
 
 
 
 

จํานวนจิต 

หากกลาวโดยลักษณะแลว จิตมีดวงเดียว จะมีจิตเกิดขึ้นซอนๆ กันมากกวา 1 ดวง
ในขณะเดียวกันไมได เม่ือจิตดวงหนึ่งดับ จิตอีกดวงหนึ่งก็เกิดขึ้นตอเน่ืองกัน พระไตรปฎก 
สังยุตตนิกาย นิทานวรรค (16/61) พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงไววา... 

“ดูกอนภิกษุทัง้หลาย เปรียบเหมือนลิงเทีย่วไปอยูในปาใหญ ยอมจับกิ่งไม มันปลอย
ก่ิงนั้นแลวก็จับกิ่งอ่ืน มันปลอยก่ิงนั้นแลวก็จับกิ่งอ่ืน มันปลอยกิ่งนั้นแลวก็จับกิ่งอ่ืนฉันใด 
ธรรมชาตทิี่เรยีกวาจิตบาง ใจบาง วิญญาณบาง ก็ฉันนั้น ธรรมชาตนิั้น ในกลางคนืกับกลางวนั 
ดวงหนึ่งเกิดขึน้ ดวงหนึ่งก็ดับไป...” หรืออาจเปรียบการเกิดดับของจิตกับการจับมือกันของคน
หลายๆ คนทีย่ืนเรียงกันเปนแถวยาว คนแตละคนจับมือกันเปนแถวยาวก็จริง แตเปนคนละคน
กัน เทียบไดกับจิตหลายดวงตอเน่ืองกัน เปนคนละดวงกัน คนละขณะกัน การไดยินเปนจิต
ขณะหนึ่ง เห็นก็เปนจิตอีกขณะหนึ่ง หรอือีกดวงหนึ่ง ขณะที่ฟงการบรรยายของอาจารย เราคิด
วาเห็นอาจารยพรอมกับไดยิน อันที่จริง จิตเปนคนละดวงกัน แตความที่จิตเกิดดับเร็วมากและ
ตอเน่ือง เราจึงไมอาจแยกแยะไดวาเห็นขณะหนึ่ง ไดยินขณะหนึ่ง  

ทุกคร้ังเม่ือมีจิตก็มีเจตสิก (เคร่ืองประกอบจิต) เกิดขึ้นรวมดวยเสมอ ซึ่งเปนเหตใุหจิต
ทํากิจการงานแตกตางวิจิตรไปไดหลายอยาง สุดแตวาเจตสิกใดเขาประกอบในขณะนั้น เชน 
โลภะเจตสิก จึงมีจิตโลภ โทสะเจตสิกจึงมีจิตโกรธ ฯลฯ  ดังที่เราเรียกกัน การทีจิ่ตแตกตางกัน
ดวยกิจการงาน และอาการของจิตที่ปรากฏแตกตางกันเพราะเจตสกิน้ี จึงไดจําแนกจิตไดถึง 89 
ดวง หรือโดยพิสดาร คือ 121 ดวง  
 

ประเภทของจิต 

จิต 89 หรือ 121 มีวิธีการจําแนกหรือแบงประเภทไดถงึ 9 นัย หรือ 9 ประเภท  แตไม
วาจะแบงโดยนัยใด  เม่ือรวมแลวจะไดจํานวนจิต 89 ดวงหรือ 121 ดวงโดยพิสดาร 

การแบง 9 นัย ไดแก แบงโดย ชาติ ภูมิ โสภณ โลก เหตุ ฌาน  เวทนา  สัมปโยค และ
สังขาร  มีวิธีแบงตามนัยตางๆ ดังนี้ 

บทที่ 4  
ประเภทของจิต 
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1. โดยชาต ิ แบงได 4 ชาติ คอื 

กุศลจิต 21 (37)  อกุศลจิต 12      89   ดวง 

วิบากจิต 36 (52) กริยาจิต 20      (121 ดวง) 

ชาติ  คือธรรมชาติ  เปนเชือ้ชาติตางกัน 
กุศลชาติ  อกุศลชาติ  หรือ กุศลจิต อกุศลจิต เปนเหต ุ
วิปากชาติ หรือ วิบากจิต เปนผล สวนกิริยาจิต ไมใชเหตุหรือผล สวนมากเปนของ

พระอรหันต 

2. โดยภูมิ  แบงได 4  ภูมิ  คือ 

กามาวจรจิต 54    รูปาวจรจิต 15  89 

อรูปาวจรจิต 12    โลกุตตรจิต 8  หรือ 

      (หรือ 40)  121 ดวง 

ภูมิ มี 2 ความหมาย  คือ ที่เกิดของสัตว 31 ภูมิ  และขั้นของจิต 
การแบงเปน 4 ภูมิ คือ แบงตามขั้นของจิต ที่แยกโดยอํานาจตัณหา 
กามาวจรจิต  คือจิตที่เก่ียวของกับกามตณัหา 
รูปาวจรจิต  คอืจิตที่เขาถึงอารมณของรูปฌาน 
อรูปวจรจิต  คือจิตที่เขาถึงอารมณของอรูปฌาน 
โลกุตรจิต  คอืจิตที่พนจากโลกทั้ง 3 คือ จิตที่มีนิพพานเปนอารมณ 

3. โดยโสภณ  แบงได 2   ไดแก 

   โสภณจิต 59 (91)   89 ดวง 

   อโสภณจิต 30 ดวง   หรือ 121 ดวง 

โสภณจิตคือจิตที่ประกอบดวยโสภณเจตสิก 
อโสภณจิตคือจิตที่ไมมีโสภณเจตสิกประกอบ เปนจิตที่เหลือจากโสภณจิต  
 

4. โดยโลก  แบงได 2  ไดแก 

โลกียจิต 81    89 

โลกุตตรจิต 8  (40)   (121) ดวง 

โดยเหต ุ แบงได 2  ไดแก 5. 

PY 212 62 



   อเหตุกจิต 18    89 

   สเหตุกจิต 71 (103)   (121) ดวง 

อเหตุกจิต คือจิตที่ไมประกอบดวยเหตุ 6 เชน อกุศลวบิากจิต  เปนตน 
สเหตุกจิต  คอืจิตที่ประกอบดวยเหตุ 6 
เหตุ คือเจตสกิ 6 ไดแก โลภะเหตุ โทสะเหตุ โมหะเหตุ อโลภะเหตุ อโทสะเหต ุ

และ อโมหะเหต ุ

6. โดยฌาน  แบงได 2  ไดแก 

   ฌานจิต 67     

   อฌานจิต 54 

อฌานจิต  คือ กามาวจรจิต 

7. โดยเวทนา  แบงได 3  ไดแก 

   สุขเวทนา  63 

   ทุกขเวทนา  3     

   อุเบกขาเวทนา 55 

8. โดยสัมปโยค  แบงได 2  ไดแก 

  สัมปยุตจิต 55   

  วิปปยตุจิต 34  

 

 

9. โดยสังขาร  แบงได  2  ไดแก 

  อสังขาริกจิต 37   

  สสังขาริกจิต 52 

 เปนการจําแนกจิต มีการชักชวนหรือไมปรุงแตงดวยอํานาจกําลังกลาหรือออน 

ไมวาจะแบงจําแนกจิตตามนัยใด  จะไดจํานวนจิต 89 หรือ 121 ดวงเสมอ 

 

ความหมายของจิตประเภทตางๆ 

89 

89 

121 ดวง 

121 ดวง 
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ดังที่กลาวแลววา การจําแนกจิต หรือแบงประเภทของจิตไดถึง 9 นัยนั้น มีการอธิบาย
ใหความหมายของจิตประเภทตางๆ ดังตอไปน้ี 

1. กุศลจติ หมายถึง จิตที่ไมมีโทษ ใหผลเปนความสขุ จะพบคําวามหากุศลจิต คอื กุศลจิต
สามารถใหผลเกิดขึ้นมากกวาตน เพราะเปนพ้ืนฐานไปสูการบรรล ุ ฌาน อภิญญา มรรค 
ผล แมตนเองเปนเพียงกุศลจิตหรือมหากุศลจิต 8 เทานั้น 

2. อกุศลจิต หมายถึง จิตที่มีโทษ ใหผลตรงขามกับกศุลจิต  ใหผลเปนความทุกข  เปนจิตที่
ประกอบกับอกุศลเจตสิก  มี 12 ดวง คือ โลภมูลจิต 8  โทสมูลจิต 2 และ โมหมูลจิต 2  คือ 
จิตโลภ  โกรธ และหลงนั่นเอง 

ความหมายของ “กุศล” คือ ฉลาด  “อกุศล” คือ ไมฉลาด อกุศลจิตเปนจิตที่มีประจําแก
เรา เหมือนเรือที่ไหลตามน้าํ ไมมีฝพายก็แลนลอยไปได ตางจากกุศลจิตทีป่กติไมมี ตองทํา
จึงเกิดขึ้น เหมือนพายเรือทวนน้ํา ตองใชฝพายมากเรอืจึงแลน 

3. วิปากจิต หมายถึง จิตที่เปนผล ถาเปนผลของกุศล เรียกวามหาวปิากจิต เปนผลของมหา
กุศล  ถาเปนผลของอกุศล เรียกวา อกุศลวิปากจิต  นั่นคือผลหรือวบิากที่เราตองรับจากสิ่ง
ที่เราไดเราทําไปแลวนั่นเอง เชน ไดเห็นภาพดี–ภาพไมดี  ไดยินเสียงดีๆ–ไมดี ไดกลิ่น
ดีๆ–ไมดี เปนตน  วปิากจิตเปนผลของกรรม จึงไมใชการทํากรรม ไมใชฝาย action แต
เปนผล (result) เม่ือเกิดทุกขเปนผล  จึงแกที่ผลไมได  นอกจากทําเหตุที่ดีใหม 

ความหมายของวิปาก หรือ วิบาก มาจาก “ปาก” แปลวา สุกหรือผลที่สุก 

4. กิริยาจติ  หมายถงึ จิตทีท่ําหนาทีร่ับอารมณผานมาทางทวาร 6  (ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ)  
เปนจิตทีท่ําหนาที่ใหสาํเร็จ การพูด คิด ทํา  เปนกิรยิาที่เกิดกับพระอรหันต  ไมใชจิตทีเ่ปน
กุศล อกุศล และไมใชวิบาก กิริยาจิต มี 2 ประเภท ไดแก มหากิริยาจิต  และ อเหตกุกิริยาจิต   

มหากิริยาจิต เปนจิตที่เกิดกับพระอรหันต ซึ่งก็คือมหากุศลจิตนัน่เอง เพียงแตพระ
อรหันตอยูเหนือกรรม เหนือบาป–บุญ จิตนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งวา สเหตุกกามาวจรกิริยาจิต 
เปนจิตทีท่ําใหสําเร็จการพูด คิด ทํา ของพระอรหันต ไมเปนเหตขุองตัณหา อุปาทาน จึง
ไมทําใหเกิดผลในอนาคต  

อเหตุกกิริยาจิต  เปนจิตทีท่ําหนาที่รับอารมณที่ผานมาทางทวาร 6 เปนจิตที่เกิดขึ้น
โดยลําพังตามธรรมชาติ ไมไดอาศัยกรรม ไมเปนบญุบาป จะเกิดขึ้นเม่ือมีอารมณมา
กระทบทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ  ซึ่งไมประกอบดวยเหต ุ 6  (โลภะ โทสะ โมหะ 
อโลภะ  อโทสะ  และ อโมหะ)  รวมทั้งจิตยิ้มของพระอรหันตดวย 
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5. กามาวจรจิต หมายถึง จิตที่เกิดหรือทองเท่ียวไปหรืออาศัยอยูในกามภูมิ หรือกามคุณ  
อารมณทั้งหลาย  ไดแก รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ เรื่องนึกคิด เปนที่เกิดของ
วัตถุกามและกิเลสกาม  คอืส่ิงที่ชอบใจ อารมณที่ชอบใจ กําหนัดยินดี  เชน มนุษยปุถชุน 
เทวดา สตัวในอบายภูมิทั้งหลาย  มี 54 ดวง 

6. รูปาวจรจติ  เปนจิตทีเ่กิดจากการเจริญสมถกัมมัฏฐาน  หรือที่เรียกวา เจริญสมาธิ  จนจิต
สงบเขาถึงรูปฌาน  ตั้งแตฌาน 1–4  (ตามนัยพระสตูร)  หรือ ฌาน 1–5  (นับตามนัยพระ
อภิธรรม)  อันไดแก  

1.  ปฐมฌาน (ฌานที่ 1) องคฌาน 5 ไดแก วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา 
ทุติยฌาน (ฌานที่ 2) องคฌาน 4 ไดแก วจิาร ปติ สขุ เอกัคคตา 2.  

