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คำนำ

 ปัญญาสารฉบับที่ ๑๓๐ นี้ จัดพิมพ์ในวันอาสาฬหบูชา 

ในปีนี้ตรงกับ วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขึ้น ๑๕ ค่ำ 

เดือน ๘  

 วันอาสาฬหบูชา นี้ เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวพุทธ  

เพราะเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง 

ปฐมเทศนา ที่ชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปลว่า สูตรแห่ง 

การหมุนวงล้อแห่งธรรม แก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ได้แก่ 

พระอัญญาโกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และพระอัสสชิ 

ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ ในครั้งนั้น 

พระอัญญาโกณฑัญญะ เกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาบัน  

เป็นพระภิกษุสงฆ์รูปแรกในพุทธศาสนา จึงถือว่าในวันนี้มี 

พระรัตนตรัยครบองค์สาม คือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ 

 พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมที่ตรัสรู้ โดยชอบด้วย 

พระองค์เอง ที่ชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร นั้น แก่ปัญจวัคคีย์ 

วา่ ธรรมทีส่ดุ ๒ อยา่งทีบ่รรพชติไมค่วรเสพ ม ีกามสขุลัลกิานโุยค 

คือ การหมกมุ่นอยู่ในกามสุขทั้งหลาย และ อัตตกิลมถานุโยค 

การทรมานตนให้ได้รับความลำบาก เป็นธรรมอันเลว เป็นของ 

ชาวบ้าน เป็นของปุถุชน ไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วย 

ประโยชน์ แล้วทรงชี้แนะให้ปฏิบัติตาม มัชฌิมาปฏิปทา คือ 

อริยมัคมีองค์ ๘ เพราะไม่เอียงเข้าใกล้ที่สุด ๒ อย่างนั้น เป็น 
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ข้อปฏิบัติที่พระตถาคตได้ตรัสรู้ เป็นปฏิปทาให้เกิดจักษุ ก่อให้ 

เกิดญาณ เป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ 

(อริยสัจ ๔) เพื่อพระนิพพาน

 ด้วย พระบริสุทธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ พระปัญญาธิคุณ 

มูลนิธิแนบฯ ได้นำคำสอนของพุทธองค์มาเผยแพร่แก่สาธุชน 

ทั้งหลาย เพื่อทะนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไป 

และในโอกาสวันอาสาฬหบูชานี้ ได้จัดให้มีการบำเพ็ญกุศล 

ด้านอามิสบูชา มีการทำบุญถวายภัตตาหาร บูชาด้วยดอกไม้ 

ธูปเทียน เวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ และปฏิบัติบูชา  

โดยเชิญชวนสาธุชนได้ปฏิบัติธรรมกัน และจัดให้มีการทอดผ้าป่า 

สามัคคี และถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุสงฆ์ ในวันนี้ด้วย

 การทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ อาจารย์สุคนธ์ สุ่นศิริ 

อาจารย์นิตยา ปรีชายุทธ อาจารย์สุมณฑา กระจาดทอง 

และอาจารย์โชติ เย็นสุขสรรค์ เห็นประโยชน์ในการทะนุบำรุง 

พระพุทธศาสนา จึงรับเป็นประธาน ร่วมกับคณะนักศึกษา 

พระอภธิมัฯ วดัธาตทุอง วดัสามพระยา มลูนธิแินบฯ ผูป้ฏบิตัธิรรม 

และญาติ มิตร พร้อมสาธุชนทั้งหลาย เพื่อนำรายได้เป็นค่าใช้จ่าย 

ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การศึกษาปริยัติธรรม ปฏิบัติ 

วิปัสสนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารงานของมูลนิธิฯ 

 วารสารฉบับนี้ ได้นำบทความของท่านอาจารย์แนบ 

มหานีรานนท์ เรื่อง วิสุทธิ ๗ ตอน มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ 

(ตอนจบ) ทีท่า่นอธบิายความบรสิทุธิข์องปญัญา ขัน้ตรณุอทุยพัพย- 

ญาณ เมื่อเพ่งอารมณ์สมาธิมีมากกว่าปัญญา วิปัสสนูปกิเลส  
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๑๐ อย่าง เกิดขึ้นเป็นอารมณ์ปะปนอยู่กับนามรูปที่เป็นไตรลักษณ์ 

มิใช่ทางที่ดำเนินไปสู่พระนิพพาน และรู้ถูกต้องว่านามรูปที่เป็น 

ไตรลักษณ์เท่านั้น เป็นอารมณ์นำไปสู่พระนิพพาน และยังมีเรื่อง

ของอาจารย์ท่านอื่นท่ีเป็นอารมณ์ของปัญญาได้ตามสมควรอีกด้วย

 มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ ขออนุโมทนาทุกท่านที่ได้ร่วมกัน

บำเพ็ญกุศล เพื่อทะนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวร 

สืบไป

 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและกุศลเจตนาที่ท่าน 

ทั้งหลายร่วมใจกันทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา จงเป็นพลวปัจจัย 

ให้ทุกท่านและครอบครัว ประสพแต่ความสุข ความเจริญ  

มีสติ ปัญญา งอกงามไพบูลย์ในธรรม สามารถรู้ธรรมเห็นธรรม 

ตามคำสอนของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนถึงความพ้นทุกข์

โดยเร็วพลันด้วยกันทุกท่าน เทอญ.

    เทพฤทธิ์ สาธิตการมณี

    กรรมการฝ่ายวิชาการ

    ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
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สารบัญ

   หน้า
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 อพฺยากตา ธมฺมา (ตอนที่ ๒)............................................ ๑๐๒

  อาจารย์สุคนธ์ สุ่นศิริ

 แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เริ่มเข้ากรรมฐาน....................... ๑๑๒

  อาจารย์บุญณัฐศักดิ์ ทวิพัฒน์

 วิปัสสนาควรใช้สมาธิระดับไหน........................................ ๑๒๘

  อาจารย์สมพร ปัญญาธร

 ลายแทงขุมทรัพย์ (ตอนที่ ๓)........................................... ๑๓๓

  อาจารย์นิตยา ปรีชายุทธ

 นางกาฬี............................................................................... ๑๔๕

  อาจารย์นิตยา ปรีชายุทธ

 มงคล ๓๘ ประการ (๕)..................................................... ๑๖๐

  อาจารย์เทพฤทธิ์ สาธิตการมณี

 ปัญหาน่ารู้สำหรับผู้เรียนอภิธรรม (๗)............................. ๑๗๕

  อาจารย์เทพฤทธิ์ สาธิตการมณี

 ข่าวอนุโมทนา..................................................................... ๑๘๙

 ข่าวมูลนิธิ............................................................................. ๑๙๙

 ตารางบรรยายธรรม........................................................... ๒๐๔
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มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ (ตอนจบ)

โดย อาจารย์แนบ มหานีรานนท์

นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ

สวัสดีค่ะ  ท่านที่เคารพ       

 ขอย้ำอีกทีนะคะ สิ่งที่ท่านควรจะเข้าใจนะคะว่า 

ในมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินี่ ความรู้อย่างไร 

หรือมีความเข้าใจอย่างไร จึงจะเข้าถึงวิสุทธินี้ได้ อันนี้ 

เป็นสิ่งที่เราควรจะเข้าใจ

 ความเข้าใจอย่างไร ปัญญานี้มีความรู้อย่างไร 

จึงจะถือว่า ปัญญานั้นเป็นวิสุทธิ เพราะว่า ปัญญาที่ 

ไมเ่ปน็วสิทุธกิม็ ีปญัญาอยา่งไร จงึจะเขา้ถงึมคัคามคัค-

ญาณทัสสนวิสุทธิ?

 เพราะว่า วิสุทธินั้น ไม่ใช่ว่า อยู่เฉยๆ ก็เกิดเป็น 

วิสุทธิขึ้นมาได้เอง จะต้องทำอย่างไร เพื่อให้เข้าถึง 

วิสุทธินี้ได้ และคำว่า วิสุทธินี้ก็ต้องหมายถึงว่า บริสุทธิ์ 

ไมม่กีเิลส คำวา่ วสิทุธใินทีน่ี ้ตอ้งหมายถงึวา่ ไมม่กีเิลส 
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นะคะ จะไม่มีกิเลสชั่วคราวด้วย ตทังคปหาน วิขัมภนะ 

หรือสมุจเฉท ก็แล้วแต่เถอะ แต่ว่า หมายถึงว่า บริสุทธิ์ 

คือ ไม่มีกิเลส วิสุทธินี่  

 เพราะว่า คำว่า วิสุทธินี้ ต้องเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ 

ไม่มีกิเลส แปลว่า ปัญญานั้นไม่มีกิเลสเข้ามาอาศัย 

ปะปนอยู่ในปัญญานั้นได้ และจะต้องทำความเข้าใจ 

อย่างไร กิเลสจึงจะไม่เจือปนได้ แล้วจึงจะเข้าถึงวิสุทธิ 

ที่ชื่อว่า มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิได้

 ในที่นั้น การไม่ให้มีกิเลสนี้ จะต้องทำอย่างไร 

เพียงนึกๆ ว่า จะไม่ให้มีกิเลสเท่านั้นไม่ได้

 ดังนั้น เหตุที่เข้าถึงวิสุทธิแต่ละวิสุทธินั้น เข้าถึง 

อยา่งไร จะตอ้งเขา้ไดด้ว้ยปญัญา เขา้ไดด้ว้ยความเขา้ใจ 

และไม่ใช่จะได้มาในเวลาที่กำลังปฏิบัติ ความเข้าใจนี้ 

ต้องได้มาก่อนแล้ว ต้องเข้าใจมาตั้งแต่ขั้นปริยัติ อันนี ้

ต้องมีปริยัติประกอบมาด้วยนะคะ ต้องเข้าใจมาแล้ว

 คราวนี้เวลาทำงานนั้น ก็ต้องอาศัยความเข้าใจ 

นั้นน่ะ มาทำงานประกอบไปด้วยกับการงานนั้น แล้วก ็

ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินี้อีกขั้นหนึ่ง  
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 ตอ้งเขา้ใจมาตัง้แตข่ัน้ปรยิตัแิลว้ กม็าถงึขัน้ปฏบิตั ิ

จึงจะมีความเข้าใจได้ติดต่อกัน ถ้าปริยัติไม่ดีพอ 

ไม่เข้าใจพอ เมื่อถึงขั้นปฏิบัติ ก็เข้าใจไม่ได้เหมือนกัน  

คือ หมายถึงว่า ทำถูกหรือทำดีไม่ได้ มิฉะนั้น จะต้อง 

มีครู มีอาจารย์ที่เข้าใจ เพราะท่านที่เคยปฏิบัติมาแล้ว 

จงึจะรูถ้กูได ้ไมอ่ยา่งนัน้ละก ็ เราไมส่ามารถจะทำใหถ้กูได ้

ด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจ

 บางคนเรียนปริยัติมากๆ ก็มีปัญญามาก แต่ว่า 

ปัญญานั้น จัดเป็นวิปัสสนูปกิเลสไปก็ได้ มีความคิด 

ความฟุ้งซ่าน ความรู้มาก จนเกินเฉพาะหน้า เฉพาะเหตุผล 

ที่ควรรู้ ในที่นั้น

 เพราะเหตุว่า ปัญญาที่ ได้มาจากอดีต ไม่ใช่ 

ปัจจุบัน

 ส่วนความรู้ที่เป็นอุทยัพพยญาณนั้น เป็นภาวนา 

ปัญญา เป็นปัญญาที่ได้มาจากอารมณ์ปัจจุบันที่กำลัง 

พสิจูนอ์ยู ่“ภาวนา” นีห่มายถงึวา่ “ทำใหม้าก” ใชไ่หม? 

ทำใหม้าก ทา่นบอกวา่  ขณะจติที ่๑ เกดิขึน้ แลว้ขณะจติ 

ที่ ๒ เกิดขึน้มาอีก กแ็ปลวา่มากขึน้มา ขณะที ่๒ กถ็อืวา่ 
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เป็นภาวนา ขณะที่ ๓ เกิดขึ้นมา มากกว่าขณะที่ ๒ 

ขณะที่ ๓ ก็ถือว่าเป็นภาวนา อย่างนี้เรื่อยๆ กันต่อมา 

แปลว่า เมื่อมากขึ้นๆ ขณะที่เกิดขึ้นต่อๆ มา มากขึ้นๆ 

นั่นแหละ ถือว่า “ภาวนา”

 ปัญญาก็ เหมือนกัน รู้ครั้ งแรก รู้ครั้ งที่  ๒ 

รู้ครั้งแรกนะ ยังไม่ถือว่า เป็นภาวนา เพราะยังไม่ได้ 

ทำให้เจริญขึ้น รู้อีก ครั้งที่ ๒ มากขึ้นก็ถือว่าเป็นภาวนา 

รู้ครั้งที่ ๓ มากขึ้น ก็ถือว่าเป็นภาวนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

 ความรู้ที่เป็นภาวนานี่น่ะ เป็นปัญญาที่ได้มาจาก  

อารมณ์ปัจจุบันที่กำลังพิสูจน์อยู่  กำลังแสดงอยู่  

ถา้เอาอารมณป์รยิตัเิขา้มา คอื ตอ้งการจะรูเ้รื่องนีข้ึน้มา 

กท็ำใหก้ารปฏบิตัเิสยีไป คอืวา่ ใจนะ่ ไมไ่ดรู้เ้ฉพาะธรรม 

ที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้า คือ อยากจะรู้อย่างนั้น รู้อย่างนี้ 

ตามทีเ่รยีนมาจากปรยิตั ินีอ่ยากจะรู ้เพราะมอีะไรตอ่อะไร 

ถ้าความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้น การงานอย่างนี้เกิดขึ้นกับ 

จิตใจแล้ว ก็เป็นอันว่า เสียปัจจุบัน ธรรมที่กำลังพิสูจน์

อยู่เฉพาะหน้าก็จะไม่ได้ความจริง เพราะมัวไปนึกถึง 

เรื่องนั้น เรื่องนี้เสีย ดังนั้น ปัญญาที่รู้มากในปริยัติ 

จึงอาจจะไม่ถูกก็ได้ เพราะเป็นการรู้ตามปริยัติ
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 เพราะฉะนั้น ถ้าความรู้อย่างนี้เกิดขึ้น ก็ทำให้ 

ปฏิบัติเสียไป อารมณ์ของวิปัสสนาก็จะไม่ปรากฏ อย่าง

นี้ก็เป็นความสำคัญเหมือนกัน ดังนั้น ถ้าไม่เข้าใจดี  

ก็ให้ถือเอาอารมณ์ปัจจุบันนี่เป็นหลักสำคัญที่สุด

 คือว่า ธรรมะอะไร ตามหลักปริยัติบอกว่าอย่างไร 

เราก็ ไม่เข้าใจ แต่ว่า การปฏิบัติที่กำลังพิจารณา 

วัตถุธรรมที่กำลังปรากฏเฉพะหน้านี่ถือว่าเป็นการเรียน

เหมือนกัน แต่ว่า เรียนกับวัตถุ ไม่ใช่เรียนด้วยหนังสือ  

เรียนกับตัวสภาวธรรมเอง จึงเป็นเหตุให้เข้าถึง 

ความจริงของสภาวะนั้น

 อย่าไปเข้าใจว่า การเรียนน่ะ เรียนแต่หนังสือ 

อย่าเข้าใจอย่างนั้น การปฏิบัตินี่ก็เรียน ศีลก็เป็นสิกขา 

เป็นการศึกษา สมาธิสิกขา ก็ต้องเป็นการศึกษา  

ปัญญาสิกขา ก็เป็นการศึกษา

 ฉะนัน้ การทีเ่ราเขา้ไปพจิารณาวตัถธุรรมทีป่รากฏ

เฉพาะหน้า จึงเป็นการเรียน เรียนอะไร? เรียนเพื่อให้รู้

ความจริงของสภาวธรรม และเหตุผลของเขาตาม 

ความจริง เป็นอยู่อย่างไร?
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 ทนีีเ้มื่อเรารูค้วามจรงิของเหตผุลในสภาวธรรมนัน้

ถูกต้อง ก็ชื่อว่า เรา รู้ถูก นั้นเป็นสัมมาทิฏฐิแล้ว 

เพราะว่า รู้ถูกต้องตรงต่อเหตุผลของธรรมทั้งหลาย                    

 อย่าไปถือว่า การปฏิบัตินั้น ไม่ใช่การเรียน 

เรียนเหมือนกัน

 คนที่พ้นการเรียนแล้ว มีอยู่พวกเดียวที่เรียกว่า 

“อเสกขบุคคล” คือ พระอรหันต์เท่านั้นเพราะว่า 

กิเลสหมดแล้ว

  นี่แสดงให้เห็นว่า การเรียนปริยัติ เรียนเพื่อ 

ละกิเลส การเรียนปฏิบัติ ก็เรียนทำงาน เพื่อละกิเลส 

เพราะฉะนั้น ถ้ากิเลสหมดแล้ว ไม่ต้องศึกษาอะไร 

อีกเลย หมดแล้วการงานที่จะต้องพึงศึกษา เพื่อไปทำ 

การละกิเลสนั่นน่ะ ไม่ต้องทำอีกแล้ว เสร็จกิจแล้ว 

พระอรหันต์ ท่านจึงประกาศว่า ท่านเป็นผู้เสร็จกิจแล้ว 

ตํ การณียํ กิจนั้นไม่ต้องทำอีกแล้ว นี้มีอยู่พวกเดียว 

เท่านั้น ถ้าพวกที่ยังไม่ถึงพระอรหันต์น่ะ อาสวกิเลส 

ยังไม่หมด แล้วถ้าพวกที่ยังไม่ถึงพระอรหันต์น่ะ 

อาสวกิเลสยังไม่หมด พวกนั้นเรียกว่า “เสกขบุคคล” 

คือ ยังเป็นบุคคลที่ยังจะต้องศึกษาอยู่ เพราะกิเลส 

ยังไม่หมด ยังต้องศึกษาทำกิเลสให้สิ้นไป ยังไม่หมด 
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คลา้ยๆ กบัวา่ ยงัตอ้งรบราฆา่ฟนั ขา้ศกึยงัมอียู ่จะชื่อวา่  

เสร็จไม่ได้ ก็ให้ถือว่า เป็นการเรียนนะคะ แต่ว่าเรียน 

กับวัตถุนี้แน่นอน แน่นอนกว่าการเรียนจากหนังสือ

 เพราะฉะนั้น ขอให้ท่านเข้าใจคำว่า “ปัจจุบัน”  

จิตที่ตั้งอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันได้ สำคัญมาก เพราะว่า 

อะไร? ธรรมที่มาปรากฏเฉพาะหน้าเท่านั้น ที่จะให้ 

ความจริงแก่เรา ธรรมที่ล่วงไปแล้วให้ความจริงไม่ได้ 

เพราะไม่มีธรรมะ ที่ยังมาไม่ถึงเพราะยังไม่มีวัตถุที่ถูก 

พิสูจน์ เราก็จะได้ความจริง รู้ความจริงจากวัตถุนั้นๆ 

ไม่ได้ อันนี้เป็นเหตุที่ทั้งทางโลกและทางธรรม ก็ต้อง 

เป็นอย่างนั้น

 ถึงทางโลกและทางธรรม ก็เป็นธรรมะทั้งนั้น 

ไม่ใช่อื่น

 ถ้าท่านเข้าใจอารมณ์ปัจจุบันได้ดีแล้ว จิตตกไป 

จากอารมณ์ขณะใด อารมณ์ปัจจุบัน นี่ เป็นทางนะคะ  

ตัวนี้ มัชฌิมา ละ ตกไปจากปัจจุบัน ขณะใดคราวใด 

ท่านก็รู้ได้ทันทีว่า จิตไม่ได้รับอารมณ์แล้ว ให้รู้สึกว่า 

จิตนั้นตกจากมัชฌิมาปฏิปทา คือทางปฏิบัติที่ถูกต้อง 

ตกจากมัชฌิมาปฏิปทานี้ ไม่เป็นอารมณ์ปัจจุบัน 
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 ถ้าจิตนั้นตั้งอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันขณะใด ขณะนั้น 

ก็ถือว่า เป็นมัชฌิมาปฏิปทา จิตยกขึ้นสู่มัชฌิมาปฏิปทา 

จิตดำเนินอยู่แล้วในมรรค

 เพราะฉะนั้น ถ้าเราคิดถึงเหตุผลตอนนี้แล้ว 

วนัหนึง่ผา่นไป เดอืนหนึง่ผา่นไป ปหีนึง่ผา่นไปใชไ่หมละ่? 

อารมณ์ปัจจุบันนี่ จะได้รับบ้างหรือเปล่า ด้วยอำนาจ 

ของอดีต ของอนาคต เรื่องนั้นบ้าง เรื่องนี้บ้าง เรื่องที่ 

แล้วไปบ้าง เรื่องจะมาข้างหน้าบ้าง แล้วก็เรื่องของเรา 

บา้ง เรื่องของคนอื่นเขาอกีบา้ง มนัมอียูเ่ทา่นี ้ ตลอดทัง้ป ี

ทั้งชาติ

 เพราะฉะนั้น จิตเราจะตั้งอยู่ ในมัชฌิมาบ้าง 

หรือเปล่า ก็นอกจากผู้ที่ไปเจริญสติปัฏฐาน จะเป็น  

๗ วัน ๑๕ วัน ๗ เดือน ๗ ปี ก็ตามเถอะ นั่นแหละ 

ท่านผู้นั้นละ มีโอกาสที่จะได้อารมณ์ปัจจุบันมาก เพราะ

ท่านไม่ปล่อยให้จิตตกไปทางอื่น ต้องพยายามให้จิตตั้ง

อยู่ในอารมณ์ปัจจุบัน เพื่อพิจารณาวัตถุธรรมให้ได้ 

ความจริงในวัตถุนั้น ที่กำลังปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเรา 

อันนี้แหละได้ แต่ทั้งๆ ที่เข้าไปอยู่แล้ว บางทีก็ยังตกไป 

ไม่ใช่ว่า พอเข้าไปแล้วจะได้เสมอนะคะ เพราะว่า  

_15-0660.indd   14 7/2/15   1:10:13 PM



15

จติมนัเคย จติทีจ่ะยกขึน้สูอ่ารมณป์จัจบุนันี ่มนัไมค่อ่ยเคย 

การงานอนันี้ไมค่อ่ยเคยทำ เพราะฉะนัน้เวลาเขา้ไปทำนะ่ 

ก็ไม่สะดวก ไม่คล่อง ไม่เหมือนอย่างกับนึกไปถึงอดีต 

อนาคตที่เป็นอารมณ์ อันใดที่เป็นปัจจัยแก่กิเลสนั่นมัน

คล่องมาก มันสะดวกมาก

 อารมณ์อะไร เป็นปัจจัยให้ทำลายกิเลสละก็  

เราก็เหมือนพายเรือทวนน้ำนั่นแหละ จิตใจเราน่ะมัน 

ไม่สะดวกละค่ะ

 เพราะฉะนัน้ จงึตอ้งอาศยัความเพยีร การพายเรอื 

ทวนนำ้นี ่ตอ้งอาศยัความเพยีรนะคะ ถา้ไมม่คีวามเพยีร 

แลว้ เรอืมนัแลน่ขึน้ไปไมไ่ด ้ มนัตอ้งไหลไปตามกระแสนำ้ 

ต้องไปตามกระแสของกิเลสอย่างนี้

 ถ้าพายเรือตามกระแสน้ำ คือปล่อยให้มันไปตาม 

กิเลสน่ะ ตกไป ไม่ต้องพายหรอก สบายไปได้เองเลย 

นั่งอยู่เฉยๆ ไม่ต้องพาย เรือก็ ไปได้ ไม่ต้องอาศัย 

ความเพียร ไม่ต้องอาศัยความอุตสาหะ ไม่ต้องมีอะไร 

มาสนับสนุนละ มันไปของมันเอง มันไปได้สะดวก 

มันไปได้คล่อง
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 เหมือนจิตของเราก็เหมือนกัน ถ้าปล่อยให้มันไป 

กับอารมณ์ของกิเลสแล้ว รู้สึกว่า มันสบายเหลือเกิน 

ถ้าเวลาไหนกิเลสมันเกิดขึ้น แล้วเราทำให้เป็นไป 

ตามกิเลสนั้นไม่ได้ละก็ แหม! บางทีถึงกับกินยาตาย 

ฆ่าตัวตาย อะไรก็ได้เยอะแยะไปหมด  

 นี่แหละมันลำบากอย่างนี้  มันอึดอัดอย่างนี้  

มันต่อสู้ไม่ได้ มันแพ้! เพราะฉะนั้น เมื่อฉันแพ้กิเลส 

เปน็ไปไมไ่ดต้ามใจของฉนั ทีฉ่นัปรารถนาแลว้กต็ายเสยี

ดีกว่า นี่มันเป็นอย่างนี้

 ฉะนั้ น  ตอนที่ ยกขึ้ นสู่ อ ารมณ์ปฏิบั ติ  คื อ 

ปัจจุบันธรรมนี่ เป็นของที่จิตตั้งอยู่ยากที่สุดเลย

 อุปมาเหมือนกับปลาที่อยู่ในน้ำ ถ้าปลานี้เราจับ 

เอาขึ้นมาจากน้ำแล้ว มันไม่มีความสุขเลยเอามาวางไว้

บนบก มันก็พยายามจะดิ้นเสือกหาที่จะลงไปในน้ำให้ได้  

พอมันลงไปในน้ำได้แล้ว แหม! มันก็สบายรื่นเริง

 จิตของผู้ปฏิบัติก็เหมือนกัน ขณะที่ยกขึ้นจาก 

กิเลส ยกขึ้นสู่หนทางปฏิปทาหรือเพื่อวิสุทธินี้แล้วละก็ 

ไมส่บายเลย ดิน้ไมส่บาย มนัอยากจะตกไปอยู่ในอารมณ์ 

กิเลสนั่นแหละ เพราะฉะนั้น ผู้กำลังปฏิบัติอยู่ โอ๊ย!  
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ดูลำบากลำบน จะตายเสียให้ได้ รู้สึกเหมือนอย่างกับว่า  

ไปยกของหนัก ขนดินขนทราย ก็ไม่ลำบากกว่าที่เข้ามา

อยู่ในห้องกรรมฐาน เพราะว่า นั่นมันเหนื่อยร่างกาย 

ใช่ไหม? แต่ว่าจิตใจยังมีกำลังอยู่ กำลังใจยังดีอยู่ เอ้า! 

เหนื่อยเทา่ไหร ่ไมเ่ปน็ไร เพราะวา่ กเิลสมนับงัคบั มนัใช ้

มันพอใจแล้ว ตกไปในอารมณ์นั้น ก็สบายใจไม่เป็นไร 

หรอก เหนื่อย แต่ปฏิบัตินี่ มันเหนื่อยใจ การปฏิบัตินี่ 

มันคอยขัดใจอยู่เรื่อย เพราะเหมือนปลาที่ยกขึ้นจากน้ำ 

ปลามันอยากจะอยู่ในน้ำ ไปยกขึ้นมามันก็ไม่สบาย

 ผู้ที่ปฏิบัติบางทีก็ไม่สบาย แหม! บางทีเจ็บจะตาย 

เสียเลยทีเดียว อย่างนี้ แหม! จะตายเสียให้ได้ทีเดียว 

ทั้งๆ ที่ไม่ได้ทำอะไร สบายที่สุดเลย แม้แต่จะกินข้าว 

เขาก็ไม่ต้องให้ล้างชามนะ ที่เขาปฏิบัตินี่น่ะ คนที่ทำ 

สติปัฏฐานน่ะ ไม่มีละ

 แต่ถึงอย่างนั้นก็ ไม่สบาย แหม! จะตายแล้ว 

เสียงก็ไม่มี แหม! จะตายเชียว แต่ว่า พอออกมา 

เท่านั้นละ ปล่อยให้จิตมันตกไปกับกิเลสเท่านั้นแหละ 

ไม่ต้องไปแล้วโรงพยาบาล หายหมดเลย แหม กำลัง 

วังชาดีทีเดียว นี่อย่างนี้ก็มีเหมือนกัน
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 เพราะฉะนั้น จิตที่ยกขึ้นตั้งในมัชฌิมาปฏิปทานี้ 

ไม่ใช่ง่ายๆ ต้องมีความเพียร ต้องมีสติ ต้องมีปัญญา 

ต้องมีมนสิการแก่ใจตัวเอง ต้องคบผู้ที่สนใจ คบกับ 

บัณฑิต ผู้ที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ ท่านให้ห่างนะคะ มีเหตุ 

หลายอย่างที่จะนำจิตขึ้นตั้งอยู่ในปฏิปทานี้ ได้ ไม่ใช่ 

ของง่ายๆ

 ถ้าจิตตั้งอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันขณะใด ขณะนั้น 

กเ็ปน็มชัฌมิาปฏปิทา แปลวา่ ยกจติขึน้สูอ่ารมณป์จัจบุนั 

ขึ้นสู่อารมณ์ที่ถูกแล้ว

 ฉะนั้น การตัดสินอารมณ์ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก 

เพราะจะรู้ได้ว่า จิตหรือปัญญาที่เข้าไปรู้นั้นน่ะ เป็น 

ปจัจบุนัหรอืเปลา่ ผูป้ฏบิตับิางคน เขา้ไปปฏบิตัเิขา้ใจผดิวา่ 

ตัวน่ะ รู้แล้ว อ๋อ! เรื่องนั้น ฉันต้องรู้แล้ว ฉันเห็นแล้ว 

เข้าใจอย่างนี้ ทีนี้ก็ถามว่า ใครเป็นคนสอน? ใครเป็น 

คนสอนให้เห็น? ใครเป็นครูในที่นั้น รู้จักครูหรือยัง?

 บางทกีเ็หน็ แตไ่มรู่ว้า่ใคร? เขา้ใจวา่ เหน็ ใครสอน 

ก็ไม่รู้ ในที่นั้น ก็ไม่เข้าใจในสภาวธรรม เห็นน่ะ เห็นจริง 

แต่ว่า ไม่รู้ว่า อะไร? อย่างนี้ รู้จักครูแล้วหรือยัง? 

จะเรียกว่า เห็น ได้อย่างไร? เพราะว่า ตอนนั้นเห็น 
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ก็ ไม่ได้ทำประโยชน์อะไร กลับเกิดความไม่รู้ขึ้นมา 

ในที่นั้นด้วย

 ถ้าเห็นแล้วก็รู้ เกิดขึ้นก็จะได้ชำระกิเลส คือ 

ความไม่รู้ หรือความเข้าใจผิดในที่นั้นให้หมดไป นี่เห็น 

แต่ไม่รู้ หรือบางทีปฏิบัติผิดไป ตัวเองก็ ไม่รู้ อ้อ! 

ว่าจิตนี่มันตกไป นี่ผิดแล้ว

 เมื่อปฏิบัติแล้ว รู้อารมณ์อย่างนั้น อย่างนี้  

เป็นปัจจุบัน อันนี้เป็นชื่ออารมณ์ปัจจุบันหรือเปล่า 

หรือไม่ใช่และสิ่งที่รู้นั้น เป็นของจริงที่มีอยู่โดยปกติ 

หรือเปล่า นี่ให้ข้อสังเกตนะคะ ธรรมใดที่ผู้ปฏิบัติเข้าไป 

รู้ธรรมนั้นต้องมีอยู่เรื่อย ประจำอยู่ในโลกนี้ อันนั้น 

ตอ้งมอียูเ่รื่อย ประจำอยู่ในโลกนี ้อนันัน้ตอ้งมอียูป่ระจำ 

อยู่ในโลกนี้ทีเดียว เราก็มี คนอื่นก็มีนั่นจึงใช้ได้ ชื่อว่า 

ของจริง

 เพราะธรรมดาของจริงไม่ใช่มีแต่เรา และไม่ใช่ 

มีเมื่อเวลานั้น เวลานี้ไม่มี ไม่ใช่อย่างนั้น ของจริงต้องมี

อยู่ตลอดกัปกัลป์พุทธันดร กี่แสนมหากัป โลกจะเป็นไป 

กับวัฏฏะอย่างไร? กี่มหากัปก็ตาม จะต้องปรากฏอยู่ 

เรื่อยไป มสีตัว ์มีบคุคลอยู ่มโีลกอยูแ่ลว้ ธรรมทีเ่หน็นัน้ 
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จะต้องปรากฏอยู่เรื่อย จะต้องมีอยู่เรื่อย จึงว่า เข้าไป 

เห็นของจริง

 ถ้าอารมณ์ใดเกิดแก่ผู้ปฏิบัติมีเฉพาะเวลาที่เรา 

ปฏบิตัใิชไ่หม? เราเหน็ แลว้มเีฉพาะเรา ธรรมทีเ่ราเหน็นี ้

มีเฉพาะเรา แต่คนอื่นไม่มี อย่างนี้ ไม่ใช่ ใช้ ไม่ได้ 

หรือแต่ก่อนไม่มี เพิ่งมามีตอนทำกรรมฐานนี่ ใช้ไม่ได้ 

ไม่ชื่อว่าเห็นของจริง ต้องมีอยู่ตามธรรมดา

 เพราะฉะนั้น การเห็นของจริงนะ เห็นสิ่งที่มี 

อยูต่ามกฎธรรมดา ไม่ใชว่า่ พอเขา้กรรมฐานแลว้ โอ้โฮ! 

แหม ฉนัไปเจอะ ความสวา่งจติใจ ความเยอืกเยน็เปน็สขุ 

มีโอกาสเห็นแสง เห็นสี นี่ไม่ใช่ของจริง

 เพราะว่า ตามธรรมดา แต่ก่อนตัวไม่มี มามี 

เมื่อตัวมาเข้ากรรมฐาน และเมื่อตัวออกจากกรรมฐาน 

แล้ว อันนั้นจะมีไหม? ก็ไม่มี อันนี้จะชื่อว่า เห็นของจริง 

หรือ

 ถ้าเห็นของจริงแล้ว ธรรมอันนี้มีอยู่ก่อนเข้า 

เมื่อเขา้กม็อียู ่และเรากม็ ีคนอื่นกม็ ีและมอียูต่ลอดกาล 

เลย คู่กันกับโลก ต้องเห็นอย่างนั้น แต่ว่า เรายังไม่รู ้

เท่านั้นเอง แต่เราเพิ่งมารู้ และรู้ก็ไม่ใช่รู้อย่างอื่นน่ะ 
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รู้กฎธรรมดานั่นเอง อันนี้ถึงจะชื่อว่าเห็นของจริง 

นะคะ

 สิ่งที่เรารู้นั้น จะต้องเป็นของจริงที่มีอยู่โดยปกติ 

ธรรมดาหรือเปล่า ให้เป็นเครื่องตัดสิน ไม่อย่างนั้น 

เอะอะอะไรต้องถามอาจารย์เรื่อย พอไปเห็นอะไรเข้า 

ฉนัเหน็อยา่งนี ้ไปถามอาจารยด์ซู ิถกูหรอืไมถ่กูก็ไมท่ราบ 

ใช่หรือไม่ใช่ ก็ไม่รู้ ตัวเองตัดสินไม่ได้

 ถา้ทีจ่รงินะ่ ผดิ แตอ่าจารยบ์อกวา่ ถกู กเ็ลยยดึเอา 

ว่าถูกเท่านั้น หรือเห็นถูก แต่อาจารย์ว่า ผิด จบเชียว 

อย่างนี้ แต่ว่าโดยมาก ถ้าเห็นถูกแล้วต้องเป็นวิญญูชน 

รู้ได้ รู้ตัวได้เอง เพราะตัวรู้ได้เองนั่นแหละ จึงทำลาย 

ความสงสัยของตัวเองให้หมดไปได้ ปัญญาของตัวเอง 

ที่เข้าไปรู้ของจริงนั่นแหละ ทำลายความสงสัยของ 

ตนเอง

 ไม่ใช่เอาปัญญาของคนอื่น ไปทำลายความสงสัย 

ของตัว ไม่ได้ หรือทำลายความไม่รู้ของตัวก็ไม่ได้

 นี่แหละค่ะ อันนี้ ให้เป็นข้อสังเกตนะคะ ต้อง 

เกิดจากกฎธรรมดา ต้องเป็นของมีอยู่ตามปกติธรรมดา

นี่เอง หรือว่า เกิดขึ้น ถ้าเกิดขึ้นจากความสงบ เกิดจาก 
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ความนึกคิด หรือเกิดขึ้นจากกฎธรรมดานั้นแสดง 

นี่มันมีหลายอย่าง

 เหตุที่ตนเข้าไปรู้น่ะ อาศัยเหตุอะไร? อาศัยเหต ุ

เพราะความสงบ จงึเกดิ หรอืเกดิจากความนกึคดิของเรา 

คาดคะเนวา่ จะตอ้งเปน็อยา่งนีแ้น ่เหตอุนันีจ้ะตอ้งเปน็ 

ไปอย่างนั้นเชียว อันนี้ไม่ใช่นะ ความรู้จะเกิดขึ้นจาก 

ความนึกคิดหรือ? ไม่ใช่! เกิดจากความสงบหรือ? 

ไม่ใช่นะคะ หรือว่าเกิดขึ้นจากธรรมดาที่กฎธรรมดานั้น

แสดง นี่มันมีหลายอย่าง หรือเกิดจากมนสิการ คือ 

ทำความเข้าใจเข้าไว้ว่า อย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้น 

อย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ ทำความเข้าใจอย่างนี้ โดย 

มนสิการที่จิตนึกไปถึงเรื่องนั้น เรื่องนี้ แล้วก็บอกว่า 

เรื่องนั้นต้องเป็นอย่างนั้น เรื่องนี้ต้องเป็นอย่างนี้ รู้ตาม 

หลกัฐานของปรยิตับิา้ง รูต้ามทีเ่รานกึเอา เขา้ใจเอาบา้ง 

หรือตามที่ครูบาอาจารย์ที่บอกบ้าง

 แต่ว่า ความรู้ที่เข้าถึงวิปัสสนานั้น ต้องเป็น 

ความรู้ที่ได้มาจากสภาวธรรมที่แสดง แล้วเรารู้ตาม 

สภาวะ ทีเ่ขาแสดงใหเ้รารูน้ัน้ เขาแสดงความจรงิใหเ้รารู ้ 

แล้วเราเข้าไปรู้ความจริงของเขา ตามสภาวธรรมนั้นๆ
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 ตามที่รู้ จะรู้ว่า ความรู้อย่างนั้น เข้าถึงวิปัสสนา 

หรือไม่ ต้องเป็นความรู้ที่ได้มาจากสภาวธรรม คือว่า 

ที่เข้าถึงวิปัสสนาน่ะ วิปัสสนา ไม่มีครูอาจารย์อะไร 

จะสอนได้ ไม่มี ต้องเป็นปัญญาของเราเองที่เข้าไปรู้ว่า  

ธรรมทัง้หลายนี ่เปน็อนจิจงั ทกุขงั  อนตัตา จะบอกเทา่ไร 

ใครจะสอนเท่าไรๆ ก็ไม่ได้ แล้วจะรู้ด้วยศีลก็ไม่ได้ 

จะรู้ด้วยสมาธิก็ไม่ได้ จะต้องรู้ได้ด้วยปัญญาเท่านั้น 

นะคะ ว่าสิ่งทั้งหลายนี่ เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  

ต้องรู้ ได้ด้วยปัญญาเท่านั้นนะคะ แล้วก็ปัญญานั้น 

ได้มาจากไหน? ได้มาจากการเข้าไปพิสูจน์แล้ว สภาวะ 

แสดงให้รู้ ไม่ใช่ได้มาจากครูอาจารย์ ไม่ใช่ได้มาจาก 

การคิดนึก ได้มาจากการไปพิจารณา ปฏิบัติ ตามพิสูจน์ 

ความจริงของสภาวะ มีนามรูป หรือขันธ์ ๕ เป็นต้น 

แล้วเขาแสดงความจริงให้รู้

 ความรู้ได้มาจากสิ่งนั้น ไม่ใช่ได้มาจากครูอาจารย์ 

ไม่ใช่ได้มาจากตัวหนังสือ หรือตำรับตำราต้องได้ 

มาจากสภาวะ

 อย่างความ ไม่เที่ยง เป็นต้น มีสภาวะปรากฏ 

แสดงแล้วหรือยัง เราก็รู้ว่า มันไม่เที่ยง นี่แหละค่ะ 
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ทุกคนที่นั่งอยู่นี่ รู้หมดใช่ไหมว่า ไม่เที่ยง ทุกคนน่ะรู้ 

ทั้งนั้น ว่าสิ่งทั้งหลายนี่ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา 

แต่ว่าใครเล่า? ความไม่เที่ยงอันนี้ ใครเป็นคนแสดง 

ให้ท่านรู้ เขาแสดงแล้วหรือยัง

 ทา่นรูว้า่ ไมเ่ทีย่ง แตว่า่ใครบอกวา่ ไมเ่ทีย่งไหนละ่ 

ไม่เที่ยง ชี้มาซิ ไม่เที่ยงอยู่ที่ไหน? เวลานี้อยู่ที่ไหน? 

อยู่ที่โต๊ะหรือ? โต๊ะก็ยังอยู่ ทำไมว่าไม่เที่ยงล่ะ อยู่ที่ 

เก้าอี้หรือ หรืออยู่ที่คนที่นั่งอยู่ที่นี่ ยังอยู่ด้วยกันทั้งนั้น  

ทำไมถงึวา่ไมเ่ทีย่ง หรอืโบสถ ์วหิาร การเปรยีญ ไมเ่ทีย่ง 

ก็ยังอยู่ทั้งนั้น ยังปรากฏอยู่แก่ท่านทั้งนั้นแล้ว ที่ท่านว่า 

ไม่เที่ยง ไม่เที่ยงนั้นเอามาจากไหน? ความไม่เที่ยง 

เขาหมายความวา่อยา่งไร? สิง่ใดเกดิขึน้ สิง่นัน้ตอ้งดบัไป 

หรือสิ่งนั้นต้องหมดไป สิ่งนั้นต้องสลายไป

 อย่าลืมว่า ต้องเฉพาะหน้าเป็นปัจจุบันธรรม 

ต้องเข้าไปเห็นอย่างนั้น จึงเรียกว่า “เห็น” ทีนี้เราก็ว่า 

เรารู้ รู้แต่ว่า ไม่เห็น รู้ทุกอย่างนี่มันไม่เที่ยง รู้อย่างไร 

รู้ว่ามันไม่เที่ยงอย่างไร? อ้าว! ต่อไปจะตั้งอยู่ได้ 

หรืออย่างนี้ ต่อไปมันก็ต้องหมดทั้งนั้น ใครว่ามันจะตั้ง 

อยู่ได้ คนเรานี่ต่อไปมันก็จะต้องตายใช่ไหมล่ะ? นี่ว่า 
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อย่างนี้ทีเดียว แล้วเราก็ตาย แต่นี่เราก็ยังตั้งอยู่จนตาย

แลว้กย็งัไมเ่หน็ อาการไมเ่ทีย่งของวตัถสุิง่นี ้เหน็หรอืยงั? 

ยังไม่เห็น ใช่ไหมล่ะคะ? ก็ยังไม่เห็นนี่ มันยังอยู่ 

“แลว้มนักต็อ้งหมด” แตแ่มเ้ราตายแลว้  มนักย็งัไมห่มด 

แล้วเมื่อไหร่เล่า เราจะเข้าไปเห็นความไม่เท่ียงอันน้ันได้

 ใครๆ ก็รู้กันทั้งนั้นแหละค่ะ แต่ว่า ความรู้อันนั้น 

มันรู้ ในขั้นวิปัสสนาหรือว่าขั้นศรัทธาเชื่อตาม หรือว่า 

คิดนึกตาม หรือว่ารู้ตามที่เขาบอก แล้วก็คิดนึกไปตาม 

อย่างนี้

 ต้องรู้ตามสภาวะนะคะ ว่ามีสภาวะปรากฏแสดง 

แลว้หรอืยงั หรอืวา่ไปมนสกิารเอาเองวา่ ไมเ่ทีย่งอยา่งนี ้ 

เป็นต้น

 ฉะนั้น การทำวิปัสสนานี่ ในปัญญาของท่าน 

วางลำดับไว้ ความไม่เที่ยงก็เห็นด้วยกันในวิปัสสนา แต่

อย่างนั้นการเข้าไปเห็นในวิปัสสนา ยังมีการต่างกัน 

ยังไม่เหมือนกันเลย ขั้นนั้นจะต้องเห็นแค่นั้น ขั้นนั้น 

ตอ้งเหน็อยา่งนัน้ ไม่ใชว่า่ ไปมนสกิารเอาเองวา่ไมเ่ทีย่ง 

อย่างนี้ เป็นต้น
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 ปัญญาอย่างนี้ ยังไม่เข้าถึงวิปัสสนา ปัญญาที่ 

เข้าถึงวิปัสสนา ซึ่งเรียกว่า ภาวนาปัญญา ต้องรู้ตาม 

และต้องตามดูสภาวะ ตามดูนามรูป เพราะไม่เที่ยงนี่ 

อยู่ที่นามรูป เพราะฉะนั้น ต้องการจะรู้นามรูปไม่เที่ยง 

นี่ก็ต้องตามคอยดูที่นามรูปนั่น จนกระทั่งเห็นตามความ

จริงของนามรูป ที่แสดงให้เห็น และรู้ตามที่ปรากฏที่ 

แสดงอยู่นั้น อย่างนี้จึงจะเรียกว่า เข้าถึงวิปัสสนาได้

 เพราะว่า เราเข้าไปพิจารณา จะเป็นรูปใด นามใด 

ก็สุดแล้วแต่รูปนามที่เราดูอยู่นั้น กำลังแสดงความ 

ไม่เที่ยงอยู่

 สมมุติว่า รูปนั่ง เรากำลังนั่งอยู่นี่ รูปนั่งก็กำลัง 

ปรากฏ เกิดขึ้นอยู่ ในท่าที่นั่งนั้น เห็นว่า รูปนั่งนี้  

ไม่เที่ยง

 ถ้าเห็นด้วยวิปัสสนาที่แท้จริงละก็ ต้องเห็นความ 

ไม่เที่ยงในขณะที่กำลังนั่งอยู่นะ ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไปแล้ว 

ถึงจะเห็นว่า รูปนั่งไม่เที่ยง ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ นี่ดูซิ 

ขั้นหนึ่ง

 ทนีีท้า่นบอกอยา่งนี ้เหตผุลอยา่งนีน้ะ่ เราตอ้งนกึวา่ 

เราเขา้ไปเจอะหรอืยงันี ่ ทีเ่รากำลงันัง่อยูน่ี ่เราเหน็รปูนัง่ 
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ไม่เที่ยง ทั้งๆ ที่เรากำลังนั่งอยู่นี้ เราเคยพบแล้วหรือยัง 

นี่ลองนึกดู ถ้ายังก็แปลว่า เรายังไม่เข้าถึงวิปัสสนา 

ที่แท้จริงนะคะ  

 เพราะว่า เราเข้าไปพิจารณารูปนามที่กำลังนั่งอยู่

แล้ว ก็เห็นว่า ไม่เที่ยง อย่างนี้ ถึงจะเรียกว่า เห็นด้วย 

วปิสัสนาทีแ่ทจ้รงิ ทีก่ำลงันัง่อยูน่ัน่แหละ คอื กำลงัทีร่ปูนัง่ 

นั้นยังอยู่ ไม่ใช่ว่า รูปนั้นหมดไปแล้ว ถึงจะเห็นว่า  

ไม่เที่ยง ไม่ใช่อย่างนั้น วิปัสสนาที่แท้จริงน่ะ

 ที่เราเข้าใจกันอยู่ว่า ไม่เที่ยง ก็คือ เมื่อเปลี่ยน 

อริยิาบถแลว้ เมื่อรปูนัง่หมดไปแลว้ เราจงึรูว้า่ รปูนัง่นัน้ 

ไม่เที่ยงใช่ไหมคะ นั่นไม่ใช่ รูปนั่งนั้นกำลังแสดง 

ความไม่เที่ยง มันหมดไปแล้ว มันไม่มีแล้ว รูปนั่งนั้น  

มนัไมม่าปรากฏแสดงความไมเ่ทีย่งใหเ้ราแลว้ เพราะเรา 

เปลี่ยนไปแล้วอิริยาบถ แต่ว่าเราไปนึกจำได้ว่า เมื่อกี้นี้ 

ทา่นีย้งัอยู ่แตว่า่ตอนนีเ้ราเปลีย่นไปแลว้ ทา่นีห้มดไปแลว้ 

ก็ไม่ใช่ปัจจุบัน เพราะเราไปหน่วงเอาอดีตมาใช่ไหม 

ล่ะคะ เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว แต่ก่อนนี้มีอยู่ นี่จับเอาอดีต 

มาบ้าง อนาคตบ้าง ต่อไปรูปนี้ก็ต้องไม่เที่ยงเหมือนกัน

นี่อย่างนี้ อันนี้ก็เป็นอดีตกับอนาคต ไม่ใช่ปัจจุบัน หรือ
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ว่าเท้าที่ยกขึ้นและย่างลงไปนี่ แล้วจึงเห็นว่ารูปยกนั้น 

ไม่เที่ยง อย่างนี้ก็ยังไม่ชื่อว่า เห็นรูปเดินไม่เที่ยง 

เพราะขณะทีเ่ดนิอยู ่ ยงัไมเ่หน็ความไมเ่ทีย่งของรปูนัน้  

ถ้าเห็นด้วยวิปัสสนาที่แท้จริงจะต้องเห็นไม่เที่ยง  

ในขณะที่กำลังก้าวอยู่นั้น คือ จะเป็นรูปใดหรือนามใด 

ก็ตาม ต้องเข้าไปเห็นว่า ไม่เที่ยง ในขณะที่รูปหรือ 

นามนั้น แสดงความไม่เที่ยงอยู่ ไม่ใช่เห็นว่าไม่เที่ยง  

เมื่อมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นมาแทนแล้วเช่น :- 

 เห็นว่า จักขุวิญญาณนี้ไม่เที่ยง หรือวิญญาณนี้ 

ไม่เที่ยง ต่อเมื่อเราไม่เห็นสิ่งนั้นแล้ว หรือว่า สิ่งนั้น 

มันได้ผ่านไปแล้ว เราจึงรู้ว่า ที่เห็นสิ่งนั้นหมดไปแล้ว 

แต่ที่กำลังเห็นอยู่เดี๋ยวนี้ เรายังไม่เห็นว่าไม่เที่ยง 

ทำไมจึงว่า ยังไม่เห็นเล่า? เพราะว่า เรายังเห็นอยู่นี่ 

ถ้าไม่เที่ยงจะต้องหมดไปละ แต่นี่เราก็ยังเห็นอยู่นี่ 

แล้วจะว่ามันไม่เที่ยงได้อย่างไร มันยังอยู่นี่

 เรากำลังดูอยู่ เราก็เห็นอยู่เรื่อยอย่างนี้ เราจะรู้ 

ไดอ้ยา่งไรวา่ การเหน็นี้ไมเ่ทีย่ง เพราะฉะนัน้ เราจะตอ้ง 

ดูจนกว่านามรูปเขาไม่เที่ยงตามลักษณะของเขา 

ที่แสดงว่า ไม่เที่ยงอย่างนั้นเสียก่อน แล้วเราจึงจะรู้ว่า 

ไม่เที่ยง

_15-0660.indd   28 7/2/15   1:12:59 PM



29

 ถา้เราเขา้ไปเหน็อยา่งนี ้กจ็ะรูว้า่ ปญัญาเปน็ผูบ้อก 

ให้เรารู้เอง จะรู้ทีเดียว ใครเป็นผู้บอก เราต้องรู้เอง 

ใครเปน็ผูบ้อกใหเ้รารูว้า่ ไมเ่ทีย่ง เราจะตอบไดอ้ยา่งไร? 

