บทเรียนพระอภิธรรมทางไปรษณีย์
ชุดที่ ๕ ตอนที่ ๒
รูปปรมัตถ์
นักศึกษาได้ศึกษาเรื่องรูปโดยนัยที่ ๑ และ นัยที่ ๒ จากบทเรียนชุดที่แล้ว สาหรับบทเรียนชุด
นี้จะศึกษาส่วนที่เหลืออีก ๓ นัย คือ รูปสมุฏฐานนัย รูปกลาปนัย รูปปวัตติกมนัย เมื่อจบเรื่องรูปก็ศึกษา
เรื่องนิพพานปรมัตถ์ต่อไป

นัยที่ ๓
รูปสมุฏฐานนัย
แสดงเหตุเกิดแห่งรูป
รูปร่างกายของคน สัตว์ เทวดา หรือ รูปพรหม นั้นล้วนแต่เกิดและยังมีชีวิตดารงอยู่ได้ก็มาจาก
เหตุ ๔ ประการ คือ กรรม จิต อุตุ และอาหาร หรือที่เรียกว่า เกิดมา
จากสมุฏฐาน ๔
คือ เจตนาในการทากุศล และ อกุศลต่างๆ ที่ได้สั่งสม
ไว้แล้ว เมื่อกรรมทั้งหลายสาเร็จลง เจตนาในการกระทากรรมนั้นจะทาหน้าที่
ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายเกิดขึ้นในภูมิต่าง ๆ เป็นคน สัตว์ เทวดา พรหม ได้
ดังนั้น กรรมที่เป็นสมุฎฐานในเกิดรูป ก็ได้แก่เจตนา ๒๕ คือ
- เจตนาในอกุศลจิต ๑๒
- เจตนาในมหากุศลจิต ๘
- เจตนาในรูปาวจรกุศลจิต ๕

เจตนาทั้ง ๒๕ นี้ ย่อมทาให้รูปที่มีกรรมเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นได้ นับตั้งแต่อุปปาทขณะของปฏิสนธิ
จิตเป็นต้นไป (หนึ่งขณะจิตมี ๓ อนุขณะเล็ก คืออุปปาทะ(เกิด) ฐีต(ิ ตั้งอยู)่ ภังคะ(ดับ) รูปที่เกิดจากกรรม
เกิดขึ้นได้ตั้งแต่อนุขณะแรกของปฏิสนธิจิต (ส่วนเจตนาในอรูปวจรกุศลจิต จะส่งผลโดย นามปฏิสนธิในอรูป
ภูมิ ๔)
รูปที่เกิดจากกรรม เรียกว่า กรรมชรูป (อ่านว่า กัม-มะ-ชะ-รูป) มี ๑๘ รูป คือ
ภาวรูป ๒ หทยรูป ๑ ชีวิตรูป ๑ ปริจเฉทรูป ๑ อวินิพโภครูป ๘

ปสาทรูป ๕

การที่รูปจะแสดงกิริยาอาการต่าง ๆ ได้ก็เพราะมีจิต เช่น จิตคิดจะทากุศล จิตนี้ก็ทาให้
วาโยธาตุนั้นมีกาลังทาให้ร่างนี้เคลื่อนไป เดินไปทากุศลได้ หรือที่เป็นอกุศล คิดจะฆ่าสัตว์ วาโยธาตุที่เกิด
จากจิตก็จะทาให้กายนี้ไปทาอกุศล จิตที่ทาให้รูปทาการงานต่าง ๆ มี ๗๕ ดวง คือ จิต ๗๕ ดวง (เว้น
ทวิปัญจวิญญาณ ๑๐ และ อรูปาวจรวิบากจิต ๔) นักศึกษาควรอ่านบทเรียนเพิ่มเติมในชุดที่ ๓ เรื่องจิต และ
นาภาพจิตจากชุดที่ ๓ ประกอบ
รูปทีเ่ กิดจากจิต เรียกว่า จิตตชรูป มี ๑๕ คือ
วิการรูป ๓ อวินิพโภครูป ๘

วิญญัติรูป ๒ สัททรูป ๑ ปริจเฉทรูป ๑

หมายถึง อุณหภูมิ คือ ความร้อน ความเย็น ที่มีอยู่ในร่างกายของสัตว์ทั้งหลายและ ใน
สิ่งไม่มีชีวิต แม้ตอนตาย อุตุก็ยังคงอยู่ในซากศพต่อไปจนกว่าจะสลายหมดไปเองตามธรรมชาติ
รูปทีเ่ กิดจากอุตุ เรียกว่า อุตุชรูป มี ๑๓ คือ
รูป ๘

สัททรูป ๑ ปริจเฉทรูป ๑ วิการรูป ๓ อวินิพโภค

หมายถึง โอชาในอาหาร (หรือปัจจุบันเรียกว่าสารอาหาร) อาหารที่ได้รับ
ประทานแล้วเมื่อไฟธาตุทาการย่อยแล้ว จะเป็นโอชาหรือสารอาหารไปหล่อเลี้ยงร่างกาย อาหารที่บริโภคไป
คราวหนึ่งสามารถจะอุดหนุนให้รูปกายนี้อยู่ได้ถึง ๗ วัน แต่ถ้าเป็นโอชาที่เป็นทิพย์ย่อมอุดหนุนรูปกายได้ ๑
หรือ ๒ เดือน และในอาหารที่แม่บริโภคแล้วก็ยังส่งไปให้ถึงทารกในครรภ์ให้รูปของทารกนั้นดารงอยู่ได้
รูปทีเ่ กิดจากอาหาร เรียกว่า อาหารชรูป มี ๑๒ คือ

ปริจเฉทรูป ๑ วิการรูป ๓ อวินิพโภครูป ๘

๒

เฉพาะรูปที่เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐาน มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
รูปที่เกิดจากจิตยังมีอีก ๗ อย่าง คือ

๔
๕
๖
๗

๑. จิตตชรูปสามัญ
๒. จิตตชรูปหัวเราะ
๓. จิตตชรูปร้องไห้
. จิตตชรูปเคลื่อนไหว
. จิตตชรูปในการพูด
. จิตตชรูปที่เป็นอิริยาบถน้อยใหญ่
. จิตตชรูปที่เกี่ยวกับอิริยาบถใหญ่ตั้งมั่น

๑
. จิตตชรูปสามัญ หมายถึง รูปที่เป็นไปตามปกติธรรมดาของร่างกาย เช่น การหายใจ การ
เต้นของหัวใจ เป็นต้น จิตตรูปสามัญนี้เกิดได้จากจิตที่เป็นอกุศลก็ได้ เกิดจากกามาวจรโสภณจิต เกิดจากอ
เหตุกจิต เกิดจากมหัคคตจิต เกิดจากโลกุตตรจิตก็ได้ เช่น ลมหายใจเข้าออกตามปกติที่ไม่ได้มีการเจริญ
วิปัสสนาก็อาจจะเป็นจิตตรูปที่เกิดจากอกุศล แต่ถ้าพิจารณาลมหายใจเข้าออกโดยความเป็นวิปัสสนาจิตตช
รูปนี้ก็เกิดจากกุศลได้

