
คู่ม
ือการศึกษ

า  พ
ระอภ

ิธัม
ม

ัตถสังคห
ะ  ป

ริจเฉท
ท

ี่ ๓  ป
กิณ

ณ
กสังคห

วิภ
าค

คู่มือการศึกษา

พระอภิธัมมัตถสังคหะ

ปริจเฉทที่ ๓

ปกิณณกสังคหวิภาค

รวบรวมโดย

นายวรรณสิทธิ ไวทยะเสวี

มูลนิธิแนบมหานีรานนท์

จัดพิมพ์เป็นวิทยาทาน ส�าหรับประกอบการศึกษา

18-0589 cover (P3).indd   1 6/21/61 BE   2:02 PM



คู่มือการศึกษา

พระอภิธัมมัตถสังคหะ

ปริจเฉทที่ ๓

ปกิณณกสังคหวิภาค

รวบรวมโดย

นายวรรณสิทธิ ไวทยะเสวี

มูลนิธิแนบมหานีรานนท์

จัดพิมพ์เป็นวิทยาทาน ส�าหรับประกอบการศึกษา 

จ�ำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม  พ.ศ. ๒๕๖๑

18-0589 (001) P3.indd   1 6/22/61 BE   9:31 AM



มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือจรรโลงและสืบทอดพระพุทธศำสนำเถรวำท ด้วยกำรส่งเสริมธุระ 

 ในพระศำสนำ ๒ ประกำร คือ คันถธุระและวิปัสสนาธุระ ตำมที ่

 อำจำรย์แนบ มหำนีรำนนท์ ได้วำงไว้

การด�าเนินงาน ๑. จดัต้ังส�ำนักศกึษำพระปริยติัธรรมแผนกพระอภธิรรม หลักสตูรประจ�ำ 

 ๒. จดักำรเรียนกำรสอนพระอภธิรรมเพือ่เป็นพืน้ฐำนส�ำหรบักำรปฏบิติั 

  วิปัสสนำกรรมฐำนส�ำหรับประชำชนท่ัวไป ๓ แห่ง คือ

  • วัดธาตทุอง ถ.สขุมุวิท เขตวัฒนำ ณ วิหำรลิมปำภรณ์ ทกุวันอำทติย์ 

  • วัดสามพระยา เขตพระนคร ณ อำคำรสหุทัรังสรรค์ ช้ัน ๑ ห้อง ๑๐๑  

   และ ๑๐๒ เป็นประจ�ำทุกวัน

  • ส�านักวิปัสสนา มูลนิธแินบฯ ถนนพทุธมณฑลสำย ๕ ทกุวันอำทติย์ 

 ๓. จัดพิมพ์วำรสำรชื่อ “ปัญญาสาร” เพื่อแจกเป็นธรรมทำน

 ๔. จัดพิมพ์หนังสือ “คู่มือประกอบการศึกษาพระอภิธรรม”     

 ๕. เผยแพร่เสยีงธรรมะทำงสถำนีวิทย ุพล. ๑ รักษำพระองค์ คล่ืน AM.๑๔๒๒  

  ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลำ ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.

 ๖. จดัต้ังส�ำนักปฏบัิติวิปัสสนำ โดยมหีลกัสตูรอบรมวิปัสสนำ ประจ�ำทกุเดือน

สถานที่ติดต่อ เลขที่ ๘๔/๑ หมู่ ๒ ถนนพุทธมณฑลสำย ๕   

 ต.บำงกระทึก อ.สำมพรำน จ.นครปฐม ๗๓๒๑๐

 โทรศัพท์: ๐๒-๘๘๙-๔๔๑๗, ๐๒-๔๘๒-๑๐๔๔

 โทรศัพท์มือถือและไลน์: ๐๘๙-๖๑๓-๙๓๓๓   

 อีเมล: nabfoundation@hotmail.com

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่

 ไซต์ http://nab.or.th/ และเพจ Facebook: มูลนิธิแนบมหำนีรำนนท์

พิมพ์ที่   บริษัท ธนาเพรส จ�ากัด  

 ๙ ซอยลำดพร้ำว ๖๔ แยก ๑๔ แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 

 โทร. ๐-๒๕๓๐-๔๑๑๔ (อัตโนมัติ)  โทรสำร ๐-๒๑๐๘-๘๙๕๐-๕๑ 

 E-mail : tanapress@gmail.com
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ค�าน�า  

 หนังสอืคูม่อืกำรศกึษำพระอภธิมัมตัถสงัคหะ ปริจเฉทที ่๓ น้ีได้รวบรวมขึน้ 
เพื่อเป็นคู่มือประกอบกำรศึกษำพระอภิธรรมที่วิหำรกลำงวัดบวรนิเวศวิหำร 
ต่อจำกที่ได้จัดพิมพ์คู่มือกำรศึกษำพระอภิธัมมัตถสังคหะปริจเฉทที่ ๑, ๒  
และ ๖ มำแล้ว
 ปริจเฉทที ่๓ น้ี ช่ือว่ำ ปกิณณกสงัคหะ เป็นกำรรวบรวมธรรมบำงประกำร 
เพื่อเสริมควำมเข้ำใจในปริจเฉทที่ ๑ ว่ำด้วยจิตปรมัตถ์และปริจเฉทที่ ๒ ว่ำด้วย
เจตสกิปรมตัถ์ ตลอดจนควำมสมัพนัธ์ของจิตเจตสกิกบัรูปธรรมทีเ่กีย่วกบัทวำร, 
อำรมณ์ และวัตถุ ตำมสมควร โดยกำรแสดงสงเครำะห์ธรรม ๖ ประกำร คือ :-
 เวทนำสังคหะ, เหตุสังคหะ, กิจจสังคหะ, ทวำรสังคหะ, อำรัมมณสังคหะ 
และวัตถุสังคหะ เพื่อจะได้ทรำบควำมเป็นไปของจิตเจตสิกว่ำ เกิดพร้อมเวทนำ
อะไร ? ประกอบด้วยเหตุอะไร ? ท�ำหน้ำทีอ่ะไร ? เกดิทำงทวำรไหน ? มอีำรมณ์
อะไร ? และมทีีต่ัง้ทีอ่ำศยัทีไ่หน ? เพือ่ประโยชน์แก่กำรก�ำหนดสภำพธรรมจำก
ควำมเป็นจริงได้โดยถูกต้อง
 มูลนิธิแนบมหำนีรำนนท์ พิมพ์แจกเป็นธรรมทำน เพ่ือน�ำไปใช้ใน 
กำรศึกษำเท่ำนั้น
 ขออนุโมทนำ ผู้มีจิตศรัทธำร่วมบริจำคปัจจัย เพื่อใช้ในกำรจัดพิมพ ์
หนังสือคู่มือกำรศึกษำน้ีทุกท่ำน นับเป็นกำรทะนุบ�ำรุงพระพุทธศำสนำใน 
ด้ำนปริยัติศำสนำ ขอกุศลเจตนำอันประกอบด้วยปัญญำของท่ำนทั้งหลำย  
จงเป็นพลวปัจจัยให้ได้เหตุผลในปริยัติธรรมและกำรปฏิบัติธรรม อันน�ำไปสู่
ควำมพ้นทุกข์ ด้วยกันทุกท่ำนเถิด

  วรรณสิทธิ ไวทยะเสวี
  ประธานกรรมการ
	 	 มูลนิธิแนบมหานีรานนท์
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อักษรย่อคัมภีร์บาลีอ้างอิง

  อภิ.สงฺคห.     อภิธมฺมตฺถสงฺคห

  วิภาวินีฏีกา.     อภิธมฺมตฺถภำวินีฏีกำ

  สงฺเขปวณฺณนา.      สงฺเขปวณฺณำฏีกำ

  ปรมตฺถทีปนี.    ปรมตฺถทีปนี สงฺคหมหำฏีกำ

  วิสุทฺธิ.มหาฏีกา.   วิสุทฺธิมคฺคมหำฏีกำ

  วิภาวินีฏีกา.โยชนา.  อภิธมฺมตฺถภำวินีฏีกำอตฺถโยชนำ

อักษรย่อชื่อฉบับคัมภีร์บาลีอ้างอิง

มจร.  ฉบับมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย

มมร.  ฉบับมหำมกุฏรำชวิทยำลัย

 ข้อควำมภำษำบำลีในหนังสือคู่มือกำรศึกษำพระอภิธรรมเล่มน้ี อ้ำงอิง

คมัภร์ีอรรถกถำ ฎกีำ ฉบับมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย (มจร.) และโยชนำฉบับ 

มหำมกฏุรำชวิทยำลยั (มมร.) ซึง่ ๓ คัมภร์ี คอื อภธิมัมตัถสงัคหะ อภธิมัมตัถ-

วิภำวินีฎกีำ และสงัเขปวัณณนำฎกีำ อยูใ่นเล่มเดียวกนั โดยอ้ำงอิงตำมล�ำดบัเล่ม

ตำมชุดหนังสือ เลขข้อ และเลขหน้ำ (เล่ม/ข้อ/หน้ำ) เช่น วิภาวินีฏกีา.โยชนา. 

๑/๓๙๙/๕๓๙ (มมร.) หมำยถึง อภิธมฺมตฺถภำวินีฏีกำอตฺถโยชนำ เล่มที่ ๑  

ข้อที่ ๓๙๙ หน้ำที่ ๕๓๙ ฉบับมหำมกุฏรำชวิทยำลัย 

 ส่วนคัมภีร์เล่มเดียว ที่ไม่เป็นหนังสือชุด อ้ำงอิงเฉพำะเลขข้อและเลขหน้ำ 

(ข้อ/หน้ำ) เช่น อภิ.สงฺคห. ๙/๑๔ (มจร.) หมำยถึง อภิธมฺมตฺถสงฺคห ข้อที่ ๙ 

หน้ำที่ ๑๔ ฉบับมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
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อภิธัมมัตถสังคหบาลี 
ปริจเฉทที่ ๓ ปกิณณกสังคหวิภาค

คาถาสังคหะ*

๑. สมฺปยุตฺตา ยถาโยค� เตปญฺญาส สภาวโต 

 จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา เตส� ทานิ ยถารห� ฯ

๒.  เวทนาเหตุโต กิจฺจ- ทฺวาราลมฺพนวตฺถุโต 

 จิตฺตุปฺปาทวเสเนว สงฺคโห นาม นียเต ฯ

๓.  สุข� ทุกฺขมุเปกฺขาติ ติวิธา ตตฺถ เวทนา

 โสมนสฺส� โทมนสฺส- มิติ เภเทน ปญฺจธา ฯ

๔.  สุขเมกตฺถ ทุกฺขญฺจ โทมนสฺส� ทฺวเย ติ� 

 ทฺวาสฏฺสีุ โสมนสฺส� ปญฺจปญฺญาสเกตรา ฯ

๕.  โลโภ โทโส จ โมโห จ เหตู อกุสลา ตโย

 อโลภาโทสาโมหา จ กุสลาพฺยากตา ตถา ฯ

๖.  อเหตุกาฏฺารเสก- เหตุกา เทฺว ทฺวาวีสติ

 ทฺวิเหตุกา มตา สตฺต- จตฺตาลีส ติเหตุกา ฯ 

๗.  ปฏิสนฺธาทโย นาม- กิจฺจเภเทน จุทฺทส

 ทสธา านเภเทน จิตฺตุปฺปาทา ปกาสิตา ฯ

๘.  อฏฺสฏฺ ิตถา เทฺว จ นาฏฺ เทฺว ยถากฺกม� 

 เอกทฺวิติจตุปญฺจ- กิจฺจานานิ นิทฺทิเส ฯ

๑ อภิ. สงฺคห. ๑,๒,๘,๙,๑๖,๑๗,๓๓,๓๔,๔๗,๖๓,๗๓,๗๔/๑๔-๒๐ (มจร.)
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8 พระอภิธัมมัตถสังคหะ

๙.  เอกทฺวาริกจิตฺตานิ ปญฺจฉทฺวาริกานิ จ

 ฉทฺวาริกวิมุตฺตานิ วิมุตฺตานิ จ สพฺพถา ฯ

๑๐. ฉตฺตึสติ ตถา ตีณิ เอกตึส ยถากฺกม�

 ทสธา นวธา เจติ ปญฺจธา ปริทีปเย ฯ

๑๑.  ปญฺจวีส ปริตฺตมฺหิ ฉ จิตฺตานิ มหคฺคเต

 เอกวีสติ โวหาเร อฏฺ นิพฺพานโคจเร ฯ

๑๒. วีสานุตฺตรมุตฺตมฺหิ อคฺคมคฺคผลุชฺฌิเต

 ปญฺจ สพฺพตฺถ ฉจฺเจติ สตฺตธา ตตฺถ สงฺคโห ฯ

๑๓. ฉวตฺถุ� นิสฺสิตา กาเม สตฺต รูเป จตุพฺพิธา

 ติวตฺถุ� นิสฺสิตารุปฺเป ธาเตฺวกา นิสฺสิตา มตา ฯ

๑๔. เตจตฺตาลีส นิสฺสาย เทฺวจตฺตาลีส ชายเร 

 นิสฺสาย จ อนิสฺสาย ปาการุปฺปา อนิสฺสิตา ฯ 

จบคาถาอภิธัมมัตถสังคหบาลี	

ปริจเฉทที่	๓	ว่าด้วยปกิณณกสังคหวิภาค
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ปริจเฉทที่ ๓ 
ปกิณณกสังคหวิภาค

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมา สมฺพุทฺธสฺส ฯ

ความเบื้องต้น

 พระอนุรุทธำจำรย์ได้รวบรวมพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๓ ขึ้น  

อันมีชื่อว่ำ ปกิณณกสังคหวิภาค 

 ปกิณกกะ  แปลว่ำ กระจัดกระจำย, คละกัน, เบ็ดเตล็ด, เร่ียรำย

         โดยทั่วๆ ไป 

 สังคหะ   แปลว่ำ รวบรวม

 วิภาค    แปลว่ำ ส่วน หรือ ตอน

 ฉะน้ัน ปกิณณกสังคหวิภำค จึงแปลว่ำ ส่วนที่รวบรวมจิตและเจตสิก 

ที่กระจัดกระจำยอยู่โดยทั่วๆ ไป กล่ำวคือ แสดงกำรรวบรวมจิตและเจตสิก 

ทีเ่กดิขึน้ โดยประเภทแห่งเวทนำ, เหตุ, กจิ, ทวำร, อำรมณ์ และวัตถ ุตำมสมควร

 พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๓ ว่ำด้วยปกิณณกสังคหวิภำคน้ี  

พระอนุรุทธำจำรย์ได้แสดงคำถำสังคหะไว้ ๑๔ คำถำ ซ่ึงจะได้ขยำยควำม 

ตำมล�ำดับคำถำ ดังต่อไปนี้

คาถาสังคหะ

 ๑.  สมฺปยุตฺตา ยถาโยค�    เตปญฺญาส สภาวโต

   จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา    เตส� ทานิ ยถารห� ฯ๑

 แปลความว่า สภำวธรรม ๕๓ คือจิตและเจตสิก มีชื่อว่ำ นามเตปญฺญาส  

(นำม ๕๓) ได้แสดงโดยลักษณะของตนๆ ที่ประกอบด้วย เอกุปฺปาทตา  

๑ อภิ. สงฺคห. ๑/๑๔ (มจร.)
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10 พระอภิธัมมัตถสังคหะ

(ควำมเกดิพร้อมกนั) เป็นต้น และกำรประกอบซึง่กนัและกนั ตำมทีป่ระกอบได้ 

โดยพิสดำร แสดงมำแล้วในปริจเฉทที่ ๒

 สภำวธรรม ๕๓ อย่ำงที่กล่ำวนี้ หมำยถึง จิต ๑ และเจตสิก ๕๒ ซึ่งนับ

โดยกำรถือเอำสภำวลักษณะแห่งนำมธรรมน้ันๆ เป็นประกำรส�ำคัญโดยนัย  

เป็นต้นว่ำ จิต แม้มีจ�ำนวน ๘๙ หรือ ๑๒๑ ดวงก็ตำม เมื่อนับโดยสภำวลักษณะ

แล้วก็มีเพียง ๑ คือ มีกำรรู้อำรมณ์เป็นลักษณะ (อำรมฺมณวิชำนนลกฺขณ�)  

ผัสสเจตสิก มีกำรกระทบถูกต้องอำรมณ์เป็นลักษณะ (ผุสนลกฺขณำ) 

เวทนาเจตสิก มีกำรเสวยอำรมณ์เป็นลักษณะ (อนุภวนลกฺขณำ) เจตสิกทั้ง  

๕๒ ประเภทน้ี มีสภำวลักษณะโดยเฉพำะๆ แตกต่ำงกันทั้ง ๕๒ ประเภท  

ฉะน้ัน เมื่อรวมจิตและเจตสิกเข ้ำแล ้วก็ได ้สภำวธรรม ๕๓ ที่ ช่ือว ่ำ  

นามเตปญฺญาส (นำม ๕๓)  ดังกล่ำวแล้วข้ำงต้น

 ในปริจเฉทที่  ๓  อันว่ำด้วยปกิณณกสังคหวิภำคนี้  เป็นกำรแสดงธรรม  

๖ หมวด จำกกำรเกิดขึ้นของจิตและเจตสิก ดังคำถำสังคหะที่ ๒ คือ

คาถาสังคหะ

 ๒.  เวทนาเหตุโต กิจฺจ-    ทฺวาราลมฺพนวตฺถุโต

   จิตฺตุปฺปาทวเสเนว    สงฺคโห นาม นียเต ฯ๑

 แปลความว่า บัดนี้ จักแสดงกำรสงเครำะห์กันของจิตและเจตสิก ว่ำด้วย

อ�ำนำจกำรเกิดขึ้นของจิต โดยประเภทแห่งเวทนำ, เหตุ, กิจ, ทวำร, อำรมณ์

และวัตถุ ตำมสมควรที่ประกอบได้

๑ อภิ. สงฺคห. ๒/๑๔ (มจร.)
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11ปกิณณกสังคหวิภาค

 คำถำนี ้พระอนุรุทธำจำรย์มคีวำมมุง่หมำย แสดงเพือ่ให้เป็นปุพพำนุสนธิ

และอปรำนุสนธิ คือ เช่ือมโยงกันระหว่ำงปริจเฉทที่ ๒ ที่ได้แสดงไปแล้ว กับ 

ปริจเฉทที่ ๓ ที่จะแสดงต่อไป และเพ่ือก�ำหนดหัวข้อในปริจเฉทที่ ๓ น้ีว่ำ  

จะแสดงสังคหะ ๖ อย่ำง มีเวทนำสังคหะ เป็นต้น ทั้งเพ่ือแสดงปฏิญญำว่ำ  

จะขยำยควำมแห่งกำรเกิดขึ้นของจิตโดยประเภทแห่งเวทนำ, เหตุ, กิจ, ทวำร, 

อำรมณ์และวัตถุ ในพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๓ นี้ พระอนุรุทธำจำรย์  

จึงได้แสดงไว้แต่กำรจ�ำแนกจิตเพียงอย่ำงเดียว มิได้แสดงกำรจ�ำแนกเจตสิก 

ไว้ด้วย แต่กำรเกิดขึ้นของจิตที่เรียกว่ำ จิตฺตุปฺปาท คือ จิตที่เกิดขึ้นพร้อมกับ

เจตสกิทีป่ระกอบ ฉะน้ัน จึงเป็นกำรสมควรทีจ่ะได้แสดงกำรสงเครำะห์ทัง้จติและ

เจตสิกโดยประเภทแห่งเวทนำ, เหตุ, กิจ, ทวำร, อำรมณ์และวัตถุไว้ให้พิสดำร 

โดยนัยที่จะได้แสดงต่อไปตำมล�ำดับ

❖ ❖ ❖

18-0589 (001) P3.indd   11 6/22/61 BE   9:31 AM



เวทนาสังคหะ
 แสดงกำรรวบรวมจติ-เจตสิก โดยประเภทแห่งเวทนำ ช่ือว่ำ “เวทนาสงัคหะ”

คาถาสังคหะ

 ๓.  สุข� ทุกฺขมุเปกฺขาติ    ติวิธา ตตฺถ เวทนา 

   โสมนสฺส� โทมนสฺส-    มิติ เภเทน ปญฺจธา ฯ๑

 แปลความว่า ในเวทนำสังคหะน้ัน ว่ำโดยอารัมมณานุภวนลักขณะ คือ 

ตำมประเภทแห่งอำรมณ์แล้ว มีเวทนำ ๓ อย่ำง คือ ๑. สุขเวทนำ ๒. ทุกขเวทนำ 

๓. อุเบกขำเวทนำ เมือ่ว่ำโดยอินทริยเภท คอื ประเภทควำมเป็นใหญ่ของเคร่ือง

รับอำรมณ์แล้ว มีเวทนำ ๕ อย่ำง คือ เพิ่ม โสมนัสเวทนา และ โทมนัสเวทนา 

รวมเข้ำด้วยกัน จึงเป็นเวทนำ ๕

 อธิบาย “เวทนำ” เป็นเจตสกิปรมตัถ์อย่ำงหน่ึง ซึง่มกีำรเป็นไปโดยอำกำร

เสวยอำรมณ์ เป็นลักษณะ หรือเป็นธรรมชำติที่มีควำมรู้สึกต่อบรรดำอำรมณ์

ต่ำง ๆ  ทีม่ำปรำกฏ กำรสงเครำะห์จติ-เจตสกิ โดยประเภทแห่งเวทนำนี ้มแีสดง

ไว้เป็น ๒ นัย คือ

 นัยที่ ๑  แสดงโดย อารัมมณานุภวนลักขณนัย คือ นัยที่แสดง 

     กำรเสวยอำรมณ์ ตำมประเภทของอำรมณ์

 นัยที่ ๒   แสดงโดย อินทริยเภทนัย คือ นัยที่แสดงถึงสภำพควำม 

     เป็นใหญ่ในกำรเสวยอำรมณ์ ตำมประเภทของเคร่ืองรับอำรมณ์

๑ อภิ. สงฺคห. ๘/๑๔ (มจร.)
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13ปกิณณกสังคหวิภาค

นัยที่ ๑ อารัมมณานุภวนลักขณนัย มีเวทนา ๓

 ในบรรดำอำรมณ์ ๖ คือ รูป, เสียง, กลิ่น, รส, โผฏฐัพพะและธัมมำรมณ์ 

ที่สัตว์ทั้งหลำยได้รับอยู่นี้ แบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท คือ :- 

     ๑.  อิฏฐำรมณ์    คือ อำรมณ์ที่ดี 

     ๒.  อนิฏฐำรมณ์    คือ อำรมณ์ที่ไม่ดี

     ๓.  มัชฌัตตำรมณ์   คือ อำรมณ์ปำนกลำง

 ควำมรู้สึกในกำรเสวยอำรมณ์ของสัตว์น้ัน ย่อมเป็นไปตำมประเภทของ

อำรมณ์ คือ :-

 ๑.  ขณะที่ก�ำลังเสวยอิฏฐำรมณ์อยู่นั้น ก็รู้สึกสบำยกำย สบำยใจ ควำม

รู้สึกสบำยกำยสบำยใจนี้ เรียกว่ำ “สุขเวทนา” 

 ๒.  ขณะที่ก�ำลังเสวยอนิฏฐำรมณ์อยู่น้ัน ก็รู ้สึกไม่สบำยกำย หรือ 

ไม่สบำยใจ ควำมรู้สึกไม่สบำยนี้ เรียกว่ำ “ทุกขเวทนา”

 ๓.  ขณะที่ก�ำลังเสวยมัชฌัตตำรมณ์อยู่นั้น รู้สึกเฉยๆ ไม่มีสุข ไม่มีทุกข์

ทัง้กำยและใจ ควำมรู้สกึเฉยๆ ไม่มทีกุข์ ไม่มสีขุน้ี เรียกว่ำ “อทกุขมสขุเวทนา”

แสดงการจ�าแนกจิต ๑๒๑ โดยเวทนา ๓
(อารัมมณานุภวนลักขณนัย)

 ๑.  จิตที่เกิดพร้อมกับสุขเวทนา ทั้งสุขกำยและสุขใจ มี ๖๓ ดวง คือ  

   สุขสหคตกำยวิญญำณ      ๑ ดวง 

   โสมนัสสหคตจิต        ๖๒ ดวง 

     รวมจิตที่เกิดพร้อมกับสุขเวทนำ  ๖๓ ดวง

18-0589 (001) P3.indd   13 6/22/61 BE   9:31 AM



14 พระอภิธัมมัตถสังคหะ

แสดงการจ�าแนกจิตโดยสุขเวทนา ๖๓

   สุขสหคตกำยวิญญำณ          ๑

             โสมนัสโลภมูลจิต   ๔

จิตที่เกิด            โสมนัสสันตีรณจิต  ๑

พร้อมกับ            โสมนัสหสิตุปปำทจิต  ๑ ๑๘  ๖๓

สุขเวทนา            โสมนัสมหำกุศลจิต  ๔

๖๓             โสมนัสมหำวิบำกจิต  ๔

             โสมนัสมหำกิริยำจิต  ๔

   โสมนัสสหคตจิต              ๖๒

             ปฐมฌำนจิต   ๑๑

             ทุติยฌำนจิต   ๑๑
                    ๔๔ 
             ตติยฌำนจิต   ๑๑

             จตุตถฌำนจิต   ๑๑

 ๒.  จิตที่เกิดพร้อมกับทุกขเวทนา คือ ควำมทุกข์กำยและทุกข์ใจมี ๓ 

คือ 

   ทุกขสหคตกำยวิญญำณ       ๑ ดวง 

   โทมนัสสหคตจิต         ๒ ดวง 

     รวมจิตที่เกิดพร้อมกับทุกขเวทนำ  ๓ ดวง

แสดงการจ�าแนกจิตโดยทุกขเวทนา ๓

   จิตที่เกิดพร้อมกับ  ทุกขสหคตกำยวิญญำณ  ๑
                    ๓   ดวง
   ทุกขเวทนา     โทมนัสโทสมูลจิต   ๒

กำม

โสมนัส

๑๘

ฌำน

โสมนัส

๔๔
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 ๓.  จิตที่เกิดพร้อมกับอทุกขมสุขเวทนา คือ ควำมไม่ทุกข์และไม่สุข 

ทั้งกำยและใจ เรียกว่ำ อุเบกขำเวทนำ มี ๕๕ ดวง คือ :-

            อุเบกขำโลภมูลจิต  ๔

            อุเบกขำโมหมูลจิต   ๒

      กำมอุเบกขำ  อุเบกขำอเหตุกจิต   ๑๔ ๓๒

            อุเบกขำมหำกุศลจิต   ๔

จิตที่เกิดพร้อมกับ       อุเบกขำมหำวิบำกจิต  ๔

อทุกมสุขเวทนา        อุเบกขำมหำกิริยำจิต  ๔   ๕๕

๕๕ 

            รูปำวจรปัญจมฌำนจิต ๓

      ฌำนอุเบกขำ  อรูปำวจรจิต    ๑๒ ๒๓

            โลกุตตรปัญจมฌำนจิต ๘

นัยที่ ๒ อินทริยเภทนัย มีเวทนา ๕

คาถาสังคหะ

 ๔.  สุขเมกตฺถ ทุกฺขญฺจ    โทมนสฺส� ทฺวเย ติ�

   ทฺวาสฏฺสีุ โสมนสฺส�    ปญฺจปญฺญาสเกตรา ฯ๑

 แปลความว่า  สุขเวทนำ ๑,  ทุกขเวทนำ ๑,  โทมนัสเวทนำ ๒,  

โสมนัสเวทนำ ๖๒,  อุเบกขำเวทนำ ๕๕ (กล่ำวโดยอินทริยเภทนัย)

 อินทริยเภทนัย คือ นัยที่แสดงกำรเสวยอำรมณ์ ตำมประเภท 

ควำมเป็นใหญ่แห่งเคร่ืองรับอำรมณ์ กล่ำวคือ กำรเสวยอำรมณ์ของ 

บรรดำสัตว์ทั้งหลำยน้ันย่อมปรำกฏชัด ทำงกำยบ้ำง และทำงใจบ้ำง เรียก 

ควำมปรำกฏชัดในกำรเสวยอำรมณ์น้ีว่ำ ควำมเป็นใหญ่ในกำรเสวยอำรมณ์  

ซึ่งปรำกฏได้ ๒ ทำง คือ ทำงกำย และทำงใจ

๑ อภิ. สงฺคห. ๙/๑๔ (มจร.)
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16 พระอภิธัมมัตถสังคหะ

 ความรู ้สึกสบายทางกายน้ัน  เวทนำเจตสิก  ที่ เกิดพร ้อมกับ 

สุขสหคตกำยวิญญำณนั้น เป็นใหญ่ เป็นผู ้ปกครอง ในกำรเสวยอำรมณ์ 

ที่สบำยกำย เรียกเวทนำนั้นว่ำ “สุขเวทนา”

 ความรู้สึกไม่สบายทางกายนั้น เวทนำเจตสิก ที่เกิดพร้อมกับทุกข- 

สหคตกำยวิญญำณน้ัน เป็นใหญ่ เป็นผู ้ปกครอง ในกำรเสวยอำรมณ์ที ่

ไม่สบำยกำย เรียกเวทนำนั้นว่ำ “ทุกขเวทนา”

 ความรู้สึกสบายใจน้ัน เวทนำเจตสิกที่เกิดพร้อมกับโสมนัสสหคตจิต

นั้น เป็นใหญ่ เป็นผู้ปกครอง ในกำรเสวยอำรมณ์ที่สบำยใจ เรียกเวทนำนั้นว่ำ 

“โสมนัสเวทนา”

 ความรูส้กึไม่สบายทางใจน้ัน เวทนำเจตสกิทีเ่กดิพร้อมกบัโทสมลูจิตนัน้ 

ย่อมเป็นใหญ่ เป็นผู้ปกครอง ในกำรเสวยอำรมณ์ที่ไม่สบำยใจ เรียกเวทนำนั้น

ว่ำ “โทมนัสเวทนา”

 ความรู้สึกเฉยๆ ท่ีปรากฏได้เฉพาะทางใจน้ัน เวทนำเจตสิกที่เกิด 

พร้อมกับอุเบกขำสหคตจิต เป็นใหญ่ เป็นผู้ปกครอง ในกำรเสวยอำรมณ์ 

โดยรู้สึกเฉยๆ เรียกเวทนำนั้นว่ำ “อุเบกขำเวทนำ”

 รวมควำมว่ำ ควำมเป็นใหญ่ในกำรเสวยอำรมณ์ของสตัว์ทัง้หลำยทีป่รำกฏ

ทำงกำยกับทำงใจนั้น มีเวทนำเกิดได้ ๕ อย่ำง คือ :-

        ควำมรู้สึกสบำยกำย   เรียกว่ำ สุขเวทนำ
 ๑.  ทางกาย 
        ควำมรู้สึกไม่สบำยกำย      ”   ทุกขเวทนำ 

        ควำมรู้สึกสบำยใจ       ”   โสมนัสเวทนำ 

 ๒.  ทางใจ    ควำมรู้สึกไม่สบำยใจ      ”   โทมนัสเวทนำ

        ควำมรู้สึกเฉยๆ        ”  อุเบกขำเวทนำ
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แสดงเวทนา ๕ ที่เกิดพร้อมกับจิต ๑๒๑

 ๑.  จิตที่เกิดพร้อมกับ สุขเวทนา (สุขกำย) 

   มี ๑ ดวง ได้แก่ 

      สุขสหคตกำยวิญญำณ      ๑ ดวง 

 ๒.  จิตที่เกิดพร้อมกับ ทุกขเวทนา (ทุกข์กำย) 

   มี ๑ ดวง ได้แก่ 

      ทุกขสหคตกำยวิญญำณ      ๑ ดวง

 ๓.  จิตที่เกิดพร้อมกับ โสมนัสเวทนา (สุขใจ) 

   มี ๖๒ ดวง ได้แก่ 

      กำมโสมนัสสหคตจิต       ๑๘ ดวง 

      ฌำนโสมนัสสหคตจิต      ๔๔ ดวง 

   รวมจิตที่เกิดพร้อมกับโสมนัสเวทนำ    ๖๒ ดวง

 ๔.  จิตที่เกิดพร้อมกับ โทมนัสเวทนา (ทุกข์ใจ) 

   มี ๒ ดวง ได้แก่ 

      โทมนัสสหคตจิต (โทสมูลจิต)   ๒ ดวง

 ๕.  จิตที่เกิดพร้อมกับ อุเบกขาเวทนา (เฉยๆ) 

   มี ๕๕ ดวง ได้แก่ 

      กำมอุเบกขำสหคตจิต      ๓๒ ดวง 

      ฌำนอุเบกขำสหคตจิต      ๒๓ ดวง

   รวมจิตที่เกิดพร้อมกับอุเบกขำเวทนำ    ๕๕ ดวง
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แสดงการจ�าแนกจิต ๑๒๑ โดยเวทนา ๕
(อินทริยเภทนัย)

   สุขเวทนำ        สุขสหคตกำยวิญญำณ     ๑

   ทุกขเวทนำ        ทุกขสหคตกำยวิญญำณ    ๑

              โสมนัสโลภมูลจิต  ๔

             โสมนัสสันตีรณจิต  ๑

        กำมโสมนัส  โสมนัสหสิตุปปำทจิต  ๑ ๑๘

             โสมนัสมหำกุศลจิต  ๔
   โสมนัสเวทนำ                 ๖๒
             โสมนัสมหำวิบำกจิต   ๔

             โสมนัสมหำกิริยำจิต   ๔  

             ปฐมฌำนจิต    ๑๑

จิต        ฌำนโสมนัส  ทุติยฌำนจิต    ๑๑
                     ๔๔
๑๒๑             ตติยฌำนจิต    ๑๑

             จตุตถฌำนจิต    ๑๑     ๑๒๑

   โทมนัสเวทนำ      โทมนัสโทสมูลจิต      ๒

             อุเบกขำโลภมูลจิต   ๔ 

             อุเบกขำโมหมูลจิต   ๒      

             อุเบกขำอเหตุกจิต   ๑๔
        กำมอุเบกขำ           ๓๒ 
             อุเบกขำมหำกุศลจิต   ๔ 

             อุเบกขำมหำวิบำกจิต  ๔
                       ๕๕ 
   อุเบกขำเวทนำ      อุเบกขำมหำกิริยำจิต  ๔ 

             รูปำวจรปัญจมฌำนจิต  ๓ 

        ฌำนอุเบกขำ  อรูปำวจรจิต    ๑๒ ๒๓ 

             โลกุตตรปัญจมฌำนจิต ๘   
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เวทนา กับ เจตสิก

  เวทนำกับเจตสิก มีกำรแสดงเป็น ๒ นัย คือ :-

  ก. แสดงว่ำ เวทนำใด เกิดกับเจตสิกอะไรได้บ้ำง 

  ข. แสดงว่ำ เจตสิกใด เกิดกับเวทนำอะไรได้บ้ำง

ก. เวทนาเกิดกับเจตสิก

 สุขเวทนา   เกิดได้กับ สัพพจิตตสำธำรณเจตสิก ๖ (เว้นเวทนำเจตสิก) 

 ทุกขเวทนา    ”    สัพพจิตตสำธำรณเจตสิก ๖ (เว้นเวทนำเจตสิก)

 โสมนัสเวทนา  ”   เจตสิก ๔๖ ดวง คือ 

          อัญญสมำนำเจตสิก ๑๒ (เว้นเวทนำเจตสิก)

          อกุศลเจตสิก ๙ (เว้นโทจตุกะ ๔ วิจิกิจฉำเจตสิก ๑) 

          โสภณเจตสิก ๒๕ 

 โทมนัสเวทนา  ”   เจตสิก ๒๑ ดวง คือ

           อัญญสมำนำเจตสิก ๑๑ (เว้นเวทนำ ปีติ) 

          อกุศลเจตสิก ๑๐ (เว้นโลติกะ ๓, วิจิกิจฉำเจตสิก ๑) 

 อุเบกขาเวทนา  ”   เจตสิก ๔๖ ดวง คือ

           อัญญสมำนำเจตสิก ๑๑ (เว้นเวทนำ ปีติ)

          อกุศลเจตสิก ๑๐ (เว้นโทจตุกะ ๔)

          โสภณเจตสิก ๒๕

ข. เจตสิกที่เกิดพร้อมกับเวทนา

  ๑. เจตสิกที่เกิดพร้อมกับเวทนำอย่ำงเดียว มี ๖ ดวง คือ

   ปีติเจตสิก ๑    เกิดพร้อมกับ โสมนัสเวทนำ  อย่ำงเดียว 

   โทจตุกเจตสิก ๔  เกิดพร้อมกับ โทมนัสเวทนำ  อย่ำงเดียว

   วิจิกิจฉำเจตสิก ๑  เกิดพร้อมกับ อุเบกขำเวทนำ อย่ำงเดียว 
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  ๒. เจตสิกที่เกิดพร้อมกับเวทนำ ๒ มี ๒๘ ดวง คือ :- 

    โลติกเจตสิก   ๓  เกิดพร้อมกับโสมนัสเวทนำก็ได้

    โสภณเจตสิก  ๒๕  อุเบกขำเวทนำก็ได้ 

  ๓. เจตสิกที่เกิดพร้อมกับเวทนำ ๓ มี ๑๑ ดวง คือ :- 

    โมจตุกเจตสิก  ๔ 

    ถีนมิทธเจตสิก  ๒ 

    วิตกเจตสิก   ๑  เจตสิก ๑๑ ดวงนี้ เกิดพร้อมกับ 

    วิจำรเจตสิก   ๑  โสมนัสเวทนำ, โทมนัสเวทนำ 

    อธิโมกขเจตสิก  ๑  หรืออุเบกขำเวทนำ อย่ำงใดก็ได้ 

    วิริยเจตสิก   ๑ 

    ฉันทเจตสิก   ๑ 

  ๔. เจตสิกที่เกิดพร้อมกับเวทนำ ๕ มี ๖ ดวง คือ 

    สัพพจิตตสำธำรณเจตสิก ๖ (เว้นเวทนำเจตสิก)

  ๕. เจตสิกที่ไม่เกิดพร้อมกับเวทนำ มี ๑ ดวง คือ

    เวทนำเจตสิก ๑

❖ ❖ ❖
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เหตุสังคหะ
 แสดงกำรรวบรวมจิตและเจตสกิ โดยประเภทแห่งเหตุ ช่ือว่ำ “เหตสุงัคหะ”

คาถาสังคหะ

 ๕.  โลโภ โทโส จ โมโห จ    เหตู อกุสลา ตโย

   อโลภาโทสาโมหา จ     กุสลาพฺยากตา ตถา ฯ๑ 

 แปลความว่า โลภะ, โทสะ, โมหะเป็นอกุศลเหตุ อโลภะ, อโทสะ, อโมหะ 

เป็นกุศลเหตุ และอพยำกตเหตุ

อธิบาย

 “เหตุ” คือ ธรรมชำติท่ีให้ผลธรรมเกิดขึ้น และให้ผลธรรมนั้นมีสภำพ

มั่นคงอยู่ในอำรมณ์ กับทั้งยังผลธรรมนั้นให้เจริญยิ่งขึ้น 

 ดังวจนัตถะว่ำ

   หิโนติ วตฺตติ ผล�      เอเตหิ อิติ เหตุโว 

   ลทฺธเหตูหิ เต ถิรา     รูฬฺหมูลาว ปาทปา ฯ๒ 

๑ อภิ. สงฺคห. ๑๖/๑๕ (มจร.)
๒  ตตฺถ หิโนติ ปติฏฺาติ เอเตนาติ เหตุ. อเนกตฺถตฺตา ธาตุสทฺทาน� หิ-สทฺโท อิธ  
 ปติฏฺตฺโถติ ทฏฺพฺโพ. หิโนติ วา เอเตน กมฺมนิทานภูเตน อุทฺธ� โอช� อภิหรนฺเตน  
 มูเลน วิย ปาทโป ตปฺปจฺจย� ผล� คจฺฉติ ปวตฺตติ วุทฺธึ วิรูฬฺหึ อาปชฺชตีติ เหตุ.  
 วิภำวินีฏีกำ. ๑๔/๓๑๑ (มจร.)
  วินิจฉัยในค�ำเป็นต้นว่ำ “เหตุปจฺจโย” นั้น บัณฑิตพึงทรำบ. ปัจจยุปปันนธรรม (ธรรม
ที่เกิดขึ้นเพรำะปัจจัย) ย่อมไป คือว่ำ ย่อมตั้งมั่น ด้วยปัจจัยน่ัน เพรำะเหตุนั้น ปัจจัยนั่น ชื่อว่ำ 
เหตุ. หิ-ศัพท์ บัณฑิตพึงทรำบในที่นี้ว่ำ “มีอรรถตั้งมั่น” เพรำะควำมที่ศัพท์ว่ำธำตุทั้งหลำย 
มีอรรถหลำยอย่ำง. อธิบำยว่ำ ผลมีโลภะเป็นต้นน้ันเป็นปัจจัย ย่อมไป คือว่ำ ย่อมเป็นไป  
คือว่ำ ย่อมถึงควำมงอกงำมควำมเจริญ ด้วยปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งกรรมน่ัน เหมือนกับต้นไม้  
ย่อมถึงควำมงอกงำมควำมเจริญ ด้วยรำกทีน่�ำโอชำ (สำรอำหำร) มำสูเ่บือ้งบน (ล�ำต้น) เพรำะ
เหตุนั้น ปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งกรรมนั่น ชื่อว่ำ เหตุ.
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 แปลความว่า ผลย่อมเป็นไปด้วยธรรมชำติเหล่ำน่ัน ฉะน้ันธรรมชำติ 

เหล่ำน่ัน ช่ือว่ำ “เหตุ” เหมือนกับต้นไม้ทั้งหลำยที่มีรำกเจริญมั่นคงด้วยเหตุ 

(โอชำ) ที่ตนได้แล้วนั้น.  

