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บทคัดย่อ 

  สารนิพนธ์เร่ืองนี้มีวัตถุประสงค์ ๒ ประการ คือ เพื่อศึกษาวิถีจิตที่ปรากฏในคัมภีรพุทธ
ศาสนาเถรวาท และเพื่อศึกษาวิถีจิตในการพิจารณารูป-นามในปัจจยปริคคหญาณ เป็นการวิจัยเชิง
เอกสาร โดยการศึกษาข้อมูลจากคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท คือ พระไตรปิฎก อรรถกถา และ
คัมภีร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คัมภีร์วิสุทธิมรรค เป็นต้น ตรวจสอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้เช่ียวชาญ ปรับปรุงแก้ไข เรียบเรียง บรรยายเชิงพรรณนา จากการศึกษาพบว่า  

วิถีจิต หมายถึง จิตที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการรับรู้อารมณ์ ๖ ที่ก าลังปรากฏทางทวาร ๖ คือ ตา 
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ วิถีจิตนั้น แบ่งได้ ๒ ประเภท คือ ปัญจทวารวิถี และ มโนทวารวิถี ซึ่งปัญจทวารวิถี 
คือ วิถีจิตที่ปรากฏขึ้นรับรู้ปัญจารมณ์ทางปัญจทวาร ได้แก่ รูปารมณ์ สัททารมณ์ คันธารมณ์ รสารมณ์ 
และโผฏฐพัพารมณ์ ส่วนมโนทวารวิถี มีอารมณ์ได้ทั้ง ๖ คือ รูปารมณ์ สัททารมณ์ คันธารมณ์ รสารมณ์ 
โผฏฐัพพารมณ ์และธัมมารมณ์ จึงกล่าวได้ว่า วิถีจิตนั้นเป็นนาม เพราะจิตเป็นสภาวะรู้อารมณ์ทางทวาร
ทั้ง ๖ เท่านั้น จับต้องไม่ได้  

  จากการศึกษาวิถีจิตในการพิจารณารูป-นามในปัจจยปริคคหญาณ พบว่า การพิจารณา
คือ การมีสติและสัมปชัญญะขณะรับรู้สิ่งต่าง ๆ ที่ก าลังปรากฏในทางปัจจุบันโดยผ่านทางทวารทั้ง 
๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เมื่อตั้งจิตก าหนดรู้การเปลี่ยนแปลงโดยต่อเนื่องของรูปและนาม 
ก็จะเข้าถึงสภาวธรรมท่ีเป็นสมัมาทิฏฐิ จัดเป็นทิฏฐิวิสุทธิ เพียงแต่มีสติก าหนดรู้ความเป็นไปของจิต 
และรู้เท่าทันจิตเท่านั้น ก็จะสามารถก าหนดรู้เห็นเหตุปัจจัยของนาม-รูปตามหลักปฏิจจสมุปบาท 
ช่ือว่า ปัจจยปริคคหญาณ โดยการก าหนดรู้การเกิดข้ึน การดับไปของสรรพสิ่ง โดยรู้ว่ากรรมนั้น ๆ 
คือ การท าดีและท าชั่ว เห็นกรรมนั้น ๆ เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นและดับไป เมื่อปัญญาญาณแก่
กล้าขึ้น ก็จะท าลายความสงสัยทุกอย่าง เมื่อพ้นความสงสัย จิตของผู้เจริญวิปัสสนาก็จะผ่านเข้าสู่
ล าดับญาณต่อไปคือสัมมสนญาณ จัดได้ว่าเป็นผู้มีคติเที่ยงแท้แน่นอน 
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Abstract 

 This Research Paper has 2 objectives; (1) to study the thought-process 

appeared in Thēravāda Buddhist Scriptures. (2) to study the thought-process in 

observing the mind (nāma) and matter (rūpa) in Paccaya-pariggahañāṇa.  This is a 

Documentary Research, by studying the information from Thēravāda Buddhist 

Scriptures: Tipitaka, Atthakathā, Visuddhimagga and other related scriptures verified 

by supervisors and Buddhist scholars, being corrected and edited in descriptive style. 

From the study found that; 

 The thought-process is the mind’s function process at one thought-moment, 

arising from receiving emotional contact through the six-senses door: eyes, ears, nose, 

tongue, body and mind. It divided into 2 types, Pañcadvāra vithi and Manodvāra vithi. 

Pañcadvāra vithi is the thought-process that connects to the 5 sense-doors: 

rūpāramaṇa, saddāramaṇa, gandāramaṇa, rasāramaṇa, Poṭṭhabbāramaṇa. For 

Manodvāra vithi connects to 6 sense-doors which includes mind-door of 

Dhammāramaṇa. The thought-process is nāma because the mind is the nature of 

knowing temperament through the 6 sense-doors only and untouchable. 

 From the study of thought-process in observing rūpa and nāma in Paccaya-

pariggahañāṇa found that observing means to be mindful and have self-awareness at a 

very present moment that the contacts through the 6 sense-doors arising. When being 

aware of the continuous changes of matter and mind, will then experience the natural 

phenomena which is the right-view, be called Diṭṭhi Visuddhi. Simply be mindful and 

aware of the thought-process and can catch up with the mind, sooner will be able to 

see from the insight about the cause towards nāma and rūpa according to the principle 

of Paṭicca Samuppāda is called Paccaya-pariggahañāṇa, by observing the awareness 

of the arising and the cessation of all the things. Do realized the good and bad action 

which is the cause of arising and ceasing. When the insight wisdom becomes higher, 

will then eliminate all doubts. Once no more doubt, the mind of the practitioner will 

pass to the next higher wisdom called Sammasanañāṇ respectively. Reaching to this 

point is considered to reborn out of the 4 misery realm. 
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ตารางท่ี ๘ ปฏิจจสมุปบาท “จิตมีโทสะ” แสดงการดับ ๖๐ 

ตารางท่ี ๙ แสดงวิถีจิตเมื่ออารมณ์มากระทบ ๖๖ 

ตารางท่ี ๑๐ วิถีจิตทางจักขุทวารวิถี    ๖๖ 

ตารางที่ ๑๑ วิถีจิตทางมโนทวารวิถี ๖๗ 
  

 



 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 

อักษรย่อในสารนิพนธ์ฉบับนี้ ใช้อ้างอิงจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช ๒๕๓๙ ชุด ๔๕ เล่ม ส่วน
คัมภีร์อรรถกถาแปลภาษาไทย ใช้ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ คัมภีร์ฎีกา
ภาษาบาลี ใช้ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และใช้ฉบับมหาจุฬาฎีกา เป็นฉบับที่สมบูรณ์ ส่วน
ภาษาไทยมีพิมพ์เผยแผ่ ๒ เล่ม คือ คัมภีร์สารัตถทีปนีฎีกาพระวินัย และคัมภีร์วิสุทธิมรรคมหาฎีกา 

การอ้างอิงพระไตรปิฎก จะระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังค าย่อช่ือคัมภีร์ เช่น ที.สี. (บาลี) ๑/
๒๗๖/๙๗, ที.สี. (ไทย) ๙/๒๗๖/๙๘. หมายถึง ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ ภาษาบาลี เล่ม ๙ ข้อ 
๒๗๖ หน้า ๙๗ ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  ๒๕๐๐, ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ภาษาไทย เล่ม ๙ ข้อ ๒๗๖ 
หน้า ๙๘ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ 

ส่วนคัมภีร์อรรถกถา จะระบุชื่อคัมภีร์ ล าดับเล่ม (ถ้ามี)/หน้า เช่น ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๗๖/
๒๔๐ หมายถึง ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิสาสินี สีลกฺขนฺธวคฺคอฏฺฐฃกถา ภาษาบาลี เล่ม ๑ ข้อ ๒๗๖ หน้า 
๒๔๐ ฉบับมหาจุฬาอฏฺฐฃกถา  

ส่วนคัมภีร์ฎีกา จะระบุชื่อคัมภีร์ ระบุเล่ม/ข้อ/หน้า หลังค าย่อช่ือคัมภีร์ เช่น ที.สี.ฏีกา 
(บาลี) ๑/๒๗๖/๓๗๓ หมายถึง ทีฆนิกาย ลีนตฺถปฺปกาสินี สีลกฺขนฺธวคฺคฏีกา ภาษาบาลี เล่ม ๑ ข้อ 
๒๗๖ หน้า ๓๗๓ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามล าดับดังนี้ 

๑. ค าอธิบายค าย่อในภาษาไทย 

ก. ค าย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 

พระสุตตนัตปฎิก 

ค าย่อ                            ชื่อคัมภีร ์  ภาษา 
ที.ม. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย   มหาวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย   ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ม.ม.ู (ไทย) = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย   มูลปัณณาสก ์ (ภาษาไทย) 
ม.อุ. (ไทย) = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย   อุปริปณัณาสก ์ (ภาษาไทย) 
ส .นิ. (ไทย) = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย   นิทานวรรค (ภาษาไทย) 
ส .ม. (ไทย) = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย   มหาวารวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย   จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 
ขุ.อุ. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย   อุทาน (ภาษาไทย) 



ซ 

 
ขุ.ธ. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย   ธรรมบท (ภาษาไทย) 
ขุ.ม. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย   มหานิทเทส (ภาษาไทย) 
ขุ.ป. (บาลี) = สุตฺตนตฺปฏิก ขุทฺทกนิกาย   ปฏิสมภฺิทามคคฺปาล ิ (ภาษาบาลี) 
ขุ.ป. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย   ปฏิสัมภิทามรรค (ภาษาไทย) 

พระอภิธรรมปิฎก 

ค าย่อ                           ชื่อคัมภีร ์  ภาษา 
อภิ.สงฺ. (บาลี) = อภิธมฺมปิฏก ธมฺมสงฺคณีปาลิ (ภาษาบาลี) 
อภิ.สงฺ. (ไทย) = อภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี (ภาษาไทย) 
อภิ.วิ. (ไทย) = อภิธรรมปิฎก วิภังค ์ (ภาษาไทย) 
อภิ.ป. (ไทย) = อภิธรรมปิฎก ปัฏฐาน (ภาษาไทย) 

ข. ค าย่อชื่อคัมภีร์ฎีกาและปกรณวิเสส  

ปกรณวิเสส 

ค าย่อ                           ชื่อคัมภีร ์ ภาษา 
วิสุทฺธิ. (บาลี) = วิสุทธฺิมคฺคปกรณ (ภาษาบาลี) 

ฎีกาปกรณวิเสส 

ค าย่อ                           ชื่อคัมภีร ์ ภาษา 
วิสุทฺธิ.ฏีกา (บาลี) = ปรมตฺถมญฺชูสา วิสุทฺธิมคฺคมหาฏีกา (ภาษาบาลี) 

ค. ค าย่อชื่อคัมภีร์อรรถกถา  

อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก 

ค าย่อ                           ชื่อคัมภีร ์  ภาษา 
ส .นิ.อ. (ไทย) = สังยุตตนิกาย สารัตถปกาสินี   นิทานวรรคอรรถกถา (ภาษาไทย) 
ส .สฬา.อ. (ไทย) = สังยุตตนิกาย สารัตถปกาสินี   สฬายตนวรรคอรรถกถา (ภาษาไทย) 

อรรถกถาพระอภิธรรมปิฎก 
ค าย่อ                           ชื่อคัมภีร ์  ภาษา 

ขุ.ป.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย สัทธรรมปกาสินี  ปฏิสัมภิทามรรคอรรถกถา (ภาษาไทย) 
อภ.ิสงฺ.อ. (ไทย) = อภิธรรมปิฎก ธัมมสังคณี          อัฏฐสาลินีอรรถกถา     (ภาษาไทย) 
อภ.ิวิ.อ. (ไทย) = อภิธรรมปิฎก วิภังค์                สัมโมหวิโนทนีอรรถกถา     (ภาษาไทย) 



ฌ 

 
จ. ค าย่อชื่อหนังสือที่ไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์/สถานที่พิมพ์ 

สารนิพนธ์นี้ ผู้วิจัยใช้ค าย่อเก่ียวกับหนังสือ ต ารา เอกสารทางวิชาการท่ีได้จัดพิมพ์โดยไม่

ปรากฏปีที่พิมพ์ ดังนี้ 

ม.ป.ป.  =  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ 
ม.ป.ท. =  ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ 



 

 

 

บทท่ี ๑ 
 

บทน า 
 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การเจริญวิปัสสนาภาวนา คือ การอบรมจิต และใคร่ครวญธรรมให้เห็นแจ้งในอารมณ์๑  
ต่าง ๆ มีรูปารมณ์เป็นต้น โดยความเป็นนามรูปและพัฒนาสติให้เข้มแข็ง จนสามารถคุมครองจิตใหเขา 
ถึงปญญา รูปจจุบันธรรม เห็นประจักษแจงพระไตรลักษณ สงผลใหญาณทัสสนะ๒ หรือปญญาที่สูงขึ้น
ตามลําดับ นี้เปนผลมาจากบุคคลผูปฏิบัติถูกตอง ชวยใหผูเจริญวิปสสนาภาวนา สามารถพัฒนา
ศรัทธาตนเอง ใหเขมแข็งมั่นคง มีความพากเพียรอยางแรงกลา มีสมาธิหยั่งลึก มีสติ รอบรูซึ่งสภาวะ
จิตที่สามารถหยั่งรูความจริงอันสูงสุด จนสามารถกําจัดอวิชชาใหหมดไปพรอม ๆ กับทุกข อุปาทาน 
และโทมนัสทั้งปวง ที่เปนผลมาจากอวิชชานั้น ปญญาที่รูแจงและเขาใจหลัก ของเหตุและผล ซึ่งหมายถึง
การเห็นความเปนเหตุปจจัยซึ่งกันและกันของรูปและนาม ปญญานี้ จะทําใหละทิ้งความเห็นผิดวา 
สิ่งตาง ๆ สามารถเกิดขึ้นไดโดยปราศจากเหตุ มีเพียงการเห็นแจง สภาวธรรมของรูปและนามที่เกิดขึ้น 
แลวดับไปอยางรวดเร็วเทานั้น ที่จะทําใหผูปฏิบัติสามารถหลุดพน จากความวิปลาส๓ ที่วาสิ่ง ตาง ๆ 
ความเที่ยงไมเปลี่ยนแปลง และตอเนื่องไมสิ้นสุด ดวยการรูแจง ดวยตนเองถึงธรรมชาติอันแทจริงของ
ความทุกขเทานั้น ที่จะทําใหเกิดความเบื่อหนายในวัฏสงสาร ดวยการรูแจงวาสภาวธรรมทางกาย ทางจิต 
ดําเนินไปตามกฎของธรรมชาติ โดยปราศจากผูใด หรือสิ่งใดบังคับควบคุม จึงจะทําใหบุคคลคลายจากความ
ยึดมั่นจากอัตตาตัวตนได 

ผู้เจริญวิปัสสนาภาวนากําหนดรู้รูปนามอยู่ที่ตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง เป็นต้น ทําให้ เกิด
ปัญญามองเห็นสภาวธรรมตามที่เป็นจริงของรูปนามได้ชั่วขณะ จึงควรกําหนดรู้รูปนามให้ทัน ปัจจุบัน
ขณะที่กําลังเกิดขึ้น เพราะการกําหนดให้ทันปัจจุบันขณะเท่านั้น จึงจะสามารถรู้ เห็น รูปนามตาม
ความเปน็จริงได ้กระทั่งจิตมีความละเอียดประณีตเพียงพอที่จะหยุดกระบวนการรับรู้ 

                                           
๑ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๕๙/๘๘.  
๒ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๔๒-๔๗/๔๑. 
๓ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๔๙/๔๔.  



   ๒ 

 

เพียงสักแตวารู วิปสสนาญาณที่แกกลาขึ้นนี้ จิตก็จะรับรูการเกิดดับอยางรวดเร็วของ
สภาวธรรม โดยจิตจะตั้งมั่นอยูในความระลึกรูพระไตรลักษณ อันไดแกอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาของทุก
สรรพสิ่ง๔ ปญญาอันเกิดจากวิปสสนาญาณนี้เปนปญญาที่เกิดภายในของแตละบุคคลที่เขาถึงเทานั้น 
เปนปญญาอันอาศัยประสบการณทางจิตโดยตรง ซึ่งตองอาศัยการเจริญวิปสสนาภาวนา โดยการ 
กําหนดรูปจจัย หรือสภาวธรรมปจจุบัน๕ รเูห็นสภาวะแทจริงของรูปนามดวยจิต 

ซึ่งเรื่องจิตนั้น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบรรยายได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง 
ธรรมชาติของจิตนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน เข้าใจได้ยาก ด้วยจิตไม่มีรูปร่าง แต่ชอบท่องเที่ยวไปไกลใน
ความคิด ดังพระพุทธพจน์ที่กล่าวถึงจิตไว้ว่า “ทูรงฺคมํ เอกจรํ อสรีรํ คูหาสยํ เย จิตฺตํ สญฺ เมสฺสนฺติ 
โมกฺขนฺติ มารพนฺธนา” “จิตท่องเที่ยวไปไกล เที่ยวไปดวงเดียว ไม่มีรูปร่าง อาศัยอยู่ในคูหาหรือร่างกายนี้ 
ใครควบคุมจิตนี้ได้ ย่อมพ้นจากบ่วงมาร” 

การศึกษาการทํางานของจิตใหเขาใจอยางถองแทจําเปนตองศึกษาเรื่องวิถีจิต ซึ่งมีส่วน
สําคัญใหผูเจริญวิปสสนาภาวนา รูธรรมทั้งหลาย โดยอาการที่รูชัดไปตามความเปนจริง เพ่ือใชความรู
และความเขาใจนี้เปนฐานรองรับอุปสรรคท้ังหลายที่คอยขัดขวาง และปรุงแต่งจิตไม่ให้เข้าถึงญาณอัน
ประเสริฐ ซึ่งเปนกระแสของการหลุดพน (วิมุตติ) ทวารเปรียบเสมือนประตู อันเปนที่เขาออกของวิถี
จิตทั้งหลายที่เปดออกใหจิตไปรับอารมณเปนที่ติดตอกันใหเกิดความรู หรือแหลงที่มาของความรู
เรียกวา อายตนะ ซึ่งความตอเนื่องขององคธรรมในที่นี้กอใหเกิด การรับรูซึ่งเปนกระบวนการรับรูที่
บริสุทธิ์ กอนที่จะถึงชวงตอที่จะสืบทอดจากการรับรู (ผัสสะ) ซึ่งมีปจจัยหรือองคประกอบอ่ืน คอย
บิดเบือนใหกระบวนธรรมเอนเอียงไปจากความเปนจริง๖ เปนสาเหตุใหเกิดเวทนา และสงผลใหเกิด
รอยตอทางจริยธรรมระหวางกุศลจิต และอกุศลจิต  

เพ่ือศึกษาให้มีความเข้าใจในวิถีจิตในการพิจารณารูป-นามในปัจจยปริคหญาณ ซึ่งมี
สภาวะสามารถกําหนดรู้ว่ารูปนามเป็นเหตุปัจจัยแก่กันและกันอาการของสภาวะที่รู้มีดังนี้ ญาณ
กําหนดรู้เหตุปัจจัยที่มีในตน มีคํากล่าวไว้ว่า เมื่อผู้ใดปฏิบัติได้ถึงญาณนี้ ผู้นั้นชื่อว่า เป็นจุฬโสดาบัน 
แปลว่าผู้ถึงกระแสพระนิพพานน้อย ๆ ดังมีหลักฐานรับรองไว้ในวิสุทธิมรรคว่า “อิมินา ปน าเณน 

                                           
๔ พระมหาโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), วิปสสนานัย เลม ๑, (กรุงเทพมหานคร: หจก.ประยูรสาสนไทย 

การพิมพ, ๒๕๔๘), หนา ๒๐๐. 
๕ อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๑๐๔๖/๒๖๘. 
๖ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพครั้งที่ ๓๒, (กรุงเทพมหานคร: 

สํานกัพิมพผลิธัมม, ๒๕๕๕), หนา ๓๐-๓๒. 



   ๓ 

 

สมนฺนาคโต วิปสฺสดก พุทธฺสาสเน ลทฺธสฺสโน ลทฺธปติฏฺโ  นิยคติโก จุฬโสตาปนฺโน นาม โหติ.”๗  
ผู้เจริญวิปัสสนาประกอบด้วยญาณที่ ๒ นี้แล้ว ได้ความเบาใจในพระพุทธศาสนา ได้ที่พ่ึงที่อาศัยใน
พระพุทธศาสนา มีคติอันเที่ยง ชื่อว่าเป็น “จุฬโสดาบัน” ดังนี้  

แมวาผูปฏิบัติโดยทั่วไปรวมถึงผูวิจัยจะมีพ้ืนฐานดานการปฏิบัติและปริยัติมาบางแลว แต
ก็ยังมีไมเพียงพอเพราะหลักคําสอนของพระพุทธองคนั้นมีมากมาย องคธรรมมีความซับซอน และ
เชื่อมโยงกัน ยากสําหรับบุคคลทั้งหลายที่จะเข าใจและเข าถึงอย างถองแท เช น หลักธรรม 
ในปฏิจจสมุปบาท เปนตน หากผูใดไดศึกษาคนควาเพ่ิมเติม ในพระอภิธรรม มหาสติปฏฐานสูตร 
เหล่านี้เปนตน ยอมจะเปนสิริมงคลแกตนอยางสูงสุด โดยเฉพาะความรูเรื่อง วิถีจิตนี้ยากที่จะทําความ
เขาใจ ละเอียด ลึกซ้ึงยิ่งนัก แตก็มีคุณอันใหญหลวง ไดแก (๑) ชวยใหผูเจริญวิปสสนารูธรรมชาติของ
วิถจีิต และข้ันตอนการทํางานของวิถีจิต (๒) วิถีจิตเปนการแสดงลําดับความเปนไปของจิต หากศึกษา
เรื่องวิถีจิตจนเขาใจถองแท จะเปนปจจัยเกื้อหนุนใหผูเจริญวิปสสนาภาวนา รูวิธีเขาถึงความสงบแห่ง
จิต นอมใจไปในการกําหนดรู้ (๓) องคประกอบของกิจสังคหะในวิถีจิตสามารถอธิบายขอเคลือบแคลง
สงสัย และสอบทานสภาวะของการปฏิบัติใหกระจางข้ึน ตั้งแตเริ่มตนปฏิบัติจนกระทั่งบรรลุ มรรค ผล 
นิพพาน  

ทั้งหมดนี้ เป็นเหตุผลสําคัญยิ่งที่ทําให้ผู้วิจัยมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในอันที่จะ 
ค้นคว้าวิจัยในเรื่อง “ศึกษาวิถีจิตในการพิจารณารูป-นามในปัจจยปริคหญาณ” เพ่ือไขความกระจ่างที่
ผู้วิจัยยังเคลือบแคลงสงสัย เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ที่เป็น ข้อมูลเชิงวิชาการ สามารถน้อมนํา
เป็นบาทฐานในการศึกษาและปฏิบัติเพ่ือพัฒนาปัญญา สู่การบรรลุเป้าหมายขั้นสูงสุดได้อย่างถูกต้อง 
อันจะเป็น ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเจริญ วิปัสสนาภาวนา ของบุคคลผู้สนใจสืบไป  

๑.๒ ค าถามวิจัย 

๑.๒.๑ วิถีจิตที่ปรากฏในคัมภีรพุทธศาสนาเถรวาทเปนอยางไร  
๑.๒.๒  วิถีจิตในการพิจารณารูป-นามในปัจจยปริคคหญาณเป็นอย่างไร 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาวิถีจิตที่ปรากฏในคัมภีรพุทธศาสนาเถรวาท  
๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาวิถีจิตในการพิจารณารูป-นามในปัจจยปริคคหญาณ  

                                           
๗ พระเมธีกิตโยดม (พิณ กิตฺติปาโล) และธนิต อยู่โพธิ์ (แปล), คัมภีร์วิสุทธิมรรค เล่ม ๓, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๔๑), หน้า ๒๒๙. 



   ๔ 

 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และเชิง
พรรณนา (Descriptive Research) โดยแบ่งขอบเขตของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเอกสาร 

ผู้วิจัยใช้เอกสารข้อมูลชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) จากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเถรวาท 
ทั้งภาษาบาลี และภาษาไทย ได้แก่  พระไตรปิฎกภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ ๒๕๐๐ 
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ 
พ.ศ.๒๕๓๙ อรรถกถาภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปกรณวิเสส วิสุทธิมรรคภาษา
บาลี ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยหลักสูตรเปรียญธรรม วิสุทธิมรรคภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย และเอกสารข้อมูลชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) ใช้หนังสือแปลและหนังสือที่แต่ง
โดยพระเถระ นักปราชญ์ นักวิชาการ เอกสารประกอบการเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา บทความในวารสารทางวิชาการ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และรายงานการวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การศึกษาดานเนื้อหาเรื่องวิถีจิตในการพิจารณารูปนามในปัจจยปริคคหญาณ ครั้งนี้
กําหนดขอบเขตเฉพาะคัมภีรพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๙ 
คัมภีรพระไตรปฎกอรรถกถาภาษาไทย แปล ชุด ๙๑ เลม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๒๕ 
อรรถกถา ฎีกา ปกรณวิเสสอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ เชน คัมภีรวิสุทธิมรรค คัมภีร์อภิธรรมมัตถสังคหะ 
คัมภีรปรมัตถทีปนี ซึ่งตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ ๑ และขอ ที่ ๒  

๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 

๑.๕.๑ วิถีจิต หมายถึง จิตที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการรับรู้อารมณ์ ๖ ที่กําลังปรากฏทางทวาร 
๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ในการศึกษาครั้งนี้หมายเอาเฉพาะมโนทวารวิถี 

๑.๕.๒ การพิจารณารูปนาม หมายถึง การรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงของรูปนามให้
เกิดปัญญาเพ่ือรู้รูป นามตามความเป็นจริง คือเห็นความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ ความเป็นอนัตตา 

๑.๕.๓ ปัจจัย หมายถึง เหตุและผล เหตุคือสิ่งที่เกิดก่อน ผลค่อยเกิดทีหลัง 

๑.๕.๔ ปัจจยปริคคหญาณ หมายถงึ ปัญญากําหนดรู้ทั้งเหตุและผล เหตุคือสิ่งที่เกิดก่อน 
ผลค่อยเกิดทีหลัง เช่น รูปเกิดก่อน นามเกิดทีหลัง นามเกิดก่อน รูปเกิดทีหลัง  



   ๕ 

 

๑.๕.๕ วิปัสสนาภาวนา หมายถึง การฝึกจิตให้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงในรูปที่เห็น 
อาการที่เคลื่อนไหว จิตที่คิด เป็นอุบายเรืองปัญญา เกิดปัญญาเห็นพระไตรลักษณ์ ถอนความเห็นผิด
ในสังขารได ้

๑.๖ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการทําวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยจะดําเนินการวิจัยโดยศึกษาข้อมูลที่ เป็นหลักฐานจาก 
พระไตรปิฎก บาลี อรรถกถา ฎีกา ปกรณวิเสส วิสุทธิมรรคเป็นลําดับ และจากเอกสารที่ผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้ศึกษาค้นคว้าแล้วเผยแพร่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ในเบื้องต้นผู้วิจัยได้สํารวจเอกสารและรายงานการ
วิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

๑.๖.๑ เอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Source) ที่เกี่ยวข้อง 

๑) คัมภีร์พระไตรปิฎก ปรากฏขอความซึ่งเปนคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
เกี่ยวกับจิตและวิถีจิต ไวหลายแหง เชน พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ปรากฏขอ 
ความแสดงถึง การกําหนดจิตในมหาสติปฏฐานสูตรไววา  

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เขลา ไมฉลาด ไมเฉียบแหลม 
พิจารณาเห็นกายในกายอยูมีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกนี้ 
เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู จิตไมต้ังมั่น ละความเศราหมองไมได เธอไมกําหนดนิมิตนั้น 
เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย พิจารณาเห็นจิตในจิต พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู มี
ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได เมื่อเธอพิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรม ทั้งหลายอยู จิตไมตั้งมั่น ละความเศราหมองไมได เธอไมกําหนดนิมิตนั้น ภิกษุนั้น ยอมไม
ไดธรรม เครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน๘ 

ขุททกนิกาย มหานิทเทส ไดมีขอความแสดงถึงความผูกพันระหวางจิต และตัณหาไววา อีก
นัยหนึ่ง จิต ตรัสเรียกวา ที่เกิดในภายใน คือ จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มนะ มนายตนะ มนินทรีย
วิญญาณ วิญญาณขันธ มโนวิญญาณธาตุ ที่เกิดจากผัสสะเปนตนนั้น ตัณหา นั้นไปพรอมกัน คือ
เกิดร่วมกัน ระคนกัน เกี่ยวเนื่องกัน เกิดพรอมกัน ดับพรอมกัน มีวัตถุอยางเดียวกัน มีอารมณอยาง
เดียวกันกับจิต๙ 

                                           
๘ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๓๗๔/๒๒๑. 
๙ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๕๑/๔๑๔. 



   ๖ 

 

พระอภิธรรมปฎก วิภังคปกรณ ปรากฏขอความแสดงถึงผลของสภาวธรรมที่ เปนอกุศลไววา จิต
ที่เปนอกุศล สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยทิฏฐิ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มี ธรรมเปนอารมณ
หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูง ในสมัยใด ในสมัยนั้น เพราะอวิชชาเปนปจจัย 
สังขารจึงมี เพราะสังขารเปนปจจัย วิญญาณจึงมี เพราะวิญญาณเปนปจจัย นามจึงมี เพราะนาม
เปนปจจัย อายตนะที่ ๖ จึงมี เพราะอายตนะที่ ๖ เปนปจจัย ผัสสะจึงมี เพราะผัสสะเปนปจจัย 
เวทนาจึงมีเพราะเวทนาเปนปจจัย ตัณหาจึงมี เพราะตัณหาปนปจจัย อุปาทานจึงมี เพราะ
อุปาทานเปนปจจัย ภพจึงมี เพราะภพเปนปจจัย ชาติจึงมี เพราะชาติเปนปจจัย ชรา มรณะจึงมี๑๐  

๒) คัมภีร์อรรถกถา (แปล) ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดปรากฏขอความ แสดง
เกี่ยวกับจิต วิถีจิต และอายตนะไวหลายแหง เชน  

รูปายตนะ ที่จักขุวิญญาณเห็นแลว ก็จักเปนสักว่าเห็น จริงอยูจักขุวิญญาณ ยอมเห็นสักวารูป
ในรูปเทานั้น ยอมไมเห็นสภาวะวาเที่ยงเปนตน อธิบายวา รูปายตนะนี้จักเปนสักวาอันเราเห็นแล
ว แมดวยวิญญาณที่เหลือเทานั้น อีกนัยหนึ่งจักขุวิญญาณ ชื่อ   วาเห็นแลวในรูปที่เห็นแลว 
อธิบายวา ยอมรูแจงในรูปวาเปนรูป ธรรมชาติเพราะสักวา เห็น ไดแกจิต อธิบายวา จิตของเรา 
จักเปนเพียงจักขุวิญญาณนั่นเอง๑๑  

๓) คัมภีรฎีกา แสดงขอความเกี่ยวกับอายตนะ และวิถีจิตไวหลายแหง เชน อภิธัมมัตถสังคหะ 
และปรมัตถทีปนี แสดงขอความการจําแนกจิตตามวิถีไววา “พึงทราบการดําเนินไปของอารมณ (ในทวาร) ๖ 
อยางดังนี้คือ ในปญจทวาร (๔ อยาง) คอื อติมหันตารมณ ๑ มหันตารมณ ๑ ปริตตารมณ ๑ อติปริตตารมณ
๑ สวนในมโนทวาร (๒ อยาง) คือ วิภูตารมณ ๑ อวิภูตารมณ ๑” ๑๒ 

๑.๖.๒ ต าราทางวิชาการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑) พระไตรปฎกนิสสยะ (ฉบับพิเศษ) มหาสติปฏฐานสูตร ที่จัดสรางโดย คณะกรรมการ
โครงการจัดสรางพระไตรปฎกนิสสยะ ไดแสดงคําอธิบายถึง ความตอเนื่องในการรับ อารมณของผู
เจริญวิปสสนาภาวนาวา  

เมื่ออารมณ ๖ ปรากฏในทางทวาร ๖ จิตที่เรียกวา ปญจทวาราวัชชนะ ซึ่งเปนเหมือนกับทํา
หนาที่พิจารณาโดยนัยวา เปนเพียงรูปกับนามหรือไม่ เปนลักษณะที่เกิดดับหรือ ? เป็นอาการที่
ไมเที่ยงหรือ ? ก็จะเกิดขึ้นเปนอันดับแรก พรอมกับทําหนาที่เอาใจใสตามแนวทางที่ถูกตอง จากนั้น 

                                           
๑๐ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๒๔๘/๒๓๔. 
๑๑ สํ.สฬา.อ. (ไทย) ๓/๙๕/๔๖. 
๑๒ พระธัมมานันทมหาเถระ, อภิธัมมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนี, แปลโดย พระคันธสาราภิวงศ, พิมพครั้ง

ที ่๔, (กรุงเทพมหานคร: หจก. ประยูรสาสน์ไทย การพิมพ์, ๒๕๕๕), หนา ๕๔. 



   ๗ 

 

มโนทวารวิปสสนาชวนะท้ังหลาย ก็ทําหนาที่มีสติรู เอาใจใสตามท่ีจิตปญจทวาราวัชชนะและมโน
ทวาราวัชชนะเอาใจใสมาแลวนั่นเทียว๑๓ 

๒) พระโสภณมหาเภระ (มหาสีสยาดอ) ไดแสดงถึงการกําหนดรูวิถีจิตไว ในหนังสือ 
“ปฏิจจสมุปบาท เหตุผลแหงวัฏสงสาร” ไววา “จิตที่รับรูปเปนอารมณเกิดขึ้นแลวยอมดับไป ผูเจริญ
วิปสสนาภาวนารูเห็นอารมณนั้นแลวยอมตามรูความดับของวิปสสนาจิตนั้น กลาวอีก นัยหนึ่ง คือเมื่อ
รูปมาปรากฏ ก็ยอมมีจิตที่เห็นรูป แตเมื่อจิตไดบรรลุถึงภังคญาณ ก็จะสามารถรู เห็นความไมเที่ยงของ
รูป และเมื่อจิตนั้นดับลง การดับของวิปสสนาจิตก็เปนอารมณของวิปสสนา ดวยเหมือนกัน วิปสสนา
จิตดังกลาวมิใชจิตดวงเดียว แตประกอบดวยอาวัชชนจิตและชวนจิตอีก ๗ ขณะเปนอยางนอย เราไม
สามารถจะรูเห็นจิต ๘ ขณะนี้ไดทีละดวง จึงตองรูทั้งวิถี”๑๔ 

๓) พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) อธิบายเรื่องวิถีจิตไว้ในหนังสือ “พจนานุกรมพุทธ
ศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์” ว่า “จิตในวิถี” คือจิตในวิถีแห่งการรับรู้เสพอารมณ์, จิตซึ่งเกิดขึ้นเป็นไป
ในวิถีคือพ้นจากภวังค์ หรือพ้นจากภาวะที่เป็นภวังคจิต (และมิใช่เป็นปฏิสนธิจิต หรือจุติจิต)๑๕ 

๔) พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก าณสิทฺธิ) ไดตอบปญหาในเรื่องการ ตามเห็นจิต
และวิถีจิตในการปฏิบัติวิปสสนาไวในหนังสือ “วิปสสนากรรมฐาน” ไววา จิตมีรูปเปนอารมณเกิดขึ้น
แลวดับไป ปญญาพิจารณาอารมณนั้นแลว ตามเห็นเฉพาะ ความดับไปของจิต ตามเห็นวาไมเที่ยง 
เป็นทุกข เปนอนัตตา แลวเบื่อหนายคลายกําหนัด ตัดกิเลส สละกิเลส ไมยึดมั่นถือมั่น ละนิจจสัญญา 
ความสําคัญผิดวาเที่ยง ละสุขสัญญา ความสําคัญผิดวา เปนสุข ละอัตตสัญญาความสําคัญผิดวามี
ตัวตน ละสุภสัญญาความสําคัญผิดวาเปนของสวยงามเสียได”๑๖ 

๕) พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ แสดงความหมายของภวังคจิตไวใน หนังสือ “ปริเฉท
ที่ ๔ วิถีสังคหะ” วา “เปนจิตที่มีประจําตัวของสัตวทั้งหลาย ในภพหนึ่ง ๆ  ในภูมิ ๓๐ ภูมิ (เวนอสัญญสัตตภูมิ) 

                                           
๑๓ คณะกรรมการโครงการจัดสรางพระไตรปฎกนิสสยะ, บทน า พระไตรปฎกนิสสยะ (ฉบับพิเศษ) มหา

สติปฏฐานสูตร, แปลโดยจํารูญ ธรรมดา, (กรุงเทพมหานคร: หจก. ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์, ๒๕๕๙), หนา [๑๒๘]. 
๑๔ พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), ปฏิจจสมุปบาท เหตุผลแหงวัฏสงสาร, แปลโดย พระคันธสาราภิวงศ, 

(กรุงเทพมหานคร: ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์, ๒๕๕๓), หนา ๑๑๔. 
๑๕ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๒๑,

(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๕๖), หน้า ๓๖๘. 
๑๖ พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก าณสิทฺธิ), วิปสสนากรรมฐาน, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ประยูร

วงศพริ้นทติ้ง จํากัด, ๒๕๕๓), หนา ๑๕๔. 



   ๘ 

 

นั้นไดแก ภวังคจิต ๑๙ ดวง ซึ่งมีอารมณเปนกรรมอารมณ กรรมนิมิต อารมณ หรือคตินิมิตอารมณ เป
นภวังคที่เปนไปอยูตามปกติ ยังไมเกี่ยวของกับวิถีแตประการใด”๑๗ 

๖) พระภัททันตะ อาสภมหาเถระ แสดงแนวทางการเจริญวิปัสสนาไว้ในหนังสือ 
วิปัสสนาทีปนีฎีกาว่า หลักในการเจริญวิปัสสนานั้น พึงเริ่มแต่สิ่งที่เห็นได้ง่ายและชัดต่อรูป ในอารมณ์
ที่กําหนดนั้น นามเป็นอารมณ์ที่ละเอียดประณีต เห็นได้ยากยิ่งกว่ารูป ดังนั้นในระยะเริ่มแรกของ
วิปัสสนายานิกบุคคล พึงให้กําหนดรูปก่อน๑๘ 

๑.๖.๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

๑) พระอนุชา  ถาวรสทฺโธ (ลับบัวงาม) ได้ทําการวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิถีจิตในการรับรู้
อารมณ์ทางอายตนะ ๖ ของผู้เจริญวิปัสสนาภาวนา” พบว่า จิต ในทางพระพุทธศาสนา คือ ธรรมชาติ
รู้อารมณ์ มีจํานวน ๘๙ ดวง เมื่อว่าโดยพิศดารมี ๑๒๑ ดวง โดยมีสัมปยุตตธรรม คือ เจตสิกทั้งหลาย
คอยปรุงแต่งทําให้สภาพของจิตมีการแปรเปลี่ยนสภาพไปตามเหตุปัจจัยนั้น และย่อมช่วยสนับสนุน
ให้ผลธรรมนั้นตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์มีผลโดยตรงต่อการรับรู้อารมณ์ของจิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุคคล
ผู้เจริญวิปัสสนาภาวนา ส่วนวิถีจิต หมายถึง จิต ที่เกิดขึ้นโดยลําดับติดต่อกันเป็นแถวที่ทํากิจ ๑๑ 
อย่าง ที่นอกจากปฏิสนธิกิจภวังคกิจ จุติกิจ รับอารมณ์ ๖ มีรูปารมณ์ สัททารมณ์ เป็นต้น๑๙  

๒) พระมหาสมศรี  เตชธมฺโม (ทักษิณ) ได้ทําการวิจัยเรื่อง “ศึกษาความสอดคล้อง
ระหว่างวิสุทธิ ๗ กับ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท” พบว่า วิสุทธิ คือ ความบริสุทธิ์, 
ความหมดจด, การชําระสัตว์ให้บริสุทธิ์ด้วย การบําเพ็ญไตรสิกขาให้บริบูรณ์เป็นชั้น ๆ ไปโดยลําดับจน
บรรลุจุดหมาย คือ พระนิพพาน มี ๗ ชั ้น คือ (๑) สีลวิสุทธิ (๒) จิตตวิสุทธิ (๓) ทิฏฐิวิสุทธิ  
(๔) กังขาวิตรณวิสุทธิ (๕) มรรคามรรคญาณทัสสนวิสุทธิ (๖) ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ (๗) ญาณทัสสนวิสุทธิ๒๐  

                                           
๑๗ พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ, ปริเฉทที่ ๔ วิถีสังคหะ, (กรุงเทพมหานคร: หจก.ทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๕๓), 

หนา ๔๕. 
๑๘ พระภัททันตะ อาสภมหาเถระ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ ดร., วิปัสสนาทีปนีฎีกา, (กรุงเทพมหานคร: 

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิงจํากัดมหาชน, ๒๕๕๔), หน้า ๒๓๑. 
๑๙ พระอนุชา ถาวรสทฺโธ (ลับบัวงาม), “ศึกษาวิถีจิตในการรับรู้อายตนะ ๖ ของผู้เจริญวิปัสสนาภาวนา”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๗), บทคัดย่อ. 
๒๐ พระมหาสมศรี เตชธมฺโม (ทักษิณ), “ศึกษาความสอดคล้องระหว่างวิสุทธิ ๗ กับ วิปัสสนาญาณ ๑๖

ในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๖๑), บทคัดย่อ. 



   ๙ 

 

๓) แม่ชีดวงใจ  กุทอง ได้ทําการวิจัยเรื่อง “ศึกษาขันธ์ ๕ และอายตนะ ๑๒ ในการเจริญ
วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท” พบว่า การพิจารณาขันธ์ ๕ และอายตนะ ๑๒ ในการ
ปฏิบัติวิปัสสนา เมื่อผู้ปฏิบัติพิจารณารู้ขันธ์ ๕ รูป นาม ทางอายตนะ ๑๒ ตามความเป็นจริง ย่อมรู้
รับรู้สภาวะ การเห็น การได้ยิน การรู้กลิ่น การลิ้มรส การสัมผัส และการนึกคิด ซึ่งเป็นอารมณ์ของ
ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ โดยมีสติเป็นองค์กํากับ เมื่อสติกําลังมากขึ้น ย่อมเกิดปัญญาเห็นความ
จริงของนาม-รูป ตามหลักพระไตรลักษณ์ ซึ่งดําเนินไปตามแนวทางแห่งวิปัสสนาญาณ จนพ้นจาก
ความทุกข์ท้ังปวง สู่ความเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา๒๑  

๔) จะเด็จ  คงสุขศรี ได้ทําการวิจัยเรื่อง “ศึกษาการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในสังวรสูตร” 
พบวา สังวรสูตรเป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสแสดงตามพระอัธยาศัยแก่พระภิกษุสงฆ์โดยทรงสอน
ให้ สังวร หมายถึงการปิด คือ การสํารวมอินทรีย์ ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ให้ยินดียินร้าย ใน
เวลาเห็นรูป ฟังเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส ถูกต้องโผฏฐัพพะ รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ ระวังไม่ให้กิเลสเกิดขึ้น
ครอบงําใจของตนได้ ในเวลารับรู้อารมณ์ทางทวารทั้ง ๖ ถ้าไปหลงเพลิดเพลิน ชื่นชม ยึดติดอยู่ เป็น
สาเหตุให้จิตเสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลาย ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเจริญอกุศลธรรมในจิตยึดติดกามคุณ 
กิเลสนิวรณ์ต่าง ๆ เมื่อได้เจริญจิตด้วยการสํารวมอายตนะเหล่านี้ย่อมไม่เสื่อมจากกุศลธรรม๒๒ 

 ๕) นางเบญจมาศ  สุวรรณวงศ์ ได้ทําการวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์ธรรมชาติของจิตใน
พุทธศาสนาเถรวาท ที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์” พบว่า จิต คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ 
หรือธรรมชาติที่ทําหน้าที่ เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รู้รส รู้สึกต่อการสัมผัสถูกต้องทางกาย และรู้สึกนึกคิด
ทางใจ ในทางพระพุทธศาสนาไม่ถือว่า จิตเป็นตัวตนที่แท้จริงแต่ถือว่าเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยหลาย
อย่าง ทําให้เกิดข้ึน จิตดํารงอยู่ได้ด้วย การอิงอาศัยกันของสิ่งที่เรียกว่าเจตสิกอันเป็นองค์ประกอบของ
จิตเจตสิกเป็นธรรมที่ประกอบจิต มีลักษณะเป็นนาม ปรุงแต่งจิตทําให้จิตรู้อารมณ์ รู้สึกเป็นไปตาม
อํานาจของนามธรรมนั้น ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับเจตสิกมีลักษณะคือ เจตสิกอาศัยจิต ประกอบ
กับจิต เกิดร่วมกับ จิต เกิดพร้อมกับจิต ดับพร้อมกับจิต มีวัตถุเดียวกับจิต และมีอารมณ์เดียวกับจิต 
แม้เจตสิกจะเกิด ร่วมกับจิต แต่เจตสิกแต่ละดวงต่างทําหน้าที่เฉพาะตามลักษณะของตน มีการทํางาน

                                           
๒๑ แม่ชีดวงใจ กุทอง, “ศึกษาขันธ์ ๕ และอายตนะ ๑๒ ในการเจริญวิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), บทคัดย่อ. 
๒๒ จะเด็จ คงสุขศรี, “ศึกษาการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในสังวรสูตร”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑), บทคัดย่อ. 



