
                                                                    คํานํา 
 
     กรมการศาสนามีเจตนาทีจ่ะสนับสนุนการศึกษาและการปฏิบัติในทางพระ 
พุทธศาสนาระดับสูง โดยใชพื้นฐานความรูทางสภาวธรรมและอํานวยความสะดวกแกผู 
ศึกษาท่ัวไป จงึไดจัดทําหนังสือคูมือสภาวธรรมพ้ืนฐาน ข้ึนเผยแพรตามโครงการจัดทํา 
หนังสือประกอบการคนควาทางพระพุทธศาสนา โดยมอบให นายพิทูร มลิวัลย ป.ธ.๙, 
น.บ. เปนผูเรียบเรียง 
     กรมการศาสนาหวังวา หนังสือคูมือสภาวธรรมพ้ืนฐาน นี้ จักอํานวยความ 
สะดวกและเปนประโยชนแกการศึกษาสภาวธรรม หรือปรมัตถธรรมไดเปนอยางดี และ 
ขอขอบคุณผูเรียบเรียงหนังสือนี้ไว ณ ท่ีนีด้วย.  



สังคหะ(๕) - หนาท่ี 1 
                                                    สภาวธรรมพื้นฐาน ๕ 
                                    นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 
 
                                                           ความเบื้องตน 
 
     คําสอนในพระพุทธศาสนา วาโดยปฎก แบงเปน ๓ อยาง คือ พระวินัยปฎก 
พระสุตตันตปฎก และพระอภิธรรมปฎก 
     คําสอนท่ีพระพุทธองคทรงแสดงไว ทรงบัญญัติไวโดยอาณาเทศนา คือ ทรงแสดง 
ทรงบัยญัติไวเปนระเบียบวินยั เปนขอบังคับ เปนแบบแผนใหปฏิบัติ โดยมีขอกําหนดโทษ 
หรือปรับอาบัติแกผูลวงละเมิดไวเปนข้ัน ๆ ตามควรแกโทษานุโทษ เรียกวา พระวนิัยปฎก 
ซ่ึงเปนคําสอนท่ีเนนในเร่ืองศีล เพื่อสอนคนใหมีระเบียบวินัย ใหสังคมมีความสงบสุข 
     คําสอนท่ีพระพุทธองคทรงแสดงไวโดยโวหารเทศนา คือ ทรงแสดงโดยยกัเยื้อง 
โวหารเปนตาง ๆ ตามความเหมาะสมแกบุคคล และกาลเทศะ ทรงยกบุคคลข้ึนเปนตัวอยาง 
ของการดําเนนิชีวิตท้ังในทางดี ทางช่ัว ทางถูก ทางผิด เรียกวา พระสุตตันตปฎก ซ่ึง 
เปนคําสอนท่ีเนนในเร่ืองสมาธิ เพื่อสอนคนใหมีอัธยาศัยสงบ มีจิตใจแนวแน ม่ันคงในการ 
บุญการกุศล 
     คําสอนท่ีพระพุทธองคทรงแสดงไวโดยปรมัตถเทศนา คือทรงแสดงตามหลัก 
สัจจธรรมโดยไมยกบุคคลข้ึนเปนตัวอยาง ทรงแสดงเฉพาะสัจจธรรมหรือสภาวธรรมลวน ๆ 
เรียกวา พระอภิธรรมปฎก ซ่ึงเปนคําสอนท่ีเนนในเร่ืองปญญา เพื่อสอนคนใหมีสติปญญา 
รูแจงเหน็จริงในสภาวธรรมท้ังปวง 
     สัจจธรรมหรือสภาวธรรมท่ีพระพุทธองคทรงแสดงไวในพระอภิธรรมปฎกนั้น แบง 
เปน ๒ อยางคือ 
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     (๑) สมมุตสัิจจะ จริงโดยสมมุติ 
     (๒) ปรมัตถสัจจะ จริงโดยปรมัตถ 
     ความจริงตามสมมุติของโลก ตามท่ีชาวโลกยอมรับกนั เชน สมมุตวิาเปนกษัตริย 
เปนพราหมณ เปนตํารวจ เปนทหาร เปนขาราชการ เปนเกียรติ เปนยศ เปนบาน 
เปนเรือน เปนรถ เปนเรือ เปนตน เหลานีเ้รียกวา สมมุติสัจจะ จริงโดยสมมุติ คือ 
จริงท่ีไมจริง เรียกอีกอยางหนึ่งวา บัญญัตธิรรม คือส่ิงท่ีชาวโลกบัญญัติข้ึน สมมุติข้ึน 
ตามโวหารของโลก ตามความยอมรับของโลก 
     ความจริงโดยปรมัตถ คือจริงอยางแทจริง หรือจริง ๆ โดยไมมีความวิปริตแปรผัน 
เรียกวา ปรมัตถสัจจะ จริงโดยปรมัตถ คือจริงจริง ๆ ซ่ึงเปนความจริงโดยสภาวะท่ีแทจริง 
ตามธรรมชาติท่ีแทจริง มิไดมีใครบัญญัติหรือแตงต้ังข้ึน สมมุติข้ึน 
     ส่ิงท่ีเปนปรมัตถสัจจะนัน้ ทานแสดงไว ๒ นยั คือ นยัท่ี ๑ ไดแกสภาวธรรม ๒ 
อยาง คือ เบญจขันธและนิพพาน นยัท่ี ๒ ไดแกปรมัตถธรรม ๔ อยาง คือ จิต เจตสิก 
รูป และนิพพาน กลาวโดยสรุป ปรมัตถสัจจะนัน้ ไดแกสภาวธรรม ๒ อยาง คือ รูปธรรม 
และนามธรรม 
     เพื่อใหผูศึกษาไดมีความรูความเขาใจในปรมัตถสัจจะพอเปนพื้นฐาน จึงไดลําดับ 
หัวขอสภาวธรรมและใหแนวนศึกษาไวพอเปนพื้นฐาน ดังตอไปนี้.-  
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                                                              บทท่ี ๑ 
                                                      วิญญาณขันธ (จิต) 
 
จิต ๔ ประเภท (ทบทวน) 
     วิญญาณขันธ หรือ จิตนัน้ วาโดยภูมิ แบงเปน ๔ ประเภท คือ 
     (๑) กามาวจรจิต จิตท่ีเกาะเก่ียวอยูในกาม (กามภพ) 
     (๒) รูปาวจรจิต จิตท่ีเกาะเก่ียวอยูในรูป (รูปภพ) 
     (๓) อรูปาวจรจิต จิตท่ีเกี่ยวอยูในอรูป (อรูปภพ) 
     (๔) โลกุตตรจิต จิตท่ีพนโลก, จิตท่ีไมเกาะเกี่ยวอยูในโลก 
     กามาวจรจติ ๕๔ ดวง คือ อกุศลจิต ๑๒ ดวง อเหตุกจิต ๑๘ ดวง โสภณจิต 
๒๔ ดวง รวม ๕๔ ดวง 
     - อกุศลจิต ๑๒ ดวง คือ โลภมูลจิต ๘ ดวง โทสมูลจิต ๒ ดวง โมหมูลจิต 
๒ ดวง รวม ๑๒ ดวง 
     โลภมูลจิต ๘ ดวง คือ 
     (๑) โสมนสฺสสหคต ทิฏฐิคตสมฺปยุตฺต อสงฺขาริก จิตท่ีเกิดพรอมกบัความดีใจ ประกอบดวย 
มิจฉาทิฏฐิ ไมมีส่ิงชักจูง 
     (๒) โสมนสฺสสหคต ทิฏฐิคตสมฺปยุตฺต สสงฺขาริก จิตท่ีเกิดพรอมกบัความดีใจ ประกอบดวย 
มิจฉาทิฏฐิ มีส่ิงชักจูง 
     (๓) โสมนสฺสสหคต ทิฏ ฐิคตวิปฺปยุตฺต อสงฺขาริก จิตท่ีเกิดพรอมกบัความดีใจ ปราศจาก 
มิจฉาทิฏฐิ ไมมีส่ิงชักจูง 
     (๔) โใมนสฺสสหคต ทิฏฐิคตวิปฺปยุตฺต สสงฺขาริก จิตท่ีเกิดพรอมกบัความดีใจ ปราศจาก 
มิจฉาทิฏฐิ มีส่ิงชักจูง 
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     (๔) อุเปกฺขาสหคต ทิฏฐิคตสมฺปยุตฺต อสงฺขาริก จิตท่ีเกิดพรอมกับความเฉย ประกอบดวย 
มิจฉาทิฏฐิ ไมมีส่ิงชักจูง 
     (๕) อุเปกฺขาสหคต ทิฏฐิคตสมฺปยุตฺต สสงฺขาริก จิตท่ีเกิดพรอมกับความเฉย ประกอบดวย 
มิจฉาทิฏฐิ มีส่ิงชักจูง 
     (๖) อุเปกฺขาสหคต ทิฏฐิคตวิปฺปยุตฺต อสงฺขาริก จิตท่ีเกดิพรอมกับความเฉย ประกอบดวย 
มิจฉาทิฏฐิ มีส่ิงชักจูง 
     (๗) อุเปกฺขาสหคต ทิฏฐิคตวิปฺปยุตฺต อสงฺขาริก จิตท่ีเกดิพรอมกับความเฉย  ปราศจาก 
มิจฉาทิฏฐิ ไมมีส่ิงชักจูง 
     (๘) อุเปกฺขาสหคต ทิฏฐิคตวิปฺปยุตฺต สสงฺขาริก จิตท่ีเกิดพรอมกับความเฉย ปราศจากมิจฉาทิฏฐิ 
มีส่ิงชักจูง 
     ขอสังเกต จิตไมมีส่ิงชักจูง เรียกวา อสังขาริก ท่ีมีส่ิงชักจูง เรียกวา สสังขาริก 
ซ่ึงส่ิงชักจูง ในท่ีนี้ไดแกส่ิงชักชวน ชักนํา หรือกระตุนเตือน (ทานใชศัพทวา สังขาร คือ 
ส่ิงปรุงแตง) ยอมเปนไดท้ัง กายประโยค วจีประโยค และมโนประโยค 
     กายประโยค หมายถึงการชักจูง ชักชวน ชักนํา หรือกระตุนเตือนดวยกาย เชน 
ช้ีมือ กวักมือ พยักหนา ขยิบตา จูงมือไป การจองดู เพงดู เปนตน อันเปนการชักจูงเพือ่ 
ใหเกดิโลภะ 
     วจีประโยค หมายถึงการชักจูง ชักชวน ชักนํา หรือกระตุนเตือนดวยวาจา เชน 
พูดชักชวน พดูชักนํา พดูช้ีนํา พูดยั่วยุ พดูยกยอง การพูดเกีย้ว เปนตน อันเปนการชัก 
จูงเพื่อใหเกดิโลภะ 
     มโนประโยค หมายถึงการชักจูง การชักชวน ชักนําดวยใจ อันไดแกการนึกคิด 
ทางใจกอน ไตรตรองไวกอน เชน คิดถึงเร่ืองสนุกสนาน เร่ืองท่ียั่งยุราคะ เร่ืองท่ีนาเพลิด- 
เพลิน เปนตน อันเปนชนวนใหเกดิโลภะ 
     โลภมูลจิตท่ีเกิดข้ึนดวยอาศัยส่ิงชักจูงของตนเอง ยอมมีไดท้ังกายประโยชน วจีประโยค 
และมโนประโยค แตท่ีเกดิข้ึนอาศัยส่ิงชักจงูของคนอ่ืน กมี็ไดเพยีงกายประโยค และ 
วจีประโยคเทานั้น 
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     เหตุเกดิโลภมูลจิต เหตุท่ีทําใหเกดิโลภมูลจิต นั้นมี ๔ ประการ คือ 
     (๑) โลภปริวารกมฺมปฏิสนฺธิกตา ปฏิสนธิมาดวยกรรมท่ีมีโลภะเปนบริวาร หรือ 
ปฏิสนธิมาดวยส่ิงแวดลอมท่ียั่วโลภะ 
     (๒) โลภอุสฺสนภวโต จวนตา จุติมาจากภพท่ีมีโลภะมาก 
     (๓) อิฏฐารมฺมณสมาโยโค ไดประจวบกับอารมณท่ีปรารถนา 
     (๔) อสฺสาททสฺสน ไดเหน็ส่ิงท่ีชอบใจ 
     - โทสมูลจิต ๒ ดวง คือ 
     (๑) โทมนสฺสสหคต ปฏิฆสมฺปยุตฺต อสงฺขาริก จิตท่ีเกิดพรอมกับความเสียใจ ประกอบดวย 
ปฏิฆะ ไมมีส่ิงชักจูง 
     (๒) โทมนสฺสสหคต ปฏิฆสมฺปยุตฺต สสงฺขาริก จิตท่ีเกิดพรอมกับความเสียใจ ประกอบดวย 
ปฏิฆะ มีส่ิงชักจูง 
     ขอสังเกต ส่ิงชักจูง ในโทสมูลจิต ก็เปนไดท้ังกายประโยค วจีประโยค และ 
มโนประโยค ทํานองเดียวกบัในโลภมูลจติ 
     เหตุเกดิโทสมูลจิต เหตุท่ีทําใหเกดิโทสมูลจิตนั้น มี ๕ ประการ คือ 
     (๑) โทสชฺฌาสยตา มีอัธยาศัยเปนคนมักโกรธ 
     (๒) อคมฺภรีปกติตา มีความคิดไมลึกซ้ึง, ไมสุขุม 
     (๓) อปฺปสุตฺตา มีการศึกษานอย 
     (๔) อนิฏฐารมฺมณสมาโยโค ไดประจวบกับอารมณท่ีไมปรารถนา 
     (๕) อาฆาตวตฺถุสมาโยโค ไดประจวบกบัอาฆาตวัตถุ ๑๐ 
     หมายเหตุ อาฆาตวัตถุ คือเหตุผูกอาฆาตพยาบาท มี ๑๐ อยาง คือ 
     (๑) ผูกใจเจบ็วา เขาไดทําความพินาศแกเรา 
     (๒) ผูกใจเจ็บวา เขากําลังทําความพินาศแกเรา 
     (๓) ผูกใจเจ็บวา เขาจักทําความพินาศแกเรา 
     (๔) ผูกใจเจ็บวา เขาไดทําความพินาศแกคนท่ีเรารักเราชอบ  
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     (๕) ผูกใจเจ็บวา เขากําลังทําความพินาศแกคนท่ีเรารักเราชอบ 
     (๖) ผูกใจเจบ็วา เขาจักทําความพินาศแกคนท่ีเรารักเราชอบ 
     (๗) ผูกใจเจ็บวา เขาไดทําประโยชนแกคนท่ีเราเกลียดชัง 
     (๘) ผูกใจเจ็บวา เขากําลังทําประโยชนแกคนท่ีเราเกลียดชัง 
     (๙) ผูกใจเจบ็วา เขาจักทําประโยชนแกคนท่ีเราเกลียดชัง 
     (๑๐) เกดิความโกรธในฐานอันไมควร เชน คิดอะไรไมออก นึกช่ือใครไมได ทักใครผิด 
ก็โกรธ เปนตน 
     โมหมูลจิต ๒ ดวง คือ 
     (๑) อุเปกฺขาสหคต วิจิกจิฉฺาสมฺปยุตฺต จติท่ีเกิดรพรอมกับความเฉย ประกอบดวยความลังเลใจ 
     (๒) อุเปกฺขาสหคต อุทฺธจฺจสมฺปยุตฺต จิตท่ีเกิดพรอมกบัความเฉย ประกอบดวยความฟุงซาน 
     ขอสังเกต โมหมูลจิตนี้ ไมเปนท้ัง อสังขาริก และสสังขาริก เพราะไมมีความ 
กลาแข็งเองโดยสภาวะ และไมมีภาวะท่ีจะกระตุนใหกลาแข็งข้ึนได 
     ความลังเลใจ หรือความสงสัย (วิจกิิจฉา) ในท่ีนีห้มายเอาเฉพาะความลังเลใจ หรือ 
ความสงสัย ๘ ประการท่ีกลาวตอไปนี้เทานัน้ คือ 
     (๑) สงสัยในพระพุทธเจา ไดแกสงสัยวา พระพุทธเจามีจริงหรือไม พระองคได 
ตรัสรูจริงหรือไฉน 
     (๒) สงสัยในพระธรรม ไดแก สงสัยวา มรรค ผล นิพพาน มีจริงหรือไม พระธรรม 
วิเศษจริง นําผูปฏิบัติใหพนทุกขไดจริงหรือไฉน 
     (๓) สงสัยในพระสงฆ ไดแก สงสัยวา พระสงฆผูบรรลุมรรค ผล นิพพาน 
หรือพระอริยสงฆนั้น มีจริงหรือ พระสงฆเปนบุญเขตจริงหรือไฉน 
     (๔) สงสัยในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา วา ไตรสิกขานั้น มีจริงหรือ และ 
ไตรสิกขานั้นจะอํานวยผลดแีกผูปฏิบัติหรือไฉน  
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     (๕) สงสัยในเร่ืองอดีต คือ สงสัยวา ขันธ อ ายตนะ ธาตุ สวนท่ีเปนอดตี มีจริง 
หรือ ไดแก สงสัยวา ชาติกอนมีจริงหรือไฉน 
     (๖) สงสัยในเร่ืองอนาคต คือ สงสัยวา ขันธ อายตนะ ธาตุ สวนท่ีเปนอนาคต มี 
จริงหรือ ไดแก สงสัยวา ชาติหนามีจิรงหรือไฉน 
     (๗) สงสัยท้ังในเร่ืองอดตีและอนาคต คือ สงสัยวา ขันธ อายตนะ ธาตุ ท้ังท่ีเปน 
สวนอดีตและอนาคต มีจริงหรือ ไดแก สงสัยวา  ชาติกอนและชาติหนามีจริงหรือไฉน 
     (๘) สงสัยในปฏิจจสมุปบาท คือ สงสัยวา ส่ิงท่ีเปนปจจัยอาศัยกันเกดิข้ึน หรือกฏ 
แหงปฏิจจสมุปบาทนั้นมีจริง เปนจริงหรือไฉน 
     อีกประการหนึ่ง วจิิกจิฉา หรือความสงสัยนั้น ทานแบงละเอียดออกไปอีก เปน ๑๖ 
ประการ คือ ความสงสัยในอดีต ๕ สงสัยในอนาคต ๕ สงสัยในปจจุบัน ๖ รวมเปน ความ 
สงสัย ๑๖ ประการ ไดแก 
     ความสงสัยในอดีต ๕ คือ 
     (๑) ในอดีต ตัวขาเคยเกิดมาแลวหรือ 
     (๒) ในอดตี ตัวขาไมเคยเกิดมาเลยหรือ 
     (๓) ในอดตี ตัวขาเคยเกดิเปนอะไรมาแลว 
     (๔) ในอดตี ตัวขาเคยเกดิมีรูปรางเปนอยางไร 
     (๕) ในอดตี ตัวขาเคยเกดิเปนอะไร แลวเปนอะไรตอไป 
     ความสงสัยในอนาคต ๕ คือ 
     (๑) ในอนาคต ตัวขาจักเกดิอีกไหม 
     (๒) ในอนาคต ตัวขาจักไมเกิดอีกหรือ 
     (๓) ในอนาคต ตัวขาจักเกิดเปนอะไร 
     (๔) ในอนาคต ตัวขาจักเกิดมีรูปรางเปนอยางไร 
     (๕) ในอนาคต ตัวขาจักเกิดเปนอะไร แลวจักเกิดเปนอะไรตอไปอีก  
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     ความสงสัยในปจจุบัน ๖ คือ 
     (๑) เวลานี้ ตัวขามีอยูหรือ 
     (๒) เวลานี้ ตัวขาไมมีหรือ 
     (๓) เวลานี้ ตัวขาเปนอะไร 
     (๔) เวลานี้ ตัวขาเปนอยางไร 
     (๕) ตวัขาท่ีปรากฏอยูบัดนี้มาจากไหน 
     (๖) ตวัขาท่ีปรากฏอยูบัดนี้จะไปเกิดท่ีไหน 
     ความสงสัย ๘ ประการ หรือ ๑๖ ประการดังกลาวมานี้ จัดเปนวิจกิิจฉา ความลังเล 
ใจ ในโมหมูลจิต ดวงที่ ๑ สวนความสงสัยอ่ืน ๆ นอกจากท่ีกลาวนี้ เชน สงสัยในการสอบวา 
จะไดหรือตก สงสัยในการทํางานวาจะประสบความสําเร็จหรือไม เปนตน เหลานี้ จดัเปน 
ปฏิรูปกวิจิกจิฉา คือ ความลังเลใจเทียม มิใชความสงสัยแทจริงในหมูลจิตนี้  
     เหตุเกดิโมหมูลจิต เหตุท่ีทําใหเกดิโมหมูลจิต ไดแก อโยนิโสมนสิการ คือ 
การพิจารณาไมแยบคาย พิจารณาไมละเอียดท่ัวถวน พจิารณาไมลึกซ้ึงถึงสภาวะนัน้ ๆ 
     อกุศลจิตใหเกิดอกุศลกรรมบถ 
     อกุศลกรรมบถ หมายถึง ทางแหงการกระทําบาป ทางแหงการประกอบความช่ัวมี 
๑๐ อยาง คือ 
     ก. กายกรรม ๓ ไดแก 
     (๑) ปาณาติบาต ฆาสัตว, ทําลายชีวิตสัตว 
     (๒) อทินนาทาน ลักทรัพย 
     (๓) กาเมสุมิจฉาจาร ประพฤติผิดในกาม 
     ข. วจีกรรม  ๔ ไดแก 
     (๑) มุสาวาท พูดเท็จ, พูดโกหก 
     (๒) ปสุณาวาท พูดสอเสียด, พูดยยุงใหแตกกนั  
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     (๓) ผรุสวาท พูดคําหยาบ, พูดคํารุนแรง 
     (๔) สัมผัปปลาปวาท พูดเพอเจอ พดูเหลวใหล 
 
     ค. มโนกรรม ๓ ไดแก 
     (๑) อภิชฌา เพงเล็งอยากไดของคนอ่ืน 
     (๒) พยาบาท คิดปองรายคนอ่ืน 
     (๓) มิจฉาทิฏฐิ ความเหน็ผิดจากคลองธรรม 
     อกุศลกรรมบถ ๑๐ อยางนี้ ยอมเกดิข้ึนไดดวยอกุศลจติ กลาวคือ 
     ก. ปาณาตบิาต ผรุสวาท และพยาบาท ๓ อยางนี้เกดิดวยโทสมูลจิต หมายความ 
วา โทสมูลจิต เปนเหตุ เปนตัวนําใหเกดิอกศุลกรรมบถ ๓ อยางนี ้
     ข. กาเมสุมิจฉาจาร อภิชฌา และมิจฉาทิฏฐิ ๓ อยางนี้เกิดข้ึนดวยโลภมูลจิต 
หมายความวา โลภมูลจิตเปนเหตุ เปนตัวนําใหเกดิอกุศลกรรมบถ ๓ อยางนี้ 
     ค. อทินนาทาน มุสาวาท ปสุณาวาท และสัมผัปปลาปวาท ๔ อยางนี ้บางคร้ัง 
เกิดข้ึนดวยโทสมูลจิต บางคราวเกิดข้ึนดวยโลภมูลจิต หมายความวา โทสมูลจิตหรือโลภมูลจิต 
อยางใดอยางหน่ึงเปนเหตุ เปนตัวนําใหเกดิอกุศลกรรมบถ ๔ อยางนี ้
     ง. เนื่องดวยโทสมูลจิต หรือ โลภมูลจิต เกิดข้ึนเม่ือใด  โมหมูลจิต ก็เกิดข้ึนเม่ือ 
นั้น ดังนัน้ โมหมูลจิต จึงเปนเหตุ เปนตัวนําใหเกิดอกุศลกรรมบทไดท้ัง ๑๐ ประการ 
 
ผลรายแหงอกุศลจิต 
     อกุศลจิตท้ัง ๑๒ ดวงนั้น เปนจิตท่ีเศราหมอง ยอมใหผลราย ดังท่ีพระพุทธองค 
ตรัสไววา "จิตเฺต สงฺกิลิฏเฐ ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา - เม่ือจิตเศราหมองแลว ทุคติเปนอัน 
หวังได" ซ่ึงหมายความวา เม่ืออกุศลจิตเกดิข้ึนในสันดานแลว เปนอันบอกไดเลยวา จิตนั้น 
จะพาไปสูทุคติอยางแนนอน จะใหผลรายอยางแนนอน กลาวคือ 
     ก. โลภมูลจิต เปนเหตุพาไปเกิดเปนเปรต เปนอสุรกาย หมายความวา สัตวท้ัง 
หลายท่ีมากดวยโลภมูลจิต ยอมจะไปเกิดเปนเปรต เปนอสุรกาย ไดรับผลรายอยางแนแท  
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     ข. โทสมูลจิต เปนเหตุพาไปเกิดเปนสัตวนรก หมายความวา สัตวท้ังหลายที่มาก 
ดวยโทสมูลจติ ยอมจะไปเกิดในนรก ไดรับผลรายอยางแนแท 
     ค. โมหมูลจิต เปนเหตุพาไปเกิดเปนสัตวดิรัจฉาน หมายความวา สัตวท้ังหลาย 
ท่ีมากดวยโมหมูลจิต ยอมจะไปเกิดเปนสัตวดิรัจฉาน ไดรับผลรารยอยางแนแท 
     อีกประการหนึ่ง อกุศลจิตนั้น ยอมใหเกดิผลรายแกสังคมมนุษยทุกยคุทุกสมัย กลาว 
คือ 
     ก. สมัยใด มนุษยมีสันดานเปนบาป มีโลภะมาก สมัยนั้น สังคมมนุษยกจ็ะมีความ 
เดือดรอน ดวยเกิดทุพภิกขภยั คือ เกิดภาวะอดอยาก ขาวยากหมากแพง เศรษฐกิจตกตํ่า 
เศรษฐีกฏมภีท้ังหลาย จะเปนคนหนาเลือด เห็นแตแกได มีแตเอารัดเอาเปรียบคนยากจน 
แมคนยากจนก็จะเห็นแตแกได ไมมีความซ่ือสัตยตอหนาท่ีการงาน จะทําอะไรก็จะคอยจอง 
หาทางโกง หาทางกอบโกยอยูเปนนจิ 
     ข. สมัยใด มนุษยสันดานบาป มีโทสะมาก สมัยนั้นสังคมมนุษนญกจ็ะมีความเดือด 
รอนดวยเกดิสัตถันตราย คือ เกิดใชศัสตราอาวุธประหัตประหารกัน ทํารายรางกาย ทํา 
ลายชีวิตและทรัพยสินกัน ฆาฟนรันแทงกนั อยางปราศจากเมตตาปรานี 
     ค. สมัยใด มนุษยมีสันดานบาป มีโมหะมาก สมัยนั้นสังคมมนุษยก็จะมีความเดือด 
รอนดวยเกดิโรคอันตราย คือ เกิดโรคภยัไขเจ็บเบียดเบียน เกิดโรคระบาดท่ัวทุกหนทุกแหง 
มนุษยจะไดรับทุกขเวทนา และลมหายตายจากกันไปดวยโรครายเบียดเบียน จะหาหมอ หา 
แพทยท่ีฉลาด หายาบําบัดโรคไดยาก 
 
     - อเหตุกจิต ๑๘ ดวง 
     อเหตุกจติ แปลวา จิตท่ีไมประกอบดวยเหตุ กลาวคือ ไมประกอบดวยอกุศลเหต ุ
อันไดแก โลภะ โทสะ และโมหะ ท้ังไมประกอบดวยกุศลเหตุ อันไดแก อโลภะ อโทสะ 
และอโมหะ อเหตุกจิตนี้ มี ๑๘ ดวง คือ อเหตุกอกุศลวิปากจิต ๗ ดวง อเหตุกกศุลวิปากจิต 
๘ ดวง และอเหตุกกิริยาจิต ๓ ดวง  
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อเหตุกจิตกุศลวิปากจิต ๗ ดวง คือ 
     (๑) อุเปกฺขาสหคต (อกุสลวิปาก) จกฺขุวฺิญาณ จักษุวญิญาณท่ีเกิดพรอมกับความเฉย 
(เปนผลของอกุศล คือไดเหน็รูปท่ีไมดี ไมนาปรารถนา) 
     (๒) อุเปกฺขาสหคต (อกุสลวิปาก) โสตวิฺญาณ โสตวญิญาณท่ีเกิดพรอมกับความเฉย 
(เปนผลของอกุศล คือไดยินเสียงท่ีไมดี) 
     (๓) อุเปกฺขาสหคต  (อกุสลวิปาก) ฆานวิฺญาณ ฆานวิญญาณท่ีเกดิพรอมกับความเฉย 
(เปนผลของอกุศล คือ ไดกล่ินท่ีไมดี) 
     (๔) อุเปกฺขาสหคต (อกุศลวิปาก) ชิวฺหาวิฺญาณ ชิวหาวิญญาณท่ีเกดิพรอมกับความเฉย 
(เปนผลของอกุศลคือไดรสท่ีไมดี) 
     (๕) ทุกฺขสหคต (อกุสลวปิาก) กายวิฺญาณ กายวิญญาณท่ีเกิดพรอมกบัความทุกข 
(เปนผลของอกุศล คือไดสัมผัสท่ีไมดี) 
     (๖) อุเปกฺขาสหคต (อกุสลวิปาก) สมฺปฏิจฺฉนจิตฺต จิตรับอารมณ ๕ ท่ีเกิดพรอมกบัความเฉย 
(เปนผลของอกุศล คือ ไดรับอารมณ ๕ ท่ีไมดี) 
     (๗) อุเปกฺขาสหคต (อกุสลวิปาก) สนฺตีรณจิตฺต จิตพิจารณาอารมณ ๕ เกิดพรอมกบัความเฉย 
(เปนผลของอกุศล คือ พิจารณาอารมณ ๕ ท่ีไมดี) 
     จิต ๗ ดวงนี้ เรียกวา อกศุลวิปากจิต แปลวา จิตท่ีเปนผลของอกุศลกรรม 
อันไดแกจิตท่ีเปนผลของบาป ของความช่ัวท่ีไดทํามาแลวในอดีต แตในขณะท่ีเกิดข้ึนใน 
ปจจุบันนัน้ ไมประกอบดวยอกุศลเหตุ คือ โลภะ โทสะ โมหะ จึงจัดเปนอเหตุกจิต  
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อเหตุกกุศลวิปากจิต ๘ ดวง คือ 
     (๑) อุเปกฺขาสหคต (กุสลวิปาก) จกฺขุวฺิญาณ จักษุวญิญาณท่ีเกิดพรอมกับความเฉย 
(เปนผลของอกุศล คือ ไดเหน็รูปท่ีดี) 
     (๒) อุเปกฺขาสาหคต (กุสลวิปาก) โสตวิฺญาณ โสตวญิญาณท่ีเกิดพรอมกับความเฉย 
(เปนผลของกศุล คือ ไดยินเสียงท่ีดี) 
     (๓) อุเปกฺขาสหคต (กุสลวิปาก) ฆานวฺิญาณ ฆานวญิญาณท่ีเกิดพรอมกับความเฉย 
(เปนผลของกศุล คือ ไดกล่ินท่ีดี) 
     (๔) อุเปกฺขาสหคต (กุสลวิปาก) ชิวฺหาวฺิญาณ ชิวหาวิญญาณท่ีเกดิพรอมกับความเฉย 
(เปนผลของกศุล คือ ไดรสท่ีดี) 
     (๕) สุขสหคต (กุสลวิปาก) กายวิฺญาณ กายวิญญาณท่ีเกดิพรอมกับความสุข 
(เปนผลของกศุล คือ ไดสัมผัสท่ีดี) 
     (๖) อุเปกฺขาสหคต (กุสลวิปาก) สมฺปฏิจฺฉนจิตฺต จิตรับอารมณ ๕ ท่ีเกิดพรอมกับความเฉย 
(เปนผลของกศุล คือไดรับจิตรับอารมณ ๕ ท่ีดี) 
     (๗) อุเปกฺขาสหคต (กุสลวิปาก) สนฺตีรณจิตฺต จิตพิจารณาอารมณ ๕ ท่ีเกิดพรอมกบัความเฉย 
(เปนผลของกศุล คือ พิจารณาอารมณ ๕ ท่ีดี) 
     (๘) โสมนสฺสสหคต (กุสลวิปาก) สนฺตีรณจิตฺต จิตพิจารณาอารมณ ๕ ท่ีเกิพรอมกบัความดีใจ 
(เปนของผลกศุล คือ พิจารณาอารมณ ๕ ท่ีดี) 
     จิต ๘ ดวงนี้ เรียกวา กุศลวิปากจิต แปลวา จิตท่ีเปนผลของกุศลกรรม แตในขณะ 
ท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันนัน้ ไมประกอบดวยกุศลเหตุ คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ จึงจดัเปน 
อเหตุกจติ  
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อเหตุกกิริยาจิต ๓ ดวง คือ 
     (๑) อุเปกฺขาสหคต ปฺจทฺวาราวชฺชนจติฺต จิตคิดคํานงึอารมณทาทวาร ๕ เกิดพรอมกับความเฉย 
     (๒) อุเปกฺขาสหคต มโนทฺวาราวชฺชนจิตตฺ จิตคิดคํานึงอารมณ (ธรรมารมณ) ทางมโนทวาร 
เกิดพรอมกับความเฉย  
     (๓) โสมนสฺสสหคต หสิตุปฺปาทจิตฺต จิตท่ีเกิดการยิ้ม เกิดพรอมกับความดีใจ 
     จิต ๓ ดวงนี้ เรียกวา กิริยาจิต แปลวา จติท่ีเปนเพยีงกริิยา คือ จิตท่ีทําหนาท่ีสัก 
วาแตคิดตามหนาท่ี ตามธรรมชาติของตนเทานั้น ยังไมสําเร็จเปนกุศลหรืออกุศล ท่ีทําใหเกดิ 
ผลตอไป ท้ังมิใชจิตท่ีเปนผลของกุศลหรืออกุศล จิต ๓ ดวงนี้ ไมประกอบดวยเหตุท้ังฝายกุศล 
และอกุศล จึงจัดเปนอเหตุกจิต และอเหตุกิริยาจิต ดวงที ่๓ อันเปนดวงสุดทายนั้น เปน 
จิตของพระอรหันตโดยเฉพาะ 
 
     - โสภณจิต ๒๔ ดวง 
     โสภณจิต แปลวา จิตท่ีดงีาม มี ๒๔ ดวง คือ สเหตุกกสุลจิต ๘ ดวง สเหตุก- 
กุศลวิปากจติ ๘ ดวง และสเหตุกกิริยาจิต ๘ ดวง 
 
สเหตุกกุศลจิต ๘ ดวง คือ 
     (๑)  โสมนสฺสสหคต ญาณสมฺปยุตฺต อสงฺขาริก จิตท่ีเกิดพรอมกับความดีใจ ประกอบดวย 
ญาณ ไมมีส่ิงชักจูง 
     (๒) โสมนสฺสสสหคต ญาณสมฺปยุตฺต สสงฺขาริก จิตท่ีเกิดพรอมกบัความดีใจ ประกอบดวยญาณ 
มีส่ิงชักจูง 
     (๓) โสมนสฺสสหคต ญาณวิปฺปยุตฺต อสงฺขาริก จิตท่ีเกิดพรอมกับความดีใจ ปราศจากญาณ  
ไมมีส่ิงชักจูง 
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     (๔) โสมนสฺสสหคต ญาณวิปฺปยุตฺต สสงฺขาริก จิตท่ีเกิดพรอมกับความดีใจ 
ปราศจากญาณ มีส่ิงชักจูง 
     (๕) อุเปกฺขาสหคต ญาณสมฺปยุตฺต อสงฺขาริก จิตท่ีเกิดพรอมกับความเฉย ประกอบดวยญาณ 
ไมมีส่ิงชักจูง 
     (๖) อุเปกฺขาสหคต ญาณสมฺปยุตฺต สสงฺขาริก จิตท่ีเกิดพรอมกับความเฉย ประกอบดวยญาณ 
มีส่ิงชักจูง 
     (๗) อุเปกฺขาสหคต ญาณวิปฺปยุตฺต อสงฺขาริก จิตท่ีเกิดพรอมกับความเฉย ปราศจากญาณ 
ไมมีส่ิงชักจูง 
     (๘) อุเปกฺขาสหคต ญาณวิปฺปยุตฺต สสงฺขาริก จิตท่ีเกิดพรอมกับความเฉย ปราศจากญาณ  
มีส่ิงชักจูง 
     จิต ๘ ดวงนี้ เรียกวา กุศลจิต แปลวาจติท่ีเปนกุศลเปนจิตระงับกิเลส เปน 
จิตท่ีเปนบุญ อันไดแกจิตท่ีตวับุญ ตัวกุศลหรือตัวความด ีจิต ๘ ดวงน้ีประกอบดวย 
กุศลเหตุ คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ จึงจดัเปนสเหตุกจิต ซ่ึงแปลวา จิตท่ีประกอบ 
ดวยเหตุ คือ จติท่ีเกิดพรอมกบักุศลเหตุ จิต ๘ ดวงนี้ เรียกวา สเหตุกกามาวจรกุศลจิตบาง 
กามกุศลจิตบาง และมหากุศลจิตบาง 
 
สเหตุกกุศลวิปากจิต ๘ ดวง คือ 
     (๑) โสมนสฺสสหคต ญาณสมฺปยุตฺต อสงฺขาริก 
จิตท่ีเกิดพรอมกับความดใีจ ประกอบดวยญาณ ไมมีส่ิงชักจูง 
     (๒) โสมนสฺสสหคต ญาณสมฺปยุตฺต สสฺงขาริก 
จิตท่ีเกิดพรอมกับความดใีจ ประกอบดวยญาณ มีส่ิงชักจงู 
     (๓) โสมนสฺสสหคต ญาณวิปฺปยุตฺต อสงฺขาริก 
จิตท่ีเกิดพรอมกับความดใีจ ปราศจากญาณ ไมมีส่ิงชักจงู 
     (๔) โสมนสฺสสหคต ญาณวิปฺปยุตฺต สสงฺขาริก 
จิตท่ีเกิดพรอมกับความดใีจ ปราศจากญาณ มีส่ิงชักจูง  
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     (๕) อุเปกฺขาสหคต ญาณสมฺปยุตฺต อสงฺขาริก 
จิตท่ีเกิดพรอมกับความเฉย ประกอบดวยญาณ ไมมีส่ิงชักจูง      
     (๖) อุเปกฺขาสหคต ญาณสมฺปยุตฺต สสงฺขาริก 
จิตท่ีเกิดพรอมกับความเฉย ประกอบดวยญาณ มีส่ิงชักจงู 
     (๗) อุเปกฺขาสหคต ญาณวิปฺปยุตฺต อสงฺขาริก 
จิตท่ีเกิดพรอมกับความเฉย ปราศจากวิญาณ ไมมีส่ิงชักจงู 
     (๘) อุเปกฺขาสหคต ญาณวิปฺปยุตฺต สสงฺขาริก 
จิตท่ีเกิดพรอมกับความเฉย ปราศจากญาณ มีส่ิงชักจูง 
     จิต ๘ ดวงนี้ เรียกวา กุศลวิปากจิต แปลวาจิตท่ีเปนผลแหงกุศลจิต ๘ ดวง 
จึงมีช่ือเหมือนกัน จิต ๘ ดวงนี้ ประกอบดวยกุศลเหตุ คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ จึงจดั 
เปน สเหตุกจติ และเรียกวา สเหตุกกามาวจนวิปากจิตบาง กามวิปากจิตบาง มหาวิปากจิต 
บาง 
     ขอสังเกต กุศลจิตกับกุศลวิปากจิต แมจะมีช่ือตรงกนัมีจํานวนเทากัน ดูเปน 
อันหนึ่งอันเดยีวกัน แตหาเปนเชนนัน้ไม เพราะจิตท้ัง ๒ ประเภทนี้ทําหนาท่ีตางกนั คือ 
กุศลจิต ทําหนาท่ีเปนตัวเหตุใหทํากุศลกรรม มีใหทาน รักษาศีล เปนตน สวนกุศลวปิากจิต 
นั้น เปนจิตทําหนาท่ีปฏิสนธิ คือทําหนาท่ีนาํไปเกิดในสุคติ เชนมาเกดิเปนมนุษยอันเปน 
กามสุคติ เปนตน 
 
สเหตุกกิริยาจิต ๘ ดวง คือ 
     (๑) โสมนสฺสสหคต ญาณสมฺปยุตฺต อสงฺขาริก 
จิตท่ีเกิดพรอมกับความดใีจ ประกอบดวยญาณ ไมมีส่ิงชักจูง 
     (๒) โสมนสฺสสหคต ญาณสมฺปยุตฺต สสงฺขาริก 
จิตท่ีเกิดพรอมกับความดใีจ ประกอบดวยญาณ มีส่ิงชักจงู 
     (๓) โสมนสฺสสหคต ญาณวิปฺปยุตฺต อสงฺขาริก 
จิตท่ีเกิดพรอมกับความดใีจ ปราศจากญาณ ไมมีส่ิงชักจงู  



สังคหะ(๕) - หนาท่ี 16 
     (๔) โสมนสฺสสหคต ญาณวิปฺปยุตฺต สสงฺขาริก 
จิตท่ีเกิดพรอมกับความดใีจ ปราศจากญาณ มีส่ิงชักจูง 
     (๕) อุเปกฺขาสหคต ญาณสมฺปยุตฺต 
จิตท่ีเกิดพรอมกับความเฉย ประกอบดวยญาณ ไมมีส่ิงชักจูง 
     (๖) อุเปกฺขาสหคต ญาณสมฺปยุตฺต สสงฺขาริก 
จิตท่ีเกิดพรอมกับความเฉย ประกอบดวยญาณ มีส่ิงชักจงู 
     (๗) อุเปกฺขาสหคต ญาณวิปฺปยุตฺต อสงฺขาริก 
จิตท่ีเกิดพรอมกับความเฉย ปราศจากญาณ ไมมีส่ิงชักจงู 
     (๘) อุเปกฺขาสหคต ญาณวิปฺปยุตฺต สสงฺขาริก 
จิตท่ีเกิดพรอมกับความเฉย ปราศจากญาณ มีส่ิงชักจูง 
     จิต ๘ ดวงนี้ เรียกวา กิริยาจิต แปลวาจิตท่ีเปนเพยีงกิริยา คือจิตท่ีทําหนาท่ี 
สักวาแตคิดตามหนาท่ี ตามธรรมชาติของตนเทานั้น และจิต ๘ ดวงน้ี ประกอบดวยกุศลเหตุ 
คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ จึงจัดเปนสเหตุกจิต 
     ขอสังเกต จิต ๘ ดวงน้ี เปนเชนเดยีวกบักุศลจิต ๘ ดวง แตมีขอแตกตางตรงท่ีวา 
ถาเปนจิตของบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีไมเปนพระอรหันตก็เปนกุศลจิต หรือมหากุศลจิต แตเนือ่งดวย 
เปนจิตของพระอรหันตผูละบุญละบาปไดหมดส้ินแลว จงึเปนกิริยาจิต หรือมหากิริยาจิต. 
 
