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วิถีจิต 

 วิถีจิตเป็นเรื่องที่ยาก เพราะต้องใช้ความจ าในเรื่องจติในปริจเฉทที่ ๑ เรื่องกิจ 

คือหน้าทีก่ารงานของจติและจิตที่ท าหนา้ทีเ่หล่านัน้มีอะไรบ้างในปริจเฉทที่ ๓  แต่มี

ประโยชน์มากเพราะจะท าให้รู้การท างานของจิตทีล่ึกซึ่งซึ่งเราไม่เคยรู้ความเป็นของ

จิตเลย ว่าความโลภ ความโกรธ เกดิขึน้ได้อยา่งไรเป็นต้นเอกสารที่จดัท าขึ้นนี้ มี

เนื้อหาพอสังเขปเพ่ือให้ผู้ศกึษาได้เข้าใจการท างานของจิตพอสมควร 

 วิถีจิตคือการท างานของจิตอย่างต่อเนือ่ง ตั้งแต่รับอารมณ์ใหม่ก็มีการท างาน

ไปจนจบวิถี เม่ือจบวิถกี็รับอารมณ์เก่าเรียกวา่ ภวังค์คือท าหนา้ที่ภวงัคกิจ รักษาองค์

แห่งภพท าให้เรามีชีวติอยู่ พอมีอารมณ์ใหม่กข็ึ้นจากภวังค์ พอกระบวนการท างานจบ

ก็ลงภวังค์ เป็นอย่างนีต้่อไปเรื่อย .......จนกระทั่งตาย เรียกว่า จตุิเกดิขึ้น กเ็ปลี่ยนภพ

ใหม่ กระบวนการท างานของจติก็เปน็อย่างนี้ตอ่ไป ไม่มีวันจบสิ้นจนกว่าจะถึงซึ่ง

อรหัตตมัคแล้วนิพพาน จิตจึงไม่มีการเกิดใหมอ่ีก  

วิถีจิตแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ มี ๒ ประเภทคือ 

       วิถีจิต 

   กามวิถ ี      อัปปนาวิถ ี  

 

 ปัญจทวาราวถิ ี        มโนทวาราวถิ ี    โลกียอัปปนาวิถ ี         โลกตุตรอัปปนาวิถ ี

กามวิถ ี

๑. วิถีจิตที่เกิดขึน้ทางปัญจทวาร เรียกว่า ปัจทวาราวิถ ี

๒. วิถีจิตที่เกิดขึน้ทางมโนทวารวิถี เรียกว่า มโนทวาราวิถี 
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ตัวอย่างของวิถีจิตทางปัญจทวาร ที่ชัดเจนที่สุด ถึงตทาลมัพนวาระเรยีกว่า

อติมหันตารมณ์วิถ ี

ภ   ตี   น   ท   ป   วิ   สํ   สัน   วุ   ช   ช   ช   ช   ช   ช   ช   ต   ต   ภ 

    อารมณ์ใหม่ เกดิขึ้น             ดับ 

ภ คือ ภวังคกิจ รับอารมณ์เก่าในอดตีทีต่อนใกล้ตาย  

๑. ตี  อตีตภวงัค์ อารมณใ์หม่ที่มากระทบครั้งแรก แต่ยังรับอารมณ์เก่าอยู ่

๒. น  ภวังคจลนะ มีการไหวเล็กนอ้ยแต่กย็ังรับอารมณ์เก่าอยู่ 

๓. ท  ภวังคุปัจเฉทะ ภวังคจิตที่ตดักระแสภวังค์ คือปล่อยอารมณ์ เก่าเพื่อรับ

อารมณ์ใหม่ที่มากระทบนั้นต่อไป ภวังคุปัจเฉทะนี้ กย็ัง คงเป็นภวังคจิตที่มี

อารมณ์เกา่อยู่  

๔. ป ปัญจทวาราวัชชนกิจท าหนา้ที่เปดิประตรูับอารมณ์ทางปัญจทวาร จิตที่ท า

หน้าที่นีค้ือ ปัญจทวาราวัชชนจิต มี ๑ ดวง เป็นกิริยาจิต จะเปดิรับอารมณ์ทาง

ทวารไหนขึ้นอยู่กับความแรงของอารมณ์ และความใส่ใจ ความคุน้เคยกับ

อารมณ์นัน้ เมื่อเปิดประตูให้แก่จิตทางไหน จติทางนั้นจะมารับต่อและเกดิตอ่ 

ท าหน้าทีต่่อไป 

๕. วิ คือทวิปัญจวิญญาณ มี ๑๐ ดวง เกิดขึ้นตามควรแก่อารมณ์ มีทั้งที่เป็น

อกุศลวิบาก และ กุศลวิบากคือ 

เป็น รูปารมณ์ จักขุวิญญาณ ๒ ก็เกิดขึน้ เหน็รูปนั้น  

เป็น สัททารมณ์  โสตวญิญาณ ๒ ก็เกดิขึน้ ได้ยินเสียงนัน้ 

เป็น คันธารมณ์ ฆานวญิญาณ ๒ ก็เกดิขึน้ รู้กลิ่นนัน้ 
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เป็น รสารมณ์ ชิวหาวญิญาณ ๒ ก็เกดิขึน้ รู้รสนั้น 

เป็น โผฏฐัพพารมณ์ กายวิญญาณ ๒ ก็เกดิขึน้ รู้สึกในสัมผัสนั้น 

๖. สํ สัมปฏิจฉันนะ เกิดขึ้นรับอารมณ์จากทวิปญัจวญิญาณส่งต่อไปยังสัน
ตีรณะ มี ๒ ดวง คือ สัมปฏิจฉนอกุศลวิบาก และ สัมปฏิจฉนกุศลวบิาก 

๗. สันตีรณะ เกดิขึ้นไต่สวนอารมณน์ั้น ว่าดีหรือไม่ประการใด มี ๓ ดวง คือ 
อุเบกขาสันตีรณอกุศลวิบาก ๑ ,อุเบกขาสันตรีณกุศลวิบาก และโสมนัสสนัตี
รณกุศลวิบาก 

๘.  โวฏฐัพพนะ คือ มโนทวาราวัชชนจติ ๑ ที่ท าหน้าที่ โวฏฐัพพนกิจ ทางปัญจ
ทวารนีก้็เกดิขึน้ ตัดสินและก าหนดใหเ้ป็นไป กุสล หรอื อกุสล หรือกริิยา ตาม
ควรแก่ มนสกิาร และบคุคล 

๙ . ถึง  ๑๕ รวม ๗ ขณะ เป็น ชวนจิต ทั้ง ๗ ขณะ เกิดขึน้ เสพอารมณ์นัน้เป็น
กุสล อกุสล กิริยา ตามที่โวฏฐัพพนะได้ตดัสนิและก าหนดมานัน้แล้ว เสพให้เป็น
กุสลก็เป็นกุสลทั้ง ๗ ขณะ ให้เป็นอกุสลหรือกริิยาอย่างใดก็เป็น อย่างนั้นแต่อยา่ง
เดียวตลอดทั้ง ๗ ขณะ ชวนจติทีเ่กิดได้ในวิถนีี ้ได้เฉพาะกามชวนจติ ๒๙ ดวง
เท่านั้นคือ อกศุลจติ ๑๒ , หสิตุปปาทจิต ๑ , มหากุศลจิต ๘ , มหากริิยาจิต ๘  
ขณะที่ ๑๖ และ ๑๗ ตทาลัมพนะ ก็เกิดขึน้ยึดหน่วงอารมณท์ี่เหลอืจาก ชวนะ
นั้นอกี ๒ ขณะ มี ๑๑ ดวงคือจิต สนัตีรณจติ 3และมหาวิบากจติ ๘ เป็นอันครบ 
๑๗ ขณะจิต เป็นอันสิน้สุดวิถี และสิน้อายขุองอารมณ์ใหม่นั้น ดว้ยพอดี แล้วก็
กลับเป็นภวังคจติ รับอารมณ์ต่อไปตามเดิม 

ในการเกดิขึน้จริงนั้น ถา้มีความบกพร่องของวตัถุที่รับ หรือความชัดเจนของ
อารมณ์น้อย วิถีจตินัน้อาจไม่ถึงตทาลัมพนะ จะจบลงที่ ชวนะบ้าง โวฏฐัพพนะ
บ้าง หรือ ไม่ขึ้นวิถีเลยบ้างดังตัวอย่างต่อไปนี ้

อติมหันตารมณ์วิถ ีตทาลัมพนวาระ  
ตี น ท ป วิ ส  สัน วุ ช ช ช ช ช ช ช ต ต 
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มหันตารมณ์วิถี ชวนวาระ 

ตี ตี น ท ป วิ ส  สัน วุ ช ช ช ช ช ช ช ภ 
ปริตตารมณ์วิถี โวฏฐพัพนวาระ 

ตี ตี ตี ตี น ท ป วิ ส  สนั วุ วุ วุ ภ ภ ภ ภ 
อติปริตตารมณ์วิถี โมฆวาระ  
ตี ตี ตี ตี ตี ตี ตี ตี ตี ตี น น ภ ภ ภ ภ ภ 

 ตัวอย่างของวิถีจิตทางมโนทวาราวิถีที่ชัดเจนที่สุดถึง ตทาลมัพนวาระเรียกว่า 
วิภตูารมณ์วิถ ี

ภ    น   ท   ม   ช   ช   ช   ช   ช   ช   ช   ต   ต   ภ 

 อารมณ์ใหม่เกิดขึ้น         ดับ 

การท างานของจติก็จะคล้ายกับปัญจทวาราวถิี แต่ไม่มีอตีตภวังค์ เมือ่มี

อารมณ์เข้ามากระทบกจ็ะไหวเลย แลว้ต่อด้วยมโนทวาราวัชชนจติ ก็เกิดขึน้ ๑ ขณะ 

รับอารมณ์ใหม่และตดัสิน ก าหนดให้เป็น กสุล อกุสล หรือกิรยิาบ้าง  มโนทวาราวัช

ชนจตินี้ เป็นปฐมวิถจีิตทาง มโนทวารกามวิถตี่อจากนัน้ ชวนะ กเ็สพอารมณ์นั้น ๗ 

ขณะ 

ถ้ามีความชัดเจนของอารมณ์น้อยกว่าจะเป็นชวนวาระ 

อวิภูตารมณ์วิถ ีชวนวาระ 

น ท มโน ช ช ช ช ช ช ช 

วิถีจิตที่ยกขึ้นมานี้ มขี้อสังเกตให้พิจารณา และควรใส่ใจคือ 

๑. ภวังคกิจ คือจิตท าหนา้ที่รักษาองคแ์ห่งภพ  จิตทีท่ าหน้าที่นี้ได้มี ทั้งหมด  

๑๙ ดวงคือซึ่งเกดิขึน้ดว้ยอ านาจของกรรมเกา่ 

 อุเบกขาสันตีรณอกุศลวิบาก เป็นผลของอกุศล ๑ 



5 
 

 อุเบกขาสันตีรณกุศลวบิาก เป็นผลของกศุลทีม่ีก าลังอ่อน ๑ 

 มหาวิบากจิต ๘ มีทั้งทีเ่ป็น โสมนสัเวทนา หรือ อุเบกขาเวทนา , มีทั้งที่มี

ก าลังมาก ( อสังขาริก ) หรือมีก าลังน้อย ( สสังขาริก ) และมีทั้งที่

ประกอบด้วยปัญญา หรือ ไม่ประกอบด้วยปัญญา 

 รูปาวจรวิบากจิต ๕ 

 อรูปาวจรวิบากจิต ๔ 

ภวังคจิตนี้ จะเกดิตอ่หลังจากปฏิสนธิจิต จะเป็นเช่นเดยีวกับปฏิสนธิจิต 

จิตของใครปฏิสนธิดว้ยจิตดวงไหน ภวังคจิตก็จะเป็นดวงนัน้ และจะเป็น

เช่นนั้นไปตลอดภพชาตินั้น ดังนัน้ถือว่าเป็นต้นทนุแรกที่สําคญัที่สุด ถ้าเกิดมา

ดี จิตที่รกัษาองคแ์ห่งภพดี ก็น่าจะมีผลส่งผลให้จิตดวงตอ่ๆ ดีได้ง่าย ผู้ที่ปฏิสนธดิ้วย

จิตที่ประกอบด้วยปญัญา และเมื่อท าหนา้ทีภ่วังค์ก็ประกอบด้วยปัญญาเชน่กนั ก็จะ

ท าให้สามารถบรรลุธรรมได้ในชาตินี้ กเ็นือ่งด้วยจิตนั้นสืบต่อๆ กนัไปเรื่อยๆ ได้นัน่เอง  

๒. ปัญจทวาราวัชชนกิจ คือจิตที่ท าหนา้ที่ เปิดประตูทางปัญจทวาร เพื่อรับ 

อารมณ์ใหม่ที่ทางปัญจทวาร จิตที่ท าหน้าทีน่ีม้ีดวงเดียวคือ ปัญจทวาราวัชชนจิต เป็น

กิริยาจิต ไม่ใช่กุศลจติ อกุศลจิต หรือวิบากจติ เกิดขึน้มาท าหน้าที่แลว้ก็ดับไป แม้

ไม่ได้เกี่ยวเนื่องด้วยของกรรมเกา่ แต่การที่จะเป็นประตูรับอารมณท์างใดนั้น

เกี่ยวเนื่องกับการสั่งสม ความคุ้นเคยกับอดีตเช่นกัน ดังเรือ่งในสมัยพุทธกาล  

อุบาสก ๕ คนนั่งฟังธรรม มีคนเดียวที่ได้ยนิธรรมะ นอกนั้นจิตไปทางอื่นหมด พระ

สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรสับอกเหตผุลว่า เพราะอดีตชาตเิขาคุ้นเคยกับอารมณ์อื่น ไม่

คุ้นเคยกับเสียงพระธรรมนั่นเอง ลองสังเกตกับความหลากหลายของคนทีแ่สวงหา

อารมณ์ที่แตกต่างกนัไป บางคนชอบอารมณท์างตา บางคนชอบทางหู ฯลฯ และเรื่อง
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ที่ชอบก็ไม่เหมือนกนัอกีด้วย นี่ก็เป็นเพราะเขาสั่งสมมาต่างกนันัน่เอง  ดังนั้นการได้

สั่งสมให้คุน้เคยกับเสียงพระธรรมจึงมีความสําคญัมาก ปัญจทวารวัชชนจิต ก็

จะเปิดรับเสียงพระธรรมง่ายกว่าเสยีงอื่น และง่ายกว่าทวารอืน่ๆ  

๓. ทวิปัญจวิญญาณ  สัมปฏิจฉันนกิจ  สันตรีณกิจ  จิตทีห่น้าที่ ๓ อย่างนี ้

เป็นวิบากจติ จะเป็นอกุศลวิบาก หรืออกุศลวบิากขึ้นมาท าหน้าที่ กข็ึ้นอยูก่ับอารมณ์

ที่มากระทบนัน้ ซึ่งเกีย่วข้องกับกรรมเก่าที่ได้ทําไว้ในอดีต 

๔. โวฏฐพัพนกิจ คือ มโนทวาราวัชชนจิต ๑ เปน็กิริยากิจ ที่ท าหน้าที่  
ตัดสนิอารมณ์ และก าหนดให้เป็นไป กุสล หรือ อกุสล หรือกิริยา ตามควรแก่ มนสิการ 
และบุคคล ตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญมาก คลา้ยกบัปัญจทวาราวชัชนจิตเช่นกัน จะตัดสิน
เป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กบัการสัง่สมอกีเชน่กนั เห็นสิ่งเดยีวกนั คนหนึง่ตัดสนิเป็นกุศล 
คนหนึ่งตดัสนิเป็นอกุศล เพราะอะไร เพราะ ความรู้ ความเข้าใจ การสั่งสมที่
แตกต่างกนันัน่เอง ถ้าคนมีปญัญามาก กจ็ะตัดสินให้เป็นกศุลได้เสมอๆ คนที่
มีโลภะมากก็จะตัดสนิเป็นโลภะ เสมอๆ เป็นต้น 

๕. ชวนะกิจ การเสพอารมณ์ ความเป็นบุญ บาปจะเกิดขึ้นตรงนี้ ซึ่งเปน็การ 
ท างานของจิตสืบเนือ่งมาเรื่อยๆ เมื่อเกิดขึน้แล้ว ถือว่ากรรมเกิดขึน้แล้วทางมโนกรรม 
จะเป็นกศุลก็ตาม จะเป็นอกุศลกต็าม เราก็จะต้องรับผลของกรรมนัน้ ตรงนี้ถือว่า
เป็นกรรมใหม่ทีท่ําขึน้ในชาตินี้ 