จิตชรูปสามัญเกิดจากจิต ๗๕ ดวงคือ
๑. อกุศลจิต ๑๒
๓. กามาวจรโสภณจิต ๒๔
๕. โลกุตตรจิต ๘

๒. อเหตุกจิต ๘(เว้นทวิปัญจวิญญาณจิต ๑๐)
๔. มหัคคตจิต ๒๓(เว้นอรูปาวจรวิบาก ๔)

๒.
จิตตชรูปหัวเราะ หมายถึง จิตตชรูปที่ทาให้เกิดการยิ้ม เกิดการหัวเราะ จิตที่ทาให้เกิด
การหัวเราะได้มี ๑๓ ดวง
๑. โลภโสมนัสจิต ๔
๒. โสมนัสหสิตุปปาทจิต ๑ (เกิดได้กับพระอรหันต์เท่านั้น)
๓.
มหากุศลโสมนัส ๔
๔. มหากิริยาโสมนัส ๔ (เกิดได้กับพระอรหันต์เท่านั้น)
๓
. จิตตชรูปที่ทาให้เกิดการร้องไห้ ความเศร้าโศกเสียใจจนเกิดการร้องไห้ของคนเรานั้น เกิด
จากความโกรธนั่นเอง ได้แก่ โทสมูลจิต ๒ ดวง
๔. จิตที่ทาให้เกิดการเคลื่อนไหวในอิริยาบถย่อย
ได้แก่ จิตที่ทาให้เกิดการเหยียด ก้ม เงย
เหลียวซ้ายแลขวา กระพริบตา อ้าปาก หาว เป็นต้น เกิดจากจิต ๓๒ ดวง คือ อกุศล ๑๒ หสิตุปปาทจิต ๑
มหากุศลจิต ๘ มหากิริยาจิต ๘ มโนทวาราวัชชนจิต ๑ และอภิญญาจิต ๒
๕. จิตตชรูปที่ทาให้เกิดการพูด คือ การเปล่งวาจาต่าง ๆ ได้แก่ จิต ๓๒ ดวง (เหมือนข้อ ๔)
๓

๖. จิตตชรูปที่เป็นอิริยาบถใหญ่ คือ จิตที่ทาให้เกิด การยืน เดิน นั่ง นอน ได้แก่จิต ๓๒ ดวง
(เหมือนข้อ ๔)
๗. จิตตชรูปที่เป็นอิริยาบถใหญ่ตั้งมั่น คือ จิตที่ทาให้เกิดการยืน เดิน นั่ง นอน (อิริยาบถ
ใหญ่) ที่เกิดขึ้นตามปกติขณะที่สบายดี ไม่มีอาการเจ็บไข้ ได้แก่จิต ๕๘ ดวง คือ มโนทวาราวัชชจิต ๑ กาม
ชวน ๒๙ (คืออกุศล ๑๒ หสิตุปปาทจิต ๑ มหากุศลจิต ๘ มหากิริยาจิต ๘ ) อภิญญาจิต ๒ อัปปนาชวน
จิต ๒๖ (คือ รูปาวจรกุศลจิต ๕ รูปาวจรกิริยาจิต ๕ อรูปาวจรกุศลจิต ๔ อรูปาวจรกิริยาจิต ๔ โลกุตตร
จิต ๘ )

ตารางสรุปรูป ๒๘ กับสมุฏฐานที่เกิดของรูป
จานวนรูป

มหาภูตรูป
ปสาทรูป
โคจรรูป(เว้นสัททะ)
สัททรูป
ภาวรูป
หทยรูป
ชีวิตรูป
อาหารรูป
ปริจเฉทรูป
วิญญัติรูป
วิการรูป
ลักขณรูป
รวม

๔
๕
๓
๑
๒
๑
๑
๑
๑
๒
๓
๔
๒๘

เกิดจาก
กรรม

เกิด
จาก
จิต


































๑๕

๑๓

๑๒







๑๘

เกิดจาก เกิดจาก
อุตุ
อาหาร

หมายเหตุ

เกิดจากสมุฏฐาน ๔
เกิดจากสมุฏฐานเดียว
เกิดจากสมุฏฐาน ๔
เกิดจาก ๒ สมุฏฐาน
เกิดจากสมุฏฐานเดียว
”
”
”
”
เกิดจากสมุฏฐาน ๔
”
”
เกิดจากสมุฏฐานเดียว
เกิดจาก ๓ สมุฏฐาน
ไม่ได้เกิดจากสมุฏฐานใดเลย

บุคคลที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องรูปปรมัตถ์ อาจจะเข้าใจว่า สิ่งที่ทาให้รูปร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์
เจริญเติบโตและดารงอยู่ได้เพราะอาหารอย่างเดียว แท้จริงแล้วยังต้องอาศัยปัจจัยอีก ๓ อย่าง คือ กรรม
จิต และอุตุ ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายบ้างครั้งก็เจ็บไข้ ความเจ็บไข้นั้นก็เกิดจาก
สมุฏฐาน ๔ อย่างเหมือนกัน บางครั้งเจ็บไข้เพราะกรรม ได้เพียรพยายามรักษาเท่าไรก็ไม่หาย แต่เมื่อหมด
กรรมก็ทาให้พบหมอดี ยาดี รักษาหายได้ เป็นต้น
๔

นัยที่ ๔
รูปกลาปนัย
แสดงการเกิดขึ้นเป็นกลุ่มของรูป
คาว่ากลาป (อ่านว่า กะ-หลาบ หรือ กะ-ลา-ปะ ) แปลว่า กลุ่ม หรือ หมวด,หมู,่ คณะ,กลุ่ม
ดังนั้นรูปที่ชื่อว่า กลาป ก็คือกลุ่มของรูปที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ๆ ที่มีอยู่ในร่างกายของคนสัตว์ทั้งหลาย เกิด
มาจากสมุฏฐาน ๔ คือ เกิดจากกรรม จิต อุตุ อาหาร
รูปกลาปมีลักษณะ ๓ ประการ คือ
๑. เกิดพร้อมกัน
๒. ดับพร้อมกัน
๓. มีมหาภูตรูปเป็นที่อาศัยเกิด
รูปกลาป

มีทั้งหมด ๒๑ กลาป และเกิดจากสมุฏฐานทั้ง ๔ มีดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.