สมมุติว่า เราเข้าไปเห็นความไม่เที่ยง ตามสภาวะ 

อย่างนี้ เราก็บอกว่า เดี๋ยวนี้เราเข้าไปเห็นแล้วละ 

ว่าไม่เที่ยงนั้นน่ะ ได้เข้าไปปฏิบัติแล้ว ไปพบแล้ว 

ถ้ามีคนเขาถามว่า ใครบอกว่ารูปนั้นไม่เที่ยง หรือ 

นามนัน้ไมเ่ทีย่งนะ่ ใครบอก? แลว้เราจะตอบไดอ้ยา่งไร? 

เราเป็นคนผู้เขาไปเห็น เข้าไปดู แล้วเราจะตอบว่า อ๋อ! 

พระพทุธเจา้ทา่นบอก หรอื อาจารยค์นนัน้บอก คนนีบ้อก 

หรือ? เปล่า! เราไม่บอกแล้วอย่างนั้น เราก็บอกว่า 

“เรารู้เอง” ก็เราเข้าไปเห็นเองนี่ ใช่ไหม? เราจะไปบอก 

ได้อย่างไรว่า ใครบอก ก็ต้องเข้าไปรู้เอง ทำไมถึงรู้ล่ะ? 

อ้าว! ก็เข้าไปดูอยู่นี่ ถึงเห็นว่า ไม่เที่ยงอย่างนี้ จะไม่นึก 

เลยว่า คนนั้นบอก คนนี้บอก ท่านถึงบอกว่า เรื่องนี้ 

จะต้องรู้เองรู้เฉพาะตัว คนอื่นเขาไม่ได้ดูด้วย เขาก็ 

ไม่เห็นด้วย เราต้องเข้าไปเห็นนามนั้น เห็นรูปนั้น 

กำลังแสดงความไม่เที่ยงอยู่ ถ้าเมื่อใครถามเราว่า 

ใครบอกว่ ารูปนามไม่ เที่ ยง? เราก็ต้องบอกว่ า 
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“เราเห็นเอง” เพราะเราดู เราจึงเข้าไปเห็นด้วยตนเอง 

ไม่มีใครบอกให้เห็น เพราะเห็นเอง และถ้าจะมีใคร 

มาบอกว่า นามรูปเที่ยง ความจริง นามรูปมันเที่ยงนะ 

มันเป็นของมันอยู่อย่างนี้แหละ มันเที่ยง ใครจะไปว่า 

มันไม่เที่ยง มันตั้งอยู่เป็นกัปกัลป์พุทธันดรทีเดียว มีคน

ที่เขาเข้าใจอย่างนี้ก็มีนี่คะ เขาก็มาบอกว่า เราเห็นผิด 

แล้วละ ความจริงรูปนามมันต้องเที่ยง อย่างนี้ เราจะ 

เชื่อไหม? เราเขา้ไปเหน็เอง เราเขา้ไปชมิเอง บอระเพด็นี ่

มันขมแล้วคนอื่นเขาจะบอกว่า เออ! ไม่ขมหรอก 

มนัหอมหวานนะ เราจะเชื่อไหม ในเมื่อเราไดล้องชมิแลว้ 

เราก็ไม่เชื่อเลย ใช่ไหมคะ?

  เพราะฉะนั้น ในปัญญาที่เข้าไปเห็นเองแล้วนี่ 

ใครจะไปบอก สักหมื่นสักแสน ไม่มีเลยที่จะเชื่อ  

เพราะสิ่งนั้นได้ประจักษ์ชัดด้วยตนเองแล้ว ไม่ได้อาศัย 

คำบอกเล่า เราจะเชื่อไหม?

 ถ้าหากอาศัยคำบอกเล่า คนนี้บอกดี แหม! 

คนนีพ้ดูด ีพดูเกง่ แหม! เขาบอกใหเ้หตผุลด ีเขาบอกเกง่ 

เราก็ไปเชื่อคนใหม่บอกเก่ง คนเก่าที่บอกมาก็เชื่อมา 

เหมือนกันแหละ แต่ยังไม่เก่งเหมือนคนนี้ แหม! 
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คนนี้ให้เหตุผลดี บอกเก่งดี เอ้า! เชื่อคนใหม่นี่อีก  

ประเดีย๋วมคีนใหมม่าดกีวา่คนนีอ้กี เรากเ็ชื่อเขาเรื่อยไป 

ใช่ไหม? แต่ถ้าเราเห็นเองแล้ว  

 ไมม่เีลย พระอนิทร ์พระพรหม มาบอกเราก็ไมเ่ชื่อ 

เพราะว่า เราเห็นแน่แล้ว ความสงสัยของเราไม่มีแล้ว 

เราก็ไม่เชื่อใครทั้งนั้น

 เรื่องอยา่งนีก้ม็ีในพระสตูร แสดงถงึการไดฟ้งัธรรม 

ของพระพุทธเจ้าแล้ว เกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา คือ 

เห็นความไม่เที่ยงนี่ เห็นขึ้นมาด้วยตนเอง สภาวะที่ 

เขาแสดง ความเกิดขึ้นและดับไปของนามรูปด้วย 

วิปัสสนา เขาก็มีความเลื่อมใสศรัทธาว่าธรรมนี้น่ะ 

เป็นของจริง เพราะได้เข้าไปพิสูจน์แล้วตามความจริง 

อย่างนั้นทีเดียว

 คราวนี้ก็มีพระยามาร รู้แล้วว่า อ้อ! คนนี้เกิด 

ศรัทธาขึ้นมาแล้ว แต่ก่อนนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ มิจฉาทิฏฐิ 

ก็แปลว่า เป็นพวกเดียวกันกับพระยามาร เป็นพาลว่า 

อยา่งนัน้เถอะ ตวัเองยงัไมเ่กดิปญัญา ยงัไมเ่ปน็บณัฑติ  

ท่านก็ว่า เป็นพาล พระยามาร ก็ถือว่าเป็นพวกเรา 

เป็นลูกศิษย์ของเรา พระยามารก็มีอำนาจ มีมัจจุมาร 
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มีความตาย มีขันธมาร มีกิเลสมาร เป็นต้น อยู่ใน 

อำนาจของเรา เราก็สามารถทำให้เป็นไปได้ แต่ทีนี้  

เมื่อไปเกิดปัญญาเห็นความจริงขึ้นแล้ว ก็จะเป็น 

ผู้ไม่หลงละ ว่าอย่างนั้นเถอะ ก็แปลว่า จะไม่ได้อยู่ 

ในอำนาจของเราแล้ว เราจะชักจูงไปในกิเลสเพื่อไปหา

ความตายอย่างนี้ เป็นต้น หรือเพื่อไปหาเบญจขันธ์ 

ซึ่งเกิดขึ้นใหม่ เพราะขันธ์เป็นตัวทุกข์นี่ ก็ไม่ได้แล้ว 

ผู้นี้ ไม่ยอมไปแล้ว เพราะอะไร ก็เห็นอยู่แล้วว่า 

มันไม่เที่ยงอย่างนี้ แล้วแกจะไปยินดี ไปหาขันธ์ 

ในภพไหนล่ะ มันก็ต้องไม่เที่ยงทั้งนั้น จะไปหาความ 

ยินดีในความไม่เที่ยงได้อย่างไร?

 พระยามารเหน็วา่ ไมไ่ดก้ารแลว้ ผูน้ีเ้หน็จะไมเ่ชื่อ

ถ้อยคำของเรา ก็แปลงเป็นพระพุทธเจ้า มาแสดงธรรม 

บอกวา่ เมื่อตะกีน้ีท้ีเ่ราบอกกบัทา่นวา่ ทกุสิง่ทกุอยา่งนะ่ 

มันไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์ มันเป็นอนัตตา มันไม่อยู่ใน 

อำนาจบังคับบัญชาของใคร นั่นเราบอกผิดไปนะ นั่น 

พระยามารที่แปลงมา เมื่อกี้เราบอกผิดไป เราเผลอไป

 ความจริงรูปนามนั้น มันเที่ยง มันอยู่ในอำนาจ 

ของเรา เปน็ไปตามใจเรา บอกอยา่งนัน้ แลว้มนักเ็ปน็สขุ 
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ก็บอกให้ฟังใหม่ เพราะแปลงมาเหมือนพระพุทธเจ้า 

ทีเดียว เพราะถ้าอย่างนั้นแกก็จะไม่เชื่อ

 พอบอกเท่านั้นละ ทั้งๆ ที่เป็นรูปพระพุทธเจ้า 

นั่นแหละ ผู้ที่เกิดวิปัสสนาที่เข้าไปเห็นของจริงแล้ว 

แกลุกขึ้นชี้หน้าพระยามาร ที่แปลงเป็นพระพุทธเจ้า 

ไล่ออกจากบ้านทันที บอกว่า ท่านเป็นพาลแล้ว 

ท่านไม่ได้เป็นบัณฑิต ท่านไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า  

เพราะฉะนั้น ออกจากบ้านไปเดียวนี้ทีเดียว

 เห็นไหมคะ นี่ คนที่เขารู้แท้จริงน่ะ ต่อให้เหมือน 

พระพุทธเจ้า ปลอมมาเหมือนพระพุทธเจ้า เทศนาได้ดี 

อย่างพระพุทธเจ้าก็ตาม ถ้าผิดจากเหตุผลที่เข้าไป 

พิสูจน์แล้ว เขาไม่มีเชื่อเลย                      

 นี่ก็ให้ดูว่า ต้องเป็นอย่างนั้น เดี๋ยวนี้เราก็ทราบกัน 

วา่ ทกุสิง่ทกุอยา่งทัง้หลาย ไมเ่ทีย่ง พระองคท์รงแสดงวา่ 

ขนัธ ์๕ ไมเ่ทีย่ง รปูไมเ่ทีย่ง เวทนาไมเ่ทีย่ง สญัญาไมเ่ทีย่ง 

สังขารไม่เที่ยง วิญญาณไม่เที่ยง เราก็ฟังกันมานักแล้ว

 แต่ทีนี้ ยังมีอาจารย์อีกมากว่า จิตนี้น่ะเที่ยง 

มีอีกเยอะ ท่านก็คงจะเคยได้ผ่านมา จิตนั้นน่ะเที่ยงมัน

ไม่เกิดไม่ดับหรอก
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 เมื่อวานซืนนี้เองแหละ ดิฉันก็ไปฟังมา บอกว่าจิต 

นีน่ะ่ เทีย่ง ไมเ่กดิไมด่บัหรอก ทีม่นัเกดิดบั ทีม่นัไมเ่ทีย่งนะ่ 

มนัเปน็อาการของจติตา่งหาก เรากถ็ามวา่ อาการของจติ 

น่ะ เรียกว่า อะไร? ธรรมะตรงนั้นน่ะ เรียกว่า อะไร? 

เรียกว่า จิตก็ ไม่ใช่ เรียกว่า วิญญาณหรือก็ ไม่ใช่ 

หรือจะเรียกว่าเจตสิก เพราะว่า เจตสิก ธรรมนี้ ท่าน 

บอกแล้วว่าต้องเป็นธรรมอยู่กับจิตนะ ต้องเกิดร่วมกับ 

จิตแล้วต้องเกิดพร้อมกันด้วย

 ถ้าว่า เป็นอาการ มันก็ไม่ใช่ แล้วก็ถามไปแล้ว 

ก็หาคำตอบ แล้วบอกไม่ได้ ว่าอาการที่มันทำให้จิตเป็น

ไปต่างๆ นี่นะ อาการนี้นะ มันอะไร? มันเป็นรูปหรือ 

ก็บอกไม่ถูก มันนามหรือ ก็บอกไม่ถูก แต่เขาไปมั่นใจว่า 

จิต นี่ มันเที่ยงละ ส่วนที่ไม่เที่ยงก็เที่ยวไปบอกให้อะไร

ต่ออะไร ทั้งๆ ที่ตัวก็ไม่รู้ว่าอะไรน่ะ มันทำให้ไม่เที่ยง 

แต่ว่า ทั้งๆ ที่ไม่รู้นั่นแหละ ก็ยกเอาจิตขึ้น กันจิตไว้ 

แต่พอถามว่าวิญญาณล่ะ เที่ยงไหมล่ะ? วิญญาณต้อง 

รับซี ไม่เที่ยง เพราะท่านแสดงว่า ขันธ์ ๕ ไม่เที่ยงนี่ 

ขืนไปบอกว่า วิญญาณเที่ยง มันก็ขัดกันอย่างมั่นคง 

ทีเดียว ก็นับว่า วิญญาณน่ะ ไม่เที่ยง นี่เห็นไหมคะ 
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อันนี้ก็ขาดการศึกษา เขาน่ะ ไม่รู้หรอกว่า จิตกับ 

วญิญาณนะ่ มนัอนัเดยีวกนั แตว่า่ธรรมชาตนิีม้ชีื่อเรยีก

ได้หลายอย่าง เขาก็ไม่ทราบ

 ทีนี้ เขาก็นึกว่า จิตกับวิญญาณนี่ มันคนละอัน  

เอ้า! วิญญาณ เขายกให้ไม่เที่ยง แต่จิตล่ะ? จิตนี่เที่ยง 

นีอ่ยา่งนีแ้หละคะ่ อยา่งนีก้พ็ดูกนัลำบากนะคะ เทีย่งบา้ง 

ไม่เที่ยงบ้าง อะไรก็แล้วแต่ ขันธ์ก็เหมือนกัน บางขันธ์  

เที่ยง บางขันธ์ ไม่เที่ยง ตามใจ! เลือกเอาตามใจจะว่า 

ก็แล้วกัน

 พระพุทธองค์ทรงแสดงว่า ขันธ์ ๕ ไม่เที่ยง เราก็รู้ 

ตามนั้นแหละว่า ไม่เที่ยง เราก็เชื่อตามพระพุทธเจ้า 

เหมือนกัน เหมือนกันกับพิจารณาด้วยจินตาญาณของเรา 

มนสิการตามก็รู้สึกว่ามันไม่เที่ยง และก็เชื่อตามว่า  

ท่านสอนจริง ท่านสอนเราก็เชื่อตาม

 แต่ไม่ใช่ว่า เรารู้เองนะ เรารู้ตามที่ท่านบอก  

ยังนะ ! เรายังไม่ได้รู้เองนะ นี่เรารู้ตามที่ท่านบอกนะคะ 

ยังไม่ใช่รู้เอง หรือเชื่อตาม

 มันเป็นเรื่องพระพุทธองค์ ท่านรู้ต่างหากท่านรู้ว่า 

ไม่เที่ยง แต่เรายังไม่รู้
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 เพราะฉะนั้น ครูที่แท้จริงของเราน่ะ คือใคร? 

ครูของเราที่แท้จริง ก็คือ ธรรมชาติ หรือสภาวธรรม 

ก็คือ ขันธ์ ๕ นั่นเอง ที่จะเป็นผู้สอนให้เรารู้ว่า 

เขาไม่เที่ยง

 เมื่ อย่อลงไปก็ ได้แก่  รูปกับนาม นี่แหละ 

เป็นครูที่แท้จริงของเรา ไม่ใช่ใครเลย เขาบอกไม่ผิด 

เขาสอนไม่ผิด สอนคนอื่นอย่างสอนเรา แม้ ๑๐๐ คน 

เขาก็สอนอย่างเดียวกันหมด ไม่มีผิดเลย เขาไม่ใช่ 

เป็นคนอคติว่า คนนั้นสอนอย่างนั้น คนนี้สอนอย่างนี้ 

ไม่มี เขาก็ให้ความรู้เหมือนกันหมด ถ้าใครไปดูเขา 

ไปเห็นเขา ก็ต้องเห็นอย่างเดียวกันหมด

 เพราะฉะนั้น การเจริญวิปัสสนานี่ ก่อนอื่นก็ควร 

จะไปพบครูเท่านั้นเอง พยายามไปพบครูกันเสียก่อน 

เพราะรูแ้ลว้ใชไ่หม? วา่นามรูปนี ่ เปน็ครทูีแ่ทจ้รงิของเรา 

สอนให้เราเกิดปัญญาวิปัสสนา สอนให้เรารู้ว่า เขาน่ะ 

ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา นามรูปนี่น่ะ เขาจะเป็น 

ผู้สอน

 เพราะฉะนั้น ก่อนอื่น ที่เราจะไปเรียนวิชา เพื่อให้ 

ได้วิชาต่างๆ เราต้องไปพบครูเสียก่อน ต้องเข้าไป 
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พบครูเสียก่อน ครูน่ะ คือใคร? คือ นามรูป เวลานี้ 

รู้จักแล้วหรือยังว่า นามรูปน่ะ เป็นใคร? เรายังไม่รู้จัก  

ใช่ไหมคะ?   

 เมื่อไม่รู้จักแล้วเราจะไปเรียนวิชาให้ครูสอนได้ 

อย่างไร? ไม่มีหวังละ ! ใช่ไหมคะ?

 เพราะฉะนั้น ก่อนอื่น ผู้ทำวิปัสสนานี่ ต้องเรียน 

นามรูป เสียก่อน?

 นามนะ่ อะไร? รปูนะ่ อะไร? เรยีนใหเ้ขา้ใจเสยีกอ่น 

แลว้กเ็อานามรปูนัน้ อาศยัความเพยีร อาศยัสต ิปญัญา 

คอยส้องเสพกับนามรูปอยู่เสมอ นามรูปจะเกิดขึ้น 

ขณะใด เราก็คอยอยู่ใกล้ชิด คอยตามดูอยู่เสมอเลย  

นั่นแหละ เราถึงจะเห็นถ้าไม่ได้อยู่ใกล้ชิด หรือไม่ได้ด ู

จริงๆ ก็ไม่มีโอกาสที่จะเห็นได้เหมือนกัน

 เรื่องไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา อะไรต่อ 

อะไรต่างๆ ของนามรูป ดีหรือชั่วต่างๆ รูปนามเท่านั้น 

จะเป็นผู้สอนให้ แต่ท่านต้องไปเจอนามรูปเสียก่อน 

แล้วท่านจึงจะรู้ ท่านจึงจะได้ความเข้าใจจากเขาว่า 

ความจริงนั้น เขาเป็นอย่างไร?
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 ถ้าเรายังไม่เข้าไปเจอนามรูป ก็หมายความว่า 

เรายังไม่เจอครู ธรรมะต่างๆ อยู่ที่นามรูปนะคะ อยู่ที่ 

นามรูปเท่านั้นเอง ไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นเลย และ ๘๔,๐๐๐ 

พระธรรมขันธ์ ในปิฎกทั้ง ๓ นั้นนะคะก็ได้แก่อะไร? 

มาจากไหน? ก็ ได้แก่ นาม และ รูป นั่นเอง ใน 

พระไตรปิฎกนั้นน่ะ ไม่ได้สอนอย่างอื่นเลย ก็ได้แก่  

นามรูป ทั้งหมด

 ถึงแม้พระพุทธเจ้าได้สัพพัญญุตญาณตรัสรู้ว่า  

ไม่เที่ยง แจ้งโลก มีนามว่า โลกวิทู ก็ใครเล่าเป็น 

ผู้สอนพระพุทธองค์ ใครเล่าเป็นผู้สอน พระพุทธเจ้า 

มีครูหรือเปล่า? ไม่มีใช่ไหม? ตามที่เราสวดมนต์กัน 

นี่น่ะ

 อรหํ สมฺมาสมฺพุธฺโธ พระองค์เป็นผู้ตรัสรู้  

โดยชอบด้วยพระองค์เอง โดยไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา 

จากครูบาอาจารย์คนหนึ่งคนใด ใช่ไหม? เป็นโลกวิทู 

ผู้แจ้งโลก รู้จากใครเล่า? ก็ตัวสภาวธรรมที่เป็นไป 

ในโลกนี่แหละ ท่านเป็นผู้พิจารณาเข้าไปรู้ความจริงว่า 

ธรรมทั้งหลายที่เป็นอยู่ในโลกนี้แหละ
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 นี่แหละ! ธรรมทั้งหลายนี่แหละ เป็นผู้สอน 

เพราะฉะนั้น จึงประกาศว่า ตถาคตจะเกิดขึ้นก็ตาม 

หรือไม่เกิดขึ้นก็ตาม แต่ว่า ธรรมะอันนี้เขามีอยู่แล้วแต่

ไม่มีใครเข้าไปรู้เท่านั้นเอง ก็ ไม่มีใครนำมาสั่งสอน 

ความจริง

 เมื่อไม่รู้ความจริง ก็มาสอนความจริงไม่ได้ นี่เรา 

ก็ทราบกันอยู่แล้วนะคะ ดังนั้น เมื่อถูกถามว่าใครเล่า 

เป็นผู้สอนพระองค์? ก็นามรูปนี่แหละเป็นผู้สอน 

ก็ได้มาจากธรรมชาตินั้นเอง เขาเป็นผู้สอน ก็ได้มา 

จากธรรมชาตินั่นเอง เขาเป็นผู้บอกแต่พระองค์ท่าน 

เป็นผู้มีปัญญา จึงได้รับความรู้ที่ครูบอกให้มากมาย 

ละเอียดลออ สามารถจะรู้ความละเอียดลออของนามรูป 

ได้มาก อย่างเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้เท่านั้น เพราะ 

ไม่มีปัญญาถึงท่านหรือเท่ากับท่าน เราก็รู้ไม่ได้

 ถึงอย่างนั้นก็ขอให้ได้เข้าไปพบกับครู รูปนาม 

ก่อนเถอะ เอาเถอะ วิปัสสนาจะยังไม่เกิดก็ตามใจเถอะ 

เขาจะสอนให้ แล้วเราจะรู้หรือยังก็ ไม่สำคัญ แต่ 

ข้อสำคัญนี่ ต้องพบรูปนามก่อน ต้องรู้จักรูปนามก่อน
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 เพราะว่า รูปนามนี่ เป็นขั้นต้นของวิปัสสนา 

นี่ก็ขอให้จำไว้ว่า การที่จะเข้าไปทำวิปัสสนานะ ใครจะ 

สอนวิปัสสนาก็ตาม คนนั้นจะต้องบอกรูปนามให้เราทำ 

สำหรับวิปัสสนา

 ถ้าที่ใดบอกว่า ทำวิปัสสนา แต่ไม่มีนามรูปมาเป็น 

ตัวถูกกระทำ หรือไม่มีกรรมฐาน ที่เป็นตัวถูกพิจารณา 

ใหเ้หน็วา่ ไมเ่ทีย่ง เปน็ทกุข ์เปน็อนตัตาแลว้ กข็อใหเ้ขา้ใจ 

ในเหตุผลเถอะว่า “นั่นไม่ใช่วิปัสสนา”

 เพราะว่า ความรู้ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา 

เกิดไม่ได้ เพราะไม่มีสภาวะ ไม่มีนามรูปเพราะว่า 

ลักษณะทั้ง ๓ อย่างนี้ ไตรลักษณ์ นี่มีอยู่กับนามรูป

 ถ้าไม่มีนามรูปมาให้พิจารณาแล้ว จะเห็นลักษณะ

ของนามรูปไม่ได้เป็นอันขาดนะคะ นี่ขอให้เข้าใจใน 

เหตุผลให้แน่นอนทีเดียว

 ท่านเข้าใจอย่างนี้แล้ว ความรู้อันนี้แหละค่ะจะ 

ปกปักรักษาท่าน เป็นปัจจัยและเป็นที่พึ่งแก่ท่านไม่ให้ 

ท่านตกไปในความเห็นผิด ที่ไม่มีเหตุผล คุ้มครองได้นะ 

จะไปไหนละก็ ที่ ไหนไม่มีเหตุผลเราก็ ไม่ยอมเชื่อ 

ไม่ยอมรับฟัง ไม่ยอมทำตาม ไม่ยอมถือตาม ใช่ไหมล่ะ?
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 ถ้าหากว่า เราไม่มีปัญญาที่เข้าถึงเหตุผล ที่เข้าใจ 

เหตุผลดังกล่าวแล้ว ไม่มีอะไรป้องกัน อย่า! ไม่มีหวัง 

อย่าพูดเสียให้ยากเลยว่า จะไม่ตกไปในความเห็นผิด 

มิจฉาทิฏฐิ แต่หากตัวไม่รู้เองว่า ตัวตกไปในความ 

เห็นผิดเช่นนั้น ตัวไม่รู้เองว่า ตัวไปยึดถือในความ 

เห็นผิดเข้าแล้ว จิตใจไปนิยมในความเห็นผิด ที่ไม่มี 

เหตุผลเข้าแล้ว ไม่รู้เองต่างหาก เพราะเหตุใด จึงไม่รู้?  

เพราะตัวไม่รู้ ไม่ได้เหตุผล แล้วก็ไม่รู้ว่า อันนี้มันมีเหตุ

ผลที่ถูกต้องหรือไม่? นี่แหละ อันนี้แหละ ยากที่สุดเลย

 เพราะฉะนั้น การเรียนปริยัตินี่ ท่านจึงถือว่า 

อานิสงส์ของการเรียนปริยัติ และก็ต้องเข้าใจในเหตุผล

ที่ถูกต้องด้วย ตามความหมายของในพยัญชนะนั้นๆ  

แล้วท่านถือว่า ทำลายมิจฉาทิฏฐิได้

 มจิฉาทฏิฐทิัง้หมดจะเกดิขึน้ไมไ่ดเ้ลย แกผู่ท้ีเ่ขา้ใจ 

ที่ศึกษาเข้าถึงเหตุผลแล้ว แม้แต่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ท่าน 

ก็ยังบอกว่า มิจฉาทิฏฐิเกิดไม่ได้

 เหน็ไหมคะ? นีแ่หละ ! เปน็สรณะคุม้ครองของเรา 

ที่ไม่ให้ตกไปในทางมิจฉาทิฏฐิได้
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 ฉะนัน้ ปญัญานีแ่หละสำคญั ถา้เรามปีญัญาอยูแ่ลว้ 

มิจฉาทิฏฐิ คือ ความเห็นผิดนี่ จะดึงเราไปไม่ได้เลย

 ท่านสมมุติ คนที่ยังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่ เหมือนตะกร้า 

ของคนบ้า ท่านไม่ได้ว่า เหมือนคนบ้า เหมือนตะกร้า 

ของคนบ้า คนนั้นน่ะ มันมีตะกร้าถืออยู่ ใบหนึ่ง 

คนวิปลาสน่ะ แล้วในตะกร้าของคนบ้านั่นแหละ 

สารพัดที่จะมี ก้อนอิฐ ก้อนหิน ก้อนดิน ขี้หมา 

ขนมอะไรต่ออะไร คือหมดเก็บหมดมันเก็บใส่ตะกร้า 

เอาไวห้มดเลย คอืวา่ มนัไมรู่จ้กัเลอืกวา่ อนันีด้ ีอนันี้ไมด่ ี

อะไรดี อะไรไม่ดี มันจะเอาทั้งนั้นแหละ ผิดไม่รู้ ถูกไม่รู้ 

เก็บใส่ตะกร้า แหม! ดิฉันยังขำเลย ว่าจริงๆ แล้ว 

ความจริงมันก็เป็นอย่างนั้น

 ทา่นบอกวา่ ผูท้ีย่งัมมีจิฉาทฏิฐอิยูน่ี ่เหมอืนตะกรา้ 

ของคนบ้า สาระพัดไปดูในนั้น เอาหมดทั้งนั้น อะไรๆ 

ก็เอา ถ้าตะกร้าของคนดี เขาจะเอารึ? ก้อนอิฐ ก้อนหิน 

ก้อนดิน เขาก็ไม่เอา เขาก็ต้องเลือกเอาในสิ่งที่ดีๆ ซี 

ที่จะใส่ตะกร้าถือไปน่ะ เขาจะเอาแต่ของที่ดี ที่เป็น 

ประโยชน์นะคะ
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 เพราะฉะนั้น คนที่ศึกษาได้ดี เข้าถึงเหตุผลแล้ว 

ความเข้าใจในเหตุผล สามารถที่จะคุ้มครองท่านไม่ให้ 

ตกไปในความเห็นผิด

 ถา้ความเหน็ผดิเกดิขึน้แลว้ในชาตนิีล้ะกท็า่น แหม! 

แก้ยากเหลือเกินนะ แล้วมันจะเกิดในชาตินี้ชาติเดียว 

เมื่อไหร่ ชาติหน้ามันก็ติดตามไปอีก

 ปัญญาก็เหมือนกัน ชาติหน้ามันก็ติดตามเป็น 

บารมสีง่เสรมิใหท้า่นเขา้ถงึพระนพิพานจนได ้จะอยูท่ี่ไหน 

ก็ตามเถอะ

 แต่ที่นี้ ถ้ามิจฉาทิฏฐิมันติดไปละ มันก็ตามไป 

ข้างหน้าอีก มันก็พาเราเข้าไปในที่เลอะเทอะอีกนี่ 

เป็นอย่างนี้แหละ

 แล้วเมื่อไหร่เล่า เราถึงจะไปเจอที่ถูก เมื่อไหร่ล่ะ 

เราถงึจะมคีวามสามารถทำลายมจิฉาทฏิฐนิัน้นะ่ ใหห้มด 

เป็นศัตรูอันร้ายกาจทีเดียว

 ท่านบอกว่า เหมือนกับหอกที่ปักอกไว้ คือ 

คนที่ถูกมิจฉาทิฏฐิครอบงำนี่ คนนั้นน่ะ เหมือนกับ 

ถูกหอกที่ปักอกไว้ ดูซิคะ โทษน่ะ ไม่ใช่น้อยนะ
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 อยากจะเสริมเรื่องอารมณ์ปัจจุบัน อีกสักเล็กน้อย 

เพราะเรื่องอารมณ์ปัจจุบันนี่ มีความสำคัญมากนะคะ

 ความจริงอารมณ์ปัจจุบันนั้นน่ะ รูปใดก็ตาม 

นามใดก็ตามนะคะ ที่แสดงอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันกิจการ

ของอริยสัจ ๔ มีอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันเกิดร่วมอยู่ 

ในอารมณ์ปัจจุบัน อยู่ในรูปทุกรูป อยู่ในนามทุกนาม 

แล้วก็อยู่ในจิตทุกดวง อริยสัจ ๔ ไม่ใช่อยู่ในที่หนึ่งที่ใด 

โปรดเข้าใจด้วยนะคะ จิตทุกดวง สามารถจะบันดาลให้ 

เรารู้อริยสัจ ๔ ในที่นั้นได้

 เพราะฉะนั้น จะพิจารณาอันใดอันหนึ่งก็ได้เราก็ 

เคยได้ยินมา พระอริยเจ้า แต่ก่อนนี้ปฏิบัติน่ะดูอะไรนิด

เดียวก็เห็น ดูอะไรหน่อยเดียวก็เห็น ก็บรรลุอริยะได้ 

ก็แจ้งอริยสัจ ๔ ได้ เป็นพระอริยบุคคลได้ จะเป็น 

ชั้นไหนก็ตามเถอะ แล้วแต่ปัญญาบารมีได้ทั้งนั้น  

แม้แต่จักขุวิญญาณ จิตดวงเดียวก็มีอริยสัจ ๔ ในที่นั้น 

โสตวิญญาณ จิตดวงเดียวก็มีอริยสัจ ๔ อยู่ในที่นั้น

 เพราะฉะนั้น จะสำเร็จในทางไหน ก็ได้ทั้งนั้น 

อันนี้ท่านก็คงจะสงสัยนะ ถ้าดิฉันพูดอย่างนี้ ท่านเข้าใจ 
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แล้วละก็ ท่านก็สามารถจะไปแยกได้ แยกได้ไหมคะ? 

อริยสัจ ๔ ที่พูดนี้น่ะ อาศัยหลักฐานนะไม่ใช่คิดเอาเอง

 เพราะว่า พระพุทธเจ้า แสดงไว้ ในอริยสัจ ๔ 

ในนิโรธสัจ การดับตัณหา ท่านบอกว่า ตัณหาจะเกิดขึ้น 

เกิดที่ไหน? เกิดที่รูปารมณ์ก็ได้ เกิดที่จักขุปสาทก็ได้ 

เกิดที่จักขุวิญญาณก็ได้ ที่เสียงก็ได้ ที่หูก็ได้ ที่ได้ยิน 

ก็ ได้ ได้ทั้งนั้น นี่ตัณหาจะเกิด จะเกิดอยู่ที่นี่ คือ 

อาศัยอารมณ์นี้  หรืออาศัยวัตถุอันนี้  และตัณหา 

จะตั้งอยู่น่ะ จะตั้งอยู่ที่ ไหน? ตัณหาจะสร้างภพ  

สร้างชาติ สร้างสังสารวัฏฏ์น่ะ สร้างที่ไหน? สร้าง 

ขณะไหน? ก็สร้างที่ขณะเห็น ขณะได้ยิน ใช่ไหม? 

ขณะได้กลิ่น ขณะรู้รส ใช่ไหม? รูปอะไรเกิดขึ้น  

นามอะไรเกิดขึ้นนั่นแหละ ตัณหาจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่นั่น 

ท่านบอกไว้อย่างนี้ นี่! ใครๆ ก็คงได้ยินกันแล้วทั้งนั้น 

แล้วตัณหาจะดับไปน่ะ จะดับที่ไหน?

 ท่านก็บอกอีกว่า ตัณหาจะดับ ก็ดับที่นี่แหละ! 

ดับที่ตา ดับที่รูป ดับที่เห็น ดับที่เสียง ดับที่หู ดับที่ได้ยิน 

ท่านบอกอย่างนี้แหละ ใช่ไหม?
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 ทีนี้เมื่อตัณหาเกิดที่ไหน? อริยสัจอยู่ที่นั่นใช่ไหม? 

แล้วตัณหาจะดับ ท่านก็บอกว่า ดับที่นั่น

 การที่ตัณหาจะดับไปจากตา จากรูป นี่ตัณหาจะ 

เกิดขึ้น อาศัยตา อาศัยรูปนี่แหละ ไม่สงสัยใช่ไหม? 

มันล่อกิเลส มันก็เกิดตามทวาร ๖ อารมณ์ ๖ นี่แหละ 

เราไม่รู้ทันมัน ทีนี้ตัณหาจะดับก็ดับจากที่นั่น

 ถ้าตัณหาดับที่ ไหน? นิพพานก็อยู่ที่นั่นนะ! 

นิพพานก็มีที่นั่น

 ถ้าจะพูดอย่างนี้ละก็ เฮ้อ! นิพพานมีที่ตา ที่หูนี่ 

ฟังดูก็น่าจะเป็นมิจฉาทิฏฐิน่ะ ไม่เห็นมีใครพูดใช่ไหม? 

ที่ตา ที่หู นี่ใช่ไหม? เพราะตา หู นี่เป็นเบญจขันธ์นี่ 

ใช่ไหมล่ะ นิพพานจะไปอยู่ที่นั่นได้อย่างไร? นี่มัน 

น่าสงสัยนะ

 ทีนี้ตัณหาที่จะดับจากตา ดับจากหูน่ะ ต้องมี 

มรรคไหม? ถ้าไม่มีมรรค อยู่ๆ ตัณหาจะดับได้อย่างไร? 

มันดับไม่ได้นะ เราต้องมีมรรคอยู่แล้ว

 ทีนี้มรรคอยู่ที่ ไหน? มรรคอยู่ที่ตา ที่หู ที่รูป  

ที่เสียง นี่แหละ มีอย่างไร? มรรคที่ต้องกำหนดใช่ไหม? 
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กำหนดตา กำหนดหู การจะละตัณหานี่เพราะตา หู 

นี่เป็นทุกข์ รูป เสียง กลิ่น รส ตา หู จมูก ลิ้น กาย 

การเห็น การได้ยิน ได้กลิ่น รู้รส พวกนี้เป็นทุกข์ใช่ไหม? 

เป็นทุกขสัจจ์ใช่ไหม? ใช่! นั่นเป็นทุกขสัจจ์ แล้วท่าน 

ให้กำหนดรู้ทุกข์ ใช่ไหม? ตามกิจของอริยสัจทีเดียว 

ท่านสั่งให้กำหนดรู้ทุกข์ ใช่ไหม? ใช่นะ! รู้ทุกข์น่ะ 

รู้อะไรในเวลานั้นน่ะ? ทุกขสัจจ์มีอยู่ในที่นั้น, รู้ทุกข์น่ะ 

รู้อะไร? ก็รู้ตา รู้หู ใช่ไหม? รู้รูป รู้เสียงใช่ไหม? อันนี ้

ใช่ไหม? รู้เห็น รู้ได้ยิน อันใดอันหนึ่งนะ อันใดอันหนึ่ง 

ก็ได้

 เมื่อกำหนดรู้ทุกข์แล้วใช่ไหม? ตัณหาที่อาศัย 

เกิดขึ้น จะอาศัยเกิดขึ้นจากรูป เสียง กลิ่น รส ตา หู 

จมูก ลิ้น กาย ใช่ไหม? ยินดีใช่ไหม? ยินดีในที่นั้น

 ทีนี้ เมื่อเรากำหนดรู้ทุกข์น่ะ อันนั้นเป็นทุกข์น่ะ 

ความยนิด ีจากทีต่รงนัน้ ทีเ่ราเคยไดย้นิ จะออกไปไหม? 

จะออกไปไหม? ตัณหาจะตั้งอยู่ได้ไหม? อยู่ไม่ได้แล้ว 

ใช่ไหมล่ะ? อยู่ ไม่ได้แล้ว! ตัณหาก็จะต้องดับไป 

จากที่นั้น
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 เมื่อตัณหาดับไปจากที่นั้นแล้วใช่ไหม? ที่นั้นถึง 

นพิพานไหม? การดบัทกุขเ์ปน็นพิพานใชไ่หม? ดบักเิลส 

จากการยินดี ในตา ในหู ในรูป ในเสียง นี่ก็เป็นนิพพาน 

ใช่ไหมล่ะ? ก็เป็นนิพพานนะ

 ทีนี้ ตาหูนี่เป็นทุกข์นี่ ตาหูนี่เป็นทุกข์ ดับตา ดับหู 

ดับจมูก ดับลิ้น ดับกาย ดับใจ เป็นนิพพานไหม? 

เป็นนิพพานหรือเปล่า เป็นไหม? ขันธนิพพานอย่าลืม 

ขันธนิพพานน่ะ อะไรเข้านิพพาน?

 ตานั่นแหละ เป็นขันธ์หรือเปล่า? ตานี่แหละ 

นิพพาน ขันธนิพพาน ก็คือ ตานั่นแหละนิพพาน 

ไม่ ใช่อื่นไปนิพพานนะ ไม่ ใช่มีคน มีสัตว์ ไปนะ 

ตานีแ่หละนพิพาน หนูีแ่หละนพิพาน จมกูนีแ่หละนพิพาน 

ลิ้นนี่แหละนิพพาน ใช่ไหม? ขันธนิพพานก็ต้องดับ 

พวกนี้น่ะซี ก็พวกนี้เป็นขันธ์ทั้งนั้นนี่ใช่ไหม? ไม่เกิดอีก 

ใช่ไหม?

 เมื่อขันธ์เหล่านี้เข้านิพพานแล้ว ก็ ไม่เกิดอีกซี 

ใช่ไหม? ดับในที่นี้ หมายความว่า ดับสนิท ไม่เกิดอีก 

นี่แหละนิพพาน 
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 ฉะนัน้ อรยิสจั ๔ กม็ไิดอ้ยูท่ี่ไหนเลย  พระพทุธเจา้ 

แสดงอริยสัจ ๔ ให้พุทธบริษัทฟัง พอจบคำเทศนา 

เท่านั้นแหละ สำเร็จ เป็นอริยบุคคล โสดาบ้าง  

สกิทาคาบ้าง อนาคาบ้าง อรหันต์บ้าง

 พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม ก็มิ ได้ยกเอา 

สิ่งที่ตนไม่มีอยู่ มิได้ยกเอาสิ่งที่มิได้มีธรรมที่จะพิสูจน์  

กย็กเอาเบญจขนัธน์ี่ขึน้มาแสดงอรยิสจัอยา่งนี ้ผูฟ้งันัน้ 

กำหนดตามลงไป ในที่ใดที่หนึ่ง ก็เป็นอันว่า ผู้นั้นถึง 

พระนิพพาน สำเร็จได้อย่างนี้

 กิจของอริยสัจน่ะ กำหนดทุกข์อย่างเดียว กิจของ 

อริยสัจ ๔ ก็เข้าแล้วใช่ไหมละ? ใช่ไหม?

 เพราะฉะนั้น ขณะที่เรากำหนดเห็นก็ดี ได้ยินก็ดี 

ตา หู จมูก ลิ้น กาย ก็ดี ระหว่างที่เรากำหนดลงไปน่ะ 

อย่างใดอย่างหนึ่ง กิจของอริยสัจ ๔ เข้าพร้อมไหม? 

เข้าไหม? ใช่ไหมล่ะ?

 เมื่อเข้าพร้อมทั้ง ๔ ในกิจ ในอารมณ์นั้นได้ทั้ง ๔ 

แล้ว ในอารมณ์ก็ไปถึงนิพพานได้ ก็แจ้งอริยสัจ ๔ 

ในที่นั้นได้ ใช่ไหมล่ะ?
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 เมื่อกิจของอริยสัจ ๔ สมบูรณ์ในที่นั้น การแจ้ง 

อริยสัจ ๔ ก็ปรากฏในที่นั้น ในเมื่อกิจสมบูรณ์แล้ว  

ก็การสมบูรณ์นี้ไม่ใช่ทำทีละอย่าง อย่างเดียว นั่นแหละ 

มีครบหมดนะคะ

 นี่เพียงเห็นว่า อารมณ์ปัจจุบันนี่น่ะ เป็นสิ่งสำคัญ 

อย่างนี้ ขอให้เราเข้าใจ ไม่ต้องมากหรอก อันใดอันหนึ่ง 

ก็ได้ ขอให้เราเข้าใจ ทำให้ถูก ทำได้ กับข้าวก็ดี ขนมก็ดี 

อยา่งหนึง่อยา่งใดกเ็ปน็กบัขา้วทัง้นัน้แหละ ทำใหก้นิอิม่

ได้เหมือนกันทั้งนั้นใช่ไหม? ไม่ใช่ต้องกินหลายๆ 

อย่างถึงจะอิ่มน่ะ ไม่ใช่อย่างนั้น

 เพราะฉะนั้น อันนี้แหละสำคัญ เพราะในขณะที่ 

เรากำหนดลงไปนั้น ปริยัติก็มีแล้ว ใช่ไหม? ปฏิบัติ 

ก็มีแล้ว ใช่ไหม? ปฏิเวธล่ะ ก็มีแล้วในที่นั้น เข้าด้วย 

แล้วนี่!  

 ก็มีกิจทั้ง ๔ เข้าด้วยแล้ว กิจที่ให้แจ้ง ปฏิเวธก็ 

ต้องมี แจ้งเมื่อไหร่? สมบูรณ์เมื่อนั้น ปริยัติ ปฏิบัติ 

ปฏิเวธ แจ้งเมื่อนั้น

 นี่นะคะ ถ้าเมื่อเรารวบรัดเข้าจริงๆ แต่เมื่อเรา 

ขยายเพียงนัยตาไปอันเดียวใช่ไหม? ก็สามารถขยาย 

ออกไปจบพระไตรปิฎก
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 เมื่อมรรคเกิดในขณะนั้น ขยายมรรคออกไป  

แหม! เป็นเท่าไหร่ๆ ก็ขยายออกไปได้ ทุกข์ ในที่นั้น 

ก็ขยายออกไปเป็นเท่าไหร่ๆ ก็ได้ ตัณหาก็ขยายออกไป 

เป็นเท่าไหร่ๆ ก็ได้ อย่างนี้

 ฉะนั้น การคิด การนึก เราก็จะต้องรู้ว่า ความรู้ 

อันนี้เกิดจากการคิด การนึก หรือว่าเกิดจากกฎธรรมดา 

แสดงอยู่ ธรรมะที่มาปรากฏไม่ได้เกิดจากการนึกคิด 

เกิดจากกฎธรรมดา ธรรมชาติที่เป็นอยู่แสดงให้เรารู้ 

อย่างนั้น หรือเกิดจากมนสิการ โดยที่จิตใจนึกไปถึง 

เรื่องนั้นเรื่องนี้ แล้วก็บอกว่า เรื่องนั้นต้องเป็นอย่างนั้น 

เรื่องนี้ต้องเป็นอย่างนี้ นี่เป็นธรรมดาของผู้ปฏิบัติ 

จะต้องมีอย่างนี้ เป็นธรรมดานะคะ จึงรู้ตามหลักฐาน 

ของปริยัติบ้าง รู้ตามที่เรานึกเอา เข้าใจเอาเองบ้าง

 แต่ความรู้ที่เข้าถึงวิปัสสนานั้น ต้องเป็นความรู้ 

ที่ไดจ้ากสภาวะ ทีแ่สดงแลว้กร็ูต้ามนัน้ คอืวา่พจิารณา 

แล้ว ก็รู้ตามความเป็นจริงของกฎธรรมดาของธรรมชาติ 

นั้น อันนี้จึงเป็นภาวนาปัญญานะคะ

 การที่จะรู้ว่าความรู้อย่างนั้นเข้าถึงวิปัสสนานะคะ 

จะรู้ว่า นี่น่ะ ความรู้ของเรานี่ ปัญญาที่เกิดกับเรานี่ 
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เขา้ถงึวปิสัสนาแลว้นะ ตอ้งเปน็ความรูท้ี่ไดม้าจากสภาวะ 

ไม่ใช่ได้มาจากการคิดนึกเทียบเคียง ไม่ใช่ได้มาจาก 

การถอืตามๆ กนัมา ไม่ใชท่ัง้นัน้ แตไ่ดม้าจากตวัสภาวะ 

ธรรมชาตนิั้นเอง แล้วก็รู้ตามที่เขาแสดงแล้วนั้น

 อันนี้จึงถือว่า ปัญญาอันนี้น่ะ เป็นปัญญาภาวนา 

ฉะนั้น เราก็ต้องเข้าใจไว้ว่า ปัญญาที่ชื่อว่า ภาวนา นี้ 

ปัญญานี้ได้มาจากไหน? และเกิดอย่างไร?

 ได้มาจากสภาวะที่แสดงนะคะ ปัญญานี้ แล้ว 

เกิดขึ้นได้อย่างไรเล่า? ปัญญานี้  เกิดอย่างไร? 

