
                                                                     คํานํา 
        คําสอนในพระพุทธศาสนา ทานแบงเปน ๓ ระดับ คือ คําสอนระดับตน ไดแก 
คําสอนท่ีวาดวยศีล คําสอนระดับกลาง ไดแกคําสอนท่ีวาดวยสมาธิ และคําสอนระดบัสูง 
ไดแกคําสอนท่ีวาดวยปญญา หรือปรัชญา การศึกษาและการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนา ก็คือ 
การศึกษาเร่ืองศีล สมาธิ ปญญา และไดแกการปฏิบัติตนใหมีศีล สมาธิ ปญญา นั่นเอง 
        การศึกษาเร่ืองศีล คือการศึกษาเร่ืองระเบียบวินยั ท้ังท่ีเปนของชาวบานท่ัวไปและของ 
นักบวช หรือของพระภกิษุสามเณร เพื่อใหเกิดความรอบรูหลักการควบคุมกายวาจาใหมีความ 
เรียบรอยในการดํารงชีวิต ท้ังในดานประกอบการงาน และดานความประพฤติตอสังคม การศึกษา 
ดังกลาวนี้ ทางพระพุทธศาสนาถือเปนการศึกษาระดับตน การศึกษาเร่ืองสมาธิ คือการศึกษา 
เร่ืองการอบรมใจใหม่ันคง ใหมีความสงบและสะอาด อันไดแกการศกึษารายละเอียดตางๆ 
เกี่ยวกับเร่ืองสมถกรรมฐาน เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับอารมณกรรมฐานเปนตน 
ตลอดจนวิธีปฏิบัติท่ีถูกตอง การศึกษาดังกลาวนี้ ถือเปนการศึกษาระดบักลาง การศึกษาเร่ือง 
ปญญา คือการศึกษาเร่ืองการอบรมใจใหมีปญญา มีความสวางในใจ ใหมีความรูแท รูจริงใน 
สภาวธรรม หรือปรมัตถธรรม อันไดแกการศึกษาเร่ืองวปิสสนากรรมฐาน เพื่อใหเกดิความรู 
ความเขาใจในสภาวธรรมท่ีเปนอารมณกรรมฐาน เปนตน ตลอดจนวิธีปฏิบัติท่ีถูกตอง การศึกษา 
ดังกลาวนี้ ถือเปนการศึกษาระดับสูง 
        กลาวโดยหลักสัจจธรรม การศึกษาเร่ืองศีล และการศึกษาเร่ืองสมาธิ ท้ังสองอยางนี้ 
เปนการศึกษาเร่ือง สมมติสัจจะ คือศึกษาความจริงข้ันสมมติและบัญญัติ เปนการศึกษาความจริง 
ตามท่ีชาวโลกยอมรับวาจริง แตมิใชความจรงิจริงๆ สวนการศึกษาเร่ืองปญญาน้ัน เปนการศึกษา 
เร่ือง ปรมัตถสัจจะ คือศึกษาความจริงข้ันสภาวธรรม เปนการศึกษาความจริงจริงๆ การศึกษา 
ระดับสูงนี้ รายละเอียดจะตองศึกษาจากพระอภิธรรมปฎก ผูท่ีไมมีความรูพื้นฐานทางปรมัตถธรรม 
หรือทางสภาวธรรม ยากที่จะศึกษาใหเขาใจในคําสอนระดับนี้ได เพราะในอภิธรรมปฎกนั้น 
มีความยากเกีย่วกับความหมายของหัวขอธรรมและคําศัพทเฉพาะ ซ่ึงเปนคําบาลีและมีความหมาย 
ลึกซ้ึง ยากท่ีจะหาคําไทยมาแปลใหตรงกบัสภาวะได หากผูศึกษามีความรูพื้นฐานทางสภาวธรรม 
พอสมควรแลว กย็อมจะศึกษาหาความรูจากพระอภิธรรมปฎกไดสะดวก ท้ังจะสามารถตีความ 
อธิบายความ และวิเคราะหหลักธรรมดาท่ีปรากฏในพระสูตรตางๆ ไดถูกตองดวย 
        เพื่อสนับสนุนการศึกษาระดับสูง โดยปูพื้นฐานความรูทางสภาวธรรม อํานวยความ 
สะดวกแกผูศึกษาท่ัวไป กรมการศาสนาจึงไดจัดทําหนังสือ สภาวธรรมพื้นฐาน ข้ึนเผยแพร 
ตามโครงการจัดทําหนังสือประกอบการคนควาทางพระพุทธศาสนา โดยมอบใหนายพิทูร มลิวัลย 



ป.ธ.๙, น.บ. เปนผูเรียบเรียง 
        กรมการศาสนาหวังวา หนังสือ สภาวธรรมพ้ืนฐาน นี้จักอํานวยความสะดวกและเปน 
ประโยชนแกการศึกษาสภาวธรรม หรือปรมัตถธรรมไดเปนอยางดี และขอขอบคุณทานผูเรียบเรียง 
หนังสือนี้ไว ณ ท่ีนี้ดวย. 
                                                                                (นายธนู  แสวงศักดิ์) 
                                                                                อธิบดีกรมการศาสนา 
  



สังคหะ(๑) - หนาท่ี 1 
                                                                        ๑ 
                                                        สภาวธรรมพ้ืนฐาน ๑ 
                                  นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 
                                                              ความเบ้ืองตน 
        คําสอนในพระพุทธศาสนา วาโดยปฎก แบงเปน ๓ อยาง คือ พระวินยัปฎก 
พระสุตตันตปฎก และพระอภิธรรมปฎก 
        คําสอนท่ีพระพุทธองคทรงแสดงไวโดยอาณาเทศนา คือ ทรงแสดงเปนระเบียบวินัย 
เปนขอบังคับ เปนแบบแผนใหปฏิบัติ โดยมีขอกําหนดโทษหรือปรับอาบัติแกผูลวงละเมิดไว 
เปนข้ันๆ ตามควรแกโทษานุโทษ เรียกวา พระวนิัยปฎก ซ่ึงเปนคําสอนท่ีเนนในเร่ือง ศีล 
เพื่อสอนคนใหมีระเบียบวนิยั ใหสังคมมีความสงบสุข 
        คําสอนท่ีพระพุทธองคทรงแสดงไวโดยโวหารเทศนา คือทรงแสดงโดยยักเยื้องโวหาร 
เปนตางๆ ตามความเหมาะสมแกบุคคลและกาละเทศะ ทรงยกบุคคลข้ึนเปนตัวอยางของการ 
ดําเนินชีวติ ท้ังในทางดี ทางชั่ว และทางถูก ทางผิด เรียกวา พระสุตตันตปฎก ซ่ึงเปน 
คําสอนท่ีเนนในเร่ือง สมาธิ เพื่อสอนคนใหมีอัธยาศัยสงบ มีจิตใจแนวแน ม่ันคงในการบุญ 
การกุศล 
        คําสอนท่ีพระพุทธองคทรงแสดงไวโดยปรมัตถเทศนา คือทรงแสดงตามหลักสัจจธรรม 
โดยไมยกบุคคลอ่ืนข้ึนเปนตัวอยาง ทรงแสดงเฉพาะสัจจธรรม หรือสภาวธรรมลวนๆ เรียกวา 
พระอภิธรรมปฎก ซ่ึงเปนคําสอนท่ี เนนในเร่ืองปญญา เพื่อสอนคนใหมีสติปญญา รูแจง 
เห็นจริงในสภาวธรรมท้ังปวง 
        สัจจธรรม หรือสภาวธรรมท่ีพระพุทธองคทรงแสดงไวในพระอภธิรรมปฎกนั้นแบงเปน 
๒ อยาง คือ 
        (๑)  สมมุติสัจจะ จริงโดยสมมุติ 
        (๒)  ปรมัตถสัจจะ จริงโดยปรมัตถ 
  



สังคหะ(๑) - หนาท่ี 2 
                                                                        ๒ 
        ความจริงตามสมมุติของโลก ตามท่ีชาวโลกยอมรับกัน เชนสมมุตวิาเปนกษัตริย 
เปนพราหมณ เปนตํารวจ เปนทหาร เปนขาราชการ เปนเกียรติ เปนยศ เปนบาน เปนเรือน 
เปนรถ เปนเรือ เปนตน เหลานี้เรียกวาสมมุติสัจจะ จริงโดยสมมุติ คือจริงท่ีไมจริง เรียก 
อีกอยางหนึ่งวา บัญญัติธรรม คือส่ิงท่ีชาวโลกบัญญัติข้ึน สมมุติข้ึนตามโวหารของโลก ตาม 
ความยอมรับของโลก 
        ความจริงโดยปรมัตถ คือจริงอยางแทจริง หรือจริงจริงๆ โดยไมมีความวิปริตแปรผันเรียก 
วา ปรมัตถสัจจะ จริงโดยปรมัตถ คือจริงจริงๆ ซ่ึงเปนความจริงโดยสภาวะท่ีแทจริง 
ตามธรรมชาติท่ีแทจริง มิไดมีใครบัญญัติ หรือแตงต้ังข้ึน สมมุติข้ึน 
        ส่ิงท่ีเปนปรมัตถสัจจะนั้น ทานแสดงไว ๒ นัย คือนยัท่ี ๑ ไดแกสภาวธรรม ๒ 
อยาง คือ เบญจขันธและนิพพาน นยัท่ี ๒ ไดแกปรมัตถธรรม ๔ อยาง คือ จิต เจตสิก รูป 
และนิพพาน กลาวโดยสรุป ปรมัตถสัจจะนั้น ไดแกสภาวธรรม ๒ อยาง คือ รูปธรรม และ 
นามธรรม 
        เพื่อใหผูศึกษาไดมีความรูความเขาใจในปรมัตถสัจจะพอเปนพื้นฐาน จึงไดลําดบัหัวขอ 
สภาวธรรมและใหแนวการศึกษาไวพอเปนพื้นฐาน ดังตอไปนี้:-  



สังคหะ(๑) - หนาท่ี 3 
                                                                       ๓ 
                                                                    บทท่ี ๑ 
                                                  เบญจขันธและปรมัตถธรรม 
        ก.  เบญจขันธ 
        พระพุทธองคทรงแสดงความจริงไววา "ชีวิตมีความตายเปนท่ีสุด" และชีวิตนั้น 
มีสวนประกอบสําคัญอยู ๕ สวน เรียกวา เบญจขันธ หรือขันธ ๕ คือ 
        (๑)  รูปขันธ  กองรูป 
        (๒)  เวทนาขันธ  กองเวทนา 
        (๓)  สัญญาขันธ กองสัญญา 
        (๔)  สังขารขันธ กองสังขาร 
        (๕)  วิญญาณขันธ กองวิญญาณ 
        สวนประกอบของชีวิตสวนท่ี ๑ เปนสวนท่ีเหน็ไดงาย คือสวนท่ีเปนรางกายหรือรูป- 
วัตถุ อันไดแกสวนตางๆ ของรางกาย เชน ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เน้ือ เอ็น กระดูก 
เปนตน หรืออวัยวะตางๆ เชน มือ เทา แขน ขา ศีรษะ เปนตน เหลานี้ เรียกวา 
รูปขันธ คนทุกคนตองมีรูปขันธ ชีวิตทุกชีวิตตองมีรูปขันธ ถาไมมีรูปขันธ ก็จะมีรูปรางตัวตน 
ข้ึนไมได รูปขันธนี้เปนส่ิงท่ีมีจริง จึงเปนสภาวธรรมหรือปรมัตถสัจจะ 
        สวนประกอบของชีวิตสวนท่ี ๒ ไดแกความรูสึกตางๆ ท่ีเกิดข้ึนเปนประจํา เชน 
รูสึกเปนสุขบาง เปนทุกขบาง รูสึกดีใจบาง เสียใจบาง รูสึกเฉยๆ บาง ความรูสึกเหลานี้ 
เรียกวา เวทนาขันธ คนทุกคน ชีวิตทุกชีวิตจะตองมีเวทนาขันธ คือมีความรูสึกดังกลาวนี ้
เวทนาขันธนีเ้ปนส่ิงท่ีมีจริง จึงเปนสภาวธรรมหรือปรมัตถสัจจะ 
        สวนประกอบของชีวิตสวนท่ี ๓ ไดแกความจําได ความหมายรูตางๆ เชนจํารูป (สี) 
ได จําเสียง จํากล่ิน จํารส จําส่ิงสัมผัสตางๆ ได เปนตน ความจําส่ิงตางๆ ไดนี ้
เรียกวา สัญญาขันธ คนทุกคน ชีวิตทุกชีวิตตองมีสัญญาขันธ คือมีความจําไดดวยกันท้ังนั้น 
ความจําส่ิงตางๆ ไดนี้เปนส่ิงท่ีมีจริง จึงเปนสภาวธรรม เปนปรมัตถสัจจะ 
  



สังคหะ(๑) - หนาท่ี 4 
                                                                      ๔ 
        สวนประกอบของชีวิตสวนท่ี ๔ ไดแกความดี ความชั่วหรือบุญบาปตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 
ในใจ ปรุงแตงใหเปนไปตางๆ คือใหดีบาง ช่ัวบาง เชนความโลภ ความโกรธ ความ 
หลง ความริษยา ความอาฆาตพยาบาท ความไมโลภ ไมโกรธ ไมหลง ความเมตตากรุณา 
เปนตน เหลานี้ เรียกวา สังขารขันธ คนทุกคน ชีวิตทุกชีวติตองมีสังขารขันธดวยกันท้ังนั้น 
สังขารขันธคือความดี ความช่ัว หรือบุญบาปนั้น เปนส่ิงท่ีมีจริง จึงเปนสภาวธรรมหรือปรมัตถ- 
สัจจะ 
        สวนประกอบของชีวิตสวนท่ี ๕ เปนสวนสําคัญท่ีสุดของชีวิต เปนสวนประกอบท่ี 
เปนธาตุรับรูหรือเปนตัวรับรูอารมณ คือรับรูรูป รูเสียง รูกล่ิน รูรส รูโผฏฐัพพะ (ส่ิงสัมผัส) 
และรูธรรมารมณ (อารมณท่ีผานมาทางใจ) สวนท่ีเปนธาตุรับรูหรือตัวรับรูอารมณนี้ เรียกวา 
วิญญาณขันธ ซ่ึงไดแกจิตหรือใจนั่นเอง คนทุกคน ชีวิตทุกชีวิตจะตองมีวิญญาณขันธ คือมี 
จิตใจดวยกันท้ังนั้น ถาไมมีจติใจ กจ็ะรับรูอารมณใดๆ ไมไดท้ังส้ิน แตท่ีเรากลาววาตาเห็นรูป ห ู
ไดยินเสียง จมูกไดกล่ิน ล้ินรูรส กายรูสึกสัมผัส นั้น เปนคําลาวตามโลกนิยม วาโดย 
ปรมัตถสัจจะแลว ตาไมใชตัวเหน็รูป หูไมใชตัวไดยนิเสียง จมูกไมใชตัวไดกล่ิน ล้ินไมใชตวั 
รูรส กายไมใชตัวรูสัมผัส แตเปนเพยีงส่ือหรือเคร่ืองสัมผัสอารมณเทานัน้ สวนตัวรับรูอารมณ 
นั้น ไดยินแกวญิญาณหรือจิต เชน เหน็รูปดวยตา ไดยนิเสียงดวยหู เปนตน วิญญาณขันธหรือจิต 
ซ่ึงเปนธาตุรับรูอารมณนี้เปนส่ิงท่ีมีจริง จงึเปนสภาวธรรมหรือปรมัตถสัจจะ 
        เบญจขันธนั้นยอลงไดเปน ๒ สวน คือเปนรูปสวนหนึ่ง เปนนามสวนหน่ึง รูปขันธ 
จัดเปนรูปหรือรูปธรรม ขันธอีก ๔ ข้ัน เปนนามหรือนามธรรม เบญจขันธนี้จึงนยิมเรียกส้ันๆ 
วา นามรูป หรือรูปนาม ชีวิตทุกชีวิตจึงเปนเพียงรูปนามหรือรูปธรรมนามธรรมเทานั้น 
        ข.  ปรมัตถธรรม 
        ปรมัตถธรรม แปลวาธรรมท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง คือเปนความจริงอยางยิ่ง เปนความ 
จริงจริงๆ ไดแกสภาวธรรม ๔ อยาง คือ จติ เจตสิก รูป และนิพพาน 
        ส่ิงท่ีรูนึก รูคิด คือรับรูอารมณ ไดแกรูรูป (สี) รูเสียง รูกล่ิน รูรส รูโผฏฐัพพะ 
และรูธรรมารมณ เรียกวา จติ ไดแกวิญญาณในเบญจขันธนั่นเอง เพราะวิญญาณกับจตินั้น  
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เปนอันเดยีวกนั จิตนี้เปนส่ิงท่ีมีจริง จึงเปนปรมัตถธรรม คือเปนของจริงจริงๆ และจิตนั้น 
เปนนามธรรม ไมมีรูปราง มองเห็นไมได จบัตองไมได แตเปนส่ิงท่ีมีอยู รูปรางกายของเราท่ีเปน 
อยูได เคล่ือนไหวไดก็เพราะเรามีจิต ถาปราศจากจิตเม่ือใด ชีวิตกแ็ตกดบัถึงแกความตาย 
        ส่ิงท่ีเกิดรวมกับจิต ดับพรอมกับจิต มีอารมณและวตัถุ (คือท่ีอาศัยเกิด) รวมกับจติ 
เปนส่ิงท่ีประกอบอยูกับจิตเทานั้น เรียกวา เจตสิก ไดแกนามขันธ ๓ คือเวทขันธ ๓  สัญญา- 
ขันธ และสังขารขันธ ในเบญจขันธนั่นเอง กลาวคือขันธท้ัง ๓ นั้นเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนในใจ 
ประกอบกับใจเทานั้น เชน เวทนาขันธอันไดแกสุข ทุกข อุเบกขา โสมนัส และโทมนัส 
เหลานี้เปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนในใจ ประกอบกับจติเทานั้น ถาไมมีจิต เวทนาก็เกิดข้ึนไมได สัญญา 
และสังขารก็เชนเดียวกนั ลวนแตเกิดข้ึนในจิต ประกอบกับจิตใจท้ังส้ิน 
        ส่ิงท่ีเปนรูปรางกาย เปนรูปวัตถุ สามารถมองเห็นได สัมผัสไดดวยประสาทท้ัง ๕ 
เรียกวา รูป ไดแกรูปขันธในเบญจขันธนั่นเอง 
        ดังน้ัน ปรมัตถธรรม ๓ ขอแรก จึงไดแกเบญจขันธนั่นเอง กลาวคือ จิต ไดแก 
วิญญาณขันธ เจตสิก ไดแกเวทนาขันธ สัญญาขันธ และสังขารขันธ รูป ไดแก รูปขันธ 
        สวนนิพพาน เปนขันธวิมุต คือเปนส่ิงท่ีพนจากขันธ มิไดนับเนื่องอยูในขันธ จดัเปน 
ขันธใดๆ ในเบญจขันธมิได ดังนั้น ปรมัตถสัจจะ จึงไดแก เบญจขันและนิพพาน หรือ 
ไดแกปรมัตถธรรม ๔ อยาง คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน (นิพพาน เปนเร่ืองลึกซ้ึงมาก 
จะไดศึกษาหลังจากที่ศึกษาปรมัตถธรรม ๓ ขอแรกเขาใจดีแลว) 
        ใหดูตารางแสดงการสงเคราะหปรมัตถธรรม ๓ ขอแรกลงในเบญจขันธ (สวนนพิพาน 
เปนขันธวิมุต) ดังนี้  
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                                                        ประเภทแหงรูปขันธ 
        เบญจขันธขอแรก คือรูปขันธนั้น แบงเปนประเภทใหญๆ ได ๒ ประเภท คือ 
มหาภูตรูป และอุปาทายรูป 
        ก.  มหาภตูรูป ๔ : มหาภูตรูป แปลวารูปท่ีเปนใหญ เปนประธาน เปนหลักสําคัญ 
(นับไดวาเปนรูปประถมภูมิ) โดยเปนท่ีอาศัยหรือเปนบอเกิดของรูปท้ังปวง ไดแกธาตุ ๔ คือ 
ปฐวี (ธาตุดนิ=ของแข็ง) อาโป (ธาตุน้ํา=ของเหลว) เตโช (ธาตุไฟ=พลังงาน) และ 
วาโย (ธาตุลม=กาซ) 
        มหาภูตรูปหรือธาตุท้ัง ๔ นี้ เปนส่ิงประกอบสําคัญท่ีทําใหชีวิตมรูีปรางข้ึน เปนเนื้อ 
เปนหนังข้ึน และธาตุท้ัง ๔ นี้เปนสหชาตธรรม คือเปนส่ิงท่ีเกิดพรอมกัน อยูรวมกัน และได 
ช่ือวาเปนอวินพิโภครูป คือเปนรูปท่ีแยกจากกันมิได เปนธาตุท่ีแยกจากกันไมได ไมวาจะปรากฏ 
ณ ท่ีใด จะตองมีครบท้ัง ๔ เสมอ แตอาจจะมีธาตุใดธาตุหนึ่งยิ่งหรือหยอนกวากนัเทานั้น ธาตุ 
ท้ัง ๔ นี้มีลักษณะแตกตางกนัในประการสําคัญ ดังนี้ 
        ปฐวีธาตุ เปนธาตุท่ีมีลักษณะแข็ง (เปนของแข็ง) เม่ือนําไปเปรียบกับธาตุอ่ืน จะพบ 
วาธาตุนี้มีสภาพแข็งแรงกวาอ่ืน วัตถุใด อวยัวะใด มีปฐวธีาตุมาก วัตถุนั้น อวยัวะน้ันก็มีความ 
แข็งมาก ถามีปฐวีธาตุนอยก็แข็งนอยหรือออน เพราะความออนก็คือความแข็งนอย หรือความ 
แข็งลดลงน่ันเอง 
        ในอาการ ๓๒ ซ่ึงเปนสวนประกอบในรางกายคนและสัตวนั้น สวนท่ีมีปฐวีธาตมุาก 
มีอยู ๒๐ สวน คือ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนือ้ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ 
ตัว พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา มันสมอง 
        อาโปธาตุ เปนธาตุท่ีมีลักษณะไหลหรือเกาะกุม (เปนของเหลว) วตัถุใด อวยัวะใด 
มีอาโปธาตุพอประมาณ วัตถุนั้น อวยัวะน้ันก็มีการเกาะกุมดี มีความเหนียวแนนมาก ถามีอาโปธาตุ 
มากไปหนวยอก็มีการเกาะกุมไมสูดี มีความเหนยีวแนนนอยหนอย ถามีอาโปธาตุเปนจํานวนมาก 
แลว ก็จะมีความเกาะกุมนอยลง จนเปนของเหลวและไหลไปได เม่ืออาโปธาตุถูกความรอน 
(เตโชธาติมาก) ก็จะทําใหเกดิการไหล เม่ืออาโปธาตุถูกความเยน็ (เตโชธาตุลดลงมาก) ก็จะ 
ทําใหเกดิการเกาะกุม เชน เหล็กหรือข้ีผ้ึง เม่ือถูกความรอนก็ละลายไหลได เม่ือถูกความเย็น 
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ก็กลับแข็งตัว (เกาะกุม) หรือน้ํา เม่ือถูกความรอนก็เดือดและละลายไหล เม่ือถูกความเย็นจดั 
ก็เกาะกุมกนัจบักันเปนน้ําแข็ง 
        ในอาการ ๓๒ ซ่ึงเปนสวนประกอบในรางกายของคนและสัตวนัน้ สวนท่ีมีอาโปธาตุ 
มากมีอยู ๑๒ สวน คือ ดี เศลษม หนอง เลือด เหง่ือ มันขน น้ําตา น้ํามันเหลว น้ําลาย 
น้ํามูก ไขขอ มูตร 
        เตโชธาตุ เปนธาตุท่ีมีลักษณะรอนหรืออบอุน ทําใหเกิดพลัง เปนธาตุท่ีตองอาศัย 
ความสัมพันธกับธาตุอ่ืนๆ แตมีคุณสมบัติเหนือธาตุอ่ืนๆ ตรงท่ีวา ถามีอยูพอประมาณ ก็จะ 
ทําใหคนและสัตวมีอายุยนืได วัตถุใด อวยัวะใดมีเตโชธาตุมาก วัตถุนัน้ อวัยวะนั้นกจ็ะมี 
ความรอนมาก ถามีพอประมาณก็จะมีความรอนพอประมาณ พออบอุน แตถามีเตโชธาตุนอยมาก 
ก็จะเกิดความเย็น เพราะตามหลักความจริงนั้นความเย็นไมมี มีแตความรอนเทานั้น แตเม่ือความ 
รอนลดลงมากจึงเห็นเปนความเย็น ดังนั้น เตโชธาตุถามีมากหรือมีพอประมาณ จึงเรียกวา 
อุณฺหเตโช (ไฟรอน) ถามีนอยมากจนเหน็เปนเยน็จึงเรียกวา สีตเตโช (ไฟเยน็-อุณหภมิู 
ลดลงต่ํา) 
        เตโชธาตุนั้นท่ีมีอยูท่ัวไปในสรรพางคกายของคนและสัตว โดยเฉพาะอุณหเตโช มี 
๔ ชนิด คือ 
        (๑)  ไฟทาํใหรางกายอบอุนพอสบาย (อุสฺมเตโช) 
        (๒)  ไฟท่ีชวยยอยอาหาร (ปาจกเตโช) 
        (๓)  ไฟท่ีทําใหรางกายทรุดโทรม (ชีรณเตโช) 
        (๔)  ไฟท่ีทําใหรางกายเรารอน เปนไข และกระวนกระวาย 
                                                (สนฺตาปนเตโช-ฑาหนเตโช) 
        วาโยธาตุ เปนธาตุท่ีมีลักษณะเครงตึงและไหวหรือพัดผานไปมา เปนธาตุท่ีมีความสําคัญ 
มากแกคนและสัตว เพราะเปนธาตุท่ีทําใหไหวกาย ไหววาจา (พดู) ได และทําใหชีวิตดํารงอยู 
โดยเฉพาะลมหายใจเขาออก ถาหมดลมประเภทนี้ก็ตองขาดใจตาย 
        วาโยธาตุท่ีมีอยูท่ัวไปในสรรพางคกายและคนและสัตวนั้น มี ๖ ชนิด คือ 
        (๑)  ลมพดัข้ึนเบ้ืองบน (อุทฺธงฺคมวาโย) เชน การเรอ การหาว การไอ การจาม เปนตน 
        (๒)  ลมพัดลงเบ้ืองตํ่า (อโธคมวาโย) เชน การผายลม ลมเบง เปนตน 
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        (๓)  ลมในทอง (กุจฺฉิสยวาโย) เชน ลมท่ีทําใหทองขึ้น ทองเฟอ ทําใหปวดทอง 
เสียดทอง เปนตน 
        (๔)  ลมในไส (โกฏ�สยวาโย) เชน ลมท่ีทําใหทองรอง ทองล่ัน เปนตน 
        (๕)  ลมพัดไปตามรางกาย ทําใหเคล่ือนไหวได พูดได 
        (๖)  ลมหายใจเขา หายใจออก 
        ขอสังเกต : ธาตุท้ัง ๔ นี้ แมจะเปนส่ิงท่ีเกิดรวมกัน อยูรวมกัน จะแยกออกจากกัน 
มิได แตธาตุเหลานี้ก็มีสวนที่เปนคูมิตร คูปฏิปกษกันอยู ท่ีเปนคูมิตรกนัยอมเขากนัไดสนิท 
ชวยเสริมกนัใหมีพลังมากข้ึน เชน เตโชธาตุกับวาโยธาตุเปนคูมิตรกัน เขากันไดสนิท (มิสสกะ) 
จะเห็นไดวา ท่ีใดมีไฟมาก ท่ีนั้นก็มีลมมาก และปฐวีธาตุกบัวาโยธาตุเปนคูปฏิปกษกนั จะเห็น 
ไดวาท่ีใดมีดนิมาก ท่ีนั้นลมก็พัดผานไดนอย เพราะธาตุท่ีเปนคูปฏิปกษกันยอมเขากนัไดไมสนิท 
        ใหดูตารางแสดงธาตุท่ีเปนคูมิตร คูปฏิปกษกัน ดังนี้ 
        ดังน้ัน ธาตุท้ัง ๔ จึงเปนคูมิตรกัน ๒ คู และเปนคูปฏิปกษกนั ๒ คู และธาตุท่ีไมเปน 
ปฏิปกษกันยอมเปนมิตรกันได 
        ข.  อุปาทายรูป ๒๔ : อุปาทายรูป แปลวา รูปอาศัย คืออาศัยมหาภตูรูปเปนแดนเกิด 
ถาไมมีมหาภตูรูปแลว รูปท้ัง ๒๔ นีก้็จะไมสามารถเกิดข้ึนตามลําพังได ดังนั้นจึงเรียกวา อุปาทายรูป 
ซ่ึงมีอยู ๒๔ ชนิด แบงเปน ๑๐ ประเภท คือ 
        (๑)  ปสาทรูป ๕ 
        (๒)  วิสยรูป ๔ (๕)  
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        (๓)  ภาวรูป ๒ (๑) 
        (๔)  หทยวัตถุ ๑ 
        (๕)  ชีวิตรูป ๑ 
        (๖)  อาหารรูป ๑ 
        (๗)  ปริจเฉทรูป ๑ 
        (๘)  วิญญัตติรูป ๒ 
        (๙)  วกิารรูป ๓ 
        (๑๐)  ลักษณะรูป ๔ 
                รวมเปน ๒๔ ชนิด 
        ปสาทรูป ๔ : ปสาทรูป แปลวารูปใส รูปผุดผอง จนสามารถเปนส่ือในการรับอารมณ 
ตางๆ ได อันไดแกประสาทสัมผัสท้ัง ๕ หรืออายตนะภายใน ๕ คือ 
        (๑)  จกัขุปสาท ประสาทตา 
        (๒)  โสตปสาท ประสาทหู 
        (๓)  ฆานปสาท ประสาทจมูก 
        (๔)  ชิวหาปสาท ประสาทล้ิน 
        (๕)  กายปสาท ประสาทกาย 
        ปสาทรูปท้ัง ๕ นี้เปนรูปท่ีมีความสามารถในการสัมผัสกับอารมณตางๆ กลาวคือ จักขุ- 
ปสาท สําหรับสัมผัสรูป (สี) โสตประสาท สําหรับสัมผัสเสียง ฆานปสาท สําหรับสัมผัสกล่ิน 
ชิวหาปสาท สําหรับสัมผัสรส และกายปสาท สําหรับสัมผัสโผฏฐัพพะ 
        วิสยรูป ๔ : วิสยรูป แปลวา รูปท่ีเปนอารมณ คือเปนท่ียึดเหน่ียวของจิต มี ๔ อยาง คือ 
รูป (สี) สัททะ (เสียง) คันธะ (กล่ิน) รสะ (รส) อีกนัยหนึ่ง เพิ่ม โผฏฐัพพะ 
(ส่ิงสัมผัส) เขาเปนลําดับท่ี ๕. วิสยรูปนี้เรียกอีกอยางหนึง่วา โคจรรูป ซ่ึงแปลวารูปท่ีเปน 
อารมณเชนเดยีวกัน 
        ท่ีวาเปนอารมณนั้น หมายความวาเปนอารมณของจิต โดยจิตจะรับอารมณเหลานี้ทาง 
ประสาทสัมผัส เชน เม่ือจักษุประสาทสัมผัสกับรูป (สี) จิตก็จะรับรูปเปนอารมณท่ีผานมาทาง 
จักษุประสาทนั้น ใหดูตารางแสดงการสัมผัสระหวางปสาทรูป ๕ กับวิสยรูป ๕ เปนคูๆ ดังนี ้
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        ขอสังเกต วิสยรูปหรือโคจรรูปนั้น วาโดยสภาวะเฉพาะท่ีเปนอุปาทายรูป มีเพียง ๔ 
อยาง โดยเวนโผฏฐัพพะ เพราะโผฎฐัพพะไดแกมหาภูตรูป ๓ (เวนอาโปธาตุ เพราะอาโปธาตุ 
นั้นสัมผัสทางกายประสาทไมได) ซ่ึงเปนรูปประเภทมหาภูตรูป แตมหาภูตรูปนั้นเปนอารมณของ 
จิตไดโดยผานทางกายประสาท วิสยรูปจึงมี ๕ เทากับปสาทรูป ๕ เพราะเปนของคูกนั 
        ภาวรูป ๒ : ภาวรูป แปลวา รูปบอกความเปนหญิง เปนชาย มี ๒ ชนิด คือ อิตถีภาวะ 
ความเปนหญิงหรือเพศหญิง ปุริสภาวะ ความเปนชายหรือเพศชาย ส่ิงท่ีเปนเคร่ืองบอกเพศนัน้ 
มี ๔ อยาง คือ 
        (๑)  ลิงฺค อวัยวะเพศ ตลอดจนรูปรางสัณฐาน มือ เทา เปนตน ของหญิงก็เปน 
อยางหนึ่ง ของชายก็เปนอยางหนึ่ง มีลักษณะเฉพาะแตละเพศ 
        (๒)  นิมิตฺต เคร่ืองหมายเพศ เชน เสียงพูด เสียงหัวเราะ การยิ้ม ตลอดจน 
เคร่ืองหมายเพศอ่ืนๆ เชน ชายมีหนวด มีเครา หญิงไมมี เปนตน 
        (๓)  กุตฺต กิริยาทาทาง การเคล่ือนไหว หญิงกน็ุมนวล ออนโยน เรียบรอย ชาย 
ก็เขมแข็ง วองไว อาจหาญ ขึงขัง เปนตน 
        (๔)  อากปฺป กิริยามารยาท การเดิน การนั่ง การนอน สําหรับหญิงกอ็อนโยน แชมชอย 
สําหรับชายก็เขมแข็ง องอาจ เปนตน 
        หทยวัตถุ : หทยวัตถุ แปลวา รูปอันเปนท่ีอยูอาศัยของจิต (มโนธาตุ และมโนวิญญาณ- 
ธาตุ) ซ่ึงอยูภายในหัวใจ กลาวคือในหัวใจจะมีแองหรือหองโตพอจุเมล็ดดอกบุนนาค และแองนี ้
จะมีโลหิตเปนน้ําเล้ียงหวัใจขังอยูประมาณกึ่งซองมือหรือกึ่งฟายมือ จิตจะอาศัยโลหิตนั้นเปนอยู   
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โดยนัยนี้ จึงเปนอันอนุมานไดวาโลหิตมีอยู ณ ท่ีใด จิตใจก็อาศัยอยู ณ ท่ีนั้นได แตอวยัวะท่ี 
เปนศูนยสูบฉีดโลหิตท่ีสําคัญท่ีสุดนั้นไดแกหวัใจ โบราณจึงถือวาจิตอยูท่ีหวัใจ 
        ชีวิตรูป : ชีวิตรูป แปลวา รูปท่ีทําใหดาํรงอยู ทําใหเปนอยูได หมายความวา ทําให 
กรรมชรูป (รูปเกิดจากกรรม เชน ปสาทรูป และภาวรูป เปนตน) ดํารงอยูได โดยชีวติรูปนี้ 
ทําหนาท่ีธํารงสหชาตรูป (รูท่ีเกิดรวมกับตน คือกรรมชรูป) มิไดสลายไป กลาวคือ ตา หู 
จมูก-ล้ิน กาย เปนตน ท่ีสามารถทําหนาท่ีไดอยู ยังเปนอยูได ก็เพราะมีชีวิตรูปรักษาไว ธํารงไว 
ตลอดอาย ุ
        อาหารรูป : อาหารรูป แปลวา รูปท่ีเปนอาหาร ไดแกโอชาท่ีอยูในอาหารที่บริโภค ซ่ึง 
อาหารรูปนี้จะทําใหรูปกายดาํรงอยูและเจริญเติบโต ท้ังสนับสนุนรูปกายใหมีความแขง็แรง ถาขาด 
อาหารเด็ดขาดแลวรูปกายก็จะดํารงอยูไมได 
        ปริจเฉทรูป : ปริจเฉทรูป แปลวา รูปท่ีเปนชองค่ัน หมายความวาชองวางระหวางรูปตอ 
รูป กลาวคือระหวางรูปตางๆ ท่ีเบียดกนัอยูนั้นมีชองวางค่ันอยูตลอดไป เชน ระหวางเน้ือกับหนัง 
ระหวางเอ็นกบักระดกู ระหวางเซลลตอเซลล ตลอดระหวางปรมาณูตอปรมาณู ยอมมีชองวาง 
ค่ันอยูท้ังส้ิน ชองวางท่ีค่ันอยูนั้นเรียกวาปริจเฉทรูปนี้ เรียกอีกช่ือหนึ่งวา อกาสรูป 
        วิญญัตติรูป ๒ : วิญญัตติรูป แปลวา รูปท่ีบอกใหรูความหมาย ใหเขาใจความประสงค 
มี ๒ ชนิด คือ กายวิญญัตติ และวจีวิญญัตติ 
        กายวิญญัตติ แปลวา รูปท่ีบอกใหรูความหมายทางกาย การเคล่ือนไหวทางกาย เชน 
การกวกัมือเรียก การพยกัหนา การส่ันศีรษะ การเดนิ การวิ่ง เปนตน 
        วจวีิญญัตติ แปลวา รูปท่ีบอกความหมายทางคําพูด ไดแกการพูด การเปลงวาจา 
เชน พูดถาม พดูตอบ เรียก ขาน เปนตน 
        วิการรูป ๓ : วิการรูป แปลวา รูปท่ีบอกอาการเปล่ียนแปลง มี ๓ ชนิด คือ ลหุตา 
มุทุตา และกัมมัญญตา 
        ลหุตา แปลวา ความเบาแหงรูป ไดแกความวองไว ความกระปร้ีกระเปรา ความ 
กระฉับกระเฉง ความไมอืดอาด เปนตน 
        มุทุตา แปลวา ความออนแหงรูป ไดแกความคลองตัว ความไมกระดาง ความ 
นุมนวล เปนตน  
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        กัมมัญญตา แปลวา ความควรแกการงานแหงรูป ไดแกความใชการใชงานได 
ความเขมแข็ง เปนตน 
        ลักขณรูป : ลักขณรูป แปลวา รูปท่ีบอกลักษณะแตกตาง บอกขอแตกตาง มี ๔ ชนิด 
คือ อุปจยะ สันตติ ชรตา และอนิจจตา 
        อุปจยะ แปลวา ความเกดิข้ึนขณะแรกแหงรูป ไดแกความเกิดข้ึนคร้ังแรก นับแต 
ปฏิสนธิเปนตนมา 
        สันตติ แปลวา ความสืบตอแหงรูป ไดแกการสืบแทนตอเนื่องกนัมาแหงรูป คือ 
การเจริญตอเนือ่งกันไมขาดสายแหงรูป 
        ชรตา แปลวา ความทรุดโทรม ความครํ่าคราแหงรูป 
        อนิจจตา แปลวา ความไมเท่ียง ความไมยั่งยืนแหงรูป 
        ขอสังเกต อุปจยะและสันตตินั้น เรียกช่ืออีกอยางหนึ่งวา ชาติรูป (รูปคือความเกดิ) 
หรืออุปปาทรูป (รูปคือความเกิดข้ึน) ชรตา นั้น เรียกช่ืออีกอยางหนึ่งวา ฐิติรูป (รูปท่ีดํารงอยู) 
หรือชรารูป (รูปเกา) อนจิจตา นั้น เรียกช่ืออีกอยางหนึ่งวา ภังครูป (รูปแตกดับ) หรือมรณรูป 
(รูปตาย) 
                                                                        สรุป 
        รูปขันธท้ัง ๒ ประเภทใหญ คือท้ังมหาภูตรูป และอุปาทายรูป (รวมเปนรูป ๒๘ อยาง) 
ดังกลาวมานี้ เปนส่ิงท่ีมีอยูจริงทุกยุคทุกสมัย จึงเปนปรมัตถสัจจะ คือเปนของจริงจริงๆ เปน 
สภาวะท่ีจริงแท และของจริงนี้เปนสวนประกอบสวนหนึ่งของชีวิต  
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                                                                บทท่ี ๒ 
                                                      วิญญาณขันธ (จิต) 
                                                            กามาวจรจิต 
        กามาวจรจิต แปลวา จิตท่ีเกาะเกี่ยวอยูในกาม ตดิอยูในกาม ผูกพันอยูในกาม คําวา 
กาม ในท่ีนี้หมายถึงส่ิงท่ีนารักนาใคร ส่ิงท่ีลอใจใหเกิดความโลภ ความโกรธ และความหลง 
อันไดแกกามคุณ ๕ คือ รูป (สี) เสียง กล่ิน รส และโผฏฐัพพะ จติท่ีเกาะเกีย่วอยู ติดอยู 
ผูกพันอยูในกามคุณ ๕ นี้ เรียกวา กามาวจรจิต ถาวาโดยภูมิก็ไดแกจิตท่ีอยูในระดับกามวจรภูมิ 
ท้ัง ๑๑ ภูมิ คือ อบายภูมิ ๔ (ไดแก นรก เปรต อสุรกาย และดิรัจฉาน) มนุษย ๑ 
สวรรค ๖ ภูมิ ซ่ึงภูมิท้ัง ๑๐ ภูมินี้เรียกวา กามาวจรภูมิ หรือกามภูมิ แปลวาภูมิท่ีเกาะเกี่ยวอยูในกาม. 
