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คำนำ

  ปัญญาสารฉบับที่  ๑๓๑ นี้  จัดพิมพ์ ในวาระ 

วันทอดกฐิน แก่พระภิกษุ  ที่อยู่จำพรรษา ตลอดไตรมาส  

ณ มูลนิธิแนบมหานีรานนท์  

 กฐิน มีหลายความหมาย หมายถึง ไม้แบบ ที่ใช้เย็บ 

จีวร ผ้า ที่ถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ ชื่อว่า มั่นคง เพราะสามารถ 

ทำอานิสงส์ ๕ ประการ ไว้ภายในเขตกฐินของตน (คือจนถึง  

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔) ชื่อว่า สังฆกรรม ประเภทหนึ่ง เพราะเป็น 

กิจกรรมที่สงฆ์กระทำร่วมกัน

  กฐินเป็น กาลทาน เป็นทานที่กระทำได้โดยยาก เพราะใน 

อารามหนึ่งๆ กระทำได้ปีละครั้งเดียว และกำหนดเวลาภายใน  

๑ เดือน ตั้งแต่ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒  

ถ้าถวายก่อนหรือหลังเวลาที่กำหนดนี้ ไม่เรียกว่า กฐิน 

 ส่วนพระภิกษุที่มีสิทธิ์รับกฐินนั้น จะต้องได้จำพรรษาอยู่ 

ณ อารามใดอารามหนึ่งจนครบไตรมาส และจะต้องนำผ้านั้น 

ไปทำพิธีประกอบ สังฆกรรมในพระอุโบสถ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตสีมา 

ภายในอารามนั้น และต้องทำให้เสร็จภายในวันนั้น

 มูลเหตุที่มีพุทธานุญาตให้พระภิกษุรับผ้ากฐินนั้น 

 มี เรื่องเล่าไว้ในพระวินัยปิฎกมหาวรรคว่า พระผู้มี 

พระภาคปรารภพระภิกษุชาวเมืองปาเถยยะ ๓๐ รูป  ได้จำพรรษา 

ณ เมืองสาเกตตลอดไตรมาส เมื่อออกพรรษา ทำปวารณาแล้ว  
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ได้ออกเดินทางพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ระหว่างเดินทาง 

ฝนตกชกุ ไดร้บัความลำบากกาย จวีรกเ็ปยีกชุม่ดว้ยนำ้ พระพทุธองค ์

ทรงปรารภเรื่องนี้เป็นเหตุ จึงประทานพุทธานุญาต ให้พระภิกษุ 

ผู้จำพรรษาแล้วได้กรานกฐิน เมื่อได้กรานกฐินแล้ว จักได้อานิสงส์ 

๕ ประการ ตามพุทธานุญาต.

 ส่วนอานิสงส์ของผู้ถวายผ้ากฐินมี ดังนี้.

 ๑. เป็นผู้มีอายุยืน

 ๒. เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสมบัติ

 ๓. จะไม่ต้องถูกยาพิษและผิดด้วยของแสลงในเวลา 

  เจ็บไข้ได้ป่วย

 ๔. ทรัพย์สมบัติของตนจะไม่เป็นอันตรายด้วยโจรภัย 

  และอัคคีภัย

  ๕. ถ้าเป็นผู้ชายจะได้บวชด้วยวิธีเอหิภิกขุ คือได้บวช 

กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  มีบาตรและจีวรเกิดขึ้นเองโดย 

ไม่ต้องแสวงหา ถ้าเป็นหญิงจะได้เครื่องประดับอันล้ำค่าที่ชื่อว่า 

มหาลดาปสาธน์

 การทอดกฐินนั้น คือการถวายผ้าแก่ภิกษุสงฆ์ จะเป็น 

ผ้าเก่าหรือผ้าใหม่ก็ได้ และมีจำนวนอย่างน้อย ๑ ผืน แต่ปัจจุบัน 

นิยมถวายอย่างน้อย ๑ ไตร แต่ผ้าที่พระภิกษุนำไปกรานกฐินนั้น 

ใช้เพียงผืนใดผืนหนึ่งเท่านั้น 

 ในปีนี้มูลนิธิฯ มีพระภิกษุจำพรรษา จำนวน ๓๖ รูป 

สามเณร ๒ รูป แม่ชี ๓ ท่าน รวม ๔๑ ท่าน มูลนิธิฯ จึงได้กำหนด 

ทอดกฐินสามัคคีขึ้น ในวันอาทิตย์ที่  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
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 การบำเพญ็บญุทอดกฐนิสามคัค ีครัง้นี ้คณุศริทิร ตญัศริสิขุ 

มีจิตศรัทธา และเห็นประโยชน์ในการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ด้วยการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม จึงรับเป็นประธาน 

ทอดกฐินสามัคคี พร้อมคณะนักศึกษาพระอภิธัมฯ วัดสามพระยา 

วัดธาตุทอง มูลนิธิแนบฯ ผู้ปฏิบัติธรรม ญาติ มิตร และสาธุชน 

ทั้งหลาย เพื่อถวายผ้ากฐินและเจดีย์ธาตุ แด่พระภิกษุสงฆ์  

และสิ่งของอื่นๆ พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยเพื่อพระภิกษุและ 

ผู้ปฏิบัติธรรมให้มีการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวก 

พรอ้มซอ่มแซมบรูณะเจดยีอ์นัเปน็ทีบ่รรจพุระบรมสารกิธาตขุอง

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการของ 

มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ต่อไป

 วารสารฉบับนี้ ได้นำเรื่อง ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ  

เป็นวิสุทธิที่ ๖ ที่ท่านอาจารย์แนบ มหานีรานนท์ ท่านได้พยายาม

อธิบายทวนกลับไปกลับมา เพื่อหวังให้ผู้ศึกษาเข้าใจนัยของ 

การปฏิบัติ ให้ชัดเจน วิสุทธิที่ ๖ นี้ ท่านได้อธิบาย ความบริสุทธิ ์

ของปัญญาที่พิจารณานามและรูปเกิดขึ้นและดับไป ตาม 

วิปัสสนาญาณ ๙ มีอุทยัพพยญาณที่ปราศจากวิปัสสนูปกิเลส 

เป็นต้นไป จนถึงอนุโลมญาณ เป็นไปตามลำดับญาณอย่าง 

ละเอยีดลออ โดยเฉพาะทา่นสมาชกิทีไ่ดอ้า่นและพจิารณาตามโดย

ตลอดแล้ว ย่อมเข้าใจการปฏิบัติวิปัสสนาโดยไม่ผิดเพี้ยนแน่นอน 

นับว่าเป็นอารมณ์ของปัญญาที่หาอ่านได้ยาก

 นอกจากนีย้งัมเีรือ่งของอาจารยท์า่นอืน่ทีเ่ปน็อารมณข์อง

ปัญญาได้ตามสมควรอีกด้วย 
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 มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ ขออนุโมทนาในกุศลเจตนา 

ของทุกท่าน ที่ได้ร่วมใจกันบำเพ็ญกุศล เพื่อทะนุบำรุงพระบวร 

พุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไป ขอกุศลที่ประกอบด้วยปัญญานี้

จงเป็นพลวปัจจัยให้ทุกท่าน ประสพความสุขความเจริญงอกงาม 

ไพบูลย์ในธรรมและมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด สามารถรู้ธรรม 

เห็นธรรมตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมพุทธเจ้า  

จนถึงความพ้นทุกข์โดยเร็วพลันด้วยกันทุกท่านเทอญฯ.

    เทพฤทธิ์ สาธิตการมณี

    กรรมการฝ่ายวิชาการ

    มูลนิธิแนบมหานีรานนท์

    ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
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สารบัญ

   หน้า

 ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธ ิ................................................ ๘

  อาจารย์แนบ มหานีรานนท์

 เจตนา เจตสิก ................................................................ ๘๔

  อาจารย์สุคนธ์ สุ่นศิริ

 โมหมูลจิต ๒ ................................................................. ๘๗

  อาจารย์บุญณัฐศักดิ์ ทวิพัฒน์

 ลายแทงขุมทรัพย์ (ตอนที่ ๔) .........................................๙๘

  อาจารย์นิตยา ปรีชายุทธ

 มงคล ๓๘ ประการ (๖) ............................................... ๑๒๐

  อาจารย์เทพฤทธิ์ สาธิตการมณี

 ปัญหาน่ารู้สำหรับผู้เรียนอภิธรรม (๘) ........................ ๑๓๑

  อาจารย์เทพฤทธิ์ สาธิตการมณี

 ข่าวอนุโมทนา ............................................................. ๑๔๑

 ข่าวมูลนิธ ิ....................................................................๑๔๔

 ตารางบรรยายธรรม ....................................................๑๔๘
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ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ

โดย อาจารย์แนบ  มหานีรานนท์

นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ

สวัสดีค่ะ ท่านที่เคารพ

 มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินี่  จบแล้วทุกอย่าง 

นะคะ เพราะฉะนั้น ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะต้อง 

เข้าใจ เฉพาะมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินะคะ แต่ว่า 

ต่อไปนี้ ก็จะสรุปคำว่า “มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ” 

พอให้ได้ใจความ ให้เข้าใจง่ายๆ นะคะว่า วิสุทธิอย่างไร 

ที่จะเข้าถึง และจะเข้าถึงวิสุทธิได้ด้วยปัญญาอะไร?

 ดิฉันพูดมาหลายครั้งแล้ว ก็อยากจะถามเหมือนกัน 

ว่า ปัญญาอะไรที่ได้ชื่อว่า มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ 

ปัญญาอะไรคะ ? นี่แหละ ถ้าเข้าใจอันนี้แล้ว มันก็  

ง่ายที่สุดค่ะ นิดเดียว เข้าใจนิดเดียว คือ ปัญญาที่รู้ว่า 

อารมณ์นี้ ใ ช่ทาง  หรืออารมณ์นี้ไม่ ใช่ทาง  ปัญญา 

อันนี้แหละ เป็นความสำคัญอันหนึ่งเหมือนกันนะคะ 

ถ้ารู้อย่างนี้แล้ว ก็ไปต่อไปอีกได้ ความรู้อย่างนี้เท่านั้น 
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แหละที่เข้าถึงวิสุทธิ จะต้องรู้ถูกด้วยนะคะ ถ้าไม่รู้ว่า 

อันไหนถูก อันไหนผิด ก็อาจจะเดินไปในทางที่ผิดได้  

ปัญญานี้แหละที่จะเข้าถึงวิสุทธิ เพราะรู้อย่างนี้ความรู้ 

ตรงนี้นิดเดียว ถ้าพูดแค่ความหมายก็เท่านี้ เท่านี้แหละ 

จบแล้ว ใช่ไหมคะ ? วิสุทธินี่แหละ อันนี้เป็นวิสุทธิของ 

ปัญญา มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ เป็นวิสุทธิที่  ๕  

นะคะ ฉะนั้นก็เป็นวิสุทธิของปัญญา ทีนี้เมื่อเป็นวิสุทธิ 

ข อ ง ปั ญ ญ า แ ล้ ว เ ป็ น ชื่ อ ข อ ง ปั ญ ญ า ทั้ ง นั้ น น ะ ค ะ 

กังขาวิตรณวิสุทธิ  ก็ เป็นชื่อของปัญญา แต่ต้องรู้ว่า  

วิสุทธินั้น ต้องปัญญาอย่างนั้น ต้องปัญญาอย่างนั้น  

เข้าถึงวิสุทธินั้น ปัญญาขั้นนั้นเข้าถึงวิสุทธินั้น เพราะว่า 

ปัญญานี่มีหลายขั้นมาก แต่ข้อสำคัญที่เราควรจะเข้าใจ 

แน่นอนนี้น่ะมีหลายขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุด  

แต่ว่าอย่างไรก็ตามเถอะ ตั้งแต่ต่ำไปจนกระทั่งถึงสูงสุด  

จะต้องเข้าถึงวิสุทธิทุกขั้นไปเลย

 ปัญญามีวิสุทธิ ๕ ชื่อ ตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นไป 

นะคะ ต้องเข้าถึงวิสุทธิทุกขั้นไป ทุกๆ ปัญญาทุกขั้นไป 

จึงจะบรรลุถึงนิพพานได้ เพราะฉะนั้นก็เป็นของที่เรา 

ควรจะเข้าใจเหมือนกัน
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 การเจรญิวปิสัสนานีน้ะ่ ถา้ปญัญาของเรารูอ้ยา่งนีน้ะ 

เกิดปัญญาแล้วรู้ขึ้นมาอย่างนี้ จะเทียบได้กับวิสุทธิอะไร? 

วิสุทธิอย่างนี้น่ะ มีความรู้สึกอย่างไร ปัญญาที่รู้เช่นนี้น่ะ 

เข้าถึงวิสุทธิหรือยัง ? นี้เป็นของที่เราควรจะรู้ถ้าเรารู้ไว้ 

อย่างนี้นะคะ แล้วเวลาเราปฏิบัติก็ ไม่ผิด เราก็รู้ว่ า 

ถ้าปัญญาเรายังไม่เข้าถึงวิสุทธิเพราะเหตุนั้นๆ ทีเดียว 

ยังมีความรู้สึกอย่างนั้น เกิดขึ้นเป็นบางครั้งบางคราว 

ที่ เป็นอารมณ์ของกิ เลสน่ะ  อย่ างนี้ละก็ปัญญานั้น 

ก็ยังไม่เข้าถึงวิสุทธิ ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะสบาย 

ในเวลาปฏิบัติก็ไม่ลำบากนะคะ 

 วิสุทธิทุกอย่างต้องมีเหตุผลนะคะ ว่าทำอย่างไร 

จึงจะรู้ได้ จนถึงวิสุทธิอย่างนี้ เช่นถ้าว่ามัคคามัคคญาณ- 

ทัสสนวิสุทธินี่น่ะ เราจะได้มาอย่างไร? ก็จะต้องรู้เหตุ  

ไม่ ใช่นึกอยากได้มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิแล้ว 

ก็จะได้เกิดขึ้นมาเองนั้น ไม่ได้ ต้องมีเหตุให้เกิด แต่ว่า 

พูดเฉพาะตัววิสุทธิแท้ๆ ก็คือรู้อย่างนี้ รู้ว่าอย่างนี้ใช่ทาง  

อย่างนี้ไม่ใช่ทางที่แน่นอนเท่านั้นเอง

 เพราะฉะนั้น ท่านที่จะเรียน หรือฟังธรรมให้เข้าใจ 

ดีแล้ว ท่านก็ควรจะรู้ว่า ตรงไหนที่ท่านยังไม่เข้าใจดี 

นี่แหละค่ะ ขอให้ท่านพยายามตรงนี้แหละค่ะ ถ้าท่าน 
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เรียนอย่างนี้น่ะ เร็วมากเร็วทีเดียวปีเดียวแหละสามารถ 

มีความรู้มากมาย ตรงไหนที่ท่านยังไม่เข้าใจดี หรือยังไม่รู้  

ท่านก็จงพยายามในสิ่งที่ท่านไม่รู้  พยายามหาความรู้  

ของท่านว่าท่านไม่รู้อะไร? ท่านไม่ เข้าใจตรงไหน? 

ถ้ าท่ านเจอความไม่รู้ ของท่าน อย่ างนี้มากๆ แล้ว 

ความไม่รู้ของท่านก็จะหมดไป และความเข้าใจก็จะ 

เกิดขึ้นมาแทน แปลว่า พบความไม่รู้มากเท่าไร ท่าน 

ก็จะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพียงนั้น ถ้าไม่เจอเลยก็แปลว่า 

ไม่รู้ เลย ทำไมถึงว่าไม่เจอเลย แปลว่า ไม่รู้ธรรมะที่ 

สุขุมสูงๆ อย่างนี้ เต็มไปด้วยเหตุผลนี่แหละ ที่จะรู้  

ทั้งหมด นี่น่ะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะ ต้องมีรู้บ้าง ไม่รู้บ้าง  

ถ้าเรารู้นิดหน่อย สิ่งที่ ไม่รู้น่ะยังมี เยอะ เราก็ไม่รู้ว่า 

สิ่ งที่ ไม่รู้ ยัง เหลืออยู่  เราก็นึกว่าแค่นี้แหละ เท่าที่รู้  

แค่นี้แหละ ก็นึกว่ าหมดแล้ว  ครั้นพอรู้ต่อไปอีกๆ  

ถึงจะรู้ว่า ที่ไม่รู้ยังมีอีกมาก เพราะฉะนั้น เราจะรู้หมดน่ะ 

รู้ไม่ได้หรอกค่ะ หรือเข้าใจหมดก็เป็นไปไม่ได้ จะต้องมี 

ส่วนที่ไม่เข้าใจน่ะมีอยู่  แต่ว่าหาไม่เจอ เพราะไม่รู้ว่า 

อะไรที่ไม่รู้ อย่างนี้ก็จะหาความเข้าใจได้ยาก เพราะจะ 

ต้องรู้ เสียก่อนว่า ไม่ เข้าใจตรงไหน มัคามัคคญาณ-

ทัสสนวิสุทธิก็จบเพียงเท่านี้นะคะ
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 ต่อไปนี้ จะขึ้นวิสุทธิที่ ๖ คือ ปฏิปทาญาณทัสสน- 

วิสุทธิใช่ไหมคะ วิสุทธิที่  ๖ นี่  ชื่อว่า ปฏิปทาญาณ 

ทัสสนวิสุทธิ

 ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ  แปลว่ าอย่ างไร? 

หมายความว่าอย่างไร? 

 แปลว่า ปัญญานั้น ยกขึ้นสู่ความรู้สึก หรืออารมณ์ 

ทีถ่กูแลว้ อนัเปน็ทางทีบ่รสิทุธิน์ะคะ ทางทีจ่ะดำเนนิไปถงึ 

นิพพานน่ะถูกต้องแล้ว ปัญญานี้น่ะเข้าใจดีแล้ว แล้วก็ 

ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์นั้น ในระหว่างที่ยกขึ้นสู่อารมณ์นั้น  

ปัญญานั้นแหละก็รู้ว่ าอันนี้แหละที่ เรียกว่า  มัคคา- 

มัคคญาณทัสสนวิสุทธิ รู้ถูกนะคะ ไม่ผิดนะคะ ไม่ใช่ 

ยกขึ้นผิด ต้องถูกด้วย เป็นทางปฏิบัติที่จะดำเนินไป 

ให้ถึงพระนิพพานนั้นถูกต้องแล้ว เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่า 

ปฏิปทาญาณ ญาณนี้น่ ะ  ตั วปัญญานะคะ วิสุทธิ   

คือปัญญาที่เข้าใจหรือตั้งอยู่ในปฏิปทา หนทางที่ถูก และ 

ปัญญานั้นแหละชื่อปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ นี่ เป็น 

ชื่อของปัญญานะคะ ปัญญาที่ เข้าใจอย่างนั้น แปลว่า  

เห็นหนทางจะดำเนินไปที่บริสุทธิ์แล้วในทางนี้หมายถึง 

อะไร?

 คำว่า ทาง น่ะ หมายถึงอะไร?
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 หมายถึงอารมณ์นะคะ คือ อารมณ์ที่จะเป็นเครื่อง 

นำทางที่จะต้องเดินทางไปตามอารมณ์ อารมณ์นี้น่ะ 

เป็นอารมณ์ของโลภะก็มี เป็นอารมณ์ของโทสะก็มี เป็น 

อารมณ์ของศีลก็มี เป็นอารมณ์ของสมาธิก็มี เป็นอารมณ ์

ของปัญญาก็มี ใช่ไหมล่ะคะ จะเป็นเครื่องนำจิตเข้าไป 

ตั้งอยู่ในความรู้สึกที่ถูก คือ เวลานั้น จิตนั้นก็จะต้องมี 

อารมณ์ มีอะไรเป็นอารมณ์ อารมณ์นั้นมาจากไหน 

มาจากกิเลส หรือ มาจากศีล มาจากสมาธิ มาจากปัญญา 

อารมณ์ในที่นี้ ต้องหมายถึงมาจากปัญญา ปัญญาที่ชื่อว่า 

วิปัสสนานะคะ ปัญญาในที่นี้  ก็ต้องหมายถึงปัญญา 

วิปัสสนานะ ปัญญาที่ ไม่ชื่อว่ า  วิปัสสนา ก็มีแยะ 

เหมือนกัน แต่ในที่นี้ หมายถึง ปัญญาที่ชื่อว่า วิปัสสนา 

นั้นแหละ

 อะไรจะเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาปัญญา มีอะไร 

เป็นอารมณ์นะ? เคยทำวิปัสสนาแล้วใช่ไหมคะ มีอะไร 

เป็นอารมณ์คะ? อนิจจังใช่ไหมคะ? ไตรลักษณ์ชื่อว่า 

เป็นอารมณ์ของวิปัสสนา อันใดอันหนึ่ง อนิจจังหรือ 

ทุกขัง นะคะ หรืออนัตตาเป็นตัวถูกรู้ ปัญญานะ เป็นตัวรู้  

แต่ว่าอนิจจังนี้ต้องได้มาจากนามรูป

 เพราะฉะนั้นปัญญาที่เรียกว่า วิปัสสนานี่น่ะ ต้องรู้ 

อย่างนี้เท่านั้น ไม่ใช่ว่ารู้ทำมาหากิน เข้าใจ ฉลาด ร่ำรวย 
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ทำลูกระเบิดปรมาณู ไปพระอาทิตย์ พระจันทร์ ทำจรวดได้ 

ไมใ่ชน่ะคะ ไมใ่ชช่ือ่วปิสัสนา ปญัญาทีช่ือ่วา่ วปิสัสนานีน่ะ่ 

เฉพาะรู้นามรูป เป็นอนิจจัง นามรูปเป็นทุกข์ นามรูปไม่ใช ่

ตัวตน แค่นี้แหละ

 ที่จริง พวกท่านที่มาศึกษาน่ะ รู้แต่เพียงขั้นนี้แหละ 

พอแล้ว รู้แต่เพียงว่า ปัญญาที่ชื่อว่า วิปัสสนาน่ะ ทุกท่าน 

ก็เคยได้ยินกันหมดแล้ว วิปัสสนานี่น่ะ ปัญญาที่ชื่อว่า 

วิปัสสนาน่ะ รู้อะไร ก็จับหลักไว้ว่า รู้อนิจจัง รู้นามรูปเป็น 

อนิจจัง นามรูปเป็นทุกข์ นามรูปเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตน  

๓ อย่าง แค่นี้แหละ พอแล้ว ทีนี้เราจะไปศึกษาที่ไหน 

ก็ถามได้นี่นะว่า ที่ เขาทำวิปัสสนานี่น่ะ จะให้รู้อะไร  

ปั ญ ญ า รู้ อ ะ ไ ร  นั่ ง ไ ป โ น่ น  ไ ป เ ห็ น พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า 

เห็นพระนางพิมพา เห็นพระราหุล อยู่ในนิพพานโน่น 

อย่างนี้น่ะใช่ไหม อันนี้ใช่วิปัสสนาไหม? ไม่ใช่ ใช่ไหม? 

หรือ เห็น เทวดา  เห็นพระอินทร์  เห็นพระพรหม 

เ ห็ น พ ร ะ พุ ท ธ รู ป ห น้ า ตั ก ก ว้ า ง  เ ท่ า นั้ น  เ ท่ า นี้  

เป็นวิปัสสนาใช่ไหม? ไม่ใช่ ใช่ไหม? นี่น่ะง่ายจะตายไป 

ขอให้รู้ตรงนี้รู้จริงๆ พร้อมด้วยเหตุผลนี่น่ะ คำเดียว 

เท่านั้นนะคะ ก็คงจะไม่นำท่านไปในทางที่ผิด ที่ไม่ใช่ 

วิปัสสนา เท่านี้ก็ เป็นเครื่องตัดสินแล้วค่ะ ทางน่ะ 

หมายถึงอารมณ์นะคะ อารมณ์ที่ถูกนี่น่ะ เป็นปฏิปทา 
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แล้วก็ต้องบริสุทธิ์ด้วย ไม่ เจือด้วยกิ เลสด้วยวิสุทธิ  

ในที่นี้หมายถึงว่า  อารมณ์นั้นปฏิ เสธกิ เลสออกไป 

กิเลสอะไรออกคะ? 

 คือ ตัณหา และทิฏฐิ ๒ อันนี่เท่านั้น

 ตามนัยสติปัฏฐาน ท่านก็บอกเหมือนกันสติปัฏฐาน 

น่ะ ทำให้วิปัสสนาเกิด ใช่ไหมคะ เมื่อเข้าถึงอุทยัพพย- 

ญาณแล้ว ท่านก็บอกว่าตัณหาและทิฏฐิน่ะ ไม่อาศัยแล้ว  

ไม่อาศัยในปัญญานั่นแล้ว เฉพาะตัณหาและทิฏฐินี่  

พอแล้ว ๒ อย่าง นี่แหละ ๒ อันนี่ ไม่อาศัย และชื่อว่า 

บริสุทธิ์  ตัณหาและทิฏฐิ ไม่สามารถเข้ าจับต้องใน 

อารมณ์นั้นได้แล้ว จิตนั้นจึงยกขึ้นสู่อารมณ์ที่บริสุทธิ์ได้

 ต่อไปนี้ก็ขอย้อนกลับไปถึงวิสุทธิที่พูดมาแล้ว 

สักหน่อยนะคะ ก็เพื่อจะได้ติดต่อกันกับวิสุทธิที่จะพูด 

ต่อไปว่า วิสุทธิอันนั้นน่ะ รู้อย่างไร จะได้รู้ว่า วิสุทธิ 

ที่จะพูดต่อไป มาจากเหตุอันไหน ได้อาศัยปัจจัยอะไรมา  

จึงขึ้นถึงวิสุทธิอันนี้ ได้ เพื่อจะได้ เป็นเหตุติดต่อกัน 

ในวิสุทธิที่จะพูดต่อไป

 วิสุทธิที่แล้วมาน่ะ วิสุทธิอะไร นี่ก็เข้าใจแล้วนะคะ 

คือชื่อ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ชื่อน่ะไม่สำคัญ  

รู้ว่าอย่างไร ตรงนี้สำคัญ ชื่อจำไม่ได้ไม่เป็นไร แต่ว่า 
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ข้อสำคัญน่ะ เข้าใจและรู้อย่างไร นี่แหละ อันนี้แหละ 

สำคัญนะคะ หมายความว่า  เมื่อถึงวิสุทธินั้นแล้ว 

ก็ชำระกิ เลสหมดไปแล้ว คือ วิสุทธิที่  ๕ หมดแล้ว 

ชำระกิเลสหมดแล้ว

 เอาปัญญาอะไรมาชำระกิเลส ?

 ปญัญาทีรู่ว้า่ ถกูหรอืผดิ นัน่แหละ เมือ่รูว้า่อนัไหนถกู 

อันไหนผิดแล้ว ก็ต้องทำให้ผิดนั้นหมดไป ใช่ไหมคะ 

ก็พยายามมาตั้งในทางที่ถูกได้ เมื่อตั้งทางที่ถูกได้แล้ว 

วิสุทธิอันที่ ๖ นี่น่ะ คือ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ถึงจะ 

เกิดขึ้นได้

 ในวิสุทธิที่ ๕ ที่พูดมาแล้วนั้นน่ะ อันนั้นน่ะยังมี 

อุปกิเลสเข้าอาศัยอยู่ได้ในอารมณ์ของวิปัสสนานั้น คือ 

ที่เรียกว่า วิปัสสนูปกิเลส มี ๑๐ อย่างนะคะ มีโอภาส 

แสงสว่าง เป็นต้น ที่เข้าไปอาศัยอยู่ในที่นั้น และผู้ปฏิบัติ 

ก็ต้องมีความเข้าใจในอารมณ์ที่ถูกและอารมณ์ที่ไม่ถูกต้อง 

มีความเข้าใจอย่างนี้เสียก่อนในวิสุทธิที่แล้วมา คือว่า  

ต้องได้มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิก่อนนะคะ ถ้าหากว่า 

ไม่ได้วิสุทธิที่แล้วมา ก็ไม่สามารถจะยกขึ้นสู่ปฏิปทาได้  

เพราะไม่รู้ว่า อันไหนถูก อันไหนผิด แล้วถึงจะยกขึ้นสู่ 

หนทางที่ถูกได้ เมื่อรู้ว่าอันไหนผิดเสียก่อน ผิดก็คือ 
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ที่เรียกว่า วิปัสสนูปกิเลส ข้อสำคัญที่เราต้องรู้นี่น่ะอะไร? 

ข้อสำคัญในที่นี้ ท่านก็อธิบายไว้หลายอย่างนะคะ คือว่า 

ความรู้ผิด รู้ถูก นี่ เป็นความสำคัญอันหนึ่งของผู้ที่  

จะปฏิบัตินะคะ เพราะวิปัสสนูปกิเลสจะอาศัยเกิดขึ้น 

แก่ผู้จะเจริญวิปัสสนา ในเมื่อปัญญาได้เข้าถึงอุทยัพพย-

ญาณแล้ว วิปัสสนูปกิเลสนี้จะมีได้ แต่เมื่อผู้นั้นได้ปฏิบัติ 

เข้าถึงอุทยัพพยญาณแล้ว แต่กำลังปัญญายังอ่อนอยู่  

วิปัสสนูปกิเลสยังเกิดได้  ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ 

ก็ยังไม่ได้ ก็ยังอยู่ในมัคคามัคคญาณอยู่

 ฉะนั้น ถ้าว่าปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินี้ ก็หมายถึง 

การนำจิต เข้าไปตั้งอยู่ในอารมณ์ของปัญญา คือ อุทยัพพย- 

ญาณ ที่ปราศจากวิปัสสนูปกิเลสแล้วนั่นเอง ตอนนี้  

วิปัสสนูปกิเลสจะมารบกวนไม่ได้ เพราะปัญญามีกำลัง 

กล้าเกิดขึ้นแก่ผู้เจริญวิปัสสนา วิปัสสนูปกิเลสนี่นะคะ 

จะเกิดขึ้นถึงวิปัสสนา หากเมื่อปัญญาไม่เข้าถึงอุทยัพพย-

ญาณแล้ว วิปัสสนูปกิเลสนี้ก็จะมีไม่ได้  แต่เมื่อผู้นั้น 

ได้ปฏิบัติเข้าถึงอุทยัพพยญาณแล้ว แต่ปัญญาในขั้นของ 

อุทยัพพยญาณนั้นน่ะ เพิ่งจะเข้าถึง แปลว่าปัญญายัง 

อ่อนอยู่ ทีนี้ก็ยังไม่เข้าใจที่จะปรับปรุงอินทรีย์ให้เสมอกัน  

ถ้าอินทรีย์ไม่เสมอกัน ผู้ปฏิบัติก็บรรลุถึงความสำเร็จไม่ได้ 

เหมือนกัน
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 ทีนี้ วิปัสสนูปกิ เลส  เมื่ ออินทรี ย์ ไม่ เสมอกัน  

ปัญญาอ่อน สมาธิแก่ สมาธิก็มีกำลังมาก เมื่อสมาธิ 

มีกำลังมาก อารมณ์ของสมาธิคือ วิปัสสนูปกิเลสนี่น่ะ 

ก็เกิดขึ้นได้ มีแสงสว่าง มีความสุข มีความสงบ อะไรต่างๆ  

ที่ประณีตมากทีเดียว เกินกว่ากำลังของปัญญา เมื่ออินทรีย์

ไม่เสมอกันก็ย่อมเกิดวิปัสสนูปกิเลสขึ้น ซึ่งเป็นกิเลส 

ของวิปัสสนานั้น จึงเกิดขึ้นแทรกแซงในอารมณ์ของ 

ปัญญานั้นได้อยู่

 ฉะนั้น ถ้าโยคีบุคคล ยังไม่มีความเข้าใจพอหรือ 

แน่นอนว่า อารมณ์อย่างใด เป็นปฏิปทาที่ถูกต้อง และ 

อารมณ์ใดที่ไม่ใช่ทางที่ถูกแล้ว ปัญญาอันนั้นก็ยังไม่ชื่อว่า 

มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ถ้ายังไม่รู้นะคะ ก็ยังไม่ชื่อว่า 

มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ  หรือยังไม่ เข้าถึงก็ ได้  

เหมือนกัน ต่อเมื่อใดปัญญาของผู้ปฏิบัตินั้น มีความ 

เข้าใจถูกต้อง และตัดสินด้วยตัวเองแล้ว ว่าอันใดผิด 

และอันใดถูก  ปัญญาอันนั้นแหละที่ชื่ อว่ า  เข้ าถึ ง 

มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ เพราะวิสุทธินี้ เป็นวิสุทธิ 

ของปัญญา แต่สิ่งที่เราควรทราบนั้นน่ะ อะไรคืออารมณ์ 

ที่ถูกนั้นน่ะ คืออะไรนี่แหละ อันนี้แหละ จึงเป็นสิ่งที่  

เราควรจะทำความเข้าใจนะคะ และที่ว่า ไม่ใช่ทางที่ถูก 

นั้นน่ะ คืออะไร?
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 เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้ว เวลาเราทำจะได้รู้ว่าอันนี้ใช่ 

หรืออันนี้ไม่ใช่

 ทีนี้  อารมณ์ที่ ผิ ด  ที่ ถู กน่ะ  ได้พูดมาแล้วใน 

มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิที่แล้วมานะคะ อันนี้แหละ  

เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ปฏิบัติควรจะเข้าใจ ถ้าไม่เข้าใจอารมณ์ 

ดังนี้แล้ว ก็ไม่สามารถจะดำเนินต่อไปได้ แต่ว่าที่แล้วมา 

อาจจะลืมไปเสียแล้ว เพราะฉะนั้น ก็จะพูดนิดหน่อยว่า 

อารมณ์ท่ีไม่ใช่ทางในที่นั้น ได้แก่ อารมณ์ ๑๐ อย่าง  

ที่เรียกว่า วิปัสสนูปกิเลสนะคะ 

 ทีนี้ที่เข้าทางน่ะ คืออะไร ?

