
 

 

บทที่ 5 
ฟสิกสแหงจิตวิญญาณ 

 

ฟสิกส (Physics) เปนวิทยาศาสตรสาขาธรรมชาติ ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ลักษณะสมบัติและ
อาการของ สสาร แรง คลื่น พลังงาน อุณหภูมิ เชน มวล กาล-อวกาศ การเคลื่อนที่ สนาม เหตุการณ 
เปนตน. ฟสิกส มีขอบเขตการศึกษาเก่ียวกับธรรมชาติคอนขางกวาง ต้ังแต กําเนิดจักรวาล ไปจนถึง
สิ่งเล็กๆ ระดับอะตอม ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่ออํานวยความสะดวกแกมนุษย. ทําให
ฟสิกส กลายเปนแกนแทของวิทยาศาสตร เพราะการศึกษาวัตถุธาตุทุกชนิด เปนรากกําเนิดของ
วิทยาศาสตรสาขาอื่น เชน ชีววิทยา เคม.ี ยังไมอาจกลาวไดวา ฟสิกส เปนปรัชญาธรรมชาติ เพราะ
มีธรรมชาติอยูอีกสิ่งหนึ่ง ที่ฟสิกสไมไดพูดถึงเลย สิ่งนั้นคือ จิตวิญญาณ. ฟสิกส ไดสรางกําแพง
ใหแกตัวเอง ในการปดกั้นการศึกษา เกี่ยวกับจิตวิญญาณ. นักวิทยาศาสตร รูจักจิต ในความหมาย
หลายอยาง เชน mind, mentality, thinking, spirit, psyche, heart, hardihood, soul, body. 

สัตตะธัมมะธาตุ ที่กลาวมาทั้งหมดกอนหนานี้ เปนสวนผสมของ องคความรูดานฟสิกสกับ
ดานจิตวิญญาณ ในระดับโครงสรางพื้นฐานของวัตถุธาตุ (มวล-อนุภาค แรง-คลื่น อุณหภูมิ-พลังงาน 
มิติ กาลอวกาศ-รูปทรง วัฏจักร-อนันต) และสวนเหลื่อมของจิตธาตุที่ซอนทับวัตถุธาตุ (นามรูป-
วิญญาณ-สังขาร). ตั้งแตบทท่ี 1 ถึงบทที่ 4 เปนการอธิบายลักษณะ-สมบัติของระบบชีวิต (กลไกชีวะ-
ฟสิกส และ กลไกชีวะ-ชีวิต) โดยละเอียด ซึ่งยังไมไดเขาถึง ระบบของจิตธาตุ มากนัก. 

ฟสิกสแหงจิตวิญญาณ (Physical Consciousness) จะอธิบายบริบทที่เกี่ยวของกับจิต 
โดยอาศัยหลักการทางดานฟสิกส มารองรับปรากฏการณตางๆ ที่จิตปรุงแตงขึ้น. เหตุผลที่นําหลัก
ฟสิกส มาเปรียบเทียบ ปรากฏการณท่ีจิตปรุงแตงขึ้นนั้น เพราะการเกิดขึ้น การเปลี่ยนสถานะ และ
พฤติการณตางของ อนุภาค อะตอม มวลสาร อวกาศ และเวลา มีระเบียบแบบแผนสอดคลองและ
เขากันไดกับ สังขตลักษณะ อิทัปปจจยตา ปฏิจจสมุปบาท และอริยสัจ-4 ซึ่งเปนแกนหลักของพุทธ
ศาสน. 
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5.1 กายภาพของจิตวิญญาณ 

นักวิทยาศาสตร มองวาเรื่องของจิตวิญญาณ เปนจินตภาพสวนบุคคล จับตองไมได ไมมี
ตัวตน ไมอยูในกฎเกณฑใดของฟสิกส, จึงไมสามารถจัดให จิตวิญญาณ อยูในสวนใดของโลก
วิทยาศาสตรไดเลย. แตในทางตรงกันขาม ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ผูเชี่ยวชาญดานจิต
วิญญาณ กลับใหความสําคัญกับจิตเปนลําดับแรก. พระองคกลาวถึงวัตถุธาตุนอยมาก (ธาตุดิน 
ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม อากาศธาตุ เทานั้น) กลาวถึง รูปกายชีวิต (นามรูป–วิญญาณ–สังขาร) 
ปานกลาง และกลาวถึงจิต (การปรุงแตงจิต มโน วิญญาณ) มากที่สุด. พระองค กลาวถึงอัตลักษณ
เบื้องตนของจิตวิญญาณ ไววา จิตนี ้ละเอียด ออนไหว ตลอดเวลา (ลหุปริวตฺตํ โข จิตฺต)ํ. ดังนั้น จิต
และการปรุงแตงจิต จึงมีความหลากหลายมาก จนตองมีการกําหนด ใหคํานิยามไวในหลายชื่อ 
หลายลักษณะ. [อาจพบคําวา จิตคําเดียวบาง จิตวิญญาณบาง หรือ วิญญาณคําเดียวบาง ซึ่ง
ปรากฏอยูทั่วไปในหนังสือเลมนี้ ใหเขาใจตรงกันวา หมายถึง สิ่งเดียวกัน]. 

5.1.1 ฟสิกสของแสง ฟสิกสของจิต 

แตเดิมนั้น กฎฟสิกสของนิวตัน เชื่อวา แสงคืออนุภาค ที่เคลื่อนที่ดวยความเร็วสูง ผานสาร
ชนิดหนึ่งเรียกวา อีเธอร (aether) ซึ่งเปนสารที่สถิตอยูนิ่งๆ ใน อวกาศสัมบูรณ (absolute 
space) และ เวลาสัมบูรณ (absolute time). คนที่อยูนิ่ง กับคนที่เคลื่อนที่ จะวัดอัตราความเร็ว
แสงไดแตกตางกัน. ตอมา ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ของไอนสไตน ไดลมลางมโนทัศนเดิมของนิวตัน 
อยางสิ้นเชิง. คือ ไมมีสิ่งที่เรียกวา อวกาศสัมบูรณ, ไมมี เวลาสัมบูรณ และไมมีสิ่งที่เรียกวา อีเธอร. 
ไอนสไตน ไดเสนอรากฐานใหมของโลกฟสิกสยุคใหม คือ (1) “อัตราความเร็วของแสง มีคา
สัมบูรณเดียวกันในทุกทิศทาง และไมขึ้นกับทิศทางการเคลื่อนที่ ของผูวัดโดยสมบูรณ” ซึ่งเปนไป
ตามหลักความสัมบูรณของอัตราความเร็วแสง (The principle of the absoluteness of the 
speed of light) ทําใหอวกาศและเวลา เปนสิ่งสัมพัทธกัน. (2) “กฎของฟสิกส จะตองครอบคลุม
ทุกสถานะ ของการเคลื่อนที่เทากัน ดวยรากฐานเดียวกันเสมอ” ซึ่งเปนไปตามหลักสัมพัทธภาพ 
(The principle of relativity). ปรากฎการณคอมปตัน (Compton effect) และ ปรากฎการณ 
โฟโตอิเล็กตริก (photoelectric effect) ใหขอสรุปเก่ียวกับโฟตอนวา โฟตอน เปนอนุภาคของแสง 
ที่ดํารงสถานะ คลื่น/อนุภาค (duality of wave and particle).[1]  

ในเบื้องตน เราอาจอนุมานให สวนที่เล็กที่สุดของวิญญาณ (ถาวัดขนาดได) มีคุณสมบัติ

                                         

1  ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค พบไดจาก ปรากฎการณคอมปตัน (compton effect) ซึ่งเปนปรากฎการณ ที่สนับสนุน
ความคิดของไอนสไตนท่ีวา คล่ืนแมเหล็กไฟฟา มีสมบัติเปนอนุภาคไดดวย. 
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เชนเดียวกับ โฟตอน (แสง). ที่กลาววา วิญญาณมีหลายขนาด (ถาวัดขนาดได) เปนการจัดลําดับ
การเกิดปรากฏ การตั้งอาศัย และการปรุงแตงของจิต ในระบบ จิต มโน วิญญาณ. ระบบชีวิตจะ
สมบูรณก็ตอเมื่อ วิญญาณเขาไปตั้งอยูในรางกาย (ขันธ-5). 

 

ภาพที่ 5.01  กระบวนการ จิต มโน วิญญาณ 

เมื่อวิญญาณ เขาไปตั้งอาศัยใน[2] รูปขันธ หรือ เวทนาขันธ หรือ สัญญาขันธ หรือ สังขารขันธ. 
วิญญาณ ก็จะประพฤติตน 2 สถานะในเวลาเดียวกัน คือ เปน สิ่งที่ถูกรู (เวทนา สัญญา เจตนา 
ผัสสะ มนสิการ) กับเปน ธาตุรู หรือ ผูรู (จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ 
กายวิญญาณ มโนวิญญาณ). วิญญาณดวงหนึ่ง จะเขาไปตั้งอาศัยใน รูป เวทนา สัญญา สังขาร ได
เพียงคราวละ 1 ธัมมะธาต ุเทานั้น แลวดับไปในทันท,ี วิญญาณอีกดวงหนึ่ง ก็จะเขามาแทนที่ แลว
ประพฤติตนเหมือนวิญญาณดวงกอน. 

จากการทดลอง นําสายพานเสนหนึ่ง ผูกโยงกับมูเล 2 ลูก, ที่แถบสายพาน แบงเปน 10 ชอง
ใหพื้นที่ของแตละชอง มีขนาดเทากัน, ภายในชองนั้น บรรจุตัวเลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ลงไปในแต
ละชอง จนครบตัวเลขทั้ง 10 ตัว. นํามูเลกับสายพาน ไปตั้งไวในที่มืด, สงพลังใหมูเลหมุน ดวยอัตรา
ความเร็ว 60 รอบ ตอวินาที. นําหลอดไฟ ที่เกิดจากกระแสไฟฟาสลับ 60 Hz. บังคับใหลําแสง มี

                                         

2  พฤติการณของวิญญาณ ท่ีเขาไป ‘ตั้งอาศัย’ อยูใน รูป เวทนา สัญญา สังขาร อุปมาเหมือน การสองไฟ หรือ การชี้
เบาะแส ซึ่งจะปรากฎในหนังสือเลมนี้ หลายแหง. 
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ขนาดรูปทรง เทากับชองสี่เหลี่ยม บนสายพานพอดี. สองลําแสงของหลอดไฟนั้น ไปที่ตัวเลขบน
สายพานที่กําลังหมุน ดวยอัตราความเร็วรอบ 60 รอบ ตอวินาที อยางสม่ําเสมอ. ผลที่ได คือ จะ
มองเห็นตัวเลข ปรากฎบนสายพาน นิ่งตรึงอยูตรงนั้น. การทดลองนี้ อาจอุปมาการเกิด-ดับ ของ
วิญญาณไดหรือไม? ฉากรับแสงไฟ ที่เปนสายพานและตัวเลข เปรียบเหมือน รูป เวทนา สัญญา 
สังขาร ที่วิญญาณ เขาไปตั้งอาศัย, จุดที่แสงไฟกระทบกับสายพาน คือ ผัสสะ, ภาพที่เห็น คือ 
วิญญาณ ที่กําลังเกิดดับ ดวยอัตราเร็ว 60 ครั้งตอวินาที ติดตอกัน (แตวิญญาณเกิด-ดับ มีอัตราเร็ว
กวาการกระพริบของหลอดไฟ อาจเปนลานเทา). 

เรื่องการหักลางกันของ อนุภาคปกติกับคูของมัน (อนุภาค ปฏิสสาร) เมื่อสัมผัสกัน. อาจ
นําเอาปรากฎการณ ‘แสงกับฉาก’ หรือ ‘การสองไฟ’ หรือ ‘การชี้เบาะแส’ ของวิญญาณ ไปเปรียบ 
เทียบกับปรากฎการณ การหักลางพลังงานกันเอง ของอนุภาคกับคูของมัน ไดดังนี้.  

คูของ จักขุวิญญาณ (ผูรูทางตา) คือ จักข๎วายตนะ (ขอบเขตที่ทําใหเกิดผัสสะทางตา) ซึ่ง
ประกอบดวย (ก) อายตนะภายใน ตา กับ อายตนะภายนอก รูป เชน วัตถุตางๆ ภาพ, (ข) จักขุ
สัมผัส (จุดสัมผัสทางตา), (ค) จักขุสัมผัสสชาเวทนา (ความรูสึกสัมผัสรูปทางตา). 

คูของ โสตวิญญาณ (ผูรูทางห)ู คือ โสตายตนะ (ขอบเขตท่ีทําใหเกิดผัสสะทางหู) ซึ่งประกอบ 
ดวย (ก) อายตนะภายใน หู กับ อายตนะภายนอก เสียง, (ข) โสตสัมผัส (จุดสัมผัสทางตา), (ค) 
โสตสัมผัสสชาเวทนา (ความรูสึกสัมผัสเสียงทางห)ู. 

คูของ ฆานวิญญาณ (ผูรูทางจมูก) คือ ฆานายตนะ (ขอบเขตที่ทําใหเกิดผัสสะจมูก) ซึ่ง
ประกอบดวย (ก) อายตนะภายใน จมูก กับ อายตนะภายนอก กลิ่น, (ข) ฆานสัมผัส (จุดสัมผัสทาง
จมูก), (ค) ฆานสัมผัสสชาเวทนา (ความรูสึกสัมผัสกลิ่นทางจมูก). 

คูของ ชิวหาวิญญาณ (ผูรูทางลิ้น) คือ ชิวหายตนะ(ขอบเขตที่ทําใหเกิดผัสสะทางลิ้น) ซึ่ง
ประกอบดวย (ก) อายตนะภายใน ลิ้น กับ อายตนะภายนอก รส, (ข) ชิวหาสัมผัส (จุดสัมผัสทาง
ลิ้น), (ค) ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา (ความรูสึกสัมผัสรสทางลิ้น). 

คูของ กายวิญญาณ (ผูรูทางกาย) คือ กายายตนะ(ขอบเขตที่ทําใหเกิดผัสสะทางกาย) ซึ่ง
ประกอบดวย (ก) อายตนะภายใน ผิวกาย กับ อายตนะภายนอก ลักษณะหยาบ-ละเอียด รอน-เย็น, 
(ข) กายสัมผัส (จุดสัมผัสทางกาย), (ค) กายสัมผัสสชาเวทนา (ความรูสึกสัมผัสหยาบ-ละเอียด 
รอน-เย็น ทางกาย). 

คูของ มโนวิญญาณ (ผูรูทางใจ) คือ มนายตนะ .(ขอบเขตที่ทําใหเกิดผัสสะทางใจ) ซึ่ง
ประกอบดวย (ก) อายตนะภายใน ใจ กับ อายตนะภายนอก อารมณ, (ข) มโนสัมผัส (จุดสัมผัสทาง
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ใจ), (ค) มโนสัมผัสสชาเวทนา (ความรูสึกสัมผัสอารมณทางใจ). 

เมื่อกลุมของวิญญาณ (จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ 
มโนวิญญาณ) ถูกตัดขาดจากคูของมัน (สฬายตนะ) จะเกิดการหักลางกันระหวาง “การตั้งอาศัย” 
(ของวิญญาณ) กับ “การยึดครอง” (ของคูของมัน). ปรากฎการณการหักลางกันนี้ มีผลทําใหวงจร
การผัสสะของคูแตละคู ขาดออกจากกัน. วิญญาณ มีวิวัฒนาการ หลายรูปแบบ (มโน จิต วิญญาณ) 
หลังจากการเขาไปตั้งอาศัย, การสองไฟ, การชี้เบาะแส แลวดับไป. วิญญาณ กับแสงมีสวนคลายกัน
คือ การปรากฎของมัน จะเปนหวงๆ. 

วิญญาณ เขาไปตั้งอาศัยอยูในรูปวัตถุใด (รูปขันธ) ถารูปวัตถุนั้นมี ระบบประสาท และระบบ
อื่นที่เอื้อตอการมีชีวิต ก็จะมีสิ่งหนึ่งซึ่งเรียกวา “สัตว” ก็จะเขาไปยึดครองตอ เพื่อสรางชีวิตใหมที่
สมบูรณตอไป[3] เชน เปนสัตวเดรัจฉาน เปนมนุษย เปนเทวดา. คุณสมบัติพิเศษที่ธรรมชาติสรางขึ้น 
และมอบใหแกเผาพันธุมนุษย คือ ประสาทสัมผัสทางใจ หรือมโนสัมผัส เปรียบเหมือนราง อวตาร 
อีกรางหนึ่งของวิญญาณ. มโนสัมผัส สามารถรับรูถึง การปรุงแตงอารมณตางๆ เวทนา-ความรูสึก 
สัญญา-ความจําไดหมายรู สังขาร-การปรุงแตง จนเกิดความรูตางๆ ซึ่งก็คือวิญญาณในอีกรูปแบบ
หนึ่ง. คุณสมบัติดานมโนสัมผัสนี้ ไมมใีนพืช ไมมีในแบคทีเรีย แตมีบางสวนในสัตว. พฤติกรรมของ
สัตว ไมสามารถรับรู และตอบสนองคุณ ดานคุณคา ความด.ี สัตว ตอบสนอง และแสดงพฤติกรรม
ตางๆ ตามสัญชาติญาณเพื่อการอยูรอด การสืบเผาพันธุ และตามเงื่อนไขที่กําลังเผชิญหนา เชน 
หิว-หากิน งวง-เขานอน มีภัย-หนีเอาตัวรอด. แตมนุษย ตอบสนองตามความตองการของรางกาย
เชนเดียวกับสัตว เชน หิว-กิน งวง-นอน หนาว-หมผา และแสดงพฤติกรรม ตามอํานาจกิเลส และ
ความอยาก. 

5.1.2 กระบวนการ “จิต มโน วิญญาณ” 

 (1) วิญญาณ มกีารรับรู “อารมณ” เพื่อสรางวิญญาณฐิติใหแกสัตว. 

วิญญาณ รับรูประสาทสัมผัสทั้งหก (อินทรีย 6), รับรูในเพศสภาวะ, รับรูอารมณรูสึกตางๆ 
เชน รสของอารมณ รัก ตลก โศก โกรธ มุงมั่น กลัว รังเกียจ พิศวง และ สุขสงบ. สรุปแลว สิ่งที่
เรียกวา อินทรียบาง จิตบาง มโนบาง วิญญาณบาง และอาการตางๆ คือสิ่งที่ปรากฎใน ปฏิจจสมุป
บาท นั่นเอง.  

                                         

3  พฤติการณตางๆ ของสัตว เรียกวา ‘กรรม’ อาจถูกจัดใหเปน พลังอยางหนึ่ง (พลังบวก = คุณ ประโยชน กุศล, พลังลบ 
= โทษ อกุศล) และถูกจัดเก็บไวในมิติจินตภาพ และเรียกพลังเหลานี้วา ‘วิบากกรรม’ 
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เมื่อวิญญาณเขาไปตั้งอาศัยในขันธ-5 กอนดับสลายไป ไดทิ้ง “ขอมูล” ไวใน “เหตุการณ.”  
เหตุการณ เปรียบเหมือนฉากหรือผืนนา (ซึ่งก็คือ ขันธ-5). ขอมูล ก็คือ ทุกๆ สิ่งที่จิตปรุงแตงขึ้น. 
เหตุการณที่เกิดขึ้น จะถูกจับตามองโดย ‘ผูสังเกต’ กับ ‘ผูถูกสังเกต’. ในมุมมอง มโนทัศนสัมพัทธ
ภาพ,[4]  ผูสังเกต และผูถูกสังเกต มองเห็นเหตุการณเดียวกัน แตไดขอสรุปตางกัน. เหตุการณ
เดียวกัน คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ปรากฏขึ้นทั่วไปในจักรวาล. ถาเราเปน ผูสังเกต, 
วิญญาณ ก็จะเปน ผูถูกสังเกต. (แมวาวิญญาณ ไมใชเรา แตมันก็อยูอาศัยในตัวเรา). รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร กลายเปนเหยื่อลอ วิญญาณ ใหเขาไปจับจองเปนเจาของ (ผัสสะ 6 – การกระทบ
ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) แลวผลิต ชุดขอมูล 6 หมู ขึ้นมา ไดแก วิญญาณ 6 (จักขุวิญญาณ โสต
วิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ) เวทนา 6 (จักขุสัมผัสสชาเวทนา 
โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโน
สัมผัสสชาเวทนา) สัญญา 6 (รูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธัมม
สัญญา) ตัณหา 6 (รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา). 

ชุดขอมูลทั้ง 6 หมู ก็ปรากฏขึ้นในสนามเหตุการณ (ขันธ-5) ในหวงเวลาสั้นๆ (สั้นมากๆ) 
แลววิญญาณดวงนั้นกด็ับวับหายไป. จากนั้น สัตตา เขาไปยึดเอาชุดขอมูลทั้ง 6 หมู ไปปรุงแตงตอ
เปนของเรา (เอตํ มม) เปนเรา (เอโสหมสฺมิ) เปนตัวตนของเรา (เอโส เม อตฺตาติ). สงผลใหเรา ซึ่ง
เปนสัตวผูนั้น มีภพ มชีาติ ชรา มรณะ วนเวียนอยูในวัฏจักร-อนันต อันยาวไกล. ดังนั้น ในมุมมอง
สัมพัทธ, เรา (ผูสังเกต) จะมองเห็น วิญญาณ ขันธ-5 เปนสิ่งนาใครนาปรารถนา (เกิดนันทิ ราคะ) 
ในขณะที่ วิญญาณ มองเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร เปนแควัตถุดิบและโรงงาน. 