๖. ตทาลัมพนกิจ ท าหนา้ที่หน่วงอารมณ์ใหจ้บลงตามวิถีจติเป็นผลของ 

กรรมเกา่  

 การท างานของจตินี้ เปน็กระบวนการ เป็นขัน้ตอน ทีเ่กี่ยวข้องสืบเนือ่งกันมา

ตั้งแต่อดีต ที่เป็นกรรมเก่า อดีตที่ไม่ใช่กรรมกรรมเก่าแตเ่ป็นการสั่งสม และมีกรรม

ใหม่เกิดขึน้ วิถีจติทีเ่กดิขึ้นตามตัวอย่างกจ็ะเป็นเช่นนี้ กรรมเก่าก็ใชก้ันไป กรรมใหม่ก็

ท ากนัไป ภพชาติจะสิ้นสุดลงได้ ต้องเจรญิวิปสัสนา ตัดกรรมใหม่ให้หมดสิน้ไป 
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มโนทวารวิถี (ในกามวิถี) 

 อารมณ์ที่ปรากฏทาง ปัญจทวารวิถี ได้แก ่ปัญจารมณ ์คือ รูปารมณ์ สัททา 
รมณ์ คันธารมณ์ รสารมณ์ และโผฏฐัพพารมณ์ ล้วนแล้วแตเ่ป็นรูปธรรมทั้งนั้น รวม
เป็น ๗ รูปด้วยกัน คือ วัณณะ สัททะ คนัธะ รสะ ปฐวี เตโช และ วาโย อารมณ์เหล่านี้
ต้องเป็นปัจจุบนั คือ ก าลังมีอยู่ด้วย จึงจะเปน็อารมณ์แก่ปัญจทวาร วิถีได้ 
 ส่วนมโนทวารวิถ ี(ในทีน่ี้กลา่วเฉพาะทีเ่ป็นกามวิถีเท่านั้น) ที่จะกล่าวต่อไป นี้ 
มีอารมณ์ได้ทั้ง ๖ คือ รูปารมณ์ สัททารมณ์ คนัธารมณ์ รสารมณ์ โผฏฐัพพารมณ์ 
และธัมมารมณ์ ซึ่งมีรูปธรรม นามธรรม ทั้งที่ไม่ใช่รูปธรรม ไม่ใช่นามธรรม (คือ 
บัญญัติ)ด้วย ก็เปน็อารมณ์ให้แก่มโนทวารวถิไีด้ทั้งสิ้น (ธัมมารมณ์นั้น ได้แก่ ปสาท
รูป ๕, สุขุมรูป ๑๖, จิต ๘๙, เจตสกิ ๕๒, นิพพานและบัญญัติ) 

อารมณท์ี่มาสูม่โนทวารวิถี 

 อารมณ์ต่าง ๆ ทีม่าสู่มโนทวารวิถนีั้น มีมาได้เป็น ๒ ทางด้วยกนั คือ รับ 
อารมณ์ต่อจากปญัจทวารวิถีนัน้ทางหนึ่งอารมณ์มาปรากฏทางใจโดยตรงโดยเฉพาะ 
อีกทางหนึ่ง อารมณท์ีม่าปรากฏทางใจโดยตรงโดยเฉพาะนั้น ตามปรมัตถทีปนี

ฎีกา แสดง ไว้ว่า มีเหต ุ๑๔ ประการ 
๑. ด้วยอ านาจที่เคยเหน็ เคยพบ อารมณ์ทั้ง ๖ มาแล้ว (ทิฏฐฺโต) 

๒. อารมณ์ทั้ง ๖ ที่ก าลังปรากฏอยู่นัน้ เหมือน ๆ กันกับทีเ่คยได้พบเคยเห็น 
มาแล้ว (ทิฏฐฺสมฺพนฺธโต)  

๓. ด้วยอ านาจที่ไดเ้คยฟัง เคยเรียนมาแลว้ หรือขณะทีก่ าลังฟัง ก าลังเรยีน 
ก าลังอ่านข้อความอยู ่(สุตโต) 

๔. อารมณ์ทั้ง ๖ ที่ก าลังปรากฏอยู่นัน้เหมือน ๆ กับที่เคยได้ฟัง เคยเรียน เคย
อ่านมาแล้ว (สุตสมฺพนฺธโต) 

๕. ด้วยอ านาจแห่งความ เชื่อในค าพดูของผู้อืน่ (สทฺธาย) 

๖.  ด้วยอ านาจแห่งความ พอใจของตน (รุจิยา) 
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๗. ด้วยอ านาจแห่งความ นึกคดิ โดยอาศัย เรื่องราว ค าพูด เหตุผล (อาการปริ
วิตกฺเกน) 

๘. ด้วยอ านาจแห่งการพิจารณาอารมณต์่าง ๆ ดว้ยปัญญา และด้วยลัทธิของ 
ตน แลว้ตดัสนิลงไป (ทิฏฺฐนิิชฺฌานขนฺติยา) 

๙. ด้วยอ านาจแห่ง กรรมต่าง ๆ (นานากมฺมพเลน) 

๑๐.  ด้วยอ านาจแห่ง อิทธฤิทธิต่าง ๆ (นานาอทิฺธพิเลน) 

๑๑. ด้วยอ านาจแห่ง ธาตุในร่างกาย มีน้ าดี เสมหะ น้ าเหลือง โลหติ ลม 
เหลา่นี้ วิปริตไป (ธาตกฺุโขภวเสน) 

๑๒. ด้วยอ านาจแห่ง เทวดามาดลใจ (เทวโตปสํหารวเสน) 

๑๓. ด้วยอ านาจแห่ง การรู้ไปตามสมควรแก่ มัคคญาณ ผลญาณ (อนุโพธว 
เสน) 

๑๔. ด้วยอ านาจแห่ง การรู้แจ้งในอริยสจัจ ๔ (ปฏิเวธวเสน) 

ตทนุวัตติกมโนทวารวิถี หรือ อนุพันธกมโนทวารวิถ ี
ตทนุวัตติกมโนทวารวิถี หรือ อนุพันธกมโนทวารวิถี คือ มโนทวารวิถี ที่

เกิดต่อจากปัญจทวารวิถี อันมีปรมัตถเป็นอารมณ์ เพื่อให้รู้เรื่องราวของบัญญตัิ ตาม
โวหารของโลก จากปรมัตถอารมณน์ั้นตทนุวตัติกมโนทวารวิถี หรือ อนุพันธกมโน
ทวารวิถี ทีเ่กดิตดิต่อจากปัญจทวารวิถนีั้น มีอยู่ ๔ อย่าง หรือ ๔ วิถี คือ  
๑. อตีตัคคหณวิถี เป็นวิถทีี่รับอารมณ์ตามปัญจทวารวิถี ซึ่งปัญจทวารวิถีได้ ประสบ
มา แต่ว่าอารมณน์ั้นไดห้มดอายแุละดับไปแลว้ 
ปัญจทวารวถิีมีอารมณเ์ป็นปรมัตถ และเปน็ปัจจุบันอารมณด์้วย ส่วนอตตีัค คหณวิถี 
ก็มีอารมณ์เป็นปรมัตถ ซึ่งเป็นอารมณ์เดียวกบัปัญจทวารวิถนีั้นเอง แต่ว่า เป็นอดตี
อารมณ ์
จักขุทวารวิถี มีอารมณเ์ป็นปรมัตถ และเปน็ปัจจุบันอารมณ์ ดังภาพนี้ 
ตี น ท ป จักขุ สํ สัน วุ ช ช ช ช ช ช ช ต ต 
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อตีตัคคหณวิถี มีอารมณ์เป็นปรมัตถ แตเ่ป็นอดตีอารมณ์ ดังภาพนี้ 
น ท มโน ช ช ช ช ช ช ช ต ต 
การเกดิขึ้นของปัญจทวารวิถี และอตตีัคคหณวิถทีั้ง ๒ วิถีนี้ เกิดสลบักันเป็น จ านวน
หลายร้อยหลายพันรอบ 
๒. สมูหัคคหณวิถี เป็นวิถทีี่รับอารมณ์เหล่านั้นมารวมกัน เพื่อให้ได้ความ วิถนีี้ก็เกิด
หลายร้อยหลายพันรอบเหมือนกนั 
น ท มโน ช ช ช ช ช ช ช ต ต 
สมูหัคคหณวิถี ก็มีอารมณ์เป็นปรมัตถ และเป็นอดตีอารมณเ์ชน่เดยีวกับ อตีตัคคหณ
วิถ ี
 ๓. อัตถัคคหณวิถี เป็นวิถทีี่รู้เนือ้ความของอารมณ์นั้น เกิดได้มากมายหลาย รอบ
เช่นเดียวกัน 
น ท มโน ช ช ช ช ช ช ช 
อัตถคัคหณวิถี มีอารมณ์เป็นบัญญตัิ คือรู้เนื้อความของอารมณ์นัน้ ตามโวหาร ของ
โลก มีข้อสังเกตว่า วิถทีี่มีอารมณ์เป็นบัญญตักิ็ไม่มี ตทาลัมพนะ 
 ๔. นามัคคหณวิถ ีเป็นวิถทีี่รู้ชื่อของอารมณน์ั้น ๆ เกดิได้เป็นจ านวนมาก หลายรอบ
เช่นเดียวกัน 
น ท มโน ช ช ช ช ช ช ช 
นามัคคหณวิถนีี้ ก็มีอารมณ์เป็นบัญญัติเหมือนกัน คอื รู้ชื่อของอารมณ์นัน้ ตามโวหาร
ของโลก 
ที่ได้กลา่วมาแลว้นี้ เปน็ทางจกัขทุวาร มีรูป คือสีหรือวัณณะเป็นอารมณ์ ถ้าหากว่าผู้
นั้นไม่เคยเหน็รูปนั้นมาก่อน ไม่รู้ว่ารูปนั้นชื่ออะไร นามัคคหณวิถกี็ไม่เกิด กล่าวคือไม่
เคยเหน็ " ไก่ " ก็เพียงแต่เหน็รูปร่างว่าเป็นอย่างนั้น ๆแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกชื่อกนัว่า " ไก่ " 
 ทางจักขทุวาร อนัมีรูปเป็นอารมณ์ ทางฆานทวาร อันมีกลิน่เป็นอารมณ์ ทาง 
ชิวหาทวาร อันมีรสเป็นอารมณ์ และทางกายทวารอันมสีิ่งที่มากระทบถูกต้องเป็น 
อารมณ์ทั้ง ๔ นี้ วิถีจติเกิดดังกล่าวมานี้ เฉพาะอย่างยิ่ง อัตถัคคหณวถิีเกดิก่อน 
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นามัคคหณวิถีเกิดทีหลงั 
 แต่ว่าถ้าเป็นวถิีทีเ่กิดทางโสตทวาร อนัมีเสียง คือ สัททะเปน็อารมณแ์ล้ว 
นามัคคหณวิถีเกิดก่อน อัตถัคคหณวิถี เกิดทีหลัง และถ้าเสยีงนัน้มีพยางค์เดียว หรือ
ค าเดียว สมูหคัคหณวถิีก็ไม่เกิด เพราะไม่ ต้องการมีการรวมอะไรแตอ่ย่างใด หรือถา้
ไม่รู้เนื้อความของสัททารมณ์นั้น เช่นไดย้ินภาษาต่างประเทศที่ตนไม่มี ความรู้ 
อัตถคัคหณวิถีก็ไม่เกดิ ปัญจารมณ์ที่ไม่เกีย่วแก่ชื่อตา่ง ๆ เช่น เห็นคนกวักมือเรียก 
หรือร้องเรียกว่า มานี่ เป็นต้น นามคัคหณวถิีกไ็ม่เกิด 

อนึ่ง นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนัน้ ยังมีการจ าแนก จกั ซอย อตัถคัคหณวถิี ให้
ละเอยีดออกไปอีก คอื 
กายวญิญัตติคคหณวิถี เกิดต่อจากอตัถคัคหณวถิี เป็นวิถทีี่รู้ความหมายของ กาย
วิญญัตตินัน้ เช่น รู้ว่าผูท้ี่ก าลังกวักมือนั้น ก าลงัเรียก 
วจีวิญญัตติคคหณวิถ ีก็ท านองเดียวกัน คอื รู้ความหมายของวจีวญิญตัตวิ่า เสยีง
นั้นเปน็เสยีงเรียก 
อธิปายัคคหณวิถ ีเป็นวิถทีี่เกดิตอ่จากกายวญิญตัตคิคหณวิถี หรือวจีวิญญตั 
ติคคหณวิถี เมื่ออธิปายัคคหณวิถีเกิดแล้ว ยอ่มรู้ความประสงค์ของผูท้ี่กวักมือ หรอื 
ออกเสียงเรยีก ว่าให้เราไปหาเขา แต่อย่างไรก็ดี วิถทีั้ง ๓ นี้คือ กายวิญญัตติคคหณวิถ ี
วจีวิญญตัติคคหณวถิี และ อธิปายคัคหณวิถี ก็อนโุลมเขา้ใน อัตถัคคหณวิถนีั่นเอง  

ตัวอยา่งเชน่ มีผู้กวักมอืเรียก และเรารู้ว่าเรียกเรา วิถีจติเกดิดังนี้ 
๑. จักขุทวารวิถี เป็นรูปารมณ์ เป็นปรมัตถอารมณ์ เป็นปัจจุบันอารมณ์ 
ตี น ท ป จักขุ สํ สัน วุ ช ช ช ช ช ช ช ต ต 
๒. อตีตัคคหณวิถี รับรูปารมณ์ที่จักขุวญิญาณได้เห็นแล้วนั้น เป็นปรมัตถ อารมณ์ 
แต่เป็นอดตีอารมณ์ 
น ท มโน ช ช ช ช ช ช ช ต ต 
๓. สมูหัคคหณวิถี รวมรูปารมณ์ เป็นปรมัตถอารมณ์ เป็นอดีตอารมณ ์
น ท มโน ช ช ช ช ช ช ช ต ต 
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๔. อัตถัคคหณวิถี รู้เนื้อความ หรือได้ความว่า กวักมือ เป็นบัญญตัิอารมณ์ 
น ท มโน ช ช ช ช ช ช ช 
๕. กายวิญญัตติคคหณวิถี รู้ว่าเขาเรียก เป็นบัญญัตอิารมณ ์
น ท มโน ช ช ช ช ช ช ช 
๖. อธิปายัคคหณวิถ ีรู้ว่า เรียกเราให้ไปหาเขา เป็นบัญญตัิอารมณ์ 
น ท มโน ช ช ช ช ช ช ช 

มีผู้ร้องเรียก และเรารู้วา่เรียกเรา วถิีจิตเกดิขึ้นดังนี้ 
๑. โสตทวารวิถี ได้ยินเสียง คือสัททารมณ์ เปน็ปรมัตถอารมณ์ เป็นปัจจุบันอารมณ์ 
ตี น ท ป โสต สํ สัน วุ ช ช ช ช ช ช ช ต ต 

๒. อตีตัคคหณวิถี รับสัททารมณ์โสตวญิญาณได้ยนิแลว้นัน้ เป็นปรมัตถ อารมณ์ 
เป็นอดตีอารมณ ์ 
น ท มโน ช ช ช ช ช ช ช ต ต 
๓. สมูหัคคหณวิถี รวมสัททารมณ์ รวมเสียงที่ได้ยนิ เป็นปรมัตถอารมณ์ เป็นอดตี
อารมณ ์
น ท มโน ช ช ช ช ช ช ช ต ต 
แต่ถ้าเสยีงที่เรียกนัน้ พยางค์เดียว หรือค าเดียว สมูหัคคหณวิถนีี้ก็ไม่เกิด เพราะไม่มี
อะไรที่จะตอ้งรวม 
๔. นามัคคหณวิถ ีรู้นาม รู้ชื่อ ว่าเสียงนัน้เปน็ชื่อ เป็นบัญญตัิอารมณ์ 
น ท มโน ช ช ช ช ช ช ช 
๕. อัตถัคคหณวิถี รู้เนื้อความ หรือได้ความว่า เป็นชื่อเรา เป็นบัญญัติ อารมณ์ 
น ท มโน ช ช ช ช ช ช ช 
๖. วจีวิญญัตติคคหณวิถี รู้ว่าเขาเรียกเรา เป็นบัญญตัิอารมณ์ 
น ท มโน ช ช ช ช ช ช ช 
๗. อธิปายัคคหณวิถ ีรู้ว่า เรียกเราให้ไปหาเขา เป็นบัญญตัิอารมณ์ 
น ท มโน ช ช ช ช ช ช ช 
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สุบินวิถี 