 ที่ เข้าทางน่ะ คืออารมณ์ที่ได้จากอุทยัพพยญาณ 

อันนั้นเป็นทางที่ถูก ใช่แน่ค่ะ ถ้าไม่เข้าใจอารมณ์อันนี้แล้ว 

ก็ไม่สามารถจะดำเนินต่อไปถึงความสำเร็จได้

 สำหรบัอารมณท์ีไ่มใ่ชท่างนัน้ กไ็ดแ้ก ่วปิสัสนปูกเิลส 

๑๐ ประการ ตามที่ได้อธิบายมาแล้ว มีแสงสว่าง มีความสุข 

ความเยือกเย็น เป็นต้น เพราะในอารมณ์อย่างนั้น ยังเป็นที่

อาศัยของตัณหาและทิฏฐิได้อยู่

 ที่ว่าเป็นกิเลสของวิปัสสนาน่ะ คือ ทำให้วิปัสสนา 

เศร้าหมองไป เศร้าหมองไปในแสงสว่าง ความเยือกเย็น 

เป็นปัสสัทธิ  เป็นสุข แล้วทำไมล่ะ ทำให้วิปัสสนา 

_15-0940(P4).indd   19 10/13/15   2:50:49 PM



20

เศร้าหมอง อารมณ์เหล่านี้ล้วนแต่เป็นกุศลดีๆ ทั้งนั้น 

คนธรรมดามีท่ีไหน ทำไมจึงว่าทำให้วิปัสสนาเศร้าหมองไป  

เพราะอะไร เพราะอารมณ์นั้นดี ประณีต มีความเยือกเย็น 

นั่นเอง ความพอใจคือกิเลส จึงเกิดขึ้นในอารมณ์นั้นได้  

อันนี้จึงว่าเป็นข้าศึกของวิปัสสนา ที่รู้สึกเป็นสุข เยือกเย็น 

นั้น เพราะอารมณ์เหล่านั้นยังเป็นที่อาศัยของตัณหาและ 

ทิฏฐิได้อยู่ ตัณหาเกิดความพอใจ ก็อาจเกิดความเห็นผิดว่า 

ตรงนั้นเป็นธรรมอันประเสริฐแล้ว ได้บรรลุ มรรค ผล 

นิพพานแล้ว นี่แหละ ที่จริงมันไม่ใช่ เพราะฉะนั้นทิฏฐิ 

ก็อาจจะเกิดร่วมกับตัณหา ที่เข้าไปพอใจในอารมณ์นั้น 

มีแสงสว่างเป็นต้น ทำให้เกิดความพอใจในแสงสว่าง หรือ 

ในความสุขที่เยือกเย็นนั้นได้ เพราะเป็นอารมณ์ที่สุขุมมาก 

ผู้ปฏิบัติอาจจะรู้ความจริงได้ยาก เพราะวิปัสสนูปกิเลสนี้ 

ไมใ่ชเ่ปน็กเิลสอยา่งหยาบ ซึง่จะเกดิไดแ้กค่นธรรมดาทัว่ไป 

วิปัสสนูปกิเลสนี่ไม่ใช่คนธรรมดาจะได้นะ เป็นของสุขุม 

มากเหมือนกันนะคะ ไม่ใช่เกิดท่ัวไปในผู้ท่ียังมีจิตใจไม่สงบ 

คนที่ยังมีจิตใจไม่สงบน่ะ ยังไม่ได้พบเลย อารมณ์นี้น่ะ  

เพราะเหตุอย่างนี้เกิดด้วยสมาธิที่มีกำลังมาก เป็นอารมณ์ 

ของกุศล เพราะกุศลเป็นเหตุ แต่ว่ากุศลน่ะ มีหลายชนิด 

เป็นกุศลเหมือนกัน แต่ว่าที่เราเข้าไปทำวิปัสสนานี่น่ะ 
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กุศลอะไร? เป็นกุศลที่ยังให้อยู่ ในวัฏฏะไม่สามารถ 

จะพ้นไปได้ เพราะว่า ยังเป็นที่อาศัยของกิเลสตัณหา  

ไม่สามารถจะชำระตัณหาและทิฏฐิให้พ้นไปจากที่นั้นได้ 

เพราะฉะนั้น ถ้าตายในเวลานั้นมีสวรรค์เป็นที่ไปที่เดียว 

ไม่ต้องสงสัยเลย แต่ว่ากุศลนั้นไม่สามารถจะนำให้พ้นจาก

วัฏฏะได้ เพราะอะไร เพราะว่ามีอวิชชาเป็นมูล เป็นปัจจัย 

จึงได้ทำให้เกิดตัณหา ความพอใจ ความสำคัญผิดขึ้น 

ฉะนั้นจึงไม่มีแก่คนที่จะไปค่ะ ต้องมีแก่ผู้ที่มีจิตสงบแล้ว 

อารมณ์นี้ก็เป็นของกุศล แต่เป็นข้าศึกกับอารมณ์ของ 

วิปัสสนาเท่านั้น ไม่ได้เป็นข้าศึกกับอย่างอื่นๆ เป็นข้าศึก 

ของวิปัสสนาโดยเฉพาะทีเดียว เฉพาะวิปัสสนาอย่างเดียว 

ไม่ใช่ เป็นข้าศึกแก่ศีล ไม่ใช่ เป็นข้าศึกแก่สมาธิ  ศีล 

และสมาธิกับอารมณ์นี้เข้ากันได้นะคะ แต่ว่ากับวิปัสสนา 

เท่านั้นเข้ากันไม่ได้

 ส่วนอารมณ์ที่ถูกในทางวิปัสสนานั้นน่ะ ต้องเป็น 

อารมณ์ที่ได้มาจากอุทยัพพยญาณนั้น จึงจะต้องเป็น 

อารมณ์ที่ถูกและไปนิพพานได้ แต่ในการที่ผู้ปฏิบัติจะมี 

การตัดสินในอารมณ์ที่ถูกต้องในที่นั้นได้ ก็จะต้องเป็น 

ผู้มีโยนิโสมนสิการ คือ จะต้องมีความเข้าใจถูกต้องดีแล้ว 

จากสติ ปัญญา คือการศึกษาดีมาแล้วเสียก่อน แล้วก็ 
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เข้าใจถูกต้องด้วย แล้วจึงจะสามารถเข้าใจในอารมณ์ที่ผิด 

และถูกในที่นั้นได้  ถ้ามิฉะนั้นนิพพานของเขาก็คือ 

อยู่แค่วิปัสสนูปกิ เลสนั้นเอง ถ้าไม่ เข้าใจว่าอันนี้ผิด  

อันนี้ถูก ต้องสำคัญว่าในที่น้ันหมดกิเลสแล้ว บรรลุ มรรค 

ผล นิพพานแล้ว ก็สำคัญว่า ในที่นั้นแหละเป็นนิพพาน 

เพราะว่าสุขุมเยือกเย็นที่สุดเลย บางคนเกิดมาในชีวิต 

ทั้ งชาติ ยั ง ไม่ เคยได้ เ จอะ เลย  ถ้ า ไป เจอะแล้วละก็   

ยากเหลือเกินที่จะไม่เกิดความพอใจ

 เพราะฉะนั้น ผู้นั้นจะต้องมีความเข้าใจมาดีแล้ว 

ก็ต้องถึงอุทยัพพยญาณด้วย ต้องเคยเกิดวิปัสสนา 

มาแล้ว ตั้งแต่นามรูปปริจเฉทญาณ ปัจจยปริคคหญาณ  

สัมมสนญาณ และอุทยัพพยญาณ ต้องเกิดเสียก่อน 

แ ล้ ว จึ ง รู้ ไ ด้  ถ้ า ไ ม่ เ กิ ด  ไ ม่ เ ข้ า ถึ ง อุ ท ยั พ พ ย ญ า ณ  

ก็ไม่สามารถตัดสินว่าอารมณ์นี้ผิดได้  เพราะไม่รู้ว่า 

อารมณ์นั้นถูก อารมณ์ที่ถูก ยังไม่รู้ ก็ไม่รู้ว่าอารมณ์นี้ผิด 

ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นก็เป็นไปไม่ได้

 อีกประการหนึ่ง ผู้ปฏิบัติจะตัดสินผิดถูกได้ก็ต้อง 

เข้าถึงอารมณ์ของอุทยัพพยญาณเสียก่อน ถ้าไม่งั้นก็ไม่ได้ 

เพราะวิปัสสนูปกิเลสนี้  เป็นกิเลสที่อาศัยเกิดขึ้นแก่  

ผู้เจริญวิปัสสนา ในเมื่อปัญญาได้เข้าถึงอุทยัพพยญาณแล้ว 
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แต่ปัญญาในขั้นนี้ ยังไม่มีกำลังพอ หรือยังไม่รู้เท่าทัน 

หน้าตาของกิเลสในที่นั้น กิเลสในที่นั้นละเอียดเหลือเกิน 

ไม่อยากได้ในกามคุณ ไม่ใช่พอใจในกามคุณนะคะ  

ไม่ใช่พอใจในรูป ไม่ใช่พอใจในรส ในกลิ่น ในเสียง  

ในโผฏฐัพพะ ในอารมณ์ที่ ตนปรารถนา  ไม่ ได้มี  

ความพอใจอย่างนั้นเลย ถ้ามีความพอใจอย่างนั้นเกิดขึ้น 

เราก็พอจะรู้ว่ า  อ้อ!  นี่กิ เลสเกิดแล้ว  เพราะอยาก 

แต่นี่ไม่ใช่อย่างนั้น พอใจในอารมณ์ที่สงบแล้วจากกามคุณ 

ไม่เกี่ยวข้องแล้ว ไม่มีความปรารถนาในรูป รส กลิ่น 

เสียงแล้ว สงบแล้วจิตใจ ไม่ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆ  

แล้ว เมื่ออารมณ์ เกิดขึ้น ก็พอใจอยู่ ในความสงบที่  

เยือกเย็นนั่นแหละ เพราะฉะนั้นจึงยากเหลือเกินที่  

เราจะรู้ว่า อารมณ์นั้นเป็นที่อาศัยของกิเลส รู้ได้ยากค่ะ  

ถ้าหากพระโยคีบุคคลยังไม่มีความเข้าใจในอารมณ์นั้น 

ได้แน่นอนว่า อารมณ์ใดเป็นปฏิปทาที่ถูกต้องแล้ว หรือ 

อารมณ์อันใดที่ไม่ถูกทางแล้ว ปัญญานั้นก็ยังไม่ชื่อว่า 

มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ เพราะฉะนั้นจึงว่าลำบาก 

เหลือเกิน

 ทีนี้ก็พูดถึงว่า ผู้ปฏิบัติจะต้องเข้าถึงมัคคามัคคญาณ

ทัสสนวิสุทธิเสียก่อน แล้วก็จะต้องเข้าถึงอุทยัพพยญาณ 
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เสียก่อนด้วย เมื่อได้เข้าถึงอารมณ์อุทยัพพยญาณแล้ว 

นะคะ แล้วก็กิเลสอันนั้นจึงจะเป็นทางวิปัสสนาด้วย  

ถ้ายังไม่เกิดวิปัสสนา กิเลสนั้นก็ยังไม่เรียกว่า กิเลส 

ของวิปัสสนา

 ฉะนั้นในอุทยัพพยญาณนั้นน่ะ จึงมีอารมณ์ได้   

๒ อย่าง ในขณะที่เข้าถึงขั้นปัญญาในอุทยัพพยญาณน่ะ 

คืออะไรที่ใช่ทางก็ดี  อุทยัพพยญาณก็เป็นอารมณ์ได้  

แล้วก็วิปัสสนูปกิเลส ความสงบ ความเยือกเย็น ความสุข 

ก็เกิดได้เหมือนกัน เพราะว่าตัดสินไม่ได้ ไม่ใช่ทางก็รู้ 

ใช่ทางก็รู้ เพราะฉะนั้นต้องมีทั้ง ๒ อย่าง

 ฉะนั้น ผู้ปฏิบัติจึงต้องมีปัญญาและเข้าใจในเหตุผล 

ที่แน่นอนเสียก่อน แล้วจึงจะเข้าถึงวิสุทธินี้ได้ เมื่อเข้าถึง 

มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิแล้ว ก็ต้องเข้าใจ ไม่ใช่เข้าถึง 

วิสุทธิแล้วก็พอ แต่จะต้องมีความเข้าใจในการที่จะนำ 

เอาจิตออกจากอารมณ์ที่ เจือด้วยกิเลสนั้น ต้องเข้าใจ 

อันนี้ใช่ทาง อันนี้ไม่ใช่ทาง ความสงบ เยือกเย็น แสงสว่าง 

ไม่ใช่ทาง แล้วจะทำอย่างไร เมื่อรู้แล้วไม่ใช่ทาง เพราะจิต 

มันยังตั้งอยู่ในอารมณ์นั้น จะทำยังไง จึงจะยกจิตพ้นจาก 

อารมณ์นั้นได้ จะยกขึ้นมาหาทางที่ถูก เพื่อจะได้เข้าถึง 

ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิได้ จะทำยังไง นี่ก็ต้องมีความ 
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เข้าใจอีกขั้นหนึ่ง ใช่ไหมคะ ถ้ามีความเข้าใจแล้ว ทั้งๆ 

ที่รู้ว่าไม่ใช่ ก็เอาจิตออกจากอารมณ์นั้นไม่ได้ ทำอย่างไร 

ก็ต้องตกอยู่ในอารมณ์นั้น รู้สึกว่า เฉยมาก นิ่งมาก 

เยือกเย็นมาก สงบมาก เมื่อจะเข้าไปอยู่อย่างนี้ ทำยังไง 

ถึงจะยกจิตออกจากอารมณ์นั้นได้ ก็จะต้องมีปัญญาอีก 

ขั้นหนึ่งเหมือนกันค่ะ ที่จะต้องเข้าใจ ที่จะต้องนำอารมณ ์

ที่เจือด้วยกิเลสนั้นออก หรือทำให้พ้นไปหมดเสียก่อน  

แล้วจึงจะเข้าถึงอุทยัพพยญาณ ที่เป็นปฏิปทาที่ถูกต้อง 

ได้นะคะ อันนี้ก็ลำบากเหมือนกัน มันยากที่ว่า มันจะต้อง 

แก้ไขนะคะ อันนี้จะต้องเป็นผู้เข้าใจ ถ้ามีความเข้าใจ 

ก็แก้ได้เหมือนกัน และตัวก็ต้องเข้าใจด้วย ถ้าอาจารย์บอก 

แต่ตัวทำไม่ได้ อันนี้ก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันนะคะ บางที 

ก็ต้องให้ออกไปพักเสียก่อน เพื่อให้สมาธินั้นถอยกำลัง 

ลงไปเสมอกันกับปัญญา หรือว่าอ่อนกว่าปัญญาก็ได้ 

เมื่อสมาธิถอย อารมณ์ของปัญญาจะขึ้นมาทันที ที่ยังขึ้น 

ไม่ได้  ก็ เพราะสมาธิมีกำลังมาก อารมณ์ของปัญญา 

ไม่สามารถจะเกิดได้ ต้องแก้ไขได้แล้ว จึงจะยกจิตขึ้นสู่ 

อารมณ์ของปฏิปทา หรือเป็นหนทางที่ถูกนั้น

 เมื่ออารมณ์ในอุทยัพพยญาณ ได้เข้าถึงความสะอาด

หมดจดจากอารมณ์ที่เป็นวิปัสสนูปกิเลสแล้ว อารมณ์ 
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นั้นแหละ ที่ชื่อว่า เข้าถึงปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ คือ 

ว่าต้องยกขึ้นพ้นจากอารมณ์นั้นก่อน แล้วขึ้นตั้งในอารมณ์ 

ที่ถูกได้ และอารมณ์นั้นหมดไป ไม่สามารถจะรบกวน 

ได้แล้ว ถึงจะเข้าถึงวิสุทธิที่ชื่อว่า ปฏิปทาญาณทัสสน-

วิสุทธิ ถ้าไม่ยังงั้น ก็ยังไม่ได้นะคะ ก็ยังอยู่ในมัคคามัคค-

ญาณ นั่นเอง

 ฉะนั้น คำว่า ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินี้ก็หมายถึง 

การนำจติเขา้ไปตัง้ในอารมณข์องปญัญา คอือทุยพัพยญาณ

ที่ปราศจากวิปัสสนูปกิเลสแล้วนั่นเอง คราวนี้วิปัสสนูป-

กิเลสจะมารบกวนไม่ได้อีกแล้ว หรือจะทำให้จิตตกไปจาก

อารมณ์ของวิปัสสนาก็ไม่ได้

 ในการนำจิตขึ้นสู่อารมณ์ของปฏิปทาที่ถูกต้องได้ 

นั้น ก็เพราะเหตุว่า ได้ปัจจัยมาจากปัญญาที่เกิดขึ้นใน 

มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินั่นเอง เพราะได้มาจากการ 

รู้ว่าผิด ว่าถูก นั่นแหละ ถึงได้นำจิตขึ้นสู่ทางที่ถูกได้ ซึ่ง 

ได้แก่ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินี้ได้นะคะ วิสุทธิที่จะ 

เข้าถึงคือปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินี้แหละ

 อนึ่งเรื่องของวิสุทธิทั้ง ๗ นี้น่ะ ขอให้ท่านนักศึกษา 

จงทำความเข้าใจในเหตุผลของวิสุทธินั้นเสียก่อนนะคะว่า 

วิสุทธิทั้ง ๗ นี้ เป็นผลมาจากวิปัสสนาญาณ ๙ ขอให้รู้ว่า  
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วิสุทธินี้ต้องเกิดวิปัสสนาญาณเสียก่อน แล้วจึงเข้าถึง 

วิสุทธิได้ เพราะฉะนั้น เกิดวิปัสสนาญาณแล้ว แต่ก็ยัง 

ไม่เข้าถึงสุทธิ ก็ยังไม่ได้ ต้องมาจากวิปัสสนาญาณ ๙ 

หรือญาณ ๑๖ นั่นเอง ที่เป็นเหตุให้ถึงธรรม คือ วิสุทธิได้

 ฉะนั้น เพื่อความเข้าใจดีในวิสุทธินี้ ท่านก็ควรจะ 

เข้าใจในเหตุผล ตามลำดับของญาณ ตามนัยของวิปัสสนา 

นั้นด้วย เพราะบางทีวิปัสสนาญาณอันหนึ่ ง  หรือ 

อย่างหนึ่ง ก็สงเคราะห์ด้วยวิสุทธิอย่างหนึ่ง หรือบางที 

วิสุทธิอย่างหนึ่ง ก็รวมไว้ด้วยวิปัสสนาญาณหลายๆ อย่าง 

อย่างนี้ก็มี เพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของท่านที่จะเข้าใจ  

เช่น อย่างปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินี้ ปัญญาอะไรบ้าง 

ที่เข้ามาอยู่ในนี้ เข้ามาอยู่ในวิสุทธินี้นะคะ เช่น ปฏิปทา-

ญาณทัสสนวิสุทธิ ที่กำลังพูดกันอยู่นี้ก็ต้องรวมด้วย 

วิปัสสนาญาณตั้งหลายอย่าง ที่ เข้าอยู่ ในวิสุทธินี้คือ  

ต้องนับตั้งแต่อุทยัพพยญาณที่ปราศจากวิปัสสนูปกิเลส 

แล้ว ไปจนถึงโคตรภูญาณ ญาณ เหล่านี้สงเคราะห์เข้าอยู่ 

ในปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิทั้งนั้น เพราะฉะนั้นปฏิปทา

นี่น่ะสำคัญนะคะ แต่ว่าถ้าเข้าถึงทางที่ถูกแล้ว ก็มีหวัง 

จะบรรลุถึงพระนิพพาน

 ฉะนั้น วิปัสสนาญาณ คือ อุทยัพพยญาณนี้น่ะ 

จึงเป็นญาณที่สำคัญมาก ในวิปัสสนาข้างต้นของโลกียะ 
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และอุทยัพพยญาณนี้ ถ้าเป็นปัญญาที่รวมขั้นต้นทั้ง ๓ 

นั้นไว้ในญาณนี้ด้วย ถ้าพูดถึงปัญญาที่รวมเข้าในวิสุทธิ 

ถ้าพูดถึงอารมณ์ที่รวมเข้าในญาณ คือว่าถ้าพูดถึงปัญญา 

อันนั้นๆ ที่เข้าถึงวิสุทธิอันนั้น หรือปัญญารู้หลายอย่างที ่

รวมเข้าไว้ในวิสุทธิอันหนึ่ง นี่ตัวปัญญา ทีนี้ตัวอารมณ์ 

อารมณ์ของปัญญานะคะ เช่นอย่างว่า ปัจจยปริคคหญาณ 

หรอืนามรปูปรจิเฉทญาณ นีก่ป็ญัญา อะไรเลา่ ทีเ่ปน็อารมณ ์

ของปัญญาในที่นี้ อะไรเป็นอารมณ์ของปัญญาในนามรูป 

ปรจิเฉทญาณ อะไรเปน็อารมณข์องปจัจยปรคิคหญาณคะ่? 

มีปัจจัยของนามรูป รู้ว่านามรูปนั้น เกิดขึ้นด้วยปัจจัยอะไร 

ใช่ไหม? นี่แหละมีปัจจยปริคคหญาณนี้  มีปัจจัยของ 

นามรูป นี่อารมณ์นะ แล้วก็สัมมสนญาณ มีอะไรเป็น 

อารมณ์ มีความไม่เที่ยง ความดับของนามรูป เป็นอารมณ์

 อุทยัพพยญาณ มีอะไรเป็นอารมณ์?

 มีความเกิดขึ้น และดับไปของนามรูป เป็นอารมณ์

 ในทีน่ี ้บอกวา่ อทุยพัพยญาณรวมอารมณท์ัง้ ๓ อยา่ง 

อทุยพัพยญาณ ถา้จะนบัตัง้แตน่ามรปูปรจิเฉทญาณมาแลว้ 

ก็ต้องเป็นญาณที่ ๔ ในที่นี้บอกว่า อุทยัพพยญาณน่ะ 

รวมอารมณ์ของปัญญาทั้ง ๓ คือ ญาณทั้ง ๓ ข้างต้นนั้นไว้ 

ในอุทยัพพยญาณ เช่นอย่างไร คือว่า นามรูปปริจเฉทญาณ 

รู้ว่าเป็นนาม เป็นรูป คือได้นามรูปเป็นอารมณ์แล้ว  
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การที่ได้เป็นอารมณ์แล้วนั่นเอง ก็กำหนดนามรูปเรื่อยไป 

ทีนี้ นามรูปที่ตัวตามกำหนดนั้นน่ะ ถูกปรากฏขึ้นเมื่อใด 

ตัวก็รู้  ทีนี้การที่ตัวรู้ ในขณะที่รูปนาม รูปหรือนาม  

ปรากฏขึ้นนั้นเอง ก็เป็นปัจจัยให้รู้ว่า นามหรือรูปอันนั้น 

เกิดขึ้นด้วยเหตุอะไร รู้ได้ทันทีเลย

 สมมติอย่างนี้ คือ เสียงนาฬิกากำลังตีอยู่ ถ้าตัวตาม 

กำหนดนามรูป พอได้ยินเกิดขึ้น นามก็เกิดขึ้นทีเดียว 

พอนามเกิดขึ้น ตัวก็มีสติรู้ทันว่านามเกิดขึ้นแล้ว ตัวก็ต้อง 

รู้ด้วยว่า เพราะมีเสียงใช่ไหม ต้องรู้ด้วยว่า เพราะมีเสียงมา 

เพราะฉะนั้นนามอันนี้ จึงเกิดขึ้น เพราะเหตุที่รู้นามรูป 

มาตั้งแต่นามรูปปริจเฉทญาณแล้ว

 ฉะนั้น การที่รู้ปัจจัยของนามรูปนี้น่ะ รู้เกิดหรือรู้ดับ 

รู้ขณะไหน รู้ขณะที่รูปนามเกิด เพราะได้ปัจจัยทำให้ 

เกิดใช่ไหมล่ะคะ ไม่ได้ทำให้ดับ เข้าใจไหม ปัจจัยไม่ได้ 

ทำให้ดับนะคะ เพราะปัจจัยทำให้เกิดเท่านั้น ขอให้ท่านทำ 

ความเข้าใจในคำนี้ด้วย

 เพราะฉะนัน้ ตอนทีเ่ขา้ไปรูป้จัจยันะ่ ทีใ่หเ้กดิขึน้แหง่ 

นามรูป นี่แปลว่า รู้ความเกิดขึ้นของนามรูป ทีแรกยังไม่รู้ 

เกิดเมื่อไรก็ยังไม่รู้ เกิดแล้วก็กำหนดตามไป ยังไม่รู้ละ 

นะคะ ตามกำหนดไปจะเกิดหรือดับไปเมื่อไหร่ ก็ยังไม่รู้ 
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ยังรู้ไม่ได้ เพราะปัญญายังอ่อนมาก แต่ว่าตามดูไป ทีนี้ 

ดูหนักๆ เข้า เกิดเมื่อไหร่ก็รู้ทันที พอเกิดขึ้นปั๊บรู้ พอได้ 

ยินรู้  พอเห็นรู้  ได้กลิ่นรู้  ใจนึกรู้  นั่งก็รู้  นึกจะนั่งก็รู้  

เสียแล้ว เมื่อรู้ว่านึกจะนั่ง แล้วนั่งก็เกิดขึ้น ตัวก็ต้องรู้ว่านั่ง 

เกิดจากจิตปรารถนาจะนั่ง เพราะจิตนี่ เองเป็นปัจจัย 

เพราะนามเป็นปัจจัย นี่อย่างนี้  สำหรับที่ เราพอจะ 

กำหนดกันได้นะคะ แต่ที่ท่านรู้ของท่านนะ ท่านรู้  

มากมายละ คนที่มีปัญญากว้างขวาง รู้ไปตลอดเข้าถึง 

ปฏิจสมุปบาท แต่ว่ารู้อย่างไรก็ตาม เราจะรู้มาก รู้น้อย  

ก็รู้เริ่มมากจากนามรูปปริจเฉทญาณนั่นเอง แล้วก็ตามดู 

นามรูปไป คนมีปัญญามากก็เห็นมาก คนมีปัญญาน้อย 

ก็เห็นน้อย แต่ก็ชื่อว่า รู้เหมือนกัน

 ฉะนั้นในปัจจยปริคคหญาณนี่  รู้ เกิดนะ รู้ตอน 

นามรูปเกิด

 ทีนี้เมื่อรู้ว่า นามรูปเกิดแล้ว ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าดับนะ 

แตเ่มือ่เขา้ถงึสมัมสนญาณ ทนีีพ้อเขา้ถงึสมัมสนญาณนีน่ะ 

เขา้ถงึอะไร รูอ้ะไร รูน้ามรปูทีด่บั ตอนนีด้บัแลว้ คอืนามรปู 

ที่เกิดนั้นน่ะ ทีนี้ก็รู้นามรูปที่ดับ แต่การรู้นามรูปที่ดับ 

ในสัมมสนญาณนั้น ยังไม่ชื่อว่าสันตติขาด เพราะว่า  

รู้ตอนที่รูปใหม่เกิดขึ้นมาแทนรูปเก่าหมดไปแล้ว รูปใหม ่
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ขึ้นมาแทนแล้ว ถึงรู้ว่ารูปเก่าดับไป ถ้าในระหว่าง 

ที่รูปใหม่ยังไม่เกิดขึ้นมาแทน ก็ยังไม่เห็นว่า รูปเก่าดับไป 

เพราะฉะนั้น การรู้ขั้นนี้ยังไม่ถือว่า เข้าถึงอุทยัพพยญาณ 

รู้ความดับ เห็นความดับไป แต่ว่าดับในที่นี้ ยังไม่เข้าถึง 

ปัจจุบันแท้ ยังไม่ใช่ สันตติขาด ดับอย่างสัมมสนญาณ 

ยั ง เป็นอดีตอยู่  เพราะว่ าต้อง เกิดขึ้นมาแทนก่อน 

เมื่อสันตติขาดแล้ว ไม่ต้องแทน ไม่ต้องเกิดขึ้นมาแทน 

เราก็รู้ได้ในรูปเก่าอันนั้นเอง

 ในสมัมสนญาณ รูด้บันะคะ ปจัจยปรคิคหญาณ รูเ้กดิ 

นามรูปปริจเฉทญาณ รู้นามรูป ปัจจยปริคคหญาณ รู้ปัจจัย 

ขณะนามรูปที่เกิด สัมมสนญาณ รู้ในขณะนามรูปดับ 

พอมาถึงอุทยัพพยญาณ รู้ความเกิดขึ้นและดับไปของ 

นามรูปมารวมที่นี่หมดเลย ในสมมสนญาณนี้ รู้นามรูป 

ด้วยและรู้ทั้งความเกิดและความดับไปของนามรูปด้วย

 ฉะนั้น จึงบอกได้ว่า ในอุทยัพพยญาณนี้ รวมอารมณ์ 

ของญาณทั้ง ๓ เข้ามาอยู่ในที่นี้แล้ว ฉะนั้นโดยมาก 

วปิสัสนานะ่ บางทเีขาไมก่ลา่วถงึเลย นามรปูปรจิเฉทญาณ 

ปัจจยปริคคหญาณ หรือสัมมสนญาณ เขาไม่กล่าวเลย 

พอขึ้นต้น เขาก็กล่าวอุทยัพพยญาณทีเดียว เพราะเหตุว่า 

เมื่อกล่าวถึงอุทยัพพยญาณ ก็ชื่อว่า กล่าวหมดแล้วทั้ง ๓ 

เมื่อรู้มาทั้ง ๓ แล้ว ถึงจะเข้าอุทยัพพยญาณได้ เพราะฉะนั้น 
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ญาณทั้ง ๓ รวมอยู่แล้วในอุทยัพพยญาณนี้ นี่เข้าใจไว้ 

ด้วยนะคะ โดยมากทีเดียว วิปัสสนาญาณน่ะ เขาไม่พูดถึง 

ญาณทั้ง ๓ หรอก เขาเริ่มตั้งแต่อุทยัพพยญาณเลย

 ฉะนั้น เมื่ออารมณ์ขั้นต้นทั้ง ๓ นั้น เป็นปัจจัยให้แก่ 

อุทยัพพยญาณแล้ว อุทยัพพยญาณที่เห็นในความเกิดขึ้น 

และความดับไปของสังขารทั้งหลาย คือ นามรูปนั้นแล้ว  

อารมณ์ของอุทยัพพยญาณนั้นก็เป็นปัจจัยซึ่งกันและกัน 

นะคะ ของวิปัสสนาญาณต่อๆ ขึ้นไป

 ทีนี้ เมื่อไปเห็นความเกิดขึ้น และความดับไปของ 

นามรูปในอุทยัพพยญาณ เห็นชนิดขาดอย่างสันตตินะ 

ไม่ใช่เห็นอย่างสัมมสนญาณ คือเห็นในรูปเดียว ไม่ต้อง 

เปลี่ยนรูป เห็นรูปนั่นแหละ ไม่เที่ยง รูปนั้นแหละเกิดขึ้น 

รูปนั้นแหละดับไป ไม่ใช่ต้องมีรูปอื่นมาแล้วจึงเปลี่ยน 

ในรูปหนึ่งนั้นนะ ย่อมมีสันตติ ย่อมมีความสืบต่อมากมาย

หลายร้อยหลายพันขณะทีเดียว แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะรู ้

ได้เท่านั้นเอง ในอุทยัพพยญาณที่เห็นนั้นน่ะ เห็นสันตติที่ 

สืบต่อในอารมณ์เดียวกันนั่นเอง นี้เห็นความเกิดขึ้นและ 

ดับไปของอุทยัพพยญาณนะคะ

 ทีนี้เมื่อเห็นอย่างนั้นแล้ว ในอุทยัพพยญาณ ได้ความ 

รู้สึกอย่างนั้น ความรู้สึกอย่างนั้นแหละปัญญานั้นแหละ 

ก็เป็นปัจจัยแก่ญาณขั้นต่อๆ ไป จนกระทั่งถึงโคตรภูญาณ 
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ขอให้รู้ว่า ตั้งแต่อุทยัพพยญาณขึ้นไปจนถึงโคตรภูญาณ 

นีน้ะ่  เปน็อารมณอ์ยา่งเดยีวกนันะคะ เวน้โคตรภญูาณนะคะ 

ถึงอนุโลมญาณ โคตรภูญาณนี่มีนิพพานเป็นอารมณ์แล้ว 

ใช่ไหม? ตั้งแต่อุทยัพพยญาณไปจนถึงอนุโลมญาณนั้น 

มีอารมณ์ไปจากอุทยัพพยญาณนั่นเอง มีความเกิดขึ้นและ 

ดับไป หรือไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ตามที่อุทยัพพย-

ญาณได้พบแล้ว และได้เกิดขึ้นในอุทยัพพยญาณนั้นแล้ว 

มีอารมณ์อันเดียวกันตลอดไปจนกระทั่งถึงอนุโลมญาณ 

 เพราะฉะนั้น ตั้งแต่อุทยัพพยญาณไปจนถึงอนุโลม-

ญาณ หรอืโคตรภญูาณ (ถา้ในวสิทุธนิะ) อยูใ่นปฏปิทาญาณ 

ทัสสนวิสุทธิทั้งนั้นเลย แปลว่าถูกแล้ว ถูกแล้วตั้งแต่ 

อุทยัพพยญาณถึงอารมณ์นั้นไปจนกระทั่งถึงอนุโลมญาณ 

ที่สุดของอารมณ์โลกียะทีเดียว

 เพราะฉะนั้น ญาณใดที่มีอุทยัพพยญาณเป็นอารมณ ์

เรื่อยมาแล้ว อารมณ์นั้นเป็นปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิน้ัน 

แล้วแต่เกิดความรู้สึกของญาณน่ะ อีกเรื่องหนึ่งนะคะ 

เปน็ปจัจยัซึง่กนัและกนัตลอดไป จนกระทัง่ถงึอนโุลมญาณ 

นะคะ ถ้าสำหรับสุทธิละก็จนถึงโคตรภูญาณ เป็นลำดับไป

 ฉะนั้น อุทยัพพยญาณนี้ จึงจัดเข้าในปฏิปทาญาณ 

ทัสสนวิสุทธิ ซึ่งนับว่าเป็นปัญญาที่จะนำจิตเข้าสู่อารมณ์ 
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ทีจ่ะดำเนนิไปถงึพระนพิพานนัน้โดยถกูตอ้งแลว้ ถา้หากวา่ 

ไม่ได้อารมณ์อุทยัพพยญาณไป เช่นอย่างว่า เมื่ออุทยัพพย-

ญาณเกิดขึ้นแล้ว วิปัสสนูปกิเลสยังเกิดขึ้นแทรกแซงในที่

นั้นแล้ว วิปัสสนาต่อไปก็จะเกิดไม่ได้ เห็นว่าเป็นทุกข์ไม่ได้ 

เห็นว่าเป็นโทษไม่ได้ เกิดความเบื่อหน่ายไม่ได้ในที่นั้น 

ใช่ไหม เพราะว่ามันสุข มันเยือกเย็น มันสงัด บางทีก็มี 

แสงสว่าง มีโอภาส แล้วมันจะเป็นเหตุให้เราพอใจ หรือ 

เป็นเหตุให้เราเกิดความเบื่อหน่าย มันก็ต้องเป็นเหตุให้ 

เราเกิดความพอใจว่า แหม มันมีความสุข ความสบาย 

อย่างนั้นน่ะ มันจะเกิดความเบื่อหน่าย มันจะเห็นว่า 

เป็นทุกข์  เป็นโทษได้อย่ างไร คิดดูซิคะ ไม่ ได้ เลย  

เพราะฉะนั้น ถ้าหากวิปัสสนูปกิเลสนั้นยังขวางอยู่ละก็ 

วิปัสสนาญาณต่อไปนี่น่ะ ไม่มีหรอก เกิดไม่ได้เลย เพราะ 

อารมณ์เป็นข้าศึกกันทั้งนั้น ก็เกิดไม่ได้ เมื่อข้าศึกยังอยู่ 

ความรู้สึกอย่างหนึ่งยังอยู่  ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่ง 

ก็เกิดขึ้นไม่ได้ จึงได้ว่า เป็นข้าศึกของวิปัสสนานะคะ 

นี่แหละ อยู่ในปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิทั้งหมดนะคะ  

ตั้งแต่อุทยัพพยญาณไปจนถึงโคตรภูญาณ ซึ่งนับว่า  

ปัญญาได้ชี้นำจิตขึ้นไปสู่อารมณ์ที่จะดำเนินไปจนถึง 

นิพพานโดยถูกต้องแล้ว และด้วยความบริสุทธิ์ที่หมดจด 

จากกิเลสด้วย
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 ฉะนั้น พระโยคีบุคคล ผู้ที่ประกอบด้วยความเพียร 

ในการเจริญวิปัสสนานั้น เมื่อได้พิจารณาเห็นความจริง 

ของอารมณ์นั้น ด้วยความเกิดขึ้นและดับไปของอารมณ์ 

นั้นๆ ด้วยปัญญาในอุทยัพพยญาณนั้นแล้ว ก็สามารถ 

จะบรรลุมัค ผล ตามลำดับไป จนถึงพระอรหัตผล 

ก็ได้ เพราะพระอรหัตผลน่ะ ปัญญาวิปัสสนาที่จะเข้าถึง 

โสดามัค ก็ต้องไปตั้งแต่อุทยัพพยญาณ แม้พระโสดาบัน  

ปรารภเพื่อจะยกขึ้นสู่พระสกิทาคามิมัคนะ ก็ต้องไปตั้งแต่ 

อุทยัพพยญาณไป หรือเพื่อจะปรารภพระอนาคามิมัคที่จะ

ดำเนินจากพระสกิทาคามิผลบุคคล ขึ้นถึงอนาคามิมัค 

ก็ต้องปรารภตั้งแต่อุทยัพพยญาณไป เมื่อพระอนาคามี 

บุคคลปรารภจะเข้าถึงพระอรหัตมัคหรืออรหัตผล 

ก็ต้องจับตั้งแต่อุทยัพพยญาณไป ไม่มีเลย ไม่มีทางอื่นเลย

 เพราะฉะนั้น ในที่นี้ จึงบอกว่า บรรลุมัค ผล ไป 

ตามลำดับ จนถึงพระอรหัตผล แต่ว่าไม่ใช่ไปรวดเดียว  

ปรารภอุทยัพพยญาณหนเดียวไปจนถึงอรหัตผล ไม่ใช่ 

ปรารภอุทยัพพยญาณครั้งแรกนะ ไปสู่โสดาปัตติมัค  

ครั้งที่ ๒ นำไปสู่สกทาคามิมัค อุทยัพพยญาณครั้งที่ ๓ 

นำไปสู่อนาคามิมัค ครั้งที่ ๔ ก็นำไปถึงอรหัตมัค แต่ว่า 

ตอ้งไปจากอทุยพัพยญาณทัง้นัน้ เวน้แตโ่สดาเทา่นัน้แหละ
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จะต้องไปตั้งแต่นามรูป ปริจเฉทญาณเพราะว่ายังไม่เคยทำ

นามรูป ยังไม่เคยได้เป็นกรรมฐาน ความรู้สึกว่า ตัวตน 

ยังฝังอยู่ ยังถอนไม่ออก ก็จะต้องมีนามรูปปริจเฉทญาณ 

เกิดขึ้น เสียก่อนถึงจะได้  แต่ว่ า เมื่อตัวตนออกแล้ว 

มิจฉาทิฏฐิออกแล้ว ทิฏฐิวิปลาสผ่านไปแล้ว พอขึ้นถึง 

สกิทาคา ปรารภวิปัสสนาเพื่อจะเข้าถึงสกิคาทามิมัคนั้น 

ไม่ต้องแล้ว ท่านเข้าใจแล้ว เพราะว่า สักกายทิฏฐิก็ดับแล้ว 

ความสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนในเบญจขันธ์ หรือมีตัวตน 

ในเบญจขันธ์นั้นน่ะ โสดามัคประหารแล้ว เพราะฉะนั้น 

ท่านก็ไม่ต้องมาปรารภอีกให้ลำบาก ท่านก็ปรารภตั้งแต่ 

อุทยัพพยญาณขึ้นไปเลยทีเดียว มัคที่ ๒ มัคที่ ๓ มัคที่ ๔ 

ไม่ต้องปรารภปัจจยปริคคหญาณแล้ว แต่ว่าถึงไม่ต้อง 

ปรารภแล้ว ก็อยากจะถามว่ามีอยู่ไหม มีอยู่เหมือนกัน  

ก็ต้องมี เวลาที่อุทยัพพยญาณเกิดขึ้น และดับไปน่ะ  

ท่านจะว่า อะไรเกิดขึ้น อะไรดับไป ท่านมีนามรูปไหม 

มีนามรูปหรือเปล่า? มีไหม? มีอยู่ที่ตรงไหน ก็มีอยู่ที่  

เวลาเกิดดับใช่ไหม? ก็จะต้องรู้ว่า อะไรเกิด นามเกิด หรือ 

รูปเกิด นามดับ หรือรูปดับ ก็ต้องมีติดอยู่แล้วใช่ไหมคะ 

ต้องมี เหมือนกัน ขอให้รู้ว่ า  ถึงแม้ว่าท่านจะพูดว่า  

นับตั้งแต่อุทยัพพยญาณไปก็จริงอยู่ แต่ว่านามรูปก็มีแล้ว  
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แต่ไม่ต้องปรารภเหมือนกับตอนที่แรกทำเท่านั้นเองนะคะ 

เข้าใจอยู่แล้ว

 เอาไวแ้คน่ีก้อ่นนะคะ พดูมากไปกจ็ะทำใหเ้ลอะเลอืน 

คือว่าพูดไปมากก็ได้ค่ะ แต่ว่า กลัวฟังแล้ว ประเดี๋ยวก็ 

ลืมหมด ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะเข้าใจ 

เพราะว่าแต่ละคำๆ ธรรมะที่เรานำมาอธิบายนี่น่ะ เป็น 

ธรรมะชั้นสูงนะคะ แต่ละคำ แต่ละตอนนี่น่ะ จะต้องมี 

เหตุผลที่ควรจะต้องเข้าใจอีก เช่น อย่างดิฉันว่าทำไมถึงได้ 

สามารถบรรลุมรรค ผล ได้ตามลำดับจนถึงอรหัตผล  

เพราะอุทยัพพยญาณนี่น่ะ อย่างนี้ ดิฉันพูดอย่างนี้ บอกว่า 

อุทยัพพยญาณอย่างเดียวน่ะ ไปถึงอรหัตผลได้ ใช่ไหม 

ล่ะคะ ก็คล้ายๆ กับว่า ไม่ต้องผ่านโสดามัคก็ได้ ไม่ต้อง 

ผ่านอนาคาก็ได้ ถึงอรหัตได้เลย ไม่ใช่นะคะ ในที่นี้ไม่ใช่ 

อย่างนั้นนะคะ เพราะที่พูดอย่างนี้ คือหมายความว่าต้อง 

ไปจากอทุยพัพยญาณดว้ยกนัเทา่นัน้นะ่ ในพระอรยิทกุองค ์

เพราะว่า ดิฉันพูดแค่นี้ ก็ไม่เห็นท่านสงสัยนี่ค่ะ ไม่เห็นม ี

ท่านผู้ฟังสงสัยเลย หรือว่าพูดน้อยไป ก็เลยไม่สงสัย

 อุทยัพพยญาณเห็นอะไรคะ?