3.  ตติยฌาน (ฌานที่ 3) องคฌาน 3 ไดแก ปติ สุข เอกัคคตา 
4.  จตุตถฌาน (ฌานที่ 4) องคฌาน 2  คือ สุข เอกัคคตา 
5.  ปญจมฌาน (ฌานที่ 5)  องคฌาน 2  คือ อุเบกขา เอกัคคตา 

จัดเปนกุศลจิตไดดวย เปนวิบาก (ผล) และเปนกิริยาไดดวย อยางละ 5  รวมเปน 15 

7. อรูปาวจรจิต  เปนจิตที่เกิดจากการเจริญสมถกัมมัฏฐานจนเขาถึงอรูปฌานที่ 1–4  ทั้งน้ี
ตองผานรูปฌาน 1–5 มาแลว 

รูปาวจรและอรูปาวจรจิต  มีชื่อวา “มหัคคตจิต”  ซึ่งหมายถึงจิตที่เขาถึงความเปน
ใหญ มีกําลังแกกลา สามารถขมกิเลสที่เรียกวา นวิรณ 5 ใหไดพรหมสมบัติในพรหมโลก 
และผูไดรูปฌาน อรูปฌาน เม่ือไปปฏิสนธิเปนรูปพรหม และอรูปพรหม  จะมีอายุยืนยาว
กวาสัตวอ่ืน 

8. โลกุตตรจิต  เปนจิตที่รับอารมณพระนิพพาน หรือเปนจิตเหนือโลกทั้ง 3 คือ  กามโลก  
รูปโลก  และอรูปโลก  (กามภูมิ   รูปภูมิ   และอรูปภูมิ)  โลกุตตรจิต  ไดแก  มัคคจิต 4  
ผลจิต 4  รวมเปน 8  ดังตอไปน้ี 

โสดาปตติมัคคจิต 1 โสดาปตติผลจิต 1 

สกทาคามิมัคคจิต 1 สกทาคามิผลจิต 1 

อนาคามิมัคคจิต 1 อนาคามิผลจิต 1 

อรหัตตมัคคจิต 1 อรหัตตผลจิต 1 

จิตเหลาน้ีเกิดแกพระอริยบคุคล  ตั้งแตพระโสดาบันบุคคลจนถงึพระอรหันตบุคคล 
มัคคจิตหรือมรรคจิตทั้ง 4 เม่ือเกิดแลวจะเกิดเพียงครั้งเดียวเทาน้ัน แลวดับลงทันที ไมมี
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โลกุตตรจิตนบัโดยยอได 8 นับโดยพิสดารได 40 เพราะจิตของพระอริยบุคคลไดฌาน 
5 ชั้น  จึงเปน  8 x 5 = 40 เพราะพระอริยบุคคลท่ีไดฌาน  ทานอาศยัฌานเปนบาทเปน
พ้ืนสูการบรรลุธรรม 

โลกียจิตเปนจิตที่ยังเกิดอยูในโลกทั้ง 3 คือ กามโลก รูปโลก และอรูปโลก  โลกียจิต มี 
81 ดวง  เม่ือรวมกับโลกตุตรจิต 40  81 + 40  =  121 

9. โสภณจิต  หมายถึง จิตที่เกิดพรอมกับโสภณเจตสิก  หรือเปนจิตทีน่อกเหนือจากอกุศลจิต 
และอเหตุกจิต  เรียกวา โสภณจิต สวนอโสภณจิต  หมายถึง จิตทีน่อกเหนือจากโสภณจิต 

โสภณ  =  ดีงาม สวยงาม โสภณจิต 91 ดวง อโสภณจิต 30 ดวง 

10. อเหตุกจิต  คือ จิตที่ไมประกอบดวยเหตุ 6  นั่นคือ โลภะ โทสะ โมหะ อโลภะ  อโทสะ  
อโมหะ  อเหตุกจิตมี 18 ดวง  ไดแก อกุศลวิปากจิต 7  อเหตุกกุศลวิปากจิต 8  อเหตุก 
กริยาจิต 3  รวมเปน 18 

สเหตุกจิต  หมายถึง จิตที่ประกอบดวยเหตุ 6  มี 103 ดวง 

11. ฌานจิต  หมายถึง จิตที่ประกอบกับองคฌาน 5  องคฌาน 5 ไดแก  วิตก  วิจาร  ปติ  สุข  
เอกัคคตา  มี  67  ดวง 

อฌานจิต  ไดแก จิตที่ไมใชฌานจิตทั้งหมด  54  ดวง 

12. จิตทีเ่กิดพรอมสุขเวทนา  ทุกขเวทนา  และ อุเบกขาเวทนา 

จิตที่เกิดพรอมสุขเวทนา ไดแก   

จิตที่เกิดพรอมกับโสมนัสเวทนา คือ ดีใจ (62) 
63 

3 

         และ  จิตทีเ่กิดพรอมกับสุขเวทนา คือ สขุกาย (1) 

จิตที่เกิดพรอมกับทุกขเวทนา  ไดแก 

จิตที่เกิดพรอมกับโทมนัสเวทนา คือ ความเสียใจ 2 

และ  จิตทีเ่กิดพรอมกับทุกขเวทนา คือ ทุกขกาย 1 

จิตที่เกิดพรอมดวยอุเบกขาเวทนา  มี   55   ดวง 

13. สัมปยุตจิต  คือ จิตที่ประกอบดวยสภาพธรรมบางอยาง เชน  ทิฏฐิ  โทสะ เปนตน  มี 55 
ดวง (87) 
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วิปปยุตจิต คือ จิตที่ไมมีสภาพธรรม 5 อยางประกอบมี 34  ดวง 

สิ่งที่ประกอบหรือสัมปยุต  มี  5  ประเภท  คือ 

ทิฏฐิ  ปฏฆิะ  วิจิกิจฉา  อุทธัจจะ  ญาณ 

14. อสังขาริกจิต  คือ จิตที่เกิดขึ้นโดยไมมีการชักชวน 37 ดวง เปนจิตที่เกิดขึ้นโดยอุตสาหะ
ของตนเอง เชน ทํากุศลเอง ไมมีใครชักชวน เชน อเหตุกจิต 18 เปนตน 

สสังขาริกจิต  คือ จิตที่เกิดขึ้นโดยอาศัยการชักชวน  52  ดวง (84)  เชน  อกุศลสสังขาริก
จิต 5 ดวง เปนตน 

การกลาวถึงประเภทและจํานวนของจิตนี ้  เพ่ือใหเขาใจวา  เม่ือประกอบกับเจตสิก
ตางๆ  ทําใหจิตปรากฏอาการตางๆกัน  กุศลก็มี  อกุศลก็มี  เปนการแสดงถึงความวิจิตร
ของจิต ซึ่งทราบโดยสัพพัญุตญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจา 

จิต 89 หรือ 121 
    
                 โลภมูลจิต 8 
อกุศลจิต 12                โทสมูลจิต 2 
                 โมหมูลจิต 2 
 

                 อกุศลวบิากจิต 7 
อเหตุกจิต 18                อเหตุกกุศลวบิาก 8 
        อเหตุกกิริยาจิต 3  
 

       มหากุศลจิต 8  
 
กามาวจรโสภณจิต 24          มหาวิบากจิต 8 
 
            มหากิริยาจิต 8 
 
 

       รูปาวจรกุศลจิต 5 
รูปาวจรจิต 15      รูปาวจรวบิากจิต 5 
       รูปาวจรกิริยาจิต 5 
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อรูปาวจรจิต 4 
อรูปาวจรจิต 12       อรูปาวจรจิต 4 



        อรูปาวจรจิต 4 
 
 

 
           มัคจิต 4 หรือ 20 
โลกุตรจิต 8 หรือ 40 
 
                                                                            ผลจิต 4 หรือ 20 
 
 

แสดงการจําแนกจิตโดยอโสภณะ และโสภณะ  
 
        โลภมูลจิต      8 
    อกุศลจิต           โทสมูลจิต      2    12 
               โมหมูลจิต      2  
  อโสภณจิต               30 
      อกุศลวบิากจิต       7 
    อเหตุกจิต  อเหตุกกุศลวบิากจิต 8    18 
      อเหตุกกิริยาจิต      3 
 
      มหากุศลจิต      8 
   89    กามาวจรโสภณจิต มหาวิบากจิต      8    24 
จิต      มหากิริยาจิต      8 
   121 
      รูปาวจรกุศลจิต      5 
    รูปาวจรจิต  รูปาวจรวบิากจิต     5    15 
      รูปาวจรกิริยาจิต      5           59 
  โสภณจิต              หรือ 
  (ฝายดี)          อรูปาวจรกุศลจิต     4           91 
    อรูปาวจรจิต  อรูปาวจรวบิากจิต    4    12 
      อรูปาวจรกิริยาจิต    4 
       
      โลกุตรจิต มรรคจิต  4,20    8 
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                ผลจิต            4,20    40  
   
 
 
 
 

จิต 4 ภูมิ 

แมการแบงประเภทของจิต จะแบงได 9 นัย และเม่ือรวมแลวจะไดจิต 89 หรือ 121 
ดวง ดังนั้น ไมวาจะอธิบายจิตโดยนัยใด ก็จะครอบคลมุจิตทั้งหมด ในที่นี้จะอธบิายรายละเอียด
ของจิตโดยภูมิเปนหลัก จําแนกไดเปน 4 ภูมิคือ 

1.  กามาวจรจิต 54 
2.  รูปาวจรจิต 15 
3.  อรูปาวจรจิต 12 
4.  โลกุตตรจิต 8 (หรือ 40) 

 
1.  กามาวจรจิต 54 

เปนจิตของสัตวในกามภูมิ 11 ภูมิ1 ไดแก 

กามสุคติภูมิ 7 ไดแก มนุษย 1 สวรรค 6 ชั้น (จาตุมหาราชิกา ดาวดึงส ยามา ดุสิต นิมมานรดี 
ปรนิมมิตวสวตัต)ี ทุคติภูมิ 4 (นรก เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน) สัตวทั้งหลายเหลาน้ี ยัง
เก่ียวของกับกามคุณ 5 คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐพัพะ ทั้งยังมีความติดใจ ตกอยูในอํานาจ
ของกิเลสกามหรือกามคุณดังกลาว 

กามาวจรจิต มี 54 ดวง ไดแก 

(1) อกุศลจิต 12 ดวง 
(2) อเหตุกจิต 18 ดวง 
(3) กามาวจรโสภณจิต 24 ดวง (หรือเรียกวากามาวจรกุศลจิต) 

(1)  อกุศลจิต 12 ดวง อกุศลจิตเปนจิตที่ไมดีงาม ประกอบดวยอกุศลเจตสิก เปนโทษ ใหผล
เปนความทุกข จําแนกไดเปน 3 ชนิด ไดแก 
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  โลภมูลจิต 8 มีโลภเจตสิกเปนประธาน 
  โทสมูลจิต 2 มีโทสเจตสิกเปนประธาน 
  โมหมูลจิต 2 มีโมหเจตสิกเปนประธาน 
     โลภมูลจิต 8 

อกุศลจิต 12  โทสมูลจิต 2       
โมหมูลจิต 2 

 
อกุศลจิตนี ้ เกิดไดทั้งมีการชักชวนและทําเอง ทั้งที่มีความเห็นผิดประกอบและไม

ประกอบดวยความเห็นผิด อกุศลจิตเปนจิตที่เกิดขึ้นบอย แมจะมีเพียง 12 ดวง แตเกิดขึ้นได
ตลอดเวลา เกิดไดทุกดวงอยูเสมอ ทั้งยังเปนจิตที่มีโทษ จึงจะกลาวอยางกวางขวางตอไป 

(2)  อเหตุกจิต 18 ดวง อเหตุกจิตเปนจิตที่ไมประกอบไปดวยเหตุ 6 คือไมประกอบไปดวย 
โลภะ โทสะ โมหะ (ฝายอกุศล) และไมประกอบไปดวย อโลภะ อโทสะ อโมหะ (ฝายกุศล) แต
ไมไดหมายความเกิดขึ้นโดยปราศจากเหตุปจจัย แตเหตุปจจัยปรุงแตงอเหตุกจิตนี้ไมใชเหตุ 6 
ที่เปนบญุและบาปดังกลาว แตเหตทุี่ทําใหจิตแตละดวงเกิดขึ้นยอมมีอยูแลว 

อเหตุกจิต 18 ไดแก อกุศลวิบากจิต 7 อเหตุกกุศลวบิากจิต 8 และ อเหตุกกิริยาจิต 3 

อเหตุกจิต 18 ดวง 

อกุศลวบิากจิต ............................ 7 ดวง 
อเหตุกกุศลวบิากจิต .................... 8 ดวง      18 ดวง 
อเหตุกกิริยาจิต ........................... 3 ดวง 

 
- อกุศลวบิากจิต 7 ดวง วิบากจิต คือจิตที่เปนผล อกุศลวิบากจิต คือจิตที่เปนผลของ

อกุศลกรรมทีท่ําไวในอดีต ทําใหตองไดรับผลเปนอกุศลวิบากจิต ตองไดรับอารมณที่ไมดีทาง
ตา หู จมูก ลิน้ กาย (รวมเปน 5 ดวง) เชน เม่ืออกุศลวิบากมาใหผลทางตา ทําใหตองเห็นภาพ
ที่นาสยดสยอง ฯลฯ อกุศลวิบากมาใหผลทางหู ทําใหไดยินเสียงทะเลาะกัน เสียงอึกทึกขณะที่
กําลังจะนอนหลับ ฯลฯ อกุศลวบิากมาใหผลทางจมูก ทําใหไดกลิ่นเหม็นเนาของขยะมูลฝอย 
ไดกลิ่นฉุนของสารเคมีของโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ อกุศลวบิากมาใหผลทางลิน้ ทําใหตอง
เคี้ยวขาวที่มีมูลของแมลงสาป ฯลฯ อกุศลวิบากมาใหผลทางกาย ทําใหตองไดรับสัมผัสที่สาก
ระคายทิ่มตํา ฯลฯ 

