
อนุสัยเปนไฉน 
โดย 

อุบาสกผูหนึ่ง 
 
 
 

อนุสัยเปนไฉน 
 

 อนุสยั เป็นไฉน ใครใคร่รู ้ พระบรมครู ตรสัไว ้ใหศึ้กษา 

อยา่คิดเดา เอาเอง จกัโศกา เพราะพาลพา สบัสน จนบิดเบือน 

 ทรงมอบธรรม คาํสอน แทนพระองค ์ หากจาํนง รกัษ์ศาสน์ ใหเ้ป็นเหมือน 

พระสาวก ในอดีต อยา่แชเชือน ช่วยกนัเตือน ใหเ้คารพ นบพระธรรม 

 ดว้ยใฝ่หา ความรู ้สู่ปริยติั จึงปฏิบติั ตดัอนุสยั ในภพสาม 

ใหสิ้นซาก สินเชือ ทีนอนตาม ในรูปนาม ขนัธห์า้ ทีพาวน 

 ก็เมือใด อริยมรรค บงัเกิดขนึ เป็นผูตื้น จากหลบั ไม่สบัสน 

ออกจากบว่ง บ่วงตณัหา ตวัอบัจน ปุถุชน สินไปพรอ้ม อวิชชา 

 ช่วยกนัเรียน เพียรศึกษา แลว้ปฏิบติั จกัป้องปัด อนุรกัษ์ ศาสนา 

อยา่ประมาท ขาดปริยติั ตดัปฏิปทา ใครจกัมา ช่วยสืบต่อ หน่อพระธรรม 



 (๒) 
คํานํา 

 

 อวิชชานุสยั เป็นความหลงใหล เป็นความไม่รู ้ ซึงเป็นเหตุใหห้ลายๆ 
ท่านยงัคงฉงนสนเท่หก์บัคาํว่า “อนุสยั” ยงัไม่แน่ใจว่า อนุสยัคืออะไรกนัแน่ 
อนุสยัเป็นกิเลสนอนเนืองซึมซาบอยู่ในจิตหรือเกิดร่วมกบัอกุศลจิต อนุสยัมา
จากไหน มีปัจจยัใหเ้กิดอนุสยัหรือไม่ อนุสยัเป็นสงัขตธรรมซึงมีปัจจยัปรุงแต่ง
ใหเ้กิดขึน หรือเป็นขนัธวิมุติซึงไม่เกิดไม่ดบั อนุสยัเป็นกาลวิมุติหรือเป็นอดีต 
อนาคต ปัจจุบนั ฯลฯ 

 ปัญหาเรืองของอนุสยัเหล่านี ยงัคงมีอยู่ในหมูผู่ศึ้กษาพระธรรมและผู ้
ปฏิบติัธรรมหลายกลุ่ม ส่วนใหญ่จะมีความเห็นว่า อนุสยัเป็นกิเลสนอนเนือง
อยูใ่นจิตทุกดวง หรือนอนเนืองอยูใ่นจิตตสนัดาน (การสืบต่อของจิต) หรือ
นอนเนืองอยูใ่นระหวา่งแห่งจิต อนุสยัเป็นกิเลสอยา่งละเอียดทีไม่เกิดขนึ แต่
เป็นปัจจยัทาํใหป้ริยุฏฐานกิเลสเกิด อนุสยัจึงเป็นกาลวิมุติ ไม่มีอดีต อนาคต 
ปัจจุบนั อนุสยัจะถูกละก็ต่อเมือโลกุตตรมรรคจิตเกิดเท่านัน 

 แต่ก็มีผูศึ้กษาพระธรรมและผูป้ฏิบติัธรรมบางกลุ่ม ทีมีความเห็นว่า
อนุสยัเป็นกิเลสทีเกิดขึนเหมือนกิเลสประเภทอืนๆ เพราะเป็นสงัขตธรรม
เช่นกนั จะตอ้งมีปัจจยัปรุงแต่งใหเ้กิด เมือเกิดแลว้ก็ตอ้งดบั เพราะเป็นสงัขาร
ธรรม มีความไมเ่ทียง เป็นทุกขแ์ละเป็นอนัตตาเป็นธรรมดา กิเลสทีเป็น
อนุสยัเมือเกิดแลว้ดบัไปก็เป็นอดีต ทียงัไม่เกิดแต่จะเกิดขึนต่อไปก็เป็น
อนาคต ทีเกิดขึนเฉพาะหน้าก็เป็นปัจจุบนั 

 ไม่ว่าอนุสยัจะเป็นอย่างไรก็ตาม ก็เป็นหนา้ทีของพุทธศาสนิกชนที
จะตอ้งศึกษาหาเหตุผล จากหลกัคาํสอนของพระสมัมาสมัพุทธเจา้ เพือความ
เขา้ใจทีถูกตอ้งอนัเป็นแนวทางแห่งการปฏิบติัทีถูกตอ้ง เพราะสมัมาทิฏฐิคือ
ความเห็นถูก เป็นเบืองตน้ของพรหมจรรย ์ และเป็นนิมิตหมายมาก่อนแห่ง
การเกิดขึนของอริยมรรคมีองค ์ ๘ เหมือนกบัแสงเงินแสงทอง ซึงเป็นนิมิต
หมายมาก่อนแห่งการขนึของดวงอาทิตย ์



(๓) 

 

 เนือความในหนังสือเล่มนี เป็นเรืองของอนุสยัซึงเป็นธรรมะทีจะตอ้ง
ละ เป็นส่วนของสมุทยั และมีความเกียวขอ้งกบัเรืองของสติปัฏฐานบางตอน 
ซึงเป็นธรรมะทีจะตอ้งอบรมเจริญ เป็นส่วนของมรรค หากเขา้ใจผิดในสมุทยั
และมรรคแลว้ ก็ไมส่ามารถอบรมในส่วนทีควรเจริญและละในส่วนทีควรละได ้
นันหมายถึงวา่ จะไม่มีโอกาสไดเ้ห็นแจง้อริยสจัจ ์ ซึงเป็นความเจริญแทอ้ย่าง
ประเสริฐ ทีพระสมัมาสมัพุทธเจา้และพระอริยเจา้ทงัหลายไดต้รสัรูแ้ลว้ 

 เนือความทีเป็นอกัษรตัวเอน เป็นขอ้ความทีคดัลอกมาจาก
พระไตรปิฎกอรรถกถาและฎีกา โดยจะระบุหลกัฐานทีมากาํกบัไวด้ว้ย ซึง
อา้งอิงจากฉบบัมหามกุฏราชวิทยาลยัเป็นส่วนใหญ่ ส่วนเนือความทีเป็น
อกัษรตวัตรง เป็นความคิดเห็น เป็นความเขา้ใจส่วนตัวของขา้พเจา้ หากท่าน
ผูรู้ท่้านใดไดพ้บขอ้ผิดพลาด หรือเนือความทีขดักบัหลกัฐานในพระไตรปิฎก
อรรถกถาและฎีกา เพือประโยชน์เกือกูลต่อพระศาสนา และเพืออนุเคราะห์
ต่อขา้พเจา้  โปรดแจง้ไปยงั อุบาสกผูห้นึง วดัจากแดง ถนนเพชรหึงษ์ ตาํบล
ทรงคะนอง อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐ ขา้พเจา้ขอ
นอ้มรบัคาํแนะนําดว้ยความอนุโมทนาเป็นอยา่งยิง 

 ขอกราบอนุโมทนาท่านพระอาจารย ์ พระครูธรรมธรสุมนต ์ นนฺทิโก 
(เจา้อาวาสวดัจากแดง ต.ทรงคะนอง จ.สมุทราปราการ) อย่างสูง ทีกรุณา
ช่วยสอบทานตน้ฉบบั นอกเหนือจากการใหค้วามเขา้ใจในหลกัธรรม ให้
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ เกียวกบัอนุสยั และพระธรรมหมวดอืนๆ แก่
ขา้พเจา้เสมอมา 

 ขอกราบอนุโมทนาท่านพระอาจารย ์ มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร 
(จบบาลีใหญ่ทีสาํนักวดัท่ามะโอ จ.ลาํปาง จบเปรียญ ๖ ทีวดัมหาธาตุยุวราช
รงัสฤษฎิ และจบธมัมาจริยะจาประเทศพม่า ปัจจุบนัสอนภาษาบาลีอยูที่วดั
มหาธาตุยุวราชรงัสฤษฎิ คณะ ๒๕) เป็นอย่างสูง ทีกรุณาช่วยคน้ควา้และ
แปลขอ้ความภาษาบาลีเกียวกบัอนุสยัในอรรถกถาและฎีกา 



 (๔) 
 ขออนุโมทนากบักลัยาณมิตรอีกหลายๆ ท่าน ทีช่วยตรวจทาน
พยญัชนะบา้ง เป็นธุระในการเตรียมตน้ฉบบัและการจดัพิมพเ์ป็นรูปเล่มที
สมบรูณบ์า้ง และช่วยในการออกทุนทรพัยเ์พือพิมพเ์ผยแพร่หนังสือเล่มนีให้
เป็นธรรมทานบา้น 

 ดว้ยกุศลผลบุญทีเกิดจากการนอบนอ้มบชูาพระรตันตรยั และจาก
การเผยแพร่พระธรรมตามพระไตรปิฎก อรรถกถาและฎีกานี ขอจงเป็นพลว
ปัจจยัใหท่้านทงัหลายทีมีส่วนในการจดัทาํ รวมทงัท่านทีไดอ้่านหนังสืออนุสยั
เป็นไฉน เล่มนี จงบรรลุประโยชน์ทงั ๓ ประการ คือ ประโยชน์ในโลกนี 
ประโยชน์ในโลกหนา้ และประโยชน์อยา่งยิงคืออมตมหานิพพานดว้ยกนัทุก
ท่านทุกประการ 

 ขอจงเป็นปัจจยัใหข้า้พเจา้ถึงความเจริญงอกงามในพระธรรมวินัยนี 
สามารถอบรมไตรสิกขา คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา 
เจริญสมถวิปัสสนาเพือกาํหนดรูทุ้กข ์ เพือละสมุทยั เพือทาํนิโรธใหแ้จง้ และ
เพืออบรมอริยมรรคใหบ้ริบูรณ ์ ขอจงเป็นปัจจยัใหผู้ที้มีความเห็นต่างจากพระ
ธรรมวินัย อนัรวบรวมไวดี้แลว้ในพระไตรปิฎกอรรถกถาและฎีกา จงเป็นผูมี้
ความเห็นเป็นอนัเดียวกนักบัพระธรรมวินัยตามหลกัคาํสอน อบรมสมัมา
ปฏิบติัจนไดบ้รรลุมรรค ผล นิพพาน และพน้จากสรรพทุกขโ์ดยทวักนัเทอญ 
ฯ 

 

 

 ขอใหพ้ระสทัธรรมจงดํารงอยูสิ่นกาลนาน 

 

 อุบาสกผูห้นึง 



(๕) 

สารบาญ 

 

เรือง หน้า 

คาํนํา (๒) 
คาํนอบน้อมบูชาพระรตันตรยั ๑ 
คาํขออดโทษต่อพระรตันตรยั ๒ 

อนุสยัทาํใหไ้ม่รูแ้จง้โลกธรรม ๓ 
อนุสยัคืออะไรกนัแน่ ๙ 
อนุสยัทาํใหเ้ขา้ใจผิด ๑๑ 
อนุสยัหมายถึงอะไร อนุสยัมีกีอย่าง  
    เพราะเหตุไรจึงมีไม่ยิงไม่หย่อนกวา่นี ๑๓ 

อนุสยั ๗ เป็นเจตสิก ๖ ประเภท ๑๗ 
เพราะเหตุใด อนุสยัจึงมี ๗ เท่านัน ๑๙ 
อนุสยัเป็นสงัขตธรรมหรืออสงัขตธรรม เกิดดบัหรือไม ่ ๒๐ 
คน ๒ จาํพวก ทีกล่าวตู่และไม่กล่าวตู่พระตถาคต ๒๑ 
อนุสยัเกิดในมรณาสนันวิถี (วิถีจิตทีใกลต่้อความตาย) ๒๕ 
สวากขาโต ภควตา ธมัโม ๒๗ 
นตุมหสูตร กายนีไม่ใช่ของเธอทงัหลาย.... ๓๐ 
อนุสยัเป็นกุศลธรรม หรืออกุศลธรรม หรืออพัยากตธรรม  
    ปะปนกนัไดไ้หม ๓๑ 
ทีมาของสกวาทีและปรวาทีในคมัภีรก์ถาวตัถุ ๓๒ 
ปุจฉาวิสชัชนาปัญหาในคมัภีรก์ถาวตัถุ ๓๔ 
อนุสยันอนนิงอยูใ่นปฏิสนธิจิตจริงหรือ ๔๔ 
อนุสยัเป็นจิตตสมัปยุตต ์(เกิดร่วมกบัจิต) หรือเป็นจิตตวิปปยุตต ์ 
     (ไม่เกิดร่วมกบัจิต) ๕๓ 
 



 (๖) 
เรือง หน้า 

จิตเจตสิกเป็นสมัปยุตตธรรม เป็นสมัมปยุตตปัจจยัต่อกนั ๕๓ 

จิตเจตสิกเป็นอนันตรปัจจยั เป็นปกตูปนิสสยปัจจยั ๕๔ 

ลกัษณะของเจตสิก ๕๒ ๕๕ 
ความเป็นวิปปยุตตม์ี ๒ นัย ๕๙ 

อนุสยัเป็นอดีต อนาคต หรือปัจจุบนั หรือเป็นขนัธวิมุติ ไม่มีกาล  ๖๑ 

ปรมตัถธรรม ๔ และขนัธ ์๕ ๖๑ 

ปัญญาวรรค อภิสมยกถา ว่าดว้ยความตรสัรู ้ ๖๕ 
อนุสยัเป็นขนัธวิมุติ ในอรรถกถาจฬูเวทลัลสูตร ๗๕ 
อุปาทานต่างจากอุปาทานขนัธ ์๕ อย่างไร ๗๘ 

อนุสยัเป็นทุกขสจัจ ์หรือสมุทยัสจัจ ์หรือนิโรธสจัจ ์หรือมคัคสจัจ ์ ๘๕ 
ขนัธสูตร ว่าดว้ยเรืองอริยสจัจ ์๔ ๘๖ 

อายตนสูตร วา่ดว้ยเรืองอริยสจัจ ์๔ ๘๗ 

กาํหนดรูอ้นุสยัโดยปริญญากิจไดห้รือไม่  
    และอนุสยัเป็นอารมณข์องสติปัฏฐานไดห้รือไม่ ๘๙ 
ปริญเญยยสูตร อริยสจัจ ์๔ และกิจของอริยสจัจ ์๔ ๘๙ 
ปริญญา ๓ ๙๐ 

ปหาน ๓ ๙๕ 

สจัฉิกิริยา ๓ ๙๖ 

ภาวนา ๒ ๙๘ 
การทาํปริญญาในอนุสยั ๑๐๒ 
อนุสยัมีการนอนเนือง ๒ อย่าง ในทีไหนบา้ง ๑๐๓ 

ตารางอนุสยั ๗ ๑๐๔ 

ทิฏฐิวิสุทธิและสกักายทิฏฐิ ๑๐๙ 
ปัจจยัของอนุสยั ๑๑๐ 
ปฏิจจสมุปบาทของกามราคานุสยั ๑๑๔ 



(๗) 

 

เรือง หน้า 

วิตกักสูตร ว่าดว้ยการตรึกในอริยสจัจ ์๔ ๑๑๗ 
จินตสูตร ว่าดว้ยการคิดในอริยสจัจ ์๔ ๑๑๘ 
ธมัมุทเทสวาระ อกุศลจิตดวงที ๑ ๑๒๐ 
สติปัฏฐานสูตร นิวรณบรรพะ ๑๒๙ 
สติปัฏฐานสูตร อายตนบรรพะ ๑๓๐ 
นิวรณแ์ละสงัโยชน์ก็เป็นอนุสยั ๑๓๒ 





 

คํานอบนอมบูชาแดพระรัตนตรัย 
 

อะระหงั สมัมาสมัพุทโธ ภควา, พระผูม้ีพระภาคเจา้เป็นพระอรหนัต ์
ดบัเพลิงกิเลสเพลิงทุกขสิ์นเชิง ตรสัรู ้
ชอบไดโ้ดยพระองคเ์อง; 

พุทธงั ภะคะวนัตงั อภิวาเทมิ, ขา้พเจา้อภิวาทพระผูมี้พระภาคเจา้ ผูรู้ ้
ผูตื้น ผูเ้บิกบาน. 

สวากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม, พระธรรมเป็นธรรมทีพระผูม้ีพระภาค
เจา้ตรสัไวดี้แลว้; 

ธมัมงั นะมสัสาม,ิ ขา้พเจา้นมสัการพระธรรม. 
สุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ. พระสงฆส์าวกของพระผูมี้พระภาคเจา้ 

ปฏิบติัดีแลว้; 

สงัฆงั นะมามิ. ขา้พเจา้นอบน้อมพระสงฆ.์ 
 

ปุพพภาคนมการ 
 

หนัทะ มะยงั พุทธสัสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการงั กะโรมะ เส. 
(เชิญเถิดเราทงัหลาย ทาํความนอบนอ้มอนัเป็นส่วนเบืองตน้ 

แด่พระผูม้ีพระภาคเจา้เถิด) 

 

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพุทธสัสะ. 
นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพุทธสัสะ. 
นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต, ขอนอบนอ้มแด่พระผูมี้พระภาคเจา้พระองคนั์น;  
อะระหะโต, ซึงเป็นผูไ้กลจากกิเลส;  
สมัมาสมัพุทธสัสะ. ตรสัรูช้อบไดโ้ดยพระองคเ์อง. 



 ๒ 

คําขออดโทษตอพระรตันตรัย 
 

 กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา, พุทเธ กุกมัมงั ปะกะตงั มะยายงั, 
พุทโธ ปฏิคคณัหะตุ อจัจะยนัตงั, กาลนัตะเร สงัวะริตุง วะ พุทเธ. 
 กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา, ธมัเม กุกมัมงั ปะกะตงั มะยายงั, 
ธมัโม ปฏิคคณัหะตุ อจัจะยนัตงั, กาลนัตะเร สงัวะริตุง วะ ธมัเม. 
 กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา, สงัเฆ กุกมัมงั ปะกะตงั มะยายงั, 
สงัโฆ ปฏิคคณัหะตุ อจัจะยนัตงั, กาลนัตะเร สงัวะริตุง วะ สงัเฆ. 
 ดว้ยกายก็ดี ดว้ยวาจาก็ดี ดว้ยใจก็ดี กรรมน่าติเตียนอนัใดทีขา้พเจา้
ไดก้ระทาํล่วงเกิดแลว้ในพระพุทธรตันะ พระธรรมรตันะ พระสงัฆรตันะ ดว้ย
ความตงัใจก็ดี ดว้ยความเผลอไผลก็ดี ดว้ยความรูเ้ท่าไม่ถึงการณก็์ดี ขอให้
พระพุทธรตันะ พระธรรมรตันะ พระสงัฆรตันะ ไดโ้ปรดอดโทษล่วงเกินอนันัน
แก่ขา้พเจา้ เพือการสาํรวมระวงัในกาลต่อไป 

 เมือมีผูที้กระทาํความผิดดว้ยความโง่เขลา หรือดว้ยความหลงงมงาย 
แลว้สาํนึกตน มาขออดโทษต่อพระสมัมาสมัพุทธเจา้ เพือจะถึงความสาํรวม
ระวงัในกาลต่อไป พระพุทธเจา้จะตรสัว่า ...โทษไดม้าถึงเธอแลว้ตามความ
โง่ ตามความเขลา ตามอกุศล แตเ่พราะเธอไดเ้ห็นโทษโดยความเป็น
โทษแลว้กระทาํคืนตามธรรม เราขอรบัโทษนนัของเธอ การทีเธอเห็น
โทษโดยความเป็นโทษ แลว้กระทาํคนืตามธรรม ถึงความสาํรวมระวัง
ตอ่ไป นีเป็นความเจริญในอริยวินัยนี ... 
 ในองัคุตตรนิกาย ทุกนิบาต พาลวรรคที ๓ พระผูมี้พระภาคเจา้ตรสั
ถึงคนพาล ๒ จาํพวก คือ ๑. ผูที้ไม่เห็นโทษโดยความเป็นโทษ ๒. คนทีไม่
รบัรองตามธรรม เมือผูอื้นแสดงโทษ และบณัฑิต ๒ จาํพวก คือ ๑. ผูที้เห็น
โทษโดยความเป็นโทษ ๒. ผูที้รบัรองตามธรรม เมือผูอื้นแสดงโทษ 

 

 



๓ 

อนุสัยทําใหไมรูแจงโลกธรรม 
 

 พระบรมศาสดาผูก้่อกาํเนิดพระพุทธศาสนา เป็นผูท้รงรูแ้จง้โลกและ
ทรงสอนใหพุ้ทธศาสนิกชนรูจ้กัโลกตามความเป็นจริง เพราะการทีบุคคล
อาศยัอยูใ่นโลก แต่ไมรู่จ้กัความจริงของโลก ก็ยากทีจะมีชีวิตอยูอ่ย่างเป็นสุข 
และไม่สามารถพน้ไปจากทุกขท์งัปวงได ้ เหมือนกบัทีใครบางคนไดก้ล่าวไวว้่า 
นกไม่เห็นฟ้า ปลาไม่เห็นนาํ ไสเ้ดือนไม่เห็นดิน คนไม่เห็นโลก ... ! สตัว์
เหล่านีจะมีชีวิตทีเป็นสุขไดอ้ยา่งไร? ในเมือไมรู่จ้กัสิงทีตนเองเกียวขอ้งและ
อาศยัอยู ่
 คาํวา่ “โลก” ในพระพุทธศาสนามีความหมายแตกต่างจากโลกใน
จินตนาการของชาวโลกทวัไปบา้ง โลกในทศันะของชาวโลก หมายถึงดาวพระ
เคราะหที์มนุษยอ์าศยัอยู่ หรือพิภพแผ่นดิน หรือส่วนหนึงในจกัรวาล รวมทงั
หมายถึงเหล่ามวลมนุษยด์ว้ย ส่วนโลกในพระพุทธศาสนา หมายถึง สภาพ
ธรรมทีแตกดบัเสือมสลายไป หรือทีเรียกว่า โลก ๓ ไดแ้ก่ สตัวโลก ๑ 
(โลกคือหมูส่ตัวใ์น ๓๑ ภูมิ) โอกาสโลก ๑ (โลกคือทีอยูข่องสตัวม์ี ๓๑ ภูมิ) 
และ สงัขารโลก ๑ (โลกคือสภาพธรรมทีมีปัจจยัปรุงแต่ง แตกดบัเสือม
สลาย) 

 ในบรรดาโลกทงัหลาย สงัขารโลก จาํแนกไดห้ลายนัย ดงันี 

 โลก ๑ คือ สตัวท์งัหลายเป็นอยู่ไดด้ว้ยอาหาร หมายถึง สงัขาร
ทงัหลายเป็นไปไดเ้พราะปัจจยั (คาํวา่ “อาหาร” ในทีนี หมายถึง ปัจจยัซึง
เป็นเหตุทวัๆ ไป) 

 โลก ๒ คือ นาม (สภาพทีรูอ้ารมณ)์ กบัรูป (สภาพทีเสือมสลาย 
เพราะปัจจยัอนัเป็นขา้ศึก) 

 โลก ๓ คือ เวทนา ๓ ไดแ้ก่ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา 
 โลก ๔ คือ อาหาร ๔ ไดแ้ก่ กวฬงิการาหาร (อาหารคือคาํขา้วทีกลืน
กิน) ผสัสาหาร (อาหารคือผสัสเจตสิก) มโนสญัเจตนาหาร (อาหารคือ



 ๔ 
เจตนาเจตสิก) วิญญาณาหาร (อาหารคือจิต) (คาํวา่ “อาหาร” ในทีนี 
หมายถึง สภาพทีนํามาซึงผล) 
 โลก ๕ คือ อุปาทานขนัธ ์ ๕ ไดแ้ก่ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร 
วิญญาณ 
 โลก ๖ คือ อายตนะภายใน ๖ ไดแ้ก่ ตา หู จมูก ลิน กาย ใจ 
 โลก ๗ คือ วิญญาณฐิติ ๗ (ภูมิเป็นทีตงัของวิญญาณ) ไดแ้ก่ สตัวที์มี
กายต่างกนัมีสญัญาต่างกนั สตัวที์มีกายต่างกนัมีสญัญาอยา่งเดียวกนั สตัวที์
มีกายอยา่งเดียวกนัมีสญัญาต่างกนั สตัวที์มีกายอยา่งเดียวกนัมีสญัญาอยา่ง
เดียวกนั สตัวผู์เ้ขา้ถึงอากาสานัญจายตนะ สตัวผู์เ้ขา้ถึงวิญญานัญจายตนะ 
สตัวผู์เ้ขา้ถึงอากิญจญัญายตนะ สตัวผู์เ้ขา้ถึงเนวสญัญานาสญัญายตนะ (โดย
สรุป ไดแ้ก่ สตัว ์ ใน ๒๙ ภูมิ ยกเวน้อสญัญสตัตาภูมิ เพราะเป็นภูมิทีไม่มีจิต 
และเนวสญัญานาสญัญายตนภูมิ เพราะเป็นภูมิทีมีจิตก็ไม่ใช่ ไมมี่จิตก็ไม่ใช่)  
 โลก ๘ คือ โลกธรรม ๘ (ธรรมทีครอบงาํสตัวโ์ลกและสตัวโ์ลกยอ่ม
หมุนไปตามโลกธรรม) ไดแ้ก่ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ เสือมลาภ เสือมยศ 
ทุกข ์นินทา 
 โลก ๙ คือ สตัตาวาส ๙ (ภูมิเป็นทีอยูข่องสตัว)์ ไดแ้ก่ สตัวที์มีกาย
ต่างกนัมสีญัญาต่างกนั สตัวที์มีกายต่างกนัมีสญัญาอย่างเดียวกนั สตัวที์มี
กายอยา่งเดียวกนัมีสญัญาต่างกนั สตัวที์มีกายอยา่งเดียวกนัมีสญัญาอยา่ง
เดียวกนั สตัวผู์เ้ขา้ถึงอสญัญสตัตา สตัวผู์เ้ขา้ถึงอากาสานัญจายตนะ สตัวผู์้
เขา้ถึงวิญญานัญจายตนะ สตัวผู์เ้ขา้ถึงอากิญจญัญายตนะ สตัวผู์เ้ขา้ถึงเนว
สญัญานาสญัญายตนะ (ไดแ้ก่ สตัวใ์น ๓๑ ภูมิ) 

 โลก ๑๐ คือ อายตนะ ๑๐ ไดแ้ก่ อายตนะคือตา อายตนะคือรูป 
อายตนะคือห ู อายตนะคือเสียง อายตนะคือจมกู อายตนะคือกลิน อายตนะ
คือลิน อายตนะคือรส อายตนะคือกาย อายตนะคือโผฏฐพัพะ 
 โลก ๑๒ คือ อายตนะ ๑๒ ไดแ้ก่ อายตนะคือตา อายตนะคือรูป 
อายตนะคือห ู อายตนะคือเสียง อายตนะคือจมกู อายตนะคือกลิน อายตนะ



๕ 

คือลิน อายตนะคือรส อายตนะคือกาย อายตนะคือโผฏฐพัพะ อายตนะคือใจ 
อายตนะคือธมัมะ 

 โลก ๑๘ คือ ธาตุ ๑๘ ไดแ้ก่ ธาตุคือตา ธาตุคือรูป ธาตุคือจกัขุ
วิญญาณ ธาตุคือหู ธาตุคือเสียง ธาตุคือโสตวิญญาณ ธาตุคือจมกู ธาตุคือ
กลิน ธาตุคือฆานวิญญาณ ธาตุคือลิน ธาตุคือรส ธาตุคือชิวหาวิญญาณ ธาตุ
คือกาย ธาตุคือโผฏฐพัพะ ธาตุคือกายวิญญาณ ธาตุคือใจ ธาตุคือธมัมะ ธาตุ
คือมโนวิญญาณ  

(อรรถกถาโลกสูตร ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ) 

 โลกเหล่านี เป็นความแตกดบัเสือมสลายทงัสิน ดงัทีพระผูม้ีพระภาค
เจา้ตรสัไวใ้นโลกสูตร และ ปโลกสูตร สงัยุตตนิกาย สฬายตนวรรค พระ
สุตตนัตปิฎก มีเนือความอย่างเดียวกนัว่า 

 ... ดูก่อนภิกษุ ทีเรยีกวา่โลก เพราะจะตอ้งแตกสลาย อะไรเลา่แตก
สลาย ดูก่อนภิกษุ จกัษุแลแตกสลาย รูปแตกสลาย จกัขวุญิญาณแตกสลาย 
จกัษุสมัผสัแตกสลาย สุขเวทนา ทกุขเวทนาหรอือทุกขมสุขเวทนา ทีเกิดขนึ
เพราะจกัษุสมัผสัเป็นปัจจยัก็แตกสลาย ฯลฯ ใจแตกสลาย ธมัมารมณแ์ตก
สลาย มโนวญิญาณแตกสลาย มโนสมัผสัแตกสลาย สุขเวทนา ทกุขเวทนา
หรอือทุกขมสุขเวทนา ทีเกิดขนึเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจยัก็แตกสลาย ดูก่อน
ภิกษุ ทีเรยีกวา่โลก เพราะจะตอ้งแตกสลาย ฉะนีแล 

จบโลกสูตรที ๙ 

 

 โลกทงัหลายอนัเป็นสภาพทีจะตอ้งทาํลายไป เป็นทุกขอ์ยูอ่ย่างนี จึง
เป็นสิงทีควรพิจารณาและกาํหนดรู ้ โลกทีมีผลต่อความสุขความทุกข ์ มีผลต่อ
ชีวิตจิตใจของสตัวท์งัหลายโดยตรง ก็คือ โลกธรรม ๘ เพราะสตัวท์งัหลาย
พอใจ เพลิดเพลิน ยินดี ติดใจและแสวงหาลาภ ยศ สุขและสรรเสริญ โดย
มองเห็นแต่ อสัสาทะ (ความน่าพอใจเพลิดเพลิน) ของลาภ ยศ สุขและ
สรรเสริญ ความไมรู่ ้ ไมติ่ดขอ้ง ความหลงใหล ทาํใหไ้ม่ไดพ้ิจารณาว่า ลาภ 



 ๖ 
ยศ สุขและสรรเสริญเหล่านี ก็เป็นโลก มีความแตกดบัเสือมสลายเป็น
ธรรมดา มีความไม่เทียง คือ แปรปรวน มีแลว้ก็กลบัไม่มี เป็นทุกข ์ คือ ถูก
บีบคนัโดยความตงัอยูไ่ม่ไดน้าน เป็นอนตัตา คือ ไม่เป็นไปตามอาํนาจของ
ใครๆ จึงไม่เป็นสาระแก่นสาร และเป็นทีพึงอนัแทจ้ริงของใครไม่ได ้ อาทีนวะ 
คือโทษของลาภ ยศ สุข และสรรเสริญนันมีมากกว่ามาก เมือสิงเหล่านันวิบติั
ไป แต่เมือไมไ่ดพิ้จารณา ไม่ไดก้าํหนดรูด้ว้ยปริญญา ก็ยอ่มไม่เห็นโลกธรรม
ตามความเป็นจริง มีผลใหบ้างครงัก็ทาํบุญบา้ง บางครงัก็ทาํบาปบา้ง เพราะ
ปรารถนาโลกธรรมฝ่ายดีเหล่านี 

 สตัวท์งัหลายชิงชงั เกลียดกลวั ไมป่รารถนา ไม่ใคร่ทีจะไดป้ระสบกบั
ความเสือมลาภ ความเสือมยศ ความทุกข ์ และนินทา ปรารถนาทีจะอยูใ่ห ้
ไกลแสนไกลจากสิงเหล่านี เพราะความเสือมลาภ ความเสือมยศ ความทุกข์
และนินทา นํามาซึงทุกขแ์ละโทมนัส เป็นอนิฏฐารมณ ์ เป็นอารมณซึ์งไม่
น่ายินดี ไม่น่าพอใจเอาเสียเลย 

 แต่ ... ! จะมีใครบา้งทีประสบกบัโลกธรรมฝ่ายดีตลอดไป ในเมือ
สงัขารทงัหลาย (ความหมายเดียวกบัโลกนันเอง) เป็นสิงทีไม่เทียง อนัปัจจยั
ปรุงแต่ง อาศยัปัจจยัเกิดขึน มีความสินไปเป็นธรรมดา มีความเสือมไปเป็น
ธรรมดา มีความคลายไปเป็นธรรมดา มีความดบัไปเป็นธรรมดา เมือลาภสิน
ไป ความเสือมลาภก็เขา้มาแทนที เมอืยศเสือมไป ความเสือมยศก็เสนอตวั
เขา้มา เมือสุขคลายไป ความทุกขก็์เคลือนยา้ยเขา้มาแทน เมือสรรเสริญดับ
ไป นินทาก็ปรากฏทนัที แมค้วามเสือมลาภ ความเสือมยศ ความทุกขแ์ละ
นินทาก็ไม่เทียง แปรปรวน เปลียนแปลง ไปเช่นกนั สมบติัและวิบติัจึงเป็นของ
คู่กนัเสมอ 

 สตัวโ์ลกบางครงัจึงไดล้าภบา้ง เสือมจากลาภบา้ง เพิมพนูดว้ยยศบา้ง 
สูญจากยศบา้ง ประสบกบัสุขบา้ง เผชิญหนา้กบัทุกขบ์า้ง  ถูกยกยอปอปัน
สรรเสริญบา้งและถูกกระหนําซาํเติม เสียดสี นินทาบา้ง โลก !... ก็เป็นอยา่ง
นีเอง 



๗ 
 

 พระผูมี้พระภาคเจา้ทรงสอนใหพิ้จารณาบ่อยๆ เนืองๆ ว่า ... เรา
จะตอ้งพลัดพรากจากของรกัของชอบใจทงัหลายทงัปวง... โลกธรรมฝ่าย
อิฏฐารมณ ์ เป็นของรกัของชอบใจของสตัวท์งัหลาย ซึงทุกคนจะตอ้งพลดั
พรากอยา่งแน่นอน ถา้อิฏฐารมณเ์หล่านีไมจ่ากเราไปก่อน เราก็ตอ้งจาก
อิฏฐารมณเ์หล่านีในทีสุด เพราะไม่มีใครเลยทีจะคงอยู่คาํฟ้าตลอดไป ทุกสตัว์
ทุกชีวิตมีความตายเป็นทีสุด นันหมายถึงว่า สตัวท์งัหลายจะตอ้งพลดัพราก
จากทุกสรรพสิงทีเคยพบ ทีเคยประสบ ทีเคยครอบครอง ทีเคยยึดถือว่าเป็น
ของเราหรือแมว้า่เป็นตวัเรา 

 ส่วนโลกธรรมฝ่ายอนิฏฐารมณ ์ เป็นของทีไม่น่ารกัไมน่่าชอบใจของ
สตัวท์งัหลาย ซึงเป็นเรืองธรรมดาเหลือเกินทีจะตอ้งประสบบา้ง เพราะวา่สิง
เหล่านีก็เป็นสงัขารธรรมเช่นเดียวกนั แต่เพราะสตัวโ์ลกมากดว้ยความสาํคญั
ในสิงต่างๆ ว่าของเรา ว่าเรา วา่ตวัตนของเรา หรือพรอ้มมลูไปดว้ยวิปลาส 
(ความสาํคญัผิด คิดผิด เห็นผิดไปจากความเป็นจริง) จึงเปียมไปดว้ยความ
พอใจทีไม่รูจ้กัอิมในลาภ ยศ สุขและสรรเสริญ แต่กลบัทนไม่ไหว รบัไม่ได ้
เมือจะตอ้งสูญเสียลาภ ยศ สุข สรรเสริญไป เมือความเสือมลาภ ความเสือม
ยศ ความทุกข ์ และนินทาเขา้มาแทนที จึงทาํบาปอกุศลมากบา้ง นอ้ยบา้ง 
เพือป้องกนัความสูญเสียโลกธรรมฝ่ายดี และเพือผลกัไสโลกธรรมฝ่ายไมดี่ให้
พน้ไป 

 บางครงั อาจดูเหมือนว่า เราไมค่่อยจะหวนัไหวกบัโลกธรรมสกัเท่าไร 
โดยเฉพาะเมือไดศึ้กษาพระธรรมมาบา้งแลว้ หรือแมไ้ดศึ้กษาพระธรรมมา
นานมากก็ตาม ดว้ยสาํคญัตนว่า มีความเขา้ใจความเป็นไปของโลกธรรม
พอสมควร บางทีก็บอกหรือสอนผูอื้นไดว้่า ไม่ควรขึนๆ ลงๆ ไปตามโลกธรรม 
แต่เมือยงัไม่มีปัจจยัมากระทบ ความรูสึ้กหวนัไหวต่อโลกธรรมจึงไม่ปรากฏ 
ต่อเมือใดมีปัจจยัมากระทบ เมือนัน เราจึงจะทราบไดว้า่ ตนเองมีความ
หวนัไหวต่อโลกธรรมมากน้อยเพียงไร 



๘ 
เพราะโลกธรรมนันมีอาํนาจครอบงาํสตัวโ์ลกและสตัวโ์ลกก็เป็นไป 

หมุนไปตามโลกธรรม หากไม่ไดพ้ิจารณาอสัสาทะ อาทีนวะและนิสสรณะ 
(อุบายเครืองสลดัออก) หรือไมไ่ดท้าํปริญญา (การกาํหนดรู)้ ในโลกธรรม
เหล่านีเสียบา้ง ก็เป็นทีแน่นอนว่า จะตอ้งถูกโลกธรรมเหล่านีครอบงาํและ
ท่วมทบัจนอบัเฉาร่วงโรย หรือร่วงหล่นลงไปสู่อบายในทีสุด 

ในมงคลสูตร ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ และสุตตนิบาต พระ
สุตตนัตปิฎก คาถาที ๑๐ แสดงวา่ 

ผุฏสฺสโลกธมฺ เมหิ จตฺิ ต ํยสฺ ส น กมฺ ปต ิอโสก ํวิรช ํเขม ํเอตมฺ ม ํ
คลมุตฺ ตม.ํ แปลวา่ จติของผูใ้ด อนัโลกธรรมกระทบแลว้ ไม่หวันไหว 
ไม่มี ความโศก ปราศจากธุลี เป็ นจติเกษม นันเป็ นมงคลอนัสูงสุด. 

จิตของผูที้ถูกโลกธรรมกระทบแลว้ไม่หวนัไหว ไมมี่ความโศก 
ปราศจากธุลี เป็นจิตเกษม ก็มีแต่จิตของพระอรหนัตขีณาสพ ผูสิ้นอาสวกิเลส
แลว้เท่านัน ส่วนจิตของบุคคลอืน แมเ้ป็นพระอริยบุคคลในเบืองตน้ ก็ยงั
สามารถหวนัไหวโอนเอียงไปกบัโลกธรรมได ้ ทีเป็นเช่นนี ก็เพราะท่าน
เหล่านันยงัคงมีอนุสยันันเอง และหากผูใ้ดยงัคงมีอนุสยั ก็ไม่แคลว้ทีจะตอ้งมี
เหตุใหยุ้บลงหรือฟูขนึตามอาํนาจกิเลสทีเป็นไปกบัโลกธรรม 

ผูที้ปรารถนาความสุข ปรารถนาความพน้จากทุกข ์ ปรารถนาความ
ไม่หวนัไหวต่อโลกธรรม จึงตอ้งปรารถนาความสินกิเลสดว้ย แต่การทีจะสิน
กิเลสโดยทีไม่รูจ้ักกิเลสเป็นอย่างดีนัน เป็นไปไม่ไดเ้ลย โดยเฉพาะกิเลสที
เรียกว่าอนุสัย เป็นสิงทีสรา้งความเคลือบแคลงสงสัยต่อพุทธบริษัทรุ่นหลัง
เป็นอนัมาก เพราะฉะนัน จึงควรทําความรูจ้ักกบัอนุสัยใหถ่้องแท ้เพือจะได้
แกไ้ขปัญหาอยา่งถูกตอ้ง ดว้ยวิธีการทีพระผูมี้พระภาคเจา้ทรงประทานไวแ้ลว้ 
และเพือทีจะไม่ต้องกลับมามีกิเลสอีก หลีกไกลจากความหวันไหวต่อโลก
ธรรมทงั ๘ อย่างถาวร 



๙ 

อนุสัยคืออะไรกันแน 
 

 อนุสยั เป็นอกุศลธรรมประเภทหนึง ในบรรดาอกุศลธรรมทงัหลาย 
ซึงท่านพระอนุรุทธาจารยผู์ร้จนาคมัภีรอ์ภิธมัมตัถสงัคหะ ไดร้วบรวมและ
จดัเป็น ๙ กอง เพือใหง่้ายต่อการเขา้ใจ สาํหรบัผูเ้ริมศึกษาพระธรรมเบืองตน้ 
อกุศลธรรม ๙ กอง คือ 

๑. อาสวะ ๔ อกุศลทีเหมือนกบัเครืองหมกัดอง 

๒. โอฆะ ๔ อกุศลทีเหมือนกบัหว้งนํา 

๓. โยคะ ๔ อกุศลทีเป็นเครืองประกอบสตัวไ์วใ้นวฏัฏะ 

๔. คนัถะ ๔ อกุศลทีเป็นเครืองผูกมดัเกียวประสานกนัไว ้
๕. อุปาทาน ๔ อกุศลทีเป็นความยึดมนั 
๖. นิวรณ ์๕ อกุศลทีเป็นเครืองกนัความดี 
๗. อนุสยั ๗ อกุศลทีมีกาํลงั จึงเป็นเหมือนกบันอนเนืองในขนัธ

สนัดาน 
๘. สงัโยชน ์๑๐ อกุศลทีเป็นเครืองผูกรดั 
๙. กิเลส ๑๐ อกุศลทีเป็นเครืองเศรา้หมองทาํจิตใหล้าํบาก 

 ผูใ้คร่ทราบรายละเอียด โปรดศึกษาไดจ้ากคมัภีรอ์ภิธมัมตัถ
สงัคหะ ปริจเฉทที ๗ เรืองอกุศลสงัคหะ 

 ความจริง อกุศลธรรมทีพระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัไว ้ ยงัมีอีกมากมาย 
อยา่งเช่น ปรามาส ๒ (อกุศลเป็นเครืองจบั คือ ตณัหาและทิฏฐิ) ปปัญจ
ธรรม ๓ (อกุศลทีเป็นเครืองเนินชา้ คือ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ) สลัละ ๔ 
(อกุศลทีเป็นเหมือนลกูศร คือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ) มลทิน ๓ (ความ
สกปรก คือ โลภะ โทสะ โมหะ) อกุศลมูล ๓ อคต ิ ๔ วิปลาส ๔ เจโตขีล
ธรรม ๕ เจโตวินิพนัธะ ๕ อกุศลกรรมบถ ๑๐ อุปกิเลส ๑๖ ฯลฯ 



 ๑๐ 
 สาํหรบัอกุศลธรรมทีเป็นกิเลสจาํแนกองคธ์รรม โดยนัยของคมัภีร์
อภิธมัมตัถสงัคหะมี ๑๐ เท่านัน คือ ๑. โลภะ  ๒. โทสะ  ๓. โมหะ  ๔. มานะ  
๕. ทิฏฐิ  ๖. วจิิกิจฉา  ๗. ถีนะ  ๘. อุทธจัจะ ๙. อหิริกะ ๑๐. อโนตตปัปะ 
อกุศลธรรมอย่างอืนทีมีสภาพไม่ตรงกบั ๑๐ อย่างนี ไม่ชือวา่ กิเลส เช่น 
อิสสา คือความริษยาไม่อยากใหผู้อื้นไดดี้มีสุข มจัฉริยะ คือความตระหนีหวง
แหนของของตนไม่อยากใหเ้ป็นสาธารณะแก่ผูอื้น เป็นตน้ เหล่านีไม่เป็นกิเลส 
แต่เกิดร่วมกบักิเลสคือโทสะ จิตจึงพลอยเศรา้หมองเพราะกิเลสไปดว้ย 

 อนุสยั เป็นอกุศลธรรมอย่างหนึง ซึงมีโทษ ใหผ้ลเป็นทุกข ์เป็นธรรม
ทีจะตอ้งละ เพราะเป็นธรรมทีเศรา้หมอง สภาพธรรมของอนุสยัก็คือ โลภะ 
ซึงเป็นกามราคานุสยัและภวราคานุสยั โทสะซึงเป็นปฏิฆานุสยั โมหะซึง
เป็นอวิชชานุสยั มานะซึงเป็นมานานุสยั ทิฏฐซึิงเป็นทิฏฐานุสยั และ
วิจกิิจฉาซึงเป็นวิจกิิจฉานุสยั เพราะฉะนัน อนุสยัจึงเป็นกิเลสดว้ย เพราะมี
สภาพธรรมตรงกบักิเลส ๖ ชนิด ในบรรดากิเลสทงั ๑๐ จึงพลอยเรียกกนัว่า 
อนุสยักิเลส แต่วา่กิเลสบางอย่างไม่เป็นอนุสยั ไดแ้ก่ ถีนกิเลส (สภาพทีทาํ
จิตใหห้ดหู่) อุทธจัจกิเลส (สภาพทีทาํจิตใหฟุ้้งซ่าน) อหิริกกิเลส (สภาพทีไม่
ละอายต่อบาป) อโนตตปัปกิเลส (สภาพทีไม่เกรงกลวัต่อบาป) สาํหรบั
เหตุผลจะไดท้ราบต่อไปขา้งหนา้ 

 อนุสยัทงั ๗ ยงัคงมีครบถว้น และเกิดไดใ้นผูที้ยงัไม่ไดเ้ป็นพระ
อริยบุคคล จนกว่าจะไดท้าํกิจในอริยสจัจ ์๔ คือ กาํหนดรูทุ้กข ์ละสมุทยั ทาํ
นิโรธใหแ้จง้ และอบรมเจริญอริยมรรค เป็นพระอริยเจา้แลว้ อนุสยัก็จะถูก
ละและลดลงไปตามลาํดบัขนั และเมือบรรลุความเป็นพระอรหนัต ์ อนุสยั
รวมทงัอกุศลธรรมทุกชนิด จะถูกละโดยเด็ดขาดและหมดจดอย่างสินเชิง 

 อนุสยั ทีมีอยูแ่ละเป็นไปนีเอง เป็นผูร้า้ยทีคอยทาํลายความสุขโดย
ประการทงัปวง เพราะเมืออนุสยันันเป็นเหตุใหท้าํอกุศลกรรม มีผลทาํใหเ้กิด
ในอบายภูมิ ความสุขในสุคติภูมิของผูนั้นก็ไดถู้กทาํลายลงเสียแลว้ ส่วนอนุสยั
ทีเป็นเหตุใหท้าํกุศลกรรม ถึงแมจ้ะทาํใหเ้กิดในสุคติภูมิ แต่ก็ยงัจะตอ้งประสบ



๑๑ 

กบัความแก่ ความเจ็บไข ้ความตาย ความพลดัพรากจากของรกั ความประสบ
กบัสิงไม่เป็นทีรกั หรือความไม่สมปรารถนาทงัปวง ซึงลว้นแต่เป็นความทุกข์
ทงันัน 

 ตราบใดทียงัไม่สินอนุสยั เจา้อนุสยันีเอง ก็จะพาไปใหเ้วียนวา่ยตาย
เกิด อยู่ในวฏัฏทุกขไ์ม่มีสินสุด เพราะวา่ กิเลสเป็นเหตุใหท้าํกรรม กรรมก็
เป็นเหตุใหเ้กิดผลคือวิบากทีจะตอ้งเกิดแก่เจ็บตาย วิบากก็เป็นเหตุใหเ้กิด
กิเลสอีก กิเลสก็เป็นเหตุใหท้าํกรรมต่อไป กรรมก็เป็นเหตุใหเ้กิดวิบากซาํแลว้
ซาํอีก เป็นวฏัฏะวนเวียนอย่างนีราํไปไม่มีทีสุด 

 เพราะฉะนัน อนุสยันีจึงเป็นศตัรูทีคอยทาํรา้ยทุกท่าน เป็นผูมุ้่งรา้ยที
เป็นขา้ศึกภายใน ไมเ่คยเป็นมิตรต่อใครๆ เลย ผูที้ถูกอนุสยัทาํรา้ย จะทาํให้
หลงใหลไมรู่ค้วามจริง ทาํใหเ้ขา้ใจผิด และปฏิบติัผิดจากคาํสอนของพระ
สมัมาสมัพุทธเจา้ ผูป้ระเสริฐสูงสุดกว่าสรรพสตัว ์ ผูต้รสัพระธรรมทีแสน
ประเสริฐเลิศกว่ารตันะใดๆ เพราะทาํใหผู้ป้ฏิบติัธรรมทีสมควรแก่ธรรม พน้
จากทุกขใ์นวฏัฏะไดจ้ริง เปลียนสภาพเป็นพระอริยสงฆผู์เ้ป็นหมูแ่ห่งบุรุษสุด
ประเสริฐกวา่หมูไ่หนๆ อนุสยัเป็นเหตุใหเ้กิดโทษนานาประการ อย่างหา
ประมาณมิได ้

 

อนุสัยทําใหเขาใจผิด 
 

 ความเขา้ใจผิดทีเกิดจากอวิชชานุสยัหลายประการ อยา่งเช่น “อนุสยั 
คือ กิเลสอยา่งละเอียด ทีนอนเนืองอยูใ่นจิตทีเกิดดบัสืบตอ่กนัไปทุกขณะ 
จะเป็นกุศลจติหรือวิบากจิตก็ตาม แมข้ณะหลบัสนิท” 

 “... อนุสยัเป็นกิเลสอย่างละเอียดทีไม่เกิดขึนทาํกิจการงาน แต่
เป็นปัจจยัใหเ้ป็นปริยุฏฐานกิเลสเกิดขึนกลุม้รุมจติ...” 



 ๑๒ 
 “... แมใ้นโสดาปัตติมรรคจติ สกทาคามิมรรคจิต อนาคามิมรรค
จติ ก็ยงัมีอนุสยันอนเนืองอยู ่ เพราะเมือปัญญาในอรหตัตมรรคจิตยงัไม่
เกิดขนึ อนุสยักิเลสก็ยงัไม่ไดถู้กประหานเป็นสมุจเฉทโดยสินเชิง” 

 “... กิเลสคืออนุสยัทนีอนเนืองอยูใ่นขนัธสนัดาน ยงัไม่ปรากฏเป็น
สภาวธรรม จงึไม่เป็นอดีต อนาคต หรือปัจจุบนั จงึเป็นกาลวิมุตแิห่ง
กิเลส..” ฯลฯ 

 ความเขา้ใจเหล่านี ยงัคงมีอยูใ่นความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชน
หลายกลุ่มหลายบุคคล แมข้า้พเจา้เองก็เคยเขา้ใจในแนวนีมาก่อน แต่เมือได้
ศึกษาคน้ควา้ในพระไตรปิฎกและอรรถกถามากขึน ก็ไดเ้ห็นขอ้ขดัแยง้กบัพระ
คมัภีรห์ลายทีหลายแห่ง หลงัจากทีไดพ้ิจารณาเทียบเคียงจากพระคมัภีร์
หลายๆ ที และไดไ้ต่ถามท่านผูรู้ที้ไดศึ้กษาพระไตรปิฎกและอรรถกถามาก่อน 
จึงมีความแน่ใจวา่ ความคิดเห็นเหล่านี นอกจากจะไม่ตรงกบัพระคมัภีรแ์ลว้ 
ก็ยงัไม่ตรงกบัเหตุผลและขดักบัขอ้ปฏิบติัทีจะทาํใหบ้รรลุมรรค ผล นิพพาน
ดว้ย 

 เพราะฉะนัน เพือทีจะไดท้าํความเห็นใหต้รง และเป็นการเผยแพร่ใน
สิงทีถูกตอ้งจากพระคมัภีร ์ ขา้พเจา้จึงขอนําขอ้ความและความเขา้ใจซึงได้
ศึกษาคน้ควา้จากพระไตรปิฎกและอรรถกถา มาพิมพเ์ผยแพร่ เป็นการแกไ้ข
และกระทาํคืนตามธรรม และเพือทีจะใหเ้กิดความเขา้ใจไปตามลาํดบัไม่
สบัสน จึงขอตงัปัญหาธรรมไวเ้ป็นขอ้ๆ ไว ้ เพือจะไดแ้สดงแกไ้ปตามลาํดบั
ดงันี 

๑. อนุสยัหมายถึงอะไร อนุสยัมีกีอย่าง เพราะเหตไุรจงึมีไม่ยงิไม่
หย่อนกว่านี? 

๒. อนุสยัเป็นสงัขตธรรมหรืออสงัขตธรรม เกิดดบัหรือไม่? 

๓. อนุสยัเป็นกุศลธรรม หรืออกุศลธรรม หรืออพัยากตธรรม 
ปะปนกนัไดไ้หม? 



๑๓ 

๔. อนุสยัเป็นจิตตสมัปยุตต ์ (เกิดร่วมกบัจิต) หรือเป็นจิตตวิปป
ยุตต ์(ไม่เกิดร่วมกบัจิต) 

๕. อนุสยัเป็นอดีต อนาคต หรือปัจจบุนั หรือเป็นขันธวิมุต ิ ไม่มี
กาล? 

๖. อนุสยัเป็นทุกขสจัจ ์ หรือสมุทยัสจัจ ์ หรือนิโรธสจัจ ์ หรือมคัค
สจัจ?์ 

๗. กาํหนดรูอ้นุสยัโดยปริญญากิจไดห้รือไม่ อนุสยัเป็นอารมณ์
ของสตปัิฏฐานหรือไม่? 