จิตท่ีอยูในระดบักามวจรภูมินี้จึงเรียกวา กามาวจรจิต 
        กามาวจรจิตนั้นมี ๕๔ ดวง แบงเปน ๓ ประเภท คือ 
        (๑)  กุศลจิต ๘ 
        (๒)  อกุศลจิต ๑๒ 
        (๓)  อัพยากตจิต ๓๔ 
                รวม ๕๔ ดวง 
        กุศลจิต ๘ : กุศลจิต แปลวาจิตท่ีเปนกุศล เปนจิตระงับกิเลส เปนจิตท่ีเปนบุญคือ 
จิตท่ีดีงาม เปนจิตท่ีใหคุณ มี ๘ ดวง คือ 
        (๑)  โสมนสฺสสหคต ตาณสมฺปยุตฺต อสฺงขาริก 
                จิตท่ีเกิดพรอมกบัความดีใจ ประกอบดวยญาณ ไมมีส่ิงชักจูง 
        (๒)  โสมนสฺสสหคต ตาณสมฺปยุตฺต สสงฺขาริก 
                จิตท่ีเกิดพรอมกบัความดี ประกอบดวยญาณ มีส่ิงชักจูง 
        (๓)  โสมนสฺสสหคต ตาณวิปฺปยุตฺต อสงฺขาริก 
                จิตท่ีเกิดพรอมกบัความดีใจ ปราศจากญาณ ไมมีส่ิงชักจูง  
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        (๔)  โสมนสฺสสหคต ตาณวิปฺปยุตฺต สสงฺขาริก 
                จิตท่ีเกิดพรอมกบัความดีใจ ปราศจากญาณ มีส่ิงชักจูง 
        (๕) อุเปกฺขาสหคต ตาณสมฺปยุตฺต อสงฺขาริก 
                จิตท่ีเกิดพรอมกบัความเฉย ประกอบดวยญาณ ไมมีส่ิงชักจงู 
        (๖)  อุเปกฺขาสหคต ตาณสมฺปยุตฺต สสงฺขาริก 
                จิตท่ีเกิดพรอมกบัความเฉย ประกอบดวยญาณ มีส่ิงชักจูง 
        (๗)  อุเปกฺขาสหคต ตาณวิปฺปยุตฺต อสงฺขาริก 
                จิตท่ีเกิดพรอมกบัความเฉย ปราศจากญาณ ไมมีส่ิงชักจูง 
        (๘)  อุเปกฺขาสหคต ตาณวิปฺปยุตฺต สสงฺขาริก 
                จิตท่ีพรอมกับความเฉย ปราศจากญาณ มีส่ิงชักจูง 
        กุศลจิตดวงแรก เปนจิตท่ีเกิดข้ึนรวมกบัความดใีจ เพราะปรารภอารมณ คือ รูป 
เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ หรือธรรมารมณอยางใดอยางหน่ึง ขณะเดียวกันก็มีญาณ คือความรู 
เปนสัมมาทิฏฐิเกิดข้ึน ไมมีส่ิงชักจูง คือ เกิดข้ึนเอง เชน เม่ือปรารภไทยธรรมและปฎิคาหก 
ท่ีมีพรอมและดีพรอม หรือปรารภเหตุท่ีทําใหเกดิความดใีจอยางอ่ืนแลวมีความราเริงยินด ี
เกิดสัมมาทิฏฐิ เห็นวาทานท่ีถวายแลวยอมมีผลอยางแนนอน ท้ังมิไดทอถอย ไดทําบุญ 
ตางๆ เชนถวายทานเปนตน โดยไมมีใครกระตุนเตือน อยางนี้ช่ือวาทําบุญดวยกุศลจติ 
ดวงแรก คือมีกุศลจิตดวงแรกเกิดข้ึนจึงทําบุญ 
        กุศลจิตดวงท่ีสอง ก็เปนเชนเดยีวกับกุศลจิตดวงแรก ตางแตเปนจติมีส่ิงชักจูง จงึ 
เกิดข้ึนได เชน เม่ือปรารถนาไทยธรรมและปฏิคาหกท่ีมีพรอมและดีพรอม หรือปรารภเหตุท่ีทําให 
เกิดความดีใจอยางอ่ืนแลวมีความราเริงยินดี เกิดสัมมาทิฏฐิเห็นวาทานท่ีถวายแลวยอมมีผลอยาง 
แนนอน แตยังมีความทอถอยอยู ตอเม่ือมีผูอ่ืนกระตุนเตือนจึงทําบุญถวายทานเปนตน อยางนี ้
ช่ือวาทําบุญดวยกุศลจิตดวงท่ีสอง คือมีกุศลจิตดวงท่ีสองเกิดข้ึนจงึไดทําบุญ 
        กุศลจิตดวงท่ีสาม เปนจิตท่ีเกิดข้ึนพรอมกับความดใีจ และไมมีส่ิงชักจูงเชนเดียวกับ 
กุศลจิตสองดวงแรก แตเปนจิตท่ีปราศจากญาณ ปราศจากปญญา ไมทราบเหตุผลในการทําความด ี
แตทําไปดวยความดีใจ เชน พวกเด็กๆ ท่ียงัไมเดียงสา ไดพบเหน็บิดามารดาหรือญาติผูใหญ  
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ทําบุญถวายทานแกพระสงฆเสมอเปนนิจ เม่ือเห็นพระสงฆก็ดีใจ มีอะไรอยูในมือก็รีบนําไปถวาย 
ยกมือไหว กลาวคําวา สาธุ ดวยความดีใจท่ีไดเหน็พระสงฆ อยางนี้ช่ือวาทําบุญดวยกศุลจิต 
ดวงที่สาม คือมีจิตดวงท่ีสามเกิดข้ึนจึงไดทําบุญ 
        กุศลจิตดวงท่ีส่ี เปนจิตมีลักษณะเชนเดียวกับกุศลจติดวงท่ีสาม ตางแตเปนจติท่ีมีส่ิง 
ชักจูงจึงเกิดข้ึน เชนพวกเด็กๆ ท่ียังไมเดยีงสาไดรับคําแนะนําชักจูงจากบิดามารดาหรือญาติผูใหญ 
ใหถวายของพระ ใหยกมือไหว ใหกลาวสาธุ จึงทําตามคําชักจูงดวยความดีใจ อยางนีช่ื้อวาทําบุญ 
ดวยกุศลจิตดวงท่ีส่ี คือมีจิตดวงท่ีส่ีเกิดขึ้นจงึไดทําบุญ 
        กุศลจิตดวงท่ีหา เปนจติท่ีเกิดพรอมกบัความเฉย คือมีความรูสึกเฉยๆ เม่ือปรารภ 
อารมณ คือ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ หรือธรรมารมณอยางใดอยางหนึ่ง แตขณะเดียว 
กนก็มีญาณ คือความรูเปนสัมมาทิฏฐิเกิดข้ึน ไมมีส่ิงชักจงู คือเกิดข้ึนเอง เชนเม่ือปรารภ 
ไทยธรรมและปฏิคาหกท่ีมีไมพรอมและดีไมพรอม หรือปรารภขอท่ีไมมีเหตุใหเกดิความดีใจอ่ืนๆ 
จึงรูสึกเฉยๆ และเกิดสัมมาทิฏฐิเห็นวาทานท่ีถวายแลวยอมมีผลอยางแนนอน ท้ังมิไดทอถอย 
ไดทําบุญถวายทานเปนตนโดยไมมีใครกระตุนเตือน อยางนี้ช่ือวาทําบุญดวกุศลจิตดวงท่ีหา คือ 
มีกุศลจิตดวงท่ีหาเกิดข้ึนจึงไดทําบุญ 
        กุศลจิตดวงท่ีหก เปนจติท่ีมีลักษณะเชนเดียวกับกุศลจิตดวงท่ีหา ตางแตเปนจิตท่ี 
มีส่ิงชักจูงจึงเกิดข้ึน เชน เม่ือปรารภไทยธรรมและปฏิคาหกท่ีมีไมพรอม และดีไมพรอม หรือ 
ปรารภขอท่ีไมมีเหตุใหเกดิความดีใจอ่ืนๆ จึงรูสึกเฉยๆ และเกดิสัมมาทิฏฐิเห็นวาทานท่ีถวาย 
แลวยอมมีผลอยางแนนอน แตยังมีความทอถอยอยู ตอเม่ือมีคนอ่ืนมากระตุนเตือนจึงทําบุญ 
ถวายทานเปนตน อยางนี้ช่ือวาทําบุญดวยกุศลจิตดวงท่ีหก คือมีกุศลจติดวงท่ีหกเกิดข้ึนจึงได 
ทําบุญ 
        กุศลจิตดวงท่ีเจ็ด เปนจติท่ีเกิดข้ึนพรอมกับความเฉยและไมมีส่ิงชักจูง คือเกดิข้ึน 
เองเชนเดยีวกบักุศลจิตดวงท่ีหา แตเปนจติปราศจากญาณ ไมทราบเหตุผลในการทําความดี และ 
ทําไปดวยความรูสึกเฉยๆ เชนพวกเดก็ๆ ท่ียังไมเดยีงสา ไดพบเห็นบิดามารดาหรือญาติผูใหญ 
ทําบุญถวายทานแกพระสงฆจนเคยชิน เม่ือเห็นพระสงฆซํ้าๆ ซากๆ ก็รูสึกเฉยๆ นําของไป 
ถวาย ยกมือไหว กลาวคําสาธุ ดวยความรูสึกเฉยๆ อยางนี้ช่ือวาทําบุญดวยกุศลจิตดวงท่ีเจ็ด 
คือ เม่ือมีกุศลจิตดวงท่ีเจ็ดเกดิข้ึนจึงไดทําบุญ  
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        กุศลจิตดวงท่ีแปด เปนจิตท่ีมีลักษณะเชนเดยีวกับกศุลจิตดวงท่ีเจด็ ตางแตเปนจติท่ีมี 
ส่ิงชักจูงจึงเกดิข้ึน เชน พวกเด็กๆ ท่ียังไมเดียงสา ไดรับคําแนะนําชักจงูจากบิดามารดาหรือ 
ญาติผูใหญใหถวายของพระ ใหยกมือไหวพระ ใหกลาวสาธุ จึงทําตามคําชักจูง ดวยความรู 
สึกเฉยๆ อยางนี้ช่ือวาทําบุญดวยกุศลจิตดวงท่ีแปด คือมีกศุลจิตดวงท่ีแปดเกิดข้ึนจึงไดทําบุญ 
        ขอสังเกต กุศลจิตท้ัง ๘ ดวงนี้มีความสําคัญยิ่งหยอนกวากันตามลําดับ ผูทําความดี 
ดวยกุศลจิตดวงแรกยอมมีผลดีมากเปนอันดบัหนึ่ง ทําดวยกุศลจิตนอกนีก้็มีความสําคัญลดหล่ัน 
กันลงมาโดยลําดับ เกณฑตัดสินในเร่ืองนี้กคื็อ กุศลจิตดวงแรกมีองคประกอบท่ีเปนกศุลแรง 
ครบบริบูรณท้ัง ๓ ประการ คือ ท้ังเวทนา ญาณ และสังขาร ไดแก 
        (๑)  เกิดพรอมกับโสมนัส (เวทนา) 
        (๒)  ประกอบดวยญาณ (ญาณ) 
        (๓)  เปนอสังขาริก คือไมมีส่ิงชักจูง (สังขาร) 
        สวนกุศลจิตดวงท่ีสอง มีกําลังออน เพราะเปนสสังขาริก (มีส่ิงชักจูง) ดวงท่ีสาม 
องคประกอบท่ี ๒ มีกําลังออน เพราะปราศจากญาณ ดวงท่ีส่ี องคประกอบท่ี ๒,๓ 
มีกําลังออน เพราะปราศจากญาณและเปนสสังขาริก ดวงที่หา องคประกอบท่ี ๑ มี 
กําลังออน เพราะเกิดความพรอมกับความเฉย (ซ่ึงในการทําความดีนัน้ ทําดวยความดใีจ ยอมมี 
กําลังแรงกวาทําดวยความเฉย) ดวงท่ีหก องคประกอบท่ี ๑ และท่ี ๓ มีกําลังออน เพราะเกดิ 
พรอมกับความเฉย และเปนสสังขาริก ดวงที่เจ็ด องคประกอบท่ี ๑,๒ มีกําลังออน เพราะ 
เกิดพรอมกับความเฉย และปราศจากญาณ ดวงที่แปด องคประกอบท้ัง ๓ มีกําลังออนท้ังส้ิน 
เพราะเกดิพรอมกับความเฉย ปราศจากญาณและเปนสสังขาริก ดังนั้นกุศลจิตจึงมีความสําคัญ 
ลดหล่ันกันตามลําดับ 
        ตามท่ีกลาวนี้จะเห็นไดวากุศลจิตแตละดวงมีองคประกอบดวงละ ๓ องค ไดแก เวทนา 
ญาณ และสังขาร กลาวคือ 
        ก.  เวทนา 
                กุศลจิตดวงท่ี ๑-๔         องคประกอบคือโสมนัสสเวทนา 
                กุศลจิตดวงท่ี ๕-๘         องคประกอบคืออุเบกขาเวทนา 
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        ข.    ญาณ 
                กุศลจิตดวงท่ี ๑,๒,๕,๖         องคประกอบคือญาณสัมปยุต 
                กุศลจิตดวงท่ี ๓,๔,๗,๘         องคประกอบคือญาณวิปยุต 
        ค.    สังขาร 
                กุศลจิตดวงท่ี ๑,๓,๕,๗         องคประกอบคืออสังขาริก 
                กุศลจิตดวงท่ี ๒,๔,๖,๘         องคประกอบคือสสังขาริก 
        กลาวโดยสังเขปก็คือ เปนโสมนัสสจิต ๔ อุเบกขาจิต ๔ เปนญาณสัมปยุตตจิต ๔ เปน 
ญาณวิปยุตตจติ ๔ เปนอสังขาริกจิต ๔ เปนสสังขาริกจิต ๔ ตกวากุศลจติ ๘ ดวงนี้แบงตามเวทนา 
ก็ได ๘ ดวง ตามญาณก็ได ๘ ดวง ตามสังขารก็ได ๘ ดวงเทากัน 
        กุศลจิตนีน้ิยมเรียกอีกอยางหนึ่ง มหากุศล ๘ หรือ มหากุศลจิต ๘ 
        อกุศลจิต ๑๒ : อกุศลจิต แปลวา จิตท่ีไมเปนกุศล คือจิตบาป จิตเลว เปนจิตท่ีให 
โทษมี ๑๒ ดวง คือ 
        (๑)  โลภมูลจิต ๘ 
        (๒)  โทสมูลจิต ๒ 
        (๓)  โมหมูลจิต ๒ 
                รวมเปน ๑๒ ดวง 
        โลภมูลจิต ๘ : โลภมูลจิต แปลวา จิตมีความโลภเปนมูลเหตุ จิตท่ีเกิดพรอมกับความ 
โลภมี ๘ ดวง คือ 
        (๑)  โสมนสฺสสหคต ทิฏ� ิคตสมฺปยุตฺต อสงฺขาริก 
                จิตท่ีเกิดพรอมความดีใจ ประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ ไมมีส่ิงชักจูง 
        (๒)  โสมนสฺสสหคต  ฺทิฏ� ิคตสมฺปยุตฺต สสงฺขาริก 
                จิตท่ีเกิดพรอมความดีใจ ประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ มีส่ิงชักจูง 
        (๓)  โสมนสฺสสหคต  ฺทิฏ� ิคตวิปฺปยตฺุต อสงฺขาริก 
                จิตท่ีเกิดพรอมความดีใจ ปราศจากมิจฉาทิฏฐิ ไมมีส่ิงชักจูง 
        (๔)  โสมนสฺสสหคต  ฺทิฏ� ิคตวิปฺปยตฺุต สสงฺขาริก 
                จิตท่ีเกิดพรอมความดีใจ ปราศจากมิจฉาทิฏฐิ  มีส่ิงชักจูง  
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        (๕)  อุเปกฺขาสหคต ทิฏ� ิคตสมฺปยุตฺต อสงฺขาริก 
                จิตท่ีเกิดพรอมกบัความเฉย ประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ ไมมีส่ิงชักจูง 
        (๖)  อุเปกฺขาสหคต ทิฏ� ิคตสมฺปยุตฺต สสงฺขาริก 
                จิตท่ีเกิดพรอมกบัความเฉย ประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ มีส่ิงชักจูง 
        (๗)  อุเปกฺขาสหคต  ทิฏ� ิคตวิปฺปยตฺุต อสงฺขาริก 
                จิตท่ีเกิดพรอมกบัความเฉย ปราศจากมิจฉาทิฏฐิ  ไมมีส่ิงชักจูง 
        (๘)  อุเปกฺขาสหคต ทิฏ� ิคตวิปฺปยุตตฺ สสงฺขาริก 
                จิตท่ีเกิดพรอมกบัความเฉย ปราศจากมิจฉาทิฏฐิ มีส่ิงชักจูง 
        โลภมูลจิตดวงแรก เปนจิตท่ีเกิดข้ึนพรอมกับความดใีจ เพราะปรารภอารมณ คือ 
รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ หรือธรรมารมณอยางใดอยางหนึ่ง ขณะเดียวกันก็เกดิ 
มิจฉาทิฏฐิ คือมีความผิดเกดิข้ึน โดยไมมีส่ิงชักจูง เชน เม่ือมีความเห็นเปนมิจฉาทิฏฐิเกิด 
ข้ึนวากามท้ังหลายหาโทษมิได แลวมีความราเริงบันเทิงใจเสพกาม ดวยจิตท่ีกลาแข็งโดยสภาวะ 
มิไดมีส่ิงชักจูงใหกลาแข็ง อยางนี้ช่ือวาทําบาปดวยโลภมูลจิตดวงแรก คือมีโลภมูลจิตดวงแรก 
เกิดข้ึนจงึไดทําบาป 
        โลภมูลจิตดวงท่ีสอง เปนจิตมีลักษณะเชนเดยีวกบัโลภมูลจิตดวงแรก ตางแตวาเปน 
จิตท่ีมีส่ิงชักจงูจึงเกิดข้ึน เชนเม่ือมีความเห็นเปนมิจฉาทิฏฐิเกิดข้ึนวา การขะโมยไมมีโทษแลว 
มีความดีใจในการขะโมย แตเบ้ืองตนใจออนจึงยังไมกลาขะโมย เม่ือมีส่ิงชักจูงจึงมีใจกลาหาญ 
แลวขะโมยทรัพยของคนอ่ืน อยางนี้ช่ือวาทําบาปดวยโลภมูลจิตดวงท่ีสอง คือมีโลกมูลจิตดวงท่ี 
สองเกิดข้ึนจึงไดทําบาป 
        โลภมูลจิตดวงท่ีสาม เปนจิตท่ีเกดิข้ึนพรอมกับความดีใจ และไมมีส่ิงชักจูง เชน 
เดียวกับโลภมูลจิตดวงแรก ตางแตวาเปนจิตปราศจากมิจฉาทิฏฐิ เชนขณะท่ีไมมีความเห็นเปน 
มิจฉาทิฏฐิ แตมีความราเริงยนิดีขะโมยทรัพยของคนอ่ืน ดวยใจกลาแข็งเองโดยสภาวะ มิไดมี 
ส่ิงชักจูงใหกลาแข็ง อยางนี้ช่ือวาทําบาปดวยโลภมูลจิตดวงท่ีสาม คือมีโลภมูลจิตเกิดข้ึนแลวจึง 
ไดทําบาป 
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        โลภมูลจิตดวงท่ีส่ี เปนจิตมีลักษณะเชนเดียวกับโลภมูลจิตดวงท่ีสาม ตางแตวา 
เปนจิตมีส่ิงชักจูงจึงเกดิข้ึน เชนขณะท่ีไมมีความเหน็เปนมิจฉาทิฏฐิ แตมีความราเริงยนิดีใน 
การขะโมย เบ้ืองตนใจออนอยู ยังไมกลาขะโมย ตอเม่ือมีส่ิงชักจูงจึงมีใจกลาหาญแลวขะโมย- 
ทรัพยคนอ่ืน อยางนี้ช่ือวาทําบาปดวยโลภมูลจิตดวงท่ีส่ี คือมีโลภมูลจิตดวงท่ีส่ีเกดิข้ึนจึงไดทําบาป 
        โลภมูลจิตดวงท่ีหา เปนจิตท่ีเกดิพรอมกับความเฉย คือมีความรูสึกเฉยๆ เม่ือ 
ปรารภอารมณ คือ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ หรือธรรมารมณอยางใดอยางหน่ึง 
ขณะเดียวกันกเ็กิดมิจฉาทิฏฐิ คือมีความเหน็ผิดเกิดข้ึน ไมมีส่ิงชักจูง เชนเม่ือปรารภความไม 
สมบูรณของกามหรือเพราะไมมีเหตุทําใหเกิดความดีใจอ่ืนๆ จึงรูสึกเฉยๆ และเกดิมิจฉาทิฏฐิข้ึนวา 
กามทั้งหลายหาโทษมิได แลวเสพกามดวยจิตท่ีกลาแข็งเองโดยสภาวะ มิไดมีส่ิงชักจูงใหกลาแข็ง 
อยางนี้ช่ือวาทําบาปดวยโลภมูลจิตดวงท่ีหา คือมีโลภมูลจิตดวงท่ีหาเกดิข้ึนจึงไดทําบาป 
        โลภมูลจิตดวงท่ีหก เปนจิตมีลักษณะเชนเดยีวกับโลภมูลจิตดวงท่ีหา ตางแตวาเปน 
จิตท่ีมีส่ิงชักจงูจึงเกิดข้ึน เชน เม่ือปรารภความไมสมบูรณของกาม หรือเพราะไมมีเหตุทําใหเกิด 
ความดีใจอ่ืนๆ จึงรูสึกเฉยๆ และเกดิมิจฉาทิฏฐิข้ึนวากามท้ังหลายหาโทษมิได เบ้ืองตนใจยังอน 
อยู จึงไมกลาเสพกาม ตอเม่ือมีส่ิงชักจูงจึงมีใจกลาแข็งแลวเสพกาม อยางนี้ช่ือวาทําบาปดวย 
โลภมูลจิตดวงท่ีหก คือมีโลภมูลจิตดวงท่ีหกเกดิข้ึนจึงไดทําบาป 
        โลภมูลจิตดวงท่ีเจ็ด เปนจิตท่ีเกดิพรอมกับความเฉยและเกดิข้ึนโดยไมมีส่ิงชักจูง 
คือเกิดข้ึนเอง เชนเดียวกับโลภมูลจิตดวงท่ีหา แตเปนจิตปราศจากมิจฉาทิฏฐิ คือไมมีความเหน็ 
ผิดเกิดขึ้น เชนเม่ือปรารภความไมสมบูรณของกาม หรือเพราะไมมีเหตทํุาใหเกดิความดีใจอ่ืนๆ 
จึงรูสึกเฉยๆ ไดทําบาปดวยโลภมูลจิตท่ีกลาแข็งเองโดยสภาวะ มิไดมีส่ิงชักจูงใหกลาแข็ง อยาง 
นี้ช่ือวาทําบาปดวยโลภมูลจิตดวงที่เจด็ คือมีโลภมูลจิตเกิดข้ึนจึงไดทําบาป 
        โลภมูลจิตดวงท่ีแปด เปนจิตมีลักษณะเชนเดยีวกบัโลภมูลจิตดวงท่ีเจ็ด ตางแตวา 
เปนจิตท่ีมีส่ิงชักจูงจึงเกิดข้ึน เชนเม่ือปรารภความไมสมบูรณของกาม หรือเพราะไมมีเหตุทํา 
ใหเกดิความดใีจอ่ืนๆ จึงรูสึกเฉยๆ เบ้ืองตนใจยังออนอยู ยังไมกลาทําบาป ตอเม่ือมีส่ิงชักจูง 
จึงมีใจกลาแข็งแลวทําบาป อยางนี้ช่ือวาทําบาปดวยโลภมูลจิตดวงท่ีแปด คือมีโลภมูลจิตเกิดข้ึน 
จึงไดทําบาป 
        โลภมูลจิต ๘ ดวงนี้ แตละดวงมีองคประกอบ ๓ อยาง ไดแก เวทนา ทิฏฐิ และ 
สังขาร กลาวคือ 
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        ก.  เวทนา 
                โลภมูลจิตดวงท่ี ๑-๔                 องคประกอบคือโสมนัสสเวทนา 
                โลภมูลจิตดวงท่ี ๕-๘                 องคประกอบคืออุเบกขาเวทนา 
        ข.    ทิฏฐิ 
                โลภมูลจิตดวงท่ี ๑,๒,๕,๖         องคประกอบคือทิฏฐิสัมปยุต 
                โลภมูลจิตดวงท่ี ๓,๔,๗,๘         องคประกอบคือทิฏฐิวิปยุต 
        ค.    สังขาร 
               โลภมูลจิตดวงท่ี ๑,๓,๕,๗         องคประกอบคืออสังขาริก 
                โลภมูลจิตดวงท่ี ๒,๔,๖,๘         องคประกอบคือสสังขาริก 
        กลาวโดยสังเขปก็คือ เปนโสมนัสสจิต ๔ เปนอุเบกขาจิต ๔ เปนทิฏฐิ- 
สัมปยุตตจิต ๔ เปนทิฏฐิวิปยุตตจิต ๔ เปนอสังขาริกจิต ๔ เปนสสังขาริกจิต ๔ ตกวา 
โลภมูลจิต ๘ ดวงนี้ แบงตามเวทนาก็ได ๘ ดวง ตามญาณก็ได ๘ ดวง ตามทิฏฐิก็ได  
๘ ดวง เทากัน 
        โทสมูลจิต ๒ : โทสมูลจิต แปลวา จิตท่ีมีโทสะเปนมูลเหตุ จิตใหเกิดพรอมกับโทสะ 
มี ๒ ดวง คือ 
        (๑)  โทมนสฺสสหคต ปฏิฆสมฺปยุตฺต อสงฺขาริก 
                จิตท่ีเกิดพรอมกบัความเสียใจ ประกอบดวยปฏิฆะ ไมมีส่ิงชักจูง 
        (๒)  โทมนสฺสสหคต ปฏิฆสมฺปยุตฺต สสงฺขาริก 
                จิตท่ีเกิดพรอมกบัความเสียใจ ประกอบดวยปฏิฆะ มีส่ิงชักจูง 
        โทสมูลจิตดวงแรก เปนจิตท่ีเกิดพรอมกับความเสียใจเพราะปรารภอารมณ คือ รูป 
เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ หรือธรรมารมณอยางใดอยางหน่ึง อันเปนท่ีตั้งแหงความโกรธ 
แลวเกดิปฏิฆะคือความกระทบกระท่ังใจ ความขัดเคืองใจ จิตใจกลาแข็งข้ึนเองโดยไมมีส่ิงชักจูง 
เชน เม่ือไดพบคนท่ีเคยคิดคดตอตนก็เกดิปฏิฆะ เกิดความโกรธ มีจิตใจกลาแข็งข้ึนเองโดย 
ไมมีส่ิงชักจูง แลวลงมือทําบาป โดยทํารายคนท่ีเคยคิดคดตอคนน้ันเสีย อยางนี้ช่ือวาทําบาป 
ดวยโทสมูลจติดวงท่ี ๑ คือเมื่อโทสมูลจิตดวงนี้เกิดข้ึนจงึไดทําบาป 
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        โทสมูลจิตดวงท่ีสอง เปนจิตมีลักษณะเชนเดยีวกบัโทสมูลจิตดวงแรก ตางแตวาเปน 
จิตท่ีมีส่ิงชักชวนจึงเกิดข้ึน เชนเม่ือไดพบเห็นคนท่ีเคยขะโมยของตน ก็เกิดปฏิฆะ เกดิความ 
โกรธ เบ้ืองตนจิตใจยังออนอยู ยังไมกลาทําบาป ตอเม่ือมีส่ิงชักจูงจึงลงมือทํารายคนท่ีเคยทําราย 
ตนนั้น อยางนีช่ื้อวาทําบาปดวยโทสมูลจิตดวงท่ีสอง คือมีโทสมูลจิตดวงท่ีสองนี้เกดิจึงไดทําบาป 
        โทสมูลจิต ๒ ดวงนี้ แตละดวงมีองคประกอบ ๓ อยาง ไดแก เวทนา ปฏิฆะ และ 
สังขาร กลาวคือ 
        ก.  เวทนา 
              โทสมูลจิตท้ังสองดวง         องคประกอบคือโทมนัสสเวทนา 
        ข.  ปฏิฆะ 
              โทสมูลจิตท้ังสองดวง         องคประกอบคือปฏิฆสัมปยุต 
        ค.  สังขาร 
              โทสมูลจิตดวงท่ี ๑                 องคประกอบคืออสังขาริก 
               โทสมูลจิตดวงท่ี ๒                 องคประกอบคือสสังขาริก 
        โมหมูลจิต ๒ : โมหมูลจิต แปลวา จิตมีโมหะเปนมูลเหตุ จิตท่ีพรอมกับโมหะคือ 
ความหลง ความโงเขลา มี ๒ ดวงคือ 
        (๑)  อุเปกฺขาสหคต วิจกิิจฺฉาสมฺปยุตตฺ 
                จิตท่ีเกิดพรอมกบัความเฉย ประกอบดวยความลังเลใจ 
        (๒)  อุเปกฺขาสหคต อุทฺธจฺจสมฺปยุตฺต 
                จิตท่ีเกิดพรอมกบัความเฉย ประกอบดวยความฟุงซาน 
        โมหมูลจิตดวงแรก เปนจิตเกิดพรอมกบัความเฉย เพราะปรารภอารมณ คือ รูป 
เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ หรือธรรมารมณอยางใดอยางหน่ึง ขณะเดียวกันก็เกดิความ 
ลังเลใจ ตัดสินใจไมถูกวาอะไรดี อะไรช่ัว อะไรผิด อะไรถูก จึงเกิดความหลงผิด เห็นดีเปน 
ช่ัว เหน็ช่ัวเปนดี เหน็ผิดเปนถูก เห็นถูกเปนผิด จึงหลงติดงมงานอยูกบัความช่ัว เชนถึงคราว 
ท่ีควรทําบุญ ใหทาน รักษาศีล เปนตน ก็รูสึกเฉยๆ ท้ังมีความลังเลสงสัยวา การใหทาน 
รักษาศีลนั้นจะมีประโยชนหรือไมหนอ หรือหลงผิดไปวาการทําบุญใหทานไมมีประโยชนอะไร 
สูเลนการพนนัไมได เลยหลงไปสูอบายมุข อยางนี้ช่ือวาทําบาปดวยโมหมูลจิตดวงแรก 
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                                                                      บทท่ี ๓ 
                                                             วิญญาณขันธ (ตอ) 
                                                              กามาวจรจิต (ตอ) 
        อัพยากตจิต ๓๔ : อัพยากตจิต แปลวา จิตท่ีจะกลาววาเปนกุศลหรืออกุศลไมได ไดแก 
จิตท่ีเปนกลางๆ ไมเปนบุญ ไมเปนบาป มี ๓๔ ดวง แบงเปน ๒ ประเภท คือ (๑) วิปากาพยากตจิต 
๒๓ ดวง (๒) กิริยาพยากตจติ ๑๑ ดวง 
        วิปากาพยากตจิต ๒๓ : วิปากาพยากตจิต (วิปาก+อัพยากตจิต) แปลวา อัพยากตจิตฝาย 
วิบาก คือท่ีเปนผลของกุศลหรืออกุศล มี ๒๓ ดวง คือ กศุลวิปากจิต ๑๖ ดวง อกุศลวปิากจิต 
๗ ดวง 
        กุศลวิปากจิต ๑๖ : กุศลวิปากจิต แปลวา จิตท่ีเปนผลของกุศลกรรม คือเปนผลของ 
ความดีท่ีไดกระทํามาแลว ไดส่ังสมมาแลวในอดีต มี ๓๖ ดวง แบงเปน ๒ ประเภท คือ (๑) 
อเหตุกกศุลวิปากจิต ๘ ดวง (๒) สาเหตุกกศุลวิปากจิต ๘ ดวง 
        อเหตุกกศุลวิปากจิต ๘ : อเหตุกกุศลวิปากจิต (อเหตุก+กุศลวิปากจิต) แปลวากุศล- 
วิปากจิต ท่ีไมมีกุศลเหตุ คือปราศจากวิปากเหตุหรือปราศจากสัมปยุตตเหตุ หมายความวาเปน 
จิตท่ีไมประกอบดวยอโลภเหตุ อโทสเหตุ และอโมหเหตุในปจจุบัน เปนเพียงตัวผลที่เกิดจาก 
เหตุในอดีตเทานั้น กลาวคือกุศลกรรในอดตีไดอํานวยผลใหไดรับแตส่ิงท่ีดีในปจจุบัน และการ 
ท่ีไดรับส่ิงท่ีดีในปจจุบันนี้ มิใชเพราะกุศลเหตุในปจจุบัน ดังนั้น จึงเรียกวาอเหตุกจติ (แปลวา 
จิตไมมีเหต)ุ มี ๘ ดวง คือ 
        (๑)  อุเปกฺขาสหคต กุสลวิปาก จกฺขุวติฺตาณ 
               จักขุวิญญาณท่ีเกดิพรอมกับความเฉย เปนผลของกุศลกรรม (คือไดเห็นรูปท่ีดี) 
        (๒) อุเปกฺขาสหคต กุสลวิปาก โสตุวิตฺตาณ 
                โสตวิญญาณท่ีเกดิพรอมกับความเฉย เปนผลของกุศลกรรม (คือไดยินเสียงท่ีดี) 
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        (๓)  อุเปกฺขาสหคต กุสลวิปาก ฆานวติฺตาณ 
               ฆานุวิญญาณท่ีเกดิพรอมกับความเฉย เปนผลของกุศลกรรม (คือไดกล่ินท่ีด)ี 
        (๔) อุเปกฺขาสหคต กุสลวิปาก ชิวฺหาวิตฺตาณ 
                ชิวหาวิญญาณท่ีเกิดพรอมกับความเฉย เปนผลของกุศลกรรม (คือไดรสท่ีดี) 
        (๕) อุเปกฺขาสหคต กุสลวิปาก กายวิตตฺาณ 
                กายวิญญาณท่ีเกดิพรอมกับความเฉย เปนผลของกุศลกรรม (คือไดส่ิงสัมผัสท่ีดี) 
        (๖) อุเปกขฺาสหคต กุสลวิปาก สมฺปฏิจฺฉนจิตฺต 
                จิตรับอารมณเกิดพรอมกับความเฉย เปนผลของกุศลกรรม (คือไดรับอารมณท้ัง ๕ ท่ีด)ี 
        (๗) อุเปกฺขาสหคต กุสลวิปาก สนฺตีรณจิตฺต 
                จิตพิจารณาอารมณท่ีเกดิพรอมกับความเฉย เปนผลของกุศลกรรม (คือพิจารณา 
อารมณ ๕ ท่ีด)ี 
        (๘) โสมนสฺสสหคต กุศลวิปาก สนิตีรณจิตฺต 
                จิตพิจารณาอารมณเกดิพรอมกบัความดีใจ เปนผลแหงกุศลกรรม (คือพิจารณา 
อารมณ ๖ ท่ีดยีิ่ง) 
        กุศลวิปากจิตท้ัง ๘ ดวงนี้ พึงเหน็ขอแตกตางกันดังตอไปนี ้
        ดวงที่ ๑ ไดแกจักษุวิญญาณ คือจิตท่ีทําหนาท่ีรับรูอารมณทางจักษุทวาร คือไดเห็นรูป 
ท่ีดี รูปท่ีสวยงาม เกิดพรอมกับความรูสึกเฉยๆ การไดเหน็รูปท่ีดีนี้เปนกุศลวิบาก คือเปนผล 
ของกุศลกรรมท่ีไดทํามาในอดีต ขณะท่ีเห็นรูปนั้นจิตมิไดมีกุศลเหตุ คืออโลภะ อโทสะ อโมหะ 
