
จําแนกสภาวธรรม โดยสังเขป  
ธรรม นามธรรม รูปธรรม ธรรมารมณ์

ปรมัตถธรรม ๔ จิต เจตสิก รูป นิพพาน
ขันธ์ มี ๕   วินญาณขันธ์ เวทนาขันธ์    สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ รูปขันธ์ ขันธวิมุติ
สติปัฏฐาน ๔ จิต เวทนา ธรรม กาย
ธาตุ ๔ ดิน น้ํา ลม ไฟ    

อายตนะ ๖ ใจ ใจ ใจ ใจ ตา หู จมูก ล้ิน กาย    ใจ
มี ๘๙ ดวงหรือจําแนกโดย  
พิสดาร ได้ ๑๒๑ ดวง   
ในบรรดาจิต ๘๙ ดวง ยัง   
ทรงจําแนกออกเป็น 
! จิตที่เป็นกุศล มี 

๒๑ ดวง  
! จิตที่เป็นอกุศล มี 

๑๒ ดวง 
! จิตที่เป็นกลางๆ คือ 

ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่
อกุศล มี ๕๖ ดวง     

หรืออีกนัยหนึ่งทรงจําแนก
ออกเป็น 
! โลกียจิต จิตที่เป็น 

โลกียะ มี ๘๑ ดวง      
! โลกุตตรจิต จิตที่เป็น 

โลกุตตระ มี ๘ ดวง    

เวทนามี ๕ คือ  

! ควารมรู้สึกสบายกาย
! ความรู้สึกไม่สบายกาย
! ความรู้สึกสบายใจ
! ความรู้สึกไม่สบายใจ
! ความรู้สึกเฉยๆ 

ความจําได้
หมายรู้

 

ความดิด เร่ืงราว 
ความปรุงแต่ง  

!กาย หรือรูป เป็น  
ที่ประชุมกันของ
รูปที่เป็นใหญ่ คือ 
มหาภูตรูป ๔ ซึ่ง  
ได้แก่ ปฐวี อาโป  
เตโช วาโย  

!  หากว่าโดยความ
เป็นธาตุ ๔ ก็   
กล่าวได้ว่า 
ปฐีวคือธาตุดิน
อาโป คือธาตุน้ํา 
เตโช คือธาตุไฟ 
วาโย คือธาตุลม 

! รูป หรือกาย จึง   
เป็น ที่ประชุมกัน 
ของธาตุดิน 
ธาตุน้ํา ธาตุลม  
ธาตุไฟ

สภาวะที่
สงบจากรูป
นามขันธ์ ๕ 
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จําแนกสภาวธรรม โดยสังเขป และการนํามาใช้กับการเจิญวิปัสสนากรรมฐาน เบ้ืองต้น    
ธรรม นามธรรม รูปธรรม ธรรมารมณ์

ปรมัตถธรรม ๔ จิต เจตสิก รูป นิพพาน
ขันธ์ มี ๕   วินญาณขันธ์ เวทนาขันธ์    สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ รูปขันธ์ ขันธวิมุติ
สติปัฏฐาน ๔ จิต เวทนา ธรรม กาย
ธาตุ ๔ ดิน น้ํา ลม ไฟ    

อายตนะ ๖ ใจ ใจ ใจ ใจ ตา หู จมูก ล้ิน กาย    ใจ
! ให้สังเกตุการเกิดขึ้น ตั้ง  
อยู่ และดับไป ของจิตที่  
เป็นกุศล 

! จิตที่เป็นกุศลที่ควรระลึกรู้
เช่น จิตที่ประกอบด้วยสติ 
ศรัทธา ควมเพียร เมตตา  
กรุณา มุทิตา ความ  
ละอายต่อบาป (หิริ)
ความเกรงกลัวต่อการทํา
ทุจริต (โอตตัปปะ) ความ
ไม่อาฆาตมาดร้าย ไม่  
ติดใจในกามคุณอารมณ์
เป็นต้น

!  ให้สังเกตุการเกิดขึ้น ตั้ง  
อยู่ และดับไป ของจิตที่  
เป็นอกุศล 

ให้สังเกตุความรู้สึก ๕ 
ประการข้างล่างนี้ ที 
กําลังเกิดขึ้น ตั้ง่อยู่ 
และดับไป

! ควารมรู้สึกสบายกาย
! ความรู้สึกไม่สบายกาย
! ความรู้สึกสบายใจ
! ความรู้สึกไม่สบายใจ
! ความรู้สึกเฉยๆ 