สุบินวิถี คือ ความเป็นไปของจิตในเวลาฝนั ได้แก่ กามชวนมโนทวารวิถี ที่ 
เกิดขึ้นในขณะนอนหลบั การฝนั ก็มีชัดมากและชัดน้อย ชัดมากก็มีถึงตทาลัมพนะได้ 
ชัดนอ้ยก็มีเพียง ชวนะเท่านัน้ 
เหตุที่ทําให้เกิดฝันขึน้นัน้ มี ๔ ประการ คือ 
๑. บุพพนิมิต กรรมใด ๆ ที่ได้กระท ามาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกสุลกรรม หรือ อกุสลกรรม 
กระตุ้นเตอืนจติใจให้ใฝ่ฝันถึงกรรมนั้น ๆ 
๒. จิตอาวรณ์ จิตใจจดจ่อในเรื่องใดๆ เป็นพิเศษยิ่งก็ท าให้ใฝ่ฝนัถึงเรื่องนั้นๆ 
๓. เทพสังหรณ ์เทวดาดลใจใหฝ้ัน 
๔. ธาตุกําเริบ เวลาทีธ่าตุไม่ปกติ ก็ท าใหฝ้ันได้เหมือนกัน 
ผู้ที่ฝัน ได้แก่ บุคคล ๖ คือ  
๑. ทุคคติบุคคล (เวน้สตัว์นรก) ๒. สุคติบุคคล 
๓. ทวิเหตุกบคุคล ๔. ติเหตุกบุคคล (เวน้รูปพรหม อรูปพรหม) 
๕. โสดาบันบุคคล ๖. สกทาคามิบุคคล 
ที่สัตว์นรกไม่ฝนั เพราะถูกทรมานตลอดเวลา จนไม่มีโอกาสที่จะฝนั 
ที่รูปพรหม อรูปพรหม อนาคามีบุคคล และอรหัตตบคุคล ไม่ฝัน เพราะท่าน เหล่านี้
ปราศจาก กามราคะแล้วบุคคลทีย่ังฝันอยู่ ลว้นแต่เป็นผูท้ี่ยังมีกามราคะ กามฉนัทะ
อยู ่

วิถีจิตของทารก 

ทารกทีย่ังอยู่ในครรภ์มารดานัน้ วิถีจติก็เกิดได ้ส าหรับมโนทวารวิถีเกดิได้ 
ตั้งแตห่ลังจากปฏิสนธิ และภวังคจติ๑๕ ขณะ เป็นต้นมาส่วนทางปัญจทวารวถิีเกดิ
เพียง ๓ วิถี คือ โสตทวารวิถี ชิวหาทวารวถิี และ กายทวารวิถีส าหรับจักขุทวารวถิี 
และฆานทวารวถิีนัน้ เกิดได้หลังจากทีค่ลอดจากครรภ์ มารดา และทารกนัน้มีความ
สนใจในอารมณ์แล้ว 
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อัปปนาวิถ ี

อัปปนา แปลว่า ท าลาย คือท าลายกิเลส มีนิวรณ์เป็นตน้ หรืออีกนยัหนึ่ง 
หมายถึง จิตที่แนบแนน่อยู่ในอารมณ์เดียวโดยเฉพาะถ้าเคยไดอ้ัปปนาจิตในอารมณ์
ใด เม่ือจิตดวงนั้นเกดิขึน้อีกเวลาใด หรือขณะใด ก็จะต้องมีอารมณ์อย่างนั้นเสมอไป
ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอารมณ์อย่างอืน่เลย 
 อัปปนาจิต คือจติที่แนบแน่นอยู่ในอารมณ์เดียวโดยเฉพาะ ได้แก่ จิต 

๓๕ หรืออย่างพิสดาร ๖๗ ดวง คือ 
มหัคคตจิต ๒๗ 
โลกตุตรจติ ๘ หรือ ๔๐ 
 ส่วน อัปปนาวิถี คือ วิถีจิตที่มีอัปปนาจิตอยู่ในวิถนีั้น ได้แก่ จิต ๒๖ หรือ 
อย่างพิสดาร ๕๘ ดวง คือ 
มหัคคตกุสลจติ ๙ 
มหัคคตกิริยาจิต ๙ 
โลกตุตรจติ ๘ หรือ ๔๐ 
 อัปปนาชวนะ คือ ชวนจิตที่แนบแนน่อยู่ในอารมณ์เดยีวโดยเฉพาะ ได้แก่ จิต 

๒๖ หรือ ๕๘ เท่ากัน และเหมือนกันกับอัปปนาวิถจีิตนั่นเอง เพราะชวนะ เป็นจิตที่อยู่
ในวิถ ี
อัปปนาวิถ ีหรือ อัปปนาชวนะ เกิดไดท้าง มโนทวารวิถี ทางเดยีวเทา่นั้น ไม่เกิด
ทางปัญจทวารวิถเีลย 
 อัปปนาวิถี เป็นมโนทวารวิถีก็จริง แต่ไม่จําแนก เป็นวิภูตารมณ์วถิี และ อวิภู
ตารมณ์วิถี เหมือนอย่างมโนทวารกามวิถี เพราะอัปปนาวิถีมีแต่วิภูตารมณ์วิถี อย่าง
เดียว ด้วยเหตวุ่า ถ้าอารมณ์นั้นไม่ชัดเจนแจ่มแจ้งจริง ๆ แล้ว อัปปนาชวนะ จะเกดิ
ไม่ได้เลย 
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 อัปปนาวิถี จําแนก ได้เป็น ๒ ประเภท คือ 
๑. โลกียอัปปนาวถิ ี
๒. โลกุตตรอัปปนาวิถ ี

โลกียอัปปนาวิถ ี

โลกียอัปปนาจิต ได้แก่ มหัคคตจิตทั้ง ๒๗ ดวง  
แต ่โลกยีอัปปนาวิถี หรือ โลกยีอัปปนาชวนะ ได้แก่มหคัคตชวนจิต ๑๘ ดวง คือ 
มหัคคตกุสลจติ ๙ มหัคคตกิริยาจติ ๙ เท่านัน้ 
ส่วนมหคัคตวิบากจติอกี ๙ ดวงนั้น ไม่นับเป็นโลกยีอัปปนาวถิี เพราะเป็นจิต ที่พน้วิถี 
(พ้นทวารด้วย) และไม่นับเป็นโลกียอัปปนาชวนะ เพราะไม่ได้ท าชวนกิจ 
โลกียอัปปนาวิถีนี ้กล่าวอีกนัยหนึ่งกค็ือ วิถีจติที่ไดฌ้าน ทีถ่ึงฌาน ที่ฌานจิต เกิด 
(ทั้งนี้หมายเฉพาะฌานจิตที่เป็นกุสล และกิริยาเทา่นั้น ยกเวน้ฌานจิตทีเ่ป็น วิบาก 
เพราะเป็นจติที่พน้วิถี)  

ผู้ที่ได้ปฐมฌาน เป็นครั้งแรก ก็ดี ไดทุ้ติยฌาน เป็นครั้งแรก ก็ดี ตลอดจนถึงได้ เนว
สัญญานาสญัญายตนฌานเป็นครั้งแรกก็ดี รวมความหมายว่า ผูท้ี่แรกได้ฌาน ชั้นนัน้ 
ๆ วิถีจิตที่ฌานจตินัน้ ๆ เกิดเป็นครั้งแรก เรียกชื่อวิถีจตินัน้ว่า อาทิกัมมิกฌานวถิี มีวิถี
ดังนี ้

อาทิกมัมกิฌานวิถี ของมันทบุคคล คือบุคคลผู้รู้ช้า 

 
    

กามชวนะ 
มหากุสลญาณสัมปยุตต ๔ 

โลกยีอัปปนาชวนะ  
กุสลฌานจิต 

ภวังคจิต 

น ท มโน ปริ อุป อนุ โค ฌ ภ 

      ชวนจติ ชวนจติ   
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อาทิกมัมกิฌานวิถี ของติกขบุคคล คือบุคคลผู้รู้เร็ว 

 
    

กามชวนะ 
มหากุสลญาณสัมปยุตต ๔ 

โลกยีอัปปนาชวนะ  
กุสลฌานจิต 

ภวังคจิต 

น ท มโน อุป อนุ โค ฌ ภ 

      ชวนจติ ชวนจติ   

ความหมายของอักษรย่อ น=ภวังคจลนะ,ท=ภวังคุปัจเฉทะ,มโน=มโนทวาราวัชชนะ
,บริ=บริกรรม, อุป=อุปจาระ , อนุ=อนโุลม, โค=โคตรภู, ฌ= ฌานจิต 
 ค าว่าโคตรภู ในโลกียอัปปนาวิถีนี้ หมายความว่า โอนโคตรหรือตัดจากโคตร กาม ไป
เป็นโคตรพรหม 
อาทิกัมมิกฌานวถิี คือวิถีจิตที่ฌานจตินัน้ ๆ เกิดเป็นครั้งแรกนี้ ฌานจิตจะ เกิดเพยีง
ขณะเดียว หรือดวงเดยีวเท่านั้นเอง ต่อเมื่อมีวสีคือมีความช านาญแลว้ จึงจะเกดิได้
หลายขณะ 

โลกุตตรอัปปนาวิถี 
 โลกุตตรอัปปนาวิถี คือ วิถีจิตที่มีโลกุตตรจิตในวิถีนัน้ โลกุตตรจิตเป็นจิตที่ 
แนบแนน่แน่วแน่ในพระนิพพานเปน็อารมณแ์ต่อย่างเดียวเทา่นัน้เอง จะมีอารมณ์ 
เป็นอย่างอืน่ไม่ได้ 
โลกตุตรอัปปนาวิถี ไดแ้ก่ โลกุตตรจิต คอื มัคคจิต ๔ ผลจิต ๔ หรืออย่าง พิสดารก็ 
มัคคจิต ๒๐ ผลจิต ๒๐ ติเหตกุบุคคลเจริญวิปสัสนากัมมัฏฐานจนบรรลุมัคคผล วิถี
จิตทีถ่ึงมัคคถึงผล นัน้เรียกว่า มัคควถิี มีวิถีดังนี้ 

มัคควิถี ของ มันทบุคคล คือ บุคคลผู้รู้ช้า 

 
    

กามชวนะ 
มหากุสลญาณสัมปยุตต ๔ 

อัปปนาชวนะ  
โลกตุตรจติ ๘ 

  

น ท มโน บริ อุป อนุ โค มัคค ผล ผล ภ 
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มโน บริ อุป อน ุมีไตรลักษณ์แห่งรูปนามเปน็อารมณ์  
โค มัคค ผล ผล มีนิพพานเป็นอารมณ์ 

มัคควิถีของ ติกขบุคคล คือ บุคคลผู้รู้เร็ว 

 
    

กามชวนะ  
มหากุสลญาณสัมปยุตต ๔ 

อัปปนาชวนะ  
โลกตุตรจติ ๘ 

  

น ท มโน อุป อนุ โค มัคค ผล ผล ผล ภ 

มโน อุป อน ุมีไตรลักษณ์แห่งรูปนาม  
โค มัคค ผล ผล ผลมีนิพพานเป็นอารมณ์ เป็นอารมณ์ 
ในมัคควิถี ไม่ว่าจะเปน็ มันทบุคคล(ผู้รู้ช้า) หรือติกขบคุคล(ผู้รู้เร็ว) มัคคจติ ก็เกดิขณะ
เดียวเท่านั้น  
มันทบุคคล อนโุลมญาณ เกดิ ๓ ขณะ, โคตรภูญาณเกิด ๑ ขณะ, มัคคญาณ เกิด ๑ 
ขณะ, ผลญาณเกิด ๒ ขณะ รวมเป็นชวนะ ๗ ขณะ 

 
    อนุโลมญาณ โคตรภูญาณ มัคคญาณ ผลญาณ 

น ท มโน บริ อุป อน ุ โค มัคค ผล ผล 

ติกขบุคคล อนุโลมญาณ เกดิ ๒ ขณะ, โคตรภูญาณเกิด ๑ ขณะ, มัคคญาณ เกิด ๑ 
ขณะ, ผลญาณ เกดิ ๓ ขณะ รวมชวนะ ๗ ขณะ เหมือนกนั 
 

 
    อนุโลมญาณ โคตรภูญาณ มัคคญาณ ผลญาณ   

น ท มโน อุป อนุ โค มัคค ผล ผล ผล ภ 

วิถีจิตของพระโสดาบัน ที่บรรลุ สกทาคามี มัคค - ผล ก็ด ี 
วิถีจิตของพระสกทาคามี ที่บรรลุ อานาคามี มัคค - ผล ก็ด ี
วิถีจิตของพระอนาคาม ีที่บรรลุ อรหัตต มัคค - ผล ก็ด ี
มีวิถีจิต คือ มัคควิถอียา่งเดียวกับที่ได้แสดงมาแล้วนี้ ส่วนโคตรภู นั้น ไม่เรียกว่า โคตร
ภู แต่เรียกว่า โวทาน 
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ในมัคควิถี ค าว่า โคตรภู หมายความว่า ตดัจากโคตรปุถุชนเป็นโคตรอริยะ กล่าวคือ 
ตัดจากโคตรชนทีห่นาแน่นไปด้วยกิเลส เป็นโคตรชนทีห่่างไกลจากกเิลส 
ส่วนค าว่า โวทาน แปลว่า ธรรมขาว หมายความว่า พระสกทาคามี มีธรรม ที่ขาวกว่า 
สะอาดกว่าพระโสดาบนั, พระอนาคามี ก็มีธรรมที่ขาวยิ่งกวา่ สะอาด ยิ่งกว่า พระ
สกทาคาม,ี ส าหรับพระอรหันต์ นั้นเป็นผูท้ี่ขาวสะอาดบริสุทธิห์มดจด ด้วยประการทั้ง
ปวง 

ข้อสังเกตในอัปปนาวิถี 
ดังได้กล่าวแลว้ว่า อัปปนาวิถีเป็นวิถีจติที่มีอารมณ์ปรากฏทางใจอย่างชัดเจน แจ่ม
แจ้งมาก เพราะถ้าอารมณ์นั้นไม่ชัดเจนแจ่มแจ้งจริง ๆ แล้ว อัปปนาวิถีจะไม่ เกิดเลย 
นอกจากนี้มีข้อทีค่วรสงัเกตอกี คือ 
ก. กล่าวโดยความชัดแจ้งของอารมณ์  แม้ว่าอัปปนาวิถีมีอารมณ์ชัดเจนแจ่ม แจ้ง
มาก แต่วิถีจติก็มไีม่ถึงตทาลัมพนะ เพราะอัปปนาวิถี มีทั้งกามอารมณ์ กาม ชวนะ 
และนิพพานเป็นอารมณ์ได้ดว้ย 
ข. กล่าวโดยอารมณข์องแต่ละวิถี ในวิถีเดยีวกันนั้นเอง อัปปนาวถิีมีอารมณ์ ได้
มากกว่า ๑ เช่นในมัคควิถีวิถีจติตอนต้น ๆ คอื มโนทวาราวัชชนะ บริกรรม อุปจาระ 
อนุโลม มีไตรลักษณ์แห่งรูปนามเป็นอารมณ์ วิถีจิตตอนหลัง ๆ คือ โคตรภู มัคคจติ ผล
จิต มีนิพพานเป็นอารมณ ์
ค. กล่าวโดยชวนะ กม็ีได้หลายชาติ เช่น ในมัคควิถี บริกรรม อุปจาระ อนุโลม โคตร
ภู และมัคคจติ เป็นชาติกุสล ส่วนผลจิต เป็นชาติวิบาก 
ง. นอกจากชวนะมีได้หลายชาติดังกลา่วในข้อ ค. นั้นแล้ว ชวนะยังมีจิตได้ 
หลายประเภท เช่นในอาทิกัมมิกฌานวถิี บริกรรม อุปจาระ อนุโลม โคตรภู เป็น จิต
ประเภทกามาวจรจติ หรือ กามจิต สว่นฌานจิตเป็น 
จิตประเภทมหคัคตจิต หรือ ฌานจิตไม่ใช่กามจิต และในมัคควถิี บริกรรม อุปจาระ 
อนุโลม โคตรภู เป็นจิต ประเภทกามจิต ส่วนมัคคจติ ผลจิต เป็นจิตประเภทโลกุตตร 
ไม่ใช่กามจิต 
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ปัจจเวกขณวิถ ี
ปัจจเวกขณะ แปลว่า พิจารณา หมายถึง การพิจารณาเพื่อใหท้ราบตาม 
สภาวะธรรมที่เป็นจริง  
ปัจจเวกขณวิถ ีก็คือ วิถีจิต หรอื ล าดับความเป็นไปของจิตที่พิจารณาถึง สภาพแห่ง
ความเป็นจริง ดังนัน้จึงเป็นมหากสุล หรือมหากิริยาชวนมโนทวารวถิี อันเป็นกามวิถ ี
เมื่อ มัคควิถีสิ้นสุดลงแล้ว ต้องมีปัจจเวกขณวิถีอย่างแนน่อน จะไม่มีปัจจเวกขณ
วิถีเกดิภายหลังมัคควิถนีั้นไม่ได้ 