 

ปญหาขอแรก : อนุสัยหมายถึงอะไร อนุสัยมีกี่อยาง เพราะเหตุไรจึงมีไมยิ่ง
ไมหยอนกวานี?้ 

 

 ขอ้ความในอรรถกถาพระไตรปิฎกภาษาบาลีหลายแห่ง เช่น อรรถ
กถาพระอภิธรรมปิฎก ยมกปกรณ ์ อธิบายอนุสยวาระ หรือ อรรถกถาพระ
สุตตนัตปิฎก ปฏิสมัภิทามรรค อาสยานุสยญาณนิทเทศ หรือ อรรถกถา พระ
สุตตนัตปิฎก มหานิเทศ อฏัฐกวรรค สุทธฏัฐกสุตตนิทเทสที ๔ (อรรถกถา
พระไตรปิฎกฉบบัมหามกุฏราชวิทยาลยัและมหาจุฬาลงกรณร์าชวิทยาลยั) 
แสดงไวเ้หมือนกนัวา่ 
 

 อนุสายาติ เกนฏฺเ�น อนุสยา ? อนุสยนฏฺเ�น โก เอส อนุสยนฏฺโ� 
นามาติ ? อปฺปหีนฏฺโ�. เอเต หิ อปฺปหีนฏฺเ�น สตฺตสฺส สนฺตาเน อนุเสนฺติ 
นาม.  ตสฺมา อนุสยาติ วจฺุจนฺติ อนุเสนฺตตีิ อนุรูปการณ ํลภิตฺวา อปุปฺชฺชนฺตีติ 
อตฺโถ. อถาปิ สิยา :-  อนุสยนฏฺโ5 นาม อปฺปหีนา กาโร. อปฺปหีนากาโร จ 
อปฺุปชฺชตีติ วตฺตุ� น ยชฺุชต.ิ ตสฺมา น อนุสยา อปฺุปชฺชนฺตีติ. ตตฺรหิ ํปฏิวจน ํ:- 
อปฺปหีนากาโร อนุสโย. อนุสโยติ ปน อปฺปหีนฏฺเ�น ถามคตกิเลโสติ วจฺุจติ. 



 ๑๔ 
 โส จิตฺตสมฺปยตฺุโต สารมฺมโณ สปฺปจฺจยฏฺเ�น สเหตโุก เอกนฺตากสุโล 
อตีโตปิ โหติ อนาคโตปิ ปจฺจปฺุปนฺโนปิ. ตสฺมา อปฺุปชฺชตีติ วตฺตุ� ยชฺุชตีต.ิ 
 เนืองจากขอ้ความในอรรถกถาพระไตรปิฎกภาษาไทย แต่ละที มีการ
แปลแตกต่างกนัไปบา้ง ขา้พเจา้จึงขอความกรุณาใหท่้านผูรู้ภ้าษาบาลีแปล
จากภาษาบาลีเป็นภาษาไทยประโยคต่อประโยค ดงันี 

 ปุจฉา อนุสยาต ิเกนฏฺเ�น อนุสายา ? 

 ถามว่า  คาํวา่ อนุสยา ชือวา่ อนุสยัทงัหลาย เพราะอรรถวา่
อยา่งไร ? 

 วิสชฺชนา อนุสยนฏฺเ�น. 
 ตอบว่า ชือวา่ อนุสัย เพราะอรรถวา่ นอนเนือง. 
 ปุจฉา โก เอส อนุสยนฏฺโ� นามาต ิ? 

 ถามว่า  อนุสยันัน ชือวา่ มีอรรถวา่นอนเนืองอยา่งไร ? 

 วิสชฺชนา อปฺปหีนฏฺโ�. 
 ตอบว่า ชือวา่อยา่งนัน เพราะอรรถวา่ ละไม่ได.้ 
 เอเต หิ อปปฺหีนฏฺเ�น สตฺตสฺส สนฺตาเน อนุเสนฺติ นาม. 
 จรงิอยู ่ กิเลสเหล่านี ชือวา่ ยอ่มนอนเนืองในสนัดานของสตัว ์ เพราะ
อรรถวา่ละไม่ได ้

 ตสฺมา อนุสายาต ิวุจจนฺต.ิ 
 ฉะนัน อาจารยท์งัหลายจึงเรยีกกิเลสเหลา่นันวา่ อนุสยั. 
 อนุเสนฺตตี ิอนุรปูการณ ํลภิตฺวา อุปฺปชฺชนฺตีต ิอตฺโถ. 
 คาํวา่ “อนุเสนฺต”ิ แปลว่า ยอ่มนอนเนือง อธิบายวา่ ไดเ้หตอุันสมควร
แลว้จึงเกิดขนึ. 
 อถาปิ สิยา :- อนุสยนฏฺโ� นาม อปปฺหีนากาโร. อปปฺหีนากาโร จ 
อุปฺปชฺชตตี ิวตฺตุ�  น ยุชฺชต.ิ ตสฺมา น อนุสยา อุปฺปชฺชนฺตตี.ิ  



๑๕ 

 อนึง แมถ้า้วา่กิเลสทีมีอาการละไม่ได ้ ชือวา่ อนุสยนัฏฐะ อรรถวา่ นอน
เนือง พึงมี ก็ไม่ควรกลา่ววา่ กิเลสมีอาการละไม่ไดนี้ ยอ่มเกิดขนึ 
เพราะฉะนัน ควรจะกล่าววา่ “อนุสยัทงัหลาย ยอ่มไม่เกิดขนึ” ดงันี. 
 ตตฺรหํิ ปฏิวจน ํ :- อปฺปหีนากาโร อนุสโย. อนุสโยต ิ ปน อปปฺ
หีนฏฺเ�น ถามคตกิเลโสต ิวุจฺจต.ิ ในเรอืงนัน มีคาํตอบดงันี อนุสยั 
คอื กิเลสทีมีอาการอันละไม่ได.้ แตว่า่ คาํวา่ อนุสโย พระผูมี้พระภาคเจา้
ยอ่มตรสัเรียกกิเลสทีถึงความมีกาํลงั เพราะอรรถวา่ละไม่ได.้ 
 โส จตฺิตสมฺปยุตฺโต สารมฺมโณ สปฺปจฺจยฏฺเ�น สเหตโุก เอกนฺตา
กสุโล อตีโตปิ โหต ิ อนาคโตปิ ปจฺจุปฺปนฺโนปิ. ตสฺมา อุปฺปชฺชตตีิ วตฺตุ �  
ยุชฺชตตี.ิ 
 บณัฑติพึงทราบวา่ อนุสยันี เป็นจติตสัมปยุตต ์ เป็นไปกบัดว้ยอารมณ ์
(รูอ้ารมณไ์ด)้ เป็น สเหตกุะ เพราะอรรถว่ามีปัจจยัปรงุแตง่ และเป็น
อกศุลอย่างเดียว เป็นอดีตบา้ง เป็นอนาคตบา้ง เป็นปัจจุบนับา้ง 
เพราะฉะนัน จึงควรกล่าววา่ อนุสยัย่อมเกิดขึน. 
 ในอภิธมัมตัถวิภาวินีฎีกา อธิบายอภิธมัมตัถสงัคหะ ปริจเฉทที ๗ อกุศล
สงัคหะ มีขอ้ความวา่ “ ชือวา่ อนุสยั เพราะอรรถวา่ นอนอยูใ่นสนัดานเนืองๆ 
โดยเป็นสภาวะทียงัละไม่ได ้ ความวา่ ไดเ้หตทีุเหมาะสมแลว้ ก็ยอ่มเกิดขนึ 
(ในทนีี หมายถึง อนุสยัเกิด ไม่ใช่ปริยุฏฐานเกิด เพราะเหตวุ่า ท่านกาํลงั
อธบิายเรืองอนุสยัอยู่ ยงัไม่มีขอ้ความเกียวกบัปริยุฏฐานหรือกิเลส
ประเภทอนืๆ) 

 จรงิอยู ่ กิเลสทงัหลายทียงัละมิได ้ อันควรจะเกิดขนึเมือมีการไดเ้หต ุ
จึงเป็นเหมือนกบัว่า นอนเนืองอยู่ในสนัดานเนืองๆ เพราะเหตนัุน กิเลสที
มีขอ้กาํหนดอนันัน ท่านจึงเรยีกวา่ อนุสยั 

 ก็กิเลสเหลา่นัน วา่โดยนิปรยิาย (คือโดยตรง) ไดแ้ก่ กิเลสอนาคต 
แตแ่มกิ้เลสทีเป็นอดีตและปัจจบุนั ก็เรยีกวา่อนุสยัไดเ้หมือนกนั เพราะมีความ



 ๑๖ 
เกิดขึนนันเป็นสภาวะ เพราะวา่ ธรรมทงัหลายจะมีสภาวะแตกต่างกัน เพราะ
มีกาลต่างกันก็หาไม่ 
 มีคาํทว้งวา่ “ถา้หากว่า ชือว่าอนุสัย เพราะเป็นสภาวะทียงัละมิได้
ไซร ้กิเลสทียงัละมิได ้ก็พึงเป็นอนุสัยไปทงัหมดมิใช่หรือ ?” 

 ขอเฉลยวา่ ขา้พเจา้มิไดก้ล่าววา่ “ชือวา่ อนุสยั โดยความเป็นสกัแต่
ความเป็นกิเลสทียงัละมิไดเ้ท่านันหรอก แตท่วา่ กิเลสทีถึงความมีกาํลงั 
(ถามคตกิเลโส) โดยเป็นสภาวะทียงัละไม่ได ้ชือวา่ อนุสยั” ดงันีต่างหาก “...
ก็การถึงความมีกาํลังเป็นสภาวะทีไม่สาธารณะดว้ยกิเลสอืน เป็นสภาวะ
เฉพาะแห่งกามราคะเป็นตน้เท่านันแล...” 

 

 ขอ้ความในโยชนา อธิบายอภิธมัมตัถวิภาวินีฎีกา แสดงวา่ “...เมือ
กล่าววา่ ชือวา่ อนุสยั เพราะอรรถวา่ ยอ่มนอนอยูใ่นสนัดาน คือในสนัดาน
ของสัตวเ์นืองๆ คือ บ่อยๆ โดยเป็นสภาวะทียงัละไม่ได ้ดงันี” เพียงเท่านีก็จะ
เขา้ใจความหมายวา่ กิเลสเหล่านนัมีอยู่ตลอดกาลทุกเมือ ชือว่าอนุสัย โดย
เป็นสภาวะทีนอนไปในสนัดานต่อไปขา้งหนา้ ดงันีก็ได,้ เพือปฏิเสธ
ความหมายทีวา่นัน  ท่านอาจารยจ์ึงกล่าววา่ “ความว่า ไดเ้หตุทีเหมาะสม
แลว้ก็ย่อมเกิดขึน” ดงันี เพือยาํคาํวา่ ไดเ้หตทีุเหมาะสมแลว้จึงเกิดขนึให้
หนักแน่น ท่านอาจารยจ์ึงกลา่ววา่ จริงอยู่ กิเลสทงัหลายทียงัละไม่ไดอ้นั
ควรจะเกิดขึนเมือมีการไดเ้หตุ จึงเป็นเหมือนกบัว่านอนอยู่ในสันดาน
เนืองๆ ดงันีเป็นตน้ 

 ท่านอาจารยเ์มือจะไดท้ราบวา่ ผูท้ว้งมิไดถ้ือเอาคาํวา่ “ถึงความมี
กาํลงัมาทว้ง ถือเอาแตเ่พียงคาํวา่ “สภาวะทียงัละไม่ได”้ อยา่งเดยีวมาทว้ง 
จึงกล่าววา่ “ถา้หากว่า ชือว่า อนุสัย เพราะเป็นสภาวะทียงัละมิไดไ้ซร ้
กิเลสทียงัละมิได ้ก็พึงเป็นอนุสัยไปทงัหมดมิใช่หรือ” 



๑๗ 

 จากขอ้ความในพระคมัภีรท์งัหลาย พอจะทาํความเขา้ใจไดว้า่ อนุสยั 
คือ กิเลสทนีอนเนือง หมายความว่า ยงัละไม่ได ้ และทลีะไม่ได ้ เพราะ
เป็นกิเลสทีมีกาํลงั (ถามคตกิเลโส) ต่างจากกิเลสประเภทอืนๆ คือลกัษณะ
ของอนุสยักิเลสนัน ไมส่าธารณะทวัไปกบักิเลสอยา่งอืน และทีสาํคญัก็คือ 
อนุสยัเป็นเหมือนกบันอนเนือง เมือไดปั้จจยัทีเหมาะสมก็จะเกิดขึน อนุสยั
นันมีความพิเศษอยู่บา้ง ทีไม่เหมือนกบักุศลหรืออกุศลประเภทอืน เพราะวา่
ทงักุศลและอกุศลลว้นเป็นสงัขตธรรม ซึงเมอืไดปั้จจยัก็เกิดขึนทงันัน และมี
อุปนิสสยปัจจยั คือ  เป็นปัจจยัโดยเป็นทีอาศยัทีมีกาํลงั เช่น กุศลหรืออกุศล
ทงัปวงทีเคยเกิดก่อนๆ เมือดบัไปแลว้ จะเป็นอุปนิสสยปัจจยัแก่กุศลหรือ
อกุศลทีเกิดหลงัๆ แต่ก็ไมไ่ดถึ้งความมีกาํลงั (ถามคโต) แบบอนุสยั เฉพาะ
อกุศลเจตสิก ๖ ดวง เทา่นนั ทไีดปั้จจยัทเีหมาะสม มีอารมณเ์ป็นตน้ ก็จะ
เกิดขึนเป็นอนุสยักิเลส และเป็นปริยุฏฐานกิเลสดว้ย ถา้ล่วงออกมาทาง
กายวาจา ก็จะเป็นทงัอนุสยักิเลสและวีตกิกมกิเลสดว้ย 

 ขอ้ความทีวา่ “อนุสยักิเลสนนันอนเนืองอยูใ่นจิตทุกดวง เมือได้
ปัจจยัก็เกิดขนึเป็นปริยุฏฐานกิเลส” ไม่ไดมี้ปรากฏในพระไตรปิฎกและอรรถ
กถา ฎีกา มีแต่พยญัชนะวา่ “เมือไดเ้หตุทีเหมาะสมแลว้ อนุสยัย่อมเกิดขึน” 
ทงันัน 

 

อนุสัย ๗ เปนเจตสิก ๖ ประเภท 
 

 เหตุทีท่านแสดงวา่ อนุสยัเป็นกิเลสทเีหมือนกับนอนเนืองใน
สนัดานของสตัวเ์นืองๆ คือบ่อยๆ ก็เพราะวา่ อนุสยัเป็นอกุศลเจตสิก
ปรมตัถที์เกิดขนึเป็นประจาํกบัอกุศลจิต เมือเกิดขึนไดบ้่อยและพรอ้มจะเกิดได้
ตลอดเวลา จึงเป็นเหมือนตามนอนอยูใ่นการสืบต่อของขนัธ ์ ๕ อนุสยั ๗ คือ 
๑. กามราคานุสยั  ๒. ปฏิฆานุสยั  ๓. มานานุสยั  ๔. ทิฏฐานุสยั   



 ๑๘ 
๕. วิจกิิจฉานุสยั ๖. ภวราคานุสยั ๗. อวิชชานุสยั แต่เป็นอกุศลเจตสิกเพียง 
๖ เท่านัน เพราะกามราคานุสยัและภวราคานุสยัก็คือ โลภเจตสิก ปฏิฆานุสยั
ก็คือ โทสเจตสิก มานานุสยัก็คือ มานเจตสิก ทิฏฐานุสยัก็คือ ทิฏฐิเจตสิก 
วิจิกิจฉานุสยัก็คือ วิจกิิจฉาเจตสิก อวิชชานุสยัก็คือ โมหเจตสิก 

 ลกัษณะของเจตสิก คือ เกิดพรอ้มจิต ดบัพรอ้มจิต มีอารมณเ์ดียวกนั
กบัจิต และเกิดทีเดียวกนักบัจิต โสภณเจตสิกคือเจตสิกทีดีงาม ก็จะเกิดกบั
โสภณจิต มีกุศลจิตบา้ง วิบากจิตบา้ง กิริยาจิตบา้ง ส่วนอกุศลเจตสิกก็จะเกิด
กบัอกุศลจิตเท่านัน เจตสิกบางอยา่งสามารถเกิดไดก้บัจิตทุกดวง (สพัพจิตต
สาธารณเจตสิก) เจตสิกบางอยา่งก็เกิดกบัจิตไดทุ้กชาติ แต่เกิดกบัจิตไมไ่ด้
ทุกดวง (ปกิณณกเจตสิก) 

 เพราะฉะนัน อนุสยั ซึงเป็นอกุศลเจตสิกจะไปเกิดร่วมกบักุศลจิต 
วิบากจิตหรือกิริยาจิตไมไ่ด ้ เพราะจิตดวงหนึงจะมีเพียงชาติเดียวเท่านัน จิต
เป็นชาติใด เจตสิกก็ตอ้งเป็นชาตินัน (ชาติหมายถึงการเกิด มี ๔ คือ กุศล
ชาติ อกุศลชาติ วิปากชาติ และกิริยาชาติ) สตัวท์งัหลาย เมือเกิดมาแลว้ก็จะ
มีเพียงชาติเดียว คือเมือเกิดเป็นมนุษย ์ ก็เป็นมนุษยต์ลอดทงัชาติ เกิดเป็น
สตัวเ์ดรจัฉานก็ตลอดทงัชาติ จะเปลียนไปเป็นมนุษยห์รือครึงมนุษยก็์ไมไ่ด ้
ฉนัใด จิตและเจตสิก เมือเกิดขนึมาแลว้ ก็จะมีเพียงชาติเดียว ฉนันัน ถา้
อนุสยัซึงเป็นอกุศลเจตสิกปรมตัถมี์อยูใ่นกุศลจิตหรือวิบากจติแลว้ จิต
ดวงนนัก็ตอ้งเป็นชาตผิสม เป็นการปะปนกนัโดยชาติของจิต เหมือนกบับาง
คนทีคุณพ่อเป็นคนจีน ส่วนคุณแม่เป็นคนไทย เมือแต่งงานกนัแลว้ คลอดลกู
ออกมา ก็เลยเป็นลกูครึง ซึงจติเจตสิก เป็นนามธรรมจะเป็นเช่นนนัไม่ได้
เลย 

 

 

 



๑๙ 

เพราะเหตุใดอนุสัยจึงม ี๗ เทานั้น 
 

 สาํหรบัเหตุผลทีวา่ ทาํไมอนุสยัจึงมีเพียง ๗ เท่านัน ไมห่ย่อนไม่ยิง
กวา่นี ขอ้นีเป็นวิสยัของพระสพัพญั พูุทธเจา้ แต่พอจะสนันิษฐานไดจ้าก
พยญัชนะทีท่านพระอรรถกถาและฎีกาจารยแ์สดงไวว้า่ ...เป็นกิเลสทีถึง
ความมีกาํลงั ไม่สาธารณะดว้ยกิเลสอนื สภาพของอกุศลเจตสิก ๖ ประเภท 
คือ โลภเจตสิก โทสเจตสิก มานเจตสิก ทิฏฐิเจตสิก วิจิกิจฉาเจตสิก และโมห
เจตสิก เมือไดปั้จจยัทีเหมาะสม ก็จะถึงสภาพทมีีกาํลงัเป็นอนุสยั อกุศล
เจตสิกประเภทอืนจะไมม่ีกาํลงัเหมือนอกุศลเจตสิกทงั ๖ ประเภทนี หรือแม้
อกุศลเจตสิกทงั ๖ ประเภทนี ถา้ไดปั้จจยัทีไม่เหมาะสมก็จะไมถึ่งความเป็น
อนุสยั ตวัอย่างเช่น โลภเจตสิกทีมีอนิฏฐารมณ ์(อารมณที์ไม่น่าพอใจ) คือ มี
สี เสียง กลิน รส โผฏฐพัพะทีไม่ดีเป็นอารมณ ์ ขณะนนัเป็นกามราคะ แต่
ไม่ใช่กามราคานุสยั เมือใดทีมีอิฏฐารมณอ์นัน่าพอใจ คือ สี เสียง กลิน รส 
โผฏฐัพพะทีดีเป็นอารมณ ์ ขณะนนัจงึเป็นทงักามราคะและกามราคานุสยั 
เพราะวา่โลภเจตสิกทีติดขอ้งเพลิดเพลินในอนิฏฐารมณนั์น อย่างไรเสีย ก็ไม่มี
กาํลงัเท่ากบัโลภเจตสิกทีติดขอ้งเพลิดเพลินในอิฏฐารมณ ์

 หรือโทสเจตสิกทีมีอิฏฐารมณเ์ป็นอารมณ ์ก็ไมชื่อว่า ปฏิฆานุสยั เป็น
เพียงปฏิฆะเท่านัน เพราะไมมี่กาํลงั ไม่ไดท้าํปฏิฆกิจ โทสเจตสิกทีมี
อนิฏฐารมณเ์ป็นอารมณ ์ จึงจะชือว่า ปฏิฆานุสยั เพราะไดท้าํปฏิฆกิจ คือกิจ
กระทบกระทงั (อรรถกถาอนุสยัยมก พระอภิธรรมปิฎก ภาค ๑ ตอน ๒ หนา้ 
๗๖๑ ฉบบัมหามกุฏราชวิทยาลยั) 

 บางคนอาจจะสงสยัว่า มีดว้ยหรือทีคนเราจะชอบในอารมณที์ไม่ดี
หรือไม่ชอบในอารมณที์ดีๆ 

 ตอบว่า ก็บางคนชอบอาหารรสเผ็ดจดัๆ รบัประทานแลว้นําเหงือ 
นําตาไหลไม่หยุด บางคนชอบดูภาพยนตรที์น่าหวาดเสียวสยองขวญั ชอบดู
หนังผีทีน่ากลวั ส่วนบางคนก็ตามคิดถึงทรพัยส์มบติัของตนทีสูญเสียไป บาง



 ๒๐ 
คนก็โทมนัสกบัฌานของตนทีเสือมไป หรือบางคนก็ไม่ชอบทุเรียนซึงมีรส
อร่อย กลินหอม ราคาแพง ฯลฯ ความชอบหรือความไมช่อบเหล่านี เป็นกิเลส
ทีเกิดขนึ แต่ไม่ใช่อนุสยั เพราะปัจจยัคืออารมณนั์นไมเ่หมาะสมทีจะทาํให้
กิเลสนันถึงความมีกาํลงั 

 

ปญหาขอที่ ๒ : อนุสัยเปนสังขตธรรมหรืออสังขตธรรม เกิดดับหรือไม ? 
 

 ปัญหาขอ้นี ท่านพระอรรถกถาจารยไ์ดแ้สดงไวแ้ลว้ว่า บณัฑิตพึง
ทราบวา่ อนุสยันีเป็นจติตสมัปยุตต ์ เป็นไปกบัดว้ยอารมณ ์ (รูอ้ารมณไ์ด)้ 
เป็นสเหตุกะ เพราะอรรถว่ามีปัจจยัปรงุแต่ง และเป็นอกุศลอย่างเดียว 
เป็นอดีตบา้ง เป็นอนาคตบา้ง เป็นปัจจุบนับา้ง เพราะฉะนัน จึงควรกล่าว
วา่ อนุสยัยอ่มเกิดขนึ 

 ในธมัมสังคณีปกรณ ์ พระอภิธรรมปิฎกคมัภีรแ์รก ทุกมาติกา 
จูฬันตรทุกะที ๒ ทรงแสดงวา่ สงฺขตา ธมฺมา ธรรมทีถูกปัจจยัปรงุแตง่ 
(ไดแ้ก่ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘) อสงฺขตา ธมฺมา ธรรมทีไม่ถกูปัจจยัปรงุ
แตง่ (ไดแ้ก่ พระนิพพาน) 

 ท่านผูที้เป็นบณัฑิตย่อมจะเขา้ใจไดว้า่ สงัขตธรรม หมายถึง ธรรมที
มีปัจจยัปรุงแต่ง เมือตนเองไม่เป็นใหญ่ อยูด่ว้ยสภาวะของตนเองไม่ได ้จะตอ้ง
อาศยัปัจจยัอย่างอืน เมือปัจจยันันหมดกาํลงั ธรรมทีอาศยัปัจจยันันหมด
กาํลงั ธรรมทีอาศยัปัจจยั ก็ตงัอยูไ่ม่ไดเ้หมือนกนั เพราะฉะนัน สงัขตธรรม
หรือสงัขารธรรมทไีม่เกิดไม่ดบั ยอ่มไม่มี เป็นสภาวะทีไม่เทียง เป็นทุกข ์
เป็นอนัตตา สมดังทีพระตถาคตสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัไวว้า่ สังขารทงัหลาย
ทงัปวงไม่เทียง สังขารทงัหลายทงัปวงเป็นทุกข ์ ธรรมทงัหลายทงัปวง
เป็นอนตัตา 



๒๑ 

 อนุสยัเป็นอกุศลเจตสิก เป็นสงัขตธรรม เป็นสงัขารธรรม มีความไม่
เทียง เป็นทุกข ์ เป็นอนัตตา เพราะฉะนัน อนุสยัก็ตอ้งเป็นสภาพทีเกิดดบั
ดว้ย 

 อาจจะมีท่านวิตณัฑวาทีกล่าวแยง้วา่ (ในสาํนวนของท่านเพราะอรรถ
กถาจารย ์ ท่านใชค้าํวา่ วิตณัฑวาท ี หมายถึง พวกทีกล่าวเคาะ คือ พวกที
ชอบกล่าวโตแ้ยง้หรือคดัคา้น) อนุสยัเป็นกิเลสพิเศษ ทีนอนเนืองหรือตาม
นอนอยู่ในจติทุกดวง จนกวา่จะถูกละดว้ยอริยมรรค ไม่เช่นนัน พระผูมี้พระ
ภาคเจา้จะใชค้าํวา่ นอนเนืองหรือตามนอนทาํไม ? เพราะฉะนัน อนุสยั
จะตอ้งไมเ่กิด เพราะเมือเกิดขนึแลว้ก็จะเป็นปริยุฏฐานกิเลสไป และเมือปริยุฏ
ฐานกิเลสดบัไปก็จะสะสมเป็นอนุสยักิเลสต่อไปอีก อุปมาเหมือนฝุ่นละออง
เล็ก  ทีนอนอยูใ่นกน้ของแกว้นํา เมือนํากระเพือมละอองเล็กๆ ซึงเปรียบ
เหมือนกบัอนุสยัก็จะฟุ้งขึนทาํใหนํ้าขุ่น ซึงเปรียบเหมือนกบัปริยุฏฐานกิเลส 
และเมือนํานิง ละอองเล็กๆ ก็จะสงบนอนเนืองทีกน้แกว้ต่อไปอีก และเมือ
อนุสยัไม่เกิดก็ตอ้งไม่มีความดบั อนุสยัจึงไมเ่กิดไม่ดับ 

 ในขอ้นีมีคาํตอบอยู่ในพระไตรปิฎกและอรรถกถา องัคุตตรนิกาย 
ทุกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๒ หนา้ ๓๔๘ – ๓๔๙ สูตรที ๔ 

 

วาดวยคน ๒ จําพวก ที่กลาวตูและไมกลาวตูพระตถาคต 
 

 [๒๗๐] ดูก่อนภิกษุทังหลาย คน ๒ จาํพวกนี ยอ่มกล่าวตูต่ถาคต ๒ 
จาํพวกเป็นไฉน คือ คนทีแสดงพระสุตตนัตะทีมีอรรถจะพึงนาํไปวา่ พระ
สุตตนัตะมีอรรถนาํไปแลว้ ๑ คนทีแสดงพระสุตตนัตะทีมีอรรถอันนาํไปแลว้
วา่ พระสุตตนัตะมีอรรถทีจะพึงนาํไป ๑ ดูก่อนภิกษุทังหลาย คน ๒ จาํพวกนี
แล ยอ่มกลา่วตูต่ถาคต 



 ๒๒ 
 ดูก่อนภิกษุทังหลาย คน ๒ จาํพวกนี ยอ่มไม่กลา่วตู่ตถาคต ๒ จาํพวก
เป็นไฉน คือ คนทีแสดงพระสุตตนัตะทีมีอรรถจะพึงนาํไปวา่ พระสุตตนัตะมี
อรรถทีจะพึงนาํไป ๑ คนทีแสดงพระสุตตนัตะทีมีอรรถอนันาํไปแลว้วา่ พระ
สุตตนัตะมีอรรถอันนาํไปแลว้ ๑ ดูก่อนภิกษุทังหลาย คน ๒ จาํพวกนีแล ยอ่ม
ไม่กล่าวตู่ตถาคต 

จบสูตรที ๔ 

 

อรรถกถาสูตรที ๔ 

ในสูตรที ๔ มีวนิิจฉยัดงัตอ่ไปนี 

 บทวา่ เนยฺยตฺถ ํสุตฺตนฺต ํความวา่ สุตตนัตะใดมีเนือความพึงแนะนาํ 
ซึงสุตตนัตะมีเนือความพึงแนะนํานัน. บทวา่ นีตตฺโถ สุตฺตนฺโตต ิ ทีเปติ 
ความวา่ เมือกล่าววา่ สุตตนัตะนี มีเนือความกลา่วไวแ้ลว้. ใน ทีเปติ ความวา่ 
เมือกล่าววา่ สุตตนัตะเห็นปานนีวา่ ดูก่อนภิกษุทงัหลาย บุคคลจาํพวก ๑ 
บุคคล ๒ จาํพวก บุคคล ๓ จาํพวก บุคคล ๔ จาํพวก ดงันี ชือวา่มีเนือความพึง
แนะนาํ. ก็ในทีนี ถึงพระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรสัวา่ ดูก่อนภิกษุทังหลาย บุคคล
จาํพวก ๑ ดงันี เป็นตน้ก็จรงิ ถึงอยา่งนัน เมือวา่โดยปรมตัถ ์บุคคลหามีไม่ พึง
แนะนาํเนือความแก่เขาอยา่งนีดว้ย ประการฉะนีทีเดยีว แตบุ่คคลผูนี้โงเ่ขลา 
จึงแสดงวา่ สุตตนัตะนีมีเนือความแนะนาํแลว้. เพราะว่าเมือบุคคลไม่มีโดย
ปรมัตถแ์ลว้ พระตถาคต ก็ไม่พึงตรสัว่า ดูก่อนภิกษุทงัหลาย บุคคล
จาํพวก ๑ ดงันีเป็นตน้ซิ. แตเ่พราะพระองคต์รสัอยา่งนัน ฉะนัน จึงถือว่า 
บุคคลมีอยู่โดยปรมัตถ ์ ชือวา่ยอ่มแสดงสุตตนัตะมีเนือความควรแนะนาํ วา่
เป็นสุตตนัตะมีเนือความแนะนาํแลว้. 
 บทวา่ นีตตฺถ ํไดแ้ก่ มีเนือความทีตรสัไวอ้ยา่งนีวา่ อนิจฺจ ํทกุข ํอนตฺ
ตา ซึงในทีนีก็มีเนือความชดัอยูแ่ลว้วา่ ไม่เทียง เป็นทุกข ์ ไม่ใช่อตัตา. แต่
บุคคลผูนี้โงเ่ขลา คิดวา่ยงัมีสุตตนัตะทีมีเนือความพึงแนะนํา เราจกันาํ
เนือความของสุตตนัตะนันมา ถือว่า ทีเทียง ทีเป็นสุข ทีเป็นอตัตาก็มีอยู่ 



๒๓ 

ดงันี ชือวา่ ยอ่มแสดงสุตตนัตะมีเนือความแนะนาํแลว้ วา่เป็นสุตตนัตะมี
เนือความควรแนะนาํ. 

จบอรรถกถาสูตรที ๔ 

 

 พระธรรมทพีระสุคตเจา้ตรสัแลว้ว่า สงัขารทงัหลายทงัปวงไม่
เทยีง เป็นทุกข ์ธรรมทงัหลายทงัปวงเป็นอนตัตา สิงทีไม่เทียง เพราะมีแลว้
ก็กลบัเป็นความไมม่ี มีความสินมีความเสือมไป สิงทีเป็นทุกข ์ เพราะทนอยู่
ไม่ได ้มีการเกิดมีการดบั เป็นสิงทีน่ากลวัและเป็นภยั สิงทีเป็นอนัตตา เพราะ
ไม่ใช่อตัตาอยา่งทีพวกเดียรถียเ์ขา้ใจ และไม่มีแก่นสารของความงาม ความ
เทียง ความสุขหรือความเป็นตวัตน พระธรรมส่วนนีเป็น นีตตฺถ ํสุตฺตนฺต ํคือ 
เป็นพระสูตรทีมีเนือความนําไปแลว้ หมายความว่า กระจ่างชดัเจนแลว้ ไม่มี
ส่วนหลงเหลืออยูที่จะตอ้งอธิบายเพิมเติม 

 ในเมืออนุสยัเป็นเจตสิกปรมตัถ ์ และเป็นสงัขตธรรม อาศยัปัจจยัปรุง
แต่ง อนุสยัจึงตอ้งเกิดดบัตามอรรถของสงัขารธรรมทีพระผูมี้พระภาคเจา้ได้
ตรสัไวดี้แลว้ ฉะนัน จึงไม่สมควรทีจะกล่าวว่า อนุสยั ไม่เกิดไม่ดบั เพราะคาํ
ว่านอนเนือง ก็แสดงอยู่แลว้ว่า ไม่ไดต้นืลกุขึนมาทาํกิจการงานเหมือนปริ
ยุฏฐานกิเลส” เพราะจะเป็นการไปอธิบาย นีตตฺถ ํสุตฺตนฺต ํ

 สภาพธรรมทีไม่เกิดไม่ดบันัน จะตอ้งไมมี่ปัจจยัปรุงแต่ง เป็นอสงัขต
ธรรม เป็นวิสงัขารธรรม หมายถึง นิพพานอยา่งเดียวเท่านัน และสาํหรบัคาํ
วา่ “นอนเนืองในสนัดานเนืองๆ” นัน หมายความว่า เกิดในสนัดานของ
สตัวบ่์อยๆ ไม่ใช่มีอยูใ่นจิตตลอดกาลทุกเมือ ดังขอ้ความในโยชนา อธิบาย
อภิธมัมตัถวิภาวินีฎีกา แสดงวา่ “...เมือกล่าววา่ ชือวา่ อนุสยั เพราะอรรถวา่ 
ยอ่มนอนอยูใ่นสนัดาน คือในสนัดานของสตัวเ์นืองๆ คือ บ่อยๆ โดยเป็น
สภาวะทียงัละไม่ได ้ดงันี เพียงเท่านี ก็จะเขา้ใจความหมายวา่ กิเลสเหล่านนั
มีอยู่ตลอดกาลทุกเมือ ชือว่าอนุสัย โดยเป็นสภาวะทีนอนไปในสนัดาน
ตอ่ไปขา้งหนา้ ดงันีก็ได.้ เพือปฏิเสธความหมายทีวา่นัน ท่านอาจารยจ์ึงกล่าว



 ๒๔ 
วา่ “ความว่า ไดเ้หตทีุเหมาะสมแลว้ก็ย่อมเกิดขึน” ดงันี เพือยาํคาํวา่ ได ้
เหตทีุเหมาะสมแลว้จึงเกิดขนึ ใหห้นักแน่น ท่านอาจารยจ์ึงกล่าววา่ จริงอยู่ 
กิเลสทงัหลายทียงัละไม่ได ้ อนัควรจะเกิดขึนเมือมีการไดเ้หตุ จึงเป็น
เหมือนกบัว่านอนอยู่ในสันดานเนืองๆ ดงันีเป็นตน้” 

 และคาํวา่ “นอนเนืองอยูใ่นสนัดานของสตัว”์ หมายถึง เหมือนกบั
นอนเนืองอยูใ่นการสืบต่อแห่งนามรูปของสตัว ์ ไม่ใช่ไปนอนเนืองจริงๆ อยู่
ในจติ เพราะวา่ ถา้อนุสยันอนเนืองโดยมีอยูใ่นจิตทุกดวง ก็เท่ากบัวา่ กิเลส
เหล่านนัมีอยู่ตลอดกาลทุกเมือ ซึงท่านโยชนาจารยก็์เท่ากบัวา่ กิเลส
เหล่านนัมีอยู่ตลอดกาลทุกเมือ ซึงท่านโยชนาจารยก็์ปฏิเสธไปแลว้ คาํวา่ 
สนัดาน มาจากศพัทใ์นภาษาบาลีว่า สนฺตาน ซึงหมายถึงการสืบต่อ และ
ไม่ใช่การสืบต่อของจิตเท่านัน แต่หมายถึงการสืบต่อของนามรูปหรือขนัธ ์ ๕ 
ซึงท่านนิยมใชค้าํว่า “ขนัธสนัดาน” ในวิสุทธิมรรค ปัญญานิทเทศ แสดง
ว่า “...อนุสยันอนเนืองในขนัธท์งั ๕” แต่วา่อนุสยัเป็นนามธรรม จะไปเกิด
ร่วมแลว้นอนอยูใ่นรูปขนัธจ์ริงๆ ไมไ่ด ้ เพราะฉะนัน คาํวา่ นอนเนืองนัน 
ไม่ไดห้มายความวา่ มีตวัจริงๆ นอนอยูเ่หมือนเชือโรคทีอยูใ่นร่างกายของคน
ของสตัว ์พอร่างกายอ่อนแอ โรคก็จะเกิดขึน ในทีนีไม่ไดป้ระสงคอ์ย่างนัน แต่
อนุสยัหมายถึงกิเลสชนิดหนึง ทยีงัละไม่ได ้ เมือไดปั้จจยัทเีหมาะสมก็จะ
เกิดขึน โดยเป็นสภาพทีถึงความมีกาํลงั (ถามคตกิเลโส) 

 



๒๕ 

อนุสัยเกิดในมรณาสันนวิถี 
 

 ในอภิธมัมัตถสงัคหะ ปริจเฉทท ี๕ เรืองมรณุปปัตติจตกุกะ (ฉบบั
มหามกุฏราชวิทยาลยั, ฉบบัมลูนิธิภูมิพโล, ฉบบัของท่านอาจารยส์มพร ศรีว
ราทิตย ์แปล) วา่ดว้ยการเกิดขนึของความตาย แสดงถึงความตาย ๔ ประเภท 
คือ ๑. บางคนตายเพราะสินอายุ ๒. บางคนตายเพราะสินกรรม  ๓. บางคน
ตายเพราะสินอายุทงัสินกรรม ๔. บางคนตายเพราะกรรมตดัรอน 

 มีขอ้ความทีกล่าวถึงอวิชชานุสยัและตณัหานุสยั ทีเกิดขึนในมรณา
สนันวิถี (วิถีจิตทีใกลต่้อความตาย) แสดงว่า  
 ก็กรรมทีทาํปฏิสนธิใหเ้กิดในภพอืนก็ด ีกรรมนิมิต คือ อารมณมี์รูป 
เป็นตน้ ทีเคยได ้ และสิงทีเป็นเครอืงอปุกรณใ์นเวลาทีทาํกรรมนันก็ด ี คติ
นิมิต คือ สิงทีพึงไดแ้ละสิงทีพึงใชส้อยในภพทีจะเกิดขนึถดัไปก็ด ียอ่มปรากฏ
ขนึเฉพาะหนา้ ในมรณกาลตามสมควร แก่สตัวผู์ก้าํลงัจะตายอยา่งนัน ทาง
ทวาร ๖ ทวารใดทวารหนึงตามกาํลงัของกรรม. ตอ่จากนันจิตตสนัดาน 
ปรารภอารมณต์ามทีปรากฏนันนันแหละ บรสิุทธิหรอืเศรา้หมองตามสมควร
แก่กรรมทีจะเผล็ดวบิาก เหมาะสมแก่ภพทีจะพึงอบุตัิ ดจุโอนไปในภพนัน 
แลว้เป็นไปอยูเ่รอืยๆ โดยมาก. ก็หรอืวา่ กรรม ซึงเป็นผูท้าํใหเ้กิดนันนัน
แหละ ยอ่มเป็นอันถึงทวาร ดว้ยอาํนาจการทาํใหเ้ป็นของใหม่ ในทีสุดแห่งวถีิ
จิต หรอืในความสินไปแห่งภวงัคข์องสตัวผ์ูใ้กลต้าย. จุติจติซึงเป็นทีสุดแห่งภพ
ปัจจบุนัยอ่มเกิดขนึแลว้ดบัไป ดว้ยอาํนาจแห่งการเคลือนไป. ในทีสุดแห่งจตุิ
จิตทีดบัไปแลว้นัน จิตทีเรยีกวา่ ปฏิสนธิ ดว้ยอาํนาจเป็นความสืบต่อภพอืน 
(ภพถดัไป) ปรารภเอาอารมณที์ไดถ้ือไวแ้ลว้อยา่งนัน เป็นธรรมชาติทีมีวตัถ ุ
(ทีเกิด) บา้ง ไม่มีวตัถบุา้ง ถกูสงัขารทีอวิชชานุสยัแวดลอ้ม ทีตณัหานุสัย
เป็นมูล ทาํใหเ้กิดตามควร ถูกสมัปยตุตธรรมทงัหลายประคบัประคองอยู ่
เป็นหวัหนา้ (เป็นประธาน) โดยความเป็นทีตงัแห่งธรรมทีเกิดรว่มกนั
ทงัหลาย กาํลงัเกิดอยูนั่นเทียว ก็ตงัอยูใ่นภพอืน ในลาํดบัแห่งจตุินันทีเดยีว... 



 ๒๖ 
 ขอ้ความในฎีกาอภิธมัมัตถวิภาวินี ขยายอภิธมัมตัถสงัคหะ มีวา่ 

 คาํวา่ (ทาํใหเ้กิดอยู)่ ตามสมควร ดว้ยอาํนาจความเหมาะสมแห่ง
กาล ทีกระทาํกรรม และแห่งกาลทีใหว้บิาก. อีกอยา่งหนึง มีความหมายวา่
ตามสมควรแห่งความเป็นไป เหมาะสมตอ่กรรมทีจะเผล็ดวบิาก ดว้ยอาํนาจ
แห่ง อนุสัยหรือดว้ยอาํนาจแห่งธรรมทีเกิดรว่มกบัชวนะ. 
 มีคาํทว้งว่า ท่านอาจารย ์ (พระอนุรทุธาจารย)์ ไดก้ล่าวคาํวา่ “ถูก
สงัขารทีอวชิชานุสยัแวดลอ้ม” ดงันี เป็นตน้ไว ้ มิใช่หรอือวชิชาและตณัหาที
เกิดรว่มกบัชวนะ (ในเวลาใกลต้าย) มีความเป็นอนุสยัไดด้ว้ยอยา่งไร 

 แกว่้า ภาวะแห่ง อวิชชาและตณัหาทีเกิดรว่มกบัชวนะ (ในเวลา
ใกลต้าย) มีความเป็นอนุสัยไดด้ว้ยนีไม่ผิดหรอก เพราะอวชิชาและตณัหาที
เกิดรว่มกบัชวนะแมเ้หล่านีเรยีกวา่อนุสยัได ้ โดยความทีอวชิชาและตณัหาทัง 
๒ นัน เป็นเช่นเดยีวกับอนุสยั ดงันี... 
 อวิชชานนัเทียวชือว่า เป็นอนุสยั เพราะนอนตาม คือเพราะ
เป็นไปโดยความหมายว่า ยงัละไม่ได.้ ไดแ้ก่ ถูกสงัขารทีอวชิชานุสยันัน
แวดลอ้มคือหอ้มลอ้ม. ถูกสังขารชือวา่มีตณัหานุสยัเป็นมูล เพราะอรรถวา่ มี
ตณัหานุสยันันเทียวเป็นมูล คือเป็นประธาน ไดแ้ก่ เป็นเหตกุระทาํ (ผล) รว่ม
กนั... (ในฎีกาวิสุทธิมรรค ปัญญานิทเทส อริยสจัจกถา พรรณนาสมุทยนิทเท
สกถา อธิบายคาํว่า ตณัหานุสยั ไดแ้ก่ กามราคานุสยัและภวราคานุสยั) 

 เพราะฉะนัน ตามหลกัฐานจากคมัภีรต่์างๆ ทาํใหแ้น่ใจไดว้า่ อนุสยั
นันเป็นอกุศลธรรม เป็นอกุศลเจตสิกทีเกิดร่วมกบัอกุศลจิต เมืออกุศลจิตดบั 
อนุสยัก็ตอ้งดบัพรอ้มกนัดว้ย เป็นไปตามพระธรรมคาํสอนทีพระผูม้ีพระภาค
เจา้ไดต้รสัไวว้่า สิงใดสิงหนึงมีความเกิดขึนเป็นธรรมดา สิงนนัทงัมวลมี
ความดบัไปเป็นธรรมดา นีเป็นกฎของสงัขตธรรม ฉะนัน อนุสยั ซึงเป็น
สงัขตธรรม ก็ตอ้งเป็นไปตามกฎ คือตอ้งเกิดดบั จะมีอภิสิทธิ ไม่เกิดไม่
ดบั โดยอยูเ่หนืออาํนาจของสงัขตธรรมไมไ่ด ้

 



๒๗ 

สวากขาโต ภควตา ธัมโม 
 

 สวากขาตธรรม คือ พระธรรมทีพระผูมี้พระภาคเจา้ตรสัไวดี้แลว้ 
งามในเบืองตน้คือศีล งามในท่ามกลางคือสมาธิ งามในทีสุดคือปัญญา ถึง
พรอ้มดว้ยอรรถและพยญัชนะ แต่พระธรรมทีทรงแสดงแก่ผูฟั้งนัน เป็นภาษา
มคธ ทีเรียกกนัวา่ ภาษาบาลี คาํบางคาํก็อาจมีอรรถหรือความหมายหลาย
อย่าง ดว้ยความกรุณาของท่านพระอรรถกถาจารยที์เล็งเห็นถึงความสบัสนที
อาจจะเกิดขึนกบัผูศึ้กษาพระธรรมยุคหลงัๆ ท่านเหล่านันจึงไดอ้ธิบายอรรถ
ต่างๆ ไวอ้ย่างครบถว้น ดงันัน ผูศึ้กษาพระธรรมจึงควรมีความละเอียด
รอบคอบ ในการพิจารณาอรรถของคาํในภาษาบาลีแต่ละคาํ ตามนัยทีท่าน
พระอรรถกถาจารยไ์ดแ้กไ้วใ้หแ้ลว้ 

 ตวัอยา่งเช่น ในสตปัิฏฐานสูตร กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน การ
พิจารณาเห็นกายในกาย ท่านพระอรรถกถาจารยไ์ดอ้ธิบายโดยสรุปว่า 
หมายถึง การมีสติสมัปชญัญะ พิจารณาเห็นกายอนัเป็นของไม่สะอาด (ซึงก็
คือ มหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูป) ในกายทีเราเขา้ใจว่าเป็นสิงสวยงาม ไม่ใช่
หมายถึง การพิจารณาเห็นภายในกายทวาร เพราะอารมณที์จะปรากฏไดท้าง
กายทวาร คือ รูปปรมตัถ ์๓ รูป ไดแ้ก่ ดิน ไฟ ลม เท่านัน พระผูมี้พระภาคเจา้
ตรสักายานุปัสสนาสติปัฏฐานสาํหรบัคนราคจริตถึง ๑๔ ขอ้ ตงัแต่ลมหายใจ
เป็นเบืองตน้ จนถึงความเป็นซากศพประเภทต่างๆ เป็นทีสุด เพือเหมาะแก่
อธัยาศยัทีต่างกนัของสตัว ์ แต่โดยสรุปก็คือ พวกทีเป็นราคจริตติดขอ้งในกาย
วา่งาม พระผูม้ีพระภาคเจา้ทรงสอนใหพ้ิจารณาเห็นความไม่งามของร่างกาย 
โดยนัยต่างๆ ก่อน เพือจะไดเ้ห็นความไม่เทียง เป็นทุกข ์ เป็นอนัตตาของรูป
กายและนามกายในภายหลงั 

 เพราะฉะนัน กาย คาํแรกของคาํวา่ พิจารณาเห็นกายในกาย 
หมายถึง กายคือดิน กายคือนํา กายคือไฟ กายคือลม กายคือผม กายคือขน 
กายคือเล็บ กายคือทงั ๑๔ บรรพะทีพระผูมี้พระภาคเจา้ทรงแสดงไวนั้นเอง 



 ๒๘ 
ไม่ใช่หมายถึงเฉพาะดิน ไฟ ลม เท่านัน ส่วนคาํว่า กาย คาํหลงั หมายถึง รูป
ร่างกายทียาววาหนาคืบนีแหละ อนัเป็นทีประชุมของสิงทีปฏิกูลน่าเกลียด
ทงัหลาย ซึงก็คือมหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูป ไม่ใช่หมายถึงกายทวาร 
การพิจารณากายอย่างละเอียดตามทีทรงแสดงทงั ๑๔ ขอ้ จึงจะสามารถเบือ
หน่ายคลายกาํหนัดในกายได ้ เพียงพิจารณาลกัษณะของดิน ไฟ ลม เท่านัน 
ไม่สามารถไถ่ถอนความติดขอ้งในผม ขน เล็บ... หรือความยึดถือในความเป็น
ตวัของเราไดเ้ลย 

 หรือคาํวา่ “ กลาปสมัมสนญาณ “ ก็ไม่ไดห้มายถึง วิปัสสนาญาณที
ประจกัษ์แจง้รูปเป็นกลาปๆ คือเป็นกลุ่ม ๆ คาํว่า กลาป ในทีนีไม่ใช่หมายถึง
รูปกลาป คือกลุ่มรูปซึงอยา่งน้อยตอ้งมี ๘ รูปขนึไป แต่ความเป็นจริง ในวิ
สุทธิมรรค มคัคามัคคญาณทสัสนวิสุทธินิเทศ ท่านพระพุทธโฆษาจารย์
แสดงถึง กลาปสมัมสนะ หรือ นยวิปัสสนา วา่หมายถึง วิปัสสนาญาณที ๓ ที
มีการพิจารณาทงันามทงัรูปเป็นหมวดๆ โดยความเป็นอนิจจงั ทุกขงัและ
อนัตตา พิจารณารูปสตัตกะ (หมวด ๗ แห่งรูป) อรูปสตัตกะ (หมวด ๗ แห่ง
นาม) อย่างเช่น พิจารณาวา่ รปูทีเป็นอดีตก็สินไปแลว้ในภพอดีต หา
ล่วงเลยมาถึงภพนีไม่ ฉะนนัรปูนนั จึงชือว่า ไม่เทียง เพราะอรรถว่า สิน
ไป รปูทีเป็นอนาคตก็จกัเกิดในภพตอ่ไป แมร้ปูนนัก็จกัสินไปในภพทีเกิด
นนัแหละ หาล่วงเลยไปจากภพนีไม่ฉะนนั รปูนนัจึงชือว่า ไม่เทียง เพราะ
อรรถว่า สินไป ฯ ภายใน...ภายนอก...หยาบ...ละเอียด...เวทนา...วญิญาณ...
เป็นทุกข ์ เพราะอรรถว่าเป็นภยั คือน่ากลวั... เป็นอนตัตา เพราะอรรถว่า 
หาสาระแก่นสารมิได.้.. ก็พิจารณาโดยนัยเดยีวกัน เป็นตน้ เป็นการ
พิจารณาเห็นนามและรปูเป็นหมวดๆ เป็นกลุ่มๆ 

 โดยเฉพาะ การพิจารณาหมวดแรกของ อรูปสตัตกะ คือ กลาปโต 
เป็นการพิจารณากลุ่มของนาม ไดแ้ก่ ผสัสปัญจกะ (หมวด ๕ แห่งผสัสะ มี
ผัสสะ เวทนา สญัญา เจตนาและจิต ไม่ใช่เป็นการพิจารณารูปกลาป ๘ รูป 
เพราะรูปกลาปนันไดก้าํหนดรูต้งัแต่วิปัสสนาญาณแรกแลว้) เพอืใหเ้หน็



๒๙ 

ความจริงว่านามรูป ไม่เทยีง เป็นทุกขแ์ละเป็นอนตัตาจริงๆ เพอืให้
ปัญญาประจกัษแ์จง้ความจริง เพือความเบือหน่ายคลายกาํหนัดในขนัธ ์ ๕ 
และความหลุดพน้จากอาสวกิเลสในทสุีด 

 ตามทีไดก้ล่าวมาแลว้ว่า พระธรรมของพระศาสดาถึงพรอ้มดว้ยอรรถ
และพยญัชนะ แต่พยญัชนะบางคาํก็มีหลายความหมาย ผูศึ้กษาไมค่วรเขา้ใจ
ความหมายโดยนัยเดียว และไม่จาํเป็นตอ้งคิดหาความหมายเอง เพียงแต่คิด
ตาม เรียนตามจากพระไตรปิฎกและอรรถกถา สอบถามท่านผูรู้ท้งัหลายบา้ง 
ยอ่มจะไดค้วามเขา้ใจทีถูกตอ้ง เพือใหก้ารปฏิบติั เป็นไปตามคาํสอนและ
สามารถตรสัรูอ้ริยสจัจธรรม ดว้ยการเจริญสมัมามรรค ไม่ปฏิบติั
นอกเหนือจากพระปริยติัของพระสมัมาสมัพุทธเจา้ อนัเป็นมิจฉามรรค 

 เมือขา้พเจา้ไดมี้โอกาสศึกษาวิชาปัฏฐาน และปฏิจจสมุปบาทร่วมกบั
นักศึกษาดว้ยกนัมากขนึ ก็ทาํใหไ้ม่เชือวา่ มีอตัตาตวัตนอยู่ในตวัเรา แม้
ความตงัใจจะทาํสิงใดสิงหนึง ก็ไม่ใช่อตัตาตวัตน และไม่เชือว่า อนุสยั มี
ความสามารถนอนเนืองอยูใ่นจติ โดยไม่เกิดดบั เพราะขดักบัหลกัธรรมที
สาํคญั ทีพระสพัพญั พูุทธเจา้ทรงแสดงไวห้ลายเรือง โดยเฉพาะคมัภีรปั์ฏ
ฐานและปฏิจจสมุปบาท เพราะคมัภีรท์งั ๒ เป็นหลกั คาํสอนทีสาํคญัทงัใน
ดว้นปริยติัและปฏิบติั เป็นการแสดงเหตุผลของสภาพธรรมทงัปวง แมก้าร
เจริญวิปัสสนาของพระพุทธเจา้ ทีเรียกว่า พุทธวิปัสสนา ก็เป็นการใคร่ครวญ
พิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลม (ตามลาํดบั) โดยปฏิโลม (ยอ้นลาํดบั) 
ทงัโดยอนุโลมและปฏิโลม ทรงใชเ้วลา ๔ ชวัโมง ในการพิจารณาโดยละเอียด 
ในปัจฉิมยามแห่งราตรีเพ็ญดิถีที ๑๕ คาํ ซึงเป็นวนัวิสาขบชูา ทรงตรสัรูพ้ระ
อนุตรสมัมาสมัโพธิญาณ เป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพุทธเจา้ในช่วงต่อทีอรุณ
กาํลงัจะขึน ... 
 