   ๑๐ 

 

ที่แตกต่างกันออกไป และเจตสิกมีบทบาทสําคัญในกระบวนการทํางานของจิต และจิตทุกดวงต้องมี
เจตสิก ประกอบด้วยจํานวนหนึ่งจึงทําให้จิตทํางานได้๒๓  

จากการศึกษาทบทวน วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ผู้ศึกษาได้นํามาเป็น
กรอบการวิจัยบางส่วน เช่น การศึกษาเรื่องวิถีจิตในการพิจารณารูปนามในปัจจยปริคคหญาณ ทําให้
ทราบว่ามีวิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่สอดคล้องกับเรื่องวิถีจิตในการพิจารณารูปนามในปัจจยปริคคหญาณ 
อยู่ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่พบวิทยานิพนธ์ที่ศึกษาวิถีจิตในการพิจารณารูปนามในปัจจยปริคคหญาณ
โดยตรง ผู้วิจัยจึงสนใจจะศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงมงุศึกษาเพ่ิมเติมในรายละเอียด เพื่อประโยชนเกื้อกูลตอผู
สนใจการศึกษา เพ่ือใชเป็นพ้ืนฐานในการเจริญวิปสสนาภาวนาและการปฏิบัติเพ่ือความสิ้นไปแห่งอาสวะ
โดยตรง 

๑.๗ วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิถีจิตในการพิจารณารูปนามในปัจจยปริคคหญาณในคัมภีรพระพุทธศาสนา 
เถรวาท การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยมุงศึกษาวิเคราะห
ข้อมูลที่เก่ียวของกับเนื้อหาของการศึกษาวิถีจิตในการพิจารณารูปนามในปัจจยปริคคหญาณ ในคัมภีร
พระพุทธศาสนาเถรวาท แลวนํามาสรุปบรรยายเชิงพรรณนา ดังนี้  

๑.๗.๑ ศึกษาคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท ไดแก คัมภีรพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙, คัมภีรพระไตรปฎกพรอมอรรถกถาภาษาไทย แปล ชุด 
๔๕ เล่ม ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ อรรถกถา ฎีกา ปกรณวิเสส อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น คัมภีรวิสุทธิมรรค คัมภีรอภิธรรมมัตถสังคหะ คัมภีรปรมัตถทีปนี คัมภีรวิปสสนาชุนี 
และคัมภีรอัฏฐสาลินี เปนตน ทําใหไดขอมูลพื้นฐานที่สําคัญเปนเบื้องตน  

๑.๗.๒ ศึกษาตําราวิชาการพระพุทธศาสนาเถรวาท มีหนังสือ “ปริเฉทที่ ๔ วิถีสังคหะ” 
รจนาโดย พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ และหนังสือ “ปฏิจจสมุปบาท เหตุผลแห่งวัฏสงสาร” รจนา
โดย พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) เป็นต้น ผลงานทางวิชาการและรายงานวิจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวิทยานิพนธ์ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) เพื่อเป็นการอธิบายขยายความเนื้อหาเพ่ิมเติมจากในพระไตรปิฎก และ
อรรถกถา ให้มีความละเอียดชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

                                           
๒๓ นางเบญจมาศ สุวรรณวงศ์, “ศึกษาวิเคราะห์ธรรมชาติของจิตในพุทธศาสนาเถรวาท ที่มีผลต่อการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ      
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), บทคัดย่อ. 



   ๑๑ 

 

๑.๗.๓ นําข้อมูลที่ได้จากศึกษาเอกสารทั้งคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ตําราวิชาการ 
พระพุทธศาสนาเถรวาท และงานวิจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และเรียบเรียงแบบบรรยายเชิง 
พรรณนา ผลการศึกษาวิถีจิตในการพิจารณารูปนามในปัจจยปริคคหญาณ เป็นรูปแบบองค์ความรู้ใหม ่

๑.๗.๔ เสนออาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ 
๑.๗.๕ นําข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา พร้อมนําเสนอเป็น

สารนิพนธ์ 

๑.๘ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

๑.๘.๑ ทําให้ทราบวิถีจิตที่ปรากฏในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท 
๑.๘.๒ ทําให้ทราบวิถีจิตในการพิจารณารูปนามในปัจจยปริคคหญาณ  



 

บทท่ี ๒  
 

วิถีจิตในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท 

 

การที่จะศึกษาเร่ืองวิถีจิตให้เข้าใจดี จ าเป็นต้องศึกษาเร่ือง จิต เจตสิก เพื่อใช้เป็น
ฐานความรู้ และเป็นฐานรองรับ เพื่อท่ีจะหาความจริง ในเร่ืองการเจริญวิปัสสนาภาวนา การศึกษา
วิถีจิต เป็นการศึกษาแนวทางแห่งความเป็นไปของจิต ช่ือว่า วิถี มี ๖ เพราะเป็นไปทางทวารทั้ง ๖ 
เพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่า วิถี ๖ อย่าง จิตที่พ้นวิถี ได้แก่ จิตที่เป็นไปพ้นทวาร ไม่อาศัยทวารเพราะ
เป็นไปโดยกิจ คือ ปฏิสนธิ ภวังค์ และจุติ มีวิสยัปปวัตติ คือ ความเป็นไปแห่งอารมณ์ ๓ อย่าง 
มีกรรมเป็นต้น ในการวิจัยผู้วิจัยก าหนดกรอบเนื้อหาเฉพาะวิถีที่เกี่ยวเนื่องกับการเจริญ
วิปัสสนาภาวนา ดังนั้นจึงจะไม่กล่าวในรายละเอียดของจิตที่พ้นวิถี ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้ก าหนด
หัวข้อศึกษาในบทท่ี ๒ ไว้ดังนี้ 

๒.๑ นิยามความหมายของวิถีจิต 
๒.๒ หน้าที่ของวิถจีิต 
๒.๓ ประเภทของวิถีจิต 
๒.๔ วิถีจิต ๖ อย่าง  
๒.๕ สงเคราะห์วิถีจิตเป็นรูปหรือนาม 
๒.๖ สรุปท้ายบท 

๒.๑ นิยามความหมายของวิถีจิต 

ในคัมภีร์อภิธรรมปิฎก ได้ให้ความหมายของวิถีจิตไว้ว่า  หมายถึง จิต (พร้อมด้วย
เจตสิก) ที่เกิดขึ้นโดยล าดับติดต่อกันเป็นแถว๑ คือ จิตที่เกิดขึ้นเป็นไปในอารมณ์ทั้ง ๖ และตาม
ทวารทั้ง ๖ เรียกว่า วิถีจิตหนึ่ง จิตที่เกิดขึ้นเป็นสืบต่อเป็นแถวเป็นแนว หรือเป็นกระแสนี้ จ าแนก
ได้เป็น สอง คือ จิตที่เกิดขึ้นท าหน้าที่ ปฏิสนธิจิต ภวังคจิต และจุติจิต ทั้ง ๓ อย่างนี้ เป็นสภาพที่
เกิดขึ้นโดยมีอารมณ์เก่าที่รับจากชาติก่อน จึงเป็นสภาพจิตที่ไม่ได้ขึ้นสู่วิถีเพื่อรับอารมณ์ใหม่ใน

                                         
๑ อภิ.สงฺ.อ. (ไทย) ๑/๑/๓๑๕-๓๑๖. 



๑๓ 

ปัจจุบันภพนี้ จึงเรียกว่า วิถีวิมุตตจิต แปลว่า จิตที่พ้นวิถีซึ่งมีอารมณ์ ๓ อย่าง คือ กรรมอารมณ์ 
กรรมนิมิตอารมณ์ คตินิมิตอารมณ์๒ และจิตที่ท ากิจ ๑๑ อย่าง ที่นอกจากปฏิสนธิกิจ, ภวังคกิจ, จุติกิจ 
รับอารมณ์ ๖ มีรูปารมณ์ สัททารมณ์ เป็นต้น และเป็นไปตามทวารทั้ง ๖ ได้แก่ จิตที่เกิดขึ้นทาง
จักขุทวาร โสตทวาร เป็นต้น 

จิต๓ เป็นธรรมชาติรู้อารมณ์ (อารมฺมณวิชานนลกฺขณ ) คือ ได้รับอารมณ์อยู่เสมอนั่นเอง
จึงเรียกว่ารู้อารมณ์ หรือ เป็นธรรมชาติที่เป็นเหตุแห่งการรู้อารมณ์ของเจตสิกทั้งหลาย หรือ 
ธรรมชาติท าความเป็นอยู่ของสัตว์ท้ังหลายให้วิจิตร 

จิตมีสภาพความเป็นไปโดยสามัญญลักษณะ คือ ความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แต่
จิตนี้มีคุณสมบัติพิเศษอันเป็นลักษณะเฉพาะตน เรียกว่า วิเสสลักษณะของจิต มี ๔ ประการจึง
เรียกว่า ลักขณาทิจตุกะ ๔  

๑. อารมฺมณวิชานนลกฺขณ  มีการรู้อารมณ์ เป็นลักษณะ 
๒. ปุพฺพงฺคมนรส  เป็นประธานในธรรมท้ังปวง เป็นกิจ 
๓. สนฺธานปจฺจุปฏฺฐฃาน  มีการเกิดข้ึนต่อเนื่องกันไม่ขาดสายเป็นผล 

เป็นอาการปรากฏ 
๔. นามรูปปทฏฺฐฃานํ มีนามรูป เป็นเหตุใกล้  

๑) อารมฺมณวิชานนลกฺขณ  มีการรู้อารมณ์เป็นลักษณะ หมายความว่า จิตมีการรับรู้
อารมณ์อยู่ตลอดเวลาทางทวารทั้ง ๖ ได้แก่ การเห็นรูปทางตา เป็นต้น จึงเรียกว่า ธรรมชาติที่รับรู้
อารมณ ์(ทางทวาร ๖) 

 ๒) ปุพฺพงฺคมนรส  เป็นประธานในธรรมทั้งปวงเป็นกิจ หมายความว่า ธรรมทั้งหลาย 
ล้วนมีจิตเป็นใหญ่ มีใจเป็นประธาน มีใจเป็นผู้ริเร่ิมก่อน และส าเร็จด้วยใจทั้งสิ้น ถ้าบุคคลใดมีใจดี
แล้ว จะพูด จะท า จะคิด ย่อมดีตามไปด้วย ถ้าบุคคลใดมีใจช่ัวแล้ว จะพูด จะท า จะคิด ย่อมช่ัว
ตามไปด้วย เช่นกัน และสภาพธรรมท้ังหลายที่เกิดพร้อมกับจิต ย่อมเป็นไปตามอ านาจของจิตด้วย
นั่นเอง 

                                         
๒ ฝ่ายวิชาการ อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย, คู่มือการศึกษาหลักสูตรจูฬอาภิธรรมิกะโท, พิมพ์ครั้งที่ ๓, 

(กรุงเทพมหานคร: หจก.ทิพยวิสุทธ์ิ, ๒๕๕๕), หน้า ๒๑. 
๓ อภ.ิวิ. (ไทย) ๓๕/๕๖๐/๔๐๑. 
๔ ขุนสรรพกิจโกศล (โกวิท ปัทมะสุนทร), ลักขณาทิจตุกะแห่งปรมัตถธรรม , พิมพ์ครั้งที่ ๒,

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๕๑), หน้า ๖. 



๑๔ 

๓) สนฺธานปจฺจุปปฏฺฐฃาน  มีการเกิดขึ้นต่อเนื่องกันไม่ขาดสาย เป็นอาการปรากฏ 
หมายความว่า สภาพของจิตนั้น ไม่มีการหยุดพัก แม้ในเวลาที่สัตว์ท้ังหลายหลับอยู่ จิตย่อมเกิดดับ
ติดต่อกันไปโดยไม่ขาดสาย และเมื่อจุติ คือ ตายจากภพชาติเก่าแล้ว ปฏิสนธิย่อมเกิดขึ้นในภพชาติ
ใหม่ทันที และเกิดขึ้นในภพใหม่แล้ว ย่อมมีการเกิดดับรับอารมณ์ต่าง ๆ ต่อไปเช่นเดียวกัน 

๔) นามรูปปทฏฺฐฃาน ๕ มีรูปนามเป็นเหตุใกล้ให้เกิด หมายความว่า การที่จิตจะเกิดสืบ
ต่อกันไปในภพใหม่ได้นั้น ต้องมีปฏิสนธินามรูป คือ ปฏิสนธิจิตเจตสิกท่ีประกอบและกัมมชรูปที่เกิด
พร้อมด้วยปฏิสนธิจิตนั้น เกิดขึ้นมาก่อน แล้วจิตดวงอื่น ๆ จึงจะเกิดสืบต่อกันในภพภูมินั้นต่อไปได้อีก 

ในต ารานักวิชาการบางท่านได้ให้ความหมายไว้ว่า 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) ได้ให้ความหมายวิถีจิตไว้ว่า “จิตในวิถี ” คือ 
จิตในวิถีแห่งการรับรู้เสพอารมณ์, จิตซึ่งเกิดขึ้นเป็นไปในวิถี คือ พ้นจากภวังค์ หรือพ้นจากภาวะที่
เป็นภวังคจิต (และมิใช่เป็นปฏิสนธิจิต หรือจุติจิต), พูดอีกอย่างหนึ่งว่า จิต ๑๑ ช่ือซึ่งท ากิจ ๑๑ 
อย่าง นอกจากปฏิสนธิจิต ภวังคจิต และจุติกิจ, “วิถีจิต” เป็นค ารวมเรียก จิตทั้งหลาย ซึ่งท า
หน้าที่เก่ียวกับการรับรู้อารมณ์ ๖ ทางทวารทั้ง ๖ (ค าบาลีว่า “วิถีจิตฺต”)๖ 

สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้ให้ความหมายวิถีจิตไว้ว่า “วิถีจิต คือ จิตที่ไม่ใช่ปฏิสนธิจิต 
ภวังคจิต และจุติจิต จิตใดก็ตามที่ไม่ใช่ ปฏิสนธิจิต ภวังคจิตและจุติจติแลว้ เป็นวิถีจิตทั้งหมด ขณะ
เห็นไม่ใช่ภวังคจิต เป็นวิถีจิตที่เกิดขึ้น เห็นสิ่งที่ปรากฏ ทางตา จิตใดก็ตามซึ่งเกิดขึ้น  เห็น หรือ 
ยินดีพอใจในสิ่งที่ก าลังปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ จิตขณะนั้น ๆ เป็น
วิถีจิต ขณะได้ยินเสียงแล้วพอใจ หรือ ไม่พอใจเสียง ขณะนั้นไม่ใช่ภวังคจิต ขณะนั้นเป็นวิถีจิต จิต 
ทุกขณะท่ีเกิดขึ้นรู้รูปที่ปรากฏทางตาเป็นจักขุทวารวิถีจิต จิต ทุกขณะท่ีเกิดขึ้นรู้เสียงทางหูเป็นโสต
ทวารวิถีจิต จิตทุกขณะที่ เกิดขึ้นรู้กลิ่นทางจมูกเป็นฆานทวารวิถีจิต จิตทุกขณะที่เกิดขึ้นรู้ รสทาง
ลิ้นเป็นชิวหาทวารวิถีจิต จิตทุกขณะที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์ ที่กระทบกายเป็นกายทวารวิถีจิต จิตทุก
ขณะท่ีเกิดขึ้นรู้อารมณ์ ทางใจเป็นมโนทวารวิถีจิต”๗  

                                         
๕ ขุนสรรพกิจโกศล (โกวิท ปัทมะสุนทร), ลักขณาทิจตุกะแห่งปรมัตถธรรม, หน้า ๖. 
๖ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๒๑, 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๖), หน้า ๓๙๙.  
๗ สุจินต์ บริหารวนเขตต์, ปรมัตถธรรมสังเขป จิตตสังเขป และภาคผนวก, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: 

โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮาส์, ๒๕๕๓), หน้า ๙๗-๙๘. 



๑๕ 

พระอนุชา ถาวรสทฺโธ (ลับบัวงาม) ได้ให้ความหมายว่า จิต ในทางพระพุทธศาสนา คือ 
ธรรมชาติรู้อารมณ์ มีจานวน ๘๙ ดวง เมื่อว่าโดยพิศดารมี ๑๒๑ ดวง โดยมีสัมปยุตตธรรม คือ 
เจตสิกทั้งหลายคอยปรุงแต่งท าให้สภาพของจิตมีการแปรเปลี่ยนสภาพไปตามเหตุปัจจัยนั้น และ
ย่อมช่วยสนับสนุนให้ผลธรรมนั้นตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์มีผลโดยตรงต่อการรับรู้อารมณ์ของจิต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุคคลผู้เจริญวิปัสสนาภาวนา ส่วนวิถีจิต หมายถึง จิต ที่เกิดขึ้นโดยล าดับ
ติดต่อกันเป็นแถวที่ท ากิจ ๑๑ อย่าง ที่นอกจากปฏิสนธิกิจ ภวังคกิจ จุติกิจ รับอารมณ์ ๖ มีรูปารมณ์ 
สัททารมณ์ เป็นต้น๘ 

นางเบญจมาศ สุวรรณวงศ์ ได้ให้ความหมายไว้ว่า จิต คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ หรือ
ธรรมชาติที่ท าหน้าที่ เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รู้รส รู้สึกต่อการสัมผัสถูกต้องทางกาย และรู้สึกนึกคิดทาง
ใจในทางพระพุทธศาสนาไม่ถือว่า จิตเป็นตัวตนที่แท้จริงแต่ถือว่าเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยหลาย
อย่าง ท าให้เกิดขึ้น จิตด ารงอยู่ได้ด้วย การอิงอาศัยกันของสิ่งที่เรียกว่าเจตสิกอันเป็นองค์ประกอบ
ของจิตเจตสิกเป็นธรรมท่ีประกอบจิต มี ลักษณะเป็นนาม ปรุงแต่งจิตท าให้จิตรู้อารมณ์ รู้สึกเป็นไป
ตามอ านาจของนามธรรมนั้น ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับเจตสิกมีลักษณะคือ เจตสิกอาศัยจิต 
ประกอบกับจิต เกิดร่วมกับจิต เกิดพร้อมกับจิต ดับพร้อมกับจิต มีวัตถุเดียวกับจิต และมีอารมณ์
เดียวกับจิต แม้เจตสิกจะเกิดร่วมกับจิต แต่เจตสิกแต่ละดวงต่างท าหน้าที่เฉพาะตามลักษณะของ
ตน มีการท างานที่แตกต่างกันออกไป และเจตสิกมีบทบาทส าคัญในกระบวนการท างานของจิต จิต
ทุกดวงต้องมีเจตสิก ประกอบด้วยจ านวนหนึ่งจึงท าให้จิตท างานได้๙  

สรุป วิถีจิต คือ จิตที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการรับรู้อารมณ์ ๖ ที่ก าลังปรากฏทางทวาร ๖ 
เรียกว่า วิถีจิตหนึ่ง เป็นจิตที่เกิดขึ้นเป็นสืบต่อเป็นแถวเป็นแนว หรือเป็นกระแส ที่ก าลังปรากฏทาง
ตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ขณะนั้น ๆ เป็นวิถีจิต ตั้งแต่รับอารมณ์ใหม่ก็มีการ
ท างานไปจนจบวิถี  

                                         
๘ พระอนุชา ถาวรสทฺโธ (ลับบัวงาม), “ศึกษาวิถีจิตในการรับรู้อายตนะ ๖ ของผู้เจริญวิปัสสนาภาวนา”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), บทคัดย่อ. 
๙ นางเบญจมาศ สุวรรณวงศ์, “ศึกษาวิเคราะห์ธรรมชาติของจิตในพุทธศาสนาเถรวาท ที่มีผลต่อการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ      
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), บทคัดย่อ. 



๑๖ 

๒.๒ หน้าที่ของจิต 

หน้าที่ของจิต หมายความว่า รวบรวมแสดงเร่ือง กิจการงาน หรือหน้าที่ของจิต เจตสิก 
เพื่อให้ทราบว่าจิตดวงใด ตลอดจนเจตสิกที่ ประกอบกับจิตนั้น มีกิจการงาน หรือมีหน้าที่ท า
อะไร๑๐ ในการรับรู้เสพอารมณ์ท ากรรมคร้ังหนึ่ง ๆ ที่เป็นการเปลี่ยนจากภวังคจิต มาเป็นวิถีจิต 
จนกระทั่งกลับเป็นภวังคจิตอีกนั้น แยกแยะให้เห็นล าดับขั้นตอนความเป็นไป พอให้ได้ความเข้าใจ
คร่าว ๆ (ในท่ีนี้ จะพูดถึงเฉพาะปัญจทวารวิถี คือ การรับรู้ทางทวาร ๕ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และ
กาย ในกรณีที่รับอารมณ์ท่ีมีก าลังมาก คือ อติมหันตารมณ์ เป็นหลัก) ดังนี้  

๑) ปฏิสนธิกิจ ท าหน้าที่สืบต่อภพสืบต่อชาติ คือ ความเกิดขึ้นในภพใหม่ หมายเฉพาะ
ขณะแรกที่เกิดใหม่ขณะเดียวเท่านั้น ฉะนั้นในภพหนึ่งชาติหนึ่ง จิตที่ท า กิจปฏิสนธิจึงมีเพียงคร้ัง
เดียว ขณะเดียวเท่านั้น 

๒) ภวังคกิจ ท าหน้าที่เป็นองค์ของภพ ท าให้ตั้งอยู่ในภพนั้น ๆ เท่าที่อายุ สังขารจะพึง
อยู่ได้ จิตท าภวังคกิจนี้ท าอยู่เสมอ น้อยบ้าง มากบ้าง นับประมาณไม่ได้ 

ช่วงภวังคจิต (เนื่องจากเม่ือจบวิถี ก็จะกลับเป็นภวังค์อีกตามปกติจงึเรียกภวังคจิตที่เอา
เป็นจุดเริ่มต้นว่า “อตีตภวังค์” คือ ภวังค์ที่ล่วงแล้ว หรือภวังค์ก่อน) มี ๓ ขณะ ได้แก่ 

(๑) อตีตภวงัค ์(ภวงัคจติที่สบืต่อมาจากก่อน) 
(๒) ภวังคจลนะ (ภวงัค์ไหวตวัจากอารมณ์ใหม่ท่ีกระทบ) 
(๓) ภวังคุปจัเฉท (ภวังค์ขาดจากอารมณ์เก่า) 

๓) อาวัชชนกิจ ท าหน้าที่พิจารณาอารมณ์ท่ีมาถึงตน ทั้งทางปัญจทวาร และ มโนทวาร 
ในวิถีหนึ่ง ๆ เกิดขึ้นเพียงขณะเดียว เป็นจิตน าวิถี เพราะเป็นจิตดวงแรกท่ีขึ้นวิถีใหม่ในทุก ๆ วิถ ี

๔) ทัสสนกิจ ท าหน้าที่ เห็น ในวิถีหนึ่ง ๆ เกิดขึ้นขณะเดียว 
๕) สวนกิจ ท าหน้าที่ ได้ยิน ในวิถีหนึ่ง ๆ เกิดขึ้นขณะเดียว 
๖) ฆายนกิจ ท าหน้าที่ ได้กลิ่น ในวิถีหนึ่ง ๆ เกิดขึ้นขณะเดียว 
๗) สายนกิจ ท าหน้าที่ รู้รส ในวิถีหนึ่ง ๆ เกิดขึ้นขณะเดียว 
๘) ผุสนกิจ ท าหน้าที่ รู้สิ่งที่มากระทบกาย มีเย็น ร้อน อ่อนแข็ง เป็นต้น ในวิถีหนึ่ง  ๆ 

เกิดขึ้นขณะเดียว 

                                         
๑๐ พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ, คู่มืออภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: หจก.ทิพย

วิสุทธิ,์ ๒๕๕๓), หน้า ๒๑-๒๒. 



๑๗ 

๙) สัมปฏิจฉันนกิจ ท าหน้าที่รับอารมณ์ต่อจากทวิปัญจวิญญาณ ในวิถีหนึ่ง ๆ เกิดขึ้น
ขณะเดียว  

๑๐) สันตีรณกิจ ท าหน้าที่ไต่สวนอารมณ์ที่สัมปฏิจฉันนกิจส่งมาให้ ในวิถีหนึ่ง  ๆ 
เกิดขึ้นขณะเดียว 

๑๑) โวฏฐัพพนกิจ ท าหน้าที่ตัดสินอารมณ์ ก าหนดให้เป็นกุศล อกุศล หรือ กิริยา ใน
วิถีหนึ่ง ๆ ตามปกติก็เกิดขึ้นเพียงขณะเดยีว แต่ถ้าอารมณ์นั้นไม่ชัด ตัดสิน ไม่ลง ก็อาจเกิด ๒ ขณะ 
ก็มี มากที่สุดเพียง ๓ ขณะ 
 ๑๒) ชวนกิจ ท าหน้าที่เสพอารมณ์เป็น กุศล อกุศล หรือ กิริยา ตามที่ โวฏฐัพพนกิจได้
ตัดสินและก าหนดมา ในวิถีหนึ่ง ๆ ตามปกติก็เกิดชวนะ ๗ ขณะ แต่ว่าที่เกิดน้อยกว่านี้ก็มี และที่
เกิดมากมายจนประมาณไม่ได้ก็มีเหมือนกัน (เช่น เวลาเข้าฌานสมาบัติ) 

๑๓) ตทาลัมพนกิจ ท าหน้าที่รับรู้อารมณ์ที่เหลือจากชวนกิจ ในวิถีหนึ่ง ๆ เกิด ขึ้น ๒ 
ขณะ 

๑๔) จุติกิจ ท าหน้าที่เคลื่อนจากภพเก่า เป็นจิตสุดท้ายในภพนั้นชาตินั้น ในภพ หนึ่ง
ชาติหนึ่ง จิตท าจุติกิจนี้เพียงคร้ังเดียวขณะเดียวเท่านั้น 

ตารางท่ี ๑ แสดงสัญลักษณ์วิถีจิตทางปัญจทวารและมโนทวาร๑๑ 

ตัวย่อ วิถีจิต ความหมาย 
ภ. ภวังคจิต  ที่รักษาภพ เปน็จิตที่มิได้มีความส านึกรู้สึกตัวและเป็นจิตที่

จับแต่อารมณเ์ดิมท่ีได้มาเก่า 
ตี. อดีตภวังค ์ ภวังคจิตที่ได้รับกระทบกับอารมณ์ภายนอก 
น. ภวังคจลน การท่ีภวังคจิตไหวสะเทือนอันเกิดจากการกระทบต่อมา 
ท. ภวงัค์คุปจัเฉทะ เป็นจิตดวงสุดทา้ยที่เปน็ภวังค ์(ใช้ค าวา่ตัดภวงัค์) จติจะขึ้นรับ

วิถอีารมณ์ใหม่ 
ป. ปัญจทวาราวัชชนะ การพิจารณาอารมณ์ท่ีมากระทบทางทวารทั้ง ๕ 
วิ. ปัญจวญิญาณ รู้อารมณ์ท่ีมากระทบทางทวารทั้ง ๕ 
ส . สัมปฏจิฉนะ เป็นจิตที่มารับและส่งต่ออารมณ์ 

                                         
๑๑ พระธัมมานันทมหาเถระ, อภิธัมมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนี, แปลโดย พระคันธสาราภิวงศ์, 

พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: หจก. ประยูรสาสน์ไทย การพิมพ์, ๒๕๕๕), หน้า ๓๓๐-๓๓๙. 



๑๘ 

ณ. สันตีรณะ เป็นวิบากจิตที่พจิารณาอารมณ์ 
วุ. โวฏฐัพพนะ จิตที่มีหนา้ที่ในการตัดสินอารมณ์ 
ช. ชวนะ จิตที่เสพอารมณจ์ากการที่ไดต้ัดสินแล้ว 
ต. ตทาลัมพนะ จิตที่รับอารมณ์ต่อจากชวนะ เพื่อลดอารมณ์ที่แรงให้อ่อน

ลง 
ม. มโนทวาราวัชชนะ รู้อารมณ์ท่ีมากระทบทางมโนทวาร เป็นอารมณ์ทีล่ะเอียด 

ประณีต ท าหน้าที่ท้ังรับ พจิารณา และตัดสินอารมณ์ 

สรุป หน้าที่ของจิต คือ อารมณ์หรือความรู้สึกที่ประกอบกับจิต ที่มีกิจการงาน หรือมี
หน้าที่ท าอะไร ที่เข้าไปรับรู้อารมณ์ของจิตตามล าดับก่อนหลัง เมื่อมีอารมณ์หรือสภาวธรรม
ภายนอกมากระทบ หากน าหน้าที่มาร้อยเรียงตามล าดับก่อนหลังก็จะได้ วิถีจิต ตัวอย่างเช่น วิถีจิต
ในกามวิถีที่รับอารมณ์อติมหันตารมณ์ทางปัญจทวาร เป็นเหตุให้วิถีจิตเกิดมากที่สุด ๗ อย่าง เมื่อ
กล่าวโดยจิตตุปปาทะ คือ ขณะจิตที่ขึ้นวิถีจะตั้งอยู่ได้ในอารมณ์นี้ มีถึง ๑๑ ขณะจิต ดังนี้ อดีต
ภวังค์ ภวังคจลน ภวังค์คุปัจเฉทะ ปัญจทวาราวัชชนะ ปัญจวิญญาณ สัมปฏิจฉนะ สันตีรณะ 
โวฏฐัพพนะ ชวนะ และตทาลัมพนะ ตามล าดับ 

๒.๓ ประเภทของวิถีจิต  

ตารางท่ี ๒  แสดงประเภทของวิถีจิต 

วิถีจิตแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ มี ๒ ประเภทคือ 

 

 

 

 

 

กามวิถี 

๑. วิถีจิตที่เกิดขึ้นทางปญัจทวาร เรียกว่า ปจัทวาราวิถ ี

๒.  วิถีจิตที่เกิดขึ้นทางมโนทวารวิถี เรียกว่า มโนทวาราวิถ ี

 

ปัญจทวราวิถ ี

วิถีจิต 

กามวิถี อัปปนาวิถ ี

โลกุตตรอัปปนาวิถ ีโลกียอัปปนาวิถ ีมโนทวาราวิถ ี



๑๙ 

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

อารมณ์ใหม่ เกิดขึ้น                                                              ดับ 
        

ตารางท่ี ๓ ตัวอย่างของวิถีจิตทางปัญจทวาร ที่ชัดเจนที่สุด คือ อติมหันตารมณ์วิถี 

 

                           

           
 
ภ.   ภวังคจิต  รับอารมณ์เก่าในอดีตท่ีตอนใกล้ตาย 
ตี.  อดีตภวังค ์ อารมณ์ใหม่ท่ีมากระทบคร้ังแรก แต่ยังรับอารมณ์เก่าอยู่ 
น.  ภวังคจลน มีการไหวเล็กน้อยแต่ก็ยังรับอารมณ์เก่าอยู่ 
ท.  ภวังค์คุปัจเฉทะ ภวังคจิตที่ตัดกระแสภวังค์คือปล่อยอารมณ์ เก่าเพื่อรับอารมณ ์

ใหม่ที่มากระทบนั้นต่อไป ภวังคุปัจเฉทะนี้ ก็ยัง คงเป็นภวังคจิตที่มีอารมณ์เก่าอยู่ 
ป.  ปัญจทวาราวัชชนะ ท าหน้าที่เปิดประตูรับอารมณ์ทางปัญจทวาร จิตที่ท าหน้าที ่

คือ ปัญจทวาราวัชชนจิต มี ๑ ดวง เป็นกิริยาจิต จะเปิดรับอารมณ์ทางทวารไหนขึ้นอยู่กับความ
แรงของอารมณ์ และความใส่ใจ ความคุ้นเคยกับอารมณ์นั้น เมื่อเปิดประตูให้แก่จิตทางไหน จิตทาง
นั้นจะมารับต่อและเกิดต่อ ท าหน้าที่ต่อไป 

วิ.  ปัญจวิญญาณ มี ๑๐ ดวง เกิดขึ้นตามควรแก่อารมณ์ มีทั้งที่เป็นอกุศลวิบาก 
และ กุศลวิบากคือ เป็น รูปารมณ์ จักขุวิญญาณ ๒ ก็เกิดขึ้น เห็นรูปนั้น เป็น สัททารมณ์ โสต
วิญญาณ ๒ ก็เกิดขึ้น ได้ยินเสียงนั้น เป็น คันธารมณ์ ฆานวิญญาณ ๒ ก็เกิดขึ้น รู้กลิ่นนั้นเป็น 
รสารมณ์ ชิวหาวิญญาณ ๒ ก็เกิดขึ้น รู้รสนั้น เป็น โผฏฐัพพารมณ์ กายวิญญาณ ๒ ก็เกิดขึ้น รู้สึก
ในสัมผัสนั้น 

ส .  สัมปฏิจฉนะ สัมปฏิจฉันนะเกิดขึ้นรับอารมณ์จากทวิปัญจวิญญาณส่งต่อไป
ยังสันตีรณะ มี ๒ ดวง คือ สัมปฏิจฉนอกุศลวิบาก และ สัมปฏิจฉนกุศลวิบาก 

ณ.  สันตีรณะ  สันตีรณะเกิดขึ้นไต่สวนอารมณ์นั้น ว่าดีหรือไม่ประการใด มี ๓ 
ดวง คืออุเบกขาสันตีรณอกุศลวิบาก, อุเบกขาสันตีรณกุศลวิบาก และโสมนัสสันตีรณกุศลวิบาก  

วุ.  โวฏฐัพพนะ คือ มโนทวาราวัชชนจิต ที่ท าหน้าที่ โวฏฐัพพนกิจ ทางปัญจทวาร
นี้ก็เกิดขึ้น ตัดสินและก าหนดให้เป็นไป กุศล หรือ อกุศล หรือกิริยา ตามควรแก่ มนสิการ และ
บุคคล 

๙  ถึง ๑๕ รวม ๗ ขณะ เป็น ชวนจิต ทั้ง ๗ ขณะ เกิดขึ้น เสพอารมณ์นั้นเป็นกุศล อกุศล 
กิริยา ตามที่โวฏฐัพพนะได้ตัดสินและก าหนดมานั้นแล้ว เสพให้เป็นกุศลก็เป็นกุศลทั้ง ๗ ขณะ ให้เป็น
อกุศลหรือกิริยาอย่างใดก็เป็น อย่างนั้นแต่อย่างเดียวตลอดท้ัง ๗ ขณะ ชวนจิตที่เกิดได้ในวิถีนี้ ได้
เฉพาะกามชวนจิต ๒๙ ดวงเท่านั้นคืออกุศลจิต ๑๒, หสิตุปปาทจิต ๑, มหากุศลจิต ๘, มหากิริยาจิต ๘  



๒๐ 

ขณะที่ ๑๖ และ ๑๗ ตทาลัมพนะ ก็เกิดขึ้นยึดหน่วงอารมณ์ที่เหลือจาก ชวนะนั้นอีก ๒ 
ขณะ มี ๑๑ ดวงคือจิต สันตีรณจิต ๓ และมหาวิบากจิต ๘ เป็นอันครบ ๑๗ ขณะจิต เป็นอันสิ้นสุด
วิถี และสิ้นอายุของอารมณ์ใหม่นั้น ด้วยพอดี แล้วก็กลับเป็นภวังคจิต รับอารมณ์ต่อไปตามเดิม 

วิถีจิตที่รับรู้อารมณ์ ๖ ได้แก่ รูปารมณ์, สัททารมณ์, คันธารมณ์, รสารมณ์, โผฏฐัพารมณ์ 
และธัมมารมณ ์เมื่อว่ารู้อารมณ์ทั้ง ๖ โดยอาศัยทวารต่าง ๆ ที่เรียกว่า ทวารวิถี แล้ว อาจแบ่งโดย
ทวารแห่งการรู้อารมณ์ได้ หรือความเป็นไปแห่งอารมณ์ โดยจ าแนกได้เป็น ๒ ทางดังนี้ คือ  

๑) ปัญจทวารวิถี  ๒) มโนทวารวิถ ี

๑. ปัญจทวารวิถ ี 

ปัญจทวารวิถี คือ วิถีจิตที่ปรากฏขึ้นรับปัญจารมณ์ทางปัญจทวาร มีดังนี้ 

จักขุทวารวิถ ี  คือ วิถีจิตที่รับรูปารมณ ์ ทางจักขุทวาร 
โสตทวารวิถี    คือ วิถีจิตที่รับสัททารมณ ์    ทางโสตทวาร 
ฆานทวารวิถี    คือ วิถีจิตที่รับคันธารมณ ์    ทางฆานทวาร 
ชิวหาทวารวิถ ี  คือ วิถีจิตที่รับรสารมณ ์      ทางชิวหาทวาร 
กายทวารวิถ ี คือ วิถีจิตที่รับโผฏฐัพพารมณ ์ ทางกายทวาร 

  รวมวิถีจิต ที่รับอารมณ์ท้ัง ๕ นีเ้รียกว่า “ปัญจทวารวถีิ”  

ปัญจทวารวิถี  คือ ความเป็นไปของจิต และเจตสิกที่เกิดทางทวารทั้ง ๕ ได้แก่  
จักขุทวารวิถ ีโสตทวารวิถี ฆานทวารวิถี ชิวหาทวารวิถี กายทวารวิถ ีมีล าดับการแสดงดังต่อไปนี้ 

เมื่อมีอารมณ์มากระทบกับภวังคจิต เป็นคร้ังแรก จึงเรียกจิตดวงนี้ว่า “อตีตภวังค์” 
อารมณ์มากระทบกับภวังคจิต ทางปัญจทวาร เรียกว่า “ปัญจารมณ์” ได้แก่ รูปารมณ์ สัทธารมณ์ 
คันธารมณ์ รสารมณ์ และโผฏฐัพพารมณ์ (อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นประธาน) เมื่ออตีตภวังค์ดับลง
แล้ว จิตที่ท าหน้าที่เกิดต่อ เรียกว่า “ภวังค์คจลนะ” คือ ภวังคจิตที่หวั่นไหวด้วยอ านาจปัญจารมณ์,  

เมื่อภวังค์คจลนะดับลงแล้ว จิตที่ท าหน้าที่เกิดต่อ เรียกว่า “ภวังค์คุปัจเฉทะ” ซึ่งได้แก่ 
ภวังค์คจลนะดวงที่ ๒ ท าหน้าที่ตัดกระแสภวังค์ ในขณะท่ียังเป็นภวังคจิตอยู่ยังไม่ยังไม่ขึ้นสู่วิถี 

เมื่อภวังค์คุปัจเฉทะดับลงแล้ว จิตที่ท าหน้าที่เกิดต่อ เรียกว่า “ปัญจทวาราวัชชนจิต” 
ท าหน้าที ่๒ อย่าง คือ (๑) ท าหน้าที่พิจารณา (หรือรับ) อารมณ์ ๕ อย่าง (๒) ท าหน้าที่ตัดกระแส
ภวังค์ไม่ให้เกิดขึ้นเลยเข้าไปในวิถี 



๒๑ 

เมื่อปัญจทวาราวัชชนจิต ดับลงแล้ว จิตที่ท าหน้าที่เกิดต่อ เรียกว่า ทวิปัญจวิญญาณจิต 
คือ จิตที่ท าหน้าที่รู้อารมณ์ว่าเป็นอารมณ์ชนิดไหน เช่น จักขุวิญญาณจิต ๒ ท าหน้าที่รู้รูปารมณ์ 
โสตวิญญาณจิต ๒ ท าหน้าที่รู้สัทธารมณ์ เป็นต้น การที่จะรู้ว่าเป็นอารมณ์ชนิดไหน อารมณ์นั้น
จะต้องปราฏกชัดกว่าอารมณ์อื่น ๆ จึงจะรู้อารมณ์นั้น ๆ ได้  

เมื่อทวิปัญจวิญญาณจิต ดับลงแล้ว จิตที่ท าหน้าที่เกิดต่อ เรียกว่า “สัมปฏิจฉนจิต” คือ
จิตที่ท าหน้าที่เกิดต่อจากทวิปัญจวิญญาณจิต และจิตที่ท าหน้าที่สัมปฏิจฉนจิต รับอารมณ์ ๕ อย่าง 
เหมือนกันกับ ปัญจทวาราวัชชนจิต จึงรวมเรียกจิต ๓ (ปัญจทวาราวัชชนจิต ๑, สัมปฏิฉนจิต ๒) ดวง
นี้ว่า มโนธาตุ ๓ คือ  

จิตที่รับอารมณ์ ๕ อย่างโดยแน่นอน 

เมื่อ สัมปฏิจฉนจิต ดับลงแล้ว จิตที่ท าหน้าที่เกิดต่อ เรียกว่า “สันตีรณจิต” คือ จิตที่
ท าหน้าที่ไต่สวนอารมณ์ 

เมื่อ สันตีรณจิต ดับลงแล้ว จิตที่ท าหน้าที่เกิดต่อ เรียกว่า “โวฏฐัพพนจิต” คือ จิตที่ท า
หน้าที่ตัดสินอารมณ์ (เป็นจิตที่ส าคัญที่สุดในปัญจทวารวิถี คือ มโนทวาราวัชชนจิต จิตดวงนี้ท า
หน้าที่ตัดสินอารมณ์ที่ไม่ดีให้เป็นดีได้  

เมื่อ โวฏฐัพพนจิต ดับลงแล้ว จิตที่ท าหน้าที่เกิดต่อ เรียกว่า “ชวนจิต” คือ จิตที่ท า
หน้าที่เสพอารมณ ์(หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “เป็นตัวกรรม” ก็ได้) เกิดขึ้น ๗ ขณะ 

เมื่อ ชวนจิตดวงที่ ๗ ดับลงแล้ว จิตที่ท าหน้าที่เกิดต่อ เรียกว่า “ตทารัมมณจิต” คือ 
จิตที่ท าหน้าที่ต่อจากชวนะ (เหตุที่ตทารัมมณจิตเกิดขึ้น ๒ ขณะนั้น เพราะการดับลงของอารมณ์
นั้นยังมีก าลังมาก) 

ดังนั้น กระบวนการเกิดปัญญาทางทวารต่าง ๆ มีจักขุทวาร เป็นต้น เมื่อมีรูปารมณ์มา
กระทบจักขุปสาทและส่งต่อให้จักขุวิญญาณเกิดขึ้นท าหน้าที่ในการเห็น การเห็นนั้นมีทั้งดีและไม่ดี 
กรณีที่เห็นไม่ดีก็พิจารณาอย่างแยบคายให้เป็นดีได้ท าให้ปัญญาเกิด เช่น การเห็นสุนัขเน่าจัดเป็น
อารมณ์ที่ไม่ดีส าหรับบุคคลทั่วไป แต่ส าหรับผู้เจริญกรรมฐานกลับเป็นอารมณ์ที่ดี โดยพิจารณาว่า 
ตัวเราและสัตว์ทั้งหลายที่เกิดอยู่ในโลกนี้เวลาตายแล้วก็มีสภาพ เช่น สุนัขเน่าเหมือนกัน เป็นเหตุ
ให้ปัญญาเกิด๑๒ 

                                         
๑๒ ฝ่ายวิชาการ อภิธรรมโชติกวิทยาลัย, คู่มือการศึกษาหลักสูตรจูฬอาภิธรรมมิกะโท, พิมพ์ครั้งที่ ๓, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ ทิพยวิสุทธ์ิ จ ากัด, ๒๕๕๕), หน้า ๑๗.  



