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คำนำ

 วารสารปัญญาสารฉบับที่ ๑๒๘ นี้ จัดพิมพ์ในวันมาฆบูชา 

ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในปีนี้ตรงกับ วันพุธที่ ๔ 

มีนาคม ๒๕๕๘

 วันมาฆบูชา เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓  ถ้าในปีใดมีเดือน 

๘ สองหนจะเลื่อนเป็น วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ 

 ปี ๒๕๕๘ นี้ มีเดือน ๘ สองหน จึงตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ 

เดือน ๔ วันมาฆบูชาชาวพุทธถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ในอดีต 

มีเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้น ได้มีพระอรหันต์มาประชุมพร้อมกัน 

ณ ที่ประทับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในเวฬุวนาราม 

เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ประเทศอินเดีย จำนวน ๑,๒๕๐ องค์ 

โดยมิได้นัดหมายกัน นี้เป็นความอัศจรรย์ ที่มีองค์ประกอบสำคัญ 

๔ ประการ เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต

 จาตุรงคสันนิบาต หมายถึง การประชุมด้วยองค์ ๔ คือ  

มีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้ :-

 ๑) มพีระภกิษสุงฆส์าวกของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ จำนวน 

๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกัน ณ เวฬุวนาราม เมืองราชคฤห์ 

โดยมิได้นัดหมาย

 ๒) พระภิกษุสงฆ์เหล่านั้น ล้วนเป็นพระอรหันต์เอหิภิกขุ- 

อุปสัมปทา คือ เป็นผู้ได้รับอุปสมบทโดยตรงจากพระสัมมา-

สัมพุทธเจ้า
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 ๓) พระภิกษุสงฆ์ค์ที่มาประชุมกันในครั้งนี้ ล้วนเป็น 

พระอรหันต์ผู้ถึงพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาและอภิญญาทั้งสิ้น

 ๔) เป็นวันเพ็ญเต็มดวง กำลังเสวย มาฆฤกษ์

 ในวันนั้น พระพุทธองค์ทรงตรัสโอวาทปาฏิโมกข์ แก่ 

ภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป อันเป็นหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ให้

พระอรหนัตท์ัง้หลายนำไปเผยแพรแ่กช่นทัง้หลาย อนัเปน็แนวทาง 

ปฏิบัติว่า :- 

 สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไม่ทำบาปทั้งปวง

 กุสลสฺสูปสมฺปทา หมั่นทำกุศลให้ถึงพร้อม

 สจิตฺตปริโยทปนํ ทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว

 เอตํ พุทธานสาสนํ นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งปวง.

 พระพุทธองค์ทรงสอนให้พุทธบริษัททั้งหลาย จะต้อง 

เพยีรละกเิลสทัง้ปวง คอื กเิลสอยา่งหยาบ อยา่งกลาง อยา่งละเอยีด 

ของตน หมั่นทำกุศลให้ถึงพร้อมด้วยทาน ศีล ภาวนา เพื่อ 

ความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลส ด้วยการเจริญสมถะและวิปัสสนา

ด้วยการเจริญ ศีล สมาธิ ปัญญา ที่มีอารมณ์เป็น สติปัฏฐาน ๔ 

อันเป็นหนทางเดียว ที่จะทำให้สัตว์ทั้งหลายดำเนินไปสู่ มรรค ผล 

นิพพาน หมดจดจากกิเลสทั้งปวงได้.

 มูลนิธิแนบฯ ได้นำคำสอนของพุทธองค์มาเผยแพร่ 

โดยจดัการเรยีน การสอนพระอภธิมัฯ บาล ีและการปฏบิตัวิปิสัสนาฯ 

แก่ พระภิกษุ สามเณร แม่ชี และประชาชนในโครงการ ต่าง ๆ 

ตลอดระยะเวลานานกว่า ๓๕ ปี 
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 วนัมาฆบชูานี ้มลูนธิฯิ ไดจ้ดังานบำเพญ็กศุล ดว้ยทาน ศลี 

ภาวนา โดยจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี การปฏิบัติวิปัสสนา และ 

ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งมูลนิธิแนบฯ ๓๕ ปี ในวันนี้ด้วย

 การทอดผ้าป่าสามัคคี ในครั้งนี้  อาจารย์วรวรรณ 

วีระสุนทร คุณชนิดา ลิ้มธงเจริญ และคุณทิติภา ขจรไชยกูล 

รับเป็นประธาน ร่วมกับคณะนักศึกษาพระอภิธัมฯ วัดสามพระยา 

วัดธาตุทอง มูลนิธิแนบฯ ผู้ปฏิบัติธรรมพร้อมสาธุชนทั้งหลาย 

และญาติ มิตร เพื่อนำรายได้เป็นค่าใช้จ่าย จัดการเรียน การสอน 

พระอภิธัมฯ พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติวิปัสสนาในโครงการ 

ตา่ง ๆ  ของมลูนธิฯิ พรอ้มทัง้เปน็คา่ยา คา่รกัษาพยาบาล พระภกิษ ุ

สามเณร แม่ชี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ

 วารสารฉบับนี้ ได้นำบทความของท่านอาจารย์แนบ 

มหานีรานนท์ เรื่อง วิสุทธิ ๗ ตอน กังขาวิตรณวิสุทธิ (ต่อจาก 

คราวที่แล้ว) ที่ได้ท่านอธิบาย ความบริสุทธิ์ของปัญญาที่พิจารณา

นามธรรมและรูปธรรม เกิดจาก กิเลส กรรม และวิบาก โดยอาศัย 

อวิชชา เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นฯ และยังมีเรื่องของอาจารย ์

ท่านอื่นที่เป็นอารมณ์ของปัญญาได้ตามสมควรอีกด้วย

 มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ ขออนุโมทนาท่านที่ได้ร่วมกัน 

บำเพ็ญกุศล เพื่อทะนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวร 

สืบไป
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 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและกุศลเจตนาที่ท่าน 

ทั้งหลายร่วมใจกันทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา จงเป็นพลวปัจจัยให้

ทุกท่านและครอบครัว ประสพแต่ความสุข ความเจริญ มีสติ 

ปัญญา งอกงามไพบูลย์ในธรรม สามารถรู้ธรรมเห็นธรรมตาม 

คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนถึงความพ้นทุกข์ 

โดยเร็วพลันด้วยกันทุกท่าน เทอญ.

   

    เทพฤทธิ์ สาธิตการมณี

    กรรมการฝ่ายวิชาการ

    ๔ มีนาคม ๒๕๕๘
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กังขาวิตรณวิสุทธิ ิ

โดย อาจารย์แนบ มหานีรานนท์

นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ

สวัสดีค่ะ  ท่านที่เคารพ       

 กังขาวิตรณวิสุทธิ จะเกิดได้ เพราะปัจจัยมาจาก 

การพิจารณานามรูปปริ เฉทญาณ และพิจารณา 

นามรูปอย่างไร จึงจะไม่มีความสงสัยว่า มีตัว มีตน 

คือหมดความสงสัย จากการมีตัว มีตนในนามรูป 

ตลอดทัง้ชาตนิีแ้ละชาตทิีแ่ลว้มา และชาตติอ่ไปอกีดว้ย   

พิจารณาอย่างไร?

 เมื่อคราวที่แล้วมา ก็ได้อธิบายถึงการพิจารณา 

ตามอายตนะใช่ไหมคะ นามรูปตามอายตนะ ตาม 

ความเปน็จรงิของสภาวธรรม ทีเ่กดิเปน็อยูต่ามอายตนะ 

เช่น ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ  

พร้อมด้วยการงานของรูปนามนั้น พร้อมด้วยลักษณะ 
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และการงานของนามรปูนัน้ ความปรากฏขึน้ของวตัถนุัน้ 

และเหตุที่ทำให้เกิดนามรูปนั้น

 การที่ให้พิจารณาให้เข้าถึงเหตุ ดังกล่าวนี้เอง 

กังขาวิตรณวิสุทธิ จึงเกิดขึ้น ความเห็นว่า ไม่มีตัวมีตน

ในนามรูปที่ได้อธิบาย พร้อมยกตัวอย่างให้ทราบแล้ว 

ใช่ไหมคะ? เช่น ทางตา มีปัจจัยในการเห็น รูปจะเกิดได ้

ต้องอาศัยแสงสว่าง ต้องอาศัยรูปารมณ์ ต้องอาศัย 

จักขุปสาท และต้องอาศัยจิต เป็นต้น ๔ อย่างนี้ 

เมื่อรวมกัน การเห็น หรือคำว่า เห็น จึงมีขึ้นได้ 

ที่อาศัยการพิจารณา รู้อย่างนี้นะคะ ตลอดจนกระทั่ง 

ถึงอิริยาบถด้วย ตามกรรมฐานของมหาสติปัฏฐานนั้น

 เพราะวา่ เมื่อพจิารณาแลว้วา่ รปูารมณก์็ไมใ่ชส่ตัว ์

ไมใ่ชบ่คุคล ไมใ่ชผู่ห้ญงิ ไมใ่ชผู่ช้าย จกัขปุสาทก็ไมใ่ชส่ตัว ์

ไม่ใช่บุคคล ไม่มีตัวตน ไม่ใช่ผู้หญิง ผู้ชาย แสงสว่างที่

ต้องอาศัยให้การเห็นเกิดขึ้น ก็ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ผู้หญิง 

ผู้ชาย ไม่ใช่ตัวตน อย่างนี้ 

 จิต คือมนสิการที่เป็นปัจจัยให้เกิดการเห็นนั้น 

ก็ไม่ใช่ตัวตน เพราะจิตก็ไม่ใช่อัตตา วิญฺญฺาณํ อนตฺตา 

วิญญาณก็ไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตน
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 ทางหูก็เช่นเดียวกัน ทางจมูกก็อย่างเดียวกัน 

อาศัยปัจจัยต่างๆ ให้เกิดขึ้น อาศัยประสาทต่างกัน 

อาศัยวิญญาณต่างกัน ที่เกิดขึ้นแต่ละทวาร ๆ ซึ่งได้ 

แจกแจงมาแล้ว

 การพิจารณาอย่างน้ี ได้มาจากนามรูปปริจเฉทญาณ

นี้เหมือนกัน เป็นปัจจัยมา

 ทีนี้การที่พิจารณาเห็นปัจจัยที่ให้เกิด รูปและนาม  

หรือสภาวธรรม หรือวัตถุธรรมก็ตาม ว่าเกิดด้วยเหตุ 

ด้วยปัจจัยอย่างนี้ การพิจารณารู้อย่างนี้ด้วยปัญญา 

นั่นเอง ความสงสัยที่ว่า ในโลกนี้หรือในนามรูปนี้ ใน 

ขันธ์ ๕ นี้ มีตัว มีตน มีคน มีสัตว์หรือมีผู้หญิง ผู้ชาย  

ในสภาวธรรมที่จัดขึ้นเป็นขันธ์เป็นอายตนะนั้นไม่มี

 เมื่อหมดความสงสยั หรอืไมม่พีระเจา้ ไมม่พีระอศิวร 

หรือพระพรหมมาบันดาลให้นามรูปหรือสภาวธรรม 

เหล่านั้นเกิดขึ้น ก็ไม่มี ไม่มีใครเป็นผู้บันดาล

 นี่ความสงสัยอย่างนี้  ความไม่เข้าใจอันนี้ก็  

หมดสิ้นไป จึงเข้าถึง กังขาวิตรณวิสุทธ ินะคะ

 ไม่ใช่ว่า จะหมดสงสัยแต่ในขณะที่ตัวกำลังเป็น 

อยู่ในชาตินี้เท่านั้น ชาติที่แล้ว ๆ มาก็รู้ตลอดไปโดย 
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ไม่สงสัยด้วยว่า ชาติที่แล้วมาก็ไม่มีตัวตน คน สัตว์ 

เหมือนกัน

 ชาตินี้ที่กำลังเป็นอยู่ขณะนี้ ก็อาศัยเป็นขึ้นด้วย 

เหตุปัจจัย ไม่มีตัวตน คน สัตว์ อย่างชาติที่แล้วมาและ 

ชาติต่อไปอีก สภาวธรรมเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้น การเห็น 

ได้ยิน ได้กลิ่น รู้รส สัมผัส ใจรู้เรื่องอะไรที่เกิดขึ้นก็ตาม 

ก็เกิดด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวนี้ ไม่มีตัวตน คน สัตว์  

อย่างเช่นที่เห็นในปัจจุบันนี้เหมือนกัน ตลอดไปหมด 

ทั้ง ๓ ชาติ เมื่อแจกออกไปแล้ว

 ความสงสัยในอดีตชาติมีเท่าไร? ความสงสัย 

ในปัจจุบันชาติมีเท่าไร? ความสงสัยในอนาคตชาติที่ 

จะเกดิตอ่ไปมอีกีเทา่ไร ? รวมกนัทัง้หมดนะ มคีวามสงสยั 

๑๖ อย่างด้วยกัน แต่ว่านี่ไม่ได้นำมากล่าวนะคะ ทั้ง  

๑๖ อย่าง เพราะว่ามาก เอาแต่เพียงพอให้เข้าใจ 

ความหมาย หรือเนื้อความเท่านั้น

 จะมีอะไรก็ตามเถอะ แต่ว่า ความสงสัยที่ว่า 

มีตัวตน คน สัตว์ หรือว่า นามรูป สภาวธรรม โลกนี ้

มีผู้สร้ างนั้นน่ะ หมดไปเท่านั้นเอง นี่ จุดสำคัญ 

อยู่ที่ตรงนี้
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 ความสงสัยนั้นน่ะ แล้วแต่ สงสัยอะไรมากน้อย 

แค่ไหน ก็ไม่สำคัญนะคะ

 ทีนี้  กังขาวิตรณวิสุทธินี่  ความสงสัยอันนั้น 

ก็หมดไป

 เพราะวา่ สภาวธรรมอนันี ้เปน็ความจรงิอยูอ่ยา่งนี ้

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ชาติที่แล้วมาก็ต้องอาศัยเหตุ 

ปัจจัยอย่างนี้ ชาตินี้ก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอย่างนี้ 

เหมือนกัน ชาติหน้าต่อไปก็จะต้องอาศัยเหตุปัจจัย 

อย่างนี้เหมือนกัน ธรรมอันใดที่จะเกิดขึ้น ก็ต้องอาศัย 

เหตุปัจจัยอย่างนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย

 เพราะเหตุว่า เข้าไปรู้ความจริงอย่างนี้แหละ 

เพราะฉะนั้น ปัญญาก็เลยทำลายความสงสัยในสิ่ง 

ที่แล้วมา แล้วก็ในชาติหน้าต่อไปด้วย ความสงสัย 

จึงจะหมดจด

 เมื่อหมดจดจากความสงสัยดังกล่าวแล้วก็เข้าถึง 

วิสุทธิที่ชื่อว่า “กังขาวิตรณวิสุทธิ” นี่ผู้ปฏิบัติจะต้อง 

นำปัญญาเข้าถึงวิสุทธิอย่างนี้ด้วย ถึงจะเดินไป แปลว่า 

วสิทุธอินันีน้ะ่ แนน่อน เปน็ทางทีจ่ะทำใหถ้งึพระนพิพาน 

ได้แน่นอนทีเดียวแต่ละชนิด ๆ
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 บางทกีร็ูป้จัจยัวา่เกดิขึน้ดว้ยอำนาจของกรรม หรอื 

ของกิเลส ของวิบาก ก็แล้วแต่นะคะในเรื่องวัฏฏะนี้ 

มีหลายนัย ท่านแสดงไว้ ในพระไตรปิฎกในปฏิจจ-

สมุปบาท ทั้งโดยย่อโดยพิสดาร โดย ๒ ก็มี โดย ๓ ก็มี 

โดย ๔ โดย ๕ โดย ๑๐ และ ๒๐ อันนี้มีหลายนัยทีเดียว 

ในท่ีสุดก็เรื่องของวัฏฏะ เรื่องของความเวียนว่ายตายเกิด

นี่เอง แสดงไว้มากทีเดียว

 อนันีก้แ็ลว้แตว่า่ ใครจะมกีารศกึษามากนอ้ยแคไ่หน 

ในชาตินี้ วิญญาณนี่ เป็นตัวปรมัตถธรรม เพราะฉะน้ัน 

การได้ยินนี้ ก็เป็นปรมัตรธรรม ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล  

อย่างเดียวกัน

 ถ้าพูดถึงนัยของอายตนะ แม้แต่พิจารณาไป 

ด้วยนัยของขันธ์ หรืออายตนะ ถ้าส่วนอายตนะก็ต้อง 

กำหนดโดยนัยของอายตนะเหมือนกัน ถ้ากำหนด 

โดยขันธ์  ก็ยกขึ้นพิจารณาตามนัยของขันธ์อย่างหนึ่ง ๆ  

กย็กขึน้ม ี๑๑ อยา่ง เชน่ อยา่งจกัขวุญิญาณ ถา้พจิารณา 

โดยขันธ์ก็พิจารณา ๑๑ อย่าง โสตวิญญาณ ๑๑ อย่าง 

ฆานวิญญาณ ๑๑ อย่าง ชิวหาวิญญาณ ๑๑ อย่าง 

กายวิญญาณ ๑๑ อย่าง มโนวิญญาณดวงหนึ่ง ๆ   

๑๑  อย่าง
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 เพราะฉะนั้น วิญญาณขันธ์ มีประเภท ๘๙ 

อย่างย่อก็ต้อง ๘๙ กอง ๘๙ ขันธ์ นับเป็นขันธ์ได้ 

จิตแต่ละดวง ๆ นับเป็นขันธ์ได้ทั้งนั้น การนับเป็นขันธ์ 

ได้นี่ ต้องนับได้เฉพาะสภาวธรรมที่เป็นสังขารเท่านั้น 

ถ้าสภาวธรรมที่ เป็นวิสังขาร ก็นับเป็นขันธ์ ไม่ได้  

เข้าใจไหมคะ เพราะว่าสภาวธรรมที่เป็นวิสังขารนั้นน่ะ 

ไมม่อีดตี ไมม่อีนาคต ไมม่ปีจัจบุนั ไมม่หียาบ ไมม่ลีะเอยีด 

อย่างพระนิพพานนี้ ไม่มีสภาวธรรมอันนั้นพ้นจากกาล 

แล้ว

 ธรรมใดที่พ้นจากกาลแล้ว นับเป็นขันธ์ ไม่ได้ 

โปรดเข้าใจย่อ ๆ อย่างนี้

 ธรรมใดที่นับเป็นขันธ์ได้ แปลว่า ธรรมนั้นยังอยู่ 

ในกาล อยู่ในอดีต อยู่ในอนาคต หรืออยู่ในปัจจุบัน 

ก็แล้วแต่ใน ๓ อย่าง คือ อยู่ในกาลนี้ จึงนับเป็น 

ขันธ์ได้

 ถ้าธรรมใดพ้นจากกาลทั้ง ๓ นี้แล้ว ธรรมนั้น 

นับเป็นขันธ์ไม่ได้ คือ นับเป็นกองไม่ได้ กองในที่นี้ 

มี ๑๑ อย่าง อย่างจักขุวิญญาณจิตดวงเดียวนี่เป็น 

ขันธ์ ๑ มี ๑๑ อย่าง ท่านแจกไว้ละเอียดมากเหลือเกิน 
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ใน ๑๑ อย่างนั้นน่ะ มีธรรมที่หยาบ หยาบอย่างไหน 

หยาบโดยภูมิหรือหยาบโดยบุคคล มีหลายประเภท 

ธรรมที่ละเอียดก็เหมือนกัน ละเอียดโดยภูมิ ละเอียด 

โดยบุคคล หรือละเอียดโดยสภาวะ ก็เพียงพอให้เข้าใจ

ในการนับขันธ์ไว้ก่อนนะคะ ส่วนจะนับอย่างไรนั้น 

ต้องอาศัยในรายละเอียดอีกที

 ถ้าพิจารณาโดยนัยของอายตนะ ก็นับไปโดยนัย 

ของอายตนะว่า สภาวะอันนั้น อย่างนั้นเป็นสภาวะ 

อันใด

 อายตนะนี่ แปลว่า เป็นเหต ุเหมือนกัน เป็นเหต ุ

ให้เกิดขึ้น ก็รู้ว่า อายตนะนั้น เป็นเหตุให้เกิดอย่างนั้น 

เช่นอย่างว่า รูปายตนะ เป็นอายตนะภายนอก เป็นเหตุ 

ให้เกิดอะไร? เป็นเหตุให้เกิดจักขุวิญญาณ เป็นเหตุ 

ให้เกิดเจตสิก เพราะอาศัยปัจจัยมาจากรูปารมณ์

 เพราะฉะนัน้ รปูารมณ ์จงึถอืวา่ เปน็อายตนะอนัหนึง่ 

เป็นเหตุหนึ่ง ที่จะให้จักขุวิญญาณเกิดขึ้น

 จักขุปสาท ก็เป็นอายตนะ เพราะว่าเป็นเหตุ 

เป็นปัจจัย ที่จะให้จักขุวิญญาณเกดิขึ้นเหมือนกัน ฉะนั้น 

จงึจดัเปน็อายตนะได ้เรยีกวา่ จกัขวายตนะ เปน็ทีอ่าศยั 

ของจักขุวิญญาณ
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 ตัวจิตเอง ก็เป็นอายตนะ เพราะเป็นที่อาศัยให้ 

เกดิเจตสกิ ใหเ้กดิรปูเหมอืนกนั ขอใหเ้ขา้ใจยอ่ ๆ  ไวก้อ่น 

ถ้ามากนักประเดี๋ยวจะฟั่นเฝือ ทำความเข้าใจไม่ไหว  

ก็ลืมหมด

 ความจริงอันนี้ ท่านก็รู้อยู่แล้วนะคะว่า คำสอน 

ในพระพทุธศาสนานะ่ เปน็ของจรงิ เมื่อเปน็ของจรงิแลว้ 

ก็ไม่มีการล้าสมัย เพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

 เมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว คำว่า ล้าสมัย 

ในพระพุทธศาสนานี่ มีไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ ไม่มีเหตุผล 

ที่จะเป็นไปได้อย่างนั้นเลย

 ทา่นทีเ่ขา้ใจปฏบิตั ิในหนา้ทีข่องกงัขาวติรณวสิทุธ ิ

นี้แล้วนะคะ เมื่อท่านกำหนด ๆ ไป ท่านจะรู้เหตุปัจจัย 

ของธรรมเหล่านี้ได้ โดยตรงทีเดียว

 เพราะว่า กำหนดไปจากนามรูปปริจเฉทญาณ 

คือกำหนดนามรูป มาจากนามรูปปริจเฉทญาณนั่นเอง 

อันนั้นก็เป็นทิฏฐิวิสุทธิ ปัจจัยของกังขาวิตรณวิสุทธินี้  

ก็มาจากนามรูปปริเฉทญาณก็จะรู้ได้ว่า ธรรมอันนั้น 

จะเกิดขึ้นเพราะเหตุใด จิตแต่ละดวงเกิดขึ้น เช่น 

อย่างโทสจิต เกิดขึ้นเพราะอะไร? เกิดขึ้นเพราะเห็น 
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รูปไม่ดี ได้ยินเสียงไม่ดี เป็นต้น โทสจิตก็เกิดขึ้น   

อันนี้ก็เรื่องปัจจัยของนาม

 เมื่อเวลาเห็นรูป หรือได้ยินเสียงดี ๆ โทสจิต 

อยู่ที่ไหน? โทสจิตไม่มีแล้ว ต้องดับไป เพราะว่ารูปดี ๆ 

เสียงดี ๆ นี่ ไม่ใช่เป็นปัจจัยแก่โทสจิต เป็นปัจจัย 

แก่ราคะจิต

 เพราะฉะนั้น จิตแต่ละดวง ก็ต้องมีปัจจัย ต้องได้ 

ปัจจัยทุกดวงที่เกิดขึ้น แต่ละอย่าง ๆ ไม่ใช่เกิดได้เอง 

แตล่ะครัง้กเ็กดิขึน้ดว้ยปจัจยั ไมใ่ชเ่กดิเพราะใครบนัดาล 

เมื่อสิ้นสุดเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไป ไม่เหลือมาถึงจิต 

ที่เกิดใหม่ เมื่อได้รับอารมณ์ใหม่

 แต่ที่จริง นักศึกษาเข้าใจแต่เพียงว่า จิตนี่นะ 

ต้องมีอารมณ์เป็นปัจจัย โดยสาธารณะแล้ว ก็  

อารมณ์นี่แหละเป็นปัจจัย

 เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้ว อารมณ์นี่ ก็มีทั้งรูปทั้งนาม 

เพราะฉะนั้น พูดแต่อารมณ์อย่างเดียวว่า นามเป็น 

ปัจจัยให้เกิดนามก็ ได้ รูปเป็นปัจจัยให้เกิดนามก็ ได้ 

อารมณ์นี่ เป็นรูปก็มี เช่น สี เสียง กลิ่น รส เหล่านี้  

เปน็รปูใหเ้กดินามก็ไดเ้หมอืนกนั ฉะนัน้จงึไดท้ัง้ ๒ อยา่ง 
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นี ่แมอ้ารมณอ์ยา่งเดยีว อารมณท์ีเ่ปน็ปจัจัยอยา่งเดยีว 

ปัจจัยนั้นมีมาก มีตั้ง ๒๔ ปัจจัย ก็มีรูปบ้าง นามบ้าง 

นั่นเอง นามเป็นปัจจัยให้เกิดรูปบ้าง รูปเป็นปัจจัย 

ให้เกิดนามบ้าง รูปนามเป็นปัจจัยให้เกิดนามบ้าง อะไร 

ทั้ง ๒๔ อย่างนั้น ก็สับเปลี่ยนกันเป็นปัจจัยไป แต่ก็เป็น

เรื่องของรูปนามทั้งนั้น เมื่อสิ้นเหตุสิ้นปัจจัยแล้ว 

ธรรมเหล่านั้นก็ดับไป ไม่เหลือมาถึงธรรมที่เกิดใหม่  

แม้แต่จิตที่เกิดขึ้นทีหลังดวงหนึ่ง ก็ไม่ใช่จิตดวงที่ดับ 

ไปแล้วมาเกิดขึ้นใหม่ จะเป็นจิตดวงเดียวกันอย่างไรได้

 อยา่งเชน่โทสจติเกดิขึน้ กต็อ้งอาศยัอารมณท์ี่ไมด่ ี

ที่เป็นอนิฏฐารมณ์ โทสจิต จึงเกิด

 สว่นโลภจิตนัน้ เกดิขึน้ดว้ยอารมณท์ี่ด ีอิฏฐารมณ์ 

โลภจิตจึงเกิด

 เพราะฉะนั้น ได้ปัจจัย ได้กำเนิดมาต่างกัน 

จะเป็นคนเดียวกันอย่างไรได้ นามสกุลก็ต่างกัน 

ว่าอย่างนั้นเถอะ ก็จะเป็นคนเดียวกันไม่ได้ ชื่อกับ 

นามสกุลก็ต่างกัน เหตุให้เกิด ที่อยู่ ที่เกิดต่างกัน 

ก็ต้องไม่ใช่คนเดียวกัน ไม่ใช่คนนั้นจะกลับมาเป็นคนนี้ 

ได้นะคะ
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 ท่านอุปมาเหมือนกับเม็ดมะม่วง ที่ ได้มาจาก 

ต้นมะม่วง ต้นมะม่วงนั้นแหละ เป็นพืชให้ออกเป็นเม็ด 

พืชในที่นี้ คำว่า พืช นี้ ท่านหมายถึงวิญญาณ

 วิญญาณนี่ เป็นตัวพืช คล้าย ๆ  กับว่า เป็นเม็ดพืช 

อันหนึ่ง ส่วนกรรม เป็นที่ดิน ถ้าพืชนั้นเกิดเพราะที่ดิน 

ปลูกลงไปในที่ดินที่ดี ที่เป็นกุศลกรรม พืชนั้นก็งอกงาม 

สมบูรณ์

 ถ้าปลูกลงไปในที่ดินที่ ไม่ดี ที่มีพืชไม่ดีอย่าง 

อกุศลกรรมอย่างนี้ เพราะเป็นเหตุให้เกิดวิบาก คือ 

วิปากวิญญาณที่จะไปเกิดขึ้น พืชนั้นก็ไม่ดี ไม่งอกงาม 

ไม่สมบูรณ์ ก็ขาดตกบกพร่อง ถ้าเป็นคนบางทีตาไม่ดี 

หูไม่ดี อะไรอย่างนี้ เป็นต้น เพราะว่าที่ดินนั้นไม่ดี 

ตน้ไมม้นัก็ไมง่อกงาม อาจจะพกิลพกิารไป สว่นรา่งกาย 

เรานี ่กเ็หมอืนกบัตน้ไม ้ทา่นอปุมาไวเ้หมอืนกบัเมด็มะมว่ง 

นะคะ ต้นมะม่วงนั้นไม่ได้มีอยู่ เอาเม็ดนั้นมาเพาะปลูก 

คือเอาเม็ดเก่ามาเพาะมะม่วง เพาะลงไป แล้วมะม่วง 

โตขึ้นจนออกลูก ก็เกิดเม็ดขึ้นมาใหม่

 ทนีี ้เมด็ทีม่าเกดิใหมน่ี ้ไมใ่ชเ่มด็เกา่ทีเ่ราเอาไปเพาะ 

แต่ว่าเม็ดใหม่เกิด เพราะอาศัยเหตุจากเม็ดเก่า
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 ถ้าไม่มีเม็ดเก่า เป็นปัจจัยให้เกิดเม็ดใหม่แล้ว  

เม็ดเก่าไม่มี เม็ดใหม่ก็เกิดไม่ได้เหมือนกัน

 เหมือนกับจิตของเรานี่ จิตแต่ละดวง ๆ  เป็นปัจจัย 

ซึ่งกันและกันทุกดวง ดวงที่เกิดก่อนเป็นปัจจัยให้เกิด 

ดวงหลัง ๆ คือ ดวงที่ ๑ เป็นปัจจัยให้เกิดดวงที่ ๒  

ดวงที่  ๒ เป็นปัจจัยให้ เกิดดวงที่  ๓ ดวงที่  ๓ 

เป็นปัจจัยให้เกิดดวงที่ ๔ ตามขณะ ๆ ที่เกิด ขณะที่ ๑  

ที่ ๒ ที่ ๓ อะไรก็แล้วแต่ เกิดตามขณะหนึ่ง ๆ นี่แหละ 

ก็ต้องเป็นปัจจัยอยู่อย่างนี้ เรื่อยไปในสังสารวัฏฏ์ 

กี่มหากัปก็ตาม กี่ภพ กี่ชาติก็ตาม ก็ต้องเป็นปัจจัย 

วนเวียนกันอยู่เรื่อยไป

 แต่ว่าจะขาดปัจจัยลงเมื่อไร? คือว่า จิตดวงหนึ่ง 

เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ไม่เป็นปัจจัยให้เกิดอีก แปลว่า 

ปัจจัยขาดแล้ว ไม่เกิดอีกแล้ว ไม่มีเม็ดที่จะเพาะอีกเลย 

เพราะว่า ต้นไม้นั้นไม่มีเม็ดออกแล้ว ไม่มีที่จะเพาะ  

ดับ เมื่อดวงนั้นดับไปแล้วเป็นอันสิ้นเหตุสิ้นปัจจัย 

ไม่มีดวงใหม่เกิดอีกแล้ว จิตดวงนั้นคือจิตดวงไหน?  

ได้แก่จิตอะไร? อยู่ที่ไหนคะ?
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 มอียูข่ณะเดยีว ดวงเดยีว คอื จตุจิติของพระอรหนัต ์

จุติจิตของพระอรหันต์ นี่เป็นผู้ทำลายเหตุปัจจัยแล้ว 

สิ้นหมดแล้ว แต่ว่า จิตที่ประพฤติเป็นไปอยู่กับ 

พระอรหันต์ที่ยังไม่จุติ แม้หมดยางแล้ว แต่จิตก็จะยัง 

เกิดดับอยู่ เพราะอะไร? เพราะว่าจิตนี้ได้ปัจจัยมาจาก 

อดีตชาติ ท่ียังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ได้มาจากอดีตกรรม

 เพราะฉะนั้น วิบากยังต้องเกิดอยู่เรื่อยไป ก็ต้อง 

เป็นไปจนกว่าจะหมดอายุ หรือสิ้นกรรม สิ้นปัจจัย 

ลงไปเมื่อไร จิตนั้นจึงดับ แล้วก็หมดสิ้นกัน      

 พอท่านชำระเหตุปัจจัย ที่จะให้เกิดอีกไม่มีแล้ว 

พอจุติจิตพระอรหันต์เกิดขึ้น อุปาทะ ฐีติ ภังคะ 

แล้วก็ดับไป พอดับไปแล้ว ปฏิสนธิจิตก็ ไม่เกิดอีก 

จิตก็เป็นอันว่าหมด ดับสนิทไม่เหลือเลยในโลก ภพชาติ 

ดับสนิท ไม่มีเลย

 พอปรนิพิพานแลว้ ชาตไิมม่เีกดิอกีแลว้ ปฏสินธจิติ 

ไม่เกิดต่ออีกเลย

 แต่ถ้าตามธรรมดาของบุคคลที่ยังไม่สิ้นอาสวะ 

ทีย่งัมภีพชาตอิยู ่ทีเ่รยีกวา่ “สมัภเวส”ี พวกเรานีแ่หละ 

พวกสัมภเวสี คือ พวกที่ยังมีภพ มีชาติอยู่ ถือว่าผู้ที่ 

แสวงหาภพชาติอยู่แล้ว
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 พอจุติจิตเกิดขึ้น และจุติจิตดับไปแล้ว ปฏิสนธิจิต 

จะต้องเกิดต่อทันทีทีเดียว เพราะภพชาติยังไม่หมด 

ปฏิสนธิก็ เกิดต่อไป แล้วแต่ภูมิว่า เกิดในที่ ไหน 

จิตดวงไหนในปวัตติกาล ตาเห็นรูปหรือหูได้ยินเสียง  

อะไรก็แล้ว แต่ว่าในภูมินั้น คือจิตที่จะไปเกิดในภูมินั้น 

ได้เท่าไร ก็เกิดต่อเรื่อยไปแล้ว พอถึงจุติจิตแล้ว 

ปฏิสนธิก็เกิดต่อไปอย่างนี้ เวียนไปเวียนมาแล้วแต่ 

อาจจะไปปฏิสนธิในนรก ในอบาย เป็นสัตว์เดรัจฉาน 

หรือเป็นเปรต เป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดา เป็นพรหม 

ได้ทั้งนั้น เกิดเป็นอะไรก็ ได้ เมื่อจุติจิตดับไปแล้ว 

ปฏิสนธิก็เกิดติดต่อกันเรื่อยไป เพราะฉะนั้นไม่มีที่จะ 

ขาดจากสังสารวัฏฏ์   

 เมื่อชาติยังมีอยู่ ปฏิสนธิจิตยังเกิดอยู่ตราบใด 

ตราบนั้น ชรา พยาธิ มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขโทมนัส 

ก็ตามเบียดเบียนไปเรื่อยไป ไม่มีล่ะที่จะหมดสิ้นได้  

 เพราะว่า ทุกข์เหล่านี้มาจากชาติเป็นเหตุเท่านั้น 

เพราะฉะนั้น พระพุทธองค์จึงทรงแสดงว่า ความทุกข์ 

ความโศก ความร่ำไห้ นี้ เป็นอานิสงส์ ที่เกิดมา 

จากชาติ  
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 เพราะฉะนัน้ คนเรานีช่าตหินึง่ ๆ  นบัไมถ่ว้นแลว้วา่ 

เกิดมากี่มหากัป กี่ร้อยล้านชาติ น้ำตาที่ต้องร้องไห้นี่ 

เกิดมาชาติใดก็ต้องร้องไห้ จะต้องได้พบกับ โสกะ 

ปริเทวะ ถึงแม้ไม่ประสบในสิ่งที่รัก พลัดพรากจาก 

สิ่งที่รัก ก็ต้องเสียอกเสียใจ หรือประสบกับสิ่งที่ไม่รัก 

ไม่พอใจ มาพบเข้าก็ต้องเสียใจอย่างนี้  แปลว่า 

เคยร้องไห้มาแล้วอย่างนี้ ถ้าหากว่าจะรองน้ำตาไว้  

ของคนหนึ่งๆ น่ะ มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง ๔

 ดูซิ! เห็นไหม ร้องไห้มามากมายจน อย่างเช่น 

นางปฏาจารา ที่ร้องไห้ลูกตายน่ะ ท่านก็อุปมาให้ฟังว่า 

นี่แหละ นางนี้ก็ร้องไห้มา ไม่ใช่แต่ภพชาตินี้ เมื่อเกิด 

มาทีไร ๆ ก็มาร้องไห้ทุกที แล้วก็ต้องพลัดพรากจาก 

สิ่งที่รัก นี่ก็ไม่รู้ว่า พลัดพรากมากี่หน กี่ครั้งแล้ว

 เพราะฉะนั้น ถ้าหากว่า ภพชาติยังไม่สิ้นสุดละก็  

เราก็จะต้องร้องไห้กันอยู่อย่างนี้อีก ต้องประสบกับสิ่งที่

พลัดพรากจากสิ่งที่รักอีก คิดอะไรไม่สมความปรารถนา 

อีก อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกัน ที่พบมาแล้วนี่ น้ำตานี่ 

รองไว้ได้มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง ๔ คนหนึ่ง ๆ น่ะ
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 กระดูกของคนหนึ่งน่ะ เกิดมาแล้วก็ตายไป 

กระดูกก็กองอยู่ เกิดมาแล้วก็ตาย กระดูกก็กองอยู่  

ถ้ารวบรวมเข้าไว้แล้วใหญ่โตยิ่งกว่าเขาพระสุเมรุ 

เห็นไหมคะ ใหญ่ยิ่งกว่าเขาพระสุเมรุอีก นี่คิดดูซิ! 

แล้วเรานี่น่ะ เราก็จะตายต่อไปอีก กระดูกเรานี่ไม่ใช่ 

เพยีงแคน่ีน้ะ เรายงัไมส่ิน้ภพชาตนิี ่เกดิอกีกต็อ้งตายอกี 

แล้วจะตายด้วยอะไรก็ไม่รู้ ถูกเขาฆ่าตายมาแล้วกี่หน 

ก็ไมรู่ ้ตายดว้ยกนิยาพษิตาย โสกะปรเิทวะ มาแลว้กีห่น 

ก็ไม่รู้  

 คราวนีเ้ราจะตอ้งตายอกี ขา้งหนา้นี ่เราไมน่กึกลวั 

กันบ้างรึ น่ากลัวไหม? อันนี้ซิ! น่ากลัว ภพชาติที่ผ่านมา 

แล้วน่ะ ไม่เป็นไร ก็นึกถึงซิว่าเราจะต้องไปเกิดข้างหน้า

อีกนี่นับไม่ถ้วน ที่สุดของเรานี่ จะไปที่สุดลงเมื่อไร? 

ถ้าเราประมาท ผู้ที่ตั้งอยู่ในความประมาทละก็ ไม่มี 

ที่สุดเลย

 ท่านถือว่า สังสารวัฏฏ์นี่ เป็นตัวคุกใหญ่ทีเดียว 

ติดอยู่ในสังสารวัฏฏ์นี่ เวียนว่ายตายเกิดได้รับทุกข์อยู่ 

ในสังสารวัฏฏ์นี่ ไม่มีละ ติดกันมาแล้วไม่รู้ว่าเท่าไร ๆ 

กี่ภพชาติ
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 แตว่า่ ความวปิลาสของเรานี ้มนัไมเ่หน็วา่เปน็ทกุข ์

ใช่ไหมล่ะ มันไม่อยากจะพ้นไปจากสังสารวัฏฏ์นี่หรอก 

มันเสียดายที่สุดเลย อยากจะขออยู่ ในคุกนี่ละ 

เพราะอะไร? เพราะเราไม่ได้เห็นว่าเป็นทุกข์ ใช่ไหมคะ 

เราไม่ได้เห็นว่า เป็นที่ขังให้ได้รับทุกข์ทรมาน เราไม่ได ้

เห็นอย่างนั้น แต่ เรากลับเห็นเป็นที่ ให้ความสุข 

จะตายไปยังรู้สึกเสียดาย ไม่อยากเลื่อนไปจากแดนนี้ 

คุกนี่เขามีหลายแดน เลื่อนจากแดนกามาวจรนี่ใช่ไหม 

เลื่อนจากแดนอบายมา ขอให้มาอยู่มนุษย์เถอะ ก็อยู่ 

ในคกุนัน่แหละ เลื่อนจากมนษุย ์กข็อใหเ้ปน็เทวดาเถอะ 

กอ็ยู่ในคกุอกีนัน่แหละ อยู่ในแดนนัน้อกีแหละ เลื่อนจาก 

เทวดาไปแดนพรหม แต่ว่า คงอยู่ในคุกนั่นเอง มันมี 

หลายแดนนี่ โทษมาก โทษน้อย ทุกข์มากทุกข์น้อย

 คดิดซูคิะนี ่เรามนัไมเ่หน็ใชไ่หมคะ ทนีีพ้ระพทุธองค ์

แสดงอย่างนี้ นางปฏาจารา เป็นคนมีบุญบารมีมาก พอ 

พระพุทธเจ้าแสดงเท่านั้นแหละ ทั้ง ๆ  ที่เวลานั้นเสียสต ิ

เป็นบ้าอยู่ด้วย ไม่มีสติสัมปชัญญะแล้ว ลูกตาย ผัวตาย 

ใชไ่หม? พอ่ตาย แมต่าย หมดทัง้นัน้ นัน่แหละ คดิดซูวิา่ 

ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ต้องเสียใจร้องไห้จนกระทั่ง 

เสียสตินะคะ
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 แต่กระนั้น ยังฟังเทศนาของพระพุทธเจ้ารู้เรื่อง 

ยงัเปน็เหต ุเปน็ปจัจยัใหส้ำเรจ็เปน็พระอรหนัต์ได ้คดิดซู ิ

บารมีเขาต้องดีกว่าพวกเราแน่

 พวกเรานี ่เปน็คนดีๆ  กนัทัง้นัน้ ยงัไมถ่งึกบัวปิลาส 

จนเสียสติเลย แต่อย่างนั้นยังฟังอะไรไม่ค่อยจะรู้เรื่อง 

เลย

 นี่แหละค่ะ พระพุทธเจ้าแสดงเพียงแค่นี้เธอก็รู้ 

ก็สำเร็จได้อย่างเดียว ซึ่งก็ต้องผ่านวิสุทธิเหมือนกัน 

ต้องผ่านนี่ กังขาวิตรณวิสุทธิ ก็ต้องผ่านมา

 พระพุทธเจ้านี่ พระองค์มีอุบายหลายอย่างให้ 

เห็นว่า คนที่เกิดมาในโลกนี้ มีทุกข์ด้วยกันทุกคน 

ต้องตายทุกคน ต้องแก่ทุกคน ต้องเจ็บทุกคน 

ต้องร้องไห้ทุกคน ถ้าใครประสบเข้าแล้ว ก็ถือว่า 

ไม่ใช่ของแปลก

 เพราะฉะนั้น ของที่น่าควรคิดที่สุดของบุคคลที่ 

ได้พบนะว่า ทำอย่างไร ถึงจะพ้นจากภพจากชาติอย่างน้ี

 ถา้พระพทุธเจา้ไมบ่งัเกดิขึน้ในโลกนะคะ ไมม่หีวงั 

ไม่มีหวังละ หนทางที่จะออกจากทุกข์ ในสังสารวัฏฏ์ 

ไม่มีหวังเลย
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 ถ้ากัปไหน พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกนั่นแหละ 

หนทางอันนี้แหละ จึงปรากฏขึ้นในโลก มีหนทางที่จะ 

ชี้ทางให้ออกจากสังสารวัฏฏ์ได้

 เพราะฉะนั้น คนสมัยก่อนนี้ฟังเทศน์พระพุทธเจ้า

จบ เขาต้องประกาศความอัศจรรย์ ในคำเทศนาของ 

พระพุทธองค์ พอจบลงแล้วต้องประกาศความอัศจรรย์ 

๔ อย่างทีเดียว พอฟังจบก็อุทานว่า “อัศจรรย์จริง 

พระเจ้าข้า สิ่งที่ไม่เคยมีก็มีขึ้นแล้วในโลก สิ่งที่ไม่เคย 

ได้ยินก็ได้ยินขึ้น คำเทศนาของพระองค์นี่เหมือนกับ 

หงายภาชนะที่คว่ำ เปิดของที่ปิดอยู่ ให้คนมีตา 

แลเห็นกันในที่นั้น เหมือนคนที่เดินหลงทาง ไม่รู้จะไป 

ทางไหน เดินวนเวียนอยู่  เมื่อได้ฟังเทศนาของ 

พระพุทธเจ้า คำเทศนาของพระองค์ เหมือนกับ 

จุดไฟขึ้นให้แสงสว่างสำหรับคนที่ตาจะแลเห็น 

ทางออกได้” เขาสรรเสริญกันมาก คำเทศนาของ 

พระพุทธเจ้านี่นะคะ

 เพราะฉะนั้น เรานี่นับว่า เป็นผู้มีลาภที่สุดนะที่ได้

เกิดมาในกัปที่มีพระพุทธศาสนา มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น 

ในกัปนี้ ที่เรากำลังเป็นอยู่นี้ ซึ่งมีพระพุทธเจ้าบังเกิดถึง 
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๕ พระองค์ กัปนี้ ที่เรียกว่า “ภัทรกัป” นี่แหละ 

มีพระพุทธเจ้าเกิดมากที่สุด ไม่มีกัปไหนจะเกิดมากกว่า

กัปนี้เลย ซึ่งบางกัปไม่เคยมีเลย พระพุทธเจ้าไม่ได้ไป 

บังเกิด พระพุทธเจ้ากว่าจะเกิดได้แต่ละกัปนั้นยากนัก

 พวกเรานี่ต้องนับว่า มีบุญที่ได้มาเกิดในกัปที่มี 

พระพุทธศาสนา แล้วมิหนำยังไม่ว่างจากมรรค ผล 

นิพพาน ยังไม่ได้ว่างนะ ยังสามารถที่จะปฏิบัติให้เข้าถึง

พระรัตนตรัยได้ด้วย ยังมีอยู่ในระหว่าง ๕๐๐๐ ปีนี้ 

เราก็อุตส่าห์มาเกิดในระหว่าง ๕๐๐๐ ปี ซึ่งเป็นระยะ 

น้อยที่สุดในระหว่างหลายร้อยล้านปี แล้วคิดดูซิ 

เราเป็นคนมีลาภไหม? แต่ว่า ถ้าเราไม่พบ ไม่รู้จักเลย 

เหตุผลในคำสอนเป็นอย่างไร? มีประโยชน์อย่างไร? 

นำออกอย่างไร? ไม่รู้ไม่เข้าใจเลย ถึงแม้พระพุทธเจ้า 

ยังอยู่ ก็ไม่ชื่อว่า พบพระพุทธเจ้า ไม่ได้ประโยชน์เลย 

เพราะว่า พบแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์ ไม่พบก็เหมือนกัน 

อย่างเดียวกันกับที่ไม่ได้พบ ใช่ไหม? ไม่ได้ทำประโยชน์

ที่จะทำให้พ้นจากทุกข์ได้ ไม่เข้าใจ

 เพราะฉะนั้น จึงถือว่า เป็นลาภ ผู้ที่ได้มาเกิดใน 

ประเทศที่มีพระพุทธศาสนา และในกาลที่ศาสนายังอยู่ 
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และได้ศึกษาให้เข้าใจในคำสอนได้เหตุผลที่ถูกต้อง 

ของพระศาสนาด้วย ว่าพระพุทธศาสนามีคำสอนพิเศษ 

อย่างไร?  มีเหตุผลที่น่าเลื่อมใสอย่างไร?

