เบญจขันธ์
ในรายละเอียดของ “ขันธ์ ๕–เบญจขันธ์ ” นี เป็ นการเพิมเนือหาด้าน “ปรมัตถสัจจะ” อัน
หมายถึง “วิปัสสนาภมิู–ปัญญาภมิู” คือ “ปั ญญาวิปัสสนาแห่ งธรรมกาย” ทีผูป้ ฏิบตั ิธรรมจะต้องจําแนกแจก
ธรรม [วิมังสา = การหมันตริ ตรองพิจารณาเหตุผลในสิ งนัน –ธัมมวิจยะ = การวิจยั หรื อค้นคว้าธรรม นันคือ
“ภควา” ดังเชน่ การนําหลักธรรมอืนมาพิจารณาด้วย “มหวิปัสสนา ๑๘” จนเกดิ “ปัญญาเห็นธรรม” และ
“ปัญญาตรัสร้ ู” ได้] ให้ได้จริ งในขณะทีเจริ ญ “นามรปปริ
ู จเฉทญาณ” (ข้อ ๑ ในโสฬสญาณ–ญาณ ๑๖) ดังนี
“ขันธ์ ๕–เบญจขันธ์ ” หมายถึง กองแห่ งรู ปธรรมและนามธรรมห้ าหมวดทีประชุมกันเข้ าเป็ นหน่ วยรวม ซึง
่
่ รวมเข้าเป็ นชีวิต ได้แก่
บัญญัติเรี ยกวา่ สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา–เขา เป็ นต้น สวนประกอบห้
าอยางที
่ เป็ นรู ป รางกาย
่
่ เป็ น
(๑) “รปขั
พฤติกรรม และคุณสมบัติต่างๆ ของสวนที
ู นธ์ ” คือ กองรู ป สวนที
่
่
่ อมทังคุณและอาการ ได้แก่ รู ป ๒๘
รางกาย
สวนประกอบฝ่
ายรู ปธรรมทังหมด สิ งทีเป็ นรางพร้
= มหาภูตรู ป ๔ กบั อุปาทายรู ป ๒๔
่ เป็ นการเสวยรสอารมณ์ ความรู ้สึก สุ ข ทุกข์ หรื อเฉยๆ
(๒) “เวทนาขันธ์ ” คือ กองเวทนา สวนที
ได้แก่ เวทนา ๖
่ เป็ นความกาหนดหมายให้
ํ
(๓) “สั ญญาขันธ์ ” คือ กองสัญญา สวนที
จาํ อารมณ์นนั ๆ ได้ ความ
ํ
่ ่ ขาว เขียว ดํา แดง เป็ นต้น ได้แก่ สัญญา ๖
กาหนดได้
หมายรู ้ในอารมณ์ ๖ เชนวา
่ เป็ นความปรุ งแตง่ สภาพทีปรุ งแตงจิ
่ ตให้ดีหรื อชัวหรื อ
(๔) “สั งขารขันธ์ ” คือ กองสังขาร สวนที
่ ณภาพของจิต ให้เป็ นกุศล
เป็ นกลางๆ คุณสมบัติต่างๆ ของจิต มีเจตนาเป็ นตัวนํา ทีปรุ งแตงคุ
อกุศล อัพยากฤต ได้แก่ สังขาร ๓ อภิสังขาร ๓
่ เป็ นความรู ้แจ้งอารมณ์ ความรู ้อารมณ์ทางอายตนะทัง
(๕) “วิญญาณขันธ์ ” คือ กองวิญญาณ สวนที
๖ มีการเห็น การได้ยนิ การได้กลิน การรู ้รส การรู ้สึกกายสัมผัส การรู ้ความนึกคิด ได้แก่
วิญญาณ ๖ จิ ต ๘๙ เจตสิ ก ๕๒
“มหาภตรป
ู ู ๔” หมายถึง สภาวะอันปรากฏได้ เป็ นใหญ่ ๆ โตๆ หรื อเป็ นต่ างๆ ได้ มากมาย รู ปทีมีอยู่โดย
สภาวะ รู ปต้ นเดิม นันคือ “ธาตุ ๔” ได้แก่
่
ิ อที สภาพอันเป็ นหลักทีตังทีอาศัยแหงสหชาตรู
่
(๑) “ปฐวีธาตุ” คือ สภาวะทีแผไปหรื
อกนเนื
ป เรี ยก
สามัญวา่ “ธาตุแข้ นแข็ง” หรื อ “ธาตุดิน”
่
(๒) “อาโปธาตุ” คือ สภาวะทีเอิบอาบหรื อดูดซึม หรื อซานไป
ขยายขนาด ผนึก พูนเข้าด้วยกนั เรี ยก
สามัญวา่ “ธาตุเหลว” หรื อ “ธาตุนา”
ํ
(๓) “เตโชธาตุ” คือ สภาวะทีทําให้ร้อน เรี ยกสามัญวา่ “ธาตุไฟ”
(๔) “วาโยธาตุ” คือ สภาวะทีทําให้สนั ไหว เคลือนที และคําจุน เรี ยกสามัญวา่ “ธาตุลม”
– ๑๖๑ –

“อปาทายรป
ุ
ู ๒๔” คือ รู ปอาศัยซึ งเป็ นคุณสมบัติและอาการของ “มหาภตู ๔” ทีเกิดอยู่อย่ างต่ อเนือง ซึงใช้
่
อธิบายคุณสมบัติยอยของ
“มหาภูตรู ป ๔” หรื อ “ภูตรู ป ๔” ดังนี
(๑) “ปสาทรปู ๕” คือ รู ปทีเป็ นประสาทสําหรับรับอารมณ์ หรื อ “สฬายตนะ” ได้แก่
๑. จักขุ [ตา]
๒. โสตะ [หู]
๓. ฆานะ [จมูก]
๔. ชิ วหา [ลิน]
๕. กาย [กาย–เรื อนกาย]
(๒) “โคจรรปู ๕” หรื อ “วิสัยรปู ๕” คือ รู ปทีเป็ นอารมณ์หรื อแดนรับรู ้ของอินทรี ยห์ รื อระบบ
ั จจัยภายนอก หรื อ “อายตนะภายนอก ๖” ได้แก่
ประสาท ทีได้รับผลจากการกระทบกบปั
๖. รู ปะ [รู ป[
๗. สัททะ [เสี ยง]
๘. คันธะ [กลิน]
๙. รสะ [รส]
ิ นระหวาง
่ ปสาทรู ป กบั โคจรรู ป
– “โผฏฐั พพะ” คือ สัมผัสทางกายทีเกดขึ
[ข้อนีไมนั่ บเพราะเป็ นอันเดียวกบั มหาภูต ๓ คือ ปฐวี–เตโช–และ–วาโย]
่
(๓) “ภาวรปู ๒” คือ รู ปทีเป็ นภาวะแหงเพศ
ได้แก่
๑๐. อิตถัตตะ–อิตถินทรี ย ์ [ความเป็ นหญิง]
๑๑. ปุริสัตตะ–ปุริสินทรี ย ์ [ความเป็ นชาย]
(๔) “หทัยรปู ๑” คือ รู ปทีเป็ นหทัย ได้แก่
่ –หัวใจ]
๑๒. หทัยวัตถุ [ทีตังแหงใจ
(๕) “ชีวติ รปู ๑” คือ รู ปทีเป็ นชีวิต ได้แก่
๑๓. ชี วิตินทรี ย์ [อินทรี ยค์ ือชีวิต]
(๖) “อาหารรปู ๑” คือ รู ปทีเป็ นอาหาร ได้แก่
๑๔. กวฬิงการาหาร [อาหารคือคําข้าว อาหารทีกนิ]
ํ
(๗) “ปริจเฉทรปู ๑” คือ รู ปทีกาหนดเทศะ
ได้แก่
่ ่ ]
๑๕. อากาสธาตุ [สภาวะคือชองวาง
(๘) “วิญญัติรูป ๒” คือ รู ปแสดงการเคลือนไหวให้รู้ความหมาย ได้แก่
๑๖. กายวิญญัติ [การเคลือนไหวให้รู้ความหมายด้วยกาย]
๑๗. วจีวิญญัติ [การเคลือนไหวให้รู้ความหมายด้วยวาจา]