ตัวอย่างการพิจารณา
เวทนา และการพิจารณา 
จิต
เมื่อสติระลึกรู้ความรู้สึก
ทั้ง ๕ ขา้งต้น เรียกว่ารู้    
เวทนา

การปฏิบัติก็
ระลึกรู้สภาพ
ที่จําได ้ 

การระลึกรู้
สภาพที่จําได้
น้น เพียงแค่ 
ระลึกรู้โดยไม่
ต้องเรียกช่ือ
อยู่ในใจ ว่านี้ 
เป็นอะไร นี้  
เป็นอะไร
เป็นต้น

 

! ให้สังเกตุความ
ปรุงแต่งในใจ 

!ความปรุงแต่ง
เป็นความคิด
เป็นเร่ืองราวที่
จิตปรุงแต่งขึ้น  

ให้สังเกตุความ
แตกต่างกัน
ระหว่างจิต กับ 
สังขาร 
ความคิดเป็น
สังขาร เป็นเร่ือง  
ราว เป็นความ  
ปรุงแต่ง แต่ 
ความคิดมิใช่จิต
และจิตไม่ใช่
ความคิด 

! การปฏิบัติในการ
ดูกาย หรือดูรูป  
ก็พิจารณาว่า กาย 
เป็นเพียงที่ประชุม
ของดิน น้ํา ลม  
ไฟ 

! และสังเกตุ เย็น 
ร้อน อ่อน แข็ง  
หย่อน ตึง ที่  
กระทบกาย ทั้ง 
ภายในกาย และ 
ภายนอกกาย

! เมื่อธาตุไฟมีน้อย
กายก็เย็น  

! เมื่อธาตุไฟมีมาก
กายก็ร้อน  

! เมื่อธาตุลมมีมาก
เหมือนลูกโป่งที่

สภาวะที่
สงบจากรูป
นามขันธ์ ๕ 
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จําแนกสภาวธรรม โดยสังเขป และการนํามาใช้กับการเจิญวิปัสสนากรรมฐาน เบ้ืองต้น   (ต่อ)
สภาวธรรม นามธรรม รูปธรรม ธรรมารมณ์

ปรมัตถธรรม ๔ จิต เจตสิก รูป นิพพาน
ขันธ์ มี ๕   วินญาณขันธ์ เวทนาขันธ์    สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ รูปขันธ์ ขันธวิมุติ
สติปัฏฐาน ๔ จิต เวทนา ธรรม กาย
ธาตุ ๔ ดิน น้ํา ลม ไฟ    

อายตนะ ๖ ใจ ใจ ใจ ใจ ตา หู จมูก ล้ิน กาย    ใจ
! จิตที่เป็นอกุศลที่ควร
ระลึกรู้ เ ช่น จิตที่    
ประกอบไปด้วย
ความอยากได้ ความ 
โกรธ ความเห็นผิด 
ความรําคาญใจ
ความเศร้าโศก
เสียใจ ความท้อถอย 
ท้อแท้ความหงุดหงิด
ความง่วงเหงา
หาวนอนเซื่องซึม
ความลังเลสงสัย
ความเย่อหยิ่งถือตัว
ความหวงแหนทรัพย์
สมบัติหรือ  คุณ
ความดีของตน 
ความติดใจในรูป 

รู้เวทนา และรู้จิต ก็เป็น  
สภาพรู้ทีต่างกัน คือ 
เช่น
พ่อแม่เป็นห่วงลูกที่กลับ
บ่้านดึก ก็คิดกังวลสงสัย 
ไปต่างๆนาๆ ว่าลูกไป 
ไหน กับใคร เมื่อไรจะ  
กลับบ้าน 
ความรู้สึกไม่สบายใจนั้น
เป็นเวทนา ถ้าสติระลึกรู้
ความรู้สึกไม่สบายใจ
เรียกว่ารู้เวทนา 
ส่วนจิตที่ประกอบไป
ด้วยความสงสัย เป็น 
วิญญาณ เป็นจิต ถ้าสติ  
ระลึกรู้สภาพที่สงสัย
เรียกว่ารู้จิต เป็นต้น 

 
ถ้าจะเปรียบเทียบ
กับตัวอย่างเร่ือง
จิต และเวทนาใน 
ช่องด้านซ้ายที่
กล่าวมาแล้ว จะ 
เป็นดังนี้
!ถ้าสติระลึกรู้
ความรู้สึกไม่
สบายใจ เรียก 
ว่ารู้เวทนา 