กามาวจรจิตท่ีทําใหยิ้มและหัวเราะ 
     ทางพระพทุธศาสนา ไดจําแนกลักษณะการยิ้มและการหัวเราะไว ๖ อยาง คือ 
     (๑) สิต การแยมหรือยิ้มอยูในหนา ไมเห็นไรฟน 
     (๒) หสิต การยิ้มแยมหรือยิ้มพอเหน็ไรฟน 
     (๓) วหิสิต การหัวเราะเบา ๆ 
     (๔) อุปหสิต หัวเราะจนตวัไหว 
     (๕) อปหสิต หัวเราะจนน้าํตาไหล 
     (๖) อติหสิต หัวเราะดังและโยกโคลงจนตัวงอ  
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     ในการยิ้มและการหวัเราะเหลานี้ กลาวกนัวา สิต และหสิต ๒ อยางนี้ เปนการ 
ยิ้มแยมของพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และอรหันตพทุธสาวก แมจะโสมนัสดวยมหา- 
กิริยาจิต ก็เพยีงแตยิ้มแยมเทานั้น 
     วิหสิต และ อุปหสิต ๒ อยางนี้ เปนการหัวเราะของพระอนาคามี พระสกทาคามี 
พระโสดาบัน และกัลยาณชนท่ัวไป 
     อปหสิต และ อติหสิต ๒ อยางนี้ เปนการหัวเราะของบุคคลช้ันตํ่าท่ัวไป 
     จิท่ีทําใหยิม้แยมและหวัเราะน้ัน ไดแก กามาวจรจิต ๑๓ ดวง คือ 
     (๑) โสมนัส โลภมูลจิต ๔ ดวง 
     (๒) โสมนัส หสิตุปปาทจิต ๑ ดวง 
     (๓) โสมนัส มหากุศลจิต ๔ ดวง 
     (๔) โสมนัส มหากิริยาจติ ๔ ดวง 
     ก. ในจิต ๑๓ ดวงนี้ ปุถุชนยิ้มและหวัเราะดวยจิต ๘ ดวง คือ 
     (๑) โสมนัส โลภมูลจิต ๔ ดวง 
     (๒) โสมนัส มหากุศลจิต ๔ ดวง 
     ข. พระเสขบุคคล ๗ จําพวก ยิ้มและหัวเราะดวยจิต ๖ ดวง คือ 
     (๑) โสมนัส โลภมูลจิต ทิฏฐิคตวิปปยตุ ๒ ดวง 
     (๒) โสมนัส มหากุศลจิต ๔ ดวง 
     ค. พระอเสขบุคคลยิ้มแยมดวยจิต ๕ ดวง คือ 
     (๑) โสมนัส หสิตุปปาทจิต ๑ ดวง 
     (๒) โสมนัส มหากิริยาจติ ๔ ดวง 
 
     ขอสังเกต 
     เม่ือพระอเสขบุคคล ไดรับอารมณท่ีเปนอโนฬาริกะ คือ อารมณละเอียด ซ่ึงคน 
ธรรมดาท่ัวไปไมสามารถกําหนดรูได ขณะน้ัน พระอเสขบุคคลก็จะยิม้แยม ดวยหสิตุปปาทจิต 
เม่ือไดรับอารมณท่ีเปนโอฬาริกะ คือ อารมณหยาบ ซ่ึงคนท่ัวไปก็สามารถกําหนดรูได ขณะนั้น 
พระอเสขบุคคลก็จะยิม้แยมดวยมหากิริยาจติ  
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     กามาวจรจติ ๕๔ ดวง คือ 
     (๑) อกุศลจติ ๑๒ ดวง 
     (๒) อเหตุกจิต ๑๘ ดวง 
     (๓) โสภณจิต ๒๔ ดวง 
 
     อีกนัยหนึ่ง 
     (๑) กุศลจิต ๘ ดวง 
     (๒) อกุศลจิต ๑๒ ดวง 
     (๓) อัพยากตจิต ๓๔ ดวง 
 
     หมายเหตุ อัพยากตจิต ๓๔ ดวงนั้น ไดแก วิปากจิต ๒๓ คือ อเหตุกอกุศลวิปากจติ 
๗ ดวง อเหตุกกุศลวิปากจติ ๘ ดวง และสเหตุกกุศลวิปากจิต ๘ ดวง กบักิริยาจิต ๑๑ ดวง 
คือ อเหตุกกิริยาจิต ๓ สเหตุกกิริยาจติ ๘  
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                                                                บทท่ี ๒ 
                                                     วิญญาณขันธ (ตอ) 
 
มหัคคตจิตและโลกุตตรจิต (ทบทวน) 
     มหัคคตจิต แปลวา จิตท่ีถึงความเปนใหญ คือเปนใหญโดยการขมกิเลสไวไดนาน 
ท้ังมีผลมาก เชนทําใหไปเกิดเปนพรหม และมีผลตอเนื่องกันยนืยาน เชน ทําใหมีอายยุืนนาน 
ไดแก รูปาวจรจิต ๑๕ และ อรูปาวจรจิต ๑๒ 
     รูปาวจรจิต ๑๕ ไดแก 
     (๑) รูปาวจรกุศลจิต ๕ ดวง 
     (๒) รูปาวจรวิปากจิต ๕ ดวง 
     (๓) รูปาวจรกิริยาจิต ๕ ดวง 
     รูปาจรกุศลจิต ๕ คือ 
     (๑) ปฐมฌานกุศลจิต ประกอบดวยองคฌาน ๕ คือ วิตก วิจาร ปติ สุข และเอกัคคตา 
     (๒) ทุตยิฌานกุศลจิต ประกอบดวยองคฌาน ๔ คือ วจิาร ปติ สุข และเอกัคคตา 
     (๓) ตติยฌานกุศลจิต ประกอบดวยองคฌาน ๓ คือ ปติ สุข และเอกคัคตา 
     (๔) จตุตถฌานกุศลจิต ประกอบดวยองคฌาน ๒ คือ สุข เอกัคคตา 
     (๕) ปญจมฌานกุศลจิต ประกอบดวยองคฌาน ๒ คือ อุเปกขา เอกัคคตา 
     รูปาวจรวิปากจิต ๕ คือ 
     (๑) ปฐมฌานวิปากจิต ประกอบดวยองคฌาน ๕ คือ วติก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา 
     (๒) ทุตยิฌานวิปากจิต ประกอบดวยองคฌาน ๔ คือ วจิาร ปติ สุข เอกัคคตา  
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     (๓) ตติยฌานวิปากจิต ประกอบดวยองคฌาน ๓ คือ ปติ สุข เอกัคคตา 
     (๔) จตุตถฌานวิปากจิต ประกอบดวยองคฌาน ๒ คือ สุข เอกัคคตา 
     (๕) ปญจมฌานวิปากจิต ประกอบดวยองคฌาน ๒ คือ อุเปกขา เอกคัคตา 
     รูปาวจรกิริยาจิต ๕ คือ 
     (๑) ปฐมฌานกิริยาจติ ประกอบดวยองคฌาน ๕ คือ วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา 
     (๒) ทุตยิฌานกิริยาจติ ประกอบดวยองคฌาน ๔ คือ วจิาร ปติ สุข เอกัคคตา 
     (๓) ตติยฌานกิริยาจติ ประกอบดวยองคฌาน ๓ คือ ปติ สุข เอกัคคตา 
     (๔) จตุตถฌานกิริยาจิต ประกอบดวยองคฌาน ๒ คือ สุข เอกัคคตา 
     (๕) ปญจมฌานกิริยาจิต ประกอบดวยองคฌาน ๒ คือ อุเปกขา เอกคัคตา 
     ขอสังเกต รูปาวจรกุศลจติ รูปาวจรวิปากจิต และรูปาวจรกิริยาจิตนัน้ แมจะมี 
ช่ือตรงกัน และมีจํานวนเทากัน แตมีขอแตกตางกัน กลาวคือ รูปาวจรกศุลจิต เปนจิตท่ีเปน 
บุญเปนกุศล ซ่ึงเกิดจากการเจริญสมถกรรมฐาน จนไดบรรลุฌาน เปนจิตท่ีทําหนาท่ีขมกิเลส 
คือ นิวรณ ๕ กลาวอีกนยัหนึ่งวา จิตของบุคคลผูเขารูปฌาน ซ่ึงไมเปนพระอรหนัต เรียกวา 
รูปาวจรกุศลจติ สวนรูปาวจรวิปากจิต เปนจิตท่ีเปนผลของกุศลจิตนั้น หรือเกิดจากกศุลจิต 
นั้น และทําหนาท่ีนําไปปฏิสนธิในรูปภพ สําหรับรูปาวจรกิริยาจิต เปนจิตทําหนาท่ีเพียงกิริยา 
สักวานึก สักวาคิดเทานั้น ไมเปนบุญไมเปนกุศล ไดแก จิตของพระอรหันตผูเขารูปฌาน 
     รูปฌาน ฌาน แปลวา การเพงอารมณ เพือ่ใหจิตเปนสมาธิ เพงรูปกรรมฐาน 
หรือ เพงส่ิงสมมุติ บัญญัติ เปนอารมณ เชน กสิณ ๑๐ อสุภ ๑๐ เปนตน เรียกวา รูปฌาน 
อีกอยางหนึ่ง ฌานแปลวา การเผา ไดแกการเผากิเลส คือ นิวรณ ๕ มิใหครอบงําจิตใจได 
     องคฌาน รูปฌานนั้น มีองคประกอบสําคัญ ๕ อยาง คือ วิตก วิจาร ปติ สุข 
เอกัคคตา  
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     วิตก ความตรึก เปนเจตสิกท่ีทําหนาท่ียกจิตข้ึนสูอารมณหรือยกจิตข้ึนสูกรรมฐาน 
กลาวคือ ในการปฏิบัติสมถกรรมฐานน้ัน เบ้ืองตน ตองเพงอารมณ เชน ใชดินเปนดวงกสิณ 
แลวเพงดวงกสิณ โดยยกจิตข้ึนสูอารมณคือดวงกสิณ เอาใจจดจอเพงอยูกับดวงกสิณนั้น 
เพื่อใหจิตเปนสมาธิ ถาจิตหดหูทอถอยจากอารมณท่ีเพงตกไปจากดวงกสิณท่ีเพง ก็แปลวา 
มีถีนมิทธนิวรณครอบงําใจเสียแลว ตองพยายามยกจิตใหกลับมาสูอารมณอีก เพงดวงกสิณ 
ตอไปอีก จนจติแนบสนิทอยูกับอารมณเดยีว ทําไดเชนนีช่ื้อวา มีวิตกในการเพงโดยสมบูรณ 
เม่ือจิตถูกวิตกยกสูกรรมฐานไดสําเร็จอยางนี้ ช่ือวาไดขมถีนมิทธนิวรณไดแลว หรือเผาถีน 
มิทธนิวรณไดแลว เพราะจิตไมทอถอย ไมตกจากอารมณ คือ ดวงกสิณท่ีเพงนั้น 
     วิจาร ความตรอง ความพจิารณาอารมณ พิจารณากรรมฐาน เปนเจตสิกท่ีทํา 
หนาท่ีประคองจิตใหม่ันอยูในอารมณท่ีเพงนั้น กลาวคือ เม่ือวิตกยกจิตข้ึนสูอารมณแลว วิจาร 
ก็ประคองจิตไว ไมใหตกไปจากอารมณได ไมใหเกิดความลังเลสงสัยเกิดข้ึนในใจ เกี่ยวกับ 
การเจริญกรรมฐานน้ัน ถาเกิดความลังเลข้ึนเม่ือใด เม่ือนั้นกแ็ปลวา วจิิกิจฉานิวรณไดเกดิ 
ข้ึนครอบงําใจแลว ตองพยายามประคองจิตใหม่ันอยูในอารมณตอไปอีก จนปราศจากความ 
ลังเลสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการเจริญกรรมฐานน้ัน ทําไดเชนนี้ ช่ือวามีวิจารในการเพงสมบูรณ 
เม่ือจิตถูกวจิารประคองไวใหม่ันอยูในอารมณสําเร็จไดสําเร็จอยางนี้ ช่ือวาไดขมวิจกิิจฉานวิรณ 
หรือไดเผาวจิกิิจฉานวิรณไดแลว เพราะจิตต้ังม่ันอยูในอารมณ ไมตกไปจากอารมณท่ีเพงนั้น 
     ปติ ความปลาบปล้ืมใจ ความอ่ิมเอิบใจในการเพงเปนเจตสิกท่ีทําหนาท่ีบํารุงกาย 
ใจใหอ่ิมเอิบ กลาวคือ เม่ือไดยกจิตข้ึนสูอารมณ ประคองใจใหม่ันอยูในอารมณดวยอํานาจวิตก 
วิจารดังกลาวแลว จิตใจกจ็ะปราศจากความทอถอย ปราศจากความลังเล ความปลาบปล้ืมใจ 
ก็ยอมจะเกิดข้ึนตามมา ขณะท่ีมีความปลาบปล้ืม อ่ิมเอิบใจอยูนั้น จิตกจ็ะไมคิดไปในทาง 
พยาบาทปองรายใคร ไมมุงมาดปรารถนารายตอใคร ไดช่ือวาขมพยาปาทนิวรณ หรือ เผย 
พยาปาทนวิรณไดแลว เพราะจิตมีความปลาบปล้ืมอ่ิมเอิบ ไมมีความขุนเคือง ไมคิดรายตอ 
ใคร ๆ  
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     อนึ่ง ปติ ความปลาบปล้ืมใจนั้นมี ๕ ชนิด คือ 
     (๑) ขุททกาปติ ความปลาบปล้ืมใจเล็กนอย 
     (๒) ขณิกาปติ ความปลาบปล้ืมใจช่ัวขณะ 
     (๓) โอกกนัติกาปติ ความปลาบปล้ืมใจอยางโลดโผน 
     (๔) อุพเพงคาปติ ความปลาบปล้ืมใจจนตัวลอย 
     (๖) ผรณาปติ ความปลาบปล้ืมใจจนซาบซานไปท่ัวกายใจ 
     ในปติ ๕ อยางนี้ ท่ีนับเปนองคฌาน สามารถขมหรือเผาพยาปาทนวิรณไดนัน้ ได 
แก ปติท่ี ๕ คือ ผรณาปติ เพราะเปนปติท่ีมีกําลังกลา สวนปติ ๔ อยางขางตนนั้น ไมนับวา 
เปนปติในองคฌาน เพราะยังหยาบและมีกําลังนอย ไมสามารถขมหรือเผาพยาบาทนวิรณได 
     สุข ความสุขใจ ความสบายใจ ไดแก โสมนัสสเวทนา ซ่ึงเกิดข้ึนในการเจริญ 
กรรมฐาน กลาวคือ เม่ือเพงอารมณจนเกิดความปลาบปล้ืมใจแลว ความสุขใจ ขณะนัน้ 
อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ ก็สงบระงับ ไมสามารถเกิดข้ึนได ดวยความสุขใจที่ไดเสวยรสอารมณ 
อยางดูดดื่ม ช่ือวาไดขมหรือเผาอุทธัจจกุกกุจจนวิรณไดสําเร็จ เพราะจิตมีความสงบสุข 
     เอกัคคตา เม่ือจิตมีความสงบสุขในการเพงอารมณดังกลาวแลว ตอแตนั้น จิตก็จะ 
มีสมาธิ มีความแนบสนิทแนวแนในอารมณเดยีว กลาวคือจิตจะสงบนิ่งแนวแนแตเฉพาะใน 
อารมณกรรมฐาน หรือดวงกสิณนั้นอยางเดียว ไมแลบไหลไปสูอารมณอ่ืน ภาวะแหงจิตท่ี 
แนบสนิทในอารมณกรรมฐานอยางเดยีว เชนนี้ ช่ือวา เอกคัคตา เม่ือปฏิบัติธรรม เจริญ 
กรรมฐานจนไดบรรลุเอกัคคตาสําเร็จแลว ช่ือวาไดขมหรือเผากามฉันทนิวรณไดสําเร็จ เพราะ 
จิตเปนสมาธิแนวแนแลว 
 
ฌาน ๒ นยั 
     รูปฌานนั้น แบงเปน ๒ นยั คือ ปญจกนัยและจตุกกนัย ท่ีจําแนกเปน ๕ ข้ัน คือ 
เปน ปฐมฌาน จนถึงปญจมฌาน ดังกลาวมาแลวนั้น จัดเปนฌานชนดิ ปญจกนัย ซ่ึงเปน 
นัยท่ีมีมาในพระอภิธรรมเปนสวนมาก สวนฌานท่ีจําแนกเปน ๔ ข้ัน คือจําแนกเปน ปฐมฌาน 
ถึง จตุตถฌาน จัดเปน ฌานชนิด จตุกกนยั ซ่ึงเปนนัยท่ีมีมาในพระสูตรเปนสวนมาก  
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     แมรูปฌานจะจําแนกเปน ๒ นัย แตองคฌานมีจํานวน ๕ อยางเทากนั แตกระจาย 
ออกตามลําดับฌานแตกตางกนั พึงเหน็โดยการเปรียบเทียบดังตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอสังเกต 
     ตามนัยดังกลาวนี้ จะเหน็ไดวา ปฐมฌานในปญจกนัยและในจตุกกนัย  มีองคฌาน 
เทากัน และเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และปญจมฌานในปญจกนัยและจตุตถฌานในจตุกกนยั 
มีองคฌานเทากันและเปนอันหนึ่งเดียวกนั นอกนั้นแตกตางกันท้ังจํานวนและชนิดขององค 
ฌาน 
     การแสดงฌานเปน ๒ นยันั้น แสดงตามสภาวะของบุคคลผูบรรลุฌาน ซ่ึงมีอยู ๒ 
ประเภท คือ มันทบุคคล (บุคคลผูมีปญญานอย บรรลุฌานไดชา) และติกขบุคคล 
(บุคคลผูมีปญญาแกกลา มีปญญามาก บรรลุฌานไดเร็ว) ดวยบุคคลท้ังสองประเภทนี ้เม่ือ 
บรรลุปฐมฌานแลว จะบรรลุฌานข้ันสูงตอไปอีก มีการละองคฌานท่ีหยาบ ๆ ไดแตกตางกัน 
กลาวคือ มันทบุคคลนั้น สามารถละองคฌานไดเพยีงฌานละหนึ่งองคเทานั้น คือ ท่ีทุติยฌาน 
ตติยฌาน จตุตถฌาน และปญจมฌาน ละไดเพียงฌานละหนึ่งองคเหมือนกัน กวาจะละองค 
ฌานท่ีหยาบ ๆ ท้ัง ๔ คือ วิตก วิจาร ปติ สุข ไดหมด จึงมีลําดับการละองคฌานถึง ๔ 
ข้ัน คือ วิตก วจิาร ปติ สุข ไดหมด รวมกับฌานข้ันแรกดวย จึงเปน ๕ ข้ัน สวน 
ติกขบุคคลนั้น ท่ีทุติยฌาน สามารถละองคฌานท่ีหยาบ ๆ ไดทีเดยีวถึง ๒ องค คือวิตก  
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และวจิาร จึงเหลือองคฌานท่ีหยาบอยูเพยีง ๒ คือ ปติ และสุข ซ่ึงติกขบุคคลละไดฌานละ 
หนึ่งองค จึงมีลําดับการละองคฌานเพียง ๓ ข้ัน รวมฌานข้ันแรกดวยจึงเปน ๔ ข้ัน ดวยเหตนุี ้
การแสดงฌานจึงมีเปน ๒ นยั คือ ปญจกนัย และจตุกกนยั 
     อนึ่ง เม่ือแบงรูปฌานเปน ๕ ตามแนวปญจกนัยและแบงรูปฌานเปน ๔ ตามแนว 
จตุกกนัย ดังกลาวนีร ฌานสมาบัติ จึงมี ๒ อยาง คือ ฌานสมาบัติ ๙ และ ฌานสมาบัต ิ๘ 
กลาวคือ ตามแนวปญจกนยั นับรูปฌาน ๕ กับอรูปฌาน ๔ เขาดวยกนั จึงเปนฌานสมาบัติ 
๙ และตามแนวจตุกกนยั นับรูปฌาน ๔ กับ อรูปฌาน ๔ เขาดวยกัน จึงเปนฌานสมาบัติ ๘ 
     - อรูปาวจรจิต ๑๒ ไดแก 
     (๑) อรูปาวจรกุศลจิต ๔ ดวง 
     (๒) อรูปาวจรวิปากจิต ๔ ดวง 
     (๓) อรูปาวจรกิริยาจิต ๔ ดวง 
     - รูปาวจรกศุลจิต ๔ ดวง คือ 
     (๑) อากาสานัญจายตนกศุลจิต 
     (๒) วิญญาณัญจายตนกุศลจิต 
     (๓) กากิญจัญญายตนกุศลจิต 
     (๔) เนวสัญญานาสัญญายตนกุศลจิต 
 
     ขอสังเกต 
     อรูปาวจรกศุลจิต เปนจิตท่ีเกิดจากการเจริญสมถกรรมฐาน โดยเพงบัญญัติ คือ 
อรูปกรรมฐานเปนอารมณ กลาวคือ บุคคลท่ีเจริญสมถกรรมฐานจนไดบรรลุรูปฌานแลว 
เม่ือมีความเบ่ือหนายในรูป ไมพอใจในรูป ตองการส่ิงละเอียดประณตีกวานัน้อีก จงึเขา 
จตุตถฌาน หรือปญจมฌาน ซ่ึงมีองค ๒ คือ อุเปกขาและเอกัคคตา เพงอรูปกรรมฐานเปน 
อารมณ จนจิตแนวแนยิ่งข้ึน ประณีตยิ่งข้ึน เรียกวา อรูปาวจรกุศลจิต เพราะเปนจิตท่ีเปน 
บุญเปนกุศลระดับอรูปฌาน หรือระดับอรูปภูมิ  
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     อรูปาวจรวปิากจิต ๔ คือ 
     (๑) อากาสานัญจายตนวปิากจิต 
     (๒) วิญญาณัญจายตนวิปากจิต 
     (๓) อากิญจัญญายตนวิปากจิต 
     (๔) เนวสัญญานาสัญญายตนวิปากจิต 
 
     ขอสังเกต 
     อรูปาวจรวปิากจิต เปนจติท่ีเปนผลแหงอรูปาวจรกุศลจิต คือ ผลของกุศลจิต 
ระดับอรูปฌาน จิต ๔ ดวงนี ้แมจะมีช่ือตรงกันและจํานวนเทากันกับอรูปาวจรกุศลจิต ท้ังมี 
องคฌานแตละระดับตรงกันและเทากนั คือเพียงองค ๒ อันไดแก อุเปกขา และ เอกคัคตา 
เหมือนกนัดวย แตมีขอแตกตางกัน กลาวคือ อรูปาวจรกุศลจิต เปนจติทําหนาท่ีขมกิเลส 
มีความสงบและประณีตยิ่ง ดวยการขมกิเลสได สวนอรูปาวจรวิปากจิตนั้น เปนจิตทําหนาท่ี 
นําไปสูปฏิสนธิในอรูปภพ คือ นําไปเกดิเปนอรูปพรหม ๔ ช้ัน 
     อรูปาวจรกริิยาจิต ๔ คือ 
     (๑) อากาสานัญจายตนกริิยาจิต 
     (๒) วิญญาณัญจายตนกิริยาจิต 
     (๓) อากญิจัญญายตนกิริยาจิต 
     (๔) เนวสัญญานาสัญญายตนกิริยาจิต 
 
     ขอสังเกต 
     อรูปาวจรกริิยาจิต คือ กิริยาจิตระดับอรูปฌาน ซ่ึงเปนจิตท่ีเปนเพยีงกิริยา คือ 
เปนเพยีงวาแตคิดเทานั้น ไมจัดเปนกุศล เพราะไมไดทําหนาท่ีขมกิเลส จิต ๔ ดวงนี้ แมจะ 
มีช่ือตรงกนและจํานวนเทากันกับอรูปาวจรกุศลจิต ท้ังมีองคฌานแตละระดับตรงกนัและเทากัน 
ดวย แตมีขอแตกตางกัน คือ อรูปาวจรกุศลจิตนั้น เปนจิตท่ีเกิดข้ึนสําหรับบุคลผูไดฌาน 
ท่ัวไป ท่ีไมเปนพระอรหนัต แตอรูปาวจรกิริยาจิตน้ี เปนจิตท่ีเกิดข้ึนสําหรับพระอรหนัต 
โดยเฉพาะ กลาวโดยใจความก็คือ จิตของผูเขาอรูปาวจรฌาน เรียกวา อรูปาวจรกุศลจิต 
จิตของพระอรหันตผูเขาอรูปาวจรฌาน เรียกวา อรูปาวจรกิริยาจิต  
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     อรูปฌาน การเพงอรูปเปนอารมณ เชน เพงอากาศเปนอารมณ เปนตน เพื่อ 
ใหจิตเปนสมาธิยิ่งข้ึน ประณตียิ่งข้ึนกวาจิตในรูปฌาน เรียกวา อรูปฌาน 
     องคฌาน องคแหงอรูปฌานท่ัง ๔ ระดบันี้ มีจํานวนเทากันและเหมือนกันกับ 
องคฌานของปญจมฌาน (ปญจกนัย) หรือจตุตถฌาน (จตุกกนยั) คือมีองค ๒ ไดแก 
อุเปกขา และเอกัคคตา ดังน้ัน อรูปฌาน ๔ ข้ันนี้ จึงนับเปนปญจมฌาน หรือจตุตถฌาน 
เพราะมีองคฌานเทากันและเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั 
     - โลกุตตรจิต ๘ ดวง หรือ ๔๐ ดวง ไดแก 
     (๑) กุศลจิต หรือ มัคคจิต ๔ หรือ ๒๐ ดวง 
     (๒) วิปากจติ หรือ ผลจิต ๔ หรือ ๒๐ ดวง 
     - โลกุตตรกุศลจิต ๔ คือ 
     (๑) โสดาปตติมัคคจิต 
     (๒) สกทาคามิมัคคจิต 
     (๓) อนาคามิมัคคจิต 
     (๔) อรหัตตมัคคจิต 
     - โลกุตตรวิปากจิต ๔ คือ 
     (๑) โสดาปตติผลจิต 
     (๒) สกทาคามิผลจิต 
     (๓) อนาคามิผลจิต 
     (๔) อรหัตตผลจิต 
 
     ขอสังเกต 
     โลกุตตรจิต แปลวาจิตท่ีขามพนโลก จติท่ีพนจากโลก หมายความวา จิตท่ีไม 
เกาะเกี่ยวอยูกบัโลก ไมติดอยูในโลก ไมผูกพันกับโลก คําวาโลกในท่ีนี้หมายถึงภพทั้ง ๓ 
คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ โลกุตตรจิตไมยึดส่ิงใด ๆ ในโลกท้ัง ๓ เปนอารมณ แตมี 
พระนิพพานเปนอารมณ จึงเรียกวาพนโลก  
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     โลกุตตรกุศลจิต หรือมัคคจิต ๔ ดวงนัน้ เปนจิตท่ีประกอบดวยอรยิมัคคญาณ ๔ 
มีโสดาปตติมัคคญาณ เปนตน และอริยมัคคญาณ นั้น เปนญาณท่ีเกดิข้ึนจากการเจริญ 
วิปสสนากรรมฐาน โดยพิจารณารูปนามหรือปรมัตถเปนอารมณ เม่ืออริยมัคคญาณท้ัง ๔ เกิด 
ข้ึนในใจแลว ยอมสามารถทําลายกิเลสได กลาวคือ อริยมัคคญาณนี้ มีพระนิพพานเปน 
อารมณ เปนฝายโลกุตตระ เห็นอริยสัจอยางชัดแจงท่ีสุด คือเห็นริโรธอริยสัจแจมชัด เม่ือ 
เห็นนิโรธแลว อริยสัจอีก ๓ ขอ ก็ไมจําเปนตองกลาวถึง เพราะจะตองเห็นพรอมกนัอยูเอง 
ดังนั้น จิตท่ีเกดิพรอมกับอริยมัคคญาณ หรือประกอบดวยอริยมัคคญาณ จึงเรียกวา กศุลจิต 
เพราะสามารถทําลายกิเลสได 
     โลกุตตรวิปากจิต หรือ ผลจิต ๔ ดวงนัน้ เปนจิตท่ีเปนผล คือ เปนผลสืบ 
เนื่องมาจากกศุลจิตหรือมัคคจิต เปนจิตท่ีสะอาด สงบและสวางยิ่ง เพราะไมมีกิเลสรบกวน 
และทําใหเศราหมอง และผลจิต ๔ อยางนี้ เปนจิตท่ีเกดิสืบตอจากมัคคจิต กลาวคือ เม่ือ 
มัคคจิตเกิดข้ึนและดับไปแลว ผลจิตก็เกดิข้ึนติดตอกนัไปในทันทีทันใด โดยไมมีระหวางค่ัน 
ชวงตอระหวางมัคคจิตกับผลจิตนั้น จับไมไดวาเปนเวลาท่ีเส้ียววินาที เพราะเปนเวลาที่รวด 
เร็วจนเกินไป ดวยพระธรรมใหผลเร็ว ดังนัน้ จึงไดช่ือวา เปน อกาลิโก ไมประกอบ 
ดวยกาล คือ เม่ือมรรคเกิดข้ึน ผลก็ตองเกดิข้ึนติดตอกนัโดยฉับพลันทันที 
     กลาวโดยพสิดาร โลกุตตรจิตนั้น มี ๔๐ ดวง คือ มัคคจิต ๒๐ ผลจิต ๒๐ 
กลาวคือ มัคคจิต ๔ ดวงนัน้ แตละดวงประกอบดวยฌาน ๕ มีปฐมฌานเปนตน จึงนับ 
มัคคจิตได ๒๐ (๔ + ๕ = ๒๐) และผลจิต ๔ ดวงนั้น แตละดวงก็ประกอบดวยฌาน ๕ 
จึงนับผลจิตได ๒๐ (๔ + ๕ = ๒๐) 
 
สรุป 
     จิตท้ัง ๔ ภมิู คือ กามาวจรจิต รูปาวจรจติ อรูปาวจรจติ และโลกุตตรจิต ดังกลาว 
มานี้ รวมท้ังส้ินเปน ๘๙ ดวงหรือ ๑๒๑ ดวง กลาวคือ  
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     ก. กามาวจรจิต ๕๔ ดวง คือ 
     (๑) อกุศลจติ ๑๒ ดวง 
     (๒) อเหตุกจิต ๑๘ ดวง 
     (๓) โสภณจิต ๒๔ ดวง 
     ข. อรูปาวจรจิต ๑๕ ดวง คือ 
     (๑) กุศลจิต ๕ ดวง 
     (๒) วิปากจติ ๕ ดวง 
     (๓) กิริยาจติ ๕ ดวง 
     ค. อรูปาวจรจิต ๑๒ ดวง คือ 
     (๑) กุศลจิต ๔ ดวง 
     (๒) วิปากจติ ๔ ดวง 
     (๓) กิริยาจติ ๔ ดวง 
     ง. โลกุตตรจิต ๘ ดวง หรือ ๔๐ ดวง คือ 
     (๑) กุศลจิต หรือ มัคคจิต ๘ หรือ ๒๐ ดวง 
     (๒) วิปากจติ หรือ ผลจิต ๘ หรือ ๒๐ ดวง 
 
     รวมเปนจิตท้ังส้ิน ๘๙ ดวง หรือ ๑๒๑ ดวง (๕๔+๑๕+๑๒+๘ = ๘๙ ดวง 
หรือ ๔๐ ดวง) 
     อีกนัยหนึ่ง ทานแบงจิตเปน ๘๙ ดวง หรือ ๑๒๑ ดวง ดงันี้ 
     ก. กามาวจรจิต ๕๔ ดวง คือ 
     (๑) กุศลจิต ๘ ดวง 
     (๒) อกุศลจิต ๑๒ ดวง 
     (๓) อัพยากตจิต ๓๔ ดวง  
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     ข. อรูปาวจรจิต ๑๕ ดวง คือ 
     (๑) กุศลจิต ๕ ดวง 
     (๒) วิปากจติ ๕ ดวง 
     (๓) กิริยาจติ ๕ ดวง 
     ค. อรูปาวจรจิต ๑๒ ดวง คือ 
     (๑) กุศลจิต ๔ ดวง 
     (๒) วิปากจติ ๔ ดวง 
     (๓) กิริยาจติ ๔ ดวง 
     ง. โลกุตตรจิต ๘ ดวง หรือ ๔๐ ดวง คือ 
     (๑) กุศลจิต หรือ มัคคจิต ๔ ดวง หรือ ๒๐ ดวง 
     (๒) วิปากจติ หรือ ผลจิต ๔ หรือ ๒๐ ดวง 
     รวมเปนท้ังส้ิน ๘๙ ดวง หรือ ๑๒๑ ดวง คือ เปนโลกยิจิต ๘๑ ดวง โลกุตตรจิต ๘ 
หรือ ๔๐ ดวง(๕๔+๑๕+๑๒+๘=๘๙ หรือ ๕๔+๑๕+๑๒+๔๐ = ๑๒๑ ดวง) 
 