– ๑๖๒ –

(๙) “วิการรปู ๓” คือ รู ปทีแสดงอาการทีดัดแปลงทําให้แปลกให้พิเศษได้ ได้แก่
๑๘. ลหุ ตา [ความเบา]
่
๑๙. มุทุตา [ความออนสลวย
]
่
๒๐. กัมมัญญตา [ความควรแกการงาน
ใช้การได้]
และรวมกบั “วิญญัติรูป ๒” เป็ น “วิการรู ป ๕”
ํ
(๑๐) “ลักขณรปู ๔” คือ รู ปทีแสดงลักษณะหรื ออาการเป็ นเครื องกาหนด
ได้แก่
่ วหรื อเติบขึน]
๒๑. อุปจยะ [ความกอตั
๒๒. สันตติ [ความสื บตอ่]
๒๓. ชรตา [ความทรุ ดโทรม]
๒๔. อนิจจตา [ความปรวนแปรแตกสลาย]
“เวทนา ๖” หมายถึง การเสวยอารมณ์ ได้แก่
ิ
(๑) “จักขสัุ มผัสสชาเวทนา” คือ เวทนาเกดจากสั
มผัสทางตา
ิ
(๒) “โสตสั มผัสสชาเวทนา” คือ เวทนาเกดจากสั
มผัสทางหู
ิ
(๓) “ฆานสั มผัสสชาเวทนา” คือ เวทนาเกดจากสั
มผัสทางจมูก
ิ
(๔) “ชิวหาสั มผัสสชาเวทนา” คือ เวทนาเกดจากสั
มผัสทางลิน
ิ
(๕) “กายสั มผัสสชาเวทนา” คือ เวทนาเกดจากสั
มผัสทางกาย
ิ
(๖) “มโนสั มผัสสชาเวทนา” คือ เวทนาเกดจากสั
มผัสทางใจ
“สั ญญา ๖” หมายถึง ความกําหนดได้ หมายรู้ ความหมายรู้ อารมณ์ ความจําได้ หมายรู้ ได้แก่
่ ่ ดํา แดง เขียว ขาว เป็ นต้น
(๑) “รปสั
ู ญญา” คือ ความหมายรู ้รูป เชนวา
่ ่ ดัง เบา ทุม้ แหลม เป็ นต้น
(๒) “สั ททสั ญญา” คือ ความหมายรู ้เสี ยง เชนวา
(๓) “คันธสั ญญา” คือ ความหมายรู ้กลิน เช่นวา่ หอม เหม็น เป็ นต้น
่ ่ หวาน เปรี ยว ขม เค็ม เป็ นต้น
(๔) “รสสั ญญา” คือ ความหมายรู ้รส เชนวา
่ ่ ออน
่ แข็ง ร้อน เย็น เป็ นต้น
(๕) “โผฏฐั พพสั ญญา” คือ ความหมายรู ้สมั ผัสทางกาย เชนวา
่ ่ งาม นาเกลี
่ ยด เป็ นต้น
(๖) “ธัมมสั ญญา” คือ ความหมายรู ้อารมณ์ทางใจ เชนวา
“สั งขาร ๓” หมายถึง สภาพทีปรุ งแต่ ง ธรรมมีเจตนาเป็ นประธานอันปรุ งแต่ งการกระทํา นันคือ สัญเจตนา
หรื อ เจตนาทีแต่ งกรรม ได้แก่
่
(๑) “กายสั งขาร” คือ สภาพทีปรุ งแตงการกระทํ
าทางกาย “กายสั ญเจตนา” คือ ความจงใจทางกาย
่
(๒) “วจีสังขาร” คือ สภาพทีปรุ งแตงการกระทํ
าทางวาจา “วจีสัญเจตนา” คือ ความจงใจทางวาจา
่
(๓) “จิตตสั งขาร–มโนสั งขาร” คือ สภาพทีปรุ งแตงการกระทํ
าทางใจ “มโนสั ญเจตนา” คือ ความจง
ใจทางใจ
– ๑๖๓ –

“อภิสังขาร ๓” หมายถึง สภาพทีปรุ งแต่ ง ธรรมมีเจตนาเป็ นประธานอันปรุ งแต่ งผลแห่ งการกระทํา หรื อ
เจตนาทีเป็ นตัวการในการทํากรรม ได้แก่
่
(๑) “ปญญาภิ
สังขาร” คือ อภิสงั ขารทีเป็ นบุญ สภาพทีปรุ งแตงกรรมฝ่
ายดี ได้แก่ กุศลเจตนาทีเป็ น
ุ
กามาวจรและรู ปาวจร
่
(๒) “อปญญาภิ
สังขาร” คือ อภิสงั ขารทีเป็ นปฏิปักษ์ต่อบุญคือเป็ นบาป สภาพทีปรุ งแตงกรรมฝ่
ายชัว
ุ
ได้แก่ อกุศลเจตนาทังหลาย
่
่ นไหว
(๓) “อาเนญชาภิสังขาร” คือ อภิสงั ขารทีเป็ นอาเนญชา สภาพทีปรุ งแตงภพอั
นมันคงไมหวั
่ ่ วยสมาธิแหงจตุ
่ ตถฌาน
ได้แก่ กุศลเจตนาทีเป็ นอรู ปาวจร ๔ หมายเอาภาวะจิตทีมันคงแนวแนด้
่ ได้แก่
“สั งขาร ๔” หมายถึง คําวา่ “สั งขาร” ทีใช้ในความหมายตางๆ
ิ
็
(๑) “สั งขตสั งขาร” คือ สังขารคือสังขตธรรม ได้แก่ สิ งทังปวงทีเกดจากปั
จจัยปรุ งแตง่ รู ปธรรมกตาม
็ ได้ในคําวา่ “อนิจฺจา วต สงฺขารา” เป็ นต้น
นามธรรมกตาม
็ นามธรรมกตาม
็ ในภูมิ
(๒) “อภิสังขตสั งขาร” คือ สังขารคือสิ งทีกรรมแต่ งขึน ได้แก่ รู ปธรรมกตาม
ิ ่
สาม [ชันของจิต = กามาวจรภูมิ–รู ปาวจรภูมิ–อรู ปาวจรภูมิ] ทีเกดแตกรรม
(๓) “อภิสังขรณกสั งขาร” คือ สังขารคือกรรมทีเป็ นตัวการปรุ งแต่ ง ได้แก่ กุศลเจตนา และ
อกุศลเจตนาทังปวงในภูมิสาม [ชันของจิต = กามาวจรภูมิ–รู ปาวจรภูมิ–อรู ปาวจรภูมิ] ได้ในคํา
วา่ สังขาร ตามหลักปฏิจจสมุปบาท คือ สังขาร ๓ หรื อ อภิสังขาร ๓
ํ งความเพียรทางกายกตามทาง
็
(๔) “ปโยคาภิสังขาร” คือ สังขารคือการประกอบความเพียร ได้แก่ กาลั
็
ใจกตาม
่ “ผัสสะ ๖” คือ ความประจวบกันแห่ งอายตนะภายใน
“วิญญาณ ๖” หมายถึง ความรู้ แจ้ งอารมณ์ โดยผาน
อายตนะภายนอก และ วิญญาณ ประกอบด้วย (๑) จักขสัุ มผัส–ความกระทบทางตา (๒) โสตสัมผัส–ความ
กระทบทางหู (๓) ฆานสัมผัส–ความกระทบทางจมูก (๔) ชิวหาสัมผัส–ความกระทบทางลิน (๕) กาย
สัมผัส–ความกระทบทางกาย (๖) มโนสัมผัส–ความกระทบทางใจ ได้แก่
(๑) “จักขวิุ ญญาณ” ความรู ้อารมณ์ทางตา คือ รู้ รูปด้ วยตา = เห็น
(๒) “โสตวิญญาณ” ความรู ้อารมณ์ทางหู คือ รู้ เสี ยงด้ วยหู = ได้ ยิน
(๓) “ฆานวิญญาณ” ความรู ้อารมณ์ทางจมูก คือ รู้ กลินด้ วยจมูก = ได้ กลิน
(๔) “ชิวหาวิญญาณ” ความรู ้อารมณ์ทางลิน คือ รู้ รสด้ วยลิน = รู้ รส
(๕) “กายวิญญาณ” ความรู ้อารมณ์ทางกาย คือ รู้ โผฏฐั พพะด้ วยกาย = รู้ สึกกายสัมผัส
(๖) “มโนวิญญาณ” ความรู ้อารมณ์ทางใจ คือ รู้ ธรรมารมณ์ ด้วยใจ = รู้ ความนึกคิด

