
                                            คํานํา 
 
               คําสอนในพระพุทธศาสนา ทานแบงเปน ๓ ระดับ คือ คําสอนระดับบน ไดแก 
คําสอนท่ีวาดวยศีล คําสอนระดับกลาง ไดแกคําสอนท่ีวาดวยสมาธิ และคําสอนระดบัสูง 
ไดแกคําสอนท่ีวาดวยปญญา หรือปรัชญา การศึกษาและการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนา ก็คือ 
การศึกษาเร่ืองศีล สมาธิ ปญญา และไดแกการปฏิบัติตนใหมีศีล สมาธิ ปญญา นั่นเอง 
               การศึกษาเร่ืองศีล คือการศึกษาเร่ืองระเบียบวินยั ท้ังท่ีเปนของชาวบานท่ัวไปและของ 
นักบวช หรือของพระภกิษุสามเณร เพื่อใหเกิดความรอบรูหลักการควบคุมกายวาจาใหมีความ 
เรียบรอยในการดํารงชีวิต ทังในดานประกอบการงาน และดานความประพฤติตอสังคม การศึกษา 
ดังกลาวนี้ ทางพระพุทธศาสนาถือเปนการศึกษาระดับตน การศึกษาเร่ืองสมาธิ คือการศึกษา 
เร่ืองการอบรมใจใหม่ันคง ใหมีความสงบและสะอาด อันไดแกการศกึษารายะเอียดตาง ๆ 
เกี่ยวกับเร่ืองสมถกรรมฐาน เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับอารมณกรรมฐานเปนตน 
ตลอดจนวิธีปฏิบัติท่ีถูกตอง การศึกษาดังกลาวนี้ ถือเปนการศึกษาระดบักลาง การศึกษาเร่ือง 
ปญญา คือการศึกษาเร่ืองการอบรมใจใหมีปญญา มีความสวางในใจ ใหมีความรูแท รูจริงใน 
สภาวธรรม หรือปรมัตถธรรม อันไดแกการศึกษาเร่ืองวปิสสนากรรมฐาน เพื่อใหเกดิความรู 
ความเขาใจในสภาวธรรมท่ีเปนอารมณกรรมฐาน เปนตน ตลอดจนวิธีปฏิบัติท่ีถูกตอง การศึกษา 
ดังกลาวนี้ ถือเปนการศึกษาระดับสูง 
               กลาวโดยหลักสัจธรรม การศึกษาเร่ืองศีล และการศึกษาเร่ืองสมาธิ ท้ังสองอยางนี ้
เปนการศึกษาเร่ือง สมมติสัจจะ คือสึกษาความจริงข้ันสมมติและบัญญัติ เปนการศึกษาความจริง 
ตามท่ีชาวโลกยอมรับวาจริง แตมิใชความจริงจริง ๆ สวนการศึกษาเร่ืองปญญาน้ัน เปนการศึกษา 
เร่ือง ปรมัตถสัจจะ คือศึกษาความจริงข้ันสภาวธรรม เปนการศึกษาความจริงจริง ๆ การศึกษา 
ระดับสูงนี้ รายละเอียดจะตองศึกษาจากพระอภิธรรมปฎก ผูท่ีไมมีความรูพื้นฐานทางปรมัตถธรรม 
หรือทางสภาวธรรม ยากท่ีจะศึกษาใหเขาใจในคําสอนระดับนี้ได เพราะในอภิธรรมปฎกนั้น 
มีความยากเกีย่วกับความหมายของหัวขอธรรมและคําศัพทเฉพาะ ซ่ึงเปนคําบาลีและมีความหมาย 
ลึกซ้ึง ยากท่ีจะหาคําไทยมาแปลใหตรงกบัสภาวะได หากผูศึกษามีความรูพื้นฐานทางสภาวธรรม 
พอสมควรแลว กย็อมจะศึกษาหาความรูจากพระอภิธรรมปฎกไดสะดวก ท้ังจะสามารถตีความ 
อธิบายความ และวิเคราะหหลักธรรมตามท่ีปรากฏในพระสูตรตาง ๆ ไดถูกตองดวย 
              เพื่อสนับสนุนการศึกษาระดับสูง โดยปูพื้นฐานความรูทางสภาวธรรม อํานวยความ 
สะดวกแกผูศึกษาท่ัวไป กรมการศาสนาจึงไดจัดทําหนังสือ สภาวธรรมพื้นฐาน ข้ึนเผยแพร 
ตามโครงการจัดทําหนังสือประกอบการคนควาทางพระพุทธศาสนา โดยมอบใหนายพิทูร มลิวัลย 
ป.ธ.๙, น.บ. เปนผูเรียบเรียง 



              กรมการศาสนาหวงัวา หนังสือ สภาวธรรมพ้ืนฐาน นี้จกัอํานวยความสะดวกและเปน 
ประโยชนแกการศึกษาสภาวธรรม หรือปรมัตถธรรมไดเปนอยางดี และขอขอบคุณทานผูเรียบเรียบ 
หนังสือนี้ไว ณ ท่ีนี้ดวย. 
  



สังคหะ(๒) - หนาท่ี 1 
                                                      สภาวธรรมพื้นฐาน ๒ 
                               นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพทฺุธสฺส 
                                                             ความเบื้องตน 
 
     คําสอนในพระพุทธศาสนานั้น ช้ันเดิมเรียกวา พระธรรมวินัย  ดังท่ีพระพุทธองคตรัส 
ไววา "ดูกรอานนท ธรรมและวินยัอันใดท่ีเราตถาคต ไดแสดงแลว ไดบัญญัติไวแลว 
ธรรมวินัย นั้น จักเปนศาสดาของเธอท้ังหลาย เม่ือเราตถาคตลวงลับไปแลว" 
     เม่ือวาโดยปฎก ธรรมก็ไดแกคําสอนท่ีปรากฏอยูในพระสุตตันตปฎก และพระอภิธรรม 
ปฎก สวนวินยันั้น ไดแกคําสอนที่ปรากฏอยูในพระวนิัยปฎก การศึกษาธรรมจึงจําตองศึกษาจาก 
พระสุตตันตปฎกและพระอภิธรรมปฎก ทานผูรูสวนมากเห็นกนัวา การเรียนธรรมนั้นควรเร่ิมตน 
ดวยการเรียนพระอภิธรรมกอน เม่ือมีความรูทางพระอภิธรรมดีแลว จึงจะสามารถเขาใจความ 
หมายท่ีแทจริงตามธรรมเทศนาในพระสูตร และสามารถพิจารณาเห็นสาระท่ีแทจริงในพระสูตร 
ไดแจมแจง 
     การศึกษาอภิธรรมนั้น หากเร่ิมศึกษาจากพระอภิธรรมปฎกเลยทีเดยีว ก็เปนการกาว 
กระโดดเกินไป อาจเกิดความทอแทและทอถอยได เพราะอภิธรรมนั้นมีความลึกซ้ึงมาก ทางท่ีด ี
นั้น เบ้ืองตนควรปูพื้นฐานความรู โดยศึกษาสภาวธรรมจากหนังสือประเภทคูมือกอนเพื่อจะได 
รูประมวลหวัขอสภาวธรรมและเขาใจศัพทเฉพาะตาง ๆ ไดถูกตอง จะไดไมเกดิความยุงยากและ 
สับสน 
     การศึกษาจากหนังสือประเภทคูมือ ก็ควรศึกษาตามลําดับเลมและลําดับเร่ือง การศึกษา 
จึงจะไดผล หากศึกษาจากหนังสือสภาวธรรมพ้ืนฐาน ซ่ึงเปนหนังสือประเภทคูมือ กต็องเร่ิม 
ศึกษาจากสภาวธรรมพ้ืนฐาน ๑ กอน แลวจึงศึกษาในเลม ๒ และเลมตอ ๆ ไปตามลําดับ 
สําหรับสภาวธรรมพื้นฐาน ๒ นี้ มีหวัขอเร่ืองท่ีควรศึกษาตามลําดับดังตอไปนี้:-  



สังคหะ(๒) - หนาท่ี 2 
                                                                  บทท่ี ๑ 
                                                            รูปขนัธ (ตอ) 
                                                              รูปสมุฏฐาน 
 
     เบญจขันธ คือ ขันธ ๕ ไดแก รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ 
และวิญญาณขันธนั้น เฉพาะรูปขันธ แบงเปนประเภทใหญ ๆ ได ๒ ประเภท คือ มหาภูตรูป ๔ 
และอุปาทาย รูป ๒๔ รวมท้ัง ๒ ประเภท เปนรูป ๒๘ 
     รูปท้ังหมดนั้น มีสมุฏฐาน คือปจจัยท่ีปรุงแตงใหเกิดแตกตางกนัเปน ๔ จําพวก คือ 
     ๑. กัมมสมุฏฐาน สมุฏฐานคือกรรม 
     ๒. จิตตสมุฏฐาน สมุฏฐานคือจิต 
     ๓. อุตุสมุฏฐาน สมุฏฐานคือฤดู (อากาศ) 
     ๔. อาหารสมุฏฐาน สมุฏฐานคืออาหาร 
     รูปท่ีเปนกมัมสมุฏฐาน คือรูปท่ีเกิดจากกรรมนั้น ไดแกรูป ๑๘ ชนิด คือ มหา 
ภูตรูป ๔ ปสาทรูป ๕ โคจรรูป ๓ (เวนสัททะ) ภาวรูป ๒ หทยรูป ๑ ชีวติรูป ๑ อาหารรูป ๑ 
และปริจเฉทรูป ๑ รูป ๑๘ อยางนี้เรียกอีกอยางหนึ่งวา กัมมชรูป แปลวารูปเกิดจากกรรม 
     กรรมท่ีเปนปจจยัใหเกิดรูป ๑๘ อยางนี ้ไดแกเจตนาในจิต ๒๕ ดวง คือ เจตนาใน 
อกุศลจิต ๑๒ ดวง เจตนาในมหากุศลจิต ๘ และเจตนาในรูปาวจรกุศลจติ ๕ 
     ท่ีวากรรมเปนปจจยัใหเกดิรูปนั้น หมายความวากรรมท่ีทําไวในอดตีจะเปนกุศลกรรม 
หรืออกุศลกรรมก็ตาม ยอมจะอํานวยผลในอนาคต ท้ังในปฏิสนธิกาลและปวัตติกาล กลาวคือ 
ขณะปฏิสนธิจติเกิดข้ึน กรรมก็จะเปนปจจยัปรุงแตงรูป ทําใหรูปท้ัง ๑๘ อยางนั้นประชุมกันเขา 
ใหสําเร็จภาวะเปนปาณสัตว พรอมกับขณะท่ีจิตทําหนาท่ีปฏิสนธิ ครบท้ัง ๓ อนุขณะของจิต 
คือท้ังในอุปปาทขณะ ฐิติขณะ และภังคขณะ และเปนปจจัยใหเกิดรูปตอ ๆ มาทุก ๆ อนุขณะ 
ของจิตทุก ๆ ดวง กุศลกรรมก็เปนปจจัยปรุงแตงใหเกดิรูปขันธท่ีดีงาม อกุศลกรรมก็เปนปจจัย 
ปรุงแตงใหเกดิรูปขันธท่ีไมดีไมงาม เพราะกรรมยอมจําแนกสรรพสัตวใหเปนไปตาง ๆ กัน คือ 
ใหดีบาง ไมดบีาง ชีวิตของสรรพสัตวยอมเปนไปตามกรรมลิขิต หาไดมีส่ิงใดมาลิขิตไม 
  



สังคหะ(๒) - หนาท่ี 3 
     ท่ีวาชีวิตของสรรพสัตวเปนไปตามกรรมลิขิตนั้น ก็เพราะชีวิตของสรรพสัตวท้ังมวลยอม 
เปนไปตามกฎแหงกรรม กลาวคือในสังสารวัฏ อันเปนวงจรแหงชีวิตนัน้ เม่ือยังมีกเิลสอยู 
ก็ตองทํากรรม เม่ือทํากรรมกต็องไดรับวิบาก (ไดรับผลกรรมน้ัน) เม่ือไดรับวิบากก็ตองมีกิเลส 
ตามมา แลวมีการทํากรรมตอไปอีก และกรรมก็สงผลสืบ ๆ กันไปอีก วนเวียนอยูอยางนี้ตลอดไป 
     ท่ีวากรรมใหเกิดวิบากนั้น ก็เพราะการกระทํากรรมทุกอยาง ยอมตองมี สมังคิตา คือ 
มีองคประกอบครบถวนเสมอ ซ่ึงองคประกอบนี้มี ๕ อยาง คือ 
     ๑. อายูหนสมังคิตา องคประกอบ คือความประมวลมา-ความเพยีรในการกระทํา 
กรรมนั้น 
     ๒. เจตนาสมังคิตา องคประกอบ คือเจตนาในการกระทํากุศลหรืออกุศล 
     ๓. กัมมสมังคิตา องคประกอบ คือ กรรม หมายความวาการกระทํานั้นสําเร็จเปน 
กรรม 
     ๔. วิปากสมังคิตา องคประกอบ คือวิบาก หมายความวา ตองมีผลสืบเนื่องมา 
จากกรรมอันเปนตัวเหตุนั้น 
     ดังนั้น รูป ๑๘ อยางนัน้จงึเปนรูปท่ีเปนกัมมสมุฏฐาน คือมีกรรมเปนปจจัยใหเกิด 
เรียกอีกอยางหน่ึงวา กัมมชรูป แปลวารูปเกิดจากกรรม กัมมชรูปนี้ยอมเกิดแกสรรพสัตวท่ีมี 
รูปขันธท้ัง ๒๗ ภูมิ คือสัตวในปญจโวการภพ (ภพที่มีขันธ ๕) ๒๖ ภมิู อันไดแกกามภูมิ 
๑๑ ภูมิ รูปาวจรภูมิ ๑๕ และเอกโวการภพ (ภพมีขันธเดยีว) ๑ ภูมิ คืออสัญญาสัตตภูมิ 
     อนึ่ง กรรม ๘ อยาง อํานวยผลไมใหเกิดกัมมชรูป คือเจตนาในอรูปาวจรกุศลจิต 
๔ ดวง เจตนาในมัคคจิต ๔ ดวง ท้ังนีก้็เพราะวาอรูปาวจรกุศลกรรม ๔ เปนกรรมท่ีเกิดจาก 
สมถกรรมฐาน โดยเจริญรูปวิราคภาวนา ไมปรารถนาจะเกิดในภพท่ีมีรูปขันธ กรรมนั้นจึงสงผล 
ใหไปเกิดในอรูปภาพ สวนโลกุตตรกุศลกรรม ๔ เปนกรรมที่เกิดข้ึนโดยอาศัยวิปสสนากรรมฐาน 
ปรารถนาความส้ินภพส้ินชาติ โลกุตตรกุศลกรรมจึงตัดภพตัดชาติ ไมกอใหเกดิรูปขันธตอไป 
     รูปท่ีเปนจติตสมุฏฐาน คือรูปท่ีเกิดจากจิตนั้น ไดแกรูป ๑๕ อยาง คือมหาภูตรูป ๔ 
วิสยรูป ๔ อาหารรูป ๑ ปริจเฉทรูป ๑ วิญญัตติรูป ๒ และวกิารรูป ๓ รูป ๑๕ อยางนี ้
เรียกอีกอยางหน่ึงวา จิตตชรูป แปลวารูปเกิดจากจิต  



สังคหะ(๒) - หนาท่ี 4 
     จิตท่ีเปนปจจัยใหเกิดรูปท้ัง ๑๕ อยางนัน้ ไดแกจิต ๗๕ ดวง คือ อกศุลจิต 
๑๒ อเหตุกจิต ๘ (เวนทวิปญจวิญญาณ ๑๐) โสภณจิต ๒๔ มหัคคตจิต ๒๓ (เวนอรูปาวจร- 
วิปากจิต ๔) และโลกุตตรจิต ๘ ซ่ึงจิตเหลานี้ยอมทําใหเกดิรูปไดเฉพาะในอุปปาทขณะของจิต 
นั้น ๆ เทานั้น เพราะขณะน้ันจิตมีกําลังแรงมาก สวนในฐติิขณะและภังคขณะของจิตนั้น 
จิตมีกําลังออน กําลังตกเสียแลว ไมมีกําลังพอจะใหเกิดรูปข้ึนได 
     จิตท่ีอุดหนนุอิริยาบถ ๔ (กายวิญญัตติรูป) ไดแกจิต ๕๘ ดวง คือ 
     (๑) โวฏฐพัพนจิต (จิตตัดสินอารมณ) ๑ ดวง 
     (๒) กามชวนจิต ๒๙ ดวง คือ 
             (ก) อกุศลจิต ๑๒ ดวง 
             (ข) มหากุศลจิต ๘ ดวง 
             (ค) มหากิริยาจิต ๘ ดวง 
             (ง) หสิตุปปาทจิต ๑ ดวง 
     (๓) อภิญญาจิต (จิตท่ีสัมปยุตดวยอภิญญา) ๒ ดวง คือ 
             (ก) รูปาวจรปญจมฌานกุศลจิต ๑ ดวง 
             (ข) รูปาวจรปญจมฌานกิริยาจิต ๑ ดวง 
     (๔) อัปปนาจิต ๒๖ ดวง คือ 
             (ก) มหัคคตกุศลจิต ๙ ดวง 
             (ข) มหัคคตกิริยาจิต ๙ ดวง 
             (ค) โลกุตตรจิต ๘ ดวง 
     จิตท่ีอุดหนนุวิญญัตติรูป ๒ ไดแกจิต ๓๒ ดวง คือ 
     (ก) โวฏฐัพพนจิต ๑ ดวง 
     (ข) กามชวนจิต ๒๙ ดวง 
     (ค) อภิญญาจิต ๒ ดวง 
     จิตท่ีทําใหเกิดการยิ้มแยมหรือหัวเราะ ไดแกจิต ๑๓ ดวง คือ 
     (ก) โสมนัส โลภมูลจิต ๔ ดวง 
     (ข) โสมนัส หสิตุปปาทจิต ๑ ดวง 
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     (ค) ดสมนสั มหากุศลจิต ๔ ดวง 
     (ง) โสมนัส มหากิริยาจติ ๔ ดวง 
     สําหรับบุคคลท่ียิ้มแยมหรือหัวเราะนั้น แบงเปน ๓ ประเภท คือ 
     (ก) ปุถุชน ยิ้มและหัวเราะดวยจิต ๘ ดวง คือ โสมนัส โลภมูลจิต ๔ ดวง 
และโสมนัส มหากุศลจิต ๔ ดวง 
     (ข) พระเสขบุคคล  ยิ้มดวยจติ ๖ ดวง คือ โสมนัส โลภมูลจิต ทิฏฐิคตวิปยุต 
๒ ดวง โสมนัส มหากุศลจิต ๔ ดวง 
     (ค) พระอรหันต ยิ้มดวยจติ ๕ ดวง คือ โสมนัส หสิตุปปาทจิต ๑ ดวง 
โสมนัส มหากิริยาจิต ๔ ดวง 
     ขอสังเกต โวฏฐัพพนจิต กามชวนจิต และอภิญญาจิต ท้ัง ๓ อยางนี้เปนวิถีจัด 
ซ่ึงมีรายละเอียดและลึกซ้ึงมาก จะไดศึกษาในโอกาสตอไป 
     รูปท่ีเปนอุตุสมุฏฐาน คือรูปท่ีเกิดจากฤดูหรืออากาศนัน้ ไดแกรูป ๑๓ อยาง คือ 
มหาภูติรูป ๔ วิสยรูป ๔ อาหารรูป ๑ ปริจเฉทรูป ๑ และวิการรูป ๓. รูป ๑๓ อยางนี้ เรียก 
อีกอยางหนึ่งวา อุตุชรูป แปลวารูปเกิดจากฤดู 
     อุตุท่ีทําใหเกิดรูป ๑๓ อยางนั้น ไดแกเตโชธาตุท้ัง ๒ คือ สีตเตโช ความเยน็ 
อุณหเตโช ความรอน และอุตุนั้นมี ๒ อยาง คือ เตโชธาตุภายในรางกาย เรียกวา 
อัชฌัตตอุตุ เตโชธาตุภายนอก เรียกวา พหทิธาอุตุ เตโชธาตุภายในยอมทําใหรูปท้ัง ๑๓ อยาง 
นั้นเกดิข้ึนทุก ๆ ฐิติขณะของจิต นับต้ังแตฐติิขณะของปฏิสนธิจิตเปนตนมา เตโชธาตุภายนอก 
เชน ในตนไมและวัตถุอ่ืน ๆ ยอมทําใหรูป ๑๓ อยางนั้นเกิดข้ึนเร่ือยไปทุกฐิติขณะ 
     รูปท่ีเปนอาหารสมุฏฐาน คือรูปท่ีเกิดจากอาหาร ไดแกรูป ๑๒ อยาง คือ 
มหาภูตรูป ๔ วิสยรูป ๓ (เวนสัททรูป) อาหารรูป ๑ ปริจเฉทรูป ๑ และวิการรูป ๓ 
รูป ๑๒ อยางนี้เรียกอีกอยางหน่ึงวา อาหารชรูป  แปลวารูปเกิดจากอาหาร 
     อาหารที่ทําใหเกดิรูป ๑๒ อยางนั้น ไดแกโอชาท้ัง ๒ คือ โอชาภายใน เรียกวา 
อัชฌัตตโอชา และโอชาภายนอก เรียกวา พหิทธาโอชา  
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     เม่ือเราบริโภคอาหาร กลืนลวงลําคอลงไปถึงกระเพาะและถูกยอยดวยเตโชธาตภุายใน 
แลว โอชาแหงอาหารนั้นกซึ็มซาบเขาไปในรางกาย ทําใหเกดิอาหารชรูป ๑๒ อยางนั้น ทุก ๆ 
ฐิติขณะของจติตลอดเวลา 
     สําหรับสัตวท่ีเกดิในครรภมารดา โอชาแหงอาหารท่ีมารดารับประทานเขาไปนั้นกซึ็มซาบ 
เขาไปเปนอาหารของทารก ทําใหเกดิอาหารชรูปสําหรับทารก และอาหารชรูปนั้นเร่ิมเกิดต้ังแต 
สัปดาหท่ี ๓ นบัแตปฏิสนธิเปนตนมา และอาหารท่ีรับประทานในวนัหนึ่งนั้น บํารุงอยูไดถึง 
๗ วัน 
     รูปท่ีไมเกิดจากสมุฏฐานใด ๆ คือรูปท่ีไมเกิดจากสมุฏฐานท้ัง ๔ คือ กรรม จิต 
อุตุ และอาหาร แมแตอยางใดอยางหนึ่ง รูปน้ันไดแกลักขณะรูป ๔ เพราะรูปนั้นเปนแตเพยีง 
ลักษณาการของรูปท่ีกําลังเกิดข้ึน กําลังสืบเนื่อง กําลังเปล่ียนแปลงไป และไมยั่งยนืเทานั้น 
     ประมวลรูปตามสมุฏฐาน รูป ๒๘ อยางนั้น เม่ือประมวลเขาดวยกนัตามสมุฏฐาน 
ท้ัง ๔ ก็จะเหน็วา รูปเกิดจากสมุฏฐานเดียวก็มี เกิดจาก ๒ สมุฏฐานก็มี เกิดจาก ๓ สมุฏฐาน 
ก็มี เกิดจาก ๔ สมุฏฐานก็มี และไมเกิดจากสมุฏฐานใดเลยก็มี 
     รูปท่ีเกิดจากสมุฏฐานเดียว เรียกวา เอกสมุฏฐานิกรูป หรือเอกชรูป ไดแกรูป 
๑๑ อยาง คือ 
     (ก) อินทริยรูป ๘ หทยรูป ๑ รวม ๙ รูปนี้เกิดจากสมุฏฐานเดยีว คือกรรม 
     (ข) กายวิญญัตติรูป ๑ วจวีิญญัตติรูป ๑ รวม ๒ รูปนี้เกดิจากสมุฏฐานเดียว คือจิต 
     รูปท่ีเกิดจากสมุฏฐาน ๒ เรียกวา ทวิสมุฏฐานิกรูป หรือทวิชรูป ไดแก สัททรูป 
เพียงรูปเดยีว เกิดจาก ๒ สมุฏฐาน คือ จิต และอุต ุ
     รูปท่ีเกิดจากสมุฏฐาน ๓ เรียกวา ติสมุฏฐานิกรูป หรือติชรูป ไดแกวกิารรูป ๓ 
ซ่ึงเกิดจากสมุฏฐาน ๓ คือ จิต อุตุ อาหาร 
     รูปท่ีเกิดจากสมุฏฐาน ๔ เรียกวา จตุสมุฏฐานิกรูป หรือจตุชรูป ไดแกรูป ๙ อยาง 
คือ อวินิพโภครูป ๘ ปริจเฉทรูป ๑ ซ่ึงเกิดจากสมุฏฐานท้ัง ๔ คือ กรรม จิต อุตุ อาหาร 
     รูปท่ีไมเกิดจากสมุฏฐานใดเลย เรียกวา นกุโตจิสมุฏฐานิกรูป ไดแกลักษขณะรูป ๔ 
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                                                                     สรุป 
 
     รูป ๒๘ นัน้ ประมวลตามสมุฏฐานไดดังน้ี 
     ท่ีเกิดจากสมุฏฐานเดียว จาํนวน ๑๑ รูป 
     ท่ีเกิดจากสมุฏฐาน ๒ จํานวน ๑ รูป 
     ท่ีเกิดจากสมุฏฐาน ๓ จํานวน ๓ รูป 
     ท่ีเกิดจากสมุฏฐาน ๔ จํานวน ๙ รูป 
     ท่ีไมเกิดจากสมุฏฐานใดเลย จํานวน ๔ รูป 
     รวมเปนรูป ๒๘ 
     เปนรูปมีสมุฏฐาน ๒๔ 
     เปนรูปไมมีสมุฏฐาน ๔ 
 
     สรรพสัตวท้ังหลายท่ีเกดิมีรูปรางข้ึนมาได ก็เพราะมีกรรมปจจัยปรุงแตงเปนพืน้ฐานกอน 
แลวมีอุตุชรูปรักษาไวใหเนาเปอยไป และมีอาหารชรูปคํ้าชูไวใหดํารงอยู ดังท่ีทาน 
พระอรรถกถาจารยกลาวไววา "รางกาย คือรูปขันธนี้ แมเกิดจากกรรม แตมีอาหารคํ้าชูไวจึง 
ดํารงอยูได คร้ังถึงแกความตาย กัมมชรูปและอาหารชรูปก็หมดส้ินตามไปดวย แตอุตชุรูปยัง 
ปรากฏแกซากนั้นตลอดไป สวนจิตตชรูป ตองอาศัย กัมมชรูป อุตุชรูป อาหารชรูป ท้ัง ๓ 
นี้ เปนท่ีตั้งจึงจะเกดิและดํารงอยูได" 
  



สังคหะ(๒) - หนาท่ี 8 
                                                                   บทท่ี ๒ 
                                                          วิญญาณขันธ (ตอ) 
                                                    ประเภทแหงจิตใน ๔ ภมิู 
 
     ก. กามาวจรจิต ๕๔ 
     กามาวจรจติ ๕๔ ดวง คือ กุศลจิต ๘ ดวง อกุศลจิต ๑๒ ดวง อัพยากตจิต ๓๔ ดวง 
นั้น แบงออกเปนประเภทตาง ๆ ได ๙ ประเภท คือ 
     (๑) ชาติเภท วาโดยประเภทแหงชาติ คือชาติแหงจิต กําเนิดแหงจิต กามา 
วจรจิต เปนไดท้ัง ๓ ชาติ คือ ชาติกุศล ชาติอกุศล และชาติอัพยากตะ (ชาติวิบากและ 
ชาติกิริยา) กลาวคือ กุศลจิต (มหากุศลจิต) ๘ ดวง เปนชาติกุศล อกุศลจติ ๑๒ ดวง เปน 
ชาติอกุศล อัพยากตจติ ๓๔ ดวง เปนชาติอัพยากตะ (คือชาติวิบากและชาติกิริยา) 
     (๒) ภูมิเภท วาโดยประเภทแหงจิตท่ีเปนภูมิตาง ๆ กามาวจรจิตท้ัง ๕๔ ดวงนั้น 
เปนกามาวจรภูมิ 
     (๓) เวทนาเภท วาโดยประเภทแหงจิตท่ีประกอบดวยเวทนา กามาวจรจิตท้ัง 
๕๔ ดวงนั้น ประกอบดวยเวทนาท้ัง ๕ คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อุเบกขาเวทนา โสมนัสส- 
เวทนา และโทมนัสสเวทนา กลาวคือ 
     อกุศลจิต ๑๒ ดวง ประกอบดวยเวทนา ๓ อยาง คือ โสมนัสสเวทนา 
ในโลภมูลจิต ๔ ดวง โทมนสัสเวทนา ในโทสมูลจิต ๒ ดวง และอุเปกขาเวทนา ใน 
โลภมูลจิต ๔ ดวง และในโมหมูลจิต ๑ ดวง 
     กุศลจิต ๘ ดวง ประกอบดวยเวทนา ๒ คือ โสมนัสสเวทนาในกุศล 
จิตดวงท่ี ๑-๒-๓-๔ และอุเปกขาเวทนาในกุศลจิตดวงท่ี ๕-๖-๗-๘ 
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     อัพยากตจติ ๓๔ ดวง ประกอบดวยเวทนา ๔ คือ สุขเวทนา ในกาย- 
วิญญาณ อเหตกุกุศลวิปากจิตดวงที่ ๕ ทุกขเวทนา ในกายวิญญาณ อหตกุอกุศลวิปากจติดวง 
ท่ี ๕ อุเปกขาเวทนา ในอเหตุกอกุศลวิปากจิต ๖ ดวง (เวนดวงท่ี ๕) ในอเหตุกกุศลวปิากจิต 
ดวงที่ ๑-๒-๓-๔-๖-๘ ในอเหตุกิริยาจิตดวงท่ี ๑-๒ ในสเหตุกกุศลวิปากจิต และ 
สเหตุกกิริยาจดั ดวงที่ ๕-๖-๗-๘ โสมนัสสเวทนา ในอเหตุกกุศลวิปากจิตดวงท่ี ๗ ใน 
อเหตุกกิริยาจติดวงท่ี ๓ ในสเหตุกวิปากจิตและสเหตุกกริิยาจิตดวงท่ี ๑-๒-๓-๔ 
     (๔) เหตุเภท วาโดยประเภทแหงจิตท่ีเปนอเหตุกจิตและสเหตกุจิต กามวจร- 
จิตก็เปนไดท้ัง ๒ ประเภท กลาวคือ กุศลจติ ๘ ดวง และอกุศลจิต ๑๒ ดวง เปนสาเหตุก- 
จิต. อัพยากตจติ ๓๔ ดวง เปนไปไดท้ังอเหตุกจิตและสเหตุจิต กลาวคือ อเหตุกอกุศล- 
วิปากจิต ๗ อเหตุกกุศลวิปากจิต ๘ อเหตุกกิริยาจิต ๓ รวม ๑๘ ดวงนี้ เปนอเหตุกจิต, 
สเหตุกกุศลวปิากจิต ๘ สเหตุกกิรยาจิต ๘ รวม ๑๖ ดวงน้ีเปนสเหตุจิต 
     (๕) สังขารเภท วาโดยประเภทแหงจิตท่ีเปนอสังขาริกและสสังขาริก กามาวจรจิตก ็
เปนไดท้ังอสังขาริกและสสังขาริก กลาวคือ กุศลจิต ๘ ดวง เปนไดท้ังอสังขาริกและสสังขาริก 
กลาวคือกุศลจติดวงท่ี ๑-๓-๕-๗ เปนอสังขาริก ดวงที่ ๒-๔-๖-๘ เปนสสังขาริก 
อกุศลจิต ๑๒ ดวง เปนไดท้ังอสังขาริก และสสังขาริก คือ โลภมูลจิต ดวงที่ ๑-๓-๕-๗ 
โทสมูลจิตดวงท่ี ๑ และโมหมูลจิตท้ัง ๒ ดวง รวม ๗ ดวงนี้ เปนอสังขาริก โลภมูลจิตดวงท่ี 
๒-๔-๖-๘ โทสมูลจิตดวงท่ี ๒ รวม ๕ ดวงนี้เปนสสังขาริก. อัพยากตจิต ๓๔ ดวง เปนได 
ท้ังอสังขาริกและสสังขาริก กลาวคือ อเหตุกจิต ๑๘ ดวง คือกุศลวิปากจติ ๘ ดวง อกุศลวิปาก- 
จิต ๗ ดวง และกิริยาจิต ๓ ดวง เปนอสังขาริก, สเหตุกกุศลวิปากจิต ๘ สเหตุกกิริยาจติ ๘ 
รวม ๑๖ ดวงน้ี เปนไดท้ังอสังขาริกและสสังขาริก คือสเหตุกกุศลวิปากจิตดวงท่ี ๑-๓-๕-๗ 
และสเหตุกกิริยาจิตดวงท่ี ๑-๓-๕-๗ รวม ๘ ดวงนี้ เปนอสังขาริก, สเหตุกกุศลวิปากจิตดวงท่ี 
๒-๔-๖-๘ และสเหตุกกิริยาจิตดวงท่ี ๒-๔-๖-๘ รวม ๘ ดวงนี้เปนสสังขาริก 
     (๖) สัมปยตุตเภท วาดวยประเภทแหงจติท่ีเปนสมัปยตุหรือวิปยตุ กามาวจรจิต 
เปนไดท้ังสัมปยุตและวิปยตุ กลาวคือ กุศลจิต ๘ ดวงนัน้ ดวงที่ ๑-๒-๕-๖ เปนญาณสัมปยุต 
ดวงที่ ๓-๔-๗-๘ เปนญาณวปิยุต, อกุศลจิต ๑๒ ดวง เปนไดท้ังสัมปยตุและวิปยุต คือ 
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โลภมูลจิตดวงท่ี ๑-๒-๕-๖ เปนทิฏฐิสัมปยุต ดวงที่ ๓-๔-๗-๘ เปนทิฏฐิวิปยุต  โทสมูลจิต 
ท้ัง ๒ ดวง เปนปฏิฆสัมปยุต โมหมูลจิตดวงท่ี ๑ เปนวิจกิิจฉาสัมปยุต ดวงที่ ๒ เปนอุทธัจจ- 
สัมปยุต. อัพยากตจิต ๓๔ ดวง เปนไดท้ังสัมปยุตและวปิยุต กลาวคือ อเหตุกจติ ๑๘ ดวง 
อันไดแกอเหตุกอกุศลวิปากจติ ๗ ดวง อเหตุกกุศลวิปากจิต ๘ ดวง และอเหตุกกิริยาจติ ๓ ดวง 
เปนวิปยุตื สเหตุกกุศลวิปากจิต ๘ ดวง เปนไดท้ังสัมปยตุและวิปยุต กลาวคือ ดวงที ่
๑-๒-๕-๖ เปนญาณสัมปยุต ดวงที่ ๓-๔-๗-๘ เปนญาณวปิยุต, สเหตุกกริิยาจิต ๘ ดวง 
ก็เปนไดท้ังสัมปยุตและวิปยุต กลาวคือ ดวงท่ี ๑-๒-๕-๖ เปนญาณสัมปยุต ดวงท่ี ๓-๔ 
๗-๙ เปนญาณวิปยุต 
     (๗) โสภณเภท วาดวยประเภทแหงจิตท่ีเปนโสภณะหรืออโสภณะ กามาวจรจิต 
เปนไดท้ัง ๒ อยาง คือ อกุศลจิต ๑๒ ดวง อเหตุกจติ ๑๘ ดวง รวม ๓๐ ดวงนี้ เปนอโสภณจิต 
กามาวจรจิตอีก ๒๔ ดวง คือ กุสลจิต ๘ ดวง วิปากจิต ๘ ดวง กิริยาจิต ๘ ดวง ท้ังหมดนี ้
เปนโสภณจิต 
     (๘) โลกเภท วาดวยประเภทแหงจิตท่ีเปนโลกิยะหรือโลกุตตระ กามาวจรจิตท้ัง 
๕๔ ดวงนั้น เปนโลกิยจิตท้ังส้ิน 
     (๙) ฌานเภท วาดวยประเภทแหงจิตท่ีเปนฌานจิตและอฌานจิต กามาวจรจิต 
ท้ัง ๕๔ ดวงนัน้ เปนอฌานจติท้ังส้ิน 
     ข. มหัคคตจิต ๒๗ 
     มหัคคตจิต ๒๗ ดวง คือ รูปาวจรจิต ๑๕ ดวง อรูปาวจรจิต ๑๒ ดวง แบงเปน 
ประเภทตาง ๆ ได  ๙ ประเภท คือ 
     (๑) ชาติเภท มหัคคตจิตท้ัง ๒๗ ดวงนัน้ เปนไดท้ัง ๓ ชาติ คือ กุศลชาติ 
วิปากชาติ และกิริยาชาติ กลาวคือ มหัคคตกุศลจิต ๙ ดวง เปนชาติกุศล, มหัคคตวิปากจิต 
เปนชาติวิบาก, มหัคคตกิริยาจิต ๙ ดวง เปนชาติกิริยา 
     (๒) ภูมิเภท มหัคคตจิต ๒๗ ดวงนั้น เปนได ๒ ภูมิ คือ รูปาวจรจติ ๑๕ ดวง 
เปนรูปภูมิ อรูปาวจรจิต ๑๒ ดวง เปนอรูปาวจรภูมิ 
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     (๓) เวทนาเภท มหัคคตจติ ๒๗ ดวงนั้น ประกอบดวยเวทนา ๒ คือ โสมนัสส- 
เวทนา และอุเปกขาเวทนา กลาวคือ มหัคคตจิต ๑๒ ดวง ไดแกปฐมฌานจิต ๓ ดวง ทุติย- 
ฌานจิต ๓ ดวง ตติยฌานจติ ๓ ดวง และจตุตถฌานจิต ๓ ดวง ท้ังหมดนีป้ระกอบดวยโสมนัสส- 
เวทนา มหัคคตจิต ๑๕ ดวง คือ ปญจมฌานจิต ๓ ดวง อรูปาวจรฌานจติ ๑๒ ดวง ท้ังหมดนี ้
ประกอบดวยอุเปกขาเวทนา 
     (๔) เหตุเภท มหัคคตจิต ๒๗ ดวงนั้น เปนสเหตุกจิตท้ังส้ิน คือประกอบดวย 
กุศลเหตุท้ัง ๓ คือ อโลภเหตุ อโทสเหตุ และอโมหเหต ุ
     (๕) สังขารเภท มหัคคตจติ ๒๗ ดวงนั้น เปนสสังขาริกจิตท้ังส้ิน กลาวคือ 
กุศลฌานจิตเกดิข้ึนตองอาศัยการเจริญสมถกรรมฐาน ดวยมหากุศลจติฌานสัมปยุต จงึถือวามหา- 
กุศลจิตญาณสัมปยุตเปนส่ิงชักจูงใหเกดิกศุลฌานจิต กุศลฌานจิตซ่ึงเกดิข้ึนในมรณาสันนวิถีเปน 
ส่ิงชักจูงใหเกดิวิปากฌานจติ และกิริยาฌานจิตเกดิข้ึนได (แกพระอรหันต) ก็เพราะอาศัยมหา- 
กิริยาจิตญาณสัมปยุต ดงันัน้จึงถือวามหากิริยาจิตญาณสัมปยุตเปนส่ิงชักจูงใหเกดิกิริยาฌานจิต 
     (๖) สัมปยตุตเภท มหัคคตจิต ๒๗ ดวงนั้น เปนญาณสัมปยุต เพราะเปนจิต 
ท่ีประกอบดวยปญญา 
     (๗) โสภณเภท มหัคคตจติ ๒๗ ดวงนั้น เปนโสภณจิตท้ังส้ิน ไมมีจิตท่ีเปน 
อโสภณ 
     (๘) โลกเภท มหัคคตจิต ๒๗ ดวงนั้น เปนโลกิยจิตท้ังส้ิน เพราะเปนจิตท่ี 
เกี่ยวของอยูในรูปภพและอรูปภพ 
     (๙) ฌานเภท มหัคคตจิตท้ัง ๒๗ ดวงนัน้ เปนฌานจิตท้ังส้ิน เพราะเกิดข้ึน 
ไดดวยการบรรลุญาน 
     ค. โลกุตตรจิต ๘ หรือ  
     โลกุตตรจิต ๘ ดวง คือ มัคคจิต ๔ ผลจิต ๔ หรือจําแนกเปนมัคคจติ ๒๐ ผลจิต ๒๐ 
รวม ๔๐ ดวง โลกุตตรจิตนี้เม่ือแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ได ๙ ประเภท คือ 
     (๑) ชาติเภท โลกุตตรจิต ๘ หรือ ๔๐ ดวงนั้น เปนได ๒ ชาติ คือ ชาติกุศล 
และชาติวิบาก กลาวคือ มัคคจิต ๔ หรือ ๒๐ เปนชาติกุศล ผลจิต ๔ หรือ ๒๐ เปนชาติวิบาก 
     (๒) ภูมิเภท โลกุตตรจิตนั้นเปนไดภูมิเดียว คือ โลกุตตรภูมิเทานั้น  
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     (๓) เวทนาเภท โลกุตตรจตินั้นประกอบดวยเวทนา ๒ อยาง คือ โสมนัสสเวทนา 
(สุขเวทนา) และอุเปกขาเวทนา กลาวคือ โลกุตตรจิต ๘ ดวงนัน้ ถาเกิดข้ึนจากการเจริญปสนา- 
กรรมฐานอันเปนมหากุศลจติญาณสัมปยุตท่ีสหรคตดวยโสมนัสสเวทนาแลว โลกุตตรจิตนั้นกเ็ปน 
จิตท่ีประกอบดวยโสมนัสสเวทนาดวย แตถารโลกุตตจิตเกิดจากการเจริญวิปสสนากรรมฐานอัน 
เปนมหากุศลจติ ญาณสัมปยตุ สหรคตดวยอุเปกขาเวทนาแลว โลกุตตรจิตก็เปนจิตท่ีประกอบ 
ดวยอุเปกขาเวทนา 
     สําหรับโลกุตตรจิต ๔๐ ดวงนัน้ เปนจติประกอบดวยฌาน จึงเปนไปตามองคของฌาน 
นั้น ๆ กลาวคือ ฌานนั้นประกอบดวยเวทนาใด โลกุตตรจิตก็ประกอบดวยฌานนัน้ คือ ปฐมฌาน 
ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน รวม ๔ ฌานน้ี ประกอบดวยโสมนัสสเวทนา ดังนัน้ 
โลกุตตรจิตท่ีประกอบดวยฌานท้ัง ๔ นี้ จงึเปนจิตประกอบดวยโสมนสัสเวทนา สวนปญจมฌาน 
ประกอบดวยอุเปกขาเวทนา ดังนั้นโลกุตตรจิตท่ีประกอบดวยปญจมฌาน จึงเปนจิตประกอบดวย 
อุเปกขาเวทนา 
     (๔) เหตุเภท โลกุตตรจิตท้ังส้ินเปนสเหตุกจิต คือเปนจิตท่ีสัมปยุตดวยเหต ุ
ซ่ึงเหตุในท่ีนี้ไดแกอโลภเหตุ อโทสเหตุ และอโมหเหต ุ
     (๕) สังขารเภท โลกุตตรจตินั้นเปนสสังขาริกจิตท้ังส้ิน เพราะโลกุตตรจิตเกิดข้ึน 
ไดก็โดยอาศัยการเจริญวิปสสนากรรมฐานอันเปนมหากศุลจิตญาณสัมปยุต ซ่ึงมหากศุลจิตนั้นเอง 
เปนส่ิงชักจูงใหเกิด 
     (๖) สัมปยตุตเภท โลกุตตรจิตนั้นเปนสัมปยุตอยางเดียว คือ เปนญาณสัมปยุต 
(ประกอบดวยปญญา) ถาปราศจากปญญาแลว โลกุตตรจิตก็จะเกดิข้ึนไมได 
     (๗) โสภณเภท โลกุตตรจตินั้นเปนจิตท่ีดีเลิศ งามเลิศยิง่กวาจิตใด ๆ จึงเปน 
โสภณจิตอยางเดียว 
     (๘) โลกเภท โลกุตตรจิตนั้นเปนจิตพนโลก ไมติดอยูในโลกแลว ดงันั้นจึง 
เปนโลกุตตระอยางเดยีว 
     (๙) ฌานเภท โลกุตตรจิตท้ังหมดนัน้ เปนฌานจิตอยางเดียว แมโลกุตรจิตของ 
พระอริยบุคคบท่ีมิไดทําฌานมากอน เม่ือบรรลุมรรคผลก็ยอมมีฌานเขาประกอบดวย ท้ังรูปฌาน  
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และอรูปฌาน แตในกรณีนับโลกุตตรจิตเปน ๘ นั้น ทานนับตามอํานาจท่ีเปนจิตตัดกิเลสได 
เด็ดขาด โดยไมคํานึงถึงฌานท่ีประกอบ 
 