 หมายความว่า ธรรมทั้งหลำยได้รับอุปกำระจำกเหตุ ย่อมมีสภำพมั่นคง 

ในอำรมณ์ และเจริญยิ่งขึ้น ประดุจต้นที่ตั้งมั่น และงอกงำมเผยแผ่ไปฉะนั้น

 ธรรมที่เป็นเหต ุท�ำให้ผลธรรมปรำกฏขึ้น มี ๖ ประกำร คือ :-

   โลภเหตุ   องค์ธรรม ได้แก่ โลภเจตสิก 

   โทสเหตุ     ”   ”  โทสเจตสิก 

   โมหเหตุ     ”   ”  โมหเจตสิก 

   อโลภเหตุ     ”   ”  อโลภเจตสิก

   อโทสเหตุ     ”   ”  อโทสเจตสิก 

   อโมหเหตุ     ”   ”  ปัญญำเจตสิก

 ผลธรรมท่ีเกิดจากเหตุ ได้แก่ กุศลจิต, อกุศลจิต, อพยำกตจิต หรือ

กำยกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่เน่ืองจำกกุศลเหตุบ้ำง อกุศลเหตุบ้ำง  

อพยำกตเหตุบ้ำง หรือขันธ์ ๕ ที่ปรำกฏขึ้นทั้งในปฏิสนธิ และปวัตติกำล  

ที่ชื่อว่ำ ผลที่ได้เกิดจำกเหตุ

 อารมณ์ที่รองรับผลธรรม ให้ต้ังมั่น และให้เจริญขึ้น ได้แก่ อำรมณ์ ๖ 

คือ รูป, เสียง, กล่ิน, รส, สัมผัส สภำพธรรมที่ปรำกฏได้ทำงใจอันเกี่ยวด้วย 

สิ่งที่มีชีวิต และไม่มีชีวิตต่ำงๆ

 เหตุทั้ง ๖ ประกำร คือ โลภะ, โทสะ, โมหะ และอโลภะ, อโทสะ, อโมหะนี้ 

เมื่อปรำกฏขึ้นแล้ว ย่อมท�ำให้ผลธรรมได้รับอุปกำระจำกเหตุ ๒ ประกำร คือ

 เหตุท�าให้ผลธรรมตั้งมั่นได้ในอารมณ ์คือ เมื่อตำเห็นรูป หูได้ยินเสียง 

เป็นต้น ตลอดจนคดินกึเรือ่งต่ำงๆ นัน้แล้ว อกศุลจติ คอื โลภมลูจติ, โทสมูลจติ  

และโมหมูลจิต หรือกุศลจิต มีควำมไม่โลภ ไม่โกรธ และมีปัญญำ เหล่ำน้ี  

ย่อมปรำกฏข้ึน และยึดถืออำรมณ์ต่ำงๆ เหล่ำน้ันไว้อย่ำงมั่นคง น้ีคือ  
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อกุศลจิต หรือ กุศลจิต เป็นต้น ที่เป็นผลต้ังมั่นอยู่ได้ในอำรมณ์ อันเกิดจำก 

เหตุต่ำงๆ เหล่ำนั้น

 เหตุท�าให้ผลธรรมเจริญขึ้นได้ คือ เมื่อกุศลจิต อกุศลจิต เป็นต้น  

ยึดอำรมณ์ต่ำงๆ น้ันไว้แล้ว จะค่อยๆ มีก�ำลังมำกขึ้นๆ จนให้ส�ำเร็จ 

เป็นกำยกรรม, วจีกรรม และมโนกรรม หมำยควำมว่ำ โลภะ, โทสะ,  

โมหะ ก็ดี หรือ อโลภะ, อโทสะ, อโมหะ ก็ดี เหล่ำนี้ ขณะเมื่อแรกเกิดขึ้นนั้น  

ยังมีก�ำลังอ่อนอยู่ ยังไม่สำมำรถท�ำให้กำรงำนลุล่วงไปถึงทุจริตกรรม หรือ 

สุจริตกรรมได้ คร้ันเมื่อได้ตั้งมั่นและมีก�ำลังมำกข้ึนแล้ว ย่อมสำมำรถท�ำให ้

กำรกระท�ำทจุริต หรือสจุรติก้ำวสูก่รรมบถ ทัง้กศุลกรรมบถ หรืออกศุลกรรมบถ 

เกิดขึ้นได้ นี้คือผลธรรมเจริญขึ้นได้โดยอำศัยเหตุ ๖ ประกำรเหล่ำนั้น

แสดงการจ�าแนกจิตโดยเหตุ

คาถาสังคหะ

 ๖.  อเหตุกาฏฺารเสก-     เหตุกา เทฺว ทวาวีสติ 

   ทฺวิเหตุกา มตา สตฺต –    จตฺตาลีส ติเหตุกา ฯ๑ 

 แปลความว่า อเหตุกจิต มี ๑๘ เอกเหตุกจิต มี ๒ ทวิเหตุกจิต  

มี ๒๒ ติเหตุกจิต มี ๔๗

 อธิบาย ในจ�ำนวนจิต ๘๙ หรือ ๑๒๑ ดวงน้ัน เมื่อกล่ำวถึงจิตที่ 

ประกอบด้วยเหตุ แบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ :-

 ก. อเหตุกจิต   คือ จิตที่เกิดขึ้นโดยมิได้ประกอบด้วยเหตุใดๆ ในเหต ุ

        ทั้ง ๖ ดังกล่ำวแล้วนั้นเลย มีจ�ำนวน ๑๘ ดวง

 ข. สเหตุกจิต   คือ จิตที่เกิดขึ้นโดยมีเหตุ ๖ เหตุใดเหตุหนึ่ง หรือ 

        มีหลำยเหตุประกอบด้วย มีจ�ำนวน ๗๑ ดวง

๑ อภิ. สงฺคห. ๑๗/๑๕ (มจร.)
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 ในคำถำสังคหะ ได้แสดงกำรจ�ำแนกจิตโดยเหตุไว้ ๔ นัย คือ :-

 ๑. อเหตุกจิต   เป็นจิตที่ไม่มีเหตุ ๖ ประกอบเลย แม้สักเหตุเดียว  

        อเหตุกจิต มีจ�ำนวน ๑๘ ดวง ได้แก่ 

          ปัญจทวำรำวัชชนจิต  ๑ ดวง

          ทวิปัญจวิญญำณ   ๑๐  ” 

          สัมปฏิจฉนจิต    ๒  ”

          สันตีรณจิต     ๓  ” 

          มโนทวำรำวัชชนจิต  ๑  ”

          หสิตุปปำทจิต    ๑   ”

            รวมอเหตุกจิต ๑๘ ดวง 

 ๒. เอกเหตุกจิต  เป็นจิตที่ประกอบด้วยเหตุเพียงเหตุเดียว มีจ�ำนวน  

        ๒ ดวง ได้แก่ โมหมูลจิต ๒ ดวง ซึ่งมี โมหเหตุ  

        ประกอบเหตุเดียว

 ๓. ทวิเหตุกจิต   เป็นจิตที่มีเหตุประกอบ ๒ เหตุ มีจ�ำนวน ๒๒ ดวง  

        ได้แก่ 

โลภมูลจิต      ๘ มีเหตุประกอบ ๒ เหตุ คือ โลภเหตุ โมหเหตุ 

โทสมูลจิต      ๒   ”   ๒ ” ” โทสเหตุ โมหเหตุ 

มหำกุศลญำณวิปปยุตจิต  ๔   ”   ๒ ” ” อโลภเหตุ อโทสเหตุ

มหำวิบำกญำณวิปปยุตจิต ๔    ”   ๒ ” ” อโลภเหตุ อโทสเหตุ

มหำกิริยำญำณวิปปยุตจิต ๔   ”   ๒ ” ” อโลภเหตุ อโทสเหตุ
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 ๔. ติเหตุกจิต   เป็นจิตที่มีเหตุประกอบ ๓ เหตุ มีจ�ำนวน ๔๗ หรือ  

        ๗๙ ดวง ได้แก่ 

มหำกุศลญำณสัมปยุติจิต  ๔ 

มหำวิบำก  ”   ๔         อโลภเหตุ

มหำกิริยำ  ”   ๔ มีเหตุประกอบ ๓ เหตุ คือ  อโทสเหตุ

มหัคคตจิต     ๒๗         อโมหเหตุ

โลกุตตรจิต    ๘ หรือ ๔๐ 

จ�าแนกเหตุโดยประเภทแห่งโสภณะและอโสภณะ

 อโสภณเหต ุ  มี ๓ เหตุ ได้แก่ โลภเหตุ, โทสเหตุ, โมหเหตุ ที ่
              ประกอบกบัอกศุลจิต ๑๒ ตำมสมควร  
              ส่วนอเหตุกจิต ๑๘ ไม่มีเหตุประกอบ 
              แม้แต่เหตุเดียว
 โสภณเหต ุ  มี ๓ เหตุ ได้แก่  อโลภเหตุ, อโทสเหตุ, อโมหเหตุ ที่ 
              ประกอบกับโสภณจิต ๕๙ หรือ ๙๑  
              ตำมสมควร

เหตุ กับ ธรรม

 เหตุ ๖ ประกำร คือ โลภะ, โทสะ, โมหะ, และอโลภะ, อโทสะ, อโมหะ  
อันเป็นนำมธรรม ย่อมอุดหนุนให้นำมธรรม และรูปธรรม เกดิขึน้ในสนัดำนของ
สัตว์ทั้งหลำย นำมธรรมและรูปธรรมที่เกิดขึ้นแก่สัตว์ทั้งหลำยนั้น เมื่อจ�ำแนก
โดยประเภทแห่งธรรมแล้ว มี ๓ ประกำร คือ อกุศลธรรม, กุศลธรรม และ 
อพยำกตธรรม เมื่อจ�ำแนกเหตุ ๖ โดยประเภทแห่งธรรมดังกล่ำวแล้วน้ี  
จึงจ�ำแนกได้ดังนี้ คือ
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จ�าแนกเหตุโดยประเภทแห่งธรรม

 อกุศลเหต ุ  มี ๓ เหตุ  ได้แก่  โลภเหตุ, โทสเหตุ, โมหเหตุ ที ่
              ประกอบในอกศุลจิต ๑๒ ตำมสมควร
 กุศลเหต ุ   มี ๓ เหตุ  ได้แก่  อโลภเหตุ, อโทสเหตุ, อโมหเหตุ ที ่
              ประกอบในกุศลจิต ๒๑ ตำมสมควร
 อพยากตเหต ุ มี ๓ เหตุ  ได้แก่  อโลภเหตุ, อโทสเหตุ, อโมหเหตุ ที่ 
              ประกอบในสเหตุกวิบำกจิต ๒๑ ตำม 
              สมควร เรียกว่ำ “วิบำกอพยำกตเหตุ”  
              และทีป่ระกอบในสเหตุกกริิยำจิต ๑๗  
              ตำมสมควร เรียกว่ำ “กิริยำอพยำ- 
              กตเหตุ”

จ�าแนกเหตุโดยประเภทแห่งชาติ

 เหตุ ๖ ประกำรอันได้แก่ โลภะ, โทสะ, โมหะ, อโลภะ, อโทสะ, อโมหะ  

ถ้ำแยกออกไปตำมชำติ คือ กำรเกิดของจิตแล้ว นับตำมชำติมี ๔ ชำติ และ 

นับตำมเหตุ มี ๑๒ เหตุ คือ :-

 อกุศลชาต ิ  มี ๓ เหตุ  ได้แก่  โลภเหตุ, โทสเหตุ, โมหเหตุ

 กุศลชาต ิ   มี ๓ เหตุ   ”  อโลภเหตุ, อโทสเหตุ, อโมหเหตุ

 วิปากชาต ิ  มี ๓ เหตุ   ”  อโลภเหตุ, อโทสเหตุ, อโมหเหตุ

 กิริยาชาต ิ  มี ๓ เหตุ   ”  อโลภเหตุ, อโทสเหตุ, อโมหเหตุ

จ�าแนกเหตุโดยประเภทแห่งภูมิของจิต มี ๑๕ เหตุ คือ :-

 กามภูม ิ   มี ๖ เหตุ   คือ  โลภเหตุ, โทสเหตุ, โมหเหตุ 

              อโลภเหตุ, อโทสเหตุ, อโมหเหตุ

 รูปาวจรภูม ิ  มี ๓ เหตุ   คือ อโลภเหตุ, อโทสเหตุ, อโมหเหตุ

 อรูปาวจรภูม ิ มี ๓ เหตุ   คือ  อโลภเหตุ, อโทสเหตุ, อโมหเหตุ  

 โลกุตตรภูม ิ  มี ๓ เหตุ   คือ  อโลภเหตุ, อโทสเหตุ, อโมหเหตุ
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จ�าแนกเหตุโดยประเภทแห่งบุคคล

 ปุถุชน     มี ๖ เหตุ  ได้แก่  โลภเหตุ, โทสเหตุ, โมหเหตุ 

              อโลภเหตุ, อโทสเหตุ, อโมหเหตุ

 โสดาบันบุคคล มี ๖ เหตุ  ได้แก่  โลภเหตุ, โทสเหตุ, โมหเหตุ 

              อโลภเหตุ, อโทสเหตุ, อโมหเหตุ

 สกทาคามีบุคคล มี ๖ เหตุ  ได้แก่  โลภเหตุ, โทสเหตุ, โมหเหตุ

              อโลภเหตุ, อโทสเหตุ, อโมหเหตุ

 อนาคามีบุคคล มี ๕ เหตุ  ได้แก่  โลภเหตุ, โมหเหตุ 

              อโลภเหตุ, อโทสเหตุ, อโมหเหตุ  

 พระอรหันต ์  มี ๓ เหตุ  ได้แก่  อโลภเหตุ, อโทสเหตุ, อโมหเหตุ

ข้อสังเกต
       อเหตุกจิต  เป็นจิตที่ไม่มีเหตุประกอบ

 อโสภณจิต  อกุศลจิต   เป็นจิตที่มีเหตุ ประกอบอย่ำงมำก ๒ เหตุ 

            อย่ำงน้อย ๑ เหตุ

 โสภณจิต......เป็นจิตที่มีเหตุประกอบอย่ำงมำก ๓ เหตุ อย่ำงน้อย ๒ เหตุ

ส�ำหรับจิตที่ประกอบด้วยเหตุ ๔-๕-๖ เหตุนั้น ไม่มี เพรำะ โลภะ, โทสะ, โมหะ 

เป็นฝ่ำยอโสภณเหตุ และอโลภะ, อโทสะ, อโมหะ เป็นฝ่ำยโสภณเหตุ ทั้งสอง

ฝ่ำยจะประกอบกับจิตร่วมกันไม่ได้

แสดงเหตุกับเจตสิก

 เหตุ ๖ โลภะ, โทสะ, โมหะ, อโลภะ, อโทสะ, อโมหะ อันเป็นเจตสิกธรรม 

ซึ่งจะต้องเกิดพร้อมกับจิต ดับพร้อมกับจิต มีอำรมณ์อันเดียวกันกับจิต และ 

มีที่อำศัยอันเดียวกันกับจิต

 เหตุ ๖ นอกจำกเกิดพร้อมกับจิตดังกล่ำวแล้ว ยังเกิดพร้อมกับเจตสิก 

อื่นๆ ตำมที่ประกอบได้อีกด้วย
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 ฉะน้ัน เจตสิกใด เกดิพร้อม หรือประกอบกบัเหตุ ๖ อันใดบ้ำง มกีำรแสดง

ไว้เป็น ๒ นัย คือ

 ๑. อคหิตคัคหนนัย คือ เจตสกิทีนั่บแล้ว ไม่นบัอีก หมำยควำมว่ำ เจตสกิใด  

ที่ได้ยกข้ึนเป็นหัวข้อแสดงแล้ว ไม่น�ำมำกล่ำวอ้ำงนับซ�้ำอีก ได้แก่กำรยกเอำ

เจตสิกทั้ง ๕๒ ขึ้นมำแสดงแต่ละดวงว่ำประกอบกับเหตุใดได้บ้ำง หยิบยกมำ

แสดงจนครบจ�ำนวนทั้ง ๕๒ ดวงโดยไม่มีกำรซ�้ำกันเลย

 ๒. คหิตัคคหนนัย คือ เจตสิกที่นับแล้วนับอีก หมำยควำมว่ำ เมื่อยกเอำ

เจตสิกใดมำแสดง โดยกำรประกอบด้วยเหตุใดเหตุหน่ึงแล้ว หำกเจตสิกดวง 

ที่ยกมำแสดงแล้ว ยังอำจประกอบกับเหตุอื่นได้อีก ก็ยังต้องยกมำกล่ำวอ้ำงอีก  

ดังเช่น โมหเจตสกิทีน่บัโดยกำรประกอบกบัโลภมลูจติแล้ว ยงัต้องน�ำมำนับซ�ำ้อีก  

เมื่อโมหเจตสิกนั้น ประกอบกับโทสมูลจิตได้อีกด้วย
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แสดงการจ�าแนกเจตสกิท่ีประกอบกับเหตโุดยอคหิตคัคหนนัย

เจตสิกที่นับแล้วไม่นับอีก มีการแสดง ๗ นัย คือ

๑. อเหตุกเจตสิก  เจตสิกที่ไม่มีเหตุประกอบนั้น ไม่มี

๒. เอกเหตุกเจตสิก เจตสิกที่มีเหตุประกอบ ๑ เหตุ มี ๓ ดวง คือ :-

      โลภเจตสิก   มีเหตุประกอบ  ๑  เหตุ  คือ โมหเหตุ 

      โทสเจตสิก   ” ๑  ”  ” โมหเหตุ 

      วิจิกิจฉำเจตสิก  ” ๑   ”  ” โมหเหตุ

๓. ทวิเหตุกเจตสิก  เจตสิกที่มีเหตุประกอบ ๒ เหตุ มี ๙ ดวง คือ :-

      โมหเจตสิก   มีเหตุประกอบ ๒ เหตุ คือ โลภเหตุ, โทสเหตุ

      ทิฏฐิเจตสิก   
            ” ๒  ”  ” โลภเหตุ, โมหเหตุ 
      มำนเจตสิก

      อิสสำเจตสิก
            มีเหตุประกอบ ๒ เหตุ คือ
      มัจฉริยเจตสิก
            โทสเหตุ, โมหเหตุ  
      กุกกุจจเจตสิก

      อโลภเจตสิก   มีเหตุประกอบ  ๒  เหตุ  คือ  อโทสเหตุ, อโมหเหตุ

      อโทสเจตสิก   ” ๒  ”  ” อโลภเหตุ, อโมหเหตุ

      ปัญญำเจตสิก  ” ๒  ”  ” อโลภเหตุ, อโทสเหตุ

๔. ติเหตุกเจตสิก  เจตสิกที่มีเหตุประกอบ ๓ เหตุ มี ๒๗ ดวง คือ :-

      อหิริกเจตสิก

      อโนตตัปปเจตสิก
            มีเหตุประกอบ ๓ เหตุ คือ
      อุทธัจจเจตสิก
            โลภเหตุ, โทสเหตุ, โมหเหตุ
      ถีนเจตสิก

      มิทธเจตสิก

      โสภณเจตสิก ๒๒  มีเหตุประกอบ ๓ เหตุ คือ

  (เว้นอโลภะ, อโทสะ, ปัญญำ)  อโลภเหตุ, อโทสเหตุ, อโมหเหตุ
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๕. จตุเหตุกเจตสิก   เจตสิกที่มีเหตุประกอบ ๔ เหตุ ไม่มี

๖. ปัญจเหตุกเจตสิก  เจตสิกที่มีเหตุประกอบ ๕ เหตุ มี ๑ ดวง คือ 

 ปีติเจตสิก มีเหตุประกอบ ๕ เหตุ ได้แก่ โลภเหตุ, โมหเหตุ, อโลภเหตุ,  

 อโทสเหตุ, อโมหเหตุ

๗. ฉเหตุกเจตสิก    เจตสิกที่มีเหตุประกอบ ๖ เหตุ มี ๑๒ ดวง คือ 

 อัญญสมำนำเจตสิก ๑๒  มีเหตุประกอบ ๖ เหตุ ได้แก่ โลภเหตุ, 

 (เว้นปีติเจตสิก)     โทสเหตุ, โมหเหตุ, อโลภเหตุ, อโทสเหตุ, 

           อโมหเหตุ

  รวมเจตสิกที่มีเหตุประกอบ  ๑ เหตุ มี  ๓ ดวง

    เจตสิกที่มีเหตุประกอบ ๒ เหตุ มี  ๙ ดวง

    เจตสิกที่มีเหตุประกอบ  ๓ เหตุ มี  ๒๗ ดวง 

    เจตสิกที่มีเหตุประกอบ  ๕ เหตุ มี  ๑ ดวง 

    เจตสิกที่มีเหตุประกอบ  ๖ เหตุ มี  ๑๒ ดวง 

  รวมเจตสิกที่มีเหตุประกอบ      ๕๒ ดวง

 น่ีคือ กำรแสดงว่ำ เจตสิก ๕๒ ดวง มีเหตุใดประกอบได้บ้ำง และ 

เป็นกำรยกเอำเจตสิก ๕๒ ดวงน้ัน มำแสดงแล้ว ไม่น�ำมำแสดงซ�้ำอีก เรียก 

กำรนับเจตสิกที่ประกอบกับเหตุน้ีว่ำ “อคหิตัคคหนนัย” คือเจตสิกที่นับแล้ว

ไม่นับอีก

แสดงการจ�าแนกเจตสิกที่ประกอบกับเหตุโดย

คหิตัคคหนนัย

 เจตสิกที่นับแล้วนับอีก ตำมที่ประกอบกับจิต มีกำรแสดง ๔ นัย คือ

 ๑. อเหตุกเจตสิก เป็นเจตสิกที่ไม่มีเหตุประกอบ มี ๑๓ ดวง คือ

  อัญญสมำนำเจตสิก ๑๒ (เว้นฉันทะ) ที่ประกอบกับอเหตุกจิต ๑๘

  โมหเจตสิก     ๑       ที่ประกอบกับโมหมูลจิต ๒
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 ๒. เอกเหตุกเจตสิก คือ เจตสิกที่มีเหตุประกอบ ๑ เหตุ มีจ�ำนวน ๒๐ ดวง 

คือ 

  อัญญสมำนำเจตสิก ๑๑ 

  (เว้นปีติ, ฉันทะ)
            ที่ประกอบกับโมหมูลจิต ๒ 
  อหิริกะ ๑, อโนตตัปปะ ๑ 

  อุทธัจจะ ๑, วิจิกิจฉำ ๑           มีเหตุ ๑ เหตุ

  โลภเจตสิก ๑      ที่ประกอบกับโลภมูลจิต ๘  คือ โมหเหตุ

  โทสเจตสิก ๑      ที่ประกอบกับโทสมูลจิต ๒  

  โมหเจตสิก ๑  ที่ประกอบกับโลภมูลจิต ๘ มีเหตุ ๑ เหตุ คือ โลภเหตุ

        ที่ประกอบกับโทสมูลจิต ๒ มีเหตุ ๑ เหตุ คือ โทสเหตุ 

  อโลภเจตสิก ๑  ที่ประกอบกับญำณวิปปยุตจิต ๑๒ มีเหตุ ๑ เหตุ 

        คือ อโทสเหตุ 

  อโทสเจตสิก ๑  ที่ประกอบกับญำณวิปปยุตจิต ๑๒ มีเหตุ ๑ เหตุ 

        คือ อโลภเหตุ

 ๓. ทวิเหตุกเจตสิก คือเจตสิกที่มีเหตุประกอบ ๒ เหตุ มีจ�ำนวน ๔๘ ดวง 

คือ 

  ก.  เจตสิก ๔๕ (เว้นเหตุกเจตสิก ๖ และวิจิกิจฉำ ๑) ที่ประกอบกับ

    ทวิเหตุกจิต ๒๒

อัญญสมำนำเจตสิก   ที่ประกอบกับโลภมูลจิต ๘ มี ๒ เหตุ คือ โลภเหตุ, โมหเหตุ 

๑๓ หรือ ๑๒      ที่ประกอบกับโทสมูลจิต ๒ มี ๒ เหตุ คือ โทสเหตุ, โมหเหตุ

        ที่ประกอบกับญำณวิปปยุตจิต ๑๒ มี ๒ เหตุ คือ อโลภเหตุ, 

                    อโทสเหตุ 

อหิริกะ ๑, อโนตตัปปะ ๑  ที่ประกอบกับโลภมูลจิต ๘ มี ๒ เหตุ คือ โลภเหตุ, โมหเหตุ 

อุทธัจจะ ๑      ที่ประกอบกับโทสมูลจิต ๒ มี ๒ เหตุ คือ โทสเหตุ, โมหเหตุ 

ทิฏฐิ ๑  ที่ประกอบกับทิฏฐิคตสัมปยุตจิต ๔ 
              มี ๒ เหตุ คือ โลภเหตุ, โมหเหตุ
มำนะ ๑  ที่ประกอบกับทิฏฐิคตวิปปยุตจิต ๔  
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อิสสำ ๑, มัจฉริยะ ๑, กุกกุจจะ ๑  ที่ประกอบกับโทสมูลจิต ๒ มี ๒ เหตุ คือ โทสเหตุ, 

                    โมหเหตุ 

ถีนะ  ๑   ที่ประกอบกับโลภมูลสสังขำริกจิต มี ๒ เหตุ คือ โลภเหตุ, โมหเหตุ 

มิทธะ ๑   ที่ประกอบกับโทสมูลสสังขำริกจิต มี ๒ เหตุ คือ โทสเหตุ, โมหเหตุ

โสภณเจตสิก ๒๒  (เว้นอโลภะ, อโทสะ, อโมหะ) ที่ประกอบกับญำณวิปปยุตจิต ๑๒ 

     มี ๒ เหตุ คือ อโลภเหตุ, อโทสเหตุ

  ข.  เจตสิก ๓ ดวง คือ อโลภะ, อโทสะ, และอโมหะ ที่ประกอบกับ 

    ติเหตุกจิต ๔๗ หรือ ๗๙

อโลภเจตสิก ๑  ที่ประกอบกับญำณสัมปยุตจิต ๔๗ หรือ ๗๙ มี ๒ เหตุ คือ  

      อโทสเหตุ, อโมหเหตุ

อโทสเจตสิก ๑   ที่ประกอบกับญำณสัมปยุตจิต ๔๗ หรือ ๗๙ มี ๒ เหตุ คือ  

      อโลภเหตุ, อโมหเหตุ

ปัญญำเจตสิก ๑  ที่ประกอบกับญำณสัมปยุตจิต ๔๗ หรือ ๗๙ มี ๒ เหตุ คือ  

      อโลภเหตุ, อโทสเหตุ

 ๔. ติเหตุกเจตสิก คือ เจตสิกที่มีเหตุประกอบ ๓ เหตุ มีจ�ำนวน ๓๕ ดวง  

  คือ อัญญสมำนำเจตสิก ๑๓ ที่ประกอบกับติเหตุกจิต ๔๗ หรือ ๗๙  

  มี ๓ เหตุ คือ อโลภเหตุ, อโทสเหตุ, อโมหเหตุ

 โสภณเจตสิก ๒๒ (เว้นอโลภะ, อโทสะ, อโมหะ) ที่ประกอบกับติเหตุกจิต  

 ๔๗ หรือ ๗๙ มี ๓ เหตุ คือ อโลภเหตุ, อโทสเหตุ, อโมหเหตุ
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การนับจ�านวนเหตุโดยพิสดาร

 ๑. อกุศลเหตุ มีจ�านวน ๒๒ คือ

  โลภเหตุ    มี   ๘ 

  โทสเหตุ    มี  ๒  รวมอกุศลเหตุ มี ๒๒

  โมหเหตุ    มี  ๑๒ 

 ๒. กุศลเหตุ มีจ�านวน ๑๐๗ คือ 

  อโลภเหตุ    มี ๓๗ 

  อโทสเหตุ    มี  ๓๗  รวมกุศลเหตุ มี ๑๐๗

  อโมหเหตุ    มี ๓๓

 ๓. วิปากเหตุ มีจ�านวน ๑๐๗ คือ 

  อโลภเหตุ    มี ๓๗ 

  อโทสเหตุ    มี  ๓๗  รวมวิปำกเหตุ มี ๑๐๗ 

  อโมหเหตุ    มี  ๓๓ 

 ๔. กิริยาเหตุ มีจ�านวน ๔๗ คือ

  อโลภเหตุ    มี  ๑๗

  อโทสเหตุ    มี  ๑๗  รวมกิริยำเหตุ มี ๔๗

  อโมหเหตุ    มี  ๑๓ 

 รวมจ�านวนเหตุโดยพิสดาร มีจ�านวน ๒๘๓ คือ 

  อกุศลเหตุ   มี  ๒๒ 

  กุศลเหตุ    มี ๑๐๗
           = ๒๘๓ 
  วิปำกเหตุ    มี  ๑๐๗ 

  กิริยำเหตุ    มี ๔๗  

- จบเหตุสังคหะ -
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กิจจสังคหะ
 แสดงกำรรวบรวมจิต-เจตสิก โดยประเภทแห่งกิจชื่อว่ำ “กิจจสังคหะ”

คาถาสังคหะ

 ๗.  ปฏิสนฺธาทโย นาม-     กิจฺจเภเทน จุทฺทส 

   ทสธา านเภเทน      จิตฺตุปฺปาทา ปกาสิตา ฯ๑

 แปลความว่า บรรดำจิตทั้งหลำยที่ปรำกฏขึ้น มีปฏิสนธิจิต เป็นต้น  

ว่ำโดยประเภทแห่งกิจ มี ๑๔ กิจ ว่ำโดยประเภทแห่งฐำน มี ๑๐ ฐำน

อธิบาย

 ในบรรดำกำรงำนทั้งหลำย ที่เกี่ยวด้วย กำย, วำจำ หรือใจ ต่ำงๆ  

เหล่ำนี้ จะส�ำเร็จลุล่วงลงได้ ก็ล้วนแต่จะต้องอำศัยจิตและเจตสิก เป็นผู้ควบคุม

และสั่งกำรให้กำรงำนที่เกี่ยวด้วย กำย, วำจำ, ใจ ต่ำงๆ เหล่ำน้ัน เป็นไปได้

จนเป็นผลส�ำเร็จ กล่ำวคือ ทางกาย ให้ส�ำเร็จเป็นกำรกระท�ำต่ำงๆ มีกำร  

น่ัง-นอน-ยืน-เดิน-ขีด-เขียน เป็นต้น กำรงำนเหล่ำน้ีส�ำเร็จลงได้ เพรำะ

จิตเจตสิกสั่งให้กระท�ำ ถ้ำจิตเจตสิกไม่สั่งให้กระท�ำแล้ว กำรงำนน้ันๆ ก็จะ 

ส�ำเร็จลงไม่ได้

 ทางวาจา ให้ส�ำเร็จเป็นกำรพูด, กำรอ่ำน, กำรร้องเพลง, ร้องไห้,  

กำรปำฐกถำ, กำรแสดงธรรม, กำรด่ำทอ-บริภำษ เป็นต้น เหล่ำนี้ส�ำเร็จลงได้

เพรำะจิตและเจตสิกสั่งให้กระท�ำ ถ้ำจิตและเจตสิกไม่สั่งให้พูดแล้ว กำรงำนนั้น

ก็จะส�ำเร็จลงไม่ได้แน่นอน

 ทางใจ กำรงำนที่เกี่ยวกับใจ มีกำรคิดนึกเร่ืองรำวต่ำงๆ น้ัน จิตและ

เจตสิกเป็นผูส่ั้งตนเองให้กระท�ำกำรคดิถงึไม่ได้สัง่ให้กำยหรอืวำจำกระท�ำ อุปมำ  

๑ อภิ. สงฺคห. ๓๓/๑๖ (มจร.)
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จิต-เจตสิกน้ัน เหมือนหัวหน้ำผู้บริหำรงำนต่ำงๆ มีหน้ำที่สั่งให้ผู้อ่ืนท�ำ คือ  

กำยและวำจำ เป็นผู้กระท�ำกำรงำน เป็นกำรท�ำงำน, กำรพูด และสั่งตนเอง คือ 

สั่งให้ จิต-เจติก คิดนึกเรื่องรำวต่ำงๆ อีกด้วย

 ข้อน้ีแสดงให้เห็นว่ำ จิต-เจตสิก เกิดขึ้นและดับไปเหมือนกระแสน�้ำ  

มีควำมเป็นไปแห่งจิต-เจตสิกรวดเร็ว ดุจแล่นไปในอำรมณ์อยู่ตลอดเวลำ  

และด้วยสำมำรถยังกิจต่ำงๆ ให้ส�ำเร็จหลำยๆ อย่ำง โดยที่จิต-เจตสิกนั้น  

เป็นประธำนในธรรมทั้งปวง มีกำรนั่ง, นอน, พูด และคิดนึก เป็นต้น

 ฉะน้ัน จิต-เจตสิกทุกดวงที่ปรำกฏขึ้นนั้น ย ่อมมีหน้ำที่กำรงำน 

ของตนๆ อยูเ่สมอ จติ-เจตสกิจะปรำกฏขึน้โดยไม่มหีน้ำทีก่ำรงำนอะไรเลยน้ัน  

ย่อมไม่มี

 อน่ึง กำรท�ำกิจกำรงำนของจิต-เจตสิกน้ัน จ�ำเป็นต้องมีสถำนที่อันเป็น 

ที่ตั้งแห่งกำรงำนนั้น สถำนที่ท�ำกิจของจิต-เจตสิกเหล่ำนี้ ชื่อว่ำ ฐำน

 ถ้ำจะอุปมำแล้ว จิต-เจตสิก เปรียบเหมือนผู้ท�ำงำน กิจ เปรียบเหมือน 

กำรงำนต่ำงๆ ฐาน เปรียบเหมือนสถำนที่ท�ำงำน

 ควำมส�ำเร็จแห่งกำรงำนต่ำงๆ น้ัน จึงย่อมประกอบด้วย จิต-เจตสิก  

กิจ คือ หน้ำท่ีกำรงำน และฐาน คือ สถำนที่ท�ำงำน เรื่องจิต-เจตสิกน้ัน  

ได้แสดงมำแล้วในปริจเฉทก่อนๆ ต่อน้ีไปจะได้แสดง กิจและฐำน โดยล�ำดับ 

ต่อไป

แสดงกิจของจิต ๑๔

 หน้ำที่ของจิต-เจตสิก ที่ท�ำกิจกำรงำนทั้งหมดนั้น มีอยู่ ๑๔ อย่ำง คือ

 ๑.  ปฏิสนธิกิจ    ท�ำหน้ำที่สืบต่อภพใหม่ 

 ๒.  ภวังคกิจ    ท�ำหน้ำที่รักษำองค์แห่งภพ 

 ๓.  อำวัชชนกิจ   ท�ำหน้ำที่พิจำรณำอำรมณ์ที่ปรำกฏใหม่ 

 ๔.  ทัสสนกิจ    ท�ำหน้ำที่เห็น 

 ๕.  สวนกิจ      ท�ำหน้ำที่ได้ยิน 
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 ๖.  ฆำยนกิจ     ท�ำหน้ำที่รู้กลิ่น 