– ๑๖๔ –

“อายตนะ ๑๒” ประกอบด้วย (๑) อายตนะภายใน ๖ และ (๒) อายตนะภายนอก ๖ ดังนี
“อายตนะภายใน ๖” หมายถึง ทีเชื อมต่ อให้ เกิดความรู้ แดนต่ อความรู้ ฝ่ายภายใน บาลีเรี ยก “สฬายตนะ–
อัชฌัตติกายตนะ = อินทรี ย์ ๖” ได้แก่
(๑) “จักขุ” คือ จักษุ–ตา
(๒) “โสตะ” คือ หู
(๓) “ฆานะ” คือ จมูก
(๔) “ชิวหา” คือ ลิน
(๕) “กาย” คือ กาย
(๖) “มโน” คือ ใจ
“อายตนะภายนอก ๖” หมายถึง ทีเชื อมต่ อให้ เกิดความรู้ แดนต่ อความรู้ ฝ่ายภายนอก บาลีเรี ยก “พาหิรายต
นะ = อารมณ์ ๖” ได้แก่
(๑) “รปะ
ู ” คือ รู ป สิ งทีเห็น หรื อ วัณณะ คือสี
(๒) “สั ททะ” คือ เสี ยง
(๓) “คันธะ” คือ กลิน
(๔) “รสะ” คือ รส
(๕) “โผฏฐั พพะ” คือ สัมผัสทางกาย สิ งทีถูกต้องกาย
ิ ั สิ งทีใจนึกคิด
(๖) “ธรรม–ธรรมารมณ์ ” คือ อารมณ์ทีเกดกบใจ
“ธาตุ ๑๘” หมายถึง สิ งทีทรงสภาวะของตนอยู่เอง ตามทีเหตุปัจจัยปรุ งแต่ งขึน เป็ นไปตาม ธรรมนิยาม คือ
ิ
กําหนดแห่ งธรรมดา หรื อ กฎธรรมชาติ ไมมี่ ผสู ้ ร้างผูบ้ นดาล
ั
และมีรูปลักษณะกจอาการเป็
นแบบจําเพาะตัว
ํ
่
่ (ลําดับตามอายตนะ ๑๒ = อินทรี ย์ ๖ กบั อารมณ์ ๖) ได้แก่
อันพึงกาหนดเอาเป็
นหลักได้แตละอยางๆ
(๑) “จักขธาต
ุ ุ” —ธาตุคือจักขุปสาท
(๒) “รปธาต
ู
ุ” —ธาตุคือรู ปารมณ์
(๓) “จักขวิุ ญญาณธาตุ” —ธาตุคือจักขุวญ
ิ ญาณ
(๔) “โสตธาตุ” —ธาตุคือโสตปสาท
(๕) “สั ททธาตุ” —ธาตุคือสัททารมณ์
(๖) “โสตวิญญาณธาตุ” —ธาตุคือโสตวิญญาณ
(๗) “ฆานธาตุ” —ธาตุคือฆานปสาท
(๘) “คันธธาตุ” —ธาตุคือคันธารมณ์
– ๑๖๕ –

(๙) “ฆานวิญญาณธาตุ” —ธาตุคือฆานวิญญาณ
(๑๐) “ชิวหาธาตุ” —ธาตุคือชิวหาปสาท
(๑๑) “รสธาตุ” —ธาตุคือรสารมณ์
(๑๒) “ชิวหาวิญญาณธาตุ” —ธาตุคือชิวหาวิญญาณ
(๑๓) “กายธาตุ” —ธาตุคือกายปสาท
(๑๔) “โผฏฐัพพธาตุ” —ธาตุคือโผฏฐัพพารมณ์
(๑๕) “กายวิญญาณธาตุ” —ธาตุคือกายวิญญาณ
(๑๖) “มโนธาตุ” —ธาตุคือมโน
(๑๗) “ธรรมธาตุ” —ธาตุคือธรรมารมณ์
(๑๘) “มโนวิญญาณธาตุ” —ธาตุคือมโนวิญญาณ
ี องเป็ นไปตามตน
“อินทรีย์ ๒๒” หมายถึง สิ งทีเป็ นใหญ่ ในการทํากิจของตน ซึงทําให้ธรรมอืนๆ ทีเกยวข้
ิ นๆ ในขณะทีเป็ นไปอยูน่ นั ดังนี
ในกจนั
หมวดที ๑ คือ อายตนะภายใน ๖ได้ เพือ “อินทรี ยสังวร” คือ สํารวมอินทรี ย์ มีสติระวัง รั กษาใจ มิให้
กิเลสคือความยินดียินร้ ายเข้ าครอบงํา เมือรับรู ้อารมณ์ดว้ ยอินทรี ยท์ งั ๖ มีเห็นรู ปด้วยตา ได้ยนิ เสี ยง
ิ น
ด้วยหู ได้กลินด้วยจมูก ได้รสด้วยลิน ได้รู้สึกสัมผัสด้วยกาย ได้รู้รับเสพธรรมารมณ์ดว้ ยใจ ซึงเกดขึ
พร้อมๆ กนั จนนึกคิดไมทั่ นในอารมณ์นนั ๆ ได้แก่
(๑) จักขุนทรี ย์ (จักขุปสาท)
(๒) โสตินทรี ย์ (โสตปสาท)
(๓) ฆานินทรี ย์ (ฆานปสาท)
(๔) ชิ วหิ นทรี ย์ (ชิวหาปสาท)
(๕) กายินทรี ย์ (กายปสาท)
(๖) มนินทรี ย์ [ใจ ได้แก่ จิต ๘๙]
่
่
หมวดที ๒ คือ ภาวะแห่ งชีวติ ในรปธรรม
เพือพิจารณาเห็นความแตกตางระหวางเพศที
เป็ นหญิงหรื อ
ู
ชายปรากฏในรู ปธรรมทีเป็ นสิ งมีชีวิต ได้แก่
(๗) อิตถินทรี ย์ [อิตถีภาวะ]
(๘) ปุริสินทรี ย์ [ปุริสภาวะ]
(๙) ชี วิตินทรี ย์ [ชีวิต]

– ๑๖๖ –

่ ามา
หมวดที ๓ คือ เวทนา ๕ ความรู ้สึกในอารมณ์ เพือพิจารณาความรู ้สึกทีมีต่ออารมณ์ทงั ๖ ทีผานเข้
ิ ตและเจตสิ กตางๆ
่ เพิมเติม ได้แก่
ทางอินทรี ยท์ งั ๖ ทังกายและใจ อันจะทําให้เกดจิ
(๑๐) สุขินทรี ย์ [สุ ขเวทนา]
(๑๑) ทุกขินทรี ย์ [ทุกขเวทนา]
(๑๒) โสมนัสสิ นทรี ย์ [โสมนัสสเวทนา]
(๑๓) โทมนัสสิ นทรี ย์ [โทมนัสสเวทนา]
(๑๔) อุเปกขินทรี ย์ [อุเบกขาเวทนา]
่ า และพละที
หมวดที ๔ คือ อินทรี ย์ ๕–พละ ๕ แห่ งโพธิญาณ เพือพิจารณาถึง อินทรี ยท์ ีแกกล้
่ จนทําให้ถึงพร้อมด้วย “โพชฌงค์ ๗” ทีเป็ นองค์
แข็งแกรง่ ทําให้ธรรมปฏิปักษ์เข้าครอบงําจิตใจไมได้
่
ธรรมแหงความตรั
สรู ้ได้ ได้แก่
(๑๕) สัทธิ นทรี ย์ [ศรัทธา]
(๑๖) วิริยินทรี ย์ [วิริยะ]
(๑๗) สตินทรี ย์ [สติ]
(๑๘) สมาธิ นทรี ย์ [สมาธิ ]
(๑๙) ปั ญญินทรี ย์ [ปั ญญา]
ิ ซึงเป็ น
หมวดที ๕ คือ วิปัสสนาปัญญาญาณ เพือพิจารณาเห็นลําดับความหลุดพ้นจากการดับกเลส
่ ยสัจจ์ทงั ๔ คือ “วิราคะ” อริ ยมรรควิถีแหงมั
่ คคญาณ ซึงเป็ นธรรมทีละเอียดประณี ต
ความจริ งแหงอริ
่
่ ยอม
่
ขันสู ง และ “นิโรธ” อริ ยผลวิธีแหงผลญาณ
ซึงเป็ นธรรมทีละเอียดประณี ตขันสูง ธรรมดังกลาวนี
ั
ทําให้กลยาณปุ
ถุชนกลายเป็ นอริ ยบุคคล ได้แก่
่ ป้ ฏิบตั ิดว้ ยมุ่งวาเราจั
่ กรู ้สจั จธรรมทียังมิได้รู้
(๒๐) อนัญญาตัญญัสสามีตินทรี ย์ [อินทรี ยแ์ หงผู
ได้แก่ โสตาปั ตติมคั คญาณ]
่ กลาง คือ โสตาปัตติผล
(๒๑) อัญญินทรี ย์ [อัญญา หรื อปัญญาอันรู ้ทวั ถึง ได้แก่ ญาณ ๖ ในทาม
ญาณ ถึงอรหัตตมัคคญาณ]
(๒๒) อัญญาตาวินทรี ย์ [ปั ญญาผูร้ ู ้ทวั ถึงแล้วของพระอรหันต์ ได้แก่ อรหัตตผลญาณ]