จิตดวงนี้จึงเปนจิตท่ีทําหนาท่ีเห็นรูปท่ีดี ทําหนาท่ีเห็นรูปท่ีสวงามเทานัน้ 
        ดวงที่ ๒ ไดแกโสตวิญญาณ คือจิตท่ีทําหนาท่ีรับรูอารมณทางโสตทวาร คือไดยินเสียง 
ท่ีดี เสียงท่ีไพเราะ เกิดพรอมกับความรูสึกเฉยๆ การไดยนิเสียงท่ีดีนีเ้ปนกุศลวิบาก คือเปนผล 
ของกุศลกรรมท่ีไดทํามาแลวในอดีต ขณะท่ีไดยินเสียงนัน้ จิตมิไดมีกุศลเหตุ คือ อโลภะ อโทสะ 
อโมหะ จิตดวงนี้จึงเปนจิตท่ีทําหนาท่ีไดยนิเสียงท่ีดี ทําหนาท่ีไดยินเสียงท่ีไพเราะเทานั้น 
        ดวงที่ ๓ ไดแกฆานวิญญาณ คือจิตท่ีทําหนาท่ีรับรูอารมณทางฆานทวาร คือไดกล่ินท่ีด ี
กล่ินท่ีหอม เกดิพรอมกับความรูสึกเฉยๆ การไดกล่ินท่ีดนีี้เปนกุศลวิบาก คือเปนผลของกุศล- 
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กรรมท่ีไดทํามาแลวในอดีต ขณะท่ีไดกล่ินนั้น จิตมิไดมีกุศลเหตุ คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ 
จิตดวงนี้จึงเปนจิตท่ีทําหนาท่ีไดกล่ินท่ีดี ทําหนาท่ีไดกล่ินท่ีหอมเทานั้น 
        ดวงที่ ๔ ไดแกชิวหาวญิญาณ คือจิตท่ีทําหนาท่ีรับรูอารมณทางชิวหาทวาร คือไดรสท่ีดี 
รสท่ีอรอย เกิดพรอมกับความรูสึกเฉยๆ การไดรสท่ีดีนี้เปนกุศลวิบาก คือเปนผลของกุศลกรรม 
ท่ีไดทํามาแลวในอดีต ขณะท่ีไดรสนั้นจิตมิไดมีกุศลเหตุ คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ จิตดวงน้ี 
จึงเปนจิตท่ีทําหนาท่ีไดรสท่ีดี ทําหนาท่ีไดรสท่ีอรอยเทานั้น 
        ดวงที่ ๕ ไดแกกายวิญญาณ คือจิตท่ีทําหนาท่ีรับรูอารมณทางกายทวาร คือไดส่ิงสัมผัส 
ท่ีดี เกิดพรอมกับความรูสึกเปนสุข การไดส่ิงสัมผัสท่ีดีนี้เปนกุศลวิบาก คือเปนผลของกุศลกรรม 
ท่ีไดทํามาแลวในอดีต ขณะท่ีไดส่ิงสัมผัสนั้น จิตมิไดมีกศุลเหตุ คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ 
จิตดวงนี้จึงเปนจิตท่ีทําหนาท่ีรับรูส่ิงสัมผัสท่ีดีเทานั้น 
        ดวงที่ ๖ ไดแกสัมปฏิจฉนจิตหรือมโนธาตุ ซ่ึงทําหนาท่ีรับอารมณ ๕ ท่ีดีทางทวาร ๕ 
คือทําหนาท่ีรับอารมณ คือ รูป (สี) เปนตน ทางจักษุทวารเปนตน เกดิพรอมกับความรูสึกเฉยๆ 
การรับอารมณท้ัง ๕ ท่ีดีนี้เปนกุศลเหตุ คือ เปนผลของกุศลกรรมท่ีไดทํามาแลวในอดีต ขณะท่ี 
รับอารมณท้ัง ๕ นั้น จิตมิไดมีกุศลเหตุ คือ อโลกะ อโทสะ อโมหะ จิตดวงนี้จึงเปนจิตท่ี 
ทําหนาท่ีรับอารมณท้ัง ๕ ท่ีดีเทานั้น 
        ดวงที่ ๗ ไดแกสันตีรณจิตหรือมโนวญิญาณธาตุ คือจิตท่ีทําหนาท่ีพิจารณาอารมณ ๕ 
ท่ีดีทางทวาร ๕ คือทําหนาท่ีพิจารณาอารมณ ๕ ท่ีดีทางปญจทวาร เกดิพรอมกับความรูสึกเฉยๆ 
การพิจารณาอารมณท่ีดีนี้เปนกุศลวิบาก คือเปนผลของการกุศลกรรมในอดีต ขณะท่ีพิจารณาอารมณ 
นั้น จิตมิไดมีอโลภะ อโทสะ อโมหะ จิตดวงนี้จึงเปนจิตท่ีทําหนาท่ีพิจารณาอารมณ ๕ ท่ีดีเทานั้น 
        ดวงที่ ๘ ไดแกสันตีรณจิตหรือมโนวญิญาณธาตุ คือจิตท่ีทําหนาท่ีพิจารณาอารมณท่ี ๖ ท่ี 
ดียิ่งทางทวาร ๖ อารมณท่ีพิจารณานั้นเปนอารมณท่ีดียิ่งและเกิดพรอมกบัความดีใจ การพิจารณา 
อารมณนั้น จิตมิไดมีอโลภะ อโทสะ อโมหะ จิตดวงน้ีจึงเปนจิตท่ีทําหนาท่ีพิจารณาอารมณ ๖ ท่ี 
ดียิ่งเทานัน้ 
        สเหตุกกศุลวิปากจิต ๘ : สเหตุกกุศลวิปากจิต (สเหตุก+กุศลวิปากจิต) แปลวา กศุล 
วิปากจิตท่ีประกอบดวยเหต ุคือประกอบดวยวิปากเหตุ หรือสัมปยุตตเหตุ หมายความวา 
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เปนจิตท่ีประกอบดวยอโลภเหตุ อโทสเหตุ และอโมหเหตุ จิตนี้เปนผลของกุศลจิต ๘ ดวง 
(มหากุศล ๘) โดยตรง จึงมีช่ือตรงกันท้ัง ๘ ดวง ดังนี ้
        (๑)  โสมนสฺสสหคต ตาณสมฺปยุตฺต อสงฺขาริก 
                จิตท่ีเกิดพรอมกบัความดีใจ ประกอบดวยญาณ ไมมีส่ิงชักจูง 
        (๒)  โสมนสฺสสหคต ตาณสมฺปยุตฺต สสงฺขาริก 
                จิตท่ีเกิดพรอมกบัความดีใจ ประกอบดวยญาณ มีส่ิงชักจูง 
        (๓)  โสมนสฺสสหคต ตาณวิปฺปยุตฺต อสงฺขาริก 
                จิตท่ีเกิดพรอมกบัความดีใจ ปราศจากญาณ ไมมีส่ิงชักจูง 
        (๔)  โสมนสฺสสหคต ตาณวิปฺปยุตฺต สสงฺขาริก 
                จิตท่ีเกิดพรอมกบัความดีใจ ปราศจากญาณ มีส่ิงชักจูง 
        (๕)  อุเปกฺขาสหคต ตาณสมฺปยุตฺต อสงฺขาริก 
                จิตท่ีเกิดพรอมกบัความเฉย ประกอบดวยญาณ ไมมีส่ิงชักจงู 
        (๖)  อุเปกฺขาสหคต ตาณสมฺปยุตฺต สสงฺขาริก 
                จิตท่ีเกิดพรอมกบัความเฉย ประกอบดวยญาณ มีส่ิงชักจูง 
        (๗)  อุเปกฺขาสหคต ตาณวิปฺปยุตฺต  อสงฺขาริก 
                จิตท่ีเกิดพรอมกบัความเฉย ปราศจากญาณ ไมมีส่ิงชักจูง 
        (๘)  อุเปกฺขาสหคต ตาณวิปฺปยุตฺต สสงฺขาริก 
                จิตท่ีเกิดพรอมกบัความเฉย ปราศจากญาณ มีส่ิงชักจูง 
        สาเหตุกกุศลวิปากจติท้ัง ๘ นี้เปนผลของกุศลจิต ๘ กลาวคือ กศุลจิตดวงท่ี ๑ อํานวยผล 
เปนกุศลวิปากจิตดวงท่ี ๑ กุศลจิตดวงท่ี ๒ ก็อํานวยผลเปนกุศลวิปากจติดวงท่ี ๒ เปนดังน้ีตาม 
ลําดับ จนถึงดวงท่ี ๘ กลาวโดยสรุปก็คือเหตุดียอมใหผลดีตรงกัน 
        สเหตุกกศุลจิตกับกุศลวิปากจิต แมจะมีช่ือตรงกัน มีจํานวนเทากนั ดูเปนอันหนึ่ง 
อันเดียวกนั แตหาเปนเชนนัน้ไม เพราะจิตท้ังสองประเภทนี้ ทําหนาท่ีตางกัน คือ กุศลจิตทํา 
หนาท่ีเปนตัวเหตุใหทํากุศลกรรม มีใหทาน รักษาศีล เปนตน สวนกุศลวิปากจิตซ่ึงเปนผลของ 
กุศลจิตนั้น ทําหนาท่ีปฏิสนธิ คือนําไปเกิดในสุคติภูมิ เชนมาเกิดเปนมนษุย เปนตน 
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        อกุศลวิปากจิต ๗ : อกุศลวิปากจิต แปลวา จิตท่ีเปนผลของอกุศลกรรม ผลของบาป 
ของความช่ัวท่ีไดทํามาแลวในอดีต อกุศลวปิากจิตเปนอเหตุกจิตอยางเดียว มี ๗ ดวง คือ 
        (๑)  อุเปกฺขาสหคต (อกุสลวิปาก) จกฺขุวิตฺตาณ 
                จักษวุิญญาณท่ีเกดิพรอมกับความเฉย (เปนผลของอกุศล คือไดเหน็รูปท่ีไมดี) 
        (๒)  อุเปกฺขาสหคต (อกุสลวิปาก) โสตวิตฺตาณ 
                โสตวิญญาณท่ีเกดิพรอมกับความเฉย (เปนผลของอกุศล คือกล่ินท่ีไมดี) 
        (๓)  อุเปกฺขาสหคต (อกุสลวิปาก) ฆานวิตฺตาณ 
                ฆานวิญญาณท่ีเกดิพรอมกับความเฉย (เปนผลของอกุศล คือไดเหน็รูปท่ีไมดี) 
        (๔)  อุเปกฺขาสหคต (อกุสลวิปาก) ชิวฺหาวิตฺตาณ 
                ชิวหาวิญญาณท่ีเกิดพรอมกับความเฉย (เปนผลของอกุศล คือไดรสท่ีไมดี) 
        (๕)  อุเปกฺขาสหคต (อกุสลวิปาก) กายวิตฺตาณ 
                กายวิญญาณท่ีเกดิพรอมกับความเฉย (เปนผลของอกุศล คือไดส่ิงสัมผัสท่ีไมดี) 
        (๖)  อุเปกฺขาสหคต (อกุสลวิปาก) สมฺปฏิจฺฉนจิตฺต 
                จิตรับอารมณ ๕ ท่ีเกิดพรอมกับความเฉย (เปนอกุศลวิบาก คือรับอารมณ ๕ ท่ีไมดี) 
        (๗)  อุเปกฺขาสหคต (อกุสลวิปาก) สนฺตีรณจิตฺต 
                จิตพิจารณาอารมณ ๕ ท่ีเกดิพรอมกับความเฉย (เปนอกุศลวบิาก คือพิจารณา 
อารมณ ๕ ท่ีไมดี) 
        อกุศลวิปากจิตท้ัง ๗ ดวงน้ี พึงเหน็ความแตกตางกนัดังตอไปนี ้
        ดวงที่ ๑ ไดแกจักษุวิญญาณ คือจิตท่ีทําหนาท่ีรับรูอารมณทางจักษุทวาร คือเหน็รูป (สี) 
ท่ีไมดีไมงาม เกิดพรอมกับความรูสึกเฉยๆ การเห็นรูปท่ีไมดีนี้เปนอกุศลวิบาก คือเปนผลของ 
อกุศลกรรมท่ีทํามาแลวในอดีต ขณะท่ีเห็นรูปนั้น จิตมิไดมีอกุศลเหตุ คือ โลภะ โทสะ โมหะ 
จิตดวงนี้เปนจติท่ีทําหนาท่ีเห็นรูปท่ีไมดไีมงามเทานั้น 
        ดวงที่ ๒ ไดแกโสตวิญญาณ คือจิตท่ีทําหนาท่ีรับรูอารมณทางโสตทวาร คือไดยินเสียง 
ท่ีไมดี เสียงท่ีไมเพราะ เกิดพรอมกับความรูสึกเฉยๆ การไดยินเสียงท่ีไมดี ไมเพราะนี้ เปน 
อกุศลวิปากจิต คือเปนผลของอกุศลกรรมท่ีไดทํามาแลวในอดีต ขณะท่ีไดยินเสียงนัน้จิตมิไดมี  
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อกุศลเหตุ คือ โลภะ ดทสะ โมหะ จิตดวงนีเ้ปนจิตท่ีทําหนาท่ีไดยินเสียงท่ีไมดี ไมเพราะ 
เทานั้น 
        ดวงที่ ๓ ไดแกฆานวิญญาณ คือจิตท่ีทําหนาท่ีรับรูอารมณทางฆานทวาร คือไดกล่ินท่ี 
ไมดี กล่ินเหม็น เกิดพรอมกบัความรูสึกเฉยๆ การไดกล่ินท่ีไมดี กล่ินเหม็นนี้เปนอกศุลวิบาก 
คือเปนผลของอกุศลกรรมท่ีทํามาแลวในอดีต ขณะท่ีไดกล่ินนั้นจติมิไดมีอกุศลเหตุ คือ โลภะ 
โทสะ โมหะ จิตดวงนี้เปนจติทําหนาท่ีไดกล่ินท่ีไมดี กล่ินเหม็นเทานั้น 
        ดวงที่ ๔ ไดแกชิวหาวญิญาณ คือจิตรับรูอารมณทางชิวหาทวาร คือไดรสท่ีไมดี รส 
ไมอรอย เกิดพรอมกับความรูสึกเฉยๆ การไดรสท่ีไมดี ไมอรอยนี้เปนอกศุลวิบาก คือเปนผล 
ของอกุศลกรรมท่ีไดทํามาแลวในอดีต ขณะท่ีไดรสนั้นจิตมิไดมีอกุศลเหตุ คือ โลภะ โทสะ โมหะ 
จิตดวงนี้เปนจติทําหนาท่ีไดรสท่ีไมดีเทานัน้ 
        ดวงที่ ๕ ไดแกกายวิญญาณ คือจิตท่ีรับรูอารมณทางกายทวาร คือไดส่ิงสัมผัสท่ีไมด ี
ไมออน ไมนุม เกิดพรอมกับความรูสึกเฉยๆ การท่ีไดส่ิงสัมผัสท่ีไมดีนี้เปนอกุศลวิบาก คือ 
เปนผลของอกุศลกรรมท่ีทําไวในอดีต ขณะท่ีไดส่ิงสัมผัสนั้นจิตมิไดมีอกุศลเหตุ คือ โลภะ โทสะ 
โมหะ จิตดวงนี้เปนจิตทําหนาท่ีรับรูสัมผัสท่ีไมดีเทานัน้ 
        ดวงที่ ๖ ไดแกสัมปฏิจฉนจิตหรือมโนธาตุ ซ่ึงทําหนาท่ีรับอารมณ ๕ ที่ไมดีทางทวาร ๕ 
เกิดพรอมกับความรูสึกเฉยๆ การรับอารมณ ๕ ท่ีไมดีนี้เปนอกุศลวิบาก คือเปนผลของอกุศล- 
กรรมท่ีทํามาแลวในอดีต ขณะท่ีรับอารมณนั้นจิตมิไดมีอกุศลเหตุ คือ โลภะ โทสะ โมหะ จิต 
ดวงนี้เปนจิตท่ีทําหนาท่ีรับอารมณ ๕ ท่ีไมดีเทานั้น 
        ดวงที่ ๗ ไดแกสันตีรณจิตหรือมโนวญิญาณธาตุ คือจิตท่ีทําหนาท่ีพิจารณาอารมณ ๕ ท่ี 
ไมดีทางทวาร ๕ เกิดพรอมกบัความรูสึกเฉยๆ การพิจารณาอารมณ ๕ ท่ีไมดีนี้เปนอกุศลวิบาก 
คือเปนผลของอกุศลกรรมท่ีทํามาแลวในอดีต ขณะท่ีพิจารณาอารมณนัน้จิตมิไดมีอกศุลเหตุ คือ 
โลภะ โทสะ โมหะ จิตดวงนีเ้ปนจิตทําหนาท่ีพิจารณาอารมณ ๕ ท่ีไมดเีทานั้น 
        ขอสังเกต วิญญาณในกุศลวิปากจิตและอกุศลวิปากจิตนั้น เรียกช่ือรวมกันวาทวปิญจ- 
วิญญาณ แปลวา วิญญาณ ๕ สองหน คือ วญิญาณ ๑๐ (๕ x ๒ = ๑๐)  
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        กิริยาพยากตจิต ๑๑ : กิริยาพยากตจิต (กิริยา+อัพยากตจิต) แปลวา อัพยากตจิต 
ฝายกิริยา คือเปนเพียงการคิดเฉยๆ มิไดเปนกุศลหรืออกศุล ท้ังมิไดเปนผลของกุศลหรืออกุศล 
เปนจิตท่ีสักวาคิดไปตามหนาท่ีของตนเทานั้น ไมสามารถกอใหเกิดวิบากได กิริยาจิตนี้มี ๒ ประเภท 
คือ (๑) อเหตุกกิริยาจิต ๓ (๒) สเหตุกกิริยาจิต ๘ 
        อเหตุกกริิยาจิต ๓ : อเหตุกกิริยาจิต แปลวา กิริยาจติท่ีไมมีเหตุ คือไมประกอบดวยเหตุ ๖ 
ท้ังกุศลเหตุและอกุศลเหตุ มี ๓ ดวง คือ 
        (๑)  อุเปกฺขาสหคต ปฺจทฺวาราวชฺชนจิตฺต 
                จิตคิดคํานึงอารมณทางทวาร ๕ เกิดพรอมกับความเฉย 
        (๒)  อุเปกฺขาสหคต มโนทวาราวชฺชนจิตฺต 
                จิตคิดคํานึงอารมณทางมโนทวาร เกิดพรอมกับความเฉย 
        (๓)  โสมนสฺสสหคต หสิตุปฺปาทจิตฺต 
                 จิตท่ีใหเกดิการยิม้ เกิดพรอมกบัความดีใจ 
        ดวงที่ ๑ ไดแกปญจทวาราวัชชนจิต หรือมโนธาตุ ซ่ึงทําหนาท่ีคิดคํานึงอารมณทางทวาร ๕ 
คือ ทางจักษุทวาร โสตทวาร ฆานทวาร ชิวหาทวาร และกายทวาร เกิดพรอมกับความรูสึก 
เฉยๆ การคิดคํานึงอารมณทางทวาร ๕ นี้เปนเพียงกิริยา ยงัมิไดเปนกุศล หรืออกุศล ท้ังมิไดเปน 
ผลของกุศลกรรมหรืออกุศลกรรม ขณะท่ีคิดคํานึงอารมณนั้นจิตกมิ็ไดมีกุศลเหตุและอกุศลเหตุ เปน 
จิตคิดไปตามหนาท่ีเทานัน้ 
        ดวงที่ ๒ ไดแกมโนทวาราวัชชนจิต หรือมโนวิญญาณธาตุ ซ่ึงทําหนาท่ีคิดคํานึงอารมณ 
ทางปญจทวารและมโนทวาร เกิดพรอมกับความรูสึกเฉยๆ การคิดคํานึงอารมณทางมโนทวารน้ี 
เปนเพยีงกิริยายังมิไดเปนกุศลหรืออกุศล ท้ังมิไดเปนผลของกุศลกรรมหรืออกุศลกรรม ขณะท่ีคิด 
คํานึงอารมณนั้น จิตก็มิไดมีกุศลเหตุและอกุศลเหตุ เปนจติคิดไปตามหนาท่ีเทานั้น 
        ดวงที่ ๓ ไดแกหสิตุปปาทจิต หรือมโนวิญญาณธาตุ ซ่ึงทําหนาท่ีใหเกิดการยิ้ม ขณะ 
ไดรับอารมณทางทวาร ๖ การยิ้มนี้เปนเพยีงกิริยา มิไดเปนกุศลหรืออกุศล ท้ังมิไดเปนผลของ 
กุศลหรืออกุศล เปนจิตคิดยิม้ตามหนาท่ีเทานั้น ซ่ึงเปนจติของพระอรหันตโดยเฉพาะ  
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        สเหตุกกริิยาจิต ๘ สเหตุกกิริยาจิต แปลวา กิริยาจิตท่ีมีเหตุ คือท่ีประกอบดวย 
กุศลเหตุ มี ๘ ดวง คือ 
        (๑)  โสมนสฺสสหคต ตาณสมฺปยุตฺต อสงฺขาริก 
                จิตท่ีเกิดพรอมกบัความดีใจ ประกอบดวยญาณ ไมมีส่ิงชักจูง 
        (๒)  โสมนสฺสสหคต ตาณสมฺปยุตฺต สสงฺขาริก 
                 จิตท่ีเกิดพรอมกบัความดีใจ ประกอบดวยญาณ มีส่ิงชักจูง 
        (๓)  โสมนสฺสสหคต ตาณสมฺปยุตฺต อสงฺขาริก 
                 จิตท่ีเกิดพรอมกบัความดีใจ ปราศจากญาณ ไมมีส่ิงชักจูง 
        (๔)  โสมนสฺสสหคต ตาณวิปฺปยุตฺต สสงฺขาริก 
                 จิตท่ีเกิดพรอมกบัความดีใจ ปราศจากญาณ มีส่ิงชักจูง 
        (๕)  อุเปกฺขาสหคต ตาณสมฺปยุตฺต อสงฺขาริก 
                 จิตท่ีเกิดพรอมกบัความเฉย ประกอบดวยญาณ ไมมีส่ิงชักจงู 
        (๖)  อุเปกฺขาสหคต ตาณสมฺปยุตฺต สสงฺขาริก 
                จิตท่ีเกิดพรอมกบัความเฉย ประกอบดวยญาณ มีส่ิงชักจูง 
        (๗)  อุเปกฺขาสหคต ตาณวิปฺปยุตฺต อสงฺขาริก 
                จิตท่ีเกิดพรอมกบัความเฉย ปราศจากญาณ ไมมีส่ิงชักจงู 
        (๘)  อุเปกฺขาสหคต ตาณวิปฺปยุตฺต สสงฺขาริก 
                จิตท่ีเกิดพรอมกบัความเฉย ปราศจากญาณ มีส่ิงชักจูง 
        สเหตุกกริิยาจิตท้ัง ๘ ดวงน้ี เปนเชนเดียวกับกุศลจติ ๘ ดวงที่ไดศึกษามาแลว จิต 
๘ ดวงนี้ถาเกดิข้ึนแกบุคคลอ่ืนๆ ท่ีไมเปนพระอรหันต กเ็ปนกุศลจิตหรือมหากุศลจิต ถาเกิดข้ึน 
แกพระอรหันตเทานั้น จึงเปนกิริยาจติหรือมหากิริยาจิต 
                                                                        สรุป 
        กามาวจรจิต ๕๔ ดวง แบงตามชาติของจิตเปน ๓ ประเภทคือ 
        (๑)  กุศลจิต ๘ ดวง (เปนสเหตุกจิต) 
        (๒)  อกุศลจิต ๑๒ ดวง (เปนสเหตุกจติ) 
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        (๓)  อัพยากตจิต ๓๔ ดวง (เปนท้ังอเหตุก-สเหตุกจติ) 
        ถาแบงตามเหตุเภท แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ 
        (๑)  อเหตุกจิต ๑๘ 
        (๒)  สเหตุกจิต ๓๖ 
        อนึ่ง กามาวจรจิต ๒๔ ดวง คือ กุศลจติ ๘ (สเหตุกกามาวจรจิต) สเหตุกกุศล- 
วิปากจิต ๘ (สาเหตุกกามาวจรกุศลจิต) และสเหตุกกิริยาจติ ๘ (สาเหตุกกามาวจรกิริยาจิต) ท้ัง 
๒๔ ดวงน้ี เรียกช่ืออีกอยางหนึ่งวา โสภณจติ แปลวาจิตท่ีดีงาม  
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                                                                    บทท่ี ๔ 
                                                  นามขันธ ๓ - เจตสิก ๕๒ 
        ก.  นามขันธ ๓ คือ เวทนาขันธ สัญญาขันธ และสังขารขันธ เปนสภาวธรรม 
ท่ีเกิดขึ้นรวมกบัจิต ดับพรอมกับจิต มีอารมณเดยีวกับจิต และมีท่ีตั้งท่ีอาศัยอันเดยีวกบัจิต จึงเรียก 
ตามหลักปรมัตถกรรมางอภิธรรมวา เจตสิก 
        ลําพังแตนามขันธ ๓ หรือเจตสิกนั้น ถาไมอาศัยจิตก็จะเกิดข้ึนไมได แตจติเกดิข้ึนได 
โดยลําพัง ไมตองอาศัยเจตสิกก็เกิดข้ึนได ดังนั้นพระพทุธองคจึงตรัสวา "ธรรมท้ังหลายมีใจ 
เปนประธาน มีใจเปนสวนสําคัญท่ีสุดสําเร็จดวยใจ..." หมายความวาเบญจขันธ สวนนาม- 
ขันธ ๔ คือ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ และวิญญาณขันธนั้น ขันธสุดทายคือ 
วิญญาณขันธหรือจิต พระพทุธองคตรัสวา เปนประธานของธรรมท้ังหลาย ซ่ึงธรรมท้ังหลาย 
ในท่ีนี้ก็คือนามขันธ ๖ หรือเจตสิกนั่นเอง 
        จิตและเจตสิกนั้นมีสวนสัมพันธกันอยางใกลชิดและแนบแนนที่สุด ท่ีใดมีจติท่ีนัน้ก็มี 
เจตสิก และเจตสิกนั้นบางสวนกพ็ลอยตามจิต คือจิตดีกด็ีดวย จิตช่ัวกช่ั็วดวย เปรียบเสมือน 
เปนขุนพลอยพะยกั สวนนี้ไดแกเวทนาขันธและสัญญาขันธ แตสวนสังขารขันธเปนสวนท่ีปรุง 
แตงจิตใหแปรสภาพไปได คือทําใหจิตเปนบุญเปนกุศล หรือเปนบาปเปนอกุศลก็ได เปรียบ 
เสมือนอํามาตยดี อํามาตยเลวท่ีมีสวนทําใหกษัตริยดหีรือเลวไดฉะนั้น ท้ังนี้ก็เพราะสังขารขันธ 
นั้นมีท้ังสวนท่ีเปนบุญและเปนบาป สวนท่ีควรปลูกฝงรักษาไวในใจ และสวนท่ีควรกําจัดและ 
ระมัดระวังมิใหเกิดข้ึนในใจ 
        นามขันธ ๓ หรือเจตสิกมีสภาพเปนอยางไร พึงศึกษาดังตอไปนี ้
        ๑.  เวทนาขันธ : เวทนา แปลวา ความเสวยอารมณ คือความรูสึกตางๆ เม่ือใจ 
ไดสัมผัสกับอารมณ เชน รูสึกดีใจ รูสึกเสียใจ รูสึกสบายและไมสบายใจ เปนตน สวน 
ประกอบของชีวิตอันเปนความรูสึกตางๆ ดังกลาวนี้ เรียกวาเวทนาขันธ หรือเวทนาเจตสิก  
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        เวทนานัน้ทานแบงเปนประเภทตางๆ คือ เปนเวทนา ๑ บาง เวทนา ๒ บาง เวทนา- 
๓ บาง เวทนา ๕ บาง เวทนา ๖ บาง ดังน้ี 
        เวทนา ๑ วาโดยสภาวะ เวทนามีอยางเดียวเทานั้น อันไดแกเวทยิตเวทนา 
คือเวทนาท่ีทําหนาท่ีเสวยอารมณ หรือเวทนาคือความรูสึกตางๆ 
        เวทนา ๒ ไดแกกายกิเวทนา เวทนาเกดิแตสัมผัสทางรูปกาย ๑ เจตสิกเวทนา 
เวทนาที่เกิดแตสัมผัสทางใจ ๑ 
        เวทนา ๓ ก. ไดแกสุขเวทนา เวทนาท่ีเปนสุข ๑ ทุกขเวทนา เวทนาที่เปน 
ทุกข ๑ อทุกขมสุขเวทนา เวทนาท่ีมิใชทุกขมิใชสุข หรืออุเปกขาเวทนา คือความรูสึกเฉยๆ ๑ 
        เวทนา ๓ ข. ไดแกกุสลเวทนา เวทนาที่ประกอบกับกุศลจิต ๑ อกสุลเวทนา เวทนาท่ี 
ประกอบกับอกุศลจิต ๑ อพฺยากตเวทนา เวทนาท่ีประกอบกับอัพยากตจิต ๑ 
        เวทนา ๕ ไดแก สุขเวทนา เวทนาท่ีเปนสุข ซ่ึงประกอบกับกายวิญญาณฝายกุศล 
วิปากจิต ๑ ทุกขฺเวทนา เวทนาท่ีเปนทุกข ซ่ึงประกอบกับกายวิญญาณฝายอกุศลวิปากจิต ๑ 
โสมนสฺสเวทนา เวทนาท่ีเปนความดใีจซ่ึงประกอบกับโสมนัสสจิต ๑ โทมนสฺสเวทนา เวทนา 
ท่ีเปนความเสียใจ ซ่ึงประกอบกับโทมนัสสจิต ๑ อุเปกฺขเวทนา เวทนาที่เปนความรูสึกเฉยๆ 
ซ่ึงประกอบกบัอุเบกขาจิต ๑ 
        เวทนา ๖ ไดแกจกฺขุสมฺผสฺสชาเวทนา เวทนาอันเกิดแตสัมผัสทางตา โสตสมฺผสฺสชา- 
เวทนา เวทนาอันเกิดแตสัมผัสทางหู ฆานสมฺผสฺสชาเวนา เวทนาอันเกดิแตสัมผัสทาง 
จมูก ๑ ชิวฺหาสมฺผสฺสชาเวทนา เวทนาอันเกิดแตสัมผัสทางล้ิน ๑ กายสมฺผัสฺสชาเวทนา เวทนา 
อันเกิดแตสัมผัสทางกาย ๑ มโนสมฺผสฺสชาเวทนา เวทนาอันเกิดแตสัมผัสทางใจ ๑ 
        เวทนาดังกลาวนี้นับเปนเจตสิกชนดิหนึ่ง เรียกวา เวทนาเจตสิก เปนเจตสิกท่ีประกอบ 
ไดในจิตทุกดวง คือเปนส่ิงท่ีเกิดรวมกันกบัจิต ดับรวมกนักับจิต มีอารมณเดยีวกับจิต และมี 
ท่ีตั้งท่ีอาศัยอันเดียวกับจิต (เชน จักขุวัตถุ เปนตน) เม่ือประกอบกับกุศลจิต ก็กลายสภาพ 
เปนกุศลเวทนา ประกอบกับอกุศลจิตก็กลายสภาพเปอกุศลเวทนา และเม่ือประกอบกบัอัพยา- 
กตจิตกก็ลายสภาพเปนอัพยากตเวทนาไป เวทนานีเ้องท่ีเปนปจจยัใหเกดิตัณหา คือความอยาก 
ตางๆ อันเปนบอเกิดแหงทุกข  
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        สัญญาขันธ : สัญญา แปลวา ความจําไดความหมายรูได คือจําอารมณตางๆ ไดหมายรู 
อารมณตางๆ ได จําส่ิงตางๆ ได ทานแบงเปนประเภทตางๆ คือเปนสัญญา ๑ บาง สัญญา ๓ 
บาง สัญญา ๖ บาง ดังน้ี 
        สัญญา ๑ วาโดยสภาวะ สัญญามีอยางเดียวเทานั้นอันไดแกสตฺชานนสตฺญา คือ 
สัญญาท่ีทําหนาท่ีจําอารมณตางๆ ได 
        สัญญา ๓ คือกุสลสตฺตา สัญญาท่ีประกอบกับกุศลจติ ๑ อกุสลสตฺต สัญญาท่ี 
ประกอบกับอกุศลจิต ๑ อพฺยากตสตฺต สัญญาท่ีประกอบกับอัพยากตจิต ๑ 
        สัญญา ๖ คือ รูปสตฺต ความจํารูป ๑ สทฺสตฺต ความจาํเสียง ๑ คนฺธสตฺตา 
ความจํากล่ิน ๑ รสสตฺต ความจํารส ๑ โผฏ�พฺพสตฺตา ความจําส่ิงสัมผัส ๑ ธมฺมสตฺตา ความ 
จําธรรมารมณ ๑ 
        สัญญา คือความจําไดดงักลาวนี้ นับเปนเจตสิกชนดิหนึ่ง เรียกวา สัญญาเจตสิก เปน 
เจตสิกท่ีประกอบไดในจิตทุกดวง คือเปนส่ิงท่ีเกิดรวมกบัจิต ดับพรอมกับจิต มีอารมณเดยีวกับ 
จิต และมีท่ีตั้งท่ีอาศัยอันเดยีวกันกับจิต เม่ือประกอบกับกุศลจิตก็กลายสภาพเปนกุศลสัญญา 
ประกอบกับอกุศลจิตก็กลายสภาพเปนอกศุลสัญญา และเม่ือประกอบกับอัพยากตจิตก็กลายสภาพ 
เปนอัพยากตสัญญาไป และโดยท่ีเวทนาเปนปจจยัใหเกิดตัณหาได สัญญาก็ยอมเปนปจจัยใหเกิด 
ตัณหาไดเชนเดียวกัน เพราะเปนเจตสิกประเภทเดียวกนั คือเปนสัพพสาธารณเจตสิก (เจตสิกท่ี 
ประกอบไดในจิตทุกดวง) 
        สังขารขันธ : สังขาร แปลวา สภาวธรรมท่ีปรุงแตงจิต คือเม่ือเกิดข้ึนในจิตแลวทําให 
จิตใจแปรสภาพไปได คือทําใหจิตเปนกุศลหรืออกุศลได เพราะธรรมชาติของจิตนั้น โดย 
ปกติเปนส่ิงท่ีผองใส ตอเม่ือมีเจตสิกเชนอุปกิเลสตางๆ จรมาประกอบ จึงแปรสภาพเปนจิตเศรา 
หมอง (อกุศลจิต) ไปได ดังท่ีพระพุทธองคตรัสไววา "ภกิษุท้ังหลาย จตินี้เปนธรรมชาติ 
ผุดผอง แตจิตนั้นยอมเศราหมองไปดวยอุปกิเลสท่ีจรมา" และสังขารขันธนี้ทานแบงเปนประ 
เภทตางๆ เปนกุศลบาง อกุศลบาง เปนอัพยากตะบาง ทํานองเดียวกับเวทนาและสัญญา 
        ข.  เจตสิก ๕๒ ไดกลาวมาแลววา นามขันธ ๓ ในเบญจขันธนั้น จัดเปนเจตสิกใน 
ปรมัตถธรรม. สภาวธรรมท่ีเรียกวา เจตสิกนั้นมี ๕๒ อยาง แบงเปนอัญญสมานาเจตสิก ๑๓ 
อกุศลเจตสิก ๑๔ โสภณเจตสิก ๒๕ 
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        อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ : อัญญสมานาเจตสิก แปลวา เจตสิกท่ีมีสภาพเขากับสภาว- 
ธรรมอ่ืนๆ ได หมายความวาเปนเจตสิกประกอบกับนามธรรมไดทุกอยาง ท้ังท่ีเปนกุศล 
อกุศลและอัพยากตะ เม่ือประกอบกับนามธรรมชนิดใด ก็กลายสภาพเปนนามธรรมชนิดนั้นไป 
ดวย กลาวคือ เม่ือเกิดรวมกับกุศลธรรม ก็เปนกุศลเจตสิก เกิดรวมอกุศลธรรมก็เปนอกุศลเจตสิก 
และเกดิรวมอัพยากตธรรมกเ็ปนอัพยากตเจตสิกไปดวย อัญญสมานาเจตสิกนี้มี ๑๓ แบงเปน ๒ 
พวก คือ 
        (๑)  สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ 
        (๒)  ปกณิณกเจตสิก ๖ 
        สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ : สัพพจติตสาธารณเจตสิก แปลวา เจตสิกท่ีประกอบได 
ในจิตทุกดวง หมายความวาเม่ือจิตดวงใดเกิดข้ึน เจตสิกท้ัง ๗ ดวงนีก้ย็อมเกิดประกอบกับจิต 
ดวงนัน้พรอมกันท้ัง ๗ เสมอ ดังนั้นจึงเรียกวาสัพพจิตตสาธารณเจตสิก ซ่ึงมีอยู ๗ ดวง คือ 