๒๒ 

๒. มโนทวารวิถี  

คือ ความเป็นไปของจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นทางใจ เป็นวิถีจิตของอารมณ์ทางใจ คือ
ปัจจุบันของกระแสนาม มโนทวารวิถีนั้นมีความละเอียดสุขุมลุ่มลึก จะกล่าวถึงพอสังเขป ดังนี้ 

ปัญจทวารวิถีเป็นวิถีจิตในกามภูมิเท่านั้น ส่วนมโนทวารวิถี เป็นวิถีจิตในกามภูมิ และ
ในภูมิที่สูงขึ้นไปอีก คือ อัปปนามโนทวารวิถี หรือฌานวิถี (จ าแนกออกเป็นโลกียอัปปนาวิถี และ 
โลกุตตรอัปปนาวิถี) 

ปัญจทวารวิถีเกิดขึ้นเมื่อมีอารมณ์ ๕ มาปรากฏทางทวาร ๕ คือ รูปารมณ์กระทบกับ
จักขุประสาท สัททารมณ์กระทบกับโสตประสาท คันธารมณ์กระทบกับฆานประสาท รสารมณ์กระ
ทบกับชิวหาประสาท และโผฏฐัพพารมณ์กระทบกับกายประสาท อารมณ์ทั้ง ๕ ก็มากระทบถึงจิต 
จิตที่ยังอยู่ในภวังค์ นั้นก็ตื่นจากภวังค์ เกิดเป็นจิตที่เข้าอยู่ในวิถีแห่งการรับรู้ หรือจิตขึ้นสู่วิถี ที่
เรียกว่า วิถีจิต  

มโนทวารวิถ ีหมายถึง กระแสท างานภายในจิต สืบต่อมาจากกระบวนการทางปัญจทวารวิถี
อีกทีหนึ่ง ท าให้จิตมีกระบวนการแห่งความนึกคิดพิจารณา ท าให้เกิดจินตภาพ และมโนภาพต่าง ๆ 
ขึ้นมา โดยมีการท าหน้าที่รับรู้ เสพ เสวยผลแห่งอารมณ์นั้น ๆ ในช่วงภวังคจิตและช่วงวิถีจิต จิต
ย่อมเกิดและดับไปตามล าดับ โดยมีชื่อเรียกต่าง ๆ ตามหน้าที่ต่อ ๆ กันไปดังนี้๑๓  

๑) ช่วงภวังคจิต มี ๓ ขณะ ได้แก่ (๑) อดีตภวังค์ คือ ภวังคจิตที่สืบต่อมาจากก่อน     
(๒) ภวังคจลนะ คือ ภวังค์ไหวตัวจากอารมณ์ใหม่มากระทบ (๓) ภวังคุปัจเฉทะ คือ ภวังค์ตัดขาด
จากอารมณ์เก่า หรือตัดกระแสของภวังค์ให้ขาดไปโดยสิ้นเชิง 

๒) ช่วงวิถีจิต มี ๑๔ ขณะ ได้แก่ (๑) อาวัชชนะ คอื การค านึงอารมณ์ใหม่ทางทวาร 
๕ เรียกว่า ปัญจทวาราวัชชนะ หรือเรียกตามทวาร เช่น ขณะที่เกิดทางจักขุทวารเป็นจักขุทวารา
วัชชนะ เป็นต้น (๒) ปัญจวิญญาณ คือ การรู้อารมณ์ในอารมณ์ทั้ง ๕ ถ้ารูปมากระทบก็ได้เห็น
อารมณ์นั้นเป็นจักขุวิญญาณ ถ้าเสียงมากระทบก็ได้ยินอารมณ์นั้นเป็นโสตวิญญาณ เป็นต้น (๓) 
สัมปฏิจฉนะ คือ การรับอารมณ์จากปัญจวิญญาณ เพื่อเสนอแก่สันตีรณะเท่านั้น (๔) สันตีรณะ คือ 
การพิจารณาไตร่ตรองอารมณ์ที่รับมา (๕) โวฏฐัพพนะ คือ การก าหนดอารมณ์ หรือการตัดสิน
อารมณ์ (๖)–(๑๒) ชวนะ คือ การแล่นไปในอารมณ์ที่โวฏฐัพพนะก าหนดไว้แล้ว ด้วยความเร็ว

                                         
๑๓ พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ), พิมพ์ครั้ง

ที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ประยูรวงศ์พริ้นติ้ง จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๗๖๔-๗๖๘. 



๒๓ 

เหมือนอสนีบาตติดต่อกัน ๗ ขณะจิต (๑๓)–(๑๔) ตทาลัมพนะ คือ การหน่วงอยู่กับอารมณ์หรือ
เก็บอารมณ์ต่อจากชวนะติดต่อกัน ๒ ขณะจิต๑๔ แล้วก็สิ้นสุดวิถี คือ เป็นอันจบกระบวนการของวิถี
จิต ๑ วิถี อารมณ์ก็ดับไป แล้วจิตก็ตกไปในภวังค์ เมื่อนับตลอดทั้งสองช่วง คือ ตั้งแต่อดีตภวังค์จุด
เร่ิมมาจนจบวิถีจิต รวมทั้งหมดเป็น ๑๗ ขณะจิต 

ส าหรับผู้เจริญวิปัสสนาภาวนา จนวิปัสสนาญาณแก่กล้าแล้ว อาจท าให้เกิดความรู้สึก
ว่าช่วงของจิตที่ก าหนดข้างหน้าและข้างหลังดูเหมือนว่าจะท้ิงช่วงห่างกันมากตัวอย่างเช่น ในการคู้
แขนเข้าแต่ละคร้ังอาจต้องใช้จิตก าหนดหลายรอบ ซึ่งในการก าหนดรู้อาการดังนี้กล่าว จิตที่ก าหนด
หลัง ๆ จะดูห่างจากจิตที่ก าหนดก่อน ๆ จึงอาจท าให้ผู้ปฎิบัติคิดว่า อารมณ์ที่ก าหนดนั้นน้อยไป
หรือห่างไป ซึ่งความจริงแล้ว อารมณ์นั้นไม่ได้น้อยหรือห่างอย่างที่คิดแต่อย่างใด แต่เนื่องจากการ
ก าหนดของผู้ปฎิบัตินั้นเป็นไปด้วยความเร็ว จึงท าให้ภวังคจิตทั้งหลาย ปรากฏออกมาในระหว่าง
แห่งวิถีจิตทั้งหลายด้วย 

ในช่วงเวลาเช่นนั้น การเข้าไปรู้สภาวะความขาดช่วงของวิถีจิตทั้งหลาย เรียกว่า เป็น
การรู้ภวังคมโนทวาร แต่ส าหรับการรู้อาวัชชนมโนทวาร ตามความเป็นจริงนั้น เป็นการรู้ลักษณะ
ของมโนทวาร การรู้ว่าอาวัชชนะนั้น มีหน้าที่ท ากิจ คือ การพิจารณา เรียกว่า เป็นการรู้รสะ รู้การ
เอาใจใส่ในอารมณ์นั้น เรียกว่า เป็นการรู้ปัจจุปัฏฐาน รู้ว่าเนื่องจากภวังคจิตขาดช่วงไป จึงได้เกิด
การเร่ิมต้นเอาใจใส่อารมณ์ จัดเป็นการรู้ปทัฏฐานของอาวัชชนมโนทวารนั้น ก็การรู้มโนทวาร 
เปรียบเหมือนกับการรู้หทัยวัตถุรูปหรือรูปหัวใจ หมายความว่า เมื่อรู้รูปหัวใจ โดยถูกต้องตรงตาม
ความเป็นจริง ย่อมท าให้รู้ได้ว่า รูปหัวใจนั้นเป็นนิสสยะกล่าว คือ ที่ตั้งที่อาศัยของจิตที่ท าการ
ก าหนดพิจารณา จากนั้น ก็จะท าให้รู้ต่อไปว่า จิตเร่ิมต้นนึกคิดตั้งแต่ตรง เร่ิมต้นก าหนดตั้งแต่จุดก็
การรู้เช่นจัดเป็นการรู้ลักษณะของอาวัชชนมโนทวาร  

ในมโนทวารวิถีนั้น จิตสามารถรับอารมณ์ท้ัง ๖ ได้หมด ไม่จ ากัดว่าจะเป็นปัจจุบัน อดีต 
หรืออนาคต แม้แต่ในกาลวิมุตตารมณ์ (คือพระนิพพานและบัญญัติ) ในมโนทวารวิถีก็รับได้ มโนทวารวิถี
มีอารมณ์ได้ ๖ คือ รูปารมณ์ สัททารมณ์ คันธารมณ์ รสารมณ์ โผฏฐัพพารมณ์ และธัมมารมณ์ 
(อารมณ์ที่เกิดขึ้นทางใจ) ทั้งที่เป็นปรมัตถ์และบัญญัติ ธัมมารมณ์ จึงไม่จ ากัดว่าจะเป็นปัจจุบัน 
อดีต อนาคต หรือ กาลวิมุต ก็เป็นอารมณ์แก่มโนทวารวิถีได้ทั้งสิ้น 

                                         
๑๔ พระธัมมานันทมหาเถระ, อภิธัมมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนี, แปลโดย พระคันธสาราภิวงศ์, พิมพ

ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: หจก. ประยูรสาสน์ไทย การพิมพ์, ๒๕๕๕), หน้า ๔๘. 



๒๔ 

คัมภีร์ปรมัตถทีปนีฎีกา แสดงไว้ว่า มโนทวารวิถี มี ๓ อย่าง๑๕ ดังนี้   
 ๑) มโนทวารวิถีผสม คือ มโนทวารวิถีที่มาปรากฏพร้อมกับปัญจทวารวิถี ดังความว่า
“อารมณ์หนึ่ง ๆ ย่อมมาปรากฏในทวารอย่างละสอง ๆ การที่รูปารมณ์ปัจจุบันเป็นต้น กระทบใน
จักขุประสาทเป็นต้น และการมาปรากฏในมโนทวารด้วยการยังภวังคจิตให้ไหว ย่อมมีได้ใน
ขณะเดียวกันไม่ก่อนไม่หลัง”๑๖ 

๒) มโนทวารวิถีที่ติดตามปัญจทวารวิถี คือ เมื่อทวาร ๕ ถูกอารมณ์กระทบแล้วคร้ัง
หนึ่ง คร้ันวิถีจิตที่ด าเนินไปในทวาร ๕ ดับไปแล้ว อารมณ์ ๕ ที่ผ่านมาแล้วก็มาปรากฏในมโนทวาร
ตามสภาวะ กระแสภวังค์ที่เป็นทวารของกระแสวิถีจิต ชื่อว่า มโนทวารที่ติดตามปัญจทวาร และจิต
เหล่านั้นก็เป็นวิถีจิตที่ติดตาม 

๓) มโนทวารวิถีที่ส าเร็จเฉพาะ คือ เมื่อภวังคจิตที่มีอารมณ์ ๖ มาปรากฏโดยประการ
นั้น ๆ ปราศจากการติดตามโดยกระทบในทวาร ๕ ได้แก่ อารมณ์มาปรากฏได้ด้วยเหตุต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ อารมณ์ที่เคยพบ คืออารมณ์ ๕ ที่ทวาร ๕ เคยรับมาก่อน, อารมณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ
อารมณ์ที่เคยพบ, อารมณ์ที่เคยสดับ คืออารมณ์ ๖ ที่เคยสดับจากคนอื่นแล้วรับเอามา, อารมณ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับอารมณ์ที่เคยสดับ, ความเช่ือ คือความเช่ือต่อบุคคลอื่น, ความพอใจ คือความเห็น
ของตน, ความด าริอาการ คือความด าริโดยประการนั้น ๆ โดยอาศัยเค้ามูลของอรรถ เค้ามูลของ
พยัญชนะ และเค้ามูลของเหตุ, ความเหมาะสมแก่การใคร่ครวญด้วยความรู้, แรงกรรมต่าง  ๆ, 
อานุภาพของฤทธิ์ต่าง ๆ, อ านาจของธาตุแปรปรวน, อ านาจของการที่เทวดาน ามาแสดง, อ านาจ
ของการตามรู้ (อริยสัจด้วยโลกิยญาณ), และอ านาจของการรู้แจ้ง (ด้วยโลกุตตรญาณ) เป็นต้น 

การด าเนินไปของอารมณ์ทางมโนทวารวิถีมี ๔ วาระเช่นเดียวกันกับปัญจทวารวิถี คือ 
ตทารัมมณวาระ ชวนวาระ โวฏฐัพพนวาระ และโมฆะวาระ ตามล าดับอารมณ์ที่ปรากฏชัด ดั งนี้  
(๑) อติวิภูตารมณ์ คืออารมณ์ที่ปรากฏเด่นชัด มีวิถีจิตที่บริบูรณ์ ๑๒ ขณะจิต (๒) วิภูตารมณ์ คือ
อารมณ์ที่ปรากฏชัดมาก เมื่อวิถีจิตมาถึงชวนะ ๗ ขณะจิต ก็ตกภวังค์ไปเลย (๓) อวิภูตารมณ์ คือ
อารมณ์ที่ปรากฏชัดน้อย มีเพียงอาวัชชนะ จากนั้นก็ตกภวังค์ไป และ (๔) อติอวิภูตารมณ์ คือ
อารมณ์ท่ีปรากฏไม่ชัด มีเพียงภวัคจลนะ ไม่มีการเกิดขึ้นของวิถีจิต  

                                         
๑๕ ดูรายละเอียดใน พระธัมมานันทมหาเถระ, อภิธัมมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนี, หน้า ๓๙๖. 
๑๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๘๕-๓๘๖. 



๒๕ 

ดังนั้น สันตติปัจจุบันของนามที่นับเนื่องด้วยชวนวาระ ๒-๓ วิถีจิต จึงย่อมเป็นไปใน  
๒ วาระ คือ ตทารัมมณวาระ และชวนวาระ ซึ่งอารมณ์ที่ปรากฏเด่นชัดและชัดมาก การที่จิตรับ 
อติวิภูตารมณ์และวิภูตารมณ์ได้ดี เพราะจิตจะร่ืนรมย์ในอารมณ์ที่ปรากฏชัดเท่านั้น 

ความสัมพันธ์ระหว่างมโนทวารวิถีกับปัญจทวารวิถีที่ส าคัญคือ ปัญจทวารวิถีจะส าเร็จ
กิจการรับรู้ของทวาร ๕ ได้ต้องอาศัยมโนทวารวิถี ดังคัมภีร์ปรมัตถทีปนีฎีกาอธิบายโดยยกตัวอย่าง
จักขุทวารวิถีท่ีเป็นอติมหันตารมณ์ และอติวิภูตารมณ์ในมโนทวารวิถี ดังนี้ 

เมื่อจักขุทวารวิถี [ที่ ๑] ด าเนินไปก่อนวิถีจิตทั้งหมด ต่อมามโนทวารวิถี [ที่ ๒] ที่
ติดตามจักขุทวารวิถีจึงด าเนินไป หลังจากนั้น มโนทวารวิถี [ที่ ๓] ที่รับเอากลุ่มก้อนของสัณฐาน
ย่อมด าเนินไป จากนั้น มโนทวารวิถี [ที่ ๔] ที่ก าหนดหมายสีย่อมด าเนินไป ในขณะด าเนินไปอยู่ 
บุคคลย่อมก าหนดหมายสไีดโ้ดยนัยว่า เราเห็นสีเขียว เป็นต้น ต่อแต่นั้น มโนทวารวิถี [ที่ ๕] รับเอา
รูปร่างย่อมด าเนินไป จากนั้น มโนทวารวิถี [ที่ ๖] ที่ก าหนดหมายรูปร่างย่อมด าเนินไป ในขณะ
ด าเนินไปอยู่ บุคคลก็ก าหนดหมายสัณฐานได้ หลังจากนั้น มโนทวารวิถี [ที่ ๗] ที่รับเอาช่ือย่อม
ด าเนินไป จากนั้น มโนทวารวิถี [ที่ ๘] ที่ก าหนดหมายช่ือย่อมด าเนินไป ในขณะด าเนินไปอยู่ ย่อม
ก าหนดหมายช่ือได้ คร้ันวิถีจิตที่ก าหนดหมายอารมณ์นั้น ๆ ด าเนินไปอยู่ บุคคลย่อมรู้ว่าเราเห็น
อารมณ์นั้น ๆ ด้วยประการฉะนี ้

เมื่อมโนทวารวิถีที่ ๓ รับเอารูปธรรมโดยความเป็นกลุ่มก้อนของสัณฐาน ที่ถูกวิถีจิต ๒ 
วิถีแรกรับเอาหลายคร้ังแล้ว ย่อมเป็นเหมือนจับดุ้นไฟหมุนเป็นวงกลม จึงช่ือว่า วิถีจิตที่รับเอากลุ่ม
ก้อนของสัณฐาน เพราะไม่มีการรับเอาสีที่ประจักษ์โดยปราศจากการรับเอากลุ่มก้อน๑๗ 

พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) อธิบายกระบวนวิถีจิตข้างต้นในเชิงการปฏิบัติ
วิปัสสนาภาวนาว่า มโนทวารวิถีที่เกิดต่อจากภวังคจิตหลังจากที่ปัญจทวารวิถี [ที่ ๑] ดับลงแล้ว 
ในขณะท่ีเกิดมโนทวารวิถี [ที่ ๒] ดังกล่าว จิตเพียงแต่รับรู้รูปารมณ์ในระดับปรมัตถ์เท่านั้น โดยมิได้
ค านึงถึงสมมติบัญญัติที่เกี่ยวกับอารมณ์นั้นว่าเป็นบุรุษ หรือสตรี เป็นต้น ดังนั้น ในขณะเห็น ผู้
ปฏิบัติ-ธรรมไม่ได้คิดว่าอารมณ์ที่เห็นเป็นอะไร เพียงสักแต่เห็นสภาวะปรมัตถ์เท่านั้น จึงควร
ก าหนดรู้อารมณ์ที่เห็นทันที เพราะเป็นสิ่งส าคัญมากที่จะต้องใส่ใจกับอารมณ์ที่ปรากฏต่อหน้าให้
ทันปัจจุบันขณะ หลังจากที่มโนทวารวิถีดังกล่าวผ่านพ้นไปแล้ว และผู้ปฏิบัติธรรมไม่ตั้งสติ
ก าหนดให้ดี จะเกิดมโนทวารวิถี [ที่ ๓] ตามมาเพื่อพิจารณารูปารมณ์นั้นอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากนั้นจงึ

                                         
๑๗ ดูรายละเอียดใน พระธัมมานันทมหาเถระ, อภิธัมมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนี, หน้า ๓๙๘. 



๒๖ 

เกิดวิถีจิต [ที่ ๔] ที่เร่ิมรับรู้รูปร่างสัณฐานที่เป็นสมมติบัญญัติ มโนทวารวิถีนี้จะเปิดโอกาสให้ชวนะ
ที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นได้ และ มโนทวารวิถี [ที่ ๕] ต่อมาก็จะพุ่งความสนใจไปที่นามบัญญัติของรูปารมณ์
นั้น ๆ เช่น เป็นบุรุษ เป็นสตรี ซึ่งจะยิ่งเปิดโอกาสให้ชวนะเสพอารมณ์ที่เป็นอกุศลมากขึ้น ด้วยเหตุ
นี้ ผู้ปฏิบัติธรรมจึงควรก าหนดรู้ให้เท่าทันปัจจุบันในมโนทวารวิถีแรก [วิถีท่ี ๒ ในท่ีนี้] หรือวิถีต่อมา 
ไม่ควรให้ผ่านพ้นไปจนถึงวิถีจิตที่ ๔ และ ๕๑๘ 

กระบวนของมโนทวารวิถีข้างต้น แสดงถึงวาระที่ติดตามปัญจทวารวิถีโดยทั่วไป มี ๔ 
อย่าง คือ อดีตคหณวาระ (วาระรับเอาอดีตอารมณ์) ในท่ีนี้ก็คือการเห็นรูป, สมุทายวาระ (วาระรับ
เอากลุ่มก้อน) เป็นการพิจารณารูป, วัตถุคหณวาระ (วาระรับเอารูปร่าง) เป็นการรู้รูปร่างสัณฐาน
หรือความหมายที่เป็นสมมติบัญญัติ, และนามคหณวาระ (วาระรับเอาช่ือ) เป็นการรู้ช่ือที่เป็นนาม
บัญญัติ๑๙ 

นอกจากนี้แล้ว การก าหนดรู้อย่างเท่าทันสนัตติปัจจบุัน ย่อมท าให้รู้เห็นความเกิดดับได้
ชัดเจน เพราะไม่ถูกปิดบังด้วยสันตติบัญญัติและฆนบัญญัติ ดังพระภัททันตะ อาสภมหาเถระ 
อธิบายว่า ขณะที่เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ วิถีจิตที่เกิดขึ้นรับรูปารมณ์ คือการเห็นนั้นก็มีการเห็นเก่าดับ
ไป การเห็นใหม่เกิดขึ้นแทนติดต่อกันโดยไม่ขาดสาย ซึ่งผู้ที่ไม่ได้ก าหนดรู้รูปนามที่เกิดอยู่เฉพาะ
หน้า อาจเข้าใจผิดไปว่ารูปารมณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคงที่อยู่ตลอดเป็นปกติ เนื่องด้วยสันตติฆน
บัญญัติได้ก าบังปกปิดไว้ จึงควรก าหนดรู้เห็นวิถีจิตที่เกิดก่อนและวิถีจิตที่เกิดทีหลังในระยะเวลาที่
ได้เห็น ได้สัมผัสกับความเย็น ร้อน อ่อน แข็ง เจ็บ ปวด ดีใจ เสียใจ นึกคิดต่าง ๆ เป็นต้น ขาดลง
เป็นตอน ๆ ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การรู้เห็นในวิถีจิตและอารมณ์ขาดเป็นตอน ๆ ดังนี้เรียกว่า 
สันตติบัญญัติขาด ฆนบัญญัติแตก๒๐ 

กระบวนวิถจีิตข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการก าหนดรู้อารมณ์หรือสภาวธรรมอย่างเท่าทัน
ปัจจุบันมีความส าคัญยิ่งในการเจริญวิปัสสนาภาวนา โดยต้องก าหนดรู้ให้เท่าทันสันตติปัจจุบัน คือ 
ปัจจุบันของกระแสรูปที่นับเนื่องด้วยปัญจทวารวิถี ๑-๒ วิถีจิต และปัจจุบันของกระแสนามที่นับ
เนื่องด้วยมโนทวารวิถีท่ีด าเนินถึงที่สุดของชวนจิต ๒-๓ วิถีจิต  

                                         
๑๘  พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), ปฏิจจสมุปบาท เหตุผลแห่งวัฏสงสาร, (กรุงเทพมหานคร: 

ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า ๑๐๘. 
๑๙ พระธัมมานันทมหาเถระ, อภิธัมมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนี, หน้า ๓๙๙. 
๒๐ พระอาจารย์ ดร. ภัททันตะ อาสภมหาเถระ ธัมมาจริยะ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ, ปฐมวิปัสสนาวงศ ์

ในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง จ ากัด, ๒๕๕๔), หน้า ๗๗. 



๒๗ 

พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) กล่าวว่าในขณะที่ก าลังเจริญวิปัสสนาภาวนานั้น 
“ผู้ปฏิบัติไม่สามารถน าเอาจิตตุปบาทแต่ละดวงมาก าหนดรู้หรือพิจารณาแยกเป็นดวง ๆ ได้เลย จึง
ต้องก าหนดโดยวิถีจิตทั้งวิถี”๒๑ เช่น เมื่อจิตรับอารมณ์ใหม่ที่ผ่านเข้ามาทางจักขุทวาร และจิตขึ้นสู่
วิถีหรือจักขุทวารวิถี การก าหนดรู้รูปารมณ์นี้ เป็นการก าหนดรู้ทั้งวิถีจิตที่ก าลังเกิดขึ้น มิใช่ก าหนด
รู้จิตแต่ละดวงที่ก าลังด าเนินอยู่ “โดยวิถีจิตย่อมปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติธรรมเหมือนเป็นเพียงหน่วย
เดียว”๒๒ 

สรุปช่วงวิถีจิต มี ๑๔ ขณะ ได้แก่  
๑. ปัญจทวารวัชชนะ (การค านึงอารมณ์ใหม่ทางทวารนั้น ๆ ในทวารทั้ง ๕, ถ้าอยู่

ในมโนทวารวิถี ก็เป็น มโนทวารวัชชนะ) 
๒. ปัญจวิญญาณ (การรู้อารมณ์นั้น ๆ ในอารมณ์ทั้ง ๕ คือ เป็นจักขุวิญญาณ หรือ

โสตวิญญาณ หรือ ฆานวิญญาณ หรือชิวหาวิญญาณ หรือกายวิญญาณ อย่างใดอย่างหนึ่ง) 
๓. สัมปฏิจฉนะ (สัมปฏิจฉันนะ ก็เรียก, การรับอารมณ์จากปัญจวิญญาณ เพื่อเสนอ

แก่สันตีรณะ) 
๔. สันตีรณะ (การพิจารณาไตร่สวนอารมณ์) 
๕. โวฏฐัพพนะ (การตัดสินอารมณ์) 
๖. – ๑๒. ชวนะ ( การแล่นไปในอารมณ์ คือรับรู้เสพท าต่ออารมณ์ เป็นช่วงที่ท า

กรรม กุศลชวนะหรืออกุศลชวนะ หรือไม่ก็กิริยา) ติดต่อกัน ๗ ขณะ 
๑๓. - ๑๔. ตทารมณ์ (ตทาลัมพณะ หรือตทาลัมพนะ ก็เรียก, “มีอารมณ์นั้น คือมี

อารมณ์เดียวกับชวนะ ได้แก่การเกิดเป็นวิปากจิตที่ได้รับอารมณ์ต่อจาก ชวนะ เหมือนได้รับผล
ประมวลจากชวนะมาบันทึกเก็บไว้ ก่อนตกภวังค์)ต่อกัน ๒ ขณะ แล้วก็สิ้นสุดวิถี คือจบกระบวน
ของวิถีจิต เกิดเป็นภวังคจิตขึ้นใหม่ (ตกภวังค์), เมื่อนับตลอดหมดทั้งสองช่วง คือตั้งแต่อตีตภวังค์
จุดเริ่ม มาจนจบวิถี ก็มี ๑๗ ขณะจิต 

อารมณ์ท่ีมาสู่มโนทวารวิถี 
อารมณ์ต่าง ๆ ที่มาสู่ทางมโนทวารวิถีนั้น มีมาได้เป็น ๒ ทางด้วย คือ รับอารมณ์ต่อ

จากปัญจทวารวิถีทางหนึ่ง อารมณ์มาปรากฏทางใจโดยตรงโดยเฉพาะอีกทางหนึ่ง อารมณ์ที่มา
ปรากฏทางใจโดยตรงโดยเฉพาะนั้น ตามปรมัตถทีปนีฎีกา แสดงไว้มีเหตุ ๑๔ ประการ คือ  

                                         
๒๑ พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), วิปัสสนาชุนี, (กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ประยูรสาส์นไทย

การพิมพ,์ ๒๕๕๓), หน้า ๒๑๓. 
๒๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๔. 



๒๘ 

๑. ด้วยอ านาจที่เคยเห็น เคยพบ อารมณ์ท้ัง ๖ มาแล้ว (ทิฏฺฐฃโต)  
๒. อารมณ์ท้ัง ๖ ที่ก าลังปรากฏอยู่นั้น เหมือน ๆ กันกับท่ีได้เคยพบ เคยเห็นมาแล้ว 

(ทิฏฺฐฃสมฺพนฺธโต) 
๓. ด้วยอํานาจที่เคยได้ฟัง เคยเรียนมาแล้ว หรือขณะที่กําลังฟัง กําลังเรียน กําลัง

อ่านข้อความอยู่ (สุตโต) 
๔. อารมณ์ทั้ง ๖ ที่ก าลังปรากฏอยู่นั้น เหมือน ๆ กันกับที่ได้เคยฟัง เคยเรียน เคย

อ่าน มาแล้ว (สุตสมฺพนธโต) 
๕. ด้วยอ านาจแห่งความเชื่อในค าพูดของผู้อื่น (สทฺธาย) 
๖. ด้วยอ านาจแห่งความพอใจของตน (รุจิยา) 
๗. ด้วยอ านาจแห่งความนึกคิดโดยอาศัยเร่ืองราว ค าพูด เหตุผล (อาการปริวิตกฺเกน) 
๘. ด้วยอ านาจแห่งการพิจารณาอารมณ์ต่าง ๆ ด้วยปัญญา และลัทธิของตน แล้ว

ตัดสินลงไป (ทิฏฺฐฃินิชฺฌานขนฺติยา) 
๙. ด้วยอํานาจแห่งกรรมต่าง ๆ (นานากมฺมเลน) 
๑๐. ด้วยอํานาจแห่งอิทธฺฤทธิ์ต่าง ๆ (นานาอิทฺธิพเลน) 
๑๑. ด้วยอํานาจแห่งธาตุในร่างกาย มีนํ้าดี เสมหะ นํ้าเหลือง โลหิต ลม เหล่านี้ 

วิปริตไป (ธาตุกฺโขภวเสน) 
๑๒. ด้วยอํานาจแห่งเทวดามาดลใจ (เทวโตปสํหารวเสน) 
๑๓. ด้วยอํานาจแห่งการรู้ไปตามสมควรแก่ มัคคญาณ ผลญาณ (อนุโพธวเสน) 
๑๔. ด้วยอํานาจแห่งการรู้แจ้งในอริยสัจ ๔ (ปฏิเวธวเสน) 
สรุป ประเภทของวิถีจิตที่เข้าไปรับรู้อารมณ์ทางทวารทั้ง ๖ มี ซึ่ง มี ๒ ประเภท คือ 

ปัญจทวารวิถีและมโนทวารวิถี ซึ่งปัญจทวาร ได้แก่ จักขุทวารวิถี โสตทวารวิถี ฆานทวารวิถี ชิวหา
ทวารวิถี กายทวารวิถี และมโนทวาร 

๒.๔ วีถีจิต ๖ อย่าง 

ในขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต พาหิยสูตร ได้
กล่าวว่า 

พาหิยะ เพราะเหตุนั้น เธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่า เมื่อเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็น เมื่อฟังเสียงก็สัก
แต่ว่าฟัง เมื่อรับรู้อารมณ์ท่ีได้รับรู้ก ็สักแต่ว่ารับรู้ เมื่อรู้แจ้งธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งก็สักแต่ว่ารู้แจ้ง 
พาหิยะ เธอพึงรักษาอย่างนี้แล เมื่อใด เธอเมื่อเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็น เมื่อฟังเสียงก็สักแต่ว่าฟัง 
เมื่อรับรู้อารมณ์ ที่ได้รับรู้ก็สักแต่ว่ารับรู้ เมื่อรู้แจ้งธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งก็สักแต่ว่ารู้แจ้งเมื่อนั้น 



๒๙ 

เธอก็จะไม่มี เมื่อใด เธอไม่มี เมื่อนั้น เธอก็จะไม่ยึดติดในสิ่งนั้น เมื่อใด เธอไม่ยึดติดในสิ่งนั้น 
เมื่อนั้น เธอจักไม่มีในโลกนี้ ไม่มีในโลกอื่น ไม่มีในระหว่างโลกทั้งสอง นี้เป็นที่สุดแห่งทุกข์๒๓ 

จากข้อความข้างต้นได้แสดงถึงวิถีจิต ที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พาหิยะ ซึ่งเป็นการแสดง
ความเป็นไปในการรับรู้อารมณ์ทางทวารท้ัง ๖ ท าให้จิตของพาหิยะหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายได้ 
ทวารทั้ง ๖ นี้ เป็นช่องทางรับรู้อารมณ์ เพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่า วิถี ๖ อย่าง ที่เกิดขึ้นรับรู้อารมณ์
ที่ปรากฏทางตา หรือทางหู หรือทางจมูก หรือทางลิ้น หรือทางกาย หรือทางใจได้ ที่เรียกว่า ทวารวิถี 
มี ๖ อย่าง 

วิถี ๖ อย่าง คือ ความเป็นไปของจิตที่เป็นไปทางทวาร๒๔ คือ  
จักขุทวารวิถี  โสตทวารวิถี  ฆานทวารวิถี  
ชิวหาทวารวิถี  กายทวารวิถี  มโนทวารวิถี  ดังนี้ก็ได้  

จักขุทวารวิถี คือ วิถีจิตทุกขณะที่รู้อารมณ์ทางตาเป็นจักขุทวารวิถีจิต เพราะรู้รูปารมณ์ 
(สิ่งที่ปรากฏทางตา) ที่กระทบกับจักขุปสาทและยังไม่ดับ 

โสตทวารวิถี คือ วิถีจิตทุกขณะที่รู้อารมณ์ทางหูเป็นโสตทวารวิถีจิต เพราะรู้สัททารมณ์ 
(เสียง) ที่กระทบกับโสตปสาทและยังไม่ดับไป 

ฆานทวารวิถ ีคือ วิถีจิตทุกขณะที่รู้อารมณ์ทางจมูกเป็นฆานทวารวิถีจิต เพราะรู้คันธารมณ์ 
(กลิ่น) ที่กระทบกับฆานปสาทและยังไม่ดับไป  

ชิวหาทวารวิถี คือ วิถีจิตทุกขณะที่รู้อารมณ์ทางลิ้นเป็นชิวหาทวารวิถีจิต เพราะรู้รสารมณ์ 
(รส) ที่กระทบชิวหาประสาทและยังไม่ดับไป 

กายทวารวิถ ีคือ วิถีจิตทุกขณะที่รู้อารมณ์ทางกายเป็นกายทวารวิถีจิต เพราะรู้โผฏฐัพพารมณ์ 
(เย็นหรือร้อน อ่อนหรือแข็ง ตึงหรือไหว) ที่กระทบกับกายปสาทและยังไม่ดับไป 

มโนทวารวิถี คือ วิถีจิตทุกขณะทางใจซึ่งเป็นมโนทวารวิถีจิตนั้น รู้อารมณ์ได้ ทุก
อารมณ์ คือ รู้รูป เสียง กลิ่น รส โผฦฐัพพะ ต่อจากวิถีจิตที่รู้ทางปัญจทวาร และรู้ธัมมารมณ์ คือ 
อารมณ์ท่ีสามารถรู้ได้เฉพาะทางใจ คือ มโนทวาร ทวารเดียวเท่านั้น๒๕ 

จิตที่เกิดขึ้นในอารมณ์ ทั้งหมดจ าแนกเป็น ๖ อารมณ์ ซึ่งจิตรู้ได้ทาง ๖ ทวาร ดังนี้ คือ 
รูปารมณ ์ จิต รู้ได้ทางจักขุทวารและทางมโนทวาร 

                                         
๒๓ ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๑๐/๑๘๖.  
๒๔ พระธัมมานันทมหาเถระ, อภิธัมมัตถสังคหะ และปรมัตถะทีปนี, หน้า ๕๔. 
๒๕ สุจินต์ บริหารวนเขตต์, ปรมัตถธรรมสังเขป จิตตสังเขป และภาคผนวก, หน้า ๙๗-๙๘. 



๓๐ 

สัททารมณ์  จิตรู้ได้ทางโสตทวารและทางมโนทวาร 
คันธารมณ์  จิตรู้ได้ทางฆานทวารและทางมโนทวาร 
รสารมณ์  จิตรู้ได้ทางชิวหาทวารและทางมโนทวาร 
โผฏฐัพพารมณ์  จิตรู้ได้ทางกายทวารและทางมโนทวาร 
ธัมมารมณ์  จิตรู้ได้ทางมโนทวารเพียงทวารเดียว 

จิตที่มีสภาพความเป็นไปในอารมณ์ โดยสามัญญลักษณะ คือ มีความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 
อนัตตา อารมณ์ท่ีจิตเข้าไปรับรู้ต่างก็มีคุณสมบัติเฉพาะตนจ าแนกตามลักขณาทิจตุกะ๒๖ ได้ดังนี้ 

๑) รูปารมณ์ มีลักขณาทิจตุกะ ดังนี้ 
จกฺขุปฏิหนนลกฺขณ  มีการกระทบจักขุปสาท เป็นลักษณะ 
จกฺขุวิญฺ าณสสฺ วสิยภาวรส  มีการท าอารมณ์ของจักขุวิญญาณ เป็นกจิ 
ตสฺเสว โคจรปจจฺุปฏฺ าน  มีการเป็นอารมณ์ของจักขุวญิญาณ เป็นผล 
จตุมหาภูตปทฏฺ าน  มีมหาภตูรปูทั้ง ๔ (คือ ปฐวี อาโป เตโช วาโย)  

เป็นเหตุใกล ้

๒) สัททารมณ์ มีลักขณาทิจตุกะ ดังนี้ 
โสตปฏิหนนลกฺขณ  มีการกระทบโสตปสาท เป็นลักษณะ 
โสตวญิฺ าณสฺส วิสยภาวรส  มีการท าอารมณ์ให้แก่โสตวญิญาณ เป็นกจิ 
ตสฺเสว โคจรปจจฺุปฏฺ าน  มีการเป็นอารมณ์ของโสตวิญญาณ เป็นผล 
จตุมหาภูตปทฏฺ าน  มีมหาภตูรูปทั้ง ๔ เป็นเหตุใกล ้

๓) คันธารมณ์ มีลักขณาทิจตุกะ ดังนี้ 
ฆานปฏหินนลกฺขณ  มีการกระทบฆานประสาท เป็นลักษณะ 
ฆานวิญฺ าณสสฺ วสิยภาวรส  มีการท าอารมณ์ให้แก่ฆานวญิญาณ เป็นกิจ 
ตสฺเสว โคจรปจจฺุปฏฺ าน  มีการเป็นอารมณ์ของฆานวญิญาณ เป็นผล 
จตุมหาภูตปทฏฺ าน  มีมหาภตูรูปทั้ง ๔ เป็นเหตุใกล ้

๔) รสารมณ์ มีลักขณาทิจตุกะ ดังนี้ 
ชิวฺหาปฏหินนลกฺขณ  มีการกระทบชิวหาปสาท เปน็ลักษณะ 
ชิวฺหาวญิฺ าณสสฺ วสิยภาวรส  มีการท าอารมณ์ให้แก่ชิวหาวญิญาณ เป็นกิจ 

                                         
๒๖ ขุนสรรพกิจโกศล (โกวิท ปัทมะสุนทร), ลักขณาทิจตุกะแห่งปรมัตถธรรม, หน้า ๓๐-๓๒. 



๓๑ 

ตสฺเสว โคจรปจจฺุปฏฺ าน  มีการเป็นอารมณ์ของชิวหาวญิญาณ เป็นผล 
จตุมหาภูตปทฏฺ าน  มีมหาภตูรูปทั้ง ๔ เป็นเหตุใกล ้

๕) โผฏฐัพพารมณ์ มีลักขณาทิจตุกะ ดังนี้ องค์ธรรมของโผฏฐัพพารมณ์ นั้น ได้แก่ 
ปฐวี    เรียกวา่ ปฐวีโผฏฐพัพารมณ ์ 
เตโช    เรียกว่า เตโชโผฏฐัพพารมณ ์ 
วาโย    เรียกว่า วาโยโผฏฐัพพารมณ ์ 

ลักขณาทิจตุกะของ ปฐวีโผฏฐัพพารมณ์ เตโชโผฏฐัพพารมณ์ และวาโยโผฏฐัพพารมณ์ 
ก็มีนัยเป็นท านองเดียวกันกับ รูปารมณ์ สัททารมณ์ คันธารมณ์ รสารมณ์ ที่แสดงมาแล้วข้างต้น 

หรืออีกนัยหนึ่ง พึงประกอบไว้เกี่ยวกับวิญญาณว่า จักขุวิญญาณวิถี ๑ โสตวิญญาณวิถี ๑ 
ฆานวิญญาณวิถี ๑ ชิวหาวิญญาณวิถี ๑ กายวิญญาณวิถี ๑ มโนวิญญาณวิถี ๑ ดังนี้ก็ได้  

แนวทาง คือ ความเป็นไปสืบต่อกันไปแห่งจิตที่เป็นไปทางทวารทั้งหลาย ช่ือว่า วิถี ก็
เพราะต้องการท่ีจะแสดงว่า วิถีนั้นมี ๖ เพราะทวารอันเป็นช่องทางแห่งความเป็นไปของวิถีนั้นมี ๖ 
ดังนั้น ช่ือของวิถีนั้นจะพึงประกอบเข้าไว้ เกี่ยวกับทวารนั้นก็ได้ หรือจะพึงประกอบเข้าไว้กับ
วิญญาณ ที่มีประจ าเฉพาะทวารนั้น ๆ ก็ได้  

กัมมชรูป คือ จักขุปสาทรูป โสตปสาทรูป ฆานปสาทรูป ชิวหาปสาทรูป กายปสาทรูป 
ที่เก่ียวข้องกับวิถีจิต เป็นสิ่งที่ถูกกระทบ มีลักขณาทิจตุกะ๒๗ดังนี้  

ลักขณาทิจตุกะ ของจักขุปสาท มีดังนี้ 
รูปาภิฆาตารหภูตปฺปสาทลกขฺณ  มีความใสของมหาภูตรูปท่ีกระทบกับ  

รูปารมณ์ เป็นลักษณะ 
รูเปสุ อาวญิฺฉนรส   มีการแสวงหารูปารมณ์ เปน็กิจ 
จกฺขุวิญฺ าณสสฺ อาธารภาวปจจฺุปฏฺ าน  มีการทรงอยู่ของจักขุวญิญาณ เป็นผล 
ทฏฺ กามตานิทานกมฺมชภูตปทฏฺ าน  มีมหาภตูรูปอันเกิดจากกรรม (รูปตัณหา)

เป็นเหตุใกล ้

ลักขณาทิจตุกะ ของโสตปสาท มีดังนี้ 
สทฺทาวิฆาตารหภูตปฺปสาทลกฺขณ  มีความใสของมหาภูตรูปท่ีกระทบกับ 

สัททารมณ์ เปน็ลักษณะ 

                                         
๒๗ ขุนสรรพกิจโกศล (โกวิท  ปัทมะสุนทร), ลักขณาทิจตุกะแห่งปรมัตถธรรม, หน้า ๒๘-๒๙. 