การประหาณกิเลส 
     กิเลศคือส่ิงท่ีทําใจใหเศราหมอง ขณะใดจิตประกอบดวยกิเลส ขณะนั้นจิตกย็อม 
เศราหมองเปนอกุศลจิต กิเลสน้ัน ทานแบงเปน ๓ ช้ัน คือ วีติกกมกิเลส ปริยุฏฐานกิเลส 
และอนุสัยกิเลส 
     วีติกกมกิเลส เปนกิเลสอยางหยาบ ท่ีระเมิดออกมาทางกายและทางวาจา ทําให 
ละเมิดศีล ใหประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต กิเลสชนิดนีอ้าจประหาณไดดวยการรักษาศีล หรือ 
ดวยมหากุศลจติ เปนการประหาณไดช่ัวคร้ังช่ัวขณะ อันเรียกวา ตทังคปหาน หมายความวา 
ขณะใดยังรักษาศีลอยู จิตยังเปนมหากุศลอยู ขณะน้ัน ก็ประหาณกิเลสชนิดนี้ได 
     ปริยุฏฐานกิเลส เปนกิเลสอยางกลางท่ีกลุมรุมอยูในใจ ไมแสดงออกมาใหปรากฏ 
ทางกายและทางวาจา เชนนวิรณ ๕ หรือ อกุศลวิตก ๓ เปนตน กิเลสชนิดนี้ สามารถประหาณ  
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ไดดวยสมาธิหรือดวยฌาน เปนการประหาณดวยการขมไวอันเรียกวา วกิขัมภนปหาน 
หมายความวา ตราบใดท่ีฌานยังไมเส่ือม ตราบนั้นก็จะสามารถขมกิเลสชนิดนี้ไวไดดวย 
อํานาจฌาน 
     อนุสัยกิเลส เปนกิเลสอยางละเอียด ซ่ึงนอนแนบอยูในจิตตสันดาน ขณะใดไมมี 
อารมณกระทบ ขณะนัน้กิเลสชนิดนี้ก็จะสงบน่ิงอยูในใจ ไมแสดงอาการออกมาใหตนเองหรือ 
คนอ่ืนรูได แตเม่ือใดมีอารมณกระทบ เม่ือนั้นจึงจะแสดงอาการออกมา กิเลสชนิดนี้สามารถ 
ประหาณไดดวยปญญา กลาวคือ มัคคญาณนี้ เปนการประหาณอยางเด็ดขาด อันเรียกวา 
สมุจเฉทปหาน 
     ดังนั้น จึงกลาวไดวา วีตกิกมกิเลส สามารถประหาณไดดวยศีลหรือมหากุศลจิต 
เปนตัทังคปหาน ปริยุฏฐานกิเลส สามารถประหาณไดดวยฌาน หรือมหัคคตกุศลจิต เปน 
วิกขัมภนปหาน อนุสัยกิเลส สามารถประหาณไดดวยปญญา หรือมัคคญาณหรือมัคคจิต 
     มัคคญาณหรือมัคคจิตนัน้ สามารถประหาณกิเลสเปนสมุจเฉทปหาน ดังนี ้
     ๑. โสดาปตติมัคคญาณ ประหาณสังโยชน ได ๓ อยาง คือ สักกายทิฏฐิ 
วิจิกจิฉา สีสัพพตปรามาส กับประหาณอุปกิเลสได ๖ อยางคือ 
     (๑) มักขะ การลบหลูคุณทาน 
     (๒) ปลาสะ การตีเสมอ คือยกตนเทียมทาน 
     (๓) อิสสา ความริษยา คือ เห็นเขาไดดีทนอยูไมได 
     (๔) มัจฉริยะ ความตระหน่ี 
     (๕) มายา มายา คือ เจาเลห 
     (๖) สาเถยยะ โออวด 
     นอกจากนี้ ยังประหาณอกุศลกรรมบถไดเปนสมุจเฉทปหานอีก ๕ อยาง คือ 
     (๑) ปาณาติบาต การฆาสัตว 
     (๒) อทินนาทาน การลักทรัพย 
     (๓) กาเมสุมิจฉาจาร การประพฤติผิดในกาม  
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     (๔) มุสาวาท การพูดเท็จ 
     (๕) มิจฉาทิฏฐิ ความเหน็ผิด 
     (แตในมโนรถปูรณี ภาค ๒ หนา ๒๓๖ วาโสดาปตติมัคคญาณ ละอกุศลกรรมบถ 
ได ๖ โดยเพ่ิม ปสุณา วาจา พดูสอเสียด เปนท่ี ๕ มิจฉาทิฏฐิ เปนขอท่ี ๖) 
     ๒. สกทาคามิมัคคญาณ ประหาณกิเลสอยางเดยีวกับโสดาปตติมัคคญาณแตทํา 
ราคะ โทสะ โมหะ ใหเบาบางลงไดดวย 
     ๓. อนาคามิมัคคญาณ ประหาณโอรัมภาคิยสังโยชน (สังโยชนเบ้ืองตํ่า) ๕ อยาง 
ไดเด็ดขาด คือ 
     (๑) สักกายทิฏฐิ ความเหน็ผิดวามีอัตตา 
     (๒) วิจกิิจฉา ความสงสัย 
     (๓) สีลัพพตปรามาส ความยึดถือศีลและพรต 
     (๔) กามฉันทะ ความพอใจในกาม (หรือกามราคะ ความกําหนดัในกาม) 
     (๕) พยาบาท ความปองราย (หรือปฏิฆะ ความขัดเคือง) 
     ๔. อรหัตตมัคคญาณ ประหาณอุทธัมภาคิสังโยชน (สังโยชนเบ้ืองสูง) ๕ อยาง 
ไดเด็ดขาด คือ 
     (๑) รูปราคะ ความกําหนดัยินดีในรูป 
     (๒) อรูปาราคะ ความกําหนัดยนิดีในอรูป 
     (๓) มานะ ความถือตัว 
     (๔) อุทธัจจะ ความฟุงซานแหงจิต 
     (๕) อวิชชา ความไมรูสภาวธรรม 
 
พระอริยบุคคล 
     พระอริยบุคคล แปลวา บุคคลผูประเสริฐ หมายถึงผูปฏิบัติธรรม คือเจริญกรรมฐาน 
ไดบรรลุอริยมรรค อริยผลแลว เปนผูมีจิตบริสุทธ์ิแลว เพราะเปนผูมีจติเปนโลกุตตระ คือ  
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มีจิตพนจากโลก ไมเกาะเกีย่วอยูในโลก ไมผูกพันกับโลกแลว พระอริยบุคคลนั้น มีเฉพาะ 
แตในพระพุทธศาสนาเทานั้น 
     พระอริยบุคคลนั้น มี ๘ จําพวก คือ 
     คูท่ี ๑ 
     (๑) ผูดํารงอยูในโสดาปตติมรรค 
     (๒) ผูดํารงอยูในโสดาปตติผล 
     คูท่ี ๒ 
     (๓) ผูดํารงอยูในสกทาคามิมรรค 
     (๔) ผูดํารงอยูในสกทาคามิผล 
     คูท่ี ๓ 
     (๕) ผูดํารงอยูในอนาคามิมรรค 
     (๖) ผูดํารงอยูในอนาคามิผล 
     คูท่ี ๔ 
     (๗) ผูดํารงอยูในอรหตัตมรรค 
     (๘) ผูดํารงอยูในอรหตัตผล 
 
     ขอสังเกต 
     พระอริยบุคคลผูบรรลุมรรคผลแลวนั้น มีช่ือเรียกเปน ๔ อยาง คือ พระโสดาบัน 
พระสกทาคามี พระเอนาคามี และพระอรหนัต กลาวคือ คูท่ี ๑ เรียกพระโสดาบัน ฯลฯ 
คูท่ี ๔ เรียกพระอรหันต ในพระอริยบุคคล ๘ จําพวกน้ี ๗ จําพวกขางตน เรียกวาพระเสขะ 
จําพวกท่ี ๘ เรียกวา พระอเสขะ  
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                                                                บทท่ี ๓ 
                                           นามขันธ ๓ - เจตสิก (ทบทวน) 
 
     นามขันธ ๓ ไดแก เวทนาขันธ สัญญาขันธ และสังขารขันธ ท้ัง ๓ นี้ เรียกวา 
เจตสิก แปลวา สภาวธรรมท่ีเกิดข้ึนกับใจ 
     เจตสิกนั้น มีการอาศัยจิต เปนลักษณะ มีการเกิดข้ึนไมพรากจากจิตเปนกิจ มี 
การรับอารมณเดยีวกับจติเปนผล และมีการเกิดข้ึนแหงจติ เปนเหตุใหเกิด 
     หมายความวา เจตสิกนั้น มีลักษณะอาศยัจิตตลอดเวลา จะเกดิข้ึนหรือดับไปก็ตอง 
อาศัยจิต ถาจิตไมเกิด เจตสิกก็เกิดไมได จิตไมดับ ก็ดับไมได เจตสิกจึงทําหนาท่ีเกาะติด 
อยูกับจิต ไมพรากจากจิตไปได มีรับอารมณเดยีวกับจิตเปนผลปรากฏ จิตรับรูป เสียง หรือ 
กล่ิน เปนอารมณ เจตสิกก็รับส่ิงนั้นเปนอารมณดวย ส่ิงท่ีเปนเหตุใกลเปนปจจยัใหเกดิเจตสิก 
ก็คือจิต เพราะเม่ือจิตเกดิข้ึน ก็ยิ่งทําใหเจตสิกเกิดข้ึน ท่ีกลาวมานี้คือลักษณะพิเศษของเจตสิก 
 
เจตจิก ๕๒ 
     เจตสิก คือ สภาวธรรมท่ีเกิดข้ึนกับใจนัน้ มีจํานวนท้ังส้ิน ๕๒ ดวง โดยแบงเปน 
ประเภทใหญ ๓ ประเภท ไดแก อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ อกุศลเจตสิก ๑๔ และโสภณเจตสิก ๒๕ 
 
- อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ 
     อัญญสมานาเจตสิก แปลวา เจตสิกท่ีมีสภาพเขากับสภาวธรรมอ่ืน ๆ ได หมาย 
ความวา เปนเจตสิกท่ีประกอบกับนามธรรมไดทุกอยาง ท้ังท่ีเปนกุศล อกุศล และอัพยากตะ 
เม่ือประกอบกบันามธรรมชนิดใด ก็กลายสภาพเปนนามธรรมชนิดนั้นไปดวย  
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     อัญญสมานาเจตสิกนัน้มี ๑๓ ดวง แบงเปน ๒ ชนดิ คือ 
     (๑) สัพพจติตสาธารณเจตสิก ๗ ดวง 
     (๒) ปกิณณกเจตสิก ๖ ดวง 
     สัพพจิตตสาธารณเจตสิก แปลวา เจตสิกท่ีประกอบไดในจิตทุกดวง หมายความวา 
จิตท้ังหมดวึ่งมีจํานวน ๘๙ ดวง หรือ ๑๒๑ ดวงนั้น เม่ือจิตดวงใดเกิดข้ึน เจตสิกท้ัง ๗ ดวง 
นี้ก็เกดิข้ึนประกอบจิตดวงนัน้พรอมกันท้ัง ๗ ดวงเสมอ 
     สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ ดวงนัน้ ไดแก 
     (๑) ผสฺส ความสัมผัสอารมณ 
     (๒) เวทนา ความเสวยอารมณ 
     (๓) สฺญา ความจําอารมณ 
     (๔) เจตนา ความต้ังใจ ความจงใจในอารมณ 
     (๕) เอกคฺคตา ความมีอารมณเปนอันเดยีว (สมาธิ) 
     (๖) ชีวติินทฺรฺย อินทรียคือชีวิต 
     (๗) มนสิการ ความทําอารมณไวในใจ ความเอาใจใสตออารมณ 
 
     ผัสสเจตสิก 
     ผัสสเจตสิกนั้น มีการกระทบอารมณเปนลักษณะ มีการประสานอารมณ วัตถุ และ 
วิญญาณเปนกจิ มีการประชุมพรอมกันแหงอารมณ วัตถุ และวิญญาณ เปนผลปรากฏ มี 
อารมณท่ีผานมาถึงเปนเหตุใหเกิด 
     หมายความวา เจตสิกนั้นมีลักษณะกระทบหรือสัมผัสกับอารมณเสมอ เกิดข้ึนเม่ือใด 
ก็สัมผัสกับอารมณเม่ือนั้น หนาท่ีของเจตสิกนั้นก็คือการประสานอารมณ วัตถุ และวญิญาณ 
ใหประจบกัน ผลท่ีปรากฏเฉพาะหนาของเจตสิก ก็คือการท่ีสภาวธรรมท้ัง ๓ คือ อารมณ 
(มีรูปเปนตน) วัตถุ (จักษุเปนตน) กับวิญญาณ (จกัษวุิญญาณ เปนตน) ไดมาประชุมกัน 
มารวมกันในขณะเดียวกันและเหตุใกลชิดท่ีทําใหผัสสะเกิดข้ึนนัน้ ก็ไดแกอารมณท่ีผานมาทาง 
ตา หู เปนตน  
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     เวทนาเจตสิก 
     เวทนาเจตสิกนั้นไดแกความเสวยอารมณ มี ๕ อยาง คือ 
     (๑) สุขเวทนา ไดแกความสุข ความสบายทางกาย ซ่ึงสุขเวทนานี้มีการสัมผัส 
อารมณท่ีปรารถนาเปนลักษณะ มีการทําใหสัมปยุตธรรม (มีจิตเปนตน) มีความเจริญเพิ่มพูน 
ยิ่งข้ึน มีความช่ืนชมยินดีทางกาย เปนผลปรากฏ มีกายประสาทเปนเหตุใหเกิด 
     (๒) ทุกขเวทนา คือความทุกขกาย ความลําบากกาย ซ่ึงทุกขเวทนานี้ มีการ 
เสวยอารมณท่ีไมปรารถนาเปนลักษณะ มีการทําใหสัมปยุตธรรม (มีจติ เปนตน) เศราหมอง 
เปนกิจ มีความบีบค้ันทางกายเปนผลปรากฏ มีกายประสาทเปนเหตุใหเกิด 
     (๓) โสมนัสสเวทนา คือความดีใจ ความสุขใจ ซ่ึงโสมนัสสเวทนานี้ มีการ 
เสวยอารมณท่ีปรารถนาเปนลักษณะ มีการทําจิตใหอยูรวมกับอารมณท่ีปรารถนาเปนกิจ มี 
ความช่ืนใจ เปนผลปรากฏ มีความสงบกายสงบใจเปนเหตุใหเกิด 
     (๔) โทมนัสสเวทนา คือความเสียใจ ความทุกขใจ ซ่ึงโทมนัสสเวทนานี้ มีการ 
เสวยอารมณท่ีไมปรารถนาเปนลักษณะ มีการมีการทําจติใหอยูรวมกบัอารมณท่ีไมปรารถนา 
เปนกิจ มีความบีดค้ันทางใจเปนผลปรากฏ มีหทยวัตถุเปนเหตุใหเกิด 
     (๕) อุเบกขาเวทนา คือความรูสึกเฉย ๆ ไมทุกข ไมสุข ซ่ึงอุเบกขาเวทนานี ้
มีการเสวยอารมณท่ีเปนกลางเปนลักษณะ มีการทําสัมปยุตธรรม (มีจิต เปนตน) ไมใหเจริญ 
ไมใหหอเหีย่วเกินไป มีความสงบเปนผลปรากฏ มีจิตไรความปล้ืมใจเปนเหตุใหเกดิ 
 
     สัญญาเจตสิก 
     สัญญาเจตสิก ไดแกความจําอารมณ ความหมายรูอารมณ มีรูปเปนตน ซ่ึงสัญญา 
เจตสิกนี้ มีความจําอารมณไดเปนลักษณะ มีความจดจําอารมณไว และกําหนดหมายเหตุ 
อารมณไวอีกเปนกิจ มีการทําใจใหยดึอารมณไวม่ันดวยอํานาจนิมิตหมายตามท่ีกําหนดจดจําไว 
เปนผลปรากฏ มีอารมณตามท่ีปรากฏขึ้นแกใจเปนเหตุใหเกิด  



สังคหะ(๕) - หนาท่ี 36 
     เจตนาเจตสิก 
     เจตนาเจตสิก ไดแกความต้ังใจ ความจงใจ ความขวนขวายหาอารมณ ซ่ึงเจตนา 
เจตสิกนี้มีความตั้งใจเปนลักษณะ มีการประมวบอารมณเปนกิจ มีการจดัทําการทําเปนผลปรากฏ 
มีนามขันธ ๓ (คือ เวทนา สัญญา วิญญาณ) เปนเหตุใหเกดิ 
     เอกัคคตาเจตสิก 
     เอกัคคตาเจตสิก ไดแก ความมีอารมณเดยีวแหงจิต ความแนวแนแหงจิต คือ 
สมาธิ ซ่ึงเอกัคคตาเจตสิกนี้ มีความไมฟุงซานเปนลักษณะ มีการรวบรวมสหชาตธรรม (ส่ิง 
ท่ีเกิดรวมกัน มีจิตเปนตน) เปนกิจ มีความสงบใจเปนผลปรากฏ มีสุขเวทนาเปนเหตุใหเกดิ 
     ชีวิตินทรียเจตสิก 
     ชีวิตนทรียเจตสิก ไดแก เจตสิกท่ีทําใหสหธรรมดํารงอยู ส่ิงท่ีทําใหมีอายุอยู ซ่ึง 
ชีวิตินทรียเจตสิกนี้ มีการเล้ียงรักษาสหชาตธรรมใหดํารงอยูเปนลักษณะ มีการทําใหสหชาตธรรม 
ดําเนินไป เปนไปไดเปนกิจ มีการดํารงม่ันอยูแหงสหชาตธรรมเปนผล มีนามขันธ ๓ (คือ 
เวทนา สัญญา และวิญญาณ) เปนเหตุใหเกดิ 
     มนสิการเจตสิก 
     มนสิการเจตสิก ไดแก เจตสิกท่ีกระทําอารมณไวในใจ หรือความเอาใจใสตออารมณ 
ซ่ึงมนสิการเจตสิกนี้ มีการสงใจไปหาอารมณเปนลักษณะ มีการประกอบสัมปยุตธรรมไวใน 
อารมณเปนกจิ มีการทําใหสัมยุตธรรมมุงม่ันตออารมณเปนผลปรากฏ มีอารมณเปนเหตุใหเกิด 
     ปกิณณกเจตสิก 
     ไดแก เจตสิกเบ็ดเตล็ด กลาวคือเจตสิกท่ีประกอบดวยจิตไมไดท่ัวไป ประกอบได 
ในจิตบางดวงเทานั้น 
     ปกิณณกเจตสิก นั้น มี ๖ ดวง คือ 
     (๑) วิตกฺก ความตรึกอารมณ 
     (๒) วิจาร ความไตรตรองอารมณ 
     (๓) อาธิโมกฺข ความตัดสินอารมณ  
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     (๔) วีริย ความเพยีร 
     (๕) ปติ ความปล้ืมใจในอารมณ 
     (๖) ฉนฺท ความพอใจในอารมณ 
     วิตกเจตสิก 
     วิตกเจตสิก ไดแก ความตรึกอารมณ หรือการยกจติข้ึนสูอารมณ กลาวคือ การ 
ตริตรึกนึกคิดหาอารมณ ซ่ึงวิตกเจตสิกนี้ มีการยกจิตสูอารมณเปนลักษณะ มีการทําใหจิตไป 
กระทบไปจรดกับอารมณเปนกิจ มีการนาํจิตมาเกาะติดไวในอารมณเปนผลปรากฏ มีนาม 
ขันธ ๓ (เวทนา สัญญา และวิญญาณ) เปนเหตุใหเกดิ 
 
     ขอสังเกต 
     วิตกเจตสิกนี้ มีลักษณะใกลเคียงกับเจตนาเจตสิกและมนสิการเจตสิกมาก หาก 
พิจารณาอยางผิวเผิน อาจไมเห็นความแตกตางกันแหงเจตสิกเหลานี้ได แตเจตสิกท้ัง ๓ ดวงนี ้
มีความแตกตางกัน ทานเปรียบเทียบไวกับคนแขงเรือวา 
     เจตนาเจตสิก ความต้ังใจ ความจงใจ ความขวนขวายหาอารมณนัน้ เปรียบ 
เหมือนพายท่ีหัวเรือ ซ่ึงต้ังไวจะควาธงอันเปนหลักชัย 
     มนสิการเจตสิก ความกระทําอารมณไวในใจ หรือความเอาใจใสตออารมณนั้น 
เปรียบเหมือนคนถือทายเรือ ซ่ึงตองมุงคัดวาดเรือใหตรงไปยังธงอันเปนหลักชัยนัน้ 
     สวนวิตกเจตสิกนี้ เปรียบเหมือนพายกลางลําเรือ ซ่ึงตองมุงหนาจ้ําพายไปเพ่ือให 
ถึงเปาหมายแตอยางเดยีว 
     วิจารเจตสิก 
     วิจารเจตสิก ไดแก ความไตรตรองอารมณ หรือการประคองจิตไวในอารมณ 
ซ่ึงวิจารเจตสิกนี้ มีการเคลาอารมณหรือพจิารณาอารมณเนือง ๆ เปนลักษณะ มีการประกอบ 
สหชาตธรรมไวในอารมณเปนกิจ มีการผูกจิตไวในอารมณเปนผลปรากฏ มีนามขันธ ๓ 
(เวทนา สัญญา และวิญญาณ) เปนเหตุใหเกดิ  
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     อธิโมกขเจตสิก 
     อธิโมกขเจตสิก ไดแกความตัดสินอารมณหรือความปกใจในอารมณ ซ่ึงอธิโมกข- 
เจตสิกนี้มีการตกลงใจเปนลักษณะ มีการไมคลอนแคลนแหงจิตเปนตน มีการตัดสินไดเปนผล 
ปรากฏ มีอารมณท่ีควรสันนิษฐานเปนเหตุใหเกิด 
     วีริยเจตสิก 
     วีริยเจตสิก ไดแก ความเพยีรเพื่อใหไดอารมณ หรือเพียรหาอารมณ ซ่ึงวีริย- 
เจตสิกนี้ มีความอุตสาหะเปนลักษณะ มีการคํ้าชูสหชาตธรรมเปนกิจ มีการไมยอ ทอถดถอย 
เปนผลปรากฏ มีความสลดใจเปนเหตุใหเกดิ 
     ปติเจตสิก 
     ปติเจตสิก ไดแกความปล้ืมใจในอารมณ หรือเอิบอ่ิมใจในอารมณ ซ่ึงปติเจตสิกนี ้
มีความอ่ิมใจเปนลักษณะ มีการทํากายและใจใหเอิบอ่ิมเปนกิจ มีการฟกูายฟูใจเปนผลปรากฏ 
มีนามขันธ ๓ (เวทนา สัญญา และวิญญาณ) เปนเหตุใหเกดิ 
     ฉันทเจตสิก 
     ฉันทเจตสิก ไดแก ความพอใจในอารมณ ความปลงใจท่ีจะทําหรือความรักท่ีจะ 
ทํา ซ่ึงฉันทเจตสิกนี้มีความปรารถนาจะทําเปนลักษณะ มีการแสวงหาอารมณเปนกจิ มีความ 
ตองการอารมณเปนผลปรากฏ มีอารมณเปนเหตุใหเกิด 
 
- อกุศลเจตสิก ๑๔ 
     อกุศลเจตสิก แปลวา เจตสิกท่ีเปนอกุศล เปนบาป เปนความช่ัว เม่ือเกิดข้ึน 
ในใจ ก็ปรุงแตงใจใหเปนบาป เปนอกุศล 
     อกุศลเจตสิกนั้น มี ๑๔ ดวง คือ 
     (๑) โมห ความหลง 
     (๒) อหิริก ความไมเกลียดบาป 
     (๓) อโนตฺตปฺป ความไมกลัวบาป       
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     (๔) อุทฺธจจฺ ความฟุงซาน 
     (๕) โลภ ความอยากอารมณ 
     (๖) ทิฏฐิ ความเหน็ผิด 
     (๗) มาน ความถือตัว 
     (๘) โทส ความโกรธ 
     (๙) อิสฺสา ความริษยา 
     (๑๐) มจฺฉริย ความตระหน่ี 
     (๑๑) กุกฺกจุจฺ ความรอนใจ ความกลุมใจ 
     (๑๒) ถีน ความหดหูทอแทใจ 
     (๑๓) มิทฺธ ความงวงเหงาหาวนอน 
     (๑๔) วิจกิิจฉฺา ความลังเลใจ ความสงสัย 
 
โมหเจตสิก 
     โมหเจตสิก ไดแก ความหลง ความไมรูสภาวะ ความโง ซ่ึงโมหเจตสิกนี้มีความรู 
สภาวะเปนลักษณะ มีการปกปดสภาวะแหงอารมณเปนกจิ มีความมืดมนเปนผลปรากฏ มีการ 
ทําไวในใจโดยไมแยบคายเปนเหตุใหเกิด 
 
อหิริกเจตสิก 
     อหิริกเจตสิก ไดแกความไมเกลียดบาป ความไมชังบาป ความไมละอายบาป 
ไมละอายทุจริต ซ่ึงอหิริกเจตสิกนี้มีการไมเกลียดกายทุจริตเปนตนเปนลักษณะ มีการกระทํา 
บาปเปนกิจ มีความไมรังเกยีจความช่ัวเปนผลปรากฏ มีการไมเคารพตนเปนเหตุใหเกิด 
 
อโนตตปัปเจตสิก 
     อโนตตัปปเจตสิก ไดแก ความไมกลัวบาป ไมกลัวผลของบาป ไมกลัวความช่ัว 
ไมกลัวผลแหงความช่ัว ซ่ึงอโนตตัปปเจตสิกนี้มีการไมสะดุงกลัวบาปเปนลักษณะ มีการกระทํา 
บาปเปนกิจ มีความไมรังเกยีจความช่ัวเปนผลปรากฏ มีความไมเคารพผูอ่ืนเปนเหตุใหเกิด       
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อุทธัจจเจตสิก 
     อุทธัจจเจตสิก ไดแก ความฟุงซาน ความคิดฟุงไปในอารมณตาง ๆ ความมีใจ 
ไมสงบ ซ่ึงอุทธัจจเจตสิกนี้ มีความไมสงบใจเปนลักษณะ มีการทําใจไมใหดํารงม่ันอยูใน 
อารมณเดียวเปนกิจ มีความหวั่นไหวจิตเปนผลปรากฏ มีการไมทําไวในใจโดยแยบคายเปน 
เหตุใหเกดิ 
 
โลภเจตสิก 
     โลภเจตสิกนี้ ไดแกความอยากอารมณ ความติดใจในอารมณ ความใครในอารมณ 
ซ่ึงโลภเจตสิกนี้มีความยดึอารมณเปนลักษณะ มีการทําใหจิตติดอยูในอารมณเปนกจิ มีการ 
ไมเสียสละเปนผลปรากฏ มีการดูดวยความช่ืนใจในส่ิงลอใหเกิดความยึดติดเปนเหตุใหเกิด 
 
ทิฏฐิเจตสิก 
     ทิฏฐิเจตสิก ไดแกความเหน็ผิด ความเหน็ไมถูกตองตามทํานองคลองธรรม ซ่ึง 
ทิฏฐิเจตสิกนีมี้การยึดม่ันดวยปญญามิไดเปนลักษณะ มีการทําใหถือผิดจากสภาวะเปนกิจ 
มีการยึดม่ันอยางผิด ๆ เปนผลปรากฏ มีการไมตองการเห็นพระอรยิบุคคลเปนตน เปนเหตุ 
ใหเกดิ 
 
มานเจตสิก 
     มานเจตสิก ไดแก ความถอืตัว ความทะนงตน โดยการเปรียบเทียบตนกับคนอ่ืน 
ซ่ึงมานเจตสิกนี้มีความทะนงตนเปนลักษณะ มีการยกยองประคองตนเปนกิจ มีความประสงค 
เชิดตัวเปนผลปรากฏ มีโลภทิฏฐิวิปปยุตเปนเหตุใหเกิด 
 
โทสเจตสิก 
     โทสเจตสิก ไดแกความโกรธ ความเกลียด ความไมพอใจ ความไมชอบอารมณ 
ซ่ึงโทสเจตสิกนี้มีความดุรายเปนลักษณะ มีการเผาจิตใจใหเรารอนเปนกิจ มีการประทุษราย 
การทําลายเปนผล มีอาฆาตวัตถุเปนเหตุใหเกิด  
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อิสสาเจตสิก 
     อิสสาเจตสิกนี้ ไดแกความริษยา ความไมยินดดีวยในลาภในยศของคนอ่ืน เหน็ 
คนดดีแลวทนไมได ซ่ึงอิสสาเจตสิกนี้ มีการริษยาสมบัติของคนอ่ืนเปนลักษณะ มีการไม 
ยินดใีนสมบัตขิองผูอ่ืนเปนกจิ มีการเบือนหนาหนีสมบัติผูอ่ืนเปนผลปรากฏ มีสมบัติของคน 
อ่ืนเปนเหตุใหเกิด 
 
มัจฉริยเจตสิก 
     มัจฉริยเจตสิก ไดแกความตระหนี่ ความเหนยีวแนน ความไมเสียสละ หรือความ 
เห็นแกตวั ซ่ึงความตระหนีน่ี้มีการซอนสมบัติของตนเปนลักษณะ มีการทําใหทนไมไดท่ีจะ 
ยอมใหคนอ่ืนรวมใชสมบัตขิองตัวเปนกจิ มีความหดหูใจ ความหวงแหน เปนผลปรากฏ 
มีสมบัติของตนเปนเหตุใหเกิด 
 
กุกกุจจเจตสิก 
     กุกกจุจเจตสิก ไดแกความรอนใจ ความกลุมใจ ความรําคาญใจในส่ิงท่ีไดกระทํา 
ไปแลว หรือยงัไมไดทํา เชน ไมไดทําความดีอะไรไว ไดทําแตความช่ัวไว เปนตน ซ่ึง 
กุกกจุเจตสิกนีมี้ความเดือดรอนใจในภายหลัง เปนลักษณะมีการทําใหเศราใจถึงความช่ัวท่ี 
ตนทําไว และความดีท่ีตนไมไดทําไวเปนกิจ มีความเดือดรอนใจกินแหนงใจ เปนผลปรากฏ 
มีการไดทําความช่ัวไป และไมไดทําความดีไวเปนเหตุใหเกิด 
 
ถีนเจตสิก 
     ถีนเจตสิก ไดแก ความหดหู ทอถอย ยอทอ ถดถอยแหงจิต ซ่ึงถีนเจตสิกนี้มี 
การไมอุตสาหะเปนลักษณะ มีการบ่ันทอดความเพยีรเปนกิจ มีความทอถอยเปนผลปรากฏ มี 
การไมเอาใจใสตออารมณโดยแยบคายเปนเหตุใหเกิด 
 
มิทธเจตสิก 
     มิทธิเจตสิก ไดแก ความงวงเหงาหาวนอน ความโงกงวง ความข้ีเซษ ซ่ึงมิทธ- 
เจตสิกนี้มีควรามไมเอาการเอางานเปนลักษณะ มีการทําใจใหยอหยอนเปนกิจ มีความทอแทใจ 
เปนผลปรากฏ มีการไมเอาใจใสตออารมณโดยแยบคายเปนเหตุใหเกดิ  
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วิจิกิจฉาเจตสิก 
     วิจิกจิฉาเจตสิก ไดแกความลังเล ความสงสัย ความไมแนใจ ความตัดสินอารมณ 
ไมได ซ่ึงวจิิกจิฉานี้มีความเคลือบแคลงใจเปนลักษณะ มีการทําใจใหออนไหวตามอารมณ 
เปนกิจ มีความไมสามารถตัดสินใจไดเปนผลปรากฏ มีการไมเอาใจใสตออารมณโดยแยบคาย 
เปนเหตุใหเกดิ 
 
- โสภณเจตสิก ๒๕ 
     โสภณเจตสกิ แปลวา เจตสิกท่ีดีงาม เม่ือประกอบกบัจิตแลว ยอมทําใหจิตงดงาม 
สะอาด สงบ และสวาง เจตสิกประเภทนี้มี ๒๕ ดวง แบงเปน ๔ ชนดิ คือ 
     (๑) โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ ดวง 
     (๒) วิรติเจตสิก ๓ ดวง 
     (๓) อัปปมัญญาเจตสิก ๒ ดวง 
     (๔) ปญญาเจตสิก (ปญญินทรีย) ๑ ดวง 
     โสภณสาธารณเจตสิก แปลวา เจตสิกท่ีประกอบไดกับโสภณจิตทุกดวง หมาย 
ความวาเม่ือโสภณจิต ๕๙ ดวง หรือ ๙๑ กวง (กามาวจร โสภณจิต ๒๔ + รูปาวจรจิต 
๑๕ + อรูปาวจรจิต ๑๒ + โลกุตตรจิต ๘ หรือ ๔๐ ดวง = ๕๙ หรือ ๙๑) ดวงใดดวง 
หนึ่งเกดิข้ึน จะตองมีโสภณสาธารณเจตสิกทุกดวงประกอบอยูเสมอ 
 
     โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ ดวงนั้นไดแก 
     (๑) สทฺธา ความเช่ือ 
     (๒) สติ ความระลึกได 
     (๓) หิริ ความเกลียดบาป 
     (๔) โอตฺตปฺป ความกลัวบาป 
     (๕) อโลภ ความไมโลภ 
     (๖) อโทส ความไมโกรธ  
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     (๗) ตตฺรมชฺฌตฺตตา ความเปนกลางในอารมณนั้น ๆ 
     (๘) กายปสฺสทฺธิ ความสงบกาย (สงบเจตสิก) 
     (๙) จิตฺตปสฺสทฺธิ ความสงบจิต 
     (๑๐) กายลหุตา ความเบากาย (เบาเจตสิก) 
     (๑๑) จิตฺตลหุตา ความเบาจิต 
     (๑๒) กายมุทุตา ความออนของกาย (ความออนของเจตสิก) 
     (๑๓) จิตฺตมุทุตา ความออนของจิต 
     (๑๔) กายกมฺมฺญตา ควรามควรแกการงานของกาย (-เจตสิก) 
     (๑๕) จิตฺตกมฺมฺญตา ความควรแกการงานของจิต 
     (๑๖) กายปาคฺุญตา ความคลองแคลวของกาย (-เจตสิก) 
     (๑๗) จิตตฺปาคฺุญตา ความคลองแคลวของจิต 
     (๑๘) กายุชุกตา ความซ่ือตรงของกาย (-เจตสิก) 
     (๑๙) จิตฺตุชุกตา ความซ่ือตรงของจิต 
 
สัทธาเจตสิก 
     สัทธาเจตสิก ไดแกความเชื่อ ความเชือถืออยางมีเหตุผล ไมเช่ืองมงายไรเหตุผล 
เชนเช่ือวา ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัวเปนตน ซ่ึงสัทธาเจตสิกนี้ มีความเช่ือม่ันเปนลักษณะ 
มีการทําใหใจเลื่อมใสเปนกิจ มีความไมขุนมัวแตงจิตเปนผลปรากฏ มีส่ิงท่ีควรเช่ือไดเปนเหตุ 
ใหเกดิ 
 
สติเจตสิก 
     สติเจตสิก ไดแกความระลึกได หรือความระลึกรูอารมณ ความระลึกทันอารมณ 
ความนึกยับยั้งช่ังใจได ซ่ึงสติเจตสิกนี้ มีความไมฟนเฟอนเล่ือนลอยแหงจิตเปนลักษณะ มีการ 
ทําจิตไมใหหลงลืมเปนกิจ มีการคุมครองใจไวไดเปนผลปรากฏ มีการจําไดแมนยําเปนเหตุ 
ใหเกดิ  
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หิริเจตสิก 
     หิริเจตสิก ไดแก ความเกลียดบาป ความละอายบาป ความเกลียดชังความช่ัว 
เหมือนเกลียดของโสโครกฉะน้ัน ซ่ึงหิริเจตสิกนั้นมีความเกลียดชังบาปเปนลักษณะ มีการไมให 
ทําความช่ัวเปนกิจ มีความสยะแสยงตอความช่ัวเปนผลปรากฏ มีความเคารพตนเปนเหตุ 
ใหเกดิ 
 
โอตตปัปเจตสิก 
     โอตตัปปเจตสิก ไดแกความกลัวบาป ความสะดุงกลัวตอผลรายของบาป ความกลัว 
ตอความช่ัว เหมือนคนกลัวอสรพิษหรือกลัวสัตวรายฉะนัน้ ซ่ึงโอตตัปปเจตสิกนี้มีความสะดุง 
กลัวตอบาปเปนลักษณะ มีการไมใหทําความช่ัวเปนกิจ มีความสะทกสะทานตอความช่ัวเปน 
ผลปรากฏ มีความเคารพคนอื่นเปนเหตุใหเกิด 
 
อโลภเจตสิก 
     อโลภเจตสิก ไดแกความไมโลภ ไมรักใครติดใจในอารมณ ไมมีใจติดของผูกพัน 
ในอารมณ ซ่ึงอโลภเจตสิกนีมี้ความไมติดของอยูในอารมณเปนลักษณะ มีการไมใหเกิดหวง 
แหนเปนกจิ มีการไมเกาะติดอามรณเปนผลปรากฏ มีการเอาใจใสตออารมณโดยแยบคายเปน 
เหตุใหเกดิ 
 
อโทสเจตสิก 
     อโทสเจตสิก ไดแกความไมโกรธ ไมขัดเคือง ไมข้ึงเคียดเกลียดชัง ไมคิดมุงราย 
ปองรายตอใคร ๆ ซ่ึงอโทสเจตสิกนี้มีความไมดุรายเปนลักษณะ มีการกําจัดความอาฆาตเปนกิจ 
มีความสงบเยน็ใจเปนผลปรากฏ มีการเอาใจใสตออารมณโดยแยบคายเปนเหตุใหเกดิ 
 
ขอสังเกต 
     อักโกธะ ความไมโกรธ เมตตา ความรักใครปรารถนาจะใหเปนสุข สันติ ความ 
อดทน เหลานี้ วาโดยองคธรรมก็ไดแก อโทสเจตสิกนั่นเอง  
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ตัตรมชัฌตัตาเจตสิก 
     ตัตรมัชฌัตตาเจตสิก ไดแก ความมีใจเปนกลางในอารมณ หรือมีใจยตุิธรรมไม 
ลําเอียง อันไดแกอุเปกขานั่นเอง ซ่ึงตัตรมัชฌัตตาน้ี มีความสม่ําเสมอกันแหงจิตและ 
เจตสิกเปนลักษณะ มีการหามความยิ่งความหยอน (ใหมีความพอดี) เปนกิจ มีสัมปยตุธรรม 
เปนเหตุใหเกดิ 
 