 แล้วพระนิพพานน่ะ เกิด-ดับหรือเปล่าคะ นี่น่ะ 

ที่จริงท่านรู้นะ พระนิพพานเที่ยง แล้วอุทยัพพยญาณน่ะ 

ต้องเข้าใจว่า อุทยัพพยญาณน่ะเห็นอะไร เห็นไตรลักษณ์ 
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ใช่ไหม ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ใช่ไหม แล้วทำไมล่ะ 

มีนิพพานเป็นอารมณ์ นิพพานก็เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

ในที่นี้ด้วยซิ ไม่ใช่ ใช่ไหมละคะ?

 กำลังพูดกันถึงปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ หนทาง 

ปฏิบัติบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลส ให้นับตั้งแต่อุทยัพพย-

ญาณ ที่ปราศจากวิปัสสนูปกิเลส ๑๐ อย่างแล้ว สำหรับ 

ข้อปฏิบัติที่บริสุทธิ์นั้น  นับตั้ งแต่อุทยัพพยญาณที่  

ปราศจากกิเลสแล้ว ไปจนกระทั่งถึงโคตรภูญาณ ให้นับ 

ตั้งแต่นั้นไป ทีนี้  เมื่อปัญญาในอุทยัพพยญาณนั่นน่ะ 

อันนี้แหละ เป็นสำคัญละ อุทยัพพยญาณนี่น่ะ สามารถจะ 

บรรลุมรรค ผล ไปตามลำดับจนถึงพระอรหัตผล ซึ่งเป็น 

ผู้จบพรหมจรรย์ได้โดยอาศัยอารมณ์เดียวกันนั่นเอง 

ข้อปฏิบัติ เขาก็จัดตั้งแต่อุทยัพพยญาณไปนะคะ นี่แหละ 

จัดเข้าปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ถ้าอุทยัพพยญาณยังไม่ 

บริสุทธิ์ก็จัดเข้าปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ์ไม่ได้ ต้องเป็น 

อุทยัพพยญาณที่ปราศจากวิปัสสนูปกิเลสแล้ว ถึงจะจัด 

เข้าขั้นนี้ได้ ถ้าอุทยัพพยญาณยังมีกิเลสปะปนอยู่ก็จัดไว้ 

ในมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ

 อุทยัพพยญาณนี่น่ะ มี ๒ อย่าง คือ อุทยัพพยญาณที่

อยู่ในมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิก็มี อุทยัพพยญาณที่อยู่

ในปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิก็มี อุทยัพพยญาณ ที่อยู่ใน 
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มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินั้นยังไม่บริสุทธิ์ เพราะว่า 

ยังมีวิปัสสนูปกิเลสปะปนอยู่ จึงยังไม่จัดเข้าอยู่ในปฏิปทา

ที่บริสุทธิ์แล้ว อยู่ในมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิมีอยู่  

๒ อย่างนะคะ

 เมื่อพูดกันถึงเรื่องของวิสุทธิแล้ว ก็อยากจะยกเอา 

อารมณ์ของวิปัสสนาปัญญา ซึ่งได้เกิดขึ้น แต่ยังเจริญ 

วิปัสสนากรรมฐานนั้น หรือว่าจะเป็นความรู้ของผู้ปฏิบัติ 

วิปัสสนา ที่จะต้องได้ความรู้ความเข้าใจ หรือรู้สึก 

ที่ถูกต้องนั้นน่ะ จะต้องเดินไปตามวิปัสสนาญาณ ซึ่งมี 

นามรูปปริจเฉทญาณเป็นต้นไป จนถึงโคตรภูญาณ 

นี่การปฏิบัตินะ ต้องเดินไปอย่างนั้นตั้งแต่นามรูปปริจเฉท

ญาณ เป็นต้นไป

 การยกเอาวิปัสสนาเข้ามาลำดับไว้ ในที่นี้  ใน 

ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินี้อีก เพราะอะไร เพราะว่า 

เรื่องวิปัสสนานี่ ก็พูดมาแทบทุกวิสุทธิ แต่ว่าที่ยกเอามา 

ในที่นี้น่ะ เพื่อจะให้ติดต่อกัน เพื่อจะให้รู้ว่าวิปัสสนา 

แต่ละขั้นๆ นั้นน่ะ เป็นปัจจัยกันอย่างไร ส่งเสริมกัน 

อย่างไร ที่จะขึ้นไปตามลำดับโดยปัญญาก็ดี โดยอารมณ์ 

ก็ดี เป็นปัจจัยกันอย่างไรจึงนำเอามา และก็นำเอามา 

เพื่อจะได้เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันอย่างไร เพราะว่าขาด 
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ก็ไม่ได้นะ เพราะว่าวิปัสสนาธรรมนี้เป็นธรรมที่เนื่องกัน 

กับวิสุทธิ ๗ ด้วย

 ฉะนั้น เมื่อพูดถึงวิสุทธิแล้ว ก็ควรจะเข้าใจ ธรรม 

ที่ เป็นเหตุ เนื่องกับวิสุทธิด้วย ถ้าเราพูดวิสุทธิ เฉยๆ  

เราก็อาจจะไม่รู้ว่า วิสุทธินี้นะ มาจากไหน ทำยังไงถึงจะ 

เข้าถึงวิสุทธินี้ได้ เพราะฉะนั้น ต้องให้รู้ว่า วิสุทธินี้ ก็ต้อง 

ประกอบด้วยเหตุผลเหมือนกัน ถ้าไม่ประกอบด้วยเหตุผล 

แล้ว วิสุทธินี้ ก็จะจัดเป็นปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ หรือ 

วิสุทธิหนึ่งวิสุทธิใด ก็ไม่ได้ทั้งนั้น แต่ว่าในที่นี้น่ะ ตอนนี้ 

เราไดพ้ดูถงึปฏปิทาญาณทสัสนวสิทุธ ิฉะนัน้กจ็ะไดอ้ธบิาย 

ศัพท์ ตั้งแต่อุทยัพพยญาณนะคะ ที่สะอาดแล้วจึงจะจัดเข้า 

ปฏิปทา ถ้ายังไม่สะอาดอยู่ในมัคคามัคคญาณ ให้เราทำ 

ความเข้าใจว่าอย่างนี้

 เมื่อได้พูดกันเรื่องวิสุทธิแล้ว ดิฉันก็อยากยกเอา 

อารมณ์ของวิปัสสนาปัญญา ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติวิปัสสนา

ที่จะต้องได้ความเข้าใจที่ถูกต้องนั้น จะต้องเดินไปตาม 

วิปัสสนาญาณ ซึ่งมีนามรูปปริจเฉทญาณเป็นต้นไปจนถึง 

โคตรภูญาณที่สุดของปัญญาที่ปฏิบัติ

 เพราะเหตุที่วิปัสสนาธรรมนี้ เป็นธรรมที่เนื่องกับ 

วิสุทธิทั้ง ๗ นั้น ฉะนั้น เมื่อได้พูดถึงวิสุทธิแล้ว ก็ควรจะ 
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เข้าใจธรรมที่เป็นเหตุของวิสุทธิด้วย แต่ในที่นี้จะอธิบาย 

พอให้เห็นว่า ท่านทั้งหลายที่มีวิปัสสนาเป็นต้นนั้น จะต้อง

อาศัยเหตุผลติดต่อกันอย่างไร แต่การอธิบายในที่นี้ ก็จะ 

อธิบายเพียงย่อๆ เฉพาะวิปัสสนากับวิสุทธิ ที่กำลังพูดกัน 

อยู่นี้เท่านั้น เพื่อจะได้เป็นความสะดวกในการเข้าใจวิสุทธิ

นี้ดีขึ้น ฉะนั้นต่อไปก็ได้โปรดฟังการลำดับของวิปัสสนา  

ว่าจะมีเหตุผลติดต่อกันอย่างไรเสียก่อนนะคะ แล้วท่าน 

ก็จะเข้าใจในวิสุทธิที่ ๖ ที่ชื่อว่าปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ 

ที่กำลังจะพูดกัน เวลานี้กำลังพูดอยู่ในวิสุทธิที่ ๖ คือ  

ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ  แต่จะแบ่งตามนัยของ 

โลกียวิสุทธิ

 สำหรับวิสุทธิที่ ๗ นี้นะคะ ถ้าจะแบ่งตามนัยของ 

โลกียธรรมเข้าไว้ด้วย เพราะเป็นเรื่องที่ท่านนักศึกษาควรรู้ 

คือ วิสุทธินี้  มีทั้งโลกีย โลกุตตรนะคะ ทีนี้ เราเป็น 

นักศึกษาแล้ว เราควรจะรู้ เหมือนกันว่า วิสุทธิอะไร 

เป็นโลกียะ และเป็นโลกุตตร

 ก็ในวิปัสสนาที่นับเนื่องอยู่ในวิสุทธิที่ ๖ นั้นน่ะ 

วิสุทธิมี ๗ ในวิสุทธิทั้ง ๗ นี้แหละค่ะ วิสุทธิทั้ง ๖ นับ 

ตั้งแต่ ๑ ไปจนถึงที่ ๖ ยังอยู่ในโลกียธรรม ยังเป็นโลกียอยู่ 

ถึงปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินี้ ก็ยังอยู่ในโลกีย วิปัสสนา 

ทั้งหมดที่เป็นโลกียน่ะ มี ๑๓ ประการด้วยกัน นี่ท่านที่เคย
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ทราบเรื่องของวิปัสสนา ดิฉันคิดว่า ท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้  

ที่เป็นนักศึกษานี่น่ะ คงเคยได้ยินแล้วว่า วิปัสสนานั้นน่ะ 

อะไรบ้างนะคะ ๑๓ ญาณด้วยกัน ตั้งแต่นามรูปปริจเฉท-

ญาณ ไปจนถึงโคตรภูญาณ ยังอยู่ในวิปัสสนาญาณนะคะ 

โคตรภูญาณนี่ ท่านที่สงสัย แล้วประเดี๋ยวก็จะทราบกัน 

เพราะว่า มีนิพพานเป็นอารมณ์แล้ว ทำไมจึงจัดเข้าไว้ใน 

วิปัสสนา ยังอยู่ในวิปัสสนาที่เป็นโลกียอันนี้นับโดยจิต  

ถ้าโดยจิตแล้วละก็ โคตรภูจิตนั้นก็ยังเป็นโลกียอยู่ เพราะ 

เป็นมหากุศล ถ้านับโดยอารมณ์ ปัญญาในโคตรภูก็ยังเป็น 

โลกียอยู่ ยังไม่เป็นโลกุตตร เพราะว่า จิตเป็นโลกียใช่ไหม  

ปัญญารู้ธรรมอะไรที่เกิดร่วมกับจิตนั้นละก็ ธรรมทั้งหมด 

ในที่นั้นต้องเป็นโลกีย ถ้านับโดยอารมณ์ อารมณ์เป็น 

โลกุตตร ถ้านับโดยอารมณ์ ให้นับตั้งแต่อนุโลมญาณโลกีย 

อารมณท์ีเ่ปน็โลกยี นบัโดยจติละก ็ตอ้งเอาโคตรภเูขา้ไปดว้ย 

ถ้านับโดยอารมณ์ที่เป็นโลกีย ก็นับตั้งแต่นามรูปปริจเฉท-

ญาณไปจนถึงอนุโลมญาณ ปัญญาเหล่านี้เป็นปัญญาโลกีย 

ไปจนถึงอนุโลมญาณ ปัญญาเหล่านี้ เป็นปัญญาโลกีย  

เพราะยังมีโลกียธรรมเป็นอารมณ์อยู่

 สำหรับมัคจิตและผลจิต ทั้ ง  ๒ ญาณนั่นน่ะ 

เป็นโลกุตตร
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 สำหรับปัจจเวกนั้น จิตเป็นโลกีย แต่อารมณ์เป็น 

โลกียบ้าง เป็นโลกุตตรบ้าง เพราะว่า ปัจจเวกนั้น พิจารณา 

มัค ผล นิพพาน กิเลสที่ละแล้ว และกิเลสที่ยังเหลืออยู่ 

อันนี้แหละต้องเป็นโลกีย จิตดวงนี้ เป็นโลกียนะคะ 

แต่อารมณ์น่ะ เป็นโลกุตตรก็ได้ เช่น มีมัค ผล หรือ 

นิพพานเป็นอารมณ์ พิจารณานิพพานเป็นอารมณ์ ก็ต้อง 

เป็นโลกุตตรอารมณ์ แตว่่าจิตดวงนี้น่ะ เปน็โลกียจริง แต่ว่า 

จะเกิดมีขึ้นได้ ก็ต้องผ่านมัคผลแล้ว ต้องผ่านมัคผล 

เสียก่อน จิตที่ชื่อว่า ปัจจเวกขณญาณในที่นี้ ถึงจะเกิดได้  

ผู้ที่ยังไม่ผ่านมัคผลแล้วจิตดวงนี้ ปัญญาอย่างนี้ ความรู้ 

ในปัจจเวกนี้เกิดขึ้นไม่ได้ ไม่มีแก่ปุถุชน จะมีก็เฉพาะแก่ 

พระอริยะตั้งแต่พระโสดาไป ผู้ที่บรรลุมัคผลแล้วเท่านั้น 

นะคะ เพราะว่าอารมณ์นี้ มัคผล คนที่ไม่ได้ผ่าน มัค ผล 

จะพิจารณามัค ผล นิพพานได้อย่างไร พิจารณาไม่ได้นะคะ

 ที่จำแนกมานี้นะคะ สำหรับวิปัสสนา และญาณ ๑๖ 

เข้าใจคำว่า “วิปัสสนา และญาณ” ไหม

 คำว่า วิปัสสนา มีเพียงแค่อยู่ในโลกียธรรม เท่านั้น 

ส่วน ญาณ  นี้  มีได้ถึงโลกุตตร มัคคญาณ ผลญาณ 

ปัจจเวกขณญาณ ใช่ไหม โคตรภูญาณอย่างนี้น่ะ มีได้ 

แต่เรียกว่า วิปัสสนา ไม่ได้ เพราะว่าพ้นจากอารมณ์ของ 

วิปัสสนาไปแล้ว อารมณ์ของวิปัสสนาก็มี ไม่ เที่ ยง  
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เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา แต่ว่าความรู้  ปัญญาในที่นั้น 

ที่เรียกว่าญาณน่ะ ผ่านไปแล้ว ผ่านอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

ไปแลว้ จงึจะบรรลเุขา้ถงึนพิพานได ้ใชไ่หมคะ เพราะฉะนัน้ 

จึงว่า วิปัสสนา และญาณ ใช่ไหมคะ วิปัสสนาญาณ ๑๖ 

นี่แหละค่ะ ไม่ได้ เพราะญาณบางอย่างไม่มีวิปัสสนา 

ไม่มีอารมณ์ของวิปัสสนา จึงใช้คำว่าวิปัสสนาและ 

ญาณ ๑๖ นั้น ต่อไปนี้ก็จะสงเคราะห์ด้วยวิสุทธิทั้ง ๕  

เฉพาะวิสุทธิที่นับเนื่องอยู่ในวิปัสสนา และญาณ ๑๖ 

ที่ได้อธิบายมาแล้วนั้น

 สำหรบัวสิทุธทิัง้ ๗ นัน้ ใหน้บัแตศ่ลีวสิทุธเิปน็ตน้ไป 

จนถงึปฏปิทาญาณทสัสนวสิทุธ ิเปน็วสิทุธทิี ่๖ นัน้ นบัเปน็ 

โลกียวิสุทธิ นี่สำหรับโลกียนะ แบ่งโดยนับของโลกีย 

และโลกุตตรของวิปัสสนา และของญาณ และก็ของ 

วิสุทธิ ของจิต ของอารมณ์ หลายอย่างนะ ที่เป็นโลกีย 

โลกุตตรนี่น่ะ โดยอารมณ์ โดยจิต โดยวิปัสสนา โดย 

วิสุทธิ ตั้งแต่ ๑ ถึงที่ ๖ วิสุทธินี้เป็นโลกียวิสุทธิ ส่วน 

วิสุทธิที่ ๗ นั้น เป็นโลกุตตรวิสุทธิ ส่วนวิปัสสนาญาณ 

ใน ๑๖ ญาณนั้น นับตั้งแต่นามรูปปริจเฉทญาณเป็นต้นไป 

จนถึงมัคญาณ ผลญาณ ปัจจเวกขณญาณนั้น นี่แหละได้  

๕ วิสุทธิ เฉพาะวิสุทธิของปัญญา ท่านให้สงเคราะห์ดังนี้
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 สำหรับวิปัสสนา ปัญญาขั้นที่ ๑ สงเคราะห์ด้วย 

ทิฏฐิวิสุทธิ

 ปัญญาขั้นที่ ๒ สงเคราะห์ด้วย กังขาวิตรณวิสุทธิ

 ปัญญาขั้นที่ ๓ กับที่ ๔ น่ะ อะไร? สัมมสนญาณ 

กับอุทยัพพยญาณ

 ปัญญาขั้นที่  ๔ จนถึงขั้นที่  ๑๓ สงเคราะห์ด้วย 

ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ

 ปัญญาขั้นที่  ๑๔ ถึงขั้นที่  ๑๖ ได้แก่ มัคคญาณ  

ผลญาณ ปัจจเวกขณญาณ สงเคราะห์อยู่ในญาณทัสสน-

วิสุทธิ

 อันนี้สงเคราะห์ด้วยญาณ ๑๖ ลงในวิสุทธิของ 

ปัญญา ๕ วิสุทธิน่ะ มี ๗ แต่เป็นศีลวิสุทธิเสีย ๑ เป็นสมาธิ 

หรือจิตวิสุทธิเสีย ๑ แล้วก็เป็นวิสุทธิของปัญญาเสีย ๕ 

นี่สงเคราะห์เฉพาะปัญญา ๕ วิสุทธินะ ไม่นับศีลกับจิต 

นี่แหละ ๕ วิสุทธินี่แหละ มีทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้น เพราะ 

ปัญญาน่ะ ต้องนับแต่ทิฏฐิวิสุทธิ เป็นต้นไป

 นี่แสดงให้เห็นว่า ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว แต่ถ้าปัญญา 

นั้นยังไม่เข้าถึงวิสุทธิ ก็ยังใช้ไม่ได้ ปัญญาที่เข้าถึงวิสุทธิ 

จึงจะใช้ได้ ปัญญาที่จะเข้าถึงวิสุทธิได้ ปัญญานั้นต้อง 

แก่กล้า รู้เท่าทันกิเลส และกิเลสนั้น ไม่สามารถเข้าไป 
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อาศัยเกิดขึ้นในอารมณ์นั้นได้ ปัญญานั้นแหละ จึงจะ 

เข้าถึงวิสุทธิได้ ถ้าปัญญายังอ่อนไม่สามารถจะรู้เท่าทัน 

กิเลส กิเลสก็เกิดได้ในอารมณ์ของปัญญานั้นนะคะ ปํญญา 

๕ วิสุทธิ มีทิฏฐิวิสุทธิ เป็นต้น

 แต่ที่จะพูดกันอยู่นี่ คือในวิสุทธิของปัญญาขั้นที่ ๔ 

ปัญญาขั้นที่ ๔ ได้แก่อะไร  ได้แก่อุทยัพพยญาณ

 ที่ ๑   ได้แก่  นามรูปปริจเฉทญาณ

 ที่ ๒  ได้แก่  ปัจจยปริคคหญาณ

 ที่ ๓  ได้แก่  สัมมสนญาณ

 ที่ ๔  ได้แก่   อุทยัพพยญาณ

 ทำไมถึงพูดขั้นที่ ๔ ?

 เพราะว่า เวลานี้ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ต้องจัด 

ตั้งแต่อุทยัพพยญาณที่ ๔ คือ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ

 แต่ก่อนที่จะพูด หรือทำความเข้าในวิสุทธิที่  ๖  

คือ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินั้น ท่านจะต้องทำความ 

เข้าใจก่อนว่า ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ซึ่งเป็นวิสุทธิท่ี ๖ 

นี่น่ะ ได้มาจากเหตุอะไร?

 เหตุที่จะให้เกิดวิสุทธิท่ี ๖ นั้น ก็สืบมาจากวิสุทธที่ ๕ 

นั่นเอง ถ้าวิสุทธิที่ ๕ ไม่เกิดขึ้น ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธ ิ

นี้  จะเกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกัน วิสุทธิที่  ๕ ต้องเข้าถึง 
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วิสุทธิแล้ว มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิแล้ว ก็จะย่างขึ้นสู ่

ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิได้

 ฉะนั้น วิสุทธิที่  ๖ ก็มาจาก วิสุทธิที่  ๕ นั่นเอง 

นี่ เป็นเหตุนะคะ เพราะฉะนั้น เพื่อให้แน่ใจว่าวิสุทธิ  

แต่ละอันนี่ ต้องมีเหตุเกิดพร้อมสมบูรณ์ ไม่ใช่เกิดเพียง 

แต่ลำพัง เพราะบรรดาญาณ หรือวิสุทธิทั้ง ๗ นั้น ก็ดี ก็จะ

ต้องเป็นปัจจัยกันตามลำดับตลอดมา จึงจะเข้าถึงความ 

สำเร็จแห่งเหตุผลนั้นๆ ได้ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านผู้ฟัง จงทำ 

ความเข้าใจ อย่าลืมว่าธรรมทั้งหลายใดจะเป็นวิปัสสนา 

หรือจะเป็นวิสุทธิอะไรก็ตาม จะมีแต่อย่างเดียว หรือ 

อันเดียวโดยเฉพาะ แต่อันใดอันหนึ่งนั้นไม่ได้ จะต้อง 

อาศัยเป็นปัจจัยส่งเสริมกันเป็นลำดับไป จึงจะบรรลุถึง  

มัค ผล นิพพานได้

 โดยเหตุนี้ ผู้ที่จะเจริญวิปัสสนานั้น จึงจำเป็นจะต้อง

มีธรรมหลายอย่างนะคะ หรือหลายหมวดที่จะเข้าร่วมใน 

อารมณ์ของผู้ปฏิบัติ ไม่ใช่อย่างเดียว นับตั้งแต่ศีลวิสุทธิ  

ศีล จะวิสุทธิได้ ไม่ใช่อยู่ๆ โผล่ขึ้นมา ฉันถือศีลแล้ว 

ศีลจะวิสุทธิ ก็ต้องรู้ว่า ศีลวิสุทธิน่ะ มาจากเหตุอะไร 

ศีลนั้นจึงจะวิสุทธิได้ ดังเช่นจะต้องมีโพธิปักขิยธรรม  

๓๗ ประการ คือสติปัฏฐานนี่ จะต้องเข้าร่วมในอารมณ์ 
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ปัจจุบันด้วย  แล้วโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ  

ซึ่งมีสติปัฏฐาน เป็นต้น และต้องมีวิปัสสนาและญาณ 

ซึ่งนามรูปปริจเฉทญาณ เป็นต้น ต้องเข้าด้วยและก็ต้อง 

เข้าถึงวิสุทธิ ซึ่งมีทิฏฐิวิสุทธิ เป็นต้น เข้าถึงวิปัสสนา 

เข้ าถึงญาณ และก็จะต้องเข้าถึงวิสุทธิด้วย เราทำ 

สติปัฏฐาน เราพิจารณากายก็ดี พิจารณาเวทนาก็ดี จิตก็ดี 

ธรรมก็ดี ใน ๔ อย่างนี้ แต่การพิจารณานั้นน่ะ ที่จะเป็นไป 

ได้ถูกต้อง หรือบรรลุถึง มัค ผล นิพพานจริงๆ น่ะ 

เมื่อพิจารณาแล้ว เกิดความรู้อะไรขึ้น เวลาที่พิจารณานั้น  

ความรู้ที่เกิดการพิจารณานั้น ต้องเป็นไปตามวิปัสสนา 

ต้องเป็นไปตามขั้นของวิปัสสนา รู้อย่างไร เห็นอย่างไร 

ตรงกันไหมกับทางวิปัสสนา นี่จะต้องมีวิปัสสนาเข้าไป 

ร่วมด้วย พิจารณา กาย เวทนา จิต ธรรม แต่ไม่เกิดวิปัสสนา 

ก็ได้ จะถือว่า จะบรรลุมัคผลได้ไหม? ไม่ได้ เมื่อเกิด 

วิปัสสนาแล้ว วิปัสสนาน้ันน่ะ ต้องเข้าถึงวิสุทธิด้วย  

ท้ังๆ ท่ีเกิดวิปัสสนาแล้ว เข้าถึงวิสุทธิไหม ต้องเข้าถึง 

วิสุทธิด้วยนะคะ และก็ต้องมีอริยสัจจธรรม ซึ่ งมี  

ทุกขสัจจะ เป็นต้น จะต้องเข้าร่วมอยู่ในการปฏิบัติด้วย 

จะต้องสงเคราะห์ได้หมดเลย ว่าความรู้สึกอย่างนั้น 

เข้าในญาณนั้น เข้าในวิปัสสนาขั้นนั้น เข้าในโพธิปักขิย-
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ธรรมอันนั้น เข้าในสติปัฏฐานอันนั้น รู้สึกอย่างเดียวนะ 

มีความรู้สึกเกิดขึ้นอย่างเดียว จะต้องสงเคราะห์ในความ 

รู้สึกนั้น จะต้องสงเคราะห์ เข้าในธรรมทุกหมวดที่  

ยกขึ้นมากล่าวนี้ นี่อย่างย่อนะ สำหรับท่านที่เคยได้ยิน 

ได้ฟังมาแล้ว ต้องสงเคราะห์อย่างนี้ ต้องเข้าได้หมดเลย 

เข้าใจอริยสัจได้ไหม ต้องเข้าได้หมดเลย ถ้าเข้าในหมวดใด 

หมวดหนึ่งได้ เข้าได้ในหมวดหนึ่ง หมวดสอง แต่ถ้า 

เข้าไม่ได้ทุกหมวด สงเคราะห์ไม่ได้ ชื่อว่าถูกไม่ได้ ความรู ้

นั้น ยังถูกไม่ได้  และบรรลุมัค ผล นิพพาน ก็ไม่ได้   

และมีธรรมหมวดเล็กหมวดน้อย ที่ร่วมไปกับการปฏิบัติ 

หลายอย่าง เช่นอย่างไร? อย่างสติสัมปชัญญะ ๔ ผู้ปฏิบัติ 

ต้องมีร่วมเข้าไปด้วยทั้ง ๔ แต่นี่ก็ไม่ได้ยกมานะ ยกมา 

แต่หมวดใหญ่ๆ ยังมีอีกมากมายหลายอย่างที เดียว  

มนสิการต้องเข้ามนสิการที่ถูกนะคะ เพราะธรรมทั้งหลาย

เหล่านั้นจะต้องเป็นไปเนื่องกัน และเป็นปัจจัยซึ่งกัน 

และกัน

 ฉะนั้น เมื่อจะยกหมวดใดขึ้นมากล่าว ก็หมายถึงว่า 

ในที่นั้นต้องมีอยู่แล้วทุกหมวด หมวดนั้นเป็นเหตุ  

หมวดนี้เป็นผล หมวดนั้นเป็นปัจจัยแก่หมวดนั้นอย่างไร 

แปลว่า สำเร็จเป็นรูปขึ้นมา จะเป็นอันใดอันหนึ่ง ธรรมน่ะ 

เมื่อยกขึ้นมาแล้ว แปลว่า เหตุผลสมบูรณ์แล้ว ธรรมนั้น 

_15-0940(P4).indd   49 10/13/15   2:52:32 PM



50

จึงปรากฏขึ้น เมื่อสมบูรณ์ในหมวดใด ก็ชื่อว่าสมบูรณ์ 

ทุกๆ หมวด เมื่อหมวดใดไม่สมบูรณ์ ก็หมายความว่า 

ไม่สมบูรณ์ทุกหมวดนะคะ ต้องเข้าใจอย่างนี้นะ ถ้า 

ไม่สมบูรณ์ก็เข้ากันไม่ได้ อันนี้ไม่สมบูรณ์ แล้วจะมา 

เข้ากับคนอื่นก็ไม่ได้ ก็ชื่อว่าไม่สมบูรณ์ทุกๆ หมวด เพราะ

ธรรมเหล่านี้ก็ เหมือนกับเถาวัลย์ จะตัดตรงไหนก็ได้ 

ก็กระเทือนทั้งเถาเลย เราจะตัดต้น เราจะดึงยอดมา 

ก็ต้องมาถึงต้น มาถึงกลาง มาถึงโคนเหมือนกัน หรือ 

เราจะตัดโคนดึงออกมา ก็ชื่อว่า ดึงยอดมาด้วย ดึงโคน 

มาด้วย จะจับเข้าที่ไหน เราจะจับกลางเถาก็เหมือนกัน 

เราจะจับโคนเถา ก็ชื่อว่า ทั้งเถาต้องออกมาพร้อมทั้งเถา 

ถ้าไม่อย่างนั้น ไม่ได้ ไม่ถูก 

 นี่นะคะ อุปมานี่น่ะ ธรรมะของพระพุทธเจ้าน่ะ 

เพราะฉะนั้น ถ้าเราสนใจนะ ถ้าจับแล้วไม่กระเทือน  

เราจะปฏิบัติหมวดนี้  แต่ไม่กระเทือนไปถึงหมวดอื่น  

คือสงเคราะห์ไม่ได้ในหมวดอื่น ชื่อว่า ไม่ได้จับ หรือ 

จับไม่ถูกเถาวัลย์นั้น ถ้าถูกแล้วกระเทือนหมดทั้งเถาเลย 

 โดยเหตุนี้ ถ้าผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติถูกต้องแล้ว ธรรมะ 

เหล่านั้น จะต้องพร้อมกันทุกหมวด ถ้าสงเคราะห์เข้ากัน 

ไม่ได้ ก็ให้เข้าใจเถอะว่าการปฏิบัตินั้นยังไม่ถูก
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 ข้อสำคัญมีอยู่ว่า เราจะสงเคราะห์ให้ถูก หรือไม่ถูก 

เราจะรู้ได้อย่างไร เราจะต้องเข้าใจธรรมะทุกหมวด  

วิปัสสนาก็ เข้าใจ ญาณก็ เข้าใจ สติปัฏฐานก็ เข้าใจ  

อริยสัจ ๔ ก็เข้าใจ วิสุทธิ ก็เข้าใจ เมื่อเราเข้าใจถูกต้อง 

แล้ว อารมณ์ของเรา ความรู้สึกของเรา จึงจะเอาไปวัด 

กับแผนที่นั้นได้ ถ้าเราไม่เข้าใจ เราก็ไม่รู้ ปฏิบัติไปแล้ว 

จะเข้าหรือไม่เข้ากันได้ เราก็ไม่ทราบ 

 เพราะฉะนั้น ทางง่ายที่สุดต้องอาศัยอาจารย์นะคะ 

แต่ว่าอาศัยอาจารย์นี่น่ะ ตนของตนไม่เป็นที่พึ่งแก่ตน 

ถ้าอาจารย์เขาบอกถูก ก็ถูก แต่ว่าถ้าอาจารย์เขาบอกผิด 

เราก็เลยพลอยผิดไปตามด้วย เป็นผู้ไม่มีตนเป็นที่พึ่ง 

ถ้าเราศึกษาแล้ว เราเข้าใจ อาจารย์ช่วยได้

 ฉะนั้น การปฏิบัติที่ถูกนั้นน่ะ จึงมีทางเดียวเท่านั้น 

ไม่ใช่ต่างคนต่างไปคนละทาง ๒ ทาง ดังที่เข้าใจกันว่า 

มีหลายทาง จะทำอย่างไรก็ได้ ไปได้ทั้งนั้น เหตุผลอันนี้ 

มิได้เป็นไปดังความเข้าใจอันนั้น

 ตามที่ท่านกล่าวว่า เอกายโน มคฺโค ก็หมายถึง 

ทางเดียวเท่านั้น ทีนี้ก็เมื่อมีทางเดียวแล้ว ก็ทำไมตั้งเป็น 

กองล่ะ ที่ยกเอามากล่าวเมื่อกี้นี้น่ะ มีตั้ งหลายทาง 

เดี๋ยวก็ทางวิสุทธิ เดี๋ยวก็ทางสติปัฏฐาน เดี๋ยวก็มัค ๘ 
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อ ะ ไ ร ก็ แ ล้ ว แ ต่  ถึ ง แ ม้ จ ะ ก ล่ า ว ว่ า ท า ง เ ดี ย ว ก็ จ ริ ง 

เพราะอะไร?

 หมายถึ งว่ า  มีทาง เดี ยวก็จริ งอยู่  แต่ทางนั้น 

ต้องประกอบไปด้วย ธรรมทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมด 

ทางนี้มีทางเดียวจริง แต่ว่า ทางที่เดินไปนั้น จะต้องมี 

ธรรมเหล่านี้ประกอบด้วย ถึงจะได้ ไม่ใช่ว่า ทางเดียวไป 

ทางไหนก็ได้  ทางเดียวจะไปไหนก็ได้  ฉันไม่ เอาละ 

ฉันจะเอาวิสุทธินี่น่ะ ฉันจะทำให้จิตฉันหมดจดวิสุทธิ 

แลว้จะทำอยา่งไร วสิทุธนิะ่ มนัจะตอ้งประกอบดว้ยเหตผุล 

มันถึงจะวิสุทธิได้ ทีนี้เหตุผลก็ยังไม่เข้าใจ แล้วก็ยังไม่มี 

แล้วผลคือ วิสุทธิจะเกิดอย่างไร มาจากไหน ไม่ได้นะคะ 

ถึงทางเดียวแต่ว่า ต้องประกอบทั้งหมดในหมวดธรรม 

ที่กล่าวมานี้

 เช่น ถ้าว่ามีมัคองค์ ๘ ถ้าเราจะเดินทางเพียงมัค ๘ 

น่ะได้ไหม? 