– ๑๖๗ –

่ นจริ งนัน
“จิต ๘๙” หมายถึง ธรรมชาติทีรู้ อารมณ์ –สภาพทีนึกคิด–ความคิด–ใจ–วิญญาณ ในโลกแหงเป็
“การพัฒนาตนเอง–การเจริ ญภาวนากรรมฐาน” ก็มีจุดประสงค์เพือปรับเปลียนคุณภาพชีวิตและระดับของ
จิตต์ แยกออกเป็ น ๔ ชันภูมิ หรื อ “ภมิู ๔” นันคือ ชันแห่ งจิต ระดับจิ ตใจ ระดับชี วิต ซึงประกอบด้วย
“กามาวจรภูมิ–รู ปาวจรภูมิ–อรู ปาวจรภูมิ–โลกุตตรภูมิ” ได้แก่
่ ยวอยูใ่ นกาม ระดับจิตใจทียังปรารภ
(๑) กามาวจรจิต ๕๔ [กามาวจรภูมิ] คือ ชันทีทองเที
ี องกบกามคุ
ั
กามเป็ นอารมณ์ คือ ยังเกยวข้
ณ ระดับจิตใจของสัตว์ในกามภพทัง ๑๑ ชัน
ได้แก่ (๑) “อบายภูมิ ๔” ภูมิทีปราศจากความเจริ ญ คือ นิรยะ–ติรัจฉานโยนิ–ปิ ตติวิสัย–
อสุรกาย (๒) “กามสุคติภูมิ ๗” กามาวจรภูมิทีเป็ นสุ คติ คือ มนุษย์ –จาตุมหาราชิ กา–
ดาวดึงส์ –ยามา–ดุสิต–นิมมานรดี–ปรนิมมิตวสวัตดี
่ ยวอยูใ่ นรู ป ระดับจิตใจทีปรารภรู ปธรรม
(๒) รปาวจรจิ
ต ๑๕ [รู ปาวจรภูมิ] คือ ชันทีทองเที
ู
่ ไ้ ด้ฌานหรื อผูอ้ ยูใ่ นรู ปภพทัง ๑๖ ชัน ได้แก่ (๑)
เป็ นอารมณ์ ระดับจิตใจของทานผู
“ปฐมฌานภูมิ ๓” คือ พรหมปาริ สัชชา–พรหมปุโรหิ ตา–มหาพรหมา (๒) “ทุติยฌาน
ภูมิ ๓” คือ ปริ ตรตาภา–อัปปมาณาภา–อาภัสสรา (๓) “ตติยฌานภูมิ ๓” คือ ปริ ตต
สุภา–อัปปมาณสุภา–สุภกิณหา (๔) “จตุตถฌานภูมิ ๗” คือ เวหั ปผลา–อสัญญีสัตว์ –อวิ
หา–อตัปปา–สุทัสสา สุทัสสี –อกนิฏฐา
่ ยวอยูใ่ นอรู ป ระดับจิตใจทีปรารภ
(๓) อรปาวจรจิ
ต ๑๒ [อรู ปาวจรภูมิ] คือ ชันทีทองเที
ู
่ ไ้ ด้อรู ปฌาน หรื อผูอ้ ยูใ่ นอรู ปภพทัง ๔
อรู ปธรรมเป็ นอารมณ์ ระดับจิตใจของทานผู
ชัน ได้แก่ (๑) อากาสานัญจายตนภูมิ (๒) วิญญาณั ญจายตนภูมิ (๓) อากิญจัญญายตน
ภูมิ (๔) เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ
่ ตตรธรรม ระดับ
(๔) โลกตตรจิ
ต ๘ [โลกุตตรภูมิ] คือ ชันทีพ้นจากโลก ระดับแหงโลกุ
ุ
ี มิ ๓ ข้างต้น ได้แก่ (๑) “มรรค ๔” คือ
จิตใจของพระอริ ยเจ้าอันพ้นแล้วจากโลกยภู
โสดาปั ตติมรรค–สกทาคามิมรรค–อนาคามิมรรค–อรหั ตตมรรค (๒) “ผล ๔” คือ
โสดาปั ตติผล–สกทาคามิผล–อนาคามิผล–อรหั ตตผล (๓) “นิพพาน ๑” คือ อรหั ตตผล
วิมตุ ติ [อนุปาทิเสสนิพพาน–นิพพานไมมี่ อุปาทิเหลือ] ข้อนีในบาลีทีมา เรี ยกวา่ “อปริ
ยาปันนภมิู” คือ ขันทีไมนั่ บเนืองใน “วัฏฏะ” ระดับทีไมถู่ กจํากดั

– ๑๖๘ –

ถ้าแยกให้ละเอียด มีรายละเอียดดังนี
๑. กามาวจรจิต ๕๔ [จิตทีเป็ นไปในกามภูมิ]
๑) อกศลจิ
ุ ต ๑๒ จิตอันเป็ นอกุศล ประกอบด้วย อกุศลมูล ๓ ได้แก่ โลภะ–โทสะ–โมหะ
โลภมูลจิต ๘
โทสมูลจิต ๒
โมหมูลจิต ๒
่
๒) อเหตกจิ
วยเหตุ ๖ ได้แก่ โลภะ–โทสะ–
ุ ต ๑๘ จิตอันไมมี่ สมั ปยุตตเหตุ คือ ไมประกอบด้
โมหะ–อโลภะ–อโทสะ–อโมหะ
อกุศลวิบากจิต ๗
กุศลวิบากอเหตุกจิต ๘
อเหตุกกริิ ยาจิต ๓
๓) กามาวจรโสภณจิต ๒๔ จิตดีงามทีเป็ นไปในกามภูมิ
มหากุศลจิต ๘
มหาวิบากจิต ๘
มหากริิ ยาจิต ๘
๒. รปาวจรจิ
ต ๑๕ [จิตอันเป็ นไปในรู ปภูมิ]
ู
๑) รปาวจรกศลจิ
ู
ุ ต ๕ กุศลจิตทีเป็ นไปในรู ปภูมิ ได้แกจิ่ ตของผูเ้ ข้าถึงรู ปฌาน
๒) รปาวจรวิ
บากจิต ๕ วิบากจิตทีเป็ นไปในรู ปภูมิ คือ จิตทีเป็ นผลของรู ปาวจรกุศล
ู
๓) รปาวจรกิ
ริยาจิต ๕ กริิ ยาจิตทีเป็ นไปในรู ปภูมิ คือ จิตของพระอรหันต์ผกู ้ ระทํารู ปาวจรกุศล
ู
๓. อรปาวจรจิ
ต ๑๒ [จิตทีเป็ นไปในอรู ปภูมิ]
ู
๑) อรปาวจรกศลจิ
ู
ุ ต ๔ กุศลจิตทีเป็ นไปในอรู ปภูมิ ได้แก่ จิตของผูเ้ ข้าถึงอรู ปฌาน
๒) อรปาวจรวิ
บากจิต ๔ วิบากจิตทีเป็ นไปในอรู ปภูมิ คือ จิตทีเป็ นผลของอรู ปาวจรกุศล
ู
๓) อรปาวจรกิ
ริยาจิต ๔ กริิ ยาจิตทีเป็ นไปในอรู ปภูมิ คือ จิตของพระอรหันต์ผกู ้ ระทําอรู ปาวจร
ู
กุศล
๔. โลกตตรจิ
ต ๘ [จิตทีเป็ นโลกุตตระ]
ุ
๑) โลกตตรกศลจิ
ุ
ุ ต ๔ กุศลจิตทีเป็ นโลกุตตระ คือ กุศลจิตทีทําให้ขา้ มพ้นอยูเ่ หนือโลก
๒) โลกตตรวิ
บากจิต ๔ วิบากจิตทีเป็ นโลกุตตระ คือ จิตทีเป็ นผลของโลกุตตรกุศล
ุ