 ๗.  สำยนกิจ     ท�ำหน้ำที่รู้รส 

 ๘.  ผุสนกิจ     ท�ำหน้ำที่รู้ถูกต้อง 

 ๙.  สัมปฏิจฉนกิจ   ท�ำหน้ำที่รับปัญจำรมณ์ 

 ๑๐.  สันตีรณกิจ    ท�ำหน้ำที่ไต่สวนปัญจำรมณ์ 

 ๑๑.  โวฏฐัพพนกิจ   ท�ำหน้ำที่ตัดสินปัญจำรมณ์ 

 ๑๒.  ชวนกิจ      ท�ำหน้ำที่เสพอำรมณ์ 

 ๑๓.  ตทำลัมพนกิจ   ท�ำหน้ำที่รับอำรมณ์ที่เหลือจำกชวนะ

 ๑๔.  จุติกิจ      ท�ำหน้ำที่ดับสิ้นไปจำกภพ

อธิบาย

 ๑.  ปฏิสนธิกิจ  คือ หน้ำที่ของจิต ที่ท�าหน้าท่ีเกิดขึ้นสืบต่อไป  

         ในภพใหม่ เป็นขณะจติแรกทีป่รำกฏขึน้ในภพใหม่ 

         น้ัน และจะปรำกฏขึ้นเพียงขณะจิตเดียวเท่ำน้ัน 

         ในภพชำติหนึ่งๆ 

 ๒.  ภวังคกิจ   คอื จติทีท่�ำหน้ำที ่รกัษาองค์แห่งภพ หมำยควำมถงึ 

         รักษำกรรมวิบำกของรูปธรรม นำมธรรม สบืต่อจำก 

         ปฏิสนธิวิบำกจิต และปฏิสนธิกัมมชรูป ให้ด�ำรง 

         อยู่ได้ในภพน้ันๆ ตรำบเท่ำอ�ำนำจแห่งชนกกรรม 

         จะส่งผลให้เป็นไปเท่ำที่อำยุสังขำร จะพึงต้ังอยู่ได้  

         ภวังคจิตน้ี เป็นหน้ำทีต่ำมธรรมดำของจิต ทีจ่ะต้อง 

         ท�ำกิจนี้อยู่เสมอ จิตจะหยุดท�ำกิจนี้ ก็ต่อเมื่อขณะที ่

         มีอำรมณ์ใหม่ ในปัจจุบันมำคั่นตอนให้จิตขึ้นวิถีรับ 

         อำรมณ์ใหม่ในปัจจุบันเสียเท่ำน้ัน พ้นจำกกำรขึ้น 

         วิถีรับอำรมณ์ใหม่แล้ว จิตจะต้องท�ำหน้ำที่ในกำร 

         รักษำองค์แห่งภพนี้อยู่เสมอตลอดเวลำ 
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 ๓.  อาวัชชนกิจ  คือ จิต ท�าหน้าที่พิจารณาอารมณ์ ๖ ที่มาถึงตน  
         ทัง้ทำงปัญจทวำรหรอืทำงมโนทวำร เป็นจติขณะแรก 
         ทีท่ิง้จำกภวังคกจิ แล้วจะต้องท�ำหน้ำทีอ่ำวัชชนกจินี ้
         ทันที หรือกล่ำวอีกนัยหน่ึงว่ำ เป็นจิตที่ท�ำหน้ำที ่
         ต้อนรับอำรมณ์ใหม่ ในปัจจบัุนภพ กล่ำวได้ว่ำ เป็น 
         จิตดวงที่ขึ้นวิถีรับอำรมณ์ใหม่
 ๔.  ทัสสนกิจ   คือ จิตที่ ท�าหน้าที่เห็นรูปารมณ์ จิตนี้มีชื่อเรียกว่ำ  
         จักขุวิญญำณเพรำะอำศัยจักขุวัตถุรู้เห็นรูปำรมณ์  
         ถ ้ำไม่มีจักขุปสำทท�ำหน้ำที่ เป ็นจักขุ วัตถุแล ้ว  
         ทสัสนกจิ คอืจิตทีท่�ำหน้ำทีเ่หน็จะเกดิขึน้ไม่ได้ และ 
         จิตที่ท�ำหน้ำที่เห็นนี้ ในวิถีจิตหนึ่งๆ ทัสสนกิจ จะม ี
         ได้เพยีงขณะจติเดยีว คอื ขณะทีจ่กัขวิุญญำณเกดิขึน้ 
         ในจักขุทวำรวิถีเท่ำนั้น
 ๕.  สวนกิจ    คือ จิตที่ ท�าหน้าที่ได้ยินสัททารมณ์ จิตนี้มีชื่อว่ำ  
         โสตวิญญำณเพรำะอำศัยโสตวัตถุเกิด เพื่อได้ยิน 
         สทัทำรมณ์ ถ้ำไม่มโีสตปสำทท�ำหน้ำทีเ่ป็นโสตวัตถุ 
         แล้ว สวนกจิ คอืจิตทีท่�ำหน้ำทีไ่ด้ยนิจะเกดิขึน้ไม่ได้  
         และจิตที่ท�ำหน้ำที่ได้ยินน้ี ในวิถีจิตหน่ึงๆ สวนกิจ 
         จะมีได้เพียงขณะจิตเดียว คือ ขณะที่โสตวิญญำณ 
         เกิดขึ้นในโสตทวำรวิถี 
 ๖.  ฆายนกิจ    คือ จิตที่ ท�าหน้าที่รู้กล่ินคันธารมณ์ จิตน้ีชื่อว่ำ  
         ฆำนวิญญำณ เพรำะอำศยัฆำนวัตถรูุ้กล่ินคันธำรมณ์  
         ถ้ำไม่มีฆำนปสำทท�ำหน้ำที่เป็นฆำนวัตถุแล้ว  
         ฆำยนกิจ คือจิตที่ท�ำหน้ำที่รู้กลิ่นก็มีขึ้นไม่ได้ และ 
         กจิทีท่�ำหน้ำทีรู้่กล่ินน้ี ในวิถจีติหน่ึงๆ ฆำยนกจิ จะม ี
         ได้เพยีงขณะจติเดยีว คือขณะทีฆ่ำนวิญญำณเกดิขึน้ 
         ในฆำนทวำรวิถี 
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 ๗.  สายนกิจ    คือ จิตที่ ท�าหน้าที่รู้รสารมณ ์จิตนี้เรียกว่ำ ชิวหำ 
         วิญญำณ เพรำะอำศัยชิวหำวัตถุรู้รสำรมณ์ ถ้ำไม่ม ี
         ชิวหำปสำทท�ำหน้ำที่เป็นชิวหำวัตถุแล้ว สำยนกิจ  
         จิตที่ท�ำหน้ำที่รู ้รสำรมณ์ก็จะมีขึ้นไม่ได้ และจิต 
         ที่ท�ำหน้ำที่รู ้รสนี้ ในวิถีจิตหนึ่งๆ สำยนกิจจะมี 
         ได้เพียงขณะจิตเดียว คือ ชิวหำวิญญำณ ที่เกิดใน 
         ชิวหำทวำรวิถี 
 ๘.  ผุสนกิจ    คือ จิตที่ ท�าหน้าที่รู้การกระทบโผฏฐัพพารมณ์  
         จิตนี้ ชื่อว่ำ กำยวิญญำณ เพรำะอำศัยกำยวัตถุเพื่อ 
         ท�ำกิจรู้ กำรกระทบถูกต้องสัมผัสโผฏฐัพพำรมณ์  
         ถ้ำไม่มีกำยปสำทเพื่อท�ำหน้ำที่เป็นกำยวัตถุแล้ว  
         ผสุนกจิ จิตทีท่�ำหน้ำทีรู้่ กำรกระทบโผฏฐพัพำรมณ์ 
         กจ็ะมขีึน้ไม่ได้ และจิตทีท่�ำหน้ำทีผ่สุนกจิน้ี ในวิถจีติ 
         หน่ึงๆ ผุสนกิจจะมีได้เพียงขณะจิตเดียว คือขณะ 
         กำยวิญญำณเกิดในกำยทวำรวิถีเท่ำนั้น 
 ๙.  สัมปฏิจฉนกิจ คอื จติที ่ท�าหน้าท่ีรบัปัญจารมณ์ต่อจากทวิปัญจ- 
         วิญญาณ ในปัญจทวำรวิถีหนึ่งๆ สัมปฏิจฉนกิจจะ 
         เกิดขึ้นเพียงขณะจิตเดียวเท่ำนั้น  
 ๑๐.  สันตีรณกิจ   คือ จิตที่ ท�าหน้าที่ไต่สวนปัญจารมณ์ต่อจาก 
         สมัปฏจิฉนกจิ ในปัญจทวำรวิถจีติหน่ึงๆ สนัตีรณกจิ 
         จะเกิดขึ้นขณะเดียวเท่ำนั้น 
 ๑๑. โวฏฐัพพนกิจ  คือ จิตที่ ท�าหน้าที่ตัดสินปัญจารมณ์ โดยควำม 
         เป็น กุศล, อกุศล เป็นต้น จิตนี้ ชื่อว่ำ มโนทวำรำ- 
         วัชชนจิต ท�ำหน้ำที่โวฏฐัพพนกิจ ทำงปัญจทวำรวิถี  
         ในวิถีจิตที่สมบูรณ์ วิถี จิตหน่ึงๆ ย ่อมเกิดได ้
         ขณะจิตเดียว ในวิถีจิตที่ ไม ่สมบูรณ์ คือ ใน 
         โวฏฐัพพนวำระ อำจเกิดได้ ๒-๓ ขณะ 
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 ๑๒. ชวนกิจ    คือ จิตที่ ท�าหน้าที่เสพอารมณ์ ๖ ด้วย กุศลจิต,  

         อกุศลจิต, สเหตุกกิริยำจิต, หสิตุปปำทจิต และ 

         โลกุตตรวิบำกจิต ในวิถีจิตหน่ึงๆ ที่เป็นกำมวิถ ี

         แล้ว ส่วนมำกเกิดติดต่อกัน ๗ ขณะ และใน 

         อัปปนำวิถี อำจเกิดขึ้นได้มำกมำยจนประมำณมิได ้

         ก็มี 

 ๑๓. ตทาลัมพนกิจ คือ จิตที่ ท�าหน้าที่รับอารมณ์ที่เหลือจากชวนจิต 

         เสพแล้ว ในกำมอำรมณ์ทั้ง ๖ ที่มีก�ำลังแรง ใน 

         วิถีจิตที่รับอติมหันตำรมณ์หรือวิภูตำรมณ์ ซึ่งมีจิต 

         ทีช่ือ่ว่ำ ตทำลัมพนจิต แล้วจะท�ำตทำลัมพนกจิ และ 

         เป็น ๒ ขณะจิตสดุท้ำยในวิถจีติทีเ่ป็นตทำลมัพนวำระ 

 ๑๔.  จุติกิจ     คือ จิตที่ ท�าหน้าที่สิ้นจากภพปัจจุบัน เป็นจิตดวง 

         สุดท้ำยทีจ่ะปรำกฏในภพชำติน้ัน และจะปรำกฏได้ 

         เพียงขณะจิตเดียว ในภพชำติหน่ึง คล้ำยคลึงกับ 

         ปฏสินธกิจิ จิตทีท่�ำหน้ำทีจ่ติุน้ี เป็นจิตประเภทเดียว 

         กับปฏิสนธิจิต และภวังคจิตนั่นเอง

แสดงการจ�าแนกกิจ ๑๔ โดยจิต

 ๑.  ปฏิสนธิกิจ  จิตที่ท�ำหน้ำที่สืบต่อภพใหม่ มี ๑๙ ดวง คือ :-  

           อุเบกขำสันตีรณจิต ๒ 

           มหำวิบำกจิต   ๘ = ๑๙ ดวง 

           มหัคคตวิบำกจิต ๙  

 ๒.  ภวังคกิจ   จิตที่ท�ำหน้ำที่รักษำองค์แห่งภพ มี ๑๙ ดวง คือ :-

           อุเบกขำสันตีรณจิต ๒

           มหำวิบำกจิต   ๘ = ๑๙ ดวง   

           มหัคคตวิบำกจิต ๙ 
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 ๓.  อาวชัชนกิจ  จติทีท่�ำหน้ำทีพิ่จำรณำอำรมณ์ใหม่ ม ี๒ ดวง คอื :- 

           ปัญจทวำรำวัชชนจิต ๑
                   = ๒ ดวง 
           มโนทวำรำวัชชนจิต  ๑   

 ๔.  ทัสสนกิจ   จิตที่ท�ำหน้ำที่เห็น มี ๒ ดวง คือ :- 
           จักขุวิญญำณ ๒ ดวง 
 ๕.  สวนกิจ    จิตที่ท�ำหน้ำที่ได้ยิน มี ๒ ดวง คือ :-
           โสตวิญญำณ ๒ ดวง 
 ๖.  ฆายนกิจ    จิตที่ท�ำหน้ำที่รู้กลิ่น มี ๒ ดวง คือ :- 
           ฆำนวิญญำณ ๒ ดวง 
 ๗.  สายนกิจ    จิตที่ท�ำหน้ำที่รู้รส มี ๒ ดวง คือ :- 
           ชิวหำวิญญำณ ๒ ดวง 
 ๘.  ผุสนกิจ    จิตที่ท�ำหน้ำที่ถูกต้องสัมผัส มี ๒ ดวง คือ :-  
           กำยวิญญำณ ๒ ดวง 
 ๙.  สัมปฏิจฉนกิจ  จิตที่ท�ำหน้ำที่รับปัญจำรมณ์ มี ๒ ดวง คือ :-  
           สัมปฏิจฉนจิต ๒ ดวง 
 ๑๐.  สันตีรณกิจ   จิตที่ท�ำหน้ำที่ไต่สวนปัญจำรมณ์ มี ๓ ดวง คือ :-  
           อุเบกขำสันตีรณจิต ๒ ดวง 
           โสมนัสสันตีรณจิต ๑ ดวง 
 ๑๑. โวฏฐัพพนกิจ  จิตที่ท�ำหน้ำที่ตัดสินปัญจำรมณ์ มี ๑ ดวง คือ :-  
           มโนทวำรำวัชชนจิต ๑ ดวง 
 ๑๒. ชวนกิจ    จิตที่ท�ำหน้ำที่เสพอำรมณ์ มี ๕๕ ดวง คือ :-  
           อกุศลจิต     ๑๒ 
           หสิตุปปำทจิต  ๑ 
           มหำกุศลจิต    ๘ 
           มหำกิริยำจิต   ๘ = ๕๕ ดวง 
           มหัคคตกุศลจิต  ๙ 
           มหัคคตกิริยำจิต ๙ 
           โลกุตตรจิต    ๘ 
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 ๑๓. ตทาลัมพนกิจ  จิตที่ท�ำหน้ำที่ รับอำรมณ์ที่ เหลือจำกชวนะ มี  

         ๑๑ ดวง คือ :- 

           สันตีรณจิต    ๓  ดวง 

           มหำวิบำกจิต   ๘  ดวง 

 ๑๔. จุติกิจ     จิตที่ท�ำหน้ำที่ดับสิ้นไปจำกภพ มี ๑๙ ดวง คือ :-  

           อุเบกขำสันตีรณจิต  ๒ 

           มหำวิบำกจิต   ๘ = ๑๙ ดวง

           มหัคคตวิบำกจิต  ๙ 

แสดงการจ�าแนกจิตโดยประเภทแห่งกิจ

 ๑.  จิตที่ท�ำกิจได้ ๕ อย่ำง มี ๒ ดวง ได้แก่ 

   อุเบกขำสันตีรณจิต ๒ ท�ำกิจ ๕ อย่ำง คือ :-

     ๑. ปฏิสนธิกิจ 

     ๒. ภวังคกิจ

     ๓. จุติกิจ

     ๔. สันตีรณกิจ

     ๕. ตทำลัมพนกิจ

 ๒.  จิตที่ท�ำกิจได้ ๔ อย่ำง มี ๘ ดวง ได้แก่ 

   มหำวิปำกจิต ๘ ท�ำกิจ ๔ อย่ำง คือ :- 

     ๑. ปฏิสนธิกิจ 

     ๒. ภวังคกิจ

     ๓. จุติกิจ

     ๔. ตทำลัมพนกิจ
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 ๓.  จิตที่ท�ำกิจได้ ๓ อย่ำง มี ๙ ดวง ได้แก่ 
   มหัคคตวิปำกจิต ๙ ท�ำกิจ ๓ อย่ำง คือ :- 
     ๑. ปฏิสนธิกิจ 
     ๒. ภวังคกิจ
     ๓. จุติกิจ
 ๔.  จิตที่ท�ำกิจได้ ๒ อย่ำง มี ๒ ดวง ได้แก่ 
   โสมนัสสันตีรณจิต ๑ ท�ำกิจ ๒ อย่ำง คือ :- 
     ๑. สันตีรณกิจ
     ๒. ตทำลัมพนกิจ 
   มโนทวำรำวัชชนจิต ๑ท�ำกิจ ๒ อย่ำง คือ :- 
     ๑. โวฏฐัพพนกิจ 
     ๒. อำวัชชนกิจ (มโนทวำรวิถี) 
 ๕.  จิตที่ท�ำกิจได้ ๑ อย่ำง มี ๖๘ ดวง (หรือ ๑๐๐ ดวง) ได้แก่ 
   ปัญจทวำรำวัชชนจิต ๑  ท�ำกิจ อำวัชชนกิจ (ปัญจทวำรวิถี)
   จักขุวิญญำณ    ๒  ” ทัสสนกิจ 
   โสตวิญญำณ     ๒  ” สวนกิจ
   ฆำนวิญญำณ    ๒  ” ฆำยนกิจ 
   ชิวหำวิญญำณ    ๒  ” สำยนกิจ 
   กำยวิญญำณ    ๒  ” ผุสนกิจ
   สัมปฏิจฉนจิต    ๒  ” สัมปฏิจฉนกิจ 
   อกุศลจิต      ๑๒ 
   หสิตุปปำทจิต    ๑ 
   มหำกุศลจิต     ๘ 
             
   มหำกิริยำจิต    ๘  ท�ำกิจ ชวนกิจ
   มหัคคตกุศลจิต    ๙
   มหัคคตกิริยำจิต   ๙ 
   โลกุตตรจิต ๘ หรือ  ๔๐ 
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แสดงการจ�าแนกเจตสิก ๕๒ โดยกิจ ๑๔ มี ๗ นัย

 ๑.  เจตสิกที่ท�าหน้าที่ ๑ กิจ มี ๑๗ ดวง :-
     อกุศลเจตสิก   ๑๔ 
             ๑๗ ดวง ท�ำหน้ำที่ชวนกิจ
     วิรตีเจตสิก   ๓  
อธิบาย  ๑.  อกุศลเจตสิก ๑๔ ประกอบกับอกุศลจิต ๑๒ ดวงเท่ำน้ัน  
     และอกุศลจิต ๑๒ ดวงนั้น ท�ำหน้ำที่เสพอำรมณ์ เป็นชวนกิจ 
     อย่ำงเดียว 
   ๒.  วิรตีเจตสิก ๓ ประกอบกับมหำกุศลจิต ๘ และโลกุตตรจิต ๘  
     หรือ ๔๐ ท�ำหน้ำที่เสพอำรมณ์ เป็นชวนกิจ เช่นกัน 
 ๒.  เจตสิกที่ท�าหน้าที่ ๔ กิจ มี ๒ ดวง คือ :-
   อัปปมัญญำเจตสิก ๒ ดวง ท�ำหน้ำที่ ๔ อย่ำง คือ :- 
     ๑. ปฏิสนธิกิจ    ๒. ภวังคกิจ
     ๓. จุติกิจ     ๔. ชวนกิจ 
อธิบาย  อัปปมัญญำเจตสิก ๒ ดวงนี้ 
   ๑.  ถ้ำประกอบกับมหำกุศลจิต ๘, มหำกิริยำจิต ๘, 
     รูปำวจรกุศลจิต ๔, รูปำวจรกิริยำจิต ๔ ท�ำหน้ำที่ชวนกิจ 
   ๒.  ถ้ำประกอบกับรูปำวจรวิบำก ๔ ท�ำหน้ำที่ ๓ อย่ำง คือ 
     ปฏิสนธิกิจ, ภวังคกิจ, จุติกิจ 
   รวมอัปปมัญญำเจตสิก ๒ ท�ำกิจได้ ๔ กิจ ดังกล่ำวข้ำงต้น
 ๓.  เจตสิกที่ท�าหน้าที่ ๕ กิจ มี ๒๑ ดวง คือ :-
     ฉันทเจตสิก      ๑
     โสภณสำธำรณเจตสิก  ๑๙ ท�ำหน้ำที่ ๑. ปฏิสนธิกิจ 
     ปัญญำเจตสิก     ๑    ๒. ภวังคกิจ 
                  ๓. จุติกิจ
                  ๔. ชวนกิจ
                  ๕. ตทำลัมพนกิจ
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อธิบาย  ฉันทเจตสิก ๑, โสภณสำธำรณเจตสิก ๑๙, ปัญญำเจตสิก ๑  

รวมเจตสิก ๒๑ ดวงน้ี ไม่ประกอบในอเหตุกจิต ๑๘ จึงเว้นกิจที่อเหตุกจิต  

ท�ำหน้ำที่ ๙ กิจ คือ อำวัชชนกิจ, ทัสสนกิจ, สวนกิจ, ฆำยนกิจ, สำยนกิจ,  

ผสุนกจิ, สมัปฏจิฉนกจิ, สันตรีณกจิ และโวฏฐพัพนกจิ ซึง่กจิทัง้ ๙ นี ้เป็นหน้ำที่

ของอเหตุกจติโดยเฉพำะ ฉะน้ัน จึงคงท�ำหน้ำทีไ่ด้เพยีง ๕ กจิ ดังกล่ำวแล้วน่ันเอง

 ๔.  เจตสิกที่ท�าหน้าที่ ๖ กิจ มี ๑ ดวง คือ :-

   ปีติเจตสิก ท�ำหน้ำที่  ๑. ปฏิสนธิกิจ  ๒. ภวังคกิจ  ๓.  จุติกิจ 

   ๔. สันตีรณกิจ  ๕. ชวนกิจ  ๖. ตทำลัมพนกิจ

อธิบาย  ปีติเจตสิกนี้ 

   ๑.  เมือ่ประกอบกบัโสมนัสสหคตจติ ทีเ่ป็น อกศุล, กศุล, กริิยำ และ 

     ผลจิต ย่อมท�ำหน้ำที่ ชวนกิจ

   ๒.  เมื่อประกอบกับโสมนัสสันตีรณจิต ท�ำหน้ำที่สันตีรณกิจ และ 

     ตทำลัมพนกิจ

   ๓.  เมือ่ประกอบกบัโสมนัสสหคตจิต ทีเ่ป็น รูปำวจรวิบำก ๓ ท�ำหน้ำที่ 

     ปฏิสนธิกิจ, ภวังคกิจ และ จุติกิจ 

   ๔.  เมือ่ประกอบกบัโสมนัสสหคตจติ ทีเ่ป็น มหำวิบำก ๔ ท�ำหน้ำที่  

     ปฏิสนธิกิจ, ภวังคกิจ, จุติกิจ และตทำลัมพนกิจ

 ๕.  เจตสิกที่ท�าหน้าที่ ๗ กิจ มี ๑ ดวง คือ 

   วิริยเจตสิก ท�ำหน้ำที่ ๗ กิจ คือ :- 

   ๑. ปฏิสนธิกิจ  ๒. ภวังคกิจ ๓. จุติกิจ ๔. อำวัชชนกิจ 

   ๕. โวฏฐัพพนกิจ ๖. ชวนกิจ  ๗. ตทำลัมพนกิจ 

อธิบาย  วิริยเจตสิกนี้ 

   ๑.  ประกอบกับอกุศลจิต, กุศลจิต, กิริยำจิตและผลจิต ท�ำหน้ำที่  

     ชวนกิจ 

   ๒.  เมือ่ประกอบกบัมโนทวำรำวัชชนจติ ท�ำหน้ำที ่อำวัชชนกจิ และ  

     โวฏฐัพพนกิจ 
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   ๓.  เมื่อประกอบกับมหำวิบำกจิต ท�ำหน้ำที่ปฏิสนธิกิจ, ภวังคกิจ,  

     จุติกิจ และ ตทำลัมพนกิจ 

   ๔.  เมือ่ประกอบกบัมหคัคตวิบำกจติ ท�ำหน้ำที ่ปฏสินธกิจิ, ภวังคกจิ  

     และ จุติกิจ

 ๖.  เจตสิกที่ท�าหน้าที่ ๙ กิจ มี ๓ ดวง คือ :- 

   วิตกเจตสิก, วิจำรเจตสิก, อธิโมกข์เจตสิก ท�ำหน้ำที่ ๙ กิจ ได้แก่ 

   ๑. ปฏิสนธิกิจ   ๒. ภวังคกิจ   ๓. จุติกิจ 

   ๔. อำวัชชนกิจ  ๕. สัมปฏิจฉนกิจ ๖. สันตีรณกิจ 

   ๗. โวฏฐัพพนกิจ  ๘. ชวนกิจ    ๙. ตทำลัมพนกิจ

อธิบาย  วิตก, วิจาร และอธิโมกข์เจตสิก ๓ ดวงนี้

   ๑.  เมื่อประกอบกับอกุศลจิต, กุศลจิต, กิริยำจิต และผลจิต  

     ก็ท�ำหน้ำที่ ชวนกิจ 

   ๒.  เมือ่ประกอบกบัมโนทวำรำวัชชนจติ ท�ำหน้ำที ่อำวัชชนกจิ และ  

     โวฏฐัพพนกิจ 

   ๓.  เมื่อประกอบกับสัมปฏิจฉนจิต ท�ำหน้ำที่ สัมปฏิจฉนกิจ

   ๔.  เมื่อประกอบกับสันตีรณจิต ท�ำหน้ำที่ สันตีรณกิจ, ตทำลัม- 

     พนกิจ, ปฏิสนธิกิจ, ภวังคกิจ และ จุติกิจ

   ๕.  เมื่อประกอบกับมหำวิบำกจิต ท�ำหน้ำที่ ปฏิสนธิกิจ, ภวงัคกิจ,  

     จุติกิจ และ ตทำลัมพนกิจ

   ๖.  เมื่อประกอบกับมหัคคตวิบำกจิต ท�ำหน้ำที่ ปฏิสนธิกิจ,  

     ภวังคกิจ และ จุติกิจ
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 ๗.  เจตสิกที่ท�าหน้าที่ ๑๔ กิจ มีจ�านวน ๗ ดวง คือ :-

   สัพพจิตตสำธำรณเจตสิก ๗ ท�ำหน้ำที่ ๑๔ กิจ คือ :-

   ๑. ปฏิสนธิกิจ  ๒. ภวังคกิจ ๓. จุติกิจ ๔. อำวัชชนกิจ

   ๕. ทัสสนกิจ  ๖. สวนกิจ   ๗. ฆำยนกิจ  ๘. สำยนกิจ

   ๙. ผุสนกิจ    ๑๐. สัมปฏิจฉนกิจ  ๑๑. สันตีรณกิจ

   ๑๒. โวฏฐัพพนกิจ ๑๓. ชวนกิจ     ๑๔.  ตทำลัมพนกิจ

อธิบาย  สัพพจิตตสำธำรณเจตสิก ๗ ดวงนี้ ประกอบกับจิตได้ทั้งหมด ฉะนั้น  

   จึงท�ำหน้ำที่ ๑๔ อย่ำงได้ทั้งหมด

 กำรจ�ำแนกกิจโดยจิต และจ�ำแนกจิตโดยกิจได้แสดงมำแล้ว ต่อไปน้ี 

จะได้แสดงฐำน คือ สถำนที่ท�ำกำรงำนของจิตและเจตสิก ซึ่งมีอยู่โดยสังเขป 

๑๐ ฐำน

แสดงฐาน ๑๐ อย่าง

 ๑.  ปฏิสนธิฐำน   คือ สถำนที่ ที่จิตท�ำงำนสืบต่อภพใหม่

 ๒.  ภวังคฐำน     ”   ”  ที่จิตท�ำงำนรักษำองค์แห่งภพ

 ๓.  อำวัชชนฐำน    ”   ”  ที่จิตท�ำงำนพิจำรณำอำรมณ์ใหม่

 ๔.  ปัญจวิญญำณฐำน  ”   ”  ที่จิตท�ำงำน เห็น, ได้ยิน, ได้กลิ่น,  

               รู้รส, รู้ถูกต้องสัมผัส 

 ๕.  สัมปฏิจฉนฐำน   ”   ”  ที่จิตท�ำงำนรับปัญจำรมณ์ 

 ๖.  สันตีรณฐำน    ”   ”  ที่จิตท�ำงำนไต่สวนปัญจำรมณ์  

 ๗.  โวฏฐัพพนฐำน   ”   ”  ที่จิตท�ำงำนตัดสินปัญจำรมณ์ 

 ๘.  ชวนฐำน     ”   ”  ที่จิตท�ำงำนเสพอำรมณ์

 ๙.  ตทำลัมพนฐำน   ”   ”  ทีท่�ำงำนรบัอำรมณ์ทีเ่หลือจำกชวนะ

 ๑๐.  จุติฐำน      ”   ”  ที่จิตท�ำงำนสิ้นจำกภพ
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แสดงการจ�าแนกฐาน ๑๐ โดยจิต

 ๑.  ปฏสินธฐิำน เป็นสถำนทีท่�ำงำนสบืต่อภพใหม่ของจิต ๑๙ ดวง คือ:-

      อุเบกขำสันตีรณจิต  ๒ 

      มหำวิบำกจิต   ๘  = ๑๙ ดวง 

      มหัคคตวิบำกจิต  ๙

 ๒.  ภวังคฐำน เป็นสถำนทีท่�ำงำนรักษำองค์แห่งภพของจติ ๑๙ ดวง คือ :-

      อุเบกขำสันตีรณจิต  ๒ 

      มหำวิบำกจิต   ๘  = ๑๙ ดวง  

      มหัคคตวิบำกจิต  ๙

 ๓.  อำวัชชนฐำน เป็นสถำนทีท่�ำงำนพจิำรณำอำรมณ์ของจติ ๒ ดวง คอื :-

      ปัญจทวำรำวัชชนจิต  ๑

      มโนทวำรำวัชชนจิต  ๑

 ๔.  ปัญจวิญญำณฐำน เป็นสถำนที่ท�ำงำนในกำร เห็น, ได้ยิน, ได้กลิ่น,  

   รู้รส, รู้ถูกต้องสัมผัส ของจิต ๑๐ ดวง คือ :- 

      ทวิปัญจวิญญำณ  ๑๐

 ๕.  สัมปฏิจฉนฐำน เป็นสถำนที่รับปัญจำรมณ์ของจิต ๒ ดวง คือ :-  

      สัมปฏิจฉนจิต   ๒

 ๖.  สันตีรณฐำน เป็นสถำนที่ไต่สวนปัญจำรมณ์ของจิต ๓ ดวง คือ :-  

      สันตีรณจิต    ๓ 

 ๗.  โวฏฐัพพนฐำน เป็นสถำนที่ตัดสินปัญจำรมณ์ของจิต คือ :-

      มโนทวำรำวัชชนจิต  ๑
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 ๘.  ชวนฐำน เป็นสถำนที่เสพอำรมณ์ของจิต ๕๕ ดวง คือ :-

      อกุศลจิต     ๑๒ 

      หสิตุปปำทจิต   ๑ 

      มหำกุศลจิต    ๘ 

      มหำกิริยำจิต   ๘  = ๕๕ ดวง

      มหัคคตกุศลจิต  ๙ 

      มหัคคตกิริยำจิต  ๙ 

      โลกุตตรจิต    ๘ 

 ๙.  ตทำลัมพนฐำน  เป็นสถำนทีท่�ำงำนรับอำรมณ์ทีเ่หลือจำกชวนะของ 

   จิต ๑๑ ดวง คือ :- 

      สันตีรณจิต    ๓ 
               = ๑๑ ดวง 
      มหำวิบำกจิต   ๘

 ๑๐. จุติฐำน เป็นสถำนที่ท�ำงำนสิ้นไปจำกภพ ของจิต ๑๙ ดวง คือ :-  

      อุเบกขำสันตีรณจิต  ๒ 

      มหำวิบำกจิต   ๘  = ๑๙ ดวง

      มหัคคตวิบำกจิต  ๙  
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แสดงการจ�าแนกจิตโดยกิจและฐาน

คาถาสังคหะ

 ๘.  อฏฺสฏฺ ิตถา เทฺว จ   นวาฏฺ เทฺว ยถากฺกม� 

   เอกทฺวิติจตุปญฺจ-     กิจฺจานานิ นิทฺทิเส ฯ๑ 

 แปลความว่า แสดงจ�ำนวนจิตโดยหน้ำที่ และฐำน ตำมล�ำดับ ดังนี้คือ  

  จิตมีหน้ำที่  ๑ และฐำน ๑ มีจ�ำนวน  ๖๘ ดวง 

    ”   ๒   ”   ๒   ”   ๒ ดวง

    ”   ๓  ”   ๓  ”   ๙ ดวง

    ”   ๔  ”   ๔  ”   ๘ ดวง

    ”   ๕  ”   ๕  ”   ๒ ดวง

อธิบาย

 จิตที่ท�าหน้าที่ ๑ อย่าง ที่ฐาน ๑ ฐาน มีจ�านวน ๖๘ ดวง คือ :-

 จักขุวิญญำณ    ๒ ท�ำหน้ำที่  ทัสสนกิจ ที่ ปัญจวิญญำณฐำน

 โสตวิญญำณ     ๒   ”  สวนกิจ  ที่    ” 

 ฆำนวิญญำณ     ๒   ”  ฆำยนกิจ  ที่   ”

 ชิวหำวิญญำณ    ๒    ”  สำยนกิจ  ที่   ” 

 กำยวิญญำณ     ๒   ”  ผุสนกิจ  ที่   ” 

 ปัญจทวำรำวัชชนจิต  ๑   ”  อำวัชชนกิจ  ที่ อำวัชชนฐำน

 สัมปฏิจฉนจิต     ๒   ”  สัมปฏิจฉนกิจ ที่ สัมปฏิจฉนฐำน

 ชวนจิต       ๕๕   ”  ชวนกิจ  ที่ ชวนฐำน

๑ อภิ. สงฺคห. ๓๔/๑๖ (มจร.)
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จิตที่ท�าหน้าที่ ๒ อย่าง ที่ฐาน ๒ ฐาน มีจ�านวน ๒ ดวง คือ :-

          ท�ำหน้ำที่  สันตีรณกิจ ที่ สันตีรณฐำน
 โสมนัสสันตีรณจิต ๑ 
            ”  ตทำลัมพนกิจ ที่ ตทำลัมพนฐำน  

            ”  อำวัชชนกิจ  ที่  อำวัชชนฐำน
 มโนทวำรำวัชชนจิต ๑
            ”  โวฏฐัพพนกิจ ที่  โวฏฐัพพนฐำน

จิตที่ท�าหน้าที่ ๓ อย่าง ที่ฐาน ๓ ฐาน มีจ�านวน ๙ ดวง คือ :-

          ท�ำหน้ำที่  ปฏิสนธิกิจ  ที่ ปฏิสนธิฐำน

 มหัคคตวิบำกจิต ๙      ”  ภวังคกิจ  ที่  ภวังคฐำน

            ”  จุติกิจ  ที่  จุติฐำน

จิตที่ท�าหน้าที่ ๔ อย่าง ที่ฐาน ๔ ฐาน มีจ�านวน ๘ ดวง คือ :-

           ท�ำหน้ำที่  ปฏิสนธิกิจ  ที่  ปฏิสนธิฐำน 

            ”  ภวังคกิจ  ที่  ภวังคฐำน
 มหำวิบำกจิต ๘ 
            ”  จุติกิจ  ที่ จุติฐำน 

            ”  ตทำลัมพนกิจ ที่ ตทำลัมพนฐำน

จิตที่ท�าหน้าที่ ๕ อย่าง ที่ฐาน ๕ ฐาน มีจ�านวน ๒ ดวง คือ :-

          ท�ำหน้ำที่  ปฏิสนธิกิจ  ที่ ปฏิสนธิฐำน  

           ”   ภวังคกิจ  ที่  ภวังคฐำน

 อุเบกขำสันตีรณจิต ๒     ”   จุติกิจ  ที่ จุติฐำน 

           ”   สันตีรณกิจ  ที่  สันตีรณฐำน

           ”   ตทำลัมพนกิจ ที่ ตทำลัมพนฐำน
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คาถาแสดงฐานโดยพิสดาร มี ๒๕ ฐาน

   เอกวิธ� สนฺธิฏฺาน�      ฉานานิ ภวงฺคสฺส 

   ทฺวิานาวชฺชน� ปญฺจ-    วิญฺญาณาทีนเมกก� ฯ 

   โวฏฺพฺพนสฺส ทุาน�     ชวน� ฉ ตทาลมฺพ� 

   ทฺวิาน� จุติยา าน�     ติเธว� ปญฺจวีสติ ฯ๑

 แปลความว่า ปฏิสนธิฐำนมี ๑, ภวังคฐำนมี ๖, อำวัชชนฐำนมี ๒  

ป ัญจวิญญำณฐำนมี  ๑,  สัมปฏิจฉนฐำนมี  ๑,  สันตีรณฐำนมี  ๑,  

โวฏฐัพพฐำนมี ๒, ชวนฐำนมี ๖, ตทำลัมพนฐำนมี ๒, จุติฐำนมี ๓ รวม  

๒๕ ฐำน

 กำรแสดงฐำนโดยพิสดำร ๒๕ ฐำนน้ี เป็นกำรแสดงตำมนัยแห่งวิถีจิต 

โดยที่สภำพของจิตและเจตสิกน้ัน เป็นนำมธรรม ที่มีควำมเกิดดับสืบต่อกัน

เป็นสำย คล้ำยกระแสน�้ำ จิตดวงหนึ่งปรำกฏขึ้น เพื่อท�ำกิจอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 