นอกจาก 5 ดวง ดังกลาวแลว อีก 2 ดวง เปนอกุศลวบิากจิตทางใจ ดวงแรกเปนจิตที่
เกิดพรอมกับความเฉย ๆ เปนผลของอกุศลกรรม รับอารมณที่ไมดี (สัมปฏจิฉนจิตที่เปน

1  สัตว หมายถึง ส่ิงมีชีวิตทั้งหมดที่มีจิต และเรียกอสัญญสัตวที่มีรูปกายในรูปพรหมภูมิ ความหมายของอสัญญสัตวคือ 
สัตวที่ไมมีสัญญา แตอสัญญสัตวจัดอยูในภูมิกลุม รูปาวจร 
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- อเหตุกกุศลวิบากจิต 8 ดวง คือจิตที่เปนผลของกุศลกรรมในอดีต ทําใหไดผลเปน
กุศลวิบากจิต ใหไดรับอารมณที่ดีทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย 5 ดวง และทางใจ 3 ดวง เปนจิตที่
เกิดพรอมดวยความรูสึกเฉย ๆ เปนผลของกุศล ทําหนาที่รับอารมณทั้ง 5 ที่ดี 1 ดวง เปนจิตที่
เกิดพรอมดวยความรูสึกเฉย ๆ เปนผลของกุศล ทําหนาที่พิจารณาอารมณทั้ง 5 ที่ดี 1 ดวง 
และจิตที่เกิดพรอมกับความยินดี เปนผลของกุศล ทําหนาที่พิจารณาอารมณทั้ง 5 ที่ดียิ่ง 1 ดวง 
เรียกตามลําดับวา สัมปฏิจฉนจิตที่เปนอุเบกขา สันตีรณจิตที่เปนอุเบกขา และสันตีรณจิตทีเ่ปน
โสมนัส 

- อเหตุกกิริยาจิต 3 ดวง คือจิตที่ทําหนาที่การงาน ไมอาศัยบุญบาป เปนเหตใุหเกิด 
และไมใชวบิากจิตที่เกิดจากกุศลหรืออกุศลทีท่ําไว แตเปนจิตที่ทําหนาที่พิจารณาอารมณ และ
เปนจิตยิ้มของพระอรหันต ไดแก จิตทีเ่กิดพรอมดวยความรูสึกเฉย ๆ พิจารณาอารมณทาง
ทวารทั้ง 5 (ปญจทวาราวัชนจิตที่เปนอุเบกขา) 1 ดวง จิตทําหนาที่พิจารณาอารมณทาง

มโน– ทวาร (มโนทวารวัชนจิตที่เปนอุเบกขา) 1 ดวง และจิตที่เกิดจากการย้ิมของพระ

อรหันต (หสิ– ตุปปาทจิต) 1 ดวง และจิตที่เกิดจากการย้ิมของพระอรหันตนั้น เกิดจากการท่ี

พระอรหันตเห็นเปรต หรือเทวดานางฟาที่กําลังไดรบัทุกข พรอมกับการที่ทานพิจารณาวา 
สภาพที่ไดรับทุกขเชนนั้น จะไมเกิดแกทานอีกตอไป เพราะทานไมตองเวียนวายตายเกิดอีก
แลว 
 
    อเหตุกกิริยาจิต 
           ปญจทวาราวัชนจิต 1 
   ประกอบกับความรูสึกเฉย ๆ 
           มโนทวาราวชันจิต1 
อเหตุกกิริยาจิต 
     3 ดวง 
   ประกอบกับความรูสึกโสมนสั  หสิตุปปาทจิต 1  
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 (3)  กามาวจรโสภณจิต หรือกามาวจรกุศลจิต 24 ดวง เปนจิตฝายดีที่ยังทองเท่ียวเก่ียวพันอยู
ใตอิทธิพลของกาม 2  แตเปนจิตที่เกิดจากกุศลเหตุ คอื อโลภะ อโทสะ อโมหะ อยางใดอยาง
หนึ่ง จําแนกไดเปนกามาวจรกุศลจิต 8 ดวง บางทีเรียกมหากุศลจิต 8 ดวง (นับวาเปนจิตที่
สําคัญสมควรทําใหเกิดขึ้น จะขยายความใหชัดเจนตอไปพรอมกับอกุศลจิต 12) 

กามาวจรวิบากจิต 8 ดวง หรือมหาวิบากจิต เปนผลจากมหากุศลจิต 8 มี 8 ดวงเทากัน 
กามาวจรกิริยาจิต 8 ดวง หรือมหากิริยาจิต 8 ไมใชจิตที่เปนกุศลหรอือกุศล แตเปนจิตที่เกิดกับ
พระอรหันต ทําหนาที่รับอารมณที่ผานมาทางทวาร 6 เพ่ือทําหนาที่ คิด พูด ทํา เปนตน ซึ่ง
เปนกิริยาไมเกิดวิบากหรือผลในอนาคต มหากิริยาจิตก็เหมือนกับมหากุศลจิต เพียงแตเกิดกับ
พระอรหันตโดยเฉพาะ 
 

กามาวจรโสภณจิต 24 
        กามาวจรกุศลจิต 8 (มหากุศลจิต 8) 
กามาวจรโสภณจิต      กามาวจรวิบากจิต 8 (มหาวิบากจิต 8) 24 ดวง 
        กามาวจรกิริยาจิต 8 (มหากิริยาจิต 8) 
 
2.  รูปาวจรจติ  15 

เปนจิตทีเ่ขาถงึอารมณของรูปฌาน เกิดอยูในภูมิที่เปนที่เกิดของวตัถุรูป (รูปาวจรจิต 
15 และเจตสกิ 35) และกิเลสรูป (โลภเจตสิกที่เก่ียวดวยรูปตัณหา พอใจในรูปฌาน อภิญญา 
และรูปภพ) 

รูปาวจรจิต มี 15 ดวง ไดแก 

(1) รูปาวจรกุศลจิต 5 ดวง 

(2) รูปาวจรวบิากจิต 5 ดวง 

(3) รูปาวจรกิริยาจิต 5 ดวง 
 
 

การเขาใจรูปาวจรกุศล ตองทําความเขาใจกับคําวา ฌานและสมาธ ิ

สมาธิ คือการที่จิตตั้งม่ัน ไมซัดสาย กวัดแกวง มี 3 ระดับคือ 

2 หมายถึง วัตถุกามและกิเลสกาม วัตถุกาม คือกามคุณ 5 ไดแก รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 

อันเปนที่เพลิดเพลนิใจ กิเลสกาม คือกิเลสที่ทําใหเกิดความยึดถือ กําหนัด ยินดี ติดใจในกามคุณ 5 น้ัน 
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1. ขณิกสมาธ ิเปนสมาธทิี่จิตตั้งม่ันเพยีงชั่วขณะ มีอยูในชีวติประจําวันในการปฏบิัติงาน ถาไม
มีสมาธิก็จะทาํงานไมได อานหนังสือ เขยีนหนังสือรูเรื่อง ไมผิดพลาด เพราะมีขณิกสมาธินี้เอง 
เปนสมาธิระดับตื้น ๆ เทาน้ัน 

2. อุปจารสมาธิ เปนสมาธทิีจิ่ตตั้งม่ัน สงบมากขึ้น เฉียดใกลฌาน 

3. อัปปนาสมาธิ เปนสมาธทิี่จิตตั้งม่ันแนบแนน สงบลกึซ้ึงอยางแทจริง เสียงไมรบกวนใหสะดุง
ตกใจได และกิเลสก็สงบลง สามาถขมกิเลสที่เรยีกวา นิวรณ 5 อันเปนกิเลสที่ก้ันจิตไมใหบรรลุ
ความดี อันไดแก 

- กามฉันทนิวรณ ยินดีติดใจในกามคุมอารมณ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส เปนตน เปน
โลภเจตสิก 

-  พยาปาทนิวรณ ผูกโกรธ ปองราย อาฆาตผูอ่ืน เปนโทสเจตสิก 

-  ถีนมิทธนิวรณ หดหูทอถอย คือถีนะเจตสิก และมิทธเจตสิก 

-  อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ ความฟุงซานรําคาญใจ คือ อุทธัจจเจตสิก และกุกกุจจเจตสิก 

-  วิจิกิจฉานิวรณ ลังเลสงสยั ไมแนใจ ในพระรัตนตรัย เปนตน คือ วจิิกิจฉาเจตสิก 

อัปปนาสมาธ ินับวาเปนสมาธิระดับสูงสุด คือเขาถึงฌาน 

ฌานเปนการเพงอารมณ ใหจิตแนบแนนในอารมณกรรมฐาน จิตจะมีลักษณะตั้งม่ัน ไม
ซัดสาย ไมหวัน่ไหว เปนอัปปนาสมาธิ การแบงระดับฌาน แบงได 2 นัย ตามนัยพระสูตร และ
นัยพระอภิธรรม 

รูปฌานตามนยัพระสูตร มี 4 ไดแก 

รูปฌานที่ 1 (ปฐมฌาน)  มี 5 องคฌาน คือ วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา 

รูปฌานที่ 2 (ทุติยฌาน)  มี 3 องคฌาน คือ ปติ สุข เอกัคคตา 

รูปฌานที่ 3 (ตตยิฌาน)  มี 2 องคฌาน คือ สุข เอกัคคตา 

รูปฌานที่ 4 (จตุตถฌาน) มี 2 องคฌาน คือ อุเบกขา และเอกัคคตา 

รูปฌานตามนยัพระอภิธรรม มี 5 ไดแก 

ปฐมฌาน มี 5 องคฌาน คือ วิตก วิจาร ปติ สขุ เอกัคคตา 

ทุติยฌาน มี 4 องคฌาน คือ วิจาร ปติ สขุ เอกัคคตา 

ตตยิฌาน มี 3 องคฌาน คือ ปติ สุข เอกัคคตา 

จตุตถฌาน มี 2 องคฌาน คือ สุข เอกัคคตา 
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ปญจมฌาน มี 2 องคฌาน คือ อุเบกขา และเอกัคคตา 

จะเห็นไดวา ตามนัยพระสตูรในฌานที่ 2 จะละองคฌานไป 2 องคฌาน สวนฌานที่ 3 และ 4 จะ
ละองคฌานไประดับละ 1 องคฌาน ตามนัยพระอภิธรรม ตั้งแตฌานท่ี 2 ถึงฌานที่ 5 จะละองค
ฌานไดทีละองคฌาน องคฌานเหลาน้ีก็คือ เจตสิกทัง้หลาย คือวติกเจตสิก วจิารเจตสิก ปติ
เจตสิก ฯลฯ นั่นเอง 

สมถกรรมฐานที่เปนเหตุ เปนอารมณใหเกิดฌานไดนั้น ไดแก 

- กสิณ 10 
- อสุภกรรมฐาน 10 
- อานาปานสติ 1      รวม 25 
- กายคตาสติ 1      ทําใหเกิดรูปฌาน 1 (ปฐมฌาน) 
- เมตตาภาวนา 1 
- กรุณาภาวนา 1 
- มุทิตาภาวนา 1 
 
- กสิณ 10 
- อานาปานสติ 1      รวม 14 
- เมตตาภาวนา 1      ทําใหเกิดรูปฌานที่ 2, 3, 4 
- กรุณาภาวนา 1      (ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตตุถฌาน) 
- มุทติาภาวนา 1 

 
 

- กสิณ 10       รวม 12 
- อานาปานสติ 1            ทําใหเกิดรูปฌานที่ 5 
- อุเบกขาภาวนา 1      (ตามนัยพระอภิธรรม) 

                หรือปญจมฌาน 
 

กสิณ 10 และอานาปานสติ เปนกรรมฐานที่ทําใหไดรูปฌานระดับสูงสุด 

เม่ือเจริญสมาธิหรือสมถกรรมฐาน จนจิตเขาถึงฌานแลว องคฌานทั้ง 5 คือ วิตก วิจาร 
ปติ สุข และเอกัคคตา สามารถขมนิวรณ ทั้ง 5 ไดดังนี้ 

วิตก  ขม ถีนมิทธนิวรณ  
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วิจาร   ขม วิจิกิจฉานิวรณ 

ปติ   ขม พยาปาทนิวรณ 

สุข   ขม อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ 

เอกัคคตา ขม กามฉันทนิวรณ 

ดังนั้น เม่ือจิตอยูในฌาน ยอมหลีกออกจากอกุศลและกาม 

(1) รูปาวจรกุศลจิต 5 ดวง คือจิตที่อยูในระดับรูปฌานทั้ง 5 ตั้งแตฌานท่ี 1 ถึงฌานที่ 5 