ก็เกิดจากการดูสภาวะนั้นใช่ไหม? ใช่ไหมล่ะ?  

เกดิตอนทีเ่ขา้ไปด ูเขา้ไปพจิารณาสภาวะ อนันัน้ ใชไ่หม? 

ไม่ใช่เกิดจากการนึกคิดนะ

 เพราะฉะนั้น จึงต้องกำหนด จึงต้องดู จึงต้อง 

พิจารณาสภาวะนี้

 นี่แหละ เมื่อพูดมาถึงตรงนี้แล้ว การทำวิปัสสนา

นี่ก็รู้สึกว่าง่ายเหลือเกินนะคะ ดูจะไม่ยากเลย! ของเรา 

ที่มันยากนี่ เพราะอะไร มันถึงทำยากนักก็ไม่ทราบ 

หรือจะรู้มาแล้วยากนานอะไรนี่ ภาวนาปัญญาต้องได้ 

มาจากสภาวะนะคะ อย่างความไม่เที่ยง เป็นต้น 
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มีสภาวะปรากฏแสดงไว้หรือยัง? ที่ เรารู้ว่า อ๋อ! 

วปิสัสนาเราเกดิแลว้ เขา้ไปเหน็แลว้วา่ ไมเ่ทีย่ง อยา่งนี ้

ความรูน้ี่ไดม้าจากไหน?  นีอ่นันีแ้หละ แลว้ตวัตดัสนิไดว้า่ 

วิปัสสนาที่เกิดกับตัวแล้วหรือยัง? ตัดสินได้ หรือว่า 

ไปมนสิการเอาเองว่า ไม่เที่ยง อย่างนี้เป็นต้น

 ปัญญาอย่างนี้ยังไม่เข้าถึงวิปัสสนา ปัญญาที่ 

เข้าถึงวิปัสสนา ที่เรียกว่า ภาวนาปัญญานั้นต้องดู 

ตามสภาวะ ตามดูรูปนาม จนกระทั่งเห็นความจริง 

ของนามรูปที่แสดงให้เห็น ตามดูเรื่อย จะเป็นกี่วัน 

ก็ตามเถอะ กี่เดือนก็ตาม ตามดู ๗ วัน ไม่เห็นก็ตามมัน 

ให้ไปถึง ๗ เดือน ๗ เดือน ไม่เห็น ก็ดูมันถึง ๗ ปี 

ท่านบอกไม่เกินต้องเห็นแน่ สภาวะแสดงให้เห็น และรู้ 

ตามที่ปรากฏแสดงอยู่นั้น อย่างนี้ จึงเรียกว่า เข้าถึง 

วิปัสสนา ถึงจะเข้าถึงวิปัสสนาได้นะคะ เข้าถึงปัญญา 

ที่ชื่อว่า วิปัสสนาปัญญาได้

 เพราะวา่ เราเขา้ไปพจิารณา จะเปน็รปูใด นามใด 

ก็สุดแล้วแต่ รูปนามที่ เราดูอยู่นั้น กำลังแสดง 

ความไม่เที่ยงอยู่ สมมุติว่า “รูปนั่ง” นะคะ เห็นว่า 

“รูปนั่งนี้ไม่เที่ยง” ถ้าเห็นด้วยวิปัสสนาที่แท้จริง 
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ก็เห็นความไม่เที่ยง ขณะนั่งอยู่นั่นแหละว่า ไม่เที่ยง 

ที่เราเข้าใจอยู่ว่า ไม่เที่ยง ก็ คือ เปลี่ยนอิริยาบถแล้ว 

เมื่อรูปนั่งหมดไปแล้ว เราจึงรู้ว่า รูปนั่งนั้นไม่เที่ยง 

หรือว่า เท้าที่ยกขึ้นแล้วย่างลงไปนี้ ยกนั้นหมดไปแล้ว 

จึงเห็นว่า รูปยกนั้นไม่เที่ยง อย่างนี้ก็ยังไม่ชื่อว่า  

เห็นรูปนั่งไม่เที่ยง หรือเห็นรูปเดินไม่เที่ยง

 เพราะขณะที่ยังนั่งอยู่ไม่เห็น หรือขณะยกอยู่ 

ไม่เห็น ความไม่เที่ยงของรูปนั้น ถ้าเห็นด้วยวิปัสสนา 

ที่แท้จริง จะต้องเห็นไม่เที่ยง ขณะที่กำลังนั่งอยู่ 

ถึงจะเป็นปัจจุบัน ใช่ไหม? รูปนั่งกำลังปรากฏอยู่ 

การเห็นนั้นถึงจะเป็นปัจจุบัน ถ้าหมดไปแล้ว ก็ไม่ใช่ 

ปัจจุบัน เป็นอดีตไปนะคะ ก็ยังไม่เข้าถึงวิปัสสนา 

ที่แท้จริง ต้องเห็นขณะกำลังนั่งอยู่นั้น หรือจะเป็นรูปใด  

หรอืนามใดกต็าม กเ็ขา้ไปเหน็วา่ ไมเ่ทีย่ง ในขณะทีร่ปูนัน้ 

นามนั้น แสดงความไม่เที่ยงอยู่ ไม่ใช่เห็นว่าไม่เที่ยง  

เมื่อสิ่งใหม่เกิดขึ้นมาแทนสิ่งที่แล้วไป เช่นเห็นว่า 

จักขุวิญญาณนี้ไม่เที่ยง หรือวิญญาณนี้ไม่เที่ยง ต่อเมื่อ  

เราไม่เห็นสิ่งนั้น ไม่ได้! นะคะ
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 แหม! ที่จริงนี่น่ะ ก็น่าจะเข้าใจ น่าจะทำได้ดี 

เหลือเกินนะคะ “วิญญาณไม่เที่ยง” เมื่อไม่เห็น  

ไม่ได้นะคะ หรือว่า สิ่งนั้นๆ ได้ผ่านไปแล้ว นั่นแหละ 

เราจึงรู้ว่า เห็นสิ่งนั้นหมดไปแล้ว แต่ที่กำลังเห็นอยู่ 

เดี่ยวนี้ เรายังไม่เห็นว่า ไม่เที่ยง ทำไมจึงยังไม่เห็น? 

เพราะวา่ เรายงัเหน็อยู ่ครัน้จะวา่ “เหน็”  นีจ่กัขวุญิญาณ 

นี้ ไม่เที่ยง นี่ เรากำลังเห็นอยู่อย่างนี้  ทำไมจึงว่า  

“ไม่เที่ยง” เล่า? ก็นึกเอา ใช่ไหม? สภาวะนั้นยัง 

ไม่แสดงนี่ ยังเห็นอยู่นี่ ทำไมจึงว่าไม่เที่ยงล่ะ? อันนี้ 

ก็ยังใช้ไม่ได้นะคะ

 “ใช้ไม่ได้” ในที่นี้ก็หมายถึงว่า “ยังไม่เข้าถึง 

วิปัสสนาที่แท้จริง” ที่แท้จริงก็ต้องเรากำลังเห็นอยู่ 

กำลังดูอยู่ เราก็ยังเห็นอยู่ เรื่อยอย่างนี้  เราจะรู้  

ได้อย่างไรว่า “การเห็น” นี้ไม่เที่ยง เราจะต้องดจูนกว่า 

นามรูปเขาไม่เที่ยงตามลักษณะของเขาที่แสดงว่า 

ไม่เที่ยงอย่างนี้เสียก่อน ถ้าเราดูอยู่อย่างนี้

 การดูอยูข่องเรานี่ เราอาจจะทำใหม้ันไม่เที่ยงก็ได้ 

ใชไ่หม? เชน่ เมื่อเราดอูยา่งนีอ้ยู ่แลว้เราอยากจะเหน็วา่ 
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วิญญาณนี้ไม่เที่ยง เราก็หันไปดูทางอื่นเสีย เมื่อเรา 

ก็หันไปดูทางอื่นเสีย ทางนี้ก็ดับไป ใช่ไหม? คล้ายๆ  

กับว่า เราทำให้มันไม่เที่ยงก็ได้ คือ เราไม่ดูเสีย

 แต่ว่า “ไม่เที่ยง” ในวิปัสสนาที่แท้น่ะ ทำไม่ได้ 

นะคะ เมื่อสภาวะแสดงลักษณะอย่างนี้เสียก่อนแล้ว 

เราจึงรู้ว่า ไม่เที่ยง ถ้าเราเข้าไปเห็นอย่างนี้ก็จะรู้ว่า 

ใครเป็นผู้บอกให้เห็น? เราจะรู้ได้ทีเดียวว่า การที่เรา 

เข้าไปเห็นนี่ ใครเป็นคนสอนเราให้เห็น ใช่ไหม? 

ใครเป็นผู้บอกให้เรารู้ว่า ไม่เที่ยง? เราจะตอบอย่างไร?  

 สมมุติว่า เราเข้าไปเห็นอย่างนี้ แล้วเราก็มา 

บอกเขาว่า “เราเห็นแล้วนะ ว่านามรูปไม่เที่ยง”  

นามอันใด รูปอันใด ก็ได้ ว่าเห็นไม่เที่ยง เขาก็จะถามว่า 

“ใครบอกเล่า?” ถึงได้รู้ว่า มันไม่เที่ยง รู้จากใคร? 

เขากต็อ้งตอบวา่ “เขารูเ้อง” ใชไ่หมละ่ ทำไมถงึตอบวา่ 

รูเ้อง เพราะเขาเขา้ไปเหน็เอง นีอ่ยา่งนี ้เขาไปเหน็เอง 

ไม่มีใครบอกเขา

 เราจะตอบว่าอย่างไร? เมื่อไม่ได้เข้าไปเห็นเอง 

วา่ขนัธ ์๕ ไมเ่ทีย่ง เชน่ วญิญาณไมเ่ทีย่ง จะวญิญาณใด 

ก็ตาม
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 ขอ้สำคญัมอียูว่า่ เราตอ้งไปเหน็นามนัน้ เหน็รปูนัน้ 

กำลังแสดงความไม่เที่ยงอยู่ ถ้าเมื่อมีใครถามเราว่า 

“ใครบอกว่า รูปนามไม่เที่ยง?” เราก็ต้องบอกว่า 

“เห็นเอง” อย่างนี้

 เพราะว่า เราเข้าไปเห็นด้วยตนเอง ไม่มีใครบอก 

ให้ เห็น เห็นในที่นี้ ไม่ ใช่ตาเห็นนะคะ เห็นด้วย 

ปัญญาจักษุ ตาปัญญา ไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อ ไม่มี 

ใครบอกให้เห็น เราก็ต้องบอกอย่างนี้ เพราะว่าเห็นเอง 

หรอืถา้จะมีใครบอกวา่ รปูนามเทีย่งสกัหมื่น สกัแสนคน 

ก็ไม่เชื่อใครทั้งนั้น คงไม่เชื่อแน่

 ศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาของเรา ที่ได้เข้าไป 

พิสูจน์แล้ว เห็นด้วยตนเองนี้นะ เป็นอจลศรัทธา 

เปน็ศรทัธาทีแ่นน่อนมัน่คง จะไมร่วนเรไปตามความเหน็ 

ของใครเลยเป็นอันขาด เรื่องอย่างนี้ก็มีมาในพระสูตร 

ซึ่งแสดงถึงการได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้า แล้วก็ได้ 

ดวงตาเหน็ธรรมขึน้มา คอื เหน็ความไมเ่ทีย่ง ความเกดิขึน้ 

และดบัไป ของนามรปูดว้ยวปิสัสนา เขากม็คีวามเลื่อมใส 

ศรทัธาวา่ “ธรรมนีเ้ปน็ของจรงิ เพราะไดเ้ขา้ไปพสิจูนแ์ลว้  

เห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นทีเดียว แม้พระยามาร 
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จะแปลงร่างมาเหมือนกับพระพุทธเจ้าบอกเขาว่า  

เมื่อกีท้ีเ่ราแสดงเทศนาแกท่า่นวา่ รปูนามไมเ่ทีย่งนัน้นะ่ 

พดูผดิไปนะ ความจรงิรปูนามนัน้เปน็ของเทีย่ง ทีป่รากฏ 

อยู่ในโลกนี้ เขาก็รู้ว่า ผู้ที่พูดนี้ ไม่ใช่ เขาตัดสินได้ 

เพราะเขาเปน็คนทีเ่ขา้ถงึพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์

แล้ว”

 เพราะฉะนั้น เขาย่อมรู้จักพระพุทธเจ้าดี ต้องรู้จัก 

ปญัญาของพระพทุธเจา้ด ีฉะนัน้ ใครมาพดูเปน็อยา่งอื่น 

เขากร็ูว้า่ ไม่ใช ่เพราะเขารูจ้กัแลว้ นี่ไม่ใชน่ะคะ เปน็มาร 

ทีม่คีวามเขา้ใจไมต่รงกบัความจรงิ กบัทีเ่ขาได้ไปเหน็มา 

เช่นนี้

 ผู้ที่เข้าไปเห็นความจริงแล้ว จะไม่ยอมเชื่อเป็น 

อย่างอื่นเลย

 เพราะฉะนั้น ท่านจึงแสดงลักษณะของพระอริย-

บุคคล มีพระโสดา เป็นต้น เบื้องต่ำทีเดียว ไม่มีมงคล 

ตื่นข่าว ใครจะบอกว่าอะไรดี ที่ไหน? ที่นั่นดี ที่นี่ดี 

มีอย่างนั้น เป็นอย่างนี้ หนทางเขาดี เขาปฏิบัติดี  

แหม ! เขาทำอย่างนั้นดี อย่างนี้ดี อะไรๆ ก็ดีอย่างนี้ 

พระโสดานี่ ไม่มีเลย การตื่นข่าว เรื่องนี้ ไม่มีเลย 
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เพราะท่านเคยเดินแล้ว ทางที่ถูกอย่างไร? ทางที่ดี 

อย่างไร? ท่านเคยเดินแล้วนะคะ

 เพราะฉะนั้น ท่านจะตื่นข่าว ในเรื่องอื่นๆ เหมือน

อย่างกับคนที่ไม่เคยพบแน่นอนแล้ว เป็นไปไม่ได้เลย 

คนที่ยังไม่แน่นอนน่ะ ไม่ได้ ยังหาของดีอยู่ โอ๊ย! 

ใครจะว่าอะไรดีที่ไหน? ละก็ มีความพอใจอยากจะไป 

ที่นั่น ใช่ไหม? เพราะตัวยังไม่เจอะนี่ คนที่เจอะแล้ว 

จะต้องไปทำไมเล่า

 โดยเหตนุีน้ะ่ อำนาจทีเ่ปน็อยา่งนีน้ะ่ เพราะอะไร? 

เพราะพระโสดา ท่านละสีลัพพตปรามาสเสียแล้ว 

ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่ ไม่ ได้ เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ 

พระนิพพาน ท่านละแล้ว ละเด็ดขาดเลย เพราะรู้ 

แล้วว่า ทางพระนิพพานที่ถูกที่แท้จริงน่ะ คืออะไร? 

จงึทำใหห้ายสงสยัได ้หรอืแกค้วามไมเ่ขา้ใจของตนเองได ้

เพราะท่านได้เข้าไปพิสูจน์ได้ด้วยตัวของท่านเองแล้ว

 เดี่ยวนี้ก็ทราบกันทุกสิ่งทุกอย่าง อย่างพวกเรา 

นี่เราก็ทราบกันแล้วว่า “สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง ใครๆ 

ก็ทราบทุกคน พระองค์แสดงว่า ขันธ์ ๕ น่ะ ไม่เที่ยง 

เราก็รู้ตามว่า ไม่เที่ยง เราก็เชื่อตามพระพุทธเจ้า 
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เหมอืนกนั กบัพจิารณาดว้ยจนิตาญาณของเรา มนสกิาร 

ก็รู้สึกว่า ไม่เที่ยง เราก็เชื่อตามท่านว่าจริงๆ จริงเหมือน 

อย่างที่ท่านสอน ท่านสอนเรา เราก็เชื่อตาม แต่ว่าไม่ใช่ 

เรารู้เอง นี่ท่านรู้ แล้วท่านนำมาสอน แล้วเราก็เชื่อ 

ตามทา่น ยงัไม่ใชเ่ปน็การรูเ้อง แตถ่า้เปน็อรยิบคุคลแลว้ 

รู้เองที่เดียว ความรู้นั้น รู้เอง ไม่ใช่รู้จากการเชื่อ

 แตว่า่เดีย่วนี ้เราไมใ่ชรู่เ้องใชไ่หมคะ? ทีเ่รารูก้นัอยู ่

เดี่ยวนี้น่ะ เพราะว่าการรู้เอง นี่อย่างน้อยก็ต้องเกิด 

วิปัสสนาเสียก่อน เข้าถึงวิปัสสนาที่แท้จริงก่อน หรือ 

ถ้าเป็นพระอริยะ ก็ต้องขั้นพระโสดา     

 เรื่องที่ เรารู้มาว่า ไม่เที่ยงนี้น่ะ เป็นเรื่องที่  

พระพุทธเจ้าท่านรู้ต่างหาก ท่านรู้ว่า ไม่เที่ยง แต่เราน่ะ 

ยังไม่รู้ เพราะฉะนั้น ครูที่แท้จริงของเราน่ะคือใคร? 

ครูของเราที่แท้จริง ก็คือ ธรรมชาติ คือสภาวะ คือรูป 

หรือนาม นีแ่หละ เปน็ครทูีแ่ทจ้รงิของเรา ไม่ใช่ใครเลย 

เขาบอกไม่ผิด สอนไม่ผิด สำหรับสภาวะนี่นะคะ 

เขาเป็นอยู่อย่างไร เขาสอนไม่ผิดความจริงของเขาเลย 

เขาแสดงให้ดูตามความจริงทีเดียว
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 เพราะวา่ สภาวธรรมนี ่ไม่ใชเ่ปน็ครแูกเ่ราเทา่นัน้ 

เป็นครูของพระพุทธเจ้าด้วย พระพุทธเจ้านี่ท่านไม่มี 

บุคคลเป็นครู ใช่ไหม? แต่ว่ามีธรรมชาตินี้เป็นครู

 พระพทุธเจา้ทา่นไปไดค้วามรูม้าจากไหน? ใครเปน็ 

คนสอน? ก็สภาวนามรูปนี่แหละ ธรรมชาตินี้  

เป็นผู้สอนให้ท่านรู้ ใช่ไหมคะ? แต่ว่าการที่จะเข้าไปรู ้

ในสภาวะธรรมชาตินั้นน่ะ รู้ เอง! โดยปัญญาว่า 

จะทำอย่างไร? มีวิธีอย่างไร? มีอุบายอย่างไร จึงจะ 

เข้าไปรู้ได้? นี่พระองค์ก็ต้องรู้เอง

 ส่วนของเรานี่ ท่านก็ต้องบอกวิธี บอกทางปฏิบัติ 

การเข้าไปรับรู้นั้นจะทำอย่างไร? มนสิการอย่างไร?  

กำหนดอะไร? นี่ท่านก็ต้องบอกให้

 แต่ว่าสภาวะนี้แหละ เป็นครูของท่าน

 เพราะเหตุนี้ พระพุทธเจ้าจึงทรงประกาศว่า 

ธรรมทั้งหลายนี้  ตถาคตจะอุบัติขึ้นหรือไม่ก็ตาม 

ธรรมเหล่านี้เขามีอยู่แล้ว ธรรมที่พระองค์เทศนา 

นี่เขามีอยู่แล้ว ไม่ใช่ว่า พระพุทธเจ้ามาทรงสร้างขึ้น 

ไม่ใช่อย่างนั้น
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 เพราะฉะนั้น สภาวะนี่เขาสอนไม่ผิด เมื่อพระองค์

ทรงทราบความจริงในสภาวะแล้ว ด้วยพระมหากรุณา 

ก็ทรงนำมาสั่งสอน ประกาศให้สัตว์ทั้งหลายได้รู้ตาม 

ตามสภาวะนั่นแหละ สภาวะนี่แหละไม่มีที่จะสอน 

ใครผิดเลย สอนคนหนึ่งอย่างไร? แม้ร้อยคน พันคน 

กส็อนอยา่งเดยีวกนัหมด ไมม่ลีะ ทีจ่ะสอนใหผ้ดิแผกกนั 

เป็นไม่มี.

 เพราะฉะนัน้ รอ้ยคน พนัคน ถา้เขา้ไปเหน็ด้วยกนั 

แล้วนะ ก็ต้องเห็นเหมือนกันหมดเลย ไม่ ใช่ว่า 

เขาแสดงกับคนนี้อย่างหนึ่ง เขาแสดงกับคนนั้น 

อย่างหนึ่ง ไม่ใช่อย่างนั้นนะ เหมือนกันหมดเลย

 เพราะฉะนั้น การเจริญวิปัสสนาน่ะ ก่อนอื่นก็ควร

จะให้เข้าไปพบครูเสียก่อน นี่แหละต้องให้พบครู 

เทา่นัน้เอง เรื่องไมเ่ทีย่ง หรอือะไรตอ่  อะไรของรปูนาม 

ดีหรือชั่วต่างๆ รูปนามเท่านั้นจะเป็นผู้สอนให้  

 เพราะฉะนั้น ก่อนอื่นของผู้ทำวิปัสสนานี่ ดิฉัน 

เคยย้ำนักหนาทีเดียวว่า ก่อนอื่นของผู้ทำวิปัสสนา 

ไม่ต้องรู้อะไรมาก ใช่ไหมคะ ให้รู้จักนามรู้จักรูปแล้ว 

กว็ิธีที่จะดูนามรูป นี่ มีเท่านี้เอง นอกจากนั้น เป็นเรื่อง 

ของนามรูปจะสอนให้หมด
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 ไม่เที่ยง นามรูปก็จะสอนให้

 เป็นทุกข์ นามรูปก็จะสอนให้

 ไม่ใช่ตัวตน นามรูปก็จะสอนให้

 เพราะว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ไม่ใช่ 

ตัวตนนั้น อยู่ที่ ไหน? อยู่ที่นามรูป เพราะฉะนั้น 

นามรูปเท่านั้น ที่จะเป็นผู้สอนให้ คนอื่นสอนไม่ได้เลย 

เป็นลักษณะของนามรูป จะต้องเป็นผู้สอนให้

 เพราะฉะนั้น ก่อนอื่นนี่ต้องได้นาม ได้รูปก่อน 

เที่ยงหรือไม่เที่ยง ยังไม่เป็นไร? ยังไม่ต้องรู้หรอก 

ขอให้ได้นาม ได้รูปก่อน เมื่อได้นาม ได้รูป แปลว่า 

เข้าไปพบครูแล้วนะ ต่อไปก็ตามดูนาม ดูรูปติดตามคร ู

ไปเรื่อยๆ เชียว ครูจะไปไหน ก็ติดตามไป เขาก็สอน 

ให้รู้ว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตานะคะ

 เพราะฉะนั้น การที่จะรู้นามรูปเป็นไตรลักษณ์ 

อันใดอันหนึ่งก็ตาม ท่านจะต้องไปเจอนามรูปเขา 

เสียก่อน แล้วท่านจึงจะรู้ ท่านจึงจะได้ความจริง 

จากเขาว่า ความจริงน่ะ เขาเป็นอย่างไร? ถ้าเรายัง 

ไม่เข้าไปเจอนามรูป ก็หมายความว่า เรายังไม่เจอครู 

หรือไม่เจอธรรมะนะคะ ไม่เจอครูที่จะสอนธรรมะต่างๆ 

ให้เรานั่นแหละ
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 เพราะว่า ธรรมต่างๆ อยู่ที่นามรูปเท่านั้นเอง 

ไม่ได้อยู่ที่อื่นเลย เหมือนอย่างที่ดิฉันยกขึ้นมาเมื่อกี้ว่า 

“อริยสัจ ๔ ในพระไตรปิฎกทั้งหมดน่ะ ไม่มีอะไร 

นอกจาก อริยสัจ ๔”

 ทีนี้ อริยสัจ ๔ อยู่ที่ ไหนเล่า? ก็ถึงได้บอกว่า 

อยู่ที่รูปอันใดอันหนึ่ง หรือจะอยู่ที่นามอันใดอันหนึ่ง 

คอื อยูท่ีต่าก็ได ้อยูท่ีห่กู็ได ้อยูท่ีเ่หน็ก็ได ้อยูท่ีไ่ดย้นิก็ได ้

ใช่ไหมคะ? อริยสัจ ๔ อยู่ที่นี่ เมื่ออริยสัจ ๔ อยู่ที่นี่แล้ว  

พระไตรปิฎกอยู่ท่ีไหน? พระไตรปิฎกก็อยู่ท่ีน่ีเหมือนกัน

 เพราะฉะนั้น การเรียนด้วยสภาวะ เรียนด้วย 

วิปัสสนานี่น่ะ จึงแน่นอนเหลือเกิน แล้วก็ได้ประโยชน์ 

มากเหลือเกิน รู้อันใดอันหนึ่ง ก็สามารถจะรู้ทั่วถึง 

ไปหมดเลย และ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์ในพระไตรปฎิก 

ทั้ง ๓ นั้น ก็ได้จากอะไร? มาจากไหน? ก็ได้จากนามรูป 

ทั้งหมด  

 ถึงแม้พระพุทธเจ้าได้เป็นพระสัพพัญญู ตรัสรู้ 

ความไม่เที่ยง หรือแจ้งโลก มีพระนามว่า “โลกวิทู” 

ก็ใครเลา่เปน็ผูส้อนใหพ้ระองค ์ในเญยยธรรม นะ่ รูอ้ะไร 

สังขาร วิการ บัญญัติ ลักษณะ นิพพาน ใช่ไหม? 
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พระพุทธเจ้านี่รอบรู้ ๕ อย่างนี่ใช่ไหม? แล้วก็ออกจาก 

นามรูปไปหรือ?

 สังขาร นอกจากนามรูปหรือ?

 วกิาร ความเปลีย่นแปลงตา่งๆ อะไร เปลีย่นแปลง 

กน็ามรูปนั่นแหละเปลี่ยนแปลง ใช่ไหม?

 ลักษณะลักษณะของใคร? ก็ลักษณะของ 

นามรูป

 บญัญตั ิในทีน่ี ้หมายถงึ ขนัธบ์ญัญตั ิอายตนบญัญตั ิ

ธาตบุญัญตั ิ อนิทรยีบ์ญัญตั ิสจัจบญัญตั ิปคุคลบญัญตั ิ

ก็อะไรเล่า บัญญัติ? บัญญัติลงไปในที่ไหน ขันธ์ ธาตุ 

อายตนะ นั่นน่ะ? ก็นามรูปอีกนั่นแหละ ก็เอานามรูป 

นัน่แหละมาบญัญตั ิมาเรยีบเรยีง แตว่า่ คนที่ไมม่ปีญัญา 

ก็ไม่สามารถจะนำมาเรียบเรียงได้ เพราะไม่รู้ว่าอะไร 

เป็นปัจจัยแก่อะไร รู้ไม่ได้ เพราะฉะนั้น จึงเรียบเรียง 

ไม่ได้นะคะ

 ที่ได้นามว่า “โลกวิทู” ก็ไม่มีใครสอน ธรรมชาติ

ของนามรูปนี่แหละเป็นผู้สอน ก็ได้มาจากธรรมชาติ 

นั่นเอง เขาเป็นผู้บอก แต่ท่านเป็นผู้มีปัญญาจึงได้รับ 

ความรู้ที่ครูบอกให้ ได้มากมาย และละเอียดลออ  
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สามารถจะรู้ความละเอียดลออของนามรูปได้มาก  

อย่างเรานี่ก็ ไม่สามารถจะรู้ ได้เท่านั้น เพราะไม่มี 

ปัญญาถึง เราก็รู้ไม่ได้

 ถึงอย่างนั้น ก็ขอให้เข้าไปพบนามรูปก่อนเถอะ 

เอาเถอะ จะรู้อะไรได้หรือไม่ได้ ก็ไม่เป็นไร แต่ให้ไป 

รู้จักครูเสียก่อน

 ผู้ที่ เข้าไปปฏิบัติเพียงได้เข้าไปพบนามรูปใน 

กรรมฐานด้วยวิปัสสนา ตรงกันกับคำว่า “นามรูป 

ปริจเฉทญาณ” เท่านี้ ดิฉันเห็นว่า แหม! ประเสริฐ 

เต็มทีแล้ว ทั้งศรัทธา ทั้งปัญญา จะแน่นอนเหลือเกิน 

จริงๆ ค่ะ ขอให้ได้แค่นี้ก่อนเถอะ เพียงเข้าไปพบแค่นี้ 

ก็จะรู้สึกตัวแล้วว่า ตัวไม่เคยพบ เราได้พบธรรมในสิ่งที่

เราไม่เคยพบ เราได้รู้ ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้ ก็จะเกิดขึ้น 

ในใจอย่างนี้ เวลาที่เข้าไปพบน่ะ

 เพราะวา่ รปูกบันามนัน้นะ่ เปน็ขัน้ตน้ของวปิสัสนา 

เมื่อจับรูปนามได้แล้ว วิปัสสนาก็เกิดไปตามนามรูปนี้ทั้ง

หมดเลย แตก่ารรูร้ปูนามทีแ่ทจ้รงินัน้ ไม่ใชก่ารรูร้ปูนาม 

ที่เราเรียนปริยัติ ต้องรู้รูปนามที่ได้มาจากการปฏิบัติ 

ต้องรู้! รูปนามนั้นต้องเกิดจากการปฏิบัติ
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 อย่างปริยัตินี่ เราก็รู้นี่ เวลานี้ถามใครก็ตอบได้ 

ใช่ไหม? ว่า “เห็น” นี่ เป็นรูปหรือเป็นนาม สี เป็นรูป 

หรือเป็นนาม รู้ว่า เป็นรูป นั่ง เป็นรูปหรือเป็นนาม รู้ว่า 

เป็นรูป ใช่ไหม? นี่รู้ตามปริยัติแล้ว

 แต่เวลาที่นั่งอยู่น่ะ รู้หรือเปล่าว่า รูปมันนั่งหรือ 

เรานัง่ เวลาเหน็นะ่ รู้ไหม? วา่รปูมนัเหน็ หรอืนามมนัเหน็ 

เหน็ไหมละ่? นีเ่รารูด้ว้ยปรยิตั ิ เราไม่ใชรู่ด้ว้ยการปฏบิตั ิ

ไม่ใช่รู้ด้วยวิปัสสนา

 เพราะว่า ถึงจะรู้อันนั้นเป็นนาม เป็นรูปก็จริง 

แต่เมื่อเวลานามรูปปรากฏขึ้น ไม่สามารถจะทำลาย 

ตัวตนได้ ยังทำลายไม่ได้นะคะ นี่รู้จากปริยัติ ต้องรู้จาก 

วิปัสสนาที่ตรงกันกับ “ทิฏฐิวิสุทธิ” ความรู้อันนี้เมื่อ 

เข้าถึงวิสุทธิแล้วนะคะ อย่าลืมทีเดียว ! 

 เพราะฉะนั้น ต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้องแล้ว ก็ 

หมดจดไมเ่จอืดว้ยความเหน็ผดิแลว้ ตรงกบัทฏิฐวิสิทุธ ิ

หรือตรงกันกับนามรูปปริจเฉทญาณที่กำหนดรู้นามรูป 

ในขั้นต้นของวิปัสสนา

 นามรูปนี่แหละ ที่เราเข้าไปให้ถึงเสียก่อน นี่เป็น 

ความสำคัญของเรานะคะ
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 เพราะฉะนั้น ผู้ทำวิปัสสนาน่ะ อย่าเพิ่งไปสนใจว่า 

เมื่อไหรจ่ะเหน็ไมเ่ทีย่ง เมื่อไหรจ่ะเหน็ไตรลกัษณ ์แลว้จติ 

ก็อย่ามุ่งไปอย่างนั้น พยายามเสียก่อน พยายามตาม 

กำหนดนามรูปนี่ จนกระทั่ง รู้เป็นนาม เป็นรูป แน่ชัด 

เสียก่อน

 เหมือนกับเราเรียนหนังสือน่ะ เรียนใหม่ๆ น่ะ  

โอ๊ย! เมื่อไหร่จะอ่านออก เมื่อไหร่จะเขียนได้ เมื่อไหร่ 

จะสอบไล่ได้ อย่างนี้ อย่างนี้ไม่ได้ ต้องพยายามเรียน 

ก. ไก่ ข. ไข่ ให้จำได้ดีเสียก่อน แล้วทีนี้เมื่อต้องการ 

จะเรียนอะไร เมื่อพบนามรูปแล้วน่ะ จะรู้อริยสัจ หรือ 

จะรู้นิพพาน หรือจะรู้อะไรก็แล้วแต่ นามรูปจะเป็นผู้พา

ท่านไปถึงความรู้นั้น เขาจะสอนให้ท่านรู้ทุกอย่าง

 เพราะฉะนั้น ข้อสำคัญขั้นแรกนี้ ขอให้พยายาม 

เข้าใจรูปนามก่อน อุปมาเหมือนการอ่านหนังสือออกแล้ว 

หนังสือจะมีกี่ เล่มก็ตาม ก็อ่านออกรู้เรื่องหมด ก็ 

ใครบอกใครเปน็คนสอนใหอ้า่นออก กต็วันัน่แหละ สอน 

ตัวหนังสือนั้นประกอบด้วยเหตุปัจจัยอย่างไร ก็อ่านไป 

ตามนั้น
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 เพราะเข้าใจปัจจัยที่ประกอบอยู่ในคำนั้นๆ ว่า 

คำนั้นจะใช้พยัญชนะเท่าไร? สระเท่าไร ฉะนั้น  

ทกุอยา่งทีป่รากฏขึน้ กจ็ะตอ้งมปีจัจยั เหมอืนกบันามรปู 

เหมือนกัน นามรูปอันนั้นจะต้องประกอบด้วยปัจจัย 

อะไร นามนั้นจะเกิดด้วยปัจจัยอย่างไร? เราก็รู้

 ผู้ปฏิบัติเมื่อได้นามรูปแล้ว ทีนี้ก็รู้ซิ ว่านามรูปน่ะ 

จะประกอบด้วยอะไรบ้าง?

 ธรรมนั้นมีมากมายเหลือเกิน แล้วแต่จะพูดเรื่อง 

อะไร มีอิทธิพล มีอินทรีย์ มีโพชฌงค์ มีมรรค ๘ 

มีวิปัสสนาญาณ มีวิสุทธิ มีสติปัฏฐานเห็นไหมคะ? 

เยอะเชยีว แลว้มอีะไรอกีหลายอยา่งมากมาย ขอ้สำคญั 

ที่จะได้ประโยชน์ที่สุด คือ เราจะต้องนำเอาคำเหล่านี้ 

มาใช้ แต่ในที่สุด คำเหล่านี้ก็อยู่ที่รูปนามทั้งนั้น จะต้อง

นำเอาคำเหล่านี้มาใช้เหมือนกับเราเรียนหนังสือ เช่น 

คำว่า “เปลี่ยน” หรือ “เหมือน” เราก็ต้องเข้าใจว่า 

จะตอ้งมคีำอะไรผสมกนั จงึจะเปน็คำทีอ่า่นวา่ “เปลีย่น” 

หรือ “เหมือน” ได้ นี่อย่างนี้เราต้องเข้าใจ นี่ต้อง 

เข้าใจอย่างนี้ และจะเรียนธรรมะก็ต้องเข้าใจอย่างนี้ 

เหมือนกันว่า ธรรมะอย่างนั้นจะเกิดขึ้นด้วยเหตุอะไร
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 ถ้าเราจะพูดกันแต่ผลอย่างเดียว ไม่รู้ เหตุ  

นี่ลำบากมาก ก็เป็นถ้อยคำที่ไม่มีเหตุผลนี่ก็ลำบาก 

เหมือนกัน

 การอ่านหนังสือต้องเข้าใจอย่างนั้นเหมือนกัน 

ไม่ใช่ว่า ตัวหนังสือตัวเดียว จะอ่านว่า “เหมือน” ไม่ได้ 

หรือจะเป็น “เปลี่ยน” ก็ไม่ได้ นามรูปก็เหมือนกัน 

อยา่งเดยีวนะ่ จะเปน็อนันัน้ขึน้มานะ่ไมไ่ด ้จกัขวุญิญาณ 

จะเกิดขึ้นอย่างเดียว โดยไม่อาศัยเหตุปัจจัยอะไรเลย 

ได้ไหม? ไม่ได้ ตัวหนังสือตัวเดียวอ่านไม่ได้ความ  

ตอ้งหลายตวัรวมกนัจงึเกดิเปน็ความหมายขึน้ได ้ธรรมะ 

ก็เหมือนกัน เขาจะยกหมวดไหนขึ้นมา เช่น อย่างเรา 

ยกวิสุทธิขึ้นมาพูดกันอยู่นี่น่ะ เวลานี้เราพูดกันเรื่อง 

“วิสุทธิ” ใช่ไหมคะ? ยกเอาวิสุทธิขึ้นมาพูด เราก็ต้องรู ้

แลว้วา่ ความหมายของคำวา่ “วสิทุธ”ิ นี ่หมายถงึอะไร? 

เราก็ต้องเข้าใจความหมายของอันนี้ มาจากไหน? 

วสิทุธนิีเ่กดิมาจากเหตอุะไร? เหน็อยา่งไร? มธีรรมอะไร? 

หมวดไหนบ้าง ที่ผสมอยู่? ต้องอาศัยธรรมอะไรบ้าง 

ถ้าจะเข้าถึงวิสุทธินั้นได้? ต้องเข้าใจอย่างนี้ ถ้าเข้าใจ 

อย่างนี้ ก็หมายความว่า อ่านหนังสือออกนะคะ
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 เมื่ออ่านหนังสือออกแล้วน่ะ หนังสือกี่ร้อยเล่ม 

พันเล่ม ก็ ไม่เป็นไร อ่านออกทั้งนั้น เข้าใจทั้งนั้น  

ถา้เปดิออกอา่นแลว้ เขา้ใจทัง้นัน้ เพราะเราอา่นออกแลว้ 

เราก็ต้องเข้าใจ ความหมายเนื้อเรื่องในหนังสือนั้นๆ  

เหมือนกับเรียนธรรมะก็เหมือนกัน ถ้าเข้าใจสภาวธรรม 

ดี แล้วก็เข้าใจพร้อมประกอบด้วยเหตุผลดีแล้ว พอเรา 

ไปพบธรรมะหมวดไหนเข้า เราก็เข้าใจทันที อย่างกับ 

เขาพูดถึง “วิสุทธิ” อย่างนี้เรารู้แล้วละ

 วิสุทธิ ชื่อนั้น วิสุทธิ อันนั้น ที่ยกขึ้นมา เช่น 

ทิฏฐิวิสุทธ ินี่แหละรู้ เห็นอย่างไร? ความเห็นนั้นถึงจะ

เข้าถึงวิสุทธิ 

 กังขาวิตรณวิสุทธิ เป็นอย่างไร? เห็นอย่างไร? 

รู้แล้ว ถึงจะเข้าถึงวิสุทธิอันนี้มาจากอะไร นี่เรารู้แล้ว 

ใช่ไหมคะ? เราอ่านรู้ เราก็รู้ ไม่ใช่ว่าเวลาไม่รู้ วิสุทธิ 

อันนี้มาจากไหน? เราก็จะทำวิสุทธิให้เกิดขึ้น พอเขา 

บอกวา่ วสิทุธนิีน้ะ่ เปน็ทางไปพระนพิพาน แลว้กจ็ะตอ้ง 

ทำวิสุทธินี้น่ะ ให้เกิดขึ้น ทำอย่างไร? วิสุทธิจะได้มา 

จากไหนก็ ไม่รู้ แล้วเราจะทำวิสุทธินั้นให้เกิดขึ้นได้ 

อย่างไร? ก็เกิดไม่ได้
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 เหมือนกับเราเขียนหนังสือสักคำหนึ่งอย่างนี้ 

ใช้พยัญชนะอะไร ใช้สระอะไร ใช้ตัวสะกดอะไรบ้าง 

เราต้องรู้แล้วใช่ไหมคะ? ทีนี้พอเขาพูดขึ้นมาคำหนึ่ง 

เชน่ เขาพดูวา่ “เหมอืน” เรารูแ้ลว้ เหมอืนคำนีต้อ้งใชอ้ะไร  

เขียนอย่างไร นี่เรารู้ทันที ใช่ไหมคะ? รู้ละ จะต้อง 

เขียนคำว่า “เหมือน” เราก็รู้ว่า เขียน อะไร? ต้องอาศัย 

อะไรบ้าง? ความหมายของคำว่า “เหมือน” ถึงจะ 

เกิดขึ้น

 เหมือนเขาพูดคำว่า “วิสุทธิ” วิสุทธิอะไร? 

พอเขายกชื่อวสิทุธขิึน้มา เรากร็ู ้วสิทุธนิีต้อ้งมาจากไหน? 

ต้องมีความรู้สึกอย่างไร? เห็นอะไร? อาศัยเหตุอะไร? 

ความหมายของคำว่า “วิสุทธิ” นี้จึงเกิดขึ้นได้

 ถึงแม้ว่า เราจะไม่เคยเขียนเลย ไม่เคยอ่าน 

ชื่ออย่างนี้เลย แต่เมื่อเขาเขียนขึ้นมา เราก็อ่านได้ 

เพราะว่า เราเข้าใจ แปลว่า เขาพูดขึ้นมาเราก็เข้าใจ 

เรารู้แล้วว่า ธรรมะที่ประกอบด้วยเหตุ ปัจจัยอย่างนั้น 

ต้องมีความหมายดังนั้น พยัญชนะอย่างนี้ ต้องสะกด 

อยา่งนี ้สระอยา่งนี ้กต็อ้งอา่นอยา่งนี ้กเ็หมอืนกบัธรรมะ 

ธรรมะทกุหมวดจะตอ้งโยงกนั จะไปอา่นใหผ้ดิ เอาธรรมะ 
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ที่นี้มาใช้ที่นี้ เอาธรรมะอันนี้ชื่อนี้ไปเป็นธรรมะอย่างนั้น

ไม่ได้ อย่างนี้ไม่ได้นะคะ ผิด! ผิดแล้ว ประโยชน์ก็ไม่ได้ 

เป็นไปตามอย่างนั้น

 ธรรมะก็เหมือนกัน ธรรมะทุกหมวดจะต้องโยง 

ถึงกันหมด ไม่ใช่ต่างฝ่ายต่างอยู่ เช่น คำว่า “วิสุทธิ” 

ก็เหมือนกัน กว่าจะเข้าถึงวิสุทธินี้ ต้องอาศัยธรรมะ 

อะไรบ้าง? ทำอย่างไรจึงจะเข้าถึงวิสุทธินี้ได้? มีธรรมะ 

อะไรบ้างอยู่ที่นี้ จึงจะเป็นวิสุทธิได้  

 วิปัสสนามาจากไหน? วิปัสสนาก็ต้องมีเหตุอีก 

และจะตอ้งเขา้ใจ  นำเอาเหตแุละผลตา่งๆ มาผสมกนัเขา้ 

มารวมกัน จึงเกิดเป็นวิสุทธิได้ อันนี้เป็นความสำคัญ 

มากทีเดียวค่ะ

 ถ้าเราจะเอาแต่ผลมา เราก็ไม่รู้ ทีนี้เรารู้แล้วละ 

ความหมายของวิสุทธินี่ เขาหมายความว่าอย่างไร? 

แต่ว่า เราก็ไม่รู้ว่า วิสุทธินี้อาศัยเหตุอะไรเกิดขึ้น?  

 ถึงเราจะรู้ แต่ว่า วิสุทธิยังไม่เกิดขึ้น ทีนี้เราจะ 

ต้องรู้เหตุ ที่จะให้เกิด ตรงกับวิสุทธิด้วย วิสุทธินี้ 

ต้องมาจากเหตุอย่างนี้ เรารู้แต่วิสุทธิ คือ ความหมดจด 

หมดจดในที่นี้น่ะ มาจากเหตุอะไร? เช่น วิสุทธินี้น่ะ 
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ทิฏฐิวิสุทธิ นี่น่ะ เหตุอะไร ทำให้เข้าถึงวิสุทธินี้? 

กิเลสไม่มี กิเลสอะไร?

 ความเห็นผิดไม่มี  บริสุทธิ์ แล้ ว ในวิสุทธินี้  

ทิฏฐิวิสุทธินี้มาจากเหตุอะไร? มันจะมีเหตุ เพราะศีล 

ก็วิสุทธิได้ แต่นั่นเป็นเรื่องของกาย วาจา นะ

 สมาธิก็วิสุทธิได้ เมื่อเราเข้าถึงสมาธิแล้ว จิตจะ 

เป็นวิสุทธิไหม? ก็เป็นวิสุทธิได้ ใช่ไหม? จิตก็เป็นวิสุทธิ 

เพราะฉะนัน้มองดกู็ไมม่แีลว้ กเิลส ความโลภ โกรธ หลง 

ก็ไม่มีในที่นั้น ใช่ไหม? ทีนี้วิสุทธิในที่นั้นน่ะ เรียกว่า  

ทิฏฐิวิสุทธิ ได้ไหม? ไม่ได้ ใช่ไหม?

 นี่เราจะต้องรู้เหตุอีกว่า วิสุทธินั้น คำว่าทิฏฐิวิสุทธิ 

นัน้นะ่ เหตมุาจากไหน? มาจากสมาธหิรอื? วสิทุธใินทีน่ัน้ 

ต้องมาจาก ปัญญา นี่เราจะต้องรู้อย่างนี้  

 ถ้าเราไม่รู้เหตุ อาจจะหยิบฉวยอะไรมาใส่ให้เป็น 

วสิทุธอินันี ้เปน็ไปไมไ่ดเ้ลย ใชไ่หมคะ? เปน็ไปไมไ่ดเ้ลย! 

นี่แหละ สำคัญมากเหลือเกินที่เราจะต้องรู้

 ทิฏฐิวิสุทธิ จะต้องได้มาจากปัญญา ปัญญาอะไร? 

ปญัญานัน้มเีหตมุาจากไหน? ไดม้าจากไหน? ปญัญานัน้ 

จงึจะเขา้ถงึวสิทุธนิัน้ได ้ปญัญานัน้จงึจะชื่อวา่ ทฏิฐวิสิทุธ ิ

ได้ อย่างนี้จึงสำคัญ
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 บางทเีอาผลขึน้มา แตว่า่ เอาเหตมุาใสก่บัผลไมไ่ด ้

ถ้าเราไม่รู้ว่า ทิฏฐิวิสุทธินี้ เกิดจากปัญญาเพียงสมาธิ! 

เราก็เข้าใจว่า เป็นวิสุทธิแล้ว เข้าใจว่า เราถึงแล้วละ 

“ทิฏฐิวิสุทธิ”

 เพราะฉะนั้น วิสุทธิก็เหมือนกัน กว่าจะเข้าถึง 

วิสุทธินี้ละก็ ต้องอาศัยธรรมมาจากไหน วิปัสสนา 

ก็ต้องมีเหตุอีก มาจากปัญญา ปัญญาก็ต้องมีเหตุ และ 

ต้องเข้าใจ นำเอาเหตุผลทั้งหลายเหล่านี้มาผสมกันเข้า 

มารวมกันจึงจะเกิดเป็นวิสุทธิได้ และข้อสำคัญจะต้อง 

เข้าใจว่า คำว่า วิสุทธิ นี่ หมายความว่า อย่างไร? 

อันนี้ก็ต้องเข้าใจก่อนละ  

 การศกึษา จงึควรจะเขา้ใจในความหมายนัน้ๆ เชน่ 

คำว่า มรรค ๘ หรือสติปัฏฐาน เป็นต้น 

 มรรค ๘ มาจากไหน? สติปัฏฐาน คืออะไร? 

