ความอิ่มเอิบใจ ซึ่งจะเกิดขึ้นในขณะทํา
ความดี หรือแมแตในขณะที่มีความยินดีพอใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆ ปติเจตสิกยอมทํากายและจิตให
เอิบ อิ่มปลาบปลื้ม คื อ มีค วามพอใจต ออารมณ นั้ นๆ ยั ง กายและจิตให ซ าบซาน มีลัก ษณะ ๕
ประการ คือ
(๑) ปลาบปลื้มใจเล็กนอยพอรูสึกขนชูชันน้ําตาไหล
(๒) ปลาบปลื้มใจเปน ขณะๆ ซึ่งเกิดขึ้นบอยๆ ทําใหรูสึกเสีย วแปลบๆ เปรีย บ
เหมือนฟาแลบ
(๓) ปลาบปลื้มใจจนตัวโยกตัวโคลง ปติเปนพักๆ ทําใหซูซาเหมือนคลื่นกระทบฝง
(๔) ปลาบปลื้มใจจนถึงกับตัวลอย เปนปติอยางโลดโผน ทําใหทําอาการตางๆ
โดยเวนจากเจตนา เชนเปลงคําอุทานเปนตน บางทีก็ทําใหกายลอยไปหรือโลดไป
(๕) ปลาบปลื้มใจจนอิ่มเอิบซาบซานทั่วกายและใจ
๒.๖) ฉันทเจตสิก คือ ความพอใจในรูป เสียง กลิ่น รสอาหาร สัมผัส และจินตนาการ
ที่ดีแตไมยึดติ ด เหมือนการรับประทานยา เมื่อหายจากโรคแลว ก็ไมติ ดใจในรสของยาอีก การ
ตองการยาก็เพื่อรักษาโรคใหหายเทานั้น ฉันทเจตสิกนี้ยอมทําใหพอใจ ทําใหปรารถนาอารมณหรือ
เปนเจตสิกที่ตองการอารมณ เจตสิกประเภทนี้เปรียบเหมือนมือของจิตซึ่งเหยียดออกไปในขณะที่
จะถือเอาอารมณ
สัพพสาธารณเจตสิก ๗ ดวง ปกิณณกเจตสิก ๖ ดวง รวมเปน ๑๓ ดวง เรียกวา อัญญสมา
นาเจตสิก เพราะเมื่อประกอบกับกุศลจิตก็เปนกุศลไปดวย เมื่อประกอบกับจิตที่เปนอกุศลก็พลอย
เปนอกุศลไปดวย เปนเจตสิกที่สงเสริมจิตประเภทนั้นใหคงสภาพของตนอยูตามปกติ ไมตัดทอน
คุณลักษณะของจิตดวงเดิมแมแตนอย
๒) เจตสิกกลุมที่ ๒ เรียกวา อกุศลเจตสิก เปนเจตสิกที่ชั่ว เมื่อเขาประกอบกับจิตแลว
ก็ทําใหจิตเศราหมอง เรารอน และทําใหเสียศีลธรรม อกุศลเจตสิกจะประกอบกับอกุศลจิต ๑๒
ดวงเทานั้น ไมประกอบกับจิตประเภทอื่น ขณะที่อกุศลเจตสิกเขาปรุงแตงจิตใจ จะทําใหจิตใจผูน นั้
เปนคนใจบาปหยาบชา ทําแตความชั่ว ความทุจริตทางกาย ทางวาจา และทางใจ สรางความ
เดือดรอนวุนวายแกตนเองและสังคม เมื่อตายลงยอมไปบังเกิดในทุคติ คือ อบายภูมิ ๔ ไดแกนรก
เปรต อสุรกายและเดรัจฉาน มีจํานวน ๑๔ ดวง โดยแบงออกเปน ๕ กลุม คือ
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๒.๑) กลุมของความมัวเมาลุมหลง เรียกวา โมจตุกเจตสิก เจตสิกกลุมนี้ เมื่อได
ประกอบจิตใจของบุคคลใด ก็จะทําใหบุคคลนั้นขาดสติสัมปชัญญะ ทําอะไรผิดพลาดไปหมด เห็น
สิ่งที่ชั่วเปนสิ่งที่ดี คิด ทํา พูดในสิ่งที่ชั่วราย มองโลกในแงราย หาความสุขไมได เจตสิกกลุมนี้มี ๔
ประการ ไดแก
(๑) โมหเจตสิก คือ ความหลง ทําใหไมรูความจริงของสภาวธรรม ไมรูแจงในเรื่อง
ทุกข เหตุใหเกิดทุกข การดับทุกข หนทางที่จะดับทุกข หรือที่เรียกวา อริยสัจ ๔ เปนตน เปนภาวะที่
จิตใจหลงงมงายปราศจากการพิจารณาโดยปญญาที่ละเอียด (โยนิโสมนสิการ) ตกไปในฝกฝาย
แหงความเห็นผิด เมื่อเจตสิกดวงนี้เกิดขึ้นประกอบกับจิตใจ ยอมทําใหจิตใจมืดมน ทําใหจติ หลงใน
อารมณ คือ ไมใหรูความจริงในอารมณ โมหเจตสิกหรือความไมรูแจงความจริงนี้จัดเปนบอเกิด
หรือรากเหงาแหงความชั่วทั้งปวง (อกุศลมูล) ความหลงงมงายในอารมณซึ่งเปนลักษณะของโมห
เจตสิกนี้ ไดแก ความไมเขาใจสภาพแหงอารมณทั้ง ๖ ประการ คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสถูกตอง
และการนึกคิดจินตนาการที่เกิดขึ้นในใจหรือธรรมารมณ ตามความเปนจริง
(๒) อหิริกเจตสิก คือ ความไมละอายตอบาป ไมละอายตอการทําความชั่ว เจตสิก
ดวงนี้ทําใหไมมีความละอายแกใจตอการประพฤติชั่วทุจริตทุกชนิด เปรียบเหมือนสุกรที่ไมรูสึกรัง
เกลียจสิ่งสกปรกตางๆ ไดแก อุจจาระ
(๓) อโนตตัปปเจตสิก คือ ความไมสะดุงกลัวตอบาปทุกสิ่ง ไมสะดุงกลัวตอการทํา
อกุศลกรรม ไมมีความเกลียดตอบาป อันเนื่องมาจากในจิตใจนั้น ขาดความเคารพตอผูอื่น ไมมี
ความเกรงใจผูอื่น จึงสรางความเดือดรอนใหผูอื่นโดยงาย เจตสิกดวงนี้ทําใหไมสะดุงกลัวตอความ
ชั่วทุจริตทุกอยาง เปรียบเหมือนแมลงที่เลนไฟ ไมสะดุงกลัวตอเปลวไฟ
อหิริกเจตสิกและอโนตตัปปเจตสิกยอมพาใหกระทําบาปทุจริต ดวยไมรูสึกละอาย
แกใจ และไมสะดุงหวาดเสียวตอผลของความชั่วทุจริต ไมคิดถึงชาติตระกูล ความรูและคุณธรรม
ของตน และไมเกรงกลัวผูอื่นจะนินทาวาราย ไมเกรงกลัวตออาชญา ไมหวาดเสียวสะดุงตอวิบาก
กรรมในอนาคต ซึ่งไดแก ความทุก ข อหิ ริกะนั้นไมเคารพตน ไมคํานึง ถึงชาติตระกูลของตนเอง
สวนอโนตตัปปะนั้นไมเคารพตอผูอื่น
(๔) อุทธัจจเจตสิก คือ ความฟุงซาน ไมมีความสงบใจ คิดนึกไปในเรื่องราวตางๆ
มากมายจนทําใหนอนไมหลับ คือ ความที่จิตใจไมสงบระงับ ความที่จิตไมสงบระงับตื่นตระหนก
อยูเสมอเปนนิจ กลาวคือความคิดพลาน นึกอะไรก็เพลิดเพลินไปยิ่งกวาเหตุ เปรียบเหมือนชายธง
ที่ตองลมพัดโบกสะบัดอยูตลอดเวลา
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๒.๒) กลุมของความโลภหรือความอยากได เรียกวา โลติกเจตสิก เมื่อเจตสิกกลุม
นี้ ประกอบกับจิตของบุคคลใด ก็จะทําใหบุคคลนั้นเต็มไปดวยความโลภ มีความอยากไดไมมีที่
สิ้นสุด กระเสือกกระสนแสวง หาสิ่งที่มาสนองความตองการของตน ทั้งทางตา หู จมูก ลิ้น และทาง
กาย ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ทําใหจิตใจ มีความกระวนกระวาย ไมมีความสงบ เจตสิกกลุมนี้มี ๓
ประการ ไดแก
(๑) โลภเจตสิก คือ ภาวะของจิตใจที่เกิดความปราถนา อยากได ความติดใจในสิง่
ที่ชอบใจและนาปรารถนา กลาวคือ ความยินดีพอใจใน รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสที่นาปรารถนา
นั่นเอง บางครั้งเราเรียกอาการของจิตเชนนี้ดวยคําตางๆ เชน ตัณหา คือ ความตองการ ราคะ คือ
ความกําหนัด เปนตน ซึ่งทําใหจิตใจและรางกาย กระวนกระวายกระสับกระสาย หาความสงบ
ไมได ทําใหอยากได ในสิ่งที่ ชอบใจจนไมรูจักพอ จนกลายเป นความปรารถนาลามก กลาวคื อ
ความอยากไดดวยการแสวงหามาโดยทุจริต ทําใหจิตใจของติดอยูในอารมณยากที่จะเปลื้องให
หลุดพนได เหมือนลิงติดตัง หรือชิ้นเนื้อบางๆ ที่ติดแนนอยูกับกระเบื้องที่กําลังรอน
(๒) ทิฏฐิเจตสิก คือ ภาวะของจิตใจที่เห็นผิดไปจากความจริง เห็นวาบุญบาปไมมี
ทําบุ ญ ทํ าบาป ไมมีผลไมต องรับ ผล ทิ ฏฐิเ จตสิก นี้ มีค วามละเอียดละออมาก มนุษ ย ลวนมี
ความเห็นผิดจากความเปนจริงทุกคน เชน การยึดมั่นวา เปนตัวเปนตน มีเรามีเขา เรียกวา ทิฏฐิ
สามัญ เจตสิกดวงนี้ยอมทําใหเห็นผิดจากทํานองคลองธรรม มีการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตนเชื่อโดย
ปราศจากป ญญา เชื่อความขลัง ความศั ก ดิ์สิท ธิ์ของสิ่ง ที่ไมเ ปน ไปเพื่อความหลุด พน จากทุ ก ข
ความเห็นผิดเชนนี้ปดบังปญญาไมใหเห็นบุญเห็นบาป สําคัญบุญวาเปนบาป สําคัญบาปวาเปน
บุญ สําคัญสุขวาเปนทุกข สําคัญทุกขวาเปนสุข สําคัญสภาวะที่ไมเที่ยงไมยั่งยืน ไมมีสาระแกน
สารวา เที่ยง ยั่งยืน มีสาระแกนสาร ถาเปนความเห็นแบบสุดโตง (นิยตมิจฉาทิฏฐิ) ยอมมีโทษมาก
หามสวรรคหามนิพพาน เปนความเห็นอันดิ่งลง ยากที่จะถอนออกได จึงเรียกวา นิยตมิจฉาทิฏฐิ
ซึ่งมีโทษมาก มี ๓ ประการ ไดแก
ก. อกิริยทิฏฐิ คือ ความเห็นวา ทําชั่วไมมีคนรู ไมมีคนจับได ไมมีคนลงโทษ ก็วาง
เปลาทั้งนั้น เปนการทําที่ไรผล การกระทําชั่วตางๆ จะเปนการกระทําที่มีผล คือมีโทษ ก็ตอเมื่อมี
คนรู จับไดและลงโทษ สวนการกระทําความดี ไมมีคนรู ไมมีคนชม ไมมีคนใหรางวัล ก็วางเปลา
เหมือนกัน ตอเมื่อมีคนรูแลวชมและใหรางวัล จึงจะจัดวาใหคุณ ความเห็นนี้ปฏิเสธกรรมคือการ
กระทําวามิใชเหตุมิใชปจจัยที่จะอํานวยคุณและโทษให กลับมีความเห็นปจจัยภายนอกคือบุคคล
วา เปนเหตุเปนปจจัยที่จะอํานวยคุณและโทษให ซึ่งความเห็นเชนนี้ผิดจากหลักพระพุทธศาสนาที่
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สอนวา กรรมคือการกระทําเปนเหตุปจจัยแหงคุณและโทษ ความเห็นที่ถือปจจัยภายนอกเปนเหตุ
ปจจัยแหงคุณโทษเชนนี้จัดเปนอกิริยทิฏฐิ
ข. อเหตุกทิฏฐิ คือ ความเห็นวา มนุษยจะไดดีหรือชั่ว มีความสุขหรือประสบความ
ทุกขลําบากตางๆ นั้น เนื่องมาจากกาลเวลาครั้งคราว คือ เมื่อถึงคราวเคราะหดีก็ไดดีเอง ทําอะไรก็
มีคนชมและชวยสนับสนุนชุบเลี้ยง ลาภยศเกิดขึ้นตามกันโดยมิไดนึกฝนหรือใชพยายามใดๆ เมื่อ
ถึงคราวเคราะห รายเขา ทําอะไรก็ไมมีดี มีแต คนติ คนขัด ขวาง เสื่อมลาภเสื่อมยศลงตามๆ กั น
ความเห็นเชนนี้ปฏิเสธเหตุปจจัยที่ไมปรากฏ กลับมีความเห็นปจจัยภายนอกวา กาลเวลาเปนผู
อํานวยใหประสบความดีความชั่ว ความสุข ความทุกขความลําบากยากแคนตาง ๆ ซึ่งผิดจากหลัก
พระพุทธศาสนาที่สอนวา สภาวธรรมทั้งสิ้นตองอิงอาศัยเหตุปจจัยเกิดปรากฏขึ้น จะปรากฏขึ้นโดย
ไมมีเหตุปจจัยนั้นไมได เหตุปจจัยของสภาวธรรมนั้นบางอยางก็ปรากฏชัด บางอยางก็ไมปรากฏ
ชัด ต องใช วิจ ารณญาณอย างสุขุมจึ ง จะจั บ ต น เค าได ซึ่ง ท านเรี ย กวา อวิช ชา ความเห็ น ที่ ถื อ
กาลเวลาเปนเหตุแหงคุณและโทษ เปนเหตุปจจัยแหงสุขและทุกขเปนตนเชนนี้จัดเปนอเหตุกทิฏฐิ
ค. นัตถิกทิฏฐิ คือ ความเห็นวา สัตวบุคคลไมมี ตางเปนแตธาตุประชุมกัน เกื้อกูล
กันหรือขัดขวางกัน บุญบาปไมมี ธาตุอยางหนึ่งถึงกันเขากับธาตุอีกอยางหนึ่งตางหาก เชนฝนตก
ทําใหตนไมสดชื่นผลิดอกออกผล จะจัดวาฝนไดบุญ หรือไฟปาเผาตนไมใหตายจะจัดวาไฟไดบาป
หรือ ความเห็น เชนนี้ป ฏิเสธสมมติสัจ จะ และคติแห งธรรมดาอันเนื่องดวยเหตุและผลทั้ งสิ้น ซึ่ง
เรียกวากั มมัสสกตา ซึ่ง ผิด จากหลัก พระพุทธศาสนาที่ ถื อวา สัต วมีก รรมเป น ของ ๆ ตน แมจ ะ
ยอมรับวาสัตวบุคคลโดยสมมตินั้นเปนแตสักวาธาตุประชุมกันก็จริง แตตกอยูในคติแหงธรรมดา
คือกัมมัสสกตา ความเห็นอยางนี้เรียกนัตถิกทิฏฐิ
(๓) มานเจตสิก คือ ความถือตน ความทะนงตน การเปรียบเทียบตนเองกับบุคคล
อื่นวา ตนเองมีชาติ โคตร สกุล ทรัพย สมบัติ ความรู การงานหรือความฉลาดที่เหนือกวาบุคคลอื่น
เสมอกันกับบุคคลอื่น หรือต่ํากวาบุคคลอื่น ซึ่งจะทําใหจิตใจไมสงบ มานเจตสิกธรรมนี้ยอมทําให
มัวเมา เปรียบเหมือนคนบาคนเมา อาศัยมานเจตสิกนี้ยอมมัวเมาในโลภธรรม คือเมาดวยลาภ ยศ
ความสุขและสรรเสริญ เยอหยิ่งยกตน หลบหลูดูถูกผูอื่นวาไมเหมือนตน แมตนมีคุณธรรมเชนศีล
เปนตน ก็ดูหมิ่นผูอื่นวามีนอยหรือต่ําทรามกวาตน มานเจตสิกนี้ยอมทําจิตใหกระดางเพราะชาติ
สกุลความรูและคุณธรรม เปนตน แลวดูหมิ่นผูอื่น หรือแมแตญาติของตน ทานจําแนกมานะไว ๙
ประการ คือ
ก. เปนผูเลิศกวาเขา
สําคัญตัววาเลิศกวาเขา
ข. เปนผูเลิศกวาเขา สําคัญตัววาเสมอเขา
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ค. เปนผูเลิศกวาเขา สําคัญตัววาเลวกวาเขา
ง. เปนผูเสมอเขา
สําคัญตัววาเลิศกวาเขา
จ. เปนผูเสมอเขา
สําคัญตัววาเสมอเขา
ฉ. เปนผูเสมอเขา
สําคัญตัววาเลวกวาเขา
ช. เปนผูเลวกวาเขา
สําคัญตัววาเลิศกวาเขา
ฌ. เปนผูเลวกวาเขา สําคัญตัววาเสมอเขา
ญ.เปนผูเลวกวาเขา สําคัญตัววาเลวกวาเขา
มานะทั้ง ๙ ประการนี้ แบงออกเปน ๓ ประเภท คือ ขอ ก. ง. ช. เปนการทะนงตน
ขอ ข. จ. ฌ. เปนการตีเสมอ สวนขอ ค. ฉ. ญ. เปนการถอมตน การสําคัญตนถือตนวาเปนนั่นเปน
นี่ แมจะสําคัญถูกทานก็จัดเปนมานะเหมือนกัน เพราะเหตุใหดูหมิ่นผูอื่น
๒.๓) กลุมของความโกรธ เรียกวา โทจตุกเจตสิก เจตสิกกลุมนี้มี ๔ ประการ ไดแก
(๑) โทสเจตสิก คือ ภาวะของจิตใจที่มีความโกรธ ไมพอใจ คับแคนใจ บุคคลใด
ตามเมื่อถูกความโกรธเขาครอบงําจิตใจแลว ยอมจะกลายเปนคนหยาบชา ดุรายเหมือนอสรพิษ
ขาดความเมตตากรุณา ความกระสับกระสายกระวยกระวายใจเหมือนคนที่ถูกยาพิษ ความโกรธ
จึงเปนความชั่วรายที่เกิดในจิตใจ บุคคลใดสะสมความโกรธบอยๆ จะทําใหขาดความสุขในชีวิต
เจตสิกดวงนี้จัดเปนความประทุษราย เพราะหากเจตสิกดวงนี้ประกอบกับจิตแลว
ยอมทําใหกรอบเกรียม กระวนกระวาย ทําใหโศกเศราคับแคนเหือดแหงใจ หาความสุขความสบาย
มิได รอนรุมอยูเปนนิจประหนึ่งถูกไฟไหม ยอมทํารายตนเอง ทํารายผูอื่น อุปมาเหมือนไฟปาซึ่ง
เกิดขึ้น ณ สถานที่ใด ยอมไหมเชื้อซึ่งมีในที่นั้นใหเ ปนเถาถ านไป และเหมือนอสรพิษ ที่ถูกรังแก
ยอมแสดงอาการใหทราบวาตนเปนงูราย ดวยการชูหัวแผพังพานขู
เจตสิกดวงนี้ เมื่อเริ่มเกิดขึ้นยอมทํารายตนเองกอนแลวจึงคอยขยายความพินาศ
ใหเปนวงกวางออกไป เหมือนกับไฟซึ่งไหมบานเรือนใหพินาศ ทีแรกก็ไหมกานไมขีดกานเดียวกอน
ฉันนั้น โทสะเมื่อยั งออนอยู ก็เ ปนเพียงแสดงสีห นาบึ้ งตึง ดุดั น เมื่อรุนแรงขึ้น ก็ทําใหเ ปลง เสีย ง
แสดงความโกรธแคนเปนวาจาหยาบคาย หากมากไปกวานั้นก็ทําใหแสดงทาทางซึ่งไมนาดูตางๆ
จนถึงกับทํารายตนเอง หรือยิ่งกวานั้นก็ถึงกับฆาตัวตายก็มี บางครั้งเมื่อโทสะเกิดขึ้น ยั้งไมอยู ขม
ไวไมได ก็ถึงกับทํารายผูอื่น หรือทําลายสิ่งของเครื่องใชตางๆ เปนตน โทสเจตสิกนี้เปรียบเหมือน
ศัตรูคูอาฆาตไดชองไดโอกาสเมื่อใด ยอมทําความพินาศใหเมื่อนั้น
สาเหตุที่ทําใหเกิดโทสะนั้นทานจําแนกไว ๙ ประการ เรียกวา อาฆาตวัตถุ ไดแก
การปรารภวาบุคคลนั้น ไดตีเรา ไดชนะเรา ไดขโมยสิ่งของ ๆ เรา ทั้งในอดีต อนาคต และปจจุบัน