(2) รูปาวจรวบิากจิต 5 ดวง คือจิตที่เปนผลของรูปาวจรกุศลจิตใหผลดวงตอดวง และสงผลให
ไปปฏิสนธิในภูมิตาง ๆ และเปนพรหมประเภทตาง ๆ ดังตอไปน้ี  

 

 

 

 

 

 

 
รูปาวจรกุศลจิต รูปาวจรวบิากจิต ปฏิสนธิภูมิ ประเภทของพรหม 
ปฐมฌานกุศล ปฐมฌานวบิาก ปฐมฌานภูมิ พรหมปาริสัชชา  

พรหมปุโรหิตา 
มหาพรหมา 

ทุติยฌานกศุล ทุติยฌานวิบาก พรหมปริตตาภา  
ตตยิฌานกุศล ตตยิฌานวิบาก พรหมอัปปมาณาภา ทุติยฌานภูมิ 

  
 

อาภัสสราพรหม 
จตุตถฌานกุศล จตุตถฌานวิบาก ตตยิฌานภูมิ พรหมปริตตสภุา  

พรหมอัปปมาณสุภา 
พรหมสุภกิณหา 

ปญจมฌานกุศล ปญจมฌานวิบาก จตุตถฌานภูมิ พรหมเวหัปผลา และพรหมที่
เปนพระอริยบุคคล พระอนาคามี 
5 ประเภท  คือ  อวิหา อตัปปา 
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(3) รูปาวจรกิริยาจิต เปนเชนเดียวกบัรปูาวจรกุศลจิตทุกประการ แตรูปาวจรกิริยาจิต เปนจิต
ของพระอรหันตผูไดฌาน แตองคฌานของทานไมไดขมนิวรณ เพราะทานปราศจากกิเลสแลว 
เปนเพียงมีไวเพ่ือจําแนกวาทานเขาฌานระดับใดเทาน้ัน 
 
3. อรูปาวจรจิต 12 

เปนจิตของผูที่เจริญสมถกรรมฐานไดรูปฌานสูงสุดแลว เจริญฌานใหสูงยิ่งขึ้นจนเขาถึง
อรูปฌาน โดยจําเปนทีต่องไดจตุตถฌานมากอน ไมอาจขามขั้นตอนได อรูปาวจรจิตเปนจิตที่
เขาถึงอารมณของอรูปฌานเกิดในภูมิที่เปนที่เกิดของวตัถุอรูป (อรูปาวจรจิต 12 และเจตสิก 30) 
และกิเลสอรูป (อรูปตัณหา ยินดีพอใจในอรูปฌาน อรูปภพ) 

อรูปาวจรจิต มี 12 ดวง ไดแก 

(1) อรูปาวจรกุศลจิต 4 ดวง 

(2) อรูปาวจรวบิากจิต 4 ดวง 

(3) อรูปาวจรกิริยาจิต 4 ดวง 
 
(1) อรูปาวจรกุศลจิต 4 ดวง คือจิตที่ตั้งอยูในอารมณของอรูปฌาน 4 อรูปฌาน 4 ไดแก 

- อากาสานัญจายตนะ พิจารณาอากาศหรือความวางทีไ่มมีที่สิ้นสุด เปนอารมณ โดยที่
เพิกจากกสิณกอน แลวมากาํหนดอากาศท่ีไมมีที่สิ้นสุด 

- วิญญาณัญจายตนะ กําหนดวิญญาณหาที่สุดไมไดเปนอารมณ 

- อากิญจัญญายตนะ กําหนดภาวะไมมีอะไรเลยเปนอารมณ 

- เนวสัญญานาสัญญายตนะ เขาถึงภาวะมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช 

อรูปาวจรกุศลจิต มีเจตสิก 2 อยางเหมือนกันทุกดวง คืออุเบกขาเจตสิก และเอกัคคตา
เจตสิก และมีชื่อเดียวกับอรูปฌาน 4 ไดแก 

อากาสานัญจายตนกุศลจิต 1 ดวง 

วิญญานัญจายตนกุศลจิต 1 ดวง 

อากิญจัญญายตนกุศลจิต 1 ดวง 
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เนวสัญญานาสัญญายตนกศุลจิต 1 ดวง 

(2) อรูปาวจรวิบากจิต 4 ดวง คือจิตที่เปนผลของอรูปาวจกุศลจิตใหผลดวงตอดวง และสงผลให
ไปปฏิสนธิในอรูปพรหมภูมิ ชื่อของอรูปพรหม และชื่อภูมินั้น เรียกอยางเดียวกับอรูปฌานทั้ง 4 

(3) อรูปาวจรกิริยาจิต 4 ดวง คือจิตพระอรหันตที่เขาถึงอรูปฌาน เปนเชนเดียวกับอรูปาวจร
กุศลจิตทุกอยาง เพียงแตเกิดกับพระอรหันต และเกิดในเวลาที่ทานเขาอรูปฌานเทาน้ัน  

ชื่อของอรูปวจรกุศลจิต อรูปาวจรวบิากจิต และอรูปาวจรกิริยาจิตใชชื่อเดียวกัน 
 

อรูปาวจรวิบากจิต 4 อรูปาวจรกิรยิาจิต 4 
อากาสานัญจายตนวิบากจิต  อากาสานัญจายตนกิริยาจิต 
วิญญานัญจายตนวิบากจิต วิญญานัญจายตนกิริยาจิต 
อากิญจัญญายตนวิบากจิต อากิญจัญญายตนกิริยาจิต 
เนวสัญญานาสัญญายตนวบิากจิต เนวสัญญานาสัญญายตนกริิยาจิต 

บางคร้ังเรียกรูปาวจรจิต 15 และอรูปาวจรจิต 12 นี้วา มหัคคตจิต หมายถึงจิตทีเ่ขาถึง
ความเปนใหญ เพราะมีกําลังจิตทีข่มกิเลสไวไดนานมาก ทําใหไดเขาถึงพรหมโลก มีอายุยืน
กวาสัตวอ่ืน ๆ ทั้งหลาย 
 
4. โลกุตตรจติ 8 หรือ 40 (มรรคจิต 4   ผลจิต 4) 

เปนจิตที่พนโลกหรือเหนือโลก คือไมทองเท่ียวในโลกทั้ง 3 ภูมิทั้ง 3 คือไมทองเที่ยว
อยูในกามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ โลกุตตรจิตมีพระนพิพานเปนอารมณ นิพพานเปนธรรมที่พน
โลก เหนือโลกทั้ง 3 อารมณพระนิพพานไมเกิด–ดับ ไมเปลี่ยนแปลง ไมถูกปจจัยปรุงแตง 
เพราะเปนอสงัขตธรรม แตตัวของจิตยังคงเกิด-ดับตามปกติทัว่ไป เพียงแตอารมณพระนิพพาน
ไมเกิด–ดับ เพราะเปนอารมณพิเศษ ไมใชอารมณของปถุุชน 

โลกุตตรจิตมี 8 ดวง ไดแก 

(1)  โลกุตตรกุศลจิต หรือ มรรคจิต 4 ดวง 

(2)  โลกุตตรวิบากจิต หรือ ผลจิต 4 ดวง 
 
(1)  โลกุตตรกุศลจิต หรอื มรรคจิต เปนกุศลจิตที่เกิดขึ้นรับโลกุตตรอารมณ คือรับนิพพาน
อารมณ ทําลายและดับกเิลสอยางเปนสมุจเฉทปหาน คือประหารกิเลสอยางส้ินซาก ไมกลับ
เปนหรือเกิดขึน้มาใหมไดอีกเลย มรรคจิตมีอยู 4 ดวง ไดแก 

โสดาปตติมรรคจิต  เปนดวงที่ 1 
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สกทาคามิมรรคจิต  เปนดวงที่ 2 
อนาคามิมรรคจิต  เปนดวงที่ 3 
อรหัตตมรรคจิต  เปนดวงที่ 4 

(2)  โลกุตตรวิบากจิต หรอื ผลจิต เปนผลของมรรคจิต เม่ือมรรคจิตพรอมประหารกิเลสแลว 
ผลจิตเกิดติดตอขึ้นทันที ไมมีระหวางคัน่ ไมตองรอเวลา เรียกวาเปน อกาลิโก ผลจิตมี 4 ดวง
เทากับมรรคจิต เรียกผูเขาถึงผลจิตวาเปนพระอริยบคุคลพนจากความเปนปถุุชน โดยมีชื่อ
เรียกผลจิต และพระอริยบคุคล ดังตอไปนี้ตามลําดับ 

โสดาปตติมรรคจิต  ทําใหเปน พระโสดาบัน 
สกทาคามิมรรคจิต  ทําใหเปน พระสกทาคามี 
อนาคามิมรรคจิต  ทําใหเปน พระอนาคามี 
อรหัตตมรรคจิต  ทําใหเปน พระอรหันต 

ความหมายของพระอริยบุคคล คือบคุคลอันประเสรฐิ สามารถละกิเลสไดตามลําดับ 

ตามนัยพระสตูรน้ัน พระอริยบุคคลเหลาน้ี จะกําจัดกิเลสตาง ๆ โดยเฉพาะที่เรยีกวา 
สัญโยชนหรือสังโยชน อันเปนกิเลสที่รอยรัด(bondage)สัตวทั้งหลายไว มัดใจสัตวโลกไวกับ
ความทุกข มี 10 ประการ ไดแก 

1. สักกายทิฐ ิ ความเห็นวาเปนตวัของตน พระอริยบคุคลทุกลําดับ 4 บุคคลน้ันละได 
สิ่งที่ปุถุชนเห็นวาเปนนาย ก. นาย ข. เปนสัตว บคุคล ตัวตน เราเขานั้น ทานเห็นวาเปนที่
ประชุมของธาตุ 4 ดิน น้ํา ไฟ ลม เทาน้ัน ไมไดมีแกนสารใหยึดถอืแตอยางใด เพราะรางกาย
เปนแตเพียงธาตุ 4 มาประชุมกันเทาน้ัน 

2. วิจิกิจฉา ความลังเลสงสยั ไมแนใจ เชน สงสัยในพระรัตนตรัย ในเรื่องกรรม เปนตน 
ผูที่มีความสงสัยนี้จะทําใหไมแนใจในการดําเนินชีวติ หรือการปฏิบตัิตามหลักธรรม เชน เม่ือ
ประสบทุกขหรือความเดือดรอน ก็อาจตั้งขอสงสัยวาทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว หรือกฎแหงกรรมมี
จริงหรือไม เปนตน ความสงสัยเหลาน้ีไมมีแลวในพระอริยบุคคลทุกระดับตั้งแตพระโสดาบนั
จนถึงพระอรหันต ทานจึงดําเนินตามอริยมรรคไดอยางม่ันคงจนสุดปลายทาง 

3. สีลัพพตปรามาส ความถอืม่ันในศีลพรต เชน ผูที่คิดวา ถารักษาศลีถือขอปฏบิัตบิาง
ประการ พิธบีางอยาง แลวจะสําเร็จมรรคผลพนทุกขได หรือปฏิบัตดัิงนี้ จะไดเปนเทวดา เปน
ตน ซึ่งเปนการยึดถือ เปนความหลง เปนโมหะ ไมเขาใจความมุงหมายที่แทจริงของการปฏิบัติ 
ไดแตตามกันไป ไมเขาใจวาการรักษาศลี ขอวตัร เพ่ือขัดเกลาตัวเองใหเปนบาทฐานของสมาธิ
และปญญาในขั้นสูงตอไป ไมใชปฏิบตัิเพือ่โออวด ยกตนขมทาน หรือถือดวยความหลงงมงาย 
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4. กามราคะ ความติดใจในกามคุณ การพึงพอใจในกาม พระสกทาคามี ทําใหเบาบาง
ลงได และทําให โทสะ โมหะ เบาบางลงดวย 

5. ปฏิฆะ ความกระทบกระทั่ง ความขัดเคือง 

6. รูปราคะ ความติดใจ พอใจในรสแหงความสุข ความสงบของสมาธิในขั้นรูปฌาน 
ความติดใจในรูปภพ หรือขั้นรูปพรหม ความสุขน้ันอาจแบงเปน 3 ขั้น คือ กามสุข ฌานสุข และ
นิพพานสุข ฌานสุขนับเปนความสุขขั้นประณีตกวากามสุข แตไมประณีตไมบรสิุทธิ์เทา
นิพพานสุข 

7. อรูปราคะ ความติดใจ ปรารถนาพึงใจในอารมณ ในความสุขในอรปูฌาน อรูปภพ 

8. มานะ ความถือตัววา สูงกวาเขา ดีกวาเขา ต่ํากวาเขา เลวกวาเขา หรือเทาเทียมกับ
เขา เปนตน 

9. อุทธัจจะ ความฟุงซาน รําคาญใจ จิตซดัสายไมสงบ วาวุน 

10. อวิชชา ความไมรูทนัความเปนจรงิ ไมรูอริยสัจ 4 ไมรูเหตผุล ไมเขาใจในกฎ
ธรรมชาต ิ

พระอรหันตเปนผูละสังโยชนไดทุกขอ พระอนาคามีละขอ 1–5 พระสกทาคามี ละ
สังโยชนขอ 1–3 และบรรเทา โลภ หลง ได สวนพระโสดาบัน ละสังโยชนขอ 1–3 ได 