มาจากไหน? ถ้าเราไม่รู้อย่างนี้ก็ลำบาก ก็ต้องเกิด 

การเถียงกันเป็นธรรมดา จะพูดอย่างไรตามตัวหนังสือ

มจีำนวนจำกดั ม ี๔๔ ตวั บาล ีม ี๓๒ ตวั มเีทา่นี ้ไมม่เีกนิ  

จะพูดอย่างไรๆ ก็ไม่พ้นไปจากตัวหนังสือ ใครจะเขียน 

ขึ้นมากี่สิบเล่มเกวียนก็ไม่พ้น ก็อยู่ในนี้แหละ บาลีก็ 

เหมือนกัน จะพูดเท่าไรๆ ก็ ๓๒ ตัวนี้แหละ
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 ธรรมะก็เหมือนกัน เท่าไหร่ๆ ก็มีรูปกับนาม  

๒ อันนี่แหละ อย่างเดียวกัน พูดอย่างไรๆ ไม่พ้นจาก 

รูปกับนามเลย

 เหตผุล เหตกุเ็ปน็รปูได ้เปน็นามได ้ผลกเ็ปน็รปูได ้

เป็นนามได้ ไม่มีพ้นเลย ไม่มีพ้นไปจากตัวหนังสือได้ 

จำนวนนะ

 แต่ก็ขึ้นอยู่กับการปรับปรุง ถ้าปรับปรุงไม่ถูก 

ก็นำมาติดต่อกันไม่ได้ นี่อันนี้นะคะ เป็นความสำคัญ

 ดิฉันพยายามที่สุดนะคะ ที่ อธิบายอย่างนี้  

ต้องการให้เข้าใจอย่างนี้ ต้องการให้ปรับปรุงกันได้ 

อย่างนี้ ไม่ใช่จำไปได้อย่างเดียว จำแล้วก็ต้องเข้าใจ 

ปรับปรุงเหตุผลในเรื่องของการจำนั้นด้วย เรื่องมันเป็น 

อย่างนั้น

   เพราะฉะนั้น ถึงได้พยายามในเวลาที่อธิบาย  

ดิฉันต้องพยายามไปดึงเอาที่โน่นมา ไปดึงเอาที่นี่มา 

ใช่ไหมคะ? ดึงเอามาในที่ต่างๆ ว่าที่ถูกแล้ว มันต้อง 

อันนี้ มาจากอันนี้ ให้ปรับปรุงให้ลงกัน แล้วก็ยก ไม่ใช ่

ยกเอาแต่ที่ถูกมา ที่ผิดก็ยกเอามาอธิบายให้ฟังว่า 
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ถ้าเห็นอย่างนี้ ถ้าเข้าใจผิดอย่างนี้ ผิด! ผิดที่ตรงไหน? 

ผิดจากเหตุที่ตรงนั้น ก็ต้องบอกด้วย

 ผิด! จะว่าเขาผิดเฉยๆ ไม่ได้ ผิดที่ตรงไหน? 

ผิดอย่างไร? ผิดจากเหตุไหน? ผิดจากผลตรงไหน? 

นี่น่ะ ต้องการให้เข้าใจอย่างนี้

 เพราะฉะนั้น ต้องพยายามไปดึงเอามา ทั้งผิด 

และถูก ก็พยายามเอามาปรับปรุงให้เข้าใจ

 เพราะฉะนัน้ ละก ็ขอใหเ้ขา้ใจ ไมใ่ชว่า่ จะเรยีนมาก 

แล้ว เข้าใจดีนะ ไม่ใช่อย่างนั้นนะ เพราะรู้ด้วยสัญญา 

รู้ด้วยวิญญาณ รู้ด้วยปัญญา มันรู้หลายอย่างแล้ว 

การเรียนธรรมะ การเรียนอภิธรรมนี่ มันเป็นปริญญา 

ชั้นสูงด้วย ไม่ใช่ว่าเป็นของง่ายๆ   

 เพราะฉะนั้น ขอให้พยายามเรียนด้วยความเข้าใจ

จริงๆ เถอะ เรียนธรรมบทใดบทหนึ่งก็เข้าใจตลอด 

ขอให้เข้าใจจริงๆ เถอะ      

 ผู้ฟังถามว่า “เรียนรู้มากๆ ไม่ดีหรือ?” ตอบว่า 

“รู้มากๆ ก็ดี แต่ถ้ารู้มากแล้วปรับปรุงไม่ได้ มันก็ได้ 

ประโยชน์น้อย แล้วอาจจะผิดได้ด้วย
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 นี่ เราจวนจะรู้จักครูที่แท้จริงของเราแล้วนะ 

ว่าคือใคร? ครูที่แท้จริงของเราน่ะ ไม่ใช่คนอื่น คือ 

นามกบัรปูนัน่เอง สำหรบัครทูีจ่ะสอนวปิสัสนาใหเ้รานะ่ 

คือ นามกับรูปนั่นเอง แล้วขอให้เข้าใจว่า เราไม่ต้อง 

ไปเรียนที่อื่น เรียนทีน่ามรูปนั่นแหละ

 เพราะฉะนั้น การเจริญวิปัสสนานั่นน่ะ ก่อนอื่น 

ควรจะเข้าไปพบครูเสียก่อนเท่านั้นเอง เรื่องไม่เที่ยง 

เป็นทุกข ์เป็นอนัตตา อะไรต่ออะไรต่างๆ น่ะ เป็นเรื่อง 

ของรูปนาม ดีหรือชั่วต่างๆ รูปนามเท่านั้นจะเป็น 

ผู้สอนให้ แต่ท่านก็ต้องไปเจอรูปนามเขาเสียก่อน 

แล้วท่านจึงจะรู้ ท่านจึงจะได้ความเข้าใจจากเขา 

ว่าความจริงน่ะ เขาเป็นอย่างไร? เขาจะสอนให้เรารู้ 

ความจริงเอง

 เพราะฉะนั้น ก่อนอื่นนะ ผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนาน่ะ 

มีหน้าที่แต่เพียงว่าจะต้องไปพบกับรูปนามเสียก่อน 

ถา้ยงัไมเ่ขา้ไปเจอนามรปู กห็มายความวา่ยงัไมไ่ดเ้จอคร ู

เพราะธรรมต่างๆ น่ะ มีอยู่ที่นามรูปนั่นเอง ไม่ได้อยู่ 

ที่อื่นเลย ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ หรือพระไตรปิฎกนั้น 

ได้แก่อะไร? มาจากไหน ก็ได้แก่ นามรูปทั้งหมด
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 ถึงแม้พระพุทธเจ้าได้พระสัพพัญญุตญาณตรัสรู้ 

แจ้งโลกมีพระนามว่า โลกวิทู ก็ใครเล่าเป็นผู้สอน 

พระองค์ แจ้งโลกน่ะ แจ้งอะไร? โลกน่ะ คืออะไร? 

โลกก็คือ นาม กับ รูป นี่แหละ นามโลก กับ รูปโลก 

ย่อลงไป แล้วโลกก็มี ๒ อย่าง ได้ นาม กับ รูป ๒ อย่าง 

เท่านั้นนะคะ

 เพราะฉะนั้น การที่พระองค์แจ้งโลกน่ะ ไม่ใช่แจ้ง 

อะไรหรอก กแ็จ้งนาม แจ้งรูป นั่นแหละ

 เมื่อนามรูปนี้  มีความละเอียดสุขุมเพียงใด 

เปน็ผูบ้อก ผูส้อนให ้แตท่า่นเปน็ผูม้ปีญัญา จงึรบัความรู้ 

ที่ครูบอกให้ได้มากมายและละเอียดลออ สามารถจะรู้ 

ความละเอียดลออของนามรูป ได้มากที่สุด อย่างเรา 

ก็ไม่สมารถจะรู้ได้เท่านั้น เพราะไม่มีปัญญาถึง เราก็รู้ 

ไม่ได้

 ถึงอย่างนั้น ก็ขอให้เข้าไปพบกับนามรูปก่อนเถิด 

เพราะว่า รูปกับนามนั้น เป็นขั้นต้นของวิปัสสนา

 เมื่อพบนามพบรูปแล้ว ก็สบายใจละค่ะ ต่อไปน่ะ 

มีหวัง ต่อไปน่ะ จะรู้นามรูปที่แท้จริง ไม่ใช่รู้นามรูปที่ 

เราเรียนมาตามปริยัติ ต้องรู้นามรูปที่ได้มาจากปฏิบัติ 
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วิปัสสนา ที่ตรงกับ ทิฏฐิวิสุทธิ หรือกับ นามรูป-

ปรจิเฉทญาณ ทีก่ำหนดรูน้ามรปู ในขัน้ตน้ของวปิสัสนา 

นามรูปนี่แหละ เราต้องเข้าไปให้ถึงเสียก่อน แล้วทีนี้ 

จะต้องการเรียนอะไร จะรู้อริยสัจ หรือจะรู้นิพพาน 

หรือจะรู้อะไรก็แล้วแต่ นามรูปเขาจะเป็นผู้พาท่านไป

ถึงความรู้นั้นๆ เขาจะเป็นคนสอนให้ท่านรู้ทุกอย่าง

 เพราะฉะนัน้ ขอ้สำคญัในขัน้แรกนี ้ขอใหพ้ยายาม 

ให้เข้าใจนามรูปก่อน อุปมาเหมือนกับท่านอ่านหนังสือ 

ออกแล้ว หนังสือจะมีกี่เล่มก็ตาม ก็อ่านออกรู้เรื่องหมด 

ใครเล่าบอก ใครเล่าสอน? ก็ตัวหนังสือนั่นแหละสอน! 

ตัวหนังสือนั้นประกอบด้วยเหตุปัจจัยอย่างไร ก็อ่านไป 

ตามนั้น เพราะเข้าใจปัจจัยที่ประกอบอยู่ในคำนั้นๆ ว่า 

คำนั้นๆ ใช้พยัญชนะเท่าไหร่ สระเท่าไหร่

 ฉะนั้น ทุกอย่างที่ปรากฏขึ้น ก็จะต้องมีปัจจัย 

เพราะว่า ธรรมะน่ะ มีมากมายเหลือเกินนะคะ

 ถ้าเขา้ใจอย่างนี้ กห็มายความวา่ อ่านหนังสือออก 

อย่างเอาหมวดไหนขึ้นมา ธรรมะน่ะมีหลายหมวด 

อย่างเช่นที่เราพูดกันอยู่นี้น่ะ เขายกวิสุทธิขึ้นมา ที่พูดนี่ 

ยกเรื่องวิสุทธิขึ้นมาพูดใช่ไหมคะ?
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 เพราะฉะนั้น พระอริยะแต่ก่อนนี้ ท่านบอกว่า 

ท่านไปด้วยอะไรก็ ได้ ท่านจะไปนิพพานด้วยทาง 

สติปัฏฐานก็ ได้ ไปนิพพานด้วยทางวิปัสสนาก็ ได้ 

หรือจะไปนิพพานด้วยมรรค ๘ ก็ได้ หรือจะไปนิพพาน 

ด้วยวิสุทธิก็ได้ อย่างพระมันตานีบุตร พระสารีบุตร 

ถามว่า ท่านได้บรรลุมรรคผลน่ะ ท่านได้ปฏิบัติไปด้วย 

อะไร? ยานพาหนะที่จะดำเนินไปถึงนิพพานน่ะ

  พระมันตานีบุตร ก็บอกว่า ไปด้วยวิสุทธิทั้ง ๗ 

ทา่นไมไ่ดบ้อกวา่ ไปดว้ยสตปิฏัฐาน แตท่ีจ่รงิการทีจ่ะได้ 

วสิทุธมิา กต็อ้งมสีตปิฏัฐานดว้ย แตไ่มบ่อก ในสตปิฏัฐาน 

ก็เหมือนกัน จริง! ต้องปฏิบัติสติปัฏฐาน แต่ว่า ทาง 

ปฏิบัติสติปัฏฐานต้องเข้าถึงวิสุทธิด้วย จึงจะไปได้ ถ้า

ปฏิบัติสติปัฏฐานแล้วไม่เข้าถึงวิสุทธิไปไม่ได้เหมือนกัน

 เพราะฉะนั้น จะพูดอะไรก็ ได้ ท่านบอกว่า  

ท่านไปด้วยสติปัฏฐานก็ได้ เพราะว่าอะไร? เมื่อปฏิบัติ 

สติปัฏฐานไป ธรรมทั้ งหลาย มีมรรค ๘ หรือ 

มโีพธปิกัขยิธรรม หรอืมวีสิทุธ ิเปน็ตน้ จะตอ้งเกดิจาก 

สติปัฏฐาน เป็นเหตุ ท่านบอกว่า ท่านไปด้วย 

สติปัฏฐานก็ถูกแล้ว
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 ทนีีพ้ระมนัตานบีตุร ทา่นบอกวา่ ทา่นไปดว้ยวสิทุธ ิ

ก็ถูกเหมือนกัน เพราะว่า วิสุทธินี่ ก็มาจากไหนล่ะ? 

ที่ท่านจะได้วิสุทธิมานี่ จะต้องได้มาจากสติปัฏฐาน 

ได้มาจากวิปัสสนา ได้มาจากมรรค

   วิสุทธินี่ เมื่อสงเคราะห์ลงไปแล้ว ก็ได้แก่ ศีล 

สมาธิ ปัญญา เหมือนกัน แล้วแต่ปฏิบัติมาจากศีล 

สมาธิ ปัญญา นั่นเอง วิสุทธิก็ถูกเหมือนกันนะคะ

 เพราะฉะนั้น เมื่อยกวิสุทธิขึ้นมา เราก็จะต้องรู้ 

แล้วว่า ความหมายของคำว่า วิสุทธินี้หมายถึงอะไร? 

มาจากไหน? และมีธรรมหมวดไหนบ้างที่ผสมอยู่ 

ต้องเข้าใจอย่างนี้ ถ้าเข้าใจอย่างนี้ ก็หมายความว่า 

อ่านหนังสือออก หรือแม้ว่า คำนี้จะไม่เคยเขียนเลย 

หรอืยงัไมเ่คยอา่นเลย ชื่ออยา่งนี ้ แตเ่มื่อเขาเขยีนขึน้มา 

หรือเขาพูดขึ้นมา เราก็อ่านได้ แล้วเราก็เขียนได้ เพราะ 

ที่ประกอบด้วยเหตุปัจจัยอย่างนั้น ต้องมีความหมาย 

อยา่งนัน้ พยญัชนะอยา่งนี ้ตวัสะกดอยา่งนี ้สระอยา่งนี้ 

ต้องอ่านอย่างนี้ เหมือนกับเรียนธรรมะนี่ก็เหมือนกัน

 ที่เราเรียนหนังสือนี่ เราก็เรียนธรรมะใช่ไหม? 

เวลาเรียนหนังสือน่ะ เราเอาอะไรเรียนล่ะ? เอาธรรมะ 

เรียนใช่ไหม? อารมณ์นั่นก็เป็นธรรมะใช่ไหม? ก็รูปกับ 
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นามทั้งนั้นแหละ เอา นาม ไปเรียน รูป บ้าง, เอานาม 

ไปเรียนนาม บ้าง, เหมือนกัน อย่างเดียวกัน หนังสือนี่

กต็อ้งอาศยัพยางค์ใชไ่หม? อาศยัเสยีง อาการบอกบา้ง 

อาศัยรูปารมณ์ที่เห็นรูปร่างตัวหนังสือบ้าง อาศัยใจ  

ทางมโนทวารหรือมโนวิญญาณก็ต้องรู้ ต้องเข้าใจว่า 

อันนี้กับอันนี้ผสมกันเข้า อ่านว่า อย่างนั้น

 หูได้ยินน่ะ ผสมไม่ถูกละ หูก็ ได้ยินเป็นคำๆ 

ไปเท่านั้นเอง จะไปรู้ได้อย่างไร ว่าอะไรผสมกับอะไร? 

มันก็ไม่รู้ เช่นอย่างว่า ก. สระ อู. นี่หูมันได้ยินอย่างนี้ 

ใช่ไหม? แต่มันไม่เข้าใจหรอก หูน่ะ ก. กับ สระอู 

ผสมเข้าก็เป็น “กู” อย่างนี้หูมันไม่รู้ แต่ว่า “ใจรู้” 

ใช่ไหมคะ? ตาก็เหมือนกัน ตัว ข. กับสระอา เห็น 

แล้วละ มันก็เห็นอย่างนั้นแหละ เห็นรูปร่างตัว ข. กับ 

รูปร่างสระอา แต่เมื่อผสมกันเข้าแล้ว ตาก็อ่านไม่ได้  

ว่า “ขา” ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่า ขา แต่ว่าใจรู้ 

อย่างนี้ค่ะ 

 ธรรมะทั้งนั้นแหละ ที่เราเรียนนี่ และทุกอย่าง 

ทีเ่ราทำนี ่เรากนิขา้ว เราถ่ายอจุจาระ เราถา่ยปสัสาวะ 

เรานั่ง นอน ยืน เดิน ธรรมะทั้งนั้นใช่ไหม?
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 ตาเห็น หูได้ยิน ก็ล้วนแต่ธรรมะทั้งนั้น ใช่ไหม 

ล่ะคะ เพราะฉะนั้น อย่าถือว่า ภายนอกน่ะ ไม่ใช่ 

ธรรมะ ถ้าเราเข้าใจธรรมะอย่างนี้แล้ว ไปที่ไหนก็เจอะ 

ธรรมะทัง้นัน้แหละ ใชไ่หมละ่? ไปที่ไหนๆ กเ็จอะธรรมะ 

พอไปเหน็ ออ้! นีธ่รรมะประเทศนัน้ ออ้! ธรรมะประเทศนี ้

อันนี้ธรรมะประเทศนี้ เป็นกุศล หรือเป็นอกุศล 

นี่ไม่ใช่กุศล ไม่ใช่อกุศล นี่ได้ทั้งหมดเลย ไปที่ไหน 

ก็หาธรรมะที่ไหนๆ ได้รู้สึกว่า เราจะพบธรรมะง่ายๆ 

ไม่ใช่เป็นของยากเลย เพราะมันอยู่กับเราเสมอ

 แต่ถ้าเราไม่รู้ธรรมะว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ เป็น 

ธรรมะหมด สิง่ทีป่ระสบการณแ์กเ่รานี ่ธรรมะทัง้นัน้เลย 

แม้แต่ตัวเรา ทั้งตัวนี่ก็เป็นธรรมะหมด อย่างนี้แหละค่ะ 

ต้องการจะรู้ธรรมะอะไร หาธรรมะอะไร? ก็เจอะธรรมะ 

ทัง้นัน้ ถา้เรา ไมรู่ล้ะก ็ไมเ่จอะ อยูข่า้งนอกก็ไมเ่หน็ธรรมะ 

ใช่ไหมล่ะ? แม้จะไปเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 

ก็ยังไม่เห็นธรรมะอีก ไปเข้าตั้งเดือน ๒ เดือน กลับมา 

ถามว่าเห็นธรรมะไหม? ก็ไม่เห็น ก็เพราะไม่รู้ว่าธรรมะ

นั่นมันอะไร? นี่ยังนี้ซีคะ
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 เพราะฉะนัน้ ความเขา้ใจนี ่มนัเปน็ความสะดวก 

แก่ความรูน้ะคะ ความต้องการปัญญาก็เข้าถึงเหตุผล

ไดง้่าย

 ฉะนั้น การอ่านหนังสืออย่างนี้ก็เหมือนกับธรรมะ 

เหมือนกันนะคะ ธรรมะทุกหมวดจะต้องโยงถึงกันหมด 

ไม่ใช่ต่างฝ่ายต่างอยู่ เช่นคำว่า “วิสุทธิ” ก็เหมือนกัน 

กว่าจะเข้าถึงวิสุทธินี้ จะต้องอาศัยธรรมะอะไรบ้าง?  

ทำอย่างไรจึงจะเข้าถึงวิสุทธิได้? มีธรรมะอะไร อยู่ใน 

ที่นี้ จึงเป็นวิสุทธิได้ วิปัสสนามาจากไหน? วิปัสสนา 

ก็ต้องมีเหตุอีก และต้องเข้าใจนำเอาเหตุและผล 

ทั้งหลายมาผสมเข้า มารวมกันเข้าจึงจะเกิดเป็นวิสุทธ ิ

ได้ และข้อสำคัญก็จะต้องเข้าใจว่า คำว่า “วิสุทธิ” 

นั้นหมายความว่าอย่างไร? อันนี้ก็พอจะเข้าใจกัน 

แล้วนะคะ  

 การศึกษานี่ จึงควรจะเข้าใจในความหมายของ 

คำนั้นๆ เช่น มรรค ๘ หรือสติปัฏฐาน เป็นต้น มรรค ๘ 

มาจากไหน? สติปัฏฐาน คืออะไร? มาจากไหน?

 ถ้าเราไม่รู้อย่างนี้ ก็จะลำบาก ก็ต้องเกิดการ 

เถียงกันเป็นธรรมดา จะพูดอย่างไรก็ตาม ตัวหนังสือ 
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มีจำนวน ๔๔ ตัว บาลี มี ๓๒ ตัว มีเท่านี้ จะพูดอย่างไรๆ 

ก็ไมพ่น้ไปจากตวัหนงัสอืนี้ได ้แตก่ข็ึน้อยูก่บัความจำเปน็  

ถ้าปรับปรุงไม่ถูก ก็นำมาติดต่อกันไม่ได้

 เพราะฉะนั้น ขออย่าได้ลืมว่า ทุกอย่างต้องมี 

เหตุผลทั้งนั้น ใครจะพูดอย่างไรก็ ได้ ไม่สำคัญ 

เราก็ ไม่ต้องคัดค้าน แต่ขอให้เรารู้ว่า ที่เขาพูดนั้น  

เขาพูดผิด หรือพูดถูก ประโยชน์อยู่ตรงนี้ นิดเดียว 

เท่านั้นเองนะคะ ประโยชน์อยู่ตรงนี้เท่านั้นแหละ

 อย่างวันนี้ เราพูดถึงเรื่องวิสุทธิ เราก็ต้องรู้ว่า 

วสิทุธนิีน้ะ่ เปน็เหตหุรอืเปน็ผล ถา้เปน็ ผล กจ็ะตอ้งรูว้า่ 

มาจาก เหตุ อะไร? ถ้าเป็น เหตุ ก็จะต้องรู้ว่า อะไรเป็น 

ผล? ของวิสุทธิ วิสุทธินี้เป็นเหตุ หรือเป็นผล ถ้าเป็นผล 

อะไรเป็นเหตุ ถ้าเป็นเหตุ แล้วผลอะไรจะเกิดขึ้น 

ถ้าวิสุทธินี้เป็นเหตุ

 ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ ใครจะพูดอะไร เราก็รู้ เช่น 

จะยกเรื่อง “นิพพาน” มาพูดว่า นิพพานมีความ 

บรสิทุธิห์มดจด เปน็ธรรมที่ไมม่กีเิลส ไมม่ทีกุข ์เขาพดูกนั 

เขาพูดกันได้ เขาพูดไม่ผิดเลย พูดถูกแต่เราควรจะ 

ถามเขา เราจะรู้ว่า คนนี้เขาเข้าไปถึงนิพพานจริง 
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หรอืไม?่ เราควรจะถามวา่อยา่งไร? ถา้ถามวา่ นพิพานมี 

ลักษณะอย่างไร? เข้าไปถึงแล้วมีจิตใจเป็นอย่างไร? 

หากไมเ่คยเขา้ไปถงึ ถงึเขาจะบอกวา่ จติใจเปน็อยา่งนัน้ 

เป็นอย่างนี้ ผิดหรือถูก เราก็ไม่รู้ ใช่ไหม? นี่เราไป 

ถามถึงผลอีก

 ถ้าเราเข้าใจ เราควรจะถามแต่เพียงว่า “การท่ีจะ

ให้เข้าไปถึงนิพพานนั้นน่ะ จะทำอย่างไร?” เราควรจะ 

ถามเหตเุขาเทา่นัน้แหละ เรื่องนพิพานนะ่ ไมต่อ้งหรอก! 

โดยมากพระพุทธเจ้าก็ ไม่เคยแสดงนิพพาน แต่คน 

ที่ยังไม่รู้เรื่อง ว่านิพพานน่ะ เป็นอย่างนั้น เป็นอย่างนี้ 

เป็นอะไรต่ออะไร โดยมากเทศนาน่ะ เป็นแต่บอก 

เหตุผลให้ฟังว่า ทำเหตุอย่างนั้น จะมีผลอย่างนั้น  

หรือว่าความบริสุทธิ์ การทำความปล่อยวาง จะมีผล 

อยา่งนัน้ อะไรอยา่งนีแ้หละ กต็อ้งบอกเหตผุล เทา่นัน้เอง 

เมื่อผู้นั้นแหละ เข้าถึงเหตุผลแล้ว ก็เป็นอันว่า ความ 

เข้าใจของเขาสมบูรณ์พร้อมด้วยเหตุผลแล้ว

 ผลน่ะ มีตั้งแต่ต่ำถึงสูง เหตุก็มีตั้งแต่ต่ำถึงสูง 

เหมือนกัน
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 เพราะฉะนั้น เราเข้าใจเหตุเพียงแค่นี้ เราก็ 

จะได้ผลเพียงแค่นี้

 เมื่อถามเขาว่า นิพพานน่ะ ทำอย่างไร เราถึง 

จะไปถึงได้ เขารู้ ไหม? ถ้าไม่รู้ เอาละ เข้าใจละ  

เป็นคำพูดที่ยังไม่มีเหตุผล

 เขาบอกว่า ให้เราปล่อยวาง อย่าไปยึดมั่นถือมั่น 

อะไร ถ้าเข้าไปยึดถือมันก็เป็นทุกข์ ถ้าปล่อยวางเสีย 

ก็เป็นสุขอย่างน้ีน่ะ ง่ายเหลือเกิน ดีเหลือเกิน ฟังง่ายดี

 แต่อย่างไร จึงจะไม่ยึด ทำอย่างไร จึงจะ 

ปล่อยวางได้? เพราะการปล่อยวางเป็นผล ไม่ใช่ 

เป็นเหตุ และการปล่อยวางนั้น จะนึกปล่อยวาง 

เอาเองหรือ

 การปล่อยวางเป็นของที่คิดเอาเองไม่ได้ เพราะ 

สิ่งทั้งหลายต้องไหลมาจากเหตุ พูดแต่เพียงแค่นี้ เขา

ก็ใหเ้หตขุองความปลอ่ยวางแกเ่ราไดห้รอืไมไ่ด ้จงึถอืวา่ 

ถ้าเขาให้เหตุไม่ได้ ก็ถือได้ว่า คำพูดของเขาไม่ถูกต้อง  

เพราะปราศจากเหตุผล

 ถ้าเขาพูดเรื่องเหตุ เรื่องทำสติปัฏฐาน เจริญ 

มรรค ๘ เรื่องทำวปิสัสนา กต็อ้งถามวา่ “ผลเปน็อยา่งไร? 
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ผลของการเจริญสติปัฏฐานนั้นจะปรากฏอะไรขึ้น 

ที่เขาปฏิบัติน่ะ ผลที่สุดของเขา มันจะอยู่ที่ ไหน? 

ผลที่ต้องการนั้นเป็นอย่างไร มีลักษณะอย่างไร? 

เขาพูดว่า เขาทำสติปัฏฐาน ก็ถูกเหมือนกัน แต่ผล 

ของการเจริญสติปัฏฐานนั้นจะปรากฏอะไรขึ้น ถ้าเขารู้ 

หมายความว่า ผลที่ถูกจะต้องเกิดอย่างนั้นๆ แต่ถ้าผล 

เกิดขึ้นไม่ตรงกับที่เข้าใจมา เราต้องรู้ว่า เหตุที่ทำนั้น 

ยังไม่ถูก ถ้าเขาเข้าใจอย่างนี้ก็จะทำผิด

 ข้อสำคัญ ขอให้เรารู้เถิดว่า เขาพูดเรื่องอะไร? 

นี่แหละเป็นสิ่งสำคัญ เราต้องเข้าใจเหตุไว้ เพราะว่า 

อะไร? ที่ขึ้นอยู่กับสังขตธรรมแล้วต้องมีเหตุ มีผล 

อยา่งแนน่อน มฉิะนัน้ จะเกดิขึน้ไมไ่ด ้ไมว่า่อะไรทัง้หมด 

จะเกิดขึ้นเองโดยลำพังอย่างเดียว ไม่มีอะไรผสมเลย 

เป็นไปไม่ได้นะคะ ไม่ได้เลยทีเดียว

 พระพุทธเจ้าแสดงถึงกับว่า แม้ผมเส้นเล็กๆ 

ยงัตอ้งอาศยัรปูเปน็ปจัจยั รวมกนัอยูถ่งึ ๔๔ รปู ดว้ยกนั 

รูปนั้นต้องมีถึง ๔๔ อย่าง ผมเส้นเดียวไม่ใช่เกิดขึ้น 

อย่างเดียวได้ ต้อง ๔๔ อย่างถึงจะเกิดข้ึนเป็นเส้นผมได้  
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 เพราะฉะนั้น ทางวิทยาศาสตร์ แม้จะทำผมเพียง

เส้นเดียวก็ทำไม่ได้ เพราะว่าธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาได้ 

ก็ต้องแล้วแต่เหตุปัจจัยของเขา ถ้าเราสร้างปัจจัยได้ 

ผลก็ย่อมเกิดเอง ถ้าเราสร้างปัจจัยไม่ได้ ผลก็ย่อม 

เกิดเองไม่ได้เหมือนกันนะคะ อย่างดีก็ทำให้ได้แต่ 

ของปลอม ของจรงิทำไมไ่ด ้ไมว่า่อะไรในรา่งกายของเรา 

แม้แต่สักอย่างเดียวก็ทำไม่ได้ วิทยาศาสตร์ทำอะไร 

ไม่ได้เลย ไปดวงจันทร์ได้ ไปโลกพระจันทร์ได้ ไปโลก 

พระอังคารได้ไปไหนไปได้หมดทุกอย่าง ดำดิน ดำน้ำ 

ลงไปในทะเล มหาสมุทรไปได้หมด แต่ว่า ผมเส้นเดียว 

ทำไมไ่ดน้ะ นีม่นันา่ประหลาดไหม? เหน็ความมหศัจรรย ์

ไหมล่ะ? ธรรมชาตินี่ ต้องเป็นไปตามเหตุ ตามปัจจัย 

ไม่ได้อยู่ในอำนาจของใครเลย จริงที่เดียว! ทำอะไร 

ไม่ได้หมด สักอย่างเดียวในร่างกายของเรา เพราะ 

รา่งกายของเรานี ่เกดิดว้ยกรรม เกดิดว้ยจติ เกดิดว้ยอตุ ุ

เกิดด้วยอาหารใช่ไหม? แม้แต่ร่างกายที่หยาบนี่ 

วิทยาศาสตร์ก็ทำไม่ได้ แล้วนาม นามธาตุที่ละเอียดนี่ 

วิทยาศาสตร์จะเข้าถึงได้อย่างไร? ยิ่งลำบากใหญ่
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 กรรม จิต อุตุ อาหาร นี่ร่างกายอาศัยเกิดด้วย 

เหตุ ๔ อย่าง ทีนี้ทางวิทยาศาสตร์ก็จะทำได้ แต่ธาต ุ

ที่เกิดจากอุตุเท่านั้นเอง เคมี ชีวะ อะไรต่างๆ นี่ 

อย่างจรวดนี่ ไปด้วยอำนาจอะไร ไปด้วยธาตุไฟ ธาตุลม 

ใช่ไหม? นี่แหละไปได้ด้วยอำนาจที่เกิดด้วยอุตุเท่านั้น 

แหละ ที่ทำได้ แต่ว่า ร่างกายนี่ ต้องเกิดด้วยกรรม 

ด้วยจิต ด้วยอุต ุด้วยอาหาร นี่ใช่ไหมคะ? แล้วคิดดูซิ 

ร่างกายที่เกิดด้วยจิตน่ะ วิทยาศาสตร์จะทำได้อย่างไร? 

วิทยาศาสตร์ทำจิตได้เมื่อไหร่ล่ะ? ใช่ไหมคะ? จะได้ 

ทำร่างกายที่เกิดจากจิตได้ ก็ทำไม่ได้ ที่เกิดจากกรรมนี่ 

วิทยาศาสตร์จะทำได้อย่างไร? เพราะวิทยาศาสตร์ 

ทำกรรมไม่ได้ นี่แหละ  

 เพราะฉะนั้น ไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยใน 

ร่างกายของเรานี้ แม้แต่ผมเส้นหนึ่งก็ต้องอาศัย 

สมุฏฐานทั้ง ๔ อย่าง ต้องอาศัยกรรม อาศัยจิต  

อาศัยอุตุ อาศัยอาหารด้วยเหมือนกัน  

 เพราะฉะนั้น วิทยาศาสตร์จะทำผมไม่ได้ ได้แต่ 

ผมปลอม เฉพาะอุตุได้ แต่ว่าผมจริงๆ ทำไม่ได้ 

ทำปลอมได้ แต่ของจริงทำไม่ได้
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 ถ้าทำของจริงได้ เราก็ไม่ตาย ใช่ไหมล่ะ เราจะ 

ตายทำไม หัวใจ ปอด ตับ อะไรต่ออะไร มันไม่ดี 

เราก็ทำให้มันดีได้ เปลี่ยนมันได้ ไม่ต้องตายเลย 

วทิยาศาสตรส์รา้งหวัใจขึน้มา ใหม้นัเหมอืนกบัหวัใจจรงิๆ 

อย่างนี้ มันก็ไม่ได้ ปอดเสียไป ตับเสียไป หัวใจเสียไป 

ถ้าเราทำได้ เราก็ไม่ต้องตาย วิทยาศาสตร์นั้นทำได้แต่ 

ของปลอม เปน็ของจรงิไมไ่ดน้ะคะ จงึขอใหท้ราบไวเ้ถดิวา่ 

ร่างกายของเรานี่ เป็นธรรมชาติที่เป็นความมหัศจรรย์ 

เหลือเกินทีเดียว ถึงกระน้ัน พระพุทธองค์ก็ยังสามารถ 

รู้ไดว้า่ มอีะไรบา้งในอวยัวะของเรา พระพทุธเจา้ทำไมไ่ด ้

เหมือนกัน แต่ว่ารู้ได้ ใช่ไหมคะ รู้ได้ว่าผมเส้นหนึ่ง 

เกิดขึ้นได้ด้วยอะไร และมีส่วนสัดเท่าไร มีรูปส่วนผสม 

นั้นกี่อย่าง นี่ทรงทราบได้ด้วยพระปัญญาบารมี แต่ก็ 

ไม่อาจทำผมนั้นให้เกิดขึ้นได้เหมือนกัน

 เพราะพระองค์ทรงทราบอย่างนี้แหละ จึงรู้ว่า 

ผมน่ะ ทำจริงๆ ไม่ได้ เพราะว่า บางอย่าง ไม่ใช่ว่า 

พระพุทธเจ้าจะทำได้ จะแก้ไขได้ อย่างกรรมของคน 

อยา่งนี ้ถงึแมจ้ะเปน็พระพทุธเจา้ ก็ไดแ้ตรู่เ้ทา่นัน้แหละ 

ว่า คนนี้ทำชั่วอย่างนี้ กรรมนี้จะต้องให้ผลอย่างนั้น
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 แต่พระพุทธเจ้าจะแก้กรรมนั้น ไม่ให้ได้รับผล 

อย่างนั้น อย่างพระเทวทัต เป็นต้น ไม่ได้เหมือนกัน 

พระพุทธเจ้าแก้ไม่ได้

 เมื่อพระพุทธเจ้าแก้กรรมไม่ได้ ทำกรรมไม่ได้  

ไฉนสิ่งที่เป็นผลเกิดจากกรรมจะทำได้เล่า ก็ทำไม่ได้ 

เหมือนกัน ท่านบอกแล้วว่า “ธรรมทั้งหลายไม่มี 

อำนาจใดๆ ไม่ได้อยู่ในอำนาจของใคร และไม่มีใคร 

เป็นเจ้าของ” พระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เจ้าของเหมือนกัน  

ธรรมทั้งหลายก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจของท่านเหมือนกัน  

เหมือนกันหมดเลย

 เพราะฉะนั้น ท่านก็ทำไม่ได้ แต่ว่ายังทรงรู้ได้ 

ในอวัยวะของเราน่ะ กระดูกก็ดี เนื้อก็ดี โลหิตก็ดี 

มีอะไรรวมอยู่ ผสมได้เหตุเท่าไหร่ ประกอบด้วย 

ปัจจัยเท่าไหร่ อะไรบ้าง? และต่อไปนี้จะได้สรุปคำพูด 

อยู่นี้ พูดเรื่องมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ นะคะ

 ฉะนั้น ที่พูดมาทั้งหลายนี้ ก็คิดว่า ท่านก็คงพอจะ 

เขา้ใจแลว้นะคะ คำวา่ มคัคามคัคญาณทสัสนวสิทุธนิีน่ะ่ 

เขา้ถงึไดอ้ยา่งไร? ดว้ยเหตอุะไร? แลว้กต็อ้งเขา้ใจดว้ยวา่ 

ถ้าไม่เข้าถึงวิสุทธิแล้วละก็ ข้อปฏิบัตินั้นๆ น่ะ ไปไม่ได้ 

ไปไม่ถึง ไปไม่ได้เลย  
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 เพราะฉะนัน้ วสิทุธนิีน้ะ่ อยูด่ว้ยปญัญา อยูท่ีจ่ติใจ 

เกดิขึน้ดว้ยอาศยัจติใจ อยู่ในจติใจ ไม่ใชอ่ยู่ในอริยิาบถ 

เข้าใจไหมคะ? เพราะฉะน้ัน ท่านจะทำอิริยาบถอย่างไร

ก็ตามเถอะ จะดัดแปลงแก้ ไขอิริยาบถอย่างไรๆ 

ก็ตามเถอะ ไม่สามารถจะเข้าถึงวิสุทธิได้หรอก เพราะ 

กิเลสไม่ได้อยู่ที่อิริยาบถ ใช่ไหม? อยู่ในจิตใจใช่ไหม?

 เพราะฉะนั้น วิสุทธิที่ปราศจากกิเลสไป วิสุทธิ 

ก็ต้องเกิดอยู่ที่จิตใจ ปัญญาก็ต้องอยู่ที่จิตใจ เป็น 

อย่างนั้น เพราะฉะนั้น จิตใจเท่านั้น จึงได้ห้ามนักละ 

ไม่ต้องไปดัดแปลงแก้ไขอิริยาบถ การแก้ไขดัดแปลง 

นี่แหละ มันเป็นเหตุให้ปิดบังความจริงเสีย นี่อย่างนี้

 เพราะกิเลสมันไม่ได้อยู่ที่อิริยาบถ ปัญญาก็ไม่ได ้

อยู่ที่อิริยาบถ อยู่ที่จิตใจต่างหาก สำคัญที่จิตใจที่รู้ 

อิริยาบถ ที่กำหนดอิริยาบถ นี่ซิสำคัญนัก เราแก้ไข 

จิตใจอย่างไร? เราทำจิตใจอย่างไร เรามีโยนิโส-

มนสิการอย่างไร? จึงจะนำใจให้เข้าถึงวิสุทธินั้นได้ 

เรามีความเข้าใจอย่างไรนี่ เราต้องแก้ไขที่จิตใจเรา  

 เพราะฉะนัน้ ตอ้งพยายามเขา้ใจ ตอ้งพยายามฟงั 

แล้วให้ไดเ้หตุผล เมื่อเข้าใจแล้ว นำเอาความเข้าใจนี้
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ไปประกอบกับการงานที่ทำ ไปใช้ในอิริยาบถ ไม่ใช่ 

ไปตกแต่งอิริยาบถ หรือไปดัดแปลงอิริยาบถว่า ฉันเข้า 

กรรมฐานแล้ว ฉันจะต้องนั่งอย่างนี้ ถ้ายังไม่เข้า 

กรรมฐานน่ะ นั่งเหยียดเท้าก็ได้ นั่งยองๆ ก็ได้ นั่งอะไร 

ก็ได้ แต่เมื่อมาเข้ากรรมฐานแล้วไม่ได้ จะต้องนั่งท่านี้ 

เชียว เดินก็ต้องเดินท่านี้ มือก็ต้องวางไว้อย่างนี้ 

อะไรอย่างนี้น่ะ นี่ ไม่ถูกทั้งนั้นเลย ก็กิเลสมันไม่ได้ 

อยู่ที่อิริยาบถ เรื่องอะไรจะไปแก้ไขที่อิริยาบถล่ะ

 เขาถือว่าอย่างนี้ เราเดินเร็วมาก หรือเราทำอะไร 

เร็วมาก แกว่งแขนเร็วมาก อย่างนี้น่ะ มันจะเป็นปัจจัย 

ให้กิเลสเข้า อันที่จริง เปล่าเลย จะเดินหรือจะวิ่ง 

หรือจะอะไรๆ ก็ตาม อิริยาบถไม่ได้เป็นปัจจัยให้กิเลส 

เข้าเลย แต่ว่า มันเป็นปัจจัยให้จิตใจว่า เมื่อจิตใจนั้น 

กำหนดไม่รู้ ตามไม่ทัน ใช่ไหมล่ะคะ? หรือไม่เข้าใจ 

กำหนดละก็ นั่นกิเลสก็จะเข้า เกิดขึ้นที่จิตใจนั้น

 เพราะว่า มีอวิชชา เป็นมูล ความไม่รู้นี่น่ะ มันก ็

ไม่ได้อยู่ที่อิริยาบถนะ มันอยู่ที่จิตใจของเรานั่นเอง  

 เพราะฉะนั้น ข้อสำคัญ ก็ขอให้เข้าใจเถอะ 

แล้วก็ต่อไปนี้ ก็จะสรุปคำว่า มัคคามัคคญาณทัสสน-

วิสุทธินะคะ ที่เราพูดกันมานี่
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    มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ นี่น่ะ อย่างไร? และ

จะเข้าถึงวิสุทธินี้ ได้ด้วยปัญญาอะไร? ปัญญาที่รู้ว่า 

อารมณ์นี้ใช่ทางที่ถูกหรือไม่ ใช่ นี่ปัญญาอันนี้น่ะ 

เข้าใจนะคะ

 ทีนี้ผู้ปฏิบัติน่ะ ถ้ายังไม่รู้ว่า อันนี้ใช่หรือไม่ใช่  

เอ๊! เป็นยังไงนะ นี่ทำไมถึงได้เป็นอย่างนี้ ก็ ไม่รู้ 

ทำไมไปรู้อย่างนี้ ทำไมไปพบอย่างนี้ ไปเห็นอย่างนี้ 

นี่มันอะไรนะ มันจะใช่หรือไม่ใช่ก็ ไม่รู้ อย่างนี้ละก็ 

ปญัญานีน้ะ่ ไมส่ามารถจะเขา้ถงึ มคัคามคัคญาณทสัสน-

วิสุทธิได้เหมือนกัน จะทำสติให้ถูกจะรู้อะไรก็ตามเถอะ 

แต่ถ้าไม่สามารถที่จะตัดสินได้แน่นอนถูกต้องไม่ผิดเลย 

ไม่หลงผิด ไม่เข้าใจผิดในอารมณ์นั้นๆ แล้ว  

 นั่นแหละ ปัญญาอันนั้นแหละเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่  

แล้วก็จะเข้าถึงปัญญาในมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ 

เมื่อนั้น

 ถา้หากวา่ ผูป้ฏบิตัยิงัไมเ่กดิ มคัคามคัคญาณทสัสน-

วิสุทธิ ยังไม่เกิดขึ้น ไม่มีหวังเลย ที่จะได้ปฏิปทาญาณ-

ทัสสนวิสุทธิ เป็นปฏิบัติที่ถูกทางหรือถูกต้องแล้ว 

ไม่มีหวังเลยค่ะ เพราะว่า อันไหนผิดก็ไม่รู้ อันไหนถูก 
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กย็งัไมรู่ ้แลว้จะยกปญัญาหรอืจตินัน้ ขึน้สูป่ฏปิทาญาณ-

ทัสสนวิสุทธิต่อไปที่ถูกต้องได้อย่างไร? นี่ขอให้เข้าใจ 

เหตุผลให้แน่นอนอย่างนี้ 

 เพราะฉะนั้น ปัญญาที่จะเข้าถึงมัคคามัคคญาณ-

ทัสสนวิสุทธินี้ ปัญญานี้ หรือปัญญาที่ชื่อว่ามัคคามัคค-

ญาณทัสสนวิสุทธินี้น่ะ คือ ปัญญาที่รู้ว่าอารมณ์นี้ 

ใช่ทางที่ถูกหรือไม่ใช่ นี่! ปัญญานี้ต้องเกิดขึ้นก่อน  

 ถา้ปญัญานีย้งัไมเ่กดิขึน้ ยงัไมส่ามารถจะตดัสนิ 

ชี้ขาดได้ วิสุทธินี้ยังเข้าไม่ถึง ยังเกิดขึ้นไม่ได้

 เมื่อวิสุทธิอันนี้เกิดขึ้นไม่ได้ ปฏิปทาญาณทัสสน-

วิสุทธิก็เกิดขึ้นไม่ได้ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิเกิดขึ้น 

ไม่ได้ ญาณทัสสนวิสุทธิเกิดแจ้งอริยสัจ ๔ นั้นไม่มีหวัง 

ไม่ได้เลย เพราะวิสุทธิแต่ละอันๆ จะต้องเป็นปัจจัย 

ซึ่งกันและกัน ได้วิสุทธิอันนี้แล้ว ต่อไปจะต้องเข้าถึง 

วสิทุธอินันัน้ วสิทุธอินันัน้ทีเ่ปน็ผล กต็อ้งมาจากวสิทุธอินันี ้

ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน

 นี่แหละปัญญาที่รู้อย่างนี้แหละค่ะ ถึงจะเข้าถึง 

วิสุทธิได้ ปัญญานี้แหละที่เข้าถึงวิสุทธิ เพราะรู้อย่างนี้ 

ความรู้ว่า อันไหนเข้า อันไหนไม่เข้า ถูกต้องนะคะ 
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ไม่ใช่เข้าใจผิดนะ ความรู้ตรงนี้นิดเดียว ถ้าพูดแค่ 

ความหมายเท่านี้ ก็จบแล้ว ถึงวิสุทธิแล้ว แต่ว่าทำ 

อย่างไร จึงจะรู้ได้จนเข้าถึงวิสุทธิ อันนี้ก็จะต้องมีเหตุว่า 

ทำอยา่งไรจงึจะรู้ได ้จงึจะเขา้ถงึวสิทุธอิยา่งนี ้เชน่ คำวา่ 

มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ เราจะได้มาจากไหน? 

นี่ก็ต้องรู้เหตุ ไม่ใช่นึกเอา อยากได้ นึกอยากได้มัคคา-

มัคคญาณทัสสนวิสุทธิแล้ว มันจะเกิดขึ้นเองนั้นไม่ได้ 

ต้องมีเหตุให้เกิด

 แต่ว่า จะพูดเฉพาะตัววิสุทธิแท้ๆ ก็คือรู้อย่างนี้ 

ใช่ทาง อย่างนีไ้ม่ใช่ทางที่แน่นอนเท่านั้นเอง

 ปัญญานี้นิดเดียวเท่านั้น แต่ว่า ใช่ทางน่ะอะไร? 

ท่านบอกไว้แค่นี้ ไม่ใช่ทางน่ะ อะไร? เราก็ต้องเข้าใจ 

นีเ่สยีกอ่น แลว้เราถงึจะรูว้า่ อนันัน้ใชท่างหรอืไม่ใชท่าง 

นะคะ ให้รู้นิดเดียวเท่านั้นเอง ถ้าจะพูดละก็นิดเดียว 

เท่านั้นนะคะ

 เพราะฉะนั้น ถ้าท่านจะเรียนหรือจะฟังธรรมะ 

ให้เข้าใจดี ท่านก็คงจะรู้ว่า ตรงไหนที่ท่านยังไม่เข้าใจดี 

นี่ดิฉันเตือนเสมอ เตือนเสมอว่าให้เรียนตรงที่ไม่เข้าใจ 

ที่ตรงไหนไม่เข้าใจ ให้เรียนตรงนั้น
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 เพราะฉะนั้น ให้ไปหาที่ตัวไม่เข้าใจน่ะ ไปหามา 

ที่ตรงไหนไม่เข้าใจนั่นแหละ เป็นครู มันจะทำให้ท่านรู้ 

ใช่ไหมคะ? ปัญญาที่รู้ว่า ไม่เข้าใจนั่นแหละ จะเป็นเหตุ

ทำให้ความเข้าใจเกิดขึ้น ไม่ต้องหรอก ไม่ต้องเรียนอื่น 

เอาเถอะ เรียนให้รู้ว่าที่ตรงไหนไม่เข้าใจ นี่แหละ แล้วก ็

มาทำความเข้าใจ ถ้าเรียนอย่างนี้แล้ว มีหวังได้ผลดี 

ทีเดียว ทั้งความเข้าใจตลอด แล้วก็ง่ายด้วย สะดวก 

ด้วย

 ถ้ายังหาที่ไม่เข้าใจใม่ได้ละก็ ไม่มีหวังเลย ที่จะ 

เข้าใจดี ให้เรียนรู้ไปเถอะ กี่จบพระไตรปิฎก ด้วย 

ความจำได้เท่านั้นเอง ควรจะรู้ว่า ที่ตรงไหนที่ท่าน 

ยังไม่เข้าใจดี หรือยังไม่รู้ ท่านจงพยายามในสิ่งนั้น 

ที่ท่านไม่รู้ ความพยายามหาความไม่รู้ของท่านว่า 

“ท่านไม่รู้อะไร?” ท่านไม่เข้าใจตรงไหน?  ไม่รู้คำไหน?   