“ภิกษุทั้งหลาย ! ถาบุคคลยอมคิด (เจเตติ) ถึงสิ่งใด ยอมดําริ (ปกปฺเปติ) ถึงสิ่งใดอยู และ
ยอมมีจิตฝงลงไป (อนุเสติ) ในสิ่งใดอยู สิ่งนั้นยอมเปนอารมณ เพื่อการตั้งอยูแหงวิญญาณ ...”  
(บาลี – นิทาน. สํ. 16/78/145.) 

การคิด การดําริ การฝงจิตลงไปนั้น มาจากการเกิดขึ้นของผัสสะ. ตถาคต กลาววา วิญญาณ 
ยอมมีขึ้น เพราะอาศัยธรรม 2 อยาง (คูของ สฬายตนะ) คือ จักษุ-รูป, โสตะ-เสียง, ฆานะ-กลิ่น, 
ชิวหา-รส, กาย-สัมผัส. (บาลี - สฬา. สํ. 18/85/124.) โดยที่ จักขุสัมผัส เกิดจาก จักษุ + รูป + จักขุ
วิญญาณ, โสตสัมผัส เกิดจาก โสตะ + เสียง + โสตวิญญาณ, ฆานสัมผัส เกิดจาก ฆานะ + กลิ่น + 

                                         

4  มโนทัศนสัมพัทธภาพ คือ มุมมองของบุคคลสองฝายข้ึนไป มองเหตุการณเดียวกัน แตในเวลา และตําแหนง ที่แตกตาง
กัน สงผลใหบุคคลแตละฝาย จะไดรับขอมูลแตกตางกัน เชน เหตุการณการอุบัติเกิดของสัมภเวส,ี มนุษยโลก (ผูสังเกต) 
มองเห็นการเกิดของ สัมภเวสี ในเวลาท่ีสั้นมากๆ ขณะท่ี ตัวของสัมภเวสี (ผูถูกสังเกต) กลับรูสึกวา ตนมีอายุยืนยาว. ดู
รายละเอียด บทที่ 6 หัวขอ 6.5.2 มโนทัศนสัมพัทธภาพ. 
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ฆานวิญญาณ, ชิวหาสัมผัส เกิดจาก ชิวหา + รส + ชิวหาวิญญาณ, กายสัมผัส เกิดจาก ผิวกาย + 
สัมผัส + กายวิญญาณ, มโนสัมผัส เกิดจาก มโน + ธรรมารมณ + มโนวิญญาณ. 

อาการทางธรรมชาติของ ผัสสะทุกตัว คือ เมื่อผัสสะแลวยอม รูสึก (เวเทติ - เวทนา) คิด  
(เจเตติ - เจตนา) จําไดหมายรู (สฺชานาติ - สัญญา). อาการทางธรรมชาติของวิญญาณ และธรรม 
2 อยางทีเ่ปนที่อาศัยของวิญญาณ ลวนแต “เปนสิ่งที่หวั่นไหวดวย อาพาธ (เจ็บปวย) ดวย ไมเที่ยง 
มีความแปรปรวน มีความเปนไปโดยประการอื่น.” จะเห็นวา คุณสมบัติของจิต หรือ วิญญาณนั้น มี
ความเบาบางมาก (ลหุ) และ หาขอบเขตหรือตําแหนงของมันไมไดเลย (ปริวัตตัง). 

เปนที่นาสังเกตวา ตถาคต ไดนําหลักมโนทัศนสัมพัทธ มาใชอธิบายปรากฎการณ ชวงรอยตอ
หรือชวงเปลี่ยนผาน ระหวาง สัตตา กับ วิมุตติญาณทัสสนะ เพื่อใหผูปฏิบัติธรรม นํามาเปนเกณฑ
วัดการบรรลุธรรมดวยตนเอง. เชน การเปรียบเทียบวา ผูสังเกต มองเห็นกิ่งไม (ขันธ-5) ถูกลากไป
เผา แตไมรูสึกวาตนเองถูกลากไป เพราะ ผูสังเกต ไมใชกิ่งไมนั้น นั่นคือ ผูสังเกตมองเห็นความ
แตกตางระหวางสถานะสัตตา (ที่ยังยึดขันธ-5) กับสถานะวิมุตติญาณทัสสนะ (ซึ่งปลอยวาง ขันธ-5 
ไดแลว. 

 (2) กระบวนการ จิต มโน วิญญาณ เปรียบวิญญาณ เหมือนแสง รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
เหมือนฉาก. 

อวิชชา สังขาร วิญญาณ สามสิ่งนี้ เกิดขึ้นในเวลาไลเลี่ยกัน. กระบวนการ จิต มโน วิญญาณ 
เกิดขึ้นไดเพราะ “มี อวิชชา เปนเครื่องก้ัน มี ตัณหา เปนเครื่องผูก” แลวลากพาให ระบบชีวิตแบบ
ขันธ-5 เคลื่อนไหลไปตาม วัฏจักรของปฏิจจสมุปบาท. จิต มโน วิญญาณ เปนการอธิบายวา จิตธาตุ 
ที่สัตวทั้งหลายยึดครองอยูนั้น มีกลไกลทํางานอยางไร. กลไกการทํางานของ จิต มโน วิญญาณ เริ่ม
จาก อวิชชา สังขาร โดยท่ี วิญญาณ จะเปนผูแยกแยะคุณสมบัติความเปนวัตถุธาตุ กับจิตธาตุ ใหแก 
อวิชชา สังขาร. สังขาร แบงออกเปน 3 ระดับการปรุงแตง คือ กายสังขาร (วัตถุธาตุแทๆ) – 
รางกาย รวมทั้งระบบประสาท ท่ีกอใหเกิด กิริยาอาการตางๆ, วจีสังขาร (การปรุงแตรวมระหวาง 
วัตถุธาตุ กับ จิตธาตุ) – การพูดดวยเสียง การแสดงสัญลักษณทางภาษา และการสื่อสาร ดวย
เจตนา, มโนสังขาร หรือ จิตสังขาร (จิตธาตุแทๆ) – กระบวนการจิต มโน วิญญาณ เกิดขึ้น ณ จุด
นี้. ความเปนสัตวที่สมบูรณ ก็เริ่ม ณ จุดนี้เชนกัน. 

ตถาคต ทรงเปรียบ วิญญาณ หรือ มโน เหมือนแสงสองไปกระทบฉาก (ธัมมัง), ฉาก ก็คือ 
รูปที่ถูกกระทบ เปรียบเหมือน ผืนนา (แผนดิน) หรือสถานที่เกิด (ภพ). ถาใหแสงและฉาก มีโอกาส
สัมผัสกัน (ผัสสะ) ก็จะปรากฎทั้งแสงและฉากขึ้น. พระองคกลาวสรุปเรื่องนี้วา “ถาไมมีราคะ 
(ความกําหนัด) ไมมีนันทิ (ความเพลิน) ไมมีตัณหา (ความอยาก) ในกพฬีการาหารแลวไซร, 
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วิญญาณก็เปนสิ่งที่ตั้งอยูไมได เจริญงอกงามอยูไมได ในกพฬีการาหารนั้น. วิญญาณตั้งอยูไมได 
เจริญงอกงามอยูไมไดในที่ใด, การหยั่งลงแหงนามรูป ยอมไมมี ในที่นั้น. การหยั่งลงแหงนามรูป ไม
มีในที่ใด, ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย ยอมไมมี ในที่นั้น. ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย ไมมีใน
ที่ใด, การบังเกิดในภพใหมตอไปยอมไมมี ในที่นั้น. การบังเกิดในภพใหมตอไป ไมมีในที่ใด, ชาติ 
ชรามรณะตอไป ยอมไมมี ในที่นั้น. ชาติชรามรณะตอไป ไมมีในที่ใด ... เราเรียก ‘ที่’ นั้น วาเปน ‘ที่
ไมโศก ไมมีธุลี และไมมีความคับแคน’ ดังนี้.” [5] นั่นหมายถึงวา หากแสงกระทบฉาก คราวใด นั่น
คือ ทุกข สังขาร ไดเกิดขึ้นแลวแกสัตว มนุษย เทวดา. หนาที่สําคัญในการเกิดมาในภพชาติใดๆ คือ 
ตองจับ แสง (วิญญาณ) แยกออกจาก ฉาก (รูป เวทนา สัญญา สังขาร). 

ฉาก ทีเ่ปรียบเหมือนผืนนา, พระองค แบงคุณภาพของผืนนา ออกเปน 3 ระดับคุณภาพของ
ธาตุ คือ ธาตุอันทราม ธาตุอันปานกลาง และ ธาตุอันประณีต. ธาตุอันทราม จะเปนเหตุใหสัตวได
ภพ เทวดา มนุษย เปรตวิสัย กําเนิดเดรัจฉาน และสัตวนรก, ธาตุอันปานกลาง จะเปนเหตุใหสัตว
ไดภพเทวดา ชั้นรูปพรหม (พรหมกายิกา), ธาตุอันประณีต (ละเอียด) จะเปนเหตุใหสัตวไดภพ
เทวดา ช้ันอรูปพรหม. ตถาคต เรียกวิญญาณในชื่อตางๆ วา จิตบาง มโนบาง วิญญาณบาง ตรงที่ 
ชวงที่เปนลําแสง เรียก มโน, ชวงที่แสงกระทบฉากแลว เรียก วิญญาณ และตําแหนงที่รูตอเนื่อง 
(จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ) เรียกวา จิต. 
จิต มีลักษณะอาการ 3 แบบ คือ จิตผูกติดกับอารมณ (สัญโญคะ) จิตเปลี่ยนแปลงเร็วมาก (ลหุปริ
วัตตัง) และ จิตดวงหนึ่งเกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไป ตลอดคืนตลอดวัน (รัตติยา จ ทิวะสัสสะ จะ อัญญะ
เทวะ อุปปชชติ อัญญัง นิรุชฌต)ิ. 

สังขารทั้งหลาย เปรียบเหมือนลิงเกาะกิ่งไม. “... เปรียบเหมือนวานร เมื่อเที่ยวไปอยูในปา
ใหญ ยอมจับ ก่ิงไม : ปลอยก่ิงนั้น จับก่ิงอื่น ปลอยก่ิงที่จับเดิม เหนี่ยวกิ่งอื่น เชนนี้เรื่อย ไป ขอนี้ฉัน
ใด ... สิ่งที่เรียกกันวา ‘จิต’ ก็ดี วา ‘มโน’ ก็ดี วา ‘วิญญาณ’ ก็ดี ก็ฉันนั้นเหมือนกัน. ดวงหนึ่ง
เกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไป ตลอดวัน ตลอดคืน.” [6] โดยที่ ลิง เหมือน จิต มโน วิญญาณ, เมื่อมือของลิง 
(จิต) จับทอนไม (เปรียบเหมือน ขันธ-5) อยู และตองการปลอยกิ่งไมนี้ เพื่อไปเกาะกิ่งไมอื่น, มือ
ของลิงที่ปลอยกิ่งไมแลว ชวงนี้เรีกวา มโน กําลังยื่นมือออกไป (เทากับ ลําแสงสองออกไป) และมือ
ของลิงไปสัมผัสกิ่งไมกิ่งตอไป ชวงนี้เรียก วิญญาณ. การเปรียบวิญญาณเหมือนแสง ของตถาคต 

                                         

5  “หมด ‘อาหาร’ ก็นิพพาน.”  พุทธวจน-หมวดธรรม เลมท่ี 3.  [ซอฟตแวร].  E-Tipitaka v3.0.6, หนา 113. | บาลี 
- นิทาน. ส.ํ 16/124/248. 

6  “ตรัสวา ถาจะมีตัวตนกันบาง เอารางกายเปนตัวตนดีกวาจิต.”  อริยสัจจากพระโอษฐ 2.  [ซอฟตแวร].  E-Tipitaka 
v3.0.6, หนา 1014. | บาลี - นิทาน. ส.ํ 16/114-115/230-232. 
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เปนการอุปมาสิ่งที่มนุษยเขาใจดีอยูแลวเกี่ยวกับคุณสมบัติของแสง. นับเปนเรื่องบังเอิญหรือไมที่ 
คุณสมบัติของวิญญาณ ก็มีคุณสมบัติเชนเดียวกับแสง คือ หากจะมองวิญญาณเปน “ดวง” (ก็แค
สมมุติใหเห็นกายภาพของมันเทานั้น). ซึ่งที่จริงมันอาจจะไมใชดวง หรืออาจเปนจุดก็ได และอาจมี
ขนาดเล็กย่ิงกวาอนุภาคควารกดวยซ้ําไป.  

 

ภาพที่ 5.02-ก แผนภาพ–มโน จิต วิญญาณ ผังที ่1 : แสงกับฉาก 
ที่มา: ผังประกอบการบรรยายธรรม พุทธวจน ธรรมวินัยจากพระโอษฐ วัดนาปาพง. 
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ภาพที่ 5.02-ข  แผนภาพ–มโน จิต วิญญาณ ผังที ่8 : จิต มโน วิญญาณ 
ที่มา: ผังประกอบการบรรยายธรรม พุทธวจน ธรรมวินัยจากพระโอษฐ วัดนาปาพง 

5.1.3 วิญญาณ ยอมกอภพใหแกสัตวท้ังหลาย 

 (1) วิญญาณสรางภพ 

วิญญาณสรางภพไดอยางไร ตถาคตกลาวถึงภพ ไว 3 เหตุการณ คือ (ก) เหตุเกิดของภพ[7] 
“ถากรรม มีกามธาตุเปนวิบาก ... กามภพ จะพึงปรากฎ ... ถากรรม มีรูปธาตุเปนวิบาก ... รูปภพ 
จะพึงปรากฎ ... ถากรรม มีอรูปธาตุเปนวิบาก ... อรูปภพ จะพึงปรากฎ ... ดวยเหตุนี้แหละ กรรมจึง
เปนเนื้อนา (ผืนดิน), วิญญาณเปนเมล็ดพืช, ตัณหาเปนยาง (สําหรับหลอเลี้ยงเชื้องอก) ของพืช. 
วิญญาณของสัตวทั้งหลาย มีอวิชชาเปนเครื่องกั้น มีตัณหาเปนเครื่องผูกพัน ตั้งอยูแลวดวย ธาตุชั้น
ทราม (กามธาตุ), ... ธาตุชั้นกลาง (รูปธาตุ) ... ธาตุชั้นประณีต (อรูปธาตุ) ... การบังเกิดขึ้นในภพ
ใหมตอไป ยอมมีได ดวยอาการอยางนี้.”  

                                         

7  “เหตุเกิดของภพ.”  พุทธวจน-หมวดธรรม เลมที่ 5.  [ซอฟตแวร].  E-Tipitaka v3.0.6, หนา 149. | บาลี - ติก. อ.ํ 
20/287-288/516-517. 
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(ข) คือเครื่องนําไปสูภพ “... ฉันทะ (ความพอใจ) ก็ดี, ราคะ (ความกําหนัด) ก็ดี, นันทิ 
(ความเพลิน) ก็ด,ี ตัณหา (ความทะยานอยาก) กด็ี, อุปายะ (กิเลสเปนเหตุเขาไปสูภพ) และ อุปาทาน 
(ความถือมั่นดวยอํานาจกิเลส) อันเปนเครื่องตั้งทับ เครื่องเขาไปอาศัย และเครื่องนอนเนื่องแหงจิต
ก็ดี ใดๆ ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขารทั้งหลาย และในวิญญาณ. กิเลสเหลานี้ เรียกวา 
‘เครื่องนําไปสูภพ’.”  (บาล ี- ขนฺธ. ส.ํ 17/233/368) 

(ค) การเกิดขึ้นแหงภพใหม (ภพ ที่ไมใชสถานที่อันเปนเขตแดน หรือผืนดิน) “... ถาบุคคล 
ยอมคิด (เจเตติ) ถึงสิ่งใดอยู, ยอมดําริ (ปกปฺเปติ) ถึงสิ่งใดอยู และยอมมีจิตฝงลงไป (อนุเสต)ิ ในสิ่ง
ใดอยู สิ่งนั้นยอมเปนอารมณ เพื่อการตั้งอยูแหงวิญญาณ. เม่ืออารมณ มีอยู ความตั้งขึ้นเฉพาะแหง
วิญญาณ ยอมม,ี เมื่อวิญญาณนั้น ตั้งขึ้นเฉพาะ เจริญงอกงามแลว ความเกิดขึ้นแหงภพใหมตอไป 
ยอมม,ี เมื่อความเกิดข้ึนแหงภพใหมตอไป มีอยู ชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส
ทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถวน. ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขท้ังสิ้นนี้ ยอมมี ดวยอาการอยางนี้. ...” 
(บาลี - นิทาน. สํ. 16/78/145.) 

วิญญาณจะใชสิ่งเหลานี้ เปนอารมณ ในการสรางภพ คือ ตัณหา ฉันทะ ราคะ นันทิ อุปายะ 
อุปาทาน การคิด การดําริ และการฝงจิตลง, ธรรมเหลานี้ สรุปลงเปน “กรรม” ทั้งสิ้น. ดังนั้น กรรม
ตองมีจิต (วิญญาณ) ไปรับรู, การรับรูนี้เรียกวา เจตนา. กลาวไดวา เจตนา เปน กรรม, สิ่งหรือการ
กระทําใด ที่จะทําใหกรรมนั้นมีผล ดี-ชั่ว บาป-บุญ กุศล-อกุศล จะตองมีเจตนา มากอนหนาที่จะลง
มือกระทํา. วิญญาณ ไมอาจหยั่งรู นิพพาน ไดเลย เพราะ วิญญาณ เกิดปรากฎ เสื่อมปรากฎ ไป
ตามกฎธรรมชาต ิแตนิพพาน มีกฎธรรมชาตทิี่เปนของตนเอง. 

 (2) ที่ตั้งอยูของวิญญาณ (วิญญาณฐิต)ิ  

ตถาคต ไดอุปมาเปรียบเทียบ ดิน น้ํา และ สวนของพืชสําหรับขยายพันธุ (พืชสด) ซึ่งเปนเหตุ
ปจจัย ที่ทําใหวิญญาณ (พืช) กอเกิด และพัฒนาไปเปนจิตในรูปแบบตางๆ. วิญญาณฐิติ หมายถึง 
สิ่งหรือสถานที่ ที่เปนปจจัยใหวิญญาณเกิดอาศัยได มี 4 อยาง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร (ขันธ 
4) เปรียบเหมือน ดิน. นันทิ ราคะ (ความกําหนัดดวยอํานาจแหงความเพลิน) เปรียบเหมือน น้ํา. 
และ วิญญาณ เปรียบเหมือนสวนของพืชที่ไดมาจาก เหงาหรือราก (มูลพีช) ตน (ขนฺธพีช) ตาหรือ
ผล (ผลพีช) ยอด (อคฺคพีช) เมล็ด (พีชพีช). พระองคกลาววา “... วิญญาณ ซึ่งเขาถือเอา รูป ... 
เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... ต้ังอยู ก็ตั้งอยูได, เปนวิญญาณที่มี รูป ... เวทนา ... สัญญา ... สังขาร 
... เปนอารมณ, มี รูป ... เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... เปนที่ตั้งอาศัย, มีนันทิเปนที่เขาไปสองเสพ ก็
ถงึความเจริญ งอกงาม ไพบูลยได.” (บาลี - ขนฺธ. สํ. 17/67/106.) การเจริญงอกงามของวิญญาณ 
ยอมตองอาศัย รูป เวทนา สัญญา สังขาร เปนที่ตั้งอยู โดยละเวนไมไดเลย. เหตุนี้จึงกลาวไดวา 
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“การมา (การปรากฎ) การไป (การดับ) การจุติ (การตาย) การอุบัติ (การเกิด) ความเจริญ ความ
งอกงาม และความไพบูลยของวิญญาณ โดยเวนจากรูป เวนจากเวทนา เวนจากสัญญา และเวนจาก
สังขาร ดังนี้นั้น นี่ไมใชฐานะที่จักมีไดเลย.”  

เหตุที่กลาววา รูป เวทนา สัญญา สังขาร เปนธัมมะธาตุที่ตองทําลาย, เกิดคําถามตอมาวา 
สวนที่ตองทําลายนั้น คือสวนใด? กอนอื่น เราตองแยกคุณสมบัติรูปนามของขันธ-5 ออกใหชัดเจน. 
เมื่อแยกคุณสมบัติไดชัดเจนแลว จะมองเห็นความเปน รูปธาตุ เวทนาธาตุ สัญญาธาตุ และ สังขาร
ธาตุ ซึ่งเปนคุณสมบัติ รูปธาตุของจิต, เทากับ เปนการดักจับจิตไดถูกตัวตนยิ่งขึ้น เพื่อเลือกวาสวน
ที่เปน นามธาตุ เทานั้น คือสวนที่ตองทําลาย. 