 ได้!  แต่ว่า ในระหว่างที่ เดินมัค ๘ น่ะ ต้องมี  

ธรรมเหล่านี้เข้าด้วยนะ ถ้าเดินมัค ๘ จริง เดินไปเถอะ  

ศีลก็ดี สมาธิก็ดี ปัญญาก็ดี แยกออกไป ๓ อย่าง ศีล สมาธิ 

ปัญญานั้น จะต้องเข้าถึงวิสุทธิด้วย ไม่อย่างนั้น ก็ไปไม่ได้ 

จะต้องมีธรรมเหล่านี้ เข้าด้วยนะคะ
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 ทีนี้พูดถึง มัค นี่น่ะ ท่านกล่าวไว้ ๘ องค์ มี ๘ องค์ น่ะ 

มี ๘ แต่ว่าไม่ใช่ ๘ ทางนะ มีทางเดียว ถ้าเราจะยกแต่ละ 

องค์มัค ขึ้นมาแต่องค์เดียวเท่านั้นแหละ ทีนี้ เราก็ไม่พูดถึง 

มัค ๘ เท่าน้ันก็น้อยอยู่แล้ว เพราะฉะน้ันธรรมของ 

พระพุทธเจ้าน่ะ เรายกขึ้นมาในมัคทั้ง ๘ นั่นแหละ เนื่องอยู่ 

ด้วยธรรมทั้งหมดเลย ที่กล่าวนี้  ทีนี้ไม่เอาทั้ง ๘ ละ  

ยกเอาแต่สัมมาทิฏฐิขึ้นมาองค์เดียวเท่านั้นแหละ ในมัค 

ทั้ง ๘ นั้นน่ะ เลือกเอาแต่องค์สัมมาทิฏฐิขึ้นมาองค์เดียว  

ยกขึ้นมาตั้งองค์ เดียวเท่านั้นแหละไม่ต้องเอาทั้ง  ๘  

ว่าจะเนื่องด้วยอะไรบ้างเพียงองค์เดียว

 สัมมาทิฏฐิ ท่านแปลว่าอะไร ในองค์มัค ท่านแปลว่า 

เห็นอริยสัจ ๔ ใช่ไหม องค์เดียวเท่านั้นแหละ เอามัค 

องค์เดียวน่ะ เห็นอริยสัจ ๔ แล้วคิดดูซิ เราจะทำมัคทั้ง ๘ 

น่ะ เราจะเจริญมัค ๘ น่ะ เอาแต่องค์เดียวเท่านั้นแหละ 

เห็นอริยสัจ ๔ นี่เอามาจากไหนล่ะ กว่าสัมมาทิฏฐิจะเข้าไป

เห็นอริยสัจทั้ง ๔ เอามาจากไหน เท่านี้แหละ สัมมาทิฏฐิ 

เหน็อรยิสจั ๔ นะ่ เอามาจากไหนกนัเทา่นีแ้หละ สมัมาทฏิฐ ิ

เห็นอริยสัจ ๔ สัมมาทิฏฐินั้นน่ะ รู้หมดแล้ว ธรรมทั้ง 

พระไตรปิฎกนั่นอยู่ในสัมมาทิฏฐิหมดแล้ว เพราะว่า 

ธรรมอะไรล่ะ ที่จะนอกจากอริยสัจ ๔ น่ะ คำสอนของ 

พระพุทธเจ้า มีไหมล่ะ นอกจากอริยสัจ ๔ ไม่มีเลย
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 ฉะนั้น ปัญญาองค์เดียวเท่านั้นแหละ ที่ยกเอาแต่มัค 

มีองค์เดียวเท่านั้นนะ รวมหมดแล้วพระไตรปิฎก ธรรม 

ทั้งหมดจะต้องประกอบอยู่ในองค์สัมมาทิฏฐิ ปัญญานั้น 

ทั้งหมดเลย เห็นไหม ถูกแล้วละ ชื่อก็ง่ายๆ คือ สัมมาทิฏฐิ 

เห็นชอบ ทีนี้ทำอย่างไรล่ะ เห็นชอบ คือ เห็นอริยสัจ ๔ 

แล้วทีนี้ทำอย่างไรล่ะ จะเห็นอริยสัจ ๔ นี่จะต้องประกอบ

พร้อมด้วยเหล่านี้ทั้งหมดที่ยกมา สัมมาทิฏฐินั้นจึงจะ 

เกิดขึ้นได้ การเห็นอริยสัจ ๔ หรือรู้แจ้งอริยสัจ ๔ จึงจะ 

เกิดขึ้น หรือมีขึ้นได้ ไม่อย่างนั้น มีไม่ได้เลย เห็นไหม นี่น่ะ

 เพราะฉะนั้น ธรรมทั้งหลายนี้น่ะ เนื่องกันอยู่มาก 

เหลือเกินนะคะ ธรรมะที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกนั่นน่ะ ก็จะ

มาอยู่รวมในสัมมาทิฏฐินี่ทั้งหมดแล้ว องค์เดียว ชื่อว่า 

รู้จบพระไตรปิฎกแล้ว ธรรมทั้ง ๓ ปิฎกต้องมารวมอยู่ใน 

สัมมาทิฏฐินี้เท่านั้นเอง จะว่าง่ายมันก็ง่ายนิดเดียวนะ 

ถ้าจะว่ายากมันก็ยาก และสำหรับบุคคลผู้มีปัญญาน่ะ 

ฟังธรรมเทศนานิดเดียวก็แจ้ง อริยสัจ ๔ ที่เป็นดังนี้ เพราะ

ว่าคำสอนในพระศาสนาที่จัดไว้ในพระไตรปิฎกนั่นน่ะ 

ไมม่อีะไรทีน่อกไปจากอรยิสจั ๔ อยูใ่นอรยิสจั ๔ นีท้ัง้หมด 

ไม่มี ที่นอกจากนี้ไม่มี จะรวมอยู่ในอริยสัจ ๔ นี้ทั้งหมดเลย  

เวน้แตเ่ราจะไมเ่ขา้ใจสงเคราะหเ์ทา่นัน้ วา่ธรรมหมวดไหน

จะสงเคราะห์เข้าในสัจจะอันไหนเท่านั้น 
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 ถ้าเราศึกษากันโดยเหตุผลกันแล้ว ก็จะไม่เป็นการ 

ลำบากอะไรมากนกั ในการทีเ่ราจะเขา้ใหถ้กูตอ้งตอ่เหตผุล

ในคำสอนของพระพุทธศาสนานี้ แต่ถ้าเราศึกษากันแต่ 

เพียงพูดกันได้ตามพยัญชนะเท่านั้น โดยมิได้มุ่งหมายจะ 

เข้าใจความหมาย และเหตุผลในพยัญชนะนั้นๆ แล้ว 

ถ้าเราจะศึกษาโดยนัยอย่างนี้แล้ว แม้เราจะเรียนจน 

ชีวิตหาไม่  ก็คงจะเรี ยนรู้ ไม่จบในถ้อยคำที่พูดกัน  

ในโลกนี้น่ะ คำพูดมันมีมากเหลือเกิน เราเพียงแต่จำ หรือ 

รูค้ำพดูพยญัชนะเทา่นัน้ถา้เราจะศกึษาใหไ้ดป้ระโยชนแ์ลว้ 

และก็รู้สึกว่า จะไม่ค่อยยากนัก เวลาจะยกธรรมหมวดใด 

ขึ้นมาพูด หรือยกขึ้นมาทำความเข้าใจแล้วก็ ถ้าเราศึกษา 

ให้เข้าใจในเนื้อความและเหตุผลของธรรมนั้น หรือ 

พยัญชนะหมวดนั้นๆ ก็แค่แต่จะจดจำเอาก็ได้ พูดได้  

เรียกชื่อได้ถูกต้อง ภาษาบาลีพูดได้  แต่ว่าไม่ เข้าใจ 

เนื้อความ ความหมายในที่นั้นต้องให้เข้าใจให้ถูกต้อง 

ให้เข้าใจดีด้วย ถูกต้องด้วย เฉพาะในบทนั้นๆ เพราะ 

เราก็เคยสวดมนต์กันเสมอ ใช่ไหม สวดทุกวันๆ ว่า 

พระพุทธองค์ทรงประกาศพรหมจรรย์ สาตฺถํ สพฺยญฺชนํ 

เกวลปริปุณฺณํ ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจริยํ ปกาเสสิ สวดได้ 

ทุกคนไช่ไหม ทำวัตรนี่ ได้กันทุกคนเลย ใช่ไหมล่ะ นี่น่ะ 
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แปลว่าอะไร แปลว่าทรงประกาศพรหมจรรย์ คือข้อที่ 

จะประพฤติปฏิบัตินะคะ ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้ง 

เนื้อความและพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิง แปลว่า 

สอนออกมาคำใด ทั้งพยัญชนะและอรรถะ ต้องสมบูรณ์ 

เกวลปริปุณฺณํ ปริสุทฺธํ ต้องสมบูรณ์ และต้องบริสุทธิ์ด้วย 

ไม่มีผิด ที่จะกล่าวออกมานั้น และไม่เกี่ยวข้องอยู่ด้วย  

ลาภ และยศ เป็นต้น ไม่มี นี่บริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิง

 นี่เป็นลักษณะ ที่เป็นไปในคำสอนของพระพุทธ-

ศาสนา ฉะนั้น พวกเราศึกษาพระพุทธศาสนานั้นน่ะ 

ก็น่าภูมิใจ ที่ เราได้ศึกษานะคะ ควรจะพยายามให้ไป 

ตามแผนที่ที่ทรงวางไว้แก่พุทธบริษัท ที่ต้องการปฏิบัติ 

เพื่อการดำเนินออกจากทุกข์ ที่ท่านต้องการจะพ้น โดย 

ไม่หลงทางไป เพราะถ้าหลงทางไปแล้ว ก็ยากที่จะกลับ 

มาหาทางที่ถูกได้ เพราะว่าคำสอนแต่ละคำนั้น ต้องมี 

เหตุผลประกอบพร้อมไปด้วยทุกๆ อย่าง ดังเช่นคำว่า  

วิสุทธิที่ เราพูดกันอยู่นี้ก็ เหมือนกัน จะต้องประกอบ 

พร้อมด้วยเหตุ  ที่ถูกต้องแล้ว จึงจะเข้าถึงวิสุทธิได้   

ถ้าว่า เราจะเข้าถึงวิสุทธิธรรมที่บริสุทธิ์นั้นได้ ด้วย 

ความต้องการของเรานั้น เป็นไปไม่ได้  เพราะท่าน 

เทศนาไว้ว่า ธรรมทั้งหลายย่อมไหลมาจากเหตุ ต้องมี 

เหตุเป็นแดนเกิดทั้งสิ้น เว้นไว้แต่พระนิพพานเท่านั้น
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 ฉะนั้น ในวิสุทธิทั้ง ๗ นี้ ก็เช่นเดียวกัน จะต้องอาศัย 

เหตุเกิดขึ้นทุกๆ วิสุทธิไป วิสุทธิอันหนึ่งก็อาศัยเหตุ 

อย่างหนึ่ง ไม่ใช่อันเดียวกันแล้วก็ได้วิสุทธิทั้ง ๗ ไม่ใช่ 

อย่างนั้น และตัวของวิสุทธิที่เป็นผลนั้น แต่ละวิสุทธินั้น 

ก็ต้องเป็นเหตุ เป็นปัจจัยซึ่งกันและกัน เป็นลำดับไปทั้ง ๗ 

วิสุทธินั้น เป็นผลของเหตุนี้ แต่ตัวเองก็จะต้องเป็นเหตุ 

ของอีกอย่างหนึ่ง

 เช่น วิสุทธิที่ ๖ ที่ชื่อว่า ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินี้ 

ก็จะต้องได้มาจากวิปัสสนาปัญญา ที่มีความเข้าใจ 

ในข้อปฏิบัติ อันเป็นหนทางที่ถูกต้องดีแล้ว ปัญญานั้น 

จึงจะได้นำจิตให้ดำเนินไปในทางปฏิบัติที่ถูกต้อง โดย 

ปราศจากภัย ซึ่งได้แก่ตัณหาและทิฏฐิ นี่แหละเป็นภัยละ 

ถึงเวลาปฏิบัติ ที่เราปฏิบัติกันไม่สำเร็จ ไม่ได้ผล ก็เพราะ 

เหตุว่า ตัณหาและทิฏฐินี่แหละ เป็นอุปสรรคขัดขวาง 

แทรกซึมเข้าไปในอารมณ์ต่างๆ ไม่ทำให้เข้าถึงวิสุทธิได้  

เพราะตัณหาและทิฏฐินั่นละเอียดมาก ขอให้รู้สึกเถอะว่า 

ปัญญาของเรานี้น่ะ ไม่ได้รู้เท่ากิเลสเลย เพราะเหตุนี้แหละ 

จึงยังเป็นทาสกิเลสอยู่ เราจึงหลงอยู่ กิเลสมันเฉลียว 

ฉลาดกว่าปัญญาของเรา มันจึงขี่คอเราอยู่ มันจึงลากถู 

เราให้เกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในสังสารวัฏฏ์นี่แหละ ไม่มี 
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ที่สิ้นสุด ให้เราอยู่ในทุกข์ ประกอบไปด้วยทุกข์ ด้วย 

อำนาจของกิเลส เราไม่รู้ เท่าทัน ปัญญาของเราต้องรู้  

เท่าทัน ถึงจะประหัตประหารมันได้

 เพราะฉะนั้น ผู้จะปฏิบัติเพื่อทางหมดจด หรือเพื่อ 

ทางที่จะบรรลุถึงวิสุทธิที่จะดำเนินไปถึงพระนิพพาน 

นั่นน่ะ จะต้องรู้เท่าทันกิเลสตัณหา เมื่อเกิดปัญญาขึ้น 

แล้วนะ ก็ปฏิบัติไป พอเกิดปัญญาขึ้นแล้ว ทิฏฐิ และตัณหา 

ที่ เป็นไปอย่างหยาบๆ ก็รู้ตามเป็นขั้นๆ ไป ก็ทำลาย 

เป็นขั้นๆ ไป ทีนี้ปัญญาละเอียดเข้าจึงจะรู้หน้าตาของ 

กิเลสที่ละเอียด กิเลสละเอียดเท่าไร เราจะรู้หน้าตาของ 

กิเลสละเอียดได้ ปัญญาของเรา ก็ต้องเฉียบแหลมคมกล้า 

ขึ้นเท่านั้น ไม่อย่างนั้นจะจับหน้าตาของกิ เลสไม่ได้   

ฆ่ากิ เลสก็ไม่ตาย และก็ถูกกิเลสหลอก ถึงแม้จะเข้า 

วิปัสสนาแล้ว ก็ยังถูกกิ เลสตามเข้าหลอกหลอนอีก 

ไม่ใช่ปลอดภัยนะคะ

 เพราะฉะนั้น ภัยก็คือตัณหาและทิฏฐินี่แหละ เป็น 

มลูละ กเิลสทัง้หลายกม็ตีณัหาเปน็มลู เมือ่เราจะสงเคราะห ์

เข้าอริยสัจแล้ว ตัณหาก็เป็นสมุทัย กิเลสนอกจากนั้น 

อยู่ในทุกขสัจจะทั้งหมด 

 นี่แหละ ๒ อันนี่เป็นความสำคัญนะคะ 
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 คนที่จะเข้าถึงความบริสุทธิ์โดยปราศจากภัยคือ  

กิเลส ตัณหาและทิฏฐิน่ะ ไม่สามารถจะเกิดขึ้นทำอันตราย 

แก่ปัญญาได้อีกแล้ว ปัญญานั้นแหละ จึงได้ชื่อว่าเข้าถึง 

วิสุทธิ หรือเข้าถึงปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิได้ และ 

วปิสัสนาทีเ่ปน็เหตใุหเ้ขา้ถงึปฏปิทาญาณทสัสนวสิทุธนิัน้ 

ก็ให้นับตั้งแต่อุทยัพพยญาณ ที่ปราศจากวิปัสสนูปกิเลส  

๑๐ นั้น เป็นต้นไป

 เห็นไหมคะ เข้าถึงอุทยัพพยญาณนี่ ปัญญาขั้นที่ ๔  

แล้วนะไม่ใช่ปัญญาเล็กน้อยแล้วนะคะ ผ่านนามรูป 

ปริจเฉทญาณ ปัจจยปริคคหญาณ สัมมสนญาณผ่านไป 

แล้วจึงเข้าถึงอุทยัพพยญาณนะ แต่อย่างนั้น ยังไม่รู้เท่าทัน 

กิเลสนะ ปัญญาในที่นั้น ยังปกครองไม่ได้ ยังให้วิปัสสนูป

กิเลสเข้าไปเจือในที่นั้นได้ และนับประสาอะไรกับปัญญา 

ของเราที่หยาบ ยังไม่เข้าถึงนั้นนะหรือ กิเลสตัวโตๆ  

บางทีก็ยังไม่รู้ เลยว่า กิเลสอะไรที่เราเป็นอย่างนี้ ต้อง 

ผ่านไปแล้วนะคะ วิปัสสนูปกิเลสนี่ ไปจนถึงโคตรภูญาณ 

เหล่านี้นี่เอง ที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้ปฏิปทาญาณทัสสน-

วิสุทธิเกิดขึ้นได้ แต่วิสุทธิที่ ๖ นี้ เป็นผลได้มาจาก วิสุทธ ิ

ที่ ๕ ใช่ไหม และวิสุทธิเหล่านั้นก็ได้มาจากวิปัสสนาญาณ 

เหล่านั้นเอง แต่ในวิปัสสนาญาณเหล่านั้น จะเป็นเหตุ 
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เป็นปัจจัยกันอย่างไร ก็จะได้อธิบายตั้งแต่อุทยัพพยญาณ 

เป็นต้นไป พร้อมทั้งปัญญาที่ เป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่ง 

อุทยัพพยญาณนั้นด้วยนะคะ 

 อุทยัพพยญาณนี้ได้มาจากไหน อุทยัพพยญาณมีเหตุ 

มาจากไหนบ้าง?

 ก็มีความหมาย คำว่า อุทยัพพยญาณนี้หมายถึงว่า 

เป็นชื่อของปัญญาอันหนึ่ง ที่เข้าไปเห็นว่า สังขารทั้งหลาย 

คือ นามรูปนั้นน่ะ มีการเกิดขึ้นและมีการดับไป แหละ 

ความรูอ้ยา่งนีแ้หละ ชือ่วา่ อทุยพัพยญาณนะคะ อทุยพัพย- 

ญาณ หรือวิปัสสนาก็ได้ มีการเกิดขึ้นและดับไป ซึ่งปัญญา

นี้ก็เป็นผลเนื่องมาจากไหน ที่เห็นอย่างนี้น่ะ

 ปัญญาที่ได้ความรู้อย่างนี้น่ะ เนื่องมาจากเหตุอะไร?

 ปัญญาอุทยัพพยญาณนี้ เป็นผล เป็นผลมาจาก 

นามรูปปริจเฉทญาณนั่นแหละ เป็นเหตุละ เพราะว่า 

ได้นามรูปแล้ว อุทยัพพยญาณ จึงมาเห็นว่านามรูปไม่เท่ียง 

ถ้านามรูปปริจเฉทญาณยังไม่เกิดขึ้น อุทยัพพยญาณ 

จะเห็นนามรูปไม่เที่ยงไม่ได้ เกิดขึ้นดับไปไม่ได้นะคะ 

ซึ่งปัญญานี้ก็จะเป็นผลนะคะ อุทยัพพยญาณนี่ก็เป็นผล 

เป็นผลมาจากปัญญา คือ นามรูปปริจเฉทญาณ

 นามรูปปริจเฉทญาณน่ันแหละ เป็นเหตุละ 
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 เพราะว่าได้นามรูปแล้ว อุทยัพพยญาณจึงมาเห็นว่า 

นามรูปไม่เที่ยง ถ้านามรูปปริจเฉทญาณยังไม่เกิดขึ้น  

อุทยัพพยญาณเห็นนามรูปไม่เที่ยงไม่ได้ เกิดขึ้นดับไป 

ไม่ได้ ก็ได้จากนามรูปปริจเฉทญาณนั่นเอง ที่ เห็นว่า 

นามรูปนั้น มีอยู่

 ในนามรูปปริจเฉทญาณเห็นอย่างไร?

 เห็นว่า นามรูปนี้มีอยู่แต่ไม่ใช่สัตว์บุคคลใช่ไหมคะ 

สัตว์บุคคลนั้นไม่มี และตัวตนที่นอกจากนามรูปนั้นก็ไม่มี 

นี่นามรูปปริจเฉทญาณเห็นอย่างนี้น่ะ และเป็นความรู้ 

ที่แน่ใจ เพราะเหตุว่า  ความรู้อันนี้  ไม่ใช่ได้มาจาก 

สุตตาปัญญา ไม่ใช่ได้มาจากจินตาปัญญา ความรู้นี้  

ไม่ใช่รู้ด้วยสุตตาปัญญา หรือด้วยจินตปัญญา หากแต่ 

เป็นความรู้ที่ได้มาจากภาวนาปัญญา ซึ่งเป็นความรู้ที่ได้ 

มาจากการเข้าไปพิสูจน์ด้วยตนเองแล้ว หาใช่เชื่อมาจาก 

ครูอาจารย์ที่เป็นผู้บอกเล่าไม่ เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นแก่ตัว  

ที่ประกอบพร้อมด้วยเหตุผลที่ถูกต้องเกิดแก่ตัวของตัวเอง 

เหตุผลอันนี้ หมายถึงธรรมที่ประกอบในที่นั้นนะคะ และ 

ก็รู้เหตุผลนี้ด้วย แต่ว่า อุทยัพพยญาณนี้ หมายถึงความรู้ 

ในอุทยัพพยญาณนั้นน่ะ ไม่ใช่ความรู้จากการได้ยินได้ฟัง 

จากการคิดนึก เป็นความรู้ที่ได้มาจากการพิสูจน์มาแล้ว  

ได้มาจากวัตถุท่ีถูกพิสูจน์น้ัน ได้ความจริงมาจากวัตถุน้ันแล้ว
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 แต่ว่าถึงเช่นนั้นก็ตาม ก็ต้องอาศัยสุตตา และ 

จินตาปัญญา เป็นเหตุเหมือนกัน ถ้าไม่มีสุตตาหรือ 

จินตาปัญญา แล้ว อุทยัพพยญาณ หรือนามรูปปริจเฉท 

ญาณก็เกิดไม่ได้เหมือนกัน แม้แต่เพียงนามรูปปริจเฉท 

ญาณก็เกิดไม่ได้

 ฉะนั้น นามรูปปริจเฉทญาณนี่น่ะ จะต้องได้เหตุ 

มาจากสุตตาและจินตา มนสิการเข้าใจถูกนะคะ นี่นามรูป 

ปริจเฉทญาณ จึงได้

 ทีนี้ เมื่อได้นามรูปปริจเฉทญาณแล้ว ส่วนต่อไปนั้น 

นามรูปก็ไม่ใช่ได้มาจากจินตาละทีนี้ ต่อไปนั้นก็เป็นหน้าที่

ตั้งแต่ปัจจยปริคคหญาณ สัมมสนญาณ อุทยัพพยญาณ 

เรื่อยไป ก็ต้องมีนามรูป ความรู้สึกในนามรูป จนถึง 

ตลอดไป แต่ว่านามรูปในที่นั้นไม่ใช่ได้มาจากสุตตา 

ไม่ใช่ได้มาจากจินตา ไม่เหมือนนามรูปในนามรูปปริจเฉท-

ญาณ ซึ่งเป็นปัญญาขั้นต้นนั้นยังต้องอาศัย แต่อันนี้  

ไม่ต้องแล้ว ตั้งแต่ถึงอุทยัพพยญาณไม่ต้องอาศัยแล้ว  

อาศัยตัวภาวนาปัญญาได้จากภาวนาปัญญา วิปัสสนา 

เกิดแล้ว นามรูปเกิดในที่นั้น มาจากภาวนา ไม่ใช่มาจาก 

สุตตาและจินตาแล้ว มาจากนามรูปปริจเฉทญาณ ที่รู้ 

ด้วยภาวนาปัญญานะคะ

_15-0940(P4).indd   62 10/13/15   2:53:17 PM



63

 นี่ อันนี้ขอให้พยายามฟัง แล้วก็ลำบากเหมือนกัน 

ดิฉันก็เห็นใจนะคะ เป็นปัญญาที่รู้มาด้วยการพิสูจน์  

ด้วยตนเองแล้วนะคะ ไม่ใช่รู้มาจากอาจารย์บอก นามรูป 

ที่เห็นในอุทยัพพยญาณนั้นน่ะ ด้วยเหตุนี้ และก็รู้พร้อม 

ประกอบด้วยเหตุด้วย

 ฉะนั้น ความรู้อันนี้ หรือปัญญาอันนี้ จึงจะเข้าถึง 

วิสุทธิได้  ชื่อว่า วิสุทธิ เฉพาะนามรูปปริจเฉทญาณ 

เท่านั้นน่ะ การเข้าไปเห็นนามรูป การเข้าไปรู้ว่าเป็นนาม 

เป็นรูป เท่ านั้นแหละ ยั งต้อง เข้ าถึ งวิสุทธิด้ วยนะ  

เห็นไหม รู้นามรูปได้อย่างไรไม่ถึงวิสุทธิ รู้นามรู้อย่างไร 

เข้าถึงวิสุทธิ  นี่ ยั งไม่ เห็นนะ ไตรลักษณ์ยังไม่มีนะ 

ยังไม่เคยเห็นเลยการเกิดขึ้น ดับไป เพียงแต่รู้เฉพาะว่า 

อันนี้เป็นนามและเป็นรูป แต่ว่า รู้ด้วยจะต้องเข้าถึงวิสุทธิ 

รู้เท่านี้ยังไม่เข้าถึงวิสุทธิเลย นี่น่ะ

 รู้อย่างไร?

 เรารู้ว่า เป็นนาม เป็นรูป เรารู้กัน เข้าถึงวิสุทธิไหม?

 ไม่เข้า!

 ต้องรู้ เข้าถึงขั้นนามรูปปริจเฉทญาณ นั่นแหละ 

ความรู้อันนั้น จึงจะเข้าถึงทิฏฐิวิสุทธิได้
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 เห็นไหมคะ นี่น่ะ แต่ละขั้นๆ นี่นะ ละเอียดลออ 

อย่างลึกลับ

 ฉะนั้น นามรูปปริจเฉทญาณ ญาณที่รู้นามรูปนี้น่ะ 

สำคัญ ดิฉันถึงบอกแล้วว่า ผู้ทำวิปัสสนาไม่ต้องไปสนใจ 

ไตรลักษณ์ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ หรืออะไรน่ะ จะรู้หรือไม่นี่ 

ไม่สำคัญเลย ขั้นต้น ขั้นแรกทีเดียวนะ ท่านรู้จักนามรูป 

เสียก่อน รู้นาม รู้รูป ที่ต้องรู้ถึงนามรูปปริจเฉทญาณนะ  

เข้าถึงวิสุทธินะ แหม เท่านี้แหละก็ประเสริฐมากแล้ว  

นี่ขั้นปัญญานะ ปัญญาอยู่ในวิปัสสนาด้วย ให้รู้ด้วย 

วิปัสสนาจริงๆ เถอะ เท่านี้ก็ประเสริฐมากแล้ว รู้สึกว่า 

ถ้าได้เข้าไปเห็นจริงๆ แล้วก็ชื่อว่า เห็นพระพุทธเจ้า 

ก็ได้นะ ผู้ใดเห็นธรรมน่ะผู้นั้นเห็นเราตถาคต ขอให้ 

เห็นจริงๆ เถอะ เข้าในเขตนามรูปปริจเฉทญาณน่ะ  

จะได้เห็นพระพุทธเจ้าทันทีทีเดียว

 นี่นะ แม้เพียงขั้นนั้น ยังต้องเข้าถึงวิสุทธิแล้วเข้าถึง 

ไหม? ถ้าเราไม่เข้าถึงวิสุทธิแล้ว นามรูปอันนั้น วิสุทธิ 

อันนั้น ยังใช้ไม่ได้ เมื่อยังใช้ไม่ได้แล้วจะเป็นปัจจัยต่อ 

วิปัสสนาต่อไปก็ไม่ได้ เมื่อวิปัสสนาต่อไปเกิดขึ้นไม่ได้ 

แล้ว วิสุทธิต่อไปก็เกิดขึ้นไม่ได้ ทีนี้เราก็จะต้องศึกษานะ 

ศึกษาว่า เห็นอย่างไร?
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 นามรูปปริจเฉทญาณน่ีน่ะ เห็นอย่างไร ถึงจะเรียกว่า 

อย่างนั้น จะบอกอย่างไรๆ ก็เห็นไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องที่ 

ผู้ปฏิบัติจะต้องเห็นเอง มันเผ็ดอย่างไร มันเปรี้ยวอย่างไร 

มันหวาน มันเค็มอย่างไร ดิฉันจะบอกอย่างไรๆ คุณก็ 

หวานไม่ได้  ปัญญาอันนี้ได้มาจากรสหวานที่ เกิดขึ้น 

แก่ตัวเอง มันจะต้องเกิดรสหวานขึ้นเสียก่อน แล้ว 

คุณถึงจะรู้ว่า มันหวานอย่างไร ใช่ไหม? ฉะนั้นดิฉัน 

จะบอกอย่างไรๆ คุณก็ไม่หวาน ถ้าดิฉันบอกได้แล้ว  

คุณก็หวานขึ้นมาได้  เปรี้ ยวขึ้นมาได้  เผ็ดขึ้นมาได้   

ขมขึ้นมาได้ ก็ได้ซิ จะเป็นไรไป คุณไม่ต้องไปทำกันก็ได้ 

เพราะว่าอาจารย์บอก อันนั้นเป็นอย่างนั้นนะ เราก็เห็น 

ไปอย่างนั้น อาจารย์บอกจึงเห็นได้  แล้วจะต้องไป 

ทำทำไมให้ลำบาก ก็อาจารย์ช่ วยบอกให้ เห็นกัน  

ก็ได้ใช่ไหม? นี่ไม่ใช่อย่างนั้น นามรูปปริจเฉทญาณ 

เห็นอย่างไร แต่ว่าพวกคุณเข้าไปเห็นเมื่อไหร่ละก็ รู้ทันที 

ทีเดียวว่า เห็นแล้วนี่น่ะ อย่างนี้ บอกได้ สุตตาบอกได้ 

รู้แค่สุตตาได้ รู้แค่จินตาได้ แต่ว่ารู้ถึงภาวนานี่ บอกไม่ได้ 

ฉะนั้น จะนับประสาอะไรธรรมที่สูงยิ่งกว่านี้น่ะ คือ 

พระนิพพานนี่น่ะ จะบอกกันได้อย่างไรว่า นิพพานน่ะ 

เป็นอย่างไร บอกได้ไหม แล้วจิตใจของเราหยาบคายด้วย 

_15-0940(P4).indd   65 10/13/15   2:53:28 PM



66

กิเลส ใช่ไหม แล้วก็ธรรมอันนั้น ต้องรู้เมื่อจิตนั้นวิสุทธิ 

บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสแล้ว ญาณทัสสนวิสุทธิ ทีนี้ 

จิตเราน่ะ ยังไม่วิสุทธิ เราจะบอกยังไงล่ะ ถึงจะเข้าไปรู้ได้ 

แต่ว่า รู้เรื่องไว้ได้ รู้ไว้ก่อน ดูแผนที่ไว้ก่อน แต่ว่าจะให้รู้ 

ตัวจริงๆ น่ะ ไม่ได้เข้ามาอยู่ในแผนที่หรอก แต่ว่าเรียนไว้ 

ก่อน เราเรียนดูแผนที่ไว้ก่อน ทีนี้เวลาเราเดินทาง เรามี 

แผนที่ไปด้วย คนที่เข้าใจดูแผนที่ก็ต้องมีแผนที่ไปด้วย  

คือว่า การที่รู้ การที่เรียนศึกษาในปริยัติน่ะ ความเข้าใจ 

นั้นน่ะ ต้องเอาไป ต้องใช้ด้วย เพื่อเทียบเคียง ถูกไม่ถูก 

ก็ต้องกางแผนที่ดู จากที่ตรงนั้นไปถึงตรงนั้น มีกี่กิโล 

และมีอะไรบ้าง ดูแผนที่ไปอย่างนี้ใช่ไหม แล้วมันก็มีหวัง 

ที่จะเดินถูก ไม่หลงทาง แต่ว่าธรรมะจริงๆ ไม่ได้มาอยู่ 

ในแผนที่ ต้องไปดูที่จริงๆ นั้น

 นี่แหละค่ะ ขอให้ เข้าใจอย่างนี้  เพราะฉะนั้น 

ดิฉันจึงขอร้องว่า พอเข้าไปถึงนามรูปปริจเฉทญาณ  

แปลว่า ได้ เครื่องมือแล้วละ นั่นแหละ เดินทางละ 

จะเข้าใจทางแล้ว แต่ว่าในระหว่างเดินไปน่ะ มันจะ 

มีทางแยกไปทางไหนๆ อีก ก็มีอยู่  แต่ว่าเรามีแผนที่  

ไปแล้วละก็  เราไม่หลง ไม่แยกไปตามทางที่ ไม่ ใช่  

หรือไม่มีอยู่ในแผนที่นั้น เพราะฉะนั้น ปริยัตินี่ก็ต้อง 
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เป็นความสำคัญอันหนึ่งนะคะ แต่เราเรียนกันปริยัตินี่  

ก็แหมยังเข้าใจก็แสนยากแสนลำบากใช่ไหมเล่า ทีนี้  

ยิ่งพูดถึงเรื่องปฏิบัติน่ะ เป็นเรื่องที่ เรายังไม่เคยเห็น 

ไม่ เคยได้ยิน ได้ฟัง มันก็ยิ่งลำบากใหญ่ แต่ว่า ท่าน 

ที่ เคยปฏิบัติมาแล้ว  สมัย เมื่ อครั้ งพระพุทธเจ้ าน่ะ  

ท่านเคยปฏิบัติมาแล้วหลายชาติน่ะ ทำมาแล้วหลายชาติ 

เป็นร้อยชาติพันชาติ เคยเจริญวิปัสสนา พบพระพุทธเจ้า 

อยู่ในสำนักพระพุทธเจ้า อะไรอย่างนี้น่ะ ท่านเคยทำ 

มาแล้วเยอะ แต่ว่ า  พอท่านมาฟังปริยัติ  พอมาฟัง 

ปริยัติเข้านิดหน่อย โดยสังเขป หรือโดยปริยายก็สำเร็จ 

นี่ไม่เอาถึงขั้นนั้นหรอก เราเอาแต่เพียงว่า ฟังแล้วให้เข้าใจ 

ให้ได้สุตตาปัญญาเท่านั้นแหละ การศึกษาของเรานี่น่ะ 

ไม่ใช่ศึกษาให้สำเร็จมัคผลนะ เพราะมัคผลต้องเข้า 

ขั้นภาวนา การศึกษา การฟังน่ะ ขอให้ได้ เพียงแค่ 

สุตตาปัญญาเท่านั้นแหละพอแล้วประเสริฐแล้ว

 การศึกษานี่น่ะ พระพุทธเจ้าแสดงถึง อุปมาเท่ากับ 

พระอาทิตย์ ปัญญาทำแสงสว่าง ศึกษาเพื่อให้รู้เหตุผล 

ในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า สิ่งใดที่ลี้ลับอยู่ สุตตา 

ปัญญาก็สามารถส่องให้ เรา เห็นสิ่ งที่ปิดบังอยู่ก็ ได้  

เหมือนกับพระอาทิตย์ พอสว่างขึ้นมาทำโลกทั้งหมด 
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ได้รับแสงสว่าง สิ่งใดที่มืดมัวพระอาทิตย์ก็กำจัดไป 

ถ้ าพระอาทิตย์ ไม่ขึ้น  โลกก็มืด  ไม่สามารถจะรู้ ว่ า 

อะไรอยู่ที่ไหนได้เลย ถ้าเราไม่ศึกษา เราก็ไม่สามารถจะรู้ 

เหมือนกัน อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล อยู่ที่ไหน อยู่ยังไง 

เกิดขึ้นยังไง ความรู้สึกเกิดขึ้นที่ ไหน ระหว่างไหน 

เราก็รู้ไม่ได้เหมือนกัน ท่านถึงบอกว่า ถ้าปฏิบัติไม่ดี  

ก็ เ ป รี ย บ เ ห มื อ น พ ร ะ อ า ทิ ต ย์ ดั บ ไ ป จ า ก โ ล ก แ ล้ ว  

ไม่ เห็นหรอก เรื่ องในศาสนาของท่ านก็ เลิกทันที   

แล้วสมัยนี้  เขากำลังจะไม่ศึกษากัน เขาจะสำเร็จ 

โดยไม่ต้องศึกษา

 เรื่องของปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินี่ ต้องพูดกัน 

นานหน่อย เพราะว่า รวมญาณเข้าไว้ตั้ง ๙ ญาณ ๑๐ ญาณ  

อยู่ในปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิทั้งนั้น 

 เพราะฉะนั้น ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องปฏิปทาญาณ-

ทัสสนวิสุทธิ  เราก็จะต้องรู้ว่ า  ข้อปฏิบัติอะไรบ้าง  

ปั ญ ญ า อ ะ ไ ร บ้ า ง ที่ อ ยู่ ใ น ข้ อ ป ฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ ง  แ ล ะ 

นับว่าถูกปัญญานั้นใช้ ได้  เป็นปัญญาที่จะนำไปถึง 

พระนิพพาน มีหลายอย่างด้วยกัน ไม่ใช่มีอันเดียวนะคะ  

ไม่ ใช่หมือนอย่างนามรูปปริจ เฉทญาณ มีอันเดียว  

ปัจจยปริคคหญาณ แล้วก็ปัญญาที่เป็นญาณทัสสนวิสุทธิ 
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เราพูดกันมาแล้วนะคะ นั่นน่ะก็หมายถึงว่า ไม่ใช่เป็น 