ถ้าท่านเจอความไม่รู้ของท่านอย่างนี้มากๆ แล้ว  

ความไม่รู้ ของท่านจะหมดไป และความเข้ าใจ 

จะเกิดขั้นมาแทน แปลว่า พอพบความไม่รู้มากเท่าไร  

ท่านก็จะได้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น 

เหมือนกัน
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 ถ้าไม่เจอะเลย ไม่รู้อะไร ก็ไม่รู้ สมมุติว่ายังงี้นะ 

แปลว่า ความเข้าใจก็ ไม่มีเหมือนกัน ก็เกิดไม่ได้ 

ก็เพราะว่า ไม่รู้ว่า ไม่เข้าใจตรงไหน? แล้วจะเกิด 

ได้อย่างไร? แล้วทำไมถึงจะทำให้ความไม่เข้าใจตรงนั้น

หมดไปได้ ใช่ไหมคะ ทำให้ความรู้นั้นเกิดขึ้นมาทำลาย 

สิ่งที่ไม่รู้นั้นหมดไปได้

 จะมคีวามรูเ้พิม่ขึน้มากขึน้ ถา้รูว้า่ ไมเ่ขา้ใจแคไ่หน 

ปัญญาก็จะเกิดมากขึ้นแค่นั้น ถ้าไม่เจอ ก็จะไม่รู้เลย 

เพราะไม่รู้ว่า อะไรที่ไม่รู้? อย่างนี้จะหาความเข้าใจ 

ได้ยาก

 โดยมากที่ไม่รู้ว่าตัวไม่เข้าใจนี้น่ะ นึกว่าตัวเข้าใจ 

แปลว่า หาที่ตัวไม่เข้าใจน่ะ ไม่ได้ ใช่ไหม? หาไม่เจอะนี่ 

เมื่อหาไม่เจอะนั่นแหละ ก็นึกว่า ตัวนั่นเข้าใจดีแล้ว 

ตรงสอนที่ ไม่เข้าใจน่ะ ไม่รู้ เรื่องมันเป็นอย่างนั้น 

โดยมากน่ะ ท่านพวกนี้ จะนึกว่า ตัวเข้าใจดีทั้งนั้น 

เพราะที่ตัวไม่เข้าใจ ตัวไม่เจอะนี่ ตัวไม่รู้นี่ ก็นึกว่า 

ตัวเข้าใจดีทั้งนั้นแหละ
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 เพราะฉะนั้น เราสังเกตง่ายจะตายไปค่ะ คนจะ 

มีปัญญาแค่ไหน หรืออะไรนี่ ฟังคำถามพักเดียว 

เราก็รู้แล้วว่า เขาเข้าใจหรือไม่เข้าใจ

 นีถ่า้ไมเ่จอ กเ็ปน็อนัวา่ ไมรู่เ้ลยนะคะ เพราะไมรู่ว้า่ 

ที่ ไม่รู้อย่างนี้ ก็จะหาความเข้าใจได้ยาก เพราะจะ 

ต้องรู้เสียก่อนว่า ไม่เข้าใจตรงไหน? จึงจะทำให้เกิด 

ความเข้าใจตรงนั้นได้

 บัดนี้ ก็เห็นสมควร ที่จะให้โอกาสแก่ผู้ที่ต้องการ 

จะถามได้แล้ว จึงขอยุติเพียงแค่นี้                                                                                                

             สวัสดีค่ะ
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อพฺยากตา ธมฺมา ตอนที่ ๒

อ. สุคนธ์ สุ่นศิริ 

 อพฺยากตา ธมฺมา ตอนที่ ๑ ได้กล่าวถึงองค์ธรรม 

คือ วิบากจิต ๓๖, กิริยาจิต ๒๐, เจตสิก ๓๘, จบไปแล้ว 

ยังเหลือองค์ธรรมของตอนที่ ๒ คือ รูป ๒๘, นิพพาน 

จะเริม่ทีร่ปู ๒๘ กอ่น แลว้ตอ่ดว้ยนพิพาน  จงึเปน็การจบ 

กุสลติก มาติกา ตั้งแต่ปฐมบท ทุติยบท ตติยบท 

โดยสมบูรณ์

รูป ๒๘

 ใน รูปปรมัตถทีปนีฎีกา แสดงว่า ธรรมชาติที่ 

แตกดับ หรือ เสื่อมสลายไป เรียกว่า “รูป”

 รูป ๒๘ แบ่งเป็น ๑๑ ประเภท

 ๑.  มหาภูตรูป ๔ ได้แก่  ปถวี (ดิน) อาโป (น้ำ)

เตโช (ไฟ) วาโย (ลม)

 ๒.  ปสาทรปู ๕ ไดแ้ก ่จกัขปุสาทรปู โสตปสาทรปู 

ฆานปสาทรูป ชิวหาปสาทรูป และ กายปสาทรูป
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 ๓.  โคจรรูป ๔ ได้แก่ วัณณรูป (สี) สัททรูป (เสียง) 

คันธรูป (กลิ่น) รสรูป (รส)

 ๔.   ภาวรูป ๒ ได้แก่ อิตถีภาวรูป ปุริสภาวรูป

 ๕.  หทยรูป ๑ คือ หทัยวัตถุรูป

 ๖.  ชีวิตรูป ๑ คือ ชีวิตินทรีย์รูป 

 ๗.  อาหารรูป ๑ คือ รูปท่ีได้จาก กพฬีการาหารรูป

 ๘.  ปริจเฉทรูป ๑ คือ อากาศธาตุที่คั่นรูปกลาป 

ต่อรูปกลาป

 ๙.  วญิญตัริปู ๒ คอื กายวญิญตัริปู วจวีญิญตัริปู 

 ๑๐. วิการรูป ๓  คือ  ลหุตารูป มุทุตารูป 

กัมมัญญตารูป

 ๑๑. ลักขณรูป ๔ คือ อุปจยรูป สันตติรูป ชรตารูป 

อนิจจตารูป

มหาภูตรูป ๔ กับ อุปทายรูป ๒๔

 - รูปประเภทที่  ๑ คือ มหาภูตรูป ๔ นั้น 

เป็นธาตุที่ปรากฏชัดเจน เป็นใหญ่ เป็นประธาน 

เป็นที่อาศัยของรูปทั้งหลาย
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 - รูปประเภทที่ ๒ - ๑๑ คือ อุปทายรูป ๒๔ เป็น 

รูปที่ต้องอาศัยมหาภูตรูปเกิด อุปาทายรูป ไม่สามารถ 

เกิดเองตามลำพังได้

นิปผันนรูป ๑๘ กับ อนิปผันนรูป ๑๐

 - รูปประเภทที่ ๑ - ๗ คือ นิปผันนรูป ๑๘ เป็น 

รูปปรมัตถ์แท้ ที่มีสภาวลักษณะประจำตัวของตน 

แน่นอนโดยเฉพาะ

 -  รูปประเภทที่ ๘ - ๑๑ คือ อนิปผันนรูป 

ไม่ใช่รูปปรมัตถ์แท้ แต่เกี่ยวเนื่องโดยความเป็นอาการ 

หรือเป็นเครื่องหมายของนิปผันนรูป

 

 รูป ๒๘ เป็นไปใน ๒๗ ภูมิ คือ กามภูมิ ๑๑, 

รูปพรหมภูมิ ๑๖, (ยกเว้นอรูปภูมิ ๔)

 รูป ๒๘ เกิดจากสมุฏฐาน ๔ ได้แก่ กรรม จิต 

อุตุ และ อาหาร รวม ๒๔ รูป เว้นลักขณรูป ๔ 

ไม่ได้เกิดจากสมุฏฐานใด ๆ เลย เพราะเป็นรูปที่ 

บอกกำหนดเวลา เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปของรูป ๒๔ 

เท่านั้น
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จำแนกรูป ๒๔ เกิดจากสมุฏฐาน ๑, ๒, ๓, ๔

 ๑.  รูปที่เกิดจากสมุฏฐาน ๑ คือ กรรม มี ๙ รูป 

ได้แก่ ปสาทรูป ๕, ภาวรูป ๒, หทยรูป ๑, ชีวิตรูป ๑ 

   รูปที่เกิดจากสมุฏฐาน ๑ คือ จิต มี ๒ รูป 

ได้แก่ กายวิญญัติรูป ๑, วจีวิญญัติรูป ๑ 

 ๒.  รูปที่เกิดจากสมุฏฐาน ๒ คือ จิต อุตุ มี ๑ รูป 

ได้แก่ สัททรูป ๑ 

 ๓.  รูปที่เกิดจากสมุฏฐาน ๓ คือ จิต อุต ุอาหาร 

มี ๓ รูป ได้แก่ วิการรูป ๓

 ๔.  รูปที่เกิดจากสมุฏฐาน ๔ คือ กรรม จิต อุต ุ

อาหาร มี ๙ รูป ได้แก่ มหาภูตรูป ๔, วัณณรูป ๑, 

คันธรูป ๑, รสรูป ๑, อาหารรูป ๑, ปริเฉทรูป ๑ 

   รวม = ๙ + ๒ + ๑ + ๓ + ๙ = ๒๔

 

รูปกลาป

 ธรรมชาติของรูปธรรม เวลาเกิดขึ้น จะเกิดเป็น 

กลุ่มกลาป พร้อมด้วยองค์ ๓ คือ ๑. เกิดพร้อมกัน  

๒. ดับพร้อมกัน ๓. มีที่อาศัย คือ มหาภูตรูปเดียวกัน 

ครบองค์ ๓ อย่างนี้ จึงเรียกว่า “รูปกลาป”
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 แต่ละรูปกลาป จะต้องมี ๘ รูปเสมอ แม้ ใน 

รปูกลาปทีเ่ลก็ทีส่ดุจนมองดว้ยตาเปลา่ไมเ่หน็ รปู ๘ รปูนี ้

ได้แก่ มหาภูตรูป ๔, วัณณรูป (สี) ๑, คันธรูป (กลิ่น) ๑, 

รสรูป (รส) ๑, และอาหารรูป ๑ รวม ๘ รูปนี้เรียกว่า 

อวินิพโภครูป เป็นรูปที่ไม่แยกจากกัน และเป็นรูปกลาป

พื้นฐานแก่รูปสมุฏฐานทั้ง ๔ ด้วย

 ฉะนั้น รูปสมุฏฐานทั้ง ๔ จึงมีชื่อเรียกว่า:-

- กัมมชกลาป  กลุ่มรูปที่เกิดจาก กรรม เป็นสมุฏฐาน

- จิตชกลาป  กลุ่มรูปที่เกิดจาก จิต   เป็นสมุฏฐาน

- อุตุชกลาป  กลุ่มรูปที่เกิดจาก อุต ุ เป็นสมุฏฐาน

- อาหารชกลาป กลุ่มรูปที่เกิดจาก อาหาร เป็นสมุฏฐาน

 

การเกิดข้ึนคร้ังแรกและคร้ังสุดท้ายของรูปสมุฏฐาน ๔

 กัมมชกลาป เกิดครั้งแรกตรงอุปปาทขณะของ 

ปฏิสนธิจิต และเกิดต่อมาอีกทุก ๆ อนุขณะของจิต  

จนครบ ๕๑ อนุขณะ กัมมชลาปที่เกิดขึ้นครั้งแรก 

จงึเริม่ดบั ตอ่จากนัน้กจ็ะทยอยเกดิทยอยดบั เรื่อย ๆ  ไป 

จนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิต กัมมชกลาปจะเกิด 

ครั้งสุดท้ายที่อุปปาทขณะของจิตดวงที่ ๑๗ นับย้อน 
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หลังจากจุติจิตขึ้นไป และจะดับพร้อมกันที่ภังคขณะ 

ของจุติจิต

 อุตุชกลาป เกิดครั้งแรกตรงฐีติขณะของปฏิสนธิ

จิต และเกิดต่อ ๆ ไปทุกอนุขณะของจิตจนครบ ๕๑ 

อนขุณะจงึเริม่มดีบั เปน็ไปเหมอืนกมัมชลาป อตุชุกลาป 

เกิดครั้งสุดท้ายอีก ๒ อนุขณะ หลังจุติจิตดับลงแล้ว 

และจะตั้งอยู่ต่อไปอีกประมาณ ๕๐ อนุขณะ ก็ดับลง  

นับเป็นการสิ้นสุดลงของอุตุชรูปที่ เป็นไปภายใน 

สัตวโลก อุตุชรูปที่ซากศพ นับเป็นอุตุภายนอกสัตวโลก

ยังมีอยู่ต่อไป

 จิตชกลาป เกิดครั้งแรกตรง อุปปาทขณะ ของ 

ปฐมภวงัค ์และเกดิตอ่ ๆ  ไปอกีทกุ ๆ  อปุปาทขณะของจติ 

จนครบ ๑๗ ขณะจิต จิตชกลาปแรกจึงเริ่มดับลง 

ทีภ่งัคขณะของจติดวงที ่๑๗ จติชกลาปเกดิครัง้สดุทา้ย 

ที่อุปปาทขณะของจุติจิต (เว้นจุติจิตของพระอรหันต์) 

และจะตั้งอยูประมาณ ๑๖ ขณะจิต ก็ดับลง

 อาหารชกลาป เกิดคร้ังแรกเมื่ออาหารของมารดา

ซึมสู่ร่างกายของทารก (สำหรับการเกิดในท้องของ 

มารดา) และเกิดต่อ ๆ ไปทุก ๆ อนุขณะของจิต แต่ละ 
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กลาปจะมีอายุ ๕๑ อนุขณะ เช่นเดียวกับกัมมชกลาป 

และอุตุชกลาป อาหารชกลาปเกิดคร้ังสุดท้ายท่ีภังคขณะ

ของจตุจิติ ตัง้อยูต่อ่ไปอกีประมาณ ๕๐ อนขุณะ กด็บัลง 

 จบการแสดงเรื่องรูปไว้เพียงเท่านี้

 

 อธิบายเพิ่มเติม ธรรมชาติของรูปธรรมนั้น การ 

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ค่อนข้างสลับซับซ้อนอยู่มาก

เพราะมีหลายสมุฏฐาน และรูปนั้นดับช้ากว่านามถึง  

๑๗ ขณะจิต ปัจจุบันของจิตมี ๑ ขณะ ประกอบด้วย  

๓ อนุขณะ ปัจจุบันของรูป มีถึง ๕๑ อนุขณะ รูปกลาป 

แต่ละสมุฏฐานก็เกิดซ้อน ๆ กัน เป็นกลุ่มเป็นก้อน  

โดยเฉพาะรูปธรรมที่เป็นไปภายในสัตวโลก ฉะนั้น 

การแสดงเรื่องรูปในที่นี้ จึงยกมาเฉพาะหลักใหญ่ ๆ 

พอให้ได้ทราบโดยสังเขปเท่านั้น

นิพพาน

 นิพพาน ในปรมัตถทีปนีฎีกา ได้ขยายความไว้ว่า  

สภาวธรรมอนัเปน็สว่นหนึง่ของปรมตัธรรม ไมค่ลกุเคลา้ 

ด้วยโลกียธรรมนั้น ชื่อว่า “ปทะ” ได้แก่ นิพพาน 
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หมายความว่า นิพพานนั้นเป็นสภาวธรรมชนิดหนึ่ง 

ซึ่งเข้าถึงได้ มีอยู่โดยเฉพาะ ไม่เกี่ยวกับสังขตธรรม

 

วจนัตถะของนิพพาน

 นิพพาน เมื่อแยกศัพท์แล้ว ก็มี ๒ ศัพท์ คือ  

นิ+วาน นิ แปลว่า พ้น วาน แปลว่า ธรรมที่เป็น 

เครื่องร้อยรัด หมายถึง ตัณหา เมื่อรวม ๒ คำแล้ว 

แปลว่า ธรรมชาติใด ย่อมพ้นความเกี่ยวโยงร้อยรัด 

ธรรมชาตินั้น ชื่อว่า นิพพาน

ประเภทของนิพพาน

 - นิพพาน ๑ ประเภท โดยสภาวลักษณะ คือ 

สันติลักษณะ หมายถึง ความสงบจากกิเลสและขันธ์

 - นิพพาน ๒ ประเภท โดยอาการของขันธ์  

คือ :-

  ๑.  สอุปาทิเสสนิพพาน ได้แก่ นิพพานที่ 

เป็นไปกับขันธ์ คือ นิพพานของพระอรหันต์ที่กิเลส 

หมดแล้วและยังมีชีวิตอยู่

  ๒.   อนุปาทิเสสนิพพาน ได้แก่ นิพพานที่ 

ไม่มีขันธ์ ๕ คือ พระอรหันต์ที่ดับขันธปรินิพพาน
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 - นิพพาน ๓ ประเภทโดยอาการเข้าถึง

  ๑.  อนิมิตตนิพพาน พระโยคาวจรผู้เจริญ 

วิปัสสนาภาวนา เห็นไตรลักษณ์ คือ ความเกิดดับของ 

รูปนามโดยความเป็นอนิจจัง ก่อนเห็นแจ้งพระนิพพาน 

ผู้ที่มีอนิมิตตนิพพานเป็นอารมณ์นี้ อาศัยบุญญาธิการ 

แต่ชาติปางก่อน อบรมไว้แรงด้วย ศีล

  ๒.  อัปปณิหิตนิพพาน ได้แก่ พระโยคาวจร 

ผู้เจริญวิปัสสนาภาวนา จนเห็นไตรลักษณ์โดยอาการ 

เป็นทุกข์ จนบรรลุมัคผล มีนิพพานเป็นอารมณ์ ชื่อว่า 

อัปปณิหิตนิพพาน ย่อมเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการแต่ชาติ 

ปางก่อน อบรมไว้แรงด้วย สมาธิ

  ๓.  สุญญตนิพพาน พระโยคาวจรผู้เจริญ 

วิปัสสนาภาวนา จนเห็นไตรลักษณ์โดยความเป็น 

อนัตตา จนบรรลุมัคผล มีนิพพานเป็นอารมณ์ ชื่อว่า 

สุญญตนิพพาน เป็นผู้อาศัยบุญญาธิการแต่ชาติ 

ปางก่อนอบรมไว้แรงด้วย ปัญญา

 

  นิพพาน เป็น อสังขตธรรม คือ ธรรมที่ 

ปราศจากการปรุงแต่งใด ๆ
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  นิพพาน เป็น กาลวิมุต คือ ธรรมที่พ้นจาก 

กาล ๓ ( ปัจจุบัน อดีต อนาคต )

  นิพพาน เป็น ขันธวิมุต คือ ธรรมที่พ้นจาก 

ความเป็นขันธ์ทั้ง ๕

  นิพพาน เป็น ธัมมายตนะ เพราะเป็นอารมณ ์

ของ มนายตนะ คือ มัคคจิต ผลจิต

  นิพพาน เป็น ธัมมธาตุ เพราะเป็นอารมณ์ 

ของ มโนวิญญาณธาตุ คือ มัคคจิต ผลจิต

  นพิพาน เปน็ อรยิสจัจะ คอื นโิรธสจัจะ เพราะ 

เป็นธรรมที่ดับเสียซึ่งทุกขสัจจะ และสมุทยสัจจะ

  นิพพาน เป็น ธัมมารมณ์ คือ เป็นอารมณ์ของ 

มัคคจิต ผลจิต เป็นจิตที่เกิดขึ้นทางมโนทวาร

 

           สวัสดีค่ะ

เรยีบเรยีงจาก อภธิมัมตัถสงัคหปรเิฉทที ่ ๖, ๔ และมาตกิาของ 

มูลนิธิแนบมหานีรานนท์
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แนวทางปฏบิตัสิำหรบัผูเ้ริม่เขา้กรรมฐาน

อ. บุญณัฐศักดิ์ ทวิพัฒน์ 

 การปฏิบัติวิปัสสนา เพื่อให้เกิดปัญญารู้ความจริง

ของสภาวธรรมคอื รปู นาม แสดงความไมเ่ทีย่ง เปน็ทกุข ์

เป็นอนัตตา ที่เรียกว่า ไตรลักษณ์ ผู้ที่จะเข้าปฏิบัติ 

ต้องมีความรู้หลายอย่าง ก่อนอื่นต้องศึกษาให้เข้าใจดี 

ในเรื่องรูป เรื่องนาม และ วิธีพิจารณารูปนามนั้น 

จะกำหนดอย่างไร ทำความรู้สึกอย่างไร

 ดั งนั้ นการ เจริญวิ ปั สสนาจึ งมี ธ รรมที่ เ ป็ น 

ส่วนประกอบอยู่ ๒ ส่วน

  ๑. อารมณก์รรมฐาน อารมณข์องวปิสัสนาปญัญา 

ได้แก่ รูปนามที่กำลังปรากฏเป็นปัจจุบัน ฉะนั้นก่อนที่ 

จะเจริญวิปัสสนา ต้องศึกษาทำความเข้าใจ รูป นาม 

ให้ถูกต้องเสียก่อน ทำความเข้าใจให้ตรงกับสภาวรูป 

สภาวนาม มิฉะนั้นแล้วจะทำวิปัสสนาไม่ได้ กำหนดรูป 

นามไม่ถูก เพราะการเจริญวิปัสสนาจะต้องมีรูปนาม 

เปน็อารมณเ์พื่อไถถ่อนอตัตาตวัตน หากวปิสัสนาปญัญา 

เกิดขึ้น เห็นความจริงของอารมณ์ ก็สามารถไถ่ถอน 
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อัตตาตัวตนออกได้แล้ว สภาวธรรมที่เป็นรูปนาม 

ก็ปรากฏ

 วิปัสสนาปัญญา จึงต้องมีอารมณ์รูปนาม เพื่อ 

รองรับการดูของปัญญา รูป นาม ต้องกำลังมีอยู่ปรากฏ

เป็นปัจจุบัน พิจารณารูปนามจนรู้ประจักษ์ว่า ธรรม 

ทีป่รากฏนี ้ทกุสิง่ทกุอยา่งมแีตร่ปูนามเทา่นัน้ ไมม่อีตัตา 

ตัวตนในรูปนามเลย เมื่อวางใจได้ถูกต้องตามที่ ได้ 

ศึกษามา ก็จะรู้ถูก เห็นว่ารูปนามนี้ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 

เป็นอนัตตา ฉะนั้นการเห็นสภาวะตามความเป็นจริง 

ของรูปนาม จึงต้องพิจารณารูปนามด้วยปัญญา 

ถ้าผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจ รูปนาม ก็จะกำหนดรูปนามไม่ได้

 ๒. เข้าใจวิธีปฏิบัติ ผู้เจริญวิปัสสนาต้องมีความ 

เข้าใจว่า การปฏิบัติจะต้องเป็นไปตามนัยสติปัฏฐาน 

เป็นเบื้องต้น รู้ว่ากำหนดอะไร กำหนดที่ไหน และ 

กำหนดอย่างไร

 การจะเข้าไปเห็นความจริงของรูปนามนั้น ก็ต้อง 

กำหนดที่รูปนามตามนัยสติปัฏฐาน ๔ คือ การกำหนด 

กาย เวทนา จิต ธรรม ย่อลงก็เหลือ รูปนาม เมื่อเข้าใจ

รูปนามดีแล้วก็ลงมือกำหนดรูปนามด้วยความรู้สึกตัว 
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ซึ่งได้แก่สติสัมปชัญญะ เข้าไปสัมผัสสภาวะของ 

รูปนามจริง ๆ โดยไม่ได้นึกถึงรูปนาม

 การกำหนดรูปนามให้กำหนดรูปนามที่กำลัง 

ปรากฏตามทวารทั้ง ๖ คือ ทวารตา หู จมูก ลิ้น กาย 

และทวารใจ ในการกำหนดรูปนามตามทวารนั้น ๆ 

จะกำหนดอย่างไร ? ด้วยการใส่ใจตรง คือ น้อมใจไปที ่

รูปนามนั้น ๆ ลงมือกำหนดด้วยสติสัมปชัญญะ กิเลส 

เข้าอาศัย ทำให้เกิดความเห็นผิดที่ไหนก็กำหนดตรงนั้น 

เช่นทางตา กำหนดนามเห็น ทางหู กำหนดนามได้ยิน 

เป็นต้น เวลากำหนดจะต้องมีนามรูปติดตามใน 

ความรู้สึกเสมอ โดยไม่ได้คิดเอา ทิ้งนามรูปไม่ได้ 

ถ้าขณะใดไม่มีนามรูปเป็นอารมณ์ ขณะนั้นจิตตก 

ทางวิปัสสนาไปแล้ว วิปัสสนานี้จะต้องเห็นรูปนาม 

ในขณะที่กำลังแสดงความไม่เที่ยง จึงกำหนดรูปนาม 

ขณะปัจจุบันเสมอ ๆ เพื่อให้เกิดความชำนาญ และ 

เวลากำหนดรูปนามนั้น จะต้องทำความรู้สึกตัวเสมอ 

รู้ว่าขณะนั้นกำลังดูรูปอะไร นามอะไรอยู่ ถ้าไม่รู้อย่างนี้ 

ก็ดูรูปนามเฉย ๆ ไม่ได้ดูด้วยความรู้สึกตัว กิเลสก็จะ 

เข้าอาศัยการปฏิบัติเราได้ การปฏิบัติก็จะไม่บริสุทธิ์ 

เพราะทำความรู้สึกไม่ถูก
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 การปฏิบัติให้มีความรู้สึกตัว ไม่ให้นึก ถ้ารู้สึกตัว 

แล้วจะไม่รู้เรื่องราวต่าง ๆ เพราะรู้สึกตัวอยู่กับรูปนาม 

ที่เป็นปัจจุบัน

 ท่านอาจารย์แนบ มหานีรานนท์ ได้อธิบายความ 

รู้สึกตัวในการกำหนดอิริยาบถในหนังสือแนะแนว 

การปฏิบัติวิปัสสนาไว้ว่า

 ความรู้สึกตัว คือ สติสัมปชัญญะของผู้ปฏิบัติ 

ขณะทีก่ำหนดรปูอริยิาบถอยู ่ซึง่ขณะนัน้ ผูป้ฏบิตัริูส้กึตวั 

ว่ากำลังดูรูปอะไรอยู่

 มีหลักอยู่ว่า ขณะปฏิบัตินั้น มีตัวกรรมฐาน 

กับผู้เจริญกรรมฐาน

 ตัวกรรมฐาน ได้แก่ รูปอิริยาบถ เป็นตัวถูกเพ่ง

 ผู้เจริญกรรมฐาน ได้แก่ สติ สัมปชัญญะ เป็น 

ตัวเพ่ง

 ความรู้สึกตัว คือ รู้สึกว่า ตัวผู้เพ่ง กำลังดู 

ตัวที่ถูกเพ่งอยู่

 ความรู้สึกตัวนี้ มีความสำคัญยิ่งในการเจริญ 

วิปัสสนา ถ้าความรู้สึกตัวมีมากเท่าไร ก็ได้อารมณ์ 

ปัจจุบันมากเท่านั้น เพราะการให้มีความรู้สึกตัว ดูรูปนั่ง 

รูปนอน รูปยืน รูปเดิน ในเวลาที่นั่ง นอน ยืน เดิน 
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ก็เพื่อแยก รูปนั่ง รูปนอน รูปยืน รูปเดิน ออกไปเป็น 

คนละส่วน เพื่อทำลายฆนสัญญาที่ปิดบังอนัตตา

 คำว่า ความรู้สึกตัว ไม่ ใช่นึก คำนี้มีความ 

สำคัญมาก ผู้ปฏิบัติจะต้องสังเกตได้ว่า ความรู้สึกตัว 

กับการนึก มีความแตกต่างกันอย่างไร

 การนึกคิด เป็นเรื่องราว เป็นบัญญัติ ไม่ได้เป็น 

ปัจจุบัน เพราะไม่ได้รับรู้ความจริงของรูปนามที่  

กำลังปรากฏอยู่ ทิ้งความจริง ทิ้งอารมณ์กรรมฐาน 

ความรู้สึกไม่ได้สัมผัสความจริง เพราะเป็นความจริง 

ของสัญญา ส่วนความรู้สึกตัวนั้น มีสติระลึกออกไป 

ทีส่ภาวธรรม สมัผสักบัความจรงิทีจ่ะพสิจูน ์สมัปชญัญะ 

รู้ตัวเองขณะพิจารณาอารมณ์ รู้ว่ากำลังดูรูปหรือนาม 

อะไรอยู่

 การปฏิบัติไม่ให้ ใช้การนึกคิดเลย ถ้านึกถึงรูปนั่ง 

จิตจะทิ้งอาการท่าทางของรูปนั่ง ไม่มีอาการท่าทางที่นั่ง

รองรับความรู้สึกก็ไม่รู้ว่าท่าทางนั้นเป็นรูปอะไร ได้แต่ 

คิดบริกรรมไปว่ารูปนั่ง ๆ ความเป็นอัตตาตัวตนที่เป็น 

เราก็ยังคงอยู่ วิปัสสนาจึงไม่เกิดขึ้น จะมีก็แต่สมาธิ  

จิตใจนิ่งอยู่กับคำที่นึก ไม่ไปไหน
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 แตเ่พราะมสีตริะลกึอยูแ่ลว้กบัอาการ ทา่ทางทีน่ัง่ 

ดูอาการของกาย กระตุ้นใจด้วยการทำความรู้สึกตัวว่า 

กำลังดูรูปอะไร นามอะไร ความรู้สึกตัว สัมผัสอยู่ 

ในอาการท่าทางที่นั่ง ก็รู้ ในอาการท่าทางที่นั่ง ดังนั้น 

ในเวลาทีน่ัง่อยู่ใหม้คีวามรูส้กึตวั อยูก่บัอาการทา่ทาง 

ที่นั่ง รู้ว่าดูรูปนั่ง

 การกำหนดรูปนามจะต้องวางใจได้ถูกต้อง 

ไม่เพ่งจ้อง ไม่ประคองบังคับ ซึ่งเป็นการทำกรรมฐาน 

เมื่อมนสิการถูก ความรู้สึกถูกก็ปรากฏ ผู้ปฏิบัติที่ 

กำหนดรูปนาม เวลากำหนดต้องสังเกตความรู้สึกว่า 

ถูกต้องหรือไม่ ทำความรู้สึกถูก การปฏิบัติวิปัสสนา 

กง็า่ย และดำเนนิไปไดด้ว้ยด ีความรูส้กึจะเกดิขึน้รวดเรว็ 

ฝึกจนชำนาญ ภาวนาญาณก็เกิดขึ้นได้

 ในการกำหนดอริยิาบถ การทีผู่ป้ฏบิตัจิะใชอ้ริยิาบถ 

ใหญ่ หรืออิริยาบถย่อยก็ตาม ถ้าวางใจได้ถูกต้อง 

มกีารสำรวม มกีารสงัเกต มโียนโิสมนสกิารใส่ใจเหตผุล 

การจะใช้อิริยาบถก็ถูกต้อง ความเป็นไปของอิริยาบถ 

กจ็ะเปน็ปกต ิจะใชอ้ริยิาบถเมื่อมคีวามจำเปน็ ไมจ่ำเปน็ 

ก็ไม่ใช้อิริยาบถ การเปลี่ยนอิริยาบถ แม้เราไม่ต้องการ 
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เปลี่ยน แต่เมื่อมีทุกข์บีบคั้นจนทนไม่ได้ ก็ต้องเปลี่ยน  

คนเราจะไม่เปลี่ยนอิริยาบถเลยไม่ได้ ฉะนั้นการเปลี่ยน 

อิริยาบถ จึงทำด้วยความจำเป็นไม่ใช่ความต้องการ 

ของเรา ความจำเป็นได้แก่อิริยาบถใหญ่ และอิริยาบถ 

ย่อย ในการรับประทานอาหาร อาบน้ำ ถ่ายอุจจาระ 

ปัสสาวะเป็นต้น ที่เข้าใจว่าเปลี่ยนอิริยาบถเพราะ 

อยากเปลี่ยน ก็เป็นความเข้าใจที่ไม่ตรงกับความจริง 

ไม่ตรงต่อเหตุผล อิริยาบถนั้นเต็มไปด้วยทุกขเวทนา 

ทีค่อยบบีคัน้ใหต้อ้งเปลีย่น ตอ้งแก ้การกำหนดอริยิาบถ 

เพื่อให้เห็นทุกข์ เห็นว่ารูปที่แสดงอาการ นั่ง นอน ยืน 

เดิน เต็มไปด้วยทุกข์ ไม่เที่ยง ไม่มีสาระ เห็นอย่างนี้ 

เป็นการเห็นถูกตรงความจริง และการที่จะรู้ว่าจำเป็น 

ต้องเปลี่ยนอิริยาบถให้รู้เหตุนั้นก่อน ว่าจะเปลี่ยน 

อิริยาบถด้วยเหตุอะไร จำเป็นอย่างไร เหตุผลคือ 

ตวัทกุขท์ีท่นไดย้ากนัน่เอง ในอริยิาบถมทีกุขอ์ยูม่ากมาย 

การกำหนดอิริยาบถ ความทุกข์ที่ครอบงำจึงปรากฏ 

ให้เห็น เมื่อทุกข์เกิดกับอิริยาบถจึงต้องเปลี่ยนอิริยาบถ

เพื่อแก้ทุกข์  ถ้าไม่ เปลี่ยนความปวดก็จะบีบคั้น 

มากขึ้น ๆ ถูกความทุกข์ครอบงำจึงทนไม่ได้ จำต้อง 
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เปลี่ยนอิริยาบถ ความรู้สึกต้องรู้ว่าต้องเปลี่ยน เพราะ 

ทุกข์บีบคั้น ไม่ใช่เปลี่ยนเพื่อให้ทุกข์หาย หรือเปลี่ยน 

เพื่อความสบาย ถ้ารู้อย่างนี้อิริยาบถปิดบังความทุกข์ 

ไม่ได้ 

 ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้เหตุผลที่ถูกต้อง รู้ความจำเป็น 

ก่อนใช้อิริยาบถ โดยพิจารณาก่อนว่า เปลี่ยนอิริยาบถ 

เพราะเหตุใด เพราะทุกข์เวทนาเกิดขึ้นบีบคั้นให้อยู่กับ 

อิริยาบถเก่าไม่ได้ บังคับให้เปลี่ยนอิริยาบถ ไม่เปลี่ยน 

ไม่ได้ ถ้ารู้สึกว่าถูกบังคับแล้ว ไม่ว่าอะไรทุกอย่าง  

จะดีวิเศษอย่างไรก็ตาม เมื่อถูกบังคับสิ่งนั้นจะไม่เป็น 

ที่อาศัยของกิเลสตัณหาเลย จิตที่รู้สึกในอารมณ์นั้น 

เข้าถึงความบริสุทธิ์ ปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้

 ฉะนั้น เปลี่ยนอิริยาบถเพราะถูกบีบคั้นไม่ใช่ 

เปลี่ยนเพื่อความสุขความสบาย และอิริยาบถใหม่ 

ที่คอยแก้ทุกข์ ให้อิริยาบถเก่า ก็เป็นภาวะที่ต้องทำ 

ต้องแก้ เพราะถูกบังคับ สิ่งที่บังคับให้ต้องทำจึง 

ไม่ใช่ความสุข แต่เป็นความทุกข์อีกประเภทหนึ่งคือ 

สังขารทุกข์ 
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 ดงันัน้ เวลาเขา้กรรมฐาน จงึหา้มทำในสิง่ที่ไมจ่ำเปน็ 

จำเป็นจึงทำ ก่อนทำต้องรู้เหตุผลก่อนว่าถ้าไม่ทำแล้ว 

จะเป็นอย่างไร? ถ้าไม่ทำแล้วเป็นทุกข์ ทนไม่ได้ 

เป็นความไม่สบาย ไม่ทำไม่ได้ ในเวลาปฏิบัติให้มี 

ความรู้สึกว่า จะทำอะไรทุกอย่างต้องทำเพราะความ 

จำเป็น ไม่ใช่อยากทำจึงทำ ความรู้สึกอย่างนี้กิเลส 

อาศัยได้

 การปฏิบัติจึงต้องระวัง อย่าให้มีความรู้สึกว่า 

จะกำหนดเพื่อต้องการอะไร เช่น ถ้าในใจรู้สึกว่า 

ต้องการเดินเพื่อให้จิตสงบ เพราะนั่งแล้วฟุ้งมาก 

เดินแล้วกำหนดได้ง่ายไม่ค่อยฟุ้ง ใจจึงอยากเดิน 

เดินแล้วจิตนิ่งอยู่กับท่าเดิน ไม่ย้ายไปไหน จึงเดินมาก 

ความรูส้กึเชน่นีเ้ปน็ความรูส้กึทีผ่ดิ เปน็อโยนโิสมนสกิาร 

เป็นความรู้สึกที่เจือด้วยกิเลส อาการเดินที่เป็นที่อาศัย

ของตัณหา ทิฏฐิ กิเลสก็จะปิดบังความจริงไว้

 การปฏิบัติต้องอาศัยความบริสุทธิ์ ปราศจาก 

มลทินจากกิเลส ความรู้สึกที่ปราศจากกิเลสมีความ 

สำคัญมาก เมื่อเข้าใจถูก วางใจถูก ความรู้สึกจึงถูกต้อง 

ถ้าวางใจผิดความรู้สึกผิด ๆ  ก็จะติดตามมาเช่นเดียวกัน 

จึงต้องสังเกตความรู้สึกให้ดี
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 ผูป้ฏบิตัทิีเ่จรญิปญัญา กำหนดรปูนาม ตอ้งสงัเกต 

ความรู้สึก ถ้าความรู้สึกว่ากำหนดเพื่ออะไร ก็ไม่ถูกต้อง 

จิตที่ขาดการอบรมไม่ว่าจะรู้สึกอย่างไรต่ออารมณ์ 

ก็จะมีตัณหา ทิฏฐิ อาศัยอยู่ในความรู้สึกเสมอ เป็นสิ่ง 

ที่ระวังยาก ต้องอาศัยการสังเกตจริง ๆ จึงจะรู้ได้  

ถ้ากันกิเลสออกไม่ได้ก็เข้าถึงความบริสุทธิ์ไม่ได้

 ฉะนั้น เวลาปฏิบัติอย่าทำอะไรเพื่อความต้องการ

ว่าจะได้อะไรจากการปฏิบัติ เช่น ต้องการความสบาย 

ต้องการความสงบ ต้องการเห็นรูปนาม หรือต้องการ 

กุศลเป็นต้น เวลานั่งก็นั่งเพื่อให้ทุกข์หาย เพื่อความ 

สบาย ตัณหา ทิฏฐิ ก็จะตามความรู้สึกขึ้นมา

 ความจริงนั้น การรู้การเห็นไม่ใช่ว่าเพราะอยากรู ้

จึงรู้ อยากเห็นจึงเห็น ธรรมชาติทั้งหลายนั้นย่อมไหล 

มาจากเหตุ เมื่อมีเหตุปัจจัยพร้อมเพรียง การรู้การเห็น 

กจ็ะเกดิขึน้เอง แม้ไมต่อ้งการเหน็กต็อ้งเหน็ ไมต่อ้งการ 

ได้ยินก็ต้องได้ยิน เหตุนี้จึงไม่ให้ทำอะไรด้วยความ 

ต้องการ เพราะความต้องการจะทำในสิ่งที่ไม่จำเป็น 

อยากทำจึงทำ อยากเปลี่ยนอิริยาบถจึงเปลี่ยน เพราะ 

เห็นว่าอิริยาบถนั้นเป็นของดีมีสาระ นำประโยชน์มาให้ 
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เมื่อทุกข์เกิดขึ้นกับอิริยาบถเก่า จึงเอื้อมไปหาอิริยาบถ 

ใหม่ เสมอเพราะเห็นว่ าอิ ริยาบถใหม่มีความสุข  

ความสบาย เห็นอย่างนี้ อิริยาบถจึงปิดบังทุกข์

 การกำหนดอิริยาบถ ๔ อย่าทำอิริยาบถขึ้นมาดู 

และอย่าทำอิริยาบถให้ผิดปกติ เวลาเดินก็ค่อย ๆ ย่าง 

ค่อย ๆ ยก หรือมีการทำจังหวะให้ผิดจากคนธรรมดา 

เป็นการทำอิริยาบถขึ้นมา หรือประคองอิริยาบถด้วย 

ความระมัดระวัง เมื่อทำอะไรให้ผิดปกติไปจากกฎ 

ธรรมดาแล้ว ความผิดปกติก็จะปิดบังความจริงของ 

ธรรมดา วิปัสสนาไม่ให้รู้อะไรที่ผิดปกติจากกฎธรรมดา 

สิ่งผิดปกติเป็นของไม่จริง เมื่อเข้ากรรมฐาน อิริยาบถ 

ก็มีอยู่อย่างนั้น ไม่เข้ากรรมฐานก็มีอยู่อย่างนั้น ไม่ได้ 

ทำขึ้นให้พิเศษต่างจากปกติธรรมดา เพราะเราไปทำข้ึน

จงึไม่ใชข่องจรงิ อริยิาบถทีผ่ดิปกต ิมาจากจติใจทีว่างไว้ 

ผิดปกติ ใจผิด ทำให้กายผิดไปด้วย

        ในขณะกำหนดรูปนามนั้น อย่าทำความรู้สึก 

วา่ดเูพื่อแก้ไข เชน่ เวลาฟุง้เกดิขึน้ ผูป้ฏบิตักิก็ำหนดฟุง้ 

โดยมุ่งจะดูเพื่อให้ฟุ้งหายไป ไม่ให้ฟุ้งเกิดขึ้นอีก ชื่อว่า 

ดูเพื่อแก้ไข เป็นการดูโดยใช้อำนาจของอัตตาเข้าไป 
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บังคับว่าอย่าฟุ้ง ให้เกิดสมาธิสงบนิ่งอยู่กับอารมณ์ 

บังคับให้ฟุ้งหายไปได้ จึงเกิดอัตตาเข้าอาศัยในความ 

รู้สึกขณะดูฟุ้ง ถ้ากำหนดแล้วฟุ้งหาย ก็เป็นเหตุให้เกิด 

ความยินดี ถ้าฟุ้งไม่หายก็เป็นเหตุให้เกิดความยินร้าย  

ที่ถูกต้องกำหนดเพื่อให้เห็นสภาวธรรมของฟุ้งตาม 

ความจริง

 การกำหนดอารมณ์ จึงวางใจเป็นกลาง ไม่บังคับ 

ไม่แก้ไข ไม่เกิดความต้องการ วางใจให้เหมือนกับการ 

ดูละคร ตามดูสิ่งที่เขาปรากฏ ที่แสดงลักษณะให้รู้  

อย่าไปหัดละครด้วยการเข้าไปจัดแจงให้ตัวละครเล่น 

ตามความพอใจของตน ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่ตามดูรูปธรรม 

นามธรรมทีเ่ขาเปน็ไป ขนัธ ์๕ เปน็ละครโรงใหญ ่เขาเลน่ 

ทัง้วนัทัง้คนื ไปตามหนา้ทีข่องเขา จงึไมต่อ้งไปจดัแจงเขา 

มัวแต่ไปจัดแจงโดยไม่ดูเขา แล้วจะรู้ว่าเขาเล่นอะไร 

ให้ดูได้อย่างไร

 การเจริญวิปัสสนา ถ้าจะทำให้ถูกแล้ว ต้องตั้ง 

ความปรารถนาตั้งแต่แรกว่า จะทำเพื่อความพ้นทุกข์ 

ทำเพื่อละกเิลสใหห้มดไป ไม่ใชท่ำเพื่ออยา่งอื่น เพราะ 

ความพ้นทุกข์ เป็นผลของการกระทำที่ถูกต้อง เป็นผล 
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ของการเจริญวิปัสสนา อย่าตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบ 

เพื่อใหเ้กดิสมาธ ิใหจ้ตินิง่อยูก่บัอารมณ ์ไมใ่หเ้คลื่อนยา้ย 

ไปไหน จึงเห็นรูปได้ชัด ๆ ความรู้สึกเช่นนี้ไม่ถูกต้อง 

กับการเจริญวิปัสสนา เพราะเวลานี้มีความเข้าใจ 

แพร่หลายทีเดียวว่า การเจริญวิปัสสนาจะต้องทำสมาธิ

ก่อนเสมอ จิตใจจะได้สงบ ตั้งมั่นในอารมณ์ ไม่ฟุ้งซ่าน 

ไปไหน สมาธิมาก ๆ แล้ว ปัญญาจะเกิดขึ้นทำลาย 

กิเลสเอง ดังนั้นในเวลาปฏิบัติ จะนั่งหรือเดินก็ตั้งใจ 

ให้เกิดสมาธิเสียก่อน เวลากำหนดอารมณ์ก็เพ่งแรง ๆ 

ให้จิตอยู่กับอารมณ์นิ่ง ๆ นาน ๆ เพื่อให้เกิดสมาธิ  

คอยกดบั งคั บจิ ต ไม่ ให้ หลุ ดจากอาการท่ าทาง  

พอฟุ้งเกิดขึ้นก็ ไม่ชอบใจ กลัวว่าจะไม่เกิดปัญญา 

แต่ความจริงฟุ้งเป็นนามธรรม การกำหนดนามฟุ้ง 

กเ็ปน็ปจัจยัใหเ้กดิปญัญาได ้ธรรมกำลงัเกดิ กำลงัแสดง 

ความจริงกลับไม่รู้ จึงไปเพ่งหาธรรมอย่างอื่น แสดงว่า 

ไม่รู้จักธรรม ด้วยเหตุนี้จึงห้ามไม่ให้ต้องการความสงบ 

เพราะผู้ปฏิบัติส่วนมาก พอจิตสงบ เยือกเย็นเบาสบาย 

ก็เข้าใจว่าได้พบธรรม แต่เป็นเพียงสมาธิธรรม ไม่ใช่ 

วปิสัสนาธรรม วปิสัสนานัน้จติสงบตัง้มัน่ในอารมณด์ว้ย 

และมีปัญญารู้ด้วยว่าอารมณ์นั้นคือรูปอะไร นามอะไร 
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 จิตที่สงบให้ความสุข เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติต้องการ 

ความรู้สึกอย่างนี้ ตัณหา ทิฏฐิ เข้าอาศัยความสงบนี้ได้ 

เปน็เหตใุหว้ปิลาสธรรมเกดิขึน้ ยนิดพีอใจในอารมณน์ัน้ 

จึงเป็นอุปสรรคต่อการเกิดขึ้นของปัญญา เพราะเกิด 

ความตอ้งการแสวงหาความสงบ จงึเกดิการเพง่อารมณ ์

ให้จิตนิ่ง เมื่ออยู่กับอารมณ์ได้แล้วก็เกิดความพออก 

พอใจ ดูเพลินอยู่ จึงไม่เป็นเหตุให้เกิดความเบื่อหน่าย 

ในรูป นาม 

 อารมณ์ของวิปัสสนาต้องเข้าถึงสามัญลักษณะ 

ธรรมทกุอยา่งเหมอืนกนัหมด ไมว่า่จะเปน็จติ เจตสกิ รปู 

แสดงอาการมแีลว้หมด คอื ไมเ่ทีย่ง ทนอยู่ในสภาพนัน้ 

ไมไ่ด ้เปน็ทกุข ์บงัคบับญัชาไมไ่ด ้ไมม่สีาระ เปน็อนตัตา 

การวางใจได้ถูกต้องอย่างนี้ก็เห็นความจริงได้ ผู้ที่ 

ไมเ่ขา้ใจธรรม วางใจไมถ่กูธรรม แมจ้ะมคีวามเพยีรมาก 

ในการแสวงหาธรรม ก็หาธรรมไม่พบ เพราะไม่รู้ว่า 

ธรรมคอือะไร อยูท่ี่ไหน กำหนดอยา่งไร เมื่อไมรู่จ้กัธรรม 

แม้ธรรมมาปรากฏเกิดขึ้นเฉพาะหน้า ก็ ไม่สามารถ 

เข้าถึงธรรมได้
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 ด้วยเหตุนี้จึงห้ามทำจิตใจให้สงบก่อน ความ 

ต้องการสมาธิ ความสงบ เป็นความต้องการขันธ์ 

เพราะสมาธิเป็นสังขารขันธ์ ไม่พ้นไปจากความเป็น 

นามขันธ์ ความต้องการเป็นตัวตัณหา แต่กลับไม่รู้จัก 

การปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อละกิเลส ละขันธ์ แต่กลับพอใจ 

นามขันธ์ที่เป็นวัฏฏทุกข์ ความรู้สึกเช่นนี้สวนทางกับ 

ความเป็นจริง เป็นความรู้สึกที่ผิด

 สิง่ทีก่ลา่วมาทัง้หมดนี ้สรปุใจความแลว้ การปฏบิตั ิ

ตอ้งมอีบุายวธิีในการกำหนดรปูนาม อยูท่ีม่กีลัยาณมติร 

ฟังธรรมของท่านให้เข้าใจ นำความเข้าใจที่ได้ มาใส่ใจ 

ให้ถูกกับสภาพธรรม เป็นการใส่ ใจถูก ชื่อว่า มี 

โยนิโสมนสิการ เมื่อวางใจได้ถูก ความรู้สึกที่ถูก ก็จะ 

ติดตามขึ้นมา คือมีสติระลึกอยู่กับรูปนามที่ใส่ใจไว้ 

สังเกตความรู้สึกว่า ความรู้สึกที่ถูกเป็นอย่างไร และ 

ทำเหตุอะไรความรู้สึกนี้จึงเกิดขึ้น การปฏิบัติต้องอาศัย

การสังเกตเสมอ เพื่อศึกษาสภาพธรรมที่มีอยู่ และ 

ตรวจสอบการปฏิบัติว่า ถูกต้องหรือไม่ ถ้าพบว่าผิดไป 

จากที่เข้าใจ ก็ไม่ทำสิ่งนั้น ทำแต่สิ่งที่ถูกต้อง เมื่อ 

ปฏิบัตินาน ๆ ความผิดพลาดในการวางใจ ก็จะน้อยลง 
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ความถูกต้องก็มีมากขึ้น สติสัมปชัญญะก็จะมีกำลัง 