        (๑)  ผสฺส ความสัมผัสอารมณ 
        (๒)  เวทนา ความเสวยอารมณ (เวทนาขันธ) 
        (๓)  สตฺตา ความจําอารมณ (สัญญาขันธ) 
        (๔)  เจตนา ความต้ังใจ ความจงใจในอารมณ 
        (๕)  เอกคฺคตา ความมีอารมณเปนอันเดียว (สมาธิ) 
        (๖)  ชีวตินิฺทฺริย อินทรียคือชีวิต (ส่ิงท่ีรักษานามธรรมใหดํารงอยู) 
        (๗)  มนสิการ ความทําอารมณไวในใจ ตามเอาใจใสตออารมณ 
        ตามท่ีกลาวนี้จะเห็นไดวา สัพพจิตตสาธารณเจตสิกดวงท่ี ๒ เปนเวทนาขันธ ดวงท่ี ๓ 
เปนสัญญาขันธ ดวงที่ ๑-๔-๕-๖-๗ (และเจตสิกอ่ืนๆ อีก รวมท้ังส้ิน ๕๐ ดวง) เปนสังขารขันธ 
        ปกิณณกเจตสิก ๖ : ปกณิณกเจตสิก แปลวา เจตสิกเบ็ดเตล็ด หมายความวาเปน 
เจตสิกท่ีประกอบกับจิตไมไดท่ัวไป ประกอบไดในจิตบางดวงเทานั้น เจตสิกชนิดนี้มี ๖ ดวง คือ 
        (๑)  วิตกกฺ ความตรึกอารมณ 
        (๒)  วิจาร ความไตรตรองอารมณ 
        (๓)  อธิโมกฺข ความตัดสินอารมณ 
        (๔)  วีริย ความเพยีร  
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        (๕)  ปติ ความปล้ืมใจในอารมณ 
        (๖)  ฉนทฺ ความพอใจในอารมณ 
        อัญญสมานาเจตสิกท้ัง ๑๓ นี้ โดยสภาวะมิไดเปนกศุลหรืออกุศล ตอเม่ือประกอบกับ 
นามธรรมท่ีเปนกุศล เชนเกิดรวมกับหิริและโอตตัปปะ เปนตน กก็ลายสภาพเปนกุศล 
คือผัสสะก็เปนกุศลผัสสะ เวทนากเ็ปนกุศลเวทนา เปนตน เม่ือประกอบกับนามธรรมท่ีเปน 
อกุศล เชนเกดิรวมกับอหิริกะ อโนตตัปปะ เปนตน กห็ลายสภาพเปนอกศุล คือวิตกก็เปน 
อกุศลวิตก วิจารก็เปนอกุศลวิจาร เปนตน 
        อกุศลเจตสิก ๑๔ : อกุศลเจตสิก แปลวา เจตสิกท่ีเปนอกุศล เปนบาป เปนความ 
ไมดี เม่ือเกดิข้ึนในใจก็ปรุงแตงใจใหเปนอกุศลจิต เปนบาปจิต เปนจิตตํ่า จิตเลว จิต 
เศราหมอง มี ๑๔ ดวง คือ 
        (๑)  โมห ความหลง 
        (๒)  อหริิก ความไมเกลียดบาป 
        (๓)  อโนตฺตปฺป ความไมกลัวบาป 
        (๔)  อุทฺธจฺจ ความฟุงซาน 
        (๕)  โลภ ความอยากอารมณ 
        (๖)  ทิฏ� ิ ความเหน็ผิด 
        (๗)  มาน ความถือตัว 
        (๘)  โทส ความโกรธ 
        (๙)  อิสฺสา ความริษยา 
        (๑๐)  มจฉฺริย ความตระหนี ่
        (๑๑)  กุกกฺุจฺจ ความรอนใจ, ความกลุมใจ 
        (๑๒)  ถีน ความหดหูทอแทใจ 
        (๑๓)  มิทฺธ ความงวงเหงาหาวนอน 
        (๑๔)  วิจกิิจฺฉา ความลังเล 
        อกุศลเจตสิก ๑๔ นี้ ประกอบไดเฉพาะกับอกุศลจิต ๑๒ ดวงเทานัน้ กลาวคือ เม่ือ  
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อกุศลเจตสิก ๑๔ นี้เกิดข้ึนประกอบกับจติก็ทําใหจิตเปนอกุศล ปรุงจิตใหเปนบาป ใหเศราหมอง 
ซ่ึงอกุศลจิตนั้นมี ๑๒ ดวงดงักลาวแลวในบทกอนๆ 
        อกุศลเจตสิก ๑๔ นี้ แบงเปน ๕ จําพวก คือ 
        (๑)  โมจตุกกะ เจตสิกพวกโมหะ มี ๔ ดวง คือ โมหะ อหริิกะ อโนตตัปปะ 
        (๒)  โลติกะ เจตสิกพวกโลภะมี ๓ ดวง คือ โลภะ ทิฏฐิ และมานะ ประกอบ 
ไดเฉพาะกับโลภมูลจิต ๘ ดวง 
        (๓)  โทจตุกกะ เจตสิกพวกโทสะ มี ๔ ดวง คือ โทสะ อิสสา มัจฉริยะ และ 
กุกกจุจะ ประกอบไดเฉพาะโทสมูลจิต ๒ ดวง 
        (๔)  ถีนทุกะ เจตสิกพวกถีนะ มี ๒ ดวง คือ ถีนะ และมิทธะ ประกอบได 
เฉพาะกับอกุศลจิตท่ีเปนสสังขาริก ๕ ดวง 
        (๕)  วจิิกจิฉา เจตสิกโทน ประกอบไดเฉพาะกับโมหมูลจิตดวงท่ี ๑ 
        โสภณเจตสิก ๒๕ : โสภณเจตสิก แปลวาเจตสิกท่ีดงีาม เม่ือประกอบจิตแลวยอมทํา 
จิตใหงดงาม ใหสะอาด สวาง และสงบ เจตสิกประเภทนี้มี ๒๕ ดวง แบงเปน ๔ พวก 
คือ 
        (๑)  โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ 
        (๒)  วิรติเจตสิก ๓ 
        (๓)  อัปปมัญญาเจตสิก ๒ 
        (๔)  ปญญาเจตสิก ๑ 
        โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ : โสภณสาธารณเจตสิก แปลวา เจตสิกท่ีประกอบไดกับ 
โสภณจิตทุกดวง หมายความวา เม่ือโสภณจิตดวงใดดวงหนึ่งเกดิข้ึน จะตองมีโสภณสาธารณ- 
เจตสิกทุกดวงประกอบอยูเสมอ โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ ดวงนั้น คือ 
        (๑)  สทฺธา ความเช่ือ 
        (๒)  สติ ความระลึกได 
        (๓)  หิริ ความเกลียดบาป 
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        (๔)  โอตตปฺป ความกลัวบาป 
        (๕)  อโลภ  ความไมโลภ 
        (๖)  อโทส ความไมโกรธ 
        (๗)  ตตฺรมชฺฌตฺตตา ความเปนกลางในอารมณนั้นๆ 
        (๘)  กายปสฺสทฺธิ ความสงบเจตสิก 
        (๙)  จิตฺตปสฺสทฺธิ ความสงบจิต 
        (๑๐)  กายลหุตา  ความเบาเจตสิก 
        (๑๑)  จิตตฺลหุตา ความเบาจิต 
        (๑๒)  กายมุทุตา ความออนของเจตสิก 
        (๑๓)  จิตตฺมุทุตา ความออนของจิต 
        (๑๔)  กายกมฺมตฺตตา ความควรแกการงานของเจตสิก 
        (๑๕)  จิตตฺกมฺมตฺตตา ความควรแกการงานของจิต 
        (๑๖)  กายปาคุตฺตตา ความคลองแคลวของเจตสิก 
        (๑๗)  จิตตฺปาคุตฺตตา ความคลองแคลวของจิต 
        (๑๘)  กายุชุกตา ความซ่ือตรงของเจตสิก 
        (๑๙)  จิตตฺุชุกตา ความซ่ือตรงของจิต 
        วิรติเจตสิก ๓ : วิรติเจตสิก แปลวา เจตสิกท่ีเปนตัวเจตนางดเวนจากบาป จากทุจริต 
หมายความวา เม่ือวิรติเจตสิกนี้ประกอบกบัจิตก็จะปรุงแตงจิตใหคิดงดเวนจากบาป จากทุจริตเปน 
กุศลจิตเสมอไป เจตสิกประเภทนี้มี ๓ ดวง คือ 
        (๑)  สมฺมาวาจา พดูชอบ คือเจตนางดเวนวจีทุจริต ๔ 
        (๒)  สมฺมากมฺมนฺต ทําการงานชอบ คือเจตนางดเวนกายทุจริต ๓ 
        (๓)  สมฺมาอาชีวเล้ียงชีพชอบ คือเจตนางดเวนกายทุจริตและวจีทุจริตในการประกอบอาชีพ 
        อัปปมัญญาเจตสิก ๒ : อัปปมัญญาเจตสิก แปลวา เจตสิกท่ีเปนคุณธรรมทําใจให 
กวางขวางหาประมาณมิได กลาวคือ เม่ือมีเจตสิกประเภทนี้ประกอบกบัใจ ก็จะปรุงใจใหกวาง 
ขวาง ไมคับแคบ ทําใหมีใจโอบออมอารี อัปปมัญญาเจตสิกนี้มี ๒ ดวง คือ  
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        (๑)  กรุณา ความสงสารตอผูไดทุกข 
        (๒)  มุทิตา ความยินดตีอผูไดสุข 
ขอสังเกต : อัปปมัญญานั้น โดยปกติมี ๔ อยาง คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และ 
อุเปกขาอยางเดียวกับพรหมวิหารธรรม แตในอัปปมัญญาเจตสิกนี้มีเพียง ๒ อยางเทานั้น ท้ังนี ้
เปนเพราะเมตตาเปนโสภณสาธารณเจตสิก โดยเปนอันเดียวกับอโทสะ และอุเปกขาก็เปน 
โสภณสาธารณเจตสิกโดยเปนอันเดยีวกบัตัตรมัชฌัตตา (ความเปนกลางในอารมณนั้นๆ) 
        ปญญาเจตสิก : ปญญาเจตสิก แปลวา เจตสิกท่ีเปนตัวรูท่ัวถึงสภาวะ รูเทาทันสภาวะ 
เรียกอีกอยางหน่ึงวา ปญญินทรีย ปญญาเจตสิกนี้เม่ือประกอบกับจิตกจ็ะปรุงแตงจิตใหรูท่ัวถึง 
สภาวะ รูเทาทันสภาวะ สามารถขจัดความโงเขลาได เจตสิกประเภทนีมี้เพียงดวงเดียว คือ 
ปญญินทรีย เทานั้น 
                                                                        สรุป 
        นามขันธ ๓ คือ เวทนา สัญญา สังขาร จัดเปนเจตสิกได ๕๒ ดวง แบงเปน ๓ 
ประเภท คือ 
        (๑)  อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ 
        (๒)  อกุศลเจตสิก ๑๔ 
        (๓)  โสภณเจตสิก ๒๕ 
                รวมเปน ๕๒ ดวง 
        อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ ไดแกสัพพจิตสาธารณเจตสิก ๗ ปกิณณกเจตสิก ๖ 
        อกุศลเจตสิก ๑๐ ไดแก โมจตุกกะ ๔ โลติกะ ๓ โทจตุกกะ ๔ ถีนทุกะ ๒ และ 
วิจิกจิฉา ๑ 
        โสภณเจตสิก ๒๕ ไดแก โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ วิรติเจตสิก ๓ อัปปมัญญา- 
เจตสิก ๒ ปญญาเจตสิก ๑ 
        นามขันธ ๓ หรือเจตสิก ๕๒ นี้ เม่ือประกอบกับจิตกป็รุงแตงจิตใหเปนไปตางๆ คือให 
เปนกุศลบาง เปนอกุศลบาง คนเราจึงทํากศุลธรรมบาง อกุศลกรรมบาง และคนเราจะเปนคนดีหรือ 
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                                                                    บทท่ี ๕ 
                                                          วิญญาณขันธ (ตอ) 
                                                   มหัคคตจิตและโลกุตตรจติ 
        มหัคคตจติ แปลวา จิตท่ีถึงความเปนใหญ คือ เปนใหญโดยการขมกิเลสไวไดนาน 
ท้ังมีผลมาก เชนทําใหไปเกิดเปนพรหม และมีผลตอเนื่องยั่งยืนนาน เชนทําใหมีอายุยนืนาน 
ไดแกรูปาวจรจิต ๑๕ อรูปาวจรจิต ๑๒ 
        ก.  รูปาวจรจิต ๑๕ : รูปาวจรจิต แปลวา จิตท่ีเกาะเกี่ยวอยูในรูป ติดอยูในรูป ผูกพัน 
อยูในรูป คําวารูปท่ีนี้หมายความวา รูปฌาน หรือรูปภูมิ รูปภพ กลาวคือจิตท่ีรัก ท่ีพอใจใน 
รูปฌานหรือรูปภูมิ เม่ือไปเกดิเปนรูปพรหม ดวยผลของรูปฌานนั้น กจ็ะมีความรักความพอใจใน 
รูปภพนั้น จิตท่ีอยูในระดับรูปาวจรภูมินี้จงึเรียกวา รูปาวจรจิต 
        รูปาวจรจตินั้นมี ๑๕ ดวง แบงเปน ๒ ประเภท คือ 
        ๑.  กุศลจติ ๕ 
        ๒.  อัพยากตจิต ๑๐ 
                        รวมเปน ๑๕ ดวง 
        กุศลจิต ๕ : กุศลจิต แปลวา จิตท่ีเปนกุศล คือ เปนจิตขมกิเลส เปนจิตท่ีเปนบุญ 
คือจิตท่ีดีงาม เปนจิตท่ีใหคุณ ประณีตกวากามาวจรกุศลจติ มี ๕ ดวง คือ 
                (๑)  วิตกฺกวิจารปตสุิเขกคฺคตาสหิต ป�มฌานกสุลจิตฺต 
                        กุศลจิตระดับปฐมฌาน เกดิพรอมกับองคฌาน ๕ คือ วิตก วิขาร ปติ สุข 
เอกัคคตา เรียกส้ันๆ วา ปฐมฌานกุศลจิต 
                (๒)  วิจารปติสุเขกคฺคตาสหิต ทุติยฌานกุสลจิตตฺ 
                        กุศลจิตระดับทุติยฌาน เกิดพรอมกับองคฌาน ๔ คือ วจิาร ปติ สุข เอกัคคตา 
เรียกส้ันๆ วา ทุติยฌานกุศลจิต 
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                (๓)  ปติสุเขกคฺคตาสหิต ตติยฌานกุสลจิตฺต 
                        กุศลจิตระดับตติยฌาน เกิดพรอมกับองคฌาน ๓ คือ ปติ สุข เอกัคคตา เรียก 
ส้ันๆ วา ตติยฌานกุศลจิต 
                (๔)  สุเปกคคตาสหิต จตุตฺถฌานกุสลจิตฺต 
                        กุศลจิตระดับจตุตถฌาน เกดิพรอมกับองคฌาน ๒ คือ สุข เอกัคคตา เรียก 
ส้ันๆ วา จตุตถฌานกุศลจิต 
                (๕)  อุเขเขกฺคฺคตาสหิต ปตฺจมฌานกุสลจิตฺต 
                        กุศลจิตระดับปญจมฌาน เกดิพรอมกับองคฌาน ๒ คือ อุเปกขา เอกัคคตา 
เรียกส้ันๆ วา ปญจฌานกุศลจิต 
        กุศลจิตระดับรูปาวจรูมินี้ เปนกุศลจิตเกิดจากการเจริญภาวนา คือเจริญสมถภาวนา 
หรือสมถกรรมฐาน ซ่ึงกรรมฐานชนิดนี้มีบัญญัติธรรมเปนอารมณ คือผูเจริญสมถกรรมฐานจะ 
ตองเพงบัญญัติธรรมเปนอารมณ ถาเพงรูปเปนอารมณ เชนเพงอารมณ ๔๐ มีกสิณ ๑๐ เปนตน 
ก็เรียกวา เพงรูปกรรมฐาน เม่ือเจริญสมถกรรมฐานจนจิตสงบจากนิวรณธรรม ๕ คือ กามฉันทะ 
พยาบาท ถีนมิทธ อุทธัจจกุกกุจจะ และวิจกิิจฉา) ไดบรรลุอัปปนาสมาธิแลว เรียกวาได 
บรรลุฌาน คือไดบรรลุรูปฌาน จิตท่ีสงบถึงข้ันรูปฌานนีน้ับเปนบุญเปนกุศล จึงเรียกวา ฌาน- 
กุศลจิต ซ่ึงมี ๕ ระดับ คือ ฌานกุศลจิตระดับท่ี ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ เรียกเปนคําศัพทวา 
ปฐมฌานกุศลจิต ฯลฯ ปญจมฌานกุศลจิต ตามลําดับ 
        ปฐมฌานกุศลจิต เปนกศุลจิตในรูปฌานท่ี ๑ ซ่ึงมีเจตสิกเปนองคประกอบ ๕ ดวง 
ไดแก วิตก วจิาร ปติ สุข และเอกัคคตา กลาวคือ 
        (๑)  วิตก ทําหนาท่ีตรึกเฉพาะอารมณกรรมฐาน คือทําหนาท่ียกจติข้ึนสูอารมณกรรมฐาน 
        (๒)  วิจาร ทําหนาท่ีไตรตรองพิจารณาเฉพาะอารมณกรรมฐาน 
        (๓)  ปติ ทําหนาท่ีบํารุงจิตใหปราบปลื้มอยูเฉพาะในอารมณกรรมฐาน 
        (๔)  สุข ทําหนาท่ีบํารุงจิตใหสบายอยูเฉพาะในอารมณกรรมฐาน 
        (๕)  เอกคัคตา ทําหนาท่ีประคองจิตใหแนบสนิทอยูในอารมณกรรมฐาน 
        ทุติยฌานกุศลจิต เปนกศุลจิตในรูปฌานท่ี ๒ ซ่ึงมีเจตสิกเปนองคประกอบ ๔ ดวง 
ไดแก วิจาร ปติ สุข และเอกคัคตา  
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        ตติยฌานกุศลจิต เปนกศุลจิตในรูปฌานท่ี ๓ ซ่ึงมีเจตสิกเปนองคประกอบ ๓ ดวง 
คือ ปติ สุข เอกัคคตา 
        จตุตถฌานกุศลจิต เปนกุศลจิตในรูปฌานท่ี ๔ ซ่ึงมีเจตสิกเปนองคประกอบ ๒ ดวง 
คือ สุข และเอกัคคตา 
        ปญจมฌานกุศลจิต เปนกุศลจิตในรูปฌานท่ี ๕ ซ่ึงมีเจตสิกเปนองคประกอบ ๒ ดวง 
คือ อุเปกขา และเอกัคคตา 
        การลดและการเพ่ิมองคฌาน ตามท่ีกลาวมานั้นจะเห็นไดวา เจตสิกท่ีเปนองค 
ประกอบของกุศลฌานจิตนัน้ จะมีลดและเพิ่มตามลําดับ กลาวคือ ปฐมฌานกุศลจิต มีองค ๕ 
ทุติยฌานกุศลจิต มีองค ๔ โดยลด วิตก, ตติยฌานกุศลจติ มีองค ๓ โดยลด วิตกและวิจาร, 
จตุตถฌานกุศลจิต มีองค ๒ โดยลด วิตก วจิาร และปต,ิ ปญจมฌานกุศลจิต มีองค ๒ โดย 
ลด วิตก วิจาร ปติ สุข เพิ่ม อุเปกขา จึงเหลือองคประกอบเปน ๒ คือ อุเปกขาและเอกัคคตา 
ท่ีเปนดังนีก้็เพราะฌานประณีตข้ึนโดยลําดับ เจตสิกท่ีเปนองคประกอบท่ีไมประณตีจึงลดลง คง 
เหลือแตท่ีประณีตเทานัน้ 
                                                ใหดูตารางแสดงองคฌานดังตอไปนี ้
        อัพยากตกจิต ๑๐ : อัพยากตจิต แปลวา จิตท่ีกลาวไมไดวาเปนกุศลหรืออกุศล ไดแกจิตท่ี 
เปนกลางๆ ไมเปนบุญ ไมเปนบาป มี ๑๐ ดวง คือ รูปาวจรวิปากจิต ๕ รูปาวจรกิริยาจติ ๕ 
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        วิปากจิต ๕ : วิปากจิต แปลวา จิตท่ีเปนผลของรูปาวจรกุศลจิต คือ ผลของกุศลจิตระดับ 
รูปฌาน มี ๕ อยางเทากันกบักุศลจิตระดับรูปฌาน คือ 
        (๑)  วิตกกฺวิจารปติสุเขกคฺคตาสหต ป�มฌานวิปากจิตฺต 
                วิปากจิตระดับปฐมฌาน เกิดพรอมกับองคฌาน ๕ คือ วิตก วิจาร ปติ สุข 
และเอกัคคตา เรียกส้ันวา ปฐมฌานวิปากจติ 
        (๒)  วิจารปติสุเขกคฺคตาสหิต ทุติยฌานวิปากจิตฺต 
                วิปากจิตระดับทุตยิฌาน เกิดพรอมกับองคฌาน ๔ คือ วจิาร ปติ สุข และ 
เอกัคคตา เรียกส้ันๆ วา ทุตยิฌานวิปากจิต 
        (๓)  ปตสุิเขกคฺคตาสหิต ตติยฌานวิปากจิตฺต 
                วิปากจิตระดับตติยฌาน เกิดพรอมกับองคฌาน ๓ คือ ปติ สุข และเอกัคคตา 
เรียกส้ันๆ วา ตติยฌานวิปากจิต 
        (๔)  สุเขกคฺคตาสหิต จตุตฺถฌานวิปากจิตฺต 
                วิปากจิตระดับจตุตถฌาน เกิดพรอมกับองคฌาน ๒ คือ สุข และเอกัคคตา เรียก 
ส้ันๆ วา จตุตฌานวิปากจิต 
        (๕)  อุเปกเขกคฺคตาสหติ ปฺจมฌานวิปากจิตตฺ 
                วิปากจิตระดับปญจมฌาน เกดิพรอมกับองคฌาน ๒ คือ อุเบกขา และเอกัคคตา 
เรียกส้ันๆ วา ปญจมฌานวิปากจิต 
        วิปากจิตระดับรูปฌานนี้ แมจะมีช่ือตรงกันและจํานวนเทากันกับกศุลจิตระดับรูปฌาน 
ท้ังมีองคฌานแตละระดับตรงกัน และเทากนัดวย แตมีขอแตกตางกนั กลาวคือ กุศลจติระดับ 
รูปฌาน ทําหนาท่ีขมกิเลสคือนิวรณ ๕ ทําใหจิตสงบเปนอัปปนาสมาธิ สวนวิปากจิตระดับ 
รูปฌานนั้น เปนจิตทําหนาท่ีนําจิตไปสูปฏิสนธิในรูปภพ คือนําไปเกิดเปนรูปพรหม ๑๖ ช้ัน 
        กิริยาจิต ๕ : กิริยาจิต แปลวาจิตท่ีเปนเพียงกิริยา คือ เปนเพยีงสักวาคิดเทานั้น 
ไมจัดเปนกุศล เพราะไมไดทําหนาท่ีกําจัดกเิลส มี ๕ ดวง เทากับกุศลจิตระดับรูปฌาน คือ 
        (๑)  วิตกกฺวิจารปติสุเขกคฺคตาสหิต ป�มฌานกฺริยจิตฺต 
        กิริยาจิตระดับปฐมฌาน เกิดพรอมกับองคฌาน ๕ คือ วิตก วิจาร ปติ สุข และ 
เอกัคคตา เรียกส้ันๆ วา ปฐมฌานกิริยาจิต  
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        (๒)  วิจารปติสุเขกคฺคตาสหิต ทุติยฌานกฺริยจติฺต 
        กิริยาจิตระดับทุตยิฌาน เกิดพรอมกับองคฌาน ๔ คือ วิจาร ปติ สุข และ 
เอกัคคตา เรียกส้ันๆ วา ทุตยิฌานกิริยาจิต 
        (๓)  ปตสุิเขกคฺคตาสหิต ตติยฌานกฺริยจิตฺต 
        กิริยาจิตระดับตติยฌาน เกิดพรอมกับองคฌาน ๓ คือ ปติ สุข และเอกัคคตา 
เรียกส้ันๆ วา ตติยฌานกิริยาจิต 
        (๔)  สุเขกคฺคตาสหิต จตุตฺถฌานกฺริยจิตฺต 
        กิริยาจิตระดับจตุตถฌาน เกิดพรอมกบัองคฌาน ๒ คือ อุเปกขาและเอกัคคตา 
เรียกส้ันๆ วา ปญจมฌานกิริยาจิต 
        กิริยาจิตระดับรูปฌานนี ้แมจะมีช่ือและจํานวนตรงกนักับกุศลจิตระดับรูปฌาน ท้ังมีองค 
ฌาน แตละระดับตรงกันและเทากันดวย แตมีสวนแตกตางกัน กลาวคือกุศลจิตระดับรูปฌานนั้น 
เปนจิตท่ีเกิดข้ึนสําหรับบุคคลผูไดฌานท่ัวไปท่ีไมเปนพระอรหันต แตกิริยาจิตระดับรูปฌานนี ้
เปนจิตท่ีเกิดข้ึนแกพระอรหนัตโดยเฉพาะ กลาวโดยใจความก็คือ จิตของผูเขาฌานท่ีไมเปน 
พระอรหันต เรียกวากุศลจิต จิตของพระอรหันตท่ีเขาฌานเรียกวา กิริยาจิต 
        ข.  อรูปาวจรจิต ๑๒ : อรูปาวจรจิต แปลวา จิตท่ีเกาะเกีย่วอยู ติดอยู ผูกพันอยูกับ 
อรูป คําวาอรูปในท่ีนีห้มายความวา อรูปฌาน หรือ อรูปภูมิ อรูปภพ กลาวคือจิตท่ีรัก ท่ีพอ 
ใจในอรูปฌานหรืออรูปภูมิ เม่ือไปเกิดเปนอรูปพรหมดวยผลของอรูปฌานนั้น ก็จะมีความรัก 
ความพอใจในอรูปภพนั้น จติท่ีอยูในระดบัอรูปกาวจรภมิูนี้จึงเรียกวา อรูปาวจรจิต 
        อรูปาวจรจิตนั้นมี ๑๒ ดวง แบงเปน ๒ ประเภท คือ 
        (๑)  กุศลจิต ๔ 
        (๒)  อัพยากตจิต ๘ 
                รวมเปน ๑๒ ดวง  
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        กุศลจิต ๔ : กุศลจิต แปลวา จิตท่ีเปนกุศล คือ เปนจิตขมกิเลส เปนจิตท่ีเปนบุญ 
คือจิตท่ีดีงาม เปนจิตท่ีใหคุณ ประณีตกวารูปาวจรกุศลจิต มี ๔ ดวง คือ 
        (๑)  อากาสานตฺจายตนกุสลจิตฺต 
                กุศลจิตระดับอากาสาณัญจายตนฌาน 
        (๒)  วิตฺตาณตฺจายตนกุสลจิตฺต 
                กุศลจิตระดับวิญญานัญจายตนฌาน 
        (๓)  อากติฺจตฺตายตนกุสลจิตฺต 
                กุศลจิตระดับอากญิจัญญายตนฌาน 
        (๔)  เนวสตฺตานาสตฺตายตนกุสลจิตฺต 
                กุศลจิตระดับเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน 
        กุศลจิตระดับอรูปาวจรภูมินี้ เปนกุศลจิตเกิดจากการเจริญสมถกรรมฐาน โดยเพงบัญญัติ 
คืออรูปกรรมฐานเปนอารมณ กลาวคือบุคคลท่ีเจริญสมถกรรมฐานไดบรรลุรูปฌานแลว เม่ือมี 
ความเบ่ือหนายในรูป ไมพอใจในรูป ตองการส่ิงท่ีละเอียดประณีตกวานั้นอีก จึงเขาจตุตถฌาน 
หรือปญจมฌานซ่ึงมีองคฌาน ๒ คือ อุเปกขาและเอกัคคตา เพงอรูปกรรมฐาน ๔ เปนอารมณ 
กลาวคือ 
        (๑)  กุศลจิตดวงท่ี ๑ เกดิข้ึนโดยเพงอากาศท่ีวางเปลาไมมีท่ีสุดเปนอารมณ (อากาส- 
บัญญัติ) โดยบริกรรมวา อากาโส อนนฺโต (อากาศไมมีท่ีสุด) บริกรรมอยางนี้สมํ่าเสมอจนกวา 
จิตจะสงบประณีต ระงับกามาวจรจิต รูปาวจรจิตไดหมดส้ิน ไดช่ือวาบรรลุอากาสานัญจายตน- 
ฌาน หรือปฐมารูปฌาน จิตท่ีไดบรรลุฌานนี้เรียกวา ปฐมารูปจิต 
        (๒)  กุศลจิตดวงท่ี ๒ เกิดข้ึนโดยเพงปฐมารูปจิตเปนอารมณ โดยหนวงเอาวิญญาณ 
คือจิตท่ีกําหนดอากาศไมมีท่ีส้ินสุดเปนอารมณดวงนั้นแหละเปนอารมณ บริกรรมวา วิตตาณ 
อนนฺต (วิญญาณไมมีท่ีส้ินสุด) บริกรรมอยางนี้สมํ่าเสมอจนกวาจิตจะสงบประณีตยิ่งข้ึน ผาน 
พนอากาสานญัจยตนฌาน ไดช่ือวาบรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน หรือทุติยารูปฌาน จิตท่ี 
บรรลุฌานนี้เรียกวา ทุติยารูปจิต 
        (๓)  กุศลจิตดวงท่ี ๓ เกดิข้ึนโดยเพงนตัถิภาวบัญญัตคืิอเพงความไมมีอะไรเปนอารมณ 
ไดแกนึกเพงวาท้ังอากาศ ท้ังปฐมารูปจิตนัน้ไมมีอะไรท่ีมีอยูจริงเลยแมแตนอย โดยบริกรรมวา          
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นตฺถิ กิตฺจิ (ไมมีอะไรแมสักนิด) บริกรรมอยางนี้สมํ่าเสมอจนกวาจิตจะสงบประณีตยิ่งข้ึน 
ผานพนอากาสานัญจายตนฌานและวิญญาณัญจายตนฌาน ไดช่ือวาบรรลุอากิญจัญญายตนฌาน 
หรือตติยารูปฌาน จิตท่ีบรรลุฌานนี้เรียกวา ตติยารูปจิต 
        (๔)  กุศลจิตดวงท่ี ๔ เกดิข้ึนโดยเพงตติยารูปจิตเปนอารมณ โดยกําหนดเอาความ 
ประณีต ความละเอียดของตติยารูปฌานนัน้เปนอารมณ คือกําหนดวา สัญญาคือความสําคัญม่ัน 
หมายวา ไมมีอะไรแมแตนอยนั้น จะวาไมมีก็ไมใช เพราะยังมีตวัรูวาไมมีอยู จะวามีก็ไมเชิง 
เพราะสัญญานั้นประณีต ละเอียดมาก สงบมากเหลือเกนิ ดังนั้น จึงบริกรรมวา เอต สนฺต 
เอต ปณีต หรือวา สนฺตเมต ปณีตเมต (ตติยารูปฌานนี้สงบจริงหนอ ประณีตจริงหนอ) 
บริกรรมอยางนี้สมํ่าเสมอจนกวาจิตจะสงบ ประณีตยิ่งข้ึน ผานพนทุตยิารูปฌาน และตติยารูป- 
ฌาน ไดช่ือวาบรรลุ เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน หรือจตุตถารูปฌาน จิตท่ีบรรลุฌานนี ้
เรียกวา จตุตถารูปจิต 
        อรูปาวจรกุศลจิตท้ัง ๔ นี้ ประณีตกวากันตามลําดับดวยอํานาจอรูปฌานท่ีประณตีกวากนั 
กลาวคือ อรูปฌานจิตท้ัง ๔ นั้น แมจะมีเจตสิกเปนองคประกอบเทากนั คือมี อุเปกขาและ 
เอกัคคตา เปนองคประกอบอยางเดยีวกัน แตมีความประณีตยิ่งหยอนกวากัน เพราะอารมณท่ีเพง 
นั้นประณีตกวากันเปนช้ันๆ ละเอียดกวากนัเปนช้ันๆ เปรียบเหมือนอาคาร ๔ ช้ัน พื้นอาคาร 
แตละช้ันเหมือนกัน แตเคร่ืองประดับ เคร่ืองประกอบมีแตกตางกนั มีประณีตและสวยงามกวา 
กันโดยลําดับฉะนั้น 
        อัพยากตจิต ๘ : อัพยากตจิต แปลวา จติท่ีกลาวไมไดวาเปนกุศลหรืออกุศล ไดแก 
จิตท่ีเปนกลางๆ ไมเปนบุญ ไมเปนบาป มี ๘ ดวง คือ วิปากจิต ๔ กิริยาจิต ๔ 
        วิปากจิต ๔ : วิปากจิต แปลวา จิตท่ีเปนผลของอรูปาวจรกุศลจิต คือผลของกุศล 
จิตระดับอรูปฌาน มี ๔ ดวง เทากันกับกุศลจิตระดับอรูปฌาน คือ 
        (๑)  อากาสนตฺจายตนวปิากจิตฺต 
                วิปากจิตระดับอากาสานัญจายตนฌาน 
        (๒)  วิตฺตาณตจายตนวปิากจิตฺต 
                วิปากจิตระดับวิญยาณญจายตนฌาน 
        (๓)  อากติฺจตฺตนวิปากจิตฺต 
                วิปากจิตระดับอากญิจัญญายตนฌาน 
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        (๔)  เนวสตฺตานาสตฺตายตนวิปากจิตตฺ 
                วิปากจิตระดับเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน 
        วิปากจิตระดับอรูปฌาน ๔ นี้ แมจะมีช่ือตรงกันและจํานวนเทากันกับกุศลจิตระดับอรูป- 
ฌานทงมีองคฌานแตละระดับตรงกันและเทากัน คือมีเพียงองค ๒ คือ อุเปกขา และเอกัคคตา 
เทากันดวย แตมีขอแตกตางกนั กลาวคือ กุศลจิตระดับอรูปฌานเปนจิตทําหนาท่ีขมกิเลส ทําให 
จิตสงบประณีตยิ่ง สวนวิปากจิตระดับอรูปฌานนั้นเปนจิตทําหนาท่ีนาํไปสูปฏิสนธิในอรูปภพ 
คือนําไปเกิดเปนอรูปพรหม ๔ ช้ัน 