 เรามีความเข้าใจอย่างนี้ด้ วย ก็นับว่ า เป็น 

ลาภอันประเสริฐ เพราะฉะนั้น ท่านผู้มีความเข้าใจใน 

พระพุทธศาสนาดีแล้วนะคะ

 ท่านนักศึกษา ท่านเท่านั้นที่จะมองเห็นว่า เวลานี้ 

พระพุทธศาสนาเป็นอย่างไร? ที่ล่วงมา ๒๕๐๐ กว่าป ี

แล้วนี่ เหตุผลในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไร? ความ 

เข้าใจในเหตุผลของพระพุทธศาสนานั้นแพร่หลาย 

อยา่งไร? อยา่งไรถกู มปีระเภทเทา่ไร? ทา่นจะมองเหน็ได ้

ทา่นจะเขา้ใจ และรู้ไดท้เีดยีว วา่เวลานี ้พระพทุธศาสนา 

มี เหลืออยู่ ในจิตใจของสัตว์ทั้ งหลายที่ จะเข้าถึง 

พระพุทธศาสนาที่แท้จริงนี้ มีมากน้อยเท่าไรในโลกนี้  

ท่านจะรู้ได้

 เพราะฉะนัน้ละก ็อยา่มวัประมาทอยู ่ถา้เราตายไป 

โดยเรายังไม่รู้เรื่องราวอะไรเกิดมาอีก ทีหลังนี้จะ 

ยิ่งขึ้นไปใหญ่เลย เราจะยิ่งไม่รู้และหาความรู้ยากขึ้น 

ทุกที ๆ ในที่สุดก็หมด ที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาหมด 
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หมดเขตแล้ว คนที่จะได้บรรลุ มรรค ผล นิพพาน 

ไม่มีแล้ว

 ถา้เรามาเกดิทหีลงั ถงึแมเ้ปน็มนษุยก์เ็ถอะกย็ากนกั 

เพราะว่า กิเลสมันก็มากเข้าทุกที ๆ ปัจจัยก็สมกับที่ 

เราดู เวลานี้ก็แล้วกันว่า เป็นอย่างไร?

 พออา่นหนงัสอืพมิพเ์ขา้นี ่โอ้โฮ ! การเบยีดเบยีนกนั 

ที่เกิดด้วยอำนาจของอกุศลกรรม เวลานี้แหม! มากมาย 

ดาษดื่นเหลือเกิน เพราะฉะนั้นกุศลอย่างที่พูดกันนี้ 

จะเกิดได้อย่างไร?

 โอกาสของกศุลเวลานีน้อ้ยมาก ถา้เราตายไปแลว้ 

เรามัวประมาทอยู่ เราก็เกิดขึ้นมาอีก โอ้ โฮ! อกุศล 

ก็จะยิ่งระบาดยิ่งกว่านี้อีก โอกาสที่จะมาศึกษาใน 

พระพุทธศาสนานี้จะมีหรือ?

 ถ้าโอกาสนั้นจะมีอยู่ ก็ยากที่จะรู้ได้ ที่จะเข้าถึง 

ได้ก็ลำบากเต็มที่ ผู้ชี้แจงตลอดไปหมด แต่คงจะ 

หายากไปด้วยกันทั้งนั้น

 ที่ท่านอุปมาว่า เหมือนผลไม้ มีมะม่วงเป็นต้น 

อาศัยมาจากพืช เพราะฉะนั้น วิญญาณท่านจึงอุปมา 

เหมือนตัวพืช จึงมาเกิดได้ แต่ว่า ต้นมะม่วงต้นใหม่ 
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กับต้นเก่า เป็นคนละต้น ไม่ใช่ต้นเดียวกัน เพราะฉะน้ัน 

คนที่เห็นว่า คนนี้ตายแล้ว คนนี้แหละไปเกิด เช่น 

ในพวกสัสสตทิฏฐินะคะ อันนี้ ใช่ไหม? เพราะว่า 

เม็ดนั้นแหละที่เอาไปปลูก นั่นแหละ แล้วที่มันเกิดใหม่ 

คือ เม็ดที่ไปปลูกนั่นแหละ ที่เห็นอย่างนี้น่ะผิด นี่เป็น 

ธรรมเนยีมของพชืทีเ่รยีกวา่ “พชีนยิาม” ไมใ่ชธ่รรมเนยีม 

ของกรรม แต่วา่ ธรรมเนียมของพชืเขา้ใจอยา่งนั้นกผ็ิด 

ผิดจากเหตุผลธรรมชาติ เพราะเม็ดเก่าก็ไม่ใช่เม็ดใหม่ 

แต่ว่าเม็ดใหม่ก็ต้องอาศัยมาจากเม็ดเก่า พืชเก่าอาศัย 

กันเกิดขึ้น ต้นใหม่อาศัยต้นเก่า ทีนี้ ต้นใหม่ก็มา 

ออกลูกอีก พอออกเป็นลูกอีก ก็ออกกันเรื่อย ๆ ไป 

เหมือนกับสังสารวัฏฏ์ของเรานี่ค่ะ

 แต่ว่า พีชนิยาม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง มะม่วง 

ก็คงเป็นมะม่วงอยู่นั่นเอง แต่ว่า คนเรา พืช คือ  

วิญญาณ นี่ ต้องมาจากกรรม ถ้ากรรมเปลี่ยนแปลง  

พืชก็เปลี่ยนแปลง ธรรมเนียมของกรรมก็อย่างหนึ่ง  

ธรรมเนยีมของพชืกอ็กีอยา่งหนึง่นะคะ นีเ่ปน็ธรรมเนยีม 

ของพชืที่ไมเ่ปลีย่นแปลงนะคะ มะมว่งกอ็อกเปน็มะมว่ง 

เหมือนกับเม็ดมะม่วงเก่าที่เราเอามาเพาะ ลูกใหม่ก็ 
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ไม่ใช่ลูกเก่า ลูกเก่าที่เกิดก่อนก็ไม่มีเหลือติดตามมา 

อกีเลย แตก่เ็ปน็ปจัจยัแกก่นั เมด็ทำใหเ้กดิตน้ ตน้ทำให้ 

เกิดเม็ด ก็เป็นปัจจัยวนเวียนกันอย่างนี้ตลอดมา

 ทีนี้วิญญาณเรา ท่านอุปมาเหมือนกับพืช กรรมนี้ 

เหมือนกับที่ดิน กิเลสตัณหานี่เหมือนกับยางในพืช  

ทางพระพุทธศาสนาที่อุปมาตัวเรานี่ เหมือนกับต้นไม้ 

ขันธ์ ๕ นี่เหมือนกับต้นไม้ วิญญาณนี่เหมือนกับพืช 

กรรมนี่เหมือนกับดิน แล้วกิเลสตัณหานี่เหมือนกับยาง 

ในพืช  

 ถ้าพืชนั้นไม่มียาง ก็เกิดไม่ได้ เอาไปเพาะ 

ก็ไม่เป็นต้น ก็ไม่งอก หมดยางแล้วนะคะ เหมือนกับ 

พระอรหันต์ที่หมดกิเลสแล้วนี่ ก็หมดยางแล้ว ในตัวพืช 

คือ วิญญาณนั้นไม่มียางแล้ว หมด! กรรมก็ ไม่มี  

เกิดไม่ได้ คือ ไม่มีที่ดินที่จะเป็นเหตุให้ต้นนั้นงอกขึ้น 

ก็งอกอีกไม่ได้ ชาติก็มีอีกไม่ได้เหมือนกัน แล้ววิญญาณ 

ตัวพืชก็ไม่มี ดับแล้ว ก็ไม่ทำให้งอกอีก

 เหมือนเบญจขันธ์ของเรา ท่านอุปมาไว้นี่ ถ้า 

ไม่มีกรรม อุปมาเหมือนไม่มีที่ดิน ต้นไม้ก็ขึ้นไม่ได้ 

งอกไม่ได้ ถ้าเราไม่อาศัยดินก็งอกไม่ได้ ถ้าดินมี เม็ดก็มี 
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แต่ว่ายางในเม็ดไม่มี พืชนั้นถูกเผาเสียแล้ว ด้วย 

อำนาจภาวนา นีเ่ผากเิลสนะคะ หรอืวา่เอาไปตม้เสยีกอ่น 

ยางในพืชหมดไปแล้ว พินาศไปแล้ว ถึงแม้จะมีที่ดิน 

หรือมีเม็ด เอาไปปลูกอีกก็ไม่ขึ้น เพราะไม่มียางแล้ว

 เหมอืนพระอรหนัต ์ไมง่อกงามอกีแลว้เพราะอะไร 

เพราะพระอรหันต์นั้นท่านทำลายยางในพืช กิเลส 

ตัณหาที่เป็นยางอยู่ในพืช คือ ในจิตใจนั้น ท่านทำลาย 

เสียแล้ว

 เพราะฉะนั้น เบญจขันธ์ของท่านก็ไม่มีอีกต่อไป 

แล้วนะคะ เมื่อขาดอันใดอันหนึ่งแล้ว ก็เกิดไม่ได้

 ทีนี้ของเรานี้ยังมีอยู่ครบ แล้วเราจะเชื่อไหมว่า 

ข้างหน้าไม่ต้องเกิดอีก เราจะเชื่อไหม? เมื่อเราเข้าถึง 

เหตุผลอย่างนี้แล้ว หรือเชื่อในเหตุผลที่ทรงแสดง 

อยา่งนีแ้ลว้ เรารู้ไหมวา่ ชาตหินา้เรามไีหม? ใครจะกลา้ 

รบัรองวา่ ชาตหินา้ไมม่ ีถา้คนไหนรบัรองวา่ ชาตหินา้ไมม่ ี

ฉันไม่เกิดอีก ก็แปลว่า คนนั้นต้องเป็นพระอรหันต์ 

ใชไ่หม? ทนีีเ้ราทกุคนเรารูเ้หตผุลอยา่งนีแ้ลว้ เราก็ไมก่ลา้ 

รับรองว่าฉันจะไม่เกิดอีก เหมือนอย่างพระยามิลินทร์ 

ถามพระนาคเสน พระนาคเสนท่านแสดงถึงเหตุให้เกิด
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เพราะอะไร? ม ีกเิลส กรรม วบิาก อยา่งนี ้พระยามลินิทร ์

ก็ถามพระนาคเสนว่า “แล้วพระคุณเจ้าล่ะ ตายแล้ว 

จะไปเกิดอีกไหม? ชาติหน้าจะไปเกิดอีกไหม?”  หรือว่า 

ตายแล้ว ท่านไม่เกิดอีก?

 ตามธรรมดาพระอรหันต์ ท่านไม่บอกใครว่า 

ท่านนี่น่ะ เป็นพระอรหันต์ ใช่ไหมค่ะ? ถึงแม้จะบอก 

เป็นนัย ๆ ท่านก็ไม่บอกแก่ปุถุชนที่ไม่รู้ ไม่บอกเลย

 เมื่ อถูกพระยามิลินทร์  ถามอย่ างนั้ นแล้ ว 

พระนาคเสนนี ่ทา่นเปน็พระอรหนัตด์ว้ย แตท่า่นก็ไมไ่ด้

บอกโดยตรงกบัพระยามลินิทรว์า่ ทา่นนะ่เปน็พระอรหนัต ์

ตามทีพ่ระยามลินิทรถ์ามวา่ “พระคณุเจา้นะ่ ตายไปแลว้ 

ชาติหน้าจะเกิดอีกไหม?” พระนาคเสน ก็ตอบว่า 

“ถ้าอาตมายังมีกิเลสอยู่ ก็ต้องไปเกิดอีก” ท่านตอบ 

อยา่งนี ้ทา่นใหพ้ระยามลินิทรเ์ขา้ใจเอาเอง คนมปีญัญา 

ก็รู้ว่า ท่านเป็นพระอรหันต์หรือเปล่า ท่านไม่ได้บอกกัน 

โดยตรง เพราะวา่ ตามพระวนิยัทา่นหา้มไวด้ว้ยวา่ไม่ให้

บอก

 อยา่งเรานี ่เรารูเ้หตปุจัจยัอยา่งนีแ้ลว้ เราก็ไมก่ลา้ 

แล้วเราก็อย่าไปถามใครเขาว่า ท่านเป็นโสดาหรือเปล่า 
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เป็นพระอนาคาหรือเปล่า เป็นพระอรหันต์หรือเปล่า 

อย่างนี้น่ะ อย่าไปถามเขา

 เพราะว่า ถ้าคนที่เขาเป็นจริง ๆ  แล้ว เขาก็ไม่บอก 

แต่ถ้าคนที่บอกว่า ฉันนี่น่ะเป็นสกิทาคา ฉันเป็นอนาคา 

หรอืฉนัหมดกเิลสแลว้เปน็พระอรหนัต ์แปลวา่ คนนัน้นะ่ 

ไม่ใช่หรอก ไม่ได้เป็นหรอก เพราะคนที่บอกจะไม่เป็น 

คนที่เป็นน่ะ เขาไม่บอก

 เพราะฉะนัน้ เราจะรูไ้ดอ้ยา่งไรละ่ ถามเขากป็ว่ยการ 

ไม่ต้องถามเขาหรอก นอกจากเราจะรู้ว่า พระโสดาน่ะ 

มีลักษณะอย่างไร? มีภูมิธรรมแค่ไหน? รู้ธรรมอะไร?  

ปฏิบัติอย่างไร?

 ถ้าเรารู้อย่างนี้แล้ว เราก็รู้ว่า คนนี้ปฏิบัติถูกต้อง 

หรือเปล่า แล้วจะเป็นพระโสดาบันหรือเปล่า เป็น 

พระอริยะขั้นไหน แม้แต่โสดาก็ยังไม่รู้ว่า ท่านนี้เป็น 

สกทิาคาหรอืเปลา่ สกทิาคากย็งัไมรู่ว้า่ องคน์ีเ้ปน็อนาคา 

หรือเปล่า แม้จะเดินตามไปด้วยกันแต่ก็ไม่รู้ เขาเดินไป 

ถึงขั้นไหนก็ไม่รู้ เพียงแต่รู้ว่าไปทางเดียวกันนั่นแหละ 

แตไ่มรู่ว้า่ เวลานีเ้ขาเดนิไปถงึทีต่รงไหน แลว้ทีต่รงนัน้นะ่ 

ตัวยังไม่เคยไปก็ยังไม่รู้ ก็ยังรู้ไม่ได้นะคะ นี้ก็เหมือนกัน 
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ถ้าคนที่เขาเป็นพระอริยะจริง ๆ เขาก็คงจะไม่บอก 

เพราะว่า บอกแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไร คนถามนั้น 

ก็ไม่รู้

 ท่านจึงบอกว่า ถ้าจะรู้ว่าใคร คนไหนมีปัญญา 

ถึงแค่ไหน มากน้อยอย่างไร ต้องสนทนากันก่อน 

ตอ้งพดูกนักอ่น เดีย๋วจะไปเหน็เขานัง่หลบัตา ครองจวีร 

คล้ำ ๆ กินข้าวมื้อเดียว และอะไร ๆ พิเศษอย่างนี้ 

อย่าเพิ่งไปทึกทักว่า เป็นพระอรหันต์นะ ทำคอตกๆ 

นั่งซึม ๆ นึกว่า แหม! คนนี้มีศีลสำรวมดีจริง ๆ กิเลส 

ไม่มีแล้ว คงเป็นพระอรหันต์อะไรอย่างนี้ อย่าไป 

ทึกทักเอา คุณธรรมอันนี้ที่เราเห็นนี่ อย่างดีก็แค่ ศีล 

เทา่นัน้ละ ทีเ่ราเหน็นีย่งัไมส่ามารถจะรู้ไดว้า่ เขาม ีสมาธ ิ

แคไ่หน เขามี ปญัญา แคไ่หน ลกัษณะทีเ่หน็นะ่ แค ่ศลี 

เท่านั้น เพราะฉะนั้น เราอย่าไปทึกทักเอา

 ท่านจึงบอกว่า เราจะรู้ว่า คนนี้มี ปัญญา แค่ไหน 

นีต่อ้งสนทนากนักอ่น เพราะวา่ เหตผุลนัน้จะไหลออกมา 

ตามวจีวิญญัติของผู้ที่แสดง เมื่อเขามีเหตุผลแค่ไหน 

เขาก็จะแสดงออกมาทางวาจา หรือวจีวิญญัติออกมา
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 แตว่า่ คนทีจ่ะฟงัรูว้า่ แคไ่หน คนนัน้ตอ้งมเีทา่กนันะ 

เช่นอยากจะรู้ว่า เขาเป็นโสดาหรือเปล่า คนนั้นก็ต้อง 

เป็นโสดาด้วย เคยเดินมาแล้วที่ตรงนั้น แล้วทีนี้ คนนี้ 

เขาก็เล่าถูกที่ตรงนั้น อย่างนั้นได้

 ถ้ายังไม่เคยไปเลย เขาเล่าผิด ก็ไม่รู้ ใช่ไหม? 

เขาเล่าถูก ก็ไม่รู้อีกเหมือนกัน ท่านจึงบอกว่า จะรู้ว่า 

ใครเป็นพระอรหันต์ละก็ คนนั้นจะต้องเป็นพระอรหันต์ 

ด้วย ถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้ นี่ที่อุปมาให้ฟังนะคะ

 โดยเหตุนี้ กังขาวิตรณวิสุทธิ แปลว่า หมดจด 

จากความสงสัยในชาตินี้และชาติหน้าว่า จะมีหรือ 

ไม่มีอย่างนี้

 นี่  ที่จริงเราก็มีแล้วนะนี่ “เราไม่สงสัยแล้ว 

ใช่ไหม?” ชาติหน้าเราจะมีหรือไม่มี น่าสงสัยไหม? 

ไม่สงสัยเลย ใช่ไหม? อันนี้ก็เข้าถึงกังขาวิตรณวิสุทธิ 

แล้วนะ จะบอกให้ แต่ว่าเข้าถึงด้วยศรัทธานะ โดย 

สุตมยปัญญา ไม่ใช่เข้าถึงด้วยภาวนามยปัญญาที่จะละ

กิเลสได้เป็นสมุจเฉท เข้าโดยสุตมยปัญญา ก็ชื่อว่า 

เข้าถึงเหมือนกัน ขอให้วัดดูที่จิตใจของเรา
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 โดยเหตุนี้ กังขาวิตรณวิสุทธิน่ะ เข้าใจว่าหมดจด 

จากความสงสัย ทั้งชาตินี้และชาติหน้า ตายแล้วจะสูญ 

หรือไม่สูญ จะเกิดอีกหรือไม่เกิด นี่ไม่มีแล้ว ชาติก่อนนี้

เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเราก็ไม่สงสัย ใช่ไหม? เราไม่รู้ 

ใช่ไหม? เราไม่รู้นี่อย่างหนึ่งนะ ไม่รู้กับไม่สงสัยนะ 

คนละอย่างกัน ไม่รู้แล้วสงสัย ความสงสัยมาจาก 

ความไมรู่น้ะคะ และความไมส่งสยัมาจากความไมรู่ก้็ได ้

ความสงสัยมาจากไม่รู้ก็ได้ ได้ทั้ง ๒ อย่าง

 ทีนี้ เราสงสัยไหม? เอ ชาติหน้านี่ เราจะเป็น 

ผู้หญิงหรือจะเป็นผู้ชายนะ อย่างนี้นะ แต่ดิฉันก็เชื่อว่า 

พวกเรานี่ ไม่สงสัยหรอก

 เพราะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย อะไรก็ช่าง มันก็

ต้องเกดิเปน็อะไรอยา่งหนึง่ละ อาจจะเปน็หมาเปน็แมว 

เป็นอะไรก็ได้ เป็นได้มาทุกอย่างเรารู้อย่างนี้ใช่ไหม?

 เพราะฉะนั้น จะเป็นอะไรก็ ไม่แปลก เราก็ 

ไม่สงสัยละ มันต้องเป็นมาอย่างหนึ่ง จะเป็นอะไร 

ก็แล้วแต่เถอะ มันต้องเป็นอยู่ในพวกนี้ อย่างนี้เราก็ 

ไม่สงสัย ที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องเข้าใจมาว่าชาติก่อนนี้ 

ชื่อก็ชื่อเดียวกันนี่เหมือนกัน นี่ สงสัยอย่างนี้ เอ๊! 
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จะเป็นอย่างนี้ แน่หรือไม่แน่หนอ? เราจะเป็นผู้หญิง 

อย่างนี้ รปูรา่งอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู ้ชาติกอ่นนี้อย่างนี้ 

นี่ถึงจะเกิดความสงสัยขึ้น

 แตอ่ยา่งเรานี ่เราไมไ่ดส้งสยั เราไมรู่เ้ทา่นัน้แหละ 

ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิง หรือเป็นผู้ชาย จะมีรูปร่างหน้าตา 

อย่างไร นี่เราไม่รู้

 เพราะฉะนั้น ไม่รู้น่ะ อย่างหนึ่ง แต่เมื่อไม่รู้แล้ว 

ก็ ไม่สงสัยด้วยว่า จะเป็นอะไรมา นี่อีกอย่างหนึ่ง 

เหมือนกับไม่รู้นี่อย่างหนึ่ง แล้วก็มิจฉาทิฏฐิรู้ผิดอย่าง 

หนึ่ง ไม่รู้กับรู้ผิด ไม่เหมือนกันนะคะ

 ไม่รู้นี่  โมหะเป็นมูล รู้ผิดนี่  โลภะเป็นมูล 

ไม่เหมือนกัน ไม่รู้เสียก็ไม่เป็นไร ที่นี้ไปรู้ผิดเข้านี่ไม่รู้ 

เป็นมูล แล้วก็เลยไปรู้ผิด บางคนไม่รู้ ไม่รู้ว่าตาย 

แล้วเกิดไหม? เกิดหรือไม่เกิดก็ไม่รู้ ไม่รู้เลยนี่อย่างนี้  

เขาไม่รู้เลย จะเกิดหรือไม่เกิด ก็แล้วแต่ เขาไม่ได้คิดถึง 

เขาไม่ได้ไปยึดถือว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิด นี่เพราะ 

เขาไม่รู้ อันนี้อย่างหนึ่ง

 บางคนมีความเห็นว่า ตายแล้ว เขาต้องเกิดอีก 

หรือว่า ชาตินี้ ฉันเกิดเป็นผู้หญิง ชาติหน้าฉันก็เกิด 
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เป็นผู้หญิงอย่างนี้ ฉันจะต้องเกิดเป็นอย่างนี้ เป็น 

อย่างนี้อีก 

 บางคนก็เห็นว่า ตายแล้วไม่เกิด สูญเลย มันเกิด

มีความเห็นขึ้นมาอย่างนั้น ตายแล้วสูญเสีย ก็ไปยึดถือ 

เอาความเห็นนั่นน่ะ เพราะความเห็นนี่ก็เป็นตัวอุปทาน

อันหนึ่ง ยึดว่า ตายแล้ว ฉันต้องสูญชาติหน้าไม่มี นี่มัน

ไปยึดถือเอาความเห็นเข้าใจอย่างนี้เกิดขึ้น

 แต่ว่า ส่วนโมหะน่ะ ไม่รู้ ตายแล้วเกิดหรือไม่เกิด 

ไมรู่ ้เกดิหรอืไมเ่กดิก็ไมรู่ ้ไปอกีอยา่งหนึง่ ไมไ่ดย้ดึถอือะไร 

ไมไ่ดเ้กดิความเหน็ผดิไปเกาะอยูว่า่ จะตอ้งเปน็อยา่งนัน้ 

จะต้องเป็นอย่างนี้ ซึ่งผิดจากเหตุผล

 เพราะฉะนั้น ไม่รู้นี่ แก้ง่ายนะ แก้ง่ายกว่า 

ไปยึดถือเห็นผิด เพราะไม่รู้นี่ ยังไม่เข้าถึงอุปาทาน 

ความยึดมั่นถือมั่นในความเห็นของตน ยังไม่เข้าถึง 

เหมือนกับความสงสัยก็เหมือนกัน ไม่รู้กับสงสัยนี่ 

ไม่เหมือนกัน ไม่รู้ แล้วไม่สงสัยก็ได้ ไม่รู้ แล้วก็ไม่มี 

สงสัยว่า จะเป็นอย่างนั้น อย่างนี้ ไม่มีก็ได้นะคะ

 อนันีก้อ็ยู่ในกงัขาวติรณวสิทุธนิะคะ มากมายทีส่ดุ 

ที่มีความเห็นต่างกัน ว่าที่เราเกิดมาต่าง ๆ กันนี่ 
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บางคนมีความเข้าใจว่า คนเรานี่ ต้องมีต่าง ๆ กัน ก็ 

เพราะว่าอะไร ก็เพราะว่า จิตต่างกัน ความพอใจ 

ต่าง ๆ กัน 

 บางคนก็ว่า ทำกรรมมาต่างกัน ทำทานด้วยกัน 

แต่ว่า จิตใจลักษณะที่ทำงานนี้ ก็ต่างกัน

 เพราะฉะนั้น เมื่ อ เกิดมาผลก็ต้องต่ างกัน 

บางคนทำทานอยู่ด้วยกัน หรือจะร่วมทอดกฐินด้วยกัน 

รวม ๆ กันอยู่อย่างนี้ แต่ที่นี้ จิตใจในเวลาที่มุ่งหรือ 

ตั้งใจ ต้องการอะไร ๆ นี่ต่างกัน ไม่ใช่อย่างเดียวกัน 

เหมือนกันทุกคน ทำทานด้วยกัน ทำบุญด้วยกัน 

ถือศีลด้วยกัน แต่มีความปรารถนาต่าง ๆ กัน

 โดยเหตุนี้ คนจึงได้มีต่าง ๆ กัน หน้าตาก็ไม่ 

เหมือนกัน เฉพาะกรรมต่างกัน จิตต่างกัน นี่ยังอยู่ใน 

กังขาวิตรณวิสุทธินะคะ หลักสำคัญของกังขาวิตรณ-

วสิทุธ ินีน่ะ่ มากมายกวา้งขวางเหลอืเกนิ ทีน่ำมาอธบิายนี ้

ก็เป็นเพียงอย่างย่ออยู่แล้ว

 กังขาวิตรณวิสุทธินี่ ขอให้เข้าใจหลักว่าวิสุทธิ 

จากอะไร? ดิฉันขอถามสักคำเถอะว่า วิสุทธิอันนี้น่ะ 

หมดจดจากอะไร? หมดจดจากอะไรคะ? หมดจด 
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จากความสงสัย “กังขา” นี่ หมายความว่าอะไรคะ? 

วิสุทธิจากกังขา หรือกังขาวิตรณวิสุทธิ คือ หมดจด 

จากความสงสยันะคะ สงสยัวา่อะไร? สงสยัวา่ รปูนามนี ้

ใครเป็นผู้สร้างหนอ? อย่างนี้พระอินทร์ หรือพระพรหม 

หรือพระผู้เป็นเจ้า อะไรแล้วแต่ท่ีเป็นผู้สร้างรูปนามน้ีข้ึน 

หรือว่ารูปนามนั้น มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรกัน? นี่ 

สงสัยอย่างนี้แหละ

 เมื่อผู้ปฏิบัติเข้าถึงเหตุผล จากการปฏิบัติต่อมา 

จากทฏิฐวิสิทุธใิชไ่หมคะ กเ็ขา้ถงึเหตผุลของนามรปูแลว้ 

รูปอันนั้น นามอันนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุนั้น อย่างนั้นแหละ 

ตนไดเ้ขา้ไปพบประจกัขสทิธดิว้ยการพจิารณานัน่แหละ 

จนกระทั่งรู้แน่อย่างนี้แล้ว ทีนี้ ความสงสัยอันนั้น 

ก็หมดไป

 เมื่อหมดไป ก็เข้าถึงกังขาวิตรณวิสุทธิ

 เพราะฉะนั้น การที่เข้าไปรู้ว่า ปัจจัยของนามรูป 

นีแ่หละ กร็ูว้า่ นามรปูนีเ้กดิขึน้เพราะเหตปุจัจยั ไมไ่ด ้

เกิดขึ้นเพราะใครบันดาลหรือใครสร้าง นี่อย่างนี้.

 เพราะฉะนัน้ ในกงัขาวติรณวสิทุธนิี ้จงึมคีวามรูม้าก 

ถ้าพูดกันโดยละเอียดลออแล้ว กว้างขวางมากทีเดียว 
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เพราะว่า ปัจจัยของนามรูปนี่ไม่ใช่น้อย ทั้งโลกเลย 

ทกุอยา่ง เกดิดว้ยเหตปุจัจยัทัง้นัน้ แตว่า่ นีก่เ็อาใจความ 

มาอย่างย่อ ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติบ้าง พิจารณา เอา 

แต่เรื่องที่เราจะพิจารณาเห็นกันได้ รู้กันได้เท่านั้น 

สำหรับพวกเราที่มีปัญญาน้อย ๆ เช่นอย่างว่า ธรรมนี ้

เกดิจากอะไรอยา่งนีล้ะเกดิจาก กรรม แลว้กรรมเกดิจาก 

อะไรเล่า? กรรม ก็เกิดจากกิเลสเป็นปัจจัยใช่ไหมคะ 

แลว้ กเิลส เลา่ มีอะไรเปน็ปจัจัย? กม็ี วบิาก เปน็ปัจจยั 

อย่างนี้ มีตา มีหู มีจมูก มีลิ้น มีกาย มีใจ กิเลส 

ก็มาจากปัจจัยเหล่านี้ วิบากนี่น่ะความยินดี ความพอใจ 

ในวิบาก พอใจบ้าง ไม่พอใจบ้าง แล้วแต่ นี่แหละ   

เป็นปัจจัย

 แลว้ วบิาก  ละ่ มอีะไรเปน็ปจัจยั กม็กีรรมเปน็ปจัจยั  

อย่างนี้ก็วนกันไป นี่อย่างย่อที่สุด ของวัฏฏะ ของปัจจัย   

ที่เป็นอย่างย่อที่สุด

 คราวนี้ กรรมมีหน้าที่อะไรบ้าง ผู้ที่เข้าใจดีก็รู้จาก

เรียนแล้วว่า กรรม ได้แก่อะไร? กรรม ก็คือ การทำดี 

ทำชั่ว นี่แหละ เรายังมีอยู่ไหม? การทำดีด้วยกาย 

ทำชั่วด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ
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 ถงึแมก้ายไมท่ำ วาจาไมก่ลา่วออกมา ไมล่ว่งออกมา  

แต่ว่า ใจนี่ ยังคิดอยู่นะ คิดอยากจะทำดี หรือบางครั้ง 

อาจอยากจะทำชัว่ อยา่งนีด้ว้ยอำนาจของกเิลส เพราะวา่ 

กิเลส เรามีไหม? มี! โลภ โกรธ หลง มีไหม? มี!

 นี่แหละ ความโลภ โกรธ หลง ที่มีอยู่นี้แหละ 

มันก็เป็นปัจจัยให้เราคิดจะทำดีบ้าง คิดจะทำชั่วบ้าง 

ตามโอกาสที่เราต้องการใช่ไหมคะ

 เพราะฉะนั้น กิเลสนี่ มันเป็นปัจจัยให้ทำดีก็ได้ 

ทำชั่วก็ได้ เหมือนอย่าง อวิชชา เป็นปัจจัยให้เกิด 

ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อาเนญชาภิสังขาร 

ให้เกิดบาปก็ได้ ให้เกิดบุญกุศลก็ได้ ให้เกิดฌานก็ได้   

เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย ฌานนี้ก็เป็นกรรม เป็นมหัคต-

กุศลกรรม รูปาวจรกุศลกรรม อรูปาวจรกุศลกรรม

 นี่เรียนมาอย่างนี้แล้ว ใช่ไหมคะ ทีนี้เราก็รู้แม้แต่

กรรมมีหน้ าที่ อะไรบ้ าง ผู้ศึกษาก็ต้องรู้ อยู่แล้ว 

อุปภัมภกรรม หรืออุปปีฬิกกรรม เรามีกรรมอย่างไหน 

มามาก มีกรรมอุปถัมภ์มาก หรือมีกรรมที่เบียดเบียน 

มาก
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 อุปถัมภ์นี่ ก็มีทั้งกุศลและอกุศล กุศลอุปถัมภ์ก็ได้ 

อกศุลอปุถมัภก์็ได ้ถา้กศุลอปุถมัภ ์กอ็ปุถมัภ์ใหค้วามสขุ 

ที่มีอยู่น้อย ให้มีความสุขมาก และก็รักษาความสุขนั้น 

ให้ตั้งมั่นอยู่ได้นาน ถ้าอกุศลอุปถัมภ์ที่มีความทุกข์น้อย  

ก็ทำให้มีความทุกข์มาก แล้วก็ความทุกข์นั้นตั้งอยู่ได้ 

นาน บางทีทุกข์ตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดก็มี

 บางคนเมื่อเด็ก ๆ ก็มีทุกข์มาก แต่ว่าพอโตขึ้นก็ดี 

มีความสุข แหม! เจริญรุ่งเรือง อย่างนี้ก็มี

 เมื่อเดก็ ๆ  ออกมา เขาเอาไปทิง้เลย พอ่แมก่็ไมเ่ลีย้ง 

เอาไปทิ้งน้ำ หรือเอาไปทิ้งไว้ริมถนน เขาเก็บเอาไป 

เลี้ยงกันก็มี อย่างนั้นนะคะ แล้วต่อไปก็ไปเป็นใหญ่ 

เป็นโต อย่างนี้ก็มีนะคะ

 บางคนร่ำรวย เมื่อเด็ก ๆ มีความสุขเหลือเกิน 

ทีเดียว เชือกสายเปลทำด้วยทองคำ แล้วก็โตเป็นสาว 

เจริญรุ่งเรืองสุกใส พอเข้าวัยกลางคนยากจนลง 

พอใกล้จะตายไม่มีใครรู้จักเลย นี่พอแก่เข้ากลายเป็น 

คนล้มละลายไปเลย ยากจนจะกินก็ไม่มี ต้องไปตาย 

อยู่ที่ศาลาวัด อย่างนี้ก็มี
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 นี่แหละค่ะ มันมีหลายอย่าง แล้วแต่กรรมอันไหน 

ทำมามาก บางคนพอแก่แล้วสบาย เด็ก ๆ ลำบาก 

อายุมากหน่อยก็มีความสุข อันนี้มันก็แล้วแต่ว่า 

ตอนไหน? บางคนตั้งแต่เกิดมาจนตายสบายเรื่อยไป 

อุปถัมภกกรรมเขาดี บางคนตั้งแต่เกิดมาจนตาย 

ลำบากเรื่อย อย่างนี้ ก็แล้วแต่กรรมอะไรอุปปีฬิกกรรม   

หรืออุปถัมภกกรรม

 อุปปีฬิกกรรมก็ตามไปเบียดเบียน แต่ ว่ า 

อุปปีฬิกกรรม หรืออุปถัมภกกรรม นี่ต้องเบียดเบียน 

หรือส่งเสริม เมื่อปฏิสนธิแล้ว ไม่ใช่ขณะปฏิสนธิจิต  

กรรมอย่างนี้นะไม่สามารถที่จะให้ปฏิสนธิได้

 ถ้าหากว่า กรรมที่ทำให้ปฏิสนธิได้ กรรมนั้นต้อง 

เป็นชนกกรรม กรรมใดเข้าถึงชนกกรรม กรรมนั้นก็นำ 

ปฏิสนธิได้

 ทีนี้  เมื่อปฏิสนธิแล้ว อุปถัมภกกรรม หรือ 

อุปปีฬิกกรรม ก็รับหน้าที่ต่อไป 

 เหมือนกับสัตว์บางตัวนี้ ปฏิสนธิด้วยอกุศล-

ชนกกรรม พอปฏิสนธิแล้ว แหม! กินไข่ไก่ กินนมสด 

กนิเนือ้ เวลานอนมมีุง้ มทีีน่อนอยา่งสบาย นีเ่หน็ไหมคะ 
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ปฎสินธชินกกรรมนะ่ เปน็อกศุลตอ้งไปเกดิเปน็เดรจัฉาน 

ใชไ่หมคะ? แตว่า่ กศุลอปุปฬีกกรรมกข็ึน้มาเบยีดเบยีน

อกุศลชนกกรรมนั้น ที่จะให้ได้รับความทุกข์ยากลำบาก

หมดไป ก็ได้รับความสุข นี่อย่างนี้ก็มี บางทีเกิดเป็น 

คนแท้ ๆ ยังสู้ไม่ได้ ไม่ใช่จะมีแต่ครั้งนี้นะคะ ครั้งก่อน 

ในครั้งพระพุทธกาลก็มีตามแต่ว่ากรรมไหนเบียดเบียน 

เมื่อเขาเกิดแล้วระหว่างที่เขามีเบญจขันธ์อยู่ ยังมี 

วิบากอยู่ แปลว่ายังมีวิบากอยู่ กรรมเหล่านี้ก็ให้ผลได้ 

คือ ยังมีเบญจขันธ์อยู่ ก็แล้วแต่โอกาสนะคะ ให้ผลได้

 แต่ถ้าวิบากไม่มี ดับหมดแล้ว เบญจขันธ์ไม่มี 

กรรมเหล่านี้ก็เป็นอันว่า สูญ เป็นอโหสิกรรมไป

 แตถ่า้มวีบิากอยู ่เกดิขึน้เมื่อไรละก ็สามารถจะตาม 

เบียดเบียนได้ แล้วแต่โอกาสที่ต่อจากปฏิสนธิมา

 ตั้งแต่เกิดเป็นเด็ก ตลอดจนเติบโตขึ้นเป็นผู้ ใหญ่

ก็คอยให้ผลเรื่อยมา แล้วแต่โอกาสจะตามมาทันกัน 

เมื่อไร ก็ให้ผลกันเรื่อยไปอย่างนี้

 แล้วก็ที่มาทำกรรมใหม่กันขึ้นอีกนี่ บางทีเพราะ 

กรรมเก่า อกุศลเบียดเบียนหนัก ๆ เข้า ทำกุศลต่อไป 

ไม่ไหว อดอยาก ต้องอาศัยเลี้ยงชีพอยู่ด้วยอกุศล 
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ก็ต้องทำอกุศลนั่นแหละเรื่อยไป แล้วอกุศลนั้นก็เป็น 

ชนกกรรมต่อไปอีกเรื่อย

 บางคนสร้างแต่กุศลเรื่อย ไม่มีโอกาสที่จะต้อง 

ทำอกุศล เขาก็มีชนกกรรมของเขาเป็นกุศล ถ้าเขาไป 

เกิดอีก เขาก็สบาย ก็ต้องวนเวียนกันอยู่อย่างนี้เรื่อยไป  

เว้นแต่วิบากไม่มีเท่านั้น

 เพราะฉะนั้น การศึกษาของเราที่จะเข้าถึง 

กังขาวิตรณวิสุทธินี้ ก็ไม่ใช่ว่าง่ายนัก แต่ว่า เราฟังกัน 

กพ็อจะรูน้ะคะวา่ วสิทุธอินันีน้ะ่ เปน็อยา่งไร หรอืมาจาก 

เหตุอะไร? และมีความเข้าใจอย่างไร? และหมดจด 

จากอะไร? คอืหมดจดจากความสงสยัเทา่ที่ได ้ทีอ่ธบิาย 

มาแล้วนี้ หมดจดจากความสงสัยต่าง ๆ ว่า การที่จะ 

หมดจดจากความสงสยัไดน้ัน้ กอ็ยา่ลมืวา่ จะตอ้งเริม่มา 

ตั้งแต่ ทิฏฐิวิสุทธิ อันต้นที่ใกล้กันที่สุด คือ ทิฏฐิวิสุทธิ   

แลว้กข็ึน้กงัขาวติรณวสิทุธ ิอนันีก้ต็อ้งมาจากทฏิฐวิสิทุธ ิ

ไม่ใช่มาจากศีลวิสุทธิ ไม่ใช่มาจากจิตตวิสุทธิ คือ 

สมาธวิสิทุธ ิไมใ่ช ่ตอ้งมาจากทฏิฐวิสิทุธ ิ เปน็ปญัญาวสิทุธ ิ

กังขาวิตรณวิสุทธินี่ ก็ปัญญาเหมือนกัน ต้องมาจาก 

ทิฏฐิวิสุทธิ ซึ่งเป็นตัวปัญญา ที่กำหนดนามรูปมาแล้ว 

นั่นเอง ต้องได้นามรูปเสียก่อนนะคะ
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 ถ้าไม่ได้นามรูปมาก่อนแล้ว ปัจจัยของนามรูป 

ก็จะไม่ทราบเลย ก็ไม่รู้ว่า นามรูปนี้เกิดมาด้วยอะไร? 

เกิดมาจากเหตุอะไร? เพราะว่าเราไม่ได้กำหนดนามรูป 

แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า การติดต่อเหตุ – ผลของเขา 

มาจากไหน อย่างไรกันก็ไม่รู้ ก็จะไม่ทราบเลย และ 

การที่จะทราบได้ ก็คือ กำหนดนามรูปอยู่ที่ปัจจุบัน

 ถ้าไม่กำหนดนามรูปอยู่ที่ปัจจุบันแล้ว อะไรจะ 

เกิดขึ้นก็ไม่รู้ อะไรจะดับไปก็ไม่รู้ เหมือนอย่างพวกเรา 

ขนัธ ์๕ นี ่เรากเ็รยีนกนัแลว้ นีน่ัง่อยูน่ีท่ัง้หมด ดฉินัเชื่อวา่  

ไม่มีใครที่จะเรียกชื่อขันธ์ ๕ ไม่ถูก ทุกคนเรียกชื่อว่า 

ถูกหมด ๕ ชื่อนี้ ขันธ์ ๕ มี รูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ หรืออายตนะมี ๑๒ ภายใน ๖ ภายนอก ๖ 

ก็เรียกได้หมด ได้แก่อะไร เรียกชื่อได้หมด เรียกได้ 

ถูกต้อง

 แต่ว่า ตัวของอายตนะจริง ๆ คือ สภาวะที่ถูก 

เรียกว่า อายตนะนี้นะ เป็นอย่างไร?

 ถ้าเราไม่รู้จักวัตถุหรือสภาวะอันนี้ได้แล้ว เราจะ 

ทำวิปัสสนาไม่ได้ แล้วก็จะรู้ปัจจัยไม่ได้ว่า อันนี้เกิดขึ้น 

ด้วยอะไร
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 สมมุติจะถามว่า รูปขันธ์มาจากไหน? เราก็ไม่รู้ว่า 

เกิดมาจากเหตุปัจจัยอะไร? เราก็จะรู้แต่ว่าเขาสมมุติ 

เขาเรียกชื่อขึ้นว่า เป็นรูปขันธ์มันมีขึ้น ถ้าไม่เรียกชื่อ 

มนัก็ไมม่ ีถกูแลว้ มนัไมม่แีตช่ื่อ แตส่ภาวะของมนัตอ้งม ี 

ใช่ไหม?    

 เหมอืนกบันำ้ตาล มนัหวาน ใครจะเรยีก หรอืไมเ่รยีก  

ก็ช่างเถอะ รสหวานนี่ ต้องมีแน่นอนเชียวอย่างนี้  

เหตุผลของปัจจัยที่ให้เกิดความหวานน่ะอะไร? ไม่ใช่ว่า 

เรียกชื่อขึ้นถึงจะมีอย่างนั้นและคงจะเข้าใจอย่างนี้ แต่

ถ้าเขาไม่เรียกก็ไม่มีอะไรหมดเลย

 สมมุติว่า ท่านจะปรุงยาสักขนานหนึ่ง เครื่องยา 

ทั้งหมด ท่านต้องรู้จักดี เช่น ดีปลี ข้าวเย็นเหนือ 

ข้าวเย็นใต้ เคยได้ยินไหม? ข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้ 

นี่เคยได้ยินใช่ไหม? แต่ว่า รูปร่างมันเป็นอย่างไร?  

คนที่ไมรู่จ้กั ก็ไมรู่ซ้คิะ ไปซือ้มานะ่เขาหยบิถกูหรอืเปลา่ 

เขาหยิบให้เราถูกหรือเปล่าก็ ไม่รู้ เขาอาจจะหยิบ 

อะไรมาให้ก็ได้ เวลาไม่รู้จักเราก็เสี่ยงทายไป ถ้าเรา 

รูจ้กัแลว้ แนน่อนเลย ออ้ รปูรา่งขา้วเยน็เหนอื ขา้วเยน็ใต ้

เป็นอย่างไร เราก็รู้ พิมเสน ชะมดเชียง หญ้าฝรั่น 
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อยา่งนี ้เครื่องยานีช้ะมดเชยีง รูจ้กัไหม มนัเปน็อยา่งไร? 

รูปร่างเราก็ไม่รู้อีกแหละ แต่ว่า ชื่อน่ะ รู้จัก

 ถ้าคนที่ชำนาญ อย่างร้านขายยานี่ เขาชำนาญ  

เขาเคยรู้จัก หรือคนที่เคยเป็นหมอด้วยล่ะก็รู้ และ 

ชะมดเชียงอย่างนี้ ดีหรือไม่ดี แท้หรือไม่แท้ พิมเสน 

อย่างนี้ แท้หรือไม่แท้ เรายังรู้อีก หญ้าฝรั่นมีลักษณะ 

อย่างไร? ท่านต้องรู้จักทั้งหมด เพราะว่าวัตถุทั้งหมด 

เหล่านี้ จะมารวมอยู่ในเวลาที่เราทำงาน

 เพราะว่า เวลาทำงาน เรารู้แล้วว่า เครื่องยา 

เขาเจียดอย่างนี้ ชื่อน่ะ ยังอยู่ในตำรา แต่วัตถุน่ะ 

ไมไ่ดอ้ยู่ในตำรา แตเ่วลาเราจะทำ เราตอ้งเอาวตัถมุาทำ 

พอเวลาจะทำก็ต้องเอาวัตถุที่มีชื่ออะไรบ้าง ชื่ออันนั้น 

ได้แก่ วัตถุอะไร เราต้องหามา ต้องเอามาให้ครบ 

ในเวลาที่ทำงาน

 เหมอืนกนักบัในเวลาทีเ่ราปฏบิตั ิปรยิตัวิางไวเ้ยอะ 

ชื่อภูมิวิปัสสนาอะไรต่าง ๆ แต่เมื่อเวลาทำงาน 

เราต้องเอาภูมิของวิปัสสนา ต้องเอาวัตถุต้องเอา 

สภาวะที่วางไว้ เหมือนกับชื่อของเครื่องยา คือ 

เอาตัวสภาวะมาทำงานกับวิปัสสนา ไม่ใช่เราเอาชื่อมา  
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 เพราะว่าวัตถุ เหล่านี้ เป็นตัวถูกกระทำงาน 

ทีเ่ราจะทำยานี ้กต็อ้งรูห้มด ถา้เราไมรู่ ้เราไมรู่จ้กัวา่อะไร 

ชื่ ออย่ างนี้ อะไร ก็ ไม่ รู้ จั ก ข้ าวเย็นเหนือก็ ไม่ รู้  

ข้าวเย็นใต้ก็ ไม่รู้ โกฐทั้ง ๔ นี่ก็ ไม่รู้ หรืออะไร ๆ 

ก็ไม่รู้จักทั้งนั้น แล้วท่านจะทำยากินได้อย่างไร?

 เหมือนกันกับผู้ที่ไม่รู้จักนามรูป ไม่รู้จักขันธ์หรือ 

ไม่รู้จักอายตนะ ไม่รู้จักธาตุ ท่านจะทำวิปัสสนาไม่ได้

 นี่ท่านวางไว้ว่า การทำวิปัสสนานี่ ต้องเอาพวกนี้ 

ต้องเอาภูมิเหล่านี้ คือ ภูมิของขันธ์ ธาตุ อายตนะ 

พวกนี้มาทำ ท่านไม่ได้ให้เอาชื่อมาทำ เพราะฉะนั้น  

ถึงต้องเรียนกัน

 ถ้าหากไม่รู้จักวัตถุเหล่านี้ ท่านก็ทำวิปัสสนาไม่ได้ 

เหมือนกัน จะทำได้อย่างไร? เพราะว่าวิปัสสนาต้องใช้

นามรูปเป็นตัวทำงาน เมื่อไม่รู้จักนามรูป ไม่รู้จักรูป 

ไม่รู้จักนามแล้ว ท่านจะทำได้อย่างไร?

 ถ้าจะนึกทำเอาเองละก็ได้ คือ นึกเอา นึกทำยา 

เอาเองนั่นแหละ ไม่มีวัตถุมาถูกทำงานนะคะ

 แต่ทำจริง ๆ ไม่ได้ เหมือนกับไม่มีไม้ อิฐ หิน 

ปูนทราย แล้วเราจะปลูกบ้านได้อย่างไร? ถ้านึก 
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ปลูกเอาก็ได้ แต่ว่า มันก็ไม่ได้บ้านอยู่จริง ๆ นึกเอาว่า 

เป็นบ้านแบบนั้น รูปร่างอย่างนั้น ๆ เวลานึกวาดภาพ 

จะปลูกให้วิเศษสวยงามอย่างไรก็ได้ แต่ว่า บ้านจริง ๆ 

นั้นมันไม่มี บ้านจริง ๆ นั้นมันไม่มี มันเกิดขึ้นไม่ได้

 เหมือนกับผู้ที่ทำวิปัสสนา เช่น อย่างท่านที่เข้าใจ 

แล้วว่า ขันธ์ ๕ มีรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 

เวลาที่ดิฉันพูดออกไปนี้ เสียงนี่เป็นรูปอันหนึ่ง รูปที่ 

ทำให้เสียงออกไปก็อีกอย่างหนึ่ง มี ๒ อย่าง

 ทา่นไดย้นิเสยีงนีแ่ลว้ทราบไหม? วา่ เปน็ขนัธอ์ะไร? 