๓๒ 

สทฺเทสุ อาวิญฺฉนรส   มีการแสวงหา สัททารมณ์ เปน็กิจ 
โสตตวญิฺ าณสสฺ อาธารภาวปจฺจุปฏฺ าน  มีการทรงอยู่ของโสตวญิญาณ เป็นผล 
โสตุกามตานิทานกมฺมชภูตปทฏฺ าน  มีมหาภตูรูปอันเกิดจากกรรม (สัททตัณหา) 

เป็นเหตุใกล ้

ลักขณาทิจตุกะ ของฆานปสาท มีดังนี้ 
คนฺธาภิฆาตารหภูตปปฺสาทลกฺขณ  มีความใสของมหาภูตรูปท่ีกระทบกับ 

คันธารมณ์ เปน็ลักษณะ 
คนฺเธสุ อาวญิฺฉนรส   มีการแสวงหา คันธารมณ ์เปน็กิจ 
ฆานวิญฺ าณสสฺ อาธารภาวปจจฺุปฏฺ าน  มีการทรงอยู่ของฆานวิญญาณ เป็นผล 
ฆายิตุกามตานิทานกมฺมชภตูปทฏฺ าน  มีมหาภตูรูปอันเกิดจากกรรม (คันธตัณหา) 

เป็นเหตุใกล ้

ลักขณาทิจตุกะ ของชิวหาปสาท มีดังนี้ 
รสาภิฆาตารหภูตปฺปสาทลกขฺณ  มีความใสของมหาภูตรูปท่ีกระทบกับ 

สัททารมณ์ เปน็ลักษณะ 
รเสสุ อาวิญฺฉนรส   มีการแสวงหารสารมณ ์เป็นกิจ 
ชิวหาวิญฺ าณสฺส อาธารภาวปจฺจุปฏฺ าน  มีการทรงอยู่ของชิวหาวญิญาณ เป็นผล 
สายีตุกามตานิทานกมฺมชภูตปทฏฺ าน  มีมหาภตูรูปอันเกิดจากกรรม (รสตัณหา) 

เป็นเหตุใกล ้

ลักขณาทิจตุกะ ของกายปสาท มีดังนี้ 
โผฏฺ พฺพาภิฆาตารหภตูปฺปสาทลกฺขณ  มีความใสของมหาภูตรูปท่ีกระทบกับ

โผฏฐัพพารมณ์ เป็นลักษณะ 
โผฏฺ พฺเพสุ อาวิญฺฉนรส   มีการแสวงหา โผฏฐพัพารมณ์ เป็นกจิ 
กายวิญฺ าณสฺส อาธารภาวปจฺจุปฏฺ าน  มีการทรงอยู่ของกายวิญญาณ เป็นผล 
ผุสิตกามตานิทานกมฺมชภูตปทฏฺ าน  มีมหาภตูรูปอันเกิดจากกรรม (โผฏฐัพพ

ตัณหา) เป็นเหตุใกล ้

ดังนั้นกล่าวได้ว่า วิถีจิตเป็นแนวทางแห่งความเป็นไปของจิต คือ ความสืบต่อกันไปแห่ง
จิตทางทวารทั้งหลาย ช่ือว่า วิถี มี ๖ เพราะเป็นไปทางทวาร ๖ เพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่า วิถี ๖ 
อย่าง ในกระบวนการของวิถีจิตมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกันคือ ทวารทั้ง ๖ อารมณ์ทั้ง ๖ วิญญาณทั้ง ๖ 
และปสาททั้ง ๖ ท างานเกี่ยวกัน มีความสืบต่อกัน อาศัยกัน 



๓๓ 

๒.๕ สงเคราะห์วิถีจิตเป็นรูปหรือนาม 

ในมัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ว่าสิ่งที่ต้องสลายเพราะปัจจัยต่าง ๆ อันขัดแย้ง สิ่งที่
เป็นรูปร่างพร้อมทั้งลักษณะและอาการของมัน ได้แก่ ส่วนร่างกาย จ าแนก เป็น ๒๘ คือ มหาภูต
หรือธาตุ ๔ และอปุาทายรูป ๒๔ เรียกว่า รูป๒๘

 

ในวิภังคสูตรและในสุตตันติกทุกนิกเขปะ นามรูปทุกะ และ ในอภิธัมมัตถวิภาวินี ว่า 
“มหาภูตรูป ๔ อุปาทายรูป รูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ รวมเรียกว่า รูป”๒๙ 

รูปเป็นธรรมชาติที่มีการแปรผันเปลี่ยนแปลงสลายไป (รุปฺปนลกฺขณ ) ในเมื่อได้กระทบ
กันกับเหตุที่ไม่ถูกกันขึ้น เหตุที่ไม่ถูกกันนั้นเรียกว่า วิโรธปัจจัย ได้แก่ ความเย็น, ร้อน, หิว, 
กระหาย, ยุง, ลิ้น, เหลือบ, ไร, ลม และแดดเป็นต้น ดังวจนัตถะว่า สีตุณฺหาทิวิโรธิปจฺจเยหิ รุปฺปตีติ 
รูป ธรรมชาติใดย่อมเปลี่ยนแปลงไปสลายไปเพราะวิโรธปัจจัย มีความเย็น ร้อน (อาการกาย ๓๒ 
ประการ) เปน็ต้น ฉะนั้น ธรรมชาตินั้น เรียกว่า รูป๓๐  

รูป คือกายเป็นสิ่งเห็นรูปร่าง จับต้องได้ สัมผัสได้ แตกดับ ย่อยยับ สลายไปด้วยความเย็น 
ด้วยความร้อน ด้วยความกระหาย ด้วยถูกศัสตราวุธ ด้วยถูกสัตว์ท าร้าย หรือภัยธรรมชาติ คือ 
ธรรมชาติที่มีการผันแปรเสื่อมสลายไม่คงที่ มีการแตกดับไปตามเหตุปัจจัยด้วยความเย็นความร้อน 
เป็นธรรมชาติที่ไม่รับรู้อารมณ์ แต่เป็นธรรมชาติที่ปรากฏให้จิตรู้ ได้แก่ มหาภูตรูป ๔ อุปาทายรูป ๒๔  

รูป ที่เป็นไปในกายภายใน คือ รูปกายที่เป็นนครแห่งกระดูก มีเส้นเอ็นรึงรัดไว้ ฉาบทา
ด้วยเนื้อและโลหิตห่อหุ้มด้วยหนัง อันไม่สะอาด เป็นรังแห่งโรค แม้ว่าละเอียด ประณีตเพียงใดก็
ต้องเน่าเปื่อย น่าเกลียด เพราะฉะนั้น การเข้าไปก าหนด การตั้งขึ้นและเสื่อมไปในรูปอัตตภาพนี้
แห่งการเกิดดับของรูปในปัจจุบันขณะ จะเห็นรูปเป็นไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ด้วยการ
เจริญวิปัสสนาเท่านั้น 

อรรถกถาจารย์ได้ให้ความหมายรูปนามไว้ดังนี้ คือ รู้รูปนาม เช่นขณะตาเห็น หูได้ยิน
เสียง ขันธ์ ๕ เกิดขึ้นแล้ว ขันธ์ ๕ นั้นแหละคือรูปกับนาม ตัวอย่างเวลาเห็นนาฬิกา นาฬิกาเป็นรูป 
ตาเห็นรูป เห็นนาฬิกางาม ๆ แล้วสบาย ความสบายนั้นเป็นเวทนา จ านาฬิกาว่างาม ความจ าได้นั้น
เป็นสัญญา แต่งใจให้งาม เป็นสังขาร เห็นนาฬิกา ผู้เห็นเป็นวิญญาณ คือ จักขุวิญญาณ เป็นจิตดวง

                                         
๒๘ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๖๗/๗๔. 
๒๙ ส .นิ. (ไทย) ๑๖/๒/๗, อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๕๘๔/๑๖๙. 
๓๐ พระสัทธัมโชติกะ ธัมมจาริยะ, ปรมัตถะโชติกะ ปริเฉทที่ ๑-๒-๖, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ 

บจก.วี อินเตอร์, ๒๕๔๗), หน้า ๑๐. 



๓๔ 

หนึ่งที่เกิดจากจักขุทวาร ตาเห็นรูปคร้ังนี้ ย่อลงเป็นหนึ่งเรียกว่านาม เมื่อย่อมาแนวปฏิบัติ จึงเหลือ
เพียงรูปกับนามเท่านั้น ปัญญาที่รู้ว่า ขณะตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูกได้กลิ่น ลิ้นได้รส กายถูกเย็น
ร้อน อ่อนแข็ง ก็มเีพียง ๒ อย่างนี้ เท่านั้น คือ มีแต่รูปกับนามเท่านั้น  

รูปทั้งหมดนี้ ในทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค จ าแนกรูปมี ๓ ประเภท คือ  
๑) รูปที่เห็นไดแ้ละกระทบได ้คือ รูปารมณ ์
๒) รูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ คือ รูปหยาบ เพราะถูกสัมผัสเป็นรูปที่เป็นอายตนะ

ภายในและภายนอก เว้นรูปารมณ ์
๓) รูปที่เห็นไมไ่ด้และสัมผัสไม่ได้ คือไม่ถูกโดยการสัมผัส รูป ๑๘ ที่เหลือ๓๑ 
ในปรมัตถโชติกะแสดงลักษณะดังนี้ 

(๑) รุปฺปนลกฺขณ    การสลายแปรปรวนเป็นลักษณะ 
(๒) วิกิรณรส   การแยกออกจากกันได้เปน็กิจ 
(๓) อพฺยากตปจจฺุปฏฺ าน  มีความเป็นอัพยากตธรรมหรือมีความ 

ไม่รูอ้ารมณ์เป็นอาการปรากฏในปัญญาของบัณฑิต 
ทั้งหลาย 

(๔) วิญฺ าณ ปทฏฺ าน  มีวิญญาณเปน็เหตุใกล้๓๒ 

สรุป รูป คือ สิ่งเห็นรูปร่าง จับต้องได้ สัมผัสได้ แตกดับ ย่อยยับ สลายไปด้วยความเย็น 
ด้วยความร้อน ด้วยความกระหาย ด้วยถูกศัสตราวุธ ด้วยถูกสัตว์ท าร้าย หรือภัยธรรมชาติ คือ 
ธรรมชาติที่มีการผันแปรเสื่อมสลายไม่คงที่ มีการแตกดับไปตามเหตุปัจจัยด้วยความเย็นความร้อน 
เป็นธรรมชาติที่ไม่รับรู้อารมณ์ แต่เป็นธรรมชาติที่ปรากฏให้จิตรู้ ได้แก่ มหาภูตรูป ๔ อุปาทายรูป ๒๔  

นาม คือ สภาวะที่รับรู้ทางใจและความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ มีการน้อมน าไปสู่อารมณ์ เป็น
ลักษณะ มีหน้าที่ประกอบกับจิตและเจตสิกด้วยกัน มีวิญญาณเป็นเหตุให้เกิด ได้แก่ นามขันธ์ ๔ 
คือ เวทนาขันธ์ สังขารขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขันธ์ อรรถปฏิสัมภิทาอธิบายว่า ธรรมใดย่อมรู้
อารมณ์ ฉะนั้น ธรรมชาตินั้น ชื่อว่า นาม ย่อมน้อมไปสู่อารมณ์ ธรรมท่ีรู้จักกันด้วยช่ือ ก าหนดรู้ด้วย
ใจ, สิ่งที่ไม่มีรูปร่าง ไม่ใช่รูปแต่น้อมมาเป็นอารมณ์ของจิตได้ โดยทั่วไปหมายถึงอรูปขันธ์ ๔ คือ 
เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ บางแห่งหมายถึงอรูปขันธ์ ๔ และนิพพาน บางแห่งเช่น
ในปฏิจจสมุปบาทหมายเฉพาะเจตสิกธรรมท้ังหลาย๓๓ 

                                         
๓๑ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๑๙๕. 
๓๒ ขุนสรรพกิจโกศล (โกวิท ปัทมะสุนทร), ลักขณาทิจตุกะแห่งปรมัตถธรรม, หน้า ๔๑. 
๓๓ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๑๗๘. 



๓๕ 

นาม ได้แก่ นามขันธ์ ๔ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ คัมภีร์อรรถกถา
ปฏิสัมภิทามรรค อธิบายว่า ธรรมชาติใด ย่อมรู้อารมณ์ ฉะนั้น ธรรมชาตินั้น จึงช่ือว่านาม, อีก
อย่างหนึ่ง ธรรมชาติใด ย่อมน้อมไปสู่อารมณ์ ฉะนั้นธรรมชาตินั้น ชื่อว่านาม๓๔ 

ส่วนในวิภังคสูตรอรรถกถาทีฆนิกาย มหาวรรค กล่าวว่า “หมายถึง นามขันธ์ ๔ คือ 
(๑) เวทนาขันธ์ (๒) สัญญาขันธ์ (๓) สังขารขันธ์ (๔) วิญญาณขันธ์ คล้ายในสุตตันติกทุกนิเขปะ 
นามรูปทุกะ ว่า คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ และมีธาตุที่มีเป็นปัจจัยไม่
ปรุงแต่งนี้เพิ่มเติม แต่ในปฏิจจสมุปปาทและในอภิธมฺมตฺถวิภาวินี กล่าวเพียง เวทนาขันธ์  สัญญา
ขันธ์ สังขารขันธ์ เท่านั้น ไม่ได้กล่าวถึงวิญญาณขันธ์ ซึ่งเป็นจิต 

ลักขณาทิจตุกกะของนาม๓๕ 
นมนลกฺขณ   มีการน้อมไปสู่อารมณ์เป็นลักษณะ 
สมฺปโยครณ   มีการประกอบกับจิตและประกอบกันเอง โดย 

อาการท่ีเป็น เอกุปปาทะ เป็นต้น เป็นกิจ  
อวินิพฺโภคปจฺจุปฏฺ าน  มีอันไม่แยกจากกันกับจิตเป็นผลปรากฏ 
วิ ญฺ ณปทฏฺ าน   มีวิญญาณเป็นเหตุใกล้ 

นาม ได้แก่ จิต เจตสิก 

จิตคือใจ หรือ วิญญาณ สิ่งที่มีจริง มีแต่ช่ือ ไม่มีรูปไม่สามารถจับต้องหรือสัมผัสได้ 
เรียกได้ว่า นาม รู้จักกันด้วยช่ือ ก าหนดรู้ด้วยใจเป็นเร่ืองของจิตใจ ไม่มีรูปร่าง ไม่ใช่รูปแต่น้อมมา
เป็นอารมณ์ของจิตได้ ทั่วไปหมายถึง อรูปขันธ์ ๔ คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ บางแห่ง 
รวมนิพพานไว้ด้วย 

จิตหรือใจซึ่งเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวง เป็นธรรมชาติรู้อารมณ์จิต มีจิต ๘๙/๑๒๑ 
ดวง ค าว่า จิต ได้แก่ วิญญาณ เป็นธรรมชาติที่วิจิตรด้วยภูมิ วัตถุ อารมณ์และวิถีจิตที่มีกิริยาจิต เป็น
ต้น เป็นธรรมชาติที่หลาย ๆ ดวง แต่เกิดขึ้นทีละดวง เมื่อดวงเก่าดับไป ดวงใหม่ก็เกิดขึ้น มีการเกิดดับ
อยู่ตลอดเวลา ไม่มีสรีระ อาศัยมหาภูตรูป ๔ คือ ดิน น้ า ไฟ ลม และหทัยรูป เป็นที่อยู่ ไม่ตั้งอยู่ใน
อารมณ์เดียวด้วยอิริยาบถหนึ่ง ๆ คือ กลับกลอก ซัดส่าย กวัดแกว่ง ดิ้นรนไปในอารมณ์ต่าง ๆ  

เจตสิก ธรรมชาติที่อาศัยจิตเกิดร่วมกับจิต มี ๕๒ ความรู้สึกในจิต หรือเจตสิกนั้น คือ
สภาพความปรุงแต่งจิต เช่น ชอบไม่ชอบ ฟุ้งซ่าน หงุดหงิด ร าคาญท้อถอย สงสัย ขุ่นมัว เศร้า
หมอง ผ่องใสอิ่มเอิบ เบิกบาน สงบไม่สงบ ดีใจเสียใจ สุขสบาย เฉย และจ าได้หมายรู้ 

                                         
๓๔ ขุ.ป.อ. (ไทย) ๑/๖/๑๒๖. 
๓๕ ขุนสรรพกิจโกศล (โกวิท  ปัทมะสุนทร), ลักขณาทิจตุกะแห่งปรมัตถธรรม, หน้า ๔๑. 



๓๖ 

เมื่อ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ กระทบถูกต้องสัมผัสกับรูป เสียง กลิ่น รสโผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์ 
เกิดการเห็น การได้ยิน รู้กลิ่น รู้สัมผัส รู้ทางใจ ความจ า ความคิดถึง ความอยาก ความตรึก ความ
ตรอง ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์ เรียกว่า นาม  

ตารางท่ี ๓ สรุปตาราง แยกรูป แยกนาม  
สภาวะ ขันธ์ ๕  อายตนะ ๑๒  ธาตุ ๑๘ อินทรีย์ ๒๒ ปฏิจจ 

สมุปบาท  ๑๒ 

อริยสัจ ๔ 

รูปธรรม
ล้วน 

รูปขันธ ์ จักขายตนะ 
รูปายตนะ 
ฆานายตนะ 
โสตายตนะ 
คันธายตนะ 
ชิวหายตนะ 
รสายตนะ 
กายายตนะ 
สัททายตนะ 
 

จักขุธาตุ 
รูปธาต ุ
ฆานธาต ุ
โสตธาต ุ
คันธธาตุ 
ชิวหาธาตุ 
รสธาต ุ
กายธาต ุ
สัททาธาต ุ
โผฏฐัพพธาต ุ

จักขุนอินทรีย์ 
ฆานินทรีย ์
โสตินทรีย ์
ชิวหินทรีย์ 
กายินทรีย ์
อิตถินทรีย ์
ปุริสินทรยี ์

- - 

นามธรรม
ล้วน 

เวทนาขันธ ์
สัญญาขันธ์ 
สังขารขันธ ์
วิญญาณ
ขันธ ์

มนายตนะ จักขุวิญญาณธาต ุ
ฆานวิญญาณธาต ุ
โสตวญิญาณธาต ุ
ชิวหาวิญญาณ
ธาตุ 
กายวิญญาณธาต ุ
มโนวิญญาณธาต ุ
มโนธาต ุ

มนินทรีย ์
โทมนัสสินทรีย ์
สมาธินทรีย ์
สุขินทรีย ์
อุเปกขินทรีย ์
ปัญญินทรีย ์
สตินทรีย ์
ทุกขินทรีย์ 
สัทธินทรีย ์
อนัญตัญญัต 
สามีตินทรีย ์
โสมนสัสินทรีย ์
วิริยินทรีย ์
อัญญินทรีย ์
อัญญาตาวินทรีย ์

อวิชชา 
สังขาร 
วิญญาณ 
ผัสสะ 
เวทนา 
ตัณหา 
อุปาทาน 
ภพ 
ชาติ ชรา 
มรณะ 

สมุทัย
สัจจะ 
นิโรธ
สัจจะ 
มัคค
สัจจะ 

ทั้งรูป 
ทั้งนาม 

- ธัมมายตนะ ธัมมธาต ุ ชีวิตตินทรีย ์ นามรูป 
อายตนะ ๖ 

ทุกข
สัจจะ 

สรุปว่า นาม คือ จิต เจตสิก ไม่สามารถจับต้อง มีสภาวะที่รับรู้ทางใจและความรู้สึกนึก
คิดต่าง ๆ มีการน้อมน าไปสู่อารมณ์ เป็นลักษณะ มีหน้าที่ประกอบกับจิตและเจตสิกด้วยกัน มี
วิญญาณเป็นเหตุให้เกิด ได้แก่ นามขันธ์ ๔ คือ เวทนาขันธ์ สังขารขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขันธ์  



๓๗ 

 จากการศึกษารวบรวมข้อมูล จึงกล่าวได้ว่าวิถีจิต จัดเป็นนามธรรม คือประกอบด้วย 
เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ รู้จักกันแต่ช่ือ 
ก าหนดรู้ได้ด้วยใจ เป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่าง ไม่มีรูปแต่น้อมมาเป็นอารมณ์ของจิตเป็นส่วนของนามธรรม
ทั้งหมด วิถีจิตทั้ง ๖ วิถี สามารถสงเคราะห์เป็นนามธรรม ได้ดังนี้ 

วิถีจิตทุกขณะท่ีรู้อารมณ์ทางตา  เพราะ รู้รูปารมณ์  จัดเป็นนาม  
วิถีจิตทุกขณะท่ีรู้อารมณ์ทางหู  เพราะ รู้สัททารมณ์  จัดเป็นนาม 
วิถีจิตทุกขณะท่ีรู้อารมณ์ทางจมูก  เพราะ รู้คันธารมณ์  จัดเป็นนาม 
วิถีจิตทุกขณะท่ีรู้อารมณ์ทางลิ้น  เพราะ รู้รสารมณ์  จัดเป็นนาม 
วิถีจิตทุกขณะท่ีรู้อารมณ์ทางกาย  เพราะ รู้โผฏฐัพพารมณ์  จัดเป็นนาม 
วิถีจิตทุกขณะทางใจซึ่งเป็นมโนทวารวิถีจิตนั้น รู้อารมณ์ได้ ทุกอารมณ์ คือ รู้รูป เสียง 

กลิ่น รส โผฦฐัพพะ จัดเป็นนาม 

สรุป นามรูป คือนามธรรม และรูปธรรม นามธรรม คือ สภาวะที่น้อมไปหาอารมณ์, ใจ
และอารมณ์ที่เกิดกับจิต, สิ่งที่ไม่มีรูป คือ รู้ไม่ได้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย แต่รู้ได้ด้วยใจ ได้แก่ 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ส่วนรูปธรรม คือ สิ่งที่มีรูป สิ่งที่เป็นรูป ได้แก่รูปขันธ์ท้ังหมด วิถีจิต 
คือ จิตที่เข้าไปรับรู้อารมณ์ จึงจัดเป็นนามธรรม  

๒.๖ สรปุท้ายบท 

วิถีจิต คือ จิตที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการรับรู้อารมณ์ ๖ ที่ก าลังปรากฏทางทวาร ๖ คือ ตา หู 
จมูก ลิ้น กาย ใจ จิตขณะนั้น ๆ เป็นวิถีจิต ท าหน้าที่มาร้อยเรียง รับรู้อารมณ์ตามล าดับก่อนหลัง เมื่อ
มีอารมณ์หรือสภาวธรรมภายนอกมากระทบ ขณะจิตที่ข้ึนวิถีจะตั้งอยู่ได้ในอารมณ์นี้ได้  

วิถีจิตแบ่งประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภทคือ กามวิถี และ อัปปนาวิถี ส่วนวิถีจิตในกาม
วิถีแยกย่อยได้เป็น ๒ คือ ปัญจทวารวิถี และมโนทวารวิถี ซึ่งปัญจทวารวิถี คือ วิถีจิตที่ปรากฏขึ้น
รับปัญจารมณ์ทางปัญจทวาร ได้แก่ รูปารมณ์, สัททารมณ์, คันธารมณ์, รสารมณ์, โผฏฐัพารมณ์ 
และธัมมารมณ์ ส่วนมโนทวารวิถี มีอารมณ์ได้ทั้ง ๖ คือ รูปารมณ์ สัททารมณ์ คันธารมณ์ รสารมณ์ 
โผฏฐัพพารมณ์ และธัมมารมณ์ จึงกล่าวได้ว่า วิถีจิตนั้นเป็นนาม เพราะจิตเป็นสภาวะที่จับต้อง
ไม่ได้ มีสภาวะที่เข้าไปรู้อารมณ์ ทางทวารทั้ง ๖ จัดเป็นวิถีจิตในกามภูมิทั้งสิ้น 



 

 

บทที่ ๓ 

วิถีจิตในการพิจารณารูปนามในปัจจยปริคคหญาณ 

ในคัมภี ร์พระไตรปิฎก ซึ่ งประกอบด้วย พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และ 
พระอภิธรรมปิฎก มีหลักธรรมคําสอน และลักษณะเนื้อหาแต่ละปิฎกแตกต่างกัน เช่น ในพระวินัยปิฎก 
บัญญัติเกี่ยวกับเร่ือง ศีล พระสุตตันตปิฎก กล่าวถึงวิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ พระอภิธรรมกล่าวถึง
เร่ืองปรมัตถธรรม ๔ คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน เมื่อกล่าวโดยย่อแล้วหลักธรรมของพระพุทธองค์ 
ทรงรวมอยู่ในอริยสัจ ๔ อันได้แก่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทุกข์ และวิธีปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์ ซึ่งมีวิธี
ปฏิบัติอยู่ในหลักสติปัฏฐาน ๔ ผู้ศึกษาได้กําหนดประเด็นศึกษาการปฏิบัติวิปัสสนาไว้ดังต่อไปนี้ คือ 

๓.๑ นิยามความหมายของวปิัสสนา 
๓.๒ การพจิารณารูปนาม 
๓.๓ วิสุทธิ ๗ และ โสฬสญาณ  
๓.๔ การพจิารณารูปนามในปัจจยปริคคหญาณ 
๓.๕ วิถีจิตในการพิจารณารูปนามในปจัจยปริคคหญาณ 
๓.๖ สรุปท้ายบท 

๓.๑ นิยามความหมายของวิปัสสนา 

ในทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ปรากฏข้อความว่า วิปัสสนา หมายถึง ความเห็นแจ้ง๑ คือเห็น
ตรงต่อความเป็นจริงของสภาวธรรม, ปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์ให้ถอนความหลงผิด รู้ผิด ในสังขาร 
เสียได้, การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความเห็นรู้แจ้งชัดภาวะของสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็น การเจริญ
ปัญญา หมายถึง ความรอบรู้ ความรู้ตระหนักเท่าทันถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปตามกฎ
ธรรมดา มีความเกิดขึ้น เสื่อมสิ้นไปตามเหตุปัจจัยของมัน ซึ่งทําให้วางใจวางท่าทีต่อสิ่ งต่าง ๆ ได้
ถูกต้อง โดยมีจิตหลุดพ้นเป็นอิสระ สามารถวินิจฉัยแยกการอันควรมิควรทํา  กําหนดความ
พอเหมาะพอด ีและการท่ีจะใช้หรือพัฒนาต่อไปของคุณธรรมอื่น ๆ ทั้งหมดอย่างเหมาะสม ทําตน
ให้บริสุทธ์ิจากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา 

                                           
๑ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๒/๓๖๙. 



๓๙ 

การเจริญวปิัสสนา คือ การเจริญปัญญานั่นเอง เพราะวิปัสสนาคือตัวปัญญา วิปัสสนา 
หมายถึง อุบายสําหรับฝึกอบรมจิตให้เกิดปัญญารู้แจ้ง รู้ชัดตามความเป็นจริงในสภาวธรรม
ทัง้หลาย คือ เป็นจริง ชัดเจน แจ่มแจ้ง ด้วยการกําหนดรู้ในปัจจุบันขณะ ไม่ว่าในอารมณ์ต่าง ๆ รูป
นาม ขันธ์ ๕ ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา ไม่เที่ยง เป็นทุกข ์เป็นอนัตตา ตัดรากเหง้าคือ กิเลส 
ตัณหา อุปาทานได้เป็นสุขอย่างยิ่ง คือ ความหลุดพ้น  

ความหมายของวิปัสสนา  

ในคัมภีร์พระอภิธัมมสังคณีได้ให้ความหมายไว้ว่า  

กตมา ตสฺมึ สมเย วิปสฺสนา โหติยา ตสฺมึ สมเย ปญฺ า ปชานานา วิจโย ปวิจโย ธมฺมวิจโย 
สลฺลกฺขณา อุปลกฺขณา ปจฺจุปลกฺขณา ปณฺฑิจฺจํ โกสลฺลํ เนปุญฺ  เวภพฺยา จินฺตา อุปปริกฺขา ภูรี 
เมธา ปริณายิกา วิปสฺสนา สมฺปชญฺ ปโตโท ปญฺ า ปญฺ นฺทฺริยํ ปญฺ าพลํ ปญฺ าสตฺถํ ปญฺ
าปาสาโท ปญฺ าอาโลโก ปญฺ าโอภาโส ปญฺ าปชฺโชโต ปญฺ ารตนํ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺ
มาทิฏฺฐิฃ อย ํตสฺมึ สมเย วิปสฺสนา โหติ ฯ๒ 

แปลความว่า ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจัยธรรม ความกําหนด
หมาย ความเข้าไปกําหนด ความเข้าไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู้ ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่ รู้
ละเอียด ความรู้อย่างแจ่มแจ้ง ความค้นคิด ความใคร่ครวญ ปัญญาเหมือนแผ่นดิน ปัญญา
เคร่ืองทําลายกิเลส ปัญญาเคร่ืองนําทาง ความเห็นแจ้ง ความรู้ดี ปัญญาเหมือนปฏัก ปัญญา 
ปัญญินทรีย์ ปัญญาพละ ปัญญาเหมือนศัสตรา ปัญญาเหมือนปราสาท ความสว่างคือปัญญา 
แสงสว่างคือปัญญา ปัญญาเหมือนประทีป ปัญญาเหมือนดวงแก้ว ความไม่หลงงมงาย ความ
เลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐ ิในสมัยนั้น นี้ชื่อว่าวิปัสสนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น๓ 

คําว่า วิปัสสนา ในพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ให้ความหมายไว้ว่า 
วิปัสสนา คือ ความเห็นแจ้ง ในอังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต ได้กล่าวถึงธรรม ๒ อย่าง คือ  

๑) สมถะ (การฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิ)  
๒) วิปัสสนา (ความเห็นแจ้ง)๔ ความเห็นแจ้งดังกล่าวนี้ หมายถึง ความเห็นแจ้งใน

สังขาร มีลักษณะความเห็นแจ้ง ๗ ประการ หรือ อนุปัสสนา ๗ ประการ 
(๑) อนิจจานุปัสสนา  พิจารณาเห็นเบญจขันธ์ท้ังหลายว่าไม่เท่ียง 
(๒) ทุกขานุปัสสนา   พิจารณาเห็นความเป็นทุกข์ 

                                           
๒ อภิ.สงฺ. (บาลี) ๓๔/๕๕/๓๐. 
๓ อภิ.สงฺ (ไทย) ๓๔/๕๕/๓๗. 
๔ ดูรายละเอียดใน ที.ปา. (ไทย ) ๑๑/๓๐๔/๒๕๖. 



๔๐ 

(๓) อนัตตานุปัสสนา  พิจารณาเห็นความไม่มีตัวตน 
(๔) นิพพิทานุปัสสนา พิจารณาเห็นความน่าเบื่อหน่าย 
(๕) วิราคานุปัสสนา  พิจารณาเห็นความคลายกําหนัด 
(๖) นิโรธานุปัสสนา  พิจารณาเห็นความดับกิเลส 
(๗) ปฏินิสสัคคานุปัสสนา  พิจารณาเห็นความสลัดทิ้งกิเลส 

คัมภีร์อรรถกถาปฏิสัมภิทามรรค ให้ความหมาย ว่า วิปัสสนา คือ การเห็นแจ้ง หรือวิธี
ทําให้เกิดการเห็นแจ้ง หรือวิธีทําให้เกิดการเห็นแจ้ง วจนัตถะว่า “ปัญญาใด ย่อมเห็นสังขตธรรมมี
ขันธ์ เป็นต้น ด้วยอาการต่าง ๆ มีความไม่เที่ยงเป็นต้น ได้แก่ ภาวนาปัญญา มีอนิจจานุปัสสนา 
เป็นต้น ฯ ฉะนั้น ปัญญานั้น ชื่อว่า วิปัสสนา๕ 

ที่ปรากฏใน คัมภีร์วิสุทธิมรรค ให้ความหมายวิปัสสนาว่า หมายถึง ปัญญาที่รู้ชัด คือรู้โดย
ประการต่าง ๆ อย่างพิเศษยิ่งกว่าอาการคือ ความหมายรู้ และความรู้แจ้ง๖ หมายความว่า แม้สัญญา 
วิญญาณ และปัญญา จะเป็นความรู้ด้วยกันก็จริง แต่สัญญา คือ ความหมายรู้นั้นเป็นสักแต่ว่าหมายรู้
อารมณ์ แต่ไม่อาจให้ถึงความแทงตลอดซึ่งลักษณะว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้ วิญญาณก็
เช่นกัน ย่อมทําหน้าที่รู้จักอารมณ์และย่อมให้ถึงความแทงตลอดซึ่งลักษณะได้ด้วย แต่ไม่อาจให้
ก้าวหน้าไปถึงความปรากฏแห่งมรรคได้ ส่วนปัญญาที่เกิดจากวิปัสสนา ย่อมรู้อารมณ์และให้ถึงความ
แทงตลอดซึ่งลักษณะด้วยอํานาจของวิปัสสนาญาณ อันสัมปยุตด้วยกุศลจิตแล้ว 

ในตํารานักวิชาการบางท่านได้ให้ความหมายของคําว่า “วิปัสสนา” ไว้ดังนี้ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้คํานิยามของ คําว่า วิปัสสนา หมายถึงความเห็น
แจ้ง คือ เห็นตรงต่อความเป็นจริงของสภาวธรรมนั้น ปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์อันให้ถอนความหลงผิดรู้
ผิดในสังขารเสียได้ และยังเป็นการฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้ชัดภาวะของสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็น
ของมันเอง๗ 

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ให้ความหมายไว้ในหนังสือ อริยวังสะปฏิปทาว่า วิปัสสนา คือ การ
เจริญปัญญา เข้าไปเห็นแจ้งเป็นพิเศษในสภาวธรรม (รูปนาม) ตามความเป็นจริง คือ เห็นแจ้งเป็น
พิเศษในอารมณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ โดยความเป็นรูปนามที่แท้จริง และเห็น
แจ้งเป็นพิเศษในอารมณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ โดยความเป็นของไม่เที่ยง (อนิจจะ) 

                                           
๕ ขุ.ป.อ. (ไทย) ๑/๑๕๕/๓๒๘. 
๖ พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ), พิมพ์

ครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนาเพรส จํากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๗๓๑. 
๗ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๒๕. 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๒๗๖. 



๔๑ 

เป็นทุกข์ (ทุกขะ) ไม่ใช่ตัวตน (อนัตตะ) และไม่สวยงาม (อสุภะ) ที่พิเศษนอกไปจากนิจจสัญญาวิปัลลาส 
สุขสัญญาวิปัลลาส อัตตสัญญาวิปัลลาส และสุภสัญญาวิปัลลาส๘  

แนบ มหานีรานนท์ ได้ให้คํานิยามของ “วิปัสสนา” ว่า วิปัสสนา คืออะไร วิปัสสนา 
เป็นช่ือ ของปัญญา มีปัญญาชนิดหนึ่งที่ช่ือว่า วิปัสสนา ปัญญานี้มีช่ือเรียกมากทีเดียวมีช่ือต่าง ๆ 
กันแต่ว่า ปัญญา ที่ช่ือวิปัสสนา ปัญญานี้รู้อะไร ปัญญาวิปัสสนารู้ว่า นามรูปไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็น
อนัตตา ไม่มีสาระ ไม่มีแก่นสาร เป็นอนัตตาไม่มีตัวตน รู้อย่างนี้อันใดอันหนึ่งก็แล้วแต่ปัญญาที่รู้
อย่างนี้แหละเรียกว่า วิปัสสนา๙  

ธนิต อยู่ โพธิ์  ได้ให้คํานิยามของ คําว่า วิปัสสนา มี รูปศัพท์และตามสภาวะหรือ
ปรากฏการณ์ในการปฏิบัติ เป็น ๓ นัย คือ (๑) วิปัสสนา ปัญญาเห็นแจ้ง เห็นชัด (๒) วิปัสสนา ปัญญา
เห็นโดยอาการต่าง ๆ มีความไม่เที่ยง เป็นต้น (๓) วิปัสสนา ปัญญาเห็นแปลก ๆ ประหลาด ๆ๑๐ 

จากข้อความข้างต้นที่ศึกษา จึงกล่าวได้ว่า วิปัสสนา หมายถึง ความรู้แจ้ง แจ้งชัดใน
สภาวธรรม โดยการอบรมจิตให้เกิดปัญญา เป็นการใช้กระบวนการพิจารณาทางจิต จนเกิดปัญญา
จนเห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริงว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ตามกฎแห่งหลักไตรลักษณ์ เป็น
ปัญญาที่เห็นการเกิดดับ ของรูปนาม พร้อมท้ังเข้าถึงความหลุดพ้นออกจากกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุ
ให้เกิดทุกข์หรือทําให้สิ้นอาสวะทั้งหลาย ซึ่งหมายถึงการบรรลุธรรมอันสูงสุดในพระพุทธศาสนา 
คือ การเข้าถึงนิพพานเป็นหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  โดยมีหลักการปฏิบัติด้วยวิธี
วิปัสสนากัมมัฏฐานตามกฎแห่งหลักไตรลักษณ์ 

คําว่า “วิปัสสนา” นั้นถึงจะมีความหมายหลายประการตามพระไตรปิฎกก็จริง แต่ก็
หมายถึง ปัญญาอันเกิดจากเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานทั้งนั้น การพัฒนาจิตให้เกิดเป็นวิปัสสนาหรือ
ตัวปัญญาที่เรียกว่า ญาณปัญญานั้นต้องอาศัยการปฏิบัติตามหลักของสติปัฏฐาน ๔ เพราะเป็น
หนทางให้เกิดญาณปัญญา ดังข้อความทีป่รากฏในมหาสติปัฏฐานสูตรว่า 

“เอกายโน อยํ ภิกขเว มคฺโค สตฺตานํ วิสุทฺธิยา โสกปริเทวานํ สมติกฺกมาย ทุกฺขโทมนสฺสานํ 
อตฺถงฺคมาย ายสฺส อธิคมาย นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย, ยทิทํ จตฺตาโร สติปฏฺ านา. 

                                           
๘ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสมมหาเถระ), อริยวังสะปฏิปทา ปฏิปทาอันเป็นวงศ์แห่ง

พระอริยเจ้า, (กรุงเทพมหานคร: หจก. ประยูรสาสน์ไทยการพิมพ์, ๒๕๕๔), หน้า ๓๖. 
๙ อุบาสิกาแนบ มหานีรานนท์, การปฏิบัติวิปัสสนา วิสุทธิ ๗, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์ หจก. ทิพยวิสุทธ์ิ, ๒๕๔๗), หน้า ๑๒. 
๑๐ ธนิต อยู่โพธิ์, วิปัสสนานิยม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๒๑. 



๔๒ 

ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เป็นทางสายเดียว เพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ เพื่อล่วงโสกะและ
ปริเทวะ เพื่อดับทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อทําให้แจ้งนิพพาน ทางนี้ คือ สติปัฏฐาน ๔ 
ประการ เราอาศัยทางสายเดียวนี้แล้วจึงกล่าวคําดังพรรณนามาฉะนี้”๑๑ 

ดังข้อความที่ปรากฏ กล่าวได้ว่า ทางนี้เป็นทางเดียว หมายถึง (๑) เป็นทางที่บุคคลผู้ละ
การเกี่ยวข้องกับหมู่คณะไปประพฤติธรรมอยู่แต่ผู้เดียว (๒) เป็นทางสายเดียวที่พระพุทธเจ้าทรงทํา
ให้เกิดขึ้นเป็นทางของบุคคลผู้เดียว คือ พระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะทรงทําให้เกิดขึ้น (๓) เป็นทางปฏิบัติใน
ศาสนาเดียว คือ พระพุทธศาสนา (๔) เป็นทางดําเนินไปสู่จุดหมายเดียว คือ พระนิพพาน เพื่อความ
บริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ เพื่อล่วงโสกะและปริเทวะ เพื่อดับทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อทํา
ให้แจ้งพระนิพพานทางนี้ คือ สติปัฏฐาน ๔๑๒ 

๑. มหาสติปัฏฐาน ๔ 

เมื่อบุคคลต้องการบรรลุธรรมด้วยการเจริญสติปัฏฐานอันเป็นทางสายเดียวนี้ เพราะ
วิปัสสนาญาณและมรรคญาณ อันเป็นปัญญาที่เกิดจากการอบรมจิต เมื่อจิตระลึกรู้สภาวธรรม   
ล้วน ๆ และมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในสภาวธรรม ปัญญาที่เกิดร่วมกับสติและสมาธิย่อมจะพัฒนาแก่กล้า
ขึ้นตามลําดับ ปัญญาดังกล่าว เรียกว่า ภาวนามยปัญญา คือ ปัญญาที่เกิดจากการอบรมจิต  

ดังนั้น สติปัฏฐานจึงเป็นหลักสําคัญในการปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ มีเนื้อหาลึกซึ้ง 
โดยทรงแสดงสติปัฏฐานไว้ ๔ ประการ และหลักปฏิบัติกรรมฐานไว้ ๒๑ หลัก ดังนี้ 

๑) กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน๑๓ การกําหนดรู้กองรูปว่า เป็นเพียงกองรูป ไม่ใช่สัตว์ 
บุคคล เรา ของเรา บุรุษ หรือสตรี และมีสภาพไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน ไม่สวยงาม 
โดยจําแนกเป็น ๑๖ หมวดใหญ่ และ ๑๔ หมวดย่อย คือ 

(๑) หมวดอานาปานะ การกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออก 
(๒) หมวดอิริยาบถ การกําหนดรู้อริยาบถใหญ่ทั้ง ๔ คือ การเดิน ยืน นั่ง นอน 
(๓) หมวดสัมปชัญญะ การกําหนดรู้อิริยาบถย่อยมีการเหยียด การคู้ เป็นต้น ร่วม
ไปกับอริยาบถใหญ่ 
(๔) หมวดปฏิกูลมนสิการ การกําหนดรู้สิ่งปฏิกูลว่าร่างกายเป็นของน่าเกลียดด้วย
ผม ขน เป็นต้น 

                                           
๑๑ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๓๘/๑๓๑. 
๑๒ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๓/๓๐๑. 
๑๓ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๓๗๔/๓๑๙. 



๔๓ 

(๕) หมวดธาตุมนสิการ การกําหนดรู้ธาตุทั้ง ๔ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ และธาตุลม 
(๖) หมวดนวสิวถิกะ การกําหนดรู้ซากศพ ๙ ประเภทมีซากศพที่พองอืด เป็นต้น 

๒) เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน การกําหนดรู้เวทนาว่าเป็นเพียงเวทนา ไม่ใช่สัตว์ บุคคล 
เรา ของเรา บุรุษ หรือสตรี และมีสภาพไม่เที่ยง เป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน ไม่สวยงาม โดยจําแนกเป็น
ความรู้สึกเป็นสุข ทุกข์ และวางเฉย (ไม่ทุกข์ไม่สุข) 

๓) จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน การกําหนดรู้จิตว่าเป็นเพยีงจิต ไม่ใช่สัตว์ บุคคล เรา ของ

เรา บุรุษ หรือสตรี และมีสภาพไม่เที่ยง เป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน ไม่สวยงาม โดยจําแนกเป็นจิตที่
ประกอบด้วยโลภะ เป็นต้น 

๔) ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน การกําหนดรู้สภาวธรรมว่าเป็นเพยีงสภาวธรรม ไม่ใช่สัตว์ 
บุคคล เรา ของเรา บุรุษ หรือสตรี และมีสภาพไม่เที่ยง เป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน ไม่สวยงาม โดย
จําแนกเป็นสภาวะเห็น ได้ยิน เป็นต้น แบ่งออกเป็น ๕ หมวด คือ 

(๑) หมวดนิวรณ์ การกําหนดรู้นิวรณ์ ๕ 
(๒) หมวดขันธ ์การกําหนดรู้ขันธ์ ๕ 
(๓) หมวดอายตนะ การกําหนดรู้อายตนะ ๑๒ 
(๔) หมวดโพชฌงค ์ การกําหนดรู้โพชฌงค์ ๗ 
(๕) หมวดสัจจะ การกําหนดรู้อริยสัจ ๔ 

๓.๒ การพิจารณารูปนาม 

นิยามความหมายของรูป-นาม  

๑) รูป คือ สิ่งที่จับต้องได้ในอาการกาย ๓๒ ประการ เป็นสภาพที่ทนได้ยาก เป็นสภาพ
บีบคั้น เปลี่ยนแปลงไปเพราะความเย็นบ้าง เพราะความร้อนบ้าง เพราะความหิวกระหายบ้าง 
เพราะสัตว์ เหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลานกัดต่อยบ้าง รูปํ อนิจฺจํ รูปไม่เที่ยง๑๔ 

อรรถกถาจารย์ได้ให้ความหมายรูปนามไว้ดังนี้ คือรู้รูปนาม เช่น ขณะตาเห็น หูได้ยิน
เสียง ขันธ์ ๕ เกิดขึ้นแล้ว ขันธ์ ๕ นั่นแหละเป็นรูปกับนาม ตัวอย่างเวลาเห็นนาฬิกา นาฬิกาเป็นรูป 
ตาเป็นรูป เห็นนาฬิกางาม ๆ แล้วสบาย ความสบายนั้นเป็นเวทนา จํานาฬิกาได้ว่างาม ความจําได้
นั้นเป็นสัญญา แต่งใจให้งามเป็นสังขาร เห็นนาฬิกา ผู้เห็นเป็นวิญญาณคือ จักขุวิญญาณ เป็นจิต

                                           
๑๔ พระมหาสมปอง มุทิโต, คัมภีร์อภิธานวรรณนา, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ บริษัท 

ประยูรวงศ์พริ้นติ้ง จํากัด, ๒๕๔๗ ), หน้า ๑๕๐. 



๔๔ 

ดวงหนึ่งเกิดจากจักขุทวาร ตาเห็นรูปคร้ังหนึ่งครบขันธ์ ๕ พอดีย่อขันธ์ ๕ เป็น ๒ คือรูปคงเป็นรูป
ตามเดิม เวทนาสัญญา สังขาร วิญญาณทั้ง ๔ ขันธ์นี้ ย่อลงเป็นหนึ่ง เรียกว่านาม เมื่อย่อลงมาใน
แนวปฏิบัติ จึงเหลือเพียงรูปกับนามเท่านั้น ปัญญาที่รู้ว่า ขณะตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูกได้กลิ่น 
ลิ้นได้รส กายถูก เย็น ร้อน อ่อน แข็ง (อาการกาย ๓๒ ประการ) ก็มีเพียง ๒ อย่างเท่านี้ คือมีแต่รูป
กับนามเป็นอย่างนี้ทั่วสากลโลก นี้เป็นสัจธรรมแท้ไม่แปรผัน๑๕ 

ลักขณาทิจตุกกะของรูป๑๖ 
รุปฺปนลกฺขณํ มีความเสื่อมสลายไปเป็นลักษณะ 
วิกิรณรสํ มีการแยกจากกัน (จิต) ได้เป็นกิจ 
อยฺยากตปจฺจุปฏฺฐฃานํ มีความเป็นอัพยากตธรรมเป็นผลปรากฏในปัญญาของบัณฑิต 
วิญฺญาณปทฏฺฐฃานํ มีวิญญาณเป็นเหตุใกล้ 

๒) นาม หมายถึง ธรรมที่รู้จักกันด้วยช่ือ กําหนดรู้ด้วยใจเป็นเร่ืองของจิตใจ, สิ่งที่ไม่มี
รูปร่าง ไม่ใช่รูปแต่น้อมมาเป็นอารมณ์ของจิตได้๑๗ 

ลักขณาทิจตุกกะของนาม๑๘ 
นมนลกฺขณํ มีการน้อมไปสู่อารมณ์เป็นลักษณะ 
สมฺปโยครสํ มีการประกอบกับจิตและประกอบกันเอง โดยอาการที่เป็น 
เอกุปปาทะ เป็นต้น เป็นกิจ 
อวินิพฺโภคปจฺจุปฏฺฐฃานํ มีอันไม่แยกจากกันกับจิตเป็นผลปรากฏ 
วิญญฺาณปทฏฺฐฃานํ มีวิญญาณเป็นเหตุใกล้ 
บัญญัติธรรมหรือสมมติบัญญัติ 

การกําหนดรูปนามสามารถกําหนดรู้ได้ว่ามีเพียงรูปนามโดยปราศจากสมมุติบัญญัติที่
เป็นบุคคล เรา ของเรา บุรุษ สตรี การกําหนดรูปนามนั้นเป็นการรู้เห็นลักษณะพิเศษ คือสภาวะ
ลักษณะของรูปนามอย่างแท้จริงกล่าวคือ 

                                           
๑๕ พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ, ปรมัตถโชติกะ ปริเฉทที่ ๑-๒-๖, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ 

บจก. วี อินเตอร์, ๒๕๔๗), หน้า ๑๐. 
๑๖ ขุนสรรพกิจโกศล (โกวิท ปัทสุนทร), ลักขณาทิจตุกะ แห่ง ปรมัตถธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๕๑), หน้า ๔๑. 
๑๗ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๒๑, 

(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๕๖), หน้า ๑๖๑. 
๑๘ ขุนสรรพกิจโกศล (โกวิท ปัทสุนทร), ลักขณาทิจตุกะ แห่ง ปรมัตถธรรม, หน้า ๔๑. 