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาพระไตรปฏกศึกษา ๓

ผศ.ดร.พุทธรักษ ปราบนอก

บทที่ ๒ ทัศนะเรื่องจิต

๖๖

อยางละ ๓ รวมเปน ๙ เมื่อผูกใจเจ็บอยูดวยสาเหตุ ๙ ประการนี้ โทสะที่ยังไมไดเกิดก็จะเกิดขึ้น
โทสะที่เกิดแลวก็จะเจริญมากขึ้น จะตกไปขางฝายพยาบาท เวียนลางผลาญกันเรื่อยไปไมหยุดยั้ง
เหมือนการจองเวรกันของกากับนกเคา และพังพอนกับงูเหา
(๒) อิสสาเจตสิก คือ ภาวะของจิตใจที่มีความอิจฉาริษยา ไมยินดีในการที่บุคคล
อื่นไดรับความสุข เห็นบุคคลอื่นไดดีก็ยิ่งรอนใจ เหมือนคําที่มักจะกลาววา อิจฉาตารอน หรือเกิด
ไฟริษยา ไมปรารถนาจะใหใครไดดีกวา เห็นผูอื่นสมบูรณดวยทรัพยสมบัติก็ไมพลอยชื่นชมยินดี
ดวย มีแตความรังเกียจปรารถนาใหผูอื่นถึงความพินาศ
(๓) มัจ ฉริย เจตสิก คือ ภาวะของจิต ใจที่ เ กิด ความความตระหนี่ หวงแหนใน
สิ่งของตางๆ ของตน หรือแมกระทั่งหวงแหนความรู ไมยอมเสียสละใหแกผูอื่น ความตระหนี่มี
หลายอยาง เชน ความตระหนี่หวงแหนที่อยูอาศัย ความตระหนี่สิ่งของที่มี ไมยอมแบงปนใหแก
ผูอื่น ความตระหนี่หวงแหนตระกูลของตน ไมยอมใหคนอื่นรวมใช ความตระหนี่ในวรรณะ คือ
ความงาม ตองการใหตนงามเพียงคนเดียว ไมยินดีในความงามของคนอื่น และความตระหนี่ใน
ธรรม ไมตองการใหบุคคลอื่นรูสิ่งที่ตนรู ซึ่งทําใหจิตใจเรารอน
(๔) กุ ก กุ จ จเจตสิก คื อ ภาวะของจิต ใจที่ เ กิ ด ความเดื อดเนื้ อรอนใจ โดยคิ ด
คํานึงถึง ความชั่วที่ตนได เคยกระทําไว และการคิดคํ านึงถึงความดีที่คิ ดวาจะทําแตยัง ไมไดทํ า
รวมทั้งการคิดวา สิ่งที่ควรทําแตไมทํา สิ่งที่ไมควรกระทํา แตก็ไดทําไปแลว เปนตน เจตสิกดวงนี้
เป น เครื่ อ งกางกั้ น จิ ต ไม ใ ห บ รรลุ ค วามดี ไ ด (นิ ว รณธรรม) เพราะเป น สาเหตุ ใ ห เ ดื อ ดร อ น
กระสับกระสาย ไมอาจดํารงจิตในความดีได เปรียบเหมือนสภาพแหงคนใชหรือทาสที่ถูกบังคับให
ทํ างานตลอดวัน ยั น ค่ํ า คื น ยั น รุง เมื่อ ถึ ง เวลานั ก ขัต ฤกษ บุ ค คลอื่น ดู ม หรสพทั้ ง กลางวั น และ
กลางคืน แมอยากจะดูมหรสพก็ไมมีโอกาส เพราะกังวลอยูดวยภารกิจที่เจานายใช
๒.๔) กลุมของความหดหูทอถอย เรียกวา ถีทุกเจตสิก เจตสิกกลุมนี้ จะเกิดพรอม
กันเสมอ แตถาไมเกิดก็ไมจะเกิดดวยกัน เปรียบเหมือนหลอดไฟกับแสงสวาง เมื่อหลอดไฟหรี่ลง
แสงสวางก็จะลดนอยลงไปพรอม ๆ กัน เปนเจตสิกที่ขัดขวางความเจริญกาวหนาในดานความคิด
และการงานทุกอยาง เจตสิกกลุมนี้มี ๒ ประการ ไดแก
(๑) ถีนเจตสิก คือ ภาวะของจิตใจที่หดหูทอถอย ทอแท หรืออาจเรียกวาความเซ็ง
ก็ได ไมอยากจะทําความดี หรือเพียรพยายามอีกตอไป หรือเบื่อในหนาที่การงาน เปนตน เชน ใน
เวลาอานหนังสือหรือทํางาน สวดมนต นั่งสมาธิ ก็จะเกิดความเบื่อหนายขึ้นมา
(๒) มิทธเจตสิก คือ ภาวะของจิตใจที่เซื่องซึม งวงเหงาหาวนอน หมดความตั้งใจ
อยากนอนหรือการนั่งโงกงวง สมองไมปลอดโปรง คิดอะไรไมออก
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๒.๕) กลุมของความลังเลสงสัย เรียกวา วิจิกิจฉาเจตสิก เปนเจตสิกที่ไมมีกลุมมี
เพียง ๑ ดวงเทานั้น คือ
(๑) วิจิกิจฉาเจตสิก คือ ภาวะของจิตใจที่เกิดความสงสัย ลังเลไมแนใจ จนไมกลา
ตัดสินใจ เมื่อเกิดขึ้นในจิตใจของคนเราแลว สามารถจะทําใหเกิดความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัย
หรือการเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏ ลังเลสงสัยในผลแหงทุจริตและสุจริต เปรียบเหมือนคนหลง
ทางที่ เ ดิน ทางไปพบทาง ๒ แพรง ยอมเกิ ดความสงสัย ไมก ลาที่จ ะเลือกทางซายหรือทางขวา
ความลังเลสงสัยเชนนี้จะขัดขวางตอการทําความดี หรือทําใหเกิดความชะงักงันในการทําความดี
ตอไป
๓) เจตสิกกลุมที่ ๓ เรียกวา โสภณเจตสิก จํานวน ๒๕ ดวง เปนเจตสิกฝายดีงาม จะ
เขาประกอบปรุงแตงจิตเฉพาะจิตที่เปนกุศลเทานั้น หรือเกิดขึ้นในขณะที่จิตใจของคนที่ทําดี พูดดี
คิดดี มีการทําทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เปนตน เปนผลทําใหชีวิตของผูนั้นเจริญกาวหนา มี
ความสุขความสมหวังติดตามมา โสภณเจตสิกทั้ง มี ๒๕ ดวงนั้น แบงออกเปน ๔ ประเภท คือ
๓.๑) โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ ดวง จะเขาประกอบจิตใจในการทําความดีทุก
ประเภท เกิดขึ้นไดในจิตใจของคนทั่วไป ขณะที่ทําคุณงามความดี เชน ขณะที่ทําทาน รักษาศีล
เจริญสมถวิปสสนา เปนตน เกิดขึ้นกับโสภณจิต ๕๙ ดวง หรือ ๙๑ ดวง คือ กามาวจรโสภณจิต
๒๔ ดวง มหัคคตจิต ๒๗ ดวง และ โลกุตตรจิต ๘ ดวง หรือ ๔๐ ดวง โสภณสาธารณเจตสิกทั้ง ๑๙
ดวง มีชื่อและความหมาย ดังนี้
(๑) สัทธา คือ ความเชื่อ หรือความเลื่อมใสที่ประกอบดวยปญญาพิจารณาแนชัด
แลวจึงเชื่อ ไมเชื่ออยางงมงายไรเหตุผล เชื่อตอสิ่งที่ควรเชื่อ ๔ ประการ คือ
ก. กัมมสัทธา คือ การเชื่อกรรม
ข. วิปากสัทธา คือ การเชื่อผลของกรรม
ค. กัมมัสสกตาสัทธา คือ การเชื่อความที่สัตวมีกรรมเปนของตน
ง. ตถาคตโพธิสัทธา คือ การเชื่อปญญาตรัสรูของพระพุทธเจา
ศรัทธาทําใหมีความมั่นคงในการประพฤติธรรมทุกชนิด เปนทรัพยประเสริฐ เปน
ทั้งธรรมที่ทําใหกลาหาญ ความเชื่อนี้เมื่อตั้งมั่นแนนแฟนแลว ยอมไมยอทอตออุปสรรคตางๆ ใน
การประพฤติธรรมและการประกอบภารกิจ
(๒) สติ คือ การระลึกไดในสิ่งที่ดี ไดแกความระลึกถึงสิ่งที่ทําและคําที่พูดได การ
ระลึกรูอารมณตางๆ เปนลักษณะของสติ สตินี้เปนประโยชนในการประพฤติธรรมและการกระทํา
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ภารกิจทุกประการ การพูด การทํา และการนึกคิดตางๆ ถาขาดสติทําใหเกิดความพลาดพลั้ง สตินี้
ตองใชในการกระทํา คําที่พูด สิ่งที่คิด กาย วาจาและจิตจึงจะดํ าเนินไปไดดวยดี และเปนไปใน
กิริยาที่จํา คือจํา กายกรรม วจีกรรมและมโนกรรมที่เปนไปแลวไวได
(๓) หิริ คือ ความละอายตอบาป ความตะขิดตะขวงใจ ขยะแขยงรังเกียจตอความ
ชั่วทุจริต เปนความละอายใจที่เกิดเพราะสาเหตุภายใน เชน การคํานึงถึงชาติตระกูลและคุณธรรม
เปนตน แลวเกิดความขยะแขยงตอบาปทุจริต เปรียบเหมือนบุคคลผูรักความสะอาด เมื่ออาบน้ํา
ชําระกายหมดจดดีแลว ยอมขยะแขยงเกลียดชังสิ่งสกปรก
(๔) โอตตัปปะ คือ การสะดุงกลัวตอบาปทุจริต เพราะพิจารณาเห็นโทษแหงความ
ชั่วแลวเกรงกลัวตอผลของความชั่วนั้น ไมเกี่ยวของกับสาเหตุภายนอก เชน การถูกติเตียนหรือการ
ถูกทําโทษ เปนตน แตโอตตัปปะนี้เกิดขึ้นเพราะคํานึงถึงสาเหตุภายใน ไดแก การพิจารณาเห็นวา
สรรพสัตวมีกรรมเปนของๆ ตน เปนผูรับผลของกรรมที่ตนกระทําเอง กรรมดีหรือชั่วก็ตามทําแลว
ยอมใหผลตามชนิดของกรรม เมื่อพิจารณาเชนนี้แลวครั่นครามหวาดหวั่นตอผลแหงความชั่วทุจริต
แมมีประมาณเล็กนอยก็ไมกลากระทําความเกรงกลัวตอผลของบาปธรรมเชนนี้ เปนลักษณะของ
โอตตัปปะ
(๕) อโลภะ คื อ ความไมอยากได ความไมติ ด ของพัวพัน อยู ใ นอารมณ ความ
สันโดษยินดีในอารมณนั้นเปนลักษณะของโลภะ เปนรากเหงาของความดีทั้งปวง
(๖) อโทสะ คือ ความไมโกรธ ความรักใครเมตตาอารี ไมประทุษรายหรือผูกใจ
เจ็บ เปนรากเหงาของกุศลธรรมทั้งหลายเหมือนอโลภะ เปนที่อาศัยเกิดและเจริญงอกงามแห ง
กุศลธรรมทั้งหลาย
(๗) ตั ต ตรมั ช ฌัต ตตา คื อ อุเ บกขา ได แ ก ความวางเฉยทํ าใจให เ ป น กลาง
อุเบกขานั้นโดยมากหมายถึงเวทนุเปกขา คือความเฉยของการเสวยอารมณที่เปนกลางไมหนักไป
ในทางฝายสุขและทุกข อยูในระดับกลางสม่ําเสมอ แตตัตรมัชฌัตตาเจตสิกนี้ คือ การทําใหจติ เปน
กลางไมลําเอียงไปดวยความรักและโกรธ ซึ่งไดแก อุเบกขาพรหมวิหาร และอุเบกขาสัมโพชฌงค
(๘) กายปสสัทธิ คือ การทําใหเจตสิกสงบระงับจากสิ่งที่เปนความชั่วหรืออกุศล
ธรรมทั้ งหลาย คําวา กาย ในคําวา กายปสสัท ธินี้ ไมไดห มายถึง รางกาย แตห มายถึ งสิ่งที่ ไมมี
รูปราง หรือนามกาย กลาวคือ เจตสิก
(๙) จิตตปสสัทธิ คือ ความที่จิตไมกระวนกระวายกระสับกระสาย เปนจิตสงบ
ระงับจากอกุศลธรรม ไดแก การทําจิตใหเปนสมาธิ
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(๑๐) กายลหุ ต า คื อ ความเบาแห ง รู ป กาย ซึ่ ง ธาตุ ทั้ ง ๔ คื อ ดิ น น้ํ า ไฟ ลม