                                                                       สรุป 
 
     จิต ๘๙ ดวงน้ัน หากแยกจํานวนตามประเภทของจิตดงักลาว ก็จะไดจํานวนตอไปนี้ 
     (๑) ชาติเภท เปนชาติกุศล ๒๑ ชาติอกศุล ๑๒ ชาติวบิารก ๓๖ ชาติกิริยา ๒๐ 
รวมเปน ๘๙ ดวง (๒๑+๑๒+๓๖+๒๐=๘๙) 
     (๒) ภูมิเภท เปนกามาวจรภูมิ ๕๔ รูปาวจรภูมิ ๑๕ อรูปาวจรภูมิ ๑๒ โลกุตตรภมิู ๘ 
รวมเปน ๘๙ ดวง (๕๔+๑๕+๑๒+๘=๘๙) 
     (๓) เวทนาเภท ประกอบดวยสุขเวทนา ๑ ดวง ประกอบดวยทุกขเวทนา ๑ ดวง 
ประกอบดวยโสมนัสสเวทนา ๓๐ ดวง ประกอบดวยโทมนัสสเวทนา ๒ ดวง ประกอบดวย 
อุเปกขาเวทนา ๕๕ ดวง รวมเปน ๘๙ ดวง 
     (๔) เหตุเภท เปนอเหตุกจิต ๑๘ ดวง เปนสเหตุกจิต ๗๑ ดวง รวมเปน ๘๙ ดวง 
     (๕) สังขารเภท เปนอสสังขาริกจิต ๓๗ ดวง เปนสสังขาริกจิต ๕๒ ดวง รวมเปน ๘๙ 
ดวง 
     (๖) สัมปยตุตเภท เปนสัมปยุต ๕๕ ดวง เปนวิปยุต ๓๔ ดวง รวมเปน ๘๙ ดวง 
     (๗) โสภณเภท เปนโสภณจิต ๕๙ ดวง เปนอโสภณจติ ๓๐ ดวง รวมเปน ๘๙ ดวง 
     (๘) โลกเภท เปนโลกิยจติ ๘๑ ดวง เปนโลกุตตรจิต ๘ ดวง รวมเปน ๘๙ ดวง 
     (๙) ฌานเภท เปนฌานจติ ๒๗ ดวง เปนอฌานจิต ๖๒ ดวง รวมเปน ๘๙ ดวง 
     ในกรณีท่ีจาํแนกจิตโดยพสิดารเปน ๑๒๐ ดวง โดยแบงโลกุตตรจิตเปน ๔๐ นั้น ฌานจิต 
จําแนกออกได ๖๗ ดวง ไดแกมหัคคตจิต ๒๗ โลกุตตรจิต ๔๐ คือ 
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     ปฐมฌานจติ ๑๑ ดวง ไดแกโลกิยจิต ๓ โลกุตตรจิต ๘ 
     ทุติยฌานจติ ๑๑ ดวง ไดแกโลกิยจิต ๓ โลกุตตรจิต ๘ 
     ตติยฌานจติ ๑๑ ดวง ไดแกโลกิยจิต ๓ โลกุตตรจิต ๘ 
     จตุตถฌานจิต ๑๑ ดวง ไดแกโลกยิจิต ๓ โลกุตตรจิต ๘ 
     ปญจมฌานจิต ๒๓ ดวง ไดแกโลกยิจิต ๑๕ โลกุตตรจติ ๘ 
     ปฐมฌานจติ ๑๑ ดวง ไดแกโลกิยจิต ๓ โลกุตตรจิต  
     ขอสังเกต โลกิยจิต ๓ แตละฌานจิตในท่ีนี้ ไดแกรูปาวจรฌานกุศลจิต ๑ รูปาวจรฌาน- 
วิปากจิต ๑ รูปาวจรฌานกิริยาจิต ๑ และโลกุตตรจิต ๘ ในท่ีนี้ไดแกมัคคจิต ๔ ผลจิต ๔ 
สวนปญจมฌานจิต ๒๓ ดวงนั้น ไดแกโลกยิจิต ๑๕ ดวง คือ รูปาวจรฌานกุศลจิต ๑ รูปาวจรฌาน- 
วิปากจิต ๑ รูปาวจรฌานกิริยาจิต ๑ อรูปาวจรฌานกุศลจติ ๔ อรูปาวจรฌานวิปากจิต ๔ อรูปาว- 
จรฌานกิริยาจติ ๔ ท้ัง ๑๕ ดวงน้ี เปนโลกิยจิตปญจมฌาน สวนโลกุตตระ ๘ ในปญจมฌาน 
นั้นไดแก มัคคจิต ๔ ผลจิต ๔ นั่นเอง.  
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                                                                         บทท่ี ๓ 
                                                         ความสมัพันธของจิตกับเจตสิก 
 
     ไดกลาวมาแลววา เจตสิกนั้นเปนสภาวธรรมท่ีเกิดขึ้นกับจิต ประกอบกับจิต ถาไมมีจิต 
เจตสิกก็ไมได จิตกับเจตสิกจงึมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด โดยเจตสิกมีลักษณะสัมพันธ 
กับจิตอยู ๔ ลักษณะ คือ 
     ๑. เอกุปปาทะ เกิดรวมกบัจิต หมายความวา จิตเกิดข้ึนขณะใด เจตสิกก็เกิดข้ึน 
ในขณะน้ัน เชน ขณะใดไดเห็นรูป ไดยินเสียง ไดดมกล่ิน ไดล้ิมรส ไดถูกตองกับโผฏฐัพพะ 
(ส่ิงสัมผัสทางกาย) พรอม ๆ กับขณะจิตรับรูอารมณเหลานั้น เจตสิกก็จะเกิดรวมกับจติทันที 
ไมกอน ไมหลัง เชนเกดิผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา เอกคัคตา ชีวิตนทรีย และมนสิการ 
ในทันทีทันใด พรอมกับจิตท่ีเกิดนัน้ 
     ๒. เอกนิโรธ ดับพรอมจิต หมายความวา จิตดับไปในขณะใด เจตสิกก็ตองดับไป 
ในขณะน้ัน เชน ขณะใดจติท่ีไดเหน็รูป ไดยินเสียง ดับไป ขณะน้ันเจตสิกท่ีเกิดรวมกบัจิต 
ก็จะดับพรอมกับจิตดวย ไมกอน ไมหลังกนั 
     ๓. เอกาลัมพนะ มีอารมณเปนอันเดยีวกับจิต หมายความวา เม่ือจิตมีรูป เสียง 
กล่ิน  รส โผฏฐัพพะ หรือธรรมารมณอยางใดอยางหน่ึงเปนอารมณ เจตสิกก็มีอารมณเปน 
อยางเดยีวกับจตินั้น เชนจิตมีรูปเปนอารมณ เจตสิกก็มีรูปเปนอารมณเชนเดียวกนั 
     ๔. เอกวัตถุนะ มีวตัถุท่ีอาศัยอยางเดียวกบัจิต หมายความวา เม่ือจิตมีส่ิงใดเปนท่ี 
อาศัยเปนไป เจตสิกก็มีส่ิงนัน้เปนท่ีอาศัยเปนไปดวย ซ่ึงส่ิงท่ีเปนวัตถุคือเปนท่ีอาศัยเปนไปของ 
จิตนั้น ไดแก จักษุ โสต ฆาน ชิวหา กาย และหทยวัตถุ ท้ัง ๖ อยางนี้อยางใดอยางหนึ่ง 
เปนท่ีอาศัยเปนไปของจิต เม่ือจิตอาศัยส่ิงใดเปนวัตถุ เจตสิกก็อาศัยส่ิงนั้นเปนวัตถุเชนเดียวกนั 
เชนจักษุวิญญาณอาศัยจกุษุเปนวัตถุ เจตสิกก็อาศัยจักษเุปนวัตถุดวย  
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     ควาสัมพันธกันระหวางจติกับเจตสิกนัน้ ยอมเปนไปตามกฎเกณฑแหงสภาวธรรม 
ท้ังในทางสัมปโยคนัย (นัยแหงการประกอบ) และสังคหนัย (นยัแหงการสงเคราะห) กลาวคือ 
     ก. สัมมโยนัย เจตสิก ๕๒ ดวงนั้น ดวงใจจะเกดิข้ึนกับจิตจะประกอบกับจิตดวงใด 
ในจิต ๘๙ หรือ ๑๒๑ ดวงน้ัน ยอมเปนไปตามกฎเกณฑแหงสภาวธรรม ซ่ึงเรียกวา "สัมปโยคนัย" 
ดังตอไปนี ้
     (๑) อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ ดวง ยอมประกอบกับจติไดแตกตางกันเปน ๗ นยั 
คือ 
     นัยท่ี ๑ สัพพจิตสาธารณเจตสิก ๗ ดวง คือ ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา 
เอกัคคตา ชีวิตนิทรีย และมนสิการ ท้ังหมดนี้ประกอบไดกับจิตท้ัง ๘๙ หรือ ๑๒๑ ดวง คือ 
สามารถเกิดข้ึนไดในจิตทุก ๆ ดวง 
     นัยท่ี ๒ วิตก (ในปกณิกเจตสิก ๖ คือ วติก วิจาร อธิโมกข วีริยะ ปต ิฉันทะ) 
ประกอบไดในจิต ๕๕ ดวง คือ กามาวจรจติ ๔๔ ดวง (เวนทวิปญจวิญญาณ ๑๐) และ 
ปฐมฌานจิต ๑๑ ดวง 
     นัยท่ี ๓ วิจาร ประกอบกบัจิตได ๖๖ ดวง คือ กามาวจรจิต ๔๔ ดวง 
(เวนทวิปญจวญิญาณ ๑๐) ปฐมฌานจิต ๑๑ ดวง ทุตยิฌานจิต ๑๑ ดวง 
     นัยท่ี ๔ อธิโมกข ประกอบกับจิตได ๘๙ ดวง คือ กามาวจรจิต ๔๓ (เวน 
ทวิปญจวิญญาณ ๑๐ วจิิกิจฉาสหคตจิต ๑) มหัคคตจิต ๒๗ ดวง โลกุตตรจิต ๘ ดวง 
     นัยท่ี ๕ วีริยะ ประกอบกบัจิตได ๗๓ ดวง คือ กามาวจรจิต ๓๘ ดวง (เวน 
ปญจทวาราวัชชนจิต ๑ ทวิปญจวิญญาณ ๑๐ สัมปฏิจฉนจิต ๒ สันตีรณจิต ๓) มหัคคตจิต 
๒๗ ดวง และโลกุตตรจิต ๘ ดวง 
     นัยท่ี ๖ ปต ิประกอบกับจติได ๕๑ ดวง คือกามาวจรโสมนัสสสหคตจิต ๑๘ ดวง 
ปฐมฌานจิต ๑๑ ดวง ทุตยิฌานจิต ๑๑ ดวง ตติยฌานจติ ๑๑ ดวง (เวนโทมนัสสสหคตจิต 
๒ ดวง อุเปกขาสหคตจิต ๕๕ ดวง กายวิญญาณ ๒ ดวง จตุตถฌานจิต ๑๑ ดวง) 
     นัยท่ี ๗ ฉันทะ ประกอบกบัจิตได ๖๙ ดวง คือ กามาวจรจิต ๓๔ ดวง (เวน 
อเหตุกจติ ๑๘ ดวง โมหมูลจติ ๒ ดวง) มหคัคตจิต ๒๗ ดวง โลกุตตรจติ ๘ ดวง  



สังคหะ(๒) - หนาท่ี 17 
     (๒) อกุศลเจตสิก ๑๒ ดวง ยอมประกอบกับจิตไดแตกตางกันเปน ๕ นัย คือ 
     นัยท่ี ๑ โมจจตุกกเจตสิก (สัพพอกุศลสาธารณเจตสิก) ๔ ดวง คือ โมหะ อหิริกะ 
อโนตตัปปะ และอุทธัจจะ ประกอบกับกุศลจิตไดท้ัง ๑๒ ดวง 
     นัยท่ี ๒ โลตจิกเจตสิก ๓ ดวง คือ โลภะ ทิฏฐิ และมานะ ประกอบกบัจิตได 
๑๖ ดวง คือ โลภะ ประกอบกับโลภสหคตจิต ๘ ดวง ทิฏฐิ ประกอบกับทิฏฐิคตสัมปยุตจิต 
๔ ดวง มานะ ประกอบกับทิฏฐิวิปยุตจติ ๔ ดวง 
     นัยท่ี ๓ โทจตุกกเจตสิก ๔ ดวง คือ โทสะ อสสา มัจฉริยะ กกุกุจจะ ประกอบ 
กับจิตได ๒ ดวง คือโทสมูลจิต ๒ 
     นัยท่ี ๔ ถีทุกเจตสิก ๒ ดวง คือ ถีนะ และมิทธะ ประกอบกับจิตได ๕ ดวง คือ 
อกุศลจิตสสังขาริก ๕ ดวง 
     นัยท่ี ๕ วิจกิิจฉา ประกอบกับจิตไดดวงเดียว คือโมหมูลจิตดวงท่ี ๑ 
     สัพพากุศลโยคีเจตสิก หมายความวา เจตสิกท่ีประกอบกับอกุศลจิตไดทุกดวง เจตสิก 
ชนิดนี้มี ๑๔ ดวง คือ สัพพากุศลสาธารณเจตสิก หรือโมจตุกกจิต ๔ ดวง และอัญญสมานา 
เจตสิก ๑๐ ดวง (เวนอธิโมกขเจตสิก ปติเจตสิก และฉันทเจตสิก) เจตสิกท้ัง ๑๔ ดวงน้ี 
ประกอบกับอกุศลจิตไดท้ัง ๑๒ ดวง กลาวคือ เม่ืออกุศลจิตท้ัง ๑๒ ดวงนั้น แมดวงใดดวงหนึ่ง 
เกิดข้ึน เปนตองมีเจตสิกท้ัง ๑๔ ดวงนี้ประกอบเสมอไปอยางแนนอน 
     (๓) โสภณเจตสิก ๒๕ ประกอบกับจิตไดแตกตางกันเปน ๔ นยั คือ 
     นัยท่ี ๑ โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ ดวง ประกอบโสภณจิตไดท้ัง ๕๙ ดวง 
     นัยท่ี ๒ วิรติเจตสิก ๓ ดวง ประกอบกับโลกุตตรจิตไดท้ัง ๘ ดวง โดยประกอบพรอมกัน 
แนนอนโดยประการท้ังปวง สวนในโลกยิจิตนั้น วิรติเจตสิกประกอบไดเฉพาะกับกามาวจร- 
กุศลจิต ๘ ดวง เปนบางคร้ังบางคราวและไมพรอมกัน 
     นัยท่ี ๓ อัปปมัญญาเจตสิก ๒ ดวง ประกอบกับจิตได ๒๘ ดวง คือ มหัคคตจิต ๑๒ ดวง 
(เวนปญจมฌานจิต ๑๕ ดวง) กามาวจรกุศลจิต ๘ ดวง และสเหตุกามาวจรกิริยาจิต ๘ ดวง 
เพียงบางคร้ังบางคราวเทานัน้ และประกอบไมพรอมกัน บางอาจารยกลาววา อัปปมัญญาเจตสิก 
๒ ดวงนี้ไมประกอบไดในอุเปกขาสหคตโสภณจิต 
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     นัยท่ี ๔ ปญญินทริยเจตสิก ประกอบกบัจิตได ๔๗ ดวง คือ กามาวจรโสภณจิต ท่ี 
เปนญาณสัปยตุ ๑๒ ดวง มหคัคตจิต ๒๗ ดวง และโลกุตตรจิต ๘ ดวง 
     เจตสิก ๒ ประเภท เจตสิก ๕๒ ดวงนัน้ เม่ือยอเขาตามสัมปโยคนัย คงไดจํานวน 
๒ ประเภท คือ อนิยตโยคีเจตสิก และนิยตโยคีเจตสิก 
     อนิยตโยคีเจตสิก หมายความวา เจตสิกท่ีประกอบจิตไดไมแนนอน ไมเสมอไป ได 
แกเจตสิก ๑๑ ดวง คืออิสสา มัจฉริยะ กุกกจุจะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 
กรุณา มุทิตา มานะ ถีนะ และมิทธะ 
     ในเจตสิก ๑๑ ดวงนี้ ๘ ดวงแรกเรียกวา นานากทาจเิจตสิก เพราะเปนเจตสิกท่ีประกอบ 
กับจิตไดเปนบางคร้ังบางคราว และไมพรอมกัน กลาวคือ 
     ก. อิสสา มัจฉริยะ และกุกกุจจะ รวม ๓ ดวงนี้ เม่ือจะประกอบก็ประกอบไดกับ 
โทสมูลจิต และจะตองประกอบทีละดวง ไมประกอบพรอมกัน เพราะอารมณตางกัน เชน เวลา 
ท่ีมีจิตคิดริษยาสมบัติของคนอ่ืน อิสสาเจตสิกก็เกิดข้ึนประกอบกับโทสมูลจิต แตมัจฉริยะและ 
กุกกจุจะไมเกดิข้ึนประกอบดวย เพราะมีอารมณตางกัน เวลาท่ีมีจิตคิดตระหน่ีทรัพย มัจฉริย- 
เจตสิกก็เกิดข้ึนประกอบกับโทสมูลจิต แตอิสสาและกุกกุจจะหาไดเกดิข้ึนประกอบกับจิตในขณะ 
นั้นไม เวลาเกิดความรําคาญใจ ความกลุมใจ ความเสียดายส่ิงท่ีลวงมาแลว กุกกจุจะก็เกิดข้ึน 
ประกอบกับโทสมูลจิต แตอิสสาและมัจฉริยะหาไดเกิดข้ึนประกอบกบัจิตในขณะนัน้ไม 
     ข. วิรติเจตสก ๓ ดวง คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ นัน้ 
เม่ือประกอบกบัมหากุศลจิตซ่ึงเปนโลกิยจติก็จะเปนชนดินานากทาจิเจตสิก คือประกอบกับจิต 
ไดเปนบางคร้ังบางคราว และประกอบทีละดวง ไมพรอมกัน เชนเวลาที่มีจิตคิดงดเวนจากวจีทุจริต 
ท่ีไมเกี่ยวกับอาชีพ เวลานั้นสัมมาวาจาก็เกดิข้ึนประกอบกับกุศลจิตนัน้ แตสัมมากัมมันตะและ 
สัมมาอาชีวะหาไดเกดิข้ึนประกอบกับจิตในขณะนั้นไม เวลาท่ีมีจิตคิดงดเวนจากกายทุจริตท่ีไม 
ทุจริตท่ีเกี่ยวกบัอาชีพ เวลานัน้สัมมาอาชีวะก็เกิดข้ึนประกอบกับกุศลจิตนั้น แตสัมมาวาจาและ 
สัมมากัมมันตะหาเกิดข้ึนประกอบกับจิตในขณะนั้นไม 
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     แตถาวิรติเจตสิกท้ัง ๓  นัน้ประกอบกับกุศลจิตท่ีเปนโลกุตตระแลว ก็เปนอันประกอบกับ 
จิตไดแนนอน และประกอบพรอมกันท้ัง ๓ ดวง เพราะวิรติเปนองคมรรค มีหนาท่ีประหารกิเลส 
เม่ือมัคคจิตเกดิข้ึน วิรติเจตสิกก็ตองเกิดข้ึนเปนมัคคสมังคี 
     ค. อัปปมัญญาเจตสิก ๒ ดวง คือ กรุณาและมุทิตานั้น ก็ประกอบกับจิตไดเปน 
บางคร้ังบางคราว และไมประกอบพรอมกนั เรียกวา นานากทาจิเจตสิก เชน เวลาท่ีมีจิต 
คิดสงสารคนท่ีตกทุกขไดยาก จึงปรารถนาใหคนคนนั้นพนทุกขพนยาก เวลานัน้กรุณาเจตสิกก ็
เกิดข้ึนประกอบจิต แตมุทิตาหาไดเกิดข้ึนประกอบกับจติในขณะนั้นไม เวลาใดท่ีมีจิตคิดพลอย 
ยินดกีับคนท่ีมีความสุข ความเจริญ เวลานัน้มุทิตาเจตสิกก็เกิดข้ึนประกอบกับกุศลจิตนั้น แต 
กรุณาเจตสิกหาไดเกดิข้ึนประกอบกับจิตในขณะนั้นไม 
     ง. มานเจตสิก เปนจิตท่ีประกอบกับจติไดเปนบางคร้ังบางคราว มานเจตสิกนี ้
เม่ือจะเกิดกเ็กดิข้ึนในโลภมูลจิต จัดเปนเจตสิกชนิดทาจิเจตสิก คือเกิดข้ึนประกอบกบัจิตได 
เปนบางคร้ังบางคราว 
     จ. ถีนเจตสิก และมิทธเจตสิก เปนเจตสิกชนดิสหกทาจิเจตสิก คือประกอบกับ 
อกุศลจิตไดเปนบางคร้ังบางคราว และเม่ือเกิดข้ึนประกอบกับจิตก็เกิดข้ึนประกอบไดพรอมกันท้ัง 
๒ ดวงนั้น 
     นิยตโยคีเจตสิก หมายความวา เจตสิกท่ีประกอบกับจติไดแนนอนเสมอไป ไดแก 
เจตสิก ๔๑ ดวง นอกจากอนยิตโยคีเจตสิกท้ัง ๑๑ ดวงน้ัน 
     ข. สังคหนัย โดยท่ีจิตและเจตสิกมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดดังกลาวมา ดังน้ัน 
เจตสิกจึงสงเคราะหเขากับจติไดตามกฎเกณฑแหงสภาวธรรม อันเรียกวา "สังคหนัย" กลาวคือ 
หลักเกณฑการสงเคราะหเจตสิกเขาในจิต นั้นใหถือหลักวาเม่ือกลาวถึงจิตก็เปนอันกลาว 
ถึงเจตสิกดวย เพราะเปนส่ิงท่ีสงเคราะหหรือรวมเขาอยูกบัจิต เชนเม่ือกลาวถึงอกุศลจิต ก็ 
เปนอันกลาวถึงเจตสิก ๒๗ ดวงดวย เปนทํานองเดียวกบัเม่ือกลาวถึงศีล ก็เปนอันกลาวถึง 
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะดวย เพราะองคมรรค ๓ อยางนี้สงเคราะหเขา 
ในศีล  
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     หลักเกณฑการสงเคราะหเจตสิกเขาในจิตนั้น มีดังนี ้
     (๑) อเหตุกจิต มีเจตสิกสงเคราะหอยู ๑๒ ดวง 
     (๒) อกุศลเจตสิก มีเจตสิกสงเคราะหอยู ๒๗ ดวง 
     (๓) กามาวจรโสภณจิต มีเจตสิกสงเคราะหอยู ๓๘ ดวง 
     (๔) มหัคคตจิต มีเจตสิกสงเคราะหอยู ๓๕ ดวง 
     (๕) โลกุตตรจิต มีเจตสิกสงเคราะหอยู ๓๖ ดวง 
 
     หลักเกณฑขอแรก เปนหลักเกณฑการสงเคราะหเจตสิกเขาในอเหตุกจิต ๑๘ ดวง 
หลักนี้มี ๔ สังคหนัย คือ 
     นัยท่ี ๑ อเหตุกหสิตุปปาทจิต ๑ ดวง มีเจตสิกสงเคราะหอยู ๑๒ ดวง คือ 
อัญญสมานาเจตสิก ๑๒ ดวง (เวนฉันทเจตสิก) 
     นัยท่ี ๒ อเหตุกโวฏฐพัพนจิต (หรือมโนทวาราวัชชนจิต) ๑ ดวง และ 
โสมนัสสสันตีรณจิต ๑ ดวง ท้ัง ๒ ดวงนี้ แตละดวงมีเจตสิกสงเคราะหอยู ๑๑ ดวง คือ 
โวฏฐัพพนจิต มีเจตสิกสงเคราะหอยู ๑๑ ดวง ไดแกอัญญสมานาเจตสิก ๑๑ ดวง (เวนปติ- 
เจตสิก และฉันทเจตสิก) สวนโสมนัสสสันตีรณจิต มีเจตสิกสงเคราะหอยู ๑๑ ดวงเชนกัน 
ไดแกอัญญสมานาเจตสิก ๑๑ ดวง (เวนวีริยเจตสิกและฉันทเจตสิก) 
     นัยท่ี ๓ มโนธาตุ ๓ ดวง (คือปญจทวาราวัชชนจิต ๑ ดวง สัมปฏิจฉนจิต ๒ ดวง) 
อเหตุกปฏิสนธิจิต ๒ ดวง (คืออุเปกขาสันตีรณจิต ๒ ดวง) รวม ๕ ดวงนี้ แตละดวงมี 
เจตสิกสงเคราะหอยู ๑๐ ดวง ไดแก อัญญสมานาเจตสิก ๑๐ ดวง (เวนวีริยเจตสิก ปตเิจตสิก 
และฉันทเจตสิก) 
     นัยท่ี ๔ ทวปิญจวิญญาณ ๑๐ ดวง แตละดวงมีเจตสิกสงเคราะหอยู ๗ ดวง อันได 
แกสัพพจติสาธารณเจตสิก ๗ ดวง 
     ขอสังเกต นัยท่ี ๑ มีอเหตุกจิต ๑ ดวง นยัท่ี ๒ มีอเหตุกจิต ๒ ดวง นยัท่ี ๓ 
มีอเหตุกจติ ๕ ดวง นยัท่ี ๔ มีอเหตุกจติ ๑๐ ดวง รวมเปนอเหตุกจิต ๑๘ ดวง มีเจตสิก 
สงเคราะหอยู ๑๒ ดวง  
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     หลักเกณฑขอท่ี ๒ เปนหลักเกณฑวาดวยการสงเคราะหเจตสิกเขาในอกุศลจิต ๑๒ ดวง 
หลักนี้มี ๗ สังคหนัย คือ 
     นัยท่ี ๑ โลภมูลจิตดวงท่ี ๑ กับดวงท่ี ๓ อันเปนอสังขาริกจิตเหมือนกนั ท้ัง ๒ ดวงนี ้
แตละดวงมีเจตสิกสงเคราะหอยู ๑๙ ดวง ไดแกอัญญสมานาเจตสิก ๑๓ ดวง โมจตุกกจิตหรือ 
สัพพากุศลสาธารณเจตสิก ๔ ดวง โลภคเจตสิก ๑ ดวง ทิฏฐิเจตสิก ๑ ดวง (ดวงหลังนี้สงเคราะหเขา 
เฉพาะในอกุศลจิตดวงท่ี ๑) มานเจตสิก ๑ ดวง (สงเคราะหเขาเฉพาะในอกุศลจิตดวงท่ี ๓) 
     นัยท่ี ๒ โลภมูลจิตดวงท่ี ๕ กับดวงท่ี ๗ ซ่ึงเปนอสังขาริกจิตเหมือนกนั ท้ัง ๒ ดวงนี ้
แตละดวงมีเจตสิกสงเคราะหอยู ๑๘ ดวง ไดแกอัญญสมานาเจตสิก ๑๒ ดวง (เวนปติเจตสิก) 
โมจตุกกเจตสิก ๔ ดวง โลภเจตสิก ๑ ดวง ทิฏฐิเจตสิก ๑ ดวง (ดวงหลังนี้สงเคราะหเขาเฉพาะ 
ในอกุศลจิตดวงท่ี ๕) มานเจตสิก ๑ ดวง (สงเคราะหเขาเฉพาะในอกุศลจิตดวงท่ี ๗) 
     นัยท่ี ๓ โลภมูลจิตดวงท่ี ๒ กับดวงท่ี ๔ ซ่ึงเปนสสังขาริกจิตเหมือนกัน ท้ัง ๒ 
ดวงนี้ แตละดวงมีเจตสิกสงเคราะหอยู ๒๑ ดวง ไดแกอัญญสมานาเจตสิก ๑๓ ดวง โมจตุกก- 
เจตกสิก ๔ ดวง โลภเจตสิก ๑ ดวง ทิฏฐิเจตสิก ๑ ดวง (ดวงหลังนี้สงเคราะหเขาเฉพาะใน 
อกุศลจิตดวงท่ี ๒) มานเจตสิก ๑ ดวง (สงเคราะหเขาเฉพาะในอกุศลจติดวงท่ี ๔) ถีนเจตสิก 
๑ ดวง มิทธเจตสิก ๑ ดวง 
     นัยท่ี ๔ โลภมูลจิตดวงท่ี ๖ กับดวงท่ี ๘ ซ่ึงเปนสสังขาริกจิตเหมือนกนั ท้ัง ๒ ดวง 
นี้ แตละดวงมีเจตสิกสงเคราะหอยู ๒๐ ดวง ไดแก อัญญสมานาเจตสิก ๑๒ ดวง (เวนปติเจตสิก) 
โมจตุกกเจตสิก ๔ ดวง โลภเจตสิก ๑ ดวง ทิฏฐิเจตสิก ๑ ดวง (ดวงหลังนี้สงเคราะหเขาเฉพาะ 
ในอกุศลจิตดวงท่ี ๖) มานเจตสิก ๑ ดวง (สงเคราะหเขาเฉพาะในอกุศลจิตดวงท่ี ๘) ถีนเจตสิก 
๑ ดวง มิทธเจตสิก ๑ ดวง 
     นัยท่ี ๕ โทสมูลจิตดวงท่ี ๑ ซ่ึงเปนอสังขาริกจิต มีเจตสิกสงเคราะหอยู ๒๐ ดวง 
ไดแกอัญญสมานาเจตสิก ๑๒ ดวง (เวนปติเจตสิก) โมจตุกกจิต ๔ ดวง โทจตุกกจิต ๔ ดวง 
     นัยท่ี ๖ โทสมูลจิตดวงท่ี ๒ อันเปนสสังขาริกจิต มีเจตสิกสงเคราะหอยู ๒๒ ดวง 
ไดแกอัญญสมานาเจตสิก ๑๒ ดวง (เวนปติเจตสิก) โมจตุกกจิต ๔ ดวง โทจตุกกจิต ๔ ดวง 
ถีนเจตสิก ๑ ดวง มิทธเจตสิก ๑ ดวง  
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     นัยท่ี ๗ โมหมูลจิต ๒ ดวง แตละดวงมีเจตสิกสงเคราะหอยู ๑๕ ดวง กลาวคือ 
     ก. โมหมูลจิตดวงท่ี ๑ มีเจตสิกสงเคราะหอยู ๑๕ ดวง ไดแกอัญญสมานา- 
เจตสิก ๑๐ ดวง (เวนอธิโมกขเจตสิก ปติเจตสิก ฉันทเจตสิก) โมจตุกกจิต ๔ ดวง 
วิจิกจิฉาเจตสิก ๑ ดวง 
     ข. โมหมูลจิตดวงท่ี ๒ มีเจตสิกสงเคราะหอยู ๑๕ ดวง ไดแกอัญญสมานา- 
เจตสิก ๑๑ ดวง (เวนปติเจตสิก ฉันทเจตสิก) โมจตุกกจติ ๔ ดวง) 
     สัพพากุศลโยคีเจตสิก โดยท่ีเจตสิกท้ัง ๕๒ ดวงดังท่ีไดศึกษามาแลวนั้น มีเจตสิก 
จํานวน ๑๔ ดวง คือ สัพพากุศลสาธารณเจตสิก ๔ ดวง อัญญสมานาเจตสิก ๑๐ ดวง (เวน 
อธิโมกขเจตสิก ปติเจตสิก ฉันทเจตสิก) ท้ัง ๑๔ ดวงนี้ประกอบกับอกุศลจิตไดท้ัง ๑๒ ดวง 
ดังนั้น เม่ือวาโดยสังคหนัย จงึกลาวไดวาอกุศลจิตแตละดวง มีสัพพากศุลโยคีเจตสิก ท้ัง ๑๔ ดวง 
สงเคราหอยูดวย เชน เม่ือกลาววาโลภมูลจติดวงท่ี ๑ เกิดข้ึน ก็เปนอันเขาใจไดวาสัพพากุศล- 
โยคีเจตสิกท้ัง ๑๔ ดวงนั้นก็เกิดข้ึนพรอมกนัดวย เพราะเจตสิกเหลานั้สงเคราะหเขาในอกุศลได 
ทุกดวง 
     หลักเกณฑขอท่ี ๓ เปนหลักเกณฑการสงเคราะหเจตสิกเขาในกามาวจรโสภณจิต 
๒๔ ดวง หลักนี้มี ๑๒ สังคหนัย คือ 
     นัยท่ี ๑ มหากุศลจิตดวงท่ี ๑-๒ ซ่ึงเปนญาณสัมปยุต แตละดวงมีเจตสิก 
สงเคราะหอยู ๓๘ ดวง คือ อัญญาสมานาเจตสิก ๑๓ ดวง โสภณเจตสิก ๒๕ ดวง 
     นัยท่ี ๒ มหากุศลจิตดวงท่ี ๓-๔ ซ่ึงเปนญาณวิปยุต แตละดวงมีเจตสิก 
สงเคราะหอยู ๓๗ ดวง คือ อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ ดวง และโสภณเจตสิก ๒๔ ดวง (เวน 
ปญญินทริยเจตสิก) 
     นัยท่ี ๓ มหากุศลจิตดวงท่ี ๕-๖ ซ่ึงเปนอุเปกขาจิตดวย เปนญาณสัมปยุตดวย 
แตละดวงมีเจตสิกสงเคราะหอยู ๓๗ ดวง คือ อัญญาสมานาเจตสิก ๑๒ ดวง (เวนปติเจตสิก) 
และโสภณเจตสิก ๒๕ ดวง 
     นัยท่ี ๔ มหากุศลจิตดวงท่ี ๗-๘ ซ่ึงเปนอุเปกขาจิตดวย เปนญาณวิปยตุดวย 
แตละดวงมีเจตสิกสงเคราะหอยู ๓๖ ดวง อัญญสมานาเจตสิก ๑๒ ดวง (เวนปติเจตสิก) และ 
โสภณเจตสิก ๒๔ ดวง (เวนปญญินทริยเจตสิก)  
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     นัยท่ี ๕ มหากิริยาจิตดวงที่ ๑-๒ ซ่ึงเปนญาณสัมปยุต แตละดวงมีเจตสิก 
สงเคราะหอยู ๓๕ ดวง อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ ดวง และโสภณเจตสิก ๒๒ ดวง (เวน 
วิรติเจตสิก ๓ ดวง) 
     นัยท่ี ๖ มหากิริยาจิตดวงที่ ๓-๔ ซ่ึงเปนญาณวิปยุต แตละดวงมีเจตสิก 
สงเคราะหอยู ๓๔ ดวง  คืออัญญสมานาเจตสิก ๑๓ โสภณเจตสิก ๒๑ ดวง (เวนวิรติเจตสิก ๓ 
ปญญินทริยเจตสิก ๑) 
     นัยท่ี ๗ มหากิริยาจิตดวงท่ี ๕-๖ ซ่ึงเปนอุเปกขาจิตดวย เปนญาณสัมปยุตดวย 
แตละดวงมีเจตสิกสงเคราะหอยู ๓๔ ดวง คือ อัญญสมานาเจตสิก ๑๒ (เวนปติเจตสิก) และ 
โสภณเจตสิก ๒๒ (เวนวิรติเจตสิก ๓ ดวง) 
     นัยท่ี ๘ มหากิริยาจิตดวงท่ี ๗-๘ ซ่ึงเปนอุเปกขาจิตดวย เปนญาณวปิยุตดวย 
แตละดวงมีเจตสิกสงเคราะหอยู ๓๓ ดวง คือ อัญญสมานาเจตสิก ๑๒ (เวนปติเจตสิก) และ 
โสภณเจตสิก ๒๑ ดวง (เวนวิรติเจตสิก ๓ ดวง และปญญินทริยเจตสิก ๑ ดวง) 
     นัยท่ี ๙ มหาวิปากจิตดวงท่ี ๑-๒ ซ่ึงเปนญาณสัมปยุต แตละดวงมีเจตสิก 
สงเคราะหอยู ๓๓ ดวง คือ อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ ดวง โสภณเจตสิก ๒๐ ดวง (เวนวิรติ 
๓ ดวง อัปปมัญญา ๒ ดวง) 
     นัยท่ี ๑๐ มหาวิปากจิตดวงท่ี ๓-๔ ซ่ึงเปนญาณวิปยุต แตละดวงมีเจตสิก 
สงเคราะหอยู ๓๒ ดวง คืออัญญสมานาเจตสิก ๑๓ ดวง โสภณเจตสิก ๑๙ (เวนวิรติ ๓ ดวง 
อัปปมัญญา ๒ ดวง ปญญินทริยเจตสิก ๑ ดวง) 
     นัยท่ี ๑๑ มหาวิปากจิตดวงท่ี ๕-๖ ซ่ึงเปนอุเปกขาจิตดวย เปนญาณสัมปยุตดวย 
แตละดวงมีเจตสิกสงเคราะหอยู ๓๒ ดวง คือ อัญญสมานาเจตสิก ๑๒ ดวง (เวนปติเจตสิก) 
โสภณเจตสิก ๒๐ ดวง (เวนวิรติ ๓ ดวง อัปปมัญญา ๒ ดวง) 
     นัยท่ี ๑๒ มหาวิปากจิตดวงท่ี ๘-๙ ซ่ึงเปนอุเปกขาจิตดวย เปนญาณวปิยุตดวย 
แตละดวงมีเจตสิกสงเคราะหอยู ๓๑ ดวง คือ อัญญสมานาเจตสิก ๑๒ ดวง (เวนปติเจตสิก) 
โสภณเจตสิก ๑๙ ดวง (เวนวริติเจตสิก ๓ ดวง อัปปมัญญา ๒ ดวง ปญญินทริยเจตสิก 
๑ ดวง) 
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     ขอสังเกต จิตท่ีเปนญาณวิปยุตทุกดวง ไมมีปญญินทริยเจตสิกสงเคราะหอยูดวย และ 
จิตท่ีมีสหรคตดวยอุเปกขาทุกดวง ไมมีปติเจตสิกสงเคราะหอยูดวย 
     ในมหากิริยาจิต ๘ ดวง ไมมีวิรติเจตสิกสงเคราะหอยูดวย ท้ังนี้ก็เพราะวา มหากิริยาจิต 
เปนจิตของพระอรหันตโดยเฉพาะ ดวยพระอรหันตนั้นเปนผูส้ินกิเลสแลวตั้งแตอรหนัตตมัคคญาณ 
เกิดข้ึน จึงไมมีกิจที่จะตองเวนการพดูช่ัว ทําช่ัว หรือเวนมิจฉาชีพ เพราะทานตัดความช่ัว 
เหลานั้นไดเดด็ขาดแลว ในมหาวิปากจติ ๘ ดวง ไมมีวิรติเจตสิกสงเคราะหอยูดวยและไมมี 
อัปปมัญญาเจตสิกสงเคราะหอยูดวย คือเจตสนิกท้ัง ๕ ดวงน้ีมิไดสงเคราะหเขาในวปิากจิตทุก ๆ 
ดวง ท้ังนีก้็เพราะวา วิปากจิตนั้นเปนจิตทําหนาท่ีปฏิสนธิเปนตน ขณะปฏิบัตินั้นไมมีการคิด 
เวนพดูช่ัว ทําชั่ว หรือเวนมิฉาชีพ ท้ังไมมีกิจที่จะตองสงสารและพลอยยินดกีับใคร 
     หลักเกณฑขอท่ี ๔ เปนหลักเกณฑวาดวยการสงเคราะหเจตสิกเขาในมหัคคติจต 
๒๗ ดวง หลักนี้มี ๕ สังคหนยั คือ 
     นัยท่ี ๑ ปฐมฌานกุศลจิต ๑ ดวง ปฐมฌานวิปากจิต ๑ ดวง และปฐมฌานกิริยาจิต 
๑ ดวง จิต ๓ ดวงนี้ แตละดวงมีเจตสิกสงเคราะหอยู ๓๕ ดวง ไดแกอัญญสมานาเจตสิก 
๑๓ ดวง และโสภณเจตสิก ๒๒ ดวง (เวนวิรติเจตสิก ๓) 
     นัยท่ี ๒ ทุตยิฌานกุศลจิต ๑ ดวง ทุตยิฌานวิปากจิต ๑ ดวง ทุติยฌานกริิยาจิต ๑ ดวง 
จิต ๓ ดวงนี้ แตละดวงมีเจตสิกสงเคราะหอยู ๓๔ ดวง ไดแกอัญญสมานาเจตสิก ๑๒ ดวง (เวน 
วิตักกเจตสิก) โสภณเจตสิก ๒๒ ดวง (เวนวิรติเจตสิก ๓) 
     นัยท่ี ๓ ตติยฌานกุศลจิต ๑ ดวง ตติยฌานวิปากจิต ๑ ดวง และตติยฌานกิริยาจติ 
๑ ดวง จิต ๓ ดวงนี้ แตละดวงมีเจตสิกสงเคราะหอยู ๓๓ ดวง ไดแกอัญญสมานาเจตสิก 
๑๑ ดวง (เวนวติักกเจตสิกและวิจารเจตสิก) โสภณเจตสิก ๒๒ ดวง (เวนวิรติเจตสิก ๓) 
     นัยท่ี ๔ จตตุถฌานกุศลจติ ๑ ดวง จตุตถฌานวิปากจติ ๑ ดวง จตุตถฌานกิริยาจิต 
๑ ดวง จิต ๓ ดวงนี้ แตละดวงมีเจตสิกสงเคราะหอยู ๓๒ ดวง ไดแกอัญญสมานาเจตสิก 
๑๐ ดวง (เวนวติักก วจิาร ปต)ิ โสภณเจตสิก ๒๒ (เวนวิรติเจตสิก ๓) 
     บทท่ี ๕ ปญจมฌานกุศลจิต (และอรูปาวจรฌานกุศลจติ) ๑๕ ดวง คือ รูปาวจร 
ปญจมฌานกุศลจิต วิปากจติ กิริยาจิต รวม ๓ ดวง และอรูปาวจรฌานกุศลจิต ๔ ดวง  
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วิปากจิต ดวง ๔ กิริยาจิต ดวง ๔ รวม ๑๒ ดวง แตละดวงมีเจตสิก สงเคราะหอยู ๓๐ ดวง 
ไดแกอัญญสมานาเจตสิก ๑๐ ดวง (เวนวิตกัก วิจาร ปต)ิ โสภณเจตสิก ๒๐ ดวง (เวนวิรติ ๓ 
อัปปมัญญา ๒) 
     ขอสังเกต มหัคคตจิต ๒๗ ดวง ไมมีวิรติเจตสิกสงเคราะหอยูดวย เพราะมหัคคตจิต 
เกิดข้ึนโดยอาศัยการเจริญกรรมฐานหรือภาวนา มิไดเกดิข้ึนเพราะอาศัยวิรัตหิรือศีลขอเวนจาก 
พูดชั่ว ทําช่ัว และขอเวนจากมิจฉาชีพ 
     หลักเกณฑขอท่ี ๕ เปนหลักเกณฑการสงเคราะหเจตสิก เขาในโลกตุตรจิต ๘ ดวง 
หรือ ๔๐ ดวง กลาวคือ 
     ก. โลกุตตรจิต ๘ ดวง แตละดวงมีเจตสิกสงเคราะหอยู ๓๖ ดวง คือ 
อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ ดวง โสภณเจตสิก ๒๓ ดวง (เวนอัปปมัญญา ๒) 
     ข. โลกุตตรจิต ๔๐ ดวง มี ๕ สังคหนัย คือ 
     นัยท่ี ๑ ปฐมฌานมัคคจิต ๔ ดวง ผลจิต ๔ ดวง แตละดวงมีเจตสิกสงเคราะหอยู 
๓๖ ดวง ไดแกอัญญสมานาเจตสิก ๑๓ โสภณเจตสิก ๒๓ (เวนอัปปมัญญา ๒) 
     นัยท่ี ๒ ทุตยิฌานมัคคจิต ๔ ดวง ผลจิต ๔ ดวง แตละดวงมีเจตสิกสงเคราะหอยู 
๓๕ ดวง ไดแกอัญญสมานาเจตสิก ๑๒ (เวนวิตักกะ) โสภณเจตสิก ๒๓ ดวง (เวนอัปปมัญญา ๒) 
     นัยท่ี ๓ ตติยฌานมัคคจิต ๔ ดวง ผลจิต ๔ ดวง แตละดวงมีเจตสิกสงเคราะหอยู 
๓๔ ดวง ไดแกอัญญสมานาเจตสิก ๑๑ ดวง (เวนวิตกักะ วิจาระ) โสภณเจตสิก ๒๓ ดวง 
(เวนอัปปมัญญา ๒) 
     นัยท่ี ๔ จตตุถฌานมัคคจิต ๔ ดวง ผลจิต ๔ ดวง แตละดวงมเีจตสิกสงเคราะห 
อยู ๓๓ ดวง ไดแกอัญญสมานาเจตสิก ๑๐ ดวง (เวนวิตกักะ วิจาระ ปต)ิ โสภณเจตสิก 
๒๓ ดวง (เวนอัปปมัญญา ๒) 
     นัยท่ี ๕ ปญจมฌานมัคคจิต ๔ ดวง ผลจิต ๔ ดวง แตละดวงมีเจตสิกสงเคราะหอยู 
๓๓ ดวง ไดแกอัญญสมานาเจตสิก ๑๐ ดวง (เวนวิตกักะ วิจาระ ปต)ิ โสภณเจตสิก ๒๓ ดวง 
(เวนอัปปมัญญา ๒)  
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     ขอสังเกต  
     โลกุตตรจิตไมมีอัปปมัญญาเจตสิกสงเคราะหอยูดวย ท้ังนี้เปนดวยอัปปมัญญาเจตสิก 
นั้น จะเกดิข้ึนไดเฉพาะกับจติท่ีมีสัตวบัญญัติเปนอารมณเทานัน้ แตโลกุตตรจนิตมีนิพพานเปน 
อารมณดังนั้น จึงไมมีอัปปมัญญาเจตสิกสงเคราะหอยูดวย และโลกุตตรจิต ๔๐ ดวง (ซ่ึงจําแนก 
ตามฌาน ๕) นั้น แตละดวงเรียกช่ืออีกอยางหนึ่งวา โลกตุตรฌานิกจิต เชน โลกุตตร- 
ปฐมฌานิกจิต เปนตน 
 