กายปสสัทธิเจตสิก 
     กายปสสัทธิเจตสิก คือ ความสงบกาย ไดแกความสงบเจตสิก กลาวคือ ภาวะท่ี 
ทําใหเจตสิกสงบจากอกุศล ซ่ึงกายปสสัทธิเจตสิกนี้ มีการทําใหกาย (เจตสิก) สงบระงับจาก 
ความเรารอนเปนลักษณะ มีการย่ํายีความกระวนกระวายแหงกายเปนจริง มีความเยอืกเย็นไม 
กระสับกระสายแหงกายเปนผลปรากฏ มีกายและจิตเปนเหตุใหเกิด 
 
จิตตปสสัทธิเจตสิก 
     จิตตปสสิทธิเจตสิก คือความสงบใจ ไดแกภาวะท่ีทําใจใหสงบระงับจากอกุศล ซ่ึง 
จิตตปสสิทธิเจตสิกนี้ มีการทําใหใจสงบระงับจากความเรารอนเปนลักษณะ มีการย่ํายีความ 
กระวนกระวายใจเปนกจิ มีความเยือกเยน็ไมกระสับกระสายเปนผลปรากฏ มีเจตสิกและจิต 
เปนเหตุใหเกดิ 
 
กายลหุตาเจตสิก 
     กายลหุตาเจตสิก คือ ความเบาแหงเจตสิก ไดแกภาวะท่ีทําใหเจตสิกเบาจากอกุศล 
ซ่ึงกายลหุเจตสิกนี้ มีการทําใหเจตสิกสงบระงับความหนักเปนลักษณะ มีการย่ํายีความหนัก 
แหงเจตสิกเปนกิจ มีความไมชักชาเฉ่ือยชาของเจตสิกเปนผลปรากฏ มีเจตสิกและจิตเปนเหตุ 
ใหเกดิ 
 
จิตตลหุตาเจตสิก 
     จิตตลหุตาเจตสิก คือ ความเบาแหงจิต ไดแกภาวะท่ีทําใหจิตเบาจากอกุศล ซ่ึง 
จิตตลหุตาเจตสิกนี้ มีการทําใหจิตสงบระงับความหนกัเปนลักษณะ มีการย่ํายีความหนักแหง 
จิตเปนกจิ มีความไมชักชาเฉ่ือยชาของจิตเปนผลปรากฏ มีเจตสิกและจติเปนเหตุใหเกิด  
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กายมุทุตาเจตสิก 
     กายมุทุตาเจตสิก คือความออนโยนแหงเจตสิก หรือความเปนไปไดงายดายใน 
อารมณท่ีเปนกุศล ซ่ึงกายมุทุตาเจตสิกนี้ มีความสงบระงับความแข็งกระดางแหงเจตสิกเปน 
ลักษณะ มีการย่ํายีความแข็งกระดางแหงเจตสิกเปนกิจ มีความไมกระทบกระเทือนเปนผล 
ปรากฏ มีเจตสิกและจิตเปนเหตุใหเกดิ 
 
จิตตมุทุตาเจตสิก 
     จิตตมุทุตาเจตสิก คือ ความออนโยนของจิต หรือความเปนไปไดงายในอารมณท่ี 
เปนกุศล ซ่ึงจติตมุทุตาเจตสิกนี้ มีความสงบระงับความแข็งกระดางแหงจิตเปนลักษณะ มีการ 
ย่ํายีความแข็งกระดางแหงจติเปนกิจ มีความไมคิดกระทบกระเทยีบเปนผลปรากฏ มีเจตสิก 
และจิตเปนเหตุใหเกิด 
 
กายกัมมัญญตาเจตสิก 
     กายกัมมัญญตาเจตสิก คือ ความควรแกงการงานของเจตสิก ความเอาการเอางาน 
ของเจตสิก หรือความพรอมตอการบุญการกุศลของเจตสิก ซ่ึงกายกัมมัญญตาเจตสิกนี้ มีความ 
สงบระงับจากความไมควรแกการงาน จากความไมเอาการเอางานของเจตสิกเปนลักษณะ มี 
การย่ํายีความไมควรแกการงานของเจตสิกเปนกิจ มีการทําใหเจตสิกมีอารมณพรอมตอการกุศล 
เปนผลปรากฏ มีเจตสิกและจติเปนเหตุใหเกิด 
 
จิตตกัมมัญญตาเจตสิก 
     จิตตกัมมัญญตาเจกสิต คือ ความควรแกการงานของจิต ความเอาการเอางานของ 
จิต หรือความพรอมตอการกศุลของจิต ซ่ึงจิตตกัมมัญญตาเจตสิกนี้ มีความสงบระงับจาก 
ความไมควรแกการงาน จากความไมเอาการเอางานของจิตเปนลักษณะ มีการย่ํายีความไม 
ควรแกการงานของจิตเปนกจิ มีการทําใหจติมีอารมณพรอมตอการกุศลเปนผลปรากฏ มีเจตสิก 
และจิตเปนเหตุใหเกิด 
 
กายปาคุญญตาเจตสิก 
     กายปาคุญญตาเจตสิก คือความคลองแคลวแหงเจตสิก ความคลองแคลวตอการ 



กุศลของเจตสิก ซ่ึงกายปาคุญญตาเจตสิกนี้ มีความไมเจบ็ปวยแหงเจตสิกเปนลักษณะ มีการ 
จํากัดความเจ็บปวยของเจตสิกเปนกิจ มีความปราศจากโทษแหงเจตสิกเปนผลปรากฏ มีเจตสิก 
และจิตเปนเหตุใหเกิด      
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จิตตปาคุญญตาเจตสิก 
     จิตตปาคุญญตาเจตสิก คือ ความคลองแคลวแหงจิต ความคลองแคลวตอการกุศล 
แหงจิต ซ่ึงจิตตปาคุญญตาเจตสิกนี้มีความไมเจบปวยของจิตเปนลักษณะ มีการกําจดัความ 
เจ็บปวยของจิตเปนกิจ มีความปราศจากโทษแหงจิตเปนผลปรากฏ มีเจตสิกและจิตเปนเหตุ 
ใหเกดิ 
 
กายุชุกตาเจตสิก 
     กายุชุกตาเจตสิก คือความซ่ือตรงแหงเจตสิก ไดแกความซื่อตอการกุศลแหงเจตสิก 
ซ่ึงกายุชุกตาเจตสิกนี้ มีความซ่ือของเจตสิกเปนลักษณะ มีการขจัดความคดโกงของเจตสิกเปน 
กิจ มีความไมคดงอตอการกศุลเปนผลปรากฏ มีเจตสิกและจิตเปนเหตุใหเกดิ 
 
จิตตุชุกตาเจตสิก 
     จิตตุชุกตาเจตสิก คือ ความซ่ือตรงแหงจติ ไดแก ความซ่ือตอการกุศลแหงจิต 
ซ่ึงจิตตุชุกตาเจตสิกนี้ มีความซ่ือของจิตเปนลักษณะ มีการขจัดความคดโกงของจิตเปนกิจ มี 
ความไมคดงอตอการกุศลเปนผลปรากฏ มีเจตสิกและจิตเปนเหตุใหเกิด 
     วิรติเจตสิก แปลวา เจตสิกคิดงดเวนจากทุจริตหรือเจตนาคิดงดเวนจากการทําบาป 
จากการประกอบอกุศลกรรม 
     วิรติเจตสิก ๓ ดวงนัน้ไดแก 
     (๑) สมฺมาวาจา พูดชอบ 
     (๒) สมฺมากมฺมนฺตา การงานชอบ 
     (๓) สมฺมาอาชีว เล้ียงชีวติชอบ 
 
สัมมาวาจาเจตสิก 
     สัมมาวาจาเจตสิก คือการพูดชอบ พูดคําท่ีเปนสุภาษิต เปนคุณเปนประโยชน เปน 
บุญเปนกุศล โดยเวนจากวจทุีจริตอันไดแก เวนจากการพูดเท็จ การพดูสอเสียด การพูด 
คําหยาบ และพูดเพอเจอเหลวไหล (ท่ีไมเกีย่วกับอาชีพ) 
     สัมมาวาจานั้นมี ๓ อยาง คือ  
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     (๑) กถาสัมมาวาจา ไดแกการกลาวถอยคําเปนสัมมาวาจา การพูดเปนสัมมาวาจา 
เชน การพูดถอยคําท่ีไพเราะ เปนประโยชน เปนคําท่ีประกอบดวยธรรม เปนคําสุภาษิต 
เปนตน 
     (๒) เจตนาสัมมาวาจา ไดแก เจตนาท่ีเปนสัมมาวาจา กลาวคือ เจตนาสมาทานศีล 
วาจะรักษาศีลใหบริสุทธ์ิ โดยมีเจตนาสมาทานเพ่ืองดเวนวจีทุจริต อันเปนสมาทานวิรัติ 
     (๓) วิรติสัมมาวาจา ไดแกจิตคิดงดเวนจากวจีทุจริต ในเม่ือมีเหตุท่ีควรละเมิดศีล 
แตไมละเมิดดวยมีจติคิดงดเวนเอง มีความยับยั้บเอง แลวงดเวนไดเอง อันเปนสัมปตตวิรัต ิ
 
สัมมากัมมันตเจตสิก 
     สัมมากัมมันตเจตสิก คือการทําการงานชอบ ไดแกการประกอบการงานท่ีไมเปน 
กายทุจริต โดยงดเวนจากการฆาสัตว การลักทรัพย การประพฤติผิดในกาม (ท่ีไมเกี่ยวกับ 
อาชีพ) 
     สัมมากัมมันตะน้ันมี ๓ อยาง คือ 
     (๑) ยถาพลสัมมากัมมันตะ ไดแก กระทําการงานโดยชอบตามกําลังของตน เชน 
การทําความดี การบําเพ็ญสาธารณประโยชน การทําบุญ ตามกําลังทรัพย กําลังปญญาของตน 
เปนตน 
     (๒) เจตนาสัมมากัมมันตะ ไดแกเจตนาที่เปนสัมมากมัมันตะ กลาวคือ เจตนา 
สมาทานศีล วาจะรักษาศีลใหบริสุทธ์ิ โดยมีเจตนาสมาทานเพ่ืองดเวนจากกายทุจริต อันเปน 
สมาทานวิรัต ิ
     (๓) วิรติสัมมากัมมันตะ ไดแก จิตคิดงดเวนจากกายทุจริต ในเม่ือมีเหตุควร 
ละเมิดศีล แตไมละเมิด ดวยมีจิตคิดงดเวนไดเอง มีความยับยั้งเอง แลวงดเวนไดเอง อันเปน 
สัมปตตวิรัติ 
 
สัมมาอาชีวเจตสิก 
     สัมมาอาชีวเจตสิก คือการเล้ียงชีวิตชอบ เล้ียงชีวิตโดยชอบธรรม เปนสัมมาชีพ 
โดยเวนจากกายทุจริต ๓ วจทุีจริต ๔ อันเกีย่วกับอาชีพ  
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     สัมมาอาชีวะนั้น มี ๒ อยางคือ 
     (๑) วีริยสัมมาอาชีวะ คือ ความเพยีรชอบในการเล้ียงชีพ ไดแกความขยันหม่ันเพยีร 
ในการประกอบอาชีพโดยสุจริต 
     (๒) วิรติสัมมาอาชีวะ ไดแกเจตนางดเวนจากกายทุจริต วจีทุจริต ในการประกอบ 
อาชีพ กลาวคือ ประกอบดวยมีวิรติเจตนา จะเปนสมาทานวิรัติ หรือสัมปตตวิรัติก็ได 
     วิรติเจตสิกท้ัง ๓ ดวงนี้ มีการไมลวงละเมิดโดยเวนจากกายทุจริตเปนตน เปน 
ลักษณะ มีการถดถอยจากกายทุจริตเปนตนเปนกิจ มีการไมประพฤติทุจริตปนผลปรากฏ 
มีคุณธรรม ไดแกศรัทธา หิริ โอตตัปปะ เปนตน เปนเหตุใหเกดิ 
     อัปปมัญญาเจตสิก แปลวา เจตสิกท่ีแผไปอยางหาประมาณมิได หรือเจตสิกท่ีมี 
อารมณหาประมาณมิได 
     อัปปมัญญาเจตสิกนี้ มี ๒ อยาง คือ 
     (๑) กรุณา ความสงสารคิดชวยใหพนทกุข 
     (๒) มุทิตา ความพลอยยนิดี เม่ือผูอ่ืนไดด ี
 
กรุณาเจตสิก 
     กรุณาเจตสิก คือ ความสงสาร อยากจะชวยเหลือคนหรือสัตวท่ีกําลังไดรับทุกขอยู 
ใหพนจากทุกข หรืออยากจะปกปองไมใหไดรับทุกขในภายหนา ซ่ึงกรุณาเจตสิกนีมี้การคิด 
ปลดเปล้ืองทุกขของสรรพสัตวเปนลักษณะ มีการทนอยูไมไดเม่ือเห็นผูอ่ืนไดรับความทุกข 
เปนกิจ มีความไมคิดเบียดเบียนเปนผลปรากฏ มีการไดพบเห็นความเปนอนาถาของสัตวผู 
ไดรับทุกขเปนเหตุใหเกิด 
 
มุทิตาเจตสิก 
     มุทิตาเจตสิก คือความพลอยยินดีดวย ในเม่ือเหน็คนอ่ืนไดดี มีความสุข ความเจริญ 
ไมมีความอิจฉาริษยาคนอ่ืน ซ่ึงมุทิตาเจตสิกนี้มีความพลอยยินดีดวยในความดีของคนอื่นเปน 
ลักษณะ มีการไมคิดริษยาเปนกิจ มีการทําลายความริษยาไดเปนผลปรากฏ มีการไดเห็นสมบัต ิ
ของผูอ่ืนเปนเหตุใหเกิด  
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ขอสังเกต 
     โดยปกติ อัปปมัญญา มี ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเปกขา แตในท่ีนี ้
เมตตาจัดเขาในอโทสะ อุเปกขา จัดเขาในตัตรมัชฌัตตตา ซ่ึงเปนโสภณสาธารณเจตสิก 
ดังกลาวแลว 
 
     ปญญาเจตสิก คือความรูแจงชัดซ่ึงสภาวธรรม สามารถทําลายความเห็นผิดได 
ปญญาเจตสิกนี้เรียกอีกอยางหน่ึงวา ปญยินทรีย ซ่ึงแปลวาอินทรียคือความรูแจงชัดซ่ึงสภาว- 
ธรรมและปญญาเจตสิกนี้ มีความรูแจงชัดซ่ึงสภาวธรรมเปนลักษณะ มีการกําจัดความมืด คือ 
"มหะ" เปนกิจ มีความหลงในสภาวธรรมเปนผลปรากฏ มีสมาธิเปนเหตุใหเกิด  
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                                                                 บทท่ี ๔ 
                                                                 นิพพาน 
 
     ไดกลาวมาแลววา ปรมัตถธรรม มี ๔ อยาง คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน 
ซ่ึงเปนสภาวธรรมท่ีมีจริง เปนจริงอยางแนแท 
     ปรมัตถธรรม ๓ ประการแรก คือ จิต เจตสิก รูป นั้น ก็ไดแกขันธ ๕ คือ 
รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวยิญาณนัน้เอง กลาวคือ จติ ไดแกวิญญาณขันธ เจตสิก 
ไดแก เวทนา ขันธ สัญญาขันธ และสังขารขันธ รูป ไดแก รูปขันธ 
     ปรมัตถธรรม ๓ เบ้ืองตน หรือขันธ ๕ ดังกลาวนีเ้อง ท่ีสมมุติกันวา เปนสัตว 
บุคคล ตัวตน เรา เขา ท่ีเวียนวายตายเกดิอยูในสังสารวัฏ โดยทองเท่ียวอยูในภูมิท้ัง ๓ 
คือ กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ ซ่ึงเปนสุคติบาง ทุคติบาง ตามอํานาจแหงกรรมท่ีตน 
ทําไว 
     ตราบใดท่ียงัไมไดบรรลุพระนิพพาน สัตวโลกท้ังมวลจะตองเวียนวายตายเกิดอยูใน 
สังสารวัฏรํ่าไป อันเปนไปตามกฏแหงวัฏฏะ ๓ คือ กิเลส กรรม และวบิาก กลาวคือ 
กิเลสเปนเหตุใหทํากรรม กรรมเปนเหตุใหเกิดวิบาก คือใหเกิดผล และวิบากคือผลกรรมก็ 
จะอํานวยใหไปเกิดในภูมิในภพตาง ๆ เม่ือยังมีกิเลสอยู กจ็ะกระทํากรรมและจะตองไดรับวิบาก 
เวียนวายตายเกิดอยูในสังสารวัฏอยูตอไปอยางไมรูจักจบจักส้ิน ผูท่ีจะขามพนสังสารวัฏไปได 
ไมเวยีนวายตายเกิดอีกตอไปนั้น จะตองปฏิบัติธรรมใหไดบรรลุพระนิพพาน บรรลุพระนิพพาน 
เม่ือใด ก็ขามพนสังสารวัฏไดเม่ือนั้น ตราบใดท่ียังเวยีนวายตายเกิดอยูในสังสารวัฏ ตราบนั้น 
ก็ช่ือวาตกอยูในหวงแหงทุกข พนสังสารวัฏเม่ือใด ก็พนทุกขไดเม่ือนัน้ 
     ดังนั้น นพิพาน อันเปนสภาวธรรมขอสุดทายนในปรมัตถธรรม ๔ นั้น จึงนับเปน 
ปรมัตถธรรมระดับสูงสุด เปนจุดหมายปลายทางที่สูงสุด เปนเปาหมายสุดยอดในทางพระพุทธ 
ศาสนา ดวยเปนท่ีดับกิเลสและกองทุกข เปนส่ิงจีรังยั่งยนื เปนอมตะจริง ๆ  
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     นิพพานนัน้ นับไดวาเปนนามธรรม แตมิใชนามขันธ เพราะนิพพานเปน 
ขันธวิมุตติ คือพนจากความเปนขันธ มิไดนับเนื่องอยูในขันธ ดวยมีขอแตกตางจากขันธ 
ดังตอไปนี ้
     - ขันธเปนไดท้ัง ๓ กาล คือ อดีต ปจจบัุน อนาคต สวนนิพพานเปน กาล 
วิมุติ คือ เปนส่ิงท่ีพนจากกาลทั้ง ๓ นั้น 
     - ขันธเปนไดท้ัง อัชฌัตติกะ  (ภายใน) และ พหิทธา (ภายนอก) แต 
นิพพานเปนพหิทธาอยางเดยีว ไมเปนอัชฌัตติกะ 
     - ขันธเปนไดท้ัง โอฬาริกะ (หยาบ) และสุขุมะ (ละเอียด) สวนนิพพาน 
เปนสุขุมะอยางเดียว ไมเปนโอฬาริกะ 
     - ขันธเปนไดท้ัง หีนะ (เลว) และ ปณีตะ (ประณีต) สวนนพิพานเปนปณีตะ 
อยางเดยีว ไมเปนหีนะ 
     - ขันธเปนไดท้ังสันติเก (ใกล) และทูเร (ไกล) สวนนพิพานเปนทูเรอยางเดยีว 
ไมเปนสันติเก 
     อีกประการหนึ่ง ปรมัตถธรรม ๓ หรือขันธ ๕ นั้น เปนสังขตธรรม คือเปน 
ธรรมท่ีมีปจจัยปรุงแตงและเปนไปตามเหตุปจจัย กลาวคือ จิต เจตสิก จะตองมีอารมณ 
วัตถุ มนสิการ มาปรุงแตง จึงจะเกดิข้ึนและเปนไปได รูป ก็มี กรรม จิต อุตุ อาหาร 
เปนปจจยัปรุงแตง สวนนิพพานเปนอสังขตธรรม คือเปนธรรมท่ีไมมีปจจัยปรุงแตง พน 
จากปจจยัปรุงแตงแลว นับเปนส่ิงท่ีเปนอมตะ 
     ดวยเหตุท่ีนิพพานเปนกาลวิมุติ เปนขันธวิมุติ และเปนอสังขตธรรมดังกลาวนี้ จึง 
นับไดวาเปนส่ิงประเสริฐสุด ดังท่ีพระพุทธองคตรัสไววา นิพฺพาน ปรม วทนฺติ พุทฺธา 
พระพุทธเจาท้ังหลายยอมยกยองนิพพานวาเปนส่ิงยอดเยี่ยม 
     นิพพานนัน้ช่ือวา เปนนโิรธอริยสัจ เพราะเปนท่ีดับกเิลสและกองทุกขท้ังมวล 
ดังนั้นนพิพานจึงเปนส่ิงท่ีเปนสุขอยางยิ่ง หาสุขใด ๆ เสมอเหมือนมิได ดังท่ีพระพุทธองคตรัส 
ไววา นิพฺพาน ปรม สุข นิพพานเปนสุขอยางยิ่งยวด  
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     พึงทราบวา นิพพานนั้นมีความสงบเปนลักษณะ มีความไมเคล่ือน ไมแตกดับ 
เปนกิจ มีภาวะไมมีนิมิตหมายเปนอการไมปรากฏ หรือมีการสลัดออกจากภพเปนผลปรากฏ 
และนิพพานนัน้ไมมีเหตใุหเกิด เพราะเปนส่ิงท่ีไมเกิด ไดแก และไมตาย มีแตเหตุใหถึง 
เหตุใหบรรลุอันไดแกอริยมรรค ๘ ประการ 
 
นิพพาน ๒ 
     นิพพานนัน้ วาโดยสาสภาวะก็มีเพียงอยางเดยีว คือมีสภาวะเปนสันติ แตวา โดย 
ปริยายแหงเหตุท่ีบรรลุมี ๒ อยาง คือ 
     (๑) สอุปาทิสสนิพพาน ดับกิเลสยังมีเบญจขันธเหลือ 
     (๒) อนุปาทิเสสนิพพาน ดับกิเลสไมมีเบญจขันธเหลือ 
     ดังท่ีพระพุทธองคตรัสไววา 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย นพิพานธาตุเหลานี้มี ๒ อยาง ๒ อยางคืออะไรบาง ? คือ 
สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ ๑ อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ๑ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ เปนไฉน ? เปนอยางนี้ ภิกษุท้ัง 
หลาย คือ ภกิษุในธรรมวินยันี้ เปนพระอรหันต ล้ินอาสวกิเลสแลว อยูจบพรหมจรรยแลว 
(บรรลุอรหัตตมรรค อรหัตตผลแลว) ปลงภาระไดแลว (ละความยดึม่ันในเบญจขันธไดแลว) 
ไดบรรลุถึงประโยชนอยางยิง่แลว (บรรลุอรหัตตผลแลว) ส้ินกิเลสเคร่ืองประกอบไวในภพ 
แลว รูดีรูชอบแลว หลุดพนจากกิเลสแลว อินทรีย ๕ (คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย) ของ 
ภิกษนุั้นยังดํารงอยู เพราะอินทรียเหลานัน้ยังไมวิบัติ ภกิษุนั้นจึงยังไดเสวยอารมณท่ีนาชอบ 
ใจบาง เปนทุกขบาง ธรรมเปนท่ีส้ินไปแหงโลภะ เปนท่ีส้ินไปแหงโทสะ เปนท่ีส้ินไปแหง 
โมหะ อันใดของภิกษนุั้น สภาวธรรมน้ีเรียกวา สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ 
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อนุปาทิเสสนิพพานธาตุเปนไฉน ? เปนอยางนี้ ภิกษุท้ัง 
หลาย คือ ภกิษุในธรรมวินยันี้ เปนพระอรหันต ส้ินอาสวกิเลสแลว รูดีรูชอบแลว หลุดพน 
จากกิเลสแลว การเสวยอารมณท้ังปวงของภิกษนุั้น เปนอันไมเพลิดเพลินแลว จกัดับสนิทใน 
โลกน้ีทีเดียว นี้เรียกวา อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ (ขุ.อิติ. ๒๕-๒๕๘-๙) 
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     ตามนัยแหงพระพุทธพจนดังกลาวนี้ เปนอันสรุปไดวา ความส้ินอาสวกิเลสแหง 
พระอรหันต แตจริมกจิต (คือจิตดวงสุดทายในภพในชาตินั้น) ยังคงมีอยู คือไดบรรลุ 
อรหัตตผลแลว แตเบญจขันธยังมีอยู ยังคงมีชีวิตอยู นี้เรียกวา สอุปาทิเสสนิพพาน 
คร้ันพระอรหนัตดับจริมกจติ คือส้ินชีวิตแลว เรียกวา อนุปาทิเสสนิพพาน 
     กลาวคือนยัหนึ่งวา ความส้ินกิเลสในขณะบรรลุอริยมรรค เรียกวา สอุปาทิเสส- 
นิพพาน ความไมเกิดข้ึนแหงเบญจขันธ หลังจุติจิตของอรหันต ช่ือวา อนุปาทิเสสนิพพาน 
     สอุปาทิเสสนิพพานนัน้ พระพุทธองคทรงแสดงไวหลายนัย เชนวา 
     - ตณหฺาย วปฺิปหาเนน นิพพฺาน อิติ วุจฺจติ (๒๕/๕๔๗) 
     เพราะละตัณหาเสียได เรียกวา นิพพาน 
     - สพฺพโส ตณฺหาน ขยา อเสสวิราคนิโรโธ นิพฺพาน (๒๕/๑๒๒) 
     ความดับดวยสํารอกกเิลสโดยไมเหลือ เพราะส้ินตัณหาโดยประการท้ังปวง เปน 
นิพพาน. 
     - เอกา หิ ธาตุ อิธ ทิฏฐธมฺมิกา (๓๕/๒๕๙) 
     สอุปาทิเสสา ภวเนตฺติสงฺขยา 
     ธาตุอันหนึง่เปนไปในปจจุบันชาติในโลกน้ี เปนสอุปาทิเสสนิพพานธาตุ เพราะส้ิน 
ตัณหาที่เปนตัวการพาไปสูภพแลว 
     อนุปาทิเสสนิพพาน นัน้พระพุทธองคทรงแสดงไวหลายนัย เชนวา 
     - อนุปาทิเสสา ปน สมฺปรายิกา  
     ยมฺหิ นิรุชฺฌนฺติ ภวานิ สพฺพโส. (๒๕/๒๕๙) 
     สวนธาตุเปนไปในธรรมท่ีจะพึงถึงขางหนา (ชาติหนา) เปนท่ีดับไปแหงภพท้ังหลาย 
โดยประการทัง้ปวง เปนอนปุาทิเสสนิพพานธาตุ 
     - เตส วูปสโม สุโข (๑๐/๑๘๑) 
     ความเขาไปสงบแหงสังขารเหลานั้น เปนสุข 
     จะอยางไรก็ตามนิพพานนั้น วาโดยสภาวะก็ไดแกนิโรธอริยสัจ หรือ สันติอยางเดยีว 
เทานั้น 
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นิพพาน ๓ 
     นิพพานนัน้ วาโดยความตางแหงอาการท่ีบรรลุมี ๓ คือ 
     (๑) สุญญตนิพพาน นิพพานดวยเห็นความสวาง 
     (๒) อัปปณหิิตนิพพาน นพิพานดวยเหน็ความไมมีท่ีตั้งแหงทุกข 
     (๓) อนิมิตตนิพพาน นิพพานดวยเห็นความไมมีนิมิต 
พึงทราบอธิบายโดยสังเขปดงันี้ 
     การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน โดยพิจารณาเห็นอนัตตลักษณะแหงสังขารแจมแจง 
แลวบรรลุนิพพานดวยการเห็นอนัตตลักษณะน้ัน นิพพานท่ีไดบรรลุดวยอาการอยางนี้เรียกวา 
สุญญตนิพพาน 
     การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน โดยพิจารณาเห็นอนิจจลักษณะแหงสังขารแจมแจง 
แลวไดบรรลุนิพพานดวยการเห็นอนิจจลักษณะน้ัน นิพพานท่ีไดบรรลุโดยอาการอยางนี้เรียกวา 
อนิมิตตนิพพาน 
     การปฏิบัติวปสสนากรรมฐาน โดยพิจารณาเห็นทุกขลักษณะแหงสังขารแจมแจง 
แลวบรรลุนิพพานดวยการเห็นทุกขลักษณะน้ัน นิพพานท่ีไดบรรลุดวยอาการอยางนี้เรียกวา 
อัปปณิหิตนพิพาน 
     อีกนัยหนึ่ง พึงทราบวา ท่ีช่ือวา สุญญตนิพพาน นั้น เพราะเปนท่ีวางจากกิเลส 
เคร่ืองกังวล คือ ราคะ โทสะโมหะ โดยประการท้ังปวง 
     ท่ีช่ือวา อนิมิตตนิพพาน เพราะเปนท่ีไมมีนิมิตคืออารมณอันเปนท่ีตัง้แหงกเิลส 
และประกอบทุกขท้ังมวล 
     ท่ีช่ือวา อัปปณิหิตนพิพาน เพราะเปนท่ีไมมีตัณหาอนัเปนท่ีตั้ง หรือเปนตน 
เคาแหงทุกขท้ังมวล 
 
ภาวะนิพพาน 
     นิพพานนัน้ เปนส่ิงท่ีมีอยูจริง ดังท่ีพระพุทธองคตรัสไววา 
     - ดูกรภิกษท้ัุงหลาย อายตนะนัน้ (นพิพาน) มีอยู ซ่ึงเปนอายตนะท่ีไมมีดิน 
น้ํา ไฟ ลม เลย อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานา-  
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สัญญายตนะ ก็ไมใช โลกน้ีก็ไมใช โลกอ่ืนก็ไมใช ดวงจันทรดวงอาทิตยท้ังสองก็ไมใช 
อนึ่ง ภิกษุท้ังหลายอายตนะน้ันเราไมกลาวเลยวา เปนการมา เปนการไป เปนการต้ังม่ัน เปน 
การจุติ เปนการเกิด อายตนะน้ันหาที่ตั้งท่ีอาศัยมิได มิไดเปนไป หาอารมณมิได นั่นคือ 
ท่ีสุดแหงทุกข (๒๕/๒๐๗) 
     ตามนัยแหงพระพุทธพจนนี้ จะเหน็ไดวา นิพพานเปนอายตนะอยางหนึ่ง คือเปน 
ธัมมายตนะ  ดวยเปนธรรมารมณ เปนท่ียึดหนวงของจิต ขณะท่ีไดบรรลุโคตรภูญาณแลว 
เทานั้น เพราะผูบรรลุญาณน้ี เปนผูมีใจสะอาด สงบ และสวาง จะพนภาวะแหงปุถุชนแลว 
และอายตนะ คือ นิพพานนัน้ เปนส่ิงท่ีมีอยูโดยไมมีการเกิด ไมมีส่ิงใดหรือใครสราง ดังท่ี 
พระพุทธองคตรัสไววา 
     อตฺถิ ภิกฺขเว อชาต อภูต อกต อสงฺขต (๒๕/๒๐๗) 
     ภิกษุท้ังหลาย อายตนะท่ีไมเกิดแลว ไมเปนแลว อันปจจัยไมทําแลว ไมปรุงแตง 
แลวมีอยู 
     อนึ่ง พึงทราบวา การกลาววา ดิน น้ํา ไฟ ลม ไมมีในนิพพานนั้น สอง 
ความวา นพิพานจึงเปนขันธวิมุต ิ
     การกลาววา นิพพานมิใชโลกน้ี และมิใชโลกอ่ืน หรือมิใชดวงจันทรดวงอาทิตยนัน้ 
สองความวา นิพพานนั้นมิใชโลกอยางใดอยางหนึ่งในโหราศาสตรหรือดาราศาสตร 
     การกลาวปฏิเสธการมาการไปเปนตน สองความวานพิพานนั้นไมมีการสัมพันธกับ 
โลกอ่ืน ดวยไปมาถึงกันโดยอาการปกติก็ด ีดวยการเวียนเกิดในสงสารกด็ี 
     การกลาวปฏิเสธการมาการไปเปนตน สองความวานพิพานนั้นไมมีการสัมพันธกับ 
โลกอ่ืน ดวยไปมาถึงกันโดยอาการปกติก็ด ีดวยการเวียนเกิดในสงสารกด็ี 
     การกลาววานิพพานนั้น หาท่ีอาศัยมิไดเปนตน สองความวานิพพานนั้นมิใชเปน 
สถานท่ีแหงใดแหงหนึ่งในไตรภพ 
     นิพพานนัน้เปนธรรมชาติพิเศษชนดิหนึ่ง ดังท่ีพระพทุธองคตรัสไววา 
     - ธรรมชาตินั้นสงบแลว ธรรมชาตินั้นประณีต กลาวคือธรรมเปนท่ีสงบแหง 
สังขารท้ังปวง เปนท่ีสลัดออกซ่ึงอุปธิท้ังปวง เปนท่ีส้ินตณัหา เปนท่ีส้ินกําหนด 
     บางคร้ัง พระพุทธองคกท็รงแสดงนิพพานโดยทรงใชโวหารใกลขางสมมติ เปน 
ประหนึ่งวานพิพานนัน้เปนสถานท่ี ดวยทรงคลอยตามอัธยาศัยผูฟง ดังท่ีพระพุทธองคตรัสไววา  
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     - อหึคสกา เย มุนโย นิจฺจ กาเยน สวุตา 
     เต ยนฺติ อจจฺุต ฐาน ยตฺถ คนฺตฺวา นโสจเร (๒๕/๔๕) 
     พระอเสขมุนี (พระอรหันต) เหลาใด ผูไมคิดเบียดเบียนใคร เปนผูสํารวมดวย 
ไตรทวารเปนนิตย พระอเสขมุนีเหลานั้น ยอมไปสูสถานอันไมจุติ ท่ีไปแลวไมเศราโศก 
     สถานท่ีอันไมจุติในท่ีนี้ หมายถึงนิพพาน ดวยนิพพานเปนส่ิงจิรังยัง่ยืน ไมมีเกิด 
แก เจ็บ ตาย 
     - อกิฺจน อนาทาน เอต ทีป อนาปร 
     นิพฺพาน อิติ น พฺรุมิ ชรามจฺจุปริกฺขย (๒๕/๕๔๔) 
     เกาะนั่นมิใชอ่ืน เปนท่ีหาหวงคือกเิลสมิได หาเคร่ืองยดึม่ันคือกิเลสมิได เปนท่ี 
ส้ินไปแหงความแกและความตาย นั้นเราเรียกวานิพพาน 
 