 

 



 ๓๐ 

นตุมหสูตร 
 

 ขอ้ความใน นตมุหสูตร สงัยุตตนิกาย นิทานวรรค ทรงแสดงว่า 

 ... ดูก่อนภิกษุทังหลาย กายนีไม่ใช่ของเธอทงัหลาย ทงัไม่ใช่ของ
ผูอื้น ดูก่อนภิกษุทังหลาย กรรมเก่านี (กายซึงเป็นผลของกรรมเก่า) พึงเห็น
วา่อนัปัจจยัปรุงแตง่ เกิดขนึดว้ยความตงัใจ เป็นทีตงัของเวทนา. 
 ดูก่อนภิกษุทังหลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัแลว้ในเรอืงกายนัน ยอ่ม
มนสิการโดยแยบคายซึงปฏิจจสมปุบาทเป็นอยา่งดีวา่ เมือสิงนีมี สิงนีจึงมี 
เพราะสิงนีเกิดขึน สิงนีจึงเกิดขึน เมือสิงนีไม่มี สิงนีก็ไม่มี เพราะสิงนีดบั 
สิงนีจึงดบั ดว้ยประการดงันี คือ เพราะอวชิชาเป็นปัจจยั จึงมีสงัขาร เพราะ
สงัขารเป็นปัจจยั จึงมีวญิญาณ ฯลฯ ความเกิดขนึแห่งกองทุกขท์งัมวลนี ยอ่ม
มีดว้ยประการอยา่งนี ก็เพราะอวชิชาดบัโดยสาํรอกไม่เหลือ สงัขารจึงดบั 
เพราะสงัขารดบั วญิญาณจึงดบั ฯลฯ ความดบัแห่งกองทกุขท์งัมวลนี ยอ่มมี
ดว้ยประการอยา่งนี 

จบนตุมหสูตรที ๗ 

 

อิมสฺมึ สต ิอิท ํโหต.ิ เมือสิงนีมี สิงนีจึงมี 

อิมสฺสุปฺปาทา อิท ํอุปฺปชฺชต.ิ เพราะสิงนีเกิดขนึ สิงนีจึงเกิดขนึ 

อิมสฺมึ อสต ิอิท ํน โหต.ิ เมือสิงนีไม่มี สิงนีก็ไม่มี 

อิมสฺส นิโรธา อิท ํนิรชฺุฌต.ิ เพราะสิงนีดบั สิงนีจึงดบั 

 

 พระพุทธพจนนี์แสดงอะไร ? แสดงว่า สงัขารธรรมทงัหลายทงัปวง
จะเกิดขึนลอยๆ ไมไ่ดเ้ลย จะตอ้งมีปัจจยัใหเ้กิดทงัสิน ถา้มีปัจจยัใหเ้กิด
ธรรมะนันๆ ก็ตอ้งเกิด เมือสินปัจจยั ธรรมะนันๆ ก็ดาํรงคงอยู่มิได ้ จะตอ้ง
สลายไปดว้ย และสิงทีเกิดขึนทีจะไมด่บัไม่มีเลย หรือธรรมะใดทีดบัไปแลว้ ถา้
ยงัมีปัจจยั ธรรมะประเภทนันก็ยอ่มเกิดขึนไดอี้ก ไม่มีขอ้ยกเวน้ แมอ้นุสยั 



๓๑ 

 ถา้อนุสยัไม่เกิดขึน อนุสยัก็จะไมด่บั และไม่สามารถถูกดบัได ้ เมือ
เป็นเช่นนัน อนุสยัจะมาจากไหน? อนุสยัมีปัจจยัหรือไม ่ ? อนุสยัเหมือนกบั
พระนิพพานไหม ? ถา้พิจารณาปัญหาเหล่านี ไมก่ระจ่าง ก็จะเกิดความสบัสน 
ความเขา้ใจในพยญัชนะหลายๆ แห่งก็จะขดักนัไปขดักนัมาอยู่นันเอง 
เพราะฉะนัน ถา้พิจารณาเห็นแลว้วา่ ความเขา้ใจในธรรมะเรืองใดยงัไม่
สอดคลอ้งกนั ก็ไม่ควรด่วนสรุปอะไรลงไปทนัที ควรทีจะไดศึ้กษาคน้ควา้
เพิมเติม เพือมิใหเ้ขา้ใจคลาดเคลือนจากพระธรรมวินัย 

 
ปญหาขอที่ ๓ : อนุสัยเปนกุศลธรรม หรืออกุศลธรรม หรืออัพยากตธรรม 

ปะปนกันไดไหม ? 
 

 กุศลธรรม เป็นธรรมทีไม่มีโทษ ไมมี่โรคคือกิเลส ใหผ้ลคือวิบากที
เป็นสุขและเป็นความฉลาด ไดแ้ก่ กุศลจิตและกุศลเจตสิก อกุศลธรรมก็
ตรงกนัขา้มกบักุศล คือ เป็นธรรมทีมีโทษ มีโรคคือกิเลส ใหผ้ลคือวิบากทีเป็น
ทุกขแ์ละเป็นความไมฉ่ลาด ไดแ้ก่ อกุศลจิตและอกุศลเจตสิก ส่วน อพัยากต
ธรรม เป็นธรรมทีไม่ใช่กุศลธรรมและไม่ใช่อกุศลธรรม ไดแ้ก่ วิบากจิตและ
วิบากเจตสิก กิริยาจิตและกิริยาเจตสิก รูปและนิพพาน 

 ดงัทีไดก้ล่าวแลว้วา่ อนุสยัเป็นอกุศลเจตสิก จงึเป็นอกุศลธรรม 
เป็นสิงทีมีโทษ จะเกิดร่วมกบักุศลจิตซึงเป็นกุศลธรรม อนัเป็นธรรมทีไม่มี
โทษไม่ได ้ หรือจะเกิดร่วมกบัวิบากจิตซึงเป็นอพัยากตธรรมก็ไมไ่ด ้ จึงไม่
สมควรกล่าววา่ อนุสยัมีอยู่ในกุศลจติหรือวิบากจติ โดยทไีม่ไดเ้กิดร่วม
หรือไม่เกิดพรอ้ม แต่เป็นสภาพทีนอนตามเหมือนตกตะกอนอยูใ่นจติ 

 ในอรรถกถา กถาวตัถุ อนุสยา อนารมัมณาติกถา กล่าวถึงพวกลทัธิ 
นิกายอนัธกะ นิกายเอกจัจะและนิกายอุตตราปถกะ ซึงมีความเหน็ผิด ว่า 
อนุสยัทงัหลาย คือ กิเลสทีนอนเนืองอยู่ในสนัดาน เป็นจติตวิปปยุตต ์
เป็นอเหตุกะ เป็นอพัยากตะและเป็นอนารมัมณะคือไม่รูอ้ารมณ ์ ในติส



 ๓๒ 
โสปิ อนุสยกถา พวกนิกายมหาสงัฏิกะและนิกายสมิติยะมีความเห็นผิดว่า 
ปุถชุนเมือจติทีเป็นกุศลและอพัยากตะซึงกาํลังเป็นไป พึงกล่าวว่าเป็นผูมี้
อนุสยั และอนุสัยเหล่านนัเป็นอัพยากตะ เป็นอเหตุกะ เป็นจติตวิปปยุตต ์
ฯลฯ 

 

ทีม่าของสกวาทแีละปรวาทีในคัมภีรกถาวัตถุ 
 

 สาํหรบัลทัธินิกายเหล่านี เกิดขนึในสมยัของพระเจา้อโศกมหาราช
ประมาณ พ.ศ. ๒๑๘ หลงัจากทีพระสมัมาสมัพุทธเจา้ปรินิพพานแลว้ 
เนืองจากพระราชามีพระราชศรทัธามาก ทรงเป็นราชูปถมัภกทาํนุบาํรุงพระ
พุทธศานา จนไมเ่หลียวแลลทัธิเดียรถียท์งัหลาย ลาภสกัการะไดเ้กิดขนึใน
พระพุทธศานาอยา่งมากมาย ส่วนพวกเดียรถียเ์สือมจากลาภ ถึงความลาํบาก
มาก จึงไดพ้ากนัปลอมบวชในพระพุทธศานา บางคนก็ถือเอาผา้กาสาวะแลว้
บวชดว้ยตนเอง กล่าวอยูว่่า เราจะทาํลายศาสนาของพวกท่าน แลว้ประกาศ
คาํสอนในลทัธิเดียรถียว์า่ โลกเทียงบา้ง โลกขาดสูญบา้ง โลกมีทีสุดบา้ง ไมมี่
ทีสุดบา้ง ฯลฯ เขา้มาศึกษาคาํสอนในพระพุทธศาสนา แลว้เอาไปผสมปนเป
กบัลทัธิของตนบา้ง พระภิกษุในพระพุทธศาสนาไม่สามารถแยกแยะไดว้า่ 
ใครเป็นพระภิกษุตามพระธรรมวินัย ใครเป็นพวกเดียรถียป์ลอมบวช จึงไมไ่ด้
กระทาํอุโบสถสงัฆกรรมร่วมกนัเป็นเวลาถึง ๗ ปี 

 ภายหลงั พระราชาไดส้่งอาํมาตยไ์ปอาราธนานิมนตท่์านพระโมคคลั
ลีบุตรติสสเถระผูเ้ป็นพระอรหนัต ์ ใหม้าระงบัอธิกรณ ์กาํจดัพวกเดียรถีย ์ โดย
พระเจา้อโศกมหาราชไดศึ้กษาพระพุทธวจนะ แลว้ใหป้ระชุมภิกษุทงัหมด 
แบ่งเป็นพวกๆ ใครมีลทัธิความเห็นเหมือนกนัก็ใหไ้ปอยู่กลุ่มเดียวกนั แลว้
สอบถามทีละกลุ่มวา่ พระพทุธเจา้มีปกติตรสัอย่างไร ? พวกทีตอบว่า โลก
เทียง โลกขาดสูญ โลกมีทีสุด โลกไมมี่ทีสุด ฯลฯ พระราชาก็ทรงทราบว่า พวก
นีเป็นเดียรถียป์ลอมบวช จึงพระราชทานผา้ขาวใหแ้ก่พวกเดียรถียเ์หล่านัน 



๓๓ 

เป็นการใหสึ้กถึง ๖๐,๐๐๐ คน และเมือตรสัถามภิกษุในพระพุทธศาสนาวา่ 
พระพุทธเจา้มีปกตติรสัอย่างไร ? พวกภิกษุทูลวา่ พระผูมี้พระภาคเจา้มี
ปกติตรสัจาํแนก คือ เป็นวิภชัชวาที (วิภชัชะ แปลวา่ จาํแนก, วาที แปลว่า 
มีปกติกล่าว) พระราชาก็ตรสัถามท่านพระโมคคลัลีบุตรติสสเถระว่าเป็น
ดงันันหรือ พระเถระก็ทูลวา่ เป็นดังนัน พระราชาก็ทรงทราบวา่ ภิกษุเหล่านี
เป็นภิกษุทีแทจ้ริง 

 เมือพระศาสนาปราศจากเสียนหนามคือพวกเดียรถียแ์ลว้ ท่านพระ
โมคคลัลีบุตรติสสเถระจึงเป็นประธาน ร่วมกนัทาํการสงัคายนาพระธรรมวินัย
เป็นครงัที ๓ นับจากพระพุทธเจา้ปรินิพพานแลว้ และท่านไดแ้ต่งคมัภีรก์ถา
วตัถุปกรณซึ์งเป็นพระอภิธรรมคมัภีรที์ ๕ ตามมาติกา (หวัขอ้) ที
พระพุทธเจา้ทรงวางไวใ้หแ้ลว้ ตงัแต่พระองคย์งัทรงพระชนมอ์ยู่ 
 ท่านพระโมคคลัลีบุตรติสสเถระไดแ้ต่งปกรณก์ถาวตัถุ โดยนําเรือง
ความเห็นผิดทีพวกเดียรถียนํ์ามาเผยแพร่แสดงไว ้ ตงัเป็นคาํถามและคาํตอบ
ของทงั ๒ ฝ่าย คือ สกวาที (ฝ่ายตน คือ พวกทีมีความเห็นถูก) ปรวาที (ฝ่าย
อืน คือ พวกทีมีความเห็นผิด) โดยนําพระสูตรมามีจาํนวนถึง ๑๐๐๐ สูตร 
เป็นของสกวาที ๕๐๐ สูตร ของปรวาที ๕๐๐ สูตร พระสูตรทีสกวาทีนํามาอา้ง
ใชย้ืนยนัได ้ เป็นความเขา้ใจถูก ส่วนพระสูตรทีปรวาทีนํามาอา้ง แมเ้ป็นพระ
พุทธพจน์ แต่อรรถหรือความหมายผิดไปจากพระพุทธประสงค ์ จึงใชย้ืนยนั
ไม่ได ้

 เพราะฉะนัน ในการศึกษาคมัภีรก์ถาวตัถุ พึงทาํไวใ้นใจก่อนว่า ทุก
เรืองทีนํามาแสดงในกถาวตัถุนัน มีมลูมาจากความเห็นผิดทีเกิดขึนในสมยั
พระเจา้อโศกมาหาราช ซึงท่านพระโมคคลัลีบุตรติสสเถระนํามาแต่งโดยวิธีตงั
เป็นคาํถามคาํตอบ ถา้สกวาทีคือฝ่ายทีมีความเห็นถูกเป็นผูถ้าม ฝ่ายปรวาที
คือฝ่ายทีมีความเห็นผิดเป็นผูต้อบ คาํตอบนันยงัจะถือเอาเป็นประมาณว่า
ถูกตอ้งไม่ได ้ แต่ถา้ฝ่ายปรวาทีเป็นผูถ้าม แลว้สกวาทีเป็นผูต้อบ คาํตอบนัน
ถือเอาเป็นประมาณได ้เพราะเป็นความถูกตอ้งดงัตวัอย่างทียกมาแสดงนี 



 ๓๔ 

ปุจฉาวิสัชชนาปญหาในคัมภีรกถาวัตถุ 
 

พระอภิธรรมปิฎก กถาวตัถุ เล่ม ๔ ภาค ๑ หนา้ ๒๒๒ 

 

ปริหานิกถา 
 

[๑๙๑]  สกวาที พระอรหนัต ์เสือมจากอรหตัตผลได ้หรอื ? 

 ปรวาที ถูกแลว้. 
(ปรวาทีตอบวา่ถูกแลว้ แตค่วามจริงคือผิด เพราะพระอรหนัตเ์สือมจาก
อรหตัตผลไม่ได)้ 

 ส. พระอรหนัต ์เสือมจากอรหตัตผลไดใ้นภพทงัปวง หรือ ? 

 ป. ไม่พึงกลา่วอยา่งนัน ฯ ล ฯ 

 ส. พระอรหนัต ์เสือมจากอรหตัตผลไดใ้นภพทงัปวง หรือ ? 

 ป. ถูกแลว้ 

 ส. เหตเุสือมของพระอรหนัต ์[มีได]้ ในภพทังปวง หรอื ? 

 ป. ไม่พึงกล่าวอยา่งนัน ฯ ล ฯ ... 
[๒๕๐]  ป. ไม่พึงกลา่ววา่ พระอรหนัตเ์สือมจากอรหตัตผลได ้หรือ ? 

 ส. ถูกแลว้. 
(สกวาทีตอบวา่ ถกูแลว้ ก็ถกูตอ้งตามเป็นจรงิ เพราะพระอรหตัน์เสือมจาก
อรหตัตผลไม่ได)้ 

 ป. พระผูมี้พระภาคเจา้ไดต้รสัไวว้า่ ดกู่อนภิกษุทงัหลาย ธรรม ๕ 
เหล่านี ย่อมเป็นไปพรอ้มเพอืความเสือมรอบแก่ภิกษุ ผูส้มยวิมุติ ธรรม 
๕ เป็นไฉน คือ ความเพลิดเพลินในการงาน ความเพลิดเพลินในการ
สนทนา ความเพลิดเพลินในการหลับ ความเพลิดเพลินในการคลุกคลี 
ไม่พิจารณาจิตทีหลุดพน้แลว้อย่างไร ดกู่อนภิกษุทังหลาย ธรรม ๕ 



๓๕ 

เหล่านีแล ย่อมเป็นไปพรอ้มเพือความเสือมแก่ภิกษุผูส้มยวิมุติ ดงันี เป็น
สูตรมีอยูจ่รงิ มิใช่หรอื ? 

 ส. ถูกแลว้. 
 ป. ถา้อยา่งนัน พระอรหนัตก็์เสือมจากอรหตัตผลได ้น่ะสิ ? 

[๒๕๑] ส. พระอรหนัตมี์ความเพลิดเพลินในการงานหรอื ? 

 ป. ไม่พึงกลา่วอยา่งนัน ฯ ล ฯ ... 
 

 จะเห็นไดว้า่ ปรวาทีก็รูพ้ระพุทธพจน์ แต่เขา้ใจพระพุทธพจน์ผิด 
อย่างพระสูตรทียกมานี ... ธรรม ๕ เหล่านี ยอ่มเป็นไปพรอ้มเพอืความ
เสือมรอบแก่ภิกษุผูส้มยวิมุต ิ ภิกษุผูส้มยวิมุติ ไม่ไดห้มายถึงพระอรหนัต์
หรือพระอริยบุคคล แต่หมายถึงผูที้เป็นฌานลาภี คือมีปกติไดฌ้านและไมไ่ด้
วสีความชาํนาญดว้ย ฉะนัน ถา้ยงัคงเพลิดเพลินกบักิจกรรมต่าง ๆ เหล่านัน 
ก็ทาํใหฌ้านเสือมแน่นอน แต่ถา้เป็นมรรคผลก็ไมมี่การเสือมแลว้ ฯ 

 พระอภิธรรมปิฎก กถาวตัถุ เล่ม ๔ ภาค ๒ หนา้ที ๒๘ 

 

อากาสกถา 
 

[๑๑๐๔] สกวาที อากาศเป็นสงัขตะหรอื ? 

 ปรวาที ถูกแลว้. 
 ส. เป็นนิพพาน เป็นทีตา้นทาน เป็นทีเรน้ เป็นทีพึง เป็นทีหมาย เป็น
ฐานะอันไม่เคลือน เป็นอมตะหรอื ? 

 ป. ไม่พึงกลา่วอยา่งนัน ฯลฯ



 ๓๖ 

[๑๑๐๕] ส. อากาศเป็นอสงัขตะ นิพพานเป็นอสงัขตะ หรอื ? 

 ป. ถูกแลว้. 
 ส. อสงัขตะ เป็น ๒ อยา่งหรือ ? 

 ป. ไม่พึงกลา่วอยา่งนัน ฯลฯ 

 ส. อสงัขตะ เป็น ๒ อยา่ง หรอื ? 

 ป. ถูกแลว้. 
 ส. ทีตา้นทาน เป็น ๒ อยา่ง ฯลฯ มีระหวา่งชนัแห่งนิพพาน ๒ อยา่ง
นัน หรอื ? 

 ป. ไม่พึงกลา่วอยา่งนัน ฯลฯ 

[๑๑๐๖] ส. อากาศเป็นอสงัขตะ หรอื ? 

 ป. ถูกแลว้. 
 ส. มีชนบางพวกทาํอนากาศใหเ้ป็นอากาศได ้หรอื ? 

 ป. ถูกแลว้. 
 ส. มีชนบางพวกทาํสงัขตะใหเ้ป็นอสังขตะได ้หรอื ? 

 ป. ไม่พึงกลา่วอยา่งนัน ฯลฯ 

[๑๑๐๗] ส. มีชนบางพวกทาํอากาศใหเ้ป็นอนากาศได ้หรอื ? 

 ป. ถูกแลว้. 
 ส. มีชนบางพวกทาํอสงัขตะใหเ้ป็นสงัขตะได ้หรอื ? 

 ป. ไม่พึงกลา่วอยา่งนัน ฯลฯ 

[๑๑๐๘] ส. ในอากาศ นกทงัหลายบินไปได ้ พระจนัทรแ์ละพระอาทิตยโ์คจร
ไปได ้ ดวงดาวทงัหลายโคจรไปได ้ ผูมี้ฤทธิแสดงฤทธิได ้ ชนทงัหลายไกวแขน
ได ้โบกมือได ้ขวา้งกอ้นดินไปได ้ขวา้งลูกขลุบไปได ้แผลงฤทธิไปได แผลงศร
ไปไดห้รอื ? 

 ป. ถูกแลว้ 

 ส. ในอสงัขตะ นกทังหลายก็บินไปได ้ พระจนัทรแ์ละพระอาทิตยก็์
โคจรไปได ้ดวงดาวทงัหลายก็โคจรไปได ้ผูมี้ฤทธิก็แสดงฤทธิได ้ชนทงัหลายก็



๓๗ 

ไกวแขนได ้ โบกมือได ้ ขวา้งกอ้นดินไปได ้ ขวา้งลูกขลุบได ้ แผลงฤทธิไปได ้
แผลงศรไปไดห้รอื ? 

 ป. ไม่พึงกลา่วอยา่งนัน ฯลฯ 

[๑๑๐๙] ส. ชนทงัหลายลอ้มอากาศ ทาํใหเ้ป็นเรอืน ทาํใหเ้ป็นฉางได ้หรอื ? 

 ป. ถูกแลว้ 

 ส. ชนทงัหลายลอ้มอสงัขตะ ทาํใหเ้ป็นเรอืน ทาํใหเ้ป็นฉางได ้หรอื? 

 ป. ไม่พึงกลา่วอยา่งนัน ฯลฯ 

[๑๑๑๐] ส. เมือขดุบ่ออยู ่ อนากาศ คือทีมิใช่อากาศ กลายเป็นอากาศไดห้รอื 
? 

 ป. ถูกแลว้. 
 ส. สงัขตะก็กลายเป็นอสงัขตะไดห้รอื ? 

 ป. ไม่พึงกลา่วอยา่งนัน ฯลฯ 

[๑๑๑๑] ส. เมือถมบ่อเปล่าอยู ่ยงัฉางเปล่าใหเ้ต็มอยู ่ยงัหมอ้เปล่าใหเ้ต็มอยู ่
อากาศอนัตรธาน 
ไปได ้หรอื ? 

 ป. ถูกแลว้. 
 ส. อสงัขตะก็อันตรธานไปไดห้รอื ? 

 ป. ไม่พึงกลา่วอยา่งนัน ฯลฯ 

[๑๑๑๒] ป. ไม่พึงกลา่ววา่ อากาศเป็นอสงัขตะหรอื ? 

 ส. ถูกแลว้. 
 ป. อากาศเป็นสงัขตะหรอื ? 

 ส. ไม่พึงกลา่วอยา่งนัน ฯลฯ 

 ป. ถา้อยา่งนัน อากาศก็เป็นอสงัขตะ น่ะสิ. 
อากาสกถา จบ 

 

 



 ๓๘ 
อรรถกถาอากาสกถา 

ว่าดว้ยอากาศ 

 บดันี ชือวา่เรอืงอากาศ. ในเรอืงนัน อากาศมี ๓ อยา่ง คือ ปรจิเฉทา
กาส คือช่องวา่งอันเป็นทีกาํหนด กสิณุคฆาฏิมากาส คือช่องวา่งทีเพิกขนึของ
กสิณ และอชฎากาส คือชอ่งวา่งของทอ้งฟ้า แมค้าํวา่ ตจุฉากาส คือช่องวา่ง
อนัวา่งเปล่า ก็เป็นชือของอชฎากาสนันนันแหละ. บรรดาอากาศเหลา่นัน 
ปริจเฉทากาส คือ ช่องวา่งทีคนัอยูร่ะหวา่งรูปกบัรูป เป็นสังขตะ ส่วนอากาศ
ทีเหลือแมท้งั ๒ นี  สกัวา่เป็นบญัญตั.ิ 
 ก็ชนเหลา่ใด มีความเห็นผิดดจุลทัธิของนิกายอุตตราปถกะ และมหิ
สาสกะทงัหลายวา่ อากาศแมท้งั ๒ คือ กสิณุคฆาฏิมากาสและอชฎากาสไม่ใช่
สงัขตะ เหตใุด เพราะเหตนัุน จึงเป็นอสงัขตะ ดงันี คาํถามของสกวาทีวา่ 
อากาศ เป็นตน้ หมายถึงชนเหลา่นัน คาํตอบรบัรองเป็นของปรวาที. คาํที
เหลือในทีนีมีอรรถตืนทังนันแล. 

อรรถกถาอากาสกถา จบ 

 พระอภิธรรมปิฎก กถาวตัถุ เล่ม ๔ ภาค ๒ หนา้ที ๒๘๔ 

 

ติสโสป อนุสยากถา 
 

[๑๔๓๒]  สกวาที อนุสยั เป็นอพัยากฤต หรอื ? 

 ปรวาที ถูกแลว้. 
 ส. เป็นอัพยากฤตคือวบิาก เป็นอพัยากฤตคือกิรยิา เป็นรูป เป็น
นิพพาน เป็นจกัขายตนะ ฯลฯ เป็นโผฏฐัพพายตนะ หรอื ? 

 ป. ไม่พึงกลา่วอยา่งนัน ฯลฯ 

[๑๔๓๓]  ส. กามราคานุสยั เป็นอพัยากฤต หรอื ? 

 ป. ถูกแลว้. 



๓๙ 

 ส. กามราคะ กามราคปรยิฏุฐาน กามราคสญัโญชน์ กาโมฆะ กาม
โยคะ กามฉนัทนิวรณ ์เป็นอัพยากฤต หรอื ? 

 ป. ไม่พึงกลา่วอยา่งนัน ฯลฯ 

 ส. กามราคะ กามราคปรยิฏุฐาน ฯลฯ กามฉนัทนิวรณ ์ เป็นอกุศล 
หรอื ? 

 ป. ถูกแลว้. 
 ส. กามราคานุสยั เป็นอกศุล หรอื ? 

 ป. ไม่พึงกลา่วอยา่งนัน ฯลฯ 

[๑๔๓๔] ส. ปฏิฆานุสยั มานานุสยั ทิฏฐานุสยั วจิิกิจฉานุสยั ภวราคานุสยั 
ฯลฯ อวชิชานุสยั เป็นอัพยากฤต หรอื ? 

 ป. ถูกแลว้. (โดยนยัเดียวกนักบักามราคานุสยั) 

[๑๔๔๐]  ป. ไม่พึงกลา่ววา่ อนุสยัเป็นอัพยากฤต หรอื ? 

 ส. ถูกแลว้. 
 ส. ปุถชุนเมือจิตทีเป็นกุศลและอัพยากฤตเป็นไปอยู่ พึงกล่าวว่า
เป็นผูมี้อนุสัย หรือ? 

 ป. ถูกแลว้. 
 ป. ธรรมทีเป็นกุศลและทีเป็นอกุศล มาพบกันหรือ ? 

 ส. ไม่พึงกลา่วอยา่งนัน ฯลฯ 

 ป. ถา้อยา่งนัน อนุสยัก็เป็นอพัยากฤต น่ะสิ 

 ส. ปุถุชน เมือจติทีเป็นกุศลและทีเป็นอัพยากฤตเป็นไป พึงกล่าว
ว่า เป็นผูมี้ราคะ หรือ? 

 ป. ถูกแลว้. 
 ส. ธรรมทีเป็นกุศลและทีเป็นอกุศลมาพบกัน หรอื ? 

 ป. ไม่พึงกลา่วอยา่งนัน ฯลฯ 

 ส. ถา้อยา่งนัน ราคะก็เป็นอัพยากฤต น่ะสิ 

[๑๔๔๑]  ส. อนุสยั เป็น อเหตกุะหรอื ? 



 ๔๐ 
 ป. ถูกแลว้. 
 ส. เป็นรูป เป็นนิพพาน เป็นจกัขายตนะ ฯลฯ เป็นโผฏฐัพพายตนะ
หรอื ? 

 ป.ไม่พึงกล่าวอยา่งนัน ฯลฯ 

 ส. กามราคานุสยั เป็นอเหตกุะ หรอื ?  
 ป. ถูกแลว้.  
 ส. กามราคะ กามราคาปรยิฏุฐาน ฯลฯ กามฉนัทนิวรณ ์เป็นสเหตุ
กะหรอื ? 

 ป. ถูกแลว้. 
 ส. กามราคานุสยั เป็นสเหตกุะ หรอื ? 

 ป. ไม่พึงกลา่วอยา่งนัน ฯลฯ 

 ส. ปฏิฆานุสยั ฯลฯ มานานุสยั ทิฏฐานุสยั วจิิกิจฉานุสยั ภวราคา
นุสยั ฯลฯ อวชิชานุสยั เป็นอเหตกุะ หรอื ? 

 ป. ถูกแลว้. (โดยนยัเดียวกนักบักามราคานุสยั) 

[๑๔๔๓] ส. อนุสยัเป็นจิตตวปิปยตุ หรอื ? 

 ป. ถกูแลว้. 
 ส. เป็นรูป เป็นนิพพาน เป็นจกัขายตนะ ฯลฯ เป็นโผฏฐัพพายตนะ 
หรอื ? 

 ป.ไม่พึงกล่าวอยา่งนัน ฯลฯ 

 ส. กามราคานุสยั เป็นจิตตวปิปยตุ หรอื ? 

 ป. ถูกแลว้. 
 ส. กามราคะ กามราคาปรยิฏุฐาน กามราคสญัโญชน์ กาโมฆะ 
กามโยคะ กามฉนัทนิวรณ ์เป็นจิตตวปิปยตุ หรอื ? 

 ป. ไม่พึงกลา่วอยา่งนัน ฯลฯ 

 ส. กามราคะ กามราคปรยิฏุฐาน ฯลฯ กามฉนัทนิวรณ ์ สมัปยตุ
ดว้ยจิต หรอื ? 



๔๑ 

 ป. ถูกแลว้. 
 ส. กามราคานุสยั สมัปยตุดว้ยจิต หรอื ? 

 ป. ไม่พึงกลา่วอยา่งนัน ฯลฯ 

[๑๔๔๔] ส. กามราคานุสยั เป็นจิตตวปิปยตุ หรอื ? 

 ป. ถูกแลว้. 
 ส. นบัเนืองในขนัธไ์หม? 

 ป. นบัเนืองในสังขารขนัธ.์ 
 ส. สงัขารขนัธเ์ป็นจิตตวปิปยตุ หรอื ? 

 ป. ไม่พึงกลา่วอยา่งนัน ฯลฯ 

 ส. สงัขารขนัธเ์ป็นจิตตวปิปยตุ หรอื ? 

 ป. ถูกแลว้. 
 ส. เวทนาขนัธ ์สญัญาขนัธ ์เป็นจิตตวปิปยตุ หรอื ? 

 ป. ไม่พึงกลา่วอยา่งนัน ฯลฯ 

[๑๔๔๕] ส. กามราคานุสยั นับเนืองในสังขารขนัธ ์แต่เป็นจิตตวปิปยตุ หรอื ? 

 ป. ถูกแลว้. 
 ส. กามราคะ นับเนืองในสงัขารขนัธ ์แตว่ปิปยตุจากจิต หรอื ? 

 ป. ไม่พึงกลา่วอยา่งนัน ฯลฯ 

 ส. กามราคะ นับเนืองในสงัขารขนัธ ์และสมัปยตุดว้ยจิต หรอื ? 

 ป. ถูกแลว้. 
 ส. กามราคานุสยั นับเนืองในสงัขารขนัธ ์และสมัปยตุดว้ยจิต หรอื ? 

 ป. ไม่พึงกลา่วอยา่งนัน ฯลฯ 

[๑๔๔๖] ส. กามราคานุสยั นับเนืองในสงัขารขนัธ ์ แตเ่ป็นจิตตวปิปยตุ ส่วน
กามราคะ นับเนืองในสงัขารขนัธ ์และสัมปยตุดว้ยจิต หรอื ? 

 ป. ถูกแลว้. 
 ส. สังขารขนัธส่์วนหนึงสัมปยุตจากจติ อีกส่วนหนึงเป็นจติต
วิปปยุต หรือ ? 



 ๔๒ 
 ป.ไม่พึงกล่าวอยา่งนัน ฯลฯ 

 ส. สงัขารขนัธส์่วนหนึงสมัปยตุดว้ยจิต อีกส่วนหนึงเป็นจิตตวปิปยตุ 
หรอื? 

 ป. ถูกแลว้. 
 ส. เวทนาขนัธ ์ สญัญาขนัธ ์ ส่วนหนึงสมัปยตุดว้ยจิต อีกส่วนหนึง
เป็นจิตตวปิปยตุ หรอื ? 

 ป. ไม่พึงกลา่วอยา่งนัน ฯลฯ 

[๑๔๔๗] ส. ปฏิฆานุสยั มานานุสยั ทิฏฐานุสยั วจิิกิจฉานุสยั ภวราคานุสยั 
ฯลฯ อวชิชานุสยั เป็นจิตตวปิปยตุ หรอื ? 

 ป. ถูกแลว้. 
 ป. ไม่พึงกลา่ววา่อนุสยัเป็นจิตตวปิปยต หรอื ? 

 ส. ถูกแลว้ 
 ส. ปุถชุน เมือจิตทีเป็นกุศลและทีเป็นอพัยากฤตเป็นไปอยู ่ พึงกล่าว
วา่ เป็นผูมี้อนุสยั หรือ ? 

 ส. ถกูแลว้. 
 ป. อนุสยั สมัปยตุดว้ยจิตนัน หรอื ? 

 ส. ไม่พึงกลา่วอยา่งนัน ฯลฯ 

 ป. ถา้อยา่งนัน อนุสยัก็เป็นจิตตวปิปยตุ น่ะสิ. 
 ส. ปุถชุน ครนัเมือจิตทีเป็นกศุลแลทีเป็นอพัยากฤตเป็นไปอยู ่พึงกลา่ว
วา่ เป็นผูมี้ราคะ หรอื? 

 ป. ถูกแลว้. 
 ส.ราคะ สมัปยตุดว้ยจิตนัน หรอื ? 

 ป.ไม่พึงกล่าวอยา่งนัน ฯลฯ 

 ส. ถา้อยา่งนัน ราคะก็เป็นจิตตวปิปยตุ น่ะสิ. 
ตสิโสปิ อนุสยกถา จบ 
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อรรถกถาตสิโสปิ อนุสยกถา 

ว่าดว้ย อนุสยัเป็นธรรม ๓ อย่าง 

 บดันี ชือวา่เรอืงอนุสยัเป็นธรรมแมท้งั ๓ คือ เป็นอพัยากตะ เป็นอเหตุ
กะ และเป็นจิตตวปิปยตุ. ในเรอืงนัน ชนเหลา่ใดมีความเห็นผิด ดจุลทัธิของ
นิกายมหาสังฆกิะและสมิติยะทงัหลายวา่ ปุถชุนเมือจิตทีเป็นกศุล และอพัยาก
ตะซึงกาํลงัเป็นไป พึงกลา่ววา่ เป็นผูมี้อนุสยั อนึง เหตอุนัใดพึงมีในขณะนัน 
อนุสยัทงัหลายไม่เป็นไปกบัดว้ยเหตอุนันันดว้ยไม่สมัปยตุกบัจิตดวงนันดว้ย 
เหตใุด เพราะเหตนัุน อนุสยัเหลา่นันจึงเป็นอัพยากตะ เป็นอเหตกุะ เป็นจิตต
วปิปยตุ ดงันี คาํถามของสกวาที. ในกถาแมท้งั ๓ โดยหมายถึงชนเหล่านัน 
คาํตอบรบัรองเป็นของปรวาที ในกถาแมท้งั ๓ โดยหมายถึงชนเหล่านัน คาํ
ถอบรบัรองเป็นของปรวาที. คาํทีเหลือในทีนี อาจรูไ้ดต้ามแนวแห่งพระบาลี
นันแหละ เพราะเป็นนัยทีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหนหลงั ฉะนัน ขา้พเจา้จึงไม่ได ้
พิสดารแลว้ ดงันีแล. 
 จากตวัอย่างในกถาวตัถุทียกมานัน ความคิดเห็นของปรวาที ก็คือ
ความเห็นของพวกเดียรถีย ์ ก็คือความเห็นของพวกเดียรถียที์พระเจา้อโศก
มหาราชพระราชทานผา้ขาวใหสึ้กนันเอง เช่นตวัอยา่งแรก เป็นไปไดห้รือที
พระอรหนัตเ์สือมจากมรรคผลได ้ ถา้เป็นเช่นนันจะเจริญมรรคมีองค ์ ๘ ไป
เพืออะไรกนั ? และถา้อากาศเป็นอสงัขตธรรม การอบรมปัญญาเพือ
ประจกัษ์แจง้อากาศก็มีค่าเท่ากนักบันิพพาน เพราะเป็นอสงัขตธรรม
เหมือนกนั และอนุสยัจะเป็นอพัยากตะ เป็นอเหตกุะ เป็นจิตตวิปปยุตตไ์ด้
อย่างไร ขดักนักบัหลกัคาํสอนและเหตุผล เพราะตามความเป็นจริง อนุสยั
ตอ้งเป็นอกุศลธรรม ไมว่่าอดีต อนาคตหรือปัจจุบนั ไม่มีเปลียนแปลงสภาพ 
ตอ้งเป็น สเหตุกะ และเป็นจิตตสมัปยุตต ์

 ความเห็นผิดเหล่านี เป็นอธรรมทีไม่ควรเสพ ท่านพระโมคคลัลีบุตร
ติสสเถระเกรงวา่ ความเห็นผิดเหล่านีจะแพร่หลายไปยงัพุทธศาสนิกชน อนั
จะเป็นไปเพือไม่ใช่ประโยชน์ ไม่เป็นไปเพือเกือกูล แต่เป็นไปเพือความทุกขแ์ก่
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ชนเป็นอนัมาก จึงแต่งคมัภีรก์ถาวตัถุ เพือใหผู้ที้ไดศึ้กษามีความเห็นตรง เห็น
ถูกตามพระธรรมวินัย ไม่มีความเห็นเหมือนพวกทีไดร้บัพระราชทานผา้ขาว
ในสมยัพระเจา้อโศก ฯ 

 

อนุสัยนอนนิ่งอยูในปฏิสนธิจริงหรือ ? 
 

 หากมีคาํทกัทว้งวา่ “พระผูมี้พระภาคเจา้ตรสัว่า อนุสยัเหล่านนั
ยอ่มนอนเนืองแก่บุคคลนนัๆ แมใ้นขณะแหง่ปฏิสนธิ เพราะฉะนัน อนุสยั
นันแหละนอนเนืองอยูใ่นวิบากจิต เพราะปฏิสนธิเป็นชาติวิบาก” 

 ในขอ้นีมีคาํตอบอยูใ่นอรรถกถาอนุสยยมก ธาตุวารกถา หนา้ 
๗๗๘ – ๗๘๐ ความวา่ 

 ...บณัฑติพึงทราบวนิิจฉยัในขอ้นีวา่ พระผูมี้พระภาคเจา้ทรงถือเอา
เนือความในบทวา่ อุปฺปชฺชนฺต ิแห่งบทวา่ อนุเสนฺต ิในอนุสยวาระ ฉนัใด ใน
ธาตวุาระนี พึงทราบวา่ ไม่พึงถือเอา ฉนันัน, [ในอนุสยยมก มีมหาวาระ ๗ 
วาระ คือ ๑. อนุสยวาระ (ว่าดว้ยการเกิดขนึของอนุสยั) ๒. สานุสยวาระ (วา่
ดว้ยผูม้ีอนุสยั) ๓. ปชหนวาระ (วา่ดว้ยการละอนุสยั) ๔. ปริญญาวาระ (วา่
ดว้ยการกาํหนดรู)้ ๕. ปหีนวาระ (วา่ดว้ยการละไดแ้ลว้) ๖. อุปปัชชนวาระ 
(วา่ดว้ยการเกิด เช่นเดียวกบัอนุสยวาระนันแหละ) ๗. ธาตุวาระ (วา่ดว้ย
ธาตุ) คาํว่า อนุเสนฺต ิ(ยอ่มนอนเนือง)  
ในอนุสยวาระมีความหมายเท่ากบั อุปฺปชฺชนฺต ิ(ยอ่มเกิดขนึ)]  

 ถามว่า เพราะเหตไุร ? 

 ตอบว่า เพราะความทีอนุสยันันไม่เกิดขนึในขณะนัน (คือในขณะ
ปฏิสนธิ อนุสยัเกิดไม่ได)้ 

 จรงิอยู ่ เมือบุคคลกาํลงัเขา้ถึงกามธาต ุ(ขณะปฏิสนธิในกามภูมิ ๑๑) 
วบิากจิตและรูปทีมีกรรมเป็นสมฏุฐานยอ่มเกิด แต่อกศุลจิตย่อมไม่เกิดใน
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ขณะนัน. ก็อนุสัยทงัหลายย่อมเกิดขึนในขณะแห่งอกศุลจติ ย่อมไม่
เกิดขึนในขณะแห่งวิบากจิต เพราะเหตนัุน เพราะความไม่เกิดในขณะ
ดงักล่าวแลว้นัน จึงไม่ควรถือเอา. 
 ถามว่า พึงถือเอาอยา่งไร? 

 ตอบว่า ยอ่มหยงัเห็นไดโ้ดยประการใด ก็พึงถือเอาโดยประการนัน 

 ถามว่า ยอ่มหยงัเห็นไดอ้ยา่งไร ? 

 ตอบว่า ยอ่มหยงัเห็นได ้เพราะอรรถวา่เป็นกิเลสทียงัละไม่ได ้

 เหมือนอยา่งวา่ บุคคลผูพ้รงัพรอ้มดว้ยกศุลและอพัยากตจิต เพราะ
ความทีราคะโทสะและโมหะอันตนละยงัไม่ได ้ ท่านก็เรียกวา่ ผูมี้ราคะ โทสะ 
และโมหะ ฉนัใด ขอ้นีก็ฉนันัน พระผูมี้พระภาคเจา้ตรสัว่า อนุสัยเหล่านนั 
ย่อมนอนเนืองแก่บุคคลนันๆ แมใ้นขณะแห่งปฏิสนธิ เพราะความที
มรรคภาวนายงัมิไดล้ะ ดงันี. พระผูมี้พระภาคเจา้มิไดต้รสัวา่ อนุสยัเหล่านัน
ยอ่มนอนเนืองอยา่งเดียว แต่พึงทราบวา่ อนุสยัเหล่านัน ชือวา่นอนเนือง
เพราะความเป็นสภาวะทียังละไม่ไดน้นัแหละดว้ย ดงันี... 
 พระสมัมาสมัพุทธเจา้มิไดต้รสัว่า อนุสยันอนเนืองอยู่ในปฏิสนธิจติ
เลย แต่ทรงแสดงว่า อนุสยัยอ่มนอนเนืองอยูใ่นบุคคล แมใ้นขณะแห่ง
ปฏิสนธิ (มีทงันามรูปปฏิสนธิ) ซึงเป็นโวหารกถา คือกล่าวโดยสมมติบญัญติั 
ฉะนัน การกล่าววา่ อนุสยันอนเนืองในปฏิสนธิจิต ยอ่มไมส่มควร ซึงท่านพระ
อรรถกถาจารยก็์แสดงอย่างชดัเจนแลว้วา่ ก็อนุสยัทงัหลายยอ่มเกิดขึน
ในขณะแหง่อกุศลจิต ย่อมไม่เกิดขึนในขณะแหง่วิบากจติ  
 พระผูมี้พระภาคเจา้ทรงแสดงการเกิดขนึของอนุสยัโดยบุคคลก็มี โดย
โอกาสคือทีเกิดหรืออารมณก็์มี ทงัโดยบุคคลและโอกาสก็มี ในอนุสยยมก 
คมัภีรย์มกปกรณ ์ พระอภิธรรมปิฎก พระผูมี้พระภาคเจา้ทรงแสดงมหาวาระ 
๗ วาระ แต่ละวาระทรงแสดงวาระย่อยอีก ๓ วาระ ทงัโดยอนุโลมและปฏิโลม 
คือ ๑.ปุคคลวาระ (วาระว่าดว้ยบุคคล) ๒. โอกาสวาระ (วาระวา่ดว้ยทีเกิด
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ของอนุสยั) ๓. ปุคคโลกาสวาระ (วาระว่าดว้ยบุคคลและทีเกิดของอนุสยั) ดงั
ตวัอย่างทียกมาโดยสงัเขปเหล่านี 

 

อนุสยวาระ 
ปุคคลวาระ อนุโลม 
กามราคานุสยมูล 

 

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี :- 
[๑๒๒๒] กามราคานุสยันอนเนืองอยูแ่ก่บุคคลใด. ปฏิฆานุสยัก็นอนเนืองอยู่
แก่บุคคลนัน ใช่ไหม ? 

 ใช.่ (คาํวา่ นอนเนือง ท่านพระอรรถกถาจารยอ์ธิบายวา่ ย่อม
เกิดขึน) 

 ก็หรอืวา่ ปฏิฆานุสยันอนเนืองอยูแ่ก่บุคคลใด. กามราคานุสยัก็นอน
เนืองแก่บุคคลนัน ใช่ไหม ? 

 ใช.่ (กามราคานุสยัและปฏิฆานุสยั เป็นกิเลสทีตงัอยูใ่นฐานเดยีวกนั 
โดยการละดว้ยอนาคามิมรรค และเกิดไดก้บั ๓ บุคคล คือ พระสกทาคามี 
พระโสดาบนั และปุถชุน เพราะฉะนัน เมือวา่โดยบุคคล กามราคานุสยันอน
เนืองอยูแ่ก่บุคคลใด, ปฏิฆานุสยัจึงนอนเนืองอยูแ่ก่บุคคลนัน) 

จบ กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี 

 

กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี :- 
 กามราคานุสยันอนเนืองอยูแ่ก่บุคคลใด มานานุสยัก็นอนเนืองอยูแ่ก่
บุคคลนัน ใช่ไหม ? 

 ใช.่ 
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 ก็หรอืวา่ มานานุสยันอนเนืองอยูแ่ก่บุคคลใด, กามราคานุสยัก็นอน
เนืองอยูแ่ก่บุคคลนัน  
ใช่ไหม ?  ไม่ใช่. 
 มานานุสยันอนเนืองอยูแ่ก่พระอนาคามี แตก่ามราคานุสยัไม่ใช่นอน
เนืองอยูแ่ก่พระอนาคามีนัน, มานานุสยันอนเนืองอยู ่ และกามราคานุสยัก็
นอนเนืองอยูแ่ก่บุคคล ๓ จาํพวก. (คือ พระสกทาคามี พระโสดาบัน และ
ปุถชุน) 

จบ กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี 

 

กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยมูลี :- 
 กามราคานุสยันอนเนืองอยูแ่ก่บุคคลใด ทิฏฐานุสยัก็นอนเนืองอยูแ่ก่
บุคคลนัน ใช่ไหม ? 

 ไม่ใช่. 
กามราคานุสยันอนเนืองอยูแ่ก่บุคคล ๒ จาํพวก (คือ พระสกทาคามี 

พระโสดาบนั) แตทิ่ฏฐานุสยัไม่ใช่นอนเนืองอยูแ่ก่บุคคล ๒ จาํพวกเหลา่นัน 
กามราคานุสยันอนเนืองอยู ่และทิฏฐานุสยัก็นอนเนืองอยูแ่ก่ปุถชุน 

 ก็หรอืวา่ ทิฏฐานุสยันอนเนืองอยูแ่ก่บุคคลใด กามราคานุสยัก็นอน
เนืองอยูแ่ก่บุคคลนัน 
 ใช่ไหม ? 

 ใช.่ 
จบ กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยมูลี 

ฯลฯ. 
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โอกาสวาระ อนุโลม. 
กามราคานุสยมูล 

 

เอกมูลกะ – กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี :- 
[๑๒๓๓] กามราคานุสยันอนเนืองอยู ่ณ ทีใด, ปฏิฆานุสยัก็นอนเนืองอยู ่ณ ที
นัน ใช่ไหม ? 

 ไม่ใช่. 
 ก็หรอืวา่ ปฏิฆานุสยันอนเนืองอยู ่ณ ทีใด, กามราคานุสยัก็นอนเนือง
อยู ่ณ ทีนัน ใช่ไหม ? 

 ไม่ใช่. 
 (แตเ่มือถึงโอกาสวาระ กามราคานุสยัและปฏิฆานุสยัเกิดไดใ้นกาม
ธาตหุรอืกามภพดว้ยกนั แตก่ามราคานุสยัเกิดรว่มกบัเวทนา ๒ ในโลภมูลจิต 
มีอิฏฐารมณเ์ป็นอารมณ ์ส่วนปฏิฆานุสยัเกิดรว่มกบัโทมนัสเวทนา ในโทสมูล
จิต และมีอนิฏฐานรมณเ์ป็นอารมณ ์เพราะฉะนัน กามราคานุสยันอนเนืองอยู ่
ณ ทีใด ปฏิฆานุสยัจึงไม่ใช่นอนเนืองอยู ่ณ ทีนัน) 

จบ กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี 
 

กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี :- 
 กามราคานุสยันอนเนืองอยู ่ ณ ทีใด, มานานุสยัก็นอนเนืองอยู ่ ณ ที
นัน ใช่ไหม ? 

 ใช.่ 
 ก็หรอืวา่ มานานุสยันอนเนืองอยู ่ณ ทีนี คือ ทีรูปธาต ุ อรูปธาต ุแต่
กามราคานุสยัไม่ใช่นอนเนืองอยู ่ณ ทีนัน, มานานุสยันอนเนืองและกามราคา
นุสยั ก็นอนเนืองอยู ่ณ ทีนี คือ ทีเวทนา ๒ ในกามธาต.ุ 

จบ กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี 
 



๔๙ 

กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 
 กามราคานุสยันอนเนืองอยู ่ณ ทีใด, ทิฏฐานุสยั ฯลฯ วจิิกิจฉานุสยั ก็
นอนเนืองอยู ่ณ ทีนัน ใช่ไหม ? 

 ใช.่ 
 ก็หรอืวา่ วจิิกิจฉานุสยันอนเนืองอยู ่ ณ ทีใด, กามราคานุสยัก็นอน
เนืองอยู ่ณ ทีนัน ใช่ไหม ? 

 วจิิกิจฉานุสยันอนเนืองอยูที่นี คือ ทีทกุขเวทนา ทีรูปธาต ุ อรูปธาต.ุ 
แตก่ามราคานุสยัไม่ใช่นอนเนืองอยู ่ณ ทีนัน. วจิิกิจฉานุสยัและกามราคานุสยั
ก็นอนเนืองอยู ่ณ ทีนี คือ ทีเวทนา ๒ ในกามธาต ุ

จบ กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี 

ฯลฯ. 
 

ปุคคโลกาสวาระอนุโลม 
กามราคานุสยมูล 

 

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี :- 
[๑๒๔๔] กามราคานุสยันอนเนืองอยูแ่ก่บุคคลใด ณ ทีใด, ปฏิฆานุสยัก็นอน
เนืองอยูแ่ก่บุคคลนัน  
ณ ทีนัน ใช่ไหม ?  ไม่ใช.่ 
 ก็หรอืวา่ ปฏิฆานุสยันอนเนืองอยูแ่ก่บุคคลใด ณ ทีใด, กามราคานุสยั
ก็นอนเนืองอยูแ่ก่บุคคลนัน ณ ทีนัน ใช่ไหม ?  ไม่ใช.่ 
 กามราคานุสยั และปฏิฆานุสยั เกิดไดใ้นกามธาต ุ หรอืในกามภพ
ดว้ยกนั แตก่ามราคานุสยั เกิดรว่มกบัเวทนา ๒ ในโลภมูลจิต  มีอิฏฐารมณ์
เป็นอารมณ ์

จบ กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี 
 



 ๕๐ 

กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี :- 
 กามราคานุสยันอนเนืองอยูแ่ก่บุคคลใด ณ ทีใด, มานานุสยัก็นอน
เนืองอยูแ่ก่บุคคลนัน ณ ทีนัน ใช่ไหม ? 

 ใช.่ 
 ก็หรอืวา่ มานานุสยันอนเนืองอยูแ่ก่บุคคลใด ณ ทีใด, กามราคานุสยั
ก็นอนเนืองอยูแ่ก่บุคคลนัน ณ ทีนัน ใช่ไหม ? 

 มานานุสยันอนเนืองอยูแ่ก่บุคคลนัน ณ ทีนัน คือ แก่ผูเ้ป็นพระ
อนาคามี ทีเวทนา ๒ ในกามธาต ุทีรูปธาต ุอรูปธาต ุแตก่ามราคานุสยั ไม่ใช่
นอนเนืองอยูแ่ก่บุคคลนัน ณ ทีนัน, มานานุสยันอนเนืองอยูแ่ก่บุคคลเหล่านัน 
ณ ทีนัน คือ บุคคล ๓ จาํพวก ทีรูปธาต ุอรูปธาต ุแตก่ามราคานุสยัไม่ใช่นอน
เนืองอยูแ่ก่บุคคลเหลา่นัน ณ ทีนัน. มานานุสยัและกามราคานุสยันอนเนือง
อยูแ่ก่บุคคลเหล่านัน ณ ทีนัน คือ บุคคล ๓ จาํพวกนันแหละ ทีเวทนา ๒ ใน
กามธาต ุ

จบ กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี 

 

กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี :- 
 กามราคานุสยันอนเนืองอยูแ่ก่บุคคลใด ณ ทีใด, ทิฏฐานุสยั ฯลฯ 
วจิิกิจฉานุสยัก็นอนเนืองอยูแ่ก่บุคคลนัน ณ ทีนัน ใช่ไหม ?  