นี่นะ ท่านนักศึกษาที่เรียนแล้วก็รู้ ถ้าไม่ได้เรียนมาเลย 

เสียงนี่เป็นขันธ์อะไร? ถ้าไม่เรียนเลยก็ไม่รู้นะ

 ในพุทธศาสนาเรานี้แหละค่ะ โดยมากเข้าใจว่า 

เสียงนี่เป็นนาม กลิ่นก็เป็นนาม รสก็เป็นนาม เอ๊ะ 

ทำไมเข้าใจอย่างนั้นล่ะ? เขาบอกว่า สิ่งที่เป็นรูปน่ะ 

เห็นได้เท่านั้นแหละ ถ้าอะไรที่เห็นไม่ได้ เขาไม่ยอมให้ 

เป็นรูป นี่แหละดูซิ ชอบกล คือ ในรูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ รูปนี่มันมีอยู่เฉพาะทางตาทาง 

เดียว ที่ชื่อว่า รูป มีอยู่ทางตาอันเดียว สำหรับเห็นได้ 

เทา่นัน้ แตว่า่ เสยีง นี่ไมไ่ดม้ชีื่อบอกวา่ รปู ชื่อวา่ เสยีง 
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ต่างหาก กลิ่น ก็ชื่อว่า กลิ่น ไม่ได้ชื่อว่า รูป นี่อย่างนี้ 

รส ก็ชื่อว่า รส ไม่ได้ชื่อว่า รูป ก็เลยไม่ยอมให้ 

พวกนี้เป็นรูป

 นี่จะเอาแต่ชื่อ นี่เป็นเพราะอะไร? เพราะคำว่า 

“รูป” ในที่นี้ หมายถึง รูปารมณ์อันเดียว รูปร่างที่ตา 

เห็นได้ หมายถึงเท่านั้น

 ตา จะไปเหน็เสยีงก็ไมไ่ด้ ใชไ่หม? เหน็กลิน่ก็ไมไ่ด ้

เห็นรสก็ไม่ได้ เย็น ร้อน อ่อน แข็ง ไม่เห็นทั้งนั้น 

ตาเห็นไม่ได้ ใช่ไหม? เห็นได้แต่รูปร่างเท่านั้น

 แต่ทีนี้เขาถามแต่ รูป เฉย ๆ ถ้าเขาถาม รูปร่าง 

เสียหน่อยก็จะหายสงสัย

 แต่ทีนี้รูปร่าง หรือ รูปารมณ์ กับรูปขันธ์นี่  

คนละอย่างกัน รูปารมณ์ นี่  รูปร่างก็ ได้แก่ สี  

วัณณะอันเดียว ที่สามารถมาเป็นอารมณ์ทางตา 

ของเราได้ คือ ทำให้เป็นรูปเป็นร่างได้เฉพาะวัณณะ 

เท่านั้นนะ

 แต่ส่วนรูปขันธ์นี่ รูปที่พูดมานี้ เราหมายถึง 

รูปขันธ์ รูปขันธ์มีถึง ๒๘ อย่าง เขาไม่เอาละ เขาเอา 

เฉพาะรปูารมณน์ี ่มาเปน็รปูขนัธอ์นัเดยีว ทนีี ้รปูทัง้ ๒๘ 
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นี่ไม่สนใจ รูปขันธ์นี่มี ๒๘ อย่างด้วยกัน อะไรบ้าง 

ก็ไม่สนใจ เอาแต่คำว่า “รูป” รูปก็คือ สิ่งที่ตาเห็นได้ 

มีรูปารมณ์อันเดียว ถ้านอกจากคำว่ารูปแล้ว นอกนั้น 

เป็นนามหมด นี่พูดถึงรูปขันธ์ แล้วก็นามขันธ์

 ทีนี้นามขันธ์นี่ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 

นี่เป็นนามขันธ์ ย่อนะคะ รูปขันธ์มี ๑ นามขันธ์มี  ๔

 ทนีีน้ามขนัธน์ีก่็ไม่ใชเ่สยีง ถา้วา่เสยีงเปน็นามแลว้ 

ถามว่า เป็นนามอะไร? ก็หาไม่ได้ ในที่สุดเป็น นาม คือ 

ชื่อ ที่ชื่อว่า เสียง ชื่อว่า กลิ่น ชื่อว่า รส ก็แล้วทำไมที ่

ชื่อว่า รูป ทำไมไม่ให้เป็นนามล่ะ รูปนี่มันก็เป็นชื่อ 

เหมือนกันนี่

 ส่วนชื่อ รูป นี่กลับไม่ให้เป็นนาม ชื่อนี้ไม่ได้เป็น 

นาม ชื่อนี้ไม่ให้เป็น รูป ก็แปลว่า แล้วแต่เถอะ แล้วแต่ 

จะต้องการ เขาอยากจะเข้าใจอย่างไร เขาก็เข้าใจไป 

นี่อย่างนี้ มันจะตรงกับความหมายหรือหลักฐานของ 

ท่าน ตามอรรถเนื้อความหรือเปล่านี่ ก็ไม่สนใจกัน

 เพราะฉะนั้น การที่เราได้ศึกษานี่ก็มีประโยชน์ 

นะคะ เราก็ไดเ้ปรยีบ คลา้ย ๆ  กบัวา่ เราอา่นหนงัสอืออก 

กแ็ปลวา่ จะตอ้งดกีวา่คนทีอ่า่นหนงัสอืไมอ่อก มนัสะดวก 
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ทำความเข้าใจให้เข้าใจได้สะดวก นี่เพราะได้อาศัย 

ตัวหนังสือ

 เพราะฉะนั้น ภาษาคำพูดนี่ จึงได้ลำบาก คนที่ 

เข้าใจภาษาคำพูดนี่ ภาษานี้หมายความว่าอย่างไร? 

คำนี้ชื่ออย่างนี้ บัญญัติอย่างนี้ หมายความว่าอย่างไร 

อันนี้  ไม่ ใช่ของง่ายนะคะ เป็นของยาก เป็นตัว 

ปฏิสัมภิทานะ นี่เป็นนิรุตติปฏิสัมภิทา ไม่ใช่ของง่าย ๆ

 เพราะฉะนั้น อรรถะและพยัญชนะ นี่ต้องตรงกัน 

พยัญชนะในที่นั้น หมายความว่าอย่างไร ที่รู้ได้อย่างนี้

 ทีนี้ท่านรู้ นิรุตติปฏิสัมภิทานี่ บัญญัติทั้งหลาย 

ภาษาทั้งหลายนี้ รู้ตั้งร้อยกว่าภาษา ภาษานั้นที่พูด 

อย่างนั้น หมายความถึงอะไร รู้มากนะคะท่านเป็น 

ผู้แตกฉาน อันนี้เป็นตัวปฏิสัมภิทา ไม่ใช่ย่อย ๆ

 เพราะฉะนัน้ ทีเ่ราเรยีนกนันี ่เรากเ็รยีนพยญัชนะกนั 

แตว่า่ ตอ้งใหถ้งึความหมายใหต้รงกนัดว้ยวา่ พยญัชนะ 

กล่าวว่าอย่างนี้ มีเนื้อความว่าอย่างไร? อรรถะ 

ความหมายนั้นว่ากระไร? ถ้าเรารู้ไม่ตรงกัน เราอาจจะ 

เอาพยัญชนะนี่ไปใช้ผิดจากความหมายในที่นั้น จาก 

เนื้อความอันนั้นได้หรือว่าเราเข้าใจเนื้อความ แต่เรา 
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ไม่รู้พยัญชนะยกเอาขึ้นมาใส่ พยัญชนะผิดไป ก็ทำให ้

คนฟังเข้าใจผิดได้เหมือนกัน

 ผู้ที่ไม่ศึกษาก็จะไม่รู้ว่า เป็นขันธ์อะไร? รูป เสียง 

กลิ่น รส นี่เป็นขันธ์อะไรบ้าง? ก็ ไม่รู้ นี่พูดถึงผู้ที่ 

จะกำหนดขันธ์ ท่านต้องเป็นผู้ที่มีการศึกษาดี จึงจะ 

กำหนดขันธ์ได้ แต่กำหนด นามรูป นั้นง่ายที่สุด

 เราก็ถือการเห็นนั้นเป็น นาม เอาง่ายๆ นะ 

สิ่งที่ถูกเห็นนั้นน่ะ เป็นรูป หรือจักขุปสาทเป็นปัจจัย 

นี่ถ้าเรากำหนด เราก็จะรู้ว่า จักขุปสาทนี่เป็นปัจจัย 

อะไรเป็นปัจจัยในการเห็น? จักขุปสาทนี่ ก็เป็นรูป 

นี่เราก็กำหนดขันธ์ได้ ย่อเพียงแค่นี้ คือ รูปกับนาม 

เทา่นัน้ รปูขนัธก์บันามขนัธ ์๒ อยา่งนะคะหรอืวา่อายตนะ 

มี ๑๒ เสียง เป็นอายตนะอะไร? หูเป็นอายตนะอะไร? 

ได้ยินเป็นอายตนะอะไร? ถ้ากำหนดเป็นอายตนะ 

ต้องกำหนดเป็นอายตนะหมดทั้ง ๓ อย่าง

 เสยีง เปน็สทัทายตนะ ประสาทห ูเปน็โสตายตนะ 

ได้ยิน เป็นมนายตนะ นี่ เราก็ต้องรู้ว่าอายตนะนี่ 

ตอ้งเกดิรว่มกนั ไมใ่ชอ่ายตนะเดยีวจะเกดิได ้ตอ้งรว่มกนั 

ทวารหนึ่งก็มี ๓ ถึงจะร่วมกันได้

_15-0099.indd   57 2/9/15   11:36:30 AM



58

 ทีนี้เมื่ออายตนะครบ ๓ สมบูรณ์แล้ว อายตนะ 

เป็นปัจจัยให้เกิด ผัสสะ ใช่ไหม ในปฏิจจสมุปบาท 

พออายตนะครบสมบูรณ์พร้อมแล้ว ทั้ง ๓ อย่าง  

ผัสสะก็เกิดได้ พอผัสสะเกิดแล้วก็เป็นปัจจัยแก่ เวทนา 

และก็เป็นปัจจัยต่อ ๆ กันไป เราก็ต้องรู้ ทำไม ให้รู้ 

อย่างนี้มีประโยชน์อย่างไร?

 ให้รู้ว่า เสียงก็เป็นอายตนะ เป็นเหต ุ จักขุปสาท 

ก็เป็นเหตุ รูปารมณ์ก็เป็นเหตุ จักขุวิญญาณก็เป็นเหตุ

 ถ้า (รูปารมณ์) ไม่มี จักขุวิญญาณก็เห็นไม่ได้ 

หรือมีแต่จักขุปสาทเสียพิการ ก็เห็นไม่ได้ จักขุวิญญาณ 

ก็เป็นเหตุ อายตนะนี่ หมายถึง เป็นเหตุ นะคะ

 จักขุวิญญาณก็เป็นเหตุ เป็นเหตุอะไร? เป็นเหตุ 

ใหเ้กดิอะไร? เจตสกิ เปน็เหตใุหเ้กดิธมัมายตนะ นีแ่หละ 

ก็เป็นปัจจัยกันมา เรื่อย ๆ กันไปในทุก ๆ อายตนะ 

นีก่ำหนดรูอ้ยา่งนี ้เรากต็อ้งรูอ้ยา่งนี ้นีบ่างทเีรารูอ้ายตนะ 

ครั้นถามเวลาเห็นเข้าไม่รู้ แต่ว่าอายตนะมี ๑๒ เรียก 

ชื่อได้หมด แต่ครั้นพอถามว่า เวลาเห็น นี่เป็นอายตนะ 

อะไร? เป็นขันธ์อะไร? เป็นธาตุอะไร? เป็นอินทรีย์ 

อะไร? อย่างนี้บางทีไม่รู้
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 เพราะฉะนั้น เรียนภูมิเสร็จแล้ว ถ้าจะให้เข้าใจดี  

ต้องมาหัดปรับอีกที ถึงจะเข้าใจ นี่นะคะนักเรียน 

นักศึกษาที่ศึกษาไปแล้วนี่ เอามาปรับกับตัวสภาวะที่ 

กำลังมีอยู่ซิว่าเวลานั้น เขาเรียกขันธ์อะไร? อันนั้น 

เวลาเห็น นี่มีขันธ์อะไรเกิดบ้าง? อันนั้นเป็นขันธ์อะไร 

ในขณะที่เห็นนั้นน่ะ อย่างนี้ต้องมารวมกัน อันนั้นเป็น 

อายตนะอะไร? อันนี้เป็นรูปอะไร? ก็ต้องมาเรียนปรับ 

อกีท ีทนีีเ้วลาไปทำงานกส็ะดวก เพราะวา่สภาวะวตัถนุัน้ 

เข้าใจอยู่แล้วว่า วัตถุนั้นเป็นอายตนะนั้น เป็นขันธ์อันนี้

 ทีนี้ปัจจัยของเราจะตกไปในอันไหน? ปัญญา 

ของเราจะแล่นไปในภูมิไหน? ในภูมิขันธ์ ภูมิธาตุ 

หรือภูมิอายตนะ ก็ ไปได้สะดวก หรืออย่างน้อยก็ 

รูปกับนาม ๒ อย่าง พอแล้วเหมือนกัน

 เมื่อเราชำนาญดแีลว้ พอเรากำหนดลงไปเรากร็ูว้า่ 

นี่เรากำหนดรูปอะไร กำหนดรูปหรือกำหนดนาม

 ถ้ากำหนดรูป กำหนดรูปอะไร? กำหนดนาม 

กำหนดนามอะไร? อันนี้ก็รู้ได้ชัดเจน สะดวก

 ถ้าผู้เข้าใจอย่างนี้แล้ว ดิฉันว่า ทำวิปัสสนานี่ง่าย  

ไม่ลำบากเลย
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 แต่ถ้าหากว่า วัตถุที่จะเอามาทำวิปัสสนานี้  

ไม่สะดวก คือ ยังไม่รู้จักล่ะก็ ลำบากค่ะ วิปัสสนา 

นี่เกิดยากมากทีเดียว แล้วก็เอา ตัวตน ออกไม่ได้

 ที่แสดงขันธ์ อายตนะ ธาตุ แต่ละอย่าง ๆ 

เพื่อประโยชน์อะไร ในเวลาเห็นน่ะ ก็เพื่อปฏิเสธสัตว์ 

บุคคลจากการเห็น การได้ยินนั้นเอง

 รูปก็ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล จักขุปสาทก็ไม่ใช่สัตว์ 

ไม่ใช่บุคคล วิญญาณที่เห็นนั้นก็ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล  

เท่านั้นเอง

 นี่แหละ ประโยชน์อยู่แค่นั้นแหละ ที่แสดงเป็น 

ภมูติา่ง ๆ  นี ่เมื่อเหน็วา่เปน็อยา่งนัน้แลว้ การทีว่า่เราเหน็  

เราได้ยิน ก็หมดไปเท่านั้นเอง

 ถ้าไม่อย่างนั้นเอาออกไม่ได้ ถ้ารู้ว่าเห็นน่ะอะไร 

เกิดด้วยเหตุอะไร อย่างนี้ ไม่รู้ก็ต้องอาศัยเอาเราเข้าไป

ทำงานอยู่เรื่อย

 เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้ว เราถึงจะทำงานได้ เราจะ 

เอาแต่ชื่อไปทำงานน่ะไม่ได้

 เพราะฉะนั้น ผู้ปฏิบัติต้องพร้อมด้วย ปริยัต ิ คือ 

ต้องเข้าใจว่า ความหมายที่อาจารย์สอนมา ก็ต้องเข้าใจ 
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ทีนี้เราเข้าใจยาก เพราะว่าเป็นคนละภาษา ภาษาบาล ี

นี่เราก็ไม่รู้ว่า ภาษาบาลีนี้ หมายถึงอะไร? เราก็ไม่รู้ 

เพราะฉะนั้น ทางที่ดีที่สุด ง่ายที่สุด สำหรับคนไทยเรา 

ที่เข้าใจภาษาไทยดีอยู่แล้ว

 ฉะนั้น การสอนธรรมะก็ดี หรือการสอนทำ 

วปิสัสนากด็ ีควรใชภ้าษาไทย ไมจ่ำเปน็แลว้ไมต่อ้งใชเ้ลย  

ภาษาบาลี

 ถ้าใช้แต่ภาษาไทยแล้ว มันสะดวกแก่ผู้ที่จะรับฟัง 

ก็จะเข้าใจ ก็จะนำปัญญา เข้าถึงความหมายหรือ 

เนื้อความอันนั้น ๆ ได้

 เพราะฉะนั้น จึงต้องรู้ว่า เป็นปัจจัยซึ่งกันและกัน 

คือ ต้องพร้อมด้วยปริยัติ ต้องพร้อมด้วยปฏิบัติ จึงจะ 

ดำเนินไปให้ถึงวิสุทธิที่หมดจดได้

 ปฏิเวธน่ะ แปลว่า ต้องสมบูรณ์แล้วทุกอย่างทั้ง 

ปริยัติก็สมบูรณ์ ทั้งปฏิบัติก็สมบูรณ์ แล้วปฏิเวธ 

ถึงจะบรรลุได้ ถึงจะแจ้งได้

 ทีนี้วิสุทธินี้ทั้งหมดมีอยู่ ๗ อย่างเท่านั้น ที่พูดมา 

แล้วถึงวิสุทธิที่ ๔ นะคะ
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 วิสุทธิท่ี ๕ ท่ี ๖ ท่ี ๗ ก็ต้องไปจากวิสุทธิอันน้ีต่อ ๆ  กัน 

ขึน้ไปเหมอืนกนั ตอ้งอาศยัซึง่กนัและกนัเรื่อยไป มฉิะนัน้ 

จะไปถึงวิสุทธิที่ต่อ ๆ ไปจนสุดท้ายน่ะ ที่หมดจดจาก 

กเิลสโดยสิน้เชงิไมไ่ด ้และใครเลา่จะเปน็ผู้ไปถงึ ใครเลา่ 

เป็นผู้วิสุทธิเมื่อไม่มีสัตว์ ไม่มีบุคคล แล้วใครเล่า 

เป็นคนไปถึงวิสุทธิ? ถ้าเขาถามอย่างนี้ ใคร? ใครเป็น 

ผูถ้งึกงัขาวติรณวสิทุธ?ิ หรอื? ตอ้งปญัญา นะ ไมใ่ชส่ตัว ์ 

ไม่ใช่บุคคลนะ อย่างนี้เราถึงจะเอาคนออกได้ บางทีเรา 

เอาคนออกจากทีอ่ื่น พอมาถงึทีต่รงนี ้คนกย็งัคงออกอยู ่

ว่าเราเป็นผู้ถึงอย่างนี้ ใครเล่าเป็นผู้ถึงวิสุทธิ อย่างนี้?

 ถ้าเราไม่รู้ ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ถึง แต่เรารู้ว่าขันธ์ ๕ 

นั้น ไม่มีตัวตน อย่างนี้เราก็รู้ แต่เมื่อไม่ใช่ตัวตนแล้ว 

มันเป็นอะไร เมื่อเอาตัวตนออกเสียมันจะเหลือแต่ 

อะไร? ถ้าเราไม่รู้ มันก็คงไม่รู้ต่อไปว่าไม่ใช่ตัวตนแล้ว  

มันเป็นอะไร?  

 อันนี้เป็นรูปขันธ์ อันนี้เป็นเวทนาขันธ์ อันนี้เป็น 

สญัญาขนัธ ์อนันีเ้ปน็สงัขารขนัธ ์อนันีเ้ปน็วญิญาณขนัธ ์

นี่เราต้องรู้อย่างนี้ ถ้าเราไม่รู้อย่างนี้แล้ว เราก็ทำงาน 

ไม่ได้
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 เราต้องเอาขันธ์ ๕ มาเป็นเครื่องมือรับรอง 

การกำหนด หรือเอานามรูปมารับรองการกำหนดก็ได้  

นี่เป็นความสำคัญอย่างหนึ่งทีเดียว

 ปริยัติจึงต้องมีความสำคัญมากนะคะ ถือว่าปริยัติ

นี้เป็นศาสนาอันหนึ่ง

 พระพุทธศาสนานี้ มี ๓ คือ ปริยัติศาสนา 

ปฏิบัติศาสนา ปฏิเวธศาสนา ท่านสอนไว้ถึง ๓ ขั้น 

ปริยัติท่านสอนไว้ เรื่องราวต่าง ๆ เช่น มรรคมีเท่าไร? 

มรรคมีองค์ ๘ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ 

สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ เป็นต้น ก็ว่าไป นี่เป็นเรื่อง 

ของปริยัติ เราต้องรู้

 ทีนี้วิธีเจริญมรรคนี่จะทำอย่างไร? อันนี้เป็น 

วิธีปฏิบัติ ต้องเรียนต้องศึกษาอีกว่า วิธีเจริญมรรค ๘  

นี่ทำอย่างไร? ตอบได้ ไหมคะ วิธีเจริญมรรค ๘ 

ทำอย่างไร? ลองตอบสักคำหน่ึงซิ ทำอย่างไร? วิธีทำมรรค 

ก็ต้องเจริญสติปัฏฐาน

 นี่ต้องดึงเอาธรรมทั้งหมวดนั้นหมวดนี้เข้ามา 

รวมกันให้ได้ ไม่ใช่ว่า สติปัฏฐานต่างหาก มรรค ๘ 

ต่างหาก วิสุทธิต่างหาก วิปัสสนาต่างหาก ไม่ใช่ 
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อย่างนั้นนะ ต้องมารวมกัน ต้องเอามารวมกันได้แล้ว 

ผลอันนี้ถึงจะเกิด จึงจะเข้าถึงปฏิเวธได้ มรรค ๘ 

เปน็เรื่องปรยิตั ิทนีีท้างปฏบิตั ิ วธิเีจรญิมรรคทำอยา่งไร?  

นี่ท่านสอนถึงวิธีปฏิบัติ

 เมื่อเจริญมรรคไปแล้ว ผลที่เกิด คือ ปัญญาที่เข้า

ไปรู้แจ้งเห็นจริงทีเดียวน่ะ อย่างไร?

 รู้อะไร? เห็นอะไร? เห็นอย่างไร? นี่เป็นเรื่อง 

ของปฏิเวธ เพราะฉะนั้น เราผู้ปฏิบัตินี่ต้องมีทั้ง ๓   

ต้องมีปริยัติ แล้วก็ต้องมีปฏิบัติ ทำอย่างไร ต้องเข้าใจ

 ทำเสร็จแล้ว ผลที่เกิดจากการกระทำถูกต้องน่ะ 

อย่างไร? เพราะฉะนั้น ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัต ิ

ถูก อย่างไร? ท่านวางของท่านไว้อย่างละเอียดละออ 

เหลือเกิน

 ถ้าเรามีแผนที่อย่างนี้แล้ว ผู้เดินทางมีหวังไหมคะ 

ที่จะเดินทางให้ถึงที่สุดของทางนั้นได้ ไม่มีผิดเลย

 ทีนี้เราก็รู้ละว่า สติปัฏฐาน แล้วก็สติปัฏฐานนี่ 

ไม่ใช่ว่า มีอันเดียว สติปัฏฐานนี้ก็มีวิปัสสนาด้วย 

ในสติปัฏฐานนั้น ก็ต้องมีวิปัสสนาด้วย มีวิปัสสนา 

ก็ ไม่ใช่อย่างเดียว มีวิปัสสนาแล้วต้องมีวิสุทธิด้วย  

วิปัสสนานั้นเข้าถึงวิสุทธิหรือเปล่า ปัญญานั้นน่ะ
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 ถึงแม้จะเกิดวิปัสสนา แต่ว่าวิปัสสนาอันนั้นไม่ถึง

วิสุทธิ วิปัสสนาขั้นนั้น จะต้องเข้าถึงวิสุทธิขั้นนั้น 

เข้าถึงหรือเปล่า ถ้าไม่เข้าถึง ก็อีกนั่นแหละ ไปไม่ได้อีก 

เหมือนกัน

 เพราะฉะนั้น ศาสนานี่จึงมี ๓ ขั้น ใช่ไหมคะ 

แต่ทีนี้ธุระในพระศาสนา ท่านมี ๒ อย่างเท่านั้นละ  

มี ปริยัติ กับ ปฏิบัติ คือ คันถธุระ การศึกษาเล่าเรียน 

ได้แก่ ปริยัติและวิปัสสนาธุระ ได้แก่ การปฏิบัติ 

วิปัสสนา

 นี่แหละธุระที่สำคัญยิ่ง ที่เราจะรักษาพระศาสนา 

ไว้ได้ ศาสนาจะดำรงอยู่ได้ ก็เพราะธุระทั้ง ๒ อย่างนี้  

ถ้าธุระอันใดอันหนึ่งไม่มี  ไม่มีหวังเลยจะเข้าถึง 

พระพุทธศาสนาได้

 ส่วนปฏิเวธ ท่านไม่ถือว่าเป็นธุระ เพราะว่าอะไร?  

เพราะปฏิเวธมันเป็นผลมาจากการทำงานที่ศึกษามา 

ดีแล้ว เข้าใจทำได้ดีแล้ว ปฏิเวธ ต้องได้เอง ไม่ใช่ 

เป็นธุระที่เราจะเอาปฏิเวธมาทำงาน ไม่ใช่อย่างนั้น  

งานที่เราทำนี่ คือ การศึกษาเล่าเรียนและการปฏิบัติ 

วิปัสสนา ๒ อย่าง
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 ธุระทั้ง ๒ อันนี้ หายหมด ไม่มี ศาสนาก็ไม่มี 

นี่แหละไม่มีใครรู้ ถึงมีก็ ไม่มีใครรู้จัก ก็เหมือนไม่มี 

เหมือนกัน ไม่มีประโยชน์อะไรแก่โลก

 ถ้ามีแต่ปริยัติอย่างเดียว จะรักษาพระศาสนา 

ไว้ ได้ ไหม? ไม่ได้ และถ้าจะไม่สนใจเลยปริยัติ  

จะปฏิบัติอย่างเดียวจะได้ไหม? ไม่ได้ ! ทำไมไม่ได้? 

ทำไม่ถูก ก็ไม่ถูกอีกแหละ ทำอย่างไร? ปฏิบัติไป ๆ 

แล้วรู้ขึ้นมาเองอย่างนี้ ก็รู้ผิดได้ ทำไมจะรู้ผิดไม่ได้ 

ความรู้ความเข้าใจก็ทำให้ผิดได้ แต่ว่าเราไม่ได้ศึกษา 

ในปริยัติเลย เราก็ไม่รู้อีกว่า การปฏิบัติที่เราเห็น เรารู้ 

นั่นมันถูกหรือเปล่า ก็ไม่ได้

 เพราะฉะนั้น จะต้องมีธุระทั้ง ๒ อย่างนี้ ทีนี้ 

เราก็สังเกตดู และธุระทั้ง ๒ อย่างนี้ ต้องรวมกันนะ 

ไม่ใช่จับเอาปริยัติไว้ต่างหาก ปฏิบัติอยู่ต่างหาก ไม่ใช่ 

อย่างนั้น ต้องรวมกัน

 ถ้ามีทั้ง ๒ อย่างนั้น สมบูรณ์แล้ว ปฏิเวธศาสนานี่ 

ต้องถึงแน่ ปฏิเวธศาสนาน่ะอะไร? ปัญญาที่รู้อะไร? 

ปัญญาที่รู้แจ้งแทงตลอด เป็นชื่อของปัญญา รู้อะไร? 

รู้อริยสัจธรรมทั้ง ๔ ก็จะปรากฏขึ้นมา นั่นก็เข้าถึง 
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พระพุทธ เข้าถึงพระธรรมและเข้าถึงพระสงฆ์ คือ 

เข้าถึงพระรัตนตรัย

 นั่นแหละเป็นผู้เข้าถึงแล้วอย่างนี้

 เพราะฉะนั้น ถ้าธุระทั้ง ๒ อย่างนี้ไม่มีแล้วละก็  

ยากมากที่จะเข้าถึงได้ ทีนี้ ไปรวมกันหมดเลย พอถึง 

ปฏิเวธ แปลว่า สมบูรณ์แล้ว ทั้งปริยัติ ปฏิบัติ 

ทั้งปฏิเวธ

 พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รวมกันอยู่  

ที่นี่หมดแล้ว

 เพราะฉะนั้น พระพุทธศาสนาก็มี ๓ ขั้นนะคะ 

ในขั้น ๓ นี้ ก็ต้องอยู่ในการศึกษาทั้งนั้น แปลว่า 

ต้องรู้ทั้งนั้น

 ขั้นแรกต้องศึกษาปริยัติ คือ เล่าเรียนตำรับ 

ตำราก่อน ทีนี้ตำรานี่ อย่าหมายเอาเฉพาะหนังสือนะ 

คนสอน คนพดูนีก่ต็ำรา นีเ่หมอืนอยา่งทีเ่รามาศกึษากนั 

นี่ ก็ตำราเหมือนกัน ไม่ใช่เฉพาะแต่ตัวหนังสือเท่านั้น 

ต้องเล่าเรียนตำรับตำราก่อน แล้วจึงลงมือทำงาน 

เมื่อลงมือทำงานแล้ว ผล คือ ปฏิเวธนั้นจะต้องเกิดจาก

การเล่าเรียนที่ถูกต้อง และทำงานถูกด้วย ถ้าเรียนถูก 
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และทำงานไมถ่กู ไมไ่ดน้ะ ไมไ่ดผ้ลเหมอืนกนั ถา้เลา่เรยีน 

ถูกต้อง แต่ทำงานไม่ถูกต้อง ก็เกิดผลไม่ได้ นี่ต้องเป็น

ปัจจัยกันดังที่กล่าวมานี้

 ขอให้เข้าใจด้วยว่า ต้องเป็นปัจจัยกันทั้งหมดเลย 

วิสุทธิทั้งหมดจะต้องมีนามกับรูปตลอดไป อารมณ์ของ 

วิสุทธินี่ จะต้องมีนามกับรูปตลอดไปนะคะ จนถึงวิสุทธิ 

ที่ ๗ วิสุทธินี้จะต้องมีอารมณ์เป็นนามรูป เพราะมรรค 

มอีงค ์๘ แตจ่ะตอ้งเกดิรว่มในอารมณเ์ดยีวกนั ในอารมณ ์

เดียวกันนะ ไม่ใช่ต่างคนต่างเกิด มรรคมีองค์ ๘ 

นี่ต้องเกิดร่วมในอารมณ์เดียวกัน เช่น อย่างเรา 

เจริญสติปัฎฐานนี่ มีไหมศีล? มีหรือไม่มี? มีความเพียร 

มสีต ิมกีารสำรวมพจิารณาอยา่งนี ้การลว่งศลี กายทจุรติ 

มกีารฆา่สตัว ์ลกัทรพัย ์เกดิไดไ้หม? เกดิไมไ่ด ้กจิของศลีนี ่

ห้ามกิเลสอย่างหยาบไม่ให้เกิดล่วงออกมา ทางกาย 

และวาจา พูดปดมดเท็จ หยาบคายได้ไหม? ไม่ได้  

นี่ เห็นไหม? ศีลมีแล้วใช่ไหม? นี่เข้าร่วมกันแล้ว 

ในขณะที่เรากำหนดสติปัฏฐานนั่นเอง แล้วทีนี้วิริยะ 

กับสติ ตัวสติกับความเพียรที่ทำงานนั่นเป็นองค์ของ 

สมาธิ ขณะที่ตั้งอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันพิจารณากายก็ดี 
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เวทนาก็ดี จิตก็ดี  ธรรมก็ดี นิวรณ์เกิดได้ ไหม?  

ไม่ได้ ใช่ไหม? นี่กิจของสมาธิที่ห้ามนิวรณ์

 เพราะฉะนั้น ในขณะที่เรามีสติ มีความเพียร 

กำหนดอารมณป์จัจบุนัอยูน่ัน้ นวิรณก์เ็กดิไมไ่ด ้ใชไ่หม? 

การที่นิวรณ์เกิดไม่ได้นี่แหละ เป็นกิจของสมาธิ มีแล้ว 

ในที่นั้น สมาธิก็มีด้วย

 แล้วถ้าเรากำหนดนามรูปตามสติปัฏฐานนี่ 

 เรานี่รู้ความจริงในสติปัฏฐานนี้ ในกาย ในเวทนา 

ในจิต ในธรรมว่า กายก็สักว่ากาย เวทนาก็สักว่าเวทนา 

จิตก็สักว่าจิต สักแต่ว่ารู้ สักแต่ว่าวิญญาณ ไม่ใช่ 

สัตว์ บุคคล เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วนะ เป็น ปัญญา 

ใช่ไหม? ใช่! เกิดร่วมกันในวัตถุอันนั้นนั่นเอง ที่เป็น 

ผู้สอนให้

 เพราะฉะนัน้ มรรคมอีงค ์๘ กเ็กดิพรอ้มแลว้ ฉะนัน้ 

วิสุทธิทั้ง ๗ นี้จึงถือว่า มีอารมณ์อันเดียวกัน คือ 

อารมณ์ของวิปัสสนานั่นเอง ไม่ใช่ถือศีลเสียก่อน 

แล้วจึงมาขึ้นอารมณ์กรรมฐาน คือ สมาธิ ไม่ใช่ทำ 

สมาธิกรรมฐานในอารมณ์ของสมถะเสียก่อน แล้วจึง 

มาขึ้นอารมณ์ของวิปัสสนา ไม่ใช่อย่างนั้นทั้ง ๘ นี้ 

ร่วมกันไปในอารมณ์เดียวกัน
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 นามรูปนี่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาใช่ไหมคะ? 

เพราะฉะนั้น มรรค ๘ นี่ ก็ต้องร่วมกันไปในอารมณ์ 

นั้น

 อันนี้มีกิจของศีล กิจของสมาธิ กิจของปัญญา 

เข้าร่วมแล้ว โดยกิจนะ เข้าร่วมนะ ถ้าแจกโดยองค์ 

ก็มี ๘ องค์ ของปัญญามี ๒ องค์ของศีลมี ๓ องค์ของ 

สมาธิมี ๓ เป็น ๘ พอดี

 นามรูปนี่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาด้วย แล้วก็เป็น

อารมณ์ของพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ด้วย

 พระพุทธเจ้าไม่ได้รู้อะไรเลย ที่เป็นผู้แจ้งโลก 

สัพพัญญุตญาณนี่ ก็รู้นาม รู้รูป นี่ ในโลกนี้มีแต่นาม 

กับรูป ใช่ไหม? ไม่มีอะไรที่นอกจากนามรูป แต่ว่า 

ท่านรู้กว้างขวางกว่าเรา ที่สุขุมคัมภีรภาพท่านก็รู้ และ 

ปัจจัยของนามรูปที่ละเอียดสุขุมมาก เราไม่สามารถ 

จะรู้ได้มากกว่าท่าน

 เพราะฉะนั้น ปัญญาเรา หรือแม้ของพระอรหันต ์

ทั้งหลาย จึงไม่ใช่ สัพพัญญุตญาณ

 สัพพัญญุตญาณ นี่  มี เฉพาะพระพุทธเจ้า 

องคเ์ดยีวนะ สาวกทัง้หลายกม็ไีมไ่ด ้ถงึแมพ้ระสารบีตุร 
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ก็มีไม่ได้ แปลว่า รู้ทุกอย่างใช่ไหมสัพพัญญุตญาณ 

แต่ดิฉันแปลว่า “สิ่งที่ ไม่รู้ ไม่มี” สัพพัญญุตญาณ 

นี่สิ่งที่ไม่รู้ไม่มี! ทุกอย่างน่ะ รู้หมดเข้าใจความจริง 

ของนามรูป นี่พระองค์เข้าใจ แล้วก็โลกนี้ มีนามกับรูป 

๒ อย่างเท่านั้น แจ้งโลกก็ไม่ใช่แจ้งอะไร? ก็แจ้งนาม  

แจ้งรูป นั้นเองไม่ใช่อย่างอื่น

 เพราะฉะนัน้  นามรปูนี ้และจะเปน็เครื่องสง่ความรู ้

และปัญญาของท่านให้เข้าถึงวิสุทธิต่าง ๆ ได้

 คำว่า วิสุทธิ ที่จะเข้าถึงธรรมที่วิสุทธิได้ต้อง 

เข้าถึงวิสุทธิเสียก่อนนะคะ ถึงจะเป็นทางดำเนินไป 

ถึงพระนิพพานได้ ต้องเข้าถึงวิสุทธิทุกขั้นไป เราจะทิ้ง 

ไม่ได้เลย ไม่ว่าวิสุทธิอันไหน

 ฉะนั้น เราจะลงมือกำหนด จะลงมือทำงานหรือ 

ยังไม่ลงมือทำงาน ก็ไม่สำคัญ แต่ว่า เราจะต้องเรียนรู้

นามรูปให้เข้าใจดีเสียก่อน อันนี้เป็นตัว ปริยัติ อันนี้ 

สำคัญมาก เราต้องเข้าใจก่อนเหมือนกับเราเรียนหนังสือ 

เราต้องเข้าใจ อ่านหนังสือออกแล้ว เราจะอ่านหรือ 

เราไม่อ่าน ก็ไม่สำคัญ เวลานี้เราอ่านหนังสือออกแล้วนี้

นะ คนที่อ่านหนังสือออกแล้ว เวลาที่ไม่อ่านหนังสือ  
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ก็เหมือนกับคนที่อ่านไม่ออกเหมือนกัน ไม่ผิดกัน แต่ทีนี้

มันเปน็ประโยชน์อยู่ที่การมีหนงัสอื พอเหน็หนังสอืแล้ว 

เขาอ่านออก คนอ่านไม่ออกนี่ เห็นหนังสือแล้วก็คง 

อ่านไม่ออก นี่มันผิดกันที่ตรงนี้

 ถ้าเวลาไม่อ่าน ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร แต่มาได้รับ

ประโยชน์ ในตอนที่อ่านหนังสือ หรือต้องการจะ 

อา่นหนงัสอื คนที่ไมไ่ดเ้รยีน ไมรู่ ้กอ็า่นไมไ่ด ้จะไมรู่เ้รื่อง 

ในหนังสือเลย แต่ว่า คนที่เรียนรู้แล้วก็อ่านได้ อย่างนี้  

ประโยชน์ต่างกันที่ตรงนี้

 เพราะการศึกษาเล่าเรียนนี้ ดิฉันก็อยากจะเรียน 

ดว้ยเหตผุลอกีครัง้หนึง่ ซึง่เรากเ็คยพดูกนัอยูเ่สมอแลว้ 

ว่า การศึกษานี้เป็นความสำคัญที่สุด ทั้งทางโลกและ 

ทางธรรมนะคะ ทางโลกกเ็หมอืนกนั คนทีม่กีารศกึษาสงู 

เรยีนมาก ทางโลกกน็ยิมกนัวา่ดีใชไ่หม? ผลของการศกึษา 

นั้น ผู้นั้นก็ได้รับประโยชน์จากการศึกษามาก นี่ดีอย่างนี้  

มีประโยชน์อย่างนี้

 ทีนี้ทางพระพุทธศาสนา ก็เช่นเดียวกัน ทาง 

พระพุทธศาสนา สุขุมคัมภีรภาพย่ิงกว่าทางโลกมากมาย 

นัก เพราะอะไร? เพราะพระพุทธเจ้ากว่าจะได้มาตรัสรู้ 
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กว่าจะได้สร้างปัญญาขึ้นมาสอนคน ไม่ใช่เวลาน้อยเลย  

แล้วก็มีองค์เดียวพระพุทธเจ้านี้ ล่วงแล้ว ๒๕๐๐ กว่าปี 

แล้วนี่ มีองค์เดียวเท่านั้น เพราะว่าไม่ใช่เป็นวิชาที่ง่าย 

เป็นวิชาที่ยากมาก

 ดว้ยเหตนุีแ้หละ จงึตอ้งมกีารศกึษา เมื่อการศกึษา 

มีแล้ว หลักสูตรต้องมี เราก็ต้องศึกษาตามหลักสูตร 

การศึกษาเราจะอ่านหนังสือ เราต้องอ่านหนังสือ 

ตามหลกัสตูร รปูรา่งอยา่งนีอ้า่นวา่ตวั “ก” กต็อ้งอา่นวา่ 

“ก” รูปร่างอย่างนี้อ่านว่าตัว “ข” ก็ต้องอ่านว่า ตัว “ข” 

ตามโรงเรียนทุกโรงเรียน ก็ต้องอ่านตามนี้ทั้งหมด 

เหมือนกัน

 เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ความเห็นก็ ไม่ขัดแย้งกัน 

คนหนึ่งจะมาบอกว่า ตัว “ก” รูปร่างอย่างนี้ ต้องมี 

หัวเหมือนตัว “ข” จะไม่พูดอย่างนี้เลย ปัญหาอย่างนี้  

จะไม่มีแก่คนที่อ่านหนังสือออกเลยใช่ไหม? ไม่มี   

ไม่มีเถียงกันเลยใช่ไหม?

 ถึงทางพระพุทธศาสนาก็เหมือนกัน ถ้าเรา 

เรยีนกนัจนเขา้ใจดแีลว้ กต็อ้งไมม่ปีญัหาถกเถยีงอะไรกนั 

ไม่มีเถียงกันเลย เพราะเรารู้ลักษณะแล้วอย่างเดียวกัน 
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เราก็ต้องเรียนตามหลักสูตร ฉันใดก็ดี พระพุทธศาสนา 

ก็เหมือนกัน ยิ่งสุขุมคัมภีรภาพมากกว่าทางโลกอีก

 เมื่อเปน็เชน่นีแ้ลว้ ทำไมเราถงึจะไมต่อ้งศกึษาละ่? 

ท่านจึงได้วางหลักไว้ ๓ ขั้น

 ปริยัติ มีความสำคัญในขั้นต้น

 ปฏิบัติ  มีความสำคัญในขั้นที่ ๒

 ปฏิเวธ มีความสำคัญในขั้นที่ ๓ อันเป็นผลแห่ง 

ความสำเร็จ

 เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงได้กล่าวว่า เราอย่าลืมความ

สำคัญในเรื่องนี้เสีย ทำไมจึงมีผู้ถือว่าไม่ต้องศึกษา 

ก็ได้ เรยีนเอาเองก็ได้ธรรมะนี้ อันนีด้ิฉันคิดวา่เขา้ใจผดิ 

มากทีเดียว ทางโลกยังต้องศึกษา แล้วทำไมธรรมะที่ 

ละเอียดสุขุมกว่า จึงจะไม่ต้องศึกษาเล่า และพระองค์ 

ก็ทรงยกย่องสรรเสริญ การศึกษาท่านบอกว่า ผู้ที่จะ 

ละมิจฉาทิฏฐิได้ ทั้ง ๖๒ อย่าง นะคะ ซึ่งพระอานนท ์

ทูลถามพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรงแสดงมิจฉาทิฏฐิ

แต่ละอย่าง ๆ ที่เกิดแก่พรหม ผู้ได้สมาธิและสมาบัติ 

แล้วระลึกชาติได้คนพวกนี้มีปัญญา คนพวกนี้มีปัญญา 

ถึงแค่นี้ มิจฉาทิฏฐิ ก็ยังมีได้ ยังละไม่ได้

_15-0099.indd   74 2/9/15   11:36:45 AM



75

 แต่มิจฉาทิฏฐิที่เกิด ๖๒ อย่างนี้ เป็นมิจฉาทิฏฐิ 

ทีเ่กดิแกพ่วกพรหม พวกทีเ่คยเปน็พรหมไดฌ้านสมาบตั ิ

มาแล้วทั้งนั้น นี่รวมมี ๖๒ อย่าง พวกพรหมก็มีมาก 

เหลือเกิน คือว่า พวกสมาธินี่ ทำให้มีมิจฉาทิฏฐิมาก 

นี่แสดงให้เห็นแล้วใช่ไหมว่า มิจฉาทิฏฐินี้ อำนาจของ 

คุณธรรมของสมาธินี่ละไม่ได้ ละไม่ได้ จะทำสมาธิวิเศษ 

อย่างไร ได้ถึงอรูปพรหม ได้อรูปฌานก็ไม่สามารถจะ 

ละมิจฉาทิฏฐิได้ ละมิจฉาทิฏฐิไม่ได้แล้ว ยังทำให้เกิด 

ความเห็นผิดอีกด้วย ไม่สามารถจะป้องกันได้เลย 

นีท่า่นนกัศกึษาโปรดเขา้ใจดว้ย ยิง่พวกระลกึชาตไิดล้ะก ็

ยิ่งเกิดมิจฉาทิฏฐิมากเหลือเกิน เพราะจะรู้ว่ามิจฉาทิฏฐิ 

เกิดจากการระลึกชาติได้ เพราะว่า ไปเป็นอย่างนั้น ๆ 

ทา่นวางไวร้วมทัง้หมดม ี ๖๒ ระลกึชาตยิอ้นหลงั ๆ  ไปได ้ 

ไปถึง ๔๐ มหากัประลึกได้ ต่อไประลึกไม่ได้ เพราะ 

สตปิญัญาไมพ่อ ไมเ่หมอืนกบัพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ 

ระลึกได้จนไม่จำกัด นับไม่ได้ อยากจะระลึกเท่าไหร่ ๆ 

๔๐ มหากัป ๘๐ มหากัป ๑๕๐ มหากัป ก็ระลึกได้

 แต่ว่า มีปัญญาของปุถุชน ท่ีได้อภิญญาน่ีอย่างมาก

ระลกึไดเ้พยีง ๔๐ มหากปัเทา่นัน้แหละ ตอ่ไประลกึไมไ่ด ้
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ก็บอกว่า อ๋อ! คนเรานี่ เมื่อเกิดมาทีแรกนี่ มาจาก 

ตอนนัน้แหละ คนเราเมื่อแรกเกดิ นีก่เ็กดิมาตรงตอนนัน้ 

มหากปันัน้เทา่นัน้แหละ เพราะวา่ ตวัระลกึไปอกีไมไ่ดแ้ลว้ 

ถ้าไปไม่ถึง ตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหม เมื่อไปเกิด 

เป็นพรหม หมดบุญก็จุติ

 ส่วนพรหมที่มีอายุยืนกว่า ยังไม่ได้จุติลงมา 

พอทำฌานใหม่ จนได้ฌานอีก แล้วก็จุติไปเกิดเป็น 

พรหมอีก

 พอเกิดขึ้นก็ไปเห็นพรหมองค์นั้นยังอยู่อีก ก็เลย 

เขา้ใจวา่ พรหมนีอ้ยูม่ากอ่น นี ่พรหมทีอ่ยูม่ากอ่นนีแ่หละ 

เป็นผู้สร้างโลกทั้งหมดเลย โลกทั้งหมดเกิดจากพรหม 

องค์นี้แหละ พรหมองค์นี้ไม่รู้จักตายหรอก เมื่อเวลา 

ที่ตัวตายแล้ว มาเกิดใหม่พรหมองค์นี้ก็ยังอยู่

 นี่ก็เพราะอานุภาพของฌานสมาบัติ ทำให้เกิด 

เห็นผิดอย่างนี้ได้ เพราะฉะนั้น พวกเราก็รู้นะคะ แต่ว่า 

สมาธิน่ะ ไม่มีรึ ไม่ต้องใช้รึ? ต้องใช้ ! ถ้าไม่มีสมาธิ 

ก็เกิดวิปัสสนาไม่ได้เหมือนกัน

 แต่ว่า สมาธิในอารมณ์อะไร? สมาธินั้น ก็ต้องมี 

อารมณ์ที่ถูกต้องด้วย ก็ต้องมี ในมหาสติปัฏฐาน  

ต้องร่วมกันไป ถึงจะใช้ได้
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 อนันี ้พวกเรานา่จะรูเ้หมอืนกนั ใชไ่หมคะ? เพราะ  

บางทีเราอาจจะตกอยู่ในมิจฉาทิฏฐิ ๖๒ นี่ก็ ได้นะ 

ทา่นวางไวห้ลายอยา่ง เรากค็วรจะเอามาดวูา่มจิฉาทฏิฐ ิ 

๖๒ นี่ มันมีอยู่ในเราบ้างไหม? เรามีความรู้สึกอย่างนี้ 

บ้างไหม? นี่ก็น่าจะรู้นะคะ ความรู้สึกของเราอาจติดอยู่ 

ใน ๖๒ นี้ก็ได้เหมือนกัน    

 เมื่อพระพุทธองค์เทศนาพรหมชาลสูตร ว่า 

ด้วยทิฏฐิ ๖๒ นี้แล้ว พระอานนท์ก็ทูลถามว่า ทิฏฐิ   

๖๒ นี้ พวกไหนจึงละได้? พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่า 

“ตั้งแต่พระอริยะขั้นต่ำ ตั้งแต่พระโสดาบัน ละได้หมด 

ทิฏฐิทั้ง ๖๒ ไม่เหลือเลย หรือต่ำกว่าพระโสดาบัน 

ผู้เป็นพหูสูตร มีการศึกษามาก มีการได้ยิน ได้ฟังมาก  

ก็สามารถที่จะละมิจฉาทิฏฐิทั้ง ๖๒ นี้ได้”

 เพราะฉะนัน้ การศกึษานี ้พระพทุธเจา้ จงึสรรเสรญิ 

ว่ามีประโยชน์มาก แล้วเคยได้พูดถึงศาสนา ๓ ประการ 

นะคะ ก็หมายถึง ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ก็ยังอยู่ใน 

กังขาวิตรณวิสุทธิ 

 ตามที่ดิฉันพยายามอธิบายช้า เพราะว่าอะไร? 