ภาวะผูบรรลุนพิพาน 
     ผูปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน จนเกิดวิปสสนาญาณแกกลา ไดบรรลุอริยมรรคญาณ 
อริยผลญาณ สําเร็จเปนองคพระอรหันต เปนผูส้ินอาสวกิเลสแลว แตยังมีชีวิตอยู นับวาได 
บรรลุสอุปาทิเสสนิพพาน 
     พึงเขาใจวา พระอรหันตนั้น แมทานจะไดบรรลุหรือเขาถึงนิพพานแลว แตทานก ็
มิไดเขานิพพานดับสนิทอยูตลอดเวลา หรือมิใชวาทานจะยึดหนวงเอานพิพาน เปนอารมณ 
ตลอดไปทุกเวลานาที แทจริง ทานจะเขานพิพานเพยีงช่ัวระยะเวลาท่ีบรรลุอิรยมรรคญาณ 
อริยผลญาณ และในขณะท่ีเขาผลสมาบัติหรือนิโรธสมาบัติเทานั้น 
     ในเวลาปกติท่ีมิไดเขาสมาบัติ จิตของพระอรหันตก็มีอารมณเปนโลกิยะ คือมี รูป 
เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ เปนอารมณ อยางเดียวกับชาวโลกท่ัวไป 
     แตพระอรหันตทานรูเทาทันอารมณเหลานั้น ทานไมมีความยินดียนิรายในอารมณ 
เหลานั้น แมจะเปนอิฏฐารมณ หรืออนิฏฐารมณ อารมณท่ีผานนั้น ทานจะกําหนดรูไดทันท ี
วามีอารมณชนิดใดผานมา และรูสึกเพยีงวา เหน็ก็สักวาเห็น หรือ ไดยนิก็สักวาไดยนิ 
เทานั้น หาไดมี โลภะ โทสะ โมหะ เกิดข้ึนในขณะสัมผัสอารมณเหลานั้นไม หาไดตดิอยูใน 
อารมณเหลานัน้ไม  
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     แมอายตนะภายในของพระอรหันตจะยงัรับอารมณท่ีเปนโลกิยะอยูอยางชาวโลกทั่วไป 
แตไมรับดวยอํานาจกิเลสตัณหา ดังน้ันขันธของพระอรหนัตท้ังสวนท่ีเปนรูปขันธและนามขันธ 
จึงเปนขันธบริสุทธ์ิ ซ่ึงเรียกวา วิสุทธิขันธ 
     เม่ือิฏฐารมณเกดิข้ึน เชนไดเหน็รูปท่ีสวย ๆ ไดยินเสียงท่ีไพเราะ ไดดมกล่ินท่ี 
หอม ๆ ไดล้ิมรสท่ีอรอย ไดสัมผัสกับส่ิงสัมผัสท่ีเปนสุข และไดคิดส่ิงท่ีดีงามดวยใจ พระอรหันต 
ก็กําหนดรูทันตามสมมติของโลก เม่ือชาวโลกสมมติวาดีวางามเปนตน ทานก็จะรับรูตามน้ัน 
แตไมติดอยูในสมมตินั้น พดูงาย ๆ ก็คือ ส่ิงใดท่ีชาวโลกนิยมวาสวยวางาม เปนตน 
พระอรหันตกย็อมรับวาส่ิงนัน้สวยงามตามสมมตินั้น แตทานมิไดตกอยูในความสวยงามนั้น 
เพราะทานตัดกิเลสไดเด็ดขาดแลว 
     เม่ืออนิฏฐารมณเกิดข้ึน เชนไดเห็นรูปท่ีไมสวยไมงาม ไดยนิเสียงหยาบคาย เสียงดา 
เปนตน ไดสูดกล่ินเหม็น ไดล้ิมรสที่ไมอรอย ไดสัมผัสกบัส่ิงท่ีไมสบายกาย มีอารมณท่ีไมด ี
ผานมาทางใจ พระอรหันตกจ็ะกําหนดรูเทาทันอารมณเหลานั้น ไมเกดิความโกรธ ความหลง 
ในอารมณเหลานั้น เพราะทานตัดกิเลสไดเด็ดขาดแลว 
     ในการบริโภคอาหารและการพักผอนหลับนอนก็เชนเดียวกัน พระอรหันตท่ียังมีชีวิต 
อยูก็ยังตองบริโภคอาหาร ยังตองพักผอนหลับนอนเชนเดยวกับชาวโลกท่ัวไป แตทานมิได 
บริโภคอาหารดวยอํานาจตัณหา มิไดพกัผอนหลับนอนดวยอํานาจถีนมิทธะอันเปนอกุศลธรรม 
ทานบริโภคอาหารและพักผอนหลับนอนความตองการของรางกายเทานั้น เหมือนรถที่ตองการ 
เติมน้ํามันและตองการพักเคร่ืองฉะนั้น 
     อนึ่ง ในการบริโภคอาหารนั้น สําหรับคนท่ัวไปยอมมีความตองการบริโภคดวย 
เหตุ ๒ ประการ ดวยความหวิหรือความแสบทอง ซ่ึงเปนความตองการของรางกาย ๑ ดวย 
ความอยากรับประทานอาหารท่ีอรอยถูกปากถูกใจ ซ่ึงเปนความอยากท่ีเปนไปดวยอํานาจกิเลส 
ตัณหา ๑ แมในการบริโภคอาหารดวยความหิ คนท่ีมีกิเลสตัณหาอยู ก็อาจบริโภคดวย 
กิเลสตัณหาได เพราะเม่ือความหิวเกิดข้ึนครอบงําจิตใจ ก็อาจเกิดข้ึนโลภะ บริโภคมากเกินไป 
จุเกินไป หรือเมื่อหาอาหารบริโภคไมไดทันใจ หรือไมถูกใจก็เกิดโทสะ หรือเม่ือไดบริโภค 
อาหารที่ถูกปากถูกใจ ก็อาจหลงติดอยูในรสอาหารนั้นดวย ดังน้ัน คนท่ียังมีกิเลสตัณหาอยู  
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จึงมักบริโภคอาหารดวยกิเลสตัณหา สวนพระอรหันตทานบริโภคอาหารดวยความหิ ซ่ึงเปน 
ความตองการของรางกายเพยีงอยางเดียวเทานั้น ท้ังความหิวท่ีเกิดข้ึนก็ไมสามารถครอบงําจิตใจ 
ทานได เพราะจิตใจทานบริสุทธ์ิ ปราศจากกิเลสตัณหา และทานมีสติกําหนดรูเทาทันความ 
หิวท่ีเกิดข้ึนนัน้ 
     ในการพกัผอนหลับนอนก็เชนเดียวกนั สําหรับคนที่ยังมีกิเลสตัณหาอยูนั้น ยอม 
ตองการพักผอนหลับนอนดวยเหตุ ๒ ประการ คือ ดวยความตองการทางรางกาย ดวยมี 
ความเหน็เหนด็เหนื่อย ๑ ดวยอํานาจกิเลสหรืออกุศลธรรมคือถีนมิทธะครอบงําจิตใจ ๑ ซ่ึง 
การพักผอนหลับนอนดวยเหตุประการหลังนี้ เปนการพักผอนหลับนอนอยางปราศจากสติ- 
สัมปชัญญะ บางคร้ังก็นอนหลับไมสนิท กลาวคือ เม่ือถูกถีนมิทธะครอบงําแลว ท้ัง ๆ ท่ี 
รางกายไมเหนด็เหนื่อยกจ็ะเกิดอาการงวงเหงาหาวนอนแลวหลับไป บางทีก็นั่งสัปประหงก 
โงกงวงปากอาน้ําลายไหล บางคร้ังก็ทําใหเกิดฝนรายตาง ๆ เพราะตนเองยังละสัญญาวิปลาส 
ไมไดเปนเหตุใหนอนหลับไมสนิท ไมไดพักผอนเต็มท่ี สวนพระอรหนัตหาเปนเชนนั้นไม ทาน 
พักผอนหลับนอนดวยความตองการของรางกายเพยีงอยางเดยีวเทานัน้ หาไดพักผอนหลับนอน 
ดวยกิเลสหรืออกุศลธรรมไม เพราะอกุศลธรรมคือถีนมิทธะนั้น ทานละไดเด็ดขาดแลว 
และในขณะท่ีทานพักผอนหลับนอนดวยความตองการของรางกายนั้น ภวังคจติยอมเกิดข้ึน 
เร่ือย ๆ ตามความตองการของรางกาย เหมือนดอกบัวท่ีบานแลวถึงคราวหุบไปฉะน้ัน และ 
โดยเหตุท่ีพระอรหันตเปนผูมีจิตบริสุทธ์ิแลว ละสัญญาวิปลาสไดแลว จึงไมมีการฝน ไมวา 
จะฝนดหีรือฝนรายดวยประการทั้งปวง 
     ในการเจ็บไขไดปวยเชนเดียวกัน สําหรับปุถุชนท่ัวไปนั้น เม่ือเกดิการเจ็บไขได 
ปวย เชน ปวดศีรษะ ปวดทอง เปนตน ยอมไดรับทุกขเวทนาท้ัง ๒ สถาน คือ ทุกขเวทนา 
ทางกาย และทุกขเวทนาทางใจ สวนพระอรหันตนั้น ทานมีแตทุกขเวทนาทางกายเทานั้น 
หาไดมีทุกขเวทนาทางใจไม เพราะมีสติกําหนดรูเทาทันเวทนาท่ีเกิดข้ึนแลว ทุกขเวนาจึง 
ครอบจิตใจทานไมได  
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     สําหรับพระอรหันตท่ีไดดับเบญจขันธไปแลว ยอมมีโอกาสไดเสวยความสุขใน 
พระนิพพานอันเปนบรมสุข เปนสันติสุขอยางแทจริง เปนความสุขท่ียอดยิ่ง ดวยเปนผูขาม 
พนจากโอฆสงสาร พนจากการเวยีนวายตายเกิดในสังสารวัฏ พนจากกิเลสและกองทุกขโดย 
ส้ินเชิง มีแตความเกษมสุขเปนนิรันดร 
 
ทางแหงนิพพาน 
     เนื่องดวยนพิพานเปนเปาหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา โดยเปนท่ีดับกิเลสและ 
กองทุกขและเปนบรมสุขดังกลาวมา พระพุทธองคจึงทรงสอนชาวโลกใหปฏิบัติธรรมเพ่ือบรรลุ 
นิพพาน โดยทรงเตือนใหแผวถางทางไปสูนิพพาน เชนตรัสวา 
     นิพฺพานคมน มคฺค ขิปฺปเมว วิโสธเย (๒๕/๕๓) 
     จงรีบเรงชําระทางไปนิพพาน 
     ซ่ึงทางไปนิพพานในท่ีนีไ้ดแกอริยมรรค ๘ ประการ มีสัมมาทิฏฐิ เปนตน และการ 
ชําระทางไปนพิพานในท่ีนี้หมายถึงการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน เพื่อใหเกิดอริยมรรค ๘ 
ประการนั้น 
     อนึ่ง ปฏิปทาเพ่ือบรรลุนิพพานหรือทางไปนิพพานน้ัน พระพุทธองคทรงแสดงไว 
หลายปริยาย เชน 
     - อปฺปมาทรโต ภิกฺขุ ปมาเท ภยทสฺสิ วา 
     อภพฺโพ ปริหานาย นิพฺพานสฺเสว สนฺติเก. (๒๕/๑๙) 
     ภิกษยุินดีในความไมประมาท หรือเห็นภัยในความประมาทโดยปกติ ยอมเปนผูไม 
ควรเพื่อเส่ือมจากมรรคผล ยอมปฏิบัติใกลนิพพานทีเดียว 
     ขอนี้หมายความวา ผูจะบรรลุนิพพานได จะตองเปนผูยินดีในความไมประมาทหรือ 
เห็นภัยในความประมาท โดยรีบเรงปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานเพ่ือใหเกิดอริยมรรค ๘ ประการ 
เม่ือปฏิบัติไดดังกลาวนีร จึงจะสามารถบรรลุนิพพานได  



สังคหะ(๕) - หนาท่ี 61 
     - สตฺถุครุ ธมฺมครุ สงฺเฆ จ ติพฺพคารโว 
     สมาธิครุ อาตาป สิกฺขาย ติพฺพคารโว 
     อปฺปมาทครุ ภิกฺขุ ปฏิสนฺถารคารโว 
     อภพฺโพ ปริหานาย นิพฺพานสฺเสว สนฺติเก. (๒๓/๒๙) 
     ภิกษุผูเคารพในพระศาสดา เคารพในพระธรรม มีความเคารพกลาในพระสงฆ 
มีความเพยีร หนักในสมาธิ มีความเคารพกลาในไตรสิกขา เคารพในความไมประมาท เคารพ 
ในปฏิสันถาร ยอมเปนผูไมควรเพิ่มเส่ือมจากมรรคผล ยอมปฏิบัติใกลนพิพานทีเดยีว 
     ขอนี้หมายความวา ความเคารพ ๗ ประการ มีความเคารพในพระศาสดาเปนตน 
เปนทางไปนพิพาน กลาวคือ ผูมีความเคารพ ๗ อยางนี้ โดยใจความกคื็อเปนผูเคารพในพระ 
รัตนตรัย เปนผูมีความขยันหมั่นเพยีร ปฏิบัติตนตามแนวแหงไตรสิกขา อบรมตนใหมีศีล 
สมาธิ ปญญา อันไดแกการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน เพื่อใหเกิดอริยมรรค ๘ ประการ และ 
เม่ือเดินตามทางน้ียอมสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานไดอยางแนแท 
     - ยมฺหิ ฌานฺจ ปฺญา จ ส เว นิพฺพานสนฺติเก (๒๕/๖๕) 
     ฌานและปญญามีในผูใด ผูนั้นปฏิบัติใกลนิพพาน 
     ขอนี้หมายความวา ขอปฏิบัติท่ีจะพาไปสูนิพพานหรือทางนิพพานนั้น ไดแก ฌาน 
และ ปญญา กลาวคือ การปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน 
     - เต ฌายิโน สาตติกา นิจจฺ ทฬฺหปรกฺกมา 
     ผุสนฺติ ธีรา นิพฺพาน โยคกฺเขม อนุตฺตร. (๒๕/๑๘) 
     ธีระเหลานัน้ไดฌาน มีเพยีรติดตอ มีความบากบ่ันม่ันเปนนิตย ยอมถูกตอง 
นิพพานอันเปนเกษมจากโยคะ หาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิได. 
     ขอนี้หมายความวา ปฏิปทาไปสูนิพพานน้ัน ไดแก ฌาน ๒ คือ อารัมมณูปนิช- 
ฌานและลักขณูปนิชฌาน อันไดแกการเจริญสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน 
     - สิฺจ ภิกขฺุ อิม นาว สิตฺตา เต สหุเมสฺสติ 
     เฉตฺวา ราคฺจ โทสฺจ ตโต นิพฺพานเมหิสิ. (๒๕/๖๕)  
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     ภิกษุ เธอจงวิดเรือนี้ เรือท่ีเธอวิดแลวจกัพลันถึงทา เธอตัดราคะโทสะแลวแต 
นั้นจักถึงนพิพาน 
     ขอนี้ หมายความวา เม่ือวดิเรือคือรางกาย โดยการวิดน้าํคือ มิจฉาวิตกใหหมด 
ส้ินไป ดวยการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน จนไดบรรลุอริยมรรคญาณ อริยผลญาณ เรือท่ีวิด 
แลวดวยวิธีอยางนี้จักถึงทา คือจักบรรลุนิพพานโดยเร็ว นัน่คือ เม่ือปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 
จนไดญาณแกกลา สามารถตัดราคะ โทสะ โมหะ ไดเด็ดขาดแลว จกับรรลุนิพพานอยาง 
แนแท 
     - อาสวาน ขยา ภิกฺขุ นิจฺฉาโต ปรินพฺพุโต. (๒๕/๒๖๘) 
     เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ภกิษุปราศจากตัณหา เปนผูดับกิเลสไดสนิทแลว 
     ขอนี้เหมายความวา ผูจะถึงความดับสนทิ คือจะบรรลุนิพพานไดจะตองตัดอาสวะให 
หมดส้ินไป เปนผูปราศจากตัณหาที่จะพาไปสูภพตาง ๆ ดวยการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 
     - ราคโทสโมหกฺขยา ปรินพิฺพฺโต. (๒๕/๒๑๕) 
     เพราะส้ินราคะ โทสะ และโมหะ จึงดับกิเลสไดสนิทแลว. 
     ขอนี้หมายความวา ทางไปสูนิพพานนัน้ ไดแกการทําลายกิเลส คือ ราคะ โทสะ 
และโมหะ ใหหมดส้ินไป ดวยการเจริญวปิสสนากรรมฐานจนไดบรรลุมรรคผล เม่ือปฏิบัติได 
อยางนี้จึงจะบรรลุนิพพานได 
     - นิกฺขิปตวฺา ครุ ภาร อฺญ ภาร อนาทิย 
     สมูล ตณฺห อพฺพุยหฺ นิจฺฉาโต ปรินิพฺพุโต. (๑๗/๓๓) 
     ปลงภาระอันหนกัเสียแลว ไมถือเอาภาระอ่ืน ถอนตัณหากับท้ังมูลรากเสียแลว 
ปราศจากตัณหา เปนผูดับกิเลสไดสนิทแลว 
     ขอนี้หมายความวา ทางไปสูนิพพานนัน้ไดแกการปลงภาระอันหนัก คือละความ 
ยึดม่ันถือม่ันในเบญจขันธ ไมถือเอาภาระอ่ืน คือ ไมถือเอากิเลสภาระและอภิสังขารภาระ ถอน 
ตัณหาพรอมท้ังมูลรากคืออวิชชา เปนผูปราศจากตัณหาแลว จึงเปนผูดบักิเลสไดสนทิ คือได 
บรรลุนิพพาน  
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     - เยส สมฺโพธิยงฺเคสุ สมฺมา จิตฺต สุภาวิต 
     อาทานปฏินิสฺสคฺเค อนุปาทาย เย รตา 
     ขีณาสวา ชุติมนฺโต เต โลเก ปรินิพฺพุตา. (๒๕/๒๖) 
     จิตของผูใดอบรมดีโดยชอบแลว ในองคแหงสัมโพชฌงค (คือโพชฌงค ๗ ประการ) 
ผูใดไมถือม่ันดวยอุปาทาน ยินดใีนการสละการถือม่ัน ผูนั้นส้ินอาสวะแลว มีปญญาสวางไสว 
ดับกิเลสไดสนิทแลวในโลก 
     ขอนี้หมายความวา ผูจะบรรลุความดับกเิลสไดสนิท คือเขาถึงนิพพานได จะตอง 
เปนผูประกอบดวยองคคณุดังนี้ คือ : ไดอบรมจิตใจตามหลักโพชฌงค ๗ เปนผูไมยดึม่ันใน 
เบญจขันธ เปนผูยินดใีนการสละความถือม่ัน เปนผูส้ินกเิลส และเปนผูมีปญญา กลาวคือ 
เปนผูไดบรรลุอริยมรรค อริยผล ผูมีองคคุณดังกลาวนี้ สามารถบรรลุนิพพานได 
     - เย จ โข สมฺมทกฺขาเต ธมฺเม ธมฺมานุวตฺติโน 
     เต ชนา ปารเมสฺสนฺติ มจฺจุเธยฺย สุทุตฺตร. (๒๕/๒๖) 
     คนเหลาใดเปนผูประพฤติตามธรรมในธรรมท่ีเราตถาคตกลาวไวโดยชอบแลว 
คนเหลานั้นจกัขามบวงมัจจมุารท่ีขามไดยากย่ิง แลวจักถึงฝงโนน (คือนิพพาน) 
     ขอนี้หมายความวา ปฏิปทาไปสูนิพพานน้ัน ไดแก การฟงธรรมแลวปฏิบัติตามธรรม 
ในพระพุทธศาสนา จนสามารถบรรลุอริยมรรค อริยผล การปฏิบัติไดเชนนี้ ยอมชวยใหขาม 
บวงมัจจุราชแลวไปถึงฝงโนน คือ สามารถตัดสังสารวัฏ เขาสูนิพพานได ซ่ึงการปฏิปทาดัง 
กลาวนี้ ก็คือวปิสสนากรรมฐานน่ันเอง  
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                                                                      บทท่ี ๕ 
                                                                วัตถุธรรม ๗๒ 
 
     ไดกลาวมาแลววา ปรมัตถธรรมมี ๔ อยาง คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน 
ท้ัง ๔ อยางนี้ เปนสภาวธรรม 
     ปรมัตถธรรมท้ัง ๔ อยางนี้ แตละอยางแยกเปนรายละเอียดออกไปอีกหลายชนดิ 
กลาวคือ จิต ๘๙ ดวง หรือ ๑๒๑ ดวง เจตสิก ๕๒ ดวง รูป ๒๘ และนพิพาน ๒ หรือ ๓ 
อยาง ดังท่ีไดศึกษามาแลวนัน้ 
     แตเม่ือวาโดยวตัถุธรรม หรือ องคธรรม อันไดแกสวนท่ีเปนเนื้อแทของสภาวะ 
แลว ปรมัตถธรรมนั้นประมวลเปนวตัถุธรรม ๗๒ ประการ กลาวคือ จติ ๑ เจตสิก ๕๒ 
นิปผันนรูป ๑๘ และนิพพาน ๑ 
     ท่ีนับเจตสิก ๕๒ เต็มจํานวนก็เพราะเจตสิกแตละดวงตางก็มีสภาวะหรือลักษณะ 
เฉพาะตนแตกตางกันไปทั้ง ๕๒ ดวง 
     ท่ีนับเฉพาะนิปผันนรูป ๑๘ (คือ มหาภตูรูป ๔ อุปาทายรูป ๑๔ ไดแก ปสาท- 
รูป ๕ โคจรรูป ๔ ภาวรูป ๒ หทยรูป ๑ ชีวิตรูป ๑ และอาหารรูป ๑) เทานั้น เพราะ 
รูป ๑๘ อยางนีมี้สภาวะปรากฏชัดแจง โดยเปนรูปท่ีเกิดดวยปจจัย ๔ (คือ กรรม จิต อุตุ 
อาหาร) เปนรูปท่ีสาธารณะไดแกไตรลักษณ และเปนรูปควรแกเจริญวปิสสนากรรมฐาน 
     ท่ีไมนับอนปิผันนรูป ๑๐ (คือ ปริจเฉทรูป ๑ วิญญัตติรูป ๒ วกิารรูป ๓ 
และลักษณะรูป ๔) เขาดวย ก็เพราะรูป ๑๐ อยางนี้เปนรูปอาศัยนิปผันนรูป เม่ือไดอาศัย 
นิปผันนรูปจึงปรากฏข้ึนได ไมไดอาศัยนิปผนนรูปก็ปรากฏข้ึนไมได หรือมีข้ึนไมได 
     ท่ีนับนิพพานเพียง ๑ ก็เพราะนิพพานน้ันวาโดยสภาวะหรือลักษณะแลว ก็มี 
สภาวะหรือลักษณะเปนสันติเพียงอยางเดยีว  
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การสงเคราะหปรมัตถกรรม 
     ปรมัตถธรรมท่ีประมวลลงเปนวัตถุ ๗๒ ประการนัน้ เม่ือจัดเขาเปนหมวด โดย 
สงเคราะหสภาวธรรมท่ีมีสภาพเขากนัไดใหอยูในหมวดเดียวกนั ทานแบงเปน ๔ หมวด คือ 
     (๑) อกุสลสังคหะ หมวดสงเคราะหอกศุลธรรม 
     (๒) มิสสกสังคหะ หมวดสงเคราะหธรรมท่ีเจือกัน 
     (๓) โพธิปกขิยสังคหะ หมวดสงเคราะหโพธิปกขิยธรรม 
     (๔) สัพพสังคหะ หมวดสงเคราะหปรมัตถธรรมท้ังปวง 
 
อกุศลสังคหะ ๙ ประเภท 
     สภาวธรรมท่ีเปนอกุศลลวน ๆ ท่ีประมวลไวในหมวดนี้ ไดแก อกศุลธรรม ๙ 
ประเภท คือ อาสวะ โอฆะ โยคะ คันถะ อุปาทาน นิวรณ อนุสัย สังโยชน และกิเลส 
ซ่ึงอกุศลธรรม ๙ ประเภทนี้ พึงทราบอธิบายโดยสังเขปดงัตอไปนี ้
 
- อาสวะ ๔ 
     อาสวะ แปลวา ภาวะท่ีหมักดอกสันดานใหเศราหมองเปนเวลานาน สภาวะท่ี 
เพิ่มพูนสังสารทุกขใหยาวนาน ธรรมท่ีไหลทวมใจสรรพสัตวท่ัวทุกภพ อาสวะน้ันมี ๔ อยาง 
คือ กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ และอวชิชาสวะ 
     กามาสวะ อาสวะคือ กาม อันไดแกความรักใครติดใจในกามคุณ ๕ คือรักใคร 
ติดใจอยูในรูป เสียง กล่ิน รส และโผฏฐัพพะ หรือความรักใครติดใจในกามภพ 
     ภวาสวะ อาสวะคือ ภพ ไดแก ความรักใครติดใจในรูปภพ อรูปภพ ความรัก 
ใครพอใจในฌาน ความรักใครพอใจท่ีเกดิพรอมกับสัสสติทิฏฐิ ความปรารถนาท่ีจะไปเกิดใน 
ภพในชาติตาง ๆ 
     ทิฏฐาสวะ อาสวะคือมิจฉาทิฏฐิ เชน มิจฉาทิฏฐิ ๖๒ ประการ อันไดแกปุพพนั- 
ตกัปปกทิฏฐิ ๑๘ และอปรันตกัปปกทิฏฐิ ๔๔ ดังกลาวแลวในสภาวธรรมพ้ืนฐานตอนท่ี ๑ 
(บทท่ี ๘)  



สังคหะ(๕) - หนาท่ี 66 
     อวิชชาสวะ อาสวะคือ อวชิชา ไดแกความไมรูแจงในฐานะ ๘ ประการ หรือ 
อวิชชา ๘ ประการ คือไมรูทุกขอริยสัจ ไมรูสมุทัยอริยสัจ ไมรูนิโรธอริยสัจ ไมรูมัคคอริยสัจ 
ไมรูอดีต ไมรูอนาคต ไมรูท้ังอดีตและอนาคต และไมรูปฏิจจสมุปบาท 
     วาโดยวัตถุธรรมหรือองคธรรม อาสวะ ๔ อยางนี้ เม่ือวาโดยวัตถุธรรมหรือองค 
ธรรม ก็ไดแกเจตสิกธรรม ๓ ดวงเทานั้น คือ โลภเจตสิก ทิฏฐิเจตสิก และโมหเจตสิก 
กลาวคือ 
     กามาสวะ ไดแกโลภเจตสิก ท่ีในโลภมูลจิต ๘ 
     ภวาสวะ ไดแกโลภเจตสิก ท่ีในทิฏฐิคตวิปปยุตตจิต ๔ 
     ทิฏฐาสวะ ไดแกทิฏฐเิจตสิก ท่ีในทิฏฐิสัมปยุตตจิต ๔ 
     อวิชชาสวะ ไดแกโมหเจตสิก ท่ีในอกุศลจิต ๑๒ 
     การละอาสวะ อาสวะ ๔ อยางนี้ เปนอกศุลธรรม เปนธรรมท่ีควรละ แตจะละ 
ไดดวยการปฏิบัติธรรม คือปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน จนมีญาณแกกลาสามารถบรรลุอริยมรรค 
อริยผล เม่ือปฏิบัติไดดังนั้น จึงจะละอาสวะ ๔ อยางนี้ไดเด็ดขาด กลาวคือ 
     กามาสวะ ละไดดวยอนาคามิมรรค 
     ภวาสวะ ละไดดวยอรหัตตมรรค 
     ทิฏฐาสวะ ละไดดวยโสดาปตติมรรค 
     อวิชชาสวะ ละไดดวยอรหัตตมรรค 
 
- โอฆะ ๔ 
     โอฆะ แปลวาหวงน้ํา ในท่ีนี้หมายถึงหวงกิเลส อันไดแกสภาวะอกุศลธรรมท่ีเปน 
ดุจหวงน้ํา เปนเหมือนกระแสน้ําท่ีไหลหลากทวมใจสัตว พัดพาสัตวใหจมลงสูท่ีต่ํา ใหถึง 
ความพินาศลมจม โอฆะนัน้มี ๔ อยาง คือ กาโมฆะ ภโวฆะ ทิฏโฐฆะ และอวิชโชฆะ 
     กาโมฆะ โอฆะคือกามหรือหวงแหงกาม ไดแกกิเลสท่ีทวมใจสัตวใหจมอยูใน 
สังสารวัฏดวยความรักใครตดิใจในกามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ หรือไดแก 
กิเลสท่ีทวมใจสัตวใหจมอยูในกามภพ  
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     ภโวฆะ โอฆะ คือภพหรือหวงแหงภพ ไดแก กิเลสท่ีทวมใจสัตวใหจมอยูใน 
รูปภพ อรูปภพ 
     ทิฏโฐฆะ โอฆะคือมิจฉาทิฏฐิ หรือหวงแหงมิจฉาทิฏฐิ เชน มิจฉาทิฏฐิ ๖๒ 
ประการ คือ ปุพพันตกัปปกทิฏฐิ ๑๘ และอปรันตกัปปกทิฏฐิ ๔๔ ซ่ึงทวมใจสัตวใหจมอยู 
ในสังสารวัฏ ดวยความเห็นผิดจากทํานองคลองธรรม 
     อวิชโชฆะ โอฆะ คือ อวชิชา หรือหวงแหงอวิชชา ไดแก ความไมรูแจงใน 
ฐานะ ๘ ประการ คือ ไมรูทุกขอริยสัจเปนตน ซ่ึงเปนกิเลสทวมใจสัตวใหจมอยูในสังสารวัฏ 
ดวยความโงความหลง 
     วาดวยวัตถุธรรมหรือองคธรรม โอฆะ ๔ อยางนี้ เรียกวาวัตถุธรรมหรือองค 
ธรรม ก็ไดแกเจตสิกธรรม ๓ ดวงเทานั้น คือ โลภเจตสิก ทิฏฐิเตสิก และโมหเจตสิก 
กลาวคือ 
     กาโมฆะ ไดแกโลภเจตสิก ท่ีในโลภมูลจิต ๘ 
     ภโวฆะ ไดแกโลภเจตสิก ท่ีในทิฏฐิคตวปิปยุตตจิต ๔ 
     ทิฏโฐฆะ ไดแกโลภเจตสิก ท่ีในทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔ 
     อวิชโชฆะ ไดแกโมหเจตสิก ท่ีในอกุศลจิต ๑๒ 
 
- โยคะ ๔ 
     โยคะ แปลวา สภาวะท่ีประกอบสัตวไว ผูกสัตวไวในวัฏฏะหรือสังสารทุกข 
เหมือนตาปูตอกเคร่ืองประกอบบานเรือนใหติดกันอยูฉะนั้น โยคะน้ัน  มี ๔ อยาง คือ กามโยคะ 
ภวโยคะ ทิฏฐโิยคะ และอวชิชาโยคะ 
     กามโยคะ โยคะ คือ กาม ไดแกสภาวะท่ีประกอบสัตว ตรึงใจสัตวใหติดอยูใน 
สังสารวัฏดวยความรักใครตดิใจในกามคุณ ๕ มีรูปเปนตน 
     ภวโยคะ โยคะ คือ ภพ ไดแกสภาวะท่ีประกอบสัตว ตรึงใจสัตวใหติดอยูใน 
รูปภพ อรูปภพ  
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     ทิฏฐิโยคะ โยคะ คือมิจฉาทิฏฐิ เชน มิจฉาทิฏฐิ ๖๒ ประการ ซ่ึงเปนเคร่ือง 
ประกอบสัตว ตรึงใจสัตวใหติดอยูในสังสารวัฏ ดวยความเห็นผิดจากทํานองคลองธรรม 
     อวิชชาโยคะ โยคะ คือ อวชิชา ไดแกความไมรูแจงในฐานะ ๘ ประการ คือไม 
รูทุกขอริยสัจ เปนตน ซ่ึงเปนเคร่ืองประกอบสัตว ตรึงใจสัตวใหตดิอยูในสังสารวัฏ ดวยความ 
โง ความหลง 
     วาโดยวัตถุธรรมหรือองคธรรม โยคะ ๔ อยางนี้ เม่ือวาโดยวัตถุธรรม หรือ 
องคธรรมก็ไดแก เจตสิกธรรม ๓ ดวงเทานัน้ คือ โลภเจตสิก ทิฏฐิเจตสิก และ โมหเจตสิก 
กลาวคือ 
     กามโยคะ ไดแกโลภเจตสิก ท่ีในโลภมูลจิต ๘ 
     ภวโยคะ ไดแกโลภเจตสิก ท่ีในทิฏฐิคตวิปปยุตตจิต ๔ 
     ทิฏฐิโยคะ ไดแกทิฏฐเิจตสิก ท่ีในทิฏฐิสัมปยุตตจิต ๔ 
     อวิชชาโยคะ ไดแก โมหเจตสิก ท่ีในอกศุลจิต ๑๒ 
     การละโยคะ โยคะ ๔ อยางนี้เปนอกุศลรวม เปนธรรมท่ีควรละ แตจะละได 
ดวยการปฏิบัติธรรม คือ ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานจนญาณแกกลา สามารถบรรลุอริยมรรค 
อริยผล เม่ือปฏิบัติไดดังนี้ จงึจะละโยคะ ๔ อยางนีไ้ดเดด็ขาด กลาวคือ 
     กามโยคะ ละไดดวยอนาคามิมรรค 
     ภวโยคะ ละไดดวยอรหัตตมรรค 
     ทิฏฐิโยคะ ละไดดวยโสดาปตติมรรค 
     อวิชชาโยคะ ละไดดวยอรหัตตมรรค 
 
- คันถะ ๔ 
     คันถะ แปลวา กิเลสเคร่ืองรอยวัด หรือผูกมัดใจสัตวไวใหติดอยูในสังสารวัฏ 
เรียกอีกอยางหน่ึงวา กายคันถะ ซ่ึงแปลวา กิเลสเคร่ืองรอยรัดหรือผูกมัดนามกาย รูปกาย 
ในภพปจจุบัน ใหติดเนื่องกบันามกาย รูปกายในอนาคต อันไดแกกิเลสเคร่ืองรอยรัดผูกมัด 
สัตว ใหเวยีนวายตายเกิดเปนนามรูปในภพในชาติตาง ๆ นั้นเอง คันถะนี้มี ๔ อยาง คือ  
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อภิชฌากายคันถะ พยาปาทกายคันถะ ส  ีลัพพตปรามาสกายคันถะ และ อิทังสัจจา- 
ภินิเวสกายคันถะ 
     อภิชาฌากายคันถะ กายคันถะ คือ อภิชฌา ไดแก ความเพงเล็งอยากได ความ 
ชอบใจในทรัพยสมบัติของผูอ่ืน หรือแมตดิใจอยูในสมาบัติตนเอง จะเปนของท่ีไดมาโดยชอบ 
ธรรม หรือไมชอบธรรม จัดเปนอภิชฌากายคันถะท้ังส้ิน พึงเห็นวา อภชิฌาในท่ีนีแ้ตกตาง 
จากอภิชฌาในมโนทุจริต ตรงท่ีวาอภิชฌาท่ีเปนมโนทุจริตนั้น หมายเอาเฉพาะอภิชฌาอยาง 
หยาบ มีสภาพอยากไดสมบัติของคนอ่ืนมาเปนของตนเทานั้น สวนอภิชฌากายคันถะน้ี เปน 
ไดท้ังความอยากอยางหยาบและอยางละเอียด 
     พยาปาทกายคันถะ กายคันถะ คือ พยาบาท ไดแกความอาฆาตมาดรายผูอ่ืน 
ความโกรธเคือง ความไมชอบใจคิดปองรายผูอ่ืน พึงทราบวา พยาบาทในท่ีนี้ตางจากพยาบาท 
ในมโนทุจริตตรงท่ีวา พยาบาทท่ีเปนมโนทุจริตนั้น หมายเอาความพยาบาทอยางหยาบ เปน 
การปองรายผูอ่ืน คิดใหคนอ่ืนไดรับความลําลาก ไดรับความหายนะตาง ๆ สวนพยาปาทกาย- 
คันถะน้ี หมายเอาความพยาบาทอยางหยาบ เปนการปองรายผูอ่ืน คิดใหคนอ่ืนไดรับความ 
ลําบาก ไดรับความหายนะตาง ๆ และหมายเอาความพยาบาทอยางละเอียด เชน ความไม 
พอใจ ความเกลียด ความกลัว ความกลุมใจ ความเสียใจ เปนตน อันเปนเหตุใหทํา 
ปาณาติบาต หรือกลาวผรุสวาท 
     สีลัพพตปรามาสกายคันถะ กายคันถะ คือการยึดม่ันในศีลและพรตนอกพระพุทธ- 
ศาสนา ดวยความเหน็ผิดวา การถือศีลท่ีผิด ๆ การประพฤติพรตท่ีผิด ๆ เชน ถือวา การยืน 
ถายอุจจาระ ปสสาวะตลอดชีวิต การประพฤติเปนคนเปลือยตลอดชีวติ การถอนผมดวย 
แหนบตลอดชีวิต ดวยความยดึม่ันวา ปฏิบัตอิยางนั้นจะเปนทางพนทุกขได 
     อิทังสัจจาภนิิเวสกายคันถะ กายคันถะคือ อิทังสัจจาภนิิเวส ไดแก ความยึดม่ัน 
ถือม่ันอยางแนวแนวา ความเห็นผิด ๆ ของตนเทานั้นเปนปจจะ เปนความจริงแท แตของคน 
อ่ืนเปนโมฆะ เปลาประโยชน เหลวไหล แลวยกยองวาทะท่ีผิด ๆ ของตน ดูหม่ินเหยยีดหยาม 
วาทะหรือติคนอ่ืนดวยความเห็นผิดอยางยิ่ง ยากท่ีจะแกไขได  
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     วาโดยวัตถุธรรมหรือองคธรรม คันถะ ๔ อยางนี้ เม่ือวาโดยวัตถุธรรมหรือองค 
ธรรมก็ไดแก เจตสิกธรรม ๓ ดวง คือ โลภเจตสิก โทสเจตสิก และทิฏฐิเจตสิก กลาว 
คือ 
     อภิชฌากายคันถะ ไดแกโลภเจตสิก ท่ีในโลภมูลจิต ๘ 
     พยาปาทกายคันถะ ไดแก โทสเจตสิก ท่ีในโทสมูลจิต ๒ 
     สีลัพพตปรามาสกายคันถะ และ อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ ๒ อยางนี้ ไดแก 
ทิฏฐิเจตสิก ท่ีในทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔ 
     การละคันถะ คันถะหรือกายคันถะ ๔ อยางนี้ เปนอกศุลธรรม เปนธรรมท่ีควร 
ละ แตจะละไดดวยการปฏิบัติธรรม กลาวคือ การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน จนญาณแกกลา 
สามารถบรรลุ อริยมรรค อริยผล เม่ือปฏิบัติไดอยางนี้ จึงจะละคันถะ ๔ อยางนี้ไดเด็ดขาด 
กลาวคือ 
     อภิชฌากายคันถะ ละไดดวยอรหัตตมรรค 
     พยาปาทกายคันถะ ละไดดวยอนาคามิมรรค 
     สีลัพพตปรามาสกายคันถะ และอิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ ละไดดวยโสดา 
ปตติมรรค 
 
- อุปาทาน ๔ 
     อุปาทาน แปลวา ความยดึม่ัน ความถือม่ันดวยอํานาจกิเลส ความยึดติดใน 
อารมณอยางแรงกลา อันเนื่องมาจากตัณหา อุปาทานน้ีมี ๔ อยาง คือ กามุปาทาน 
ทิฏุปาทาน สีลัพพตุปาทาน และอัตตวาทุปาทาน 
     กามุปาทาน ความยดึม่ันถือม่ันในกาม ไดแก ความยดึม่ันถือม่ันใน รูป เสียง กล่ิน 
รส โผฏฐัพพะ ตลอดถึงธรรมารมณ โดยยดึม่ันวาเปนของตน ของเนื่องดวยตน ดวยมีใจผูก 
พันอยูเปนนิตย ไมยอมปลอยวาง  
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     ทิฏุปาทาน ความยดึม่ันถือม่ันในมิจฉาทิฏฐิ คือความเห็นผิด ไดแกทฤษฏี ลัทธิ 
หรือหลักคําสอนท่ีผิดจากทํานองคลองธรรม ผิดจากคําสอนในพระพทุธศาสนา เชน มิจฉา- 
ทิฏฐิ ๖๒ ประการ ดังกลาวแลว (นอกจากทิฏฐิในสีลัพพตุปาทานและอัตตวาทุปาทาน) 
     สีลัพพตุปาทาน ความยดึม่ันถือม่ันในศลีและพรตท่ีผิด ๆ นอกพระพุทธศาสนา นอก 
ไปจากมัชฌิมาปฏิปทา ไดแกความยดึม่ันถือม่ันในหลักความประพฤติ ขอปฏิบัติ แบบแผน 
ระเบียบวิธี ขนบธรรมเนียมประเพณี ลัทธิพิธีตาง ๆ โดยยึดถือม่ันวาจะตองเปนอยางนั้น ๆ 
โดยสักวาปฏิบัติสืบตอกันมา ทําตามกันมาอยางงมงาย หรือโดยนยิมวาเปนของขลัง ของศักดิ-์ 
สิทธ์ิ มิไดเปนไปโดยถูกตองตามหลักแหงสภาวะหรือเหตุผล 
     อัตตวาทุปาทาน ความยดึม่ันถือม่ันในวาทะวามีอัตตา ไดแก สักกายทิฏฐิ ๒๐- 
ประการ คือ เห็นรูปขันธวาเปนตัวอัตตา เปนตน ดังกลาวแลวในสภาวธรรมตอน ๑ (บท 
ท่ี ๘) 
     วาโดยวัตถุธรรมและองคธรรม อุปาทาน ๔ อยางนี้ เม่ือวาโดยองคธรรมก็ได 
แก เจตสิกธรรม ๒ ดวงเทานัน้ คือ โลภเจตสิก และทิฏฐิเจตสิก กลาวคือ 
     กามุปาทาน ไดแก โลภเจตสิก ท่ีในโลภมูลจิต ๘ 
     ทิฏุปาทาน สีลัพพตุปาทาน และ อัตตวาทุปาทาน ไดแก ทิฏฐเิจตสิก ท่ีใน 
ทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔ 
     การละอุปาทาน 
     อุปาทาน ๔ อยางนี้เปนอกศุลธรรม เปนธรรมท่ีควรละ แตจะละไดดวยการปฏิบัติ 
ธรรม กลาวคือ การปฏิบัติวปิสสนากรรมฐาน จนไดญาณแกกลา สามารถบรรลุอริยมรรค 
อริยผล เม่ือปฏิบัติไดดังนี้ จงึจะละอุปาทาน ๔ อยางนี้ไดเด็ดขาด กลาวคือ 
     กามุปาทาน ละไดดวยอรหัตตมรรค 
     ทิฏุปาทาน สีลัพพตุปาทาน และอัตตาวาทุปาทาน ละไดดวยโสดาปตติมรรค 
 