ปัญญาที่เกิดจากสุตตาญาณ หรือจินตาญาณ ต้องเป็น 

ความรู้ที่ได้มาจากภาวนาปัญญา ซึ่งเป็นความรู้ที่ได้มาจาก

การเข้าไปพิสูจน์ด้วยตนเองแล้ว หาใช่ความรู้ที่ได้มาจาก 

ครูอาจารย์เป็นผู้บอกเล่าไม่ เป็นความรู้ที่ได้เกิดขึ้นแก่ตัว  

ที่ประกาศพร้อมด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง และตัวเองก็รู้ใน 

เหตุผลนั้นด้วย

 ฉะนั้น ความรู้นี้ หรือปัญญาอันนี้ จึงเข้าถึงวิสุทธิได้ 

ทีช่ือ่วา่ ทฏิฐวิสิทุธ ินีอ่ธบิายเปน็ลำดบัมา ตัง้แตท่ฏิฐวิสิทุธ ิ

แล้วนะคะ เพราะว่า ตั้งต้นเรื่องที่ ดิฉันจะพูดถึงวิปัสสนา 

นี้ พูดเพื่อจะให้รู้ว่าวิปัสสนานั้นน่ะ เป็นปัจจัยอย่างไร  

ทำไมวิปัสสนาต้องมีหลายอย่าง ที่มีหลายอย่างนั้นน่ะ 

เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันอย่างไร ตั้งแต่ต้นมา วิปัสสนา 

ขั้นต้น วิปัสสนาขั้นที่ ๑ เป็นปัจจัยแก่ขั้นที่ ๒ อย่างไร 

ต้องการจะให้ทราบอย่างนี้นะคะ เพราะว่าทุกอย่าง 

ก็ต้องมีเหตุ มาจากเหตุที่ถูกต้องแล้ว ผลนั้นถึงจะถูกต้อง 

ถ้าเหตุไม่ถูก ผลนั้นก็ไม่ถูกเหมือนกัน

 เพราะฉะนัน้ ชือ่วา่วสิทุธ ิซึง่เปน็ความเหน็ทีบ่รสิทุธิ ์

เพราะปราศจากความเห็นผิด หรือความเข้าใจผิดว่า  

นามรูปนั้น เป็นสัตว์ เป็นบุคคลหรือเป็นตัวตน ที่เคยรู้สึก
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มาก่อนที่ตนยังไม่ได้เข้าพิจารณา เห็นตามความเป็นจริง 

ของนามรูปนั้น

 เมื่อเข้าถึงวิสุทธินี้แล้ว อารมณ์ที่เคยรู้สึก ความ 

เห็นผิดที่ยังไม่เคยพิจารณา ว่าอันนี้ เป็นนาม เป็นรูป 

รู้สึกว่าเป็นตัว เป็นตน เป็นเรา เป็นของเรา อะไรอย่างนี้น่ะ 

ก็มีอยู่ ก่อนที่จะได้เข้าไปปฏิบัติวิปัสสนา ก่อนที่จะวิสุทธิ 

ถึงจะเข้าวิปัสสนา แต่ถ้าทิฏฐิวิสุทธิยังไม่เข้าถึงวิสุทธิแล้ว

ก็ไม่ได้ความเห็นอันนั้นยังไม่แน่นอน ใช่ไหมคะ 

 ทีนี้ เมื่อความเห็นว่า เป็นนาม เป็นรูป แน่นอน 

ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล นี่น่ะ ความเห็นอันนี้จะต้องเข้าถึง 

วิสุทธิด้วย เป็นความเห็นที่หมดจด ต้องเข้าถึงทิฏฐิ- 

วิสุทธิด้วย เมื่อเข้าถึงทิฏฐิวิสุทธิแล้วเป็นความเห็น 

ที่ถูกต้องแน่นอน ทีนี้ ความรู้สึกที่ผิดก็ต้องหายไป และ 

ก็จะมาเกิดในปัญญา ที่ เห็นว่า มีแต่นามแต่รูป ไม่ใช่ 

สัตว์ บุคคล จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยในที่นั้น จึงถือว่า ในที่นั้น 

เป็นความเห็นที่บริสุทธิ์ไม่เจือปนด้วยความเห็นผิดเลย 

นะคะ 

 ฉะนั้นวิปัสสนา หรือปัญญา ที่ชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธินี่น่ะ 

ปัญญาวิปัสสนาอันนี้ นับเป็นวิปัสสนาขั้นที่ ๑ ที่ ดิฉัน 

อธิบายนี่ คล้ายๆ กับว่า ดิฉันลำดับญาณให้ท่านฟังนะ 
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เพราะว่า คนที่เขาเข้าปฏิบัติกันมาแล้ว เขาคงเคยฟังการ 

ลำดับญาณมาแล้ว ก็เคยมีนะคะ แต่ว่า จะเหมือนหรือ 

ไมเ่หมอืน ดฉินัไมท่ราบนะคะ แตน่ีก่ล็ำดบัญาณเหมอืนกนั 

ตั้งแต่ญาณที่  ๑ มาเลย ฉะนั้น ปัญญาวิปัสสนาอันนี้  

นับเป็นวิปัสสนา ขั้นที่ ๑

 ก็ทำไม ดิฉันนำเอาปัญญา ที่รู้นามรูปปริจเฉทญาณ 

มาพูดในโอกาสนี้อีก ก็เพราะบอกไว้ว่าจะอธิบายเรื่อง 

ของอุทยัพพยญาณ ที่บอกเมื่อคราวก่อนนี้ ที่อธิบายใน 

ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ขอให้นับตั้งแต่อุทยัพพยญาณ 

ที่หมดจดจากกิเลสแล้ว แต่ทำไมเล่า ตอนนี้ถึงได้เอา 

นามรูปปริจเฉทญาณ หรือปัจจยปริคคหญาณที่ไม่ได้  

เกี่ยวเนื่องกันกับอุทยัพพยญาณมาอีก

 ที่ เ ป็ น ดั ง นี้ ก็ เ พ ร า ะ เ ห ตุ ว่ า  เ พื่ อ จ ะ ใ ห้ รู้ ว่ า 

อุทยัพพยญาณน่ะ เกิดขึ้นมาได้อย่างไร เอามาจากไหน 

มาจากเหตุอะไร เพราะฉะนั้น จึงได้ไปดึงเอาญาณต้นมา  

เพื่อจะได้มาติดต่อกันกับอุทยัพพยญาณ และเป็นเหตุ 

เป็นผลกันนะคะ มิฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าอุทยัพพยญาณนี่น่ะ 

มาจากไหน ฉะนั้น  เวลาที่ เรา เข้ าปฏิบัติจะได้รู้ ว่ า 

อุทยัพพยญาณเกิดมาจากเหตุอะไร เหตุนั้นเรามีแล้ว 

หรือยังนะคะ จะเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไร คือว่าธรรม 
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ทั้งหลายนั้นน่ะ ต้องมีเหตุเป็นแดนเกิด จะต้องประกอบ 

พร้อมไปด้วยเหตุ ไม่ใช่จะเกิดขึ้นมาเองโดยปราศจาก 

ผลนั้น ถ้าหากว่า ความรู้ความเห็นอันใดเกิดขึ้นมา 

โดยปราศจากผล ไม่รู้ เหตุผลนั้น ก็จะเรียกว่า ความรู้ 

และรู้จริงไม่ได้นะคะ นอกจาก จะคิดเอาเองเท่านั้น

 โดยเหตุนี้  จึงยกเอาปัญญาขั้นต้น ที่ เป็นเหตุให้ 

เข้าถึงอุทยัพพยญาณเสียก่อน เพราะว่าความเข้าใจที่ถูกน่ะ 

จะไม่รู้ไม่ได้ นี่โดยเหตุผลทีเดียวก็ถึงว่าทั้งที่รู้ แต่ไม่รู้ว่า 

มาจากเหตุผลอะไร นี่อย่างนี้ก็ได้

 สมมุติว่า เราทำอะไรไปสักอย่างหนึ่ง ทำขนมก็ได้ 

ทำกับข้าวก็ได้ เราเป็นคนทำเป็นใช่ไหม? แต่ว่า ทำด้วย 

อะไร บอกว่า ไม่รู้ได้ไหม ไม่รู้ละ ทำด้วยอะไรบ้าง ก็ไม่รู้ 

จะทำขนมด้วยตะไลสักอย่างหนึ่ง อย่างนี้น่ะ หรือทำ 

ขนมฝรั่งอะไร ก็ตามเถอะ ทำได้แล้วนะ สมมุติว่า 

เป็นขนมทำได้จนเป็นขนมแล้วนะ แล้วถ้าเขาจะถามว่า 

จะทำอย่างไร แล้วแป้งนี่ใส่แป้งอะไร ใส่ไข่อะไร ไข่เป็ด 

หรือไข่ไก่ น้ำตาลอะไร น้ำตาลหม้อ หรือน้ำตาลทราย 

ทำเป็นแล้วบอกว่า ไม่รู้น่ะ มีไหม มีได้ไหมคะ? ไม่ได้ 

ใช่ไหมล่ะ? ต้องทำเป็นแล้วซิ ถึงจะเป็นขนมฝรั่ง ถ้าทำ 

ไม่เป็น จะเป็นได้อย่างไรล่ะ ใช่ไหม? ขนมอะไรก็ตามเถอะ 
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ถ้าทำเป็นแล้วละก็ ต้องรู้ว่าทำด้วยอะไร และทำอย่างไร 

ต้องรู้ด้วย จะบอกว่าเป็นขนมฝรั่งขึ้นมาเฉยๆ น่ะ ไม่รู้ว่า 

ทำด้วยอะไร จะเรียกว่าทำเป็นได้ไหม แล้วมันเป็นไม่ได้ 

ด้วยค่ะ ไม่รู้แล้วจะเป็นขนมฝรั่งไม่ได้ ตอนนี้ตัวอาจจะ 

ไม่เข้าใจ ไม่รู้ว่า ขนมฝรั่งมันเป็นอย่างไร ก็เลยเป็นขนม 

อะไรก็ไม่รู้แล้วละ

 นี่แหละ โดยเหตุผลแล้ว มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ 

จึงได้บอกว่าถ้ารู้จริงแล้วนะคะ แล้วก็จะต้องรู้  นี่โดย 

เหตุผลนะคะ เพราะฉะนั้น จึงยกเอาญาณต้นที่ว่า ญาณนี้ 

จะมาจากไหน ขนมนี้จะทำด้วยแป้งอะไร ก็ต้องยกเอามา 

เล่าให้ฟังว่า ที่จะเป็นขนมนี่ได้น่ะ เป็นเพราะอะไร ฉะนั้น 

อุทยัพพยญาณ จะเกิดขึ้นได้นี่น่ะ เกิดขึ้นเพราะเหตุอะไร 

เพราะปัญญาอะไร ไม่ใช่อุทยัพพยญาณ อยู่ๆ จะโผล่ขึ้น 

มาเฉยๆ ไม่ได้นะคะ นี่แหละอะไรที่จะให้อุทยัพพยญาณ 

เกิด ต้องการจะให้รู้ เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้แหละ จึงจะ 

เป็นการสะดวกในการที่จะอธิบายถึงอุทยัพพยญาณนั้น 

นะคะ

 และอีกประการหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อจะ 

เป็นประโยชน์แก่ผู้จะเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ที่มี 

ความเข้าใจว่า ตนนั้นน่ะ ได้นำปัญญาเข้าสู่อุทยัพพยญาณ 
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แล้ว  จะได้ เป็นเครื่องมือพิสูจน์ว่ า  อุทยัพพยญาณ 

ที่ตนเข้าใจว่าได้ หรือว่าถึงนั้นน่ะได้ประกอบพร้อมด้วย 

เหตุผลสมบูรณ์แล้วหรือยัง มาจากเหตุอะไร เหตุอย่างนั้น  

เรามีหรือเปล่า เราได้ทำแล้วหรือยัง อันนี้เป็นเครื่องวัดว่า 

อุทยัพพยญาณนั้น ใช่แน่หรือไม่ใช่ ที่ตัวเห็นน่ะ พร้อม 

หรือยัง สมบูรณ์หรือยังด้วยเหตุ ถ้าหากว่า พร้อมสมบูรณ ์

แล้วด้วยเหตุ อันนั้นเป็นการรู้แน่นอนว่า ปัญญาที่เห็น 

นั้นถูกแล้ว และปัญญาที่รู้ถูก เห็นถูก นั่นแหละ จะเป็น 

ปัจจัย นำท่านเข้าถึงนิพพานได้ ถ้าความรู้ความเข้าใจนั้น  

ยังไม่ประกอบด้วยเหตุผลที่ถูกต้องแล้ว ก็ไม่มีหวังเลย 

ที่จะบรรลุความสำเร็จผลที่ตนต้องการนั้นได้ เพราะ 

เหตุว่าความเข้าใจผิดนั้น เป็นกิเลสชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้น 

ในที่นั้น จึงถือว่าบริสุทธิ์ไม่ได้ ความเข้าใจผิดนะ แปลว่า 

เพราะกิเลสใช่ไหม ที่ทำให้ผิด เพราะความหลง เพราะ 

ความรู้ไม่เท่าทัน เพราะปัญญายังเข้าไปรู้เหตุผลที่ถูกต้อง 

ไม่ได้ เพราะว่า ความเข้าใจผิดนั้นน่ะ เป็นกิเลสชนิดหนึ่ง 

ที่ เกิดขึ้นในที่นั้น จึงทำให้เราเข้าใจผิด เพราะฉะนั้น  

จะถือว่า ในที่นั้นบริสุทธิ์ไม่ได้

 เมื่อความรู้อย่างนั้นไม่เข้า ถึงความบริสุทธิ์แล้ว 

ความรู้ก็จะเข้าถึงนิพพานไม่ได้ ฉะนั้นดิฉันจึงนำเอา 
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ปัญญาต้นๆ ที่เป็นเหตุให้ถึงอุทยัพพยญาณมาให้ท่านฟัง 

แต่เพียงย่อๆ เสียก่อน

 ก็ในญาณ หรือปัญญาขั้นต้น ที่ เป็นเหตุให้เกิด 

อุทยัพพยญาณนั้น มีอยู่  ๓ อย่างด้วยกัน มีนามรูป 

ปริจเฉทญาณ เป็นต้น อย่าลืมว่า ทุกญาณต้องเป็นปัจจัย 

ซึ่งกันและกันนะคะ มีนามรูปปริจเฉทญาณ เป็นต้น ตามที่ 

ได้อธิบายมาแล้ว ก็เมื่อผู้ปฏิบัตินั้นได้เข้าถึงปัญญาที่รู้เห็น

ตามความเป็นจริง ที่ตนได้เข้าไปกำหนดนามรูปนั้นแล้ว  

ผู้นั้นก็ยังไม่ละความเพียรนั้นเสียด้วยอำนาจของศรัทธา  

และฉันทะที่ประกอบไปด้วยปัญญาของโยคี  บุคคล 

ผู้ประกอบความเพียรนั้น เมื่อเข้าถึงญาณนี้แล้ว เป็นเหตุ 

ให้ เกิดศรัทธา เป็นเหตุให้ เกิดปัญญา น้อยคนที่จะ 

ไม่อยากทำความเพียรต่อไป หรือไม่อยากได้ผลต่อไปน่ะ 

น้อยนัก เพราะว่าในที่นั้น ยังไม่มีกิเลสอันใดที่จะเกิดขึ้น 

มาทำลายปัญญาอันนั้นได้ ส่วนที่มันไม่ทำ หรือไม่ได้ทำ 

หรือต้องออกนั้นน่ะ เพราะกิเลสมันเป็นผู้ทำลายให้ 

ออกมา แต่ว่าขั้นนี้น่ะ เข้าถึงวิสุทธินะ เพราะฉะนั้นไม่มี 

กิ เลสอันใดที่มีอำนาจมีกำลังที่จะมาทำลายศรัทธา 

ที่เป็นไปในญาณสัมปยุตโดยเหตุนั้น จึงไม่เป็นเหตุให้ 

ผู้นั้นละความเพียร เสียศรัทธาอันนั้น ปัญญาอันนั้น ก็มี 
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ฉันทะเกิดขึ้นด้วยต้องการให้มีความรู้ยิ่งๆ ขึ้นนะคะ  

ไม่มีกิเลสอันใดที่จะให้ตกไปจากความเพียร หรือละ 

ความเพียรนั้นเสีย เพราะว่ากิเลสไม่มีกำลังพอจะลากเรา 

ออกจากกรรมฐานได้ ถ้ากิเลสมีกำลังพอมันก็ลากเรา 

ออกจากกรรมฐาน ไม่มีคนอื่นลากเราออกหรอก ผู้ปฏิบัต ิ

นั้นยังคงพิจารณานามและรูปต่อไป ด้วยปัญญาที่ชื่อว่า 

นามรูปปริจเฉทญาณนั้นเอง ไม่ใช่อื่น พิจารณานามรูป 

นั่นแหละต่อไป และปัญญานั้นก็เจริญว่องไวมากขึ้น  

ก็เป็นปัจจัยให้เข้าถึงปัญญา ที่ชื่อว่าปัจจยปริคคหญาณนี้ 

เพราะว่า เมื่อพิจารณานามรูปนะคะ ชื่อว่าเป็นชื่อของ 

ปัญญา เพราะปัจจยปริคคหญาณนี้ เป็นชื่อของปัญญา 

ที่เข้าไปรู้เหตุปัจจัย ที่ทำให้เกิดแห่งนามรูป ที่ตนพิจารณา 

อยู่นั้นเอง เพราะกำลังดูนามรูปอยู่ จนแน่ใจว่า นามรูปนี้ 

หามีผู้หนึ่งผู้ใด มีพระอิศวร พระอินทร์ พรหม เป็นต้น  

มาเป็นผู้บันดาลให้เกิดขึ้น จนสิ้นความสงสัยว่า จะต้องมี 

คนบันดาลขึ้น ความจริงนั้นน่ะ โลกคือนามรูปนี่น่ะ 

เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยนั้นๆ เอง 

 เหตุที่เข้าไปรู้ดังนั้น ทำไมถึงรู้ปัจจยปริคคหญาณ 

ที่จะเป็นไปดังนั้น ก็ต้องมีเหตุนะ อะไรเป็นเหตุของ 

ปัจจยปริคคหญาณ
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 นามรูปปริจเฉทญาณนั้นแหละ เป็นเหตุของ 

ปัจจยปริคคหญาณ เหตุที่เข้าไปรู้ดังนั้นน่ะ ก็เพราะปัญญา

ที่เข้าไปรู้นามและรูปนั้น เข้าไปรู้นามและรูปนะคะ และ 

ก็ติดตามดูนามและรูปอยู่ เมื่อนามหรือรูปที่ตนกำลังดู 

อยู่นั้นน่ะ เกิดขึ้นเมื่อใด หรือขณะใด ซึ่งเป็นอารมณ์ 

กำลังดูอยู่นะคะ ปรากฏเฉพาะหน้านั้น เวลานั้น จิตของ 

ผูน้ัน้กต็อ้งตามดอูยูใ่นอารมณท์ีก่ำลงัเกดิอยูเ่ฉพาะหนา้นัน้ 

หรือกำลังดูอยู่นั้น จึงเป็นปัจจัยให้เข้าไปรู้ทัน ในขณะที่ 

รูปนามเกิดขึ้น คือว่า ตัวกำลังตามดูอยู่ ที่นี้เมื่อนามรูป 

อะไรเกิดขึ้น ตัวก็รู้ทันว่าเกิดขึ้น เพราะเหตุอะไร ทีแรกรู้ 

แต่เพียงว่า เป็นนาม เป็นรูปเท่านั้น ไม่สามารถรู้ว่า  

นามรูปนี้ เกิดจากปัจจัยอะไรได้  ต้องดูติดตามไปจน 

ชำนิชำนาญ พอเกิดขึ้นก็รู้ปรากฏอารมณ์เฉพาะหน้า 

อยู่ เสมอ ไม่ใช่ว่าตกไปอดีตบ้าง อนาคตบ้าง ดูแล้ว 

ก็ไม่ดูไป ไม่ใช่อย่างนี้น่ะ ตอนนี้ดูอยู่แล้ว ติดต่อกันอยู่แล้ว 

ก็เหตุที่เข้าไปดูในขณะที่เกิดขึ้นของรูป เราเข้าไปดูอยู่นี้  

แล้วก็ในขณะที่รูปหรือนามนั้นเองเกิดขึ้น ในขณะนั้น 

ก็จึงเป็นปัจจัยให้รู้ว่า เกิดขึ้นเพราะเหตุอะไร ก็เลยรู้ขึ้นว่า 

เกิดขึ้นเพราะเหตุอะไร ก็ปัญญาที่เข้าไปรู้เหตุ และปัจจัย 

ที่ให้เกิดขึ้นของนามรูปนี้เอง จึงสิ้นสงสัยว่านามรูปนี้ 
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เกิดขึ้นเพราะมีเหตุบันดาล เพราะฉะนั้น หมดความสงสัย 

ก็ต้องมีเหตุ

 อะไรทำให้หมด?

  ปัญญาที่ เข้าไปรู้ว่า นามรูปนี้ เกิดจากเหตุปัจจัย 

คือปัญญาที่เข้าไปรู้ว่า นามรูปนี้เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยนั้นๆ 

ก็เมื่อรู้ว่า มันเกิดเพราะเหตุนั้นละก็ การที่เข้าใจว่าจะมี 

ผู้บันดาลกระมัง? หรือที่เคยยึดถือกันอยู่ ซึ่งมีบางลัทธิน่ะ 

ต้องมีผู้บันดาลขึ้นอย่างนี้ มันจะปรากฏขึ้นอย่างไรความรู้

สึกนั้นก็จะต้องหายไป ก็ต้องรู้ชัดว่าเกิดขึ้นได้เพราะ 

เหตุปัจจัย มีผู้บันดาลเกิดขึ้น อันนี้ก็ไม่มีละ หมดสิ้นแล้ว

 ในปัญญาที่หมดจดจากความสงสัยนี้เอง จึงชื่อว่า 

เข้าถึงความบริสุทธิ์  บริสุทธิ์หมดจดจากความสงสัย  

ที่ชื่อว่า กังขาวิตรณวิสุทธิ และวิสุทธินี้  ก็เป็นวิสุทธิ 

ขั้นที่ ๒ ต่อจาก ทิฏฐิวิสุทธิ เป็นขั้นที่ ๒ ของปัญญา  

ปัญญาก็ขั้นที่ ๒ วิสุทธิก็ขั้นที่ ๒ ปัญญาบางอันก็เข้าถึง 

วิสุทธิ อันเดียวเฉพาะตัวก็มี หลายๆ อัน เข้าอยู่วิสุทธิหนึ่ง 

ก็มี เป็นขั้นที่ ๒ ของปัญญาวิสุทธิอันนี้ เป็นวิสุทธิของ 

ปัญญาไม่ใช่วิสุทธิของศีล หรือสมาธินะคะ ขั้นที่ ๒ นี้  

ก็ได้มาจากวิสุทธิขั้นที่ ๑ คือ ทิฏฐิวิสุทธินั้นเอง และ 

แต่ละวิสุทธิก็ต้องเป็นปัจจัยซึ่งกันและกัน อารมณ์  
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ความรู้สึกของวิปัสสนา แต่ละขั้น แต่ละอย่าง ก็ต้องเป็น 

ปัจจัยแก่อารมณ์ด้วยกันของญาณนั้นเหมือนกัน

 นีแ่หละ วสิทุธทิี ่๒ ทีเ่ปน็ผลมาจาก ปจัจยปรคิคหญาณ 

เป็นวิปัสสนาขั้นที่  ๒ อันเป็นผลได้มาจากเหตุ  คือ 

วิปัสสนาขั้นที่ ๑ คือนามรูปปริจเฉทญาณนั่นเอง เมื่อ 

ปัญญาได้ไปเห็นความเกิดขึ้นพร้อมทั้งเหตุและปัจจัย 

เช่นนั้นแล้ว ก็ยังมิได้ละความเพียรนั้นเสีย ยังคงทำความ 

เพียรต่อไปและปัญญาที่ชื่อว่า ปัจจยปริคคหญาณนั้นเอง 

ทำความเพียรในปัจจยปริคคหญาณ แล้วถามว่า นามรูป 

ปริจเฉทญาณน่ะ มาร่วมอยู่ในนี้หรือเปล่า มารวมอยู่ใน 

ปัจจยปริคคหญาณหรือเปล่า อันนี้เห็นเหตุและปัจจัยที่ให้ 

เกิดขึ้นของนามรูป มีนามรูปด้วยนะ ในที่นี้ต้องมีใช่ไหม  

ปัจจัยของนามรูปก็ต้องมีนามรูปด้วย แล้วก็มีปัจจัยของ 

นามรูปด้วย ในญาณนี้น่ะ อารมณ์ ๒ อย่างนี้ หรือปัญญา  

๒ อย่างนี้ อารมณ์นั้นก็ต้องมาร่วมอยู่ในปัจจยปริคคห- 

ญาณนี้แล้วด้วย

 ทนีีเ้มือ่ปจัจยปรคิคหญาณนีน้ะ่ มกีำลงักลา้ขึน้ คอืวา่ 

เมื่อเกิดขึ้นขณะใด ก็รู้รูปอะไรเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไร 

นามอะไร เกิดขึ้น เพราะเหตุอะไร ก็รู้ ในระหว่างที่ดู 

นี่น่ะ รู้แคล่วคล่องว่องไวทีเดียว ก็เป็นปัจจัยให้เข้าถึง 
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สัมมสนญาณ นี่รู้เกิดนะคะ รู้นามรูปเกิดนะคะ ตอนนี้ 

เพราะรู้ปัจจัย ปัจจัยนี่เป็นเหตุให้เกิดใช่ไหมคะ รู้การเกิด 

ด้วยแล้วก็รู้ปัจจัยด้วย ก็ต้องเข้าถึงสัมมสนญาณ ปัญญา 

ที่ชื่อว่าสัมมสนญาณนี้ นี่เป็นชื่อของปัญญาที่เข้าไปเห็น 

ความดับของนามรูป ในปัจจยปริคคหญาณน่ะ เห็นเกิดนะ 

อย่าลืม แล้วไม่อย่างนั้น การติดต่อกันนี่ มันจะไม่ติดกัน 

พอมาถึงสัมมสนญาณนี่ เห็นดับนะ ต้องติดต่อกันนะคะ 

เวลานั้นสังเกต เข้าไปเห็นความดับของนามรูปที่ไม่เที่ยง 

นั้น เพราะในปัญญาขั้นที่  ๒ หรือวิสุทธิที่  ๒ นั้น 

ยังไม่เห็นดับนะคะ ก็อาศัยปัญญาที่รู้ในความเกิดขึ้น 

ของนามรูปนั่นเอง เมื่อรู้การเกิดแล้ว จึงเป็นปัจจัยให้ 

เข้าไปรู้ความดับของนามรูปที่ดูอยู่นั้น ในเมื่อรูปนามใหม่ 

เกิดขึ้น เข้าไปเห็นความดับของนามรูปใหม่เกิดขึ้น เข้าไป 

เห็นความดับของนามรูปที่ตนกำลังดูอยู่นั่นเอง กำลัง 

พิจารณาอยู่นั้น ในเมื่อรูปนามใหม่เกิดขึ้นเข้าไปเห็น 

ความดับของนามรูปที่ตนกำลังดูอยู่นั่นน่ะ กำลังพิจารณา 

อยู่นั่นน่ะ เข้าไปเห็นความดับ ในเวลาไหน เข้าไปเห็น 

ความดับในเวลาที่นามรูปใหม่เกิดขึ้นนี่จำด้วยนะคะ 

ขอให้พยายามเข้าใจเหตุผลทีเดียว คุณจำไม่ได้แน่ละ 

ขอให้เข้าใจก็แล้วกันนะคะ เข้าไปรู้ความดับเวลาไหน 
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รู้ความดับของสัมมสนญาณนี่ รู้ เวลาไหน รู้ในเวลาที่ 

นามรูปใหม่เกิดขึ้นนะคะ แล้วจึงรู้ว่า นามรูปที่เกิดขึ้น 

นั้นดับไป

 การเหน็รปูนามดบัในปญัญาขัน้นี ้ยงัไมใ่ชป่จัจบุนัแท ้

ยังเป็นอดีตกาลอยู่ เพราะจะรู้ว่าดับไปได้ก็ต่อเมื่อรูปนาม 

ใหม่เกิดขึ้นมาแทนเสียก่อน ถ้ารูปนามใหม่ยังไม่เกิดขึ้นมา

แทน ก็ยังไม่เห็นว่ารูปนามเก่านั้นดับไป คือ รูปนามเก่านั้น

มันยังมีอยู่เรื่อย ยังไม่เห็น ยังไม่เห็นนะคะ ถ้ารูปนามใหม่ 

ยังไม่เกิดขึ้นแทน เพราะฉะนั้น จะรู้ดับในที่นี้น่ะ รู้ต่อเมื่อ 

รูปนามใหม่เกิดขึ้นมาแทนเสียก่อน แล้วจึงรู้ว่า รูปนาม 

ก่อนนั้นดับไป การเห็นดับอย่างนี้ยังไม่ใช่ดับอย่างชนิด 

สันตติขาด ทำไมถึงไม่ขาด เพราะว่า รูปนามใหม่เกิดขึ้นมา

แทนรูปนามเก่าอยู่  นี่ยังไม่เรียกว่า สันตติขาดนะคะ  

แต่ปัญญาที่ปรากฏขึ้นในอารมณ์นั้นว่า ไม่เที่ยง เป็นต้น 

ก็ เกิดขึ้นแล้ว เหมือนกัน พอเห็นนามรูปเก่ าดับไป 

ความไม่เที่ยงก็รู้สึกเหมือนกัน แต่ว่า รู้สึกความไม่เที่ยงน้ัน

ไม่ใช่ชนิดสันตติขาด คนละนัยกันนะคะ แต่ว่าความ 

ไม่เที่ยงน่ะ เกิดขึ้นแล้วละ ไม่เที่ยง เป็นต้น แต่ก็ยังอยู่  

ในขีดของสัมมสนญาณ แต่ท่านก็สงเคราะห์เข้าไว้ใน 

ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินี้ด้วยเหมือนกัน คือสงเคราะห์ 
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เข้าในอุทยัพพยญาณด้วยเหมือนกัน แต่ว่าสงเคราะห์เข้านี้ 

สงเคราะห์โดยอารมณ์นะคะ เพราะอารมณ์ได้เข้าไป 

อยู่ในเขตของไตรลักษณ์แล้ว จะเป็นอันใดอันหนึ่งก็แล้ว 

แต่ ถ้าจะว่ากันโดยเหตุผลแล้ว ก็จะต้องเห็นไม่เที่ยงก่อน  

สำหรับในญาณนี้จะต้องเห็นไม่เที่ยงก่อน เพราะความ 

เห็นดับนี่ ในที่นี้น่ะ ก็จะต้องไม่เที่ยงก่อน ใช่ไหมล่ะ 

ทุกข์น่ะอาจจะยังไม่ปรากฏก็ได้ ต้องเห็นไม่เที่ยงก่อน 

นะคะ เพราะความหมายของคำว่า ไม่เที่ยง นั้นน่ะ อยู่ที่ดับ 

ไม่ได้อยู่ที่เกิดน่ะ เข้าใจไหม อยู่ที่ดับนะ ไม่ใช่อยู่ที่เกิด 

  ถึงแม้ว่า จะเห็นความดับในอารมณ์ก็จริงอยู่ แต่ก็ 

ไม่รู้ว่าความเกิดนั้นเป็นเหตุนำมาซึ่งทุกข์ ยังไม่รู้ถึงเหตุ 

ของความดับ รู้แต่ว่านามรูปนี่ดับไป ใช่ไหม แต่ว่าปัญญา 

นั้น ยังไม่หยั่งถึงเหตุว่าที่นามรูปดับไปนี่น่ะ มันมาจาก 

เหตุอะไร ปัญญาในที่นั้น ยังเฉียบแหลมไม่พอ และ 

ยังไม่รู้ว่าความเกิดนั้นเป็นเหตุนำมาซึ่งทุกข์ เพราะยัง 

ไม่ปรากฏผลว่า ความดับนั้นนำมาซึ่งทุกข์ จึงยังไม่รู้สึกว่า

ความเกิดนั้นเป็นทุกข์ ยังไม่เห็นความเกิดนั้นเป็นทุกข์ 

เพราะว่ามาเห็นตอนนี้  เห็นตอนดับ ใช่ ไหมล่ะคะ 

เห็นตอนดับนั่นเอง เมื่อยังไม่ปรากฏเช่นนั้นก็จริงอยู่  

แต่ก็ความเกิดนั้นน่ะ ยังไม่รู้สึกเป็นทุกข์ในญาณนั้น 
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ในสัมมสนญาณน่ะ แล้วต่อมาจึงเห็นความเกิด ใช่ไหมคะ 

จึงเห็นในสัมมสนญาณ พิจารณาอยู่ในสัมมสนญาณน่ะ  

ที่ดับไป เห็นนามรูปเกิดดับไปในเมื่อนามรูปใหม่เกิดมา 

นั้นน่ะ ยังพิจารณาอยู่เรื่อยๆ นะคะ แต่ความเกิดและ 

ความดับนั้นน่ะ ยังไม่ติดต่อกันในอารมณ์เดียวกัน คือว่า  

ความเกิดขึ้นอารมณ์หนึ่ง และอารมณ์เก่านั้นดับไป 

ความเกิดและความดับในที่นี้น่ะ ไม่ใช่ติดต่อกันอยู่  

ในอารมณ์เดียวกัน ยังอยู่กันคนละอารมณ์อยู่นะคะ 

เพราะสันตติยังปิดบังอยู่ อำนาจของสันตติยังปิดบังอยู่ 

แต่ถึงแม้เช่นนั้น ในสัมมสนญาณนั้น จะยังไม่เห็นสมบูรณ์

ด้วยเหตุผลในอารมณ์เดียวกันก็จริงอยู่ แต่ก็ต้องอาศัย 

ปัญญา ความรู้ในสัมมสนญาณนั้นเอง ที่เป็นปัจจัยส่งเสริม

ให้เข้าถึงอุทยัพพยญาณได้

          อ่านต่อฉบับหน้า
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เจตนา เจตสิก

อ.สุคนธ์ สุ่นศิริ

 เจตนา เจตสิก เป็นเจตสิกหนึ่งในเจ็ดของกลุ่ม 

“สัพพจิตตสาธารณเจตสิก” มี ผัสสะ เวทนา สัญญา  

เจตนา เอกัคคตา ชีวิตินทรีย์ และ มนสิการ ซึ่งเจตสิก 

กลุ่มนี้ต้องประกอบแน่นอนจิตทั้งหมด ๘๙ ดวง คือ  

อกุศลจิต ๑๒ กุศลจิต ๒๑ วิบากจิต ๓๖ และกริยาจิต ๒๐ 

 ลักษณะประจำตัวของเจตนา เจตสิก มีดังนี้  :-

 - มีความตั้งใจ เป็นลักษณะ

 - มีความประมวลมาซึ่งกรรม มีอกุศลกรรม  

  กุศลกรรม เป็นกิจ

 - มีความจัดแจง เป็นผล

 - มีนามขันธ์ที่เหลือ ๓ (เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์   

  วิญญาณขันธ์) เป็นเหตุใกล้

 อรรถกถาอัฏฐสาลินี แสดงว่า เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ 

วทามิ เจตยิตฺวา กมฺมํ กโรมิ กาเยน วาจาย มนสา ฯ 

แปลความว่า ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เรา (ตถาคต) กล่าวว่า 

เจตนา นั่นแหละ เป็นกรรม เมื่อมีเจตนาแล้ว บุคคล 

ย่อมทำกรรม โดยทางกาย ทางวาจา ทางใจ
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 เจตนาเจตสิก ที่เป็นตัวกรรม มีหน้าที่ ๒ อย่างคือ :- 