ไม่ใช่เฉพาะตัวบทเท่านั้น คือว่า พยายามดึงเอาเรื่อง 
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ต่าง ๆ  นะคะ ที่เอามาสงเคราะห์กัน เพื่อให้ท่าน 

นกัศกึษาจะไดเ้ขา้ใจเหตผุล และกจ็ะไดด้งึเอารวมกนัได ้

ในธรรมะที่มีมากมายด้วยกันเหมือนกับเรื่องสติปัฏฐาน

ก็เหมือนกัน ถ้าขยายออกไปก็ต้องเยอะ

 ฉะนั้น การศึกษาปริยัติ ก็หมายถึงการศึกษาเหตุ 

และผลของสภาวธรรม หรือธรรมชาติที่เกิดอยู่ในโลกนี้  

ที่เกิดที่เป็นไปอยู่ในโลกนี้ ถ้าหากว่าเราศึกษาเหตุผลดี 

ตามนัยของปริยัติแล้ว มิจฉาทิฏฐิก็เกิดไม่ได้จริงๆ 

เป็นสรณะจริงๆ ใครจะดึงไปในทางมิจฉาทิฏฐิไม่ได้เลย 

คอื หมายความวา่ เมื่อเขา้ใจเหตผุลแลว้ ปญัญาทีเ่ขา้ใจ 

เหตุผลนี่แหละ จะเป็นสรณะที่พึ่ง จะเป็นที่พึ่งอย่างไร? 

ก็เป็นที่พึ่งได้โดยไม่ตกใจ ที่ใครจะพูดอย่างไร? ใครจะ

มาชักชวนไปให้ผิดต่อเหตุผลละก็ เป็นไม่ไป คือจิตใจ 

ไม่ตกไป เชื่อแน่นอนว่า ใครดึงไปไม่ได้

 เพราะปญัญาอนันีแ้หละ ผูท้ีเ่ขา้ถงึปญัญาอนันีแ้ลว้ 

ก็จะเป็นสรณะที่พึ่ง ไม่ใช่แต่จะเป็นชาตินี้เท่านั้นนะคะ 

ชาติหน้า ชาติต่อ ๆ ไป มีภพมีชาติเท่าไหร่ ๆ ก็ตาม 

ปัญญาอันนี้แหละ จะตามปกครองไม่ให้ตกไปในความ 

เห็นผิดได้ จะเป็นที่พึ่งตลอดจนกระทั่งดับขันธ์เข้าสู่ 

นิพพานเมื่อไหร่ นั่นเป็นอันว่าหมดกัน ไม่ต้องใช้
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 เพราะฉะนัน้ การศกึษา จงึเปน็ความสำคญัอนัหนึง่ 

ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เกิดมาในประเทศที่มีพระพุทธศาสนา  

หรือจะไปเกิดในตระกูลที่มีมิจฉาทิฏฐิก็ตาม แต่ว่า 

อำนาจของปัจจัย คือสัมมาทิฏฐิ ที่มีความเข้าใจ 

ถูกนั่นแหละ ก็จะต้องดึงมา ต้องดึงมาพบในสิ่งที่ 

ถูกจนได้

 ในเรื่องนี้ก็ขอให้คิดถึงเรื่องเมื่อครั้งพระพุทธเจ้า 

บังเกิดขึ้น พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกน่ะ คนที่ 

เขาปฏิบัติอยู่ก่อน ๆ พระพุทธเจ้าน่ะ สาวกของ 

พระพุทธเจ้าน่ะ ล้วนแต่ปฏิบัติในศาสนาอื่น ในลัทธิอื่น 

ทั้งนั้นเลย มีศาสนาพราหมณ์ ศาสนาอะไรแล้วแต่ 

แม้ลัทธิไหว้พระอาทิตย์ พระจันทร์ กินข้าวหนเดียว 

ทรมานตน อัตตกิลมถานุโยค อันนี้ เขาปฏิบัติกันอยู่ใน

โลกเต็มไปหมดเลย

 พอพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเท่านั้นนั่นแหละ 

พวกที่ท่านมีบารมีอยู่ ที่ท่านมีปัจจัยอยู่ ที่เป็นสัมมาทิฏฐิ

ก็ได้มาพบพระพุทธเจ้า ก็ได้สำเร็จมรรคผลด้วยอำนาจ

ของปัจจัยและบารมี ปัญญาบารมี คือความเข้าใจถูก 

นัน่แหละ ก็ไดม้าพบพระพทุธเจา้ เขาก็ไดส้ำเรจ็มรรคผล 

ล้วนแต่ผ่านศาสนาอื่นมา
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 อย่ างพระสารีบุตรนี่  พ่อก็ เป็นมิ จฉาทิฏฐิ  

แม่ก็เป็นมิจฉาทิฎฐิ ศาสนาพรหมณ์ไม่นับถือเลย 

จนกระทั่ง พระสารีบุตรจะเข้านิพพานแล้ว ถึงได้ไป 

โปรดมารดาท่านให้เป็นสัมมาทิฏฐิได้ แต่ว่าลูก ๆ ท่าน 

มีลูกผู้ชาย ๗ คน เป็นพระอรหันต์ทั้ง ๗ คน แต่ส่วน 

พ่อแม่ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ คิดดูซิ เห็นไหมคะ แต่ว่า 

ลูกก็ยังไปโปรด พระสารีบุตรเมื่อตอนจะเข้าปรินิพพาน 

ก็ทูลลาพระพุทธเจ้า ไปที่บ้านมารดา แล้วไปทรมาน  

มารดาท่านให้เป็นสัมมาทิฏฐิ สอนให้รู้ ให้เข้าถึงการ 

ปฏิบัติ แล้วรู้ซาบซึ้งถึงเหตุผลเลย

 ครั้งนั้น พระสารีบุตร ก็ยังไม่เชื่อ คือ มารดา 

ท่านนับถือศาสนาพราหมณ์อยู่ พอแสดงธรรมใน 

พระพุทธศาสนา ถึงเหตุผลให้ฟังแล้ว ก็มองแลเห็น 

จริงเชียว เชื่อเชียว ก็เพราะว่า พรหมณ์ที่มารดาท่าน 

นับถือมากน่ะ ยังต้องมาไหว้พระสารีบุตร มีรัศมีสว่าง 

มาในเรือน พระสารีบุตรจะเข้านิพพานแล้ว พวกพรหม 

พวกเทวดาเหล่าต่าง ๆ ก็เข้ามาเฝ้า นั่นแหละ จะเป็น 

อำนาจพระสารีบุตรเชื้อเชิญหรือพรหมจะมาไหว้จริง ๆ 

อันนี้เราก็รู้ไม่ได้นะ แต่ว่าท่านจะไปทรมานมารดาที่ 
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นับถือพรหม มารดาก็ถามพระสารีบุตรว่า ใครที่ลงมา 

พระสารีบุตรก็บอกว่า พรหมชั้นนั้น พรหมชั้นนี้  

ท้าวมหาพรหม อะไรต่ออะไร พระสารีบุตรก็สาธยาย

 นี่แหละ ก็ทำให้มารดาท่านรู้ สึกว่ า แหม!  

สาวกของพระพุทธเจ้าในศาสนานี้ มีความสำคัญมาก 

แม้แต่พรหมที่เรานับถือนี่ เราก็ว่า ไม่มีใครจะสู้ได้แล้ว 

แตอ่ยา่งนัน้ ยงัมาบชูา ยงัมากราบสาวกของพระพทุธเจา้   

คือ พระสารีบุตร ลูกท่าน

 ทีนี้ก็รู้สึกว่า ความเลื่อมใสท้าวมหาพรหมก็ 

น้อยลงไปแล้ว ชักเลื่อมใสทางนี้ ก็เกิดเลื่อมใสขึ้น 

ใช่ไหมคะ

 เมื่อพระสารีบุตรเห็นว่า มารดาเกิดเลื่อมใสแล้ว 

และพวกพรหมพากันไปแล้ว ท่านก็เทศนาโปรดมารดา 

สอนเหตุผลธรรมะให้ฟังทั้งการปฏิบัติ มารดาท่าน 

ก็ได้เป็นสัมมาทิฏฐิ และก็บรรลุเป็นพระโสดาบัน

 จึงประกาศบอกกับพระสารีบุตรว่า เดี๋ยวนี้ท่านนี่ 

คือมารดานี่ นับถือแล้ว ประกาศว่า “แม่เป็นผู้นับถือ 

พระรัตนตรัย ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์แล้ว”

 เพราะฉะนัน้ ตอ่ไปนี ้แมข่อเอาพระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆ์เป็นสรณะแล้ว ก็ประกาศออกมา
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 พระสารีบุตรก็ยังไม่เชื่อว่า จะถึงจริงหรือเปล่า 

ก็บอกกับมารดาว่า ถ้าท่านถึงพระรัตนตรัยจริง ๆ แล้ว 

ขอให้พรรณนาพระคุณว่า คุณพระพุทธ คุณพระธรรม 

คุณพระสงฆ์น่ะ ดีอย่างไร? แม่ท่านพรรณนาได้ถูกต้อง 

เลย เห็นไหม ทั้ง ๆ  ที่ไม่ศึกษาเล่าเรียน เหมือนอย่างกับ 

เราที่มาเรียนกันนี่ อย่างเรานี่ ถ้าให้ไปพรรณนาคุณ 

บางทีอาจจะนึกไม่ออกแล้ว ลืมไปแล้ว พรรณนาไม่ได้

 แต่ว่า มารดาท่านพระสารีบุตร ท่านพรรณนาได ้

ถกูตอ้งหมดเลย ในคณุพระพทุธ พระธรรม พระสงฆน์ะ่ 

ดูซิ เลื่อมใสเดี๋ยวนั้นแหละ

 อันนี้ก็เป็นด้วยอำนาจที่ท่านเข้าถึงเหตุผลจริง ๆ  

เห็นไหมคะ

 พระสารีบุตรก็รู้แล้ว อ้อ! ท่านเป็นผู้รู้จักพระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ์ จริง พระสารีบุตรก็สาธุ!

 นั่นแหละ พอมารดาท่าน กลับมาเป็นสัมมาทิฏฐิ 

พระสารีบุตรก็ปรินิพพาน

 พระสารีบุตรปรินิพพานนี่ อายุของท่าน ๑๒๐ ปี 

คิดซิว่า แม่ท่านจะอายุเท่าไร? ต้องอายุมากกว่า  

๑๒๐ ปีแน่ ดูซิ คนอายุตั้ง ๑๐๐ กว่า แล้วยังฟังรู้เรื่อง 
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แล้วปฏิบัติตามได้ ดูซิ ยังฟังเข้าใจ ไม่หลง ไม่เลอะ 

เลย

 มผีูฟ้งัถามวา่ พระสารบีตุร ทา่นเปน็พระอรหนัตแ์ลว้ 

ทำไมทา่นไมท่ราบหรอืวา่ มารดาสำเรจ็เปน็พระโสดาบนั 

แล้ว?

 ท่านอาจทราบค่ะ แต่เพื่อประกาศความเป็น 

สัมมาทิฏฐิของมารดา หรือบางที พระสารีบุตรท่านอาจ

ไม่มีอภิญญาในเรื่องนี้ก็ ได้นะคะ อันนี้ต้องรู้ ได้ด้วย 

อภญิญา พระสารบีตุรทา่นอาจจะไมม่อีภญิญาในเรื่องนี้

ค่ะ

 เพราะฉะนัน้ ถงึไดบ้อกวา่ สาวกของพระพทุธเจา้นะ่  

ล้วนแต่เป็นผู้บัญญัติในทางลัทธินอกศาสนามาก่อน 

ทั้งนั้น แต่ว่าอำนาจบารมีนี่แหละที่เข้าใจเหตุผลที่ได้ 

ศกึษา ไดย้นิ ไดฟ้งั กม็าพบพระพทุธเจา้ ก็ไดบ้รรลมุรรค 

ผล นิพพาน กันมากมาย

 แต่ว่า ที่ไม่มีบารมีมาเลย อยู่กับพระพุทธเจ้า 

ใกล ้ๆ  กนั แมแ้ตเ่ปน็ญาตกินั เปน็พอ่ตา เปน็นอ้งภรรยา 

เป็นพี่ภรรยา อะไรก็ไม่ได้ ไม่ได้เลย
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 แล้วอาจารย์ต่าง ๆ ของพวกพระสาวกนี่ครู 

ทั้ง ๖ คน คณะใหญ่ ๆ  ทั้งนั้น ไม่ได้เลย แม้แต่จะมาพบ 

พระพุทธเจ้า ก็ยังไม่ยอมมาพบ นั่นน่ะ เพราะเรื่องอะไร 

ก็เพราะเรื่องไม่มีปัจจัยมา ไม่มีบารมีมา อำนาจของ 

ปัญญาอันนั้นก็ ไม่เป็นสรณะ ก็ ไม่สามารถจะมาถึง 

พระพุทธเจ้าได้

 เพราะฉะนั้น พวกเรานี่ ไม่เป็นไร ถึงชาตินี้ 

จะไม่สำเร็จ มรรคผลน่ะ ต่อไปข้างหน้า หากจะไปพบ 

พระพุทธเจ้า หรือไปพบผู้ที่มีปัญญา ก็เพียรฟังธรรม 

เราก็อาจจะสำเร็จได้ เพราะได้ฟังมามาก

 พวกพระอริยะที่ได้ปฏิสัมภิทามานี่ ก็ต้องศึกษา 

เล่าเรียนมา แล้วก็ต้องปฏิบัติด้วย ต้องปฏิบัติด้วย

 ความเห็นถูกนี่แหละ ใครจะดึงไปมิจฉาทิฏฐิไม่ได้ 

ไม่ตกไปเลย ความเข้าใจอันนี้แหละป้องกัน เป็นสรณะ 

คือ คนที่อ่านหนังสือออก ถ้าใครเขียนหนังสือผิด 

เมื่อเราดูแล้ว เราก็จะรู้ ได้ว่าคนนี้ยังไม่เข้าใจ ใช้ 

ตัวสะกดผิด ใช้พยัญชนะก็ผิด เขาเขียนกันอย่างนี้ 

แต่กลับไปเขียนอย่างนั้น เช่นนี้  เป็นต้น ดิฉัน 

ยกตัวอย่างของจริง  
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 หลานดฉินัมอียูค่นหนึง่ อาย ุ๖ ขวบ กเ็ปน็ตวัอยา่ง 

ในธรรมะอันหนึ่ง เขาดูโทรทัศน์รายการเพลินเพลง 

เขาเขียน “เพลินเพลง” ที่จอ แต่เด็กคนนั้นเขาอ่านว่า 

“เพ – ลนิ เพ – ลง” นีอ่า่นถกูเหมอืนกนันะ ไม่ใชอ่า่นผดิ 

แต่เขาไม่เข้าใจความหมายกันนะ ไม่ใช่อ่านผิด แต่เขา 

ไม่เข้าใจความหมาย เขาอ่านถูกตัวเหมือนกัน แต่ว่า 

ไม่ถูกกับความหมาย

 เพราะฉะนั้น ถ้าเราเรียนธรรมะ ก็อย่างเดียวกัน 

นั่นแหละบางทีเขาเขียนหนังสือแล้ว เรารู้ว่าเขียนผิด 

ทีจ่รงิความหมายอนันี ้ทีถ่กูแลว้ตอ้งเปน็อยา่งนัน้ อยา่งนี ้

เราก็เข้าใจ ใช่ไหมคะ? เราก็รู้ผิด รู้ถูก เพราะเราเข้าใจ 

เนื้อความ

 เหมือนกันแหละที่ท่านนักศึกษาเรียนธรรมะก็ 

อยา่งเดยีวกนั ตวัหนงัสอื อา่นได ้แตว่า่อา่นไมถ่กูอยา่งนี ้  

เป็นต้น

 พยัญชนะน่ะ อาจจะอ่านได้ถูก แต่ว่าความหมาย 

นั่นใช้ไม่ได้ การเรียนธรรมะก็เหมือนกัน ยิ่งเรียน 

ภาษาบาลี  ยิ่งลำบากมาก แปลได้ แต่ว่าถูกความหมาย 

หรือเปล่า อันนี้ก็ ไม่รู้ คือ แปลตามศัพท์นั่นแหละ 
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เด็กอ่านหนังสือ จะว่าอ่านผิดก็ไม่ได้ ถ้าเขาอ่านไม่ผิด  

ตวัพยญัชนะ จะถกูความหมายหรอืเปลา่  แตเ่ดก็นัน้ก็ไมรู่ ้ 

เด็กก็อ่านไป เหมือนกับคนแปลบาลีนั่นแหละ แปลน่ะ 

แปลตามศัพท์ไปถูกแล้ว แต่จะถูกตรงกับเนื้อความ 

หรือเปล่า ก็ไม่รู้

 เพราะฉะนัน้ การศกึษานี ่เปน็ความสำคญัในขัน้ตน้ 

ทีเดียว มีอาจารย์ผู้หนึ่งให้สติไว้ดีมาก คือ บอกว่า 

“เราจะคิดในใจน่ะ ไม่ห้าม เราจะคิดผิด คิดถูก 

คิดอะไรก็คิดไปเถอะ ในใจของเราน่ะ มันไม่ออกมา 

ข้างนอกน่ะนะ ไม่เป็นไร มันจะผิดอยู่ก็เรื่องของเรา 

นั้นแหละ แต่ว่า ถ้าพูดออกมาแล้วไม่ได้ ต้องมีเหตุผล  

ถ้าพูดออกมาละก็ ต้องให้มีเหตุผล พูดเลอะเทอะไม่ได้ 

แต่ถ้าคิดละก็ คิดได้ ไม่ เป็นไร ของเราคนเดียว 

คิดอย่างไรก็คิดได้ แต่ถ้าพูดออกมาต้องมีหลักฐาน 

ต้องให้มีหลักสูตร ต้องให้ตรงกัน พูดตามใจไม่ได้ 

ถา้คดิเอาเองในใจ ไมม่ีใครวา่ ผดิหรอืถกูเพราะเขาไมรู่ว้า่ 

เราคิดเลอะเทอะอย่างไร? ถ้าเราพูดออกมาประเดี๋ยว 

เกิดมีคนเชื่อ เราพูดเลอะเทอะแต่มีคนเขาเชื่อเรา 

เขาพลอยเลอะเทอะไปด้วย เราก็จะต้องเป็นผู้รับบาป 
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รับกรรมนั้นด้วย เพราะเขาไม่รู้ ถ้าพูดดีก็ดีไป แต่ถ้า 

ผิดก็เสียหาย”

 เพราะฉะนั้น เมื่อพูดแล้ว ต้องให้ถูกด้วย เช่น 

ออกเสียงมาว่า ตัว ก ต้องเขียนให้ถูก และพูดก็ถูกว่า 

ลักษณะอย่างไร ?

 ฉะนั้น การศึกษาจึงเป็นประโยชน์มาก การที่จะ 

ดำเนนิมาถงึขัน้กงัขาวติรณวสิทุธอิยา่งนี ้กต็อ้งไดป้รยิตั ิ

โดยสมบูรณ์แล้ว อย่างน้อยเวลากำหนดรูป เวลานั้น 

กำหนดอะไร? อะไรเปน็นาม กำหนดนามอะไร? เวลานัน้ 

อะไรเปน็รปู กำหนดอยา่งไร กำหนดรปูอะไร? อนันีแ้หละ 

เราต้องเข้าใจ หมายถึงผู้ปฏิบัติ อย่างนี้เราต้องรู้ก่อน 

แล้วจึงถึงขั้นทำงาน นี่ต้องทำติดต่อเนื่องกัน

 เพราะฉะนั้น ธรรมะทั้งหมดที่พูดกับคนหลายคน 

ก็อาจจะพูดแยกแยะหลายอย่างออกไปอีกก็ได้ สำหรับ 

คนฟังหลายคน บางทีพูดอย่างนี้ คนนี้ไม่เข้าใจ ถ้าพูด 

อีกอย่างหนึ่ง เข้าใจ!  

 เหมือนอย่างในสติปัฏฐาน คำว่า “ไม่พูด” 

นี่ท่านใช้คำว่า “ไม่มีปาก” มีปากก็รู้ ไม่มีปากก็รู้ 

แล้วเราฟังเข้าใจไหม? ไม่มีปากน่ะ อะไร? อะไรมัน 
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ไม่มีปาก แล้วอะไรมีปาก ไม่รู้ ใช่ไหม? พวกเราก็ไม่รู้ 

แต่ว่า อีกพวกหนึ่ง พวกทางเหนือ พวกลาวน่ะ เขารู้ 

พอบอกว่า ไม่มีปาก เขารู้ว่า ไม่พูด ถ้าพูดแล้ว แปลว่า 

มีปาก

 เพราะฉะนั้น ภาษาในธรรมะนี่ จึงมีมากมาย 

เพราะพระพทุธเจ้า ท่านเทศนากบัคนมากมายหลายชั้น 

ความเข้าใจก็หลายขั้น ไม่เหมือนกัน

 อยา่งไรกต็าม เหมอืนกบัวสิทุธทิัง้ ๗ นี ้กเ็หมอืนกนั 

วิสุทธิทั้ง ๗ นี้ ก็คือ ความบริสุทธิ์ของศีล สมาธิ ปัญญา 

และ ศีล สมาธิ ปัญญา ก็คือ มรรค ๘ การเจริญ  

มรรค ๘ ก็คือ การปฏิบัติตาม มหาสติปัฏฐาน 

การกำหนด สตปิฏัฐาน กค็อืกำหนด นามรปู การกำหนด 

นามรูป ก็คือ กำหนดรู้ทุกข์สัจจ์ นี่รวมกันหมดเลย 

เป็นอันเดียวกันทั้งนั้น 

 เทา่ทีเ่รยีนชีแ้จงมาแลว้ ดฉินักค็ดิวา่ คงจะพอนะคะ 

เผื่อท่านจะมีอะไรสงสัยบ้าง หรือยังไม่เข้าใจ ก็ลองถาม 

มีอะไรบ้างไหม ที่ยังไม่เข้าใจแล้วก็ขอให้สังเกตว่า 

ที่ดิฉันพูดมาแล้วทั้งหมด ตั้งแต่วิสุทธิต้นมามีอะไร 

เป็นประธานคะ ของวิสุทธิ?
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 มี นามรูป นะ โปรดสังเกตนะ จะพูดอะไรก็ต้องม ี

นามรูป กำกับมาเรื่อยทีเดียว ไม่ว่าจะพูดอะไร ทำไม 

ถงึไดพ้ดูแตน่ามรปูนีเ่รื่อย ทกุวสิทุธ ิเพราะวา่ นามรปูนะ่ 

เป็นตัวถูกกระทำ ถ้าไม่มีนามรูป การงานก็มีไม่ได้  

วสิทุธกิม็ไีมไ่ด ้ศลีกม็ไีมไ่ด ้สมาธกิม็ไีมไ่ด ้ปญัญากม็ไีมไ่ด ้

ต้องมีนามรูปเป็นประธาน

 เพราะฉะนั้น พูดเรื่อยมานี่? จะต้องมีนามรูป 

กำกับมาเรื่อยทีเดียว อย่างอื่นไม่ได้นะคะ นี่ย่อลงไป

 เหมอืนอยา่งมหาสตปิฏัฐานกเ็หมอืนกนั เราพดูกนั 

เมื่อตะกี้นี้ มีอะไรน่ะ ที่นอกจากมหาสติปัฏฐานนั้น 

ไม่มีเลย โพธิปักขิยธรรม มหาสติปัฏฐาน ๔ เป็น 

โพธิปักขิยธรรม ด้วย

 ทีนี้ก็จะถามว่า โพธิปักขิยธรรมนี่ เป็นองค์ธรรม 

ที่สำหรับตรัสรู้นะ แล้วก็มีสติปัฏฐานอยู่ในนั้น ทีนี้ 

ถามว่า “ความโลภ ความโกรธ ความหลง กิเลสนี่  

เป็นโพธิปักขิยธรรมหรือเปล่า?”

 เอ้า ! ตอบซิคะ เป็นโพธิปักขิยธรรมหรือเปล่า?

 จติมรีาคะ จติมโีทสะ สตปิฏัฐาน วา่อยา่งนี้ใชไ่หม? 

จิตมีโมหะ อย่างนี้ใช่ไหม? มีใช่ไหม? นิวรณ์ทั้ง ๕ 
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กามฉันทนิวรณ์ พยาปาทนิวรณ์ ถีนมิทธนิวรณ์ 

วิจิกิจฉานิวรณ์, อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ ความโลภ  

ความโกรธ ความหลง ฟุ้งซ่าน อะไรอย่างนี้

 เพราะฉะนั้น อยากถามว่า ความโลภ ความโกรธ 

ความหลง นี่เป็นสติปัฏฐานหรือเปล่า เอ้าถามอย่างนี้ 

เป็นสติปัฏฐานไหม? มีไหมในสติปัฏฐาน? มีใช่ไหม? 

มีอยู่ในสติปัฏฐานนะ

 เปน็โพธปิกัขยิธรรมหรอืเปลา่? นีอ่นันีต้อ้งเขา้ใจนะ 

ว่าไงคะ? เป็นโพธิปักขิยธรรมหรือเปล่า ความโลภ 

ความโกรธ ความหลง นีน่ะ?เออ! สงสยัวา่ เปน็หรอืไมเ่ปน็ 

ใช่ไหม? โพธิปักขิยธรรมนี่เป็นกุศล ใช่ไหม? เออ 

เป็นกุศล นั่นซี คือว่า :-

 ความโลภ โกรธ หลง นี่เป็นเครื่องมือ คือเป็น 

อารมณ์ของสติปัฏฐานใช่ไหม? เป็นอารมณ์ของสติ 

และปัญญา อย่างนี้ นิวรณ์ กิเลส ปัญญา กุศล อกุศล 

อพยากตะน่ะ เป็นอารมณ์ของปัญญาได้ทั้งหมดเลย 

แต่ว่า เป็นตัวถูกกระทำงานใช่ไหมล่ะ?

 แต่ส่วนสติปัฏฐาน นี่ เป็นตัวทำงาน ใช่ไหม 

เข้าใจไหมคะ? เป็นตัวทำงานน่ะ สติปัฏฐานที่จัดขึ้นสู่ 

โพธิปักขิยธรรมน่ะ เป็นตัวทำงาน ใช่ไหมล่ะ?
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 ตัวสติที่ถูกกำหนดรู้ ในอารมณ์ทั้ง ๔ คือ กาย 

เวทนา จิต ธรรม ใน สติปัฏฐานทั้ง ๔ น่ะ นี่เป็นตัว  

โพธิปักขิยธรรม

 สตปิฏัฐานในโพธปิกัขยิธรรม นีเ่ปน็ตวัทำงาน ทีว่า่ 

อาตาปี สัมปชาโน สติมา คือ มีความเพียรใชส้ตแิละ 

ปัญญา กำจัดความยินดี ยินร้ายที่เป็นตัวกิเลสนิวรณ์ 

ให้หมดไป คือ สติปัฏฐาน ในโพธิปักขิยธรรม 

ที่เป็นตัวทำงาน ว่าอย่างนั้นเถอะ

 ความโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่ในสติปัฏฐาน 

จริง แต่เป็นตัวถูกทำงาน เห็นไหมคะ?  

 ถึงพูดถึงว่า สติปัฏฐานนี้ เป็นตัวโพธิปักขิยธรรม 

ใช่ไหม? สติปัฏฐานนี่ เป็นโพธิปักขิยธรรมนะคะ แต่ว่า 

มีกุศล มีอกุศล มีนิวรณ์ มีกิเลส ความโลภ ความโกรธ 

ความหลง อยู่ในสติปัฏฐานใช่ไหมคะ?

 เพราะฉะนั้น กิเลสพวกนี้ ก็เป็นโพธิปักขิยธรรม 

ด้วยหรือ? ไม่ใช่ค่ะ ! ใช่ไหมละคะ แต่ว่าเป็นอารมณ์ 

ของสติปัฏฐานตรงกันนะ

 เพราะฉะนั้น โพธิปักขิยธรรม เกิดได้เพราะพวกนี้ 

เพราะความโลภ ความโกรธ ความหลงที่เป็นเครื่องมือ
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สำหรับให้มากำหนดรู้ ใช่ไหมล่ะ นี่อันนี้ละ ตัวทำงาน 

ตัวกำหนด ตัวพิจารณา เป็นโพธิปักขิยธรรม แต่ว่า  

อารมณ์นี้ ไม่ใช่เป็นตัวโพธิปักขิยธรรม นะคะ ขอให ้

เข้าใจอย่างนี้

 เพราะฉะนั้น ความโลภ ความโกรธ ความหลงน่ะ 

จะว่าดีหรือไม่ดี ก็เป็นประโยชน์เหมือนกันเอามาเป็น 

เครื่องรับรองให้สติปัฏฐานทำงานได้

 ถ้าไม่มีพวกนี้ จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ก็แทบ 

ไม่มีงานทำ ฉะนั้น พวกนี้จึงเป็นเพียงเครื่องมือนะคะ

 อันนี้ขอให้เข้าใจ มันมีเหลื่อมอยู่นิด ๆ หน่อย ๆ 

ทีนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วว่า ตัวโพธิปักขิยธรรม นี่เป็น 

ตัวกุศลธรรมล้วน ๆ ใช่ไหมล่ะ พวกอกุศลก็เข้าไม่ได้ 

แต่ว่า พวกนี้ก็อยู่ในสติปัฏฐานด้วย

 เพราะฉะนัน้ สตปิฏัฐานทีว่า่ มทีางเดยีว ทีป่ระเสรฐิ 

มากท่ีสุด ก็หมายถึง สติท่ีกำหนดรู้อารมณ์เหล่าน้ีนะคะ

 ทุกอย่างถ้าเราไม่ดู ก็ ไม่เห็นนั่นแหละ ฉะนั้น 

วิสุทธิทั้ง ๗ ที่พูดกันมานี่ มีอะไรเป็นประโยชน์? ก็คือ 

มี นามรูป นั่นเอง ความรู้จักกิเลสนี่ก็เป็นประโยชน์ 

เหมือนกัน
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 โดยมากนะคะ คนที่ ไม่ได้เจริญสติปัฏฐานน่ะ  

กเิลสเกดิขึน้ก็ไมค่อ่ยรู ้วา่เวลานี ้โอ้โฮ เรากำลงัโทสะเกดิ 

เวลานี้เรากำลังโลภเกิด อะไรไปอย่างนี้ ไม่ค่อยรู้

 คนที่ทำสติปัฏฐานนั่นแหละ ถึงจะรู้ เพราะว่า 

คอยพจิารณาอยูใ่ชไ่หม?  จติประกอบดว้ยอะไรเกดิขึน้กร็ู ้ 

อย่างนี้ถึงจะรู้

 เพราะฉะนั้น ถ้าเขามีคำถามว่า เรามีนิวรณ์เป็น 

อารมณ์นี้ ทำให้ไปนรก หรือไปสวรรค์ เขาถามอย่างนี้  

เราดูนิวรณ์ มีกามฉันทนิวรณ์ มีพยาปาทนิวรณ์  

เปน็อารมณอ์ยา่งนี ้ไปนรก หรอืไปสวรรค?์ คอืวา่เวลานี ้ 

กามฉันทนิวรณ์เกิดขึ้น พยาปาทนิวรณ์เกิดขึ้น เขาก็รู้ 

เราเอากามฉันทนิวรณ์ เอาพยาปาทนิวรณ์ที่เกิดขึ้น 

หรืออุทธัจจะ ถีนมิทธะ เกิดขึ้นแล้วเราก็กำหนดรู้ 

ใชไ่หมคะ? การทีเ่รากำหนดรูน้ีน่ะ แปลวา่ เราไมเ่ปน็ไป 

ตามนั้นใช่ไหม? ใช่ไหมล่ะคะ?

 จิตเราเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล? เป็นกุศลใช่ไหม 

คือ ตั้งอยู่ในมหาสติปัฏฐานนะ

 แต่ว่า เมื่อมีโลภ มีโกรธ มีหลง เป็นอารมณ์แล้ว 

ก็ได้นะ ไปนรกก็ได้ คือว่า เมื่อมันปรุงไป จิตก็เป็นไป 
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ตามนั้นด้วย ใช่ไหมล่ะ? มันไม่ใช่ชั่วแต่เป็นอารมณ์ 

มันอาจปรุงจิตเป็นโลภ อารมณ์ก็เป็นโลภ จิตก็ต้องโลภ 

ไปตามด้วย ก็ต้องเป็นไปตามนั้นเลย

 แตอ่นันี ้มนัมสีตปิฏัฐานอยูน่ี ่เมื่อความโลภเกดิขึน้ 

จิตก็อยู่ในสติปัฏฐานใช่ไหม? อย่างนี้มันไม่ได้เป็นไป 

ตามความโลภ หรือความโกรธนั้นจิตก็เป็นกุศลได้

 เพราะฉะนัน้ มนัเหลื่อมกนันดิ ๆ  เดยีวเทา่นัน้นะคะ 

มีความโลภเป็นอารมณ์ มันก็อยากได้ โน่น อยากได้นี่ 

แต่ว่า สติปัฏฐานนี่ ทำลายความโลภ ทำลายความโกรธ 

ด้วย มันคนละอย่าง คนละนัยกัน อันนั้นเป็นไปกับ 

ความโลภ เปน็ไปกบัความโกรธ เพราะวา่ ไมม่สีตปิฏัฐาน 

เพราะไม่รู้นี่ ใช่ไหมล่ะ? ถ้ารู้ก็เป็นสติปัฏฐาน

 ทีนี้ จะถามว่า การกำหนดรู้รูปนามนี่มีกี่ขั้น มีกี่นัย 

มีกี่นัยคะ? ไม่มีใครจำได้เลยหรือ?

 ถ้าเรารู้ว่า มีกี่อย่างนี่ มีประโยชน์มากนะคะ 

ถ้าเรารู้ว่า มีกี่อย่างนี่ เวลาที่เราไปเจริญวิปัสสนานี่  

เราก็ต้องกำหนดรู้นามรูปเหมือนกัน เราจะได้รู้ว่า 

ที่ เรารู้นามรูปนี่  มันอยู่ ในขั้นไหน? มันขั้นปริยัติ 

หรือขั้นปฏิบัติ หรือขั้นวิปัสสนา เรารู้นามรูปด้วยปริยัติ 
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หรือรู้นามรูปด้วยการปฏิบัติ หรือรู้ด้วยวิปัสสนา 

ด้วยปัญญาแล้ว นี่ถ้าเราไม่รู้อย่างนี้ ที่นี้เราไปกำหนดรู ้

นามรูปนี่ อาจจะเข้าใจผิด อาจจะรู้เพียงขั้นปฏิบัติ 

หรือขั้นปริยัติ เท่านั้น และอาจจะไปเข้าใจรู้ว่า รู้ ใน 

ขั้นวิปัสสนาก็ได้

 นี้มี ๓ ขั้นนะ เกือบจะอธิบายทุกวิสุทธิเลย 

ดิฉันก็พยายามอธิบาย เพื่อจะได้ ให้เข้าใจอันนี้

 ทีนี้เราปฏิบัตินี่ เราก็เป็นประโยชน์ ผู้ที่จะสอน 

กรรมฐานก็เหมือนกัน เป็นประโยชน์ด้วย หากจะไป 

แนะนำสอนกรรมฐานคนอื่น เวลาเข้าปฏิบัติด้วยก็ได้ 

เพราะอะไร? เพราะวา่ เราไปสอบกรรมฐาน หรอืไปสอน 

กรรมฐานเขา ก็เรารู้นี่คะ

 เมื่อไปสอบกรรมฐานเขา เขาบอกว่า เขาเห็นแล้ว 

นามรูป หรือเขารู้นามรูปนี่ ผู้สอนจะต้องรู้ละเขารู้ 

ขั้นไหน?

 ถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้ ก็ไม่รู้ว่า เขารู้ขั้นไหน ก็ไม่รู้ 

เมื่อเราไม่รู้ว่า เขารู้ขั้นไหน แล้วทำยังไง ก็อาจจะทำให้ 

คนปฏิบัตินั้น เข้าใจผิดก็ได้
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 รู้รูปนามมี ๓ ขั้นนะคะ แหม ! ที่จริงพูดมาทุก 

วสิทุธเิลยไมน่า่จะลมื อนัเปน็ความสำคญัทีเ่ปน็ประโยชน ์

แก่เรา แล้วเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วย

 อันนี้สำคัญมาก ผู้สอนกรรมฐานก็สำคัญ ผู้เข้า 

กรรมฐานก็สำคัญ

 อ้อ นี่มีคำถามเหมือนกัน เขาถามว่า “นามรูป 

ปริจเฉทญาณ  เกิดขึ้นมีกี่นัยอะไรบ้าง ?”  

 กม็ ี๓ ขัน้ หรอื ๓ นยัเหมอืนกนั รูด้ว้ยปรยิตันิยัหนึง่ 

รู้ด้วยปฏิบัตินัยหนึ่ง รู้ด้วยวิปัสสนาอีกนัยหนึ่ง แต่ถ้า 

เข้าถึงนามรูปปริจเฉทญาณ ที่ท่านสงเคราะห์แล้ว ด้วย 

ทิฏฐิวิสุทธิ อันนี้ต้องเข้าถึงขั้นวิปัสสนาทีเดียว

 มี ๓ นัย ปฏิบัติ เพื่อให้วิปัสสนาเกิด ปริยัติ 

เล่าเรียนเพื่อเจริญวิปัสสนา หรือเพื่อลงมือปฏิบัติแล้ว 

วิปัสสนาถึงจะเกิด

 เพราะฉะนั้น การรู้นามรูปนี้ ก็ต้องรู้ตั้งแต่ปริยัติ 

นัยหนึ่ง รู้ชนิดปฏิบัติอีกนัยหนึ่ง แล้วก็รู้จากวิปัสสนา 

เกิดแล้วอีกนัยหนึ่ง เช่น อย่างนี้นะคะว่า :-

 “เห็น” นี่เป็นรูปหรือเป็นนาม? เอ้า ตอบซิ 

รู้ด้วยปริยัติใช่ไหม? ใช่ แล้วรู้ด้วยปฏิบัติล่ะ ปฏิบัตินี่ 
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รู้อย่างไร? รู้ด้วยปฏิบัตินี่ เราต้องเพียรทำงาน คือ 

ต้องกำหนดนี่ใช่ไหม? ทำความรู้สึกตัว กำหนดนาม 

ที่เห็นนี่ ที่เรากำหนดลงไปนั้นเราต้องทำความรู้สึก 

ใช่ไหม? ต้องทำความรู้สึกด้วยสัมปชัญญะ นะ รู้ว่า 

“กำหนดนามที่เห็น” กำหนดนามที่ได้ยิน ก็นามที่ 

กำลังได้ยิน แต่ว่าเรายังกำหนดอยู่ รู้ว่ากำหนดที่เห็น 

หรือกำหนดนามที่ได้ยิน

 เพราะฉะนั้น การที่ เรากำหนด เรากำหนด 

พิจารณาลงไปนั้น รู้ว่าพิจารณาอะไร รู้ว่าพิจารณานาม 

อะไร หรอืรปูอะไร? พจิารณารปูนัง่ หรอืรปูนอน ใชไ่หม? 

ต้องมีความรู้สึกในขณะที่กำหนดนะคะ ว่ารูปอะไร 

นามอะไร? นี่แหละรู้ด้วยปฏิบัติ อันนี้รู้ด้วยปฏิบัติ 

เพราะเราต้องกำหนดนี่ใช่ไหม?

 แล้วรู้ด้วยวิปัสสนานั้น รู้อย่างไรเล่า? รู้ด้วย 

วิปัสสนาน่ะ พอเกิดขึ้นปุ๊บ รู้ทันที เป็นนามหรือรูป  

โดยไม่ต้องกำหนดหรอกใช่ไหมคะ เหมือนอย่างว่า  

พอเหน็เขา้กร็ูเ้ชยีววา่เปน็ใคร ไมต่อ้งกำหนดวา่เปน็ใคร 

พอเหน็เกดิขึน้ปุบ๊ กร็ูว้า่เปน็ นาม เหน็พอไดย้นิเกดิขึน้ปุบ๊ 

ก็รู้ว่าเป็น นาม ได้ยินอย่างนี้
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 นัง่ นอน ยนื เดนิ ในอริยิาบถนี ่กเ็ชน่กนัรูส้กึหมดวา่ 

เป็นรูปนั่ง รูปนอน รูปยืน รูปเดิน ไม่ต้องกำหนดก็รู้  

เพราะว่า เป็นรูปที่เกิดมาจากการกำหนด เพราะเวลา 

กำหนดนะ ทำความรู้จักให้ชัดเจน เหมือนอย่างกับ 

อ่ านหนังสือนั่ นแหละพอเห็นปุ๊ บก็อ่ านออกเลย 

ไม่ต้องไปคอยผสมตัวว่านี่ ก ไก่ สระอา แล้วอ่านว่า 

“กา” ไม่ต้องใช่ไหม? พอเห็นก็อ่านออกว่า “กา” เลย  

อ่านได้เลย แต่ว่า แรก ๆ เราต้องกำหนดใช่ไหม?

 เพราะฉะนั้น การรู้นามรูปปริจเฉทญาณ นี้ต้องรู ้

ถึงขั้นนั้น ซึ่งเป็นผลจากการกำหนด

 ถา้หากวา่ เราเรยีนปรยิตัริูแ้ตน่ามรปู กเ็ทา่นัน้แหละ 

นามรปูนีเ่รารูแ้ลว้ รูต้อนเรยีนปรยิตั ิแตว่า่ เวลาทำงานนะ่  

ไมไ่ดเ้อานามรปูไปทำงาน ไมไ่ดเ้อานามรปูไปทำงานดว้ย 

เช่น ไม่ได้เอาไปกำหนด แต่ว่า ถ้าถามก็ตอบได้ เพราะ 

ตอบตามปริยัติ เช่นถามว่า “นั่ง” เป็นรูปหรือเป็นนาม 

ตอบได้ “เห็น” เป็นรูปหรือเป็นนาม กต็อบได้ นั่งเป็นรูป 

เห็นเป็นนาม ได้ยินเป็นนาม รู้ว่า นั่งเป็นนามตอบได้  

คือ เรียนปริยัติมา
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 แต่ เวลาทำงาน คือ เวลากำหนดน่ะ ไม่มีรูปนาม 

รบัรองการกำหนดของเรา คอื ไมไ่ดเ้อารปูนามไปทำงาน 

ด้วย เห็นเฉย ๆ เช่น เห็นหนอ ๆ ไม่มีนาม ไม่มีรูปเลย 

ที่เห็นน่ะไม่มี นามหรือรูปไม่มี ไม่ได้เอาไปเลย หรือนั่ง 

หนอ ๆ รู้แต่ว่า นั่ง แต่ว่านั่งน่ะเป็นรูปหรือเป็นนาม?  

ไม่ได้อยู่ในความรู้สึกเลยว่าที่กำหนดนั่นนะ กำหนดรูป 

หรือกำหนดนาม ว่ารูปอะไร? หรือนามอะไร? ไม่มี 

ความรู้สึกเลย ในเวลาที่ทำงานน่ะ ทำอะไร? ดูอะไร? 

ไม่มี

 อันนี้แหละ สำคัญมากที่สุดเลย เมื่อไม่มีแล้วก็ 

ไม่มีนาม มีรูป นี่ แล้วนามรูปจะโผล่มาจากไหนล่ะ?  

เป็นนามรูปปริจเฉทญาณน่ะ ไม่มี โผล่ขึ้นมาแน่เลย 

เพราะเราไม่ได้เรียนมานี่ เราเรียนมาแต่ชื่อปริยัติ แต่ 

ถึงเวลาที่ตัวจริงของมันเกิดขึ้นนะ ไม่ได้เรียน

 ทีนี้เวลาปฏิบัตินี่ มันต้องเอาตัวไปทำงานเวลา 

เรียนปริยัติไม่ได้เอาตัวไปทำงาน ได้ยินแต่ชื่อแต่ทีนี้ 

ถึงเวลาจะทำงานนี่ ต้องเอาวัตถุที่เรียนมาแล้ว วัตถุที ่

ชื่อนั้นน่ะ ก็ต้องเอามาทำงานด้วยเวลาเห็นก็ต้องเอา 

นามที่เห็นนั่นแหละมาทำงานเป็นเครื่องรับรองการ 
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กำหนด แลว้ตอ้งมคีวามรูส้กึดว้ย วา่นีน่ามอะไร รปูอะไร 

กำลังทำอะไรอยู่?

 นี่เป็นความสำคัญมากนะคะ ถ้าขาดอันนี้แล้ว 

วิปัสสนาน่ะ ไม่มีหวังเลยค่ะ ทีนี้หนักเข้าก็เป็น สมาธิ 

วิปัสสนาก็ไม่เกิด ทำสติถี่เข้าทำไปให้ถี่ ถี่เท่าไหร่ก็ 

เปน็เรื่องของ สมาธ ิไป ไม่ใชเ่รื่องของ ปญัญา ถีเ่ทา่ไหร ่

ก็ถี่ ไป ยิ่งสมาธิมีมากเข้า รูปนามก็จะหายไปเลย 

เลยไมไ่ดก้ำหนดเลย ทนีีก้ร็ูอ้ยูเ่ฉย ๆ  หนกัเขา้ ๆ  กบ็อกวา่ 

เขารู ้เขาไมต่อ้งกำหนด เขากร็ู ้เขารูเ้ฉย ๆ  เมื่อนัง่เขากร็ู ้ 

เมื่อนอนเขาก็รู้ เห็นเขาก็รู้ ได้ยินเขาก็รู้ แต่ไม่รู้ว่า 

รู้อะไร? รู้นามอะไร รู้รูปอะไร? ก็ไม่รู้

 เพราะฉะนั้น ผู้เข้ากรรมฐานที่ ไม่ค่อยได้ผลก็ 

เพราะเหตุว่า นามรูปไม่ชำนาญ ที่จริงหลักฐานท่าน 

บอกไว้แล้วต้องชำนาญ ต้องขึ้นใจ ถ้ามันขึ้นใจแล้ว 

เหมือนคนรู้จัก พอเห็นเข้าก็คุ้น รู้ทันทีว่าใคร ถ้ารู้จัก 

ไม่คุ้นหน่อย นาน ๆ เจอะกันทีละก็ต้องนึกเสียนาน  

ว่าใครหนอ! คนนี้ แหมนึกเสียนานเชียว เคยเห็น 

เหมือนกันนะ แต่มันนึกไม่ออกว่าใครนี่? ไม่รู้ว่าเป็นใคร  

ก็ไมรู่น้ีว่า่  เปน็นาม  หรอืเปน็รปู นามอะไร รปูอะไรก็ไมรู่ ้ 

เพราะไม่คุ้น
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 เพราะฉะนั้น เวลาทำงานนี่ จะต้องเอาพวกนี้ 

มาทำงานด้วย เอาเข้ามาทำงานร่วมด้วย ไม่ใช่จะเรียน

ไว้แต่เพียงปริยัติเท่านั้น ไม่ได้ เวลาทำงานต้องมีด้วย 

อันนี้แหละค่ะ เป็นความสำคัญมากทีเดียว

 ถ้าไม่เอาอันนี้มาทำงานก็ ไม่รู้ ทีนี้คนจะไปทำ 

วิปัสสนานี่ใจเร็ว

 เพราะฉะนั้น รูปนามที่ต้องชำนาญกรรมฐานนี่  

ตอ้งขึน้แลว้ถงึจะเกดิวปิสัสนา พอเหน็นามรปู สกัแตว่า่ 

นามรปูรูห้มดแลว้ ไมม่แีลว้ ตวัตน คน สตัว ์ไมม่แีลว้นะ  

เป็นนาม เป็นรูป ไปหมดแล้ว

 ทีนี้กำหนดนามรูปนั่นแหละต่อไปอีก จึงจะเห็นว่า 

นาม รูป นั้นไม่เที่ยง ถึงปรากฏลักษณะของนามรูป 

อีกทีว่า ไม่เที่ยง ว่าเป็นทุกข์ ว่าไม่ใช่ตัวตนอะไรอย่างนี้ 

อีกขั้นหนึ่งค่ะ แต่ว่าต้องได้นามรูปก่อน แต่ถ้ายังไม่ได ้

นามรูปแล้ว จะไปเห็นว่า นามรูปนี้เกิดดับไม่เที่ยงนะ 

ได้ไหม? เปน็ไปได้ไหม? มันไม่ไดน้ะ มนัไม่มีเหตผุลเลย 

นามรปู กำหนดนามอะไร กำหนดรปูอะไร? กย็งัไมค่อ่ยรู ้

ไม่ค่อยจะชำนาญเลยใช่ไหมคะ? ทีนี้จะไปเห็น นามรูป 

นี้เกิดดับได้อย่างไร? อันนี้ขอให้เข้าใจเหตุผลไว้นะคะ 
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ต้องเข้าใจ ต้องเข้าใจไว้ที เดียว โดยเหตุผลน่ะ 

เป็นอย่างนี้!