                                                                      สรุป 
     สัมปโยคนัย มี ๑๖ นยั คือ 
     ๑. อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ ดวง มีสัปโยคนัย ๗ 
     ๒. อกุศลเจตสิก ๑๔ ดวง มีสัปโยคนัย ๕ 
     ๓. โสภณเจตสิก ๒๕ ดวง มีสัปโยคนัย ๔ 
 
     สังคหนัย มี ๓๓ นัย คือ 
      ๑. อเหตุกจิต ๑๘ ดวง มีสังคหนัย ๔ 
      ๒. อกุศลจติ ๑๒ ดวง มีสังคหนัย ๗ 
      ๓. กามาวจรโสภณจิต ๒๔ ดวง มีสังคหนัย ๑๒ 
      ๔. มหัคคตจิต ๒๗ ดวง มีสังคหนัย ๕ 
      ๕. โลกุตตรจิต ๘ ดวง มีสังคหนัย ๕  
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                                                                             บทท่ี ๔ 
                                                                           รูปขันธ (ตอ) 
                                                                           รูปกลาป ๒๑ 
 
     รูปกลาป (รูป+กลาป) แปลวา มัด กลุม กอน หรือหมวดหมูของรูป หมายความวา 
รูป ๒๘ นั้น แบงออกเปนกลุม ๆ ได ๒๑ กลุม เรียกวา รูปกลาป กลาวคือ รูปท่ีมีลักษณะ 
๔ อยางรวมกนั จัดเขาในกลุมเดียวกัน ซ่ึงลักษณะ ๔ อยางนั้น ไดแก 
     ๑. เอกุปปาทะ เกิดพรอมกัน 
     ๒. เอกนิโรธะ ดับพรอมกนั 
     ๓. เอกนิสสยะ มีท่ีอาศัยอันเดียวกนั 
     ๔. สหวุตติ มีความเปนไปรวมกัน 
     รูปกลาปแตละอยาง ๆ มีลักษณะ ๔ อยางนี้รวมกนั เปนทํานองเดยีวกับเจตสิกซ่ึงมี 
ลักษณะรวมกนักับจิต ๔ อยาง คือเกิดพรอมกัน ดับพรอมกัน มีอารมณเดียวกัน และมีวัตถุ 
อยางเดยีวกันกับจิต ฉะนั้น 
     รูปกลาปน้ันมี ๒๑ อยาง คือ กัมมสมุฏฐานกลาป ๙ อยาง จิตตสมุฏฐานกลาป ๖ อยาง 
อุตุสมุฏฐานกลาป ๔ อยาง และอาหารสมฏุฐานกลาป ๒ อยาง รวมเปน ๒๑ กลาป ซ่ึงมี 
รายละเอียดดังตอไปนี ้
     ก. กัมมสมุฏฐานกลาป ๙ 
     กลุมรูปท่ีมีกรรมเปนสมุฏฐานเฉพาะ ๑๗ รูป เรียกวา กัมมสมุฏฐานกลาป 
มี ๙ กลาป คือ 
     กลาปท่ี ๑ เรียกวาจักขุทสกกลาป (จกัขุ+ทสก+กลาป) แปลวากลาปมีจักษุประสาท 
เปนท่ี ๑๐ อันไดแกชีวิตรูป ๑ อวินิพโภครูป ๘ และจักษปุระสาท ๑ 
     กลาปท่ี ๒ เรียกวาโสตทสกกลาป (โสต+ทสก+กลาป) แปลวากลาปมีโสตประสาท 
เปนท่ี ๑๐ อันไดแกชีวิตรูป ๑ อวินิพโภครูป ๘ และโสตประสาท ๑ 
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     กลาปท่ี ๓ เรียกวาฆานทสกกลาป (ฆาน+ทสก+กลาป) แปลวากลาปมีฆานประสาท 
เปนท่ี ๑๐ อันไดแกชีวิตรูป ๑ อวินิพโภครูป ๘ และฆานประสาท ๑ 
     กลาปท่ี ๔ เรียกวาชิวหาทสกกลาป (ชิวหา+ทสก+กลาป) แปลวากลาปมีชิวหา- 
ประสาทเปนท่ี ๑๐ อันไดแกชีวิตรูป ๑ อวนิิพโภครูป ๘ และชิวหาประสาท ๑ 
     กลาปท่ี ๕ เรียกวากายทสกกลาป (กาย+ทสก+กลาป) แปลวากลาปมีกายประสาท 
เปนท่ี ๑๐ อันไดแกชีวิตรูป ๑ อวินิพโภครูป ๘ และกายประสาท ๑ 
     กลาปท่ี ๖ เรียกวาอิตถีภาวทสกกลาป (อิตถีภาว+ทสก+กลาป) แปลวากลาปมี 
อิตถีภาวะเปนท่ี ๑๐ อันไดแกชีวิตรูป ๑ อวนิิพโภครูป ๘ และอิตถีภาวะ ๑ 
     กลาปท่ี ๗ เรียกวาปุริสภาวทสกลาป (ปุริสภาว+ทสก+กลาป) แปลวากลาปมี 
ปุริสภาวะเปนท่ี ๑๐ อันไดแกชีวิตรูป ๑ อวนิิพโภครูป ๘ และปุริสภาวะ ๑ 
     กลาปท่ี ๘ เรียกวาวัตถุทสกกลาป (วตัถุ+ทสก+กลาป) แปลวากลาปมีหทยวัตถุ 
เปนท่ี ๑๐ อันไดแกชีวิตรูป ๑ อวินิพโภครูป ๘ และหทยวัตถุ ๑ 
     กลาปท่ี ๙ เรียกวาชีวิตนวกกลาป (ชีวติ+นวก+กลาป) แปลวากลาปมีชีวิตรูป 
เปนท่ี ๙ อันไดแกอวินิพโภครูป ๘ ชีวิตรูป ๑ 
     ข. จิตตสมุฏฐานกลาป ๖ 
     กลุมรูปท่ีมีจิตเปนสมุฏฐานเฉพาะ ๑๔ รูป เรียกวา จิตตสมุฏฐานกลาป 
มี ๖ กลาป คือ 
     กลาปท่ี ๑ เรียกวาสุทธัฏฐกกลาป (สุทธัฏฐก+กลาป) แปลวากลาปมีรูป ๘ อยาง 
ลวน ๆ อันไดแกอวนิิพโภครูป ๘ 
     กลาปท่ี ๒ เรียกวากายวิญญัตตินวกกลาป (กายวิญญัตติ+นวก+กลาป) แปลวา 
กลาปมีกายวญิญัติรูปเปนท่ี ๙ อันไดแกอวินิพโภครูป ๘ และกายวิญญัตติรูป ๑ 
     กลาปท่ี ๓ เรียกวา วจวีิญญัตติทสกกลาป (จีวิญญัตติ+ทสก+กลาป) แปลวา 
กลาปมีวจวีิญญัติรูปเปนท่ี ๑๐ อันไดแกอานิพโภครูป ๘ สัททรูป ๑ วจวีิญญัติรูป ๑ 
     กลาปท่ี ๔ เรียกวาลหุตาเทกาทสกกลาป (ลหุตาทิ+เอกาทสก+กลาป) แปลวา 
กลาปมีวจวีิญญัติรูปเปนท่ี ๑๑ อันไดแกอวนิิพโภครูป ๘ (วิการรูป ๓) คือ รูปลหุตา ๑ รูปมุทุตา ๑ 
รูปกัมมัญญตา ๑  
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     กลาปท่ี ๕ เรียกวาลหุตาทิทวาทสกกลาป (ลหุตาทิ+ทวาทสก+กลาป) แปลวา 
กลาปมีลหุตาทิรูปเปนท่ี ๑๒ อันไดแกอวินิพโภครูป ๘ กายวิญญัติรูป ๑ (วกิารรูป ๓) คือ 
รูปลหุตา ๑ รูปมุทุตา ๑ รูปกัมมัญญตา ๑ 
     กลาปท่ี ๖ เรียกวา ลหุตาทิเตรสกกลาป (ลหุตาทิ+เตรสก+กลาป) แปลวา 
กลาปมีลหุตาทิรูปเปนท่ี ๑๓ อันไดแกอวนิิพโภครูป ๘ วจวีิญญัติ ๑ สัททรูป ๑ (วิการรูป ๓) คือ 
รูปลหุตา ๑ รูปมุทุตา ๑ รูปกัมมัญญตา ๑ 
     ค. อุตุสมุฏฐานกลาป ๔ 
     กลุมรูปท่ีมีอุตุเปนสมุฏฐานเฉพาะ ๑๒ รูป เรียกวา อุตสุมุฏฐานกลาป มี ๔ กลาป 
คือ 
     กลาปท่ี ๑ เรียกวาสุทธัฏฐกกลาป (สุทธัฏฐก+กลาป) แปลวากลาปมีรูป ๘ อยาง 
ลวน ๆ อันไดแกอวนิิพโภครูป ๘ 
     กลาปท่ี ๒ เรียกวาสัททนวกกลาป (สัทท+นวก+กลาป) แปลวากลาปมีสัททรูป 
เปนท่ี ๙ อันไดแกอวินิพโภครูป ๘ สัททรูป ๑ 
     กลาปท่ี ๓ เรียกวาลหุเทกาทสหกกลาป (ลหุตาทิ+เอกาทสก+กลาป) แปลวา 
กลาปมีลหุตาทิรูปเปนท่ี ๑๑ อันไดแกวนิิพโภครูป ๘ (วกิารรูป 3 คือ) รูปลหุตา ๑ รูปมุทุตา ๑ 
รูปกัมมัญญตา ๑ 
     กลาปท่ี ๔ เรียกวาลหุตาทิทวาทสกกลาป (ลหุตาทิ+ทวาทสก+กลาป) แปลวา 
กลาปมีลหุตาทิรูปเปนท่ี ๑๒ อันไดแกอวินิพโภครูป ๘ สัททรูป ๑ (วิการรูป ๓) คือ รูปลหุตา ๑ 
รูปมุทุตา ๑ รูปกัมมัญญตา ๑ 
     ง. อาหารสมุฏฐานกลาป ๒ 
     กลุมรูปท่ีมีอาหารเปนสมุฏฐานเฉพาะ ๑๑ รูป เรียกวา อาหารสมุฏฐานกลาป 
มี ๒ กลาป คือ 
     กลาปท่ี ๑ เรียกวาสุทธัฏฐกกลาป (สุทธัฏฐก+กลาป) แปลวากลาปมีรูป ๘ อยาง 
ลวน ๆ ไดแกอวินิพโภครูป ๘  
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     กลาปท่ี ๒ เรียกวาลหุตาเทกาทสกกลาป (ลหุตาทิ+เอกาทสก+กลาป) แปลวา 
กลาปมีลหุตาทิรูปเปนท่ี ๑๑ อันไดแกอวนิพิโภครูป ๘ (วกิารรูป ๓) คือ รูปลหุตา ๑ 
รูปมุทุตา ๑ รูปกัมมัญญตา ๑ 
     ขอสังเกต รูป ๒๘ อยางนั้น ท่ีจัดเขากลุมไดมีจํานวน ๒๓ รูป ท่ีจดัเขากลุมไมได 
คือไมอยูในกลาปใด ๆ มี ๕ รูป ไดแกปริจเฉทรูป ๑ ลักขณะรูป ๔ ท้ัง ๕ รูปนี้ไมเปนองค 
แหงรูปกลาป 
 
                                                   โอกาสเกิดของรูปกลาป 
      รูปกลาป ๔ ประเภท คือ กัมมสมุฏฐานกลาป จิตตสมุฏฐานกลาป อุตุสมุฏฐานกลาป 
และอาหารสมฏุฐานกลาป นัน้ มีโอกาสเกดิแตกตางกัน ดังตอไปนี ้
     ก. กัมมสมุฏฐานกลาป รูปท่ีเปนกัมมสมุฏฐานกลาปท้ัง ๙ กลาปน้ัน ยอมเกดิได 
เฉพาะในส่ิงท่ีเปนสวิญญาณกวัตถุ คือส่ิงท่ีมีวิญญาณเทาน้ัน จะไมเกดิข้ึนในส่ิงท่ีเปนอวิญญาณก- 
วัตถุ คือส่ิงท่ีไมมีวิญญาณ 
     ข. จิตตสมุฏฐานกลาป รูปท่ีเปนจิตตสมุฏฐานกลาปท้ัง ๖ กลาปน้ัน ยอมเกดิข้ึนใน 
โอกาสแตกตางกัน ดังนี ้
     (๑) สุทธัฏฐกกลาป เกดิในเวลาท่ีไมมีการเคล่ือนไหว การพูด หรือการเปลง 
เสียงใด ๆ คือในขณะท่ีเสียใจ ตกใจ โกรธ เชนมีอาการหนาเศรา หนาซีด หนาแดง ใน 
ขณะเกลียด กลัว เชนมีอาการหนาเบ ขนลุก ขนพอง เปนตน ตลอดจนขณะท่ีมีจติใจออนเพลีย 
ไมเขมแข็ง มีอาการเพลีย เปนตน 
     (๒) กายวญิญัตินวกกลาป เกิดในเวลาเคล่ือนไหวรางกายท่ีไมปกติ คือในขณะ 
ยืน เดนิ นั่ง นอน คู เหยยีด เหลียวซาย แลขวา เงยหนา กมหนา เดนิหนา ถอยหลัง 
กระพริบตา เปนตน ในโอกาสที่จิตใจออนแอ ไมเขมแข็ง 
     (๓) วจีวิญญัติทสกกลาป เกิดในเวลาพูด รองเพลง สวดมนตหรืออานหนังสือ 
เปนตน ในโอกาสท่ีไมเปนปกติ เชนในเวลาจิตใจไมสบาย จิตใจทอถอย ทอแท ไมเต็มใจ 
พูด ไมเต็มใจรองเพลงหรืออานหนังสือ เปนตน 
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     (๔) ลหุตาเทกาทสกกลาป เกิดในเวลาท่ีไมมีการเคล่ือนไหวรางกาย แตเปน 
เวลาท่ีรางกายสบาย เบา ออนโยน แชมช่ืน ขณะท่ีมีจิตใจเขมแข็ง มีปติ เชนมีอาการหนาตา 
เบิกบาน สดช่ืน แจมใส เปนตน 
     (๕) ลหุตาทิทวาทสกกลาป เกิดในเวลาเคล่ือนไหวรางกาย เชน ยืน นอน 
นั่ง คู เหยยีด เหลียวซาย แลขวา เปนตน ในโอกาสท่ีจิตใจสบาย รางกายแข็งแรง 
     (๖) ลหุตาทิเตรสกกลาป เกิดในเวลาพูด รองเพลง อานหนังสือ หรือสวดมนต 
เปนตน ในโอกาสท่ีจิตใจสบาย รางกายเปนปกติ เชน การพูดจา การรองเพลง การอานหนังสือ 
การสวดมนต แคลวคลอง เสียงแจมใส เปนตน 
     ค. อุตุสมุฏฐานกลาป รูปท่ีเปนอุตุสมุฏฐานกลาปท้ัง ๔ กลาปนั้น ยอมเกิดข้ึนใน 
โอกาสแตกตางกัน ดังนี ้
     (๑) สุทธัฏฐกกลาป เกดิมีไดท้ังภายในและภายนอก ท่ีเกิดมีในภายในในรางกาย 
ของส่ิงท่ีมีวิญญาณ ท่ีเกิดมใีนภายนอก หมายถึงในส่ิงภายนอกรางกายเรา คือในส่ิงท่ีไมมีวิญญาณ 
     ท่ีเกิดมีไดในส่ิงท่ีมีชีวิตกคื็อ รูปรางตัวตนของคนและสัตวนี้เอง เพราะรูปกลาป 
กลุมนี้ เปนพืน้ฐานในการรักษารูปท้ังหลายมิใหเนาเปอย รูปกลาปกลุมนี้เกิดมไีดในโอกาสที่ 
รางกายของสัตวนั้น ๆ ไมสบาย ออนเพลีย เปนตน 
     ท่ีเกิดมีไดในส่ิงท่ีไมมีวิญญาณ คือวัตถุส่ิงของตาง ๆ เชน ภูเขา ตนไม โตะ 
เกาอ้ี เปนตน 
     (๒) สัททนวกกลาป เกิดมีไดท้ังภายนอกและภายใน คือเกิดมีไดท้ังในส่ิงท่ีไมมี 
ชีวิต ไมมีวิญญาณ และในส่ิงท่ีมีชีวิต มีวญิญาณ ท่ีเกิดมีไดในส่ิงไมมีชีวิต เชน เสียง 
ลมพัด เสียงฟารอง เสียงน้ําไหล เสียงฆอง เสียงกลอง เปนตน ท่ีเกดิมีในส่ิงท่ีมีชีวิต เชน 
เสียงไอ เสียงจาม เสียงกรน เสียงหัวเราะ เปนตน 
     (๓) ลหุตาเทกาทสกกลาป เกิดมีไดเฉพาะภายใน คือเกิดไดเฉพาะในส่ิงท่ีมีชีวิต 
มีวิญญาณเทานั้น เพราะวิการรูปนั้นมีไดเฉพาะส่ิงท่ีมีชีวติเทานั้น ถาไมใชส่ิงท่ีมีชีวิตแลว 
วิการรูปจะเกดิมีไมไดเลย รูปกลาปกลุมนี้เกิดมีไดเม่ือเวลาท่ีรางกายของสัตวนั้น ๆ เปนปกติ 
สบาย และแข็งแรง  
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     (๔) ลหุตาทิทวาทสกกลาป เกิดมีไดเฉพาะภายใน คือเกิดมีไดเฉพาะในส่ิงท่ี 
มีชีวิต มีวิญญาณเทานัน้ เพราะส่ิงท่ีไมมีชีวติไมสามารถจะมีวกิารรูปเกดิรวมดวยได ตัวอยาง 
ท่ีเกิดรูปนี้ ไดแกเสียงตาง ๆ ดังกลาวแลวในขอ (๒)  และเสียงเหลานัน้เปนเสียงแจมใส 
ออนหวาน มีกงัวาล เปนตน 
     ง. อาหารสมุฏฐานกลาป รูปท่ีเปนอาหารสมุฏฐานกลาปท้ัง ๒ นั้น ยอมเกิดมีไดใน 
โอกาสแตกตางกัน ดังตอไปนี้ 
     (๑) สุทธัฏฐกกลาป เกดิมีไดในโอกาสที่กลืนอาหารเขาไปแลวอาหารนั้นทําให 
รางกายไมสดช่ืน ไมกระปกระเปา แตทําใหเกิดอาการวิงเวียน คล่ืนเหยีน เปนตน เพราะ 
รูปกลาปกลุมนี้ไมประกอบดวยวิการรูปท้ัง ๓ 
     (๒) ลหุตาเทกาทสกกลาป เกิดมีไดในโอกาสท่ีกลืนอาหารลงไปแลวอาหารนั้น 
ทําใหรางกายสดช่ืน กระปกระเปา มีเร่ียวมีแรงข้ึน เปนตน เพราะรูปกลาปกลุมนี้ประกอบดวย 
วิการรูปท้ัง ๓ 
 
                                                    ฐานของรูปกลาปในรางกายมนุษย 
 
     รางกายของมนุษยแบงออกไดเปน ๓ สวน คือ อุปริมกาย กายสวนบน มัชฌิมกาย 
กายสวนกลาง และเหฏฐิมกาย กายสวนลาง แตละสวนมีรูปกลาปต้ังอยูแตกตางกัน กลาวคือ 
     ก. กัมมสมุฏฐานกลาป รูปกลาปกลุมนีต้ั้งอยูในสวนตาง ๆ ของรางกาย ดังนี ้
     (๑) อุปริมกาย กายสวนบน นับแตลูกกระเดือกข้ึนไป มีกัมมสมุฏฐานกลาป 
ตั้งอยู ๗ กลาป ไดแก จักขุทสกกลาป โสตทสกกลาป ฆานทสกกลาป ชิวหาทสกกลาป 
กายทสกกลาป ภาวทสกกลาป (แตละเพศ) และชีวิตทสกกลาป 
     (๒) มัชฌิมกาย กายสวนกลาง นับแตลูกกระเดือกลงมาจนถึงสะดือ มี 
กัมมสมุฏฐานกลาปต้ังอยู ๔ กลาป ไดแก หทยทสกกลาป กายทสกกลาป ภาวทสกกลาป 
และชีวิตนวกกลาป 
     (๓) เหฏฐิมกาย กายสวนลาง นับแตสะดือลงไป มีกัมมสมุฏฐานกลาปต้ังอยู 
๓ กลาป คือ กายทสกกลาป ภาวทสกกลาป และชีวิตนวกกลาป 
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     ดังนั้น กัมมสมุฏฐานกลาปจึงแบงตามฐาน (ท่ีตั้ง) เปน ๒ อยาง คือ สัพพฐานิกกลาป 
คือรูปกลาปท่ีตั้งอยูในกายทุกสวน อันไดแกกลาปท้ัง ๓ คือ กายทสกกลาป ภาวทสกกลาป 
และชีวิตนวกกลาป. อีกอยางหนึ่งคือ ปเทสกลาป คือรูปกลาปที่ตั้งอยูเฉพาะในกายสวนใด 
สวนหนึ่ง ไดแก รูปกลาป ๕ กลุม คือ จักขุทสกกลาป โสตทสกกลาป ฆานทสกกลาป 
ชิวหาทสกกลาป และหทยทสกกลาป 
     ข. จิตตสมุฏฐานกลาป รูปกลาปกลุมนีต้ั้งอยูในสวนตาง ๆ ของรางกาย ดังนี ้
     (๑) อุปริมกาย มีจิตตสมุฏฐานกลาปต้ังอยูท้ัง ๖ กลาป อันมีสุทธัฏฐกกลาป 
เปนตน 
     (๒) มัชฌิมกาย และเหฏฐิมกาย มีรูปกลาปกลุมนี้ตั้งอยู ๔ กลาป คือ 
สุทธัฏฐกกลาป กายวิญญัตินวกกลาป ลหตุาเทกาทสกกลาป และลหุตาทิทวาทสกกลาป 
     ค. อุตุสมุฏฐานกลาป รูปกลาปกลุมนี้ตัง้อยูในสวนตาง ๆ ของรางกายโดยท่ัวไป 
กลาวคือ รูปกลาปกลุมนี้ท้ัง ๔ กลาปนั้นต้ังอยูในทุกสวนของรางกายมนุษย ท้ังกายสวนบน 
สวนกลาง และสวนลาง และมีขอแตกตางกันดังนี้ สุทธัฏฐกกลาปและลหุตาเทกาทสกกลาป 
ท้ัง ๒ กลาปนี้ เกิดประจําอยูเสมอ สวนอีก ๒ กลาป คือ สัททนวกกลาปและลหุตาทิทวาทสก- 
กลาปเกิดข้ึนเปนบางคร้ังบางคราว จรมาเปนบางคร้ังบางคราว 
     ง. อาหารสมุฏฐานกลาป รูปกลาปกลุมนี้ตั้งอยูในสวนตาง ๆ ของรางกายทุกสวน 
กลาวคือ รูปกลาปกลุมนี้ ท้ัง ๒ กลาปนั้นต้ังอยูในทุกสวนของรางกาย ท้ังกายสวนบน สวนกลาง 
และสวนลาง 
 
                                                                          สรุป 
 
     รูปกลาป ๒๑ คือ 
     ๑. กัมมสมุฏฐานกลาป ๙ 
     ๒. จิตตสมุฏฐานกลาป ๖ 
     ๓. อุตุสมุฏฐานกลาป ๔ 
     ๔. อาหารสมุฏฐานกลาป ๒ 
     ในรูป ๒๘ อยางนั้น รูปท่ีจัดเขากลุมเปนรูปกลาปไดมีจํานวน ๒๓ รูป ท่ีจัดเขากลุมไมได 
เพราะขาดองคประกอบ มี ๕ รูป คือ ปริจเฉทรูป ๑ ลักขณะรูป ๔  



สังคหะ(๒) - หนาท่ี 34 
                                                              รูปกลาปในอาการ ๔๒ 
 
     อาการ คือสวนตาง ๆ ของรางกายมนษุยนั้น โดยปกติท่ีกําหนดเปนอารมณกรรมฐาน 
แบงออกเปน ๓๒ สวน หรืออาการ ๓๒ อันมีเกสา (ผม) โลมา (ขน) เปนตน จนถึง 
มตถลุงค (มันสมอง) เปนท่ีสุด แตสวนตาง ๆ ในรางกายของมนุษยนัน้ ถาแยกใหละเอียด 
ออกไปตามลักษณะหรือประเภทของธาตุท้ัง ๔ ก็จะมีอาการถึง ๔๒ อาการ คือ สสัมภารปฐว ี
๒๐ อาการ สสัมภารอาโป ๑๒ อาการ สสัมภารเตโช ๔ อาการ และสสัมภารวาโย ๖ อาการ 
จึงรวมเปนอาการ ๔๒ 
     อาการ ๔๒ ของมนุษยนัน้ ยอมมีรูปกลาปแตกตางกัน ดังตอไปนี ้
     ก. สสัมภารปฐวี ๒๐ อาการ 
     (๑) ในสสัมภารปฐวี เฉพาะ ๑๘ อาการ มี เกสา โลมา เปนตน (เวน อุทริย 
และกรีส) มีรูปกลาป ๕ กลาป นับเปนจํานวนรูปได ๔๔ รูป คือ กายทสกกลาป มีรูป ๑๐ รูป 
ภาวทสกกลาป มีรูป ๑๐ รูป จิตตสุทธัฏฐกกลาป มีรูป ๘ รูป อุตุสุทธัฏฐกกลาป มีรูป ๘ รูป 
และอาหารสุทธัฏฐกกลาปมีรูป ๘ รูป รวมรูปกลาปได ๕ กลาป เปนรูป ๔๔ รูป (๑๐+๑๐+๘+๘+๘ 
=๔๔) 
     (๒) ในสสัมภารปฐวีอีก ๒ อาการ คือ อุทริย และกรีส นั้น มีรูปกลาป ๑ กลาป 
เปนรูปจํานวน ๘ รูป คือมีเพียงอุตุสุทธัฏฐกกลาป เทานัน้ 
     ข. สสัมภารอาโป ๑๒ อาการ 
     (๑) ในสสัมภารอาโป เฉพาะ ๖ อาการ คือ ปตฺต เสมฺห โลหิต เมโท วสา ลสิกา 
มีรูปกลาป ๕ กลาป นับเปนจํานวนรูปได ๔๔ รูป เหมือนกับในขอ ก. (๑) 
     (๒) เฉพาะอาการ ๔ คือ เสโท อสฺสุ เขโฬ และ สงฺฆาณิกา มีรูปกลาป 
๒ กลาป นับเปนจํานวนรูปได ๑๖ รูป คือจิตตตสุทธัฏฐกกลาป ๘ รูป อุตุสุทธัฏฐกกลาป ๘ รูป 
     (๓) อีก ๒ อาการ คือ ปุพฺโพ และ มุตฺต มีรูปกลาปเพียงกลาปเดียว คือ 
อุตุสุทธัฏฐกกลาป จึงนับรูปไดจํานวน ๘ รูป 
     ค. สสัมภารเตโช ๔ อาการ 
     (๑) ในสสัมภารเตโช เฉพาะ ๓ อาการ คือ อุสฺมาเตโช ชีรณเตโช และ 
สนฺตาปนเตโช มีรูปกลาป ๔ กลาป นับจํานวนรูปได ๓๓ รูป คือ ชีวิตนวกกลาป มีรูป ๙ รูป 
  



สังคหะ(๒) - หนาท่ี 35 
จิตตสุทธัฏฐกกลาป มีรูป ๘ รูป อุตุสุทธัฏฐกกลาป มีรูป ๘ รูป และอาหารสุทธัฏฐกกลาป 
มีรูป ๘ รูป รวม ๔ กลาป มีรูป ๓๓ รูป (๙+๘+๘+๘=๓๓ รูป) 
     (๒) อีก ๑ อาการ คือ ปาจกเตโช มีรูปกลาปเพียงกลาปเดียว คือ ชีวิตนวกกลาป 
จึงมีรูป ๘ รูป 
     ง. สสัมภารวาโย ๖ อาการ 
     (๑) ในสสัมภารวาโย เฉพาะ ๕ อาการ คือ อุทฺธงฺคมวาโย อโธคมวาโย 
กุจฺฉิสยวาโย โกฏฐาสยวาโย และ องฺคมงฺคานุสาริวาโย มีรูปกลาป ๖ กลาป นับจํานวน 
รูปได ๓๓ รูป เหมือนกับขอ ค. (๑) 
     (๒) อีก ๑ อาการ คือ อสฺสาสปสฺสาสวาโย มีรูปกลาป ๑ กลาป กับอีก ๑ รูป 
คือจิตตสุทธัฏฐกกลาป มีรูป ๘ รูป และสัททรูป ๑ รูป จึงรวมเปน ๙ รูป 
 
                                                              รูปกลาปในปสาทรูป ๕ 
 
     ปสาทรูป ๕ นั้น มีรูปกลาปแตกตางกนั ดังนี ้
     (๑) จกัขุปสาทรูป มีรูปกลาป ๖ กลาป นับจํานวนรูปได ๕๔ รูป คือ จักขุทสก- 
กลาปมี ๑๐ รูป ภาวทสกกลาปมี ๑๐ รูป กายทสกกลาป ๑๐ รูป จิตตสุทธัฏฐกกลาป ๘ รูป 
อุตุสุทธัฏฐกกลาป ๘ รูป และอาหารสุทธัฏฐกกลาป ๘ รูป รวม ๖ กลาป ๕๔ รูป (๑๐+๑๐+ 
๑๐+๘+๘=๕๔) 
     (๒) โสตปสาทรูป+ฆานปสาทรูป+ชิวหาปสาทรูป ท้ัง ๓ รูปนี้ แตละรูปมีรูปกลาป 
๖ กลาป มีโสตทสกกลาป-ฆานทสกกลาป-ชิวหาทสกกลาป เปนตน จึงรวมเปนรูปละ ๖ กลาป 
นับจํานวนรูปไดอยางละ ๕๔ รูป ทํานองเดียวกับจกัขุปสาทรูปในขอ (๑) 
     (๓) กายปสาทรูป มีรูปกลาป ๕ กลาป นับจํานวนรูปได ๔๔ รูป คือ ภาวทสก- 
กลาป ๑๐ รูป กายทสกกลาป ๑๐ รูป จิตตสุทธัฏฐกกลาป ๘ รูป อุตุสุทธัฏฐกกลาป ๘ รูป 
อาหารสุทธัฏฐกกลาป ๘ รูป รวม ๔๔ รูป (๑๐+๑๐+๘+๘+๘=๔๔) 
 
     ขอสังเกต 
     ในกายปสาทรูปนั้น ไมมีจักขุปสาทรวมอยูดวย  แตในจักขุปสาทรูปนั้นมีกายปสาทรูป 
รวมอยูดวย 
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     ในกายปสาทรูป ไมมีโสตปสาทรูปรวมอยูดวย แตในโสตปสาทรูปนั้นมีกายปสาทรูป 
รวมอยูดวย 
     ในกายปสาทรูป ไมมีฆานปสาทรูปรวมอยูดวย แตในฆานปสาทรูปนั้นมีกายปสาทรูป 
รวมอยูดวย 
     ในกายปสาทรูป ไมมีชิวหาปสาทรูปรวมอยูดวย แตในชิวหาปสาทรูปนั้น มี 
กายปสาทรูปรวมอยูดวย 
     รวมความวา กายปสาทรูปมีอยูในปสาทอ่ืน ๆ ท้ัง ๔ รูป แตปสาทรูปท้ัง ๔ นั้น 
ไมมีในกายปสาทรูป  
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                                                                             บทท่ี ๕ 
                                                          ความสัมพันธของจิตกับเวทนา 
 
     ไดกลาวไวในบทที่ ๓ แลววา จิตกับเจตสิกมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด โดยเฉพาะ 
เจตสิก ๗ ดวง คือ ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา เอกัคคตา ชีวิตินทริยะ และมนสิการ 
ยอมประกอบกับจิตไดทุกดวง (ท้ัง ๘๙ ดวง หรือ ๑๒๑ ดวง) เจตสิก ๗ ดวงนีจ้ึงเรียกวา 
สัพพจิตตสาธารณเจตสิก เจตสิกเหลานี้แมจะประกอบกบัจิตไดทุกดวง แตเวทนาเจตสิกเปน 
ความรูสึกที่ปรากฏชัด และเปนปจจยัใหเกดิตัณหาดวย ดงันั้น ความสัมพันธของจิตกบัเวทนา 
จึงปรากฏชัดในจิตทุก ๆ ดวง โดยจิตดวงนั้น ๆ สหรคตดวยโสมนัสบาง สหรคตดวยอุเปกขา 
หรือเวทนาอ่ืน ๆ บาง 
     เวทนานั้น โดยสังเขปแบงเปน ๒ ประเภท คือแบงโดย อนุภวนนัย ไดเวทนา ๓ 
คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา แบงโดย อินทริยเภทนัย ไดเวทนา ๕ คือ 
สุขเวทนา ทุกขเวทนา โสมนัสสเวทนา โทมนัสสเวทนา และอุเปกขาเวทนา 
     จิตท้ังหมดนั้น ถาจําแนกตามเวทนาท่ีประกอบ ก็จะแบงออกไดเปน ๓ ประเภท หรือ 
๕ ประเภท ตามประเภทแหงเวทนา ดังนี ้
     ๑. จําแนกจติตามเวทนา ๓ 
     ก. จิต ๘๙ ดวง กับ เวทนา ๓ 
     (๑) จิตท่ีเกดิพรอมกับสุขเวทนา ๓๑ ดวง 
     (๒) จิตท่ีเกดิพรอมกับทุกขเวทนา ๓ ดวง 
     (๓) จิตท่ีเกดิพรอมกับอทุกขมสุขเวทนา ๕๕ ดวง 
     รวม ๘๙ ดวง 
     จิตที่เกิดพรอมกับสุขเวทนา (รวมท้ังโสมนัสสเวทนา) ๓๑ ดวงนั้น ไดแก  
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     (๑) โลภมูลจิตดวงท่ี ๑-๒--๓-๔ รวม ๔ ดวง 
     (๒) มหากสุลจิตดวงท่ี ๑-๒-๓-๔ รวม ๔ ดวง 
     (๓) มหาวปิากจิตดวงท่ี ๑-๒-๓-๔ รวม ๔ ดวง 
     (๔) มหากริิยาจิตดวงท่ี ๑-๒-๓-๔ รวม ๔ ดวง 
     (๕) อเหตุกกุศลวิปากจติดวงท่ี ๕-๗ รวม ๒ ดวง 
     (๖)อเหตุกริิยาจิตดวงท่ี ๓   ๑ ดวง 
     (๗) รูปาวจรฌานกุศลจิตดวงท่ี ๑-๒-๓-๔    รวม ๔ ดวง 
     (๘) รูปาวจนรฌานวิปากจิตดวงท่ี ๑-๒-๓-๔ รวม ๔ ดวง 
     (๙) รูปาวจรฌานกิริยาจิตดวงท่ี ๑-๒-๓-๔ รวม ๔ ดวง 
     รวม ๓๑ ดวง 
 
     จิตท่ีเกิดพรอมกับทุกขเวทนา (รวมท้ังโทมนัสสเวทนา) ๓ ดวง ไดแก 
     (๑) โทสมูลจิตดวงท่ี ๑-๒ รวม ๒ ดวง 
     (๒) อเหตุกอกุศลวิปากจิตดวงท่ี ๕ ๑ ดวง 
     รวม ๓ ดวง 
 