 ๑. สํวิธานกิจฺจ คือ ทำหน้าที่ปรุงแต่งให้สำเร็จกิจใน

การเกิดขึ้นของสัมปยุตธรรม (จิต เจตสิก) ที่เป็น อกุศล  

กุศล วิบาก และ กิริยาที่เกิดขึ้นขณะหนึ่งๆ 

 ๒. พีชนิธานกิจฺจ เมื่อเจตนาเจตสิก ที่ทำหน้าที่  

สํวิธานกิจฺจ นั้นดับแล้ว เจตนาในอกุศลจิต กุศลจิต ยัง 

ทำหนา้ทีเ่พาะพชืพนัธ์ไุว ้ มอีำนาจทีจ่ะสง่ผลใหป้รากฏขึน้

ภายหลังได้  ๒ กาล คือ ปฏิสนธิกาล และ ปวัตติกาล

 ส่วนเจตนาเจตสิก ในวิบากจิต ๓๖ นั้น ไม่จัด 

เป็นกรรม เพราะเป็นผลของกรรม และเจตนาเจตสิก 

ในกิริยาจิต ๒๐ นั้น ก็ไม่ชื่อว่าเป็นตัวกรรม เพราะกิริยาจิต 

เป็นจิตที่สักแต่ว่ากระทำเท่านั้น ไม่เป็นบุญเป็นบาป 

ที่จะก่อให้เกิดผลขึ้น

 เจตนาเจตสิก ที่จะส่งผลในปฏิสนธิกาล และ 

ปวัตติกาล ที่เป็นไปในสังสารวัฏฏ์ นั้น คงได้แก่ เจตนา  

๒๙ เท่านั้น คือ:- เจตนาในอกุศลจิต ๑๒  มหากุศลจิต ๘  

รูปาวจรกุศลจิต ๕  อรูปาวจรกุศลจิต ๔

 ส่วน เจตนา ในโลกุตรกุศลจิต ๔ (มัคคจิต ๔) นั้น 

ส่งผลในปวัตติกาลอย่างเดียว เป็นการส่งผลที่ตัด 

วัฏฏทุกข์  โดยส่ งผลให้ เกิดขึ้นตามลำดับแห่ งตน 
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หมายความว่า ในมัคควิถี  เมื่อมัคคจิตดับลง ผลจิต 
ย่อมเกิดต่อทันทีโดยไม่มีจิตอื่นมาคั่น
 ใน ปฎจิจสมปุปาท สงัขาร ๓ ทีเ่ปน็ผลของอวชิชานัน้ 
ก็ได้แก่ เจตนา ๒๙ เช่นเดียวกัน ดังนี้ :-
 ๑. ปุญญาภิสังขาร  ได้แก่ เจตนา ใน มหากุศลจิต ๘ 
รูปาวจรกุศลจิต ๕
 ๒. อปุญญาภิสังขาร  ได้แก่ เจตนา ใน อกุศลจิต ๑๒
 ๓. อาเนญชาภิสังขาร  ได้แก่ เจตนา ใน อรูปาวจร-
กุศลจิต ๔ 
 สงเคราะห์ เจตนา เจตสิก ลงขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะ
 - โดยขันธ์       เจตนา เจตสิก เป็น สังขารขันธ์
 - โดยอายตนะ  เจตนา เจตสิก เป็น ธัมมายตนะ
 - โดยธาตุ       เจตนา เจตสิก เป็น ธัมมธาตุ
 - โดยสัจจะ    เจตนา เจตสิก ใน โลกียจิต ๘๑ 
        เป็นทุกขสัจจะ
        เจตนา เจตสิก ใน มัคคจิต ๔ 
        ผลจิต ๔ เป็น สัจจวิมุต
 
            สวัสดีค่ะ

เรียบเรียงจาก พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๒,๕,๘ 
ของมูลนิธิแนบมหานีรานนท ์
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โมหมูลจิต ๒

อาจารย์บุญณัฐศักดิ์ ทวิพัฒน์

 โมหมูลจิต หมายถึงจิตที่หลงไปจากรูปนามตาม 

ความเป็นจริง หรือ จิตที่ไม่รู้เหตุผลตามความเป็นจริง 

ของสภาวธรรม กล่าวคือเป็นจิตที่เกิดขึ้นโดยมีโมหเจตสิก 

เป็นประธาน หรือเป็นมูล

 จิตที่ถูกโมหเจตสิกครอบงำนั้นย่อมหลงงมงาย  

มคีวามไมรู่ใ้นอรยิสจั มกีารปกปดิไวซ้ึง่สภาวะแหง่อารมณ ์

ทำให้เกิดความมืดมนเพราะไม่ได้พิจารณาอารมณ์นั้น ๆ 

ด้วยดี

 โมหมูลจิต สามารถแยกได้  ๒ อย่างคือ

 ๑. สหรคตด้วยอุเบกขาเวทนา สัมปยุตกับวิจิกิจฉา 

เป็นดวงแรก

 ๒. สหรคตด้วยอุเบกขาเวทนา สัมปยุตกับอุทธัจจะ 

เป็นดวงที่สอง

 สภาพของอุเบกขาเวทนาในโมหมูลจิตนี้ ต่างกันกับ 

อุเบกขาเวทนาในโลภมูลจิต

 อุเบกขาเวทนาในโมหมูลจิตนั้น หมายถึงสภาพ 

ความรู้สึกเฉย ๆ ต่ออารมณ์ที่ปรากฏนั้น เพราะความโง่ 
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ที่ไม่รู้ถึงคุณค่าของสภาพอารมณ์ที่ปรากฏตามความ 

เป็นจริง ส่วนอุเบกขาเวทนาในโลภจิตมูลนั้น หมายถึง 

ความยินดีเพียงเล็กน้อย ยังไม่ถึงกับให้เกิดปิติ  และ 

โสมนัสเวทนาขึ้น

 ในโมหมลูจติ ๒ ดวงนี ้มโีมหะเปน็มลูเพยีงอยา่งเดยีว 

หรือเรียกว่าโมโห โมโหในที่นี้ไม่ใช่ความโกรธอย่างที่ 

นำมาใช้กัน แต่เป็นความหลงคือไม่รู้นั่นเอง ธรรมชาติ 

ที่ไม่รู้ความจริง ชื่อว่าโมหะ

 ความไม่รู้อันใดก็ตามที่ เกิดขึ้นแล้ว เป็นเหตุให้ 

สร้างความทุกข์ สร้างความไม่สวัสดีแก่คนทั้งหลาย 

ความไม่รู้นั้นเรียกว่าโมหะ ได้แก่ ความไม่รู้จริงของ 

สภาวธรรม ไม่รู้เหตุผล ไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาระควรถือเอา 

อะไรไม่เป็นสาระไม่ควรถือเอา รวมความแล้วก็ไม่รู้  

อริยสัจ ๔ นั้นเอง

 โมหมูลจิตทั้ง ๒ ดวงนี้  สามารถรับอารมณ์ได้  

๓ อย่ างคือ  อิฏฐารมณ์  อิฏฐมัชฌัตตารมณ์  หรือ 

อนิฏฐารมณ์ ในคราวที่รับอิฏฐารมณ์ ก็น่าจะสหรคตกับ 

โสมนัส ในคราวที่รับอนิฏฐารมณ์ก็น่าจะสหรคตด้วย 

โทมนัสเวทนา แต่โมหมูลจิตทั้ ง  ๒ จะรับอารมณ์ 

ประเภทไหนก็ตาม จิตพวกนี้จะมีเวทนาเป็นอุเบกขา 
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เพียงอย่างเดียว เช่น เสียงแสดงธรรมของพระสัมมา- 

สัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นอิฏฐารมณ์ แต่พวกเดียรถีย์ซึ่งไม่มี 

ศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อได้ฟังเสียงเหล่านี้ 

แล้วเกิดความรังเกียจ ถือว่าเป็นอัปมงคล แม้เสียงนั้น 

จะมาจากจิตใจที่บริสุทธิ์ แต่จิตใจของเดียรถีย์ประกอบ 

ด้วยโมหะในเวลาที่รู้เสียงนั้น แสดงว่าโมหะนั้นสามารถ 

รับเอาอิฏฐารมณ์มาเป็นอารมณ์ได้ แต่ไม่สามารถรู้ถึง 

คุณค่าของอารมณ์ โสมนัสเวทนาจึงไม่เกิดเพราะตนเอง 

เป็นมูลแต่ผู้เดียว จึงมีแต่ความหลงไม่รู้ และถ้าประกอบ 

กับวิจิกิจฉา ซึ่งเป็นความลังเลสงสัย ไม่ตัดสินอารมณ์  

ไม่ปักใจลงไปในอารมณ์ว่าดีหรือไม่ดีประการใด อีกทั้ง 

จิตซัดส่ายไม่มั่นคงในอารมณ์ เมื่อเป็นเช่นนี้เวทนาที่เกิด 

ร่วมด้วยก็จะมีเฉพาะอุเบกขาเวทนาเท่านั้น แม้จะเกิด 

ในอิฏฐารมณ์ก็ตามเพราะไม่มีความดื่มด่ำในอารมณ์

 โมหมูลจิตดวงที่  ๒ ก็อย่างนั้นเหมือนกัน คือ 

มีมูลเดียว ได้แก่  โมหมูลและสัมปยุตด้วยอุทธัจจะ 

มีแต่ฟุ้งซ่านซัดส่าย พอปรารภอารมณ์ได้แล้ว ก็ทิ้ง 

อารมณ์ไปคว้าเอาอารมณ์อื่น ๆ อีกต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด  

เมื่อเป็นเช่นนี้เวทนาที่เกิดร่วมกันก็เพียงอุเบกขาเวทนา 

เท่านั้น

_15-0940(P4).indd   89 10/13/15   2:54:52 PM



90

 การที่จิตถึงความเป็นโสมนัสหรือโทมนัสได้ ต้องม ี

การตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์นั้นพอสมควร โมหมูลจิต ๒ ดวงนี้ 

มีแต่จะผละออกจากอารมณ์ แม้ได้อามรมณ์ที่ดีก็ไม่เกิด 

โสมนัส ได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีก็ไม่เกิดโทมนัส

 ความจริงโมหมูลนี้ เกิดกับอกุศลจิตทุกดวง ใน 

โลภมูลจิตก็มีโมหะ ในโทสมูลจิตก็มีโมหะ จึงเรียกโมหะว่า

เปน็สาธารณะในอกศุลจติ เพราะฉะนัน้ในอกศุลจติดวงอืน่

ที่มีโลภมูล โทสมูล เป็นมูลพิ เศษ เป็นมูลประธาน 

ในจิตนั้นๆ เมื่อมีการเสพอารมณ์แล้วทำให้เวทนาเป็น 

โสมนัส โทมนัสได้ ตามสภาพของอารมณ์ เพราะโลภมูล 

โทสมูล เป็นเหตุให้ปักลงไปในอารมณ์ จิตที่ง่วนอยู่กับ 

อารมณ์ ตั้งมั่นในอารมณ์นั้นพอสมควร ไม่ใช่แตะแล้ว 

กผ็ละไป แมเ้ปน็โทสมลูจติ เปน็เหตใุหเ้กดิความไมส่บายใจ 

แต่โทสะยังใคร่ครวญถึงความไม่ดีของอนิฏฐารมณ์ 

อยู่นั่นเอง จึงโกรธได้นาน ๆ

 ในชวนจิตของบุคคลผู้ไม่ใช่อรหันต์บุคคล มีจิตอยู่  

๒ ชาติ คือ กุศลชาติ กับ อกุศลชาติ ในวาระที่กุศลเกิดไม่ได้ 

อกุศลจะเกิดขึ้นแทน ที่กุศลเกิดไม่ได้ส่วนหนึ่งมีสาเหตุ 

เพราะอำนาจของวิจิกิจฉา
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 เพราะเหตุนี้วิจิกิจฉาจึงจัดเป็นธรรมที่มีโทษ ให้ผล 

เป็นความทุกข์ เป็นอกุศลแน่นอน เวลาวิจิกิจฉาเกิดขึ้น 

เป็นเครื่องกั้นคุณความดี คือกุศล โดยเฉพาะผู้ที่เจริญ 

สมถภาวนา ฌานกุศลจะถูกกางกั้น เพราะฉะนั้นวิจิกิจฉา 

จึงเป็นนิวรณ์กั้นการปฏิบัติให้หยุดชะงัก แม้ขณะเจริญ 

วปิสัสนา ถา้เกดิวจิกิจิฉา ลงัเลสงสยัในขอ้ปฏบิตั ิการเจรญิ

ภาวนากห็ยดุชะงกัเหมอืนกนั เปน็การสรา้งความไมส่ะดวก 

ในการปฏิบัติให้เกิดขึ้น

 ความสงสยัทีเ่รยีกวา่วจิกิจิฉาจะตอ้งเปน็ไปในฐานะ 

๘ ประการ 

 ๑. สงสัยในพระพุทธเจ้า สงสัยว่าพระพุทธเจ้า 

มีจริงหรือเปล่า ท่านตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองจริงหรือ  

แม้สงสัยในพระญาณพิเศษที่ไม่สาธารณะแก่บุคคลทั่วไป 

มีพระสัพพัญญุตญาณเป็นต้น

 ๒. สงสัยในพระธรรมคำสอน พระธรรมในที่นี้ 

คือ นวโลกุตรธรรมมี มรรค ๔ ที่บรรลุแล้วสามารถ 

ปหานกิเลสได้ ทำให้พ้นจากวัฏทุกข์ อย่างนั้นมีจริงหรือ  

ผล ๔ ที่บุคคลบรรลุแล้วระงับกิเลสทั้งหลายได้ ดำรงอยู่ 

ในฐานเป็น อาหุเนยฺยบุคคล เป็นต้น จะมีจริงหรือ นิพพาน 

เป็นธรรมที่ดับทุกข์ ที่พ้นจากสังขตธรรมทั้งปวงเป็น 

อสังขตธรรม มีอยู่จริงหรือ
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 ๓. ส ง สั ย ใ น พ ร ะ ส ง ฆ์  คื อ  ส ง สั ย เ กี่ ย ว กั บ 

พระอริยบุคคลว่าพระอริยบุคคลทั้งหลายมีพระโสดาบัน 

เป็นต้น ปิดประตูอบายจะเกิดอีกในสุคติอย่างมากก็  

๗ ชาติเท่านั้น เป็นไปได้หรือ

 ๔. สงสัยในสิกขา ๓ คือสงสัยในข้อปฏิบัติได้แก่  

ศีล สมาธิ ปัญญา มีผลในการทำลายกิเลสเป็นสมุจเฉท 

ปหาน และสามารถพาให้เข้าถึงความพ้นทุกข์ได้อย่าง 

แท้จริงคือพระนิพพาน จะเป็นไปได้หรือ

 ๕. สงสัยในขันธ์ อายตนะธาตุในอดีต คือสงสัย 

เกี่ยวกับอัตภาพในอดีต เราเคยมี  เราเคยเป็นอะไร 

ชาติก่อนนั้น มีจริงหรือ

 ๖. สงสัยในขันธ์ อายตนะ ธาตุในอนาคต คือ 

สงสัยเกี่ยวกับอัตภาพในอนาคตว่าจะเกิดอีกหรือไม่เกิดอีก 

สงสัยว่าชาติหน้าจะมีจริงหรือ

 ๗. สงสัย ในขันธ์  อายตนะ  ธาตุทั้ ง ในอดีต 

และในอนาคต  ท่ านหมายความว่ าใครสงสัยขันธ์  

อายตนะธาตุ  ในปัจจุบัน ชื่อว่าสงสัยหมดทั้งอดีต 

ทั้งอนาคต สงสัยว่าขันธ์ เป็นต้นที่ เราได้มาจากไหน  

เมื่อแตกดับแล้วจะไปไหน ถ้าทำลายความสงสัยใน 

ปัจจุบันได้ ความสงสัยในอดีต อนาคตก็หมดไปด้วย
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 ๘. สงสัยในปฏิจจสมุปปาท สงสัยว่าธรรมคือ 

รูปนามที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเหตุเป็นผล เกี่ยวเนื่องอาศัยกัน 

เกิดขึ้นสืบต่อกันไม่ขาดสาย คือสงสัยในสังสารวัฏว่า 

มีจริงหรือ และเป็นธรรมที่ต้องละจริงหรือ

 ในโมหมูลจิตดวงที่ ๒ เวทนาเป็นอุเบกขาเวทนา 

แต่สัมปยุตกับอุทธัจจะ

 อุทธัจจะ แปลว่า ความฟุ้งซ่าน หมายถึง ตนประสงค์ 

จะให้จิตตั้งอยู่ในอารมณ์นั้นเท่านั้น แต่ก็ตั้งอยู่ไม่ได้  

พล่านไปในอารมณ์อื่น ซึ่งไม่ใช่อารมณ์ที่ตนประสงค์ 

อยู่เลย

 พระอรหันต์ท่านมีการปล่อยอารมณ์ ทิ้งอารมณ์นั้น 

ไปคว้าเอาอย่างอื่นเป็นอารมณ์ ทิ้งสีไปรู้เสียง แต่ว่าไม่มี 

อุทธัจจะเลย การทิ้งอารมณ์ของท่านไม่ได้เป็นไปด้วย 

อำนาจความฟุ้งซ่าน เป็นไปตามความประสงค์ของท่าน 

เท่านั้น ท่านประสงค์จะรู้รูปแล้วประสงค์จะรู้เสียง ท่านก็ 

ไปรับเสียงมาเป็นอารมณ์

 ส่วนของเราประสงค์ที่จะรู้ เรื่องนี้อยู่  แต่จิตรู้ได้ 

ไม่ตลอดไปคว้าเอาอย่างอื่นมาเป็นอารมณ์เสียแล้ว จิตใจ 

ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ที่เห็นได้ชัดคือในเวลานั้นไม่มีสติ  

คือไม่สำรวมกับอารมณ์ที่มี เฉพาะหน้า เมื่อขาดสติ  

จิตก็เป็นอกุศล ขณะนั้นมีอุธัจจะประกอบ
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 ในขณะทีโ่ลภมลูจติเกดิ ยนิดพีอใจในอารมณ ์ตามตดิ 

ถืออารมณ์อยู่ จิตยังไม่ทิ้งอารมณ์นั้นไปคว้าอารมณ์อื่น  

แต่ขณะนั้นมีอุทธัจจะที่ประสงค์อารมณ์  แต่อยู่กับ 

อารมณ์นั้นได้ไม่นาน ตั้งอยู่ในอารมณ์นั้นไม่ได้ พล่านไป 

ในอารมณ์อื่น ซึ่งไม่ใช่อารมณ์ที่ประสงค์

 ถ้าถามว่ าจิตดวงไหนประกอบด้วยอุทธัจจะ  

จิตดวงนั้นจะซัดส่ายไปในอารมณ์ต่าง ๆ ใช่ไหม ?

 ถ้าตอบว่าใช่แล้วละก็ จะกลายเป็นว่าจิตดวงหนึ่ง ๆ 

เมื่อเกิดขึ้นรู้ได้หลายอารมณ์ จิตที่รู้อารมณ์หนึ่งต้องดับ 

ไปก่อน จิตดวงอื่นที่เกิดขึ้นจึงจะมีโอกาสเอาสิ่งอื่นเป็น 

อารมณ์ต่อไปอีก เพราะฉะนั้นอุทธัจจะที่ประกอบจิต 

แต่ละดวงก็รู้อารมณ์เดียวเท่านั้น เกิดขึ้นรู้อารมณ์นั้นแล้ว 

ก็หมดไป พอเกิดขึ้นมาใหม่ แทนที่จะตั้งอยู่ในอารมณ์นั้น 

ตามเดิม กลับไปรู้อารมณ์อื่นเสียแล้ว

 เวลาที่เราเพ่งจ้องจะทำงานสักอย่างด้วยจิตที่เป็น 

อกุศล เช่น เล็งปืนจะยิงนกให้ถูก ก็ต้องตั้งใจ ทำใจให้สงบ 

จิตเป็นสมาธิ แล้วยิงไปถูกนกตาย ขณะจิตที่จดจ่ออยู่  

กับอารมณ์ เวลานั้นจิตเป็นอกุศล ประกอบด้วยอุทธัจจะ 

แน่นอน ถ้าผู้นั้นเข้าใจไม่ชัดเจน คิดว่าขณะนั้นมีสติ 

เพราะจดจ่อจนเกิดสมาธิ แต่ถ้าพิจารณาจริงๆ จะพบว่า 
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ปราศจากสติสำรวมในอารมณ์ เพราะสตินั้นรู้ดีรู้ชั่ว 

อะไรควรทำไม่ควรทำ คราวนั้นเป็นสมาธิที่มีอุทธัจจะ 

ประกอบ แตอ่ทุธจัจะไมม่กีำลงั กเ็พราะอทุธจัจะนัน้ไปเกดิ

กับโลภมูลจิตหรือโทสมูลจิต แม้อุทธัจจะมีอยู่ก็เหมือน 

ไม่มีกำลัง เพราะโลภะ หรือโทสะปิดบังบทบาทของ 

อุทธัจจะเสียหมด แต่ถ้าเกิดกับโมหมูลจิต ซึ่งไม่มีมูลอื่น 

เกิดร่วมด้วย อุทธัจจะจึงจะมีกำลังมากขึ้น

 เพราะฉะนั้นในโมหมูลจิตดวงที่  ๒ เท่านั้นที่  

พระพุทธองค์ตรัสไว้โดยสภาวะทีเดียวว่า สัมปยุตกับ 

อุทธัจจะ ในอกุศลจิตดวงอื่นๆ แม้มีอุทธัจจะเกิดร่วมด้วย 

ก็ไม่ตรัสว่าสัมปยุตกับอุทธัจจะ ในอุทธัจจสัมปยุต  

คือ โมหมูลจิตดวงที่ ๒ เท่านั้น ที่สัตว์เห็นว่า เรากำลัง 

ฟุ้งซ่าน กำลังซัดส่ายเปะปะไป เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่า 

อุเปกฺขาสหคตํ อุทฺธจฺจสมฺปยุตฺตํ จะเห็นได้ว่าไม่มีความ 

ต่างกันโดยเกี่ยวกับสังขารเลย ไม่มีดวงหนึ่งเป็นอสังขาริก 

อีกดวงหนึ่งเป็นสสังขาริก ซึ่งข้อกำหนดนั้นใช้ไม่ได้กับ 

จิต ๒ ดวงนี้ จึงไม่เป็นประเภทอสังขาริก สสังขาริก 

อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งนั้น

 การที่บุคคลโง่ ไม่ฉลาด เป็นเพราะคนอื่นเข้ามา 

ชักชวนหรือเราชักชวนตัวเองจึงเกิดความโง่ขึ้น แท้ที่จริง 

เราโง่อยู่ก่อนแล้ว โง่ตั้งแต่ก่อนเกิดมา
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 ความโง่นี้เกิดขึ้นเพราะขาดการสดับตรับฟัง หรือ 

ไดฟ้งัมาบา้งแตน่อ้ยไป หรอืขาดการพจิารณาจนปญัญาเกดิ 

ซึ่งไม่เหมือนโลภมูลจิต โทสมูลจิต ที่เกิดขึ้นมาด้วยอำนาจ

การกระตุ้นเตือนจากผู้อื่นหรือตัวเรากระตุ้นเอง คือโลภะ 

ที่ ยั งไม่ เกิดขึ้นพอได้รับการกระตุ้นก็ เลยเกิดขึ้นมา  

ก็ชื่อว่าเป็นสสังขาริก แม้โทสะก็เหมือนกัน แต่โมหะ 

ไม่มีลักษณะอย่างนี้

 แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเวลานี้ มีโมหมูลจิตเกิดขึ้น 

ในใจของเรา ก็ขอให้ดูเวลาที่เราตัดสินใจไม่ได้ในเวลาใด  

ก็ให้ทราบว่าเวลานั้นโมหมูลจิตที่สัมปยุตด้วยวิจิกิจฉา 

เกิดขึ้นแล้ว ถ้าเวลาใดจิตของเราซัดส่ายไม่ตั้งมั่นใน 

อารมณ์ใดสักอารมณ์เดียว ก็ขอให้ทราบว่าโมหมูลจิต 

ที่สัมปยุตกับอุทธัจจะเกิดขึ้นแล้ว

 ใ น เ ว ล า ที่ เ ร า ฟั ง ธ ร ร ม ซึ่ ง มี ค ว า ม สุ ขุ ม ลุ่ ม ลึ ก 

ฟังแล้วไม่รู้ เรื่อง จึงพยายามตั้งใจฟังให้เข้าใจ แต่ฟัง 

เท่าไรก็ไม่รู้ เรื่อง หรือรู้บ้างไม่รู้บ้าง ในเวลานั้นชื่อว่า 

มีโมหะเกิดขึ้นหรือไม่ ?

 ธรรมะที่ เรา เรียนเราฟัง เป็นของที่ เราควรฟัง 

ควรสดบั แตเ่ราฟงัแลว้ไมรู่ไ้มเ่ขา้ใจ ไมช่ือ่วา่มโีมหะเกดิขึน้ 

การ เรี ยนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ า เป็นกุศล  
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โมหะเป็นอกุศล จะเกิดร่วมกันไม่ได้ ฟังแล้วไม่รู้ไม่เข้าใจ 

เพราะปัญญาไม่เกิดขึ้น มีแต่ศรัทธา สติ วิริยะ และสมาธิ  

คำว่าไม่รู้ไม่เข้าใจก็คือไม่มีปัญญาเกิดขึ้น แต่ไม่รู้เพราะ 

โง่เขลา มีโมหะเกิดขึ้น กับไม่รู้ เพราะมีสติเกิดแต่ขาด 

ปัญญา เป็นคนละอย่างกัน จึงต้องพิจารณาแยกแยะให้ดี 

 ถ้าฟังธรรมอยู่ แล้วเกิดง่วงนอน หรือฟุ้งซ่านคิดถึง 

เรื่องนั้นเรื่องนี้แทน อย่างนี้ถึงจะมีโมหะเกิดขึ้นเป็นอกุศล

ไม่ใช่กุศล

_15-0940(P4).indd   97 10/13/15   2:55:20 PM



98

ลายแทงขุมทรัพย์ (ตอนที่ ๔)

อาจารย์นิตยา ปรีชายุทธ

 ขอต่อเรื่องของอกุศลเจตสิก อีก ๗ ดวงดังนี้

โทสะ

ถีนะ

วิจิกิจฉา

อิสสา

มิทธะ

มัจฉริยะ กุกกุจจะ โทจตุกะ ๔

ถีทุกะ ๒

วิจิกิจฉา ๑

โทสเจตสิก

  โทสเจตสิก คือความโกรธ ความไม่ชอบใจ ความ 

ประทุษร้าย ได้แก่ สภาพธรรมที่ประทุษร้ายในอารมณ์ 

มีอรรถ ๔ ประการ โดยเฉพาะ (ลักขณาทิจตุกะ) คือ

จณฺฑิกลกฺขโณ   มีความดุร้ายหยาบกระด้าง  

     เป็นลักษณะ 

อตฺตโน นิสฺสยทหนรโส (วา)  มีการเผาที่อาศัยของตนเอง 

     เป็นกิจ (หรือ)   
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วิสปฺปนรโส  มีความกระสับกระส่าย 

     พลุ่งพล่าน เป็นกิจ

ทุสฺสนปจฺจุปฏฺาโน  มีประทุษร้ายตน และผู้อื่น  

     เป็นผล     

อาฆาตวตฺถุปทฏฺาโน   มีวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความ

     อาฆาต  เป็นเหตุใกล้ 

  

  โทสเจตสิกนี้ เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ย่อมมีสภาพดุร้าย  

เหมือนอสรพิษที่ถูกตีเหมือนถูกวางยาพิษ หรือมีการเผา 

ที่อาศัยของตนเหมือนไฟไหม้ป่า มีการประทุษร้ายตน 

เหมือนศัตรูที่ได้โอกาส และโทสะนี้ย่อมอาศัยวัตถุอันเป็น

ที่ตั้งแห่งความอาฆาต ก่อให้เกิด      

  อาฆาตวัตถุ อันเป็นเหตุใกล้ ก่อให้เกิดโทสะมี  

๑๐ ประการ คือ        

  อาฆาตเขา เพราะคิดว่า เขาได้เคยทำความเสื่อมเสีย 

ให้แก่เรา         

  อาฆาตเขา เพราะคิดว่า เขากำลังทำความเสื่อมเสีย 

ให้แก่เรา         
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  อาฆาตเขา เพราะคิดว่า เขาจะทำความเสื่อมเสีย 

ให้แก่เรา         

  อาฆาตเขา เพราะคิดว่า เขาได้เคยทำความเสื่อมเสีย 

ให้แก่ผู้ที่เรารัก           

  อาฆาตเขา เพราะคิดว่า เขากำลังทำความเสื่อมเสีย 

ให้แก่ผู้ที่เรารัก           

  อาฆาตเขา เพราะคิดว่า เขาจะทำความเสื่อมเสีย 

ให้แก่ผู้ที่เรารัก

  อาฆาตเขา เพราะคิดว่า เขาได้เคยทำคุณประโยชน์ 

ให้แก่ผู้ที่เราเกลียด

  อาฆาตเขา เพราะคิดว่า เขาจะทำคุณประโยชน์ให้แก่

ผู้ที่เราเกลียด

  อาฆาตที่ เกิดขึ้น นอกจากฐานะทั้ง ๙ ประการ 

ดงักลา่วแลว้ เชน่ โทสะเกดิเมือ่เดนิสะดดุ หรอืเหยยีบหนาม 

เป็นต้น

  อาฆาตวัตถุ  ๑๐ ประการ ดังกล่ าวมาแล้วนี้   

เป็นเหตุใกล้ให้โทสะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น จึงเห็นได้ว่า 

โทสจิตตุปบาท ย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ประกอบด้วย 
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โทมนัสในอารมณ์ทั้ง ๖ และโทมนัสที่เกิดขึ้นในอารมณ์ 

ทั้ง ๖ นั้นย่อมแสดงว่าจิตกระทบกับอารมณ์ทั้ง ๖ นั้น 

โดยสภาวะที่ไม่พอใจ การกระทบอารมณ์โดยสภาวะ 

ที่ ไม่พอใจนี้ ชื่ อว่ า  “ปฏิฆะ”  โทสมูลจิตจึ งชื่ อว่ า 

“ปฏิฆสมฺปยุตฺตํ” เพราะอรรถว่าประกอบด้วยปฏิฆะ คือ 

ประกอบกับโทสเจตสิกเพราะกระทบอารมณ์อันไม่พอใจ  

โทสมลูจติหมายรวมถงึจติทีม่คีวามไมช่อบใจ เสยีใจ กลุม้ใจ 

หงุดหงิดรำคาญใจ โกรธ เกลียด กลัว เป็นต้นด้วย เมื่อ  

โทสะ  เกิดแล้ว พยาบาท ย่อมเกิด ดังในกรรมบถที่เป็นมูล 

ทั้งหลาย พระพุทธองค์ตรัสว่า “โทโสโหติ” โทสะย่อมเกิด 

“พยาปาโทโหติ” พยาบาทนี้ย่อมเกิด ย่อมแสดงให้เห็นว่า  

โทสะย่อมเป็นมูลให้เกิดพยาปาทะ ที่ชื่อว่าพยาปาทะ 

เพราะอรรถว่า เป็นเหตุถึงความฉิบหาย คือเข้าถึง 

ความเสียแห่งจิต หรือเพราะอรรถว่า ทำให้ระเบียบ 

กิริยามารยาท อวัยวะร่างกายและประโยชน์เป็นต้น 

ให้ถึงความพินาศไป แต่โดยเนื้อความแล้วพยาปาทะก็คือ 

โทสะนั่นเอง ฉะนั้นโทสะจึงมีชื่อเรียกว่า “ปฏิฆะ” หรือ 

“พยาปาทะ” ก็ได้ 
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อิสสาเจตสิก

  อิสสาเจตสิก คือสภาพที่ไม่พอใจใจสมบัติ หรือ 

คุณความดีของผู้อื่น มีอรรถ ๔ ประการ โดยเฉพาะ 

(ลักขณาทิจตุกะ) คือ         

ปรสมฺปตฺตีนํ อุสฺสูยนลกฺขณา   มีความริษยาสมบัติของผู้อื่น  

     เป็นลักษณะ   

ตตฺเถว อนภิรติรสา  มีความไม่ยินดีในสมบัติผู้อื่น 

     เป็นกิจ

ตโต วิมุขภาวปจฺจุปฏฺานา  มีการเบือนหน้าหนีจากสมบัติ

     ผู้อื่น เป็นผล   

ปรสมฺปตฺติปทฏฺานา  มีสมบัติของผู้อื่น เป็นเหตุใกล้ 

  

  ความไม่พอใจในสมบัติ หรือคุณความดีของผู้อื่น  

ถ้าเป็นเพียงความไม่พอใจด้วยเห็นว่าไม่ใช่ของตนแล้ว 

ก็ไม่มีโทษ แต่ถ้าไม่พอใจด้วยเห็นว่าผู้อ่ืนน้ันไม่ควรจะมีแล้ว 

ย่อมชื่อว่า “ริษยา” จึงจะมีโทษ และเป็นสภาพของอิสสา  

พึงเห็นว่าสภาพของอิสสานี้เป็นภาวะที่เกี่ยวกับความ 

เป็นอยู่ของสัตว์จึงย่อมจะผูกพันสัตว์ไว้ในภพน้อยใหญ่  

ซึ่งเรียกสภาพธรรมที่ผูกสัตว์นั้นว่า “สังโยชน์” อันได้แก่ 

“อิสสาสังโยชน์”
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มัจฉริยเจตสิก

  มัจฉริยเจตสิก คือความตระหนี่  ได้แก่  สภาพ 

ความหวงแหนทรัพย์สมบัติ หรือคุณงามความดีของตน 

มีอรรถ ๔ ประการ โดยเฉพาะ (ลักขณาทิจตุกะ) คือ   

อตฺตโน สมฺปตฺตีนํ นิคูหนลกฺขณํ   มีความหวงแหนสมบัติ

      ของตน เป็นลักษณะ 

เตสํเยว ปเรหิ สาธารณภาวอกฺขมนรสํ  มีการไม่ชอบให้สมบัติ

      ของตนเป็นสาธารณะ

      แก่ผู้อื่น เป็นกิจ

สงฺโกจนปจฺจุปฏฺานํ(วา)   มีการบูดเบี้ยวหน้า  

      เป็นผล   

กฏุกญฺจุกตาปจฺจุปฏฺานํ   (หรือ) มีความเหนียวแน่น

      เป็นผล

อตฺตสมฺปตฺติปทฏฺานํ   มีสมบัติของตน  

      เป็นเหตุใกล้  

  

  มัจฉริยะ หรือ ความตระหนี่ มี ๕ ประการ คือ  

  ๑. อาวาสมัจฉริยะ ได้แก่ ตระหนี่ที่อยู่อาศัย  

  ๒. กุลมัจฉริยะ  ได้แก่ ตระหนี่ตระกูล  
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  ๓. ลาภมัจฉริยะ ได้แก่ ตระหนี่ลาภ  

  ๔. วัณณมัจฉริยะ ได้แก่   ตระหนี่วรรณะ หรือ

    ความงาม  

  ๕. ธัมมมัจฉริยะ ได้แก่ ตระหนี่ความรู้ธรรม

  อธิบาย 

  อาวาสมัจฉริยะ คือตระหนี่ที่อยู่อาศัยนั้น นอกจาก 

จะหวงแหนที่อยู่อาศัย อันได้แก่  อาคารบ้านเรือน 

กุฏิวิหารแล้ว  แม้หวงที่นั่ ง  ที่นอน ที่ เดิน ก็ชื่อว่ า 

อาวาสมัจฉริยะ

  กุลมัจฉริยะ คือ ตระหนี่ตระกูล ได้แก่ การที่ภิกษุ 

หวงตระกูลอุปัฏฐาก ไม่ยินดีให้ภิกษุอื่นไปรู้จัก คุ้นเคยกับ 

อุปัฏฐากของตน และสำหรับฆราวาสการกีดกันพวกพ้อง

วงศ์ตระกูลของตน ไม่ให้เกลือกลั้วพัวพันกับตระกูลอื่น 

กช็ือ่วา่กลุมจัฉรยิะ แตถ่า้การกดีกนันัน้เพราะเหน็วา่ บคุคล 

ตระกูลอื่นนั้นเป็นอันธพาลชน ก็ไม่เป็นกุลมัจฉริยะ

  ลาภมัจฉริยะ คือตระหนี่ลาภ ได้แก่การหวงแหน 

วัตถุสิ่งของอันเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค เมื่อผู้อื่นมาขอ 

ก็มีความหวงแหน ไม่ให้ปันตามสมควรชื่อว่าลาภมัจฉริยะ 

แต่ถ้าผู้มาขอวัตถุสิ่งของอันเป็นลาภนั้น เป็นอันธพาลชน 

ผู้ไม่ให้ลาภก็ไม่ชื่อว่าเป็นลาภมัจฉริยะ
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  วัณณมัจฉริยะ คือ ตระหนี่วรรณะ วรรณะมี ๒ อย่าง 

คือ สรีรวัณณะ และ คุณวัณณะ      

  (๑) สรีรวัณณมัจฉริยะ หมายถึง ความอยากให้มี 

รูปร่างสวยงามเฉพาะตนผู้เดียว ไม่ยินดีในความสวยของ 

ผู้อื่น แม้ได้ยินใครกล่าวคำยกย่องความสวยงามของผู้อื่น 

ก็ไม่พอใจฟัง ดังนี้ชื่อว่า สรีรวัณณมัจฉริยะ

  (๒) คุณวัณณมัจฉริยะ หมายถึง หวงแหนคุณงาม 

ความดีไว้เฉพาะตน แม้มีผู้สรรเสริญคุณงามความดีของ 

ผู้อื่น  ก็ไม่พอใจฟัง ดังนี้ชื่อว่า คุณวัณณมัจฉริยะ

  ธัมมมัจฉริยะ  คือตระหนี่ธรรม ได้แก่  ความ 

หวงแหนปริยัติธรรม มีการศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎก 

อรรถกถา ฎีกาต่างๆ ไม่ต้องการให้ผู้อื่นรู้ตามที่ตนรู้   

ชื่อว่า ธัมมมัจฉริยะ

กุกกุจจเจตสิก

  กุกกุจจเจตสิก คือสภาพความเดือดร้อนใจ ได้แก่  

ความรำคาญใจในทุจริตที่ได้ทำไปแล้ว และในสุจริตที่ยัง 

ไม่ได้ทำ มีอรรถ ๔ ประการ โดยเฉพาะ (ลักขณาทิจตุกะ) 

คือ
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ปจฺฉานุตาปลกฺขณํ มีความเดือนร้อนใจ ในภายหลัง 