ประชุมกันเขาเปนกาย รูปกายนี้ซึ่งยังมีธาตุทั้ง ๔ เกื้อกูลกันอยูเปนปกติ คือ มีชีวิตอยู ไมแตกดับ
ยอมเปนกายที่เบา ไมหนักเหมือนกายของคนตาย อีกอยางหนึ่งรูปกายที่ไมประกอบกรรมชั่วทุจริต
ตางๆ ประพฤติแตสุจริตธรรมยอมเรียกวาเปนกายที่เบา
(๑๑) จิตตลหุตา คือ ภาวะที่จิตปลอดโปรง ไมเศราโศก ปราศจากกิเลส ไมถูกโลก
ธรรมทั้ง ๘ เขาครอบงํา ซึ่งจะทําใหจิตเบา
(๑๒) กายมุทุตา คือ ความออนแหงรูปกาย รูปกายแหงคนที่ยังมีชีวิตอยู ยอมออน
สลวยไมแข็งกระดาง เหมือนรางกายของคนที่ตายแลว นอกจากนี้อีกอยางหนึ่ง รางกายของบุคคล
ผูไมมีความหัวดื้อหัวแข็ง มานะ ทิฏฐิ ออนนอม และการทําใหเจตสิกออนตามไปในกุศลธรรม ยอม
เปนกายที่ออนสลวย
(๑๓) จิตตมุทุตา คือ ภาวะที่จิตปราศจากกิเลสที่ทําใหเศราหมอง ไมแข็งกระดาง
ดวยความถือตัวและความเห็นผิด เปนจิตออนนอมเลื่อมใสในพระรัตนตรัย ปราศจากความอิจฉา
ริษยา มีความยินดีตอความสําเร็จ เมื่อบุคคลอื่นไดดีเปนนิจ ยอมเปนจิตออนโยน
(๑๔) กายกั ม มัญ ญตา คื อ ความมีร างกายคลอ งแคลว ไม วิก ลวิก าร มีกํ าลั ง
สมบูรณ ไมเจ็บไข และการทําเจตสิกใหคลองแคลวสะดวกแกการทํากุศล เปนกายที่คลองแคลว
ควรแกงาน
(๑๕) จิตตกัมมัญญตา คือ ความมีจิตปลอดโปรงปราศจากสิ่ง ที่ทําใหมัวหมอง
ความนึกคิดยอมคลองแคลว เปนจิตที่ควรแกการงาน
(๑๖) กายปาคุ ญญตา คื อ ความที่ รางกายสมบู รณ แข็ง แรง ปราศจากโรคราย
ตางๆ รบกวน เปนกายที่คลองแคลว หรือการทํานามกายคือเจตสิกทั้งหลายใหคลองแคลวแกการ
บําเพ็ญกุศล
(๑๗) จิ ต ตปาคุ ญ ญตา คื อ จิต ที่ ป ราศจากโทษของจิต เป น จิต ที่ ค ล องแคล ว
สะดวกแกการนึกคิด และนอมไปสูความดี
(๑๘) กายุชุกตา คือ ความที่กายไมประกอบทุจริตทางกาย หรือการกระทํานาม
กายคือเจตสิกใหซื่อตรงตอกุศลธรรม
(๑๙) จิตตุชุกตา คือ ความที่จิตไมฝกใฝในทุจริต ประกอบอยูในสุจริตธรรมเปนนิจ
ยอมเปนจิตที่ซื่อตรง
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คําวา กาย ในกลุมโสภณสาธารณเจตสิกนี้ หมายถึงนามกายหรือสิ่งที่ไมมีรูปราง
คือ อรูปขัน ธ ๓ อยาง ไดแก เวทนาขัน ธ สัญญาขัน ธ และสัง ขารขันธ ไมได หมายถึ งรูป กายที่
ประกอบดวยธาตุทั้ง ๔
๓.๒) วิรตีเจตสิก เปนเจตสิกฝายดีที่ใชในการรักษาศีล โดยจะประกอบกับจิตของ
คน ในขณะรักษาศีล เปนสภาวธรรมที่ปรุงแตงจิตใหงดเวนจากการทําความชั่ว มี ๓ ดวง คือ
(๑) สัมมาวาจาเจตสิก คือ การตั้งใจงดเวนจากการพูดชั่วทางวาจา ไดแก การไม
พูดเท็จ ไมพูดสอเสียด ไมพูดคําหยาบ และไมพูดเพอเจอ เรียกวา วจีทุจริต ๔ ซึ่งไมเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ
(๒) สัมมากัมมันตเจตสิก คือ การตั้งใจงดเวนจากการทําชั่วทางกาย ไดแก การ
ฆาสัตว การลักทรัพย การประพฤติผิดในกาม เรียกวา กายทุจริต ๓ ซึ่งไมเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ
(๓) สัมมาอาชีวเจตสิก คือ การตั้งใจงดเวนจากการกระทําชั่วทางกาย ๓ อยาง
และการพูดชั่วทางวาจา ๔ อยาง ที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
๓.๓) อัปปมัญญาเจตสิก เปนเจตสิกฝายดีที่ใชในการบําเพ็ญพรหมวิหาร มี ๒
ดวง คือ
(๑) กรุณาเจตสิก ไดแก ความสงสารที่เกิดขึ้นในจิตใจ เมื่อเห็นมนุษยหรือสัตว
อื่นกําลังไดรับความทุกขทรมาน หรือจะไดรับความทุกขทรมานในกาลขางหนา
(๒) มุทิตาเจตสิก ไดแก ความรูสึกยินดีที่เกิดขึ้นในจิตใจ เมื่อไดเห็นบุคคลอื่น
หรือสัตวอื่นกําลังไดรับความสุข โดยปรารถนาใหเขาเหลานั้น มีความสุขยิ่งขึ้นกวาเดิม
การเห็นบุคคลอื่นกําลังไดรับความทุกข เกิดความสงสารขึ้นในจิตใต ตองการให
พวกเขาพนจากความทุกข ถือไดวา ในขณะนั้น กรุณาเจตสิกไดเกิดขึ้นในจิตใจ ซึ่งจะกอใหเกิด
ความสงบเยือกเย็นเปนสุข สวนการไดเห็นบุคคลที่กําลังประสบความสุขสมหวังในชีวิต แลวจิตใจ
พลอยยินดีชื่นชมที่เขาไดรับความสุขสมหวังนั้น ปรารถนาใหเขาไดรับความสุขยิ่งขึ้นไป ถือไดวาใน
ขณะนั้นมุทิตาเจตสิกเกิดขึ้นในจิตใจ
๓.๔) ปญญินทรียเจตสิก เปนเจตสิกที่สําคัญมาก เพราะเมื่อเขาปรุงแตงจิตแลว
จะทําใหจิตนั้นรู และเขาใจในสภาพความเปนจริงของรูปและนาม ทําใหเห็นอยางถูกตองวา รูป
นามนั้น ไมเที่ยง เปนทุกข และไมใชตัวตน ที่จะบังคับบัญชาสั่งการใหเปนไปตามความปรารถนา
ได ตลอดจนรูแจงในอริยสัจ ปญญามี ๓ ประเภท คือ
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาพระไตรปฏกศึกษา ๓
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(๑) กัมมัสสกตาปญญา คือ ปญญาที่รูเรื่องกรรม โดยรูวา สัตวทั้งหลายมีกรรม
เปนของๆตน กําเนิดเกิดกอมาดวยกรรมของตนเอง บุคคลกระทํากรรมใดไวไมวาดีหรือชั่ว ยอม
ไดรับผลของกรรมที่ตนกระทําลงไปนั้นๆ
(๒) วิปสสนาปญญา คือ ปญญาที่รูเรื่องวิปสสนา จะเกิดขึ้นกับบุคคลผูปฏิบัติ
ธรรมจนมีความเขาใจชัดแจมแจงในสรรพสิ่งวา มีลักษณะเปลี่ยนแปลง ไมมั่นคง และบังคับบัญชา
ไมได ตกอยูในกฎของอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั่นเอง
(๓) โลกุตตรปญญา คือ ปญญาที่รูแจงในอริยสัจ ๔ เมื่อปญญาชนิดนี้เกิดขึ้นแลว
จะทําใหจิตรูแจงแทงตลอดในความเปนจริง คือ อริยสัจ ๔ ไดแก การรูแจงวา รูปนามเปนทุกข
(ทุกขสัจ) มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไมสามารถจะทนอยูในสภาพเดิมได การเกิด แก เจ็บ
ตายก็เปนทุกข เป นตน การรูแจงในเหตุใหเกิดทุกข (สมุทัยสัจ) ไดแก โลภเจตสิก หรือ ตัณหา
กลาวคือ ความพอใจยินดีติดอยูในกามคุณอารมณ ทําใหตองเวียนเกิดเวียนตาย อยางหาที่สิ้นสุด
ไมได การรูแจงความเขาถึงความดับทุกข (นิโรธสัจ) คือ นิพพาน เปนการดับสนิทของตัณหาที่เปน
สาเหตุทําใหเกิดทุกข และการเวียนเกิดเวียนตาย การรูแจงหนทางที่จะทําใหถึงนิพพาน (มรรคสัจ)
ไดแก มรรคมีองคองคประกอบ ๘ ประการ
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แบบฝกหัดประจําบท
จงทําเครื่องหมาย X (กากบาท) หนาขอที่ถูกที่สุด
๑. เจตสิกมีลักษณะอยางไร ?
ก. ธรรมชาติที่อาศัยจิตเกิด
ข. ธรรมชาติที่ประกอบกับจิต
ค. ธรรมชาติที่เกิดพรอมกับจิต
ง. ธรรมชาติที่เกิดพรอมกับจิต
จ. ถูกทุกขอ
๒. เจตสิกที่ประสาน อารมณ ทวารและวิญญาณ เขาดวยกัน ไดแก เจตสิกดวงใด ?
ก. ผัสสเจตสิก
ข. เวทนาเจตสิก
ค. สัญญาเจตสิก
ง. เจตนาเจตสิก
จ. วิจารเจตสิก
๓. ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น เมื่อถูกโรคภัยเบียดเบียน จัดเปนเวทนาอะไร ?
ก. โทมนัสเวทนา
ข. โสมนัสเวทนา
ค. อุเบกขาเวทนา
ง. ทุกขเวทนา
จ. ขอ ก และ ง
๔. นายจานทองแท อานหนังสือเที่ยวเดียวก็สามารถจําได เปนเพราะเจตสิกดวงใด ?
ก. ผัสสเจตสิก
ข. เวทนาเจตสิก
ค. สัญญาเจตสิก
ง. ปญญาเจตสิก
จ. วิริยเจตสิก
๕. การทําจิตที่ฟุงซาน ไมมีความสงบ ใหเปนจิตสงบ เปนหนาที่ของเจตสิกดวงใด ?
ก. เจตนาเจตสิก
ข. เอกัคคตาเจตสิก
ค. ชีวิตินทรียเ จตสิก
ง. มนสิการเจตสิก
จ. อธิโมกขเจตสิก
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๖. คําวา “น้ําหยดลงหิน หินยังกรอน” มีความหมายตรงกับเจตสิกดวงใด?
ก. เจตนาเจตสิก
ข. อธิโมกขเจตสิก
ค. วิริยเจตสิก
ง. ฉันทเจตสิก
จ. มนสิการเจตสิก
๗. คําวา “พอใจทํา” จัดเปนเจตสิกดวงใด?
ก. โสมนัสเวทนาเจตสิก
ข. ปติเจตสิก
ค. ฉันทเจตสิก
ง. เจตนาเจตสิก
จ. วิริยเจตสิก
๘. บางครั้งคนเราก็คดิ ดี พูดดี ทําดี บางครั้งก็คิดพูดทําในสิ่งที่ไมดี อะไรปรุงแตงจิตใหคดิ พูด
และทําสิ่งที่ไมดี ?
ก. สิ่งภายนอกยั่วยุใหคิดพูดทําไมดี
ข. ความเครียดในการทํางาน
ค. อกุศลเจตสิกเปนตัวปรุงแตงใหคิดพูดทําไมดี
ง. ขึ้นอยูกับพอใจของแตละคน
จ. ถูกทุกขอ
๙. เจตสิกพวกใดเปนเหตุทําใหมนุษยกระทําทุจริตกรรมตาง ๆ?
ก. โมจตุกเจตสิก ๔
ข. โลติกเจตสิก ๓
ค. โทจตุกเจตสิก ๔
ง. ขอ ก และ ค
จ. ถูกทุกขอ
๑๐. ด.ญ. อั้ม เห็น ด.ญ. สองทา สอบไดคะแนนดี ครูก็ชื่นชม ทําใหไมชอบเพื่อนคนนั้น แสดงวา
ด.ญ. อั้ม มีเจตสิกดวงใด?
ก. โมหเจตสิก
ข. อิสสาเจตสิก
ค. มัจฉริยเจตสิก
ง. มานเจตสิก
จ. โทสเจตสิก
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาพระไตรปฏกศึกษา ๓

ผศ.ดร.พุทธรักษ ปราบนอก

๗๔

บทที่ ๒ ทัศนะเรื่องจิต

๑๑. เจตสิกตามหลักพระอภิธรรม แบงเปนประเภท และจํานวนตามขอใด ?
ก. ๓ ประเภท ๒๘ ประการ
ข. ๓ประเภท ๓๐ ประการ
ค. ๓ ประเภท ๔๐ ประการ
ง. ๓ประเภท ๕๒ ประการ
จ. ๓ ประเภท ๕๔ ประการ
๑๒. ขอใดจัดอยูในประเภทอัญญสมานาเจตสิก ?
ก. หิริ
ข. โอตตัปปะ
ค. โมหะ
ง. เวทนา
จ. สัทธา
๑๓. ขอใดจัดอยูในกลุม สัพพจิตสาธารณเจตสิก ?
ก. วิตก
ข. วิจาร
ค. ชีวิตินทรีย
ง. ปติ
จ. ฉันทะ
๑๔. เจตสิกที่ทําหนาที่ประสานระหวางอารมณ ทวาร และวิญญาณ ไดแก เจตสิก ดวงใด ?
ก. ผัสสเจตสิก
ข. เวทนาเจตสิก
ค. สัญญาเจตสิก
ง. เจตนาเจตสิก
จ. เอกัคคตาเจตสิก
๑๕. เมื่อเห็นคนที่เรารัก ความรูสึกดีใจที่เกิดขึ้นเปนเวทนาอะไร ?
ก. สุขเวทนา
ข. โสมนัสเวทนา
ค. ทุกขเวทนา
ง. โทมนัสเวทนา
จ. อุเบกขาเวทนา
๑๖. นางสาวสะอิ้งทิพย นั่งอยูในหองเรียน ไดยินเสียงพูดของอาจารยที่นอกหอง แลวจําไดอยาง
แมนยํา เปนเพราะเจตสิกดวงใด ?
ก. ผัสสเจตสิก
ข. ชีวิตินทรียเ จตสิก
ค. เอกัคคตาเจตสิก
ง. สัญญาเจตสิก
จ. มนสิการ เจตสิก
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๑๗. เมื่อมีความฟุงซาน การจะทําใหสงบใจ ตองใชเจตสิกดวงใด ?
ก. เวทนาเจตสิก
ข. มนสิการ เจตสิก
ค. เอกัคคตา เจตสิก
ง. ชีวิตินทรีย เจตสิก
จ. อธิโมกข เจตสิก
๑๘. คําวา “พอใจทํา” เปรียบเทียบไดกับเจตสิกดวงใด ?
ก. เวทนาเจตสิก
ข.วิริยเจตสิก
ค. ปติ เจตสิก
ง. เจตนาเจตสิก
จ. ฉันทเจตสิก
๑๙. สิ่งที่หลอเลี้ยงจิตและเจตสิกใหดํารงอยูได คือ เจตสิกใด ?
ก. มนสิการเจตสิก
ข. เจตนาเจตสิก
ค. ชีวิตินทรียเจตสิก
ง. อธิโมกข เจตสิก
จ. วิจารเจตสิก
๒๐. ความเด็ดเดี่ยว มั่นคง เหมือนเสาเขื่อน ไดแก เจตสิกในขอใด ?
ก. มนสิการ เจตสิก
ข. อธิโมกข เจตสิก
ค. วิริย เจตสิก
ง. วิตกเจตสิก
จ. มนสิการเจตสิก
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บทที่ ๔
ทัศนะเรื่องรูป
๑. ความหมายของรูป
คําวา รูป หมายถึง ธรรมชาติที่แตกดับหรือเสื่อมสลายไป หรือ ธรรมชาติที่แตกสลายไป
ดวยอํานาจของความรอนและความเย็น
อุปาทายรูป ๒๔ หมายถึง รูปที่อาศัยมหาภูตรูปเกิด ถาไมมีมหาภูตรูป รูปอื่น ๆ ก็จ ะ
เกิดขึ้นเองไมได
นิปผันนรูป ๑๘ หมายถึง รูปที่มีสภาวะของตนเองโดยเฉพาะ เชน ปฐวีธาตุ มีลักษณะ
แข็ง เตโชธาตุ มีลักษณะรอน เปนตน
อนิปผันนรูป ๑๐ หมายถึง รูปที่ไมมีสภาวะของตน ตองอาศัยนิปผันนรูปเกิด จึงมีขึ้นได
เชน ปริจเฉทรูป คือชองวาง ระหวางรูปตอรูป
๒. ลักษณะเฉพาะของรูป
รูปมีลักษณะเฉพาะ ซึ่งแตกตางจากจิตและเจตสิก ๔ ประการ คือ
๑) รูปเปนธรรมชาติที่ตองแปรปรวนแตกดับไป
๒) รูปแยกออกจากจิตได
๓) รูปเปนอัพยากตธรรม คือ ไมใชธรรมชาติที่เปนกุศลหรืออกุศล
๔) รูปมีวิญญาณเปนเหตุใกลใหเกิด
๓. ประเภทของรูป
รางกายของคนและสัตวนั้น เมื่อนับโดยแยกออกเปนรูปแลว มี ๒๘ รูป โดยแบงออกเปน
ประเภทใหญ ๒ ประเภท คือ (๑) มหาภูตรูป ๔ กับอุปาทายรูป ๒๔ และ (๒) นิปผันนรูป ๑๘ กับอ
นิปผันนรูป ๑๐ ดังตารางดังตอไปนี้
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๔. คําอธิบายของรูป ๒๘
กลุมที่ ๑ นิปผันนรูป
รูปที่จะกลาวในตอนตนนี้มี ๗ ประเภท รวมได ๑๘ รูป เรี ยกวา นิปผันนรูป คือ รูปที่มี
สภาวะของตนเอง มีลักษณะ ๓ อยาง คือ ความไมเที่ยงแท (อนิจจัง) ทนอยูในสภาพเดิมไมได
(ทุกขัง) และบังคับบัญชาไมได (อนัตตา) ปรากฏใหเห็น มีรายละเอียด ดังตอไปนี้
๔.๑ มหาภูตรูป ๔
มหาภูตรูป ไดแก รูปใหญที่ปรากฏชัด มีอยูในรางกายของทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต ไดแก
ธาตุทั้ง ๔ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ และ ธาตุลม เปนแมธาตุ หรือตนธาตุ ซึ่งเปนใหญแหงรูป
ทั้งหลาย รูปอื่นๆ อีก ๒๔ รูปนั้นจะเกิดขึ้นไดก็ตองอาศัยมหาภูตรูปทั้ง ๔ นี้
มหาภูตรูปทั้ง ๔ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ และ ธาตุลม บางธาตุก็เขากันไดคือเปนมิตร
กัน บางธาตุก็เขากันไมไดไมเกื้อกูลกัน คือ เปนศัตรูซึ่งกันและกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ธาตุดิน กับ ธาตุน้ํา เปนมิตรตอกัน เพราะธาตุทั้งสองเปนธาตุที่มีน้ําหนักเหมือนกัน เขากัน
ไดไมขัดแยงกัน เพราะน้ําจะชวยประสานใหดินเกาะติดกัน เชน ในการสรางบาน น้ําจะเปนตัว
ประสานทําใหหิน ทราย ปูนซึ่งเปนธาตุดินเกาะติดกันสรางเปนบานเรือนขึ้นมาได แมแตพืชที่ปลูก
บนดินก็ตองอาศัยน้ําเกื้อกูล ทําใหเจริญงอกงามขึ้นมา
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ธาตุไฟ กับ ธาตุลม เปนมิตรตอกัน เพราะธาตุทั้งสองเปนธาตุที่เบาเหมือนกัน เขากันกันได
ไมขัดแยงกันกัน เชน ในการกอไฟถานเพื่อหุงขาว ก็ตองใชพัดโบกลมชวยใหถานติดเร็ว เวลาไฟ
ไหมลมจะทําใหไฟลุกขยายไปดวยความรวดเร็ว
ธาตุที่เปนศัตรูกัน คือ ดิน กับ ไฟ และ น้ํา กับ ลม เพราะเปนธาตุที่มีความหนักเบาตางกัน
จึงขัดแยงกัน นอกจากนี้ แมในธาตุเดียวกันก็เปนศัตรูซึ่งกันและกันดวย เพราะในธาตุเดียวกันนัน้ มี
๒ ลักษณะ กลาวคือ ธาตุดินมีลักษณะแข็ง หรือ ออน ความแข็งทําลายความออน และความออน
ก็ทําลายความแข็งเชนเดียวกัน ธาตุน้ํามีลักษณะไหล หรือ เกาะกุมความไหลเปนตัวทําลาย การ
เกาะกุม ธาตุไฟมีลักษณะรอน หรือเย็นความรอนและความเย็น ก็ทําลายกัน ธาตุลมมีลักษณะไหว
หรือ เครงตึงซึ่งเปนภาวะที่ทําลายกันและกัน
ธาตุทั้ง ๔ นี้ จะอยูรวมกันเสมอไมสามารถจะแยกออกจากกันได แมในตัวธาตุทั้ง ๔ ก็ตอง
อาศัยซึ่งกันและกัน โดยมีคําอธิบายตามลําดับ ดังตอไปนี้
๑) ปฐวีธาตุ หรือ ธาตุดิน เปนธรรมชาติที่มีลักษณะ แข็ง หรือ ออน ถามีธาตุดินอยูมากก็
จะแข็ง มาก เชน เหล็ก หิ น ถ ามีธาตุ ดิน อยูน อยก็จ ะออน เชน ยาง ฟองน้ํ า เป น ตน แบง เป น
ประเภทยอยอีก ๔ อยาง คือ
(๑) ปรมัตถปฐวี หรือลักขณปฐวี คือ ลักษณะที่แทจริงของธาตุดิน ไดแก ความแข็งหรือ
ออนของสิ่งตางๆ ที่สามารถสัมผัส ถูกตองไดดวยกาย
(๒) สมมติปฐวี หรือปกติปฐวี คือ ดินที่สมมุติขึ้นเรียก ไดแก ดินทั่วๆไปที่เราเรียกกัน
อยูในโลก เชน แผนดิน พื้นดิน ดินเหนียว เปนตน
(๓) สสัมภารปฐวี คือ ดินที่มีอยูในรางกาย ไดแก สิ่งที่มีลักษณะแข็งภายในรางกาย
ของคน และสัตวทั้งหลาย เชน ผม ขน เล็บ ฟน หนังเนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มามตับ หัวใจ
ปอด ผังผืด ไสใหญ ไสนอย เปนตน
(๔) กสินปฐวี คือ ดินที่นํามาทําเปนแผนวงกลมเทาฝาบาตร เพื่อนํามาเพงดูเพื่อทํา
ใหเกิดสมาธิ
๒) อาโปธาตุ คือ ธาตุน้ํา เปนธรรมชาติที่มีลักษณะไหล เอิบอาบ แบงเปนประเภทยอย ๔
อยาง คือ
(๑) ปรมัตถอาโป หรือ ลักขณอาโป คือ ลักษณะที่แทจริงของธาตุน้ํา ไดแก การไหล
ไป หรือการเกาะกุมของสิ่งตางๆ ซึ่งไมสมารถรูไดโดยการเห็นดวยตา หรือสัมผัสดวยกาย แตจะรูไ ด
ดวยใจเทานั้น
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(๒) สมมติอาโป หรือ ปกติอาโป คือ น้ําที่สมมุติขึ้นเรียกกันทั่วไป เชน น้ําดื่ม น้ําใน
แมน้ํา น้ําทะเล เปนตน
(๓) สสัมภารอาโป คื อ น้ําที่ มีอยู ใ นรางกาย ได แก สวนที่ เ ป น ของเหลวภายใน
รางกายของคนและสัตว เชน ดี เลือด เสมหะ หนอง เลือด เหงื่อ มันขน น้ําตา เปลวมัน น้ําลาย
น้ํามูก น้ําไขขอ น้ําปสสาวะ เปนตน
(๔) กสิณอาโป คือ น้ําที่นํามาใสในขัน หรือบอ แลวเพงดูเพื่อทําใหเกิดสมาธิ
๓) เตโชธาตุ คือ ธาตุไฟ เปนธรรมชาติที่มีลักษณะรอน เย็น แบงเปนประเภทยอย ๔ อยาง
คือ
(๑) ปรมัตถเตโช หรือลักขณเตโช คือ ลักษณะที่แทจริงของธาตุไฟ ไดแก ความรอน
หรือเย็นที่มากระทบกาย สิ่งตางๆ จะสุกงอม ละเอียด นุมนวลได ก็เพราะเตโชธาตุทําใหสุก ออน
หรือนุมนวล เชน อาหารที่เรารับประทาน เปนตน
(๒) สมมติเตโช หรือปกติเตโช คือ ไฟที่สมมุติขึ้นเรียกกันทั่วไป เชน ไฟฟา ไฟถาน ไฟ
แกสหุงตม เปนตน
(๓) สสัมภารเตโช คือ ไฟที่ มีอยู ในรางกาย ไดแก ไฟที่ มีอยู ในคนและสัต ว ซึ่ง มี
ลักษณะตางๆในการทําใหรางกายอบอุน ทําใหรางกายแกชรา ทําใหเปนไข รวมทั้งไฟธาตุที่ยอย
อาหาร
(๔) กสิณเตโช คือ ไฟที่ทําขึ้นเพื่อใชเพง ทําใหเกิดสมาธิ
๔) วาโยธาตุ คือ ธาตุลม เปนธรรมชาติที่มีลักษณะไหว ตึง แบงเปนประเภทยอย ๔ อยาง
คือ
(๑) ปรมัตถวาโย หรือลักขณวาโย คือ ลักษณะที่แทจริงของธาตุลม ไดแก ความไหว
หรือความเครงตึง เชน การไหวของใบไม การไหวรางกาย การกระพริบตา การตึงของลมในยาง
รถยนต หรือลมในทองที่จะทําใหทองตึงจุกเสียด เปนตน
(๒) สมมติวาโย หรือปกติ คือ ลมที่สมมติขึ้นเรียกกันทั่วไป เชน ลมบก ลมทะเล ลม
พายุ ลมที่พัดไปมาตามปกติ เปนตน
(๓) สสัมภารวาโย คือ ลมที่มีอยูในรางกาย ไดแก ลมตางๆ ที่พัดอยูภายในรางกาย
คือ ลมที่พัดขึ้นเบื้องบน เชน การหาว เรอ ลมที่พัดลงเบื้องต่ํา เชน การผายลม ลมที่อยูในชองทอง
ทําใหปวด เสียดทอง ลมที่พัดอยูทั่วรางกายทําใหไหวกายไปมาได และลมหายใจเขา-ออก
(๔) กสิณวาโย หรือ อารัมมณวาโย คือ ลมที่ใชเปนอารมณในการเพงกสิณ เพื่อให
เกิดสมาธิ โดยการกําหนดเพงเอาธาตุลมที่ทําใหเกิดการไหวของใบไม ยอดหญา เปนตน
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๔.๒ ปสาทรูป ๕
คํ า ว า ปสาท แปลว า ความใส ดั ง นั้ น ปสาทรู ป จึ ง หมายถึ ง รู ป ที่ มี ค วามใส มี
ความสามารถในการรับอารมณ คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสได คลายกระจกเงาที่สามารถรับภาพ
ตางๆ ภายนอกได มี ๕ ประเภท คือ
๑) จักขุปสาทรูป ไดแก ปสาทตา เปนสิ่งที่มีความใสตั้งอยูกลางตาดํา มีขนาดโตเทาหัว
เหา มีเยื่อตาบางๆ เจ็ดชั้นซอนกันอยู สามารถที่จะรับภาพหรือสิ่งตางๆหรือที่เรียกวา รูปารมณ
ปสาทตาเปน ที่ปรากฏของภาพทั้ งที่ชอบใจและไมช อบใจ ภาพที่เห็น ลวนแต เกิดมาจากผลของ
กรรมทั้งสิ้น เมื่อเห็นภาพที่ดีก็ทําใหสบายใจ ซึ่งเปนผลของกรรมดีที่ไดกระทําไว เมื่อเห็นภาพที่ไมดี
ก็ทําใหไมสบายใจ ซึ่งเปนผลของกรรมไมดีที่ไดกระทําไว
จักขุปสาทรูปทําหน าที่ ๒ อย าง คื อ เปน สถานที่ เกิ ดของจักขุวิญญาณจิต หมายถึ ง
สถานที่ที่จิตรับรูภาพ และเปน จักขุทวารวิถี ซึ่งหมายถึงกระบวนการของจิตที่เกิดดับติดตอกัน
ทางตา
๒) โสตปสาทรูป ไดแก ปสาทหู เปนสิ่งที่มีความใสมีลักษณะเหมือนวงแหวน มีขนสีแดง
เสนละเอียดอยูโดยรอบสามารถรับเสียงตางๆ หรือที่เรียกวา สัททารมณ เพราะการกระทํา หูจึงรับ
เสียงทั้งที่พอใจและไมพอใจ ซึ่งเปนผลของกระทํา
โสตปสาทรูปทําหนาที่ ๒ อยาง คือ เปนที่สถานที่เกิดของ โสตวิญญาณจิต หมายถึง
สถานที่ที่จิตรับรูเสียง และเปน โสตทวารวิถี ซึ่งหมายถึงกระบวนการของจิตที่เกิดดับติดตอกัน
ทางหู
๓) ฆานปสาทรูป ไดแก ปสาทจมูก เปนสิ่งที่มีความใส มีลักษณะคลายเทาแพะ สามารถ
รับกลิ่นตางๆหรือที่เรียกวา คันธารมณ เพราะการกระทํา จมูกจึงรับกลิ่นทั้งที่พอใจและไมพอใจ
ฆานปสาทรูปทําหนาที่ ๒ คือ เปนสถานที่เกิดของ ฆานวิญญาณจิต หมายถึงสถานที่ที่
จิตรับรูกลิ่น และเปน ฆานทวารวิถี ซึ่งหมายถึงกระบวนการของจิตที่เกิดดับติดตอกันทางจมูก
๔) ชิวหาปสาทรูป ได แก ปสาทลิ้น เปน สิ่ง ที่มีค วามใส ตั้ งอยู ทามกลางลิ้น มีลักษณะ
เหมือนปลายกลีบดอกบัว เรียงรายซอนกันเปนชั้นๆ สามารถรับรสตางๆหรือที่เรียกวา รสารมณ
เพราะการกระทํา จมูกจึงไดรับรสตางๆทั้งที่ชอบใจและไมชอบใจ
ชิวหาปสาทรูป ทําหนัาที่ ๒ อยาง คือ เปนสถานที่เกิดของ ชิวหาวิญญาณจิต หมายถึง
สถานที่ที่จิตรับรูรส และเปน ชิวหาทวารวิถี ซึ่งหมายถึงกระบวนการของจิตที่เกิดดับติดตอกันทาง
ลิ้น
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๕) กายปสาทรูป ไดแก ปสาทกาย เปนสิ่งที่มีความใส มีลักษณะคลายสําลีแผนบางๆ ชุบ
น้ํามันจนชุมซอนกันหลายๆ ชั้น สามารถรับสัมผัสตางๆ หรือที่เรียกวา โผฏฐัพพารมณ คือ ธาตุดิน