        กิริยาจิต ๔ : กิริยาจิต แปลวา จิตท่ีเปนเพียงกิริยา คือ เปนเพยีงสักแตวาคิดเทานัน้ 
ไมจัดเปนกุศล เพราะไมไดทําหนาท่ีกําจัดกเิลส มี ๔ ดวง คือ 
        (๑)  อากาสานตฺจายตนกฺริยจิตฺต 
                กิริยาจิตระดับอากาสานัญจายตนฌาน 
        (๒)  วิตตาณตฺจายตนกริยจิตฺต 
                กิริยาจิตระดับวิญญาณัญจายตนฌาน 
        (๓)  อากติฺจตฺตายตนกฺริยจิตฺต 
                กิริยาจิตระดับอากญิจัญญายตนฌาน 
        (๔)  เนวสฺตตานาสตฺตายตนกฺริยจิตฺต 
                กิริยาจิตระดับเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน 
        กิริยาจิตระดับอรูปฌานนี้ แมจะมีช่ือและจํานวนตรงกันกับกุศลจิตระดับอรูปฌาน ท้ังมี 
องคฌานแตละระดับตรงกันและเทากนัดวย แตมีขอแตกตางกัน กลาวคือ กุศลจิตระดับอรูปฌาน 
นั้น เปนจิตท่ีเกิดข้ึนสําหรับบุคคลผูไดฌานท่ัวไป ท่ีไมเปนพระอรหนัต แตกิริยาจิตระดับ 
อรูปฌานนี้เปนจิตท่ีเกดิข้ึนสําหรับพระอรหันตโดยเฉพาะ กลาวโดยใจความก็คือ จติของผูเขา 
ฌานท่ีไมเปนพระอรหันต เรียกวา กุศลจิต จิตของพระอรหันตท่ีเขาฌาน เรียกวากิริยาจิต 
        ค.  โลกุตตรจิต ๘ : โลกตุตรจิต แปลวา จิตท่ีขามพนไป จิตท่ีพนจากโลก 
หมายความวา จิตท่ีไมเกาะเกีย่วกับโลก ไมติดอยูในโลก ไมผูกพันกับโลก คําวาโลกในท่ีนี ้
ไดแกโลกท้ัง ๓ คือ กามโลก (กามภพ) รูปโลก (รูปภพ) และอรูปโลก (อรูปภพ) โลกุตตรจิต 
มิไดยึดส่ิงใดๆ ในโลกท้ัง ๓ นี้เปนอารมณ แตมีพระนิพพานเปนอารมณ จึงเรียกวาพนโลก 
คือไมเกาะเกี่ยวอยูในโลก ไมติดอยูในโลก ไมผูกพันอยูกับโลก  
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        โลกุตตรจิตนี้ กลาวโดยสังเขปมี ๘ ดวง คือ กุศลจิต ๔ วิปากจิต ๔ หรือมัคคจิต ๔ 
ผลจิต ๔ ดังนี ้
        กุศลจิต ๔ : กุศลจิต แปลวา จิตท่ีเปนกุศล เปนจิตทําลายกิเลส ไดแกมัคคจิต ๔ 
ดวง คือ 
        (๑)  โสตาปตฺติมคฺคจิตฺต 
                จิตท่ีประกอบดวยโสดาปตติมัคคญาณ 
        (๒)  สกทาคามิมคฺคจิตฺต 
                จิตท่ีประกอบดวยสกทาคามิมัคคญาน 
        (๓)  อนาคามิมคฺคจิตฺต 
                จิตท่ีประกอบดวยอนาคามิมัคคญาณ 
        (๔)  อรหตฺตมคฺคจิตฺต 
                จิตท่ีประกอบดวยอรหัตตมัคคญาณ 
        โลกุตตรกุศลจิต หรือมัคคจิตท้ัง ๔ นี้ เปนจิตท่ีประกอบดวยอรยิมัคคญาณ ๔ มีโสดา 
ปตติมัคคญาณ เปนตน และอริยมัคคญาณนี ้เปนญาณท่ีเกดิข้ึนจากการเจริญวิปสสนากรรมฐาน 
โดยพิจารณารูปนามหรือปรมัตถเปนอารมณ เชน พจิารณาลมหายใจเขา-ออก เปนอารมณ ขณะ 
หายใจเขา ทองพอง ก็บริกรรมวา พองหนอ ขณะหายใจออก ทองยุบ ก็บริกรรมวา ยบุหนอ 
ภาวนาอยางนีต้อเนื่องกันไปอยางสมํ่าเสมอ ขณะเดียวกนัก็เอาใจจดจองอยูท่ีอารมณ คือลมหายใจ 
เขาออกนั้น แลวกําหนดใหรูเทาทันสภาวะวา ลมหายใจเขาออกนั้นเปนรูป จิตท่ีกําหนดลม 
หายใจเขาออกนั้นเปนนาม ส่ิงท่ีเกิดข้ึนรวมกันจึงมีแตรูปนามเทานั้น ชีวิตของเราก็เชนเดียวกนั 
ท่ีเปนอยูนีก้็เปนแตเพยีงรูปนามเทานั้นเอง กําหนดพิจารณารูปนามเปนอารมณอยางนี้ นานเขา- 
นานเขา จิตใจก็จะเปนสมาธิ ญาณก็จะเกดิแกกลาข้ึนโดยลําดับ ตั้งแตตนจนถึงมัคคญาณ 
ผลญาณ และปจจเวกขญาณ ดังนี ้
        (๑)  นามรูปปริจเฉทญาณ ญาณกําหนดรูนามรูปโดยแยกออกไดวาอะไรเปนนาม 
อะไรเปนรูป เชน พอง ยุบ กบัจิตท่ีรู ก็แยกออกวา พอง ยบุ เปนรูป จิตเปนนาม เปนตน 
        (๒)  ปจจยปริคคหญาณ ญาณกําหนดรูปจจัย กําหนดเหตุของนามรูปวาอะไรเปน 
ปจจัย ใหเกิดนามรูป เชน วญิญาณเปนปจจัยใหเกดินามรูป เปนตน  
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        (๓)  สัมมสนญาณ ญาณพิจารณานามรูปจนเหน็ไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
        (๔)  อุทยพัพยญาณ ญาณพิจารณาเหน็ความเกดิดับของนามรูป เห็นสัตติขาด เห็น 
ไตรลักษณชัดข้ึนมาก 
        (๕)  ภงัคญาณ ญาณพิจารณาเห็นความดับของนามรูป 
        (๖)  ภยญาณ ญาณพิจารณาเหน็นามรูปหรือสังขาร เห็นปรากฏเปนส่ิงท่ีนากลัว 
        (๗)  อาทีนวญาณ ญาณพิจารณาเห็นโทษของนามรูป คือเห็นนามรูปดับไปทุกขณะจึง 
เห็นเปนส่ิงมีแตโทษ 
        (๘)  นิพพิทาญาณ ญาณพิจารณาเหน็นามรูปเปนส่ิงนาเบ่ือหนาย แลวรูสึกเบ่ือหนายใน 
นามรูป 
        (๙)  มุญจติุกัมยตาญาณ ญาณพิจารณาเห็นนามรูปดวยความหมดอาลัยใครจะหนีใหพน  
จากนามรูป 
        (๑๐)  ปฏิสังขาญาณ ญาณพิจารณาหาทางหลุดพนจากนามรูป 
        (๑๑)  สังขารุเปกขาญาณ ญาณพิจารณาเหน็นามรูปดวยความรูสึกเฉยๆ ในสังขาร คือ 
นามรูป 
        (๑๒)  อนุโลมญาณ ญาณพิจารณาเหน็นามรูป ทบทวนตามญาณตนๆ นับแตอุทยัพพยญาณ 
เปนตนมา และเหน็อริยสัจจธรรมชัดแจงข้ึน 
        (๑๓)  โคตรภูญาณ ญาณท่ีตัดขาดโคตรปุถุชน กาวสูโคตรแหงอริยบุคคล เปล่ียนการ 
กําหนดนามรูป ไปกําหนดพระนิพพานเปนอารมณ ญาณนี้นับเปนยอดของวิปสสนา 
        (๑๔)  มัคคญาณ ญาณในอริยมรรค เปนญาณรูแจง รูชัด สามารถตัดกิเลสเปน 
สมุจเฉทประหาณ 
        (๑๕)  ผลญาณ ญาณในอริยผล เปนญาณท่ีเปนผลของมัคคญาณ เปนญาณท่ีทําใหเกิด 
ความสงบระงับกิเลส 
        (๑๖)  ปจจเวกขณญาณ ญาณพิจารณามรรค ผล นิพพาน ตลอดจนกิเลสท่ีละไดแลว 
และยังมิไดละ 
        ตามท่ีกลาวมาโดยสังเขปน้ีจะเห็นไดวา การเจริญวิปสสนากรรมฐาน เม่ือปฏิบัติถูกทาง 
ยอมจะมีวิปสสนาญาณเกิดข้ึนแกกลาตามลําดับ จนทําใหบรรลุมัคคญาณ ผลญาณได  
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สําหรับมัคคญาณท้ัง ๔ นัน้ มีอรรถาธิบายดังนี ้
        (๑)  โสดาปตติมัคคญาณ ญาณในโสดาปตติมรรค ไดแกญาณท่ีใหบรรลุกระแส 
พระนิพพานเปนเบ้ืองตน และประหาณกิเลสไดเด็ดขาดเปนเบ้ืองตน เปนญาณใหสําเร็จเปน 
พระอริยบุคคลผูดํารงอยูในโสดาปตติมรรค 
        (๒)  สกทาคามิมัคคญาณ ญาณในสกทาคามิมรรค ไดแกญาณท่ีใหบรรลุพระนิพพาน 
และประหาณกิเลสไดเด็ดขาดเปนข้ันท่ีสอง เปนญาณใหสําเร็จเปนพระอิรยบุคคลผูดํารงอยูใน 
สกทาคามิมรรค 
        (๓)  อนาคามิมัคคญาณ ญาณในอนาคามิมรรค ไดแกญาณท่ีใหบรรลุพระนิพพาน และ 
ประหาณกิเลสไดเด็ดขาดเปนข้ันท่ีสาม เปนญาณใหสําเร็จเปนพระอริยบุคคลผูดํารงอยูในอนาคามิ- 
มรรค 
        (๔)  อรหตัตมัคคญาณ ญาณในอรหัตตมรรค ไดแกญาณท่ีใหบรรลุพระนิพพาน และ 
ประหาณกิเลสไดเด็ดขาดเปนข้ันท่ีส่ี ซ่ึงเปนคร้ังสุดทายและประหาณกิเลสไดหมดส้ิน เปนญาณ 
ใหสําเร็จเปนพระอริยบุคคลผูดํารงอยูในอรหัตตมรรค 
        มัคคญาณท้ัง ๔ นี้ เม่ือเกิดข้ึนในใจแลวยอมสามารถทําลายกิเลสได กลาวคือมัคคญาณนี ้
มีพระนิพพานเปนอารมณ เปนฝายโลกุตตระ เหน็อริยสัจอยางชัดแจงท่ีสุด คือ เห็นนโิรธอริยสัจ 
แจมชด เม่ือเหน็นิโรธแลว อริยสัจอีก ๓ ขอก็ไมจํากดัเปนตองกลาวถึง เพราะจะตองเห็นพรอม 
กันอยูเอง เปรียบเหมือนดวงอาทิตยซ่ึงทําหนาท่ี ๔ อยางพรอมกัน คือใหเห็นรูป (สี)  กาํจัด 
ความมืด ใหเกดิแสงสวาง และดับความเยน็ ดวงอาทิตยทําหนาท่ี ๔ อยางพรอมกันฉันใด 
มรรคญาณก็เห็นอริยสัจ ๔ พรอมกันฉันนัน้ กลาวคือเม่ือเสวยพระนิพพานเปนอารมณก็คือเหน็นิโรธ 
นั้นเอง เม่ือเหน็นิโรธเปนจุดสุดยอดแลว กต็องเห็นอริยสัจอีก ๓ ขอพรอมกัน ดังนัน้จติท่ีเกิด 
พรอมกับมัคคญาณจึงเรียกวา กุศลจิต เพราะสามารถกําจัดกิเลสไดดังกลาวนี ้
        วิปากจิต ๔ : วิปากจิต แปลวาจิต ท่ีเปนผล คือเปนผลสืบเนื่องมาจากมัคคจิต เปนจิต 
ท่ีสงบระงับและผองใสยิ่ง เพราะไมมีกเิลสรบกวนและทําใหเศราหมอง มี ๔ ดวง คือ 
        (๑)  โสตาปตฺติผลจิตฺต 
                จิตเกิดพรอมกับโสดาปตติผลญาณ 
        (๒)  สกทาคามิผลจิตฺต 
                จิตเกิดพรอมกับสกทาคามิผลญาณ  
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        (๓)  อนาคามิผลจิตฺต 
                จิตเกิดพรอมกับอนาคามิผลตาณ 
        (๔)  อรหตฺตผลจิตฺต 
                จิตเกิดพรอมกับอรหัตตผลญาณ 
        ผลญาณ ๔ นี้ มีอรรถาธิบายดังนี ้
        (๑)  โสตาปตติผลญาณ ญาณในโสดาปตติผล ดแกญาณท่ีเปนผลของโสดาปตติ- 
มัคคญาณ เปนญาณท่ีทําใหเกิดความสงบและบริสุทธ์ิยิ่งเปนเบ้ืองตน โดยเปนผลจากความไมมี 
กิเลสรบกวนทําใหเศราหมอง เปนญาณทําใหสําเร็จเปนพระอริยบุคคลผูดํารงอยูในโสดาปตติผล 
        (๒)  สกทาคามิผลญาณ ญาณในสกทาคามิผล ไดแกญาณท่ีเปนผลของสกทาคามิมัคค- 
ญาณ เปนญาณท่ีทําใหเกิดความสงบและบริสุทธ์ิยิ่งข้ึนเปนข้ันท่ีสอง โดยเปนผลเกดิจากความ 
ไมมีกิเลสรบกวนและทําใหเศราหมอง เปนญาณท่ีทําใหสําเร็จเปนพระอริยบุคคลผูดํารงอยูใน 
สกทาคามิผล 
        (๓)  อนาคามิผลญาณ ญาณในอนาคามิผล ไดแกญาณท่ีเปนผลของอนาคามิมัคคญาณ 
เปนญาณท่ีทําใหเกดิความสงบและบริสุทธ์ิยิ่งข้ึนเปนข้ันท่ีสาม โดยเปนผลเกิดจากความไมมีกเิลส 
รบกวนทําใหเศราหมอง เปนญาณท่ีทําใหสําเร็จเปนพระอริยบุคคลผูดํารงอยูในอนาคามิผล 
        (๔)  อรหตัตผลญาณ ญาณในอรหัตตผล ไดแกญาณท่ีเปนผลของอรหัตตมัคคญาณ 
เปนญาณท่ีทําใหเกดิความสงบและบริสุทธ์ิยิ่งๆข้ึน เปนข้ันท่ีส่ีอันเปนความสงบและบริสุทธ์ิข้ัน 
สุดยอด ทําใหสําเร็จเปนพระอริยบุคคลผูดํารงอยูในอรหัตตผล 
        ดังน้ัน จติท่ีเกิดพรอมกบัผลญาณท้ัง ๔ นี้จึงเรียกวาวิปากจิตหรือผลจิต เพราะเปนจิตท่ี 
สงบ ระงับ สวาง และผองใสยิ่งดังกลาวมา เปนจิตท่ีเกิดสืบตอจากมัคคจิต กลาวคือมัคคจิต 
เกิดข้ึนและดับไปแลว ผลจิตก็เกิดข้ึนติดตอกันในทันทีทันใด โดยไมมีระหวางค่ัน ชวงตอระหวาง 
มัคคจิตกับผลจิตนั้น จับเวลาไมไดวาเปนเวลากี่เส้ียววนิาที เพราะเปนเวลาเร็วจนเกินไป พระธรรม 
ใหผลเร็ว ดังนัน้จึงไดช่ือวาเปน อกาลิโก ไมประกอบดวยกาล คือ เม่ือมรรคเกิด ผลก็ตอง 
เกิดติดตอกันโดยฉับพลันทันที 
        วาโดยพสิดาร โลกุตตรจิตนั้นมี ๔๐ ดวง คือ เปนมัคคจิต ๒๐ ผลจิต ๒๐ โดยจําแนก 
ตามฌาน ๕ (สําหรับอณูปฌาน ๔ นับเปนปญจมฌาน เพราะมีองคเปนอันเดยีวกัน) กลาวคือ 
มัคคจิต ๔ ดวงน้ัน แตละดวงประกอบดวยฌาน ๕ จึงนับมัคคจิตได ๒๐ (๔x๕=๒๐) และผลจิต 



๔ ดวงนั้น แตละดวงก็ประกอบดวยฌาน ๕ จึงนับผลจิตได ๒๐ (๔x๕=๒๐)  
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        ผูเจริญวปิสสนากรรมฐาน เม่ือเกดิญาณแกกลาจนไดบรรลุมัคคญาณผลญาณดังกลาวนี ้
ช่ือวาเปนพระอริยบุคคลในพุทธศาสนา นับเปนพระอริยบุคคลได ๔ คู นับเรียงลําดับได 
๘ จําพวก คือผูดํารงอยูในโสดาปตติมรรคกับผูดํารงอยูในโสดาปตติผลคู ๑ ฯลฯ ผูดํารงอยูใน 
อรหัตตมรรคกับผูดํารงอยูในอรหัตตผลคู ๑ เปน ๔ คู นบัเรียงลําดับ คือผูดํารงอยูในโสดา- 
ปตติมรรค ๑ ผูดํารงอยูในโสดาปตติผล ๑ ฯลฯ ผูดํารงอยูในอรหตัตมรรค ๑ ผูดํารงอยูใน 
อรหัตตผล ๑ รวมเปนพระอริยบุคคล ๘ จําพวก และในจาํนวนนี้ ๗ จําพวกขางตน ช่ือวา 
พระเสขะ เพราะมีกิจท่ีจะตองศึกษา ตองทําตอไปอีกเพื่อละกิเลส จําพวกหลังสุดเปนพระอเสขะ 
เพราะไมมีกิจตองศึกษาตองทําตอไปอีก เพราะกําจดักิเลสไดหมดส้ิน (เปนพระขีณาสพ) แลว 
        พระอริยบุคคลผูบรรลุมรรคผลแลวนั้น มีช่ือเรียกเปน ๔ อยาง คือ พระโสดาบัน 
พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหนัต 
                                        สรุป (ดูตารางท่ี ๑-๒ หนา ๕๕-๕๐) 
        จิตท้ังหมดตามท่ีกลาวมาในบทกอนๆ และในบทนี้ วาโดยภูมิ มี ๔ ประเภท คือ 
กามาวจรจิต ๑ รูปาวจรจิต ๑ อรูปาวจรจิต ๑ และโลกุตตรจิต ๑ 
        ก.  กามาวจรจิต ๕๔ ดวง คือ 
                (๑)  กุศลจิต ๘ 
                (๒)  อกุศลจิต ๑๒ 
                (๓)  อัพยากตจิต ๓๔ 
        ข.  รูปาวจรจิต ๑๕ ดวง คือ 
                (๑)  กุศลจิต ๕ 
                (๒)  อัพยากตจิต ๑๐ 
        ค.  อรูปาวจรจิต ๑๒ คือ 
                (๑)  กุศล ๔ 
                (๒)  อัพยากตจิต ๘ 
        ง.  โลกุตตรจิต ๘ หรือ ๔๐ คือ 
                (๑)  มัคคจิต ๔ หรือ ๒๐ 
                (๒)  วิปากจิต ๔ หรือ ๒๐ 
        รวมเปนจิตท้ังส้ิน ๘๙ ดวง หรือ ๑๒๑ คือ เปนโลกยิจิต ๘๑ ดวง โลกุตตรจิต ๘ 



หรือ ๔๐ ดวง คือ ๕๔+๑๕+๑๒+๘=๘๙ ดวง หรือ ๕๔+๑๕+๑๒+๔๐=๑๒๑ ดวง  
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        ประเภทจิตดังกลาวนี้ แบงตามแนวคัมาภีรวิสุทธิมรรค แตในคัมภีรอภิธัมมัตถสังคหะ 
ทานแบงประเภทดังนี ้
        ก.  กามาวจรจิต ๕๔ คือ         ค.  อรูปาวจรจิต ๑๒ คือ 
                (๑)   อกุศลจิต ๑๒                  (๑)  กุศลจิต ๔ 
                (๒)  อเหตุกจติ ๑๘                (๒)  วิปากจิต ๔ 
                (๓)  โสภณจิต ๒๔                 (๓)  กิริยาจติ ๔ 
        ข.  รูปาวจรจิต ๑๕ คือ (จิตใน ๓ ภูมินี้ เปนโลกิยจติ) 
                (๑)  มัคคจิต ๕                          ง.  โลกุตตรจิต ๘ หรือ ๔๐ คือ 
                (๒)  วิปากจิต ๕                             (๑)  มัคคจิต ๔ หรือ ๒๐ 
                (๓)  กิริยาจิต ๕                              (๒)  วิปากจติ ๔ หรือ ๒๐ 
        รวมเปนจิตท้ังส้ิน ๘๙ หรือ ๑๒๑ ดวง คือ เปนโลกิยจิต ๘๑ ดวง โลกุตตรจิต ๘ หรือ 
๔๐ ดวง วาโดยยอ จิตท้ังหมดนั้นมี ๒ ประเภท คือ สเหตุกจิต ๗๑ หรือ ๑๐๓ อเหตุกจติ ๑๘ 
        หมายเหตุ : อกุศลจิต มีเฉพาะแตในกามาวจรจิตอยางเดียว และอเหตุกจิต ๑๘ ใน 
กามาวจรจิตนัน้ ก็ไดแกอัพยากตจิต ๑๘ ดวง คืออกุศลวิปากจิต ๗ กุศลวปิากจิต ๘ กิริยาจิต ๓, 
และโสภณจิต ๒๔ ในกามาวจรจิตนั้นก็ไดแกกุศลจิต ๘ อัพยากตจิต ๑๖ คือวิปากจิต ๘ และ 
กิริยาจิต ๘ นัน้เอง และคําโสภณจิตนี้โดยทั่วไปหมายถึงกามาวจรจิต รูปาวจรจิต อรูปาวจรจิต และ 
โลกุตตรจิตดวย บางทานจึงกลาวรวบยอดวา โสภณจิตมี ๕๙ ดวง หรือ ๙๑ ดวง (๒๔+๑๕+๑๒+๘ 
หรือ ๒๔+๑๕+๑๒+๔๐) 
        อนึ่ง วิญญาณ ๕ ในกุศลวิปากจิตและอกุศลวิปากจิต ฝายกามาวจรนั้น เรียกช่ือรวม 
กันวา ทวิปญจวิญยาณ แปลวาวิญญาณ ๕ สองหน คือวิญญาณ ๑๐ (๕x๒=๑๐) กลาวคือ 
ฝายกุศล ๕ ฝายอกุศล ๕ 
        จิตท้ังหมดตามท่ีกลาวนี้เปนส่ิงท่ีมีจริง เปนของจริงจริงๆ จึงเปนปรมัตตถสัจจะ เปน 
สภาวะท่ีแทจริง และของจริงนี้เปนสวนประกอบสวนหนึง่ของชีวิต.  
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ตารางท่ี ๑  
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                                                                      บทท่ี ๖ 
                                                                รูปขันธ (ตอ) 
        เบญจขันธขอแรกคือรูปขันธนั้น แบงเปนประเภทใหญๆ ได ๒ ประเภท คือ 
มหาภูตรูป และอุปาทายรูป ซ่ึงมีรายละเอียดดังท่ีไดศึกษามาแลวในบทท่ี ๑ นอกจากนี้ยังมี 
รายละเอียดอ่ืนๆ อีก กลาวคือรูปธรรมท้ัง ๒๘ นั้นจัดเปนหมวดๆ ไดหลายหมวด เชน 
เปนเอกกะ หมวด ๑ ก็ได เปนทุกะ หมวด ๒ ก็ได โดยต้ังเปนบทมาติกา (แมบท) ดังนี้ 
        ๑.  เอกกมาติกา วาดวยรูปหมวด ๑ 
        รูปท้ัง ๒๘ ชนิดนัน้ เม่ือวาตามลักษณะท่ีมีสภาวะเปนอยางเดยีวกัน มีความหมาย 
รวมเปนอยางเดียวกัน รูปท้ังหมดก็มีเพียง ๑ เทานั้น โดยเรียกช่ือตางๆ กันเปน ๙ ช่ือ คือ 
อเหตุกรูป สัปปจจยรูป สาสวรูป สังขตรูป โลกิยรูป กามาวจรรูป อนารัมมณรูป 
อัปปหาตัพพรูป และอัพยากตรูป ซ่ึงมีอรรถาธิบายโดยสังเขป ดังน้ี 
        อเหตุกรูป (หรือนเหตรูุป) แปลวารูปเปนอเหตุกะ คือเปนส่ิงไมมีเหตุ ไดแก 
เปนส่ิงท่ีไมประกอบดวยเหตุท้ัง ๖ คือ โลภะ โทสะ โมหะ และอโลภะ อโทสะ อโมหะ 
        สัปปจจยรูป แปลวารูปท่ีประกอบดวยปจจยั คือมีส่ิงเปนอุปการะเกื้อหนุนใหเกดิ 
ไดแกมี กรรม จิต อุตุ (อากาศ) และอาหาร เปนปจจยัเกื้อหนุนใหเกิดและใหเปนไป 
        สาสวรูป แปลวารูปท่ีเปนไปกับดวยอาสวะ คือเปนอารมณของอาสวะ ไดแก 
เปนอารมณของกามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ และอวิชชาสวะ 
        สังขตรูป แปลวารูปท่ีถูกปรุงแตง คือถูกปรุงแตงโดยกรรม จิต อุต ุและอาหาร 
        โลกิยรูป แปลวารูปเปนโลกิยะ คือเปนสภาวะระดบัโลก เปนส่ิงท่ีรูจักแตกดับ 
ไมจีรังยั่งยืน 
        กามาวจรรูป แปลวารูปท่ีเปนอารมณของกามาวจรจิต คือรูปท้ังหมดนั้นเปนอารมณ 
ของกามาวจรจิตไดอยางเดยีว เปนอารมณของรูปาวจรจติ อรูปาวจรจติ และโลกุตตรจิตไมได 
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        อนารัมมณรูป แปลวารูปท่ีไมสามารถรูอารมณ กลาวคือรูปท้ังหมดนั้นไมสามารถ 
รับรูอารมณตางๆ ได เพราะไมใชธาตุรู 
        อัปปหาตัพพรูป แปลวารูปท่ีไมพึงละ ไมพึงประหาณ คือเปนรูปท่ีจะละหรือจะ 
ประหาณ จะตัดขาดดวยอริยมัคคญาณไมได 
        อัพยากตรูป แปลวารูปเปนอัพยากฤต คือกลาวไมไดวาเปนกุศลหรืออกุศล 
        ๒.  ทุกมาติกา วาดวยรูปหมวด ๒ 
        รูปท้ัง ๒๘ ชนิดนัน้ แบงตามลักษณะท่ีมีความหมายตรงกันขาม ได ๒ ประเภท 
จัดเปนคูๆ ได ๑๓ คู ดังนี ้
        คูท่ี ๑ อัชฌัตติกรูป พาหิรรูป 
        คูท่ี ๒ วัตถุรูป อวัตถุรูป 
        คูท่ี ๓ ทวารรูป อทวารรูป 
        คูท่ี ๔ อินทริยรูป อนนิทริยรูป 
        คูท่ี ๕ โอฬาริกรูป สุขุมรูป 
        คูท่ี ๖ ทูเรรูป สันติเกรูป 
        คูท่ี ๗ สัปปฏิฆรูป อัปปฏิฆรูป 
        คูท่ี ๘ อุปาทินนกรูป อนุปาทินนกรูป 
        คูท่ี ๙ สนิทัสสนรูป อนิทัสสนรูป 
        คูท่ี ๑๐ โคจรคาหิกรูป อโคจรคาหิกรูป 
        คูท่ี ๑๑ อวินิพโภครูป วนิพโภครูป 
        คูท่ี ๑๒ นิปผันนรูป อนิปผันนรูป 
        คูท่ี ๑๓ ปสาทรูป นปสาทรูป 
        ทุกมาติกานี้มีอรรถาธิบายโดยสังเขป ดังนี ้
        คูท่ี ๑ อัชฌัตติกรูป แปลวารูปภายใน คือรูปท่ีเปนอายตนะภายใน อันไดแกปสาทรูป ๕ 
ชิวหา กายะ พาหิรรูป แปลวารูปภายนอก คือรูปท่ีเปน 
อายตนะภายในน้ัน อันไดแกรูปท่ีเหลือท้ัง ๒๓ ชนิดนั่นเอง  
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        คูท่ี ๒ วัตถุรูป แปลวารูปท่ีเปนท่ีตั้ง เปนท่ีอาศัยของจิตและเจตสิก ไดแกปสาทรูป ๕ 
และหทยวัตถุ ๑ รูปท้ัง ๖ นี้จดัเปนวตัถุรูป กลาวคือ ปสาทรูป ๕ เปนวตัถุ (คือท่ีตั้งท่ีอาศัย) 
ของทวิปญจวญิยาณ (วิญญาณ ๕ สองหน = วิญญาณ ๑๐) และเจตสิก ๗ (คือสัพพจิตต- 
สาธารณเจตสิก ๗) หทยวตัถุ เปนวัตถุของจิต ๗๕ ดวง (เวนทวิปญจวญิญาณ ๑๐ และอรูปาวจร- 
วิปากจิต ๔) และเจตสิกท้ัง ๕๒ สวนรูปท่ีเหลือท้ัง ๒๒ รูปนั้น เปนอวตัถุรูป แปลวารูปท่ี 
ไมเปนท่ีตั้งท่ีอาศัยของจิตและเจตสิก 
        คูท่ี ๓ ทวารรูป แปลวารูปท่ีเปนทวาร คือเปนประตูรับอารมณของจิต ไดแกรูป ๗ ชนิด 
คือปสาทรูป ๕ และวิญัตติรูป ๒ กลาวคือ ปสาทรูป ๕ เปนอุปตติทวารของจิต คือเปน 
ประตูเกิดของทวิปญจวิญญาณ สวนวิญญัตรูิป ๒ นั้นเปนกรรมทวาร คือประตูใหสําเร็จเปน 
กายกรรมและวจีกรรม หมายความวาการกระทําทางกาย พฤติกรรมทางกาย ท้ังท่ีเปนฝายสุจริต  
และทุจริต จดัเปนกายกรรม การพูด การเปลงวาจาทุกอยา ท้ังท่ีเปนฝายทุจริตและสุจริต จัด 
เปนวจกีรรม กรรมท้ังสองนี้จะเกิดข้ึนไดตองอาศัยวิญญัติรูป ดังนั้นวิญญัติรูปจึงเปนกรรมทวาร 
รูปท่ีเหลือ ๒๑ ชนิดนั้นเปนอทวารรูป คือรูปท่ีไมเปนทวาร ไมเปนประตูรับอารมณของจิต 
ไมเปนอุปปตติทวารและกรรมทวาร 
        คูท่ี ๔ อินทริยรูป แปลวารูปท่ีเปนใหญเฉพาะกิจของตน คือเปนรูปท่ีทําหนาท่ีของตน 
โดยเฉพาะ ไมกาวกายหนาท่ีของรูปอ่ืน ไดแกรูป ๘ ชนดิ คือ ปสาทรูป ๕ ภาวรูป ๒ 
และชีวิตรูป ๑ ซ่ึงรูปท้ัง ๘ นี้เปนใหญเฉพาะกิจของตน กลาวคือ จักขุปสาทรูป เปนใหญใน 
การรับรูปารมณ เปนส่ือใหเห็นรูป (สี) อยางเดียว ทําหนาท่ีเปนส่ือใหไดยินเสียงไมได โสต- 
ปสาทรูป ฆานปสาทรูป ชิวหาปสาทรูป และกายปสาทรูป ก็ทําหนาท่ีเปนส่ือใหไดยินเสียง 
ใหไดกล่ิน ใหไดรส และใหรูสึกสัมผัส อันเปนหนาท่ีของตนโดยเฉพาะตามลําดับ, ภาวรูป ๒ ก ็
เปนใหญเฉพาะในกิจของตน คือ อิตถีภาวรูป ก็เปนใหญในการแสดงความเปนหญิง ปุริสภาวรูป 
ก็เปนใหญในการแสดงความเปนชาย ชีวติรูปก็เปนใหญเฉพาะในกิจของตน คือเปนใหญในการ 
รักษารูปธรรมอ่ืนๆ ท่ีเกิดรวมกับตัวเองใหดํารงอยู ใหเปนอยูไดช่ัวฐิตขิณะ ดังนั้นรูปท้ัง ๘ จึง 
เรียกวาอินทริยรูป สวนรูปท่ีเหลือ ๒๐ ไมเปนใหญเฉพาะกิจของตน จงึเรียกวาอนินทริยรูป  



สังคหะ(๑) - หนาท่ี 60 
                                                                        ๖๐ 
        คูท่ี ๕ โอฬาริกรูป แปลวารูปหยาบ คือรูปท่ีสามารถทราบไดชัดแจงทางปญจทวาร 
สามารถสัมผัสไดดวยประสาทท้ัง ๕ ไดแกรูป ๑๒ ชนดิ คือ วิสยรูป (โคจรรูป) ๗ และ 
ปสาทรูป ๕ รูปเหลานี้สามารถรูไดชัดแจง เชน วิสยรูป ๗ คือ วัณณะ (รูป=สี) สัททะ 
คันธะ รสะ (และโผฏฐัพพรูป คือ)  ปฐวี เตโช วาโย เหลานี้สามารถสัมผัสรูไดดวย 
ประสาทท้ัง ๕ คือจักษุสัมผัสเปนตน สําหรับปสาทรูป ๕ ก็เปนรูปรับวิสยรูปนั้นโดยเปนทาง 
ผานวิสยรูปนัน้ เหตุนัน้ จึงจกัเปนโอฬาริกรูปดวย สวนรูปท่ีเหลืออีก ๑๖ ชนดิ มี อาโปรูป ๑ 
ภาวรูป ๒ เปนตน จัดเปนสุขุมรูป คือเปนรูปละเอียดไมสามารถสัมผัสใหรูไดทางประสาทท้ัง ๕ 
จะรูไดแตทางมโนทวารเทานั้น 
        คูท่ี ๖ ทูเรรูป แปลวารูปไกล คือรูปนี้ไมสามารถสัมผัสใหรูไดดวยประสาทท้ัง ๕ แม 
จะอยูใกลก็ช่ือวาเปนรูปไกล เพราะเห็นไมได ไดยนิเสียงไมได รูปนี้ก็ไดแกสุขุมรูป ๑๖ นั่นเอง 
สวนรูปท่ีเหลือ ๑๒ รูป คือ โอฬาริกรูป ๑๒ นั้นเองเรียกวาสันติเกรูป ซ่ึงแปลวารูปใกล 
กลาวคือ รูปนีส้ามารถรูไดงาย แมจะอยูไกลก็ช่ือวาเปนรูปใกล เพราะสามารถสัมผัสใหรูทาง 
ประสาทท้ัง ๕ ดังกลาวแลว 
        คูท่ี ๗ สัปปฏิฆรูป แปลวารูปท่ีกระทบกันได สัมผัสกันได ไดแกรูป ๑๒ ชนิด คือ 
วิสยรูป ๗ และปสาทรูป ๕ นั้นเอง รูปเหลานี้สามารถกระทบกันได สามารถทําใหเกดิ 
ทวิปญจวิญญาณได เชน วณัณะ (รูป=สี) กระทบกับตาได และทําใหเกดิจักษวุิญญาณไดเปนตน 
สวนรูปท่ีเหลืออีก ๑๖ คือสุขุมรูปนั้นเอง เรียกวาอัปปฏิหรูป แปลวารูปท่ีกระทบกนัไมได 
        คูท่ี ๘ อุปาทินนกรูป แปลวารูปท่ีกรรมยึดครอง คือรูปท่ีเปนผลเกิดจากกรรม 
ไดแกกรรมชรูป คือรูปเกิดแตกรรมนั้นเอง รูปนี้มี ๑๘ ชนิด คือ ปสาทรูป ๕ ภาวรูป ๒ 
หทยรูป ๑ ชีวติรูป ๑ ปริจเฉทรูป ๑ อวินิพโภครูป ๘ เหลานี้เรียกวาอุปาทินนกรูป สวนรูป 
ท่ีเหลืออีก ๑๐ ชนิด คือสัททรูป ๑ วิญญัติรูป ๒ วกิารรูป ๓ ลักขณรูป ๔ เรียกวาอนปุา- 
ทินนกรูป แปลวารูปท่ีไมถูกกรรมยึดครอง คือรูปท่ีไมเปนผลเกิดจากกรรม 