 กามราคานุสยันอนเนืองอยูแ่ก่บุคคลเหลา่นัน ณ ทีนัน คือ แก่บุคคล 
๒ จาํพวก ทีเวทนา ๒ ในกามธาต ุ แต่วจิิกิจฉานุสยั ไม่ใช่นอนเนืองอยูแ่ก่
บุคคลเหล่านัน ณ ทีนัน กามราคานุสยัและวจิิกิจฉานุสยั นอนเนืองอยูแ่ก่
บุคคลนัน ณ ทีนัน คือแก่บุคคลผูเ้ป็นปุถชุนทีเวทนา ๒ ในกามธาต.ุ 
 ก็หรอืวา่ วจิิกิจฉานุสยันอนเนืองอยูแ่ก่บุคคลใด ณ ทีใด, กามราคา
นุสยันอนเนืองอยูแ่ก่บุคคลนัน ณ ทีนัน ใช่ไหม ? ไม่ใช่. 
 วจิิกิจฉานุสยันอนเนืองอยูแ่ก่บุคคลนัน ณ ทีนัน คือ แก่บุคคลผูเ้ป็น
ปุถชุน ทีทกุขเวทนา รูปธาต ุอรูปธาต ุแตก่ามราคานุสยัไม่ใช่นอนเนืองอยูแ่ก่



๕๑ 

บุคคลนัน ณ ทีนัน, วจิิกิจฉานุสยัและกามราคานุสยันอนเนืองอยูแ่ก่บุคคลนัน 
ณ ทีนัน คือแก่บุคคลผูเ้ป็นปุถชุนนันแหละทีเวทนา ๒ ในกามธาต.ุ 

จบ กามราคานุสยมูละ ทิฏฐานุสยาทิมูลี 

 

กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี :- 
 กามราคานุสยันอนเนืองอยูแ่ก่บุคคลใด ณ ทีใด, ภวราคานุสยัก็นอน
เนืองอยูแ่ก่บุคคลนัน  ณ ทีนัน ใช่ไหม ? 

 ไม่ใช่. 
 ก็หรอืวา่ ภวราคานุสยันอนเนืองอยูแ่ก่บุคคลใด ณ ทีใด, กามราคา
นุสยัก็นอนเนืองอยูแ่ก่บุคคลนัน ณ ทีนัน ใช่ไหม ? 

 ไม่ใช่. 
จบ กามราคานุสยมูละ ภวราคานุสยมูลี 

ฯลฯ. 
 

อุปปชชนวาระ 
ปุคคลวาระ อนุโลม 

 

เอกมูลกะ - กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี :- 
[๑๒๒๒] กามราคานุสยัยอ่มเกิดขนึแก่บุคคลใด, ปฏิฆานุสยัก็ยอ่มเกิดขนึแก่
บุคคลนัน ใช่ไหม ? 

 ใช.่ 
 ก็หรอืวา่ ปฏิฆานุสยัยอ่มเกิดขนึแก่บุคคลใด, กามราคานุสยัก็ยอ่ม
เกิดขนึแก่บุคคลนัน ใช่ไหม ? 

 ใช.่ 



 ๕๒ 
 (สาํหรบัอปุปัชชนวาระก็เหมือนกันกับอนุสยวาระทุกประการ แตใ่ชค้าํ
วา่ ย่อมเกิดขึน ตรงๆ) 

จบ กามราคานุสยมูละ ปฏิฆานุสยมูลี 

 

กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี :- 

 กามราคานุสยัยอ่มเกิดขนึแก่บุคคลใด มานานุสยัก็ยอ่มเกิดขนึแก่
บุคคลนัน ใช่ไหม ? 

 ใช.่ 
 ก็หรอืวา่ มานานุสยัยอ่มเกิดขนึแก่บุคคลใด, กามราคานุสยัก็ยอ่ม
เกิดขนึแก่บุคคลนัน ใช่ไหม ?  ไม่ใช.่ 
 มานานุสยัยอ่มเกิดขนึแก่พระอนาคามี แตก่ามราคานุสยัยอ่มไม่
เกิดขนึแก่พระอนาคามีนัน, มานานุสยัยอ่มเกิดขนึและกามราคานุสยั ก็ยอ่ม
เกิดขนึแก่บุคคล ๓ จาํพวก. (คือ พระสกทาคามี พระโสดาบนั และปุถชุน) 

 จบ กามราคานุสยมูละ มานานุสยมูลี 

 

 สรุปว่า อนุสยัเป็นอกุศลธรรม เป็นเจตสิกปรมตัถที์จะตอ้งเกิด
ร่วมกบัอกุศลจิต จะไม่มีการไปตามนอนอยูใ่นจิตประเภทอืนๆ จึงจะเป็นการ
สอดคลอ้งกบัเหตุผลและหลกัทางดา้นพระอภิธรรม ในเรืองของเจตสิก
ปรมตัถที์วา่ อกุศลเจตสิกประกอบหรือเกิดร่วมกบัอกุศลจติเท่านนั การที
จะแบ่งอกุศลเจตสิกออกเป็น ๒ พวก คือ พวกหนึงเกิดขนึสมัปยุตตก์บัอกุศล
จิต อีกพวกหนึงไม่เกิดขึนสมัปยุตตก์บัจิต แต่จะแฝงตวัอยูใ่นจิตทุกดวงทียงั
ไม่ไดถู้กประหานดว้ยมรรค ย่อมไม่ถูกตอ้งตามหลกัปรมตัถธรรม 

 



๕๓ 

ปญหาขอที่ ๔ : อนุสัยเปนจิตตสัมปยุตต (เกดิรวมกับจิต) หรือเปนจิตตวิปป
ยุตต (ไมเกิดรวมกับจิต)? 

 

 จิตเจตสิกเปนสัมปยุตธรรม เปนสัมปยุตตปจจัยตอกัน 
 สมัปยุตต ์ แปลวา่ ประกอบร่วม หรือ ประกอบพรอ้ม เป็นอาการ
หรือลกัษณะของสภาพธรรมทีเป็นนามธรรม ซึงมีความเกิดขนึและดบัไป
พรอ้มกนั เรียกวา่ สมัปยุตตลกัษณะ เป็นลกัษณะเฉพาะของจิตและเจตสิก มี 
๔ อย่าง คือ 

๑. เอกุปฺปาท เกิดพรอ้มกนั 

๒. เอกนิโรธ ดบัพรอ้มกนั 

๓. เอกาลมฺพน มีอารมณเ์ดียวกนั 

๔. เอกวตฺถุก เกิดทีเดียวกนั 

 อาการของการสมัปยุตตนี์ เป็นปัจจยัดว้ย คือ เป็นสมัปยุตปัจจยั ซึง
เป็นปัจจยัหนึงในปัจจยั ๒๔ ก็คือสมัปยุตตลกัษณะนันเอง นันก็หมายความ
วา่ จิตและเจตสิกจะเกิดแยกกนัไม่ได ้ จะตอ้งอาศยัพึงพิงซึงกนัและกนั
ตลอดเวลา ไมว่่าจะกา้วไปหรือถอยกลบั ไม่ว่าจะแลหรือเหลียว ไมว่่าจะคูเ้ขา้
หรือเหยียดออก ไม่ว่าจะนุ่งห่มเสือผา้อาภรณ ์ไม่ว่าจะกิน ดืม เคียว ลิม ไม่ว่า
จะถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ ไมว่่าจะยืน เดิน นัง หลบั ตืน พดู นิง ลว้นแต่
เป็นขณะทีตอ้งมีจิตทงันัน และจะปราศจากเจตสิกไมไ่ดเ้ลย 

 ขณะทีจิตดวงหนึงๆ เกิดดบัสืบต่อกนัไปเป็นกระแส หรือเป็นวิถีนัน 
จิตจะเกิดไดที้ละดวงเท่านัน ไม่มีจิตทีเกิดซอ้นๆ กนัทีละหลายๆ ดวง (ต่าง
จากรูปทีเกิดดบัซบัซอ้นกนั เพราะมีหลายสมุฏฐาน คือ เหตุก่อตงัใหเ้กิดที
ต่างกนั ไดแ้ก่ กรรม จิต อุตุและอาหาร แต่เกิดดบัอยา่งรวดเร็วมากจนดู
เหมือนไม่เกิดดบั โดยทวัไปผูที้ไม่ไดศึ้กษาพระธรรมจะเขา้ใจวา่จิตเทียง ซึง
เป็นจิตตวิปปลาส จิตแต่ละดวงทีเกิดขึน จะมีเจตสิกเกิดร่วมดว้ยแตกต่างกนั



 ๕๔ 
บา้ง เท่ากนับา้ง มีอารมณเ์หมือนกนับา้ง ต่างกนับา้ง เกิดในทวารเดียวกนั
บา้ง ต่างทวารกนับา้ง ขึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ มากมาย 

 

จิตเจตสิกเปนอนันตรปจจัย เปนปกตูปนสิสยปจจัย 
 

แตท่สีาํคญัก็คือ เมือจติชาติใดเกิดขึน เจตสิกก็ตอ้งเป็นชาตนินั
ดว้ย จะต่างชาตกินัไม่ได ้ อนันีเป็นความแน่นอนของจติและเจตสิก เมือ
กุศลจิตเกิดขนึ เจตสิกทีเกิดร่วมดว้ยจะมีกีดวงก็ตาม ตอ้งเป็นชาติกุศล
ทงัหมด และจะไม่มีสภาพธรรมอะไรอืนนอกจากนีมานอนแอบแฝงอยู่ในกุศล
จิตและเจตสิกนีอีก นอกจากความเป็นปัจจยั และเมืออกุศลจิตเกิดขนึ 
เจตสิกทุกดวงทีเกิดร่วมดว้ยก็ตอ้งเป็นชาติอกุศล จะมีสภาพทีเป็นกุศลไปแอบ
แฝงอยูก็่ไมไ่ด ้ นอกจากความเป็นปัจจยั หรือเมือวิบากจิต กิริยาจิตเกิดขนึ 
เจตสิกเกิดร่วมดว้ยก็ตอ้งเป็นชาติวิบาก หรือเป็นกิริยาตามจิต ไม่มีสภาพ
ธรรมอืนมาแอบแฝงเช่นกนั นอกจากความเป็นปัจจยั ก็คือ เมอืจิตเจตสิกทุก
ดวงดบัไปแลว้ สามารถเป็นอนนัตรปัจจยัใหจิ้ตเจตสิกอืนเกิดขึนโดยไม่มี
ระหวา่งคนั แต่ก็มีกฎเกณฑว์่าจิตดวงใดสามารถเกิดต่อจากจิตดวงใดได ้ไม่ใช่
เกิดดบัสบัสนหรือเกิดตามอาํนาจบงัคบับญัชาของใคร และจิตเจตสิกทุกดวงที
ดบัไปแลว้ สามารถเป็นปกตูปนิสสยปัจจยั คือเป็นทีอาศยัทีมีกาํลงัทีทาํ
มาแลว้ดว้ยดี ทาํใหจิ้ต เจตสิกและแมรู้ปเกิดขนึไดใ้นอนาคต จะนานเท่าใดก็
ตาม เมือมีปัจจยัอยา่งอืนสนับสนุน 

 เพราะฉะนัน ทงักุศลจิตและเจตสิก ทงัอกุศลทงัวิบากและกิริยาทีดบั
ไปแลว้ ก็สามารถเป็นปัจจยัใหกุ้ศลจิตและเจตสิก หรืออกุศลหรือวิบากหรือ
กิริยาเกิดขึนได ้ ดว้ยความสามารถหรือดว้ยอาํนาจทีเรียกว่า อุปนิสสยปัจจยั  
คือ เป็นปัจจยัโดยความเป็นทีอาศยัทีมีกาํลงั แต่ความมีกาํลงันีไมเ่รียกวา่ 
อนุสยั เพราะเหตุวา่ อนุสยัเป็นอกุศลทีมีกาํลงั โดยความทียงัละไมไ่ด ้ เมือได้



๕๕ 

ปัจจยัทีเหมาะสมจึงเกิดขึน แต่อุปนิสสยปัจจยัเป็นสภาพธรรมทีเกิดขึนและ
ดบัไปแลว้ (หมายถึงปกตูปนิสสยปัจจยั) จึงเป็นปัจจยัใหส้ภาพธรรมอืน
เกิดขนึในภายหลงั และไมใ่ช่สภาพธรรมทีเป็นอกุศลอย่างเดียวเท่านัน 

 

ลักษณะของเจตสิก ๕๒ 
 

 อีกประการหนึง ดว้ยพระสพัพญั ุตญาณทีมาพรอ้มกบัอรหตัตมคัค
ญาณของพระสมัมาสมัพุทธเจา้ ทรงจาํแนกแจกแจง เจตสิกทงัหมดซึงมี ๕๒ 
ประเภท  

เจตสิก ๗ ประเภท คือ 

๑. ผสัสะ  ลกัษณะทีกระทบอารมณ ์

๒. เวทนา ลกัษณะทีเสวยคือรูสึ้กในอารมณ ์

๓. สญัญา ลกัษณะทีจาํอารมณ ์

๔. เจตนา ลกัษณะทีตงัใจจงใจ จดัแจงสมัปยุตตธรรม 

๕. เอกคัคตา ลกัษณะทีตงัมนัเป็นหนึงในอารมณ ์(สมาธิ) 

๖. ชีวิตนิทรีย ์ ลกัษณะทีอนุบาลรกัษาสหชาตธรรม 

๗. มนสิการ ลกัษณะทีใส่ใจในอารมณ ์ ทาํใหส้มัปยุตตธรรมมุ่งตรงต่อ
อารมณ ์

 นีเรียกว่า สพัพจิตสาธารณเจตสิก เป็นเจตสิกทีเกิดกบัจิตทุก
ประเภท ทุกชาติ ไม่มีการเวน้เลย 

 

 เจตสิก ๖ ประเภท คือ  
๑. วิตก  ลกัษณะทีตรึกหรือยกจิตขึนสู่อารมณ ์

๒. วิจาร ลกัษณะทีตรองหรือเคลา้เคลียอารมณ ์
๓. อธิโมกข ์ ลกัษณะทีตดัสินใจ ตกลงใจ ไม่ลงัเล 



 ๕๖ 
๔. วิริยะ ลกัษณะทีพากเพียรอุตสาหะไมท่อ้ถอย 
๕. ปีต ิ  ลกัษณะทีเอิบอิมใจ 
๖. ฉันทะ ลกัษณะทีพอใจ ใคร่เพือจะทาํ 
 นีเรียกว่า ปกิณณกเจตสิก เป็นเจตสิกทีเกิดกบัจิตไดเ้ป็นส่วนมาก 
คือ เกิดกบัจิตไดทุ้กชาติ แต่ไม่ไดเ้กิดกบัจิตทุกดวง เวน้บางดวง อย่างเช่น 
ฉนัทเจตสิก ไม่เกิดร่วมกบัโมหมูลจิต  ปีตเิจตสิก เกิดร่วมกบัจิตทีมีโสมนัส
เวทนาเท่านันไม่เกิดกบัเวทนาอืน  ปกิณณกเจตสิกทงั ๖ ไม่เกิดร่วมกบั 
ทวิปัญจวิญญาณ ๑๐ เป็นตน้ ปกิณณกะ แปลวา่ เบด็เตล็ดเรียร่ายไป 

 อกุศลเจตสิก ๑๔ ประเภท คือ 

๑. โมหะ ลกัษณะทีหลง ไม่รูค้วามจริง 

๒. อหิริกะ ลกัษณะทีไม่ละอายต่อบาปอกุศล 
๓. อโนตตปัปะ ลกัษณะทีไม่สะดุง้กลวัต่อบาปอกุศล 
๔. อุทธจัจะ ลกัษณะทีฟุ้งซ่าน ไม่สงบ 
๕. โลภะ ลกัษณะทีเพลิดเพลิน ยึดติดในอารมณ ์
๖. ทิฏฐิ  ลกัษณะทีเห็นผิด ยึดมนัโดยไมแ่ยบคาย 
๗. มานะ ลกัษณะทีถือตวั สาํคญัตนหรือเปรียบเทียบตนกบัคนอืน 
๘. โทสะ ลกัษณะทีดุรา้ย ประทุษรา้ยอารมณ ์
๙. อิสสา ลกัษณะทีริษยาต่อสมบติัของผูอื้น 
๑๐. มจัฉริยะ ลกัษณะทีปกปิดสมบติัของตน 
๑๑. กุกกุจจะ ลกัษณะทีเดือดรอ้นราํคาญใจในบาปทีทาํแลว้ หรือบุญทียงั

ไม่ไดท้าํ 
๑๒. ถีนะ ลกัษณะทีไม่อุตสาหะ ทาํใหจิ้ตไม่ควรแก่การงาน 
๑๓. มิทธะ ลกัษณะทีทอ้ถอย ทาํใหเ้จตสิกขนัธ ์๓ ไม่ควรแก่การงาน 
๑๔. วิจกิิจฉา ลกัษณะทีสงสยั ลงัเลใจ ตดัสินใจไมไ่ด ้
 



๕๗ 

 อกุศลเจตสิกทงั ๑๔ ประเภทนี จะเกิดร่วมกบัอกุศลจติ ๑๒ 
ประเภทเท่านนั ไม่เกิดร่วมกบัจิตอืนๆ เลย อกุศลเจตสิกใดเกิดร่วมกบัอกุศล
จิตใดไดบ้า้ง โปรดศึกษาไดจ้ากอภิธมัมตัถสงัคหะ เจตสิกสงัคหวิภาคปริจเฉท
ที ๒ 

 

 เจตสิกทีเหลือ ๒๕ ประเภท คือ 

๑. ศรทัธา  ลกัษณะทีเลือมใส ผ่องใส 

๒. สต ิ   ลกัษณะทีระลึกได ้ไม่เลอะเลือน 
๓. หิริ   ลกัษณะทีละอายต่อบาปทุจริต 
๔. โอตตปัปะ  ลกัษณะทีสะดุง้กลวัต่อบาปทุจริต 

๕. อโลภะ  ลกัษณะทีไม่ติดขอ้ง สละได ้

๖. อโทสะ  ลกัษณะทีไม่ดุรา้ย ไม่ขุน่เคือง 

๗. ตตัตรมัชฌตัตา ลกัษณะทีเป็นกลางในอารมณ ์ไมล่าํเอียง 

๘. กายปัสสทัธิ  ลกัษณะทีทาํใหเ้จตสิกสงบจากความกระวนกระวาย 

๙. จติตปัสสทัธิ  ลกัษณะทีทาํใหจิ้ตสงบจากความกระวนกระวาย 

๑๐. กายลหุตา  ลกัษณะทีทีทาํใหเ้จตสิกเบา ไม่หนัก 

๑๑. จติตลหุุตา  ลกัษณะทีทาํใหจิ้ตเบา ไม่หนัก 

๑๒. กายลมุทุตา ลกัษณะทีทาํใหเ้จตสิกอ่อน ไม่กระดา้ง 

๑๓. จติตมุทุตา  ลกัษณะทีทาํใหจิ้ตอ่อน ไมก่ระดา้ง 

๑๔. กายกมัมัญญตา ลกัษณะทีทาํใหเ้จตสิกควรแก่การงาน 

๑๕. จติตกมัมญัญตา ลกัษณะทีทาํใหจิ้ตควรแก่การงาน 

๑๖. กายปาคุญญตา ลกัษณะทีทาํใหเ้จตสิกคล่องแคล่ว 

๑๗. จติตปาคุญญตา ลกัษณะทีทาํใหจิ้ตคล่องแคล่ว 

๑๘. กายุชุกตา  ลกัษณะทีทาํใหเ้จตสิกตรง ไมค่ดโกง 

๑๙. จติตชุุกตา  ลกัษณะทีทาํใหจิ้ตตรง ไม่คดโกง 



 ๕๘ 
๒๐. สมัมาวาจา ลกัษณะทีไม่กา้วล่วงวจีทุจริต ๔ 

๒๑. สมัมากมัมนัตะ ลกัษณะทีไม่กา้วล่วงกายทุจริต ๓ 
๒๒. สมัมาอาชีวะ ลกัษณะทีไม่กา้วล่วงมิจฉาชีพ 

๒๓. กรุณา  ลกัษณะทีตอ้งการบาํบดัทุกขข์องผูอื้น 

๒๔. มุทิตา  ลกัษณะทีชืนชมยินดีในสมบติัของผูอื้น 

๒๕. ปัญญินทรีย ์ ลกัษณะทีรูช้ดัตามความเป็นจริง หรือแทงตลอด
สภาวธรรม 

 เจตสิกทงั ๒๕ ประเภทนี ชือว่า โสภณเจตสิก เป็นเจตสิกทีดีงาม 
จะเกิดร่วมกบัโสภณจิตเท่านนั (โสภณจติมี ๕๙ ประเภท)  มี ๓ ชาติ คือ  
กุศลชาต ิ วิปากชาต ิกิริยาชาต ิ

 ขณะทีโสภณจิต ชาติใดชาติหนึงเกิดขนึ จะเป็นกุศล วิบาก หรือกิริยา
ก็ตาม จิตและเจตสิกก็ตอ้งเป็นชาติเดียวกนั จะไมมี่การปะปนระหว่างชาติ 
และจะไมมี่อกุศลระดบัใดมาเกิดร่วมหรือแอบแฝงเป็นอนัขาด ไม่เช่นนัน จิต
ดวงนันจะกลายเป็นมิสสกชาต ิคือ กลายเป็นชาติผสมไป ซึงจิตและเจตสิกจะ
เกิดขนึในลกัษณะนันไมไ่ด ้

 สาํหรบัความเป็นวิปปยุตต ์ มีความหมายตรงขา้มกบัสมัมปยุตต ์
วิปปยุตต ์แปลวา่ ไม่ประกอบ 

 



๕๙ 

ความเปนวิปปยุตตม ี๒ นัย คือ 
 

๑. อภาววิปปยุตต ์ เป็นวิปปยุตตโ์ดยความไม่มี คือ ไมมี่สภาพ
ธรรมนันๆ ประกอบอยู่ในทีนัน ตวัอย่างเช่น โลภทิฏฐิคตวิปปยุตต ์ หมายถึง 
โลภมลูจิตทีไม่ประกอบดว้ยทิฏฐิ คือ ไม่มีทิฏฐิเจตสิกเกิดร่วมดว้ย หรือมหา
กุศลญาณวิปปยุตต ์หมายถึง กามาวจรกุศลทีไม่ประกอบดว้ยปัญญา คือ ไม่
มีปัญญาเจตสิกเกิดร่วมดว้ย 

๒. วิสงัสฏัฐวิปปยุตต ์ เป็นวิปปยุตตโ์ดยความไม่ปะปนกนั หมายถึง 
นามธรรมกบัรูปธรรม ซึงมีลกัษณะตรงกนัขา้ม นามเป็นสภาพทีรูอ้ารมณไ์ด ้
เรียกว่า อารมัมณิกะ ส่วนรูปเป็นสภาพทีไม่รูอ้ารมณ ์ เรียกว่า อนารมัมณะ 
แต่นามกบัรูปสามารถเป็นปัจจยัแก่กนัได ้เรียกวา่ วิปปยุตปัจจยั 

ในกรณีทีมีผูเ้ขา้ใจหรือกล่าววา่ อนุสยัเป็นกิเลสอย่างละเอียดทีนอน
เนืองแอบแฝงอยูใ่นจิต ไม่ไดเ้กิดขึนทาํกิจการงาน แต่ถา้ไดปั้จจยัทีเหมาะสม
เมือใด ก็จะเปลียนเป็นปริยุฏฐานกิเลสเกิดขึนกบัอกุศลจิต เพือทาํกิจของ
กิเลส 

 

ถามว่า ถา้อนุสยักิเลสเป็นอย่างนีจริง อนุสยัเป็นจิตตสมัปยุตตใ์ช่
หรือไม่ ? 

ตอบว่า ไมใ่ช่ เพราะจิตตสมัปยุตต ์หมายถึง เจตสิกทีจะตอ้งเกิดขึน
พรอ้มกบัจติ ดบัพรอ้มกบัจติ มีอารมณเ์ดียวกบัจิต และเกิดทีเดียวกนักบั
จติดว้ย อนุสยัตามทีกล่าวนี นอนเนืองอยูใ่นจิต ไม่ไดเ้กิดขึน เพราะฉะนัน 
จึงเป็นจิตตสมัปยุตตไ์ม่ได ้

ถามว่า ถา้อยา่งนัน อนุสยัเป็นจิตตวิปปยุตตห์รือ ? 

ตอบว่า ก็ไม่ใช่จิตตวิปปยุตตอี์กนันแหละ 



 ๖๐ 
เพราะว่า ถา้เป็นอภาววิปปยุตต ์หมายถึง วิปปยุตตโ์ดยความไม่มี

สภาพนนัอยู ่ แต่ตามทีกล่าววา่ อนุสยันนัมีอยูใ่นจติ ตามนอนตดิอยู่ในจิต 
เพราะฉะนัน จึงไมใ่ช่ อภาววิปปยุตต ์ หรือจะเป็นวิสงัสฏัฐวิปปยุตต ์ ?, ก็
ไม่ใช่เหมือนกนั เพราะวิสงัสฎัฐวิปปยุตตนั์น หมายถึง วิปปยุตตปัจจยั คือ 
นามเป็นปัจจยัแก่รูป หรือรูปเป็นปัจจยัแก่นาม ในเมืออนุสยัเป็นกิเลสทีเป็น
นามธรรม จติทีอนุสยันอนเนืองอยูก็่เป็นนามธรรม จึงเป็นวิสงัสฎัฐวิปป
ยุตตไ์มไ่ด ้

เมือเป็นเช่นนี อนุสยัเป็นอยา่งไร ...! 
จากขอ้ความทีไดก้ล่าวมาตามลาํดบั และทีท่านพระอรรถกถาจารย ์

ไดแ้สดงสรุปไวห้ลายทีวา่ บณัฑิตพึงทราบวา่ อนุสยันี เป็นจติตสัมปยุตต์
เป็นไปกบัดว้ยอารมณ ์(รูอ้ารมณไ์ด)้ เป็นสเหตกุะ เพราะอรรถว่ามีปัจจยั
ปรงุแตง่ และเป็นอกุศลอย่างเดียว เป็นอดีตบา้ง เป็นอนาคตบา้ง เป็น
ปัจจุบนับา้ง เพราะฉะนัน จึงควรกล่าววา่ อนุสยัย่อมเกิดขึน 

เป็นความชดัเจนแน่นอนวา่ อนุสยัเป็นจิตตสมัปยุตต ์ จึงเป็นสภาพที
ตอ้งรูอ้ารมณเ์หมือนกบัจิต เป็นอกุศลอยา่งเดียว แสดงว่า อนุสยัจะตอ้งเกิด
พรอ้มกบัอกุศลจิตเท่านนั และดบัพรอ้มกบัอกุศลจิต รูอ้ารมณเ์ดียวกบั
อกุศลจติ และเกิดทีเดียวกนักบัอกุศลจติ คือ ทีหทยวตัถเุท่านนั (เฉพาะ
ในภูมิทีมีขนัธ ์๕) เหตุผลทีแสดงมาทงัหมดนี จึงทาํใหท้ราบไดว้า่ อนุสยัเป็น
กิเลสทีเหมือนกับนอนเนือง เพราะอรรถว่ายงัละไม่ได ้  หมายถึง กิเลสที
มีกาํลงั ไม่สาธารณะดว้ยกิเลสประเภทอืน ... เพราะฉะนัน จึงควรกล่าวว่า 
อนุสยัย่อมเกิดขึน 

 



๖๑ 

ปญหาขอที่ ๕ : อนสุัยเปนอดีต อนาคต หรือปจจุบัน หรือเปนขันธวิมตุิ ไมมี
กาล ? 

 

ปรมัตถธรรม ๔ และขันธ ๕ 
 

 ในคมัภีรอ์ภิธมัมตัถสงัคหะ ซึงเป็นการรวบรวมเนือความของพระ
อภิธรรมปิฎกแลว้นํามาย่นยอ่ เพือสะดวกในการศึกษาพระอภิธรรมปิฎก
เบืองตน้แสดงว่า ปรมตัถธรรม คือ ความจริงอย่างประเสริฐ หรือความจริงที
เป็นประธานของบญัญติั มี ๔ อย่าง ไดแ้ก่ จติ เจตสิก รูป นิพพาน   

จิต เจตสิก รูป ๓ อย่างนี เป็นสงัขารธรรม เป็นสงัขตธรรม มีปัจจยั
ปรุงแต่ง เกิดดบั ไม่เทียง เป็นทุกข ์ เป็นอนัตตา และจาํแนกออกเป็นหมวด 
เป็นกองได ้ คือ มีอดีต อนาคต ปัจจุบนั มีภายใน ภายนอก มีหยาบ ละเอียด 
มีทราม ประณีต มีในทีไกล ในทีใกล ้ก็คือ ขนัธ ์๕ นันเอง 

 ส่วนนิพพาน เป็นสภาพทีไม่ใช่จิต ไม่ใช่เจตสิก ไม่ใช่รูป พน้ไปแลว้
จากจิต เจตสิก รูป ผูที้จะมีอารมณคื์อพระนิพพานได ้จะตอ้งเบือหน่าย คลาย
กาํหนัด และสลดัคืนกิเลส และจิต เจตสิก รูปแลว้ เพราะฉะนัน นิพพานจงึ
ไม่มีอดีต อนาคตหรือปัจจุบนั ไม่มีภายในภายนอก ไมม่ีความหยาบละเอียด 
ไม่มีทรามหรือประณีต ไม่มีอยูใ่นทีไกลหรือในทีใกล ้ตามลกัษณะของขนัธ ์แต่
เมือจดัโดยความเป็นอายตนะและตามสภาวะทีเป็นจริงแลว้ พระนิพพานเป็น
ภายนอก เป็นธรรมทีละเอียด เป็นธรรมทีประณีต และจดัเป็นธรรมทีไหล 
เพราะรูไ้ดโ้ดยยาก นันหมายถึงว่า พระนิพพานนันไมมี่กาล ไม่เกิดไม่ดบั เป็น
สภาพทีเทียง เป็นสุข เป็นอนัตตา และเป็นขนัธวิมุติ คือพน้จากความเป็น
ขนัธแ์ลว้ 

 รูปปรมตัถ ์๒๘ รูป ไม่ว่ารูปทีเป็นอดีต ดบัไปแลว้นานเท่าใดก็ตาม ที
เป็นอนาคตจะเกิดขึนในภายหนา้ก็ตาม หรือเป็นปัจจุบนัขณะนีเองก็ตาม เป็น
ภายในหรือเป็นภายนอกก็ตาม ฯลฯ ก็เป็นสิงทีมีจริง เป็นรูปปรมตัถ ์ เป็น



 ๖๒ 
กองแห่งรูป เป็นหมวดหมู่แห่งรูป เป็นรูปขนัธ ์ (คาํว่า มีจริง ไม่ใช่มีอยู่ 
เพราะคาํว่า มีอยู ่หมายถึงปัจจุบนั คาํวา่ มีแลว้ หมายถึง อดีต คาํว่า จกัมี 
หมายถึง อนาคต เพราะฉะนัน ขนัธ ์๕ ทงัอดีต อนาคต ปัจจุบนั เป็นสภาพ
ธรรมทีมีจริง สามารถเป็นอารมณข์องวิปัสสนาปัญญาไดท้งัหมด ไม่
เฉพาะเจาะจงวา่ ตอ้งมีอารมณปั์จจุบนัเท่านัน ซึงจะไดแ้สดงต่อไปในโอกาส
ขา้งหน้า) 

 เจตสิกปรมตัถ ์๑ ดวง คือ ความรูสึ้ก แยกออกเป็นความรูสึ้กทีเป็นสุข
บา้ง ทุกขบ์า้ง หรืออุเบกขาบา้ง ไมว่่าความรูสึ้กทีเป็นอดีต ดบัไปแลว้ นาน
เท่าใดก็ตาม ทีเป็นอนาคตจะเกิดขนึในภายหน้าก็ตาม หรือเป็นปัจจุบนัขณะนี
เองก็ตาม เป็นภายในหรือเป็นภายนอกก็ตาม ฯลฯ ก็เป็นสิงทีมีจริง เป็น
เวทนาเจตสิกปรมัตถ ์ เป็นกองแห่งเวทนา เป็นหมวดหมูแ่ห่งเวทนา เป็น
เวทนาขนัธ ์

 เจตสิกปรมตัถ ์๑ ดวง คือ ความจาํไดห้มายรู ้จะเป็นการจาํสี จาํเสียง 
จาํกลิน จาํรส จาํสิงทีกระทบทางกาย หรือจาํอารมณท์างใจ ลว้นเรียกว่า 
สญัญาเจตสิก ไม่ว่าจะเป็นความจาํในอดีต อนาคตหรือปัจจุบนั ฯลฯ ก็เป็นสิง
ทีมีจริง เป็นสญัญาเจตสิกปรมตัถ ์ เป็นกองแห่งสญัญา เป็นหมวดหมูแ่ห่ง
สญัญา เป็นสญัญาขนัธ ์

 เจตสิกปรมตัถ ์ ๕๐ ดวง (หรือ ๕๐ ประเภท) นอกเหนือจากเวทนา
เจตสิก และสญัญาเจตสิก (เจตสิกทงัหมดมี ๕๒ ประเภท) เป็นสภาพทีปรุง
แต่งจิตใหเ้กิดขึนเป็นกุศลบา้ง อกุศลบา้ง วิบากบา้ง กิริยาบา้ง เช่น โลภ
เจตสิก โทสเจตสิก โมหเจตสิก ฯ ก็เป็นสภาพทีปรุงแต่งจิตใหเ้กิดขึนโดยความ
เป็นอกุศล ศรทัธาเจตสิก สติเจตสิก หิริเจตสิก โอตตปัปเจตสิก อโลภเจตสิก 
อโทสเจตสิก ปัญญาเจตสิก ฯ ก็เป็นสภาพทีปรุงแต่งจิตใหเ้กิดขึน โดยความ
เป็นกุศล หรือวิบาก หรือกิริยา ซึงยงัตอ้งขึนอยูก่บัปัจจยัอืนดว้ย เจตสิกทงั 
๕๐ ประเภท ไมว่่าจะเป็นอดีต อนาคตหรือปัจจุบนั ฯ เป็นสิงทีมีจริง เป็น 



๖๓ 

สงัขารเจตสิกปรมตัถ ์ เป็นกองแห่งสงัขาร เป็นหมวดหมูแ่ห่งสงัขาร เป็น
สงัขารขนัธ ์

 จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑ ประเภท เป็นความคิด เป็นความรูแ้จง้อารมณ ์ไม่
วา่จะเป็นความคิดในอดีตซึงดบัไปแลว้ ความคิดในอนาคตซึงยงัไม่เกิดขนึ 
หรือความคิดในปัจจุบนัขณะนีก็ตาม ฯ ก็ลว้นเป็นจิตปรมตัถ ์ เป็นสิงทีมีจริง 
เป็นกองแห่งความคิด เป็นหมวดหมูแ่ห่งความคิด เป็นวิญญาณขนัธ ์

 จากพระธรรมทีเป็นหลกัในการศึกษาพิจารณาเหล่านี ก็คงพอจะตอบ
ปัญหาทีวา่ อนุสยัเป็นอกุศลเจตสิกปรมตัถ ์ เป็นอดีต อนาคต หรือปัจจุบนั 
หรือไม่มีกาลแบบนิพพาน เป็นขนัธใ์ดขนัธห์นึงในขนัธ ์ ๕ หรือเป็นขนัธวิมุติ
... 
 มีขอ้ความในพระไตรปิฎกและอรรถกถาบางตอนทีอา้งถึงคมัภีรอื์น 
แต่ยกขอ้ความมาไม่หมด ไดล้ะขอ้ความบางตอนไว ้ ในฐานะเป็นทีเขา้ใจกนั 
ในสมยันัน จึงเป็นปัจจยัใหเ้กิดความเขา้ใจคลาดเคลือนได ้ ถา้ไม่ไดไ้ปตรวจดู
ขอ้ความเต็มจากคมัภีรที์อา้งถึง โดยเฉพาะตน้ฉบบัทีเป็นภาษาบาลี อยา่งเช่น 
ขอ้ความในอรรถกถา มหานิทเทส อฏัฐกวรรค สุทธฏัฐกสุตตนิสเทสที ๔ 
หนา้ ๕๖๐ อา้งถึงคมัภีรป์ฏิสมัภิทามรรค แสดงวา่ ในอภิสมยกถา คมัภีร์
ปฏิสัมภิทามรรค ท่านถามก่อนว่า ละกิเลสทีเกิดขึนเฉพาะหนา้ไดอ้ย่างไร 
ดงันี แลว้กล่าวว่า ผูมี้กาํลังย่อมละอนุสัยได ้เพราะอนุสัยทงัหลายมีความ
เป็นปัจจุบนั. และในอรรถกถาพระอภิธรรมปิฎก ยมกปกรณ ์ อนุสยัยมก 
หนา้ ๗๕ ก็อา้งถึงคมัภีรป์ฏิสมัภิทามรรคเหมือนกนั มีขอ้ความวา่ ใน
ปฏสิัมภิทามรรค ท่านไดก้ล่าวกระทาํคาํถามไวว่้า บุคคลย่อมละกิเลสที
เป็นปัจจุบนัเท่านนั คือว่า บุคคลย่อมละอนุสัยคือกิเลสทีมีกาํลังได ้เพราะ
ความทีอนุสยัเหล่านนัเป็นปัจจุบนัมีอยู่. 
 จากขอ้ความทียกมาทงั ๒ คมัภีรที์อา้งปฏิสมัภิทามรรค อาจเป็นเหตุ
ใหมี้การเขา้ใจวา่ อกุศลธรรมคืออนุสยักิลสตอ้งมีอยูใ่นขณะนัน (คือในขณะที
มรรคจิตเกิดขึนละกิเลส ในอภิสมยกถา ท่านพระสารีบุตรเถระ แสดงเรือง 



 ๖๔ 
มรรคละกิเลสไดอ้ย่างไร) เพราะขอ้ความทียกมาเพียงบางตอนนันชวนให้
เขา้ใจวา่ อนุสยักิเลสเป็นปัจจุบนั แต่เป็นปัจจุบนัแบบอนุสยั คือไม่เกิดขนึ
สมัปยุตตก์บัมรรคจิต...!  เมือมีขอ้ความทีชวนใหเ้กิดความสงสยัอยา่งนี ก็เป็น
ทีน่าตงัขอ้พิจารณาวา่ คาํว่า ปัจจุบนั นัน หมายความว่าอยา่งไร ? ปัจจุบนัมี
กีอย่าง ? สภาพธรรมอะไรบา้งทีใชก้บัคาํว่าปัจจุบนัได ้ ? และปัจจุบนัแบบ
อนุสยันันเป็นอย่างไร ? มีพระพุทธพจน์หรืออรรถกถาแสดงไวที้ไหนบา้ง ? 

 

 ขอ้ความในอรรถกถา อนุสยัยมก ภาษาบาลีมีวา่ 

 ปฏิสมฺภิทามคฺเค “ปจฺจุปนฺเน กิลเส ปชหตี”ต ิปุจฺฉ ํกตฺวา อนุสยานํ 
ปจฺจปุนฺปนฺนภาวสฺส อตฺถิตาย “ถามคตานุสย ํปชหต”ีต ิวตฺุต.ํ 
 ขอ้ความตวัหนาในเครืองหมายคาํพดู เป็นขอ้ความทียกมาจากอภิสม
ยกถา ในคมัภีรป์ฏิสมัภิทามรรค ซึงยกมาเพียงบางส่วนเท่านัน ความจริงแลว้
ควรจะมีเครืองหมายแสดงขอ้ความก่อนหนา้นี อยา่งนีคือ 

 ปฏิสมฺภิทามคฺเค “...ปจฺจุปนฺเน กิเลเส ปชหตี”ต ิ ปุจฺฉ ํ กตฺวา 
อนุสยาน ํปจฺจปฺุปนฺนภาวสฺส อตฺถิตาย “...ถามคตานุสย ํปชหตี”ต ิวตฺุต.ํ 
 และควรจะแปลวา่ ในปฏิสมัภิทามรรค ท่านไดก้ระทาํคาํถามไวว้่า 
บุคคล...หรือย่อมละกิเลสทเีป็นปัจจุบนั (เมือเป็นคาํถามก็ควรมีคาํว่า หรือ 
ดว้ย) แลว้กล่าววา่ ถา้อย่างนนั บุคคล...ผูมี้กิเลสถึงความมีกาํลงั ก็ยอ่มละ
อนุสยัไดล้ะซิ เพราะความทีอนุสยัเหล่านนัมีอยู่ในปัจจบุนั คาํวา่ “หากว่า
...”  “ถา้อยา่งนัน...” (ห ฺ จ ิ ... เตนห ิ ...) เป็นประโยคทกัทว้งหรือถามเพือ
ทกัทว้ง ไม่ใช่เป็นความจริง ดูไดจ้ากขอ้ความเต็มในอภิสมยกถา ทีจะแสดง
ขา้งหน้าต่อไป ตวัอยา่งเช่น (ทว้งว่า) หากว่าย่อมตรสัรูด้ว้ยจิต ถา้อย่างนนั 
บุคคลผูไ้ม่มีญาณก็ตรสัรูไ้ดซิ้ (ความจริง ผูไ้ม่มีญานคือปัญญา ตรสัรูไ้ม่ได ้
เหมือนกบัผูที้กิเลสมีกาํลงั ก็ละอนุสยัไม่ได)้ เพราะฉะนัน ขณะทีมรรคจิตเกิด 
ตอ้งไม่มีกิเลสทีถึงความมีกาํลงั (ถามคตกิเลโส) ก็คืออนุสยันันเอง 



๖๕ 

 ขอ้ความเต็มทีอา้งถึงในอภิสมยกถา ปฏิสมัภิทามรรค พระ
สุตตนัตปิฎก มีดงันี 

ปญญาวรรค อภิสมยกถา 
วาดวยความตรัสรู 

 

[๖๙๕] คาํวา่ ความตรสัรู ้ความวา่ (ถามวา่) ยอ่มตรสัรูด้ว้ยอะไร 

 (ตอบวา่) ยอ่มตรสัรูด้ว้ยจิต 

 (ทว้งวา่) ยอ่มตรสัรูด้ว้ยจิตหรอื (ตรงนีภาษาบาลีใชค้าํว่า ห ฺ จ ิจตฺิ
เตน อภสิเมต ิเป็นประโยคคาํทว้ง หรือคาํถามเพือทกัทว้ง จะแปลวา่ หาก
ว่า ย่อมตรสัรูด้ว้ยจติ ก็ได)้ ถา้อยา่งนัน บุคคลผูไ้ม่มีญาณก็ตรสัรูไ้ดซิ้ 

 (ตอบวา่) บุคคลผูไ้ม่มีญาณตรสัรูไ้ม่ได ้ยอ่มตรสัรูไ้ดด้ว้ยญาณ 
 (ทว้งวา่) ยอ่มตรสัรูด้ว้ยญาณหรอื ถา้อยา่งนัน บุคคลผูไ้ม่มีจิตก็ตรสั
รูไ้ดซิ้ 

 (ตอบวา่) บุคคลผูไ้ม่มีจิตก็ตรสัรูไ้ม่ได ้ยอ่มตรสัรูไ้ดด้ว้ยจิตและญาณ 
 (ทว้งวา่) ยอ่มตรสัรูด้ว้ยจิตและญาณหรอื ถา้อยา่งนัน ก็ตรสัรูไ้ดด้ว้ย
กามาวจรจิตและญาณซิ 
 (ตอบวา่) ยอ่มตรสัรูด้ว้ยกามาวจรจิตและญาณไม่ได ้
 (ทว้งวา่) ถา้อยา่งนัน ก็ตรสัรูไ้ดด้ว้ยรูปาวจรจิตและญาณซิ 
 (ตอบวา่) ตรสัรูด้ว้ยรูปาวจรจิตและญาณไม่ได ้
 (ทว้งวา่) ถา้อยา่งนัน ก็ตรสัรูไ้ดด้ว้ยอรูปาวจรจิตและญาณซิ 
 (ตอบวา่) ตรสัรูด้ว้ยอรูปาวจรจิตและญาณไม่ได ้
 (ทว้งวา่) ถา้อยา่งนัน ก็ตรสัรูไ้ดด้ว้ยกมัมสัสกตาจิตและญาณซิ 
 (ตอบวา่) ตรสัรูด้ว้ยกัมมสัสกตาจิตและญาณไม่ได ้
 (ทว้งวา่) ถา้อยา่งนัน ก็ตรสัรูไ้ดด้ว้ยสจัจานุโลกมิกจิตและญาณซิ 
 (ตอบวา่) ตรสัรูด้ว้ยสจัจานุโลมิกจิตและญาณไม่ได ้
 (ทว้งวา่) ถา้อยา่งนัน ก็ตรสัรูไ้ดด้ว้ยจิตทีเป็นอดีตและญาณซิ 



 ๖๖ 
 (ตอบวา่) ตรสัรูด้ว้ยจิตทีเป็นอดีตและญาณไม่ได ้
 (ทว้งวา่) ถา้อยา่งนัน ก็ตรสัรูไ้ดด้ว้ยจิตทีเป็นอนาคตและญาณซิ 
 (ตอบวา่) ตรสัรูด้ว้ยจิตทีเป็นอนาคตและญาณไม่ได ้
 (ทว้งวา่) ถา้อยา่งนัน ก็ตรสัรูไ้ดด้ว้ยจิตทีเป็นปัจจบุนัและญาณซิ 
 (ตอบวา่) ตรสัรูด้ว้ยจิตทีเป็นปัจจบุนัและญาณไม่ได ้ (แต)่ ตรสัรูไ้ด ้
ดว้ยจิตทีเป็นปัจจบุนัและญาณในขณะโลกตุตรมรรค. 
 (ในสมยันนั นิยมแสดงธรรมโดยการตงัคาํถาม หรือคาํทกัทว้ง 
แลว้จึงตอบ) 

 

 [๖๙๖] ยอ่มตรสัรูด้ว้ยจิตทีเป็นปัจจบุนัและญาณในขณะแห่งโลกตุ
ตรมรรคอยา่งไร ? 

 ในขณะโลกุตตรมรรค จิตเป็นใหญ่ในการใหเ้กิดขนึ และเป็นเหตเุป็น
ปัจจยัแห่งญาณ จิตอนัสมัปยตุดว้ยญาณนัน มีนิโรธเป็นโคจร ญาณเป็นใหญ่
ในการเห็น และเป็นเหตเุป็นปัจจยัแห่งจิต ญาณอันสมัปยตุดว้ยจิตนัน มีนิโรธ
เป็นโคจร ยอ่มตรสัรูด้ว้ยจิตทีเป็นปัจจบุนัและดว้ยญาณในขณะแห่งโลกุต
ตรมรรคอยา่งนี 

 [๖๙๗]  ถามว่า ความตรสัรูมี้เท่านีหรือ ? 

 ตอบว่า ไม่ใช่มีเท่านี  ในขณะโลกตุตรมรรค ความตรสัรูด้ว้ย
ความเห็นเป็นสมัมาทิฏฐิ ความตรสัรูด้ว้ยความดาํรเิป็นสมัมาสังกปัปะ ความ
ตรสัรูด้ว้ยความกาํหนดเป็นสมัมาวาจา ความตรสัรูด้ว้ยความเป็นสมฏุฐาน
เป็นสมัมากัมมนัตะ ความตรสัรูด้ว้ยความขาวผอ่งเป็นสมัมาอาชีวะ ความ
ตรสัรูด้ว้ยปัคคาหะเป็นสัมมาวายามะ (ตรงนีในพระไตรปิฎกพิมพต์กไป) 
ความตรสัรูด้ว้ยความตงัสติมนัเป็นสมัมาสติ ความตรสัรูด้ว้ยความไม่ฟุ้งซ่าน
เป็นสมัมาสมาธิ 

 ความตรสัรูด้ว้ยความตงัสติมนัเป็นสติสมัโพชฌงค ์ ฯลฯ ความตรสัรู ้
ดว้ยการพิจารณาหาทางเป็นอุเบกขาสมัโพชฌงค ์



๖๗ 

 ความตรสัรูด้ว้ยความไม่หวนัไหวในความเป็นผูไ้ม่มีศรทัธาเป็นสทัธา
พละ ความตรสัรูด้ว้ยความไม่หวนัไหวในความเกียจครา้นเป็นวริยิพละ ความ
ตรสัรูด้ว้ยความไม่หวนัไหวในความประมาทเป็นสติพละ ความตรสัรูด้ว้ย
ความไม่หวนัไหวในอทุธจัจะเป็นสมาธิพละ ความตรสัรูด้ว้ยความไม่หวนัไหว
ในอวชิชาเป็นปัญญาพละ 

 ความตรสัรูด้ว้ยความนอ้มใจเชือเป็นสทัธินทรยี ์ ความตรสัรูด้ว้ย
ความประคองไวเ้ป็นวริยินิทรยี ์ ความตรสัรูด้ว้ยความตงัสติมนัเป็นสตินทรยี ์
ความตรสัรูด้ว้ยความไม่ฟุ้งซ่านเป็นสมาธินทรยี ์ ความตรสัรูด้ว้ยความเห็น
เป็นปัญญินทรยี ์

 ความตรสัรูด้ว้ยอินทรยีด์ว้ยอรรถวา่เป็นใหญ่ ความตรสัรูด้ว้ยพละ
ดว้ยอรรถวา่ไม่หวนัไหว ความตรสัรูด้ว้ยโพชฌงคด์ว้ยอรรถวา่นาํออก ความ
ตรสัรูด้ว้ยมรรคดว้ยอรรถวา่เป็นเหต ุ ความตรสัรูด้ว้ยสติปัฏฐานดว้ยอรรถวา่
ตงัสติมนั ความตรสัรูด้ว้ยสมัมปัปธานดว้ยอรรถวา่ตงัไว ้ ความตรสัรูด้ว้ยอิทธิ
บาทดว้ยอรรถวา่ใหส้าํเรจ็ 

 ความตรสัรูส้จัจะดว้ยอรรถวา่เป็นของแท ้ ความตรสัรูด้ว้ยสมถะดว้ย
อรรถวา่ไม่ฟุ้งซ่าน ความตรสัรูด้ว้ยวปัิสสนาดว้ยอรรถวา่พิจารณาเห็น ความ
ตรสัรูด้ว้ยสมถะและวปัิสสนาดว้ยอรรถวา่ มีกิจเป็นอนัเดยีวกนั ความตรสัรู ้
ดว้ยธรรมคู่กนัดว้ยอรรถวา่ไม่ลว่งเกินกัน 

 ศีลวสิุทธิดว้ยอรรถวา่สาํรวมเป็นความตรสัรู ้ จิตตวสิุทธิดว้ยอรรถวา่
ไม่ฟุ้งซ่านเป็นความตรสัรู ้ทิฏฐิวสุิทธิดว้ยอรรถวา่เห็นเป็นความตรสัรู ้
 ความตรสัรูด้ว้ยอธิโมกขด์ว้ยอรรถวา่หลุดพน้ ความตรสัรูด้ว้ยวชิชา
ดว้ยอรรถวา่แทงตลอด วมิตุิดว้ยอรรถวา่บรจิาคเป็นความตรสัรู ้ ญาณใน
ความสินไปดว้ยอรรถวา่ตดัขาดเป็นความตรสัรู ้
 ฉนัทะเป็นความตรสัรูด้ว้ยอรรถวา่เป็นมูลเหต ุ มนสิการเป็นความ
ตรสัรูด้ว้ยอรรถวา่เป็นสมฏุฐาน ผสัสะเป็นความตรสัรูด้ว้ยอรรถวา่เป็นทีรวม 
เวทนาเป็นความตรสัรูด้ว้ยอรรถวา่เป็นทีประชุม 



 ๖๘ 
 สมาธิเป็นความตรสัรูด้ว้ยอรรถวา่เป็นประธาน สติเป็นความตรสัรู ้
ดว้ยอรรถวา่เป็นใหญ่ ปัญญาเป็นความตรสัรูด้ว้ยอรรถวา่เป็นธรรมยงิกวา่
ธรรมนันๆ วมิตุิเป็นความตรสัรูด้ว้ยอรรถวา่เป็นสารธรรม นิพพานอันหยงัลง
ในอมตะเป็นความตรสัรูด้ว้ยอรรถวา่เป็นทีสุด. 
 [๖๙๘] ถามว่า ความตรสัรูมี้เท่านีหรือ ? 

 ตอบว่า ไม่ใช่มีเท่านี ในขณะโสดาปัตติมรรค ความตรสัรูด้ว้ย
ความเห็นเป็นสมัมาทิฏฐิ ฯลฯ นิพพานอนัหยงัลงในอมตะ เป็นความตรสัรู ้
ดว้ยอรรถวา่เป็นทีสุด. 
 ถามว่า ความตรสัรูมี้เท่านีหรอื ? 

 ตอบว่า ไม่ใช่มีเท่านี ในขณะโสดาปัตติผล ความตรสัรูด้ว้ยความเห็น
เป็นสมัมาทิฏฐิ ฯลฯ ญาณในนิพพานอันไม่มีความเกิดขนึ เป็นความตรสัรู ้
ดว้ยอรรถวา่ระงบั ฉนัทะเป็นความตรสัรูด้ว้ยอรรถวา่เป็นมูลเหต ุ ฯลฯ 
นิพพานอันหยงัลงในอมตะ เป็นความตรสัรูด้ว้ยอรรถวา่เป็นทีสุด. 
 ถามว่า ความตรสัรูมี้เท่านีหรอื ? 