 บางที ที่เขาปฏิบัติกัน เขาไม่มีนาม ไม่มีรูปเลย 

เขาไม่ได้สอนเลย นามรูป เขาไม่ต้องสอนกันละ 

เข้าปฏิบัติไปเลยทีเดียว แล้วเขาก็บอกว่า “เขาเห็น 

รูปนามเกิดดับ” ทั้ง ๆ ที่ตัวเขาไม่ได้ดูนาม ไม่ได้ดูรูป 

ก็ไม่รู้ถามอะไร ก็ไม่รู้เรื่อง เขาไม่รู้ แต่ว่า เขาบอกว่า 

เห็นเกิดดับ อย่างนี้ แล้วถ้าเราถามว่า เห็นรูปอะไร 

เกิด-ดับ? ถ้าอย่างนี้ละก็ลำบากละ แต่เขาก็ว่า เขาเห็น 

แต่ว่ามันก็ไม่มีเหตุผลที่เป็นไปได้ อย่างนั้นใช่ไหม?  

ก็ไมไ่ดด้นูามรปูแลว้จะไปเหน็นามรปูเกดิดบัไดอ้ยา่งไร? 

นี่ซิ ก็ต้องตามดูนามรูปซิ อย่างเร็ว ๗ วัน อย่างกลาง 

ต้องดูถึง ๗ เดือน อย่างช้าดูไปไม่เกิน ๗ ปี ต้องเห็น 

 ทนีีข้องเรานี ่มนัจะอยู่ในขัน้ไหนก็ไมรู่ ้ปญัญาเรานี ่

มันอยู่ในขั้น ๗ วัน ๗ เดือน หรือ ๗ ปี 

 เพราะฉะนั้น ถ้าพูดว่า เอ๊อ! เรานี่คงไม่ได้แล้ว 

เข้ามาหลายหนแล้ว เข้าทีไรก็ไม่ได้เห็นซักทีนี่ ถามว่า 

กถ็า้ ๗ วนัไมไ่ด ้กต็อ้งอยูถ่งึ ๗ เดอืนซเิอา้ จะอยูไ่ด้ไหม? 

๗ เดือน ก็ไม่ถึง มันต้องอยู่เสียก่อน ๗ เดือนนะ 
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ถ้าไม่ได้แล้ว มันต้องอยู่ถึง ๗ ปีละก็ ถ้าไม่ได้ ก็ไม่แน่ 

แต่ท่านรับรองนะ ๗ ปีต้องได้

 ทำไมถึงรับรอง? อันนี้มีเหตุผลอย่างไร ที่ท่านจะ 

รบัรองคนทีจ่ะไมไ่ด ้ไมม่หีรอื? คนที่ไมไ่ดน้ะ อยูไ่มไ่ดห้รอก 

๗ ปีน่ะ สัทธาอ่อน วิริยะอ่อน ๗ ปีน่ะ อยู่ไม่ได้หรอก 

แต่แค่ ๗ เดือน ยังอยู่ไม่ได้แล้ว จะอยู่ได้ ๗ ปี 

จะได้อย่างไร? ทุกคนที่จะอยู่ได้ถึง ๗ ปี จะต้องมีสัทธา

แข็งแรงแก่กล้าแล้วทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหม? ไม่มีอื่น 

สำคัญกว่าแล้ว เขาถือว่า อันนี้เป็นสรณะ เขาเชื่อ 

แน่นอนนะคะ เขาถึงอยู่ได้นะ ที่จริง ถ้าคนอยู่ได้ถึง  

๗ ปีนี่ ดิฉันเชื่อนะ ถ้าอยู่ได้จนบรรลุ มรรค ผล ละก็

 แต่ว่า เวลานี้อย่าไปหาเลย ๗ ปี นี่ อย่าถามเลย 

๗ เดือน ยังพอมีบ้างนะ ในร้อยหนึ่งจะมีสัก ๗ คน  

แต่ว่า ๗ ปี นี่ยากเต็มทีทีเดียว บางคนเขาเอาอย่างนี้ 

เขาเข้าหลาย ๆ หน แล้วเขาก็ทบกันเข้าไว้ ปีนั้นเขาเข้า 

๒ เดือน แล้วเลื่อนไปอีกปีเข้าอีก ๒ เดือน ไปอีกปีหนึ่ง 

เข้าอีก ๓ เดือน เมื่อมารวมกันเข้า เขาจะนับให้เป็น  

๗ เดือน
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 เพราะฉะนั้น ปริยัตินี่สำคัญ ต้องเรียนรู้ก่อน 

นะคะว่า อะไรเป็นรูป อะไรเป็นนาม ทีนี้เวลาปฏิบัติ 

ก็ลงมือกำหนดรูปนาม ถ้าไม่รู้รูปนามเสียก่อนก็กำหนด 

ไม่ได้

 พระภิกษุสมัยก่อนนี้ เขายกเรื่องมาว่า พระภิกษุ 

สมัยก่อนนี้ ท่านฟังเทศน์ พอพระพุทธเจ้าเทศน์จบ 

ทำไมทา่นจงึสำเรจ็ เพราะทา่นเรยีนมามาก เชน่อยา่งวา่ 

ท่านบอกว่า ให้กำหนดรูป กำหนดอันนั้นลงไป เขาก็รู้ 

ทันที เขากำหนดตามแล้วกำหนดถูกด้วย แล้วภาษาก็ 

เป็นภาษาเดียวกัน อย่างของเรานี่ ดูซิเวทนาเที่ยงหรือ 

ไม่เที่ยง เอ! เวทนานี่ดูอะไรนะ ดูเวทนานี่ดูอะไรกัน 

อย่างนี้ใช่ไหม เราก็งง ไม่รู้จะดูอะไร?

 ของท่านน่ะ พอบอกว่า ดูเวทนา ท่านรู้แล้วเวทนา 

ได้แก่อะไร ดูสังขาร ดูวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง 

วิญญาณนะ ดูตรงไหน ดูอะไรกัน เราคนละภาษานี่  

วิญญาณ

 เพราะฉะนั้น สอนคนละภาษาก็ยิ่งลำบากใหญ่ 

ของท่านภาษาเดียวกัน ท่านไม่ต้องแปลอีกที แล้วก็มี 
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บารมมีามาก พอเทศนก์เ็ขา้ใจ กำหนดไดเ้ดีย๋วนัน้ทเีดยีว 

พอบอกให้ดูนาม ก็กำหนดนามเดี๋ยวนั้นแหละ ก็เห็น 

เดี๋ยวนั้นเหมือนกัน พอกำหนดก็เห็น

 เพราะว่า มีบารมีมามาก ศรัทธาก็แก่กล้าแข็งแรง 

อิทธิบาทท่านก็มีมาก พอกำหนดลงไปท่านก็เห็น ท่าน 

ก็เห็นเดี๋ยวนั้นเลย อย่างสอนพระปัญจวัคคีย์น่ะว่า 

รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง ดูเดี๋ยวนั้นเลย ไม่ใช่นึกก่อนนะ 

ดูก่อนแล้วจึงตอบต่างหาก นั่นแหละ ท่านให้พระ- 

ปัญจวัคคีย์เกิดวิปัสสนาให้แก่กล้าขึ้น ทีแรกได้แค่โสดา 

ฟังอริยสัจน่ะ แล้วก็มาแสดง อนัตตลักขณะสูตร ดูกร 

ปัญจวัคคีย์ รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง แล้วพระปัญจวัคคีย์  

ก็ตอบ ที่ตอบน่ะดูแล้ว ท่านพอเห็นรูปไม่เที่ยงก็ตอบ 

เวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยง ดูเวทนาอีก พอเห็นเวทนาดับ 

ก็ตอบว่า ไม่เที่ยง ดูสัญญาอีก ดูสังขารอีก เที่ยงหรือ 

ไม่เที่ยง อย่างนี้ ดูจนกระทั่งถึงวิญญาณเที่ยงหรือ 

ไมเ่ทีย่ง กต็อบ ดแูลว้กต็อบ ดแูลว้กต็อบ พอวปิสัสนาเกดิ 

ก็เห็นแจ่มแจ้งทั้งหมด ไม่มีสัตว์ บุคคล ไม่มีตัวตน 

หมดทุกอย่าง ไม่เที่ยง พอดูจนหมดแล้ว จบ ก็ร้อง 

ขึ้นมา
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 ยํ กิญฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ  นิโรธธมฺมํ

 สิ่งใดมีความเกิดขึ้น สิ่งนั้นย่อมมีความดับ 

เป็นธรรมดา

 ท่านก็ประกาศออกมาอย่างนี้  พระพุทธเจ้า 

ก็ทรงทราบ อ้อ ปัญจวัคคีย์ เธอนี่รู้แล้วหนอ รู้ทีเดียวว่า 

พระปัญจวัคคีย์ นี่รู้แล้ว 

 ของเรานี่ พอเห็นแล้วก ็แหม! ยิ่งคนละภาษาด้วย 

ก็เลยไม่รู้ว่าอะไร? หมายถึงอะไรก็ไม่รู้ เพราะท่านฟัง 

แล้วรู้จนสำเร็จ ของเราฟังแล้วเกิดความไม่รู้ขึ้นมา 

ตอนที่ยังไม่ได้ฟัง ไม่รู้ก็ยังไม่เกิด พอไปฟังเข้าแล้วเกิด 

ไม่รู้ขึ้นมา แทนที่จะเกิดความรู้กลับเกิดความไม่รู้ขึ้นมา

นี่ แล้วจะเอาสำเร็จได้ที่ไหน ? 

 เพราะฉะนัน้ พระอรหนัตท์กุองคน์ะ่ นีเ่ราเขา้ใจกนั 

แน่นอนแล้วใช่ไหมคะ ต้องพิจารณานามรูปทั้งนั้น 

ถ้าไม่ได้พิจารณานามรูป ก็ไม่มีหวังค่ะ

 เพราะฉะนั้น ในวิสุทธิมรรคนี่ ท่านบอกว่า ขันธ์ ๕ 

นามรูป หรืออายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ นี่เมื่อพระพุทธเจ้า

ยังไม่บังเกิดขึ้นในโลก ไม่มีใครเคยได้ยิน เพราะไม่มี 

ใครสอน ไม่มีใครจำแนกออกไปเพื่อทำลายฆนสัญญา 

เพื่อพิจารณาให้เห็นว่า ไม่มีตัว มีตน ไม่มีใครสอนเลย
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 ฉะนั้นสัพพัญญุตณาญ รู้อะไร สัพพัญญุตณาญ นี่  

ธรรมที่ควรแก่พระสัพพัญญุตณาญน่ะอะไร สำหรับ 

ปัญญาท่านจะรู้นะ เญยฺยธมฺม ๕ อย่าง ได้แก่ รู้จัก  

สังขาร วิการ ลักษณะ บัญญัติ  นิพพาน

 ท่านต้องเข้าใจอีกอย่างหนึ่งนะคะ พอเขาพูดถึง 

ลักษณะน้ี มี ๒ อย่าง คือ สามัญลักษณะ วิเสสลักษณะ

 สามัญลักษณะน่ะ มี ๓ อย่าง คือ อนิจจัง  

ทุกขัง อนัตตา นี่สามัญลักษณะทั่วไปหมดเลยในโลกนี้  

ทกุอยา่งตอ้งมสีามญัลกัษณะประจำอยูห่มดเชยีว แลว้ก ็

วิเสสลักษณะ เป็นลักษณะพิเศษ ไม่ใช่สามัญ เช่นว่า

 ความโลภ มีลักษณะอย่างไร? มีกิจอย่างไร? 

ผลของความโลภอยา่งไร? เหตใุหเ้กดิความโลภคอือะไร    

นี่เรียกว่า วิเสสลักษณะ

 เพราะฉะนั้น เป็นลักษณะของสภาวะแต่ละอัน ๆ 

ความโลภมีลักษณะอย่างหนึ่ง ความโกรธมีลักษณะ 

อย่างหนึ่ง ความหลงมีลักษณะอย่างหนึ่ง จักขุวิญญาณ 

มีลักษณะอย่างหนึ่ง จักขุปสาทมีลักษณะอย่างหนึ่ง 

โสตวิญญาณมีลักษณะอย่างหนึ่ง โสตปสาทมีลักษณะ 

อยา่งหนึง่ มคีนละอยา่ง ๆ  ลกัษณะพเิศษ เหตใุหเ้กดิอยา่งนี ้
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แต่ละอัน ๆ นี่ผลปรากฏคนละอย่าง เจตสิกแต่ละอัน 

ก็มีลักษณะ ๔ อย่าง พิเศษประจำตัวเลย สัทธาก็มี 

ลักษณะอย่างหนึ่ง สตกิ็อย่างหนึ่ง ไม่รู้ละใน ๕๒ อย่าง 

ก็มีลักษณะคนละอย่าง ๆ และมีกิจของเขาแต่ละอย่าง 

เจตสิกอย่างนั้น มีกิจอย่างนั้น คนละอย่าง ๆ มีผล 

อย่างน้ัน มีเหตุให้เกิดอย่างน้ัน อันน้ีเรียกว่า วิเสสลักษณะ 

 ส่วนสามัญลักษณะนั่นทั้งหมดเลย จิต ๘๙ หรือ 

๑๒๑ กต็าม เจตสกิ ๕๒ รปู ๒๘ มสีามญัลกัษณะ ไมเ่ทีย่ง 

เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เหมือนกันหมดเลย ไม่มีพิเศษ  

ผู้ทำวิปัสสนาต้องการให้เข้าถึงสามัญ ถ้าใครยังมีพิเศษ 

อยู่ละก็ ก็แปลว่า ปัญญายังไม่เข้าถึงสามัญ พิเศษ 

อย่างไร? คือ อันนี้ ไม่ชอบ ชอบอันนี้อะไรทำนองนี้ 

ธรรมะอนันี้ไมช่อบ ชอบสงบ ฟุง้ไมช่อบ หรอืสงบไมช่อบ 

แปลว่าอย่างนี้พิเศษใช่ไหม? ไม่เข้าหรอกสามัญ

 แต่วิปัสสนาที่ต้องการให้เข้าถึงสามัญค่ะ

 พอทีนะคะ กังขาวิตรณวิสุทธินี่น่ะ คิดว่าได้ 

พยายามพูดมามากพอสมควรแก่การทำความเข้าใจได้ 

แล้วนะคะ

             สวัสดีค่ะ
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อกุสลา ธมฺมา

อ.สุคนธ์ สุ่นศิริ

 อกุสลา ธมฺมา ธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศล ที่มี 

ลักษณะเป็นไปพรอ้มด้วยโทษ และให้ผลเป็นความทุกข์ 

มีอยู่

 องค์ธรรม ได้แก่ อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๗ 

 ชื่อหัวข้อธรรมบทนี้  ยกมาจากทุติยบทแห่ง 

กุศลติกมาติกา ด้วยเหตุผลเดียวกันกับที่ยกปฐมบทมา 

เมื่อครั้งที่แล้ว คือ เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับอธิบาย 

ขยายความต่อไป

 อกุศลจิต ๑๒ ได้แก่ โลภมูลจิต ๘ โทสมูลจิต ๒ 

โมหมูลจิต ๒

 โลภมูลจิต ๘ เจตสิก ๒๒ แบ่งเป็น ๒ ประเภท 

คือ:-

 ๑. ทิฏฐิคตสัมปยุตจิต ๔ ดวง เจตสิก ๒๑

 ๒. ทิฏฐิคตวิปปยุตจิต ๔ ดวง เจตสิก ๒๑
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๑. ทิฏฐิคตสัมปยุตจิต ๔ ดวง เจตสิก ๒๑

เจตสิก ๒๑   = อญัญสมานาเจตสกิ ๑๓ โมจตกุะ ๔   

      โลภเจตสิก ๑  ทิฏฐิเจตสิก ๑ 

      ถีทุกะ ๒

เวทนา ๒   = โสมนัสเวทนา ๒ อุเบกขาเวทนา ๒

เหตุ ๒    = โลภเหตุ โมหเหตุ

สัมปยุต    = ทิฏฐิคตสัมปยุตจิต ๔

สังขาร    = โลภอสังขาริกจิต ๒ โลภสสังขาริกจิต ๒

บุคคลและภูมิ  = บุคคลผู้มีโลภทิฏฐิคตสัมปยุตจิต ๔  

      เกิดได้ ได้แก่ ปุถุชน ๔ ใน ๒๕ ภูมิ  

      คือ กามภูมิ ๑๑ รูปภูมิ ๑๐ (เว้น 

      สทุธาวาสภมู ิ๕  อสญัญสตัตภมู ิ๑)  

      และอรูปภูมิ ๔

๒. ทิฏฐิคตวิปปยุตจิต ๔ ดวง เจตสิก ๒๑

เจตสิก ๒๑   = อญัญสมานาเจตสกิ ๑๓ โมจตกุะ ๔   

      โลภเจตสิก ๑  มานะเจตสิก ๑  

      ถีทุกะ ๒

เวทนา ๒   = โสมนัสเวทนา ๒ อุเบกขาเวทนา ๒
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เหตุ ๒    = โลภเหตุ โมหเหตุ

วิปปยุต    = ทิฏฐิคตวิปปยุตจิต ๔

สังขาร    = โลภอสังขาริกจิต ๒ โลภสสังขาริกจิต ๒

บุคคลและภูมิ  = บุคคลผู้มีโลภทิฏฐิคตวิปปยุตจิต ๔  

      เกิดได้ ได้แก่ บุคคล ๗ คือ 

      ปุถุชน ๔ พระเสกขบุคคล ๓ 

      ใน ๓๐ ภูมิ (เว้นอสัญญสัตตภูมิ ๑)

โทสมูลจิต ๒  เจตสิก ๒๒

เจตสิก ๒๒  = อัญญสมานาเจตสิก ๑๒ (เว้นปีติ)   

      โมจตุกะ ๔ โทจตุกะ ๔ ถีทุกะ ๒ 

เวทนา ๑   = โทมนัสเวทนา 

เหตุ ๒    = โทสเหตุ โมหเหตุ

สัมปยุต    = ปฏิฆสัมปยุต

สังขาร    = โทสอสังขาริกจิต ๑ โทสสสังขาริกจิต ๑

บุคคลและภูมิ  = บุคคลผู้มีโทสะเกิดได้ ได้แก่ ปุถุชน ๔  

      พระโสดาบัน พระสกทาคามี 

      ในกามภูมิ ๑๑
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 โมหมูลจิต ๒ เจตสิก ๑๖ มี ๒ ประเภท คือ

 ๑. วิจิกิจฉาสัมปยุตจิต ๑ เจตสิก ๑๕

 ๒. อุทธัจจสัมปยุตจิต ๑ เจตสิก ๑๕

๑. วิจิกิจฉาสัมปยุตจิต ๑ เจตสิก ๑๕

เจตสิก ๑๕   = อญัญสมานาเจตสกิ ๑๐ (เวน้อธโิมกข ์  

      ปิติ ฉันทะ) โมจตุกะ ๔ วิจิกิจฉา ๑

เวทนา ๑   = อุเบกขาเวทนา 

เหตุ ๑    = โมหเหตุ

สัมปยุต    = วิจิกิจฉาสัมปยุตจิต ๑

สังขาร    = โมหอสังขาริกจิต ๑

บุคคลและภูมิ  = บุคคลผู้มีโมหวิจิกิจฉาสัมปยุตจิต  

      เกิดได้ ได้แก่ ปุถุชน ๔ ใน ๒๕ ภูมิ  

      คือ กามภูมิ ๑๑ รูปภูมิ ๑๐ (เว้น 

      สุทธาวาสภูมิ ๕ อสัญญสัตตภูมิ ๑)  

      และอรูปภูมิ ๔
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๒. อุทธัจจสัมปยุตจิต ๑ เจตสิก ๑๕

เจตสิก ๑๕   = อัญญสมานาเจตสิก ๑๑ (เว้นปิติ   

      ฉันทะ) โมจตุกะ ๔  

เวทนา ๑   = อุเบกขาเวทนา 

เหตุ ๑    = โมหเหตุ

สัมปยุต    = อุทธัจจสัมปยุตจิต ๑

สังขาร    = โมหอสังขาริกจิต ๑  

บุคคลและภูมิ  = บุคคลผู้มีโมหอุทธัจจสัมปยุตจิต 

      เกิดได้ ได้แก่ บุคคล ๗ คือ ปุถุชน ๔   

      พระเสกขบุคคล ๓ ใน ๓๐ ภูมิ  

      (เว้นอสัญญสัตตภูมิ ๑)

สรุปรวมอกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๗

เจตสิก ๒๗  = อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ + 

      อกุศลเจตสิก ๑๔ 

เวทนา ๓   = โสมนัสเวทนา ใน โลภโสมนัส ๔

       โทมนัสเวทนา ใน โทสมูลจิต ๒

          อุเบกขาเวทนา ใน โลภอุเบกขา ๔ 

      โมหมูลจิต ๒
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เหตุ ๓    = โลภเหตุ  ใน โลภมูลจิต ๘

       โทสเหตุ ใน โทสมูลจิต ๒

          โมหเหตุ ใน อกุศลจิต ๑๒

สัมปยุต ๔   = ทิฏฐิสัมปยุต ใน โลภทิฏฐิสัมปยุตจิต ๔

      ปฏิฆสัมปยุต ใน โทสมูลจิต ๒

      วิจิกิจฉาสัมปยุตจิต ใน 

      โมหวิจิกิจฉาสัมปยุตจิต ๑

      อุทธัจจสัมปยุตจิต ใน 

      โมหอุทธัจจสัมปยุตจิต ๑

วิปปยุต ๑   = ทิฏฐิวิปปยุต ใน 

      โลภทิฏฐิคตวิปปยุตจิต ๔  

บุคคลและภูมิ  = บุคคลผู้มีอกุศลจิต ๑๒ เกิดได้ 

      ได้แก่ ปุถุชน ๔ พระเสกขบุคคล ๓ 

      ใน ๓๐ ภูมิ ตามสมควร   

      (เว้นอสัญญสัตตภูมิ ๑)

บาปที่ทำให้ตกนรก

 ในพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๕ แสดงเหตุ

ที่สัตว์จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรก เสวยทุกข์เวทนา 
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อยา่งสาหสัอยู่ในขมุนรกนัน้ เพราะทำอกศุลกรรมบถ ๑๐ 

มี กายทุจริต ๓ วจีทุจริต ๔ และมโนทุจริต ๓ นั่นเอง

 หากอกุศลกรรมบถน้ัน ทำด้วยเจตนาอันแรงกล้า 

และกระทำต่อผู้มีคุณอันวิเศษแล้ว ย่อมต้องได้รับ 

ผลไปเกิดในนรกได้ เช่น กระทำปัญจานันตริยกรรม 

ดว้ยกาย ม ีฆา่บดิา มารดา พระอรหนัต ์ทำพระพทุธองค ์

ให้ห้อพระโลหิต ด้วยทางวาจา มีการยุยงสงฆ์ ให้ 

แตกแยกกัน และทางใจมีความเห็นผิดอย่างแรงกล้า 

เป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิกรรม เป็นต้น

 อโยนิโสมนสิการ เป็นเหตุให้เกิดอกุศลจิต

 อโยนโิสมนสกิาร คอื การไม่ใส่ใจพจิารณาอารมณ์

ให้แยบคาย

 สมเด็ จพระผู้ มีพระภาคทรงแสดงว่ า  ผู้ มี  

อโยนิโสมนสิการนั้น อกุศลจิตที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น 

อกุศลจิตที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญยิ่งขึ้น กุศลจิตที่จะเกิด

ย่อมไม่มีโอกาสจะเกิด และกุศลจิตท่ีกำลังเกิดข้ึนย่อมดับ 

สิ้นลงพลัน
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 เหตุให้เกิดอโยนิโสมนสิการ ๕ ประการ

 ๑. ปุพฺเพอกตปุญฺญตา - ไม่ได้สร้างสมบุญไว้

          แต่ปางก่อน

 ๒. อปฺปฏิรูปเทสวาส  - อยู่ในประเทศที่

          ไม่สมควร

 ๓. อสปฺปุริสูปนิสฺสย  - ไม่ได้คบหาสนทนา

          กับสัปบุรุษ

 ๔. อสทฺธมฺมสฺสวน  - ไม่ได้ฟังธรรมของ

          สัปบุรุษ

 ๕. อตฺตมิจฺฉาปณิธิ  - ตั้งตนไว้ผิด

 การละอกุศลกรรมบถ ๑๐ โดย มัคคจิต

ปาณาติปาต

อทินนาทาน     โสดาปัตติมัคคจิต

กาเมสุมิจฉาวาร    ละได้โดยเด็ดขาด

มุสาวาท       เป็นสมุจเฉทปหาน

มิจฉาทิฏฐิ

_15-0099.indd   116 2/9/15   11:37:21 AM



117

อกุศลกรรมบถที่เหลือ สกทาคามีละได้ โดยกระทำให้ 

เบาบางลง เป็นตนุกรปหาน

ปิสุณวาจา      อนาคามิมัคคจิต

ผรุสวาจา      ละได้โดยเด็ดขาด 

พยาปาท      เป็นสมุจเฉทปหาน

สัมผัปปลาปะ     อรหัตตมัคคจิต 

        ละได้โดยเด็ดขาด 

อภิชฌา       เป็นสมุจเฉทปหาน

 อธิบายเพิ่มเติม อกุศลเจตสิก ๑๔ มี ๕ กลุ่ม 

ดังนี้:-

 - โมจตุกะ ๔  = โมหะ  อหิริกะ  อโนตตัปปะ  

        อุทธัจจะ

 -  โลติกะ ๓   = โลภะ  ทิฏฐิ  มานะ

 - โทจตุกะ ๔  = โทสะ  อิสสา  มัจฉริยะ  

        กุกกุจจะ

 -  ถีทุกะ ๒  = ถีนะ  มิทธะ

 -  วิจิกิจฉา ๑  = วิจิกิจฉา
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 กลุ่มโมจตุกะ ๔ ประกอบใน อกุศลจิต ๑๒

 กลุ่มโลติกะ ๓  – โลภะ ประกอบใน โลภมูลจิต ๘

       - ทิฏฐิ ประกอบใน    

        โลภทิฏฐิคตสัมปยุตจิต ๔

       - มานะ ประกอบใน 

        โลภทิฏฐิคตวิปยุตจิต ๔

 กลุ่มโทจตุกะ ๔ ประกอบใน โทสมูลจิต ๒

 กลุ่มถีทุกะ ๒ ประกอบใน โลภสสังขาริกจิต ๔  

โทสสสังขาริกจิต ๑

 กลุ่มวิจิกิจฉา ๑ ประกอบใน โมหมูลจิตดวงที่ ๑

            สวัสดีค่ะ

เรียบเรียงจากอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๑ , ๒ , ๕ และมาติกา 

ของมูลนิธิแนบมหานีรานนท์
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ก่อนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

อ.บุญณัฐศักดิ์ ทวิพัฒน์

 ในสมัยที่นับถอยหลังจากภัททกัปนี้ไป ๔ อสงขัย 

กับหนึ่งแสนมหากัป พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา 

ทั้งหลาย เสวยพระชาติเป็นพระบรมโพธิสัตว์ ทรง 

พระนามว่าสุเมธดาบส 

 ในขณะที่ได้มีโอกาสพบกับ พระทีปังกรสัมมา- 

สัมพุทธเจ้า เกิดศรัทธาปสาทะอย่างแรงกล้าถึงกับได้ 

ทอดพระองค์ลงรองพระบาทให้พระทีปังกรสัมมา-

สมัพทุธเจา้เสดจ็ผา่นไป ในโอกาสนัน้พระองคด์ำรอิยู่ใน

พระทัยว่าถ้าพระองค์ปรารถนาอรหัตตผลก็จะได้สมดั่ง

ความปรารถนา แตท่รงพจิารณาตนเองเหน็วา่ พระองค ์

เปน็อตุมบรุษุอาชาไนย การทีจ่ะไดม้รรคผลและนพิพาน 

โดยเฉพาะพระองค์นั้นจะเพื่อประโยชน์อันใด สมควร 

จะได้รื้อสัตว์ขนสัตว์เข้าสู่พระนิพพานด้วย 

 ทรงตั้งพระปณิธานว่าเมื่อเราได้ตรัสรู้แล้ว จักให้ 

ผู้อื่นตรัสรู้ด้วย เมื่อเราได้พ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏแล้ว 

จักช่วยสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏด้วย 
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 นับจากพระชาติที่เป็นพระสุเมธดาบส เป็นต้นมา 

จนถงึพระชาตทิีเ่ปน็พระเวสสนัดร พระองค์ไดส้รา้งบารม ี

๓๐ ทัศ มีทานบารมี ทานอุปบารมี ทานปรมัตถบารมี 

เป็นต้น

 ทรงมหาบริจาค ๕ ประการ คือ

 ๑. ธนบริจาค ได้แก่ การสละทรัพย์สินเงินทอง 

และฐานะความเป็นพระราชา

 ๒. บุตตบริจาค ได้แก่ การให้บุตรธิดาเป็นทาน

 ๓. ภริยบริจาค ได้แก่ การให้ภริยาเป็นทาน

 ๔. อังคบริจาค ได้แก่ การให้อวัยวะเป็นทาน

 ๕. ชีวิตบริจาค ได้แก่ การสละชีวิตให้เป็นทาน

เพื่อให้ได้มาซึ่ง จริยา ๓ คือ

 ๑. โลกัตถจริยา ได้แก่ การปฏิบัติเพื่อให้สัตว์ 

ทั้งหลายในโลกได้รับความสุข

 ๒. ญาตัตถจริยา ได้แก่ การปฏิบัติพื่อให้ญาติ 

ทั้งหลายได้รับความสุข

 ๓. พุทธัตถจริยา ได้แก่ การปฏิบัติเพื่อให้ได้มา 

ซึง่สพัพญัญตุญาณ พระโพธสิตัวท์ัง้หลายบำเพญ็บารม ี

เป็นไปเพื่อพระสัมมาสัมโพธิญาณ แต่เพียงประการเดียว
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 พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีทั้งหลายแล้ว ดำรงอยู่ 

ในอัตภาพพระเวสสันดร กระทำบุญใหญ่ อันเป็นเหตุ 

แห่งแผ่นดินไหวถึง ๗ ครั้ง เพราะกำลังแห่งทานบารมี 

เมื่อสิ้นสุดแห่งอายุ จุติจากอัตภาพนั้นแล้วบังเกิด 

ในดุสิตภพ ชื่อเสตเกตุเทพบุตรในดุสิตเทวโลก เมื่อ 

พระโพธิสัตว์อยู่ในดุสิตภพนั้น เทวราชทั้งปวงใน ๖ ชั้น 

และท้าวมหาพรหมพากันประชุมในจักรวาลเดียว 

แล้วไปยังภพพระโพธิสัตว์ ทูลว่า ข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์  

พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีทั้งหมดมานั้น มิได้ปรารถนา 

เทวสมบัติ พรหมสมบัติ แต่ปรารถนาพระสัพพัญญุตญาณ

เพื่อรื้อถอนสัตว์ทั้งหลายออกจากภพ 

 บัดนี้เป็นกาลที่พระองค์จะบรรลุเป็นพระสัมมา-

สัมพุทธเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงพร้อมกันอาราธนา

ไปถอืพระชาตเิปน็มนษุย ์เพื่อจะไดต้รสัรูเ้ปน็พระสมัมา-

สัมโพธิญาณ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไป 

 ลำดบันัน้กอ่นทีพ่ระโพธสิตัว ์จะทรงรบัคำอาราธนา 

ได้ตรวจดูปัญจมหาวิโลกนะ ๕ ประการ คือ กาล ๑ 

ทวีป ๑ ประเทศ ๑ ตระกูล ๑ และกำหนดอายุของ 

พระมารดา ๑
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 กาล คือ อายุขัยของมนุษย์ในขณะนั้น หากกาล 

แห่งอายุเกินแสนปี ชื่อว่าไม่สมควร เพราะภัยคือชาติ 

ชรา มรณะ ไม่ปรากฏชัดแก่สัตว์ทั้งหลาย กาลแห่ง 

อายุหย่อนกว่าร้อยปี ก็ชื่อว่าไม่สมควรเพราะกาลนั้น 

สตัวม์กีเิลสหนา ไมส่นใจในการเจรญิปญัญา และไมต่ัง้อยู ่

ในโอวาท กาลแห่งอายุแสนปีลงมา และร้อยปีขึ้นไป 

เป็นกาลอันสมควร

 ทวีป คือในทวีปทั้ง ๔ ได้แก่ ปุพพวิเทหทวีป 

อปรโคยานทวีป ชมพูทวีป และอุตตรกุรุทวีป ในบรรดา 

ทวีปทั้ง ๔ นั้น ชมพูทวีปเท่านั้นจึงควร เพราะคนใน 

ชมพทูวปีเปน็ผูม้คีณุสงู และประเสรฐิกวา่คนในทวปีอื่น 

คือมีจิตใจกล้าแข็งในการกระทำความดี มีสติตั้งมั่นใน 

พระรัตนตรัย และประพฤติพรหมจรรย์ คือบวชได้

 ประเทศ ทรงพิจารณว่า ธรรมดาพระสัมมา- 

สัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอัครสาวก  

พระเจ้าจักรพรรดิ และผู้มีศักดาใหญ่ทั้งหลายย่อม 

บังเกิดในมัชฌิมประเทศ

 ตระกูล ธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อม 

ไมบ่งัเกดิในตระกลูแพศยห์รอืตระกลูศทูร แตจ่กับงัเกดิ 
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ในตระกูลกษัตริย์ หรือตระกูลพราหมณ์ สองตระกูลนี้ 

เท่านั้น สุดแต่ว่าในกาลใดที่โลกสมมุติว่าตระกูลใด 

ประเสริฐ บัดนี้ตระกูลกษัตริย์ชาวโลกยกย่อง ตระกูล 

กษัตริย์จึงสมควรจะไปบังเกิด

 กำหนดอายุของมารดา ตามธรรมดาผู้ที่จะเป็น 

พุทธมารดานั้นย่อมบำเพ็ญพระบารมีมาถึงแสนมหากัป

บริบูรณ์ จำเดิมแต่บังเกิดมาก็รักษาเบ็ญจศีลบริสุทธิ์ 

ไม่ด่างพร้อย พระโพธิสัตว์ทรงพิจารณาว่า พระนาง-

สิริมหามายาเทวี อัครมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนมหาราช 

กษัตริย์แห่งกรุงกบิลพัสด์ุ มีพระบารมีสมบูรณ์ แล้ว 

ทรงตรวจดูพระชนมายุของพระชนนี ทรงทราบว่า 

หลังจากมีประสูติกาลแล้ว ๗ วัน พระราชมารดา 

จักสวรรคต นี้ เป็นธรรมดาของพระมารดาของ 

พระโพธิสัตว์

 พระโพธิสัตว์จึงให้ปฏิญญาแก่เทวดาและพรหม 

ทัง้หลายเหลา่นัน้วา่จะจตุจิากดสุติเทวโลก มาถอืปฏสินธ ิ

ในพระครรภ์ของพระนางสิริมหามายาเทวี ในสมัย 

อาสาฬหนักขัตตฤกษ์ ซึ่งเป็นวันเพ็ญเดือน ๘ เมื่อ 

ครบ ๑๐ เดือนแล้วก็คลอดออกจากครรภ์พระมารดา 

ในสมัยวิสาขนักขัตตฤกษ์ ซึ่งเป็นวันเพ็ญเดือน ๖ 
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 ในขณะทีพ่ระโพธสิตัวท์รงถอืปฏสินธใินพระครรภ์

ของพระมารดานั้น โลกธาตุได้สั่นสะเทือนหวั่นไหวขึ้น 

ในหมื่นจกัรวาล พระมหามายาเทวทีรงบรหิารพระครรภ์

ตลอด ๑๐ เดือน มีพระราชประสงค์จะเสด็จไปยังเรือน

แห่งพระญาติที่กรุงเทวทหะ พระเจ้าสุทโธทนมหาราช 

รับส่ังให้ทำหนทาง จากนครกบิลพัสดุ์ จนถึงนครเทวทหะ 

 เมื่อพระนางเสด็จถึงป่าสาลวัน ชื่อลุมพินี  

ในระหวา่งพระนครทัง้สอง พระนางเสดจ็ถงึโคนตน้สาละ 

เมื่อทรงเหยียดพระหัตถ์จับกิ่งสาละนั้น ลมกัมมัชวาต 

ของพระเทวีเกิดปั่นป่วนขึ้น เหล่าราชบริพารจึงกัน 

พระวิสูตรวงม่านให้แล้วถอยออกไป ขณะที่พระนาง 

ทรงยืนจับกิ่งสาละนั้นอยู่ พระโพธิสัตว์ได้ประสูติจาก 

พระครรภ์ 

 ท้าวมหาพรหมจากชั้นสุทธาวาส ๔ พระองค์ 

ถอืขา่ยทองรองรบัพระโพธสิตัว ์แลว้ทลูวา่ ขา้แตพ่ระเทว ี

ขอพระองคท์รงดพีระทยัเถดิ พระราชบตุรผูม้ศีกัดาใหญ่ 

ได้ทรงอุบัติข้ึนแล้ว ก็สัตว์อื่น ๆ  เมื่อออกจากครรภ์มารดา

ย่อมแปดเปื้อนด้วยสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ  แต่พระโพธิสัตว์น้ัน 

เมื่อออกจากพระครรภข์องพระชนน ีไมเ่ปรอะเปือ้นดว้ย 
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สิ่งปฏิกูลใด ๆ มีความบริสุทธิรุ่งโรจน์ประดุจแก้วมณี 

ที่วางไว้บนผ้ากาสิกพัสตร์ จากนั้นท้าวมหาราชทั้ง ๔  

รับพระโพธิสัตว์จากหัตถ์ของท้าวมหาพรหม แล้ว 

ส่งต่อให้ข้าราชบริพาร พอพ้นจากหัตถ์ของทวยเทพ  

พระโพธิสัตว์ประทับยืนบนแผ่นดินทอดพระเนตรไป 

ทางทิศตะวันออก แล้วตรวจทิศน้อยใหญ่ ๑๐ ทิศ 

ก็มิได้ทรงเห็นผู้ ใดเสมอเหมือน พระองค์จึงบ่าย 

พระพักตร์มุ่งสู่ทิศเหนือ เสด็จย่างพระบาทไป ๗ ก้าว 

ไม่มีอาภรณ์ปกปิด โดยท้าวมหาพรหมกั้นเศวตฉัตร 

มีเหล่าเทพบุตรเสด็จตาม พระโพธิสัตว์ทรงบันลือ 

สีหนาทเปล่งอาสภิวาจาว่า

   เราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลก

   เราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลก

   เราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก

   ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย

   บัดนี้ความเกิดใหม่ย่อมไม่มี

 สมัยนั้น กาฬเทวิลดาบส ผู้ ได้อภิญญา ๕  

สมาบตั ิ๘ มฤีทธานภุาพมาก เปน็ผูท้ีคุ่น้เคยกบัราชสกลุ 

ของพระเจ้าสุทโธทนะ ดาบสนั้นฉันอาหารแล้วได้ไปยัง
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ภพดาวดึงส์ เพื่อพักผ่อน ได้ทราบข่าวจากเทวดา 

ชั้นดาวดึงส์ที่กำลังร่าเริงบันเทิงใจกันว่า พระโอรสของ

พระเจา้สทุโธทนะประสตูแิลว้ จกัไดต้รสัรูเ้ปน็พระสมัมา-

สมัพทุธเจา้ ณ ควงโพธพิฤกษ ์ทรงประกาศพระธรรมจกัร 

พวกเราจักได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้า 

 ก าฬ เทวิ ลดาบสจึ งลงจาก เทว โลก  มาสู่  

พระราชนิเวศน์ ต้องการเห็นพระราชบุตร กล่าวถวาย 

พระพรพระราชาว่า มหาบพิตรอาตมาได้ทราบข่าวว่า 

พระโอรสประสตูแิลว้ อาตมาภาพใครข่อเยีย่มพระโอรส 

พระราชาจึงส่ังให้นำพระกุมารมาเพื่อมนัสการพระดาบส 

ทันใดนั้น พระบาททั้งสองของพระโอรส กลับไป 

ประดิษฐานบนชฎาของพระดาบส 

 พระดาบสดำริว่า บุคคลอื่นที่พระโพธิสัตว์ 

จะพึงไหว้ โดยอัตภาพนี้ย่อมไม่มี ถ้าผู้ไม่รู้ อาจจะวาง 

พระเศียรของพระโพธิสัตว์ ลงแทบบาทของพระดาบส 

ถ้าหากกระทำเช่นนั้น ศรีษะของพระดาบสจะแตกออก 

เป็น ๗ เสี่ยง เราไม่ควรทำตนของเราให้พินาศ จึง 

ลุกจากอาสนะประคองอัญชลีต่อพระโพธิสัตว์ 
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 พระเจ้าสุทโธทนะ ทอดพระเนตรเห็นอัศจรรย์ 

ดังนั้น ทรงถวายอภิวาทโอรสของพระองค์ นี้เป็นการ 

ถวายอภิวาทคร้ังแรกของพระเจ้าสุทโธทนะท่ีทรงกระทำ 

ต่อพระโอรส ดาบสเห็นพระลักษณะของพระโพธิสัตว์ 

แล้วทราบด้วยอนาคตังสญาณว่าพระโอรสพระองค์นี้ 

ทรงพระอัจฉริยะ จักได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอน 

เกิดปิติยินดีอยู่ภายในใจ แล้วใคร่ครวญว่า ตนจะได้อยู่

ทันพระโพธิสัตว์ตรัสรู้หรือไม่ ทราบว่าจะไม่ทันได้เห็น 

เพราะตนจะต้องจุติก่อนแล้วไปปฏิสนธิในอรูปพรหม  

ซ่ึงเป็นภพท่ีไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดไปโปรดให้บรรลุธรรม

ได้ จึงเสียใจถึงกับร้องไห้ออกมา 

 จึงตรวจดูว่าบรรดาญาติพี่น้องของเรา จะมีผู้ ใด 

อยูท่นัเหน็พระโพธสิตัวต์รสัรู ้ไดท้ราบวา่มหีลานของตน

มีนามว่านาลกะ ดาบสจึงไปยังเรือนของน้องสาว แล้ว 

กล่าวกลับหลานชายว่า นาลกะ พระโอรสของพระเจ้า 

สุทโธทนะ ทรงเป็นหน่อแห่งพุทธประสูติแล้ว พระองค์

จักได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เมื่อพระชนมายุได้ ๓๕ พรรษา 

หลานจะมีชีวิตอยู่ทันได้พบพระพุทธองค์ หลานจงบวช

คอยตั้งแต่บัดนี้ไปเถิด 
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 ฝ่ายกุมารนาลกะ ผู้เกิดในตระกูลเศรษฐีมีทรัพย์ 

๘๗ โกฏิ คิดว่า ดาบสผู้เป็นลุงของเรา จะไม่แนะนำ 

ในทางที่มิใช่ประโยชน์ จึงให้คนไปซื้อผ้ากาสาวพัสตร์ 

และบาตรดินมาทันที แล้วออกบวชได้ประคองอัญชลี 

ไปทางที่พระโพธิสัตว์ประทับอยู่ ตั้งจิตอธิษฐานว่า 

อดุมบคุคลผู้ ใดในโลกมอียู ่เราจกับวชเจาะจงอดุมบคุคล 

ผู้นั้น แล้วไหว้ด้วยเบญจางคประดิษฐ์ สะพายบาตร 

ไว้บนบ่า เข้าไปยังป่าหิมพานต์ เพื่อบำเพ็ญสมณธรรม 

 ครั้งนั้น พระประยูรญาติทั้งหลายดำริกันว่า ใน 

วันที่ ๕ พวกเราจักโสรจสรงเศียรเกล้าพระราชกุมาร  

เพื่อเฉลิมพระนามแด่พระโพธิสัตว์ว่าสิทธัตถกุมาร 

จึงได้เชิญพราหมณ์ ๑๐๘ คน ผู้จบไตรเพท เข้ามา 

ในพระราชมณเฑียร เชิญพราหมณ์เหล่านั้นบริโภค 

มธปุายาสและโภชนะอยา่งด ีพรอ้มถวายเครื่องสกัการะ 

มากมาย พระราชบิดารับสั่งให้พราหมณ์บัณฑิต ๘ ท่าน 

เป็นผู้ตรวจดูลักษณะพระกุมาร 

 บรรดาพราหมณ์เหล่านั้น ๗ ท่าน พยากรณ์เป็น 

๒ นัยว่า ผู้ประกอบด้วยลักษณะเช่นนี้เมื่ออยู่ครอง 

ฆราวาส จกัไดเ้ปน็พระเจา้จกัรพรรด ิหากทรงออกผนวช 
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จักได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า แต่พราหมณ์โกณฑัญญะ 

ซึง่มอีายนุอ้ยกวา่พราหมณท์กุทา่น ไดพ้ยากรณแ์ตเ่พยีง 

นัยเดียวว่า พระกุมารนี้จักได้เป็นพระพุทธเจ้าโดย 

ส่วนเดียว 

 ฝา่ยตระกลูพระประยรูญาตทิัง้หลายไดป้ระชมุกนั 

เห็นว่า พระญาติแต่ละตระกูลให้ถวายโอรสตระกูล 

ละองค์ ด้วยคิดว่าถ้าพระสิทธัตถะกุมารนี้จักได้เป็น 

พระพุทธเจ้าก็จักมี ขัตติยสมณะ คอยแวดล้อมจาริกไป 

แต่ถ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็จะมีขัตติยกุมาร คอย 

แวดล้อมตามเสด็จไป ส่วนพระนางสิริมหามายาเทวี 

หลังจากประสูติพระโพธิสัตว์แล้ว ๗ วัน ก็สิ้นพระชนม์ 

ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรในดุสิตเทวโลก นี่เป็นธรรมดา 

ของพระมารดาพระโพธสิตัว ์พระนางมหาปชาบดโีคตม ี

ซึ่งเป็นพระกนิษฐาของพระนางสิริมหามายาเทวีได้ 

ทรงทะนุบำรุงพระโพธิสัตว์ ทรงให้เสวยถัญญธารา 

ของพระนางตลอดมา ส่วนพระนันทกุมารพระโอรส 

ขอพระนางมหาปชาบดี ซึ่งมีพระชนมายุอ่อนกว่า 

พระโพธิสัตว์ ๒-๓ วันทรงมอบให้นางนมทั้งหลายดูแล 
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 วันหนึ่งมีพระราชพิธีวัปปมงคล พิธีแรกนาขวัญ  