แบ่งรูปกลาปตามสมุฏฐานของการเกิด
รูปกลาปที่เกิดจาก กรรม เรียกว่า
กรรมชกลาป
รูปกลาปที่เกิดจาก จิต
”
จิตตชกลาป
รูปกลาปที่เกิดจาก อุตุ
”
อุตุชกลาป
รูปกลาปที่เกิดจาก อาหาร
”
อาหารชกลาป

มี ๙
”๖
”
”

กลาป
”
”
”

๔
๒

ดูภาพสมมุติของรูปกลาปทั้ง ๒๑ กลุ่มรูป

รูปกลาป ๒๑ กลาป

กรรมชกลาป
๙
จัก

โส

ฆา

ชิว

อิต

ปุริ

หทย

ชีวิต

จิตตชกลาป
๖
กาย

อุตุชกลาป
๔

สุทธ

กาย

วจี

สุทธ

สัทท

ลหุ

กาย

วจี

ลหุ

สัทท

อาหารชกลาป
๒
สุทธ

ลหุ

๕

๑. กรรมชกลาป
กรรมชกลาป คือ กลุ่มรูปที่เกิดจากกรรม มนุษย์ เทวดา พรหม เกิดขึ้นจากกุศลกรรม ส่วนสัตว์ใน
อบายภูมิเกิดจากอกุศลกรรม กลุ่มรูปที่เกิดจากกรรรมมี ๙ กลุ่ม คือ (กรรมชกลาป อ่านว่า กัม-มะ-ชะ-กะ-หลาบ)
๑.๑ จักขุทสกกลาป หมายถึง กลาปที่มีจานวนรูป ๑๐ มี จักขุปสาท เป็นประธาน
๑.๒ โสตทสกกลาป หมายถึง
”
๑๐ มี โสตปสาท
๑.๓ ฆานทสกกลาป
หมายถึง
”
๑๐ มี ฆานปสาท
๑.๓ ชิวหาทสกกลาป หมายถึง
”
๑๐ มี ชิวหาปสาท
๑.๔ กายทสกกลาป
หมายถึง
”
๑๐ มี กายปสาท
๑.๕ อิตถีภาวทสกกลาป หมายถึง
”
๑๐ มี อิตถีภาวรูป
๑.๖ ปุริสภาวทสกกลาป หมายถึง
”
๑๐ มี ปุริสภาวรูป
๑.๗ วัตถุทสกกลาป หมายถึง
”
๑๐
มี หทยวัตถุรูป
๑.๘ ชีวิตนวกกลาป
หมายถึง
”
๙ มี ชีวิตรูป
ดูภาพสมมุติแสดงจานวนรูปที่รวมเป็นกลาปหนึ่ง ๆ ใน ปสาทรูป ๕
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

ตา
จักขุทสกกลาป

หู
โสตทสกกลาป

จมูก

ลิ้น

ฆานทสกกลาป

ชิวหาทสกกลาป

”
”
”
”
”
”
”
”

(๕)

กาย
(กายทสกกลาป)

จักขุปสาทรูป๑
(เป็นประธาน)

โสตปสาทรูป๑
(เป็นประธาน)

ฆานปสาทรูป๑
(เป็นประธาน)

ชิวหาปสาทรูป๑
(เป็นประธาน)

กายปสาทรูป๑
(เป็นประธาน)

ชีวิตรูป ๑

ชีวิตรูป ๑

ชีวิตรูป ๑

ชีวิตรูป ๑

ชีวิตรูป ๑

อวินิพโภครูป ๘

อวินิพโภครูป ๘

อวินิพโภครูป ๘

อวินิพโภครูป ๘

อวินิพโภครูป ๘

๖

ดูภาพสมมุติแสดงจานวนรูปที่รวมเป็นกลาปหนึ่ง ๆ ใน ภาวรูป๒ หทยรูป ๑ ชีวิตรูป ๑
(๖)
(๗)
(๘)

สภาพความเป็นหญิง สภาพความเป็นชาย
อิตถีภาวทสกกลาป

อิตถีภาวรูป๑

ปุริสภาวทสกกลาป

ปุริสภาวรูป๑

(๙)

หทย

ชีวิต

วัตถุทสกกลาป

ชีวิตนวกกลาป

(เป็นประธาน)

(เป็นประธาน)

หทยวัตถุรูป๑
(เป็นประธาน)

ชีวิตรูป ๑

ชีวิตรูป ๑

ชีวิตรูป ๑

อวินิพโภครูป ๘

อวินิพโภครูป ๘

อวินิพโภครูป ๘

ชีวิตรูป๑
(เป็นประธาน)
อวินิพโภครูป ๘

ที่ตั้งของกลุ่มรูปที่เกิดจากกรรม (กรรมชกกลาป)
กรรมชกลาปจะเกิดเป็นกลุ่มๆ อยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเพื่อทาหน้าที่ของตน โดยเฉพาะ
เท่านั้น เช่น จักขุทสกลาป คือ กลุ่มรูปที่เกิดที่ตาทาหน้าที่เหมือนจอภาพสาหรับรับกระทบรูปารมณ์
(สี )
เท่านั้น จะทาหน้าที่อย่างอื่นไม่ได้ เช่น จะใช้ตาไปฟังเสียงแทนหูไม่ได้ เป็นต้น
ที่ตัง้ ของกลุ่มรูปที่เกิดจากกรรม(กรรมชกลาป) ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย มีดังนี้
กายส่วนบน ตั้งแต่คอขึ้นไป
มีกลุ่มรูปเกิดได้ ๗ กลุ่ม คือ

๑. กลุ่มรูปที่เกิดที่ ตา (จักขุทสกลาป)
๒.
”
หู (กายทสกลาป)
๓.
”
จมูก (ภาวทสกลาป)
๔.
”
ลิ้น (ชีวิตนวกลาป)
๕.
”
กาย (กายทสกกลาป)
๖. กลุ่มรูปที่แสดงความเป็นหญิงหรือชาย (ภาวทสกกลาป)
๗. กลุ่มรูปที่รักษารูปที่เกิดร่วมกัน (ชีวิตนวกกลาป)

๗

กายส่วนกลาง
ตั้งแต่คอลงมาถึงสะดือ
มีกลุ่มรูปเกิดได้ ๔ กลุ่ม คือ

กายส่วนล่าง
ตั้งแต่สะดือลงมาถึงเท้า
มีกลุ่มรูปเกิดได้ ๓ กลุ่ม คือ

๑. กลุ่มรูปที่เกิดที่ หทัย (หทยวัตถุทสกลาป)
๒.
”
กาย (กายทสกลาป)
๓.
” ทีแ่ สดงความเป็นหญิงหรือชาย (ภาวทสกลาป)
๔.
” ทีร่ ักษารูปที่เกิดร่วมกัน(ชีวิตนวกลาป)
๑. กลุ่มรูปที่เกิดที่กาย (กายทสกลาป)
๒. ” ทีแ่ สดงความเป็นหญิงหรือชาย (ภาวทสกลาป)
๓. ” ที่รักษารูปที่เกิดร่วมกัน (ชีวิตนวกลาป)