เห็นความจริงของรูปนามได้ เพราะทำเหตุได้ถูกต้อง 

 ในทางตรงข้าม ถ้าผู้ปฏิบัติขาดกัลยาณมิตร ขาด 

ความเข้าใจถูก ก็วางใจผิด ความรู้สึกผิด ๆ  ก็จะติดตาม 

มาเหมือนกัน เช่นเมื่อเห็นรูปนามว่าเป็นของดีมีสาระ  

ความยินดีในรูปนามก็จะติดตามความรู้สึกผิดขึ้นมา 

จึงอยากได้คอยแสวงหา เมื่อได้มาก็ยินดีพอใจ ไม่ได้มา 

ก็ไม่พอใจ 

 เพราะฉะนั้นความรู้สึกถูก ความรู้สึกผิดนี้  

มีความสำคัญมาก จึงต้องสังเกตให้ได้ ในเวลาปฏิบัติ 

การจะสงัเกตรูถ้กูรูผ้ดิได ้ตอ้งอาศยัการศกึษา ไดย้นิไดฟ้งั 

เหตุผลที่ถูกต้อง รู้ว่าถูกเป็นอย่างไร ผิดเป็นอย่างไร 

เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้ว จึงจะวางใจถูกต้องได้ ถ้าไม่เคย 

ได้ยินได้ฟัง ไม่ได้ศึกษาเหตุผลที่ถูกต้องแล้ว จะเอา 

ความรู้สึกที่ถูกมาจากไหน ด้วยเหตุนี้การศึกษาปริยัติ 

ที่ถูกต้อง จึงถือเป็นเรื่องสำคัญ สมดั่งที่พระพุทธองค์ 

ทรงตรัสกับพระอานนท์ว่า กัลยาณมิตร เป็นที่สุดแห่ง 

พรหมจรรย์
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วิปัสสนาควรใช้สมาธิระดับไหน

อ.สมพร ปัญญาธร

 ถาม เคยไปปฏิบัติธรรมที่สำนักวิปัสสนาแนบ  

อาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติบอกว่า การปฏิบัติวิปัสสนา

ต้องใช้สมาธิที่เป็นขณิกสมาธิเท่านั้น ได้ทราบมาว่า 

สมาธิมี ๓ อย่าง คือ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ และ 

อปัปนาสมาธ ิจงึอยากถามวา่ สมาธทิัง้ ๓ นัน้เปน็อยา่งไร 

เพราะเหตุไร

 ตอบ ขณิกสมาธิ คือสมาธิที่ เข้าไปตั้ งมั่น 

ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ชั่วขณะหนึ่ง ๆ คำว่า 

ชั่วขณะหนึ่ง ๆ ในที่นี้หมายความว่าเมื่อจิตเข้าไปรับรู้ 

อารมณ์ใด สมาธิก็เข้าไปต้ังอยู่ในอารมณ์น้ันตลอดเวลาท่ีจิต 

ยังรับรู้อารมณ์นั้นอยู่ แต่เมื่อจิตเปลี่ยนไปรู้อารมณ์อื่น 

สมาธิก็เข้าไปตั้งมั่นในอารมณ์ใหม่ที่จิตเข้าไปรู้อยู่นั้น  

เมื่อจิตเปลี่ยนไปรู้อารมณ์อื่นอีก สมาธิก็เข้าไปตั้งมั่นใน

อารมณ์อื่นที่จิตเข้าไปรู้นั้น เพื่อความเข้าใจในเรื่องนี้  

จะขอหยิบยกเอาตัวอย่างมาแสดงให้เห็นลักษณะของ 

ขณิกสมาธิ สักเรื่องหนึ่ง

_15-0660.indd   128 7/2/15   1:32:55 PM



129

 โดยปกติ อารมณ์มีรูป เสียง กลิ่น รส เป็นต้น  

ย่อมมาปรากฏให้จิตได้รับรู้ตามทวารต่าง ๆ อยู่เสมอ 

เป็นระยะเวลาสั้นบ้าง ยาวบ้าง ตามสมควรแก่ปัจจัย 

เมื่อรูปารมณ์มาปรากฏทางทวารตา จิตที่รู้รูปารมณ์นั้น 

ก็เกิดขึ้น สมาธิก็เข้าไปตั้งมั่นในรูปารมณ์นั้นตลอดเวลา

ที่จิตยังรับรู้รูปารมณ์นั้นอยู่ แต่เมื่อมีเสียงมาปรากฏ 

ทางทวารห ูจติทีร่บัรูร้ปูารมณอ์ยูน่ัน้เปลีย่นมารบัรูเ้สยีง

ทางทวารหู สมาธิก็เข้าไปตั้งมั่นอยู่ที่เสียงนั้น เช่นนี้ 

เป็นต้น หรือในกรณีของผู้ที่เจริญวิปัสสนาในอิริยาบถ 

บรรพ ในขณะที่นั่งอยู่ จิตก็มีรูปนั่งเป็นอารมณ์ สมาธ ิ

ก็เข้าไปตั้งมั่นอยู่ในรูปนั่งนั้นตลอดเวลาที่ยังไม่มีการ 

เปลี่ยนอิริยาบถ แต่เมื่ออิริยาบถนั่งถูกทุกข์บีบคั้นให้ 

เปลี่ยนอิริยาบถเป็นยืน สมาธิก็เข้าไปตั้งมั่นอยู่ใน 

อิริยาบถยืน เมื่ออิริยาบถยืนถูกทุกข์บีบคั้น จำเป็นต้อง 

เปลี่ยนมาเป็นอิริยาบถนั่ง สมาธิก็เข้าไปตั้งมั่นอยู่ใน 

อิริยาบถน่ังน้ันอีก เมื่อเจริญวิปัสสนาไปจนวิปัสสนาญาณ 

เกิด สังขารทั้งหลายปรากฏแก่ผู้เจริญวิปัสสนาโดย 

อาการไม่เที่ยงบ้าง เป็นทุกข์บ้าง เป็นอนัตตาบ้าง  
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ขณะทีเ่หน็สงัขารโดยความไมเ่ทีย่ง สมาธกิเ็ขา้ไปตัง้อยู่

ในความไม่เที่ยง ต่อมาเปลี่ยนมาเห็นสังขารโดยความ 

เป็นทุกข์ สมาธิก็เข้าไปตั้งมั่นอยู่ในอาการที่เป็นทุกข์  

ต่อมาเปลี่ยนมาเห็นสังขารโดยความเป็นอนัตตา สมาธิ

กเ็ขา้ไปตัง้มัน่อยู่ในอาการเปน็อนตัตา สมาธทิีม่ลีกัษณะ 

เปลี่ยนอารมณ์และเข้าไปตั้งมั่นในอารมณ์ที่มาปรากฏ 

ตามทวารต่าง ๆ เพียงชั่วขณะหนึ่ง ๆ นี้เรียกว่า 

ขณิกสมาธิ เป็นสมาธิที่ต้องมีในการเจริญวิปัสสนา-

กรรมฐาน

 อุปจารสมาธิ คือ สมาธิที่ใกล้จะถึงอัปปนาสมาธิ 

เป็นสมาธิที่มีกำลังมากกว่าขณิกสมาธิ สามารถเข้าไป 

ตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวได้ โดยไม่เปลี่ยนไปรับอารมณ์ 

อื่น ๆ แต่เนื่องจากกำลังยังไม่มากพอ จึงตั้งอยู่ใน 

อารมณ์ ใดอารมณ์หนึ่งได้ขณะหนึ่ง แล้วก็ตกภวังค์  

แล้วก็กลับเข้ามาตั้งอยู่ในอารมณ์เดิมนั้นอีก อุปจาระ 

สมาธนิี ้ยอ่มมแีกผู่เ้จญิสมถกรรมฐาน จนเกอืบจะสำเรจ็ 

อัปปนา สามารถข่มนิวรณ์ได้
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 อัปปนาสมาธิ คือสมาธิที่เข้าไปแนบแน่นกับ 

อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจนไม่สามารถเปลี่ยนอารมณ์ได้ 

เช่น ผู้ที่ เพ่งปฐวีกสิณจนฌานจิตเกิดสมาธิเข้าถึง 

อปัปนา แนบแนน่กบัปฐวกีสณิ ถา้ผูน้ัน้ออกจากฌานแลว้ 

ภายหลังจึงเข้าฌานนั้นอีก อัปปนาสมาธิก็จะมีอารมณ ์

เป็นปฐวีกสิณเหมือนเดิมอีก จะเปลี่ยนไปรับอารมณ์ 

อย่างอื่นที่นอกจากปฐวีกสิณไม่ได้เลย สมาธินี้สามารถ 

ข่มนิวรณ์ได้เช่นเดียวกับอุปจาระสมาธิ

 เหตุที่การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ต้องใช้สมาธิที่

เป็นขณิกสมาธิก็เพราะการเจริญวิปัสสนานั้น ไม่ใช่เป็น

การทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียว แต่เป็นการ 

เจริญภาวนาที่ต้องพิจารณาอารมณ์ที่มาปรากฏตาม 

ทวารต่าง ๆ เพื่อให้รู้ลักษณะของอารมณ์แต่ละอย่าง ๆ 

ตามความเป็นจริง และอารมณ์ที่มาปรากฏเฉพาะหน้า 

ตามทวารต่าง ๆ นั้นก็มีหลายอย่าง แตกต่างกันไป  

สุดแต่ว่าจิตจะปรารภที่จะรับรู้อารมณ์ใด สมาธิก็เข้าไป 

ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ตามที่จิตปรารภเป็นขณะ ๆ ไป ซึ่ง
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สมาธิที่เข้าไปตั้งอยู่ในอารมณ์เป็นขณะ ๆ นี้เรียกว่า 

ขณิกสมาธิ

 ฉะนั้น การเจริญวิปัสสนาจึงต้องมีขณิกสมาธิ 

เข้าร่วมด้วยเสมอไป ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นบาทให้ปัญญาได้ 

เข้าไปพิจารณาเห็นความจริงในอารมณ์ที่สมาธิเข้าไป 

ตั้งมั่นแล้วนั้น 

 สมดังคำที่ท่านกล่าวไว้ว่า “น หิ ขณิกสมาธิํ วินา 

วิปสฺสสนา สมฺภวติ” แปลว่า “เป็นความจริงว่า 

เว้นขณิกสมาธิเสีย วิปัสสนาหาเกิดได้ไม่” ดังนี้ 
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ลายแทงขุมทรัพย์ (ตอนที่ ๓)

อ. นิตยา  ปรีชายุทธ

 ท่านคงได้ผ่านสายตาเรื่อง อกุสลาธมฺมา ของ 

ท่านอาจารย์สุคนธ์ สุ่นศิริ ในปัญญาสาร ฉบับที่ ๑๒๘ 

ฉบับนี้ว่าต่ออกุศลเจตสิก ๑๔ ดวง ดังนี้

อกุศลเจตสิก ๑๔

โมหะ

โลภะ

โทสะ

ถีนะ

วิจิกิจฉา

อหิริกะ

ทิฏฐิ

อิสสา

มิทธะ

อโนตตัปปะ

มานะ

มัจฉริยะ

อุทธัจจะ

กุกกุจจะ

โมจตุกะ ๔

โลติกะ ๓

โทจตุกะ ๔

ถีทุกะ ๒

วิจิกิจฉา ๑

เจตสิกมีลักษณะที่เป็นสาธารณะ = เอกุปฺปาทา นิโรธาจ 

มีความเกิดขึ้น + ดับไปพร้อมกับจิต มี ๔ อย่าง คือ

 ๑ อุปปาทขณะ มีความเกิดขึ้นพร้อมกับจิต

 ๒ ภังคขณะ มีความดับไปพร้อมกับจิต
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 ๓ มีอารมณ์เดียวกับจิต

 ๔ มีวัตถุ ที่ตั้งอาศัยอันเดียวกับจิต

 

 ๑ โมหะ เจตสิก

 คำว่า โมหะ มีวจนัตถะ (หมายความว่าของคำ)  

ว่า อารมฺมเณ มุยฺหตีติ โมโหอญฺญานํ แปลว่า 

สภาวธรรมอย่ างหนึ่ ง  ชื่ อว่ า  โมหะ เพราะมี  

ความหมายว่าหลงในอารมณ์ ได้แก่ความไม่รู้ ดังนี้  

โมหะ นั้นมีความไม่รู้ เป็นลักษณะ ก็แต่ว่าโมหะ 

เป็นนามธรรม เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ย่อมรู้อารมณ์ได้ 

ถึงกระนั้น บัณฑิตก็พึงทราบว่า โมหะ นั้น ได้ชื่อว่า 

รู้อารมณ์ ก็โดยสักว่าถือเอาอารมณ์ ได้เท่านั้น 

หาได้รู้ความจริงในอารมณ์นั้นไม่ การไม่รู้ความจริง 

ในอารมณ์ของโมหะ อย่าพึงเห็นว่าเป็นเช่นเดียวกับ 

การไม่รู้ความจริงของจิตประเภทที่เป็นญาณวิปปยุต 

ซึ่งหามิได้ ทว่าเป็นการไม่รู้ความจริงด้วยสภาวะที่ 

ลุ่มหลงของตนเพราะว่าสภาวะที่ลุ่มหลงแห่งโมหะ 

ย่อมปิดบังความจริงที่ควรรู้ ในอารมณ์นั้นไม่ให้ปรากฏ 

เป็นเหตุให้บุคคลไม่อาจแทงตลอดสภาวะของอารมณ์
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ตามความเป็นจริงได้ เป็นมูลแห่งอกุศลธรรมอัน 

ชั่วร้ายทุกอย่าง จึงเป็นธรรมที่มีโทษ โมหะเกิดขึ้นแก่ 

บุคคลใด ย่อมทำบุคคลนั้นให้เป็นคนมืดบอด 

 บณัฑติพงึทราบวา่ สกัวา่ความไมรู่จ้ะไดช้ื่อวา่เปน็

โมหะไปเสียทั้งนั้นหามิได้ โมหะความไม่รู้สภาวธรรม 

ตามความเป็นจริงในอารมณ์ทั้งหลายอันเป็นมูลแห่ง 

อกุศลธรรมทั้งปวง อันเป็นเหตุให้สังสารวัฏยืดเยื้อ 

ต่อไปเท่านั้น จึงจะได้ชื่อว่า โมหะ โมหะเป็นธรรม 

ที่ควรละ เป็นความจริงว่า ยกเว้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

แล้ว บุคคลผู้ เป็นพระอรหันต์ทั้ งหลายเหล่าอื่น 

แม้ว่าล้วนละโมหะไปได้แล้ว ถึงกระนั้น ท่านเหล่านั้น 

กย็อ่มอาจไมรู่เ้สน้ทางไปมา ไมรู่ส้ถานที ่ไมรู่ช้ื่อของวตัถุ 

ของบุคคล เป็นต้นได้ รวมทั้งไม่รู้ ในสิ่งที่เป็นวิสัยของ

พระพุทธเจ้าเท่านั้น ไม่เป็นวิสัยของท่าน ก็ความไม่รู้

ตามสมมตุขิองชาวโลกเปน็ตน้ ของทา่นเหลา่นัน้อยา่งนี ้

นี้ มิได้เป็นมูลของอกุศลธรรมทั้งปวง มิได้เป็นเหตุให้ 

สังสารวัฏยืดเยื้อ จึงไม่ใช่ธรรมที่ควรละ ก็ย่อมไม่ใช่ 

โมหะ เพราะฉะนั้น ใน ขีณาสวสติสัมโมสปัญหา 

ในมิลินทปัญหา ท่านพระนาคเสนจึงได้ถวายพระพร 
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วิสัชชนาปัญหาของพระเจ้ามิลินท์ ว่า “ขอถวายพระพร  

อันการจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้หมด ไม่ใช่วิสัยของ 

พระอรหันต์รูปไหน ๆ เพราะท่านไม่มีกำลังจะรู้ทุกสิ่ง 

ทุกอย่างได้หมด ขอถวายพระพร พระอรหันต์ก็ยังมี 

ความไม่รู้แม่ชื่อ แม่โคตรของหญิงชายทั้งหลายได้  

พระอรหันต์นั้นยังมีความไม่รู้ เส้นทางบนแผ่นดิน 

ขอถวายพระพร วิมุตติ (ความหลุดพ้น ธรรมเป็นเหต ุ

หลุดพ้น) นั้นเทียว พระอรหันต์รูปไหน ๆ ก็ย่อมรู้ 

พระอรหนัตผ์ู้ไดอ้ภญิญา ๖ ยอ่มรูส้ิง่ทีเ่ปน็วสิยัของทา่น 

ขอถวายพระพร พระตถาคตเจ้าผู้เป็นพระสัพพัญญู 

เท่านั้น ทรงรู้ทุกสิ่ง ทุกอย่างได”้ ดังนี้

 อนึ่ง อกุศลธรรมที่ท่านเรียกว่า อวิชชา อันเป็น 

ความไม่รู้ ในฐานะ ๘ คือ ความไม่รู้ ในอริยสัจ ๔ 

ในขันธ์ส่วนอดีต ๑ ในขันธ์ส่วนอนาคต ๑ ในขันธ์ 

ทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคต ๑ ในปัจจยาการ ๑ 

อันมาในคำบรรยายพระอภิธรรม หรือความไม่รู้  

ในฐานะ ๔ คือ ในอริยสัจ ๔ เท่านั้น อันมาในคำบรรยาย 

พระสูตรนั้น บัณฑิตพึงทราบว่า ธรรมที่ชื่อว่า อวิชชา 

นั้น ว่าโดยตัวสภาวธรรม ก็ได้แก่ โมหะ นั่นเอง
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๒ อหิริกะ เจตสิก

 คำวา่ อหริกิะ มวีจนตัถะ วา่ น หริยิต ิน ลชชฺยิตตี ิ

อหิริโก ปุคฺคโล วา ธมฺมสมูโห วา. อหิริกสฺส ภาโว 

อหิริกฺกํ ตเทว อหิริกํ. แปลว่า บุคคลหรือประชุมธรรม 

ชื่อว่า อหิริกะ เพราะมีความหมายว่า ไม่ละอาย 

คือไม่รังเกียจ (แต่บาปทุจริตมีกายทุจริตเป็นต้น) 

ภาวะแห่งอหิริกะชื่อว่าอหิริกกะ (ความเป็นบุคคล 

ผู้ไม่ละลาน หรือความเป็นประชุมธรรมที่ไม่ละอาย) 

อหิริกกะนั้นนั่นเอง เป็นอหิริกะ (โดยการลบ ก 

อักษรไปเสียตัวหนึ่ง) ดังนี้

๓ อโนตตัปปะ เจตสิก

 คำว่า อโนตตัปปะ มีวจนัตถะ ว่า น โอตฺตปฺปตีติ 

อโนตฺตปฺปํ แปลว่า ธรรมชาติอย่างหนึ่ง ชื่อว่า 

อโนตตัปปะ เพราะมีความหมายว่า ไม่เกรงกลัว 

(แต่บาปทุจริต) ดังนี้

 ในธรรม ๒ อยา่งนี ้อหริกิะ มคีวามไมร่งัเกยีจทจุรติ 

ทั้งหลาย มีกายทุจริต เป็นต้น เป็นลักษณะ ดุจสุกรบ้าน 
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ที่ไม่รังเกียจคูถ (อุจจาระ) ฉะนั้น. ส่วน อโนตตัปปะ 

มีความไม่สะดุ้งกลัวทั้งหลาย มีกายทุจริตเป็นต้น 

เป็นลักษณะ ดุจตั๊กแตนไม่สะดุ้งกลัวไฟ ฉะนั้น 

เพราะฉะนั้น ท่านโบราณาจารย์ทั้งหลาย จึงได้กล่าวถึง

อหิริกะและอโนตตัปปะไว้โดยบุคลาธิษฐาน ว่า :-

 ก็ด้วยศัพท์ว่า “เป็นต้น” ในคำว่า “ทุจริตทั้งหลาย

มกีายทจุรติเปน็ตน้” นีพ้งึทราบวา่ นอกจากจะสงเคราะห ์

เอาทุจริตที่เหลือมีวจีทุจริตเป็นต้นแล้ว กิเลสทั้งหลาย 

อันเป็นเหตุแห่งทุจริตเหล่านั้นด้วยทีเดียว ด้วยว่า 

อหิริกะและอโนตตัปปะ นี้ มีประจำในอกุศลจิตทุกดวง

 ในเวลาที่เด็กอ่อนเหยียดมือไปในหลุมคูถที่ขัง 

อสรพิษไว้ ในเวลานั้นชื่อว่าไม่รังเกียจสิ่งสกปรกหรือ 

คูถด้วย ชื่อว่าไม่กลัวโทษภัยของอสรพิษด้วย ฉันใด 

ในเวลาที่บุคคลทำบาป ในเวลานั้นชื่อว่า ไม่รังเกียจ 

สิ่งสกปรกคือบาปนั้น ด้วยอหิริกะด้วย ชื่อว่า ไม่กลัว 

โทษภัยของบาปนั้นด้วยอโนตตัปปะ ดังนั้นธรรมทั้ง ๒ 

นี้จึงเป็นไปคู่กัน
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๔ อุทธัจจะ เจตสิก

 คำว่า อุทธัจจะ มีวจนัตถะ ว่า อุทฺธตสฺส ภาโว 

อทุธฺจจฺ ํแปลวา่ ภาวะแหง่บคุคลผูฟุ้ง้ซา่น มคีวามไมส่งบ 

แห่งจิตเป็นลักษณะ เหมือนกองขี้เถ้าที่ฟุ้งขึ้น เพราะ 

กอ้นหนิทีบ่คุคลขวา้งไปตกกระทบเขา้ “ความไมส่งบ” นี ้

ได้แก่ภาวะที่จิตไม่หยุดนิ่งนั่นเทียว เปรียบเหมือนว่า 

ผืนธง แม้ว่าไม่ละจากเสาธงไปเพราะกำลังของเชือก 

ที่ผูกไว้ ก็ไม่อาจจะหยุดนิ่งที่เสาธงนี้ได้ เพราะกำลัง 

ของลมที่กระหน่ำตี ฉันใด, อุทธัจจะนี้ แม้ว่าไม่ละจาก 

อารมณ์ ก็ ไม่อาจหยุดนิ่ง คือมีแต่ความสั่นไหว 

ในอารมณ์นั้น เพราะกำลังของ อโยนิโสมนสิการ 

ฉันนั้น

๕ โลภะ เจตสิก

 คำวา่ โลภะ มวีจนตัถะ วา่ ลพุภตตี ิโลโภ แปลวา่ 

สภาวะอย่างหนึ่งชื่อว่าโลภะ เพราะมีความหมายว่า 

อยาก โลภะนั้น มีความติดข้องในอารมณ์เป็นลักษณะ 

เหมือนลิงติดตัง ในคราวที่ลิงติดตัง คือยางเหนียว 
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ที่เขาใช้ดักลิง พึงเห็นโลภะเหมือนลิง อารมณ์เหมือน 

ตังดักลิง โลภะ เป็นผู้ติดอารมณ์เอง 

 อีกอย่างหนึ่ง เปรียบให้เห็นว่า โลภะนี้ เหมือน 

ตังนี้ที่เป็นเหตุให้ลิงติดอยู่กับวัตถุ คือในเวลาที่ลิง 

ติดอยู่กับกิ่งไม้เป็นต้น ที่เขาทาตังคือยางเหนียวเอาไว้ 

จติเหมอืนลงิ โลภะเปน็เหตใุหบ้คุคลหรอืจติตดิอารมณ ์

กค็อืโลภะ ถงึฐานะเปน็มลูกเ็รยีกวา่ โลภะ นวิรณก์เ็รยีกวา่ 

“กามฉนัทะ” ถงึฐานะเปน็กรรมบถกเ็รยีกวา่ “อภชิฌา” 

ถึงฐานะเป็นความอยากอันเป็นเหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์ 

ก็เรียกว่า “ตัณหา” ถึงฐานะวิปัสสนูปกิเลส (ธรรม 

เครื่องมัวหมองแห่งวิปัสสนา) หรือเป็นความติดใจใน 

อธิกุศลก็เรียกว่า “นิกันติ” เป็นต้น 

๖ ทิฏฐิ เจตสิก 

 “ทิฏฐิ” แปลว่า “ความเห็น” เท่าน้ัน เป็นคำกลาง ๆ 

หมายถึงสัมมาทิฐิ คือ ความเห็นชอบ ความเห็นถูกต้อง 

ก็ได้ หมายถึง มิจฉาทิฏฐิ คือความเห็นผิดก็ได้ เมื่อมา 

ในอธิการแห่งอกุศลจิตอันนับว่าเป็นอกุศลเจตสิก 

อย่างหนึ่ง คือ มิจฉาทิฏฐิ 
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๗ มานะ เจตสิก 

 “สภาวธรรมอย่างหนึ่ง” ชื่อว่า มานะ เพราะมี 

ความหมายว่า สำคัญตัว โดยนัยว่า “เราเป็นคนดีกว่า” 

มีความยกตัวเป็นลักษณะจริงอย่างนั้น “มีความใคร่ 

เป็นดุจธงเป็นอาการปรากฏ” ต้องการจะยกไว้ ในที่สูง  

ดุจธงที่เขายกขึ้นตั้งให้เด่นเป็นสง่า ฉะนั้น

 มานะ เจตสิก ๗ อย่าง

 ๑  มานะ ได้แก่ความถือตัวโดยเกี่ยวกับวัตถุ 

มชีาตกิำเนดิ เพยีงอยา่งเดยีว ไมเ่หลยีวแล ไมแ่ตะตอ้ง 

ตัวบุคคล “เราดีกว่าเขา”

 ๒  อติมานะ เป็นความมืดมัว ทับถมผู้อื่นด้วย 

ชาติกำเนิดเป็นต้น “เราเป็นพระราชา เราประเสริฐกว่า 

ผู้นี้เป็นเพียงไพร่กฎุมพี ในแผ่นดินนี้คนผู้เป็นเช่นเรา 

หามีไม่”

 ๓  มานาตมิานะ คอื “คนนีเ้มื่อกอ่นนีก้เ็สมอืนเรา 

แต่ว่ามาบัดนี้เราดีกว่า เขาเลวกว่า” 

 ๔  โอมานะ ได้แก่ มานะที่เป็นไปทำตัวไว้ ในที่ 

ต่ำกว่าเขา
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 ๕  อธมิานะ เปน็ความถอืตวัวา่ “เราเปน็ผูบ้รรล ุ

สัจธรรม ส่วนผู้นี้หาได้บรรลุไม่” ย่อมเกิดแก่ปุถุชน 

ผูม้ศีลีบรสิทุธิ ์ไมป่ระมาทในกรรมฐานปรารภวปิสัสนา 

ได้นามรูปปริจเฉทญาณ ปัจจยปริคคหญาณ และ 

สัมมสนญาณแล้ว ขณะบรรลุอุทยัพพยญาณใหม่ ๆ 

ซึ่งญาณนี้ยังอ่อนอยู่ ก็ถูกวิปัสสนูปกิเลสทั้งหลาย 

มีแสงสว่างเป็นต้น ครอบงำ ก็ทำให้หลงผิดไปว่า 

“เราเป็นผู้บรรลุสัจธรรม เป็นพระอริยบุคคล ส่วนผู้นี้ 

ยังเป็นปุถุชน ” ดังนี้.

 ๖  อสัมมิานะ ไดแ้ก ่ความถอืตวั ความสำคญัตวั 

ว่า “เรามีอยู่ในขันธ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้น” เป็นมานะ 

ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับว่า “เราเป็นรูป” 

 ๗  มิจฉามานะ ได้แก่ มานะที่เกิดขึ้นด้วยเหตุ 

มกีารงานทีเ่ปน็บาปเปน็ตน้ เปน็ความจรงิวา่ พวกคนพาล 

เมื่อทำบาปได้มาก หรือทำบาปที่คนทั้งหลายไม่กล้าทำ 

หรือไม่สามารถจะทำได้ ก็ย่อมพองตัวว่า “เราดีกว่า 

เราสามารถ เขาไม่สามารถ”
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คำอธิบายมานะ ๙ อย่างในอรรถกถา มีอย่างนี้ว่าง

 ๑  มานะวา่ “เราดกีวา่เขา” แหง่บคุคลผูด้กีวา่ 

เขา ย่อมเกิดแก่พระราชาและแก่พวกบรรพชิต 

 ๒  มานะว่า “เราเสมอเหมือนกับเขา” แห่ง 

บุคคลผู้ดีกว่าเขา ย่อมเกิดแก่พระราชาและบรรพชิต 

เหล่านั้น

 ๓   มานะวา่ “เราเลวกวา่” แหง่บคุคลผูด้กีวา่เขา 

ก็ย่อมเกิดแก่พระราชาและบรรพชิตเหล่านั้น

 ๔  มานะทัง้หลายทีว่า่ “เราดกีวา่เขา” เปน็ตน้ 

แห่งบุคคลผู้เสมอเหมือนกับเขา ย่อมเกิดแก่บุคคล 

ทั้งหลายมีอำมาตย์ “ข้าราชการคนอื่นที่เหมือนกับเรา 

ด้วยโภคทรัพย์”

 ๕   มานะทัง้หลายทีว่า่ “เราดกีวา่เขา” เปน็ตน้ 

แห่งบุคคลผู้เลวกว่าเขา ย่อมเกิดแก่บุคคลทั้งหลาย 

มีพวกทาส

 ๖   มานะที่เป็นความถือตัวตามความเป็นจริง

 ๗  มานะท่ีเป็นความถือตัวตามความไม่เป็นจริง

 ๘   มานะที่เป็นความถือตัวตามความเป็นจริง 

เป็นมานะที่พระอรหัตตมรรคพึงฆ่า
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 ๙   มานะท่ีเป็นความถือตัวตามความไม่เป็นจริง 

เป็นมานะที่โสดาปัตติมรรคพึงฆ่า

 อกุศลเจตสิกอีก ๗ ดวง จะขยายให้อ่านใน 

ปัญญาสาร ฉบับที่ ๑๓๑ ค่ะ

             สวัสดีค่ะ
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นางกาฬี

อ. นิตยา  ปรีชายุทธ

 อุบาสิกาผู้เลิศด้านเลื่อมใสเพราะฟังตาม ๆ  กันมา 

และสามารถสำเร็จมรรคขั้นสูงได้ ซึ่งเกิดจากการฟัง 

ด้วยดี (สุตมยปัญญา) แม้จะได้ฟังธรรมจากยักษ์ 

ดังเรื่องนี้

●  อดีตชาติ

 สมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตตระ อุบาสิกานี้เกิด 

ในเรือนสกุลหนึ่ง ในกรุงหังสวดี

 วันหน่ึงได้เข้าเฝ้าฟังธรรม และได้เห็นพระพุทธเจ้า

ทรงสถาปนาอุบาสิกาคนหนึ่งไว้ ในตำแหน่งเอตทัคคะ 

เป็นเลิศกว่าอุบาสิกาผู้เลื่อมใสโดยฟังตาม ๆ กันมา  

นางปรารถนาตำแหนง่นัน้จงึทำกศุลยิง่ขึน้ ลว่งแสนกปั 

●  ชาติล่าสุด ฟังคำสนทนาของยักษ์ได้บรรลุโสดา-

ปัตติผล
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 สมัยพระพุทธเจ้าโคตมะของพวกเรานี้ นางเกิด 

ในเรอืนสกลุหนึง่ ในกรงุราชคฤห ์(กอ่นพระพทุธเจา้ตรสัรู)้ 

พวกญาตติัง้ชื่อวา่ “กาฬ”ี (บางทเีรยีกวา่ กาฬกีลุฆรกิา) 

 ครั้นเจริญถึงวัยสาวแล้ว นางแต่งงานกับสามี 

ชาวกุรรฆรนคร (หรือกุลฆรนคร อยู่ในแคว้นอวันตี) 

และตั้งครรภ์

 เมื่อใกลค้รบกำหนดคลอด นางคดิจะกลบัไปคลอด 

ที่เรือนของตน (อรรถกถาสุตตนิบาตว่า นางจะไปบ้าน 

บิดามารดาในกรุงราชคฤห์ แต่อรรถกถาเอกนิบาต 

(๑/๒/๑๔๕) ว่าไปกุรรฆรนคร) เที่ยงคืนของวันนั้น  

นางได้ฟังคำของสาตาคิรยักษ์และเหมวตยักษ์สนทนา 

กันเรื่องพระรัตนตรัย นางฟังแล้วบรรลุโสดาปัตติผล 

ไมเ่คยไดเ้หน็พระพทุธเจา้ ขณะเดยีวกบัทีบ่รรลธุรรมนัน้ 

นางก็คลอดบุตรชาย

(องฺ.อ.๑/๒/๑๔๔-๕)

 

●  พวกมนุษย์ก็ฟังพระปฐมเทศนาแล้วบรรลุธรรม

 ในอรรถกถาอีกแห่งว่า นางกาฬีมีครรภ์ครบ 

กำหนดคลอด จึงกลับไปกรุงราชคฤห์ (ซึ่งเป็นบ้าน 
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บดิามารดาของตน) สมยันัน้ พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรสัรู ้

และทรงประกาศพระธรรมจกัร (ธรรมจกักปัปวตัตนสตูร) 

ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

 ครั้งนั้น นอกจากปัญจวัคคีย์บรรลุธรรมแล้ว ยังมี 

มนุษย์ทั้งหลาย เช่น เทวดาและพรหมได้บรรลุธรรม 

ด้วย

 สาตาคิรยักษ์ร่วมฟังพระธรรมอยู่ก็ ได้บรรลุ 

โสดาปัตติผล จึงมองหาเหมวตยักษ์ผู้เป็นสหายว่ามา 

ฟังธรรมด้วยหรือไม่? สำรวจทั่วแล้วก็ ไม่พบสหาย 

จึงคิดว่า “สหายของเราจะรู้หรือไม่ว่าบัดนี้รัตนะทั้ง ๓ 

(พระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆ)์ เกดิขึน้แลว้ เราจะไป 

กล่าวสิ่งที่ เราได้ฟังและบอกธรรมที่เราบรรลุแล้ว 

แก่สหายด้วย”

 

●  ยกัษส์นทนากนัเหนอืเรอืน นางกาฬีไดฟ้งัธรรมดว้ย 

 สาตาคิ รยักษ์ ไปพบเหมวตยักษ์ เบื้ องบน 

กรุงราชคฤห์ พร้อมด้วยหมู่บริวารยักษ์ ณ ที่นั้น เป็น 

ป่าหิมพานต์กว้างยาว ๓,๐๐๐ โยชน์ มีดอกไม้บาน 

นอกฤดูกาล เบื้องบนที่หมู่ยักษ์พบกันนั้นอยู่เหนือเรือน

ของนางกาฬีอุบาสิกา
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 สาตาคิรยักษ์ถามเหมวตยักษ์ว่า “สหาย ท่าน 

กำลังจะไปไหน?”

 เหมวตยักษ์ :  สหาย เรากำลังจะไปหาท่าน 

        อยู่พอดี

 สาตาคิรยักษ์  : จะไปหาเราทำไมเล่า?

 เหมวตยักษ์  :  อ๋ อ  เ รา เห็ นป่ าหิ มพานต์มี  

        ดอกไม้บานสะพรั่ง เราจะชวน 

        ท่านไปเที่ยวเล่นในป่านั้น

 สาตาคิรยักษ์ : สหาย ท่านรู้ ไหมว่า ทำไม 

        ดอกไม้ ในป่ าหิมพานต์ จึ งมี  

        ดอกบานสะพรั่ง

 เหมวตยักษ์   :  เราไม่รู้เลยสหาย

 สาตาคิรยักษ์ : สหายเอย๋ บดันีส้ทิธตัถราชกมุาร 

        โอรสของพระเจ้าสุทโธทนมหาราช  

        ทรงบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ  

        ท ร งประกาศธร รมจั ก รอั น 

        ยอดเยี่ยม ยังหมื่นโลกธาตุ 

        ให้หวั่นไหว มีเหล่าเทวดาใน 

               หมื่นจักรวาล ไปประชุมฟัง 
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        พระธรรมจักร ตัวท่านไม่รู้การ 

                       ประกาศพระธรรมจักรนั้นหรือ? 

 เหมวตยักษ์ : เราไม่รู้เลยสหาย

 สาตาคิรยักษ์  : ท่านคิดว่าดอกไม้บานเฉพาะ 

        ป่าหิมพานต์หรือ? ที่จริงดอกไม้ 

        บานทั่วหมื่นจักรวาลเหมือนที่ป่า 

        นี้ เพื่อสักการะพระมหาบุรุษ 

        นั่นแล สหาย

 เหมวตยักษ์  :  ท่านเห็นพระศาสดาเต็มนัยน์ตา 

        แล้วหรือ?

 สาตาคิรยักษ์  :  เออ เราเห็นพระศาสดาแล้ว  

        ฟังธรรมแล้ว เราได้ดื่มน้ำอมตะ 

        แล้ว เราจึงต้องการให้ท่านรู้ 

        อมตะนั้นบ้าง จึงมาหาท่าน

 ขณะที่ ยั กษ์ ทั้ ง สองกำลั ง เ จ รจ ากั นอยู่ นั้ น 

อุบาสิกากาฬีลุกขึ้นจากที่นอน (วันนั้นเป็นวันเพ็ญ 

เดือนอาสาฬหะ นางแพ้ครรภ์จึงลุกขึ้นเปิดหน้าต่าง 

รับลม ทำให้ได้ยินคำสนทนา นางฟังแล้วเกิดปีติมี 

พระพุทธคุณเป็นอารมณ์ ข่มนิวรณ์ด้วยปีติ ยืนฟังอยู่ 

นัน้แล กด็ำรงอยู่ในโสดาปตัตผิล   (สตุตฺ.อ.๑/๕/๔๒๔-๕) 
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 นางนั่งฟังการเจรจาปราศัยอยู่ กำหนดว่านี่  

เป็นเสียงของอมนุษย์พูด ไม่ใช่เสียงมนุษย์จึงตั้งใจฟัง 

ต่อไป

 สาตาคิรยักษ์พูดว่า “วันนี้เป็นวันอุโบสถ ๑๕ ค่ำ 

ราตรีอันเป็นทิพย์ปรากฏแล้ว เราทั้งสองจงไปเข้าเฝ้า 

พระโคดมผู้มีพระนามอันไม่ทรามเถิด”

 เหมวตยักษ์ฟังแล้วกล่าวว่า “พระโคดมผู้คงที่ 

ทรงตั้งพระทัยไว้ดีแล้วในสัตว์ทั้งปวงหรือ? พระโคดม 

ทรงกระทำความดำริในอิฏฐารมณ์ (อารมณ์ดี) และ 

อนิฏฐารมณ์ (อารมณ์ที่ ไม่น่าปรารถนา) ให้อยู่  

ในอำนาจแลหรือ”

 

●  สาตาคิรยักษ์อธิบายความประพฤติของพระพุทธเจ้า 

 เหมวตยักษ์ถามถึงความประพฤติทางกาย 

(กายสมาจาร) วิธีดำรงชีวิตและความเป็นไปทางใจ 

(มโนสมาจาร) ของพระศาสดา สาตาคิรยักษ์  

ตอบอธิบายคำถามที่เหมวตยักษ์ ถามแล้ว เหมวตยักษ์

ส่งใจไปตามกระแสพระธรรมเทศนาของสหายนั้น 

ก็บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว
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 ฝ่ายนางกาฬีอุบาสิกายังไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้า 

เลย ได้ฟังคำสนทนาของยักษ์เหล่านั้นแล้ว เกิด 

ความเลื่อมใสในธรรมที่ได้ฟังจากบุคคลอื่น ได้บรรลุ 

โสดาปัตติผลแล้วเช่นกัน ประดุจบริโภคโภชนะที่ 

เขาจัดไว้ ให้คนอื่น ฉะนั้น

 สำหรับความประพฤติของพระพุทธเจ้ าที่  

สาตาคิรยักษ์ชี้แจงนั้น มีดังนี้

 “พระองค์ ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ ให้ 

ทรงสำรวมแล้วในสัตว์ทั้งหลาย และทรงห่างไกลจาก 

ความประมาท พระองค์เป็นผู้ตรัสรู้แล้วไม่ทรงละทิ้ง 

ฌาน

 พระองค์ไม่ตรัสคำเท็จ มีพระวาจาไม่หยาบคาย 

และไมต่รสัคำสอ่เสยีด ตรสัคำทีเ่ปน็ประโยชนอ์ยา่งเดยีว 

เพราะทรงกำหนดด้วยปัญญา

 พระองค์ ไม่ทรงยินดี ในกามทั้ งหลาย และ 

พระหฤทัยของพระองค์ไม่ขุ่นมัว พระองค์ทรงล่วงได้ 

ทั้งหมด พระองค์ตรัสรู้แล้วทรงมีพระจักษุในธรรม 

ทั้งหลาย
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 พระองค์ทรงถึงพร้อมแล้วด้วยวิชา (ความรู้) 

และทรงมีจรณะ (ความประพฤติ) บริสุทธิ์ อาสวะ 

ทั้งหลายของพระองค์สิ้นไปหมดแล้ว ภพใหม่ของ 

พระองค์ไม่มี”

●  หมู่ยักษ์เข้าเฝ้าทูลถามปัญหา

 จากนั้นเหมวตยักษ์ เห็นด้วยที่ จะไปเข้าเฝ้า 

พระพุทธเจ้า...

 เหมวตยักษ์ทูลถามว่า “เมื่ออะไรเกิดขึ้นโลก 

จึงเกิดขึ้น? โลกย่อมกระทำความเชยชิดในอะไร? 

โลกยึดถืออะไร? เมื่อมีอะไรโลกจึงเดือดร้อน?”

 พระพุทธเจ้าตอบว่า 

 “เมื่ออายตนะภายในและภายนอก ๖ เกิดขึ้น 

โลกจึงเกิดขึ้น โลกย่อมกระทำความเชยชิดในอายตนะ

ภายในและภายนอก ๖ โลกยึดถืออายตนะภายในและ 

ภายนอก ๖ นั่นแหละ (หมายถึง ๖ คู่ คือ ตากับรูป 

หูกับเสียง และจมูกกับกลิ่น เป็นต้น)

 เมื่ออายตนะภายในและภายนอก ๖ มี โลก 

จึงเดือดร้อน...” ดังนี้เป็นต้น
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 จบแล้ว เหมวตยักษ์เปล่งวาจาเชิญชวนให้ยักษ์ 

ทั้งหลายถึงพระพุทธเจ้าด้วยคำว่า

 “พระองค์ เป็นพระศาสดาผู้ยอดเยี่ยมของ 

ข้าพระองค์ทั้งหลาย ข้าพระองค์ทั้งหลาย จักขอ 

นอบน้อมซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และความที่  

พระธรรมเป็นธรรมดี แล้วเที่ยวไปจากบ้านสู่บ้าน 

จากภูเขาสู่ภูเขา”    (ดู ขุ.สุ.ข้อ ๓๐๙)

 ขณะนั้น พระปัญจวัคคีย์ยังมิได้ทูลขอบวช 

ยักษ์จึงยังไม่กล่าวคำถึงพระสงฆ์

●  เป็นสตรีอริยะคนแรก ถึงความเป็นเลิศ

 อุบาสิกากาฬีจึงเป็นสตรีคนแรกท่ีเป็นพระโสดาบัน 

จากบรรดาสตรีในพระศาสนาทั้งปวง คืนนั้นเอง นางก็

คลอดบุตรชายออกมาพร้อมกับการบรรลุโสดาปัตติผล

นั่นแล นางตั้งชื่อลูกว่า โสณะ คลอดแล้วนางกลับไป 

ตระกูลสามีที่กุลฆรนคร

 ต่อมา พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันวิหาร 

ทรงยกเหตุแห่งการบรรลุธรรม ด้วยการฟังธรรม 

จากผู้ อื่ นของนางขึ้ น  ทรงยกย่ องนางว่ า เป็ น 
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เอตทัคคะด้านประกอบด้วยความเลื่อมใสเพราะฟัง 

ตาม ๆ กันมา    (องฺ.เอก.ข้อ ๑๕๒)

●  เป็นอุปัฏฐากพระมหากัจจายนะ

 ต่ อมาพระมหากั จ จายนเถระอาศั ยอยู่ ใ น 

กุลฆรนคร ที่ภูเขาอุปวัตตะ อุบาสิกากาฬี ได้เป็น 

อุปัฏฐากของท่าน พระเถระจะเข้าไปในเรือนของนาง 

เป็นประจำ ทำให้เด็กชายโสณะสนิทสนมคุ้นเคยกับ 

พระเถระและบวชเป็นสามเณรกับพระเถระนั้น

 อีก ๓ ปีต่อมา ก็อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เรียน 

กรรมฐานแล้วบรรลุพระอรหัตเป็นพระอรหันต์

 พระโสณกุฏิกัณณะบรรลุพระอรหัตแล้วได้ 

ขออนุญาตพระอุปัชฌาย์ เพื่อไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า 

ที่กรุงสาวัตถี ท่านไปบอกแก่อุบาสิกาผู้เป็นมารดา

●  ฝากพระลูกชายถวายผ้ากัมพลแด่พระพุทธเจ้า

 นางกาฬีกล่าวว่า “ดีล่ะพ่อ เมื่อได้เข้าเฝ้า 

พระศาสดาแล้ว ขอถวายผ้ากัมพลผืนนี้ เพื่อทำเป็น 
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ผ้ารองพื้น ในพระคันธกุฎีที่ประทับของพระศาสดา” 

แล้วถวายให้พระโสณะนำไป

 พระโสณเถระเดินทางเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่  

พระเชตวันวิหาร กรุงสาวัตถี ได้เข้าพักในพระคันธกุฎี 

เดียวกับพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตรัสเชื้อเชิญให้ 

ท่านแสดงธรรมจบแล้วท่านได้กราบทูลคำขอของ 

พระอุปัชฌาย์ ๕ ประการ เช่นขอให้ทรงอนุญาตการ 

อุปสมบทให้กุลบุตรในชนบทได้ด้วยภิกษุสงฆ์น้อยกว่า 

๑๐ รูปได้ เป็นต้น

 ในตอนท้ายก็ถวายบังคมตามคำขอของอุบาสิกา 

ผู้ เป็นมารดาว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญอุบาสิกา 

ส่งผ้ากัมพลผืนนี้มา เพื่อปูลาดพื้นในพระคันธกุฎีของ 

พระองค์” แล้วถวายผ้ากัมพล ลุกขึ้นจากที่นั่ ง 

ถวายบังคมแล้วลากลับไป

 พระ โสณะกลั บ ไปหาพระมหากั จ จ ายนะ 

ผู้เป็นอุปัชฌาย์ เล่าความทั้งปวงที่ตนได้ไปเข้าเฝ้า 

พระบรมศาสดามา แล้วไปหาโยมมารดาในตอนเช้า  

อุบาสิกาเห็นแล้วรีบอภิวาทแล้วรับบาตร นิมนต์ให้นั่ง 

ถวายอาหารจนท่านฉันเสร็จ
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●  ขอให้พระโสณะแสดงธรรมอย่างเดียวกับที่แสดง

แก่พระศาสดา

 อุบาสิกากล่าวว่า “พ่อ ท่านได้พบพระศาสดา 

แล้วหรือ”

 พระโสณะ : อาตมาไดพ้บพระองคแ์ลว้ อบุาสกิา 

 อุบาสิกา  :  ท่านได้ ไหว้และช่วยทำตามคำ 

       ของโยมแล้วหรือ?

 พระโสณะ : อาตมาได้ไหว้และถวายผ้ากัมพล 

                 ด้วยการปูลาดพื้นในที่ประทับของ 

       พระตถาคตแล้ว

 อุบาสิกา  : พ่อ แม่ได้ยินว่าท่านกล่าวธรรม 

       ถวายพระศาสดาและพระศาสดา 

       ท ร ง ใ ห้ ป ร ะ ท านส า ธุ แ ก่ ท่ า น 

       ด้วยหรือ?

 พระโสณะ : โยมแม่ทราบได้อย่างไรกัน?