พระเจ้าสุทโธทนะเสด็จออกไปยังสถานที่ประกอบ 

พระราชพิธี ทรงพาพระราชโอรสไปด้วย ในสถานที่นั้น

มีชมพูพฤกษ์อยู่ต้นหนึ่งมีใบใหญ่หนาแน่น มีร่มเงา 

หนาทึบ พระราชาทรงรับสั่งให้ปูลาดพระแท่นที่ประทับ

ของพระโอรสภายใต้ร่มไม้นั้น แวดวงด้วยพระวิสูตร 

โดยรอบ มีหมู่พระพี่เลี้ยงและอำมาตย์ราชบริพาร 

แวดล้อม 

 พระราชาเสด็จไปเพื่อจรดพระนังคัล ขณะที่ 

ทรงไถ ณ ที่นั้น มีมหาสมบัติเกิดขึ้น พวกพระพี่เลี้ยง 

และอำมาตย์ต่างพากันมาดูสมบัติของพระราชา พระ 

โพธสิตัวเ์มื่อเหน็วา่ไมม่ผีู้ ใดอยูด่ว้ย กป็ระทบันัง่ขดัสมาธ ิ

กำหนดลมหายใจเข้าออก เป็นอารมณ์ บรรลุปฐมฌาน 

ใต้ต้นหว้านั้น 

 พระพี่เลี้ยงทั้งหลายที่พากันเที่ยวชมงาน และ 

ดูสมบัติของพระราชาเห็นว่าเป็นเวลาที่พระโพธิสัตว์ 

จะเสวยพระกระยาหาร จึงรีบกลับมาด้วยสำคัญว่า  

พวกเราปล่อยพระลูกเจ้าให้อยู่เพียงลำพัง เมื่อพระพ่ีเล้ียง 

เปิดพระสูตรขึ้น ก็เห็นพระโพธิสัตว์ประทับนั่งขัดสมาธ ิ

_15-0099.indd   130 2/9/15   11:37:34 AM



131

บนแท่นบรรทม ร่มเงาของต้นไม้นั้นยังตั้งตรง เป็น 

ปริมณฑลอยู่เช่นเดิม มิได้เคลื่อนคล้อยไปตามตะวัน  

เมื่อเห็นปาฏิหารย์ดังนั้นจึงรีบไปกราบทูลพระราชา 

ให้ทรงทราบ เมื่อพระราชาเสด็จมาถึง ทอดพระเนตร 

เห็นความอัศจรรย์ ดังนั้นจึงไหว้พระโอรสอีก ตรัสว่า  

นี้เป็นการถวายอภิวาทเป็นครั้งที่สอง 

 กาลต่อมาเมื่ อพระโพธิสั ตว์มีพระชนมายุ   

๑๖ พรรษา พระราชาทรงสถาปนาพระโพธิสัตว์ไว้ 

ในตำแหน่งรัชทายาท โปรดให้สร้างปราสาท ๓ หลัง 

อันเหมาะสมกับฤดูทั้ง ๓ มีปราสาทสูง ๙ ชั้น ๗ ชั้น 

และ ๕ ชั้น สำหรับใช้ประทับฤดูละ ๔ เดือน ทรง 

อภิเษกพระนางยโสธราพิมพาพระราชบุตรีของพระเจ้า

สุปปพุทธแห่งเทวทหนครให้เป็นอัครมเหสี

  วันหนึ่งพระโพธิสัตว์มีพระประสงค์จะเสด็จ 

ประพาสอทุยาน จงึเรยีกนายสารถเีทยีมรถพาเสดจ็ไปสู่

พระราชอุทยาน เหล่าเทวดาทั้งหลายพากันดำริว่า  

กาลที่จักตรัสรู้ของเจ้าชายสิทธัตถะ ใกล้เข้ามาแล้ว 

พวกเราจักแสดงบุพนิมิต ๔ แก่พระองค์ ให้เทวบุตร 

องค์หนึ่ง สำแดงกายเป็นบุรุษชรา มีสรีระคร่ำคร่า 
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ฟันหัก ผมหงอก หลังโกง มือถือไม้เท้า เดินงก ๆ  

เงิน่ ๆ  อยู ่พระโพธสิตัวต์รสัถามวา่นีส้ิง่ใด ไดฟ้งัคำตอบ 

จากสารถีว่า นี้คือคนแก่พระเจ้าข้า พระโพธิสัตว์ดำริว่า 

ความเกิดนั้นน่าติเตียนนัก เพราะเชื่อว่าความแก่ย่อม 

ปรากฏแก่สัตว์ที่เกิดแล้วอย่างแน่นอน ทรงบังเกิด 

ความสังเวชพระทัยกลับจากพระราชอุทยานเสด็จขึ้นสู่

ปราสาททันที 

 วันรุ่งขึ้นทรงเสด็จประพาสอุทยานอีก ครั้งนั้น 

ทรงเห็นคนเจ็บที่เทวดาเนรมิตขึ้น กำลังถูกหามมา  

ตรัสถามสารถีได้รับคำตอบว่าคนเจ็บ ทรงบังเกิดความ 

สังเวช กลับจากอุทยานแล้วเสด็จขึ้นสู่ปราสาททันที 

 วนัทีส่ามทรงเสดจ็อทุยานอกี ครัง้นีท้อดพระเนตร 

เหน็คนตายทีเ่ทวดาเนรมติ เมื่อทรงทราบวา่เปน็คนตาย 

บังเกิดความสังเวชพระทัย กลับจากอุทยานแล้วเสด็จ 

ขึ้นสู่ปราสาททันที 

 วันที่สี่ทรงเสด็จพระราชอุทยานอีก คราวนี้  

ทรงเห็นบรรพชิต มีอาการเดินสำรวม นุ่งห่มเรียบร้อย 

ที่เทวดาเนรมิตเช่นเดียวกัน ตรัสถามสารถี ทูลตอบว่า 

คือบรรพชิตพระเจ้าข้า 
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 พระโพธิสัตว์เกิดความพอพระทัยในการบรรพชา 

เสด็จอยู่ในอุทยานตลอดวัน ทรงสรงสนานในสระโบกขรณี

อันเป็นมงคล 

 ต่อมาพระเจ้าสุทโธทนะสดับข่าวว่า พระนาง 

ยโสธราพมิพาประสตูพิระราชโอรสแลว้ จงึเสดจ็มาเพื่อ

แสดงความยินดีกับพระโพธิสัตว์ เมื่อพระโพธิสัตว์ 

ทราบข่าวการประสูติพระราชโอรส จึงตรัสว่า ราหุล 

ชาโต พนฺธนฺ ชาลํ บัดนี้ห่วงเกิดแล้ว เครื่องจองจำ 

เกิดขึ้นแล้ว พระเจ้าสุทโธทนะ เมื่อได้ฟังคำของ 

พระโพธิสัตว์ แล้วตรัสว่าหลานเราจงมีชื่อว่า ราหุล 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 ขณะนัน้เจา้หญงิกสีาโคตมขีตัตกิญัญา ประทบัอยู ่

ณ ปราสาทชั้นบน เห็นพระโพธิสัตว์กำลังเสด็จดำเนิน 

ขึ้นสู่ปราสาท เกิดปิติโสมนัส เปล่งอุทานว่า

 บุรุษเช่นนี้  เป็นบุตรของมารดาใด 

      มารดานั้นก็ดับร้อนได้แน่   

      เป็นบุตรของบิดาใด 

      บิดานั้นก็ดับร้อนได้แน่

        เป็นสามีของนารีใด 

      นารีนั้นก็ดับร้อนได้แน่
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 พระโพธิสัตว์ทรงสดับคำนั้นแล้วทรงดำริว่า 

พระนางตรัสอย่างนี้ว่า หทัยของมารดา หทัยของบิดา 

หทัยของภริยา ผู้ เห็นอัตภาพนี้  ย่อมดับทุกข์ ได้ 

เมื่ออะไรหนอดับ หทัยจึงชื่อว่าดับทุกข์ได้ ลำดับนั้น  

พระโพธิสัตว์ผู้คลายกำหนัดในกิเลสท้ังหลายได้มีดำริว่า

 เมื่อไฟคือราคะดับ หทัยชื่อว่าดับ

 เมื่อไฟคือโทสะดับ หทัยชื่อว่าดับ

 เมื่อไฟคือโมหะดับ หทัยชื่อว่าดับ

 เมื่อความเร่าร้อนเพราะกิ เลสทั้ งปวงดับ 

หทัยชื่อว่าดับ

 เจ้าหญิงองค์นี้พาให้เรายินดีในถ้อยคำที่น่าคิด  

ความจริงเรากำลังเที่ยวแสวงหาความดับอยู่พอดี วันนี้

เราควรทิ้งการครองเรือนแล้วออกบวชแสวงหาความ 

ความดบั ทรงเปลือ้งสรอ้ยมกุดา จากพระศอของพระองค ์

ประทานให้แก่เจ้าหญิงกีสาโคตมี ด้วยหมายใจว่า  

สร้อยเส้นนี้จงเป็นเครื่องสักการบูชาอาจารย์ 

 พระโพธิสัตว์เสด็จขึ้นสู่ปราสาท ทรงบรรทม  

เหล่าสตรีฟ้อนรำล้วนงามเลิศด้วยรูปโฉม ผู้ชำนาญ 

ในศลิปะการฟอ้นรำขบัรอ้ง เหน็พระโพธสิตัวบ์รรทมหลบั 
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พากนัวางเครื่องดนตรทีีถ่อืไวล้ง แลว้กน็อนหลบัไป ทัง้ที ่

ประทีบน้ำมันยังติดโพลงอยู่ บางพวกนอนน้ำลายไหล 

บางพวกนอนกัดฟัน บางพวกนอนกรน บางพวก 

มีผ้าหลุดลุ่ยจากกาย เป็นต้น ปรากฏเสมือนหนึ่ง 

ซากศพในป่าช้าผีดิบ พระโพธิสัตว์ตื่นจากบรรทม 

ประทับนั่งขัดสมาธิอยู่บนพระแท่น ทอดพระเนตร 

เห็นอากัปกิริยาต่าง ๆ ของสตรีเหล่านั้นในเวลาหลับ  

กย็ิง่มจีติเบื่อหนา่ยในกามทัง้หลายสดุประมาณ ปราสาท 

ที่ประดับประดาตกแต่งแล้วแม้จะงดงาม ก็ปรากฏแก่ 

พระโพธิสัตว์ประหนึ่งป่าช้าผีดิบ ที่กองเต็มไปด้วย 

ซากศพนานาชนิด จึงเปล่งอุทานว่า วุ่นวายจริงหนอ 

ขัดข้องจริงหนอ 

 พระทัยของพระโพธิสัตว์ก็น้อมไปเพื่อการบรรพชา

ยิ่งขึ้น ด้วยอำนาจความปรารถนาแต่ชาติปางก่อน 

ทรงดำริว่า เราออกมหาภิเนษกรมณ์เสียในวันนี้ จึงตรัส

กับนายฉันนะให้นำม้ากัณฐกะมา ซึ่งเป็นม้าสีขาวล้วน 

มีฝีเท้าจัดและมีกำลังเป็นเลิศ พระโพธิสัตว์เสด็จขึ้น 

ประทับบนหลังม้า โปรดให้นายฉันนะนั่งเบื้องพระ 

ปฤษฎางค์ เสด็จถึงประตูใหญ่แห่งพระนครในเวลา 
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เที่ยงคืน ล่วงเลยอาณาจักรทั้ง ๓ คือ กรุงกบิลพัสด์ุ 

กรุงสาวัตถี กรุงไพสาลี โดยราตรีเดียวเท่านั้น เสด็จถึง 

ฝั่งแม่น้ำอโนมานที ในที่สุด ๓๐ โยชน์ ในเวลารุ่งเช้า  

เสด็จลงจากหลังม้าประทับยืนบนเนินทราย เอา 

พระหัตถ์ขวาจับพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายจับพระเมาลี 

ตดัพระเกศาเหลอื ๒ องคลุ ีเวยีนขวาแนบตดิพระเศยีร 

แมพ้ระเกศานัน้กม็ปีระมาณเทา่นีจ้นตลอดพระชนมช์พี 

พระโพธิสัตว์ถือพระเมาลีแล้วทรงอธิษฐานว่า ถ้าเรา 

จกัไดต้รสัรูเ้ปน็พระพทุธเจา้ ขอใหผ้มของเราจงตัง้อยู ่

ในอากาศ ถ้าจักไม่ได้เป็นขอให้ผมของเราจงตกลง 

บนแผ่นดิน ลำดับนั้นเท้าสักกะทรงเอาผอบแก้วรับ 

พระเกศาไว้ แล้วนำไปประดิษฐานในเจดีย์ชื่อ จุฬามณี 

ในดาวดึงส์ภพ 

 พระโพธิสัตว์ทรงดำริอีกว่า ผ้ากาสิกพัสตร์ที่เรา 

สวมใส่เหล่านี้มีค่ามาก ไม่สมควรแก่สมณเพศ ครานั้น 

ฆฏกิารพรหม ผูเ้ปน็สหายเกา่ของพระโพธสิตัว ์ในสมยั 

ของพระกัสสปพุทธเจ้า มีความเป็นมิตรต่อกันมาตลอด

พุทธันดร คิดว่า วันนี้ สหายเราจักออกมหาภิเนษกรมณ์ 

เราจกัถอืสมถบรขิารไปเพื่อสหายนัน้ จงึนำบรขิาร ๘ อนั 
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เป็นเครื่องใช้ของพระภิกษุผู้ประกอบความเพียรไปถวาย 

คือไตรจีวร บาตร มีด เข็ม รัดประคด ผ้ากรองน้ำ 

 พระโพธิสัตว์ทรงถือเพศบรรชิตอันอุดม ทรง 

ครองผ้าธงชัยแห่งพระอรหันต์ ทรงเหวี่ยงอาภรณ์  

ที่วิสสุกรรมเทพบุตรตกแต่งพระโพธิสัตว์ ด้วยเครื่อง 

อลงัการทีเ่ปน็ทพิย ์ทีร่บัพระบญัชาจากทา้วสกักเทวราช 

ไปในอากาศ ทา้วมหาพรหม รบัไวแ้ลว้ทรงสรา้งพระเจดยี ์

ด้วยรัตนะในพรหมโลกบรรจุอาภรณ์เหล่านั้นไว้ภายใน 

รัตนเจดีย์ 

 จากนั้นตรัสสั่งนายฉันนะ ให้นำม้ากัณฐกะกลับไป 

ให้กราบทูลบรรพชาแก่ พระเจ้าสุทโธทนะให้ทรงทราบ 

ม้ากัณฐกะได้ยินพระดำรัสดังนั้น คิดว่าเราจักไม่ได้พบ 

เจ้านายของเราอีก ไม่อาจกลั้นความโศกไว้ได้ หัวใจ 

แตกตายในทันที ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรนามว่า กัณฐก-

เทพบุตรในดาวดึงส์เทวโลก 

 พระโพธิสัตว์ทรงพักอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมานที  

๗ วนั แลว้เสดจ็ดำเนนิไปยงักรงุราชคฤห ์เทีย่วบณิฑบาต 

ไปตามลำดับเรือน ชาวพระนครทั้งสิ้นเห็นแล้วพากัน 

ตื่นเต้น เพราะได้เห็นพระรูปโฉมของพระโพธิสัตว์ เกิด 

เลื่อมใสปิติโสมนัสในพระจริยาวัตรของพระองค์  
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 พระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์แคว้นมคธ ประทับยืน 

ที่ปราสาท ทอดพระเนตรเห็น พระโพธิสัตว์ด้วยความ 

อัศจรรย์ ใจยิ่ง รับสั่งกับพวกราชบุรุษว่า ท่านจงไป 

พิจารณาดูท่านผู้นั้น ถ้าหากเป็นอมนุษย์ เมื่อออกจาก 

พระนครแล้วจะหายไป ถ้าเป็นเทวดาจะไปในอากาศ 

ถ้าเป็นนาคราชก็จะดำดินไป แต่ถ้าเป็นมนุษย์จะบริโภค

ภักษาหารตามที่ได้มา 

 พระโพธิสัตว์ หลังจากบิณฑบาตแล้ว ได้ภัตพอ 

สำหรบัเพื่อยงัอตัภาพใหเ้ปน็ไป จงึเสดจ็ออกจากพระนคร 

ประทบันัง่ทีร่ม่เงาเสวยพระกระยาหารดว้ยความสำรวม 

พวกราชบุรุษทั้งหลายเห็นเหตุนั้นแล้ว ได้ไปกราบทูล 

ให้พระราชาทรงทราบ 

 พระเจ้าพิมพิสารสดับคำราชบุรุษแล้ว รีบเสด็จ 

ออกจากพระนคร ไปยังที่พระโพธิสัตว์ประทับนั่งอยู่  

ทรงได้รับปฏิสันถารจากพระโพธิสัตว์ จึงกราบทูลถาม 

ถึงนามและโคตร ทรงแนะนำพระองค์แล้ว ตรัสถามถึง

เหตุแห่งการเสด็จออกบรรพชา 

 พระโพธิสัตว์ตรัสตอบว่า พระองค์ทอดพระเนตร 

เห็นนิมิต ๔ ที่ทำให้สังเวชพระทัยในความทุกข์ 
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ของความเกิด แก่ เจ็บ ตาย และได้ทรงเห็นบรรพชิต 

ที่ยังให้พระองค์เกิดความศรัทธาเลื่อมใส จึงออกบวช 

 พระเจ้าพิมพิสาร กราบทูลขอให้พระโพธิสัตว์  

ทรงครองสมบัติในแคว้นมคธร่วมกับพระองค์ แต่ 

ทรงปฏิเสธ แม้พระราชาจะทรงอ้อนวอนก็ไม่สำเร็จ 

พระโพธิสัตว์ตรัสว่า มหาบพิตรอาตมาภาพไม่มีความ 

ต้องการด้วยราชสมบัติ ทั้งได้ละทิ้งราชสมบัติด้วย 

ปรารถนาอภิสัมโพธิญาณอันยอดยิ่ง จึงออกบวช 

พระราชาจึงทูลขอปฏิญญาว่า เมื่อใดพระองค์สำเร็จ 

เป็นพระพุทธเจ้าแล้วได้ โปรดเสด็จมายังแคว้นของ 

หม่อมฉันก่อน 

 ทรงให้ปฏิญญาแก่พระราชาแล้วเสด็จจาริกไป 

ตามลำดับ และได้เข้าไปศึกษาในสำนักของอาฬาร-

ดาบสกาลามโคตร และอุททกดาบสรามบุตร ซึ่งเป็น 

สำนักที่เจริญฌานสมาบัติ พระองค์ทรงใช้ความเพียร 

ไม่นานก็ได้สมาบัติ ๘ ประการ ทรงดำริว่า นี้ไม่ใช่ทาง 

เพื่อตรัสรู้ ไม่ทรงพอพระทัยเพียงสมาบัติภาวนานั้น 

มีประสงค์ที่จะกระทำมหาปธาน คือความเพียรใหญ่ 

จึงเสด็จไปยังอุรุเวลาเสนานิคม ซึ่งมีแม่น้ำเนรัญชรา 
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ไหลผ่าน ทรงเห็นว่าเป็นสถานที่สงบ น่ารื่นรมย์ 

ทรงเริ่มตั้งมหาปธาน บำเพ็ญความเพียร 

 บรรพชิต ๔ รูป ที่เป็นบุตรของพราหมณ์ผู้ทำนาย 

พระมหาปุริสลักษณะ และโกณฑัญญพราหมณ์ที่คอย 

บวชอยู่ก่อน พากันเที่ยวภิกขาจารไปในคามนิคมและ 

ราชธานี ได้มาพบพระโพธิสัตว์ ณ ตำบลอุรุเวลานั้น  

ปัญจวัคคีย์มีท่านโกณฑัญญะเป็นประธาน พากัน 

อุปัฎฐากพระโพธิสัตว์ผู้เริ่มตั้งความเพียร 

 ในขณะนั้นพระโพธิสัตว์ยังไม่ทราบว่าจะบำเพ็ญ 

เพียรด้วยวิธีใด เนื่องจากในสมัยนั้นนิยมการทรมานตน 

เข้าใจว่าเป็นการเผากิเลส จึงตัดสินพระทัยบำเพ็ญ 

ทุกรกิริยา ตามที่นิยมปฏิบัติกันในสมัยนั้น เช่น ขบฟัน 

จนแน่น เอาลิ้นดุนเพดาน กลั้นลมหายใจ ซึ่งทำให้เกิด 

ความทุกขเวทนาแสนสาหัส จนถึงกับสิ้นสติล้มลง  

ต่อมาเริ่มอดอาหารทีละน้อยจนในที่สุด เหลือเพียงข้าว

หรือเมล็ดงาหนึ่งเป็นต้น เป็นเหตุให้พระวรกายซูบผอม 

เหลือง เหลือแต่หนังหุ้มกระดูก ดวงพระเนตรลึกลงไป 

ในเบ้าตา หนังศรีษะเหมือนน้ำเต้าท่ีตากแดดจนแห้งเห่ียว 

เมื่อจะทรงลบูคลำทอ้ง ก็ไปถกูกระดกูสนัหลงั เมื่อจะไป 
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ลบูสนัหลงัก็ไปถกูทอ้ง เวลาลกุขึน้ไปถา่ยพระบงัคนหนกั 

บังคนเบา ก็หมดแรงล้มคว่ำลง บางคราวทรงเพ่ง 

อานาปานกฌาน ถูกเวทนาครอบงำ สลบล้มลงในที่สุด 

จงกรม เทวดาทั้งหลายเห็นแล้วเข้าใจว่าพระโพธิสัตว์ 

สวรรคตแน่นอน ได้ไปกราบทูลแก่พระเจ้าสุทโธทนะว่า 

พระโอรสของพระองค์สวรรคตแล้ว พระราชาตรัสว่า  

บุตรของเรายังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า จะยังไม่ตาย 

เราไมเ่ชื่อ บตุรของเรายงัไมบ่รรลพุระโพธญิาณ จะไมท่ำ 

กาลกิริยา 

 พระโพธิสัตว์ทรงกระทำทุกรกิริยาอยู่  ๖ ปี 

ก็ถึงที่สุดแห่งการบำเพ็ญ ทรงดำริว่า การกระทำ 

ทุกรกิริยานี้ ก็มิได้ก่อให้เกิดคุณวิเศษแต่อย่างใด วิธีนี้ 

คงไม่ใชท่างแหง่พระสมัมาสมัโพธญิาณแนน่อน จงึทรง

เปลีย่นพระทยัเขา้ไปบณิฑบาตในพระนคร กลบัมาเสวย 

พระกระยาหาร เพื่อให้ร่างกายมีกำลังที่จะปฏิบัติธรรม 

ได้โดยสะดวก 

 ปัญจวัคคีย์ ผู้อุปัฏฐากพระองค์พากันคิดว่า  

พระมหาบุรุษแม้บำเพ็ญทุกรกิริยาก็ไม่ตรัสรู้ บัดนี้มา

เสวยพระกระยาหารจะตรสัรู้ไดอ้ยา่งไร พระโพธสิตัวน์ี ้
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คลายความเพียร เวียนมาเป็นคนมักมากเสียแล้ว  

พวกเราจักได้ประโยชน์อะไรด้วยการอุปัฏฐากพระองค์ 

อกีตอ่ไป จงึพากนัละพระโพธสิตัว ์ถอืเอาบรขิารของตน 

เดินทางไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวัน กรุงพาราณสี 

อรรถกถาแสดงว่าเพราะเหตุใด พระโพธิสัตว์จึงไม่ได้ 

บรรลุพระโพธิญาณทั้งที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรใหญ่ 

ด้วยทุกรกิริยาอย่างอุกฤษฎ์ เพราะด้วยอำนาจกรรม  

ครั้งเมื่อพระองค์เสวยพระชาติเป็นโชติปาลมาณพ 

ในสมัยพระกัสสปพุทธเจ้า ได้กล่าวคำประมาส 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า เราไม่เชื่อว่าพระสมณะโล้น

จะได้พระโพธิญาณมาแต่ไหน เพราะพระโพธิญาณ 

เป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่ง ด้วยวจีทุจริตกรรมนั้นเอง มาใน

อัตภาพนี้พระองค์จึงไม่สามารถที่จะพบทางแห่ง 

พระสัมมาสัมโพธิญาณได้ โดยเร็วพลัน ต้องบำเพ็ญ 

ทุกรกิริยานานถึง ๖ ปี 

 สมัยน้ันนางสุชาดากำเนิดในเรือนของเสนานิกุฎุมพี 

เจริญวัยแล้วตั้งจิตอธิษฐานต่อเทวดาที่ต้นไทรต้นหนึ่ง 

ว่า หากข้าพเจ้าได้ไปสู่เรือนสกุลที่มีชาติเสมอกันและ 

ได้บุตรชายในครรภ์แรก ข้าพเจ้าจะทำพลีกรรมด้วย 
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การถวายข้าวมธุปายาสแก่ท่าน นางสุชาดาได้จัด 

เตรียมโดยให้นำฝูงโคนมหนึ่งพันตัว เข้าไปเลี้ยงในป่า 

ชะเอมอันมีรสหวาน แล้วแบ่งโคออกเป็นสองฝูง ๆ ละ 

๕๐๐ ตัว ให้รีดนมโค ๕๐๐ ตัว แล้วนำไปให้ โค 

อีกฝูงหนึ่งกิน แล้วให้แบ่งโค ๕๐๐ ตัวออกเป็น 

สองฝูง ๆ ละ ๒๕๐ ตัว ให้รีดนมโคฝูงหนึ่งนำมาให้อีก

ฝูงหนึ่งกิน แบ่งในลักษณะนี้จนถึงโคฝูงละ ๘ ตัว 

ตามลำดบั แลว้จงึนำนำ้นมโคนัน้มาเคีย่ว เตรยีมสำหรบั 

ปรุงข้าวมธุปายาส

 เมื่อความปรารถนาทั้งสองประการสำเร็จ นางจึง

ประสงค์จะทำพลีกรรมในวันเพ็ญเดือน ๖ แต่เช้าตรู่ 

ครั้นเวลาใกล้รุ่งนางได้ตระเตรียมหุงข้าวมธุปายาส  

อันมีรสเลิสด้วยตนเองแล้วสั่งให้นางปุณณาทาสีว่า 

เธอจะรีบไปจัดแจงเตรียมสถานที่บริเวณต้นไทรเพื่อจะ

ทำพลีกรรมให้กับเทวดา

  ในตอนกลางคืนพระโพธิสัตว์ทรงเห็นมหาสุบินนิมิต 

๕ ประการในเวลาใกล้รุ่งวันขึ้น ๑๕ ค่ำ คือ

 ประการแรก พระองค์ทรงบรรทมบนพื้นดินหัน 

พระเศียรไปด้านทิศเหนือ มีขุมเขาหิมวันต์เป็นเขนย  
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พระหัตถ์ซ้ายหย่อนลงไปในมหาสมุทรด้านทิศตะวันออก

พระหัตถ์ขวาหย่อนลงไปในมหาสมุทรด้านทิศตะวันตก 

พระบาททั้งสองหย่อนลงในมหาสมุทรด้านทิศใต้  

เป็นนิมิตให้ทราบว่า พระองค์จักได้ตรัสรู้พระสัมมา- 

สัมโพธิญาณอันไม่มีธรรมอันใดยิ่งกว่า 

 ประการที่สอง หญ้ากุสะ งอกออกจากพระนาภี 

ของพระองค์แล้วเจริญเติบโตสูงขึ้นไปในท้องฟ้า เป็น 

นิมิตให้ทราบว่า เมื่อพระองค์ตรัสรู้อริยมรรคมีองค์ ๘  

แล้วจักทรงประกาศแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย 

 ประการท่ีสาม หมู่หนอนตัวสีขาวมีศรีษะดำไต่ขึ้น 

จากพระบาทตลอดจนพระชานุของพระองค์ เป็น 

นิมิตให้ทราบว่า เหล่าคฤหัสถ์จำนวนมากจักขอถึง 

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสรณะตลอดชีวิต 

 ประการที่สี่ นกสี่เหล่ามีสีต่างกันบินมาจากทิศ 

ทั้งสี่ ตกลงแทบพระบาทของพระองค์แล้วกลับกลาย 

เปน็สขีาวเหมอืนกนัทกุตวั เปน็นมิติใหท้ราบวา่ วรรณะสี ่

คือ พราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ ศูทร เมื่อออกบวช 

ตามพระธรรมวินัยแล้ว สามารถกระทำให้แจ้ง 

ซึ่งวิมุตติ อันเป็นทางแห่งความหลุดพ้นที่ยอดเยี่ยม 
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 ประการที่ห้า พระองค์เสด็จดำเนินไปตามภูเขา 

ซึ่งเต็มไปด้วยคูถก็มิได้ทรงแปดเปื้อนคูถนั้นแต่ประการ

ใด เป็นนิมิตให้ทราบว่า พระองค์จักไม่ลุ่มหลงพัวพัน 

และหมกมุ่นในปัจจัย ๔ มีปกติเห็นโทษ มีปัญญา 

เปลื้องตนให้พ้นจากทุกข์ได้ 

 พระโพธิสัตว์ทรงพิจารณามหาสุบินนิมิตทั้ง  

๕ ประการแล้วทรงแน่พระทัยว่า เราจักได้ตรัสรู้เป็น 

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้แน่นอน พอเช้าตรู่

ได้เสด็จไปประทับนั่งที่โคนไม้ นางปุณณาทาสีมาที่ 

ต้นไทรได้เห็นพระโพธิสัตว์ กำลังประทับนั่งก็ดี ใจ 

รีบกลับไปบอกนางสุชาดาว่า วันนี้เทวดาท่านลงมาจาก

ต้นไม้เพื่อจะมารับพลีกรรมด้วยมือของตนเองทีเดียว 

 นางสุชาดารีบเทข้าวมธุปายาสลงในถาดทองคำ  

ปิดด้วยถาดทองคำอีกใบหนึ่งห่อด้วยผ้าขาว แล้ว 

ทูนถาดนั้นไว้บนศรีษะรีบไปยังโคนต้นไทรทันทีด้วย 

ความปิติโสมนัสเป็นกำลัง เมื่อเห็นพระโพธิสัตว์สำคัญ

วา่เปน็รกุขเทวดา คอ้มตวัลงไปตัง้แตท่ี่ไดเ้หน็ คกุเขา่ลง 

ณ เบื้องพระพักตร์ วางข้าวมธุปายาสทั้งถาดลง 

บนพระหัตถ์ของพระมหาบุรุษ กราบทูลว่า ข้าแต่ 
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พระผู้เป็นเจ้า ขอท่านโปรดรับข้าวมธุปายาสที่ดิฉัน 

ถวายนี้เถิด มโนรถของดิฉันสำเร็จแล้วฉันใด แม้ 

มโนรถของท่านก็จงสำเร็จฉันนั้น 

 พระโพธิสัตว์ทรงถือถาดเสด็จไปยังริมฝั่งแม่น้ำ 

เนรัญชราที่ท่าน้ำชื่อว่า สุปติฐิต ซึ่งเป็นสถานที่สรง 

สนานของพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ทรงวางถาดทองลง 

แล้วเสด็จลงสรงสนานแล้วประทับนั่งผินพระพักตร์ 

ไปทางทิศตะวันออก ทรงกระทำข้าวมธุปายาสนั้นให้ 

เป็น ๔๙ ปั้น ปั้นหนึ่งมีประมาณเท่าจาวตาล แล้วเสวย 

ซึ่งเป็นพระกระยาหารมื้อสุดท้ายก่อนตรัสรู้ อรรถกถา 

กลา่ววา่ ขา้วมธปุายาสทัง้หมดนัน้ไดเ้ปน็อาหาร ๔๙ วนั 

สำหรับพระโพธิสัตว์ที่ จะตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้า 

ขณะประทับอยู่ ณโพธิมณฑล ตลอด ๗ สัปดาห์ 

 ทรงถือถาดทองคำดำเนินไปท่ีท่าน้ำทรงอธิษฐานว่า 

ถ้าเราจักได้เป็นพระพุทธเจ้าในวันนี้ถาดทองใบนี้ 

จงลอยทวนกระแสน้ำไป ถ้าไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า 

ในวันนี้  ถาดทองใบนี้จงลอยไปตามกระแสน้ำ  

อธิษฐานดังนี้แล้ว ทรงลอยถาดไปในแม่น้ำถาดนั้น 

ลอยตดักระแสนำ้ไปถงึกลางแมน่ำ้แลว้ลอยทวนกระแส
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น้ำขึ้นไประยะประมาณ ๘๐ ศอก จากนั้นก็จมลง  

ณ น้ำวนแห่งหนึ่ง 

 ถาดทองนัน้จมลงไปถงึภพของพญากาฬนาคราช 

กระทบกับถาดเครื่องบริโภคของพระพุทธเจ้าทั้ง  

๓ พระองค์ คือ พระกกุสันธพุทธเจ้า พระโกนาคมน-

พุทธเจ้า และพระกัสสัปพุทธเจ้า แล้วรองอยู่ใต้ถาด 

สามใบนั้น พญากาฬนาคราชได้ยินเสียงถาดกระทบกัน

แล้วกล่าวว่า เมื่อวานนี้พระพุทธเจ้าบังเกิดแล้ว 

พระองคห์นึง่ วนันีบ้งัเกดิขึน้อกีพระองคห์นึง่ แลว้ลกุขึน้ 

กล่าวสรรเสริญพระพุทธองค์ด้วยคาถาหลายร้อยบท  

 พระโพธิสัตว์ทรงพักผ่อนกลางวัน ณ สาลวัน 

ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ในเวลาเย็นจึงได้เสด็จไปยัง 

ควงโพธิพฤกษ์ ระหว่างทางได้พบกับโสตถิยพราหมณ์ 

เป็นคนหาบหญ้ากุสะ เดินสวนทางมาและได้ถวาย 

หญ้ากุสะ ๘ กำ พระโพธิสัตว์รับหญ้านั้นไว้แล้วดำเนิน

สู่โพธิมณฑล ทรงทำประทักษิณต้นโพธิพฤกษ์ชื่อ 

อัสสัตถะ อันรุ่งโรจน์กว่าหมู่ต้นไม้ท้ังหลายประกอบด้วย 

กิง่และใบอนัหนาทบึ มรีม่เงาเยน็ สายลมออ่นพดัโชยมา 

ทรงประทับยืนหันหน้าพระพักตร์สู่ทิศประจิมทรงทราบ
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ว่าที่นี้เป็นสถานที่ทำลายกิเลสของพระพุทธเจ้าทุก 

พระองค ์ทรงวางหญา้ ๘ กำนัน้ลง ทนัใดนัน้รตันบลัลงัก ์

กว้าง ๑๔ ศอกก็ปรากฏขึ้น 

 พระโพธิสัตว์ประทับนั่งขัดสมาธิบนบัลลังก์หญ้า 

หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก มีพระมนัสมั่นคง 

ทรงอธิษฐานว่า 

 ถึงเนื้อและเลือดในสรีระนี้ แม้จะเหือดแห้งไป 

หมดสิ้น

 แม้จะเหลือแต่หนัง เอ็น และกระดูกก็ตามที 

 ตราบใดที่ยังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ 

 ตราบนั้นเราจักไม่ลุกขึ้นจากบัลลังก์นี้ 

 เมื่อพระอาทิตย์ยังทอแสงอยู่เทพบุตรมารคิดว่า 

เจ้าชายสิทธัตถะประสงค์จะก้าวล่วงวิสัยของเรา เราจะ

ไมย่อมใหเ้ธอกา้วลว่งวสิยัไปได ้พญามารขีช่า้งครีเีมขล์

เนรมิตแขนพันแขนถืออาวุธนานาชนิด พร้อมด้วย 

พลมารพากันเข้ามาห้อมล้อมพระโพธิสัตว์ผู้ประทับนั่ง 

ณ ควงโพธิพฤกษ์ 

 พญามารคดิวา่ เราจะใหพ้ระโพธสิตัวห์นไีปดว้ยลม 

ถ้าไม่สำเร็จก็จะบันดาลฤทธิ์อื่น ๆ ด้วยฝน ด้วยก้อนหิน 
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ด้วยเครื่องประหาร ด้วยถ่านไฟ ด้วยเถ้ารึง ด้วยทราย 

ด้วยโคลน ด้วยความมืด แต่ก็ไม่สำเร็จ  

 บรรดาหมูเ่ทพทัง้หลายแมแ้ตส่กัองคห์นึง่ก็ไมอ่าจ

ประทับยืนอยู่ ณ ที่นั้นได้พากันหนีไปเพราะฤทธิ์ของ 

พญามาร พระโพธิสัตว์ทรงมองไปรอบด้านเห็นพญามาร 

พร้อมพลมารหนุนเนื่องมุ่งหมายแต่พระองค์ผู้เดียว 

ทรงดำริว่า ในที่นี้เราไม่มีผู้ ใดอื่น นอกจากบารมี ๑๐  

ที่ได้บำเพ็ญมาตลอดกาลนานเท่านั้น ฉะนั้นเราจะใช้ 

บารมีนี่แหละเป็นอาวุธต่อสู้กับทัพมารจึงจะควร แล้ว 

ทรงระลึกถึงบารมี ๑๐ ประการที่เคยอบรมสั่งสมมา 

ด้วยพระทัยอันมั่นคง

 พญามารเมื่อไม่สามารถเอาชนะพระโพธิสัตว์ได้  

จงึบงัคบัหมูพ่ลมารเรง่กระทำใหส้ทิธตัถะกลวัแลว้หนไีป 

ส่วนตัวเองเคลื่อนช้างเข้าไปใกล้ แล้วกล่าวว่าสิทธัตถะ

จงลุกขึ้นจากบัลลังก์ บัลลังก์นี้ ไม่สมควรแก่ท่าน 

บัลลังก์นี้ควรแก่เราเท่านั้น 

 พระโพธิสัตว์ตรัสว่า บัลลังก์นี้เป็นที่ตรัสรู้ของ 

พระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้ที่ ได้บำเพ็ญบารมีมาแล้ว 

พญามารถามพระโพธิสัตว์ว่า สิทธัตถะในการที่ท่านได้ 
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ใหท้านไวแ้ลว้ มผีู้ ใดเปน็สกัขพียาน พระโพธสิตัวต์รสัวา่ 

ในสถานที่นี้ เราไม่มีผู้ ใดที่จะเป็นสักขีพยานให้เราได้ 

ทานที่เราให้ ในอัตภาพอื่น ๆ จงยกไว้ เอาแต่เพียงที่เรา

ดำรงอยู่ ในอัตภาพที่เป็นพระเวสสันดร เราได้ ให้ 

สัตตสตกมหาทาน คือทานที่ให้สิ่งละเจ็ดร้อยเจ็ดอย่าง 

มหาปฐมพอีนัหนาทบึนี ้แมจ้ะไมม่จีติใจกเ็ปน็สกัขพียาน

แก่เราได้ 

 พระโพธิสัตว์ทรงเหยียดพระหัตถ์ขวาชี้ลงตรง 

พื้นปฐพี ตรัสว่า การให้ทานของเราในอัตภาพที่เป็น 

พระเวสสันดร ท่านจะเป็นสักขีพยานให้เราได้หรือไม่ 

ทันใดนั้น มหาปฐมพีอันกว้างใหญ่ก็บันลือเสียงดังสนั่น

หวัน่ไหวประหนึง่จะทว่มทบัพลมาร วา่ เราเปน็สกัขพียาน 

ให้แก่ท่าน เราเป็นสักขีพยานให้แก่ท่าน 

 ทันใดนั้นช้างคีรีเมข์สูง ๑๕๐ โยชน์ ทรุดตัว 

คกุเขา่ลง พญามารทีน่ัง่อยูบ่นคอชา้งกพ็ลดัตกลงมายงั

พื้นดิน ขณะเดียวกับอสนีบาตก็ฟาดเปรี้ยงลงมา  

มหาเมฆรอ้งครนืครัน่ปานภเูขาจะถลม่ทะลาย มหานคร 

ก็ปั่นป่วนกัมปนาท หมู่มารทั้งหลายตื่นตระหนกตกใจ 

พากันทิ้งศาสตราวุธหนีหายไปจนหมดสิ้น 
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 พญามารเห็นดังนั้นก็อัศจรรย์ ใจด้วยความ 

ครัน่ครา้มในพระเดชานภุาพของพระโพธสิตัวร์บีกลบัไป

ยังปรนิมมิตวสวัตตี อันเป็นเทวสถานของตนแล้วกล่าว

สรรเสริญพระโพธิสัตว์ว่า บุคคลในโลกและเทวโลก 

จักเสมอด้วยพระองค์นี้ ไม่มี พระองค์จักได้ตรัสรู้ 

เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จักนำพาสัตว์ให้ข้ามพ้น 

วัฏสงสารในครั้งนี้แน่นอน 

 ด้วยอำนาจการกล่าวสรรเสริญคุณพระโพธิสัตว์ 

ของพญามารในครั้งนี้เป็นปัจจัยให้พญามารจะได้บรรลุ

สัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในภาย 

ภาคหน้า 

 พระโพธิสัตว์ทรงชนะพญามารและเสนามารด้วย

อานุภาพของพุทธการกธรรม อันเป็นธรรมที่ทำให้ 

เป็นพระพุทธเจ้าในเวลาอาทิตย์อัสดงพอดี บรรดา 

ทวยเทพทั้งหลายต่างมีใจเบิกบาน ถือของหอมและ 

ดอกไม้มายังโพธิบัลลังก์ที่อยู่ของพระมหาบุรุษ บูชา 

ด้วยดอกไม้และของหอมเครื่องลูบไล้ ได้ยืนกล่าวสดุดี

ประกาศชัยชนะของพระโพธิสัตว์แล้วสรรเสริญว่า  

พระโพธิสัตว์ เป็นมนุษย์  ยังสามารถเอาชนะ 

เทพบุตรมารได้ อานุภาพเห็นปานนี้ ควรที่ทุกผู้จัก 
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น้อมเศียรลงบูชาพระองค์ ที่จักเป็นพระบรมศาสดา 

ของมวลมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย 

 พระโพธิสัตว์ทรงได้ชัยชนะพญามารแล้วกลับมา 

ประทบันัง่อยูบ่นบลัลงักท์ีต่น้อสัสตัตพฤกษ ์ดว้ยพระทยั 

อนัมัน่คงเดด็เดีย่วในสตัยาธษิฐาน เพื่อบรรลพุระสมัมา-

สัมโพธิญาณ จิตเป็นสมาธิตั้งมั่น ไม่หวั่นไหว 

 ครัน้เวลาปฐมยาม ทรงบรรลปุพุเพนวิาสานสุสต-ิ

ญาณ คือญาณที่ย้อนระลึกถึงขันธ์ของสัตว์ทั้งหลายใน

อดตีทีผ่า่นมาแตป่างกอ่นวา่ในชาตนิีน้ัน้ ๆ  ผูน้ีม้ชีื่ออยา่งนี ้

มีโคตรมีวรรณะอย่างนี้ มีอายุเท่านี้ เสวยสุข เสวยทุกข์ 

อย่างนี้ 

 ครั้นเวลามัชฌิมยาม ทรงบรรลุจุตูปปาตญาณ  

คือญาณที่กำหนดรู้จุติปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายอันเป็น 

ไปตามกรรม เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ กำลัง 

ตายกำลังเกิด ทั้งเลวและประณีต ทราบถึงเหล่าสัตว์ 

ผู้ถึงภพต่าง ๆ ที่เป็นทุคติภพหรือสุคติภพ ตามกรรม 

ของแต่ละคนที่ได้กระทำมา 

 ครั้นเวลาปัจฉิมยาม ทรงบรรลุอาสวักขยญาณ 

คือญาณที่หยั่งรู้ ในธรรมอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะ 
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ทั้งหลาย คือได้ตรัสรู้อริยสัจ ๔ อันเป็นที่สิ้นจากกิเลส 

ทั้งหลาย พระโพธิสัตว์ทรงพิจารณาเห็นว่า สัตว์ในโลก

นี้เต็มไปด้วยทุกข์ของวัฏฏะคือเมื่อยังมีกิเลสก็ย่อม 

กระทำกรรม เมื่อกระทำกรรมก็ย่อมรับวิปาก คือผล 

ของกรรมที่ผู้นั้นได้กระทำแล้ว เพราะฉะนั้นวงจรของ 

สังสารวัฏ ซึ่งได้แก่ กิเลสวัฏ กรรมวัฏ วิปากวัฏ จึง 

หมุนเวียนไปอย่างไม่มีท่ีส้ินสุดตามนัยของปฏิจจสมุปบาท 

 พระโพธิสัตว์ทรงพิจารณาปัจจยาการอันประกอบ

ด้วยบท ๑๒ บท โดยอนุโลมและปฏิโลมด้วยอำนาจ 

วัฏฏะและวิวัฏฏะ 

 หมื่นโลกธาตุได้ไหวถึง ๑๒ ครั้ง โลกันตร์นรก  

ในระหว่างจักรวาลทั้งหลายที่มืดมิด ไม่เคยสว่างด้วย 

แสงอาทิตย์ แต่ในกาลนั้นได้มีแสงสว่างแลเห็นกัน 

แม่น้ำทั้งหลายหยุดไหล คนตาบอดแต่กำเนิดได้ 

แลเหน็รปู คนหหูนวกแตก่ำเนดิไดย้นิเสยีง คนงอ่ยเปลีย้ 

แต่กำเนิดก็เดินได้ บรรดาเครื่องจองจำทั้งหลายก็ขาด 

หลุดไป 
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 พระโพธิสัตว์ทรงแทงตลอดสัพพัญญุตญาณ 

ในเวลารุ่งอรุณพอดี ครั้นแล้วทรงเปล่งอุทาน ที่ 

พระพุทธเจ้าทั้งหลายมิได้ทรงละว่า 

 เราแสวงหานายช่างผู้สร้างเรือนคือตัณหา

 เมื่อไม่พบได้ท่องเท่ียวไปในสังสารวัฏมิใช่น้อย 

 การเกิดบ่อย ๆ เป็นทุกข์ 

 ดูก่อนนายช่างผู้สร้างเรือน เราพบท่านแล้ว 

 ท่านจักสร้างเรือนแก่เราอีกมิได้แล้ว 

 โครงสร้างเรือนของท่าน เราหักเสียแล้ว 

 ยอดเรือนคืออวิชชา เราก็กำจัดเสียแล้ว 

 จิตของเราถึงวิสังขาร คือพระนิพพาน 

 อันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไป 

 เพราะเราบรรลุธรรม เป็นที่สิ้นตัณหาแล้ว 

(ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ อปทาน ชาดก และชินมหานิทาน 

อังคุตรนิกาย ปัญจกนิบาต)
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ถาม - ตอบ ปัญหาธรรม

อ.สมพร ปัญญาธร

ถาม คำว่ามลทิน มีความหมายว่าอย่างไร?