    เป็นลักษณะ 

กตากตานุโสจนรสํ มีความเศร้าโศกเนือง ๆ ในกรรม

    ที่ทำแล้ว และยังไม่ได้ทำ เป็นกิจ

วิปฺปฏิสารปจฺจุปฏฺานํ มีความร้อนใจ เป็นผล

กตากตปทฏฺานํ มีอกุศลกรรมที่ทำแล้ว และ

    กุศลกรรมที่ยังไม่ได้ทำ 

    เป็นเหตุใกล้    

  

  ความสำคัญว่าควรในของที่ไม่ควร หรือสำคัญว่า 

ไม่ควรในของที่ควรเป็นมูลแก่กุกกุจจะ

  ง.  ถีทุกเจตสิก หมายถึง เจตสิก ๒ ดวง ได้แก่ 

ถีนเจตสิก และมิทธเจตสิก ชื่อว่า ถีทุกะ โดยยกถีนเจตสิก 

เป็นประธาน เจตสิกทั้ง ๒ ดวงนี้ ถ้าจะเกิดขึ้นประกอบกับ

อกุศลสสังขาริกจิต ๕ ดวง ก็เกิดพร้อมกันทั้ง ๒ ถ้าไม่เกิด 

ก็ไม่เกิดด้วยกัน
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ถีนเจตสิก

  ถีนเจตสิก คือ ธรรมชาติที่ทำให้จิตหดหู่ท้อถอย 

จากอารมณ์ ได้แก่ สภาพที่จิตคลายลงจากอำนาจความ 

ขะมักเขม้นต่ออามรมณ์ มีอรรถ ๔ ประการโดยเฉพาะ 

(ลักขณาทิจตุกะ คือ

อนุสฺสาหลกฺขณํ  มีการไม่อุตสาหะ เป็นลักษณะ

วิริยวิโนทนรสํ  มีการทำลายความเพียร เป็นกิจ

สํสีทนปจฺจุปฏฺานํ  มีความท้อถอย เป็นผล 

อโยนิโสมนสิการปทฏฺานํ  มีการกระทำในใจต่ออารมณ์

     ไม่แยบคาย เป็นเหตุใกล ้

มิทธเจตสิก

  มิทธเจตสิก คือ ความโงกง่วง ได้แก่ สภาพที่ทำให ้

เจตสิกเซื่องซึมท้อถอยจากอารมณ์ มีอรรถ ๔ ประการ 

โดยเฉพาะ (ลักขณาทิจตุกะ) คือ      

อกมฺมญฺญตาลกฺขณํ  มีความไม่ควรแก่การงาน  

     เป็นลักษณะ   

โอนหนรสํ   มีการกั้นกำบังสัมปยุตธรรม  

     เป็นกิจ
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ลีนตาปจฺจุปฏฺานํ (วา)  มีความท้อถอย  เป็นผล (หรือ) 

จปลายิกานิทฺทาปจฺจุปฏฺานํ  มีการโงกง่วง เป็นผล

อโยนิโสมนสิการปทฏฺานํ  มีการกระทำในใจต่ออารมณ์

     ไม่แยบคาย เป็นเหตุใกล้

  

  ข้อสังเกต ถีนเจตสิก มีหน้าที่ทำให้จิตที่เกิดพร้อม 

กับตน ท้อถอยจากอารมณ์มิทธเจตสิก มีหน้าที่ทำให้ 

เจตสิกอื่นที่ เกิดพร้อมตนท้อถอยจากอารมณ์ อุปมา  

ถีนะ เหมือนดวงไฟ มิทธะเหมือนแสงสว่างจากดวงไฟ 

เมื่อดวงไฟหรี่ แสงสว่างก็จะลดน้อยลงพร้อม ๆ กันด้วย 

ถีนมิทธเจตสิกนี้ ละได้ด้วยอรหัตตมรรค จึงแสดงว่า  

พระอรหนัตท์ัง้หลายไมไ่ดห้ลบันอนดว้ยกเิลส แตห่ลบันอน 

ด้วยความอ่อนเพลียของกรัชกาย

  จ.  วิจิกิจฉา เจตสิก  เป็นธรรมชาติที่ มีความ 

เคลือบแคลงสงสัยในอารมณ์ เจตสิกดวงนี้จะเกิดขึ้น 

ประกอบกับโมหมูลจิตที่เป็นวิจิกิจฉาสัมปยุตได้ดวงเดียว 

เท่านั้น
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วิจิกิจฉาเจตสิก

  วิจิกิจฉาเจตสิก คือสภาพที่มีความสงสัย ไม่อาจ 

แก้ ไข เยียวยาด้วยญาณปัญญาของตนได้  จึ งสงสัย 

ในคุณแห่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  เป็นต้น  

มีอรรถ ๔ ประการ โดยเฉพาะ (ลักขณาทิจตุกะ) คือ

สํสยลกฺขณา  มีความสงสัย เป็นลักษณะ

กมฺปนรสา   มีความหวั่นไหวในอารมณ์

     เป็นกิจ

อนิจฺฉยปจฺจุปฏฺานา  มีความไม่สามารถตัดสินใจได้ 

     เป็นผล

อโยนิโสมนสิการปทฏฺานา  มีการกระทำในใจต่ออารมณ์

     ไม่แยบคาย เป็นเหตุใกล้

  

  ความสงสัยในความหมายของวิจิกิจฉานั้น ไม่ใช่ 

เป็นความสงสัยในวิชาการต่างๆ หรือบัญญัติธรรมอื่นๆ 

แต่หมายเฉพาะความสงสัยในลักษณะ ๘ ประการ ดังกล่าว 

ต่อไปนี้คือ    

  ๑. สงสัยในพระพุทธเจ้าได้แก่ สงสัยในพระสรีระ 

หรือสงสัยในพระพุทธคุณ ๙ ประการ 

_15-0940(P4).indd   109 10/13/15   2:56:01 PM



110

  ๒. สงสัยในพระธรรม ได้แก่ สงสัยในมรรค ๔  

ผล ๔ นพิพาน ๑ และไตรปฎิกวา่ เปน็ธรรมทีจ่ะนำออกจาก 

วัฏฏทุกข์ได้โดยเด็ดขาดจริงหรือ ?      

  ๓. สงสัยในพระสงฆ์ ได้แก่ สงสัยว่า พระอริยสงฆ์ 

นั้นมีจริงหรือ ? พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรง จนบรรลุ 

มรรค ผล นพิพาน มหีรอื ? ผลแหง่ทานทีถ่วายแกพ่ระสงฆ์ 

นั้นมีจริงหรือ ? 

  ๔. สงสัยในสิกขา ๓ ได้แก่ สงสัยว่า ศีล สมาธิ 

ปัญญามีจริงหรือ ? และ ผลานิสงส์แห่งการปฏิบัติใน 

สิกขา ๓ นั้นมีจริงหรือ ?        

  ๕. สงสยัในขนัธ ์อายตนะ ธาต ุทีเ่ปน็สว่นอดตี ไดแ้ก ่

สงสัยสภาพตัวตน คน สัตว์ ว่าชาติก่อนนั้น มีหรือ ?

  ๖. สงสัยในขันธ์ อายตนะ ธาตุ ที่เป็นอนาคต ได้แก่ 

สงสัยสภาพตัวตน คน สัตว์ ว่าชาติหน้าจะมีอีกจริงหรือ? 

  ๗. สงสัยในขันธ์ อายตนะ ธาตุ ทั้งที่ เป็นส่วน 

อดีตและอนาคต ได้แก่ สงสัยในสภาพตัวตน คน สัตว์ว่า 

ทั้งอดีตและอนาคตชาติหน้านั้น จะมีจริงหรือ?

  ๘. สงสัยในปฏิจจสมุปบาทธรรม ได้แก่ สงสัย 

ในสภาพธรรมะที่ เป็นเหตุ เป็นผล อาศัยกันเกิดขึ้น  

เกี่ยวเนื่องกันไปไม่ขาดสายเลยนั้น มีจริงหรือ?
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  ความสงสัยประการอื่น  ที่นอกจากสงสัยใน 

สภาพธรรม ๘ ประการนี้ เช่น สงสัยในวิชาการต่าง ๆ 

อันเป็นเรื่องสมมุติบัญญัตินั้น เพราะสัญญายังอ่อนไม่ใช่ 

สภาพของวิจิกิจฉาเจตสิก ที่ประกอบด้วยอกุศลจิต ชนิดที่

เป็นโมหมูลจิตวิจิกิจฉาสัมปยุต ความสงสัยประเภทนี้ 

ชื่อว่า “ปฏิรูปกวิจิกิจฉา” ซึ่งไม่จัดว่าเป็นกิเลสที่ประกอบ 

ในโมหมูลจิต อาจสงเคราะห์ในอุทธัจจสัมปยุตจิตได้  

  โสภณเจตสิก เป็นเจตสิกฝ่ายดีงาม เมื่อประกอบกับ 

จิตแล้ว ย่อมทำให้จิตผ่องใส ไม่เศร้าหมองเร่าร้อน ตั้งอยู่ 

ในความดีงาม เว้นจากบาปกรรมและทุจริตกรรมต่างๆ  

เจตสิกประเภทนี้จึงชื่อว่าโสภณเจตสิก จะมาบอกเล่าต่อ 

นะคะว่า การจะไปถึงขุมทรัพย์ที่ประเสริฐเป็นเลิศ 

ไม่เปลี่ยนแปลง เราจะต้องอ่าน ลายแทง คือ จิต เจตสิก 

รูป นิพพานให้ออกว่า หน้าตาจะเป็นอย่างไรถึงจะไปถึง 

ขุมทรัพย์

เรียบเรียงจากคู่มือการศึกษา

พระอภิธัมมัตถสังคหะ  ปริจเฉทที่ ๒

ของอาจารย์วรรณสิทธิ  ไวทยะเสวี
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ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย
เรื่องจากมนุษย์ภูมิ-สู่เดรัจฉานภูมิ

  ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ธัมมปทัฏฐานกถา  

เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ หน้า  ๓๒๓-๓๓๐ เรื่อง 

นาคราชเอรกปัตตะ แสดงกรรมที่นำภิกษุไปเกิดเป็น 

สัตว์เดรัจฉาน ความว่า

  สมัยศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า  

พญานาคนั้นเป็นภิกษุหนุ่ม กระทำสมณธรรมในป่า 

สิ้นสองหมื่นปี ได้ขึ้นเรือไปในแม่น้ำคงคา ยึดตะไคร้น้ำ 

กอหนึ่ง เมื่อเรือแล่นไปโดยเร็ว ก็ไม่ปล่อยตะไคร้น้ำนั้น 

ทำให้ใบตะไคร้น้ำขาดไป ภิกษุหนุ่มนั้นไม่ได้ปลงอาบัติ 

ด้วยคิดว่า นี้เป็นโทษเพียงเล็กน้อย

  ในกาลมรณภาพ เป็นประดุจใบตะไคร้น้ำผูกคอ 

แม้อยากจะแสดงอาบัติ เมื่อไม่เห็นภิกษุอื่นที่จักปลงอาบัติ 

ก็เกิดความร้อนใจว่า เรามีศีลไม่บริสุทธิ์ จุติจากอัตภาพ 

นัน้แลว้ บงัเกดิเปน็พญานาค มรีา่งกายประมาณเทา่เรอืโกลน 

(เรอืทีท่ำจากทอ่นซงุ) มชีือ่วา่ เอรกปตัตะ ในขณะทีเ่กดิแลว้ 

พญานาคนัน้แลดอูตัภาพของตน แลว้มคีวามเดอืดรอ้นใจวา่ 

เราพากเพียรทำสมณธรรมมาเป็นเวลายาวนาน กลับมา 

ถือกำเนิดในอเหตุกสัตว์ มีกบปลาเป็นอาหาร
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  กาลต่อมา เอรกปัตตะได้ธิดาตนหนึ่ง ในวันอุโบสถ 

ทุกก่ึงเดือน เขาได้แผ่พังพานใหญ่บนหลังน้ำในแม่น้ำคงคา  

วางธิดาไว้บนหลังพังพานนั้น ให้ฟ้อนรำขับร้องไปทั่ว 

ด้วยมีความหวังว่า เราจักได้ยินความที่พระพุทธเจ้า 

จกับงัเกดิขึน้ในโลกดว้ยอบุายนี ้ถา้ผูใ้ดสามารถนำเพลงขบั 

แก้เพลงขับของเราได้ เราจักให้ธิดาพร้อมด้วยนาคนิภพ 

อันกว้างใหญ่แก่ผู้นั้น ธิดานั้นยืนฟ้อนอยู่บนพังพานนั้น 

พลางขับเพลงว่า

  ผู้เป็นใหญ่อย่างไรเล่า ชื่อว่า พระราชา ?

  อย่างไรเล่า พระราชาชื่อว่า มีธุลีบนพระเศียร ?

  อย่างไรเล่า ชื่อว่า ปราศจากธุลี ?

  อย่างไรเล่า ท่านจึงเรียกว่า คนพาล ?

  ชาวทวีปพากันมาสู่แม่น้ำคงคา ด้วยหวังว่า เราจักพา 

เอานางนาคมาณวิกา แล้วทำเพลงขับแก้ขับไปโดยกำลัง 

ปัญญาของตน นางยืนอยู่บนพังพานของเอรกปัตตะ 

ทกุกึง่เดอืน เพือ่แกเ้พลงขบั ตลอดพทุธนัดรหนึง่ลว่งไปแลว้ 

ก็ยังไม่มีผล

  ครั้งนั้น พระศาสดาทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลก วันหนึ่ง 

ในเวลาใกล้รุ่ง พระพุทธองค์ทรงตรวจดูโลก ทรงเห็น 

มาณพชื่ออุตตระ ผู้ เข้าไปภายในข่ายแห่งพระญาณ 
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ทรงใคร่ครวญดูว่า จักมีเหตุอะไร ? ได้ทรงเห็นว่าวันนี้ 

เป็นวันที่เอรกปัตตนาคราชนำธิดาไว้บนพังพานแล้วให้ 

ฟ้อน ถ้าอุตตรมาณพนี้เรียนเอาเพลงขับแก้ที่เราให้แล้ว 

จักได้เป็นพระโสดาบัน ส่วนนาคราชเมื่อได้ฟังเพลงขับแก้

นี้แล้ว จักได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลก 

นาคราชนั้นจักมาสู่สำนักเรา เมื่อนาคราชนั้นมาแล้ว  

เราจักกล่าวคาถาในสมาคมอันใหญ่ ในกาลที่จบคาถา 

สัตว์ประมาณ ๘๔,๐๐๐ จักได้ตรัสรู้ธรรม

  พระศาสดาเสด็จไปในที่นั้นแล้ว  ประทับนั่ ง  

ณ โคนต้นซึกต้นหนึ่ง ในบรรดาต้นซึก ๗ ต้นที่มีอยู่ 

ทีไ่มไ่กลจากเมอืงพาราณส ีชาวชมพทูวปีพาเอาเพลงขบัแก้

ไปประชุมกัน ณ ที่นั้น พระบรมศาสดาทอดพระเนตรเห็น

อุตตรมาณพกำลังเดินไปในที่ไม่ไกล จึงตรัสว่า อุตตระ 

เธอจงมานี่ก่อน         

  อุตตรมาณพถวายบังคมแล้ว พระศาสดาตรัสถามว่า 

เธอจะไปไหน ?

  อตุตรมาณพทลูตอบวา่ จกัไปยงัทีท่ีธ่ดิาของเอรกปตัต 

นาคราชขับเพลง พระเจ้าข้า พระศาสดา ก็เธอรู้เพลงขับ 

ที่จักแก้เพลงขับของนาคราชหรือ ?     
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  อุตตรมาณพ ข้าพระองค์ทราบ พระเจ้าข้า  

  พระศาสดา เธอจงกล่าวเพลงขับเหล่านั้นดูก่อน  

เมื่ออุตตรมาณพกราบทูลตามความรู้ของตนแล้วทีนั้น 

พระศาสดาตรัสว่า อุตตระ นั่นไม่ใช่เพลงขับแก้ เราจัก 

ให้เพลงขับแก่เธอ เธอต้องเรียนเพลงขับแก้นั้นให้ได้  

อุตตรมาณพกราบทูลว่า ดีละ พระเจ้าข้า   

  อุตตรมาณพได้เรียนเพลงขับแก้จากพระบรมศาสดา

ว่า

  ผู้เป็นใหญ่ในทวาร ๖ ชื่อว่า พระราชา   

  พระราชาผู้กำหนัดอยู่ ชื่อว่า มีธุลีบนพระเศียร  

  บุคคลผู้ไม่กำหนัดอยู่ ชื่อว่า ปราศจากธุลี  

  ผู้กำหนัดอยู่ ท่านเรียกว่า คนพาล   

  พระบรมศาสดาครั้นประทานเพลงขับแก้แก่  

อุตตรมาณพแล้ว ตรัสว่า อุตตระ เมื่อเธอขับเพลงนี้  

ธิดาของนาคราชจักขับเพลงขับ แก้เพลงขับของเธอว่า  

  คนพาล อันอะไรเอ่ย ย่อมพัดไป ?   

  บัณฑิตย่อมบรรเทาอย่างไร ?     

  อย่างไร จึงเป็นผู้มีความเกษมจากโยคะ ?  

  ทา่นผูอ้นัเราถามแลว้ โปรดบอกขอ้นัน้แกเ่ราอตุตระ 

ท่านพึงขับเพลงแก้นี้แก่นางว่า       

_15-0940(P4).indd   115 10/13/15   2:56:22 PM



116

  คนพาล อันห้วงน้ำคือกามโอฆะเป็นต้น ย่อมพัดไป 

  บัณฑิตย่อมบรรเทาโอฆะนั้น เสียด้วยความเพียร 

  บัญฑิตผู้ไม่ประกอบด้วยโยคะทั้งปวง ท่านเรียกว่า  

  ผู้มีความเกษมจากโยคะ

  อุตตรมาณพ ขณะเมื่อกำลังเรียนเพลงขับแก้กับ 

พระบรมศาสดา เธอได้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลเป็น 

โสดาบัน เรียนคาถานั้นไปแล้ว กล่าวกับธิดานาคราชว่า 

นางผูเ้จรญิ ฉนันำเพลงขบัแกม้าแลว้ ทา่นจงใหโ้อกาสแกฉ่นั  

อุตตรมาณพได้คุก เข่ าไปในท่ามกลางมหาชนที่ยืน 

ยัดเยียดกันอยู่

  นางนาคมาณวิกา ยืนฟ้อนอยู่บนหลังพังพานของ 

พระบิดา แล้วขับเพลงขับว่า

  ผู้เป็นใหญ่อย่างไรเล่า ชื่อว่า เป็นพระราชา ?  

  อุตตรมาณพ ขับเพลงแก้ว่า      

  ผู้เป็นใหญ่ในทวาร ๖ ชื่อว่าเป็นพระราชา

  นางนาคมาณวิกา ขับเพลงถามอีกว่า

  คนพาล อันอะไรเอ่ย ย่อมพัดไป ?

  อุตตรมาณพ ขับเพลงแก้ว่า

  คนพาล อันห้วงน้ำย่อมพัดไป ดังนี้เป็นต้น  
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  เอรกปัตตนาคราชได้ฟังอุตตรมาณพขับเพลงแก้นั้น 

ทราบความที่พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้ว ดีใจว่าเราไม่เคย 

ฟังคำเช่นนี้มาตลอดพุทธันดรหนึ่ง อุทานว่า ผู้เจริญ  

พระพทุธเจา้บงัเกดิขึน้ในโลกแลว้หนอ แลว้เอาหางฟาดนำ้ 

คลื่นใหญ่เกิดขึ้นแล้ว ฝั่งน้ำทั้งสองพังลงแล้ว พวกมนุษย์ 

ในที่ประชุมประมาณอุสภะหนึ่ง  (๑ เส้น ๑๕ วา) 

แต่ฝั่งข้างนี้และฝั่งข้างโน้น จมลงไปในน้ำ นาคราชนั้น 

ยกมหาชนมีประมาณเท่านั้น วางไว้บนพังพานแล้วตั้งไว้ 

บนบก นาคราชเข้าไปหาอุตตรมาณพถามว่า แน่ะนาย 

พระศาสดาประทับอยู่ที่ไหน ?

  อุตตรมาณพตอบว่า ประทับนั่งที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่ง 

นาคราช

  นาคราชกล่าวว่า มาเถิดนาย พวกเราจักพากันไป 

เฝ้าพระพุทธองค์

  น า ค ร า ช ไ ด้ ไ ป กั บ อุ ต ต ร ม า ณ พ  ฝ่ า ย ม ห า ช น  

ก็ได้ติดตามไป นาคราชนั้นไปถึง เข้าไปสู่ระหว่าง 

พระฉัพพรรณรังสี ถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้ว 

ได้ยืนร้องไห้อยู่        
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  พระบรมศาสดาตรัสถามว่า นี่อะไรกัน นาคราช ?

  นาคราชกราบทลูวา่ พระเจา้ขา้ ขา้พระองคเ์ปน็สาวก 

ของพระพุทธเจ้า ผู้ เช่นด้วยกับพระองค์ ได้พากเพียร 

กระทำสมณธรรมมาสิ้นสองหมื่นปี แม้สมณธรรมนั้น 

ก็มิอาจเพื่อจะช่วยข้าพระองค์ได้ ข้าพระองค์อาศัยเหตุ 

สักว่าทำใบตะไคร้น้ำขาดไปมีประมาณเล็กน้อย ก็ถือ 

ปฏิสนธิในอเหตุกสัตว์ บังเกิดในที่ที่ต้องเลื้อยไปด้วยอก 

ย่อมไม่ได้ความเป็นมนุษย์ ข้าพระองค์ไม่ได้ฟังพระธรรม  

ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เช่นพระองค์ ตลอดพุทธันดรหนึ่ง 

  พระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของนาคราชนั้นแล้ว 

ตรัสว่า นาคราช ชื่อว่าความเป็นมนุษย์หาได้ยากนัก 

การฟังพระสัทธรรมก็อย่างน้ัน การอุบัติข้ึนแห่งพระพุทธเจ้า 

ก็หาได้ยากเหมือนกัน เพราะว่า สามประการนี้ บุคคล 

ย่อมได้โดยลำบากยากเย็น เมื่อจะทรงแสดงธรรมเทศนา 

ตรัสพระคาถานี้ว่า        

  ความได้อัตภาพเป็นมนุษย์ เป็นการยาก

  ชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย เป็นอยู่ยาก

  การฟังพระสัทธรรม เป็นของยาก

  การอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็นการยาก 
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  อรรถกถากลา่ววา่ การไดค้วามเปน็มนษุยเ์ปน็การยาก 

เพราะบุคคลต้องได้ด้วยความพยายามมาก ด้วยกุศลมาก 

ถึงชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย ก็ชื่อว่าเป็นอยู่ยาก เพราะทำ 

กรรมมีกสิกรรมเป็นต้น เนืองๆ แล้วสืบต่อความเป็นไป 

แห่งชีวิตบ้าง เพราะชีวิตเป็นของน้อยบ้าง แม้การฟัง 

พระสทัธรรม กเ็ปน็การยาก เพราะคา่ทีบ่คุคลผูแ้สดงธรรม

หาได้ยาก ในกัปแม้มิใช่น้อย อนึ่ง การอุบัติขึ้นแห่ง 

พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ก็เป็นการยากเหมือนกันเพราะ 

อภินิหารของความเป็นพระพุทธเจ้าสำเร็จด้วยความ 

พยายามมาก และเพราะการอุบัติขึ้นแห่งท่านผู้มีอภินิหาร

อันสำเร็จแล้ว เป็นการได้โดยยาก ด้วยพันแห่งโกฏิกัป 

แม้มิใช่น้อย

  กาลจบเทศนา เหล่าสัตว์ ๘ หมื่น ๔ พันได้ตรัสรู้ 

ธรรมแล้ว ส่วนเอรกปัตตนาคราชควรจะได้โสดาปัตติผล 

ในวันนั้น แต่ก็ไม่ได้ เพราะความที่ตนเป็นสัตว์เดรัจฉาน 

ไม่สามารถที่จักบรรลุธรรมได้ 

จาก  สังสารวัฏ  ของคุณสุรีย์   มีผลกิจ
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มงคล ๓๘ ประการ (๖)

 

อ. เทพฤทธิ์ สาธิตการมณี

 

 สวัสดีครับท่านสมาชิกที่เคารพรักทุกท่าน พบกัน 

อีกครั้งในวันทอดกฐินของมูลนิธิแนบมหานีรานนท์  

ซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ประจำปี เพราะช่วงเวลาที่จะทอดกฐิน 

ได้มี เพียงเดือนเดียวหลังวันออกพรรษา ดังนั้นการ 

ทอดกฐินจึงจัดสงเคราะห์ว่าเป็นกาลทานที่มีอานิสงส์มาก 

หวังว่าท่านสมาชิกคงได้เก็บเกี่ยวบุญจากเนื้อนาบุญที่ดี 

อยา่งมลูนธิแินบฯ ของเรานีใ้หเ้ตม็ที ่เพือ่จะไดเ้ปน็เสบยีงบญุ 

ไปสู่มรรคผลนิพพานในอนาคตกาลอันใกล้นี้

 ฉบับที่แล้วได้นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับบุญคุณของ 

บดิามารดาและการทดแทนคณุของทา่น หวงัวา่ทา่นสมาชกิ 

ที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ก็คงจะได้มีโอกาสทำนุบำรุงท่าน 

ใหด้ใีนชว่งเวลาทีย่งัพอมโีอกาสอยู ่หากทา่นลว่งลบัไปแลว้ 

เราก็ไม่สามารถจะย้อนคืนเวลามาได้ ส่วนท่านสมาชิกที่มี

บุตรหลานก็คงจะนำมงคลข้อนี้ไปให้บุตรหลานอ่านเพื่อ 

จะไดป้ลกูฝงัจติใจอนัดงีามในการทีจ่ะเชือ่ฟงัคำของพอ่แม ่

และรู้คุณตอบแทนคุณของท่านด้วย
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 ฉบับที่  ๑๓๑ นี้  ขอนำเสนอมงคลข้อต่อไปคือ 

มงคลข้อที่ ๑๒

 

 มงคลข้อที่ ๑๒  การสงเคราะห์บุตร 

    ปุตฺตสฺส สงฺคโห

 บุตรคือผู้ดำรงวงศ์สกุล ให้สืบต่อไปไม่ให้ขาดตอน 

ซึ่งรวมถึงธิดาด้วย บุตรมีอยู่ด้วยกัน ๓ จำพวก ได้แก่

 ๑.  อภิชาตบุตร หมายถึงบุตรที่มีคุณธรรมสูงกว่า 

มารดาบิดา เช่น มารดาบิดาเป็นผู้ไม่มีศีลแต่บุตรมีศีล  

บิดามารดาเป็นผู้ไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัย แต่บุตร 

มีศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างเต็มเปี่ยม แต่ไม่ได้หมายถึง 

บุตรที่มีฐานะดีร่ำรวยกว่ามารดาบิดานะครับ ถ้าบุตร 

ร่ำรวยกว่าแต่ขาดคุณธรรมก็ไม่จัดเป็นอภิชาตบุตร

 ๒. อนุชาตบุตร หมายถึงบุตรที่คล้อยตามและ 

มีความประพฤติเป็นไปในทำนองเดียวกันกับมารดาบิดา 

ในฝ่ายดี เช่นชอบในเรื่องการฟังธรรม บุญทานการกุศล 

เหมือนๆ กันเป็นต้น มีคุณธรรมในระดับเดียวกัน

 ๓.  อวชาตบุตร หมายถึงบุตรที่มีคุณธรรมต่ำกว่า 

มารดาบิดา เช่นมารดาบิดาเป็นผู้มีศีลธรรม แต่บุตรไม่ค่อย

จะใสใ่จในศลีธรรมหรอืชอบหมกมุน่เรือ่งอบายมขุ เปน็ตน้ 
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 การสงเคราะห์บุตรด้วยฐานะ ๕ ประการคือ

 ๑.  ป้องกันบุตรให้ห่างจากความชั่ว คือพอรู้ว่า 

บุตรของตนอาจจะไปทำในสิ่งไม่ดี จะทำความชั่ว หรือไป 

คบคนชั่ว อันจะก่อให้เกิดผลเสียหรือความเสียหาย 

แก่บุตร ก็ป้องกัน ตักเตือนหรือห้ามปรามและชี้แจง 

ถงึโทษตา่งๆ ทีก่ำลงัจะเกดิขึน้ เชน่ รูว้า่บตุรไปคบเพือ่นไมด่ ี

จะชวนกันไปเข้ากลุ่มเด็กแว้นไปแข่งมอเตอร์ไซค์กัน  

ก็ตักเตือนว่าไปคบเพื่อนพวกนี้จะมีแต่ความเสียหาย 

เกิดข้ึน เช่น ไปขับมอเตอร์ไซค์แข่งกันอาจประสบอุบัติเหตุ 

แขนขาหกัพกิลพกิารได ้หรอือาจถงึแกช่วีติหมดอนาคตได ้

หรือถ้าไปถูกตำรวจจับต้องติดคุกติดตารางเสียชื่อเสียง 

โรงเรียนอาจไล่ออก หรือเพื่อนไม่ดีพวกนี้อาจชวนไปลอง 

เสพยาเสพติดจนอาจถูกจับ หรือถ้าเพื่อนไปส่งยาเสพติด 

อาจถูกตำรวจจับหรือวิสามัญพร้อมเพื่อนไม่ดีพวกนี้ได้ 

เป็นต้น

 ๒.  ให้บุตรตั้งอยู้ในความดี รู้จักธรรมะ เป็นคนมี 

ศีลธรรมในใจ มีโอกาสไปทำบุญตามวัดวาอารามก็พาบุตร

ไปด้วยเพื่อให้บุตรคุ้นเคยกับพระศาสนา หรือให้บุตร 

ได้มีโอกาสเรียนอภิธรรมด้วยจะยิ่งดี เพราะบุตรจะได้ 

รู้เหตุรู้ผลของกรรมจะได้เกิดความกลัวบาป และตั้งอยู่  

ในกุศลธรรมตั้งแต่อายุยังน้อย โตขึ้นก็จะเป็นเด็กดีของ 
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สังคมต่อไป และบุตรอาจชักจูงใจให้เพื่อนๆ มาสนใจ 

ธรรมะเหมือนกันทั้งกลุ่ม ก็จะมีกลุ่มสังคมที่ดีต่อไป 

ในอนาคต

 ๓.  ให้บุตรได้ศึกษาศิลปะวิชาต่างๆ อันจะมีความรู้

ที่จะนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวสร้างอนาคตได้ ด้วย 

ความซื่อสัตย์และสุจริต เพราะบิดามารดาได้ปลูกฝังนิสัย 

ที่ดี ไว้ตั้ งแต่ เล็กแล้ว และถ้าจะให้ดีก็ควรให้ เรียนรู้  

ศิลปวิทยาที่จะช่วยกันสืบสานประเพณีที่ดีงามไว้ เช่น 

หัตถกรรม ดนตรีไทยหรือการร้องเพลงไทยเก่าๆ บ้างจะได้

ไม่ไปฟุ้งเฟ้อกับสังคมวัตถุนิยมให้มากนัก

 ๔.  ให้บุตรได้มีคู่ครองที่ดีที่ เหมาะสม คือไม่ได้ 

มุ่งหมายให้ได้คนที่มีฐานะร่ำรวยเป็นหลัก แต่ให้ดู  

ที่นิสัยใจคอ ความประพฤติที่ดีงามทั้งต่อหน้าและลับหลัง  

ตลอดจนดูถึงครอบครัวของผู้ที่จะมาเป็นคู่ครองว่า 

เป็นตระกูลที่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีประวัติคดโกง และ 

ที่สำคัญผู้ที่จะมาเป็นคู่ครองของบุตรธิดาจะต้องเป็นคนดี  

มีศีลธรรมที่เสมอกัน ชีวิตการครองคู่จะได้อยู่กันราบรื่น 

ไม่แตกแยกกัน

 ๕.  มอบมรดกให้บุตรในโอกาสอันสมควร ตั้งแต่ 

มอบเงินทองเป็นค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน ในการกวดวิชา  

ให้เงินเก็บไว้เพื่อทำบุญบริจาคทานบ้าง เมื่อบุตรธิดาจะม ี
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คู่ครองก็มอบเงินขวัญถุงให้เป็นทุนตั้งตัวทำธุรกิจหรือ 

การค้าเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของการก่อร่างสร้างตัว และ 

สุดท้ายเมื่อถึงวาระจะจากโลกนี้ไปก็มอบมรดกทั้งหมด 

ให้แก่บุตรธิดาพร้อมทั้งสั่งเสียให้รู้จักรักษากองมรดก 

อย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย และรู้จักแบ่งสรรไปทำบุญทำกุศลบ้าง

ตามสมควร

 เหล่านี้คือการสงเคราะห์บุตรธิดาของมารดาบิดา 

เท่าที่จะทำได้ และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง มารดาบิดา 

แม้จะรักบุตรธิดามากเพียงใด แต่ต้องไม่ตามใจบุตรธิดา 

มากจนทำให้เด็กอ่อนแอ ต้องรู้จักฝึกให้บุตรธิดาทำงาน 

เป็นตั้งแต่เด็ก แม้จะมีฐานะดีก็ต้องฝึกให้บุตรธิดาช่วยกัน 

ทำงานบ้านตั้งแต่เด็ก เช่น กวาดบ้านถูบ้าน ล้างจานชาม 

หรือให้หัดทำอาหารบ้าง เพื่อให้บุตรธิดารู้จักช่วยเหลือ 

พึง่พาตนเองได ้หากเลีย้งดบูตุรธดิาดว้ยเงนิทองและตามใจ 

มีแต่จะทำให้บุตรธิดาเสียคน ต่อไปเมื่อสิ้นมารดาบิดาไป 

เขาจะช่วยเหลือตนเองไม่ได้ หากเขาใช้จ่ายมรดกหมดไป 

ก็อาจตกอับ และก็จะโทษว่าพ่อแม่รังแกฉัน ดังนั้น 

การเลี้ยงดูอบรมให้บุตรธิดาแข็งแกร่งตั้งแต่เล็ก เมื่อ 

เติบโตขึ้นก็จะเป็นผู้ ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีความอดทน 

ต่ออุปสรรคต่างๆ ได้ดี
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 มงคลข้อที่ ๑๓   การสงเคราะห์ภรรยา 

    ทารสฺส สงฺคโห

 ภรรยาคือคู่ครองชีวิตที่เคยมีความผูกพันกันหรือ 

เกี่ ยวโยงกันมาแต่อดีตชาติทำให้ปัจุบันเกิดมาเป็น 

คู่ครองกัน ภรรยามีหลายประเภท ทั้งดีมากๆ บ้าง  

ดีมากแต่ไม่ดีน้อยบ้าง ดีน้อยแต่ไม่ดีมากบ้าง หรือประเภท 

ที่หาความดีได้ยากมากๆ แต่ถึงอย่างไรในปัจจุบันภพ  

ก็ ไ ด้ ม า พ บ ป ะ เ กี่ ย ว พั น เ ป็ น คู่ ส า มี ภ ร ร ย า กั น โ ด ย มี  

บุพพกรรมเป็นปัจจัย ดังนั้นการอยู่ครองคู่กันจึงต้องมี 

หลักธรรมที่จะทำให้ครอบครัวอยู่ เย็นเป็นสุข ดังนั้น  

สามีจึงควรสงเคราะห์ภรรยาเพื่อให้ภรรยาอยู่ เป็นสุข 

ในครอบครัว การสงเคราะห์ภรรยามี  ๕ อย่างคือ 

 ๑.  การยกย่องให้ เกียรติภรรยา พูดจาไพเราะ 

อ่อนหวานเป็นถ้อยคำที่น่ารัก ในสมัยก่อนก็เรียกกันว่า 

แม่มหาจำเริญ แม่หวานใจ แม่ทูนหัว เป็นต้น แต่สมัยนี้ 

ไม่มีใครใช้กันแล้วเพราะฟังดูเชยจังเลย ศัพท์สมัยใหม่ 

ก็อาจเรียกว่า ที่รักบ้าง ดาร์ลิ้งบ้าง บางคนเรียกภรรยาว่า 

แม่ก็มี เวลาพูดคุยก็ใช้วาจาสุภาพ เมื่ออยู่ต่อหน้าผู้อื่นก็ให้ 

เกียรติภรรยา ยกย่องให้ความสำคัญ มอบทรัพย์ที่หามาได้ 

ให้ภรรยาไว้ใช้สอยเก่ียวกับกิจการงานในบ้านและค่าใช้จ่าย 

_15-0940(P4).indd   125 10/13/15   2:56:56 PM



126

ส่วนตัวไม่ให้ขัดสน (ตามแต่ฐานะ) รวมถึงให้เกียรติญาติ 

ฝ่ายภรรยาด้วย

 ๒.  ไม่ดูหมิ่นภรรยา คือไม่ดูหมิ่นทั้งกายและวาจา 

ทางกายเช่น ฉุดกระชาก หรือให้ข้าวของก็ใช้การโยนให้ 

ทางวาจาก็ไม่ใช้คำหยาบคาย เช่น กู มึง หรืออีแก่เป็นต้น 

ทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้อื่น

 ๓.  ไม่ประพฤตินอกใจ ไม่แอบไปมีบ้ านเล็ก 

บา้นนอ้ย ไมไ่ปมกีิก๊ไวน้อกบา้น รวมทัง้ไมแ่สดงพฤตกิรรม 

ให้ภรรยาหวาดระแวงว่าจะนอกใจ เช่นจะไปไหนไหน 

กับหญิงอื่นเรื่องกิจการงาน ก็ให้มีผู้ชายหรือให้ภรรยา 

ไปด้วย เพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจ ไม่แสดงกิริยา 

ลับๆ ล่อๆ ลับหลังภรรยาให้เป็นที่น่าสงสัย เพราะปกติ 

ผู้หญิงจะมีนิสัยขี้ระแวงอยู่แล้ว การแสดงตัวเปิดเผย 

จะทำให้เธอไม่ระแวง แม้ภรรยาบางคนจะจู้จี้ขี้บ่นไปบ้าง 

ก็ ให้คิดว่า เป็นธรรมดาของผู้หญิง ถือว่ามี เสียงนก 

มาร้องเพลงให้ฟังก็แล้วกัน บางครั้งก็ต้องบริจาคหูคือ 

รับฟังเรื่องต่างๆ ที่เธออยากจะพูดบ้าง ถือว่าเป็นการฝึก 

ขันติก็แล้วกัน

 ๔.  มอบความเป็นใหญ่ในบ้านให้เธอดูแล เพราะชื่อ 

ของเธอก็บอกอยู่แล้ว ว่าเป็นแม่บ้านคือเป็นผู้ดูแลความ 
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เปน็อยูแ่ละความเรยีบรอ้ยในบา้น ดงันัน้กค็วรจะใหเ้ธอเปน็ 