๒. จิตตชกลาป
จิตตชกลาป คือ กลุ่มของรูปที่เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐาน จิตตชกลาป (อ่านว่า จิด-ตะ-ชะ-กะหลาบ) เป็นรูปที่เกิดจากจิต เช่น เวลาที่หัวเราะก็เกิดด้วยจิตที่มีความยินดีพอใจ (โสมนัส ) ความยินดีพอใจ
นั้นบางครั้งก็พอใจในกุศลจึงยิ้ม หัวเราะ บางครั้งก็พอใจในอกุศลก็ยิ้ม ก็หัวเราะได้เป็นต้น
รูปที่เกิดจากจิต หรือ จิตตชกลาป มี ๖ กลุ่ม
(กลาป) คือ
๒.๑ สุทธัฏฐกกลาป
คือ กลุ่มรูปพื้นฐาน มี
๘ รูป
๒.๒ กายวิญญัตินวกกลาป
คือ กลุ่มรูปที่ทาให้กายเคลื่อนไหว มี
๙ รูป
๒.๓ วจีวิญญัติสทั ททสกกลาป
คือ กลุ่มรูปที่ทาให้เกิดการพูด มี ๑๐ รูป
๒.๔ ลหุตาทิเอกาทสกกลาป
คือ กลุ่มรูปที่ทาให้เกิดความเบา
มี ๑๑ รูป
๒.๕ กายวิญญัติลหุตาทิทวาทสกกลาป คือ กลุ่มรูปที่ทาให้เกิดการคล่องตัวในการเคลื่อนไหวกายมี
๑๒รูป (อ่านว่า กา-ยะ-วิด-ยัด-ละ-หุ-ตา-ทิ-ทะ-วา-ทะ-สะ-กะ-กะหลาป)
๒.๖ วจีวิญญัติสัททลหุตาทิเตรสกกลาป คือ กลุ่มรูปที่ทาให้เกิดการพูดที่คล่องแคล่ว มี ๑๓ รูป
๒.๑ สุทธัฏฐกกลาป กลุ่มรูปพื้นฐานมี ๘ รูป ถ้า
เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐาน จะเกิดในขณะจิตใจอ่อนเพลีย
โดยที่ยังไม่พูดหรือเคลื่อนไหวกาย กลุ่มรูปนี้ได้แก่ อวินิพ
โภครูป ๘

อวินิพโภครูป ๘

ดิน

น้า

ไฟ

ลม

สี

กลิ่น

รส

โอชา

๘

๒.๒ กายวิญญัตินวกกลาป คือ กลุ่มรูปที่ทา
ให้กายเคลื่อนไหว เกิดขึ้นในขณะที่จิตใจอ่อนเพลียแล้ว อวินิพโภครูป ๘
เคลื่อนไหวกาย มี ๙ รูป ได้แก่ อวินิพโภครูป ๘
กายวิญญัติรูป ๑
กายวิญญัติรูป ๑

๒.๓ วจีวิญญัติสัทททสกกลาป คือ กลุ่มรูปที่ทา
ให้เกิดการพูด มีการอ่านหนังสือ ร้องเพลง สวดมนต์
เป็นต้น ที่ไม่เป็นไปตามปกติ คือ ทาในขณะที่ไม่ค่อย
สบาย เกิดความท้อถอย ไม่เต็มใจ เป็นต้น กลุ่มรูปนี้ มี
๑๐ รูป ได้แก่ อวินิพโภครูป ๘
สัททรูป ๑ วจีวิญญัติรูป ๑

น้า

ไฟ

ลม

สี

กลิ่น

รส

โอชา

ดิน

น้า

ไฟ

ลม

สี

กลิ่น

รส

โอชา

กาย

อวินิพโภครูป ๘

สัททรูป ๑

สัทท
วจี

วจีวิญญัติรูป ๑

๒.๔ ลหุตาทิเอกาทสกกลาป คือ กลุ่มรูปที่ทา
ให้เกิดความเบา เป็นกลุ่มรูปที่เกิดขึ้นในขณะที่ไม่ได้มี อวินิพโภครูป ๘
การเคลื่อนไหว ไม่มีการพูด แต่ในขณะนั้น จิตมีความ
สบายเข้มแข็งดี หน้าตาแจ่มใสชื่นบาน กลุ่มรูปนี้ มี ๑๑ วิการรูป ๓
รูป ได้แก่ อวินิพโภครูป ๘ วิการรูป ๓

๒.๕ กายวิญญัติลหุตาทิทวาทสกกลาป คือ กลุ่ม
รูปที่ทาให้เกิดการคล่องตัวในการเคลื่อนไหวกาย
ในขณะที่จิตใจแจ่มใส เข้มแข็ง มี ๑๒ รูป ได้แก่
อวินิพโภครูป ๘ วิการรูป ๓ กายวิญญัติรูป ๑

ดิน

ดิน

น้า

ไฟ

ลม

สี

กลิ่น

รส

โอชา

ลหุตา

มุทุตา

กัมมัน

ดิน

น้า

ไฟ

ลม

สี

กลิ่น

รส

โอชา

วิการรูป ๓

ลหุตา

มุทุตา

กัมมัน

กายวิญญัติรูป ๑

กาย
วิญญัติ

อวินิพโภครูป ๘

๙

๒.๖ วจีวิญญัติสัททลหุตาทิเตรสกกลาป คือ
กลุ่มรูปที่ทาให้เกิดการพูดที่คล่องแคล่ว ในขณะที่
จิตใจแจ่มใส เข้มแข็ง มีการพูด การสวดมนต์ การร้อง
เพลง เป็นต้น มี ๑๓ รูป ได้แก่ อวินิพโภครูป ๘
วิการรูป ๓ สัททรูป ๑ กายวิญญัติรูป ๑

ดิน

น้า

ไฟ

ลม

สี

กลิ่น

รส

โอชา

ลหุตา

มุทุตา

กัมมัน

อวินิพโภครูป๘

วิการรูป ๓
สัททรูป ๑
วจีวิญญัติรูป ๑

สัท

วจี

๓. อุตุชกลาป
อุตุชกลาป คือ กลุ่มของรูปที่เกิดมาจากอุตุเป็นสมุฏฐาน อุตุ คือ ความเย็น และความร้อน เกิด
ได้ทั้งภายในร่างกายและภายนอกร่างกาย คือเกิดได้ทั้งในสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต
ถ้าในสิ่งที่มีชีวิตอุตุช ก
ลาปย่อมเกิดได้ทั้งหมด ๔ กลาป ถ้าภายนอกตัวคนสัตว์จะเกิดได้เพียง ๒ กลาปเท่านั้น

อุตุชกลาป มี ๔ กลาป
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔

คือ

สุธัฏฐกกลาป (อ่านว่า สุ-ทัด-ทะ-กะ-กะ-หลาบ)
สัททนวกกลาป (อ่านว่า สัด-ทะ-นะ-วะ-กะ-กะ-หลาบ)
ลหุตาทิเอกาทสกกลาป (อ่านว่า ละ-หุ-ตา-ทิ-เอ-กา-ทะ-สะ-กะ-กะ-หลาบ)
สัททลหุตาทิทวาทสกกลาป (อ่านว่า สัด-ทะ-ละ-หุ-ตา-ทิ-ทะ-วา-ทะ-สะ-กะ-กะ-หลาบ)

๓.๑
สุธัฏฐกกลาป ที่เกิดจากอุตุเป็นสมุฏฐานเป็นพื้นฐานของรูปทั้งหมด ทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มี
ชีวิต กลาปนี้เกิดขึ้นในขณะที่ร่างกายอ่อนเพลีย ไม่สบาย เป็นต้น มี ๘ รูป ได้แก่ อวินิพโภครูป ๘
๓.๒ สัททนวกกลาป เป็นกลุ่มรูปที่ทาให้เกิดเสียง เกิดขึ้นได้ทั้งภายในและภายนอก
เช่นเดียวกัน แต่เป็นเสียงทีไ่ ม่ชัดเจนนัก เช่น เสียงท้องร้อง เสียงกรน หรือเสียงลมพัด เสียงฟ้าร้อง เป็นต้น
มี ๙ รูป ได้แก่ อวินิพโภครูป ๘ และ สัททรูป ๑
๓.๓
ลหุตาทิเอกาทสกกลาป เกิดขึ้นได้เฉพาะในสิ่งที่มีชีวิตเท่านั้น เกิดขึ้นได้ ในขณะที่มี
ร่างกายปกติแข็งแรงดี มี ๑๑ รูป คือ อวินิพโภครูป ๘ และวิการรูป ๓
๑๐