 อุบาสิกา  : ก็เทวดาที่สถิตอยู่ในเรือนของโยม 

       บอกว่าเทวดาในหมื่นจักรวาลได้ 

       ถวายสาธุการเมื่ อพระศาสดา 

       ประทานสาธุแก่ท่าน
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       ดังนั้น พ่อจงกล่าวธรรมเหมือนที่ 

       ท่านกล่าวถวายพระศาสดาแก่เรา 

       บ้าง                           

 เมื่อท่านได้รับคำอาราธนานั้นแล้ว อุบาสิกา 

ให้คนทำปะรำใกล้ประตู (ในพระนคร)แล้วนิมนต์ 

ให้กล่าวธรรมที่แสดงถวายพระพุทธเจ้าแก่ตนเอง

(ดู องฺ.อ.๑/๑/๓๗๕-๓๘๑)

 (พระโสณะได้แสดงธรรมตอนเที่ยงคืน ทำมารดา 

ให้เป็นอริยกายสักขี คือ นางกาฬีบรรลุโสดาปัตติผล 

อยู่ก่อนแล้ว นางฟังธรรมครั้งนี้แล้วน่าจะบรรลุธรรม 

สูงขึ้นจนถึงอรหัตมรรค และนางกาติยานีผู้เป็นสหาย 

ฟังธรรมครั้งนี้ด้วย ก็ได้บรรลุโสดาปัตติผล ดูเรื่อง 

นางกาตินีอุบาสิกา)

●  ฟังธรรมจากพระมหากัจจายนะ

 สมั ยหนึ่ ง  อุ บาสิ กากาฬี ได้ เ ข้ า ไปหาท่ าน 

พระมหากัจจายนเถระถึงที่อยู่  ที่ภู เขาอุปวัตตะ 

ใกล้ เมืองกุลฆระ อวันตีชนบท อภิวาทแล้วนั่ ง 

ครั้นแล้วได้ถามพระเถระว่า
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 “ท่านเจ้าขา พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสรู้พจนน์ี้ไว้

ในกุมารีปัญหาว่า การบรรลุประโยชน์เป็นความสงบ 

ของใจ เราชนะเสนาคือกิเลสอันมีรูปเป็นที่รัก เป็นที่ 

ชื่นใจแลว้ เปน็ผูเ้ดยีวเพง่อยู ่ไดรู้้ โดยลำดบัซึง่ความสขุ 

เพราะฉะนั้น เราจึงไม่ทำความเป็นเพื่อนกับด้วยชน 

ความเป็นเพื่อนกับใครๆ ย่อมไม่ถึงพร้อมแก่เรา

 ท่านเจ้าขา เนื้อหาความแห่งพระพุทธพจน์ที่ 

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ โดยย่อนี้  จะพึงเห็น 

โดยพิสดารอย่างไรหนอ?”

 พระมหากัจจายนเถระตอบว่า

 “ดูก่อนอุบาสิกา สมณพราหมณ์พวกหนึ่ ง 

ยังประโยชน์ทั้งหลายอันมีปฐวีกสิณ (การเพ่งดิน) 

สมาบตัเิปน็อยา่งยิง่ ใหเ้กดิเฉพาะแลว้ ความทีป่ระโยชน ์

มีปฐวีกสิณสมาบัติเป็นอย่างยิ่ง มีประมาณเท่าใด  

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้แล้วซึ่งความที่ประโยชน์ 

มีปฐวีกสิณสมาบัติเป็นอย่างยิ่งนั้น ครั้นรู้ทางแล้ว 

ได้ทรงเห็นเบื้องต้น (สมุทัย) ได้ทรงเห็นโทษ (ทุกข์)  

ได้ทรงเห็นธรรมเครื่องสลัดออก (นิโรธสัจ) ทรงเห็น 

ญาณทัสสนะว่าเป็นทางและมิใช่ทาง (มรรค)
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 การบรรลุประโยชน์ เพราะทรงเห็นเบื้องต้น ...  

ทรงเห็นญาณทัสสนะว่าเป็นทางและมิใช่ทาง แห่ง 

ความที่ประโยชน์มีปฐวีกสิณสมาบัติเป็นอย่างยิ่งนั้น  

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบแล้วว่าเป็นความสงบใจ” 

 จากนัน้ ทา่นแสดงอาโปกสณิ เตโชกสณิ วาโยกสณิ 

นีลกสิณ (กสิณเขียว) ปีตกสิน (เหลือง) โลหิตกสิณ 

(แดง) โอทาตกสิณ (ขาว) อากาสกสิณ (อากาศ, 

ช่องว่าง) วิญญาณกสิณ (จิต) ว่ายังประโยชน์ให้เกิด 

พระผู้มีพระภาคทรงรู้แล้ว ได้ทรงเห็นเบื้องต้น ได้ทรง 

เห็นโทษ เป็นต้น เหมือนกับปฐวีกสิณทุกประการ  

(องฺ.ทสก.ข้อ ๒๖)

 กุมารีปัญหา อรรถกถาว่าหมายถึงคำถามของ 

ธิดามาร   (องฺ.อ.๕/๙๐)
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มงคล ๓๘ ประการ (๕)

อ. เทพฤทธิ์  สาธิตการมณี

 สวัสดีครับท่านสมาชิกที่น่ารักทุกท่าน ปัญญาสาร 

ฉบับที่ ๑๓๐ นี้ ก็จะได้นำเสนอเรื่องมงคล ๓๘ ต่อจาก 

ฉบับที่แล้ว และหวังว่าท่านสมาชิกคงจะน้อมนำเอา 

เรื่องของมงคลที่ได้อ่านไปแล้ว ไปประพฤติปฏิบัติเพื่อ 

ให้มงคลเหล่านั้นเกิดกับตัวท่านเองด้วยนะครับ ฉบับนี้

ก็ขอนำเสนอมงคลข้อต่อไปเลยนะครับ

 

 มงคลข้อที่ ๑๑ การทำนุบำรุงบิดามารดา 

มาตาปติอุปุฏฐฺาน ํทำไมเราจงึควรทำนบุำรงุบดิามารดา 

ก็เพราะว่าบิดามารดาทั้งสอง เป็นผู้มีพระคุณแก่เรา 

อันหาที่สุดไม่ได้ เนื่องจากท่านเป็นผู้ ให้ชีวิตแก่เรา  

ขณะมีครรภ์ท่านก็คอยทะนุถนอมเราซึ่งอยู่ในครรภ์ให้ 

ปลอดภัย ของบางอย่างที่ท่านชอบรับประทานแต่ถ้า 

เหน็วา่อาจเปน็อนัตรายตอ่บตุร ทา่นกย็งัตอ้งงดเวน้เสยี 

การเดินเหินเปลี่ยนอริยาบถของท่านก็ต้องคอยระวัง 

ไม่ให้กระทบกระทั่งลูกในท้อง ถึงเวลาคลอดมารดา 
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ก็ต้องเจ็บปวดและเสี่ยงกับความตายในการคลอดบุตร 

แต่สมัยนี้การแพทย์เจริญขึ้นมาก ความเสี่ยงต่อชีวิต 

ของมารดาในการคลอดบตุรกล็ดนอ้ยลง เมื่อบตุรเกดิมา 

แล้ว บิดามารดาก็ต้องช่วยกันเลี้ยงดูบุตรของตน 

จนกลางคืนต้องอดหลับอดนอน เมื่อบุตรหิวนมก็ต้อง 

รีบตื่นมาป้อนนมบุตร บุตรถ่ายอุจจาระปัสสาวะ บิดา 

มารดาก็ต้องคอยเช็ดทำความสะอาดให้ โดยไม่มี 

ความรงัเกยีจในสิง่ปฏกิลูทีเ่กดิจากบตุรเลย เวลาลกูปว่ย 

บิดามารดาก็ต้องรีบพาไปพบแพทย์เพื่อรักษาให้หาย 

ไว ๆ แม้จะดึกดื่นก็ไม่ปล่อยปละละเลยต่อบุตร พอเริ่ม 

รู้ความก็ต้องคอยอบรมให้บุตรเป็นคนดี โตขึ้นหน่อย 

ก็ต้องหาโรงเรียนให้ลูกเรียน มีความแปลกประหลาด 

อย่างหนึ่ง คือเวลาที่มารดาแพ้ท้องนั้นจิตของบุตรจะ 

สามารถสื่อกับจิตของมารดาได้ เพราะมารดาบางท่าน 

ไมเ่คยชอบรบัประทานอาหารอยา่งนีเ้ลย แตพ่อตัง้ครรภ ์

เกิดอาการแพ้ท้องปรากฎว่า อยากรับประทานอาหารที่

ไมเ่คยชอบเลย บางคนฐานะไมค่อ่ยด ีแตต่อนทีแ่พท้อ้ง 

กลบัอยากรบัประทานทเุรยีนทีม่รีาคาแพง ตอ้งกระเหมด็ 

กระแหม่เจียดเงินค่ากบัข้าวอยู่หลายวนัจึงไปซือ้ทุเรยีน
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มารับประทานแก้อาการแพ้ท้อง พอคลอดลูกคนนั้น 

ออกมา เมื่อโตข้ึนลูกคนน้ันก็ชอบรับประทานทุเรียนมาก  

เมื่อลูกเข้าโรงเรียนได้ก็ต้องคอยระวังไม่ให้คบกับ 

เพื่อนไมด่ ียิง่ปจัจบุนันีพ้อ่แมต่อ้งชว่ยลกูทำการบา้นอกี 

ก็เป็นความอบอุ่นของครอบครัวอีกรูปแบบหนึ่ง แต่ 

ที่สำคัญอย่าไปทำการบ้านแทนลูกนะครับโดยเฉพาะ 

เรื่องการฝมีอื แมช่อบทำแทนลกูอยูเ่สมอ อยา่งนีเ้รยีกวา่ 

รักลูกไม่ถูกทาง เมื่อเรียนจบก็ต้องช่วยลูกหางานทำ  

บางคนตอ้งใชเ้สน้สายชว่ยใหล้กูเขา้ทำงาน ตอ้งเสยีเงนิ 

เสียทองเป็นค่าวิ่งเต้นอีกจำนวนมาก พอมีงานทำเป็น 

หลักแหล่ง ก็ต้องห่วงเรื่องการมีครอบครัวอีก พอลูก 

จะแต่งงานก็ต้องเตรียมสินสอดทองหมั้น หรือเป็น 

ลูกสาวก็ต้องมีเงินขวัญถุงให้ลูกอีก ถ้ามีลูกเพียงหนึ่ง 

หรือสองคนก็พอไหว แต่บางคนมีลูก ๕-๖ คน ก็ต้อง 

สิ้นเปลืองเงินทองไปกับลูกอีกมากมาย บางครั้งลูก 

ไปทำความผิดมีคดีความต้องติดคุกติดตาราง พ่อแม่ 

ก็ต้องไปคอยวิ่งเต้นประกันตัวออกมาและต้องหา 

ทนายดี ๆ มาแก้ต่างคดีให้ลูก สรุปแล้วบุญคุณของ 

พ่อแม่มีมากมายมหาศาล ดังนั้นพ่อและแม่จึงเปรียบ 
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ดังพระอรหันต์ของลูก เพราะมีความรักความเมตตา 

ปรารถนาดีต่อลูกเสมอ ทั้งเป็นครูคนแรกของบุตรด้วย

 แต่บุตรเป็นจำนวนมากเมื่อเติบโตมีครอบครัว 

มีฐานะการงานที่มั่นคงแล้ว กลับลืมความรักและลืม 

บุญคุณของบุพพการี มัวแต่ยุ่งอยู่กับการหาเงินหาทอง 

และดูแลแต่ครอบครัวของตน จนลืมตอบแทนบุญคุณ 

ของพอ่แม ่มเีวลาใหล้กูเมยีได ้แตเ่วลาทีจ่ะไปเยีย่มเยยีน 

หรือแม้แต่จะโทรศัพท์ไปถามสุขทุกข์ของท่านก็ยังไม่มี 

ทำให้พ่อแม่ท่ีเร่ิมย่างเข้าสู่วัยแก่เฒ่าเกิดความเหงาหงอย 

เปน็โรคซมึเศรา้กนัเปน็จำนวนมาก สว่นลกูบางคนเหน็วา่ 

เมื่อพ่อแม่แก่เฒ่าแล้วกลับเป็นภาระภายในบ้าน จึงนำ

พ่อแม่ไปฝากเลี้ยงไว้ที่สถานสงเคราะห์คนชราทำให้ 

ท่านต้องมีความทุกข์ใจ จากความรู้สึกว่าถูกลูกทอดทิ้ง 

แม้ลูกบางคนที่มีฐานะจะนำคุณพ่อคุณแม่ไปอยู่ที่  

บา้นพกัคนชราทีท่นัสมยัสะดวกสบายอยา่งไรกต็าม แต่ 

ความรู้สึกที่ถูกลูก ๆ  ทอดทิ้งนั้นก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน 

นีถ่อืวา่เปน็ความอกตญัญตูอ่พอ่แม ่ซึง่เปน็บาปเปน็กรรม 

อย่างมากแก่ลูก ๆ
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 ดังนั้น ลูกที่ดีจึงควรรู้บุญคุณของพ่อแม่ มีความ 

กตัญญูกตเวที คือรู้คุณของท่าน และมีการตอบแทน 

พระคุณของท่านด้วย ในเมื่อพ่อแม่เป็นเนื้อนาบุญที่ 

ประเสริฐของลูก ๆ เมื่อใครรู้คุณทำดีต่อท่านย่ิงได้บุญมาก 

แต่ลูกท่ีอกตัญญูต่อท่านก็ย่อมได้บาปเป็นอันมากเช่นกัน 

ผมมักจะยกตัวอย่างว่าหากใครที่ยังมีบิดามารดาอยู่ 

และมีความกตัญญูกตเวทีต่อท่าน โดยไม่ต้องทำกุศล 

อย่างอื่นเลย (แต่ก็ต้องไม่ทำบาปด้วยนะครับ) ยัง 

สามารถมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปได้เลย แต่บุตรที่มี 

ความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาย่อมเป็นผู้ที่มีจิตใจ 

อ่อนโยนและดีงาม ย่อมทำกุศลอื่น ๆ ได้ไม่ยากเลย  

ย่อมทำบุญกศุลทั้งหลายให้ถงึพรอ้มได้มากมาย ก็มาถงึ

ว่าการทดแทนคุณของบิดามารดามีอะไรบ้าง

 พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า “ดูกร บุตรคฤหบดี  

ผู้เป็นบุตรพึงทำนุบำรุงทิศเบื้องหน้า คือบิดามารดา 

ด้วยฐานะ ๕ คือ

 ๑. ท่านเล้ียงดูเรามา เราก็จักเล้ียงดูท่านตอบแทน

 ๒. เราจักกระทำกิจของท่าน

 ๓. เราจักดำรงวงศ์สกุล

_15-0660.indd   164 7/2/15   1:40:04 PM



165

 ๔. เราจะปฏิบัติความเป็นทายาท 

 ๕. เมื่อทา่นลว่งลบั ทำกาลกริยิาแลว้ เราจกักระทำ 

ทักขิณาทานอุทิศให้ท่าน

 คำอธิบายในคำเหล่านั้น มีอรรถาธิบายดังนี้คือ

 ทศิ ทีช่ื่อวา่ทศิเบือ้งหนา้ เพราะเมื่อลกูลมืตาดโูลก 

ก็จะเห็นพ่อแม่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าโดยทันที จึงได้ 

ชื่อว่าทิศเบื้องหน้า

 ส่วนคำอธิบายการทำนุบำรุงท่านด้วยฐานะ ๕ 

มีดังนี้

 ๑. เมื่อท่านเลี้ยงดูเรามา เราก็จักเลี้ยงดูท่าน 

ตอบแทน เพราะเมื่อท่านเลี้ยงดูเราจนเติบใหญ่ พอ 

ประกอบอาชพีเลีย้งดตูนเองไดแ้ลว้ ก็ไมค่วรพึง่พาอาศยั 

ท่านให้ท่านเลี้ยงอีกต่อไป แต่ว่าตัวของลูกนี่แหละควร

ที่จะเลี้ยงดูท่านตอบแทน บุตรย่อมได้บุญกุศลเป็น 

อันมาก ส่วนบุตรที่ทำตัวเป็นชาวเกาะ คือเกาะพ่อ 

เกาะแม่ไปตลอดชีวิต ทั้งที่พอจะหาเลี้ยงชีพเองได้ 

การเบียดเบียนพ่อแม่ย่อมเป็นบาป

 ๒. เราจักกระทำกิจของท่าน หมายถึง หากท่านม ี

อะไรที่จะเรียกใช้เรา หรือประสงค์จะให้เราช่วยเหลือ 
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อะไร หากช่วยท่านได้ก็ควรจะรีบช่วยเหลือท่านทันที 

อย่าผลัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อย ๆ อะไรที่เป็นของหนัก 

เกินกำลังท่าน ก็ช่วยท่านยก หากท่านปวดเมื่อยก็ช่วย 

นวดเฟน้ใหท้า่นหายเมื่อย บางครัง้ทา่นก็ไมไ่ดป้วดเมื่อย 

อะไรมากนัก แต่เมื่อมีลูกมานวดเฟ้นให้ท่าน ก็ทำให้ 

ท่านอบอุ่นใจมีความสุขได้มาก จึงไม่ควรละเลยเรื่อง 

เล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ หรือหากบิดามารดามีกิจการที่ 

อยากจะให้บุตรเป็นผู้สืบทอด หากพอจะทำได้ก็ควร 

ศึกษางานและสืบทอดธุรกิจการงานของท่าน เพราะ 

ท่านก็หวังให้บุตรนี่แหละมาสืบทอดกิจการจะดีกว่า 

ให้คนอื่นมาทำแทน นอกจากบุตรจะไม่มีความชำนาญ 

หรือไม่ชอบในธุรกิจอาชีพนั้น ๆ  จริง ๆ  เพราะอย่างน้อย 

ก็ควรคิดว่า บิดามารดาท่านได้ปูทางเอาไว้ให้อย่างดีแล้ว 

อาจจะนำความรู้จากวิชาการที่เรียนมา นำมาปรับปรุง 

พัฒนากิจการของท่านให้ทันสมัยและเจริญรุ่งเรือง 

ยิ่ง ๆ ขึ้น ก็จะนำความปลาบปลื้มใจมาสู่ท่านอีกด้วย 

 ๓. เราจักดำรงวงศ์สกุล หมายถึง ให้สืบทอด 

ชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลไว้ ให้ดี ดังที่บิดามารดาท่านได้

สร้างชื่อเสียงไว้ ไม่ใช่ว่าท่านอุตส่าห์สร้างชื่อเสียงแก่ 
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วงศ์ตระกูล ทางด้านมีความซื่อสัตย์สุจริต แต่บุตรกลับ

ไปทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือคดโกงบ้านเมืองจนเป็น 

ที่เสื่อมเสียของวงศ์ตระกูลไป ทางตรงกันข้ามบุตรต้อง 

รักษาความดีที่บิดามารดาสร้างเอาไว้ ให้ดีและทำให้ 

ดียิ่ง ๆ ขึ้น คำสรรเสริญก็จะตกมาถึงบิดามารดาด้วย  

ว่าอบรมสั่งสอนบุตรได้ดีและทำตัวดีเป็นแบบอย่าง 

ของบุตร วงศ์ตระกูลก็จะดำรงค์ความดีสืบทอดกันไป 

รุ่นต่อรุ่น ย่อมเป็นที่สรรเสริญของคนในสังคม

 ๔. เราจักปฏิบัติความเป็นทายาท หมายถึง 

การประพฤติตัวดี ให้สมกับความเป็นทายาทผู้รับมรดก 

เพราะบิดามารดาย่อมหาทรัพย์และเก็บหอมรอมริบไว้ 

ก็เพื่อเป็นมรดกตกทอดแก่บุตร เพื่อให้บุตรมีไว้ ใช้จ่าย 

หรือลงทุนทำมาค้าขายได้อย่างสะดวก ไม่ลำบาก 

ขาดแคลน หลังจากที่บิดามารดาล่วงลับไปแล้ว ถ้าหาก

บุตรทำตัวไม่ดีก็จะทำให้บิดามารดาเกิดความลำบากใจ 

กลัวว่าทรัพย์สมบัติที่อุตส่าห์เก็บสะสมไว้ จะถูก 

บุตรหลานผลาญหมดหรือไม่ ดังนั้นบุตรจึงทำตัวมี 

ความประพฤติที่ดี เพื่อให้บิดามารดาสบายใจว่า ทรัพย์

สมบัติที่มอบให้แก่บุตรจะอยู่รอดปลอดภัย
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 ๕. เมื่อท่านล่วงลับ ทำกาลกิริยาไปแล้ว เราจักทำ 

ทักขิณาทานอุทิศให้ หมายถึง หากบิดามารดาล่วงลับ 

ไปแล้ว เราต้องหม่ันทำบุญกุศลอุทิศให้แก่ท่านอยู่เสมอ ๆ  

ขอ้นีม้ีความหมายสองนยัคอื นยัทีห่นึง่เปน็กศุโลบายให้

บตุรทำบญุกศุลอยูเ่นอืง ๆ  เพื่อจะไดอ้ทุศิไปใหบ้ดิามารดา 

นยัทีส่องคอืเราไมท่ราบวา่ เมื่อบดิามารดาลว่งลบัไปแลว้ 

ท่านจะไปเกิดอยู่สภาพภูมิใด ดังน้ันเผื่อว่าท่านพล้ังพลาด

ไปเกิดเป็นปรทัตตุปชีวิกเปรตซึ่งก็มีโอกาสเป็นไปได้ 

เพราะแม้ท่านจะทำความดีมามาก แต่หากท่านตาย 

ท่านอาจห่วงครอบครัว หรือสมบัติบ้านเรือนของตน 

ก็อาจไปเกิดเป็นเปรตชนิดนี้ ได้ ซึ่งต้องอาศัยการ 

ดำรงชีพด้วยบุญกุศลที่ผู้อื่นอุทิศให้และได้อนุโมทนา 

แล้วเท่านั้น ดังนั้นจึงควรทำบุญกุศลเพื่ออุทิศให้ท่าน 

อยู่เนือง ๆ เพราะแม้หากท่านไม่ไปอยู่ในภพภูมิท่ีต้องรอ 

การอุทิศของเรา แต่ก็เป็นเหตุให้เราได้ทำกุศลอยู่เสมอ ๆ 

และผลแหง่บญุยอ่มตกแกบ่ตุรผูก้ระทำอยูแ่ลว้ และยงั 

ได้บุญกริยาวัตถุ ข้อปัตติทานมัยอีกข้อหนึ่งด้วย จึงเป็น 

สิ่งที่บุตรควรกระทำ
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 การตอบแทนบุญคุณของบิดามารดาตาม ๕ ข้อ 

ทีก่ลา่วมานีแ้ลว้ ยงัมกีารตอบแทนบญุคณุทีย่ิง่กวา่นีอ้กี 

ซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า แม้จะนำบิดามาตั้งไว้ 

บนบ่าซ้าย นำมารดามาตั้งไว้บนบ่าขวา เลี้ยงดูท่าน 

อย่างดี และให้ท่านอุจจาระปัสสาวะอยู่บนบ่าไปชั่วชีวิต 

ก็ ไม่เรียกว่าตอบแทนบุญคุณของท่านได้เท่ากับการ 

ตอบแทนอันสูงสุดคือ

 ๑. หากบิดามารดาเป็นผู้ไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัย 

ก็ต้องปลูกศรัทธาให้ท่านมีศรัทธาในพระรัตนตรัยให้ได้

   ๒. หากบิดามารดาเป็นผู้ไม่มีศีล เช่นชอบดื่มสุรา 

หรือชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ก็แนะนำให้ท่านเป็นผู้มีศีล 

งดเว้นจากบาปทุจริตเหล่านั้น โดยอาจพรรณาถึงโทษ 

ของความล่วงศีล และพรรณาคุณของการรักษาศีล 

ไว้ได้ เพื่อให้ท่านมีกำลังใจในอันที่จะเป็นผู้มีศีล

 ๓. หากบิดามารดาเป็นผู้ตระหนี่ มีมัจฉริยะมาก  

กค็วรแนะนำใหท้า่นลดความตระหนีล่ง โดยอาจพรรณา 

ถึงโทษของความมัจฉริยะ ว่าเกิดชาติหน้าจะลำบาก 

ยากจน และพรรณาคุณของจาคะ คือการให้ทาน เกิด 

ชาติไหนก็จะพรั่งพร้อมไปด้วยโภคทรัพย์ มีความเป็น 
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อยู่สะดวกสบายไม่ต้องลำบากขัดสน เพื่อสร้างศรัทธา 

ในเรื่องของการบริจาคทานอันจะเป็นเครื่องชำระความ

ตระหนี่ของท่านให้หมดไป

 ๔. หากบิดามารดาเป็นผู้มีความไม่รู้ ขาดปัญญา 

หรือเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิ คือยังมีความเห็นผิดอยู่มาก  

เช่น คิดว่าการฆ่าสัตว์ไม่บาป หรือคิดว่าบุญบาปไม่มี 

ผลของกรรมก็ไม่มี นรกสวรรค์ก็ไม่มี ชาติที่แล้วหรือ 

ชาติหน้าก็ ไม่มีแล้ว บุตรต้องหาวิธีการที่จะสร้าง 

สัมมาทิฏฐิ คือความเห็นที่ถูกต้องให้แก่ท่าน เช่นอาจ 

ยกตัวอย่างให้ท่านเห็นว่า บางคนมีอายุสั้นเพราะชอบ 

ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต บางคนมีโรคภัยไข้เจ็บมากเพราะชอบ 

เบียดเบียนสัตว์ บางคนฐานะร่ำรวยเพราะชอบให้ทาน 

บางคนยากจนเพราะความตระหนี ่บางคนผวิพรรณงาม 

เพราะรักษาศีล บางคนผิวพรรณทรามเพราะนอกจาก 

ไม่รักษาศีลแล้ว ยังชอบดูถูกผู้อื่น เป็นต้น

 การตอบแทนบุณคุณของบิดามารดาตามที่  

กล่าวมานี้ จัดเป็นการทำนุบำรุงบิดามารดาที่เลิศที่สุด 

ของบุตรอันพึงกระทำ และก็ควรทำในขณะที่ท่าน 

ยังมีชีวิตอยู่ ไม่ใช่รอที่จะทำขณะที่ท่านล่วงลับไปแล้ว  
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เพราะเราไม่อาจทราบว่าท่านจะได้รับหรือไม่ เคยมี 

เรื่องเล่าว่า ครอบครัวหนึ่งมีมารดาที่แก่เฒ่าอยากกิน 

เชอรี่ แต่ลูกเห็นว่าเชอรี่มีราคาแพง จึงซื้อลองกอง 

ที่มีราคาถูกกว่ามาให้ พอคุณแม่เปิดถุงออกดู ก็เห็นว่า 

เปน็ลองกอง ลกูจงึบอกกบัแมว่า่ เชอรีม่นัแพงลกูจงึซือ้ 

ลองกองมาให้แทน สีหน้าคุณแม่ดูผิดหวัง เพราะไม่ได้ 

อยากกินมากมายเลย คิดว่าได้กินสัก ๒-๓ เม็ดก็พอ 

แล้ว แต่เมื่อเห็นเป็นลองกองก็บอกกับลูกว่าไม่เป็นไร 

ลองกองแมก่ท็านได ้ถดัจากนัน้ไมน่านมารดาถงึแกก่รรม 

บุตรสาวเสียใจที่ ไม่ได้ซื้อเชอรี่ที่แม่ชอบมาให้แม่ 

รับประทาน พอท่านล่วงลับไปแล้วจึงไปซื้อเชอรี่มาไหว้ 

และเรียกวิญญาณของแม่มากิน ก็ท่านจะมากินได้ 

อยา่งไรเลา่ ดงันัน้การทำความดตีอ่ทา่น เปน็การตอบแทน 

บุญคุณท่ีมีผลมากจริง ๆ  ดังน้ันหากใครท่ียังมีพระอรหันต์

ในบ้านคือ คุณพ่อ หรือคุณแม่อยู่ก็ควรรีบตอบแทน 

พระคุณท่าน เพราะมัวแต่ช้าจะหมดโอกาสเสียเมื่อไหร่

ใครจะรู้ได้ พญามัจจุราชจะมารับตัวท่านไปเมื่อไร ไม่มี 

ใครรู้ได้ จึงควรรีบตักตวงบุญจากเน้ือนาบุญอันประเสริฐ 

ในขณะที่ยังมีโอกาส
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 อกีเรื่องหนึง่ทีจ่ะขอกลา่วถงึ คอื กรณทีีบ่ดิามารดา 

ให้กำเนิดแก่บุตรแล้วไม่มีโอกาสเลี้ยงดูบุตรอาจเพราะ 

ฐานะยากจนจึงนำบุตรไปยกให้ผู้อื่นเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ 

ต่อมาบุตรรู้ความจริงว่า ผู้ที่เลี้ยงดูไม่ใช่บิดามารดาที่ 

แท้จริง และก็ทราบว่าบิดามารดาที่แท้จริงเป็นใคร ถาม

ว่าผู้เป็นบุตรควรไปทำนุบำรุงบิดามารดาที่แท้จริงด้วย 

หรือไม่ คำตอบคือ ผู้เป็นบุตรควรทำนุบำรุงบิดามารดา

ทั้งสองฝ่าย คือ ทั้งที่เลี้ยงดูตนมาจนเติบใหญ่ก็ย่อมมี 

พระคุณกับบุตรมาก และก็ควรทำนุบำรุงบิดามารดา 

ผู้ ให้ชีวิตไปด้วย ถือว่ามีเนื้อนาบุญให้ตอบแทนบุญคุณ

ทั้งสองฝ่าย จริงอยู่แม้บิดามารดาที่แท้จริงจะไม่ได้ 

เลี้ยงดูบุตรจนเติบใหญ่ แต่เพียงแค่การให้ชีวิตเป็น 

สิ่งสำคัญที่สุดแก่บุตร ก็จัดว่าผู้ ให้ชีวิตย่อมมีบุญคุณ 

อย่างยิ่ง เมื่อเรารักชีวิตของตนมากเท่าไร ก็ควรรักบิดา

มารดาผู้ ใหช้วีติแกต่นมากเทา่นัน้ ไมค่วรโกรธเคอืงทา่น 

ทีท่า่นทอดทิง้มาแตเ่ดก็ เพราะหากทา่นไมม่เีหตทุีจ่ำเปน็ 

จริง ๆ ย่อมไม่อยากยกลูกให้กับผู้อื่นอย่างแน่นอน จึง 

ควรตอบแทนบุญคุณของท่านไปพร้อมกัน ส่วนผู้ที่เป็น 

บรรพชิต ก็สามารถทำนุบำรุงบิดามารดาได้ด้วยเช่นกัน 
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คอืหากบดิามารดาฐานะยากจน กส็ามารถบณิฑบาตแลว้ 

นำอาหารมาเลี้ยงดูบิดามารดาได้ หรือหาหยูกยามา 

รักษาท่านเมื่อท่านป่วยไข้ได้ แต่การที่มีภาพพระภิกษุ 

เชด็ตวัใหม้ารดา ผลดัเสือ้ผา้ และอุม้มารดาไปยงัทีน่อน 

นั้น คนดูส่วนมากจะชื่นชมในการกตัญญูกตเวทีของ 

พระภิกษุที่เป็นบุตร แต่ตามหลักพระวินัย ถือว่าการ 

ถูกเนื้อต้องตัวมาตุคาม แม้จะเป็นมารดาก็เป็นอาบัติ 

หากจำเป็นต้องทำในบางครั้ง ก็ควรไปปลงอาบัติเสีย 

แต่ถ้าต้องทำอยู่เป็นประจำ ควรหาคนอื่นที่เป็นฆราวาส 

อาจเป็นญาติพี่น้องมาทำแทนในเรื่องของการเช็ดตัว 

ให้กับท่าน แต่ตนเพียงหาบิณฑบาตมาเลี้ยงท่าน ก็เป็น 

สิง่ควรอยู ่แตถ่า้ไมม่ีใครจรงิ ๆ  กค็วรลาสกิขาออกมาดแูล 

ท่านดีกว่า ไว้เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วค่อยมาบวชใหม่ 

ก็ได ้จะได้ไมท่ำผดิพระวนิยัจนเปน็อาจณิ อนัอาจตอ้งไป 

เกิดในอบายก็ได้

 ฉบบันี ้ขอแสดงมงคลเพยีงขอ้เดยีว เพราะเหน็วา่ 

มคีวามสำคญัมากตอ่ผูเ้ปน็บตุร ทีจ่ะไดม้โีอกาสทดแทน 

พระคุณของบิดามารดาในตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ และ

บุตรท่ีมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาย่อมมีความสุข 
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ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตอย่างแน่นอน เมื่อตนมี 

ครอบครัวและมีบุตร บุตรของตนย่อมจะแสดงความ 

กตัญญูกตเวทีต่อตนเช่นเดียวกัน เพราะมีการกระทำ 

ของเราเป็นแบบอย่างให้บุตรดูมาโดยตลอด ก็ขอยุติ 

เพียงเท่านี้ พบกันใหม่ในฉบับที่ ๑๓๑ ในวันทอดฐิน 

ของมูลนิธินะครับ ขอความสุขความเจริญและความ 

เป็นผู้มีปัญญา จงมีแก่ท่านสมาชิกที่น่ารักทุกท่าน 

            สวัสดีครับ  
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ปญัหานา่รู ้สำหรบัผูเ้รยีนอภธิรรม (๗)

อ. เทพฤทธิ์  สาธิตการมณี

 สวัสดีครับท่านสมาชิกที่เคารพรักทุกท่าน พบกัน 

อกีแลว้ในปญัญาสารฉบบัที ่๑๓๐ เนื่องในวนัอาสาฬหบชูา 

เวลาช่างผ่านไปรวดเร็วนัก เผลอแผล็บเดียวก็ผ่านมา 

๒ เดือนอย่างรวดเร็ว มีคำกล่าวที่น่าประทับใจอยู่ 

คำหนึ่ง ช่วยเตือนสติของเราได้มากคือ “ยิ่งอายุเรา 

มากขึ้นเท่าไหร่ เวลาทำบุญกุศลก็น้อยลงไปเท่านั้น”  

ดังนั้นท่านสมาชิกอย่ามัวแต่เพลิดเพลินกับความสุข 

ทางโลกจนลืมทำกุศลกันนะครับ ขอนำเสนอสารธรรม 

เลยครับ

 คำถามที ่๓๘ ภวงัคจติ หมายถงึอะไร มบีางสำนกั 

สอนว่า ขณะทำสมาธิ เมื่อสมาธิมีกำลังมากขึ้น จิตจะ 

ตกลงสู่ภวังค์นั้นถูกต้องหรือไม่

 คำตอบคือ ภวังคจิต เป็นจิตประเภทเดียวกันกับ

ปฏิสนธิจิตและจุติจิต คือหลังจากปฏิสนธิจิตดับไปแล้ว 

ภวังคจิตจะเกิดขึ้นสืบต่อจากปฏิสนธิจิตทันที 
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 ภวังคจิต หมายถึง จิตที่รักษาองค์แห่งภพ 

มีความหมายเป็น ๒ นัย คือ 

 นัยแห่งบุคคลาธิษฐาน และนัยแห่งธัมมาธิษฐาน 

 ๑. นัยแห่งบุคคลาธิษฐาน คือมีการยกสัตว์บุคคล

ขึ้นแสดงภวังค์จิต ทำหน้าที่รักษาองค์แห่งภพหมายถึง 

เมื่อกรรมนำเรามาเกิดเป็นอะไรแล้ว ภวังค์ก็จะรักษา 

ความเปน็บคุคลนัน้ไวต้ลอดชวีติไม่ใหเ้ปลีย่นเปน็บคุคล

อื่นไป เช่น เราเกิดมาเป็นมนุษย์ ด้วยกุศลกรรมใน 

อดีตชาติแล้ว ภวังค์ก็จะรักษาความเป็นมนุษย์ให้เราไว้ 

ไม่ให้เรากลายเป็น สุนัข แมว เปรตหรือเทวดาเป็นต้น 

คือเราก็จะเป็นมนุษย์ไปตลอดชีวิตจนตายไปจากความ 

เป็นมนุษย์แล้ว จึงไปเกิดเป็นบุคคลอื่นในชาติหน้า 

ตามอำนาจของกรรมอกีท ีแมส้มมตุวิา่เราถกูสาปเปน็กบ 

แต่เมื่อเรานอนหลับสนิทจิตจะเป็นภวังคจิต เราก็จะ 

กลับกลายร่างเป็นมนุษย์ พอตื่นขึ้นมาก็จะกลายเป็นกบ

อีกครั้งหนึ่งด้วยอำนาจของคำสาป นี่ผมไม่ได้ยกเมฆ 

เขียนข้ึนเองนะครับ ในพระสูตรมีแสดงไว้ว่า มีพญานาค

ตนหนึ่งอยากเป็นพระภิกษุจึงแปลงกายเป็นภิกษุ 

อยู่ปะปนกับหมู่ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเห็นว่าเป็นภิกษุ 
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อาคันตุกะจึงจัดกุฏิให้อยู่อาศัย พอตอนเช้าภิกษุไปตาม

จะให้ไปบิณฑบาตด้วยกัน พอเปิดประตูเห็นพญานาค 

นอนอยู่ในกฏุจิงึตกใจวิง่ไปแจง้แดพ่ระพทุธเจา้ นีเ่พราะ 

เขาปฏิสนธิเป็นพญานาค ดังนั้นเวลานอนหลับจิตเป็น 

ภวังคจิตก็จะรักษาองค์แห่งภพของความเป็นพญานาค

นั้นไว้ตลอดชีวิต เมื่อนอนหลับเมื่อไหร่ก็จะกลายร่าง 

เป็นพญานาคทันที เมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบจึงให้ 

พระภิกษุไปตามตัวมา พอภิกษุไปถึงกุฏิพญานาคก็ 

แปลงร่างเป็นภิกษุอีก และได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า  

พระพุทธองค์จึงตรัสว่าเธอเป็นพญานาคซึ่งเป็น 

เดรัจฉานภูมิ ไม่อาจบวชได้ (ผู้ที่บวชได้ต้องเป็นมนุษย์ 

เท่านั้น เวลาทำพิธีบวช พระคู่สวดจะถามว่ามนุสโสซิ 

แปลว่าเธอเป็นมนุษย์ใช่ไหม ถ้าผู้บวชแปลงตัวมาและ

โกหกก็อาจกลายร่างไปในทันที) แต่ภายหลังไม่ทราบว่า

มีการแต่งเติมขึ้นใหม่หรือไม่ คือมีเรื่องเล่าต่อว่า 

พญานาคเสียใจที่ไม่สามารถบวชเป็นพระภิกษุได้ จึง 

ขอให้พระพุทธองค์ออกระเบียบว่าหากใครจะบวชเป็น 

พระภิกษุ ให้บวชเป็นนาคก่อนจนสืบต่อไปเป็นประเพณี

มาจนถึงทุกวันนี้ นี่เป็นการอธิบายความหมายของ 

ภวังคจิต 
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 โดยบุคคลาธิษฐาน ดังนั้นถ้าภวังค์ไม่ทำหน้าที่ 

รักษาองค์แห่งภพแล้ว เวลาเราหลับอาจกลายเป็น 

เทวดาไปก็ได ้ถา้กลายเปน็เทวดากย็งัด ีแตถ่า้หลบัแลว้ 

กลายเป็นสุนัขหรือแมวขึ้นมาก็จะยุ่งแน่เลยครับ

 ๒. นัยธัมมาธิษฐาน คือ การแสดงโดยสภาวธรรม 

ที่ไมม่สีตัวบ์คุคล ภวงัคจติจะรกัษาองคแ์หง่ภพ หมายถงึ 

ถ้าเราปฏิสนธิด้วยจิตดวงประเภทใด ภวังค์ก็จะรักษา 

ความเป็นจิตดวงประเภทนั้นไว้ชั่วชีวิต จะเปลี่ยน 

ประเภทไมไ่ด ้เชน่ ถา้เราปฏสินธดิว้ยมหาวบิากดวงที ่๓ 

คือ เป็นมหาวิบากญาณวิปปยุตที่ไม่มีปัญญาประกอบ 

มาตั้งแต่เกิดแล้ว ต่อให้เราสนใจฟังธรรมสนใจปฏิบัติ 

ธรรมจนเกิดปัญญาความเข้าใจในสภาวธรรมท่ีเรียนมา  

หรอืเกดิปญัญาเขา้ใจเหตผุลของการเจรญิวปิสัสนามาก

เพียงใด ภวังค์ก็จะรักษาความเป็นมหาวิบากดวงที่ ๓ 

ที่เป็นญาณวิปปยุตไปตลอดชีวิต จะไม่เปลี่ยนเป็น 

มหาวิบากญาณสัมปยุตอย่างเด็ดขาด ก็มีผู้ถามว่า 

เรียนแล้วเกิดปัญญา แต่ภวังค์ก็ไม่เปลี่ยนก็แสดงว่า 

ปัญญาที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีประโยชน์อะไรนะซี ขอตอบว่า 

แม้ภวังคจิตจะเปลี่ยนประเภทไม่ได้แต่เปลี่ยนคุณภาพ 
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ได้ครับ คือ ปัญญาที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนธรรมะ 

และปัญญาที่เกิดจากการเจริญวิปัสสนา จะสั่งสมอยู่ 

ในภวังค์ดวงต่อ ๆ ไปครับ เรียกว่าพัฒนาขึ้นเป็น 

มหาวิบากญาณวิปปยุตเกรดดีขึ้น คือสั่งสมปัญญาไว้ 

แต่ก็ยังไม่เข้าประกอบกับภวังคจิตนะครับ แต่ปัญญาที่

สั่งสมไว้จะทำให้เมื่อจุติคือตายจากชาตินี้ แม้จุติจิต 

ก็ยังต้องเป็นมหาวิบากดวงที่เป็นญาณวิปปยุต แต่พอ 

ปฏิสนธิในชาติใหม่ ปัญญาที่สั่งสมไว้นั่นแหละจะทำให ้

ไปเกิดในภพใหม่ด้วยมหาวิบากญาณสัมปยุต คือมี 

ปัญญาเข้าประกอบทันที และภวังค์ก็จะรักษาความเป็น 

มหาวิบากญาณสัมปยุตต่อไปตลอดชีวิตเช่นกัน

 สรุปคือ ภวังคจิตเปลี่ยนประเภทไม่ได้แต่เปลี่ยน 

คุณภาพได้ คืออาจดีขึ้น เหมือนเดิมหรือเลวลงก็ได้ 

ดว้ยอำนาจการสัง่สมกรรมไว้ ในชวนะ และสง่มอบตอ่ไป 

ในภวังค์ดวงหลัง ๆ ต่อไป เมื่อเข้าใจเช่นนี้แล้วจะต้อง 

ระวังไม่ให้ชวนะของเราสั่งสมอกุศลกรรมนะครับ  

เพราะจะทำใหค้ณุภาพของภวงัคแ์ยล่ง อาจลดคณุภาพ

จนไปเกิดในชาติหน้าเป็นอุเบกขาสันตีรณอกุศลวิบาก 

คอื ไปเกดิในอบายภมู ิ๔ ก็ไดน้ะครบั จงึไมค่วรประมาท 
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หมั่นสั่งสมกุศลชวนะที่เป็นญาณสัมปยุตเอาไว้ เพื่อ 

พัฒนาคุณภาพของภวังค์ให้สูงขึ้น ชาตหน้าจะได้เกิด 

ด้วยมหาวิบากญาณสัมปยุต แต่การปรารถนาปฏิสนธิจิต

ทีเ่ปน็ญาณสมัปยตุไม่ใชอ่ยากไดเ้พราะมนัเทห่ด์นีะครบั 

แต่ถ้าเราได้มหาวิบากญาณสัมปยุตแล้ว การเจริญ 

วิปัสสนาของเราหากสร้างเหตุไว้เพียงพอก็สามารถ 

บรรลุ มรรค ผล นิพพาน ได้นะครับ ท่านจัดว่าเป็น 

ภัพพบุคคล คือบุคคลผู้พอจะบรรลุมรรคผลได้ แต่ถ้า 

ปฏิสนธิด้วยมหาวิบากญาณวิปปยุต หรือเป็นอเหตุก- 

ปฏิสนธิแล้วก็จะกลายเป็นอภัพพบุคคล ภาษาไทย 

เรียกว่า คนอาภัพคือ ไม่มีโอกาสบรรลุมรรคผลใดๆ 

ได้ เลย ดังนั้นจึงควรสั่งสมปัญญาจากการเรียน 

พระอภิธรรม และจากการเจริญสติปัฏฐานให้มาก ๆ 

นะครับ เพราะจะได้เป็นปัจจัยแก่การบรรลุมรรคผล 

ในอนาคต

 คำถามที่ ๓๙ วิบาก กับ อานิสงส์ ต่างก็แปลว่า 

ผล แล้วมีความต่างกันอย่างไร

 คำตอบคือ วิบากหมายถึงผลของกรรมที่สุกงอม 

แล้ว เมื่อปัจจัยพร้อมก็จะส่งผลเป็นวิบากในทันที  
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จติทีเ่ปน็วบิากจติหรอืผลของกศุลกรรม และอกศุลกรรม 

มี ๓๖ ดวง คือ อเหตุกวิบากจิต ๑๕ ดวง มหาวิบากจิต 

๘ ดวง มหัคคตวิบากจิต ๙ ดวง โลกุตตรวิบากจิต  

๔ ดวงเมื่อนับโดยย่อ

 ในอเหตวุบิากจติ ๑๕ ดวง แบง่เปน็ อกศุลวบิากจติ 

๗ ดวง ซึ่งเป็นผลของอกุศลจิต ๑๒ ดวง และเป็น 

อเหตุกกุศลวิบากจิต ๘ ดวง เป็นผลของมหากุศลจิต  

๘ ดวง ที่เป็นโอมกกุศลทวิเหตุ มหาวิบากจิต ๘ ดวง 

แบ่งเป็นมหาวิบากญาณสัมปปยุต ๔ ดวง เป็นผล 

ของมหากุศลญาณสัมปยุตที่เป็นอุกัฏฐะหรืออุกฤษฏ์ 

คือเข้มแข็งมีกำลังมาก ส่วนมหาวิบากญาณวิปปยุตจิต 

๔ ดวง เป็นผลของมหากุศลญาณสัมปยุต ๔ ดวง 

ที่เป็นโอมกะ คือ อ่อนแอ เพราะความบกพร่องไปของ 

เจตนาในกาลทั้ง ๓ หรือเป็นผลของมหากุศลญาณ-

วิปปยุตจิต ๔ ดวง ที่เป็นอุกกัฏฐะ 

 มหคัคตวบิากจติ ๙ ดวง เปน็ผลของมหคัคตกศุลจติ 

๙ ดวง และโลกุตตรวิบากจิต ๔ ดวง หรือผลจิต ๔ ดวง 

เป็นผลของมรรคกุศลจิต ๔ ดวง หรือมรรคจิต ๔ 

นั่นเอง
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 ส่วนอานิสงส์ หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า อานิสังสผล 

แปลว่าผลพลอยได้ เป็นผลโดยอ้อม เช่น เมื่อทำ 

บุญกุศลแล้ว กุศลวิบากยังไม่เกิดทันที ต้องรอโอกาส 

ในการให้ผลในอนาคตกาลข้างหน้า ยกเว้นมรรคกุศล 

ที่ให้ผลเป็นผลจิตในทันที แต่เมื่อทำกุศลเสร็จจะเกิด 

ความปลาบปลื้มอิ่มเอิบใจ นี่เรียกว่าอานิสงส์ของบุญ 

หรือเมื่อทำความชั่วเสร็จ ผลที่เป็นวิบากของกรรมชั่ว 

ยังไม่เกิด แต่อานิสงส์เกิดทันที คือมีความไม่สบายใจ 

ในการทำชั่วนั้น กลัวจะถูกจับได้ต้องติดคุกติดตาราง 

เป็นต้น หรืออาจหมายถึงรูปธรรม คือ ร่างกายที่ได้มา 

จากการทำบญุหรอืบาปก็ได ้เชน่ทำบญุไวด้จีงึมอีานสิงส ์

ได้รูปร่างกายที่งดงาม ส่วนการทำบุญที่อ่อนกำลังมี 

อานิสงส์คือ ได้รูปร่างกายที่ไม่สมประกอบ ไม่งดงาม 

เปน็ตน้ ดงันัน้รปูรา่งกายไม่ใชว่บิากอยา่งแนน่อน เพราะ 

วบิากเปน็นามธรรมเทา่นัน้ คอืวบิากจติทัง้ในปฏสินธกิาล 

๑๙ ดวง และวิบากจิตในปวัตติกาลทั้ง ๓๖ ดวง 

อีกชื่อหนึ่งเรียกว่า มุขยผล ครับ
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 คำถามที่ ๔๐ อโลภะ อโทสะ และอโมหะ 

หมายถึงอะไร ที่แปลว่าความไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง 

ถูกต้องไหม

 คำตอบคอื แปลอยา่งนัน้ไมไ่ดค้รบั เพราะถา้แปล 

อโลภะว่าไม่โลภ แล้วธรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่โลภะก็ต้องเป็น