ตารางที่ 5.01 การอุปมา เหตุปจจัยที่เปนทีต่ั้งอาศัยของวิญญาณฐิต.ิ 

วิญญาณ นามรูป (รูป เวทนา สัญญา สังขาร) ปจจัย ที่ทําใหเกิด วิญญาณ–นามรูป 

เมล็ดพืช [a] ผืนนา (ภพ) น้ํา ความชื้น (นันทิ ราคะ) 

กิ่งไม [b] มัดของกิ่งไม วางตั้งพิงกัน 

แสง [c] ฉาก เชน ฝาเรือน พื้นดิน ผิวนํา การกระทบ (ผัสสะ) 

ดานหนึ่งของเหรียญ อีกดานหนึ่งของเหรียญ เหรียญเดียวกัน 

 

มขีอสังเกตประการหนึ่ง, ตถาคต ไดอุปมาเปรียบเทียบ วิญญาณ ไวในชุดของการเกิดภพบาง 
ในชุดของขันธ-5. เชน กรรม เปนเนื้อนา, วิญญาณ เปนเมล็ดพืช, ตัณหา เปนยางสําหรับหลอเลี้ยง
เชื้อชีวิตของพืชใหงอก. รูป เวทนา สัญญา สังขาร เปรียบเหมือนดิน นันทิราคะ เปรียบเหมือนน้ํา 
วิญญาณ เปรียบเหมือนสวนของพืชที่งอกได. จะเห็นไดวา วิญญาณ มีพัฒนาการไดหลายชวงเวลา 
หลายคุณสมบัติ หลายสถานะ (มโน วิญญาณ จิต). ทําใหยากแกการมองเห็นตัวตนของมันไดชัด 
เหมือนเซลมะเร็งที่กลายพันธุตลอดเวลา จนแพทยไมสามารถคิดคนหายา ไปฆามันไดทันกาล. 
วิญญาณของสัตวทั้งหลาย มิไดอยูโดดเดี่ยวอิสระ แตมี อวิชา และ ตัณหา ผูกติดไวดวย และมี 
“เครื่องนําไปสูภพ” คือ ฉันทะ (ความพอใจ) ราคะ (ความกําหนัด) นันทิ (ความเพลิน) ตัณหา 
(ความทะยานอยาก) อุปายะ (กิเลสเปนเหตุเขาไปสูภพ) และ อุปาทาน (ความถือมั่นดวยอํานาจ
กิเลส) เหมือนเปน GPS นําทางใหไดภพใหม. เครื่องนําไปสูภพ เหลานี้ สงผลให เกิดธาตุ 3 ชนิด 
(เลว ปานกลาง ละเอียด) ที่จะเปนตัวสรางภพตอไป. ธาตุ 3 ชนิดนี้ คือ กามธาตุ (ธาตุชั้นเลว) เปน
ตัวสราง กามภพ (ภพมนุษย และเทวดาชั้นกามภพ ถาเลวมากๆ อาจไดภพนรก เปรตวิสัย ไป
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ดวย), รูปธาตุ (ธาตุชั้นกลาง) เปนตัวสราง รูปภพ (ภพเทวดาชั้นพรหมกายิกา), อรูปธาตุ (ธาตุชั้น
ประณีต หรือ ละเอียด) เปนตัวสราง อรูปภพ (ภพของอรูปพรหมผูมีอายุยาว). 

 (3) สัตวเขาไปยึดวิญญาณ จึงไดชื่อวา “สัตว” และสัตวยอมตองอาศัยภพ ในการเกิด. 

แทจริงแลว วิญญาณ เปนธัมมะธาตุอิสระ เชนเดียวกับ อวิชชา สังขาร และเปนคนละสวนกับ
สัตว ตัวตน บุคคล. จิตไมใชเรา ไมใชของเรา และไมใชเปนเรา เพราะถาจิตเปนเรา เปนของเรา และ
เปนเรา, เราสามารถควบคุมใหมันทําอะไร หรือเปนอะไรตามที่เราตองการได. อาการดื้อแพงของ
จิต เชน ฟุงซาน โกรธ รานอยาก เปนผลพวงมาจากกระบวนการทํางานของ จิต มโน วิญญาณ 
นั่นเอง.“ฉันทะ (ความพอใจ) ราคะ (ความกําหนัด) นันทิ (ความเพลิน) ตัณหา (ความอยาก) ใดๆ 
มีอยูใน รูป ... เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ, เพราะการติดแลว ของแลวใน รูป ... เวทนา 
... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ นั้น เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา ‘สัตว’ (ผูของติดในขันธทั้ง 5) ดังนี้.” 
(บาลี - ขนฺธ. สํ. 17/232/367.) 

สัตวทุกผู ยอมตองอาศัยภพในการเกิด หรือกลาววา ภพ ก็คือ ภาวะของชีวิต โลกอันเปนที่
อยู ภูมิ ระดับชีวิต จิตใจ ที่ดํารงอยู แบงออกเปน 4 ตามระดับคุณภาพต่ําไปสูง คือ กามภพ รูปภพ 
อรูปภพ และโลกกุตระ. สัตวจะไดไปสูภพใด ข้ึนอยูกับการสะสมพฤติการณซึ่งเรียกวา “กรรม” วา
จะมีพลังลบ (กรรมดํา) หรือ พลังบวก (กรรมขาว). พลังลบ จะพาไปสู ภพนรก หรือ อบายภูมิ 
(กามภพชั้นเลว) พลังบวก นําไปสูภพ มนุษยข้ึนไป (กามภพ ชั้นดี) พลังบวกที่สะอาด ก็จะไดภพที่
สูงขึ้นไปจนถึง รูปภพ อรูปภพ และ โลกุตตระ. 

ตถาคต กลาวไววา เหตุที่ทําให ชีวิตของสัตวทั้งหลาย เมื่อหลังการตาย ยอมไปสูสถานะหรือ
ภพภูมิ อบาย ทุคติ วินิบาต นรก คือ ไมไดสดับ ไมเลื่อมใส ในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ใน
พระสงฆ ... ทุศีล ... มิจฉาทิฏฐิ ... มิจฉาสังกัปปะ ... มิจฉาวาจา ... มิจฉากัมมันตะ ... มิจฉาอาชีวะ 
... มิจฉาวายามะ ... มิจฉาสติ ... มิจฉาสมาธิ ... มิจฉาญานะ ... มิจฉาวิมุตติ.[8] หากมนุษยผูใด 
ประพฤติปฏิบัติในสิ่งตรงกันขามขางตน, ชีวิตหลังการตาย ก็จะไปสูสถานะหรือภพภูมิ มนุษยโลก 
สุคติโลกสวรรค. มีขอนาสังเกตวา สัตวผูไมเคยไดใกลชิดธรรม เชน สัตวเดรัจฉาน มนุษยปุถุชน 
ยอมไมรู ไมสนใจ วาชีวิตหลังการตายจะเปนอยางไร, เปนเหตุใหเกิดการสะสม “พลังลบ” อยาง
หลีกเลี่ยงไมได, จึงเปนธรรมดาอยูเองที่สัตวเหลานั้น ยอมตองไดผลแหงพลังลบเหลานั้น.  

                                         

8  คร้ังนั้น อนาถบิณฑิกคฤหบดี ปวย พระสารีบุตร อัครสาวกของตถาคต ไปเย่ียมและกลาวหัวขอธรรม โสตาปตติยังคะ 4 
จําแนกดวยอาการ 10 ดู “คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ 4).”  พุทธวจน-หมวดธรรม เลมที่ 2.  [ซอฟตแวร].  E-
Tipitaka v3.0.6, หนา 224 - 229. | บาลี - มหาวาร. ส.ํ 19/479/1549.] 
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การตัดภพ ดับชาติ เปนการทําลายกองทุกขแบบถอนราก, ตถาคต เปนผูที่ทําใหสัตวเหลานั้น 
รูชัดใน ‘ที่ตั้งอยูของวิญญาณ’ (วิญญาณฐิต)ิ คือ “... รูชัดการเกิด (สมุทัย) แหงสิ่งนั้น รูชัดความดับ 
(อัตถังคมะ) แหงสิ่งนั้น รูชัดรสอรอย (อัสสาทะ) แหงสิ่งนั้น รูชัดโทษตํ่าทราม (อาทีนวะ) แหงสิ่งนั้น 
และรูชัดอุบายเปนเครื่องออก ไปพน (นิสสรณะ) แหงสิ่งนั้น ...” เพื่อกําจัดกลุมกอนของวิญญาณให
กระจัดกระจายไป อันเปนเปาหมายสูงสุดของสัตวทุกผู คือ นิพพาน. 

5.2 กระบวนการปรุงแตงสังขารทั้งหลาย  

กระบวนการปรุงแตงสังขารทั้งหลาย เปนหลักทฤษฎีมูลฐาน ของการอุบัติเกิดของทุกสรรพสิ่ง
ในเอกภพ. เริ่มตนที่ อวิชชา สังขาร และวิญญาณ ในสายการเกิดของปฏิจจสมุปบาท. จากนั้น วิญญาณ 
ก็จะพัฒนาคุณสมบัติตอไป จนเปนที่พอใจของ สัตวที่จะยึดเอาไวตอภพ ตอชาติ ของตนเองตอไป. 
คําวา สังขารทั้งหลาย หมายถึงสวนที่เปน กริยา อาการ นามรูป ที่ถูกปรุงแตงขึ้น เปนวัตถุ ชีวิต 
สัตว มนุษย เทวดา ตลอดจน ระบบชีวิตที่มีจิตเปนองคประกอบ. สวนคําวา สังขาร หมายถึง กิริยา
อาการ การปรุงแตงเทานั้น ไมวาสิ่งที่ถูกปรุงแตงนั้น จะเปนวัตถุธาตุหรือเปนจิตธาตุก็ตาม. กลาว
อีกนัยหนึ่งวา สังขาร เปนกิริยาการ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ของทุกธัมมะธาต.ุ 

5.2.1 อวิชชา สังขาร วิญญาณ  

 (1) อิทัปปจจยตา–ปฏิจจสมุปบาท กฎมูลฐานของธรรมชาติ ที่ทําใหอวิชชา สังขาร 
วิญญาณ เปนอิสระ. 

พระโสดาบัน คือ ผูเห็นชัดรายละเอียดในสิ่งตอไปนี้. “เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร
ทั้งหลาย, เพราะมีสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ, เพราะมีวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป, เพราะ
มีนามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ, เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ, เพราะมีผัสสะเปน
ปจจัย จึงมีเวทนา, เพราะมีเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา, เพราะมีตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน, 
เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ, เพราะมีภพเปนปจจัย จึงมีชาติ, เพราะมีชาติเปนปจจัย ชรา
มรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถวน : ความเกิดขึ้นพรอมแหง
กองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมีดวยอาการอยางนี้.” (บาลี - นิทาน. สํ. 16/50/88.) 
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ปฏิจจสมุปบาท เปนกระบวนการปรุงแตงสังขารทั้งหลาย อธิบายไดดังนี้. 

ชรามรณะ – แก ตาย อันมีสาเหตุมาจากการมีอยูของวัตถุธาตุ และการเกิดของ ‘สัตว
ทั้งหลาย’ (สัตตา) เปนภาวะ ความทุกข (ทนสภาพเดิมไมไดของวัตถุ สัตวทั้งหลาย และรวมถึง
ความทุกขทางใจ) ที่เห็นไดไมยาก. ชรา หมายถึง ความแก เกา คร่ําครา (ทั้งวัตถุธาตุ และสัตว
ทั้งหลาย) เชน ถาเปนมนุษย ก็จะมีฟนหลุด ผมหงอก หนังเหี่ยวยน เปนตน. มรณะ หรือ ความตาย 
หมายถึง การแตกสลาย บุบสลาย การหายไป (ถาเปนวัตถุธาตุ) การวายชีพ การตาย การทํากาละ 
การทอดทิ้งราง (ถาเปนสัตวทั้งหลาย) สรุปคือ การแตกสลายของขันธ-5 นั่นเอง. ผลสืบเนื่องใน
ลักษณะเดียวกัน คือ ความโศกเศรา ความร่ําไรรําพัน ความไมสบายกาย ความไมสบายใจ ความ
คับแคนใจทั้งหลาย. 

ชาติ – การเกิดขึ้นของ ขันธ-5 และอายตนะ (สวนของรางกายรับสัมผัส สมอง และระบบ
ประสาทการรับรู และรวมถึง จิตสังขาร กายสังขาร) ของสัตวทั้งหลาย. ชาติ หมายถึง การเกิด การ
กําเนิดดวยวิธีใดวิธีหนึ่งใน 4 แบบ คือ เกิดในไข (อัณฑชะ) เกิดในครรภ (ชลาพุชะ) เกิดในเถาไคล 
(สังเสทชะ) และการเกิดแบบผุดเกิด โดยไมตองมีการสมสูหรือมีพอแม (โอปปาติกะ). การเกิดขึ้น



230 

ฟสิกสแหงจิตวิญญาณ 230 

 

ของสัตวหรือสิ่งมีชีวิตไมวาประเภทใด ยอมตองอาศัย ราง (body) ซึ่งเปนสวนประกอบของวัตถุ
ธาตุ (ยกเวน โอปปาติกะสัตว). ดังนั้น คําวาชาติ จึงหมายรวมถึง การประกอบเกิดใหมของธาตุ
ตางๆ ใหเปนราง เพื่อใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตอาศัยตอไป.  

ภพ – สถานที่ซึ่งวิญญาณ ใชตั้งอาศัยเพื่อเกิดขึ้น (รูป เวทนา สัญญา สังขาร) และรวมถึง 
สถานที่เกิดของสัตว (สัตวนรก สัตวเดรัจฉาน เปรตวิสัย มนุษย เทวดา). ภพมีคุณภาพ 3 ระดับ คือ 
กามภพ รูปภพ อรูปภพ. กามภพ คือ สถานที่ตั้งอาศัยของวัตถุธาตุ ดิน น้ํา ไฟ ลม เพื่อใหสัตวไป
เกิด, รูปภพ คือ สถานที่ตั้งอาศัยของจิตธาตุ เชน เวทนาธาตุ สัญญาธาตุ สังขารธาตุ (รูปที่ละเอียด 
รูปที่เปนจิต) เพื่อใหสัตว เชน เทวดา สัตวในอบายภูมิ ไปเกิด, อรูปภพ คือ สถานที่เกิดของผูที่ไม
ตองอาศัยรูปทั้งที่เปนรูปกาย และรูปที่เปนจิต. มนุษย เทวดา หรือ สัตวนรก สัตวเดรัจฉาน เปรต
วิสัย จะเลือกภพใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตของตน. ดังนั้น ภพจึงมี 2 สถานะ คือ สถานะทางจิต
ธาตุ เริ่มกอเกิดตั้งแตกระบวนการ จิต มโน วิญญาณ ทํางาน และ สถานะทางวัตถุธาตุ เริ่มเมื่อชาติ
กําเนิดของสัตวเกิดขึ้น. 

ในชวงของ ภพ ชาติ ชรามรณะ, วิญญาณไมไดหายไปที่ใด และไมไดหมดไป วิญญาณดวง
หนึ่งดับ อีกดวงก็เกิดตอเนื่องไปเรื่อยๆ. ดุจเดียวกับแสง ตราบใดที่ดาวฤกษมีอยู แหลงกําเนิดแสง
ในเอกภพก็ยังคงใหกําเนิดแสงตอไป ไมสิ้นสุด. มนุษยและสัตว รูวาตนเอง เกิด แก ตาย สุข ทุกข ก็
เพราะมีวิญญาณเปนผูบอก, วิญญาณกลับไมรูสึกวาตัวมันเอง เกิด แก ตาย หรือ สุข ทุกข. 

อุปาทาน – คือการยึดมั่น 4 อยาง คือ กามุปาทาน ยึดมั่นในกาม หรือ ความอรอย ความ
เพลิน. ทิฏุปาทาน ยึดมั่นในความคิดเห็นของตนวาถูก ซึ่งอาจจะถูกหรือผิดก็ได. สีลัพพัตตุปาทาน 
ยึดมั่นในขอปฏิบัติทางกายและวาจาของตน (ศีลพรต ทั้งในสวนที่ถูกและผิด). อัตตวาทุปาทาน ยึด
มั่นในความเปนตัวตน. 

ตัณหา – ตัณหา มี 3 แบบ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา. กามตัณหา ความอยากใน
ความอรอย ความเพลิน ในรูปวัตถุ (รูปตัณหา) เสียง (สัททตัณหา) กลิ่น (คันธตัณหา) รส เชน 
อาหาร (รสตัณหา) การสัมผัสทางกาย (โผฏฐัพพตัณหา) และ อารมณตางๆ (ธัมมตัณหา). ภวตัณหา 
ความอยากมีอยากเปน. วิภวตัณหา ความไมอยากมีไมอยากเปน. ถาเปรียบ ตัณหา เหมือนแรงใน
กลศาสตร, ตัณหา ก็เหมือนแรงโนมถวง ที่ดึงดูดมวลเขาสูศูนยกลาง. 

เวทนา – ความรูสึกที่เกิดกับสวนตางๆ ของ อินทรียทั้ง 6 มี 3 อารมณ คือ อารมณสุข 
อารมณทุกข และ อารมณไมสุขไมทุกข. เวทนาที่เกิดกับ อินทรียทั้ง 6 คือ เวทนาที่เกิดจาก การ
สัมผัสทางตา (จักขุสัมผัสสชาเวทนา) การสัมผัสทางหู (โสตสัมผัสสชาเวทนา) การสัมผัสทางกลิ่น 
(ฆานสัมผัสสชาเวทนา) การสัมผัสทางลิ้น (ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา) การสัมผัสทางกาย (กาย
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สัมผัสสชาเวทนา) และ การสัมผัสทางใจ (มโนสัมผัสสชาเวทนา). 

ผัสสะ – จุดเชื่อมตอระหวาง สิ่งที่เปนรูปวัตถุ (อายตนะภายนอก) กบัอวัยวะการรับรูของจิต 
(อายตนะภายใน) ที่เปนคูกัน (ถาผิดคูจะไมเกิดผัสสะ) ประกอบดวย คูของ รูป–ตา (จักขุสัมผัส) คู
ของ เสียง–หู (โสตสัมผัส) คูของ กลิ่น–จมูก (ฆานสัมผัส) คูของ รส–ลิ้น (ชิวหาสัมผัส) คูของ 
สัมผัส–ผิวกาย (กายสัมผัส) และ คูของ อารมณ–ใจ (มโนสัมผัส). ถาจะกลาววา ผัสสะ ก็คือชนวน 
หรือสะพานเชื่อม ใหเกิดทุกขปญหาทั้งปวง ก็คงไมผิด. แตการไมสรางเหตุใหเกิดผัสสะ ก็ไมทําให
การเกิดปฏิจจสมุปบาทหยุดลง. เพราะถาผัสสะถูกตัดขาด แตยังปลอยใหปจจัยอื่นๆ เชน วิญญาณ 
เวทนา สฬายตนะ นามรูป ยังมีบทบาทอยู ผัสสะกพ็รอมจะถูกจุดข้ึนมาไดตลอดเวลา. 

สฬายตนะ – ขอบเขตหรือแดน ที่ทําใหเกิดผัสสะ (อธิบายแลวใน ผัสสะ) คือ จักข๎วายตนะ 
โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ มนายตนะ.  

นามรูป – รูปรางที่แทจริง (body) ของขันธ-5 แบงออกเปน 2 สวน คือสวนที่เปน ‘นาม’  
(นามวัตถุ) ไดแก เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ และสวนที่เปน ‘รูป’ (รูปวัตถุ) ไดแก 
มหาภูตรูป (ดิน น้ํา ไฟ ลม) รวมทั้ง สิ่งที่อาศัยอยูในมหาภูติรูปนั้นดวย ซึ่งก็คือ สัตว และวิญญาณ. 
กลาวอีกนัยหนึ่ง นามรูป ก็คือการแสดงอัตลักษณของรางกายและจิตใจ ของสัตว สิ่งมีชีวิตทุกชนิด
นั่นเอง. 

วิญญาณ – ธาตุรู หรือผูรูแจง มีช่ือเรียกอื่นอีกวา มโน จิต. กลุมของวิญญาณ มี 6 ชนิด คือ 
ผูรูทางตา (จักขุวิญญาณ) ผูรูทางหู (โสตวิญญาณ) ผูรูทางจมูก (ฆานวิญญาณ) ผูรูทางลิ้น (ชิวหา
วิญญาณ) ผูรูทางกาย (กายวิญญาณ) ผูรูทางใจ (มโนวิญญาณ). 

แมวาวิญญาณจะเปนธาตุรู แตตัวมันเอง ‘ไมรูเรื่องอะไร’. มันแคทําหนาที่ ชี้เบาะแสหรือการ
สองไฟ แลวดับไป. จุดที่วิญญาณเขาไปสอง เรียกวา ‘ที่ตั้งอาศัย’. ที่ตั้งอาศัยของวิญญาณ มี 4 
อยาง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร. การเขาไปตั้งอาศัยของวิญญญาณ จะทําไดแคคราวละ 1 
อยางเทานั้น. วิญญาณ และ ที่ตั้งอาศัย มีจํานวนมากมายเปนอนันต ทําใหพฤติการณของวิญญาณ 
ที่กระทําตอที่ตั้งอาศัย เกิดขึ้นแบบตอเนื่อง ดุจเดียวกับแสงไฟจากแหลงกําเนิดแสง.  

สังขารทั้งหลาย – การปรุงแตงทางกาย (กายสังขาร) วาจา (วจีสังขาร) ใจ (จิตตสังขาร). 
สังขาร เปนการปรุงแตงที่ครอบคลุมไปถึงปจจัยอื่นๆ เหมือนเปนพื้นหลัง เหมือนเปนโครงสราง การ
กําเนิดชีวิตของสัตวทุกผู. เพราะถาไมมีสังขาร สิ่งตางๆ (สัตว ไมรวมพืช) ก็ไมอาจประกอบเปน
โครงสรางของการมีชีวิตไดเลย. ดังนั้น สังขารทั้งหลาย จึงรวมขันธ-5 และอินทรีย 6 ไวในนี้ดวย. 