ในบรรดาพระอริยบุคคลท้ัง 4 คือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระ
อรหันตนั้น พระโสดาบันเปนผูเขาสูกระแสมรรค เรียกวาเดินถูกทางแลว เปนผูปดประตอูบาย
ไดอยางเด็ดขาด ไมไปเกิดในอบายภูมิอีก และจะเกิดอีกไมเกิน 7 ชาติ เปนผูเชื่อม่ันในพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ และเปนผูบริบูรณในศีล ไดสมาธิและปญญาพอประมาณ เปนผูละ
สังโยชนขั้นตนได 

พระสกทาคามี เปนผูที่จะกลับมาเกิดในโลกนี้อีกเพียงคร้ังเดียว ก็จะทําใหสิ้นทกุขได 
เปนผูสมบูรณในศลี ทําไดพอประมาณในสมาธิและปญญา สามารถละสกักายทิฐิ วิจิกิจฉา 
สีลัพพตปรามาส และทําราคะ โทสะ โมหะ ใหเบาบางลงดวย 

พระอนาคามี เปนผูบรบิูรณในศีลและสมาธิ พอประมาณในปญญา จะปรินิพพานในที่
ผุดเกิดขึ้น 

พระอรหันตเปนผูพนจากการเวียนวายตายเกิด บริบูรณทั้งศีล สมาธิ ปญญา ทําลายอา
สวะกิเลสไดสิน้ 
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โสดาปตติมรรคบุคคล 1 
สกทาคามิมรรคบุคคล  1 

มรรคบุคคล 4 
อนาคามิมรรคบุคคล  1 
อรหัตตมรรคบุคคล  1 

อริยบุคคล 8 ไดแก 
โสดาปตติผลบุคคล 1 
สกทาคามิผลบุคคล  1 

ผลบุคคล 4 
อนาคามิผลบคุคล  1 
อรหัตตผลบุคคล  1 

 

คูมือพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ 5 หนา 60 – 61 ไดกลาวถึงจํานวนของพระอริย 
บุคคลตาง ๆ และขอวินิจฉยัวา ตนจะสามารถเปนพระอริยบุคคลในชาตินี้ไดหรือไม ดังนี้ 

บรรดาเทวดาทั้งหลายที่อาศัยอยูในเทวโลกท้ัง 6 ชั้นอยูแลว เม่ือมีโอกาสไดฟงธรรม

เทศนาจากพระสัมมาสมัพุทธเจา มีพระอภิธรรม 7 คัมภีร ธรรมจักรกัปปวตันสตูร มหาสติปฏ–
ฐานสูตร และอนัตตลักขณสตูร เปนตน ตางไดสําเร็จมรรคผล เปนโสดาบนั สกทาคามี เปน
จํานวนมากมาย ดวยเหตุนี้ พระอรยิบุคคลอันมีพระโสดาบัน และพระสกทาคามี ทีมี่อยูในเทวโลก
ทั้ง 6 ชั้น จึงไมอาจประมาณไดวา มีจํานวนมากเทาใด 

สําหรับพระอนาคามี และพระอรหันต อริยบุคคลท้ัง 2 ประเภทนี้ ไมจําเปนตองนับ
รวมเขาอยูในจํานวนนี้ดวย เพราะพระอนาคามี เม่ือส้ินชีพแลวยอมไมกลับมาเกิดในมนุษยโลก 
หรือเทวโลกอีก และพระอรหันตเลาเม่ือส้ินชีพก็เขาสูปรินิพพานไปเลย 

สวนในมนษุยโลกยุคปจจุบนัน้ี เปนกลียคุ คือยุคที่มีสัปบุรษุอยูเพียง 1 ใน 4 สวน 
นอกน้ันลวนเปนอสัปบุรษุ มิไดบริสุทธิ์อยูในศลี และนับวันอันธพาลชนก็จะมากลนขึ้นทุกที 
ดวยเหตนุี้ จึงวา อริยบุคคลในมนุษยโลกมีจํานวนนอยกวาอริยบุคคลที่มีอยูในเทวโลก ดังนี ้

การที่อริยบุคคลในมนษุยโลก มีนอยกวาในเทวโลกนั้น เพราะพุทธศาสนิกชนใน
มนุษยโลกนี้ มีจํานวนนอย ทั้งยังไมคอยสนใจในปริยตัแิละปฏบิัติพระศาสนา จึงยงัไมมีความรู
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1.  ตองเปนตเิหตุกปฏิสนธบิุคคล (เกิดดวยอโลภะ อโทสะ อโมหะเหต)ุ 

2.  เคยสรางปญญาบารมีในการเจริญวิปสสนามาแตชาติปางกอน 

3.  ขวนขวายในการเจริญวปิสสนาในปจจุบันชาต ิ

4.  เขาใจในการเจริญวิปสสนาในพุทธศาสนา 

5.  ตองมีสถานที่เหมาะสมแกการปฏิบตั ิ

6.  ตองไมมีความกังวลใด ๆ ในปลิโพธ 10 ประการ 

7.  ตองใชเวลาในการปฏิบตัิอันสมควร 

มีขอวินิจฉัยวา ตนจะสําเร็จเปนอริยบุคคลไดหรือไมในชาตินี้ ชื่อวา ปธานิยังคะ มี 5 
ขอดังนี้ คือ 

1.  ตนตองมีความเลื่อมใสในพระรตันตรัย คือ พุทธคณุ ธรรมคุณ และสังฆคุณ 

2.  มีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรค 

3.  มีความซือ่สัตยตอตนเอง และไมมีมารยาสาไถยตอใคร ๆ แมอาจารย หรือผูปฏิบตัิ
ดวยกัน 

4.  ตองมีความเพียร ตั้งม่ันในการปฏิบตั ิ

5.  ตองปฏิบตัิถึงขั้นอุทยัพพยญาณ เปนอยางนอย 

ผูใดพิจารณาตนเองวา มีคุณสมบัตคิรบถวนดังนี้แลว ก็เปนที่ม่ันใจวาตนอาจสําเร็จ
มรรคผลไดในชาตินี้    
 
 

จิตที่ควรรูจัก 

ในบรรดาจิตหลายประเภท รวม 89 หรือ 121 ดวงนั้น อกุศลจิตและมหากุศลจิต เปนจิต
ที่เกิดขึ้นบอย มีผลตอชีวิตของบุคคลเปนอยางย่ิง จิตอ่ืน ๆ แมมีความสําคัญ เชน มรรคจิตและ
ผลจิต ซึ่งเปนจิตที่มีพระนิพพานเปนอารมณ เปนเปาหมายของพุทธศาสนา แตไมใชจิตที่เกิดได
ทั่วไปกับบุคคล ตองเปนกรณีพิเศษ ในที่นี้จึงจะกลาวถึงจิตที่เกิดเปนประจํา เพ่ือระมัดระวัง
อกุศลจิต และเพิ่มพูนมหากุศลจิต ตามหลักสัมมาวายามะ (เพียรชอบ) ไดแก  
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สังวรปธาน เพียรระวังไมใหบาปอกุศลเกิดขึ้นในใจ 

ปหานปธาน เพียรละบาปอกุศล เชน โลภ โกรธ หลง ใหหมดไป 

ภาวนาปธาน เพียรเพ่ิมพูนกุศล คุณความดีใหเกิดขึ้นในจิตใจ 

อนุรักขนาปธาน เพียรรักษากุศล ความดีที่เกิดขึ้นแลวใหดํารงอยูไมเส่ือมไป 
 

อกุศลจิต 12 

อกุศลจิต เปนจิตที่ประกอบดวยอกุศลเจตสิก เปนจิตไมดีงาม ใหผลเปนทุกขโทษ 
จําแนกเปน 3 ชนิด คือ 

(1) โลภมูลจิต 8 คือ จิตที่เกิดโดยมีอกุศลเจตสิกเขาประกอบ มีโลภะเปนประธาน 

(2) โทสมูลจิต 2 คือ จิตที่เกิดโดยมีอกุศลเจตสิกเขาประกอบ มีโทสะเปนประธาน 

(3) โมหมูลจิต 2 คือ จิตที่เกิดโดยมีอกุศลเจตสิกเขาประกอบ มีโมหะเปนประธาน 

 

(1) โลภมูลจิต  8 ดวง เปนจิตที่เกิดเพราะความโลภเปนเหตุ ไดแก 

 1. จิตที่เกิดพรอมดวยความยินดี มีความเห็นผิด ไมมีการชักชวน เชน นายขาวอยาก
ไดมะมวงของขางบาน คิดวาขโมยมะมวงไมบาป ลงมือขโมยสอยอยางม่ันใจ ไมมีใครชวน และ
มีความยินดีในการขโมย ในการไดมะมวงมาดวย โลภมูลจิตดวงที่ 1 นี้ สามารถทําผิดไดอยาง
ไมสะทกสะทาน ดวยอํานาจความเห็นผดิ ไมตระหนักในบุญบาป 

 2. จิตที่เกิดพรอมดวยความยินดี ประกอบดวยความเห็นผิด มีการชักชวน เชน นาย
เขียวอยากไดมะมวง คิดวาขโมยไมบาป เพ่ือนมาชวนกันไปขโมย ก็ไปดวยความยินดี 
(สิ่งแวดลอมชวนทําผิด) 

 3. จิตที่เกิดพรอมดวยความยินดี ไมประกอบดวยความเห็นผิด ไมมีการชักชวน เชน 
นายแดงอยากไดมะมวง ใจก็รูอยูวาผิดถาจะขโมย แตก็ยังทํา (ไมประกอบดวยความเห็นผิด 
ไมไดหมายความวา เห็นถกูตอง) รูวาผิดแตก็อยากทาํ ลงมือทําเอง และมีความยนิดี 

 4. จิตที่เกิดพรอมดวยความยินดี ไมประกอบดวยความเห็นผิด โดยมีการชักชวน เชน 
นายดําอยากไดมะมวง ทั้งรูวาผิดถาจะขโมย เพ่ือนมาชวนเลยพากันไปขโมยดวยความยินดี 

 5. จิตที่เกิดขึน้พรอมดวยความรูสึกเฉย ๆ ประกอบดวยความเห็นผิด ไมมีการชักชวน 
เชน นายฟาอยากไดมะมวง เห็นวาการขโมยไมผิด ไปสอยเอาเองทีเดียว ไมไดมีอาการยินดี
มาก 
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 6. จิตที่เกิดขึ้นพรอมดวยความรูสึกเฉย ๆ ประกอบดวยความเห็นผิด โดยมีการ
ชักชวน เชน นายสมอยากไดมะมวง เห็นวาการขโมยไมผิด เพ่ือนชวนเลยพากันไปขโมย 
เพ่ือนชวนก็ไปตามเพื่อน ไมไดยินดีมาก 

 7. จิตที่เกิดขึ้นพรอมดวยความรูสึกเฉยๆ ไมประกอบดวยความเห็นผิด ไมมีการ
ชักชวน เชน นายแสดอยากไดมะมวง ทั้งที่รูวาผิด ไปขโมยเอง ไมได 
รูสึกยินดี (จิตดวงนี้  ผูทํารูแกใจวาผิด ก็ยังทํา โดยไมตองมีสิ่งใดปลกุเราชักชวน) 

 8. จิตทีเ่กิดขึน้พรอมดวยความรูสึกเฉย ๆ ไมประกอบดวยความเห็นผิด โดยมีการ
ชักชวน เชน นายเหลือง ถกูเพ่ือนสั่งใหไปขโมยมะมวง ชวนกันไป  ไมไดยินดีมาก 

(พรอมดวยความรูสึกเฉย ๆ เปนลักษณะการเก็บอาการไว ไมแสดงออก มีอาการน่ิง ๆ 
ไมไดดีใจออกนอกหนา เหมือนจิตที่พรอมดวยความยินดี)  

ทําเอง 1 
(อสังขาริก) 

เห็นผิด 
ชักชวน 1 
(สสังขาริก) 

     ยินดี 
     (โสมนัส)     ทําเอง 1 

ไมเห็นผิด          8 
 ชักชวน 1    ดวง 

โลภมูลจิต 
ทําเอง 1 

เห็นผิด 
ชักชวน 1 

     เฉย ๆ 
     (อุเบกขา)   ทําเอง 1 

ไมเห็นผิด 
ชักชวน 1 

คําอธิบายศพัท 

จิตที่เห็นผิด (ทิฏฐิคตสัมปยตุตจิต) หมายถึง จิตที่เปนมิจฉาทิฐิ มีทิฐิเจตสิกประกอบใน
โลภมูลจิต เปนอกุศลจิต จิตที่ไมเห็นผดิ (ทิฏฐิคตวปิปยุตตจิต) ไมไดหมายถึง จิตที่เห็นถกู 
เพียงแตไมเก่ียวของกับความเห็นถูกเทาน้ัน 