พึงทรำบว่ำ จิตน้ัน ท�ำกิจกำรงำนที่ฐำนน้ันๆ ซึ่งช่ือของกิจ และช่ือของฐำน 

มักจะเป็นชื่อเดียวกัน เว้นแต่ทัสสนกิจ, สวนกิจ, ฆำยนกิจ, สำยนกิจ และ 

ผุสนกิจ ฐำนที่ท�ำกิจทั้ง ๕ นี้ รวมเรียกว่ำ ปัญจวิญญำณฐำน นอกจำกฐำนของ

กิจทั้ง ๕ นี้แล้ว กิจมีชื่ออย่ำงไร ฐำนก็มีชื่ออย่ำงนั้น แต่เมื่อจะแสดงสถำนที่ของ

จติทีป่รำกฏขึน้เพ่ือท�ำกจิกำรงำนกนัโดยตรงแล้ว ย่อมเป็นกำรยำกทีจ่ะช้ีเฉพำะ

ถงึฐำนทีเ่กดิของจิตโดยตรงได้ ทัง้น้ี เพรำะจติเป็นนำมธรรมทีม่คีวำมปรำกฏขึน้ 

โดยควำมสืบต่อกันเป็นอนันตรปัจจัย อย่ำงดีที่สุดก็สำมำรถชี้ฐำนของจิตได้ว่ำ 

อยู่ในระหว่ำงจิตดวงหนึ่ง กับจิตอีกดวงหนึ่งเท่ำนั้น

 โดยเหตุน้ี เมื่อจะแสดงฐำนของจิตโดยพิสดำรแล้ว จึงต้องอำศัยวิถีจิต 

เป็นหลัก

๑ สงฺเขปวณฺณนำ. ๑๙/๓๗๖ (มจร.)
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คาถาแสดงการจ�าแนกฐาน ๒๕ โดยนัยแห่งวิถีจิต

 ๑.  จุภนฺตร� สนฺธิาน�      ปอา, ตอา, ชอา, โวอา, 

   ตจุ, ชจุนฺตร� ภสฺส      ฉาน� ปริทีปเย ฯ 

 ๒.  ภวิ, ภชนฺตร�เยว      ทุ อาาน� อาสนฺตร� 

   วิาเนก� วิตินฺตร�      ส� าเนก� ส�โวนฺตร� ฯ 

 ๓.  ตี าเนก� ทุ โวาน�     ตีช, ตีภนฺตร� ตถา

   โวต, โวภ, โวจุนฺตร�     อาต, อาภ อาจุนฺตร� ฯ

 ๔.  ชาน� ฉ, ชภ, ชจุนฺ-     ตร� เญยฺย� ทุ ตาน� 

   ตป, ชป, ภปนฺตร�      จุติาน� ติธา มต� ฯ๑ 

 แปลความว่า พึงทรำบ ฐำน ๒๕ โดยพิสดำร เมื่อจ�ำแนกโดยวิถีแล้วได้

ดังนี้ คือ :-

 ๑.  ปฏิสนธิฐำน มี ๑ ฐำน คือ ระหว่ำง จุติจิต กับ ภวังคจิต 

 ๒.  ภวังคฐำน มี ๖ ฐำน คือ ๑) ระหว่ำง ปฏิสนธิจิต กับ อำวัชชนจิต  

            ๒)  ”  ตทำลัมพนจิต กบั อำวัชชนกจิ

            ๓)   ”  ชวนกิจ กับ อำวัชชนจิต

            ๔)   ”  โวฏฐพัพนจิต กบั อำวัชชนจติ

            ๕)   ”  ตทำลัมพนจิต กับ จุติกิจ

            ๖)   ”  ชวนจิต กับ จุติจิต 

 ๓.  อำวัชชนฐำน มี ๒ คือ  ๑) ระหว่ำง ภวังคจิต กับ ปัญจวิญญำณ

            ๒)  ”  ภวังคจิต กับ ชวนจิต

 ๔.  ปัญจวิญญำณฐำน มี ๑ คือ ระหว่ำงปัญจทวำรำวัชชนจิต กับ  

   สัมปฏิจฉนจิต

 ๕.  สัมปฏิจฉนฐำน มี ๑ คือ ระหว่ำง ปัญจวิญญำณ กับ สันตีรณจิต  

 ๖.  สันตีรณฐำน มี ๑ คือ ระหว่ำง สัมปฏิจฉนจิต กับ โวฏฐัพพนจิต

๑ สงฺเขปวณฺณนำ. ๑๙/๓๗๖ (มจร.)
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 ๗.  โวฏฐัพพนฐำน มี ๒ คือ ๑) ระหว่ำง สันตีรณจิต กับ ชวนจิต  

            ๒)   ”  สันตีรณจิต กับ ภวังคจิต  

 ๘.  ชวนฐำน มี ๖ คือ   ๑) ระหว่ำง โวฏฐพัพนจติ กบั ตทำลมัพนจติ

   ปัญจทวำรวิถี =   ๒)   ”  โวฏฐัพพนจิต กับ ภวังคจิต  

           ๓)   ”  โวฏฐัพพนจิต กับ จุติจิต 

           ๔) ระหว่ำง  มโนทวำรำวัชชนจิต กับ ตทำลัมพนจิต 

   มโนทวำรวิถี =     ๕)  ”  มโนทวำรำวัชชนจิต กับ ภวังคจิต 

           ๖)  ”  มโนทวำรำวัชชนจิต กับ จุติจิต 

 ๙.  ตทำลัมพนฐำน มี ๒ คือ  ๑) ระหว่ำง  ชวนจิต กับ ภวังคจิต 

             ๒)   ”   ชวนจิต กับ จุติจิต 

 ๑๐. จุติฐำน มี ๓ คือ ๑) ระหว่ำง ตทำลัมพนจิต กับ ปฏิสนธิจิต 

         ๒)   ”  ภวังคจิต กับ ปฏิสนธิจิต 

         ๓)  ”  ชวนจิต กับ ปฏิสนธิจิต

ชี้แจงบาลีที่แสดงชื่อฐานตามคาถานี้ คือ

 สนฺธิฏฺำน�  = ปฏิสนธิฐำน    ภสฺส ำน� = ภวังคฐำน

 อำำน�    = อำวัชชนฐำน    วิำน�  = ปัญจวิญญำณฐำน 

 ส� ำน�    = สัมปฏิจฉนฐำน   ตี ำน�  = สันตีรณฐำน 

 โวำน�    = โวฏฐัพพนฐำน    ชำน�  = ชวนฐำน 

 ตำน�    = ตทำลัมพนฐำน    จุติำน�  = จุติฐำน

 เอก�  = ๑   ทุ  = ๒ 

 ติธำ = ๓   ฉ   = ๖ 

 ปริทีปเย        = ย่อมแสดง   

 เยฺย�         = อันบัณฑิตพึงทรำบ   

 มต�          = อันบัณฑิตทรำบแล้ว 

 ตถำ         = เป็นนิบำตบท ควำมไพเรำะของวำจำ
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 จุภนฺตร� (จุภ + อนฺตร�)   = ระหว่ำง จุติ กับ ภวังค์ 

 ปอำ         = ระหว่ำง ปฏิสนธิ กับ อำวัชชนะ 

 ตอำ         = ระหว่ำง ตทำลัมพนะ กับ อำวัชชนะ 

 ชอำ         = ระหว่ำง ชวนะ กับ อำวัชชนะ 

 โวอำ         = ระหว่ำง โวฏฐัพพนะ กับ อำวัชชนะ 

 ตจุ          = ระหว่ำง ตทำลัมพน กับ จุติ 

 ชจุนฺตร� (ชจุ + อนฺตร�)   = ระหว่ำง ชวนะ กับ จุติ 

 ภวิ          = ระหว่ำง ภวังค์ กับ ปัญจวิญญำณ 

 ภชนฺตร� (ภช +อนฺตร�)  = ระหว่ำง ภวังค์ กับ ชวนะ 

 อำสนฺตร� (อำส�  + อนฺตร�) = ระหว่ำง อำวัชชนะ กับ สัมปฏิจฉนะ

 วิตินฺตร� (วิตี + อนฺตร�)  = ระหว่ำง ปัญจวิญญำณ กับ สันตีรณะ

 ส�โวนฺตร� (ส�โว  + อนฺตร�)  = ระหว่ำง สัมปฏิจฉนะ กับ โวฏฐัพพนะ  

 ตีช          = ระหว่ำง สันตีรณะ กับ ชวนะ 

 ตีภนฺตร� (ตีภ  + อนฺตร�)  = ระหว่ำง สันตีรณะ กับ ภวังค์ 

 โวต          = ระหว่ำง โวฏฐัพพนะ กับ ตทำลัมพนะ

 โวภ         = ระหว่ำง โวฏฐัพพนะ กับ ภวังค์ 

 โวจุนฺตร� (โวจุ  + อนฺตร�)  = ระหว่ำง โวฏฐัพพนะ กับ จุติ 

 อำต         = ระหว่ำง อำวัชชนะ กับ ตทำลัมพนะ

 อำภ         = ระหว่ำง อำวัชชนะ กับ ภวังค์ 

 อำจุนฺตร� (อำจุ + อนฺตร�)  = ระหว่ำง อำวัชชนะ กับ จุติ 

 ชภ          = ระหว่ำง ชวนะ กับ ภวังค์ 

 ชจุนฺตร� (ชจุ + อนฺตร�)   = ระหว่ำง ชวนะ กับ จุติ

 ตป          = ระหว่ำง ตทำลัมพนะ กับ ปฏิสนธิ 

 ชป          = ระหว่ำง ชวนะ กับ ปฏิสนธิ 

 ภปนฺตร� (ภป + อนฺตร�)   = ระหว่ำง ภวังค์ กับ ปฏิสนธิ

❖ ❖ ❖
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 แสดงกำรรวบรวมช่องทำงรู้อำรมณ์ของจิตและเจตสิก ช่ือว่ำ “ทวาร-

สงัคหะ”  ค�ำว่ำ “ทวำร” แปลว่ำ ประตู ส�ำหรับเป็นทีเ่ข้ำออกของบุคคลทัง้หลำย

ได้ใช้ผ่ำนเข้ำออก เพื่อท�ำกิจกำรงำนต่ำงๆ ได้ จิตและเจตสิกที่จะท�ำกิจกำรงำน

เพื่อรู้อำรมณ์ต่ำงๆ ได้ ก็ต้องอำศัยประตูหรือทวำรเช่นเดียวกัน มีจักขุปสำท 

เป็นต้น ช่ือว่ำ “ทวำร” เพรำะเป็นเหมือนหน่ึงประตูที่ใช้เป็นทำงเข้ำออกของ 

วิถีจิต ให้เกิดกำรงำน เห็นอำรมณ์ขึ้นมำได้ ถ้ำไม่มีจักขุปสำท คือ จักขุทวำร

แล้ว ก็จะเห็นอำรมณ์ใดๆ ไม่ได้เลย กล่ำวคือ ถ้ำสัตว์ทั้งหลำยไม่มีปสำทรูป 

ทั้ง ๕ และภวังคจิตเสียแล้ว วิถีจิตใดๆ ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ เมื่อวิถีจิตเกิดขึ้น 

ไม่ได้แล้ว กรรม คือ กำรกระท�ำ, กำรพูด, กำรนึกคิดที่ดี หรือไม่ดีก็ตำม  

ย่อมไม่อำจเกดิขึน้ได้เลย สตัว์ทัง้หลำยกจ็ะไม่ผดิอะไรกนักบัพชื หรือวัตถสุิง่ของ

ต่ำงๆ เท่ำนั้น

 ทวำร หรือประตู ที่จิตไปรู้อำรมณ์ต่ำงๆ ได้น้ัน มี ๖ ทวำร คือ :-

ทวาร

 ๑. จักขุทวำร    องค์ธรรมได้แก่    จักขุปสำท 

 ๒. โสตทวำร      ”     โสตปสำท 

 ๓. ฆำนทวำร      ”     ฆำนปสำท 

 ๔. ชิวหำทวำร      ”     ชิวหำปสำท 

 ๕. กำยทวำร       ”     กำยปสำท 

 ๖. มโนทวำร       ”     ภวังคจิต ๑๙

 เมือ่ประตูเข้ำ-ออกของจติเจตสกิ มอียูห่ลำยทำงเช่นน้ี พระอนรุุทธำจำรย์ 

ได้จัดล�ำดับของจิต-เจตสิกที่อำศัยเกิดทำงทวำรต่ำงๆ ไว้

 ดังคำถำสังคหะ ต่อไปนี้ คือ
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คาถาสังคหะ

 ๙.  เอกทฺวาริกจิตฺตานิ     ปญฺจฉทฺวาริกานิ จ 
   ฉทฺวาริกวิมุตฺตานิ      วิมุตฺตานิ จ สพฺพถา ฯ๑

 แปลความว่า จิตอำศัยเกิดทำงทวำรเดียวก็มี, อำศัยเกิดได้ใน ๕  
ทวำรก็มี, อำศัยเกิดได้ทั้ง ๖ ทวำรก็มี, บำงทีก็อำศัยทวำรทั้ง ๖ เกิดบ้ำง หรือ
บำงทีไม่ได้อำศัยทวำรทั้ง ๖ บ้ำง และจิตที่เกิดขึ้นโดยพ้นจำกทวำรทั้ง ๖  
ก็มีอยู่ทุกประกำร

อธิบาย

 กำรเกดิข้ึนของจิต-เจตสิก ย่อมมไีด้ ทัง้อำศยัทวำรและไม่ต้องอำศยัทวำร 
ซึง่ตำมทีแ่สดงไว้ในคำถำสงัคหะที ่๙ น้ี มรีวมอยูด้่วยกนัทัง้หมด ๕ ประกำร คอื
 ๑. เอกทวำริกจิต   คือ จิต-เจตสิก ที่อำศัยเกิดได้ทำงทวำรเดียว
 ๒. ปัญจทวำริกจิต   คือ จิต-เจตสิก ที่อำศัยเกิดได้ทำงทวำรทั้ง ๕ 
 ๓. ฉทวำริกจิต    คือ จิต-เจตสิก ที่อำศัยเกิดได้ทำงทวำรทั้ง ๖ 
 ๔. ฉทวำริกวิมุตตจิต คือ จิต-เจตสิก ที่อำศัยเกิดได้ทำงทวำรทั้ง ๖ บ้ำง  
         บำงทีก็เกิดโดยไม่ต้องอำศัยทวำรบ้ำง (พ้นทวำร)
 ๕. ทวำรวิมุตตจิต   คือ จิต-เจตสิก ที่เกิดข้ึน โดยไม่ต้องอำศัยทวำร 
         ทั้ง ๖ นั้นเลย
 จิตที่อำศัยเกิดตำมทวำรต่ำงๆ ทั้ง ๖ ทวำรนั้น ที่เกิดทำงปัญจทวำร คือ 
อำศัยเกิดทำงตำ, หู, จมูก, ลิ้น และกำย มีองค์ธรรม ได้แก่ ปสำทรูป ๕ เป็น 
รูปทวาร ซึ่งเป็นทำงให้ทวิปัญจวิญญำณ เกิดขึ้นรับปัญจำรมณ์ อันได้แก่ รูป, 
เสียง, กลิ่น, รส, สัมผัสถูกต้อง และเป็นเหตุให้วิถีจิตเกิดขึ้นทำงปัญจทวำรวิถี
อีกด้วย
 ส่วนจิตที่เกิดทำงมโนทวำรนั้น เป็น นามทวาร อันได้แก่ ภวังคจิต ซึ่งเป็น
ทำงให้มโนวิญญำณธำตเุกดิขึน้ในอำรมณ์ทัง้ ๖ และเป็นเหตุให้วิถจีติเกดิขึน้ทำง
มโนทวำรวิถี

๑ อภิ. สงฺคห. ๔๗/๑๗ (มจร.)
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 ตำมคำถำสงัคหะทีก่ล่ำวมำแล้วน้ัน เพ่ือแสดงกำรอำศยัทวำรต่ำงๆ เกดิขึน้ 

ของจิต-เจตสิกเท่ำน้ัน ซึง่เกดิข้ึนโดยอำศยัรปูทวำร ๕ ทวำร นำมทวำร ๑ ทวำร

เท่ำนั้น ไม่ได้แสดงถึงจ�ำนวนของจิตที่อำศัยเกิดได้ทำงทวำรต่ำงๆ เหล่ำนั้น  

กำรแสดงถึงจ�ำนวนของจิตที่อำศัยเกิดทำง ทวำรใดทวำรหนึ่งนั้น มีแสดงไว้ใน

คำถำสังคหะ ดังต่อไปนี้

คาถาสังคหะ

 ๑๐. ฉตฺตึสติ ตถา ตีณิ     เอกตึส ยถากฺกม� 

   ทสธา นวธา เจติ     ปญฺจธา ปริทีปเย ฯ๑

 แปลความว่า เมื่อก�ำหนดจ�ำนวนจิต ๕ ประเภทเหล่ำน้ัน มีตำมล�ำดับ 

ดังนี้คือ ๓๖-๓-๓๑-๑๐-๙

อธิบาย

 คำถำสังคหะที่ ๑๐ น้ี แสดงถึงจ�ำนวนจิตที่เกิดได้ทำงทวำรต่ำงๆ  

๕ ประเภท ดังที่แสดงไว้ในคำถำสังคหะที่ ๙ ซึ่งมีจ�ำนวนดังนี้ คือ :-

 ๑. เอกทวาริกจิต  จิตที่อำศัยเกิดได้ทวำรเดียว มี ๓๖ ดวง ได้แก่ 

         ทวิปัญจวิญญำณ  ๑๐ 
                 = ๓๖ ดวง
         อัปปนำชวนจิต   ๒๖  

 ๒. ปัญจทวาริกจิต  จิตที่อำศัยเกิดได้ทำงปัญจทวำร มี ๓ ดวง คือ :- 

         ปัญจทวำรำวัชชนจิต  ๑ 
                 = ๓ ดวง (มโนธำตุ)
         สัมปฏิจฉนจิต   ๒  

 ๓. ฉทวาริกจิต    จิตที่อำศัเกิดได้ทำงทวำรทั้ง ๖ มี ๓๑ ดวง ได้แก่  

         โสมนัสสันตีรณจิต  ๑ 

         มโนทวำรำวัชชนจิต  ๑ = ๓๑ ดวง 

         กำมชวนจิต    ๒๙ 

๑ อภิ. สงฺคห. ๔๗/๑๗ (มจร.)
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 ๔. ฉทวาริกวิมุตตจิต จิตที่บำงทีอำศัยทวำรทั้ง ๖ เกิดบำงทีไม่ได้อำศัย 

         ทวำรทั้ง ๖ มี ๑๐ ดวง ได้แก่

         อุเบกขำสันตีรณจิต  ๒ 
                 = ๑๐ ดวง
         มหำวิบำกจิต   ๘ 

  อุเบกขำสันตีรณจิต ๒ เมื่อท�ำหน้ำที่สันตีรณกิจ หรือตทำลัมพนกิจ  

  มหำวิบำกจิต ๘ เมื่อท�ำหน้ำที่ตทำลัมพนกิจ

   จติ ๑๐ ดวงทีก่ล่ำวมำน้ี เมือ่ท�ำหน้ำทีดั่งกล่ำวข้ำงต้น ต้องอำศยัทวำร

เป็นทำงเกิด แต่ถ้ำท�ำหน้ำที่ปฏิสนธิกิจ, ภวังคกิจ, จุติกิจ อย่ำงใดอย่ำงหน่ึง 

ใน ๓ กิจนี้แล้ว ก็ไม่อำศัยทวำรเลย

 ๕. ทวารวิมุตตจติ จติทีเ่กดิพ้นจำกทวำรทัง้ ๖ โดยไม่ต้องอำศยัทวำรหน่ึง 

  ทวำรใดเลย มีจ�ำนวน ๙ ดวง ได้แก่ มหัคคตวิบำกจิต ๙ ดวง

   ตำมที่กล่ำวแล้วข้ำงต้นนี้ เป็นกำรแสดงจ�ำนวนจิตที่ต้องอำศัย 

ทวำรเกิดและที่ไม่ต้องอำศัยทวำรใดๆ เกิดโดยแน่นอนแต่อย่ำงเดียว แต่เมื่อ

จะแสดงรำยละเอียดของจ�ำนวนจิตที่เกิดได้แต่ละทวำร ทั้งที่เกิดได้แน่นอน  

(เอกันตะ) และที่ไม่แน่นอน (อเนกันตะ) ย่อมแสดงได้ ดังนี้

แสดงทวาริกจิต และ ทวารวิมุตตจิต 
โดยแน่นอน และ ไม่แน่นอน

๑. เอกทวาริกจิต มีจ�านวน ๘๐ ดวง

เอกทวำริกจิต เอกันตะ         เอกทวำริกจิต อเนกันตะ

(โดยแน่นอน) มี ๓๖ ดวง ได้แก่     (ไม่แน่นอน) มี ๔๔ ดวง ได้แก่

 ทวิปัญจวิญญำณ ๑๐         มโนธำตุ ๓

 อัปปนำชวนจิต ๒๖          มโนทวำรำวัชชนจิต ๑

                 กำมชวนจิต ๒๙ 

                 ตทำลัมพนจิต ๑๑
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 กำรแสดงจ�ำนวนจิตโดยเอกทวำริกจิตข้ำงบนน้ี เป็นกำรแสดงรวมทั้ง  

๖ ทวำร แต่นับเฉพำะจิตที่เกิดได้แต่ละทวำรเพียงทวำรเดียว ซึ่งเมื่อจะจ�ำแนก

โดยพิสดำรแล้ว ก็อำจจ�ำแนกออกไปได้อีก คือ

ก. จักขุทวาริกจิต มี ๔๖ ดวง

จักขุทวำริกจิต เอกันตะ        จักขุทวำริกจิต อเนกันตะ 

มี ๒ ดวง ได้แก่           มี ๔๔ ดวง ได้แก่

 จักขุวิญญำณ ๒           มโนธำตุ ๓

                 มโนทวำรำวัชชนจิต ๑  

                 กำมชวนจิต ๒๙ 

                 ตทำลัมพนจิต ๑๑

ข. โสตทวาริกจิต มี ๔๖ ดวง

โสตทวำริกจิต เอกันตะ         โสตทวำริกจิต อเนกันตะ

มี ๒ ดวง ได้แก่           มี ๔๔ ดวง ได้แก่

 โสตวิญญำณ ๒           มโนธำตุ ๓ 

                 มโนทวำรำวัชชนจิต ๑  

                 กำมชวนจิต ๒๙ 

                 ตทำลัมพนจิต ๑๑ 

ค. ฆานทวาริกจิต มี ๔๖ ดวง

ฆำนทวำริกจิต เอกันตะ        ฆำนทวำริกจิต อเนกันตะ 

มี ๒ ดวง ได้แก่           มี ๔๔ ดวง ได้แก่

 ฆำนวิญญำณ ๒           มโนธำตุ ๓

                 มโนทวำรำวัชชนจิต ๑  

                 กำมชวนจิต ๒๙ 

                 ตทำลัมพนจิต ๑๑
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ง. ชิวหาทวาริกจิต มี ๔๖ ดวง

ชิวหำทวำริกจิต เอกันตะ       ชิวหำทวำริกจิต อเนกันตะ 

มี ๒ ดวง ได้แก่           มี ๔๔ ดวง ได้แก่

 ชิวหำวิญญำณ ๒          มโนธำตุ ๓

                 มโนทวำรำวัชชนจิต ๑  

                 กำมชวนจิต ๒๙ 

                 ตทำลัมพนจิต ๑๑

จ. กายทวาริกจิต มี ๔๖ ดวง

กำยทวำริกจิต เอกันตะ        กำยทวำริกจิต อเนกันตะ 

มี ๒ ดวง ได้แก่           มี ๔๔ ดวง ได้แก่

  กำยวิญญำณ ๒          มโนธำตุ ๓

                 มโนทวำรำวัชชนจิต ๑  

                 กำมชวนจิต ๒๙ 

                 ตทำลัมพนจิต ๑๑

ฉ. มโนทวาริกจิต มี ๖๗ ดวง

มโนทวำริกจิต เอกันตะ        มโนทวำริกจิต อเนกันตะ 

มี ๒๖ ดวง ได้แก่          มี ๔๑ ดวง ได้แก่

 อัปปนำชวนจิต ๒๖          มโนทวำรำวัชชนจิต ๑  

                 กำมชวนจิต ๒๙ 

                 ตทำลัมพนจิต ๑๑
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๒. ปัญจทวาริกจิต มี ๔๔ ดวง

ปัญจทวำริกจิต เอกันตะ        ปัญจทวำริกจิต อเนกันตะ

มี ๓ ดวง ได้แก่           มี ๔๑ ดวง ได้แก่

 มโนธำตุ ๓            มโนทวำรำวัชชนจิต ๑  

                 กำมชวนจิต ๒๙ 

                 ตทำลัมพนจิต ๑๑ 

๓. ฉทวาริกจิต มี ๔๑ ดวง

ฉทวำริกจิต เอกันตะ          ฉทวำริกจิต อเนกันตะ

มี ๓๑ ดวง ได้แก่           มี ๑๐ ดวง ได้แก่

 โสมนัสสันตีรณจิต ๑         อุเบกขำสันตีรณจิต ๒  

 มโนทวำรำวัชชนจิต ๑        มหำวิบำก ๘

 กำมชวนจิต ๒๙ 

๔. ทวาริกวิมุตตจิต มี ๑๙ ดวง

ทวำริกวิมุตตจิต เอกันตะ       ทวำริกวิมุตตจิต อเนกันตะ 

มี ๙ ดวง ได้แก่           มี ๑๐ ดวง ได้แก่

  มหัคคตวิบำกจิต ๙        อุเบกขำสันตีรณจิต ๒ 

                 มหำวิบำกจิต ๘

เจตสิก กับ ทวาร

 ๑. วิรตีเจตสิก ๓ ดวง คือ สัมมำวำจำ, สัมมำกัมมันตะ และสัมมำอำชีวะ 

เมื่อประกอบกับโลกุตตรจิต ย่อมเกิดเฉพำะทำงมโนทวำร

 ๒. อัปปมัญญำเจตสิก ๒ ดวง คือ กรุณำและมุทิตำเจตสิก เมื่อประกอบ 

กบัมหคัคตจติ หรือกำมำวจรจติ กต็ำม กย่็อมเกดิเฉพำะทำงมโนทำร ทำงเดียว

เช่นกัน
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 ๓. เจตสกิทัง้หมด ๕๒ ดวง เมือ่ประกอบกบัจิต ๘๐ ดวง (เว้นมหคัคตวิบำก
จิต ๙) ย่อมเกิดกับจิตได้ในทวำรทั้ง ๖ ทั้งที่แน่นอน (เอกันตะ) และไม่แน่นอน 
(อเนกันตะ)
 ๔. เจตสิก ๓๕ ดวง คือ อัญญสมำนำเจตสิก ๑๓ โสภณเจตสิก ๒๒ (เว้น
วิรตี ๓) ที่ประกอบกับมหัคคตวิบำกจิต ๙ นั้น เป็นเจตสิกที่เกิดโดยพ้นทวำร 
(ทวำรวิมุต)
 กำรที่จะทรำบว่ำเจตสิกใด เกิดทำงทวำรใดน้ัน อำศัยกำรพิจำรณำ 
ดูว่ำเจตสิกใด ประกอบกับจิตใดบ้ำง ถ้ำจิตน้ันอำศัยเกิดทำงทวำรใด เจตสิก 
ที่ประกอบกับจิตนั้นๆ ก็อำศัยเกิดทำงทวำรเดียวกับจิตนั่นเอง

จ�าแนกเจตสิกโดยทวาร

๑. เอกทวาริกเจตสิก มี ๕๒ ดวง คือ

เอกทวำริกเจตสิก เอกันตะ       เอกทวำริกเจตสิก อเนกันตะ 
มี ๒ ดวง ได้แก่           มี ๕๐ ดวง ได้แก่
อัปปมัญญำเจตสิก ๒ ดวง        เจตสิก ๕๐ ดวง
(เกิดได้ทำงมโนทวำรทำงเดียว)      (เว้นอัปปมัญญำเจตสิก ๒) 

๒. ปัญจทวาริกเจตสิก มี ๕๐ ดวง คือ

ปัญจทวำริกเจตสิก เอกันตะ      ปัญจทวำริกเจตสิก อเนกันตะ 
ไม่มี                มี ๕๐ ดวง ได้แก่
(เจตสิกที่ประกอบเฉพำะมโนธำตุ ๓ ไม่มี)   เจตสิก ๕๐ ดวง (เว้นอัปปมัญญำ) 

๓. ฉทวาริกเจตสิก มี ๕๐ ดวง คือ

ฉทวำริกเจตสิก เอกันตะ        ฉทวำริกเจตสิก อเนกันตะ
มี ๑๗ ดวง ได้แก่           มี ๓๓ ดวง ได้แก่
อกุศลเจตสิก ๑๔          อัญญสมำนำเจตสิก ๑๓
      = ๑๗             = ๓๓
วิรตีเจตสิก    ๓           โสภณเจตสิก   ๒๐ 
               (เว้นวิรตี ๓, อัปปมัญญำ ๒)
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๔. ทวาริกเจตสิก มี ๕๒ ดวง คือ

ทวำริกเจตสิก เอกันตะ         ทวำริกเจตสิก อเนกันตะ

มี ๑๗ ดวง ได้แก่           มี ๓๕ ดวง ได้แก่

อกุศลเจตสิก ๑๔          อัญญสมำนำเจตสิก ๑๓
      = ๑๗             = ๓๕
วิรตีเจตสิก    ๓           โสภณเจตสิก   ๒๒ 

               (เว้นวิรตี)

๕. ทวารวิมุตตเจตสิก มี ๓๕ ดวง คือ

ทวำรวิมุตตเจตสิก เอกันตะ      ทวำรวิมุตตเจตสิก อเนกันตะ 

 ไม่มี             มี ๓๕ ดวง ได้แก่
               อัญญสมำนำเจตสิก ๑๓
                     = ๓๕
               โสภณเจตสิก   ๒๒ 

               (เว้นวิรตี ๓) 

อธิบาย

๑. เอกทวารกิเจตสกิ มอัีปปมญัญำเจตสกิ ๒ เกดิได้ทำงมโนทวำรๆ เดยีวกนั 

 โดยแน่นอน เพรำะอัปปมญัญำเจตสกิ ๒ ดวงนี ้เกดิขึน้รับสตัวบัญญัตเิป็น 

 อำรมณ์ วิถจีติทีจ่ะรบับัญญตัอิำรมณ์ได้ ต้องเป็นวิถจีติทีเ่กดิทำงมโนทวำร 

 อย่ำงเดียว ฉะนั้น อัปปมัญญำเจตสิก ๒ ดวงนี้ จึงเกิดได้ทำงมโนทวำร 

 อย่ำงเดียวแน่นอน

   ส่วนเจตสิกที่เหลืออีก ๕๐ ดวงน้ัน เกิดในทวำรได้ไม่แน่นอน  

 คือ เกิดในทวำรอ่ืนๆ อีกก็ได้ เช ่นเกิดได้ทั้งทวำริกเจตสิก และ  

 ทวำรวิมุตตเจตสิก

๒.  ปัญจทวาริกเจตสิก เจตสิกที่เกิดได้เฉพำะในปัญจทวำร คือ ประกอบกับ 

 มโนธำตุ ๓ โดยเฉพำะนั้น ไม่มี

   ส่วนเจตสิก ๕๐ ดวง (เว้นอัปปมัญญำเจตสิก ๒) ย่อมเกิดได้ 

 ในปัญจทวำรโดยไม่แน่นอน คือ อำจเกิดในทวำรอื่นๆ อีกด้วยก็ได้
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๓.  ฉทวาริกเจตสิก เจตสิกท่ีเกิดได้ในทวำรทั้ง ๖ โดยแน่นอน หมำยถึง 

 เจตสิกท่ีจะเกิดข้ึนพ้นจำกทวำรทั้ง ๖ ทวำรหน่ึงทวำรใดไม่ได้ มีจ�ำนวน  

 ๑๗ ดวง ได้แก่ 

 อกุศลเจตสิก ๑๔ เมือ่ประกอบกบัอกศุลจิต ๑๒ ย่อมเกดิในทวำร ๖ เสมอ

 วิรตีเจตสิก ๓  ทีป่ระกอบกบัมหำกศุล ๘ ย่อมเกดิได้ในทวำร ๖ เสมอ 

        เช่นกัน

   ส่วนเจตสิก ๓๓ ดวง คือ อัญญสมำนำเจตสิก ๑๓ โสภณเจตสิก ๒๐ 

 (เว้นวิรตี ๓, อัปปมัญญำ ๒) ย่อมประกอบกับจิตที่เกิดในทวำรทั้ง ๖ ก็ได้,  

 ประกอบกับจิตที่เกิดพ้นจำกทวำรก็ได้ จึงเป็นฉทวำริกเจตสิกไม่แน่นอน

๔. ทวาริกเจตสิก หมำยถึง เจตสิกที่เกิดขึ้นได้ โดยต้องอำศัยทวำรเกิด  

 เจตสิกที่เกิดโดยอำศัยทวำรเกิดแน่นอนนั้น ได้แก่ เจตสิก ๑๗ ดวง ที่เป็น  

 ฉทวำริกเจตสิกโดยแน่นอนน่ันเอง ส่วนที่อำศัยทวำรเกิดโดยไม่แน่นอน  

 ได้แก่ เจตสิก ๓๕ ดวง คือ อัญญสมำนำเจตสิก ๑๓ โสภณเจตสิก ๒๒ (เว้น 

 วิรตี ๓) เจตสกิ ๓๕ ดวงน้ี อำจประกอบกบัจิตทีพ้่นจำกทวำร (ภวังคจติ ๑๙)  

 และประกอบจิตอ่ืน ที่นอกจำกจิต ๑๙ ดวง (อุเบกขำสันตีรณจิต ๒,  

 มหำวิบำก ๘, มหัคคตวิบำก ๙) นั้นก็ได้

๕.  ทวารวิมุตตเจตสิก เจตสิกที่เกิดพ้นทวำรโดยแน่นอนน้ัน ไม่มี เพรำะ 

 เจตสิกที่ประกอบกับมหัคคตวิบำกจิต ๙ โดยเฉพำะนั้น ไม่มี 

   ส่วนเจตสิกที่เกิดพ้นจำกทวำรโดยไม่แน่นอนนั้น มี ๓๕ ดวง ได้แก่  

 อัญญสมำนำเจตสิก ๑๓ โสภณเจตสิก ๒๒ (เว้นวิรตี ๓) ที่ประกอบกับ 

 มหัคคตวิบำกจิต ๙ นั้น

   อนึ่ง ส�ำหรับอัปปมัญญเจตสิก ๒ ดวง ที่เกิดพ้นจำกทวำรนั้น จะเกิด 

 ได้เฉพำะขณะที่ประกอบกับรูปำวจรวิบำกจิต ๔ (ปฐมฌำน-จตุตถฌำน)  

 เท่ำน้ัน มหัคคตปัญจมฌำนวิบำกจิตที่เหลือ คงมีเจตสิกประกอบได้  

 ๓๐ ดวง (เว้นอัปปมัญญำ ๒)
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อารัมมณสังคหะ
 แสดงกำรรวบรวมจิตและเจตสิก โดยประเภทแห่งกำรรับอำรมณ์ ช่ือว่ำ 

“อารัมมณสังคหะ”

 อารมณ์ คือ ธรรมชำติ อันเป็นที่น่ำยินดีของจิตและเจตสิก หรือเป็น

ธรรมชำติ อันเป็นที่ยึดหน่วงของจิตและเจตสิกทั้งหลำย ดังวจนัตถะว่ำ

(จิตฺตเจตสิกานิ) อาคนฺตวา เอตฺถ รมนฺตีติ อารมฺมณ�.๑

 แปลว่า จิตและเจตสิกทั้งหลำยมำแล้วย่อมยินดีในธรรมชำติน้ี ฉะนั้น

ธรรมชำตินี้ ชื่อว่ำ อำรมฺมณ. (ธรรมชำติเป็นที่มำยินดีของจิตและเจตสิก)

(จิตฺตเจตสิเกหิ) อาลมฺพิยตีติ อาลมฺพน�.๒

 แปลว่า ธรรมชำติใด ที่จิตและเจตสิกทั้งหลำยยึดหน่วงอยู ่ ฉะน้ัน 

ธรรมชำตินั้น ชื่อว่ำ อำลมฺพน. (ธรรมชำติเป็นที่ถูกจิตและเจตสิกยึดหน่วง)

 ฉะนั้น ธรรมชำติใดที่ท�ำให้จิตและเจตสิกข้องติดอยู่โดยอำกำรเป็น 

ที่น่ำยินดี หรือเป็นที่ให้ยึดหน่วงอยู่ได้ ธรรมชำตินั้นเรียกว่ำ อำรัมมณะ หรือ 

อำลัมพนะ ซึ่งได้แก่ อำรมณ์ ๖ อย่ำง คือ :-

อารมณ์ ๖ ประเภท

 ๑. รูปำรมณ์   องค์ธรรมได้แก่ วัณณรูป  คือ สีต่ำง ๆ 

 ๒. สัททำรมณ์      ”   สัททรูป    ”  เสียงต่ำง ๆ 

 ๓. คันธำรมณ์     ”   คันธรูป   ”  กลิ่นต่ำง ๆ 

 ๔. รสำรมณ์       ”   รสรูป   ”  รสต่ำง ๆ 

๑ วิภำวินีฏีกำ. ๔๘/๒๑๓ (มจร.)
๒ วิภำวินีฏีกำ. โยชนำ. ๒/๑๙๒/๑๕๑ (มมร.)
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              ปฐวี    คือ  อ่อน-แข็ง 

 ๕. โผฏฐัพพำรมณ์ องค์ธรรมได้แก่ เตโช    ”  เย็น-ร้อน 

              วำโย    ”  หย่อน-ตึง 

 ๖. ธรรมำรมณ์   องค์ธรรมได้แก่  จติ ๘๙, เจตสกิ ๕๒, รปู ๒๑, นพิพำน,  

              บัญญัติ

อธิบาย

 ในบรรดำสัตว์ท่ีมีชีวิตทั้งหลำยน้ัน ถ้ำไม่มีอำรมณ์เป็นที่อำศัยยึดเหน่ียว

แล้ว จิตและเจตสิกแห่งสัตว์ทั้งหลำยเหล่ำนั้น ก็ไม่อำจเกิดขึ้นได้ อุปมำเหมือน

คนชรำ หรือทพุพลภำพ ย่อมต้องอำศยัไม้เท้ำ หรือรำวเชอืกเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียว

ไว้ให้ทรงตัวลุกขึ้นเดินไปได้ ฉันใด จิตและเจตสิกทั้งหลำยก็เช่นเดียวกัน ต้องมี

อำรมณ์เป็นเครื่องอำศัยยึดเหนี่ยวให้ปรำกฏขึ้นได้ ฉันนั้น

 ฉะนั้น เมื่อกล่ำวถึงอำรมณ์ ย่อมต้องผูกพันไปถึงจิต และเมื่อจะกล่ำวถึง

จิต ก็จะต้องมีอำรมณ์เช่นเดียวกัน จิตใดที่ไม่มีอำรมณ์นั้น ไม่มีเลย

 อำรมณ์อันเป็นอำหำรของจิตนัน้ เมือ่จ�ำแนกตำมควำมสำมำรถในกำรรบั

อำรมณ์ต่ำงๆ โดยอำศัยผ่ำนทำงทวำรนั้น มีอยู่ ๖ ประกำร คือ

 ๑. รูปารมณ ์ แปลว่ำ รูปเป็นอำรมณ์ รูปในควำมหมำยนี้ ได้แก่ วัณณรูป 

คือ สีต่ำงๆ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกได้ ทำงทวำรตำ

 ๒. สัททารมณ ์หมำยถึง เสียงเป็นอำรมณ์ ได้แก่ สัททรูป อันเป็นเครื่อง

ยึดเหนี่ยวของจิตและเจตสิก ทำงทวำรหู 

 ๓. คันธารมณ์ หมำยถึง กล่ิน เป็นอำรมณ์ ได้แก่ คันธรูป เป็นเครื่อง 

ยึดเหนี่ยวของจิตและเจตสิก ทำงทวำรจมูก

 ๔. รสารมณ์ หมำยถึง รส เป็นอำรมณ์ ได้แก่ รสรูป อันเป็นเครื่อง 

ยึดเหนี่ยวของจิตและเจตสิก ทำงทวำรลิ้น 

 ๕. โผฏฐัพพารมณ์ องค์ธรรม ได้แก่ หมำยถึง กำรกระทบถูกต้องกำย  

เป็นอำรมณ์ ได้แก่ ปฐวี, เตโช, วำโย คือ ควำมแขง็-อ่อน, เยน็-ร้อน, หย่อน-ตงึ  

เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตและเจตสิก ทำงทวำรกำย
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 ๖. ธรรมารมณ์ หมำยถึง สภำพธรรมที่รู้ได้เฉพำะมโนทวำร (ทำงใจ)  
ได้แก่ สภำพธรรม ๖ ประกำร คือ จิต ๘๙, เจตสิก ๕๒, ปสำทรูป ๕,  
สุขุมรูป ๑๖, นิพพำน และบัญญัติ อันเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวของจิตและเจตสิก 
ทำงใจ
 รูปำรมณ์, สทัทำรมณ์, คนัธำรมณ์, รสำรมณ์ และโผฏฐพัพำรมณ์ อำรมณ์
ทั้ง ๕ นี้ รวมเรียกว่ำ ปัญจารมณ ์ซึ่งเป็น รูปธรรม
 ส่วนธรรมำรมณ์ เป็นอำรมณ์ที ่๖ องค์ธรรมได้แก่ จติ เจตสกิ และนพิพำน
นั้น เป็นนามธรรม ส�ำหรับปสำทรูป ๕, สุขุมรูป ๑๖ นั้น เป็นรูปธรรม เฉพำะ 
บัญญัต ิไม่เป็นทั้ง รูปธรรม และนามธรรม คงเป็นแต่ บัญญัติธรรม เท่ำนั้น
 ปัญจารมณ์ และ ธรรมารมณ ์รวมเรียกว่ำ อำรมณ์ ๖ หรือ ฉอารมณ์

อ�านาจของอารมณ์

 ในอำรมณ์ ๖ น้ี เมื่อจ�ำแนกโดยก�ำลังอ�ำนำจของอำรมณ์แล้ว อำจแบ่ง 
ได้เป็น ๒ อย่ำง คือ :- 
 ๑. สามัญอารมณ์ คือ อำรมณ์ ๖ ชนิดที่เป็นธรรมดำสำมัญทั่วๆ ไป ไม่มี
ก�ำลังแรงเป็นพิเศษที่เหนี่ยวน้อมเอำจิตและเจตสิกไปสู่อำรมณ์นั้นๆ ได้
 ๒. อธบิดอีารมณ์ เป็นอำรมณ์ชนิดพเิศษ มกี�ำลงัอ�ำนำจแรงมำก สำมำรถ
ท�ำให้นำมธรรม คือ จิตและเจตสิก เข้ำยึดอำรมณ์นั้นๆ ไว้อย่ำงหนักหน่วง 
อำรมณ์ท่ีมีก�ำลังแรงมำกเช่นน้ี เรียกว่ำ อำรัมมณำธิปติ หรืออธิบดีอำรมณ์ 
อำรมณ์ที่เป็นอธิบดีได้นี้ ก็ต้องเป็นอำรมณ์ที่น่ำปรำรถนำ คือ อิฏฐารมณ์
 อิฏฐำรมณ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่
 สภาวอฏิฐารมณ์ หมำยถงึ อำรมณ์ทีน่่ำยนิดโีดยธรรมชำต ิหรือโดยสภำวะ 
เช่น รูป, เสียง, กลิ่น, รส, โผฏฐัพพะ เหล่ำนี้เป็นต้น ที่เป็นที่น่ำยินดีแก่บุคคล
โดยทั่วไป
 ปริกัปปอิฏฐารมณ์ หมำยถึง อำรมณ์ ที่น่ำยินดีชอบใจ เฉพำะบุคคล  
ไม่ใช่ทั่วไปแก่สัตว์ทั้งหมด อำรมณ์ชนิดนี้ ไม่ใช่อำรมณ์ที่น่ำยินดีโดยธรรมชำติ 
หรือโดยสภำวะ ซึ่งไม่เป็นที่น่ำปรำรถนำของบุคคลส่วนมำก แต่เป็นอำรมณ ์
ที่น่ำยินดีพอใจของบุคคล หรือสัตว์บำงจ�ำพวก หรือเฉพำะตนเท่ำนั้น
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 สภำวอิฏฐำรมณ์ หรือปริกัปปอิฏฐำรมณ์นี้ เมื่อสำมำรถท�ำให้นำมธรรม

เกิดขึ้นได้ โดยอำกำรยึดหน่วงอำรมณ์นั้นเป็นพิเศษแล้ว ก็ได้ชื่อว่ำ เป็นอธิบดี

อำรมณ์ ดังวจนัตถะว่ำ 

(จิตฺตเจตสิเกหิ) อาลมฺพิยตีติ อาลมฺพน�.๑

 แปลว่า ธรรมชำติใด ทีจ่ติและเจตสกิทัง้หลำยยดึหน่วงอยู่ ฉะน้ันธรรมชำติ

นั้น ชื่อว่ำ อำลมฺพน ได้แก่ อำรมณ์ ๖ ที่เป็นอธิบดี

ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ ๖ กับ ทวาร

๑. จักขุทวำริกจิต ๔๖ ดวง    รับรูปำรมณ์ที่เป็นปัจุจุบันอย่ำงเดียว

๒. โสตทวำริกจิต ๔๖ ดวง    รับสัททำรมณ์ที่เป็นปัจจุบันอย่ำงเดียว

๓. ฆำนทวำริกจิต ๔๖ ดวง   รับคันธำรมณ์ที่เป็นปัจุจุบันอย่ำงเดียว

๔. ชิวหำทวำริกจิต ๔๖ ดวง   รับรสำรมณ์ที่เป็นปัจุจุบันอย่ำงเดียว

๕. กำยทวำริกจิต ๔๖ ดวง    รับโผฏฐัพพำรมณ์ที่เป็นปัจุจุบันอย่ำงเดียว

๖. มโนทวำริกจิต ๖๗ หรือ ๙๙ ดวง  รับอำรมณ์ ๖ ที่เป็นปัจุจุบัน, อดีต,  

           อนำคต, กำลวิมุต ตำมสมควร

๗. ทวำรวิมุตตจิต ๑๙ ดวง   ทีท่�ำหน้ำทีป่ฏสินธ,ิ ภวงัค์, จตุ,ิ รบัอำรมณ์ใด 

           อำรมณ์หน่ึงในบรรดำอำรมณ์ ๖ ที่เรียกว่ำ  

           กรรมอำรมณ์, กรรมนิมติอำรมณ์ และคตินิมติ 

           อำรมณ์ ที่เป็น ปัจจุบัน, อดีตและบัญญัติ 

           อำรมณ์ ที่เกิดขึ้นทำงทวำรทั้ง ๖ ขณะที ่

           มรณำสนันชวนะ รบัเอำจำกภพก่อน เมือ่ใกล้ 

           จะตำยเป็นส่วนมำก

๑ วิภำวินีฏีกำ. โยชนำ ๒/๑๙๒/๑๕๑ (มมร.)
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อธิบาย

๑ – ๕   จักขุทวำริกจิต, โสตทวำริกจิต, ฆำนทวำริกจิต, ชิวหำทวำริกจิต  

   และกำยทวำริกจิต มีจิตเกิดได้ ๔๖ ดวง คือ กำมจิต ๔๖ ดวง  

   (เว้นจติ ๘ ดวง ในทวิปัญจวิญญำณ ทีเ่กดิไม่ได้ โดยเฉพำะทำงทวำร 

   นั้นๆ) 

๖. มโนทวำริกจิต ๖๗ หรือ ๙๙ ดวง คือ :- 

   กำมจิต ๔๑ ดวง (เว ้นทวิปัญจวิญญำณ ๑๐, มโนธำตุ ๓)  

   มหัคคตจิต ๑๘ ดวง (เว้นมหัคคตวิบำกจิต ๙) โลกุตตรจิต ๘  

   หรือ ๔๐ 

๗. ทวำรวิมุตตจิต ๑๙ ดวง คือ :-

   อุเบกขำสันตีรณจิต  ๒ ดวง 

   มหำวิบำกจิต    ๘   ”  = ๑๙ ดวง 

   มหัคคตวิบำกจิต   ๙   ” 

 อำรมณ์ ๖ คือ รูปำรมณ์, สัททำรมณ์, คันธำรมณ์, รสำรมณ์,  

โผฏฐัพพำรมณ์ และธรรมำรมณ์ ดังกล่ำวแล้ว เมื่อสงเครำะห์โดยกำลแล้ว  

แบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ :-

 ๑. เตกาลิกอารมณ์ คือ อำรมณ์๖ ที่เกี่ยวด้วยกำลทั้ง ๓ คือ อดีต, ปัจจุบัน 

และอนำคต องค์ธรรมได้แก่ จิต, เจตสิก, รูป

 จิต เจตสิก รูป ที่เป ็นอดีตอำรมณ์น้ัน หมำยถึง จิต เจตสิก รูป  

ที่เป็นอำรมณ์เหล่ำนี้ ผ่ำนพ้นไปแล้ว, คือ ได้เห็นแล้ว, ได้ยินแล้ว, ได้กลิ่นแล้ว,  

ได้รู้รสแล้ว, ได้ถูกต้องสัมผัสแล้ว และได้คิดนึกถึงอำรมณ์ที่ผ่ำนมำแล้วน้ี  

เรียกว่ำ อดีตอารมณ์

 จิต เจตสิก รูป ที่เป็นอำรมณ์ปัจจุบันน้ัน หมำยถึง จิต เจตสิก รูป  

ขณะที่ก�ำลังปรำกฏเป็นอำรมณ์อยู่เฉพำะหน้ำ คือ ก�ำลังเห็น, ก�ำลังได้ยิน,  

ก�ำลังได้กลิ่น, ก�ำลังรู้รส, ก�ำลังถูกต้องสัมผัส และก�ำลังคิดในอำรมณ์ที่ปรำกฏ

ทำงใจ ยังไม่ดับไป เหล่ำนี้เรียกว่ำ ปัจจุบันอารมณ์

18-0589 (001) P3.indd   69 6/22/61 BE   9:32 AM



70 พระอภิธัมมัตถสังคหะ

 จิต เจตสิก รูป ที่เป็นอนำคตอำรมณ์นั้น หมำยถึง อำรมณ์ต่ำงๆ ได้แก่ 

จิต เจตสิก รูป เหล่ำนี้ จะมำปรำกฏทำง ตำ หู จมูก ลิ้น กำย ใจ คือ จะเห็น, 

จะได้ยิน, จะได้กล่ิน, จะรู้รส, จะถูกต้องสัมผัส และจะเป็นอำรมณ์ให้คิดนึก 

ทำงใจเหล่ำนี้ ชื่อว่ำ อนาคตอารมณ์

 อารมณ์ที่ปรากฏขึ้นโดยกาลทั้ง ๓ นี้ เรียกว่า เตกาลิกอารมณ์

 ๒. กาลวิมุตตอารมณ์ หมำยถึง อำรมณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกำลทั้ง ๓  

ได้แก่ นิพพำน และบัญญัติอำรมณ์ เพรำะธรรมทั้ง ๒ พวกนี้ เป็นอสังขตธรรม  

ไม่ได้ถูกปรุงแต่งด้วยปัจจัย ๔ คือ กรรม, จิต, อุตุ และอำหำร ฉะน้ัน  

กำรบังเกิดขึ้นของธรรมทั้ง ๒ พวกน้ี เพรำะปัจจัยปรุงแต่งไม่มี เมื่อไม่มี 

กำรเกิดแล้ว ก็กล่ำวไม่ได้ว่ำ นิพพำน หรือบัญญัติเหล่ำนี้ เป็น ปัจจุบัน-อดีต-

อนำคต เมื่อไม่เป็นไปในปัจจุบัน, อดีต และอนำคต เช่นนี้แล้ว ก็เรียกว่ำ  

เป็น “กาลวิมุตตอารมณ์”

แสดงจิตที่รับอารมณ์โดยแน่นอน ๔ ประเภท 
และไม่แน่นอน ๓ ประเภท

คาถาสังคหะ

 ๑๑. ปญฺจวีส ปริตฺตมฺหิ     ฉ จิตฺตานิ มหคฺคเต

   เอกวีสติ โวหาเร      อฏฺ นิพฺพานโคจเร ฯ

 ๑๒. วีสานุตฺตรมุตฺตมฺหิ     อคฺคมคฺคผลุชฺฌิเต 

   ปญฺจ สพฺพตฺถ ฉจฺเจติ    สตฺตธา ตตฺถ สงฺคโห ฯ๑

 แปลความว่า 

 จิต  ๒๕ ดวง  เกิดขึ้นรับอำรมณ์ ๖ ที่เป็น กำมธรรม อย่ำงเดียว 

 จิต  ๖ ดวง  เกิดขึ้นรับธรรมำรมณ์ ที่เป็น มหัคคตะ อย่ำงเดียว

๑ อภิ. สงฺคห. ๖๓/๑๙ (มจร.)
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 จิต  ๒๑ ดวง  เกิดขึ้นรับธรรมำรมณ์ ที่เป็น บัญญัติ อย่ำงเดียว

 จิต  ๘ ดวง  เกิดขึ้นรับธรรมำรมณ์ ที่เป็น นิพพำน อย่ำงเดียว

 จิต ๒๐ ดวง เกดิขึน้รบัธรรมำรมณ์ ๖ ทีเ่ป็น กำมธรรม, มหคัคตธรรม  

    และบัญญัติธรรม (เว้นโลกุตตรธรรม ๙)

 จิต ๕ ดวง เกิดขึ้นรับอำรมณ์ ๖ ที่เป็น กำมธรรม, มหัคคตธรรม,  

    บัญญัติธรรม และโลกุตตรธรรม (เว้นอรหัตตมรรค- 

    อรหัตตผล)

 จิต ๖ ดวง เกิดขึ้นได้ในอำรมณ์ ๖ ที่เป็น กำมธรรม, มหัคคตธรรม,  

    บัญญัติธรรม, และโลกุตตรธรรมทั้งหมด

 ในอำรัมมณสังคหะน้ี สงเครำะห์กำรรับอำรมณ์ของจิตได้ ๗ น้ัน  

โดยประเภทรับอำรมณ์แน่นอน (เอกันตะ) ๔ และไม่แน่นอน (อเนกันตะ) ๓ 

ด้วยประกำรฉะนี้

 อธิบาย อำรมณ์ทั้ง ๖ ดังกล่ำวนั้น เมื่อจ�ำแนกโดยประเภทใหญ่ๆ แล้วมี 

๔ ประเภท คือ :-

    ๑. กำมอำรมณ์    ได้แก่  อำรมณ์ ๖ 

    ๒. มหัคคตอำรมณ์   ”  ธรรมำรมณ์ 

    ๓. บัญญัติอำรมณ์   ”  ธรรมำรมณ์ 

    ๔. โลกุตตรอำรมณ์   ”  ธรรมำรมณ์

 ๑. กามอารมณ์ องค์ธรรมได้แก่ กำมจิต ๕๔, เจตสิก ๕๒, รูป ๒๘  

กล่ำวคือ ขณะเมื่อจิตใจยึดหน่วงเอำกำมจิต ๕๔ ดวง ดวงใดดวงหน่ึง 

เป็นอำรมณ์ก็ดี หรือยึดหน่วงเอำรูปใดรูปหน่ึงใน ๒๘ รูปน้ัน เป็นอำรมณ์ก็ดี 

ย่อมได้ชื่อว่ำ จิตนั้นยึดหน่วงกำมอำรมณ์ หรือมีอำรมณ์เป็นกำมธรรม

 ๒. มหัคคตอารมณ์ องค์ธรรมได้แก่ มหัคคตจิต ๒๗, เจตสิก ๓๕ 

หมำยควำมว่ำ ขณะเมื่อจิตใจยึดหน่วงเอำมหัคคตจิต ๒๗ ดวงใดดวงหน่ึง 

เป็นอำรมณ์ก็ได้ช่ือว่ำ จิตน้ันยึดหน่วงมหัคคตอำรมณ์ หรืออำรมณ์เป็น 

มหัคคตธรรม
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 กำมอำรมณ์ และมหัคคตอำรมณ์น้ี ยังเป็นอำรมณ์ที่ผูกพันอยู่ในโลก 

ทั้ง ๓ คือ กำมโลก รูปโลก และอรูปโลก จึงรวมเรียกอำรมณ์ทั้ง ๒ ประเภทนี้ว่ำ  

โลกียอำรมณ์ ซึ่งเมื่อจิตใดยึดหน่วงโลกียอำรมณ์ ก็ชื่อว่ำ จิตนั้นมีอำรมณ์เป็น 

โลกียธรรม

 ๓. บัญญัติอารมณ ์ได้แก่ บัญญัติธรรม ๒ ประกำร คือ อัตถบัญญัติ และ

สัททบัญญัติ

 อัตถบัญญัติ ได้แก่ สมมุติบัญญัติขึ้น โดยอำศัยรูปพรรณสัณฐำน หรือ

ลักษณะอำกำร เพ่ือให้รู้เน้ือควำม หรือควำมหมำยแห่งบัญญัติน้ันๆ เช่น  

รูปร่ำงลักษณะของภเูขำ, ต้นไม้, แม่น�ำ้ล�ำคลอง, เรอืกสวน, ไร่นำ, กสณิบญัญติั, 

อำนำปำนบัญญัติ, สัตวบัญญัติ เหล่ำนี้ เป็นต้น

 สัททบัญญัติ ได้แก่ เสียงที่เปล่งออกมำเป็นถ้อยค�ำ ใช้เรียกช่ือสมมุติ

บัญญัตขิองสิง่น้ันๆ ให้รู้ควำมหมำยกนัได้ จำกถ้อยค�ำหรือน�ำ้เสียงทีเ่ปล่งออกไป  

เช่นเมื่อกล่ำวถึงภูเขำ, ต้นไม้, โต๊ะ, เก้ำอ้ี, ผู้หญิง, ผู้ชำย ค�ำสั่งให้ซ้ำยหัน,  

ขวำหัน, หน้ำเดิน เหล่ำนี้เป็นต้น แม้ไม่ได้เห็นสิ่งที่พูดถึงอยู่ในขณะนั้น แต่ก็รู้

และเข้ำใจควำมหมำยได้จำกถ้อยค�ำ เสยีงทีเ่ปล่งออกไปน้ัน เรียกว่ำ สทัทบัญญติั

ฉะน้ัน เมือ่จติใจยึดหน่วงเอำบัญญัตอิย่ำงใดอย่ำงหน่ึง มำเป็นอำรมณ์แล้ว กไ็ด้

ชื่อว่ำ จิตนั้นยึดหน่วงบัญญัติอำรมณ์ หรือมีอำรมณ์เป็นบัญญัติ

 ๔. โลกุตตรอารมณ์ องค์ธรรมได้แก่ มัคคจิต ๔, ผลจิต ๔, เจตสิก ๓๖ 

และนิพพำน ๑ ขณะเมื่อจิตใดยึดมัคคจิต ผลจิต หรือนิพพำนเป็นอำรมณ์ก็ดี  

จิตที่ยึดหน่วงอำรมณ์นั้นๆ ก็ได้ช่ือว่ำ จิตนั้นยึดหน่วงโลกุตตรอำรมณ์ หรือ 

มีอำรมณ์เป็นโลกุตตรธรรม

 ต่อไปน้ี จะได้แสดงกำรจ�ำแนกจิตที่เกิดขึ้นกับอำรมณ์ทั้ง ๔ ประเภท  

ตำมในคำถำสังคหะที่ ๑๑ และ ๑๒ ตำมล�ำดับ ดังนี้

18-0589 (001) P3.indd   72 6/22/61 BE   9:32 AM



73ปกิณณกสังคหวิภาค

จ�าแนกจิต ๖๐ หรือ ๙๒ ดวงที่รับอารมณ์แน่นอน 
โดยอารมณ์ ๖ และ กาล ๓

๑. จิตที่รับกามอารมณ์โดยแน่นอน มี ๒๕ ดวง

“ปญฺจวีส	ปริตฺตมฺหิ”

 จักขุวิญญำณ  ๒   รับ รูปำรมณ์   ที่เป็นปัจจุบันอย่ำงเดียว

 โสตวิญญำณ   ๒   รับ สัททำรมณ์    ” 

 ฆำนวิญญำณ  ๒  รับ คันธำรมณ์    ” 

 ชิวหำวิญญำณ ๒   รับ รสำรมณ์     ” 

 กำยวิญญำณ  ๒   รับ โผฏฐัพพำรมณ์   ”

 มโนธำตุ    ๓   รับ ปัญจำรมณ์    ” 

 สันตีรณจิต   ๓ 

 มหำวิบำกจิต  ๘   รับ อำรมณ์ ที่เป็นปัจจุบัน, อดีต, อนำคต

 หสิตุปปำทจิต  ๑

๒. จิตที่รับมหัคคตอารมณ์ โดยแน่นอน มี ๖ ดวง

“ฉ	จิตฺตานิ	มหคฺคเต”

 วิญญำณัญจำยตนกุศลจิต  ๑  รับอำกำสำนัญจำยตนกุศล ที่เป็น

 วิญญำณัญจำยตนวิบำกจิต ๑  อดีตอย่ำงเดียว 

 วิญญำณัญจำยตนกิริยำจิต ๑   รับอำกำสำนัญจำยตนกุศลและกิริยำ

             ที่เป็นอดีตอย่ำงเดียว 

 เนวสัญญำนำสัญญำยตนกุศลจิต  ๑  รับอำกิญจัญญำยตนกุศล

 เนวสัญญำนำสัญญำยตนวิบำกจิต  ๑  ที่เป็นอดีตอย่ำงเดียว

 เนวสัญญำนำสัญญำยตนกิริยำจิต  ๑   รับอำกิญจัญญำยตนกุศล

                และกิริยำที่เป็นอดีตอย่ำงเดียว
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๓. จิตที่รับบัญญัติอารมณ์โดยแน่นอน มี ๒๑ ดวง

“เอกวีสติ	โวหาเร”

 รูปำวจรปฐมฌำนจิต ๓   มีบัญญัติธรรมำรมณ์ ๒๕ อย่ำง คือ กสิณ- 

           บัญญัติ ๑๐, อสุภบัญญัติ ๑๐, โกฏฐำส- 

           บัญญัติ ๑, อำนำปำนบัญญัติ ๑, ปิยมนำป- 

           สัตวบัญญัติ ๑, ทุกขิตสัตวบัญญัติ ๑, สุขิต- 

           สัตวบัญญัติ ๑, ที่เป็นกำลวิมุตอย่ำงเดียว

 รูปำวจรทุตยฌำน ๓    มีบัญญัติธรรมำรมณ์ ๑๔ อย่ำง คือ กสิณ- 

 รูปำวจรตติยฌำน ๓    บัญญัติ ๑๐, อำนำปำนบัญญัติ ๑, ปิยมนำป- 

 รูปำวจรจตุตถฌำน  ๓   สัตวบัญญัติ ๑, ทุกขิตสัตวบัญญัติ ๑, สุขิต- 

           สัตวบัญญัติ ๑ ที่เป็นกำลวิมุตอย่ำงเดียว

 รูปำวจรปัญจมฌำน ๓   มีบัญญัติธรรมำรมณ์ ๑๒ อย่ำง คือ กสิณ- 

           บัญญัติ ๑๐ อำนำปำนบัญญัติ ๑, มัชฌัตต- 

           สัตวบัญญัติ ๑ ที่เป็นกำลวิมุตอย่ำงเดียว 

 อำกำสำนัญจำยตนฌำนจิต  ๓  มีบัญญัติธรรมำรมณ์ คือ 

             กสิณุคฆำฏิมำกำสบัญญัติ 

             ที่เป็นกำลวิมุตอย่ำงเดียว

 อำกิญจัญญำยตนฌำนจิต ๓   มีบัญญัติธรรมำรมณ์ คือ 

             นัตถิภำวบัญญัติ 

             ที่เป็นกำลวิมุตอย่ำงเดียว

๔. จิตที่รับโลกุตตรอารมณ์โดยแน่นอน มี ๘ (หรือ ๔๐) ดวง

“อฏฺ	นิพฺพานโคจเร”

 โลกุตตรจิต ๘ หรือ ๔๐    มีธรรมำรมณ์ คือ นิพพำน 

            ที่เป็นกำลวิมุตอย่ำงเดียว
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จ�าแนกจิต ๓๑ ดวง ที่รับอารมณ์ ไม่แน่นอน
โดยอารมณ์ ๖ และกาล ๓

๕. จิตที่รับอารมณ์ ๖ ที่เว้นจากโลกุตตรธรรม มี ๒๐ ดวง

“วีสานุตฺตรมุตฺตมฺหิ”

อกุศลจิต       ๑๒    มีอำรมณ์ ๖ ที่เป็น กำมอำรมณ์, 

มหำกุศลญำณวิปปยุตจิต ๔ = ๒๐ มหัคคตอำรมณ์ และบัญญัติอำรมณ์ 

มหำกิริยำญำณวิปปยุตจิต ๔    ที่เป็นปัจจุบัน, อดีต, อนำคต และ

            กำลวิมุต

๖. จิตที่รับอารมณ์ เว้นจากอรหัตตมรรค-อรหัตตผล มี ๕ ดวง

“อคฺคมคฺคผลุชฺฌิเต	ปญฺจ”

            มีอำรมณ์ ๖ ที่เป็น โลกีย์, บัญญัติ 

มหำกุศลญำณสัมปยุตจิต ๔    และโลกุตตระ (เว้นอรหัตตมรรค- 
         = ๕  
กุศลอภิญญำจิต    ๑    อรหัตตผล) ได้ที่เป็นปัจจุบัน, อดีต,  

            อนำคต และกำลวิมุต

๗. จิตที่รับอารมณ์ได้ทั้งหมด มี ๖ ดวง

“สพฺพตฺถ	ฉ	จ”

มโนทวำรำวัชชนจิต   ๑    มีอำรมณ์ ๖ ที่เป็นโลกีย์, บัญญัติ

มหำกิริยำญำณสัมปยุตจิต ๔ = ๖  และโลกุตระได้ทั้งหมด ไม่เว้นที่เป็น 

กิริยำอภิญญำจิต   ๑    ปัจจุบัน, อดีต, อนำคต และกำลวิมุต
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ขยายความในคาถาที่ ๑๑

กามอารมณ์

 ๑. จิตที่รับกามอารมณ์แน่นอน มี ๒๕ ดวง

 ก. ทวิปัญจวิญญำณ ๑๐ คือ :-

  จักขุวิญญำณ ๒ ดวง   รับ รูปำรมณ์  ที่เป็นปัจจุบันอย่ำงเดียว

  โสตวิญญำณ ๒ ดวง   รับ สัททำรมณ์   ” 

  ฆำนวิญญำณ ๒ ดวง   รับ คันธำรมณ์   ” 

  ชิวหำวิญญำณ ๒ ดวง  รับ รสำรมณ์    ” 

  กำยวิญญำณ ๒ ดวง   รับ โผฏฐัพพำรมณ์  ”

  ฉะนัน้ทวิปัญจวิญญำณ ๑๐ จงึรับปัญจำรมณ์โดยเฉพำะทีเ่ป็นกำมธรรม

และเป็นปัจจุบันอย่ำงเดียวเท่ำนั้น

 ข. มโนธำตุ ๓ ได้แก่ 

  ปัญจทวำรำวัชชนจิต ๑
            = ๓ 
  สัมปฏิจฉนจิต    ๒ 

 จิต ๓ ดวงนั้น รับปัญจำรมณ์อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงเป็นอำรมณ์ได้ คือ อำจรับ 

รูปำรมณ์, สัททำรมณ์, คันธำรมณ์, รสำรมณ์, โผฏฐัพพำรมณ์ อำรมณ์ใดก็ได้ 

ไม่จ�ำกัดเฉพำะอำรมณ์เดียวเหมือนจักขุวิญญำณ เป็นต้น แต่อำรมณ์นั้นๆ  

จะต้องปรำกฏเฉพำะหน้ำ เป็นปัจจุบันเช่นเดียวกัน

 ค. จิต ๑๒ ดวง ได้แก่ 

  สันตีรณจิต   ๓ 

  มหำวิบำกจิต  ๘  = ๑๒ มีอำรมณ์ ๖ ที่เป็นกำมธรรม

  หสิตุปปำทจิต ๑ 

 จิตทั้ง ๑๒ ดวง รับอำรมณ์ ๖ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เฉพำะที่เป็นกำมธรรม

เป็นอำรมณ์ และไม่จ�ำกัดว่ำ ต้องเป็นปัจจุบันอำรมณ์อย่ำงเดียว อำรมณ์น้ัน 

จะเป็นปัจจุบัน อดีต หรืออนำคต ก็ได้
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 จิตทั้ง ๒๕ ดวงที่ยึดหน่วงอำรมณ์ ๖ ซึ่งล้วนเป็นกำมธรรมอย่ำงเดียว 

โดยเฉพำะนี้ จึงชื่อว่ำ จิต ๒๕ ดวงนี้ ยึดหน่วงกำมอำรมณ์โดยแน่นอน

มหัคคตอารมณ์

 ๒. จิตที่รับมหัคคตอารมณ์แน่นอน ๖ ดวง คือ :-

 ก. วิญญาณัญจายตนฌานจิต ๓ ดวง มีอำกำสำนัญจำยตนกุศลจิต ๑  

กิริยำจิต ๑ เป็นอำรมณ์ ได้แก่

 ๑. ผู ้ได้อำกำสำนัญจำยตนฌำนแล้ว จะเจริญสมถภำวนำ เพื่อให้ 

ได้วิญญำณัญจำยตนฌำน หรือผู ้ที่ได้วิญญำณัญจำยตนฌำนแล้ว จะเข้ำ 

วิญญำณัญจำยตนฌำนสมำบัติอีก จะต้องอำศัยอำกำสำนัญจำยตนฌำน-

กุศล หรือกิริยำที่เคยเกิดแล้วแก่ตนน้ัน มำเป็นอำรมณ์ให้เสมออย่ำงแน่นอน  

วิญญำณัญจำยตนฌำน จึงจะเกิดได้

 ๒. ติเหตุกปุถุชน หรือผลเสกขบุคคล ทีไ่ด้วิญญำณัญจำยตนฌำนแล้ว เมือ่

ประสงค์จะเข้ำวิญญำณญัจำยตนฌำนกศุล กต้็องมอีำกำสำนญัจำยตนฌำนกศุล

ที่เกิดแล้วแก่ตนในภพนี้ เป็นอำรมณ์

 ๓. เมื่อติเหตุกปุถุชน หรือผลเสกขบุคคล ได้ตำยลง ก็จะไปบังเกิดเป็น 

อรูปพรหมในวิญญำณัญจำยตนภูมิ, ปฏิสนธิด้วยวิญญำณัญจำยตนวิบำกจิต 

โดยมีอำกำสำนัญจำยตนกุศล ที่เคยเกิดแล้วแก่ตนในภพก่อนน้ันเป็นอำรมณ ์

แม้ขณะเมื่อวิญญำณัญจำยตนวิบำก ท�ำหน้ำที่ภวังคกิจหรือจุติกิจ ก็ต้องมี 

อำกำสำนัญจำยตนกุศล ที่ เคยเกิดแก่ตนแล้วในภพก่อนเป็นอำรมณ์  

เช่นเดียวกัน

 ๔. ติเหตุกปุถุชน หรือผลเสกขบุคคลก็ดี เมื่อได้เจริญวิปัสสนำต่อไป 

จนบรรลุอรหัตตมรรค-อรหัตตผล เป็นพระอเสกขบุคคลในชำติน้ีแล้ว เมื่อ

เข้ำวิญญำณัญจำยตนฌำน ฌำนจิตที่เกิดใหม่น้ี เป็นวิญญำณัญจำยตนกิริยำ 

วิญญำณัญจำยตนกิริยำที่เกิดขึ้นน้ี ย่อมมีอำรมณ์เป็นอำกำสำนัญจำยตนกุศล  

ที่เคยเกิดแล้วแก่ตนในภพนี้ เป็นอำรมณ์
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 ๕. พระอรหนัต์ผูเ้ป็นฌำนลำภีบุคคล เมือ่ได้รูปปัญจมฌำนแล้ว ประสงค์จะ

เจริญฌำนต่อไป ต้องเข้ำอำกำสำนัญจำยตนฌำนก่อน เมือ่อำกำสำนัญจำยตน- 

ฌำนจิตเกิด ย่อมเป็นอำกำสำนัญจำยตนกิริยำแล้วเจริญวิญญำณัญจำยตน- 

ฌำนต่อไป โดยมอีำกำสำนัญจำยตนกริิยำเป็นอำรมณ์ ฉะน้ัน เมือ่วิญญำณญัจำย- 

ตนกริิยำจติเกดิ ย่อมต้องมอีำกำสำนัญจำยตนกริิยำ ทีเ่คยเกดิแล้วแก่ตนในภพน้ี 

เป็นอำรมณ์

 รวมควำมว่ำ วิญญำณัญจำยตนกุศลจิต ๑ วิบำกจิต ๑ กิริยำจิต ๑  

รวม ๓ ดวงน้ี มีอำกำสำนัญจำยตนกุศล ที่เกิดแก่ตนในภพน้ี หรือภพก่อน 

เป็นอำรมณ์ และมีอำกำสำนัญจำยตนกิริยำ ที่เกิดในภพนี้ เป็นอำรมณ์

 ข. เนวสัญญานาสัญญายตนฌานจิต ๓ ดวง มีอำกิญจัญญำยตน- 

กุศลจิต ๑ และกิริยำจิต ๑ เป็นอำรมณ์นั้น ได้แก่ เนวสัญญำนำสัญญำยตน- 

กศุลจิต ๑ วิบำกจติ ๑ กริยิำจติ ๑ มอีำกญิจัญญำยตนกศุลจติ ๑ หรือกริยิำจิต ๑  

ที่เคยเกิดแก่ตนมำแล้วในภพนี้ หรือภพก่อนเป็นอำรมณ์

 ค�ำอธิบำยท�ำนองเดียวกันกับข้อ ๒ ก.