– ๑๖๙ –

่ ทีมาสัมปยุตต์ดว้ ย ดังนี
ให้พิจารณาลงรายละเอียดยิงขึนถึง “จิต ๘๙” ทีมี “เจติสิก” ตางๆ
๑. กามาวจรจิต ๕๔ [จิตทีเป็ นไปในกามภูมิ]
่ น คือ
๑) อกศลจิ
ุ ต ๑๒ [จิตอันเป็ นอกุศล] อกุศลจิตมีแตที่ เป็ นกามาวจรนีเทานั
• โลภมูลจิ ต ๘ [จิตมีโลภะเป็ นมูล]
๑. จิ ตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิ ไมมี่ การชักนํา
๒. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิ มีการชักนํา
่
๓. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ไมประก
อบด้วยมิจฉาทิฏฐิ ไมมี่ การชักนํา
่
๔. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ไมประกอบด้
วยมิจฉาทิฏฐิ มีการชักนํา
๕. จิ ตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิ ไมมี่ การชักนํา
๖. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิ มีการชักนํา
่
๗. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ไมประกอบด้
วยมิจฉาทิฏฐิ ไมมี่ การชักนํา
่
๘. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ไมประกอบด้
วยมิจฉาทิฏฐิ มีการชักนํา
• โทสมูลจิ ต ๒ [จิตมีโทสะเป็ นมูล]
๑. จิ ตทีเกิดพร้ อมด้ วยโทมนัสสเวทนา ประกอบด้วยปฏิฆะ ไมมี่ การชักนํา
๒. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยโทมนัสสเวทนา ประกอบด้วยปฏิฆะ มีการชักนํา
• โมหมูลจิ ต ๒ [จิตมีโมหะเป็ นมูล]
๑. จิ ตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ประกอบด้ วยวิจิกิจฉา
๒. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ประกอบด้ วยอุทธัจจะ
่
๒) อเหตกจิ
วยเหตุ ๖ ได้แก่ โลภะ–โทสะ–โมหะ–
ุ ต ๑๘ [จิตอันไมมี่ สมั ปยุตตเหตุ คือ ไมประกอบด้
อโลภะ–อโทสะ–อโมหะ]
• อกุศลวิบากจิต ๗ [จิตทีเป็ นผลของอกุศล]
ิ อมด้วยอุเบกขาเวทนา
๑. จักขุวิญญาณจิ ต ทีเกดพร้
ิ อมด้วยอุเบกขาเวทนา
๒. โสตวิญญาณจิ ต ทีเกดพร้
ิ อมด้วยอุเบกขาเวทนา
๓. ฆานวิญญาณจิ ต ทีเกดพร้
ิ อมด้วยอุเบกขาเวทนา
๔. ชิ วหาวิญญาณจิ ต ทีเกดพร้
ิ อมด้วยทุกขเวทนา
๕. กายวิญญาณจิ ต ทีเกดพร้
ิ อมด้วยอุเบกขาเวทนา
๖. สัมปฏิจฉั นนจิ ต ทีเกดพร้
ิ อมด้วยอุเบกขาเวทนา
๗. สันตีรณจิ ต ทีเกดพร้
– ๑๗๐ –

• กุศลวิบากอเหตุกจิ ต ๘ [จิตทีเป็ นผลของกุศล ไมมี่ สมั ปยุตตเหตุ]
ิ อมด้วยอุเบกขาเวทนา
๑. จักขุวิญญาณจิ ต ทีเกดพร้
ิ อมด้วยอุเบกขาเวทนา
๒. โสตวิญญาณจิ ต ทีเกดพร้
ิ อมด้วยอุเบกขาเวทนา
๓. ฆานวิญญาณจิ ต ทีเกดพร้
ิ อมด้วยอุเบกขาเวทนา
๔. ชิ วหาวิญญาณจิ ต ทีเกดพร้
ิ อมด้วยสุ ขเวทนา
๕. กายวิญญาณจิ ต ทีเกดพร้
ิ อมด้วยอุเบกขาเวทนา
๖. สัมปฏิจฉั นนจิ ต ทีเกดพร้
ิ อมด้วยโสมนัสสเวทนา
๗. สันตีรณจิ ต ทีเกดพร้
ิ อมด้วยอุเบกขาเวทนา
๘. สันตีรณจิ ต ทีเกดพร้
• อเหตุกกิริยาจิ ต ๓ [จิตทีเป็ นเพียงกริิ ยา ไมมี่ สมั ปยุตตเหตุ]
ิ อมด้วยอุเบกขาเวทนา
๑. ปั ญจทวาราวัชชนจิ ต* ทีเกดพร้
ิ อมด้วยอุเบกขาเวทนา
๒. มโนทวาราวัชชนจิ ต** ทีเกดพร้
ิ อมด้วยโสมนัสสเวทนา
๓. หสิ ตปุ ปาทจิ ต*** ทีเกดพร้
* จิตทีรําพึงถึงอารมณ์ทีกระทบทวารทัง ๕
** จิตทีรําพึงถึงอารมณ์อนั มาถึงคลองในมโนทวาร = โวฏฐัพพนะ
ิ
*** จิตทีทําให้เกดการแย้
มยิมของพระอรหันต์
๓) กามาวจรโสภณจิต ๒๔ [จิตดีงามทีเป็ นไปในกามภูมิ]
• มหากุศลจิ ต หรื อ สเหตุกกามาวจรกุศลจิต ๘ [จิตทีเป็ นกุศลยิงใหญ่ หรื อ กุศลจิตทีเป็ นไปในกามภูมิ
มีสมั ปยุตตเหตุ]
๑. จิ ตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ประกอบด้วยปัญญา ไมมี่ การชักนํา
๒. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ประกอบด้วยปัญญา มีการชักนํา
่
๓. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ไมประกอบด้
วยปัญญา ไมมี่ การชักนํา
่
๔. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ไมประกอบด้
วยปัญญา มีการชักนํา
๕. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ประกอบด้วยปัญญา ไมมี่ การชักนํา
๖. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ประกอบด้วยปัญญา มีการชักนํา
่
๗. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ไมประกอบด้
วยปัญญา ไมมี่ การชักนํา
่
๘. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ไมประกอบด้
วยปัญญา มีการชักนํา

– ๑๗๑ –

• มหาวิบากจิ ต หรื อ สเหตุกกามาวจรวิบากจิต ๘
[จิตอันเป็ นผลของมหากุศล หรื อวิบากจิตทีเป็ นไปในกามภูมิ มีสมั ปยุตตเหตุ]
ั
[เหมือนกบมหากุ
ศลจิตทุกข้อ]
๑. จิ ตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ประกอบด้วยปัญญา ไมมี่ การชักนํา
๒. จิ ตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ประกอบด้วยปัญญา มีการชักนํา
่
๓. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ไมประกอบด้
วยปัญญา ไมมี่ การชักนํา
่
๔. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ไมประกอบด้
วยปัญญา มีการชักนํา
๕. จิ ตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ประกอบด้วยปัญญา ไมมี่ การชักนํา
๖. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ประกอบด้วยปัญญา มีการชักนํา
่
๗. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ไมประกอบด้
วยปัญญา ไมมี่ การชักนํา
่
๘. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ไมประกอบด้
วยปัญญา มีการชักนํา
• มหากิริยาจิ ต หรื อ สเหตุกกามาวจรกิริยาจิต ๘
่ ทํามหากุศลแตไมมี
่ ่ วิบาก ได้แก่ การกระทํามหากุศลของพระอรหันต์ หรื อ
[จิตอันเป็ นกริิ ยาอยางที
กริิ ยาจิตในกามภูมิ มีสมั ปยุตตเหตุ]
ั
[เหมือนกบมหากุ
ศลจิตทุกข้อ]
๑. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ประกอบด้วยปัญญา ไมมี่ การชักนํา
๒. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ประกอบด้วยปัญญา มีการชักนํา
่
๓. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ไมประกอบด้
วยปัญญา ไมมี่ การชักนํา
่
๔. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยโสมนัสสเวทนา ไมประกอบด้
วยปัญญา มีการชักนํา
๕. จิ ตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ประกอบด้วยปัญญา ไมมี่ การชักนํา
๖. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ประกอบด้วยปัญญา มีการชักนํา
่
๗. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ไมประกอบด้
วยปัญญา ไมมี่ การชักนํา
่
๘. จิตทีเกิดพร้ อมด้ วยอุเบกขาเวทนา ไมประกอบด้
วยปัญญา มีการชักนํา
๒. รปาวจรจิ
ต ๑๕ [จิตอันเป็ นไปในรู ปภูมิ]
ู
๑) รปาวจรกศลจิ
ู
ุ ต ๕ [กุศลจิตทีเป็ นไปในรู ปภูมิ ได้แก่ จิตของผูเ้ ข้าถึงรู ปฌาน]
ั
๑. ปฐมฌานกุศลจิ ต ทีประกอบด้วย วิตก–วิจาร–ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ั
๒. ทุติยฌานกุศลจิ ต ทีประกอบด้วย วิจาร–ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ั
๓. ตติยฌานกุศลจิ ต ทีประกอบด้วย ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
๔. จตุตถฌานกุศลจิ ต ทีประกอบด้วย สุ ข–เอกัคคตา
ั
๕. ปั ญจมฌานกุศลจิ ต ทีประกอบด้วย อุเบกขา–เอกคคตา
– ๑๗๒ –