ปัจจเวกขณวิถี ที่เกิดภายหลงัมัคควิถี ก็เพือ่พิจารณาธรรม ๕ ประการ คือ 
๑. พิจารณามัคค  
๒. พิจารณาผล 
๓. พิจารณานิพพาน 
๔. พิจารณากิเลสที่ไดล้ะแลว้ 
๕. พิจารณากิเลสทีค่งเหลืออยู่ 
 ในปัจจเวกขณะ ๕ ประการนี้เฉพาะ ๓ ประการแรกคือ การพิจารณามัคค ๑ 
การพิจารณาผล ๑ และการพิจารณานิพพาน ๑ ต้องมี ต้องพิจารณาอย่างแน่นอน 
ขาดไม่ได ้ส่วนการพิจารณากิเลสที่ได้ละแลว้ ๑ และการพิจารณากเิลสทีย่ังเหลืออยู่ 
๑ นั้น บางทีก็พิจารณา บางทีก็ไม่พิจารณา กล่าวคอื ถ้าผูน้ั้นไดศ้ึกษาทางปริยัติ จึง
จะทราบเรื่องราวของกเิลส เมื่อทราบก็พิจารณาได้ แตถ่้าไม่ได้ศึกษามา ก็ไม่ทราบ
เรื่องจึงไม่พิจารณา 
 ปัจจเจกขณวถิี ที่เกิดหลังจากโสดาปัตติมคัควิถี สกทาคามีมัคควิถี และ 
อนาคามีมัคควิถี คิดจ านวนอย่างเต็มที่ ก็พิจารณาทั้ง ๕ ประการ ส่วนปัจจเวก ขณวถิี
ที่เกดิภายหลังอรหตัตมัคควิถี ก็พิจารณาเพียง ๔ ประการ เว้นการพจิารณา กิเลสที่
คงเหลือ เพราะพระอรหันตท์่านละกิเลสไดห้มดสิ้นแล้ว ไม่มีกิเลสทีเ่หลอืเลย รวมปัจจ
เวกขณวิถทีี่เกิดภายหลังมัคควิถี คิดจ านวนอย่างเต็มทีเ่ป็น ๑๙ ประการ คือ 
ปัจจเวกขณวถิี ที่เกิดภายหลัง โสดาปัตติมัคควิถี ๕ 
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ปัจจเวกขณวถิี ที่เกิดภายหลัง สกทาคามิมัคควิถี ๕ 
ปัจจเวกขณวถิี ที่เกิดภายหลัง อนาคามิมัคควถิี ๕ 
ปัจจเวกขณวถิี ที่เกิดภายหลัง อรหัตตมัคควถิ ี๔ 
ปัจจเวกขณวิถ ีเกดิหลังจาก อาทิกัมมิกฌานวิถี และ ฌานสมาบัตวิิถี ท า หนา้ที่
พิจารณาองค์ฌานนัน้ ก็มีได้ แต่ไม่แน่นอนว่าจะต้องมีเสมอไป แต่หลังจาก อภิญญา
วิถี ผลสมาบัติวิถี หรือ นิโรธสมาบัติวิถนีั้น ปัจจเวกขณ วิถีไม่เกดิ นอกจากที่ได้กล่าว
มาแล้ว แม้บุคคลสามญัที่มิใช่ฌานลาภีบุคคล หรือเป็น พระอริยบุคคล ก็มีปัจจ
เวกขณวิถีได้ เป็นมหากุสลชวนมโนทวารวิถี อันเป็นกามวิถี เชน่เดียวกัน ตัวอย่าง เชน่ 
อภิณหปัจจเวกขณะ ๕ คือ 
๑. พิจารณาว่า เรามีความ แก่ เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความ แก่ ไปได้  
๒. พิจารณาว่า เรามีความ เจ็บ เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความ เจ็บ ไปได้ 
๓. พิจารณาว่า เรามีความ ตาย เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความ ตาย ไปได้ 
๔. พิจารณาว่า เราจักต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น 
๕. พิจารณาว่า เรามีกรรมเป็นของตัว ท าดีจักได้ดี ท าชั่วจักไดช้ั่ว 

สมาบัติวิถ ี
สมาบัต ิแปลว่า การเขา้ถึงพร้อมหรือการเข้าอยู่พร้อม สมาบัตินี้มี ๓อย่างคือ  
๑. ฌานสมาบัติ การเข้าถึงฌานจติ หรือการเข้าอยู่ในฌานจติ เป็นโลกียะ 
๒. ผลสมาบัต ิการเข้าถึงซึ่งอริยผลจติ หรือการเข้าอยู่ในอริยผลจติ เป็น โลกตุตระ 
๓. นิโรธสมาบัติ การเข้าถึงซึ่งความดับของจติและเจตสิก ไม่จัดเป็นโลกยีะ หรือ 
โลกตุตระเพราะไม่มีจิตจะดับ 

ฌานสมาบัติวิถี 
การเขา้ฌานสมาบัติ เพื่อหนีทุกขเวทนา โดยปรารถนาจะเสวยฌานสุข ยังความอิ่ม
ใจ หรือความวางเฉย แน่วแน่อยู่ในอารมณ์กัมมัฏฐานนั้น ตราบเท่า เวลาทีต่น
อธิษฐาน (คือตั้งความปรารถนาอันแน่วแน่มัน่คงอยา่งแรงกล้า) ไว้ ผู้เข้าฌานสมาบัติ
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ได ้ต้องเป็นผูท้ี่ไดฌ้าน และ ต้องมี วสี คือความช านาญ หรือ ความแคล่วคลอ่ง
ว่องไวทั้ง ๕ ประการ ได้แก ่
๑. อาวัชชนวสี ความช านาญในการ นึกทีจ่ะเข้าฌานตามที่ตนตั้งใจ  
๒. สมาปัชชนวส ีความช านาญในการ เข้าฌาน 
๓. อธิฏฐานวส ีความช านาญในการ ตั้งความปรารถนาที่จะให้ ฌานจิต ตั้งม่ันอยู่
เป็นเวลาเท่าใด 
๔. วุฏฐานวส ีความช านาญในการ ออกจากฌาน 
๕. ปัจจเวกขณวส ีความช านาญในการ พิจารณาองคฌ์าน 
 เมื่อ ฌานลาภีบุคคล คือบุคคลผู้ได้ฌาน มีความคล่องแคลว่ว่องไว ในวสีทั้ง 
๕ แล้ว เวลาจะเขา้ฌานสมาบัตินัน้ กิจเบื้องตน้ต้องตั้งความปรารถนา(อธิษฐาน) ว่า 
จะเข้าฌานสมาบัติเปน็เวลา.... (ตามความประสงค์ว่าจะเขา้อยูน่านสักกี่ชั่วโมง หรือ
กี่วัน) ขอใหฌ้านจิตที่เคยได้แล้วนัน้จงบังเกดิขึ้นตามความปรารถนานี้เถดิ ขณะทีต่ั้ง
ความปรารถนา(อธิษฐาน)นี้ กามจิต อนัเป็นมหากสุลญาณสัมปยุตต ส าหรับปุถุชน
และพระเสกขบคุคล หรือกามจิตอนัเป็นมหากิริยาญาณสัมปยุตต ส าหรับพระอรหันต์ 
ก็เกดิมีวิถีจติดังนี ้

น ท มโน ช ช ช ช ช ช ช 
ต่อจากนี้กเ็จรญิสมถภาวนา เขา้ฌานสมาบัต ิโดยเพ่งปฏิภาคนิมิตทีต่นเคยได้ เคย 
ผ่านมาแล้วนัน้ วิถีจติกจ็ะเกดิดังนี้ 
น ท มโน ปริ อุป อนุ โค ฌ ฌ ฌ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 
(ถ้าเป็นติกขบคุคล ก็ไม่มี บริกรรม) ต่อจากโคตรภู ฌานจิตกเ็กดิเรือ่ยไปตราบเท่า 
เวลาที่ตนตั้งความปรารถนาไว้ ต่อเมื่อครบก าหนดเวลาทีต่นอธิษฐานไว้แล้ว ฌานจติ 
จึงจะหยดุเกิด แล้วกเ็ป็นภวังคจิตต่อไปตามปกติ 
 อนึ่ง ฌานลาภีบุคคล ผู้ได้เพียงปฐมฌาน ก็ตอ้งเข้าฌานสมาบัติในปฐมฌาน 
เท่าที่ตนได้ ที่เป็นธรรมดาสามญั แต่ถา้ได้ฌานที่สูงขึ้นไป ก็เข้าไดท้ั้งฌานสูงเทา่ที่ ตน
ได้ และเขา้สมาบัติในฌานที่ต่ ากว่าก็ได้ด้วย เช่นผู้ที่ได้ ตติยฌาน เขา้ตตยิฌาน 
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สมาบัติได้ เข้าทุติยฌานสมาบัติได้ หรือจะเข้าปฐมฌานสมาบัตกิ็ได้ (ข้อนี้ผดิกับ การ
เข้าผลสมาบัติ ซึ่งจะไดก้ล่าวต่อไป) 

ผลสมาบัติวิถ ี
การเขา้ผลสมาบัติ เป็นการเข้าอยู่ในอารมณพ์ระนิพพาน ที่ได้มาจากอริยผล ญาณ 
อันบังเกิดแล้วแกต่น เพื่อเสวยโลกุตตรสขุ ซึ่งเป็นความสงบสขุที่พึงเห็น ประจักษ์ได้ใน
ปัจจุบัน พระนิพพาน ทีเ่ป็นอารมณ์ของผลสมาบัตินั้นมีชือ่ ๓ ชื่อหรือมี ๓ อาการคือ 
๑. อนิมิตตนิพพาน หมายถึงว่า ผู้ทีก่้าวขึน้สูม่ัคคผลนัน้ เพราะเหน็ความ ไม่เที่ยง 
อันปราศจากนิมิตเครื่องหมาย คือ อนจิจัง โดยบุญญาธิการแต่ปางกอ่น แรงด้วยสีล 
เมื่อเข้าผลสมาบัติก็คงมีอนิมิตตนิพพาน เป็นอารมณ ์
๒. อัปปณิหิตนิพพาน หมายถึงว่า ผูท้ี่ก้าวขึ้นสู่มัคคผลนัน้ เพราะเห็นความ ทนอยู่
ไม่ได้ ต้องเปลี่ยนแปรไป อันหาเป็น ปณิธิ ที่ตัง้ไม่ได้ คือทุกขัง โดยบุญญาธิ การแต่
ปางก่อนแรงด้วยสมาธ ิเม่ือเข้าผลสมาบัติ กค็งมี อัปปณิหิตนิพพาน เป็นอารมณ ์
๓. สุญญตนิพพาน หมายถึงว่า ผู้ทีก่้าวขึน้สูม่ัคคผลนัน้ เพราะเหน็ความ ไม่ใช่ตัวตน 
บังคับบัญชาไม่ได้ อันเป็นความว่างเปล่า คืออนัตตา โดยบุญญาธกิาร แต่ปางก่อน
แรงด้วยปัญญา เม่ือเขา้ผลสมาบัติ ก็คงมี สญุญตนิพพาน เป็นอารมณ์ 
บุคคลที่เข้าผลสมาบัตไิด้ต้องเป็นพระอรยิบุคคล คือเป็น พระโสดาบัน พระ 
สกทาคามี พระอนาคามี หรือ พระอรหันต์ ส่วนปุถุชนจะเขา้ผลสมาบัติไม่ได้เลย เป็น
อันขาด 
 พระอริยเจ้าที่จะเข้าผลสมาบัติ ก็เข้าไดเ้ฉพาะอริยผลที่ตนได้ ทีต่นถึงครั้ง 
สุดทา้ยเท่านั้น แม้อริยผลทีต่นได้และผ่านพ้นมาแล้วก็ไม่สามารถจะเข้าได้ 
กล่าวคือ พระโสดาบัน ก็เข้าผลสมาบัติได้แต่ โสดาปัตติผล  พระสกทาคามี ก็เข้าผล
สมาบัติได้แต่ สกทาคามีผล เท่านั้น จะเข้าโสดาปัตตผิล ซึ่งถึงแม้ว่าตนจะเคยได้เคย
ผ่านเคยพน้มาแลว้ ก็หาได้ไม่ 
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พระอนาคามี ก็เข้าผลสมาบัติได้แตเ่ฉพาะ อนาคามีผล 
พระอรหันต์ กเ็ข้าผลสมาบัติได้แต่ อรหตัตผลโดยเฉพาะเชน่กัน 
พระอริยบุคคล ผู้จะเขา้ผลสมาบัติ กิจเบื้องตน้ก็จะต้องตั้งความปรารถนาว่า จะเข้า
ผลสมาบัตเิป็นเวลา .... (ตามความประสงคท์ีจ่ะเข้าอยูส่ักกีช่ั่วโมง หรือกี่วัน) ขอใหผ้ล
จิตทีเ่คยปรากฏมาแล้วนั้น จงบังเกิดขึ้นตามความปรารถนานี้เถิด 
 ขณะที่ตั้งความปรารถนา(อธิษฐาน) นี้ กามจิตอันเป็นมหากสุลญาณสัมปยุตต 
ส าหรับพระอริยเบื้องต่ า ๓ หรือกามจิตอนัเปน็มหากิริยาญาณสัมปยุตต ส าหรับ พระ
อรหันต์ก็เกิด มีวิถีจติซึง่เรียกว่า อธิฏฐานวิถ ีดังนี ้
น ท มโน ช ช ช ช ช ช ช 
ต่อจากอธิฏฐานวิถี กเ็จริญวิปัสสนาภาวนา มีไตรลักษณ์แห่งรูปนามเป็น อารมณ์ เริ่ม
แต่อทุยัพพยญาณเป็นต้นไป ผลจิตก็จะเกดิ วถิีจิตนี้ชื่อวา่ ผลสมา บัติวิถี มีวิถีดังนี้ 
น ท มโน อนุโลม อนุโลม อนโุลม อนโุลม ผล ผล ผล ฯลฯ ฯลฯ 
อนุโลม ๔ ขณะ ส าหรับมันทบุคคล หรืออนุโลม ๓ ขณะ ส าหรับตกิขบุคคล ต่อจาก
อนุโลม ผลจติกเ็กิดเรื่อยไปเป็นจ านวนมากมาย ไม่สามารถที่จะประมาณได้ จนครบ
ก าหนดเวลาที่ตนปรารถนาไว้ ผลจิตจึงจะหยดุเกดิ แล้วก็เป็นภวังคจติต่อไป ตามปกติ 
อนึ่ง จิตในผลสมาบัติวถิีนี้ ไม่เรียกว่า บริกรรม อุปจาระ อนุโลม โคตรภู เหมือนอย่าง
ในมัคควิถี แต่เรียก อนโุลมอย่างเดยีวทั้ง ๔ ขณะ เพราะผลสมาบัติวถิี นี้ ไม่ได้ท าการ
ประหารกิเลส เหมือนอย่างในมัคควถิี เป็นแตจ่ิต ๔ ดวงนี้เกิดขึน้ เพือ่อนโุลมให้จติถึง
พระนิพพาน หรือให้แนบแน่นในอารมณ์พระนพิพาน 