     จิตท่ีเกิดพรอมกับอทุกขมสุขเวทนา (อุเปกขเวทนา) ๕๕ ดวง ไดแก 
     (๑) โลภมูลจิตดวงท่ี ๕-๖-๗-๘ รวม ๔ ดวง 
     (๒) โมหมูลจิตดวงท่ี ๑-๒ รวม ๒ ดวง 
     (๓) มหากศุลจิตดวงท่ี ๕-๖-๗-๘ รวม ๔ ดวง 
     (๔) มหาวปิากจิตดวงท่ี ๕-๖-๗-๘ รวม ๔ ดวง 
     (๕) มหากริิยาจิตดวงท่ี ๕-๖-๗-๘ รวม ๔ ดวง 
     (๖) อเหตุกอกุศลวิปากจิตดวงที่ ๑-๒-๓-๔-๖-๗ รวม ๖ ดวง 
     (๗) อเหตุกริิยาจิตดวงท่ี ๑-๒ รวม ๒ ดวง 
     (๘) อเหตุกกิริยาจิตดวงท่ี ๑-๒ รวม ๒ ดวง 
     (๙) รูปาวจรปญจมฌานกศุลจิต-วิปากจติ-กิริยาจิต รวม 3 ดวง 
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     (๑๐) อรูปาวจรฌานกุศลจติ-วิปากจิต-กิริยาจิต (๓x๔=๑๒) รวม ๑๒ ดวง 
     (๑๑) โลกุตตรปญจมฌานมัคคจิต-ผลจิต (๒x๔) รวม ๘ ดวง 
     รวม ๕๕ ดวง 
 
     ข. จิต ๑๒๑ ดวง กับ เวทนา ๓ 
     (๑) โลกิยจติ ๘๑ ดวง คือ จิตท่ีเกิดพรอมกับสุขเวทนา ๓๑ ดวง ท่ีเกิดพรอม 
กับทุกขเวทนา ๓ ดวง และท่ีเกิดพรอมอทุกขมสุขเวทนา ๔๗ ดวง รวม ๘๑ ดวง เหมือนกับ 
ในจิต ๘๙ ดวง 
     (๒) โกกุตตรฌานจิต ๔๐ ดวง ไดแกท่ีเกิดพรอมกับสุขเวทนา ๓๒ ดวง (ปฐมฌาน 
๘+ทุติยฌาน ๘+ตติยฌาน ๘+จตุตถฌาน ๘) ท่ีเกิดพรอมอทุกขมสุขเวทนา ๘ ดวง 
(ปญจมฌาน ๘) 
 
     ๒. จําแนกจิตตามเวทนา ๕ 
     ก. จิต ๘๙ ดวง กับ เวทนา ๕ 
     (๑) จิตท่ีเกดิพรอมกับสุขเวทนา ๑ ดวง 
     (๒) จิตท่ีเกดิพรอมกับทุกขเวทนา ๑ ดวง 
     (๓) จิตท่ีเกดิพรอมกับโสมนัสสเวทนา ๓๐ ดวง 
     (๔) จิตท่ีเกดิพรอมกับโทมนัสสเวทนา ๒ ดวง 
     (๕) จิตท่ีเกดิพรอมอุเปกขาเวทนา ๕๕ ดวง 
     รวม ๘๙ ดวง 
 
     จิตท่ีเกิดพรอมกับ ทุกขเวทนา ๑ ดวงนัน้ ไดแก อเหตกุอกุศลวิปากจติดวงท่ี ๕ ท่ีเกดิ 
พรอมกับ สุขเวทนา ๑ ดวงนัน้ ไดแกอเหตกุกุศลวิปากจิตดวงที่ ๕ 
     จิตท่ีเกิดพรอมกับ โสมนัสเวทนา ๓๐ ดวงนั้น ไดแกจติท่ีเกิดพรอมกบั สุขเวทนา ๓๐ 
ดังกลาวแลว ในเวทนา ๓ ขอ ๑ ก. (เวนอเหตุกกุศลวิปากจิตดวงท่ี ๕) 
     จิตท่ีเกิดพรอมกับ โทมนัสสเวทนา ๒ นั้น ไดแกโทสมูลจิตท้ัง ๒ ดวง 
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     จิตท่ีพรอมกับ อุเปกขาเวทนา ๕๕ นั้น  ไดแกจิตท่ีเกิดพรอมกับอทุกขมสุขเวทนา 
๕๕ ดวง ดังกลาวแลวในเวทนา ๓ ขอ ๑ ก. 
     ข. จิต ๑๒๑ ดวง กับเวทนา 
     (๑) จิตท่ีเกดิพรอมกับสุขเวทนา ๑ ดวง 
     (๒) จิตท่ีเกดิพรอมกับทุกขเวทนา ๑ ดวง 
     (๓) จิตท่ีเกดิพรอมกับโสมนัสสเวทนา ๖๒ ดวง 
     (๔) จิตท่ีเกดิพรอมกับโทมนัสสเวทนา ๒ ดวง 
     (๕) จิตท่ีเกดิพรอมกับอุเปกขาเวทนา ๕๕ ดวง 
     รวม ๑๒๑ ดวง 
 
     จิตท่ีเกิดพรอมกับ สุขเวทนา ๑ ดวง และจิตท่ีเกิดพรอมกับทุกขเวนา ๑ ดวง นั้น 
เปนอันเดยีวกบัท่ีกลาวแลวในจิต ๘๙ ดวง 
     จิตท่ีเกิดพรอมกับ โทมนัสสเวทนา ๒ ดวง และท่ีเกดิพรอมกับ อุเปกขาเวทนา 
๕๕ ดวงนั้น เปนอันเดยีวกบัท่ีกลาวแลวในจิต ๘๙ ดวง 
     จิตท่ีเกิดพรอมกับโสมนสสเวทนา ๖๒ ดวงนัน้ ไดแกโลกิยจิตท่ีเกดิพรอมกับสุขเวทนา 
๓๑ ดวง และโลกุตตรจิตท่ีเกดิพรอมกับสุขเวทนา ๓๒ ดวง ดังกลาวแลวในจิต ๑๒๑ ดวง ใน 
เวทนา ๓ ขอ ๑  ข. (๑) (๒) 
     เวทนากับเจตสิกอ่ืน ๆ เวทนาเจตสิกนัน้เม่ือประกอบเขากับจิต ยอมประกอบรวมกับ 
เจตสิกดวงอ่ืน ๆ บาง เจตสิกดวงอ่ืน ๆ บางดวง เกิดพรอมกับเวทนาบาง กลาวคือ 
     ก. เวทนาท่ีประกอบรวมกับเจตสิก 
     (๑) สุขเวทนาและทุกขเวทนา ประกอบรวมกับสัพพจติตสาธารณเจตสิก ๖ 
(เวนเวทนา) 
     (๒) โสมนัสสเวทนา ประกอบรวมกับเจตสิก ๔๖ ดวง คืออัญญสมานาเจตสิก 
๑๒ ดวง (เวนเวทนา) อกุศลเจตสิก ๙ ดวง (เวน โทสะ อิสสา มัจฉริยะ กกุกุจจะและวจิกิิจฉา) 
และโสภณเจตสิก ๒๕ ดวง (๑๒+๙+๒๕=๔๖) 
     (๓) โทมนัสสเวทนา ประกอบรวมกับเจตสิก ๒๑ ดวง คือ อัญญสมานา ๑๑ 
(เวน เวทนา ปติ) และอกุศลเจตสิก ๑๐ ดวง (เวน โลภะ ทิฏฐิ มานะ และวิจิกจิฉา) 
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     (๔) อุเปกขาเวทนา ประกอบรวมกับเจตสิก ๔๖ ดวง คือ อัญญสมานาเจตสิก ๑๑ 
(เวน เวทนา ปติ) อกุศลเจตสิก ๑๐ ดวง (เวน โทสะ อิสสา มัจฉริยะ กุกกุจจะ) และ 
โสภณเจตสิก) ๒๕ ดวง 
     ตามกฎเกณฑดังกลาวจะเหน็ไดวา เม่ือเวทนาเจตสิกประกอบจติในขณะใด ก็ยอม 
ประกอบรวมไดกับเจตสิกดวงอ่ืน ๆ ตามกฎเกณฑดังกลาวเสมอ 
     ในขอ (๑) นั้น ตองเวนเวทนาเจตสิก เพราะสุขเวทนาและทุกขเวทนา เปนเวทนา- 
เจตสิกอยูแลว จึงประกอบรวมกับเจตสิกพวกเดียวกันไดเฉพาะ ๖ ดวง 
     ในขอ (๒) ท่ีเวนเวทนาเจตสิก ก็เพราะโสมนัสสเวทนาเปนเวทนาเจตสิกอยูแลว 
และท่ีเวน โทสะ อิสสา มัจฉริยะ และ กุกกุจจะ และ วิจกิจิฉา ก็เพราะอกุศลเจตสิกเหลานี้ 
เปนพวกโทสมูลจิต และโมหมูลจิต เม่ือโสมนัสสเวทนาเกิดข้ึน อกุศลเจตสิกเหลานี้จะเกิดข้ึน 
มิได ดวยเปนคนละพวกกัน 
     ในขอ (๓) ท่ีเวนเวทนาเจตสิก ก็เพราะโทมนัสสเวทนาเปนเวทนาเจตสิกอยูแลว ท่ี 
เวนปตกิ็เพราะปติท่ีเปนอกศุลเปนพวกโลภมูลจิต เม่ือโทมนัสสเวทนาซ่ึงเปนพวกโทสะเกิดข้ึน 
ปติจะเกิดข้ึนมิได เพราะเปนคนละพวกกัน ท่ีเวนโลภะ ทิฏฐิ มานะ ก็เพราะอกุศลเจตสิก 
เหลานี้เปนพวกโลภะ และท่ีเวนวิจิกจิฉา ก็เพราะเจตสิกดวงนี้เปนพวกโมหะ เมื่อโทมนัสส- 
เวทนาซ่ึงเปนพวกโทสะเกิดข้ึน อกุศลเจตสิกเหลานี้จะเกิดข้ึนมิได เพราะเปนคนละพวกกัน 
     ในขอ (๔) ท่ีเวนเวทนาเจตสิก ก็เพราะอุเปกขาเวทนาเปนเวทนาเจตสิกอยูแลว ท่ี 
เวนปติเจตสิก ก็เพราะปติท่ีเปนอกุศลเปนพวกโลภมูลจติ เม่ืออุเปกขาเวทนาซ่ึงเปนพวกโมหะ 
เกิดข้ึน ปตกิ็จะเกิดข้ึนมิได เพราะเปนคนละพวกกนั ท่ีเวนโทสะ อิสสา มัจฉริยะ และ 
กุกกจุจะ ก็เพราะอกุศลเจตสิกเหลานี้เปนพวกโทสมูลจิต เม่ืออุเปกขาเวทนาซ่ึงเปนพวกโมหะ 
เกิดข้ึน อกุศลเจตสิกเหลานีก้เ็กิดข้ึนมิได เพราะเปนคนละพวกกัน 
     อนึ่ง โสมนัสสเวทนา (รวมท้ังสุขเวทนา) และอุเปกขาเวทนา ท้ังสองนี้ ประกอ 
กับจิตรวมกับโสภณเจตสิกไดท้ัง ๒๕ ดวง 
     ข. เจตสิกท่ีเกิดพรอมกับเวทนา 
     (๑) เจตสิกท่ีเกิดพรอมกบัโทมนัสสเวทนาอยางเดยีว มี ๔ ดวง คือ โทสะ อิสสา 
มัจฉริยะ และกุกกจุจะ  
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     (๒) เจตสิกท่ีเกิดพรอมกบัโสมนัสสเวทนาอยางเดยีว ไดแกปต ิ
     (๓) เจตสิกท่ีเกิดพรอมกบัอุเปกขาเวทนาอยางเดยีว ไดแกวิจกิิจฉา 
     (๔) เจตสิกท่ีเกิดพรอมกบัโสมนัสสเวทนาก็ได และพรอมกับอุเปกขาเวทนาก ็
ได ไดแก โลติกเจตสิก ๓ ดวง และโสภณเจตสิก ๒๕ ดวง 
     (๕) เจตสิกท่ีเกิดพรอมกบัโสมนัสสเวทนา โทมนัสสเวทนา หรืออุเปกขา- 
เวทนาก็ได ไดแก เจตสิก ๑๑ ดวง คือ โมจตุกกเจตสิก ๔ ดวง กับถีนเจตสิก มิทธเจตสิก 
วิตักกเจตสิก วจิารเจตสิก อธิโมกขเจตสิก วริียเจตสิก และฉันทเจตสิก 
     (๖) เจตสิกท่ีเกิดพรอมกบัเวทนา ๕ อยางใดอยางหน่ึงไดท้ังส้ิน ไดแก สัพพ- 
จิตตสาธารณเจตสิก ๖ ดวง (เวน เวทนา เพราะเปนเวทนาเจตสิกอยูแลว) 
     (๗) เจตสิกท่ีไมเกิดพรอมกับเวทนา ไดแกเวทนาเจตสิกอยางเดยีว เพราะ 
เวทนา ๓ หรือเวทนา ๕ นั้น เม่ือเวทนาหน่ึงเกิดข้ึนแลวเวทนาอ่ืน ๆ ก็เกดิข้ึนไมได เชน 
โสมนัสสเวทนากับโทมนัสสเวทนา จะเกดิข้ึนรวมกนั ในขณะเดียวกนัมิได 
     ปจจัยใหเกดิเวทนา เวทนา ๓ หรือเวทนา ๕ นั้นเกิดข้ึนไดกเ็พราะอาศัยผัสสะเปน 
ปจจัย กลาวคือ เม่ืออายตนะภายใน อันไดแก ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ กระทบกับอายตนะ 
ภายนอก คือ รูป (สี) เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ ในขณะใด ขณะน้ัน 
ก็จะเกิดจักขุวญิญาณ โสตวิญญาณ ฆานวญิญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวญิญาณ และมโนวิญญาณ 
รับรูอารมณ (อายตนะภายนอก) นั้น อาการท่ีอายตนะภายใน ๑ อายตนะภายนอก ๑ วญิญาณ ๑ 
ท้ัง ๓ อยางนีป้ระจวบกันเขาเรียกวา ผัสสะ คือการสัมผัสอารมณของจิต ซ่ึงมี ๖ อยาง คือ 
จักขุสัมผัส (สัมผัสทางจักษปุระสาท) โสตสัมผัส (สัมผัสทางโสตประสาท) ฆานสัมผัส 
(สัมผัสทางฆานประสาท) ชิวหาสัมผัส (สัมผัสทางชิวหาประสาท) กายสัมผัส (สัมผัสทาง 
กายประสาท) และมโนสัมผัส (สัมผัสทางใจ) ผัสสะท้ัง ๖ นี้เองเปนปจจัยใหเกดิเวทนา คือ 
ผัสสเจตสิก เปนปจจยัใหเกิดเวทนาเจตสิก แลวสัพพจิตสาธารณเจตสิกดวงอ่ืน ๆ คือ สัญญา 
เจตนา เอกัคคตา ชีวิตินทรีย และมนสิการ กจ็ะเกิดข้ึนรวมกันในขณะเดียวกัน 
     ขณะท่ีไดเห็นรูป (สี) ถาเปนรูปท่ีนารัก นาปรารถนา ก็จะเกิดความรูสึกสบายใจ ดีใจ 
เรียกวา เกดิสุขเวทนาหรือโสมนัสสเวทนา ถารูปท่ีไดเหน็นั้นเปนรูปท่ีนาเกลียด นาชัง ไมนา 
ปรารถนา ก็จะเกิดความรูสึกไมสบายใจหรือเสียใจ เรียกวาเกิดทุกขเวทนา หรือโทมนสัสเวทนา  
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ถารูปท่ีไดนั้นเปนชนิดปานกลาง ไมชวนใหนาปรารถนาหรือนาเกลียด นาชัง ก็จะเกดิความรูสึก 
เฉย ๆ เรียกวาเกิดอุเปกขาเวทนา ในขณะไดรับอารมณอ่ืน ๆ ก็เปนทํานองเดียวกนันี ้ความรูสึก 
เปนสุข เปนทุกข และรูสึกเฉย ๆ เหลานี้ยอมเกิดข้ึนในจิต ประกอบเขากับจิตเสมอ ดงันั้น 
จิตกับเวทนาจงึมีความสัมพันธกันตลอดเวลา 
     โดยท่ีเวทนาน้ันเม่ือประกอบเขากับจิต คือ เกิดรวมกบัจิตแลว ยอมเปนปจจยัใหเกดิ 
ตัณหา คือความยาก และตัณหานี้เองเปนตนตอหรือสาเหตุสําคัญท่ีกอใหเกิดความทุกข หรือเกิด 
ปญหาตาง ๆ ในชีวิต ดังนั้น เวทนาจึงเปนตัวการสําคัญท่ีกอใหเกิดสาเหตุแหงทุกข 
     ตัณหาที่เปนเหตุใหเกิดทุกขนั้น วาโดยสภาวธรรมก็ไดแก โลภเจตสิกนั่นเอง และ 
โลภเจตสิกนี้เปนเจตสิกท่ีเกดิพรอมกับโมหะเสมอ ถาปราศจากโมหะแลวโลภะก็เกดิข้ึนไมได 
โทสะก็เชนเดยีวกัน จะตองเกิดพรอมกับโมหะเสมอ ดังน้ันจึงกลาวไดวา โมหะ ความหลง 
ความเขลา คืออวิชชา ยังมีอยูตราบใด ตราบนั้นโลภะและโทสะก็จะตองมีอยูเสมอไป เม่ือ 
กลาววา ตณัหาเกิดข้ึน จึงหมายความวาโลภะ โทสะ โมหะ เกิดข้ึนเสมอไป ท่ีวาเวทนา 
เปนปจจยัใหเกิดตัณหานัน้ จึงหมายความวาใหเกิด โลภ โทสะ โมหะ นั่นเอง เม่ือกลาว 
วาความอยาก จึงหมายถึงความเกลียดชังและความหลงดวย แมคําวากามคุณท่ีแปลวาส่ิงท่ีนาใคร 
ก็ตองหมายความวา เปนส่ิงท่ีนาเกล่ียดและทําใหหลงดวย 
     ท่ีวาเวทนาเปนปจจยัใหเกดิตัณหานั้น หมายความวา เม่ือมีเวทนา ตณัหาจึงจะมไีด 
ถาเวทนาไมมี ไมเกิดข้ึน ตัณหาก็มีไมได เกดิข้ึนไมได เชน สุขเวทนา กทํ็าใหเกดิตัณหา 
เพราะการมีสุขก็ยอมกอใหเกิดความตองการสุขยิ่ง ๆ ข้ึนไปอีก ทุกขเวทนาก็เปนปจจยัใหเกิด 
ตัณหา เพราะเม่ือมีความทุกขก็ยอมมีความเกลียดทุกข และตองการสุขเพื่อหนีทุกขนัน้ แม 
อุเปกขาเวทนา ก็เปนปจจัยใหเกิดตัณหา เพราะอุเปกขาเปนเจตสิกท่ีสงบ ละเอียด เม่ือมี 
ความสงบก็เปนเหมือนมีสุข จึงตองการสุขยิ่ง ๆ ข้ึนไปอีก และตัณหาน้ันเม่ือเกิดข้ึนก็เกิดข้ึน 
กับจิต เกีย่วของอยูกับจิต ทําใหจิตแปรไปในทางท่ีเปนกุศลบาง เปนอกศุลบาง ดังนั้น เวทนา- 
เจตสิกจึงเปนส่ิงท่ีควรกําหนดรูใหเทากัน ถากําหนดรูไมได รูไมเทาทันขณะใด ขณะนั้น เวทนา 
ก็เปนปจจัยใหเกิดตัณหาทันที ขณะใดตัณหาเกิดข้ึน ขณะน้ัน ความทุกขก็เกิดข้ึนทันที  
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     กระบวนการที่ใหเกดิเวทนาเจตสิก ตลอดถึงทําใหเกดิทุกขนั้น จะเปนดังนี ้
     จักขุ+รูป+วิญญาณ = ผัสสะ-เวทนา-ตัณหา-ทุกข 
     โสต+สัททะ+วิญญาณ = ผัสสะ-เวทนา-ตัณหา-ทุกข 
     ฆาน+คันธะ+วิญญาณ = ผัสสะ-เวทนา-ตัณหา-ทุกข 
     ชิวหา+รสะ+วิญญาณ = ผัสสะ-เวทนา-ตัณหา-ทุกข 
     กาย+โผฏฐัพพะ+วิญญาณ = ผัสสะ-เวทนา-ตัณหา-ทุกข 
     มโน+ธัมมารมณ+วิญญาณ = ผัสสะ-เวทนา-ตัณหา-ทุกข 
     ดังนั้น การเรียนรูความสัมพันธของจิตกบัเวทนา จึงเปนการเรียนรูปจจัยอันกอใหเกิดทุกข. 
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                                                                                      บทท่ี ๖ 
                                                        ความสมัพันธของจิตและเจตสิกกับเหตุ 
 
จิตกับเหตุ 
     เหตุ คือส่ิงท่ีเปนตนเคา เปนรากฐาน ในท่ีนี้หมายถึงเหตุภายในจิตใจ คือเปนเจตสิก 
ท่ีประกอบเขากับจิต เกดิรวมกับจิต ดับรวมกับจิต มีอารมณและวัตถุท่ีอาศัยอันเดยีวกันกับจติ 
ซ่ึงมี ๖ เหตุ คือ โลภะ โทสะ โมหะ อโลภะ อโทสะ อโมหะ เหตุท้ัง ๖ นี้ เปนมูลราก 
แหงกุศลและอกุศลท้ังปวง 
     โลภะ โทสะ โมหะ ๓ อยางนี้เปนอกุศลเจตสิก เปนอกศุลเหตุ คือเปนเหตุฝายอกุศล 
เม่ือประกอบเขากับจิต เกดิรวมกับจิต ก็ทําใหจิตเปนอกุศล เปนจิตบาป จิตช่ัว จิตทราม เปน 
จิตเศราหมอง จิตท่ีใหโทษ ดงัท่ีพระพุทธองคตรัสไววา "จิตฺเต สงฺกิลิฏเฐ ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา 
เม่ือจิตเศราหมองแลว ทุคติก็เปนอันหวังไว" จิตท่ีประกอบดวยอกุศลเหตุดังกลาวนี้ เรียกวา 
อกุศลจิต 
     สวน อโลภะ อโทสะ อโมหะ ๓ อยางนี้เปน โสภณเจตสิก เปนอกุศลเหตุและอัพยากต- 
เหตุ เม่ือประกอบกับจิต เกดิรวมกับจิต ก็เปนมูลฐานทําใหจิตเปนจิตด ีจิตงาม เปนจติท่ีผองใส 
เปนจิตใหคุณ ดังท่ีพระพุทธองคตรัสไววา "จิตฺเต อสงฺกิลิฏเฐ สุคติ ปาฏิกงฺขา เม่ือจิต 
ผองใสแลว สุคติเปนอันหวงัได" จิตท่ีประกอบดวยเหตท่ีุดีงามเหลานี้ จึงเรียกวา โสภณจิต 
     อโลภะ อโทสะ อโมหะ ๓ อยางนี้ เม่ือประกอบกับโสภณจิตฝายกุศล ก็ช่ือวา 
กุศลเหตุ เปนเหตุท่ีทําใหจิตเปนบุญเปนกุศล อันเรียกวา กุศลจิต เม่ือประกอบกับโสภณจิต 
ฝายวิบากและกิริยา ก็ช่ือวาเปนอัพยากตเหตุ เปนเหตุทําใหจิตเปนจิตดีงาม ไมมีโทษแตไมเปน 
บุญ ไมเปนกุศล อันเรียกวา อัพยากตจิต 
     จิตท้ัง ๘๙ ดวง หรือ ๑๒๑ ดวงนั้น จดัประเภทตามเหตุ แบงไดเปน ๒ ประเภทคือ เปน  



สังคหะ(๒) - หนาท่ี 46 
อเหตุกจติ และ สเหตุกจิต 
     ก. อเหตุกจติ จิตไมมีเหตุ คือไมมีสัมปยุตตเหตุ หมายความวาจติท่ีไมมีเหตุท้ัง ๖ อยาง 
นั้นประกอบเลยแมแตเหตุเดียว (ไมใชเหตุเกิด) เปนเพยีงจิตรับรูอารมณตามหนาท่ีเทานั้น อัน 
ไดแกจิต ๑๘ ดวง คือ ปญจทวาราวัชชนจิต ๑ ดวง ทวิปญจวิญญาณ ๑๐ ดวง สัมปฏิจฉนจิต 
๒ ดวง สันตีรณจิต ๓ ดวง มโนทวาราวัชชนจิต ๑ ดวง และ หสิตุปปาทจิต ๑ ดวง 
ดังกลาวแลวในบทท่ีวาดวยวิญญาณขันธ 
     ข. สเหตุกจติ จิตมีเหตุ คือมีสัมปยุตตเหตุ หมายความวา จิตท่ีประกอบดวยเหตุ ๖ อยาง 
นั้น ถาเปนฝายอกุศลจิตก็ประกอบดวยอกศุลเหตุท้ัง ๓ อยาง หรืออยางใดอยางหน่ึง ถาเปนฝาย 
โสภณจิต กับประกอบดวยกุศลเหตุ หรืออัพยากตเหตุท้ัง ๓ อยาง หรืออยางใดอยางหน่ึง ไดแก 
จิต ๗๑ ดวง หรือ ๑๐๓ ดวง ดังกลาวแลวในบทท่ีวาดวยวิญญาณขันธ 
     สเหตุกจิตน้ัน แบงเปน ๓ ชนิด คือ เอกเหตุกจิต จิตมีเหตุเดยีว ทวเิหตุกจติ จิต 
มีเหตุ ๒ ตเิหตกุจิต จิตมีเหตุ ๓ 
     เอกเหตุกจติ จิตมีเหตุเดียว คือจิตท่ีมีสัมปยุตตเหตุเพียงเหตุเดยีว ไดแก โมหมูลจิต 
๒ ดวง (เรียกวา โมหูหจิตก็ได) ซ่ึงประกอบดวยเหตุเพียงเหตุเดยีว คือ โมหะ 
     ทิวเหตกุจิต จิตมีเหตุ ๒ คือจิตท่ีมีสัมปยตุตเหตุ ๒ อยาง ไดแกจิต ๒๒ ดวง คือ 
     (๑) โลภมูลจิต ๘ ดวง มีเหตุดวงละ ๒ เหตุ คือ โลภะและโมหะ 
     (๒) โทสมูลจิต ๒ ดวง มีเหตุดวงละ ๒ เหตุ คือ โทสะและโมหะ 
     (๓) มหากศุลญาณวิปยุตตจิต ๔ ดวง มีเหตุดวงละ ๒ เหตุ คือ อโลภะ อโทสะ 
     (๔) มหาวปิากญาณวิปยตุตจิต ๔ ดวง มีเหตุดวงละ ๒ เหตุ คือ อโลภะ อโทสะ 
     (๕) มหากริิยาญาณวิปยตุตจิต ๔ ดวง มีเหตุดวงละ ๒ เหตุ คือ อโลภะ อโทสะ 
 
     ติเหตุกจิต จิตมี ๓ เหตุ คือจิตท่ีมีสัมปยตุตเหตุ ๓ อยาง ไดแกจิต ๔๗ หรือ ๗๙ ดวง คือ 
     (๑) มหากุศลญาณสัมปยุตตจิต ๔ ดวง 
     (๒) มหาวปิากญาณสัมปยุตตจิต ๔ ดวง 
     (๓) มหากริิยาญาณสัมปยุตตจิต ๔ ดวง 
     (๔) มหัคคตจิต ๒๗ ดวง  
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     (๕) โลกุตตรจิต ๘ หรือ ๔๐ ดวง 
ซ่ึงจิตท้ัง ๔๗ หรือ ๗๙ ดวงนี้ แตละดวงประกอบดวยเหตุ ๓ คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ 
 
จํานวนเหตุตามประเภทของจิต 
     เหตุ ๖ อยางนั้น แบงตามประเภทของจิตได ๓ ประเภท คือ กุศลเหตุ อกุศลเหตุ และ 
อัพยากตเหตุ (แบงเหตุตามชาติเภท) 
     กุศลเหตุ เหตุท่ีประกอบกับจิตแลวทําใหจิตเปนกุศล ไดแก อโลภะ อโทสะ อโมหะ 
     อกุศลเหตุ เหตุท่ีประกอบกับจิตแลวทําใหจิตเปนอกุศล ไดแก โลภะ โทสะ โมหะ 
     อัพยากตเหตุ เหตุท่ีประกอบกับจิตแลวทําใหจิตเปนอัพยากฤต คือเปนวิบากและกิริยา 
ซ่ึงไมเปนกุศลและอกุศล ไดแก อโลภะ อโทสะ อโมหะ 
     โดยนัยดังกลาวนี้จะเหน็วา เหตุท้ัง ๓ ประเภทนั้นประกอบกับจิตไดดังตอไปนี ้
 
     ก. กุศลเหตุ 
     กุศลเหตุประกอบกับกุศลจิต ๕๙ หรือ ๑๐๗ ดวง กลาวคือ 
     (๑) อโลภะ ประกอบกับกศุลจิต ๒๑ ดวง หรือ ๓๗ ดวง คือ มหากุศลจิต ๘ ดวง 
มหัคคตกุศลจติ ๙ ดวง มัคคจิต ๔ หรือ ๒๐ ดวง (รวมเปนอโลภเหตุ ๒๑ หรือ ๓๗ เหตุ เทากับ 
จํานวนจิตท่ีประกอบ) 
     (๒) อโทสะ ประกอบกับกุศลจิต ๒๑ หรือ ๓๗ ดวง คือ มหากุศลจิต ๘ ดวง มหัคคต- 
กุศลจิต ๙ ดวง มัคคจิต ๔ หรือ ๒๐ ดวง (รวมเปนอโทสเหตุ ๒๑ หรือ ๓๗ เหตุ เทากบัจํานวน 
จิตท่ีประกอบ) 
     (๓) อโมหะ ประกอบกับกุศลจิต ๑๗ หรือ ๓๓ ดวง คือมหากุศลญาณสัมปยุตตจิต 
๔ ดวง มหัคคตกุศลจิต ๙ ดวง มัคคจิต ๔ หรือ ๒๐ ดวง (รวมเปนอโมหเหตุ ๑๗ หรือ ๓๓ เทากับ 
จํานวนจิตท่ีประกอบ) 
     ข. อกุศลเหตุ 
     อกุศลเหตุประกอบกับอกุศลจิต ๒๒ ดวง คือ 
     (๑) โลภะ ประกอบกับโลภมูลจิต ๘ ดวง 
     (๒) โทสะ ประกอบกับโทสมูลจิต ๒ ดวง  
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     (๓) โมหะ ประกอบกับโลภมูลจิต ๘ ดวง โทสมูลจิต ๒ ดวง และโมหมูลจิต 
๒ ดวง รวม ๑๒ ดวง 
     (รวมเปนโมหเหตุ ๒๒ เหตุ เทากับจํานวนจิตท่ีประกอบ) 
     ค. อัพยากตเหตุ 
     อัพยากตเหตุ ประกอบกับอัพยากตจิต ๑๐๖ หรือ ๑๕๔ ดวง คือ 
     (๑) อโลภะ ประกอบกับมหาวิปากจิต ๘ ดวง มหากิริยาจิต ๘ ดวง มหคัคต- 
วิปากจิต ๙ ดวง มหัคคตกิริยาจิต ๙ ดวง ผลจิต ๔ หรือ ๒๐ ดวง (รวมเปนอโลภเหตุ ๓๘ หรือ 
๕๔ เหตุ เทากบัจํานวนจิตท่ีประกอบ) 
     (๒) อโทสะ ประกอบกับอัพยากตจิต ๓๘ หรือ ๕๔ ดวง คือ มหาวิปากจิต ๘ ดวง 
มหากิริยาจิต ๘ ดวง มหัคคตวิปากจติ ๙ ดวง มหัคคตกิริยาจิต ๙ ดวง ผลจิต ๔ หรือ ๒๐ ดวง 
(รวมเปนอโทสเหตุ ๓๘ หรือ ๕๔ เหตุ เทากับจํานวนจิตท่ีประกอบ) 
     (๓) อโมหะ ประกอบกับอัพยากตจิต ๓๐ หรือ ๔๖ ดวง คือมหาวิปากญาณสัมปยุตตจิต 
๔ ดวง มหากิริยาญาณสัมปยตุตจิต ๔ ดวง มหัคคตวิปากจิต ๙ ดวง มหคัคตกิริยาจิต ๙ ดวง 
ผลจิต ๔ หรือ ๒๐ ดวง (รวมเปนอโมหเหต ุ๓๐ หรือ ๔๖ ดวง เทากับจํานวนจิตท่ีประกอบ) 
 
เจตสิกกับเหตุ 
     เนื่องจากเหตุ ๖ อยางนั้น เปนมูลรากของกุศลและอกุศลท้ังมวลดังกลาวแลว เม่ือเจตสิก 
ประกอบเขากบัจิต ก็ยอมมีเหตุประกอบดวย และเหตุนัน้ก็ทําใหเจตสิกเปนกุศลหรืออกุศลตาม 
เหตุท่ีประกอบนั้น 
     เจตสิก ๕๒ ดวง ดังท่ีไดศึกษามาแลวนั้น แบงตามลักษณะท่ีประกอบกับเหตุได ๒ นัย 
คือ เอกันตนยั และอเนกันตนัย 
     ๑. เอกันตนยั (นยัท่ีแนนอน) เปนการจัดกลุมเจตสิกเฉพาะท่ีมีเหตุประกอบเปนราย 
ดวง เปนสวนแนนอน มี ๕ กลุม คือ 
     (๑) เอกเหตุเจตสิก เจตสิกมีเหตุเดยีว มี ๓ ดวง ไดแก โลภ โทส วิจิกจิฉา 
เจตสิก ๓ ดวงนี้ แตละดวงมีเหตุเกิดรวมเพียงเหตุเดียว คือ โมหเหตุ 
     (๒) ทวิเหตกุเจตสิก เจตสิกมี ๒ เหตุ มี ๙ ดวง ไดแก โมหะ ทิฏฐิ มานะ อิสสา 
มัจฉริยะ กุกกจุจะ อโลภะ อโทสะ ปญญา (อโมหะ) 
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     โมหเจตสิก เปนเจตสิกมี ๒ เหตุ คือ โลภเหตุและโทสเหตุ หมายความวา เม่ือ 
ประกอบกับโลภมูลจิต ก็มีโลภะเปนเหตุเกิดรวม เม่ือประกอบกับโทสมูลจิตก็มีโทสะ เปน 
เหตุเกดิรวม ดงันั้น โมหะจึงเปนเจตสิกมี ๒ เหตุ 
     ทิฏฐิเจตสิก และ มานเจตสิก ท้ัง ๒ ดวงนี้ แตละดวงมี ๒ เหตุ คือ โลภเหตุ 
และ โมหเหตุ กลาวคือ เจตสิกท้ัง ๒ ดวงนี้เกิดพรอมกับโลภะ และโลภะก็เกิดพรอมกบัโมหะ 
เสมอ ดังนั้น เจตสิก ๒ ดวงนี้ แตละดวงจงึมี ๒ เหตุ คือ โลภเหตุ และ โมหเหตุ 
     อิสสา มัจฉริยะ กกุกุจจะ เจตสิก ๓ ดวงนี้ แตละดวงมี ๒ เหตุ คือ โทสเหตุ 
และโมหเหตุ กลาวคือ  เจตสิกท้ัง ๓ ดวงนี้เกิดพรอมกบัโทสะ และโทสะก็เกดิพรอมกับโมหะ 
เสมอ ดังนั้น เจตสิก ๓ ดวงนี้จึงมี ๒ เหตุ คือ โทสเหตุ และ โมหเหตุ 
     อโลภะ อโทสะ ปญญา (อโมหะ) เจตสิก ๓ ดวงนี้ แตละดวงตางก็เปนเหตุ 
ซ่ึงกันและกัน จึงช่ือวามี ๒ เหตุ กลาวคือ 
     อโลภเจตสิก มี ๒ เหตุ คือ อโทสเหตุ และอโมหเหตุ 
     อโทสเจตสิก มี ๒ เหตุ คือ อโลภเหตุ และอโมหเหตุ 
     ปญญาเจตสิก มี ๒ เหตุ คือ อโลภคเหตุ และอโทสเหตุ 
     (๓) ติเหตุกเจตสิก เจตสิกมี ๓ เหตุ เฉพาะเจตสิก ๒๗ ดวง คือ อหิริกะ อโนตตัปปะ 
อุทธัจจะ ถีนะ มิทธะ และโสภณเจตสิก ๒๒ ดวง (เวน อโลภะ อโทสะ และปญญา เพราะ 
เจตสิก ๓ ดวงนี้เปนเจตสิกมี ๒ เหตุ) 
     อหิริกะ อโนตตัปปะ อุทธัจจะ เจตสิก ๓ ดวงนี้อยูในประเภทโมจตุกกเจตสิก 
หรืออกุศลสาธารณเจตสิก ซ่ึงประกอบกบัอกุศลจิตไดท้ัง ๑๒ ดวง และอกุศลจิตท้ังหมดนัน้ก็มี 
๓ เหตุ คือ โลภเหตุ โทสเหตุ และ โมหเหตุ ดังนั้น เจตสิกท้ัง ๓ ดวงนี้ แตละดวงจึงช่ือ 
วาเปนเจตสิก มี ๓ เหตุ คือ โลภเหตุ โทสเหตุ และ โมหเหตุ 
     ถีนเจตสิก มิทธเจตสิก เจตสิก ๒ ดวงนี้ ประกอบกับโลภมูลจิตก็ได ประกอบกับ 
โทสมูลจิตก็ได และโลภมูลจิตและโทสมลูจิตนั้นจะตองมีโมหเหตุประกอบดวยเสมอ ดังนั้น 
เจตสิก ๒ ดวงนี้จึงช่ือวามี ๓ เหตุ คือ โลภเหตุ โทสเหตุ และ โมหเหตุ  
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     โสภณเจตสิก ๒๒ ดวง (เวนอโลภะ อโทสะ ปญญา) เปนเจตสิกท่ีเกดิพรอมกับ 
อโลภะ  อโทสะ และปญญา เจตสิกเหลานี้จึงช่ือวามีเหตุ ๓ คือ อโลภเหตุ อโทสเหตุ และ 
อโมหเหตุ 
     (๔) ปญจเหตุกเจตสิก เจตสิกมี ๕ เหตุ มีดวงเดยีว ไดแก ปติเจตสิก ซ่ึงปติ 
เจตสิกนี้ เม่ือเกิดพรอมกับโลภโสมนัสสจิตญาณวิปยุต ก็มีโลภเหตุ โมหเหตุ เม่ือเกดิพรอม 
กับ โสมนัสสจิตญาณสัมปยตุ ก็มีอโลภเหตุ อโทสเหตุ อโมหเหตุ ดังนัน้ ปติเจตสิกจงึช่ือ 
วามี ๕ เหตุ คือ โลภเหตุ โทสเหตุ อโลภเหตุ อโทสเหตุ และ อโมหเหตุ 
     (๕) ฉเหตุกเจตสิก เจตสิกมี ๖ เหตุ ไดแกอัญญสมานาเจตสิก ๑๒ ดวง (เวนปติ) 
เจตสิกเหลานีป้ระกอบกับจติไดท่ัวไป เกดิพรอมกับเหตุใด ๆ ก็ไดท้ัง ๖ เหตุ ดังนั้นจึงช่ือวาเปน 
เจตสิกมี ๖ เหตุ คือ โลภเหตุ โทสเหตุ โมหเหตุ อโลภเหต ุอโทสเหตุ และอโมหเหต ุ
     การจัดกลุมเจตสิกตามนยัดังกลาวนี้ เรียกอีกอยางหน่ึงวา อคหิตัคคหณนัย แปลวา 
นัยการถือเอาเฉพาะเจตสิกท่ียังไมไดถือเอา คือ การนับแลวไมนับซํ้าอีก หมายความวา เจตสิกใด 
เม่ือไดจัดเขากลุมหนึ่งแลว ไมจัดเขากลุมอ่ืนอีก โดยนัยดงักลาวนี้จะเหน็ไดวา เจตสิก ๕๒ 
ดวงนัน้ มีเหตแุตกตางกนัเปน ๕ ลักษณะ จึงแบงเปน ๕ กลุม กลุมแรกมีเจตสิก ๓ ดวง กลุม 
ท่ี ๒ มีเจตสิก ๙ ดวง กลุมท่ี ๓ มีเจตสิก ๒๗ ดวง กลุมท่ี ๔ มีเจตสิกเพียง ๑ ดวง กลุมท่ี ๕ 
มีเจตสิก ๑๒ ดวง รวมเปน ๕๒ ดวง (๓+๙+๒๗+๑+๑๒=๕๒) 
     ๒. อเนกนัตนัย (นัยท่ีไมแนนอน) เปนการจัดกลุมเจตสิกโดยแยกออกแสดงเปน 
สวน ๆ เจตสิกท่ีจัดเขากลุมหนึ่งแลว ก็ยังจดัเขากลุมอ่ืนอีก เปนการไมแนนอนตายตัว การแบง 
กลุมนี้ก็แบงตามแนวการแบงประเภทของจิต กลาวคือ แบงเปนอเหตุเจตสิก และสเหตุก- 
เจตสิก แลวแสดงรายละเอียดของเจตสิกแตละประเภทท่ีเขากลุมนั้น ๆ ดังตอไปนี ้
     ก. อเหตุกเจตสิก เจตสิกท่ีไมมีเหตุประกอบ ไดแกเจตสิก ๑๓ ดวง คือ อัญญ- 
สมานาเจตสิก ๑๒ ดวง เฉพาะท่ีประกอบกบัอเหตุกจติ (โดยเวนฉันทเจตสิก เพราะเจตสิก 
ดวงนีไ้มประกอบกับอเหตกุจิต) และ โมหเจตสิก ๑ ดวง เฉพาะท่ีประกอบกับโมหมูลจิตเพราะ 
โมหเจตสิกท่ีในโมหมูลจิต ๒ ดวงนั้น เม่ือประกอบกับจิต ยอมไมมีเหตุอ่ืนเกดิรวมดวย คงมีแต 
โมหเจตสิกดวงเดียวเทานัน้  
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     ข. สเหตุกเจตสิก เจตสิกท่ีมีเหตุ โดยแบงเปน ๓ กลุม คือ เปนเอกเหตุเจตสิก 
ทวิเหตกุเจตสิก และ ติเหตุเจตสิก โดยไมมีประเภทปญจเหตุกเจตสิก และ ฉเหตุกเจตสิก 
ท้ังนี้เพราะการจัดเจตสิกเขากลุมมิไดจัดเฉพาะเปนรายดวงดังในเอกนัตนัย แตจัดตามประเภทของ 
เจตสิกท้ัง ๓ ประเภท คือ ประเภทอัญญสมานาเจตสิก ประเภทกุศลเจตสิก และประเภทโสภณ- 
เจตสิก โดยกระจายอัญญสมานาเจตสิกเขาทุกกลุม เม่ือจดัเจตสิกแตละประเภทเขากลุมกันตาม 
แนวนี้แลว ไมมีเจตสิกกลุมใด ๆ โดยเฉพาะท่ีมีเหตุถึง ๕-๖ เหตุ ดังนั้นจึงไมมีกลุม ปญจ- 
เหตุกเจตสิก และ กลุมฉเหตุกเจตสิก คงมีเพียง ๓ กลุม คือ กลุมเอกเหตุกเจตสิก กลุม 
ทวิเหตกุเจตสิก และ กลุมติเหตุกเจตสิก เทานั้น ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
     (๑) เอกเหตุกเจตสิก เจตสิกมีเหตุเดียว ไดแกเจตสิกจํานวน ๒๐ ดวง คือ 
     (ก) เจตสิก ๑๕ ดวง ท่ีประกอบกับโมหมูลจิต ไดแก อัญญสมานาเจตสิก ๑๑ ดวง 
(เวนปติและฉันทะ เพราะเจตสิก ๒ ดวงนีป้ระกอบกับโมหมูลจิตไมได) และโมหจตุกก- 
เจตสิก ๔ ดวง รวมเปนเจตสิก ๑๕ ดวง เจตสิกเหลานี้ แตละดวงมีเหตุเกิดรวมเพียงเหตุเดียว 
คือ โมหเหตุ ซ่ึงเปนตัวเหตุหรือตัวมูลนั้น 
     (ข) อกุศลเจตสิก ๓ ดวง คือ โลภเจตสิก โทสเจตสิก และโมหเจตสิก แตละดวง 
มีเหตุเกดิรวมเพียงเหตุเดยีว  กลาวคือ โลภเจตสิก เม่ือประกอบกับจิต มีเหตุเกดิรวมเพยีงเหตุ 
เดียว คือโมหเหตุ แมโทสเจตสิกก็มีเหตเุกดิรวมเพียงเหตุเดียว คือโมหเหตุเชนเดยีวกัน สวน 
โมหเจตสิก นัน้ เม่ือประกอบกับโลภมูลจติและโทสมูลจิต ก็มีเหตุเกดิรวมเพียงเหตุเดียว คือ 
โลภเหตุ หรือโทสเหตุ ซ่ึงเปนตัวเหตุหรือตัวมูลนั้น 
     (ค) โสภณเจตสิก ๒ ดวง คือ อโลภเจตสิก และอโทสเจตสิก ท่ีประกอบกับ 
โสภณจิตญาณวิปยุต ๑๒ ดวง (คือ มหากุศลจิต ๔ ดวง มหาวิปากจิต ๔ ดวง และมหากิริยา- 
จิต ๔ ดวง) เจตสิก ๒ ดวงนี้ แตละดวงมีเหตุเกิดรวมเพียงเหตุเดยีว กลาวคือ อโลภเจตสิก 
มีเหตุเกดิรวมเพียงเหตุเดยีว คือ อโทสเหตุ แมอโทสเจตสิกก็มีเหตุเกดิรวมเพียงเหตุเดยีว คือ 
อโลภเหตุ กลาวอีกนยัหนึ่งกคื็อโสภณเจตสิก ๒ ดวงนี้ตางก็เปนเหตุเกดิรวมซ่ึงกันและกัน 
     รวมเจตสิกตาม (ก) (ข) และ (ค) เปน ๒๐ ดวง (๑๕+๓+๒=๒๐) 
     (๒) ทวิเหตกุเจตสิก เจตสิกท่ีมี ๒ เหตุ ไดแกเจตสิกท่ีประกอบกับ ทวเิหตุกจติ 
และท่ีประกอบกับติเหตกุจติ รวม ๗๘ ดวงโดยพิสดาร หรือ ๔๘ ดวงโดยสังเขป กลาวคือ 
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     วาโดยพิสดาร 
     ก. เจตสิกท่ีประกอบกับทวิเหตจุิต รวม ๗๕ ดวง 
     ทวิเหตกุจิต ๒๒ ดวงน้ัน มีเจตสิกประกอบท้ังหมดจํานวน ๘๑ ดวง คือ 
     (๑) โลภมูลจิต ๘ ดวง มีเจตสิกประกอบ ๒๒ ดวง คือ อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ 
ดวง อกุศลสาธารณเจตสิก ๔ ดวง กับอกศุลเจตสิกอีก ๕ ดวง คือ โลภะ ทิฏฐิ มานะ ถีนะ 
มิทธะ รวม ๒๒ ดวง 
     (๒) โทสมูลจิต ๒ ดวง มีเจตสิกประกอบ ๒๒ ดวง คือ อัญญสมานาเจตสิก 
๑๒ ดวง (เวนปติ) อกุศลสาธารณเจตสิก ๔ ดวง และอกศุลเจตสิกอีก ๖ ดวง  คือ โทสะ 
อิสสา มัจฉริยะ กุกกุจจะ ถีนะ มิทธะ รวม ๒๒ ดวง 
     (๓) กามาวจรโสภณจิต (ญาณวิปยุต) ๑๒ ดวง มีเจตสิกประกอบ ๓๗ ดวง คือ 
อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ ดวง โสภณเจตสิก ๒๔ ดวง (เวนปญญา) รวม ๓๗ ดวง 
     รวมเจตสิกท่ีประกอบกับทวิเหตกุจิตตามขอ (๑) (๒) (๓) เปน ๘๑ ดวง (๒๒+๒๒+ 
๓๗=๘๑) ในเจตสิก ๘๑ ดวงน้ี เม่ือหักเจตสิกท่ีเปนตัวเหตุ ๖ ดวงออกแลว (คือหัก โลภะ 
โมหะ ออกจากโลภมูลจิต หกัโทสะ โมหะ ออกจากโทสมูลจิต และหัก อโลภะ อโทสะ 
ออกจากกามาวจรโสภณจิตแลว ก็จะคงเหลือเจตสิก ๗๕ ดวง (๘๑-๖=๗๕) 
     เจตสิกท่ีประกอบกับทวิเหตุกจิต จํานวน ๗๕ ดวงน้ี เปนทวิเหตุกเจตสิก คือ เจตสิก 
มี ๒ เหตุ คือ (๑) โลภเหตุ โมหเหตุ (๒) โทสเหตุ โมหเหตุ (๓) อโลภเหตุ อโทสเหตุ 
     ข. เจตสิกท่ีประกอบกับติเหตุกจิต รวม ๓ ดวง คือ อโลภะ อโทสะ ปญญา ซ่ึง 
เจตสิก ๓ ดวงนี้ แตละดวงตางก็เปนเหตุซ่ึงกันและกัน กลาวคือ อโลภเจตสิก ก็มีอโทสเหตุ 
อโมหเหตุ แมอโทสเจตสิก ก็มีอโลภเหตุ อโมหเหตุ ปญญาเจตสิก ก็มีอโลภเหตุ  อโทสเหตุ 
ดังนั้น เจตสิกท้ัง ๓ ดวงนีจ้ึงเปนทวิเหตุกเจตสิก 
     รวมเจตสิกตามขอ ก. ข. เปนทวิเหตุกจติ ๗๘ ดวง โดยพิสดาร (๗๕+๓=๗๘) 
 