๒) รปาวจรวิ
บากจิต ๕ [บากจิตทีเป็ นไปในรู ปภูมิ คือ จิตทีเป็ นผลของรู ปาวจรกุศล]
ู
ั ปาวจรกุศลจิตทุกข้อ เปลียนแตคํ่ าท้ายเป็ น วิบากจิต]
[เหมือนกบรู
ั ตา
๑. ปฐมฌานวิบากจิ ต ทีประกอบด้วย วิตก–วิจาร–ปี ติ–สุ ข–เอกคค
ั
๒. ทุติยฌานวิบากจิ ต ทีประกอบด้วย วิจาร–ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ั
๓. ตติยฌานวิบากจิ ต ทีประกอบด้วย ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ั
๔. จตุตถฌานวิบากจิ ต ทีประกอบด้วย สุ ข–เอกคคตา
ั
๕. ปั ญจมฌานวิบากจิ ต ทีประกอบด้วย อุเบกขา–เอกคคตา
๓) รปาวจรกิ
ริยาจิต ๕
ู
[กริิ ยาจิตทีเป็ นไปในรู ปภูมิ คือ จิตของพระอรหันต์ผกู ้ ระทํารู ปาวจรกุศล]
ั ปาวจรกุศลจิตทุกข้อ เปลียนแตคํ่ าท้ายเป็ น กริิ ยาจิต]
[เหมือนกบรู
ั
๑. ปฐมฌานกิริยาจิ ต ทีประกอบด้วย วิตก–วิจาร–ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ั
๒. ทุติยฌานกิริยาจิ ต ทีประกอบด้วย วิจาร–ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ั
๓. ตติยฌานกิริยาจิ ต ทีประกอบด้วย ปี ติ–สุ ข–เอกคคตา
ั
๔. จตุตถฌานกิริยาจิ ต ทีประกอบด้วย สุ ข–เอกคคตา
ั
๕. ปั ญจมฌานกิริยาจิต ทีประกอบด้วย อุเบกขา–เอกคคตา
๓. อรปาวจรจิ
ต ๑๒ [จิตทีเป็ นไปในอรู ปภูมิ]
ู
๑) อรปาวจรกศลจิ
ู
ุ ต ๔ [กุศลจิตทีเป็ นไปในอรู ปภูมิ ได้แก่ จิตของผูเ้ ข้าถึงอรู ป]
๑. กุศลจิตประกอบด้ วยอากาสานัญจายตนฌาน
๒. กุศลจิ ตประกอบด้ วยวิญญาณั ญจายตนฌาน
๓. กุศลจิ ตประกอบด้ วยอากิญจัญญายตนฌาน
๔. กุศลจิ ตประกอบด้ วยเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
๒) อรปาวจรวิ
บากจิต ๔ [วิบากจิตทีเป็ นไปในอรู ปภูมิ คือ จิตทีเป็ นผลของอรู ปาวจรกุศล]
ู
ั ปาวจรกุศลจิตทุกข้อ เปลียนแตคํ่ าท้ายเป็ น วิบากจิต]
[เหมือนกบอรู
๑. อรู ปาวจรวิบากจิ ต ประกอบด้วยอากาสานัญจายตนฌาน
๒. อรู ปาวจรวิบากจิ ต ประกอบด้วยวิญญาณัญจายตนฌาน
ิ ญญายตนฌาน
๓. อรู ปาวจรวิบากจิ ต ประกอบด้วยอากญจั
๔. อรู ปาวจรวิบากจิ ต ประกอบด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
๓) อรปาวจรกิ
ริยาจิต ๔
ู
[กริิ ยาจิตทีเป็ นไปในอรู ปภูมิ คือ จิตของพระอรหันต์ผกู ้ ระทําอรู ปาวจรกุศล]
– ๑๗๓ –

ั ปาวจรกุศลจิตทุกข้อ เปลียนแตคํ่ าท้ายเป็ น กริิ ยาจิต]
[เหมือนกบอรู
๑. อรู ปาวจรกิริยาจิ ต ประกอบด้วยอากาสานัญจายตนฌาน
๒. อรู ปาวจรกิริยาจิ ต ประกอบด้วยวิญญาณัญจายตนฌาน
ิ ญญายตนฌาน
๓. อรู ปาวจรกิริยาจิ ต ประกอบด้วยอากญจั
๔. อรู ปาวจรกิริยาจิ ต ประกอบด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
๔. โลกตตรจิ
ต ๘ หรื อ ๔๐ [จิตทีเป็ นโลกุตตระ]
ุ
๑) โลกตตรกศลจิ
ุ
ุ ต ๔ หรื อ ๒๐ [กุศลจิตทีเป็ นโลกุตตระ คือ กุศลจิตทีทําให้ขา้ มพ้นอยูเ่ หนือโลก]
๑. จิ ตทีประกอบด้ วยโสตาปั ตติมคั คญาณ คือ กุศลจิตทีเป็ นทางให้ถึงกระแสอันไหลไปสู่ นิพพาน
๒. จิตทีประกอบด้ วยสกทาคามิมคั คญาณ คือ กุศลจิตทีเป็ นทางให้ถึงความเป็ นพระสกทาคามี
๓. จิตทีประกอบด้ วยอนาคามิมคั คญาณ คือ กุศลจิตทีเป็ นทางให้ถึงความเป็ นพระอนาคามี
๔. จิตทีประกอบด้ วยอรหั ตตมัคคญาณ คือ กุศลจิตทีเป็ นทางให้ถึงความเป็ นพระอรหันต์
่ สดาร ให้แจกมัคคจิต ๔ นี ด้วยฌาน ๕ ตามลําดับ กจะได้
็ จาํ นวน ๒๐)
(อยางพิ
๒) โลกตตรวิ
บากจิต ๔ หรื อ ๒๐ [วิบากจิตทีเป็ นโลกุตตระ คือ จิตทีเป็ นผลของโลกุตตรกุศล]
ุ
๑. จิ ตทีประกอบด้ วยโสตาปั ตติผลญาณ
๒. จิตทีประกอบด้ วยสกทาคามิผลญาณ
๓. จิตทีประกอบด้ วยอนาคามิผลญาณ
๔. จิตทีประกอบด้ วยอรหั ตตผลญาณ
“เจตสิ ก ๕๒” หมายถึง ธรรมทีประกอบกับจิต หรื อ สภาวธรรมทีเกิดดับพร้ อมกับจิต มีอารมณ์ และวัตถุที
อาศัยเดียวกันกับจิ ต หรื อ อาการและคุณสมบัติต่างๆ ของจิต ได้แก่
ั ่ ตพวกอืน คือ ประกอบเข้าได้กบจิ
ั ตทุกฝ่ าย
ก. อัญญสมานาเจตสิ ก ๑๓ [เจตสิ กทีมีเสมอกนแกจิ
่ าได้แตฝ่่ ายใดฝ่ ายหนึงพวกเดียว]
ทังกุศลและอกุศล มิใชเข้
ิ วไปกบจิ
ั ตทุกดวง]
๑) สั พพจิตตสาธารณเจตสิ ก ๗ [เจตสิ กทีเกดทั
๑. ผัสสะ [ความกระทบอารมณ์]
๒. เวทนา [ความเสวยอารมณ์]
๓. สัญญา [ความหมายรู ้อารมณ์]
่
๔. เจตนา [ความจงใจตออารมณ์
]
๕. เอกัคคตา [ความมีอารมณ์เป็ นอันเดียว]
่
๖. ชี วิตินทรี ย์ [อินทรี ย ์ คือ ชีวิต สภาวะทีเป็ นใหญในการรั
กษานามธรรมทังปวง]
่ ]
๗. มนสิ การ [ความกระทําอารมณ์ไว้ในใจ ใสใจ
– ๑๗๔ –