- นิวรณ ๖ 
     นิวรณ แปลวา กิเลสเปนเคร่ืองกั้น เปนเคร่ืองขัดขวาง เปนเคร่ืองหามมิใหกุศลธรรม 
เกิดข้ึน มิใหฌาน อภิญญา สมาบัติ มรรค คผล เกิดข้ึนได เปนเคร่ืองกีดขวาง ปดกัน้การกระทํา  
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ความดี นวิรณมี ๖ อยาง คือ กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกกุกจุจะ วิจกิิจฉา 
และ อวิชชา 
     กามฉันทะ ความพอใจรักใครในกามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ 
นิวรณขอนี้ เม่ือเกิดข้ึนครอบงําใจแลว ยอมทําใหเกดิความหมกมุนครุนคิดหาแตกามคุณท่ีตน 
ปรารถนา ทําใหจิตใจไมเปนสมาธิในการทําความดี ในการปฏิบัตธรรม ขัดขวางมิใหบรรลุ 
กุศลธรรมได 
     พยาบาท ความปองราย ความคิดอาฆาตมาดราย ความไมพอใจในอารมณท่ีไม 
นาปรารถนา นิวรณขอนี้เม่ือเกิดข้ึนครอบงําใจแลว ยอมทําใหเกดิความขุนเคือง ความหมน 
หมองใจ ทําใหจิตใจไมมีปติปราโมทยในการทําความดี ในการปฏิบัติ ขัดขวางมิใหกศุลธรรม 
เกิดข้ึนได 
     ถีนมิทธะ  ความหดหูทอแทใจและความงวงเหงาหาวนอน นวิรณขอนี้เม่ือเกิดข้ึน 
ครอบงําใจแลว กย็อมทําใหจิตใจหดหูทอแท ทอถอย งวงเหงาหาวนอน ทําใหจิตปราศจาก 
กุศลวิตก คือทําใหไมมีแกใจท่ีจะทําความด ีไมคิดปฏิบัติธรรม ขัดขวางมิใหกุศลธรรมเกิดข้ึนได 
     อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุงซานและรําคาญใจ ไดแก ความคิดฟุงซาน แลบไหล 
ไปในอารมณตาง ๆ คิดเล่ือนลอยไปในอารมณตาง ๆ และเกิดความรําคาญใจ รอนใจ กลุมใจ 
ในความผิดหวงัพล้ังพลาดตาง ๆ เชน มัวคิดไปวา ตนเองไดทําความช่ัว ความผิดพลาด 
ไวมาก ไมไดทําความดีไวเลย แลวเกิดความรอนใจ รําคาญใจในภายหลัง นิวรณขอนีเ้ม่ือ 
เกิดข้ึนครอบงําใจแลว ยอมทําใหจิตใจไมมีสงบสุข ไมสบายใจในการทําความดี ในการ 
ปฏิบัติธรรม ขัดขวางมิใหกุศลธรรมเกิดข้ึนได 
     วิจิกจิฉา ความสงสัย ความลังเลใจ อันไดแกความสงสัยในพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ ในอดีต ปจจุบัน และอนาคต เปนตน นวิรณขอนี้เม่ือเกิดข้ึนครอบงําจิตใจแลว 
ก็จะทําใหขาดวิจารณ ไมสามารถพินิจพิจารณาตัดสินใจทําความดี ตัดสินใจปฏิบัติธรรมได 
ยอมขัดขวางมใิหกุศลธรรมเกิดข้ึนได  
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     อวิชชา ความไมรูแจง ไดแก ความไมรูในฐานะ ๘ หรือ อวิชชา ๘ ประการ คือ 
ความไมรูแจงในทุกขอริยสัจ เปนตน นิวรณขอนี้เม่ือเกิดข้ึนครอบงําจิตใจแลว ยอมใหเกด 
ความมืดในใจ ทําใหขาดสติ ใหลืมคิดถึงการทําความดี ลืมปฏิบัติธรรม ขัดขวางมิใหกศุลธรรม 
เกิดข้ึนได 
     วาโดยวัตถุธรรมหรือองคธรรม นิวรณ ๖ อยางนี้ เม่ือวาโดยวัตถุธรรมหรือ 
องคธรรม ไดแก เจตสิกธรรม ๘ ดวง คือ โลภเจตสิก โทสเจตสิก ถีนเจตสิก มิทธเจตสิก 
อุทธัจจเจตสิก กุกกจุจเจตสิก วิจิกจิฉาเจตสิก และ โมหเจตสิก กลาวคือ 
     กามฉันทะ ไดแกโลภเจตสิก ท่ีในโลภมูลจิต ๘ 
     พยาบาท ไดแกโทสเจตสิก ท่ีในโทสมูลจิต ๒ 
     ถีนมิทธะ ไดแกถีนเจตสิก และมิทธเจตสิก ท่ีในอกุศลสสังขาริกจิต ๕ 
     อุทธัจจกุกกุจจะ ไดแก อุทธัจจเจตสิก และกุกกุจจเจตสิก ท่ีในอกุศลจิต ๑๒ 
     วิจิกจิฉา ไดแก วิจกิิจฉาเจตสิก ท่ีในวิจกิิจฉาสหคตจติ ๑ 
     อวชิชา ไดแก โมหเจตสิก ท่ีในอกุศลจติ ๑๒ 
 
ขอสังเกต 
          ถีนมิทธนิวรณ เม่ือแยกออกตามองคธรรม แยกเปนเจตสิกธรรม ๒ ดวง คือ 
ถีนเจตสิก ดวงหนึ่ง และ มิทธเจตสิก ดวงหนึ่ง แตท้ังสองดวงนี้ จักเปนนิวรณขอเดียว 
ท้ังนี้ก็เพราะวาเจตสิกธรรมท้ังสองดวงน้ี เม่ือวาโดยกิจหรือหนาท่ี ก็มีหนาท่ีใหจิตหดหูทอถอย 
ตอการทําความดี เม่ือวาโดยอาการคือเหตุ ก็เปนเหตุใหเกิดความเกียจคราน เม่ือวาโดย 
วิโรธิปจจัย คือปฏิปกษหรือขาศึก ก็เปนขาศึกตอวิริยะความเพียรเหมือนกัน ดังนั้น จงึจัดเปน 
นิวรณขอเดียว แตเม่ือวาโดยสภาวะ ยอมมีสภาวะแตกตางกัน กลาวคือ ถีนเจตสิก มี 
สภาวะเปนความหดหูทอแทใจ มิทธเจตสิก มีสภาวะเปนความงวงเหงาหาวนอน ดังนัน้ 
จึงแยกเปนเจตสิก ๒ ดวง 
     อุทธัจจกุกกุจจนวิรณ เม่ือแยกตามองคธรรม แยกเปนเจตสิก ๒ ดวง คือ 
อุทธัจจเจตสิก ดวงหนึ่ง และ กุกกจุจเจตสิก ดวงหนึ่ง แตท้ังสองดวงน้ี จัดเปนนิวรณ 
ขอเดียว ท้ังนีก้็เพราะวา เจตสิกธรรมท้ังสองดวงนี้ เม่ือวาโดยกิจหรือหนาท่ี ก็มีหนาท่ีทําให  
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จิตไมสงบ วาโดยอาการ คือ เหตุเกดิ ก็เกิดข้ึน เพราะคิดถึงพยสนะ คือ ความวิบัติ ๕ ประการ (๑) 
เชนเดยีวกัน เม่ือวาโดยวิโรธิปจจัย คือ ปฏิปกษหรือขาศึก ก็เปนขาศึกตอความสุขเหมือนกนั 
ดังนั้น จึงจัดเปนนิวรณขอเดียวกัน แตเม่ือวาโดยสภาวะ ยอมมีสภาวะแตกตางกัน กลาวคือ 
อุทธัจจเจตสิก มีสภาวะเปนความฟุงซาน ความคิดเล่ือนลอยของจิต กกุกุจจเจตสิก มี 
สภาวะเปนความเดือดรอนใจ ความกลุมใจในภายหลัง ดังน้ัน จึงแยกเปนเจตสิก ๒ ดวง 
     การละนิวรณ นวิรณ ๖ อยางนี้ เปนอกุศลธรรม เปนธรรมท่ีควรละ แตจะละได 
ดวยการปฏิบัติธรรม กลาวคือ ถาเจริญสมถกรรมฐาน สามารถบรรลุฌานแลว ยอมสามารถ 
ละไดดวย วิกขัมภนปหาน คือละดวยการขมไว และการละดวยวกิขัมภนปหานนี้ ละไดเฉพาะ 
นิวรณ ๕ ขอขางตนเทานั้น และนิวรณท่ีละไดดวยวิกขัมภนปหานนี้เปนการละไดช่ัวคราว เม่ือ 
ฌานเส่ือม นิวรณก็เกดิข้ึนอีกได แตถาเจริญวิปสสนากรรมฐานจนไดฌานแกกลา สามารถ 
บรรลุอริยมรรค อริยผลแลว ยอมสามารถละนิวรณ ๖ อยางนี้ไดเปนสมุจเฉทปหาน คือละได 
อยางเด็ดขาด กลาวคือ 
     กามฉันทะ พยาบาท กกุกจุจะ ละไดดวยอนาคามิมรรค 
     วิจิกจิฉา ละไดดวยโสดาปตติมรรค 
     ถีนมิทธะ อุทธัจจะ อวิชชา ละไดดวยอรหัตตมรรค 
 
- อนุสัย ๗ 
     อนุสัย แปลวา กิเลสท่ีนอนเนื่องอยูในสันดาน ไดแก กิเลสอยางละเอียดท่ีแนบสนิท 
อยูในจิตสันดานของสรรพสัตว เม่ือไมมีเหตุอันควรก็สงบนิ่งอยู ไมแสดงอาการใหปรากฏ 
แตเม่ือใดไดเหตุปจจยัอันสมควรแลวก็ปรากฏข้ึนเม่ือนัน้ เหมือนตะกอนท่ีจับอยูกนตุม เม่ือไมมี 
ส่ิงใดกระทบ ไมมีส่ิงใดกวน ก็จะนอนนิ่งอยูอยางนัน้ แตเม่ือมีส่ิงใดกวนขณะใด ตะกอนก็จะ 
(๑) พยสนะ คือความวิบัติ ๕ ประการนั้น ไดแก ญาติพยฺสน ความวิบัติแหงญาติ โภคพยฺสน ความ- 
  วิบัติแหงโภคทรัพย โรคพฺยสน ความวิบัติคือดวยมีโรค สีลพฺยสน ความวิบัติดวยความทุศีล 
  ทิฏฐิพฺยสน ความวิบัตดิวยมีมิจฉาทิฏฐิ 
       เม่ือบุคคลประสบพยสนะ คือ ความวิบัติ ๕ อยางนี้ อยางใดอยางหนึ่งแลว ยอมจะเกิด 
  อุทธัจจกุกกุจจนิวรณครอบงําใจ ทําใหจิตใจไมสงบสุข    
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ฟุงลอยข้ึนมาในขณะน้ัน อนสัุยนั้นมี ๗ อยาง คือ กามราคานุสัย ภวราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วจิิกิจฉานุสัย และ อวิชชานุสัย 
     กามราคานุสัย อนุสัย คือ กามราคะ อันไดแกความกําหนัดยินดใีนกามคุณ ๕ 
คือ รูป เสียง กล่ิน รส และโผฏฐัพพะ 
     ภวราคานุสัย อนุสัย คือ ภวราคะ อันไดแกความยินดีรักใครในรูปภพ อรูปภพ 
ความรักใครตดิใจในฌาน และความปรารถนาไปเกิดในภพในชาติตาง ๆ 
     ปฏิฆานุสัย อนุสัย คือ ปฏิฆะ อันไดแกความขัดเคือง ความไมชอบใจ ความ 
ไมพอใจในอารมณท่ีไมนาปรารถนา 
     มานานุสัย อนุสัย คือ มานะ อันไดแกความถือตัว ความทะนงตัว การเอาตัวไป 
วัดกับคนอ่ืน ไปเปรียบเทียบกับคนอ่ืน แลวเกดิความสําคัญผิด ซ่ึงไดแกมานะ ๙ ประการ 
คือ (๑) เปนผูดกีวาเขา สําคัญกวาดกีวาเขา (๒) เปนผูดีกวาเขา สําคัญวาเสมอเขา 
(๓) เปนผูดกีวาเขา สําคัญวาเลวกวาเขา (๔) เปนผูเสมอเขา สําคัญวาดีกวาเขา (๕) เปนผู 
เสมอเขา สําคัญวาเสมอเขา (๖) เปนผูเสมอเขา สําคัญวาเลวกวาเขา (๗) เปนผูเลวกวาเขา 
สําคัญวาดีกวาเขา (๘) เปนผูเลวกวาเขา สําคัญวาเสมอเขา (๙) เปนผูเลวกวาเขา สําคัญวา 
เลวกวาเขา 
     ทิฏฐานุสัย อนุสัย คือ ทิฏฐิ ไดแก มิจฉาทิฏฐิ คือความเห็นผิด เชนสงสัยใน 
ทําดีไมไดดี ทําช่ัวไมไดช่ัว เปนตน 
     วิจิกจิฉานสัุย อนุสัย คือ วิจิกจิฉา ไดแกความสงสัย ความลังเลใจ เชนสงสัยใน 
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ อดีต ปจจุบัน และอนาคต เปนตน 
     อวิชชานุสัย อนุสัย คือ อวิชชา อันไดแกความไมรูแจงในฐานะ ๘ อยาง หรือ 
อวิชชา ๘ อยาง คือ ความไมรูแจงในทุกขอริยสัจ เปนตน 
     วาโดยวัตถุธรรมหรือองคธรรม อนุสัย ๗ อยางนี้ เม่ือวาโดยวัตถุธรรม หรือ 
องคธรรม ไดแก เจตสิกธรรม ๖ ดวง คือ โลภเจตสิก โทสเจตสิก มานเจตสิก ทิฏฐิเจตสิก 
วิจิกจิฉาเจตสิก และโมหเจตสิก กลาวคือ  
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     กามราคานุสัย ไดแกโลภเจตสิก ท่ีในโลภมูลจิต ๘ 
     ภวราคานุสัย ไดแกโลภเจตสิก ท่ีในทิฏฐิคตวิปปยุตตจิต ๔ 
     ปฏิฆานุสัย ไดแกโทสเจตสิก ท่ีในโทสมูลจิต ๒ 
     มานานุสัย ไดแกมานเจตสิก ท่ีในทิฏฐิคตวิปปยุตตจติ ๔ 
     ทิฏฐานุสัย ไดแกทิฏฐเิจตสิก ท่ีในทิฏฐิคตสัมปยุตตจติ ๔ 
     วิจิกจิฉานสัุย ไดแกวจิิกจิฉาเจตสิก ท่ีในวิจกิิจฉาสัมปยุตตจิต ๑ 
     อวิชชานุสัย ไดแกโมหเจตสิก ท่ีในอกุศลจิต ๑๒ 
     การละอนสัุย อนุสัย ๗ อยางนี้ เปนอกศุลธรรม เปนธรรมท่ีควรละ แตจะ 
ละไดดวยการปฏิบัติธรรม กลาวคือ ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน จนไดญาณแกกลา สามารถ 
บรรลุอริยมรรค อริยผล เม่ือปฏิบัติไดดังนี้ จึงจะละอนุสัย ๗ อยางนี้ ไดเด็ดขาด กลาวคือ 
     กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ละไดดวยอนาคามิมรรค 
     ทิฏฐานุสัย วิจิกจิฉานุสัย ละไดดวยโสดาปตติมรรค 
     ภวราคานุสัย มานานุสัย อวิชชานุสัย ละไดดวยอรหัตตมรรค 
 
- สังโยชน ๑๐ 
     สังโยชน แปลวา กิเลสเปนเคร่ืองผูกสัตวไว เปนเคร่ืองจองจําสัตวไวใหติดอยูใน 
วัฏสงสาร ไมใหพนจากวัฏทุกข สังโยชนนัน้มี ๑๐ อยาง พระพุทธองคทรงแสดงไวเปน  
๒ นัย คือ อภธิรรมนัย และสุตตันตนัย ดังนี้ 
     ก. สังโยชน ๑๐ อยางตามอภิธรรมนัย ไดแก กามราคะ ภวราคะ ปฏิฆะ 
มานะ ทิฏฐิ สีลัพพตปรามาส วิจิกิจฉา อิสสา มัจฉริยะ และอวิชชา 
     กามราคสังโยชน สังโยชน คือ กามราคะ ไดแกความกําหนดัยินดีในกามคุณ ๕ 
มี รูป เสียง เปนตน 
     ภวราคสังโยชน สังโยชน คือ ภวราคะ อันไดแกความยนิดีรักใครในรูปภพและ 
อรูปภพ ความรักใครติดใจในฌาน และความปรารถนาไปเกิดในภพในชาติกอน ๆ  
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     ปฏิฆสังโยชน สังโยชน คือ ปฏิฆะ ไดแกความขัดเคือง ความไมชอบใจ ความ 
ไมพอใจในอารมณท่ีไมนาปรารถนา 
     มานสังโยชน สังโยชน คือ มานะ ไดแกความถือตัว ความทะนงตัว การเอาตัว 
ไปวัดกับคนอ่ืน ไปเปรียบเทียบกับคนอ่ืนแลวเกิดความสําคัญผิด ซ่ึงไดแกมานะ ๙ ประการ 
ดังกลาวแลว 
     ทิฏฐิสังโยชน สังโยชน คือ ทิฏฐิ ไดแก มิจฉาทิฏฐิ คือความเห็นผิดจากทํานอง 
คลองธรรม เชนเห็นวาทําดีไมไดดี ทําช่ัวไมไดช่ัว เปนตน 
     สีลัพพตปรามาสสังโยชน สังโยชน คือ การถือม่ันศีลและพรต ไดแกการถือม่ัน 
ในหลักปฏิบัต ิในพรตนอกพระพุทธศาสนา 
     วิจิกจิฉาสังโยชน สังโยชน คือ ความสงสัย ความลังเลใจ เชน สงสัยในพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ อดีต ปจจุบัน และอนาคต เปนตน 
     อิสสาสังโยชน สังโยชน คือ ความริษยา อันไดแก ความไมยินดีดวยในเม่ือเห็น้ 
คนอ่ืนไดดีมีสุข 
     มัจฉริยสังโยชน สังโยชน คือ ความตระหนี่ ความไมเสียสละ  ความเห็นแกตวั 
ความไมมีใจเอื้ออารี 
     อวิชชาสังโยชน สังโยชน คือ อวิชชา ไดแกความไมรูแจงในฐานะ ๘ อยาง 
หรืออวิชชา ๘ อยาง คือไมรูแจงในทุกขอริยสัจ เปนตน 
     ข. สังโยชน ๑๐ อยางตามสุตตันตนัย ไดแก กามราคะ รูปราคะ อรูปราคะ 
ปฏิฆะ มานะ ทิฏฐิ สีลัพพตปรามาส วิจิกจิฉา อุทธัจจะ อวิชชา 
     กามราคสังโยชน สังโยชน คือ กามราคะ....... 
     รูปราคสังโยชน สังโยชน คือ รูปราคะ ไดแก ความรักใครติดใจในรูปภพ หรือ 
ความรักใครพอใจในรูปฌาน 
     อรูปราคสังโยชน สังโยชน คือ ความรักใครติดใจในอรูปภพ หรือความรักใคร 
พอใจในอรูปฌาน  
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     ปฏิฆสังโยชน สังโยชน คือ ปฏิฆะ......... 
     มานสังโยชน สังโยชน คือ มานะ......... 
     ทิฏฐิสังโยชน สังโยชน คือ ทิฏฐิ.......... 
     สีลัพพตปรามาสสังโยชน สังโยชน คือ การถือศีลและพรต.............. 
     วิจิกจิฉาสังโยชน สังโยชน คือ ความสงสัย.......... 
     อวิชชาสังโยชน สังโยชน คือ ความไมรูแจงในฐษนะ ๘ อยาง..... 
สังโยชน ๒ นยันี้ แยกเปรียบลําดับใหเห็นความตางกันตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     วาโดยวัตถุธรรมหรือองคธรรม สังโยชน ๑๐ อยาง ท้ัง ๒ นัยนี้ เม่ือวาโดย 
วัตถุธรรม หรือองคธรรม ก็มีความแตกตางกัน ดังนี ้
     ก. สังโยชน ๑๐ ตามอภธิรรมนัย ไดแก เจตสิกธรรม ๘ ดวง คือ โลภเจตสิก 
โทสเจตสิก มานเจตสิก ทิฏฐิเจตสิก วิจิกจิฉาเจตสิก อิสสาเจตสิก มัจฉริยเจตสิก และโมห- 
เจตสิก 
     ข. สังโยชนตามสุตตันตนัย ไดแก เจตสิกธรรม ๗ ดวง คือ โลภเจตสิก 
โทสเจตสิก มานเจตสิก ทิฏฐิเจตสิก วิจิกจิฉาเจตสิก อุทธัจจเจตสิก และโมหเจตสิก  
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แยกองคธรรมเปรียบเทียบใหเห็นไดชัดอยางนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เม่ือประมวลองคธรรมของสังโยชนตามอภิธรรมนัย และสุตตันตนัยเขาดวยกัน 
คงไดองคธรรม ๙ หรือ เจตสิกธรรม ๙ ดวง ไดแก โลภะ โทสะ มานะ ทิฏฐิ วิจิกจิฉา 
อิสสา มัจฉริยะ อุทธัจจะ และโมหะ  
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สังโยชน ๒ ประเภท 
     สังโยชน ๑๐ อยางนั้น แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ เปนโอรัมภาคิยสังโยชน 
(สังโยชนเบ้ืองตํ่า) และอุทธัมภาคิยสังโยชน (สังโยชนเบ้ืองสูง) ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     การละสังโยชน สังโยชน ๑๐ อยางนี้ เปนอกุศลธรรม เปนธรรมท่ีควรละ แต 
จะละไดดวยการปฏิบัติธรรม คือ การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน จนไดญาณแกกลา สามารถ 
บรรลุอริยมรรค อริยผล เม่ือปฏิบัติไดดังนี้ จึงจะละสังโยชน ๑๐ อยางนีไ้ดเด็ดขาด กลาวคือ 
     ก. ตามอภธิรรมนัย 
     กามราคะ ปฏิฆะ ละไดดวยอนาคามิมรรค 
     มานะ ละไดดวยอรหัตตมรรค 
     ทิฏฐิ วิจิกจิฉา สีลัพพตปรามาส ละไดดวยโสดาปตติมรรค  
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     ภวราคะ ละไดดวยอรหัตตมรรค 
     อิสสามัจฉริยะ ละไดดวยโสดาปตติมรรค 
     อวิชชา ละไดดวยอรหัตตมรรค 
     ข. ตามสุตตันตนัย 
     กามราคะ ปฏิฆะ ละไดดวยอนาคามิมรรค 
     ทิฏฐิ สีลัพพตปรามาส วิจิกิจฉา ละไดดวยโสดาปตติมรรค 
     รูปราคะ อรูปราคะ มานะ 
     อุทธัจจะ อวิชชา                       ละไดดวยอรหัตตมรรค 
 
กิเลส ๑๐ 
     กิเลส แปลวา สภาวะท่ีทําใหจิตใจเศราหมอง เรารอน ทําสัตวใหเศราหมอง 
เรารอน กิเลสนั้นมี ๑๐ อยาง คือ โลภะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ วจิิกจิฉา ถีนะ 
อุทธัจจะ อหิริกะ และ อโนตตัปปะ 
     (๑) โลภกิเลส กิเลส คือ ความโลภ ทําใหเศราหมองและเรารอนเพราะทําใหยินดีและ 
ชอบใจ อยากในอารมณ ๖ มีรูปารมณเปนตน 
     (๒) โทสกิเลส กิเลส คือ ความโกรธ ทําใหเศราหมองและเรารอน เพราะทําใหไม 
ชอบใจ ใหขุนเคืองในอารมณ ๖ มีรูปารมณ เปนตน 
     (๓) โมหกเิลส กิเลส คือ ความหลง ทําใหเศราหมองและเรารอน เพราะทําใหไมมัวเมา 
ลุมหลงในอารมณ ๖ มีรูปารมณ เปนตน 
     (๔) มานกิเลส กิเลส คือ ความถือตัว ทําใหเศราหมองเรารอน เพราะทําใหทะนง 
ตัว ใหสําคัญตนผิด 
     (๕) ทิฏฐิกิเลส กิเลส คือความเหน็ผิด ทําใหเศราหมองและเรารอน เพราะทําให 
ปฏิบัติผิด ทําผิด พูดผิด และคิดผิด 
     (๖) วจิิกจิฉากิเลส กิเลส คือ ความสงสัย ทําใหเศราหมองเรารอน เพราะทําให 
ลังเลใจ ตัดสินใจทําความดีมิได  
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     ถีนกิเลส กิเลส คือ ความทอแทใจ ทําใหเศราหมองและเรารอน เพราะทําใหเกิด 
ความทอถอยในการทําความดี 
     อุทธัจจกิเลส กิเลส คือ ความฟุงซานแหงจิต ทําใหเศราหมองและเรารอน เพราะ 
ทําใหเกดิความไมสงบสุข 
     อหิริกกิเลส กิเลส คือ ความไมเกลียดชังความช่ัว ทําใหเศราหมองเรารอน 
เพราะทําใหไมละอายใจในการกระทําช่ัว 
     อโนตตัปปกิเลส กิเลส คือ ความไมสะดุงกลัวความช่ัว ทําใหเศราหมองและเรา 
รอน เพราะทําใหกลากระทําความช่ัว 
     วาโดยวัตถุธรรมหรือองคธรรม กิเลส ๑๐ อยางนี้ เม่ือวาโดยวัตถุธรรมหรือ 
องคธรรม ก็ไดแกเจตสิกธรรม ๑๐ ดวง จํานวนเทากัน และเปนอันเดียวกันกับกิเลส กลาวคือ 
     โลภกิเลส ไดแกโลภเจตสิก ท่ีในโลภมูลจิต ๘ 
     โทสกิเลส ไดแกโทสเจตสิก ท่ีในโทสมูลจิต ๒ 
     โมหกิเลส ไดแกโมหเจตสิก ท่ีในทิฏฐิคตวิปปยุตตจติ ๔ 
     มานกิเลส ไดแกทิฏฐเิจตสิก ท่ีในทิฏฐิคตสัมปยุตตจติ ๔ 
     ทิฏฐิกิเลส ไดแกทิฏฐเิจตสิก ท่ีในท่ีฏฐิคตสัมปยุตตจติ ๔ 
     วิจิกจิฉากิเลส ไดแกวจิิกจิฉาเจตสิก ท่ีในวิจกิิจฉาจิต ๑ 
     ถีนกิเลส ไดแกถีนเจตสิก ท่ีในอกุศลสสังขาริกจิต ๔ 
     อุทธัจจกิเลส ไดแกอุทธัจจเจตสิก ท่ีในอกุศลจิต ๑๒ 
     อหิริกกิเลส ไดแกอหิริกเจตสิก ท่ีในอกุศลจิต ๑๒ 
     อโนตตัปปกิเลส ไดแกอโนตตัปปเจตสิก ท่ีในอกุศลจติ ๑๒ 
     การละกิเลส กิเลส ๑๐ อยางนี้เปนอกุศลธรรม เปนธรรมท่ีควรละ แตจะละได 
ดวยการปฏิบัติธรรม คือ ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานจนไดญาณแกกลา สามารถบรรลุอริยมรรค 
อริยผล เม่ือปฏิบัติไดดังนี้ จงึจะละกิเลส ๑๐ อยางนี้ไดเดด็ขาด กลาวคือ 
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     ทิฏฐิ วิจิกจิฉา ละไดดวยโสดาปตติมรรค 
     โทสะ ละไดดวยอนาคามิมรรค 
     กิเลสท่ีเหลืออีก ๗ ละไดดวยอรหัตตมรรค 
 
สรุป 
     อกุศลเจตสิก ๑๔ ดวง คือ โมหะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อุทธัจจะ โลภะ ทิฏฐิ 
มานะ โทสะ อิสสา มัจฉริยะ กุกกจุจะ ถีนะ มิทธะ และวิจกิิจฉา มีอยูในอกุศลธรรม 
๙ ประเภทดังนี้ 
     โลภะ มีอยูในอกุศลธรรมท้ัง ๙ ประเภท 
      ทิฏฐิ มีอยูในอกุศลธรรม ๘ ประเภท (เวนนวิรณ) 
      โมหะ มีอยูในอกุศลธรรม ๗ ประเภท (เวนคันถะและอุปาทาน) 
      โทสะ มีอยูในอกุศลธรรม ๕ ประเภท คือ คันถะ นิวรณ อนุสัย สังโยชน 
และกิเลส 
      วิจิกจิฉา มีอยูในอกุศลธรรม ๔ ประเภท คือ นิวรณ อนสัุย สังโยชน และกิเลส 
      อุทธัจจะ มีอยูในอกุศลธรรม ๓ ประเภท คือ นิวรณ สังโยชน และกิเลส 
      มานะ มีอยูในอกุศลธรรม ๓ ประเภท คือ อนุสัย สังโยชน และกิเลส 
      ถีนะ มีอยูในอกศุลธรรม ๒ ประเภท คือ นิวรณ และกิเลส 
      อกุศลเจตสิกมี ๖ ดวง คือ มิทธะ กุกกจุจะ อิสสา มัจฉริยะ อหิริกะ 
และอโนตตัปปะ ตางก็มีในอกุศลธรรมประเภทเดียวเทานั้น กลาวคือ 
     มิทธะ กุกกจุจะ มีอยูในอกุศลธรรมประเภทเดียว คือ นิวรณ 
      อิสสา มัจฉริยะ มีอยูในอกศุลธรรมประเภทเดียว คือ สังโยชน 
      อหิริกะ อโนตตัปปะ มีอยูในอกุศลธรรมประเภทเดยีว คือ กเิลส 
      อกุศลธรรม ๙ ประเภทนัน้ แตละประเภทมีวัตถุธรรมแตกตางกนั ดังนี้  
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      - อาาสวะ ๔ วาโดยองคธรรมไดแกเจตสิกธรรม ๓ ดวง 
      - โอฆะ ๔                                          "                       ๓ ดวง 
      - โยฆะ ๔                                          "                       ๓ ดวง 
      -  คันถะ   ๔                                      "                       ๓ ดวง 
      -  อุปาทาน ๔                                    "                       ๒ ดวง 
      -  นิวรณ ๖                                         "                       ๘ ดวง 
      -  อนุสัย ๗                                        "                        ๖ ดวง 
      -  สังโยชน ๑๐                                 "                        ๙ ดวง 
      -  กิเลส ๑๐                                        "                       ๑๐ ดวง 
 
อุปกิเลส ๑๖ 
      ในพระสุตตันตปฎก พระพุทธองคทรงแสดงอุปกิเลส คือ เคร่ืองเศราหมองใจไว 
๑๖ อยาง คือ อภิชฌาวิสมโลภะ โทสะ โกธะ อุปนาหะ มักขะ ปลาสะ อิสสา มัจฉริยะ 
มายา สาเถยยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะ มทะ และ ปมาทะ 
      อภิชฌาวิสมโลภะ ความละโมบไมสมํ่าเสมอ เพงเอาแตไดอยางเดยีว ไมคํานึงวา 
ควรหรือไมควร โดยองคธรรมไดแกโลภเจตสิก 
      โทสะ ความรายกาจ             โดยองคธรรมไดแก        โทสเจตสิก 
       โกธะ ความโกระ                                "                           โทสเจตสิก 
       อุปนาหะ ผูกโกรธไว                         "                            โทสเจตสิก 
       มักขะ ลบหลูคุณทาน                         "                             ทิฏฐิเจตสิก 
       ปลาสะ ตีเสมอ ยกตนเทียมทาน       "                            มานะ เจตสิก 
       อิสสา ความริษยา                                "                            อิสสาเจตสิก 
       มัจฉริยะ ตระหนี่                                  "                            มัจฉริยเจตสิก 
       มายา มารยา, เจาเลห                           "                             โลภเจตสิก 
       สาเถยยะ โออวด                                 "                              มานเจตสิก 
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       ถัมภะ หวัดื้อ                                        "                              มานเจตสิก 
       สารัมภะ แขงดี                                     "                              มานเจตสิก 
       มานะ ถือตัว                                         "                              มานเจตสิก 
       อติมานะ ดูหม่ินทาน                           "                              มานเจตสิก 
       มทะ มัวเมา                                            "                             โมหเจตสิก 
       ปมาทะ เลินเลอ                                    "                              โมหเจตสิก 
 
กิเลส ๑๕๐๐ ตัณหา ๑๐๘ 
      กิเลส คือ เคร่ืองทําใจใหเศราหมองนั้น ทานแบงออกโดยพิสดาร เปน ๑๕๐๐ 
อยาง ไดแกกเิลสท่ีเกิดจากอารัมมณธรรม คือ ธรรมท่ีเปนอารมณ สวนนามธรรม ๑๐๖ 
รูปธรรม ๔๔ รวมเปนกเิลส ๑๕๐ คูณดวยกิเลส ๑๐ จึงเปนกิเลส ๑๕๐๐ กลาวคือ 
      อารมณท่ีเปนนามธรรม ๑๐๖ นั้น ไดแกจิต ๒ ดวง คือ จิตท่ีเปนอัชฌัตตะ 
(ภายใน) ๑ ดวง จิตท่ีเปนพหทิธา (ภายนอก) ๑ ดวง เจตสิก ๑๐๔ ดวง คือ ท่ีเปน 
อัชฌัตตะ (ภายใน) ๕๒ ดวง ท่ีเปนพหิทธา (ภายนอก) ๒๕ ดวง จึงรวมเปน ๑๐๔ ดวง 
      อารมณท่ีเปนรูปธรรม ๔๔ อยางนั้น ไดแก นิปผันนรูป ๓๖ คือ ท่ีเปนอัชฌัตตะ 
(ภายใน) ๑๘ ท่ีเปนพหิทธา (ภายนอก) ๑๘ และลักขณรูป ๘ คือ เปนท่ีอัชฌัตตะ (ภายใน) 
๔ ท่ีเปนพหิทธา (ภายนอก) ๔ จึงรวมเปน ๔๔ 
      รวมอารมณนามธรรม ๑๐๖ อารมณรูปธรรม ๔๔ จึงเปนอารมณ ๑๕๐ กิเลสท่ีเกดิ 
จากอารมณจึงมี ๑๕๐ เม่ือคูณดวยกเิลส ๑๐ จึงเปนกิเลส ๑๕๐๐ 
      กลาวโดยสรุปก็คือ กิเลสท่ีเกิดจากอัชฌัตตารมณ ๗๕ (นามธรรม ๕๓ + รูปธรรม 
๒๒) ท่ีเกิดจากพหิทธารมณ ๗๕ (นามธรรม ๕๓ + รูปธรรม ๒๒) รวมเปน ๑๕๐ คูณดวย 
กิเลส ๑๐ จึงเปน ๑๕๐๐ 
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      สวนตัณหา คือ ความทะยานอยาก ซ่ึงมี ๑๐๘ นั้น ไดแกตณัหา ๓ ประเภท 
คือ กามตัณหา ภวตัณหา และวภิวตัณหา แตละอยางเกดิจากอารมณ ๖ จงึเปนตัณหาประ 
เภทละ ๖ คือ รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตณัหา และธัมมตัณหา 
จึงรวมเปนตัณหา ๑๘ (๓x๖=๑๘) 
      ตัณหา ๑๘ อยางนั้น แบงเปน ๒ ประเภท คือเปนท่ีอัชฌัตตะ (ภายใน) และท่ี 
เปนพหิทธา (ภายนอก) รวมท้ัง ๒ ประเภท จึงเปน ๓๖ (๑๘x๒=๓๖) 
      ตัณหา ๓๖ เปนไปในกาลท้ัง ๓ คือ ปจจุบัน อดีต และอนาคต จึงเปนตัณหา 
ในกาลทั้ง ๓ นั้น ๑๐๘ (๓๖ x ๓ = ๑๐๘)  
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                                                           บทท่ี ๖ 
                                              มิสสกสังคหะ ๗ ประเภท 
 
      สภาวธรรมท่ีเจือกันคือปะปนกนัไดท้ังท่ีเปนกุศล อกุศล และอัพยากตะ ท่ีประมวล 
ไวในหมวดนี้ ไดแก ธรรม ๗ ประเภท คือ เหตุ ฌานังคะ มัคคังคะ อินทริยะ พละ 
อธิปติ และอาหาร ซ่ึงธรรม ๗ ประเภทนี้ พึงทราบอธิบายโดยสังเขปได ดังตอไปนี ้
 