     วาโดยสังเขป 
     เจตสิกท่ีประกอบกับทวิเหตุกจิตท้ังหมด ๘๑ ดวงตามขอ ก. นั้น เม่ือหักเจตสิกท่ีเปนตัว 
เหตุ ๕ ดวง คือ โลภะ โทสะ โมหะ อโลภะ อโทสะ ออกแลว ก็จะคงเหลือเจตสิก ๗๖ ดวง 
(๘๑-๕=๗๖) หักเจตสิกซํ้ากนัออกอีกจํานวน ๓๑ ดวง คือ อัญญสมานาเจตสิก ๒๕ ดวง อกุศล 
เจตสิก ๖ ดวง ก็จะคงเหลือเจตสิกท่ีประกอบกับทวิเหตุกจิต ๔๕ ดวง (๗๖-๓๑=๔๕) 
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     รวมทวิเหตกุเจตสิกตามขอ ก. ข. เขาดวยกันโดยสังเขป เปนทวิเหตุเจตสิก ๔๘ ดวง 
(๔๕+๓=๔๘) 
     (๓) ติเหตุกเจตสิก เจตสิกมี ๓ เหตุ ไดแกเจตสิก ๓๕ ดวง คือ อัญญสมานา- 
เจตสิก ๑๓ ดวง โสภณเจตสิก ๒๒ ดวง (เวน อโลภะ อโทสะ ปญญา) เจตสิกท้ัง ๓๕ ดวงนี ้
เปนติเหตกุเจตสิก คือเปนเจตสิกมี ๓ เหตุ ไดแก อโลภเหตุ อโทสเหตุ และอโมหเหตุ 
     การจัดกลุมเจตสิกตามนยัดังกลาวนี้ เรียกอีกอยางหน่ึงวา คหิตัคคหณนัย แปลวานยั 
การถือเอาเจตสิกท่ีไดถือเอาแลวมารวมเขาอีก คือการนับแลวนับซํ้าอีก หมายความวา เจตสิก 
ใดท่ีจัดเขากลุมหนึ่งแลว ยังนํามาจัดเขากลุมอ่ืนอีก เชน อัญญสมานาเจตสิก ซ่ึงมีท้ังในกลุม 
อเหตุกจติ และ สเหตุกจิต เปนตน 
     ตามท่ีกลาวมาน้ีจะเห็นไดวา จิตเจตสิกนัน้มีสวนสัมพนัธกันกับเหตุอยางใกลชิด กลาวคือ 
สเหตุกจิตทุกดวงจะตองมีเหตุประกอบเสมอ และสเหตุกเจตสิกก็ตองมีเหตุประกอบเสมอ 
เชนเดยีวกัน ซ่ึงเหตุนั้นอาจเปนกุศลเหตุหรืออกุศลเหตุ หรืออัพยากตเหตุก็ได  
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                                                                          บทท่ี ๗ 
                                                                    นามขันธ (ตอ) 
                                                                กิจและฐานของจิต 
 
     จิต ๘๙ ดวง หรือ ๑๒๑ ดวง ดังไดศึกษามาแลวนั้น มิใชส่ิงท่ีอยูนิ่ง ๆ แตมีการ 
เคล่ือนไหว การทํางานอยูตลอดเวลา และทําตอเนื่องกันต้ังแตเกิดจนตาย คือต้ังแตปฏิสนธิ 
จนถึงจุต ิ
     กิจ คือหนาท่ีของจิตนั้น มี ๔ อยาง คือ ปฏิสนธิกิจ ภวังคกิจ อาวัชชนกิจ ทัสสนกิจ 
สวนกิจ ฆายนกิจ สายนกิจ ผุสนกิจ สัมปฏิจฉนกิจ สันตีรณกิจ โวฏฐัพพนกิจ ชวนกิจ 
ตทาลัมพนกิจ และจุตกิิจ จิตทํางานโดยปฏิบัติกิจคือหนาท่ี ๑๔ อยางนีส้มํ่าเสมอ และตอเนื่องกนั 
โดยลําดับกลาวคือ 
     (๑) ปฏิสนธิกิจ ทําหนาท่ีสืบตอภพสืบตอชาติ จิตทําหนาท่ีนี้โดยทําการเกิดข้ึนใน 
ภพใหม ในชาติใหม หมายเอาเฉพาะขณะแรกท่ีเกิดใหมขณะเดียวเทานัน้ ดังนั้น ในภพหน่ึง 
ในชาติหนึ่งจติจึงทําหนาท่ีปฏิสนธิ เพียงคร้ังเดียว ขณะเดียว เทานัน้ 
     (๒) ภวังคกิจ ทําหนาท่ีเปนองคของภพ เปนส่ิงประจําภพ จติทําหนาท่ีนี้โดยทําการ 
ดํารงอยู ตั้งอยูในภพนั้น ๆ เทาท่ีอายุสังขารจะพึงเปนอยูได จิตทําหนาท่ีนี้อยูสมํ่าเสมอ มากบาง 
นอยบาง นับประมาณมิได 
     (๓) อาวัชชนกิจ ทําหนาท่ีพิจารณาอารมณ ใครครวญอารมณท่ีมาถึงตน ท้ังทาง 
ปญจทวารและมโนทวาร จติทําหนาท่ีนี้โดยการนําวิถีทุก ๆ วิถี เพราะเปนจิตดวงแรกท่ีข้ึนสูวิถี 
ในทุก ๆ วิถี คือท้ังทางปญจทวารวิถี และมโนทวารวิถี 
     (๔) ทัสสนกิจ ทําหนาท่ีเห็นรูป เกดิข้ึนขณะเดียวในจกัขุทวารวิถี 
     (๕) สวนกิจ ทําหนาท่ีไดยินเสียง เกิดข้ึนขณะเดียวในโสตทวารวิถี 
     (๖) ฆายนกจิ ทําหนาท่ีไดกล่ิน เกิดข้ึนขณะเดียวในฆานทวารวิถี 
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     (๗) สายนกิจ ทําหนาท่ีล้ิมรส เกิดข้ึนขณะเดียว ในชิวหาทวารวิถี 
     (๘) ผุสนกจิ ทําหนาท่ีสัมผัสโผฏฐัพพะ เกิดข้ึนขณะเดยีวทางกายทวารวิถี 
     (๙) สัมปฏิจฉนกิจ ทําหนาท่ีรับอารมณทางทวิปญจวญิญาณ เกิดข้ึนขณะเดียวใน 
ปญจทวารวิถี 
     (๑๐) สันตรีณกิจ ทําหนาท่ีไตสวนอารมณท่ีสัมปฏิจฉนจิตสงมาให ในวิถีหนึ่ง ๆ 
เกิดข้ึนขณะเดยีว 
     (๑๑) โวฏฐพัพนกจิ ทําหนาท่ีตัดสินอารมณ กําหนดใหเปนกุศล อกศุล หรือกิริยา 
ในวิถีหนึ่ง ๆ ตามปกติเกดิข้ึนขณะเดียว แตถาอารมณท่ีจะตัดสินนั้นเปนอารมณท่ีไมชัด ตัดสิน 
ไมลงในขณะนั้น ก็อาจเกิดข้ึน ๒ ขณะ หรือ ๓ ขณะก็ได 
     (๑๒) ชวนกิจ ทําหนาท่ีเสพอารมณ สําเร็จเปนกุศล อกุศล หรือกิริยา ตามท่ี 
โวฏฐัพพนจิตตัดสินและกําหนดมาให ในวิถีหนึ่ง ๆ ตามปกติก็เกิดข้ึน ๗ ขณะ แตอาจเกิดนอย 
กวานีห้รือมากกวานีก้็ได 
     (๑๓) ตทาลัมพนกิจ ทําหนาท่ีรับอารมณหรือรวบรวมอารมณไวตอจากชวนะ ในวิถี 
หนึ่ง ๆ เกิดข้ึน ๒ ขณะ 
     (๑๔) จุติกจิ ทําหนาท่ีเคล่ือนจากภพเกา จิตท่ีทําหนาท่ีนี้เปนจิตดวงสุดทายในภพนั้น 
ชาตินั้น ในภพหน่ึง ชาติหน่ึง จิตทําหนาท่ีนี ้เพียงคร้ังเดยีว ขณะเดียวเทานั้น 
 
                                                      
จํานวนจิตท่ีทํากิจ ๑๔ อยาง 
     ๑. จิตท่ีทําหนาท่ีปฏิสนธิกิจ เรียกวา ปฏิสนธิจิต มี ๑๙ ดวง คือ 
     - อุเปกขาสันตีรณจิต ๒ ดวง 
     - มหาวิปากจิต ๘ ดวง 
     - มหัคคตวปิากจิต ๙ ดวง 
     ๒. จิตท่ีทําหนาท่ีภวังคกจิ เรียกวา ภวังคจิต มี ๑๙ ดวง (เหมือนกับปฏิสนธิจิต) 
     ๓. จิตท่ีทําหนาท่ีอาวัชชนกิจ เรียกวา อาวัชชนจิต มี ๒ ดวง คือ 
     - ปญจทวาราวัชชนจิต ๑ ดวง 
     - มโนทวาราวัชชนจิต ๑ ดวง  
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     ๔. จิตท่ีทําหนาท่ีทัสสนกิจ เรียกวา จักษุวิญญาณ มี ๒ ดวง 
     ๕. จิตท่ีทําหนาท่ีสวนกิจ เรียกวา โสตวญิญาณ มี ๒ ดวง 
     ๖. จิตท่ีทําหนาท่ีฆายนกจิ เรียกวา ฆานวิญญาณ มี ๒ ดวง 
     ๗. จิตท่ีทําหนาท่ีสายนกจิ เรียกวา ชิวหาวิญญาณ มี ๒ ดวง 
     ๘. จิตท่ีทําหนาท่ีผุสนกิจ เรียกวา กายวญิญาณ มี ๒ ดวง 
     ๙. จิตท่ีทําหนาท่ีสัมปฏิจฉนกิจ เรียกวา สัมปฏิจฉนจิต มี ๒ ดวง คือ 
     - กุศลวิปากมโนธาตุ ๑ ดวง 
     - อกุศลวิปากมโนธาตุ ๑ ดวง 
     ๑๐. จิตท่ีทําหนาท่ีสันตีรณกิจ เรียกวา สันตีรณจิต มี ๓ ดวง คือ อเหตุกวิปาก- 
มโนวิญญาณธาตุ ๓ ไดแก 
     - อุเปกขาสันตีรณจิต ๒ ดวง 
     - โสมนัสสสันตีรณจิต ๑ ดวง 
     ๑๑. จิตท่ีทําหนาท่ีโวฏฐพัพนกจิ เรียกวา โวฏฐัพพนจิต มี ๑ ดวง อันไดแก 
มโนทวาราวัชชนจิตนั่นเอง 
     ๑๒. จิตทําหนาท่ีชวนกิจ เรียกวา ชวนจิต มี ๕๕ ดวง คือ 
     - อกุศลจิต ๑๒ ดวง 
     - หสิตุปปาทจิต ๑ ดวง              รวม ๒๙ ดวงนี ้
    - มหากุศลจติ ๘ ดวง                  เรียกวา กามชวนะ 
     - มหากิริยาจิต ๘ ดวง 
 
     - มหัคคตกศุลจิต ๙ ดวง 
     - มหัคคตกริิยาจิต ๙ ดวง          รวม ๒๖ ดวงนี ้
     - โลกุตตรจิต ๘ ดวง                 เรียกวา อัปปนาชวนะ 
     ๑๓. จิตท่ีทําหนาท่ีตทาลัมพพนกจิ เรียกวา ตทาลัมพนจิต มี ๑๑ ดวง คือ 
     - สันตีรณจติ ๓ ดวง 
     - มหาวิปากจิต ๘ ดวง 
     ๑๔. จิตทําหนาท่ีจุตกิิจ เรียกวา จุติจิต มี ๑๙ ดวง (เหมือนปฏิสนธิจิต) 
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     เฉพาะในชวงเวลาท่ีมีชีวติอยู นับต้ังแตปฏิสนธิเปนตนมานั้น จิตจะทําหนาท่ี ๑๒ อยาง 
วนเวียนอยูตลอดเวลา กลาวคือทําหนาท่ีภวังคกิจ แลวทําหนาท่ีอาวัชชนกิจ ฯลฯ ตทมาลัมพนกิจ 
แลวทําหนาท่ี ภวังคกจิ อีก ตอจากนั้นก็ทําหนาท่ีอาวัชชนกิจ ฯลฯ ตทาลัมพนกิจตอไปโดย 
ลําดับอีก วนเวยีนอยูอยางนี้ จนกวาจะถึงวาระสุดทายในภพหนึ่ง ชาติหนึ่ง คือทําหนาท่ีจุติกจิ 
     คร้ันทําหนาท่ีจุติกิจ คือเคลื่อนหรือตายจากภพหน่ึง ชาติหนึ่งแลว คือทําหนาท่ีจุตกิจิ 
ปฏิสนธิกิจในภพใหม ชาติใหม แลวทําหนาท่ีภวังคกิจในภพใหม ชาติใหม ฯลฯ วนเวียน 
อยูอยางนีจ้นกวาส้ินภพ ส้ินชาติ คือไดบรรลุมรรคผลนิพพาน 
     เพื่อใหเกิดความเขาใจในการทําหนาท่ีของจิต ควรจะไดศึกษาเร่ือง วถีิจิต ไวบาง พอเปน 
พื้นฐาน จะขอยกตวัอยางเฉพาะกรณีท่ีมีสัททารมณมาปรากฏทางโสตทวารอยางชัดแจง จิต 
จะทําหนาท่ีโดยลําดับ โดยเบ้ืองตน ทําหนาท่ีภวังคกิจเปน ๓ ลักษณะ คือ ภวังคะ ภวังคจลนะ 
ภวังคุปจเฉทะ แลวจึงทําหนาท่ีอ่ืน ๆ รวม ๘ กิจ (เฉพาะทางโสตทวาร) ดังนี ้
     (๑) ภวังคกจิ 
     (ก) ภวังคะ (ภวังคเดิม) 
     (ข) ภวังคจลนะ ภวังคไหว 
     (ต) ภวังคุปจเฉทะ ภวังคตดัขาด 
     (๒) โสตทวาราวัชชนกิจ 
     (๓) สวนกจิ 
     (๔) สัมปฏิจฉนกิจ 
     (๕) สันตีรณกิจ 
     (๖) โวฏฐัพพนกิจ 
     (๗) ชวนกิจ 
     (๘) ตทาลัมพนกิจ 
     พึงทราบอรรถาธิบายดังตอไปนี ้
     ตามปกตินัน้ จิตเปนส่ิงท่ีรับรูอารมณ ตองมีอารมณจึงจะเกดิข้ึนได และจิตนั้นก็มีการ 
เกิด-ดับอยูตลอดเวลา การเกดิ-ดับนี้กําหนดเปน ๓ ขณะ คือ อุปปาทะ (ขณะเกิด) ฐิต ิ
(ขณะตั้งอยู) และภังคะ (ขณะดับ) การเกิด-ดับของจิตนี้เปนไปรวดเร็วมาก มีคํากลาววา  
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ช่ัวลัดนิว้มือเดยีวเทานั้น จิตจะเกิด-ดับถึงแสนโกฏิขณะ แมจิตจะเกดิ-ดับรวดเร็วอยางนี้ จิตก ็
คิดอานหาอารมณอยูเสมอ คิดปลอยอารมณหนึ่งไปอารมณหนึ่งอยูตลอดเวลา 
     ขณะท่ีจิตยงัมิไดรับอารมณทางทวาร ๖ คือ ทางตา หู จมูก  ล้ิน กาย และทางใจ 
นั้นเรียกวา จิตตกภวังค เชน เวลานอนหลับ จิตจะไมรูอารมณทางทวารทั้ง ๖ นั่นคือ 
จิตตกภวังคนัน่เอง แมในเวลาท่ีตื่นอยู จิตข้ึนสูวิถีคือรับรูอารมณทางทวาร ๖ แลวก็จะมี 
อันตกภวังคแลวพนจากภวังคข้ึนสูวิะ สลับกันไปอยางนี้อยางรวดเร็วท่ีสุด จนไมสามารถกําหนด 
ไดวา ขณะใดจิตตกภวังค ขณะใดจิตข้ึนสูวิถีรับอารมณทางทวาร ๖ แตขณะท่ีจติตกภวังคนัน้ 
จิตก็พรอมท่ีจะรับอารมณ พรอมท่ีจะข้ึนสูวิถีเสมอ 
     มีขออุปมาดังตอไปนี้ มีแมลงมุมตัวหนึง่ทําการชักใยขึงเปนตาขายไวในท่ีแหงหนึ่ง 
ดวยประสงคจะดักแมลงตาง ๆ เพื่อจับกินเปนอาหาร มันชักใยเปนตาขายเสร็จแลวก็เกาะคอยที 
อยูตรงกลางใยนั้นเพื่อจองจับแมลงเปนอาหาร ขอนี้เปรียบเหมือนขณะท่ีจิตตกภวังคคอยจองหา 
อารมณอยู ฉะนั้น ตอมามีแมลงตัวเล็ก ๆ บินมาติดใยแมลงนั้น แรงกระทบของแมลงนั้น 
กระเทือนไปถึงแมลงมุม ทําใหแมลงมุมทราบวามีแมลงมาติดใยของตน แมลงมุมจึงไหวตัว ขอนี ้
เปรียบเหมือนเม่ือมีเสียงมากกระทบโสตประสาท แลวกระเทือนถึงภวงัคจิตทําใหเกดิภวังคจลนะ 
คือการไหวตัวของภวังคจิต อันไดแกจิตเตรียมท้ิงอารมณเกา เพ่ือรับอารมณใหมคือเสียงท่ีมา 
กระทบนั่นเอง 
     เม่ือแมลงมุมไหวตัวแลว ก็ไตจากท่ีเกาะไปหาแมลงท่ีมาติดใยนั้น เพื่อจับแมลงน้ันกิน 
เปนอาหาร ขอนี้เปรียบไดกับขณะที่จิตเปน ภวังคุปจเฉทะ คือจิตตัดขาดจากภวังคเกา พนจาก 
ภวังคจะข้ึนสูวิถี 
     ขณะท่ีแมลงมุมจะไตไปจบัแมลงน้ัน มันก็ใครครวญกอนวาแมลงนั้นอยูทางไหน คือ 
พิจารณาดวูาแรงกระทบน้ันมาจากทางไหน เม่ือทราบแนชัดแลวจะไดไตไปทางน้ัน ขอนี้เปรียบได 
กับขณะท่ีจิตทําหนาท่ี โสตทวาราวัชชนกิจ คิดใครครวญวาเสียงท่ีมากระทบโสตประสาทน้ัน 
อยูทางไหน 
     เม่ือแมลงมุมทราบแนชัดวาแมลงติดอยูทางไหนแลว มันก็ไตตรงไปทางน้ัน การท่ี 
แมลงมุมทราบแนชัดนั้น เปรียบไดกับขณะท่ีโสตวิญญาณทําหนาท่ีสวนกิจไดยนิเสียงนั้นแนชัด 
วามาจากทิศไทย ทางใด 
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     เม่ือแมลงมุมไตไปถึงแมลงท่ีติดใยอยูนัน้แลวจับแมลงน้ันไวในทันทีท่ีไตไปถึง ขอน้ี 
เปรียบเหมือนขณะท่ีจิตทําหนาท่ีสัมปฏิจฉนกิจ รับอารมณคือเสียงนัน้ไวจากโสตวิญญาณ 
     ขณะท่ีแมลงมุมจับแมลงที่ติดอยูท่ีใยแลวพิจารณาวาแมลงนั้นเปนชนิดใด จะกินเปน 
อาหารเขาไปไดอยางไร ขอนี้เปรียบไดกับขณะท่ีจิตทําหนาท่ี สันตีรณกิจ คิดพจิารณาอารมณ 
คือเสียงท่ีรับฟงไวนัน้วาเปนเสียงอะไร 
     เม่ือแมลงมุมพิจารณาแลวตัดสินใจเด็ดขาดวา แมลงท่ีมาติดใยนั้นสามารถกินเปนอาหาร 
ได การตัดสินใจเดด็ขาดของแมลงมุมในขอนี้เปรียบไดกบัขณะท่ีจิตทําหนาท่ีโวฏฐัพพนกิจ 
คิดตัดสินอารมณไดเด็ดขาดวาอารมณคือเสียงนั้นเปนอยางไร เปนเสียงยอหรือเสียงดา เปนเสียง 
ท่ีจะทําใหจิตเปนกุศลหรืออกุศล 
     ขณะท่ีแมลงมุมกินแมลงที่มาติดใยนั้นเปนอาหาร หลังจากท่ีไดตดัสินใจเด็ดขาดวาแมลง 
นั้นสามารถกินเปนอาหารได ขอนี้เปรียบไดกับขณะท่ีจติทําหนาท่ี ชวนกิจ คิดเสพอารมณ กินรส 
อารมณนั้น คือถาเสียงท่ีไดยินนัน้เปนเสียงท่ีดี ก็เกดิความดีใจ ถาเปนเสียงช่ัวรายก็เกดิความ 
เสียใจ (ซ่ึงชวนกิจนัน้มี ๗ ชวนะ) 
     เม่ือแมลงมุมกินแมลงนัน้เปนอาหาร กย็อมกลืนลงไปรวมอยูท่ีกระเพาะเพื่อยอยไปบํารุง 
รางกายของมัน ขอนี้เปรียบไดกับขณะท่ีจติทําหนาท่ี ตทาลัมพนกิจ คิดรับอารมณ รวบรวม 
อารมณนั้นไวตอจากชวนจิต เพื่อสงตอไปเก็บไวท่ีภวังคจติใหม พึงทราบวาตทาลัมพนจิตนั้น 
เกิดข้ึน ๒ ขณะ ท้ังนี้กเ็พราะวาอารมณท่ีเกดิข้ึนตอจากชวนจิตนั้นเปนอารมณแรง การรับอารมณ 
ตองผอนรับเปน ๒ ขณะ โดยขณะแรกยังไมรับอารมณไวเต็มท่ี เปนเพยีงฃลอไวเทานั้น ถึงขณะ 
ตองผอนรับเปน ๒ ขณะ โดยขณะแรกยังไมรับอารมณไวเต็มท่ี เปนเพยีงชลอไวเทานั้น ถึงขณะ 
ท่ี ๒ จึงรับอารมณนั้นไวเต็มท่ีเปนเหมือนการเบรครถที่กําลังวิ่งดวยความเร็วสูง ถาจะเบรคให 
หยุดทนัทีอาจเสียหลัก ทําใหรถคว่ําได จําตองผอนเบรคไว ชลอความเร็วไวกอน จึงเบรคให 
หยุดในภายหลัง และพึงเขาใจวาตทาลัมพนจิตนั้นจะทําหนาท่ีรวบรวมอารมณ ตลอดถึงความยินด ี
ยินรายอันเปนบุญ เปนบาป สงตอไป เก็บประทับไวท่ีภวังคจิตเสมอไป 
     ตามท่ียกตัวอยางประกอบคําอธิบายมานี้ ก็เพื่อใหเกิดความเขาใจชัดข้ึนวา จิตน้ันได 
ทํากิจ คือทําหนาท่ีอยางไร โดยยกตัวอยางเฉพาะขณะท่ีไดรับอารมณทางโสตทวาร สวนอารมณ 
ท่ีไดรับทางทวารอ่ืน ๆ ก็พึงทราบโดยนัยดงักลาวนี ้
     และพึงเขาใจวาจิตทํางานโดยทําหนาท่ี ๑๔ นั้น ก็คือจิตเกิดข้ึนจากจุดหนึ่งไปยงัอีก 
จุดหนึ่งตามวาระท่ีเกิดข้ึนนัน่เอง กลาวคือ  
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     ก. เม่ือกําหนดการทํางานของจิตท่ีวนเวยีนรอบชาติหนึ่ง โดยเร่ิมท่ีปฏิสนธิ เปนจุดแรก 
ไปส้ินสุดลงท่ีจุติ ก็จะเหน็วาจิตทําหนาท่ีในชาติหนึ่ง ๆ รวม ๑๔ อยาง เฉพาะหนาท่ีปฏิสนธิ 
และจุตินัน้ ในชาติหนึ่งจิตจะทําหนาท่ีสองอยางนี้อยางละหนึ่งคร้ังเทานั้น แตหนาท่ีอ่ืน ๆ อีก 
๑๒ อยางนั้น ในชาติหนึ่ง ๆ จิตทําหนาท่ีเหลานี้มากเหลือท่ีจะนับจะประมาณ (ใหดแูผนภูมิ 
ประกอบ แบบ ๑) 
     ข. เม่ือกําหนดการทํางานของจิตท่ีวนเวยีนในเวลาท่ียงัมีชีวิตอยู โดยเร่ิมท่ี ภวังค เปน 
จุดแรก ไปจนถึงตทาลัมพนะเปนกจิสุดทาย แลวทําหนาท่ีภวังค หนาท่ีอาวัชชนะ และหนาท่ี 
ตอ ๆ ไปอีก แลววกมาทําหนาท่ีภวังคและหนาท่ีอ่ืน ๆ วนเวยีนอยูอยางนี้ซํ้าแลวซํ้าอีก กําหนด 
ไมไดวาจิตไดทําหนาท่ี ๑๒ อยางนั้นกี่คร้ังกี่หน และก่ีรอบ (ใหดูแผนภมิูประกอบ แบบ ๑) 
     ค. เม่ือกําหนดการทํางานของจิตแยกเปนรายทวาร ก็จะเหน็วา ในปญจทวาร 
จิตทําหนาท่ีตามขอ ก. นั้น รวมไดจํานวนทวารละ ๑๐ กจิ และตามขอ ข. นั้น รวมได 
จํานวน ๘ กจิ (ใหดูแผนภูมิประกอบ แบบ ๒) 
     ง. เม่ือกําหนดการทํางานของจิตตามแนววิถีจิตท่ียกมาเปนตัวอยางนัน้ ก็จะเหน็วาจติ 
ทํางานรอบละ ๘ อยาง (ดแูผนภูมิประกอบ แบบ ๓) 
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                                                แผนภูมิแสดงการทํางานของจิต (แบบ ๑-๒) 
                                                               เปรียบเทียบวิถีจิต (แบบ ๓) 
 
 
 
 
 
 
 
 
วงนอก 
  แสดงการ 
ทํางานของจิต รวม 
๑๔ กิจ ตามขอ ฏ. 
 
 
วงใน 
  แสดงการ 
ทํางานของจิต รวม 
๑๒ กจิ ตามขอ ข.  
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วงนอก   
แสดงการทํางานของจิต 
เฉพาะทางโสตทวาร รวม ๑๐ กิจ 
ตามขอ ค. 
 
 
 
วงใน 
  แสดงการทํางานของจิต 
เฉพาะทางโสตทวาร รวม ๘ กิจ 
ตามขอ ค. 
 
 
 
 
                               ๑                    ๒      ๓      ๔        ๕        ๖                       ๗                         ๘ 
แบบ ๓ 
                   ภ                    ป      วิ        ส        สัน      โว                     ช                      ต       ต 
                           0   0   0               0       0        0         0          0          ช  ช  ช  ช  ช  ช  ช       0        0 
                           ตี  น   ท              ๑       ๒      ๓        ๔         ๕                      ๖                         ๗ 
เลขบน 
  แสดงจํานวนกิจของจิต                  
เลขลาง 
  แสดงจํานวนวิถีจิต 
อักษรยอ 



    ภ. = ภวังค,   ตี = อตีตภวังค (ภวังคเดิม), น. = ภวังคจลนะ, ท.= ภวังคุปจเฉทะ, 
                   ป. = ปญจทวาราวัชชนะ, วิ = วญิญาณ, ส = สัมปฏิจฉนะ, สัน = สันตีรณะ, 
                   โว = โวฏฐัพพนะ, ต. = ตทาลัมพนะ  
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                                                              ฐานของจิต ๑๐ ฐาน หรือ ๒๕ ฐาน 
 
     จิต ๘๙ ดวง หรือ ๑๒๑ ดวง ซ่ึงทํากิจหรือทําหนาท่ี ๑๔ อยางดังกลาวนั้น มีฐานทํากิจ 
อยู ๑๐ ฐาน คือ 
     ๑. ปฏิสนธิฐาน  ฐานทําปฏิสนธิกิจ 
     ๒. ภวังคฐาน  ฐานทําภวงัคกิจ 
     ๓. อาวัชชนฐาน  ฐานทําอาวัชชนกจิ 
     ๔. ปญจวญิญาณฐาน ฐานทํากิจของวญิญาณ ๕ มีทัสสนกิจ เปนตน 
     ๕. สัมปฏิจฉนกิจ  ฐานทําสัมปฏิจฉนกิจ 
     ๖. สันตีรณฐาน ฐานทําสันตีรณกจิ 
     ๗. โวฏฐัพพนฐาน  ฐานทําโวฏฐัพพนกิจ 
     ๘. ชวนฐาน  ฐานทําชวนกิจ 
     ๙. ตทาลัมพนฐาน  ฐานทําตทาลัมพนกิจ 
     ๑๐. จุติฐาน  ฐานทําจุตกิจิ 
     จิต (และเจตสิก) ยอมทํากิจท่ีฐานท้ัง ๑๐ นี้เปนประจาํสมํ่าเสมอ และตอเนื่องกนั 
ตลอดเวลา 
     ฐานท้ัง ๑๐ นี้ แบงออกโดยละเอียดตามนัยแหงวิถีจติ เปน ๒๕ ฐาน คือ 
     ๑. ปฏิสนธิฐาน ๑ ฐาน คือระหวางจุติกบัภวังค 
     ๒. ภวังคฐาน ๖ ฐาน คือ 
          (๑) ระหวางปฏิสนธิกับอาวัชชนะ 
          (๒) ระหวางตทาลัมพนะกับอาวัชชนะ 
          (๓) ระหวางชวนะ กบัอาวัชชนะ 
          (๔) ระหวางโวฏฐัพพนะกับอาวัชชนะ 
          (๕) ระหวางตทาลัมพนะกับจุต ิ
          (๖) ระหวางชวนะกับจุติ 
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     ๓. อาวัชชนฐาน ๒ ฐาน คือ 
           (๑) ระหวางภวังคกับปญจวิญญาณ 
           (๒) ระหวางภวังคกับชวนะ 
     ๔. ปญจวญิญาณฐาน ๑ ฐาน คือระหวางอาวัชชนะกบัสัมปฏิจฉนะ 
     ๕. สัมปฏิจฉนฐาน ๑ ฐาน คือระหวางปญจวิญญาณกับสันตีรณะ 
     ๖. สันตีรณฐาน ๑ ฐาน ระหวางสัมปฏิจฉนะกบัโวฏฐัพพนะ 
     ๗. โวฏฐัพพนฐาน ๒ ฐาน คือ 
          (๑) ระหวางสันตีรณะกับชวนะ 
          (๒) ระหวางสันตีรณะกับภวังคะ 
     ๘. ชวนฐาน ๖ ฐาน คือ 
          (๑) ระหวางอาวัชชนะกับตทาลัมพนะ 
          (๒) ระหวางอาวัชชนะกับภวังคะ 
          (๓) ระหวางอาวัชชนะกับจุต ิ
         (๔) ระหวางโวฏฐัพพนะกับตทาลัมพนะ 
          (๕) ระหวางโวฏฐัพพนะกับภวังคะ 
          (๖) ระหวางโวฏฐัพพนะกับจตุ ิ
     ๙. ตทาลัมพนฐาน ๒ ฐาน คือ 
          (๑) ระหวางชวนะกับภวังค 
          (๒) ระหวางชวนะกับจุติ 
     ๑๐. จุติฐาน ๓ ฐาน คือ 
          (๑) ระหวางตทาลัมพนะกับปฏิสนธิ 
          (๒) ระหวางชวนะกับปฏิสนธิ 
          (๓) ระหวางภวังคกับปฏิสนธิ 
     เร่ืองกิจและฐานของจิตทีก่ลาวมานี้ เปนเร่ืองละเอียดออน เพราะการทํางานของจิตนั้น 
กําหนดตามขณะจติท่ีเกดิข้ึนแตละขณะ ๆ ไป การเกิดดับของจิตเปนไปอยางรวดเร็ว ขนาดท่ี 
กําหนดกันวาช่ัวลัดนิว้มือเดยีว จติก็เกิดดับนับไดถึงแสนโกฏิคร้ัง ดังน้ัน การทํางานของจิตจึง  
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เปนไปโดยรวดเร็ว ยากท่ีจะเห็นได กําหนดไดแตเพยีงวาจิตนั้นทํางานทุก ๆ ขณะจิต ตามลําดับ 
กิจนั้น ๆ นับแตปฏิสนธิกิจเปนตนไป 
     ฐานทํางานของจิตท่ีวาเปนส่ิงละเอียดออน ก็เพราะเปนฐานของนามธรรม จะกําหนดได 
แตเพยีงวา ฐานไหนอยูระหวางขณะจิตไหน โดยกําหนดตามลําดับขณะจิตท่ีทํากจินัน้ ๆ 
เทานั้น ขอเสนอแนวกําหนดฐานจิตพอเปนท่ีสังเกต ดังนี้ 
     ท่ีวา ปฏิสนธิฐาน ๑ ฐาน คือระหวางจุตกิับภวังคนั้น หมายความวา ฐานทํา 
ปฏิสนธิกิจของจิตนั้นอยูระหวางขณะจิต ๒ ขณะ คือ จตุิขณะ กับภวังคขณะ ดังนี้ จตุิ-ปฏิสนธิ- 
ภวังค 
     ท่ีวาภวังคฐาน ๖ ฐาน คือ (๑) - (๖) นัน้ หมายความวา ฐานทําภวังคกจิ 
ของจิตนั้นอยูระหวางขณะจติตาง ๆ เปน ๖ ฐาน ดังนี ้
    (๑) ปฏิสนธิ-ภวังค-อาวัชชนะ 
     (๒) ตทาลัมพนะ-ภวังค-อาวัชชนะ 
     (๓) ชวนะ-ภวังค-อาวัชชนะ 
     (๔) โวฏฐัพพนะ-ภวังค-อาวัชชนะ 
     (๕) ตทาลัมพนะ-ภวังค-จุติ 
     (๖) ชวนะ-ภวังค-จุต ิ
 
     แมฐานอ่ืน ๆ ก็พึงกําหนดตามนัยนี้ และเร่ืองนี้จะเขาใจดีไดจะตองศึกษาเร่ืองวิถีจิตดวย 
เม่ือเขาใจเร่ืองวิถีจิตดแีลว การศึกษาเร่ืองกจิและฐานของจิตก็งายข้ึน 
 