่
ิ ั ตได้ทงั ฝ่ ายกุศลและ
๒) ปกิณณกเจตสิ ก ๖ [เจตสิ กทีเรี ยรายแพรกระจายทั
วไป คือ เกดกบจิ
่ ่ ่
อกุศล แตไมแนนอนเสมอไปทุ
กดวง]
๘. วิตก [ความตรึ กอารมณ์]
๙. วิจาร [ความตรองหรื อพิจารณาอารมณ์]
๑๐. อธิ โมกข์ [ความปลงใจหรื อปั กใจในอารมณ์]
๑๑. วิริยะ [ความเพียร]
๑๒. ปี ติ [ความปลาบปลืมในอารมณ์ ความอิมใจ]
๑๓. ฉั นทะ [ความพอใจในอารมณ์]
ข. อกุศลเจตสิ ก ๑๔ [เจตสิ กฝ่ ายอกุศล]
ิ วไปกบอกุ
ั ศลจิตทุกดวง]
๑) สั พพากสลสาธารณเจตสิ
ก ๔ [เจตสิ กทีเกดทั
ุ
๑๔. โมหะ [ความหลง]
่
่
๑๕. อหิ ริกะ [ความไมละอายตอบาป
]
่ ง้ กลัวตอบาป
่
๑๖. อโนตตัปปะ [ความไมสะดุ
]
่ ]
๑๗. อุทธัจจะ [ความฟุ้ งซาน
่ ศลจิต]
ิ ยรายแกอกุ
๒) ปกิณณกอกสลเจตสิ
ก ๑๐ [อกุศลเจตสิ กทีเกดเรี
ุ
๑๘. โลภะ [ความอยากได้อารมณ์]
๑๙. ทิฏฐิ [ความเห็นผิด]
๒๐. มานะ [ความถือตัว]
๒๑. โทสะ [ความคิดประทุษร้าย]
๒๒. อิสสา [ความริ ษยา]
๒๓. มัจฉริ ยะ [ความตระหนี]
๒๔. กุกกุจจะ [ความเดือดร้อนใจ]
๒๕. ถีนะ [ความหดหู่]
่
๒๖. มิทธะ [ความงวงเหงา
]
๒๗. วิจิกิจฉา [ความคลางแคลงสงสัย]
ค. โสภณเจตสิ ก ๒๕ [เจตสิ กฝ่ ายดีงาม]
ิ วไปกบจิ
ั ตดีงามทุกดวง]
๑) โสภณสาธารณเจตสิ ก ๑๙ [เจตสิ กทีเกดทั
๒๘. สัทธา [ความเชือ]
๒๙. สติ [ความระลึกได้ ความสํานึกพร้อมอยู]่
่
๓๐. หิ ริ [ความละอายตอบาป
]
่
๓๑. โอตตัปปะ [ความสะดุง้ กลัวตอบาป
]
่
๓๒. อโลภะ [ความไมอยากได้
อารมณ์]
– ๑๗๕ –

๓๓. อโทสะ [ความไมคิ่ ดประทุษร้าย]
๓๔. ตัตรมัชฌัตตตา [ความเป็ นกลางในอารมณ์นนั ๆ]
่
๓๕. กายปั สสัทธิ [ความสงบแหงกองเจตสิ
ก]
่ ต]
๓๖. จิ ตตปั สสัทธิ [ความสงบแหงจิ
่
๓๗. กายลหุ ตา [ความเบาแหงกองเจตสิ
ก]
่ ต]
๓๘. จิตตลหุ ตา [ความเบาแหงจิ
่
่
๓๙. กายมุทุตา [ความออนหรื
อนุ่มนวลแหงกองเจตสิ
ก]
่
่ ต]
๔๐. จิตตมุทุตา [ความออนหรื
อนุ่มนวลแหงจิ
่
่
๔๑. กายกัมมัญญตา [ความควรแกการงานแหงกองเจตสิ
ก]
่
่ ต]
๔๒. จิตตกัมมัญญตา [ความควรแกการงานแหงจิ
่
่ ่
๔๓. กายปาคุญญตา [ความคลองแคลวแหงกองเจตสิ
ก]
่ ่ ต]
๔๔. จิตตปาคุญญตา [ความคลอ่งแคลวแหงจิ
่
๔๕. กายุชุกตา [ความซือตรงแหงกองเจตสิ
ก]
่ ต]
๔๖. จิตตุชุกตา [ความซือตรงแหงจิ
๒) วิรตีเจตสิ ก ๓ [เจตสิ กทีเป็ นตัวความงดเว้น]
๔๗. สัมมาวาจา [เจรจาชอบ]
๔๘. สัมมากัมมันตะ [กระทําชอบ]
๔๙. สัมมาอาชี วะ [เลียงชีพชอบ]
๓) อัปปมัญญาเจตสิ ก ๒ [เจตสิ ก คือ อัปปมัญญา]
๕๐. กรุ ณา [ความสงสารสัตว์ผถู ้ ึงทุกข์]
๕๑. มุทิตา [ความยินดีต่อสัตว์ผไู ้ ด้สุข]
๔) ปัญญินทรียเจตสิ ก ๑ [เจตสิ ก คือ ปั ญญินทรี ย]์
่ ]
๕๒. ปั ญญินทรี ย์–อโมหะ [ความรู ้เข้าใจ ไมหลง
“กิจ ๑๔–วิญญาณกิจ ๑๔” หมายถึง กิจของวิญญาณ หน้ าทีของจิต ทีเรี ยกวา่ “วิญญาณปวัตติ–วิญญาณปวัต
ติอาการ” ซึงเป็ นองค์ความรู ้ทีทําให้รู้แจ้งในการทํางานของจิตใน ๑ ขณะจิต [วิถีจิต = มโนทวารวิถี คือ การ
คํานึงอารมณ์ ใหม่ ทางทวารนันๆ ในทวารทัง ๕ เรี ยกวา่ “มโนทวาราวัชชนะ” หรื อ “ชวนจิต” คือ หมายถึง
จิตซึงทําหน้าทีรับอารมณ์ในวิถี หรื อ การทําหน้าทีของจิตในการรับอารมณ์นนั ] ได้แก่
่
่ ได้แก่ จิต ๑๙ คือ อุเบกขาสันตีรณะ ๒ มหาวิบาก ๘ รู ปวิบาก ๕
(๑) “ปฏิสนธิ” —หน้าทีสื บตอภพใหม
อรู ปวิบาก ๔
่ ยวกบปฏิ
ั สนธิ
(๒) “ภวังคะ” —หน้าทีเป็ นองค์ของภพ ได้แก่ จิต ๑๙ อยางเดี
– ๑๗๖ –