- เหตุ ๖ 
      เหตุ คือ ส่ิงท่ีใหเกดิผล กลาวคือ ผลยอมเกิดมาจากธรรมเหลาใด ธรรมเหลานั้น 
ช่ือวาเหตุ เหตมีุ ๖ อยาง คือ โลภะ โทสะ โมหะ อโลภะ อโทสะ อโมหะ 
      โลภเหตุ เหตุคือโลภะ โลภะท่ีเปนตัวเหตุ 
      โทสเหตุ เหตุคือโทสะ โทสะท่ีเปนตัวเหตุ 
      โมหเหตุ เหตุคือโมหะ โมหะท่ีเปนตัวเหตุ 
      อโลภเหตุ เหตุคืออโทสะ อโทสะท่ีเปนตัวเหตุ 
      อโมหเหตุ เหตุคืออโมหะ อโมหะท่ีเปนตัวเหตุ 
      ในเหตุ ๖ อยางนี้ เปนมูลรากแหงกุศลและอกุศลท้ังปวง โลภะ โทสะ โมหะ ๓ 
อยางนี้ เปนอกศุลเจตสิก เปนอกุศลเหตุ คือ เปนเหตุฝายอกุศล เม่ือประกอบเขากับจิต 
เกิดรวมกับจิต ก็ทําใหจิตเปนอกุศล เปนจติบาป จิตช่ัว จติทราม จิตเศราหมอง จิตท่ีใหโทษ 
      สวนอโลภะ อโทสะ อโมหะ ๓ อยางนี้ เปนโสภณเจตสิก เปนกุศลเหตุ และ 
อัพยากตเหตุ เม่ือประกอบเขากับจิตเกดิรวมกับจิต ก็ทําใหจิตเปนจิตดี จิตงาม เปนจิต 
ท่ีผองใส เปนจิตท่ีใหคุณ  
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      เม่ืออโลภะ อโทสะ อโมหะ ๓ อยางนีป้ระกอบโสภณจิตฝายกุศล ก็ช่ือวากุศลลเหตุ 
เปนเหตุทําใหจิตเปนบุญเปนกุศล อันเรียกวากุศลจติ เม่ือประกอบกับโสภณจิตฝายวิบาก 
และกิริยา ก็ช่ือวา เปนอัพยากตเหตุ เปนเหตุทําใหจิตเปนจิตดี จิตงาม ไมมีโทษ แตไม 
เปนบุญไมเปนกุศล เรียกวา อัพยากตจิต 
      วาโดยบุคคล พระอรหันต ไมมีอกุศลเหตุและกุศลเหตุ มีแตอัพยากตเหตุเทานัน้ 
เพราะพระอรหันตเปนผูละบาปละบุญ ละอกุศล ละกุศล ไดหมดส้ินแลว 
      พระนาคามี รูปพรหม (เวนอสัญญสัต) และ อรูปพรหม ไมมีโทสเหตุ คง 
มีแตโลภเหตุ โมหเหตุ กับกศุเหตุท้ัง ๓ และมีอัพยากตเหตุ ๓ เฉพาะท่ีประกอบเขากบั 
วิปากจิตเทานัน้ ไมมีอัพยากตเหตุท่ีประกอบดวยกิริยาจิต เพราะพระอนาคามี รูปพรหม 
อรูปพรหม มีกิริยาจิตเพียง ๒ ดวง ซ่ึงเปนเหตุกิริยาจิต สําหรับอสัญญสัต (พรหมลูกฟก) 
ไมมีเหตุใด ๆ ท้ังส้ิน บุคคลอ่ืนนอกจากท่ีกลาวมานี้ อาจมีไดท้ังอกุศลเหตุ กุศลเหตุ และมี 
อัพยากตเหตุ เฉพาะท่ีประกอบเขากับวิปากจิต แตไมมีอัพยากตเหตุท่ีประกอบเขากับกิริยาจิต 
      วาโดยภูมิ ในกามรูป มีท้ังอกุศลเหตุ กศุลเหตุและอัพยากตเหตุ ในรูปภูมิ (เวน 
อสัญญสัตตภูมิ) และอรูปภมิู ไมมีโทสเหตุอยางเดยีว เหตุนอกนั้นมีครบถวนทุกประการ ใน 
อสัญญสัตตภูมิ ไมมีเหตุใด ๆ ท้ังส้ิน ในโลกุตตรภูมิ มีแตอัพยากตเหตุท่ีประกอบกับวิปากจิต 
(ผลจิต) เทานัน้ 
      วาโดยวัตถุธรรมหรือองคธรรม เหตุ ๖ อยางนี้เม่ือวาโดยวัตถุธรรมหรืองคธรรม 
ก็ไดแกเจตสิก ๖ ดวง คือ 
      โลภเหตุ ไดแกโลภเจตสิก ท่ีในโลภมูลจิต ๘ 
      โทสเหตุ ไดแก โทสเจตสิก ท่ีในโทสมูลจิต ๒ 
      โมหเหตุ ไดแกโมหเจตสิก ท่ีในอกุศลจติ ๑๒ 
      อโลภเหตุ ไดแกอโลภเจตสิก ท่ีในโสภณจิต ๕๙ หรือ ๙๑ 
      อโทสเหตุ ไดแกอโทสเจตสิก ท่ีในโสภณจิต ๕๙ หรือ ๙๑ 
      อโมหเหตุ ดแกปญญาเจตสิกท่ีในญาณสัมปยุตตจิต ๔๗ หรือ ๗๙  
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ฌานงัคะ ๗ 
      ฌานังคะ  คือองคแหงฌาน หมายถึงธรรมท่ีเปนสวนประกอบ เปนกําลังอุดหนนุ 
จิตและเจตสิกใหเพงแนบสนิทอยูกับอารมณ ใหเกาะติดอยูกับอารมณอยางแนบแนน ทําให 
เกิดฌานหรือสมาธิ 
      ฌานังคะ คือ องคแหงฌานนั้นมี ๗ ประการ คือ วิตก วิจาร ปติ เอกคัคตา 
โสมนัส โทมนัส และอุเปกขา 
      วิตก ความตรึก ไดแก ความคิดถึง ความนึกอารมณ มีลักษณะยกจิตข้ึนสู 
อารมณ 
      วิจาร ความตรอง ไดแกความไตรตรอง หรือใครครวญอารมณ มีลักษณะพิจารณา 
อารมณเนือง 
      ปติ ความปลาบปล้ืมใจหรือความอ่ิมเอิบใจในอารมณ มีลักษณะอ่ิมเอิบใจในอารมณณ 
      เอกัคคตา ความมีอารมณเปนอันเดยีว ไดแกความมจีิตต้ังม่ันอยูในอารมณเดยีว 
หรือความมีจิตเปนสมาธิ ซ่ึงมีลักษณะไมฟุงซานแลบไหลไปสูอารมณอ่ืน ๆ นอกจากท่ีเพงนัน้ 
      โสมนัส ความดีใจ ความมีใจช่ืนชม เบิกบาน 
      โทมนัส ความเสียใจ ความมีใจไมสดช่ืน ไมเบิกบาน 
      อุเบกขา ความมีใจเปนกลางในอารมณ 
      วาโดยวัตถุธรรมหรือองคธรรม องคฌาน ๗ ประการน้ี เม่ือวาโดยวตัถุธรรม 
หรือองคธรรม ก็ไดแกเจตสิก ๕ ดวง คือ วิตก วิจาร ปติ เอกัคคตา และเวทนา กลาวคือ 
      วิตก ไดแก วิตกเจตสิก ท่ีในกามจติ ๔๔ (เวนทวิปญจวิญญาณ ๑๐) และปฐม- 
ฌานจิต ๑๑ 
      วิจาร ไดแกวิจารเจตสิก ท่ีในกามจิต ๔๔ ปฐมฌานจติ ๑๑ และทุตยิฌานจิต ๑๑ 
      ปติ ไดแกปติเจตสิก ท่ีในกามโสมนัสสหคตจิต ๑๘ ปฐมฌานจิต ๑๑ ทุติยฌาน 
จิต ๑๑ และตติยฌานจิต ๑๑ 
      เอกัคคตา ไดแกเอกัคคตาเจตสิก ท่ีในจติ ๑๑๑ ดวง (เวน ทวิปญจวญิญาณ ๑๐) 
      โสมนัส ไดแก โสมนัสสเวทนาเจตสิก ท่ีในโสมนสัสหคตจิต ๖๒  
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      โทมนัส ไดแกโทมนัสสเวทนาเจตสิก ท่ีในโทสมูลจิต ๒ 
      อุเปกขา  ไดแก อุเปกขาเวทนาเจตสิก ท่ีในอุเปกขาสหคตจิต ๔๗ 
      ในองคฌานท้ัง ๗ ประการนร้ี เฉพาะโทมนัส เปนอกศุลอยางเดียว องคฌานอีก 
๖ อยางนั้น เปนไดท้ัง กุศล อกุศล และอัพยากตะ โดยนัยนี้จะเห็นไดวาฌานนั้น อาจ 
แบงออกไดเปน ๒ อยาง คือ กุศลฌาน (สัมมาสมาธิ) และ อกุศลฌาน (มิจฉาสมาธิ) 
เฉพาะโทมนัสเปนองคแหงกศุลฌานอยางเดียว นอกนั้นเปนไดท้ังองคแหงกุศลฌาน และ 
อกุศลฌาน 
      องคฌาน ๗ ประการน้ี เกิดรวมกันไดอยางมากเพียง ๕ อยางเทานัน้ ดังนั้นใน 
ปฐมฌานซ่ึงเปนฌานท่ีมีองคประกอบมากท่ีสุด ก็มีเพยีงองค ๕ เทานัน้ อันไดแก วติก 
วิจาร ปติ สุข และเอกัคคตา ซ่ึงสุขในท่ีนี้กไ็ดแกโสมนัสสเวทนาน้ันเอง เม่ือสุขหรือ 
โสมนัสสเวทนาเกิดข้ึนแลว โทมนัสสเวทนา และอุเปกขาเวทนากไ็มมีโอกาสเกิดข้ึน เพราะ 
เวทนาทั้ง ๓ นีจ้ะเกดิข้ึนรวมกันไมได 
 
- มัคคงัคะ ๑๒ 
      มัคคังคะ คือองคแหงมรรค ไดแกธรรมท่ีเปนสวนประกอบของมรรค คือ 
ทางปฏิบัติ ทางดําเนินชีวิต ซ่ึงมรรคในท่ีนี้อาจแบงออกไดเปน ๒ อยาง คือ สัมมามรรค 
หรือสัมมาปฏิปทา และมิจฉามรรค หรือมิจฉาปฏิปทา 
      มัคคังคะ คือองคแหงมรรคนั้นมี ๑๒ ประการ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ 
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ มิจฉาทิฏฐิ 
มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวายามะ และมิจฉาสมาธิ 
      สัมมาทิฏฐิ ความเหน็ชอบ ความเหน็ถูกตองตามทํานองคลองธรรม ตามหลัก 
แหงเหตุผล 
      สัมมาสังกัปปะ ความดําริชอบ อันไดแกดําริชอบ ๓ ประการ กลาวคือ ดําริ 
ออกจากกาม (เชนดําริออกบวช ดําริปฏิบัตสิมถกรรมฐาน หรือวิปสสนากรรมฐาน) ดําริ 
ในความไมพยาบาท ไมปองราย ไมอาฆาตใคร ดําริในความไมเบียดเบียน ไมเอารัดเอา 
เปรียบใคร ไมทําใหใครเดือดรอน      
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      สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือพูดชอบ อันไดแกพูดแตคําท่ีเปนวจีสุจริต 
      สัมมากัมมันตะ การงานชอบ ไดแก ประพฤติชอบทางกาย ประพฤติแตกาย 
สุจริต 
      สัมมาอาชีวะ เล้ียงชีพชอบ ไดแก ประกอบสัมมาชีพ เวนจากการประกอบ 
มิจฉาชีพ คือ เวนจากการเล้ียงชีพในทางผิดศีลธรรม อาชีพท่ีเปนกายทุจริต และวจีทุจริต 
      สัมมาวายามะ พยายามชอบหรือเพียรชอบ ไดแกเพียรชอบ ๔ ประการ คือ 
เพียรละบาป ละความช่ัว เพยีรระวังไมใหบาป ไมใหความชั่วเกดิข้ึนในใจ เพยีรทําบุญ 
ทํากุศล ทําความดีไวใหมากและเพียรรักษาบุญกุศล รักษาความดีของตนไวใหดตีลอดไป 
      สัมมาสติ ระลึกชอบ คือระลึกแตในทางบุญในทางกุศล ในการประกอบความด ี
      สัมมาสมาธิ ต้ังใจชอบ คือ มีใจแนวแนในการบุญการกุศล หรือความมีใจ 
ตั้งม่ันในอารมณกรรมฐาน 
      มิจฉาทิฏฐิ ความเหน็ผิด ความเหน็วิปริตจากทํานองคลองธรรม ปราศจากหลัง 
แหงเหตุผล 
      มิจฉาสังกัปปะ ดําริผิด ไดแก ดําริหมกมุนอยูในกาม ดําริในความพยาบาท 
ดําริในความเบียดเบียน 
      มิจฉาวายามะ พยายามผิด เพียรผิด ไดแกเพยีรทําบาป เพยีรทําความช่ัว 
      มิจฉาสมาธิ ตั้งใจผิด ไดแกความต้ังม่ันแหงจิตในทางผิด เชนมีจิตแนวแนใน 
การบาปในการทําความช่ัว 
      ในองคแหงมรรคท้ัง ๑๒ อยางนี้ ๘ องคเบ้ืองตนเปนองคแหงสัมมามรรค เรียกวา 
อัฏฐังคิกมรรค อันเปนทางดําเนินไปสูสุคติและนิพพาน สวนองคแหงมรรคอีก ๔ ขอหลัง 
เปนองคแหงมิจฉามรรค อันเปนทางดําเนนิไปสูทุคติ 
      วาโดยวัตถุธรรมหรือองคธรรม องคแหงมรรคท้ัง ๑๒ องค เม่ือวาโดยวัตถุธรรม 
หรือองคธรรม ก็ไดแกเจตสิก ๙ ดวงเทานั้น คือ ปญญินทรีย วิตก สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะ วิริยะ สติ เอกคัคตา และทิฏฐิ กลาวคือ  
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      สัมมาทิฏฐิ ไดแกปญญาเจตสิก ท่ีในตเีหตุกจิต ๔๗ หรือ ๗๙ 
      สัมมาสังกัปปะ ไดแกวิตกเจตสิก ท่ีในกามาวจรโสภณจิต ๒๔ ปฐมฌานจิต ๑ 
      สัมมาวาจา ไดแกสัมมาวาจาเจตสิก ท่ีในมหากุศลจิต ๘ ดลกุตตรจิต ๘ หรือ ๔๐ 
      สัมมาอาชีวะ ไดแกสัมมาอาชีวเจตสิก ท่ีในมหากุศลจิต ๘ และโลกุตตรจิต ๘ 
      สัมมาวายามะ ไดแกวีริยเจตสิก ท่ีในโสภณจิต ๕๙ หรือ ๙๑ 
      สัมมาสติ ไดแกเอกัคคตาเจตสิก ท่ีในโสภณจิต ๕๙ หรือ ๙๑ 
      สัมมาสมาธิ ไดแกเอกัคคตาเจตสิก ท่ีในโสภณจิต ๕๙ หรือ ๙๑ 
      มิจฉาทิฏฐิ ไดแกทิฏฐเิจตสิก ท่ีในทิฏฐิคตสัมปยุต ๔ 
      มิจฉาสังกัปปะ ไดแกวิตกเจตสิก ท่ีในอกุศลจิต ๑๒ 
      มิจฉาวายามะ ไดแกวีริยเจตสิก ท่ีในอกศุลจิต ๑๒ 
      มิจฉาสมาธิ ไดแกเอกัคคตาเจติสก ท่ีในอกุศลจิต ๑๑ (เวนวิจิกจิฉาสหคตจิต) 
      ในวัตถุธรรมหรือองคธรรม ๙ อยางนี้ ปญญาเจตสิก สัมมาวาจาเจตสิก สัมมา 
กัมมันตเจตสิก สัมมาอาชีวเจตสิก และสติเจตสิก รวม ๕ อยางนี้ เปนกศุลธรรมฝายเดียว 
      ทิฏฐิเจตสิกเปนอกุศลธรรมฝายเดียว สวนวิตกเจตสิก วีริยเจตสิก และเอกัคคตา- 
เจตสิก รวม ๓ อยางนี้ เปนไดท้ังฝายกุศลธรรมและอกุศลธรรม 
      ขอสังเกต ในพระสุตตันตปฎก พระพุทธองคทรงแสดงมิจฉัตตะ (ความเปนผิด) 
หรือมิจฉามรรค (ทางผิด) ไว ๘ อยาง ตรงขามกับสัมมามรรค มีมิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ 
เปนตน มีมิจฉาสติ และมิจฉาสมาธิ เปนท่ีสุด 
      โดยนยันี้ จะเห็นไดวามิจฉามรรคในพระสูตรมีมากกวาในพระอภิธรรม คือ มีเพิ่มข้ึน 
อีก ๔ ขอ ไดแก มิจฉาวาจา มิจฉากัมมันตะ มิจฉาอาชีวะ และมิจฉาสติ แตมิจฉามรรค 
๔ ขอนี้ ไมมีองคธรรมโดยเฉพาะ เปนเพียงจิตตุปบาทท่ีเกิดข้ึน ปราศจากสัมมาวาจา ปราศจาก 
สัมมากัมมันตะ ปราศจากสัมมาอาชีวะ และปราศจากสัมมาสติเทานั้น ดังนั้น จึงมิไดแสดงไว 
ในพระอภิธรรม สวนท่ีแสดงไวในพระสูตรนั้น ก็เพื่อแสดงใหเห็นมรรคท่ีตรงกันขามท้ังฝาย 
ชอบและฝายผิด ซ่ึงเปนคูปฏิปกษกนั โดยเฉพาะก็เพื่อแสดงใหเห็นวา เม่ือสัมมาทิฏฐิเกิดข้ึน 
แลว มิรฉาทิฏฐิก็เกดิข้ึนไมได ดังนี้เปนตน  
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- อินทรีย ๒๒ 
      อินทรีย คือ ธรรมท่ีเปนอิสระ คือเปนใหญกวา มีอํานาจกวาสภาวธรรมท่ีเกิดรวม 
ตน ในการทําหนาท่ีของตน ๆ ใหสําเร็จ ไมกาวกายกนั เพราะกาวกายกันไมได ดวยมีความ 
สามารถเฉพาะหนาท่ีของตน ๆ เชน จักขุนทรียซ่ึงวาดดยองคธรรมก็ไดแกจักขุปสาทรูป และ 
มีสภาวธรรมคือรูปธรรม เกิดรวม ๙ รูป ไดแก ปฐวี อาโป เตโช วาโย วณัโณ คันโธ รโส 
โอชา และชีวติรูป รวมท้ังตัวเองดวย เปนสภาวธรรม คือ รูปธรรม ๑๐ รูป ในรูปท้ัง ๑๐ นี้ 
รูปท่ีเปนใหญในการรับรูปารมณ (สี) ก็คือ จักขุปสาทรูป รูปอ่ืน ๆ อีก ๙ รูป ท่ีเกิดรวมกับ 
จักขุปสาทรูปนั้น ไมสามารถที่จะทําหนาท่ีรับรูปารมณไดเลย ฉะนั้น จักขุปสาทรูปจึงเปนใหญ 
ในการรับรูปารมณ และดวยเหตุนี้เอง จึงมีช่ือวาจักขุนทรีย 
      ในทํานองเดียวกัน ชีวิตรูปก็เปนใหญกวารูปอ่ืนอีก ๙ รูปในการธํารงรักษารูปท่ี 
เกิดรวมกับตนใหดํารงอยู ใหเปนอยูได เปนไปได ใหมีชีวติอยูได ตั้งม่ันอยูไดจนถึงภังคขณะ 
สวนรูปอ่ืน ๆ อีก ๙ รูปนั้น ไมสามารถทําหนาท่ีธํารงรักษารูปท่ีเกิดรวมกันใหดํารงอยู ใหมี 
ชีวิตอยูไดเลย ดังนั้น ชีวิตรูป จึงเปนใหญกวาทุกรูป ในการทําหนาท่ีท่ีธํารงรักษารูปเหลานั้น 
ใหคงอยู ใหมีชีวิตอยูจนถึงภงัคขณะ และดวยเหตุนี้เอง จงึมีช่ือวาชีวิตนิทรีย 
      อินทรีย นัน้ มี ๒๒ อยาง คือ จักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรีย ชิวหินทรีย 
กายินทรีย อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตนิทรีย มนินทรีย สุขินทรีย ทุกขิณทริย โสมนัสสินทรีย 
โทมนัสสินทรีย อุเปกขินทรีย สัทธินทรีย วีริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย อัญญินทรีย และอัญญาตาวินทรีย 
      จักขุนทรีย อินทรียคือ จกัษุ (ตา) ไดแกรูปท่ีเปนใหญในการรับรูปารมณ (สี) 
      โสตนิทรีย อินทรียคือโสต (หู) ไดแกรูปท่ีเปนใหญในการรับสัททารมณ (เสียง) 
      ฆานินทรีย อินทรียคือ ฆานะ (จมูก) ไดแกรูปท่ีเปนใหญในการรับคันธารมณ 
(กล่ิน) 
      ชิวหินทรีย อินทรีย คือชิวหา (ล้ิน) ไดแกรูปท่ีเปนใหญในการรับรสารมณ (รส) 
      กายินทรีย อินทรียคือกาย ไดแกรูปท่ีเปนใหญในการรับโผฏฐัพพารมณ (ส่ิงสัมผัส)  
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      อิตถินทรีย อินทรียคือความเปนหญิง ไดแกรูปท่ีเปนใหญในการแสดงออกซ่ึง 
ภาวะเปนหญิง 
      ปุริสินทรีย อินทรียคือ ความเปนชาย ไดแกรูปท่ีเปนใหญในการแสดงออกซ่ึง 
ภาวะเปนชาย 
      ชีวิตินทรีย อินทรียคือชีวติ ไดแกรูปท่ีเปนใหญในการธํารงรักษาสภาวธรรมท่ีเกดิ 
รวมกับตนใหดํารงอยูเปนอยูและเปนไปได 
      มนินทรีย อินทรียคือใจ ไดแกนามธรรมท่ีเปนใหญในการรูอารมณ 
      สุขินทรีย อินทรียคือความสุข ไดแกนามธรรมท่ีเปนใหญในการแสดงออกซ่ึง 
ความสบายกาย ในขณะท่ีประสบอิฏฐารมณทางกายทวาร 
      ทุกขินทรีย อินทรียคือความทุกข ไดแกนามธรรมท่ีเปนใหญในการแสดงออกซ่ึง 
ความลําบากกาย ในขณะท่ีประสบอนิฏฐารมณทางกายทวาร 
      โสมนัสสินทรีย อินทรียคือความดีใจ ไดแกนามธรรมท่ีเปนใหญในการแสดงออก 
ซ่ึงความดีใจ ความสุขใจ ในขณะไดรับอิฏฐารมณทางมโนทวาร 
      โทมนัสสินทรีย อินทรียคือความเสียใจ ไดแกนามธรรมท่ีเปนใหญในการแสดง 
ออกซ่ึงความลําบากใจ ความทุกขใจ ขณะท่ีไดรับอนิฏฐารมณทางมโนทวาร 
      อุเปกขินทรีย อินทรียคือความวางเฉย ความวางใจเปนกลางในอารมณ ไดแก 
นามธรรมท่ีเปนใหญในการแสดงออก ซ่ึงความเปนอุเปกขา ความวางใจเปนกลาง ไมเปน 
ทุกขไมเปนสุข ในเม่ือไดรับอารมณท่ีเปนกลาง 
      สัทธินทรีย อินทรียคือศรัทธา ความเช่ือท่ีมีเหตุผล ไดแกนามธรรมท่ีเปนใหญ 
ในการแสดงออกซ่ึงความเช่ือ ความเล่ือมใส ในเม่ือไดรับอารมณดีงาม อันเปนท่ีนาเล่ือมใส 
      วีริยินทรีย อินทรียคือความเพียร ไดแก นามธรรมท่ีเปนใหญในการแสดงออก 
ซ่ึงความขยันหมั่นเพยีรท้ังในทางท่ีกศุลและอกุศล 
      สตินทรีย อินทรียรคือสติ ไดแกนามธรรมท่ีเปนใหญในการระลึกไดซ่ึงอารมณ 
ท่ีดีงามเปนบุญเปนกุศล  
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      สมาธินทรีย อินทรียคือสมาธิ ไดแก นามธรรมท่ีเปนใหญในการทําจิตใหแนแนว 
ในอารมณ ใหแนบในอารมณท่ีตนตองประสงค 
      ปญญินทรีย อินทรียคือปญญา ไดแกนามธรรมท่ีเปนใหญในการรูสภาวธรรมตาม 
ความเปนจริง หรือในการทําลายความมืด ความไมรูจริงในสภาวธรรม 
      อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย อินทรียคือภาวะท่ีไดรู ไดเห็น ส่ิงท่ีไมเคยรูเคยเห็น 
ไดแกนามธรรมท่ีเปนใหญในการรูเห็นส่ิงท่ีไมเคยรูไมเคยเหน็มากอน 
      อัญญินทรีย อินทรียคือภาวะท่ีรูเห็นส่ิงเคยรูเห็นมาแลวท่ัวถวนยิ่งข้ึน ไดแกนาม- 
ธรรมท่ีเปนใหญในการรูเหน็ส่ิงท่ีเคยรูเคยเห็นมาแลวอยางท่ัวถวนและแจมแจงยิ่งข้ึน 
      อัญญาตาวินทรีย อินทรียคือภาวะท่ีหยั่งรูเสร็จส้ินแลว ไดแก นามธรรมท่ีเปนใหญ 
ในการรูชัดวาส่ิงท่ีควรกําหนดรู ส่ิงท่ีควรละ ส่ิงท่ีควรทําใหแจงแกใจ และส่ิงท่ีควรบําเพ็ญนั้น 
ไดทําเสร็จเรียบรอยแลว 
      วาโดยวัตถุธรรมหรือองคธรรม อินทรีย ๒๒ อยางนรี เม่ือวาโดยวตัถุธรรมหรือ 
องคธรรม ก็ไดแกสภาวธรรม ๑๖ อยาง คือ จักขุปสาทรูป โสตปสาทรูป ฆานปสาทรูป ชิวหา 
ปสาทรูป กายปสาทรูป อิตถีภาวรูป ปุริสภาวรูป ชีวิตรูป ชีวิตินทริยเจตสิก จิตเวทนาเจตสิก 
สัทธาเจตสิก วริียเจตสิก สติเจตสิก เอกัคคตาเจตสิก และปญญาเจตสิก กลาวคือ 
      จักขุนทรีย ไดแก จักขุปสาทรูป 
      โสตินทรีย ไดแก โสตปสาทรูป 
      ฆานินทรีย ไดแก ฆานปสาทรูป 
      ชิวหินทรีย ไดแก ชิวหาปสาทรูป 
      กายินทรีย ไดแก กายปสาทรูป 
      อิตถินทรีย ไดแก อิตถีภาวรูป 
      ปุริสินทรีย ไดแก ปุริสภาวรูป 
      ชีวิตินทรีย ไดแก ชีวิตรูปและชีวิตนิทริยเจตสิก 
      มนินทรีย ไดแก จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑ ดวง 
      สุขินทรีย ไดแก เวทนาเจตสิก ท่ีในสุขสหคตกายวิญญาณจิต ๑  
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      ทุกขินทรีย ไดแก เวทนาเจตสิก ท่ีในทุกขสหคตกายวญิญาณจิต ๑ 
      โสมนัสสินทรีย ไดแก เวทนาเจตสิก ท่ีในโสมนัสสหคตจิต ๖๒ 
      โทมนัสสินทรีย ไดแก เวทนาเจตสิกท่ีในโทสมูลจิต ๒ 
      อุเปกขินทรีย ไดแก เวทนาเจตสิก ท่ีในอุเปกขาสหคตจิต ๕๕ 
      สัทธินทรีย ไดแก สัทธาเจตสิก ท่ีในโสภณเจตสิก ๕๙ หรือ ๙๑ 
      วีริยินทรีย ไดแก วีริยเจตสิก ท่ีในวีริยสหคตจิต ๗๓ หรือ ๙๑ 
      สตินทรีย ไดแก สติเจตสิก ท่ีในโสภณจิต ๕๙ หรือ ๙๑ 
      สมาธินทรีย ไดแก เอกัคคตาเจตสิกท่ีในวิริยจิต ๗๓ หรือ ๑๐๔ (เวนวิจกิิจฉาสหคตจิต ๑) 
      ปญญินทรีย ไดแก ปญญาเจตสิก ท่ีในติเหตุกจติ ๔๗ หรือ ๗๙ หรือท่ี 
ในญาณสัมปยตุตกามจิต ๑๒ มหัคคตจิต ๒๗ 
      อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ไดแก ปญญาเจตสิก ท่ีในโสตาปตติมัคคจิต ๑ 
      อัญญินทรีย ไดแกปญญาเจตสิก ท่ีในมคัคจิตเบ้ืองสูง ๓ ผลจิตเบ้ืองตํ่า ๓ 
ซ่ึงมัคคจิตเบ้ืองสูง ๓ นั้น ไดแกสกทาคามิมัคคจิต ๑ อนาคามิมัคคจิต ๑ อรหัตตมัคคจิต ๑ 
ผลจิตเบ้ืองตํ่า ๓ นั้น ไดแก โสตาปตติผลจิต ๑ สกทาคามิผลจิต ๑ อนาคามิผลจิต ๑ 
      อัญญาตาวินทรีย ไดแก ปญญาเจตสิก ท่ีในอรหัตตผลจิต ๑ 
      ขอสังเกต 
      วาโดยรูปธรรมและนามธรรม ในอินทรีย ๒๒ เหลานี้ ท่ีเปนรูปธรรมฝายเดียว 
มี ๗ อยาง คือ ตั้งแตจักขุนทรีย ถึงปุริสินทรีย 
      ท่ีเปนไดท้ังรูปธรรมและนามธรรม มี ๑ ไดแกชีวิตนทรีย ท่ีเปนนามธรรมฝาย 
เดียว มี ๑๔ คือนับแตมนนิทรียถึงอัญญาตาวินทรีย 
      วาโดยโลกิยะและโลกุตตระ ในอินทรียท่ี ๒๒ อยางนี้ท่ีเปนฝายโลกิยะอยางเดียว 
มี ๑๐ คือ จักขุทรีย ฯลฯ ปุริสินทรีย สุขินทรีย ทุกขินทรีย และโทมนัสสินทรีย  
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      ท่ีเปนโลกุตตระฝายเดยีว มี ๓ คือ อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย อัญญินทรีย และ 
อัญญาตาวินทรีย 
      ท่ีเปนไปไดท้ังโลกิยะและโลกุตตระมี ๙ คือ ชีวิตินทรีย มนินทรีย โสมนัสสินทรีย 
อุเปกขินทรีย สัทธินทรีย วีริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย และปญญินทรีย 
 
- พละ ๙ 
      พละ คือ ธรรมท่ีเปนกําลัง หมายความวา เปนกําลังภายใน เปนพลังทําใจให 
เขมแข็งในการตอตานธรรมท่ีเปนปรปกษ กลาวคือ ขณะใดพละคือธรรมท่ีเปนกําลังนีเ้กิดข้ึน 
ในใจ ขณะนั้นธรรมท่ีเปนปรปกษก็เกิดข้ึนไมได เพราะพลธรรมน้ีจะตานทานไวอยางม่ันคง 
และแข็งแรงมิไดหวั่นไหว 
      แตพละในที่นี้เปนไดท้ังกุศลและอกุศล เม่ือใดพลธรรมท่ีเปนกุศลเกิดข้ึน เม่ือนัน้ 
อกุศลธรรมท่ีเปนปรปกษไมมีโอกาสเกิดข้ึนได และเม่ือใด พลธรรมท่ีเปนอกุศลเกิดข้ึน เม่ือนั้น 
กุศลธรรมท่ีเปนปรปกษกไ็มมีโอกาสเกิดข้ึน ดังนั้นอกุศลธรรมจึงเปนส่ิงท่ีควรระวังมิใหเกดิข้ึน 
ในใจ สวนกุศลธรรมเปนส่ิงท่ีควรบําเพ็ญใหเกิดข้ึนในทุกโอกาส 
      พละน้ันมี ๙ ประการ คือ สัทธาพละ วีริยพละ สติพละ สมาธิพละ 
ปญญาพละ หริิพละ โอตตัปปพละ อหิริกพละ และอโนตตัปปพละ 
      สัทธาพละ พละ คือ ศรัทธา ไดแกความเชื่อ ความเล่ือมใสประกอบดวยเหตุผล 
ซ่ึงพลังภายในทําใหจิตใจเขมแข็งยิ่ง 
      วีริยพละ พละ คือ ความเพียร ความอุตสาหะ ซ่ึงเปนพลังภายในทําใหจิตใจ 
เขมแข็งยิ่ง 
      สติพละ พละ คือ สติ คือความระลึกได ซ่ึงเปนพลังภายใน ทําใหจิตใจมีความ 
เขมแข็งยิ่ง 
      สมาธิพละ พละ คือ สมาธิ ไดแกความตั้งใจม่ัน ความมีใจม่ันคง ซ่ึงเปนกําลัง 
ภายในทําใหจติใจมีความเขมแข็งยิ่ง  
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      ปญญาพละ พละ คือ ปญญา ไดแก ความรูชัดแจงในสภาวะซ่ึงเปนกาํลังภายใน 
ทําใหจิตใจมีความเขมแข็งยิ่ง 
      หิริพละ พละ คือ ความเกลียดบาป เกลียดความช่ัว ซ่ึงเปนกําลังภายในทําให 
จิตใจมีความเขมแข็งยิ่ง 
      โอตตัปปพละ พละ คือ ความกลัวบาป กลัวความช่ัว ซ่ึงเปนกําลังภายใน ทําให 
จิตใจมีความเขมแข็งยิ่ง 
      อหิริกพละ พละ คือ ความไมเกลียดบาป ไมเกลียดความช่ัว ซ่ึงเปนกําลังภายใน 
ทําใหจิตใจมีความเขมแข็งในทางอกุศล 
      อโนตตัปปพละ พละคือความไมกลัวบาป ไมกลัวความช่ัว ซ่ึงเปนกําลังภายใน 
ทําใหจิตใจเขมแข็งในทางอกุศล 
      วาโดยวัตถุธรรมหรือองคธรรม พละ ๙ ประการนี้ เม่ือวาโดยวัตถุธรรมหรือ 
องคธรรม ก็ไดแกเจตสิกธรรม ๙ ดวง ซ่ึงมีจํานวนเทากนัและมีช่ือเหมือนกันดวยเปนองคหนึ่ง 
อันเดียวกนั กลาวคือ 
      สัทธาพละ ไดแกสัทธาเจตสิก ท่ีในโสภณจิต ๕๙ หรือ ๙๑ 
      วีริยพละ ไดแก วีริยเจตสิก ท่ีในวีริยจติ ๗๓ หรือ ๑๐๕ (เวนอวีริยจติ ๑๖) 
      สติพละ ไดแก สติเจตสิก ท่ีในโสภณจิต ๕๙ หรือ ๙๑ 
      สมาธิพละ ไดแก เอกัคคตาเจตสิก ท่ีในวีริยจิต ๗๒ หรือ ๑๐๔ (เวนวิจิกจิฉาจิต ๑) 
      ปญญาพละ ไดแก ปญญาเจตสิก ท่ีในติเหตุกจติ ๔๗ หรือ ๗๙ 
      หิริพละ ไดแก หิริเจตสิก ท่ีในโสภณจิต ๕๙ หรือ ๙๑ 
      โอตตัปปพละ ไดแก อหิริกเจตสิก ท่ีในอกุศลจิต ๑๒ 
      อโนตตัปปพละ ไดแก อโนตตัปปเจตสิก ท่ีในอกุศลจิต ๑๒ 
      วาโดยกุศลธรรมและอกุศลธรรม ในพละ ๙ ประการนี้ พละท่ีจะเปนกุศลพละ 
มี ๕ คือ สัทธาพละ สติพละ ปญญาพละ หริิพละ และโอตตัปปพละ  
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      ท่ีเปนอกุศลพละ มี ๒ คือ อหิริกพละ และอโนตตัปปพละ 
      ท่ีเปนไดท้ังกุศลพละและอกุศลพละ มี ๒ คือ วีริยพละ และสมาธิพละ 
      ท่ีเปนอกุศลพละ เปนปจจัยตอตานไมหวั่นไหวตออกุศลธรรมท่ีเปนปรปกษไดอยางเดยีว 
แตไมสามารถย่ํายีกุศลธรรมได สวนท่ีเปฯกุศลพละ เปฯปจจัยตอตานอกุศลธรรมท่ีเปนปรปกษ 
ไดดวย สามารถย่ํายีอกุศลธรรมท่ีเปนปรปกษไดดวย 
      ในกรณีท่ีกุศลพละ ย่ํายอีกุศลกรรมในเร่ืองนี้ หมายถึงการประหาณ คือการละ 
อกุศลธรรม 
      การละอกศุลธรรมนั้น ถาละไดช่ัวคราว เรียกวา ตทังคปหาน ละไดดวยขมไว 
ไดนานดวยอํานาจฌาน เรียกวา วกิขัมภนปหาน ละไดเดด็ขาด เรียกวา สมุจเฉทปหาน 
      กําลังแหงพลธรรมข้ันกามาวจรกุศล ประหานอกุศลธรรมท่ีเปนปรปกษไดถึงข้ึนวิกขัมภน- 
ตทังคปหาน พลธรรมข้ันมหัคคตกุศล ประหาณอกุศลธรรมท่ีเปนปรปกษไดถึงข้ันวิกขัมภน- 
ปหาน สวนกําลังแหงพลธรรมข้ันโลกุตตรกุศล ประหานอกุศลธรรมท่ีเปนปรปกษไดถึง 
สมุจเฉทปหาน 
 