 รวมควำมว่ำ จิต ๖ ดวง คือ วิญญำณัญจำยตนฌำนจิต ๓ และ 

เนวสญัญำนำสัญญำยตนฌำนจติ ๓ มมีหคัคตจติ ๔ ดวง (อำกำสำนัญจำยตน- 

กศุลจติ ๑ กริยิำจติ ๑ และอำกญิจญัญำยตนกศุลจติ ๑ กริิยำจติ ๑) เป็นอำรมณ์

จึงชื่อว่ำ จิต ๖ ดวง ยึดหน่วงมหัคคตอำรมณ์

บัญญัติอารมณ์

 ๓. จิตที่รับบัญญัติอารมณ์แน่นอน ๒๑ ดวง คือ :-

 ก. รูปาวจรจิต ๑๕ ดวง มีบัญญัติเป็นอารมณ์ คือ รูปำวจรจิต ๑๕ ดวง

นั้น เป็นจิตที่เกิดขึ้นจำกกำรเพ่งอำรมณ์บัญญัติกัมมัฏฐำน ๒๖ ประกำร ได้แก่ 

กสิณบัญญัติ ๑๐, อสุภบัญญัติ ๑๐, อำนำปำนบัญญัติ ๑, โกฏฐำสบัญญัติ ๑, 

ปิยมนำปสัตวบัญญัติ ๑, ทุกขิตสัตวบัญญัติ ๑, สุขิตสัตวบัญญัติ ๑ และมัชฌัตต

สัตวบัญญัติ ๑ (สัตวบัญญัติอำรมณ์ คือ อำรมณ์ของพรหมวิหำร ๔)
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 ข. อากาสานัญจายตนฌานจิต ๓ ดวง มีกสิณุคฆาฏิมากาสบัญญัติ  

เป็นอำรมณ์อย่ำงเดียว

 กสิณุคฆำฏิมำกำสบัญญัตินั้น หมำยถึง ควำมว่ำงตรงที่ยกดวงกสิณออก

หรือควำมว่ำงที่เพิกแล้วจำกดวงกสิณ บัญญัติควำมว่ำงน้ีแหละ เมื่อน้อมมำ 

เป็นอำรมณ์ จึงได้ช่ือว่ำ กสิณุคฆำฏิมำกำสบัญญัติ และจิตที่มีอำรมณ์เป็น 

กสิณุคฆำฏิมำกำสบัญญัติน้ีช่ือว่ำ อำกำสำนัญจำยตนฌำนจิต มีจ�ำนวน  

๓ ดวง คือ อำกำสำนัญจำยตนกุศลจิต ๑, วิบำกจิต ๑, กิริยำจิต ๑ ซึ่งมีอำรมณ์

เป็นบัญญัติอย่ำงนี้โดยเฉพำะอย่ำงเดียว

 ค. อากิญจัญญายตนฌานจิต ๓ ดวง มีนัตถิภาวบัญญัติ เป็นอำรมณ์

อย่ำงเดียว

 นัตถิภำวบัญญัติ หมำยถึง ควำมไม่มีอะไร แม้นิดหนึ่ง หน่อยหนึ่ง ก็ไม่มี 

เอำบญัญัตสิญัญำทีส่มมติุว่ำ ไม่มอีะไรเลย น้อมมำเป็นอำรมณ์ก�ำหนด น้ีแหละ 

จิตที่รับอำรมณ์บัญญัติน้ี จึงช่ือว่ำ อำกิญจัญญำยตนกุศลจิต ๑, วิบำกจิต ๑, 

กิริยำจิต ๑

 รวมควำมว่ำ จิต ๒๑ ดวง คือรูปำวจรจิต ๑๕, อำกำสำนัญจำยตน- 

ฌำนจิต ๓, อำกิญจัญญำยตนฌำนจิต ๓ ล้วนมีบัญญัติอำรมณ์ทั้งสิ้น

นิพพานอารมณ์

 ๔. โลกุตตรจิต ๘ ดวง คือ มัคคจิต ๔ ผลจิต ๔ มีนิพพำนเป็นอำรมณ์

อย่ำงเดียว

 นิพพำนน้ัน หมำยถึง สภำพควำมดับสิ้นไปจำกตัณหำซึ่งเป็นเคร่ือง 

ร้อยรัดสัตว์ทั้งหลำยไว้ไม่ให้พ้นไปจำกสังสำรวัฏฏ์ มัคคจิต ๔ ผลจิต ๔ น้ี  

เป็นจิตที่ตัดท�ำลำยเครื่องร้อยรัด ฉะนั้น จิตเหล่ำนั้น จะผูกพันอยู่กับอำรมณ์ ๖  

อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงให้ติดอยู่กับควำมเป็นไปในโลกไม่ได้ จึงต้องยึดหน่วง  

เอำอำรมณ์พิเศษทีส่ตัว์ใดๆ ในโลกไม่เคยพบเคยเหน็ด้วยตนเองมำก่อน เว้นแต่ 

อริยบุคคลเท่ำนั้น ฉะนั้น โลกุตตรจิต ๘ ดวงนี้ จะมีภำวะอย่ำงอื่นเป็นอำรมณ์

ไม่ได้ นอกจำกมีพระนิพพำนเป็นอำรมณ์ได้อย่ำงเดียวเท่ำนั้น
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กาลวิมุตตอารมณ์

 กำมอำรมณ์ ย่อมเป็นอำรมณ์ที่เป็นไป ทั้งในปัจจุบัน, อดีต และอนำคต

ได้ในกำลทั้ง ๓ บริบูรณ์

 ส่วนมหัคคตอำรมณ์น้ัน เป็นได้ทั้ง ๓ กำล แต่ที่เป็นอำรมณ์แก่ 

วิญญำณัญจำยตนฌำน และเนวสัญญำนำสัญญำยตนฌำนน้ัน เป็นอดีตกำล

อย่ำงเดียว

 ส�ำหรับบัญญัติอำรมณ์ และนิพพำนอำรมณ์น้ัน ไม่มี

 แสดงว่ำไม่เป็นปัจจุบัน อดีต หรืออนำคต อำรมณ์แต่อย่ำงใดเลย เพรำะ

บัญญัติอำรมณ์นี ้เป็นธรรมที ่ไม่มสีภาวะ จงึไม่มสีภำพทีจ่ะผนัแปรเปลีย่นแปลง 

โดยทีไ่ม่มคีวำมเทีย่ง หรือควำมไม่เทีย่ง ไม่มกีำรเกดิ-กำรดบั อันเป็นสญัลกัษณ์

แห่งควำมเปลี่ยนแปลงและควำมไม่เที่ยง ตลอดจนควำมบังคับบัญชำไม่ได้  

จึงไม่เข้ำอยู่ในกำลทั้ง ๓ เพรำะไม่มีปัจจุบัน, อดีต และอนำคต บัญญัติอำรมณ์ 

จึงเป็นกำลวิมุต

 นิพพำน เป็นธรรมทีม่สีภำวะอันยอดเยีย่ม, มสีภำพของควำมเทีย่ง มัน่คง

ถำวร ไม่มีควำมเปล่ียนแปลงแปรผันไปเป็นควำมไม่เที่ยง และนิพพำนน้ัน 

ไม่มีกำรเกิด-ดับ ฉะนั้น จึงไม่เข้ำอยู่ในกำลทั้ง ๓ เพรำะไม่มีอดีต, ปัจจุบัน และ

อนำคต นิพพำน จึงเป็นกำลวิมุต

 รวมควำมว่ำ ธรรมที่เป็นกำลวิมุต หรือมีอำรมณ์เป็นกำลวิมุตน้ัน  

มีอยู่ ๒ ประกำร คือ บัญญัติ และนิพพำน

 ในคำถำที่ ๑๑ น้ัน แสดงกำรจ�ำแนกจิต ๖๐ ดวง ที่ได้รับอำรมณ์ ๖  

ตำมกำล ๓ และกำลวิมุต โดยล�ำดับจิตทั้ง ๖๐ ดวง ที่รับอำรมณ์ได้แน่นอน  

เรียกว่ำ เอกันตะ นี้ ก็คือ

 จิตที่รับ  กำมอำรมณ์    แน่นอน  จ�ำนวน ๒๕ ดวง 

  ”   มหัคคตอำรมณ์   ”    ” ๖ ดวง 

  ”   บัญญัติอำรมณ์    ”    ” ๒๑ ดวง 

  ”   นิพพำน      ”    ” ๘ ดวง
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 จ�ำนวนจิตทั้งหมด มี ๘๙ (หรือ ๑๒๑) ดวง เมื่อรับอำรมณ์ที่แน่นอนได้ 

๖๐ ดวงแล้ว คงเหลืออีก ๒๙ ดวง ที่รับอำรมณ์ได้หลำยๆ อย่ำง และไม่แน่นอน 

เรียกว่ำ รับอำรมณ์ อเนกันตะ และอำรมณ์หลำยๆ อย่ำงที่เป็นอำรมณ์ของจิต 

๒๙ ดวงได้นั้น เรียกว่ำ สัพพารมณ์

ขยายความในคาถาที่ ๑๒

สัพพารมณ์

 จ�ำนวนจิต ๒๙ ดวงท่ีเหลือจำกจ�ำนวนจิต ๖๐ ดวง ที่ได้กล่ำวแล้ว 

ในคำถำท่ี ๑๑ เป็นจิตที่สำมำรถรับอำรมณ์ต่ำงๆ ได้หลำยอำรมณ์ นอกจำก 

จิต ๒๙ ดวงที่เหลือ ยังนับรวมจิตพิเศษ คือ อภิญญำกุศลจิต ๑ ดวง และ 

อภิญญำกิริยำจิต ๑ ดวง เมื่อนับรวมกับจ�ำนวนจิตที่เหลือ ๒๙ ดวง จึงเป็น  

๓๑ ดวง ในคำถำที่ ๑๒ น้ี จึงได้แสดงว่ำ จ�ำนวนจิต ๓๑ ดวงน้ี เป็นจิตที่รับ

อำรมณ์ต่ำงๆ ได้หลำยอย่ำง หลำยกำล ไม่จ�ำกัดว่ำเป็นปัจจุบัน, อดีต, อนำคต 

หรือแม้ตลอดจนกำลวิมุตด้วย จึงเรียกอำรมณ์ที่จิต ๓๑ ดวง เข้ำไปรับรู้น้ีว่ำ 

“สัพพำรมณ์”

 ๕. จิต ๒๐ ดวง มีอารมณ์ที่พ้นจากโลกุตตรอารมณ์นั้น ได้แก่

    อกุศลจิต     ๑๒ 

    มหำกุศลญำณวิปปยุตจิต ๔  = ๒๐ ดวง

    มหำกิริยำญำณวิปปยุตจิต ๔ 

 จิต ๒๐ ดวง ย่อมรับอำรมณ์ทั้ง ๖ อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ที่เป็นโลกียอำรมณ์ 

คือ เป็นกำมอำรมณ์, มหัคคตอำรมณ์ หรือบัญญัติอำรมณ์ ก็ได้ เว้นแต่ 

โลกุตตรอำรมณ์อย่ำงเดียวเท่ำนั้น

 อกุศลจิต ๑๒ เป็นจิตที่ไม่ดีงำม ประกอบด้วย โลภะ, โทสะ, โมหะ  

จึงไม่สำมำรถมีโลกุตตรธรรม ๙ คือ มัคคจิต ๔ ผลจิต ๔ และนิพพำน ๑  

เป็นอำรมณ์ได้
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 ในมหำกุศลจิต ๔, มหำกิริยำจิต ๔ ชนิดที่เป็นญำณวิปปยุต ก็ไม่สำมำรถ

รับโลกุตตรอำรมณ์ได้ เพรำะจิตทั้ง ๘ ดวงนี้ เป็นจิตที่ไม่ประกอบด้วยปัญญำ 

จิตที่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญำ ย่อมรับโลกุตตรธรรม คือ มัคคจิต ๔, ผลจิต ๔ 

และนิพพำน ๑ ไม่ได้ เช่นเดียวกัน

 จิต ๒๐ ดวงนี้ จึงรับอำรมณ์อื่นๆ ที่นอกจำกโลกุตตรอำรมณ์ได้

 ๖.  จิต ๕ ดวง ที่ยึดหน่วงอารมณ์ต่างๆ ได้ เว้นแต่อรหัตตมรรค- 

อรหัตตผล จิต ๕ ดวงนั้น ได้แก่

 มหำกุศลญำณสัมปยุตจิต ๔, อภิญญำกุศลจิต ๑ ย่อมรับอำรมณ์ ๖ ที่เป็น 

โลกีย์และบัญญัติ ตลอดจนโลกุตตรอำรมณ์ก็ได้ เว้นแต่จะเอำอรหัตตมรรค- 

อรหัตตผลมำเป็นอำรมณ์ไม่ได้ เพรำะผู้ที่จะน้อมเอำอรหัตตมรรค-อรหัตตผล 

มำเป็นอำรมณ์ได้นั้น บุคคลนั้นต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว

 ๗.  จิต ๖ ดวง ที่ยึดหน่วงอารมณ่ต่างๆ ได้ทั้งหมด คือ :-

    มโนทวำรำวัชชนจิต   ๑ 

    มหำกิริยำญำณสัมปยุตจิต ๔  = ๖ ดวง 

    อภิญญำกิริยำจิต    ๑ 

 จิต ๖ ดวงนี ้รับอำรมณ์ได้ทัง้หมดไม่มยีกเว้น เพรำะเป็นจิตของพระอรหนัต์ 

ย่อมจะได้รับอำรมณ์ ทั้งที่เป็นกำมอำรมณ์, มหัคคตอำรมณ์, บัญญัติอำรมณ์ 

และโลกุตตรอำรมณ์ได้ทั้งสิ้น ไม่มีกำรยกเว้นอำรมณ์ใดเลย

 จิตทั้ง ๓๑ ดวง ดังกล่ำวในคำถำที่ ๑๒ นี้ เป็นจิตที่รับอำรมณ์หลำยอย่ำง

ไม่แน่นอนว่ำ จะต้องเป็นอำรมณ์น้ันๆ ว่ำ เป็นอเนกันตะ คือรับอำรมณ์ได ้

ไม่แน่นอน

อารมณ์ของทวารวิมุตตจิต

 ในจ�ำนวนจิตทั้งหมด ส่วนมำกแล้วจ�ำเป็นต้องอำศัยทวำรเกิดเสมอ เรียก 

จิตที่อำศัยทวำรเกิดน้ีว่ำ “ทวำริกจิต” แต่ยังมีจิต ๑๙ ดวง เป็นจิตที่เกิดโดย 

ไม่ต้องอำศัยทวำรใดเลย ดังกล่ำวแล้วใน “ทวำรสังคหะ” จิต ๑๙ ดวงนั้น ได้แก่
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    อุเบกขำสันตีรณจิต ๒ 
    มหำวิบำกจิต  ๘  = ๑๙ ดวง
    มหัคคตวิบำกจิต ๙ 

  จติทัง้ ๑๙ ดวงนี ้ขณะท�ำหน้ำทีป่ฏสินธกิจิ, ภวังคกจิ, จตุกิจิ ทัง้ ๓ อย่ำงน้ี  
แม้จะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องอำศัยทวำรหน่ึงทวำรใด เพรำะเกิดขึ้นด้วยอ�ำนำจของ
กรรมในอดีตก็จริง แต่ก็ต้องรับอำรมณ์อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงในบรรดำอำรมณ์ ๖  
อยู่เสมอ ซึ่งอำรมณ์เหล่ำน้ีไม่ได้เกี่ยวข้องในปัจจุบันภพ เป็นอำรมณ์ที่ได้ 
มำจำกภพก่อนที่มรณำสันนชวนะ (จิตที่เสพอำรมณ์เมื่อใกล้จะตำย) รับเอำ
มำเมื่อใกล้จะตำย แล้วแต่กำรเสพอำรมณ์เมื่อใกล้จะตำยของผู้น้ัน จะได้รับ
อำรมณ์อะไร ถ้ำเมื่อใกล้จะตำย รับรูปำรมณ์ รูปารมณ์ นั้น ก็เป็นอำรมณ์ของ 
ทวำรวิมุตตจิต หรือเมื่อใกล้จะตำย มรณำสันนชวนะรับเอำสัททำรมณ์,  
คันธำรมณ์, รสำรมณ์, โผฏฐัพพำรมณ์ ธรรมำรมณ์แล้ว สัททำรมณ์ เป็นต้น 
เหล่ำน้ันก็เป็นอำรมณ์ของทวำรวิมุตตจิต จึงกล่ำวได้ว่ำ อารมณ์ของทวาร 
วิมุตตจิต คือ อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาอารมณ์ทั้ง ๖ นั้น
 อารมณ์ของทวารวมิตุตจติ ท่ีเกีย่วเน่ืองด้วยมรณาสนันชวนะน้ัน มชีือ่
เรียกเป็นพิเศษว่า กรรมอารมณ์, กรรมนิมิตอารมณ์ และคตินิมิตอารมณ์ 
คือถ้ำอำรมณ์ ๖ ที่มำปรำกฏแก่ผู้ที่ใกล้จะตำยน้ัน ได้แก่ ปัญจำรมณ์ คือ  
รูปำรมณ์, สัททำรมณ์, คันธำรมณ์, รสำรมณ์, โผฏฐัพพำรมณ์ ใน ๕ อย่ำง  
อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงน้ีแล้ว เรยีกอำรมณ์น้ันว่ำ กรรมนิมติอารมณ์ หรอืคตินิมติ-
อารมณ์ ก็ได้ แล้วแต่สภำพของอำรมณ์ที่มำปรำกฏเป็นนิมิตหมำยให้นั้น
 ส่วนธรรมำรมณ์ทีป่รำกฏเมือ่ใกล้จะตำยน้ัน เรียกว่ำ กรรมอารมณ์ กไ็ด้, 
กรรมนิมิตอารมณ์ ก็ได้, คตินิมิตอารมณ์ ก็ได้ ย่อมแล้วแต่สภำพของอำรมณ์
ที่มำปรำกฏนั้น
 อำรมณ์ของทวำรวิมุตตจิตน้ัน จึงได้แก่ กรรมอำรมณ์ กรรมนิมิต-
อำรมณ์ หรือคตินิมิตอำรมณ์ เป็นอำรมณ์ ๖ ที่มำปรำกฏแก่ผู้ที่ใกล้จะตำย  
ในมรณำสนันชวนะ อำรมณ์น้ีต้องปรำกฏแก่สตัว์ทัว่ไป เว้นแต่อสญัญสตัตพรหม
และพระอรหันต์
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 ส่วนอำรมณ์ ๖ ที่มำปรำกฏทำงตำ, หู, จมูก, ลิ้น, กำย, ใจ ในเวลำปกติ

น้ันไม่เรียกว่ำ กรรมอำรมณ์ กรรมนิมิตอำรมณ์ และคตินิมิตอำรมณ์หรือ 

อำรมณ์ ๖ ที่ปรำกฏแก่พระอรหันต์ เมื่อเวลำจะนิพพำนก็ไม่เรียกว่ำ กรรม,  

กรรมนิมิต, คตินิมิตอำรมณ์ เช่นเดียวกัน เพรำะไม่มีกำรเกิดต่อไปอีกแล้ว

 ส่วนสัตว์ทัง้หลำยทีย่งัต้องมกีำรเกดิ – กำรตำย เวียนว่ำยอยู่ในสงัสำรวัฏฏ์  

(เว้นอสัญญสัตตพรหม) จะต้องมีกรรมอำรมณ์, กรรมนิมิตอำรมณ์ หรือ 

คตินิมิตอำรมณ์ปรำกฏขึ้นเมื่อใกล้ตำยเสมอ

กรรมอารมณ์

 กรรมอำรมณ์ ได้แก่ ธรรมำรมณ์ที่เกี่ยวกับ กุศลกรรม, อกุศลกรรม  

ที่เป็นคุรุกรรม, อำจิณณกรรม, อำสันนกรรม หรือ กฏัตตำกรรม ซึ่งจะส่งผลให้

ปฏิสนธิในภพหน้ำ ที่เป็นเหมือนกับกำรแสดงตัวให้เด่นชัดเฉพำะหน้ำปรำกฏ

ในมโนทวำร หรือกุศลกรรม, อกุศลกรรม ที่ให้เกิดปฏิสนธิน้ัน ย่อมปรำกฏ

ในทำงใจด้วยอ�ำนำจท�ำตนให้เหมือนกับเกิดขึ้นใหม่ๆ กำรปรำกฏแห่งกรรม

อำรมณ์ จึงมี ๒ อย่ำง

 ๑. กรรมอำรมณ์ที่ปรำกฏขึ้นโดยกุศลกรรม-อกุศลกรรม แสดงตัวให ้

เด่นชัด “อภิมุขีภูต�” เป็นกำรปรำกฏขึ้นด้วยอ�ำนำจแห่ง “ปุพฺเพกตสญฺญา” 

คือ อดีตสัญญำที่จิตใจจดจ�ำเร่ืองภำยในตนที่เป็นมำแล้วในกำลก่อน เช่น  

กุศลกรรมของตนที่เคยเกิดปีติโสมนัสในขณะท�ำบุญให้ทำน, รักษำศีล, เจริญ

ภำวนำ เมื่อ ๑๐-๒๐ ปีที่ล่วงมำแล้ว มำบัดนี้ยังร�ำลึกจ�ำกุศลปีติโสมนัสนั้นๆ 

ได้อยู่ หรืออกุศลกรรมที่ตนเคยเสียอกเสียใจในขณะประสบอัคคีภัย, ถูกโกง 

เมื่อ ๑๐-๒๐ ปีล่วงมำแล้ว หรือที่เคยโกรธแค้นผู้ใดในกำลก่อน คร้ันถึงเวลำ

ใกล้จะตำยก็หวนระลึกจ�ำควำมเสียใจ หรือควำมโกรธแค้นในอดีตน้ันขึ้นมำ

ได้ ข้อนี้ อุปมำเหมือนผู้ใหญ่ที่มีอำยุมำกแล้ว นึกถึงควำมเยำว์วัยของตน เมื่อ

คร้ังเป็นหนุ่มสำว มีควำมเบิกบำนสนุกสนำนเพลิดเพลินอย่ำงใด ก็ยังนึกจ�ำ

ควำมเบิกบำนสนุกสนำนในคร้ังกระน้ันได้ กำรปรำกฏแห่งกรรมอำรมณ์ตำม 

ปุพเพกตสัญญำ ก็เป็นฉันนั้น
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 ส่วนผู้ใกล้จะตำย ที่จดจ�ำเร่ืองภำยนอกตน มีกิริยำอำกำร วัตถุสิ่งของ  
สิ่งแวดล้อมต่ำงๆ มีนิมิตเคร่ืองหมำยอย่ำงน้ี อย่ำงน้ัน เหล่ำน้ีจัดว่ำ เป็น 
กรรมนิมิตอำรมณ์ (ไม่ใช่กรรมอำรมณ์)
 ๒. กรรมอำรมณ์ที่ปรำกฏขึ้นโดยกุศลกรรม-อกุศลกรรม ท�ำตนให ้
เหมือนกับกำรเกิดขึ้นใหม่ๆ คือ ปรำกฏขึ้นด้วยอ�ำนำจ “สมฺปติกตสญฺญา”  
คือ สัญญาความจ�าเรื่องราวภายในตน เป็นไปคล้ำยๆ กับว่ำก�ำลังกระท�ำอยู่
เดี๋ยวนี้ เช่น กุศลกรรมที่ตนเคยปีติโสมนัส ในขณะท�ำบุญ, ให้ทำน, รักษำศีล, 
เจริญภำวนำ หรืออกุศลกรรมที่เคยเสียใจ เพรำะไฟไหม้บ้ำน หรือถูกโกงจน 
ล้มละลำย หรือเคยโกรธแค้นผู้หนึ่งผู้ใดเป็นเวลำล่วงมำหลำยปีแล้ว คร้ันเมื่อ
เวลำใกล้ตำย ปีติโสมนัสกเ็กดิขึน้ คล้ำยกบัว่ำ ตนก�ำลังท�ำบุญให้ทำน, รักษำศลี,  
เจริญภำวนำอยู่ หรือควำมโกรธแค้นเกิดข้ึน คล้ำยๆ กับว่ำ ตนก�ำลังทะเลำะ
วิวำทอยู่กับใครสักคน ข้อนี้อุปมำเหมือนหน่ึง ควำมสนุกสนำนที่เกิดขึ้นในใจ
แก่ผู้ที่ก�ำลังหลับในเวลำกลำงคืนเน่ืองจำกฝันไป เพรำะเกิดควำมสนุกสนำน
เพลิดเพลิน จำกที่ได้ดูหนัง ดูละคร ดูกีฬำ มำเมื่อตอนเย็น
 กรรมอำรมณ์ที่กล่ำวมำแล้วน้ี ปรำกฏได้เฉพำะมโนทวำร จะไม่ปรำกฏ
ทำงปัญจทวำรเลย กรรมอำรมณ์น้ี ย่อมคิดถึงกำรกระท�ำที่ล่วงมำแล้ว เป็น  
อดีตอารมณ์
   ถ้ากรรมอารมณ์เป็นกุศลกรรม   ย่อมน�าไปสู่สุคติ
   ถ้ากรรมอารมณ์เป็นอกุศลกรรม  ย่อมน�าไปสู่ทุคติ

กรรมนิมิตอารมณ์

 กรรมนิมิตอำรมณ์ หมำยถึง อำรมณ์ที่เป็นเหตุของกำรกระท�ำ

กมฺมสฺส นิมิตฺต� = กมฺมนิมิตฺต�๑ (อารมฺมณ�).

๑ รูปวิเครำะห์นี้ท่ำนไม่ได้แสดงไว้โดยตรง ในวิสุทธิมรรคมหำฏีกำท่ำนแสดงโดยค�ำอธิบำย 

 ไว้ว่ำ กมฺมนิมิตฺต� กมฺมายูหนกฺขเณ เจตนาย ปจฺจยภูต� เทยฺยธมฺมาทิ. วิสุทฺธิ. มหำฏีกำ. 

 ๔๕๕/๑๔๖ (มจร.)
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 แปลความว่า อำรมณ์ทีเ่ป็นเหตุของกำรกระท�ำ ช่ือว่ำ กรรมนิมติอำรมณ์ 
กรรมนิมิตอำรมณ์ ได้แก่ อำรมณ์ ๖ คือ สี, เสียง, กลิ่น,รส, เย็น, ร้อน, อ่อน, 
แข็ง, หย่อน, ตึง และสภำพที่รู้ได้ทำงใจ โดยมุ่งหมำยเอำแต่เฉพำะอำรมณ์ ๖ 
ที่เกี่ยวด้วยกำรกระท�ำของแต่ละบุคคลเท่ำนั้นที่ตนได้กระท�ำด้วยกำย วำจำ ใจ

 อำรมณ์ ๖ ที่เกี่ยวด้วยกำรกระท�ำของตน ที่เป็นกรรมนิมิตได้นี้มี ๒ อย่ำง 

คือ :-

 ๑. อุปลัทธกรรมนิมิต ได้แก่ อำรมณ์ ๖ ที่ตนไปประสบพบเห็นเป็น

ประธำนในขณะกระท�ำ

  ก. ฝ่ายกุศล เช่น ทำน (ท่ีเคยให้), เล้ียงพระ, ใส่บำตร, ถวำยกฐิน,  

   ทอดผ้ำป่ำ, สร้ำงโรงเรียน โรงพยำบำล วัดวำอำรำม ส�ำนักปฏิบัติ,  

   อำหำรคำวหวำน (ที่เคยถวำย)

  ข. ฝ่ายอกุศล เช่น ปำณำติบำต, สัตว์ที่ถูกฆ่ำ, ทรัพย์สินที่ถูกขโมย,  

   สตรทีีล่่วงกำเมสมุจิฉำจำร, เหน็ภำพกริิยำอำกำรของตนทีท่�ำทจุริต 

   ต่ำงๆ

 ๒. อุปกรณ์กรรมนิมิต ได้แก่ อำรมณ์ ๖ ที่ตนได้ประสบมำ แต่มิใช่ 

ฐำนะเป็นประธำนแห่งกำรกระท�ำ เป็นเพียงเคร่ืองประกอบอุดหนุนในขณะ

กำรกระท�ำเท่ำนั้น

  ก. ฝ่ายกุศล เช่น พระพุทธรูป, ดอกไม้ธูปเทียน, ถ้วยชำม, ขันถำด,  

   เสื่ออำสนะ, โต๊ะ, เก้ำอ้ี, กำรศึกษำเล่ำเรียนธรรม, หนังสือ,  

   ครู อำจำรย์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็นเครื่องใช้ในกำรท�ำกุศล

  ข. ฝ่ายอกุศล เช่น แห, อวน, หอก, ดำบ, ปืน ที่ใช้ในกำรล่ำสัตว์,  

   ขวดเหล้ำ, กับแกล้ม, พรรคพวก ตลอดจนอุปกรณ์เคร่ืองใช้อ่ืนๆ  

   ที่อุดหนุนทุจริตกรรมให้ส�ำเร็จ

 ในนิมิตทัง้ ๒ อย่ำงน้ี สรุปควำมว่ำ บรรดำสิง่ทีม่ชิีวิตและไม่มชีีวิตเกีย่วกบั 

กำรท�ำดี ท�ำช่ัว โดยตรง เป็น อุปลัทธกรรมนิมิต สิ่งต่ำงๆ ทั้งหลำย 

ที่เป็นเครื่องประกอบให้กำรอุดหนุนแก่กำรท�ำดี ท�ำชั่ว เหล่ำนั้นเป็น อุปกรณ์

กรรมนิมิต
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 ถ้ำเมื่อใกล้จะตำย กรรมนิมิตต่ำงๆ เหล่ำน้ี เป็นเคร่ืองหมำยปรำกฏ 
เฉพำะหน้ำ มีอำรมณ์เป็นฝ่ำยกุศลแล้ว ก็จะน�ำไปสู่สุคติ ถ้ำกรรมนิมิตอำรมณ์
เหล่ำนั้นเป็นฝ่ำยอกุศลแล้ว ย่อมน�ำไปสู่ทุคติ

คตินิมิตอารมณ์

 คตนิิมติอำรมณ์ หมำยควำมว่ำ อำรมณ์แห่งภพชำตทิีจ่ะพึงถงึ คอือำรมณ์
ที่จะได้เสวยในภพถัดไป 

คติยา นิมิตฺต� = คตินิมิตฺต�๑ (อารมฺมณ�).

 แปลความว่า อำรมณ์ของภพชำติที่จะพึงถึง ชื่อว่ำ คตินิมิต
 คตินิมิตนี้ ก็ได้แก่ อำรมณ์ ๖ นั่นเอง อำรมณ์ ๖ นี้ หำใช่เป็นอำรมณ์ ๖  
ที่เกี่ยวข้องของภพชำติน้ีไม่ แต่เป็นอำรมณ์ ๖ ที่จะพึงได้พบเห็น และได้เสวย 
ในภพหน้ำส่วนเดียว
 คตินิมิตอำรมณ์นี้ มี ๒ อย่ำง คือ :-
 ๑. อุปลภิตัพพคตินิมิต หมำยควำมว่ำ อำรมณ์ ๖ ของภพชำติที่จะ 
พึงพบเห็น เช่น
 ถ้าจะไปเกิดในเทวโลก จะเห็นรำชรถ, วิมำน, เทพบุตร, เทพธิดำ,  
เครื่องประดับ, สวนสวรรค์, พันธุ์บุปผำชำติ เป็นต้น
 ถ้าจะไปเกิดเป็นมนุษย์ จะเห็นครรภ์มำรดำ, ห้อง, เรือน, เห็นเครื่องใช้, 
บ้ำนเมือง, หมู่บ้ำน เป็นต้น
 ถ้าจะไปเกิดเป็นดิรัจฉาน ย่อมเห็นสัตว์ต่ำง ๆ มีช้ำง, ม้ำ, วัว, ควำย, 
แมว, สุนัข, นก, ปลำ, กำ, ไก่ เป็นต้น หรือเห็นสถำนที่อยู่ของดิรัจฉำน เช่น 
ห้วย, หนอง, คลองบึง, ป่ำไม้, ต้นไม้, ถ�้ำ เหล่ำนี้ เป็นต้น
 ถ้าจะไปเกิดเป็นเปรตและอสุรกาย ย่อมจะเห็นป่ำทึบ, เหว, ทะเล, 
แม่น�้ำ, ภูเขำ, สถำนที่อันสงบเงียบ-น่ำหวำดเสียว อันเป็นที่อยู่ของพวกเปรต 
พวกอสุรกำย เป็นต้น

๑ วิภำวินีฏีกำ. ๙๐/๒๖๓ (มจร.)
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 ถ้าจะไปเกิดในนิรยภูมิ ย่อมเห็นเคร่ืองประหัตประหำร เห็นสุนัข,  

กำ, นกแร้ง ที่เป็นสัตว์นรกที่น่ำกลัว, เห็นพระยำยม, เห็นนำยนิรยบำล และ

สถำนที่เหล่ำนี้ มีเปลวเพลิง ควันที่ฟุ้งตลบ เหล่ำนี้ เป็นต้น

 ๒. อปุโภคคตินมิติ หมำยควำมว่ำ อำรมณ์ ๖ ของชำติทีจ่ะพงึได้เสวย เช่น

น่ังในรำชรถ เที่ยวไปในสถำนที่ต่ำงๆ มีสวนสวรรค์ เป็นต้น ท�ำให้เกิดควำม

สนุกสนำนเบิกบำนใจ บริโภคสทุธำโภชน์ร่วมกบัเทพบตุร เทพธดิำ สวมใส่ทพิย์

อำภรณ์ เป็นต้น

 ถ้าจะเกิดในมนุษยภูมิ ย่อมมีนิมิตเหมือนกับว่ำตนก�ำลังเดินไปสู่ที่

สนทนำปรำศรัยกับผู้หนึ่งผู้ใด หรือประกอบกำรงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เป็นต้น

 ถ้าจะไปเกิดในดิรัจฉานภูมิ รู้สึกว่ำ ตนได้เป็นสัตว์เดรัจฉำนพวกใด 

พวกหน่ึง หรือเห็นที่อำศัยของสัตว์เหล่ำน้ัน หรือก�ำลังเล่นหยอกล้ออยู่กับ 

สัตว์นั้นๆ

 ถ้าจะไปเกิดเป็นเปรตและอสรุกาย ย่อมเกดิควำมรู้สกึว่ำตนก�ำลงัเดินไป 

ในสถำนที่ต่ำงๆ อันน่ำหวำดเสียวหรือร่ำงกำยของตนปรำกฏเป็นที่น่ำเกลียด

น่ำกลัว หรอืก�ำลงัอดอยำกหวิกระหำย ต้องกำรจะบรโิภค ก�ำลังแสวงหำน�ำ้และ

อำหำร เหล่ำนี้ เป็นต้น

 ถ้าจะไปเกิดในนิรยภูมิ ย่อมมีควำมรู้สึกเหมือนว่ำ ตนก�ำลังถูกฉุดคร่ำ

ทุบตีอยู่ ถูกสุนัขขบกัดอยู่ หรือถูกจองจ�ำด้วยพันธนำกำรต่ำงๆ หรือเที่ยวไป 

ในสถำนที่อดอยำกทุรกันดำร เที่ยวไปในสถำนที่บุคคลถูกจองจ�ำอยู่ มีควำม

หวำดเสียวอย่ำงเหลือล้น เหล่ำนี้ เป็นต้น

 ส่วนที่จะไปเกิดในพรหมโลกนั้น คตินิมิตทั้ง ๒ อย่ำงนี้ ย่อมไม่มี จะมีแต่

บัญญัติกรรมนิมิต และมหัคคตกรรมนิมิต เท่ำน้ัน เพรำะนิมิตทั้ง ๒ อย่ำงน้ี 

เป็นผลแห่งฌำนจิต ซึ่งมหัคคจิต ย่อมรับบัญญัติอำรมณ์ และมหัคคตอำรมณ์ 

เท่ำนั้น อันเป็นอำรมณ์ที่ส่งให้ปฏิสนธิในพรหมโลกได้

 คตินิมิตนี้ ย่อมปรำกฏทำงทวำรทั้ง ๖ แต่ทำงเดียว คือ เห็นทำงทวำร ๖ 

และจัดเป็นอนำคตอำรมณ์ เพรำะจะได้ประสบนิมิตนั้นๆ ต่อไป
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 ประมวลอารมณ์ของทวารวิมุต คือ :-

กรรมอารมณ์   เมื่อกล่ำวโดยอำรมณ์  ได้เฉพำะธรรมำรมณ์ 
       กล่ำวโดยทวำร    เกิดเฉพำะทำงมโนทวำร 
       กล่ำวโดยกำล    เป็นอดีตอำรมณ์

กรรมนิมิตอารมณ ์ กล่ำวโดยอำรมณ์   ได้แก่ อำรมณ์ ๖
       กล่ำวโดยทวำร    ได้แก่ ทวำร ๖
       กล่ำวโดยกำล    เป็นอำรมณ์ที่เป็นอดีต 
                ปัจจุบัน และกำลวิมุติ

คตินิมิตอารมณ์  กล่ำวโดยอำรมณ์   ได้แก่ อำรมณ์ ๖
       กล่ำวโดยทวำร    ได้แก่ ทวำร ๖
       กล่ำวโดยกำล    เป็นได้เฉพำะอนำคต
                และกำลวิมุติ

อารมณ์พิสดาร

 ตำมที่ได้แสดงประเภทของอำรมณ์ต่ำงๆ มำแล้ว มีอำรมณ์ ๖ ซึ่งได้แก ่ 
รูปำรมณ์ สัททำรมณ์ คันธำรมณ์ รสำรมณ์ โผฏฐัพพำรมณ์ และธรรมำรมณ์ 
และยังจ�ำแนกประเภทของอำรมณ์ออกเป็น ๔ ประเภท โดยกำมอำรมณ์ 
มหัคคตอำรมณ์ บัญญัติอำรมณ์ โลกุตตรอำรมณ์ เนื่องจำกสภำวะของอำรมณ์
น้ันเป็นไปอย่ำงกว้ำงขวำง และมีช่ือเรียกได้หลำยอย่ำงต่ำงๆ กัน โดยนัย 
แห่งเทศนำ ฉะน้ัน เมื่อจะรวบรวมประเภทของอำรมณ์ต่ำงๆ น้ันโดยพิสดำร
แล้ว มีอยู่ ๒๑ อย่ำง คือ :-

แสดงอารมณ์พิสดาร ๒๑ ประเภท

๑. กำมอำรมณ์    ได้แก่  กำมจิต ๕๔, เจตสกิ ๕๒, รูป ๒๘ ได้อำรมณ์ ๖
๒.  มหัคคตอำรมณ์   ”  มหัคคตจิต ๒๗, เจตสิก ๓๕, ได้อำรมณ์ ๑  
           คือ ธรรมำรมณ์
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๓.  นิพพำนอำรมณ์  ได้แก่  นิพพำน ได้อำรมณ์ ๑ คือ ธรรมำรมณ์

๔.  นำมอำรมณ์    ”  จิต ๘๙, เจตสิก ๕๒, นิพพำน ๑ ได้อำรมณ์ ๑  

           คือ ธรรมำรมณ์

๕.  รูปอำรมณ์     ”  รูป ๒๘ ได้อำรมณ์ ๖

๖.  ปัจจุบันอำรมณ์   ”  จิต, เจตสิก, รูป ที่ก�ำลังเกิดขึ้น ได้อำรมณ์ ๖

๗.  อดีตอำรมณ์    ”  จิต, เจตสิก, รูป ที่ดับไปแล้ว ได้อำรมณ์ ๖

๘.  อนำคตอำรมณ์   ”  จิต, เจตสิก, รูป ที่จะเกิดขึ้น ได้อำรมณ์ ๖

๙.  กำลวิมุตตอำรมณ ์ ”  นิพพำน, บัญญัติ ได้อำรมณ์ ๑ คอื ธรรมำรมณ์

๑๐. บัญญัติอำรมณ์   ”  อัตถบัญญัติ, สัททบัญญัติ ได้อำรมณ์ ๑ คือ  

           ธรรมำรมณ์

๑๑.  ปรมัตถอำรมณ์    ”  จิต, เจตสิก, รูป, นิพพำน ได้อำรมณ์ ๖

๑๒. อัชฌัตตอำรมณ์   ”  จิต, เจตสิก, รูป ที่เกิดขึ้นภำยในตนเอง  

           ได้อำรมณ์ ๖

๑๓. พหิทธอำรมณ์   ”  จิต, เจตสิก, รูป ที่เกิดขึ้นแก่ผู้อ่ืน และรูป 

           ที่ไม่มีชีวิต รวมทั้งนิพพำน, บัญญัติ ได้อำรมณ์ ๖

๑๔. อัชฌัตตพหิทธอำรมณ ์ ”  จิต, เจตสิก, รูป ที่ เกิดภำยในตนและ 

           ภำยนอกตน ได้อำรมณ์ ๖

๑๕.  ปัญจำรมณ์     ”  วิสยรูป ๗ ได้อำรมณ์ ๕

๑๖.  รูปำรมณ์     ”  สีต่ำงๆ 

๑๗. สัททำรมณ์    ”  เสียงต่ำงๆ

๑๘. คันธำรมณ์    ”  กลิ่นต่ำงๆ

๑๙. รสำรมณ์     ”  รสต่ำงๆ

๒๐. โผฏฐัพพำรมณ์   ”  เย็น-ร้อน, อ่อน-แข็ง, หย่อน-ตึง

๒๑. ธรรมำรมณ ์    ”  จิต, เจตสิก, ปสำทรูป, สุขุมรูป, นิพพำน,  

           บัญญัติ
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แสดงการจ�าแนกจิตที่รับอารมณ์โดยพิสดาร
โดยแน่นอน และไม่แน่นอน