 ตอบว่า ไม่ใช่มีเท่านี ในขณะสกทาคามิมรรค ฯลฯ ในขณะ
สกทาคามิผล ฯลฯ ในขณะอนาคามิมรรค ฯลฯ ในขณะอนาคามิผล ฯลฯ 
ในขณะอรหตัตมรรค ฯลฯ ในขณะอรหตัผล ความตรสัรูด้ว้ยความเห็นเป็น
สมัมาทิฏฐิ ความตรสัรูด้ว้ยความดาํรเิป็นสมัมาสงักปัปะ ฯลฯ ญาณใน
นิพพานอันไม่มีความเกิดขนึ เป็นความตรสัรูด้ว้ยอรรถวา่ระงบั ฉนัทะเป็น
ความตรสัรูด้ว้ยอรรถวา่เป็นมูลเหต ุ ฯลฯ นิพพานอนัหยงัลงในอมตะ เป็น
ความตรสัรูด้ว้ยอรรถวา่เป็นทีสุด บุคคลนีนนั ย่อมละไดซึ้งกิเลสทงัทีเป็น
อดีต อนาคตและปัจจุบนั. 
 ขอ้ความภาษาบาลีตรงนีมีวา่ ส◌ฺวาย ํ กิเลเส ปชหติ : อตีเต กิเลเส 
ปชหติ, อนาคเต กิเลเส ปชหต,ิ ปจฺจุปนฺเน กิเลเส ปชหต.ิ 
 ควรแปลวา่ (พระอรยิ) บุคคล ผูต้งัอยูใ่นมรรค นีนัน ยอ่มละกิเลส 
ความวา่ ยอ่มละกิเลสทีเป็นอดีต ยอ่มละกิเลสทีเป็นอนาคต (หรอื) ยอ่มละ



๖๙ 

กิเลสทีเป็นปัจจบุนั (โปรดดูพระไตรปิฎกและอรรถกถาภาษาบาลี ขอ้ความ
ตอนนี เป็นขอ้ความตอนหนึงทีอรรถกถามหานิทเทส และอรรถกถายมก
ปกรณย์กไปไม่หมด ยกไปเพียงตอนทา้ยวา่ ย่อมละกิเลสทีเป็นปัจจุบนั จึง
ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจผิดวา่ มีกิเลสอนุสยัอยูใ่นปัจจบุนั ขณะทีมรรคจิต
เกิดขนึ) ขอ้ความตอ่ไปมีวา่ 

 [๖๙๙] คาํวา่ ย่อมละซึงกิเลสทีเป็นอดีต ความวา่ (ห ฺจิ = หากวา่) 
บุคคลยอ่มละซึงกิเลสทีเป็นอดตี ถา้อยา่งนัน บุคคลนันก็ทาํกิเลสทีสินไปแลว้
ใหสิ้นไป ทาํกิเลสทีดบัไปแลว้ใหด้บัไป ทาํกิเลสทีปราศไปแลว้ใหป้ราศไป ทาํ
กิเลสทีหมดแลว้ใหห้มดไป ยอ่มละไดซึ้งกิเลสทีเป็นอดตีอนัไม่มีอยู ่
เพราะฉะนัน บุคคลนันละกิเลสทีเป็นอดตีหาไดไ้ม่ (เป็นการปฏิเสธไวช้ดัเจน
แลว้วา่ ละกิเลสทีเป็นอดตีไม่ได ้เพราะไม่มีกิเลสใหล้ะ) 

 คาํวา่ ย่อมละซึงกิเลสทีเป็นอนาคต ความวา่  (ห ฺ จิ = หากวา่) 
บุคคลยอ่มละซึงกิเลสทีเป็นอนาคต ถา้อยา่งนัน บุคคลนันละกิเลสทียงัไม่เกิด 
ละกิเลสทียงัไม่บงัเกิด ละกิเลสทีไม่เกิดขนึแลว้ ละกิเลสทียงัไม่ปรากฏ ละได ้
ซึงกิเลสทีเป็นอนาคตอันไม่มีอยู ่เพราะฉะนัน บุคคลนันละกิเลสทีเป็นอนาคต
หาไดไ้ม่ (และไม่ไดล้ะกิเลสทีเป็นอนาคตดว้ย เพราะกิเลสยงัไม่เกิดปรากฏให้
ละ) 

 คาํวา่ ย่อมละซึงกิเลสทีเป็นปัจจุบนั ความวา่  (ห ฺจิ = หากวา่) 
บุคคลยอ่มละซึงกิเลสทีเป็นปัจจบุนั ถา้อยา่งนัน บุคคลผูก้าํหนัดก็ละราคะได ้
ผูข้ดัเคืองก็ละโทสะได ้ ผูห้ลงก็ละโมหะได ้ ผูมี้มานะผูกพนัก็ละมานะได ้ ผูถ้ือ
ผิดก็ละทิฏฐิได ้ ผูถ้ึงความฟุ้งซ่านก็ละอทุธจัจะได ้ ผูล้งัเลไม่แน่ใจก็ละวจิิกิจฉา
ได ้ผูมี้กิเลสเรยีวแรง (ถามคโต กิเลสทีถึงความมีกาํลงั คืออนุสยันันเอง) ก็
ละอนุสยัได ้ (ถามคโต กิเลสทีถึงความมีกาํลงั คืออนุสยันันเอง) ก็ละอนุสัย
ได ้ (ถามคโต อนุสย ํ ปชหต)ิ (เมือเป็นเช่นนัน) ธรรมฝ่ายดาํและธรรมฝ่าย
ขาวซึงเป็นคู่ (เสมอ) กัน กาํลงัเป็นไป มรรคภาวนาอนัมีความหม่นหมองดว้ย



 ๗๐ 
กิเลสนัน ก็มีอยู.่ เพราะเหตนัุน บุคคลละกิเลสทีเป็นอดตี (หาไดไ้ม่.) (ละ) 
กิเลสทีเป็นอนาคต (หาไดไ้ม่.) (ละ) กิเลสทีเป็นปัจจบุนั หาไดไ้ม่. 
 (เป็นการปฏิเสธวา่ กิเลสทีถกูละไม่ใช่เป็นอดีต อนาคต หรือ
ปัจจุบนั ขอ้ความตอนนี ถา้ไม่พิจารณาโดยแยบคาย อาจจะเขา้ใจวา่ อนุสยั
กิเลสเป็นขนัธวิมุติ หรอืเป็นกาลวิมุต ิเพราะไม่มีกาล เมือไม่มีกาล จึงไม่เกิด
ไม่ดบั อนุสยักิเลสจึงใกลเ้คียงกับพระนิพพานมาก ความเห็นนีขดักับหลกัคาํ
สอนของพระศาสดามากเทียว ถา้ตงัใจอ่านขอ้ความต่อไปดว้ยความแยบคาย 
ในเรอืงขอ้อปุมา โดยทีวางความเห็นทีมีอยูใ่นใจทงัหมดไวเ้สียก่อน นอ้มไปใน
การทีจะเขา้ใจอรรถะคือเนือความตามพยญัชนะทีท่านแสดง จะทาํใหเ้ขา้ใจได ้
วา่ มรรคจิตไม่ไดเ้ขา้ไปละตวักิเลสจรงิๆ ทีมีอยูเ่ฉพาะหนา้ แตเ่ป็นการละดว้ย
ความสมบูรณข์องการทาํปรญิญา (การกาํหนดรู)้ ในปัจจยัทีจะทาํใหกิ้เลส
เกิดตอ่ไป ซึงปัจจยัทีจะทาํใหกิ้เลสเกิดก็คือ อุปาทานขนัธ ์ ๕ ซึงเป็นภูมิของ
วปัิสสนา เรยีกวา่ วิปัสสนาภมิู แตใ่นขณะเดยีวกัน ถา้ไม่เจรญิวปัิสสนา
หรอืไม่ทาํปรญิญาในอุปาทานขนัธ ์ ๕ อปุาทานขนัธ ์ ๕ นัน ก็จะเป็นภูมิของ
กิเลสไป เพราฉะนัน กิเลสทียงัไม่เกิด จะไปหาตวักิเลสนัน หาเท่าไรก็ไม่พบ 
เพราะไม่ใช่วตัถสิุงของทีเป็นรูปธรรม เมือกิเลสเกิดขนึแลว้ก็ดบัไป ไม่กลบัมา
เกิดอีกเลย แตค่วามดบัไปของกิเลสมีความสามารถเป็นปัจจยัใหกิ้เลสอยา่งนี 
หรอืกิเลสอยา่งอืน หรอืกุศลเกิดขนึในภายหลงัไดปั้จจยัอยา่งนีเรยีกวา่ อุป
นิสสยปัจจยั และเมือไรทีกิเลสเกิดขนึเพราะไดปั้จจยัคืออุปาทานขนัธ ์ ๕ ซึง
เป็นภูมิ กิเลสทียงัไม่เกิด แต่เกิดขนึ เพราะไดภู้มินี ก็เรยีกวา่ ภมิูลัทธุปปันนะ) 
ขอ้ความต่อไปมีวา่ 

 [๗๐๐] (ห ฺจิ = หากวา่) บุคคลยอ่มละกิเลสทีเป็นอดีตหาไดไ้ม่ ละ
กิเลสทีเป็นอนาคตหาไดไ้ม่ ละกิเลสทีเป็นปัจจบุนัหาไดไ้ม่ ถา้อยา่งนันมรรค
ภาวนาก็ไม่มี การทาํใหแ้จง้ซึงผลก็ไม่มี การละกิเลสก็ไม่มี ธรรมาภิสมยัก็ไม่
มี. 
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 (ตอบว่า) หามิได ้มรรคภาวนามีอยู ่การทาํใหแ้จง้ซึงผลมีอยู ่การละ
กิเลสมีอยู ่ ธรรมาภิสมยัมีอยู ่ เหมือนอะไร ? เหมือนตน้ไมก้าํลงัรุน่ยงัไม่
เกิดผล บุรษุพึงตดัตน้ไมนั้นทีราก ผลทียงัไม่เกิดแห่งตน้ไมนั้น ก็เลยไม่เกิด ที
ยงัไม่บงัเกิด ก็เลยไม่บงัเกิด ทียงัไม่เกิดขนึ ก็เลยไม่เกิดขนึ ทียงัไม่ปรากฏ ก็
เลยไม่ปรากฏ ฉนัใด ความเกิดขนึ (แห่งอปุาทานขนัธ ์ ๕ ชือวา่ภูมิ, กิเลสที
เกิดขนึโดยอาศัยอปุาทานขนัธ ์ ๕ ชือวา่ ภมิูลทัธุปันนะ คือ กิเลสทีเกิดขนึ
โดยอาศัยขนัธที์ยงัไม่ไดก้าํหนดรู ้หรอืยงัไม่ไดท้าํปรญิญา) อนัเป็นเหต ุความ
เกิดขนึอนัเป็นปัจจยัแห่งความบงัเกิดของกิเลสทงัหลาย จิตเห็นโทษในความ
เกิดขนึแลว้ จึงแล่นไปในนิพพานอันไม่มีความเกิดขนึ เพราะความทีจิตเป็น
ธรรมชาติแล่นไปในนิพพาน อนัไม่มีความเกิดขนึ กิเลสเหลา่ใดพึงบังเกิด 
เพราะความเกิดขนึ (แห่งอุปาทานขนัธ ์ ๕) เป็นปัจจยักิเลสเหลา่นันทียงัไม่
เกิด ก็เลยไม่เกิด ทียงัไม่บงัเกิดก็เลยไม่บงัเกิด ทียงัไม่เกิดขนึ ก็เลยไม่เกิดขนึ 
ทียงัไม่ปรากฎ ก็เลยไม่ปรากฏ ฉนันันเหมือนกนั เพราะเหตดุบั ทกุขก็์ดบั 
ดว้ยประการฉะนี 

 เหตคืุอความเป็นไป (ปวตฺตเหต)ุ (แห่งอปุาทานขนัธ ์ ๕) เหตคืุอ
นิมิต (นิมิตตเหต)ุ (คืออุปานทานขนัธ ์ ๕) เหตคืุอกรรม (อายหูนเหต)ุ 
เพราะ (ปวตัติ นิมิต) กรรมเป็นปัจจยัแห่งความบงัเกิดแห่งกิเลสทงัหลาย จิต
เห็นโทษใน (ปวตัติ นิมิตและ) กรรมแลว้ จึงแล่นไปในนิพพานอนัไม่มีกรรม 
เพราะความทีจิตเป็นธรรมชาติแลน่ไปในนิพพานอนัไม่มีกรรม กิเลสเหล่าใด 
พึงบงัเกิดเพราะ (ปวตัติ นิมิตและ) กรรมเป็นปัจจยั กิเลสเหลา่นันทียงัไม่เกิด 
ก็เลยไม่เกิด ทียงัไม่บงัเกิด ก็เลยไม่บงัเกิด ทียงัไม่เกิดขนึ ก็เลยไม่เกิดขนึ ทียงั
ไม่ปรากฏ ก็เลยไม่ปรากฏ เพราะเหตดุบั ทุกขก็์ดบั ดว้ยประการฉะนี มรรค
ภาวนามีอยู ่ การทาํใหแ้จง้ซึงผลมีอยู ่ การละกิเลสมีอยู ่ ธรรมาภิสมยัมีอยู่ 
ดว้ยประการฉะนีแล. 

จบอภสิมยกถา 
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(ขอ้ความภายในวงเล็บ เป็นขอ้ความทีเติมเขา้ไปใหส้มบูรณ ์ 

ไม่เช่นนันจะอ่านไมเ่ขา้ใจ) 

 

 ยงัมีขอ้ความ ในอรรถกถาสมัมปัปธานวิภงัค ์ วิภงัคปกรณ ์ สุตตนัภา
ชนีย ์พระอภิธรรมปิฎก หน้า ๑๘๙ เป็นตน้ไป อธิบายเรืองความเพียรในการ
ละกิเลสทีเกิดขนึแลว้ (อุปฺปนฺนาน ํ ปาปกาน)ํ อธิบายกิเลสทีเกิดขึนโดยนัย
ต่างๆ ไดอ้า้งขอ้ความในอภิสมยกถา คมัภีรป์ฏิสมัภิทามรรคดว้ย และยงัได้
ขยายอุปมาในเรืองตดัตน้ไมไ้วใ้หช้ดัเจนยิงขึน ขอยกขอ้ความตอนทา้ยตามที
ท่านแสดงว่า ... 
 ถา้ว่า มรรคย่อมละกิเลสทงัหลายทีเกิดขึนเฉพาะหนา้ (ปัจจุบนั) 
ได ้ ถา้อย่างนนั มรรคนนัก็มีราคะยอ้มแลว้ ย่อมละราคะ มีโทสะ
ประทุษรา้ยแลว้ย่อมละโทสะ มีโมหะแลว้ย่อมละโมหะ มีมานะผกูพนั
แลว้ย่อมละมานะ มีทิฏฐิยึดถือไวแ้ลว้ ย่อมละทิฏฐิ มีความฟุ้งซ่านแลว้ 
ย่อมละอุทธจัจะ มีความลงัเลไม่ตงัมนัแลว้ย่อมละวิจกิิจฉา มีกิเลสทีมี
กาํลงั ย่อมละอนุสยัได.้ ธรรมอนัดาํและขาวกาํลังตดิกนั เป็นไปเป็นคู่ๆ 
(เช่นนี) มรรคภาวนา ก็ย่อมประกอบไปดว้ยสงักิเลส ถา้อย่างนนั มรรค
ภาวนาก็ไม่มี การทาํใหแ้จง้ซึงผลก็ไม่มี การละกิเลสก็ไม่มี ธรรมาภิสมยั 
(การตรสัรูธ้รรม) ก็ไม่มี. อนัทีจริงมรรคภาวนามีอยู่ ฯลฯ ธรรมาภสิมยัก็
มีอยู่ 

 ถามว่า เหมือนอะไร. 
 ตอบว่า เหมือนตน้ไมที้ยงัไม่เกิดผล ซึงมีมาในพระบาลี 
(สุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย ปฏิสมัภิทามรรค) วา่ เสยฺยถาปิ ตรโุร รกฺุโข 
ฯลฯ อปาตุภตูาเนว น ปาตุภวนฺต.ิ 
 แปลวา่ เหมือนตน้ไมก้าํลงัรุน่ ยงัไม่เกิดผล บุรษุพึงตดัตน้ไมนั้นทีราก 
ผลทียงัไม่เกิดแห่งตน้ไมนั้นก็จะไม่เกิดเลย ทียงัไม่บงัเกิดก็ไม่บงัเกิดเลย ทีไม่
เกิดขนึแลว้ก็ไม่เกิดขนึเลย ทียงัไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏเลย ฉนัใด ฯลฯ 
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 เหมือนอยา่งวา่ ตน้มะม่วงรุน่ทีมีผล มนุษยท์งัหลายพึงบรโิภคผล
ทงัหลายของตน้มะม่วงนัน ผลทงัหลายทีเหลือตกลงไปแลว้ ก็พึงยงัตน้มะม่วง
ทีเกิดภายหลงัใหส้มบูรณ ์ในลาํดบันัน มนุษยอื์นพึงเอาขวานตดัตน้มะม่วงนัน 
ดว้ยเหตนัุน ผลทังหลายของตน้มะม่วงทีเป็นอดตีนัน จึงมิไดพิ้นาศ ผล
ทงัหลายของตน้มะม่วงทีเป็นอนาคตและปัจจบุนัก็ไม่พินาศไป เพราะวา่ ผล
มะม่วงทีเป็นอนาคตเล่าก็ยงัไม่เกิดขนึ จึงมิอาจเพือพินาศไป แตใ่นสมยัใด 
ตน้มะม่วงนันถูกตดัขาดแลว้ ในกาลนัน ผลมะม่วงเหล่านันยอ่มไม่มี 
เพราะฉะนัน แมผ้ลมะม่วงทีเป็นปัจจุบนัก็ไม่พินาศไป ก็ถา้วา่ ตน้มะม่วง
มิไดถ้กูตดัไปแลว้ไซร ้ผลมะม่วงเหล่าใดอาศัยรสแห่งปฐวแีละรสแห่งอาโปแลว้ 
ก็พึงเกิดอีก ผลมะม่วง (ตน้ทีถูกตดัแลว้) เหลา่นันเป็นของพินาศไปแลว้. จรงิ
อยู ่ ผลมะม่วงทียงัไม่เกิดเหล่านันนันแหละยอ่มไม่เกิดขนึ ทียงัไม่ปรากฏ... 
ฉนัใด มรรคก็ฉนันนัเหมือนกนั ย่อมละกิเลสทงัหลายอนัตา่งดว้ยอดีตเป็น
ตน้ ก็หาไม่ ย่อมไม่ละกิเลสทงัหลายก็หาไม่ เพราะเมือขนัธท์งัหลายอนั
มรรคยงัมิไดก้าํหนดรูแ้ลว้ (ทาํปรญิญา) ความเกิดขึนแห่งกิเลสเหล่าใด
พึงมี เพราะความทีขนัธท์งัหลายอนัมรรคกาํหนดรูแ้ลว้ กิเลสทียงัไม่
เกิดขึนเหล่านนันนัแหละ ย่อมไม่เกิดขึน ทียงัไม่บงัเกิดนนัแหละ ย่อมไม่
บงัเกิดขึน ทียงัไม่ปรากฏนนัแหละ ย่อมไม่ปรากฏ. 
 บณัฑติพึงชีแจงเนือความนี ดว้ยยาทีบุคคลดืมแลว้ เพือการไม่เกิดขนึ
แห่งบุตรของหญิง หรอืเพือความเขา้ไปสงบแห่งโรคของผูมี้พยาธิก็ได ้

 (ในสมยัปัจจุบนั มีการทาํหมนัถาวรทงัชายและหญิง เพือไม่ใหเ้กิด
ทารก การทาํหมนันันไมไ่ดเ้ขา้ไปทาํลายชีวิตของทารกทงัในอดีต อนาคตหรือ
ปัจจุบนั เพราะทารกยงัไมเ่กิดและไมมี่อยูใ่นขณะนัน แต่เป็นการตดัปัจจยัทีจะ
ทาํใหท้ารกเกิด โดยการตดัท่อนําเชืออสุจิของบุรุษ หรือตดัท่อนําไขข่องสตรี
แลว้ผูกมดัไว ้ ไม่ใหเ้ชือของบุรุษผสมกบัเชือของสตรี เพียงเท่านี แมจ้ะมีการ
อยูร่่วมกนัของบุรุษและสตรี แต่ทารกก็ไม่สามารถเกิดไดอี้กต่อไป เพราะสิน
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ปัจจยัทีจะทาํใหท้ารกเกิดแลว้ ซึงก็จะไมต่่างอะไรกบัการละอนุสยักิเลส เมือ
เปรียบทารกเหมือนกบัอนุสยักิเลส) 

 

 บณัฑติไม่พึงกลา่ววา่ มรรคยอ่มละกิเลสเหล่าใด กิเลสเหลา่นัน เป็น 
อดีต หรืออนาคต หรือปัจจุบนั ดงัพรรณนามาฉะนี. อนึง มรรคยอ่มไม่ละ
กิเลสทงัหลายก็หาไม่ แต่วา่มรรคละกิเลสเหลา่ใด พระผูมี้พระภาคเจา้หมาย
เอากิเลสเหลา่นัน จึงตรสัวา่ อุปฺปนฺนาน ํปาปกาน ํเป็นตน้. 
 มรรคย่อมละกิเลสอย่างเดียวก็หาไม่ อุปาทินนขนัธเ์หล่าใด พึง
เกิดขึนเพราะความทีกิเลสทงัหลายยงัมิไดล้ะ มรรคย่อมละแมอุ้ปาทินน
ขนัธเ์หล่านนันนัแหละดว้ย... 
 เพราะฉะนัน ควรจะสรุปไดใ้นตอนนี โดยแยกเป็น ๒ ส่วนก่อนวา่ 
อนุสยัซึงเป็นอกุศลเจตสิกปรมตัถ ์ เป็นสงัขารขนัธ ์ เป็นสงัขตธรรม ทีเกิดขึน
แลว้ดบัไปก็เป็นอดีต ทียงัไมเ่กิดขึน แต่ก็จะเกิดขึน เป็นอนาคต และทีเกิดขนึ
เฉพาะหนา้เป็นปัจจุบนั นีเป็นส่วนหนึงก่อน แต่ถา้กล่าวถึงกิเลสทมีรรคจิต
ประหาน จะกล่าวว่า กิเลสทมีรรคจติละนนั เป็นอดีต อนาคตหรือปัจจุบนั
ไม่ได ้ เพราะในขณะทีมรรคจิตเกิดขึนนัน เป็นความบริสุทธิจากการซกัฟอก
กิเลสมาแลว้อย่างหมดจด เป็นญาณทสัสนวิสุทธิ เป็นความสะอาดอยา่ง
วิเศษ โดยการเห็นดว้ยปัญญาอนัเป็นโลกุตตรกุศล เป็นไปพรอ้มดว้ยอธิศีล 
อธิจิตและอธิปัญญาระดบัโลกุตตระ จะมีกิเลสขนัใดๆ เจือปนอยูไ่ม่ไดเ้ป็นอนั
ขาด แต่กิเลสทีถูกละนัน หมายถึงกิเลสทีสามารถเกิดขึนได ้ เพราะอาศยัขนัธ์
ทียงัไม่ไดท้าํการกาํหนดรูด้ว้ยปริญญา ๓ แต่เมือทาํปริญญากิจในทุกขสจัจคื์อ
ขนัธ ์ ๕ เรียบรอ้ยแลว้ ขณะทีอรหตัตมรรคจิตเกิดขึน เป็นโลกุตตรปหาน
ปริญญา กิเลสใดๆ จึงไม่สามารถเกิดขึนไดอี้กเลย 

 มรรคไม่เพียงละกิเลสไดอ้ย่างเดียวเท่านัน มรรคยอ่มละแมอุ้ปาทินน
ขนัธ ์ ซึงก็คือวิบากและกมัมชรูป อนัเป็นผลมาจากกิเลสอนัเป็นเหตุใหท้าํ
กรรมดว้ย เพราะฉะนัน วิบากและกมัมชรูป ของพระโสดาบนัในชาติที ๘ จึง
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ถูกละไปดว้ย วิบากและกมัมชรูปของพระอนาคามีในกามภพ ก็ถูกละไปดว้ย
วิบากและกมัมชรูปของพระอรหนัต์ในชาติต่อไปจึงไม่มี เพราะถูกละไปพรอ้ม
กบักิเลสโดยปริยาย 

 หากมีคาํกล่าวอีกวา่ อนุสยักิเลสเป็นกิเลสอย่างละเอียดทตีามนอน
ในจติ ไม่เกิดขึนประกอบกบัจติทาํกิจการงาน เป็นขนัธวิมุติ แต่เมือได้
เหตุปัจจยัอนัสมควร ก็ทาํใหป้ริยุฏฐานกิเลสเกิดขึน โดยอาศยัขอ้ความใน
อรรถกถาจูฬเวทลัลสูตร มชัฌิมนิกาย มูลปัณณาสก ์ดงันี 

 

อนุสัยเปนขันธวิมุติ ในอรรถกถาจูฬเวทัลลสูตร จริงหรือ? 
 

ขอ้ความในอรรถกถาจูฬเวทลัลสูตร มชัฌิมนิกาย มูลปัณณาสก ์ เล่ม 
๑ ภาค ๓ หนา้ ๓๓๙ (พระไตรปิฎกและอรรถกถา ชุดมหามกุฏราชวิทยาลยั) 
มีขอ้ความตอนหนึงทีไดย้กเรืองอนุสยัมาเปรียบเทียบ ขอ้ความนันมีวา่ 

ในการแกปั้ญหานันวา่ “คุณวิสาขะ ! นนัแล ไม่ใช่อุปาทานเลย” มี
คาํอธิบายวา่ นันไม่ใช่เป็นอุปาทานเลย แตเ่ป็นขนัธ ์ ๕ ต่างหาก เพราะเป็น
สภาพทีเป็นเอกเทศจากกองสงัขารของอปุาทาน และอุปาทานก็ไม่ใช่นอกไป
จากอปุาทานขนัธท์งั ๕. เพราะถา้สิงนันแลพึงเป็นอุปาทานไซร ้ สภาพมีรูป
เป็นตน้ ก็พึงเป็นอปุาทานไปดว้ย. ถา้อปุาทาน พึงเป็นสิงนอกเหนือ (ไปจาก
รูปเป็นตน้) ไซร ้ ก็จะเป็นขนัธวิมุติ (หลุดไปจากขนัธ)์ เหมือนอนุสัย 
เหมือนบญัญตั ิและเหมือนนิพพานทีไม่ประกอบกบัจติในสมยัอืน. หรอืไม่
ก็จะตอ้งบญัญตัิขนัธที์ ๖ เพิมอีก, เพราะฉะนันพระธมัมทินนาเถรจีึงแกอ้ยา่งนี. 

การศึกษาพระธรรม ควรมีทงัหลกัฐานและเหตุผลประกอบกนั 
เพราะวา่ หลกัฐานอยา่งเดียวยงัไม่หนักแน่นพอ เนืองจากผูที้ยกหลกัฐานมา
อา้ง อาจจะเขา้ใจประเด็นผิด หรืออ่านแลว้ไม่เขา้ใจในตอนใดตอนหนึง หรือ
หลกัฐานในทีนัน อาจแปลผิดก็เป็นได ้ เพราะฉะนัน ควรพิจารณาตรวจสอบ
หลกัฐาน ทงัภาษาบาลีและภาษาไทยใหไ้ดเ้หตุผลทีถูกตอ้งตรงกนั 
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 จากขอ้ความในอรรถกถาจูฬเวทลัลสูตรตอนนี เป็นการสนทนากนั 
ระหวา่งท่านวิสาขอุบาสกกบัท่านพระธมัมทินนาเถรีผูเ้ป็นอดีตภริยา ซึงเรือง
โดยย่อมีวา่ ท่านวิสาขอุบาสกไดบ้รรลุธรรมพรอ้มกบัพระเจา้พิมพิสารและ
บริวาร ๑๑ หมืน ในคราวเสด็จไปเฝ้าพระผูมี้พระภาคเจา้ครงัแรก ภายหลงัไป
ฟังธรรมอีก ไดบ้รรลุเป็นพระอนาคามี จึงมอบความเป็นใหญ่และทรพัยส์มบติั
ทงัหมด ใหแ้ก่นางธมัมทินนาผูเ้ป็นภริยา ตนเองจะขออยูเ่ป็นผูอ้าศยัเท่านัน 
หรือถา้นางธมัมทินนาปรารถนาบุรุษคนใด ท่านวิสาขอุบาสกก็จะแต่งงานให ้
แต่นางธมัมทินนาก็ไม่ปรารถนาจะรบัความเป็นใหญ่ และทรพัยส์มบติัทีท่าน
วิสาขอุบาสกมอบให ้ซึงเหมือนกบัคนทีรบัอาเจียนทีผูอื้นคายไว ้

 ทีแรกนางธมัมทินนาเขา้ใจว่า ท่านวิสาขอุบาสกคิดนอกใจไปมีหญิง
อืน เพราะส่งมือใหเ้ป็นการตอ้นรบัเมือกลบัมาถึงเรือน ก็ไม่ยอมจบัเหมือนดงั
เคย ไมย่อมสนทนาปราศรยัในเวลารบัประทานอาหาร และไมย่อมนอนใน
หอ้งเดียวกนั แต่ภายหลงัทราบวา่ ท่านวิสาขอุบาสกไดบ้รรลุธรรมแลว้ ไม่
สามารถครองเรือนไดเ้หมือนอยา่งแต่ก่อน จึงถามท่านวิสาขะวา่ 
“โลกุตตรธรรมนันบรรลุไดเ้ฉพาะผูช้าย หรือผูห้ญิงก็สามารถบรรลุได”้ ท่านวิ
สาขอุบาสกก็ตอบวา่ “โลกุตตรธรรมนันเป็นสาธารณะ บรรลุไดท้งัชายหรือ
หญิงผูป้ฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม” นางธมัมทินนาไดโ้อกาส จึงกล่าวกบัสามี
วา่ “ดิฉนัจกัไม่เอาศีรษะเทินหยากเยือ ซึงเปรียบเหมือนนําลายทีท่านทิงแลว้ 
เทียวไป ขออนุญาตใหดิ้ฉนับวชเถิด” ท่านวิสาขอุบาสกก็อนุญาตดว้ยความดี
ใจและเต็มใจ ซึงหลงัจากท่านพระธมัมทินนาเถรีบวชแลว้ไม่นาน ก็ไดบ้รรลุ
พระอรหตัต ์จึงคิดวา่จะไปโปรดตระกูลญาติใหไ้ดท้าํบุญ และภิกษุณีสงฆจ์ะไม่
ลาํบากดว้ยปัจจยั ๔ เพราะตระกูลของท่านเป็นตระกูลเศรษฐี 

 เมือท่านวิสาขอุบาสกไดท้ราบขา่ววา่ ท่านธมัมทินนาเถรีไปอยู่
เสนาสนะป่าไดไ้ม่นาน กลบัมาแลว้ ยงัยินดีในพระศาสนาอยูห่รือไม่ ก็ไม่
ทราบจึงเขา้ไปหา แต่จะถามตรงๆ ก็ไมเ่หมาะสม จึงถามธรรมะเพือทีจะได้
ทราบความยินดีหรือไมย่ินดีในพระศาสนาของพระเถรี หลงัจากทีไดส้นทนา
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ถามปัญหาจนแน่ใจแลว้ว่า พระเถรีไดบ้รรลุโลกุตตรธรรมขนัสูงกว่าตนแน่ จึง
กราบลา แลว้เขา้ไปเฝ้าพระผูมี้พระภาคเจา้ ทูลเรืองทีสนทนากบัพระเถรีให้
ฟังทุกประการ พระผูมี้พระภาคเจา้ก็ตรสัชืนชมอนุโมทนาและตรสัว่า ธมัมทิน
นาเป็นบณัฑิต ถา้ท่านวิสาขอุบาสกกราบทูลถามปัญหาเหล่านันกบัพระผูม้ี
พระภาคเจา้ พระองคก็์จะตรสัเหมือนกบัทีท่านพระเถรีวิสชัชนาทุกประการ 
ในภายหลงั ทรงยกยอ่งท่านพระธมัมทินนาเถรี และประทานตาํแหน่งเป็น
พระเถรีผูเ้ลิศทางดา้นธรรมกถึก ฯ. 
 

 เมือพิจารณาแลว้ พอจะทราบไดว้า่ ธรรมะทีท่านวิสาขอุบาสก
สนทนาเรียนถามกบัท่านพระธมัมทินนาเถรีตามขอ้ความในอรรถกถาทียกมา
นันเป็นเรือง อุปาทานกบัอปุาทานขนัธ ์ ๕ ไม่ใช่เรืองอนุสยั แต่ไดย้กเอา
อนุสยัมาเป็นเครืองเปรียบเทียบ นีเป็นประเด็นแรกก่อนทีควรจะตอ้งเขา้ใจ 
ดงัขอ้ความในจูฬเวทลัลสูตร มชัฌิมนิกาย มูลปัณณาสก ์เล่น ๑ ภาค ๓ หนา้ 
๓๒๕ ว่า... 
 ว.ิ พระแม่เจา้ ! อปุาทานก็นันแล อปุาทานขนัธท์งั ๕ ก็นันแล หรอื
อปุาทานอืนจากอปุาทานขนัธท์งั ๕. 
 ธ. วสิาขะ อปุาทานก็นันแล อปุาทานขนัธท์งั ๕ ก็นันแล หาใช่ไม่ 
อปุาทานอืนจากอปุาทานขนัธท์งั ๕ ก็หาใช่ไม่ คณุวสิาขะ ความกาํหนัดดว้ย
อาํนาจความพอใจในอปุาทานขนัธท์งั ๕ อนัใด ฉนัทราคะนันแล เป็น
อปุาทานในปัญจปุาทานขนัธเ์หลา่นัน. 
 จะขอถอดขอ้ความออกจากภาษาพระไตรปิฎก เรียบเรียงเป็นภาษา
คาํพดูใหเ้ขา้ใจไดง่้ายๆ คือ ท่านวิสาขอุบาสกเรียนถามวา่ อุปาทานเป็นสิง
เดียวกนักบัอุปาทานขนัธ ์ ๕ หรือเป็นสิงทีนอกเหนือไปจากอุปาทานขนัธ ์ ๕ 
ท่านพระธมัมทินนาเถรีตอบว่า อุปาทานไมใ่ช่สิงเดียวกนักบัอุปาทานขนัธ ์
๕ แต่ก็ไมใ่ช่สิงทีนอกเหนือไปจากอุปาทานขนัธ ์ ๕ ฉันทราคะซึงเป็นความ
กาํหนัดยินดีในอุปาทานขนัธ ์ ๕ นัน ก็คือโลภเจตสิก (รวมทงัทิฏฐิเจตสิ
กดว้ย) เป็นตวัอุปาทาน  
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อุปาทานตางจากอุปาทานขันธ ๕ อยางไร ? 
 

 สาํหรบัอุปาทาน หมายถึง ความยึดมนั มี ๔ อยา่ง คือ ๑. กามุ
ปาทาน ความยึดมนัในกาม ๒. ทิฏ ุปาทาน ความยึดมนัในทิฏฐิ ๓. สีลพัพ
ตปุาทาน ความยึดมนัในศีลพรต ๔. อตัตวาทุปาทาน ความยึดมนัใน
ความเห็นว่าเป็นตน สภาพธรรมของกามุปาทาน คือ โลภเจตสิก สภาพธรรม
ของอุปาทานทีเหลือทงั ๓ คือ ทิฏฐิเจตสิก 

 ส่วนอุปาทานขนัธ ์ ๕ หมายถึง รูปขนัธ ์ เวทนาขนัธ ์ สญัญาขนัธ ์
สงัขารขนัธ ์ และวิญญาณขนัธที์ยงัเป็นทีตงัของอุปาทาน อนัเป็นความยึดมนั
ซึงเป็นปัจจยัใหก้ระทาํกรรมต่อไป ผลทีเกิดขึนเป็นวิบากและกมัมชรูป จึง
เรียกว่า อุปาทินนขนัธ ์ หมายถึง ขนัธคื์อวิบากจิตเจตสิกและรูปอนัตณัหา
และทิฏฐิขา้ไปยึดครองแลว้กระทาํกรรม (อุปาทินนรูป ส่วนมากจะแปลกนัว่า 
รูปทีมีใจครอง แต่รูปของอสญัญสตัตาพรหมเป็นรูปทีเกิดจากกรรม เป็นอุปา
ทินนรูป แต่ไมมี่จิต ไม่มีใจครอง เพราะฉะนัน อุปาทินนรูป ในทีนีควรแปลว่า 
รูปอนัตณัหาและทิฏฐิเขา้ไปยึดครอง ซึงจะครอบคลุมถึงรูปของอสญัญสตัตา
พรหมดว้ย) 

 อุปาทานเป็นกิเลส ๒ ชนิด คือ โลภกิเลสและทิฏฐิกิเลส จึงไม่ใช่
อุปาทานขนัธท์งัหมด เพราะอุปาทานขนัธ ์ ก็คือขนัธ ์ ๕ ของผูที้ยงัไม่ใช่พระ
อรหนัต์นันเอง (นามขนัธ ์๔ ทีเป็นโลกุตตระ เรียกวา่ วิสุทธิขนัธ ์คือ บริสุทธิ
หมดจดจากกิเลสแลว้) แต่อุปาทานก็ไม่นอกเหนือไปจากอุปาทานขนัธ ์ ๕ 
เพราะเป็นส่วนหนึงอยูใ่นอุปาทานขนัธ ์ ๕ คือ เป็นอกุศลเจตสิกอยู่ในสงัขาร
ขนัธนั์นเอง 

 เมือไดท้ราบความต่างกนัของอุปาทานกบัอุปาทานขนัธ ์ ๕ ดงัแสดง
แลว้ ควรไดพ้ิจารณาถึงขอ้ความทีท่านพระอรรถกถาจารย ์ เปรียบเทียบวา่ ... 
เพราะถา้สิงนันแลพึงเป็นอุปาทานไซร ้ สภาพมีรูปเป็นตน้ ก็พึงเป็นอุปาทาน
ไปดว้ย. ถา้อุปาทานพึงเป็นสิงนอกเหนือ (ไปจากรูปเป็นตน้) ไซร ้ ก็จะเป็น
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ขนัธวิมุต ิ (หลุดไปจากขนัธ)์ เหมือนอนุสยั เหมือนบญัญตัิ และเหมือน
นิพพานที 
ไม่ประกอบกบัจติในสมัยอืน. หรือไม่ก็จะตอ้งบญัญติัขนัธที์ ๖ เพิมอีก... 
 จากขอ้ความทีวา่ “ถา้อุปาทาน พึงเป็นสิงนอกเหนือ (ไปจากรูปเป็น
ตน้) ไซร ้ ก็จะเป็นขนัธวิมุต ิ (หลุดไปจากขนัธ)์ เหมือนอนุสยั เหมือน
บญัญตั ิ และเหมือนนิพพานทีไม่ประกอบกบัจติในสมยัอนื” ขอ้ความนี
ชวนสงสยั ทาํใหเ้กิดคาํถามวา่ อนุสยัจะเป็นขนัธวิมุติเหมือนกบันิพพานไปได้
อย่างไร? อนุสยัเป็นอกุศลธรรม เป็นส่วนของสมุทยัสจัจ ์ เป็นธรรมทีจะตอ้ง
ละ ส่วนนิพพานเป็นอพัยากตธรรม เป็นนิโรธสจัจ ์ เป็นธรรมทีจะตอ้งทาํให้
แจง้ ถา้อนุสยัเป็นขนัธวิมุติเหมือนพระนิพพานจริง อนุสยัก็ตอ้งเป็นธรรม
ทีควรทาํใหแ้จง้เหมือนนิพพาน เป็นธรรมทีทาํใหพ้น้จากทุกขเ์หมือน
นิพพาน เพราะเมือขนัธท์งั ๕ เป็นตวัทุกข ์อนุสยัเป็นสภาพพน้จากขนัธแ์ลว้ ก็
เท่ากบัพน้จากทุกขมิ์ใช่หรือ ? 

 และคาํวา่ ไม่ประกอบกบัจิต คือ เป็นจติตวิปปยุตต ์ ถา้อนุสยัเป็น
จิตตวิปปยุตต ์ ก็จะไปตรงกบัความคิดเห็นของพวกเดียรถียใ์นสมยัของพระเจา้
อโศกมหาราช ซึงแสดงไวใ้นกถาวตัถุปกรณ ์

 ส่วนคาํว่า ในสมยัอืน ถา้จะหมายความว่า เหมือนกบัพระนิพพานที
ไม่ประกอบกบัจิตในเวลาอืน ก็ไม่ทราบวา่ ในเวลาไหนหรือในสมยัไหนเพราะ
ไม่ไดค้วามหมาย 

 ก่อนทีพระผูมี้พระภาคเจา้จะเสด็จดบัขนัธปรินิพพาน ทรงมอบพระ
ธรรมวินัยไวเ้ป็นศาสดาแทนพระองค ์ และพระองคก็์ทรงแสดงพระธรรมวินัย
เป็นภาษาบาลี ซึงคาํวา่ ปาลี และวา่ รกัษา หมายถึง ภาษาทีคุม้ครองรกัษา
พระพุทธพจน์ รกัษาความหมายทีพระพุทธเจา้ทรงประสงคไ์ว ้ เพราะฉะนัน 
เมือมีปัญหาธรรมะในเนือหาของพยญัชนะภาษาไทยทีไหน ก็ควรยอ้นกลบัไป
ดูภาษาบาลี จะทาํใหมี้ความเขา้ใจถูกตอ้งชดัเจนมากขึน 



 ๘๐ 

 

 ขอ้ความในอรรถกถาภาษาบาลี จูฬเวทลฺลสุตฺตวณฺณนา มูลปณฺณา
สกวณฺณนา จูฬยมกวคฺค ฉบบัของมหาจุฬาลงกรณ ์ ฯ หนา้ ๒๖๗ ฉบบัของ
มหามกุฏ ฯ หนา้ ๕๙๖-๕๙๗ มีขอ้ความดงันี (จะขอแปลประโยคต่อประโยค
เพือความชดัเจน) 

 ตสฺส วสฺิสชฺชเน น โข อาวุโส วิสาข ตเํยว อุปาทานนฺต ิอปุาทานสฺส 
สงฺขารกฺขนฺเธกทสภาวโต น ตเํยว อปุาทาน ํ เต ป ฺจปุาทานกฺขนฺธา, นาปิ 
อ ฺตฺร ป ฺจหิ อปุาทานกฺขนฺเธหิ อุปาทาน,ํ ยทิ หิ ต ฺ เว สิยา, รูปาทิส
ภาวปิํ อปุาทาน ํสิยา, ยทิ อ ฺตฺร สิยา, ปรสมเย จิตฺตวปิฺปยตฺุโต อนุสโย วยิ 
ปณฺณตฺติ วยิ นิพฺพาน ํ วยิ จ ขนฺธวนิิมตฺุต ํ วา สิยา, ฉฏฺโ วา ขนฺโธ ป ฺ
าเปตพฺโพ ภเวยฺย, ตสฺมา เอว ํพฺยากาสิ. ... 
 ตสฺส วสฺิสชฺชเน น โข อาวุโส วิสาข ตเํยว อุปาทานนฺต ิ

 ในการวิสชัชนาปัญหาของวิสาขอุบาสกนันว่า ดูก่อนวิสาขะผูมี้อายุ 
อุปาทานก็อนันนัแล อุปาทานขนัธ ์ ๕ ก็อนันนัแล หามิได ้ (ท่านยอ่คาํว่า 
เต ป ฺ จปุาทานกฺขนฺธา, ไว)้ 

 อปุาทานสฺส สงฺขารกฺขนฺเธกเทสภาวโต น ตเํยว อปุาทาน ํ เต ป ฺจุ
ปาทานกฺขนฺธา, 
 มีคาํอธิบายวา่ อุปาทานก็อนันันนันเทียว อุปาทานขนัธ ์ ๕ ก็อนันัน
หามิได ้เพราะอุปาทานเป็นส่วนหนึงของสงัขารขนัธ ์

 นาปิ อ ฺตฺร ป ฺจหิ อปุาทานกฺขนฺเธหิ อปุาทาน,ํ 
 แมอุ้ปาทานเป็นอืนนอกไปจากอุปาทานขนัธ ์๕ ก็หามิได ้

 ยทิ หิ ต ฺ เว สิยา, รูปาทิสภาวปิํ อุปาทาน ํสิยา, 
 เพราะถา้วา่ อุปาทานขนัธ ์๕ พึงเป็นอุปาทานนันไซร,้ แมส้ภาวะมีรูป
เป็นตน้ (คือรูป เวทนา สญัญา สงัขารและวิญญาณ) ก็พึงเป็นอุปาทานไปดว้ย 



๘๑ 

 ยทิ อ ฺตฺร สิยา, ปรสมเย จิตฺตวปิฺปยตฺุโต อนุสโย วยิปณฺณตฺติ วยิ 
นิพฺพาน ํวยิ จ ขนฺธวนิิมตุตฺต ํวา สิยา, 
 ถา้ว่า อุปาทานเป็นอืนนอกเหนือไปจากอุปาทานขนัธ ์๕ ไซร,้ ก็จะไป
เหมือนกบัอนุสยัซึงเป็นจิตตวิปปยุตต ์ ในลทัธิอืน เหมือนกบับญัญติั และ
เหมือนกบันิพพาน หรือเป็นขนัธวิมุติไป. 
 ฉฏฺโ วา ขนฺโธ ป ฺาเปตพฺโพ ภเวยฺย, ตสฺมา เอว ํพฺยากาสิ. ... 
 หรือพึงบญัญติัขนัธที์ ๖ ขึน, เพราะเหตุนัน ท่านพระธมัมทินนาเถรี
จึงแกอ้ยา่งนี... 
 

 พอจะสรุปไดว้า่ ความเขา้ใจทีวา่ อนุสยัเป็นขนัธวิมุตินนั เป็นความ
เขา้ใจผิด ตามขอ้ความในอรรถกถาจูฬเวทลัลสูตร ซึงมีการแปลพลาดไปบา้ง 
เป็นปกติของการแปลงานใหญ่อยา่งพระไตรปิฎก ย่อมมีความผิดพลาดบา้ง
เป็นของธรรมดา ผูศึ้กษาควรทีจะตรวจสอบเทียบเคียงกบัพระบาลีหรืออรรถ
กถาในทีอืนๆ และสอบถามท่านผูรู้เ้สมอ เมือไดพ้บขอ้ความทีไม่สอดคลอ้งกัน 
จนกว่าจะไดเ้นือความทีถูกตอ้งชดัเจน เพือเป็นการช่วยจรรโลงคาํสอนของพระ
สมัมาสมัพุทธเจา้ดว้ย 

 หากจะวิเคราะหป์ระโยคทีวา่ ปรสมเย จิตฺตวปิฺปยตฺุโต อนุสโย วยิ 
ปณฺณตฺติ วยิ นิพฺพาน ํวยิ จ ขนฺธวนิิมตฺุต ํวา สิยา. ทาํไมจึงมีการแปลพลาด 

 จากขอ้ความในอรรถกถาจูฬเวทลัลสูตรตอนทา้ยวา่ ...ถา้อุปาทาน พึง
เป็นสิงนอกเหนือ (ไปจากรูปเป็นตน้) ไซร ้ ก็จะเป็นขนัธวิมุติ (หลุดไปจาก
ขนัธ)์ เหมือนอนุสัย เหมือนบญัญตั ิ และเหมือนนิพพานทีไม่ประกอบกบั
จติในสมยัอืน. หรอืไม่ก็จะตอ้งบญัญัติขนัธที์ ๖ เพิมอีก, เพราะฉะนัน 
พระธมัมทินนาเถรจีึงแกอ้ยา่งนี. 
 คาํวา่ จตฺิตวิปฺปยุตฺโต เป็นวิเสสนะ (คาํขยาย) ของ อนุสโย ไม่ใช่
เป็นคาํขยายของคาํว่า ปณฺณตฺต ิ และ นิพฺพาน ํ (ส่วนใหญ่คาํขยายจะอยู่
ขา้งหน้าคาํทีถูกขยาย) 



 ๘๒ 
 คาํวา่ ขนฺธวินิมุตฺต ํ วา แปลวา่ หรือเป็นขนัธวิมุติ ก็ควรแปลทีหลงั 
เพราะมีคาํว่า วา ซึงแปลวา่ หรือ กาํกบัอยูด่ว้ย แสดงวา่ตอ้งมีบทก่อนหนา้นี
ทีควรแปลก่อน 

 ส่วนคาํว่า ปรสมเย เป็นสตัตมีวิภตัติ เป็นคาํขยายของ จตฺิตวิปฺปยุตฺ
โต อนุสโย ไม่ใช่เป็นคาํขยายทงัประโยค ในทีนีลงในอรรถวา่ ลทัธหิรือ
ความเห็น ไม่ใช่ลงในอรรถว่า กาล เพราะถา้ลงในอรรถว่า กาล แปลวา่ ใน
สมยัอนื คือในเวลาอืน จะไมไ่ดค้วามหมาย แต่ถา้ลงในอรรถวา่ ลทัธิ หรือ 
ความเห็น จะไดค้วามหมายว่า 

 ถา้อุปาทานเป็นอย่างอืนนอกเหนือไปจากอุปาทานขนัธ ์ ๕ ไซร ้
(ซึงความจริง อุปาทานก็คือโลภะและทิฏฐิ เป็นสงัขารขนัธ ์ เป็นส่วนหนึงใน
อุปาทานขนัธ ์ ๕ นันเอง) ก็จะไปเหมือนกบัอนุสยั ซึงเป็นจติตวิปยตุตใ์น
ลทัธิอนื เหมือนกบับญัญตั ิ และเหมือนกับนิพพาน หรือเป็นขนัธวิมุติไป. 
(ซึงเป็นความเห็นทีคลาดเคลือน และไมส่อดคลอ้งกบัพระธรรมคาํสอนอย่าง
มาก) 

 ในอรรถกถามลูปริยายสูตร มชัฌิมนิกาย มลูปัณณาสก ์หรือในอรรถ
กถาพรหมชาลสูตร ทีฆนิกาย สีลขนัธวรรค และอีกหลายแห่ง อธิบาย สมย 
ศพัท ์ในบทวา่ เอก ํสมย ํซึงในพระสูตรนันๆ สมยศพัท ์จะลงในอรรถว่า กาล
, เอก ํสมย ํจึงแปลวา่ ในสมยัหนึง 

 สมย ศพัท ์ มีอรรถ ๙ อรรถ คือ ๑. สมวายะ (พรอ้มเพรียง) ๒. 
ขณะ ๓.กาล ๔.สมูหะ (การประชุม) ๕. เหต ุ๖. ลทัธิ (ทิฏฐิ) ๗. ปฏิลาภะ 
(การไดเ้ฉพาะ) ๘. ปหานะ (การละ) ๙. ปฏิเวธ (การแทงตลอด) (ผูส้นใจ
ศึกษารายละเอียดเพิมเติมโปรดดูตามทีอา้ง) 

 และทีสาํคญัอีกประการหนึงก็คือ ประโยคทีมีคาํว่า ยทิ ... สิยา. หรือ 
สเจ ... สิยา. แปลวา่ ถา้ว่า หรือ หากว่า ... พึงเป็นไซร.้ เป็นประโยคปริกปัปะ 
บอกความไมแ่น่นอน หรือความเป็นไปไมไ่ด ้ อย่างในประโยคทีวา่ ถา้ว่า 



๘๓ 

อุปาทานเป็นอนืนอกเหนือไปจากอุปาทานขนัธ ์๕ ไซร,้ ก็จะไปเหมือนกบั
อนุสยัซึงเป็นจติตวิปปยุตต ์ ในลทัธิอนื เหมือนกับบญัญตั ิและเหมือนกบั
นิพพาน หรือเป็นขนัธวิมุติไป. 
 หมายความว่า อุปาทาน คือ ตณัหาและทิฏฐิจะนอกเหนือไปจาก
อุปาทานขนัธ ์ ๕ ไม่ได ้ เพราะถา้นอกเหนือไปจากอุปาทานขนัธ ์ ๕ ก็ตอ้งไป
เหมือนกบัอนุสยัซึงเป็นจิตตวิปปยุตตต์ามลทัธินิกายอนัธกะเป็นตน้ ซึงเป็น
พวกทีมีความเห็นผิด แลเหมือนกบับญัญติั เหมือนกบันิพพาน หรือเป็นขนัธวิ
มุติ ซึงก็เป็นไปไม่ไดเ้ลย เพราะตณัหาและทิฏฐิเป็นสงัขารขนัธ ์ ไม่ใช่บญัญติั 
ไม่ใช่นิพพาน และไม่ใช่ขนัธวิมุติดว้ย  
 ถา้ดูในฎีกาทีขยายในเรืองนี จะไดร้บัความชดัเจนขึนอีก 

 ในฎีกาจฬูเวทลัลสูตร มชัฌิมนิกาย มลูปัณณาสก ์ ฉบบัของมหา
จุฬาลงกรณว์ิทยาลยั หนา้ ๓๓๘ แสดงวา่ 

 น ตเํยว อุปาทาน ํ เต ป ฺ จุปาทานกฺขนฺธา เอกเทสสฺส สมทุายตา 
ภาวโต, สมทุายสฺส จ เอกเทสตาภาวโต. นาปิ อตฺร ป ฺ จหิ อุปาทานกฺขนฺ
เธหิ อุปาทาน ํตสฺส ตเทกเทสภาวโต. น หิ เอกเทโส สมทุายวนิิมตฺุโต โหติ. 
ยทิ หิ ต ฺ เวาติอาทินา อภุยปกฺเขปิ โทส ํ ทสฺเสติ. รปูาทิสภาวมฺปีติ รูป
เวทนาส ฺาวิ ฺาณสภาวมฺปิ, ผสฺส เจตนาทิสภาวมฺปิ อุปาทาน ํสิยา. อ ฺ 
ตฺร สิยาติ ป ฺ จหิ อปุาทานกฺขนฺเธหิ วสุิเยว อปุาทาน ํ ยทิ สิยา. ปรสมเยติ 
นิกายวาเท, จตฺิต วิปฺปยุตฺโต อนุสโยต ิ นิทสฺสนมตฺตเมต ํ นิกายวาเท จิตฺต
สภาวาภาว วิ ฺาณาทีนมฺปิ จิตฺตวปิฺปยตฺุตภาวปฏิชานนฺโต. เอว ํ พฺยากาสีติ 
“น โข อาวโุส” ติอาทินา ขนฺธคตฉนฺทราคภาเวน พฺยากาสิ. อตฺถธมฺม
นิจฺฉยสมฺภวโต อสมฺพทฺเธน. ... 
 เมือแปลประโยคต่อประโยค จะไดด้งันีวา่ 

 น ตเํยว อุปาทาน ํเต ป ฺ จุปาทานนกฺขนฺธา เอกเทสสฺส สมทุายตา 
ภาวโต, สมทุายส.ส จ เอกเทสตาภาวโต. 