นิโรธสมาบัติวิถ ี
 การเข้านิโรธสมาบัติ เหมือนฝกึนิพพาน เข้าสูค่วามดับสนิทแห่งนามขันธ์ โดย
ปราศจากอนัตรายใด ๆ เป็นมหาสนัตสิุขอนัยอดเยี่ยม ดังนั้นพระอริยเจ้าจึงนิยม เข้า
ผลสมาบัติ และนิโรธสมาบัติด้วยศรทัธา และฉันทะในอมตรสนัน้ จนกว่าจะ นิพพาน 
ผู้ที่เข้านิโรธสมาบัติได้ ต้องเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม ดังจะกล่าว
ต่อไป นี้ คือ 
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๑. ต้องเป็นพระอนาคามี หรือพระอรหันต ์
๒. ต้องได้ฌานสมาบัตทิั้ง ๘ กล่าวคือ ต้องไดรู้ปฌาน และ อรูปฌานด้วย ทกุฌาน 
๓. ต้องมีวสี ช านาญคล่องแคล่วในสัมปทา คอื ถึงพร้อมสี่ประการ ได้แก่ 
 ก. มีสมถพละ และวิปสัสนาพละ คอื มีสมาธิ และปัญญาเป็นก าลัง ช านาญ 

ข. ช านาญในการระงับกายสังขาร (คือลมหายใจเข้าออก) ช านาญใน การ
ระงับ วจีสังขาร (คือ วิตก วิจาร ที่ปรุงแต่งวาจา) ช านาญในการ ระงับจิตตสังขาร (คือ
สัญญา และเวทนาที่ท าให้เจตนาปรุงแต่งจติ) 

ค. ช านาญใน โสฬสญาณ (คือ ญาณทั้ง ๑๖) 
ง. ช านาญใน ฌานสมาบัติ ๘ มาก่อน 

 ดังนี้จะเหน็ได้ว่า การเขา้นิโรธสมาบัติ จ าเป็นตอ้งใช้ก าลังทั้ง ๒ ประการ คือ 
ก าลังสมถภาวนา ต้องถึงเนวสัญญานาสญัญายตนฌาน และก าลังวปิัสสนาก็ต้องถึง 
ตติยมัคคเป็นอย่างต่ า กล่าวคือ ต้องใชท้ั้งก าลังสมาธิ และก าลังปัญญาควบคู่กนัด้วย 
๔. ต้องเป็นบุคคลในภูมิที่มีขันธ์ ๕ (คือ ปัญจโวการภูมิ) เพราะในอรูปภูมิ เข้านิโรธ
สมาบัติไม่ได้ ด้วยเหตวุ่าไม่มีรูปฌาน 
พระอนาคามี หรือ พระอรหันต์ ที่ได้สมาบัติ ๘ อันเพียบพร้อมด้วยคณุธรรม ดังกล่าว
แล้ว เมื่อจะเข้านิโรธสมาบัตินั้น ต้องกระทําดังนี ้

(๑) เข้าปฐมฌาน มีกัมมัฏฐานใดกัมมัฏฐานหนึ่ง ที่ตนได้มาแล้วเป็นอารมณ์ 
ปฐมฌานกสุลจติส าหรบัพระอนาคาม ีหรือ ปฐมฌานกิรยิาจติส าหรบัพระอรหันต์ ก็
เกิดขึ้น ๑ ขณะ ดังภาพนี้ 
ภ น ท มโน ปริ อุป อนุ โค ฌาน ภ 
(๒) เมื่อออกจากปฐมฌานแล้ว ตอ้งพิจารณาองค์ฌาน โดยความเป็น อนิจจัง ทกุขัง 
อนัตตา ซึ่งการพิจารณาเช่นนี้ เรียกว่า ปัจจเวกขณวิถี 
ภ น ท มโน ช ช ช ช ช ช ช ภ 
(๓) เข้าทุติยฌาน ฌานจิตก็เกดิ ๑ ขณะ 
(๔) เข้าปัจจเวกขณวิถ ี
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(๕) เข้าตติยฌาน ฌานจิตเกิด ๑ ขณะ 
(๖) เข้าปัจจเวกขณวิถ ี
(๗) เข้าจตุตถฌาน ฌานจิตเกดิ ๑ ขณะ 
(๘) เข้าปัจจเวกขณวิถ ี
(๙) เข้าปัญจมฌาน ฌานจิตเกดิ ๑ ขณะ 
(๑๐) เข้าปัจจเวกขณวถิี 
(๑๑) เข้าอรูปฌาน คือ อากาสานัญจายตนฌาน ฌานจิตเกิด ๑ ขณะ 
(๑๒) เข้าปัจจเวกขณวถิี 
(๑๓) เข้าวิญญาณัญจายตนฌาน ฌานจิตเกดิ ๑ ขณะ 
(๑๔) เข้าปัจจเวกขณวถิี 
(๑๕) เข้าอากิญจญัญายตนฌาน ฌานจิตเกดิ ๑ ขณะ 
(๑๖) เมื่อออกจาก อากิญจญัญายตนฌานแล้ว ไม่ต้องเข้าปัจจเวกขณวิถี แต่เข้า
อธิฏฐานวถิี คือ ท า 
 บุพพกิจ ๔ อย่าง ได้แก่ 
 ก. นานาพทฺธ อวิโกปน อธิษฐานวา่ บริขารต่าง ๆ ตลอดจนร่างกาย ของ
ข้าพเจ้า ขออย่าใหเ้ป็นอันตราย 

ข. สงฺฆปฏิมานน อธษิฐานว่า เมื่อสงฆ์ประชุมกัน ต้องการตัวขา้พเจ้า ขอให้
ออกได้ โดยมิตอ้งให้มาตาม  

ค. สตฺถุปกฺโกสน อธษิฐานว่า ถ้าพระพุทธองค์มีพระประสงค์ตัว ขา้พเจ้า ก็
ขอให้ออกได้ โดยมิต้องให้มีผู้มาตาม 

ง. อทฺธาน ปรจิฺเฉท อธิษฐานก าหนดเวลาเข้า ว่าจะเข้าอยู่นานสกั เท่าใด 
รวมทั้งการพิจารณาอายุสังขารของตนด้วยว่าจะอยูถ่ึง ๗ วันหรือไม่ ถ้าจะตายภายใน 
๗ วัน ก็ไม่เข้า หรือเข้าให้น้อยกว่า ๗ วัน 
(๑๗) อธิษฐานแล้วกเ็ขา้เนวสัญญานาสญัญายตนฌาน วิถีนี้ เนวสญัญานาสัญญาย
ตนฌาน เกิดขึน้ ๒ ขณะ(๒ ขณะ ไม่ใช่ ๑ ขณะ) 
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(๑๘) ล าดับนั้น จิต เจตสิก และจติตชรูปก็ดบัไป ไม่มีเกิดขึ้นอีกเลย ส่วน กัมมชรูป 
อุตุชรูป และอาหารชรูป ยังคงด ารงอยู่ และด าเนนิไปตามปกติ หาได้ดับ ไปด้วยไม่ 
จิต เจตสิก และจติตชรปู คงดับอยู่จนกว่าจะครบก าหนดเวลาที่ไดอ้ธษิฐานไว้ 
(๑๙) เมื่อครบก าหนดเวลาที่ไดอ้ธิษฐานไว้ ซึ่งเรียกว่า ออกจากนโิรธสมาบัติ นั้น 
อนาคามิผล ส าหรับอนาคามิบุคคล หรืออรหัตตผล ส าหรับอรหตัตบคุคล 
ก็เกดิขึ้น ๑ ขณะก่อน ต่อจากนัน้ จิต เจตสกิ และจติตชรูปจึงจะเกดิตาม ปกติต่อไป
ตามเดิม 

อภิญญาวิถี 
อภิญญา แปลว่า รู้ยิ่ง รู้พิเศษ มีความหมายว่า เป็นจิตที่มีความรู้อนัยิ่งใหญ่ 

เป็นพิเศษจนมีอ านาจสามารถที่จะบันดาลให้เกดิ สิ่งทีต่นปรารถนาได้ ต้องใช ้รูปาว

จรปัญจมฌานกุสล หรือ รูปาวจรปัญจมฌานกริิยา ที่ได้มาจากกสณิเป็นบาทให้
เกิดอภิญญาจติ ดังนั้นอภิญญานี้จึงมีได้แต่ในภูมิที่มีขันธ์ ๕ เพราะต้องท า อภิญญา
ด้วยรูปฌาน 
อภิญญาทีต่้องอาศัยรปูาวจรปัญจมฌานจิตเป็นบาทให้เกดินัน้ มี ๕ ประการ คือ 
๑. บุพเพนิวาสานุสสต ิระลึกชาติกอ่นที่เคยเกิดมาแลว้ได ้
๒. ทิพพจักข ุหรือ จุตูปปาตญาณ คือ ตาทพิย์เหมือนเทวดา และพรหม สามารถ
เห็นเหตุการณ์ไกล ๆ ทีไ่ปไม่ถึงได้ และ รู้จุติ ปฏิสนธิ ของสตัวท์ั้งหลาย 
๓. ปรจิตตวิชชานน หรือ เจโตปริยญาณ รู้จักจิตใจของผูอ้ื่นได ้
๔. ทิพพโสต คือ หูทิพย์เหมือนเทวดาและพรหม สามารถฟังเสียงที่ไกล ๆ ได้ 
๕. อิทธิวิธ แสดงอิทธฤิทธติ่าง ๆ ได้ 

ผู้ทําอภิญญาได้ ต้องเป็นผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ คือ 
๑. ได้สมาบัติทั้ง ๘ คอื ได้ทั้งรูปฌานสมาบัติ และอรูปฌานสมาบัติ โดย ครบถ้วน 
๒. ต้องได้ทําการฝึกฝนอบรม (เป็นพิเศษอกี ๑๔ นัย) เพื่อให้ได้อภิญญา และตอ้ง
แคล่วคลอ่งว่องไวในกระบวนการอบรม (ทั้ง ๑๔ นัย) นั้นด้วย (กระบวน การอบรม
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เป็นพิเศษ ๑๔ นัยนัน้ แสดงไว้ในปริจเฉทที่ ๙) เมื่อฌานลาภีบุคคลผูม้ีลักษณะ
ดังกล่าว ปรารถนาจะท าอภิญญาอย่างใดอยา่ง หนึ่ง ต้องกระท าดังนี้ คือ 
๑. ต้องเข้ารูปาวจรปญัจมฌานก่อน เพื่อเป็นบาทให้จิตมีก าลังกล้าแข็ง ซึ่ง 
เรียกชื่อว่า ปาทกฌานวิถี วิถีจิตเปน็ดังนี ้
ภ น ท มโน ปริ อุป อนุ โค ฌ ฌ ฌ ฌ ฌ ภ 
๒. แล้วก็อธิษฐาน คือ ตั้งความปรารถนา ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่มัน่คง อย่างแรง
กล้า ว่าประสงคอ์ภิญญาอย่างใด ซึ่งเรียกชื่อว่าอธิฏฐานวิถี เป็นกามวิถี ดังนี้ 
ภ น ท มโน ช ช ช ช ช ช ช ภ 
๓. ต่อจากนั้นก็เข้ารปูาวจรปัญจมฌานอกี เรียก ปาทกฌานวิถี เหมือนกัน วิถจีิต
เป็นดังนี ้
ภ น ท มโน ปริ อุป อนุ โค ฌ ฌ ฌ ฌ ฌ ภ 
๔. ลําดับสุดท้าย อภิญญาจิตก็จะเกิดขึ้นตามความปรารถนาที่ไดอ้ธิษฐานนัน้ วิถนีี้
จะเกดิอภิญญาจิตขณะเดียวเทา่นัน้ ดังนี้ 
ภ น ท มโน ปริ อุป อนุ โค อภิญญา ภ 

ขณะที่อภิญญาก าลังเกิดอยู่นัน้ มโนทวารวิถทีี่เกดิตอ่จากอภิญญาวถิีนั้น เป็น มหา
กุสลหรือมหากิริยาตามควรแก่บุคคลทีแ่สดงอภิญญา และเป็นกามชวนมโน ทวารวิถี  
ถ้าหากว่า ได้กระท าดังกล่าวแล้ว แต่อภิญญายังไม่เกิด ก็ต้องตั้งตน้เร่ิมท ามา ตั้งแต่
ต้นใหม่อีก จนกวา่อภญิญาจิตจะเกิด 
 อนึ่ง ตามที่ไดก้ล่าวมาแล้วนี้ จะเหน็ได้ว่าบคุคลทีแ่สดงอภิญญาได้ ก็ด้วย 
อ านาจแห่งการเจรญิสมถภาวนาจนได้สมาบัติทั้ง ๘ เช่นนี้ท่านเรียกว่า ปฏิปทาสทิธิ

ฌาน ซึ่งมีความหมายว่า ส าเร็จถึงซึ่งฌานด้วยการปฏิบัติ ยังมีบุคคลอีกประเภทหนึ่ง 
ซึ่งในชาตนิั้นไม่เคยเจรญิสมถภาวนา เป็นแต่เจริญ วิปัสสนาภาวนาอย่างเดียว ถึง
กระนั้นก็ดี บางบุคคลพอบรรลุมัคคผล ก็ถึงพร้อมซึ่ง ฌานด้วย จนถึงแสดงอภิญญา
ได้ก็มี เช่น พระจุฬปัณถก เมื่อส าเร็จเป็นพระอรหันต์ แล้ว ก็ไดแ้สดงปาฏิหาริย์เป็น



27 
 

ภิกษุหลายรูปจนเต็มพระเชตวนั เชน่นีท้่านเรียกว่า มัคคสิทธิฌาน ซึ่งมีความหมาย
ว่า ได้ฌานด้วยอ านาจแห่งมัคค 

มรณาสนันวิถี 
มรณาสนันวิถี เป็นวถิจีิตที่ใกล้ตาย วิถีนีช้วนจิตเกิดเพยีง ๕ ขณะเทา่นั้น 

เพราะจิตมีก าลังอ่อนมากแลว้ เม่ือสุดวิถีของมรณาสันนวิถี จตุิจติตอ้งเกิดขึ้นอย่าง 
แน่นอน ๑ ขณะ สัตวน์ัน้ก็ถึงแก่ความตาย เมื่อจุติจติดับลงแล้ว ปฏิสนธกิ็เกดิ
ติดตอ่กนัในทนัททีันใด ไม่มีจิตอื่นมาเกิด คั่นระหว่างจตุิกับปฏิสนธิจติเลย(เว้นจุติจติ
ของพระอรหันต์ ไม่มีปฏิสนธิจติมาเกดิ ต่อ 
สัตวท์ี่ใกลต้าย ก่อนทีจ่ตุิจิตเกิด ถา้มี รูป เสียง กลิ่น รส สัมผสัถูกต้อง เป็น อารมณ์ 
มรณาสันนวิถนีั้นเรียกว่า มรณาสันนวิถทีางปัญจทวาร ถ้ามีความคดินึกในทางใจเป็น
อารมณ์ มรณาสนันวถินีั้นกเ็รียกวา่ มรณาสนัน วิถีทางมโนทวาร 
มรณาสนันวิถีทางปญัจทวาร แต่ละทวาร มี ๔ วิถี ดังนี้ 
ภ ตี น ท ป วิ สํ สัน วุ ช ช ช ช ช ต ต จุติ ปฏิ ภ  
ภ ตี น ท ป วิ สํ สัน วุ ช ช ช ช ช ต ต ภ จุติ ปฏิ ภ 
ภ ตี ตี ตี น ท ป วิ สํ สัน วุ ช ช ช ช ช จุติ ปฏิ ภ 
ภ ตี ตี ตี น ท ป วิ สํ สัน วุ ช ช ช ช ช ภ จุติ ปฏิ ภ 

มรณาสนันวิถีทางมโนทวาร มี ๔ วิถี เช่นเดียวกัน 
ภ น ท มโน ช ช ช ช ช ต ต จุติ ปฏิ ภ  
ภ น ท มโน ช ช ช ช ช ต ต ภ จุติ ปฏิ ภ 
ภ น ท มโน ช ช ช ช ช จุติ ปฏิ ภ 
ภ น ท มโน ช ช ช ช ช ภ จุติ ปฏิ ภ 