                                                   กิจและฐานของเจตสิก 
     เนื่องดวยเจตสิกเปนส่ิงท่ีเกิดรวมกับจิต ดับพรอมกับจติ มีอารมณเดยีวกับจิต และ 
มีวัตถุท่ีอาศัยเปนไปอันเดยีวกันกับจติ ดังนัน้ เม่ือจิตทําหนาท่ีอยางใด เจตสิกก็ทําหนาท่ีอยาง 
นั้นดวย ฐานทํากิจของจิตเปนอยางไร อยูตรงไหน ตําแหนงใด ฐานทํากิจของเจตสิกก็เปนอยาง 
นั้น อยูตรงท่ี ตรงตําแหนงเดียวกับจิตนั้น และเจตสิกนั้นเม่ือเกิดข้ึนในจิต ประกอบกบัจิตแลว 
ยอมทําใหจิตเปล่ียนสภาพเปนตาง ๆ เชน เปนกุศลจิต อกุศลจิต เปนตน  
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     กิจของเตสิกนั้นมีรวมกันกับของจิต กลาวคือเจตสิกนนัทํากิจตาง ๆ รวมกับจิตเสมอไป 
จึงแบงออกเปนกลุมตามลักษณะท่ีทํากิจแตกตางกันเปน ๗ กลุม ดังนี ้
     (๑) เจตสิกมีกิจเดยีว คือ เจตสิกท่ีทํากิจอยางเดยีว คือทําหนาท่ีชวนกิจอยางเดียว 
เทานั้น ไดแกเจตสิก ๑๗ ดวง คือ อกุศลเจตสิก ๑๔ วิรติเจตสิก ๓ ท้ัง ๑๗ ดวงนี้ทําหนาท่ี 
เสพอารมณ สําเร็จเปนกุศล เปนอกุศล รวมกันกับอกศุลจติและอกุศลจติท่ีทําหนาท่ีชวนกจินั้น 
     (๒) เจตสิกมีกิจ ๔ คือเจตสิกท่ีทําหนาท่ี ๔ อยาง คือทําหนาท่ีปฏิสนธิกจิ ภวังคกิจ 
จุติกิจ และชวนกิจ เจตสิกท่ีทําหนาท่ี ๔ อยางนี้ ไดแกเจตสิก ๒ ดวง คือ อัปปมัญญาเจตสิก 
๒ ดวง ซ่ึงทําหนาท่ีรวมกับจิตท่ีทําหนาท่ี ๔ อยางนัน้ 
     (๓) เจตสิกมีกิจ ๕ คือเจตสิกท่ีทําหนาท่ี ๕ อยาง คือทําหนาท่ีปฏิสนธิกิจ ภวังคกิจ 
จุติกิจ ชวนกิจ และตทาลัมพนกิจ ไดแกเจตสิก ๒๑ ดวง คือ โสภณสาธารณเจตสิก 
๑๙ ดวง ปญญาเจตสิก ๑ ดวง และฉันทเจตสิก ๑ ดวง เจตสิกเหลานี้ทําหนาท่ีรวมกับจิต 
ท่ีทําหนาท่ี ๕ อยางนั้น 
     (๔) เจตสิกมีกิจ ๖ คือเจตสิกท่ีทําหนาท่ี ๖ อยาง คือทําหนาท่ีปฏิสนธิกิจ ภวังคกจิ 
จุติกิจ สันตีรณกิจ ชวนกิจ และตทาลัมพนกิจ ซ่ึงเจตสิกท่ีทําหนาท่ีถึง ๖ อยางนี้มีดวงเดยีว 
คือ ปติเจตสิก และเจตสิกดวงนี้ทําหนาท่ีรวมกับจิตท่ีทํากิจ ๖ อยางนั้น 
     (๕) เจตสิกมีกิจ ๗ คือเจตสิกท่ีทําหนาท่ี ๗ อยาง คือทําหนาท่ีปฏิสนธิกจิ ภวังคกิจ 
จุติกิจ อาวัชชนกิจ โวฏฐพัพนกิจ ชวนกจิ และตทาลัมพนกิจ ซ่ึงเจตสิกท่ีทําหนาท่ีถึง ๗ 
อยางนี้มีดวงเดียว คือวีริยเจตสิก และวีริยเจตสิกนี้ทําหนาท่ีรวมกับจิตท่ีทํากิจ ๗ อยางนั้น 
     (๖) เจตสิกมีกิจ ๙ คือเจตสิกท่ีทําหนาท่ี ๙ อยาง คือทําหนาท่ีปฏิสนธิกิจ ภวังคกจิ 
จุติกิจ อาวัชชนกิจ สัมปฏิจฉนกิจ สันตีรณกิจ โวฏฐัพพนกิจ ชวนกิจ และตทาลัมพนกิจ 
เจตสิกท่ีทําหนาท่ี ๙ อยางนี ้ไดแกเจตสิก ๓ ดวง คือ วิตกักเจตสิก วิจารเจตสิก และ 
อธิโมกขเจตสิก ซ่ึงเจตสิก ๓ ดวงนี้ ทําหนาท่ีรวมกันกับจติท่ีทําหนาท่ี ๙ อยางนั้น 
     (๗) เจตสิกมีกิจ ๑๔ คือเจตสิกทีทําหนาท่ี ๑๔ อยาง คือทําหนาท่ีปฏิสนธิกิจเปนตน 
จนถึงทําหนาท่ีจุติกิจ เจตสิกท่ีทําหนาท่ีทุกกิจท้ัง ๑๔ กจินี้ ไดแกเจตสิก ๗ ดวง คือ 
สัพพสาธารณเจตสิก ๗ ดวง ซ่ึงทําหนาท่ีรวมกับจิตท่ีทํากิจ ๑๔ อยางนัน้  
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     สวนฐานของเจตสิกนั้น เปนอยางเดยีวกับฐานของจิต ฐานของจิตเปนอยางไร ฐานของ 
เจตสิกเปนอยางนั้น 
 
                                                                         สรุป 
     จิตท่ีทํากิจตาง ๆ ท่ีฐานตาง ๆ ดังกลาวขางตนนั้น กลาวโดยสรุปไดดังนี ้
     ก. จิตทํากจิอยางเดยีวและมีฐานเดยีว ไดแกจิต ๖๘ ดวง คือ 
     (๑-๒) จกัขุวิญญาณ ๒ ดวง ทําหนาท่ีทัสสนกิจ ท่ีปญจวิญญาณฐาน 
     (๓-๔) โสตวิญญาณ ๒ ดวง ทําหนาท่ีสวนกิจ ท่ีปญจวิญญาณฐาน 
     (๔-๖) ฆานวิญญาณ ๒ ดวง ทําหนาท่ีฆายนกจิ ท่ีปญจวิญญาณฐาน 
     (๗-๘) ชิวหาวิญญาณ ๒ ดวง ทําหนาท่ีสายนกิจ ท่ีปญจวิญญาณฐาน 
     (๙-๑๐) กายวิญญาณ ๒ ดวง ทําหนาท่ีผุสนกิจ ท่ีปญจวิญญาณฐาน 
     (๑๑) ปญจทวาราวัชชนจติ ๑ ดวง ทําหนาท่ีอาวัชชนกิจ ท่ีอาวัชชนฐาน 
     (๑๒-๑๓) สัมปฏิจฉนจิต ๒ ดวง ทําหนาท่ีสัมปฏิจฉนกิจ ท่ีสัมปฏิจฉนฐาน 
     (๑๔-๖๘) ชวนจิต ๕๕ ดวง ทําหนาท่ีชวนกจิ ที่ชวนฐาน 
 
     หมายเหตุ  ชวนจิต ๕๕ ดวงนั้น ไดแกอกุศลจิต ๑๒ ดวง กุศลจิต ๒๑ ดวง 
หสิตุปปาทจิต ๑ ดวง มหากริิยาจิต ๘ ดวง มหัคคตกิริยาจติ ๙ ดวง โลกตุตรผลจิต ๔ ดวง 
 
     ข. จิตท่ีทํากิจ ๒ อยาง มี ๒ ฐาน ไดแกจิต ๒ ดวง คือ 
         (๑) โสมนัสสสันตีรณจิต ๑ ดวง ทําหนาท่ีสันตีรณกิจ ท่ีสันตีรณฐาน 
                 และทําหนาท่ีตทาลัมพนกิจที่ตทาลัมพนฐาน 
         (๒) มโนทวาราวัชชนจิต ๑ ดวง ทําหนาท่ีอาวัชชนจิต ท่ีอาวัชชนฐาน 
                 และทําหนาท่ีโวฏฐัพพนกจิท่ีโวฏฐัพพนฐาน 
     ค. จิตท่ีทํากิจ ๓ อยาง มี ๓ ฐาน ไดแกจติ ๙ ดวง คือ 
          (๑-๙) มหัคคตจิต ๙ ดวง - ทําหนาท่ีปฏิสนธิกิจ ท่ีปฏิสนธิฐาน 
                                                      - ทําหนาท่ีภวังคกิจ ท่ีภวังคฐาน 
                                                      - ทําหนาท่ีจุติกิจ ท่ีจุติฐาน   



สังคหะ(๒) - หนาท่ี 68 
     ง. จิตท่ีทํากจิ ๔ อยาง มี ๔ ฐาน ไดแกจิต ๘ ดวง คือ 
         (๑-๘) มหาวิปากจิต ๘ ดวง  - ทําหนาท่ีปฏิสนธิกิจ ท่ีปฏิสนธิฐาน 
                                                           - ทําหนาท่ีภวังคกิจ ท่ีภวังคฐาน  
                                                           - ทําหนาท่ีจุติกจิ ท่ีจตุิฐาน 
                                                           - ทําหนาท่ีตทาลัมพนกิจ ท่ีตทาลัมพนฐาน 
     จ. จิตท่ีทํากิจ ๕ อยาง มี ๕ ฐาน ไดแกจิต ๒ ดวง คือ 
         (๑-๒) อุเปกขาสันตีรณจิต 2 ดวง  - ทําหนาท่ีปฏิสนธิกิจ ท่ีปฏิสนธิฐาน 
                                                           - ทําหนาท่ีภวังคกิจ ท่ีภวังคฐาน  
                                                           - ทําหนาท่ีจุติกจิ ท่ีจตุิฐาน 
                                                           - ทําหนาท่ีสันตีรณกจิ  ท่ีสันตีรณฐาน  
                                                           - ทําหนาท่ีตทาลัมพนกิจ ท่ีตทาลัมพนฐาน 
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                                                                       บทท่ี ๘ 
                                                ความสัมพันธของจิตเจตสิกกับทวาร 
 
     จิตเจตสิกมีความสัมพันธกับทวารอยางใกลชิด เพราะจะรับอารมณได จะเกิดข้ึนไดตอง 
อาศัยทวาร กลาวคือ ทวารท้ัง ๖ อันไดแก จกัขุทวาร โสตทวาร ฆานทวาร ชิวหาทวาร กาย- 
ทวาร และมโนทวาร เปนประตู เปนทางผานของอารมณ ๖ คือ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ 
และธรรมารมณ ซ่ึงจิตและเจตสิกจะตองรับอารมณท้ัง ๖ นี้ทางทวาร ๖ เหลานี ้
     วาโดยองคธรรม คือองคแหงปรมัตถธรรม ทวาร ๖ นั้น ไดแกรูปธรรม และนามธรรม 
ดังตอไปนี ้
     (๑) จกัขุทวาร ไดแกจักขุปสาทรูป 
     (๒) โสตทวาร ไดแกโสตปสาทรูป 
     (๓) ฆานทวาร ไดแกฆานปสาทรูป 
     (๔) ชิวหาทวาร ไดแกชิวหาปสาทรูป 
     (๕) กายทวาร ไดแกกายปสาทรูป 
     (๖) มโนทวาร ไดแกภวังคจิต 
     ในทวารเหลานี้ ๕ ทวารแรก เรียกวาปญจทวาร เปนรูปธรรม ทวารสุดทายคือ 
มโนทวาร เปนนามธรรม อารมณตาง ๆ จะผานมาทางทวารเหลานี้ จติก็จะรับอารมณทางทวาร 
เหลานี้ หรือเกดิทางทวารเหลานี้ กลาวคือ 
     จิตท่ีรับอารมณทางจักขุทวาร เรียกวา จักขุวิญญาณ 
     จิตท่ีรับอารมณทางโสตทวาร เรียกวา โสตวิญญาณ 
     จิตท่ีรับอารมณทางฆานทวาร เรียกวา ฆานวิญญาณ 
     จิตท่ีรับอารมณทางชิวหาทวาร เรียกวา ชิวหาวิญญาณ 
     จิตท่ีรับอารมณทางกายทวาร เรียกวา กายวิญญาณ 
     จิตท่ีรับอารมณทางมโนทวาร เรียกวา มโนวิญญาณ  
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     เม่ืออารมณผานมาสูทวารใด จิตก็จะรับอารมณทางทวารนั้น หรือเกดิข้ึนทางทวารนั้น 
ทันที ดังนี ้
     รูป+จักขุทวาร+จักขุวิญญาณ 
     สัททะ+โสตทวาร+โสตวิญญาณ 
     คันธะ+ฆานทวาร+ฆานวิญญาณ 
     รส+ชิวหาทวาร+ชิวหาวญิญาณ 
     โผฏฐัพพะ+กายทวาร+กายวิญญาณ 
     ธัมมารัมมณะ+มโนทวาร+มโนวิญญาณ 
     จิตท่ีรับอารมณทางทวารหนึ่ง ๆ นั้น มิไดมีเฉพาะปญจวิญญาณและมโนวิญญาณเทานัน้ 
แตยังมีจติดวงอ่ืน ๆ เกิดข้ึนกอนและเกิดข้ึนติดตามมาดวย ตามลักษณะแหงจิตตุปปาทะ ดังนัน้ 
จิตท่ีรับอารมณทางทวารนัน้ ๆ ทุก ๆ ดวง จึงรวมเรียกวา จักขุทวาริกจิต โสตทวาริกจิต 
ฆานทวาริกจติ ชิวหาทวาริกจิต กายทวาริกจิต และมโนทวาริกจิต ตามลําดับ 
และจิตท่ีรับอารมณทางทวารเหลานี้ หรือเกดิข้ึนทางทวารเหลานี้ท้ังหมด รวมเรียกวา ทวาริกจิต 
 
                                                      ทวาริกจิต ๖ ประเภท 
     ๑. จักขุทวาริกจิต มี ๔๖ ดวง คือ 
          (๑) ปญจทวาราวัชชนจิต ๑ ดวง 
          (๒) จักขุวิญญาณ ๒ ดวง 
          (๓) สัมปฏิจฉนจิต ๒ ดวง 
          (๔) สันตีรณจิต ๒ ดวง 
          (๕) โวฏฐัพพนจิต ๑ ดวง 
          (๖) กามาวจรชวนจิต ๒๙ ดวง 
          (๗) ตทาลัมพนจิต (มหาวิปากจิต) ๘ ดวง 
                 รวม ๔๖ ดวง 
 
     ๒. โสตทวาริกจิต มี ๔๖ ดวง คือ 
           (๑) ปญจทวาราวัชชนจิต ๑ ดวง 
           (๒) โสตวิญญาณ ๒ ดวง  
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           (๓) สัมปฏิจฉนจิต ๒ ดวง 
           (๔) สันตีรณจิต ๓ ดวง 
           (๕) โวฏฐัพพนจิต ๑ ดวง 
           (๖) กามาวจรชวนจิต ๒๙ ดวง 
           (๗) ตทาลัมพนจิต (มหาวิปากจิต) ๘ ดวง 
                  รวม ๔๖ ดวง 
 
     ๓. ฆานทวาริกจิต มี ๔๖ ดวง คือ 
           (๑) ปญจวาราวัชชนจิต ๑ ดวง 
           (๒) ฆานวิญญาณ ๒ ดวง 
           (๓) สัมปฏิจฉนจิต ๒ ดวง 
           (๔) สันตีรณจิต ๓ ดวง 
           (๕) โวฏฐัพพนจิต ๑ ดวง 
           (๖) กามาวจรชวนจิต ๒๙ ดวง 
           (๗) ตทาลัมพนจิต (มหาวิปากจิต) ๘ ดวง 
                  รวม ๔๖ ดวง 
 
     ๔. ชิวหาทวาริกจิต มี ๔๖ ดวง คือ 
           (๑) ปญจวาราวัชชนจิต ๑ ดวง 
           (๒) ชิวหาวิญญาณ ๒ ดวง 
           (๓) สัมปฏิจฉนจิต ๒ ดวง 
           (๔) สันตีรณจิต ๓ ดวง 
           (๕) โวฏฐัพพนจิต ๑ ดวง 
           (๖) กามาวจรชวนจิต ๒๙ ดวง 
           (๗) ตทาลัมพนจิต (มหาวิปากจิต) ๘ ดวง 
                  รวม ๔๖ ดวง  
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     ๕. กายทวาริกจิต มี ๔๖ ดวง คือ 
           (๑) ปญจวาราวัชชนจิต ๑ ดวง 
           (๒) กายวิญญาณ ๒ ดวง 
           (๓) สัมปฏิจฉนจิต ๒ ดวง 
           (๔) สันตีรณจิต ๓ ดวง 
           (๕) โวฏฐัพพนจิต ๑ ดวง 
           (๖) กามาวจรชวนจิต ๒๙ ดวง 
           (๗) ตทาลัมพนจิต (มหาวิปากจิต) ๘ ดวง 
                  รวม ๔๖ ดวง 
 
     ๖. มโนทวาริกจิต มี ๖๗ ดวง คือ 
           (๑) มโนทวาราวัชชนจิต ๑ ดวง 
           (๒) ชวนจิต ๕๕ ดวง 
           (๓) ตทาลัมพนจิต (มหาวิปากจิต สันตีรณจิต) ๑๑ ดวง 
                  รวม ๖๗ ดวง 
 
                                                                 ทวารวินิตมุตตจิต 
 
     นอกจากทวาริกจิต ๖ ประเภทดังกลาวมาแลว ยังมีจิตอีกประเภทหนึ่งซ่ึงทําหนาท่ีพน 
จากทวารทั้ง ๖ นั้น โดยทําหนาท่ีปฏิสนธิกิจ ภวังคกิจ และจุติกจิ จิตประเภทนี้เรียกวา 
ทวารวินิมุตตจติ แปลวา จิตพนจากทวารท้ัง ๖ มี ๑๙ ดวง คือ 
     (๑) อุเปกขาสันตีรณจิต ๒ ดวง 
     (๒) มหาวปิากจิต ๘ ดวง                      (ไมแนนอน) 
     (๓) มหัคคตวิปากจติ ๙ ดวง                 (ไมแนนอน) 
     พึงเขาใจวาจิตท้ังหมดตามท่ีกลาวมานี้ เม่ือแบงออกเปนประเภทใหญ ๆ คงได ๒ 
ประเภท คือ ประเภททวาริกจิต และทวารวนิิมุตตจิต 
     ทวาริกจิต ๖ ประเภท ประเภทละ ๔๖ ดวง เปนจิต ๒๗๖ ดวง หักดวงท่ีซํ้ากันออก 
๑๙๖ ดวง คงเหลือ ๘๐ ดวง (๔๖x๖=๒๗๖-๑๗๖= ๘๐ ดวง) ทวารวินิมุตตจิต ๑๙ ดวง 
หักที่ซํ้ากันออก ๑๐ ดวง คงเหลือ ๙ ดวง (๑๙-๑๐=๙) รวมเปนจิตท้ังส้ิน ๘๙ ดวง  
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                                                                         จิต ๕ ประเภท 
 
     จิต ๘๙ ดวงน้ัน เม่ือแบงประเภทตามท่ีเกิดทางทวารเดียวกัน กับท่ีพนจากทวารทาน 
แบงออกเปน ๕ ประเภท คือ 
     ๑. เอกทวาริกจิต จิตเกิดทางทวารเดยีว มี ๓๖ ดวง 
     ๒. ปญจทวาริกจิต จิตเกดิทางทวาร ๕ มี ๓ ดวง 
     ๓. ฉทวาริกจิต จิตเกิดทางทวาร ๖ มี ๓๑ ดวง 
     ๔. ฉทวาริกจิต หรือทวารวินิมุตตจิต มี ๑๐ ดวง (ไมแนนอน) 
     ๕. ทวารวนิิมุตตจิต มี ๙ ดวง (แนนอน) 
           รวม ๘๙ ดวง 
 
     จิตประเภทที่ ๑ คือจิตท่ีเกดิทางทวารเดยีว หรือรับอารมณทางทวารเดียว ไดแก 
จิต ๓๖ ดวง คือ 
     (๑) ทวิปญจวิญญาณ ๑๐ ดวง เกิดทางทวารเดียว คือจกัขุทวาร หรือโสตทวาร ฆาน- 
ทวาร ชิวหาทวาร หรือกายทวาร 
     (๒) อัปปนาชวนจิต ๒๖ ดวง คือ มหัคคตชวนจิต ๑๘ ดวง โลกุตตรชวนจิต ๘ ดวง 
ท้ัง ๒๖ ดวงนี้เกิดทางทวารเดียว หรือรับอารมณทางทวารเดียว คือมโนทวาร 
     จิตประเภทที่ ๒ คือจิตท่ีเกิดทางทวารท้ัง ๕ ไดแกจิต ๓ ดวง คือ มโนธาตุท้ัง ๓ 
คือ ปญจทวาราวัชชนจิต ๑ ดวง สัมปฏิจฉนจิต ๒ ดวง ท้ัง ๓ ดวงนี้ เกิดทางทวาร ๕ 
หรือรับอารมณทางทวาร ๕ (เวนมโนทวาร) 
     จิตประเภทที่ ๓ ไดแกจิตท่ีเกิดทางทวาร ๖ หรือรับอารมณทางทวาร ๖ ไดแกจิต 
๓๑ ดวง คือ 
     (๑) โสมนัสสสันตีรณจิต ๑ ดวง 
     (๒) มโนทวาราวัชชนจิ ๑ ดวง 
     (๓) กามชวนจิต ๒๙ ดวง (ดูบทท่ี ๗) 
     จิตท้ัง ๓๑ ดวงนี้เกิดทางทวาร ๖ หรือรับอารมณทางทวาร ๖ 
     จิตประเภทที่ ๔ ไดแกจิตท่ีเกิดทางทวาร ๖ ก็ได เปนทวารวินิมุตตจติ พนจาก 
ทวารท้ัง ๖ ก็ได ซ่ึงไดแกจิต ๑๐ ดวง คือ (อุเปกขาสันตีรณจิต ๒ ดวง มหาวิปากจิต ๘ ดวง  
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     จิตประเภทที่ ๕ เปนจิตท่ีพนจากทวาร ๖ คือจิตท่ีไมเกิดทางทวาร ๖ หรือไมรับ 
อารมณทางทวาร ๖ อยางแนนอน ไดแกจติ ๙ ดวง คือ มหคัคตวิปากจิต ๙ ดวง นั่นเอง 
     ตามท่ีกลาวมาต้ังแตตน แสดงใหเห็นวาจิตกับทวารนัน้มีความสัมพนัธกันเสมอ เพราะ 
ธรรมชาติของจิตนั้นเปนส่ิงท่ีรับรูอารมณ แสวงหาอารมณอยูเสมอ เปล่ียนอารมณอยูเร่ือย ๆ 
จากอารมณหนึ่งไปสูอารมณหนึ่งอยางรวดเร็วท่ีสุด และการรับอารมณนั้นสวนใหญก็รับทางทวาร ๖ 
แตมีจิตบางดวงจํานวน ๙ ดวงเทานั้น ท่ีไมตองอาศัยทวาร ไมมีความสัมพันธกับทวาร 
 
                                                                เจตสิกกับทวาร 
 
     โดยท่ีเจตสิกเปนส่ิงท่ีเกดิรวมกับจิต มีฐานะอยางเดียวกับจิต เม่ือประกอบกับจิตชนิด 
ใดก็มีฐานะเชนเดียวกับจิตชนิดนั้น จิตเกดิข้ึนทางทวารใด รับอารมณทางทวารใด เจตสิกก็เกิด 
ข้ึนทางทวารนัน้ รับอารมณทางทวารนั้น ดังนั้น เจตสิกจึงมีความสัมพันธกับทวาร เปนแบบกับ 
จิต เชน 
     (๑) วิรติเจตสิก ๓ ดวง เม่ือประกอบโลกุตตรจิต ก็ยอมเกิดทางมโนทวารอยางเดยีว 
เชนเดยีวกันกบัโลกุตตรจิตนั้น 
     (๒) อัปปมัญญาเจตสิก ๒ ดวง เม่ือประกอบกับมหัคคตจิต ก็ยอมเกิดทางมโนทวาร 
รับอารมณทางมโนทวารอยางเดียว เชนเดียวกันกับมหัคคตจิตนั้น 
     (๓) เจตสิก ๕๒ ดวง เม่ือประกอบกับจติ ๘๐ ดวง (เวนมหัคคตวิปากจิต ๙ ดวง) 
ก็ยอมเกดิทางทวาร ๖ 
     (๔) เจตสิก ๓๕ ดวง คืออัญญสมานาเจตสิก ๑๓ ดวง โสภณเจตสิก ๒๒ ดวง 
(เวนวิรติเจตสิก ๓ ดวง) เม่ือประกอบกับมหัคคตวิปากจติ ๙ ดวงนั้น กเ็ปนทวารวินิมุตตเจตสิก 
คือเปนเจตสิกท่ีพนทวาร ไมอาศัยทวาร เชนเดียวกนักับมหัคคตวิปากจิตนั้น 
     การศึกษาเรื่องความสัมพันธของจิตและเจตสิกกับทวาร มีความมุงหมายเพ่ือใหทราบวา 
รูปธรรมกับนามธรรมน้ันเปนของคูกันอยูเสมอ ขณะท่ีไดเห็นรูป ไดยนิเสียง ไดดมกล่ิน ได 
ล้ิมรส ไดถูกตองโผฏฐัพพะ และรับธรรมารมณ นามกับรูปก็ตองเกิดรวมกัน เปนของคูกันอยู 
เสมอ เชนรูปผานมาทางจักขุทวาร (รูป+จักขุทวาร) ก็เปนการกระทําบกนัระหวางรูปธรรม 
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ท้ังสอง เม่ือเกิดจุกขุวิญญาณ รับรูรูปารมณนั้น ก็เปนการประจวบกันระหวางรูปธรรมกับนาม 
ธรรม และรูปธรรมนามธรรมนั้นก็เปนส่ิงท่ีเกิดดับอยูทุกขณะจิต ดังนัน้ รูปธรรม นามธรรม 
จึงเปนอนจิจัง ทุกขัง อนัตตา การพิจารณาเห็นรูปธรรมและนามธรรมดังกลาวนี้ เรียกวา เหน็ 
สภาวธรรม เปาหมายสําคัญท่ีสุดของการศึกษาเร่ืองปรมัตถธรรม ก็เพื่อใหรูแจงเห็นจริงในสภาว- 
ธรรมดังกลาวนี้  
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                                                                     บทท่ี ๙ 
                                                ความสัมพันธของจิตกับอารมณ 
 
     ก. อารมณ ๖ ประเภท 
     ส่ิงท่ีเปนท่ียึดเหน่ียวของจิต เปนท่ีของเกียวของจิต หรือจิตชอบคิด ชอบแสวงหา 
ชอบเสพเสมอ เรียกวาอารมณ จิตกับอารมณมีความสัมพนัธกันตลอดกาล เพราะธรรมชาติ 
ของจิตนั้นจะมีอารมณเปนท่ียึด เปนท่ีเกาะเสมอ จะปราศจากอารมณไปมิไดเลย 
     ส่ิงท่ีเปนอารมณของจิตนัน้ แมจะมีมากมายหลายอยาง แตกําหนดตามความสามารถ 
ของทวารท่ีจะรับอารมณนั้น ๆ ไดมีเพียง ๖ อยางเทานั้น คือ รูปารมณ สัททารมณ คันธารมณ 
รสารมณ โผฏฐัพพารมณ และธัมมารมณ 
     ๑. รูปารมณ อารมณคือรูป ไดแกสี (วณัณะ) มีสีดํา สีแดง เปนตน อารมณนี ้
เปนท่ียึดเหน่ียวของจิตทางจกัขุทวาร หรือผานมาทางจักขุทวาร 
     ๒. สัททารมณ อารมณคือเสียง มีเสียงคน เสียงสัตว เปนตน อารมณนี้เปน 
ท่ียึดเหน่ียวของจิตทางโสตทวาร หรือผานทางโสตทวาร 
     ๓. คันธารมณ อารมณคือกล่ิน มีกล่ินหอม กล่ินเหม็น เปนตน อารมณนี ้
เปนท่ียึดเหน่ียวของจิตทางฆานทวาร หรือผานทางฆานทวาร 
     ๔. รสารมณ อารมคือรส มีรสเค็ม รสเปร้ียว เปนตน อารมณนี้เปนท่ี 
ยึดเหน่ียวของจิตทางชิวหาทวาร หรือท่ีผานมาทางชิวหาทวาร 
     ๕. โผฏฐัพพารมณ อารมณคือส่ิงสัมผัสทางกาย มีเย็น รอน ออน แข็ง 
เปนตน อารมณนี้เปนท่ียึดเหน่ียวของจิตทางกายทวาร หรือท่ีผานมาทางกายทวาร 
     ๖. ธัมมารมณ อารมณคือสภาวะท่ีรับไดทางใจโดยเฉพาะ ไดแก สภาวธรรม 
๖ ประการ คือ ปสาทรูป สุขุมรูป จิต เจตสิก นิพพาน และบัญญัติ อารมณ ๖ อยาง 
นี้เปนท่ียดึเหนีย่วของจิตทางมโนทวาร หรือท่ีผานมาทางมโนทวาร  
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     อารมณ ๕ ประเภทแรก มีรูปารมณเปนตนนั้น เปนรูปธรรมอยางเดียว สวน 
ประเภทสุดทาย คือธัมมารมณนั้น เปนไดท้ังรูปธรรม นามธรรม กลาวคือ ปสาทรูป สุขุมรูป 
เปนรูปธรรม จิต เจตสิก นพิพาน เปนนามธรรม สวนบัญญัติ เปนบัญญัติธรรม 
ซ่ึงมิใชนามธรรม หรือรูปธรรม ในปรมัตถธรรม เปนเพียงนามหรือรูปท่ีชาวโลกบัญญัติข้ึน 
และยอมรับกนัอัน เปนสมมุติสัจจะเทานั้น 
     จิตท่ีรับอารมณ ๖ ทางทวาร ๖ นั้น จัดเปนคู ๆ กันตามทวารท้ัง ๖ ดงันี้ 
 
 
 
 
 
                                                         (ตาราง) 
 
 
 
 
 
 
     และพึงเขาใจวาอารมณ ๕ ขางตน หมายเอาเฉพาะปจจุบันนารมณเทานั้น สวนอารมณ 
สุดทาย คือธัมมารมณนั้น เปนไดท้ังปจจุบัน อดีต อนาคต หรือกาลวินมุิต ดังนี ้
     ๑. รูปารมณ คือสีตาง ๆ ท่ีเปนปจจุบันเทานั้น เปนอารมณของจักขุทวาริกจิต 
แมท้ัง ๔๖ ดวง 
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     ๒. สัททารมณ คือเสียงตาง ๆ ท่ีเปนปจจุบันเทานัน้ เปนอารมณของโสต- 
ทวาริกจิต แมท้ัง ๔๖ ดวง 
     ๓. คันธารมณ คือกล่ินตาง ๆ ท่ีเปนปจจุบันเทานัน้ เปนอารมณของฆาน- 
ทวาริกจิต แมท้ัง ๔๖ ดวง 
     ๔. รสารมณ คือรสตาง ๆ ท่ีเปนปจจุบันเทานั้น เปนอารมณของชิวหาทวาริกจิต 
แมท้ัง ๔๖ ดวง 
     ๕. โผฏฐัพพารมณ คือส่ิงสัมผัสตาง ๆ ท่ีเปนปจจุบันเทานั้น เปนอารมณของ 
กายทวาริกจิต แมท้ัง ๔๖ ดวง 
     ๖. ธัมมารมณ คือสภาวะ ๖ อยาง ท่ีเปนปจจุบัน อดีต อนาคต และ 
กาลวินิมุต คือพนจากกาลทั้ง ๓ (นิพพาน) จัดเปนอารมณของมโนทวาริกจิต แมท้ัง ๖๗ ดวง 
     มีอารมณพเิศษอีกประเภทหนึ่ง ซ่ึงวาโดยสภาวะก็ไดแกอารมณ ๖ อยางนั้นเอง 
แตเปนอารมณท่ีสมมุติกันวา เปน กรรม กรรมนิมิต และคตินิมิต ซ่ึงอารมณท้ัง ๓ อยางนี้ 
จะเปนปจจุบัน อดีต หรือเปนบัญญัติก็ได  โดยเปนอารมณของทวารวนิิมุตตจิต ๑๙ ดวง ท่ีทํา 
หนาท่ีปฏิสนธิกิจ ภวังคกจิ และจุติกิจ และจิตท่ีทํากิจเหลานี้ก็เรียกวา ปฏิสนธิจิต ภวังคจิต 
และจุติจติ กลาวคือ ฉทวาริกจิต หรือ ทวารวินิมุตตจิต อันไดแกจิต ๑๙ ดวง คือ 
อุเปกขาสันตีรณจิต ๒ ดวง มหาวิปากจิต ๘ ดวง และมหัคคตวิปากจติ ๙ ดวง รวม ๑๙ ดวงนี ้
ทําหนาท่ีปฏิสนธิกิจ ภวังคกจิ และจุตกิิจ โดยอาศัยทวาร หรือไมตองอาศัยทวาร กไ็ด 
จิตท้ัง ๑๙ ดวงนี้มีอารมณเปนพิเศษ คือ เปนอารมณเรียกชื่อพิเศษวา กรรมอารมณ กรรม- 
นิมิตรอารมณ และคตินิมิตอารมณ หรือจะเรียกส้ัน ๆ วา กรรม กรรมนิมิต คตินิมิต 
ดังนี้ก็ได 
     พึงเขาใจวา ในเวลาใกลจะตายนั้น คนและสัตว (เวนพระอรหันตและอสัญญสัตต 
เพราะพระอรหันตไมมีการเกิดข้ึนอีกแลว และอสัญญสัตตก็ไมมีจิต จงึไมมีอารมณ) จะตองมี 
กรรมอารมณ กรรมนิมิตอารมณ และคตินมิิตอารมณอยางใดอยางหน่ึงปรากฏแกชวนจิต ใน 
มรณาสันนวิถี กลาวคือ 
     ๑. กรรมอารมณ มีไดท้ังท่ีเปนฝายกุศลกรรมและอกุศลกรรม ท่ีเปนฝายกุศล- 
กรรม เชน การใหทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ตนเคยทําส่ิงใด เคยทํามาอยางไร กุศลกรรมนั้น  
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ก็จะปรากฏอยางนั้นในมโนทวาร แลวมรณาสันนชวนจติก็จะยึดกุศลกรรมนั้นเปนอารมณ ท่ีเปน 
ฝายอกุศลกรรม เชน ฆาสัตว เบียดเบียนสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม เปนตน ตน 
เคยทํากรรมใด เคยทํามาอยางไร อกุศลกรรมนั้นจะปรากฏอยางนั้นในมโนทวาร แลวมรณา- 
สันนชวนจิตกจ็ะยดึอกุศลกรรมนั้นเปนอารมณ 
     กรรมอารมณนี้ปรากฏทางมโนทวารทางเดียว ไมปรากฏทางปญจทวาร เพราะเปน 
อดีตอารมณ คือเปนกรรมในอดีต ตนเคยทํามาอยางไร กทํ็าใหจิตนึกนอมส่ิงนั้น กรรมนั้นมา 
เปนอารมณ เปนแตนกึได คิดไดในใจ ไมถึงกับเปนภาพมาปรากฏ อยางนี้เรียกวามีกรรมอารมณ 
ปรากฏในใจ เม่ือมีกรรมอารมณเปนกุศล กศุลกรรมนั้นกจ็ะนําไปสูสุคติ ถามีกรรมอารมณเปน 
อกุศล อกุศลกรรมนั้นก็จะนาํไปสูทุคติ 
     ๒. กรรมนมิิตอารมณ หมายถึงส่ิงท่ีใชประกอบกรรมปรากฏเปนภาพข้ึนในใจ 
เชน เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ปจจยัตาง ๆ ท่ีตนเคยใชประกอบนั้น ๆ มีไดท่ีเปนฝายกุศล 
และอกุศล ท่ีเปนกุศลก็จะทําใหเกดิภาพการทําบุญปรากฏทางใจ เชน ภาพเครื่องสักการบูชา 
ภาพการบริจาคทาน ภาพโบสถ ภาพศาลาท่ีตนเคยสราง เปนตน มรณาสันนชวนจิตกจ็ะยดึ 
หนวงเอาภาพกุศลกรรมนั้นเปนอารมณ ท่ีเปนฝายอกุศลก็จะมีภาพการประกอบกรรมช่ัวปรากฏ 
ข้ึนทางใจ เชน ภาพศาสตราวธุท่ีเคยใชประกอบอกุศลกรรม ภาพเครื่องดักสัตว ภาพการ 
ลักทรัพย เปนตน จะปรากฏข้ึนในใจ มรณาสันนชวนจิตก็จะยึดหนวงเอาภาพกุศลกรรมนั้นเปน 
อารมณ เม่ือมีกรรมนิมิตอารมณเปนกุศล กจ็ะนําไปสูสุคติ ถามีกรรมนิมิตอารมณเปนอกุศล 
ก็จะนําไปสูสุคติ 
     ๓. คตินิมิตอารมณ หมายถึงภาพแหงคติ แหงภพ แหงชาติ ท่ีจะไปเกดิ 
ปรากฏขึ้นในใจ อาจเปนภาพสุคติหรือทุคติก็ได ถาจะไปสูสุคติ ก็จะเหน็มีภาพวิมาน ภาพ 
ปราสาท ภาพทิพยสมบัติ หรือภาพพระสงฆ วัดวาอารามอันสวยงาม ปรากฏข้ึนในมโนทวาร 
ถาจะไปสูทุคติ ก็จะปรากฏมีภาพเปลวไป เหวลึก ถํ้าลึก ความมืด หรือภาพสัตวราย เปนตน 
ปรากฏขึ้นในมโนทวาร 
     สําหรับผูจะเกิดเปนรูปพรหม อรูปพรหมนั้น จะปรากฏเฉพาะกรรมนิมิตรอารมณ 
อยางเดยีว โดยมรณาสันนชวนจิตจะยึดเหนี่ยวเอาบัญญัติธรรมหรือมหัคคตธรรมเปนอารมณตาม 
ควรแกฌานท่ีไดบรรลุนั้น ๆ  
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     ตามท่ีกลาวมาน้ีจะเห็นไดวา อารมณพิเศษท้ัง ๓ คือ กรรมอารมณ กรรมนิมิต- 
อารมณ คตินิมิตอารมณ อยางใดอยางหน่ึง ยอมจะปรากฏข้ึนทางใจของผูใกลจะตายเสมอ 
และอารมณท้ัง ๓ นั้นวาโดยสภาวะก็ไดแกอารมณ ๖ อยางนั้นเอง อยางใดอยางหน่ึงซ่ึงเรียกช่ือ 
เปนพิเศษ ๓ อยางดังกลาวนัน้ ปรากฏเปนอารมณของทวารวนิิมุตตจิต ๑๙ ดวง ซ่ึงทําหนาท่ี 
ปฏิสนธิกิจ ภวังคกิจ และจุติกิจ หรือกลาวอีกนยัหนึ่งคือเปนอารมณของปฏิสนธิจิต ภวังคจิต 
และจุติจตินั่นเอง กลาว 
     กรรมอารมณก็คือ ธัมมารมณ ซ่ึงเกิดข้ึนทางมโนทวารน่ันเอง และเปนอารมณ 
ท่ีเปนอดีต 
     กรรมนิมิตอารมณ ไดแกอารมณท้ัง ๖ อยางใดอยางหน่ึง ปรากฏข้ึนทางทวาร 
ท้ัง ๖ เปนอารมณท่ีเปนอดตีและปจจุบันดวย 
     คตินิมิตอารมณ ก็ไดแกธัมมารมณนั่นเอง ซ่ึงปรากฏทางมโนทวารอยางเดยีว 
และเปนอารมณปจจุบันอยางเดียว 
 
     ข. อารมณ ๔ ประเภท 
     อารมณท้ัง ๖ อยางนั้น แบงตามประเภทของจิตท่ีรับอารมณเหลานีไ้ดเปน 
๕ ประเภท คือ 
     ๑. กามารมณ อารมณของกามวจรจิต 
     ๒. มหัคคตารมณ อารมณของมหัคคตจิต 
     ๓. ปญญัตตารมณ อารมณคือบัญญัติ 
     ๔. นิพพานารมณ อารมณคือนิพพาน 
     อารมณประเภทท่ี ๑ หมายถึงอารมณท้ัง ๖ คือ รูปารมณ สัททารมณ คันธารมณ 
รสารมณ โผฏฐัพพารมณ และธัมมารมณ เฉพาะท่ีเปนอารมณของกามาวจรจิต 
     อารมณประเภทท่ี ๒ หมายถึงวิญญาณณัญจายตนฌานกุศลจิต ๓ ดวง (กุศล 
วิปาก กิริยา) เนวสัญญานาสัญญายตนจิต ๓ ดวง (กุศล วปิาก กิริยา) และบัญญัติธรรม ซ่ึง 
เปนอารมณของมหัคคตจิต 
     อารมณประเภทท่ี ๓ ไดแกบัญญัติ ๒ ประการ คือ อัตถบัญญัติ และสัททบัญญัติ 
ซ่ึงเปนอารมณของมหัคคตจิต 
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     อัตถบัญญัติ นั้น ไดแกส่ิงท่ีบัญญัติข้ึนใมมติข้ึน เพื่อใหรูความหมายของรูปธรรม 
และนามธรรม เชน กสิณ อสุภะ กายคตาสติ เปนตน 
     สัททบัญญัติ นั้น ไดแกส่ิงทีบัญญัติข้ึน หรือศัพทท่ีบัญญัติข้ึน ใชเรียกส่ิงตาง ๆ 
พอไดยนิเสียงเทานั้น กน็ึกเห็นรูปรางหรือลักษณะส่ิงเหลานั้นได เชน ตนไม ภูเขา แมน้ํา 
เปนตน 
     อารมณประเภทท่ี ๔ ไดแกธัมมารมณท่ีเปนดลกุตตระ ซ่ึงเปนอารมณของมัคคจิต 
และผลจิตโดยเฉพาะ 
 