อโลภะไปหมด เพราะไมม่คีวามโลภ อโทสะ และ อโมหะ 

ก็เช่นเดียวกันแปลว่า ไม่โกรธและไม่หลงไม่ได้นะครับ

 ความหมายที่ถูกต้องก็คือ อโลภะ แปลว่าธรรม 

ที่เป็นปฏิปักษ์กับโลภะ คือทำให้ โลภะอ่อนกำลังลง 

ดังนั้นจะเห็นได้วา่ อโลภะ เป็นชื่อของความมักน้อย คือ 

การแสวงหาแตพ่อประมาณ และเปน็ชื่อของสนัโดษ คอื 

ความพอเพียงในการดำรงชีวิตไม่ฟุ้งเฟ้อทะเยอทะยาน 

เพราะความมักมาก ฟุ้งเฟ้อทะเยอทะยานเป็นชื่อ 

ของโลภะ ดังนั้น อโลภะจึงทำให้ โลภะอ่อนกำลังหรือ 

หมดกำลังลง 

 อโทสะ แปลว่า ธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อโทสะ คือ 

ทำให้ โทสะอ่อนกำลังหรือหมดกำลังลง ได้แก่ ขันติ  

และ เมตตา เป็นต้น เมื่อมีขันติอดกลั้นได้ โทสะก็จะ 
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อ่อนกำลังลง เมื่อมีเมตตาปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขโทสะ 

ก็จะหมดกำลังลงเช่นกัน

 อโมหะ แปลว่า ธรรมที่เป็นปฏิปักษ์กับโมหะคือ 

ทำให้ โมหะคือความหลงหมดกำลังลง ได้แก่ปัญญา 

นั่นเอง เพราะโมหะเปรียบเหมือนความมืด ส่วนปัญญา 

เปรียบเหมือนแสงสว่าง เมื่อปัญญาคือ อโมหะ 

เกิดในที่ใด ความมืดคือโมหะก็จะหมดกำลังไปในที่นั้น 

ความสวา่งของปญัญากม็หีลายระดบั ถา้เปน็ระดบัพืน้ๆ 

เรียกว่า กัมมสกตาปัญญาก็จะทำให้ ความไม่รู้ ในเรื่อง 

ของบาปบุญคุณโทษหมดไป ถ้าเป็นปัญญาระดับ 

วปิสัสนาปญัญา กจ็ะทำใหค้วามไมรู่้ ในเรื่องของรปูนาม

ค่อย ๆ หมดไปตามระดับของวิปัสสนาญาณ และ 

โลกุตตรปัญญาก็จะทำให้ความไม่รู้ด้วยอำนาจของ 

อนุสัยค่อย ๆ หมดไปตามลำดับของมรรค ทั้ง ๔ ครับ

 คำถามที่ ๔๑ ตัตตรมัชฌัตตตาเจตสิก ที่แปลว่า  

ธรรมชาติที่ทำให้เกิดความเป็นกลางในอารมณ์ แล้ว 

เป็นกลางหมายถึงอะไร

 คำตอบคือ ที่ว่าเป็นกลางนั้นหมายถึงไม่ลำเอียง 

ไม่ยิ่งไม่หย่อนครับ ไม่ลำเอียงหมายถึงไม่เป็นไปกับ 
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อคติทั้ง ๔ คือไม่มีฉันทาคติ คือไม่ลำเอียงเพราะรัก คือ 

ปกติเรามักจะเข้าข้างคนที่เรารักเป็นพิเศษอยู่เสมอ  

ทำผิดอะไรก็มักจะเข้าข้างเขาหรือเวลาทำดีก็จะให้ 

รางวัลพิเศษกว่าคนอื่น ไม่มีโทสาคติคือไม่ลำเอียง 

เพราะเกลียด คือปกติถ้าใครที่เราเกลียดไม่ชอบหน้า  

เราก็จะเกิดความลำเอียงคอยหาเรื่องกลั่นแกล้ง หรือ  

ทำผิดอะไรเล็กน้อยก็ดูจะเป็นเรื่องใหญ่ไปเสียทุกที 

คอยจะลงโทษอยู่เรื่อย ไม่มีภยาคติ คือ ไม่ลำเอียง 

เพราะกลัวภัย คือตามปกติหากเราเห็นว่าจะมีภัยเกิด 

กับเรา เช่น หากไม่ช่วยให้เขาพ้นผิดเขาก็จะทำร้ายเรา 

และครอบครัวของเรา ก็จะทำให้เกิดความลำเอียงไป 

เข้าข้างคนผิดเพราะกลัวภัย ไม่มีโมหาคติคือไม่ลำเอียง

เพราะหลง หรือเพราะโง่ คือคนบางคนใครพูดอะไร 

หรือเป่าหูอะไรก็เชื่อไปหมดจนทำให้เกิดความลำเอียง 

เดี๋ยวเข้าข้างฝ่ายโน้น เดี๋ยวเข้าข้างฝ่ายนี้เป็นต้น เมื่อมี 

ตัตตรมัชฌัตตตาเจตสิก เกิดขึ้นทำงานในจิตจะขจัด 

ความลำเอียงเหล่านี้ ให้หมดไป จึงชื่อว่าไม่ลำเอียง  

คือ ผิดว่าไปตามผิด ถูกว่าตามถูก หรือว่าตามเหตุผล 

ที่ถูกต้อง
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 สว่นทีแ่ปลวา่ไมย่ิง่ไมห่ยอ่นหมายถงึ ไมม่ากเกนิไป 

หรือไม่น้อยเกินไป แล้วอะไรล่ะที่ไม่มากเกินไปหรือ 

ไม่นอ้ยเกนิไป กค็อื พรหมวหิาร ๓ มีเมตตา กรณุา และ 

มุทิตา นั่นแหละ ตัตตรมัชฌัตตตาเจตสิกจะทำหน้าที่ 

เป็นอุเบกขาพรหมวิหาร จะปรับพรหมวิหารทั้ง ๓ คือ 

เมตตา กรุณา และมุทิตา ไม่ให้มากหรือน้อยเกินไป  

ถ้าเมตตามากเกินไปจะกลายเป็นตัณหา เช่นหนุ่มสาว 

ที่มาเรียนอภิธรรมด้วยกันแรก ๆ ก็ปรารถนาดีต่อกัน 

แบบเพื่อน ตอ่มาใกลช้ดิกนัความปรารถนาดแีบบเพื่อน

กลายเป็นคนรักกันไปก็มีมาก ดังนั้นตัตตรมัชฌัตตตา- 

เจตสิก ก็จะปรับไม่ให้มีเมตตาล้ำเส้นจนกลายเป็น 

ตัณหาชื่อว่าไม่ยิ่ง แต่บางครั้ง ผู้ที่มีเมตตาหย่อนคือ 

น้อยเกินไป ก็จะไม่มีความรักปรารถนาดีต่อผู้อื่นกลาย 

เป็นคนเห็นแก่ตัว ตัตตรมัชฌัตตตาเจตสิกก็จะปรับ 

ไม่ให้เมตตามีน้อยเกินไปชื่อว่าไม่หย่อนกรุณาคือความ

สงสารและอยากช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ถ้ากรุณามากไป 

หรอืยิง่จะกลายเปน็โทมนสั คอืบางครัง้เหน็เขาเปน็ทกุข์ 

ก็เลยพลอยร้องไห้เสียใจไปกับเขาด้วยตัตตรมัชฌัตตตา-

เจตสิกก็จะปรับกรุณาให้ไม่ยิ่ง คืออยู่ในขอบเขตว่าช่วย
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เขาไดแ้คไ่หนกช็ว่ยแคน่ัน้ ถา้เกนิกำลงักต็อ้งวางอเุบกขา 

คอืเหน็วา่สตัว์โลกยอ่มเปน็ไปตามกรรม อยา่งนีเ้รยีกวา่ 

ไม่ยิ่ง แต่บางครั้งกรุณาน้อยเกินไปคือ ปากก็บอกว่า 

สงสารเขาแตไ่มเ่คยคดิชว่ยเหลอืเขาเลย อยา่งนีเ้รยีกวา่ 

ใจดำหรือกรุณาหย่อนเกินไป ตัตตรมัชฌัตตตาเจตสิก 

ก็จะปรับกรุณาให้อยู่ในขอบเขต คือ ไม่มากหรือน้อย 

เกินไป มุทิตา คือ ความพลอยยินดี เมื่อผู้อื่นประสพ 

ความสำเร็จหรือมีความสุข ถ้ามุทิตายิ่งหรือมากไป  

ก็จะเกิดความอยากเข้าไปมีส่วนในความสุขหรือสำเร็จ 

ของเขา เช่น เขาถูกรางวัลที่หนึ่งก็ไปแสดงความยินดี 

กับเขาแล้วก็ขอมีส่วนแบ่งจากรางวัลของเขาบ้าง หรือ 

เห็นเขาไปซื้อคอนโดหรูริมทะเล ก็ไปแสดงความยินดี  

และก็เลยขอเข้าไปใช้ห้องคอนโดของเขาด้วย อย่างนี้ 

เรียกว่ามุทิตายิ่ง คือมากไป ตัตตรมัชฌัตตตาเจตสิก 

ก็จะปรับไม่ให้มุทิตามากไป หรือ ถ้ามุทิตาน้อยไปหรือ 

หยอ่นไปกจ็ะกลายเปน็คนขีอ้จิฉารษิยา ตอ่หนา้กบ็อกวา่ 

ยินดีด้วย ลับหลังก็ไปนินทาเขาว่าได้ดีมาขนาดนี้คงจะ 

ไปโกงใครมา หรือไปประจบเจ้านายจนได้ตำแหน่งข้ึนมา 

ตัตตรมัชฌัตตตาเจตสิกก็จะปรับไม่ให้มุทิตาหย่อน 
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จนกลายเป็นคนขี้อิจฉาริษยาไป นี่คือความหมายของ 

คำว่าไม่ยิ่งไม่หย่อนครับ 

 ขอความสุขความมีปัญญาจงมีแก่สมาชิกทุกท่าน 

พบกันใหม่ในฉบับหน้าในวันทอดกฐินของมูลนิธิแนบ 

มหานีรานนท์ครับ   
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ข่าวอนุโมทนา

 คณะกรรมการมูลนิธิแนบมหานีรานนท์ ขออนุโมทนา 

ท่านผู้มีอุปการะทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา กับมูลนิธิแนบ 

มหานีรานนท์

 ๑. อาจารย์สุคนธ์ สุ่นศิริ อาจารย์นิตยา ปรีชายุทธ 

อาจารยส์มุณฑา กระจาดทอง และอาจารย์โชต ิเยน็สขุสรรค ์

เหน็ประโยชน์ในการทะนบุำรงุพระพทุธศาสนา รบัเปน็ประธาน 

ทอดผ้าป่า ร่วมกับคณะนักศึกษาพระอภิธัมฯ วัดธาตุทอง 

วัดสามพระยา มูลนิธิแนบฯ ผู้ปฏิบัติธรรมพร้อมสาธุชน 

ทัง้หลาย และญาต ิมติร เผยแพรพ่ระพทุธศาสนา ดา้นการศกึษา 

ปริยัติธรรม และการปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งซ่อมแซมอาคาร 

สถานที่ ในส่วนที่ชำรุดทรุดโทรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ 

บริหารงานของมูลนิธิฯ  

 ๒. ท่านที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงภัตตาหารต่าง ๆ ในวันงาน 

ทอดผ้าป่าสามัคคีนี้

 ๓. ท่านที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงภัตตาหารพระภิกษุและ 

ผู้ปฏิบัติธรรมรายวัน

 ๔. ท่านที่บริจาคทรัพย์ปัจจัยทะนุบำรุงสมทบทุน 

มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ ทุนค่าอาหาร ธนาคารบุญ ค่าพิมพ์ 

หนังสือเผยแพร่ ค่าน้ำค่าไฟ ค่าภัตตาหารพระภิกษุและ 
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ผู้ปฏิบัติธรรม ค่ารักษาพยาบาล ค่าสถานีวิทยุ ค่าซ่อมแซม 

อาคารต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั่วไป

 บางท่านที่ไม่สามารถไปบริจาคด้วยตนเอง ได้บริจาค 

ปัจจัยผ่านทางไปรษณีย์ไร่ขิง ๗๓๒๑๐ หรือบริจาคเป็น 

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยโอนเข้าบัญชีมูลนิธิแนบมหานีรานนท์ 

ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสำนักเพลินจิต เลขที่  

๐๐๑-๙-๓๘๙๔๒-๐ ประเภทออมทรพัย ์ และธนาคารกรงุไทย 

สาขาถนนข้าวสาร เลขที่ ๐๒๗-๑-๒๒๒๙๘-๐ ประเภท 

ออมทรัพย์

 ๕. ท่านที่บริจาคเครื่องอุปโภค บริโภคต่าง ๆ มากมาย 

แด่มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ตลอดมา

 ๖.  พันเอก อกพล จูฑะพันธ์ุ ผู้บังคับกองพันทหาร 

สื่อสาร ที่ ๑ พัน. ๑๐๑ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธินได้ส่ง 

ทหารมาช่วยทำความสะอาด จัดสถานที่ และกิจกรรม 

ของมูลนิธิฯ อื่น ๆ โดยมี พันตรี ชนันพัฒน์ เที่ยงพูลวงศ์ 

เป็นผู้ดูแลเสมอมา

 มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ขออนุโมทนากับทุกท่าน ที่ได้ 

ร่วมใจกันบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้

 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พร้อมท้ังกุศลเจตนาทุกท่าน 

ที่ได้ร่วมใจกันบำเพ็ญกุศล เพื่อทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา 
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ทั้งด้านคันถธุระและวิปัสสนาธุระ จงเป็นพลวปัจจัยให้ท่าน 

ทั้งหลายประสพความสุข ความเจริญ มีสติ ปัญญา สามารถ 

รู้ธรรมเห็นธรรมตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมา-

สัมพุทธเจ้า ตลอดจนถึงความพ้นทุกข์โดยเร็วพลัน ด้วยกัน 

ทุกท่าน เทอญ.  

 

รายชื่อผู้บริจาคสิ่งของ ระหว่างเดือนเมษายน ถึง  

เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ดังนี้.

 ๑. อาจารย์ชนินทร์ สุวพรหม คุณพจนา ศักดาสุคนธ์ คุณพูลศรี 

ไชยโยศลิป ์คณุวรรณา เลศิสาครศริ ิคณุวราภรณ ์เมฆพายพั คณุสำนวน ศรสีนทิ 

คุณชนิดา ศักดาสุคนธ์ คุณศิริวรรณ ตั้งกาญจนพาสน์ คุณอธิป สมบัติวาณิชย์ 

คุณจิตต์โสภิณ สุวรรณ์ บริจาคพัดลม จำนวน ๑๐ ตัว พร้อมติดตั้ง

 ๒. คุณชาญชัย - คุณเบญจภัทร์ - ชนาธิป สินศุภรัตน์ มะนาว  

๒๐ ลูก มะเขือเทศ ๑ ถุง ไข่ไก่ ๒ แผง หมู ๒ ก.ก. น้ำดื่ม ๒๔ ขวด วุ้นเส้น ๒ 

หอ่ ผงชรูสหมกูอ้น ๘ กอ้น นำ้สม้สายช ู ๑ แกลลอน ซอสหอยนางรม ๑ แกลลอน 

น้ำปลา ๑ แกลลอน ไข่เค็ม ๑๐ ฟอง น้ำมันมรกต ๕ ขวด ฟักทอง ๑ ลูก หอมใหญ่ 

๕ หวั แครอท ๔ หวั ไชโปว๊หวาน ๕ ถงุ หมี ่๑ ถงุใหญ ่สาหรา่ย ๕ หอ่ นำ้ตาลทราย 

๕ ก.ก. ผักกวางตุ้ง ๔ กำ เกลือ ๖ ถุง ดอกหอม ๔ กำ ถั่วเขียว ๒ ถุง ชูรส  

๑ ห่อ พริกไทย ๒ ขวด   

 ๓. คุณวรินทร สุขเอี่ยม ปากกา ๑๐๐ ด้าม สมุด ๖๐ แผ่น ๑๐ โหล  

กระดาษ ต ๒ ก. ๖๐๐ แผ่น กระดาษ A4 ๕ รีม แฟลชไดร้ฟ์ ๑ อัน  

 ๔. คุณปราณีต พิจิตรวัยปรีชา กระเจี๊ยบแห้ง ๕ ถุง   

 ๕. คุณสมชาย - คุณอุมาพร ชาติอาสา น้ำยาถูพื้น ARO ๑ แกลลอน 

โครงไก่ ๒๖๒.๕๐ บาท สันนอกหมู ๑,๘๙๑.๒๕ บาท สามชั้น ๕๖๐.๕๐ บาท 

กระดูกซุป ๒๘๓.๕๐ บาท เกลือปรุงทิพย์ ๘๖ บาท น้ำยาล้างจาน ๒๑๖ บาท 
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ยาสีฟันดาร์ลี่ ๒๔๒ บาท ผงซักฟอกโปรเขียว ๒๔๘ บาท ซี่โครงหมูแผ่น  

๙๐๔.๕๐ บาท ขาหมูเผา ๖๔๕ บาท รวมราคาทั้งสิ้น ๕,๖๓๗.๒๕ 

  มะระ ๑๕ ก.ก. ไชเท้า ๒๐ ก.ก. บวบ ๑๕ ก.ก. กระหล่ำปลี  

๓๐ ก.ก. มะเขือ ๕ ก.ก. ผักกาดดอง ๒๐ ก.ก.     

 ๖. คุณฉวีวรรณ บุญส่ง ข้าวสาร ๑๕ ก.ก. น้ำมันพืช ๒ ขวด  

น้ำปลา ๑ ขวด น้ำส้มสายชู ๑ ขวด ซีอิ้วขาว ๑ ขวด    

 ๗. คุณอำพล เกตุทวี ข้าวกล้อง ๙ ก.ก.    

 ๘. คุณธีรพันธ์ุ ตั้งพินิจจิต เสื่อ ๔ ผืน พัด ๓ อัน ตะเกียง ๑ อัน 

 ๙. คุณสมควร วัฒนพิทยกุล ชุดถ้วยกาแฟ ๑ ชุด หนังสือธรรมจักษุ  

๖ เล่ม

 ๑๐. คุณธานี อยู่เรืองเดช กล้วยหอม ๑ หวี แอปเปิ้ล ๑๐ ผล  

โอวัลติล ๒๔ กล่อง แคร้กเกอร์ ๑ ห่อ 

 ๑๑. คุณสุนีย์ - คุณพล วงศ์พฤกษ์ ขนมจีบ ๑๗๐ ลูก น้ำโคลาฟิล  

๕ ขวด

 ๑๒. คุณสุกัญญา อิทธิบูรณ์ ลูกชิ้นหมู ๒๐๐ ลูก   

 ๑๓. บริษัทแอคทีฟ พริ้น จำกัด ใบฎีกา ๕๐๐ แผ่น   

 ๑๔. คุณจิตตานันทิ์ วศินระพี รองเท้าแตะพระ ๗ คู่

 ๑๕. คุณนวลศรี เฉลิมพงศ์ น้ำปลา ๑๐ ขวด 

 ๑๖. คุณนลินพัณณ์ เอกภัควัฒน์ แท่นตัดสก๊อตเทป ๑ อัน

 ๑๗. คุณบวรลักษณ์ เอี่ยมเหนือ กล้วยไข่ ๒ หวี เงาะ ๓ ก.ก. แอปเปิ้ล 

๘ ผล ส้ม ๑ ก.ก. ชมพู่ ๒.๕ ก.ก. สาลี่ ๑ ก.ก. มะม่วง ๑ ก.ก. น้ำยาปรับผ้านุ่ม 

๙ ก.ก.   

 ๑๘. พระจิราวุธ สุพัทธโธ (วัดนวลนรศิศ) ผ้าสบง ๒๐ ผืน จีวร ๑ ชุด 

ย่าม ๑ ใบ สบง ๑ ชิ้น ชุดสังฆทาน ๑๐ ชุด กระดาษทิชชู ๗ กล่อง  

น้ำดื่ม ๑.๕ ลิตร ๑๒ ขวด

 ๑๙. คุณอรัญญา พฤกษาอโนชา กล้วยน้ำหว้า ๑ เครือ

 ๒๐. พ.ญ. อรพรรณ เมฆสุภะ เวเฟอร์ ๖ กล่อง แกง ๓ ถุง สมุดปกอ่อน 

๓๓ เล่ม
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 ๒๑. คุณนภัทร สายสุริยะ ข้าวหอมมะลิ ๑๐ ก.ก.

 ๒๒. คุณพูนศรี นนทการ ผ้าห่มเรือนกรรมฐาน ๕๙ ชุด   

 ๒๓. คุณพัฒนา กนกนวพล ไข่ไก่ ๑๐๐ ฟอง ไข่เค็ม ๕๐ ฟอง  

ถั่วเขียว ๕ ก.ก. น้ำตาลทราย ๑๐ ก.ก.

 ๒๔. คุณสมชาย ชัยยะราษฎร์ รถเข็น ๓ ล้อ ๑ คัน ยางอะไหล่ ๒ เส้น

 ๒๕. คุณพัชรี สว่างแจ้ง ปลากระพงเค็ม ๓.๘ ก.ก.

 ๒๖. คุณกอบโชค จงกิจขจรเดช หมี่ ๑ ถุง น้ำมันองุ่น ๑ ขวด  

 ๒๗. คุณราตรี โพธิ์เต็ง ไข่ไก่ ๓๐ ฟอง น้ำหวาน ๓ ขวด น้ำดื่ม ๑๒ ขวด  

มาม่า ๑๐ ซอง โอวัลติล ๑๒ กล่อง ขนมปังกรอบ ๙ ห่อ เฉาก้วย ๔ ถุง

 ๒๘. คุณอุไรพรรณ พิพัฒน์ไพบูลย์ ขาตั้งป้ายข่าวอนุโมทนา ๑ อัน  

๒,๐๐๐ บาท ม็อบถูพื้น ๔ อัน ๒,๐๐๐ บาท

 ๒๙. คุณปาริชาติ กนกนวพล ข้าวหอมมะลิ ๔๘ ก.ก. ซอสปรุงรส  

๑๐ ขวด

 ๓๐. คุณพจนา ศักดาสุคนธ์ ไข่ไก่ ๑๒๐ ฟอง ไข่เค็ม ๑๐๐ ฟอง  

หมูหยอง ๑ ก.ก.    

 ๓๑. คุณวินัย ชูโชติ ข้าวสาร ๑๐ ก.ก. 

 ๓๒. คุณกอบโชค จงกิจขจรเดช ผักบุ้งจีน ๑ กำ ผักกาดขาว ๑ ก.ก. 

กระหล่ำปลี ๑ ก.ก. ผักกวางตุ้ง ๑ ก.ก. 

 ๓๓. คุณพัฒนา - คุณปาริชาติ กนกนวพล น้ำตาล ๕ ก.ก. เผือก ๑๐ ก.ก. 

ฟักแก่ ๑๑ ก.ก. ฟักอ่อน ๑๐ ก.ก. มะเขือเทศ ๕ ก.ก. มะเขือยาว ๕ ก.ก.  

ไชเท้า ๑๐ ก.ก. ผักกาดขาว ๕ ก.ก. หอมใหญ่ ๕ ก.ก. ฟักทอง ๙ ก.ก. 

 ๓๔. บริษัท ไทย - ไชน่า อินเตอร์ เทรด จำกัด เครื่องดื่มธัญพืช ชนิดผง 

น.น. ๒๕๐ กรัม ๒๐ ห่อ มูลค่า ๘,๐๐๐ บาท

 ๓๕. คุณกอบโชค จงกิจขจรเดช ผักบุ้งจีน ๓ ก.ก. 

 ๓๖. คณะลูกศิษย์ อ. ปราโมช น้อยวัฒน์  น้ำดื่มสิงห์ ประจำเดือน 

พฤษภาคม ๕๘ มูลค่า ๕,๔๐๐ บาท

 ๓๗. คุณกอบโชค จงกิจขจรเดช ผักบุ้งจีน ๕ ก.ก. 
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 ๓๘. พระครูวินัยธร สุภภัต - คุณจารุณี เสมอคำ กล้วยหอม ๑๒ หวี 

ทุเรียน ๔ ผล

 ๓๙. บริษัท ธนาเพรส หนังสือปัญญาสาร ๔๐ เล่ม 

 ๔๐. พระมหาอุธร ฐานิสสฺโร ชุดสังฆทาน ๑๕๑ ชุด 

 ๔๑. คุณภาณี เตชะเกรียงไกร - คุณชุติมา ศรชัย ข้าวสาร ๑๐ ถุง  

ทิชชู ๕ ห่อใหญ่ น้ำยาล้างจาน ๓ แกลลอน

 ๔๒. คุณกอบโชค จงกิจขจรเดช ผักคะน้า ๕ ก.ก. ผักบุ้งจีน ๕ ก.ก. 

 ๔๓. คุณภูดิศ วราธรธนกุล และครอบครัว รองเท้าแตะฟองน้ำ ๘๔ คู่ 

รางปลั๊กไฟ ๖ ชุด

 ๔๔. คุณโสม แทนรินทร์ ข้าวสาร ๖ ถุง (๑๕ ก.ก.) วุ้นเส้น ๒๐ ห่อเล็ก 

น้ำปลา ๖ ขวด 

 ๔๕. คุณจันทร์แก้ว สันติคงสุข วุ้นเส้น ๑ ห่อใหญ่ ข้าวสาร ๔ ถุง 

น้ำตาลทราย ๒ ก.ก. น้ำปลา ๖ ขวด 

 ๔๖. คุณดวงฤดี จารึกสถิตย์วงศ์ ข้าวสาร ๑ กระสอบ

 ๔๗. คณุอภชิาต ิแซโ่งว้ ทชิช ู๔๘ มว้น นำ้ตาลทราย ๑๐ ก.ก. นำ้สม้สายช ู

๑ แกลลอน น้ำมันพืชองุ่น ๑๒ ขวด มรกต ๑ ขวด น้ำมันหอย ๑ แกลลอน 

ซอสพริก ๑ แกลลอน แม้กกี้ ๙ ขวด 

 ๔๘. คุณสุกัญญา อิทธิบูรณ์ แซนวิชเค้ก ๑๒ กล่อง

 ๔๙. คณะลูกศิษย์ อ. ปราโมช น้อยวัฒน์ น้ำดื่มสิงห์ ประจำเดือน 

มิถุนายน ๕๘ มูลค่า ๕,๔๐๐ บาท

 ๕๐. คุณกุลวีณา - คุณล้อม - คณะญาติมิตร ผ้าม่านเรือนหญิง  

๒๑๐ ผืน ปลอกเบาะใหญ่ - เล็ก ๖๐ ชุด ๑๒๐ ผืน ลวดสปริง ๘ กล่อง ตะขอ  

๔ กล่อง พรมเช็ดเท้า ๓๕ ผืน ไม้แขวนเสื้อ ๓๖ โหล ไม้หนีบ ๕๙ แผง 

แปรงขัดห้องน้ำ ๑๓ อัน กระบวย ๓๕ อัน เชือกไนล่อน ๙ เมตร ๖๔ ขด  

ใบอบรม ๑,๒๐๐ ใบ พัด ๓๕ อัน ปากกาไวท์บอร์ด ๔ แท่ง แอทแทคซองเล็ก  

๘ โหล ฟองน้ำล้างจาน ๕๑ ชุด ๆ ละ ๓ ชิ้น ไวท์บอร์ด ๑๒ แท่ง น้ำยาล้างมือ 

๓ ชุด ๖๐ บาท
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 ๕๑. คุณประภัสสร วารายานนท์ กล้วยน้ำหว้า ๗๐ หวี มูลค่า ๑,๕๐๐ บาท

 ๕๒. คุณนลินพัณณ์ เอกภัควัฒน์ ร่มขนาด ๕๐ นิ้ว ๕ คัน  

 ๕๓. คุณสุเมธ - คุณอ้อยทิพย์ เมืองโคตร ดอกบัว ๗๐๐ ดอก  

 ๕๔. คุณกนกพันธ์ุ - คุณสายใจ สุขเกษม วุ้นเต้าทึง ๑๐๐ ถ้วย  

รายนามผู้บริจาคปูพื้นกระเบื้องในโรงครัว เครื่องกรองน้ำ 

ติดตั้งอ่างล้างจานในเรือนปฏิบัติธรรม และซ่อมเรือนพัก 

อาจารย์ ดังนี้.

รายละ ๙๒,๐๐๐ บาท ๑ ราย

๑. คุณเบญจมาศ เดชกล้าหาญ

รายละ ๗๐,๐๐๐ บาท ๑ ราย

๑. คุณภานุสัณฑ์ - คุณนิธินันท์ เปรื่องวิริยะ และครอบครัว

รายละ ๑๕,๐๐๐ บาท ๑  ราย

๑. คุณสุมนี โภคาชัยพัฒน์ 

รายละ ๑๐,๐๐๐ บาท ๒ ราย

๑. คุณพ่อพจน์ เดชสิงห์   ๒. พระธรรมธรสุนทร และคณะศิษย์

รายละ ๘,๐๐๐ บาท ๑  ราย

๑. คุณทรงพล อัครพัทธากูร 

รายละ ๖,๐๒๕ บาท ๑ ราย

๑. คุณอุไรพรรณ พิพัฒน์ไพบูลย์
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รายละ ๕,๐๐๐  บาท ๒ ราย

๑. พลโทภาณุวัชร์ นาควงษ์   ๒. คุณบุษกร สิงคาลวณิช

รายละ ๔,๕๐๐ บาท ๑  ราย

๑. คุณภัสราภรณ์ จิระโชติธนันท์ และครอบครัว

รายละ ๔,๐๐๐ บาท ๑ ราย

๑. คุณศิริพร จรุงจิตรอารี และครอบครัว 

รายละ ๓,๕๐๐ บาท ๑๑ ราย

๑. คุณชนิดา ลิ้มธงเจริญ ๒. คุณอังคณา จันศิษยานนท์ ๓. คุณเสียงปึ้ง แซ่ตั้ง 

และครอบครวั ๔. คณุบกัฮง แซอ่ึง้ - คณุเกยีก แซต่ัง้ และครอบครวั ๕. คณุไกรศร 

นนทการ และครอบครัว ๖. คุณพูนศรี นนทการ และครอบครัว ๗. คุณรุจิรา 

พูลมานะ ๘. ครอบครัวธุระงาน ๙. คุณนวลฤดี กฤตยานุกูล ๑๐. คุณแม่นุสรา 

ลิวรรณนภาใส ๑๑. คุณศิรมาลย์ โตสงวนรุ่งเรือง  

รายละ ๓,๐๐๐ บาท ๒ ราย

๑. คุณพวงเพชร บุรณะประภา   ๒. คุณเยาวภา ธนสารกิจ และครอบครัว

รายละ ๒,๕๐๐ บาท ๒ ราย

๑. คุณอมรรัศมิ์ ภาคสุวรรณ ๒. คุณรัตนา รัตนพล

รายละ ๒,๐๐๐ บาท ๘ ราย

๑. คณุแมเ่ซยีมเกยีว แซแ่ต ้และครอบครวั ๒. คณุทวพีร ลมิปกาญจน ์๓. คณุพชัร ี

ชุติศิลป์ และครอบครัว ๔. คุณเสาวคนธ์ อัครพัทธางกูร ๕. คุณพรทิพย์ 

อัครพัทธางกูร ๖. คุณสุเพ็ญ มนตรีสวัสดิ์ - คุณจิรัตน์ จงวัฒนา - คุณศจิษฐ์  

๗. คุณวิมลวรรณ ศฤงคารินทร์ ๘. คุณสุชญา เข็มทองวงศา และครอบครัว
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รายละ ๑,๕๐๐ บาท ๒ ราย

๑. คุณวิชัย ตติยบุรุส    ๒. คุณศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์

รายละ ๑,๒๐๐ บาท ๑  ราย

๑. คุณพรทิพย์ เชิดบุญชาติ

รายละ ๑,๑๐๐ บาท ๑ ราย

๑. ไม่ประสงค์ออกนาม

รายละ ๑,๐๐๐ บาท ๒๖ ราย

๑. คุณนิศาวรรณ กนกวลีวงศ์ ๒. คุณน้ำทิพย์ มีนพัฒนาสันติ ๓. แม่ชีจิณชุญ 

หรุม่ประดษิฐ ์๔. คณุเพญ็รว ีลอืรตันสริ ิ๕. คณุแสงโสม ชำนาญวรกจิ ๖. คณุสวุด ี

สุวรรณภาพ ๗. คุณวันชัย โสภณวาณิชย์  ๘. คุณทิพรัตน์ ชำนาญกิจวนิช  

๙. คุณจริยา อติชาตการ ๑๐. น.พ.วิชัย อติชาตการ ๑๑. คุณพรทิพย์ ศรีธเนศชัย 

๑๒. คุณนพวรรณ มนัสวิมล ๑๓. คุณจารุณี อัมพรโกศลกิจ ๑๔. คุณมนต์ทิพย์ 

ศริกิายะ ๑๕. คณุอรญัญา จนัทรศ์ร ี๑๖. คณุสนุนัทา คลอ่งฝมีอื ๑๗. คณุสกุญัญา 

ไชยเจริญ ๑๘. คุณนภา - คุณชัยสิทธิ์ จินดาชริน ๑๙. คุณวัชรี รักเศรษฐกิจ  

๒๐. คุณสุภาพร รักเศรษฐกิจ ๒๑. คุณป๋วยฮุย แซ่แต้ และครอบครัว ๒๒. 

คณุพรทพิย ์ศริริตันาคนิทร ์และครอบครวั ๒๓. คณุกนกพร - คณุจรญูชยั คณากจิ 

๒๔. คณุพริม้เพรา ธรรมมงคล ๒๕. คณุเอีย่ม - คณุรชัดา รุง่นภากลุ และครอบครวั 

๒๖. คุณสุรีย์ เตชะนิรุทธิ์ 

รายละ ๘๐๐ บาท ๑  ราย 

๑. คุณชวลี และครอบครัว
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รายละ ๕๐๐ บาท ๒๗ ราย

๑. คุณกัลยา อ่วมบำรุง ๒. คุณกิมเอ็ง ประดิษฐ์ ๓. คุณวรรณี กมลโชติรส  

๔. คุณวราศักดิ์ กมลโชติรส และครอบครัว ๕. คุณมาลี ถวิลวงษ์ ๖. คุณลัดดา 

พุ่มทิพย์ ๗. คุณนภาลัย ทองปัน ๘. พระมหาอธร ฐานิสสฺโร ๙. คุณวิเชียร 

อติชาตการ ๑๐. คุณนฤดี อติชาตการ ๑๑. คุณชญาภรณ์ อติชาตการ  

๑๒. สพญ.สุพรรณี เจียรกุล ๑๓. คุณอุษณา วัฒกวณิชย์ ๑๔. คุณวิลเลียม  

๑๕. คุณเกษร ตรีเพ็ชร - คุณมลฤดี ภิรมย์เพิ่ม ๑๖. คุณบุปผา รุ่งอรุณ  

๑๗. คุณสุรสีห์ คุณทิพวรรณ ธุระงาน ๑๘. คุณสุรชาติ ฤกษ์สุริยพันธ์  

๑๙. คุณศศวรรณ ฤกษ์สุริยพันธ์ ๒๐. คุณเบญจา ศิริรัตน์ ๒๑. คุณลาวัลย์ 

พงษ์วุฒิธร ๒๒. คุณอารีย์  จันทร์ชีวะ ๒๓. คุณศรีกันยา กมเลศร์   

๒๔. คุณเพ็ญจันทร์ บุษบา ๒๕. คุณบรรเจิด บุษบา ๒๖. คุณยุพา ณรงค์วนิชย์ 

และครอบครัว ๒๗. คุณอุษณีย์ จันทร์เกียรติกุล

รายละ ๔๐๐ บาท ๑ ราย

๑. คุณวิทยา นุยะติ และครอบครัว 

รายละ ๒๕๐ บาท ๑ ราย

๑. คุณไพบูลย์ คุณไพฑูรย์ ประดิษฐ์ และครอบครัว

รายละ ๒๐๐ บาท ๔ ราย

๑. คุณอำนวยพร พฤทธิ์ษฎี ๒. คุณอุไร ทิพย์เนติกุล ๓. คุณอรดี แย้มสรวล  

๔. คุณเอมอร ปฐมพานิชย์

 

รายละ ๔๐ บาท ๑ ราย

๑. คุณรุ่งฤทัย ตาลบำรุง

รายชื่อท่านใดขาดตก ตัวอักษรผิดพลาด ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
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ข่าวมูลนิธิ

 มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ มีวัตถุประสงค์ทะนุบำรุง 

พระพุทธศาสนา ด้วยคันถะธุระและวิปัสสนาธุระ

ด้านคันถธุระ

 ๑. จัดการเรียนการสอนพระอภิธรรมพร้อมการปฏิบัติ 

วิปัสสนากรรมฐาน ให้แก่ พระภิกษุ สามเณร และแม่ชี 

หลักสูตรประจำ ๒ ปี ท่ีสำนักวิปัสสนามูลนิธิแนบมหานีรานนท์ 

ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ 

 

 ๒. จดัการเรยีนการสอนพระอภธิรรมฯ เพื่อการปฏบิตั ิ

วิปัสสนากรรมฐาน ให้แก่ ประชาชนทั่วไป ๓ แห่ง คือ :-

   ๒.๑  วัดธาตุทอง ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา  

      ที่วิหารลิมปาภรณ์ทุกวันอาทิตย์ 

      ●	 เวลา ๐๘.๓๐ น. 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.
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      ●	 วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ น. 

        ถึง เวลา ๑๕.๓๐ น

  ๒.๓  มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ 

      ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ทุกวันอาทิตย์ 

      ●	 เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น.

 

 ๓. เผยแพร่ธรรมะ ทางวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทย ุ

กองพลที่ ๑ คลื่น เอ.เอ็ม.๑๔๒๒

      ●	 ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์  

        เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึง ๑๑.๐๐น.

 

 ๔. จัดพิมพ์วารสารธรรมะ ชื่อ ปัญญาสาร แจกเป็น 

ธรรมทาน ประมาณ ๓ เดือนต่อฉบับ สมัครเป็นสมาชิกได้   

โดยไม่ต้องเสียค่าบำรุงแต่ประการใด

 

 ๕. เผยแพร่ธรรมะ ทางเว็ปไซด์ http://nab.or.th.
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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  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  ๒๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

  วันที่  ๒๒ พฤศจิกายน ถึง ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

 

_15-0660.indd   201 7/2/15   1:47:24 PM



202

 ๔. สำหรับ พระภิกษุเข้าปฏิบัติธรรม ตามหลักสูตร 

ประจำ ดังนี้.

  วันที่  ๓๑ กรกฎาคม ถึง ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

  วันที่  ๒๐ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ และปิดเทอม 

  วันที่  ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

 

 ๕. จำนวนผู้เข้าปฏิบัติธรรม เดือนเมษายน ถึง  

เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ มีดังนี้.

  แม่ชี     ๑๐ ท่าน 

  ฆราวาสชาย       ๒๒  ท่าน

  ฆราวาสหญิง      ๙๒ ท่าน

       รวม ๑๒๔ ท่าน

 ๖. จำนวนผู้เข้าอบรมวิปัสสนาฯ แก่ประชาชน 

หลักสูตร ๗ วัน เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ 

มีดังนี้.

  พระภิกษุ    ๔ รูป

  แม่ชี      ๕ ท่าน

  ฆราวาสชาย        ๑๕  ท่าน

  ฆราวาสหญิง       ๖๘ ท่าน

       รวม       ๙๒ ท่าน
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 ๗. จำนวนผู้เข้าอบรมวิปัสสนาฯ หลักสูตรเพิ่มทักษะ 

๑๒ วัน เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ มีดังนี้.

  ฆราวาสชาย    ๓ ท่าน

  ฆราวาสหญิง  ๓๕ ท่าน

       รวม    ๓๘ ท่าน

 ข่าวการพำเพ็ญกุศลประจำปี 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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วันและเวลาการบรรยายธรรมะของมูลนิธิแนบมหานีรานนท์ มีดังน้ี.

สำนักวิปัสสนา ทุกวันอาทิตย์

เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ปริจเฉทที่ ๗ อ.แม่ชีสุภัทรา

เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ปริจเฉทที่ ๓ อ.แม่ชีสุภัทรา

เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. ปริจเฉทที่ ๘ อ.แม่ชีสุภัทรา

วัดธาตุทอง ทุกวันอาทิตย์

อาทิตย์ที่ ๑

เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น. ธัมมสังคณี 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

_15-0660.indd   204 7/2/15   1:48:00 PM



205

ต
า
ร
า
ง
บ
ร
ร
ย
า
ย
ธ
ร
ร
ม
ะ
ว
ัด
ส
า
ม
พ
ร
ะ
ย
า

ห
้อ
ง
 
๑
๐
๑

ห
้อ
ง
 
๑
๐
๒

จ
ัน
ท
ร
์

๙
.๐

๐
 
-
 
๑
๑
.๐

๐
 
น
. 

พ
ร
ะ
อ
ภ
ิธ
ร
ร
ม

ป
ร
ิจ
เ
ฉ
ท
ท
ี่ 
๑
-
๙
 

ภ
า
ษ
า
อ
ัง
ก
ฤ
ษ

อ
.ด

ร
.ช

่ว
ย
 
ก
ร
ร
ณ

ว
ัฒ

น
์

๑
๒
.๓

๐
 
-
 
๑
๔
.๓

๐
 
น
. 

ป
ร
ิจ
เ
ฉ
ท
ท
ี่ 
๑

อ
.ส

ุน
ีย
์

จ
ัน
ท
ร
์

๙
.๐

๐
 
-
 
๑
๑
.๓

๐
 
น
. 

ว
ิป
ัส
ส
น
า

อ
.บ

ุญ
ณ

ัฐ
ศ
ัก
ด
ิ์ 
ท
ว
ิพ
ัฒ

น
์

๑
๒
.๐

๐
 
-
 
๑
๔
.๓

๐
 
น
. 

ป
ร
ิจ
เ
ฉ
ท
ท
ี่ 
๘

อ
.บ

ุญ
ณ

ัฐ
ศ
ัก
ด
ิ์ 
ท
ว
ิพ
ัฒ

น
์

อ
ัง
ค
า
ร

-

๑
๒
.๓

๐
 
น
. 

ป
ร
ิจ
เ
ฉ
ท
ท
ี่ 
๙

อ
.ธ
น
ว
ัฒ

น
์

อ
ัง
ค
า
ร

๙
.๐

๐
 
-
 
๑
๑
.๐

๐
 
น
. 

ว
ิส
ุท
ธ
ิม
ร
ร
ค

พ
ร
ะ
ม
ห
า
ส
ม
ช
า
ย

๑
๒
.๓

๐
 
-
 
๑
๔
.๓

๐
 
น
. 

ป
ร
ิจ
เ
ฉ
ท
ท
ี่ 
๘

อ
.บ

ุญ
ณ

ัฐ
ศ
ัก
ด
ิ์ 
ท
ว
ิพ
ัฒ

น
์

พ
ุธ

-

๑
๒
.๐

๐
 
-
 
๑
๔
.๐

๐
 
น
. 

ภ
า
ษ
า
บ
า
ล
ี

พ
ร
ะ
ม
ห
า
ส
ม
ช
ัย

พ
ุธ

๙
.๐

๐
 
-
 
๑
๑
.๐

๐
 
น
. 

ว
ิส
ุท
ธ
ิม
ร
ร
ค

พ
ร
ะ
ม
ห
า
ส
ม
ช
า
ย

๑
๒
.๐

๐
 
-
 
๑
๔
.๐

๐
 
น
. 

ป
ร
ิจ
เ
ฉ
ท
ท
ี่ 
๙

อ
.พ

ร
ะ
ม
ห
า
เ
ก
ร
ีย
ง
ศ
ัก
ด
ิ์

พ
ฤ
ห
ัส
บ
ด
ี

๙
.๐

๐
 
-
 
๑
๑
.๐

๐
 
น
. 

ป
ร
ิจ
เ
ฉ
ท
ท
ี่ 
๙

อ
.อ

า
ณ

ัต
ิช
ัย

๑
๒
.๐

๐
 
-
 
๑
๔
.๐

๐
 
น
. 

พ
ร
ะ
ส
ูต
ร

อ
.ส

น
ธ
ิช
ัย

พ
ฤ
ห
ัส
บ
ด
ี

๙
.๐

๐
 
-
 
๑
๑
.๐

๐
 
น
. 

ป
ร
ิจ
เ
ฉ
ท
ท
ี่ 
๙

พ
ร
ะ
ม
ห
า
เ
ก
ร
ีย
ง
ศ
ัก
ด
ิ์

๑
๒
.๐

๐
 
-
 
๑
๔
.๐

๐
 
น
. 

ภ
า
ษ
า
บ
า
ล
ี

อ
.พ

ร
ะ
ม
ห
า
เ
ก
ร
ีย
ง
ศ
ัก
ด
ิ์

ศ
ุก
ร
์

๙
.๐

๐
 
-
 
๑
๑
.๐

๐
 
น
. 

ป
ร
ิจ
เ
ฉ
ท
ท
ี่ 
๔

อ
.บ

ุญ
ณ

ัฐ
ศ
ัก
ด
ิ์ 
ท
ว
ิพ
ัฒ

น
์

๑
๒
.๐

๐
 
-
 
๑
๔
.๐

๐
 
น
. 

ภ
า
ษ
า
บ
า
ล
ี

พ
ร
ะ
ม
ห
า
ส
ม
ช
ัย

ศ
ุก
ร
์

๙
.๐

๐
 
-
 
๑
๑
.๐

๐
 
น
. 

อ
น
ุส
ย
ย
ม
ก

อ
.แ

ม
่ช
ีส
ุภ
า
ภ
ร
ณ

์

๑
๒
.๓

๐
 
-
 
๑
๔
.๓

๐
 
น
. 

ม
า
ต
ิก
า

อ
.บ

ุญ
ณ

ัฐ
ศ
ัก
ด
ิ์ 
ท
ว
ิพ
ัฒ

น
์

_15-0660.indd   205 7/2/15   1:48:13 PM



206

ห
้อ
ง
 
๑
๐
๑

ห
้อ
ง
 
๑
๐
๒

เ
ส
า
ร
์

๘
.๓

๐
 
-
 
๑
๑
.๓

๐
 
น
. 

ป
ร
ิจ
เ
ฉ
ท
ท
ี่ 
๒

อ
.แ

ว
ว
ม
ย
ุร
ี

๑
๒
.๓

๐
 
-
 
๑
๔
.๐

๐
 
น
. 

ป
ร
ิจ
เ
ฉ
ท
ท
ี่ 
๑

อ
.แ

ว
ว
ม
ย
ุร
ี

เ
ส
า
ร
์

๘
.๓

๐
 
-
 
๑
๑
.๓

๐
 
น
.

ส
ัจ
จ
ว
ิภ
ัง
ค
์

อ
.ส

ม
พ
ร

๑
๒
.๓

๐
 
-
 
๑
๔
.๐

๐
 
น
. 

ป
ร
ิจ
เ
ฉ
ท
ท
ี่ 
๘

อ
.ส

ม
พ
ร

๑
๔
.๐

๐
 
-
 
๑
๕
.๐

๐
 
น
. 

อ
ิน
ท
ร
ีย
์ย
ม
ก
ะ

อ
.แ

ม
่ช
ีส
ุภ
า
ภ
ร
ณ

์

อ
า
ท
ิต
ย
์

๙
.๐

๐
 
-
 
๑
๑
.๐

๐
 
น
. 

พ
ร
ะ
ส
ูต
ร

อ
.ส

ม
พ
ร

๑
๒
.๐

๐
 
-
 
๑
๓
.๓

๐
 
น
. 

ม
ห
า
ปั
ฏ
ฐ
า
น
 
(เ
ว
ท
น
า
ติ
ก
ก
)

อ
.ส

ม
พ
ร

อ
า
ท
ิต
ย
์

๙
.๐

๐
 
-
 
๑
๑
.๐

๐
 
น
. 

ป
ร
ิจ
เ
ฉ
ท
ท
ี่ 
๘

อ
.แ

ว
ว
ม
ย
ุร
ี

๑
๒
.๐

๐
 
-
 
๑
๓
.๓

๐
 
น
. 

ว
ิป
ัส
ส
น
า

อ
.แ

ว
ว
ม
ย
ุร
ี

๑
๑
.๐

๐
 
-
 
๑
๒
.๐

๐
 
น
. 

ป
ร
ิจ
เ
ฉ
ท
ท
ี่ 
๗

อ
.ส

น
ั่น
 
ก
ร
ร
ณ

ว
ัฒ

น
์

๑
๓
.๓

๐
 
-
 
๑
๕
.๐

๐
 
น
. 

ส
ัจ
จ
ย
ม
ก
ะ

อ
.แ

ม
่ช
ีส
ุภ
า
ภ
ร
ณ

์

_15-0660.indd   206 7/2/15   1:48:25 PM



207

_15-0660.indd   207 7/2/15   1:48:37 PM



208

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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ปัญญาสาร

มูลนิธิแนบมหานีรานนท์
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ปญฺญาชีวิ ํ  ชีวิตมาหุ  เสฏฺฐํ

ปราชญ์ว่า  ชีวิตที ่อยู ่ด้วยปัญญา  ประเสริฐสุด