 ๘๔ 
 อุปาทานก็อนันนันนัเทียว อุปาทานขนัธ ์๕ ก็อนันนัหามิได ้ เพราะ
ความเป็นกองประชุมของส่วนหนึงๆ และเพราะความเป็นส่วนหนึงของกอง
ประชุม 

 นาปิ อ ฺ ตฺร ป ฺ จปิ อุปาทานกฺขนฺเธหิ อปุาทาน ํตสฺส ตเทก  เท
สภาวโต. น หิ เอกเทโส สมทุายวนิิมตฺุโต โหติ. 
 แมอุ้ปาทานเป็นอนืนอกไปจากอุปาทานขนัธ ์ ๕ ก็หามิได ้ เพราะ
ความทีอุปาทานนัน เป็นส่วนหนึงของกองประชุมคืออุปาทานขนัธท์งั ๕ นัน. 
แทจ้ริงแลว้ ส่วนหนึงๆ ทีจะพน้ไปจากกองประชุมยอ่มไมมี่. 
 ยทิ หิ ตญเวาติอาทินา อุภยปกฺเขปิ โทส ํทสฺเสติ. 
 ดว้ยคาํเป็นตน้ว่า ยทิ หิ ต ฺ เว ท่านแสดงโทษแมใ้นสองฝ่าย (คือ
ผิดทงัสองอย่าง) 

 รปูาทิสภาวมฺปีติ รูปเวทนาส ฺาวิ ฺณสภาวมฺปิ, ผสฺสเจตนาทิ
สภาวมฺปิ อุปาทาน ํสิยา. 
 คาํวา่ รูปาทิสภาวมฺปิ ความว่า แมส้ภาวะคือรูป เวทนา สญัญา 
วิญญาณ, แมส้ภาวะคือผัสสะและเจตนาเป็นตน้ ก็พึงเป็นอุปาทาน. 
 อ ฺ ตฺร สิยาติ ป ฺ จหิ อปุาทานกฺขนฺเธหิ วสุิเยว อปุาทาน ํยทิ สิยา. 
 คาํวา่ อ ฺ ตฺร สิยา ความว่า หากวา่ อุปาทานพึงแยกต่างหากนัน
เทียวจากอุปาทานขนัธ ์๕. 
 ปรสมเยต ินิกายวาเท. 
 คาํวา่ ปรสมเย คือ ในลทัธินิกายอืน (นิกายวาเท หมายถึง ลทัธิของ
อนัธกนิกายและ 
อุตตราปถนิกายบางท่าน ขอ้มูลนีมาจาก ตปิิฏกปาลิอภิธาน ปทานุกรม 
พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ฉบบัภาษาพม่า) 
 จตฺิตวิปฺปยุตฺโต อนุสโยติ นิทสฺสนมตฺตเมต ํ นิกายวาเท จิตฺตสภาวา 
ภาววิ ฺ ณาทีนมฺปิ จิตฺตวปิฺปยตฺุตภาวปฏิชานนฺโต. 



๘๕ 

 คาํวา่ จตฺิตวิปฺปยุตฺโต อนุสโย ความวา่ นันเป็นเพียงตวัอย่าง เพราะ
การปฏิญาณความเป็นจิตตวิปปยุตตแ์มแ้ห่งวิญญาณ และความไมม่ีสภาวะ
ของจิตเป็นตน้ ในลทัธินิกายอนัธกะ 

 เอว ํพฺยากาสีติ “น โข อาวโุส” ติอาทินา ขนฺธคตฉนฺทราคภาเวน พฺ
ยากาสิ. 
 สองบทวา่ เอว ํ พฺยากาสิ ท่านพยากรณ ์ โดยความเป็นฉนัทราคะที
เขา้ไปยึดมนัในขนัธ ์ดว้ยคาํเป็นตน้วา่ “น โข อาวุโส” 

 อตฺถธมฺมนิจ ฉยสมฺภวโต อสมฺพทฺเธน. ... โดยความไม่เกียวขอ้ง 
เพราะมีการตดัสินอรรถและธรรม 

 ในฎีกาแสดงว่า คาํว่า ปรสมเย หมายถึง นิกายวาท ก็คือลทัธินิกาย
อืน ซึงหมายถึง พวกอนัธกนิกายและอุตตรปถนิกาย ในสมยัของพระเจา้อโศก
มหาราชนันเอง เพราะฉะนัน ความเขา้ใจวา่ อนุสยัมีอยูใ่นมรรคจติป็น
ปัจจุบนั เป็นขนัธวิมุติและนอนเนืองอยูใ่นจิตทุกขณะ จึงเป็นความเขา้ใจที
ไม่ถูกตอ้งตามพระพุทธพจน์และอรรถกถาฎีกา 

 

ปญหาขอที่ ๖ : อนุสัยเปนทุกขสัจจ หรือสมุทัยสัจจ หรือนิโรธสัจจ หรือ
มัคคสัจจ ? 
 

 อริยสจั ๔ เป็นสามุกกงัสิกธรรมเทสนา หมายถึง พระธรรมเทศนา 
ทีพระองคท์รงยกขึนแสดงเอง จากการตรสัรูด้ว้ยพระองคเ์อง เพราะทรงเห็น
ดว้ยพระสยมัภูญาณ ไม่ทวัไปแก่ผูอื้น ทรงแสวงหา เสาะหา คน้หา อริยสจัจ
ธรรมนี เป็นเวลาถึง ๔ อสงไขย กาํไรอีกแสนกปัป์ จึงทาํใหพ้ระองคต์รสัรู ้ ถึง
ความเป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพุทธเจา้ และทรงยงักงลอ้คือธรรมจกัรใหห้มุน
ไปเพือประโยชน์เกือกูล เพือความสุขแก่เทวดาและมนุษยท์งัหลาย เป็นการ
ประกาศอริยสจัจ ์ ๔ นันเอง ผูที้จะตรสัรูเ้ป็นพระอริยสาวกตามเสด็จพระองค ์



 ๘๖ 
ก็ตอ้งตรสัรูอ้ริยสจัจ ์๔ นีเหมือนกนั จะไม่มีการตรสัรูที้นอกเหนือจากอริยสจัจ
ธรมนีเลย 

 ในขนัธสูตรและอายตนสูตร สงัยุตตนิกาย มหาวารวรรค หน้า 
๔๒๙ – ๔๓๐ ทรงแสดงถึงอริยสจัจ ์๔ มีขอ้ความวา่ 

 

ขันธสูตร 
 

 ดูก่อนภิกษุทังหลาย อรยิสจัจ ์ ๔ เหลา่นี อรยิสจัจ ์ ๔ เป็นไฉน? คือ 
ทกุข-อรยิสจัจ ์ ทกุขสมทุยั อรยิสจัจ ์ ทุกขนิโรธอรยิสจัจ ์ ทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทาอรยิสจัจ.์ 
 ดูก่อนภิกษุทังหลาย ก็ทกุขอรยิสจัจเ์ป็นไฉน? ควรกล่าววา่ อุปาทาน
ขนัธ ์๕ 

 อปุาทานขนัธ ์๕ เป็นไฉน? ไดแ้ก่ อุปาทานขนัธคื์อรูป อปุาทานขนัธ์
คือเวทนา อปุาทานขนัธคื์อสญัญา อปุาทานขนัธคื์อสงัขาร อปุาทานขนัธคื์อ
วญิญาณ นีเรยีกวา่ ทุกขอริยสจัจ.์ 
 ก็ทกุสมทุยอรยิสจัจเ์ป็นไฉน? ตณัหาอนัทาํใหมี้ภพใหม่ ประกอบดว้ย
ความกาํหนัด ดว้ยอาํนาจความพอใจ เพลิดเพลินยิงนักในอารมณนั์น ๆ 
ไดแ้ก่ กามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา นีเรยีกวา่ ทุกขสมุทยัอริยสัจจ.์ 
 ก็ทกุขนิโรธอรยิสจัจเ์ป็นไฉน? ความดบัดว้ยการสาํรอกโดยไม่เหลือ
แห่งตณัหานันแหละ ความสละ ความสละคืน ความปล่อยไป ความไม่อาลยั
ตณัหานัน นีเรยีกวา่ ทุกขนิโรธอริยสัจจ.์ 
 ก็ทกุขนิโรธคามินีปฏิปทาอรยิสจัจเ์ป็นไฉน? อรยิมรรคอัน
ประกอบดว้ยองค ์ ๘ นีแหละ คือ สมัมาทิฏฐิ สมัมาสงักปัปะ สมัมาวาจา 
สมัมากัมมนัตะ สมัมาอาชีวะ สมัมาวายามะ สมัมาสติ สมัมาสมาธิ นีเรยีกวา่ 
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ.์ 



๘๗ 

 ดูก่อนภิกษุทังหลาย อรยิสจัจ ์๔ เหลา่นีแล เพราะเหตนัุนแหละ เธอ
ทงัหลายพึงกระทาํความเพียร เพือรูต้ามความเป็นจริงวา่ นีทกุข ์ นีทกุขสมทุยั 
นีทกุขนิโรธ นีทกุขนิโรธคามินีปฏิปทา. 

จบขนัธสูตรที ๓ 

 

อายตนสูตร 
 

 ดูก่อนภิกษุทังหลาย อรยิสจัจ ์ ๔ เหลา่นี อรยิสจัจ ์ ๔ เป็นไฉน? คือ 
ทกุขอรยิสจัจ ์ ทุกขสมทุยั อรยิสจัจ ์ ทกุขนิโรธอรยิสจัจ ์ ทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทาอรยิสจัจ.์ 
 ดูก่อนภิกษุทังหลาย ก็ทกุขอรยิสจัจเ์ป็นไฉน? ควรกล่าววา่ อายตนะ
ภายใน ๖. 
 อายตนะภายใน ๖ เป็นไฉน คือ อายตนะคือตา อายตนะคือหู 
อายตนะคือจมูก อายตนะคือลิน อายตนะคือกาย อายตนะคือใจ นีเรยีกวา่ 
ทุกขอริยสัจจ ์

 ก็ทกุขสมทุยัอรยิสจัจเ์ป็นไฉน? ตณัหาอนัทาํใหมี้ภพใหม่ 
ประกอบดว้ยความกาํหนัด ดว้ยอาํนาจความพอใจ เพลิดเพลินยิงนักใน
อารมณนั์นๆ ไดแ้ก่ กามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา นีเรยีกวา่ ทุกขสมุทยั
อริยสัจจ ์ 
 ก็ทกุขนิโรธอรยิสจัจเ์ป็นไฉน? ความดบัดว้ยการสาํรอกโดยไม่เหลือ 
แห่งตณัหานันแหละ ความสละ ความสละคืน ความปล่อยไป ความไม่อาลยั
ตณัหานัน นีเรยีกวา่ ทุกขนิโรธอริยสัจจ ์

 ก็ทกุขนิโรธคามินีปฏิปทาอรยิสจัจเ์ป็นไฉน? อรยิมรรคอัน
ประกอบดว้ยองค ์ ๘ นีแหละ คือ สมัมาทิฏฐิ สมัมาสงักปัปะ สมัมาวาจา 
สมัมากัมมนัตะ สมัมาอาชีวะ สมัมาวายามะ สมัมาสติ สมัมาสมาธิ นีเรยีกวา่ 
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ.์ 



 ๘๘ 
 ดูก่อนภิกษุทังหลาย อรยิสจัจ ์๔ เหลา่นีแล เพราะเหตนัุนแหละ เธอ
ทงัหลายพึงกระทาํความเพียร เพือรูต้ามความเป็นจริงวา่ นีทกุข ์ นีทกุขสมทุยั 
นีทกุขนิโรธ นีทกุขนิโรธคามินีปฏิปทา. 

จบอายตนสูตรที ๔ 

 

 จากพระสูตรทงั ๒ ก็แสดงใหเ้ห็นว่า ธรรมะทงัหลายลว้นสงเคราะห์
ลงในอริยสจัจ ์๔ ไดท้งันัน (ยกเวน้มรรคจิตตุปบาททีนอกเหนือจากอริยมรรค
มีองค ์๘ และผลจิตตุปบาท) เพราะฉะนัน อนุสยัซึงเป็นสภาพธรรมทีมีจริง ก็
ตอ้งไม่พน้ไปจากอริยสจัจท์งั ๔ นี 

 ในพระสูตรแสดงว่า อุปาทานขนัธ ์ ๕ และ อายตนะภายใน ๖ ซึงก็
ตอ้งรวมทงัอายตนะภายนอก ๖ ดว้ย เป็นทุกขอริยสจัจ ์ (แมธ้าตุ อินทรีย ์
ปฏิจจสมุปบาท ยกเวน้ทีเป็นตณัหาและโลกุตตรธรรมเสีย ลว้นเป็นทุกขสจัจ์
ทงัสิน) 

 ตณัหา คือ โลภเจตสิก เป็นสมุทยัอริยสจัจ ์ความดบัตณัหา คือ พระ
นิพพาน เป็นนิโรธอริยสจัจ ์อริยมรรคมีองค ์๘ คือ เจตสิก ๘ ประเภท ไดแ้ก่ 
ปัญญา วิตก สมัมาวาจา สมัมากมัมนัตะ สมัมาอาชีวะ วิริยะ สติ เอกคัคตา 
เป็นมรรคอริยสจัจ ์

 ส่วนอนุสยัเป็นเจตสิก ๖ ประเภท คือ โลภะ โทสะ มานะ ทิฏฐิ 
วิจิกิจฉา และโมหะ เพราะฉะนัน ก็สงเคราะหอ์นุสยัลงในอริยสจัจไ์ด ้ดงันี คือ 

 ๑. กามราคานุสยั คือ โลภเจตสิก   เป็นสมุทยัอริยสจัจ ์

 ๒. ปฏิฆานุสยั คือ โทสเจตสิก   เป็นทุกขอริยสจัจ ์
 ๓. มานานุสยั คือ มานเจตสิก   เป็นทุกขอริยสจัจ ์
 ๔. ทิฏฐานุสยั คือ ทิฏฐิเจตสิก   เป็นทุกขอริยสจัจ ์
 ๕. วิจกิิจฉานุสยั คือ วิจิกิจฉาเจตสิก เป็นทุกขอริยสจัจ ์
 ๖. ภวราคานุสยั คือ โลภเจตสิก   เป็นสมุทยัอริยสจัจ ์
 ๗. อวิชชานุสยั คือ โมหเจตสิก   เป็นทุกขอริยสจัจ ์



๘๙ 

 นีเป็นการกล่าวโดยตรง เพราะกามราคานุสยัและภวราคานุสยั คือ 
โลภเจตสิก เป็นตวัตณัหาเท่านนั ทเีป็นสมุทยัอริยสจัจ ์ ส่วนอนุสยัอืนเป็น
อกุศลเจตสิกทีเป็นสงัขารขนัธใ์นอุปาทานขนัธ ์๕ เป็นส่วนหนึงในธมัมายตนะ
และธรรมธาตุ จึงเป็นทุกขอริยสจัจ ์แตถ่า้กลา่วโดยปริยายแลว้ อนุสยัทงั ๗ 
เป็นสมุทยัสจัจท์งันนั เพราะกิเลสรวมทงัอกุศลกรรมและกุศลกรรมเป็นเหตุ 
ทาํใหว้ฏัฏทุกขเ์ป็นไป จึงเป็นสมุทยัสจัจ ์ (สงเคราะหต์ามอริยสจัจใ์นกรรมบถ 
ในอรรถกถาสมัมาทิฏฐิสูตร มชัฌิมนิกาย มูลปัณณาสก,์ สจัจวิภงัค ์ ในวิภงัค
ปกรณ ์และสจัจยมก ในยมกปกรณ ์พระอภิธรรมปิฎก) 

 

ปญหาขอที่ ๗ :  กําหนดรูอนุสัยโดยปริญญากิจไดหรือไม อนุสัยเปน
อารมณของสติปฏฐานไดหรือไม? 

 

 พระผูมี้พระภาคเจา้ทรงแสดงอริยสจัจ ์ ๔ พรอ้มทงักิจทีพึงกระทาํใน
อริยสจัจ ์๔ ดว้ย ในปริญเญยยสูตร สงัยุตตนิกาย มหาวารวรรค สจัจสงัยุตต์ 
เล่ม ๓๑ หนา้ ๔๔๖ มีขอ้ความวา่ 

 

ปริญเญยยสูตร 
 

 ดูก่อนภิกษุทังหลาย อรยิสจัจ ์๔ ประการนี ๔ ประการเป็นไฉน? คือ 
ทกุขอรยิสจัจ ์ทกุขสมทุัยอรยิสจัจ ์ทกุขนิโรธอรยิสจัจ ์ทกุขนิโรธคามินีปฏิปทา
อรยิสจัจ ์อรยิสจัจ ์๔ ประการนีแล 

 บรรดาอรยิสจัจ ์๔ ประการนี อรยิสจัจที์ควรกาํหนดรู ้ มีอยู ่ ทีควรละ 
มีอยู ่ทีควรกระทาํใหแ้จง้ มีอยู ่ทีควรอบรมเจรญิ มีอยู ่
 ดูก่อนภิกษุทงัหลาย ก็อรยิสจัจที์ควรกาํหนดรูเ้ป็นไฉน? ทุกขอรยิสจัจ ์
ควรกาํหนดรู ้
 ก็อรยิสจัจที์ควรละเป็นไฉน? ทกุขสมทุยัอรยิสจัจ ์ควรละ 



 ๙๐ 
 ก็อรยิสจัจที์ควรทาํใหแ้จง้เป็นไฉน? ทุกขนิโรธอรยิสจัจ ์ควรกระทาํให้
แจง้ 

 ก็อรยิสจัจที์ควรอบรมเป็นไฉน? ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอรยิสจัจ ์
ควรอบรมเจรญิ 

 ดูก่อนภิกษุทังหลาย อรยิสจัจ ์๔ เหลา่นีแล เพราะเหตนัุนแหละ เธอ
ทงัหลายพึงกระทาํความเพียร เพือรูต้ามความเป็นจริงวา่ นีทกุข ์ นีทกุขสมทุยั 
นีทกุขนิโรธ นีทกุขนิโรธคามินีปฏิปทา. 

จบปริญเญยยสูตรที ๙ 
 

 ทุกขสจัจ ์ มีกิจทีควรกาํหนดรู ้ เรียกวา่  ปริญญากิจ 

 สมุทยัสจัจ ์ มีกิจทีควรละ  เรียกว่า  ปหานกิจ 
 นิโรธสจัจ ์ มีกิจทีควรทาํใหแ้จง้ เรียกว่า  สจัฉิกริยากิจ 
 มคัคสจัจ ์ มีกิจทีควรอบรมเจริญ เรียกว่า  ภาวนากิจ 

 

ปริญญากิจ 
 

 ขอ้ความในอรรถกถาขุททกนิกาย จูฬนิทเทส ขคัควิสาณสุตตนิทเทส
คาถาที ๑ เล่ม ๖๗ หนา้ ๖๔๔ – ๖๔๕ และในวิสุทธิมรรค ปัญญานิทเทส มคั
คามคัคญาณทสัสนวิสุทธินิทเทส แสดงวา่ 

 อนึง พึงทราบวนิิจฉยัในบทนีตอ่ไป. จรงิอยู ่ โลกียปริญญามี ๓ คือ 
ญาตปริญญา (กาํหนดรูด้ว้ยการรู)้ ๑  ตรีณปริญญา (กาํหนดรูด้ว้ยการ
พิจารณา) ๑ ปหานปรญิญา (กาํหนดรูด้ว้ยการละ) ๑ 

 ในโลกียปรญิญา ๓ เหลา่นัน ปัญญาเป็นไปดว้ยอาํนาจการกาํหนด
ลกัษณะเฉพาะตน (ปัจจตัตลกัษณะ) ของธรรมเหล่านันอยา่งนีวา่ รูปมี
ลกัษณะสลาย เวทนามีลกัษณะเสวยอารมณ ์ดงันี ชือวา่ ญาตปริญญา. 



๙๑ 

 วปัิสสนาปัญญาอันมีลกัษณะเป็นอารมณอ์ันเป็นไปแลว้ เพราะยก
ธรรมเหล่านันขนึสู่สามญัลกัษณะ โดยนัยมีอาทิวา่ รูปไม่เทียง เวทนาไม่เทียง 
ดงันี ชือวา่ ตรีณปริญญา. 
 วปัิสสนาปัญญาอนัมีลกัษณะเป็นอารมณ ์ ทีเป็นไปแลว้ดว้ยอาํนาจ
แห่งการละวปิลาสสญัญา มีนิจจสญัญา (ความสาํคัญวา่เทียง) เป็นตน้ ใน
ธรรมเหล่านันนันแล ชือวา่ ปหานปรญิญา. 
 ในปริญญาเหล่านัน ภูมิแห่งญาตปริญญาเริมตงัแต่การกาํหนด
สงัขาร จนถึงกาํหนดปัจจยั. ในระหวา่งนีการแทงตลอดลกัษณะเฉพาะตน 
(ปัจจตัตลกัษณะ) ของธรรมทงัหลายยอ่มเป็นใหญ่. ภูมิแหง่ตรีณปริญญา 
เริมตงัแต่การพิจารณากองสงัขาร จนถึงอุทยพัพยานุปัสสนา (การพิจารณา
เห็นความเกิดและความดบั). ในระหว่างนี การแทงตลอดสามญัลกัษณะยอ่ม
เป็นใหญ่. ภูมิแหง่ปหานปริญญาเบืองบน ตงัตน้แต่ภงัคานุปัสสนา (การ
พิจารณาเห็นความดบั) เป็นตน้ สูงขึนไป ดว้ยว่าตงัแต่นันไป ความเป็นใหญ่
ยอ่มมีแก่อนุปัสสนา ๗ อนัยงัการละปหาตพัพธรรม มีนิจจสญัญาเป็นตน้ให้
สาํเร็จ คือ พระโยคาวจร พิจารณาเห็นสงัขารโดยความเป็นของไม่เทียงอยู่ 
ยอ่มละนิจจสญัญาเสียได ้ พิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข ์ ย่อมละสุขสญัญา 
(ความสาํคญัว่าเป็นสุข) เสียได ้ เมือเบือหน่าย ย่อมละความเพลิดเพลินได ้
เมือคลายกาํหนัดอยู ่ ย่อมละราคะได ้ เมือดบัย่อมละสมุทยัได ้ เมือสละคืนอยู่ 
ยอ่มละความยึดถือเสียได ้ดว้ยประการฉะนี ... 
 ๑. ญาตปริญญา เป็นการกาํหนดรูส้ภาพธรรมทีไดศึ้กษาเรียนรู ้
มาแลว้ เป็นการรูร้อบหรือรอบรูใ้นสิงทีรูแ้ลว้จากการศึกษานันเอง ในครงั
อดีตกาล การขอกรรมฐานนันแหละเป็นการเรียนรู ้ ผูใ้หก้รรมฐานจะบอก
กรรมฐานตงัแต่การเจริญสมถภาวนาตามจริต การกาํหนดนามรูป การ
แสวงหาปัจจยั การยกขึนสู่ไตรลกัษณ ์จนถึงความเป็นพระอรหตัต ์

 ถามว่า  ในเมือเรียนรูม้าแลว้ ทาํไมตอ้งมากาํหนดรูห้รือทาํญาต
ปริญญาอีก 



 ๙๒ 
 ตอบว่า เพราะความเขา้ใจจากการเรียนพระไตรปิฏก อรรถกถา หรือ
จากอาจารยเ์ป็นความรูข้นัการฟังและขนัการคิด ยงัไม่ใช่ขนัภาวนา 

 ถามว่า  ปัญญาขนัภาวนาคืออะไร ? และจะเกิดไดอ้ยา่งไร ? 

 ตอบว่า ปัญญาขนัภาวนาก็คือ ปัญญาขนัการฟังและขนัการคิด
นันเองทีเจริญขึนแลว้ (นีโดยนัยของคมัภีรเ์นตติปกรณ ์ ถา้เป็นอรรถกถา
คมัภีรว์ิภงัค ์ จะแสดงว่า ปัญญาในภายในสมาบติัของบุคคลผูพ้รงัพรอ้มดว้ย
สมาบติั ชือว่า ภาวนามยปัญญา) จะเกิดไดโ้ดยการเจริญ สติสมัปชญัญะ และ
ใคร่ครวญพิจารณาพระธรรมทีไดฟั้งมา ทีไดคิ้ดมาแลว้ จนเป็นอุปนิสยั เป็น
อธัยาศยั อย่างเช่น พระผูม้ีพระภาคเจา้ทรงแสดงว่า สตัวบ์ุคคลไม่มี มีแต่
อุปาทานขนัธ ์ ๕  มีแต่นามรูปเท่านัน ผูฟั้งสามารถเขา้ใจและคิดใคร่ครวญ
ตาม ทราบว่า อุปาทานขนัธ ์ ๕ มีอะไรบา้ง อะไรเป็นนามบา้ง อะไรเป็นรูป
บา้ง แต่ก็ยงัคงหลงลืมสติยึดถือในความเป็นคนเป็นสตัวเ์หมือนเดิม 

 เมือไดเ้ริมแตกกระจดักระจายความเป็นคนเป็นสตัวอ์อก เช่น 
พิจารณาวา่ ผมหรือเป็นคนเป็นสตัว ์ขนเป็นคนเป็นสตัวห์รือ หรือเล็บเป็นคน
เป็นสตัว ์ ฟันหรือเป็นคนเป็นสตัว ์ หรือหนังทีเป็นคนเป็นสตัว ์ ฯลฯ ในผมแต่
ละเสน้มีรูปกีรูป อะไรบา้ง ในอวยัวะทุกส่วนของร่างกาย แต่ละส่วนเป็นรูป
ปรมตัถอ์ะไรบา้ง จิตทีกาํลงัคิดนึก เป็นจิตประเภทไหน มีนามธรรม (เจตสิก) 
ทีแสดงออกมาอยา่งไรบา้ง บางครงัโลภ บางครงัโกรธ บางครงัหลง บางครงั
สงสยั บางครงัก็ถือตวัสาํคญัตนมาก แต่บางครงัก็ใจดีมีเมตตากรุณา สิง
เหล่านีลว้นเป็นนามธรรม อวยัวะทุกส่วนไม่รูอ้ารมณ ์ พรอ้มทีจะแตกสลาย
ตลอดเวลา เป็นส่วนของรูปขนัธ ์ ส่วนจิตเห็นบา้ง ไดย้ินบา้ง คิดนึกบา้ง เป็น
วิญญาณขนัธ ์ ความรูสึ้กสุขทุกขเ์ฉยๆ ก็เป็นเวทนาขนัธ ์ ความจาํไดห้มายรู ้
เป็นสญัญาขนัธ ์ ความโลภ โกรธ หลง สงสยั หรือปัญญา เป็นตน้ ก็เป็น
สงัขารขนัธ ์ถา้ใคร่ครวญแยกแยะอย่างนีบ่อยๆ จนกระทงั เมือเห็นคนสตัวก็์รู ้
ไดท้นัทีว่า เป็นนามอะไร เป็นรูปอะไร เป็นขนัธอ์ะไรทีกาํลงัเดิน ยืน นัง นอน 
สุข ทุกข ์เห็น ไดย้ิน ง่วง หลบั ตืน พดู นิง ฯลฯ 



๙๓ 

 ถา้เริมรูสึ้กอยา่งนีบ่อยขึนกบัคนสตัวท์วัไป ก็แสดงว่า ปัญญาขนั
ภาวนาไดเ้ริมเจริญขึนแลว้ ขอบเขตของญาตปริญญา คือ การพิจารณาจน
เป็นอุปนิสยั แยกแยะคนสตัวอ์อกไดว้า่เป็นนามรูป เป็นขนัธ ์ เป็นอายตนะ 
เป็นธาตุ เป็นปฏิจจสมุปบาท หรือ เป็นการรูล้กัษณะกิจ พรอ้มทงัรูปั้จจยั
ของนามรูปนันเอง (นามรูปปริจเฉทญาณ เป็นวิปัสสนาญาณที ๑ 
และปัจจยปริคคหญาณ เป็นวิปัสสนาญาณที ๒) 

 

 ๒. ตรีณปริญญา เป็นการกาํหนดรู ้ หรือรอบรูโ้ดยการพิจารณา 
ไม่ใช่เป็นการพิจารณาเรืองอืน แต่เป็นการพิจารณานามรูปนนัเอง 
เพอืทีจะใหห้ยงัลงถึงความไม่เทียง เป็นทุกข ์ เป็นอนตัตา โดยนัยตา่งๆ 
เพราะฉะนัน จะตอ้งวิเคราะหค์วามเป็นมาและความเป็นไปของนามรูป ตงัแต่
ปฏิสนธิจนกระทงัถึงจุติ ทงัอดีตชาติ ปัจจุบนัชาติ และอนาคตชาติ แลว้นอ้ม
ไปเพือใหเ้ห็นจริงว่า ไม่เทียงเพราะมีแต่เสือมไปสินไป เป็นทุกขเ์พราะเป็นสิง
ทีน่ากลวั เป็นภยั เป็นอนตัตาเพราะไมมี่สาระแก่นสาร เอาเป็นสรณะทีพึง
ไม่ได ้(มีหลกัใหพ้ิจารณาหลายนัยมาก ในวิสุทธิมรรคปัญญานิเทศ มคัคามคัค
ญาณทสัสนนิเทศ) แลว้ก็ยงัตอ้งพิจารณาถึงเหตุเกิดและความดบัของนามรูป
ขนัธ ์ ๕ นันอีกดว้ย ขอบเขตของตรีณปริญญา คือ การยกนามรูปขึนสู่ไตร
ลกัษณ ์ (กลาปสมัมสญาณ เป็นวิปัสสนาญาณที ๓) และการพิจารณาเหตุ
เกิดและความดบัของนามรูป ขนัธ ์ ๕ (อุทยพัพยญาณ เป็นวิปัสสนาญาณที 
๔) 

 

 ๓. ปหานปริญญา เป็นการกาํหนดรูห้รือรอบรูโ้ดยการละ เริม
ตงัแต่ภงัคานุปัสสนาญาณจนถึงมรรคญาณ เป็นการพิจารณานามรูปนัน
แหละ โดยความไม่เทียง เป็นทุกข ์ เป็นอนัตตา แต่ไม่ใส่ใจการเกิดหรือเหตุที
ทาํใหเ้กิด จะสนใจใส่ใจใคร่ครวญเหน็แต่ความดบัเท่านนั ดงัขอ้ความบาง



 ๙๔ 
ตอนในวิสุทธิมรรค ปัญญานิเทศ ภงัคานุปัสสนาญาณ ...จติมีรปูเป็นอารมณ์
เกิดขึนแลว้ย่อมแตกดบั ภิกษุพิจารณาอารมณมี์รปู เวทนาเป็นตน้นนั
แลว้ ย่อมตามเห็นความแตกดบัแห่งจตินนั คาํวา่ตามเห็นนัน คือ ตามเห็น
อยา่งไร ?  คือตามเห็นโดยความไม่เทียง มิใช่โดยความเทียง ตามเห็น
โดยความเป็นทุกข ์ มิใช่โดยความเป็นสุข ตามเห็นโดยความเป็นอนตัตา 
มิใช่ความเป็นอตัตา ย่อมเบือหน่ายมิใช่ยินดี ย่อมคลายกาํหนดัมิใช่
กาํหนดั ย่อมดบัเสียมิใช่ใหเ้กิดขึน ย่อมสลัดคนืมิใช่ถือไว.้.. 
 ตรงนีมีขอ้ความบางตอนน่าสนใจวา่ ...เธอยงัสงัขารทีเห็นแลว้ คือที
ปรากฏในบดันีใหด้บั มิใช่ใหเ้กิดขนึ ฉนัใด ก็ยงัสงัขารแมที้ไม่ไดเ้ห็น คือ เป็น
อดีตอนาคต ใหด้บัมิใช่ใหเ้กิดขนึ ดว้ยอาํนาจอนัวยญาณ คือรูโ้ดย อนุมาน
ตามทีปรากฏแลว้... ขอ้ความในฎีกาวิสุทธิมรรคขยายตอนนีวา่ ...เธอยงั
สงัขารทีเห็นแลว้ คือทีปรากฏในบดันีใหด้บั ฉนัใด ก็ยงัสงัขาร แมที้ไม่ไดเ้ห็น 
คือทีเป็นอดีตและอนาคตใหด้บัดว้ยอาํนาจอนัวยญาณ เมืออนุมานว่า สงัขาร
แมน้อกนีก็ดบัไป เหมือนสังขารในปัจจบุนั ดงันี คือ ยอ่มกระทาํความดบัแม้
แห่งสงัขารทีไดม้นสิการแลว้... แสดงวา่ การอนุมาน การมนสิการ การคิด
ใคร่ครวญดว้ยความเขา้ใจถูกตอ้ง และเห็นจริงตามทใีคร่ครวญนนั เป็น
วิปัสสนาญาณ 

 สาํหรบัขอบเขตของปหานปริญญา เริมตงัแต่การพิจารณาเห็นแต่
ความดบัไปของนามรูปเป็นตน้ไปจนกระทงัถึงมรรคจิต (ภงัคานุปัสสนา
ญาณ เป็นวิปัสสนาญาณที ๕ จนถึงโคตรภูญาณ เป็นวิปัสสนาญาณที ๑๓ 
เป็นโลกียปหานปริญญา เริมมีการละกิเลสมาโดยลาํดบั แต่เป็นการละแบบ
ชวัคราว (ตทงัคปหาน) ส่วนมรรคญาณในมรรคจิต เป็นวิปัสสนาญาณที ๑๔ 
เป็นโลกุตตรปหานปริญญา ละกิเลสไดโ้ดยถาวรเป็นสมุจเฉท) 
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ปหานกิจ 
 

 การละดว้ยปหานกิจ มี ๓ อย่าง คือ ๑. ตทงัคปหาน ๒. วิกขมัภนป
หาน ๓. สมุจเฉทปหาน 

 ๑. ตทงัคปหาน หมายถึง การละกิเลสแบบชวัคราว คือ ขณะที
พิจารณาเห็นความเป็นจริงของนามรูปตามขนัต่างๆ ดว้ยปัญญาญาณ 
ขณะนันก็เป็นการละกิเลสขนันันๆ เช่น ขณะทีแยกแยะความเป็นคนเป็นสตัว์
ออกไม่ใหเ้ป็นกลุ่มกอ้น พิจารณารูปทุกส่วนในร่างกายโดยนัยต่างๆ พิจารณา
นามขนัธโ์ดยนัยต่างๆ จนเขา้ใจและยอมรบัจริงๆ ว่า คนสตัวไ์มม่ีอยู่จริงโดย
ปรมตัถอ์ยา่งแน่นอน ขณะนันเป็นการละสกักายทิฏฐิ จะไมมี่ความเห็นผิดว่า
เป็นคนเป็นสตัว ์ แต่เมอืเลิกหรือหยุดพิจารณา โลภทิฏฐิคตสมัปยุตตที์เขา้ใจ
วา่เป็นคนเป็นสตัวก็์เกิดขึนไดอี้ก เพราะฉะนันการละกิเลสแบบชวัคราวอย่าง
นีจึงเรียกวา่ ตทงัคปหาน อุปมาเหมือนการละความมืดดว้ยแสงแห่งประทีป
ในเวลาคาํคืน เมือแสงสวา่งจากประทีปดบั ความมืดก็ปกคลุมอีก (ในอรรก
ถาปฐมโพธิสูตร ขุททกนิกายอุทาน แสดงว่า กุศลขนัทาน ขนัศีลก็เป็นตทงัค
ปหานดว้ยเพราะละความตระหนีไดใ้นขณะทีใหท้าน หรือละทุจริตทางกาย
วาจาได ้ในขณะทีงดเวน้จากทุจริต) 

 

  ๒. วิกขมัภนปหาน หมายถึง การละกิเลสแบบขม่ไวไ้ดเ้ป็น
เวลานานๆ เป็นการข่มอกุศลธรรมทีเป็นขา้ศึกมีนิวรณเ์ป็นตน้ ไดแ้ก่ กุศลขนั
สมถภาวนาทีเป็นอุปจารสมาธิและอปัปนาสมาธิ ขณะทีเจริญสมถภาวนาหรือ
เขา้ฌานอยู ่กิเลสใดๆ ก็ไม่สามารถเกิดขึนได ้แต่พอออกจากฌานแลว้ เมือได้
ปัจจยั กิเลสก็เกิดขึนไดอี้ก อุปมาเหมือนเอาหมอ้กดลงไปในนําทีมีสาหร่าย 
สาหร่ายก็ถูกแหวกออก แต่พอยกหมอ้ขึน สาหร่ายก็รวมกนั ปกคลุมนํา
ตามเดิม 
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 ๓. สมุจเฉทปหาน หมายถึง การละกิเลสแบบถาวร คือละไดโ้ดย
เด็ดขาด ดว้ยโลกุตตรกุศล คือ ในขณะทีมรรคจิตเกิดขนึ ซึงเป็นการประชุม
อริยมรรคมีองค ์๘ กิเลสทีถูกละแลว้จะไมส่ามารถกลบัมาเกิดขึนอีก แต่การที
จะมีสมุจเฉทปหานไดนั้น จะตอ้งอาศยั ตทงัคปหานและวิกขมัภนปหาน ซึง
เป็นโลกียกุศลเป็นพืนฐานมาก่อน ไมเ่ช่นนัน มรรคจิตซึงเป็นโลกุตตรกุศก็ไม่
สามารถเกิดขึนประหานกิเลสเป็นสมุจเฉทได ้

 (สาํหรบั ปฏิปัสสทัธิปหาน เป็นการละกิเลสดว้ยความสงบ คือ 
ขณะทีผลจิตซึงเป็นโลกุตตร วิบากเกิดขนึ เสวยผลดว้ยอาการอนัสงบจากการ
ละกิเลสของมรรคจิตแลว้ และนิสสรณปหาน หมายถึง พระนิพพานซึงเป็น
การละกิเลสโดยการออกจากขนัธ ์ ๕ เป็นอารมณข์องมรรคจิตและผลจิต ทาํ
ใหม้รรคจิตสามารดบักิเลสได ้ ปหานทงั ๒ อยา่งนี เป็นการละกิเลสโดย
ออ้ม ท่านไม่ประสงคเ์อาในทีนี) 
 

สัจฉิกิริยากิจ 
 

 การทาํใหแ้จง้ดว้ยสจัฉิกิริยากิจ มี ๓ อย่าง คือ ๑. โลกียสจัฉิกิริยา 
๒. ทสัสนสจัฉิกิริยา ๓. ภาวนาสจัฉิกิริยา 
 

 ๑. โลกียสจัฉิกิริยา หมายถึง การไดฌ้านมีปฐมฌาน เป็นตน้ ดงัที
ท่านแสดงว่า ปฐมฌานอนัเราทาํใหแ้จง้แลว้ ฯ หรือการกระทาํใหแ้จง้ดว้ย
โลกียญาณ คือขณะทีวิปัสสนาญาณทีเป็นโลกียะกาํลงัเป็นไป ขณะนันก็เพือ
กระทาํใหแ้จง้พระนิพพาน แต่ยงัไม่มีพระนิพพานเป็นอารมณ ์ เป็นเพียง
กระทาํใหแ้จง้โดยอธัยาศยัทีนอ้มไป เพราะในขณะนันกาํลงัมีสงัขารคือนาม
รูปเป็นอารมณที์กาํลงัทาํใหแ้จง้อยู ่ ยิงกาํหนดรูน้ามรูป ตามขนัของวิปัสสนา
ญาณมากเท่าไร ก็ยิงเขา้ใจและเห็นแจง้ มีการน้อมโนม้ไปในพระนิพพานมาก
เท่านัน ดงัทีท่านพระสารีบุตรเถระแสดงไวใ้นปฏิสมัภิทามรรค สจัฉิ
กาตพัพนิทเทส วา่ 
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 ดกู่อนภิกษุทงัหลาย สิงทงัปวงควรทาํใหแ้จง้ ดกู่อนภิกษุทงัหลาย 
ก็สิงทงัปวงควรทาํใหแ้จง้ คืออะไร? จกัขุควรทาํใหแ้จง้ รปูควรทาํใหแ้จง้ 
จกัขุวิญญาณควรทาํใหแ้จง้ จกัขุสัมผสัควรทาํใหแ้จง้ แมสุ้ขเวทนา 
ทุกขเวทนาหรืออทกุขมสุขเวทนาทีเกิดขึนเพราะจกัขุสัมผสัเป็นปัจจยั ก็
ควรทาํใหแ้จง้ทุกอย่าง ฯลฯ. 
 พระโยคาวจร เมือพิจารณาเห็นรปู ย่อมกระทาํใหแ้จง้โดยทาํให้
เป็นอารมณ ์ ...เวทนา ...สญัญา ...สังขาร ...วิญญาณ ...ชรามรณะ... เมือ
พิจารณาเห็นนิพพานอนัหยงัลงในอมตะ ดว้ยอรรถว่าเป็นทีสุด ย่อม
กระทาํใหแ้จง้โดยทาํใหเ้ป็นอารมณ.์.. 
 

 ๒. ทสัสนสจัฉิกิริยา หมายถึง การเห็นพระนิพพาน ในขณะแห่งปฐม
มรรค (โสดาปัตติมรรค) เป็นการกระทาํใหแ้จง้พระนิพพานดว้ยโลกุตตร
ปัญญาเป็นครงัแรก คาํว่า ทสัสนะ เป็นชือของโสดาปัตติมรรค อีกชือหนึงของ
โสดาปัตติมรรคปัญญา ก็คือ อนญัญตญัญสัสามีตนิทรีย ์ หมายถึง โลกุตตร
ปัญญาซึงเป็นใหญ่ในการรูพ้ระนิพพาน ซึงไม่เคยรูม้าก่อน พรอ้มทงัปหาน
กิเลสไดเ้ป็นครงัแรก 
 

 ๓. ภาวนาสจัฉิกิริยา หมายถึง การเห็นพระนิพพาน ในขณะแห่ง
สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรคและอรหตัตมรรค เป็นการกระทาํใหแ้จง้
พระนิพพาน ดว้ยมรรคภาวนา หลงัจากไดป้ฐมมรรคแลว้ คาํว่า ภาวนา เป็น
ชือของมรรค ๓ เบืองบน สาํหรบัปัญญาในมรรค ๓ เบืองบน และ ผล ๓ เบือง
ตาํ รวม ๖ นี มีชือว่า อญัญินทรีย ์หมายถึง โลกุตตรปัญญาทีเป็นใหญ่ในการ
รู ้ พระนิพพานทีโสดาปัตติมรรครูม้าแลว้ ส่วนอรหตัตผลปัญญา มีอีกชือหนึง
วา่ อญัญาตาวินทรีย ์ หมายถึง โลกุตตรปัญญาทีรูพ้ระนิพพานโดยกระทาํกิจ
สาํเร็จแลว้ 
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ภาวนากิจ 
 

 การอบรมเจริญดว้ยภาวนากิจ มี ๒ อย่าง คือ ๑. โลกียภาวนา ๒. 
โลกุตตรภาวนา 

 ๑. โลกียภาวนา หมายถึง การอบรมโลกียมรรค ซึงก็คือศีล สมาธิ 
ปัญญานันเอง การศึกษา การทรงจาํ การใคร่ครวญ การพิจารณาพระธรรม
อนัลึกซึง ขนัธ ์ ธาตุ อายตนะ เป็นตน้ นีเป็นการอบรมอธิปัญญาสิกขา เป็น
การเจริญสมัมาทิฏฐิและสมัมาสงักปัปะโดยตรง 

 การสมาทาน การงดเวน้จากทุจริต และการพิจารณาองคข์องศีล ๕ 
อุโบสถศีล (ศีล ๘) ศีล ๑๐ หรือถา้เป็นภิกษุก็ตรวจตรา พิจารณา ใคร่ครวญ
ถึงศีล ๒๒๗ ของตนเสมอ นีเป็นการอบรมอธิศีลสิกขา คือ สมัมาวาจา 
สมัมากมัมนัตะ สมัมาอาชีวะ 

 การเจริญสมถภาวนา มีพุทธานุสสติ อสุภะหรือทวตัติงสาการ 
(อาการ ๓๒) เมตตา มรณสติ เป็นตน้ เป็นการอบรมอธิจติตสิกขา เป็นการ
เจริญสมัมาสมาธิโดยตรง ความพากเพียรในการอบรมศีล สมาธิ ปัญญา 
เจริญกุศลใหย้งิขึน ละอกุศลใหล้ดลง เป็นการเจริญสมัมาวายามะ สติที
เป็นไปกบัสมัปชญัญะ โดยเฉพาะในขณะทีพิจารณาขนัธ ์ อายตนะ ธาตุ ฯ 
หรือ กาย เวทนา จิต ธรรม เป็นการเจริญสมัมาสติ 

 ในขณะทียงัเป็นโลกียภาวนาอยู ่ มรรคทงั ๘ จะไมเ่กิดขึนพรอ้มกนั 
จะตอ้งมีการบ่มอินทรีย ์มีการปรบัอินทรีย ์(อินทรีย ์๕ คือ ศรทัธา วิริยะ สติ 
สมาธิ ปัญญา) คือหลีกเลียงผูที้ไม่มีอินทรีย ์ ๕ เขา้หาสมาคมกบัผูที้มีอินทรีย ์
๕ และพิจารณาพระสูตร หรือหมวดธรรมทีเป็นไปในอินทรีย ์ ๕ เช่น ปสาท
สูตร สมัมปัปธาน สติปัฏฐาน ฌาน วิโมกข ์ ขนัธ ์ อายตนะ ธาตุ ฯลฯ มีการ
เจริญโพชฌงคใ์หเ้หมาะกบัสภาพจิต คือ ยกจิตในสมัยทีจติหดหู่ ดว้ยธมัม
วิจยสมัโพชฌงค ์ วิริยสมัโพชฌงค ์ และปีติสมัโพชฌงค ์ ข่มจติในสมยัทีจติ
ฟุ้งซ่าน ดว้ยปัสสทัธิสมัโพชฌงค ์ สมาธิสมัโพชฌงค ์ และอุเบกขาสมัโพชฌงค ์
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หรือเพง่ดูจิตในสมัยทจีิตดาํเนินไปในกมัมฏัฐานดว้ยดี มีอธัยาศยัอนั
ประณีตคือยินดีในอริยมรรค รงัเกียจต่อบาป อกุศล มีจิตโนม้น้อมโอนเอน
ไปในพระนิพพาน จนกว่าอินทรียจ์ะเสมอกนั ความประชุมพรอ้มของ
อริยมรรคมีองค ์ ๘ เกิดขนึเมือใด ขณะนันจึงเป็นโลกุตตรภาวนา สามารถทาํ
กิจในอริยสจัจ ์๔ ไดอ้ย่างสมบรูณ ์

 

 ๒. โลกุตตรภาวนา  หมายถึง การเจริญอริยมรรคมีองค ์๘ เป็นการ
ยงัศีล สมิ ปัญญาทีเป็นโลกุตตระใหเ้กิดขนึ ซึงจะตอ้งอาศยัศีล สมาธิ ปัญญา
ทีเป็นโลกียะนันเอง เป็นบาทฐาน ความประชุมพรอ้มของอริยมรรคมีองค ์ ๘ 
ทาํใหม้รรคญาณซึงมีพระนิพพานคือนิโรธสจัจเ์ป็นอารมณ ์ สามารถละกิเลส
ไดเ้ป็นสมุจเฉท เป็นความสมบรูณแ์ห่งการกาํหนดรูทุ้กขสจัจด์ว้ยปริญญาภิส
มยั การละสมุทยัสจัจด์ว้ย ปหานาภิสมยั การกระทาํนิโรธใหแ้จง้ดว้ยสจัฉิ
กิริยาภิสมยั และเป็นความบริบรูณแ์ห่งการอบรมมคัคสจัจด์ว้ยภาวนาภิสมยั 
(อภิสมยั คือ การตรสัรู)้ 

 

 จากความรูเ้รืองอริยสจัจ ์ ๔ และกิจในอริยสจัจ ์ คงพอเป็นปัจจยัให้
ตอบปัญหาทีวา่ สามารถกาํหนดรูอ้นุสยัดว้ยปริญญากิจไดห้รือไม่ และ
อนุสยัเป็นอารมณข์องสติปัฏฐานไดไ้หม ? 

 ความเขา้ใจทีวา่ “กาํหนดรูห้รือทาํปริญญาในอนุสยัไม่ได ้เพราะการ
ตงัใจกาํหนดรูห้รือตงัใจทาํ ไม่ใช่สภาพทีเป็นอนัตตา จะเป็นตวัตน เป็นเรา
ทีทาํ เป็นสกักายทิฏฐิ, เจตนาหรือความตงัใจไม่ใช่องคม์รรค และอนุสยัก็
ไม่ไดเ้กิดขนึ ไม่มีอยูใ่นขณะปัจจุบนัใหร้ะลึกรู ้ จะทาํปริญญาในอนุสยัได้
อย่างไร เป็นความเขา้ใจทียงัไม่ถูกตอ้ง 

 ถา้ไดศึ้กษาพระธรรมมาโดยลาํดบัจนมีสุตมยญาณแลว้ จะหมด
ปัญหาเรืองการทาํหรือความตงัใจ การตงัใจทาํสิงหนึงสิงใดไมใ่ช่ตวัตน แต่
ความเขา้ใจผิดทียึดถือสิงหนึงสิงใดหรือยึดถือเจตนาวา่เป็นอตัตานันแหละที



 ๑๐๐ 
เป็นสกักายทิฏฐิ (การทาํหรือการเจริญ การอบรมนันโดยอรรถะไม่ต่างกนั) 
สุตมยปัญญายอ่มมีความเขา้ใจอยา่งดีแลว้ว่า อะไรเป็นนาม อะไรเป็นรูป เมือ
เขา้ใจวา่อะไรเป็นนามอะไรเป็นรูปดีแลว้ ย่อมจะไม่มีความเห็นว่า มีสิงใดสิง
หนึงทีเป็นตวัตน แต่เมือหลงลืมสติ และมีสกักายทิฏฐิเกิดขึนบางขณะ ยอ่มจะ
มีความรูสึ้กว่า มีเราทียืน เดิน นัง นอน หรือเราเจริญสติ สติเป็นเรา จึงตอ้ง
ทาํปริญญาอย่างละเอียดในทุกอิริยาบถ และทาํปริญญาแมใ้นสติทีเป็นไปใน
การทาํปริญญาดว้ย 

 ในสากลโลก ไม่ว่ากีแสนโกฏิจกัรวาล ไมมี่อะไรทีนอกเหนือไปจาก
ขนัธ ์๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อริยสจัจ ์๔ ซึงทงัหมดก็คือนามกบัรูป ความ
ตงัใจหรือการกระทาํนนัเป็นชือของเจตนาเจตสิก ซึงเป็นปรมัตถธรรมทมีี
จริง เป็นนามธรรมเป็นสงัขารธรรม มีปัจจยัปรุงแต่ง ไม่เทยีง เป็นทุกข์
และอนตัตา ความตงัใจทาํ ไม่ไดเ้ป็นอตัตา พระสมัมาสมัพุทธเจา้ทรงสอน
ใหมี้เจตนาทงั ๓ กาล ในการทาํบุญ จึงจะเป็นกุศลทีมีผลมีอานิสงสม์าก คือ
บุพพเจตนา (ความตงัใจก่อนทาํบุญ) มุญจนเจตนา (ความตงัใจขณะ
ทาํบุญ) อปรเจตนา (ความตงัใจแมห้ลงัจากทีทาํบุญแลว้) ถา้เจตนาในกาล
หนึงกาลใดบกพร่องไป การกระทาํกุศลกรรมในครงันัน ยอ่มมีผลมีอานิสงส์
ไม่มาก 

 ความตงัใจทาํดว้ยอกุศลเป็นสิงทีควรละ ส่วนความตงัใจทาํดว้ยกุศล 
เป็นสิงทีควรเจริญ โดยเฉพาะการตงัใจทาํปริญญาหรือการตงัใจเจริญ
วิปัสสนา เพือรูแ้จง้ความจริงเพือเป็นปัจจยัในการออกจากวฏัฏะ เป็นสิงที
ควรเจริญอย่างยิงโดยทีไม่ควรชกัชา้ และเป็นกุศลทีควรแก่การอนุโมทนาเป็น
ทีสุด ไมใ่ช่เป็นสิงทีควรขดัขวาง เพราะถา้หา้มบุคคลไม่ใหท้าํบาป ผูห้า้มจะได้
บุญเป็นอนัมาก แต่ถา้หา้มบุคคลไมใ่หท้าํบุญ ผูห้า้มก็จะไดป้ระสบกบับาป
มิใช่บุญเป็นอนัมากเช่นกนั 

 ถา้อนุสยัเป็นสจัจวิมุติ คือ พน้จากอริยสจัจ ์ เหมือนกบัมรรคจิตและ
ผลจิตตุปบาท ก็ไม่ตอ้งกาํหนดรูด้ว้ยปริญญากิจ หรือแมกิ้จอืนในอริยสจัจ ์แต่



๑๐๑ 

จากคาํตอบขอ้ที ๖ (ในหน้า ๗๘ และ ๗๙) ไดแ้สดงแลว้วา่ ในบรรดาอนุสยั 
๗ นัน บางอยา่งเป็นทุกขสจัจ ์บางอย่างเป็นสมุทยัสจัจ ์

 ทุกขสจัจมี์กิจในการกาํหนดรู ้ สมุทยัสจัจก็์มีกิจในการทีจะตอ้งละ 
สามารถกล่าวไดว้า่ การกาํหนดรูทุ้กขชื์อว่าเป็นการละสมุทยั เพราะขณะที
กาํลงักาํหนดรูห้รือวิจยัธรรมในทุกขสจัจห์รืออนุสยัอยู่ กิเลสใดๆ หรืออนุสยั
เอง ก็ไม่สามารถเกิดขึนไดใ้นขณะนัน เป็นการละกิเลสแบบชวัคราว และแม้
ตวัตณัหาซึงเป็นสิงทีจะตอ้งละ แต่ก็ตอ้งกาํหนดรูด้ว้ย ดงัทีท่านพระสารีบุตร
เถระแสดงไวใ้นปฏิสมัภิทามรรค อภิญญานิทเทสและปริญญานิทเทส ในเรือง
ของปิยรูปสาตรูป วา่ ...รปูตณัหา ควรรูยิ้ง สัททตณัหา ควรรูยิ้ง คนัธ
ตณัหา ควรรูย้ิง รสตณัหา ควรรูยิ้ง โผฏฐพัพตณัหา ควรรูยิ้ง ธมัมตณัหา 
ควรรูยิ้ง ...รปูตณัหา ควรกาํหนดรู ้สัททตณัหา ควรกาํหนดรู ้คนัธตณัหา 
ควรกาํหนดรู ้รสตณัหา ควรกาํหนดรู ้โผฏฐพัพตณัหา ควรกาํหนดรู ้ธมัม
ตณัหา ควรกาํหนดรู.้.. 
 ในอรรถกถาปฏิสมัภิทามรรค ปริญเญยยนิทเทส ขทุทกนิกาย พระ
สุตตนัตปิฎก แสดงว่า คาํวา่ ควรรูยิ้ง (อภิญเญยยะ) หมายถึง ญาตปรญิญา 
คาํวา่ ควรกาํหนดรู ้(ปริญเญยยะ) หมายถึง ตีรณปริญญา 

 แมใ้นพระอภิธรรมปิฎก ยมกปกรณ ์อนุสยัยมก ปริญญาวาระ พระผู ้
มีพระภาคเจา้ทรง 

แสดงการทาํปริญญา คือ การกาํหนดรูอ้นุสยั ทงั ๗ ตวัอยา่งเช่น 
 บุคคลใด กาํหนดรูก้ามราคานุสัย, บคุคลนนั ย่อมกาํหนดรูป้ฏิฆา
นุสยั ใช่ไหม ? 