ความหมายของคําวา ทําเอง (อสังขาริก) น้ัน คือไมมีการชักชวน ตรงขามกับมีการ
ชักชวน (สสังขาริก) 
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การชักชวน มี 3 ทาง 

- ทางกาย เชน แสดงกิริยาอาการ พยักพเยิด ชี้นิ้ว จูงมือ กวักมือ ขยิบตา 
เปนตน 

- ทางวาจา เชน พูดชักชวน ยยุง พูดใหเกิดมานะ เปนตน 

- ชักชวนตนเอง โดยการปลุกเรา ปลุกใจตนเอง ใหเกิดความยินดีพอใจที่จะ
ทํา เปนตน 

การกระทําโดยจิตที่เปนโสมนัส คือ ยินดีพอใจ อ่ิมใจ 

การกระทําโดยจิตที่เปนอุเบกขา คือ เฉย ๆ หรือพอใจนอย 

โลภะ หรือความโลภนี้ สามารถนําไปปฏิสนธิในเปตภูมิ (เปรต) ผูซึ่งมีความอดอยาก 
หิวโหยอยูเสมอ 

การจะละโลภะโดยเด็ดขาดน้ัน ตองเปนพระอรหันตเทาน้ัน ในระหวางที่เปนปถุุชนไม
ตองการใหโลภะเฟองฟูในจิตมากเกินไป ตองใชธรรมะในขอสันโดษ สันโดษ คือความยนิดี 
พอใจในสิ่งที่ตนได ตนมี รูสกึเพียงพอ มีสันโดษ 3 ประมวลไวในพจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับ
ประมวลธรรมของพระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต)  ขอ 122 หนา 122 ดังนี้ 

1. ยถาลาภสนัโดษ คือยินดีตามที่ได ตามที่พึงได ไดอะไรมาหรือเพียรหาสิ่งใดมา เม่ือ
เปนของตนเองแลว ก็พอใจในส่ิงนั้น ๆ ไมติดใจไปอยากไดอยางอ่ืน ไมกระวนกระวายในสิ่งที่
ตนไมได ไมไปปรารถนาอยากไดในสิ่งที่ตนไมพึงได หรือเกินไปกวาส่ิงทีต่นพึงไดโดยชอบ
ธรรม ไมเพงเล็งปรารถนาของที่ผูอ่ืนได ไมริษยาเขา 

2. ยถาพลสันโดษ คือยินดีตามกําลัง ยินดีพอแกกําลังรายกายสุขภาพ และวิสัยการใช
สอยของตน ไมอยากไดเกินกําลัง ถาไดสิ่งใดมาแลวไมถูกกับสุขภาพ (เชน เปนแผลใน
กระเพาะอาหาร แลวไดอาหารรสจัดมา แสลงโรค หรือไดสิ่งของเกินกําลังบริโภคใชสอย เชน 
อยูคนเดียวไดกลวยมา 3 เครือ รับประทานไมหมด รับประทานไมทันที่กลวยสุก) ก็ไมควรหวง
แหนเก็บไว หรือฝนใชฝนบริโภคใหเปนโทษแกตนเอง ตองสละใหผูอ่ืน หรือใชสอยเฉพาะสิ่งที่
ถูกกับรางกายสุขภาพของตน และใชแคเพียงพอตอกําลังการใชสอยบริโภคของตน 

3. ยถาสารุปปสันโดษ คอืยินดีตามสมควร ตามที่เหมาะสมกับตน สมควรแกภาวะ 
ฐานะ แนวทางชีวติ จุดหมายแหงการบําเพ็ญกิจของตน (เชน ไมปรารถนาสิ่งที่ไมสมควรแกตัว
เรา ฐานะของเรา เปนพระภิกษุมุงศึกษาปฏิบตัิธรรมเพื่อความพนทุกข เพชรพลอยทองคําเปน
สิ่งมีคา ไมเหมาะสมกับเพศภาวะ และจุดหมายในชีวติของทาน ก็ยอมไมเก็บหรือสะสมไว หรือ
ไดสิ่งของที่เห็นวาจะเปนประโยชนเหมาะสมกับผูอ่ืน ก็สละใหผูที่ไดใชประโยชน เชน มีหนังสือ 
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(2) โทสะมูลจิต 2 เปนจิตที่เกิดเพราะโทสะเปนเหตุ ไดแก 

1. จิตที่เกิดโดยไมมีการชักชวน พรอมดวยความเสียใจประกอบดวยความโกรธ 

2. จิตที่เกิดโดยมีการชักชวน พรอมดวยความเสียใจประกอบดวยความโกรธ 

จิตที่ถูกโทสะเจตสิกครอบงํา เปนจิตที่ประทุษรายอารมณ เพราะจิตที่มีโทสะ จะดุราย 
หยาบกระดาง ทํารายทั้งตนเองและผูอ่ืน โทสะไมไดหมายถึงเพียงจิตที่โกรธเทาน้ัน ยังหมาย
รวมถึงจิตที่เสยีใจ เกลียด กลัว เชน คนที่รองไห จิตนั้นเปนโทสะ จิตที่กลัวขณะนัน้ก็เปนโทสะ
เชนกัน 

     ไมชักชวน (ทาํเอง) 1 ดวง 
     (อสังขาริก) 
 
     ชักชวน 1 ดวง 

โทมนัสสสหคตํ ปฏฆิสมป�

     (สสังขาริก) 
คําอธิบายศพัท 

โทมนัส คือ โทมนัสเวทนา เกิดพรอมกับโทสมูลจิต 2 ดวงนี้เทาน้ัน โทมนัส มาจากคํา
วา ทุมนะ แปลวา ใจชั่ว คือใจไมดี ใจเศราหมอง หรือใจที่เรารอน 

ปฏิฆสมฺปยตุตฺํ คือประกอบดวยความโกรธ (สมฺปยุต ฺคือ สัมปยุตประกอบ) ปฏิฆะ คือ 
ความกระทบกระทั่ง ขัดเคอืง เปนโทสเจตสิก ประกอบกับโทมนัสเวทนาเทาน้ัน ปฏิฆะที่เปน
อสังขาริก (ไมมีการชักชวน) หมายถึง อาการที่โกรธ มีกําลังแกกลา รุนแรง เกิดเองไมมีการ
ชักชวน สสังขาริก จะมีกําลังออนกวาเพราะไมตั้งม่ันเทาอสังขารกิ และมีการชักชวน ตนเอง
ไมไดเร่ิม ระหวางอสังขารกิ กับ สสังขาริก แมในมหากุศลจิตก็มี โลภมูลจิตก็มี ผลที่เกิดจาก 
อสังขารกิ รุนแรงหนักแนนกวา สสังขารกิ ทั้งในแงกุศล และอกุศล จิตที่ประกอบก็เปนเชนนั้น 
ทําอยางเด็ดเด่ียว ใจม่ันคงกวาการชักชวน หรือทําตาม ๆ กันไป โทสมูลจิตทีเ่ปนสสังขาริก
หรือมีการชักชวนนี้ เปนความโกรธขัดเคือง กระทบกระทั่งในอารมณจากการยั่วยุใหเกิดปฏฆิะ
หรือโทสะขึ้น จิตนี้ยอมมีกําลังออน ไมรุนแรงเทาความโกรธท่ีเปน อสังขาริก  

 
โทสะใหโทษมาก จะรูสึกไดวาขณะที่โทสะเกิดขึ้น จิตใจก็ดุราย เรารอน สามารถทําส่ิง

ที่รุนแรงตาง ๆ ได ก็เพราะโทสะเปนเหตุ อีกทั้งสามารถนําไปปฏิสนธิในนรกภูมิ เม่ือเกิดมาจะ
ทําใหมีผิวพรรณทราม หนาตาไมงดงาม เปนตน พระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสถึงคนโกรธไวใน
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ความเสื่อมเกิดแตความโกรธ ตามที่กลาวมานี้ เปนบวงของมัจจุราช มีถ้ําเปนที่อยู
อาศัย บุคคลผูมักโกรธ มีการฝกตน คือมีปญญา ความเพียร และสมัมาทิฏฐิ พึงตัดความโกรธ
นั้นขาดได บัณฑิตพึงตัดอกุศลธรรมแตละอยางเสียใหขาด พึงศึกษาในธรรม (คือสมถะและ
วิปสสนา) เหมือนอยางน้ัน เธอทั้งหลายปรารถนาอยูวา ขอความโกรธอยาไดมีแกเราทั้งหลาย
เลย เธอทั้งหลายเปนผูปราศจากความโกรธ ไมมีความคับแคนใจ ปราศจากความโลภ ไมมี
ความริษยา ฝกฝนตนแลว ละความโกรธไดแลว เปนผูไมมีอาสวะ จักปรินิพพาน” 
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เม่ือความโกรธมีโทษมากมาย การจะละความโกรธไดโดยเด็ดขาด ก็ตอเม่ือเปนพระ
อนาคามี ปุถุชนยอมมีความโกรธอยู จึงตองมีอุบายวธิีระงับความโกรธ เม่ือความโกรธเกิดขึ้น 
ตองใหระงับไดโดยเร็วที่สุด อุบายสําหรับระงับความโกรธมีดังตอไปนี้  

1. แบงปนใหทานสิ่งของหรือผลประโยชนใหคนที่เราโกรธเกลยีด ถาเขาขอเราก็ควรให 
หรือเขาใหเราก็ควรรบัไว การพูดควรใชคําพูดที่ดีตอกัน เหมือนพูดกับคนที่ไมไดโกรธกัน ไม
ควรแสดงอาการตัดไมตรี  

2. พยายามมองหาความดีของเขา เพราะคนเรามีทั้งสวนดีและสวนเสยี ไมมีใครดี
พรอม  

3. ตั้งความเมตตา ปรารถนาดี หรือแผเมตตาไปยงับุคคลที่เราโกรธ ทําใหเขามี
ความสุข มีความออนโยน อยามีความทุกข เปนตน  

4. พิจารณาวาสัตวทั้งหลายมีกรรมเปนของตนเอง ถาเราโกรธเขาเทากับเราทาํกรรม
ชั่ว เราจะตองไดรับผลกรรมของความโกรธ เชน ตกนรก หรือชาติหนาเกิดมามีผิวพรรณทราม 
เปนตน  

5. ใหคิดวาเปนการใชหนี้กรรมหน้ีเวร ทีเ่ขาโกรธหรือทําไมดีตอเราใหถือวา เราเคยทํา
ไมดีกับเขามาในอดีต จึงควรชดใชเสยี  

6. ใหระลึกวาสรรพสัตวทั้งหลายที่เกิดมา ลวนเปนญาติกันมาทั้งสิ้น เพราะ
สังสารวัฏนี้ยาวนาน ไมมีใครไมเคยเกิดเปนสามี ภรรยา บิดา มารดา พ่ีนอง เพ่ือนฝูง หรือเครือ
ญาติกัน การที่เราโกรธผูอ่ืนก็เทากับเราโกรธญาตขิองเราเอง  

7. ใหมองตนเอง หาความผิดของตนเองวาที่เขาโกรธเราอาจเปนความผิดของเราเอง 
แทนที่จะไปโกรธหรือเพงโทษเขา  

 

8. ใหพิจารณาวา ความโกรธเปนกิเลส หากเราโกรธเทากับปลอยใหกิเลสครอบงํา  

9. ใหพิจารณาวา การประสบกบัสิ่งทีช่อบใจ หรือส่ิงที่ไมชอบใจเปนโลกธรรม เปน
ธรรมดาของอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกสัมผัสกัน เปนเรือ่งของอินทรีย ถาเราโกรธ
เทากับเราขาดสติ  

10. พิจารณาวา จิตของเขาก็เกิดดับอยูตลอดเวลา ถาเราโกรธเขา เราโกรธจิตดวงใด
ของเขา เพราะจิตดวงทีเ่ราโกรธของเขาดับไปนานแลว เกิดดวงใหมและดับไป สลับกันเชนน้ี
ติดตอไปเชนนี้เราจะโกรธอะไร  
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11. รางกายขันธ 5 เปนที่ตั้งของความทุกข เราโกรธขันธ 5 ทําไม โกรธสวนใดของ
ขันธ 5  

12. เราไมอาจกลาวไดวา เราโกรธเขา เพราะที่จริงแลวไมมีสัตว บคุคล ตวัตน เรา เขา 
ใหโกรธเลย ไมมีนาย ก. นาย ข. ทั้งสิ้น  

นอกจากระลึกถึงโทษของความโกรธแลว ใหระลึกถึงคุณหรืออานิสงสของขันติ วาขันติ
เปนธรรมที่พระอรหันตทั้งหลายปฏิบตั ิ เราจะไมยอมใหความโกรธหลงเหลืออยูในใจของเรา 
ขันติจะเปนยาแกพิษหรือแกความโกรธในใจเราได ขนัติในที่นี้ก็คือการอดทน การยอมรับ ไม
ขัดเคือง ไมโกรธในอารมณที่มากระทบ  