๓.๔
สัททลหุตาทิทวาทสกกลาป เป็นกลุ่มรูปที่ทาให้เกิดเสียง ตามข้อ ๒ คือ กลุ่มของสัททน
วกกลาป แต่เป็นเสียงที่ดังออกมาชัดเจน เช่น เสียงกรน เสียงท้องร้อง เสียงลมหายใจ เป็นต้น เ ป็นเสียงที่
ไม่เกี่ยวกับการพูด มี ๑๔ รูป ได้แก่ อวินิพโภครูป ๘ วิการรูป ๓ และ สัททรูป ๑

๔. อาหารชกลาป
อาหารชกลาป คือ กลุ่มรูปที่เกิดจากอาหาร คนสัตว์จะมีชีวิตอยู่ได้ก็ต้องอาศัยอาหารทั้งนั้น
อาหารมีทั้งชนิดที่เป็นรูปเรียกว่า รูปอาหาร และอาหารที่เป็นนาม เรียกว่า นามอาหาร รูปอาหาร ก็คือ
อาหารที่เรารับประทานเข้าไปเป็นคา ๆ เรียกว่า กพฬีการาหาร เช่น ข้าว น้า ยา หรือวิตามินต่าง ๆ ทา
ให้ร่างกายเจริญเติบโตได้ นามอาหาร มี ๓ คือ ผัสสาหาร มโนสัณเจตนาหาร และวิญญาณาหาร
รูปอาหารเมื่อจัดเป็นกลาปแล้ว ได้ ๒ กลาป คือ
๔. ๑ สุทธัฏฐกกลาป คือ กลุ่มของรูปที่เกิดจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปที่ยังไม่ย่อย ทาให้
เกิดการอึดอัดหรือง่วงซึมไม่กระปรี้กระเปร่า เนื่องจากยัง ไม่มีวิการรูป ๓ คือ รูปเบา รูปอ่อน หรือรูปที่ควร
แก่การงานเกิดร่วมด้วย ยังไม่เกิดความคล่องตัวที่จะทางานให้เกิดมีประสิทธิภาพขึ้น กลาปรูปนี้มีเพียง ๘ รูป
เท่านั้น คือ อวินิพโภครูป ๘
๔.๒
ลหุตาทิเอกาทสกกลาป คือ อาหารที่ย่อยเป็นโอชะแล้ว มีวิการรูป ๓ เข้าประกอบด้วย
จึงนาเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทาให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรง กลาปรูปนี้จึงประกอบด้วย อวินิพโภครูป
๘ และวิการรูป ๓
การศึกษาเรื่องรูปกลาป จะทาให้เราทราบถึงกลุ่มรูปที่เกิดมาล้วนมีเหตุหรือ
สมุฏฐานแห่งการเกิดทั้งสิ้น จะได้ทาลายความสงสัยว่า คนหรือสัตว์ทั้งหลายเกิดมาได้อย่างไร ?
พรหมสร้างให้เกิดมาหรือ ? ตลอดจนเป็นความรู้ให้เข้าถึงวิปัสสนาได้
รูปทั้ง
๒๘ ที่ได้ศึกษาผ่านไปแล้วโดยนัยต่าง ๆ เป็นความรู้ที่จะทาให้นักศึกษารู้จักคาว่า “รูป ”
ได้อย่างละเอียดถูกต้อง จะได้ไม่หลงเข้าใจผิดระหว่างรูปกับอิริยาบถ ในอิริยาบถต่าง ๆ มีการเดิน ยืน นั่ง
นอน เป็นต้นนั้น ไม่ใช่รูปเพราะเป็นเพียงกิริยา อาการ ท่าทาง เท่านั้น การเจริญวิปัสสนาเพื่อให้รู้จัก
นามและรูป ต้องรู้เหตุแห่งการเกิดอิริยาบถ ซึ่งเหตุแห่งการเกิดอิริยาบถก็คือ วาโยธาตุ หรือธาตุลม
นั้นเอง ถ้านักศึกษาพิจารณาได้อย่างถูกต้องอย่างนี้ก็เป็นการเจริญวิปัสสนาได้อย่างถูกต้องแท้จริง
๑๑

นัยที่ ๕
รูปปวัตติกมนัย
แสดงการเกิดดับของรูป ๒๘
รูปปวัตติกมนัย

เป็นการแสดงการเกิด -ดับของรูป ๒๘ ของสัตว์ทั้งหลาย ซึ่งธรรมดาของรูป
นามขันธ์ ๕ ย่อมมีความไม่เที่ยง มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่ใช่ตัวตนที่จะบังคับบัญชาให้คง
สภาพเดิมอยู่ได้ คือ ตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์ ดังนั้นรูปร่างกายของคน สัตว์ ย่อมจะต้องมีการเกิด-ดับ
ในหมวดนี้ท่านจึงแสดงความเกิดดับของรูปไว้ ๓ นัย คือ
๑. ตามนัยแห่งภูมิ แสดงการเกิด-ดับของรูป ที่เกิดขึ้นในภูมิต่าง ๆ
๒. ตามนัยแห่งกาล
แสดงการเกิด-ดับของรูปที่เกิดขึ้นในกาลต่าง ๆ
๓. ตามนัยแห่งกาเนิด การเกิด-ดับของรูปตามประเภทแห่งการเกิด

๑. ตามนัยแห่งภูมิ
รูป ๒๘ มี ดิน น้า ไฟ ลม จักขุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ เป็นต้นนั้น ในแต่ละภูมิก็มีรูปเกิดได้
จานวนไม่เท่ากัน ต่อไปจะศึกษาเรื่องภูมิใดจะมีรูปเกิดได้เท่าไร อะไรบ้าง