 ตอบว่า ใช่ 

 ก็หรือว่า บุคคลใด กาํหนดรูป้ฏิฆานุสัย, บุคคลนัน ย่อมกาํหนดรู ้
กามราคานุสัย ใช่ไหม? 

 ตอบว่า ใช่ 



 ๑๐๒ 
 ผูที้กาํหนดรูก้ามราคานุสยัได ้ ก็ยอ่มกาํหนดรูป้ฏิฆานุสยัได ้ เพราะ
การกาํหนดรูใ้นทนีี หมายถึง ปหานปริญญา เป็นการกาํหนดรูโ้ดยการละ ซึง
เป็นระดบัทีเป็นโลกุตตระ ผูที้ละกามราคานุสยัได ้ ก็ตอ้งละปฏิฆานุสยัไดด้ว้ย 
เพราะเป็นกิเลสระดบัเดียวกนัทีอนาคามิมรรคละได ้ แต่ก่อนจะมีปหาน
ปริญญาทีเป็นโลกุตตระได ้ ก็จะตอ้งมีปหานปริญญาทีเป็นโลกียะเป็นเบือง
บาทก่อน และก่อนทีจะมีปหานปริญญาได ้ ก็จะตอ้งมีตีรณปริญญาและญาต
ปริญญาเป็นเบืองตน้มาก่อน เพราะ ฉะนัน จึงสามารถทาํปริญญากิจในอนุสยั
ได ้

 

การทําปริญญาในอนุสัย 
 

 การทาํปริญญา การวิเคราะหห์รือการทาํธรรมวิจยัในเรืองใดเรือง
หนึง จะตอ้งมีขอ้มูลรายละเอียดและทราบสิงทีมีความเกียวขอ้งกบัเรืองนันๆ 
อย่างเพียงพอ เพราะฉะนัน การทาํปริญญาในอนุสยัก็จะตอ้งรูจ้กัและเขา้ใจ
ถูกตอ้งในอนุสยัอยา่งดี และทราบธรรมะส่วนทีเกียวขอ้งกบัอนุสยัดว้ยเช่นกนั 

 อนุสยัเป็นเจตสิกทีเป็นสงัขารขนัธ ์ ๖ ประเภท เป็นนามธรรมที
สามารถรูอ้ารมณไ์ด ้ อนุสยัแต่ละประเภทเกิดทีไหน? และเกิดไดอ้ย่างไร ? 
เป็นสิงทีจะตอ้งทราบก่อน 

 



๑๐๓ 

อนุสัยมีการนอนเนื่อง ๒ อยาง ในที่ไหนบาง ? 
 

 ในลาํดบัแรก ควรทาํความเขา้ใจอรรถของคาํวา่ “อนุสยันอนเนือง” 
ใหถู้กตอ้งตามพระคมัภีรเ์สียก่อน ซึงในอรรถกถาอนุสยัยมก แสดงวา่ มีการ
นอนเนือง ๒ อยา่ง คือ สหชาตานุสยัและอารมัมณานุสยั สหชาตานุสยั เป็น
การนอนเนืองโดยการเกิดพรอ้มหรือเกิดร่วมกบัจิต ส่วนอารมัมณานุสยั เป็น
การนอนเนืองในอารมณ ์ คือ ไดอ้ารมณที์เหมาะสมจึงเกิดขึน โดยทีอนุสยัทงั 
๗ มีการนอนเนืองทีแตกต่างกนั ดงันี 

 (โปรดเทียบเคียงจากตารางหนา้ ๖๓ และผูใ้คร่คน้ควา้ใหล้ะเอียด 
ศึกษาไดจ้ากคัมภีร์อรรถกถายมปกรณ์ อนุสัยยมก พระอภิธรรมปิฎก และ
คัมภีร์อรรถกถามหานิทเทส สุทธัฏฐกสุตตนิเทสที ๔ ขุททกนิกาย พระ
สุตตนัตปิฎก และควรเทียบเคียงกบัภาษาบาลีดว้ย) 



 ๖๖ 

ตารางอนุสยั 
อนุสยัเป็น :               ๑. อกุศล             ๒. สเหตุกะ        ๓. สารมัมณะ       ๔. จิตตสมัปยุตต ์   ๕. สงัขตะ      ๖. อดีต      ๗. อนาคต     ๘. ปัจจุบนั 
           อนุสยั ๗
ประเภท  

๑ 
กามราคานุสยั 

๒
ภวราคานุสยั

๓
ปฏิฆานุสยั

๔ 
มานานุสยั 

๕
ทิฏฐานุสยั 

๖
วจิิกิจฉานุสยั

๗
อวชิชานุสยั 

สหชาตานุสยั เวทนา ๒ 
โลภมลู ๘ 

เวทนา ๒
โลภวปิปยุตต ์๔

โทมนัส
โทสมลู ๒

เวทนา ๒ 
โลภวปิปยุตต ์๔

เวทนา ๒
โลภสมัปยุตต ์๔

อุเบกขา
วจิิกิจฉาสมัปยุตต๑์

เวทนา ๒ 
อกุศล ๑๒ 

อารมัมณานุสยั เวทนา ๒ 
ปิยรูปสาตรูป 

รูปธาตุ 
อรูปธาตุ 

ทุกข-์โทมนัส 
อปิยรูปสาตรปู 

เวทนา ๒ 
อิฏฐารมณ-์กามธาตุ
รูปธาตุ-อรูปธาตุ

เตภูมิกธรรม 
(สกักายะทั้งปวง) 

เตภูมิกธรรม 
(สกักายะทั้งปวง) 

เตภูมิกธรรม 
(สกักายะทั้งปวง) 

เวน้อารมณ ์
ทุกข-์โทมนัส 
อนิฏฐารมณ ์

รูปา-อรูปา-โลกุตตุระ 

กามธาตุ 
โลกุตตระ 

สุข-โสมนัส
อิฏฐารมณ ์

รูปา-อรูปา-โลกุตตุระ

ทุกข-์โทมนัส 
โลกุตตระ โลกุตตระ โลกุตตระ โลกุตตระ 

ภูมิที่เกิด กามภูมิ ๑๑ 
กามสุคติภูมิ ๗
รูปภูมิ ๑๕ 
อรูปภูมิ ๔

กามภูมิ ๑๑ 
กามภูมิ ๑๑ 
รูปภูมิ ๑๕ 
อรูปภูมิ ๔ 

กามภูมิ ๑๑
รูปภูมิ ๑๐ 
อรูปภูมิ ๔

กามภูมิ ๑๑
รูปภูมิ ๑๐ 
อรูปภูมิ ๔

กามภูมิ ๑๑ 
รูปภูมิ ๑๕ 
อรูปภูมิ ๔ 

ความเป็นไป ตณัหากาย ๖ รูปตณัหา
อรูปตณัหา ปฏิฆะ ๑๐ มานะ ๙ ทิฏฐิ ๖๒ วจิิกิจฉา ๘ อวชิชา ๘ 

สภาวะ โลภเจตสิก โลภเจตสิก โทสเจตสิก มานเจตสิก ทิฏฐิเจตสิก วจิิกิจฉาเจตสิก โมหเจตสิก 

มลู ๑ 
โมหมลู 

๑
โมหมลู 

๑
โมหมลู 

๒ 
โลภะ + โมหะ 

๒
โลภะ + โมหะ 

๑
โมหมลู 

  ๑      ๑     - 
โลภะ โทสะ   -  

การละ อนาคามิมรรค อรหตัตมรรค อนาคามิมรรค อรหตัตมรรค โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติมรรค อรหตัตมรรค 

บุคคล 
ปุถุชน 
โสดาบนั 
สกทาคามี 

ปุถุชน
โสดาบนั 
สกทาคามี 
อนาคามี

ปุถุชน 
โสดาบนั 
สกทาคามี 

ปุถุชน 
โสดาบนั 
สกทาคามี 
อนาคามี 

ปุถุชน ปุถุชน 

ปุถุชน 
โสดาบนั 
สกทาคามี 
อนาคามี 

๑๐๔ 



๑๐๕ 

กามราคานุสยั ยอ่มนอนเนืองโดยสหชาตานุสยั ในเวทนา ๒ ในโลภมูลจิต 
๘ คือ เกิดร่วมกบัโลภมูลจิตไดท้งั ๘ นันเอง โลภมูลจิตมีเวทนาเกิดร่วมดว้ย 
๒ ประเภท คือ โสมนัสเวทนาและอุเบกขาเวทนา และนอนเนืองโดย
อารมัมณานุสยั ในเวทนา ๒ นัน ในธรรมทีสมัปยุตตด์ว้ยเวทนาทงัสอง 
และในปิยรูปสาตรูปดว้ย (สภาพเป็นทีรกัทีพอใจ ๖๐ อย่าง มีตา หู จมกู ลิน 
กาย ใจ เป็นตน้) คือ มีธรรมเหล่านีเป็นอารมณ ์ ทาํใหก้ามราคะทีเกิดขนึถึง
ความเป็นอนุสยั 

 ปฏิฆานุสยั ยอ่มนอนเนืองโดยสหชาตานุสยั ในโทมนสัเวทนา ใน
โทสมูลจติ ๒ คือ เกิดร่วมกบัโทสมูลจิตไดท้งั ๒ นันเอง โทสมูลจิตมีเวทนา
เดียว คือ โทมนัสเวทนา และนอนเนืองโดยอารมัมณานุสยั ในทุกขเวทนา 
ในโทมนัสเวทนา และในอปิยรูปอสาตรูป (สภาพทีไม่น่ารกัไม่น่าพอใจ) 

 มานานุสยั ยอ่มนอนเนืองโดยสหชาตานุสยั ในเวทนา ๒ (โสมนัส
และอุเบกขา) ในโลภทิฏฐิคตวิปปยุตตจิต ๔ คือ มานานุสยัจะเกิดเฉพาะใน
โลภมลูจิตทีไม่ประกอบดว้ยความเห็นผิดเท่านัน และนอนเนืองโดย
อารมัมณานุสยั ในเวทนา ๒ ในอิฏฐารมณ ์ในกามธาต ุในรูปธาต ุและใน
อรูปธาตุ 
 ทิฏฐานุสยั ยอ่มนอนเนืองโดยสหชาตานุสยั ในเวทนา ๒ ใน
โลภทิฏฐิคตวิปปยุตตจติ ๔ คือ ทิฏฐานุสยัจะเกิดเฉพาะในโลภมูลจิตที
ประกอบดว้ยความเห็นผิดเท่านัน และนอนเนืองโดยอารมัมณานุสยั ใน
ธรรมะทเีป็นไปในภูมิ ๓ (เตภูมิกธรรม) ซึงไม่พน้จากอุปาทานขนัธ ์ ๕ 
นันเอง 

 วิจกิิจฉานุสยั ยอ่มนอนเนืองโดยสหชาตานุสยั ในอุเบกขาเวทนา 
ในโมหวิจกิิจฉาสมัปยุตตจิต ๑ คือ วิจิกิจฉานุสยัจะเกิดเฉพาะในโมหมูลจิต 
ทีประกอบดว้ยความสงสยัเท่านัน และนอนเนืองโดยอารมัมณานุสยั ใน
ธรรมะทเีป็นไปในภูมิ ๓ (เตภูมิกธรรม) 



 ๑๐๖ 
 ภวราคานุสยั ยอ่มนอนเนืองโดยสหชาตานุสยั ในเวทนา ๒ ใน
โลกทิฏฐิคตวิปปยุตตจิต ๔ คือ ภวราคานุสยัจะเกิดเฉพาะในโลภมูลจิต ทีไม่
ประกอบดว้ยความเห็นผิดเท่านัน และนอนเนืองโดยอารมัมณานุสยั ในรูป
ธาตุ และในอรูปธาตุ แต่ถา้ภวราคะมีกามาวจรธรรมเป็นอารมณ ์ หรือเกิด
กบัทิฏฐิคตสมัปยุตตจิต ก็จะไม่ถึงความเป็นภวราคานุสยั เป็นเพียงภวตณัหา
เท่านัน 

 อวิชชานุสยั ยอ่มนอนเนืองโดยสหชาตานุสยั ในเวทนา ๓ ใน
อกุศลจติ ทงั ๑๒ คือ อวิชชานุสยัจะเกิดกบัอกุศลจิตทงั ๑๒ และนอนเนืองโดย
อารมัมณานุสยั ในธรรมะทีเป็นไปในภูมิ ๓ (เตภูมิกธรรม) 

 การทีอนุสยัจะเกิดขนึไดนั้น ยอ่มเกิดทางทวารทงั ๖ นันเอง 
ยกตวัอยา่งทางตา อาศยัตาและรูป เกิดจกัขุวิญญาณ ความประชุมธรรมะ ๓ 
ประการเหล่านัน เป็นผสัสะ เพราะผสัสะเป็นปัจจยัจึงเกิดเวทนา เพราะ
เวทนาเป็นปัจจยัจึงเกิดตณัหา... ตณัหาก็คือโลภเจตสิก เมอืไดร้บัอารมณที์ดี 
ตณัหานันก็เป็นกามราคานุสยั ทงัตา ทงัรูป ทงัจกัขุวิญญาณ ทงัผสัสะ ทงั
เวทนา มีส่วนเกียวขอ้งกบักามราคานุสยัทงันัน 

 ตาเป็นรูปธรรม ไดแ้ก่ จกัขปุสาทรูป ซึงมีกรรมเป็นสมุฏฐาน แต่ก็
ตอ้งอาศยัรูปอืนๆ ทงั ๔ สมุฏฐาน เป็นเครืองแวดลอ้มโดยความเป็นปัจจยั 
จกัขุปสาทรูปเกิดขนึตามลาํพงัไม่ได ้ ตอ้งเกิดพรอ้มกนัเป็นกลุ่ม เรียกว่า 
จกัขุทสกกลาป (กลุ่มของรูป ๑๐ รูป มีดิน นํา ไฟ ลม สี กลิน รส โอชา ชีวิต
และจกัขุปสาทะ) 

 ทีดวงตาไม่ใช่มีเพียงจกัขุทสกกลาปเท่านัน ยงัมีรูปทีเกิดจากกรรม 
กลาปอืนๆ คือภาวทสกกลาปและกายทสกกลาป (กลุ่มของรูป ๑๐ รูป มีดิน 
นํา ไฟ ลม สี กลิน รส โอชา ชีวิตและภาวรูปทีเป็นหญิง หรือชายอยา่งใด
อย่างหนึง) (ถา้เป็นกลุ่มของกายทสกกลาปก็มีกายปสาทรูปเป็นที ๑๐) ยงัมี
รูปทีเกิดจากจิตเป็นสมุฏฐาน ทาํใหต้ากลิงกลอกไปมาได ้กลุ่มละอย่างนอ้ย ๘ 
รูป (อวินิพโภครูป ๘ คือ รูปทีไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้มีดิน นํา ไฟ ลม 



๑๐๗ 

สี กลิน รส โอชา ซึงอาจมีวิการรูป ๓ เพิมขึนได)้ ยงัมีรูปทีเกิดจากอุตุเป็น
สมุฏฐาน (คือธาตุไฟในกลุ่มรูปอืนๆ สามารถเป็นปัจจยัใหเ้กิดกลุ่มรูปใหม่ 
กลุ่มละอยา่งน้อย ๘ รูป) และรูปทีเกิดจากอาหารเป็นสมุฏฐาน (คือ โอชาใน
อาหารทีรบัประทานเขา้ไป สามารถเป็นปัจจยัใหเ้กิดกลุ่มรูปใหมก่ลุ่มละอยา่ง
นอ้ย ๘ รูป) 

 ถา้กลุ่มรูปอืนๆ ไม่สมดุลกนัหรือแปรผันไป ตาก็พรอ้มทีจะแตกสลาย
หรือเสือมไปทนัที เพราะตานันเป็นรูปธรรมนันเอง ความหมายของรูปธรรม 
ก็คือ แตกดบัเสือมสลายเพราะปัจจยัทีเป็นขา้ศึก เช่น ถา้ธาตุไฟอนัเกิด
จากกรรมทีทาํใหท้รุดโทรม มีมากเกินไป ตาก็เสือมจนถึงกบัตาบอดได ้ หรือ
ถา้รูปทีเกิดจากจิตไม่ดี เกิดจากความโกรธอย่างรุนแรง ก็ทาํใหร้่างกายแก่เร็ว 
แมด้วงตาก็เสือมไปดว้ย เพ่งจอ้งอะไรนานๆ โดยไมก่ระพริบตา ก็ทาํใหเ้มือย
นัยน์ตาและปวดตาได ้หรือถา้ใชด้วงตาไปเพ่งแสงอาทิตย ์แสงจากดวงอาทิตย์
ซึงเป็นอุตุชรูป ก็สามารถทาํลายดวงตาได ้ หรือถา้บริโภคอาหารทีไม่ดี หรือ
ขาดสารอาหารบางอยา่ง ก็ทาํใหนั้ยน์ตาเสือมไปเร็ว 

 รูปารมณเ์ป็นรูปธรรม ไดแ้ก่ สีสนัวรรณะต่างๆ ถา้เป็นสิงทีไม่มีชีวิต 
ก็เกิดจากอุตุเป็นสมุฏฐานอย่างเดียว แต่ถา้เป็นสิงทีมีชีวิต ก็เกิดจากทงั ๔ 
สมุฏฐาน กุศลกรรมเป็นปัจจยัใหเ้กิดรูปทีดี สวยสดงดงาม อกุศลกรรมก็เป็น
เหตุใหเ้กิดรูปทีไม่ดี เป็นรูปทีเลวทราม กุศลจิตก็เป็นเหตุใหเ้กิดรูปทีดี (แต่
อกุศลบางอย่าง เช่น โลภมูลจิตก็ทาํใหเ้กิดรูปทีดีได ้ขณะทียิมแยม้ดว้ยโลภมูล
จิต เป็นตน้) อกุศลจิตก็เป็นเหตุใหเ้กิดรูปทีไม่ดี โดยเฉพาะโทสมูลจิต อุตุที
เหมาะสมก็ทาํใหเ้กิดรูปทีดี ถา้เหมาะสมก็ทาํใหเ้กิดรูปทีไม่ดี อาหารทีสปัปา
ยะก็เป็นเหตุใหเ้กิดรูปทีดี ถา้ไมส่ปัปายะ อาหารเป็นพิษ ก็เป็นเหตุใหเ้กิดรูป
ทีไม่ดี 

 จกัขุวิญญาณ คือ จิตเห็น เป็นนามธรรม ถา้จิตเห็นไม่เกิด กามราคา
นุสยัซึงเกิดกบัโลภมูลจิตในชวนะก็เกิดไม่ได ้ การทีจกัขุวิญญาณจะเกิดขึนไดก็้
ตอ้งอาศยัตา อาศยัรูป อาศยัสพัพจิตตสาธารณเจตสิกทีเกิดร่วมดว้ยถึง ๗ 



 ๑๐๘ 
ดวง ยงัจะตอ้งอาศยัแสงสว่าง อาศยัมนสิการ (คือจกัขุทวาราวชัชนจิต) และ
กรรมในอดีตอีกดว้ย เพราะฉะนัน จิตเห็นนีจึงเป็นสิงทีอ่อนแอและเล็กนอ้ย
มาก เพราะตอ้งอาศยัปัจจยัอย่างมากมาย จึงจะเกิดขนึได ้

 จกัขุสมัผสั คือ ผสัสเจตสิก เป็นนามธรรม เป็นการประชุมกนัของ
ธรรมะ ๓ อย่าง คือ วตัถุ วิญญาณและอารมณ ์ผสัสะนันมีการกระทบอารมณ์
เป็นลกัษณะ เป็นอาหารนํามาซึงเวทนาโดยตรง เพราะฉะนัน ถา้ผัสสะกระทบ
อารมณที์ดี ก็นําสุขเวทนามาให ้ ถา้กระทบอารมณที์ไม่ดี ก็นําทุกขเวทนามา
ให ้ ถา้กระทบอารมณที์ปานกลาง ก็นําอุเบกขาเวทนามาให ้ (นีกล่าวโดยส่วน
ใหญ่ เพราะบางครงัและบางคน ผสัสะกระทบอารมณที์ดี แต่นําทุกขม์าใหแ้ก่
บุคคลนัน หรือผสัสะกระทบอารมณที์ไม่ดี แต่นําสุขมาใหแ้ก่บุคคลนันก็ได)้ 

 จกัขุสมัผสัสชาเวทนา คือ เวทนาทีเกิดขึนเพราะจกัขุสมัผสัเป็นเป็น
นามธรรม เป็นความรูสึ้กหรือเป็นการเสวยอารมณ ์ ดูเหมือนอารมณนั์นจะมี
รสหรืออยา่งไร เวทนาจึงสามารถกินอารมณไ์ด!้ คาํวา่ “รส” แปลวา่ เป็นที
ยินดี เป็นทีชอบใจ อารมณม์ีความเป็นทีน่ายินดี มากนอ้ยแตกต่างกนั มีผล
ทาํใหม้ีการกระทบของผสัสะทีต่างกนั พลอยทาํใหเ้วทนาทีเกิดเพราะผัสสะ
เป็นปัจจยันัน แตกต่างกนัไปดว้ย ความจริงแลว้ อารมัมณปัจจยันนัมีผลตอ่
สภาพจติใจอยา่งมาก พระสมัมาสมัพุทธเจา้จึงเปรียบอายตนะภายนอก ซึง
ก็คืออารมณ ์๖ นันเองว่าเหมือนโจรปลน้ เพราะส่วนมากแลว้ เมือมีอารมณ์
ปรากฏก็เป็นอกุศลไปโดยพลนั กุศลถูกปลน้โดยง่ายดาย จึงเหมือนกบัอกุศล
นอนเนืองอยูใ่นอารมณนั์นทีเดียว (อารมัมณานุสยั) ถา้เป็นอารมณที์ดี เป็น
ปัจจยัแก่สุขเวทนา เป็นทีนอนเนืองของกามราคานุสยั (ทงัโดยสหชาตานุสยั
และอารมัมณานุสยั) ถา้เป็นอารมณที์ไมดี่ เป็นปัจจยัแก่ทุกขเวทน เป็นที
นอนเนืองของปฏิฆานุสยั ถา้เป็นอารมณที์ปานกลาง เป็นปัจจยัแก่อุเบกขา
เวทนา ก็เป็นทีนอนเนืองของอวิชชานุสยั 

 สาํหรบัตณัหาซึงเป็นกามราคานุสยันัน เป็นนามธรรม ในภูมิทีมี
ขนัธ ์ ๕ นามธรรมจะตอ้งมีทีเกิด กามราคานุสยัเกิดกบัโลภมูลจิต โลภมลูจิต



๑๐๙ 

ตอ้งเกิดทีหทยวตัถุ และหทยวตัถุก็ตอ้งอาศยัมหาภูตรูป ๔ ตอ้งอาศยั
ชีวิตินทรียห์ล่อเลียง ตอ้งอาศยัโอชาคืออาหารอุปถมัภ ์และตอ้งอาศยัจิตทีเกิด
ในภายหลงัเป็นปัจจยัดว้ย 

 ตา รูป (สี) หทยวตัถุ มหาภูต ๔ ชีวิตนิทรีย ์โอชา (และอุปาทาย
รูปในร่างกายทงัหมดแมไ้มไ่ดก้ล่าวถึง) เป็นรูปธรรม มีความเสือมสลายแตก
ทาํลายไปดว้ยปัจจยัทีเป็นขา้ศึก เป็นการประกาศอนิจจงั 

 จกัขุวิญญาณ จกัขุสมัผสั จกัขุสมัผสัสชาเวทนา และตณัหา (คือ
กามราคานุสยัพรอ้มทงัสมัปยุตตธรรม) เป็นนามธรรม เพราะเป็นสภาพที
นอ้มไปรูอ้ารมณไ์ด ้ 
 สรุปไดว้า่ กามราคานุสยัและธรรมะทงัหลายทีเกียวขอ้งกบักามราคา
นุสยันัน ก็คือรูปธรรมและนามธรรมเท่านันเอง 

 

ทิฏฐิวิสุทธิละสักกายทิฏฐ ิ
 

 การพิจารณาใคร่ครวญตามกาล ถึงกามราคานุสยัและธรรมะที
เกียวขอ้งกบักามราคานุสยั ไมว่่าในอดีตทีดบัไปแลว้ อนาคตทีกาํลงัจะเกิดขึน 
หรือปัจจุบนันีเอง แมภ้ายในคือทีเกิดในตน หรือภายนอกคือของบุคคลอืน ก็
จะทาํใหท้ราบวา่ ไม่มีอตัตาตวัตน (อย่างทีพวกเดียรถียเ์ขา้ใจว่ามี) แอบแฝง
หรือสิงอยู่ในตา ในรูป ในหทยรูป ในมหาภูต หรือในร่างกายยาววาหนาคืบนี
เลย ไม่มีอตัตาตวัตนในจิตเห็น ในผสัสะ ในเวทนา ในกามราคานุสยั หรือใน
สมัปยุตตธรรมอยา่งใดอย่างหนึงเลย มีแต่นามธรรมและรูปธรรมลว้นๆ 

 กามราคานุสยัเป็นนามธรรม ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตวัตนของ
เรา แมธ้รรมะทีเกียวขอ้งกบักามราคานุสยัก็ไมใ่ช่เรา ไมใ่ช่ของเรา ไม่ใช่
ตวัตนขงเรา ถา้ใคร่ครวญพิจารณาอยา่งนีจนเป็นอธัยาศยั มีความเขา้ใจอยา่ง
นีจริงๆ ก็เป็นความเห็นถูกทีหมดจดจากความเห็นผิด ภาษาบาลีใชค้าํวา่ 
ทิฏฐิวิสุทธิ (ผูที้จะใคร่ครวญพิจาณาอยา่งละเอียด เป็นเรืองเป็นราว เป็นชีวิต



 ๑๑๐ 
จิตใจได ้เป็นวนัๆ คืนๆ ได ้จะตอ้งมีศีลเป็นพืนฐาน เป็นศีลวิสุทธิ และจะตอ้ง
มีจิตสงบเพียงพอ ไม่ฟุ้งซ่าน เป็นจิตตวิสุทธิ ผูที้มีศีลดีทาํใหไ้ม่เดือดรอ้นใจ 
จิตจึงสงบ เมือมีความรูจ้ากการศึกษา คาํสอนของพระผูมี้พระภาคเจา้เพียง
พอทีจะทาํปริญญา และเป็นผูป้รารถนาความสินไปแห่งวฏัฏทุกข ์ศีลของผูนั้น
เรียกว่า ศีลวิสุทธิ ความสงบใจของผูนั้นเรียกวา่ จิตตวิสุทธ ิ ซึงเป็นบาทฐาน
ของ ทิฏฐิวิสุทธิ) 

 ความเขา้ใจถูกตอ้งในความเป็นนามธรรมรูปธรรมของกามราคานุสยั 
และธรรมะทีเกียวขอ้งกบักามราคานุสยั ทาํใหห้ายจากความลุ่มหลงว่ามี
ตวัตนหรืออตัตาอยา่งทีพวกเดียรถียเ์ขา้ใจ และถึงแมจ้ะมีความเขา้ใจวา่ กาม
ราคานุสยัและธรรมะทีเกียวขอ้งนีเป็นนามธรรม เป็นรูปธรรม เป็นอนัตตาก็
จริง แต่ก็ยงัอาจจะมีความเขา้ใจผิดไดว้่า นามรูปเหล่านีเกิดขึนลอยๆ หรือมี
ใครทีมีอาํนาจบนัดาลขึน เพราะฉะนัน จึงควรแสวงหาปัจจยัของกามราคา
นุสยัและธรรมะทีเกียวขอ้งดว้ย เพือละความเห็นผิดในรูปแบบอืนๆ อีก 

 

ปจจัยของอนุสัย 
 

 รูปในร่างกายทงัหมด ไม่ว่าจะเป็นทีเกิด หรือเป็นอารมณข์องกาม
ราคานุสยัก็ตาม ถา้ไม่มีอวิชชาในอดีต รูปเหล่านีก็เกิดไม่ได ้ ถา้ไม่มีตณัหา 
ถา้ไม่มีอุปาทาน ถา้ไม่มีกรรมในอดีต รูปเหล่านีก็เกิดไม่ได ้และถา้ไม่มีอาหาร
ทีรบัประทานเขา้มา ไมน่านเลยรูปกายนีตอ้งแตกสลายแน่นอน เพราะฉะนัน 
รูปกายซึงเป็นรูปขนัธ์นี อาศยัปัจจยัคือ อวิชชา ตณัหา อุปาทาน กรรม (อนั
เป็นอดีต)  และอาหาร (ในปัจจุบนั) จึงมีขนึและดาํรงอยู่ได ้ หรืออีกนัยหนึง 
รูปในร่างกายทงัหมดมีสมุฏฐาน (เหตุทีก่อตงัใหเ้กิด) ๔ อย่าง ไดแ้ก่ กรรม
ในอดีต จิต อุตุ (ธาตุไฟ) และอาหารในปัจจุบนั 
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 ตาคอืจกัขุปสาทรูป เป็นปัจจยัโดยเป็นทีเกิดของจกัขุวิญญาณ คือ 
จิตเห็น ได ้ ๖ ปัจจยั คือ วตัถุปุเรชาตปัจจยั (เป็นทีเกิดโดยการเกิดก่อน) 
วตัถุปุเรชาตนิสสยปัจจยั (เป็นทีเกิด เกิดก่อนและเป็นทีอาศยั) วตัถุปุเร
ชาตนิทริยปัจจยั (เป็นทีเกิด เกิดก่อนและเป็นใหญ่ในการเห็น) วตัถุปุเร
ชาตวิปปยุตตปัจจยั (เป็นทีเกิด เกิดก่อนและไม่ประกอบกนั) วตัถุปุเร
ชาตตัถิปัจจยั (เป็นทีเกิด  เกิดก่อน และยงัมีอยู)่ วตัถุปุเรชาตอวิคตปัจจยั 
(เป็นทีเกิด เกิดก่อนและยงัไมป่ราศไป) 

 ถามว่า ตาคือจกัขุปสาทรูป เป็นปัจจยัแก่กามราคานุสยัหรือไม ่? 

 ตอบว่า ตาไม่ใช่ทีเกิดของกามราคานุสยั จึงไมเ่ป็นปัจจยัโดยวตัถุปุเร
ชาตปัจจยั (เป็นทีเกิดโดยการเกิดก่อน) กามราคานุสยัในปัญจทวารวิถีและ
มโนทวารวิถีทีเกิดต่อ ไม่สามารถมีจกัขุปสาทรูปเป็นอารมณไ์ด ้ จึงไมเ่ป็น
อารมัมณปัจจยั (โดยความเป็นอารมณ)์ 

 ถามว่า ถา้ไม่มีตา กามราคานุสยัจะเกิดทางจกัขทุวารวิถีไดห้รือไม่ ? 

 ตอบว่า ถา้ไมม่ีตา ไม่ว่าจะเป็นกามราคานุสยั อนุสยัอย่างอืนหรือวิถี
จิตดวงใดก็ตาม ก็ไมส่ามารถเกิดขึนได ้ เพราะตาเป็นจกัขุทวารของวิถีจิตทาง
ตาทงัหมด 

 ถามว่า เพราะเหตุนัน ตา คือ จกัขปุสาทรูป ก็เป็นปัจจยัแก่กามราคา
นุสยัและสมัปยุตตธรรมทีเกิดในชวนะดว้ยอย่างนันหรือ? ถา้เป็นโดยปัจจยั
อะไร? 

 ตอบว่า ความจริงเป็นอย่างนัน บางครงัพระผูม้ีพระภาคเจา้ทรงแสดง
พระธรรมโดยมีส่วนเหลือ เช่น คมัภีรปั์ฏฐานแสดงว่า วิบากนามขนัธ ์๔ เป็น
ปัจจยัซึงกนัและกนั โดยวิปากปัจจยั ซึงความจริงแลว้ วิบากนามขนัธ ์ ๔ 
จะตอ้งเป็นปัจจยัแก่ปฏิสนธิกมัมชรูป และวิบากจิตตชรูปดว้ย แต่ก็ไมไ่ดแ้สดง
ไวใ้นนิทเทส จกัขุปสาทรูปก็เหมือนกนั ไม่ไดแ้สดงไวว้่าเป็นปัจจยัแก่ชวนจิต
ตุปบาทในจกัขทุวารวิถีโดยปัจจยัอะไรบา้ง แต่ถา้ขาดจกัขุปสาท ชวนจิตก็เกิด
ไม่ได ้ เพราะฉะนัน จกัขุปสาทตอ้งเป็นปัจจยัแก่ชวนจิตตุปบาทอยา่งแน่นอน 



 ๑๑๒ 
และถา้สงเคราะหโ์ดยปัจจยัอืนไมไ่ด ้ก็ใหท้ราบวา่เป็นปัจจยัโดย ปกตูปนิสสย
ปัจจยั (เป็นทีอาศยัทีมีกาํลงัเป็นปกติ คือขาดสิงนีไม่ได ้ เหมือนแสงสวา่งเป็น
ปัจจยัแก่จกัขุวิญญาณ ในการเห็นสี โดยปกตูปนิสสยปัจจยั) 

 รูปารมณค์ือสี เป็นปัจจยัแก่จกัขุวิญญาณไดถึ้ง ๔ ปัจจยั คือ โดย
อารมัมณปัจจยั (เป็นทียึดหน่วงของจิต) อารมัมณปุเรชาตปัจจยั (เป็น
อารมณที์เกิดก่อน) อารมัมปุเรชาตตัถิปัจจยั (เป็นอารมณที์เกิดก่อนและยงั
มีอยู)่ อารมัมณปุเรชาตอวิคตปัจจยั (เป็นอารมณที์เกิดก่อนและยงัไม่ปราศ
ไป) ถา้เป็นสีทีดีมากก็เป็นปัจจยัแก่กามราคานุสยัและสมัปยุตตธรรม โดย
ปัจจยัทงั ๔ นี แต่เพิมอีก ๒ ปัจจยั คือ อารมัมณาธิปติปัจจยั (เป็นอารมณที์
เป็นใหญ่) และอารมัมณูปนิสสยปัจจยั (เป็นอารมณ์ทีเป็นทีอาศยัทีมีกาํลงั) 

 จกัขุวิญญาณ เป็นปัจจยัแก่ผสัสะ เวทนา และสมัปยุตตธรรมอืนที
เกิดร่วมดว้ย ไดถึ้ง ๙ ปัจจยั โดยสหชาตปัจจยั (เกิดพรอ้มกนั) สหชาต
นิสสยปัจจยั (เป็นทีอาศยัโดยเกิดพรอ้มกนั)  
สหชาตตัถิปัจจยั (เกิดพรอ้มและยงัมีอยู่) สหชาตอวิคตปัจจยั (เกิดพรอ้ม
และยงัไม่ปราศไป) อญัญมัญญปัจจยั (พึงพิงซึงกนัและกนั) สมัปยุตตปัจจยั 
(ประกอบร่วมกนั) วิปากปัจจยั (เป็นผลทีสุกงอมแลว้) นามอาหารปัจจยั 
(นํามาซึงผลประเภทวิญญาณาหาร) สหชาตนิทริยปัจจยั (เป็นใหญ่โดยเกิด
พรอ้มกนั ประเภทมนินทรีย)์ 

 จกัขุวิญญาณ เป็นปัจจยัแก่ผสัสะและเวทนาทีเกิดกบัสมัปฏิจฉนันจิต
ได ้๕ ปัจจยั คือ อนนัตรปัจจยั (ดบัไปไมม่ีระหวา่งคนั) สมนันตรปัจจยั (ดบั
ไปไม่มีระหวา่งคนัดว้ยดี) อนนัตรูปนิสสยปัจจยั (เป็นทีอาศยัทีมีกาํลงัโดย
ดบัไปไม่มีระหวา่งคนั) นตัถิปัจจยั (โดยไม่มีอยู)่ วิคตปัจจยั (โดยปราศไป) 

 จกัขุวิญญาณ เป็นปัจจยัแก่ผสัสะและเวทนาทีเกิดกบัสนัตีรณจิต และ
วิถีจิตอืนๆ ต่อจากนัน และเป็นปัจจยัแก่กามราคานุสยัในชวนะ ไดปั้จจยัเดียว 
โดยปกตูปนิสสยปัจจยั (เป็นทีอาศยัทีมีกาํลงัเป็นปกติ เพราะถา้ไม่มีจกัขุ



๑๑๓ 

วิญญาณเกิดก่อน วิถีจิตอืนทีเกิดภายหลงัรวมทงักามราคานุสยัซึงเกิดกบัโลภ
มูลจิตทาํชวนกิจ ก็เกิดขึนไม่ได)้ 

 จกัขุสมัผสัสะ เป็นปัจจยัแก่เวทนาทีเกิดร่วมดว้ย ไดถึ้ง ๘ ปัจจยั โดย 
สหชาตปัจจยั สหชาตนิสสยปัจจยั สหชาตตัถิปัจจยั สหชาตอวิคตปัจจยั 
อญัญมญัญปัจจยั สมัปยุตตปัจจยั อนนัตรูปนิสสยปัจจยั นตัถิปัจจยั วิคต
ปัจจยั 

 จกัขุสมัผสัสะ เป็นปัจจยัแก่เวทนาทีเกิดกบัสนัตีรณจิต และวิถีจิต
อืนๆ ต่อจากนัน และเป็นปัจจยัแก่กามราคานุสยัในชวนะ ไดปั้จจยัเดียว โดย
ปกตูปนิสสยปัจจยั 

 จกัขุสมัผสัสชาเวทนา ไม่ว่าจะเป็นเวทนาทีเกิดพรอ้มกบัจกัขุ
วิญญาณหรือสมัปฏิฉนันจิต หรือสนัตีรณจิต ก็เป็นปัจจยัแก่ตณัหาหรือกาม
ราคานุสยัในชวนะ ไดปั้จจยัเดียว โดยปกตูปนิสสยปัจจยั 

 นอกจากนี เวทนายงัเป็นปัจจยัแก่สญัญาขนัธแ์ละสงัขารขนัธ ์ มี
เจตนาเจตสิกเป็นตน้ ทีเกิดในจิตดวงเดียวกนัโดยสหชาตปัจจยัฯ ทีเกิดต่อ 
โดยไมม่ีระหวา่งคนัโดย อนนัตรปัจจยั ฯ และทีเกิดขา้มดวงต่อๆ ไปโดย ปก
ตปูนิสสยปัจจยั ตามสมควร 

 สาํหรบัทวารห ูจมกู ลิน กาย และใจ ก็โดยนัยเดียวกนั และแมอ้นุสยั
อืนๆ ก็นํามาทาํปริญญาโดยนัยนี เพียงแต่เปลียนเวทนาและอารมณต์ามควร 
เช่น ไดร้บัโผฏฐัพพารมณที์ไม่ดี กายวิญญาณเป็นอกุศลวิบาก ผสัสะกระทบ
อารมณที์ไม่ดี เป็นปัจจยัแก่ทุกขเวทนา ทุกขเวทนาก็เป็นปัจจยัแก่ปฏิฆานุสยั 
การทาํญาตปริญญาก็คือการใคร่ครวญแยกแยะวา่อะไรเป็นนาม อะไรเป็นรูป 
และเป็นปัจจยัต่อกนัอย่างไรบา้ง 

 ถา้พิจารณาอย่างนีบ่อยๆ เนืองๆ ยอ่มจะละความเห็นผิดทียึดถือว่า
กามราคานุสยัและธรรมะทีเกียวขอ้งไมม่ีเหตุใหเ้กิดขึน เป็นการเกิดขึนลอยๆ 
หรือมีพระเจา้ดลบนัดาลใหเ้กิดขนึได ้

 



 ๑๑๔ 

ปฏิจจสมุปบาทของกามราคานสุัย 
 

 เพราะความไม่รู ้ คืออวิชชานันเอง จึงทาํใหก้ระทาํกรรมต่างๆ ความ
ไม่รูใ้นทุกข ์ไม่รูใ้นเหตุใหเ้กิดทุกข ์ไมรู่ใ้นความดบัทุกข ์ไม่รูใ้นขอ้ปฏิบติัใหถึ้ง
ความดบัทุกข ์ไม่รูใ้นขนัธ ์อายตนะ ธาตุทีเกิดอดีต ไม่รูใ้นขนัธ ์อายตนะ ธาตุ
ทีเป็นอนาคต ไมรู่ใ้นขนัธ ์ อายตนะ ธาตุทงัอดีตทงัอนาคต ไม่รูป้ฏิจจสมุป
บาท จึงทาํใหท้าํบุญบา้ง (ปุญญาภิสงัขาร) ทาํบาปบา้ง (อปุญญาภิสงัขาร) 
ทาํบุญชนิดทีไม่หวนัไหวบา้ง (อาเนญชาภิสงัขาร) (อวิชชานุสยัเป็นปัจจยั
แก่สงัขาร) กรรมดีกรรมชวัเหล่านีก็เป็นปัจจยัใหเ้กิดผลคือวิญญาณ ซึงเป็น
วิบากจิตทงัในปฏิสนธิกาลและปวตัติกาล (สงัขารเป็นปัจจยัแก่วิญญาณ) 
เมือมีวิญญาณก็เป็นปัจจยัใหน้ามรูปหยงัลง (นามก็คือเจตสิกทีเกิดร่วมกบั
วิบากจิต รูปก็คือกมัมชรูปและจิตตชรูป) (วิญญาณเป็นปัจจยัแก่นามรูป) 
เมือนามรูปหยงัลงก็เป็นปัจจยัใหเ้กิดสฬายตนะ คือ ตา หู จมูก ลิน กาย ใจ 
(นามรูปเป็นปัจจยัแก่สฬายตนะ) เมือมีสฬายตนะ มีอารมณม์ากระทบ ก็
เป็นปัจจยัใหเ้กิดผัสสะ (สฬายตนะเป็นปัจจยัแก่ผสัสะ) เมือมีการกระทบ
อารมณก็์เป็นปัจจยัแก่การเสวยอารมณ ์ (ผสัสะเป็นปัจจยัแก่เวทนา) ปกติ
แลว้ สตัวท์งัหลายชอบสุขเวทนา แสวงหา สี เสียง กลิน รส โผฏฐัพพะทีดี
ทงัหลาย ก็เพือสุขเวทนา จึงไม่ตอ้งสงสยัเลยวา่ อนุสยัอะไรจะเกิดขึนต่อไป  
 ตามสูตรทีทรงแสดงว่า กามราคานุสยันอนเนืองในสุขเวทนา ปฏิฆา
นุสยันอนเนืองในทกุขเวทนา อวชิชานุสยันอนเนืองในอเุบกขาเวทนา 
เพราะฉะนันสุขเวทนาก็เป็นปัจจยัแก่กามราคานุสยั (เวทนาเป็นปัจจยัแก่
ตณัหา) และเมือกามราคานุสยัมีการเสพบ่อยๆ จนคุน้ เป็นสภาพถึงความมี
กาํลงั ก็เป็นปัจจยัแก่อุปาทาน (ความยึดมนัดว้ยตณัหาและทิฏฐิทีมีกาํลงั) 
(ตณัหา คือ กามราคานุสยัและภวราคานุสยั เป็นปัจจยัแก่อุปาทาน) เมือ
อุปาทานไดโ้อกาสก็เป็นปัจจยัแก่การทาํกรรมภพ (ก็คือ กายกรรม วจีกรรม 



๑๑๕ 

มโนกรรม ทีทาํใหเ้ขา้ถึงภพ) (อุปาทาน คือ กามราคานุสยั ภวราคานุสยั 
และทิฏฐานุสยั เป็นปัจจยัแก่ภพ) เมือทาํกรรมภพสาํเร็จ ไดปั้จจยัพรอ้มก็
ทาํใหเ้กิดชาติ (ก็คือ การเกิดของอุปปัตติภพ ไดแ้ก่ วิบากจิต เจตสิก 
และกมัมชรูปนันเอง) (ภพเป็นปัจจยัแก่ชาต)ิ และเมือมีชาติคือการเกิด ก็
เป็นปัจจยัใหเ้กิดทุกขโ์ดยประการต่างๆ คือ ความแก่ ความตาย ความโศก 
ความราํไรราํพนั ความทุกขก์าย ความทุกขใ์จ ความคบัแคน้ใจ (ชาติเป็น
ปัจจยัแก่ชรามรณะ ฯ) สรุปวา่ ความเกิดขนึแห่งกองทุกขล์ว้นๆ หาใช่สตัว์
บุคคลตวัตนทีไหนไม ่ กองทุกขนี์ไม่ไดเ้กิดขึนลอยๆ และไม่มีใครเป็นผูส้รา้ง
ขนึดว้ย แต่เกิดขนึดว้ยปัจจยัดงัทีกล่าวมานี 
 อวิชชาเป็นความไม่รูใ้นธรรมะ ๘ ประการ มีความไม่รูใ้นทุกขเ์ป็นตน้ 
เมือไดศึ้กษาพระธรรมจนเขา้ใจจากขนัการฟัง คิดพิจารณาใหเ้ขา้ใจละเอียด
ยิงขนึ เป็นความเขา้ใจขนัการคิด อบรมปัญญาทงั ๒ ขนันีใหพ้อกพนูเจริญ
ยิงขนึ เป็นความเขา้ใจจริงๆ วา่ นีทุกข ์ นีทุกขสมุทยั นีทุกขนิโรธ นีทุกขนิ
โรธคามินีปฏิปทา เหลา่นีคือ ขนัธ ์ เหล่านีคือ อายตนะ เหลา่นีคือ ธาตุ 
เหล่านีคือ อินทรีย ์ เหล่านีคือ ปฏิจจสมุปบาท ทงัในอดีต อนาคต และ
ปัจจุบนั ก็มีเพียงสภาวธรรม เหล่านีเป็นไป นีแหละเป็นสงัสารวฏัฏ ์ ยอ่มจะ
ทาํใหอ้วิชชาถูกละ ถูกคลายลงไป 

 การแยกแยะนามรูป การพิจารณาความเป็นปัจจยั และยกธรรมะ
ทงัหลายขึนสู่ไตรลกัษณ ์ ดาํเนินชีวิตไปอยูอ่ยา่งนี เป็นการอบรมวิปัสสนา 
เป็นการสาํรอกอวิชชาและตณัหานุสยั รวมทงัอนุสยัอืนๆ ดว้ยโดยตทงัค
ปหาน เมือใคร่ครวญอนุสยัทงัหลายและนามรูปโดยความไมเ่ทียง เป็นทุกข ์
เป็นอนัตตา (โดยนัยต่างๆ ทีแสดงไวใ้นวิสุทธิมรรค ปัญญานิทเทส ตงัแต่มคั
คามคัคญาณทสัสนวิสุทธิเป็นตน้ไป) เมือรูเ้มือเห็นจริงวา่สงัขารทงัหลาย
รวมทงัอนุสยัดว้ย ไม่เทียงแทแ้น่นอน เพราะเสือมไปสินไป เป็นทุกขไ์ม่คงทน 
เพราะเป็นภยัคือน่ากลวั เป็นอนัตตาเพราะไม่มีแก่นสารหาทีพึงมิได ้ยอ่มเบือ
หน่าย ทีเบือหน่ายก็เพราะไดเ้ห็นแลว้วา่ นามรูปขนัธ ์ ๕ เป็นทีตงัแห่งทุกข ์



 ๑๑๖ 
โทษ ภยั นานาประการ เมือเห็นโดยความเป็นโทษ โดยความเป็นภยัในสิงใด 
ก็ยอ่มเบือหน่ายในสิงนันเป็นธรรมดา 

 เมือเบือหน่ายก็คลายความกาํหนัด เมือคลายความกาํหนัด ก็จะนอ้ม
ไปในความดบัอนุสยัและสงัขารทงัปวง เมือนอ้มไปในความดบั ก็ปรารถนาที
จะสลดัคืนอุปาทานขนัธแ์ละอนุสยักิเลสทงัหลาย 

 เมือเจริญ เมือทาํใหม้ากในวิปัสสนาอยา่งนีอยู ่ ยอ่มรูแ้จง้และเห็นจริง
ไปตามลาํดบั และเมืออินทรียบ์ริบรูณพ์รอ้ม อริยมรรคมีองค ์ ๘ ประชุมกนั 
เห็นพระนิพพานเมือไร ก็เป็นการตรสัรูอ้ริยสจัจ ์ ๔ เมือนันอนุสยักิเลสและ
กิเลสทงัปวง จะถูกละโดยสมุจเฉทตามลาํดับขนัของอริยมรรค 

 เมืออวิชชานุสยัและตณัหานุสยัถูกสาํรอกโดยไม่มีส่วนเหลือ 
สงัขารจงึดบั เมือสงัขารดบัวิญญาณจึงดบั เมือวิญญาณดบันามรูปจงึดบั 
เมือนามรูปดบัสฬายตนะจึงดบั เมือสฬายตนะ ดบัผสัสะจงึดบั เมือผสัสะ
ดบัเวทนาจงึดบั เมือเวทนาดบัตณัหาจึงดบั เมือตณัหาดบัอุปาทานจงึดบั 
เมืออุปาทานดบัภพจงึดบั เมือภพดบัชาติจงึดบั เมือชาตดิบั ชรา มรณะ 
โสกะ ปริเทวะ ทุกข ์โทมนสั อุปายาสจงึดบั ความดบัแห่งกองทุกขท์งัสิน
นี ก็มีดว้ยประการฉะนี 

 เป็นการสาํเร็จกิจในการละอนุสยั อนัเป็นสมุทยัใหเ้กิดทุกขใ์นวฏัฏะ 
แต่ถา้อรหตัตมรรคจิตยงัไมเ่กิด ก็จะตอ้งถูกอนุสยัทาํรา้ยไปเรือยๆ จากภพสู่
ภพ จากชาติสู่ชาติ ไมมี่จุดหมาย ไม่มีทีสินสุด เพราะฉะนัน ผูที้เห็นภยัใน
วฏัฏะ จึงควรกระทาํความเพียรในกิจทีพึงกระทาํในอริยสจัจ ์ ๔ ควรศึกษา 
ควรพิจารณาและคิดตามคาํสอน ไม่ควรคิดหรือกระทาํอะไร 
นอกเหนือไปจากคาํสอน เพราะวา่นันไมใ่ช่เบืองตน้ของพรหมจรรย ์ หาก คิด
ใหเ้ป็นไปตามคาํสอน ตรึกไป นึกไปในอริยสจัจ ์ ๔ คิดใหเ้ป็นไปใน
อริยสจัจ ์๔ นีแหละเป็นเบืองตน้แห่งพรหมจรรย ์ดงัทีพระสุคตผูศ้าสดาตรสัไว ้
ในสงัยุตตนิกาย มหาวารวรรค สจัจสงัยุตต ์ สมาธิวรรคที ๑ วิตกักสูตรและ
จนิตสูตร วา่ 



๑๑๗ 

วิตักกสูตร 
วาดวยการตรึกในอริยสัจจ ๔ 

 

[๑๖๖๐] ดูก่อนภิกษุทังหลาย เธอทงัหลายจงอยา่ตรกึถึงอกศุลวติกอันลามก 
คือ กามวติก พยาบาทวติก วหิิงสาวติก ขอ้นัน เพราะเหตไุร? เพราะวติก
เหลา่นี ไม่ประกอบดว้ยประโยชน์ ไม่ใช่พรหมจรรยเ์บืองตน้ ยอ่มไม่เป็นไป
เพือความหน่าย เพือความคลายกาํหนัด เพือความดบั เพือความสงบ เพือ
ความรูย้งิ เพือความตรสัรู ้เพือนิพพาน 

 ก็เมือเธอทงัหลายจะตรกึ พึงตรึกอย่างนีว่า นีทุกข ์ นีทุกขสมุทัย นี
ทุกขนิโรธ นีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ขอ้นัน เพราะเหตไุร? เพราะความ
ตรกึเหลา่นันประกอบดว้ยประโยชน์ เป็นพรหมจรรยเ์บืองตน้ ยอ่มเป็นไปเพือ
ความหน่าย เพือความคลายกาํหนัด เพือความดบั เพือความสงบ เพือความรู ้
ยงิ เพือความตรสัรู ้เพือนิพพาน 

 ดูก่อนภิกษุทังหลาย เพราะเหตนัุนแหละ เธอทงัหลายพึงกระทาํ
ความเพียร เพือรูต้ามความเป็นจริงวา่ นีทกุข ์ นีทกุขสมทุยั นีทกุขนิโรธ นี
ทกุขนิโรธคามินีปฏิปทา. 