๔๕ 

รูป เป็นสภาวะแปรปรวนและไม่รู้อารมณ์ 
นาม เป็นสภาวะน้อมไปสู่อารมณ์ 
วิปัสสนาญาณนี้ยังเป็นการรู้เห็นลักษณะพิเศษของรูปและนามแต่ละอย่าง เช่น 
ความแข็งอ่อน เป็นลักษณะพิเศษของธาตุดิน (อาการกาย ๓๒) 
การกระทบ เป็นลักษณะพิเศษของผัสสะ 
การเสวย เป็นลักษณะพิเศษของเวทนา 
การจําได้หมายรู้ เป็นลักษณะพิเศษของสัญญา 
การรู้อารมณ์ เป็นลักษณะพิเศษของวิญญาณ 

อนึ่งลักษณะพิเศษของรูปนามดังกล่าวปรากฏในปัจจุบัน ขณะที่ประกอบด้วยขณะจิต 
๓ คืออุปาทขณะ (ขณะเกิดขึ้น) ฐิติขณะ (ขณะตั้งอยู่) และภังคขณะ (ขณะดับไป) ไม่ปรากฏในอดีต
ที่ดับไปแล้วและอนาคตท่ียังมาไม่ถึง ดังนั้นจึงควรกําหนดรูปนามในปัจจุบันขณะเท่านั้น 

รู้รูปนามได้ดี คือหายความสงสัยในคําว่ารูปนามจริง ๆ เกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐาน เรียกว่า นามรูปปริจเฉทญาณ เช่น พองกับยุบเป็นคนละอัน หูกับเสียงเป็นคน
ละอัน จมูกกับกลิ่นเป็นคนละอัน ลิ้นกับรสเป็นคนละอัน เป็นต้น  

การรู้เหตุปัจจัยของรูปนาม บางคร้ังรูปเป็นเหตุ นามเป็นผลก็มี บางคร้ังนามเป็นเหตุ 
รูปเป็นผลก็มี เช่น ท้องพองขึ้นเสียก่อนแล้วสติจึงตามไปกําหนดทีหลัง หรือตั้งใจจะกําหนดก่อน
แล้ว ท้องจึงพองขึ้นไปทีหลังเป็นต้น เรียกว่าปัจจยปริคคหญาณ  

สรุปว่า รูปคือธรรมชาติที่แตกดับ เมื่อว่าโดยลักขณาทิจตุกะคือมีการสลายแปรปรวน 
เป็นลักษณะ มีการแตกแยกกันเป็นกิจ (กับจิต) ได้เป็นกิจ มีความเป็นอัพยากตธรรมเป็นผล มี
วิญญาณเป็นเหตุใกล้ ส่วนนามเป็นธรรมชาติที่น้อมไปหาอารมณ์ เมื่อว่าโดยลักขณาทิจตุกะคือ มี
การรู้อารมณ์เป็นลักษณะ มีการเกิดก่อนและเป็นประธานในธรรมทั้งปวงเป็นกิจ มีการเกิดขึ้น
ต่อเนื่องกัน ไม่ขาดสายเป็นผล มีนามรูปเป็นเหตุใกล้ให้เกิดดังนี้  รูป นาม เป็นอาการของธรรม 
รูปธรรม นามธรรมที่จะต้องพิจารณาให้เห็นแจ้ง คือ รูปนาม การที่จะให้เห็นแจ้งใน รูปนาม ต้อง
ดําเนินการตามนัยแห่ง สติปัฏฐาน วิธีเดียว จะดําเนินการอย่างอื่นใดให้ปรากฏ รูปนาม ตามสภาพ
แห่งความเป็นจริงนั้นไม่มี 



๔๖ 

๑. ประเภทของรูปนาม 

รูปนามเป็นอารมณ์ที่ใช้ในการพิจารณาให้เกิดปัญญา เรียกว่า วิปัสสนาภูมิ ๖๑๙ หรือ
ภูมิแห่งปัญญา๒๐ เป็นปรมัตถ์อารมณ์ มี ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อินทรีย์ ๒๒ อริยสัจ ๔  
และปฏิจจสมุปบาท ๑๒ เมื่อย่อลงแล้วคงเหลือ รูปกับนาม เท่านั้น ต่อไปจะได้ยกเฉพาะขันธ์ ๕ ขึ้น
เป็นอุทาหรณ์ในอารมณ์ของวิปัสสนามากล่าว คือ  

การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา คือการปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน ๔ เป็นการปฏิบัติโดยการ
กําหนดรู้ที่กาย เวทนา จิต ธรรม หรือขันธ์ ๕ หรือรูปนาม โดยมีบาทฐานจากสีลวิสุทธิ และจิตวิสุทธิ 
(วิปัสสนาขณิกสมาธิ) ในที่นี้จะยกขันธ์ ๕ อธิบายถึงหลักปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ดังนี้ 

รูปขันธ์เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นรูปธรรม 
เวทนาขันธ์เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นนามธรรม 
สัญญาขันธ์, สังขารขันธ์เป็นธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นนามธรรม  
วิญญาณขันธ์เป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นนามธรรม  
การปฏิบัติขันธ์ ๕ เป็นธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นทั้งรูปธรรมนามธรรม  
รูปขันธ์เป็นรูปธรรม ได้แก่ สภาวธรรมท่ีเป็นรูป  

ขันธ์ที่เหลือ ๔ ขันธ์ เป็นนามธรรม คือ สภาวธรรมที่ไม่ใช่รูปไม่มีรูปร่างสีสันวรรณะ
สังขารปรากฏ เป็นทั้งรูปทั้งนาม เป็นปรมัตถธรรม เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาคือกําลังปรากฏอยู่ใน
ปัจจุบันขณะเท่านั้น เช่น ในขณะท่ีจิตเห็นรูปทางตา จักขุปสาทรูป เป็นเหตุให้เห็นรูปารมณ์ ที่มา
กระทบจักขุปสาท ทั้งรูปารมณ์ทั้งจักขุปสาทเป็นรูปขันธ์ ส่วนผู้เห็นรูปารมณ์ คือจิต เป็นวิญญาณขันธ์ 
การเสวยรูปารมณ์เป็นเวทนาขันธ์ ความจําสีสันวรรณะของรูปารมณ์ เป็นสัญญาขันธ์ ความดีใจหรือ
เสียใจในรูปารมณ์เป็นสังขารขันธ์ การเห็นทุกคร้ัง ขันธ์ ๕ ปรากฏพร้อมกันทุกคร้ัง ทางหู จมูก ลิ้น 
กาย ใจ เช่นเดียวกัน ผู้มีสติควบคุมจิตกําหนดรู้ให้ทันขันธ์ ๕ ตามความเป็นจริงจึงเป็นอารมณ์
วิปัสสนา ดังนั้น จําเป็นต้องกําหนดรู้ให้ทันให้ถูกทุกคร้ังทุกอารมณ์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ขณะนั่งสมาธิกําหนดรู้ดูอาการไหวเคลื่อนของท้อง กําหนดรู้ว่า พองหนอยุบหนอ 
กําหนดไปตามปัจจุบันอารมณ์ จนเห็นแจ้งไตรลักษณ์แห่งรูปนามที่ปรากฏอยู่นั้นตามเป็นจริง ด้วย

                                           
๑๙ ฉันทนา อุตสาหลักษณ์, พุทธปัญญา คู่มือการสร้างปัญญา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท 

ธนธัชการพิมพ์ จํากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๘๗-๙๓. 
๒๐ พระพุทธโฆสเถร, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, หน้า ๗๒๐. 



๔๗ 

ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติย่อมปรากฏญาณปัญญาที่เรียกว่าโสฬสญาณ (ญาณ ๑๖)๒๑ ซึ่งเป็น
สภาวะของการปฏิบัติวิปัสสนา๒๒ ตามลําดับญาณ ซึ่งจะกล่าวถึงในเร่ืองต่อไป 

๒. สมาธิท่ีใช้ในการพิจารณารูปนาม 

สมาธิที่อบรมดีแล้วเป็นเคร่ืองอบรมปัญญาเป็นเหตุทําอาสวกิเลสให้สิ้นไป ดัง ที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสมาธิภาวนาสูตรว่า “สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นไป
เพื่อความสิ้นอาสวะ”๒๓ สมาธิภาวนาในท่ีนี้ ก็คือวิปัสสนาขณิกสมาธินั่นเอง 

ขณิกสมาธิเป็นปทัฏฐานแห่งวิปัสสนา ตามท่ีท่านกล่าวอานิสงส์สมาธิไว้ ๕ ประการ ใน
คัมภีร์วิสุทธิมรรค และใน ๕ ประการนั้นมีอยู่ประการหนึ่งว่า สมาธิภาวนาอันแน่นแฟ้นก็ดี (อัปปนา
สมาธิ) สมาธิภาวนาเป็นแต่เฉียด ๆ โดยนัยแห่งความบรรลุปลอดโปร่งในที่คับแคบก็ดี แห่งปุถุชนผู้
เสขะ ผู้ออกจากสมาบัติแล้วเจริญโดยหมายใจว่า จักเห็นแจ้งด้วยจิตอันม่ันคง ช่ือว่า มีวิปัสสนาเป็น
อานิสงส์ เพราะเป็นปทัฏฐานแห่งวิปัสสนา ในอานิสงส์ข้อนี้ท่านหมายรวมถึงวิปัสสนาสมาธิ คือ 
ขณิกสมาธิซึ่งมีลักษณะคล้ายอุปจารสมาธิรวมอยู่ด้วย 

สําหรับบุคคลผู้เจริญวิปัสสนาภาวนาแล้ว เมื่อศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิและปัญญาแก่
กล้าเต็มท่ีแล้ว สมาธิของบุคคลนั้นย่อมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การกําหนดย่อมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และชัดเจนมากนิวรณ์ที่จินตนาการยึดอารมณ์นั้น ๆ ไม่สามารถที่จะโผล่เข้ามาในระหว่างแห่งทํา
สมาธินั้นได้ ในช่วงเวลาเช่นนั้นเอง สมาธิที่มีการอยู่ตั้งมั่นในอารมณ์รูปนามทุก ๆ คร้ังที่ผู้ปฏิบัติ
กําหนด ย่อมแก่กล้าและปรากฏชัดอย่างเต็มท่ี ก็สมาธิ เช่นนี้ท่านเรียก ขณิกสมาธิ หมายถึง สมาธิ
ที่ตั้งมั่นอยู่ในช่วงที่จิตอยู่ในการกําหนดเท่านั้น 

การพัฒนาการของขณิกสมาธิในการเจริญวิปัสสนา จะเกิดขึ้นแก่โยคีผู้เจริญวิปัสสนา
ล้วน ๆ (วิปัสสนายานิกบุคคล) ไปพร้อมกับองค์ประกอบทั้ง ๓ นับตั้งแต่โยคีบุคคลใช้สติกําหนดรู้
อารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์ในฐาน ๔ คือ กาย เวทนา จิต และธรรม จนนิวรณ์ ๕ สงบระงับลงไป และจิต
ตั้งมั่นอยู่เป็นขณะ ๆ แต่ไม่แนบแน่นในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเหมือนสมาธิในสมถกรรมฐาน เมื่อ
สมาธิแก่กล้าขึ้น ระดับของสมาธิจะสูงขึ้นตามความแก่กล้านั้น คือ เป็นสมาธินทรีย์  ในอินทรีย ๕ 
เป็นสมาธิพละในพละ ๕ เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์ ในโพชฌงค์ ๗ และเป็นสัมมาสมาธิในมรรคมีองค์ ๘ 

                                           
๒๑ ฝ่ายวิชาการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย (หลักสูตรช้ันมัชฌิมอาภิธรรมิกะโท), วิปัสสนากรรมฐาน, 

(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสัทธัมมโชติกะ จัดพิมพ์, ๒๕๒๘), หน้า ๒๔๖.  
๒๒ ดูรายละเอียดใน ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๔/๕๔๔. 
๒๓ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๔๑/๖๘. 



๔๘ 

ธรรมเหล่านี้เป็นธรรมในโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ซึ่งสามารถเห็นแจ้งพระไตรลักษณ์ และละอวิชชา 
ตัณหา อุปาทาน เป็นต้น ได้ช่ัวคราวในวิปัสสนาญาณที่เป็นโลกิยะ คือ นามรูปปริจเฉทญาณ ถึง 
อนุโลมญาณ แต่เมื่อเข้าสู่มรรคญาณ ขณิกสมาธิจะมีกําลังเทียบเท่าอัปปนาสมาธิ ซึ่งสามารถ
สนับสนุนให้ปัญญาละกิเลสได้เด็ดขาด (สมุจเฉทปหาน)  

การปฏิบัติวิปัสสนาอาศัยเฉพาะขณิกสมาธิ ดําเนินปฏิบัติไปจนขณิกสมาธิแนบแน่นมี
กําลังเทียบเท่ากับอัปปนาสมาธิ ซึ่งเป็นกําลังสมาธิของฌาน ดังที่ พระธัมมปาลเถระได้อธิบาย ไว้ดังนี้
องค์ธรรมของสมถะควรที่จะถือเอาเพียงขณิกสมาธิที่เกิดพร้อมวิปัสสนาเท่านั้น แม้วิปัสสนาซึ่งมี
ความแก่กล้าในขณะที่ประกอบกับสมาธิดังกล่าว ก็ควรจําแนกออกเป็น ๓ ประการ คือ วิปัสสนา
ระดับสูง วิปัสสนาระดับปานกลาง และวิปัสสนาระดับต้น ดังนี้ 

(๑) สมาธิ และวิปัสสนาระดับสูง หมายถึง สมาธิ และวิปัสสนาขั้นสูง นั้นเป็นวิปัสสนาญาณ
ที่เร่ิมตั้งแต่ภังคญาณ ซึ่งเป็นวิปัสสนาญาณที่บริบูรณ์แก่กล้าถึงขั้นสูง อนึ่ง ตั้งแต่ภังคญาณ เป็นต้น
ไปนั้น ขณิกสมาธิก็จะเกิดขึ้นเป็นสมาธิขั้นสูงเช่นกัน 

(๒) สมาธิ และวิปัสสนาระดับปานกลาง หมายถึง วิปัสสนาเร่ิมตั้งแต่อุทยัพพยญาณ 
จําเดิมแต่อุทยัพพยญาณขึ้นไปนั้น ขณิกสมาธิระดับปานกลางก็จะเกิดขึ้น  

(๓) สมาธิ และวิปัสสนาระดับต้น หมายถึง สมาธิ และวิปัสสนาระดับอ่อน ๆ เร่ิมตั้งแต่
ช่วงที่นามรูปปริเฉทญาณแก่กล้า วิปัสสนาก็จะได้ช่ือว่าบริบูรณ์เช่นกัน ตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณ
นั้น ขณิกสมาธิระดับอ่อนก็จะเกิดขึ้นด้วยอํานาจของขณิกสมาธิ นิวรณ์ ความตรึกนึกคิดทั้งหลายก็
ไม่สามารถแทรกเข้ามาในระหว่างแห่งจิตกําหนดได้ จิตที่ทําหน้าที่กําหนดพิจารณาย่อมบริสุทธิ์
หมดจดจากนิวรณ์ทั้งหลาย ฉะนั้น ญาณทั้งหลายมี นามรูปปริเฉทญาณ เป็นต้น ย่อมเกิดขึ้นใน
ลักษณะที่รู้สภาวลักษณะของรูปนามทั้งหลาย นั่นเอง ก็ขณิกสมาธิซึ่งมีลักษณะคล้ายกับอุปจารสมาธิ
ในแง่ของความหมดจดจากนิวรณ์เหมือนกันนั้น ย่อมเกิดขึ้นแน่นอน โดยเร่ิมตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณ 
เป็นต้นไป เพราะถ้าขณิกสมาธิดังกล่าวไม่เกิดข้ึน โยคีย่อมไม่สามารถรู้ตามสภาวะที่เป็นจริงได้เลย 
แม้แต่บุคคลที่เจริญวิปัสสนาล้วน ๆ ก็ได้เข้าถึงสมาธิดังกล่าว โดยเร่ิมตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณนั้น
เช่นกัน ก็ขณิกสมาธิที่มีลักษณะเช่นนี้นั้น ได้ช่ือว่าเป็นจิตตวิสุทธิ และเป็นสมาธิที่มีอุปการะแก่
ญาณทั้งหลายมีนามรูปปริเฉทญาณ เป็นต้น เป็นอย่างมาก๒๔  

                                           
๒๔ พระมหาโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), วิปัสสนาชุนี, (กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ประยูรสาส์นไทยการพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า ๖๙. 



๔๙ 

เมื่อขณิกสมาธิแก่กล้ามากข้ึน ความตั้งมั่นแห่งจิตดุจฌานในสมถภาวนาย่อมเกิดขึ้น แม้
อารมณ์ที่เป็นรูป-นามจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพที่ปรากฏชัด ความตั้งมั่นก็คงอยู่อย่างนั้น ลําดับจิต
ที่เกิดก่อนและลําดับจิตที่เกิดภายหลังมีกําลังทัดเทียมกัน สมาธิดังกล่าวต่างจากสมาธิในสมถภาวนา  

สมถสมาธิรับรู้อารมณ์บัญญัติอย่างเดียว ไม่ปรากฏความเป็นรูป -นาม ทั้งปราศจาก
สภาวะของพระไตรลักษณ์ แต่สมาธิของวิปัสสนารับรู้อารมณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอด ทั้ ง
ปรากฏความเป็นรูป-นาม เมื่อญาณแก่กล้าขึ้นก็จะหยั่งเห็นพระไตรลักษณ์ที่รู้เห็นความเกิดดับ ดัง
ข้อความในคัมภีร์มหาฎีกาว่า “สมาธิที่ตั้งอยู่ช่ัวขณะ โดยแท้จริงแล้ว สมาธินั้นดําเนินไปในอารมณ์
ด้วยอาการเดียวอย่างต่อเนื่อง ไม่ถูกนิวรณ์ที่เป็นปฏิปักษ์กันครอบงํา ย่อมตั้งจิตไว้มั่นเหมือนฌาน
สมาธิที่หยั่งลงแล้ว”๒๕  

ขณิกสมาธิก็สามารถตั้งจิตไว้มั่น มีกําลังมากเท่ากับอุปจารสมาธิได้ เพราะขณะกําหนด
อารมณ์อันหนึ่งกับอีกอันหนึ่งนั้น ระหว่างกลางอารมณ์ทั้งสองกิเลสนิวรณ์เข้าไม่ได้ เมื่อกําหนด
ติดต่อกันอยู่เร่ือยไป ขณะนั้นใจสงบก็ตั้งอยู่ได้นานเหมือนกัน และเมื่อผู้ปฏิบัติเข้าถึงอุทยัพพยญาณ, 
ภังคญาณเป็นต้น วิปัสสนาขณิกสมาธิแก่กล้ายิ่งขึ้น มีกําลังมากเทียบเท่ากับอัปปนาสมาธิ เพราะ
ปราศจากปฏิปักษ์คือกิเลสนิวรณ์ ฉะนั้น ขณิกสมาธิคือการที่ใจสงบตั้งอยู่นาน ๆ ได้ นี้ก็เรียกว่า 
จิตตวิสุทธิ๒๖  

วิปัสสนาขณิกสมาธ ิมีอารมณ์เป็นปรมัตถ์รูป, นาม ตั้งสติกําหนดทุกสิ่งทุกอย่าง อาการ
ต่าง ๆ เช่น การเห็น การได้ยิน การเจ็บ การปวด การคิด การนึก เป็นต้น อารมณ์ใดปรากฏชัดเจน 
ก็ตั้งสติกําหนดอารมณ์นั้นจนได้สมาธิช่ัวขณะหนึ่ง สมาธิช่ัวขณะนี้แหละเรียกว่า ขณิกสมาธิ 

ขณิกสมาธินี้ใจสงบช่ัวคร้ังช่ัวคราว แต่สมาธิกําลังแก่กล้าเข้าก็สามารถบรรลุถึง 
โลกุตตรอัปปนาสมาธิได้ คือ มรรค, ผล, นิพพานได้ อุปมาเหมือนกับเม็ดงานี้มีขนาดเล็กมาก มี
น้ํามันน้อยยังไม่พอใช้ แต่ว่าหลายเม็ดรวมกันแล้วก็ได้น้ํามันมาก ข้อนี้ฉันใด วิปัสสนาขณิกสมาธิก็
ฉันนั้น โยคีบุคคลมีจิตใจไปถึงที่ไหน ก็ตั้งสติกําหนดที่นั้น ได้ขณิกสมาธิเกิดขึ้นมาทันที ไม่เรียกว่า 
ใจฟุ้งซ่าน บางคนเข้าใจว่าวิปัสสนานี้ต้องตั้งสติกําหนดเพ่งอารมณ์อยู่อย่างเดียว ใจก็จะสงบมีสมาธิ
ดี เมื่อมีอารมณ์อ่ืนเช่น การเห็น การได้ยิน การเจ็บ การปวด การคิด การนึก เป็นต้น แทรกเข้ามา

                                           
๒๕ วิสุทฺธิ.ฎีกา (บาลี) ๑/๔๐๙. 
๒๖ พระภัททันตะ อาสภมหาเถระ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ, วิปัสสนาทีปนีฎีกา, (กรุงเทพมหานคร: 

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง จํากัด มหาชน, ๒๕๕๔), หน้า ๗๐. 



๕๐ 

ก็ไม่ยอมกําหนดเพราะเกรงว่าถ้ากําหนดตาม ใจจะฟุ้งซ่านเสียสมาธิ การเข้าใจอย่างนี้เป็นการ
เข้าใจผิด เพราะสมาธินั้นเป็นสมถสมาธิ แสดงว่าผู้นั้นมิได้เข้าใจในวิปัสสนาขณิกสมาธิเลย  

สรุปได้ ขณิกสมาธิ ไม่ใช่ใจสงบได้ด้วยอาศัยอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิฝ่ายเดียว 
วิปัสสนาขณิกสมาธิก็ให้ใจสงบตั้งอยู่ได้เหมือนกัน ขณิกสมาธิมีกําลังมากเท่ากับอุปจารสมาธิแล้ว
กําหนดอารมณ์อันหนึ่งกับอีกอันหนึ่งนั้น ระหว่างกลางอารมณ์ทั้งสองกิเลสนิวรณ์เข้าไม่ได้ เมื่อกําหนด
ติดต่อกันอยู่เร่ือยไป ขณะนั้นใจสงบก็ตั้งอยู่ได้นาน ๆ เหมือนกัน และเมื่อผู้ปฏิบัติเข้าถึงอุทยัพพยญาณ 
ภังคญาณเป็นต้น วิปัสสนาขณิกสมาธิแก่กล้ายิ่งขึ้น มีกําลังมากคล้าย ๆ กับอัปปนาสมาธิ เพราะ
ปราศจากปฏิปักษ์คือกิเลสนิวรณ์ ฉะนั้น ขณิกสมาธิคือการที่ใจสงบตั้งอยู่นาน ๆ ได้นี้ก็เรียกว่า 
จิตตวิสุทธ ิ

๓.๓ วิสุทธิ ๗ และโสฬสญาณ 

ผลของการพิจารณารูปนามตามสติปัฏฐาน ๔ ที่ได้จากการปฏิบัติกําหนดรู้ที่ถูกต้อง
ต้อง ย่อมเกิดปัญญาที่หยั่งรู้ด้วยการเจริญวิปัสสนาเห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริง หรือปัญญาที่
เกิดจากการหยั่งรู้ มี ๑๖ ขั้น เรียกว่า โสฬสญาณ คือลําดับญาณที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงแก่ผู้
ปฏิบัติวิปัสสนาล้วน ประกอบด้วยช่วงทางแห่งความบริสุทธ์ิ ๗ ระยะ เรียกว่า วิสุทธิ ๗ 

๑. วิสุทธ ิ

วิสุทธิ๒๗ คือ ความสะอาดหมดจด ความบริสุทธ์ิแห่งจิต จิตที่ปราศจากกิเลสอย่างหยาบ 
อย่างกลาง อย่างละเอียด ที่เป็นไปทางกาย ทางจิต และปัญญา เป็นทางดําเนินไปสู่พระนิพพาน  
วิสุทธิเป็นผลเนื่องมาจากเหตุที่ปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน ๔ เป็นหลักปฏิบัติในการอบรมจิตเพื่อ
เกิดปัญญา เมื่อจิตระลึกสภาวธรรมล้วน ๆ และมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในสภาวธรรม ปัญญาที่เกิดร่วมกับ
สติและสมาธิย่อมพัฒนาแก่กล้าขึ้นตามลําดับ ปัญญาดังกล่าวเรียกว่า ภาวนามยปัญญา วิสุทธิ ๗ 
เป็นทางแห่งความบริสุทธ์ิประกอบด้วย ๗ ระยะ ดังนี้ 

๑) ศีลวิสุทธิ ความบริสุทธิ์ของศีล หมายถึง ในการเจริญสติปัฏฐาน ๔ หน้าที่ของศีล 
คือ ละกิเลสอย่างหยาบที่ล่วงออกมาทางกาย ทางวาจา มิให้เกิดขึ้น ศีลบริสุทธิ์ ท่านจําแนกไว้เป็น ๔ 
เรียกว่า จตุปาริสุทธิศีล คือ ปาฏิโมกขสังวรศีล อินทรียสังวรศีล อาชีวปาริสุทธิศีล ปัจจัยสันนิสิตศีล 

                                           
๒๗ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๗๗/๑๑๘. 



๕๑ 

๒) จิตตวิสุทธิ ความบริสุทธิ์ของจิต หมายถึง จิตที่ปราศจากมลทิน คือ นิวรณ์ ๕ 
โดยใช้สติเข้ากํากับควบคุมจิต ให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง จนเกิดเป็นสมาธิเป็นขั้น  ๆ 
ผ่านญาณโดยลําดับ ทั้งสมถะและวิปัสสนา 

๓) ทิฏฐิวิสุทธิ ความบริสุทธ์ิแห่งความเห็น เห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริง 
๔) กังขาวิตรณวิสุทธิ ความบริสุทธ์ิด้วยการข้ามพ้นความสงสัย 
๕) มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ความบริสุทธ์ด้วยความรู้ความเห็นว่าเป็นทาง

ปฏิบัติที่ถูกและทางปฏิบัติที่ไม่ถูก 
๖) ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ความบริสุทธ์ิด้วยความรู้ความเห็นหนทางที่จะเดินไป

ในธรรมท่ีบริสุทธ์ิแล้ว 
๗) ญาณทัสสนวิสุทธิ เป็นวิสุทธิของปัญญา เป็นปัญญาความรู้ขั้นสุดท้าย คือเป็น

ปัญญาที่แจ้งพระนิพพาน หรือแจ้งอริยสัจจ ๔  

กล่าวได้ว่า วิสุทธิ คือ ความบริสุทธิ์, ความหมดจด, การชําระสัตว์ให้บริสุทธิ์ด้วย การ
บําเพ็ญไตรสิกขาให้บริบูรณ์เป็นชั้น ๆ ไปโดยลําดับจนบรรลุจดุหมาย คือ พระนิพพาน มี ๗ ช้ัน คือ 
(๑) สีลวิสุทธิ (๒) จิตตวิสุทธิ (๓) ทิฏฐิวิสุทธิ (๔) กังขาวิตรณวิสุทธิ (๕) มรรคามรรคญาณทัสสนวิสุทธิ 
(๖) ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ (๗) ญาณทัสสนวิสุทธิ๒๘ 

๒. โสฬสญาณ 

เมื่อปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน ๔ ตามที่ประกอบด้วยทางแห่งความ
บริสุทธ์ิ ๗ ระยะ จนมีสติ แก่กล้า สามารถพิจารณาเห็นสภาวธรรมของรูปนามตามความเป็นจริงได้
แล้ว ย่อมเกิดปัญญาหรือท่ีเรียกว่าญาณ ญาณ คือ ความรู้สึกตัวด้วยปัญญา หรือการหยั่งรู้ที่ได้จาก
การเจริญวิปัสสนาภาวนา มีทั้งหมด ๑๖ ขั้น เรียกว่า โสฬสญาณ ๑๖ คือลําดับญาณที่เกิดขึ้นตาม
ความเป็นจริงแก่ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาล้วน ๆ หรือที่เรียกว่า การเจริญสุทธญาณิกวิปัสสนา ได้แก่ ผู้ที่
ดําเนินไปสู่มรรค ผล และนิพพาน ด้วยวิปัสสนาญาณล้วน ๆ วิปัสสนาญาณ คือ ความหยั่งรู้ที่
เกิดขึ้นแก่ผู้เจริญวิปัสสนาตามลําดับ ตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุด มี ๑๖ ประการ ดังต่อไปนี้ 

๑) นามรูปปริจเฉทญาณ คือ ญาณกําหนดรู้รูปและนาม หรือ ญาณกําหนดรูปนาม
ให้แยกออกจากกันไป สามารถกําหนดรู้ได้ว่ามีเพียงรูปนามโดยปราศจากสมมุติบัญญัติที่เป็นบุคคล 

                                           
๒๘ พระมหาสมศรี เตชธมฺโม (ทักษิณ), “ศึกษาความสอดคล้องระหว่างวิสุทธิ ๗ กับ วิปัสสนาญาณ ๑๖

ในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๖๑), บทคัดย่อ. 



๕๒ 

เรา ของเรา บุรุษ สตรี การกําหนดรูปนามนั้น เป็นการรู้เห็นลักษณะพิเศษ คือ สภาวะลักษณะของ 
รูปนามอย่างแท้จริง กล่าวคือ รูปเป็นสภาวะแปรปรวนและไม่รู้อารมณ์ นามเป็นสภาวะน้อมไปสู่
อารมณ์ คือรู้อารมณ์ นอกจากนี้ยังเป็นการรู้เห็นลักษณะพิเศษของรูปและนามแต่ละอย่าง เช่น 

- ความแข็ง/อ่อน เป็นลักษณะพิเศษของธาตุดิน 
- การกระทบ เป็นลักษณะพิเศษของผัสสะ 
- การเสวย เป็นลักษณะพิเศษของเวทนา 
- การจําได้หมายรู้ เป็นลักษณะพิเศษของสัญญา 
- การรู้อารมณ์ เป็นลักษณะพิเศษของวิญญาณ 
การเห็นรูปนามหรือขันธ์ ๕ ปัจจุบันนี้ ไม่ใช่การเห็นด้วยตาเนื้อ แต่เป็นการเห็น

ด้วยตาญาณ (วิปัสสนาญาณ) ว่ามีแต่ขันธ์ ๕ หรือรูปนามตามท่ีเห็นประจักษ์อยู่นี้เท่านั้น ความเห็น
เช่นนี้ เรียกว่า ทิฏฐิวิสุทธิ ความหมดจดแห่งความเห็น เพราะขจัดความเห็นผิดว่ามีตัวตน 
(อัตตทิฏฐิ) นับเป็นวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเบื้องต้น  

๒) ปัจจยปริคคหญาณ คือ ญาณกําหนดรู้ปัจจัยของรูปนามที่เกิดภายในตน โดย
เข้าใจว่ามีเพียงรูปนามที่เป็นผลเกิดจากรูปนามที่เป็นเหตุ หมายความว่า ผู้ปฏิบัติธรรมที่กําหนดรู้
สภาวธรรมปัจจุบันแล้วรู้เห็นสภาวะแท้จริงของรูปนาม ย่อมเข้าใจเหตุเกิดของรูปนามได้ตาม
สมควร ย่อมรู้เห็นว่ารูปนามในกาลทั้ง ๓ คือ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต เกิดจากเหตุปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกัน โดยปราศจากอํานาจเหนือธรรมชาติที่ดลบันดาลให้เกิดขึ้น ความรู้เช่นว่านี้ เรียกว่า 
กังขาวิตรณวิสุทธิ คือความบริสุทธ์ิด้วยข้ามพ้นความสงสัย  

๓) สัมมสนญาณ คือ ญาณที่พิจารณารู้ว่าขันธ์ ๕ หรือรูปนามนี้ ล้วนตกอยู่ในสามัญ
ลักษณะที่มีอยู่ในสรรพสัตว์โดยทั่วถึงกัน ได้แก่ อนิจจัง ความไม่เที่ยง ทุกขัง ความเป็นทุกข์ 
อนัตตา ความไม่ใช่ตัวตน ผู้ที่รู้เห็นความไม่เที่ยงเป็นต้นจากประสบการณ์ของตนแล้วย่อมอนุมานรู้
ลักษณะดังกล่าวของรูปนามที่ตนมิได้เห็นประจักษ์ ดังคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่า “ปัญญาในการ
กําหนดรวมสภาวธรรมอดีต อนาคต และปัจจุบัน ช่ือว่า สัมมสนญาณ (ปัญญาในการพิจารณา)”  

เมื่อผู้ปฏิบัติบรรลุถึงสัมมสนญาณนี้แล้ว จะเกิดปัญญารู้ว่าขันธ์ ๕ หรือรูปนามนี้ตก
อยู่ในสามัญลักษณะ การหยั่งเห็นไตรลักษณ์นี้เป็นการเห็นด้วยญาณโดยประจักษ์ตามที่เป็นจริง 
ขันธ์ทั้ง ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ แต่ละขันธ์ล้วนเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ด้วยกันท้ังสิ้น 

๔) อุทยัพพยญาณ คือ ปัญญาที่รู้เห็นความเกิดขึ้นและดับไปของรูปนามปัจจุบัน ดัง
ปรากฏในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่า “ปัญญาในการพิจารณาเห็นความแปรผันแห่งธรรมท้ังหลาย ที่



๕๓ 

เป็นปัจจุบัน ช่ือว่า อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ คือ ญาณที่พิจารณาเห็นความเกิดและความดับ” 
อุทยัพพยญาณนี้ แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ 

(๑) ตรุณอุทยัพพยญาณ คือ วิปัสสนาระดับต้น มีกําลังญาณอ่อนจะปรากฏ
วิปัสสนูปกิเลส คือ สิ่งที่ทําให้วิปัสสนาหม่นหมอง ๑๐ ประการ คือ (๑) โอภาส (แสงสว่าง) (๒) ปีติ
(ความอิ่มใจ) (๓) ญาณ (ความรู้) (๔) ปัสสัทธิ (ความสงบกายและใจ) (๕) สุข (ความสุข) (๖) อธิโมกข ์
(ศรัทธาที่แรงกล้า) (๗) ปัคคัยหะ (ความเพียรอย่างแรงกล้า) (๘) อุปัฏฐาน (เกิดสติแก่กล้า) (๙) อุเบกขา 
(ความวางเฉย) (๑๐) นิกันติ (ความยินดีติดใจ) 

(๒) พลวอุทยัพพยญาณ คือ วิปัสสนาระดับแก่กล้า มีกําลังญาณสามารถละ
ความสําคัญผิดในวิปัสสนปูกิเลสทั้ง ๑๐ ประการได้ คือรู้เห็นว่า รูปนามเกิดขึ้นแล้วดับไปทันทีอยา่ง
รวดเร็ว การรู้เห็นความเกิดดับอย่างรวดเร็วทุก ๆ ขณะที่กําหนดรู้นี้จึงเป็นอุทยัพพยญาณที่พ้นไป
จากวิปัสสนูปกิเลส 

๕) ภังคญาณ คือ ปัญญาในการพิจารณาอารมณ์แลว้เห็นความดับ (ญาณที่พิจารณา
เห็นความดับ) หรือ ปัญญาที่กําหนดเห็นความดับไปของรูปนามมากมาย หรือ ปัญญารู้เห็นความ
ดับไป รู้เห็นเฉพาะความดับไปของรูปนามเท่านั้น ผู้ที่บรรลุภังคญาณแล้ว ย่อมไม่เกิดอวิชชา 
ตัณหา อุปาทาน กรรม ภพใหม่ และขันธ์ในอารมณ์ทุกอย่างที่รู้เห็นว่าดับไปด้วยภังคญาณ 

๖) ภยญาณ คือ ปัญญาที่พิจารณารู้เห็นว่ารูปนามเป็นสิ่งที่น่ากลัว เพราะเป็นสิ่งที่
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่เป็นไปในอํานาจของใคร มีแต่แตกสลายไปอย่างเดียว ดังข้อความในคัมภีร์
ปฏิสัมภิทามรรคว่า “ปัญญาในการพิจารณาเห็นสังขารปรากฏโดยความเป็นภัย” ภยญาณนี้เป็น
ปัญญาที่ประกอบด้วยความกลัวในรูปนามที่ดับไปทุก ๆ ขณะที่รู้เห็น เป็นญาณที่สําคัญว่าน่ากลัว 
ในอารมณ์ที่พิจารณาเห็น และมีการกําหนดเห็นรูปนามเป็นภัยปรากฏโดยความเป็นสิ่งที่น่ากลัว
เป็นลักษณะ 

๗) อาทีนวญาณ คือ ปัญญาที่กําหนดรู้เห็นรูปนามมีแต่โทษไม่มีคุณ เห็นขันธ์ ๕ 
หรือรูปนามนั้นว่าเป็นสิ่งที่มีแต่ทุกข์โทษโดยฝ่ายเดียว ไม่มีที่พึ่ง ไม่มีที่หลบหลีก ไม่มีส่วนใดที่น่า
ปรารถนาเลย ขันธ์ ๕ เป็นเหมือนฝี เหมือนโรค ผู้ที่อาศัยขันธ์ ๕ อยู่ จะรู้สึกเหมือนอยู่ในป่าอันเต็ม
ไปด้วยสัตว์ร้ายล้วนแต่น่ากลัวอย่างยิ่ง ไม่ว่ากําหนดคร้ังใดก็พบแต่ของไม่ดีเป็นทุกข์โทษทั้งสิ้น 

๘) นิพพิทาญาณ คือ ญาณที่พิจารณาเห็นสังขารว่ามีโทษจนเกิดความเบื่อหน่าย
หรือ ปัญญารู้เห็นรูปนามว่าน่าเบื่อหน่าย ในขณะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเข้าใจว่ารูปนามที่กําหนด
รู้อยู่นั้นน่าเบื่อหน่ายเพราะรู้เห็นโทษด้วยอาทีนวญาณนั่นเอง แม้จะพิจารณาถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็รู้สึก



๕๔ 

ว่าน่าเบื่อหน่าย แม้แต่ความฟุ้งซ่านก็ยังน่าเบื่อหน่าย ญาณที่ ๖-๗-๘ นี้ มีลักษณะเห็นโทษภัยของ
รูปและนามเหมือนกัน ต่างกันโดยความเป็นญาณระดับอ่อน ระดับปานกลาง และระดับแก่กล้า
ตามลําดับ สิ่งสําคัญต้องเป็นความเบื่อหน่ายโดยการกําหนดรู้รูปนามจริง ๆ 

๙) มุญจิตุกัมยตาญาณ คือ ปัญญาที่ปรารถนาจะพน้ไป หรือ ญาณอันคํานึงด้วยใคร่
จะพ้นไปเสีย เมื่อเบื่อหน่ายสังขารทั้งหลายแล้ว ย่อมปรารถนาที่จะพ้นไปเสียจากสังขารเหล่านั้น 
หรือ ญาณที่ต้องการพ้นไปจากสังขาร ที่เกิดความรู้สึกปรารถนาจะพ้นอยากจะหนีไปให้พ้นจาก
ขันธ์ ๕ หรือรูปนามที่น่าเบื่อหน่าย เหมือนปลาติดอยู่ในอวน กบท่ีอยู่ในปากงู หรือ ไก่ป่าที่ถูกขังไว้
ในกรง เป็นต้น 

๑๐) ปฏิสังขาญาณ คือ ญาณที่พิจารณาหาทาง เพื่อมองหาอุบายที่จะปลดเปลื้อง
ออก หรือ ปัญญากําหนดรู้โดยหวนกลับไปพิจารณาขันธ์ ๕ โดยไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตาขึ้นมาโดยลําดับ ก็จะเห็นไตรลักษณ์ของขันธ์ ๕ แจ่มแจ้งชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมที่จะหนีไปเสีย
ให้พ้นจากขันธ์ ๕ เมื่อบรรลุถึงญาณนี้แล้วย่อมมีใจอาจหาญ เกิดความขะมักเขม้นในการปฏิบัติ  

๑๑) สังขารุเปกขาญาณ คือ จิตวางเฉยในรูปนาม หรือ ปัญญาวางเฉยในสังขาร 
โดยไม่ต้องจดจ่อให้รู้เห็นความดับหรือความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนของรูปนาม แต่สามารถ
กําหนดรู้ได้เองตามธรรมชาติโดยไม่รู้สึกว่ามีตัวตนของผู้กําหนดรู้ และสามารถรู้เห็นความดับหรือ
ความไม่เที่ยงเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งได้ชัดเจนทุกขณะ เป็นไปโดยความเป็นกลางต่อสังขาร ไม่
ยินดียินร้ายในสังขารท้ังหลาย 

๑๒) อนุโลมญาณ คือ ญาณอันเป็นไปโดยอนุโลม ได้แก่ การหยั่งรู้อริยสัจทั้ง ๔ เป็น
ญาณที่มีกิจเห็นพ้องต้องกันกับวิปัสสนาญาณเบื้องต้น ตั้งแต่อุทยัพพยญาณเป็นต้นมา จนถึง สังขารุ
เปกขาญาณ รวมเป็น ๘ ญาณด้วยกัน และเป็นญาณที่มีกิจอนุโลมตามโพธิปักขิยธรรม ซึ่งเป็นธรรม
ที่ทําให้บรรลุอริยมรรค อริยผลโดยไม่ขัดกัน  

๑๓) โคตรภูญาณ คือ ญาณหยั่งรู้ที่เป็นรอยต่อระหว่างการข้ามพ้นจากภาวะปุถุชน
เข้าสู่ภาวะอริยบุคคล ตัดกระแสเช้ือของปุถุชน รับเอาความดับสังขารคือพระนิพพานเป็นอารมณ์ 
โดยสละทิ้งสังขารที่กําหนดรู้อยู่ เป็นญาณที่ข้ามโคตรปุถุชน ก้าวขึ้นสู่แดนอริยชน ตัดโลกิยารมณ์
ทั้งหมด ตัดโคตรปุถุชนให้หมดสิ้นไม่เหลือ เหมือนการตัดต้นไม้ ให้ขาดทั้งรากฝอยและรากแก้ว 
โคตรภูญาณนี้นับเข้าในญาณทัสสนวิสุทธิ เพราะรับเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์  

๑๔) มรรคญาณ คือ ญาณในอริยมรรค หรือปัญญาสูงสุดที่กําจัดกิเลสเป็นเหตุให้
บรรลุความเป็นพระอริยบุคคลช้ันหนึ่ง ๆ เป็นปัญญาที่กําหนดจนรู้เห็นพระนิพพาน และตัดขาด



๕๕ 

จากกิเลสเป็นสมุจเฉทปหานคือการปหานอยา่งเด็ดขาด มรรคญาณนี้เสวยนิพพานเป็นอารมณ์ เป็น
ฝ่าย โลกุตตระ เห็นอริยสัจ ๔ อย่างแจ้งชัด เป็นวิสัยแห่งภาวนามยปัญญา  

๑๕) ผลญาณ คือ ญาณในอริยผล เป็นญาณที่เกิดขึ้นในลําดับต่อจากมรรคญาณและ
เป็นผลของมรรคญาณนั้น ผู้ที่บรรลุญาณนี้แล้วได้ช่ือว่าเป็นพระอริยบุคคลชั้นนั้น ๆ มีพระโสดาบัน 
เป็นต้น เป็นปัญญาที่กําหนดจนรู้เห็นพระนิพพานโดยเสวยผลแห่งสันติสุข ธรรมชาติอันบริสุทธิ์
ปรากฏตัวขึ้น เป็นความสว่าง บริสุทธิ์ จิตหมดความปรุงแต่ง หมดการแสวงหา หมดกิริยาของจิต แต่
ไม่ใช่หมดความรู้สึกอันเป็นการขาดสติสิ้นเชิง 

๑๖) ปัจจเวกขณญาณ คือ ญาณหยั่งรู้ด้วยการพิจารณาทบทวน สํารวจรู้มรรค ผล 
กิเลสที่ละแล้ว กิเลสที่เหลืออยู่ และพระนิพพาน รวมเป็น ๑๖ ญาณด้วยกัน ทั้งญาณที่เป็นโลกิยะ 
และโลกุตตระ แต่พระอรหันต์ไม่มีการสํารวจทบทวนดูกิเลสที่เหลืออยู่ เพราะละกิเลสได้หมดแล้ว 

วิปัสสนาญาณทั้ง ๑๖ ขั้นนี้ เป็นผลของการเจริญวิปัสสนาภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน ๔ 
ด้วยการมีสติระลึกรู้เท่าทันในสภาวธรรมปัจจุบัน มีสติคอยพิจารณาอยู่ในกาย เวทนา จิต และ
สภาวธรรม กําหนดจดจ่ออย่างต่อเนื่องแล้ว ก็จะเกิดปัญญาญาณ สามารถหยั่งเห็นรูปนามโดย
ความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่ใช่ตัวตน สามารถเข้าถึงมรรค ผล นิพพานได้ เข้าถึงความเป็นผู้หมดจด 
ความเป็นผู้บริสุทธิ์ หมดจดจากอาสวะกิเลส และมลทินเคร่ืองเศร้าหมองทางใจทั้งหลายทั้งปวงได้ 

๓.๔ การพิจารณารูปนามในปัจจยปริคคหญาณ 

๑. ปัจจยปริคคหญาณ 

ปัจจย แปลว่า เหตุและผล ปริคคห แปลว่า กําหนดรู้ ญาณ แปลว่า ปัญญา 

“ปัจจยปริคคหญาณ”๒๙ แปลว่ามีปัญญากําหนดรู้ทั้งเหตุและผล เหตุคือสิ่งที่เกิดก่อน 
ผลค่อยเกิดทีหลัง เช่น รูปเกิดก่อน นามเกิดทีหลัง นามเกิดก่อน รูปเกิดทีหลัง เป็นต้น  ปัญญาที่
กําหนดรู้เห็นในสภาวะของรูปกับนาม เป็นปัจจัยซึ่งกันและกัน คือทั้งรูปและนามเป็นเหตุ เป็นผล
ซึ่งกันและกันอยู่ทุกขณะ  

เมื่อว่าตามช่ือ ญาณนี้ปรากฏในแต่คัมภีร์วิสุทธิมรรค แต่ถ้าศึกษาคัมภีร์ขุททกนิกาย 
ปฏิสัมภิทามรรค ก็จะพบว่า เนื้อหาสาระของญาณนี้ตรงกับธัมมัฏฐิติญาณ (ญาณในการกําหนด

                                           
๒๙ พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก าณสิทฺธิ), ล าดับโสฬสญาณ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ ทู ที. 