                                         จํานวนจิตท่ียึดหนวงอารมณ ๔ ประเภท 
     จิตท่ีรับอารมณหรือยดึหนวง ๔ ประเภทนั้น มีกําหนดเปนสวนแนนอน (เอกันตะ) ดังนี ้
     ๑. จิตยดึหนวงกามารมณ จํานวน ๒๕ ดวง ไดแก ทวปิญจวิญญาณ ๑๐ ดวง 
ซ่ึงยึดหนวงปญจารมณโดยเฉพาะท่ีเปนปจจุบัน มโนธาตุ ๓ ดวง (คือ ปญจทวาราวัชชนจิต ๑ 
สัมปฏิจฉนจิต ๒) ท่ียดึหนวงเฉพาะปญจารมณท่ีเปนปจจุบัน ตทาลัมพนจิต ๑๑ ดวง และ 
หสิตุปปาทจิต ๑ ดวง ซ่ึงยดึหนวงอารมณท้ัง ๖ เฉพาะท่ีเปนกามารมณ 
     ๒. จิตท่ียดึหนวงมหัคคตารมณ ไดแกจติ ๖ ดวง คือ วญิญาณัญจายตนจิต 
๓ ดวง (กุศล วบิาก กิริยา) เนวสัญญานาสัญญายตนจิต ๓ ดวง (กุศล วิบาก กิริยา) 
     ๓. จิตท่ียึดหนวงปญญัตตารมณ ไดแกจิต ๒๑ ดวง คือ รูปาวจรจิต ๑๕ ซ่ึงรับ 
บัญญัติ (คือ กสิณ อสุภะ กายคตาสติ อานาปานสติ และพรหมวหิาร) เปนอารมณ 
อากาสานัญจายตนจิต ๓ ดวง ซ่ึงยึดหนวงกสิณุคฆาฏิมากาสปญญัติเปนอารมณ และอากิญจัญ- 
ญายตนจิต ๓ ดวง ซ่ึงยดึหนวงนัตถิภาวบัญญัติเปนอารมณ 
     ๔. จิตท่ียดึหนวงนิพพานารมณ ไดแกโลกุตตรจิต ๘ ดวง คือ มัคคจติ ๔ ดวง 
ผลจิต ๔ ดวง 
     รวมจิตท่ีรับอารมณท่ีแนนอนจํานวน ๖๐ ดวง (๒๕+๖+๒๑+๘=๖๐) 
     จิตท่ียึดหนวงอารมณไมแนนอน (อเนกันตะ) ไดแกจติ ๒๙ ดวง ตอไปนี้ คือ 
     ก. จิต ๒๐ ดวง คือ อกุศลจิต ๑๒ ดวง มหากุศลญาณวปิยุตตจิต ๔ ดวง มหากิริยา- 
วิปยุตตจิต ๔ ดวง รวม ๒๐ ดวงนี้ ยึดหนวงอารมณไดท้ังหมด เวนแตอารมณท่ีเปนโลกุตตระ 
คือ มัคคจิต ๔ ผลจิต ๔ นิพพาน ๑  
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     ข. จิต ๕ ดวง คือ มหากุศลญาณสัมปยุตตจิต ๔ ดวง และปญจมฌานอภิญญากุศลจติ 
๑ ดวง รวม ๕ ดวงนี้ มีอารมณท้ัง ๖ คือ รูปารมณ ฯลฯ ธัมมารมณ (เวนอรหัตตมัคคจิต และ 
อรหัตตผลจิต) 
     ค. จิต ๖ ดวง คือ มโนทวาราวัชชนจิต ๑ ดวง มหากิริยาญาณสัมปยุตตจิต ๔ ดวง 
ปญจมฌานอภญิญากิริยาจิต ๑ ดวง ร วม ๖ ดวงนี้ มีอารมณ ๖ ท้ังหมด ท้ังท่ีเปนโลกิยะ บัญญัติ 
และโลกุตตระ 
     รวมจิตท่ียดึหนวงอารมณไมแนนอน จํานวน ๓๑ ดวง (๒๐+๕+๖=๓๑) หักท่ี 
ซํ้ากันออก ๒ ดวง คือ ปญจมฌานอภิญญากุศลจิต ๑ ดวง ปญจมฌานอภิญญกิริยาจิต ๑ ดวง 
คงเหลือ ๒๙ ดวง 
 
                                          ลักษณะแตกตางแหงการรับอารมณของจิต 
     จิตมีความสัมพันธกับอารมณ โดยตองมีอารมณเปนท่ียึดหนวงอยูเสมอ จะปราศจาก 
อารมณหาไดไม แตการรับอารมณหรือการยึดหนวงอารมณของจิตนัน้ มีลักษณะแตกตางกัน คือ 
จิตบางดวงรับอารมณไดเพยีงอยางเดยีว บางดวงก็รับอารมณไดหลายอยาง กลาวคือ 
     ๑. จิตรับไดอารมณเดยีว มี ๒๘ ดวง 
     ๒. จิตรับได ๒ อารมณ มี ๒ ดวง 
     ๓. จิตรับได ๕ อารมณ มี ๓ ดวง 
     ๔. จิตรับได ๖ อารมณ มี ๑๒ ดวง 
     ๕. จิตรับได ๑๒ อารมณ มี ๓ ดวง 
     ๖. จิตรับได ๑๔ อารมณ มี ๙ ดวง 
     ๗. จิตรับได ๒๕ อารมณ มี ๓ ดวง 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
     ๑. จิตรับไดอารมณเดยีว มี ๒๘ ดวง ไดแก 
     - จักขุวิญญาณ ๒ ดวง รับรูปารมณ ท่ีเปนปจจุบันอยางเดียว 
     - โสตวิญญาณ ๒ ดวง รับสัททารมณ ท่ีเปนปจจุบันอยางเดียว 
     - ฆานวิญญาณ ๒ ดวง รับคันธารมณ ท่ีเปนปจจุบันอยางเดียว 
     - ชิวหาวิญญาณ ๒ ดวง รับรสารมณ ท่ีเปนปจจุบันอยางเดียว  
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     - กายวิญญาณ ๒ ดวง รับโผฏฐัพพารมณ ท่ีเปนปจจุบันอยางเดยีว 
     - อากาสานญัจายตนจติ ๓ ดวง รับอารมณเดยีว คือ กสิณุคฆาฏิมากาสบัญญัติ 
     - อากิญจัญญายตนจิต ๓ ดวง รับอารมณเดยีว คือนตัถิภาวบัญญัต ิ
     - วิญญาณญัจายตนกุศลจิต ๑ ดวง วิปากจิต ๑ ดวง รับอารมณเดียว คือ 
       อากาสานัญจายตนกุศล ท่ีเคยเกดิแกตนในภพนีห้รือภพกอนอยางเดียว 
     - เนวสัญญานาสัญญายตนกุศลจิต ๑ ดวง วิปากจิต ๑ ดวง รับอารมณเดยีว คือ 
       อากิญจัญญายตนกุศล ท่ีเคยเกดิแกตนในภพนี้ หรือ ในภพกอนอยางเดียว 
     - โลกุตตรจิต ๘ ดวง รับอารมณเดียว คือ นพิพาน 
 
     ๒. จิตรับได ๒ อารมณ มี ๒ ดวง คือ 
     - วิญญาณญัจายตนกิริยาจิต ๑ ดวง รับได ๒ อารมณ คือ อากาสานัญจายน- 
        กุศล ท่ีเคยเกิดแกตนในภพนีห้รือภพกอน ๑ กับ อากาสานัญจายตนกิริยา 
        ท่ีเคยเกดิแกตนในภพนี ้๑ 
     - เนวสัญญานาสัญญายตนกิริยาจติ ๑ ดวง รับได ๒ อารมณ คือ 
        อากิญจัญญายตนกุศล ท่ีเคยเกดิแกตนในภพนี้หรือในภพกอน ๑ 
        อากิญจัญญายตนกิริยา ท่ีเคยเกดิแกตนในภพนี้ ๑ 
 
     ๓. จิตรับได ๕ อารมณ มี ๓ ดวง คือ 
     - มโนธาตุ ๓ คือ ปญจทวาราวัชชนจิต ๑ ดวง สัมปฏิจฉนจิต ๒ ดวง รับอารมณ 
        ได ๕ คือ รูปารมณ ฯลฯ โผฏฐัพพารมณ อยางใดอยางหนึ่ง 
 
     ๔. จิตรับได ๖ อารมณ มี ๑๒ ดวง คือ 
     - หสิตุปปาทจิต ๑ ดวง ตทาลัมพนจิต ๑๑ ดวง รับอารมณไดท้ัง ๖ คือ รูปารมณ 
        ฯลฯ ธัมมารมณ อยางใดอยางหนึ่ง 
 
     ๕. จิตรับได ๑๒ อารมณ มี ๓ ดวง คือ 
     - รูปาวจรปญจมฌาน ๓ ดวง (กุศล-วิบาก-กิริยา) รับอารมณท่ีได ๑๒ อารมณ 
       คือ กสิณ ๑๐ อานาปานสติ ๑ อุเปกขาพรหมวหิาร ๑ 
 
     ๖. จิตรับได ๑๔ อารมณ มี ๙ ดวง คือ    
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     - รูปาจรทุติยฌานจิต ๓ ดวง ตติยฌานจติ ๓ ดวง และจตุตถฌานจิต ๓ ดวง 
       รับได ๑๔ อารมณ คือ กสิณ ๑๐ อานาปานสติ ๑ พรหมวหิาร ๓ คือ 
       เมตตา กรุณา มุทิตา 
 
     ๗. จิตรับได ๒๕ อารมณ มี ๓ ดวง คือ 
     - รูปาวจรปฐมฌานจิต ๓ ดวง รับได ๒๕ อารมณ คือ กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ 
       กายคตาสติ ๑ อานาปานสติ ๑ พรหมวหิาร ๓ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา 
       โดยพรหมวิหาร ๓ ขอนี้มีสัตวบัญญัติเปนอารมณ คือมีผูนารัก นาพอใจ ผู 
       ตกทุกข และผูมีความสุขเปนอารมณตามลําดับ 
 
                                         ความสัมพันธของเจตสิกกับอารมณ 
     เนื่องดวยเจตสิกมีลักษณะรวมกับจิตอยู ๔ ประการ คือ เกิดพรอมกนักับจิต ดับพรอม 
กันกับจติ มีอารมณเดียวกับจติ และมีวัตถุท่ีอาศัยเปนไปอยางเดยีวกันกบัจิต ดังนั้น เม่ือจิต 
รับอารมณอยางใด ยดึหนวงอารมณใด เจตสิกก็รับอารมณอยางนัน้ ยดึหนวงอารมณนั้น ซ่ึงมี 
หลักเกณฑพอกําหนดได ดังนี้ 
     ๑. เจตสิกท้ัง ๕๒ ดวง รับธัมมารมณไดทุกชนิด 
     ๒. เจตสิก ๕๐ ดวง (เวนอัปปมัญญาเจตสิก ๒ ดวง) รับปญจารมณไดท้ังหมด 
     ๓. อกุศลเจตสิก ๑๔ ดวง รับไดท้ัง ๖ อารมณ เฉพาะท่ีเปนโลกิยะและบัญญัติ 
     ๔. อิสสาเจตสิก ๑ ดวง รับไดท้ัง ๖ อารมณ เฉพาะท่ีเปนพหิทธารมณ 
     ๕. โลกิยวริติเจตสิก ๓ ดวง รับไดท้ัง ๖ อารมณ เฉพาะท่ีเปนกามารมณ 
     ๖. โลกุตตรวิรติเจตกสิก ๓ ดวง รับไดเฉพาะธัมมารมณ ท่ีเปนนิพพาน 
     ๗. อัปปมัญญาเจติสก ๒ ดวง รับไดเฉพาะธัมมารมณท่ีเปนสัตวบัญญัติและพหทิ- 
ธารมณ 
     ๘. เจกสิก ๓๓ ดวง คือ อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ ดวง โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ ดวง 
และปญญาเจตสิก ๑ ดวง รับไดท้ัง ๖ อารมณ ท้ังท่ีเปนโลกิยะและโลกุตตระ ท้ังท่ีเปนอดีต 
อนาคต ปจจุบัน กาลวินิมุต อัชฌัตตารมณ และพหิทธารมณ  
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                                                                 บทท่ี ๑๐ 
                                         ความสัมพันธของจิต เจตสิก กับวัตถุ 
 
     วัตถุ ในท่ีนีห้มายถึงรูปธรรม ซ่ึงเปนท่ีอยูอาศัย หรือเปนท่ีเกิดของจติและเจตสิก 
ไดแกรูปธรรม ๖ อยาง คือ 
     ๑. จักขุวตัถุ ไดแกจักขุปสาทรูป เปนท่ีอยูอาศัยของจกัขุวิญญาณ ๒ ดวง 
     ๒. โสตวัตถุ ไดแกโสตปสาทรูป เปนท่ีอยูอาศัยของโสตวิญญาณ ๒ ดวง 
     ๓. ฆานวัตถุ ไดแกฆานปสาทรูป เปนท่ีอยูอาศัยของฆานวิญญาณ ๒ ดวง 
     ๔. ชิวหาวตัถุ ไดแกชิวหาปสาทรูป เปนท่ีอยูอาศัยของชิวหาวิญญาณ ๒ ดวง 
     ๕. กายวัตถุ ไดแกกายปสาทรูป เปนท่ีอยูอาศัยของกายวิญญาณ ๒ ดวง 
     ๖. หทยวัตถุ ไดแกหทยรูป เปนท่ีอยูอาศัยของจิต ๗๙ ดวง คือ มโนธาตุ ๓ และ 
                                                     มโนวิญญาณธาตุ ๗๖ 
 
     จิตท้ัง ๘๙ ดวงนัน้ เม่ือกลาวโดยความเปนธาตุ ก็ไดแกปญจวิญญาณธาตุ มโนธาตุ 
และมโนวิญญาณธาตุ อันรวมเรียกวาวิญญาณธาตุ ๗ คือ 
     ๑. จักขุวิญญาณธาตุ ไดแกจักขุวิญญาณ ๒ ดวง 
     ๒. โสตวิญญาณธาตุ ไดแกโสตวิญญาณ ๒ ดวง         จติ ๑๐ ดวงนีเ้รียกวา 
     ๓. ฆานวิญญาณธาตุ ไดแกฆานวิญญาณ ๒ ดวง         ทวิปญจวิญญาณ 
     ๔. กายวิญญาณธาตุ ไดแกกายวิญญาณ ๒ ดวง            หรือปญจวิญญาณธาตุ 
     ๕. มโนธาตุ ไดแกมโนทวาราวัชชนจิต ๑ ดวง สัมปฏิจฉนจิต ๒ ดวง 
     ๗. มโนวิญญาณธาตุ ไดแกจิตท่ีเหลือ ๗๖ ดวง  
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     ความสัมพันธของจิตกับวัตถุตามภูมิของวัตถุ 
     ความสัมพันธของจิตกับวัตถุนั้น เม่ือวาโดยภูมิของวตัถุก็จะเห็นวา กามภูมิ และรูปภูมิ 
เปนภูมิท่ีมีวัตถุ จิตท่ีเกิดในภูมิท้ัง ๒ นี้ตองอาศัยวัตถุ สวนอรูปภูมิ เปนภูมิท่ีไมมีวัตถุ จิตท่ี 
เกิดในภูมินี้จึงไมตองอาศัยวตัถุ (ไมมีความสัมพันธกับวัตถุ) โดยมีขอกําหนดดังนี ้
     ๑. ในกามภูมิหรือกามาวจรภูมิ ซ่ึง ๑๑ ภูมิ อันไดแก อบายภูมิ ๔ มนุษยภูมิ ๑ 
และเทวภูมิ ๖ รวม ๑๑ ภูมินี้ มีวัตถุ ๖ ครบบริบูรณ เปนท่ีอยูอาศัยของวญิญาณธาตุท้ัง ๗ หรือ 
จิตท้ัง ๘๙ ดวง กลาวคือ 
    ๑. จักขุวตัถุ เปนท่ีอาศัยของจักขุวิญญาณธาตุ อันไดแกจักขุวิญญาณ ๒ 
     ๒. โสตวัตถุ เปนท่ีอาศัยของโสตวิญญาณธาตุ อันไดแกโสตวิญญาณ ๒ 
     ๓. ฆานวัตถุ เปนท่ีอาศัยของฆานวิญญาณธาตุ อันไดแกฆานวิญญาณ ๒ 
     ๔. ชิวหาวตัถุ  เปนท่ีอาศัยของชิวหาวิญญาณธาตุ อันไดแกชิวหาวิญญาณ ๒ 
     ๕. กายวัตถุ เปนท่ีอาศัยของกายวิญญาณธาตุ อันไดแกกายวิญญาณ ๒ 
     ๖. หทยวัตถุ  เปนท่ีอาศัยของมโนธาตุ อันไดแกจิต ๓ ดวง คือ มโนทวารา- 
          วัชชนจติ ๑ ดวง และสัมปฏิจฉนจิต ๒ ดวง และเปนท่ีอาศัยของมโน- 
          วิญญาณธาตุ อันไดแกจิตท่ีเหลือ ๗๖ ดวง 
 
     ๒. ในรูปภมิูหรือรูปาวจรภูมิ เฉพาะ ๑๕ ภูมิ (เวนอสัญญสัตตภูมิ) มีวตัถุเพียง 
๓ อยาง อันเปนท่ีอาศัยของวญิญาณธาตุ ๔ หรือจิต ๘๓ ดวง กลาวคือ 
     (๑) จกัขุวัตถุ เปนท่ีอาศัยของจักขุวิญญาณธาตุ อันไดแกจกัขุวิญญาณ ๒ 
     (๒) โสตวตัถุ เปนท่ีอาศัยของโสตวิญญาณธาตุ อันไดแกโสตวิญญาณ ๒ 
     (๓) หทยวตัถุ เปนท่ีอาศัยของมโนธาตุ คือจิต ๓ ดวง และมโนวิญญาณธาตุ คือ 
                              จิตท่ีเหลือ ๗๖ ดวง 
 
     ขอสังเกต  ในรูปภูมิ ๑๕ ภูมินั้น ไมมีวตัถุ ๓ คือฆานวัตถุ ชิวหาวัตถุ และกายวัตถุ 
ดังนั้น รูปภูมิ ๑๕ ภูมิ หรือรูปพรหม ๑๕ ภมิูนั้น แมมีจมูก แตไมมีฆานวัตถุ จึงไมมี 
ฆานวิญญาณธาตุ เพราะไมมีท่ีอาศัยเกิด แมมีล้ิน แตไมมีชิวหาวัตถุ จึงไมมีชิวหาวิญญาณ- 
ธาตุ เพราะไมมีท่ีอาศัยเกิด และแมมีรูปกาย แตไมมีกายวตัถุ จึงไมมีกายวิญญาณธาตุ เพราะ 
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ไมมีท่ีอาศัยเกดิ รวมความวา รูปพรหม ๑๕ ช้ัน (เวนอสัญญสัตตภูมิ) นัน้ ไมมีฆานประสาท 
ชิวหาประสาท และกายประสาท มีแตจมูก ล้ิน และรูปกาย จึงไมรูกล่ิน รส และส่ิงสัมผัส 
     อีกประการหนึ่ง กามภูมิ ๑๑ ภูมิ และรูปภูมิ ๑๕ ภูมิ รวม ๒๖ ภูมินี ้รวมเรียกวา 
ปญจโวการภมิู แปลวาภูมิมีขันธ ๕ คือรูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ และ 
วิญญาณขันธ 
     ในอสัญญสัตตภูมิ ซ่ึงเปนรูปภูมิ หรือรูปพรหมนั้น ไมมีวัตถุท้ัง ๖ และวิญญาณธาตุ ๗ 
แมแตอยางเดยีว เพราะภูมินีมี้แตรูปขันธอยางเดยีวเทานัน้ ไมมีนามขันธ ๔ คือ ไมมีเวทนาขันธ 
สัญญาขันธ สังขารขันธ และวิญญาณขันธ ดังนั้น จึงเรียกช่ืออีกอยางหนึ่งวา เอกโวการภูมิ 
แปลวาภูมิมีขันธเดียว คือมีแตรูปขันธอยางเดียวเทานัน้ โบราณจึงเรียกพรหมในภูมินี้วา พรหม- 
ลูกฟก เพราะมีแตรูปราง ไมมีวิญญาณหรือจิตใจ เปนเสมือนลูกฟกหรือทอนไมฉะนั้น 
     ๓. ในอรูปภูมิหรืออรูปาวจรภูมิ ๔ ไมมีวัตถุ ๖ เลย แมแตอยางเดียว เพราะวตัถุ ๖ 
นั้นเปนรูปธรรมจึงเกิดในอรูปภูมิมิได เพราะภูมิท้ัง ๔ นี้ไมมีรูปธรรม แตในอรูปภมิู ๔ นี้ มี 
วิญญาณธาตุเกิดได ๑ ดวง คือ มโนวิญญาณธาตุ เพราะธาตุนี้เกิดข้ึนไดโดยไมตองอาศัย 
หทยวัตถุหรือวัตถุใด ๆ ก็ได และโดยเหตท่ีุอรูปภูมิ ๔ นีมี้แตนามขันธ ๔ เทานั้น ไมมีรูปขันธ 
เลย จึงเรียกช่ืออีกอยางหนึ่งวา จตุโวการภูมิ แปลวาภูมิท่ีมีขันธ ๔ คือมีแตเวทนาขันธ 
สัญญาขันธ สังขารขันธ และวิญญาณขันธ อันเปนนามขันธเทานั้น 
 
                                                  ความสัมพันธของจิตกับวัตถุโดยรายละเอียด 
     ความสัมพันธของจิต ๘๙ ดวง กับวัตถุ ๖ นั้น เม่ือกลาวโดยรายละเอยีดแลวจะเหน็วา 
     ๑. จิต ๔๓ ดวง ตองอาศัยวัตถุเสมอ 
     ๒. จิต ๔๒ ดวง อาศัยวัตถุก็ได ไมอาศัยวัตถุกไ็ด 
     ๓. จิต ๔ ดวง ไมอาศัยวัตถุแมแตอยางเดียว 
     จิต ๔๓ ดวงท่ีตองอาศัยวตัถุเสมอ นั้น ไดแกจิตเหลานี ้คือ กามาวจรจิต 
๒๗ ดวง รูปาวจรจิต ๑๕ ดวง โลกุตตรจิต ๑ ดวง ซ่ึงจิต ๔๓ ดวงนี้จะเกิดข้ึนไดจะตองอาศัย 
วัตถุดังตอไปนี้  
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     กามาวจรจติ ๒๗ ดวง 
     (๑) โทสมูลจิต ๒ ดวง อาศัยหทยวัตถุ 
     (๒) อเหตุกจิต ๒๕ ดวง (เวนมโนทวาราวัชชนจิต) 
     - จุกขุวิญญาณ ๒ ดวง อาศัยจักขุวัตถุ 
     - โสตวิญญาณ ๒ ดวง อาศัยโสตวัตถุ 
     - ฆานวิญญาณ ๒ ดวง อาศัยฆานวตัถุ 
     - ชิวหาวิญญาณ ๒ ดวง อาศัยชิวหาวัตถุ 
     - กายวิญญาณ ๒ ดวง อาศัยกายวัตถุ 
     - สัมปฏิจฉนจิต ๒ ดวง อาศัยหทยวัตถุ 
     - สันตีรณจติ ๓ ดวง อาศัยหทยวัตถุ 
     - ปญจทวาราวัชชนจิต ๑ ดวง อาศัยหทยวัตถุ 
     - หสิตุปปาทจิต ๑ ดวง อาศัยหทยวัตถุ 
     - มหาวิปากจิต ๘ ดวง อาศัยหทยวัตถุ 
     (๓) รูปาวจรจิต ๑๕ ดวง 
     - รูปาวจรกศุลจิต ๕ ดวง อาศัยหทยวัตถุ 
     - รูปาวจรวปิากจิต ๕ ดวง อาศัยหทยวัตถุ 
     - รูปาวจรกริิยาจิต ๕ ดวง อาศัยหทยวัตถุ 
     (๔) โลกุตตรจิต ๑ ดวง คือ โสตาปตติมัคคจิต อาศัยหทยวัตถุ 
 
     จิต ๔๒ ดวงท่ีอาศัยวัตถุกไ็ด ไมอาศัยวตัถุก็ได นั้น ไดแกจิตเหลานี ้คือ 
     (๑) กามาวจรจิต ๒๗ ดวง ไดแก 
           อกุศลจิต ๑๐ ดวง (เวนโทสมูลจิต ๒ ดวง) 
           มหากุศลจิต ๘ ดวง 
           มหากิริยาจิต ๘ ดวง 
           มโนทวาราวัชชนจิต ๑ ดวง 
     (๒) อรูปาวจรจิต ๘ ดวง ไดแก 
           อรูปาวจรกุศลจิต ๔ ดวง 
           อรูปาวจรกิริยาจิต ๔ ดวง  



สังคหะ(๒) - หนาท่ี 89 
     (๓) โลกุตตรจิต ๗ ดวง (เวนโสดาปตติมัคคจิต ๑ ดวง) ไดแก 
             โสดาปตติผลจิต ๑ ดวง 
              สกทาคามิมัคคจิต ๑ ดวง 
              สกทาคามิผลจิต ๑ ดวง 
              อนาคามิมัคคจิต ๑ ดวง 
              อนาคามิผลจิต ๑ ดวง 
              อรหัตตมัคคจิต ๑ ดวง 
              อรหัตตผลจิต ๑ ดวง 
     ซ่ึงจิต ๔๒ ดวงนี้ บางคร้ังอาศัยวัตถุจึงเกดิข้ึนได บางคร้ังไมอาศัยวัตถุก็เกิดข้ึนได 
โดยมีหลักเกณฑดังนี้ คือ 
     ก. ถาจิตเหลานั้นเปนจิตในปญจโวการภูมิ ก็ตองอาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน กลาวคือ ถา 
จิตเหลานั้นเปนจิตในกามภมิู ๑๑ ภูมิ หรือรูปภูมิ ๑๕ ภูมิ (เวนอสัญญสัตตภมิู) ซ่ึงเปนภูมิท่ีมี 
หทยวัตถุ ก็ตองอาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน 
     ข. ถาจิตเหลานั้นเปนจิตในจตุโวการภูมิ คืออรูปภูมิแลว ไมตองอาศัยวัตถุใด ๆ ก็เกดิ 
ข้ึนได 
     จิต ๔ ดวง ไมอาศัยวัตถุแมแตอยางเดียว นั้น ไดแก อรูปาวจรวิปากจิต 
๔ ดวง เพราะจิต ๔ ดวงนี้เปนจิตในอรูปภมิู ซ่ึงเปนภูมิท่ีไมมีวัตถุใดแมแตอยางเดียว ฉะนั้น 
จึงไมตองอาศัยวัตถุใด ๆ ก็เกิดข้ึนได (๔๓+๔๒+๔=๘๙) 
 
                                          ความสัมพันธของเจตสิกกับวัตถุ 
     เนื่องดวยเจตสิกมีลักษณะรวมกันกับจิตดังกลาวแลว เม่ือจิตมีความสัมพันธกับวัตถุเปน 
อยางไร เจตสิกก็มีความสัมพันธกับวัตถุอยางนั้น กลาวโดยสังเขป คือ 
     ก. เจตสิกท่ีอาศัยวัตถุ ๖ เกิด โดยไมแนนอน มี ๗ ดวง ไดแก สัพพจติตสาธารณ- 
เจตสิก ๗ ดวง 
     ข. เจตสิกท่ีอาศัยหทยวัตถุเกิดโดยแนนอน มี ๖ ดวง ไดแก 
          อัปปมัญญาเจตสิก ๒ ดวง 
          โทจตุกกเจตสิก ๔ ดวง 
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     ค. เจตสิกท่ีอาศัยหทยวัตถุเกิด โดยไมแนนอน มี ๓๙ ดวง คือ 
          ปกิณณกเจตสิก ๖ ดวง 
          อกุศลเจตสิก ๑๐ ดวง (เวนโทจตุกกเจตสิก ๔) 
         โสภณเจตสิก ๒๓ ดวง (เวนอัปปมัญญา ๒) 
          (๗+๖+๓๙=๕๒) 
 
                                                      ความสัมพันธของจิตกับวัตถุและทวาร 
     ไดกลาวมาแลวในบทกอน ๆ วา วัตถุ คือท่ีอาศัยเกิดหรือท่ีอยูอาศัยของจิตและเจตสิก 
นั้น มี ๖ อยาง คือ จักขุวัตถุ ฯลฯ หทยวัตถุ ท้ัง ๖ อยางนี้เปนรูปธรรมท้ังส้ิน สวนทวาร 
คือประตูหรือทางรับอารมณของจิตและเจตสิก มี ๖ อยาง คือ จักขุทวาร ฯลฯ มโนทวาร ท้ัง 
๖ อยางนี้เปนไดท้ังรูปธรรมและนามธรรม กลาวคือ ๕ ทวารแรกเปนรูปธรรม ทวารสุดทายเปน 
นามธรรม 
     จิต ๘๙ ดวงน้ัน มีความสัมพันธกับรูปธรรมและนามธรรมท่ีเปนวัตถุและทวาร โดยตอง 
อาศัยวัตถุและทวารเปนท่ีเกดิ ท่ีอยูอาศัย และทางรับอารมณ เม่ือกลาวตามความสัมพันธท่ีควบคู 
กันท้ังวัตถุและทวาร กก็ลาวไดเปน ๔ นยั คือ 
     ๑. จิตท่ีอาศัยท้ังวัตถุและทวาร มี ๓๘ ดวง 
     ๒. จิตท่ีอาศัยแตวัตถุ ไมอาศัยทวาร มี ๕ ดวง 
     ๓. จิตท่ีไมอาศัยวัตถุ อาศัยแตทวาร มี ๔๒ ดวง 
     ๔. จิตท่ีไมอาศัยท้ังวัตถุและทวาร มี ๔ ดวง 
           รวม ๘๙ ดวง 
 
     นัยท่ี ๑ จิตท่ีอาศัยท้ังวัตถุและทวาร จํานวน ๓๘ ดวงนัน้ ไดแกจิตเหลานี้ คือ 
     โทสมูลจิต ๒ ดวง 
     อเหตุกจติ ๑๗ ดวง (เวนมโนทวาราวัชชนจิต ๑ ดวง) 
     มหาวิปากจิต ๘ ดวง  



สังคหะ(๒) - หนาท่ี 91 
     รูปาวจรกุศลจิต ๕ ดวง 
     รูปปาวจรกริิยาจิต ๕ ดวง 
     โสดาปตติมัคคจิต ๑ ดวง 
     ขอสังเกต จิตท่ีอาศัยวัตถุกับท่ีอาศัยทวารนั้น มีจํานวนไมเทากัน กลาวคือ 
     จิตท่ีอาศัยจกัขุวัตถุ มี ๒ ดวง ท่ีอาศัยจกัขุทวาร มี ๔๖ ดวง 
     จิตท่ีอาศัยโสตวัตถุ มี ๒ ดวง ท่ีอาศัยโสตทวาร มี ๔๖ ดวง 
     จิตท่ีอาศัยฆานวัตถุ มี ๒ ดวง ท่ีอาศัยโสตทวาร มี ๔๖ ดวง 
     จิตท่ีอาศัยชิวหาวัตถุ มี ๒ ดวง ท่ีอาศัยชิวหาทวาร มี ๔๖ ดวง 
     จิตท่ีอาศัยกายวัตถุ มี ๒ ดวง ท่ีอาศัยกายทวาร มี ๔๖ ดวง 
     จิตท่ีอาศัยหทยวัตถุ มี ๓๙ ดวง ท่ีอาศัยมโนทวาร มี ๖๗ ดวง 
                       (ดูรายละเอียดตามท่ีกลาวมาแลวในตอนกอน ๆ) 
 
     นัยท่ี ๒ จิตท่ีอาศัยแตวัตถุ ไมอาศัยทวาร มี ๕ ดวง นั้น ไดแกรูปาวจรวิปากจิต 
๕ ดวง ซ่ึงจิต ๕ ดวงนี้ตองอาศัยหทยวัตถุเกิด เพราะรูปาวจรวิปากจิตท่ีทําหนาท่ีปฏิสนธิกิจ 
นั้น นับเปนรูปาวจรปฏิสนธิจิตและปฏิสนธิจิต นั้นก็เกดิพรอมกับหทยวัตถุ ดังนั้น จงึกลาวไดวา 
รูปาวจรปฏิสนธิจิต หรือรูปาวจรวิปากจิต อาศัยหทยวัตถุเกิดข้ึน และหทยวัตถุก็อาศัย 
ปฏิสนธิจิตเกิดข้ึนเชนเดียวกัน ท้ังปฏิสนธิจิตและหทยวัตถุตางก็อาศัยกันและกนัเกดิข้ึน ตาม 
ลักษณะแหงอัญญมัญญปจจัย และรูปาวจรวิปากจิต ๕ ดวงน้ี เปนทวารวินิมุตตจติ คือเปนจิต 
พนจากทวารดงักลาว จึงไมตองอาศัยทวาร 
     นัยท่ี ๓ จิตท่ีไมอาศัยวัตถุ อาศัยแตทวาร มี ๔๒ ดวง นัน้ ไดแกจิตเหลานี้ คือ 
     อกุศลจิต ๑๐ ดวง (เวนโทสมูลจิต ๒) 
     มหากุศลจติ ๘ ดวง 
     มหากิริยาจติ ๘ ดวง 
     อรูปาวจรกศุลจิต ๔ ดวง 
     อรูปาวจรกริิยาจิต ๔ ดวง 
     โลกุตตรจิต ๗ ดวง (เวนโสดาปตติมัคคจิต ๑ ดวง) 
     มโนทวาราวัชชนจิต ๑ ดวง  
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     จิตเหลานี้เม่ือเปนจิตในอรูปภูมิ ไมตองอาศัยวัตถุก็เกดิได เพราะในอรูปภูมินั้นไมมี 
วัตถุใด ๆ เลยแมแตอยางเดยีว แตตองอาศัยทวาร คือมโนทวารจึงจะเกดิข้ึนได เพราะในอรูป- 
ภุมินั้นมีแตมโนทวารอยางเดยีว 
     นัยท่ี ๔ จิตท่ีไมอาศัยท้ังวตัถุและทวาร มี ๔ ดวงนั้น ไดแกอรูปาวจรวิปากจิต ๔ ดวง 
ซ่ึงจิต ๔ ดวงนี้ ไมตองอาศัยวัตถุ เพราะในอรูปภูมิไมมีวัตถุท่ีจะอาศัย และไมตองอาศัยทวาร 
เพราะจิต ๔ ดวงนี้เปนทวารวินิมุตตจติ คือ เปนจิตพนจากทวาร ไมมีความสัมพันธกบัทวาร 
โดยประการทัง้ปวง  
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                                                                         บทท่ี ๑๑ 
                                                                    รูปขันธ (ตอ) 
                                                              การเกิดขึ้นของรูปขันธ 
 
     การเกิดข้ึนของรูปขันธ ยอมมีแตกตางกนัไปตามภูมิ ตามกาล และตามกําเนิดของสัตว 
กลาวคือ 
     ก. ตามภูมิ หมายถึงการเกดิข้ึนของรูปขันธตามภูมิ ๒๗ ภูมิ ไดแก ภมิูเหลานี้ คือ 
          (๑) ในกามภูมิ ๑๑ มีรูปเกิดข้ึนไดครบท้ัง ๒๘ 
          (๒) ในรูปภูมิ ๑๕ (เวนอสัญญสัตตภูมิ) มีรูปเกดิได ๒๓ 
          (๓) ในอสัญญสัตตภูมิ ๑ (รูปภูมิ) มีรูปเกิดได ๑๗ 
                  (ในอรูปภูมิ ๔ ไมมีรูปใด ๆ ท้ังส้ิน) 
 
     ในขอ (๑) หมายความวา ในกามภูมิ ๑๑ ภูมิ คือ อบายภูมิ ๔ มนุษยภมิู ๑ 
สวรรค ๖ ท้ัง ๑๑ ภูมินี้ กลาวโดยทัว่ไปยอมมีรูปเกิดไดครบท้ัง ๒๘ รูป คือ สัตวท่ีเกิดใน 
กามภูมินัน้ยอมจะมีรูปขันธครบถวนทุกรูป แตถากลาวตามเพศของแตละคนแลว ผูเปนหญิงก ็
ยอมขาดปุริสภาวรูป ผูเปนชายก็ยอมขาดอิตถีภาวรูป แตละคนในแตละเพศจึงมีรูปคนละ ๒๗ รูป 
     แตผูพิการก็ยอมไมมีครบ ๒๗ รูป เชน คนตาบอดก็ไมมีจักขุปสาทรูป คนหูหนวกก ็
ไมมีโสตปสาทรูป เปนตน 
     ในขอ (๒) หมายความวา ในรูปภูมิ ๑๕ หรือรูปพรหม ๑๕ ช้ันนัน้ มีรูปเกิดได 
เพียง ๒๓ รูปเทานั้น เพราะรูปพรหมในรูปภูมินั้น ไมมีรูป ๕ รูป คือ ไมมีฆานปสาทรูป 
ชิวหาปสาทรูป กายปสาทรูป อิตถีภาวรูปและปุริสภาวรูป ท่ีไมมีรูปท้ัง ๕ นี้ก็เพราะในรูปท้ัง ๕ นี ้
ปสาทรูป ๒ คือ ฆานปสาทรูป และชิวหาปสาทรูป เปนกามคุณารมณท่ีกอใหเกิดโทษอยาง 
เดียว เปนปจจยัสนับสนุนใหเกิดกามฉันทะ แตรูปพรหมเปนผูปราศจากกามฉันทะแลว ดังนัน้ 
รูปท้ัง ๕ นี้จึงเกิดข้ึนไมได สําหรับปสาทรูปอีก ๒ คือ จกัขุปสาทรูป และโสตปสาทรูปนั้น 
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แมจะเปนกามคตุณารมณ แตก็ไมเปนอารมณท่ีกอใหเกดิโทษอยางเดยีว ยอมมีคุณประโยชนอยางยิ่ง 
กลาวคือ จุกขุปสาทรูป มีประโยชนในการท่ีจะเห็นส่ิงท่ีเปนทัสสนานุตริยะ เชนไดพบเห็นพระ- 
พุทธเจาเปนตน โสตปสาทรูป ก็มีประโยชนยิ่งในการท่ีจะไดฟงส่ิงท่ีเปนสวนานุตริยะ เชน 
ฟงพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจาเปนตน ดังนั้น ในรูปภูมิ รูปพรหม จึงมีจกัขุปสาทรูปและ 
โสตปสาทรูป 
     สวนภาวรูปท้ัง ๒ ท่ีไมมีในรูปภูมินั้น ก็เพราะวารูปท้ัง ๒ นั้นเปนปจจุยสนับสนนุให 
เกิดกามฉันทะ แตรูปพรหมปราศจากกามฉันทะแลว ภาวรูปท้ัง ๒ จึงเกิดข้ึนไมได รูปพรหมจึง 
ไมมีเพศหญิงหรือเพศชาย 
     พึงเขาใจวา รูปพรหมในรูปภูมิ ๑๕ ช้ันนี้ แตละบุคคลก็มีรูปครบถวนท้ัง ๒๓ รูปเสมอ 
เหมือนกนัหมด เพราะรูปพรหมนั้นไมมีความพิการและไมมีเพศดังกลาวแลว นัยนตาของรูป 
พรหมนั้นก็มีสมัคตถนะสูง ทําใหเห็นไดไกลมาก ขนาดเปนตาทิพย และหูของรูปพรหมก็มมัตถนะ 
สูงยิ่ง ทําใหไดยินเสียงไดใกลมากขนาดเปนหูทิพย ท้ังนี้เปนดวยอานภุาพแหงฌานท่ีไดบรรลุนั้น ๆ 
     ในขอ (๓) หมายความวา ในอสัญญสัตตภูมิ ๑ ภูมิซ่ึงเปนรูปภูมินั้น มีรูปเกิด 
ไดเพยีง ๑๗ รูปเทานั้น คือ 
     อวินิโภครูป ๘ 
     ชีวิตรูป ๑ 
     ปริจเฉทรูป ๑ 
     วิการรูป ๓ 
     ลักขณะรูป ๔ 
โดยไมมีรูป ๑๑ คือไมมีรูปเหลานี้ 
     ปสาทรูป ๕ 
     ภาวรูป ๒ 
     หทยวัตถุ ๑ 
     อาหารรูป ๑ 
     วิญญัติติรูป ๒  
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     จํานวนรูปขันธท่ีเกิดขึ้นไดในภูมิตาง ๆ ตามท่ีกลาวนี้ กําหนดตามประเภทของรูป 
ถากําหนดตามรูปกลาป คือกําหนดรูปเปนกลุม ๆ ไป ก็จะเหน็วาในภูมินั้น ๆ มีรูปกลาปเกิดข้ึน 
แตกตางกนั ดงันี้ 
     (๑) ในกามภูมิ ๑๑ ภูมิ มีรูปกลาปเกิดข้ึนครบท้ัง ๒๑ กลาป 
     (๒) ในรูปภูมิ ๑๕ ภูมิ มีรูปกลาปเกิดข้ึนได ๑๔ กลาป 
     (๓) ในอสัญญสัตตภูมิ ๑ ภูมิ มีรูปกลาปเกิดข้ึนได ๓ กลาป 
     ในขอ (๑) หมายความวา ในกามภูมิท้ัง ๑๑ ภูมินั้น โดยปกติจะมีรูปกลาปเกิดข้ึน 
ครบท้ัง ๒๑ กลาป คือ กรรมชกลาป ๙ จิตตชกลาป ๖ อุตุชกลาป ๔ และอาหารชกลาป ๒ 
รวม ๒๑ กลาป 
     แตถากลาวตามเพศแหงบุคคล ก็ตองเวนอิตถีภาวทสกกลาป และปุริสภาวทสกกลาป 
ตามควรแกบุคคล และถาผูใดมีความพกิารหรือบกพรองทางรางกาย เชน ตาบอด หหูนวก 
เปนตน ก็ตองเวนจกุขุทสกกลาปและโสตทสกกลาป ตามควรแกความพิการหรือความบกพรอง 
นั้น ๆ และพึงเขาใจวาความบกพรองนั้นมีไดเฉพาะในกรรมชกลาปเทานั้น 
     ในขอ (๒) หมายความวา ในรูปภูมิ ๑๕ ภูมิ (เวนอสัญญสัตตภูมิ) นัน้ มี 
รูปกลาปเกิดไดเพียง ๑๔ กลาป คือกรรมชกลาป ๔ จิตตชกลาป ๖ และอุตุชกลาป ๔ รวม ๑๔ 
กลาป 
     ในกรรมชกลาป ท่ีเกิดไดเฉพาะ ๔ กลาปนั้น ไดแกจกัขุทสกกลาป โสตทสกกลาป 
หทยทสกกลาป และชีวิตนวกกลาป โดยเวนกรรมชกลาป ๕ กลาป คือ ฆานทสกกลาป 
ชิวหาทสกกลาป กายทสกกลาป อิตถีภาวทสกกลาป และปุริสภาวทสกกลาป เพราะในรูปภูมิ 
ไมมีฆานปสาทรูป ชิวหาปสาทรูป กายปสาทรูป และภาวรูป และไมมีอาหารชกลาป เพราะ 
พรหมท้ังหลายไมกลืนกินอาหารท่ีเปนรูป 
     ในขอ (๓) หมายความวา ในอสัญญสัตตภูมิ ๑ ภูมิ (ซ่ึงเปนรูปภูมิ) นั้น มี 
รูปกลาปเกิดได ๓ กลาป คือ กรรมชกลาป ๑ กลาป คือ ชีวิตนวกกลาป และอุตุชกลาป 
๒ กลาป คือ สุทธัฏฐกกลาป และลหุตาเทกาทสกกลาป ในอสัญญสัตตภูมินั้นไมมีจิตตชกลาป 
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เพราะอสัญญสัตตพรหมไมมีจิต ท่ีเปนดังนี้ดวยอํานาจท่ีทานไดบรรลุฌานโดยการเจริญสัญญา- 
วิราคภาวนา คือเจริญภาวนาปรารถนาใหปราศจากสัญญา และอาหารชกลาปก็ไม เพราะ 
อสัญญสัตตพรหมไมกลืนกนิอาหารท่ีเปนรูป 
     สวนอรูปภมิู ๔ ไมมีรูปใด ๆ ท้ังส้ิน ท้ังนี้เปนดวยอํานาจท่ีอรูปพรหมไดบรรลุฌาน 
โดยการเจริญรูปวิราคภาวนา คือเจริญภาวนาปรารถนาไมใหมีรูป 
     ข. ตามกาล หมายถึงการเกิดข้ึนแหงรูปขันธตามกาลท้ัง ๓ คือ ปฏิสนธิกาล 
ปวัตติกาล และจุติกาล 
     ปฏิสนธิกาล หมายถึงอุปปาทขณะแหงปฏิสนธิจิตเพียงขณะเดยีวเทานั้น ฐิติขณะ 
และภังคขณะแหงปฏิสนธิจติ ไมนับเปนปฏิสนธิกาล 
     ปวัตติกาล หมายความวา เวลาต้ังแตฐิตขิณะแหงปฏิสนธิจิตเปนตนไปจนจุตกิาล 
ชวงเวลาดังกลาวนี้เปนปวัตติกาล 
     จุติกาล หมายถึง ขณะแหงจุติจิต 
     การเกิดข้ึนแหงรูปขันธตามกําหนดกาลดังกลาวนัน้ ยอมแตกตางกนัไป ดังตอไปนี้ 
     (๑) ในปฏิสนธิกาล 
     รูปท่ีเกิดไมได จํานวน ๘ รูป คือ สัททรูป ๑ วิการรูป ๓ วิญญัตติรูป ๒ 
ชรตารูป ๑ และอนิจจตารูป ๑ รวม ๘ รูปน้ีเกิดไมไดในปฏิสนธิกาล เพราะในอุปปาทขณะแหง 
ปฏิสนธิจิตของสัตวท้ังหลายนั้น เปนขณะท่ีส้ันท่ีสุด รวดเร็วท่ีสุด รูปเหลานั้นไมสามารถเกิด 
ข้ึนไดทัน ดวยในขณะน้ันเสียงยังไมเกิด การพูด การเคล่ือนไหวใด ๆ ก็ยังไมมี รูปเบา รูปออน 
รูปท่ีควรแกการงาน รูปแก และรูปดับยังมีไมได 
     รูปท่ีเกิดได จํานวน ๒๐ รูป คือ มหาภูตรูป ๔ ปสาทรูป ๕ โคจรรูป ๓ 
(เวนสัททรูป) ภาวรูป ๒ หทยรูป ๑ ชีวิตรูป ๑ อาหารรูป ๑ ปริจเฉทรูป ๑ อุปจยรูป ๑ และ 
สันตติรูป ๑ รวม ๒๐ รูปนีย้อมเกิดข้ึนไดในปฏิสนธิกาล แตจะเกิดข้ึนไดอยางไร ยอมเปนไป 
ตามกําเนิดของสัตวนั้น ๆ ดวย 
     (๒) ในปวตัติกาล รูปขันธยอมเกิดข้ึนไดท้ัง ๒๘ รูป ท้ังนี้ตองเปนไปตามกําหนด 
ในภูมินั้น ๆ ดงักลาวแลว  
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     (๓) ในจุตกิาล 
     รูปท่ีเกิดไมได คือ 
     (ก) รูปท่ีเกดิจากกรรม คือกรรมชรูป กรรมชกลาป ท้ังหมด 
     (ข) รูปท่ีเกดิจากจติ คือจติตรูป จิตตชกลาป เฉพาะในจุติจิตของพระอรหันต 
เทานั้น 
     รูปท่ีเกิดได คือ 
     (ก) จติตชรูป จิตตชกลาป ในจุติจติแหงสัตวในปญจโวการภูมิ 
     (ข) อุตุชรูป อุตุชกลาป (เกิดไดเร่ือยไป แมจนกระท่ังในศพ) 
     (ค) อาหารชรูป อาหารชกลาป ท้ังหมด 
 