        คูท่ี ๙ สนิทัสสนรูป แปลวารูปท่ีสามารถเห็นไดดวยจักษุประสาท ไดแกรูปารมณหรือ 
วัณณะ (รูป=สี) เพียงรูปเดียวเทานั้น รูปท่ีเหลืออีก ๒๗ ชนิดเปนอนิทัสสนรูป แปลวารูปท่ี 
ไมสามารถเห็นไดดวยจักษปุระสาท  
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        คูท่ี ๑๐ โคจรคาหิกรูป แปลวารูปท่ีสามารถรับอารมณได ไดแกปสาทรูป ๕ ซ่ึงสามารถ 
รับรูปารมณ สัททารมณ คันธารมณ รสารมณ และโผฏฐพัพารมณได รูปท่ีเหลืออีก ๒๓ ชนิด 
เรียกวาอโคจรคาหิกรูป แปลวารูปท่ีไมสามารถรับอารมณท้ัง ๕ ได 
        โคจรคาหิกรูปนั้น แบงเปน ๒ อยาง คือ 
        (๑)  อัปปตตวิสยคาหกรูป  หรืออัปปตตโคจรคาหิกรูป แปลวารูปท่ีสามารถรับอารมณ 
ท่ียังไมมาถึงตน ไดแกจกัขุปสาทรูปและโสตปสาทรูป ซ่ึงรูปท้ังสองนี้สามารถรับอารมณท่ียังไมมา 
ถึงตน กลาวคือ เม่ือส่ิงท่ีเปนตนตอของอารมณ (นิสสัย) ยงัไมมาประชิดกับตนเทานัน้ จึง 
จะสามารถรับอารมณนั้นได ถาตนตอของอารมณมาประชิดกับตนแลว ก็ไมสามารถรับอารมณนั้น 
ได เชน เอานิ้วมือมาประชิดกับตา เราก็ไมสามารถมองเห็นนิว้มือนั้นได ตามตัวอยางนี้พึงเขาใจ 
วา นิว้มือเปนตนตอของรูปารมณ (สี) สวนรูปารมณนั้นเปนเพยีงคล่ืนของนิ้วมือนั้น (เพราะ 
เปนอุปาทายรูป) แมกรณีท่ีเรามองเห็นภเูขาท่ีอยูไกลตวัเรา ก็เพราะตัวภูเขาอันเปนตนตอของ 
รูปารมณนั้นยงัไมมาประชิดกับตาเรา แตสีของภูเขา (รูปารมณ) นั้นเปนคล่ืนมากระทบจักษุประสาท 
เราจึงสามารถมองเห็นภูเขาได กรณีไดยนิเสียงก็เชนเดียวกัน เม่ือส่ิงท่ีเปนตนตอของเสียง 
(นิสสัย) ยังไมมาประชิดกับตนเทานั้น โสตประสาทจึงจะสามารถรับสัททารมณได  เชนเรา 
ไดยินเสียงเคาะไม ก็เพราะตัวไมซ่ึงเปนตนตอของเสียงนัน้ไมมาประชิดกับโสตประสาท แต 
เสียงเปนคล่ืนมากระทบโสตประสาท เราจึงสามารถไดยินเสียงได ดังนั้น จักขุปสาทรูปและ 
โสตปสาทรูป จึงเปนอัปปตตวิสยคาหกรูป 
        (๒)  สัมปตตวิสยาคาหกรูป หรือสัมปตตโคจรคาหิกรูป แปลวารูปท่ีรับอารมณท่ีมา 
ถึงตน ไดแก ฆานปสาทรูป ชิวหาปสาทรูป และกายปสาทรูป ซ่ึงรูปท้ังสามนี้สามารถรับอารมณ 
ท่ีมาถึงตนได กลาวคือ เม่ืออารมณ คือ คันธ รสะ และโผฏฐัพพะมาประชิดกับฆาน- 
ประสาทแลว ฆานปสาทรูปจึงสามารถรับอารมณ คือกล่ินได ชิวหาปสาทรูปก็ตองมีรสมาประชิด 
มาแตะล้ินจึงจะรับอารมณ คือรูสรสได กายปสาทรูปก็ตองมีโผฏฐัพพารมณ (เย็น รอน ออน 
แข็ง) มาประชิดกับตน จึงจะรับอารมณคือรูสัมผัสได ดังนั้น ฆานปสาทรูป ชิวหาปสาทรูป 
และกายปสาทรูป จึงจัดเปนสัมปตตวิสยาคาหกรูป 
        คูท่ี ๑๑ อวินิพโภครูป แปลวารูปท่ีแยกออกจากกันไมได เปนรูปท่ีตองรวมกลุมกนั 
อยูตลอดไป ไดแกรูป ๘ ชนดิ คือ (ธาตุ ๔) ปฐวี อาโป เตโช วาโย (วิสยรูป ๓) วัณณะ 
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คันธะ รสะ และ (อาหารรูป ๑) โอชา ท้ัง ๘ รูปนี้เปนรูปท่ีรวมกลุมกันอยูตลอดไป จะแยก 
ออกจากกนัไมได ท่ีใดมีปฐวี ท่ีนั้นก็มีอาโป เตโช วาโย ตลอดจนโอชา ท่ีใดมีโอชา ท่ีนั้น 
ก็มีปฐวี ตลอดจนรสะ ดังนัน้รูป ๘ ชนิดนี้จงึจัดเปนอวินิพโภครูป สวนรูปท่ีเหลืออีก ๒๐ รูปนั้น 
เปนวินพิโภครูป แปลวารูปท่ีสามารถแยกออกจากกันได 
        คูท่ี ๑๒ นิปผันนรูป แปลวารูปท่ีสําเร็จข้ึนมาไดดวยสภาวะของตนเอง เปนรูปท่ี 
สามารถกําหนดไดตามสภาวะของตนเอง ไดแกรูป ๑๘ ชนิด คือ ธาตุ ๔ ปสาทรูป ๕ วิสยรูป ๔  
ภาวรูป ๒ หทยรูป ๑ ชีวิตรูป ๑ อาหาร รูป ๑ รูปเหลานี้เปนรูปท่ีสําเร็จในตัว เปนรูปท่ีสามารถกําหนด 
ไดตามสภาวะของตนเอง สวนรูปท่ีเหลืออีก ๑๐ ชนิด คือ ปริจเฉทรูป ๑ วิญญัติรูป ๒ วิการรูป ๓ 
และลักขณรูป ๔ รูปเหลานี้เปนรูปท่ีตองอาศัยนิปผันนรูปจึงจะมีรูปเปนขอตนข้ึนมาได เชน 
วิญญัติรูปจะมีไดก็เพราะมีนปิผันนรูป คือมีธาตุ ๔ เปนตน ผสมกันสําเร็จเปนรูปเปนรางแลว 
จึงมีการเคล่ือนไหวได รูปท้ั ๑๐ นี้จึงเรียกวาอนิปผันนรูป แปลวารูปท่ีไมสําเร็จข้ึนมาได 
ตามสภาวะของตน 
        อนึ่ง นิปผันนรูปนั้นมีช่ือเรียกไดอีก ๔ อยาง คือ เรียกวา สภาวรูป (แปลวารูปท่ี 
กําหนดไดตามสภาวะของตน) บาง วา สลักขณรูป (แปลวารูปท่ีมีลักษณะเปนของตนเอง) บาง 
วา รูปรูป (แปลวารูปท่ีจะตองแตกดับ จะตองเส่ือมสลาย) บาง วาสัมมสนกรูป (แปลวารูป 
ท่ีควรพิจารณาเปนอารมณของวิปสสนา) บาง 
        คูท่ี ๑๓ ปสาทรูป แปลวารูปท่ีผองใส รูปท่ีสามารถรับอารมณได ไดแกปสาทรูป ๕ 
นั้นเอง สวนรูปท่ีเหลือ ๒๓ ชนิดนั้นเรียกวา นปสาทรูป แปลวารูปท่ีไมผองใส ไมสามารถรับ 
อารมณได 
        ขอสังเกต ในรูป ๑๓ คูนี ้บางรูป มีช่ือเรียกไดหลายอยาง คือ 
        (๑)  รูป ๑๒ โอฬาริกรูป คือรูปหยาบ 
                ๑.  เรียกวา โอฬาริกรูป คือรูปหยาบ 
                ๒.  เรียกวา สันติเกรูป คือรูปใกล 
                ๓.  เรียกวา สัปปฏิฆรูป คือรูปท่ีกระทบกนัได 
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                                                                     บทท่ี ๗ 
                                                                      กรรม 
        พระพุทธองคทรงสอนวา "กรรมยอมแบงแยกสรรพสัตวใหเปนตางๆ กัน คือใหดีบาง 
เลวบาง" ผูทํากรรมดียอมไดรับผลดี ผูทํากรรมช่ัวยอมไดรับผลช่ัว คือทําดีตองไดดี ทําช่ัวตอง 
ไดช่ัว เปรียบเหมือนหวานพชืเชนใดก็ไดผลเชนนั้น นี้เปนกฎแหงกรรม 
        พระพุทธศาสนาไดสอนใหเช่ือตามกฎแหงกรรมน้ี คือสอนใหมีกมัมสัทธา วิปากสัทธา 
และกัมมัสสกตาสัทธา มิใหเช่ือส่ิงภายนอกใดๆ ท้ังส้ิน 
        กัมมสัทธา เช่ือกรรม คือเช่ือวาผลที่ปรากฏใหเหน็ ท่ีเกิดขึ้นแกตนและสังคม จะเปน 
ผลดีหรือผลรายก็ตาม ยอมสืบเนื่องมาจากกรรม มีกรรมเปนตนเหตุท้ังส้ิน มิไดเกดิข้ึนจากอํานาจ 
ภายนอกใดๆ จะไดมีส่ิงใดบันดาลใหเปนไปกห็าไม ลวนเปนผลที่เกิดจากกรรม มีกรรมเปนตน 
เหตุท้ังส้ิน เช่ืออยางนี้ช่ือวามีกัมมสัทธา 
        วิปากสัทธา เช่ือวิบากหรือเช่ือผลของกรรม คือเช่ือวาเม่ือทําเหตุอยางใดอยางหน่ึง 
ทํากรรมอยางใดอยางหน่ึง จะเปนกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมก็ตาม จะเปนกรรมดหีรือกรรมช่ัว 
ก็ตาม กรรมนัน้ยอมจะใหผลอยางแนนอน กรรมดียอมใหผลดี กรรมช่ัวยอมใหผลช่ัว เช่ือ 
อยางนี้ช่ือวามีวิปากสัทธา 
        กัมมัสสกตาสัทธา เช่ือวาสรรพสัตวมีกรรมเปนของแหงตน ตนจะตองมีทายาทของ 
กรรมคือจะตองเปนผูรับผลกรรมท่ีตนทําไว จะตองมีกรรมเปนกําเนดิ คือจะไปเกิดเปนอะไรก ็
เพราะกรรม จะตองมีกรรมเปนเผาพันธุ คือมีกรรมเปนพืชพันธุตอไป เช่ืออยางนี้ช่ือวามีกัมมัส 
สกตาสัทธา 
        เม่ือวาตามกฎแหงสังสารวัฏ พระพุทธศาสนาก็สอนใหเช่ือวา ชีวติทุกชีวิตมีการ 
หมุนเวียนเปล่ียนแปลงอยูตลอดกาล มีการเวียนเกิดเวยีนตายอยูในสงสารเปนเวลานานแสนนาน 
จนไมทราบเบ้ืองตนและเบ้ืองปลายได ส่ิงท่ีทําใหชีวิตหมุนเวยีนอยูอยางนี้ก็คือ กิเลส กรรม และ 
วิบาก 
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        กิเลส คือเจตสิกธรรมท่ีทําใจใหเศราหมอง เชน อวิชชา ตัณหา และอุปาทาน 
เม่ือมีกิเลสก็เปนเหตุใหทํากรรม คือสังขาร อันไดแก กุศลกรรมและอกุศลกรรม กรรมก็ 
อํานวยใหเกิดวิบาก คือกอใหเกิดผล เชนกอใหเกดิปฏิสนธิวิญญาณ เปนนามรูป แลวมี 
สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา เม่ือเกิดวิบากดังน้ีแลวก็เปนเหตุใหมีกิเลส เม่ือกิเลสก็เปนเหตุ 
ใหทํา กรรม วนกันอยูอยางนี้ตลอดไป 
        ในชวงเดนิทางแหงชีวิตชวงหนึ่งๆ ซ่ึงมีการเกิด (ชาติ) เปนเบ้ืองตน มีการตาย 
(มรณะ-จุติ) เปนท่ีสุดนั้น ชีวิตจะดีหรือเลวอยางไรข้ึนอยูกับกรรมท่ีทําไว เพราะชีวติท้ังหลาย 
ยอมเปนไปตามกรรมลิขิต ดังนั้น กรรมจึงเปนสภาวธรรมที่สําคัญ และควรศึกษา ดังตอไปนี ้
                                                    ความหมายและชนิดของกรรม 
        ก.  ความหมาย 
              กรรม แปลวา การกระทํา การแสดงออกทางกาย ทางวาจา หรือคิดไวในใจ 
ไดแก เจตนา คือความต้ังใจ ความจงใจ (สัพพจิตตสาธารณเจตสิก) ดังท่ีพระพุทธองค 
ตรัสสอนไววา "เจตนาห ภิกขฺเว กมฺม วทามิ เจตยิตวฺา กมฺม กโรติ กาเยน วาจาย 
มนสา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราตถาคตกลาววาเจตนาเปนตัวกรรม เพราะบุคคลต้ังใจแลว 
(มีเจตนาแลว) จึงทํากรรม ทางกาย ทางวาจา และทางใจ" ดังนั้น วาโดยความหมาย กรรมจึง 
หมายถึง เจตนาคือความต้ังใจกระทํา ถาทําทางกายกเ็รียกวากายกรรม ทําทางวาจา คือพูด 
ก็เรียกวาวจีกรรม ทําทางใจ คือคิดไวในใจ ก็เรียกวามโนกรรม ซ่ึงกรรมนี้ยอมเปนได 
ท้ังกุศลและอกุศล 
        เจตนาที่เปนกรรมนั้นมี ๒ อยาง คือเปนกรรมในวัฏฏะ ๑ เปนกรรมตัดวัฏฏะ ๑ 
ท่ีเปนกรรมในวัฏฏะ คือท่ีเปนตัวกอใหเกิดวิบาก กอใหเกดิผล เปนการเวียนวนอยูในสังสารวฏ 
ไดแกเจตนาในอกุศลจิต ๑๒ ดวง ในโลกิยกุศลจิต ๑๗ ดวง รวมเปนเจตนา ๒๙ ดวง ซ่ึง 
เจตนาในจิต ๒๙ ดวงนี้จดัเปนตัวกรรมในวัฏฏะ สวนเจตนาในมัคคจติ ๔ ดวง เปนกรรม 
ตัตวัฏฏะ เพราะมัคคจิตเกดิข้ึนแลว วัฏฏะยอมถูกตัดทอนไป 
        สวนเจตนาในจติดวงอ่ืนๆ อีกทั้ง ๕๖ ดวง มิไดจัดเปนกรรม กลาวคือ เจตนา 
ในวิปากจิต ๓๖ เวง อันไดแกกามาวจรกุศลวิบากจิต ๑๖ อกุศลวิปากจิต ๗ รูปาวจร-  
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วิปากจิต ๕ อรูปาวจรวิปากจิต ๔ โลกุตตรวิปากจิต ๔ เจตนาในจิตเหลานี้จัดเปนกรรมไมได เพราะ 
เปนผลของกรรม มิใชตัวกรรม และเจตนาในกิริยาจิต ๒๐ ดวง อันไดแกเจตนาในกามาวจร- 
กิริยาจิต ๑๑ เจตนาในรูปาวจรกิริยาจิต ๕ เจตนาในอรูปาวจรกิริยาจิต ๔ เจตนาในกริิยาจิตเหลา 
นี้ก็จัดเปนกรรมไมได เพราะเจตนาในกิริยาจิตนั้นเปนเพยีงกิริยา คือเปนเพียงกระทําไป 
ตามหนาท่ีไมกอใหเกิดผล ท่ีเปนบุญหรือบาป 
        ข.  ชนิดของกรรม 
              กรรมนั้นแบงเปน ๓ หมวด หมวดละ ๔ จึงเปนกรรม ๑๒ ชนิด คือ 
              หมวดท่ี ๑ วาโดยกจิ มี ๔ ชนดิ คือ 
                (๑)  ชนกกรรม กรรมทําใหเกดิ 
                (๒)  อุปถัมภกกรรม กรรมอุดหนนุหรือสงเสริม 
                (๓)  อุปปฬกกรรม กรรมเบียดเบียน 
                (๔)  อุปฆาตกกรรม-อุปจเฉทกกรรม กรรมตัดรอน 
        กรรม ๔ อยางนี้มีอรรถาธิบายดังนี ้
        ชนกกรรม กรรมทําใหเกิด หมายความวาทําใหเกิดนามรูป คือทําใหปฏิสนธิ 
โดยทําใหเกดิวิบากนามขันธ และกรรมชรูป (รูปเกิดแตกรรม) ท้ังในปฏิสนธิกาล และปวตัติ- 
กาล กลาวคือ ในปฏิสนธิกาล ก็ทําใหไปปฏิสนธิเปนเทวดา มนุษยหรือสัตวดิรัจฉาน เปนตน 
ตามควรแกกรรมท่ีไดทําไว ในปวัตติกาล ก็ทําใหเกิดอวยัวะนอยใหญ มีมือ เทา และ ตา 
หู จมูก เปนตน ตลอดจนการไดเห็น ไดยนิ ไดฟง เปนอาทิ ชนกกรรมนี้ไดแกเจตนาใน 
อกศุลจิต ๑๒ ดวง และเจตนาในโลกิยกุศลจิต ๑๗ ดวง 
        อุปถัมภกรรม การอุดหนุนหรือสงเสริม หมายความวากรรมน้ีทําหนาท่ีอุดหนนุหรือ 
สงเสริมกรรมอ่ืน ซ่ึงการอุดหนุนหรือสงเสริมนั้นเปนไดท้ังในทางดแีละทางช่ัว ในทางดีก็อุดหนนุ 
สงเสริมกุศลกรรมใหสงผลดียิ่งข้ึน ในทางชั่วก็อุดหนุนสงเสริมอกุศลกรรมใหสงผลรายยิ่งข้ึน 
กลาวคือ 
        (๑)  อุดหนุน สงเสริมชนกกรรมท่ียังไมมีโอกาสใหผล ใหมีโอกาสใหผล 
        (๒)  อุดหนุน สงเสริมชนกกรรมท่ีกาํลังใหผลอยูนัน้ใหมีกําลังกลายิ่งข้ึน  
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        (๓)  อุดหนุนรูปนามท่ีเปนวิบากของชนกกรรมใหเจริญและต้ังม่ันอยูไดนาน 
        อุปถัมภกกรรมนี้ก็ไดแก เจตนาในอกุศลจิต ๑๒ ดวง และเจตนาในมหากุศลจิต 
๘ ดวง (กามาวจรกุศลจิต ๘ ดวง) เจตนาในจิต ๒๐ ดวงนี้ เม่ือทําหนาที่อุดหนุนกรรมอ่ืน 
จึงเปนอุปถัมภกกรรม 
        สวนเจตนาในมหัคคตกุศลจิต ๙ ดวง (รูปาวจรกุศลจิต ๕ อรูปาวจรกุศลจิต ๔) นัน้ 
มีหนาท่ีเปนชนกกรรมอยางเดียว ไมมีหนาท่ีอุดหนุนกรรมอ่ืนๆ แตอยางใด เม่ือฌานช้ันสูงสง 
ผลใหปฏิสนธิแลว ฌานตํ่าๆ ก็หมดโอกาสท่ีจะใหผล จึงเปนอโหสิกรรมไป ฌานสูงจงึไมมีฐานะ 
ท่ีจะเปนอุปถัมภกรรมได 
        อุปปฬกกรรม กรรมเบียดเบียน หมายความวากรรมนี้ทําหนาท่ีเบียดเบียนกรรมอื่นๆ 
และรูปนามท่ีเกิดแตกรรมอ่ืนๆ โดยทําหนาท่ีเบียดเบียนดังนี ้
        (๑)  เบียดเบียน ขัดขวางชนกกรรมไมใหมีโอกาสไดสงผล 
        (๒)  เบียดเบียนชนกกรรมท่ีมีโอกาสสงผลแลว ใหมีกําลังนอยลง 
        (๓) เบียดเบียนนามรูปท่ีเกิดแตกรรมใหเส่ือม ไมใหตั้งอยูไดนาน 
        อุปปฬกกรรมนี้ ไดแกเจตนาในอกุศลจิต ๑๒ ดวง และเจตนาในมหากุศลจิต ๘ ดวง 
รวมเปนเจตนา ๒๐ ดวง เหมือนในอุปถัมภกกรรม 
        สวนเจตนาในมหัคคตกุศลจิต ๙ ดวง (รูปาวจรกุศลจิต ๕ อรูปาวจรกุศลจิต ๔) นัน้ 
ไมมีหนาท่ีเบียดเบียนกรรมอ่ืนๆ แตอยางใด จึงไมเปนอุปปฬกกรรม 
        อุปฆาตกกรรม กรรมตัดรอน หมายความวากรรมนีมี้หนาท่ีตัดรอนกรรมอ่ืนและวิบาก 
ของกรรมอ่ืนใหส้ินสุด เปนการตัดอยางเด็ดขาด ดยทําหนาท่ีตัดรอนดงันี้ 
        (๑)  กุศลกรรมตัดรอนกุศลกรรมและรูปนามท่ีเปนกุศลวิบาก เชน ผูเจริญสมถกรรม- 
ฐานไดบรรลุปฌานถึงข้ึนปญจมเานแลว เม่ือตายไปเกดิเปนพรหมดวยปญจมฌานกุศลใหผล 
ก็เปนอันตัดรอนปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน ไมใหมีโอกาสสงผลไดตอไป 
        (๒)  กุศลกรรมตัดรอนอกุศลกรรมและนามรูปท่ีเปนอกุศลวิบาก เชนผูท่ีทําบาปไวมาก 
แตไดมีโอกาสเจริญวิปสสนากรรมฐานจนญาณแกกลา ไดบรรลุอริยมัคคญาณ อริยผลญาณ ดวย 
อํานาจเพยีงโสดาปตติมัคคจิต ก็สามารถตัดรอนอกุศลชนกกรรมไมใหอกุศลกรรมหรือบาปกรรม 
ท่ีทําไวแลวนัน้ไดมีโอกาสใหผลไดเปนเดด็ขาด 
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        (๓)  อกุศลกรรมตัดรอนอกุศลกรรมและรูปนามท่ีเปนอกุศลวิบาก เชน เกิดเปนสัตว 
ดิรัจฉานดวยอกุศลชนกกรรม และตอมาไดถูกฆาตายอยางทารุณ ดวยผลแหงอกุศลกรรมในอดีต 
หรือในปจจุบัน อยางนีจ้ัดเปนอกุศลกรรมตัดรอนอกุศลกรรม 
        (๔)  อกุศลกรรมตัดรอนกุศลกรรมและรูปนามท่ีเปนกุศลวิบาก เชน ผูท่ีเจริญสมถ- 
กรรมฐานจนไดบรรลุฌาน ไดบรรลุโลกิยอภิญญาแลว ตอมา (ฌานเส่ือม) ไดกระทําอนนัตริยกรรม 
เม่ือส้ินชีวิตแลวยอมจะไปเกดิในอบายภูมิ เพราะอนันตริยกรรมใหผล นับวาอนนัตริยกรรมตัด 
รอนมหัคคตกศุลกรรมไมใหมีโอกาสไดใหผล 
        อุปฆาตกรรมน้ี ไดแกเจตนา ๓๓ ดวง คือ เจตนาในอกุศลจิต ๑๒ ดวง เจตนาใน 
กามาวจรกุศลจิต ๘ ดวง เจตนาในมหัคคตกุศลจิต ๙ ดวง และเจตนาในมัคคจิต ๔ ดวง 
        หมวดท่ี ๒ วาโดยลําดบัการใหผล ๔ อยาง คือ 
        (๑)  ครุกรรม กรรมหนัก 
        (๒)  อาสันนกรรม กรรมท่ีกระทําเม่ือใกลตาย 
        (๓)  อาจณิณกรรม กรรมท่ีกระทําเสมอจนเคยชิน 
        (๔)  กฎัตตากรรม กรรมสักวาทํา กรรมเล็กนอย 
        กรรม ๔ อยางนี้มีอรรถาธิบายดังนี ้
        ครุกรรม กรรมหนัก หมายความวากรรมท่ีมีกําลังกลา ใหผลแรงกลา ถาเปนกุศลกรรม 
ก็สงผลดีอยางแรงกลา ถาเปนอกุศลกรรมก็สงผลชั่วอยางรายแรง ใหโทษอยางหนัก เม่ือวาโดยการ 
ใหผล ครุกรรมนี้ก็ใหผลกอนกรรมอ่ืนๆ คือใหผลเปนลําดับแรก และถาเปนโลกิยกรรมก็ให 
ผลในชาติท่ี ๒ (หลังจากท่ีไดทํากรรมนี้ไวแลว) อยางแนนอน 
        ครุกรรมในฝายอกุศล ไดแกอนันตริยกรรม ๕ (ซ่ึงทําดวยโทสมลูจิต) คือ ฆาบิดา 
ฆามารดา ฆาพระอรหันต ทํารายพระพุทธองคจนถึงพระโลหิตหอ และทําสังฆเภท และใน 
อนันตริยกรรมนี้ สังฆเภทเปนกรรมหนักท่ีสุดกวาอนนัตริยกรรม ๔ ขอขางตน ครุกรรมฝาย 
อกุศลอีกอยางหน่ึงคือ กรรมท่ีทําดวยนิยตมิจฉาทิฎฐิ (หรือทิฏฐิสัมปยุตตจิต) คือความเห็น 
ผิดอยางดิ่ง ๓ อยาง นัตถิกทิฏฐิ เห็นวาผลบุญ ผลบาปไมมี คุณของบิดามารดาไมมีเปน  
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ตน ๑ อเหตุกทิฏฐิ เห็นวาไมมีเหตุปจจยัจะทําใหบริสุทธ์ิหรือไมบริสุทธ์ิ ๑ อกิริยทิฏฐิ เห็น 
วาการกระทําใดๆ ไมเปนอันทํา เชนทําบุญก็ไมเปนอันทํา ทําบาปก็ไมเปนอันทํา 
        ครุกรรมในฝายกุศล ไดแกมหัคคตกศุลกรรม คือเจตนาในรูปาวจรจิต ๕ เจตนาใน 
อรูปาวจรจิต ๔ กลาวคือฌานกุศลกรรมท้ังฝายรูปาวจรและอรูปาวจรนั้นมีกําลังแรงมาก ผูไดฌาน 
นี้ถาฌานไมเส่ือม เม่ือส้ินชีวติแลวอํานาจฌานจะสงใหไปเกิดในพรหมโลกในชาติท่ี ๒ อยาง 
แนนอน สวนโลกุตตรกุศลกรรม คือเจตนาในมัคคจิต ๔ นั้น ก็เปนครุกรรม แตไมเปนกรรมทํา 
ใหเกดิ เพราะทําหนาท่ีทําลายการเกดิ เปนกรรมท่ีมีกําลังแรงกลา สามารถสงผลทําลายกิเลสได 
เด็ดขาดในชาตินี้ 
        อาสันนกรรม กรรมท่ีกระทําเม่ือใกลตาย หมายความวากรรมท่ีไดกระทําในเวลาจวน 
จะส้ินชีวิต จะเปนกรรมดีหรือกรรมช่ัวก็ได หรือแมระลึกไดซ่ึงกรรมดหีรือกรรมช่ัวท่ีตนได 
กระทําไวก็นับเปนอาสันนกรรมท้ังส้ิน กรรมนี้จะใหผลเปนท่ีสองรองจากครุกรรม กลาวคือถา 
ไมมีครุกรรมแลว กรรมนี้ก็จะใหผลกอนอาจิณณกรรมและกฏัตตากรรม 
        อาสันนกรรมนี้ ไดแกเจตนาในอกุศลจติ ๑๒ ดวง (เวนนยิตมิจฉาทิฏฐิและอนันตริย- 
กรรม ๕) และเจตนาในมหากุศลจิต ๘ สวนเจตนาในมหคัคตกุศลจิต ๙ ดวง ไมจัดเปนอาสันน- 
กรรม เพราะเปนครุกรรม 
        อาจิณณกรรม กรรมท่ีกระทําเสมอจนเคยชิน หมายความวากรรมท่ีทําบอยๆ ทําเปน 
ประจํา ท้ังท่ีเปนกุศลและอกลุ กรรมนี้ยอมใหผลรองจากอสันนกรรม กลาวคือถาไมมีครุกรรม 
และอาสันนกรรมแลว อาจณิณกรรมยอมจะใหผลกอนกฏัตตากรรม 
        อาจิณณกรรมนี้ ไดแกเจตนาในอกุศลจิต ๑๒ ดวง (เวนนยิตมิจฉาทิฏฐิและอนันตริย- 
กรรม ๕) และเจตนาในมหากุศลจิต ๘ เทานั้น 
        กฏัตตากรรม กรรมสักวาทําหรือกรรมเล็กนอย หมายความวากรรมท่ีกระทําดวยความ 
ไมรู ไมครบองคแหงกรรมลถ หรือไมครบองคแหงเจตนา ไมถึงภาวะจะเปนครุกรรม อาสันนกรรม 
หรืออาจิณณกรรมอยางใดอยางหนึ่งได หรือกรรมไดกระทํามาแลวในชาติกอนๆ ซ่ึงติดตามมา 
จะใหผลอยู กรรมนี้ท้ังฝายกศุลและอกุศล ยอมมีกําลังออนกวากรรมทุกชนิด เม่ือไมมีกรรมอ่ืนๆ 
จะใหผล กรรมนี้จึงจะใหผลเปนอันดับสุดทาย  
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        กฏัตตากรรมนี้ไดแกเจตนาในอกุศลจิต ๑๒ ดวง และเจตนาในมหากุศล ๘ ดวง 
นั้นเอง 
        หมวดท่ี ๓ วาโดยเวลาใหผล มี ๔ อยาง คือ 
        (๑)  ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม กรรมใหผลในชาติปจจบัุน 
        (๒)  อุปชชเวทนยีกรรม กรรมใหผลในชาติท่ีสอง 
        (๓)  อปราปริยเวทนียกรรม กรรมใหผลในชาติตอๆ ไป 
        (๔)  อโหสิกรรม กรรมท่ีเลิกแลวกนัไปแลว 
        กรรม ๔ อยางนี้ มีอรรถาธิบายดังตอไปนี ้
        ทิฏฐธรรมเวทนยีกรรม กรรมท่ีใหผลในชาติปจจุบัน หมายควาวากุศลกรรมหรือ 
อกุศลกรรมท่ีทําในภพนี้ ชาตินี้ ท่ีมีกําลังกลา สามารถสงผลในชาติปจจบัุน ไมขามภพ ขาม 
ชาตินี้ไป กรรมบางอยางก็ใหผลภายใน ๗ วัน บางอยางก็ใหผลภายหลัง ๗ วัน ในฝายอกุศล- 
กรรม เชนกระทําอนันตริยกรรมท่ีทําดวยอกุศลเจตนาท่ีประกอบในชวนจิตที่ ๑ หรือกระทํากรรม 
อ่ืนๆ เชน กลาวรายพระอรหนัตเปนตน ดวยอกุศลเจตนาที่ประกอบในชวนจิตท่ี ๑ กรรมนั้น 
ยอมจะใหผลในชาติปจจุบัน  ในฝายกุศลกรรม เชน การทําบุญใหทานที่เปนกามาวจรกุศล 
ซ่ึงกระทําดวยกุศลเจตนาท่ีประกอบในชวนจิตที่ ๑ โดยพรอมดวยสัมปทา ๔ กรรมนั้นยอมจะ 
สงใหเกดิผลในชาติปจจุบันอยางแนนอน สัมปทา ๔ (ในการบริจาคทาน) นั้น ไดแก 
        (๑)  เจตนาสัมปทา ถึงพรอมดวยเจตนา ไดแกผูกระทํากุศลกรรมมีเจตนาบริสุทธ์ิท้ัง  
๓ เวลา คือ กอนทําก็บริสุทธ์ิ ขณะทําก็บริสุทธ์ิ ทําแลวก็บริสุทธ์ิ 
        (๒)  ปจจยสัมปทา ถึงพรอมดวยปจจัย ไดแกปจจยัท่ีนํามาประกอบกุศลกรรมนั้นเปน 
ของไดมาดวยความบริสุทธ์ิ 
        (๓)  วัตถุสัมปทา ถึงพรอมดวยผูรับ คือผูรับเปนพระอริยบุคคลระดับพระอนาคามีหรือ 
พระอรหันต 
        (๔)  คุณาติเรกสัมปทา ถึงพรอมดวยคุณพิเศษ ไดแกผูรับถึงพรอมดวยคุณพิเศษ คือ 
พึ่งออกจากนิโรธสมาบัติ 
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        ทิฏฐธรรมเวทนยีกรรมนี้ ก็ไดแกเจตนาในอกุศลจติ ๑๒ ดวง และเจตนาในมหากุศลจิต 
๘ ดวง ซ่ึงประกอบในชวนจติท่ี ๑ 
        อุปปชชเวทนียกรรม กรรมใหผลในชาติท่ีสอง หมายความวากุศลกรรมหรืออกศุล 
กรรมท่ีทําไวในชาตินี้จะใหผลในชาติท่ีสองถัดจากชาตนิี้ไป โดยกรรมนี้เปนกรรมท่ีไดกระทํา 
ดวยกุศลเจตนาหรืออกุศลเจตนาท่ีประกอบในชวนจิตท่ี ๗ ซ่ึงเปนชวนจิตท่ีสุดทาย จงึมี 
กําลังใหผลในชาติท่ีสอง 
        อุปปชชเวทนียกรรมนี้ ก็ไดแกเจตนาในอกุศลจิต ๑๒ ดวง และเจตนาในมหากศุล- 
จิต ๘ ดวง ซ่ึงประกอบในชวนจิตท่ี ๗ 
        อปราปริยเวทนียกรรม กรรมท่ีใหผลในชาติตอๆ ไป ไดแกกุศลกรรมหรืออกุศล- 
กรรมท่ีทําไวในชาติปจจุบัน จะใหผลในชาติหนานับแตชาติท่ีสามเปนตนไป โดยกรรมนี้เปนกรรม 
ท่ีไดกระทําดวยกุศลเจตนา หรืออกุศลจิตท่ีประกอบในชวนจิตท่ี ๒ ถึงท่ี ๖ อยางใดอยางหนึ่ง 
กลาวคือเม่ือเจตนาในกุศลจติหรืออกุศลจติท่ีประกอบดวยชวนจติท่ี ๑ ไมมีโอกาสใหผลในชาตินี ้
และเจตนาในกุศลจิตหรืออกุศลจิตท่ีประกอบในชวนจิตท่ี ๗ ไมมีโอกาสใหผลในชาติท่ีสองแลว 
ก็เปนวาระท่ีเจตนาในกุศลจติหรืออกุศลจติท่ีประกอบในชวนจิตท่ี ๒ ถึงท่ี ๖ จะใหผล นับเปน 
อปราปริยเวทนียกรรมใหผลในชาติท่ีสามเปนตนไป 
        อปราปริยเวทนียกรรมนี้ ก็ไดแกเจตนาในอกุศลจติ ๑๒ ดวง และเจตนาในมหากุศล 
จิต ๘ ดวง ซ่ึงประกอบในชวนจิตท่ี ๒ ถึงท่ี ๖ 
        อโหสิกรรม กรรมท่ีเลิกแลวกันไปแลว ไดแกกรรมท่ีใหผลเสร็จแลวหรือเลิกกนัไป 
แลว เชน เม่ือทําบาป ทําอกุศลไวแลวไดไปเกิดในอบายภูมิ กรรมนั้นกใ็หผลแลว หรือไดทํา 
บุญกุศลไวเม่ือตายไปไดไปเกิดบนสวรรค กรรมนั้นกใ็หผลแลว เปนอโหสิกรรมไป 
        หรือเม่ือทํากรรมอยางเดียวกัน ตางวาระกัน แตมีลักษณะท่ีเปนคุณ เปนโทษมากนอย 
ตางกัน เม่ือกรรมท่ีใหคุณมากกวาใหผลแลว กรรมท่ีใหคุณนอยกวาก็เปนอันเลิกแลวไป เชน 
ผูเจริญสมถกรรมฐานไดบรรลุฌานถึงข้ันปญจมฌานแลว เม่ือปญจมฌานซ่ึงเปนฌานท่ีสูงกวาและ 
ใหคุณมากกวาใหผลแลว ฌาน ๔ ขอเบ้ืองตนก็เปนเลิกแลวไป เปนอโหสิกรรมไป 
 
  



สังคหะ(๑) - หนาท่ี 73 
                                                                        ๗๓ 
                                                                     บทท่ี ๘ 
                                                                 กรรม (ตอ) 
                                                          ฐานเกดิของกรรม 
        ก.  กามาวจรอกุศลกรรม 