ตอบ มีความหมาย ๔ อย่างคือ

 ๑. ตามเผาไหม้ มลทินนั้น ย่อมตามเผาไหม้สัตว์ 

ในอบายทั้งหลายมีนรกเป็นต้น สมดังที่พระพุทธองค์ 

ตรัสไว้ ในอังคุตตรนิกาย ความว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

บุคคลประกอบด้วยธรรม ๓ ไม่ละมลทิน ๓ ย่อมเป็น 

ผู้อุบัติในนรก เหมือนถูกนำตัวไปเก็บไว้ฉะนั้น ธรรม  

๓ ประการคืออะไรบ้าง คือ เป็นผู้ทุศีลและไม่ละมลทิน 

คือ ความทุศีลด้วย เป็นผู้ริษยาและไม่ละมลทิน คือ 

ความริษยาด้วย เป็นผู้ตระหนี่และไม่ละมลทิน คือ  

ความตระหนีด่ว้ย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการนี ้

ไม่ละมลทิน ๓ นี้แล ย่อมอุบัติในนรก เหมือนถูก 

นำตัวไปเก็บไว้ฉะนี้ ฯลฯ” 

 อธิบายเพิ่มเติมว่า บุคคลผู้ประกอบด้วยมลทิน  

๓ ประการ คือ ความเป็นผู้ทุศีล ย่อมมีกายวาจา 

ไมส่ะอาด มากไปดว้ยกายทจุรติ มกีารฆา่สตัว ์ลกัทรพัย ์
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ประพฤตผิดิกาเม และมากไปดว้ยวจทีจุรติ มกีารพดูปด 

พูดคำหยาบ พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ เมื่อถึงแก่ความ 

ตาย มลทิน คือ ความทุศีลมีโอกาสส่งผลก็จะนำเขา 

ไปเกิดในอบาย และย่อมตามไปเผาไหม้คือทำทุกข์ 

ให้เกิดขึ้นหลังจากไปเกิดในอบายแล้ว ตลอดเวลาที่ 

ยังมีชีวิตอยู่ในอบายนั้น ส่วนมลทิน คือ ความริษยา 

และความตระหนี่ย่อมขัดขวางการให้ทานโดยตรง  

เป็นความจริงว่าคนที่มีความริษยาในสมบัติหรือ 

คุณความดีของผู้อื่น ย่อมไม่สามารถจะแบ่งปันสิ่งของ 

ของตนให้ผู้อื่นได้ ส่วนผู้ท่ีมีความตระหน่ีก็ย่อมหวงแหน 

ไม่ยอมให้ทรัพย์สมบัติของตนตกเป็นของผู้อื่นเป็น 

ธรรมดาอยู่แล้ว ฉะนั้นความริษยาและความตระหนี่ 

ย่อมขัดขวางทานกุศลมิให้เกิดขึ้น ก็ในเมื่อทานกุศล 

อันเป็นกุศลที่กระทำได้ง่ายกว่ากุศลธรรมอย่างอื่น 

มีศีลเป็นต้น ยังทำไม่ได้แล้ว กุศลธรรมที่สูงกว่านั้น 

เขาจะทำได้อย่างไร เมื่อเป็นเช่นนี้เขานั่นแหละ ย่อม 

ประกอบอกุศลธรรมเป็นส่วนมาก เพราะธรรมชาติของ

ความริษยาและความตระหนี่ย่อมเกิดร่วมกับโทสะ 

อันมีสภาพประทุษร้ายอารมณ์ เป็นเหตุให้เกิดการ 

เบยีดเบยีนผูอ้ื่น ดว้ยการฆา่สตัว ์ลกัทรพัย ์พดูคำหยาบ 
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เป็นต้น ติดตามมา ในสันดานของบุคคลผู้นั้นก็จะมาก 

ไปดว้ยอกศุลกรรมทีส่ัง่สมไว ้เมื่อเขาถงึแกค่วามตายลง 

หากกรรมเหล่านี้มีโอกาสส่งผล ย่อมนำไปเกิดในอบาย  

เมื่อเกิดขึ้นแล้วมลทินคือความริษยาและความตระหนี่ 

ก็จะติดตามเผาไหม้โดยการทำทุกข์ให้เกิดข้ึนตลอดเวลา 

ทีย่งัมชีวีติอยู่ในอบายนัน้ อกีอยา่งหนึง่ อยา่วา่แตค่วาม 

ริษยาความตระหนี่นั้นก็จะตามเผาไหม้สัตว์ ในอบาย 

ทั้งหลายมีนรกเป็นต้นนั้นเลย แม้แต่ในอัตภาพความ 

เป็นมนุษย์นี้แหละ ก็ย่อมถูกความริษยาความตระหนี่ 

ตามเผาไหม้จิตใจและร่างกายอยู่ตลอดเวลา เป็นต้นว่า 

เมื่อมีความริษยาเกิดขึ้นในจิตใจ ความริษยานั่นแหละ 

จะเผาไหม้จิตใจให้เร่าร้อน เป็นการสร้างความทุกข์ให้ 

เกิดขึ้นในจิตใจจนมีผลไปถึงร่างกาย ทำให้กินไม่ได้ 

นอนไม่หลับ เป็นต้น อันนับว่าเป็นการสร้างความทุกข ์

ให้แก่ร่างกาย ด้วยความตระหนี่ก็เช่นกันย่อมตาม 

เผาไหม้จิตใจ สร้างความวิตกกังวลให้เกิดขึ้นในจิตใจ  

กลัวว่าทรัพย์สินของตนจะมีบุคคลอื่นมาใช้สอยร่วมกัน 

คิดหาวิธีการหรือลงมือกระทำโดยการที่จะกำจัดบุคคล 

เหล่านั้นออกไปให้พ้น ด้วยการทำร้ายร่างกายบ้าง 

ฆ่าฟันกันบ้าง อันเป็นเหตุให้ตนต้องไปรับโทษติดคุก 
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ติดตะราง สร้างความเดือดร้อนให้กับจิตใจและร่างกาย 

อันเป็นผลที่เกิดจากความตระหนี่ที่ตามเผาไหม้

 ๒. มกีลิน่เหมน็ เปน็ความจรงิวา่ บคุคลเกลอืกกลัว้ 

ด้วยมลทินคือความทุศีล ความริษยาและความตระหนี่ 

ยอ่มเปน็ทีน่า่รงัเกยีจทัง้ในทีอ่ยูข่องบดิามารดา ทัง้ภายใน 

ภิกษุสงฆ์ ทั้งในโพธิสถาน และเจติยสถาน เพราะกล่ิน

อันเกิดจากความไม่ดีของเขา ย่อมฟุ้งไปทุกทิศว่า 

ผู้นั้นทำบาปกรรมอย่างนี้ ๆ เหตุนั้น จึงชื่อว่าเป็นมลทิน 

เพราะมีความหมายว่า มีกลิ่นเหม็น

 ๓. ทำใหเ้ศรา้หมอง บคุคลผูเ้กลอืกกลัว้ดว้ยมลทนิ 

นั้น ย่อมได้รับความเดือดร้อนในสถานที่ ๆ  ไปถึง เพราะ 

กายกรรม วจกีรรม มโนกรรมของเขาไมส่ะอาด ไมผ่อ่งใส 

จึงมีชื่อว่า เป็นมลทิน เพราะมีความหมายว่า ทำให้ 

เศร้าหมอง 

 ๔. เพราะทำให้เหี่ยวแห้ง มลทินนั้น ย่อมทำ 

เทวสมบตั ิมนษุยส์มบตั ิและนพิพานสมบตัใิหเ้หีย่วแหง้ 

ไป พึงทราบว่าเป็นมลทิน เพราะหมายความว่า ทำให้ 

เหี่ยวแห้งเป็นความจริงว่า ผู้ที่เกลือกกลั้วด้วยมลทิน 

ยอ่มมากไปดว้ยทจุรติกรรม มกีายทจุรติ เปน็ตน้ เมื่อเขา 

จะจากโลกใบนี้ไปแล้ว ทุจริตกรรมที่เขาทำไว้ได้ โอกาส
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ก็จะส่งเขาไปเกิดในอบาย มีนรกเป็นต้น โดยปกติความ

ทุกข์ที่มีในอบายหรือจะเรียกว่าความวิบัติก็ ได้ ก็มี 

มากมายถึงขั้นที่เรียกได้ว่าเจริญรุ่งเรืองอยู่แล้ว เมื่อ 

ผู้นั้นไปเกิดในอบายก็เท่ากับไปเพิ่มทุกข์ ในอบายให้ 

เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปอีก ในทางกลับกันก็เท่ากับว่าผู้นั้น 

เป็นผู้ทำให้เทวสมบัติ มนุษย์สมบัติ และนิพพานสมบัติ 

ที่เขาควรจะได้รับ หากเขาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล มาก 

ด้วยการบริจาคทาน ให้ถึงความเหี่ยวแห้งไป พลาด 

โอกาสที่จะได้รับความสุขจากสมบัติเหล่านั้นไปอย่าง 

น่าเสียดาย เมื่อไม่มีผู้รับเอา สมบัติเหล่านั้นก็ย่อมถึง 

ความเหี่ยวแห้งไปโดยปริยาย ด้วยเหตุนี้มลทินจึงมี 

ความหมายว่า เพราะทำให้เหี่ยวแห้ง ความหมายของ 

มลทิน และธรรมอันเป็นตัวมลทิน มีโดยประการ 

ดังกล่าวมานี้

 อนึ่ง จิตใจของผู้ที่ถูกมลทินคือความริษยาและ 

ความตระหนี่ครอบงำแล้ว ย่อมไม่น้อมไปในอันที่จะ 

ให้ทาน หรือแม้จะมีการให้ทานบ้าง แต่ทานของเขา 

ก็มักจะมัวหมองด้วยอำนาจแห่งมลทินคือความริษยา 

และความตระหนี่ที่เข้าครอบงำ จึงมีคำถามเกิดขึ้นว่า 

การให้ทานด้วยลักษณะเช่นนี้ จะมีผลหรือมีอานิสงส์ 

เป็นประการใด
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 ขอตอบว่า ผู้ที่ ให้ทานแล้วเกิดความเสียดาย 

ในภายหลังว่า ของดี ๆ อย่างนี้เราไม่น่าให้ไปเลย 

น่าจะเก็บไว้ ใช้เองยังดีกว่า เป็นต้น เมื่อทานนั้นให้ผล 

ย่อมทำให้เกิดมาเป็นคนมั่งมีด้วยโภคทรัพย์แต่จิตใจ 

ของเขาย่อมไม่น้อมไปในอันที่จะใช้สอยโภคทรัพย์นั้น 

เพราะความเสียดาย อันเป็นตัวความตระหนี่ ดังเรื่อง 

ของอปุตตกเศรษฐีที่จะหยิบยกมาเป็นนิทัสสนะใน 

เรื่องนี้ ความว่า

 เศรษฐีผู้หนึ่งอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถี เป็นผู้ไม่มี 

บุตรจึงมีชื่อว่าอปุตตก เมื่อเศรษฐีนั้นถึงแก่ความตาย  

พระเจ้าปเสนทิโกศลจึงให้นำทรัพย์ของเศรษฐีไปไว้ 

ในราชสำนัก แล้วไปเข้าเฝ้าพระศาสดากราบทูล 

ข้อความอย่างนี้ว่า

 ได้ยินว่า เศรษฐีนั้น เมื่อเขานำโภชนะมีรสเลิศ 

ต่าง ๆ เข้าไปให้ด้วยถาดทอง ก็กล่าวว่า พวกมนุษย์ 

ย่อมกินโภชนะเห็นปานนี้ (เทียวหรือ?) พวกเจ้ากระทำ

การเยาะเย้ยกับเราในเรือนนี้หรือ? เมื่อเขาเข้าไป 

ตั้งโภชนะไว้ ให้ก็ทุบตีพวกบริวารเหล่านั้น ด้วยท่อนไม้ 

บ้าง ขว้างปาด้วยก้อนดินบ้าง เป็นต้น จนพวกบริวาร 

หนีไป แล้วจึงบริโภคข้าวปลายเกรียนกับน้ำผักดอง  
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(โดยไม่ยอมบริโภคโภชนะอันประณีตที่เขาใส่ถาดทอง 

นำมาให)้ แลว้กลา่ววา่ “นีจ้งึเปน็โภชนะทีส่มควรแกเ่รา” 

แมเ้มื่อเขาเอาผา้ ยานพาหนะ และรม่ ทีน่า่พอใจไปให้ใช ้

ก็ทุบตีและขว้างปาเขาด้วยก้อนดินเป็นต้น ให้หนีไป 

แล้วนุ่งผ้าป่าน ใช้ร่มทำด้วยใบไม้ ใช้รถเก่า ๆ เช่นนี้  

พระศาสดาจึงตรัสเล่าบุรพกรรมของอปุตตกเศรษฐีว่า 

บุรพกรรมของอปุตตกเศรษฐี

 “มหาบพิตร” เรื่องเคยมีมาแล้ว ในอดีตชาติ  

เศรษฐีนั้นเคยสั่งให้บริวารของตนถวายบิณฑบาต 

พระปัจเจกพุทธเจ้า แต่เศรษฐีนั้นเป็นผู้ไม่มีศรัทธา 

โงเ่ขลา เมื่อสัง่แลว้กอ็อกไปขา้งนอกบา้น ภรรยาของเขา 

ผูม้ศีรทัธาเลื่อมใสคดิวา่ “นานเทยีวหนอ เราจงึไดย้นิคำ 

ว่า ‘จงให้’ จากปากของเศรษฐีนี้ วันนี้แหละ ความ 

ปรารถนาของเราจะได้เต็มที่ เสียที เราจักถวาย 

บิณฑบาต” แล้วรับบาตรของพระปัจเจกพุทธเจ้า นำไป

ใส่โภชนะอันประณีตจนเต็มนำมาถวาย ฝ่ายเศรษฐีนั้น 

กลับมาจากนอกบ้านเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงถามข้ึนว่า 

“สมณะท่านได้อะไร ๆ  แล้วหรือ” แล้วจับบาตรไปดูเห็น

บณิฑบาตอนัประณตี กม็คีวามเดอืดรอ้นใจ (ดว้ยอำนาจ 

ความตระหนี่) จึงคิดอย่างนี้ว่า “พวกทาสหรือพวก 
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กรรมกรพึงกินบิณฑบาตนี้ ยังดีกว่าเพราะว่า พวกเขา 

ครั้นกินบิณฑบาตนี้แล้ว จักทำการงานให้เรา ส่วน 

สมณนี้ ครั้นกินไปแล้วก็จักนอนหลับ บิณฑบาตของเรา 

ฉิบหายเสียแล้ว” นี้เป็นบุรพกรรมของเศรษฐีนั้น

 อธิบายเพิ่มเติมว่า เศรษฐีนั้นนาน ๆ จึงจะให้ทาน 

สักครั้งหนึ่ง เพราะมีปกติเป็นคนตระหนี่ เมื่อให้ก็ไม่ได้

ให้ด้วยตนเองเพราะเป็นคนไม่มีศรัทธา หนำซ้ำเมื่อให้ 

แล้วยังเกิดความเดือดร้อนใจในภายหลังเพราะความ 

เสียดายในโภชนะอันประณีตที่ภรรยานำไปถวายลง 

ในบาตรพระปัจเจกพุทธเจ้า ทานของแกจึงเศร้าหมอง 

ด้วยอำนาจความตระหนี่อันเป็นมลทิน แต่บังเอิญว่า 

บุคคลที่แกสั่งให้ถวายทานนั้น เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า 

ผู้ถึงพร้อมด้วยคุณอันเป็นพิเศษ ทานของเศรษฐีจึงมี 

ผลมีอานิสงส์มาก ดังจะกล่าวต่อไป

สรุปกรรมและผลแห่งกรรมของเศรษฐี

 เมื่อเล่าถึงบุรพกรรมของเศรษฐี ให้พระเจ้า-

ปเสนทิโกศลฟังแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงตรัสคำนี้ว่า 

“มหาบพิตร ด้วยผลแห่งกรรมท่ีคฤหบดีผู้เศรษฐีต้อนรับ 
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พระปจัเจกพทุธเจา้นามวา่ ตครสขิ ีดว้ยบณิฑบาตนัน้แล 

เศรษฐีนั้นจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ถึง ๗ ครั้ง 

ด้วยผลที่เหลืออยู่ (อปราปริยเวทนียกรรม) ทำให้ 

เศรษฐีนั้นครองความเป็นเศรษฐีอยู่ในกรุงสาวัตถีถึง  

๗ ครั้ง มหาบพิตร ด้วยผลแห่งกรรมที่คฤหบดีผู้เศรษฐี

นัน้ใหท้านแลว้ มคีวามเดอืดรอ้นในภายหลงัวา่ “พวกทาส 

หรือกรรมกร พึงบริโภคบิณฑบาตนี้ยังดีกว่า” จิตของ 

เศรษฐนีัน้จงึไมน่อ้มไปเพื่อการบรโิภคภตัอยา่งฟุม่เฟอืย 

(ของดี ๆ) ไม่น้อมไปเพื่อใช้สอยผ้า ยานพาหนะ อย่าง 

ฟุ่มเฟือย (ของดี ๆ) ไม่น้อมไปเพื่อการบริโภคกามคุณ 

อนัดยีิง่ มหาบพติร อนึง่เลา่ บญุเกา่ของคฤหบดผีูเ้ศรษฐ ี

นั้นแลหมดสิ้นแล้วและบุญใหม่อันคฤหบดีเศรษฐีนั้น 

ไม่สั่งสมแล้ว (กุศลเก่าที่สั่งสมไว้ ในอดีตชาติส่งผล 

ไปจนหมดสิ้นแล้ว กุศลใหม่ก็ไม่ได้ทำไว้ด้วยความเป็น 

คนตระหนี่) มหาบพิตร ก็ในวันนี้ คฤหบดีผู้เศรษฐีไหม้ 

อยู่ในมหาโรรุวะนรก” (มหานรกขุมใหญ่ที่สัตว์นรกถูก 

ทรมานด้วยไฟที่เผาตามทวารทั้งเก้า จนต้องร้อง 

ด้วยเสียงอันดัง)
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โภคะย่อมฆ่าคนผู้ทรามปัญญา

 พระราชาทรงสดับพระดำรัสของพระศาสดาแล้ว 

จงึกราบทลูวา่ “พระเจา้ขา้ นา่อศัจรรยน์ีเ้ปน็กรรมอนัหนกั 

เศรษฐีนั้น เมื่อโภคะชื่อว่ามีประมาณเท่านี้มีอยู่ ไม่ใช้ 

สอยด้วยตนเองเลย เมื่อพระพุทธเจ้าเช่นกับพระองค์ 

ประทับอยู่ในวิหารใกล้ ๆ ก็มิได้ทำบุญกรรม” 

 พระศาสดาตรัสว่า “จริงเช่นนั้น มหาบพิตร 

ชื่อว่าบุคคลผู้มีปัญญาทราม ได้โภคะทั้งหลายแล้วย่อม

ไม่แสวงหานิพพาน อนึ่ง ตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัย 

โภคะทั้งหลาย ย่อมฆ่าคนเหล่านั้นสิ้นกาลนาน” 

ดังนี้แล้วได้ตรัสพระคาถานี้ว่า

 หนนฺติ โภคา ทุมฺเมธํ  โน จ ปารคเวสิโน

 โภคตณฺหาย ทุมฺเมโธ  หฺนติ อญฺเญว อตฺตนํ

 ติณโทสานิ เขตฺตานิ   ราคโทสา อยํ ปชา

 ตสฺมา หิ วีตราเคสุ   ทินฺนํ โหติ มหปฺผลํ

 “โภคะทั้งหลาย ย่อมฆ่าคนทรามปัญญา แต่ไม่ 

ฆา่คนผูแ้สวงหาฝัง่โดยปกต ิคนทรามปญัญายอ่มฆา่ตน

เหมือนฆ่าผู้อื่น เพราะความทะยานอยากในโภคะ”

 อธิบายความหมายในพระคาถา คนทรามปัญญา 

มองไม่เห็นโทษของตัณหาท่ีเกิดข้ึนเพราะโภคะเป็นปัจจัย 
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ยอ่มยนิดตีดิใจหวงแหนโภคะทีต่นมอียู ่หาวธิกีารปอ้งกนั 

รักษาโภคะนั้นไว้ มิให้บุคคลอื่นมาแย่งชิงเอาไปได้ บาง

ครั้งก็ยอมสละอวัยวะหรือชีวิตเพื่อรักษาโภคะนั้นไว้ 

ในคราวที่ถูกโจรปล้น หรือมีบุคคลอื่นมาคดโกงโภคะ 

ของตนเป็นต้น หรือในคราวที่เกิดภัยพิบัติ เช่นอุทกภัย 

อัคคีภัย วาตภัย แผน่ดนิไหวต่าง ๆ  เหล่านี้กม็ีความเปน็ 

ห่วงกังวลในโภคะของตนกลัวว่าจะได้รับความเสียหาย 

ยอมลำบากเพราะภัยเหล่าน้ันดีกว่าปล่อยให้โภคะพินาศ 

บางคนก็ถูกน้ำพัดพาเอาชีวิตไปพร้อมกับโภคะ หรือถูก

ไฟเผาไหม้จนถึงแก่ความตายไปเพราะเหตุที่มัวแต่ 

วุ่นวายอยู่กับการขนย้ายโภคะจนลืมถึงความปลอดภัย 

ในชวีติของตน พระพทุธองคจ์งึมพีระดำรสัวา่....คนทราม 

ปัญญาย่อมฆ่าตน เพราะความยินดีติดใจในโภคะ 

ส่วนคนผู้มีปัญญา มีชาติเป็นบัณฑิต พิจารณาเห็นโทษ

ของความยินดีติดใจในโภคะที่เกิดขึ้น เพราะมีโภคะ 

เป็นปัจจัย จึงไม่มีความอาลัยใยดีในโภคะอันเป็นปัจจัย

ของตัณหา สละโภคะออกบวชเพื่อแสงหาฝั่ง กล่าวคือ 

พระนิพพาน บางรายบิดามารดาไม่ยอมให้ออกบวช  

เพราะต้องการให้เป็นผู้ปกครองดูแลทรัพย์แทน ถึงกับ 

กลา่วแกบ่ดิามารดาวา่ ถา้ทา่นกงัวลวา่จะไมม่ผีูป้กครอง 
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ดูแลทรพัย์ กข็นใสเ่กวยีนไปทิ้งแม่น้ำคงคาเสยีส ิแลว้ก็

จากไปโดยไม่ใยดีในโภคะนั้นเลย ไม่ต้องมาเสียเวลา 

สละอวยัวะหรอืชวีติเพื่อปอ้งกนัโภคะอกีตอ่ไป ตวัอยา่ง

ของผู้เป็นบัณฑิตที่ ไม่ถูกโภคะฆ่ามีให้เห็นมากมาย 

ในอดีต อาทิเช่น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสารีบุตร 

พระมหากสัสปะ พระมหากปัปนิะ ฯลฯ พระผูม้พีระภาค 

จงึมพีระดำรสัวา่ “โภคะทัง้หลายยอ่มฆา่คนทรามปญัญา 

แตไ่มฆ่า่คนผูแ้สวงหาฝัง่ (พระนพิพาน) โดยปกต ิฯลฯ”  

เรื่องของมลทินก็เป็นอันยุติลงเพียงเท่านี้
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ลายแทงขุมทรัพย์

อ.นิตยา  ปรีชายุทธ

 - ขอกล่าวว่าผู้ที่มีโชค มีลาภอันประเสริฐคือ 

ผู้ที่ได้เรียนรู้ ปรมัตถสัจจธรรม ซึ่งเป็นพุทธพจน์ของ 

พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ทรงแสดงแกพ่วกเทวดาทัง้หลาย 

ในชั้นดาวดึงส์ ซึ่งล้วนเป็นผู้มีความตั้งมั่นดีด้วย  

สมัมาทฏิฐ ิเพราะพระองคท์รงชีล้ายแทงสมบตั ิ +  วบิตั ิ 

ซึ่งอยู่ที่เราทุกคน  

 - เราได้เรียน “อรรถกถานิ้วก้อย” ซึ่งเรียนซ้ำ ๆ 

ทั้ง ๙ ปริจเฉท เกือบ ๓๕ ปีแล้ว เพราะมีปัญญาน้อย

 - พระอนุรุทธาจารย์ ชาวกรุงอนุราชปุระ เมื่อปี 

พ.ศ. ๙๕๐ เชื่อกันว่าเป็นสมัยใกล้ท่านพระพุทธ-

โฆสาจารย์ ผู้แต่งวิสุทธิมรรค

 - ฎีกาที่ชื่อว่า อภิธัมมัตถวิภาวินี ซึ่งรจนาโดย  

พระสุมังคลาจารย์ ชาวสีหฬ
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 การเรียนรู้ปรมัตถธรรมมีประโยชน์กับสัตว์โลก  

คือ

 ๑. ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์ ในชาตินี้  คือ  

ความสุขสบายที่พึงแสวงหา ไม่เป็นคนยากจนไร้ทรัพย์

 ๒. สัมปรายิกัตถะ ประโยชน์ในภายภาคหน้า  คือ  

โลกหน้า เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

 ๓. ปรมัตถะ ประโยชน์อย่างยิ่ง คือ พระนิพพาน  

อันเป็นธรรมที่ดับทุกข์ทั้งปวง

 - โดยเฉพาะปรมัตถธรรม ๔ คือ จิต เจตสิก  

รูป และนิพพาน เป็นของธรรมชาติที่อยู่ในคนทุกคน  

เพียงแต่การแสวงหาใฝ่รู้ คิดตามสภาวะของธรรมะ 

ที่ปรากฏเกิดขึ้นที่ตัวเรา เช่น เมื่อจิตรู้อารมณ์ ๖ 

(รู้ได้ทีละหนึ่งอารมณ์) อารมณ์ในโลกนี้มี ๖ อารมณ์ 

คือ สี เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะ (กระทบความเย็น ร้อน 

อ่อน แข็ง) ทั้ง ๕ อารมณ์มีจิตรับได้อย่างละ ๒ ดวง  

(เกิดจากบาป + บุญ เรียก “ทวิปัญจวิญญาณ มีจิต  

๑๐ ดวง” ส่วนการรับอารมณ์ทางใจ(จิต) รับได้ทั้ง  

๖ อารมณ์
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 กามาวจรจิต รับอารมณ์ในกามาวจรภูมิ (สงสัย 

ให้มาเรียนพระอภิธรรม) จิตมีชาติเป็นกุศล อกุศล  

วิบากรับอารมณ์แล้วก็โกรธ ดีใจ หรือเฉย ๆ มีจิต  

๕๔ ดวง

 - รูปาวจรจิต จำแนกตามความต่างกันแห่งภูมิ 

ว่า เป็นจิต เป็นชาติกุศล วิบาก กิริยา เว้นอกุศล 

ตามความต่างกันแห่งฌาน ฌานแรกมีองค์ ๕ เช่น  

วิตก ฯลฯ มีจิต ๑๕ ดวง

 - อรูปปาวจรจิต มีจิต ๓ ชาติเหมือนรูปาวจรจิต  

เป็นอยู่โดยไม่มีรูป

 - โลกุตตรจิต ภูมิพ้นโลกทั้ง ๓๑ ภูมิ เป็นจิตพ้น 

ความเกิดใหม่ไม่มี มีจิตเป็นกุศลวิบาก (ถ้าท่านอ่านดู 

สนใจมาเรียนพระอภิธรรมกันเถอะ) มีจิต ๘ ดวง  

(พิสดารโดยท่านทำฌานจะได้เพิ่มอีก ๓๒ ดวง)

 ครั้งนี้จะขอบอกเรื่องของเจตสิก อย่างย่อ ๆ (ถ้า

ต้องการรู้ดียิ่งขึ้นควรจะค้นคว้าขวนขวายเอง)
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 เจตสิกเป็นธรรมชาติ ๕๒ อย่าง มีลักษณะที่เป็น 

สาธารณะ ๔ อย่าง คือ  

   ๑. เกิดขึ้นพร้อมกับจิต

   ๒. ดับไปพร้อมกับจิต

   ๓. มีอารมณ์เดียวกับจิต

   ๔. มีวัตถุ (ใจ) ที่ต้องอาศัยที่เดียวกันกับจิต

 เจตสิกแบ่งเป็น ๓ หมวด

 อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ 

เปน็กลาง เกดิรว่มกบับาปและบญุได ้เกดิไดก้บัจติทกุดวง 

 ๑. ผัสสเจตสิก   - มีการกระทบกับอารมณ์ 

เป็นลักษณะ

 ๒. เวทนาเจตสิก   - ธรรมชาติที่เสวยอารมณ์   

สุข ทุกข์ อุเบกขา

 ๓. สัญญาเจตสิก   - ธรรมชาติที่ จ ำอารมณ์   

(ทั้ง ๖)

 ๔. เอกัคคตาเจตสิก  - ธรรมชาติที่ไม่ฟุ้งซ่าน

 ๕. ชีวิตินทรีย์เจตสิก - ธรรมชาติที่รักษาชีวิตรูป   

ชีวิตนามที่เกิดร่วมกันไว้ดุจไส้และน้ำมัน ในขณะที่ชีวิต

ยังมีอยู่ก็เหมือนกับการจุดตะเกียงไว้เพื่อให้มีแสงสว่าง 
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 ๖. มนสิการเจตสิก  - ธรรมชาติที่นำจิตเข้าไปไว้

ในอารมณ์ เป็นลักษณะมี ๓ อย่าง

  ๑. อารัมมณปฏิปาทกมนสิการ คือ ธรรมชาติ 

ที่มนสิการยังจิตให้ดำเนินไปในอารมณ์

  ๒. วิถีปฏิปาทกมนสิการ คือ ธรรมชาติที่ยัง 

วิถีจิตให้ดำเนินไป

  ๓. ชวนปฏิปาทกมนสิการ คือ ธรรมชาติที่ 

ยังชวนจิตให้ดำเนินไป

 (เจตสิกอีก ๔๖ ดวง ติดตามปัญญาสารฉบับ 

วันวิสาขบูชาปี ๒๕๕๘)

 ถ้ายังไม่สนใจจะขวนขวายหาปัญญามาในตนเอง 

แล้ว ก็ลองอ่านดูเรื่องของ พระสุมนาเถรี

พระสุมนาเถรี

 วันหน่ึงตอนอรุณรุ่งเช้า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์ผู้ทรงเป็นพระบรมครูของชาวเราทั้งหลาย  

เสด็จเข้าไปในพระนครราชคฤห์พร้อมกับพระภิกษุสงฆ์

หมู่ใหญ ่เพื่อทรงบณิฑบาตโปรดสตัวต์ามพทุธประเพณ ี 

สมเด็จพระพุทธชินสีห์ได้ทอดทัศนาเห็นลูกสุกรน้อย 
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ตัวหน่ึง จึงทรงแย้มพระโอษฐ์ปรากฏทัสสโนภาสมณฑล 

องค์พระอานนท์ผู้พุทธอนุชาจึงมีเถรวาจาทูลถามว่า  

ทรงแย้มพระโอษฐ์เพราะเหตุใด? พระองค์ทรงช้ีพระหัตถ์ 

ไปยังลูกสุกรน้อยแล้วตรัสว่า

 “ดูกรอานนท์ เธอจงดูลูกสุกรน้อยตัวนี้ เดิมที 

แต่ครั้งศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ทรงพระนามว่ากกุสันโธน้ัน เขาเกิดเป็นแม่ไก่ (ชาติท่ี ๑) 

อาศัยอยู่ที่ศาลาวัดแห่งหนึ่ง ถึงความเลื่อมใสใน 

เสียงธรรมอันภิกษุปรารภความเพียรในกรรมฐาน 

อ่านอยู่ทุกค่ำคืนเป็นเนืองนิตย์ ก็มีจิตเลื่อมใสไปตาม 

ประสาเดียรัจฉาน ครั้นถึงกาลกิริยาแล้ว ได้ไปเกิด 

เป็นพระราชธิดา (ชาติที่ ๒) ทรงพระนามว่า อุพพรี  

ในราชตระกูลหนึ่ งแล้ว ได้บวชเป็นปริพาชิกา 

นอกศาสนา อุตส่าห์บำเพ็ญภาวนาจิตจนได้ปฐมฌาน  

ตายไปบังเกิดเป็นพระพรหม (ชาติที่ ๓) อยู่พรหมโลก  

จุติจากพรหมโลกลงมาบังเกิดในตระกูลเศรษฐี (ชาติท่ี ๔) 

ตายจากนั้นแล้ว จึงมาเกิดเป็นลูกสุกรน้อย (ชาติที่ ๕) 

เช่นที่เธอเห็นอยู่นี”่
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 ท่านทั้งหลายคงเห็นแล้วว่าการถือกำเนิดนั้น 

ตามผลกรรมของตวัเองไปตามยถากรรม ไมม่ีใครจดัสรร 

หรือบันดาลให้เป็นไป เป็นไปจากการที่ไม่รู้ธรรมะ การ 

จะรู้พระธรรมอันเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น  

ทรงรู้ทั่วทั้งหมดโดยไม่มีอะไรจะปกปิดได้ (พระ-

สัพพัญวิทยา)

 กาลเวลาค่อยเคลื่อนคล้อยนับได้เป็นร้อยปี  

ตั้งแต่องค์สมเด็จพระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้าดับขันธ์ 

ปรินิพพานมา ครั้งนั้น ณ กัลลกะมหาวิหาร ตอนค่ำ 

วันหนึ่ง มีภิกษุณีสงฆ์มากมายเดินเข้าออกพลุกพล่าน 

ผิดธรรมดา ต่างองค์ต่างก็มีหน้าเงียบขรึมมิได้ยิ้มแย้ม

แก่กัน ด้วยเธอเหล่านั้นได้ข่าวว่าภิกษุณีสาวรูปหนึ่ง  

ซึ่งมีนามว่า พระสุมนาเถรี เป็นพระอรหันต์มหา-

ขีณาสพจักเข้านิพพานในวันนี้ จึงพากันมาเยี่ยมเยือน 

และนมัสการเป็นครั้งสุดท้าย ครั้นภิกษุณีสงฆ์ทั้งหลาย

ประชุมพร้อมกันแล้วจึงอาราธนาให้ท่านเล่าอดีต 

ประวัติความเป็นมา เพื่อเป็นอนุสรณียกถา เครื่อง 

ระลึกถึง จักได้เป็นสิ่งพึงสังเวชแก่ปัจฉิมาชนตาชน 

ผู้เกิดมาในภายหลัง ดังนั้น องค์อรหันต์ภิกษุณี 
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สุมนาเถรีซึ่งจะดับขันธ์นิพพานในวันนี้ จึงได้เริ่มเล่า 

ประวตัขิองตวัทา่นเองใหท้ีป่ระชมุนัน้ฟงั ซึง่มเีนือ้ความ 

ดังต่อไปนี้

 ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเกิดเป็นมนุษย์ มีจิตไม่บริสุทธิ์ 

มีมลทิน (อกุศลจิต ๑๒) ครั้นสิ้นชีวิตถึงแก่ความตาย  

ก็ไปเกิดเป็นแม่ไก่ (เดรัจฉาน) ได้ฟังธรรมที่พระภิกษุ 

สาธยายกม็ีใจเลื่อมใส (ศรัทธาจิต)  ทั้ง ๆ ที่ไม่รู้เรื่อง 

รู้ความ เมื่อถึงคราวชะตาขาด ก็ให้มีเหยี่ยวตัวฉกาจ 

มาโฉบเอาข้าพเจ้าไปกินเป็นอาหาร (สุคติภูมิ) จึงไป 

เกิดในพระราชวังอันโอฬารเป็นธิดากษัตริย์ นามว่า 

อุพพรีราชธิดา (มนุษย์ด้วยกุศลที่ฟังธรรม) ต่อมา 

ได้ออกบวชเป็นปริพาชิกา เจริญสมถกรรมฐาน สำเร็จ 

ฌานชั้นปฐม ครั้นสิ้นลมหมดชีวิต กรรมดีผลิตผลให้ 

ไปเกิดเป็นพระพรหม เสวยบรมสมบัติอันวิเศษเป็น 

พระพรหมผู้ยิ่งใหญ่ ตัวข้าพเจ้านี้ทำกุศลไว้น้อย  

จึงถอยมาเกิดเป็นธิดาเศรษฐี มีบาปมัวหมองใจ 

ไมผ่อ่งใส (อกศุลจติ) ครัน้ตายลงไป จงึปฏสินธใินครรภ ์

เดียรัจฉาน ถือกำเนิดเป็นลูกสุกรน้อย (ชาติที่ ๕) 

น่าเวทนา คราวนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาโลกเชษฐ์ 
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ได้ทอดพระเนตรเห็นเข้า และได้ทรงมีพระพุทธฎีกา 

ตรัสเล่าเรื่องราวแห่งข้ากับพระอนุชาอานนท์และ 

พระสงฆ์สาวกทั้งหลาย ครั้นตายจากชาตินั้นก็ไปเกิด 

ในแคว้นสุวรรณภูมิ เป็น ฟ้าหญิงราชธิดาแห่ง 

พระราชาผู้ทรงยศ (ชาติที่ ๖) ครั้นหมดชีวิตตายลง  

ก็ตรงมาเกิดเป็น ฟ้าหญิงราชธิดาแห่งพระเจ้าพาราณสี 

(ชาติที่ ๗) ครั้นดับขันธ์สิ้นชีวิตก็มาเกิดเป็นลูกสาว 

แห่งนายพานิช (ชาติที่ ๘) ผู้ค้าม้าที่หมู่บ้านท่าเรือ 

สุปปารกะ ครั้งถึงแก่มรณกรรมก็มาเกิดเป็นธิดา 

ของนายเรือผู้ใหญ่ (ชาติที่ ๙) ครั้นตายจากชาติน้ัน 

ก็มาเกิดเป็นธิดาของอิสรชน (ชาติที่ ๑๐) ผู้มีอำนาจ  

ครั้นขาดชีพลงก็ตรงมาเกิดเป็นธิดาแห่งกฎุมพี 

ผู้มีทรัพย์ (ชาติที่ ๑๑) ในชาตินี้ มีนามว่า สุมนา  

พอเตบิโตมา ก็ไดเ้ปน็ภรรยาแหง่ มหาอำมาตยผ์ูม้ชีื่อวา่  

อติมพระ

 วาระน้ัน ข้าพเจ้าอยู่บนบ้าน เห็น พระอตุลเถรเจ้า

เดินผ่านมาพร้อมกับพระสงฆ์หมู่ ใหญ่เพื่อจะไป 

บณิฑบาต ขา้พเจา้ไมม่คีวามเลื่อมใสไดแ้ตม่องด ูเจา้ก ู

ผู้ทรงญาณจึงว่า “โอ...น่าอัศจรรย์ใช่น้อย ลูกสุกร 
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กระจ้อยร่อยเจ้าได้มาเป็นถึงภรรยาแห่งอำมาตย์!   

ขา้กเ็ลยไดรู้เ้รื่องชาตกิำเนดิแตเ่ดมิมา ใหรู้ส้กึสงัเวชใจ 

หนักหนา จึงไปขอบรรพชาบวชเป็นภิกษุณี ในสำนัก

พระปัญจพลกะเถรีองค์พระอุปัชฌาย์ ครั้นได้ฟัง 

มหาสตปิฏัฐานสตุตกถาก็ไดบ้รรลโุสดาบนั หลงัจากนัน้ 

ไม่นาน ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ และจะขอลาท่าน 

ทั้งหลายดับขันธ์นิพพานในวันนี้ ขอท่านจงค่อยอยู่ดี 

เถิดหนา อปฺปมาเทนสมฺปาเทถ ขอจงอุตสาหะตั้งจิต 

พยายาม อย่าได้มีความประมาทในสรรพกิจทั้งปวงเลย  

พระสุมนาเถรีเธอเฉลยชีวประวัติจบลงดังนี้แล้ว 

ก็ดับขันธ์เข้าสู่นิพพาน (ไม่มีการเกิดอีก) ในบัดนั้น  

พระสุมนาเถรีท่านมีบุญยิ่งนักที่รู้จักคิดและได้ฟัง 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอตุลเถรเจ้า ซึ่งอุทานให้

ฟังทำให้รู้สึกสังเวชใจหนักหนา (เกิดตาย ๑๑ ชาติ  

ทั้งทุคติและสุขคติ) ท่านจึงเกิดปัญญาไปขอบรรพชา 

บวชเป็นภิกษุณี สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ สาธุ สาธุ

 ท่านทั้งหลาย ขึ้นชื่อว่าการเวียนตายเวียนเกิดใน 

วัฏฏสงสารที่จะได้เที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนนั้นมิได้มีเลย  

ยอ่มจะตอ้งทอ่งเทีย่วไปเกดิในโลกดบีา้ง ชัว่บา้ง สขุบา้ง  
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ทุกข์บ้าง ปะปนกันไปอยู่เช่นนี้ ถ้าไปเกิดในโลกที่ดี 

มคีวามสขุ เชน่ เทวโลก พรหมโลก กน็บัวา่เปน็การด ี 

แตท่ีน่ีถ้า้พลาดพลัง้ลงไปเกดิในโลกชัว่ เชน่  อบายภมู ิ

แล้ว ย่อมเป็นการยากนักหนาที่จะยกตนขึ้นมาจาก 

โลกชนชั้นต่ำได้ ต้องเสวยทุกขเวทนาไปแสนนาน  

อีกประการหนึ่งการท่องเที่ยวในวัฏฏสงสารนี้ ยังเป็น 

การท่องเที่ยวไปไม่มีวันสิ้นสุดอีกด้วย ข้อนี้สิร้ายมาก  

ลองหลบัตานกึวาดภาพดเูถดิวา่ ตวัเรานีต้อ้งเวยีนเกดิ 

เวียนตายอยู่อย่างนี้ตลอดไป ไม่ว่าจะเกิดครั้งใดเป็น

ตอ้งตายลงไปครัง้นัน้ ซำ้ซากอยูอ่ยา่งนี ้ ไมม่วีนัหยดุยัง้  

ตวัเรานีแ่หละเกดิตายมาแลว้นบัครัง้ไมถ่ว้น แตไ่มรู่ต้วั 

มาหลงลืมเสียเพราะชาติภพปิดบังไว้เท่านั้นเอง  

และอกีไมน่านตวัเรากจ็ะตายแลว้ใชไ่หมเลา่ ตายแลว้ 

ก็เกิดอีก แต่เฝ้าตายเฝ้าเกิดอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่ม ี

วันสิ้นสุดลงได้ ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงว่า วัฏฏสงสารนั้น 

เป็นภัยที่ร้ายน่ากลัวกว่าสิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายในโลก

 คราวนี้ มีปัญหาว่า ทำอย่างไรจึงจะออกจาก 

วัฏฏสงสารซึ่งมีภัยอันใหญ่หลวงนี้เสียได้? สมเด็จ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ผู้ทรงสัพพัญญุตญาณ  
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ซึ่งทรงทราบชัดทุกสิ่งทุกประการได้ทรงชี้ลงไปอย่าง 

เด็ดขาดว่า การที่จะทำตนให้พ้นจากวัฏฏสงสารได้นั้น  

ต้องถึงซึ่งพระนิพพาน ได้นิพพานสมบัติเมื่อใดเมื่อนั้น 

จึงจะพ้นภัยในวัฏฏสงสารนี้ได้เพราะนิพพานสมบัติเป็น 

สมบัติเที่ยงแท้ยั่งยืนประเสริฐกว่าสมบัติอื่นใดในโลก 

ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสมบัติอะไร จะเป็นมนุษยสมบัติ  

เทวสมบัติ และพรหมสมบัติ ก็สู้นิพพานไม่ได้ อันว่า 

นิพพานสมบัตินี้ ไซร้แสนสุขเกษมหนักหนา หาที่จะ 

เปรียบปานมิได้เลย สมบัติเจ้าธรณีน่าอภิรมย์ และ 

สมบัติอินทร์พรหมทั้งหลายก็ดี ถ้าจะเอามาเปรียบด้วย

สมบัตินิพพานนั้นก็ปานประดุจหิ่งห้อยเปรียบด้วย 

ดวงจันทร์ ถ้ามิดังนั้น ดุจน้ำอันติดอยู่ปลายเส้นผม 

ดงัฤาจะเอาเปรยีบดว้ยนำ้ในมหาสมทุรแสนสดุจะลกึลำ้

ไดแ้ปดหมื่นสีพ่นัโยชน ์มดิงันัน้ ดจุธลุฝีุน่ละอองอนันอ้ย 

นักหนา จะเอามาเปรียบบรรพตราชาภูเขาสิเนรุ ย่อม 

จะเปรียบกันไม่ได้! สมบัติในนิพพานแสนประเสริฐพ้น 

ประมาณหาทีจ่ะเปรยีบปานมไิด ้ดว้ยวา่ นพิพานสมบตันิัน้ 

มริูอ้าพาธพยาธ ิมริูเ้ฒา่มริูแ้ก ่มริูต้าย มริูฉ้บิหายวายปว่ง  

มิรู้ร่วงมิรู้โรย มิรู้พลัดมิรู้พราก เป็นอมตสุดอันประเสริฐ 

เลิศยิ่งกว่าสมบัติในมนุษย์โลก เทวโลก และพรหมโลก 
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 กท็างทีจ่ะใหถ้งึพระนพิพาน อนัเปน็วธิกีารออกจาก 

วัฏฏสงสารนั้น ในโลกนี้มีอยู่ทางเดียวเท่านั้น คือ  

ทางพระพุทธศาสนา ความวิเศษของพุทธศาสนาก็ 

อยู่ตรงนี้ ตรงที่บอกทางออกจากวัฏฏสงสารให้ถึง 

พระนิพพานนี่เอง ตอนใดโลกว่างจากพระพุทธศาสนา  

ตอนน้ัน จะไม่มีคนออกจากวัฏฏสงสารถึงพระนิพพานเลย 

เป็นอันขาด นอกจากว่าผู้มีวาสนาสร้างบารมีมาเพื่อตรัสรู้ 

เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเท่าน้ัน ซ่ึงก็เป็นกรณีพิเศษจริง ๆ 

ฉะนั้น การที่เราท่านทั้งหลายเกิดมาในชาตินี้ พอดี 

ปะเหมาะพบพระพุทธศาสนายังไม่หมดไปจากโลก 

เช่นอย่างในปัจจุบันนี้ พร้อมกับมีจิตใจเลื่อมใสยึดเป็น 

ที่พึ่งของตน ก็ขอจงรู้ตัวไว้เถิดว่า อันตัวของเรานี้โชคดี

นักหนาเสียเหลือเกินแล้ว ซึ่งองค์พระประทีปแก้ว  

มีพระพุทธฎีกาตรัสอุปมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ ดังต่อไปนี้

เต่าตาบอด

 บคุคลหญงิชายทีท่อ่งเทีย่วไปในวฏัฏสงสาร ซึง่จะ 

ได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์โชคดี มีมนุษยธรรมประจำสันดาน

พบพระพุทธศาสนา และมีปัญญารู้คุณพระรัตนตรัยนั้น  
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จะเปน็ไดเ้ชน่นีแ้ตล่ะชาตเิปน็อนัยากนกัหนา ยากยิง่กวา่ 

เต่าตาบอดทั้งสองข้างซึ่งจมอยู่ในมหาสมุทรสุดลึกล้ำ  

ได้แต่ชอกช้ำมะงุมมะงาหลา วนเวียนอยู่ที่นั่นสิ้นกาล 

ร้อยปีจึงผุดขึ้นได้ทีหนึ่ง แลซึ่งมันจะผุดขึ้นเอาศีรษะ 

สอดเข้าไปในช่องแอก ซึ่งมีรูแคบนิดเดียวที่ลอยกลิ้ง 

กลบักลอกไปมาดว้ยระลอกคลื่นแรงลมในมหาสมทุรนัน้ 

ย่อมเป็นการยากลำบากแสนสาหัสอยู่ครามครัน 

ถึงกระนั้นก็เห็นพอจะมีทาง ที่มันจะเอาคอสอดเข้าไป 

ในช่องแอกนั้นแล้ว ซบหัวได้อยู่บ้าง อันการที่จะเกิดมา

เป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาและรู้คุณไตรสรณคมน์ 

ยิง่ยากกวา่การทีเ่ตา่ตาบอดจะสอดคอใหเ้ขา้ไปในรแูอก

นั้นเสียอีก เพราะว่าพระไตรสรณคมน์ กว่าจะอุบัติขึ้น 

ได้ยากแสนยาก พระโพธิสัตว์เจ้าต้องสร้างพระบารมี 

มานานตัง้แสน ๆ  กปั จงึจะตรสัรูแ้ตล่ะพระองค ์แลว้จงึม ี

พระไตรสรณคมน์เกิดขึ้น เมื่อสัตว์ทั้งหลายเกิดมา มิได ้

พบพระรัตนตรัยพระพุทธศาสนาแล้ว ชีวิตแห่งสัตว์ 

จำพวกนั้นก็เท่ากับหาสาระแก่นสารมิได้ เหตุดังนี้  

เราท่านทั้งหลายเวลานี้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา  

ก็เท่ากับว่าผุดขึ้นมาจากมหาสมุทรที่ลึกกว้างใหญ่พอดี 
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เอาศีรษะสอดใส่เข้าในรูแอกชำแรกห้วงน้ำโผล่ขึ้นมา 

ได้สำเร็จแล้ว และดวงประทีปแก้วคือพระพุทธศาสนา 

ซึง่ประดบัประดาดว้ยอมตสมบตั ิคอื มรรค ผล นพิพาน 

ก็ยังอยู่ ยังไม่สูญสิ้นเสื่อมเสีย ไยจะนิ่งเฉยอยู่เล่า?  