     ค. ตามกําเนิด หมายถึงการเกิดข้ึนแหงรูปขันธตามกําเนิดท้ัง ๔ (โยนิ ๔) ของสัตว 
ท้ังปวง คือ ชลาพุชะกําเนิด เกิดในครรภ คือคลอดออกมาเปนตัว เชน คน โค เปนตน 
อัณฑชะกําเนดิ เกิดในไข คือออกมาเปนฟองกอนแลวจึงฟกเปนตัว เชน เปด ไก เปนตน 
สังเสทชะกําเนิด เกดิในไคล คือเกิดในของช้ืนแฉะหรือโสโครก หมักหมม เนาเปอย เชน 
พวกหนอนตาง ๆ เปนตน โอปปาติกะกําเนิด เกดิผุดข้ึน คือผุดเกิดข้ึนเต็มตัวในทันใด เชน 
เทวดาและสัตวนคร เปนตน 
     รูปท่ีเกิดตามกําเนิดท้ัง ๔ ยอมมีแตกตางกันตามกําเนิดนั้น ๆ โดยเฉพาะในปฏิสนธิกาล 
และปวัตติกาล ดังตอไปนี ้
     ๑. ในชลาพุชะกําเนิดและอัณฑชะกําเนิด (ในกามภมิู) 
     (ก) รูปท่ีเกดิไดในปฏิสนธิกาล ไดแกรูป ๑๕ รูป คือ อวินิโภครูป ๘ ชีวิต 
รูป ๑ กายปสาทรูป ๑ หทยรูป ๑ อิตถีภาวรูปหรือปุริสภาวรูป ๑ ปริจเฉทรูป ๑ อุปจยรูป ๑ 
และสันตติรูป ๑ เม่ือวาโดยรูปกลาป ก็ไดแกรูป ๓ กลาป คือ กายทสกกลาป วัตถุทสกกลาป 
ภาวทสกกลาป 
     เฉพาะอิตถีภาวรูป หรือปุริสภาวรูป หรือภาวทสกกลาป นั้น เปนรูปท่ีไมแนนอน 
บางคร้ังก็เกิดได บางคร้ังก็เกดิไมได  
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     (ข) รูปท่ีเกดิไมไดในปฏิสนธิกาล ไดแกรูป ๑๓ รูป คือ ปสาทรูป ๔ (เวน- 
กายปสาทรูป ๑) สัททรูป ๑ ภาวรูป ๑ (ใน ๒ รูป) วิญญัตติรูป ๒ วิการรูป ๓ ชรตารูป ๑ 
และอนิจจตารูป ๑ 
     เฉพาะภาวรูป ๑ (ใน ๒ รูป) เปนรูปไมแนนอน บางคร้ังเกิดไมได แตบางคร้ัง 
เกิดได 
     ในปวัตติกาล (ถาไมมีความพิการหรือบกพรองของสัตวในกําเนิดท้ังสองนั้น) รูป 
ขันธยอมเกิดไดท้ัง ๒๘ รูป หรือท้ัง ๒๑ กลาป แตถากําหนดตามเพศของแตละคน ก็จะมีรูปเกิด 
ได ๒๗ รูป โดยเวนอิตถีภาวรูปหรือปุริสภาวรูปตามควรแกเพศ หรือมีรูปกลาปเกิดข้ึนได 
๒๐ กลาป ถามีความพิการหรือบกพรอง รูปก็ลดจํานวนลงตามความบกพรองนั้น ๆ 
     ๓. โอปปาติกะกําเนิด (ในรูปภูมิ ๑๕ ภมิู) 
     (ก) รูปท่ีเกดิไดในปฏิสนธิกาล ไดแกรูป ๑๕ รูป คือ อวินิโภครูป ๘ จักขุ- 
ปสาทรูป ๑ โสตปสาทรูป ๑ หทยรูป ๑ ชีวติรูป ๑ ปริจเฉทรูป ๑ อุปจยรูป ๑ และสันตติรูป ๑ 
เม่ือวาโดยรูปกลาป ก็มีรูปขันธเกิดข้ึนได ๔ กลาป คือ จกัขุทสกกลาป โสตทสกกลาป วัตถุ- 
ทสกกลาป และชีวิตนวกกลาป 
     (ข) รูปท่ีเกดิไมไดในปฏิสนธิกาล ไดแกรูป ๖ รูป คือ ฆานปสาทรูป ๑ 
ชิวหาปสาทรูป ๑ ก ายปสาทรูป ๑ ภาวรูป ๒ และอาหารรูป ๑ เม่ือวาโดยรูปกลาป กมี็รูปเกิด 
ไมได ๕ กลาป คือ ฆานทสกกลาป ชิวหาทสกกลาป กายทสกกลาป ภาวทสกกลาป 
และอาหารชกลาป 
     (ค) รูปท่ีเกดิไดอีกในปวตัติกาล ไดแกรูปท่ีเกิดไดเพิม่ข้ึนจากท่ีเกิดในปฏิสนธิ- 
กาลจํานวน ๘ รูป คือ สัททรูป ๑ วิญญัตติรูป ๒ วกิารรูป ๓ ชรตารูป ๒ และ อนิจจตารูป ๑ 
     (ง) รูปท่ีเกดิไมไดในปวตัติกาล ไดแกรูป ๖ รูป ดังลาวแลวในรูปท่ีเกิดไม 
ไดในปฏิสนธิกาล 
 
     ๔. โอปปาติกะกําเนิด (ในอสัญญสัตตภูมิ) 
     (ก) รูปท่ีเกดิไดในปฏิสนธิกาล ไดแกรูป ๑๒ รูป คือ อวินิโภครูป ๘ ชีวิต- 
รูป ๑ ปริจเฉทรูป ๑ อุปจยรูป ๑ และสันตติรูป ๑ หรือชีวิตนวกกลาป และปริจเฉทรูป อุปจย- 
รูป และสันตติรูป 
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     (ข) รูปท่ีเกดิไมไดในปฏิสนธิกาล ไดแกรูป ๑๖ รูป คือปสาทรูป ๕ สัทท 
รูป ๑ ภาวรูป ๒ หทยรูป ๑ วิญญัติรูป ๒ วิการรูป ๓ ชรตารูป ๑ อนิจจตารูป ๑ 
     ในปวัตติกาล มีรูปเกิดเพิม่ไดอีก ๕ รูป คือ วิการรูป ๓ ชรตารูป ๑ และอนิจจตา 
รูป ๑ 
     ๕. โอปปาติกะกําเนิด (ในอรูปภูมิ ๔) ในอรูปภูมิ ๔ นั้น ไมมีรูปใด ๆ เกิดข้ึนแม 
แตรูปเดียว ท้ังในปฏิสนธิกาล ปวัตติกาล และจุติกาล 
     ขอสังเกต สัตวท่ีเกิดในกําเนิดท้ัง ๒ คือ ชลาพุชะกําเนดิ และอัณฑชะกําเนดินัน้ 
มีช่ือรวมเรียกวา คัพภเสยยกสัตว แปลวาสัตวท่ีเกดิในครรภ 
     สําหรับมนุษยมีรูปกลาปเกิดข้ึนนับแตปฏิสนธิกาล กําหนดเปนรายละเอียด ดังนี ้
     ก. ระยะปฏิสนธิกาล ปฏิสนธิ เปนจิตดวงแรกของสัตวท่ีสืบตอภพใหม ชาติใหม 
ตอจากจุติ ท่ีอุปปาทขณะของปฏิสนธิจิตนี้ มีรูปกลาปเกดิ ๓ กลาป คือ กายทสกกลาป 
วัตถุทสกกลาป และภาวทสกกลาป 
     ข. ระยะปวตัติกาล ในฐิตขิณะแหงปฏิสนธิจิต มีอุตุชกลาปเร่ิมเกิด 
     ภวังคจติ เปนจิตดวงท่ี ๒ ในภพใหม ชาติใหม และเปนภวังคจิตดวงแรกตอจาก 
ปฏิสนธิจิต ในอุปปาทขณะแหงภวังคจิตนี้ จิตตชกลาปเร่ิมเกิด ตอแตนั้นไปนับเปนระยะราย 
สัปดาหดังนี ้
     (๑) สัปดาหท่ี ๑ เรียก กลลสัตตาหะ สัปดาหแหงความเปนกลลรูป คือเปนน้ํา 
ใส ๆ ช่ัวเวลา ๑ สัปดาหนี้ จะเกิดรูปกลาป ๕ กลาป คือ กายทสกกลาป วัตถุทสกกลาป 
ภาวทสกกลาป อุตุชกลาป และจิตตชกลาป ครบบริบูรณ 
     (๒) สัปดาหท่ี ๒ เรียก อัพพุทสัตตาหะ สัปดาหแหงความเปนฟองน้าํ 
     (๓) สัปดาหท่ี ๓ เรียก เปสิสัตตาหะ สัปดาหแหงความเปนน้ําลางเนื้อหรือน้ําเมือก 
     (๔) สัปดาหท่ี ๔ เรียก ฆนสัตตาหะ สัปดาหแหงความเปนกอนเนื้อหรือกอนไข 
     (๕) สัปดาหท่ี ๕ ปสาขสัตตาหะ สัปดาหแหงความเปนปุม เปนแขนงท้ัง ๕ 
คือ มือ ๒ เทา ๒ ศีรษะ ๑ 
     (๖) สัปดาหท่ี ๖-๑๐ เรียก ปริปากสัตตาหะ สัปดาหแหงการขยายตัว ช่ัวระยะ 
๕ สัปดาห ในสัปดาหท่ี ๖ ชีวิตนวกกลาปเริ่มเกิด  
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     (๗) สัปดาหท่ี ๑๑ เรียก จกัขาทิสัตตาหะ สัปดาหแหงอายตนะภายใน มีจักษ ุ
เปนตน ในสัปดาหนี้จะเกิดจกัขุทสกกลาป โสตทสกกลาป ฆานทสกกลาป ชิวหาทสกกลาป 
     (๘) สัปดาหท่ี ๑๒-๔๑ เรียก ปริปากสัตตาหะ สัปดาหแหงความเติบกลา เปน 
ระยะเวลา ๓๐ สัปดาห 
     (๙) สัปดาหท่ี ๔๒ เรียก เกสาทิสัตตาหะ สัปดาหแหงอาการ ๓๒ บริบูรณ มีผม 
ขน เล็บ เปนตน บริบูรณ 
     รวม ๔๒ สัปดาห หรือ ๒๙๔ วนั สัตวท่ีอยูในครรภ โดยเฉพาะมนษุยจะมีความเจรญิ 
ทางรูปกายอยางสมบูรณดังกลาวนี้  
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                                                                     บทท่ี ๑๒ 
                                                                 จุติและปฏิสนธิ 
 
     ก. จุติ. เม่ือศึกษาเร่ืองขันธ ๕ และปรมัตถธรรม ๔ เขาใจตลอดแลว จะเห็นไดวา 
ของคน ชีวิตและสัตวนั้นมีสวนประกอบอยู ๕ สวน เรียกวา เบญจขันธหรือขันธ ๕ อันไดแก 
รูปขันธ เวทนาขันธ สังขารขันธ และวิญญาณขันธ หรือวาโดยปรมัตถธรรม ก็ไดแกจิต เจตสิก 
รูปนั้นเอง 
     สวนประกอบของชีวิตดังกลาวนี้ ทุก ๆ สวนตกอยูในอํานาจของไตรลักษณ คือ เปน 
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ดังนั้นชีวิตทุกชีวิตจึงเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มีเกิดแลวก็มีตาย 
ควบคูกันไป เปนไปตามหลักท่ีวา "ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรม ส่ิงนั้นท้ังมวล 
ลวนมีความดบัเปนธรรมดา" ชีวิตทุกชีวิตจึงมีจุดจบจุดเดียวกัน นั่นคือความตาย ดังท่ีพระ- 
พุทธองคตรัสไววา "มรณนฺต หิ ชีวิต-ชีวิตนี้มีความตายเปนท่ีสุด." 
     เม่ือวาโดยจิตท่ีทํากิจ ๑๔ อยางดังกลาวแลวในบทท่ี ๗ ก็จะเห็นวา ในภพหนึ่ง ๆ ชาติ 
หนึ่ง ๆ นั้น จิตทําหนาท่ีปฏิสนธิกิจ เพยีงคร้ังเดียว ขณะเดยีว เฉพาะขณะแรกเกิดเทานัน้ 
และทําหนาท่ี จุติกิจ เพียงคร้ังเดียว ขณะเดยีว เฉพาะขณะตายเทานั้น ดงันั้น เม่ือจิตทํา 
หนาท่ีจุตกิิจในขณะใด ก็เปนอันช่ือวาถึงจดุมรณะเฉพาะชาตินั้น ในขณะน้ันทันที 
     การมรณะนั้นยอมมีไดดวยเหตุใดเหตหุนึ่งในเหตุ ๔ อยาง คือ 
     ๑. อายุกขยะ ดวยส้ินอาย ุ
     ๒. กัมมักขยะ ดวยส้ินกรรม 
     ๓. อุภยักขยะ ดวยส้ินท้ังสอง 
     ๔. อุปจเฉทกกัมมักขยะ ดวยมีกรรมาตัดรอนใหส้ินไป 
     ในขอ ๑ หมายความวา ตายเพราะส้ินอายุ คือตายเพราะแก โดยสังขารรางกาย 
ไดดํารงอยูมานาน จนถึงระยะอายุขัยในชาติหนึ่ง ๆ เชน โลกมนุษยในสมัยนี้ กําหนดเวลา  
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๑๐๐ ป เปนอายุขัย คือคนเราจะตองตายภายในอายุ ๑๐๐ ป หรือเกินกวานี้เล็กนอยเทานั้น การ 
ตายภายในกําหนดเวลาดังกลาวนี้ ช่ือวา ตายเพราะส้ินอาย ุ
     ในขอ ๒ หมายความวา ตายเพราะส้ินกรรม เม่ือกรรมท่ีเคยทําไวนั้นไดใหผล 
หมดส้ินแลว คนนั้นก็ตองตาย เพราะหมดผลกรรม ซ่ึงอาจตายต้ังแตยังเด็ด ยังเปนหนุม เปน 
สาวอยูก็ได อาจตายในปฐมวยั หรือมั๙ฌิมวยัก็ได ดวยมีโรคภัยมาเบียดเบียนเปนตน 
     ในขอ ๓ หมายความวา ตายในเวลาท่ีอายุและกรรมท้ังสองอยางนั้นส้ินสุดลง 
พรอมกัน (พระพุทธเจา) 
     ในขอ ๔ หมายความวา ตายผิดปกติ เพราะมี อุปจเฉทกกรรม มาตัดรอน เชน 
ตายเพราะถูกยงิ ถูกแทง ถูกฟน ถูกวางยาพษิ ถูกสัตวทําราย ถูกรถทับ รถชน เปนตน 
     คนและสัตวท้ังหลาย เม่ือตาย คือจิตทําหนาท่ีจุตกิิจในขณะใด คือดบัจิตในขณะใด ก ็
ยอมปฏิสนธิในขณะนั้นทันที แตจะปฏิสนธิเปนอะไร เปนคนหรือเปนสัตว กย็อมเปนไปตาม 
อํานาจแหงกรรมท่ีตนไดทําไว 
     ในเวลาใกลจะตายนั้น ยอมมีอารมณพเิศษเกดิข้ึนในใจ คือมีกรรมอารมณ กรรมนิมิต 
อารมณ และคตินิมิตอารมณ อยางใดอยางหน่ึงมาปรากฏแกชวนจิต ในมรณาสันนวถีิ (เวลา 
ใกลตาย) อารมณพิเศษนี้จะปรากฏแกทุกคน ทุกตัวสัตว เวนแตอสัญญสัตตพรหมและพระ- 
อรหันตเทานัน้ เพราะอสัญญสัตตพรหมไมมีจิต จึงไมมีอารมณปรากฏได และพระอรหันตก็เปน 
ผูหมดกิเลสไมเกิดอีกตอไป จึงไมมีอารมณพิเศษอันเปนนิมิตแหงการเกิดอีก 
     เม่ือจุติจตินัน้รับอารมณอยางใด ปฏิสนธิจิตและภวังคจิตก็รับอารมณอยางนัน้ ในกรณ ี
ดังกลาวนี้ พึงทําความเขาใจดังนี ้
     กรรมอารมณ คือกรรมท่ีเปนกุศลหรืออกุศลท่ีตนไดทํามาปรากฏข้ึนในชวนจิต เวลา 
ใกลจะตาย กลาวคือ กรรมท่ีเปนกุศล เชนตนเคยใหทาน รักษาศีล ฟงธรรม หรือเจริญเมตตา 
ภาวนา เปนตน เคยทําอยางใด กรรมนั้นกจ็ะมาปรากฏแกใจอยางนั้น ชวนจิตมาในมรณาสันนวิถี 
ก็จะยึดกุศลกรรมนั้นเปนอารมณ และจุติจิตก็จะยึดกุศลกรรมนั้นเปนอารมณเชนเดียวกนั 
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     กรรมฝายอกุศลท่ีตนเคยทํามา เชนตนเคยฆาสัตว ลักทรัพย ฉก ชิง ฉอ โกง ประพฤติ 
ผิดในกาม เสพสุราเมรัย เปนตน ตนเคยทําไวอยางไร กรรมนั้นก็จะปรากฏแกใจอยางนั้น 
ชวนจิตในมรณาสันนวิถีก็จะยึดอกุศลกรรมนั้นเปนอารมณ และจุติจิตก็จะยึดอกุศลกรรมนั้นเปน 
อารมณเชนเดยีวกัน 
     กรรมนิมิตอารมณ คือนิมิตแหงการทํากรรม อันไดแก เคร่ือง เคร่ืองใช เคร่ือง 
ไทยธรรม จตุปจจัย ท่ีใชในการทํากรรมนัน้ ๆ นิมิตแหงกุศลกรรมท่ีตนเคยทํามา ก็ปรากฏให 
เห็นในจิตใจ เชนปรากฏเห็นโบสถ เห็นศาลา กุฏี วิหาร ท่ีตนเคยสรางหรือเคยรวมการกุศล 
เห็นจตุปจจยัเคร่ืองไทยธรรมท่ีตนเคยถวายพระสงฆ เปนตน ชวนจิตก็จะยึดกรรมนมิิตเหลานี ้
เปนอารมณ และจุติจิตกจ็ะยดึเปนอารมณเชนเดียวกนั 
     นิมิตแหงอกุศลกรรมท่ีตนเคยทํามา กจ็ะปรากฏใหเหน็ในจิตใจ เชนเห็นเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชในการทําอุตสาหกรรม เห็นหอก เห็นดาบ เห็นมีด เห็นปน เปนตน ชวนจิตในมรณา 
สันนวิถีก็จะยดึนิมิตเหลานีเ้ปนอารมณ จุตจิิตก็จะยดึนิมิตเหลานี้เปนอารมณเชนเดียวกัน 
     คตินิมิต คือนิมิตแหงคติท่ีจะไปเกิด อันไดแกสุคติหรือทุคติ อยางใดอยางหนึ่งมาปรากฏ 
ใหเห็นในดวงจิต เชน นิมิตแหงสุคติ ก็จะปรากฏใหเหน็ภาพวิมาน  ปราสาท ราชมนเทียร 
วัดวาอาราม อันสงางาม เปนตน ชวนจิตในมรณาสันนวิถีก็จะยึดคตินิมิตเหลานี้เปนอารมณและ 
จุติจิตกจ็ะยึดคตินิมิตนี้เปนอารมณเชนเดียวกนั นิมิตแหงทุคติก็จะปรากฏใหเหน็เปลวไฟ เหวลึก 
ถํ้าลึกและมืด เปนตน ชวนจิตในมรณาสันนวิถีก็จะยดึเอานิมิตเหลานี้เปนอารมณ และจุติจิต 
ก็จะยึดเอาอารมณเชนเดียวกนั 
     เม่ือจุติจิตยดึอารมณฝายกศุล ปฏิสนธิจิตและภวังคจิตก็จะยึดอารมณฝายกุศลเชนเดยีวกัน 
จึงเปนอันกลาวไดวา อารมณพิเศษฝายกุศลนี้เองท่ีนําไปสูสุคติ และเม่ือจุติจิตยดึอารมณฝายกุศล 
ปฏิสนธิจิตและภวังคจิตกจ็ะยึดอารมณฝายอกุศลเชนเดยีวกัน จึงเปนอันกลาวสไดวา อารมณเพิเศษ 
ฝายอกุศลนี้เองท่ีนําไปสูทุคติ 
     พึงเขาใจวาการจุติหรือการเคล่ือนการตายของสัตวในภูมิ ๓ คือ กามภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ 
นั้น จิต แตละภูมิยอมจะยึดอารมณพิเศษแตกตางกันดังตอไปนี้  
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     ในกามภูมิ ชวนจิตในมรณาสันนวิถี จะมีกรรม กรรมนิมิต คตินิมิต อยางใด 
อยางหนึ่งเปนอารมณ และอารมณเหลานั้นก็ลวนแตเปนกามารมณท้ังส้ิน จุติจิต ปฏิสนธิจิต 
และภวังคจิต ก็จะยึดอารมณพิเศษเหลานั้นอยางใดอยางหน่ึงเชนเดียวกัน 
     ในรูปภูมิ ชวนจิตในมรณาสันนวิถีจะมีเฉพาะกรรมนมิิตอารมณอยางเดียวเทานัน้ โดย 
อารมณนั้นจะปรากฏเปน บัญญัตตารมณ กลาวคือ เม่ือตนไดบรรลุฌานดวยอารมณกรรมฐานใด 
ชวนจิตก็จะยดึอารมณกรรมฐานน้ันเปนอารมณ จุติจิต ปฏิสนธิจิต และภวังคจติ ก็จะยึดกรรม- 
นิมิตอารมณอันเปนบัญญัตตารมณนั้นเชนเดียวกัน แตในอสัญญสัตตภูมิ อสัญญสัตตพรหม 
ไมมีจิต จึงไมมีอารมณใดปรากฏได 
     ในอรูปภูมิ ชวนจิตในมรณาสันนวิถี จะมีเฉพาะกรรมนิมิตอารมณอยางเดยีวเหมือน 
ในรูปภูมิ โดยอารมณนั้นจะปรากฏเปนบัญญัตตารมณหรือมหัคคตารมณ กลาวคือตนไดบรรลุ 
อรูปฌานดวยอารมณอรูปกรรมฐานใด ชวนจิตก็จะยดึกรรมฐานน้ันเปนอารมณ จุติจติ ปฏิสนธิจิต 
และภวังคจิตกจ็ะยดึกรรมนิมิต อันเปนบัญญัตตารมณหรือมหัคคตารมณนั้นเชนเดยีวกัน 
     ข. ปฏิสนธิ ปฏิสนธิ คือการสืบตอภพสืบตอชาติ คือการเกิดข้ึนในภพใหม ในชาติ 
ใหม กลาวคือ เม่ืออายุส้ินสุดลงในภพเกาในชาติเกาแลว จิตดวงทายสุดในภพน้ัน ชาตินั้น ก ็
จะทําหนาท่ี จตุิกิจ เม่ือทําหนาท่ีเสร็จ คือจติไดจุติ หรือดบัเปนคร้ังสุดทายในภพนั้น ชาตินั้น 
แลว ก็จะเกิดปฏิสนธิจิตทําหนาท่ีปฏิสนธิกิจในทันที และเนื่องดวยจิตมีความสัมพันธกับเจตสิก 
และรูปดังกลาวแลว การปฏิสนธิจึงหมายถึงการท่ีจิตเจตสิกและกรรมชรูป (ภพที่มีรูป) ปรากฏข้ึน 
สืบตอในภพใหม ชาติใหมเปนคร้ังแรกนัน้เอง 
     ปฏิสนธินั้น มี ๔ ประเภท คือ อปายปฏิสนธิ กามสุคติปฏิสนธิ รูปาวจรปฏิสนธิ 
และอรูปาวจรปฏิสนธิ 
     ๑. อปายปฏิสนธิ คือการท่ีจิต เจตสิก และกรรมชรูป ปรากฏข้ึนสืบตอภพ สืบ 
ตอชาติ ขณะแรกเกิดในอปายภูมิ ๔ คือ นรก สัตวดิรัจฉาน เปรต อสุรกาย 
     จิตท่ีทําหนาท่ีปฏิสนธิกิจในอบายภูมิ ๔ นี้ ไดแก อุเปกขาสันตีรณอกุศลวิปากจติ ๑ ดวง 
ปฏิสนธิจิตดวงนี้ เม่ือทําหนาท่ีปฏิสนธิกิจในปฏิสนธิกาล คือในขณะแรกเกิดในอบายภูมิแลว  
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ตอจากนั้นก็ทําหนาท่ี ภวังคกิจสําเร็จเปนภวังคจิต (เวนเวลาท่ีจิตข้ึนสูวถีิ) ตลอดท้ังภพท้ังชาติ 
จนถึงวาระสุดทายแหงภพนัน้ ชาตินั้น จึงทําหนาท่ี จุตกิจิ เปนการส้ินสุด ในภพ ในชาตินั้น 
ท้ังนี้เปนไปตามเกณฑท่ีวา "ปฏิสนธิจิตภวงัคจิต และจุตจิิตในภพเดียวกันในชาติเดยีวกัน 
และในบุคคลเดียวกันนั้น เปนจิตดวงเดียวกัน จึงมีอารมณเดยีวกัน เพียงแตทําหนาท่ี 
ตางกันตามวาระเทานั้น" ดังนั้น จึงกลาวไดวา เม่ือไดปฏิสนธิดวยจิตดวงใด จิตดวงนัน้ 
แหละท่ีทําหนาท่ีภวังคกิจ สําเร็จเปนภวังคจิต ตลอดภพ ตลอดชาติและทําหนาท่ีจุตกิจิเปนวาระ 
สุดทาย 
     พึงเขาใจวาอบายภูมิ ๔ นัน้ เปนกามภูมิฝายทุคติ ปฏิสนธิจิตของสัตวในภูมินีเ้ปนชนิด 
อเหตุกจติ สัตวในอบายภูมินี้จึงเรียกวา ทุคติอเหตุกสัตว หรือทุกคติบุคคล 
     ๒. กามสุคตปฏิสนธิ คือการท่ีจิต เจตสิก และกรรมชรูป ปรากฏข้ึนสืบตอภพ สืบ 
ตอชาติ ขณะแรกเกิดในกามสุคติภูมิ ๗ คือมนุษยภูมิ ๑ ภมิูสวรรค ๖ ภมิู 
     ก. ปฏิสนธิจิตของสุคติอเหตุกบุคคล  ซ่ึงบุคคลประเภทน้ีไดแกมนษุยผูมีบุญ 
นอย มีความพกิารมาแตกําเนดิ เชน ตาบอด หูหนวก จมูกเสีย เปนใบ เปนคนโงเงาผิด 
ปกติ เปนบาบัณเฑาะก (มีความวิปริตทางเพศ) กระเทย (สองเพศ) คนไรเพศ และคน 
ติดอาง เปนตน รวมท้ังพวก เทวดา ช้ันตํ่า เชน ภุมมัฏฐเทวดา หรือภูมิเทวดา ซ่ึงนับ 
เนื่องในเทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกา ตลอดจนวินิปาติกะอสูรบางพวก 
     ปฏิสนธิจิตของสุคติอเหตุกบุคคลดังกลาวนี้ ไดแก อุเปกขาสันตีรณกศุลวิปากจิต 
๑ ดวง ซ่ึงปฏิสนธิจิตดวงนี้ เม่ือทําหนาท่ีปฏิสนธิกิจในปฏิสนธิกาล คือในขณะแรกเกดิในสุทคติภมิู 
(เฉพาะอเหตุกบุคคล) แลว ตอจากนั้นก็จะทําหนาท่ีภวังคกิจ (เวนเวลาที่จิตข้ึนสูวิถี) ตลอดท้ัง 
ภพ ท้ังชาติ จนถึงวาระสุดทายแหงภพนั้น ชาตินั้น จึงทําหนาท่ีจุตกิิจเปนการส้ินสุดในภพนั้น 
ชาตินั้น 
     ข. ปฏิสนธิจิตของสุคติทวิเหตกุบุคคลและติเหตุบุคคล ซ่ึงบุคคลประเภทน้ี 
ไดแกมนุษยผูมีบุญมาก และเทวดาในเทวภมิู คือสวรรค ๖ ภูมิ (เทวดาชั้นสูง) 
     ปฏิสนธิจิตของบุคคลประเภทน้ีไดแกจติ ๙ ดวง คือ อุเปกขาสันตีรณกุศลวิปากจิต 
๑ ดวง มหากุศลวิปากจิต ๘ ดวง ซ่ึงปฏิสนธิจิตท้ัง ๙ ดวงนี้ เม่ือทําหนาที่ปฏิสนธิกิจในปฏิสนธิ- 
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กาล คือในขณะแรกเกิดในสุคติภูมิแลว ตอจากนั้นก็จะทําหนาท่ีภวังคกจิ (เวนเวลาจิตข้ึนสูวิถี) 
ตลอดท้ังภพทัง้ชาติ จนถึงวาระสุดทายแหงภพแหงชาตินัน้ จึงทําหนาท่ีจุติกิจ เปนการส้ินสุด 
ในภพนั้น ชาตินั้น 
     รวมความวาอบายปฏิสนธิและกามสุคติปฏิสนธินั้น รวมเรียกวากามปฏิสนธิ สัตวท่ีเกดิ 
ในกามภูมิ ๑๑ ภูมินั้น ปฏิสนธิดวยจิต ๑๐ ดวง คือ อุเปกขาสันตีรณอกศุลวิปากจิต ๑ ดวง 
(ปฏิสนธิในทุคติภูมิ สําหรับทุคตอเหตุกสัตว) อุเปกขาสันตีรณกุศลวิปากจิต ๑ ดวง (ปฏิสนธิ 
ในสุคติภูมิสําหรับสุคติอเหตุกบุคคล) มหากุศลวิปากจติ ๘ ดวง (ปฏิสนธิในกามสุคติภูมิสําหรับ 
ทวิเหตุบุคคลและติเหตุกบุคคล) 
     ๓. รูปาวจรปฏิสนธิ คือการท่ีจิต เจตสิก และกรรมชรูปปรากฏข้ึน สืบตอภพ สืบ 
ตอชาติ ขณะแรกเกิดในรูปภมิู ๑๖ ภูมิ 
     จิตท่ีทําหนาท่ีปฏิสนธิกิจในรูปภูมิ ๑๖ ภูมินั้น ไดแกรูปาวจรฌานวปิากจิต ๕ ดวง กลาวคือ 
     (๑) ปฐมฌานวิปากจิต ๑ ดวง ทําหนาท่ีปฏิสนธิกิจในขณะแรกเกดิในปฐมฌานภูมิ 
๓ ภูมิ กลาวคือ ปฐมฌานวปิากจิตดวงนี้ เปนปฏิสนธิจิต ภวังคจิต และจุติจิตของรูปพรหม ใน 
ปฐมฌานภูมิ ๓ ภูมิ อันไดแกพรหมปาริสัชชภูมิ พรหมปุโรหิตภูมิ และมหาพรหมภมิู 
     (๒) ทุตยิฌานวิปากจิต ๑ ดวง และตติยฌานวิปากจิต ๑ ดวง ทําหนาท่ีปฏิสนธิ 
กิจในขณะแรกเกิดในทุตยิฌานภูมิ ๓ ภูมิ กลาวคือ ทุติยฌานวิปากจิตและติตยฌานวิปากจิต ๒ 
ดวงนี้ เปนปฏิสนธิจิต ภวังคจิต และจุติจิตของรูปพรหมในทุติยฌานภมิู ๓ อันไดแก ปริตตา- 
ภาภูมิ อัปปมาณาภาภูมิ และอาภัสสรภูมิ 
     (๓) จตุตถฌานวิปากจิต ๑ ดวง ทําหนาท่ีปฏิสนธิกิจในขณะแรกเกิดในตติยฌานภมิู 
๓ ภูมิ กลาวคือ จตุตถฌานวปิากจิตดวงนี้เปนปฏิสนธิจิต ภวังคจิต และจุติจิตของรูปพรหมใน 
ตติยฌาณภูมิ ๓ อันไดแกปริตตสุภาภูมิ อัปปมาณสุภาภูมิ และสุภกณิหาภูมิ 
     (๔) ปญจมฌานวิปากจิต ๑ ดวง ทําหนาท่ีปฏิสนธิจิตในขณะแรกเกิดในจตุตตถ- 
ฌานภูมิ ๖ ภูมิ (เวนอสัญญสัตตภูมิ ๑ ภูมิ) กลาวคือ ปญจมวกนวิปากจติดวงนี้ เปนปฏิสนธิ- 
จิต ภวังคจิต และจุติจิตของรูปพรหมในจตุตถฌานภูมิ ๖ คือ เวหัปผลภมิู (และสุทธาวาสภูมิ 
อีก ๕ ภูมิ คือ) อวิหาภูมิ อตัปปาภูมิ สุทัสสาภูมิ สุทัสสีภูมิ และอกนิฏฐภมิู  
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     (๕) รูปปฏิสนธิอยางเดียว ทําหนาท่ีปฏิสนธิกิจในอสัญญสัตตภูมิ ๑ ภูมิ กลาวคือ 
อสัญญสัตตพรหมนั้น ปฏิสนธิดวยรูปขันธคือกรรมชรูปอยางเดยีว มิไดมีปฏิสนธิจิต 
      
     ๔. อรูปาวจรปฏิสนธิ คือการท่ีจิตและเจตสิกปรากฏข้ึนสืบภพ สืบชาติขณะแรกเกิด 
ในอรูปภูมิ ๔ ภูมิ 
     จิตที่ทําหนาท่ีปฏิสนธิกิจในอรูปภูมิ ๔ นั้น ไดแกอรูปฌานวิปากจิต ๔ ดวง กลาวคือ 
     (๑) อากาสานัญจายตนวปิากจิต ๑ ดวง ไดแกอรูปฌานวิปากจิต ๔ ดวง กลาวคือ 
อากาสานัญจายตนภูมิ ๑ ภูมิ โดยเปนปฏิสนธิจิต ภวังคจติ และจุตจิิตของอรูปรพหมช้ันอากา- 
สานัญจายตนภูมิ 
     (๒) วิญญาณัญจายตนวิปากจิต ๑ ดวง ทําหนาท่ีปฏิสนธิกิจในขณะแรกเกิด ใน 
วิญญาณัญจายตนภูมิ ๑ ภูมิ โดยเปนปฏิสนธิจิต ภวังคจิต และจุติจติ 
     (๓) อากิญจัญญายตนวิปากจิต ๑ ดวง ทําหนาท่ีปฏิสนธิกิจ ในขณะแรกเกิด ใน 
อากิญจัญญายตนภูมิ ๑ ภูมิ โดยเปนปฏิสนธิจิต ภวังคจิต และจุติจติ 
     (๔) เนวสัญญานาสัญญายตนวิปากจิต ๑ ดวง ทําหนาท่ีปฏิสนธิกิจในขณะแรก ใน 
เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ ๑ ภูมิ โดยเปนปฏิสนธิจิต ภวังคจิต และจุติจิต 
 
                                                                      สรุป 
     ปฏิสนธิ ๔ ประเภทนั้น วาโดยภูมิไดใน ๓ ภูมิ คือ ปฏิสนในกามภูมิ มี ๒ อยาง 
คือ อปายปฏิสนธิ และกามสุคติปฏิสนธิ สวนปฏิสนธิในรูปภูมิ เรียกวา รูปาวจรปฏิสนธิ 
และปฏิสนธิในอรูปาวจรภูมิ เรียกวา อรูปาวจรปฏิสนธิ 
     ปฏิสนธิจิตในกามภูมิ สวนอปายปฏิสนธิไดแกอุเปกขาสันตีรณอกุศลวิปากจิต ๑ ดวง 
สวนกามสุคติปฏิสนธิ ไดแกปฏิสนธิจิต ๙ ดวง คือ อุเปกขาสันตีรณกุศลวิปากจิต ๑ ดวง 
มหาวิปากจิต ๘ ดวง ในกามภูมิ จึงมีปฏิสนธิ ๑๐ ดวง 
     ปฏิสนธิจิตในรูปภูมิ มี ๕ ดวง ไดแกรูปาวจรฌานวิปากจิต ๕ ดวง คือ ปฐมฌาน- 
วิปากจิต ๑ ดวง ทุติยฌานวิปากจิต ๑ ดวง ตติยฌานวิปากจติ ๑ ดวง จตุตถฌานวิปากจติ ๑ 
ดวง และปญจมฌานวิปากจติ ๑ ดวง  
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     ปฏิสนธิจิตในอรูปภูมิ มี ๔ ดวง ไดแกอรูปาวจรฌานวปิากจิต ๔ ดวง คือ อากาสานัญ- 
จายตนตวิปากจิต ๑ ดวง วิญญาณัญจายตนวิปากจิต ๑ ดวง อากิญจัญญายตนวิปากจิต ๑ ดวง 
และเนวสัญญานาสัญญายตนวิปากจิต ๑ ดวง 
     รวมปฏิสนธิจิตใน ๓ ภูมิ มี ๑๙ ดวง คือในกามภูมิ ๑๐ ดวง ในรูปภูมิ ๕ ดวง ในอรูปภูมิ 
๔ ดวง (๑๐+๕+๔=๑๙) ในอสัญญสัตตภูมิ (ซ่ึงเปนรูปภูมิ) ไมมีปฏิสนธิจิต แตปฏิสนธิดวย 
รูปธรรม เรียกวา รูปเมวปฏิสนธิ จึงรวมปฏิสนธิท้ังหมดเปน ๒๐ ชนดิ 