อวิชชา – ความไมรู คือไมรูทั้งในวัตถุธาตุ จิตธาตุ เพราะสวนหนึ่งตัวมันเองเปนวัตถุธาตุ. ใน
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สวนของวัตถุธาตุ ดิน น้ํา ไฟ ลม ตัวมันยอม ‘ไมรูเรื่องอะไร’ (เพราะเหตุที่มันเปนวัตถุ สสาร 
พลังงาน). ในสวนของจิตธาตุ คือ ไมรูใน อริยสัจ-4. อวิชชาในสวนของวัตถุธาตุ มีอยูเพราะ 
คุณสมบัติทางฟสิกส (สสาร พลังงาน ความโนมถวง), อวิชชาในสวนของจิตธาตุ มีอยูเพราะม ี
นิวรณ เปนอาหาร เหตุนี้จึงทําให อวิชชา เปนสวนหนึ่งของ อาสวะทั้งหลาย (กามาสวะ ภวาสวะ 
อวิชชาสวะ) เพราะบริโภคอาหารแบบเดียวกัน.  

ปจจัยทุกขอของปฏิจจสมุปบาท ดํารงอยูไดเพราะมี ‘อาหาร’ หลอเลี้ยง. อาหารในที่นี้ ก็คือ 
เหตุปจจัยการเกิดนั่นเอง. “... เรากลาววา ภวตัณหา ... อวิชชา ... นิวรณ ... เปนธรรมชาติที่มีอาหาร 
หาใชเปนธรรมชาติที่ไมมีอาหารไม., เปนคําที่ใครๆ ก็ควรกลาววา ‘ภวตัณหา ... อวิชชา ... นิวรณ 
ยอมปรากฎ เพราะมีสิ่งน้ีสิ่งน้ี เปนปจจัย’ (อิทัปปจจยตา).” [9] จากพุทธวจนบทนี้ กลาววา ภวตัณหา 
มี อวิชชา เปนอาหาร, อวิชชา มี นิวรณ เปนอาหาร, นิวรณ มี ทุจริตทาง กาย วาจา ใจ เปนอาหาร
ทุจริตทาง กาย วาจา ใจ มีการไมสํารวมอินทรีย เปนอาหาร. 

อวิชชา สังขาร วิญญาณ จึงเปนจุดเริ่มตนของสรรพสิ่งในเอกภพ เหมือนการระบิดของบิ๊ก
แบง. หลังการเกิดขึ้นของอวิชชา ก็เกิดการวิวัฒนของเหตุปจจัย มีการปรุงแตงสังขาร และการเกิดขึ้น
ของวิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ไปจนกระทั่งเกิดภพ ชาติ ของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย. ดังนั้น การ
ทําลายอวิชชา จึงไมสามารถทําลายไดทั้งหมด จะทําลายได เฉพาะในสวนที่เปนจิตธาตุเทานั้น. การ
ทําลายอวิชชา ทําได 2 วิธี คือ ดวยวิถีทางสมถะ (เจโตวิมุตติ) และ ดวยวิถีทางวิปสสนา (ปญญา
วิมุตต)ิ (บาลี - ทุก. อํ. 20/77-78/275.) 

 (2) สัมพัทธภาพของสังขารทั้งหลาย 

ตถาคต ใหคํานิยามธัมมะธาตทุี่มีในเอกภพ แตกตางกันหลายชื่อ. เชน สังขารทั้งหลาย (สพฺ
เพ สงฺขารา), ภูตรูป (ดิน น้ํา ไฟ ลม), ขันธ-5, เรียกวา อินทรีย 6. นักวิทยาศาสตร รูจักและยอมรับ
เฉพาะวัตถุธาตุ (อนุภาค สสาร พลังงาน กาลอวกาศ). ทั้งหมดนี้เรียกวา นามรูป รวมกันเปนสังขาร
ทั้งหลาย. เมื่อมอง สังขารทั้งหลาย ในทุกๆ มุมมอง ทําใหมันมีลักษณะและคุณสมบัติ ที่แตกตาง
กันแบบสุดขั้ว. การเกิดข้ึน การดํารงอยู และการดับสลาย ของสังขารทั้งหลาย อยูภายใตกรอบเวลา 
ที่แตกตางกันมากมาย เทียบสัดสวนกันไมไดเลย. เพราะมี สัมพัทธภาพกาลเวลาของผูสังเกต เปน
เงื่อนไขสําคัญ. สัมพัทธภาพกาลเวลาของผูสังเกต สามารถแบงออกไดเปน 4 กาล คือ  

                                         

9  “ปจจัยแหงภวตัณหา.”  อริยสัจจากพระโอษฐ 1.  [ซอฟตแวร].  E-Tipitaka v3.0.6, หนา 313-314. | บาลี - 
จตุกฺก. อ.ํ 21/13/10. 
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 (2.1) สิ่งที่มีอายุสั้นกวา หรือใกลเคียงกับอายุของผูสังเกต, ผูสังเกต สามารถพิสูจน
การมีอยูของตัวตนของสิ่งนั้นๆ ไดภายในขอบเขตอายุขัยของผูสังเกต. (ผูสังเกต ก.) 

 (2.2) สิ่งที่มีอายุใกลเคียง หรือยาวกวาอายุของผูสังเกต อาจใหผูสังเกตอีกผูหนึ่งรับ
ชวงตอ ในการพิสูจนการมีอยูของตัวตนของสิ่งนั้น เชน ชางเชือกหนึ่ง (ชางอายุยาวกวามนุษย). ชวง
อายุขัยของสิ่งที่มีอายุยาวกวาผูสังเกตคนหนึ่ง ไมสามารถรอดูเวลาการดับสลายของสิ่งนั้นได. เชน 
ดาวฤกษ เทวดา (ผูสังเกต ข.) 

 (2.3) ไมวาสิ่งนั้น จะมีอายุยืนยาวกวาหรือสั้นกวาอายุของผูสังเกต. แตผูสังเกตอาจ
มองเห็นและยอมรับกฎธรรมชาติ ที่วา สังขารไมเที่ยง เปนทุกข ธรรมทั้งหลายไมใชตัวตน. ในมุม 
มองของผูสังเกตขอนี้ อาจสงสัยวา ในเมื่อยังมีความเสื่อมตอเนื่องอันยาวนาน ก็ยังนับวามันยังมี
ตัวตนอยู และถามันดับสลายจริงๆ สิ่งนั้นจะมีสภาวะเปนอยางไร หรือเปนอะไร แมกระทั่งตัว  
ผูสังเกตเอง จะอยูในสถานะใด. (ผูสังเกต ค.) 

 (2.4) ในทีสุ่ด สังขารทั้งหลาย หรือสรรพสิ่ง ยอมดับสลายไปทั้งหมด. แตในความรูสึก
และตัวตนของผูสังเกตนั้นยังอยู เพียงแตเปลี่ยนสถานะ จากความไมเท่ียง ความเสื่อม และความไร
ตัวตนนั้น ไปเปนอีกสิ่งหนึ่งที่ ไมใชเรา. ปรากฎการณในขอนี้ ตรงกับสิ่งที่ตถาคตเรียกวา วิมุตติ
ญาณทัสสนะ. (ผูสังเกต ง.) ซึ่งเปนการตัดเสนทาง รอบการเกิดปรากฎของ กลไกชีวะ-ชีวิต หรือ 
ขันธ-5 หรือ สังขารธรรม 6 ในที่สุด. 
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ภาพที่ 5.03  สัมพัทธภาพกาลเวลาของผูสังเกต ที่มีตอสังขารทั้งหลาย 

อธิบาย –  
(ก) เม่ือมองสิ่งท่ีมีอายุสั้นกวา 
(ข) เม่ือมองสิ่งท่ีมีอายุยาวกวา 
(ค) เม่ือสรุปรวมสังขารทั้งหลาย แตยังไมแนใจในเรื่อง อนัตตตา 
(ง) ในมุมมองของ อริยชน แนใจในเรื่องอนัตตตาที่แท ควรเปนอยางไร เพราะเห็นการเสื่อมตอเนื่องของ
สังขาร ซึ่งนําไปสูการดับสลายในที่สุด. 

5.2.2 ขันธ-5 กับ ภพ ชาติ ชรามรณะ เปนธรรมที่อาศัยกันแลวเกิด 

 (1) ธรรมชาตขิอง ขันธ-5 

กลไกชีวะ–ชีวิต หรือ ขันธ-5 คือระบบชีวิตของสัตวทุกผู ทั้งหมดทั้งมวล ทั้งในอดีต ปจจุบัน 
และที่จะมีขึ้นในอนาคต. เมื่อกลาวถึง รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จึงประกอบไปดวยขอ
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ธรรมมากมาย ที่ทับซอนอยูในแตละขันธ. เชน รูปขันธ มีความหมายครอบคลุมตั้งแต อวิชชา อุปา
ทายรูป รูปธาตุ รูปธรรม รูปฌาน รูปพรหม รูปภพ รูปราคะ รูปสัญญา รูปสัญเจตนา และรวมไปถึง 
อรูป ในอีกหลายรูปแบบ. รูป ยังรวมถึง ลักษณะของธาตุทุกชนิด ที่มีคุณสมบัติตางๆ ในทางฟสิกส
อีกดวย. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็มีนัยยะแบบเดียวกัน. ไมวาขอธรรมใดๆ ที่ตถาคต แสดง
ขึ้นมา ลวนแตกยอยออกมาจากขันธ-5 ทั้งสิ้น, จะไมมธีรรมะขอใดเลย ที่ปราศจากขันธ-5. 

การจําแนก ขันธ-5 ออกเปน 3 สภาวะ ก็เพื่อชี้ใหเห็นวา วิญญาณ เปนอยูอยางไร มีความ
พิเศษแตกตางจาก ขันธขออื่นอยางไร. สภาวะ 3 ของขันธ คือ นานาภาวะ ไดแกภาวะของ รูป 
เวทนา สัญญา สังขาร (เฉพาะ 4 ขันธ), สรรพภาวะ คือรวมทั้งหมด รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ (ครบทั้ง 5 ขันธ), เอกภาวะ หมายถึง วิญญาณ (วิญญาณขันธ) ตัวเดียว.  

ธรรมชาติอยางหนึ่งของวิญญาณ คือ ผูกติดกับอารมณ - สฺโญค) เชน  (1) จักขุวิญญาณ 
โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ (กลุมของวิญญาณ)  (2) 
จักข๎วายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ มนายตนะ (กลุมของสฬายตนะ)  
(3) จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส (กลุมของผัสสะ)  (4) 
จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา กาย
สัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา (กลุมของเวทนา). 

ขณะที่ วิญญาณสรางขอมูล, จะมผีูท่ีเฝามองขอมูลณนั้นอยู (ผูสังเกต) คือ สัตตา กับ วิมุตติ
ญาณทัสสนะ. สองสิ่งนี้ รับรูสิ่งที่เห็นนั้น ในความเปนธาตุ เพื่อใหเกิดการจับตองได (ทํานาม ให
เปนรูป), นั่นคือ จะมองขันธทั้งหาในความเปนธาตุไปดวย (รูปธาตุ เวทนาธาตุ สัญญาธาตุ สังขาร
ธาตุ วิญญาณธาต)ุ. แตผูสงเกตทั้งสอง มีเปาหมายตางกัน, สัตตา ตองการครอบครองธาตุเหลานั้น 
แตวิมุตติญาณทัสสนะ ตองการจับแยกธาตุเหลานั้นออกจากกัน. การจับแยกธาตุเหลานี้ ตองใชพลัง
ปญญาขั้นสูง (ปญญาวิมุตติ). จึงมีเพียงวิมุตติญาณทัสสนะเทานั้น ที่รูวา วิญญาณธาตุ ดับไปแลว. 
ไมมี วิญญาณขันธ ไมปรากฏ วิญญาณฐิต ิไมมีวิญญาณาหาร ที่จะเปนเหตุเปนปจจัยใหเกิด นามรูป 
หรือ ภพ ชาติ อีกตอไป. ดังนั้น ผูท่ีรูจักธาตุแทของวิญญาณไดที่สุด ก็คือ วิมุตติญาณทัสสนะ นั่นเอง. 
คือรูวา วิญญาณธาตุ เปนตัวตนของวิญญาณโดยแท วิญญาณขันธ จะปรากฎตัวก็ตอเมื่อ มันเขาไป
ตั้งอาศัยอยูใน รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณาหาร เปนปจจัยใหเกิด นามรูป, วิญญาณฐิติ คือ
ภพภูมิอันเปนที่ตั้งของวิญญาณ. 

ธรรมชาตดิานกายภาพ ของ รูปขันธ คือ ยอมสลาย (รุปฺปต)ิ เพราะอุณหภูมิเย็น-รอน เพราะ
ความหิว-กระหาย เพราะการสัมผัสเสียดสี จากลม แดด ตลอดจนแมลง สัตวตางๆ. ธรรมชาติของ 
เวทนาขันธ คือ ความรูสึกได (เวทยติ) ซึ่งสุข ทุกข ไมสุขไมทุกข ซึ่งเปนการรับรูเหตุการณปจจุบัน. 
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ธรรมชาติของ สัญญาขันธ คือ ความหมายรู (สฺชานาติ) ในสีตางๆ (และอื่นๆ วาสิ่งนั้น สิ่งนี้) 
รวมทั้งการระลึกเหตุการณอดีตได. ธรรมชาติของ สังขารขันธ คือ การปรุงแตง (อภิสงฺขโรนฺติ) ปรุง
แตงรูปใหเปนรูป ปรุงแตงเวทนาใหเปนเวทนา ปรุงแตงสัญญาใหเปนสัญญา ปรุงแตงสังขารใหเปน
สังขาร และปรุงแตงวิญญาณใหเปนวิญญาณ. สังขารขันธ ก็คือเหตุการณในอนาคต ที่เกิดขึ้นตอเนื่อง 
จากพฤติการณการปรุงแตงของ รูป เวทนา สัญญา นั่นเอง. ธรรมชาติของ วิญญาณขันธ คือ การรู
แจง (วิชานาต)ิ ในรสชาติตางๆ (และอื่นๆ วาสิ่งนั้น สิ่งนี้). [10] 

ขันธ-5 จะดํารงอยูตอไปได ตองมีอาหารบริโภค. อาหารของขันธ-5 ไดแก อาหาร 4 อยาง 
(บาลี - ม.ู ม. 12/85/110.) คือ กพฬีการาหาร อาหารที่กินไดทางปาก หยาบบาง ละเอียดบาง ใช
เลี้ยงกายของรูปขันธ. ผัสสาหาร อาหารคือผัสสะ. ขันธทั้งหา จะปรากฎตัวตนก็ตอเมื่อมี ผัสสะ, 
เหมือนแสง (วิญญาณ) ‘กระทบ’ ฉาก (รูป เวทนา สัญญา สังขาร) ถามีแสง และมีฉาก แตไม
กระทบกัน ทุกอยางก็มืดสนิท. มโนสัญเจตนาหาร อาหารที่เปนเจตนาทางใจ (เจตนา มนสิการ). 
วิญญาณาหาร อาหารคือวิญญาณ ในขันธทั้งหา ถาปราศจากวิญญาณ ขันธที่เหลือก็จะไรประโยชน 
กลายเปนวัตถุธาตุและจิตธาตุที่โดดเดี่ยว รอการเสื่อมสลายตามกาลเวลา.  

เมื่อขันธ-5 ไดอาหารหลอเลี้ยง จึงเปนเหตุใหภพ ชาติ เกิดขึ้น, ในขณะเดียวกัน การตั้งอยูของ
ภพ และ ชาติ ยอมตองอาศัยขันธทั้งหาเชนกัน ดุจเหรียญหนึ่งยอมมีสองดานเสมอ. 

 

ปุถุชน ‘ยึด’ กาย ขันธ รูป วัตถุ เปน นาย ของตัวเอง. 
อริยชน (โสดาบัน สกทาคามี อนาคาม)ี ‘ใช’ กาย ขันธ รูป วัตถุ 
เปน สะพาน ขามวัฏฏสงสาร. 
เสขะบุคคล (พระอรหันต) ‘เลี้ยง’ กาย ขันธ รูป วัตถุ  
เปน เครื่องมือ สรางกุศล. 
 

 (2) การจัดการกับระบบขันธ-5 ที่ขวางก้ัน นิพพาน 

การเกิดขึ้นของ ภพ ชาติ ทางรางกาย เปนผลมาจากอดีต ที่สัตวนั้นไดกระทําไว สวน ภพ 
ชาติ ทางจิต เปนผลมาจากการกระทํา (กรรม) ทั้งอดีตและปจจุบัน แลวสะสมเปน “เหตุการณ” ใน

                                         

10  “ยอมยุบ ยอมไมกอ ยอมขวางท้ิง  ยอมไมถือเอา ซึ่ง... ขันธ 5.”  พุทธวจน-หมวดธรรม เลมที่ 8.  [ซอฟตแวร].  E-
Tipitaka v3.0.6, หนาที่ 100. | บาลี - ขนฺธ. ส.ํ 17/105/158. 
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อนาคต ซึ่งเรียกวา วิบาก หรือ ผลแหงกรรม. เนื่องจาก การมีอยูของขันธ-5 มีความตอเนื่องกันทั้ง 3 
กาล (อดีต ปจจุบัน อนาคต). ถาสัตวผูนั้น ยังไมตัดรอบการเกิด ยอมพาวงจรชีวิตดําเนินตอไปบน
สายพานของสังสารวัฏ อิทัปปจยตา ปฏิจจสมุปบาท. ปญหาใหญสําหรับการจัดการขันธ-5 คือ สัตว
ทุกผูยอมตองอาศัยขันธ-5 ในการดําเนินชีวิต. ถาเชนนั้น ขันธ-5 ก็เปนอุปสรรคในการบรรลุธรรม 
เชนนั้นหรือ? อันเนื่องมาจาก ขันธ-5 เปนทั้งตัวตนเหตุ และเปนผลสืบเนื่อง ของ ภพ ชาติ.  

ประเด็นน้ี มีความสําคัญยิ่ง สําหรับผูศึกษาแนวทางพุทธศาสน. ผูศึกษา จําเปนจะตอง
วิเคราะหใหชัดเจนวา ในระบบของขันธ-5 ประกอบดวยอะไรบาง เพื่อจะไดแยกสวนไดถูกตองวา 
สวนใดของระบบ ที่ตองจัดการ และสวนใดที่ไมตองเขาไปยุงเก่ียว. 

ระบบขันธ-5 มี 3 องคประกอบ คือ  (1) อุปกรณรับขอมูล (อายตนะภายใน – internal 
sense-fields) มี 6 ชองทาง คือ ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย ใจ. ทั้งหกชองทางนี้ ยอมตองอาศัย รูป
ขันธ ในการตั้งอยูอาศัย  (2) วัตถุที่เปนขอมูลนําเขา (อายตนะภายนอก) มี 6 ชนิด และสอดคลอง 
(เขาคูกัน) กับ อุปกรณรับขอมูล คือ รูป เสียง กลิ่น รส การสัมผัส อารมณ วัตถุทั้งหกชนิดนี้ ยอม
ตองอาศัย สัญญาขันธ ในการตั้งอยูอาศัย (3) ตัวขับเคลื่อน คือ “วิญญาณ” วิญญาณ ยอมตอง
กาศัย รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ และสังขารขันธ ในการปรุงแตง สรางขอมูล หรือปรุงแตงตัว
มันเองใหเปน จิต ในรูปแบบตางๆ. [ดู กระบวนการ จติ มโน วิญญาณ ประกอบดวย] องคประกอบ
ทั้ง 3 นี้ จะขาดขอใดขอหนึ่งไปไมได. ในองคประกอบทั้ง 3 จะมีเชื้อเพลิง หรืออาหาร คอยหลอ
เลี้ยงระบบขันธ-5 ใหดําเนินตอไป ไดแก ฉันทะ (ความพอใจ) นันทิ (ความเพลิน) ราคะ (ความ
กําหนัด) ตัณหา (ความอยาก). ฉันทะ นันทิ ราคะ ตัณหา มีคุณสมบัติรวมอยางหนึ่ง คือ “รส
อรอย” (อัสสาทะ) ในขณะเดียวกัน มันก็ใหโทษภัย (อาทีนวะ) ซอนแฝงอยู. 

การเกิดข้ึนของภพ ชาติ เริ่ม ณ จุดนี้, จุดที่สัตว (สัตตา) เขาไปยึดครองขันธ-5 ทั้งระบบ แลว
ใชขันธ-5 เปนเครื่องมือสราง กรรม ที่เปนทั้งกุศล (ดี) และอกุศล (เลว). รสอรอย ที่สัตวไดรับจาก
เชื้อเพลิงหรืออาหาร (ฉันทะ นันทิ ราคะ ตัณหา) จะทําใหสัตวนั้น หลงยึดขันธ-5 ตอไปจนกระทั่ง
ขันธ-5 ชุดนั้นหมดสภาพ (ตาย) แลวก็ไปแสวงหาขันธ-5 ชุดใหมตอไป. การเปลี่ยนชุดของขันธ-5 แต
ละรอบ ก็คือการสรางภพ สรางชาติใหแกสัตวผูนั้น ไมรูจบสิ้น. การติดในรสอรอยของ ฉันทะ นันทิ 
ราคะ ตัณหา นี่เอง ทําใหสัตวมองไมเห็นวิธีตัดรอบการเกิดภพ ชาติ อันเปนตนเหตุที่แทจริงของ
ความทุกข. สัตวบางผู เมื่อประสบความทุกขก็มองหาวิถีทางที่จะไปใหพนๆ, สัตวบางผูก็เลือกวิถ ี
ทาง ตอบสนองความตองการในรสอรอย (กามสุขัลลิกานุโยค) สัตวบางผูก็เลือกวิถีทางทรมาน
รางกายขันธ-5 ของตน (อัตตกิลมถานุโยค) เพราะตองการใหจิต เกิดการเข็ดหลาบในการยึดครอง
ขันธ. ซึ่งทั้งสองวิถีทางนั้น ไมไดชวยใหพนทุกขไดเลย. แตมีสัตวบางผู พบวิถีทางที่ถูกตอง เพราะได
ฟงธรรมอันเปนสัมมาอริยมรรค (วิถีทางสายกลาง) ไดแก อริยสัจสี่ และเขาถึงทางหลุดพน ดวย
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หลัก อิทัปปจจยตา–ปฏิจจสมุปบาท–อริยสัจสี่. 