        ฐานเกดิของอกุศลกรรมนั้น เม่ือวาโดยจิตตุปปาทะ กไ็ดแกอกุศลจติ ๑๒ ดวง 
อันไดแกโลภมูลจิต ๘ โทสมูลจิต ๒ และโมหมูลจิต ๒ เพราะอกุศลกรรมสําเร็จมาจากอกุศล- 
จิต ๑๒ ดวงนี ้
        เม่ือวาโดยกรรมทวาร คือประตูหรือทางทํากรรม ก็มี ๓ อยาง คือ ทางกาย 
ทางวาจา และทางใจ กรรมท่ีกระทําทางกายทวาร อันไดแกกายวิญญัติ เรียกวา กายกรรม 
ท่ีกระทําทางวจีทวาร อันไดแกวจีวิญญัติ เรียกวา วจกีรรม ท่ีกระทําทางมโนทวาร เรียกวา 
มโนกรรม และการกระทําดงักลาวเปนฝายอกุศลกรรมจงึเรียกวาทุจริต คือกายทุจริต วจีทุจริต 
และมโนทุจริต ตามลําดับ 
        เม่ือวาโดยกรรมบถ คือทางแหงกรรม ฐานเกดิของอกุศลกรรม ก็ไดแกอกุศล- 
กรรมบถ ๑๐ อันไดแกกายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ คือ 
        กายกรรม ๓ 
                (๑)  ปาณาติบาต การฆาสัตว 
                (๒)  อทินนาทาน การลักทรัพย 
                (๓)  กาเมสุมิจฉาจาร การประพฤติผิดประเวณ ี
        วจีกรรม ๔ 
                (๔)  มุสาวาท พูดเท็จ 
                (๕)  ปสูณาวาท พดูสอเสียด  
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                (๖)  ผรุสวาท พูดคําหยาบ 
                (๗)  สัมผัปปลาปวาท พูดเพอเจอ 
        มโนกรรม ๓ 
                (๘)  อภิชฌา เพงเล็งอยากไดของเขา 
                (๙)  พยาบาท ปองรายเขา 
                (๑๐)  มิจฉาทิฎฐิ เห็นผิดจากคลองธรรม 
        องคและประโยคของกรรมบถ 
        อกุศลกรรมบถนั้น ท่ีเปนสวนมโนกรรม แมเพียงแตนึกแตคิดในใจเทานั้น ก็เปนอันลวง 
กรรมบถ สวนท่ีเปนกายกรรมและวจีกรรมนั้น ถาเพียงแตนึกคิดในใจอยางเดียว ยังไมละเมิด 
ออกมาทางกายและทางวาจา ก็ยังไมเปนอันลวงกรรมบถ เม่ือละเมิดออกมาทางกาย ทางวาจา 
ครบองคประกอบ ดวยประโยค (ความพยายามทํา) อยางใดอยางหน่ึงแลว) จึงจะเปนอันลวง 
กรรมบถ 
        อกุศลกรรมท่ีกระทําครบองคจนถึงลวงกรรมบถ ยอมจะสงผลใหปฏิสนธิ คือสงผล 
ติดตามไปเกดิในภพในชาติตอๆ ไปได ถาไมถึงกับลวงกรรมบถจะสงผลเปนโทษเฉพาะใน 
ปวัติกาล (ปจจบัุน) เทานัน้ 
        องคและประโยคของกรรมบถน้ัน มีดังนี ้
        องคแหงปาณาติบาต ๕ 
                (๑)  ปาโณ สัตวท่ีจะฆานั้นมีชีวิตอยู 
                (๒)  ปาณสตฺติตา รูวาสัตวนั้นมีชีวิตอยู 
                (๓)  วธกจิตฺต มีจิตคิดฆา 
                (๔)  อุปกฺกโม เพยีรพยายามฆา 
                (๕)  เดน มรณ สัตวตายเพราะความเพียรนัน้ 
        ประโยค (ความพยายามทํา) ของปาณาติบาต ๖ 
                (๑)   สาหัตถิกปโยค ทําการฆาดวยมือตนเอง 
                (๒)  อาณัตติกปโยค ส่ังใหฆา  
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                (๓)  นิสสัคคิยปโยค ใชอาวุธฆา 
                (๔)  ถาวรปโยค ฆาโดยใชหลุมพราง 
                (๕)  วิชชามยปโยค ฆาดวยวิชาคุณ 
                (๖)  อิทธิมยปโยค ฆาดวยฤทธ์ิ 
        องคของอทินนาทาน ๕ 
                (๑)  ปรปริคฺคหิต ทรัพยของผูอ่ืน 
                (๒)  ปรปริคฺคหิตสตฺติตา รูวาเปนทรัพยของผูอ่ืน 
                (๓)  เถยฺยจิตฺต มีจติคิดลัก 
                (๔)  อุปกฺกโม  พยายามลัก 
                (๕)  เตน หรณ ลักทรัพยมาดวยความพยายามน้ัน 
        ประโยคของอทินนาทาน ๖ 
                (๑)  สาหัตถิกปโยค ลักดวยมือตนเอง 
                (๒)  อาณัตติกปโยค ใชผูอ่ืนลัก 
                (๓)  นิสสัคคิยปโยค ลักโดยใชอาวุธ 
                (๔)  ถาวรปโยค ลักโดยใชเคร่ืองมือ 
                (๕)  วิชชามยปโยค ลักโดยใชวชิาคุณ 
                (๖)  อิทธิมยปโยค ลักดวยฤทธ์ิ 
        องคของกาเมสุมิจฉาจาร ๔ 
                (๑)  อคมนียวตฺถุ บุคคลไมควรลวงละเมิด 
                (๒)  ตสฺมึ เสวนจิตตฺ มีจิตคิดเสพในบุคคลนั้น 
                (๓)  เสวนปโยโค พยายามเสพ 
                (๔)  มคฺเคน มคฺคปฏิปตฺติ อธิวาสน ใหอวยัวะเพศถึงกันแลวยินด ี
        ประโยคของกาเมสุมิจฉาจาร มีอยางเดยีว คือ สาหตัถิกปโยค เพียรพยายามทํา 
ดวยตนเอง 
        องคของมุสาวาท ๔  
                (๑)  อตถวตฺถุ เร่ืองไมจริง  
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                (๒)  วิสวาทนจิตฺต มีจิตคิดพูดเท็จ 
                (๓)  ตชฺโช วายาโม เพียรพยายามพูด 
                (๔)  ปรสฺสตทตฺถวิชานน ผูฟงรูความตามที่พูดนั้น 
        ประโยคของมุสาวาท 
                (๑)  สาหัตถิกปโยค พูดเท็จเอง 
                (๒)  อาณัตติกปโยค ใชคนอ่ืนพดูเท็จแทน 
                (๓)  ถาวรปโยค กลาวโดยใชลายลักษณอักษร 
        องคของปสุณาวาท ๔ 
                (๑)  ภินฺทิตพฺโพ ปโร มีคนอ่ืนท่ีจะพึงยใุหแตกกนั 
                (๒)  เภทปุเรกฺขารตา มุงใหเขาแตกกัน 
                (๓)  ตชฺโช วายาโม เพียรพยายามใหเขาแตกกนั 
                (๔)  ตทตฺถวิชานน เขาปกใจเช่ือคํายุยงนัน้ 
        ประโยคของปสุณาวาท มีอยางเดยีว คือสาหัตถิกประโยค เพยีรพยายามพูดยดุวยตน 
เอง เปนไดท้ังวจปีระโยคและกายประโยค 
        องคของผรุสวาท ๓ 
                (๑)  อกฺโกสิตพฺโพ ปโร มีคนอ่ืนท่ีจะพึงถูกดา 
                (๒)  กุปฺปตจิตฺต มีจิตโกรธเคือง 
                (๓)  อกฺโกสนา กลาวคําหยาบ คําดา 
        ประโยคของผรุสวาท มีอยางเดยีว คือ สาหัตถิกประโยค กลาวเอง พูดเอง เปน 
ไดท้ังวจีประโยคและกายประโยค 
        องคของสัมผัปปลาปวาท ๒ 
                (๑)  นิรตฺถกถาปุเรกฺขารตา มุงกลาวคําไรประโยชน 
                (๒)  ตถารูปกถากถน กลาวคําเพอเจอนั้นออกไป 
        ประโยคของสัมผัปปลาปวาท มีอยางเดียว คือสาหัตถิกประโยค พดูเอง กลาวเอง 
เปนไดท้ังวจีประโยคและกายประโยค  
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         องคของอภิชฌา ๒ 
                  (๑)  ปรภณฺฑ ของของผูอ่ืน 
                  (๒)  อตฺตโน ปริณามน คิดเพงเล็งนอมมาเปนของตน 
         ประโยคของอภิชฌา มีอยางเดยีว คือ สาหัตถิกประโยค คิดเอง 
         องคของพยาบาท ๒ 
                  (๑)  ปรสตฺโต มีสัตวอ่ืน คนอ่ืน 
                  (๒)  ตสฺส วินาสจินฺตา คิดปองรายคนอ่ืนนัน้ 
         ประโยคของพยาบาท มีประโยคเดยีว คือสาหัตถิกประโยค คิดปองรายเอง 
         องคของมิจฉาทิฏฐิ ๒ 
                  (๑)  วตฺถุโน คหิตาการวิปรีตตา เร่ืองท่ีเห็นนัน้เปนเร่ืองผิด 
                  (๒)  ตถาภาเวน อุปฏ�าน ปกใจเช่ือและเห็นตามนั้น 
         ประโยคของมิจฉาทิฏฐิ มีอยางเดยีว คือสาหัตถิกประโยค เหน็ผิดเอง 
         เร่ืองมิจฉาทิฏฐินี้ควรจะไดศึกษาทําความเขาใจใหถองแท เพราะเปนอกุศลกรรมบถท่ี 
เปนตัวนําทางชีวิตไปสูความมืดมน คนท่ียึดม่ันถือม่ันในส่ิงท่ีผิด หลงไปเขารีตเดียรถีย หลง 
เช่ือลัทธิภายนอกพระพุทธศาสนา หลงบิดเบือนคําสอนทางพระพุทธศาสนา หลงทําบาปหนัก 
โดยนําเอาคําสอนในพระพุทธศาสนาไปแอบอางวาเปนคําสอนในศาสนาอ่ืน หลงเอาคําเรียกพระ 
สงฆในพระพุทธศาสนาไปเรียกนักเผยแพรในศาสนาอ่ืน เพื่อใหเกิดดความสับสน และหลอก 
ลวงประชาชนใหเขาใจผิด ใหเห็นวาในศาสนาอื่นก็มีพระสงฆเหมือนกัน เปนการบอนทําลาย 
พระพุทธศาสนาอยางรายแรง ท่ีมีการกระทํานอกรีตนอกรอยตางๆ นัน้ ก็เพราะมิจฉาทิฏฐิท้ังส้ิน 
และพวกมิจฉาทิฏฐินี้เองท่ีเปนศัตรูตัวรายกาจของโลก ดังท่ีพระพุทธองคตรัสไววา "ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย เรายอมไมพิจารณาเห็นส่ิงอ่ืน แมเพียงอยางเดยีว ท่ีจะมีโทษมาก เหมือน 
มิจฉาทิฏฐินี้เลย ภกิษุท้ังหลาย โทษท้ังหลาย มีมิจฉาทิฏฐิเปนโทษรายแรงท่ีสุด" 
         มิจฉาทิฏฐินั้นมีหลายประเภทดวยกนั จะขอนํามากลาวไวเพยีง ๓ ประเภท คือ ประเภท 
หามท้ังสวรรค และมรรคผลนิพพาน ประเภทหามแตมรรคผลนิพพานแตไมหามสวรรค ประเภท 
ไมหามท้ังสวรรคและมรรคผลนิพพาน 
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        มิจฉาทิฏฐิประเภทแรก หมายถึงทิฆฐิท่ีตองหามมิใหบรรลุโลกุตตรธรรมและหามมิให 
ไปเกิดบนสวรรคดวย คือผูมีมิจฉาทิฏฐินี้ ไมสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานและไมสามารถไป 
สวรรคได เพราะทิฎฐินี้เปนมัคคาวรณ หามมรรคหามผล เปน โมกขาวรณ หามนิพพานและ 
เปนสัคคาวรณหามสวรรค กลาวคือ เปนความเห็นผิดท่ีปดประตูไมหใหเขาสูมรรคผลนิพพานได 
ท้ังปดประตูมิใหไปเกิดบนสวรรคไดดวย มิจฉาทิฏฐิประเภทนี้ ไดแกนิยตมิจฉาทิฏฐิ (ความ 
เห็นผิดท่ีดิ่งท่ีสุด) ๓ จําพวก คือ อเหตุกทิฏฐิ อกิริยทิฏฐิ และนัตถิกทิฏฐิ 
        (๑)  อเหตุกทิฏฐิ ความเห็นปฏิเสธเหตุ ปฏิเสธกรรม คือเห็นวาคนเรา (สัตว) 
ท้ังหลาย) จะด ีจะช่ัว จะบริสุทธ์ิ หรือไมบริสุทธ์ิ ก็เปนไปเอง ไมมีเหตุ ไมมีปจจัยท่ีทําให 
เปนคนดี คนเลว คนบริสุทธ์ิ หรือไมบริสุทธ์ิได เห็นผิดอยางนี้จึงไมทําเหตุดี คือไมทําบุญ 
ทํากุศล 
        (๒)  อกิริยทิฏฐิ ความเห็นปฏิเสธการกระทํา ปฏิเสธกรรม โดยมีความเหน็ 
วาการกระทําใดๆ ไมเปนอันกระทํา ไมเปนกรรม ไมมีผลแตอยางใด เชน ทําบาปตางๆ 
จะเปนการฆา การลักทรัพย หรืออ่ืนใดก็ตามไมเปนอันกระทํา ไมเปนบาปท้ังส้ิน เพราะเปน 
เร่ืองของธรรมชาติ ผูมีความเห็นผิดอยางนีจ้ึงไมกลัวบาป ไมมีหิริโอตตัปปะ กลาทําความช่ัวได 
ทุกอยาง 
        (๓)  นัตถิกทิฏฐิ ความเห็นปฏิเสธผลการกระทํา ปฏิเสธผลของกรรม คือเห็นวาทําดี 
ไมไดดี ทําช่ัวไมไดช่ัว เปนตน 
        เม่ือวาโดยใจความแลว มิจฉาทิฏฐิ ๓ อยางนี้ เปนความเห็นผิดท่ีปฏิเสธทั้งเหตุท้ังผลดวย 
กันท้ังนั้น เม่ือปฏิเสธเหตุก็เปนอันปฏิเสธผล เม่ือปฏิเสธกรรมก็เปนอันปฏิเสธผลของกรรม 
เม่ือปฏิเสธผลของกรรมก็เปนอันปฏิเสธเหตุดวย 
        มิจฉาทิฏฐิประเภทท่ีสอง หมายถึงมิจฉาทิฏฐิท่ีตองหามมิใหบรรลุมรรคผลนิพพาน 
แตไมหามสวรรค เปนทิฏฐิท่ีมีความดิ่งรองจากประเภทแรก ผูมีมิจฉาทิฏฐิประเภทนี้ไมมีทางจะบรรลุ 
โลกุตตรธรรมคือมรรคผลนิพพานได แตเม่ือส้ินชีวิตแลว ถาไดทําความดีไว ก็ไปเกิดบนสวรรค 
ได มิจฉาทิฏฐปิระเภทนี้ไดแกอันตคาหกิทิฏฐิ คือความเห็นผิดท่ีถือเอาที่สุด คือยึดจุดสุดโตง 
อยางใดอยางหน่ึง ซ่ึงมีอยู ๑๐ อยาง คือ  
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                (๑)  เห็นวาโลกเท่ียง 
                (๒)  เห็นวาโลกไมเท่ียง 
                (๓)  เห็นวาโลกมีท่ีสุด 
                (๔)  เห็นวาโลกไมมีท่ีสุด 
                (๕)  เห็นวาชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น (เปนอันเดียวกันท้ังสองอยาง) 
                (๖)  เห็นวาชีพเปนอ่ืน สรีระก็เปนอ่ืน (เปนคนละอยางกัน) 
                (๗)  เห็นวาตายแลวเกดิ 
                (๘)  เห็นวาตายสูญ (ไมเกิดอีก) 
                (๙)  เห็นวาตายแลวเกดิก็มี ไมเกดิก็มี 
                (๑๐)  เห็นวาตายแลวเกิดอีกก็ไมใช ไมเกดิอีกกห็ามิได 
        มิจฉาทิฏฐิประเภทท่ีสาม หมายถึงมิจฉาทิฏฐิท่ีไมหามท้ังสองอยาง คือสวรรคก็ไม 
หาม โลกุตตรธรรม คือมรรคผลนิพพานกไ็มหาม เปนทิฏฐิท่ีไมดิ่งนัก ยังพอแกไขได ทิฏฐิ 
ประเภทนี้ไดแกสักกายทิฏฐิ คือความเห็นผิดวาเปนกายของตน ซ่ึงมีอยู ๒๐ อยางคือ 
                (๑)  เห็นรูปเปนอัตตา คือเห็นวารูปขันธเปนตัวอัตตา 
                (๒)  เห็นอัตตาวามีรูป คือเห็นวาตัวอัตตามีรูปขันธ 
                (๓)  เห็นรูปในอัตตา คือเห็นวารูปขันธอยูในอัตตา 
                (๔)  เห็นอัตตาในรูป คือเห็นวาอัตตาอยูในรูปขันธ 
                (๕)  เห็นเวทนาเปนอัตตา คือเหน็วาเวทนาขันธเปนตัวอัตตา 
                (๖)  เห็นอัตตาวามีเวทนา คือเหน็วาตัวอัตตามีเวทนาขันธ 
                (๗)  เห็นเวทนาในอัตตา คือเห็นวาเวทนาขันธอยูในอัตตา 
                (๘)  เห็นอัตตาในเวทนา คือเหน็วาอัตตาอยูในเวทนา 
                (๙)  เห็นสัญญาเปนอัตตา คือเหน็วาสัญญาขันธเปนตัวอัตตา 
                (๑๐)  เห็นอัตตาวามีสัญญา คือเห็นวาตัวอัตตามีสัญญาขันธ 
                (๑๑)  เห็นสัญญาในอัตตา คือเหน็วาสัญญาขันธอยูในอัตตา 
                (๑๒)  เห็นอัตตาในสัญญา คือเห็นวาอัตตาอยูในสัญญาขันธ 
                (๑๓)  เห็นสังขารเปนอัตตา คือเห็นวาสังขารขันธเปนตัวอัตตา  
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                (๑๔)  เห็นอัตตาวามีสังขาร คือเห็นวาตัวอัตตามีสังขารขันธ 
                (๑๕)  เห็นสังขารในอัตตา คือเหน็วาสังขารขันธอยูในอัตตา 
                (๑๖)  เห็นอัตตาในสังขาร คือเห็นวาอัตตาอยูในสังขารขันธ 
                (๑๗)  เห็นวาวิญญาณเปนอัตตา คือเห็นวาวิญญาณเปนตวัอัตตา 
                (๑๘)  เห็นอัตตาวามีวิญญาณ คือเห็นวาตัวอัตตามีวิญญาณขันธ 
                (๑๙)  เห็นวิญญาณในอัตตา คือเห็นวาวิญญาณขันธอยูในอัตตา 
                (๒๐)  เห็นอัตตาในวิญญาณ คือเห็นวาอัตตาอยูในวิญญาณขันธ 
        มิจฉาทิฏฐิท้ังหมดนัน้ พระพุทธองคทรงแสดงไวปรากฏอยูในพรหมชาลสูตร รวม 
๖๒ อยาง แบงเปนประเภทใหญๆ ได ๒ ประเภท คือ ปุพพันตกัปปกทิฏฐิ ๑๘ อปรันต- 
กัปปกทิฏฐิ ๔๔ 
        ก.  ปุพพนัตกัปปกทิฏฐิ คือความเห็นผิดซ่ึงเกิดข้ึนเพราะปรารภขันธในอดีต 
มี ๑๘ อยาง คือ 
                (๑)  สัสสตทิฏฐิ เห็นวาอัตตาและโลกเท่ียง มี ๔ จําพวก 
                (๒)  เอกัจจสัสสตเอกัจจอสัสสตทิฏฐิ เห็นวาอัตตาและโลกเที่ยงเปนบางอยาง 
ไมเท่ียงเปนบางอยาง มี ๔ จาํพวก 
                (๓)  อันตานันติกทิฏฐิ เห็นวาโลกมีท่ีสุดและไมมีท่ีสุด มี ๔ จําพวก 
                (๔)  อมราวิกเขปกทิฏฐิ ความเหน็กลอกกล้ิง มี ๔ จําพวก 
                (๕)  อธิจจสมุปปนนิกทิฏฐิ เห็นวาอัตตาและโลกเกิดข้ึนลอยๆ ไมมีเหตุปจจัย 
ทําใหเกดิ มี ๒ จําพวก 
        ข.  อปรันตกัปปกทิฏฐิ คือความเห็นผิดซ่ึงเกิดข้ึนเพราะปรารภขันธในอนาคต มี 
๔๔ อยาง คือ 
                (๑)  สัญญีวาท เห็นวาอัตตาไมเส่ือมสลาย ตายไปแลวมีสัญญา มี ๑๖ จําพวก 
                (๒)  อสัญญีวาท เห็นวาอัตตาไมเส่ือมสลาย ตายไปแลวไมมีสัญญา มี ๘ จําพวก 
                (๓)  เนวสัญญีนาสัญญีวาท เห็นวาอัตตาไมเส่ือมสลาย ตายแลวมีสัญญาก็หา 
มิได ไมมีสัญญาก็หาไม มี ๘ จําพวก  
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                (๔)  อุจเฉทวาท เห็นวาตายแลวสูญ มี ๗ จําพวก 
                (๕)  ทิฏฐธัมมนิพพานวาท เห็นวานิพพานเหน็ไดทันตา คือเห็นวากามคุณ ๕ 
ท่ีบริบูรณเต็มท่ี และโลกิยฌาน เปนนพิพาน มี ๕ จําพวก 
                                                                สรุปทิฏฐิ ๖๒ 
        ก.  ปุพพนัตกัปปกทิฏฐิ ๑๘ คือ 
                (๑)  สัสสตทิฏฐิ                                                 ๔ 
                (๒)  เอกัจจสัสสต เอกัจจอสัสสตทิฏฐิ              ๔ 
                (๓)  อันตานันติกทิฏฐิ                                      ๔ 
                (๔)  อมาราวิกเขปกทิฏฐิ                                 ๔ 
                (๕)  อธิจจสมุปปนนิกทิฏฐิ                             ๒ 
        ข.  อปรันตกัปปกทิฏฐิ ๔๔ คือ 
                (๑)  สัญญีวาท                                                 ๑๖ 
                (๒)  อสัญญีวาท                                                ๘ 
                (๓)  เนวสัญญีนาสัญญีวาท                             ๘ 
                (๔)  อุจเฉทวาท                                                ๗ 
                (๕)  ทิฏฐิธัมมนิพพานวาท                              ๕ 
                                                รวมเปนทิฏฐิ                  ๖๒ 
                ไดแก (๑๘+๔๔=๖๒ คือ ๔x๔+๒=๑๘, ๑๖+๘+๘+๗+๕=๔๔) 
        ข.  กามาวจรกุศลกรรม 
        ฐานเกดิของกามาวจรกศุล เม่ือกลาวโดยจิตตุปปาทะ ก็ไดแกมหากุศลจิต ๘ ดวง เม่ือ 
วาโดยกรรมทวาร คือประตูหรือทางทํากรรมก็มี ๓ ทาง อันไดแกกายทวาร วจีทวาร และมโน- 
ทวาร กรรมท่ีทําโดยทางทวาร ๓ นี้ เรียกวากายกรรม วจริกรรม และมโนกรรม ตามลําดับ 
การกระทําดังกลาวเปนฝายกุศลกรรม จึงเรียกวา สุจริต คือ กายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต 
ตามลําดับ เม่ือโดย กรรมบถ ก็ไดแกกุศลกรรมบถ ๑๐ ซ่ึงมีลักษณะตรงขามกับอกุศลกรรมบถ ๑๐  
อันไดแกการเวนจากปาณาติบาต เวนจากอทินนาทาน เปนตน 
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        เม่ือโดยบุญกิริยาวัตถุ คือฐานท่ีตั้งแหงการทําบุญก็มี ๑๐ คือ 
                (๑)  ทานมัย บุญสําเร็จดวยการใหทาน 
                (๒)  สีลมัย บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล 
                (๓)  ภาวนามัย บุญสําเร็จดวยการเจริญภาวนา 
                (๔)  อปจายนมัย บุญสําเร็จดวยการทําความเคารพออนนอมตอวุฒบุคคล 
                (๕)  เวยยวจัจมัย บุญสําเร็จดวยการชวยเหลือมนุษยในทางท่ีชอบ 
                (๖)  ปตติทานมัย บุญสําเร็จดวยการใหสวนบุญ หรืออุทิศสวนบุญแกผูอ่ืน 
                (๗)  ปตตานุโมทนามัย บุญสําเร็จดวยการอนุโมทนาสวนบุญ 
                (๘)  ธัมมัสสวนมัย บุญสําเร็จดวยการฟงธรรม 
                (๙)  ธัมมเทศนามัย บุญสําเร็จดวยการแสดงธรรม 
                (๑๐)  ทิฏุชุกัมมะ การทําความเห็นใหตรง ใหถูก 
        เม่ือกลาวโดยสังเขป บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ นี้ ก็ยอลงไดเปน ๓ อยาง คือ 
                (๑)  ทานมัย บุญสําเร็จดวยการใหทาน 
                (๒)  สีลมัย บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล 
                (๓)  ภาวนามัย บุญสําเร็จดวยการเจริญภาวนา 
        ท้ังนี้ โดยสงเคราะหขอท่ี ๖-๗ ลงในทานมัย ขอท่ี ๔-๕ สงเคราะหลงในสีลมัย 
ขอท่ี ๘-๙ สงเคราะหในภาวนามัย ขอท่ี ๑๐ สงเคราะหลงไดท้ังในทานมัย สีลมัย และภาวนามัย 
แตบางทานเหน็วาขอท่ี ๘-๙ สงเคราะหในภาวนามัย หรือจะสงเคราะหขอท่ี ๙ ลงในทานมัยก็ได 
        ค.  รูปาวจรกุศลกรรม 
        ฐานเกดิของรูปาวจรกุศลกรรม เม่ือกลาวโดยจิตตุปปาทะ ก็ไดแกรูปาวจรกุศลจิต 
๕ ดวง เม่ือกลาวโดยกรรมทวาร คือประตูหรือทางทํากรรมก็มีเพียงทางเดียว คือมโนทวาร 
และเปนมโนกรรมอยางเดียว วาโดยบุญกิริยาวัตถุ กเ็ปน ภาวนามัย อยางเดียว กลาวโดย 
สมาธิ รูปาวจรกุศลกรรมก็เปนอัปปนาสมาธิอยางเดียว วาโดยฌานก็มี ๕ คือปฐมฌาน ฯลฯ 
ปจญมฌาน วาโดยอารมณกรรมฐานก็ไดแกอารมณ ๒๖ คือ กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ กายคตาสติ ๑ 
อานาปานัสสติ ๑ และพรหมวิหาร ๔ เพราะอารมณกรรมฐานเหลานี้เปนอารมณท่ีไปสูอัปปนา- 
สมาธิได  
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        ง.  อรูปาวจรกุศลกรรม 
        ฐานเกดิของอรูปาวจรกศุลกรรมนั้น เม่ือกลาวโดย จิตตุปปาทะ กไ็ดแกอรูปาวจรกุศลจิต 
๔ ดวง เม่ือกลาวโดย กรรมทวาร คือประตูหรือทางทํากรรม ก็มีเพียงทางเดียว คือทาง 
มโนทวาร และเปนมโนกรรมอยางเดยีว วาโดย บุญกิริยาวัตถุ ก็เปนภาวนามัยอยางเดยีว วา 
โดยสมาธิ ก็เปนอัปปนาสมาธิอยางเดียว วาโดยฌานมี ๔ ไดแกอากสานัญจายตนฌาน ฯลฯ 
เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน วาโดยอารมณแหงกรรมฐานก็มี ๔ อากาศบัญญัติ ปฐมารูปจิต 
นัตถิภาวบัญญัติ และตติยารูปจิต  
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                                                                     บทท่ี ๙ 
                                                                  กรรม (ตอ) 
                                                ฐานใหผลของกรรม (ปากฐาน) 
        กรรม ๑๒ ตามท่ีกลาวมาแลวนั้น วาโดยฐานแหงการใหผลหรือภมิูเปนท่ีตั้งแหงการใหผล 
ก็มีเพียง ๔ อยางเทานั้น คือ 
        (๑)  อกุศลกรรม คือเจตนาในอกุศลจติ ๑๒ ดวง 
        (๒)  กามาวจรกุศลกรรม คือเจตนาในกุศลจิต ๘ ดวง 
        (๓)  รูปาวจรกุศลกรรม คือเจตนาในรูปาวจรกุศลจิต ๕ ดวง 
        (๔)  อรูปาวจรกุศลกรรม คือเจตนาในอรูปาวจรกุศลจิต ๔ ดวง 
        กรรมนั้น เม่ือทําแลวยอมจะใหผล จะเร็วหรือชา มากหรือนอยอยางไรก็ยอมเปนไป 
ตามกฎเกณฑดังกลาวแลวในบทท่ี ๗ ตอนท่ีวาดวยกรรมหมวดท่ี ๒ และหมวดท่ี ๓ 
        หากจะต้ังคําถามกวางๆ วากรรมนั้นจะใหผลเม่ือใด ใหผลเปนอยางไร และใหผลใน 
ภูมิไหน หรือท่ีไหน เราจะตองศึกษาเร่ืองปากฐานของกรรม (คือฐานใหผลของกรรม) จึงจะได 
คําตอบท่ีตรงกับสภาวธรรม กลาวคือ 
        คําถามท่ีวากรรมนั้นจะใหผลเม่ือใด ? คําตอบก็คือ กรรมนั้นยอมจะใหผลท้ังใน 
ปฏิสนธิกาล คือเวลาเฉพาะขณะปฏิสนธิ ท้ังในปวัตติกาล คือชวงเวลาท่ีมีชีวิต ภายหลัง 
ปฏิสนธิไปจนถึงจุติ (ตาย) กลาวคือ ท่ีใหผลในปฏิสนธิกาลก็คือใหผลในชาติหนาหลังจากชาติ 
ท่ีทํากรรมนั้น หรือชาติตอๆ ไป มิใชในชาตินี้ ท่ีใหผลในปวัตติกาลก็คือใหผลในชาตินี้ นับ 
แตปฏิสนธิมาแลว หรือในปวัตติกาลของชาติหนา คือภายหลังปฏิสนธิในชาติหนาหรือชาติตอๆ 
ไป 
        คําถามท่ีวากรรมนั้นจะใหผลเปนอยางไร ? คําตอบก็คือกรรมนั้นสงผลใหไปปฏิสนธิ 
เปนสัตวตางๆ เชน เปนสัตวดิรัจฉาน เปนมนุษย เปนเทพบุตร เทพธิดา เปนพระอินทร  
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พระพรหม เปนตน และในปวัตติกาลกจ็ะทําใหสัตวเหลานั้นมีรูปรางลักษณะแตกตางกัน มี 
ความสุขความทุกขแตกตางกนัไปตามอํานาจผลกรรมท่ีทําไวนัน้ เชน เปนมนุษยกย็อมมีความ 
แตกตางกนั ท้ังรูปรางลักษณะ ฐานะ และความสุข ความทุกข เปนตน 
        คําถามท่ีวากรรมนั้นจะใหผลในภูมิไหน หรือท่ีไหน ? คําตอบก็คือจะใหผลใน 
ภูมิท้ัง ๓ หรือภพทั้ง ๓ อันไดแกกามภพ (กามภูมิ) รูปภพ (รูปภูมิ) และอรูปภพ (อรูปภูมิ) 
กรรมยอมใหผลหรือสงผลใหไปเกดิในภพดังกลาวนี ้
        หากต้ังคําถามตอไปวากรรมประเภทใดบางท่ีอํานวยผลใหไปเกิดในภพท้ัง ๓ นัน้? 