จบวิตกักสูตรที ๗ 

 



 ๑๑๘ 

จินตสูตร 
วาดวยการคิดในอริยสัจจ ๔ 

 

 [๑๖๖๑] ดูก่อนภิกษุทังหลาย เธอทังหลายจงอยา่ตรกึถึงอกศุลจิตอันลามกวา่ 
โลกเทียง โลกไม่เทียง โลกมีทีสุด โลกไม่มีทีสุด ชีพอนันัน สรรีะก็อนันัน ชีพ
อยา่งหนึง สรรีะก็อยา่งหนึง สตัวเ์บืองหนา้แตต่ายแลว้ยอ่มเป็นอีก สตัวเ์บือง
หนา้แตต่ายแลว้ยอ่มไม่เป็นอีก สตัวเ์บืองหนา้แต่ตายแลว้ยอ่มเป็นอีกก็มี ยอ่ม
ไม่เป็นอีกก็มี สตัวเ์บืองหนา้แตต่ายแลว้ ยอ่มเป็นอีกก็หามิได ้ยอ่มไม่เป็นอีกก็
หามิได ้ ขอ้นัน เพราะเหตไุร? เพราะความคิดนีไม่ประกอบดว้ยประโยชน์ 
ไม่ใช่พรหมจรรยเ์บืองตน้ ยอ่มไม่เป็นไปเพือความหน่าย เพือความคลาย
กาํหนัด เพือความดบั เพือความสงบ เพือความรูย้งิ เพือความตรสัรู ้ เพือ
นิพพาน 

 ก็เมือเธอทงัหลายจะคิด พึงคดิอย่างนีว่า นีทุกข ์ นีทุกขสมุทัย นี
ทุกขนิโรธ นีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ขอ้นัน เพราะเหตไุร? เพราะความคิด
เหลา่นันประกอบดว้ยประโยชน์ เป็นพรหมจรรยเ์บืองตน้ ยอ่มเป็นไปเพือ
ความหน่าย เพือความคลายกาํหนัด เพือความดบั เพือความสงบ เพือความรู ้
ยงิ เพือความตรสัรู ้เพือนิพพาน 

 ดูก่อนภิกษุทังหลาย เพราะเหตนัุนแหละ เธอทงัหลายพึงกระทาํ
ความเพียร เพือรูต้ามความเป็นจริงวา่ นีทกุข ์ นีทกุขสมทุยั นีทกุขนิโรธ นี
ทกุขนิโรธคามินีปฏิปทา. 

จบจนิตสูตรที ๘ 

 

 การทาํปริญญาในกามราคานุสยั เป็นเพียงตวัอยา่งทียกมาแสดงโดย
ยอ่เท่านัน และแสดงเพียงญาตปริญญา ส่วนตีรณปริญญาและปหานปริญญา 
ซึงเป็นการยกสภาพธรรมขึนสู่ไตรลกัษณ ์ (วิตก คือ สงักปัปะเป็นสภาพทียก
จิตและสมัปยุตตธรรมขึนสู่อารมณ ์เพราะฉะนัน สมัมาสงักปัปะจึงสามารถยก
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นามรูปขึนสู่ไตรลกัษณไ์ด ้ ในอรรถกถา สโตการิญาณนิทเทศ อานาปานกถา 
ปฏิสมัภิทามรรค แสดงว่า ...แตกิ่จแห่งการเห็นแจง้เวน้วิตกย่อมไม่มี 
เพราะวิปัสสนามีวิตกเป็นสหาย ย่อมทาํกิจของตน ปัญญาตามธรรมดา
ของตนย่อมไม่สามารถจะตดัสินอารมณว่์า อนิจฺจ ํ ทุกฺข ํ อนตฺตา ได ้ แต่
เมือวิตกกระทบแลว้ กระทบแลว้ในอารมณ ์ จึงสามารถตดัสินได.้..) และ
เป็นการเจริญอนุปัสสนา ๗ นันมีรายละเอียดมาก จุดประสงคใ์นการเรียบ
เรียงหนังสือเล่มนี เพือทาํความเขา้ใจเรืองอนุสยัเป็นหลกั จึงไมไ่ดแ้สดงเรือง
การทาํปริญญาอย่างละเอียด 

 สาํหรบัคาํถามทีวา่ อนุสยัเป็นอารมณข์องสตปัิฏฐานไดห้รือไม่ ? 
มีคาํตอบดงัทีจะกล่าวต่อไป 

 ในอรรถกถายมกปกรณ ์ อนุสยัยมกก็ดี ในอรรถกถาปฏิสมัภิทามรรค 
อาสยานุสยญาณก็ดี ในอรรถกถามหานิทเทส สุทธฏัฐกสุตตนิทเทสที ๔ ก็ดี 
ไดย้กขอ้ความในคมัภีรธ์รรมสงัคณี นิทเทส วาระ บทภาชนียข์องโมหะมา
แสดงเหมือนกนัว่า อนุสยัคืออวิชชา ปริยุฏฐานคืออวิชชา ลิมคืออวิชชา 
อกศุลมูลคือโมหะ ในสมยันันอนัใด นีชือวา่ โมหะ มีในสมยันัน. 
 ขอ้ความนี แสดงอะไร ? 

 ขอ้ความทีอา้งถึงนี แสดงว่า ขณะทีอกุศลจิตเกิดขึนนัน มีโมหเจตสิก
เกิดร่วมดว้ย ขณะทีโมหเจตสิกเกิดขึนทาํกิจของตน พระผูม้ีพระภาคเจา้ ก็ทรง
บญัญติัชือต่างๆ ตามอาํนาจ ตามสภาวะ ตามทีเป็นจริงของโมหะทีเกิดขนึใน
ขณะนัน เช่น โมหะเป็นสภาพทีถอนขนึไดย้ากเหมือนกลอนเหล็กใหญ่ ดงันัน 
โมหะจึงชือว่า อวิชชาลงัคี โมหะเป็นสภาพทีกลุม้รุม คือ ครอบงาํจิต ดงันัน 
โมหะจึงชือว่า อวิชชาปริยุฏฐาน และ โมหะเป็นสภาพทีเหมือนกบันอน
เนือง โดยอรรถว่าถึงความมีกาํลงั ดังนัน โมหะจึงชือว่า อวิชชานุสยั หรือ
โมหะทีเป็นสภาพทีเป็นปฏิปักษ์ต่อญาณ ดงันัน โมหะจึงชือว่า อญัญาณ ฯลฯ 
เพราะฉะนัน จะเรียกชือว่าอะไรก็ตาม แต่ก็หมายถึง โมหเจตสิกซึงเกิดขึนมีอยู่
ในสมยันัน ขอยกขอ้ความเต็มของธมัมุทเทส คือหวัขอ้ของอกุศลธรรม และนิ
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ทเทศคือคาํขยาย ว่ามีธรรมะอะไรทีเกิดกบัอกุศลจิตบา้ง ขอ้ความในธรรม
สงัคณีปกรณ ์พระอภิธรรมปิฎก ธมัมุทเทส วาระ อกุศลจิตดวงที ๑ แสดง
วา่ 

 

ธัมมุทเทสวาระ 
 

 ( ๒๗๕ ) ธรรมเป็นอกุศล เป็นไฉน ? 

 อกศุลจิต สหรคตดว้ยโสมนัส สมัปยตุดว้ยทิฏฐิ มีรูปเป็นอารมณ ์หรือ
มีเสียงเป็นอารมณ ์ มีกลนิเป็นอารมณ ์ มีรสเป็นอารมณ ์ มีโผฏฐัพพะเป็น
อารมณ ์มีธรรมเป็นอารมณ ์หรอืปรารภอารมณใ์ดๆ เกิดขนึ ในสมยัใด ผสัสะ 
เวทนา สญัญา เจตนา จิต, วติก วจิาร ปีติ สุข เอกคัคตา, วริยิินทรยี ์ สมาธิ
นทรยี ์มนินทรยี ์โสมนัสสินทรยี ์ชีวติินทรยี,์ มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสงักปัปะ มิจฉา
วายามะ มิจฉาสมาธิ, วริยิพละ สมาธิพละ อหิรกิพละ อโนตตปัปพละ, โลภะ 
โมหะ, อภิชฌา มิจฉาทิฏฐิ, อหิรกิะ อโนตตปัปะ, สมถะ, ปัคคหะ อวกิเขปะ มี
ในสมยันัน ก็หรือวา่นามธรรมทีอิงอาศัยเกิดขนึแมอื้นใด มีอยูใ่นสมยันัน 
สภาวธรรม เหลา่นีชือวา่ ธรรมเป็นอกุศล. 
 จะขอแสดงนิทเทสคือคาํขยายเพียงบางส่วน จะไม่ยกมาทงัหมด เพือ
ชีใหเ้ห็นวา่ นิทเทสทีท่านขยายไวนั้น ชือต่างๆ ทีพระผูมี้พระภาคเจา้ ทรง
ยกขนึแสดง เป็นคาํไวพจน์ (คาํทีมีความหมายเหมือนกนั) ของสภาพธรรม
อยา่งเดยีวกัน ไม่มีความแตกตา่งกันเลย 

 ( ๒๗๗ ) เวทนา มีในสมยันัน เป็นไฉน ? 

 ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ อันเกิดแต่สมัผสัแห่งมโนวญิญาณ
ธาตทีุสมกัน ความเสวยอารมณที์สบายเป็นสุขอันเกิดแตเ่จโตสมัผสั กิรยิา
เสวยอารมณที์สบายเป็นสุขอนัเกิดแต่เจโตสมัผสั ในสมยันัน อันใด นีชือวา่ 
เวทนามีในสมยันัน. 
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 คาํขยายเวทนาตรงนี เป็นไวพจนข์องโสมนัสเวทนาทงันนั เพราะ
โลภมูลจติดวงท ี๑ เกิดร่วมกบัโสมนัสเวทนาเท่านนั 

 ( ๒๘๐ ) จติ มีในสมยันัน เป็นไฉน ? 

 จิต มโน มานัส หทยั ปัณฑระ มนายตนะ มนินทรยี ์ วญิญาณ 
วญิญาณขนัธ ์ มโนวญิญาณธาตทีุสมกัน ในสมยันัน อันใด นีชือวา่ จิต มีใน
สมยันัน. 
 ชือของจิตนอกจากคาํว่า จิต แลว้ มีอีกถึง ๑๐ ชือ แต่ชือทงัหมดนี 
เป็นคาํไวพจน์ ไมไ่ดแ้สดงความต่างกนัของจิต เพียงแต่แสดงว่า มีสภาวะเป็น
อายตนะ เป็นอินทรีย ์เป็นขนัธ ์หรือเป็นธาตุ เท่านัน 

 ( ๒๘๑ ) วิตก มีในสมยันัน เป็นไฉน ? 

 ความตรกึ ความตรกึอยา่งแรก ความดาํร ิ ความทีจิตแนบอยูใ่น
อารมณ ์ ความทีจิตแนบสนิทอยูใ่นอารมณ ์ ความยกจิตขึนสู่อารมณ ์ มิจฉา
สงักปัปะ ในสมยันัน อันใด นีชือวา่ วติก มีในสมยันัน. 
 ถา้ดูภาษาบาลีก็ยงิจะชดัเจนยงิขนึ เพราะคาํเหล่านี บางทีก็เพิม
อปุสรรค โดยทีไม่ไดท้าํใหมี้ความหมายเปลยีนไปเลย เช่น 

 กตโม ตสฺมึ สมเย วิตกฺโต โหต?ิ 

 โย ตสฺมึ สมเย ตกฺโก, วิตกฺโก, สงฺกปโฺป, อปฺปนา, พฺยปฺปนา, เจต
โส อภินิโรปนา,  
มิจฺฉาสงฺกปโฺป. อย ํตสฺมึ สมเย วติกฺโก โหติ. 
 คาํทีเป็นตวัทึบ ๗ คาํ เป็นชือของวิตกเจตสิก คาํสุดทา้ยก็คือ , มิจฺ
ฉาสงฺกปฺโป ความดาํริผิด ทีไม่มีสมัมาสงักปัปะ ก็เพราะวา่ เป็นวิตกทีเกิดกบั
อกุศลจิต แต่ถา้เป็นวิตกทีเกิดกบักุศลจิต ก็จะใชค้าํว่า สมัมาสงักปัปะแทน 

 ( ๒๘๕ ) เอกคัคตา มีในสมยันัน เป็นไฉน ? 

 การตงัอยูแ่ห่งจิต ความดาํรงอยูแ่ห่งจิต ความมนัอยูแ่ห่งจิต ความไม่
ส่ายไปแห่งจิต ความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิต ภาวะทีจิตไม่ส่ายไป ความสงบ สมาธิ
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นทรยี ์ สมาธิพละ มิจฉาสมาธิ ในสมยันัน อันใดนีชือวา่ เอกคัคตา มีในสมยั
นัน. 
 กตมา ตสฺมึ สมเย จตฺิตสฺเสกคฺคตา โหต?ิ 

 ยา ตสฺมึ สมเย จติตสฺส  ◌ิต,ิ สณฺ ◌ิต,ิ อวฏฺ ◌ิต,ิ อวิสาหาโร, อวิกฺเข
โป, อวิสาหฏมานสตา, สมโถ, สมาธินฺทริย,ํ สมาธิพล,ํ มิจฺฉสมาธิ. อย ํ
ตสฺมึ สมเย จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหติ. 
 ชือของเอกคัคตาเจตสิกทีเกิดกบัอกุศลจิตมีถึง ๑๐ ชือ แมค้าํวา่ 
สมถะ ซึงแปลว่าความสงบ ก็เกิดกบัอกุศลจิต เพราะฉะนัน ไม่ควรเขา้ใจวา่ 
คาํวา่ สมถะ จะตอ้งเป็นกุศลเท่านัน คาํวา่ สมถะ คือ ความสงบในทีนี ไม่ได้
หมายความว่าสงบจากอกุศล แต่หมายความวา่ สงบจากการฟุ้งไปในอารมณ์
ต่างๆ เพราะเอกคัคตาทาํใหจิ้ตมีอารมณเ์ป็นหนึง แมค้าํว่าสมาธินทรีย ์สมาธิ
พละ ก็เป็นชือของเอกคัคตาเจตสิก ทีเกิดกบัอกุศลจิตได ้

 ( ๓๓๐ ) โมหะ มีในสมยันัน เป็นไฉน ? 

 ความไม่รู ้ความไม่เห็น ความไม่ตรสัรู ้ความไม่รูโ้ดยสมควร ความไม่
รูต้ามความเป็นจรงิ ความไม่แทงตลอด ความไม่ถือเอาใหถ้กูตอ้ง ความไม่
หยงัลงโดยรอบคอบ ความไม่พินิจ ความไม่พิจารณา ความไม่กระทาํให้
ประจกัษ์ ความทรามปัญญา ความโง่เขลา ความไม่รูช้ดั ความหลง ความลุ่ม
หลง ความหลงใหล อวชิชา โอฆะคืออวชิชา โยคะคืออวชิชา อนุสยัคืออวิชชา 
ปรยิฏุฐานคืออวชิชา ลมิคืออวชิชา อกศุลมูลคือโมหะ ในสมยันันอันใด นีชือ
วา่ โมหะ มีในสมยันัน 

 กตโม ตสฺมึ สมเย โมโห โหต?ิ 

 ย ํตสฺมึ สมเย อ ฺ  าน,ํ อทสฺสน,ํ อนภิสมโย, อนนุโพโธ, อสมฺโพโธ, 
อปฺปฏิเวโธ, อสงฺคาหนา, อปริโยคาหนา, อสมเปกฺขนา, อปฺปจฺจเวกฺขกมฺมํ
, ทุมฺเมชฺฌ,ํ พาลฺย,ํ อสมฺปช ฺ  ◌ํ, โมโห, ปโมโห, สมฺโมโห, อวิชชา, อวิชฺ
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โชโฆ, อวิชฺชาโยโค, อวิชฺชานุสย,ํ อวิชฺชาปริยุฏฐาน, อวิชฺชาลงฺค.ี โมโห. 
อกสุลมูล.ํ อย ํตสฺมึ สมเย โมโห โหติ. 
 ชือของโมหะมีถึง ๒๕ ชือ แต่ก็หมายถึงโมหเจตสิกทีเกิดขนึในขณะที
โลภมลูจิตดวงที ๑ เกิดขึนนันเอง อวิชชานุสยั อวิชชาปริยุฏฐาน อวิชโชฆะ 
อวิชชาโยคะ หรืออวิชชาสงัโยชน์ อวิชชานิวรณ ์ แมไ้มไ่ดย้กขนึมาแสดงก็ตาม 
ก็คือสิงเดียวกนั เป็นเพียงคาํไวพจน์ (พยญัชนะทีต่างกนัแต่มีความหมาย
เหมือนกนั) ทีแสดงอาการ กิริยา หรือกิจ หรือความเป็นไปทีโมหเจตสิก
แสดงออกเท่านัน เพราะโมหะก็เหมือนหว้งนําท่วมทบัจึงเรียกวา่ อวิชโชฆะ 
เป็นเครืองประกอบไวใ้นภพ จึงเรียกว่า อวิชชาโยคะ เป็นเครืองรอ้ยรดัผูกมดั
ไว ้ จึงเรียกวา่ อวิชชาสงัโยชน ์ถา้เป็นเครืองกนัของปัญญาก็เรียกว่า อวิชชา
นิวรณ ์ หรือถา้เป็นเครืองหมกัดองทาํใหไ้หลไป ก็เรียกว่า อวิชชาสวะ 
เพราะฉะนัน เมือเป็นสภาพทีเหมือนนอนเนืองอยู่ในสนัดาน เนืองจากเป็น
กิเลสทีมีกาํลงั เพราะอรรถว่า ยงัละไม่ได ้จึงเรียกวา่ อวิชชานุสยั 

 เหตุทียกธมัมุทเทสและนิทเทสของอกุศลจิตขนึมาแสดงนี ก็เพือให้
ทราบวา่ ชือของอกุศลธรรมต่างๆ ทีพระผูมี้พระภาคเจา้ทรงยกขนึ แสดงนัน 
โดยเฉพาะอวิชชานุสยัและอวิชชาปริยุฏฐาน หมายถึงสิงเดียวกนั ไมม่ีความ
แตกต่างกนัโดยลกัษณะหรือระดบักาํลงัอะไรเลย ไมเ่ช่นนัน จะจดัระดบัอยง่ไร 
ในเมือชือของโมหะมีถึง ๒๕ ชือ และทรงสรุปไวแ้ลว้ในตอนทา้ยวา่... (ชือของ
โมหะทงั ๒๕ ชือ) ... ในสมยันนัอนัใด นีชือว่า โมหะ มีในสมยันนั ก็แสดง
วา่ ทงั ๒๕ ชือนัน ก็คือ โมหเจตสิก ทีเกิดขนึในสมยัทีโลภมลูจิตดวงที ๑ 
เกิดขนึนันเอง 

 ยงัมีตวัอยา่งในลกัษณะเดียวกนั คือ ขอ้ความในอรรถกถาพระวินัย
ปิฎก พาหิรนิทาน และในอรรถกถาธรรมสงัคณีปกรณ ์ นิทานกถา ในพระ
อภิธรรมปิฎก พรรณนาคุณของพระไตรปิฎกว่า อธิศีลสิกขา ท่านกล่าวไวโ้ดย
พิเศษในพระวินัยปิฎก อธิจติตสิกขา ท่านกล่าวไวโ้ดยพิเศษ ในพระ
สุตตนัตปิฎก อธิปัญญาสิกขา ท่านกล่าวไวโ้ดยพิเศษในพระอภิธรรมปิฎก 



 ๑๒๔ 
อนึง ความละวีตกิกมกิเลส ท่านกล่าวไวใ้นพระวินัยปิฎก เพราะศีลเป็นขา้ศึก
ต่อวีติกกมกิเลส ความละปริยุฏฐานกิเลส ท่านกล่าวไวใ้นพระสุตตนัตปิฎก 
เพราะสมาธิเป็นขา้ศึกต่อปริยุฏฐานกิเลส ความละอนุสยักิเลส ท่านกล่าวไว ้
ในพระอภิธรรมปิฎก เพราะปัญญาเป็นขา้ศึกต่ออนุสยักิเลส 

 จากขอ้ความดงักล่าว อาจทาํใหเ้ขา้ใจวา่ กิเลสมี ๓ ระดบั คือ กิเลส
อย่างหยาบทีล่วงออกมาทางกายวาจา ซึงละไดด้ว้ยศีลอยา่งหนึง กิเลสอยา่ง
กลางคือปริยุฏฐานกิเลสทีกลุม้รุมจิต แต่ไม่ล่วงออกมาทางกายวาจา ละได้
ดว้ยสมาธิอยา่งหนึง และกิเลสอยา่งละเอียดคืออนุสยักิเลสทีนอนเนืองอยูใ่น
จิต ไมไ่ดเ้กิดขึนทาํกิจการงาน ซึงจะตอ้งละดว้ยปัญญาอีกอย่างหนึง แต่ถา้
พิจารณาถึงเนือความในส่วนอืนทีกล่าวถึงปิฎก ๓ ในทํานองเดียวกนั เช่น ใน
หวัขอ้ว่าดว้ยสมบติั ๓ ประเภท ตรสัประเภทแห่งวิชชา ๓ ไวใ้นพระวินัย ตรสั
ประเภทแห่งอภิญญา ๖ ไวใ้นพระสูตร ตรสัประเภทปฏิสมัภิทา ๔ ไวใ้นพระ
อภิธรรม จากพยญัชนะตรงนี จะเห็นไดว้า่ วิชชา ๓ อภิญญา ๖ และ
ปฏิสมัภิทา ๔ ก็ไม่ไดมี้ความเกียวเนืองกนั โดยเป็นลาํดบัอยา่งไร ผูที้ได้
คุณธรรมเหล่านันทงัหมดจะตอ้งมีทงัศีล สมาธิ และปัญญา 

 การแสดงพระธรรมเกียวกบัการประหานกิเลสก็เช่นเดียวกนั เป็น
เพียงการพรรณนาเรืองพระไตรปิฎก ความเป็นมาของพระไตรปิฎก 
ความหมายและชือของพระไตรปิฎกโดยนัยต่างๆ ดงัทีแสดงว่าพระวินัยปิฎก
เรียกว่า อาณาเทศนา เพราะพระผูม้ีพระภาคเจา้ผูค้วรแก่อาณติั (ผูแ้นะนํา
ตกัเตือน) พระสุตตนัตปิฎกเรียกว่า โวหารเทศนา เพราะพระผูมี้พระภาคเจา้
ผูฉ้ลาดในโวหาร พระอภิธรรมปิฎกเรียกว่า ปรมัตถเทศนา เพราะพระผูม้ี
พระภาคเจา้ผูฉ้ลาดในปรมตัถ ์เป็นตน้ ดงันัน การละกิเลส ๓ อยา่ง โดยปิฎก 
๓ จึงไมใ่ช่เป็นการแสดงเรืองของการจดัระดบัของกิเลสโดยตรง แต่เป็นการ
แสดงเพือใหผู้ศึ้กษาพระไตรปิฎก เกิดความเลือมใสวา่ สามารถขดัเกลากิเลส 
ดว้ยการประพฤติปฏิบติัตามแนวทางในปิฎกทงั ๓ ได ้

 



๑๒๕ 

 อีกประการหนึง การแสดงธรรมในหวัขอ้การละกิเลสดงักล่าว เป็น
การสงเคราะห ์ เพือใหเ้ห็นคุณของพระไตรปิฎก ซึงเป็นคาํสอนของพระ
สมัมาสมัพุทธเจา้ เป็นปริยติัสทัธรรม เป็นพระธรรมรตันะอยา่งหนึง เพือให้
กุลบุตรทีไดอ้่านขอ้ความตรงนี เห็นอานิสงสแ์ละเกิดฉนัทะในการศึกษา
พระไตรปิฎก ทีวา่เป็นการสงเคราะห ์ หมายถึง ไมใ่ช่เป็นหลกัแน่นอนตายตวั 
ตวัอย่างเช่น ในอรรถกถาธรรมสงัคณีปกรณ ์ นิทานกถา แสดงว่า ตทงัค
ปหาน ตรสัไวใ้นปิฎกที ๑ วิกขมัภนปหาน ตรสัไวใ้นปิฎกที ๒ สมุจเฉท
ปหาน ตรสัไวใ้นปิฎกที ๓ 

 

 ตทงัคปหาน หมายถึง การละกิเลสดว้ยองคนั์นๆ ถา้โดยตรงเลย ก็
หมายถึงโลกียวิปัสสนาญาณ เป็นเรืองของปัญญาซึงจดัอยูใ่นปิฎกที ๓ แต่โดย
การสงเคราะห ์ ก็หมายถึง กุศลขนัทานดว้ย ขนัศีลดว้ย ท่านพระอรรถกถา
จารยจึ์งแสดงวา่ ตทงัคปหาน ตรสัไวใ้นปิฎกที ๑ การศึกษาพระสูตรหรือพระ
อภิธรรม ทาํใหอ่้อนนอ้มถ่อมตน เพราะเห็นโทษของมานะ ทาํใหย้ินดี
อนุโมทนากบัความดีหรือลาภสกัการะของผูอื้น เพราะเห็นโทษของอิสสา เป็น
ตน้ ก็เป็นการละกิเลสโดยตทงัคปหานทงัสิน ไม่ใช่เพียงขนัศีลเท่านัน 

 

 วิกขมัภนปหาน หมายถึง การละกิเลสดว้ยการขม่ไว ้ โดยอุปจาร
สมาธิหรืออปัปนาสมาธิ ซึงจดัอยูใ่นปิฎกที ๒ แต่การพิจารณาเรืองศีล คุณ
ของศีล อานิสงสข์องศีลซึงเป็นพระวินัย จนเป็นอุปจารสมาธิ ก็เป็นวิกขมัภนป
หาน เพราะสามารถข่มนิวรณไ์ด ้ และในพระอภิธรรมปิฎกก็แสดงเรืองฌาน
จิต เรืองวิโมกข ์ สมาธิ สมาบติัไวอ้ย่างละเอียด ซึงเป็นส่วนของวิขมัภนปหาน 
แต่ก็ทรงแสดงไวใ้นปิฎกทงั ๓ 

 

 สมุจเฉทปหาน หมายถึง การละกิเลสอยา่งเด็ดขาด ซึงจดัอยูใ่นพระ
อภิธรรมปิฎก แต่ตามความเป็นจริง ผูที้ละกิเลสไดโ้ดยเด็ดขาด สามารถบรรลุ



 ๑๒๖ 
ธรรมเป็นพระอริยบุคคล ก็เพราะไดส้ดบัพระสูตรทีพระผูมี้พระภาคเจา้ทรง
แสดง ซึงพระสูตรก็มีมากจนนับไมถ่ว้น อยา่งพระสูตรแรก ทีทรงแสดง
หลงัจากทีพระองคท์รงตรสัรูแ้ลว้ คือ ธรรมจกักปัปวตัตนสูตร ท่านพระอญัญา
โกณฑญัญเถระ เป็นมนุษยผู์เ้ดียวทีไดบ้รรลุธรรม ดับกิเลสไดเ้ป็นสมุทเฉท 
แต่พรหมไดบ้รรลุถึง ๑๘ โกฏิ ครงัเมือพระองคท์รงแสดงมงคลสูตร รตันสูตร 
ติโรกุฑฑสูตร มหาสมยัสูตร ฯลฯ ก็มีผูบ้รรลุธรรมสูตรละ ๘๔,๐๐๐ จนนับไม่
ถว้น 

 หรืออย่างทีแสดงว่า การละสงักิเลสคือทุจริต ท่านแสดงไวใ้นปิฎกที 
๑ การละสงักิเลสคือตณัหา ท่านแสดงไวใ้นปิฎกที ๒ การละสงักิเลสคือทิฏฐิ 
ท่านแสดงไวใ้นปิฎกที ๓ จากขอ้ความตรงนีแสดงวา่ พระวินัยปิฎกละสงักิเลสที
ทาํใหจิ้ตเศรา้หมองคือทุจริต แต่ทุจริตมี ๓ อย่าง คือ กายทุจริต วจีทุจริต มโน
ทุจริต พระวินัยละกิเลสทีทาํใหเ้กิดมโนทุจริตดว้ยหรือไม่ เพราะมโนทุจริต 
ส่วนใหญ่ไม่ไดอ้อกมาทางกายวาจา 

 หรือพระสุตตนัตปิฎกละสงักิเลสคือตณัหา เป็นตัณหาระดบัไหน 
เพราะตณัหาก็ทาํใหเ้กิดทุจริตออกมาทางกายวาจาได ้ ตณัหาทีเป็นปริยุฏฐาน
ก็มี ตณัหาทีเป็นอนุสยัก็มี หรือพระอภิธรรมปิฎกละสงักิเลสคือทิฏฐิ หมายถึง 
ทิฏฐิระดบัไหน เพราะทิฏฐิก็ล่วงทุจริตทางกายวาจาได ้ ทิฏฐิทีเป็นปริยุฏฐาน
ก็มี ทิฏฐิทีเป็นอนุสยัก็มี 

 จากขอ้ความทีวา่ ความละวีตกิกมกิเลส ท่านกล่าวไวใ้นพระวินัย
ปิฎก เพราะศีลเป็นขา้ศึกต่อวิติกกมกิเลส ความละปริยุฏฐานกิเลส ท่าน
กล่าวไวใ้นพระสุตตนัตปิฎก เพราะสมาธิเป็นขา้ศึกต่อปริยุฏฐานกิเลส ความ
ละ อนุสยักิเลส ท่านกล่าวไวใ้นพระอภิธรรมปิฎก เพราะปัญญาเป็นขา้ศึกต่อ
อนุสยักิเลส ขอ้ความตรงนีจะมีความหมายว่าอยา่งไร ? 

 การทีท่านแสดงว่าอธิศีลสิกขา กล่าวเป็นพิเศษในพระวินัยปิฎก (ใน
พระวินัยปิฎก นอกจากจะกล่าวถึงสิกขาบทต่างๆ ของพระภิกษุเป็นส่วนใหญ่
แลว้ ก็ยงัมีเนือหาเกียวกบัประวติัความเป็นมาของพระโพธิสตัวก่์อนการตรสัรู ้



๑๒๗ 

พระสูตรหลายสูตร เช่น ธรรมจกักปัปวตัตนสูตร อาทิตตปริยายสูตร ก็มี
ปรากฏในพระวินัยปิฎกดว้ย) ผูม้ีศีลสามารถละกิเลสทีกา้วล่วงออกมาทาง
กายวาจาได ้ จึงสงเคราะหว์า่ พระวินัยปิฎกเป็นการละวีติกกมกิเลส เพือ
กุลบุตรทีปรารถนาจะละวีติกกมกิลส จะไดศึ้กษาพระวินัยปิฎก แต่ความจริง
แลว้ ขณะทีกุศลศีลเกิดขนึ กิเลสทีเป็นปริยุฏฐานหรืออนุสยักิเลสก็เกิดไม่ได ้

 อธิจติตสิกขา ท่านกล่าวเป็นพิเศษในพระสุตตนัตปิฎก ผูที้ศึกษาพระ
สูตร ชาดกต่างๆ การบาํเพ็ญบารมี การเจริญเมตตา ฯลฯ ทาํใหจิ้ตสงบจาก
กิเลสทีกลุม้รุมได ้ จึงสงเคราะหว์่า พระสุตตนัตปิฎกเป็นการละปริยุฏฐาน
กิเลส แต่ไม่ใช่ละปริยุฏฐานกิเลสอยา่งเดียว ละทงัวีติกกมกิเลสและอนุสยั
กิเลสดว้ย เพราะขณะทีจิตสงบ ขณะนันไมมี่กิเลสใดๆ เกิดขนึเลย 

 อธิปัญญาสิกขา ท่านกล่าวเป็นพิเศษในพระอภิธรรมปิฎก เพราะ
พระอภิธรรมเป็นเรืองของปัญญา จาํแนกเรืองของขนัธ ์ อายตนะ ธาตุ สจัจะ 
อินทรีย ์ ปฏิจจสมุปบาทอย่างละเอียด อนุสยัซึงเป็นกิเลสทีถึงความมีลงัจึงไม่
สามารถเกิดขึนได ้ แต่ในขณะทีกุศลทีประกอบดว้ยปัญญา วิเคราะหแ์ยกแยะ
เกิดขนึนัน ไมไ่ดล้ะอนุสยักิเลสอยา่งเดียว เพราะวีติกกมกิเลสหรือปริยุฏฐาน
กิเลสก็เกิดไมไ่ดเ้ช่นกนั เพราะเหตุว่า ขณะทีกุศลขนัใดขนัหนึงเกิดขึน 
ขณะนันชือว่าละอกุศลอยา่งอืนทุกชนิด ไมว่า่จะเป็นกุศลขนัหนึงเกิดขึน 
ขณะนันชือว่าอกุศลอยา่งอืนทุกชนิด ไมว่่าจะเป็นกุศลขนัใดหรือวา่กิเลสขนัใด
ก็ตาม กุศลกบัอกุศลจะไม่เคยเผชิญหนา้กนัเลย กิเลสตอ้งดบัไปแลว้ กุศล
จึงเกิดขึนได ้หรือกุศลตอ้งเสือมไปแลว้ กิเลสจึงเกิดขึนได ้

 เมือพิจารณาใหล้ะเอียดต่อไปอีกว่า ทาํไมท่านจึงตอ้งแยกว่า พระ
วินยัละวีตกิกมกิเลส พระสูตรละปริยุฏฐานกิเลส พระอภิธรรมละอนุสยั
กิเลส คาํตอบก็คือ อย่างแรกตามทีกล่าวไปแลว้ว่า เพือจะสรรเสริญและให้
เป็นอานิสงสข์องพระไตรปิฎกแต่ละปิฎก อีกอย่างหนึงทีสาํคญัก็คือ เพือให้
เห็นคุณของไตรสิกขาในพระพุทธศาสนา เพราะการละวีติกกมกิเลสโดยอธิศีล
สิกขา ซึงกล่าวไวเ้ป็นพิเศษในพระวินัยปิฎก หรือการละปริยุฏฐานกิเลสโดย



 ๑๒๘ 
อธิจิตตสิกขา ซึงกล่าวไวเ้ป็นพิเศษในพระสุตตนัตปิฎก หรือการละอนุสยั
กิเลสโดยอธิปัญญาสิกขา ซึงกล่าวไวเ้ป็นพิเศษในพระอภิธรรมปิฎกนัน ไม่ใช่
เป็นการละโดยชวัคราวในขณะต่างๆ กนั แต่เป็นการละโดยเด็ดขาดใน
ขณะเดียวกนั นันก็คือ อธิศีลสิกขา อนัไดแ้ก่ สมัมาวาจา สมัมากมัมนัตะ 
สมัมาอาชีวะ จะละวีติกกมกิเลสโดยเด็ดขาดในขณะแห่งอริยมรรค อธิจติตสิก
ขา อนัไดแ้ก่ สมัมาวายามะ สมัมาสติ สมัมาสมาธิ จะละปริยุฏฐานกิเลสโดย
เด็ดขาดในขณะแห่งอริยมรรค และอธิปัญญาสิกขา อนัไดแ้ก่ สมัมาทิฏฐิ 
สมัมาสงักปัปะ จะละอนุสยักิเลสโดยเด็ดขาดในแห่งอริยมรรค เป็นการ
ประชุมกนัของศีล สมาธิ ปัญญา เป็นอริยมรรคมีองค ์ ๘ จึงสามารถละกิเลส
ขนัต่างๆ ไดเ้ด็ดขาดโดยพรอ้มกนั 

 ฉะนัน เป็นอนัวินิจฉยัไดว้า่ ปริยุฏฐานกิเลสหรืออนุสยักิเลส ก็เป็น
กิเลสทีเกิดขึนพรอ้มกนั เพราะไม่มีความต่างกนัโดยสภาวะหรือระดบัในอดีต
กาลก็มีผูเ้ขา้ใจว่าปริยุฏฐานกิเลสกบัอนุสยักิเลสมีความต่างกนั ซึงความเขา้ใจ
เช่นนีเป็นความเห็นผิด เป็นความคิดเห็นของลทัธินิกายอนัธกะ ในสมยัของ
พระเจา้อโศกมหาราช ซึงมีแสดงไวใ้นกถาวตัถุปกรณ ์ เรืองอญัโญ อนุสโยติ
กถา ในอรรถกถาแสดงว่า ...ชนเหล่าใด มีความเห็นผิดดจุลัทธินิกายอนัธ
กะทงัหลายว่า ปุถชุน ครนัเมือจติเป็นกุศล หรืออัพยากตะกาํลังเป็นไป 
พึงกล่าวไดว่้า เขามีอนุสัย แตไ่ม่พึงกล่าวว่า เป็นผูมี้ปริยุฏฐาน 
เพราะฉะนนั อนุสัยก็เป็นอย่างหนึง ปริยุฏฐานก็เป็นอย่างหนึง... 
 ตามทีอธิบายมาทงัหมดนี ก็เพือทีจะตอบปัญหาทีวา่ อนุสยัเป็น
อารมณข์องสติปัฏฐานไดห้รือไม่ ? 

 คาํตอบก็คือ เป็นไดอ้ย่างแน่นอน  เพราะการเจริญสติปัฏฐานก็คือ 
การทาํปริญญาในขนัธ ์ อายตนะ ธาตุ สจัจะ อินทรีย ์ ปฏิจจสมุปบาท ฯลฯ 
นันเอง เป็นการพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม ทงัภายในตน ทงัภายนอกที
คนอืนตามกาล ซึงจะไม่พน้ไปจากขนัธ ์ อายตนะ ธาตุ สจัจะ อินทรีย ์
ปฏิจจสมุปบาท ฯลฯ เลย 
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 อนุสยัทงัหลาย เมือว่าโดยขนัธก็์เป็นสงัขารขนัธ ์ เมือว่าโดยธาตุก็
เป็นธมัมธาต ุ เมือว่าโดยอายตนะก็เป็นธมัมายตนะ เมือว่าโดยสจัจะก็เป็น
ทุกขสจัจแ์ละสมุทยัสจัจ ์ เมือว่าโดยอินทรีย ์ กิเลสทงัหลายไม่ไดเ้ป็น
อินทรีย ์ จึงถูกละโดยตทงัคะดว้ยอินทรีย ์ ๕ มีศรทัธาเป็นตน้ และถูกละ
โดยสมุจเฉทดว้ยโลกุตตรอินทรียไ์ด ้ เมือว่าโดยปฏิจจสมุปบาทก็เป็น
อวิชชามูลเบืองตน้ของวฏัฏะ และเป็นตณัหามูลเบืองปลายของวฏัฏะ เมือว่า
โดยอารมณข์องสติปัฏฐานก็เป็นธมัมานุปัสสนาสตปัิฏฐาน 

 มีทีอา้งในสติปัฏฐานสูตร มชัฌิมนิกาย มูลปัณณาสก ์ และทีฆนิกาย 
มหาวารวรรค ธมัมานุปัสสนาสติปัฏฐาน นิวรณณ์บรรพะและอายตนะบรรพะ 
แสดงว่า 

 
นิวรณบรรพะ 

 

 ดูก่อนภิกษุทังหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ นิวรณ ์ ๕ 
อยา่งไรเลา่ ? 

 ดูก่อนภิกษุทังหลาย ภิกษุในธรรมวนัิยนี เมือกามฉนัทะมีอยู่ ณ 
ภายในจิต ยอ่มรูช้ดัวา่ กามฉนัทะมีอยู ่ ณ ภายในจิตของเรา หรอืเมือกาม
ฉนัทะไม่มีอยู่ ณ ภายในจิต ยอ่มรูช้ดัวา่ กามฉนัทะไม่มีอยู ่ณ ภายในจิตของ
เรา. อนึง กามฉนัทะทียงัไม่เกิด จะเกิดขนึดว้ยประการใด ยอ่มรูช้ดัประการ
นันดว้ย กามฉนัทะทีเกิดขึนแลว้ จะละเสียไดด้ว้ยประการใด ยอ่มรูช้ดั
ประการนันดว้ย กามฉนัทะทีละไดแ้ลว้ จะไม่เกิดขนึตอ่ไป ดว้ยประการใด 
ยอ่มรูช้ดัประการนันดว้ย. 
 อีกอยา่งหนึง เมือพยาบาทมีอยู่ ณ ภายในจิต... 
 อีกอยา่งหนึง เมือถนีมิทธะมีอยู่ ณ ภายในจิต... 
 อีกอยา่งหนึง เมืออุทธจัจกุกกุจจะมีอยู่ ณ ภายในจิต... 



 ๑๓๐ 
 อีกอยา่งหนึง เมือวิจกิิจฉามีอยู่ ณ ภายในจิต ยอ่มรูช้ดัวา่ วิจิกิจฉามี
อยู ่ณ ภายในจิตของเรา หรอืเมือวิจกิิจฉาไม่มีอยู่ ณ ภายในจิต ยอ่มรูช้ดัวา่ 
วจิิกิจฉาไม่มีอยู ่ ณ ภายในจิตของเรา. อนึง วิจกิิจฉาทียงัไม่เกิด จะเกิดขนึ
ดว้ยประการใด ยอ่มรูช้ดัประการนันดว้ย วิจิกิจฉาทีเกิดขึนแลว้ จะละเสียได ้
ดว้ยประการใด ยอ่มรูช้ดัประการนันดว้ย วิจกิิจฉาทีละไดแ้ลว้ จะไม่เกิดขนึ
ตอ่ไป ดว้ยประการใด ยอ่มรูช้ดัประการนันดว้ย 
 ดว้ยเหตดุงัพรรณนามานี ภิกษุยอ่มพิจารณาเห็นธรรมในธรรม
ภายในบา้ง พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบา้ง พิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมทงัภายในทังภายนอกบา้ง พิจาณาเห็นธรรมคือความเกิดขนึในธรรม
บา้ง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสือมในธรรมบา้ง พิจารณาเห็นธรรมคือทงั
ความเกิดขนึทังความเสือมในธรรมบา้งอยู.่ อนึง สติของเธอตงัมนัอยูว่า่ ธรรม
มีอยู ่ ก็เพียงเพือความรู ้ เพียงเพืออาศัยระลึกเท่านัน เธอเป็นผูอ้ันตณัหา
และทิฏฐิไม่อาศัยอยูแ่ลว้ และไม่ถือมนัอะไรๆ ในโลก ดูก่อนภิกษุทงัหลาย แม้
อยา่งนี ภิกษุชือวา่ พิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ นิวรณ ์๕ อยู.่ 

จบนิวรณบรรพะ 

 

อายตนบรรพะ 
 

 ดูก่อนภิกษุทังหลาย อีกประการหนึง ภิกษุพิจาณาเห็นธรรมในธรรม 
คือ อายตนะภายในและภายนอก ๖. 
 ดูก่อนภิกษุทังหลาย ภิกษุพิจาณาเห็นธรรม คือ อายตนะภายในและ
ภายนอก ๖ อยา่งไรเลา่ ?  
 ดูก่อนภิกษุทังหลาย ภิกษุในธรรมวนัิยนี ย่อมรูจ้กัตา รูจ้กัรปู และ
รูจ้กัสังโยชนที์อาศัยตาและรปูทงัสองนนัเกิดขึน. อนึง สังโยชนที์ยงัไม่
เกิด จะเกิดขนึดว้ยประการใด ยอ่มรูช้ดัประการนันดว้ย สังโยชนที์เกิดขึน
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แลว้ จะละเสียไดด้ว้ยประการใด ยอ่มรูช้ดัประการนันดว้ย สังโยชนที์ละได้
แลว้ จะไม่เกิดขนึตอ่ไปดว้ยประการใด ยอ่มรูช้ดัประการนันดว้ย. 
 ภิกษุย่อมรูจ้กัห ูรูจ้กัเสียง ... ภิกษุย่อมรูจ้กัจมูก รูจ้กักลิน ... 
 ภิกษุย่อมรูจ้กัลิน รูจ้กัรส ... ภิกษุย่อมรูจ้กักาย รูจ้กัโผฏฐพัพะ ... 
 ภิกษุย่อมรูจ้กัใจ รูจ้กัธัมมารมณ ์ และรูจ้กัสงัโยชนที์อาศัยใจ
และธมัมารมณท์งัสองนนัเกิดขึน. อนึง สังโยชนที์ยงัไม่เกิด จะเกิดขนึดว้ย
ประการใด ยอ่มรูช้ดัประการนันดว้ย สังโยชนที์เกิดขึนแลว้ จะละเสียไดด้ว้ย
ประการใด ยอ่มรูช้ดัประการนันดว้ย สังโยชนที์ละไดแ้ลว้ จะไม่เกิดขนึต่อไป
ดว้ยประการใด ยอ่มรูช้ดัประการนันดว้ย. 
  ดว้ยเหตดุงัพรรณนามาฉะนี ภิกษุยอ่มพิจารณาเห็นธรรมในธรรม
ภายในบา้ง พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบา้ง พิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมทงัภายในทังภายนอกบา้ง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขนึในธรรม
บา้ง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสือมในธรรมบา้ง พิจารณาเห็นธรรมคือทงั
ความเกิดขนึทังความเสือมในธรรมบา้งอยู.่ อนึง สติของเธอตงัมนัอยูว่า่ธรรม
มีอยู ่ ก็เพียงเพือความรู ้ เพียงเพืออาศัยระลึกเท่านัน เธอเป็นผูอ้ันตณัหา
และทิฏฐิไม่อาศัยอยูแ่ลว้ และไม่ถือมนัอะไรๆ ในโลก ดูก่อนภิกษุทงัหลาย แม้
อยา่งนี ภิกษุชือวา่ พิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ อายตนะภายในและ
อายตนะภายนอก อยู.่ 

จบอายตนบรรพะ 
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นิวรณและสังโยชนก็เปนอนุสัย 
 

 พระผูมี้พระภาคเจา้ทรงใหพ้ิจารณานิวรณแ์ละสงัโยชน์ทีเกิดจากทวาร
ทงั ๖ ทงัทีเป็นปัจจุบนัวา่ มีอยูห่รือไม่มีอยู ่ทงัอดีตทีเกิดขนึแลว้และอนาคตที
ยงัไม่เกิดขนึ และยงัตอ้งรูปั้จจยัในการเกิดขนึ หรือปัจจยัในการละดว้ย ตามที
ไดแ้สดงเรืองอนุสยัมาแลว้ คงพอทีจะเทียบเคียงไดว้า่ กามฉนัทนิวรณนั์นเอง
เป็นกามราคานุสยั พยาปาทนิวรณเ์ป็นปฏิฆานุสยั วิจกิิจฉานิวรณเ์ป็น
วิจกิิจฉานุสยั ส่วนถีนมิทธนิวรณแ์ละอุทธจัจกุกุจจนิวรณไ์ม่ไดเ้ป็นอนุสยั 
แต่ก็เกิดร่วมดว้ยกบัโมหเจตสิก ซึงเป็นอวิชชานุสยั 

 ในบรรดาสงัโยชน์ คือ อกุศลทีเป็นเครืองผูก ๑๐ อยา่ง กามราค
สงัโยชนเ์ป็นกามราคา-นุสยั ปฏิฆสงัโยชนเ์ป็นปฏิฆานุสยั มานสงัโยชน์
เป็นมานานุสยั ทิฏฐิสงัโยชนแ์ละสีลพัพต-ปรามาสสงัโยชนเ์ป็น
ทิฏฐานุสยั วิจิกิจฉาสงัโยชนเ์ป็นวิจกิิจฉานุสยั ภวราคสงัโยชนเ์ป็นภว
ราคานุสยั อวิชชาสงัโยชนเ์ป็นอวิชชานุสยั ส่วนอิสสาและมจัฉริยสงัโยชน์
ไม่ไดเ้ป็นอนุสยั แต่ก็เกิดร่วมกบัอนุสยัอืนๆ นันแหละ 

 เพราะฉะนัน ไม่ควรสงสยัว่า อนุสยัจะเป็นกิเลสพิเศษกว่าอกุศลธรรม
ทีมีชืออย่างอืน เพียงแต่เป็นวิสยัของพระผูมี้พระภาคเจา้ทีทรงทราบวา่ควร
แสดงสมุทยัสจัจคื์ออกุศลธรรมแก่บุคคลทีมีอธัยาศยัเช่นใด ดว้ยชืออะไร เป็น
การบญัญติัเรียกชือใหต่้างกนัตามอธัยาศยัของเวไนยสตัวเ์ท่านัน อยา่งคาํว่า 
ผูมี้จติเกษมซึงหมายถึงพระอรหนัต ์ ในอรรถกถามงคลสูตร ก็ไมไ่ดอ้ธิบายวา่ 
เป็นผูมี้จิตเกษมจากอนุสยั แต่อธิบายวา่ เป็นผูม้ีจิตเกษมจากโยคะทงั ๔ หรือ
คาํวา่ พระขีณาสพ มาจากคาํวา่ ขีณ แปลวา่ สิน และ อาสว แปลว่า กิเลส
เครืองหมกัดอง อธิบายว่าพระอรหนัตเ์ป็นผูสิ้นอาสวะกิเลส ไมไ่ดใ้ชค้าํว่า 
เป็นผูสิ้นอนุสยั แต่ก็มีความหมายวา่ เป็นผูสิ้นอนุสยัเหมือนกนั ฯลฯ 

 



๑๓๓ 

 ในทา้ยทีสุดของหนังสือ “อนุสยัเป็นไฉน” นี มีความหวงัอยูใ่นใจบา้ง
วา่ สหายธรรมอนัเป็นทีรกั หรือเป็นทีเคารพของขา้พเจา้ เมือมีโอกาสได้
อ่านขอ้ความเรืองอนุสยันีแลว้ คงจะไดค้น้ควา้ศึกษาพระไตรปิฎกเพิมขึน จาก
ทีไดอ้า้งอิงไว ้และมีความเขา้ใจถูกตอ้งในหลกัธรรมเพิมขนึ นันก็เป็นสิงทีควร
แก่การอนุโมทนาสาธุการอยา่งยิง 

 และสิงสุดทา้ยทีขอฝากไวใ้หคิ้ดก็คือ พระผูม้ีพระภาคเจา้ทรงมอบพระ
ธรรมวินัยไวใ้หเ้ป็นศาสดาแทนพระองค ์ หลงัจากทีพระองคท์รงดบัขนัธปริ
นิพพานไปแลว้ เพราะฉะนัน ผูที้เป็นพุทธศาสนิกชน ควรยึดหลกัธรรมซึงมี
อยูใ่นพระไตรปิฎกและอรรถกถาเป็นหลกัในการพิจารณาและวินิจฉยัพระ
ธรรมวินัย ไม่ควรคิดวา่ “พระไตรปิฎกและอรรถกถาทสีืบทอดกนัมาถงึ 
๒๕๐๐ กว่าปี มีผูแ้ตง่เสริมขึนบา้งหรือไม่ก็ไม่ทราบ” ความคิดอย่างนี เป็น
ความสงสยัในพระธรรมหรือเป็นความดูหมินในพระธรรม ซึงเป็นสรณะอย่าง
หนึง เป็นส่วนของพระปริยติัสทัธรรมอนันําใหถึ้งโลกุตตรธรรม ความคิดเช่นนี
จึงเป็นเหตุทีทาํใหข้าดจากสรณะคือพระธรรมได ้ เมือขาดจากพระธรรม ก็
เท่ากบัขากจากพระพุทธและพระสงฆด์ว้ย เพราะวา่ พระรตันตรยันนัเป็น
เอกีภาวะ รวมกนัเป็นหนึงเดียว แยกกนัไมอ่อก ถา้ขาดอย่างหนึงก็เท่ากบั
ขาดทงัสามอย่าง 

 ผูใ้ดไม่มีพระรตันตรยัเป็นทีพึง ผูนั้นย่อมเป็นผูที้น่ากรุณามาก เพราะ
สงัสารวฏัฏซึ์งเป็นทางกนัดาร ทีสตัวท์งัหลายจะตอ้งเดินทางต่อไปนัน มี
อนัตรายและเต็มไปดว้ยมหาทุกข ์ สตัวเ์หล่านันจะมีอะไรเป็นทีพึง และจะไป
ถึงจุดหมายปลายทาง คือความดบัทุกข ์ความพน้จากทุกขไ์ดอ้ย่างไร หากไม่มี
พระรตันตรยัเป็นสรณะ เป็นเครืองนําทาง และเป็นทีไปในเบืองหน้า เพือฝ่า
ฟันกบัภยัอนัตรายทงัหลายเหล่านัน...! 
 

ดว้ยความปรารถนาดี 

      อุบาสกผูห้นึง 