พริ้นติ้ง, ๒๕๒๗), หน้า ๕๙. 



๕๖ 

ที่ตั้งแห่งธรรม)๓๐ ที่ท่านพระสารีบุตรได้นําปฏิจจสมุปบาทมาจําแนกไว้ ผู้ปฏิบัติตามถึงญาณนี้ก็จะ
ทราบถึงสรรพสิ่งล้วนเกิดมาตามเหตุปัจจยัตามหลักปฏิจจสมุปบาท  

ปัจจยปริคคหญาณ คือ ญาณกําหนดรู้ปัจจัยของรูปนามท่ีเกิดภายในตน โดยเข้าใจว่ามี
เพียงรูปนามที่เป็นผลเกิดจากรูปนามที่เป็นเหตุ หมายความว่า ผู้ปฏิบัติธรรมที่กําหนดรู้สภาวธรรม
ปัจจุบันแล้วรู้เห็นสภาวะแท้จริงของรูปนาม ย่อมเข้าใจเหตุเกิดของรูปนามได้ตามสมควร ย่อมรู้
เห็นว่ารูปนามในกาลทั้ง ๓ คือ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต เกิดจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกัน โดย
ปราศจากอํานาจเหนือธรรมชาติที่ดลบันดาลให้เกิดขึ้น ความรู้เช่นว่านี้ เรียกว่า กังขาวิตรณวิสุทธิ 
คือความบริสุทธ์ิด้วยข้ามพ้นความสงสัย  

สภาวะของญาณนี้ คือ เห็นเหตุปัจจัยของ รูป นาม คือจะเห็นว่า รูปนามนี้เป็นเหตุ  
เป็นปัจจัย ซึ่งกันและกัน มีความเกี่ยวข้องเป็นปัจจัยกัน เช่น ขณะที่ก้าว ๆ ไป การคู้ การเหยียด 
การเคลื่อนไหวต่าง ๆ เป็นไปเพราะว่า มีธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นตัวเหตุปัจจัย คือ มีจิตปรารถนา
จะให้ กายเคลื่อนไหว กายก็เคลื่อนไหว จิตปรารถนาจะยืน กายก็ยืน จิตปรารถนาจะเดิน กายก็
เดิน จิตปรารถนาจะนอน กายก็นอน คือลมเป็นไปผลักดันให้กายนั้นเป็นไป อย่างนี้เรียกว่านาม
เป็นปัจจัยให้เกิดรูป นามคือจิตใจเป็นปัจจัยให้เกิดรูป รูปที่ก้าวไป รูปที่เคลื่อนไหว เกิดขึ้นมาได้
เพราะว่าจิตเป็นปัจจัย 

ปัจจัยของรูปนามคือ๓๑ 
๑) ปัจจัยให้เกิดรูปนาม (จิต เจตสิก และกัมมชรูป) ในปฏิสนธิกาล ได้แก่ อวิชชา ตัณหา

อุปาทาน กรรม 

๒) ปัจจัยให้เกิดนาม (จิต เจตสิก) ในประวัตติกาล ได้แก่ วัตถุรูป ๖ มีจักขุวัตถุ เป็นต้น 
อันเป็นวัตถุปุเรชาตนิสสยปัจจัยและอารมณ์ ๖ มีรูปารมณ ์เป็นต้น อันเป็นอารัมมณะปัจจัย  

๓) ปัจจัยให้เกิดรูป (จตุสมุฏฐานิกรูป) ในประวัตติกาล ได้แก่ กรรม จิต อุตุและอาหาร   
๔) ปัจจัยให้เกิดนาม (วิปากจิต เจตสิก) ได้แก่ กุศล อกุศล   
๕) ปัจจัยให้เกิดนาม (อาวัชชนจิต) ได้แก่ ภวังค์คุปัจเฉทะ ที่เกิดขึ้นด้วยอํานาจอนันตร

ปัจจัย เป็นต้น 

๑) เหตุท่ีท าให้รูปปรากฏ มี ๒ ส่วน คือ  
๑) อดีตเหต ุ        = อวิชชา, ตัณหา, อุปาทาน, กัมมภวะ 
๒) ปัจจุบันเหตุ     = รูปอาหารเป็นปัจจัย 

                                           
๓๐ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๔๕/๗๐. 
๓๑ ฝ่ายวิชาการ อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย, วิปัสสนากรรมฐาน, (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., ๒๕๒๘), 

หน้า ๑๗. 



๕๗ 

ตารางท่ี ๕ เหตุที่ทําให้รูปปรากฏ 

            อดีตเหต ุ

๒) เหตุท่ีท าให้นามปรากฏ 
ตารางท่ี ๖ เหตุที่ทําให้นามปรากฏ  
อดีตเหตุ – กรรม         รูปารมณ ์    = อารัมมณปจัจัย + อารัมมณปุเรชาต.๓๒ 

 
 

 

ตาราง ท่ี ๗ เหตุปัจจัยรูปนามตามนัยอภิธรรม 

๑) เหตุให้นามปรากฏ       ๑.สาธารณปัจจัย 

 
๒. อสาธารณปัจจัย 

                                           
๓๒ อารัมมณปัจจัย หมายถึง ธรรมชาติมีเจตนา, สภาพธรรมที่เป็นปัจจัย. สํ.นิ.อ. (ไทย) ๒/๓๘/๘๐,

อารัมมณปุเรชาต คือ ปัจจัยที่เกิดก่อนและยังมีอยู่เป็นอารมณ์ขณะนั้น ได้แก่ พระเสขะหรือปุถุชนเห็นแจ้งจักษุ. 
อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๑๐๕/๗๖๐.  

อวิชชา 
 
ตัณหา 
 
อุปาทาน 

สังขาร 
 
กัมม. 
 

 
มโนสัญเจตนาหาร 

ปฏิ. สป.๑ 

ชีวิตนวกกลาป 

กาย, ภาวะ, วัตถุ 

(หล่อเลี้ยง สป.๑-๒) 

สป.๒-๓ เป็นต้นไป 
 
อาหารจากมารดาซึมซาบสู่
ทารก  
“รูปอาหาร”=ปัจจุบันเหตุ
ทําหน้าที่อุปถัมภ์ 

ภ   ตี   น   ท   ป   จัก   สํ   ณ   วุ   ช   ช   ช   ช   ช   ช   ช   ต   ต   ภ   ภ 

จักขุวัตถุ      -ให้รูปารมณ์มากระทบ= อารัมมณปุเรชาต. 
  -ให้นามธรรมอาศัยเกิด (จักขุวิญ.)= วัตถุปุเรชาต.  ๖ ปัจจัย 
จักขุปสาทรูป + รูปอื่น ๆ อีก ๕๓ รูป 
(จักขุทสกกลาป ๑๐, กายทสกกลาป ๑๐, จิต ๘, อุตุ ๘, อาหาร ๘) 

อดีตเหตุ 
ปัจจุบันเหตุ 

๑] อารมณ์ ๖ 

๒] ทวาร ๖ 

๑] โยนิโส             กุศล 

๒] อโยนโิส          อกุศล 
๓] กรรม             วิปาก 
๔] ภวังค ์            กิริยา 



๕๘ 

๔] ภวังค์เป็นปัจจัยให้กิริยา 

๑) เหตุปัจจัยให้นามปรากฏ 
>ปัญจทวารวิถี   ๑) อารมณ์ ๖ 

 
 
 

 

>มโนทวารวิถี               ๑) อารมณ์ ๖ 

 
 
 

 

ส่วนรูปบางอย่าง รูปเป็นปัจจัยให้เกิดนาม เช่น เสียง มีเสียงมากระทบประสาทหู เสียง
เป็นรูป เมื่อกระทบประสาทหูที่เป็นรูปด้วยกัน ก็จะเกิดการได้ยิน เกิดการรับรู้ทางหูขึ้นก็จะ
มองเห็นว่า มันเป็นเหตุปัจจัยกัน เสียงมากระทบจึงเกิดการได้ยินขึ้น เรียกว่า รูปเป็นปัจจัยให้เกิด
นาม เย็น ร้อน อ่อน แข็ง หย่อน ตึง มาเป็น รูป มากระทบกาย ก็เกิดการรับรู้ที่เป็นนามเกิดขึ้น 
เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมมีความเพียรดูรูป นามเห็นความเกิดดับ เห็นความเป็นเหตุเป็นปัจจัยของรูปนาม
อยู่เสมอ ก็จะก้าวสู่ญาณที่ ๓  

 
 
 

๒] ทวาร ๖ 

   ภ   น    ท     ม      ช.....ช     ภ ๑. สาธารณ. 
(ให้นามธรรม  
๔ ประเภท  
เกิดครบ) 

ภ    ตี    น   ท   ป   จัก    สํ   ณ  วุ     ช.......ช    ต    ต    ภ  
 ๑. สาธารณ. 

(ให้นามธรรม  
๔ ประเภท  
เกิดครบ) 

๓)  วิปาก     กิริยา       กุ/อกุ   วิปาก 

๓)  วิปาก             วิปาก                 กุ/อกุ        วิปาก 
                        กิริยา 

                ๑) โย              ๒) อโย 
                  กุ.วิ               อกุ.วิ 
     
                   ๒. อสาธารณปัจจัย 

๔] ภวังค์เป็นปัจจัยให้กิริยา 

๒) หทยวัตถุ  ๑) โย              ๒) อโย 
                  กุ.วิ               อกุ.วิ 
     
                   ๒. อสาธารณปัจจัย 



๕๙ 

การรู้เห็นเหตุปัจจัยตามหลักปฏิจจสมุปบาท  

ปฏิจจสมุปบาท หมายถึง อาการแห่งธรรมท่ีอาศัยกันและกันเกิดขึ้น๓๓ การเกิดร่วมกัน
โดยอาศัยกัน คือ การเกิดขึ้นร่วมกันโดยอาศัยอวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ 
เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ชรา มรณะ ธรรม ๑๒ ประการ๓๔ มีดังนี้ 

๑. อวิชชา หมายถงึ ความไม่รู้ ๓๕ ตรงข้ามกับวิชา  
๒. สังขาร หมายถงึ สิ่งที่ถูกปจัจยัปรุงแตง่  
๓. วิญญาณ หมายถึง ความรู้แจง้อารมณ์ อันได้แก่ รูป เสยีง กลิ่น รส สัมผสั ทาง

กายและสัมผัสทางใจตามติดให้เกิดการรับรู้ต่าง ๆ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มี ๖ ประการ๓๖
 

๔. นามรูปคือนามธรรม ๕ อย่าง ได้แก่ เวทนา สญัญา เจตนา ผสัสะ มนสิการ รูป
ได้แก่ มหาภตูรูป ๔ และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป อุปาทายรูป ๒๔  

๕. สฬายตนะ คือแดนตดิต่อ ๖ แดน คืออายตนะ ตา ห ูจมูก ลิ้น กาย ใจ ทัง้ ๖ 
อย่างนี้เรียกว่าอายตนะภายใน เพื่อต่อกับอายตนะภายนอก ๖ คือ ตาต่อกับรูป หูต่อกับเสียง จมูก
ต่อกับกลิ่น ลิ้นต่อกับรส กายต่อกับสัมผสั ใจต่อกับธรรมารมณ์ 

๖. ผัสสะ คือความถูกต้องหรือกระทบ หมายถงึอาการที่จิตหรือวิญญาณถูกต้องหรือ
กระทบกับอารมณ์ คือสิ่งเร้าแล้วเป็นปจัจยัให้เกิดความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเฉย ๆ๓๗  

๗. เวทนา หมายถึง ความเสวยอารมณ์ คือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ หรือรู้สึกเฉย ๆ   
๘. ตัณหา คือความทะยานอยาก เมื่อว่าโดยอาการที่เกิดแบ่งเป็น ๓ คือ กามตัณหา

ภวตัณหา และวิภวตัณหา  
๙. อุปทาน คือ ความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาที่ชอบหรือชัง๓๘   

๑๐. ภพ แปลว่าความมีความเป็นในที่นี้หมายถึงภาวะแห่งชีวิต นอกจากนี้ในอภิธรรม
ยังกล่าวถึงอุปทานเป็นปัจจัยให้เกิดกรรมภพและอุปติภพ กรรมภพ แปลว่าภพ คือ กรรม ได้แก่
เจตนาและธรรมท่ีสัมปยุตด้วยเจตนามีอภิชฌา (ความละโมบ) เป็นต้น  

๑๑. ชาติ คือความเกิด โดยปรมัตถ์ ได้แก่ความปรากฏแห่งขันธ์ ๕  

                                           
๓๓ สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๑/๒. 
๓๔ อภิ.วิ.อ. (ไทย) ๗๗/๒๕๕/๓๘๘. 
๓๕ ดูรายละเอียดใน สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑/๑. 
๓๖ ดูรายละเอียดใน ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๐๑/๙๖. 
๓๗ สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๑/๖. 
๓๘ ดูรายละเอียดใน ม.มู. (ไทย) ๑๒/๙๖/๙๑. 



๖๐ 

๑๒. ชราและมรณะ คือความแก่และความตายของสัตว์ มีอาการที่ปรากฏเช่น ฟันหลุด 
ผมหงอก หนังเหี่ยวย่นหย่อนยาน อายุและกําลังวังชาลดน้อยถอยลง๓๙ 

ตารางท่ี ๘  ปฏิจจสมุปบาท “จิตมีโทสะ” แสดงการดับ 

ปฏิจจสมปุบาท “จิตมโีทสะ” แสดงการดบั 

 

 

 

 

วิถีที่ ๑ ได้ยิน 

                

 

 

วิถีที่ ๒ จิตมีโทสะ 

 

 

วิถีที่ ๓ สติ +โยนิโส 

 

 

ในตารางที่ ๘ อธิบายได้ว่า อวิชชาและสังขาร จัดเป็นอดีตเหตุ คือเหตุในภพก่อน, 
วิญญาณ นามรูป อายตนะ ผัสสะ และเวทนา จัดเป็นปัจจุบันผล คือ ผลในภพปัจจุบัน, ตัณหา 
อุปาทาน และกรรมภพ จัดเป็นปัจจุบันเหตุ คือเหตุในภพนี้ และ ชาติ ชรา มรณะ จัดเป็นอนาคต
ผล คือ ผลในภพต่อไป๔๐  

                                           
๓๙ สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๒/๔. 
๔๐ พระมหาโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), ปฏิจจสมุปปบาท เหตุแห่งวัฏฏสงสาร, (กรุงเทพมหานคร: 

ห้างหุ้นส่วน ประยูรสาสน์ไทย การพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า ๘๗. 

อดีตเหตุ (สมุทัย)            ปัจจุบันผล (ทุกข์)                      ปัจจุบันเหตุ (สมุทัย)   อนาคตผล (ทุกข์) 

อวิชชา   สังขาร   วิญญาณ  นามรูป สฬายตน  ผัสสะ เวทนา  ตัณหา  อุปาทาน ภว   ชาติ ชรา มรณะ 

-------เหตุ------- --------------------ผล------------------------- --------เหตุ----------- --------ผล------
- 

กรรมอดีตส่งผล ทุกข ์
อภิชฌา: พอใจใน
อารมณ-์ภพ 

โสต 
ได้ยินเสียงไม่ดี  รับการกระทบไม่ดี  

 

ไม่รู้   ปรุงแต่ง ทุกข ์
อภิชฌา: พอใจใน
อารมณ-์ภพ 

    ม           กระทบสู่ใจ 
“จิตมีโทสะ” (มโนสัมผัสสะ) “เว-โทมนสั”   

 

ไม่รู้   ปรุงแต่ง ทุกข ์
อภิชฌา: พอใจใน
อารมณ-์ภพ 

    สติ           กระทบสู่ใจ 
“จิตมีโทสะ” (มโนสัมผัสสะ) “เว-โทมนสั”   

 



๖๑ 

วิถีท่ี ๑ อธิบายได้ว่าจิตที่ได้ยินเสียงทางหู (โสตวิญญาณ) เป็นกรรมในอดีต เป็นปัจจัย
ให้แก่วิถีจิตที่เป็นปัจจุบันผล ที่เป็นสัททารมณ์ กระทบกับโสตปสาท เกิดเวทนาที่ไม่ดี เป็นปัจจัยให้
เกิดตัณหา ความพอใจในภพ ยังก่อให้เกิดทุกข ์ 

วิถีที่ ๒ จิตมีโทสะ อธิบายได้ว่า จิตมีความไม่รู้ คือ อวิชชา ในเสียงที่ได้ยินทําให้เกิด
โทสะ กระทบสู่ใจ (มโนสัมผัสสะ) เป็นปัจจัยให้เกิดอภิชฌา จิตยึดในอารมณ์โทสะ ยังก่อให้เกิดทุกข์ 

วิถีท่ี ๓ มีสติ เข้าไปกําหนดรู้ จิตที่มีโทสะ รู้ทันอารมณ์โทสะ มีสติมากขึ้น การกระทบ
สัมผัสก็ดับไป เวทนาก็ดับไป ตัณหาก็ดับไป ทุกข์ไม่มี เพราะการมีสติเข้าไปกําหนดรู้ 

นามรูปที่ถูกกําหนดรู้มาแล้ว ต่างมีเหตุปัจจัย มิใช่ว่านามและรูปนั้น จะเกิดขึ้นได้เอง
โดยไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย หรือเกิดขึ้นด้วยอํานาจของเทพเจ้า ผู้ใดผู้หนึ่งเนรมิตขึ้น นอกเหนือไปจาก
เหตุปัจจัย กล่าวโดยย่อ เหตุและปัจจัยของรูป ก็คือ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม และ อาหาร 
ส่วนเหตุและปัจจัยของนาม คือ เวทนา สัญญา สังขาร ได้แก่ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม และ 
ผัสสะ ส่วนของวิญญาณ ก็มี อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม และนามรูป เป็นปัจจัย การกําหนดรู้
ปัจจัยของนามและรูป เป็นปัจยปริคคหญาณ ผู้ที่บรรลุญาณนี้แล้วจะไม่มีความสงสัย ๑๖ 
ประการ๔๑ ดังกล่าว 

การรู้เห็นเหตุปัจจัยตามของรูปนามโดยเนื่องด้วยกรรมวัฏและวิปากวัฏ 

ผลกรรมมีได้เพราะทํากรรม กรรมใหม่มีได้เพราะผลกรรมนั้น และผลกรรมใหม่มีได้
เพราะทํากรรมใหม่อีก ดังนี้ โดยองค์ธรรมจําแนกเป็น  

- กรรมวัฏ คือ อวิชชา สังขาร ตัณหา อุปาทาน และกรรมภพ 
- วิปากวัฏ คือ วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ และ เวทนา 
ลําดับกรรมวัฏที่กล่าวไว้ในพระบาลีว่า อวิชชา สังขาร ตัณหา อุปาทาน และกรรมภพ 

เป็นเพียงลําดับแห่งเทศนา แต่การเกิดขึ้นจริงมีตามลําดับดังนี้ คือ  
- เพราะมีอวิชชาที่ไม่รู้จริงและรู้ผิด จึงมีตัณหาที่ทะยานอยาก  
- เพราะมีตัณหา จึงมีอุปาทานที่ยึดมั่นว่าเมื่อทํากรรมนี้จะอยู่ดีมีสุข 
- เพราะมีอุปาทาน จึงมีสังขารท่ีดําริขวนขวาย 
- เพราะมีสังขาร จึงมีกรรมภพในขณะทํากรรม 

                                           
๔๑ ดูรายละเอียดใน พระมหาโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), วิปัสสนานัย เล่ม ๒, (กรุงเทพมหานคร: 

ห.จ.ก. ประยูรสาส์นไทย, ๒๕๕๕), หน้า ๑๐๒-๑๐๕. 



๖๒ 

- เพราะมีกรรมภพ จึงมีอวิชชาที่รู้ผิดว่ากรรมและผลของกรรมเป็นสิ่งท่ีดีงาม มีตัณหาที่
พอใจกรรมและผลกรรม มีอุปาทานที่ยึดมั่นว่าเราจะอยู่ดีมีสุขด้วยกรรมนั้น 

จะเห็นได้ว่า กรรมที่ถูกแวดล้อมด้วยอวิชชาและตัณหาในกาลก่อนและหลังทํากรรม 
ย่อมก่อให้เกิดภพใหม่ได้ ดังคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคกล่าวว่า  

กุสลกมฺมสฺส ชวนกฺขเณ ตโย เหตู กุสลา นิกนฺติกฺขเณ เทวฺ เหตู อพฺยากตา คติสมฺปตฺติ
ยา ญาณสมฺปยุตฺเต อิเมสํ อฏฺฐฃนฺนํ เหตูนํ ปจฺจยา อุปตฺติ โหติ.๔๒ 

“การปฏิสนธิมีได้เพราะอาศัยเหตุ ๘ อย่างนี้ ในขณะที่จิตประกอบด้วยปัญญาอุบัติขึ้น
ในสุคติภูมิ ได้แก ่

- เหตุ ๓ อย่าง คือ อโลภะ อโทสะ และอโมหะ ปรากฏในขณะทํากุศลกรรมฯลฯ 
- เหตุ ๒ อย่าง คือ โลภะ และโมหะ ปรากฏในขณะพอใจภพ ฯลฯ  
- เหตุ ๓ อย่าง ฝ่ายอัพยากฤต คือ อโลภะ อโทสะ และอโมหะ ปรากฏในขณะ

ปฏิสนธ”ิ  

ปัจจยปริคคหญาณ ปัญญาที่กําหนดรู้เห็น เหตุ ปัจจัยของรูปนามที่เกิดภายในตน ช่ือ
ว่า “กังขาวิตรณวิสุทธิ” เพราะก้าวล่วงความสงสัย ๘ อย่าง ที่มาในอภิธรรม และความสงสัย ๑๖ 
อย่างที่เก่ียวกับกาล ๓ ซึ่งมาในพระสูตรเสียได้ 

ความสงสัย ๘ อย่างท่ีมาในพระอภิธรรมคือ๔๓
 

๑) พุทฺเธ กงฺขติ สงสัยในพระพุทธเจ้า คือคุณทั้ง ๙ มี อรหํ เป็นต้น ว่าจะเป็นจริงดังที่
กล่าวนั้นหรือไม ่

๒) ธมฺเม กงฺขติ สงสัยในพระธรรมคือคุณทั้ง ๖ มีสวากขาโต เป็นต้น ว่าเป็นความจริง
ดังที่กล่าวนั้นหรือไม่ 

๓) สงฺเฆ กงฺขติ สงสัยในพระสงฆ์คือคุณทั้ง ๙ มีสุปฏิปันโน เป็นต้น ว่าจะเป็นจริง
ตามนั้นได้หรือไม่  

๔) สิกฺขาย กงฺขติ สงสัยในสิกขาบท คือข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับ ศีล, สมาธิ, ปัญญา ว่าข้อปฏิบัติ
ต่าง ๆ ที่พระโคตมพุทธะวางไว้นั้นจะผิดถูกประการใด และจะได้รับประโยชน์จริง ตามนั้นหรือไม่   

๕) ปุพฺพนฺเต กงฺขติ สงสัยในขันธ์ ๕ ที่เป็นอดีต คือ ที่กล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายได้เคยเกิด
มาแล้วในอดีตนั้นจริงหรือไม่  

                                           
๔๒ ขุ.ป. (บาลี) ๓๑/๒๓๒/๒๘๘-๒๘๙. 
๔๓ ฝ่ายวิชาการ อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย, วิปัสสนากรรมฐาน, หน้า ๑๘. 



๖๓ 

๖) อปรนฺเต กงฺขติ ที่เป็นอนาคตคือที่กล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วก็จะเกิดต่อไปนั้นจะ
เป็นจริงหรือไม่  

๗) ปุพฺพนฺตาปรนฺเต กงฺขติ สงสัยในขันธ์ ๕ ที่เป็นอดีตและอนาคต คือสัตว์ทั้งหลายที่กําลัง
ปรากฏอยู่ในบัดนี้นั้น กล่าวกันว่าได้เคยเกิดมาแล้ว และจะเกิดต่อไปอีกนั้นจะเป็นจริงดังนั้นหรือไม่   

๘) อิธปฺปจฺจยตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ ธมฺเมสุ กงฺขติ สงสัยในปฏิจจสมุปปันธรรม มีสังขาร
เป็นต้น ในปฏิจจสมุปบาทธรรม มีอวิชชาเป็นต้น เป็นปัจจัย คือในเรื่อง บุญ–บาป และการสืบต่อแห่ง
ภพใหม ่การเห็น การได้ยินของสัตว์ทั้งหลายเป็นต้น ที่เกี่ยวเนื่องมาจากความหลงและการจัดแจงปรุง
แต่ง กาย วาจา ใจ เป็นต้น ซึ่งเป็นสาเหตุนั้น จะเป็นจริงหรือไม่ 

ความสงสัย ๑๖ อย่างท่ีมาในพระสูตร ได้แก่๔๔
 

สงสัยในขันธ์ ๕ ที่เป็นส่วนอดีต ๕, อนาคต ๕, ปัจจุบัน ๖  
สงสัยในขันธ์ ๕ ที่เป็นส่วนอดีต ๕ คือ 

๑) อโหสึ นุ โข อหํ อตีตมทฺธานํ เราเคยเกิดมาแล้วในอดีตกาลจริงหรือหนอ 

๒) น นุ โข อโหสึ อตีตมทฺธานํ เราไม่เคยเกิดมาแล้วในอดีตกาลจริงหรือหนอ   
๓) กึ นุ โข อโหสึ อตีตมทธฺานํ ถ้าเคยเกิด ๆ เป็นชนชั้นไหนในอดีตกาลหนอ   
๔) กถํ นุ โข อโหสึ อตีตมทฺธานํ เรามีรูปร่างสัณฐานเป็นอย่างไรในอดีตกาลหนอ  
๕) กึ หุตฺวา กึ อโหสึ นุโข อหํ อตีตมทฺธานํ เราเคยเกิดเป็นอะไรมาแล้ว และเคยเกิดเป็น

อะไรต่ออะไรบ้างหนอในอดีตกาล 

สงสัยในขันธ์ ๕ ที่เป็นส่วนอนาคต ๕ คือ   
๑) ภวิสฺสามิ นุ โข อหํ อนาคตมทฺธานํ เราจะเกิดในกาลข้างหน้าหรือหนอ  
๒) น นุ โข ภวิสฺสสามิ อนาคตมทฺธานํ เราจะไม่เกิดในกาลข้างหน้าหรือหนอ   
๓) กึ นุ โข ภวิสฺสสามิ อนาคตมทฺธานํ ถ้าจะเกิด ๆ เป็นชนชั้นในกันทั้งหน้าหนอ  
๔) กถํ นุ โขส ภวิสฺสสามิ อนาคตมทฺธานํ เราจะมีรูปร่างสัณฐานเป็นอย่างไรในการ

ข้างหน้าหนอ  
๕) กึ หุตฺวา กึ ภวิสฺสามิ นุโข อหํ อนาคตมทฺธานํ เราจะเกิดเป็นอะไรแล้วและจะเกิดเป็น

อะไรต่ออะไรอีกในกาลครั้งหน้าหนอ 

สงสัยในขันธ์ ๕ ที่เป็นส่วนปัจจุบัน ๖๔๕ คือ  
๑) อหํ นุ โขสฺมิ เดี๋ยวนี้เรา เป็นเราหรือหนอ   
๒) โน นุ โขสฺมิ เดี๋ยวนี้ไม่เป็นเราเลยหนอ   

                                           
๔๔ ฝ่ายวิชาการ อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย, วิปัสสนากรรมฐาน, หน้า ๑๙. 
๔๕ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐. 



๖๔ 

๓) กึ นุ โขสฺมิ เดี๋ยวนี้เราเป็นชาติอะไรหนอ  
๔) กถํ นุ โขสฺมิ เดี๋ยวนี้เรามีรูปร่างสัณฐานอย่างไรหนอ  
๕) อยํ นุ โข สตฺโต กุโต อาคโต สัตว์นี้มาจากไหนหนอ  
๖) โส กุหึ คามี ภวิสฺสติ สัตว์นั้นจะไปเปิดที่ไหนหนอ 

เมื่อผู้เจริญภาวนาบริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิและความรู้ปรมัตถ์แล้ว นับว่า พ้นความสงสัย 
กําหนดรู้ปัจจัยของรูปนาม รู้กัมมวัฏฏ์และวิปากวัฏฏ์ ซึ่งมี ๑๒ อย่าง คือ กรรมและวิบาก 

- ให้ผลตามคราว ในภพนี้, ภพหน้า ภพสืบ ๆ ต่อไป, และอโหสิกรรม 
- ให้ผลตามลําดับหนักเบา คือ กรรมหนัก, กรรมเคยชิน, กรรมเมื่อจวนเจียนจะตาย, 

และกรรมสักแต่ว่าทําไปของพระอรหันต์ และ 
- ให้ผลตามกิจ คือ กรรมแต่งให้เกิด, กรรมสนับสนุน, กรรมบีบค้ัน และกรรมตัดรอน ก็

เป็นอันว่าได้พ้นกังขาวิตรณวิสุทธิแล้ว การรู้เช่นนี้ เรียกว่า ญาตปริญญา คือ รู้เหตุปัจจัยของรูป
นามแล้ว แต่ไม่ถึงวิปัสสนา 

การปรากฏของญาณ  
๑) อาศัยปัญญากําหนดแยกรูป แยกนาม เพื่อทําลายอัตตาก่อน โดยพิจารณาใน

ลักษณะ (ปัจจัตลักษณะ) ตาม “ญาตปริญญา” ปัญญาย่อมเห็นปัจจัยของรูป เหตุปัจจัยของนาม 
ตามปทัฏฐาน 

๒) พระพุทธเจ้าทรงแสดงวิปัสสนาภูมิ –ปฏิจจสมุปปบาท ให้เห็นเหตุปัจจัยได้อย่าง
ชัดเจน ดังแสดงว่า เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี มันเป็นคู่ ๆ จนเกิดปัญญาเห็น 

๒. อานิสงส์ของการเข้าถึงปัจจยปริคคหญาณ 

ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวว่า “อิมินา ปน ญาเณน สมนฺนาคโต วิปสฺสโก พุทฺธสาสเน 
ลทฺธสฺสาโส ลทฺธปติฏฺโฐฃ นิยคติโก จูฬโสตาปนฺโน นาม โหติ.๔๖ ผู้เจริญวิปัสสนา ที่เพียบพร้อมด้วย
ญาณนี้ ย่อมได้รับความเบาใจ และได้รับที่พึ่งในคําสอนของพระพุทธเจ้า ช่ือว่าพระจูฬโสดาบัน ผู้
จะไปเกิดในสุคติภูมิแน่นอน”  

ความเบาใจอย่างแท้จริงในพระพุทธศาสนาคืออริยผล ส่วนที่พึ่งอย่างแท้จริงคือ
อริยมรรค แม้ผู้ปฏิบัติธรรมในระดับนี้ จะยังไม่ได้บรรลุมรรคผล ก็เป็นผู้ดํารงอยู่ในปฏิปทา ที่จะทํา
ให้บรรลุมรรคผลได้แน่นอน จึงกล่าวว่าเป็นผู้ได้รับความเบาใจ และได้รับที่พึ่งในคําสอนของ
พระพุทธเจ้า อีกนัยหนึ่ง ผู้ที่กําหนดรูปนามตามความเป็นจริง ด้วยนามรูปปริจเฉทญาณ แล้วย่อม

                                           
๔๖ วิสุทฺธิ. (บาลี) ๒/๒๗๑. 



๖๕ 

เกิดปราโมทย์ จึงกล่าวว่าเป็นผู้ได้รับความเบาใจส่วนผู้ที่กําหนดรู้เหตุเกิดของรูปนาม ด้วย  
ปัจจยปรคิหญาน ย่อมขจัดความเห็นผิดว่ามีบุคคล ตัวตน มีผู้เนรมิตเหล่าสัตว์ หรือสัตว์เกิดได้เอง 
โดยไม่มีเหตุปัจจัย เป็นต้นเขาย่อมเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยศรัทธาที่มั่นคง ไม่เสื่อมไปด้วยทิฏฐินั้น จึง
ได้ชื่อว่า เป็นผู้ได้รับท่ีพึ่ง ดังคัมภีร์มหาฎีกาอธิบายว่า  

“อปฺปริหีนกงฺขาวิตรณวิสุทฺธิโก วิปสฺสโก โลกิยาหิ สีลสมาธิปญฺญาสมฺปทาหิ สมนฺ
นาคตตฺตา อุตฺตริ อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต สุคติปรายโณว โหตีติ วุตฺตํ นิยคติโก ติ.”๔๗ 

ผู้เจริญวิปัสสนาภาวนา ที่ไม่เสื่อมไปจากกังขาวิตรณวิสุทธิ เพราะถึงพร้อมด้วยศีล 
สมาธิและปัญญา อันบริบูรณ์ฝ่ายโลกิยะ ฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่าเป็นผู้จะไปเกิดในสุคติภูมิแน่นอน
(นิยคติโก)  

ดังนั้นจึงช่ือว่าพระจูฬโสดาบัน ข้อความว่า “ไม่เสื่อมไปจากกังขาวิตรณวิสุทธิ 
หมายความว่า ผู้ที่ปราศจากทิฏฐิ (ความเห็นผิดว่ามีตัวตน) และวิจิกิจฉาและอยู่ในระดับกังขา
วิตรณวิสุทธิ จึงกล่าวได้ว่า เป็นผู้ที่จะไปเกิดในสุคติภูมิแน่นอน แต่วิสุทธินี้ เป็นเพียงฝ่ายโลกิยะ 
ไม่ใช่ฝ่ายโลกุตระ จึงอาจเสื่อมไปได้ ในบางขณะอาจเกิดความเห็นผิด คือทิฏฐิและวิจิกิจฉา เพราะ
พิจารณาผิด หรือฟังธรรมผิด ทําให้วิสุทธิเสื่อมไป ในขณะนั้นเขาไม่ใช่ผู้ที่จะไปเกิดในสุคติภูมิ
แน่นอน ข้อความว่า “ถึงพร้อมด้วยศีล สมาธิ และปัญญาอันบริบูรณ์” หมายความว่า บุคคลนั้นจะ
ไปเกิดในสุคติภูมิแน่นอน เพราะมีศีล สมาธิ และปัญญาอันบริสุทธ์ิแต่ถ้าเขาหยุดการเจริญวิปัสสนา 
ก็จะเสื่อมจากศีลสมาธิและปัญญา และไม่ใช่ผู้ที่จะไปเกิดในสุคติภูมิแน่นอน ดังนั้นผู้ที่จะบริบูรณ์
ด้วยวิสุทธ ิมิต้องอยู่ในระหว่างเจริญวิปัสสนาเท่านั้น หลังจากมิได้เจริญวิปัสสนาแล้ว หากยังเป็นผู้
ที่ปราศจากทิฐิและวิจิกิจฉา อีกทั้งมีศีลบริบูรณ์ ภพต่อไปของเขาจึงจะแน่นอน ด้วยเหตุนี้ ผู้ปฏิบัติ
ธรรม จึงไม่ควรประมาทว่า เราเป็นพระจูฬโสดาบันแล้ว จะไปเกิดในสุคติภูมิแน่นอนแล้วเลิกการ
ปฏิบัติธรรมไปและละเลยการรักษาศีลให้บริสุทธ์ิ 

๓.๕ วิถีจิตในการพิจารณารูปนามในปัจจยปริคคหญาณ 

ในบทที่ ๒ ได้กล่าวถึง วิถีจิตว่า เป็นจิตที่เกิดขึ้นเป็นไปในอารมณ์ทั้ง ๖ เกิดขึ้นเป็น
ขณะ ๆ ที่กําลังปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ จิตขณะนั้น ๆ ทําหน้าที่ 
รับรู้อารมณ์ตามลําดับก่อนหลัง วิถีจิตในการพิจารณารูปนามในปัจจยปริคคหญาณ เป็นการ
พิจารณารูปนามโดยการกําหนดรู้ที่จิตเข้าไปรับรู้อารมณ์จนเป็นวิถีจิตขึ้นโดยการกําหนดรู้รูปนาม

                                           
๔๗ วิสุทฺธิ.ฏีกา (บาลี) ๒/๔๒๔. 



๖๖ 

ทางทวารทั้ง ๖ แยกเป็นปัญจทวาร และมโนทวารเป็นช่องทางที่จิตเข้าไปรับรู้อารมณ์ ซึ่ง เป็น
อารมณ์ของวิปัสสนาคือกําลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันขณะเท่านั้น เช่น ในขณะที่จิตเห็นรูปทางตา 
จักขุปสาทรูป เป็นเหตุให้เห็นรูปารมณ์ ที่มากระทบจักขุปสาท ทั้งรูปารมณ์ทั้งจักขุปสาทเป็นรูป
ขันธ์ ส่วนผู้เห็นรูปารมณ์ คือจิต เป็นวิญญาณขันธ์ การเสวยรูปารมณ์เป็นเวทนาขันธ์ ความจําสีสัน
วรรณะของรูปารมณ์ เป็นสัญญาขันธ์ ความดีใจหรือเสียใจในรูปารมณ์เป็นสังขารขันธ์ การเห็นทุกคร้ัง 
ขันธ์ ๕ ปรากฏพร้อมกันทุกคร้ัง ทางหู จมูก ลิ้น กาย ใจ เช่นเดียวกัน ผู้มีสติควบคุมจิตกําหนดรู้ให้
ทันวิถีจิต ตามความเป็นจริงจึงเป็นอารมณ์วิปัสสนา ดังนั้น จําเป็นต้องกําหนดรู้ให้ทันให้ถูกทุกคร้ัง
ทุกอารมณ ์ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี ๙ แสดงวิถีจิตเมื่ออารมณ์มากระทบ 

เมื่ออารมณ์มากระทบแล้วควรทําอย่างไร 
 

ตารางท่ี ๑๐  วิถีจิตทางจักขทุวารวิถี   มรูีปกระทบ 
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รูปารมณ ์

จักขุปสาท 

โทสะ (อกุ.) 
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ยึดโทสะเป็นอารมณ ์

พิจารณาอารมณ์โทสะเข้าถึงสภาวะโทสะ 

สติ+สัมปยตุ. (กุ.) 
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เสพอารมณ ์

กรรมใหม ่กรรมเกา่ 

ภวังค์รักษาภพ 



๖๗ 

ตารางที่ ๑๑ วิถีจิตทางมโนทวารวิถี  

มโนทวารวิถี   ใจสะเทือน 

 

จากภาพแสดงการเกิดจิตมีโทสะ ด้วยวิถีจิต ๒ วิถี คือ 

วิถีจิตที่ ๑ โสตทวารวิถี คือ รับกระทบอารมณ์ทางจักขปุสาท ได้เห็นรูปไม่ดี 
วิถีจิตที่ ๒ มโนทวารวิถี คือ รับรูปไม่ดีแล้ว กระเทือนไปถึงใจ จึงเกิดเป็นจิตมีโทสะขึ้น  
จากภาพเมื่อมีรูปไม่ดีมากระทบจักขุปสาทซึ่งเป็นวิบากกรรมเก่าที่เราพึงต้องรับ๔๘ แสดง

ตามภาพวิถีที่ ๑ เมื่อนั้นเกิดปรุงแต่งลงสู่ใจเกิดโทสะขึ้น ในมโนทวารวิถี เพราะขาดสติ และ ขาด
การโยนิโสมนสิการ โทสะจึงวิ่งลงสู่ชวนะ เสพอารมณ์เป็นโทสะชวนะ ๗ ขณะ ซึ่งชวนจิตนี้เองที่จะ
เป็นตัวส่งผลเป็นกรรมไปทุกภพทุกชาติ จนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพาน อธิบายดังนี้  

ชวนจิตดวงที่ ๑ ให้ผลในชาตินี้ จัดเป็น อุปปัชชเวทนียกรรม 
ชวนจิตดวงที่ ๗ ให้ผลในชาติที่ ๒ คือ ชาติหน้า จัดเป็น อุปปัชชเวทนียกรรม 
ชวนจิตดวงที่ ๒-๖ ให้ผลในชาติที่ ๓ จนถึงนิพพาน จัดเป็น อปราปริยเวทนียกรรม 

ดังนั้นการเจริญสติปัฏฐาน ๔ มีสติและโยนิโสมนสิการ มีการกําหนดรู้อารมณ์ที่มา
กระทบ เช่น โกรธหนอ ไม่พอใจหนอ จึงสามารถตัดไม่ให้อกุศลเข้าสู่วิถีจิต แต่จะเป็นกุศลจิตที่เข้า
สู่ชวนจิต ๗ ขณะ การที่กําหนดรู้จึงเป็นตัวสติ เกิดอริยสัจครบวงจรตัดกิเลสแบบขณะย่อย ๆ เป็น 
ตทังคปหาน ทําให้ชวนจิตที่จะส่งผลเป็นอกุศลกรรมไม่เกิดข้ึน 

๑. การก าหนดรู้อารมณ์ ในขณะที่เห็น 

คําว่า “จิตเห็น” หมายถึง จักขุทวารวิถีทั้ งวิถี  ซึ่ง เ ร่ิมต้นที่อาวัชชนะสิ้นสุดที่ 
ตทาลัมพณะ๔๙ ทั้งนี้เพราะว่าในการเจริญวิปัสสนานั้น ผู้เจริญวิปัสสนาภาวนาไม่สามารถ

                                           
๔๘ ดูรายละเอียดใน ที.ม. (ไทย) ๑๘/๑๔๖/๑๗๙. 
๔๙ พระมหาโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), วิปัสสนานัย เล่ม ๑, พระคันธสาราภิวงศ์ แปลและเรียบ

เรียง, (กรุงเทพมหานคร: ห.จ.ก. ประยูรสาส์นไทย, ๒๕๕๒), หน้า ๑๗๕. 