สัตวผูเขาถึงทางหลุดพนขางตน ยอมมองเห็นโทษภัย ของการตึดยึดขันธ-5. จึงเรงฝกฝนจิต
ของตนเอง รักษาศีล ทําสมาธิ และวิปสสนา ใหรูชัดตามความเปนจริง ซึ่งการเกิด (สมุทัย) การดับ 
(อัตถังคมะ) รสอรอย (อัสสาทะ) โทษอันต่ําทราม (อาทีนวะ) และเห็นอุบายอันเปนเครื่องนําพา
ออกไปใหพน จากการสิงสถิตของวิญญาณ (วิญญาณฐิต)ิ จากการยึดมั่นยินดีในขันธ-5. ในที่สุดสัตว
ผูนั้นก็รูเทากัน ธาตุแทของวิญญาณ, สามารถจับแยกวิญญาณออกจาก รูปธาตุ เวทนาธาตุ สัญญา
ธาตุ สังขารธาตุ ที่สัตวนั้นยึดครองอยู, เปนการยุติบทบาทของวิญญาณ, ปลอยใหมันเกิด-ดับ หรือ
สองไฟ ไปตามประสาของมัน. โดยที่ สัตวนั้นจะไมหลงไปยึดครอง แสดงความเปนเจาของขันธธาตุ 
ที่ตนสิงสถิตอยู. เมื่อถึงข้ันนี้ สัตวนั้นก็จะเลื่อนฐานะไปเปน ผูบริสุทธ เรียกวา วิมุตติญาณทัสสนะ
ธาตุ เปนอันจบกิจของการสรางภพ สรางชาติ ไวเพียงเทานี้. 

“... ครั้นจิตตั้งม่ัน บริสุทธิ์ ผองใส ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส เปนธรรมชาติออนโยน ควร
แกการงาน ตั้งอยูได ถึงความไมหวั่นไหวเชนนี้แลว ก็นอมจิตไปเฉพาะตอ อาสวักขยญาณ. เธอ 
ยอมรูชัดตามที่เปนจริงวานี้ทุกข, นี้เหตุใหเกิดทุกข, นี้ความดับไมเหลือแหงทุกข, นี้ขอปฏิบัติใหถึง
ความดับไมเหลือแหงทุกข. และยอมรูชัดตามที่เปนจริงวา เหลานี้อาสวะ, นี้เหตุใหเกิดอาสวะ, นี้
ความดับไมเหลือแหงอาสวะ, นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือแหงอาสวะ, เมื่อรูอยูอยางนี้ เห็นอยู
อยางนี้ จิตก็หลุดพนจากกามาสวะ, ภวาสวะ, และอวิชชาสวะ. ครั้นจิตหลุดพนแลว ก็เกิดญาณวา 
หลุดพนแลว. เธอยอมรูชัดวา ‘ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทําสําเร็จแลว กิจ
อื่นที่จะตองทําเพื่อความเปนอยางน้ีมิไดมีอีก’. ดังนี้.” (ขุมทรัพยจากพระโอษฐ.  หนา 245. 
[ซอฟตแวร: E-Tipitaka v3.0.6) 

(3) ธาตุขันธ ที่สะอาดปราศจาก การปนเปอนของฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา. 

วิญญาณขันธ เปนผูมีบทบาทมากที่สุด ในการจัดการอีก 4 ขันธ ที่เหลือ “... ภิกษุทั้งหลาย ! 
วิญญาณซึ่งเขาถือเอา รูป ... เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ตั้งอยู ก็ตั้งอยูได, เปนวิญญาณที่มี รูป ... 
เวทนา ... สัญญา ... สังขาร เปนอารมณ, มี รูป ... เวทนา ... สัญญา ... สังขาร เปนที่ตั้งอาศัย, มี
นันทิเปนที่เขาไปสองเสพ ก็ถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลยได ...” (บาลี - ขนฺธ. สํ. 17/66/105.) 
กลาวไดวา วิญญาณขันธ ปฏิบัติการเชิงรุก สวนอีก 4 ขันธ ปฏิบัติการเชิงรับ สวนผูเก็บเกี่ยวผลที่
เกิดจากปฏิบัติการเชิงรุก เชิงรับ คือ สัตตา.  

 

 
. 
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เมื่อวาง ของหนัก จะพบ ความเบา 
เมื่อวาง ความเบา จะพบ ความวาง 
เมื่อวาง ความวาง จะพบ ‘สิ่งสิ่งหนึ่ง’, 
ซึ่ง สิ่งสิ่งนั้น มีอยู, คือ เปนสิ่งซึ่งในน้ัน ไมมีดิน ไมมีน้ํา ไมมีไฟ 
ไมมีลม, ไมมีความยาว ความสั้น ความเล็ก ความใหญ (ไมมีวัตถุ
มิต)ิ, ความงาม ความไมงาม (ไมมีอารมณมิต)ิ,  
ไมมีนามรูป ไมมีวิญญาณ, ไมมีโลภะ โทสะ โมหะ. 
ไมมีการมา ไมมีการไป ไมมีการหยุด ไมมีการจุติ (ตาย) ไมมีการ
เกิด (อชาตัง - น อุปปาโท ปญญายติ) ไมมีการเสื่อม (น วโย 
ปญญายติ) ไมมีการต้ังอยู (น ฐิตตัสสะ อัญญถัตตัง ปญญายติ) 
ไมไดเปนไป (อภูตัง) ไมไดถูกอะไรทํา (อกตัง) ไมไดถูกอะไรปรุง
แตง (อสังขตัง) ไมใชอารมณ. และ สิ่งสิ่งนั้น ไมใชของเรา (เนตัง 
มะมะ) ไมใชเปนเรา (เนโสหมัสม)ิ ไมใชตัวตนของเรา (น เมโส 
อัตตา). 
 

ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา เปนธรรมฝายอกุศล เปนเครื่องนําไปสูภพ “... ฉันทะ (ความพอใจ)  
ก็ด,ี ราคะ (ความกําหนัด) ก็ด,ี นันทิ (ความเพลิน) ก็ดี, ตัณหา (ความทะยานอยาก) ก็ดี, อุปายะ 
(กิเลสเปนเหตุเขาไปสูภพ) และ อุปาทาน (ความถือมั่นดวยอํานาจกิเลส) อันเปนเครื่องตั้งทับ 
เครื่องเขาไปอาศัย และเครื่องนอนเนื่องแหงจิตก็ดี ใดๆ ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร
ทั้งหลาย และในวิญญาณ. กิเลสเหลานี้ นี่เราเรียกวา ‘เครื่องนําไปสูภพ’ ...” (บาลี – ขนฺธ. สํ. 
17/233/368.43.) 

แตถาวิญญาณ ถูกถอดออกจาก ระบบการจัดการขันธ-5 จะทําให รูปธาตุ เวทนาธาตุ สัญญา
ธาตุ และ สังขารธาตุ กลายเปนของเกาเก็บในพิพิธภัณฑ หรือไมก็เปนสัตวที่ถูกสตาฟไว หรือไมก็
เปนหุนยนตแมบาน (แทนที่จะเปนหุนยนตนักรบ). กลาวคือธาตุขันธทั้ง 4 (ที่สะอาด ไรการปนเปอน 
ของฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา) จะถูกเปลี่ยนสถานะ จากที่เคยเปนทาส เปนเครื่องมือของวิญญาณ 
มาเปนผูรับใช วิมุตติญาณทัสสนะ แทน. ถึงตอนนี้ วิมุตติญาณทัสสนะขันธ จะปรากฎขึ้นมา จัดการ
ขันธธาตุทั้ง 4 เหมือนเปนของเกาเก็บในพิพิธภัณฑ หรือเปนสัตวสตาฟ หรือ เปนหุนยนตแมบาน ที่
คอยใหบริการแก ผูท่ีครอบครองสิทธิ์ตอจาก สัตตา (วิมมุติญาณทัสสะขันธ). และหลังจากนั้น ขันธ
ธาตุทั้ง 4 ก็จะเสื่อมสลายไป ไมสามารถนํากลับไปใชไดอีก ถือเปนการจบภารกิจภพ ชาติ สุดทาย
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ของ ขันธ-5 นั่นเอง.  

นี้คือการอุปมาใหเห็น ภาวะของพระอรหันต ที่ไดบรรลุธรรมแลวกอนตาย ซึ่งยังตองบริหาร
ขันธที่เหลืออยูตอไป จนกวาจะสิ้นอายุขัย หรือปรินิพพาน. และหลังปรินิพพานแลว (ตายทั้งจิต 
ตายทั้งรางกาย) ทุกอยางก็จบภพ สิ้นชาติเพียงเทานี้.  

คุณสมบัติและอาการ ของขันธ-5, จากหลักการที่วา ‘เมื่อมี อาการ, จึงปรากฎ คุณสมบัติ’. 
การปรากฎของ วิมมุติญาณทัสสะธาตุ ในผูใด ก็คือการบรรลุธรรม หรือการหลุดพนของผูนั้นแลว. 
เปนการหลุดพนที่เกิดจาก การดับขันธ-5 สวนที่เปนจิตธาตุ, นี้เรียกวา การดับหรือการทําลาย 
อาการ มิใชการดับหรือทําลาย คุณสมบัต.ิ พระอรหันต แบงออกเปน 2 ประเภท. ไดแก พระอรหันต ที่
มีการดับกเิลสแลว คือ วิญญาณขันธ ดับไป แตได วิมุตติญาณทัสสนะขันธ มาแทน แตยังมีขันธ-5 
เหลืออยู และเปนขันธธาตุที่สะอาด เรียกวา สอุปาทิเสสนิพพาน (เสขะบุคคล). พระอรหันตที่มีการ
ดับกิเลสไปดวย และดับ ขันธ-5 ไปดวย เรียกวา อนุปาทิเสสนิพพาน (อเสขะบุคคล) ไดแก พระ
สกทาคามี พระอนาคามี ที่เกิดในภพภูมิเทวดา มิใชภพภูมิมนุษย. เพราะภพภูมิเทวดา ไมตองอาศัย 
รางที่เปน รูปขันธ และวิญญาณขันธ ที่ถูกทําลายไป จะแปรสภาพไปเปน วิมุตติญาณธาตุแทน. 

การปรากฎของ วิมุตติญาณทัสสนะขันธ เปนเรื่องที่ทําไดยาก เพราะการจับแยก ขันธ-5 ออก
จาก ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา ตองอาศัยอุตสาหะ และทวนกระแสอยางอุกฤติ. ‘ชองวาง’ (สุญญ
ตา) ที่เกิดจากการจับแยกขันธ-5 ออกจาก ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา นั้น, เปนผลมาจากการปฏิบัติ
ตามแนวทางที่ถูกตอง (สัมมาอริยมรรค). ตถาคต กลาวไวหลายหมวด เชน อินทรียสังวร ศีล 
สัมมาสมาธิ ยถาภูตญาณทัสสนะ นิพพิทา วิราคะ วิมุตติญาณทัสสนะ. (บาลี - ฉกฺก. อํ. 22/402 
/321.) ศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ. (บาลี - สคาถ. สํ. 15/143/405.) และ สีล
ขันธ สมาธิขันธ ปญญาขันธ วิมุตติขันธ วิมุตติญาณทัสสนขันธ (บาลี พระพุทธภาษิต - มหาวาร. สํ. 
19/216/736.) 

บทบาทในฐานะธาตุรูของวิญญาณ จะรูเฉพาะเหตุการณ ที่มันเขาไปตั้งอาศัยอยูเทานั้น คือ 
รูป เวทนา สัญญา สังขาร. ถามีการถอดวิญญาณ ออกจากระบบขันธ-5 ก็คงไมมีผูรูอีกตอไป เพราะ 
“ผูรู” ตายแลว จะหาผูสืบทอดตอก็ไมมี. นี่คือคําบัญชาสูงสุด ของศาสนาในระบบเทวนิยม ที่ตอง
ทําใหวิญญาณ เปนสิ่งเที่ยงแท ไมมีวันตาย. เพราะถาพระเจาตาย ทุกอยางก็จบสิ้น. แตในระบบ 
อเทวนิยม กลับคิดไปไกลกวานั้นวา วิญญาณ ทําใหตายได, ผูที่รูวาวิญญาณดับสนิท (ตาย) แลว 
รอบเกิดใหมของวิญญาณถูกกําจัดแลว ก็คือ วิมุตติญาณทัสสนะ นั่นเอง. นั่นเทากับวา วิญญาณ 
เปนผูสราง ‘ความรูสึก’ แต วิมุตติญาณทัสสนะ เปนผูสราง ‘ความจริง’. 

“... ถาราคะในรูปธาตุ ในเวทนาธาตุ ในสัญญาธาตุ ในสังขารธาตุ ในวิญญาณธาตุ เปนสิ่งที่
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ภิกษุละไดแลว. เพราะละราคะได อารมณสําหรับวิญญาณก็ขาดลง ที่ตั้งของวิญญาณก็ไมมี. 
วิญญาณอันไมมีที่ตั้ งนั้นก็ไมงอกงาม หลุดพนไปเพราะไมถูกปรุงแตง .” (บาลี - ขนฺธ. สํ . 
17/66/105.) 

5.3 การหลุดพน การบรรลุธรรม 

5.3.1 ลําดับการบรรลุธรรม 

 (1) เหตุที่ทําใหเกิดการหลุดพน เพราะ ‘ไมเขาไปหา’. [11] 

“ผูเขาไปหา เปนผูไมหลุดพน ผูไมเขาไปหา เปนผูหลุดพน. ... วิญญาณ ซึ่งเขาถือเอา ‘รูป’* 
ตั้งอยู ก็ตั้งอยูได, เปนวิญญาณ ที่มี ‘รูป’* เปนอารมณ, มี ‘รูป’* เปนที่ตั้งอาศัย มี นันทิ เปนที่เขา
ไปสองเสพ ก็ถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลยได. ... [*ประโยคนี้ คําวา ‘รูป’ จะถูกแทนที่ดวย 
เวทนา สัญญา สังขาร และ วิญญาณ] 

ผูใดจะพึงกลาวอยางนี้วา ‘เราจักบัญญัติ ซึ่งการมา การไป การจุติ การอุบัติ ความเจริญ 
ความงอกงาม และความไพบูลยของวิญญาณ โดยเวนจากรูป เวนจากเวทนา เวนจากสัญญา และ
เวนจากสังขาร’ ดังนี้นั้น, นี่ไมใชฐานะที่จักมีไดเลย. ... ถาราคะในรูปธาตุ ในเวทนาธาตุ ในสัญญา
ธาตุ ในสังขารธาตุ ในวิญญาณธาตุ เปนสิ่งที่ภิกษุละไดแลว ... อารมณสําหรับวิญญาณ ก็ขาดลง, 
ที่ตั้งของวิญญาณ ก็ไมม,ี วิญญาณอันไมมีที่ตั้งนั้น ก็ไมงอกงาม, หลุดพนไป เพราะไมถูกปรุงแตง, 
เพราะหลุดพนไป ก็ตั้งมั่น, เพราะตั้งม่ัน ก็ยินดีในตนเอง, เพราะยินดีในตนเอง ก็ไมหวั่นไหว, เมื่อ
ไมหวั่นไหว ก็ปรินิพพานเฉพาะตน. ...” 

“... ความยึดมั่นลูบคลําอยางแรงกลายอมไมม.ี เมื่อความยึดมั่นลูบคลําอยางแรงกลาไมมี, จิต
ยอมจางคลายกําหนัดในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ. ยอมหลุดพนจากอาสวะ
ทั้งหลาย เพราะไมมีความยึดม่ันถือมั่น. เพราะจิตหลุดพนแลว จิตจึงดํารงอยู. เพราะเปนจิตที่ดํารง
อยู จิตจึงยินดีราเริงดวยดี. เพราะเปนจิตที่ยินดีราเริงดวยดี จิตจึงไมหวาดสะดุง. เมื่อไมหวาดสะดุง 
ยอมปรินิพพานเฉพาะตน นั่นเทียว. ...” (บาลี - ขนฺธ. สํ. 17/57/93.) 

ขอนี้อธิบายเพิ่มเติมไดวา “ผูเขาไปหา” หมายถึง “สัตตา” เขาไปหาอะไร? เขาไปหา วิญญาณ 
และอาการของวิญญาณ. “ผูไมเขาไปหา” หมายถึง “วิมุตติญาณทัสสนะ” เขาไปหาอะไร? เขาไปหา 

                                         

11  “ผูไมเขาไปหา ยอมหลุดพน.”  พุทธวจน-หมวดธรรม เลมท่ี 1.  [ซอฟตแวร].  E-Tipitaka v3.0.6, หนา 47-49. | 
บาลี - ขนฺธ. ส.ํ 17/66/105. 
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วิญญาณ และอาการของวิญญาณ. การมา การไป หมายถึง การปรากฎขึ้น และการดับไปของ
วิญญาณ และอาการของวิญญาณ. วิญญาณ ยอมตองอาศัย รูป เวทนา สัญญา สังขาร เพื่อแสดง
อาการของมัน. อาการของวิญญาณ จะแสดงใหเห็นในคุณสมบัติ รูปธาตุ เวทนาธาตุ สัญญาธาตุ 
สังขารธาตุ ที่สัตวนั้น จับตองได. 

 (2) ลําดับการหลุดพนจาก นันทิ ราคะ เพราะเห็นความไมเท่ียง (อนิจจตา). 

“ภิกษุเห็น ‘จักษุ’* ซึ่งไมเที่ยงนั่นแหละ วาไมเที่ยง, ทิฏฐิของเธอนั้น เปนสัมมาทิฏฐิ. เมื่อเห็น
อยูดวยสัมมาทิฏฐิ ยอมเบื่อหนาย. เพราะความสิ้นไปแหงนันทิ ยอมมีความสิ้นไปแหงราคะ. เพราะ
ความสิ้นไปแหงราคะ ยอมมีความสิ้นไปแหงนันทิ. เพราะความสิ้นไปแหงนันทิและราคะ ก็กลาวได
วา จิตหลุดพนแลวดวยดี ดังนี้.” (บาลี - สฬา. สํ. 18/179/245-247.) [*ประโยคนี้ คําวา ‘จักษุ’ 
จะถูกแทนที่ดวยชุดคํา อินทรีย-6 คือ จักขุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ มนะ, รูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ] 

 (3) ลําดับการหลุดพนจาก ขันธ-5 เพราะเห็นความไมมีตวัตน (อนัตตา). 

“รูป* เปนสิ่งที่ไมเที่ยง, สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้น เปนทุกข, สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้น เปนอนัตตา, สิ่ง
ใดเปนอนัตตา สิ่งนั้น นั่นไมใชของเรา (เนตํ มม) นั่นไมใชเปนเรา (เนโสหมสฺมิ) นั่นไมใชเปนตัวตน
ของเรา (น เมโส อตฺตา). เธอทั้งหลาย พึงเห็นขอนั้น ดวยปญญาโดยชอบ ตรงตามที่เปนจริงอยางนี้ 
ดวยประการดังนี้.” (บาลี - ขนฺธ. สํ. 17/57/93., ขนฺธ. สํ. 17/64/104.) [*ประโยคนี้ คําวา ‘รูป’ 
จะถูกแทนที่ดวย เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ] 

 (4) เปนผูหลุดพนจากปฏิจจสมุปบาท ในปจจุบัน เพราะเห็นความเบื่อหนาย คลายกําหนัด.  

“ถาภิกษุเปนผูหลุดพนแลว เพราะความเบื่อหนาย เพราะความคลายกําหนัด เพราะความดับ
ไมเหลือ แหงชรา และ มรณะ* ดวยความเปนผูไมยึดมั่น ถือมั่น อยูแลวไซร, ก็เปนการสมควร เพื่อ
จะเรียกภิกษุนั้นวา ‘ผูบรรลุแลวซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรม’ ดังนี้.” (บาลี - นิทาน. สํ. 16/22/46., 
สฬา. สํ. 18/179/245.) [*ประโยคนี้ คําวา ‘ชรา มรณะ’ จะถูกแทนที่ดวย ปจจัยการเกิด ปฏิจจ-
สมุปบาท คือ ชาติ ภพ อุปาทาน ตัณหา เวทนา ผัสสะ สฬายตนะ นามรูป วิญญาณ สังขาร และ 
อวิชชา ขอความอื่นๆ จะเหมือนกันทุกประการ.] 