๑.๑ ใน ๓๑ ภูมิ มีรูปเกิดได้อย่างไร

ภูมิอันเป็นที่เกิดของสัตว์ทั้งหลายมีทั้งหมด ๓๑ ภูมิ

แบ่งเป็น ๑. กามภูมิ ๒. รูปภูมิ ๓. อรูปภูมิ
๑.๑.๑ กามภูมิ
มี ๑๑ ภูมิ กามภูมิเป็นภูมิที่เกิดของสัตว์ทั้งหลาย คือ มนุษย์ เทวดา สัตว์
ดิรัจฉาน ตลอดจนสัตว์นรก (เรื่องภูมิจะศึกษาโดยละเอียในบทเรียนชุดที่ ๖) มีรูปทั้ง ๒๘ เกิดได้ แต่ถ้าเกิด
เป็นหญิงก็เว้นปุริสภาวะรูป ถ้าเกิดเป็นชายก็เว้นอิตถีภาวะรูป ส่วนในคนที่พิการแต่กาเนิด เช่น ตาบอด ฯลฯ
ก็จะไม่มีจักขุปสาทรูปเกิด
๑.๑.๒ รูปภูมิ
มี ๑๖ ภูมิ แบ่งเป็นภูมิที่รูปขันธ์และนามขันธ์ มี ๑๕ ภูมิ ภูมิที่มีแต่รูปอย่าง
เดียวมี ๑ คือ อสัญญสัตวพรหมภูมิ ในรูปภูมินั้นจะมี รูปเกิดได้ ๒๓ รูป (เว้น ฆานะ ชิวหา กายะ และภาวรูป
ทั้ง ๒ ) ในอสัญญสัตพรหมภูมิ ๑ จะมีรูปเกิดได้เพียง ๑๗ รูป (เว้นปสาทรูปทั้ง ๕ สัททรูป ๑ ภาวรูป ๒
หทยรูป ๑ วิญญัติรูป ๒)
๑๒

๑.๑.๓ อรูปภูมิ มี ๔ ภูมิ เป็นภูมิที่ไม่มีรูปมีแต่นามเท่านั้น ด้วยอานาจของปัญจมฌาน
ที่ไม่ปรารถนาจะมีรูป รูปจึงเกิดขึ้นไม่ได้
ดูแผนภูมิประกอบ

แสดงการเกิด-ดับของรูปในภูมิต่าง ๆ ๓๑ ภูมิ
ในกามภูมิ ๑๑
นรก
เปรต
อบายภูมิ ๔ อสุรกาย
เดรัจฉาน

ในรูปภูมิ ๑๕
ปฐมฌานภูมิ ๓
ทุติยฌานภูมิ ๓
ตติยฌานภูมิ ๓
สุทธาวาสภูมิ ๕

กามสุคติภูมิ๗

มนุษย์ ๑
เทวภูมิ ๖

รูป ๒๘ เกิดได้หมด

จตุตถฌานภูมิ๖
เวหัปผลาภูมิ ๑

อสัญญสัตตภูมิ ๑

อรูปภูมิ ๔
ไม่มีรูปเกิด

รูปเกิดได้เพียง
๑๗ รูป เท่านั้น คือ
อวินิพโภครูป ๘
ชีวิตรูป
๑
ปริจเฉทรูป ๑
วิการรูป
๓
ลักขณรูป
๔

รูปเกิดได้ ๒๓ รูป
เกิดไม่ได้ ๕ รูป
(เว้นฆานปสาท ๑ ชิวหาปสาท ๑
กายปสาท ๑ ภาวรูป ๒)

ในภูมิต่าง ๆ รูปเกิดจากสมุฎฐานใดบ้าง
กามภูมิ ๑๑
รูปภูมิ ๑๕
อสัญญสัตตภูมิ ๑
เกิดจากสมุฏฐาน ๔ คือ
เกิดจากสมุฏฐาน ๓ คือ เกิดจากสมุฏฐาน ๒ คือ
เกิดจากกรรม ๑๘ รูป
เกิดจากกรรม ๑๓ รูป
เกิดจากกรรม ๑๐ รูป
,,
จิต
๑๕ รูป
,,
จิต ๑๕ รูป
,, อุตุ
,,
อุตุ
๑๓ รูป
,, อุตุ ๑๓ รูป
,, อาหาร
๑๒ รูป

๑๒ รูป

๑๓

๒. ตามนัยแห่งกาล
โดยนัยแห่งกาล เป็นการแสดงการเกิด-ดับของรูป ๒๘ ตามกาลว่ากาลใดมีรูปเกิดได้ และกาลใด
รูปเกิดไม่ได้ คาว่า “กาล” มี ๓ กาล คือ
๑. ปฏิสนธิกาล หมายถึง เวลาที่นาม-รูป เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในภพใหม่
๒. ปวัตติกาล หมายถึง เวลาที่นาม-รูป มีชีวิตดาเนินไปในชาตินั้น ๆ
๓. จุติกาล
หมายถึง เวลาที่นาม-รูป ตายจากภพชาตินั้น ๆ

ในกาลทั้ง ๓ มีรูปเกิดได้อย่างไร
ปฏิสนธิกาล (ขณะเกิด)

รูปที่เกิดไม่ได้ มี ๘

รูปที่เกิดได้ มี ๒๐
คือ ปสาทรูป ๕ ภาวรูป ๒ หทยรูป ๑ ชีวิตรูป ๑
อวินิพโภครูป ๘ ปริจเฉทรูป ๑ อุปจยรูป ๑

และสันตติรูป ๑ รวม ๒๐ รูป

คือ รูปที่เหลือ ๘ รูป ได้แก่
สัททรูป ๑ วิญญัติรูป ๒ วิการรูป ๓ ชรตารูป ๑
อนิจจตารูป ๑ รวม ๘ รูป

ปวัติกาล (ขณะดารงชีวิตอยู่)

รูปที่เกิดได้ มี ๒๘

รูปที่เกิดไม่ได้

คือ เกิดได้ตามสมควรแก่ภูมิ หรือตามสมควรแก่กาเนิด ไม่มี
เกิดได้ครบ 4 สมุฎฐาน ได้แก่ กรรมสมุฏฐาน จิตตสมุฏฐาน
อุตุสมุฏฐาน และอาหารสมุฏฐาน
จุติกาล (ขณะตาย)

รูปที่เกิดได้
คือ จิตตชรูปของสัตว์ในปัญจโวการภูมิ เกิดในอุปปาทักขณะ
ของจิตและตั้งอยู่จนครบอายุแล้วจึงดับ (เว้นจุติจิตของพระอรหันต์)
อาหารชรูป เกิดได้อีก ๕๐ อนุขณะของจุติจิต
อุตุชรูป เกิดได้ตลอดจนกระทั่งตอนเป็น ซากศพ

รูปที่เกิดไม่ได้
คือ กรรมชรูปทั้งหมดที่นับถอยหลังไป ๑๗ ขณะ
จากจุติจิต และ จิตตชรูปของพระอรหันต์

๑๔

๓. ตามนัยแห่งกาเนิด
ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในภูมิทั้ง ๓๑ ภูมิ จะมีลักษณะการเกิดได้ ๔ อย่าง คือ ๑) อัณฑชะ
กาเนิด ๒)ชลาพุชะกาเนิด ๓) สังเสทชะกาเนิด ๔) โอปปาติกกาเนิด ในกาเนิดทั้ง ๔ ยังสามารถจัด
กลุ่มการเกิดได้อีก ๒ แบบ คือ เอาแบบที่ ๑ และ ๒ รวมกัน เรียกว่า คัพภไสยยกกาเนิด (อ่านว่า คับ-พะไส-ยะ-กะ-กา-เนิด) หมายถึงสัตว์ที่ต้องอาศัยครรภ์มารดาเกิด ส่วนสังเสทชะกาเนิดและโอปปาติกกาเนิด ทั้ง
สองนี้ ไม่ต้องอาศัยครรภ์มารดาเกิด