ธาตุไฟ และ ธาตุลมได มีอยูทั่วรางกาย ตั้งแตศีรษะถึงเทา เวนแตปลายเสนผม ขน เล็บ ฟน หรือ
หนังที่หนาจะไมมีกายปสาท เพราะจะไมมีความรูสึก เชน ในเวลาที่เราตัดผม ตัดเล็บ จะไมรูสึก
เจ็บ เพราะการกระทํา กายปสาทจึงรับสัมผัสทั้งที่พอใจและไมพอใจ
กายปสาทรูปทําหนาที่ ๒ อยาง คือ เปนสถานที่ เกิดของ กายวิญญาณจิต หมายถึ ง
สถานที่ที่จิตรับรูสัมผัส และเปน กายทวารวิถี ซึ่งหมายถึงกระบวนการของจิตที่เกิดดับติดตอกัน
ทางกาย
๔.๓ วิสยรูป หรือ โคจรรูป ๔
วิสยรูป หรือ โคจรรูป หมายถึง สิ่งตางๆ ที่มากระทบทางปสาทรูปทั้ง ๕ เชน ภาพหรือสี
ที่มากระทบทางตา เสียงที่มากระทบทางหู เปนตน วิสยรูปและโคจรรูปจัดเปนอารมณที่ทําใหจิต
และเจตสิกเกิดขึ้นมารับรูปนั้นๆ จนบางครั้งทําใหเกิดความพอ ใจอารมณหรือสิ่งที่ถูกรับรูที่ดี หรือ
ทําใหเกิดความไมพอใจอารมณที่ไมดี วิสยรูป มี ๔ ประเภท สวนโคจรรูปมี ๗ ประเภท คือ
๑) วัณณรูป หรือ รูปารมณ ไดแก สีตางๆ ที่เห็นไดดวยตา เชน สีแดง เหลือง เขียว ขาว
เปนตน เมื่อเห็นสีแลวก็จะสงความรูสึกไปทางใจ ใหรูถึงรูปรางลักษณะผิวพรรณสัณฐานตางๆ
๒) สัททารมณ ไดแก เสียงที่มากระทบทางหู ทําใหเกิดการไดยิน ถาเสียงดีไพเราะก็เกิด
ความพอใจ ถาเสียงไมดีไมไพเราะ เชน เสียงดา ก็ทําใหเกิดความไมพอใจ
๓) คันธารมณ ไดแก กลิ่น ซึ่งเปนไอระเหยของวัตถุตางๆ ที่มากระทบกับจมูก ทําใหรูกลิ่น
กลิ่นหอมของดอกไม เปนตน
๔) รสารมณ ไดแก รสตาง ๆ เชน รสเปรี้ยว หวาน เค็ม เผ็ด ขม ฝาด ที่ปรากฏที่ลิ้น
๕) โผฏฐัพพารมณ ไดแก สิ่งที่มากระทบกับรางกาย มี ๓ อยาง คือ
(๑) ปฐวีโผฏฐัพพารมณ
ไดแก ความแข็ง หรือ ออน
(๒) เตโชโผฏฐัพพารมณ
ไดแก ความรอน หรือ เย็น
(๓) วาโยโผฏฐัพพารมณ
ไดแก ความหยอน หรือ ตึง
ลักษณะที่กลาวมาทั้งหมดนั้นเปนลักษณะที่แทจริงของธาตุดิน ธาตุไฟ ธาตุลม นั่นเอง แต
เราไมสามารถสัมผัสธาตุน้ําไดดวยทางกาย แตสัมผัสหรือรูไดโดยทางใจเทานั้น
การเรียกวา วิสยรูป ๗ เพราะรวมโผฏฐัพพารมณ ๓ อยางขางตนเขามาในวิสยรูปทั้ง ๔
คือ รูปารมณ สัททารมณ คันธารมณ และรสารมณ จึงรวมเปน ๗ อยาง เพราะทั้งหมดนั้นลวนเปน
อารมณใหแกจิตและเจตสิก
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สวนที่เรียกวา โคจรรูป เพราะ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสทั้ง ๔ เปนที่โคจร หรือ ทองเที่ยวไป
ของจิตและเจตสิก เหมือนกับโคที่ชอบทองเที่ยวไปกินหญาในที่ ๔ แหง
๔.๔ ภาวรูป ๒
ภาวรูป หมายถึง สิ่งที่แสดงความเปนหญิงหรือชาย มี ๒ ประเภท คือ
๑) อิตถีภาวรูป คือ รูปที่แสดงความเปนเพศหญิง
๒) ปุริสภาวรูป คือ รูปที่แสดงความเปนเพศชาย
รูปทั้ง ๒ เปนรูปที่ละเอียด เกิดจากกรรม เปนสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งแรกในชีวิต มีอยูแผซานไปทั่ว
รางกาย เปนสิ่งที่รับรูไดดวยใจเทานั้น ไมสามารถเห็นไดดวยตา เพราะตาเห็นไดเฉพาะสีเทานัน้ ไม
สามารถเห็นรูปที่ละเอียดได
การที่เรารูวาบุคคลใดเปนหญิงหรือชาย ตองอาศัยสิ่งที่เปนเครื่องแสดง ๔ อยาง ไดแก
๑) รูปรางสัณฐาน หรือ ลิงค ไดแก รูปราง หนาตา แขนขา รวมไปถึงเครื่องหมายเพศดวย
๒) เครื่องหมาย หรือ นิมิต ไดแก หนวด เครา หนาอก ซึ่งมีแตกตางกันอยางชัดเจน
๓) นิสัย หรือ กุตต ไดแก อุปนิสัย การเลน การแสดงออก เปนตน
๔) กิริยาอาการหรือ อากัปป ไดแก กิริยาอาการตาง ๆ เชน การยืน การเดิน การพูด เปน
ตน ถาเปนหญิงจะก็เรียบรอย มีความละอาย ออนโยน นุมนวล ขี้กลัว ตกใจงาย ถาเปนชายก็จะ
แข็งกระดาง กลาหาญ เปนตน
๔.๕ หทยรูป ๑
หทยรูป ไดแก หัวใจของสิ่งมีชีวิต เปนที่ตั้งของจิตและเจตสิกของสิ่งมีชีวิต หทยรูปนี้ เกิด
มาจากกรรม ตั้งอยูในชองเนื้อหัวใจ มีลักษณะเปนบอ มีโลหิตเปนน้ําเลี้ยงหัวใจอยูประมาณ ๑
ซองมือ มีขนาดเทาเมล็ดบุนนาค เปนสถานที่เกิดของการตัวรู (มโนธาตุ) และการการรับรูที่ใ จ
(มโนวิญญาณธาตุ) หทยรูปนี้ ๒ อยาง คือ
๑) มังสหทยรูป ไดแก กอนเนื้อที่เปนหัวใจ มีลักษณะคลายดอกบัวตูม
๒) วัตถุหทยรูป ไดแก สิ่งที่อยูในมังสหทยรูปอีกชั้นหนึ่ง
๔.๖ ชีวิตรูป ๑
คําวา ชีวิต มี ๒ อยาง คือ รูปชีวิต และ นามชีวิต รูปชีวิต ไดแก ชีวิตรูปนี้เอง สวนนามชีวิต
ไดแก ชีวิตินทรียเจตสิก
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ชีวิตรูป ไดแก สิ่งที่ทําใหสิ่งมีชีวิตไมวาจะเปนคนหรือสัตวมีชีวิตอยูไดไมตายมา เปนสิ่งที่
เกิดมาจากกรรม เปนสิ่งที่ทําใหคนและสัตวมีชีวิตอยูไดเพื่อสรางกรรม คือ บุญ บาปกันตอไปไมมที ี่
สิ้นสุด
๔.๗ อาหารรูป ๑
อาหารรูป คือ สารอาหารหรือเรีย กวา โอชา ที่บํารุงเลี้ย งสวนต างๆ ของรางกาย ทําให
เจริญเติบโต ซึ่งเกิดจากอาหารที่รับประทานเขาไปประจําวันนี้เอง เพราะเมื่อเรารับประทานแลว ก็
จะเกิดกระบวนการยอยดวยไฟธาตุที่เรียกวา ปาจกเตโชธาตุ นําไป สวนอาหารที่รับประทานเปน
คํา ๆ ที่ยังไมยอยเปนโอชา ชื่อวา กพฬีการาหาร
รูปทั้ง ๑๘ ประเภทเหลานี้ มีที่ตั้งแตกตางกัน รูปที่อยูกระจายทั่วรางกาย นั้นมี ๑๒ รูป คือ
มหาภูตรูป ๔ กายปสาทรูป ๑ วัณณรูป ๑ คันธรูป ๑ รสรูป ๑ ภาวรูป ๒ ชีวิตรูป ๑ อาหารรูป ๑
รูป
สวนรูปที่เกิดเฉพาะที่ มี ๖ ประเภท คือ จักขุปสาทรูป (ปสาทตา) โสตปสาทรูป (ปสาทหู)
ฆานปสาทรูป (ปสาทจมูก) ชิวหาปสาทรูป (ปสาทลิ้น) สัททรูป (เสียง) และหทยรูป (หัวใจ)
กลุมที่ ๒ อนิปผันนรูป
อนิปผันนรูป เปนรูปที่ไมใชรูปแท เพราะเปนรูปที่ไมมีสภาวะประจําตัวโดยเฉพาะ ไมมี
สามัญลักษณะทั้ง ๓ ประจําอยู คือ ความไมเที่ยงแท (อนิจจัง) ทนอยูในสภาพเดิมไมได (ทุกขัง)
และบังคับบัญชาไมได (อนัตตา) ไมมีการแตกดับสลายไป ดวยความเย็นหรือความรอน เหมือน
นิปผันนรูปดังกลาวมาแลวขางตน
อนิปผันนรูปตองอิงอาศัยนิปผันนรูป จึงจะเกิดขึ้นได ถาไมมีนิปผันนรูปแลว อนิปผันนรูปก็
เกิดขึ้นไมได เชน ปริจเฉทรูป คือ ชองวาง ตัวอยางเชน นิ้วมือ หรือนิ้วเทา ถานิ้วมือหรือนิ้วเทาติด
เปนแผนเดียวกัน เราก็นับไมไดวานิ้วมือมี ๕ นิ้ว หรือนิ้วเทามี ๕ นิ้ว ชองวางจึงจัดเปนรูปๆ หนึ่ง ซึง่
ทําหนาที่คั่นไมใหสิ่งทั้งหลายติดกันเทานั้น ทําใหนับเปนจํานวนได ดังนั้น ชองวาง จึงไมจัดเปนรูป
ที่แทจริง ดังนั้น อนิปผันนรูปทั้งหมดจึงไมสามารถที่จะนับเปนจํานวนอยางนิปผันนรูปดังกลาว
มาแลวได
อนิปผันนรูป จัดเปนรูป ๔ หมวด คือ ปริจเฉทรูป วิญญัติรูป วิการรูป ลักขณรูป รูปทั้ง ๔
หมวดนี้ ยังอาจเรียกไดวาอรูปรูป ไดอีก เพราะรูปเหลานี้ ไมปรากฏรูเ ปนลักษณะเลย เราจะรูรูป
เหลานี้ไดตองอาศัยรูปที่ปรากฏรูปเปนลักษณะ ความแตกดับของรูปเหลานี้แมจะไมปรากฏโดย
ลําพังตนเอง ก็ปรากฏตามรูปที่มีรูปเปนลักษณะ เพราะอาศัยรูปที่มีรูปเปนลักษณะเปนไป สวน
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การที่ เรียกอนิป ผันนรูปเหลานี้วา อรูป ก็ไมได หมายความวาเปนรูป ที่ไมมีรูป คือรูป ที่ไมป รากฏ
ความแตกดับโดยชัดเจน แตปรากฏความแตกดับไปตามรูปที่ปรากฏรูปเปนลักษณะโดยชัดเจน
๔.๘ ปริจเฉทรูป ๑
ปริจเฉทรูป คื อ ชองวางในกาย รูปประเภทนี้ไดแกอากาศหรือชองวางเปนที่กําหนดใน
ระหวางรูปทั้งสองเพื่อไมใหติดตอกัน
๔.๙ วิญญัติรูป ๒
วิ ญ ญั ติ รู ป คื อ รู ป ที่ แ สดงให ผู อื่ น รู ค วามหมายหรื อ รู ค วามประสงค วิ ญ ญั ติ รู ป จะ
เคลื่อนไหวตองมีจิตสั่งงานใหเคลื่อนไหวทางกาย ทางวาจา นั่งนอน ยืน เดิน พูดเสียงดัง พูดคอย
พูดเพราะ พูดไมเพราะ ก็อยูที่วิญญัติรูป โดยจิตสั่งรูปชุดนี้ใหทํางาน มี ๒ ประเภท คือ
๑) กายวิญญัติ คือ การเคลื่อนไหวของรูปใหรูความประสงคทางกาย ไดแก กิริยาแหงกาย
ที่แสดงออกเพื่อใหรูความหมาย เชน การพยักหนารับคํา สั่นศีรษะปฏิเสธ หรือความเคลื่อนไหว
แหงกาย มีการกาวหนาและถอยหลังเปนตน
๒) วจีวิญ ญัติ คือ การเคลื่อนไหวของรูป ทางวาจา ใหรูความประสงค ทางวาจา ได แก
กิริยาอาการแหงวาจาที่เปลงถอยคําใหผูอื่นรูความหมาย
๔.๑๐ วิการรูป ๓
วิการรูป คือ รูปที่แสดงอาการพิเศษของนิปผันนรูปใหปรากฏมี ๓ ประเภท คือ
๑) ความเบาแหงรูป ไดแก ความสละสลวยแหงรูป มีความไมหนัก มีความคลองแคลว
เรียกวา ลหุตารูป
๒) ความออนแหงรูป ไดแก ความไมแข็งกระดาง ความไมขัดของในกิริยาทั้งปวง เรียกวา
มุทุตารูป
๓) ความควรแกการงานแหงรูป คือ ความคลอยตามความกระทําของรางกาย เรียกวา
กัมมัญญตารูป
วิก ารรูป ทั้ ง ๓ นี้ อาศั ยธาตุ ทั้ ง ๔ เมื่อธาตุ ทั้ง ๔ เป น ปกติ ความเบา ความออน ความ
คลองแคลวของรูปยอมเปนไปดี วิการรูปทั้ง ๓ นี้ ขณะเกิดขึ้นยอมเกิดขึ้นพรอมกัน ตางแตอาการ
กัน วิก ารรูป เกิด พรอมหรือไมเ กิ ด พรอมกั น กั บวิญ ญั ติ รูป ก็ ได ถ าวิญ ญั ติ รูป เกิด พรอมวิก ารรูป
วิญ ญัติ รูป นั้ นก็ จะมีความเบา ความออน ความควรแกก ารงานก็ จะเกิ ด ขึ้น ทัน ที กลาวคือ การ
เคลื่อนไหวทางกายก็จะรูสึกเบา ออนโยน คลองแคลว ควรแกการงาน การเคลื่อนไหวทางวาจา
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เชน การพูด การบรรยาย ก็จะมีความเบา ความออนโยน ความคลองแคลว ควรแกการงานเกิดขึ้น
ทันที วิการรูปตองเกิดขึ้นแกสิ่งมีชีวิตเทานั้น สิ่งไมมีชีวิตไมมีวิการรูป
๔.๑๑ ลักขณรูป ๔
ลักขณรูป คือ รูปที่แสดงความเกิดขึ้น ความเจริญ ความเสื่อม และความดับไปใหปรากฏ
มี ๔ ประเภท คือ
๑) อุปจยรูป ไดแก ความเติบขึ้น ความเกิดขึ้นเจริญขึ้นแหงรูป ตั้งแตแรกเกิดจนเติบโต
ปรากฏรูปรางลักษณะสมบูรณ
๒) สันตติรูป ไดแก ความสืบเนื่องตอแหงรูปตอจากนั้น โดยไมเขาไปตัดรอนรูปเกา คือการ
เกิ ดขึ้น เจริญขึ้นแทนรูป เก า เชน ขนเก าหลุด ลวงไป ขนใหมขึ้นแทนหรือความเป นเด็ กเล็กออน
หายไป ความเปนเด็กเติบโตเกิดแทน ความเปนเด็กเติบโตหาย ความเปนหนุมเปนสาวเกิดแทน
เปนตน ความตอเนื่องกันโดยไมทําลายตัดรอนรูปเกาใหปรากฏ
๓) ชรตารูป ไดแก ความทรุดโทรม คร่ําคราของรูป ซึ่งเขาไปขัดขวางหรือตัดรอนความสืบ
ตอเนื่องของรูปไมใหเปนไปดวยดี ทําใหมีความเปลี่ยนแปลงแหงสันตติรูปปรากฏขึ้น เชนความ
หงอมแหงรูปกาย ความเหี่ยวยนเปนริ้วรอยแหงผิวหนัง ความเสื่อมถอยแหงเรียวแรง เปนตน แสดง
ใหเห็นวาสันตติรูปทําหนาที่ของตนไมได หรือเสื่อมกําลัง เพราะชรตารูปเกิดขึ้นตัดรอน
๔) อนิจจตารูป ไดแก ความไมยั่งยืน ไมเที่ยงถาวร ตั้งอยูต ามสภาพไมไดนาน มีความ
ปรากฏขึ้นแลว ยอมมีความเสื่อมสลายแตกดับไปเปนธรรมดา เพราะรูปธรรมนี้อาศัยเหตุปรากฏ
ขึ้น เมื่อสิ้นเหตุก็สลายไป ไมมีรูปธรรมใดจะตั้งอยูยั่งยืนตลอดกาล โดยเฉพาะรูปรางกายของคน
และสัตว ยอมเปนสภาพที่แตกสลายงาย และมีระยะเวลานอยนิดเดียว ไมมีความเที่ยงแทถาวร ไม
ตั้งอยูนาน
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แบบฝกหัดประจําบท
จงทําเครื่องหมาย X (กากบาท) หนาขอที่ถูกที่สุด
๑. ขอใดตอไปนี้ คือ ความหมายของคําวา รูปตามพระอภิธรรม ?
ก. สิ่งที่ไมมีตัวตน
ข. สิ่งที่ไมมีจิต
ค. สิ่งที่แตกดับหรือผันแปร
ง. สิ่งที่ไมเที่ยงแท
จ. ขอ ก และ ง ผิด
๒. ขอใดตอไปนี้อยูในประเภทนิปผันนรูป ?
ก. ปริจเฉทรูป ๑
ข. ลักขณรูป ๔
ค. ปสาทรูป ๕
ง. หทยรูป ๑
จ. ขอ ค และ ง ถูก
๓. ขอใดตอไปนี้ จัดอยูในประเภท อนิปผันนรูป ?
ก. ปสาทรูป ๕
ข. หทยรูป ๑
ค. ภาวรูป ๒
ง. มหาภูตรูป ๔
จ. วิญญัติรูป ๒
๔. ธาตุดินในรางกายของมนุษย คือ อวัยวะใด ?
ก. เสลด
ข. มันขัน
ค. อาหารเกา
ง. หนอง
จ. ถูกทุกขอ
๕. ดินที่ใชในการทําไรไถนา จัดเปนธาตุดินประเภทใด ?
ก. ดินแท
ข. ดินสมมติ
ค. ดินในรางกาย
ง. ดินธรรมดา
จ. ขอ ก และ ข
๖. น้ําดื่ม น้ําในแมน้ํา จัดเปนธาตุน้ําตามขอใด ?
ก. น้ําแท
ข. น้ําสมมติ
ค. น้ําในรางกาย
ง. น้ําธรรมดา
จ. ขอ ข และ ค
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาพระไตรปฏกศึกษา ๓

ผศ.ดร.พุทธรักษ ปราบนอก

๘๗

บทที่ ๒ ทัศนะเรื่องจิต

๗. ขอใดตอไปนี้ จัดเปนไฟแท ?
ก. ไฟถาน
ค. ความรอน–เย็น
จ. ไฟที่ยอยอาหาร

ข. ไฟฟา
ง. ไฟที่ทําใหกายอุน

๘. ขอใดตอไปนี้ จัดเปนลมแท ?
ก. ความไหว– ตึง
ค. ลมทะเล
จ. การเรอ

ข. ลมบก
ง. การผายลม

๙. ขอใดตอไปนี้ จัดอยูในกลุมปสาทรูป ?
ก. ตา
ข. หู
ค. จมูก
ง. กายปสาท
จ. ถูกทุกขอ
๑๐. รูป เสียง กลิน่ รส จัดอยูใ นรูปกลุมใด ?
ก. ปสาทรูป
ข. มหาภูตรูป
ค. วิสัย / โคจรรูป
ง. นิปผันนรูป
จ. ขอ ก และ ค
๑๑. ภาวรูป มีสิ่งใดเปนเครื่องแสดงใหทราบ ?
ก. รูปรางสัณฐาน
ข. เครื่องหมายเพศ
ค. อุปนิสัย
ง. กิริยาอาการ
จ. ถูกทุกขอ
๑๒. กอนเนื้อในหัวใจ รูปรางคลายดอกบัวตูมที่แกะกลีบนอกออกแลว ขนาดประมาณเทากํามือ มี
สีคลายกลีบบัวแดง เรียกวา ?
ก. หัวใจ
ข. หทยวัตถุ
ค. หทยรูป
ง. ชีวิตรูป
จ. ชีวิตินทรีย
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๑๓. อาหารรูป ไดแก อาหารในขอใด ?
ก. แกงไก
ค. ลาบปลาดุก
จ. สารอาหาร