- อธิปติ ๔ 
      อธิปติ คือ ธรรมท่ีใหญยิง่ หมายความวาธรรมท่ีใหญยิ่งกวาสหชาตธรรม คือ 
ธรรมท่ีรวมกับตน เชนเม่ือมีอิทธิบาท ๔ เกิดข้ึนในใจพรอมกัน เม่ืออิทธิบาทขอใดใหญยิ่งกวา 
คือแรงกลากวาอิทธิบาทขอนั้น ก็จดัเปนอธิปติ เปนธรรมท่ีใหญยิ่งกวาอิทธิบาทขออ่ืน ๆ 
      อธิปติ คือธรรมท่ีใหญยิง่นั้นมี ๔ อยางคือ ฉันทาธิปติ วีริยาธิปติ จิตตาธิปติ 
และ วีมังสาธิปติ 
      ฉันทาธิปติ ธรรมท่ีใหญยิ่งคือฉันทะ ไดแกความพอใจ รักใครอยางยิ่งในการกระทํา 
เต็มใจทําเปนอยางยิ่ง ยินดีทําเปนอยางยิ่ง 
      วีริยาธิปติ ธรรมท่ีใหญยิง่ คือความเพียร ไดแกความพยายามเปนอยางยิ่ง ความ 
อุตสาหะอยางยิ่งในการกระทําการ  
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      จิตตาธิปติ ธรรมท่ีใหญยิง่คือจิต ไดแกความเอาใจใสเปนอยางยิ่งในการกระทํา 
      วีมังสาธิปติ ธรรมท่ีใหญยิ่งคือความรูจกัไตรตรอง อันไดแกปญญา หรือ 
วิจารณญาณ ซ่ึงมีความถ่ีถวนเปนอยางยิ่งในการกระทํา 
      วาโดยวัตถุธรรมหรือองคธรรม อธิปติ ๔ อยางนี้ เม่ือวาโดยองคธรรมไดแกจิต 
๑ ดวง เจตสิก ๓ ดวง คือ ฉันทะ วีริยะ จิตตะ และวีมังสา กลาวคือ 
      ฉันทาธิปติ ไดแกฉันทเจตสิก ท่ีในสาธิปติชวนจิต ๕๒ 
      วีริยาธิปติ ไดแกวีริยเจตสิก ท่ีในสาธิปติชวนจิต ๕๒ 
      จิตตาธิปติ ไดแกทวิเหตุกชวนจิต ๑๘ และติเหตุกชวนจิต ๓๔ รวมเปนสาธิปติ- 
ชวนจิต ๕๒ 
      วีมังสาธิปติ ไดปญญาเจตสิก ท่ีในติเหตุกชวนจิต ๓๔ 
      ดังนั้น จึงเปนท่ีเห็นไดวาธรรมท่ีเปนอธิปตินั้นจะตองเปนชวนจิต และเปน 
ทวิเหตกุชวนะ 
 
ขอสังเกต 
      สาธิปติชวนจิต คือ ชวนจิตท่ีมีอธิปตินั้น มี ๕๕ ดวง คือ 
      อเหตุกชวนจิต ไดแก หสิตุปปาทจิต ๑ 
      เอกเหตุกชวนจิต ไดแก โมหมูลจิต ๒ 
      ทวิเหตกุชวนจิต ๑๘ ไดแก 
     - โลภมูลจิต ๘ 
      - โทสมูลจิต ๒ 
      - มหากุศลญาณวิปปยุตตจิต ๔ 
      - มหากิริยาญาณวิปปยุตตจิต ๔ 
      ติเหตุกชวนจิต ๓๔ ไดแก 
      - มหากุศลญาณสัมปยุตตจิต ๔ 
      - มหากิริยาญาณสัมปยุตตจิต ๔ 
      - มหัคคตกุศล ๙  
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      - มหัคคตกิริยา ๙ 
      - โลกุตตระ ๘ 
      รวมทวิเหตุกชวนะ และติเหตุกชวนะ (๑๘+๓๔= ๕๒) เปนสาธิปติชวนจิต 
๕๒ ดวง 
      อีกประการหนึ่ง เม่ือศึกษามาถึงเร่ืองอธิปตินี้แลว อาจทําใหเห็นไปวา อธิปติ 
กับ อินทรีย มีลักษณะเหมือนกัน เพราะแปลวาธรรมท่ีเปนใหญเชนเดยีว แตความจริง 
หาไดเปนอันเดียวกันไม พึงเห็นความแตกตางกันระหวางอธิปติกับอินทรียดังนี ้
      อินทรีย เปนธรรมท่ีเปนใหญแตไมใหญยิ่ง สวนอธิปติ เปนธรรมท่ีใหญยิ่ง กลาวคือ 
อินทรียเปนใหญในการทําหนาท่ีของตน ๆ ไมกาวกายอินทรียใด มีหนาท่ีอยางใด อินทรีย 
นั้นก็เปนใหญในหนาท่ีนั้นเทานั้น เชนจักขุนทรียเปฯใหญในการทําหนาท่ีรับรูปารมณ (เปนส่ือ 
ใหเห็นรูป) กเ็ปนใหญในหนาท่ีนั้นจะเปนใหญในการทําหนาท่ีรับสัททารมณ (เปนส่ือใหไดยิน 
เสียงหาไดไม) นี้คือลักษณะเปนใหญของอินทรีย 
      สวนอธิปตินั้นเปนใหญยิ่ง คือเปนตัวนําหรือเปนประธานของสภาวธรรมท่ีเกิดรวม 
กันกับตน กระทําหนาท่ีรวมกับสภาวธรรมท่ีเกิดรวมกันกบัตนนั้น เชนในการศึกษาเลาเรียน 
เม่ือผูเรียนมีฉันทะ วีริยะ จิตตะ และวีมังสา ในการเรียน จึงทําใหศึกษาเลาเรียนสําเร็จผลสม 
ประสงค ถาผูเรียนมี วีริยะแรงกลากวา ฉันทะ จิตตะและวีมังสาแลว วีริยะกเ็ปนอธิปติ 
คือเปนธรรมท่ีใหญยิ่งกวาสภาวธรรมท่ีเกดิรวมกับตน อันไดแก ฉันทะ จิตตะ และวีมังสานั้น 
นี้คือลักษณะเปนใหญยิ่งของอธิปติ ดังนั้นทานจึงกลาววา 
      ฉนฺทวโต กึ นาม กมฺม น สิชฺฌติ 
      เม่ือมีฉันทะแลว การใดจะไมสําเร็จเปนไมมี 
      ขอนี้หมายความวา ฉันทะเปนอธิปติ ยอมทําใหการท่ีกระทํานั้น ๆ สําเร็จลุลวงไป 
สมประสงค 
      วีริยวโต ก ึนาม กมฺม น สิชฺฌติ 
      เม่ือมีวีริยะแลว การใดจะไมสําเร็จเปนไมมี  
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      ขอนี้ หมายความวา วีริยะเปนอธิปติ กย็อมทําใหการท่ีกระทํานั้น ๆ สําเร็จลุลวง 
ไปสมประสงค 
      จิตฺตวโต ก ึนาม กมฺม น สิชฺฌติ 
      เม่ือมีจิตตะ (เอาใจใส) แลวการใดจะไมสําเร็จเปนไมมี 
      ขอนี้หมายความวา จติตะเปนอธิปติ ก็ยอมทําใหการท่ีทํานั้นสําเร็จลุลวงไปตาม 
ประสงค 
      ปฺญวโต กึ นาม กมฺม น สิชฺฌติ 
      เม่ือมีปญญาแลว การใดจะไมสําเร็จเปนอันไมมี 
      ขอนี้หมายความวา วีมังสา (ปญญา) เปนอธิปติ ก็ยอมทําใหการท่ีทํานั้น ๆ 
สําเร็จลุลวงไปสมประสงค 
      ดวยเหตุนี้ อธิปติ ๔ อยางนี้ จึงเกดิไดในการอยางหนึ่ง เพียงคร้ังละ ๑ เทานั้น 
เม่ือขอหนึ่งเปนอธิปติแลว ขออ่ืน ๆ ก็เปนสหชาตกรรม คือเปนสภาวธรรมเกิดรวมกนักับ 
อธิปตินั้น หรือเปนสวนประกอบอธิปตินัน้ 
 
- อาหาร ๔ 
      อาหาร คือส่ิงท่ีนําผลมาให หรือธรรมท่ีเปนปจจยัสงเสริใหเกิดผลตอชีวิต ซ่ึงมี 
๔ อยาง คือ กวฬิงการาหาร ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร และวิญญาณาหาร 
      กวฬิงการาหาร อาหารที่รับประทานท่ีบริโภค เปนประจํา เชน ขาว ปลา 
เนื้อ เปนตน ส่ิงทีรับประทาน ท่ีบริโภคกนัเปนประจํานี ้เรียกวา อาหาร เพราะเปนส่ิง 
นํารูปธรรม มีโอชาเปนท่ี ๘ มาสูรางกาย กลาวคือ อาหารที่คนรับประทานหรือสัตวกนิเปน 
ประจํานั้น เปนรูปธรรม อันประกอบดวยรูป ๘ อยางคือ ปฐวี อาโป เตโช วาโย วณัโณ 
คันโธ รโส และโอชา ซ่ึงเปนสวนหลอเล้ียงรางกายของคนและสัตวใหดํารงอยูและเจริญเติบโต 
      ผัสสาหาร อาหารผัสสะ อันไดแก ผัสสะ ๖ คือ จักษุสัมผัส โสตสัมผัส 
ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส และมโนสัมผัส หรือเรียกงาย ๆ วา อาหารตา อาหาร 
หู อาหารจมูก อาหารล้ิน อาหารกาย และอาหารใจ ท่ีเรียกผัสสะเหลานีว้าอาหาร ก็เพราะ 
เปนส่ิงท่ีนํามาซ่ึงเวทนา คือเปนปจจยัใหเกดิเวทนา เปนสุขบาง ทุกขบาง ไมใชทุกข ไม 
ใชสุข คือเปนอุเบกขาบาง  
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      มโนสัญเจตนาหาร อาหารคือความจริงใจ ความต้ังใจ ไดแกเจตนาอนัเปนตัว 
กรรม คือกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ท้ังฝายกุศลกรรมและอกศุลกรรม ท่ีเรียกวาเจตนา 
หรือกรรมวาอาหาร ก็เพราะเปนส่ิงนํามาซ่ึงปฏิสนธิวิญญาณอันเปนวบิาก ท้ังในปฏิสนธิกาล 
และปวัตติกาล คือ เจตนาหรือกุศลกรรมและอกุศลกรรมนั้นเปนปจจัยใหเกิดวิบาก คือใหเกดิ 
ปฏิสนธิวิญญาณ เชน เปนปจจัยใหเกดิเปนคน เปนสัตว เปนพระอินทร พระพรหม เปน 
ตน 
      วิญญาณาหาร อาหารคือวิญญาณ ไดแกจิตใจ ท่ีเรียกวาวิญญาณหรือจิตใจวา อาหาร 
ก็เพราะเปนส่ิงนํามาซ่ึงนามรูปคือเปนปจจยัใหเกิดนามรูป กลาวคือใหเกิดเจตสิก และกรรม 
ชรูป หมายความวา วิญญาณหรือจิตนั้นเปนหัวหนา เปนประธานของเจตสิก เพราะเจตสิก 
จะเกดิข้ึนได ตองอาศัยวิญญาณคือจิต เม่ือจิตเกิดข้ึน เจตสิกจึงจะเกิดข้ึนได ดังนั้นจงึเรียกวา 
วิญญาณเปนปจัยใหเกดินามคือเจตสิก 
      สวนกรรมชรูปแมเปนรูปอันเกิดจากกรรม อันไดกระทํามาแตในอดีต แตในปจจบัุน 
ภพกรรมชรูป (ในปญจโวการภพ) กเ็กิดพรอมกับจิตทุก ๆ ขณะจิต ดังนั้น จึงกลาวไดวา 
วิญญาณ คือ จตินั้น นํามาซ่ึงกรรมชรูป 
      อีกประการหนึ่ง ท่ีวาวิญญาณคือจิต นบัวาเปนอาหาร เพราะเปนปจจัยนํามาซ่ึง 
เจตสิกและกรรมชรูปนั้น หมายความวา ในปฏิสนธิกาล ปฏิสนธิวิญญาณ เปนปจจัยใหเกดิ 
เจตสิกและกรรมชรูป สวนในปวัตติกาล ปวัตติวิญญาณ เปนปจจยัใหเกดิเจตสิกอยางเดียว 
แมกรรมชรูปท่ีเกิดในปวัตติกาล หรือแมแตกรรมชรูปของสัญญสัตตพรหม จะมิไดเกิดจาก 
วิญญาณ หรือจากจิต ในภพปจจุบันกจ็ริง แตเกิดจากกรรมวิญญาณในอดีต ดังนั้นจึงเห็นไดวา 
วิญญาณหรือจติ ยอมเปนปจจัยใหเกดิเจตสิก และกรรมชรูป 
      วาโดยวัตถุธรรมหรือองคธรรม อาหาร ๔ อยางนี้ เม่ือวาโดยวัตถุธรรมหรือองค 
ธรรม ก็ไดแกปรมัตถธรรม ๓ อยาง คือ จติ เจตสิก และรูป กลาวคือ 
      กวฬิงการาหาร ไดแกอาหารรูป (รูปรมัตถ) 
      ผัสสาหาร ไดแกผัสสเจตสิก (เจตสิกปรมัตถ) 
      มโนสัญเจตนาหาร ไดแก เจตนาเจตสิก (เจตสิกปรมตัถ) 
      วิญญาณาหาร ไดแกจิต (จิตปรมัตถ)  
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บททบทวน 
      ท่ีวา "โลภเจตสิก ท่ีในโลภมูลจิต ๘" หมายความวา โลภะ คือความโลภ 
ท่ีประกอบอยูในโลภมูลจิตท้ัง ๘ ดวง คือ 
      (๑) โสมนสฺสสหคต ทิฏฐิคตสมฺปยุตฺต อสงฺขาริก 
จิตโลภท่ีเกิดพรอมกับความดีใจ ประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ ไมมีส่ิงชักจูง 
      (๒) โสมนสฺสสหคต ทิฏฐิคตสมฺปยุตฺต สสงฺาริก 
จิตโลภท่ีเกิดพรอมกับความดีใจ ประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ มีส่ิงชักจูง 
      (๓) โสมนสฺสสหคต ทิฏฐิคตสมฺปยุตฺต อสงฺขาริก 
จิตโลภท่ีเกิดพรอมกับความดีใจ ปราศจากมิจฉาทิฏฐิ  ไมมีส่ิงชักจูง 
      (๔) โสมนสฺสสหคต ทิฏฐิคตสมฺปยุตฺต สสงฺาริก 
จิตโลภท่ีเกิดพรอมกับความดีใจ ปราศจากมิจฉาทิฏฐิ มีส่ิงชักจูง 
      (๕) อุเปกขฺาสหคต  ทิฏฐิคตสมฺปยุตฺต อสงฺขาริก 
จิตโลภท่ีเกิดพรอมกับความเฉย ประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ  ไมมีส่ิงชักจูง 
      (๖) อุเปกฺขาสหคต  ทิฏฐิคตสมฺปยุตฺต สสงฺาริก 
จิตโลภท่ีเกิดพรอมกับความเฉย  ประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ มีส่ิงชักจูง 
      (๗) อุเปกขฺาสหคต  ทิฏฐิคตสมฺปยุตฺต อสงฺขาริก 
จิตโลภท่ีเกิดพรอมกับความเฉย ปราศจากมิจฉาทิฏฐิ   ไมมีส่ิงชักจูง 
      (๘) อุเปกขฺาสหคต ทิฏฐิคตสมฺปยุตฺต สสงฺาริก 
จิตโลภท่ีเกิดพรอมกับความเฉย  ปราศจากมิจฉาทิฏฐิ มีส่ิงชักจูง 
 
หมายเหตุ 
     จิตดวงท่ี ๑, ๒, ๕, ๖ รวม ๔ ดวงนี้เรียกวา ทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต  ๔ 
     จิตดวงท่ี ๓, ๔, ๗, ๘ รวม ๔ ดวงนี้เรียกวา ทิฏฐิคตวิปปยุตตจิต ๔ 
     จิตดวงท่ี ๑, ๒, ๓, ๔, รวม ๔ ดวงนี้เรียกวา โสมนัสสจิต ๔ ซ่ึงเปนไดท้ังกุศล 
และอกุศล 
     จิตดวงท่ี ๕, ๖, ๗, ๘ รวม ๔ ดวงนี้เรียกวา อุเปกขาจิต ๔ ซ่ึงเปนไดท้ังกุศล 
และอกุศล  
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     ท่ีวา "โสภณจิต ๕๙ หรือ ๙๑" หมายความวา โสภณจติโดยยอมี ๕๙ ดวง 
ไดแก 
     (๑) กามาวจรโสภณจิต ๒๔ ดวง คือ กศุลจิต ๘ วิปากจิต ๘ และกริิยาจิต ๘ 
     (๒) มหัคคตจิต ๒๗ คือ รูปาจรจิต ๑๕ และอรูปาวจรจิต ๑๒ 
     (๓) โลกุตตรจิต ๘ คือ มัคคจิต ๔ ผลจิต ๔ 
     โดยพิสดาร โสภณจิตมี ๙๑ ดวง คือแยกโลกุตตรจิตออกเปน ๔๐ ดวง จึงรวม 
โสภณจิต ๙๑ ดวง (๒๔+๒๗+๔๐ = ๙๑) 
     ท่ีวา "ติเหตุกจิต ๔๗ หรือ ๗๙" หมายความวา จิตท่ีประกอบดวยกุศลเหตุ ๓ 
คือ อโลภเหตุ อโทสเหตุ และอโมหเหตุ รวมท้ังส้ิน โดยยอมี ๔๗ ดวง โดยพิสดารมี ๗๙ 
ดวงไดแก 
     (๑) มหาวิบากกุศลญาณสัมปยุตตจิต ๔ อันไดแกกามาวจรกุศลจิตดวงท่ี ๑, 
๒, ๕,  ๖ รวม ๔ ดวง 
     (๒) มหาวบิากญาณสัมปยุตตจิต ๔ อันไดแกกามาวจรวิปากจิต ดวงที่ ๑, ๒ 
๕, ๖ รวม ๔ ดวง 
     (๓) มหากริิยาญาณสัมปยุตตจิต ๔ อันไดแกกามาวจรวิปากจิต ดวงที่ ๑, ๒ 
๕, ๖ รวม ๔ ดวง 
     (๔) มหัคคตจิต ๒๗ อันไดแกรูปาวจรจติ ๑๕ อรูปาวจรจิต ๑๒ รวม ๒๗ ดวง 
     (๕) โลกุตตรจิต ๘ หรือ ๔๐ อันไดแกมัคคจิต ๔ หรือ ๒๐, ผลจิต ๔ หรือ ๒๐ 
รวม ๘ ดวงหรือ ๔๐ ดวง 
     จึงรวมเปนติเหตุกจิตท้ังส้ินโดยยอมี ๔๗ ดวง (๔+๔+๔+๒๗+๘=๔๗) 
     อกุศลสังคหะ สงเคราะหเจตสิกท่ีเปนอกุศล ๙ หมวด คือ 
     (๑) อาสวะ ๔ 
     (๒) โอฆะ ๔ 
     (๓) โยคะ ๔ 
     (๔) คันถะ ๔ 
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     (๕) อุปาทาน ๔ 
     (๖) นวิรณ ๕ 
     (๗) อนุสัย ๗ 
     (๘) สังโยชน ๑๐ 
     (๙) กเิลส ๑๐ 
     - กิเลส ๑,๕๐๐ ตัณหา ๑๐๘ 
 
     มิสสกสังคหะ สงเคราะหสภาวธรรมท่ีเจือปนกันท้ังท่ีเปนกุศล อกุศลและอัพยากตะ 
มี ๗ หมวด คือ 
     (๑) เหตุ ๖ 
     (๒) ฌานังคะ ๗ 
     (๓) มัคคังคะ ๑๒ 
     (๔) อินทรีย ๒๒ 
     (๕) พละ ๙ 
     (๖) อธิปติ ๔ 
     (๗) อาหาร ๔ 
     จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑ ดวง 
 
     ก. ตามแนวอภิธัมมัตถสังคหะ 
     (๑) กามาวจรจิต ๕๔ 
     (๒) รูปาวจรจิต ๑๕ 
     (๓) อรูปาวจรจิต ๑๒ 
     (๔) โลกุตตรจิต ๘ หรือ ๔๐ 
     = ๘๙ หรือ ๑๒๑  
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     (๑) กามาวจรจิต ๕๔ ดวง 
     - อกุศลจิต ๑๒ ดวง 
     - อเหตุกจิต ๑๘ ดวง 
     - โสภณจิต ๒๔ ดวง 
     = ๕๔ ดวง 
 
    อกุศลจิต ๑๒ ดวง 
     - โลภมูลจิต ๘ ดวง 
     - โทสมูลจิต ๒ ดวง 
     - โมหมูลจติ ๒ 
     = ๑๒ ดวง 
 
     อเหตุกจติ ๑๘ ด วง 
     - อกุศลวิปากจิต ๗ ดวง 
     - กุศลวิปากจิต ๘ ดวง 
     - กิริยาจติ ๓ ดวง 
     = ๑๘ ดวง 
 
     โสภณจิต ๒๔ ดวง 
     - กุศลจิต - มหากุศลจิต ๘ ดวง 
     - วิปากจิต มหากุศลวิปากจิต ๘ ดวง 
     - กิริยาจติ - มหากิริยาจิต ๘ ดวง 
     = ๒๔ ดวง 
 
     (๒) รูปาวจรจิต ๑๕ ดวง 
     - กุศลจิต ๕ ดวง 
     - วิปากจิต ๕ ดวง 
     - กิริยาจติ ๕ ดวง 



     = ๑๕ ดวง 
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     (๓) อรูปาวจรจิต ๑๒ ดวง 
     - กุศลจิต ๔ ดวง 
     - วิปากจิต ๔ ดวง 
     - กิริยาจติ ๔ ดวง 
     = ๑๒ ดวง 
 
    (๔) โลกุตตรจิต ๘ หรือ ๔๐ ดวง 
    - มัคคจิต ๔ หรือ ๒๐ ดวง 
     - ผลจิต ๘ หรือ ๒๐ ดวง 
     = ๘ หรือ ๔๐ ดวง 
     รวมท้ังส้ินเปนจิต ๘๙ ดวง หรือ ๑๒๑ ดวง 
 
     ข. ตามแนววิสุทธิมัคคปกรณ 
     (๑) กามาวจรจิต ๕๔ ดวง 
     (๒) รูปาวจรจิต ๑๕ ดวง 
     (๓) อรูปาวจรจิต ๑๒ ดวง 
     = ๕๔ ดวง 
 
     (๑) กามาวจรจิต ๕๔ ดวง 
     - กุศลจิต ๘ ดวง 
     -- อกุศลจิต ๑๒ ดวง 
     - อัพยากตจิต ๓๔ ดวง 
     = ๕๔ ดวง 
 
     อกุศลจิต ๑๒ ดวง 
     - โลภมูลจิต ๘ ดวง 
     - โทสมูลจิต ๒ ดวง 
     - โมหมูลจติ ๒ ดวง 



     = ๑๒ ดวง 
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     อพัยากตจติ ๓๔ ดวง 
     - วิปากจิต ๒๓ ดวง 
     - กิริยาจติ ๑๑ ดวง 
     = ๓๔ ดวง 
 
     วิปากจิต ๒๓ ดวง 
     - อเหตุกอกศุลวิปากจิต ๗ ดวง 
     - อเหตุกกุศลวิปากจิต ๘ ดวง 
     - สเหตุกกศุลวิปากจิต ๘ ดวง 
     = ๒๓ ดวง 
 
     กิริยาจิต ๑๑ ดวง 
     - อเหตุกกิริยาจิต ๓ ดวง 
     - สเหตุกกิริยาจิต ๘ ดวง 
     = ๑๑ ดวง 
 
     (๒) รูปาวจรจิต ๑๕ ดวง 
     - กุศลจิต ๕ ดวง 
     - วิปากจิต ๕ ดวง 
     - กิริยาจติ ๕ ดวง 
     = ๑๕ ดวง 
     (๓) อรูปาวจรจิต ๑๒ ดวง 
     - กุศลจิต ๔ ดวง 
     - วิปากจิต ๔ ดวง 
     - กิริยาจติ ๔ ดวง 
     = ๑๒ ดวง  
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     (๔) โลกุตตรจิต ๘ ดวง หรือ ๔๐ ดวง 
     - มัคคจิต ๔ ดวง หรือ ๒๐ ดวง 
     - ผลจิต ๔ ดวง หรือ ๒๐ ดวง 
     = ๘ ดวง หรือ ๔๐ ดวง 
     รวมเปนจิตท้ังส้ิน ๘๙ ดวงหรือ ๑๒๑ ดวง 
 
     เจตสิกมี ๕๒ อยาง แบงเปนอัญญสมานาเจตสิก ๑๓ อกุศลเจตสิก ๑๔ โสภณเจตสิก 
๒๕ คือ 
     อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ : อัญญสมานาเจตสิก แปลวา เจตสิกท่ีมีสภาพเขากับ 
สภาวธรรมอ่ืน ๆ ได หมายความวาเปนเจตสิกประกอบกบันามธรรมไดทุกอยาง ท้ังท่ีเปนกุศล 
อกุศลและอัพยากตะ เม่ือประกอบกับนามธรรมชนิดใด ก็กลายสภาพเปนนามธรรมชนิดนั้นไป 
ดวย กลาวคือ เม่ือเกิดรวมกับกุศลธรรม ก็เปนกุศลเจตสิก เกิดรวมกับอกุศลธรรมก็เปน 
อกุศลเจตสิก และเกดิรวมกบัอัพยากตธรรมก็เปนอัพยากตเจตสิกไปดวย อัญญสมานาเจตสิกนี ้
มี ๑๓ แบงเปน ๒ พวก คือ 
     (๑) สัพพจติตสาธารณเจตสิก ๗ 
     (๒) ปกิณณกเจตสิก ๖ 
     สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ : สัพพจิตตสาธารณเจตสิก แปลวาเจตสิกท่ีประ 
กอบไดในจิตทุกดวง หมายความวาเม่ือจิตดวงใจเกิดข้ึน เจตสิกท้ัง ๗ ดวงนี้กย็อมเกดิประ 
กอบกับจิตดวงนั้นพรอมกันท้ัง ๗ เสมอ ดังนั้นจึงเรียกวาสัพพจิตตสาธารณเจตสิก ซ่ึงมีอยู ๗ 
ดวง คือ 
     (๑) ผสฺส ความสัมผัสอารมณ 
     (๒) เวทนา ความเสวยอารมณ (เวทนาขันธ) 
     (๓) สฺญา ความจําอารมณ (สัญญาขันธ) 
     (๔) เจตนา ความต้ังใจ ความจงใจในอารมณ 
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     (๕) เอกคฺคตา ความมีอารมณเปนอันเดยีว (สมาธิ) 
     (๖) ชีวติินทฺริย อินทรียคือชีวิต (ส่ิงท่ีรักษานามธรรมใหดํารงอยู) 
     (๗) มนสิการ ความทําอารมณไวในใจ ตามเอาใจใสตออารมณ 
     ตามท่ีกลาวนี้จะเห็นไดวา สัพพจิตตสาธารณเจตสิกดวงท่ี ๒ เปนเวทนาขันธดวงที ่
๓ เปนสัญญาขันธดวงที่ ๑-๔-๕-๖-๗ (และเจตสิกอ่ืน ๆ อีก รวมท้ังส้ิน ๕๐ ดวง) เปน 
สังขารขันธ 
     ปกิณณกเจตสิก ๖ : ปกณิณกเจตสิก แปลวา เจตสิกเบ็ดเตล็ด หมายความวา 
เปนเจตสิกท่ีประกอบกับจติไมไดท่ัวไป ประกอบไดในจติบางดวงเทานั้น เจตสิกชนดินี้มี ๖ 
ดวง คือ 
     (๑) วิตกฺก ความตรึกอารมณ 
     (๒) วิจาร ความไตรตรอง 
     (๓) อธิโมกฺข ความตัดสินอารมณ 
     (๔) วีริย ความเพยีร 
     (๕) ปติ ความปล้ืมใจในอารมณ 
     (๖) ฉนฺท ความพอใจในอารมณ 
     อัญญสมานาเจตสิกท้ัง ๑๓ นี้ โดยสภาวะมิไดเปนกศุลหรืออกุศล ตอเม่ือประกอบ 
กับนามธรรมท่ีเปนกุศล เชนเกิดรวมกับหิริและโอตตัปปะ เปนตน ก็กลายสภาพเปนกุศล 
คือผัสสะก็เปนกุศลผัสสะ เวทนากเ็ปนกุศลเวทนา เปนตน เม่ือประกอบกับนามธรรมท่ีเปน 
อกุศล เชนเกดิรวมกับอหิริกะ อโนตตัปปะ เปนตน กก็ลายสภาพเปนอกศุล คือวิตกเปน 
อกุศลวิตก วิจารก็เปนอกุศลวิจาร เปนตน 
     อกุศลเจตสิก ๑๔ : อกุศลเจตสิก แปลวา เจตสิกท่ีเปนอกุศล เปนบาป เปนตน 
ความไมดี เม่ือเกิดข้ึนในใจก็ปรุงแตงใจใหเปนอกุศลจิต เปนบาปจิต เปนจิตตํ่า จิตเลว จิต- 
เศราหมอง มี ๑๔ ดวง คือ 
     (๑) โมห ความหลง 
     (๒) อหิริก ความไมเกลียดบาป  
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     (๓) อโนตฺตปฺป ความไมกลัวบาป 
     (๔) อุทฺธจจฺ ความฟุงซาน 
     (๕) โลภ ความอยากอารมณ 
     (๖) ทิฏฐิ ความเหน็ผิด 
     (๗) มาน ความถือตัว 
     (๘) โทส ความโกรธ 
     (๙) อิสฺสา ความริษยา 
     (๑๐) มจฺฉริย ความตระหน่ี 
     (๑๑) กุกฺกจุจฺ ความรอนใจ, ความกลุมใจ 
     (๑๒) ถีน ความหดหูทอแทใจ 
     (๑๓) มิทฺธ ความงวงเหงาหาวนอน 
     (๑๔) วิจกิิจฉฺา ความลังเล 
     อกุศลเจตสิก ๑๔ นี ้ประกอบไดเฉพาะกบัอกุศลจิต ๑๒ ดวงเทานั้น กลาวคือ เม่ือ 
อกุศลเจตสิก ๑๔ นี้เกิดข้ึนประกอบกับจติก็ทําใหจิตเปนอกุศล ปรุงจิตใหเปนบาป ใหเศรา 
หมอง ซ่ึงอกุศลจิตนั้นมี ๑๒ ดวงดังกลาวแลวในบทกอน ๆ 
     อกุศลเจตสิก ๑๔ นี ้แบงเปน ๕ จําพวก คือ 
     (๑) โมจตุกกะ เจตสิกพวกโมหะ มี ๔ ดวง คือ โมหะ อหิริกะ อโนตตัปปะ 
และอุทธัจจะ ประกอบกับอกุศลจิตไดทุกดวง 
     (๒) โลติกะ เจตสิกพวกโลภะมี ๓ ดวง คือ โลภะ ทิฏฐิ และมานะ ประกอบ 
ไดเฉพาะกับโลภมูลจิต ๘ ดวง 
     (๓) โทจตุกกะ เจตสิกพวกโทสะมี ๔ ดวง คือ โทสะ อิสสา มัจฉริยะ และ 
กุกกจุจะ ประกอบไดเฉพาะโทสมูลจิต ๒ ดวง 
     (๔) ถีนทุกะ เจตสิกพวกถีนะมี ๒ ดวง คือ ถีนะ และมิทธะ ประกอบได 
เฉพาะกับอกุศลจิตท่ีเปนสสังขาริก ๕ ดวง 
     (๕) วิจิกจิฉา เจตสิกโทน ประกอบไดเฉพาะกับโมหมูลจิตดวงท่ี ๑  
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     โสภณเจตสิก ๒๕ : โสภณเจตสิก แปลวาเจตสิกท่ีดีงาม เม่ือประกอบจิตแลว 
ยอมทําจิตใหงดงาม ใหสะอาด สวาง และสงบ เจตสิกประเภทนี้มี ๒๕ ดวง แบงเปน ๔ พวก 
คือ 
     (๑) โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ 
     (๒) วิรติเจตสิก ๓ 
     (๓) อัปปมัญญาเจตสิก ๒ 
     (๔) ปญญาเจตสิก ๑ 
     โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ : โสภณสาธารณเจตสิก แปลวา เจตสิกท่ีประกอบ 
ไดกับโสภณจิตทุกดวง หมายความวา เม่ือโสภณจิตดวงใจดวงหนึ่งเกดิข้ึน จะตองมีโสภณ- 
สาธารณเจตสิกทุกดวงประกอบอยูเสมอ โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ ดวงนั้นคือ 
     (๑) สทฺธา ความเช่ือ 
     (๒) สติ ความระลึกได 
     (๓) หิริ ความเกลียดบาป 
     (๔) โอตฺตปฺป ความกลัวบาป 
     (๕) อโลภ ความไมโลภ 
     (๖) อโทส ความไมโกรธ 
     (๗) ตตฺรมชฺฌตฺตตา ความเปนกลางในอารมณนั้น ๆ 
     (๘) กายปสฺสทฺธิ ความสงบเจตสิก 
     (๙) จิตฺตปสฺสทฺธิ ความสงบจิต 
     (๑๐) กายลหุตา คาวมเบาเจตสิก 
     (๑๑) จิตฺตลหุตา ความเบาจิต 
     (๑๒) กายมุทุตา ความออนของเจตสิก 
     (๑๓) จิตฺตมุทุตา ความออนของจิต 
     (๑๔) กายกมฺมฺญตา ความควรแกการงานของเจตสิก 
     (๑๕) จิตฺตกมฺมฺญตา ความควรแกการงานของจิต 
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     (๑๖) กายปาคฺุญตา ความคลองแคลวของเจตสิก 
     (๑๗) จิตตฺปาคฺุญตา ความคลองแคลวของจิต 
     (๑๘) กายุชุกตา ความซ่ือตรงของเจตสิก 
     (๑๙) จิตฺตุชุกตา ความซ่ือตรงของจิต 
     วิรติเจตสิก ๓ : วิรติเจตสิก แปลวา เจตสิกท่ีเปนตัวเจตนางดเวนจากบาป จาก 
ทุจริต หมายความวา เม่ือวิรติเจตสิกนี้ประกอบกับจิตก็จะปรุงแตงจิตใหคิดงดเวนจากบาป 
จากทุจริตเปนกุศลจิตเสมอไป เจตสิกประเภทนี้มี ๓ ดวง คือ 
     (๑) สมฺมาวาจา พูดชอบ คือเจตนางดเวนวจีทุจริต ๔ 
     (๒) สมฺมากมฺมนฺต ทําการงานชอบ คือเจตนางดเวนกายทุจริต ๓ 
     (๓) สมฺมาอาชีว เล้ียงชีพชอบ คือ เจตนางดเวนกายทุจริตและวจีทุจริต 
ในการประกอบอาชีพ 
     อัปปมัญญาเจตสิก ๒ : อัปปมัญญาเจตสิก แปลวา เจตสิกท่ีเปนคุณธรรม ทําใจ 
ใหกวางขวางหาประมาณมิได กลาวคือ เม่ือมีเจตสิกประเภทนี้ประกอบกับใจ ก็จะปรุงใจให 
กวางขวางไมคับแคบ ทําใหมีใจโอบออมอารี อัปปมัญญาเจตสิกนี้มี ๒ ดวง คือ 
     (๑) กรุณา ความสงสารตอผูไดทุกข 
     (๒) มุทิตา ความยินดีตอผูไดสุข 
     ขอสังเกต : อัปปมัญญานั้น โดยปกติมี ๔ อยาง คือ เมตตา กรุณา มุทิตา 
และอุเปกขา อยางเดยีวกับพรหมวิหารธรรม แตในอัปปมัญญาเจตสิกนี้มีเพียง ๒ อยางเทานั้น 
ท้ังนี้ เปนเพราะเมตตาเปนโสภณสาธารณเจตสิก โดยเปนอันเดยีวกับอโทสะ และอุเปกขาก ็
เปนโสภณสาธารณเจตสิก โดยเปนอันเดยีวกับตัตรมัชฌัตตตา (ความเปนกลางในอารมณ 
นั้น ๆ) 
     ปญญาเจตสิก : ปญญาเจตสิก แปลวา เจตสิกท่ีเปนตัวรูท่ัวถึงสภาวะ รูเทาทัน 
สภาวะ เรียกอีกอยางหนึ่งวา ปญญินทรีย ปญญาเจตสิกนี้เม่ือประกอบกบัจิตก็จะปรุงแตง 
จิตใหรูท่ัวถึงสภาวะ รูเทาทันสภาวะ สามารถขจัดความโงเขลาได เจตสิกประเภทนี้มีเพยีง 
ดวงเดยีว คือ ปญญินทรียเทานั้น  



สังคหะ(๕) - หนาท่ี 115 
สรุป 
      
     นามขันธ ๓ คือ เวทนา สัญญา สังขาร จัดเปนเจตสิกได ๕๒ ดวง แบงเปน 
๓ ประเภท คือ 
     (๑) อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ 
     (๒) อกุศลเจตสิก ๑๔ 
     (๓) โสภณเจตสิก ๒๕ 
     รวม ๕๒ ดวง 
     อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ ไดแกสัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ ปกิณณกเจตสิก ๖ 
     อกุศลเจตสิก ๑๔ ไดแก โมจตุกกะ ๔ โลติกะ ๓ โทจตุกกะ ๔ ถีนทุกะ ๒ 
และวจิิกิจฉา ๑ 
     โสภณเจตสิก ๒๕ ไดแก โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ วริติเจตสิก ๓ อัปปมัญญา- 
เจตสิก ๒ ปญญาเจตสิก ๑ 
     เจตสิก ๕๒ นี้ เม่ือประกอบกับจิตก็ปรุงแตงจิตใหเปนไปตาง ๆ คือใหเปนกุศล 
บาง เปนอกุศลบาง คนเราจึงทํากุศลธรรมบาง อกุศลธรรมบาง และคนเราจะเปนคนดีหรือ 
คนช่ัวก็เพราะกรรม คือเปนคนดีดวยกุศลกรรม คือกรรมท่ีทําดวยกุศลจิต เปนคนช่ัวก็เพราะ 
อกุศลกรรม คือกรรมท่ีทําดวยอกุศลจิต ดังนั้น ผูประสงคจะเปนคนดี จงึควรอบรมจิตใจของ 
ตนใหเปนกุศล โดยพยายามปลูกฝงกุศลเจตสิก หรือโสภณเจตสิกใหเกดิข้ึนประกอบใจ 
พยายามเลิกละและระมัดระวังมิใหอกุศลเจตสิกเกิดข้ึน ประกอบกับใจ ทําไดดังนี้กจ็ะเปนคน 
ดีไดสมประสงค 
     เจตสิก ๕๒ ดังกลาวมานี้เปนส่ิงท่ีอยูจริง จึงเปนปรมัตถสัจจะ คือเปนของจริง 
จริง ๆ เปนสภาวะท่ีจริงแท และของจริงนี้เปนสวนประกอบสวนหนึ่งของชีวิต 