กาเนิด ๔

๑. เกิดจากไข่
(อัณฑชะกาเนิด)

๒. เกิดจากครรภ์
(ชลาพุชะกาเนิด)

๓. เกิดจากเถ้าไคล
(สังเสทชะกาเนิด)

๔. เกิดขึ้นโตทันที
(โอปปาติกกาเนิด)

เรียกว่า อัณฑชะกาเนิด ได้แก่ ไก่ นก จิ้งจก ตุ๊กแก และงู เป็นต้น
เรียกว่า ชลาพุชะกาเนิด ได้แก่ พวกที่อาศัยเกิดจากครรภ์มารดาและคลอดออกมา
เป็นตัวหรือทารกเล็ก ๆ แล้วค่อยเจริญเติบโตมาตามลาดับได้แก่ มนุษย์ สัตว์เดรัจฉาน
เทวดาชั้นต่าบางพวก เป็นต้น
๓. เกิดจากเถ้าไคล เรียกว่า สังเสทชะกาเนิด การเกิดชนิดนี้ไม่ต้องอาศัยบิดามารดา คือ จะอาศัยเถ้าไคล
หรือยางเหนียวที่ชุ่มชื้นมีอุณหภูมิเหมาะสมเป็นที่อาศัยเกิดของสัตว์ชนิดนี้ เช่น หนอน
ในปลาเน่า มอดในข้าวสาร เป็นต้น มนุษย์ที่เกิดจากดอกไม้ ต้นไม้ ผลไม้ เช่น นาง
จิญจมานวิกา เกิดจากต้นมะขาม นางเวฬุวดี เกิดจากต้นไผ่ นางปทุมวดี เกิดจาก
ดอกบัว เป็นต้น
๔. เกิดขึ้นมาโตทันที เรียกว่า โอปปาติกกาเนิด คือ เกิดแล้วโตทันที ไม่ต้องอาศัยครรภ์มารดา หรือที่ชื้น
แฉะแต่อย่างใด แต่อาศัยอดีตกรรมอย่างเดียว โดยการผุดเกิดขึ้นมีรูปร่างใหญ่โต
ทันที ได้แก่ เทวดา เปรต อสุรกาย มนุษย์ต้นกัป เป็นต้น
๑. เกิดจากไข่
๒. เกิดจากครรภ์

๑๕

ปฏิสนธิวิญญาณจะเกิดในครรภ์มารดาได้นั้นต้องประกอบด้วยเหตุ ๓ ประการ คือ
๑. มารดาบิดาอยู่ร่วมกัน
๒. มารดาอยูใ่ นวัยมีประจาเดือน
๓. มีปฏิสนธิวิญญาณมาเกิด
เมื่อวิญญาณปฏิสนธิในครรภ์มารดาแล้ว รูปต่าง ๆ จะเกิดขึ้นเจริญตามลาดับดังนี้ คือ
มีลักษณะ เป็นหยาดน้าใสเหมือนน้ามันงา มีปริมาณเท่ากับ
หยาดน้ามันที่ติดอยู่ที่ปลายขนจามรีที่สลัดแล้ว ๗ ครั้ง
สัปดาห์ที่ ๒ เป็นอัพพุทะ
” เป็นฟอง มีสีเหมือนน้าล้างเนื้อ
สัปดาห์ที่ ๓ เป็นเปสิ
” เป็นชิ้นเนื้อ ชิ้นเนื้อมีลักษณะเหลวคล้ายกับดีบุก
สัปดาห์ที่ ๔ เป็นฆนะ
” เป็นก้อน มีสัณฐานเหมือนไข่ไก่
สัปดาห์ที่ ๕ เป็นปัญจสาขา
” เกิดปุ่มขึ้น ๕ แห่ง เพื่อเป็นศีรษะ ๑ มือและเท้าอย่างละ ๒
สัปดาห์ที่๖-๔๒ จะเกิดอวัยวะต่าง ๆ และในสัปดาห์ที่ ๑๑ เป็นสัปดาห์ที่จะเกิด จักขุปสาทรูป โสต
ปสาทรูป ฆานะปสาทรูป ชิวหาปสาทรูป กายปสาทรูป
สัปดาห์แรก เป็นกลละ

ทารกที่อยู่ในครรภ์มารดา จะมีสายสะดือของทารกติดกับแผ่นท้องของมารดา สายสะดือจะมีลักษณะ
เป็นรูเหมือนก้านบัว เมื่อมารดาบริโภคอาหารเข้าไปแล้ว สารอาหารจะไปเลี้ยงทารกทางสายสะดือ จนกระทั่ง
ทารกมีอายุ ๑๐ เดือน จึงคลอดออกมา
หมายเหตุ ๑ เดือน นับตามปีจันทรคติ มี ๒๘ วัน ทารกอายุ ๑๐ เดือน เท่ากับ ๒๘๐ วัน
แต่ในปัจจุบัน ๑ เดือน นับตามปีสุริยคติ มี๓๐ วัน ในปัจจุบันจึงนับว่าทารกจะอยู่ในครรภ์มารดาประมาณ ๙
เดือนหรือกว่านั้น โดยทางแพทย์จะนับจานวนวันเท่ากับจานวนวันทางจันทรคติ คือ ๒๘๐ วันเช่นกัน

๑๖

สรุป เรื่องรูปปรมัตถ์ที่ได้แสดงมาแล้วโดยนัยทั้ง ๕ นั้น เพื่อประโยชน์ในการพิจารณารูปทั้งหลาย
ที่เกิดขึ้นกับสัตว์ดิรัจฉาน มนุษย์ เทวดา พรหม เป็นอย่างไร ? มีอะไรบ้าง ? ความรู้ที่ละเอียดลึกซื้ง อย่างนี้มี
ได้ก็ด้วยพระสัพพัญญุตญาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วพระองค์ทรงแสดงความจริงอย่างนี้แก่
สาวก สาวกจึงนามาสั่งสอนต่อไป
นักศึกษาเมื่อได้ศึกษาเรื่องจิต เจตสิก และรูป มาแล้ว ก็ควรนาประโยชน์จากการศึกษาไป
พิจารณา เพื่อหยั่งลงสู่การปฏิบัติเพื่อให้ปัญญาเกิดขึ้นได้ โดยการพิจารณาตามความเป็นจริงของนาม (คือ
จิตและเจตสิก) และพิจารณาตามความเป็นจริงของรูป คือ รูปทั้ง ๒๘ ว่าอะไรคือรูป อะไรคือนาม
เมื่อพิจารณาลักษณะของนาม และรูปโดยความเป็นจริงได้บ่อย ๆ ปัญญาก็จะเกิดขึ้น
โดยพึงพิจารณาถึงรูปอย่างถูกต้อง พิจารณาเห็นจิตที่รู้รูปนั้นว่า เป็นเพียงนาม เป็นเพียงรูป ไม่ใช่
สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่หญิง ไม่ใช่ชาย ไม่ใช่ใคร ไม่ใช่ของใคร ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตน ไม่ใช่
ของตน ดังนี้ การรู้จักนามรู้จักรูปตามความเป็นจริงอย่างนี้เป็นการเริ่มต้นเจริญวิปัสสนาอย่าง
ถูกต้อง บุคคลผู้สามารถเริ่มต้นเจริญวิปัสสนาอย่างถูกต้องตามหลักปริยัติอย่างนี้ จึงจะเห็นแจ้งพระ
นิพพานบรรลุเป็นพระอรหันต์ในภายหลังได้
******** จบ เรื่องรูปปรมัตถ์ ******
*****ต่อไปเป็นเรื่องพระนิพพาน****