ในมรณาสันนวิถี มี กรรม กรรมนิมิต คตินิมิต เป็นอารมณ์แน่นอน กรรม
อารมณ์ กรรมนิมิตอารมณ์ คตินิมติอารมณ์ ทีเ่กิดขึ้นในมรณาสันนวถิีนี่แหละ เป็น
เครื่องหมายบ่งบอกภพชาติทีจุ่ตสิัตวน์ั้นจะไปปฏิสนธิ กรรมอารมณ์ กับ คตินิมิต
อารมณ์ ทั้ง ๒ นี้ เกิดเฉพาะทางมโนทวาร ส่วน กรรมนิมิตอารมณ์เกดิได้ทั้ง ๖ ทวาร 
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โดยเฉพาะ มรณาสันนวิถีของพระอรหันต์ ไม่มีกรรมอารมณ์ กรรมนิมิต อารมณ์ หรือ 
คตินิมติอารมณ์ แม้แตอ่ย่างเดียว เพราะท่านไม่ต้องปฏิสนธิอีกแล้ว อารมณ์ในมรณา
สันนวิถทีั้ง ๓ คือ กรรมอารมณ์ กรรมนิมิตอารมณ์ คตินิมติ อารมณ์ นี้ เกิดข้ึนด้วย
อํานาจของกรรมทั้ง ๔ คือ 
๑. ครุกรรม คือ กรรมที่หนัก ทางอกุสล ได้แก่ ปัญจานนัตริยกรรม (อนัน ตริยกรรม
ทั้ง ๕) ในทางกุสลไดแ้ก่ มหัคคตกุสล ๙ ถ้าได้ท ากรรมหนักเช่นนี้ ครุกรรมต้องให้ผล
ก่อน อนันตริยกรรม ๕ ได้แก่ มาตุฆาต ปิตุฆาต อรหันตฆาต โลหติุปปาท และ สังฆ
เภท 
๒. อาสันนกรรม คือ กรรมที่กระท าเมื่อใกลต้าย มีทั้งทางกสุล และทาง อกุสล ถ้าไม่
มีครุกรรมแล้ว อาสนันกรรมนี้ต้องให้ผลเป็นอนัดับแรก 
๓. อาจิณณกรรม คือ กุสลกรรม และกุสลกรรมที่ท าอยูเ่สมอเปน็อาจิณ ถ้าไม่มีครุ
กรรมและอาสันนกรรมแล้ว อาจณิณกรรมนี้กใ็ห้ผลกอ่น 
๔. กฏัตตากรรม คอื กุสลกรรม และอกสุลกรรมที่ไม่ครบองค์ของกมัมบถ จัดเป็น
กรรมเล็กนอ้ย ถ้าไม่มีกรรมอื่นคือ ๓ อย่างข้างต้นนัน้ จึงเป็นหน้าที่ของ กฏัตตากรรม
นี้ให้ผล 

อ้างอิง 

https://www.thepathofpurity.com/ 

คู่มือศึกษาพระอภิธรรม ปริจเฉทที่ ๔  วิถีสังคหวิภาค หลักสตูรปริญญาธรรมชั้นโท 

สถาบันการศึกษาพระอภิธรรม มูลนิธิปริญญาธรรม รวบรวมโดย ขุนสรรพกิจโกศล 

(โกวิท ปัทมะสนุทร) 

  

https://www.thepathofpurity.com/
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บทวิเคราะห์ 
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เรื่องพระสุธรรมเถระ 

ข้อความเบ้ืองต้น 
 พระศาสดา เมื่อประทบัอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระสุธรรมเถระ ตรัสพระ
ธรรมเทศนาว่า “ อสนตฺ  ภาวมิจฺเฉยยฺ” เป็นตน้  

จิตตคฤหบดี ถวายสวนเป็นสังฆาราม 
 ก็เทศนา ตั้งขึ้นแล้ว ในมัจฉิกาสณัฑนคร จบแล้วในกรุงสาวัตถี. 
 ความพิสดารวา่ จิตตคฤหบดี ในมัจฉกิาสณัฑนคร เหน็พระมหานามเถระ 
ภายในพวกภิกษุปัญจวัคคยี์ เที่ยวบิณฑบาตอยู่ เลื่อมใสในอิริยาบถของพระเถระแล้ว 
จึงรบับาตร นิมนต์ให้เขา้ไปสู่เรือน ให้ฉนัแล้ว ในกาลเสร็จภตักิจ สดับธรรมกถา 
บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว เป็นผู้มีศรทัธา ไม่หวั่นไหว ใคร่เพื่อจะท าอทุยานของตนอนั
ชื่อว่า อัมพาฏกวัน ให้เป็นสังฆาราม จึงหลั่งน้ าลงในมือของพระเถระ มอบถวายแล้ว 
ในขณะนั้น มหาปฐพี ท าน้ าที่สดุ ให้หวัน่ไหวด้วยบอกเหตุว่า “ พระพุทธเจ้าตั้งมั่น
แล้ว”  
 มหาเศรษฐีใหส้ร้างวิหารใหญ่ในอทุยาน ได้เป็นผู้มีประตูเปิดไว้เพื่อพวกภิกษุผู้
มาจากทศิทั้งปวงแลว้ พระสุธรรมเถระ ได้เป็นเจ้าอาวาสอยู่ในมิจฉกิาสัณฑ์ 

คฤหบดีบรรลุอนาคามิผล 
 โดยสมัยอืน่ พระอัครสาวกทั้งสอง สดับกถาพรรณนาคณุของจิตตคฤหบดี ใคร่
จะท าการสงเคราะหแ์กค่ฤหบดนีั้น จึงได้ไปสู่มจัฉิกาสัณฑนคร จติตคฤหบดี ทราบ
การมากของพระอคัรสาวกทั้งสองนัน้ จึงไปต้อนรับสิ้นทางประมาณกึ่งโยชน์ พาพระ
อัครสาวกทั้งสองนัน้ มาแล้ว นิมนต์ให้เข้าไปสูว่ิหารของตน ท าอาคนัตุกวตัรแล้ว ออ้น
วอนพระธรรมเสนาบดวี่า “ ท่านผู้เจรญิ กระผมปรารถนาฟังธรรมกถาสักหน่อย” ครั้ง
นั้น พระเถระกล่าวกะเขาว่า “ อุบาสก อาตมะทั้งหลายเหนด็เหนือ่ยแล้วโดยทางไกล 
อนึ่ง ท่านจงฟังเพียงนดิหนอ่ยเถิด” ดังนีแ้ล้ว ก็กล่าวธรรมกถาแก่เขา คฤหบดนีั้นฟัง
ธรรมกถาของพระเถระอยู่แล บรรลุอนาคามผิล เขาไหว้พระอัครสาวกทั้งสองแล้ว



31 
 

นิมนต์ว่า “ ท่านผู้เจริญ พรุ่งนี้ขอท่านทั้งสอง กับภิกษุพันรูป รับภิกษาที่เรือนกระผม” 
แล้วนิมนต์พระสธุรรมเถระเจ้าอาวาสภายหลงัว่า “ ท่านขอรับ พรุ่งนี้แม้ท่าน ก็พึงมา
รับกับพระเถระทั้งหลาย”  

พระสุธรรมเถระด่าคฤหบดี 
 พระสุธรรมเถระนัน้ โกรธว่า “ อุบาสกนี้ นิมนต์เราภายหลงั” จึงหา้มเสีย 
แม้อันคฤหบดอี้อนวอนอยู่บ่อยๆ กห็้ามแลว้นัน่แล อุบาสกกล่าวว่า “ ท่านจักปรากฏ 
ขอรับ” แล้วหลกีไป ในวันรุ่งขึ้น จดัแจงทานใหญ่ไว้ในที่อยูข่องตน ในเวลาใกล้รุ่งแล 
แม้พระสุธรรมเถระ คิดว่า “ คฤหบดี จัดแจงสกัการะ เชน่ไร หนอแล เพื่ออัครสาวกทั้ง
สอง เราจักไปด”ู แล้วได้ถือบาตรและจีวร ไปสู่เรือนของคฤหบดนีั้นแต่เชา้ตรู่ พระสุ
ธรรมเถระนั้น แม้อนัคฤหบดี กลา่วว่า “ นิมนต์นั่งเถิด ขอรับ ” ก็กล่าวว่า “ เราไม่นั่ง 
จักเที่ยวบิณฑบาต” แล้วตรวจดูสกัการะ อนัคฤหบดเีตรยีมไว้เพื่อพระอัครสาวกทั้ง
สอง ใคร่จะเสียดสีคฤหบดี จึงกล่าวว่า “ คฤหบดี สักการะของท่านลน้เหลือ ก็แต่ใน
สักการะนี้ ไม่มีอยู่อย่างเดียวเท่านั้น 
 คฤหบด ี  อะไร ขอรับ 
 พระเถระตอบว่า “ ขนมแดกงา คฤหบดี” ถกูคฤหบดีรกุรานด้วยวาจาอุปมาดัง
กา โกรธแล้ว กลา่วว่า “ คฤหบดี นั่นอาวาสของท่าน เราจักหลีกไป” แม้อันคฤหบดี
ห้ามถึง ๓ ครั้ง ก็หลีกไปสู่ส านกัพระศาสดา กราบทูลค าที่จติตคฤหบดี และตนกล่าว
แล้ว 

พระสุธรรมเถระ ถูกสงฆ์ลงปฏิสารณียกรรม 
 พระศาสดาตรัสว่า “ อบุาสกเป็นคนมีศรทัธาเลื่อมใส อันเธอดา่ด้วยค าเลว” 
ดังนี้แล้ว ทรงปรับโทษแก่พระสุธรรมเถระนั้นนั่นแล แล้วรับสั่งใหส้งฆ์ลงปฏิสารณียก
รรม ( กรรมอันให้ระลึกถึงความผดิ ) แล้วส่งไปว่า “ เธอจงไป ให้จิตตคฤหบดีอดโทษ
เสีย” พระเถระไปในที่นัน้แล้ว แม้กล่าววา่ “ คฤหบดี นัน่โทษของอาตมะเท่านัน้ ท่าน
จงอดโทษแกอ่าตมะเถดิ” อันคฤหบดีนัน้ ห้ามว่า “ ผมไม่อดโทษ เป็นผู้เกอ้ ไม่อาจให้
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คฤหบดนีั้นอดโทษได้ จึงกลับมาสู่ส านักพระศาสดาอีกเทยีว พระศาสดา แม้ทรงทราบ
ว่า “ อุบาสกจกัไม่อดโทษแก่พระสธุรรมนั้น” ทรงด าริว่า “ ภิกษุนี้ กระด้างเพราะมานะ 
จงไปสู่ทาง ๓ โยชนแ์ลว้กลับมา” จึงไม่ทรงบอกอุบายให้ทรงอดโทษให้ ทรงส่งไปแล้ว  

สมณะไม่ควรทํามานะ และริษยา 
 ครั้นในกาลที่พระสุธรรมเถระนั้นกลับมา พระศาสดา ประทานภิกษุผู้อนทุูตแก่
เธอผูน้ ามานะออกแลว้ ตรัสว่า “ เธอจงไปเถิด ไปกับภิกษุนี้ จงให้อุบาสกอดโทษ” 
ดังนี้แล้ว ตรัสวา่ “ ธรรมดาสมณะ ไม่ควรท ามานะ หรือริษยาว่า “ วหิารของเรา ทีอ่ยู่
ของเรา อุบาสกของเรา อุบาสิกาของเรา เพราะเมื่อสมณะท าอย่างนัน้ เหลา่กิเลส มี
ริษยา และมานะเป็นตน้ ย่อมเจรญิ เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระ
คาถาเหล่านี้วา่  
 อสนตฺ  ภาวมิจฺเฉยฺย ปุเรกฺขารญฺจ ภิกฺขสุ ุ
 อาวาเสสุ จ อสิฺสริย  ปูชา ปรกุเลสุ จ 
 มเมว กตมญฺญนฺตุ  คิหี ปพฺพชิตา อุโภ 
 มเมว อติวสา อสฺส ุ กิจฺจากจิฺเจสุ กิสฺมิจ ิ
 อิติ พาลสสฺ สงฺกปฺโป อิสฺสา มาโน จ วฑฺฒต ิ
 “ ภิกษุผู้พาล พึงปรารถนาความยกยอ่งอันไม่มีอยู่ ความแวดล้อมในภิกษุ
ทั้งหลาย ความเป็นใหญ่ในอาวาส และการบูชาในตระกลูแห่งชนอื่น ความด าริ ย่อม
เกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้พาลวา่   “ คฤหัสถแ์ละบรรพชิตทั้งสองจงส าคญักรรม อันเขาท าเสรจ็
แล้ว เพราะอาศัยเราผูเ้ดียว จงเป็นไปในอ านาจของเรา เท่านัน้ ในกิจน้อยใหญ่ กิจไรๆ 
ริษยา และมานะย่อมเจริญ ( แก่เธอ )”  
 ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผล 
เป็นต้น 
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พระสุธรรมเถระบรรลุพระอรหัต 
 แม้พระสุธรรมเถระ ฟังพระโอวาทนี้แล้ว ถวายบังคมพระศาสดาลุกขึน้จาก
อาสนะ กระท าประทกัษิณแล้ว ไปกับภิกษุผู้เป็นอนุทตูนัน้ กระท าคนือาบัติในคลอง
จักษุของอุบาสก ยังอุบาสกให้อดโทษแล้ว พระสุธรรมเถระนัน้  
อันอุบาสกให้อดโทษดว้ยถ้อยค าวา่ “ กระผมอดโทษ ขอรับ ถ้าโทษของกระผมมี ขอ
ท่านอดโทษแกก่ระผม” ตั้งอยู่ในพระโอวาท ทีพ่ระศาสดาประทานแล้ว โดย ๒-๓ วัน
เท่านั้น ก็บรรลุ พระอรหัต     พร้อมด้วยปฏสิัมภิทาแล้ว 

จิตตคฤหบดีไปเฝ้าพระศาสดา  
 ฝ่ายอุบาสกคดิว่า “ เราไม่ได้เฝ้าพระศาสดาเลย เม่ือบรรลุโสดาปัตติผลแล้ว ยัง
ไม่ได้เฝ้าพระศาสดาเหมือนกัน เมื่อด ารงอยู่ในอนาคามิผล เราควรไปเฝ้าพระศาสดา
โดยแท้ คฤหบดนีั้น ให้เทียมเกวยีน ๕๐๐ เล่ม เต็มด้วยวัตถุ มีงา ข้าวสาร เนยใส 
น้ าอ้อย และผ้านุ่งห่มเป็นต้นแล้ว ให้บอกแกห่มู่ภิกษุว่า “ ท่านผู้เปน็เจ้าทั้งหลายใด 
ประสงค์จะเฝ้าพระศาสดา พระผู้เปน็เจ้าทั้งหลายนั้นจงไป จักไม่ล าบากด้วย
บิณฑบาตเป็นต้น” ดังนี้แล้ว ก็ให้แจ้งแก่ภิกษณุี ทั้งแก่พวกอุบาสก ทัง้แก่พวก
อุบาสิกา ภิกษุประมาณ ๕๐๐ ภิกษุณีประมาณ ๕๐๐ อุบาสกประมาณ ๕๐๐ 
อุบาสิกาประมาณ ๕๐๐ ออกไปกับคฤหบดนีัน้ เขาตระเตรยีมแล้วโดยประการทีจ่ะไม่
มีความบกพร่องสักนอ้ยหนึ่ง ด้วยข้าว ยาคู และภัต เป็นตน้ ในหนทาง ๓๐ โยชน์ เพื่อ
ชน ๓,๐๐๐ คน คือเพื่อภิกษุเหล่านั้นเป็นตน้นัน่แล และเพื่อบริษัทของตน ฝ่ายพวก
เทวดาทราบความที่อุบาสกนั้นออกไปแล้ว ปลกูค่ายที่พักไว้ทกุๆ โยชน์ บ ารุงมหาชน
นั้นดว้ยอาหารวตัถุ มีขา้วยาคู ของควรเคี้ยว ภัต และน้ าดื่มเป็นต้น อันเป็นทิพย์ ความ
บกพร่องด้วยวตัถุอะไรๆ มิได้มีแล้วแก่ใครๆ มหาชนอันเทวดาทั้งหลาย บ ารุงอยู่อย่าง
นั้น ได้เดินทางได้วันละโยชน์ ๆ โดยเดอืนหนึ่งก็ถึงกรุงสาวตัถี เกวียนทั้ง ๕๐๐ เล่ม ยัง
เต็มบริบูรณ์ เช่น เดิมนัน่แหละ คฤหบดี ได้สละบรรณาการ อันพวกเทวดานั้นแล และ
มนษุย์ทั้งหลายน ามา ไปแล้ว 
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พระศาสดาทรงแสดงปาฏหิาริย ์
 พระศาสดา ตรัสกะพระอานนท์วา่ “ อานนท์ ในเวลาบ่ายวันนี้ จิตตคฤหบดี อนั
อุบาสกหอ้มล้อมแล้ว จักมาไหว้เรา”  
 พระอานนท ์ พระเจ้าข้า ก็ในกาลที่จติตคฤหบดนีั้น ถวายบงัคมพระองค์ 
ปาฏิหาริย์ไรๆ จักมีหรือ  
 พระศาสดา จักมี อานนท ์
 อานนท์  ปาฏิหาริย์ อะไร พระเจ้าข้า 
 พระศาสดา ในกาลที่จิตตคฤหบดนีัน้ มาไหว้เรา ฝนลูกเหบ็ แห่งดอกไม้ทิพย์ 
มีสี ๕ สี จักตกโดยถ่องแถวประมาณเพยีงเข่าในประเทศประมาณ ๘ กรีส โดยวธิีนับ
อย่างของหลวง 
 ชาวเมืองฟังข่าวนั้นแลว้ คิดว่า “ ได้ยนิว่า จติตคฤหบดี ผู้มีบุญมากอย่างนี้ จัก
มาถวายบังคมพระศาสดาวนันี้ เขาว่าปาฏิหาริย์ เห็นปานนี้ จักมี แม้พวกเรา จักได้
เห็นผู้มีบุญมากนัน้” ดงันี้แล้ว ได้ถอืเอาเครือ่งบรรณาการไปยืนอยูส่องข้างทาง ในการ
ที่จิตตคฤหบดีมาใกล้วหิารภิกษุ ๕๐๐ รูปมาถึงก่อน จิตตคฤหบดกีลา่วกะพวก
อุบาสิกาวา่ “ แม่ทั้งหลาย พวกท่านจงมาข้างหลัง” แล้ว ส่วนตนอนัอบุาสก ๕๐๐ 
แวดลอ้มแล้ว ได้ไปสูส่ านักของพระศาสดา กช็นทั้งหลาย ผู้ยนืก็ดี ผูน้ั่งก็ดี ในทีเ่ฉพาะ
พระพักตร์ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย มิได้มีข้างนี้ หรือข้างโน้น ยอ่มยนือยู่แนน่ขนดั
เทียวในสองขา้งแห่งพทุธวิถี จติตคฤหบดีก้าวลงสู่พุทธวิถีใหญ่แล้ว ที่อันพระอรยิ
สาวกผู้บรรลุผล ๓ แลดูๆ หวัน่ไหวแล้ว ด้วยคดิว่า “ เขาว่า คนนั่นคือจิตตคฤหบดี” 
คฤหบดนีั้นเข้าเฝ้าพระศาสดา เข้าไปภายในพระพุทธรัศมี มี 
พรรณะ ๖ จับพระบาทพระศาสดาทีข่้อพระบาททั้งสอง ถวายบังคมแล้ว ในขณะ
นั้นเอง ฝนดอกไม้มปีระการดังกล่าว ตกแลว้ สาธุการพนัหนึ่งเป็นไปแล้ว 