!ถ้า สติระลึกรู้ 
สภาพที่สงสัย
เรียกว่ารู้จิต 

! แต่ถ้าจิตคิด
กังวลเป็นเร่ือง
เป็นเร่ืองราวว่า
ลูกไปไหนกับ

สูบลมจนเต็ม กาย 
ก็เคร่งตึง 
! เมื่อธาตุลมหมุน
เวียนได้ดี กายก็ 
หย่อน ไม่เคร่งตึง 
หร่ือเมื่อเหยียด
แขนขาออกไปก็
ตึง เมื่องอเข้ามา 
ก็หย่อน เป็นต้น 

!ส่วนธาตุดินนั้น
ถ้าส่วนใดมีธาตุ
ดินมากก็แข็ง ถ้า 
ส่วนใดมีธาติดิน
น้อยก็จะอ่อน

!ส่วนการปฏิบัติ
ตามแนวมหาสติ
ปัฏฐาน ๔ นั้น   

สภาวะที่
สงบจากรูป
นามขันธ์ ๕ 
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จําแนกสภาวธรรม โดยสังเขป และการนํามาใช้กับการเจิญวิปัสสนากรรมฐาน    (ต่อ)
สภาวธรรม นามธรรม รูปธรรม ธรรมารมณ์

ปรมัตถธรรม ๔ จิต เจตสิก รูป นิพพาน
ขันธ์ มี ๕   วินญาณขันธ์ เวทนาขันธ์    สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ รูปขันธ์ ขันธวิมุติ
สติปัฏฐาน ๔ จิต เวทนา ธรรม กาย
ธาตุ ๔ ดิน น้ํา ลม ไฟ    -

อายตนะ ๖ ใจ ใจ ใจ ใจ ตา หู จมูก ล้ิน กาย    ใจ
รส กล่ิน เสียง สัมผัส   
ความไม่เกรงกลัว ไม่ 
ละอายต่อบาป ความ 
ฟุ้งซา่น ความไม่พอใจใน 
สมบัติหรือความดีของผู้
อ่ืน ความรําคาญใจใน 
ทุจริตที่ได้ทําไปแล้ว และ 
ในสุจริตที่ยังไม่ได้ทํา
เป็นต้น

รู้เวทนาหรือรู้จิต
รวมเรียกได้ว่ารู้
นามธรรม

ใครปลอดภัยดี
หรือไม่นั้นเรียก
ว่าเป็นความ
ปรุงแต่ง เป็น 
สังขาร

ในหมวดกาย
พระองค์ทรงสอนว่า
ให้พิจารณากาย
โดยมีสติระลึกรู้
อิริยาบทใหญ่ทั้ง ๔ 
คือ ยืน เดิน นั่ง   
นอน และ อิริยาบท  
ย่อยเช่น คู้ เหยียด  
เคล่ือนไหวไปข้าง
หน้า ถอยไปข้าง 
หลัง เป็นต้น ตลอด   
จน การดูลมหายใจ 
ก็เป็นการดูกาย 
เพราะลมหายใจจัด
เป็นรูป เรียกวา่ 
อากาศธาตุ เป็นต้น  
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ข้อคิดเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน  

๑. ว่าด้วยการดูเวทนา สิ่งที่ผู้ปฏิบัติควรทําความเข้าใจไว้เป็นเบ้ืองต้นคือ เวทนาเป็นเจตสิกที่เข้าประกอบกับจิตทุกดวง ดังน้ัน ประโยคที่    

ผู้ปฏิบัติบางท่านกล่าว่า ได้ปฏิบัติไปจนไม่มีเวทนาแล้วน้ัน เป็นคําพูดที่คลาดเคลื่อนไม่ตรงสภาวะ มีแต่คนตายเท่าน้ันที่ไม่มีเวทนา แต่ที    

ผู้ปฏิบัติบางท่านคิดว่าไม่มีเวทนา เพราะขาดความเข้าใจเน่ืองจากมิได้ศึกษาว่าเวทนามี ๕ เมื่อไม่ได้ศึกษาก็เหมือนคนเดินทางไปยังที่ไม่   

เคยไปไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จัก แล้วทึกทักว่าถึงที่นั้นแล้ว ถ้าไม่ทราบมาก่อนว่าที่ที่จะไปน้ันมีสภาพเช่นไร เมื่อไปถึงแล้วจะทราบได้อย่างไร   

ว่าถึงที่น้ันแน่แล้ว หรืออีกนัยหน่ึง เมื่อนัดพบกับคนที่ยังไม่ยังไม่เคยเห็นกันมาก่อน ถ้าไม่ถามลักษณะกันไว้ จะหากันพบหรือ เวทนาก็      