๑๗

นิพพานปรมัตถ์
นิพพานเป็นโลกุตตรธรรม เป็นธรรมที่เหนือโลก เป็นธรรมที่ออกจากตัณหา ที่เป็นเครื่องร้อยรัด
สัตว์ทั้งหลายให้วนเวียนเกิดตายอยู่ในสังสารวัฏไม่จบไม่สิ้น
นิพพานเมื่อว่าโดยสภาวลักษณะแล้ว มีอย่างเดียวได้แก่
สันติลักษณะ คือ ความสงบจากกิเลส
และขันธ์ทั้งหลาย นอกจากนี้นิพพานยังมีอีกหลายนัย กล่าวคือ นิพพาน มี ๒ นัยก็มี นิพพานมี ๓ นัยก็มี
นิพพานเมื่อกล่าวโดย ๒ นัย คือ
๑. สอุปาทิเสสนิพพาน คือ นิพพานที่ยังมีขันธ์เหลืออยู่ (ได้แก่ พระอรหันต์ที่บรรลุพระ
นิพพานแล้ว แต่ยังมีชีวิตอยู่)
๒. อนุปาทิเสสนิพพาน คือ นิพพานที่ไม่มีขันธ์เหลืออยู่ (ได้แก่ พระอรหันต์ที่บรรลุพระ
นิพพานแล้ว และดับขันธ์ทั้งหลายหมดสิ้นแล้ว)
นิพพานเมื่อกล่าวโดย ๓ นัย คือ
๑. สุญญตนิพพาน
๒. อนิมิตตนิพพาน
๓. อัปปณิหิตนิพพาน

๑. สุญญตนิพพาน
คือพระนิพพานของบุคคลที่เจริญวิปัสสนาโดย
เห็นสังขารทั้งหลายโดยความเป็นอนัตตา แล้ว
มรรคจิตเกิดขึ้นมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ การเข้าถึงพระนิพพานอย่างนี้ชื่อว่า สุญญตนิพพาน
สุญญตนิพพาน

คือ ธรรมที่ว่างจากกิเลส มีราคะ โทสะ โมหะ เป็นต้น

๒. อนิมิตตนิพพาน
คือพระนิพพานของบุคคลที่เจริญวิปัสสนาโดย
เห็นสังขารทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยง
แล้วมรรคจิตเกิดขึ้นมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ การเข้าถึงพระนิพพานอย่างนี้ชื่อว่า อนิมิตตนิพพาน
อนิมิตตนิพพาน

คือ การไม่มีนิมิตเครื่องหมายแห่งกิเลส มีราคะ โทสะ โมหะ เป็นต้น
๑๘

๓. อัปปณิหิตนิพพาน
คือพระนิพพานของบุคคลที่เจริญวิปัสสนาโดยเห็นสังขารทั้งหลายโดยความเป็นทุกข์แล้ว
มรรคจิตเกิดขึ้นมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ การเข้าถึงพระนิพพานอย่างนี้ชื่อว่า อัปปณิหิตนิพพาน
อัปปณิหิตนิพพาน คือ การไม่มีที่ตั้งแห่งกิเลส มี ราคะ โทสะ โมหะ เป็นต้น
พระนิพพานเป็นปรมัตถสัจจะ คือ เป็นธรรมชาติที่มีความจริง ส่วนบัญญัติธรรมนั้นเป็นเพียง
สมมุติสัจจะเท่านั้น สมมุติว่าเป็นนาย ก. นางสาว ข. สมมุติว่า นก หนู หมู แมว ซึ่งโดยปรมัตถ์แล้ว สัตว์
บุคคลไม่มี มีเพียงนามธรรม คือ จิตและเจตสิก มีแต่เพียงรูปธรรม คือ รูป ๒๘ เท่านั้น ซึ่งทั้งนามและรูปไม่
เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแตกดับ ปรวนแปรไป แต่นิพพานเป็นธรรมที่เที่ยงมั่นคง ไม่แตกดับ นิพพานเป็นที่
สิ้นสุดแห่งการเวียนตายเวียนเกิด
ปุถุชนจะรู้จักนิพพานได้อย่างไร
? กัลยาณปุถุชนจะรู้พระนิพพานได้ก็โดยการอนุมาน หรือ การ
คาดคะเนเอาตามหลักเหตุผลว่า ปัญญาที่มีสังขตธรรมเป็นอารมณ์สามารถมีอยู่ได้ ปัญญาที่มีบัญญัติ
ธรรมเป็นอารมณ์ก็สามารถมีอยู่ได้ แต่ปัญญาเหล่านั้นที่มีอยู่ยังไม่สามารถตัดกิเลสทั้งหลายให้
เด็ดขาดราบคาบได้ (โดยสมุจเฉท) ฉะนั้นธรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งตรงกันข้ามกับสังขตธรรมและบัญญัติ
ธรรม อันเป็นอารมณ์แห่งมรรคญาณและผลญาณ ชื่อว่า นิพพานคงมีอยู่ เราเหล่ากัลยาณปุถุชน คงจะ
รู้จักพระนิพพานได้โดยการอนุมานเอาอย่างนี้ ยังไม่สามารถรู้จักของจริงได้ ต่อเมื่อวิปัสสนาแก่กล้าจนเกิด
มรรคและผลแล้วนั้นแหละจึงจะรู้จักพระนิพพานจริงๆ

******* จบ นิพพานปรมัตถ์ *******
จบบทเรียนพระอภิธรรมทางไปรษณีย์ ชุดที่ ๕ ตอนที่ ๒
ต่อไปเป็นบทเรียนชุดที่ ๖ ตอนที่ ๑
************************************

๑๙

เรียนพระอภิธรรมทาง internet ได้ที่ http : // www.buddhism-online.org
e-mail : elearn@mcu.ac.th

นักศึกษาพระอภิธรรมทางไปรษณีย์ ที่มีข้อสงสัยในเนื้อหาบทเรียน
ท่านสามารถเขียนจดหมาย โทรศัพท์ หรือมาสอบถามด้วยตนเอง ได้ที่ อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม เลขที่ ๕/๑๐๘ ซอยบรมราชชนนี ๑๓ (ใกล้กับห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า)
ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๘๘๔-๕๐๙๑-๒ ต่อ ๑๑ , ๑๒ , ๑๕ หรือ ๐-๙๑๔๐-๒๔๐๐ FAX : ๐-๒๘๘๔-๕๐๙๐

ขอเชิญสอบถามปัญหาธรรมะและฟังบรรยายธรรมทุกวันพุธ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
ทุกวันพุธ เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๓๐น. ตอบปัญหาพระอภิธรรม และบรรยายพระอภิธรรม
และเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
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