วิธีทําจิตใหเกิดการเบื่อหนาย คลายกําหนัด คือ  (1) เจริญ อสุภะ เพื่อละ ราคะ. (2) เจริญ 
เมตตา เพื่อละ พยาบาท.  (3) เจริญ อานาปานสติ เพื่อตัดเสียซึ่ง วิตก.  (4) เจริญ อนิจจสัญญา 
เพื่อถอน อัส๎มิมานะ (ความถือตัวถือตนจัด). ตถาคต กลาวย้ําอีกวา “เมื่อเจริญอนิจจสัญญา อนัตต
สัญญา ยอมมั่นคง. ผูมีอนัตตสัญญา ยอมถึงซึ่งการถอน อัส๎มิมานะ คือนิพพาน ในทิฏฐธรรม 
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(ปจจุบัน) นั่นเทียว.” (บาลี – อุ. ขุ. 25/126/88.) เกณฑวัดความกาวหนา การเจริญในธรรม 4 
ประการ (อสุภะ เมตตา อานาปานสติ อนิจจสัญญา) และเกณฑวัดความสําเร็จ การละเลิกอกุศล
ธรรมทุกขอ คือ ‘ความเร็ว’ ในการ ‘ตัด’ รอยตอการเกิดของธรรมฝายอกุศล เชน ปฏิจจสมุปบาท
ฝายเกิด และ ‘ความเร็ว’ ในการ ‘ตอ’ รอยแยกการเกิดของธรรมฝายกุศล เชน ปฏิจจสมุปบาทฝาย
ดับ, รวมทั้ง การทําจิตใหมีสมาธิในฌาน. ความเร็วในการตัด ความเร็วในการตอ จะสงผลใหเกิด
ความตอเนื่องของ ‘พลังบวก’ อันนําไปสูการบรรลุธรรมในที่สุด. 

 (5) เมื่อไมมีมา ไมมีไป ยอมไมมีเกิด และไมมีดับ คือที่สุดแหงทุกข. 

“... ความหวั่นไหว ยอมมีแกบุคคล ผูอันตัณหาและทิฏฐิอาศัยแลว (นิสฺสิตสฺส จลิตํ). ความ
หวั่นไหว ยอมไมมแีกบุคคล ผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยแลว (อนิสฺสิตสฺส จลิตํ นตฺถิ). เมื่อความ
หวั่นไหวไมม,ี ปสสัทธิ ยอมมี (จลิเต อสติ ปสฺสทฺธิ). เมื่อ ปสสัทธิ มี, นติ (ความนอมไป) ยอมไมมี 
(ปสฺสทฺธิยา สติ นติ น โหติ). เมื่อ นติ ไมมี, อาคติคติ (การมาและการไป) ยอมไมมี (นติยา อสติ 
อาคติคติ น โหต)ิ. เมื่อ อาคติคติ ไมม,ี จุตูปปาตะ (การเคลื่อนและการเกิดขึ้น) ยอมไมมี (อาคติคติ
ยา อสติ จุตูปปาโต น โหติ). เมื่อ จุตูปปาตะ ไมมี, อะไรๆ ก็ไมมีในโลกนี้ ไมมีในโลกอื่น ไมมีใน
ระหวางแหงโลกทั้งสอง (จุตูปปาเต อสติ เนวิธ น หุรํ น อุภยมนฺตเร). นั่นแหละ คือที่สุดแหงทุกข
ละ. (เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺส)” (บาลี - อุ. ข.ุ 25/208/161.) 

ขอนี้อธิบายเพิ่มเติมไดวา ตัณหา และ ทิฏฐิ คือการรวมกิเลสทั้งหมดที่มีอยู ซึ่งถือวาเปน
สาเหตุของความหวั่นไหวของ ผูยังไมบรรลุธรรม. การบรรลุธรรมเกิดขึ้นได ตามหลักอิทัปปจจยตา. 
เมื่อสิ่งนี้ (ตัณหาและทิฏฐิ) ม,ี สิ่งนี้ (ความหวั่นไหว) ยอมมี. เมื่อสิ่งนี้ (ตัณหาและทิฏฐิ) ไมมี สิ่งนี้ 
(ที่สุดแหงทุกข) จึงปรากฎขึ้น. คําวา “ที่สุดแหงทุกข” เปนอาการนามของ นิพพาน. 

 (6) ที่ตั้งของวิญญาณ (วิญญาณทิฐิ) คือ สถานที่ หรือรางอาศัยของบรรดาสัตวทั้งหลาย มี 
9 แหง/ลักษณะ คือ สัตวที่มีกายและมีสัญญาตางกัน ไดแก มนุษยโลก เทวดา และวินิบาตบาง
จําพวก. สัตวที่มีกายตางกัน แตมีสัญญาอยางเดียวกัน ไดแก เทวดาชั้นพรมกายิกา (ผูทําสมาธิได 
ฌาน 1). สัตวที่มีกายอยางเดียวกัน แตมีสัญญาตางกัน ไดแก เทวดาชั้นอาภัสระ. สัตวที่มีทั้งกาย
และสัญญาอยางเดียวกัน ไดแก เทวดาชั้นสุภะกิณหะ. สัตวที่เขาถึงอากาสานัญจายตนะ เพราะการ
ดับรูปสัญญา ปฏิฆสัญญา นานัตสัญญา. สัตวที่ เขาถึงวิญญาณัญจายตนะ . สัตวที่ เขาถึงอา
กิญจัญญายตนะ. ผูเขาถึงอสัญญีสัตตายตนะ และผูเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ.  

สถานที่ทั้งหมดนี้ เปนที่ขังสัตวทั้งหลายไวในภพ ชาติ ตลอดสังสารวัฏ. แตตถาคต ไดบอก
ทางรอด ใหสัตวเหลานั้น ออกมาจากท่ีนั่นได ดวย 5 วิธีตอไปนี้ คือ รูชัดในการเกิด (สมุทัย) รูชัดใน
การดับ (อัตถังคมะ) รูชัดรสอรอย (อัสสาทะ) รูชัดโทษต่ําทราม (อาทีนวะ) และรูชดัในอุบายอันเปน
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เครื่องนําออกไปใหพน (นิสสรณะ) จากวิญญาณทิฐิ และอายตนะ ทั้ง 9 แหง/ลักษณะ. (บาลี - 
มหา. ท.ี 10/81/65.) 

 (7) เกณฑที่ใชวัดการบรรลุธรรม, สัตวผูนั้นตองรูดวยตนเอง คือ รูชัดวา “ชาติสิ้นแลว 
พรหมจรรยอยูจบแลว, กิจท่ีควรทํา ไดทําสําเร็จแลว, กิจอื่นที่จะตองทํา เพื่อความเปนอยางนี้ มิได
มีอีก.” นี่คือ อุตตริมนุสสธรรม (ธรรมอันวิเศษยิ่งยวด ที่มนุษยจะมีได) ที่มีในตนของผูที่ไดบรรลุ
ธรรม.  

การบอกวาตนเองไดบรรลุธรรมอันเปนคุณวิเศษ (อุตตริมนุสสธรรม) แกผูอื่น ทําไดหรือไม? 
ขอนี้ ตถาคต อนุญาตใหภิกษุบอกไดเฉพาะ ผูมีธรรมเสมอกัน (อุปสัมบัน), จะเปนนักบวชหรือไมก็
ได. สวนผูทีม่ีธรรมต่ํากวา จะเปนนักบวชหรือไมก็ตาม (อนุปสัมบัน) หามกระทํา. ถาฝนกระทําลง
ไป ถือเปนความผิด ขั้นปาจิตตีย. แตถาภิกษุแกลงบอกวา ตนมีคุณวิเศษ (อุตตริมนุสสธรรม) ทั้งๆ 
ทีไ่มม,ี ไมวาผูไดรับการบอก จะเปนผูใดก็ตาม หรือ ผูไดรับการบอก จะเชื่อหรือไมก็ตาม, ภิกษุนั้น 
มีความผิดขั้น ปราชิก (ขับออกจากศาสนา). แตก็มีขอยกเวน ถาภิกษุนั้น ‘หลงผิด’ คิดวาตนมีคุณ
วิเศษนั้น ก็ไมตองรับผิด. ขอสังเกต พฤติกรรมการอวดอุตตริมนุสสธรรมนี้, ตถาคต มีขอหาม
ขอกําหนดเฉพาะภิกษุ ไมไดหมายความรวมถึงผูไมใชนักบวช. 

การบรรลุธรรม ในความหมายที่แทจริง หมายถึง การหลุดพนจาก อาสวะทั้งหลาย (กามา
สวะ ภวาสวะ อวิชชา). สรุปก็คือ กิเลส อนุสัย อวิชชา ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา อุปาทาน และ 
สังโยชน. การบรรลุธรรม หรือ อุตตริมนุสสธรรม เปนความตั้งใจความปรารถนาของ ผูที่เปนสัตว 
(สัตตา) นั้นเอง ที่ตองการเชนนั้น. อุปมาเหมือน บุรุษผูหนึ่งเปน ผูแสวงหา ออกไปตามหาชาง 
(นิพพาน), ลําดับแรก พบรอยเทากอน (รูวามาถูกทางแลว), ลําดับตอมา ไดยินเสียงชางอยูใกลๆ 
พบกิ่งไมหัก ใบไมฉีกขาด อันเนื่องมาจากชาง (คาดวาจะตองพบชางแนนอน), ในที่สุด ก็พบชาง
และไดลูบคลําชาง บุรุษผูนั้นเปน ผูพบ (วิมมุตติญาณทัสสนะ).  

การบรรลุธรรม อาจแบงชวงเวลา ไว 3 ลําดับ คือ  (1) ขั้นรูสึก สัตวผูแสวงหา ซึ่งอยูใน
ฐานะ ผูถูกสังเกต คือ รับรูวา วิญญาณ เขาไปตั้งอยูในขันธแลว. (2) ขั้นเห็น สัตวผูแสวงหาผูนั้น 
มองเห็น วิญญาณ กับ ขันธ-5 ไมใชสิ่งเดียวกัน. ขั้นนี้ เกิดรอยตอระหวาง ผูถูกสังเกต และ ผูสังเกต 
ทําใหมองเห็น การดับสลายของปฏิจจสมุปบาท และสังโยชน (สังโยชน คือ เครื่องรอยรัดสัตวใหเปน
สัตว).  (3) ขั้นเปน เปนผูปฏิบัติสําเร็จแลว (ในฐานะ ผูสังเกต) คือ สัตวนั้น หลุดพนจากการยึดมั่น 
ขันธ-5 ขามพนสังขตลักษณะ และอนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา วานั่นไมใชของเรา นั่นไมใชเปนเรา 
นั่นไมใชตัวตนของเรา (เนตํ มม, เนโสหมสฺมิ, น เมโส อตฺตา). สัตวนั้น ก็เปลี่ยนสถานะ จากผูถูก
สังเกต หรือ สัตตา มาเปน ผูสังเกต หรือ วิมุตติญาณทัสสนะ, เพราะมองเห็นอสังขตาธาตุ ตามที่
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เปนจริง. การหลุดพนและการบรรลุธรรม ทั้ง 3 ขั้นนี้ เกิดขึ้นไดเพราะสัตวผูนั้น ฟงธรรมบอยๆ 
นั่นเอง. 

 

 

ภาพที่ 5.04  แผนที่ วมิุตต–ินิพพาน ตามพุทธวจน เพ่ือแสดงปจจัยที่เกี่ยวของ และลําดับการหลุดพน. 
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 พุทธวจน – คําสอนท่ีทรงสั่งสอนบอยมาก 

พระโคดมผูเ้จริญ ! ทรงนาํสาวกท ั�งหลายไปอย่างไร? อนึ�ง อนุสาสนีของพระโคดมผูเ้จริญ 
ย่อมเป็นไปในสาวกท ั�งหลาย ส่วนมาก มสี่วนแห่งการจาํแนกอย่างไร?. 

อคัคิเวสสนะ ! เราย่อมนาํสาวกท ั�งหลายไปอย่างนี�, อนึ�ง อนุสาสนีของเรา (พุทธวจน) ย่อม
เป็นไปในสาวกท ั�งหลาย ส่วนมาก มสี่วนแห่งการจาํแนกอย่างนี�ว่า:  

‘ภกิษุทั �งหลาย ! รูปไมเ่ที �ยง เวทนาไมเ่ที �ยง สญัญาไมเ่ที �ยง สงัขารไมเ่ที �ยง วญิญาณไม่
เที �ยง. ภกิษุทั �งหลาย ! รูปไมใ่ช่ตวัตน เวทนาไมใ่ช่ตวัตน สญัญาไมใ่ช่ตวัตน สงัขารไมใ่ช่
ตวัตน วญิญาณไมใ่ช่ตวัตน. สงัขารทั �งหลายทั �งปวงไมเ่ที �ยง ธรรมทั �งหลายทั �งปวงไมใ่ช่
ตวัตน’ ดงันี� . 

ที �มา: พุทธวจน-หมวดธรรม เลม่ที � 1. หนา้ 43. | บาล-ี ม.ู ม. 12/423/396. 

5.3.2 สัตตา – วิมุตติญาณทัสสนะ 

การปรากฎของ วิมุตติญาณทัสสนะ เกิดขึ้นพรอมกับ วิมุตติ. ผูเห็นความจริงแทของวิมุตติ 
จะตองแยกวิญญาณขันธ ออกมาจากที่ตั้งอาศัยของมัน (รูป เวทนา สัญญ สังขาร) จึงจะสามารถ
กาวขามไปสูความเปน “อมตะ” ซึ่งเรียกวา นิพพาน นั้นได. แตก็เปนเรื่องยากสําหรับมนุษยปกติ ที่
จะกระทําเชนนั้นได คลายกับการแยกอวกาศออกจากเวลา. 

สัตตา เปรียบเหมือน ผูถูกสังเกต โดย วิมุตติญาณทัสสนะ. วิญญาณ จะทําหนาที่สองไฟ ไป
ยังสิ่งที่มันเขาไปตั้งอาศัยอยู คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร เพื่อสราง “ขอมูล” ทิ้งไวใหสัตตา เอา
มาเปนปรุงแตงเปนตัวตน ภพ ชาติ ใหมสืบเนื่องตอไป. และถา ภพ ชาติเกา สลายไป สัตตา ก็จะไป
เริ่มตนกระบวนการตอชีวิต ในรอบถัดไป โดยอาศัย วิญญาณ เปนผูนําทางคอยสองหารางใหมให. 
ความสัมพันธระหวาง สัตตา กับ ขันธ-5 อุปมาเหมือนการผสมกันของ อวกาศกับเวลา ทําใหเกิด
มโนทัศนสัมพัทธภาพ ในการมองเหตุการณ ระหวาง สัตตา กับ วิมุตติญาณทัสสนะ. วิมุตติญาณทัส
สนะ ในฐานะบุคคลภายนอกซึ่งเปน ผูสังเกต ยอมมีมุมมองที่แตกตางกัน. การแยก ‘ความรูสึก’ 
ออกจาก ‘ความจริง’ ในมุมมองของ วิญญาณ กับ วิมุตติญาณทัสสนะ สามารถอธิบายดวยมโน
ทัศนสัมพัทธภาพ ของ ‘ผูสังเกต’ กับ ‘ผูถูกสังเกต’. โดยใหผูสังเกต เปนผูอยูใน ‘เหตุการณ’ 
(event) ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งของเหตุการณ หรือเปนสิ่งหนึ่งในเหตุการณนั้นก็ได. 
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ตารางที่ 5.02 เปรียบเทียบ มโนทัศนการปลอยวางของ สัตตา กับ วิมุตติญานทัสสนะ 

ผูสงัเกต สิ่งที่ถูกสังเกต  
คือ วิญญาณ 

สัตว (สัตตา) – ผูยึดครอง วิมุตติญานทัสสนะ – ผูปลอยวาง 

สุนัข ถูกลากไปบนถนน 
[ก] 

สุนัข = วิญญาณ 

ถาสุนัขตายแลว ไมรูสึกเจ็บปวด 
ถายังไมตาย รูสึกเจ็บปวด 

สุนัข ไมใชของเรา สุนัข ไมใชเปน
เรา สุนัข ไมใชตัวตนของเรา 

เมล็ดพืช บนผืนดิน [ข] 

เมลด็พืช = วิญญาณ 
ผืนดิน = ขันธ-5 

มีผืนดิน (ภพ) มีความชื้น (นันทิ-
ราคะ) เมล็ดพืชงอก (ชาต)ิ 

ไมมีผืนดิน (ภพ) ไมมีความชื้น 
(ละนันทิ-ราคะ) เมล็ดพืชงอก
ไมได พืชนั้นเฉาตาย 

แสง กับ ฉาก [ค] 

แสง = จิต มโน วิญญาณ 
ฉาก = ขันธ-5 

แสงกระทบฉาก 
แสงปรากฎ เพราะมีฉาก 
ฉากปรากฎ เพราะมีแสง 

แสงกระทบฉาก เปน 
“ปรากฎการณหนึ่ง” 

เหรียญ [ง] เหรียญยอมมีสองดานติดกัน ไม
สามารถแยกออกจากกันได 

เหรียญสองดาน (วิญญาณ กับ
ขันธ-5) สามารถแยกจากกันได 

[วิญญาณ สัตตา และ วิมุตติญาณทัสสนะ เปนธัมมะธาตุที่แยกจากกัน ไมใชสิ่งเดียวกัน] 

กรณีที่หนึ่ง อุปมาวา มีเหตุการณหนึ่ง, สุนัขไดรับบาดเจ็บสาหัส [ก] (สุนัข ในที่นี้คือ ผูถูก
สังเกต = วิญญาณ) ถูกลากไป โดยที่ ตัวเรา (ตัวเราในที่นี้คือ ผูสังเกต = วิมุตติญาณทัสสนะ) ไมได
รูสึกเจ็บปวดไปพรอมกับสุนัขที่กําลังถูกลากไป. แตผูถูกสังเกต (สุนัข, วิญญาณ, สัตตา) กลับรูสึก
เจ็บปวดขณะถูกลากไป. ที่เปนเชนนี้เพราะ ผูถูกสังเกต ไดเขาไปยึดครองสุนัขนั้นแลว (สุนัข สัตตา 
วิญญาณ คือสิ่งเดียวกัน). เมื่อวิญญาณ ถูกยึดครองโดย สัตตา, วิญญาณจึงกลายเปนสวนผสมของ 
ขันธ-5 กับสัตตา (เมื่อสุนัขที่ไดรับบาดเจ็บ ถูกลากไป สัตตา จึงรูสึกเจ็บปวดไปตามทางที่ถูกลาก
ไป). จุดเปลี่ยนระหวาง สัตตา ไปเปน วิมุตติญาณทัสสนะ คือประเด็นสําคัญที่ตองเรียนรู เพื่อให
กาวพนวัฏจักรการเกิดตายไปได.  

กรณีที่สอง อุปมาวา เมล็ดพืชบนผืนนา [ข] ในฐานะผูยึดครอง (สัตตา) ยอมเพลิดเพลิน ยอม
ยินดีในผืนนา และการงอกของเมล็ดพืช. แตในฐานะผูปลอยวาง (วิมุตติญาณทัสสนะ) กลับมองเห็น
ความจริงวา เมล็ดพืชงอกเพราะมีเหตุปจจัย จึงตองทําลายเหตุปจจัย ที่จะทําใหพืชงอกนั้นเสีย. 
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กรณีที่สาม อุปมาวา แสงกับฉาก [ค] สัตตา ยอมยินดีพอใจ ที่ทั้งแสงและฉากปรากฎ เพื่อจะไดเขา
ยดึครองไดตามปรารถนา แตวิมุตติญาณทัสสะ กลับไมสนใจในการผสมกันของ วิญญาณกับขันธทั้ง 
4. กรณีที่สี่ สัตตารับรูวาเหรียญมีสองดานเสมอ [ง]. นั่นเปนเพราะวา การเปนผูยึดครองยอมจะมอง
ไมเห็นการแยกสวน ดุจเดียวกับ ผูชนะยอมไมมีแพ (ถาแพ จะเรียกวาชนะไดอยางไร). แตละดาน
ของเหรียญ ไมสามารถทําใหปรากฎพรอมกันได แตวิมุตติญาณทัสสนะ สามารถแยกแยะไดวา ดาน
ใดคือการปรากฎของวิญญาณ ดานใดคือการปรากฎของ รูป เวทนา สัญญา หรือสังขาร. 

ขอสรุป และขอโตแยงบางประการ เกี่ยวกับฟสิกสแหงจิตวิญญาณ 

 (1) จิตธาตุ แบงเปน 3 กลุม 

จิต (psychic) หรือ จิตธาตุ แบงออกเปน 3 กลุม คือ กลุมนามรูป หรือ รูปของจิต (body 
of mind) เชน ธาต-ุ18 ผัสสะ-6 เวทนา-6 สัญญา-6 วิญญาณ-6. กลุมที่ใชเปนเครื่องมือ ที่จะนําไป 
ใชตัดรอบ สายการเกิด ปฏิจจสมุปบาท เชน อินทรีย-22 อิทธิบาท-4 ปธาน-4 พรหมวิหาร-4 และ 
กลุมที่แสดงลักษณะอาการ ไดแก (ก.) แสดงลักษณะอาการที่เปนโทษ เชน นิวรณ-5 สังโยชน-10 
กิเลส-16 (ข.) แสดงลักษณะอาการที่เปนคุณ เชน ปรมัตถธรรม-4 สติปฎฐาน-4 สัมมัปธาน-4 
อินทรีย-5 พละ-5 โพชฌงค-7.  

หลักเกณฑที่ใชวัด คุณภาพของจิต คือ สมาธิ หรือ ฌาน. มีเพียงมนุษย และเทวดา เทานั้นที่
จะสรางสมาธิจิตใหแกตัวเองได. สมาธิจิต มี 9 ระดับ (ฌาน 4 + อายตนะ 5) คือ ปฐมฌาน (ฌาน 
1), ทุติยฌาน (ฌาน 2), ตติยฌาน (ฌาน 3), จตุตถฌาน (ฌาน 4), อากาสานัญจายตนะ, วิญญา-
ณัญจายตนะ, อากิจจัญญายตนะ, เนวสัญญานาสัญญายตนะ (อสัญญีสัตตายตนะ) และ สัญญา
เวทยิตนิโรธ. ลักษณะของจิตที่ไมมีคุณภาพ คือ จิตที่ถูกครอบงําดวย นิวรณ 5 (กามฉันทะ พยายาท 
ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา) และอาสวะกิเลสทั้งหลาย (อาสวะ = กาม + ภพ + อวิชชา). 