เช่นกัน เวทนามี ๕ เมื่อ เมื่อผู้ปฏิบัติไม่มีความรู้สึกทุกข์ ไม่มีสุข ก็คิดว่าไม่มีเวทนา โดยมิได้สังเกตุความเฉยๆที่กําลังเกิดข้ึนและดับ          

ไป ความรู้สึกเฉยๆ ไม่ทุกข์ ไม่สุขก็เป็นเวทนาอย่างหน่ึง ต้องมีสติระลึกรู้้ด้วย       

๒. ว่าด้วยเรื่องสัญญา เช่นเดียวกันกับเวทนา สิ่งที่ผู้ปฏิบัติควรทําความเข้าใจไว้เป็นเบ้ืองต้นคือ สัญาเป็นเจตสิกที่เข้าประกอบกับจิต       

ทุกดวงเช่นเดียวกับเวทนา แล้วก็เช่นกัน ผู้ปฏิบัติหลายท่านกล่าวกับข้าพเจ้าด้วยความยินดีว่า ปฏิบัติจนไม่มีสัญญาแล้ว อันน้ีน่า       

หวาดเสียวมาก เพราะถ้าไม่มีสัญญา ก็เกรงว่าท่านน้ั้นจะกลับบ้านไม่ถูก ฟังภาษาใดๆก็ไม่เข้าใจ จําบิดามารดา ภรรยา ไม่ได้ จะหยิบ         

จับสิ่งใดก็ไม่ถูก จะขับรถ หรือเดินข้ามถนนดูสัญญาณไฟจราจร ถ้าไม่มีสัญญาว่าสีใดให้หยุด สีใดให้ไปได้ ก็คงจะอันตรายมาก       

แม้แต่เดินไปห้องนํ้า ก็ต้องใช้สัญญา คนไม่ม่ีสัญญาก็คือคนความจําเสื่อม   

น้ีแหละ หากมิได้ศึกษา ไม่ได้ยิน ไม่ได้ฟังเป็นพื้นฐานความเข้าใจไว้กอ่นแล้วก็จะเป็นวิปัสสนึก นึกหาสภาวะว่ามีหรือไม่มี ทั้งๆ ท่ีสภาวะ       

น้ันมีอยู่ตลอดเวลา แต่มองไม่เป็น ที่จริงแค่ต่ืนช้ึนมามีความคิดความรู้สึกเกิดข้ึน สัญญาก็เกิดข้ึนแล้ว ยังไม่ต้องลืมตาเสียด้วยซํ้า       
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๓.  ว่าด้วยเรื่องสังขาร ข้อควรระวังในการปฏิบัติคือ สังขารเป็นความปรุงแต่ง เเป็นรื่องราวต่างๆที่เราคิด เราฟุ้งซ่านไปในรื่องที่ผ่าน        

มาแล้ว และ ในเรื่องที่ยังมาไม่ถึง ความคดิเหล่าน้ีเกิดข้ึนตลอดเวลา ท้ังวัน บ่อยครั้งถึงกับนอนไม่หลับ ก็เพราะคิด คดิ คิด คิดจนไป             

ถึงเรื่องอะไรก็จําไม่ได้เพระาคิดต่อไปได้เรื่อยๆ น้ีแหละเป็นความปรุงแต่ง เป็นสังขาร    

ข้อควรระวังระหว่างจิตกับความคิดความปรุงแต่ง จิตไม่ใช่ความคดิ และความคิดไม่ใช่จิต ความคิดความปรุงแต่งก็ยังมีมโนภาพได้     

ด้วย คดิไปเห็นภาพไปด้วยก็ได้ แม้หลับตาคิดถึงบ้านก็เห็นภาพบ้าน เป็นต้น อย่างน้ีย่ิงชัดเจนว่าความคิดไม่ใช่จิต เพราะจิตไม่มี         

สัณฐานไม่มีรูปร่าง จิตเป็นเพียงสภาพรู้  

เรื่องนี้ข้าพเจ้าจําได้ว่า พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี   (พระครูเกษมธรรมทัต)  พระวิปัสสนาจารย์ที่สอนกรรมฐานให้แก่ข้าพเจ้า กล่าว  

สอนยํ้าอยู่เสมอ ข้าพเจ้าก็ผิดพลาดมาแล้วและเห็นว่าเป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติผิดพลาดได้ง่าย จึงนํามาเขียนไว้ที่นี้      

อนาลยา
http://www.analaya.com

๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒   
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