คําตอบก็คือวา อกุศลกรรม (กามาวจรอกุศลกรรม) และกามาวจรกุศลกรรม สงผลใหไป 
เกิดในกามภพ รูปาวจรกุศลกรรมสงผลใหไปเกิดในรูปภพ อรูปาวจรกศุลกรรมสงผลให 
ไปเกิดในอรูปภพ ตามกฎแหงกรรม ดังนี ้
        ก.  อกุศลกรรม 
        (๑)  ในอกุศลกรรมท้ัง ๑๒ อยางนั้น เฉพาะอกุศลกรรม ๑๑ (เวนเจตนาในโมหมูล 
จิตดวงท่ี ๒ คืออุทธัจจจิต) ยอมสงผลในปฏิสนธิกาลใหสืบภพสืบชาติ ตอภพตอชาติ 
โดยใหไปเกดิในอบายภูมิ ๔ อันไดแก นรก เปรต อสุรกาย และดิรัจฉาน กลาวคือ 
ถาไดกระทํากรรมดวยอกุศลจิต ๑๑ ดวงน้ัน แมแต ดวงใดดวงหนึ่ง กรรมนั้นก็จะสงผลให 
ไปเกิดในอบายภูมิอยางแนนอน. ในปวัตติกาล อกุศลกรรมท้ัง ๑๒ ก็จะสงผลใหเกิดอกุศล- 
วิปากจิต ๗ คือใหไดเห็นรูปท่ีไมดี ไมนาพอใจ ใหไดยินเสียงท่ีไมดี ไมนาพอใจ เปนตน 
ในกามภพ สวนในรูปภาพ (เวนอสัญญสัตต) อกุศลกรรม ๑๒ นี้ ก็จะสงผลใหเกิดวปิากจิต ๔ 
คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ สัมปฏิจฉนจิต และสันตีรณจิต (ไมมีฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ 
และกายวิญญาณ) 
        (๒)  อกุศลกรรมท่ี ๑๑ และท่ี ๑๒ ยอมใหผลแตกตางกัน คือท่ี ๑๑ (อันได 
แกเจตนาในโมหมูลจิตดวงท่ี ๑ คือ วิจกิจิฉาจิต) นั้น สงผลไดท้ังในปฏิสนธิกาลและในปวัตติ- 
กาล สวนท่ี ๑๒ (อันไดแกเจตนาในโมหมูลจิตดวงท่ี ๒ คืออุทธัจจจิต) นั้น ไมสามารถสงผล 
ในปฏิสนธิกาลได สงผลไดเพียงในปวัตติกาลอยางเดยีว ท้ังนี้ก็เพราะวากรรมท่ีจะสงผลใน 
ปฏิสนธิกาลไดนั้น จะตองมีกําลังแรงยิ่งกวากรรมท่ีจะสงผลในปวัตติกาล และกรรมจะมีกําลังแรง 
แคไหนเพียงใด กข้ึ็นอยูกับจติเปนสําคัญ  
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        สําหรับโมหมูลจิต ๒ ดวงนั้น ดวงแรกคือวิจกิิจฉาจตินั้นมีกําลังแรงกวาดวงท่ี ๒ คือ 
อุทธัจจจิต เพราะวิจกิิจฉาจตินั้นมีอกุศลเจตสิกอ่ืนๆ ชวยอุดหนุนดวย คือมีโลภะ โทสะ มานะ 
ทิฏฐิ อิสสา มัจฉริยะ และกุกกจจะ ชวยอุดหนุนเสมอ จงึมีกําลังแรง สวนอุทธัจจจิตนั้น 
มิไดมีอกุศลเจตสิกดังกลาวชวยอุดหนุ จึงไมมีกําลังแรง ดงันั้น กรรมท่ีทําดวยวิจกิิจฉาจิตจึงมี 
กําลังแรงกวากรรมที่ทําดวยอุทธัจจจิต 
        อีกประการหนึ่ง โมหมูลจิต ๒ ดวงนี้ พระโสดาบันละไดเฉพาะวิจิกิจฉาจิตเทานั้น ยัง 
ละอุทธัจจจิตไมได แตผูสําเร็จเปนพระโสดาบันนั้นยอมปดอบายภูมิ ๔ ไดเด็ดขาดแลว แมยัง 
ละอุทธัจจจิตไมได กรรมท่ีทําดวยอุทธัจจจตินั้นก็ไมมีกําลังแรงพอท่ีจะใหผลในปฏิสนธิกาลได 
ดังนั้น พระโสดาบันจึงปดประตูอบายภูมิ ๔ ไดเด็ดขาด และขอนี้แสดงใหเห็นวาอุทธัจจจิตนั้น 
ไมสามารถสงผลในปวัตติกาลได ถาไมเชนนั้นแลวพระโสดาบันก็ปดอบายภูมิ ๔ ไมได เพราะยัง 
ละอุทธัจจจิตไมได 
        ข.  กุศลกรรม 
        (๑)  กามาวจรกุศลกรรม ไดแกเจตนาในมหากุศลจติ ๘ ดวง กุศลกรรมนี้ ยอมสง 
ผลท้ังในปฏิสนธิกาลและในปวัตติกาล เชนเม่ือไดบําเพญ็กิริยาวัตถุ ๑๐ อยางใดอยางหนึ่ง 
กุศลกรรมนั้นก็จะสงผลในปฏิสนธิกาลใหไปเกดิกามสุคติภูมิ คือมาเกิดเปนมนุษยในมนุษยภูมิ 
และไปเกิดเปนเทพบุตร เทพธิดาในเทวภมิู คือสวรรค ๖ ช้ัน ช้ันใดช้ันหนึ่งตามควรแกกุศลกรรม 
ท่ีไดทําไว 
        สวนในปวัตติกาล กามาวจรกุศลกรรมนั้นก็จะสงผลใหเกดิมหาวิปากจิต ๘ ดวง 
(สเหตุกกุศลวปิากจิต ๘) ในกามสุคติภูมิ ๗ และใหเกดิอเหตุกกศุลวปากจิต ๘ ดวง ใน 
กามภูมิ โดยทําหนาท่ีเห็นรูปท่ีดี ท่ีสวยๆ งามๆ และไดยินเสียงท่ีไพเราะ เปนตน และทํา 
ใหเกดิอเหตุกกุศลวิปากจติ ๕ ดวงในรูปภมิู (เวนอสัญญสัตตภูมิ) คือจกัขุวิญญาณ ๑ 
โสตวิญญาณ ๑ สัมปฏิจฉนจิต ๑ สันตีรณจิต ๒ 
        กามาวจรกุศลกรรมนี้ ยอใหผลยิ่งหยอนกวากัน เพราะการกระทํากรรมนั้นยอมมีเจตนา 
และพฤติเหตแุตกตางกันและยิ่งหยอนกวากนั กลาวคือ  
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        (ก)  เจตนาแตกตางกัน เจตนาในการทํากุศลกรรมนั้นมี ๓ อยาง คือ ปุพพเจตนา 
ตั้งใจกอนทํา มุญจนเจตนา ตั้งใจในขณะทํา อปราปรเจตนา ตั้งใจภายหลังทําเสร็จแลว ถา 
เจตนาดีครบท้ัง ๓ กุศลกรรมก็เปนชนดิดีเยีย่ม หรือชนิดอุกฤษฎ (ช้ันสูงสุด) ถาเจตนานั้น 
หยอนไป คือดบีาง ไมดีบาง ก็เปนชนดิดีธรรมดา คือ ชนิดโอมกะ (ช้ันต่ํา) 
        (ข)  พฤติเหตุแตกตางกนั การทํากุศลกรรมนั้นยอมมีเหตุแตกตางกันตามสภาวะของ 
จิต คือบางดวงเปนติเหตกุะ (แปลวามีเหตุ ๓) บางดวงเปนทวิเหตุกะหรือทุเหตุกะ (แปล 
วามีเหตุ ๒) ซ่ึงเหตุโดยท่ัวไป หมายเอาท้ังกุศลเหตุ คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ และ 
อกุศลเหตุ คือ โลภะ โทสะ และโมหะ แตในท่ีนี้ไดแกกุศลเหตุเทานั้น ถาทํากุศลกรรม 
พรอมดวยเหตุครบท้ัง ๓ ก็เรียกวาติเหตุกะ ถามีเหตุเพียง ๒ (คือโลภะกบัโมหะ หรือโทสะ 
กับโมหะ) ท่ีเรียกวาทวิเหตุกะ 
        จิตท่ีเปนติเหตุกะนั้น ไดแกกามาวจรโสภณจิต ๑๒ ดวง คือมหากศุลจิต ๔ ดวง 
มหาวิปากจิต ๔ ดวง และมหากิริยาจิต ๔ ดวง (เฉพาะท่ีเปนญาณสัมปยุต), มหัคคตจติ ๒๗ คือ 
รูปาวจรกุศลจติ ๕ รูปาวจรวปิากจิต ๕ รูปาวจรกิริยาจิต ๕ และอรูปาวจรกุศลจิต ๕ อรูปาวจร- 
วิปากจิต ๔ อรูปาวจรกิริยาจติ ๔ และโลกตุตรจิต รวมเปนติเหตกุจิต ๔๗ ดวง กรรมท่ีทําดวย 
จิต ๔๗ ดวงนี้ ก็จัดเปนกรรมชนิดติเหตุกะ แตในท่ีนี้หมายเฉพาะมหากศุลจิต ซ่ึงเปน 
ญาณสัมปยุต ๔ ดวงเทานั้น 
        สวนจิตท่ีเปนทวิเหตุกะนั้น ไดแกอกุศลจิต ๑๐ ดวง (เวนโมหมูลจติ ๒ ดวง) และ 
โสภณจิต ๑๒ ดวง คือมหากศุลจิต ๔ มหาวิปากจิต ๔ มหากิริยาจิต ๔ (เฉพาะท่ีเปนญาณ- 
วิปยุต) รวมเปนทวิเหตุตจิต ๒๒ ดวง กรรมท่ีทําดวยจิต ๒๒ ดวงนี้ จัดเปนกรรมชนดิทวิเหตุกะ 
แตในท่ีนี้หมายเฉพาะมหากศุลจิต ซ่ึงเปนญาณวิปยุต ๔ ดวงเทานั้น 
        กลาวโดยสรุป มหากุศลจิตชนิดท่ีเปนติเหตุกกุศลนัน้ คือขณะทําการกุศลตางๆ มี 
ใหทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เปนตน ดวยกาย วาจา หรือดวยใจก็ตาม กุศลจิตของผูนั้น 
ประกอบดวยกัมมัสสกตาญาณ หรือวิปสสนาญานอยางใดอยางหน่ึง และจิตนั้นประกอบดวยกุศล- 
เหตุครบท้ัง ๓ คือ อโลภะ อโทสะ และอโมหะ อันไดแกมหากุศลจิตซ่ึงเปนญาณสัมปยุต 
๔ ดวงนั้นเอง สวนมหากุศลจิตชนิดท่ีเปนทวิเหตกุกุศลนั้น คือเม่ือเวลาทําการกุศลตางๆ ดวย  
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กาย วาจา หรือดวยใจก็ตาม กศุลจิตของผูนั้นไมประกอบดวยกัมมัสสกตาญาณ หรือวปิสสนา- 
ญาณแตอยางใด และจิตนั้นประกอบดวยกุศลเหตุเพียง ๒ อยาง คือ อโลภะและอโทสะเทานั้น 
ขาดอโมหะไป อันไดแกมหากุศลจิต ซ่ึงเปนญาณวิปยุต ๔ ดวงนั้นเอง 
        กุศลกรรมชนิดท่ีเปนติเหตุกะและทวิเหตุกะนั้น แตละอยางแบงออกเปน ๒ คือ 
ชนิดอุกฤษฎและชนิดโอมกะ ท่ีแบงเปนชนิดตางๆ ดังนี้ ก็โดยมี อปราปรเจตนา เปนเคร่ือง 
กําหนด คือ ถาทําบุญแลวอปราปรเจตนาเปนกุศลตอไป กศุลกรรมนั้นก็เปนชนิดอุกฤษฎ 
ถาอปราปรเจตนาแปรเปนอกุศลไป กุศลกรรมนั้นก็เปนชนิดโอมกะ เปนดังนี้ ท้ังชนิดท่ีเปน 
ติเหตุกะและทวิเหตกุะ 
        ดังน้ัน การใหผลของกุศลกรรมยอมเปนไปตางๆ กัน กลาวคือ 
        (๑)  กุศลกรรมชนิดติเหตุกะอุกฤษฎ ยอมสงผลดังนี้ คือ ใน ปฏิสนธิกาล สงผล 
ใหเกดิมหาวิปากจิต ญาณสัมปยุต ๔ เปนติเหตุกปฏิสนธิ ใหไดเกิดเปนมนุษยหรือเทวดาช้ันสูง 
สวนในปวัตติกาลก็สงผลใหเกิดอเหตุกกุศลวิปากจิต ๘ และมหาวิปากจิต ๘ กลาวคือเมื่อได 
เกิดเปนมนุษยหรือเทวดาช้ันสูงแลวยอมไดรับอารมณท่ีดยีิ่ง ท่ีนาปรารถนายิ่ง เชน ไดเห็นรูปท่ี 
ดียิ่ง เปนตน 
        (๒)  กุศลกรรมชนิดติเหตุกะโอมกะ และชนิดทวิเหตุกะอุกฤษฎ ท้ังสองนี้ยอมสง 
ผลดังนี้ คือ ในปฏิสนธิกาล ยอมสงผลใหเกิดมหาวิปากจติ ญาณวิปยุต ๔ เปนทวิเหตกุปฏิสนธิ 
ใหเกดิเปนมนษุยหรือเทวดาช้ันกลางแลว ยอมไดรับอารมณท่ีดีพอปานกลาง เชนไดเห็นรูปท่ีด ี
ปานกลาง เปนตน 
        (๓)  กุศลกรรมชนิดทวเิหตุกะโอมกะ ยอมสงผลดังนี้ คือในปฏิสนธิกาล ยอมสง 
ผลใหเกิดอุเปกขาสันตีรณกศุลวิปากจิตดวงเดียว เปนอเหตุกปฏิสนธิ ใหเกดิเปนมนษุยหรือ 
เทวดาชัน้ตํ่า กลาวคือใหเกิดเปนมนุษยพิการ มีใบ บา บอด หนวก เปนตน เม่ือเปนเทวดา 
ก็เปนเพยีงวินปิาติกะอสูร ซ่ึงเปนประเภทผีเทวดา (หรือผีฟา) สวนในปวัตติกาล ก็สงผลให 
เกิดอเหตุกกุศลวิปากจิต ๘ ดวงเทานั้น กลาวคือ เม่ือไดเกิดเปนมนุษยหรือเทวดาช้ันต่ําแลว 
ยอมไดรับอารมณท่ีดี ท่ีนาปรารถนาอยางตํ่า เชนไดเห็นรูปท่ีดีอยางตํ่า เปนตน 
        การใหผลแตกตางกันของกุศลกรรมนี้ ตามมติของทานพระมหาพุทธทัตตเถระ ถือเอา 
ความเปนอสังขาริกและสสังขาริกเปนหลัก ดังนี้  
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        (๑)  กุศลกรรมชนิดติเหตุกะอุกฤษฎ อสังขาริก ๒ ดวง ยอมสงผลใหเกิดวิปากจิต 
๑๒ ดวง คือ อเหตุกกุศลวิปากจิต ๘ ดวง และมหาวิปากจิตอสังขาริก ๔ ดวง 
        (๒)  กุศลกรรมชนิดติเหตุกะอุกฤษฏ สสังขาริก ๒ ดวง ยอมสงผลใหเกิดวิปากจิต 
๑๒ ดวง คือ อเหตุกกุศลวิปากจิต ๘ ดวง และมหาวิปากจิต สสังขาริก ๔ ดวง 
        (๓)  กุศลกรรมชนิดติกเหตุกะ โอมกะ อสังขาริก ๒ ดวง และทวิเหตุกะอุกฤษฎ 
อสังขาริก ๒ ดวง รวม ๔ ดวงนี้ ยอมสงผลใหเกิดวิปากจิต ๑๐ ดวง คือ อเหตุกกุศลวิปากจิต ๘ 
มหาวิปากจิต ญาณวิปยุต อสังขาริก ๒ ดวง 
        (๔)  กุศลกรรมชนิดติเหตุกะ โอมกะ สสังขาริก ๒ ดวง และทวเิหตกุะอุกกฤษฏ 
สสังขาริก ๒ ดวง รวม ๔ ดวงนี้ ยอมสงผลใหเกิดวิปากจิต ๑๐ ดวง คือ อเหตุกกุศลวิปาก- 
จิต ๘ มหาวิปากจิต ญาณวิปยุต สสังขาริก ๒ ดวง 
        (๕)  กุศลกรรมชนิดทวเิหตุกะ โอมกะ อสังขาริก ๒ ดวง และสสังขาริก ๒ ดวง 
รวม ๔ ดวงนี้ ยอมสงผลใหเกิดวิปากจิต ๘ ดวง คือ อเหตุกกุศลวิปากจิต ๘ ดวง 
        ตามมติทานพระมหาพทุธทัตตเถระน้ี มีเหตุผลดังนี้ คือ ในการที่วบิากเปนอสังขาริก 
หรือสสังขาริกนั้น เนื่องดวยกรรมท่ีเปนเหตุ คือถากรรมน้ันเปนอสังขาริก วิบากท่ีไดรับในภพ 
ตอๆ ไปก็เปนอสังขาริก ถากรรมนั้นเปนสสังขาริก วิบากท่ีไดรับในภพตอๆ ไปก็คงเปน 
สสังขาริกเชนเดียวกัน อุปมาเหมือนการสองกระจก เงาหนาท่ีปรากฏในกระจกน้ันกต็องเหมือน 
กับหนาคนสอง หนาคนสองเปนอยางไร เงาหนาก็เปนอยางนั้น ถาหนาเคล่ือนไหวหรือนิ่ง เงา 
หนากจ็ะเคล่ือนไหวหรือนิ่งตามเสมอ ดังนั้น กุศลกรรมท่ีเปนอสังขาริกจึงไมใหเกิดผลเปน 
สสังขาริก และกุศลกรรมชนิดสสังขาริกก็ไมใหเกดิผลเปนอสังขาริก 
        ค. รูปาวจรกุศลกรรม ไดแกเจตนาในรูปาวจรกุศลจติ ๕ ดวง กุศลกรรมนี้ยอมสงผล 
ใหเกดิรูปาวจรวิปากจิต ๕ ดวงเหมือนกนั ท้ังในปฏิสนธิกาลและปวัตติกาล กลาวคือในปฏิสนธิ- 
กาล ยอมสงผลสืบภพสืบชาติใหเกิดเปนรูปพรหมในรูปภูมิ ๑๖ ช้ัน ตามช้ันแหงฌานที่ไดบรรลุ 
สวนในปวัตติกาลก็ใหเกิดรูปาวจรวิปากจิต ๕ ดวงนั้นเอง ทําหนาท่ีเปนภวังคะและจตุิ กลาวคือ 
        (๑)  รูปาวจรกุศลกรรมระดับปฐมฌาน สงผลใหเกดิรูปาวจรวิปากจิตระดับปฐมฌาน 
คือใหไปเกิดเปนรูปพรหมในปฐมฌาน ๓ ภูมิ คือ พรหมปาริสัชชาภูมิ พรหมปุโรหิตาภูมิ และ 
มหาพรหมภูมิ 
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        (๒)  รูปาวจรกุศลกรรมระดับทุติยฌานและระดับตติยฌาน สงผลใหเกดิรูปาวจรวิปากจิต 
ระดับทุติยฌานและระดับตติยฌาน คือใหไปเกิดเปนรูปพรหมในทุตยิฌานภูมิ ๓ ภูมิ คือ 
ปริตตาภาภูมิ อัปปมาณาภูมิ และอากัสสราภูมิ 
        (๓)  รูปาวจรกุศลกรรมระดับจตุตถฌาน สงผลใหเกดิรูปาวจรวิปากจิตระดับจตุตถฌาน 
คือใหไปเกิดเปนรูปพรหมในตติยฌานภูมิ ๓ ภูมิ คือปริตตสุภาภูมิ อัปปมาณสุภาภูมิ และสภกิณ- 
หาภูมิ 
        (๔)  รูปาวจรกุศลกรรมระดับปญจมฌาน สงผลใหเกดิรูปาวจรวิปากจิตระดับปญจมฌาน 
คือใหไปเกิดเปนรูปพรหมในจตุตถฌานภมิู ๖ ภูมิ (เวนอสัญญสัตตภูมิ) คือเวหัปผลาภูมิ (และ 
ช้ันสุทธาวาส ๕ คือ) อวิหาภมิู อตัปปาภูมิ สุทัสสาภูมิ สุทัสสีภูมิ และอกนิฏฐาภูมิ เฉพาะ 
ช้ันสุทธาวาสภูมินั้น เปนผลของปญจมฌานกุศลจิตและอนาคามิมัคคจิตดวย 
        (๕)  รูปาวจรกุศลจิตระดับปญจมฌาน และการเจริญสัญญาวิราคภาวนาตออีกจนถอน 
สัญญาเสียได ยอมสงผลใหเกิดรูปปฏิสนธิวิบาก ใหไปเกดิเปนรูปพรหมในจตุตถฌานภูมิ ๑ ภูมิ 
คืออสัญญาสัตตภูมิ กลาวคือ อสัญญสัตตพรหมนั้น ปฏิสนธิดวยรูปขันธเทานั้น มิไดปฏิสนธิ 
ดวยวิญญาณขันธหรือจิต ท้ังนี้เปนเพราะอํานาจของปญจมฌานกุศลจิต ประกอบกับการเจริญ 
สัญญาวิราคภาวนา 
        ง.  อรูปาวจรกุศลกรรม ไดแกเจตนาในอรูปาวจรกุศลจิต ๔ ดวง กศุลกรรมนี้ยอม 
สงผลใหเกิดอรูปาวจรวิปากจิต ๔ ดวงเหมือนกัน ท้ังในปฏิสนธิกาลและปวัตติกาล กลาวคือ 
ในปฏิสนธิกาล ยอมสงผลสืบภพสืบชาติใหเกิดเปนอรูปพรหม ในอรูปภูมิ ๔ ช้ัน ตามชั้น 
แหงฌานท่ีไดบรรลุ สวนในปวัตติกาล ก็สงผลใหเกิดอรูปวจรวิปากจิต ๔ ดวงนั้นเอง ทํา 
หนาท่ีเปนภวังคะและจตุิ กลาวคือ 
        (๑)  อรูปาวจรกุศลกรรมระดับอากาสานัญจายตนฌาน สงผลใหเกดิอรูปาวจรวิปากจิต 
ระดับอากาสานัญจายตนฌาน คือใหไปเกิดเปนอรูปพรหมในอรูปภูมิ ๑ ภูมิ คือ อากาสานัญจา- 
ยตนภูมิ 
        (๒)  อรูปาวจรกุศลกรรมระดับวิญญาณัญจายตนฌาน สงผลใหเกดิอรูปาวจรวิปากจิต 
ระดับวิญญาณญัจายตนฌาน คือใหไปเกิดเปนอรูปพรหมในอรูปภูมิ ๑ ภูมิ คือวิญญาณัญจา- 
ยตนภูมิ  
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        (๓)  อรูปาวจรกุศลกรรมระดับอากิญจัญญายตนฌาน สงผลใหเกดิอรูปาวจรวิปากจิตระดับ 
อากิญจัญญาตนฌาน คือใหไปเกิดเปนอรูปพรหมในอรูปภูมิ ๑ ภูมิ คืออากิญจัญญายตนภูมิ 
        (๔)  อรูปาวจรกุศลกรรมระดับเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ยอมสงผลใหเกิดอรูปาวจร- 
วิปากจิตระดับเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน คือใหไปเกิดเปนอรูปพรหมในอรูปภูมิ ๑ ภูมิ คือ 
เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ 
                                                     เง่ือนไขการใหผลของกรรม 
        กฎแหงกรรมท่ีวา "ทําดไีดดี ทําช่ัวไดช่ัว" นั้น หากพิจารณาเพียงผิวเผินก็อาจเหน็วา 
ไมเปนจริงตามน้ันเสมอไป เพราะความเขาใจคลาดเคล่ือนบางอยาง โดยเฉพาะเขาใจ "ดี" 
คลาดเคล่ือนไป สวนมากคนมักจะเห็นวา "ทําดีไดดี" นั้น คือไดลาภ ไดยศ ไดรับการ 
ยกยองสรรเสริญ หรือไดเงินไดทอง ไดสมบัติท่ีตองการ และท่ีวา "ทําช่ัวไดช่ัว" ก็คือไดความ 
เส่ือมลาภ เส่ือมยศ ไดรับคําครหานินทา เสียเงินเสียทอง เสียทรัพยสมบัติท่ีตองการ ซ่ึงเปน 
ความเขาใจคลาดเคล่ือนหรือเขาใจผิด เห็นผิดโดยแท ท่ีถูกนั้นกฎแหงกรรมท่ีวา "ทําดไีดด ี
ทําช่ัวไดช่ัว" นั้น หมายความวา "ทําความดีตองไดความดี ทําความช่ัวตองไดความช่ัว" 
ซ่ึงความดีและความช่ัวนัน้เปนเร่ืองภายใน และเปนเร่ืองเฉพาะตัวของแตละคน สวนลาภ ยศ 
เปนตนนัน้ มิใชความดี แตอาจเรียกไดวาเปน "ของดี" คือของคนท่ีตองการ 
        "ของดี" นั้น เปนของภายนอก บางคร้ังทําดีไดของดกี็มี ทําช่ัวไดของดีก็มี เชน 
ไปปลนเขาก็ไดเงินไดทองจากการปลนนัน้ ไปหลอกลวงเขา ไดลาภ ไดยศก็มี บางทีทําดีแทๆ 
เชน นั่งเจริญเมตตาภาวนาอยูแทๆ ยังถูกขโมยเขาของไปหมด หรือถูกเขาดาวาเยาะเยยถากถสง 
ก็มี ท่ีเปนดังนีก้็เพราะของดี เปนสมบัติภายนอก สวนความดีนั้นเปนคุณสมบัติภายในของ 
แตละคน ใครทําใครก็ได ไมทําก็ไมได จะหยิบยื่นใหกนัไมได จะขโมยไปไมได เพราะเปนเร่ือง 
ภายในของแตละคน เชนใครมีหิริ โอตตัปปะ ก็ช่ือวาเปนคนทําดี ยอมไดดี คือไดความสงบใจ 
ไดความสะอาดใจ เรียกไดวาเปนคนดี ใครมีความโกรธ ความอิจฉาริษยา ก็ช่ือวาเปนคนทําช่ัว 
ยอมไดรับผลช่ัว คือไดรับความไมสงบใจ ความเรารอนใจ เปนตน เรียกไดวาเปนคนชั่ว เม่ือ 
แยกความดกีับของดีออกจากกันไดดังกลาวนี้ ก็จะเหน็ไดชัดวาทําดีตองไดดีเสมอ สวนของดีนั้น 
เปนเพยีงผลพลอยได อาจเปนผลพลอยไดจากความดีหรือจากความช่ัวก็ได  
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        การทําดี ทําช่ัว หรือการประกอบกรรมในปจจุบันนัน้ บางคร้ังมีส่ิงมาขัดขวาง จงึไมอาจ 
ใหผลในขณะนั้นก็มี ส่ิงท่ีมาขัดขวางนี้ก็คือวิบัติและสมบัติ ซ่ึงท้ังสองอยางนี้เปนเง่ือนไข 
สําคัญยิ่ง ในการพิจารณาเร่ืองการใหผลของกรรม จึงควรทําความเขาใจใหถูกตอง 
        วิบัติ หมายถึงขอเสีย หรือจุดออน จุดบกพรอง สวนบกพรอง ซ่ึงไมเอ้ืออํานวยแก 
การใหผลของกุศลกรรม แตเปดชองใหอกศุลกรรมแสดงผล วิบัตินี้มี ๔ อยาง คือ 
        (๑)  คตวิบัิติ วิบัติแหงคติ ความบกพรองแหงคติ หมายถึงการเกิดในกําเนดิท่ีต่ําทราม 
ต่ําตอง ท่ีดอยความเจริญ หรือทางดําเนินชีวิตไมดี ทําไมถูกเร่ือง ไมถูกท่ี ไมถูกกับสภาพ 
แวดลอม กับสถานการณในท่ีนั้น ในถ่ินนัน้ อันไมเอ้ืออํานวยแกการทําความดี แตกลับเปดทาง 
เปดชองใหแกความช่ัว 
        (๒)  อุปธิวิบัติ วิบัตแิหงรางกาย รูปรางบกพรอง หมายถึงความบกพรอง ความพิการ 
ทางรางกาย บุคลิกภาพไมดี สุขภาพไมดี มีโรคประจําตัวมาก 
        (๓)  กาลวิบัติ วิบัตแิหงกาล กาลเสีย หมายถึงเกดิในสมัยท่ีบานเมืองไมเจริญ มีแต 
ภัยพิบัติ ผูปกครองไมดี สังคมเส่ือม คนไรศีลธรรม หลงยกยองคนช่ัว กดข่ีคนดี มีการ 
เบียดเบียนกัน ไมมีความปลอดภัยหรือทําอะไรผิดกาล ผิดเวลา 
        (๔)  ปโยควิบัติ วิบัตแิหงการประกอบ การประกอบบกพรอง หมายถึงความบกพรอง 
ในการกระทํา คือทําไมได ทําไมดี ทําไมเปน ทําไมถึงขนดา ทําไมจริงไมจัง หรือทําไมถูก 
บุคคล 
        สมบัติ หมายถึงขอดี ความเพรียบพรอม ความสมบูรณแหงองคกอบตางๆ อัน 
เอ้ืออํานวยแกการใหผลของกุศลกรรม ไมเปดชอง ไมเปดโอกาสใหอกศุลกรรมแสดงผล สมบัติ 
นี้มี ๔ อยางคือ 
        (๑)  คติสมบัติ สมบัติแหงคติ ความเพรียบพรอมแหงคติ หมายถึงเกิดในกําเนดิสูง 
หรือท่ีเจริญ ท่ีอยูดี ท่ีทํามาหากินดี หรือทําถูกเร่ือง ถูกท่ี ถูกกับสภาพแวดลอม กับสถานการณ 
ในท่ีนั้น ในถ่ินนั้นอันเอ้ืออํานวยแกการทําความดี ทําใหความดีปรากฏผลไดงาย 
        (๒)  อุปธิสมบัติ สมบัติแหงรางกาย รางกายสมบูรณ สงางาม บุคลิกภาพดี รางกาย 
แข็งแรง สุขภาพด ี
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        (๓)  กาลสมบัติ สมบัติแหงกาล ความพรอมแหงกาล หมายถึงเกดิในสมัยท่ีบานเมือง 
เจริญ บานเมืองสงบสุข มีการปกครองดี สังคมมีระเบียบวินัย มีศีลธรรม มีการยกยองคนด ี
ไมสงเสริมคนช่ัว มีความปลอดภัย หรือทําอะไรถูกตองตามกาล ตามเวลา 
        (๔)  ปโยคสมบัติ สมบัติแหงการประกอบ การประกอบท่ีสมบูรณ หมายถึงความ 
สมบูรณในการกระทํา คือทําได ทําดี ทําเปน ทําถึงขนาด ทําจริงทําจัง หรือทําถูกบุคคล 
        วิบัติและสมบัติท่ีขัดขวางการใหผลของกรรมนี้ พึงทราบตามแนวกรรมสมาทานท่ี 
พระพุทธองคตรัสไว ดังนี ้
        ก.    (๑)  มีกรรมสมาทาน (การทํากรรม) อันเปนบาปบางอยางถูกคติสมบัติขัดขวาง 
ไว จึงยังไมใหผลได 
                (๒)  มีกรรมสมาทานอันเปนบาปบางอยาง ถูกอุปธิสมบัติขัดขวางไว จึงยังไมให 
ผลได 
                (๓)  มีกรรมสามทานอันเปนบาปบางอยาง ถูกกาลสมบัติขัดขวางไว จึงยังไมให 
ผลได 
                (๔)  มีกรรมสมาทานอันเปนบาปบางอยาง ถูกปโยคสมบัติขัดขวางไว จึงยงัไมให 
ผลได 
        ข.     (๑)  มีกรรมสมาทานอันเปนบาปบางอยาง อาศัยคติวิบัติ จึงใหผลได 
                (๒)  มีกรรมสมาทานอันเปนบาปบางอยาง อาศัยอุปธิวิบัติ จงึใหผลได 
                (๓)  มีกรรมสมาทานอันเปนบาปบางอยาง อาศัยกาลวิบัติ จงึใหผลได 
                (๔)  มีกรรมสมาทานอันเปนบาปบางอยาง อาศัยปโยควิบัติ จึงใหผลได 
         ค.    (๑)  มีกรรมสมาทานอันเปนกุศล (กัลยาณะ) บางอยาง ถูกคติวิบัติขัดขวางไว 
จึงยังไมใหผลได 
                (๒)  มีกรรมสมาทานอันเปนกุศลบางอยาง ถูกอุปธิวิบัติขัดขวางไว จึงยังไมให 
ผลได 
                (๓)  มีกรรมสมาทานอันเปนกุศลบางอยาง ถูกกาลวิบัติขัดขวางไว จึงยังไมให 
ผลได 
                (๔)  มีกรรมสมาทานอันเปนกุศลบางอยาง ถูกปโยควิบัติขัดขวางไว จึงยังไมให 
ผลได  
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        ง.    (๑)  มีกรรมสมาทานอันเปนกุศลบางอยาง อาศัยคติสมบัติ จึงใหผลได 
               (๒)  มีกรรมสมาทานอันเปนกุศลบางอยาง อาศัยอุปธิสมบัติ จึงใหผลได 
                (๓)  มีกรรมสมาทานอันเปนกุศลบางอยาง อาศัยกาลสมบัติ จึงใหผลได 
                (๔)  มีกรรมสมาทานอันเปนกุศลบางอยาง อาศัยปโยคสมบัติ จึงใหผลได 
        กรรมสมาทาน ๑๖ อยางนี้ พึงทราบอธิบายโดยยอดงันี้ 
        ก.  (๑)  หมายความวา บุคคลบางคนทําบาปกรรมไวมาก หากเขามีคติวิบัติแลว 
บาปกรรมน้ันก็จะตองใหผลแน แตเขาไดทํากุศลกรรมอยางหนึ่งไว แลวไดไปเกดิในคติสมบัติ 
คือไดไปเกดิเปนเทวดาบนสวรรค หรือเปนมนุษย ดวยกุศลกรรมนั้น ในฐานะเชนนัน้ อกุศลกรรม 
ยอมไมมีโอกาสใหผล เพราะเปนวาระท่ีกุศลกรรมเทานั้นใหผลไดโดยเฉพาะ อยางนีช่ื้อวา 
บาปกรรมถูกคติสมบัติขัดขวางไวจึงยังไมใหผลได 
                (๒)  หมายความวาคนบางคนทําบาปกรรมไวมาก หากเขามีอุปธิวิบัติแลว บาปกรรม 
นั้นก็จะตองใหผลแน แตเขาไดกระทํากุศลกรรมอยางหนึ่งไว แลวมีอุปธิสมบัติ เปนคนมีรูปราง 
ทรวดทรงดี มีความสงางาม นาดู นาชม เปนเหมือนลูกพระพรหม ดวยอํานาจของกุศลกรรมนั้น 
แมหากเขาจะเกิดเปนลูกของทาส ก็จะมีเสนห มีคนรัก ชวยไมใหตองทํางานตํ่าๆ หรืองานหนัก 
ในภาวะเชนนัน้ อกุศลกรรมก็ยอมไมมีโอกาสใหผล เพราะเปนวาระท่ีกุศลกรรมเทานั้นจะใหผล 
ไดโดยเฉพาะ อยางนี้ช่ือวาบาปกรรมถูกอุปธิสมบัติขัดขวางไว จึงยังไมใหผลได 
                (๓)  หมายความวาบุคคลบางคนทําบาปกรรมไวมาก หากเขามีกาลวิบัติแลว บาปกรรม 
นั้นก็จะตองใหผลแน แตเขาไดทํากุศลกรรมอยางหนึ่งไว แลวไดเกดิในสมัยท่ีบานเมืองเจริญ 
ผูปกครองดี สังคมมีศีลมีธรรม ผูนั้นไดช่ือวามีกาลสมบัติดวยกุศลกรรมนั้น ในเวลาเชนนั้น 
อกุศลกรรมก็ไมมีโอกาสใหผลได เพราะเปนวาระท่ีกุศลกรรมเทานั้นใหผลไดโดยเฉพาะ อยางนี ้
ช่ือวาบาปกรรมถูกกาลสมบัติขัดขวางไว จงึยังไมใหผลได 
                (๔)  หมายความวาบุคคลบางคนทําบาปกรรมไวมาก หากเขามีปโยควิบัติแลว 
อกุศลกรรมจะตองใหผลแน แตเขาไดทํากศุลกรรมอยางหนึ่งไว แลวมีปโยคสมบัติดวยกุศลกรรม 
นั้น ท้ังเปนคนประพฤติดี มีศีลมีธรรม ในฐานะเชนนั้นอกุศลกรรมนั้นยอมไมมีโอกาสใหผลได 
เพราะเปนโอกาสท่ีกุศลกรรมใหผลไดโดยเฉพาะ อยางนีช่ื้อวาบาปกรรมถูกปโยคสมบัติขัดขวางไว 
จึงยังไมใหผลได                  
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        ข.    (๑)  หมายความวาบุคคลบางคนทําบาปกรรมไวมาก หากเขามีคติสมบัติแลว 
อกุศลกรรมนั้นจะใหผลไมไดแน แตถาเขาไดทําบาปกรรมอยางหนึ่งไว และดวยผลแหงบาปกรรม 
นั้น เขาจึงไดไปเกิดในคติวิบัติ คือไดไปเกดิในอบายภูมิเปนเวลานาน ในฐานะเชนนัน้อกุศลกรรม 
นั้นอาศัยคติวบัิตินั้น จึงใหผลได อยางนี้ช่ือวาบาปกรรมอาศัยคติวิบัติ จึงใหผลได 
                (๒)  หมายความวาบุคคลบางคนทําบาปกรรมไวมาก หากเขามีอุปธิสมบัติแลว 
อกุศลกรรมนั้นก็จะใหผลไมไดแน แตเขาไดทําบาปกรรมอยางหนึ่งไว และดวยผลแหงบาปกรรม 
นั้น เขาจึงมีอุปธิวิบัติ คือเกดิเปนคนมีรูปรางไมสวยงามหรือพิกลพิการ ในฐานะเชนนั้น 
อกุศลกรรมนั้นอาศัยอุปธิวบัิตินั้น จึงใหผลได อยางนี้ช่ือวาบาปกรรมอาศัยอุปธิวิบัติ จึงใหผลได 
                (๓)  หมายความวาบุคคลบางคนทําบาปกรรมไวมาก หากเขามีกาลสมบัติแลว 
อกุศลกรรมนั้นจะใหผลไมไดแน แตเขาไดทําบาปกรรมอยางหนึ่งไว และดวยผลแหงบาปกรรมนั้น 
เขาจึงมีกาลวิบัติ คือไดไปเกดิในสมัยท่ีบานเมืองไมเจริญ การปกครองไมดี สังคมไมมีศีลธรรม 
ในเวลาเชนนัน้กุศลกรรมไมมีโอกาสใหผลได อกุศลกรรมนั้นอาศัยกาลวิบัตินั้น จึงใหผลได 
อยางนี้ช่ือวาบาปกรรมอาศัยกาลวิบัติ จึงใหผลได 
                (๔)  หมายความวาบุคคลบางคนทําบาปกรรมไวมาก หากเขามีปโยคสมบัติแลว 
บาปกรรมน้ันก็จะใหผลไมไดแน แตเขากระทําบาปกรรมอยางหนึ่งไว และดวยผลแหงบาปกรรม 
นั้น เขาจึงมีปโยคสมบัติ คือไดกระทําความผิด ไดรับโทษอยู ในฐานะเชนนั้นบาปกรรมน้ัน 
อาศัยปโยควิบัตินั้น จึงใหผลได อยางนี้ช่ือวาบาปกรรมอาศัยปโยควิบัต ิจึงใหผลได 
        ค.     (๑)  หมายความวาบุคคลบางคนทํากุศลกรรมไวมาก หากเขามีคติสมบัติแลว 
กุศลกรรมนั้นก็จะตองใหผลแน แตเขาไดทําบาปกรรมอยางหนึ่งไว และดวยผลแหงบาปกรรมนั้น 
เขาจึงไดไปเกิดในคติวิบัติ คือไปเกิดในอบายภูมิ ไดรับผลแหงบาปกรรมอยู กุศลกรรมนั้นจึงยัง 
ไมใหผลได อยางนี้ช่ือวากุศลกรรมถูกคติวิบัติขัดขวางไว จึงยงัไมใหผลได 
                (๒)  หมายความวาบุคคลบางคนทํากุศลกรรมไวมาก หากเขามีอุปธิสมบัติแลว 
กุศลกรรมนั้นจะตองใหผลแน แตเขาไดทําบาปกรรมอยางหนึ่งไว และดวยผลแหงบาปกรรมนั้น 
เขาจึงมีอุปธิวบัิติ คือเกิดเปนคนไมสวยไมงาม มีรูปรางพิกลพิการ ไดรับผลแหงบาปกรรมน้ัน 
อยูในฐานะเชนนั้น กุศลกรรมนั้นจึงยังไมใหผลได อยางนี้ช่ือวากุศลกรรมถูกอุปธิวิบัติขัดขวาง 
ไว จึงยังไมใหผลได  
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                (๓)  หมายความวาบุคคลบางคนทํากุศลกรรมไวมาก หากเขามีกาลสมบัติแลว 
กุศลกรรมนั้จะตองใหผลแน แตเขาไดทําบาปกรรมอยางหนึ่งไว และดวยผลแหงบาปกรรมนั้น 
เขาจึงไดไปเกิดในกาลวิบัติ คือเกิดในสมัยท่ีบานเมืองไมเจริญ สังคมไมมีศีลมีธรรม ไดรับผล 
แหงบาปกรรมนั้นอยู ในเวลาเชนนั้นกุศลกรรมจึงยังไมใหผลได อยางนี้ช่ือวากุศลกรรมถูกกาลวิบัต ิ
ขัดขวางไว จึงยังไมใหผลได 
                (๔)  หมายความวาบุคคลบางคนทํากุศลกรรมไวมาก หากเขามีปโยคสมบัติแลว 
กุศลกรรมนั้นจะตองใหผลแน แตเขาไดทําบาปกรรมอยางหนึ่งไว และดวยผลแหงบาปกรรมนั้น 
เขาจึงมีปโยควบัิติ คือไดกระทําความผิดและไดรับโทษอยู ในฐานะเชนนั้นกุศลกรรมนั้นจึงยัง 
ไมใหผลได อยางนี้ช่ือวากุศลกรรมถูกปโยควิบัติขัดขวางไว จึงยังไมใหผลได 
        ง.     (๑)  หมายความวาบุคคลบางคนทํากุศลกรรมไวมาก หากเขามีคติวิบัติแลว กุศลกรรม 
ก็จะไมใหผลไดแน และเขาไดกระทํากุศลกรรมอยางหนึ่งไว และดวยผลแหงกุศลกรรมนั้น เขา 
จึงมีคติสมบัติ คือไดไปเกดิในสุคติ ในฐานะเชนนัน้กุศลกรรมนั้นยอมใหผลได อยางนี้ช่ือวา 
กุศลกรรมอาศัยคติสมบัติ จึงใหผลได 
                (๒)  หมายความวาบุคคลบางคนทํากุศลกรรมไวมาก หากเขามีอุปธิวิบัติแลว 
กุศลกรรมนั้นจะใหผลไมไดแน และเขาไดทํากุศลกรรมอยางหนึ่งไว และดวยผลแหงกศุลกรรมนั้น 
เขาจึงมีอุปธิสมบัติ คือเกิดเปนคนมีรูปรางสวยงาม ในฐานะเชนนั้นกุศลกรรมนั้นยอมใหผลได 
อยางนี้ช่ือวากศุลกรรมอาศัยอุปธิสมบัติ จึงใหผลได 
                (๓)  หมายความวาบุคคลบางคนทํากุศลกรรมไวมาก หากเขาเกิดในกาลวิบัติแลว 
กุศลกรรมนั้นจะใหผลไมไดแน และเขาไดทํากุศลกรรมอยางหนึ่งไว และดวยผลแหงกศุลกรรมนั้น 
เขาจึงมีกาลสมบัติ คือไดเกดิในสมัยท่ีบานเมืองเจริญ สังคมมีศีลมีธรรม ในเวลาเชนนั้น 
กุศลกรรมนั้นยอมใหผลได อยางนี้ช่ือวากศุลกรรมอาศัยกาลสมบัติ จึงใหผลได 
                (๔)  หมายความวาบุคคลบางคนทํากุศลกรรมไวมาก หากเขามีปโยควิบัติแลว 
กุศลกรรมนั้นยอใหผลไมไดแน และเขาไดทํากุศลกรรมอยางหนึ่งไว และดวยผลแหงกศุลกรรม 
นั้น เขาจึงมีปโยควิบัติ คือไดกระทําความชอบ เปนท่ีโปรดปรานของคนท่ัวไป ในฐานะเชนนี ้
กุศลกรรมนั้น ยอมใหผลได อยางนี้ช่ือวากศุลกรรมอาศัยปโยคสมบัติ จึงใหผลได 
        กุศลกรรมและอกุศลกรรม จะใหผลไดและยังใหผลไมไดนั้น ยอมเปนไปตามกฎเกณฑ 
และเง่ือนไขดงักลาวนี้. 