จิตตคฤหบดีถวายทาน  
 คฤหบดนีั้น อยู่ในส านกัพระศาสดาสิ้นเดือนหนึ่งแล ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ มี
พระพุทธเจ้าเป็นประธานทั้งสิน้ ให้นั่งในวหิารนั้นนั่นแหละ บ ารุงแล้ว ไม่ต้องหยิบ



35 
 

อะไรๆ ในเกวียนของตน แม้สักวนัหนึ่ง ได้ท ากิจทกุอย่าง ด้วยบรรณาการ อันเทวดา 
และมนุษยท์ั้งหลายน ามาเท่านัน้ จิตตคฤหบดนีั้น ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว กราบ
ทูลว่า “ พระเจ้าข้า ข้าพองค์มาด้วยตั้งใจว่า “ จักถวายทานแด่พระองค์ ได้พักอยู่ใน
ระหว่างทางเดือนหนึ่ง เดือนหนึ่งของข้าพองคล์่วงไปแล้ว ในทีน่ี้      ข้าพองค์ ไม่ได้
เพื่อจะถอืเอาของอะไรๆ ที่ข้าพองคน์ ามาเลย ได้ถวายทานสิ้นกาลเทา่นี้ ด้วย
บรรณาการที่เทวดา และมนุษย์ทั้งหลายน ามาเท่านั้น แม้ถ้าข้าพองค์นั้น จกัอยู่ในทีน่ี้
สิ้นหนึ่งปี ก็จักไม่ได้เพือ่จะถวายไทยธรรมของข้าพองค์แน่แท้ข้าพองค์ปรารถนาจกั
ถ่ายเกวียนแลว้ไป  ขอพระองค์  จงโปรดให้บอกทีส่ าหรับเก็บแก่     ข้าพองค์เถิด”  
 พระศาสดา ตรัสกะพระอานนท์วา่ “ อานนท์ เธอจงให้ จัดที่แห่งหนึ่งให้ว่าง 
ให้แก่อุบาสก” พระเถระได้กระท าอย่างนั้นแลว้ ได้ยินว่า พระศาสดา ทรงอนุญาตกัป
ปิยภูมิแก่จิตตคฤหบดแีล้ว  

จิตตคฤหบดีเดินทางกลับ 
 ฝ่ายอุบาสก กับชนสามพัน ซึ่งมาพร้อมกับตน เดินทางกลับด้วยเกวยีนเปลา่
แล้ว พวกเทวดาและมนุษย์ ลุกขึน้แล้ว กลา่วว่า “ พระผู้เป็นเจ้า ท่านท ากรรมคือการ
เดินทางไปด้วยเกวียนเปล่า” ดังนีแ้ล้ว ได้บ ารงุมหาชนดว้ยบรรณาการอันเขาน ามา
เพื่อตน ไปแล้ว 
 พระอานนทเถระ ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว กราบทูลว่า “ พระเจ้าขา้ จิตต
คฤหบดี แม้เม่ือมาสู่ส านักของพระองค์ มาแลว้โดยเดอืนหนึ่ง อยู่ในทีน่ี้เดอืนหนึ่ง
เหมือนกัน ได้ถวายทานด้วยบรรณาการที่เทวดา และมนุษย์ทั้งหลายน ามาเท่านัน้ สิน้
กาลเท่านี้ ได้ยินวา่ บัดนี้คฤหบดีนัน้ ท าเกวยีน ๕๐๐ เล่มให้เปล่า จักไปโดยเดือนหนึ่ง
เหมือนกัน ก็เทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย ลกุขึน้แล้วกลา่วแกค่ฤหบดนีั้นว่า “ พระผู้เป็น
เจ้า ท่านท ากรรมคือการเดินไปด้วยเกวยีนเปลา่” ดังนี้แล้ว ก็บรรจุเกวยีนให้เต็มด้วย 
รัตนะ ๗ ประการ ได้ยินว่า คฤหบดี บ ารุงมหาชนดว้ยเครื่องบรรณาการอันเทวดา และ
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มนุษย์ น ามาเพื่อตนแหละจกักลับไป พระเจ้าข้า ก็สกัการะนี้เกดิขึน้แก่คฤหบดนีั่นผู้
มาสู่ส านกัของพระองคเ์ท่านั้นหรือ หรือแม้ในที่อื่นก็เกดิขึน้เหมือนกนั”  
 พระศาสดาตรัสว่า “ อานนท์ จิตตคฤหบดนีั้น มาสู่ส านักของเราก็ดี ไป ณ ที่อื่น
ก็ดี สักการะยอ่มเกิดขึน้ทั้งนัน้ เพราะอุบาสกนี้เป็นผู้มศีรัทธา เลื่อมใส มีศีลสมบูรณ์ 
อุบาสกผูเ้หน็ปานนี้ ย่อมคบ ( ไป ) ประเทศใดๆ ลาภสักการะ ย่อมเกดิแกเ่ขาใน
ประเทศนั้นๆ ทเีดยีว” ดังนี้แล ตรัสพระคาถาในปกิณณกวรรคนี้ว่า  
 “ ผู้มีศรัทธา สมบูรณ์ดว้ยศลี เพียบพร้อมด้วยยศ และโภคะ ยอ่มคบประเทศ
ใดๆ ย่อมเป็นผูอ้ันเขาบูชาแล้ว ในประเทศนัน้ๆ ทีเดียว”  
 ก็เนือ้ความแห่งพระคาถานัน้ จักแจ่มแจ้งในปกิณณกวรรคนั้นแล 

บุรพกรรมของจิตตคฤหบดี 
 เมื่อพระศาสดา ตรัสอย่างนั้นแล้ว พระอานนทเถระ จึงทลูถามบุรพกรรมของ
จิตตคฤหบดี ล าดับนั้น พระศาสดา เมื่อจะตรสัแก่พระอานนทเถระ จึงตรัสว่า  
 “ อานนท์ จติตคฤหบดนีี้ มีอภินิหารอนัท าไว้แทบบาทมูลของพระผู้มพีระภาค
เจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ ท่องเที่ยวไปในเทวดา และมนุษย์สิน้แสนกัลป์ ในกาลแห่ง
พระพุทธเจ้าพระนามวา่กัสสป เกดิในสกุลของพรานเนื้อ ถึงความเจริญแล้ว วนัหนึ่ง 
เมื่อฝนตกอยู่ ถือหอกไปสู่ป่าเพื่อต้องการจะลา่เนื้อ ตรวจดหูมู่เนือ้อยู ่เห็นภิกษุรูปหนึ่ง
นั่งคลุมศีรษะที่เงื้อมเกดิเองแห่งหนึ่ง ( เงื้อมที่บุคคลไม่ได้ท า หมายความว่าเกดิเอง
ธรรมชาติ ) จึงคิดว่า “ พระผู้เป็นเจ้ารูปเดียว จักนั่งท าสมณธรรม เราจักน าอาหารมา 
เพื่อพระผู้เป็นเจ้านั้น” ดังนี้แล้ว รีบไปสู่เรือน ให้คนปิ้งเนื้อที่ตนน ามาเมื่อวานเตาทีแ่ห่ง
หนึ่ง ให้หุงข้าวที่เตาแหง่หนึ่ง เหน็ภิกษุเทีย่วบณิฑบาตพวกอื่น รับบาตรของภิกษุแม้
เหลา่นัน้ นิมนต์ใหน้ั่งเหนืออาสนะทีจ่ัดแจงไว ้ตระเตรียมภิกษาแล้ว สั่งคนอื่นว่า “ 
พวกท่านจงอังคาสพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย” แลว้ใส่ภัตนั้นลงในตระกรา้ถือเดินไป เลือก
เก็บดอกไม้ต่างๆ ในระหว่างทาง หอ่ด้วยใบไม้ ไปสู่ที่พระเถระนั่งแล้วกล่าววา่ “ ท่านผู้
เจริญ ขอท่านจงท าความสงเคราะห์แกก่ระผมเถิด” ดังนี้แล้ว รับบาตร ให้เต็มด้วยภัต
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แล้ววางไว้ในมือของพระเถระ กระท าการบูชาด้วยดอกไม้เหล่านั้น ตัง้ความปรารถนา
ว่า “ บิณฑบาตอนัมีรสนี้ พร้อมด้วยดอกไม้เคร่ืองบูชา ยังจิตของข้าพเจ้าให้ยนิดี ฉนั
ใด ขอบรรณาการพันหนึ่ง จงยังจิตของข้าพเจา้ให้ยินดี ในที่ทีข่้าพเจา้เกิดแล้วๆ ฉันนั้น 
และขอฝนดอกไม้มี ๕ สีจงตก” เขาบ าเพ็ญกศุลจนตลอดชีพ เกดิในเทวโลก แม้ใน
กาลนี้ ฝนดอกไม้ ( ทิพย์ ) ก็ตกในวันที่เขาเกดิแล้ว และเมื่อเขามาในที่นี้การน า
บรรณาการมา และการที่เกวยีนเต็มด้วยรัตนะ ๗ ประการ ก็เป็นผลแห่งกรรมนั้น  
อ้างอิง          
จาก พระสูตร และอรรถกถา แปล ขทุทกนิกาย คาถาบท เล่ม ๑ ภาค ๓ ตอนที่ ๒ 
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บทวิเคราะห์ชุดที่ ๔ 

เรื่อง พระสุธรรมเถระ  

ประกอบอภิธรรมมัตถสังคหะ ปริจเฉทท่ี ๔ 

……………… 
๑. จิตตคฤหบดี ได้ฟังธรรมจากพระมหานามแล้ว บรรลุโสดาปัตติผล 

วิถีจิตขณะที่ฟังธรรมคือ 

ตี   น   ท   ป   วิ   สํ   สัน   วุ   ช   ช   ช   ช   ช   ช   ช   ต   ต   ภ 

 

เสียงธรรมะ 

ภวังคจิตของจิตตคฤหบดี เป็นดวงไหน 

ก. มหาวิบากดวงที่ ๑ โสมนัสเวทนา  อสังขาริก มีปัญญา 

ข. มหาวิบากดวงที่ ๓ โสมนัสเวทนา  อสังขาริก ไม่มีปัญญา 

ค.มหาวิบากดวงที่ ๗  อุเบกเวทนา  อสังขาริก      ไม่มีปัญญา   

ง. มหาวิบากดวงที่ ๘ อุเบกขาเวทนา  สสังขาริก ไม่มีปัญญา 

๒. วิ ในที่นี้ คือจิตดวงไหน 

 ก. โสตวญิญาณที่เปน็กุศลวิบาก 

 ข. โสตวญิญาณที่เป็นอกุศลวิบาก 

๓. ช ในที่นี้คือจิตดวงไหน 

ก. มหากุศลดวงที่ ๑ เป็นโสมนัสเวทนา  อสังขารกิ มีปัญญา 

ข. มหากุศลดวงที่ ๓ เป็นโสมนสัเวทนา  อสังขาริก ไม่มีปัญญา 

ค. มหาวิบากดวงที่ ๑ เป็นโสมนัสเวทนา  อสังขาริก มีปัญญา 

ง. มหาวิบากดวงที่ ๓ เป็นโสมนัสเวทนา  อสังขาริก ไม่มีปัญญา 
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๔. วิถีจิตขณะบรรลุโสดาปัตตผิลคือ 

น ท มโน อุป อนุ โค มัคค ผล ผล ผล ภ 
จิตที่ทําหนา้ที่ อุป อนุ โค คือ จิตดวงไหน  

ก. มหากุศลดวงที่ ๑ เป็นโสมนัส  อสังขาริก มีปัญญา 

ข. มหากุศลดวงที่ ๓ เป็นโสมนสั  อสังขาริก ไม่มีปัญญา 

ค. มหาวิบากดวงที่ ๑ เป็นโสมนัส  อสังขาริก มีปัญญา 

ง. มหาวิบากดวงที่ ๓ เป็นโสมนัส  อสังขาริก ไม่มีปัญญา 

๕. มีจิตดวงใดบ้างทีม่ีพระนิพพานเปน็อารมณ์  

 ก. มโน 

 ข. อุป  

 ค. อนุ  

 ง. โค   

๖. เมื่อฟังธรรมจากพระธรรมเสนาบดแีล้ว  ได้บรรลุอนาคามิผล การบรรลุ

อนาคามิผล มีวิถีจิตต่างกับ โสดปัตติผลอย่างไรบ้าง ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ  

น ท มโน อุป อนุ โค มัคค ผล ผล ผล ภ 

ก. อนุ  

ข. โค   

ค. มัคค 

ง. ผล 
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๗. หลังจากบรรลุเป็นพระอนาคามีแล้ว จติตคฤหบดี ได้นิมนต์ พระอคัรสาวกทั้งสอง
ไปฉันภัตตาหารที่เรอืนตน และนิมนต์พระสุธรรมเถระเจ้าอาวาสภายหลัง พระสุธรรม
เถระนัน้ โกรธจึงปฏิเสธ 
จิตของพระสุธรรมเถระเมื่อได้ยินจิตตคฤหบดนีิมนต์ใหฉ้ันภัตตาหาร เป็นดังนี้ 