ข. ลาบเลือด
ง. กอยกุง

๑๔. ขอใดตอไปนี้ จัดเปนกายวิญญัติรปู ?
ก. การวิ่ง
ข. การเดิน
ค. การพยักหนา
ง. การนั่ง
จ. ถูกทุกขอ
๑๕. ความเจริญเติบโตของรูปตั้งแตแรกเกิดเติบโตจนปรากฏรูปรางสมบูรณ เรียกวาอะไร ?
ก. อุปจยรูป
ข. สันตติรูป
ค. ชรตารูป
ง. ทุกขตารูป
จ. อนิจจตารูป
๑๖. การที่ขนเกาหลุดรวงไป ขนใหมเกิดขึ้นแทน หรือความเปนเด็กเล็กหาย ความเปนเด็กโตเกิด
แทน เรียกวาอะไร ?
ก. อนิจจตารูป
ข. อุปจยรูป
ค. ทุกขตารูป
ง. ชรตารูป
จ. สันตติรูป
๑๗. ความลดนอยเสื่อมถอยของเรี่ยวแรง ริ้วรอยของผิวหนัง เรียกวาอะไร ?
ก. สันตติรูป
ข. อุปจยรูป
ค. ทุกขตารูป
ง. อนิจจตารูป
จ. ชรตารูป
๑๘. ความมีปรากฏขึ้นแลว เสื่อมถอย แตกดับไปไมถาวร เปนลักษณะของรูปใด ?
ก. อนัตตารูป
ข. อุปจยรูป
ค. ทุกขตารูป
ง. อนิจจตารูป
จ. ชรตารูป
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๑๙. ขอใดตอไปนี้จัดเปนกายวิญัตติรูป ?
ก. การพูด
ข.การเดิน
ค. การตะโกน
ง. การพยักหนา
จ. ขอ ข และ ง ถูกตอง
๒๐. ความไมแข็งกระดาง ความไมขัดของในกิริยาทั้งปวง จัดเปนรูปอะไร ?
ก.อุปจยรูป
ข. ลหุตารูป
ค.มุทุตารูป
ง. กัมมัญญตารูป
จ. อนิจจตารูป
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บทที่ ๕
ทัศนะเรื่องนิพพาน
๑. ทุกข ๑๐ ประการ
ตามหลักอริยสัจ ๔ ขอที่ ๒ คือ สมุทัย อริย สัจ ไดแก สาเหตุของทุ ก ขนั้ น ได แก ตัณ หา
เพราะเปนสาเหตุใหทุกขเกิด หรือเปนแดนเกิดแหงทุกข ตัณหานั้นรูเห็นไดยาก ไมปรากฏแจมแจง
เหมือนทุกข สวนทุกขซึ่งเปนผลนั้นปรากฏแจมแจง ดังนั้น ในอริยสัจ ๔ ประการ ทานจึงแสดงทุกข
กอน โดยทุกขนั้นจัดเปนหมวด ได ๑๐ หมวด คือ
๑) สภาวทุกข ไดแก ทุกขที่มีประจําสังขารอยูเปนปกติ คือ ชาติ ชรา มรณะ
๒) ปกิ ณณกทุ ก ข ได แก ทุ ก ขจ รหรือทุ กขที่ เ กิ ด ขึ้น เป น บางครั้งคราว คือ ความแห ง ใจ
(โศก) ความสะอื้นอาลัยหรือความคร่ําครวญ (ปริเทว) ความเจ็บกาย (ทุกข) ความเสียใจความเจ็บ
ใจ (โทมนัส) ความคับแคนใจ (อุปายาส)
๓) นิพัทธทุกข ไดแก ทุกขที่เกิดเปนประจํา คือ หนาว รอน หิว กระหาย ปวดอุจจาระ ปวด
ปสสาวะ
๔) พยาธิ ทุ ก ข ได แก ทุ ก ขเวทนามีต า งๆ ที่ เ กิ ด จากการที่ อวั ย วะต า งๆ ไม ทํ า หน า ที่
ตามปกติ
๕) สันตาปทุ กข ได แกค วามรอนรุม คือ ความกระวนกระวายภายในเพราะถูก ไฟกิ เลส
กลาวคือ ราคะ โทสะ โมหะ เผา
๖) วิปากทุกข ได แก ทุ กขซึ่งเปน ผลกรรม คือ ความความเดือดรอนใจ ซึ่งเกิดจากการ
เสวยผลของกรรมกชั่วที่ตนไดทําเอาไว
๗) สหคตทุ ก ข ได แ ก ทุ ก ข ที่ ม าคู กั น หรื อ ทุ ก ข ที่ กํ า กั บ กั น คื อ ทุ ก ข ซึ่ ง เกิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ปรารถนามาเปนสิ่งที่ไมนาปรารถนา หรือเรียกวา วิปริณามทุกข เชน เสื่อม
ลาภ เสื่อมยศ เปนตน
๘) อาหารปริเยฏฐิทุกข ไดแก ทุกขที่เกิดมาจากความยากลําบากในการการทํามาหากิน
เลี้ยงชีวิต
๙) วิว าทมูลกทุ ก ข ได แก ทุ ก ขที่ เ กิ ด จากการทะเลาะวิวาท คื อ ความกลัวแพ ความ
หวาดหวั่น เปนตน
๑๐) ทุกขขันธ ไดแก ทุกขรวบยอดหรือกองทุกข คือ ขันธ๕ เพราะเปนที่รวมแหงทุกขทั้ง
ปวง เพราะทุกขหมดที่กลาวมานั้นอาศัยขันธ ๕ นี้เกิดขึ้น เจริญขึ้นและเปนไป
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๙๑