๑. กามอารมณ์

จิตที่รับกำมอำรมณ์ได้ มี ๕๖ ดวง คือ :-

ก. จิตที่รับกำมอำรมณ์แน่นอนมี ๒๕ ดวง ข. จิตที่รับกำมอำรมณ์ไม่แน่นอนมี ๓๑ ดวง

 ได้แก่ ทวิปัญจวิญญำณ ๑๐ ดวง  ได้แก่  อกุศลจิต   ๑๒ ดวง 

   มโนธำตุ   ๓  ”   มโนทวำรำวัชชนจิต  ๑  ”

   สันตีรณจิต  ๓  ”   มหำกุศลจิต   ๘  ”

   หสิตุปปำทจิต  ๑  ”   มหำกิริยำจิต   ๘  ”

   มหำวิบำกจิต  ๘  ”   อภิญญำจิต   ๒  ” 

     รวม  ๒๕ ดวง    รวม   ๓๑ ดวง

 ค. จิตที่รับกำมอำรมณ์ไม่ได้ มี ๓๕ ดวง ได้แก่

       มหัคคตจิต ๒๗ 
             ๓๕ ดวง
       โลกุตตรจิต ๘ 

๒. มหัคคตอารมณ์

จิตที่รับมหัคคตอำรมณ์ มี ๓๗ ดวง คือ :-

ก. จิตที่รับมหัคคตอำรมณ์แน่นอน    ข. จิตที่รับมหัคคตอำรมณ์ไม่แน่นอน 

 มี ๖ ดวง ได้แก่       มี ๓๑ ดวง ได้แก่

 วิญญำณัญจำยตนฌำนจิต ๓ ดวง  อกุศลจิต    ๑๒ ดวง

 เนวสัญญำนำสัญญำยตนฌำนจิต ๓  ”  มโนทวำรำวัชชนจิต  ๑  ”

           มหำกุศลจิต   ๘  ”

           มหำกิริยำจิต   ๘  ”

           อภิญญำจิต   ๒  ”

     รวม  ๖ ดวง   รวม   ๓๑ ดวง
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 ค. จิตที่รับมหัคคตอำรมณ์ไม่ได้ มี ๕๔ ดวง คือ :-

    อเหตุกจิต (เว้นมโนทวำรำวัชชนจิต ๑)  ๑๗

    มหำวิบำกจิต           ๘ 

    รูปำวจรจิต            ๑๕ 
                    ๕๔ ดวง
    อำกำสำนัญจำยตนฌำนจิต      ๓ 

    อำกิญจัญญำยตนฌำนจิต       ๓

    โลกุตตรจิต            ๘ 

๓. นิพพานอารมณ์

จิตที่รับนิพพำนอำรมณ์ได้ มี ๑๙ ดวง คือ :-

ก. จิตที่รับนิพพำนอำรมณ์แน่นอน    ข. จิตที่รับนิพพำนอำรมณ์ไม่แน่นอน 

 มี ๘ ดวง ได้แก่       มี ๑๑ ดวง

 โลกุตตรจิต ๘ ดวง     มโนทวำรำวัชชนจิต   ๑ ดวง

           มหำกุศลญำณสัมปยุตจิต  ๔  ”

           มหำกิริยำญำณสัมปยุตจิต  ๔  ”

           อภิญญำจิต    ๒  ”

     รวม  ๘ ดวง   รวม    ๑๑ ดวง

 ค. จิตที่รับนิพพำนอำรมณ์ไม่ได้ มี ๗๒ ดวง ได้แก่ 

    อกุศลจิต             ๑๒ 

    อเหตุกจิต (เว้นมโนทวำรำวัชชนะ)   ๑๗ 

    มหำกุศลญำณวิปปยุตจิต       ๔
                    ๗๒ ดวง  
    มหำกิริยำญำณวิปปยุตจิต       ๔

    มหำวิบำกจิต           ๘ 

    มหัคคตจิต            ๒๗
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๔. นามอารมณ์

จิตที่รับนำมอำรมณ์ได้ มี ๕๗ ดวง คือ :-

ก. จิตที่รับนำมอำรมณ์แน่นอน    ข. จิตที่รับนำมอำรมณ์ไม่แน่นอน

 มี ๑๔ ดวง ได้แก่      มี ๔๓ ดวง ได้แก่

 โลกุตตรจิต    ๘ ดวง  กำมจิต    ๔๑ ดวง

 วิญญำณัญจำยตนฌำนจิต  ๓  ”  (เว้นทวิปัญจวิญญำณ-มโนธำตุ) 

 เนวสัญญำนำสัญญำยตนฌำนจิต  ๓  ”  อภิญญำจิต    ๒  ” 

     รวม  ๑๔ ดวง   รวม    ๔๓ ดวง

 ค. จิตที่รับนำมอำรมณ์ไม่ได้ มี ๓๔ ดวง ได้แก่ 
    ทวิปัญจวิญญำณ          ๑๐ 
    มโนธำตุ             ๓ 
    รูปำวจรจิต            ๑๕ ๓๔ ดวง 
    อำกำสำนัญจำยตนฌำนจิต      ๓    
    อำกิญจัญญำยตนฌำนจิต       ๓ 

๕. รูปอารมณ์

จิตที่รับรูปอำรมณ์ได้ มี ๕๖ ดวง คือ :-
ก. จิตที่รับรูปอำรมณ์แน่นอน    ข. จิตที่รับรูปอำรมณ์ไม่แน่นอน 
 มี ๑๓ ดวง ได้แก่      มี ๔๓ ดวง ได้แก่
 ทวิปัญจวิญญำณ  ๑๐ ดวง  กำมจิต    ๔๑ ดวง
 มโนธำตุ     ๓  ”  (เว้นทวิปัญจวิญญำณ-มโนธำตุ)
           อภิญญำจิต    ๒  ”
     รวม  ๑๓ ดวง   รวม    ๔๓ ดวง
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 ค. จิตที่รับรูปอำรมณ์ไม่ได้ มี ๓๕ ดวง ได้แก่

       มหัคคตจิต  ๒๗
             ๓๕ ดวง
       โลกุตตรจิต  ๘ 

๖. ปัจจุบันอารมณ์ 

จิตที่รับปัจจุบันอำรมณ์ได้ มี ๕๖ ดวง คือ :-
ก. จิตที่รับปัจจุบันอำรมณ์แน่นอน     ข. จิตที่รับปัจจุบันอำรมณ์ไม่แน่นอน
 มี ๑๓ ดวง ได้แก่      มี ๔๓ ดวง ได้แก่
 ทวิปัญจวิญญำณ  ๑๐ ดวง  กำมจิต    ๔๑ ดวง
 มโนธำตุ     ๓  ”  (เว้นทวิปัญจวิญญำณ-มโนธำตุ)
           อภิญญำจิต    ๒ ดวง
     รวม  ๑๓ ดวง   รวม   ๔๓ ดวง

 ค. จิตที่รับปัจจุบันอำรมณ์ไม่ได้ มี ๓๕ ดวง ได้แก่ 

       มหัคคตจิต  ๒๗
             ๓๕ ดวง 
       โลกุตตรจิต  ๘ 

๗. อดีตอารมณ์

จิตที่รับอดีตอำรมณ์ได้ มี ๔๙ ดวง คือ :-
ก. จิตที่รับอดีตอำรมณ์แน่นอน    ข. จิตที่รับอดีตอำรมณ์ไม่แน่นอน 
 มี ๖ ดวง ได้แก่       มี ๔๓ ดวง ได้แก่
 วิญญำณัญจำยตนฌำนจิต  ๓ ดวง  กำมจิต    ๔๑ ดวง
 เนวสัญญำนำสัญญำยตนฌำนจิต  ๓  ”  (เว้นทวิปัญจวิญญำณ-มโนธำตุ)
           อภิญญำจิต    ๒  ”
     รวม ๖ ดวง   รวม    ๔๓ ดวง
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 ค. จิตที่รับอดีตอำรมณ์ไม่ได้ มี ๔๒ ดวง ได้แก่ 
    ทวิปัญจวิญญำณ          ๑๐  
    มโนธำตุ             ๓ 

    รูปำวจรจิต            ๑๕
                    ๔๒ ดวง 
    อำกำสำนัญจำยตนฌำนจิต      ๓    
    อำกิญจัญญำยตนฌำนจิต       ๓
    โลกุตตรจิต            ๘ 

๘. อนาคตอารมณ์

จิตที่รับอนำคตอำรมณ์ได้ มี ๔๓ ดวง คือ :-
ก. จิตที่รับอนำคตอำรมณ์แน่นอน    ข. จิตที่รับอนำคตอำรมณ์ไม่แน่นอน 
 - ไม่มี         มี ๔๓ ดวง ได้แก่
           กำมจิต    ๔๑ ดวง
           (เว้นทวิปัญจวิญญำณ-มโนธำตุ) 
           อภิญญำจิต    ๒  ”
            รวม    ๔๓ ดวง

 ค. จิตที่รับอนำคตอำรมณ์ไม่ได้ มี ๔๘ ดวง ได้แก่ 

    ทวิปัญจวิญญำณ  ๑๐ 

    มโนธำตุ      ๓  
             ๔๘ ดวง
    มหัคคตจิต    ๒๗ 

    โลกุตตรจิต     ๘ 
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๙. กาลวิมุตตอารมณ์ 

จิตที่รับกำลวิมุตตอำรมณ์ได้ มี ๖๐ ดวง คือ :-

ก. จิตที่รับกำลวิมุตตอำรมณ์แน่นอน    ข. จิตที่รับกำลวิมุตตอำรมณ์ไม่แน่นอน

 มี ๒๙ ดวง ได้แก่      มี ๓๑ ดวง ได้แก่

 รูปำวจรจิต    ๑๕ ดวง  อกุศลจิต    ๑๒ ดวง

 อำกำสำนัญจำยตนฌำนจิต  ๓  ”  มโนทวำรำวัชชนจิต   ๑  ” 

 อำกิญจัญญำยตนฌำนจิต  ๓  ”  มหำกุศลจิต    ๘  ”

 โลกุตตรจิต    ๘  ”  มหำกิริยำจิต    ๘  ”

           อภิญญำจิต    ๒  ” 

     รวม  ๒๙ ดวง   รวม    ๓๑ ดวง

 

 ค. จิตที่รับกำลวิมุตตอำรมณ์ไม่ได้ มี ๓๑ ดวง ได้แก่

    อเหตุกจิต (เว้นมโนทวำรำวัชชนจิต)   ๑๗ 

    มหำวิบำกจิต           ๘ 
                    ๓๑ ดวง
    วิญญำณัญจำยตนฌำนจิต       ๓ 

    เนวสัญญำนำสัญญำยตนฌำนจิต    ๓ 

๑๐. บัญญัติอารมณ์

จิตที่รับบัญญัติอำรมณ์ได้ มี ๕๒ ดวง คือ :- 
ก. จิตที่รับบัญญัติอำรมณ์แน่นอน     ข. จิตที่รับบัญญัติอำรมณ์ไม่แน่นอน
 มี ๒๑ ดวง ได้แก่      มี ๓๑ ดวง ได้แก่
 รูปำวจรจิต    ๑๕ ดวง  อกุศลจิต    ๑๒ ดวง
 อำกำสำนัญจำยตนฌำนจิต  ๓  ”  มโนทวำรำวัชชนจิต   ๑  ”
 อำกิญจัญญำยตนฌำนจิต  ๓  ”  มหำกุศลจิต    ๘  ” 
           มหำกิริยำจิต    ๘  ”
           อภิญญำจิต    ๒  ”
     รวม  ๒๑ ดวง   รวม    ๓๑ ดวง
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 ค. จิตที่รับบัญญัติอำรมณ์ไม่ได้ มี ๓๙ ดวง คือ
    อเหตุกจิต (มโนทวำรำวัชชนะ)     ๑๗ 
    มหำวิบำกจิต           ๘ 
    วิญญำณัญจำยตนฌำนจิต       ๓ ๓๙ ดวง
    เนวสัญญำนำสัญญำยตนฌำนจิต    ๓ 
    โลกุตตรจิต            ๘ 

๑๑. ปรมัตถอารมณ์ 

จิตที่รับปรมัตถอำรมณ์ได้ มี ๗๐ ดวง คือ :-
ก. จิตที่รับปรมัตถอำรมณ์แน่นอน     ข. จิตที่รับปรมัตถอำรมณ์ไม่แน่นอน
 มี ๓๙ ดวง ได้แก่      มี ๓๑ ดวง ได้แก่
 อเหตกุจติ (เว้นมโนทวำรำวัชชนะ) ๑๗ ดวง  อกุศลจิต    ๑๒ ดวง 
 มหำวิบำกจิต   ๘  ”  มโนทวำรำวัชชนจิต   ๑  ” 
 วิญญำณัญจำยตนฌำนจิต  ๓  ”  มหำกุศลจิต    ๘  ” 
 เนวสัญญำนำสัญญำยตนฌำนจิต  ๓  ”  มหำกิริยำจิต    ๘  ” 
 โลกุตตรจิต    ๘  ”  อภิญญำจิต    ๒  ” 
     รวม  ๓๙ ดวง   รวม   ๓๑ ดวง

 ค. จิตที่รับปรมัตถอำรมณ์ไม่ได้ มี ๒๑ ดวง ได้แก่ 

    รูปำวจรจิต            ๑๕ 

    อำกำสำนัญจำยตนฌำนจิต      ๓ ๒๑ ดวง

    อำกิญจัญญำยตนฌำนจิต       ๓ 
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๑๒. อัชฌัตตอารมณ์ 

จิตที่รับอัชฌัตตอำรมณ์ได้ มี ๖๒ ดวง คือ :-

ก. จิตที่รับอัชฌัตตอำรมณ์แน่นอน     ข. จิตที่รับอัชฌัตตอำรมณ์ไม่แน่นอน

 มี ๖ ดวง ได้แก่       มี ๕๖ ดวง ได้แก่

 วิญญำณัญจำยตนฌำนจิต  ๓ ดวง  กำมจิต    ๕๔ ดวง 

 เนวสัญญำนำสัญญำยตนฌำนจิต  ๓  ”  อภิญญำจิต    ๒  ”

     รวม  ๖  ”   รวม    ๕๖ ดวง

 ค. จิตที่รับอัชฌัตตอำรมณ์ไม่ได้ มี ๒๙ ดวง ได้แก่ 

    รูปำวจรจิต            ๑๕ 

    อำกำสำนัญจำยตนฌำนจิต      ๓ 
                    ๒๙ ดวง
    อำกิญจัญญำยตนฌำนจิต       ๓ 

    โลกุตตรจิต            ๘ 

๑๓. พหิทธอารมณ์ 

จิตที่รับพหิทธอำรมณ์ได้ มี ๘๒ ดวง คือ :-

ก. จิตที่รับพหิทธอำรมณ์แน่นอน     ข. จิตที่รับพหิทธอำรมณ์ไม่แน่นอน 

 มี ๒๖ ดวง ได้แก่      มี ๕๖ ดวง ได้แก่

 รูปำวจรจิต    ๑๕ ดวง  กำมจิต    ๕๔ ดวง

 อำกำสำนัญจำยตนฌำนจิต  ๓  ”  อภิญญำจิต    ๒  ” 

 โลกุตตรจิต    ๘  ” 

     รวม  ๒๖ ดวง   รวม    ๕๖ ดวง

 ค. จิตที่รับพหิทธอำรมณ์ไม่ได้ มี ๙ ดวง ได้แก่ 
    วิญญำณัญจำยตนฌำนจิต       ๓ 
    อำกิญจัญญำยตนฌำนจิต       ๓ ๙ ดวง
    เนวสัญญำนำสัญญำยตนฌำนจิต    ๓
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๑๔. อัชฌัตตพหิทธอารมณ ์

จิตที่รับอัชฌัตตพหิทธอำรมณ์ได้ มี ๕๖ ดวง คือ :-
ก. จิตที่รับอัชฌัตตพหิทธอำรมณ์แน่นอน   ข.  จิตที่รับอัชฌัตตพหิทธอำรมณ์ไม่แน่นอน
 ไม่มี         มี ๕๖ ดวง ได้แก่ 
           กำมจิต    ๕๔ ดวง
           อภิญญำจิต    ๒  ” 
            รวม    ๕๖ ดวง

 ค. จิตที่รับอัชฌัตตพหิทธอำรมณ์ไม่ได้ มี ๓๕ ดวง ได้แก่

    มหัคคตจิต            ๒๗
                    ๓๕ ดวง
    โลกุตตรจิต            ๘

๑๕. ปัญจารมณ์

จิตที่รับปัญจำรมณ์ได้ มี ๔๖ ดวง คือ :-
ก. จิตที่รับปัญจำรมณ์แน่นอน     ข. จิตที่รับปัญจำรมณ์ไม่แน่นอน
 มี ๓ ดวง ได้แก่       มี ๔๓ ดวง ได้แก่
 มโนธำตุ     ๓ ดวง  กำมจิต (เว้นทวิปัญจ.-มโนธำตุ) ๔๑ ดวง
           อภิญญำจิต    ๒  ”
            รวม    ๔๓ ดวง

 ค. จิตที่รับปัญจำรมณ์ไม่ได้ มี ๔๕ ดวง ได้แก่
    ทวิปัญจวิญญำณ          ๑๐ 
    มหัคคตจิต            ๒๗ ๔๕ ดวง
    โลกุตตรจิต            ๘ 
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๑๖. รูปารมณ์ 

จิตที่รับรูปำรมณ์ได้ มี ๔๘ ดวง คือ :-

ก. จิตที่รับรูปำรมณ์แน่นอน     ข. จิตที่รับรูปำรมณ์ไม่แน่นอน

 มี ๒ ดวง ได้แก่       มี ๔๖ ดวง ได้แก่

 จักขุวิญญำณ   ๒ ดวง  กำมจิต (เว้นทวิปัญจวิญญำณ) ๔๔ ดวง

           อภิญญำจิต    ๒  ”

     รวม  ๒ ดวง    รวม    ๔๖ ดวง

 ค. จิตที่รับรูปำรมณ์ไม่ได้ มี ๔๓ ดวง ได้แก่ 

    โสตวิญญำณ            ๒

    ฆำนวิญญำณ           ๒

    ชิวหำวิญญำณ           ๒
                    ๔๓ ดวง
    กำยวิญญำณ           ๒

    มหัคคตจิต            ๒๗

    โลกุตตรจิต            ๘ 

๑๗. สัททารมณ์

จิตที่รับสัททำรมณ์ได้ มี ๔๘ ดวง คือ :-

ก. จิตที่รับสัททำรมณ์แน่นอน     ข. จิตที่รับสัททำรมณ์ไม่แน่นอน

 มี ๒ ดวง ได้แก่       มี ๔๖ ดวง ได้แก่

 โสตวิญญำณ    ๒ ดวง  กำมจิต (เว้นทวิปัญจวิญญำณ)  ๔๔ ดวง

           อภิญญำจิต    ๒  ”

     รวม  ๒ ดวง   รวม    ๔๖ ดวง
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 ค. จิตที่รับสัททำรมณ์ไม่ได้ มี ๔๓ ดวง ได้แก่ 

    จุกขุวิญญำณ           ๒

    ฆำนวิญญำณ           ๒

    ชิวหำวิญญำณ          ๒
                    ๔๓ ดวง
    กำยวิญญำณ           ๒

    มหัคคตจิต            ๒๗

    โลกุตตรจิต            ๘ 

๑๘. คันธารมณ์

จิตที่รับคันธำรมณ์ได้ มี ๔๘ ดวง คือ :-

ก. จิตที่รับคันธำรมณ์แน่นอน     ข. จิตที่รับคันธำรมณ์ไม่แน่นอน

 มี ๒ ดวง ได้แก่       มี ๔๖ ดวง ได้แก่

 ฆำนวิญญำณ   ๒ ดวง  กำมจิต (เว้นทวิปัญจวิญญำณ) ๔๔ ดวง

           อภิญญำจิต    ๒  ”

     รวม  ๒ ดวง   รวม    ๔๖ ดวง

 ค. จิตที่รับคันธำรมณ์ไม่ได้ มี ๔๓ ดวง ได้แก่

    จักขุวิญญำณ           ๒

    โสตวิญญำณ            ๒

    ชิวหำวิญญำณ           ๒
                    ๔๓ ดวง
    กำยวิญญำณ           ๒

    มหัคคตจิต            ๒๗

    โลกุตตรจิต            ๘
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๑๙. รสารมณ์

จิตที่รับรสำรมณ์ได้ มี ๔๘ ดวง คือ :-

ก. จิตที่รับรสำรมณ์แน่นอน     ข. จิตที่รับรสำรมณ์ไม่แน่นอน

 มี ๒ ดวง ได้แก่       มี ๔๖ ดวง ได้แก่

 ชิวหำวิญญำณ   ๒ ดวง  กำมจิต (เว้นทวิปัญจวิญญำณ) ๔๔ ดวง

           อภิญญำจิต    ๒  ”

     รวม  ๒ ดวง   รวม    ๔๖ ดวง

 ค. จิตที่รับรสำรมณ์ไม่ได้ มี ๔๓ ดวง ได้แก่ 

    จักขุวิญญำณ           ๒

    โสตวิญญำณ            ๒

    ฆำนวิญญำณ           ๒
                    ๔๓ ดวง
    กำยวิญญำณ           ๒

    มหัคคตจิต            ๒๗

    โลกุตตรจิต            ๘ 

๒๐. โผฏฐัพพารมณ์

จิตที่รับโผฏฐัพพำรมณ์ได้ มี ๔๘ ดวง คือ :-

ก. จิตที่รับโผฏฐัพพำรมณ์แน่นอน     ข. จิตที่รับโผฏฐัพพำรมณ์ไม่แน่นอน

 มี ๒ ดวง ได้แก่       มี ๔๖ ดวง ได้แก่

 กำยวิญญำณ   ๒ ดวง  กำมจิต (เว้นทวิปัญจวิญญำณ)  ๔๔ ดวง 

           อภิญญำจิต    ๒ ”

     รวม  ๒ ดวง    รวม  ๔๖ ดวง
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 ค. จิตที่รับโผฏฐัพพำรมณ์ไม่ได้ มี ๔๓ ดวง ได้แก่ 

    จักขุวิญญำณ           ๒

    โสตวิญญำณ            ๒

    ฆำนวิญญำณ           ๒
                    ๔๓ ดวง
    ชิวหำวิญญำณ           ๒

    มหัคคตจิต            ๒๗

    โลกุตตรจิต            ๘

๒๑. ธรรมารมณ์

จิตที่รับธรรมำรมณ์ได้ มี ๗๘ ดวง คือ :-

ก. จิตที่รับธรรมำรมณ์แน่นอน     ข.  จิตที่รับธรรมำรมณ์ไม่แน่นอน

 มี ๓๕ ดวง ได้แก่      มี ๔๓ ดวง ได้แก่

 มหัคคตจิต    ๒๗ ดวง กำมจิต (เว้นทวิปัญจวิญญำณ, มโนธำตุ) ๔๑ ดวง

 โลกุตตรจิต    ๘  ” อภิญญำจิต    ๒  ” 

     รวม  ๓๕ ดวง   รวม    ๔๓ ดวง

 ค. จิตที่รับธรรมำรมณ์ไม่ได้ มี ๑๓ ดวง 

    ทวิปัญจวิญญำณ          ๑๐
                    ๑๓ ดวง
    มโนธำตุ             ๓

การรับอารมณ์ของจิต

 เรำได้ทรำบแล้วว่ำ “จิต” น้ัน เป็นธรรมชำติอย่ำงหน่ึงซ่ึงรู้อำรมณ์  

จติทีเ่กดิข้ึนทกุขณะ ย่อมต้องมอีำรมณ์เสมอและจิตทีเ่กดิขณะหน่ึงๆ ย่อมมอีำรมณ์ 

ได้อย่ำงเดียวเท่ำนั้น จะมีอำรมณ์หลำยๆ อย่ำงในขณะจิตเดียวกัน หำได้ไม่

 แต่กำรรับอำรมณ์ของจิตนั้น จิตบำงดวง ไม่ว่ำจะเกิดขึ้นในขณะใดก็ตำม  

ก็จะรับแต่อำรมณ์เฉพำะอย่ำงนั้นอย่ำงเดียว รับอำรมณ์อย่ำงอ่ืนไม่ได้ แต่ก็ม ี
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จิตหลำยดวงทีอ่ำจรับอำรมณ์อย่ำงอ่ืนกไ็ด้ ซ่ึงเรียกอีกอย่ำงหน่ึงว่ำ จิตมอีำรมณ์
ได้หลำยอย่ำง
 ฉะน้ัน ต่อไปนี้ จะได้แสดงถึงกำรรับอำรมณ์ของจิตทั้งที่มีอำรมณ์ได ้
หลำยอย่ำง และที่มีอำรมณ์อย่ำงเดียว คือ :-
 ๑. จิตที่รับอำรมณ์ได้อย่ำงเดียว    มี ๒๘ ดวง
 ๒. จิตที่รับอำรมณ์ได้ ๒ อย่ำง     มี ๒  ดวง
 ๓. จิตที่รับอำรมณ์ได้ ๕ อย่ำง    มี ๓  ดวง
 ๔. จิตที่รับอำรมณ์ได้ ๖ อย่ำง     มี ๔๓ ดวง
 ๕. จิตที่รับอำรมณ์ได้ ๑๒ อย่ำง    มี ๓ ดวง
 ๖. จิตที่รับอำรมณ์ได้ ๑๔ อย่ำง    มี ๙ ดวง
 ๗. จิตที่รับอำรมณ์ได้ ๒๕ อย่ำง    มี ๓ ดวง

อธิบาย 
 ๑. จิตที่รับอารมณ์ได้อย่างเดียว มี ๒๘ ดวง คือ :-
จุกขุวิญญำณ ๒    มีอำรมณ์อย่ำงเดียว  คือ  รูปำรมณ์  ที่เป็นปัจจุบัน 
โสตวิญญำณ ๒        ”    คือ  สัททำรมณ์   ” 
ฆำนวิญญำณ ๒       ”    คือ  คันธำรมณ์  ” 
ชิวหำวิญญำณ ๒       ”    คือ  รสำรมณ์   ” 
กำยวิญญำณ ๒        ”    คือ  โผฏฐัพพำรมณ์  ” 
อำกำสำนัญจำยตนฌำนจิต ๓   ”    คือ  กสิณุคฆำฏิมำกำสบัญญัติ 
อำกิญจัญญำยตนฌำนจิต ๓   ”    คือ นัตถิภำวบัญญัติ 
วิญญำณัญจำยตนกุศลจิต ๑       คือ อำกำสำนัญจำยตนกุศลที่เคย
วิญญำณัญจำยตนวิบำกจิต ๑   ”     เกิดมำแล้วแก่ตนในภพนี้และ
                ภพก่อน
เนวสัญญำนำสัญญำยตนกุศลจิต ๑     คือ อำกิญจัญญำยตนฌำนกุศลที่เคย
เนวสัญญำนำสัญญำยตนวิบำกจิต ๑  ”    เกิดมำแล้วแก่ตนในภพนี้ และ
                ภพก่อน 

โลกุตตรจิต ๘         ”   คือ  นิพพำน 
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 ๒. จิตที่รับอารมณ์ได้ ๒ อย่าง มี ๒ ดวง คือ :-

 วิญญำณัญจำยตนกิริยำจิต ๑ มีอำรมณ์ ๒ อย่ำง คือ :-

   อำกำสำนัญจำยตนกุศล ที่เคยเกิดแก่ตนแล้ว ในภพนี้หรือภพก่อน  

   อำกำสำนัญจำยตนกิริยำ ที่เคยเกิดมำแล้วแก่ตน ในภพนี้

 เนวสัญญำนำสัญญำยตนกิริยำจิต ๑ มีอำรมณ์ ๒ อย่ำง คือ :- 

   อำกญิจญัญำยตนกศุล ทีเ่คยเกดิมำแล้วแก่ตน ในภพน้ี หรือภพก่อน

   อำกิญจัญญำยตนกิริยำ ที่เคยเกิดมำแล้วแก่ตน ในภพนี้

 ๓. จิตที่รับอารมณ์ได้ ๕ อย่าง มี ๓ ดวง คือ มโนธำตุ ๓ 

 ปัญจทวำรำวัชชนจิต ๑ มีอำรมณ์ ๕ อย่ำง คือ รูปำรมณ์, สัททำรมณ์,

 สัมปฏิจฉนจิต     ๒ คันธำรมณ์, รสำรมณ์, โผฏฐัพพำรมณ์

 ๔. จิตที่รับอารมณ์ได้ ๖ อย่าง มี ๔๓ ดวง คือ :-

 มโนทวำรำวัชชนจิต ๑ 

 ตทำลัมพนจิต   ๑๑  มีอำรมณ์ ๖ อย่ำง คือ รูปำรมณ์, สัททำรมณ์, 

 กำมชวนจิต    ๒๙  คันธำรมณ์, รสำรมณ์, โผฏฐัพพำรมณ์,

 อภิญญำจิต     ๒ ธรรมำรมณ์

 ๕. จิตที่รับอารมณ์ได้ ๑๒ อย่าง มี ๓ ดวง คือ :- 

 รูปำวจรปัญจมฌำนจิต ๓ มีอำรมณ์ ๑๒ อย่ำง คือ 

          กสิณบัญญัติ ๑๐, อำนำปำนบัญญัติ ๑, 

          มชัฌัตตสตัวบัญญติั (อุเบกขำพรหมวิหำร) ๑

 ๖. จิตที่รับอารมณ์ได้ ๑๔ อย่าง มี ๙ ดวง คือ :- 

 รูปำวจรทุติยฌำนจิต ๓ มีอำรมณ์ ๑๔ อย่ำง คือ กสิณบัญญัติ ๑๐,  

 รูปำวจรตติยฌำนจิต  ๓ อำนำปำนบัญญัติ ๑, ปิยมนำปสัตวบัญญัติ 

 รูปำวจรจตุตถฌำนจิต ๓  (เมตตำ) ๑, ทุกขิตสัตวบัญญัติ (กรุณำ) ๑, 

          สุขิตสัตวบัญญัติ (มุทิตำ), ๑
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 ๗. จิตที่รับอารมณ์ได้ ๒๕ อย่าง มี ๓ ดวง คือ :- 

 รูปำวจรปฐมฌำนจิต ๓ มีอำรมณ์ ๒๕ อย่ำง คือ 

 กสิณบัญญัติ ๑๐, อสุภบัญญัติ ๑๐, โกฏฐำสบัญญัติ (กำยคตำสติ) ๑,  

 อำนำปำนบัญญัติ ๑, ปิยมนำปสัตวบัญญัติ ๑, ทุกขิตสัตวบัญญัติ ๑,  

 สุขิตสัตวบัญญัติ ๑

เจตสิก กับ อารมณ์

 จิตเป็นธรรมชำติที่รู้อำรมณ์ และกำรปรำกฏขึ้นของจิตนั้น ย่อมประกอบ

พร้อมกับเจตสิก โดยเจโตยุตตลักขณะ คือ เจตสิกนั้น ย่อมเกิดขึ้นพร้อมกัน 

กับจิต เอกุปปาทะ ดับพร้อมกันกับจิต เอกนิโรธะ มีอำรมณ์อันเดียวกันกับจิต  

เอกาลัมพนะ และมีที่อำศัยอันเดียวกันกับจิต เอกวัตถุกะ ฉะนั้น เจตสิกธรรม

ทัง้หลำยน้ันย่อมมกีำรรับอำรมณ์ได้เช่นเดียวกนักบัจิต เมือ่จติรับรู้อำรมณ์อันใด  

เจตสกิทีป่ระกอบกบัจติกย่็อมจะต้องรบัรู้อำรมณ์อันน้ันด้วย เมือ่จ�ำแนกกำรรับ

อำรมณ์โดยทั่วไปของเจตสิกแล้ว อำจจ�ำแนกได้ดังนี้ คือ :-

 เจตสิก    ๕๐  (เว้นอัปปมัญญำ) รับ ปัญจำรมณ์ 

 เจตสิก    ๕๒     รับ ธรรมำรมณ์ 

 อกุศลเจตสิก  ๑๔     รับ อำรมณ์ ๖ ที่เป็นโลกียะ 

              และบัญญัติ 

 อิสสำเจตสิก  ๑     รับ อำรมณ์ ๖ ทีเ่ป็น พหทิธำรมณ์

 วิรตี (โลกียะ)  ๓      รับ อำรมณ์ ๖ ที่เป็น กำมอำรมณ์ 

 วิรตี (โลกุตตระ)  ๓     รับ อำรมณ์  คือนิพพำน

 อัปปมัญญำเจตสิก ๒     รับ ธรรมำรมณ์ ที่เป็น บัญญัติ 

           อำรมณ์ (สัตว์) และพหิทธำรมณ์

 อัญญสมำนำเจตสิก  ๑๓ รับ อำรมณ์ ๖ ทีเ่ป็น โลกยีะ, โลกตุตระ, อดีต,

 โสภณสำธำรณเจตสิก ๑๙ ปัจจุบัน, อนำคต, กำลวิมุต, อัชฌัตตะ และ 

 ปัญญำเจตสิก   ๑ พหิทธะ
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จ�าแนกเจตสิกรับอารมณ์ ๒๑ 
โดยแน่นอน และ ไม่แน่นอน

๑. เจตสิกที่รับ กำมอำรมณ์  โดยแน่นอน ไม่มี 

๒.   ”    ”    โดยไม่แน่นอน มี ๕๐ (เว้นอัปปมัญญำ ๒) 

๓.   ”  มหัคคตอำรมณ์ โดยแน่นอน ไม่มี 

๔.   ”    ”    โดยไม่แน่นอน ม ี๔๗ (เว้นวิรตี ๓ อัปปมญัญำ ๒)

๕.    ”  นิพพำนอำรมณ์ โดยแน่นอน ไม่มี 

๖.   ”    ”    โดยไม่แน่นอน มี ๓๖ คือ อัญญสมำนำเจตสิก ๑๓  

           โสภณเจตสิก ๒๓ (เว้นอัปปมัญญำ ๒) 

๗.    ”  นำมอำรมณ์   โดยแน่นอน ไม่มี 

๘.   ”    ”    โดยไม่แน่นอน มี ๕๐ ดวง (เว้นอัปปมัญญำ ๒) 

๙.   ”  รูปอำรมณ์   โดยแน่นอน ไม่มี 

๑๐.   ”    ”    โดยไม่แน่นอน มี ๕๐ ดวง (เว้นอัปปมัญญำ ๒)

๑๑.   ”  ปัจจุบันอำรมณ์  โดยแน่นอน ไม่มี 

๑๒.   ”    ”    โดยไม่แน่นอน มี ๕๐ ดวง (เว้นอัปปมัญญำ ๒)

๑๓.   ”  อดีตอำรมณ์   โดยแน่นอน ไม่มี

๑๔.   ”    ”    โดยไม่แน่นอน มี ๔๗ ดวง 

           (เว้นวิรตี ๓, อัปปมัญญำ ๒)

๑๕.   ”  อนำคตอำรมณ์  โดยแน่นอน ไม่มี

๑๖.   ”    ”    โดยไม่แน่นอน มี ๕๐ ดวง (เว้นอัปปมัญญำ ๒)

๑๗.   ”  กำลวิมตุตอำรมณ์  โดยแน่นอน มี ๒ ดวง คือ อัปปมัญญำ ๒ 

๑๘.   ”    ”    โดยไม่แน่นอน มี ๕๐ ดวง (เว้นอัปปมัญญำ ๒)

๑๙.   ”  บัญญัติอำรมณ์  โดยแน่นอน มี ๒ ดวง คือ อัปปมัญญำ ๒

๒๐.   ”    ”    โดยไม่แน่นอน ๔๗ ดวง 

           (เว้นวิรตี ๓, อัปปมัญญำ ๒)
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๒๑. เจตสิกที่รับ ปรมัตถอำรมณ์    โดยแน่นอน มี ๓ ดวง คือ วิรตี ๓

๒๒.   ”    ”      โดยไม่แน่นอน มี ๔๗ ดวง 

             (เว้นวิรตี ๓, อัปปมัญญำ ๒)

๒๓.   ”  อัชฌัตตอำรมณ์    โดยแน่นอน ไม่มี

๒๔.   ”    ”      โดยไม่แน่นอน มี ๔๙ ดวง 

             (เว้นอิสสำ ๑, อัปปมัญญำ ๒)

๒๕.   ”  พหิทธอำรมณ์    โดยแน่นอน มี ๓ ดวง คือ อิสสำ ๑, 

             อัปปมัญญำ ๒

๒๖.    ”    ”      โดยไม่แน่นอน มี ๔๙ ดวง 

             (เว้นอิสสำ ๑, อัปปมัญญำ ๒)

๒๗.   ”  อชัฌตัตพหทิธอำรมณ์ โดยแน่นอน ไม่มี 

๒๘.   ”    ”      โดยไม่แน่นอน มี ๔๙ ดวง 

             (เว้นอิสสำ ๑, อัปปมัญญำ ๒)

๒๙.   ”  รูปำรมณ์, สัททำรมณ์, คันธำรมณ์, รสำรมณ์, โผฏฐัพพำรมณ์ 

             โดยแน่นอน ไม่มี 

๓๐.   ”  รูปำรมณ์, สัททำรมณ์, คันธำรมณ์, รสำรมณ์, โผฏฐัพพำรมณ์ 

             โดยไม่แน่นอน ม ี๕๐ ดวง (เว้นอัปปมญัญำ ๒)

๓๑.   ”  ปัญจำรมณ์     โดยแน่นอน ไม่มี 

๓๒.   ”    ”      โดยไม่แน่นอน ม ี๕๐ ดวง (เว้นอัปปมญัญำ ๒)

๓๓.   ”  ธรรมำรมณ์     โดยแน่นอน มี ๒ ดวง คือ 

             อัปปมัญญำเจตสิก ๒

๓๔.   ”    ”      โดยไม่แน่นอน ม ี๕๐ ดวง (เว้นอัปปมญัญำ ๒)

- จบอำรัมมณสังคหะ-
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วัตถุสังคหะ 

 แสดงกำรรวบรวมจติและเจตสกิทีอ่ำศัยเกดิกบัวัตถรูุป ช่ือว่ำ “วัตถุสงัคหะ” 