ภวังค์รักษาภพ 
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ขาดสติ + อโยนโิมนสิการ 

<- -เสพอารมณเ์ป็นโทสะ - -> 



๖๘ 

นําเอาจิตตุปบาทแต่ละดวงมากําหนดหรือพิจารณาแยกเป็นดวง ๆ ได้เลย จึงต้องกําหนดโดยวิถีจิต
ทั้งวิถี๕๐  

การกําหนดรู้สภาวธรรม ๕ ประการ คือ จักขุปสาท รูปายตนะ จักขุวิญญาณ ผัสสะ 
และเวทนา โดยมีลักษณะของการกําหนดรู้ดังนี้ คือ หากจักษุรูป (จักขุปสาท) ที่มีความใสหมดจด
นั้น ปรากฏเด่นชัดขึ้นมาผู้ปฏิบัติก็จะสามารถเห็นจักษุรูปที่มีความผ่องใส ซึ่งเรียกว่า “จักขุปสาท” 
เป็นอารมณ์แล้วในกรณีเดียวกัน หากสภาวธรรมฝ่ายที่เป็นรูปารมณ์ปรากฏชัดกว่า ก็เรียกว่าเป็น
การรู้รูป (สีสันวรรณะ) ซึ่งเรียกว่า “รูปายตนะ” นั้นเป็นอารมณ์หลัก  

โดยทํานองเดียวกันหากจิตที่รู้ปรากฏเกิดขึ้นชัดกว่าทั้งสอง (จักขุปสาทและรูปายตนะ) 
ก็เรียกว่าเป็นการรู้ตัวจิตซึ่งเป็นตัวเห็น ซึ่งเรียกว่า “จักขุวิญญาณ”๕๑ นั้น เป็นอารมณ์หลัก หาก
การกระทบสัมผัสระหว่างรูปสีสันกับการเห็นปรากฏชัดกว่า ก็เรียกว่า เป็นการกําหนดรู้การเห็นการ
กระทบสัมผัส ซึ่งเรียกว่า “จักขุสัมผัสสะ” นั้น เป็นอารมณ์หลัก 

การกําหนดนั้น ควรทําการกําหนดรู้โดยลักษณะพื้น ๆ เช่น ในขณะที่เห็น ก็ควร
พิจารณาว่า “เห็นหนอ” เท่านั้น ซึ่งการกําหนดเช่นนี้ และก็จะทําให้ผู้ปฏิบัติผู้นั้นสามารถเน้น และ
รู้สภาวธรรมใดสภาวธรรมหนึ่งที่ปรากฏชัดในขณะท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน  

วิถีจิตในกรณีการรับรู้อารมณ์ท่ีเป็นอติมหันตารมณ์ แสดงได้ดังนี้ 
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๒. การก าหนดรู้อารมณ์ ในขณะที่ได้ยิน 

ขณะที่ผู้เจริญวิปัสสนาภาวนาได้ยินเสียง เสียงที่ได้ยินจะเป็นสมมุติบัญญัติ กําหนด
เสียง นั่นเสียงรถ เสียงเรือ เสียงสุนัขมีความหมายอย่างนั้น ๆ เป็นสมมุติบัญญัติได้ง่าย ถ้ากําหนด
สภาพได้ยิน คือ สภาพได้ยินเป็นลักษณะที่ฉายออกไปทางหู ไปรับเสียง เป็นตัวได้ยิน ได้ยินอะไร 
ได้ยินเสียง เสียงเป็นอารมณ์ ได้ยินเป็นตัวจิตเป็นมนายตนะ กําหนดสภาพได้ยิน ก็จะสังเกตว่ามี
ความเกิดดับ เสียงคือรูปที่ดังสูง ๆ ต่ํา ๆ ไม่ใช่เป็นคนเป็นสัตว์ สังเกตดูจะเห็นว่าสภาพได้ยินนั้นมี
ความเกิดดับ ๆ อยู่เป็นปรมัตถธรรม เมื่อได้ยินแล้วจิตคิดนึกไปถึงเสียงที่ได้ยินว่า เป็นคน เป็นสัตว์ 
เป็นสิ่งของ เป็นเสียงสุนัข แมว เสียงคน ช่ือนั้น ช่ือนี้ นั่นก็คือ เป็นบัญญัติอารมณ์ไม่ควรไปดู การ

                                           
๕๐ พระมหาโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), วิปัสสนาชุนี, หน้า ๒๑๓. 
๕๑ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๓/๙-๑๑. 



๖๙ 

ปฏิบัติก็ไม่ไปพิจารณาที่เร่ืองราว คือ ความเป็นคน เป็นสัตว์ แต่ให้พิจารณามาที่มนายตนะ คือ ตัว
ที่ไปรู้เร่ืองราว ความเป็นคนเป็นสัตว์ ความคิดนึกถึงเร่ืองราวยังเกิดขึ้น ตัวที่คิดถึง เร่ืองราวเป็น 
มนายตนะ คือ เป็นจิต เป็นนามธรรม สติมารู้ท่ีมนายตนะ คือ ตัวความคิดนึก 

๑) การก าหนดรู้โสตปสาท 

ผู้เจริญวิปัสสนาภาวนานั้นสามารถรับรู้โสตปสาทตามความเป็นจริงดังนี้ 
รู้สภาวะลักษณะของโสตปสาทนั้นว่า “เป็นรูปปสาทที่มีความใสพอที่จะทําให้รูป

เสียงปรากฏหรือพอท่ีจะได้ยินเสียงได้” 
รู้รสะของโสตปสาทนั้นว่า “เป็นตัวที่นําไปสู่เสียงหรือเป็นตัวทําหน้าที่ให้ได้ยินเสียง” 
รู้ปัจจุปัฏฐานของโสตปสาทนั้นว่า “เป็นที่ตั้งของการได้ยิน หรือได้ยินมาจากที่ตรงนี้” 

รู้ปทัฏฐานของโสตปสาทนั้นว่า “เนื่องจากมีหู กล่าวคือ กัมมัชภูตรูป รูปหยาบที่เกิดแต่กรรม
ปรากฏจึงทําให้มีโสตปสาทนี้ได้”๕๒ 

๒) การก าหนดรู้สัททายตนะ  
ผู้เจริญวิปัสสนาภาวนานั้นสามารถรับรู้สัททายตนะ (เสียง) ตามความเป็นจริง ดังนี้ 
รู้สภาวะลักษณะของสัททายตนะว่า “เป็นสภาวะท่ีเกิดภายในโสตปสาท” 
รู้รสะว่า “ดังจนทําให้ได้ยิน” 
รู้ปัจจุปัฏฐานว่า “เป็นที่โคจรเที่ยวไปหรือวิสัยของการได้ยิน” หรือรู้ว่า “การได้ยิน

นั้นล้วนแต่มาจากสภาวะนี้นั่นเทียว” 
รู้ปทัฏฐานว่า “เป็นธรรมชาติที่ตั้งอยู่หรืออาศัยอยู่บนรูปหยาบ กล่าวคือ มหาภูตรูป”๕๓ 

๓) การก าหนดรู้โสตวิญญาณ 

รู้สภาวะลักษณะของโสตวิญญาณว่า “เป็นสภาวะท่ีได้ยินเสียง”๕๔ 
รู้รสะว่า “รับเอาเพียงเสียงเป็นอารมณ์” หรือ “เพียงแต่ได้ยินเสียง” 
รู้ปัจจุปัฏฐานว่า “มีอาการมุ่งหน้าไปหาเสียง” 
รู้ปทัฏฐานว่า “เพราะมีการมนสิการเอาใจใส่ หรือเพราะมีโสตปสาท (เคร่ืองรับฟัง) 

และสัททายตนะ (เสียง) จึงทําให้ได้ยินหรือเพราะมีวิบากกรรมจึงทําให้ได้ยิน”  
วิถีจิตในกรณีการรับรู้การได้ยินที่เป็นอติมหันตารมณ์ 

                                           
๕๒ พระมหาโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), วิปัสสนาชุนี, หน้า ๒๕๗. 
๕๓ คณะกรรมการโครงการจัดสร้างพระไตรปิฎกนิสสยะ, พระไตรปิฎกนิสสยะ (ฉบับพิเศษ)  

มหาสติปฏฐานสูตร, แปลโดยจํารูญ ธรรมดา, (กรุงเทพมหานคร: หจก.ประยูรสาส์นไทยการพิมพ์, ๒๕๕๙), หน้า ๘๖. 
๕๔ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๒๑/๒๙. 



๗๐ 

ตี---น---ท---ป---โสต---สํ---ณ---วุ---ช---ช----ช----ช----ช-----ช-----ช-----ต-----ต 

๑---๒---๓---๔---๕----๖---๗---๘---๙--๑๐--๑๑--๑๒--๑๓--๑๔--๑๕—๑๖—๑๗ 

๓. การก าหนดรู้อารมณ์ ในขณะที่ได้กลิ่น 

เมื่อผู้เจริญวิปัสสนาภาวนาได้กลิ่น หากผู้ปฏิบัติสามารถกําหนดทันว่า “หอมหนอ” 
“เหม็นหนอ” หรือ “ได้กลิ่นหนอ” ในขณะนั้น บรรดาสภาวธรรม ๕ ประการ สภาวะใดสภาวะ
หนึ่งก็จะสําแดงตนปรากฏโดยสาวลักษณะ เป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะทําให้ผู้ปฏิบัตินั้นรู้
สภาวธรรมนั้นตามที่ปรากฏนั่นเอง ซึ่งจัดเป็นการรู้ในระดับของญาตปริญญาซึ่งเป็นปริญญาขั้นต้น 
ส่วนในขั้นของปริญญาขั้นสูงกล่าว คือ ตีรณปริญญา และปหานปริญญานั้น เป็นการรู้ลึกลงไปถึง
การเกิดการดับ และสามัญลักษณะมีอนิจจลักษณะเป็นต้นตามความเป็นจริง๕๕ 

๑) การก าหนดรู้ฆานปสาท รู้สภาวะลักษณะของฆานปสาทว่า เป็นรูปปสาทที่มี
ความใสพอท่ีจะทําให้กลิ่นปรากฏหรือพอท่ีจะทําให้บุคคลสามารถรับเอากลิ่นมาเป็นอารมณ์ได้ 

รู้รสะว่า “เป็นตัวนําไปสู่กลิ่นหรือเป็นตัวทําได้กลิ่น” 
รู้ปัจจุปัฏฐานว่า “เป็นที่ตั้งของการได้กลิ่นหรือได้กลิ่นมาจากตรงนี้” 
รู้ปทัฏฐานว่า “เนื่องจากมีจมูกกล่าวคือกัมมชภูตรูปซึ่งเป็นรูปหยาบอันเกิดแต่กรรม 

จึงทําให้มีฆานปสาทรูปได้”๕๖ 

๒) การก าหนดรู้คันธายตนะ 
รู้สภาวะลักษณะของคันธายตนะ (กลิ่น) ว่า “เป็นสภาวะท่ีเกิดภายในฆานปสาท” 
รู้รสะว่า “หอมหรือเหม็นจนทําให้ได้กลิ่น” 
รู้ปัจจุปัฏฐานว่า “เป็นที่โคจรเที่ยวไปหรือวิสัยของการได้กลิ่น” หรือรู้ว่า “การได้

กลิ่นนั้น ล้วนแต่มาจากสภาวะนี้นั่นเทียว” 
รู้ปทัฏฐานว่า “เป็นธรรมชาติที่ตั้งอยู่ หรืออาศัยอยู่บนรูปหยาบ กล่าวคือ ภูตรูป”๕๗ 

๓) การก าหนดรู้ฆานวิญญาณ 
รู้สภาวะลักษณะของฆานวิญญาณว่า “เป็นสภาวะท่ีได้กลิ่น” 
รู้รสะว่า “รับเอาเพียงกลิ่นเป็นอารมณ์” หรือ “เพียงแค่ได้กลิ่น” 

                                           
๕๕ พระมหาโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), วิปัสสนาชุนี, หน้า ๒๕๘. 
๕๖ คณะกรรมการโครงการจัดสร้างพระไตรปิฎกนิสสยะ, พระไตรปิฎกนิสสยะ (ฉบับพิเศษ)  

มหาสติปัฏฐานสูตร, หน้า ๘๗. 
๕๗ พระมหาโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), วิปัสสนาชุนี, หน้า ๒๕๙. 



๗๑ 

รู้ปัจจุปัฏฐานว่า “มีอาการมุ่งหน้าไปหากลิ่น”    
รู้ปทัฏฐานว่า “เพราะมีมนสิการเอาใจใส่ หรือเพราะมีฆานปสาท (เคร่ืองรับกลิ่น) 

และคันธายตนะ (กลิ่น) จึงทําให้ได้กลิ่น หรือเพราะมีวิบากกรรมจึงทําให้ได้กลิ่น”  
วิถีจิตในกรณีการรับรู้กลิ่นที่เป็นอติมหันตารมณ์   
ตี---น---ท---ป---ฆาน---สํ---ณ---วุ---ช---ช----ช----ช----ช-----ช-----ช-----ต-----ต 
๑---๒---๓---๔---๕----๖---๗---๘---๙--๑๐--๑๑--๑๒--๑๓--๑๔--๑๕—๑๖—๑๗ 

๔. การก าหนดรู้อารมณ์ ในขณะที่ล้ิมรส 

ในขณะที่ผู้ปฏิบัติกําลังรับรู้รสอาหารทั้งหลายมีรสเปร้ียว -หวาน-เผ็ด-เค็ม-ขมนั้น 
เรียกว่า เป็นขณะที่กําลังกิน ก็ในขณะที่กําลังกินอยู่นั้น ผู้ปฏิบัติควรกําหนดรู้โดยนัย เป็นต้นว่า 
“กินหนอ ๆ” หรือ “หวานหนอ ๆ” “เปร้ียวหนอ ๆ” ขณะท่ีกําหนดรู้อยู่นั้นสภาวธรรม ๕ ประการ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะปรากฏโดยสภาวะลักษณะ เป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อผู้ปฏิบัติได้ตามรู้
สภาวะลักษณะเป็นต้นเหล่านั้น ก็จะเป็นการรู้ขั้นของญาตปริญญา และเมื่อรู้ลึกลงไปถึงการเกิด
การดับและไตรลักษณ์ ก็จะเป็นขั้นของตีรณปริญญา และปหานปริญญา๕๘ 

๑) การก าหนดรู้ชิวหาปสาท ในการรู้ชัดเกี่ยวกับรูปลิ้น (ชิวหาปสาท) นั้น ผู้ปฏิบัติ
ก็จะรู้สภาวะลักษณะของชิวหาปสาทนั้น ว่า “เป็นสภาวะรูปใสที่สามรถรับรู้รสได้” 

รู้รสะของชิวหาปสาทนั้นว่า “เป็นตัวนําไปสู่รสารมณ์” 
รู้ปัจจุปัฏฐานว่า “เป็นที่ตั้ง หรือที่มาของการเกิดรส” 
รู้ปทัฏฐานว่า “เนื่องจากมีรูปลิ้นส่วนที่หยาบ ซึ่งเรียกว่า กัมมชภูตรูปจึงบังเกิดรูป

ใสในลิ้นนั้น ซึ่งเรียกว่า ชิวหาปสาทได้”๕๙ 

๒) การก าหนดรู้รสายตนะ รู้สภาวะลักษณะของรส หรือรสายตนะ หรือ รสารมณ์
นั้นว่า “เป็นสภาวะท่ีปรากฏอยู่บนลิ้น” 

รู้รสะว่า “เป็นสภาวะท่ีลิ้นรับรู้ได้” 
รู้ปัจจุปัฏฐานว่า “เป็นที่โคจรท่ีเที่ยวไปหรือวิสัยของการรู้รส” 
รู้ปทัฏฐานว่า “เป็นธรรมท่ีตั้งอยู่บนรูปลิ้นที่เป็นรูปหยาบซึ่งเรียกว่า ภูตรูป”๖๐ 

                                           
๕๘ คณะกรรมการโครงการจัดสร้างพระไตรปิฎกนิสสยะ, พระไตรปิฎกนิสสยะ (ฉบับพิเศษ)  

มหาสติปฏฐานสูตร, หน้า ๘๘. 
๕๙ พระมหาโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), วิปัสสนาชุนี, หน้า ๒๖๐. 
๖๐ คณะกรรมการโครงการจัดสร้างพระไตรปิฎกนิสสยะ, พระไตรปิฎกนิสสยะ (ฉบับพิเศษ)  

มหาสติปฏฐานสูตร, หน้า ๘๘. 



๗๒ 

๓) การก าหนดรู้ชิวหาวิญญาณ รู้สภาวะลักษณะของชิวหาวิญญาณดังนี้ว่า “เป็น
สภาวะที่รับรู้รสบนชิวหาปสาทหรือเป็นธรรมชาติที่หวาน เปรี้ยว เป็นต้น” 

รู้รสะดังนี้ว่า “ทําหน้าที่รู้รสอารมณ์เท่านั้น” 
รู้ปัจจุปัฏฐานดังนี้ว่า “มีลักษณะการมุ่งหน้าไปหาอารมณ์ คือ รส” 
รู้ปทัฏฐานดังนี้ว่า “เนื่องจากมีการมนสิการเอาใจใส่ จึงทําให้สามารถรับรู้รส และ

เพราะมีชิวหาปสาท และรสารมณ์ จึงทําใหเ้กิดการรับรู้รส หรือเพราะมีวิบากกรรม จึงเกิดการรับรู้
รส (ชิวหาวิญญาณ)”๖๑  

วิถีจิตในกรณีการรับรู้รสที่เป็นอติมหันตารมณ์ 
ตี---น---ท---ป---ชิว---สํ---ณ---วุ---ช---ช----ช----ช----ช-----ช-----ช-----ต-----ต 
๑---๒---๓---๔---๕----๖---๗---๘---๙--๑๐--๑๑--๑๒--๑๓—๑๔---๑๕--๑๖—๑๗ 

ในการกินนั้น พึงทราบถึงความสัมพันธ์กันระหว่างกิริยาอาการกับขณะของการรับรู้
ดังนี้ การเห็น (จักขุวิญญาณ) ข้าว ปลา อาหาร เป็นต้น มีความสัมพันธ์กับขณะที่เห็น การได้กลิ่น
(ฆานวิญญาณ) ข้าว ปลา อาหารเหล่านั้น มีความสัมพันธ์กับขณะที่ได้กลิ่นเท่านั้น การสัมผัสข้าว
ปลาอาหารเหล่านั้นด้วยมือ ริมฝีปาก ลิ้น ลําคอ เป็นต้น มีความสัมพันธ์กับขณะที่กระทบสัมผัส
เท่านั้น ส่วนการดู การใช้มือ การเปิด -ปิดปาก การเคี้ยว การใช้ลิ้น และการกลืนอาหารมี
ความสัมพันธ์กับขณะที่คิด และขณะที่กระทบสัมผัส ด้วยเหตุนี้ หากผู้ปฏิบัติได้ทําการกําหนดเอา
ใจใส่กิริยาอาการท้ังหลายให้สอดคล้องกับขณะที่กิริยาอาการนั้นมีความเกี่ยวข้องก็จะสามารถรู้ซึ้ง
ถึงความเป็นจริงของสภาวะนั้น ๆ ได้อย่างแน่นอน๖๒ 

๕. การก าหนดรู้อารมณ์ ในขณะที่กายสัมผัส 

เมื่อผู้เจริญวิปัสสนาภาวนากําหนดสภาวะอารมณ์ทั้งหลายทางอายตนะทั้ง ๖ เช่น 
กําหนดธาตุดิน มีลักษณะข้นแข็ง ดังนี้อยู่ ผัสสะก็กระทบขึ้นมาก่อน แล้วเวทนาซึ่งสัมปยุตด้วย
ผัสสะนั้น คือ เวทนาขันธ์ก็ปรากฏขึ้น สัญญา คือ สัญญาขันธ์ก็ปรากฏขึ้น เจตนาร่วมกับผัสสะ คือ 
สังขารขันธ์ก็ปรากฏขึ้น แล้วจิต คือ วิญญาณขันธ์ก็ปรากฏขึ้น สิ่งที่เป็นรูปและอรูปทั้งหลาย 
ปรากฏทางผัสสะ ด้วยอาการอย่างนี้๖๓ 

                                           
๖๑ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๓/๙-๑๐. 
๖๒ พระมหาโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), วิปัสสนาชุนี, หน้า ๒๖๑. 
๖๓ พระมหาพุทธโฆสเถระ, วิสุทธิมรรค เล่ม ๓, แปลโดย พระเมธีกิตโยดม (พิณ กิตฺติปาโล) และธนิต 

อยู่โพธ์ิ, หน้า ๒๔๓. 



๗๓ 

การกระทบสัมผัสนั้นแผ่กระจายตั้งอยู่ทั่วสรรพางค์กาย ทั้งภายในและภายนอก ก็การ
กระทบ หรือสัมผัสกันระหว่างกายภายในนั้น เรียกว่า อัชฌัตตสัมผัส เช่น เท้ากับเท้ากระทบกัน 
มือกับมือ มือกับเท้า มือเท้าและผมกระทบกับกาย ลิ้นกับฟัน เสลด-น้ําลาย-อาหาร-น้ํากระทบกับ
ลําคอ (ลูกกระเดือก) และเพดานปาก อาหารใหม่และอาหารเก่ากระทบกับลําไส้ เลือด ลม เนื้อ 
เอ็น กระดูก กระทบกันเอง ดังนี้เป็นต้น เรียกว่า เป็นการกระทบกายภายใน 

ส่วนในขณะท่ีผู้เจริญวิปัสสนาภาวนามีการกระทบสัมผัสกับวัตถุภายนอก (พหิทธวัตถุ)
นั้น เรียกว่า พหิทธสัมผัส เช่น ในขณะท่ีสัมผัสกับวัตถุสิ่งของที่ไม่มีวิญญาณครอง เสื้อผ้าอาภรณ์ ที่
นั่ง ที่นอน หมอน มุ้ง ผ้าห่ม ผ้าเช็คตัว พื้น ฝาผนัง เป็นต้น และในขณะที่กระทบสัมผัสกับวัตถุที่มี
วิญญาณครอง เช่น สัตว์ใหญ่ สัตว์เล็ก มีเหลือบ ยุง เป็นต้น ก็ถ้าหากว่าการกระทบเหล่านั้นไม่
ชัดเจน คือ ไม่พอที่จะทําให้เกิดความรู้สึก (เวทนา) ก็ให้ทําการกําหนดเพียงว่า “กระทบหนอ ๆ” 
เท่านั้นก็พอแต่ถ้าเวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์ ปรากฏอันเนื่องมาจากการกระทบดังกล่าว จึง
ค่อยทําการกําหนดไปตามสภาพของเวทนานั้น ๆ ซึ่งมีลักษณะหรือรูปแบบในการกําหนดของใคร
ของมัน ตามลักษณะของคําที่เป็นตัชชาบัญญัติโดยอาศัยภาษาใดภาษาหนึ่ง ซึ่งผู้ปฏิบัติใช้อยู่ใน
ชีวิตประจําวันเพื่อเป็นการช่วยให้สภาวะแห่งอารมณ์ และเวทนาปรากฏชัด โดยนัย ดังนี้ 

หากรู้สึกร้อน ให้กําหนดว่า “ร้อนหนอ ๆ” 
หากรู้สึกเย็น ให้กําหนดว่า “เย็นหนอ ๆ” 
หากรู้สึกอุ่น ให้กําหนดว่า “อุ่นหนอ ๆ” 
หากรู้สึกหนาว ให้กําหนดว่า “หนาวหนอ ๆ” 
หากรู้สึกอบอ้าว ให้กําหนดว่า “อบอ้าวหนอ ๆ” 
หากรู้สึกเหนื่อย ให้กําหนดว่า “เหนื่อยหนอ ๆ” 
หากรู้สึกเจ็บ ให้กําหนดว่า “เจ็บหนอ ๆ” 
หากรู้สึกชา ให้กําหนดว่า “ชาหนอ ๆ” 
หากรู้สึกปวด ให้กําหนดว่า “ปวดหนอ ๆ” 
หากรู้สึกเสียด ให้กําหนดว่า “เสียดหนอ ๆ” 
หากรู้สึกคัน ให้กําหนดว่า “คันหนอ ๆ” 
หากรู้สึกเม่ือย ให้กําหนดว่า “เมื่อยหนอ ๆ” 
หากรู้สึกมึน ให้กําหนดว่า “มึนหนอ ๆ” 

เมื่อได้กระทบสัมผัสกับสิ่งใดสิง่หนึง่แล้วรู้สกึสบายผอ่นคลาย ก็ให้กําหนดว่า “สบายหนอ ๆ”
เมื่อได้กําหนดทุกกิริยาอาการสัมผัส ตามนัยที่กล่าวมานี้แล้ว สภาวะลักษณะของธรรม ๕ ประการ



๗๔ 

อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะปรากฏโดยตัวของมันเอง ผู้ปฏิบัติจะสามารถเห็นสภาวะ เป็นต้นเหล่านั้น 
ได้ ตามที่สภาวะนั้นปรากฏเกิดขึ้นจริง ๆ การปรากฏเกิดขึ้นแห่งสภาวธรรม และการรู้สภาวะ
ของธรรมเหล่านั้น เป็นขั้นของญาตปริญญา ส่วนขั้นของตีรณปริญญา และปหานปริญญานั้น
พึงทราบว่า เป็นการปรากฏ และการรู้ซึ้งถึงการเกิดดับ และไตรลักษณ์มีอนิจจลักษณะ เป็นต้น 
ของสภาวธรรมนั้น ๆ๖๔ 

๑) การก าหนดรู้กายปสาท 
กายปสาท คือ รูปกายใส ผู้ปฏิบัติอาจรู้สภาวลักษณะตามความเป็นจริงของกาย

ปสาทนี้ดังนี้ว่า “กายปสาทนี้มีเลือดลมดีเพียงพอต่อการกระทบสัมผัส” 
หรือไม่ก็อาจรู้รสะของกายปสาทว่า “เป็นตัวนําไปสู่การกระทบ” 
หรือไม่ก็อาจรู้ปัจจุปัฏฐานของกายปสาทว่า “เป็นจุดที่ปรากฏการกระทบ

สัมผัส” หรืออาจรูป้ทฏัฐานของกายปสาทว่า “เนื่องจากมีรูปหยาบซึ่งเรียกว่ากัมมชภูตรูป จึงทํา
ให้มีกายปสาทนี้ได้”๖๕ 

๒) การก าหนดรู้โผฏฐัพพายตนะชนิดสามัญ 
ในกรณีผู้ปฏิบัติรู้รูปสัมผัสชนิดสามัญทั่วไปที่ยังไม่ได้เน้นเจาะจงนั้น ก็จะรู้ใน

ลักษณะที่กว้าง ๆ เช่น รู้สภาวลักษณะของโผฏฐัพพายตนะโดยทํานองว่า “เป็นสภาวะที่
ปรากฏอยู่บนกาย” 

รู้รสะของโผฏฐัพพายตนะว่า “กระทบได้” 
รู้ปัจจุปัฏฐานว่า “เป็นที่โคจรของการกระทบ (กายวิญญาณ)” หรือ “เป็นจุด

กระทบ”๖๖ 

๓) การก าหนดรู้โผฏฐัพพายตนะชนิดพิเศษ 
ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติรู้ปถวีธาตุที่ปรากฏชัดเป็นพิเศษนั้น ย่อมรู้สภาวลักษณะของ

ปถวีธาตุดังนี้ว่า “เป็นสภาวธรรมที่แข็งกระด้าง อ่อนนุ่ม หยาบ ละเอียด” 
รู้รสะ ดังนี้ว่า “ทํากิจ คือ การรองรับเอากองรูปหรือรูปทั้งหลาย” 
รู้ปัจจุปัฏฐานดังนี้ว่า “เป็นที่ตั้งของกลุ่มรูปหรือรูปทั้งหลายย่อมดํารงอยู่ ณ ที่ตรงนี้” 

                                           
๖๔ คณะกรรมการโครงการจัดสร้างพระไตรปิฎกนิสสยะ, พระไตรปิฎกนิสสยะ (ฉบับพิเศษ)  

มหาสติปฏฐานสูตร, หน้า ๙๑. 
๖๕ พระมหาโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), วิปัสสนาชุนี, หน้า ๒๖๓. 
๖๖ คณะกรรมการโครงการจัดสร้างพระไตรปิฎกนิสสยะ, พระไตรปิฎกนิสสยะ (ฉบับพิเศษ)  

มหาสติปฏฐานสูตร, หน้า ๙๒. 



๗๕ 

รู้ปทัฏฐานดังนี้ว่า “เนื่องจากมีรูปหยาบ กล่าวคือ กลุ่มธาตุ ๓ อย่างที่เหลือจากปถวีธาตุ 
จึงทําให้เกิดความแข็งกระด้างหรืออ่อนนุ่ม เนื่องจากมีความเปียกช้ืนจึงทําให้อ่อนนุ่ม หรือ
เนื่องจากมีความร้อน จึงทําให้อ่อนนุ่ม” 

อนึ่ง ในบรรดาการรู้ปทัฏฐานนี้ ขั้นต้นเป็นการรู้แบบสามัญ ส่วน ๓ ประการหลัง เป็น
ตัวอย่างการแสดงถึงการรู้ปถวีธาตุหยาบด้วยธาตุ ๓ ประการที่เหลือซึ่งทั้ง ๓ นั้น เป็นการรู้ธาตุ ๓ 
ประการ คือ ธาตุอาโป เตโช และวาโย ส่วนประเด็น ๓ ประการสุดท้ายเป็นการรู้ปถวีธาตุชนิด
ละเอียด 

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติรู้เตโชธาตุตามความเป็นจริงนั้น ย่อมรู้สภาวลักษณะของ
เตโชธาตุซึ่งปรากฏชัดเป็นพิเศษนั้นดังนี้ว่า “เป็นสภาวะร้อนสภาวะเย็น” รู้รสะว่า “ทําหน้าที่เผา
ผลาญ” รู้ปัจจุปัฏฐานว่า “ทําให้อ่อนนุ่ม” รู้ปทัฏฐานว่า “เนื่องจากมีรูปหยาบ กล่าวคือ ธาตุทั้ง ๓ 
ที่เหลือเป็นเคร่ืองรองรับอยู่ จึงเกิดภาวะร้อนเย็น๖๗ 

โดยนัยเดียวกัน ในกรณีที่รู้วาโยธาตุที่ปรากฏชัดเป็นพิเศษตามความเป็นจริงนั้น 
ผู้ปฏิบัติก็จะรู้สภาวะลักษณะของวาโยธาตุนั้นว่า “เป็นสภาวะเคร่ืองขับเคลื่อนเป็นสภาวะที่หย่อน
ตึง รู้รสะของวาโยธาตุนั้นว่า “เคลื่อนไหวไปมา” รู้ปัจจุปัฏฐานว่า “เป็นตัวผลัก เป็นตัวดัน” 
รู้ปทัฏฐานว่า“เนื่องจากมีรูปหยาบ คือธาตุทั้ง ๓ ที่เหลือคอยรองรับอยู่ จึงทําให้เกิดสภาวะ
ขับเคลื่อนหรือหย่อนตึงเป็นต้นได้”๖๘ 

๔) การก าหนดรู้กายวิญญาณ 

รู้สภาวะลักษณะของกายวิญญาณว่า “เป็นสภาวะที่กระทบภายในกายหรือเป็น
สภาวะที่รับรู้การกระทบสัมผัส 

รู้รสะว่า “เป็นตัวทําหน้าที่รับเอาเฉพาะสัมผัสเท่านั้นเป็นอารมณ์” 
รู้ปัจจุปัฏฐานว่า “เป็นสภาวะท่ีมุ่งหน้าตรงไปหาโผฏฐัพพะ” 
รู้ปทัฏฐานว่า “เนื่องจากมีการมนสิการ กล่าวคือ การเอาใจใส่ และเนื่องจากว่ามี

กายวัตถุกับสิ่งที่น่าสัมผัสปรากฏอยู่ จึงทําให้เกิดการสัมผัสขึ้น”๖๙ สําหรับการกําหนดรู้กายสัมผัส
นั้น พึงทราบตามแนวทางที่ได้แสดงไปแล้วในเรื่องของการกําหนดรู้ในขณะท่ีเห็นนั้น 

                                           
๖๗ คณะกรรมการโครงการจัดสร้างพระไตรปิฎกนิสสยะ, พระไตรปิฎกนิสสยะ (ฉบับพิเศษ)  

มหาสติปฏฐานสูตร, หน้า ๙๓. 
๖๘ พระมหาโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), วิปัสสนาชุนี, หน้า ๒๖๔. 
๖๙ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๓๕. 



๗๖ 

วิถีจิตในกรณีการรับรู้โผฏฐัพพารมณ์ที่เป็นอติมหันตารมณ์ 
ตี---น---ท---ป---โผฏ---สํ---ณ---วุ---ช---ช----ช----ช----ช-----ช-----ช-----ต-----ต 
๑---๒---๓---๔---๕----๖---๗---๘---๙--๑๐--๑๑--๑๒--๑๓--๑๔--๑๕—๑๖—๑๗ 

สรุป กายวิญญาณเกิดได้เพราะมีการกระทบกันของกายปสาทรูป และโผฏฐัพพารมณ์ 
การประชุมกันของกายปสาทรูป โผฏฐัพพารมณ์ และกายวิญญาณ เป็นปัจจัยให้เกิดกายสัมผัส 
(ผัสสะ) และกายสัมผัสเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนา ผู้ปฏิบัติพึงกําหนดรู้ทุกครั้งที่มีการกระทบสัมผัส
ทางกาย เพราะโผฏฐัพพารมณ์มักเป็นช่องทางให้ตัณหา และอวิชชาแทรกเข้ามาครอบงําจิต ซึ่ง
นําไปสู่การหลงผิดคิดว่าสรรพสิ่งเป็นสภาวะคงทนถาวร เป็นสุข และมีตัวตน 

๖. การก าหนดอารมณ์ ขณะเกิดความรู้สึกทางใจ 

การกําหนดรู้ในขณะที่กําลังนึกคิด โผฏฐัพพารมณ์เกิดได้ตลอดเวลาในทุกส่วนของ
ร่างกาย ธรรมารมณ์ (สิ่งที่ใจนึกคิด) ก็มีอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน ยกเว้นเวลาหลับ การตรึกก็ดี การ
ใช้ความคิดก็ดี การใคร่ครวญก็ดี การเอาใจใส่ หรือแม้แต่การกําหนดรู้ก็ดี ล้วนเป็นจิตที่ตรึกนึก
คิด ซึ่งเป็นการเรียกโดยขมวดเอากลุ่มมโนทวารวิถีจิต มากล่าวไว้เพื่อให้เข้าใจง่าย ทุกครั้งที่กลุ่ม
จิตเหล่านี้เกิด ผู้เจริญวิปัสสนาภาวนามีหน้าที่ต้องกําหนดรู้ ว่า “คิดหนอ ตรึกหนอ ใคร่ครวญ
หนอ พิจารณาหนอ เอาใจใส่หนอ กําหนดหนอ” ซึ่งในขณะที่จิตเหล่านี้เกิดขึ้น บรรดา
สภาวธรรมทั้งหลาย เช่น มโนทวาร ธัมมารมณ์ มโนวิญญาณ ผัสสะ เวทนา เป็นต้น สภาวธรรม
ใดสภาวธรรมหนึ่ง ก็จะแสดงสภาวลักษณะเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งให้ปรากฏ ผู้เจริญวิปัสสนา
ภาวนาจะต้องกําหนดรู้สภาวลักษณะ เป็นต้นเหล่านั้นตามความเป็นจริง 

อีกนัยหนึ่งในกรณีที่มโนทวาราวัชชนะยังไม่พ้นจากกระแสภวังค์ คําว่า “มโน” ก็นับทั้ง
ภวังค์ และมโนทวาราวัชชนจิตด้วย คําว่า ธมฺมา หมายถึง อารมณ์, คําว่า มโนวิญญาณ หมายถึง 
ชวนจิต ความจริงมโนทวาร ได้แก่ ภวังคจิตและมโนทวาราวัชชันจิต, ส่วนการหมายเอาหทยวัตถุ
ในคําว่า มโนทฺวาเร (ในมโนทวาร) นั้นเป็นการกล่าวโดยอ้อมในฐานะที่หทยวัตถุนั้น เป็นนิสสยะ
ที่อาศัยของภวังคจิต และมโนทวาราวัชชนจิตเหล่านั้น 

ฉะนั้น มโนทวาร ได้แก่มโนทวาราวัชชนจิตที่เป็นจิตเร่ิมต้นการพิจารณาอารมณ์ และ
รวมถึงภวังคจิตก่อน ๆ ด้วย นอกจากนี้ แม้แต่หทัยวัตถุรูปที่เรียกกันตามภาษาชาวบ้านว่า รูปหัวใจ 
ก็ยังได้ช่ือว่า มโนทวาร ไปด้วย โดยฐานอุปจาระ ในฐานะที่เป็นนิสสยะ กล่าวคือ ที่อาศัยของ  
มโนทวาราวัชชนจิต และภวังคจิตเหลา่นั้น ธัมมารมณ์ได้แก่รูปจิตเจตสิกท้ังหลายท่ีผู้ปฏบิัติสามารถ
นํามากําหนดพิจารณาเป็นวิปัสสนาได้ นั่นก็คือ ปสาทรูป ๕ สุขุมรูป ๖ คือ อาโปธาตุ-อิตถีภาวรูป-
ปุริสภาวรูป-หทัยวัตถุรูป-ชีวิตรูป-อาหารรูป และโลกิยจิตเจตสิก มโนวิญญาณในที่นี้ได้แก่ กามกุศลจิต 



๗๗ 

อกุศลชวนจิต และตทาลัมมณจิต ส่วนผัสสะและเวทนา ในที่นี้ หมายเอา ผัสสะและเวทนาที่เกิด
ร่วมกับชวนจิต และตทาลัมมณจิตเหล่านั้น๗๐ 

๑) การก าหนดรู้ภวังคมโนทวาร 

เมื่อผู้เจริญวิปัสสนาภาวนาปฏิบัติจนกระทั่งวิปัสสนาญาณแก่กล้าแล้ว อาจทําให้
เกิดความรู้สึกว่าช่วงของจิตที่กําหนดข้างหน้า และข้างหลังดูเหมือนว่าจะทิ้งช่วงห่างกั นมาก
ตัวอย่าง เช่น ในการคู้แขนเข้าแต่ละคร้ังอาจต้องใช้จิตกําหนดหลายรอบ ซึ่งในการกําหนดรู้อาการ
ดังกล่าว จิตที่กําหนดหลัง ๆ จะดูห่างจากจิตที่กําหนดก่อน ๆ จึงอาจทําให้ผู้ปฏิบัติคิดว่า อารมณ์ที่
กําหนดนั้นน้อยไปหรือห่างไป ซึ่งความจริงแล้ว อารมณ์นั้นไม่ได้น้อยหรือห่างอย่างที่คิดแต่อย่างใด 
แต่เนื่องจากการกําหนดของผู้ปฏิบัตินั้นเป็นไปด้วยความเร็ว จึงทําให้ภวังคจิตทั้งหลาย ปรากฏ
ออกมาในระหว่างแห่งวิถีจิตทั้งหลายด้วย ในช่วงเวลาเช่นนี้นั้น การเข้าไปรู้สภาวะความขาดช่วง
ของวิถีจิตทั้งหลายเรียกว่า เป็นการรู้ภวังคมโนทวาร 

แต่สําหรับการรู้อาวัชชนมโนทวาร ตามความเป็นจริงนั้น เป็นการรู้ลักษณะของ
มโนทวาร การรู้ว่าอาวัชชนะนั้น มีหน้าที่ทํากิจ คือ การพิจารณาเรียกว่า เป็นการรู้รสะ รู้การเอาใจ
ใส่ในอารมณ์นั้น เรียกว่า เป็นการรู้ปัจจุปัฏฐาน รู้ว่าเนื่องจากภวังคจิตขาดช่วงไป จึงได้เกิดการ
เร่ิมต้นเอาใจใส่อารมณ์ จัดเป็นการรู้ปทัฏฐานของอาวัชชนมโนทวารนั้น ก็การรู้มโนทวารนี้ เปรียบ
เหมือนกับการรู้หทัยวัตถุรูปหรือรูปหัวใจนั่นเอง หมายความว่า เมื่อรู้รูปหัวใจ โดยถูกต้องตรงตาม
ความเป็นจริงย่อมทําให้รู้ได้ว่า รูปหัวใจนั้นเป็นนิสสยะ กล่าวคือ ที่ตั้งที่อาศัยของจิตที่ทําการ
กําหนดพิจารณา จากนั้น ก็จะทําให้รู้ต่อไปว่า จิตเริ่มต้นนึกคิดตั้งแต่ตรงนี้ เร่ิมต้นกําหนดตั้งแต่จุด
นี้ก็การรู้เช่นนีจ้ัดเป็นการรู้ลักษณะของอาวัชชนมโนทวารนั่นเอง๗๑ 

๒) การก าหนดรู้ธัมมารมณ์ 

สําหรับการรู้ลักษณะเป็นต้นของธัมมารมณ์ที่เป็นปสาทรูป ๕ อาโปธาตุ และหทัย
รูปนั้น ได้เคยแสดงไว้แล้ว ส่วนการรู้ภาวรูป ตามความเป็นจริง ในขณะที่เกิดความนึกคิดหรือการ
ทําอากัปกิริยาของหญิงของชายนั้นพึงทราบดังนี้ คือ การรู้ซึ้งถึงความเป็นธรรมชาติหญิงชาย
ก็ดี รู้สาเหตุแห่งความเป็นหญิงชายก็ดี จัดเป็นการรู้สภาวะลักษณะของภาวรูป 

รู้ว่ารูปดังกล่าวมีหน้าที่แสดงเป็นหญิง เป็นชายให้ปรากฏ เรียกว่า เป็นการรู้รสะ 

                                           
๗๐ พระมหาโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), วิปัสสนาชุนี, หน้า ๒๗๒. 
๗๑ คณะกรรมการโครงการจัดสร้างพระไตรปิฎกนิสสยะ , พระไตรปิฎกนิสสยะ (ฉบับพิเศษ)  

มหาสติปฏฐานสูตร, หน้า ๙๖. 