ตี   น   ท   ป   วิ   สํ   สัน   วุ   ช   ช   ช   ช   ช   ช   ช   ต   ต   ภ 

เสียงของจิตตคฤหบด ี

จิตที่ทําหนา้ที่ วิ คือดวงไหน 

ก. โสตวิญญาณทีเ่ป็นกศุลวิบาก 

ข. โสตวิญญาณทีเ่ป็นอกศุลวิบาก 

๘ . จิตที่ทําหนา้ที่ สํ  คือดวงไหน 

ก. สัมปฏิจฉนจติ ที่เป็นอกุศลวิบาก 

ข. สัมปฏิฉนจิตที่เป็นกุศลวิบาก 

๙. จิตที่ทําหนา้ที่ ช  คือดวงไหน 

ก. มหากุศลดวงที่ ๗ เป็นอุเบกขาเวทนา  อสังขาริก ไม่มีปัญญา 

ข. มหากุศลดวงที่ ๘ เป็นอุเบกขาเวทนา  สังขารกิ ไม่มีปัญญา 

ค. โทสมูลจิตดวงที่ ๑ โทมนัสเวทนา ประกอบดว้ยความโกรธ ไม่ชักชวน 

ง. โลภมูลจติดวงที่ ๗ อุเบกขาเวทนา ไม่เห็นผดิ   ไม่ชักชวน 

๑๐. เมื่อพระสุธรรมเถระ ไปขอโทษจิตตคฤหบดี ครั้งที่ ๑ ท่านไม่ยกโทษให้ จิตของ

พระสุธรรมเถระทีไ่ปขอโทษมีชวนะ เป็นจติดวงไหน 

ก. มหากุศลดวงที่ ๗ อุเบกขาเวทนา  อสังขาริก  ไม่มีปัญญา 

ข. มหากุศลดวงที่ ๘ อุเบกขาเวทนา    สังขาริก   ไม่มีปัญญา 
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ค. โทสมูลจิตดวงที่ ๑ โทมนัสเวทนา ประกอบดว้ยความโกรธ ไม่ชักชวน 

ง. โลภมูลจติดวงที่ ๗ อุเบกขาเวทนา ไม่เห็นผดิ   ไม่ชักชวน 

๑๑. หลังจากพระสุธรรมเถระ ฟังพระโอวาทจากพระศาสดาแล้ว ไดไ้ปกับภิกษุ 
ผู้เป็นอนุทตูนัน้ กระท าคืนอาบตัิในคลองจกัษุของอุบาสก ยังอุบาสกให้อดโทษแล้ว 
พระสุธรรมเถระนัน้  การไปขอโทษครั้งนี้ ด้วยจิตดวงไหน  

ก. มหากุศลดวงที่ ๕ เป็นอุเบกขาเวทนา  อสังขาริก  มีปัญญา 

ข. มหากุศลดวงที่ ๖ เป็นอุเบกขาเวทนา     สังขาริก มีปัญญา 

ค. มหากุศลดวงที่ ๗ เป็นอุเบกขาเวทนา  อสังขาริก   ไม่มีปัญญา 

ง. มหากุศลดวงที่ ๘ เป็นอุเบกขาเวทนา    สังขาริก    ไม่มีปัญญา 

๑๒. หลังจากได้รับการยกโทษจากจติตคฤหบดีแลว้ ท่านได้ไปปฏิบัติธรรม ๒- 
๓ ก็บรรลุอรหัตตผล วถิีจิตคือ 

น ท มโน อุป อนุ โว มัคค ผล ผล ผล ภ 

จิตที่ทําหนา้ที่ โว ( โวทาน ) คืออะไร 

ก. มหากุศลดวงที่ ๑ เป็นโสมนัส  อสังขาริก มีปัญญา 

ข. มหากุศลดวงที่ ๓ เป็นโสมนสั  อสังขาริก ไม่มีปัญญา 

ค. มหาวิบากดวงที่ ๑ เป็นโสมนัส  อสังขาริก มีปัญญา 

ง. มหาวิบากดวงที่ ๓ เป็นโสมนัส  อสังขาริก ไม่มีปัญญา 
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เฉลย  

๑. จิตตคฤหบดี ได้ฟังธรรมจากพระมหานามแล้ว บรรลุโสดาปัตติผล 

วิถีจิตขณะที่ฟังธรรมคือ 

ตี   น   ท   ป   วิ   สํ   สัน   วุ   ช   ช   ช   ช   ช   ช   ช   ต   ต   ภ 

 

เสียงธรรมะ 

ภวังคจิตของจิตตคฤหบดี เป็นดวงไหน 

ก. มหาวิบากดวงที่ ๑ โสมนัสเวทนา  อสังขาริก มีปญัญา 

ค. มหาวิบากดวงที่ ๓ โสมนัสเวทนา  อสังขาริก ไม่มีปัญญา 

ค.มหาวิบากดวงที่ ๗  อุเบกเวทนา  อสังขาริก      ไม่มีปัญญา   

ง. มหาวิบากดวงที่ ๘ อุเบกขาเวทนา  สสังขาริก ไม่มีปัญญา 

ผู้ที่สามารถบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้ ต้องปฏิสนธิดว้ย ติเหตุ คอืตอ้งมี 

ปัญญามาตั้งแต่เกิด ซึง่มีข้อ ก.เพียงข้อเดียว ข้ออื่น ไม่มีปัญญา และจิตทีท่ าหน้าที่

ปฏิสนธิ จะท าหน้าที่ภวังค์ด้วย 

๒. วิ ในที่นี้ คือจิตดวงไหน 

 ก. โสตวิญญาณที่เปน็กุศลวิบาก 

 ข. โสตวญิญาณที่เป็นอกุศลวิบาก 

เสียงที่ได้ยนินัน้เกดิจากกิริยาจติ เป็นจติทีด่ีเป็นจิตของพระอรหันต์  ดังนั้นจติที่ 

รับก็จะเป็นกศุลวิบาก 

๓. ช ในที่นี้คือจิตดวงไหน 

ก. มหากุศลดวงที่ ๑ เป็นโสมนัสเวทนา  อสังขารกิ มีปัญญา 

ข. มหากุศลดวงที่ ๓ เป็นโสมนสัเวทนา  อสังขาริก ไม่มีปัญญา 
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ค. มหาวิบากดวงที่ ๑ เป็นโสมนัสเวทนา  อสังขาริก มีปัญญา 

ง. มหาวิบากดวงที่ ๓ เป็นโสมนัสเวทนา  อสังขาริก ไม่มีปัญญา 

ชนะทีเ่สพอารมณ์นา่จะเป็นกศุลที่ประกอบดว้ยปัญญา เพราะหลังฟังธรรม 

แล้วได้บรรลุธรรมนั่นหมายถึงขณะฟังธรรมท่านน่าจะได้มีความเข้าใจธรรมะและ

บรรลุธรรมได้ในที่สุด 

๔. วิถีจิตขณะบรรลุโสดาปัตตผิลคือ 

น ท มโน อุป อนุ โค มัคค ผล ผล ผล ภ 
จิตที่ทําหนา้ที่ อุป อนุ โค คือ จิตดวงไหน  

ก. มหากุศลดวงที่ ๑ เป็นโสมนัส  อสังขารกิ มีปัญญา 

ข. มหากุศลดวงที่ ๓ เป็นโสมนสั  อสังขาริก ไม่มีปัญญา 

ค. มหาวิบากดวงที่ ๑ เป็นโสมนัส  อสังขาริก มีปัญญา 

ง. มหาวิบากดวงที่ ๓ เป็นโสมนัส  อสังขาริก ไม่มีปัญญา 

จิตทีก่ าลังแล่นสู่พระนพิพานนั้น จะมีนามรูป เป็นอารมณ์ เห็นความเป็นไตร 

ลักษณ์ และนอ้มไปสู่พระนิพพาน จิตเหล่านีจ้ะต้องมีปัญญาประกอบแน่นอนเสมอ 

๕. มีจิตดวงใดบ้างทีม่ีพระนิพพานเปน็อารมณ์  

 ก. มโน  

 ข. อุป 

 ค. อน ุ

 ง. โค ( โคตรภู )  

 มโน อุป อนุ จะรับนาม รูปเป็นอารมณ์ ส่วนโค จะรับพระนิพพานเป็นอารมณ์

เป็นครั้งแรก ข้ามโคตรจากปุถุชน เป็นพระอริยชน 



44 
 

๖. เมื่อฟังธรรมจากพระธรรมเสนาบดแีล้ว  ได้บรรลุอนาคามิผล การบรรลุ

อนาคามิผล มีวิถีจิตต่างกับ โสดปัตติผลอย่างไรบ้าง ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ  

น ท มโน อุป อนุ โค มัคค ผล ผล ผล ภ 

ก. อนุ  

ข. โค   

ค. มัคค 

ง. ผล 

การบรรลุโสดาปัตตผิล วิถีจิตจะเป็น โสดาปัตติมัคคจติ และ โสดาปตัติผลจติ 

การบรรลุอนาคามิผล วิถีจิตจะเป็น อนาคามิมัคคจิต และ อนคามผิลจิต 

๗. หลังจากบรรลุเป็นพระอนาคามีแล้ว จติตคฤหบดี ได้นิมนต์ พระอคัรสาวกทั้งสอง
ไปฉันภัตตาหารที่เรอืนตน และนิมนต์พระสุธรรมเถระเจ้าอาวาสภายหลัง พระสุธรรม
เถระนัน้ โกรธจึงปฏิเสธ 
จิตของพระสุธรรมเถระเมื่อได้ยินจิตตคฤหบดนีิมนต์ใหฉ้ันภัตตาหาร เป็นดังนี้ 

ตี   น   ท   ป   วิ   สํ   สัน   วุ   ช   ช   ช   ช   ช   ช   ช   ต   ต   ภ 

เสียงของจิตตคฤหบด ี

จิตที่ทําหนา้ที่ วิ คือดวงไหน 

ก. โสตวิญญาณที่เป็นกศุลวิบาก 

ข. โสตวิญญาณทีเ่ป็นอกศุลวิบาก 

แม้พระสุธรรมเถระจะไม่พอใจเสียงของจิตตคฤหบดีกต็าม ความไม่พอใจนั้น

เกิดตรงชวนะ เนื่องจากขาดการโยนโิส โวฏฐพัพนะ จึงตัดสินเปน็โทสมูลจิต 

๘ . จิตที่ทาํหน้าที่ สํ  คือดวงไหน 

ก. สัมปฏิจฉนจติ ที่เป็นอกุศลวิบาก 
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ข. สัมปฏิฉนจิตที่เป็นกศุลวิบาก 

เมื่อ อารมณ์เป็นอารมณ์ทีด่ี จิตที่ท าหน้าที่ไดย้ินเป็นกุศลวิบาก สัมปฏิจฉัน 

จิตที่รับอารมณต์่อก็เปน็กุศลวิบากด้วย 

๙. จิตที่ทําหนา้ที่ ช  คือดวงไหน 

ก. มหากุศลดวงที่ ๗ เป็นอุเบกขาเวทนา  อสังขาริก ไม่มีปัญญา 

ข. มหากุศลดวงที่ ๘ เป็นอุเบกขาเวทนา    สังขาริก ไม่มีปัญญา 

ค. โทสมูลจิตดวงที่ ๑ โทมนัสเวทนา ประกอบด้วยความโกรธ ไม่

ชักชวน 

ง. โลภมูลจติดวงที่ ๗ อุเบกขาเวทนา ไม่เห็นผดิ   ไม่ชักชวน 

เหตผุลเดยีวกับข้อ ๗ เป็นโทสมูลจติที่มีก าลังมาก จึงให้เป็นดวงที่ ๑  

๑๐. เมื่อพระสุธรรมเถระ ไปขอโทษจิตตคฤหบดี ครั้งที่ ๑ ท่านไม่ยกโทษให้ จิตของ

พระสุธรรมเถระทีไ่ปขอโทษมีชวนะ เป็นจติดวงไหน 

ก. มหากุศลดวงที่ ๗ เป็นอุเบกขาเวทนา  อสังขาริก ไม่มีปัญญา 

ข. มหากุศลดวงที่ ๘ เป็นอุเบกขาเวทนา  สังขารกิ ไม่มีปัญญา 

ค. โทสมูลจิตดวงที่ ๑ โทมนัสเวทนา ประกอบดว้ยความโกรธ ไม่ชักชวน 

ง. โลภมูลจิตดวงที่ ๗ อเุบกขาเวทนา ไม่เหน็ผิด   ไม่มีชักชวน 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ให้พระสุธรรมเถระไปขอโทษจติตคฤหบดี การ 

ไปของท่านครั้งนี้ จิตยงัแข็งกระด้างด้วยมานะ ซึ่งเป็นลักษณะของโลภมูลจิตที่ไม่

ประกอบด้วยความเหน็ผิด แต่ประกอบด้วยมานะแทนคือมีความแข็งกระด้าง ถือตัว 

จิตตคฤหบดีสัมผสัได้ จึงไม่ยอมยกโทษให้  เมื่อกลับมาหาพระพุทธเจ้าอกีครั้ง พระ

สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ใหอ้นุทตูไปด้วย และแสดงธรรมเกี่ยวกับมานะวา่ “ ธรรมดา
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สมณะ ไม่ควรท ามานะ หรือริษยาว่า “ วิหารของเรา ที่อยูข่องเรา อุบาสกของเรา 

อุบาสิกาของเรา เพราะเมื่อสมณะท าอย่างนัน้ เหลา่กิเลส มีริษยา และมานะเป็นต้น 

ย่อมเจริญ การไปครั้งหลังนี้ จิตท่านจึงไม่มีมานะแล้ว จิตตคฤหบดี จงึยกโทษให้ 

๑๑. หลังจากพระสุธรรมเถระ ฟังพระโอวาทจากพระศาสดาแล้ว ไดไ้ปกับภิกษุ 
ผู้เป็นอนุทตูนัน้ กระท าคืนอาบตัิในคลองจกัษุของอุบาสก ยังอุบาสกให้อดโทษแล้ว 
พระสุธรรมเถระนัน้  การไปขอโทษครั้งนี้ ด้วยจิตดวงไหน  

ก. มหากุศลดวงที่ ๕ เป็นอุเบกขาเวทนา  อสังขาริก มีปัญญา 

ข. มหากุศลดวงที่ ๖ เป็นอุเบกขาเวทนา  สังขาริก  มีปัญญา 

ค. มหากุศลดวงที่ ๗ เป็นอุเบกขาเวทนา  อสังขาริก ไม่มีปัญญา 

ง. มหากุศลดวงที่ ๘ เป็นอุเบกขาเวทนา  สังขารกิ ไม่มีปัญญา 

เหตผุลจะเชือ่มโยงมาจากข้อ ๑๐ ที่ว่าเปน็สสังขาริก เพราะมีการชักชวน ด้วย

เสียงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วเห็นแล้วดว้ยปัญญาจริง มานะจงึลดลง 

๑๒. หลังจากได้รับการยกโทษจากจติตคฤหบดีแลว้ ท่านได้ไปปฏิบัติธรรม ๒-๓  
ก็บรรลุอรหัตตผล วิถีจติคือ 

น ท มโน อุป อนุ โว มัคค ผล ผล ผล ภ 
จิตที่ทําหนา้ที่ โว ( โวทาน ) คืออะไร 

ก.มหากุศลดวงที่ ๑ เป็นโสมนัส  อสังขารกิ มีปัญญา 

ข. มหากุศลดวงที่ ๓ เป็นโสมนสั  อสังขาริก ไม่มีปัญญา 

ค. มหาวิบากดวงที่ ๑ เป็นโสมนัส  อสังขาริก มีปัญญา 

ง. มหาวิบากดวงที่ ๓ เป็นโสมนัส  อสังขาริก ไม่มีปัญญา 

มีวิถีจิตของการบรรลุเป็นพระโสดาบัน จะใหค้ าว่า โค  คือโคตรภู ส่วนพระ 
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สกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ เรียกว่า โวทาน 

ในมัคควิถี ค าว่า โคตรภู หมายความว่า ตดัจากโคตรปุถุชนเป็นโคตรอริยะ กล่าวคือ 
ตัดจากโคตรชนทีห่นาแน่นไปด้วยกิเลส เป็นโคตรชนทีห่่างไกลจากกเิลส 
ส่วนค าว่า โวทาน แปลว่า ธรรมขาว หมายความว่า พระสกทาคามี มีธรรม ที่ขาวกว่า 
สะอาดกว่าพระโสดาบนั, พระอนาคามี ก็มีธรรมที่ขาวยิ่งกวา่ สะอาด ยิ่งกว่า พระ
สกทาคาม,ี ส าหรับพระอรหันต์ นั้นเป็นผูท้ี่ขาวสะอาดบริสุทธิห์มดจด ด้วยประการทั้ง
ปวง 

………………… 

ข้อคิดจากพระสูตรเรือ่งนี้ 

กิเลสของคนเรานัน้ยากนักที่จะรู้ได้ อยูก่ับสิ่งหนึ่ง สิ่งใดนาน ย่อมมีการยึดติด 
ด้วยอ านาจของโลภะ และคดิว่าตัวเองเป็นใหญ่ เป็นคนส าคญัด้วยทฏิฐิ และมานะ 
ฝึกไม่ยึดตดิกนัสิ่งใดๆ และฝกึเป็นคนอ่อนน้อม ถ่อมตน จะช่วยลดกเิลส เหล่านี้ได้ 

 