(๓) “อาวัชชนะ” —หน้าทีคํานึงอารมณ์ใหม่ ได้แก่ จิต ๒ คือ ปัญจทวาราวัชชนะ–มโนทวาราวัชชนะ
(๔) “ทัสสนะ” —หน้าทีเห็นรู ป ได้แก่ จักขุวิญญาณ ๒
(๕) “สวนะ” —หน้าทีได้ยนิ เสี ยง ได้แก่ โสตวิญญาณ ๒
(๖) “ฆายนะ” —หน้าทีรู ้กลิน ได้แก่ ฆานวิญญาณ ๒
(๗) “สายนะ” —หน้าทีลิมรส ได้แก่ ชิวหาวิญญาณ ๒
(๘) “ผสนะ
ุ ” —หน้าทีถูกต้องโผฏฐัพพะ ได้แก่ กายวิญญาณ ๒
(๙) “สั มปฏิจฉนะ” —หน้าทีรับอารมณ์ ได้แก่ สัมปฏิจฉนะ ๒
(๑๐) “สั นตีรณะ” —หน้าทีพิจารณาอารมณ์ ได้แก่ สันตีรณะ ๓
(๑๑) “โวฏฐั พพนะ–โวฏฐปนะ” —หน้าทีตัดสิ นอารมณ์ ได้แก่ มโนทวาราวัชชนะ ๑
่
่ ทํากรรม ได้แก่ จิต ๕๕ คือ กุศลจิต ๒๑ อกุศลจิต
(๑๒) “ชวนะ” —หน้าทีแลนเสพอารมณ์
อันเป็ นชวงที
๑๒ กริิ ยาจิต ๑๘ คือ เว้นอาวัชชนะทังสอง โลกุตตรผลจิต ๔
่
(๑๓) “ตทาลัมพนะ” —หน้าทีรับอารมณ์ต่อจากชวนะกอนตกภวั
งค์ ได้แก่ จิต ๑๑ คือ มหาวิบาก ๘ สัน
ตีรณะ ๓
่ ยวกบในปฏิ
ั
(๑๔) “จติุ” —หน้าทีเคลือนจากภพปั จจุบนั ได้แก่ จิต ๑๙ อยางเดี
สนธิ
ิ ง ๑๔ ขันตอน เพือให้เกดิ ปัญญาแห่ งปฏิจจสมปบาท
หมายเหตุ: ให้พิจารณากระบวนการวิญญาณกจทั
และ
ุ
ไตรลักษณ์ คือ (๑) เห็นการเกิดดับทีแปรผัน และ (๒) ความเสื อมสลายไปแห่ งนามขันธ์ นันคือ
ั ปขันธ์ นันคือ “มหภตรป
“จิต–จิตวิญญาณ” เพือเปรี ยบเทียบกบรู
ู ู ๔” ด้วย (๑) อนิ จจานุปัสส
่ ยง (๒) ทุกขานุปัสสนายถาภูตญาณ คือ ความเป็ นทุกข์ (๓)
นายถาภูตญาณ คือ ความไมเที
่ ่ วตน อันเป็ น “ญาณวิโมกข์ ” ได้
“อนัตตานุปัสสนายถาภูตญาณ คือ ความไมใชตั
่
ี ั
กลาวโดยสรุ
ปเกยวกบองค์
ความรู ้ของ “นามรปปริ
ู จเฉทญาณ” (ข้อ ๑ ในโสฬสญาณ–ญาณ ๑๖) ทังหมดนัน
ทีเรี ยกวา่ “วิปัสสนาภมิู–ปัญญาภมิู” คือ ปั ญญาวิปัสสนา เฉพาะทีมีสาระโดยตรงกบั “ขันธ์ ๕–เบญจขันธ์ ”
[นามรู ป] นันคือ “สภาพแห่ งทุกข์ –อุปาทานขันธ์ ๕ เป็ นทุกข์ –ทุกขอริ ยสั จจ์ ” ผูป้ ฏิบตั ิธรรมจะต้องทําความ
่ กต้องในหลักธรรมสําคัญ ได้แก่ “ขันธ์ ๕–อายตนะ ๑๒–ธาตุ ๑๘–อิ นทรี ย์ ๒๒–ปฏิ จจสมุป
เข้าใจอยางถู
บาท ๑๒ [ปฏิจจสมุปปั นนธรรม] –อริ ยสัจจ์ ๔–ไตรลักษณ์ ” พร้อมด้วย “สัมปยุตตธรรม” ทีเป็ น “โพธิปักขิย
่ ง หมดให้ไ ด้ ซึ งจะสัมพัน ธ์กับ
ธรรม ๓๗–เอกายนมรรค” โดยผูป้ ฏิ บ ตั ิ ธรรมจะต้องจําองค์ธรรมยอยทั
“ปรมัตถธรรม ๔” [อภิธรรม] หมายถึง สภาวะทีมีอยู่โดยปรมัตถ์ สิ งทีเป็ นจริ งโดยความหมายสูงสุด ได้แก่
(๑) “จิต–จิต ๘๙” คือ สภาพทีคิด ภาวะทีรู ้แจ้งอารมณ์
ั ต คุณสมบัติและอาการของจิต
(๒) “เจตสิ ก–เจตสิ ก ๕๒” คือ สภาวะทีประกอบกบจิ
่ พร้อมทังคุณและอาการ
(๓) “รปู–รปู ๒๘” คือ สภาวะทีเป็ นราง
(๔) “นิพพาน–นิพพาน ๒” คือ สภาวะทีสิ นกิเลสและทุกข์ทงั ปวง สภาวะทีปราศจากตัณหา
– ๑๗๗ –

่ ่ ในฝ่ ายนามขันธ์นนั จะต้องเห็นความสัมพันธ์กนระหวาง
ั
่ “จิต ๘๙” กบั “เจตสิ ก ๕๒” รวมทัง
ยกตัวอยางเชน
่
ั งเหตุปัจจัยระหวาง
่ “มหภตรป
“วิญญาณกิจ ๑๔” สวนในฝ่
ายรู ปขันธ์นนั จะต้องเห็นความสัมพันธ์กนเชิ
ู ู ๔” กบั
“อปาทาย
รปู ๒๔” ให้พิจารณานัยตามพระอภิธรรม [ปรมัตถสัจจะ] ล้วนๆ ทังหมดนี เป็ นเรื องของ ความทกข์
ุ
ุ
ิ
หรื อสภาพความทกข์
ุ [ทุกขตา–อุปาทานขันธ์ ๕ เป็ นทุกข์ ] เมือมนุ ษย์แสดงเจตนาหรื อความปรารถนา [กเลส
่
่ น คือ การฝื นหลักทฤษฎี “กฎธรรมชาติ” ไมเข้
่ าใจสภาวธรรมตาม
ตัณหา] เข้าไปปรุ งแตงสภาวธรรมดั
งกลาวนั
ิ
สภาพทีเป็ นจริ ง คือ มีความคิดเห็นทีถูกต้อง “สั มมาทิฏฐิ ” ซึ งมีสาเหตุเกดมาจาก
“อวิชชา” คือ ความไมรู่ ้จริ ง
ิ
แล้วจึงเกดความทะยานอยาก
“ตัณหา” แล้วเกดิ “ทกข์
ุ ” อันเป็ นผลวิบากอกุศล เมือดับ “อวิชชา” ได้ “ทกข์
ุ ” ก็
่ บไป ในการเจริ ญภาวนานัน กคื็ อ “กระบวนการในการดับทกข์
ยอมดั
ุ ” ทีประกอบด้วย ๒ ฝ่ าย ได้แก่ (๑) สะสาง
ิ
จิตให้ บริ สุทธิ คือ “สมถภาวนา–จิตตภาวนา” = ญาณสมาบัติ [ฌาน ๔] เพือให้เกดความหลุ
ดพ้นด้วยอํานาจแหง่
“สมาธิ ๓–เจโตวิมุตติ” [สุ ญญตสมาธิ –อนิ มิตตสมาธิ –อัปปณิ หิตสมาธิ = อนัตตตา–อนิจจตา–ทุกขตา] กบั (๒)
สะสางปั ญญาให้ บริ สุทธิ คือ “วิปัสสนาภาวนา–ปัญญาภาวนา” = ญาณวิโมกข์ [โสฬสญาณ–ญาณ ๑๖] เพือให้
ิ
เกดความหลุ
ดพ้นด้วยอํานาจแหง่ “วิโมกข์ ๓–ปัญญาวิมุตติ” [สุ ญญตวิโมกข์–อนิมิตตวิโมกข์–อัปปณิ หิตวิโมกข์
= อนัตตตา–อนิจจตา–ทุกขตา] เพราะฉะนัน การพัฒนาปั ญญาวิปัสสนาทีเรี ยกวา่ “ปัญญาญาณ” นัน จึงเป็ นข้อ
่
่ ยมรรค
ประพฤติปฏิบตั ิทียิงยวดในการบําเพ็ญเพียรภาวนาแหงพระพุ
ทธศาสนา เพือให้อยู่ในเส้นทางแหงอริ
่ ิ
นอกจากนี การเจริ ญ “นามรปปริ
สงส์ให้เข้าถึง “ปพเพนิ
วาสานสุ
ู จเฉทญาณ” ให้มากให้ถึงทีสุ ด ยอมเกดผลานิ
ุ
่
สติญาณ” (ข้อ ๑ ในวิชชา ๓) คือ ญาณเป็ นเหตุระลึกขันธ์ทีอาศัยอยูใ่ นกอนได้
หรื อระลึกชาติได้.

– ๑๗๘ –