 (2) วิญญาณ สรางขอมูล ไวในเหตุการณ 

วิญญาณ มีคุณสมบัติพื้นฐาน 3 ประการ คือ  (1) ผูกติดอารมณ (อารมณสรางวิญญาณ 
วิญญาณสรางอารมณ)  (2) เปลี่ยนแปลงเร็ว เหมือนคุณสมบัติคลื่นของโฟตอน และ  (3) เกิด-ดับ 
ตลอดเวลา เหมือนคลื่นแสงที่ถูกปลอยออกไปเปนหวงๆ. วิญญาณแตละดวง ผลิตขอมูล อยาง
ตอเนื่อง แบบเดียวกับการพัวพันกัน ของอนุภาคสองตัว ที่มีการเชื่อมตอของจุด 2 จุด คือ เมื่อดวง
หนึ่งดับไป (= สปนซาย) อีกดวงหนึ่งเกิดขึ้น (= สปนขวา) โดยไมจําเปนวา ตองเปนแบบที่เปนเหตุ
เปนผลตอกัน (locality) หรือ ไมตองเปนเหตุเปนผลตอกัน (quantum nonlocality). แมกระทั่ง
การพัวพันกันนั้น อาจอยูในแบบยอนเวลา หรือในทันที (เกิด–ดับ ในทันที) ก็เปนไปไดทั้งสิ้น. 
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ประเด็นสําคัญอยูที่วา ขอมูล ในชองวางอันนอยนิด ระหวางเกิด–ดับ ของวิญญญาณนั้น กอใหเกิด
เหตุการณ หรือ กรรม สืบเนื่องเปนแรงปรุงแตงของจิต ใหเปนตัวตนขึ้นมา เชน นันทิ ราคะ ฉันทะ 
เวทนา ตัณหา อุปาทาน. 

วิญญาณ ดํารงอยูในสนาม (field) ของกาลอวกาศ (spacetime) การดับไปของวิญญาณ 
ไดทิ้ง เหตุการณ (event) ไวเบื้องหลัง. ‘เหตุการณ’ ในที่นี้ ก็คือ ‘อารมณ’ ซึ่งเปนสวนผสมของ 
เวทนา สัญญา สังขาร. รองรอยของเหตุการณเหลานี้ สามารถจดัเขาชุดกันไดเปน 6 ชุด คือ.  

–จักขุ (จักข๎วายตนะ-จักขุสัมผัส-จักขุสัมผัสสชาเวทนา)  
 –โสตะ (โสตายตนะ-โสตสัมผัส-โสตสัมผัสสชาเวทนา)  
 –ฆานะ (ฆานายตนะ-ฆานสัมผัส-ฆานสัมผัสสชาเวทนา)  
 –ชิวหา (ชิวหายตนะ-ชิวหาสัมผัส-ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา)  
 –กายะ (กายายตนะ-กายสัมผัส-กายสัมผัสสชาเวทนา)  
 –มโน (มนายตนะ-มโนสัมผัส-มโนสัมผัสสชาเวทนา). 

พฤติการณของวิญญาณแตละดวง ทําหนาที่สองไปที่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร ซึ่งเปรียบ
เหมือนฉาก กอใหเกิด ขอมูล ที่จะใชเปนเชื้อกอเกิดชีวิต จากนั้นก็ดับสลายไปในทันท ีเหมือนการยิง
กระสุนไฟ ไปทีฉ่าก. กระสุนไฟ ก็คือ มโน, ตถาคต เปรียบพฤติการณของวิญญาณ เหมือนลิงเกาะ
และปลอยกิ่งไม. กระสุนไฟที่ยิงออกไปปะทะ (ผัสสะ) เปา ถูกกระทําใหเกิดขึ้นตอเนื่องตลอดเวลา. 
พฤติการณแบบนี้ เหมือนการปลอยคลื่นของแสงออกมา คราวละหนึ่งควอนตัม ติดตอกันดวย
ความเร็ว จนดูเหมือนลําแสงนั้น สวางตลอดเวลา. วิญญาณไมใชสิ่งมีชีวิต มันจึงไมรูเรื่องอะไร. 
ขอมูล ที่วิญญาณ ท้ิงไวในเหตุการณ มันก็ไมสนใจเชนกัน. 

 (3) กระบวนการ จิต มโน วิญญาณ เลียนแบบระเบียบวิธสีื่อสาร (protocol) ของอนุภาค. 

จากผลการทดลอง สภาวะพัวพันกันของอนุภาค ซึ่งทําการทดลองกันหลายครั้ง, พิสูจนวา 
อนุภาคที่มีการพัวกันนั้น จะสงผลตอกันในทันที แมวาอนุภาคนั้นจะอยูหางไกลกันก็ตาม. ระเบียบ
วิธีการสื่อสารทีเ่ปนพื้นฐานที่สุด ที่ใชสื่อสารกัน ระหวางอนุภาคกับอนุภาค คือ การสงขอมูลสปน
ของอนุภาค. ถาอนุภาคหนึ่ง มีสถานะสปนขวา อีกอนุภาคหนึ่ง ก็จะมีการสปนซายในทันที ดวย
วิธีการพัวพันกัน (entangled). ในการสงขอมูลสปน อยางนอยดวยอัตราความเร็ว ที่เร็วกวาแสง 
หรือ การสงขอมูลสปนนั้น เกิดขึ้นแลวกอนหนานั้น ราวกับวา ถาอนุภาคหนึ่งจะสปนขวา อนุภาค
อีกอันหนึ่งเตรียมสปนซาย กอนที่อนุภาคทั้งสองจะเกิดการพัวพันกันเสียอีก. นั่นหมายความวา 
อนุภาคสามารถเดินทางขามเวลาได. การยกพฤติการณการสปนของอนุภาค สองตัวขึ้นไปนั้น เปน
ระเบียบวิธีการสื่อสารแรกสุดในเอกภพ และมันเปนภาษาดิจิตัลที่เปนพื้นฐานที่สุดในเอกภพเชนกัน. 



250 

ฟสิกสแหงจิตวิญญาณ 250 

 

ในขณะที่อนุภาคหนึ่งมีสถานะสปนขวา ก็เหมือนการสงขอมูล บิต 0 ออกไป และอีกอนุภาคหนึ่งก็
จะรับชวงตอ แสดงบิต 1 ออกไป รวมเปนขอมูล 1 บิต. ในหวงเอกภพ มีอนุภาคเปนจํานวนอนันต 
ยอมมีการสงขอมูลเปนจํานวน อนันตบิต เชนกัน. การพัวพันกันของอนุภาค กอใหเกิดรูปแบบการ
กอตัวของอตอม เปนธาตุชนิดตางๆ มากมาย. นั่นคือระเบียบวิธีสื่อสาร ทางดานฟสิกส. 

เนื่องจาก อวิชชา มีคุณสมบัติทวิภาค วัตถุธาต–ุจิตธาต.ุ อวิชชาสวนที่เปนวัตถุธาตุ “มันไมรู
เรื่องอะไร” อาจมีพฤติการณแบบเดียวกับ การสงขอมูลกันของอนุภาค. อวิชชาสวนที่เปนจิตธาตุ 
เปนเพียงการแสดงสัญญะของความไมรู (นิวรณ 5 และ ทุจริต 3). ความไมรูนั้น จะถูกสงตอไป 
เพื่อปรุงแตงเปนนามรูปของจิต ชนิดตางๆ เชน ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา อุปาทาน. สรุปวา ขอมูล
ที่วิญญาณ ผลิตขึ้นมานั้น พัฒนามาจาก อวิชชา สังขาร. ระเบียบวิธีการสื่อสาร หรือ protocal ที่
วิญญาณนําไปใช ก็มีลักษณะเดียวกันกับ การพัวพันกันของอนุภาค. 

 (4) อวิชชา คืออะไรกันแน จิต หรือ วัตถุ รูกันใหลึกซึ้งกวานี้ไดอีกหรือไม? 

โดยธรรมชาติการเกิดของ อวิชชา และ สังขาร, ธัมมะธาตุทั้งสองอยางนี้ มีคุณสมบัติคู คือ
เปนทั้งวัตถุธาต ุและเปนจิตธาต.ุ ในความเปนวัตถุธาต,ุ คําถามก็คือวา อวิชชา เกิดมาตั้งแตเมื่อใด. 
ถาเราเชื่อตามนักวิทยาศาสตรวา เอกภพ และ เวลา เกิดจากบ๊ิกแบง. จากนั้น สสารและพลังงาน ที่
อัดแนนมาพรอมกับ เอกภพแรกเกิด ก็เกิดการวิวัฒน ไปเปนธาตุตางๆ. ตถาคต กลาวไว ในอริยสัจ
จากพระโอษฐ 1 หนา 333. วา “ที่สุดในเบื้องตนของอวิชชา ยอมไมปรากฎ. แตกอนนี้ อวิชชา มิได
ม.ี อวิชชา เพิ่งมีในภายหลัง.” เราก็อาจไดขอสรุปเปนเบื้องตนไวกอนวา อวิชชา เฉพาะในสวนที่เปน
วัตถุธาตุ ก็นาจะเกิดพรอมกับ การเกิดบิ๊กแบงเชนกัน คําวา ‘วิวัฒน’ ก็คือ การปรุงแตง (สังขาร) 
ของธาตุตางๆ นั่นเอง. พระองคกลาวตอมาวา “อวิชชา เปนธรรมที่มีอาหาร หาใชเปนธรรมชาติที่
ไมมีอาหารไม., เปนคําที่ใครๆ ก็ควรกลาววา ‘อวิชชา ยอมปรากฎ เพราะมีสิ่งน้ีสิ่งน้ี เปนปจจัย’ 
(อิทปฺปจฺจยา อวิชฺชา).” อวิชชา ในตอนหลังนี้ ก็คือ อวิชชา ที่มีคุณสมบัติเปนจิตธาตุ เชนเดียวกับ 
สังขาร ก็ปรากฎสวนที่เปนจิตธาตุตามมา. และ การปรุงแตงอวิชชา (สวนจิตธาตุ) ยอมตองการ
ธรรมอื่น มาเปนอาหาร เพื่อให อวิชชา ปรากฎขึ้น.  ธรรมนั้นคือ นิวรณ 5, นิวรณ 5 เปนอาหารของ 
อวิชชา, ทุจริต 3 เปนอาหารของ นิวรณ, การไมสํารวมอินทรีย เปนอาหารของ ทุจริต 3, หากจะสืบ
สาวสาเหตุตออีก ก็จะวนกลับไปที่เดิม คือ อวิชชา. 

อวิชชา กับ นิวรณ มีความสัมพันธกันลึกซึ้ง. เพราะนิวรณ เปนอาหารของอวิชชา จึงเปนเหตุ
ให นิวรณ มีคุณสมบัติ 2 ดาน ดวยเชนกัน คือ จิตธาตุ และ วัตถุธาตุ (คุณสมบัติของ นิวรณ แปรไป
ตามคุณสมบัติของ อวิชชา) ดังนี้. 
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ตารางที่ 5.03 สมบัติการเปนธาตุของนิวรณ 

นิวรณ 5 คุณสมบัติ ดานจิตธาต ุ คุณสมบัติ ดานวัตถุธาต ุ

กามฉันทะ รัก ชอบ พอใจ  
(ดึงดูดเขาสูศูนยกลาง) 

การรักษามิติรูปทรงของสสาร วัตถุ และการเกิดขึน้
ของ แรงโนมถวง 

พยาบาท โกรธ เกลียด  
(ผลักออกจากศูนยกลาง) 

การสะสมพลังงานความรอน และพลังงานนิวเคลียร 
ไวในนิวเคลียส (แรงนิวเคลียรอยางเขม) ซึ่งทําให
ระเบิดออกได (ปฏิกิริยาฟวชั่น)  

ถีนมิทธะ งวง เหงา เศรา ซึม หลบ
หลีก ไมตอบสนอง 

สถานะความเปนกลางของ นิวตรอน และรวมถึง 
คุณสมบัติออนแรงของ นิวตริโน 

อุทธัจจ- 
กุกกุจจะ 

ฟุงซาน ไมมีขอบเขต 
ตอบสนองไมจํากัด 

การเสื่อม และเสื่อมตอเนื่องของวัตถุ อันเกิดจากแรง
สลายอะตอม (แรงนิวเคลียรอยางออน) และการพลุง
พลานของ อนุภาคที่ไดรับความรอน. 

วิจิกิจฉา ลังเล สงสัย โง หาขอสรุป
ไมได 

นิวเคลียสของ อะตอม จะดึงดูดอิเล็กตรอนไว เพื่อมิ
ใหถูกเหวี่ยงออกไป (แรงหนีศูนยกลาง = แรงโนม
ถวงสูศูนยกลาง) 

หมายเหตุ ทุจริต 3 (ทางกาย วาจา ใจ) เปนอาหารของ นิวรณ, ทุจริต 3 ก็ไมจําเปนตองมี
คุณสมบัติดานวัตถุธาตุไปดวย เพราะมีคุณสมบัติอยูในลําดับต่ํากวา นิวรณ. 

ที่จริง อวิชชา ไมไดแปลวา ไมรู หรือ โง เสียทีเดียว. อวิชชา ที่เปนวัตถุธาตุ เริ่มจาก อนุภาค 
พื้นฐาน (ควารก อิเล็กตรอน นิวตรอน โปรตอน) รวมตัวกันเปน อะตอม เมื่อ 379,000 ป 
หลังบิ๊กแบง ตอนนั้น เอกภพเปลี่ยนจากพลาสมาทึบแสง กลายเปนโปรงใส, หลายอะตอม ถูกปรุง
แตงใหเปน ธาตุตางๆ, ธาตุที่หลากหลาย ก็ถูกปรุงแตงเปน สสาร วัตถุ. 150 ลานป หลังบิ๊กแบง 
ดาวฤกษดวงแรกถือกําเนิดขึ้น. กระบวนการปรุงแตงกลไกชีวะ–ฟสิกสเหลานี้ ลวนมีสาเหตุมาจาก 
อวิชชาทั้งสิ้น.  

อวิชชา รูไดอยางไรวา มนัควรจะปรุงแตงอะไรกับอะไร เพื่อใหเปนอะไร. หมายความวา ใน
สถานะวัตถุธาตุ ที่แวดลอมดวย แรงพื้นฐานทั้งสี่ กับกฎการอนุรักษพลังงาน เปนเหตุเปนปจจัยให 
อวิชชา ปรุงแตงสิ่งตางๆ ขึ้นมา โดยที่มันไมรูเรื่องอะไร เชนนั้นหรือ? ปรากฎการณทางธรรมชาติ 
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เปนสิ่งที่คาดการณไมได อวิชชา จะปรุงแตงอะไรกับอะไร เพื่อใหเปนอะไร ก็เปนสิ่งที่คาดการณ
ไมไดเชนกัน. บนโลก เรามีสิ่งมีชีวิตที่อยูรอดได ในอุณหภูมิสูงถึง 125 องศาเซลเซียส, บางชนิดก็อยู
รอดได ที่อุณหภูมิต่ําถึง -80 องศาเซลเซียส, บางชนิดอยูใตทะเลลึก ที่มีแรงดันสูงกวาที่พื้นผิวโลก
ถึง 100 เทา, บางชนิดอยูไดดีในกรดหรือเบส ซึ่งจะทําลายผิวหนังมนุษยไดอยางรวดเร็ว. ชีวิตทรหด
เหลานี้ นักวิทยาศาสตร เรียกวา เอ็กซตรีโมไฟล (extremophiles). นักวิทยาศาสตร พบวา 
ฟอสฟอรัส เปนธาตุองคประกอบที่จําเปนตอการมีชีวิต. แกนของสายพันธุกรรม (DNA และ 
RNA) เยื่อหุมเซลล และ สารเก็บพลังงานในเซลล ลวนแตมีฟอสฟอรัส เปนองคประกอบหลัก. 
ฟอสฟอรัส ที่สิ่งมีชีวิตบนโลกนําไปใช จะตองอยูในสถานะชีวเคมี ที่เซลลจะนําไปใชได คือ ตองอยู
ในรูปของสารประกอบ ที่ละลายน้ําได เชน ฟอสเฟต กรดฟอสฟอริก. นอกจากนี้ การปรุงแตของ
เซลล ใหเกิดโครงสรางของรางกายที่อาศัยได ยังตองประกอบดวยธาตุอื่นๆ เชน คารบอน น้ํา 
ออกซิเจน. ปรากฎการณ การปรุงแตงวัตถุธาตุเหลานี้ ใหกลายเปนองคประกอบชีวิต ลวนเกิดจาก 
อวิชชา สังขาร ทั้งสิ้น. อวิชชา รูไดอยางไรวา ธาตุฟอสฟอรัส คารบอน น้ํา ออกซิเจน จะกลายเปน
องคประกอบพื้นฐาน ในการปรุงแตงรางกาย อันเปนที่อาศัยของสิ่งมีชีวิต. ไมมีผูใดใหคําตอบนี้ได 
แมแตนักวิทยาศาสตร แตก็พอมีทางออก ดวยการยกขอสงสัยนี้ใหกับ พระเจาสรางโลก หรือ ตอบ
วา “ไมรู” ซึ่งตรงกับ ช่ือ อวิชชา ก็ยังฟงดูไมนาเกลียด. 

คุณสมบัติการเปนจิตธาตุของ อวิชชา เริ่มเมื่อพลังงาน ถูกปรุงแตงผสมรวมไปกับธาตุ ดิน น้ํา 
ลม ไฟ กอเกิดกลไกชีวะ–ชีวิต จุลินทรีย แบคทีเรีย รา พืช และองคประกอบของ ระบบชีวิตแบบ 
ขันธ-5, สัตวตางๆ ก็อุบัติตามมา. คุณสมบัติ ‘ความไมรู’ ของอวิชชา อยูตรงจุดใดกันแน? ดังที่
กลาวไปแลววา อวิชชา ไมไดแปลวา ไมรู หรือ โง เสียทีเดียว. ประเด็นความไมรูของอวิชชา อยูที่
คุณสมบัติการเปนจิตธาตุ ในขันธ-5 ซึ่งถูกรอยรัดดวยตัวของมันเอง. เพราะเหตุที่ อวิชชา เปนที่รวม
ของกิเลส และอาสวะ ทุกชนิด เชน นิวรณ สังโยชน ทุจริต ตัณหา มานะ อัตตา, ทําใหสัตว มนุษย 
เทวดา ไมรูความจริงวา ตนเหตุของการเกิด แก ตาย มาจากอะไร. ตถาคต มุงหมายในความไมรู
ของอวิชชา เฉพาะประเด็นการไมรูแจง ไมรูชัดใน อริยสัจ-4 และ ปฏิจจสมุปบาท เทานั้น ไมได
รวมถึง การไมรูวา วัตถุธาตุตาง (ดิน น้ํา ไฟ ลม) ถูกปรุงแตง เปนมาอยางไร. โปรดสังเกตวา พระ
อริยบุคคล ที่จะไดหลุดพน เขาถึงวิมุตติ–นิพพาน โดยสมบูรณนั้น จะละวางอวิชชา ไวเปนตัว
สุดทาย (สักกายะทิฏฐิ วิจิกิจฉา ศีลัพพตปรามาส กามฉันทะ พยาบาท รูปราคะ อรูปราคะ มานะ 
อุทธัจจะ อวิชชา) ซึ่งก็คือ 1 ใน 10 ของสังโยชน หรือเครื่องรอยรัด. เมื่อผูนั้นละอวิชชาไดหมดสิ้น 
สิ่งที่เรียกวา วิชชา ก็เขามาแทนที่ ก็ถือวา อวิชชา (สวนจิตธาตุ) ไดถูกกําจัดหมดสิ้นแลว สวน
อวิชชาที่เปนวัตถุธาตุ ก็ปลอยใหมันอยูอยางนั้นไป จนกวาจะสิ้นอายุขัย. 
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 (5) การพิจารณาธัมมะธาต ุและการสรางสมาธิจิต เพื่อการบรรลุธรรม 

การพิจารณาธัมมะธาตุ สําหรับการบรรลุธรรม, บุคคลพึงพิจารณาธรรม 3 ขอนี้ เปนเบื้องตน
กอน แลวจะมองเห็นความเกี่ยวของสัมพันธ กับขอธรรมที่หลากหลายเหลานั้น, ธรรม 3 ขอ คือ 
(1) พิจารณาธรรมในความเปน ธาตุ เชน ขันธ-5 อินทรีย 6  (2) พิจารณาธรรมคือ อายตนะ (จุด
เชื่อมตอของการรับรู) เชน ตา-รูป ห-ูเสียง จมูก-กลิ่น ลิ้น-รส กาย-สัมผัส ใจ-อารมณ  (3) พิจารณา
ธรรม เปนธรรมชาติอันอาศัยกันแลวเกิด คือ ปฏิจจสมุปบาท. 