ต้องอุตสาหะค้นหาให้เห็นความวิเศษของพระพุทธศาสนา 

พยายามหาทางออกจากโลกท้ังหลายท่ีชื่อว่าวัฏฏสงสารน้ี

ให้ได้เพื่อจักได้หายเหน็ดเหนื่อย เป็นการหยุดพักผ่อน 

ตลอดกาลโดยเสวยพระนิพพานสมบัติอันเป็นบรมสุข 

กันเสียที

 ก็วิธีที่จะออกจากวัฏฏสงสาร จำต้องดำเนินการ 

ตามวิถีทางแห่งพระพุทธศาสนา ซึ่งจักกล่าวใน 

อรรถวรรณนาข้างหน้าต่อไป ขอเชิญท่านผู้มีปัญญา 

ทั้งหลาย จงตั้งใจศึกษาตามอัธยาศัยเถิด
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ปัญหาน่ารู้สำหรับผู้เรียนอภิธรรม (๕)

อ.เทพฤทธิ์ สาธิตการมณี

 สวัสดีครับท่านสมาชิกที่เคารพรักทุกท่าน วันนี้ 

เป็นวันมาฆบูชา พวกเราก็น้อมระลึกถึงจาตุรงคสันนิบาต 

คือ เหตุ ๔ อย่างที่เกิดในวันนี้ ซึ่งท่านผู้เป็นชาวพุทธ 

คงจะรู้ดีอยู่แล้ว จึงไม่ขอนำมากล่าวอีกและมีแสดงไว้ 

ในส่วนที่เป็นคำนำในหนังสือปัญญาสารฉบับนี้ด้วย 

ดังนั้น ขอนำเสนอสาระธรรมในฉบับนี้สัก ๖ คำถามคือ

คำถามที่ ๒๔ เอกัคคตาเจตสิกทำให้จิตเป็นสมาธิ 

เสมอไปหรือไม่

คำตอบ เอกัคคตาเจตสิกทำให้สัมปยุตธรรม คือจิต 

และเจตสกิตัง้อยู่ในอารมณเ์ดยีว หรอืทลีะอารมณเ์ดยีว 

ดังนั้น เอกัคคตาเจตสิกเป็นสัพพจิตตสาธารณเจตสิก 

คือเจตสิกที่เป็นสาธารณะ หรือเกิดร่วมกับจิตทุกดวง 

เมื่อจิตรับอารมณ์ใด เอกัคคตาเจตสิกก็ทำให้จิตตั้งอยู่ 

ในอารมณ์นั้นเสมอ ก็มาถึงคำถามว่า เอกัคคตาเจตสิก

ทำใหจ้ติเปน็สมาธเิสมอไปหรอืไม ่คำตอบคอื ไมแ่นค่รบั 
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เพราะถ้าเอกคัคตาเจตสิกไปประกอบกบั อเหตุกจิต ๑๘ 

ก็ไม่เป็นสมาธิ เพียงแต่ให้จิตไปตั้งอยู่ในอารมณ์นั้น 

ช่ัวขณะส้ัน ๆ แล้วก็เปล่ียนไปในอารมณ์อื่นอย่างรวดเร็ว 

แต่ถ้าเอกัคคตาเจตสิกไปประกอบกับอกุศลจิต ๑๒ 

โดยเฉพาะในโลภมูลจิต ๘ ดวง จะเห็นได้ว่าเอกัคคตา-

เจตสิกทำให้โลภมูลจิต ๘ ไปตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียว 

ได้นานกว่าในอเหตุกจิต ๑๘ เป็นขณิกสมาธิ คือเป็น 

สมาธิชั่วขณะสั้น ๆ  เช่น ในเวลาที่คนไปตกปลา จิตของ 

คนนัน้จะเปน็สมาธ ิคอืนัง่เพง่ดสูายเบด็เปน็เวลานาน ๆ  

เพื่อรอให้ปลามาติดเบ็ด จิตจะจดจ่ออยู่ในอารมณ์นั้น 

ได้นาน ๆ หรือเวลาที่นายพรานจะเล็งปืนเพื่อยิงสัตว์  

ย่อมต้องมีสมาธิจดจ่ออยู่กับสัตว์ที่ตนจะยิง ก็เป็น 

ขณิกสมาธิ หรือพวกที่เรียนวิชาไสยดำ ก็ต้องบริกรรม 

คาถาเพื่อให้จิตเกิดพลังเป็นสมาธิในการทำคุณไสย 

แต่ทั้งหมดทั้งมวลในอกุศลจิต ๑๒ ไม่สามารถก้าวเข้าสู ่

อุปจารสมาธิ หรืออัปปนาสมาธิได้ เพราะในอกุศลจิต ๑๒ 

ล้วนมีอุทธัจจเจตสิกเข้าประกอบ จึงไม่สามารถตั้งมั่น 

ในอารมณ์ได้ถึงขั้นอุปจาร หรืออัปปนาสมาธิได้ แต่หาก

เอกคัคตาเจตสกิเกดิในมหากศุล เชน่ในตอนทีจ่ะทำฌาน 
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เอกัคคตาเจตสิกก็เป็นได้ตั้งแต่ขณิกสมาธิในตอนที่ 

บริกรรม เช่น ในตอนที่เพ่งดวงกสิณ เป็นต้น จะเป็น 

ขณิกสมาธิที่ค่อย ๆ พัฒนาขึ้นทีละเล็กละน้อย จนเมื่อ

หลับตาสามารถนึกเห็นดวงกสิณปรากฏขึ้นทางใจได้  

สมาธิขณะนั้นจะเป็นขณิกสมาธิที่มีกำลังมากขึ้นเรื่อย ๆ  

จนเมื่อจิตสงบจนเป็นอุปจารสมาธิ ดวงนิมิตก็จะกลาย 

เปน็ดวงผอ่งใสสวยงามมาก เอกคัคตาเจตสกิในขณะนัน้ 

จะมีกำลังมากขึ้นจนเกือบจะแนบแน่นกับอารมณ์ และ 

เมื่อสามารถตั้งอยู่ ในดวงกสิณที่ผ่องใส เรียกว่า 

ปฏิภาคนิมิตนาน ๆ จิตจะมีกำลังมากจนแนบแน่น 

กับปฏิภาคนิมิตนั้น เรียกว่า อัปปนาจิต หรือเข้าถึง 

ฌานจิตได้สำเร็จ เอกัคคตาเจตสิกในขณะนั้นก็จะเป็น 

สมาธิที่มีกำลังตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์นั้นได้อย่างแนบแน่น 

เป็นรูปวจรจิต จึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิที่แท้จริง และ 

หากฝึกเข้าฌานสมาบัติบ่อย ๆ  สมาธิก็จะพัฒนาขึ้นจาก 

ฌานที่ ๑ เป็นฌานที่ ๒ ฌานที่ ๓ ฌานที่ ๔ ฌานที่ ๕ 

จนพัฒนาเป็นอรูปฌาน เอกคัคตาเจตสิกที่เกดิอยู่ในจิต

เหล่านี้จึงจัดเป็นสมาธิที่แท้จริงครับ
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คำถามท่ี ๒๕  ชีวิตินทรีย์เจตสิกท่ีว่ารักษาสัมปยุตธรรม

ที่เกิดร่วมกับตน เขารักษาอย่างไร

คำตอบ  ชีวิตินทรีย์เจตสิก ทำหน้าที่รักษาสัมปยุตธรรม 

ที่เกิดร่วมกับตน หมายถึง เขาทำหน้าที่รักษาจิตและ 

เจตสิกท่ีเกิดร่วมกับตนให้ดำรงอายุอยู่ได้ครบอายุของจิต 

ดวงนั้น ๆ คือจิตแต่ละดวงจะมีอายุ ๓ อนุขณะ คือ ๓ 

ขณะเล็ก ได้แก่ อุปาทักขณะ คือขณะที่จิตและเจตสิก 

เริ่มเกิดขึ้น ฐิติขณะ คือขณะจิตและเจตสิกกำลังตั้งอยู่ 

และภังคักขณะ คือขณะที่จิตและเจตสิกกำลังดับไป 

ดังนั้น ชีวิตินทรีย์เจตสิกก็ทำหน้าที่รักษาจิตและเจตสิก

ใหต้ัง้อยูไ่ด ้๓ อนขุณะ แลว้จงึดบัไป หากไมม่ชีวีตินิทรยี ์

เจตสิกทำงานแล้ว จิตและเจตสิกอาจจะดับไปตั้งแต่ 

อุปาทักขณะ หรือฐิติขณะก็ได้ แต่ที่จิตที่เกิดพร้อมกับ 

เจตสิกทุกดวงมีอายุอยู่ได้ครบ ๓ อนุขณะเท่ากัน  

ก็เพราะมีชีวิตินทรีย์เจตสิกนี้แหละรักษาไว้

คำถามที่ ๒๖  ทำไมโมหเจตสิกจึงไปเกิดในอกุศลจิต 

ทั้ง ๑๒ ดวง และในโลภมูลจิต ๘ ดวง โทสมูลจิต ๒ 

โมหเจตสิก ไปทำอะไรในจิต ๑๐ ดวงนั้น
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คำตอบ  โมหเจตสิกทำหน้าท่ีปกปิดสภาพธรรมท้ังหลาย 

ตามความเป็นจริง เป็นเบื้องหลังแห่งอกุศลจิตทุกดวง  

ในโลภมูลจิตนั้นโมหเจตสิกทำหน้าที่ปิดบังความจริง 

ของอารมณ์ คืออารมณ์ที่มาปรากฏทางตา หู จมูก ลิ้น 

และกาย ล้วนแต่เป็นปรมัตถ์ทั้งสิ้น เช่นภาพที่ปรากฏ 

ทางตา เป็นเพียงสีต่าง ๆ เท่านั้น แต่โมหะก็ไปปิดบัง 

ความเป็นปรมัตถ์คือสีต่าง ๆ เราจึงเห็นสีต่าง ๆ 

เปน็คนบา้ง เปน็สตัว ์สิง่ของ ตา่ง ๆ  บา้ง ทางหกูเ็ชน่กนั 

อารมณ์ที่มาปรากฏทางหูเป็นเพียงคลื่นเสียงความถี่ 

ต่าง ๆ มากระทบกับประสาทหูเท่านั้น แต่โมหะก็ไป 

ปดิบงัความเปน็ปรมตัถข์องคลื่นเสยีงนัน้ ๆ  เราจงึไดย้นิ 

เป็นภาษาเรื่องราวต่าง ๆ สรุปก็คือ โมหะไปปิดบัง 

ความเป็นปรมัตถ์ เราจึงเข้าใจว่าอารมณ์ที่มาปรากฏ 

ทางทวารต่าง ๆ เป็นบัญญัติไปหมด ยกตัวอย่างเช่น  

ไดย้นิเสยีงชมวา่ทำไมอายมุากแลว้ยงัดสูาวและสวยจงั

เลย ความจริงมีเพียงคลื่นเสียงความถี่ต่าง ๆ ที่มา 

กระทบประสาทหูเท่านั้น แต่ถูกโมหะปิดบังความเป็น 

ปรมัตถ์คือคลื่นเสียงเท่านั้น จึงได้ยินเป็นบัญญัติว่า 

เขาชมเรา โลภะจึงเกิดพอใจในเสียงชมท่ีเป็นบัญญัติน้ัน 
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แต่ถ้าเขาตำหนิเราว่าทำงานมาต้ังนานแล้วยังไม่ได้เรื่อง 

โง่จริง ๆ ก็ทำนองเดียวกันคือโมหะไปปิดบังความเป็น 

ปรมตัถท์ีเ่ปน็เพยีงคลื่นเสยีงทีม่ากระทบห ูจงึกลายเปน็

บัญญัติว่าเขาตำหนิเรา แถมยังว่าเราโง่อีก โทสะจะ 

เกิดขึ้นทันที แม้กุศลที่เราทำกันอยู่ก็ยังมีตัวโมหะหรือ 

อวิชชาเป็นปัจจัยได้อยู่ เป็นเหตุให้เราทำบุญกุศลเพื่อ 

การเวียนว่ายอยู่ในสุคติภูมิอย่างไม่มีวันจบสิ้น ดังนั้น  

โมหะหรืออวิชชาจึงเป็นตัวทำให้สังสารวัฏฏ์เนิ่นนาน 

ไปตลอด โมหะจะกลวักแ็ตป่ญัญาเทา่นัน้ หากเราอบรม

ปัญญาให้เข้มแข็งโดยเฉพาะจากการเจริญสติปัฏฐาน 

เป็นเบื้องต้นแล้ว ที่สุดแห่งสังสารวัฏฏ์ก็พอจะเห็นรำไร

ครับ

คำถามที่ ๒๗ จากคำถามที่ ๒๔ เอกัคคตาเจตสิก 

ทำให้จิตสงบตั้งมั่นในอารมณ์เดียว แต่อุทธัจจเจตสิก 

ทำใหจ้ติฟุง้ซา่น ดแูลว้รูส้กึขดักนั คอืดวงหนึง่ทำใหส้งบ 

ดวงหนึง่ทำใหฟุ้ง้ซา่น และจะเกดิขึน้พรอ้มกนัไดอ้ยา่งไร 

คำตอบ เนื่องจากเอกัคคตาเจตสิกเกิดกับจิตทุกดวง 

ดงันัน้ แมแ้ต่ในโมหอทุธจัจสมัปยตุ กม็เีอกคัคตาเจตสกิ 

เข้าไปประกอบด้วยเสมอ กล่าวคือ เวลาที่เราฟุ้งอยู่นั้น 
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เอกัคคตาเจตสิกก็ทำให้จิตเข้าไปตั้งอยู่ในความฟุ้งนั้น 

ชั่วขณะสั้น ๆ แล้วก็เปลี่ยนไปอารมณ์อื่นอย่างรวดเร็ว 

เมื่อจิตเปลี่ยนไปนึกคิดอารมณ์อื่น เอกัคคตาเจตสิก 

ก็ตามไปทำให้จิตไปตั้งอยู่ในอารมณ์ใหม่ได้ทันทีเช่นกัน 

ดังนั้น อุทธัจจเจตสิกจึงสามารถเกิดร่วมกับเอกัคคตา-

เจตสิกได้ครับ เช่น มาเข้ากรรมฐาน แต่จิตก็ฟุ้งไป 

ถึงบ้านว่าเราไม่อยู่บ้าน ลูกจ้างเราจะดูแลเรื่องฟืนไฟ 

ตามที่เราสั่งไวห้รือเปล่า และลูกเราค่อนขา้งดื้อ ลูกจ้าง 

จะรังแกลูกเราหรือเปล่า ตลอดจนเขาจะพาคนนอก 

มาปล้นบ้านเราหรือเปล่า ชั่วขณะสั้น ๆ จิตก็ฟุ้งไป 

ในเรื่องต่าง ๆ มากมาย แต่ไม่ว่าจะฟุ้งไปในเรื่องใด  

เอกัคคตาเจตสิกก็ทำให้จิตไปตั้งอยู่ในเรื่องที่ฟุ้งไปได้ 

ทุกเรื่องเช่นกัน

คำถามที่ ๒๘ เวลาที่เราประสบกับอุปสรรคต่าง ๆ 

ในชีวิต เช่น ถูกลดเงินเดือน ค่าครองชีพสูงขึ้น หรือ 

เห็นคนชั่วมาโกงกินประเทศชาติแล้วเกิดความทุกข์ใจ 

แสดงว่าความทุกข์ใจของเราเป็นอกุศลวิบากที่เกิดจาก

อกุศลกรรมที่เราเคยทำมา ใช่หรือไม่
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คำตอบ  ไม่ใช่ครับ ความทุกข์ใจไม่ใช่อกุศลวิบาก แต่ 

เป็นอกุศลจิตหรืออกุศลที่เป็นโทสะชวนะ ที่เกิดจากการ

ปรุงแต่งอารมณ์อันไม่น่าปรารถนานั้น หรือเรียกว่าเกิด

จากการขาดโยนิโสมนสิการในขณะรับอารมณ์ที่ไม่น่า 

ปรารถนานั้น อกุศลวิบากตัวจริง คือจิตขณะเห็น ได้ยิน 

รู้กลิ่น รู้รส และรู้สัมผัส นั่นแหละเป็นตัวอกุศลวิบาก 

จริง ๆ ในปวัตติกาล อกุศลจะให้ผลทางอเหตุกจิตทาง 

ทวาร ๕ เท่านั้น ดังนั้น ถ้าเราประสบกับอุปสรรคต่าง ๆ 

ขณะนั้นแหละเรากำลังรับผลของอกุศลกรรมอยู่ แต่ถ้า 

หากเราได้ศึกษาฟังธรรมแล้ว เรารู้ว่าเมื่ออกุศลวิบาก 

มาให้ผลย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นการที่เราต้องใช้หนี้ 

ที่ตัวเราเป็นผู้ก่อไว้ ในอดีต ถ้าเราวางใจได้เช่นนี้ ความ 

ทุกข์ใจก็ไม่เกิดขึ้น เพราะอกุศลวิบากให้ผลแล้วย่อม 

หมดไป ดังนั้น จึงควรสังวรระวังไม่ทำอกุศลใหม่อีก  

ส่วนการประสบเรื่องราวที่ไม่ดีก็ถือว่าได้ ใช้หนี้เก่าไป 

บ้าง จะได้เหลือน้อย ๆ ลงไปบ้าง ดังนั้น ถ้าเรามี 

โยนิโสมนสิการยอมรับในผลกรรมของเราได้ ความ 

ทุกข์ใจก็จะไม่เกิดหรือแม้จะเกิดบ้างก็ไม่รุนแรงเหมือน

กับคนที่ ไม่มีโยนิโสมนสิการที่จะมีความทุกข์อย่าง 
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มากมายจนถึงขั้นฆ่าตัวตายก็มีมาก หรือที่เครียดจน 

เส้นโลหิตในสมองแตก เป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาต 

ได้เลยครับ

คำถามท่ี ๒๙ ทำไมคนเรียนพระอภิธรรมจนจบหลักสูตร 

แต่ก็ยังขี้โกรธ และทะนงตน เพราะอะไรจึงเป็นเช่นน้ัน 

คำตอบ  เพราะคนที่เรียนพระอภิธรรมไม่ได้น้อมนำเอา

คำสอนที่ตนเรียนมาแล้ว มาประพฤติปฏิบัติกับตนเอง 

คือเอาแต่เรียนแล้วจำได้มากๆ แต่ไม่ได้เข้าถึงจิตใจใน 

เรื่องที่เรียนนั้น ๆ ดังนั้น คนที่ยิ่งเรียนมากก็จะมีมานะ 

คือความทะนงตนมาก เมื่อมีความทะนงตนมากก็จะ 

เป็นปัจจัยให้เป็นคนขี้โกรธ หรือเจ้าโทสะได้มาก เพราะ 

ถือว่าตนมีความรู้มาก เลยพาลดูถูกคนอื่นไปด้วย และ 

ยิ่งเกิดความโกรธขึ้นบ่อย ๆ จิตจะสั่งสมความคุ้นเคย 

ในความโกรธนั้น ทำให้ขี้โกรธมากขึ้นไปเรื่อย ๆ  ส่วนคน

ที่เรียนพระอภิธรรมแล้วรู้จักนำไปประพฤติปฏิบัติ คือ 

ส่ิงใดรู้ว่าเป็นอกุศลก็มีความเพียรท่ีจะลดละให้น้อยลงไป 

ส่วนใดที่เป็นอกุศลก็มีความเพียรเจริญให้มากยิ่ง ๆ 

ขึ้นไป รู้จักอบรมสติและสัมปชัญญะให้เพิ่มพูนกำลัง  

ผู้นั้นยิ่งมีความรู้มากก็จะยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนมาก 
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และมีปิยะวาจากับผู้อื่นอยู่เสมอ แต่ถ้าไม่นำเอาธรรมะ

ที่เรียนมาไปปฏิบัติแล้ว ย่อมเป็นผู้มีแต่ความขุ่นมัว 

ในจิตของตนและมีวจีที่ ไม่น่าฟัง ทำให้คนรอบข้าง 

พลอยเอือมระอา ไม่อยากเข้าใกล้ เพราะเมื่อเข้าใกล้ 

แล้วรู้สึกร้อน ส่วนคนท่ีนำเอาหลักคำสอนในพระอภิธรรม

ไปปฏบิตั ิคนรอบขา้งกอ็ยากเขา้หา เมื่ออยู่ใกลแ้ลว้รูส้กึ 

เย็นอุรา ดังน้ัน ผู้ท่ีเรียนอภิธรรมแล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติ 

ด้วยนะครับ ย่อมจะเกิดผลดีทั้งกับตนเองและเป็น 

แบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่นนำไปปฏิบัติตาม

 เราจะเห็นได้ว่าผู้ที่เป็นผู้บริหาร หรือเจ้าสำนัก 

ต่าง ๆ ถ้าลืมตัว ขาดโยนิโสมนสิการในธรรมะที่เคย 

เรียนรู้มาแล้ว ก็จะเป็นคนบ้าอำนาจและเผด็จการ 

จะทำอะไรก็เอาแต่ใจตนเป็นที่ตั้ง ไม่ฟังคำเตือนและ 

เหตุผลของผู้อื่น มักจะมีการตัดสินใจไปโดยความ 

ลำเอียงหรืออคติ ย่อมไม่เป็นผลดีต่อสำนักของตน  

และอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้มาก ดังนั้น จึงขอ 

ฝากเตือนสติแก่ผู้ที่เป็นผู้บริหารหรือเจ้าสำนัก ได้โปรด

ปกครองผู้ ใต้บังคับบัญชาโดยใช้หลักธรรมเป็นที่ตั้ง 

ให้มีพรหมวิหาร และไม่มีอคติแก่ผู้ ใต้บังคับบัญชา 
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ไม่ควรใช้พระเดชอย่างเดียว แต่ควรมีพระคุณในการ 

ปกครองร่วมด้วย ผู้ ใต้บังคับบัญชาจึงจะทำงานอยู่ 

ร่วมกันด้วยความอบอุ่นใจ

 ฉบับนี้ขอยุติลงเพียงเท่านี้ โปรดติดตามต่อ 

ในฉบับหน้า หากมีคำแนะนำใด ๆ ก็ติดต่อมาได้ที่  

๐๘๖-๓๑๗ ๙๗๗๑ ท้ายที่สุดนี้ ขอความสุขความเจริญ 

ความเปน็ผูม้ปีญัญาในธรรม จงมแีกท่า่นสมาชกิทกุทา่น 

ครับ
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ข่าวอนุโมทนา

 คณะกรรมการมูลนิธิแนบมหานีรานนท์ ขออนุโมทนา 

ท่านผู้มีอุปการะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา กับมูลนิธิแนบ 

มหานีรานนท์

 ๑. อาจารยว์รวรรณ วรีะสนุทร คณุชนดิา ลิม้ธงเจรญิ 

และคุณทิติภา ขจรไชยกูล รับเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี 

พร้อมคณะนักศึกษาวัดสามพระยา วัดธาตุทอง มูลนิธิแนบฯ  

ผู้ปฏิบัติธรรม สาธุชนทั้งหลาย และญาติมิตร ได้จัด 

ผ้าป่าสามัคคีทอด ณ มูลนิธิแนบฯ ในวันพุธ ที่ ๔ มีนาคม 

๒๕๕๘ เพื่อนำรายได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการศึกษา

ธรรมและปฏิบัติวิปัสสนา พร้อมทั้งค่ายา ค่ารักษาพยาบาล 

แก่พระภิกษุ สามเณร แม่ชี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ 

 ๒. ท่านที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงภัตตาหารต่าง ๆ ในวันงาน 

ทอดผ้าป่าสามัคคีนี้

 ๓. ท่านที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงภัตตาหารพระภิกษุและ 

ผู้ปฏิบัติธรรมรายวัน

 ๔. ท่านที่บริจาคทรัพย์ปัจจัยทำนุบำรุงสมทบทุน 

มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ ทุนค่าอาหาร ธนาคารบุญ ค่าพิมพ์ 

หนังสือเผยแพร่ ค่าน้ำค่าไฟ ค่าภัตตาหารพระภิกษุและ 

ผู้ปฏิบัติธรรม ค่ารักษาพยาบาล ค่าสถานีวิทยุ ค่าซ่อมแซม 

อาคารต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั่วไป
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 บางท่านที่ไม่สามารถไปบริจาคด้วยตนเอง ได้บริจาค 

ปัจจัยผ่านทางไปรษณีย์ไร่ขิง ๗๓๒๑๐ หรือบริจาคเป็น 

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยโอนเข้าบัญชีมูลนิธิแนบมหานีรานนท์ 

ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสำนักเพลินจิต เลขที่  

๐๐๑-๙-๓๘๙๔๒-๐ ประเภทออมทรพัย ์ และธนาคารกรงุไทย 

สาขาถนนขา้วสาร เลขที ่๐๒๗-๑-๒๒๒๙๘-๐ ประเภทออมทรพัย ์

 ๕. ท่านที่บริจาคเครื่องอุปโภค บริโภคต่าง ๆ มากมาย 

แก่มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ตลอดมา

 มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ขออนุโมทนากับทุกท่าน  

ที่ได้ร่วมใจกันบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้

 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พร้อมท้ังกุศลเจตนาทุกท่าน 

ที่ได้ร่วมใจกันบำเพ็ญกุศล เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 

ทั้งด้านคันถะธุระและวิปัสสนาธุระ จงเป็นพลวปัจจัยให้ 

ท่านทั้งหลายประสพความสุข ความเจริญ มีสติ ปัญญา  

สามารถรู้ ธรรมเห็นธรรมตามคำสอนขององค์สมเด็จ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนถึงความพ้นทุกข์โดยเร็วพลัน 

ด้วยกันทุกท่าน เทอญ.
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รายชื่อผู้บริจาคสิ่งของ

วันที่ ๑ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

 

๑. คุณเพ็ญศรี ฟองศรีสิน และเพื่อน ๆ บริจาค น้ำดื่มสิงห์  

 จำนวน ๖๐ โหล มูลค่า ๕,๔๐๐ บาท

๒. คุณสุนัน กนกพัฒนกิจ บริจาคกล้วยน้ำว้า ๒ เครือ กับ  

 ๒ หวี

๓. คุณวันชัย รุ่งเรืองอุไร บริจาค ขนมโอรีโอ ๑๐ แพ็ก,  

 โอวัลติน ๓ in ๑ จำนวน ๒๕ ซอง

๔. คุณลาวัณย์ อุปภักดี บริจาค น้ำตาลทราย ๑ กก.  

 ไข่เค็ม ๖ ฟอง, ขนมเปี๊ยะ ๑ ชิ้น, หนังสือคุยกันวันพุธ 

 ฉบับรวมเล่ม ๑ ชุด (๔ เล่ม)

๕. คุณเอิบบุญ สุทธิประภา บริจาค กระดาษทิชชู ๖ ม้วน

๖. คุณเบ็ญจมาศ เดชกล้าหาญ บริจาค เครื่องเสียง ๑ ชุด,  

 ลำโพง ๒ ตัว ไมโครโฟน ๑ ชุด หิ้งวางชุดเครื่องเสียง  

 ๑ อัน พร้อมค่าติดตั้งชุดเครื่องเสียง พริ้นเตอร์เลเซอร ์

 พร้อมหมึกเติม ๑ ชุด มูลค่า ๑๑,๘๒๐ บาท

๗. คุณธีระ คุณสุภิญญา ศรีรัตนพิทักษ์ บริจาค ยาคูลท์  

 ๖๘ ขวด, ชมพู่ ๓๑ กก. มะม่วง ๕ กก.

๘. แม่ชีนัยนา ตันสถิตย์ บริจาค แตงโม ๒ ผล น้ำพริก  

 ๑ ถุง ผักสด ๑ ถุง
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๙. พระอาจารย์ มหาอุธร านิสฺสโร บริจาค ชุดสังฆทาน  

 ๑๔๐ ชุด, กระดาษทิชชู ๒๔๐ ม้วน, น้ำยาล้างห้องน้ำ  

 ๒ โหล, ขนม ๕ กล่อง, นมกล่อง ๗ แพ็ก, มาม่า ๑ กล่อง  

 เสื้อยืด ๒๐ ตัว, ตู้เย็น ๑ เครื่อง

๑๐. คุณภรณี ไพบูลย์เลิศ และครอบครัว บริจาค เครื่องปรุง 

 อาหาร, อาหารสด, อาหารแห้ง, น้ำยาทำความสะอาด 

 ห้องน้ำ, ของใช้สำนักงานของใช้ ในครัว, กล้วยน้ำว้า  

 ๕ หวี และมะเฟือง ๑ ถุง

๑๑. คุณวรรณา เลิศสาครศิริ บริจาค น้ำยาทำความสะอาด 

 ห้องน้ำ ขนาด ๓.๘ ลิตร ๔ ขวด

๑๒. บริษัท ไทย-ไชน่า อินเตอร์เทรด จำกัด บริจาค ข้าวผง 

 ผสมธัญญาพืช จำนวน ๒๐ ถุง มูลค่า ๘,๐๐๐ บาท

๑๓. แม่ชีสุภัทรา อภิมนต์บุตร บริจาค น้ำตาลทราย ๖ กก.

๑๔. คุณอุไรพรรณ พิพัฒน์ไพบูลย์ บริจาค นาฬิกาตัวเลข 

 ดิจิตอล ๑ เรือน มูลค่า ๑,๐๕๐ บาท

๑๕. คุณวรรณี ลือรัตนวงศ์ชัย บริจาค ฟักทอง ๑ ผล,  

 ขนุน ๑ ผล, ชุดขนมรวมมิตร ๑ ชุด

๑๖. คุณพูนศรี นนทการ และครอบครัว บริจาคกระติก 

 ใส่น้ำร้อน ขนาดจุ ๑ ลิตร ๒๓ ใบ มูลค่า ๖,๔๔๐ บาท

๑๗. คุณสุภาพร อัศว์ศิวะกุล บริจาค ขนมปังไส้สัปปะรด  

 ๑ ปีบ
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๑๘. คุณฉวีวรรณ บุญส่ง บริจาค ข้าวสารหอมมะลิ ๑๔ กก.  

 เครื่องปรุงรส ๔ ขวด

๑๙. ด.ญ.ไตรรัตน์ วงศ์แก้ว บริจาค ขนมเปี๊ยะ ๔ กล่อง

๒๐. คุณสุภิญญา น้อยนารถ บริจาค ลำไย ๔ กก.

๒๑. คุณอุไร ตั้งอุดมมงคล บริจาค ชมพู่ ๕.๕ กก.

๒๒. คุณน้ำทิพย์ พรพัฒนานิคม บริจาค ยาสีฟัน ๔ หลอด,  

 สบู่ ๑๙ ก้อน, ครีมล้างหน้า ๖ หลอด, ฟองน้ำ ๑ ชิ้น

 

รายชื่อผู้บริจาคพิมพ์หนังสือปัญญาสาร รายละ ๕๐๐ บาท  

มี ๓ ราย :-

๑. คุณยุพิน อุทัยไขฟ้า   

๒.  ผศ.ดร.อรพิน สถิรมน    

๓.  คุณอัจฉรา ธรรมเถกิงกิจ
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ข่าวมูลนิธิ

 มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ มีวัตถุประสงค์ทะนุบำรุง 

พระพุทธศาสนา ด้วยคันถะธุระและวิปัสสนาธุระ

ด้านคันถธุระ

 ๑. จัดการเรียนการสอนพระอภิธัมฯ พร้อมการปฏิบัติ 

วิปัสสนากรรมฐาน ให้แก่ พระภิกษุ สามเณร และแม่ชี 

หลักสูตรประจำ ๒ ปี ท่ีสำนักวิปัสสนามูลนิธิแนบมหานีรานนท์ 

ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ 

 ๒. จัดการเรียนการสอนพระอภิธัมฯ เพื่อการปฏิบัติ 

วิปัสสนากรรมฐาน ให้แก่ ประชาชนทั่วไป ๓ แห่ง คือ :

  ๒.๑ วัดธาตุทอง ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา 

     ที่วิหารลิมปาภรณ์ ทุกวันอาทิตย์ 

     เวลา ๐๘.๓๐ ถึง เวลา ๑๔.๐๐ น.

   ๒.๒ วัดสามพระยา เขตพระนคร 

     ที่อาคารสุหัทรังสรรค์ ชั้น ๑ ห้อง ๑๐๑, ๑๐๒ 

     และ ๑๐๓ ทุกวัน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

     เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๔.๓๐ น.

     วันเสาร์ - อาทิตย์ 

     เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๕.๓๐ น
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  ๒.๓ มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ ถนนพุทธมณฑลสาย ๕  

     ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. 

 ๓. เผยแพร่ธรรมะ ทางวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุ 

กองพลที่ ๑ คลื่น เอ.เอ็ม.๑๔๒๒ ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์  

เวลา ๑๐.๓๐ น.ถึง ๑๑.๐๐น.

 ๔. จัดพิมพ์วารสารธรรมะ ชื่อ ปัญญาสาร แจกเป็น 

ธรรมทาน ประมาณ ๓ เดือนต่อฉบับ สมัครเป็นสมาชิกได้   

โดยไม่ต้องเสียค่าบำรุงแต่ประการใด

 

ด้านวิปัสสนาธุระ

 ๑. ได้จัดตั้งสำนักวิปัสสนา ณ เลขที่ ๘๔/๑ หมู่ ๒ 

ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีเรือน 

ปฏิบัติวิปัสสนา จำนวน ๖๐ หลัง ผู้ที่มีความรู้ปรมัตถธรรม 

ตามสมควร สมัครเข้าปฏิบัติได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

 ๒. จดัอบรมวปิสัสนา หลกัสตูร ๗ วนั (สำหรบัคนใหม)่ 

ดังนี้.

  วันที่  ๒๓ – ๓๐  มีนาคม ๒๕๕๘

  วันที่  ๒๐ - ๒๗  เมษายน ๒๕๕๘

  วันที่  ๑๘ - ๒๕  พฤษภาคม ๒๕๕๘
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  วันที่  ๘ - ๑๕   มิถุนายน ๒๕๕๘

  วันที่  ๖ - ๑๓   กรกฎาคม ๒๕๕๘

  วันที่  ๑๗ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

  วันที่  ๗ - ๑๔   กันยายน ๒๕๕๘

  วันที่  ๕ - ๑๒   ตุลาคม ๒๕๕๘

  วันที่  ๙ - ๑๖   พฤศจิกายน ๒๕๕๘

  วันที่  ๑๔ - ๒๑  ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 ๓. จัดอบรมวิปัสสนา (หลักสูตรเพิ่มทักษะ) ๑๒ วัน 

ดังนี้.

  วันที่  ๓ - ๑๔   พฤษภาคม ๒๕๕๘

  วันที่  ๒๐ - ๓๐  กันยายน ๒๕๕๘

  วันที่  ๒๒ พฤศจิกายน ถึง ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

 ๔. สำหรับ พระภิกษุเข้าปฏิบัติธรรม ตามหลักสูตร 

ประจำ ดังนี้.

  วันที่ ๕ มีนาคม ถึง ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘

    วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ถึง ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

  วันที่ ๒๐ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ และปิดเทอม 

  วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
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 ๕. จำนวนผู้เข้าปฏิบัติธรรม เดือนมกราคม ถึง  

เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ มีดังนี้.

    พระภิกษุ  ๗๕ รูป

    สามเณร    ๓ รูป

    แม่ชี  ๔๔ ท่าน

    ฆราวาสชาย      ๑๓๔  ท่าน

    ฆราวาสหญิง     ๖๙๑ ท่าน

     รวม ๑๐๔๗ ท่าน

 ๖. จำนวนผู้เข้าอบรมวิปัสสนาฯ แก่ประชาชนทั่วไป 

หลักสูตร ๗ วัน  เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ 

มีดังนี้.

    พระภิกษุ  ๒๔ รูป

    แม่ชี  ๑๗ ท่าน

    ฆราวาสชาย      ๑๓๓  ท่าน

    ฆราวาสหญิง     ๒๘๔ ท่าน

     รวม  ๔๕๘ ท่าน

 ๗. จำนวนผูเ้ขา้อบรมวปิสัสนาฯ (หลกัสตูรเพิม่ทกัษะ) 

๗ วัน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีดังนี้.

    ฆราวาสชาย       ๑๖  ท่าน

    ฆราวาสหญิง     ๑๒๐ ท่าน

     รวม   ๑๓๖ ท่าน 
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 ๘. รวมจำนวนผู้เข้าปฏิบัติธรรม ทั้ง ๓ โครงการ ปี  

พ.ศ. ๒๕๕๗ มีดังนี้.

    พระภิกษุ   ๙๙ รูป

    สามเณร     ๓ รูป

    แม่ชี    ๖๑ ท่าน

    ฆราวาสชาย       ๓๘๓ ท่าน

    ฆราวาสหญิง    ๑,๐๙๕ ท่าน

     รวม  ๑,๖๔๑ ท่าน

 

 ข่าวการบำเพ็ญกุศลประจำปี ๒๕๕๘ มี ๔ ครั้ง :-

 ๑) วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ทอดผ้าป่าสามัคคี 

  (วันมาฆบูชา)

 ๒) วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ทอดผ้าป่าสามัคคี   

  (วันวิสาขบูชา)

 ๓) วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ทอดผ้าป่าสามัคคี  

  (วันอาสาฬหบูชา)

 ๔) วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ทอดกฐินสามัคคี 
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ข่าวรับสมัคร

นักศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะและอบรมวิปัสสนา  

หลักสูตรประจำ ๒ ปี 

ของมูลนิธิแนบมหานีรานนท์ รุ่นที่ ๒๙ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

 มลูนธิแินบมหานรีานนท ์เปดิรบัพระภกิษ ุสามเณร แมช่ ี

ที่มีอายุ ตั้งแต่ ๑๘ ปี ถึง ๕๐ ปี เข้าศึกษาพระอภิธัมมัตถ- 

สงัคหะและอบรมวปิสัสนา หลกัสตูรประจำ ๒ ป ีโดยมคีณุสมบตั ิ

ดังนี้

 ๑. สำเร็จการศึกษาทางโลก ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ ๔ 

หรือเทียบเท่าขึ้นไป

 ๒. เปน็ผู้ไมต่ดิภาระการศกึษาทางโลกและทางธรรมอื่น 

 ๓. เป็นผู้มีสุขภาพดี ไม่มีโรคติดต่อเรื้อรัง

 ๔. เป็นผู้มีความตั้งใจในการศึกษาและการปฏิบัติ

 ๕. ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสหรือเจ้าสำนัก 

ที่ตนอาศัย

 กำหนดรบัสมคัร วนัที ่๑ มนีาคม ๒๕๕๘ ถงึ ๒๘ เมษายน 

๒๕๕๘ รับจำนวน ๔๐ ท่าน ในหลักสูตรประจำ ๒ ปี มูลนิธิฯ 

สอนพระอภธิมัมตัถสงัคหะปรจิเฉทที ่๑ ถงึปรจิเฉทที ่๙ มาตกิา 

มหาปัฏฐาน และวิสุทธิมัคฯ
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 พระอภิธัมมัตถสังคหะทั้ง ๙ ปริจเฉทนี้แสดงเรื่อง 

ปรมัตถธรรม ๔ คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน 

 ปริจเฉทที่ ๑ แสดงเรื่องจิตปรมัตถ์ จำแนกจิตปรมัตถ์ 

โดยความเป็น กุศลจิต อกุศลจิต วิบากจิต กิริยาจิต เป็นต้น 

เมื่อรวบรวมจิตประเภทต่าง ๆ แล้ว ได้ ๘๙ หรือ ๑๒๑ อย่าง 

ชื่อว่า จิตสังคหวิภาค 

 ปริจเฉทที่ ๒ แสดงเรื่องเจตสิกปรมัตถ์ เป็นธรรมที่ปรุง

แตง่จติใหเ้ปน็ไปในการรบัรูอ้ารมณต์า่ง ๆ  เชน่ จติโลภ จติโกรธ 

จิตหลงและจิตมีสติ มีสมาธิ มีปัญญาฯ โดยมี ผัสสะ เวทนา 

สญัญา เจตนา โลภะ โทสะ โมหะ สทัธา สต ิและปญัญาเจตสกิ 

เป็นต้น เจตสิกเป็นตัวปรุงแต่ง จำแนกเป็นหมวด ๆ ได้  

๓ หมวด รวบรวมสภาวลักษณะของเจตสิกแล้ว มี ๕๒ อย่าง 

พร้อมทั้งแสดงเจตสิกแต่ละอย่างเกิดในจิตดวงไหนได้บ้าง  

จิตแต่ละดวงนั้นมีเจตสิกเกิดร่วมได้เท่าไร อะไรบ้าง ชื่อว่า 

เจตสิกสังคหวิภาค

 ปรจิเฉทที ่๓ แสดงการรวบรวมธรรมตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วเนื่อง 

กับจิตและเจตสิกซึ่งเป็นนามธรรม เมื่อรวมแล้วได้สภาวธรรม 

๕๓ ประการ (จิต ๑ เจตสิก ๕๒) จำแนกออกเป็น ๖ หมวด 

ตามประเภทแหง่ เวทนา เหต ุกจิ ทวาร อารมณแ์ละวตัถ ุชื่อวา่ 

ปกิณณกสังคหวิภาค
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 ปริจเฉทที่ ๔ แสดงความเป็นไปของจิตและเจตสิก 

ทีเ่กดิขึน้ตามลำดบัในขณะทีร่บัอารมณต์ามทวารตา่ง ๆ  ทัง้ทาง 

ปัญจทวารและทางมโนทวาร ที่เป็นกามวิถีและอัปปนาวิถี 

เป็นต้น ชื่อว่า วิถีสังคหวิภาค

 ปริจเฉทที่ ๕ แสดงเรื่องจิตที่พ้นวิถี ภูมิที่อยู่อาศัยของ 

สัตว์ การปฏิสนธิจิตของสัตว์ในภูมิต่าง ๆ แม้รูปปฏิสนธิของ 

อสัญญสัตตพรหม ตลอดจนแสดงถึงเรื่องกรรมของสัตว์ 

ที่จะให้วิบากกรรมเกิดขึ้นในภูมิต่าง ๆ และสัตว์ทั้งหลายที่ใกล ้

จะตาย ต้องได้รับอารมณ์จากกรรมของตนไปปฏิสนธิใหม่ 

ในภพหน้า ชื่อว่า วิถีมุตตสังคหวิภาค

 ปริจเฉทที่ ๖ แสดงเรื่องรูปปรมัตถ์ ๒๘ อย่าง และ 

นิพพานปรมัตถ์ 

 ๑) รปูปรมตัถ ์แสดงเรื่องรปูปรมตัถต์ามสภาวะลกัษณะ 

๒๘ อยา่ง พรอ้มทัง้แสดงตามนยัเอกมาตกิา ทกุมาตกิา แสดง 

สมฏุฐานทีเ่ปน็เหตใุหร้ปูเกดิขึน้ แสดงจำนวนการเกดิ - ดบัของ 

รูปธรรม ตามนัยแห่งภูมิ ตามนัยแห่งกาล ตามนัยแห่งกำเนิด 

ทั้ง ๔ 

 ๒) นิพพานปรมัตถ์ เป็นอารมณ์ของโลกุตตรจิต ไม่มี 

ความเกิดและความดับ พ้นจากกาลทั้ง ๓ คือ ปัจจุบัน อดีต 

และอนาคต เรียกว่า กาลวิมุติ พ้นจากความเป็นขันธ์ทั้ง ๕ 

เรียกว่า ขันธวิมุติ พ้นจากการปรุงแต่งด้วยปัจจัย ๔ คือ กรรม 

จิต อุตุ และอาหาร เรียกว่า อสังขตธรรม
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 นิพพาน เป็นธรรมที่ประเสริฐ เลิศกว่าธรรมทั้งปวง 

เพราะเป็นธรรมที่ดับทุกข์และกิเลส ปริจเฉทที่ ๖ นี้ มีชื่อว่า 

รูปสังคหวิภาค และนิพพานปรมัตถ์

 ปริจเฉทที่ ๗ แสดงสภาวธรรมทั้งหลายที่สงเคราะห์ 

เขา้กนัไดเ้ปน็หมวดเปน็หมู ่คอืหมวดอกศุลสงัคหะ มสิสกสงัคหะ 

โพธิปักขิยสังคหะ และสงเคราะห์ปรมัตถธรรมทั้งหมดเป็น  

๕ กอง มี ขันธ์ อุปาทานักขันธ์ อายตนะ ธาตุ และอริยสัจ ๔ 

รวมความแล้ว แสดงธรรมที่เป็นไปเพื่อทุกข์และธรรมที่ 

พ้นทุกข์ มีชื่อว่า สมุจจยสังคหวิภาค

 ปริจเฉทที่ ๘ แสดงสภาวธรรมที่เป็นปัจจัยอุปการะกัน 

อาศยักนัเกดิขึน้ตดิตอ่เนื่องกนั ทำใหน้ามรปูเวยีนวา่ยตายเกดิ

ในสังสารวัฏฏ์หาที่สิ้นสุดมิได้ เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท และ 

แสดงปัจจัยให้พิสดารเป็น ๒๔ ปัจจัย เรียก ปัฏฐานนัย หรือ 

ปัจจัย ๒๔ ตลอดจนบัญญัติธรรม ชื่อว่า สมุจจยสังคหวิภาค

 ปริจเฉทที่ ๙ แสดงการปฏิบัติสมถกัมมัฏฐานและ 

วิปัสสนากัมมัฏฐาน ชื่อว่า กัมมัฏฐานสังคหวิภาค

 

ผู้สนใจสมัครได้ที่สำนักวิปัสสนามูลนิธิแนบฯ 

ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 

โทรศัพท์ ๐-๒๘๘๙-๔๔๑๗, ๐-๒๔๘๒-๑๐๔๔

Email: Ajarnnab@gmail.com
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วันและเวลาการบรรยายธรรมะของมูลนิธิแนบมหานีรานนท์ มีดังน้ี.

สำนักวิปัสสนา ทุกวันอาทิตย์

เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ปริจเฉทที่ ๕ อ.แม่ชีสุภัทรา

เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ปริจเฉทที่ ๖ อ.แม่ชีสุภัทรา

เวลา ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. ปริจเฉทที่ ๖ อ.แม่ชีสุภัทรา

วัดธาตุทอง ทุกวันอาทิตย์ (เดือนมีนาคม ๒๕๕๘)

อาทิตย์ที่ ๑

เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น. ธัมมสังคิณี พระมหาเกรียงศักดิ์

เวลา ๑๒.๐๐-๑๕.๐๐ น. ภาษาบาลีเบื้องต้น พระมหาเกรียงศักดิ์

อาทิตย์ที่ ๒

เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๑๕ น. ปริจเฉทที่ ๕ อ.นิตยา

เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. มหาปัฏฐาน อ.สุมณฑา

เวลา ๑๒.๓๐-๑๔.๐๐ น. ปริจเฉทที่ ๑ อ.โชติ

อาทิตย์ที่ ๓

เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. วิปัสสนากรรมฐาน อ.ปราโมช น้อยวัฒน์

เวลา ๑๒.๓๐-๑๔.๐๐ น. วิปัสสนากรรมฐาน อ.ปราโมช น้อยวัฒน์

อาทิตย์ที่ ๔

เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๑๕ น. วิปัสสนากรรมฐาน อ.บุญณัฐศักดิ์

เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. วิปัสสนากรรมฐาน อ.บุญณัฐศักดิ์

เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ปริจเฉทที่ ๘ อ.บุญณัฐศักดิ์
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รายชื่อกรรมการมูลนิธิแนบมหานีรานนท์ชุดใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘

 ๑. น.ส. ปราโมช น้อยวัฒน์ ประธานกรรมการ

 ๒. นายปราโมทย์ อิทธิกุล รองประธานกรรมการ

 ๓. นายบุญณัฐศักดิ์ ทวิพัฒน์ รองประธานกรรมการ

 ๔. นายเทพฤทธิ์ สาธิตการมณี กรรมการ

 ๕. นายเธียรชัย ศรีสุขประเสริฐ กรรมการ

 ๖. นางสุนีย์ ธุระงาน กรรมการ

 ๗. นางอุไรพรรณ พิพัฒน์ไพบูลย์ กรรมการ

 ๘. น.ส. วรวรรณ ศุภจรรยา กรรมการ

 ๙. น.ส. นิรมล กีรติสิทธิกุล กรรมการ

 ๑๐. นายวิชัย ผดุงทรัพย์ กรรมการ

 ๑๑. น.ส. พูนศรี นนทการ กรรมการ

 ๑๒. นายอเนก แก้วศุภวิชญ์ กรรมการ และเหรัญญิก

 ๑๓. น.ส. สดับพิณ กฤดานรากรณ์ กรรมการ และผู้ช่วยเหรัญญิก

 ๑๔. น.ส. บุญนะ ตุลารักษ์ กรรมการ และเลขานุการ
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มูลนิธิแนบมหานีรานนท์
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ส ุพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา  

สจิตฺตปริโยทปนํ  เอตํ พุทฺธาน สาสนํ

 การไม่ทำความชั ่วทั ้งปวง ๑

 การบำเพ็ญความดีให้เพียบพร้อม ๑ 

 การชำระจิตให้ผ่องใส ๑

 สามข้อนี ้คือคำสอนของพระพุทธเจ้า 
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