หากไดศึกษาพุทธประวตัิก็ตาม หรือการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสตัวก็ตาม จะพบวา 
พระพุทธเจาเม่ือเสวยพระชาติเปนพระโพธิสัตวนั้น ตองอาศัยขันติ อดทนอยางยิ่งตอการ
ประทษุรายของผูอ่ืน ปรากฏมากมายในขุททกนิกายชาดก เชน เม่ือพระโพธิสัตวเสวยพระชาติ
เปนพญากระบี่ (ลิง) ไดชวยชีวติชายคนหนึ่งจากเหว แตชายนั้นกลบัคิดทรยศตอพระองค โดย
คิดวาลิงก็เชนเดียวกับเกงกวาง คือเปนอาหารของมนุษย เราหิว จะฆาลิงเปนอาหาร กินอ่ิม
แลวก็เอาเน้ือที่เหลือทําเปนเสบียงเพ่ือเดินทางตอไป ชายนั้นยกกอนหินทุมลงไปบนกระหมอม
ของลิง (พระโพธิสัตว) หมายจะฆา พระโพธิสัตวมองชายนั้นดวยน้ําตานองดวยความกรุณาตอ
เขา คิดวาชายนี้เปนอันธพาลประทษุรายมิตร แตทานก็ไมคิดประทุษรายตอบ ยังชวยพาชาย
นั้นเดินทางไปใหพนที่อันตราย ไปถึงทีป่ลอดภัย แมตัวทานจะเจ็บปวดจากบาดแผลก็ตาม  

หรือในจุฬธัมมปาลชาดก เม่ือพระโพธิสตัวเสวยพระชาติเปนธรรมปาลกุมาร ถูกพระ
เจามหาปตาปะผูเปนพระราชบิดา สั่งใหราชบุรุษตัดพระบาททั้ง 2 พระหัตถทั้ง 4 ของธรรม
ปาลกุมาร ราวกับตัดหนอไม พระราชมารดาทรงครํ่าครวญรําพันตอพระเจามหาปตาปะวา 
“หมอมฉันจะหาชีวิตมิไดอยูแลว (ที่เห็นพระราชโอรสถูกตัดพระหัตถและพระบาทเชนน้ัน)” แต
พระเจามหาปตาปะยังไมสมพระทัย ทรงสั่งใหตัดศีรษะธรรมปาลกุมารออกเสียอีก ธรรมปาล
กุมารซ่ึงขณะนั้นเปนเพียงทารกนอย ไมไดมีความโกรธในพระราชบดิา คิดเตือนพระองคเองใน
ใจวา ตองรักษาจิตใหดี ตองทําใจใหเสมอกันในบุคคลท้ัง 4 คือพระราชบิดา ราชบุรษุ พระราช
มารดา และตวัของพระองคเอง หมายถึง รัก-เมตตาตนเองอยางไร ก็ใหรูสึกเชนน้ันกับบุคคลท้ัง 
3 นั้นดวย (วิสุทธิมรรค  พรหมวิหารนิเทศ  หนา 501 – 504) 

นี่เปนตวัอยางเพียง 2 เรื่องที่แสดงความไมโกรธ ความอดทนของพระพุทธเจาจาก
เรื่องตาง ๆ อีกมากมาย เม่ือความโกรธเกิดขึ้นแกเรา ก็ควรพิจารณาพุทธจริยาเหลาน้ี แลว
นอมมาพิจารณาตนเองดวยวา พระโพธสิัตว พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงไดรับการปฏิบตัิอยาง
โหดราย ขนาดหมายเอาชีวิต ทานก็ยังอดทนไมโกรธ สิ่งที่เราประสบอยูนี้ อาจะไมถึงขนาด
หมายเอาชีวิต บางทีก็เปนเพียงวาจาหยาบที่เขาแสดงออกมา ทําไมเราจึงตองโกรธ เราสมควร
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(3) โมหมูลจิต 2 ดวง เปนจิตที่ลุมหลง ไมสามารถรูเหตุผลตามความเปนจริง ไมรูอริยสัจ 4 มี
ความมืดมน ไดแก 

     สงสัย (วิจิกิจฉา) 1 
จิตที่เกิดพรอมความเฉย ๆ 

อุเบกขา)  ฟุงซาน (อุทธัจจะ) 1           (
 

โมหมูลจิต 2 ดวงนี้ ไมมีอสังขาริกหรือสสังขาริก ไมเก่ียวของกับการชักชวน เพราะ
ความไมรู ความโงงม เกิดขึ้นที่ตวัของตัวเอง ไมตองมีใครชวนใหโง ถาจะสงเคราะหวาเปน 
อสังขาริก ก็ยอมได 

โมหมูลจิตดวงที่ 1 ประกอบดวยความสงสัย (วจิิกิจฉา) ความสงสัยนี้ ไดแก 

วิจิกิจฉา– เจตสิก ที่ไดกลาวไปแลวในบทที่ 3 มี 8 ประการ เปนความสงสัยที่เก่ียวกบัพระ

รัตนตรัย ไตรสิกขา เปนตน เปนความสงสัยที่ปดก้ันไมใหบรรลุมรรคผล นิพพาน 

โมหะมูลจิตดวงที่ 2 ประกอบดวยความฟุงซาน (อุทธัจจะ) หมายถึง อารมณที่ซัดสาย 
เลื่อนลอย ปรวนแปรไปเรื่อย ๆ ไมมีความม่ันคง ตั้งม่ัน 

โมหะสามารถทําใหไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉานได เพราะความหลงงมงาย ตองอาศัย
ปญญาเพ่ือขจัดโมหะ หรือความหลงงมงายนี้ โดยอาศัยทั้งการฟง การศึกษา (สุตมยปญญา) 
การคิดพิจารณาทบทวนไตรตรอง (จินตามยปญญา) และการเจรญิภาวนา (ภาวนามยปญญา) 
แตการจะละโมหะไมใหเหลอืละอยางเด็ดขาด ตองเปนพระอรหันตเทาน้ัน 

อกุศลจิตเปนจิตที่ควรละ เพราะทําใหพูดและประพฤติในสิ่งที่เปนบาป อกุศล เพราะ
พฤติกรรมทางกายและวาจา ยอมมาจากใจกอน ทุจริต 3 คือ กายทจุริต (อกุศลกรรมทางกาย) 
วจีทุจริต (อกุศลกรรมทางวาจา) และมโนทุจรติ (อกุศลกรรมทางใจ) รวมเรียกวา 
อกุศลกรรมบถ หมายถึง ทางแหงการกระทําบาป มี 10 ประการ 

อกุศลที่เกิดขึน้ทางกายทวาร เปนอกุศลกายกรรม หรือกายทุจริตนัน้ มี 3 ประการคือ 

1. ปาณาติบาต  ฆาสัตว 

2. อทินนาทาน  ลักทรัพย 

3. กาเมสุมิจฉาจาร   ประพฤติผิดในกาม 
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อกุศลที่เกิดขึน้ทางวจีทวาร เปนอกุศลวจีกรรม หรือวจีทุจริตนั้น มี 4 ประการคือ  

4. มุสาวาท  พูดปด 

5. ปสุณวาจา  พูดสอเสียด 

6. ผรุสวาจา  พูดคําหยาบ 

7. สัมผัปปลาปะ   พูดเพอเจอ 

อกุศลที่เกิดขึน้มาในมโนทวาร เปนอกุศลมโนกรรม หรือมโนทุจริต มี 3 ประการคือ 

8. อภิชฌา  ความเพงเล็งอยากไดทรัพยของผูอ่ืน 

9. พยาบาท  คิดปองรายเขา 

10. มิจฉาทิฏฐ ิ  มีความเห็นผดิ (นิยตมิจฉาทิฏฐ)ิ 

ในโลภมูลจิต 8 ดวง มีทุจริตเกิดไดทั้ง 3 ทวาร 7 ประการ คือ 

ทางกายกรรม   มี 2 คือ อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร 

ทางวจีกรรม  มี 3 คือ มุสาวาท ปสุณวาจา สัมผัปปลาปะ 

ทางมโนกรรม  มี 2 คือ อภิชฌา มิจฉาทิฏฐ ิ

ในโทสมูลจิต 2 ดวง มีทุจริตเกิดไดทั้ง 3 ทวาร 7 ประการ คือ 

ทางกายกรรม   มี 2 คือ ปาณาติบาต  อทินนาทาน 

ทางวจีกรรม  มี 4 คือ มุสาวาท ปสุณวาจา ผรุสวาจา สัมผัปปลาปะ 

ทางมโนกรรม  มี 1 คือ พยาบาท 

ในโมหมูลจิต 2 ดวง มีทุจริตเกิดไดทั้ง 3 ทวาร 10 ประการ คือ 

ทางกายกรรม   มี 3 คือ ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร 

ทางวจีกรรม  มี 4 คือ มุสาวาท ปสุณวาจา ผรุสวาจา สัมผัปปลาปะ 

ทางมโนกรรม  มี 3 คือ อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐ ิ

  ปาณาติบาต ผรุสวาจา และพยาบาท เกิดไดดวยอํานาจโทสมูลจิต มีโทสะเปนเหตุนํา 

กาเมสุมิจฉาจาร อภิชฌา และมิจฉาทิฏฐิ เกิดดวยอํานาจแหงโลภมูลจิต มีโลภเปนเหตุ
นํา 
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สวนอทินนาทาน มุสาวาท ปสุณวาจา และสัมผัปปลาปะ บางคร้ังเกิดดวยโลภมลูจิต 
บางคร้ังก็เกิดโดยโทสะมูลจิต เชน ลักทรัพย เพราะอยากไดมาเปนของตน เปนโลภะ มุสาวาท 
หรือพูดปด เพราะหวังผลประโยชนสินจาง ก็เพราะโลภะเปนเหตุ ลักทรัพยเพราะเกลียดชังเจา
ทรัพย ลักแลวนําไปทิ้ง หรอืพูดมุสา เพ่ือใหผูอ่ืนถูกเขาใจผิด ถูกลงโทษ ก็เปนไปเพราะโทสะ 
เปนเหตุ เปนตน จะเห็นวาอกุศลทั้งหลายที่แสดงออกมาทางกาย วาจา ลวนมาจากจิต มีโลภะ 
โทสะ โมหะ เปนมูลทั้งส้ิน 

 

มหากุศลจิต 8 

มหากุศลจิต เปนจิตที่ดีงามใหผลเปนความสุข เปนจิตที่เกิดไดทั้ง 30 ภูมิ คือ นรก 
เปรต อสุรกาย เดรัจฉาน มนุษย เทวดา และพรหม (เวนอสัญญสัตว เพราะจิตดับ และพระ
อรหันต เพราะบรรลุมรรคผลแลวพนจากกุศล-อกุศล) 

มหากุศลจิตมี 8 ดวง เชนเดียวกับโลภมูลจิต 8 ตางกันที่โลภมูลจิต ประกอบดวย
ความเห็นผิด และไมประกอบดวยความเห็นผิด แตมหากุศลจิตประกอบดวยปญญา และไม
ประกอบดวยปญญา (ญาณสัมปยุต = ประกอบดวยปญญา ญาณวิปยตุไมประกอบดวยปญญา) 

มหากุศลจิต 8 ดวง ไดแก 

1. จิตที่เกิดขึน้พรอมดวยความยินดี ประกอบดวยปญญา ไมมีการชักชวน เชน นาย
เพชร ทําบุญดวยความโสมนัสยินดี รูวาบุญใหผลเปนความสุข ทําเองโดยไมถูกชักชวน 

2. จิตที่เกิดขึ้นพรอมดวยความยินดี ประกอบดวยปญญา มีการชักชวนเชน มรกต 
ทําบุญดวยความยินดี รูวาบญุใหผลเปนความสุข แตทําเพราะเพ่ือนชวน 

3. จิตที่เกิดขึ้นพรอมดวยความยินดี ไมประกอบดวยปญญา ไมมีการชักชวน เชน 
บุษราคัม ทําบุญดวยใจโสมนัสยินดี แตทําตามประเพณี ไมมีใครชวน 

4. จิตที่เกิดขึน้พรอมดวยความยินดี ไมประกอบดวยปญญา มีการชักชวน เชน โกเมน 
ทําบุญดวยความปติยินดี เพราะเพ่ือนชวน ไมรูวาทําแลวไดบุญหรอืไม หรือทําดีไดดี แตทํา
แลวยินดีเพราะสนุกไปกับเพ่ือนดวย 

5. จิตที่เกิดขึน้พรอมกับความเฉย ๆ ประกอบดวยปญญา ไมมีการชักชวน เชน นิล
เนตร รูวาบุญใหผลเปนความสุข ทําบุญ แตไมไดยินดีมากมาย และทําเองไมมีใครชักชวน 

6. จิตที่เกิดขึน้พรอมกับความเฉย ๆ (อุเบกขา) ประกอบดวยปญญา มีการชักชวน 
เชน มุกดา เพ่ือนชวนใหไปทอดผาปา ก็ไปดวยรูวาบุญใหผลเปนความสุข แตก็ไมไดยินดีมาก 
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7. จิตที่เกิดขึน้พรอมกับความเฉย ๆ ไมประกอบดวยปญญา ไมมีการชักชวน เชน 
เพทาย ใสบาตรตามประเพณี ไมมีใครชวน เวลาใสก็ไมไดปติโสมนัส 