๗๘ 

รู้ว่ารูปดังกล่าวมีลักษณะอาการ เช่น รูปพรรณสัณฐาน อากัปกิริยาของหญิงชาย 
ปรากฏออกมา เรียกว่า เป็นการรู้ปัจจุปัฏฐาน 

รู้ว่ารูปดังกล่าวเกิดขึ้นโดยอาศัยรูปหยาบ เรียกว่า เป็นการรู้ปทัฏฐานของภาวรูปนั้น 

ผู้เจริญวิปัสสนาภาวนาที่สามารถกําหนดรู้เท่าทันธัมมารมณ์นั้น ย่อมทําให้รู้ชัด
แม้กระท่ังชีวิตรูปหรือท่ีเรียกโดยทั่วไปว่า ชีวิต ซึ่งเป็นรูปที่ทําให้รูปทั้งหลายเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง
ด้วยก็ชีวิตรูปนี้เกิดขึ้น และดับไปพร้อมกัน และเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นรูปทั้งหลาย มีปสาทรูป 
เป็นต้น๗๒ 

แต่ถึงกระนั้น ก่อนที่ชีวิตรูปนี้จะดับหายไป (ในช่วงที่เป็นฐิติขณะ) ก็ยังอุตส่าห์
ช่วยเหลือเกื้อกูลปกป้องรักษาคุ้มครองรูปอ่ืน ๆ ให้มีอายุยืนยาวได้ด้วย ก็เพราะการเก้ือกูลของชีวิต
รูปนี้เอง แม้ว่าปสาทรูปเก่า ๆ เป็นต้น จะดับหายไปแล้ว รูปใหม่ ๆ ก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้อีก 
ณ ตรงจุดเดิม เป็นไปอย่างต่อเนื่องอยู่อย่างนี้จนกระทั่งดับขันธ์ ด้วยเหตุนี้ หากผู้ปฏิบัติได้เข้าไปรู้
ความจริงของชีวิตรูป ก็จะสามารถรู้ซึ้งถึงลักษณะ เป็นต้น ของชีวิตรูปนี้ โดยทํานองนี้ว่า 

รูปนี้ คือ ผู้รักษาคุ้มครองและเกื้อกูลรูปอื่น ๆ ให้มีชีวิตอยู่ นี้เป็นการรู้ลักษณะของชีวิตรูป 
รูปนี้มีหน้าที่ (กิจ) ก่อให้เกิดรูปอื่น ๆ นี้เป็นการรู้รสะ 
รูปนี้มีผลทํารูปอื่น ๆ สามารถตั้งอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง นี้เป็นการรู้ปัจจุปัฏฐาน 
รูปนี้เกิดข้ึนโดยอาศัยมหาภูตรูปหรือรูปหยาบ นี้เป็นการรู้ปทัฏฐาน 
ในขณะที่ผู้ปฏิบัติทําการรับประทานอาหาร หากมีการกําหนดอยู่ อาหารรูป ก็จะ

ปรากฏในการกําหนดนั้น ซึ่งถ้าหากผู้ปฏิบัติสามารถรู้อาหารรูปตามความเป็นจริงนั้น ก็จะพึงรู้โดย
ทํานองนี้ว่า 

รูปนี้มีสภาวะเป็นโอชา กล่าวคือ เป็นสารอาหาร นี้เป็นการรู้ลักษณะของภาวรูป 
รูปนี้มีหน้าที่ทํารูปอ่ืน ๆ เกิดขึ้นเจริญเติบโต และมีพลัง นี้เป็นการรู้รสะ 
รูปนี้มีลักษณะการอุปการะเกื้อกูลหนุนรูปอื่น ๆ  ไม่ให้เสื่อมย่อยยับไป นี้เป็นการรู้ปัจจุปัฏฐาน 
รูปนี้มีรูปอ่ืน เช่น ข้าว แกง ขนม เป็นต้น เป็นที่อาศัย นี้เป็นการรูปทัฏฐาน๗๓ 
อนึ่ง ธัมมารมณ์ที่เป็นฝ่ายจิตเจตสิกนั้น พึงทราบว่า มีมากมายซึ่งในบางอย่างก็ได้

แสดงไปแล้ว และบางอย่างก็จะได้นํามาแสดงในช่วงท้าย ๆ ดังนั้น เกี่ยวกับการรู้ธัมมารมณ์ที่เป็น
ฝ่ายจิตเจตสิกจึงจะไม่นํามาแสดงเป็นเอกเทศทุกอย่างในท่ีนี้  

                                           
๗๒ พระมหาโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), วิปัสสนาชุนี, หน้า ๒๗๔. 
๗๓ คณะกรรมการโครงการจัดสร้างพระไตรปิฎกนิสสยะ, พระไตรปิฎกนิสสยะ (ฉบับพิเศษ)  

มหาสติปฏฐานสูตร, หน้า ๙๘. 



๗๙ 

๓) การก าหนดรู้มโนวิญญาณ 
ในกรณีที่ผู้ปฏิบัตินั้นเกิดปัญญารู้ชัดตามความเป็นจริงในสภาวลักษณะ เป็นต้น 

ของมโนวิญญาณหรือของจิตนั้น พึงทราบดังนี้ 
การท่ีผู้ปฏิบัติรู้ว่า “จิตเป็นตัวรู้ ตัวคิด” จัดเป็นการรู้สภาวลักษณะของจิต 
การที่ผู้ปฏิบัติรู้ว่า “จิตทําหน้าที่เพียงแค่การรับอารมณ์เท่านั้น” จัดเป็นการรู้รสะของจิต 
การที่ผู้ปฏิบัติรู้ว่า “มีลักษณะที่มุ่งหน้าไปหาอารมณ์” จัดเป็นการรู้ปัจจุปัฏฐานของจิต 
การที่ผู้ปฏิบัติ รู้ว่า “เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยอาศัยหทัยวัตถุ”จัดเป็นการรู้

ปทัฏฐานของจิต๗๔ 

๔) การก าหนดรู้มโนสัมผัส๗๕ 
การที่ผู้ปฏิบัติรู้ซึ้งถึงการกระทบกันระหว่างอารมณ์กับจิตนั้น เป็นการรู้ สภาว

ลักษณะของมโนสัมผัส 
การที่ผู้ปฏิบัติรู้ว่า เป็นธรรมชาติที่ทําให้จิตคิดหรือสัมผัสกับอารมณ์ จัดเป็นการรู้ 

รสะของมโนสัมผัส 
การท่ีผู้ปฏิบัติรู้ว่า เป็นลักษณะของการเผชิญหน้ากันระหว่างหทัยวัตถุรูป ความคิด 

(จิต) และอารมณ์นั้น จัดเป็นการรู้ปัจจุปัฏฐานของมโนสัมผัส 
การที่ผู้ปฏิบัติรู้ว่า เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยอาศัยอารมณ์ที่มาปรากฏทาง

ทวาร เป็นต้น จัดเป็นการรู้ปทัฏฐานของมโนสัมผัส 
วิถีจิตที่มีอารมณ์ปรากฏทางใจ มีขณะจิตเกิดข้ึนดังนี้ คือ 
น----ท----ม----ช----ช----ช----ช----ช----ช----ช----ต----ต (วิภูตารมณ์วิถี)๗๖  
อารมณ์ ๖ ที่ปรากฏทางใจมากที่สุด มีขณะจิต ๑๒ ขณะ ทําให้วิถีจิตเกิดได้มาก

ที่สุด จนถึงตทาลัมพนะ ทําให้เห็นอารมณ์ท่ีปรากฏชัดเจน 
น----ท----ม----ช----ช----ช----ช----ช----ช----ช (อวิภูตารมณ์วิถี)  
พบในขณะที่เรากําหนดความฟุ้งซ่านที่ไม่ปรากฏชัดเจน 
อนึ่ง วิสยัปปวัตติของมโนทวารกามวิถีตามนัยฎีกาจึงมี ๔ คือ๗๗ 

                                           
๗๔ พระมหาโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), วิปัสสนาชุนี, หน้า ๒๗๕. 
๗๕ คณะกรรมการโครงการจัดสร้างพระไตรปิฎกนิสสยะ,  พระไตรปิฎกนิสสยะ (ฉบับพิเศษ)  

มหาสติปฏฐานสูตร, หน้า ๙๙. 
๗๖  พระธัมมานันทมหาเถระ, อภิธัมมัตถสังคหะ และปรมัตถทีปนี, หน้า ๕๑. 
๗๗ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๙๙. 



๘๐ 

(๑) อติวิภูตารมณ ์หมายถึงอารมณ์ท่ีปรากฏชัดเจนทางใจมากท่ีสุด 
(๒) วิภูตารมณ์ หมายถึงอารมณ์ท่ีปรากฏชัดเจนทางใจ 
(๓) อวิภูตารมณ์ หมายถึงอารมณ์ท่ีไม่ปรากฏชัดเจนทางใจ 
(๔) อติอวิภูตารมณ์ หมายถึงอารมณ์ท่ีไม่ปรากฏชัดเจนทางใจเลย 

การตั้งสติกําหนดรู้ วิถีจิตทางทวารทั้ง ๖ เป็นที่ต่อของชีวิต (คือระหว่างรูปกับรูป หรือ
ระหว่างรูปกับนาม ให้ติดต่อกันเกิดความรู้ทางใจขึ้นได้) และเป็นที่ไหลมาของบุญและบาป ไม่ใช่
สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา เป็นเพียงปรมัตถ์ คือ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะ เท่านั้น๗๘ ผู้เจริญ
วิปัสสนาภาวนากําหนดรู้พิจารณารูปนามอยู่ที่ตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง เป็นต้น ทําให้เกิดปัญญา
มองเห็นสภาวธรรมตามที่เป็นจริงของรูปนามได้ช่ัวขณะ จึงควรกําหนดรู้รูปนามให้ทันปัจจุบัน
ขณะที่กําลังเกิดขึ้น เพราะการกําหนดให้ทันปัจจุบันขณะเท่านั้น จึงจะสามารถรู้เห็นรูปนาม
ตามความเป็นจริงได้ กระทั่งจิตมีความละเอียดประณีต เพียงพอที่จะเห็นวิถีจิตเป็นขณะ ๆ ไป 
จนกระทั่งหยุดกระบวนการรับรู้ เพียงสักแต่ว่ารู้ วิปัสสนาญาณที่แก่กล้าขึ้นนี้ จิตก็จะรับรู้การเกิด
ดับอย่างรวดเร็วของสภาวธรรม โดยจิตจะตั้งมั่นอยู่ในความระลึกรู้พระไตรลักษณ์ อันได้แก่ อนิจจัง 
ทุกขัง อนัตตาของทุกสรรพสิ่ง๗๙ ปัญญาอันเกิดจากวิปัสสนาญาณนี้ เป็นปัญญาที่เกิดภายใน
ของแต่ละบุคคลที่เข้าถึงเท่านั้น เป็นปัญญาอันอาศัยประสบการณ์ทางจิตโดยตรง ซึ่งต้องอาศัย
การเจริญวิปัสสนาภาวนา โดยการกําหนดรู้ปัจจัย หรือสภาวธรรมปัจจุบัน๘๐ รู้เห็นสภาวะแท้จริง
ของรูปนามด้วยจิต เมื่ออายตนะภายใน และภายนอกกระทบกันแล้ว ก็จะทําให้วิถีจิตเกิดขึ้น เป็น
กุศลบ้าง อกุศลบ้าง วิบากบ้าง วนเวียนหลาย ๆ รอบ๘๑ 

ในการเจริญวิปัสสนาภาวนาโดยมีอายตนะ ๑๒ เป็นอารมณ์ ด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณา
เห็นธรรมภายในธรรมภายนอก พิจารณาเห็นธรรมทั้งภายในภายนอก เห็นธรรมเป็นเหตุเกิดและ
ดับอยู่ พิจารณาเห็นเหตุเกิดและดับในธรรมอยู่ว่า ภิกษุตั้งสติเฉพาะหน้าว่า  “ธรรมมีอยู่” ก็
เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณเจริญสติเท่านั้น ไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิ และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไร ๆ ใน
โลก ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แล ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ อายตนะภายใน ๖ และอายตนะ
ภายนอก ๖ อยู่๘๒ 

                                           
๗๘ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๔/๓๑๙. 
๗๙ พระมหาโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), วิปัสสนานัย เล่ม ๑, หน้า ๒๐๐. 
๘๐ อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๑๐๔๖/๒๖๘. 
๘๑ พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี), วิปัสสนาภูมิ, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร: 

บุญศิริการพิมพ์, ๒๕๕๒), หน้า ๗๗. 
๘๒ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๔/๓๑๙. 



๘๑ 

การสํารวมอินทรีย์ ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ให้ยินดียินร้าย ในเวลาเห็นรูป ฟัง
เสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส ถูกต้องโผฏฐัพพะ รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ ระวังไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นครอบงําใจของ
ตนได้ ในเวลารับรู้อารมณ์ทางทวารทั้ง ๖ ถ้าไปหลงเพลิดเพลิน ช่ืนชม ยึดติดอยู่ เป็นสาเหตุให้จิต
เสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลาย ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเจริญอกุศลธรรมในจิตยึดติดกามคุณ กิเลส
นิวรณ์ต่าง ๆ เมื่อได้เจริญจิตด้วยการสํารวมอายตนะเหล่านี้ย่อมไม่เสื่อมจากกุศลธรรม๘๓ 

เมื่อผู้ปฏิบัติพิจารณารู้ขันธ์ ๕ รูป นาม ทางอายตนะ ๑๒ ตามความเป็นจริง ย่อมรู้รับรู้
สภาวะ การเห็น การได้ยิน การรู้กลิ่น การลิ้มรส การสัมผัส และการนึกคิด ซึ่งเป็นอารมณ์ของตา 
หู จมูก ลิ้น กายและใจ โดยมีสติเป็นองค์กํากับ เมื่อสติกําลังมากขึ้น ย่อมเกิดปัญญาเห็นความจริง
ของนาม-รูป ตามหลักพระไตรลักษณ์ ซึ่งดําเนินไปตามแนวทางแห่งวิปัสสนาญาณ จนพ้นจาก
ความทุกข์ท้ังปวง สู่ความเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา๘๔ 

สรุป วิถีจิตในการพิจารณารูปนามในปัจจยปริคคหญาณ เป็นการรับรู้สิ่งต่าง ๆ ที่มา
ปรากฏทางใจโดยผ่านทางทวารทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ โดยเห็นเหตุปัจจัยของการเกิด
รูปนามที่ปรากฏทางทวาร ทั้ง ๖ อาศัยการปฏิบัติด้วยการเจริญวิปัสสนาในการกําหนดรู้ มีสติตั้งมั่น 
จนเกิดสภาวะญานเป็นไปตามลําดับ สามารถแยกรูปแยกนามออกจากกันได้ชัดเจน มีสติเข้าไปรู้เห็น
เหตุปัจจัยของการเกิดรูปนามทางทวารต่าง ๆ ซึ่งเป็นไป ตามแต่ละวิถีจิตที่เกิดขึ้นและรับรู้ถึงความ
เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาของสภาวธรรมนั้น ๆ  

กําหนดรู้เห็นเหตุปัจจัยตามหลักปฏิจจสมุปบาท โดยอนุโลมว่า เพราะอวิชชาเป็น 
ปัจจัย จึงเกิดมีสังขาร เพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงเกิดมีวิญญาณ เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึง
เกิดมีนามรูป เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงเกิดมีอายตนะ ๖ เพราะมีอายตนะ ๖ เป็นปัจจัย จึงเกิด
มีผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิดมีเวทนา เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงเกิดมีตัณหา เพราะมี
ตัณหาเป็นปัจจัย จึงเกิดมีอุปาทาน เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงเกิดมีภพ เพราะมีภพเป็นปัจจัย 
จึงเกิดมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัย จึงเกิดมีชรา มรณะ หรือกําหนดรู้ ตามปฏิจจสมุปบาท โดย
ปฏิโลมว่า ชราและมรณะ เพราะมีชาติ ชาติมีเพราะมีภพ ภพมีเพราะอุปาทาน อุปาทานมีเพราะ
ตัณหา ตัณหามีเพราะมีเวทนา เวทนามีเพราะมีผัสสะ ผัสสะมีเพราะมีอายตนะ ๖ อายตนะ ๖ มี
เพราะมีนามรูป นามรูปมีเพราะมีวิญญาณ วิญญาณมีเพราะมีสังขาร สังขารมีเพราะอวิชชา การ
กําหนดรู้ปัจจัยของนามและรูปตามหลักปฏิจจสมุปบาท ดังนี้ ก็เป็น ปัจจยปริคคหญาณ 

                                           
๘๓ จะเด็จ คงสุขศรี, “ศึกษาการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในสังวรสูตร”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑), บทคัดย่อ. 
๘๔ แม่ชีดวงใจ กุทอง, “ศึกษาขันธ์ ๕ และอายตนะ ๑๒ ในการเจริญวิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), บทคัดย่อ. 



๘๒ 

การกําหนดรู้ตามกฎแห่งกรรม กรรมวัฏและวิปากวัฏ คือ การทําดีและทําช่ัว เห็นกรรม
นั้น ๆ เป็นเหตุเป็นปัจจัย ก็เป็นปัจจยปรคิคหญาณเหมือนกัน เมื่อผู้ปฏิบัติมีกําลังของปริคคหญาณ
แก่กล้าขึ้น ก็จะสามารถละวิจิกิจฉาความสงสัย ๑๖ ประการได้ พร้อมทั้งละวิจิกิจฉาได้อีก ๘ 
ประการ คือ  

(๑) ความสงสัยในพระบรมศาสดา คือ สงสัยในพระพุทธคุณ ๙ 
(๒) สงสัยในพระธรรม คือ สงสัยในพระธรรมคุณ ๖ 
(๓) สงสัยในพระสงฆ์ คือ สงสัยในพระสังฆคุณ ๙  
(๔) สงสัยในสิกขาคือ สงสัยในสิกขา ๓ ได้แก่ ศีล สมาธิ และปัญญา 
(๕) สงสัยในท่ีสุดเบื้องต้นคือ สงสัยในขันธ์ ๕ ในอดีต 
(๖) สงสัยในท่ีสุดเบื้องปลาย คือ สงสัยในขันธ์ ๕ ในอนาคต 
(๗) สงสัยในที่สุดเบื้องต้นและในที่สุดเบื้องปลายคือ สงสัยในขันธ์ ๕ ทั้งในอดีตและในอนาคต 
(๘) สงสัยในปฏจิสมุปบาท คือ การที่ธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุปัจจัย เป็นธรรมดาอยู่เอง 

เมื่อปฏิบัติมาจนกําหนดรู้เห็นรูปนามในญาณที่ ๑ ได้แล้ว รู้ว่าไม่มีสัตว์ ไม่มีบุคคล ไม่มี
สิ่งที่เรียกว่า อัตตา เมื่อพากเพียรปฏิบัติต่อมาอีก ก็จะกําหนดรู้ว่า นามและรูป ที่ตนรู้เห็นมาใน
ญาณที่ ๑ นั้น เกิดขึ้นมีจากเหตุจากปัจจัย เมื่อกําหนดจนรู้เห็นเหตุปัจจัยแล้วนับได้ว่าเข้าสู่ญาณ ๒ 
คือ ปัจจยปริคคหญาณ 

ในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นการกําหนดรู้วิถีจิตที่มากระทบสภาวธรรมทั้ง ๕ 
คือ จักขุปสาท รูปายตนะ จักขุวิญญาณ ผัสสะ และเวทนา โดยกําหนดรู้ลักษณะ คือ จักขุปสาท รู้รูป 
(สีสันวรรณะ) คือ รูปายตนะ หากจิตที่รู้ปรากฏเกิดขึ้นชัดกว่าทั้งสอง (จักขุปสาทและรูปายตนะ) 
รู้ตัวจิตซึ่งเป็นตัวเห็น คือ “จักขุวิญญาณ” หากการกระทบสัมผัสระหว่างรูปสีสันกับการเห็น
ปรากฏชัดกว่า คือ “จักขุสัมผัสสะ” ซึ่งจะเกิดขึ้นในแต่ละวิถีจิต ทางทวารอ่ืนก็เช่นเดียวกัน 

๓.๖ สรุปท้ายบท 

วิปัสสนา คือความรู้แจ้งชัดในสภาวะธรรม โดยการอบรมจิตให้เกิดปัญญา เป็นการใช้
กระบวนการพิจารณาทางจิต จนเกิดปัญญาจนเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงว่าเป็นอนิจจัง 
ทุกขัง อนัตตา ตามกฎแห่งไตรลักษณ์ โดยมีหลักปฏิบัติด้วยวิธีวิปัสสนากัมมัฏฐานตามสติปัฏฐาน ๔ 
โดยมีรูปนามเป็นอารมณ์ สามารถขยายออกเป็นวิปัสสนาภูมิ ๖ ได้ คือ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ 
๑๘ อินทรีย์ ๒๒ อริยสัจ ๔ และปฏิจจสมุปบาท ๑๒ เมื่อย่อลงแล้วคงเหลือ รูปกับนาม ผลของการ
พิจารณารูปนามตามสติปัฏฐาน ๔ ที่ได้จากการปฏิบัติกําหนดรู้ที่ถูกต้องต้อง ย่อมเกิดปัญญาที่เกิด
จากการหยั่งรู้ มี ๑๖ ขั้น เรียกว่า โสฬสญาณ ประกอบด้วยช่วงทางแห่งความบริสุทธิ์ ๗ ระยะ 
เรียกว่า วิสุทธิ ๗  



๘๓ 

ผู้ปฏิบัติธรรมที่กําหนดรู้สภาวธรรมปัจจุบันแล้วรู้เห็นสภาวะแท้จริงของรูปนาม ย่อม
เข้าใจเหตุเกิดของรูปนามได้ตามสมควร ย่อมรู้เห็นว่ารูปนามในกาลทั้ง ๓ คือ อดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต เกิดจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกัน โดยปราศจากอํานาจเหนือธรรมชาติที่ดลบันดาลให้
เกิดขึ้น ความรู้เช่นนี้ เรียกว่า กังขาวิตรณวิสุทธิ คือความบริสุทธิ์ด้วยข้ามพ้นความสงสัย  

วิถีจิตในการพิจารณารูปนามในปัจจยปริคคหญาณของผู้เจริญวิปัสสนาภาวนานั้น เป็น 
การท่ีเขา้ไปมีสติรับรู้สิ่งต่าง ๆ ที่มาปรากฏทางใจโดยผ่านทางทวารทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย 
และใจ หากผู้เจริญวิปัสสนาภาวนาได้เข้าถึงและรับรู้ถึงความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาของ
สภาวธรรมนั้น ๆ ในวิถีจิตเช่นนี้ จิตเพียงสักแต่รับรู้ว่ามีการเห็นเท่านั้น โดยไม่มีกิเลสเข้ามาปรุง
แต่ง เมื่อตั้งจิตกําหนดรู้การเปลี่ยนแปลงโดยต่อเนื่องของรูปและนาม ก็จะเข้าถึงสภาวธรรมที่เป็น
สัมมาทิฏฐิ ผู้เจริญวิปัสสนาภาวนาเพียงแต่มีสติกําหนดรู้ความเป็นไปของจิต และรู้เท่าทันจิต ก็จะ
สามารถกําหนดรู้เห็นเหตุปัจจัยตามหลักปฏิจจสมุปบาท ดังนี้ ก็เป็น ปัจจยปริคคหญาณ สามารถกําหนดรู้
ตามกฎแห่งกรรม คือ การทําดีและทําช่ัว เห็นกรรมนั้น ๆ เป็นเหตุเป็นปัจจัย ก็เป็นปัจจยปริคคหญาณ
เหมือนกัน เมื่อผู้ปฏิบัติมีกําลังของปริคคหญาณแก่กล้าขึ้น ก็จะหมดสิ้นสงสัย ๑๖ ประการได้ เมื่อ
ผ่านพ้นความสงสัย ก็เป็นผู้ได้ความเบาใจ ได้ที่พึ่งทางพระพุทธศาสนา นับว่าเป็นผู้มีคติเที่ยงแท้
แน่นอน  



 

บทท่ี ๔ 
 

สรุปผลการวิจัยและขอ้เสนอแนะ 
 

การศึกษาเรื่อง วิถีจิตในการพิจารณารูปนามในปัจจยปริคคหญาณ มีวัตถุประสงค์ไว้ ๒ 
ประการ คือ เพื่อศึกษาวิถีจิตในคัมภีร์พุทธศาสนา และเพื่อศึกษาวิถีจิตในการพิจารณารูปนาม
ในปัจจยปริคคหญาณ โดยการศึกษาข้อมูลจากคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท คือ พระไตรปิฎก อรรถกถา 
ฎีกา และคัมภีร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เรียบเรียงข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องเนื้อหาจากอาจารย์ที่
ปรึกษา ผลของการวิจัยได้ดังนี้ 

๔.๑ สรุปผลการวิจัย  

๔.๑.๑ ศึกษาวิถีจติในคัมภีรพ์ุทธศาสนา พบว่า 

วิถีจิต คือ จิตที่ท าหน้าที่เก่ียวกับการรับรู้อารมณ์ ๖ ที่ก าลังปรากฏทางทวาร ๖ คือ ตา 
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ท าหน้าที่มาร้อยเรียง รับรู้อารมณ์ตามล าดับก่อนหลัง เมื่อมีอารมณ์หรือ
สภาวธรรมภายนอกมากระทบ ขณะจิตที่ขึ้นวิถีจะตั้งอยู่ได้ในอารมณ์นี้ มีถึง ๑๑ ขณะจิต ดังนี้ 
อดีตภวังค์ ภวังคจลน ภวังค์คุปัจเฉทะ ปัญจทวาราวัชชนะ ปัญจวิญญาณ สัมปฏิจฉนะ สันตีรณะ 
โวฏฐัพพนะ ชวนะ และตทาลัมพนะ ตามล าดับ 

วิถีจิตแบ่งประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภทคือ กามวิถี และ อัปปนาวิถี ส่วนวิถีจิตในกาม
วิถีแยกย่อยได้เป็น ๒ คือ ปัญจทวารวิถี และมโนทวารวิถี ซึ่งปัญจทวารวิถี คือ วิถีจิตที่ปรากฏขึ้น
รับปัญจารมณ์ทางปัญจทวาร ได้แก่ รูปารมณ์, สัททารมณ์, คันธารมณ์, รสารมณ์, โผฏฐัพารมณ์ 
และธัมมารมณ์ ส่วนมโนทวารวิถี มีอารมณ์ได้ทั้ง ๖ คือ รูปารมณ์ สัททารมณ์ คันธารมณ์ รสารมณ์ 
โผฏฐัพพารมณ์ และธัมมารมณ์ จึงกล่าวได้ว่า วิถีจิตนั้นเป็นนาม เพราะจิตเป็นสภาวะที่จับต้อง
ไม่ได้ มีสภาวะที่เข้าไปรู้อารมณ์ ทางทวารทั้ง ๖ เช่น เห็น ได้ยิน ดู ฟัง เคลื่อนไหว พูดจา ตลอดจน
คิดการต่าง ๆ จิตจึงมิใช่อยู่เพียงในภาวะท่ีเป็นภวังค์ คือ มิใช่แค่เป็นองค์แห่งภพไว้เท่านั้น แต่ต้องมี
การรับรู้เสพอารมณ์ท ากรรมทางทวารทั้งหลายด้วย ดังนั้น เมื่อมีอารมณ์ คือ รูป เสียง ฯลฯ มา
ปรากฏแก่ทวาร คือ ตา หู ฯลฯ ก็จะมีการรับรู้ โดยภวังคจิตที่ก าลังเกิดดับสืบต่อกระแสภพกันอยู่
นั้น แทนที่ว่าภวังคจิตหนึ่งดับไป จะเกิดเป็นภวังคจิตใหม่ขึ้นมา ก็กลายเป็นว่า ภวังคจิตหนึ่งดับไป 



๘๕ 

แต่เกิดเป็นจิตหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในวิถีแห่งการรับรู้เกิดขึ้นมา แล้วก็จะมีจิตที่เรียกช่ือต่าง ๆ เกิดขึ้นมา
ท าหน้าที่ต่อ ๆ กันไป ในวิถีแห่งการรับรู้เสพอารมณ์นั้น จนครบจบกระบวน เรียกว่า วิถีจิต และจิต
แต่ละขณะในวิถีนั้น มีช่ือเรียกเฉพาะของมัน ตามกิจคืองานหรือหน้าที่ที่มันท า  

๔.๑.๒ ศึกษาวิถีจติในการพจิารณารูปนามในปัจจยปริคคหญาณ พบว่า 

วิถีจิตในการพิจารณารูปนามในปัจจยปริคคหญาณ เป็นการเข้าไปก าหนดรู้เหตุปัจจัย
ของรูปนามทางทวารทั้ง ๖ ที่เข้าไปรับรู้อารมณ์ ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
ขณะอย่างจดจ่อ เฝ้าดูอารมณ์อันเป็นสภาพธรรมที่ปรากฏขึ้น ตามความเป็นจริง โดยปราศจาก
อคติ หรือการคิดนึกปรุงแต่งเพิ่มเติมสิ่งใด ๆ ลงไปในทุก ๆ ขณะที่มีการก าหนดรู้ด้วยสติ ที่
ประกอบพร้อมอยู่ด้วยความเช่ือม่ันในแนวปฏิบัติ อันส่งผลให้มีวิริยะ สมาธิ และปัญญาเพิ่มพูนขึ้น
อย่างต่อเนื่องการเจริญวิปัสสนาภาวนาตามแนวสติปัฏฐานเป็นหลักส าคัญในการปฏิบัติธรรมเพื่อ
ความพ้นทุกข ์เป็นทางสายเดียวมุ่งสู่ทางนิพพานไม่มีทางสายอื่น นอกจากทางสติปัฏฐานสายเดียว
เท่านั้น เพราะการเจริญสติปัฏฐาน ๔ เป็นการอบรมปัญญา เป็นปัญญาที่เกิดจากการอบรมจิต เมื่อ
จิตระลึกรู้สภาวะธรรมล้วน ๆ และมีสมาธิตัง้มั่นอยู่ในสภาวธรรม ปัญญาที่เกิดร่วมกับสติและสมาธิ
ย่อมจะพัฒนาแก่กล้าขึ้นตามล าดับ โดยพิจารณาตามอารมณ์ของวิปัสสนา ได้แก่ ขันธ์ ๕ อายตนะ 
๑๒ ธาตุ ๑๘ อินทรีย์ ๒๒ ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ อริยสัจ ๔ เมื่อย่อลงแล้วคงเหลือ รูปกับนาม เมื่อ
วิปัสสนาญาณแก่กล้าขึ้นจนกระท่ังเห็นเหตุเกิดปัจจัยของรูปนาม ว่า รูปนามนี้เป็นเหตุปัจจัยซึ่งกัน
และกัน จะเกิดขึ้นได้เองโดยไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย ก็ไม่ใช่ เหตุและปัจจัยของรูป ก็คือ อวิชชา ตัณหา 
อุปาทาน กรรม และ อาหาร ส่วนเหตุและปัจจัยของนาม คือ เวทนา สัญญา สังขาร ได้แก่ อวิชชา 
ตัณหา อุปาทาน กรรม และ ผัสสะ ส่วนของวิญญาณ ก็มี อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม และนาม
รูป เป็นปัจจัย การก าหนดรู้ปัจจัยของนามและรูป เป็นปัจจยปริคคหญาณ ผู้ที่บรรลุญาณนี้แล้วจะ
ไม่มีความสงสัย 

วิถีจิต จัดเป็นนามธรรม รู้จักกันแต่ช่ือ ก าหนดรู้ได้ด้วยใจ เป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่าง ไม่มีรูป  
แต่น้อมมาเป็นอารมณ์ของจิตเป็นส่วนของนามธรรมท้ังหมด วิถีจิตทั้ง ๖ วิถี วิถีจิตที่เกิดขึ้น จึงเป็น
วิถีที่เกิดจากการเห็น หรือยินดีพอใจในสิ่งที่ ก าลังปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย 
ทางใจ จิตขณะนั้น ๆ เป็นวิถีจิต โดยจะแบ่งประเภทใหญ่ ๆ ของวิถีจิตได้ ๒ ประเภทคือ ปัญจทวารวิถี 
และมโนทวารวิถี ซึ่งปัญจทวารวิถี คือ วิถีจิตที่ปรากฏขึ้นรับปัญจารมณ์ (อารมณ์ทั้ง ๕) ทางปัญจทวาร 
(ช่องทางในการรับรู้อารมณ์ทั้ง ๕) ได้แก่ รูปารมณ์ (รูป), สัททารมณ์ (เสียง), คันธารมณ์ (กลิ่น), 
รสารมณ์ (รส), โผฏฐัพารมณ์ (สัมผัส) และธัมมารมณ์ ส่วนมโนทวารวิถี มีอารมณ์ได้ทั้ง ๖ คือ รูปารมณ์ 
สัททารมณ์ คันธารมณ์ รสารมณ์ โผฏฐัพพารมณ์ และธัมมารมณ์ จึงกล่าวได้ว่า วิถีจิตนั้นเป็นนาม 
เพราะจิตเป็นสภาวะที่จับไม่ได้ มีสภาวะที่เข้าไปรู้อารมณ์ ทางทวารทั้ง ๖ 



๘๖ 

การก าหนดรู้ นามรูปทางปัญจทวารและมโนทวารเป็นการท าให้แจ้งด้วยการรู้เท่าทัน
อารมณ์ในปัจจุบันขณะ มีความส าคัญต่อการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา เพราะอภิชฌาโทมนัสจะ
เกิดขึ้นได้หรือไม่อยู่ที่ว่า ผู้ปฏิบัติสามารถก าหนดได้เท่าทันปัจจุบันอารมณ์หรือไม่ หากก าหนดได้
ทันทุกขณะจิตอภิชฌาและโทมนัส ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ เท่ากับว่าในขณะนั้น สมุทัยอันเป็นเหตุให้เกิด
ทุกข์ย่อมถูกละไป ดังนั้นการก าหนดจึงเป็นการท าเพื่อให้ได้มาซึ่งสัมมาทิฏฐิ และศึกษาการด าเนิน
ไปของวิถีจิต อันเกิดจากการเจริญวิปัสสนาภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน เป็นการพัฒนาขึ้นของ
ปัญญาญาณ ตามหลักไตรสิกขาไปโดยล าดับ จนบรรลุจุดมุ่งหมาย คือ มรรค ผล นิพพาน มี ๗ ขั้น 
คือ (๑) สีลวิสุทธิ (๒) จิตตวิสุทธิ (๓) ทิฏฐิวิสุทธิ (๔) กังขาวิตรณวิสุทธิ (๕) มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ 
(๖) ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ และ (๗) ญาณทัสสนวิสุทธิ  

๔.๒ ข้อเสนอแนะ 

๔.๒.๑ ข้อเสนอแนะในเชงินโยบาย 

เป็นการมุ่งเน้นศึกษาหลักธรรมในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท จากการศึกษาวิจัย เร่ือง 
วิถีจิตในการพิจารณารูปนามในปัจจยปริคคหญาณ น าผลจากการศึกษาน าไปใช้ และไปพัฒนา
จิตใจ ต่อไป เนื่องจากเราพบว่า สังคมในทุกวันนี้สังคมเต็มไปดว้ยความวุ่นวายของข้อมูลข่าวสารทัง้
จริงทั้งเท็จ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจึงต้องพฒันาจิต ควบคุมจิต ดูแลจิตในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ซึ่ง
ข้อค้นพบปัญจทวารวิถี ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นตัวรับรู้ข้อมูลข่าวสาร จึงต้องมีการควบคุมด้วย
ตัวปัญญา จึงก าหนดข้อเชิงนโยบายให้กับองค์กรทางด้านเอกชนในการพัฒนาจิตควบคู่กับการ
พัฒนาด้านวัตถ ุ

๔.๒.๒ ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
จากการศึกษาวิจัย เร่ือง วิถีจิตในการพิจารณารูปนามในปัจจยปริคคหญาณ ผู้วิจัย

พบว่า ยังมีข้อจ ากัดในการศึกษาหลาย ๆ ประเด็น เช่น การศึกษาหลักธรรมในพระสูตรอื่น ๆ หรือ
การน าเนื้อหาหลักธรรมเช่ือมโยงงานวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนั้น หากมีการศึกษาในเร่ือง
และประเด็นเดียวกันนี้ ควรจะศึกษาในลักษณะดังนี ้

๑) ศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาหลักธรรมกับพระสูตรอ่ืน ๆ หรือพระสูตรท่ีเกี่ยวข้อง 
๒) ศึกษาเร่ืองการพัฒนารับรู้ในการเห็น ได้ยิน ดมกลิ่น ลิ้มรส สัมผัส ความรู้สึก ต่อ

ข้อมูลข่าวสาร ส าหรับเยาวชนในสังคม ว่าเป็นอย่างไร 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99


บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระไตรปฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาไตรป ฏกํ ๒๕๐๐ .
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 

________. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

________. พระไตรปิฎกอรรถกถาภาษาไทย ชุด ๔๕ เล่ม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

________.ฎีกาภาษาบาลี ฉบับจุฬามหาฎีกา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.  

_________. ปกรณวิเสสภาษาบาลี ฉบับจุฬาปกรณวิเสโส. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์วิญญาณ, 
๒๕๓๙. 

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ: 

ขุนสรรพกิจโกศล (โกวิท ปัทมะสุนทร) . ลักขณาทิจตุกะแห่งปรมัตถธรรม . พิมพ์คร้ังที่ ๒.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๕๑. 

คณะกรรมการโครงการจัดสรางพระไตรปฎกนิสสยะ. พระไตรปฎกนิสสยะ (ฉบับพิเศษ) มหาสติปฏฐานสูตร. 
แปลโดยจํารูญ ธรรมดา. กรุงเทพมหานคร: หจก .ประยูรสาส์นไทยการพิมพ์, ๒๕๕๙. 

ฉันทนา อุตสาหลักษณ์. พุทธปัญญา คู่มือการสร้างปัญญา. พิมพ์คร้ังที่ ๒. กรุงเทพมหานคร:
บริษัท ธนธัชการพิมพ์ จํากัด, ๒๕๔๙. 

ธนิต อยู่โพธิ.์ วิปัสสนานิยม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 
ฝ่ายวิชาการ อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย. คู่มือการศึกษาหลักสูตรจูฬอาภิธรรมิกะโท. พิมพ์คร้ังที่ ๓. 

กรุงเทพมหานคร: หจก. ทิพยวิสุทธ์ิ, ๒๕๕๕. 
_________. วิปัสสนากรรมฐาน. กรุงเทพมหานคร: (ม.ป.ท.), ๒๕๒๘. 
พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี). วิปัสสนาภูมิ. พิมพ์คร้ังที่ ๖. กรุงเทพมหานคร: บุญศิริการพิมพ์, 

๒๕๕๒. 
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พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิ). ลําดับโสฬสญาณ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ ทู ที. 
พริ้นติ้ง, ๒๕๒๗. 

_________. วิปสสนากรรมฐาน. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ประยูรวงศพริ้นทติ้ง จํากัด, ๒๕๕๓. 
พระธัมมานันทมหาเถระ. อภิธัมมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนี. แปลโดย พระคันธสาราภิวงศ์. 

พิมพคร้ังที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: หจก. ประยูรสาสน์ไทย การพิมพ์, ๒๕๕๕. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์คร้ังที่ ๒๑.

กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๕๖. 
_________. พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย. พิมพคร้ังที่ ๓๒. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพผลิธัมม. 

๒๕๕๕. 
_________. พจนานุกรมพทุธศาสตร ์ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์คร้ังที่ ๒๕. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 
พระพุทธโฆสเถระ. คัมภีร์วิสุทธิมรรค. แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ). 

พิมพ์คร้ังที่ ๗. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนาเพรส จํากัด, ๒๕๕๑. 
พระมหาสมปอง มุทิโต. คัมภีร์อภิธานวรรณนา. พิมพ์คร้ังที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ บริษัท 

ประยูรวงศ์พริ้นติ้ง จํากัด, ๒๕๔๗ . 
พระมหาโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ). วิปัสสนานัย เล่ม ๑. พระคันธสาราภิวงศ์ แปลและเรียบ

เรียง. กรุงเทพมหานคร: ห.จ.ก. ประยูรสาส์นไทย, ๒๕๕๒. 
_________. วิปัสสนานัย เล่ม ๒. พระคันธสาราภิวงศ์ แปลและเรียบเรียง. กรุงเทพมหานคร: 

ห.จ.ก. ประยูรสาส์นไทย, ๒๕๕๕. 
_________. ปฏิจจสมุปบาทเหตุผลแห่งวัฏสงสาร. กรุงเทพมหานคร: ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์, 

๒๕๕๓. 
_________. วิปัสสนาชุนี. จํารูญ ธรรมดา แปล. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจํากัด ประยูรสาส์นไทย

การพิมพ์, ๒๕๕๓.  
พระเมธีกิตโยดม (พิณ กิตฺติปาโล) และธนิต อยู่โพธิ์ (แปล). คัมภีร์วิสุทธิมรรค เล่ม ๓. กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๔๑. 
พระภัททันตะ อาสภมหาเถระ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ ดร. ปฐมวิปัสสนาวงศ์ ในประเทศไทย. 

กรุงเทพมหานคร: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จํากัด, ๒๕๕๔. 
_________. วิปัสสนาทีปนีฎีกา. กรุงเทพมหานคร: บริษัทอมรินทร์พร้ินติ้งแอนด์พับลิชช่ิงจํากัด

มหาชน, ๒๕๕๔. 
พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ. ปริเฉทท่ี ๔ วิถีสังคหะ. กรุงเทพมหานคร: หจก. ทิพยวิสุทธิ,์ ๒๕๕๓. 



   ๘๙ 

_________. คู่มืออภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: หจก. ทิพยวิสุทธ์ิ, ๒๕๕๓. 
_________. ปรมัตถะโชติกะ ปริเฉทท่ี ๑-๒-๖. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ บจก. วี อินเตอร์, 

๒๕๔๗. 
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสมมหาเถระ). อริยวังสะปฏิปทา ปฏิปทาอันเป็นวงศ์แห่ง

พระอริยเจ้า. กรุงเทพมหานคร: หจก. ประยูรสาส์นไทยการพิมพ์, ๒๕๕๔. 
สุจินต์ บริหารวนเขตต์. ปรมัตถธรรมสังเขป จิตตสังเขป และภาคผนวก. พิมพ์คร้ังที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: 

โอ.เอส.พร้ินติ้งเฮาส์, ๒๕๕๓. 
อุบาสิกาแนบ มหานีรานนท.์ การปฏิบัติวิปัสสนา วิสุทธิ ๗. พิมพ์คร้ังที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ 

หจก. ทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๔๗.  

 (๒) วิทยานิพนธ์: 
จะเด็จ  คงสุขศรี. “ศึกษาการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในสังวรสูตร”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. 

บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑. 
นางเบญจมาศ  สุวรรณวงศ์. “ศึกษาวิเคราะห์ธรรมชาติของจิตในพุทธศาสนาเถรวาทที่มีผลต่อการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระมหาสมศรี  เตชธมฺโม (ทักษิณ). “ศึกษาความสอดคล้องระหว่างวิสุทธิ ๗ กับ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ใน
คัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑. 

พระอนุชา  ถาวรสทฺโท (ลับบัวงาม). “ศึกษาวิถีจิตในการรับรู้อายตนะ ๖ ของผู้เจริญวิปัสสนา”. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

แม่ชีดวงใจ  กุทอง. “ศึกษาขันธ์ ๕ และอายตนะ ๑๒ ในการเจริญวิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์พุทธศาสนา
เถรวาท”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 



๙๐ 

ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล : พระภุชงค ์ ปญญฺาวุฑฺโฒ (ฉลาดดีสกุล) 
ว/ด/ป เกิด : วันพฤหัสบดี ที ่๒๕ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๐ 
ภูมิล าเนาที่เกิด : เลขที่ ๙๔/๒๗-๒๘ หมู่ที่ ๑ ต าบลปากน  า อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง 
การศึกษาทางโลก :  

พ.ศ. ๒๕๕๙ : ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

การศึกษาทางธรรม :  
พ.ศ. ๒๕๕๑ : นักธรรมชั นเอก  วัดอุปนันทาราม จังหวัดระนอง 

ประสบการณ์การท างาน: 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

: พระสอนศีลธรรม โรงเรียนวัดเทศบาลวัดอุปนันทาราม จังหวัดระนอง 
พระวิปัสสนาจารย์ ณ วัดตโปทาราม (บ่อน  าร้อน) จังหวัดระนอง 
พระวิปัสสนาจารย์ (๑ เดือน) 
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม “ธรรมโมลี” อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

ประสบการณ์การปฏิบัติธรรม: 
พ.ศ. ๒๕๕๕ : ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา เป็นเวลา ๔๕ วัน 

ณ สถานปฏิบัติธรรม วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง) จังหวัดกระบี่ 
โดยมี พระมหาณัชพล  พนฺธ าโณ เป็นผู้อบรมกรรมฐาน 

พ.ศ. ๒๕๕๙ : ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ติดต่อกัน ๓๐ วัน (๑ – ๓๐ พฤษภาคม) 
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม “ธรรมโมลี” อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
โดยมี พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (ประเสริฐ มนฺตเสวี) เป็นผู้อบรมกรรมฐาน 

พ.ศ. ๒๕๖๐  
  
 
 

: ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาตามหลกัสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา รวม ๗ เดือน ๓ ส านักได้แก่ 
กรกฏาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ๔ เดือน ณ 
ศูนย์ปฏิบัติธรรม “ธรรมโมลี” จังหวัดนครราชสีมา 
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ - กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 
๓ เดือน ณ พุทธวิหาร จังหวัดนครนายก 

อุปสมบท : วันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
สังกัดวัด : วัดอุปนันทาราม ต าบลเขานิเวศน์ อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง 

พระครูอุปนันทโสภณ เป็นพระอุปัชฌาย์จารย์ 
ปีท่ีเข้าศึกษา : พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา: พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ที่อยู่ปัจจุบัน : วัดอุปนันทาราม ต าบลเขานิเวศน์ อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐ 
โทรศัพท์ : ๐๘๙-๘๕๐-๖๕๘๕, ๐๖๒-๓๔๖-๔๖๙๘ 
E-mail : prang.8811@gmail.com 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidjICOje3TAhWLNI8KHRaHBpoQtwIIQDAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgPA0fDG_nww&usg=AFQjCNFNPcbEcpuZJ3uI4GQPfOgphFBE-A&sig2=TYF7I9NLiVD825fm9tgWTQ
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