วัตถุรูปอันเป็นที่อำศัยเกิดของจิตและเจตสิก มี ๖ แห่ง เรียกว่ำ วัตถุ ๖ :-

วัตถุ ๖

    ๑.  จักขุวัตถุ   ได้แก่  จุกขุปสำทรูป 

    ๒.  โสตวัตถุ   ได้แก่  โสตปสำทรูป 

    ๓.  ฆำนวัตถุ   ได้แก่  ฆำนปสำทรูป 

    ๔.  ชิวหำวัตถุ   ได้แก่  ชิวหำปสำทรูป 

    ๕.  กำยวัตถุ   ได้แก่  กำยปสำทรูป 

    ๖.  หทยวัตถุ   ได้แก่  หทยรูป

อธิบาย

วสนฺติ ปติฏฺหนฺติ จิตฺตเจตสิกา เอเตสูติ = วตฺถูนิ.๑

 แปลว่า จิตและเจตสิกทั้งหลำย ย่อมอำศัยตั้งอยู่ในธรรมชำติน้ี ฉะนั้น

ธรรมชำตินี้ ชื่อว่ำ วตฺถุ. (ธรรมชำติเป็นที่อำศัยตั้งอยู่ของจิตและเจตสิก)

 ธรรมดำพื้นแผ่นดินน้ัน ย่อมเป็นที่อยู่อำศัยของบรรดำสิ่งที่มีชีวิต คือ 

สวิญญำณกวัตถุ ได้แก่ มนุษย์ และสัตว์เดรัจฉำน เป็นต้น และเป็นที่อำศัยของ

บรรดำสิ่งที่ไม่มีชิวต คือ อวิญญำณกวัตถุ ได้แก่ ภูเขำ, ต้นไม้, แม่น�้ำ, ล�ำคลอง 

เป็นต้น พื้นแผ่นดินเป็นที่รองรับสิ่งที่มีชีวิต และไม่มีชีวิตเหล่ำนั้น ฉันใด  

วัตถุรูปทั้ง ๖ มีจักขุ เป็นต้น ก็ย่อมเป็นที่อำศัยอยู่ของจิตและเจตสิกทั้งหลำย 

และรองรับจิตเจตสิกทั้งหลำยนั้น ตำมสภำพของตนเช่นเดียวกัน

๑ ปรมตฺถทีปนี. ๖๔/๑๓๑ (มจร.) ในโยชนำอภิธัมมัตภำวินีฏีกำวิเครำะห์ว่ำ จิตฺตเจตสิกา  

 วสนฺติ เอตฺถ ธมฺมชาเตติ วตฺถุ. วิภำวินีฏีกำ. โยชนำ. ๑/๓๙๙/๕๓๙ (มมร.)
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 บรรดำต้นไม้ทัง้หลำย ย่อมเจริญงอกงำมขึน้ได้โดยอำศยัพืน้แผ่นดินฉันใด 

จิตและเจตสิกทั้งหลำยที่ปรำกฏขึ้นได้ และเจริญสืบต่อกันได้เร่ือยๆ ไปน้ัน 

ก็โดยอำศัยวัตถุ ๖ ฉันนั้น วัตถุรูปทั้ง ๖ นี้ จึงเปรียบเหมือนพื้นแผ่นดิน จิตและ

เจตสิกเปรียบเหมือนอวิญญำณกวัตถุ และสวิญญำณกวัตถุ จึงอนุโลมกล่ำว 

ได้ว่ำ จิตเจตสิกท้ังหลำยอยู่ในวัตถุทั้ง ๖ น้ี อันเป็นกำรกล่ำวตำมโวหำร  

เหมือนกับกล่ำวว่ำ พืชพันธุ์ของต้นไม้ต่ำงๆ อยู่ในเมล็ดพืช หรือเสียงระฆังอยู่

ในระฆัง ซึ่งควำมจริงนั้น ต้นไม้ไม่ได้อยู่ในเมล็ดพืช เสียงระฆังไม่ได้อยู่ในระฆัง 

ต้นไม้ก็ดี เสียงระฆังก็ดี ที่ปรำกฏขึ้นได้นั้น ย่อมแล้วแต่เหตุปัจจัย ถ้ำเหตุปัจจัย

เกิดขึ้นพร้อมมูลแล้ว ต้นไม้ก็จะเกิดข้ึนจำกเมล็ดพืชได้ เสียงระฆังก็เกิดจำก 

ระฆงัได้ จติและเจตสกิทีเ่กดิข้ึนโดยอำศัยวัตถรุปู ๖ กเ็ช่นเดยีวกนั ถ้ำเหตุปัจจัย

พร้อมมูลแล้ว จิตเจตสิกก็เกิดจำกวัตถุรูปได้ ถ้ำเหตุปัจจัยไม่สมบูรณ์ จิตเจตสิก

ก็เกิดจำกวัตถุรูป ๖ ไม่ได้ ธรรมที่เป็นเหตุปัจจัยให้จิตและเจตสิกเกิดขึ้นจำก 

วัตถุรูป ๖ ได้นั้น มีเหตุและปัจจัยที่เป็นหลักอยู่ ๓ ประกำร คือ :-

๑. อดีตกรรม   ๒. วัตถุ   ๓. อารมณ์

 เมื่อครบเหตุ ๓ ประกำรน้ีแล้ว จิตเจตสิกก็เกิดขึ้นจำกวัตถุรูป ๖ ได้  

กำรแสดงเหตุปัจจัยแห่งกำรเกิดขึ้นของจิตเจตสิกที่เกี่ยวด้วยวัตถุรูป ๖  

ก็มุ่งหมำยเอำเฉพำะแต่ในปัญจโวกำรภูมิเท่ำน้ัน ส�ำหรับในจตุโวกำรภูมิน้ัน  

เหตุปัจจัยที่ท�ำให้จิตเจตสิกเกิดขึ้นได้น้ัน ย่อมมีเพียง ๒ ประกำร คือ  

อดีตกรรม และ อารมณ์ เท่ำนั้น
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ภูมิ ๓๐ วัตถุรูป ๖ และวิญญาณธาตุ ๗

คาถาสังคหะ

 ๑๓. ฉวตฺถ�ุ นิสฺสิตา กาเม    สตฺต รูเป จตุพฺพิธา

   ติวตฺถ�ุ นิสฺสิตารุปฺเป    ธาเตฺวกา นิสฺสิตา มตา ฯ๑

 แปลความว่า

 วิญญำณธำตุ ๗  อำศัยวัตถุรูป ๖   เกิดในกำมภูมิ ๑๑ 

 วิญญำณธำตุ ๔   อำศัยวัตถุรูป ๓   เกิดในรูปภูมิ ๑๕ 

        (เว้นอสัญญสัตตภูมิ) 

 มโนวิญญำณธำตุ ๑ ไม่ได้อำศัยวัตถุรูปใดเลย เกิดในอรูปภูมิ ๔

อธิบาย

 วิญญำณธำตุ คือ ธรรมชำติที่ทรงสภำพรู้อำรมณ์ต่ำงๆ ซึ่งได้แก่ จิต ๘๙ 

หรือ ๑๒๑ ดวง เมื่อกล่ำวโดยธำตุรู้ ย่อมได้วิญญำณธำตุ ๗ คือ

วิญญาณธาตุ

๑. จักขุวิญญำณ  ๒ ดวง เป็นจักขุวิญญำณธำตุ 

๒.  โสตวิญญำณ ๒ ดวง เป็นโสตวิญญำณธำตุ ทั้ง ๕ นี้ เรียกว่ำ

๓.  ฆำนวิญญำณ ๒ ดวง เป็นฆำนวิญญำณธำตุ วิญญำณธำตุ ๕ หรือ

๔.  ชิวหำวิญญำณ ๒ ดวง เป็นชิวหำวิญญำณธำตุ ปัญจวิญญำณธำตุ 

๕.  กำยวิญญำณ ๒ ดวง เป็นกำยวิญญำณธำตุ   

๖.  ปัญจทวำรำวัชชนจิต ๑ ดวง
            ๓ ดวง เป็น มโนธำตุ
 สัมปฏิจฉนจิต    ๒ ดวง  

๗.  จิตที่เหลือ ๗๖ ดวง เป็น มโนวิญญำณธำตุ

๑ อภิ. สงฺคห. ๗๓/๒๐ (มจร.)
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ภูมิ กับ วัตถุ

 วัตถุอันเป็นที่อำศัยเกิดของวิญญำณธำตุน้ัน ที่ปรำกฏอยู่ในภูมิต่ำงๆ  

มีจ�ำนวนไม่เท่ำกัน ดังคำถำสังคหะที่ ๑๓ ได้แสดงประเภทของภูมิไว้ว่ำ

 ในกำมภูมิ ๑๑ วิญญำณธำตุ ๗   เกิดขึ้นโดยอำศัยวัตถุ ๖ 

 ในรูปภูมิ  ๑๕ วิญญำณธำตุ ๔   เกิดขึ้นโดยอำศัยวัตถุ ๓ 

 ในอรูปภูมิ ๔ วิญญำณธำตุ ๑   เกิดขึ้นโดยไม่ได้อำศัยวัตถุเลย

จ�าแนกวิญญาณธาตุ ๗
เกิดขึ้นในกามภูมิ ๑๑ โดยวัตถุรูป ๖

 ๑. จักขุวิญญำณธำตุ   ๒   อำศัยจักขุวัตถุเกิด 

 ๒. โสตวิญญำณธำตุ   ๒   อำศัยโสตวัตถุเกิด 

 ๓. ฆำนวิญญำณธำตุ   ๒   อำศัยฆำนวัตถุเกิด 

 ๔. ชิวหำวิญญำณธำตุ  ๒   อำศัยชิวหำวัตถุเกิด

 ๕. กำยวิญญำณธำตุ   ๒   อำศัยกำยวัตถุเกิด

 ๖. มโนธำตุ      ๓   อำศัยหทัยวัตถุเกิด 

 ๗. มโนวิญญำณธำตุ ๖๗ ได้แก่ กำมจิต ๔๑ (เว้นทวิปัญจวิญญำณ ๑๐  

  มโนธำตุ ๓) มหัคคตกุศล ๙, มหัคคตกิริยำ ๙ (เว้นมหัคคตวิบำก ๙)  

  และโลกุตตระ ๘ อำศัยหทัยวัตถุเกิด

จ�าแนกวิญญาณธาตุ ๔ 
ที่เกิดขึ้นในรูปภูมิ ๑๕ โดยวัตถุรูป ๓

 ๑. จักขุวิญญำณธำตุ   ๒   อำศัยจักขุวัตถุเกิด 

 ๒. โสตวิญญำณธำตุ   ๒   อำศัยโสตวัตถุเกิด

 ๓. มโนธำตุ      ๓   อำศัยหทัยวัตถุเกิด
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 ๔. มโนวิญญำณธำตุ ๖๒ ได้แก่ อกุศลจิต ๑๐ ดวง (เว้นโทสมูลจิต)  

สันตีรณจิต ๓ มโนทวำรำวัชชนจิต ๑ หสิตุปปำทจิต ๑ มหำกุศลจิต ๘  

มหำกิริยำจิต ๘ รูปำวจรจิต ๑๕ อรูปำวจรกุศลจิต ๔ อรูปำวจรกิริยำจิต ๔  

โลกุตตรจิต ๘ จิตทั้ง ๖๒ ดวงนี้ อำศัยหทัยวัตถุเกิด

 วิญญาณธาตุ ๑ เกิดในอรูปภูมิ ๔ โดยไม่ได้อาศัยวัตถุ คือ :-

 มโนวิญญำณธำตุ ๔๖  ได้แก่  อกุศลจิต ๑๐  (เว้นโทสมูลจิต ๒)  

มโนทวำรำวัชชนจิต ๑ มหำกุศลจิต ๘ มหำกิริยำจิต ๘ อรูปำวจรจิต ๑๒  

โลกุตตรจิต ๗ (เว้นโสดำปัตติมัคคจิต ๑) จิต ๔๖ ดวงนี้ เกิดขึ้นโดยไม่ได้อำศัย

วัตถุรูปอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดเลย

หมายเหต ุวัตถุทั้ง ๖ และวิญญำณธำตุทั้ง ๗ ไม่มีใน อสัญญสัตตภูมิ ๑

จิต กับ วัตถุ

 ตำมที่ได้กล่ำวมำแล้วว่ำ วิญญำณธำตุทั้ง ๗ ที่ปรำกฏข้ึนน้ัน ส่วนมำก 

ย่อมอำศัยวัตถุเกิด เฉพำะมโนวิญญำณธำตุบำงประเภทไม่ต้องอำศัยวัตถุเกิด

ก็ได้ ฉะน้ัน ในคำถำสังคหะที่ ๑๔ ได้แสดงถึงจิตบำงดวงต้องอำศัยวัตถุเกิด, 

บำงดวงอำศัยวัตถุเกดิกไ็ด้และไม่ต้องอำศยัวัตถเุกดิกไ็ด้, หรือบำงทไีม่ได้อำศยั

วัตถุเกิดเลยก็มี

คาถาสังคหะ

 ๑๔. เตจตฺตาลีส นิสฺสาย    เทฺวจตฺตาลีส ชายเร

   นิสฺสาย จ อนิสฺสาย    ปาการุปฺปา อนิสฺสิตา ฯ ๑

 แปลความว่า จิตทั้ง ๔๓ ต้องอำศัยวัตถุเกิดแน่นอน จิต ๔๒ ดวง บำงท ี

ก็อำศัยวัตถุ บำงทีก็ไม่อำศัย อรูปำวจรวิบำกจิต ๔ ดวง ไม่ต้องอำศัยวัตถุเลย

๑ อภิ. สงฺคห. ๗๔/๒๐ (มจร.)
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อธิบาย

 จ�าแนกจิต ๔๓ ดวง ท่ีอาศัยวัตถุรูปเกิดแน่นอน โดยวัตถุรูป ๖  

จิต ๔๓ ดวง ที่อำศัยวัตถุรูปเกิดแน่นอน คือ :-

 จักขุวิญญำณ  ๒ อำศัยจักขุวัตถุเกิดแน่นอน 

 โสตวิญญำณ   ๒    ” โสตวัตถุ    ” 

 ฆำนวิญญำณ  ๒  ” ฆำนวัตถุ  ”

 ชิวหำวิญญำณ  ๒    ” ชิวหำวัตถุ   ” 

 กำยวิญญำณ  ๒   ” กำยวัตถุ    ” 

 สัมปฏิจฉนจิต  ๒   ” หทัยวัตถุ   ” 

 สันตีรณจิต   ๓   ” หทัยวัตถุ    ” 

 ปัญจทวำรำวัชชนจิต ๑  ”  หทัยวัตถุ   ” 

 หสิตุปปำทจิต  ๑  ” หทัยวัตถุ   ” 

 โทสมูลจิต   ๒  ” หทัยวัตถุ  ” 

 มหำวิบำกจิต  ๘  ” หทัยวัตถุ   ” 

 รูปำวจรจิต   ๑๕  ” หทัยวัตถุ   ” 

 โสดำปัตติมัคคจิต ๑  ” หทัยวัตถุ   ” 

 รวมจิต ๔๓ ดวงน้ี อำศัยวัตถุรูปเกิดโดยแน่นอน เพรำะจิตเหล่ำน้ัน 

ย่อมเกิดได้เฉพำะในปัญจโวกำรภูมิเท่ำนั้น กล่ำวคือ จิต ๔๓ ดวงนี้ ย่อมเกิดได้

จ�ำกัดภูมิ เฉพำะในกำมบุคคล และรูปบุคคล เท่ำนั้น จะเกิดในอรูปบุคคลไม่ได้
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จ�าแนกจิต ๔๒ ดวง ที่อาศัยวัตถุรูปเกิด 
ไม่แน่นอน โดยวัตถุรูป ๖

 จิต ๔๒ ดวง ที่อำศัยวัตถุรูปเกิดไม่แน่นอนนั้น หมำยถึง บำงครั้งก็อำศัย

วัตถุรูปเกิด บำงครั้งก็ไม่ต้องอำศัย ได้แก่

   อกุศลจิต      ๑๐ (เว้นโทสมูลจิต ๒) 

   มหำกุศลจิต     ๘ 

   มหำกิริยำจิต    ๘ 

   อรูปำวจรกุศลจิต   ๔ 

   อรูปำวจรกิริยำจิต   ๔ 

   โลกุตตรจิต     ๗ (เว้นโสดำปัตติมัคคจิต ๑) 

   มโนทวำรำวัชชนจิต ๑

 รวมจิต ๔๒ ดวงน้ี อำศัยหทัยวัตถุเกิดไม่แน่นอน เพรำะถ้ำจิตเหล่ำน้ี 

เกิดในปัญจโวกำรภูมิ คือ ภูมิที่มีขันธ์ ๕ ก็ต้องอำศัยวัตถุรูปเกิดแน่นอน  

แต่ถ้ำเกิดในจตุโวกำรภูมิ คือ ภูมิที่มีขันธ์ ๔ ก็ไม่ต้องอำศัยวัตถุรูปเกิด

เลย หมำยควำมว่ำ ถ้ำจิต ๔๒ ดวงเหล่ำน้ี เกิดกับกำมบุคคล และรูปบุคคล  

(เว้นอสัญญสัตตบุคคล) จะต้องอำศัยหทัยวัตถุเกิด แต่ถ้ำเกิดกับอรูปบุคคล  

ไม่ต้องอำศัยวัตถุเกิด

อรูปาวจรวิบากจิต ๔ ไม่ต้องอาศัยวัตถุรูปเกิดโดยแน่นอน

 อรูปำวจรวิบำกจิต ๔ เป็นจิตที่เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องอำศัยวัตถุรูปแน่นอน 

เพรำะอรูปำวจรวิบำกจิต ๔ ดวงน้ี เกิดได้เฉพำะในอรูปภูมิ ซึ่งเป็นภูมิที่ไม่มี 

รูปธรรม มีแต่นำมธรรมเท่ำนั้น คือ มีแต่นำมขันธ์ ๔ ได้แก่ เวทนำขันธ์,  

สัญญำขันธ์, สังขำรขันธ์ และวิญญำณขันธ์ ส่วนรูปขันธ์ไม่มีในอรูปภูมินี้ จึงได้

ชื่ออีกอย่ำงหนึ่งว่ำ “จตุโวการภูมิ”
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 ทีก่ล่ำวว่ำ อรูปำวจรวิบำกเกดิได้เฉพำะอรูปภมูเิท่ำน้ัน ส่วนอรูปำวจรกศุล

หรืออรูปำวจรกิริยำ อำจเกิดในภูมิอ่ืนๆ ได้ เว้นแต่อบำยภูมิเพรำะอบำยสัตว์ 

ไม่อำจเจริญภำวนำให้ส�ำเร็จฌำน มรรค ผลได้ โดยเหตุที่ไม่ได้ปฏิสนธิพร้อม

ด้วยไตรเหตุ ส่วนต้ังแต่กำมสุคติภูมิขึ้นไป ติเหตุกบุคคล อำจเจริญภำวนำ 

จนส�ำเร็จอรูปฌำนกุศลได้ หรือพระอรหันต์อำจเจริญอรูปภำวนำจนส�ำเร็จ 

อรูปกิริยำได้ ด้วยเหตุนี้เฉพำะอรูปวิบำก ซึ่งท�ำหน้ำที่ปฏิสนธิ, ภวังค์ และจุติ 

ของอรูปบุคคลโดยเฉพำะ จึงกล่ำวได้ว่ำ อรูปำวจรวิบำกจิต เกดิได้เฉพำะอรูปภมูิ 

ซึ่งเป็นภูมิที่ไม่มีรูป อรูปำวจรวิบำกจิต ๔ จึงไม่มีวัตถุรูปเป็นที่อำศัยเกิด

เจตสิก กับ วัตถุรูป

 จิตอำศัยวัตถุรูปเกิด ฉันใด เจตสิกซึ่งเป็นธรรมที่ประกอบกับจิตก็ย่อม

อำศัยวัตถุรูปเกิด ฉันนั้น

จ�าแนกเจตสิก ๕๒ โดยวัตถุรูป ๖

 ๑. เจตสิกที่อำศัยจักขุวัตถุ โสตวัตถุ ฆำนวัตถุ ชิวหำวัตถุ กำยวัตถุ  

  เกิดโดยแน่นอน ไม่มี

 ๒. เจตสิกที่อำศัยจักขุวัตถุ โสตวัตถุ ฆำนวัตถุ ชิวหำวัตถุ กำยวัตถุ  

  โดยไม่แน่นอน มี ๗ ดวง คือ สัพพจิตตสำธำรณเจตสิก ๗ ที่ประกอบ 

  กับทวิปัญจวิญญำณ ๑๐

 ๓. เจตสิกที่อำศัยหทัยวัตถุเกิดโดยแน่นอน มี ๖ ดวง คือ โทจตุกเจตสิก ๔  

  เพรำะย่อมเกิดเฉพำะในกำมภูมิ ๑๑ อัปปมัญญำเจตสิก ๒ เพรำะ 

  ย่อมเกิดได้ในปัญจโวกำรภูมิเท่ำนั้น

 ๔. เจตสิกที่อำศัยหทัยวัตถุเกิดโดยไม่แน่นอน มี ๔๖ ดวง คือ 

  อัญญสมำนำเจตสิก ๑๓ 

  อกุศลเจตสิก ๑๐     (เว้นโทจตุกเจตสิก) 

  โสภณเจตสิก ๒๓     (เว้นอัปปมัญญำเจตสิก ๒)
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วัตถุ กับ ทวาร

 วัตถ ุ เป็นที่อำศัยเกิดของจิตและเจตสิก

 ทวาร  เป็นประตูให้จิต เจตสิก รับรู้อำรมณ์โดยกำรปรำกฏขึ้นเป็นวถิีจิต

 ทั้งวัตถุและทวำร ต่ำงก็เป็นที่อำศัยของจิตและเจตสิกด้วยกัน คือ วัตถุนั้น 

เป็นที่อำศัยของจิต-เจตสิก ส่วนทวำรเป็นทำงให้จิต-เจตสิกรับรู้อำรมณ์  

ฉะนัน้ จิต-เจตสกิทีป่รำกฏขึน้ทกุขณะ มคีวำมสมัพันธ์กบัวัตถแุละทวำรอยูม่ำก 

ซึ่งอำจจ�ำแนกได้เป็น ๔ นัย คือ :-

    จิตที่ต้องอำศัยทั้งวัตถุและทวำร 

    จิตที่ต้องอำศัยวัตถุ แต่ไม่ต้องอำศัยทวำร 

    จิตที่ไม่ต้องอำศัยวัตถุ แต่ต้องอำศัยทวำร 

    จิตที่ไม่ต้องอำศัยทั้งวัตถุและทวำร

 ๑. จิตที่ต้องอาศัยทั้ง วัตถุและทวาร มี ๓๘ ดวง คือ 

    โทสมูลจิต    ๒ 

    อเหตุกจิต     ๑๗ (เว้นมโนทวำรำวัชชนจิต) 

    มหำวิบำกจิต   ๘ 

    รูปำวจรกุศลจิต   ๕ 

    รูปำวจรกิริยำจิต  ๕ 

    โสดำปัตติมัคคจิต  ๑

  รวมจิต ๓๘ ดวงนี้ ต้องอำศัยทั้งวัตถุ และทั้งทวำร จึงจะปรำกฏขึ้นได้

ข้อสังเกต ควำมแตกต่ำงระหว่ำงจิตที่อำศัยวัตถุเกิด กับจิตอำศัยเกิดทำง 

ทวำรนั้น มีจ�ำนวนไม่เท่ำกัน คือ จิตที่อำศัยวัตถุเกิด มีจ�ำนวนจ�ำกัด โดย

เฉพำะแน่นอน แต่จิตที่อำศัยเกิดทำงทวำรนั้น จ�ำนวนของจิตเกิดได้กว้ำงขวำง 

มำกกว่ำกัน คือ :-
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   จิตที่อาศัยวัตถุ ๖        จิตที่อาศัยทวาร ๖

จักขุวัตถุ   จิตอำศัยเกิด  ๒ ดวง  จักขุทวำร  จิตเกิดได้ ๔๖ ดวง 

โสตวัตถุ    ”  ๒  ”  โสตทวำร  ”  ๔๖  ” 

ฆำนวัตถุ    ”  ๒  ”  ฆำนทวำร  ”  ๔๖  ”  

ชิวหำวัตถุ     ”  ๒  ”  ชิวหำทวำร  ”  ๔๖  ” 

กำยวัตถุ    ”  ๒  ”  กำยทวำร  ”  ๔๖  ”  

หทัยวัตถุ     ”  ๗๕  ”  มโนทวำร  ”  ๖๗  ”

(อรูปวิบำก ๔ ไม่ต้องอำศัยวัตถุ)    (มหคัคตวบิำก ๙ ไม่ต้องอำศยัทวำร)

 ๒. จิตที่ต้องอาศัยวัตถุ แต่ไม่ต้องอาศัยทวาร มี ๕ ดวง คือ 

รูปาวจรวิบากจิต ๕ ดวง

 รูปำวจรวิบำกจติ ๕ ดวงน้ี ต้องอำศยัหทยัวัตถรูุปเกดิ เพรำะรูปำวจรวิบำก

เป็นจิตของรูปพรหมบุคคล ซ่ึงท�ำหน้ำที่ปฏิสนธิ, ภวังค์, จุติ ปฏิสนธิจิตของ 

รูปพรหมบุคคลนั้น ต้องอำศัยหทัยวัตถุรูป ต้องอำศัยซึ่งกันและกัน ด้วยอ�ำนำจ 

อัญญมัญญปัจจัย
 ส่วนรูปำวจรวิบำก ที่ไม่ต้องอำศัยทวำรเกิดน้ัน เพรำะรูปำวจรวิบำก 
ท�ำหน้ำที่เพียงปฏิสนธิ ภวังค์ และจุติ เป็นเอกันตทวำรวิมุตตจิต คือ จิตที่เกิด 
พ้นจำกทวำรแน่นอน จึงไม่ต้องอำศัยทวำรแต่อย่ำงใด

 ๓. จิตที่ไม่ต้องอาศัยวัตถุ แต่ต้องอาศัยทวาร มี ๔๒ ดวง คือ 
    อกุศลจิต     ๑๐ (เว้นโทสมูลจิต ๒) 
    มหำกุศลจิต    ๘ 
    มหำกิริยำจิต   ๘ 
    อรูปำวจรกุศลจิต  ๔ 
    อรูปำวจรกิริยำจิต  ๔ 
    โลกุตตรจิต    ๗  (เว้นโสดำปัตติมัคคจิต ๑) 
    มโนทวำรำวัชชนจิต  ๑
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 รวม จิต ๔๒ ดวงนี้ เมื่อเกิดกับอรูปพรหมบุคคลแล้ว ไม่ต้องอำศัยวัตถุรูป
เกิดเลย เพรำะอรูปพรมบุคคลนั้น ไม่มีวัตถุรูปทั้ง ๖ แต่จิต ๔๒ ดวงนี้ ยังต้อง
อำศัยทวำร คือ มโนทวำร จึงจะเกิดได้ ซึ่งในอรูปพรหมบุคคล มีมโนทวำรอยู่
เพียงทวำรเดียว จึงเป็นที่อำศัยของจิต ๔๒ ดวงนี้ เกิดทำงมโนทวำรได้

 ๔. จิตที่ไม่ต้องอาศัยทั้งวัตถุและทั้งทวารนั้น มี ๔ ดวง คือ 
อรูปาวจรวิบากจิต ๔ ดวง

 อรูปำวจรวิบำกจิต ๔ ดวงนี้ ไม่ต้องอำศัยวัตถุ เพรำะไม่มีวัตถุที่จะอำศัย
และไม่ต้องอำศัยทวำร เพรำะเป็นเอกันตทวำรวิมุตตจิต คือ จิตที่พ้นจำกทวำร
แน่นอน ท�ำหน้ำที่ ปฏิสนธิ, ภวังค์ และจุติ ของอรูปพรหมบุคคล ในอรูปภูมิ ๔ 
เท่ำนั้น

อวสานคาถา
    อิจฺจานุรุทฺธรจิเต     อภิธมฺมตฺถสงฺคเห 
    ตติโย ปริจฺเฉโทย�     สมาเสเนว นิฏฺโิต ฯ๑

 ปริจเฉทที่ ๓ นี้ ชื่อว่ำ ปกิณณกสังคหวิภำค ในปกรณ์อภิธัมมัตถสังคหะ  
ซึ่งพระอนุรุทธำจำรย์ได้รจนำไว้แล้ว จบลงโดยย่อด้วยประกำรฉะนี้นั่นแล.

❖ ❖ ❖

๑ คำถำน้ีปรำกฏในหนังสือมนต์พิธีทั่วไป แต่ไม่ปรำกฏในคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะฉบับ  

 มจร. และ มมร.
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รายละ ๘,๐๐๐ บาท

๑. คุณสรำวุธ พันธ์โสตถี และครอบครัว

รายละ ๕,๐๐๐ บาท

๑. คุณชวิศำ ภูเขำนำค

๒. คุณไสว คุณฉ�่ำ ด.ญ. วินิดำ เล็กมงคล

๓. คุณธีระ มั่งมี

รายละ ๒,๕๐๐ บาท

๑. คุณวรวรรณ วีระสุนทร

รายละ ๒,๐๐๐ บาท

๑. คุณชนิดำ ลิ้มธงเจริญ

๒. คุณพจนำ ศักดำสุคนธ์

รายละ ๑,๕๐๐

๑. คุณสุปรำณี อึ้งอรุณลักษณ์

๒. คุณปรีชำ และคุณธนวิสุทธิ์ เหล่ำอำรีย์

รายละ ๑,๐๐๐ บาท

๑. คุณทรงวุฒิ คุณรัตนำ งำมมีศรี

๒. คุณทิติภำ ขจรไชยกูล

๓. คุณเนำวรัตน์ รัตนสุนทร

๔. คุณอ�ำนำจ สพันธุพงศ์

๕. คุณนิตยำ บุษรำประภำกูล

๖. คุณศิริพงศ์ กุลำงกูร

๗. คุณวิชัย ผดุงทรัพย์

รายชื่อผู้ร่วมพิมพ์หนังสือ

รายละ ๕๐๐ บาท

๑. คุณชวน สะอำดพงศ์

๒. คุณพีรวรรธน์ กรรณพิสุทธิ์

๓. คุณชวิศำ ภูเขำนำค

๔. คุณสรำวุธ พันธ์โสตถี

๕. คุณวำสนำ อำษำ

๖. อ.แม่ชีมำริชำติ ทองนพคุณ

๗. ครอบครัวนนทกำร

๘. คุณสุทิน คุณสุวรรณี ตรีถำวรสุข

๙. คุณอรุณี มรกฎจินดำ

๑๐. คุณอ�ำภำ ค�ำนวณตำ

๑๑. คุณบุญล้น สรรพดิลก

๑๒. น.อ.หญิงส�ำรวย ทองค�ำพำนิช,  

 ร.ต. พยุง จันทรบุบผำ

๑๓. ภญ. อัจฉรำ ธรรมเกกิงกิจ

๑๔. คุณปรำณี ทัพเป็นไทย

๑๕. คุณอนุรุทร อินทะแสน

๑๖. คุณวรวิทย์ สุลิขิตกมล

๑๗. คุณรุ่งโรจน์ คุณสิรภำ ตะกรุดแก้ว 

 และครอบครัว

๑๘. มิสเตอร์บีน

๑๙. พลเรือตรีหญิงสมพร กำญจนโกศล

๒๐. คุณบรรจง สุพรรณกูล

๒๑. แม่ชีสุภำภรณ์ สกุลมำ

๒๒. คุณกนกทิพย์ โสดำบรรลุ

๒๓. ครอบครัวธุระงำน

รายละ ๔๐๐ บาท

๑. คุณปรำณี เกตุแก้ว
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รายละ ๓๐๐ บาท

๑. คุณอรดี แย้มสรวล

๒. คุณวัฒนำ แก้วหิรัญ

๓. คุณสมบูรณ์ วัฒนหงส์ศิริ

๔. คุณเบญจวรรณ บุญชนะทองเลิศ

๕. คุณชัญญ์ชญำ จงนิตยกำล

๖. คุณมณฑำ พูนทวี

๗. เพื่อนมิตรพล ๒๐

๘. คุณภคพล นกเล็ก

๙. คุณบุญเตือน ศรีรักษ์

๑๐. คุณวรรณี วรุตมะ

๑๑. ครอบครัวเมฆกระจ่ำง

๑๒. คุณบุญอ�ำนวย รัตนธำดำ

รายละ ๒๕๐ บาท

๑. คุณยุพำ ส่งศิริ

๒. คุณสุภำพร รอดวรรณะ

๓. คุณมุกดำ จงศรีอดิสรณ์

๔. คุณพัชรี สว่ำงแจ้ง

รายละ ๒๐๐ บาท

๑. คุณอัปสร ศิริเกียรติมงคล

๒. คุณวิลำวรรณ สุอุทัย

๓. คุณกำรุณ เทพมงคล

๔. คุณนพวรรณ จิตต์ชัยวิสุทธิ์

๕. คุณนงนำถ สิงหศักดิ์

๖. คุณนัดดำ สุขพินิจ

๗. คุณพึงพิศ สำลีผล

๘. คุณอำรีย์ ขำวส�ำอำงค์

๙. คุณพรรณศรี สุพัฒน์

๑๐. คุณวิฑูรย์ ก�ำเนิดเพชร

๑๑. คุณนิภำ ส่วนบุญเจริญ

๑๒. คุณอนงค์ บุญชนะทองเลิศ

๑๓. คุณปรำณี ฟองสมุทร, 

 คุณเพ็ญศรี บ้ำนไกรทอง

๑๔. คุณฉวี แซ่ตั้ง

๑๕. คุณอดุลยำ อังวัฒนพำนิช

๑๖. คุณรัตนำ ศิริกิจ

๑๗. คุณสุชำดำ โพธิเงิน

๑๘. คุณณัฐภัสสร เจียรจิรกุลกร

๑๙. คุณเสริมศรี พงศ์พนิตำนนท์

๒๐. คุณนิสิต เพ็ชรทอง

๒๑. คุณวรวิทย์ วิทยำภิมัณฑน์

๒๒. คุณจินตนำ รัตนภิภพ

๒๓. คุณด�ำรง คุณจริยำ บุญอุทิศ

๒๔. คุณมณีรัตน์ เกิดแสงชื่น

๒๕. คุณประภำนิช ร่วมเริงชัย

๒๖. คุณบุษกร จันทร์แจ่มศรี

๒๗. อ.หลง คุณโสภำ หำวำรี

๒๘. คุณอุษณีย์ จันทร์เกีรยติกุล

๒๙. คุณศิริพร ชุติปำโร

๓๐. คุณจิรำยุ บุญวีระ

๓๑. คุณเพ็ญศรี คุณสำยจิตต์ ฟองศรีสิน

๓๒. คุณกุลวีณำ เรืองลอยข�ำ

๓๓. คุณดวงกมล นิติคุณธรรม

รายละ ๑๕๐ บาท

๑. คุณบุญเตือน ศรีรักษ์

๒. คุณละออง กิจพ่อค้ำ และครอบครัว

๓. คุณสุวรรณี เลืองยศลือชำกุล

๔. คุณอติภำ กิจพ่อค้ำ และครอบครัว
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ถ้ำหำกรำยชือ่ผูบ้ริจำคท่ำนใดผดิพลำด ตกหล่น ขำดหำยไป ทำงมลูนิธฯิ ต้องขออภยัมำ ณ โอกำสน้ีด้วย  

และต้องขออภยัส�ำหรับรำยช่ือผูบ้ริจำค ทีบ่ริจำคในภำยหลังจำกต้นฉบับหนังสือฯ เข้ำโรงพมิพ์ไปแล้ว  

ซึง่ไม่สำมำรถพิมพ์รำยชื่อเพิ่มในรำยกำรนี้ได้ 

  สพฺพทาน� ธมฺมทาน� ชินาติ.

  ขุ.ธมฺม. ๒๕/๓๔/๖๓ สฺยำ.

  กำรให้ธรรม ย่อมชนะกำรให้ทั้งปวง.

รายละ ๑๐๐ บาท

๑. คุณภำรวี บุญอนุวัฒน์

๒. คุณศิริวรรณ หอมสนิท

๓. คุณจิระพันธ์ พิสัยพันธุ์

๔. คุณกอบแก้ว ขวัญเมือง

๕. คุณรำเชนทร์ ชัญญำผล

๖. คุณจิรพัฒน์ ศรีธรำนนท์

๗. คุณอุไร เผือกใจแผ้ว

๘. คุณชัญญำ วิมลรัตน์

๙. คุณมัลลิกำ จงวิจักษณ์

๑๐. คุณบุญเลิศ รัตนสมัย

๑๑. คุณมัณฑนำ ลิขิตแสนสุข

๑๒. คุณรำเชนทร์ พงษ์วิทยำนุสรณ์

๑๓. คุณพัฒน์นรี ชูศิลป์ทอง

๑๔. คุณอุไร บุญชนะทองเลิศ

๑๕. คุณเอมจุฑำ บุญชนะทองเลิศ

๑๖. คุณยุภำ ปรีส�ำเนียง

๑๗. คุณอัญชลี แซ่อึ้ง

๑๘. คุณธัญพร สุภัทรำวุธ

๑๙. คุณพ่อไดเด่ง คุณแม่เง็กเจ็ง

๒๐. คุณอุไรวรรณ ตันติญำนุกูล

๒๑. คุณรติกร ทวิอำรยกุล

๒๒. คุณพิทยำ จริยสกุลวงศ์

๒๓. คุณสุชำดำ พงโศธร

๒๔. คุณมุจลินทร์ ดิษพงษ์

๒๕. คุณกัลยำรัตน์ บุญรัฐเศรษฐ์

๒๖. คุณพวงเพชร พฤษศิริสมบัติ,  

 คุณนิตยำ เล็กปรีชำกุล

๒๗. คุณลดำวัลย์ สินวีรุทัย,  

 คุณเกรียง เรขรุจิ

๒๘. คุณณรงค์ สุขสวัสดิ์

๒๙. คุณรฐำ ชำญวิสัฐกุล

๓๐. คุณพูนศรี ตี่ด้วง

๓๑. คุณนุชจรินทร์

๓๒. ครอบครัวโอวำทวรัญู

๓๓. คุณสุทัศน์ คุณบุปผำ หิรัญธนยรัศมี

๓๔. คุณช�ำนำญ คุณชลรส ก่อพ่อค้ำ

๓๕. คุณจินดำรัตน์ พงศ์พยุหะ

๓๖. คุณไพจิตร เชื้อเทศ และครอบครัว

๓๗. คุณล้อม เสนียุทธ

รายละ ๕๐ บาท

๑. คุณทรงทด ยักสัตย์

๒. คุณเจื้อน เมืองประสงค์
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