ธรรม 3 ขอนั้น จะเปนพื้นฐานการสรางสมาธิจิต ที่ใชการไดสําหรับ การบรรลุ หรือการหลุด
พน เขาถึงนิพพานได. สําหรับผูที่ตองการจะเขาถึงนิพพานดวยวิธี สมถวิปสสนา ตองทําจิตใหได
สมาธิฌาน 1 - 9 ระดับ. “ภิกษุทั้งหลาย ! เรากลาวความสิ้นอาสวะ เพราะอาศัยปฐมฌานบาง 
เพราะอาศัยทุติยฌานบาง เพราะอาศัยตติยฌานบาง เพราะอาศัยจตุตถฌานบาง เพราะอาศัย  
อากาสานัญจายตนะบาง เพราะอาศัยวิญญาณัญจาตยนะบาง เพราะอาศัยอากิญจัญญายตนะบาง 
เพราะอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะบาง เพราะอาศัยสัญญาเวทยิตนิโรธบาง. ...” (บาลี - นวก. อํ. 
23/348/240.) [ผูศึกษาพึงสังเกตวา ต้ังแต ฌาน 1 - 4 ผูปฏิบัติสมาธิระดับฌาน ยังมีขันธครบทั้ง 5 
ขันธ, แตในระดับ อากาสานัญจายตนะ ถึง อากิญจัญญายตนะนั้น มีขันธเพียงสี่ คือ เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ] 

 (6) เสนแบงระหวาง ชีวิตกับความตาย จากขอพิสูจนที่เปนจริงทางวิทยาศาสตร สูการ
บรรลุธรรม ของพระอริยบุคคล “หลังทํากาละ” (ตาย). 

เหตุการณหลังการตาย เปนเรื่องของอนาคตของมนุษยทุกคน และเปนสิ่งมหัศจรรย สําหรับ
นักวิทยาศาสตร. แทจริงแลว ชีวิตกับความตายมีอะไรเปนเสนแบง. สารสื่อประสาท กลายเปน
ระเบิดพลุงพลานในสมอง.[12] ในป ค.ศ.2015 นักวิทยาศาสตรอเมริกัน จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน 
ศึกษาสมองและหัวใจ ของหนู ในเวลาที่ขาดออกซิเจน. พวกเขาคนพบวา สมองตอบสนองตอ
สถานการณคับขัน ดวยการปลอยสารสื่อประสาท ในปริมาณมากออกมาหลายชนิด เชน โดปามีน 
และ นอรอะดรีนาลิน โดยมีการปลอยอยางมีแบบแผน. สารสื่อประสาทเหลานี้ ทําใหประสบการณ
เฉียดตายนั้น รูสึกรื่นรมย เปนสุข เห็นรายละเอียดตางๆ ชัดเจน และเกิดภาพหลอนที่สวยงาม. 
ยิ่งกวานั้น สารสื่อประสาท ยังบังคับใหหัวใจหยุดเตน หลังออกซิเจนขาดแคลนไมก่ีนาที.  

ผลการศึกษาหวงนาทีหลังการตาย พบวา ในเวลา 1 นาที เกิดความสนใจพลุงพลาน บังเกิด

                                         

12  SCIENCE ILLUSTRATED.  ฉบับท่ี 64.  October 2016, หนา 59-63. 
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จิตแจมชัดขึ้น เพราะระดับ นอรอะดรีนาลินจากสมองกลีบหนา เพิ่มขึ้น 30 เทา. อารมณรูสึกเกิด
การรวมศูนย กอตัวขึ้น ระดับของสารสื่อประสาท โดปามีนในสมองกลีบหนา และศูนยการมองเห็น 
เพิ่มขึ้น 7 เทา. จังหวะการเตนของหัวใจต่ําลง ในขณะที่ระดับของ สารสื่อประสาทกาบา (GABA) 
ในสมองกลีบหนา และศูนยการมองเห็น เพิ่มขึ้น 20 เทา. 

เขาสูนาทีที่ 2 เกิดภาพหลอน จิตถูกกระตุน โดยสารสื่อประสาท ซีโรโทนิน ระดับซีโรโทนิน 
ในศูนยการมองเห็น เพิ่มขึ้น 2 เทา ซีโรโทนินและกาบา บังคับใหหัวใจหยุดเตน. เขาสูนาทีที่ 4 นาที 
ไมมีกิจกรรมของสมองแลว หัวใจก็จะหยุดเตนไปดวย แตระดับของสารสื่อประสาทเพิ่มสูงสุด จาก
ปกติ 40 ถึง 400 เทา. นั่นคือขอพิสูจนวา ประสบการณใกลตาย หรือประสบการณเฉียดตายนั้น 
เกิดขึ้นจากประสาทสัมผัสที่เขมขน และทรงพลัง. มนุษยรับรูความตายไดเขมขน ในเวลาระหวาง 
“เสนแบง” ของประสบการณเฉียดตายนั้น แจมชัดและรุนแรงมากกวา ความจําทั่วไป. เพื่อจะ
เรียนรูปรากฏการณนี,้ สตีเวน ลอรเรยส แพทยจากมหาวิทยาลัยลีช ในเบลเยี่ยม ไดสัมภาษณผูปวย 
21 ราย ที่เคยตายทางการแพทยมาแลว ดวยเรื่อง ความทรงจําขณะตายของพวกเขา. 

ผูปวยเลาถึงประสบการณเฉียดตาย ที่ตนเคยผานมาแลววา เต็มไปดวยอารมณความรูสึก 
และภาพที่แจมชัด. ประสการณเฉียดตายนั้น มีพลัง และเขมขนกวาความทรงจําปกติ. ในการศึกษา
ครั้งนี้ สตีเวน ลอรเรยส ไดแสงดใหเห็นวา ผูปวยเหลานั้น ไมไดจินตนาการขึ้นมาเอง เพราะพวกเขา
ไมไดเห็นวา ความทรงจําเกาๆ นั้น เขมขนกวาของคนอื่น. เขาสรุปวา ประสบการณเฉียดตายนั้น 
เปนเหตุการณที่ผูปวยพบจริง แตมันไมไดเกิดขึ้นจริง มันเปนภาพหลอนที่เปนจริงอยางยิ่ง ไมเหมือน
ภาพหลอนอื่นๆ ซึ่งผูปวยไมสามารถแยกแยะจากประสบการณจริงไดเลย. 

เหตุการณที่นักวิทยาศาสตรศึกษานั้น เคยเกิดข้ึนมาแลว กับมนุษยที่เปนพระอริยบุคคล เมื่อ
ฟงคําสอนของพระพุทธเจาแลว บังเกิดการรวมศูนยของพลังทางจิต ปลอยวางอาสวะกิเลสที่เคยติด
ยึดลงได อยางนาอัศจรรย เชน กรณีบังเกิดแกพระภิกษุโมลิยผัคคุนะ เมื่อฟงคําของตถาคตแลว 
หลังทํากาละ (ตาย) ผิวพรรณผองใส เพราะไดบรรลุธรรม โดยละสังโยชนไดสําเร็จ ในระหวางเสน
แบงความเปนความตาย. 

 (7) รางใหมในภพใหมของสัตว 

สัตวจะไดรางใหม (อัตภาพใหม) เมื่อหลังตาย (ในทันที). สัตวที่ไดอัตภาพที่สําเร็จดวย กาย 
ไดแก มนุษย สัตวเดรัจฉาน (สัตวโลก), สัตวที่ไดอัตภาพที่สําเร็จดวย ใจ ไดแก เทวดาในระดับชั้น
ตางๆ รวมทั้งเทวดาชั้นรูปพรหม, ผูที่ไดอัตภาพที่สําเร็จดวย สัญญา ไดแก เทวดาชั้นอรูปพรหม 
ตั้งแต อากาสานัญจายนตะ ขึ้นไป. สรุปก็คือ มนุษย มีครบทั้ง 5 ขันธ. เทวดา มี เวทนา สัญญา 
สังขาร และ วิญญาณ แตไมมี รูป. สัตวนรก มี เวทนา อยางเดียว สัตวเดรัจฉาน มี รูป กับ เวทนา 
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เทานั้น ไมมีสัญญา ไมมีสังขาร ไมมีวิญญาณ. สิ่งที่สัตวเดรัจฉาน ทําเสมือนวาจดจําบางสิ่ง
บางอยางไดนั้น เปนเพราะ “เงื่อนไข” ที่มันจะไดรับ ถาทําสิ่งนั้นๆ. 

 (8) นรก สวรรค มคีวามรอน ความเย็น แบบเดียวกับเทอรโมไดนามิกส ไดหรือไม? 

ปกติในโลก 3 มิติ วัตถุสิ่งของ หรือ สัตวสิ่งมีชีวิต จะมีรางทึบ (solid) ซึ่งอาจจะทึบดวย
ของแข็ง ของเหลว หรือกาซก็ได. ความเปนแทงทึบของ 3 มิติ จะมีมิติเวลา เปนสวนผสมอยูดวย
เสมอ. เหตุนีจ้ึงทําให บริเวณที่เปนหวงอวกาศ (field) มีปริมาณ มากกวาสวนที่เปนแทงทึบ เทียบ
สัดสวนกันไมไดเลย. บริเวณที่มีความเย็น และบริเวณที่มีความรอน ในหวงอวกาศ มีความแตกตาง
กันแบบสุดขั้ว. ความเย็น ทําใหอากาศอัดตัวแนน ความรอนทําใหอากาศเบาบาง. 

นักฟสิกสดาราศาสตร สามารถสรางอุณหภูมิใหรอนที่สุด ไดมากกวาการระเบิดของ ซุปเปอร
โนวา คือ สูงถึง 7.2 ลานลานองศาฟาเรนไฮต โดยเครื่องเรงอนุภาคเฮดรอน LHC. ตามทฤษฎี 
อุณหภูมิที่รอนที่สุด ที่สามารถวัดได เทากับ 1.42 x 10

32
 k = 1,420 ลานลานลานลานลาน เควิน. 

หรือเขียนเปนตัวเลขได 1,420,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 k. ตามหลัก
อุณหภูมิของพลังค (Planck temperature) จะมีสถานที่ที่รอนที่สุดไดไมเกิน 100 ลานลานลาน
ลาน องศาเซลเซียส หรือ 10

32
 k (ถารอนกวานี้ สสาร แรง พลังงาน จะยุบรวมกันเปน สสารชนิด

หนึ่ง ชื่อ ฮาดรอนิค (hadronic matter). และจุดที่เย็นที่สุด คือ อุณหภูมิของหมอกอะตอม ใน
หองทดลองอะตอมเย็น (Cold Atom Laboratory: CAL) บนสถานีอวกาศนานาชาติ มีความ
เย็นกวา 100 ลานเทา ของที่วางในอวกาศ หรือ เทากับ 0.000,000,000,1 องศา เหนือศูนย
สัมบูรณ. (ที่วางในอวกาศ มีอุณหภูมิเทากับ -273.15 องศาเซลเซียส เรียกวา ศูนยสัมบูรณ หรือ 0 
เคลวิน).  

เราอาจอุปมาเปรียบเทียบ สวรรค (เทวดา) นรก กับสถานที่ในหวงอวกาศที่มีอุณหภูมิ
แตกตางกัน จะไดหรือไม? สถานที่ (field) ในหวงอวกาศที่รอนที่สุดนี้ คือ สถานที่ที่ตถาคต
เรียกวา นรก (นรก อาจถูกแบงชั้นดวยขนาดความรอน) และ สถานที่ที่เย็นที่สุด คือ สวรรค 
(สวรรค อาจถูกแบงช้ันดวยขนาดความเย็น). ถาในบริเวณดังกลาว ไมใชนรกหรือสวรรค แลวจะให
นรก สวรรค ไปอยูแหงใดในเอกภพ. ตามกฎเทอรโมไดนามิกส และกลศาสตรควอนตัม จะบอกวา 
อะตอมจะสั่น (สปน) เคลื่อนที่ไปรอบๆ เมื่อมีความรอน ยิ่งรอนมากเทาไร มันก็จะยิ่งสั่นและ
เคลื่อนเร็วเทานั้น. ในทํานองเดียวกัน ยิ่งมีความเย็นมากเทาไร มันก็ยิ่งเคลื่อนชาลงเทานั้น และจะ
หยุดนิ่งเมื่ออุณหภูมิเปนศูนยสัมบูรณ (ซึ่งยังไมมีการคนพบวามีสถานที่ใด ที่มีอุณหภูมิเทากับศูนย
สัมบูรณ). 

แตเนื่องจาก สัตวนรก และ เทวดา ไมมีสวนใดสวนหนึ่งของรางกายที่เปนอะตอม การ
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เคลื่อนที่ไปในที่ใดๆ ในมิติที่ 4 จึงไมอยูในเงื่อนไขใดๆ ของกฎเทอรโมไดนามิกสและกลศาสตร
ควอนตัม. ทําใหเทวดา สามารถเหาะ (เคลื่อนไป) ไปดวยจิตที่ไมมีมวล และไปดวยความเร็ว
มากกวา ความเร็วแสง. ขณะที่บริเวณที่เหาะไปนั้น มีความเย็นอยางยิ่งยวดแวดลอมอยู และความ
เย็น ทําใหภาวะจิตใจของเหลาเทวดา สงบนิ่ง ย่ิงเย็นมากเทาใด จิตก็จะสงบนิ่งมากเทานั้น (เชน จิต
ของเทวดาชั้นอรูปพรหม ต้ังแต อากาสานัญจายตนะ ข้ึนไป). และในทํานองกลับกัน ความรอน ทํา
ใหจิตของสัตวนรก เรารอน กระวนกระวายใจ ยิ่งรอนมากเทาใด จิตก็จะเรารอนมากเทานั้น (เชน 
จิตของสัตวนรกช้ัน ปทุมนรก). สัตวนรก จึงไมมีโอกาสหรือหวงเวลา ใหคิดเหาะออกไปจากสถานที่
เรารอนนั้นไดเลย. เปรียบเหมือนวา จิตที่ไมสงบ ถูกเผาดวยความรอน ยอมไมมีปญญา ที่จะพาตน
ใหพนจากความทุกข. สวนจิตที่สงบนิ่ง (ในแวดลอมของความเย็น) ยอมกอเกิดปญญา โลดแลนไป
ไรขอบเขต.  

เปนไปไดหรือไมวา สถานที่ (field) ที่เรียกวา นรก สวรรค ก็คือโลก (sphere) ในมิติที่ 4. 
โลกในมิติที่ 4 นี้ จะไมมีสิ่งมีชีวิตใดๆ สามารถทนทานตอความเย็น หรือความรอน ที่แตกตางกัน
ขนาดนี้ได เวนแตสัตวนั้น ไมตองมีรางกายแบบมนุษย. เหตุผลขอนี้ อาจบงชี้วา สัตวนั้นจะเปนอยาง
อื่นไปไมได ถาไมใช สัตวนรก หรือ เทวดา. 

(9) ความแตกตางระหวาง แสง กับ จิต (วิญญาณ) เมื่อมองในภาวะทางควอนตัม 

เมื่อ zoom in เขาไปใกลๆ ของเสนแสงในโฟตอน จะมองเห็น ภาวะทางควอนตัม ซึ่งลําแสง
จะถูกแบงออกเปนหวงๆ (quanta) ที่มีชองวางระหวางหวงๆ นั้น แคบและสั้นมากๆ. ระยะแคบ
และสั้นมากๆ นี้ จะมีแรงโนมถวงควอนตัม คอยยึดเหนี่ยวใหลําแสง เคลื่อน (พุง) ออกไปทุก
ทิศทาง ไดตลอดเวลา. คุณสมบัติขอนี้ เมื่อเทียบกับจิตแลว มีความใกลเคียงกันมาก. เมื่อ zoom in 
เขาไปใกลๆ ของจิต จะพบวา จิตมีการเคลื่อน (เกิด-ดับ) ไปรอบๆ แกนเวลา (แกนแนวตั้ง) เทานั้น 
ไมเปนไปตามแนวของระยะทาง (แกนแนวนอน). ซึ่งตางจากแสง ที่เคลื่อนไปโดยอาศัยทั้งแกนเวลา
และแกนระยะทาง. การเคลื่อนของจิต ไมไดมีลักษณะเปนเสนเหมือนลําแสง แตเปนกลุมกอนของ
ละอองของจิต แผกระจายไปทุกทิศทาง บนรอบแกนเวลา. ละอองของจิต มักใชคําลักษณะนาม
เรียกวา ดวง และเรียกกลุมกอนละอองเหลานั้นวา วิญญาณบาง มโนบาง จิตบาง. วิญญาณแตละ
ดวง จะมีภาวะทางควอนตัม เกิดขึ้นภายในหวงการเกิด-ดับ ของวิญญาณ ซึ่งมีะระยะของการเกิด-
ดับ ที่ใกลชิดกันมากๆ. การเกิด-ดับของวิญญาณ กอใหเกิด แรงทางจิต คลายกับแรงโนมถวง
ควอนตัม ที่เกิดกับลําแสง. แตเนื่องจาก หวงการเกิด-ดับ ของวิญญาณ ไมไดอยูบนเสนแกน
ระยะทาง แตอยูบนแกนเวลา จึงทําใหคุณสมบัติของ แรงทางจิต ไมไดมีคุณสมบัติแบบฟสิกส แตมี
ความโนมถวงของแรงที่พัวพันกับเวลา. ดังนั้น แรงทางจิต จึงยึดเหนี่ยว เจตนา ทิฏฐิ สมาธิ วิบาก 
ไวกับเวลา ซึ่งสงผลใหสัตวทั้งหลาย มีภพ ชาติ สืบตอเนื่องไปไมมีที่สิ้นสุด. 
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(10) พฤติการณของจิต กับ กฎของความเฉื่อย (inertial) 

กฎกลศาสตรของนิวตัน ขอ 1 (กฏของความเฉื่อย) กลาวไววา “วัตถุที่หยุดนิ่ง จะพยายาม
หยุดนิ่งอยูกับที่ ตราบที่ยังไมมีแรงภายนอก มากระทํา. วัตถุที่เคลื่อนที่ จะเคลื่อนที่เปนเสนตรง 
ดวยความเร็วคงที่ ตราบที่ยังไมมีแรงภายนอก มากระทํา.” 

จากกฏของความเฉื่อย นํามาอธิบายพฤติการของ จิตธาตุ ไดวา จิต หรือ วิญญาณ เปน
ธัมมะธาตุหนึ่ง ที่รวมกับธัมมะธาตุอื่น (เวทนา สัญญา สังขาร) ในการสรางความปนปวน ใหเกิดขึ้น
แกสัตว-บุคคล-ตัวตน ซึ่งอาศัย รูปธาตุ ‘โลก-รางกาย’ (ดิน น้ํา ไฟ ลม - physical) ในการดํารงอยู
ของชีวิต.  

โลก-รางกาย จึงเปนสิ่งที่ จิตยึดเกาะไว เพื่อแสดงพฤติการปนปวน ใหแกสัตว-บุคคล-ตัวตน. 
ความปนปวนของจิต เปนไปได 3 ทิศทาง คือ กุศล อกุศล และ อุเบกขา.  

วัตถุที่ถูกทําใหเคลื่อนที่บนโลก จะมีแรงเสียดทาน มากระทําเสมอ. แตวัตถุที่ถูกทําให
เคลื่อนที่ ในอวกาศ จะไมมีแรงเสียดทาน มากระทํา (หรือมีนอยมาก จนวัดคาไมได) สงผลให วัตถุ
นั้น เคลื่อนที่ไปเชนนั้น (continued) ในระยะทางอนันต (infinity). 

แรงเสียดทาน ที่จะมาทําใหอาการปนปวนของจิต สงบลง เชน อานาปานสติ การละนันทิ 
การทําสมาธิ การไดฌาน เปนตน. อาการปนปวนของจิต ไมวาจะในทิศทางใด (กุศล อกุศล 
อุเบกขา) หรือมีลักษะอาการอยางใด (พอใจ พยาบาท หดหู ฟุงซาน สังสัย - นิวรณ) รุนแรง เบา
บางเทาใด ก็จะแสดงออกทาง โลก-รางกาย และสามารถควบคุมจิตใหสงบได (สติ สัมปชัญญะ 
สมาธิ ฌาน) ถาสัตว-บุคคล-ตัวตน นั้น ยังมี โลก-รางกาย อยู. ถาจิต อยูในภาวะปนปวน (นิวรณ) 
หรือ อยูในภาวะสงบ (สติ สัมปชัญญะ สมาธิ ฌาน) ในระหวางที่สัตว-บุคคล-ตัวตน นั้น ไมมี โลก-
รางกาย อยูในเวลานั้น (ตาย) ก็จะมีลักษณะอาการแบบเดียวกับ วัตถุที่ถูกทําใหเคลื่อนที่ไป ใน
อวกาศ คือ ความปนปวน หรือ ความสงบ ของจิต ก็จะทําให สัตว-บุคคล-ตัวตน นั้น ไดรับผล
เชนนั้น ทันทีหลังการตาย และตอเนื่องไปเปนระยะเวลาอนันต. 

ในภาวะไร โลก-รางกาาย ความปนปวนของจิต ยอมสรางแรงเฉื่อย ใหแก สัตว-บุคคล-ตัวตน 
ไมมีที่สุด. สัตว-บุคคล-ตัวตน นั้น ก็จะไดเกิดในภพใหม คือ ถาจิตเปนกุศล และสงบ ภพใหมก็คือ 
สวรรค ถาจิตเปนอกุศล และปนปวน (นิวรณ สังโยชน) ภพใหม ก็คือ นรก. ภพใหม ที่เปนมนุษย ไม
อาจเปนไปไดงายๆ เลย เพราะภาวะที่จะได โลก-รางกาย แบบมนุษยนั้น ไมสามารถหาแหลง หรือ
สถานที่ (earth) ไดโดยงาย, แหลงหรือสถานที่ในเอกภพ (ดาวเคราะห ดาวฤกษ กาแล็กซี่) กลับมี
มากกวา มากตอมาก. 
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