8. จิตที่เกิดขึ้นพรอมกับความเฉย ๆ ไมประกอบดวยปญญา มีการชักชวน เชน 
ไพฑูรยไมใชชาวพุทธ เพ่ือนชวนไปใสบาตรก็ไปดวย ไมรูเร่ืองบุญใจก็ไมไดยินดีอะไรนัก 
 
 
 
 
 
 
                   ทําเอง  1 

มีปญญา       (อสังขาริก)   
(ญาณสัมปยุต)       ชักชวน  1 

      ยินดี          (สสังขารกิ)        4 
     (โสมนัส)            ดวง 
                  ทําเอง  1 
    ไมมีปญญา 
    (ญาณวิปยตุ)       ชักชวน  1 
                8 ดวง 
                  ทําเอง  1 
        มีปญญา   

(ญาณสัมปยุต)       ชักชวน  1 
      เฉย ๆ             4 
   (อุเบกขา)            ดวง 
             ทําเอง  1 
    ไมมีปญญา 
    (ญาณวิปยตุ)       ชักชวน  1 

มหากุศลจิต 

 
 

มหากุศลจิตทัง้ 8 ดวงนี้ ดวงที่มีกําลังมากที่สุด ใหผลเปนที่ปรารถนามากที่สุดในกาม
ภูมิ คือ ดวงที่ 1 เพราะประกอบดวยปญญา ทําดวยจิตใจโสมนัส ทาํเองไมมีการชักชวนจึงเปน
กุศลที่หนักแนน ผลจากกุศลนี้ หากสงผลจะทําใหเปนคนมีจิตใจเบิกบาน หนาตายิ้มแยม 
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การกระทํากุศลที่จะมีจิตโสมนัสไดมากน้ัน ตองมาจากศรัทธา หากมีศรัทธามาก ความ
โสมนัสยินดีในกุศลน้ันก็ยิ่งมาก ความยินดีโสมนัสในกุศลตองใหพรอมทั้ง 3 กาล คือ 

1. กอนทํากุศล เชน ขณะเตรียมการจะทําบุญ จัดวัตถุทาน สถานที่ อาหารในการ
ทําบุญ ตองมีใจยินดี ระลึกถึงบุญอยูเสมอ อยาใหเกิดความขุนเคือง ทะเลาะเบาะแวงกัน หรือ
หงุดหงิดเพราะเตรยีมของ เพราะเหน่ือย จะทําใหมีความยินดีนอย ซ้ําจะเกิดโทสะ เปนอกุศล
ขึ้นมา 

2. ขณะทํากุศล เชน ขณะถวายทานแดพระภิกษุสงฆ ก็ตองมีใจที่ยนิดี อยาคิดเสียดาย
ของ หรือกังวลใจวาของไมครบ ไมสวยงาม เปนตน 

3. เม่ือทํากุศลแลว ตองมีใจยินดีโสมนัสวาเราไดทํากุศลแลว อยาใหเกิดความเสยีดาย
หรอืขุนเคืองวาของที่ถวายไปนั้น พระภิกษุไมไดบริโภคใชสอย หรือเกิดความลงัเลไมม่ันใจวา 
ทานจะใหสิ่งของน้ันแกผูอ่ืนหรือไมอยางไร เปนตน 

ศรัทธาเปนเจตสิกฝายดี แตโดยธรรมชาติของจิตทีผ่นัผวนปรวนแปร บางขณะเกิด
ศรัทธา ผานไปศรัทธาตก ก็ปรากฏบอยคร้ังตามสภาวะของจิตใจ ดังนั้น เม่ือมีศรัทธาจึงควรรีบ
ทํากุศลในขณะนั้น อยาปลอยใหกุศลจิตนัน้ผานไป เพราะไมมีใครสามารถรับประกนัศรัทธาของ
ใครได แมแตพระมหาโมคคัลลานะ ผูเปนอัครสาวกฝายซายผูเลศิในทางฤทธิ์ ก็ยังไมรับประกนั
ศรัทธาของใคร ดังปรากฏเร่ืองราวใน สุตตนิบาต ขุททกนิกาย อุทาน (25/18) วา 

นางสุปปวาสา โกลิยะธิดา ตั้งครรภถึง 7 ป เจ็บครรภถึง 7 วัน ไมคลอดบุตร มีความ
ทุกขทรมานมาก จึงใหสามีไปเฝาพระพุทธเจาเพ่ือขอพร พระสัมมาสัมพุทธเจาใหพรวา ขอให
อยูเปนสุข ปราศจากโรค สามีของนางสุปปวาสา กลบับานเพ่ือนําคําพรมาบอกนาง แตเม่ือถงึ
บานปรากฎวานางไดคลอดแลว นางสงสามีกลับไปเฝาพระพุทธเจา เพ่ือนิมนตพระองคพรอม
พระสงฆฉันภัตตาหาร นับแตวันรุงขึ้นรวม 7 วัน อาหาร 7 อยาง แตอุบาสกศษิยของพระมหา
โมคคัลลานะ ไดนิมนตพระพุทธเจาในวันรุงขึ้นไปกอนแลว พระพุทธองคจึงรับสั่งใหพระมหา
โมคคัลลานะไปบอกกับอุบาสกวา นางสุปปวาสาก็มานิมนต อุบาสกจะเห็นวาอยางไร 
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อุบาสกไดขอใหพระมหาโมคคัลลานะ ประกัน 3 สิ่ง ถาเปนไปไดจึงยอมใหนางสุปปา
วาสานิมนตพระพุทธเจากอน สวนอุบาสกจะเลื่อนวันถวายภัตตาหารในภายหลัง สิ่งที่ประกัน 3 
สิ่งนั้น ไดแก 

1. ศรัทธาของอุบาสก วาจะไมเสื่อมคลายจากการคิดทําบุญคร้ังนี ้

2. ทรัพยสินของอุบาสก วาจะไมพินาศไปกอน 7 วัน 

3. ชีวติ วาอุบาสกจะไมตายไปกอนที่จะไดทําบุญ 

พระมหาโมคคัลลานะ กลาววา ทานสามารถรับรองกับอุบาสกได 2 เรื่อง คือรับรอง 
รับประกันวา อุบาสกจะไมตายกอน 7 วัน ทรัพยสนิจะปลอดภัย แตไมรับประกันศรัทธาของ
อุบาสก เพราะเรื่องศรัทธาน้ัน อุบาสกตองรับประกันตัวเอง ทั้งน้ีก็เพราะศรัทธาเปนสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงไดงายน่ันเอง ดังนั้นเม่ือศรัทธาเกิดแลว จึงควรรีบทํากุศล 

การทํากุศลทีป่ระกอบดวยปญญา หรือญาณสมัปยุตนั้น มีปญญา 2 ระดับ คือ ปญญา
ระดับตน นั่นคือ การเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรม (กัมมัสสกตาปญญา) และปญญาระดับสูง 
(วิปสสนาปญญา) คือเขาใจเกี่ยวกบั ธาต ุขันธ ปฏิจจสมุปบาท ตองเห็นวาสรรพส่ิงทั้งหลายนั้น 
มีความเปลี่ยนแปลง คงอยูไมไดเปนอนิจจัง ทุกขัง อนันตา ทั้งส้ิน ปญญาน้ีตองเกิดกอนทํา
กุศล ขณะทํากุศล และเม่ือทํากุศลแลว 

การกลาววามีกัมมัสสกตาปญญา คือ เชื่อกรรมและผลของกรรมนั้น ตองมีความเห็น
ถูกตอง หรือเปนสัมมาทิฐิ เห็นตรงตามความเปนจริง 10 ประการ ไดแก 

สัมมาทิฐิ 10 ประการ 

1. เห็นวา การทาํบุญใหทานไดรับผลดีมีประโยชน ไมเสียเปลา 

2. เห็นวา การบชูาไดรับผลดีมีประโยชน 

3. เห็นวา การเชือ้เชิญ ตอนรบั ปฏิสันถารไดรับผลดีมีประโยชน 

4. เห็นวา การทาํดีและทําชัว่ มีการไดรับผลทั้งทางตรงและทางออม ทําดียอมได
ดี/ทําชัว่ยอมไดชั่ว 

5. เห็นวา ภพน้ีมีอยู คือ ผูที่จะมาเกิดในภพนี้มีอยู 

6. เห็นวา ภพหนามีอยู คือ ผูที่จะไปเกิดภพหนาในอนาคตมี 

7. เห็นวา การทาํดีทําชั่วตอมารดา ยอมมีผลในภายหนา 

8. เห็นวา การทาํดีทําชั่วตอบดิา ยอมมีผลในภายหนา 
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9. เห็นวา สตัวที่เตบิโตขึ้นทนัทีมีอยู คือ สัตวนรก เปรต อสุรกาย เทวดา และ
พรหม หรือโอปปาติกะ มีอยู 

10. เห็นวา สมณพราหมณ ผูปฏิบัติดี ปฏิบตัชิอบประจักษแจงโลกนี้ และโลกหนา
ดวยตนเอง และประกาศใหผูอ่ืนรูไดนั้น มีอยู 

การทํากุศลดวยปญญา เรยีกวา เปนกุศลที่ประกอบดวยเหตุ 3 คือ อโลภะ อโทสะ อโม
หะ เม่ือปฏสินธิก็จะมีปญญา แตหากขณะทํากุศล ไมมีปญญาประกอบ ก็จะเปนกุศลที่
ประกอบดวยเหตุ 2 เทาน้ัน คือ อโลภะ และอโทสะ ผลที่ไดยอมดอยกวา กุศลทีป่ระกอบดวย
ปญญา เพราะไมอาจบรรลุมรรคผลไดในชาตินั้น 

การทํากุศลหรือความดีนั้น สิ่งที่สําคัญคือ ตองมีศีล 5 และกุศลกรรมบถ 10 ซึ่งเปนการ
ทําดีทั้งทางกาย วาจา ใจ ตรงขามกับอกุศลกรรมบถ 10 ที่ไดกลาวไปแลว ไดแก 

1. เวนฆาสัตว 

2. เวนลักทรัพย       กายกรรม 3 

3. เวนประพฤตผิิดในกาม 

4. เวนกลาวมุสา 

5. เวนการกลาวสอเสียด      วจีกรรม 4  

6. เวนคําหยาบ 

7. เวนพูดเพอเจอ 

8. ระวังไมใหความโลภเกิดขึ้น 

9. ระวังไมใหความพยาบาทเกดิขึ้น      มโนกรรม 3 

10. มีความเห็นถกูตอง 
นอกจากนี้จิตที่เปนไปในอารมณของบุญกิริยาวตัถุ 10 ก็เปนมหากุศจิต 

บุญกิริยาวัตถนุี้มี 10 ประการ 

1. ทาน  การใหสิ่งที่เปนประโยชนสขุแกผูรับ 

2. ศีล  การระวังรักษากาย วาจา ใหตั้งอยูในศลี 

3. ภาวนา การเจริญสมถะ และวิปสสนา 

อปจายนะ การคารวะออนนอมแกผูเจริญดวยชาติวฒิุ วัยวุฒิ และคุณวุฒิ 4. 
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5. เวยยาวัจจะ การเขาชวยเหลือกิจที่ชอบ คือเปนไปกับกุศล เชนชวยจัดของ
ถวายพระ ฯลฯ 

6. ปตตทิานะ การอุทิศแผกุศลใหผูอ่ืน 

7. ปตตานุโมทนา การอนุโมทนารับสวนบุญที่เขาอุทิศให 

8. ธรรมสวนะ การตั้งใจฟงธรรม 

9. ธรรมเทศนา การแสดงธรรม 

10. ทิฏุชุกรรม การทําความเห็นใหถูกตองตามความเปนจริง เชน เชื่อใน
กรรม–ผลของกรรม เปนตน 

บุญกิริยาวัตถ ุ10 นี้ สามารถสงเคราะหลงในทาน ศลี ภาวนา ดังนี้ 

1. ทาน ปตติทาน ปตตานุโมทนา สงเคราะหในทาน 

2. ศีล อปจายนะ เวยยาวัจจะ สงเคราะหในศีล 

3. ภาวนา ธรรมสวนะ ธรรมเทศนา และทฏิุชุกรรม สงเคราะหในภาวนา 
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คําถามประจําบทที่ 4 
 

1. ปุถุชนมีจิตชนิดใดไดบาง 

2. ทําอยางไร มหากุศลจิตจึงเกิดขึ้น 

3. แกวสงสัยวา วันน้ีคุณแมจะทําอะไรใหรับประทานเปนอาหารเย็น ความสงสัยของแกว
เปนวิจิกิจฉา ในโมหะมูลจิตหรือไม 

4. โทสะมูลจิต มีโทษอยางไร 

5. แมจับมือลูกไหวพระ ลูกยิม้ราเริง และไหวพระ จิตดวงใดเกิดแกเด็กน้ี 

6. รักษธรรมตื่นแตเชา เตรียมของใสบาตรอยางประณีต เดินออกไปใสบาตรดวยความ
ปลื้มใจ เม่ือเห็นมีพระมาบิณฑบาตหลายรูปในวันน้ี 
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