๒. ความหมายของนิพพาน
ตามรูปศัพท คําวา นิพพาน มาจากคําวา นิ แปลวา พนจาก, ไมมี และคําวา วาน แปลวา
ตัณหา รวมความจึงแปลวา ธรรมที่พนจากตัณหา
ตามเนื้อความ นิพพาน หมายถึง สภาวะสิ้นทุกข หรือพนทุกข คือพนจากตัณหาซึ่งเป น
ตน เหตุ แห งทุ ก ข ซึ่ง มีผลคื อความสงบสุขหรือสัน ติสุข หรืออาจจะกลาวได วา ความสิ้น ไปแห ง
ตัณหาก็คือนิพพานนั่นเอง หรืออาจจะหมายถึง ธรรมเปนเหตุสิ้นไปแหงราคะ ธรรมเปนเหตุสิ้นไป
แหงโทสะ ธรรมเปนเหตุสิ้นไปแหงโมหะ ก็ได
การที่นิพพานมีความหมายเชนนี้ เพราะทุกขทั้ง ๑๐ ประการนั้นเกิดจากตัณหา ซึ่งไดแก
ความทะยานดิ้นรนอยากได อยากพนอยางแรง มี ๓ ประเภท คือ
๑) กามตัณหา ไดแก ความอยากมี อยากไดใน การแสหาอารมณที่ชอบใจ
๒) ภวตัณหา ไดแก ความอยากเปนสิ่งนัน้ สิ่งนี้
๓) วิภวตัณหา ไดแก ความไมอยากเปน ความอยากหลุดพนไปจากสภาพที่เปนอยู
ตัณหา ๓ ประการนี้ คือ ตัวกิเลสที่เปนเหตุใหทํากรรม เมื่อทํากรรมแลว กรรมยอมใหผล
ตามสมควรแกกรรมที่ไดกระทําลงไป เมื่อไดรับหรือเสวยผลของกรรมเขาแลว กิเลสก็เกิดขึ้นอีก
แลวให ทํ ากรรมใหมอีก ผลหรือวิบ ากกรรมก็ เกิ ด ขึ้น เวีย นกั น ไปอยู เ ชน นี้ การวนเวีย นอย างนี้
เรียกวา วัฏฏะ ซึ่งแปลวา วนเวียน
ความขาดสายของวัฏฏะจะเกิดขึ้นได เพราะสาเหตุขาดสิ้นลง ดังนั้น เมื่อตัณหาซึ่งเปน
กิเลสขาดสิ้นลงเมื่อใด การวนเวียนของวัฏฏะก็ขาดลงเมื่อนั้น ตัณหาคือกิเลสวัฏฏะเปนตนเหตุของ
การเวียนวาตายเกิด สวนความสิ้นตัณหาก็คือความขาดตอนแหงกิเลสวัฏฏะ ซึ่งจะตัดขาดไดก็
ดวยความเปนพระอรหันตเทานั้นหรือที่เรียกวา การบรรลุพระนิพพาน ซึ่งมีผลคือสันติสุข สุขอัน
สงบหรือบรมสุข สุขยิ่งยวด เหตุทุกขทั้งสิ้นซึ่งมีอุปาทานขันธเปนที่รวมยอดสูญสิ้นไป เพราะเหตุ
ตัณหาอันเปนแดนเกิดแหงทุกขถูกทําลายแลวโดยสิ้นเชิง
๓. สภาวะของนิพพาน
ลักษณะโดยทั่วไปของนิพพานมีเพียงหนึ่งเดียวเทานั้น คือ อนัตตลักษณะ เพราะนิพพาน
เปนสิ่งวางเปลา ปราศจากตัวตน บังคับบัญชาไมได ไมมีการเกิด แก เจ็บ ตาย
สวนลักษณะเฉพาะ (วิเสสลักษณะ) ของนิพพานมี ๓ ประการ คือ มีความสงบจากเพลิง
ทุกข มีความไมแตกดับ ไมมีนิมิตเครื่องหมายและมีความออกไปจากภพเปนผล
สภาวะของนิพพานที่กลาวแลวขางตนนั้น มีความหมาย ดังนี้ คือ
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๑) ปทํ แปลวา นิพพานเปนธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เขาถึงได
๒) อจฺจุตํ แปลวา นิพพานเปนธรรมไมตาย ไมมีความเกิด และไมมีความตาย
๓) อจฺจนฺตํ แปลวา นิพพานกาวลวงขันธ ๕ ที่เปนอดีตและอนาคต เปนสิ่งที่พนกาลทั้ง ๓
๔) อสงฺขตํ แปลวา นิพพานไมถูกปรุง แตงดวยป จจัย หมายความวา นิพพานนี้ไมใชจิต
เจตสิก รูป เพราะสิ่งเหลานี้เปนสภาวธรรมที่เกิดขึ้นโดยมีปจจัยปรุงแตง แตนิพพานเปนสภาวธรรม
ที่ปราศจากการปรุงแตง
๓. ผลของพระนิพพาน
ผลของพระนิพพาน มีเพียงอยางเดียว คือ ความสิ้นทุกขโดยประการทั้งปวงแลว ดังนั้ น
นิพพาน จึงมีประเภทเดียว คือ สันติสุข หรือบรมสุข ดังพระพุทธพจนในพระธรรมบทวา
นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ แปลความวา สุขอื่นจากสุขที่เกิดจากความสงบ ยอมไมมี
นิพพานํ ปรมํ สุขํ แปลความวา นิพพานเปนสุขอยางยิ่งยวด
จากพระพุทธพจนขางตนนี้ มีความหมายวา นิพพานเปน สุขที่ปราศจากเครื่องลอ (อามิส)
พาใหติด ใหหลงใหมัวเมา หรือเรียกวา นิรามิสสุข เพราะนิพพานเปนสภาวะที่ปราศจากจากธรรม
ที่ประกอบไวใหติด ใหหลง ใหมัวเมา ที่ยึดสัตวไวใหหลง ใหติด ใหมัวเมา อยูในกาม ในภพ เปนตน
ซึ่งเปนเหตุหมกมุนอยูในกองทุกขโดยประการทั้งปวง นิพพานปราศจากธรรมเหลานี้ เปนธรรมอัน
ยิ่งยวดกวาธรรมทั้งหลาย
ดังนั้น เมื่อกลาวโดยผลคือความสงบสุขหรือบรมสุข นิพพาน จึงมีความหมายวา สภาวะ
เปนที่ดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข ผลที่ตามมาก็คือความสงบ ความเย็น เพราะเมื่อความกําหนัด
(ราคะ) ความประทุษราย (โทสะ) ความหลง (โมหะ) เกิดขึ้นกับจิต ก็จะทําใหจิตใจศราหมองขุนมัว
เรารอน กระสับกระสาย เหมือนกับถูกไฟเผาลน จึงเรียกวา เพลิงกิเลส
ความเกิด (ชาติ ) ความแก (ชรา) ความตาย (มรณะ) ความแห งใจ (โศก) ความสะอื้น
อาลัย (ปริเทว) ความเจ็บ กาย (ทุ กข) ความเสีย ใจความเจ็บใจ (โทมนัส) ความคับ แคน ใจ (อุ
ปายาส) สิ่งเหลานี้ลวนเปนเหตุแหงความทุกขและเปนตัวทุกขแผดเผาสัตวใหเรารอนดังถูกเพลิง
ไหม จึงเรียกวา เพลิงทุกข
ทุกข ๒ ประเภทนี้ไมมีในพระนิพพาน ดับสิ้นไปเพราะอาศัยนิพพาน ดังนั้น นิพพาน จึง
หมายถึ ง สภาวะเป น ที่ ดั บ ดับ เพลิง กิ เลสและเพลิง ทุ ก ข นิ พพานจึง เป น สถานที่ ซึ่ง อุด มไปด วย
ความสุขพียงอยางเดียว
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๔. นิพพาน ๒ ประเภท
เมื่อกลาวโดยผล นิพพานมีเพียงประเภทเดี ยว คือ ความสงบสุข แตเมื่อกลาวโดยการ
บรรยายโดยนัยอื่นหรือโดยการดับกิเลสนั้น นิพพานจัดเปน ๒ ประเภท คือ
๑) สอุปาทิเสสนิพพาน ไดแก การดับกิเลสแตยังมีขันธ ๕ เหลือ หรือดับกิเลสแตยังมีชีวิต
อยู กลาวคือ ความที่กิเลสดับไปหมดอยางเด็ดขาด (สมุจเฉทปหาน) ดวยการทําลายดวยความ
เปนพระอรหันต (อรหัตตมรรคญาณ) แตขันธ ๕ ยังดํารงอยู เปนไปอยู ซึ่งก็ไดแก พระอรหันต ที่ตัด
กิ เ ลสได ขาดเด็ ด แลว แต ยั ง มีชีวิต อยู ยั ง มีก ารดื่ มการบริ โภคและการบริห ารขัน ธอยู อย างคน
ธรรมดาสามัญ
๒) อนุปาทิเสสนิพพาน ไดแก การดับกิเลสไมมีขันธ ๕เหลือ หรือดับกิเลสดวยสิ้นชีวิตดวย
กลาวคือ ความดับขันธ ๕ ที่ตัณหาและทิฏฐิไมเขาไปยึดถือแลว ไดแก พระอรหันตที่สิ้นชีวิตแลว
นั่นเอง
นิพพานทั้ง ๒ ประเภทนี้ แสดงใหเห็นวา นิพพานนี้มีทั้งภายในและภายนอก กลาวคือ สอุ
ปาทิเสสนิพพานจัดเปนการดับกิเลส (กิเลสนิพพาน) ไดแก นิพพานที่เปนไปภายใน เพราะกิเลสนัน้
เปนเจตสิกธรรมที่เกิดขึ้นในใจแลวทําใจใหเศราหมองตามสภาพแหงตน การปฏิบัติธรรมเพื่อกําจัด
เจตสิกธรรมประเภทนั้นไมใหเกิดกับจิตไดโดยเด็ดขาดสิ้นเชิง ยอมทําใหจิตสภาพที่หมดจดสะอาด
เปนจิตที่พนแลวจากเครื่องเศราหมอง ความหลุดพนแหงจิต จึงหมายถึงความดับสนิทแหงอกุศล
เจตสิกทั้งปวง เปนความพนอยางเด็ดขาด
สวนความดับสนิทแหงรูปขันธ ซึ่งเปนที่อาศัยแหงจิตและเจตสิกที่หลุดพนแลว เปนจิตที่
บริสุท ธิ์ ปราศจากอกุ ศลเจตสิกทั้ งปวง เรียกวา นิพพาน กลาวคือ อนุปาทิ เสสนิพพาน เรียกวา
นิพพานที่เปนไปในภายนอก แตกตางจากความดับแหงรูปขันธของสัตวโดยทั่วไปที่มีจิตใจยังไม
หลุดพนจากกิเลส ซึ่งเรียกวา มรณะหรือความตาย
นิพพาน ๒ ประเภทนี้ มุงแสดงถึงสภาวะผูบรรลุนิพพาน กลาวคือ สอุปาทิเสสนิพพานนั้น
จิตเปนผูบรรลุ สวนอนุปาทิเสสนิพพานนั้น รูปขันธเปนผูบรรลุ หมายความวา ทั้งจิตทั้งรูปขันธของ
บุคคลผูบําเพ็ญเพียร อบรมบารมีแลวยอมสามารถบรรลุนิพพานได เมื่อจิตบรรลุนิพพานก็เรียกวา
สอุปาทิเสสนิพพาน เมื่อรูปขันธของทานบรรลุนิพพาน ก็เรียกวา อนุปาทิเสสนิพพาน
จิตที่บรรลุนิพพาน คือ จิตที่ละสังโยชนไดทั้ง ๑๐ ประการไดเด็ดขาด คือ
๑) สักกายทิฏฐิ คือ ความเห็นเปนเหตุถือตัวถือตน
๒) วิจิกิจฉา คือ ความลังเลเปนเหตุไมแนใจในการปฏิบัติของตน
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๓) สีลัพพตปรามาส คือ ความเชื่อถือศักดิ์สิทธิ์ดวยเขาใจวาจะมีดวยศีลหรือการปฏิบัติ
อยางนั้นอยางนี้ ลวงธรรมดาวิสัย
๔) กามราคะ คือ ความกําหนดดวยอํานาจกิเลสกาม
๕) ปฏิฆะ คือ ความกระทบกระทั่งแหงจิต ไดแก ความหงุดหงิดดวยอํานาจโทสะ
๖) รูปราคะ คือ ความติดใจในรูปธรรม
๗) อรูปราคะ คือ ความติดใจในอรูปธรรม
๘) มานะ คือ ความสําคัญตัววาเปนนั่นเปนนี่
๙) อุทธัจจะ คือ ความคิดพลาน ฟุงซาน ไมสงบนิ่ง
๑๐) อวิชชา คือ ความหลงไมรูจริง
ธรรม ๑๐ ประการนี้ เรียกวา สังโยชน เพราะผูกใจสัตวใหติดใหมัวเมาใหลุมหลงอยูในกอง
ทุกขไมสามารถจะพนไปได ซึ่งก็ไดแก อกุศลเจตสิกนั่นเอง จิตที่ละธรรม ๑๐ ประการนี้ไดอยาง
เด็ดขาด จึงชื่อวา จิตบรรลุนิพพาน สวนรูปขันธที่จิตถึงนิพพานแลวนี้ อาศัยเปนไปนั้นยอมเปนรูป
ขัน ธที่ ห มดจด คือมีก ายกรรม วจีก รรม และมโนกรรม อัน บริสุท ธิ์ผุด ผอง เมื่อถึ ง คราวรูป ขัน ธ
แตกดับ จึงชื่อวารูปขันธนั้นบรรลุนิพพาน
๕. นิพพาน ๓ ประเภท
นอกจากนิพพานจะจัดออกตามอาการที่ดับกิเลสแลว ทานยังจัดนิพพานออกตามวิธีการ
บรรลุหรืออาการบรรลุอีกดวย กลาวคือ การที่บุคคลผูปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุนิพพานนั้น ไดยึดเอา
อารมณตาง กัน ๓ อยาง ไดแก วิธีเจริญวิปสสนายึดอารมณคนละอยาง ไดแก การพิจารณาสังขาร
ยกขึ้นสูไตรลักษณคือ ทุกขตา ความเปนทุกขแหงสังขาร อนิจจตา ความไมเที่ยงแหงสังขาร และ
อนัตตตา ความไมใชตัวไมใ ชตนแหงสังขาร แต ผลแหง การปฏิบัติเป นอยางเดียวกั น คือ การได
บรรลุนิพพาน อาจกลาวไดวา การบํ าเพ็ญ วิปสสนาแตกตางกั นโดยอารมณ เปรียบเหมือนการ
เดินทางไปกรุงเทพมหานคร โดย ๓ วิธี คือ การเดิน การขึ้นรถ และการขึ้นเครื่องบิน บุคคลใดชอบ
เดินเดินไป บุคคลใดมีรถหรือชอบนั่งรถก็ขึ้นนั่งรถไป บุคคลใดชอบความรวดเร็วก็ขึ้นเครื่องบินไป
แต ก็ สามารถเดิ น ทางไปถึ ง กรุง เพทมหานครได เ ช น เดี ย วกั น ทุ ก คน ดั ง นั้ น โดยวิ ธีก ารที่ บ รรลุ
นิพพานจึงจัดเปน ๓ ประเภท คือ
(๑) สุญ ญตนิ พพาน คํ าวา สุญ ญตะ แปลวา วาง หมายความวา วางจากราคะ โทสะ
โมหะ ไดแก นิพพานที่บุคคลผูบําเพ็ญวิปสสนา ยึดเอาอนัตตลักษณะเปนอารมณ คือ พิจารณา
ตามเห็นสังขารวา มิใชสัตว บุคคล ตัวตนเราเขา จนถอนความเห็นวาตัวตนเราเขา (อัตตานุทิฏฐิ)
เสียได ไมยึดมั่นถือมั่นดวยอํานาจแหงตัณหา มานะ ทิฏฐิ จิตจึงหลุดพนบรรลุนิพพาน
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(๒) อนิมิตตนิพพาน คําวา อนิมิตตะ แปลวา ไมมีนิมิตเครื่องหมาย หมายความวา ไมมี
ราคะ โทสะ โมหะ เป นนิมิตเครื่องหมาย ได แก นิพพานที่ บุคคลผูบําเพ็ญวิปสสนายึดเอาอนิจ จ
ลักษณะเปนอารมณ คือ พิจารณาตามเห็นสังขารวาไมเที่ยงแทถาวร ไมมั่นคง เปนไปชั่วระยะกาล
นิดหนอย จนหายหลงผิดสําคัญผิดในสังขารวาเที่ยงวาถาวรเสียได ไมถือมั่นดวยอุปาทาน จนจิต
หลุดพนบรรลุนิพพาน
(๓) อัปปณิหิตนิพพาน คําวา อัปปณิหิต แปลวา ไมมีที่ตั้ง หมายความหมายวา ไมมีราคะ
โทสะ โมหะ เปนที่ตั้ง (ปณิธิ) ไดแก นิพพานที่บุคคลผูบําเพ็ญ วิปสสนายึดเอาทุกขลักษณะเป น
อารมณ คือ พิจารณาตามเห็นสังขารวาเปนทุกขโดยสวนเดียว จนเหนื่อยหนายในสังขาร หายรัก
หายหลงในสังขาร ไมถือมั่นดวยอุปาทาน จิตจึงหลุดพนบรรลุนิพพาน
อยางไรก็ตาม นิพพานทั้ง ๓ ประเภทซึ่งแบวงออกตามวิธีการปฏิบิตเพื่อบรรลุนิพพานนี้ มี
ความหมายเปนอันเดียวกันโดยผล กลาวคือ การหลุดพนจากราคะ โทสะ โมหะ เหมือนกัน แตการ
เรียกชื่อตางกัน เพราะมีวิธีปฏิบัติหรือมีสิ่งที่เปนอารมณในการปฏิบัติเพื่อบรรลุที่แตกตางกัน ไดแก
(๑) สุญญตนิพพาน มีอนัตตลักขณะเปนอารมณ
(๒) อนิมิตตนิพพาน มีอนิจจลักขณะเปนอารมณ
(๓) อัปปณิหติ นิพพาน มีทุกขลักขณะเปนอารมณ

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาพระไตรปฏกศึกษา ๓

ผศ.ดร.พุทธรักษ ปราบนอก

๙๖

บทที่ ๒ ทัศนะเรื่องจิต

แบบฝกหัดทายบท
จงตอบคําถามตอไปนี้
๑.ในการแสดงทัศนะเรื่องนิพพาน เพราะเหตุใด ทานจึงตองแสดงทัศนะเรื่องความทุกข
ประกอบดวย จงอธิบายเหตุผลตรามี่นักศึกษาเขาใจมาพอสังเขป
๒. ตามทัศนะของพระพุทธศาสนา ทานแบงประเภทของทุกขไวอยางไร และทุกขในขอใด
เปนใหญที่สุด เพราะเหตุใด จงอธิบาย
๓. จงอธิ บ ายความหมายของคํ า ว า นิ พ พาน มาดู และตามทั ศ นะของนั ก ศึ ก ษา
ความหมายดังกลาวปรากฏในชีวิตประจําวันหรือไม จงยกตัวอยางประกอบการอธิบาย
๔. นิพพานในความหมายของการดับกิเลสโดยสิ้นเชิงนับเปนเรื่องที่ดูเหมือนวาไกลเกิน
เอื้ อ มสํ า หรั บ คนมี กิ เ ลส นั ก ศึ ก ษาจะประยุ ก ต ใ ช ค วามหมายของนิ พ พานดั ง กล า วมาใช ใ น
ชีวิตประจําวันอยางไร จงอธิบายพรอมยกตัวอยางประกอบ
๕. วิธีการจัดประเภทของนิพพานออกเปน ๑ ประเภท ๒ ประเภท และ ๓ ประเภท ทานใช
หลักเกณฑใดในการจัด และแตละประเภทนั้นมีอะไรบาง และมีความหมายอยางไร จงอธิบายโดย
ยอ พอใหเขาใจ
๖. จงอธิบายสภาวะของนิพพานมาดู และจงแสดงทัศนะวาสภาวะของนิพพานเชนนั้น
เปนไปไดหรือไม
๗.จงแสดงความคิดเห็นวา สิ่งที่เรียกวานิพพานตามทัศนะของพระพุทธศาสนานั้นมีอยู
จริงหรือไม เพราะเหตุใดจึงจําเปนตองสอนทัศนะเรื่องนิพพาน ซึ่งดูเหมือนจะเปนคําสอนที่หาขอ
พิสูจนไมได
๘.จงอธิบายความหมายของคําตอไปนี้
(๑) สุญญตนิพพาน
(๒) อนิมิตตนิพพาน
(๓) อัปปณิหิตนิพพาน
๙. สังโยชน คืออะไร มีกี่อยาง อะไรบาง จงอธิบายโดยสรุป
๑๐. สอุปาทิเสสนิพพาน และอนุปาทิเสสนิพพาน ตางกันอยางไร จงอธิบาย
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