ผู้มีอิสระในการจัดการเกี่ยวกับบ้าน ธุระในบ้านการจัดหา 

ของใช้ต่างๆ ในบ้าน รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลาย 

ฉะนั้น ผู้เป็นสามีควรเปิดโอกาสให้ภรรยาจัดการเกี่ยวกับ 

เรื่องภายในบ้านให้เต็มที่ ไม่ควรเข้าไปขัดขวางหรือโต้แย้ง 

จะมีส่วนบ้างก็เป็นผู้ให้คำปรึกษาหรือแนะนำในบางเรื่อง 

เท่านั้น หรือเห็นว่าการกระทำของภรรยาจะทำให้เกิด 

ความเสียหายหรือเป็นอันตรายกค็วรทว้งตงิและให้เหตผุล

แก่ภรรยาด้วยถ้อยคำที่สุภาพและอ่อนหวาน หากทำได้ 

เชน่นี ้ภรรยากจ็ะมคีวามสขุในการทีม่อีำนาจในการจดัการ

เรื่องต่างๆ ภายในบ้าน ก็จะอยู่กันได้อย่างสงบสุข

 ๕.  มอบเครื่องประดับให้เนืองๆ คือมอบเครื่อง 

ประดบัในโอกาสทีค่วรจะให ้เชน่ วนัเกดิ หรอืวนัครบรอบ 

แต่งงาน ก็อาจซื้อสายสร้อย เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า 

เครื่องสำอาง อันเป็นสิ่งที่น่าพอใจของท่านผู้เป็นภรรยา  

ก็จะทำให้ภรรยามีความซาบซึ้งในน้ำใจของผู้เป็นสามี  

ก็จะมีความผูกพันทางใจที่ดีต่อกัน ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน 

นอกจากให้เครื่องประดับกายแล้ว สามีที่ดีที่มีคุณธรรม 

ก็ควรมอบเครื่องประดับใจให้ภรรยาด้วย คือ ให้ภรรยา 

ตัง้อยูใ่นศลีในธรรมรูจ้กังานบญุงานกศุลตา่งๆ ใหเ้หมาะสม 

กับโอกาส เมื่อภรรยาและสามีเป็นผู้มีศีลธรรมแล้ว
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 ส่วนภรรยาก็ควรจะอนุเคราะห์ ตอบแทนแก่สามี 

ด้วยเช่นกัน  ๕ ประการคือ

 ๑.  ช่วยดูแลจัดแจงบ้านเรือนให้ดี  ให้มีความ 

สะอาดเรียบร้อย เช่นดูแลความสะอาดของบ้านเรือน 

เสื้อผ้าของสามี จัดหาข้าวปลาอาหารให้แก่สามีอย่าได้ 

ขาดตกบกพร่อง

 ๒.  สงเคราะห์ญาติฝ่ายสามีตามสมควร เช่นเข้ามา 

เยี่ยมถึงเรือนก็ให้การต้อนรับด้วยมิตรไมตรี ให้ความ 

อบอุ่น ไม่แสดงอาการรังเกียจว่าไม่ใช่ญาติเราเสียหน่อย 

ให้สามีมาต้อนรับเอง อย่างนี้ไม่ถูก ควรจะให้ความเคารพ 

และให้เกียรติญาติของสามีให้เหมือนกับเป็นญาติของตน 

เชน่กนั จงึจะเปน็ทีร่กัใครข่องครอบครวัของสาม ีโดยเฉพาะ 

กับมารดาบิดาของสามีควรให้ความเคารพยำเกรงมาก 

เป็นพิเศษ เสมือนกับมารดาบิดาของตนเอง ก็จะทำให้ 

เป็นสะใภ้ที่น่ารักในครอบครัว

 ๓.  ไม่ประพฤตินอกใจสามี ในทำนองเดียวกัน 

เมื่อสามีมีความซื่อสัตย์ ไม่คิดนอกใจภรรยา ฝ่ายภรรยา 

ก็ควรประพฤติเช่นเดียวกันคือซื่อสัตย์ต่อสามี ไม่คิด 

นอกใจ แม้สามีจะมีฐานะไม่ดีนัก เมื่อมีชายอื่นที่มี  

ฐานะตำแหน่งการงานดีมาให้ความสนใจก็ไม่คิดมีใจ 
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ให้ชายอื่น แม้เขาจะเอาทรัพย์สินเงินทองมาล่อก็ไม่สนใจ 

มีความสันโดษในสามีของตนเท่านั้น

 ๔.  คอยรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ คือต้องรู้จัก 

ประหยัดเก็บหอมรอมริบ ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจนเกินฐานะ 

ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น แต่ก็ไม่ตระหนี่จนแร้นแค้นเกินไป  

และที่สำคัญต้องไม่ไปติดการพนันอันจะเป็นเหตุให้ทรัพย์

ที่สามีหามาได้ต้องถูกผลาญให้หมดไป เพราะความชอบ 

เล่นการพนันของภรรยาทั้งเล่นไพ่ และ เล่นหวย ถ้าเป็น 

เช่นนี้ชีวิตการครองคู่คงจะอยู่กันไม่ยืด ดีไม่ดี สามีรู้เข้า 

อาจเลี้ยงภรรยาด้วย(ลำ)แข้งของตนเอง

 ๕.  ไมเ่ปน็คนเกยีจครา้นในกจิทัง้ปวง มกีารตืน่กอ่น 

นอนทีหลังสามี  มีอะไรที่ควรทำก็รีบทำเสียทันที   

ไม่เกียจคร้านผลัดวันประกันพรุ่งรวมถึงเรื่องข้าวปลา 

อาหาร จัดให้ตรงเวลา คนขยันย่อมเป็นที่รักของคน 

ทั้งหลาย รวมทั้งสามีด้วย

 อีกอย่างหนึ่งภรรยาต้องให้เกียรติสามี พูดจากับสามี

ก็ควรต้องมีความสุภาพและนอบน้อม ภรรยาบางคนพูด 

เหมือนพูดกับคนงาน ใช้น้ำเสียงแข็งกระด้าง บางครั้ง 

ก็พูดตะคอกสามี ใครเห็นใครได้ยินก็จะตำหนิภรรยาว่า 

ไม่มีสัมมาคารวะต่อสามี แม้ในปัจจุบันภรรยาบางคนจะมี
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ความสามารถในการทำธุรกิจการค้าได้เก่งกว่าสามี แต่ก็ 

ควรจะให้เกียรติยกย่องสามี ไม่ใช่ให้สามีเป็นช้างเท้าหน้า  

แต่ภรรยาจะเป็นควาญช้างที่คอยบังคับควบคุมสามีให้อยู่ 

ในอำนาจ อย่างนี้เป็นสิ่งไม่ถูกต้องอย่างยิ่ง ยิ่งภรรยา 

มีความสามารถมากและยังคงให้เกียรติยกย่องไม่ดูถูก 

สามี ก็จะมีผู้ชื่นชมในความประพฤติของภรรยาผู้นั้นมาก 

ยิ่งๆ ขึ้น

 ก็ขอจบมงคลข้อที่ ๑๓ ไว้เพียงเท่านี้ พบกันใหม่ 

ในปัญญาสารฉบับหน้า ในวันมาฆบูชาปีหน้าครับ ท้าย 

ที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านสมาชิกที่รัก 

ทุกท่าน 

     

     สวัสดีครับ
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ปัญหาน่ารู้สำหรับผู้เรียนอภิธรรม (๘)

อ.เทพฤทธิ์ สามธิตการมณี

 

 สวัสดีครับท่านสมาชิกที่น่ารักทุกท่าน พบกัน 

อีกครั้งในปัญญาสารฉบับที่ ๑๓๑ ซึ่งออกในวันทอดกฐิน 

ของมูลนิธิแนบมหานีรานนท์ของเรา ก็ได้มาร่วมงาน 

บุญใหญ่กันอีกครั้ง  เพื่อร่วมกันส่งเสริมการเผยแผ่  

พระอภิธรรมและการปฏิบัติสติปัฏฐานของสำนัก กฐิน 

จัดสงเคราะห์เป็นกาลทานเพราะทำได้เพียงปีละ ๑ เดือน 

เทา่นัน้คอืหลงัวนัออกพรรษา ดงันัน้ในชว่งเดอืนนีก้เ็รง่รบี

เก็บเกี่ยวบุญกันให้มาก เพื่อเป็นเสบียงในการเดินทาง 

ออกจากสารวฏัฏน์ะครบั ขอเริม่ทีน่ำเสนอสารธรรมตอ่จาก 

ฉบับที่แล้วเลยนะครับ

 คำถามที่ ๔๒ ทำไมกุศลจิต จึงเรียกว่ามหากุศลจิต 

จะเรียกว่ากุศลจิตเฉยๆ ไม่ได้หรือ 

 คำตอบ คือ จะเรียกว่ากุศลจิตเฉยๆ ก็ได้ แต่เหตุผล 

ที่ท่านเรียกว่ามหากุศลจิต เพราะเหตุ ๕ ประการ คือ

 ๑.  ทำมหากุศลจิต ๘ ดวง ได้รับกุศลวิบากถึง  

๑๖ ดวง คือ ได้ผลเป็นมหาวิบากจิต ๘ ดวง และยังให้ 

_15-0940(P4).indd   131 10/13/15   2:57:17 PM



132

อเหตุกกุศลวิบากจิตอีก ๘ ดวงเป็นโบนัส ในมหาวิบากจิต 

๘ ดวงทำหน้าที่นำเกิดในกามสุคติภูมิ ๗ มีมนุษย์และ 

เทวดาทั้ง ๖ ชั้น ส่วนอุเบกขาสันตีรณกุศลวิบากจิต 

เป็นผลของกุศลที่มีกำลังค่อนข้างอ่อน คือเกิดจากกุศล 

ทวิเหตุที่เป็นโอมกะ คือมีเพียงอโลภเหตุและอโทสะเหตุ 

แถมยังเจตนาไม่ค่อยจะครบใน ๓ กาล พ่วงด้วยมี  

อกุศลมาเป็นบริวาร จึงนำเกิดเป็นมนุษย์และเทวดาชั้น 

จาตุมหาราชิกาที่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์นัก และจิต ๙ ดวงนี้ 

ยั งทำหน้าที่หน่วงอารมณ์ต่อจากชวนะ ที่ เรี ยกว่ า 

ตทาลัมพนะด้วย ส่วนอเหตุกกุศลวิบากจิตที่เป็นโบนัส 

ทั้ง ๘ ดวง ทำให้เราได้รับอารมณ์ที่ดีที่น่าปรารถนา 

ทางทวารทั้ง ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น และทางกาย การให้ผล 

เท่าตัวจึงได้ชื่อว่ามหากุศล

 ๒.  เกิดได้กว้างขวางในอารมณ์ ๖ คือ รูป เสียง กลิ่น 

รส สัมผัส และธัมมารมณ์ ในขณะที่จิตพวกอัปปนาจิตเกิด

ไดธ้มัมารมณเ์ทา่นัน้ คอืเหน็ภาพ ไดย้นิเสยีง ไดก้ลิน่ ไดรู้ร้ส 

รู้สัมผัส ก็เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลจิตได้เมื่อมีโยนิโสมนสิการ 

 ๓.  เกิดได้กว้างขวางทุกภพภูมิคือเกิดได้ในภูมิ ๓๐  

เว้นอสัญญสัตตาภูมิที่ไม่มีจิตจึงเกิดมหากุศลจิตไม่ได้  

แม้แต่ในนรกก็สามารถเกิดมหากุศลจิตได้แต่โอกาสน้อย 
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เท่านั้น ส่วนเปรตอสุรกายมีโอกาสเกิดมหากุศลจิตได้ 

มากขึน้มาอกีหนอ่ยคอืการอนโุมทนาในกศุลทีผู่อ้ืน่อทุศิให ้

สัตว์เดรัจฉานก็มีโอกาสเกิดมหากุศลได้มากขึ้นอีกเช่น 

สนุขัทีรู่จ้กักตญัญตูอ่เจา้ของ หรอืววัควายทีรู่จ้กัทำไรไ่ถนา 

เป็นต้น ส่วนในสุคติภูมิมหากุศลจิตมีโอกาสเกิดได้มากมาย 

อยู่ที่จะมีโยนิโสมนสิการหรือไม่ เมื่อเกิดได้กว้างขวาง 

ใน ๓๐ ภูมิจึงได้ชื่อว่ามหากุศลจิต

 ๔.  เกิ ด ได้ ในหลายบุคคล  ตั้ งแต่ทุคติบุคคล 

สุคติอเหตุกบุคคล ทวิเหตุกบุคคล ติเหตุกปุถุชนบุคคล 

โสดาปัตติผลบุคคล สกทาคามิผลบุคคล และอนาคามิผล-

บุคคล เว้นพระอรหันต์บุคคลที่ทำอะไรก็เป็นกิริยาจิต 

ไปแลว้ และเวน้มรรคบคุคล ๔ ทีเ่กดิในขณะทีม่รรคจติเกดิ 

ขณะนั้นเป็นมรรคกุศลที่เหนอืกว่ามหากุศล คือ มรรคกุศล

สามารถปหานกิเลสให้เป็นสมุจเฉทได้

 ๕.  เปน็บาทของกศุลเบือ้งสงูคอื ฌาน อภญิญา มรรค 

ผล นิพพาน เพราะขณะทำสมาธิเพื่อให้เข้าถึงฌานจิต ต้อง

อาศัยมหากุศลจิตเป็นบาททั้งสิ้น ตลอดจน ก่อนที่จะได้ 

มรรค ผล นิพพาน ก็ต้องอาศัยมหากุศลจิตในขณะที่  

เจริญวิปัสสนาทั้งสิ้นเช่นกัน เพราะเหตุผลที่มหากุศลจิต 

มีความสำคัญเช่นนี้ จึงได้ชื่อว่า มหากุศลจิต
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 คำถามที่ ๔๓ มหัคคตจิตหมายถึงจิตอะไร

 คำตอบ คือ มหัคคตจิต หมายถึงจิตที่เข้าถึงความ 

เป็นใหญ่ แต่ในที่นี้มุ่งเอาความเป็นใหญ่ในเรื่องของ 

สมาธเิปน็หลกั ไดแ้ก ่รปูาวจรจติ ๑๕ และอรปูาวจรจติ ๑๒  

รวม ๒๗ ดวง เรียกว่ามหัคคตจิต ๒๗ ที่ชื่อว่าเป็นใหญ่นั้น

เพราะเหตุผล ๔ ประการคือ

 ๑.  เป็นจิตที่สามารถเข้าถึงความแนบแน่นกับ 

อารมณ์ของสมาธิได้ เช่นแนบแน่นกับดวงกสิณที่เป็น 

ปฏภิาคนมิติ เปน็ตน้ ในขณะทีม่หากศุลจติ หรอื มหากริยิาจติ 

เข้าถึงสมาธิอย่างมากเพียงแค่อุปจารสมาธิเท่านั้น แต่ 

มหัคคตจิตทุกดวง สามารถแนบแน่นกับอารมณ์ของตน ๆ  

ได้

 ๒.  สามารถข่มกิเลสนิวรณ์ได้ เป็นวิกขัมภนปหาน 

คือทำให้นิวรณ์สงบราบคาบไม่สามารถปรากฏตัวขึ้นได้ 

ในจิตตราบเท่าที่อำนาจของฌานยังไม่เสื่อม ผู้ใดเข้าถึง 

มหัคคตจิตจะดูเหมือนผู้ที่ไม่มีกิเลสแล้ว เพราะกิเลสอย่าง 

กลางๆ คือพวกปริยุฏฐานกิเลส ถูกข่มไว้ จึงไม่ปรากฏ 

อกุศลกรรมออกมาทางกายและวาจาให้ปรากฏ แม้แต่ 

ทางใจก็ดูสงบราบคาบ เหลือแต่อนุสัยกิเลสเท่านั้น
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 ๓.  สามารถเข้าสมาบัติ คือเข้าไปตั้งอยู่ในสมาธิ 

ได้เป็นเวลานานๆ ถ้าเป็นมนุษย์สามารถเข้าฌานสมาบัติ 

ได้ถึง ๗ วัน และขณะเข้าฌานสมาบัติจะมีฌานชวนะ 

เกิดขึ้นมากมายจนนับประมาณมิได้ ขณะที่มหากุศลจิต 

ทั่วไปมีชวนจิตได้มากเพียง ๗ ขณะเท่านั้น

 ๔.  หากอำนาจของฌานจิตไม่เสื่อม ด้วยอำนาจของ 

รูปฌานกุศล และอรูปฌานกุศล สามารถเป็นครุกรรม 

ฝ่ายกุศลนำไปเกิดในรูปพรหมและอรูปพรหมที่มีอายุ  

ยืนยาวมากๆ อย่างต่ำก็ ๑ ส่วน ๓ มหากัปป์ อย่างสูง  

๘๔๐๐ มหากัปป์

 นอกจากน้ันผู้ท่ีได้ไปเกิดเป็นรูปพรหมหรืออรูปพรหม 

แล้ว ปฏิสนธิจิตของท่านจะเป็นอัปปนาจิตที่แนบแน่นกับ

อารมณข์องสมาธขิองเขาดว้ย เมือ่ปฏสินธจิติเปน็อปัปนาจติ 

ภวังค์จิตของพรหมบุคคลทั้งหลายก็ย่อมเป็นอัปปนาจิต 

ไปด้วยเช่นกัน ดังนั้นภวังค์จิตของพรหมบุคคลจะสามารถ

ขม่กเิลสนวิรณไ์มใ่หก้ำเรบิขึน้ไดต้ลอดอายขุยัของทา่น คอื

ฌานของท่านจะไม่มีวันเสื่อมเพราะนิวรณ์โดยแน่นอน  

เมื่อนิวรณ์เกิดกับพรหมบุคคลไม่ได้แม้จะไม่เข้าสมาบัติ 

อยู่บ่อยๆ อำนาจของฌานไม่เกิด หากท่านจุติในช่วงนั้น  

อย่างไรเสียก็จะกลับมาเกิดในกามสุคติภูมิ ๗ โดยแน่นอน 
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จะไม่มีโอกาสลงอบายเลยในชาติถัดไปเพราะเมื่อนิวรณ์ 

ไม่กำเริบโอกาสที่อกุศลจิตที่มีกำลังนำเกิดจะเกิดกับท่าน 

จึงไม่มี สรุปคือ อานิสงส์ของมหัคคตจิตมีมากมายแต่ก็ยัง 

ไม่สามารถทำให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ดังนั้น 

แม้ในยุคสมัยที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้น ก็มี 

การทำมหัคคตจิตกันอยู่เนืองๆ

 

 คำถามที่ ๔๔ ทำไมอสัญญสัตตาพรหมจึงถูกจัดเป็น

อเหตุกปฏิสนธิ

 คำตอบ คือ เนื่องจากอสัญญสัตตาพรหมนั้นก่อน 

ที่ท่านจะมาเกิดเป็นอสัญญสัตตาพรหม ท่านได้ทำ 

รูปปัญจมฌานอันเนื่องด้วยวาโยกสิณ และปรารถนาจะให ้

ไมม่จีติ เพราะเหน็วา่มจีติจงึมทีกุขใ์จ มจีติจงึทำอกศุลกรรม 

ต่างๆ ได้ ดังนั้นถ้าไม่มีจิตเสียแล้วความทุกข์ต่างๆ ก็ไม่มี  

จึงปรารถนาที่จะไม่มีจิตทำสัญญาวิราคะให้เกิดขึ้น เมื่อจุติ

ในท่าใดก็จะปฏิสนธิเป็นอสัญญาสัตตาพรหมไปตั้งอยู่ใน 

ท่านั้นตลอด ๕๐๐ มหากัปป์ แต่เนื่องจากปฏิสนธิของท่าน 

มีแต่รูปขันธ์อย่างเดียว คือชีวิตนวกกลาปเท่านั้น ซึ่งใน 

รูปวิภาคนัยเอกมาติกา แสดงไว้ว่ารูปเป็นอเหตุกะ คือ 

ไม่มีเหตุ ๖ เข้าประกอบ เพราะ เหตุ ๖ เป็นเจตสิก ๖ ดวง 
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คือ โลภเหตุ โทสเหตุ โมหเหตุ อโลภเหตุ อโทสเหตุ 

อโมหเหตุ ซึ่งเหตุทั้ง ๖ นี้เป็นวิปยุตกับรูป รูปจึงได้ชื่อว่า 

อเหตุกะ ดังนั้นเมื่อปฏิสนธิของอสัญญสัตตาพรหมมีแต่ 

รูปธรรมอย่างเดียวไม่มีเหตุ ๖ เข้าประกอบ จึงได้ชื่อว่า 

สุคติอเหตุกะปฏิสนธิ ด้วยประการฉะนี้ครับ

 

 คำถามที่ ๔๕ รูปที่เกิดจากจิตที่เรียกว่าจิตตชรูป 

แสดงไว้ว่าจิต ๗๕ ดวง เป็นปัจจัยแก่จิตตชรูป คือจิต ๘๙ 

เว้นอรูปวิบาก ๔ เว้นทวิปัญจวิญญาณจิต ๑๐ เว้น 

ปฏิสนธิจิตของสัตว์ ในปัญจโวการภูมิ และเว้นจุติจิต 

ของพระอรหันต์ เพราะเหตุใดจิตเหล่านั้นจึงไม่เป็นปัจจัย 

ให้เกิดจิตตชรูป

 คำตอบ คือ ทวิปัญจวิญญาณจิต ๑๐ ดวง ไม่สามารถ

สรา้งจติตชรปูใหเ้กดิขึน้ไดเ้พราะมกีำลงัออ่นมากเนือ่งจาก

มีเจตสิกเข้าประกอบเพียง ๗ ดวง คือสัพพจิตตสาธารณ- 

เจตสิก ๗ เท่านั้น และยังไม่มีวิตกและวิจารเจตสิกที่จะ 

สร้างกำลังให้แก่ทวิ ๑๐ จึงไม่มีกำลังแก่การสร้างจิตตชรูป

ให้เกิดขึ้น

 อรูปาวจรวิบากจิต ๔ ดวง นำไปปฏิสนธิเป็น 

อรูปพรหมที่ไม่มีรูปใดๆ เกิดขึ้นเลย ซึ่งย่อมจะไม่มี  
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หทยวัตถุด้วย ซึ่งจิตตชรูปจะเกิดต้องอาศัยหทยวัตถุเกิด  

เมื่อไม่มีหทยวัตถุจึงไม่มีอุปกรณ์ที่จะสร้างจิตตชรูป 

ให้เกิดขึ้นได้

 ปฏิสนธิจิตของสัตว์ในปัญจโวการภูมิแม้จะมี  

หทยวัตถุเกิดพร้อมกับปฏิสนธิจิตก็จริงอยู่ แต่หทยวัตถุ 

ที่เพิ่งเกิดขึ้นเป็นขณะแรกในภพใหม่ยังไม่มีกำลังพอที่จะ 

สร้างจิตตชรูปให้เกิดขึ้นได้ ต้องรอให้ปฏิสนธิจิตผ่านไป  

๓ อนุขณะก่อนที่อุปาทักขณะของปฐมภวังค์หทยวัตถุ 

เริ่มแข็งแรงขึ้นจึงสามารถสร้างจิตตชรูปให้เกิดขึ้นได้ 

จิตตชรูปที่เกิดเป็นขณะแรกนี้ คือจิตตชรูปสามัญ ทำให้ 

หทยวัตถุเริ่มทำงานคือทำให้หัวใจเริ่มเต้นเป็นขณะแรก 

ในภพใหม่ และจิตตชรูปสามัญ จะทำหน้าที่ควบคุมการ 

ทำงานของอวัยวะภายในทั้งหมดของสัตว์ให้ทำงานไปได้ 

โดยอัตโนมัติ

 ส่วนจุติจิตของพระอรหันต์เป็นจิตดวงสุดท้ายของ 

สังสารวัฏฏ์ อันไม่เป็นปัจจัยแก่การสืบต่อของจิตดวงใดๆ 

อีกต่อไป คือไม่เป็นอนันตรปัจจัยแก่ปฏิสนธิจิตสืบต่อไป 

อกี จงึไมม่กีำลงัทีจ่ะสรา้งจติตชรปูใหเ้กดิขึน้ไดอ้กี จติตชรปู 

ของพระอรหันต์จะเกิดเป็นครั้งสุดท้ายที่อุปาทักขณะ 

ของจิตดวงก่อน จุติจิต ๑ ดวง ส่วนของผู้ที่ยังมีการเกิดอีก 
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จิตตชรูปจะเกิดครั้งสุดท้ายที่อุปาทักขณะของจุติจิต 

ซึ่งยังมีกำลังส่งต่อให้เป็นอนันตรปัจจัยแก่ปฏิสนธิจิต 

ในชาตถิดัไปอกี แมจ้ะไปเกดิเปน็อสญัญสตัตาพรหมทีไ่มม่ี

ปฏิสนธิจิตแต่เมื่ออสัญญสัตตาพรหมหมดอายุขัย ๕๐๐  

มหากปัปแ์ลว้รปูนัน้กจ็ะดบัไปทนัท ีและปฏสินธจิติในภพ

ถัดไปในกามสูคติภูมิ ๗ จะเกิดขึ้นทันทีซึ่งแม้ว่าจุติจิตของ

ชาติก่อนมาเกิดเป็นอสัญญสัตตาพรหมกับปฏิสนธิจิต 

ในชาตติอ่จากอสญัญสตัตาพรหมจะหา่งกนั ๕๐๐ มหากปัป ์

ก็จัดว่าจุตติจิตในชาติก่อนโน้นเป็นอนันตรปัจจัยแก่  

ปฏิสนธิจิตที่เกิดภายหลังได้เช่นกัน

 ข้อควรสังเกต กัมมชรูป อุตุชรูปและอาหารชรูป 

จะเกิดทุกๆ อนุขณะของจิตทุกดวง แต่จิตตชรูปจะเกิดข้ึน 

ตรงทุกๆ อุปาทักขณะของจิตเท่านั้น ตรงฐิติขณะและ 

ภงัคกัขณะ ไมม่จีติตชรปูเกดิขึน้ เหตผุลเพราะจติและเจตสกิ 

จะมีกำลังมากที่สุดตรงอุปาทักขณะเท่านั้นจึงสร้าง 

จิตตชรูปให้เกิดขึ้นได้ ส่วนฐิติขณะและภังคักขณะไม่มี 

กำลงัพอ จงึสรา้งจติตชรปูใหเ้กดิขึน้ไมไ่ด ้และทีว่า่หทยวตัถ ุ

ขณะปฏิสนธิไม่มีกำลังสร้างจิตตชรูป หมายถึงยังไม่มี 

กำลงัพอทีจ่ะใหจ้ติตชรปูเกดิขึน้ หทยวตัถไุมไ่ดเ้ปน็ผูส้รา้ง 

จิตตชรูปโดยตรง แต่เป็นโวหารเท่านั้น
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 ฉบบันีข้อยตุไิวเ้พยีงเทา่นี ้ทา่นทีม่ขีอ้ชีแ้นะวา่สว่นใด 

ในบทความมีเหตุผลไม่ถูกต้องโปรดชี้แนะแย้งได้นะครับ 

เพราะหากมีเหตุผลที่ชัดเจนกว่าหรือมีหลักฐานที่แสดงว่า

ธรรมที่ผมเขียนมาไม่ถูกต้อง กระผมก็ยินดีน้อมรับฟังเพื่อ

พฒันาความรูใ้นโอกาสตอ่ๆ ไป จะเปน็พระคณุอยา่งยิง่ครบั 
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ข่าวอนุโมทนา

	 	 คณะกรรมการมลูนธิแินบมหานรีานนท	์ขออนโุมทนา 

ท่านผู้มีอุปการะทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา	 กับมูลนิธิแนบ 

มหานีรานนท์

	 ๑.	 คุณศิรินทร ตัญศิริสุข	 เห็นประโยชน์ในการทะนุ 

บำรงุพระพทุธศาสนา	รบัเปน็ประธานทอดกฐนิสามคัค	ีรว่มกบั 

คณะนกัศกึษาอภธิมัฯ	วดัธาตทุอง	วดัสามพระยา	มลูนธิแินบฯ	

ผู้ปฏิบัติธรรม	 ญาติ	 มิตร	 และสาธุชนทั้งหลาย	 เพื่อถวาย 

ผ้ากฐิน	 เจดีย์ธาตุ	และสิ่งของอื่นๆ	พร้อมนำปัจจัยทะนุบำรุง 

พระพุทธศาสนา	 ด้วยการศึกษาธรรมและปฏิบัติวิปัสสนา		

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลารัตนิน	 อันเป็นเจดีย์บรรจุพระบรม- 

สารีริกธาตุ	 โดยทำเขื่อนป้องกันดินพังทลาย	 และค่าใช้จ่าย 

อื่นๆ	 ในการบริหารงานของมูลนิธิฯ	 คณะกรรมการมูลนิธิฯ	

ขออนุโมทนาในกุศลเจตนานี้ด้วย

	 ๒.	 ท่านที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงภัตตาหารต่างๆ	 ในวันงาน 

ทอดกฐินสามัคคีนี้

	 ๓.	 ท่านที่ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงภัตตาหารและน้ำดื่ม 

พระภิกษุและผู้ปฏิบัติธรรมรายวัน

	 ๔.	 ท่านที่บริจาคทรัพย์ปัจจัยทะนุบำรุงสมทบทุน 

มูลนิธิแนบมหานีรานนท์	 ทุนค่าอาหาร	 ธนาคารบุญ	 ค่าพิมพ์ 
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หนังสือเผยแพร่	 ค่าน้ำค่าไฟ	 ค่าภัตตาหารพระภิกษุและ 

ผู้ปฏิบัติธรรม	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าสถานีวิทยุ	ซ่อมแซมและ 

ปรับปรุงอาคารต่างๆ	 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	 ในการบริหารงาน 

ของมูลนิธิฯ

	 บางท่านที่ไม่สามารถไปบริจาคด้วยตนเอง	 ได้บริจาค 

ปัจจัยผ่านทางไปรษณีย์ไร่ขิง	 ๗๓๒๑๐	 หรือบริจาคเป็น 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ	 โดยโอนเข้าบัญชีมูลนิธิแนบมหานีรานนท์	 

ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 สาขาสำนักเพลินจิต	 เลขที่	 

๐๐๑-๙-๓๘๙๔๒-๐	ประเภทออมทรัพย์	และธนาคารกรุงไทย	

สาขาถนนข้าวสาร	 เลขที่	 ๐๒๗-๑-๒๒๒๙๘-๐	 ประเภท 

ออมทรัพย์

	 ๕.	 ท่านที่บริจาคเครื่องอุปโภค	 บริโภคต่างๆ	 มากมาย	

แด่มูลนิธิแนบฯ	ตลอดมา

	 ๖.		พันเอก	 เอกพล	 จูฑะพันธ์ุ	 ผู้บังคับกองพันทหาร 

สื่อสาร	ที่	๑	พัน.	๑๐๑	ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน	ได้ส่งทหาร 

มาช่วยทำความสะอาด	 จัดสถานที่	 และกิจกรรมของมูลนิธิฯ	

อื่นๆ	 โดยมี	 พันตรี	 ชนันพัฒน์	 เที่ยงพูลวงศ์	 เป็นผู้ดูแล 

เสมอมา

	 มูลนิแนบมหานีรานนท์ขออนุโมทนากับทุกท่าน	 ที่ได้ 

ร่วมใจกันสนับสนุนกิจกรรมการบำเพ็ญกุศลของมูลนิธิ 

ในทุกๆ	กิจกรรม	และการบำเพ็ญบุญทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้
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	 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย	 พร้อมทั้งกุศลเจตนา 

ทุกท่าน	 ที่ได้ร่วมใจกันบำเพ็ญกุศล	 เพื่อทะนุบำรุงพระพุทธ- 

ศาสนาทั้งด้านคันถะธุระและวิปัสสนาธุระ	 จงเป็นพลวปัจจัย 

ให้ท่ านทั้ งหลายประสพความสุข	 ความเจริญ	 มีสติ 	 

ปัญญา	 สามารถรู้ธรรมเห็นธรรมตามคำสอนขององค์สมเด็จ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ตลอดจนถึงความพ้นทุกข์โดยเร็วพลัน	

ด้วยกันทุกท่าน	เทอญ.
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ข่าวมูลนิธิ

	 มูลนิธิแนบมหานีรานนท์	 มีวัตถุประสงค์ทะนุบำรุง 

พระพุทธศาสนา	ด้วยคันถะธุระและวิปัสสนาธุระ

ด้านคันถธุระ

 ๑. เปิดโรงเรียนสอนพระอภิธัมฯ และปฏิบัติวิปัสสนา 

ให้แก่	พระภิกษุ	สามเณร	และแม่ชี	หลักสูตรประจำ	๒	ปี	

	 ในปีนี้ 	 มีพระภิกษุ 	 เข้าศึกษา	 จำนวน	 ๓๖	 รูป	 

สามเณร	 ๒	 รูป	 แม่ชี	 ๓	 ท่าน	 ฆราวาสชาย-หญิง	 ๓	 ท่าน	 

รวม	๔๔	ท่าน	

 ๒. เปิดโรงเรียนสอนพระอภิธัมฯ	 เพื่อการปฏิบัติ 

วิปัสสนากรรมฐาน	ให้แก่	ประชาชนทั่วไป	๓	แห่ง	คือ	:-

  ๒.๑ วัดธาตุทอง ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา  

   ที่วิหารลิมปาภรณ์ทุกวันอาทิตย์ 

   ●  เวลา	๐๘.๓๐	ถึง	เวลา	๑๔.๐๐	น.

  ๒.๒ วัดสามพระยา เขตพระนคร 

   ที่อาคารสุหัทรังสรรค์ ชั้น ๑ 

   ห้อง ๑๐๑ และ ๑๐๒ 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. เผยแพรธ่รรมะ ทางวทิยกุระจายเสยีง สถานวีทิย ุ

กองพลที่	๑	คลื่น	เอ.เอ็ม.๑๔๒๒

   ● ทุกวันจันทร์	ถึง	วันศุกร์	

	 	 	 	 เวลา	๑๐.๓๐	น.	ถึง	๑๑.๐๐	น.

 ๔. จัดพิมพ์วารสารธรรมะ ชื่อ ปัญญาสาร แจกเป็น 

ธรรมทาน	 ประมาณ	 ๓	 เดือนต่อฉบับ	 สมัครเป็นสมาชิกได้	 

โดยไม่ต้องเสียค่าบำรุงแต่ประการใด

ด้านวิปัสสนาธุระ

 ๑. ได้จัดตั้งสำนักวิปัสสนา	 ณ	 เลขที่	 ๘๔/๑	 หมู่	 ๒	

ตำบลบางกระทึก	 อำเภอสามพราน	 จังหวัดนครปฐม	 มีเรือน 

ปฏิบัติวิปัสสนา	 จำนวน	 ๖๐	 หลัง	 ผู้ที่มีความรู้ปรมัตถธรรม 
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ตามสมควร	 สมัครเข้าปฏิบัติได้	 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ		

ติดต่อสอบถามได้ที่	๐-๒๘๘๙-๔๔๑๗,	๐-๔๘๒-๑๐๔๔	ทุกวัน

 

 ๒. จดัอบรมวปิสัสนา หลกัสตูร ๗ วนั (สำหรบัคนใหม)่ 

ดังนี้.

	 	 	 วันที่	๙	-	๑๖	พฤศจิกายน	๒๕๕๘

	 	 	 วันที่	๑๔	-	๒๑	ธันวาคม	๒๕๕๘

 ๓. จัดอบรมวิปัสสนา (หลักสูตรเพิ่มทักษะ) ๑๒ วัน 

ดังนี้

	 	 	 วันที่	๒๒	พฤศจิกายน	๓	ธันวาคม	๒๕๕๘

 ๔.  จำนวนผู้เข้าปฏิบัติธรรม เดือนมิถุนายน ถึง 

เดือนกันยายน ๒๕๕๘ มีดังนี้.

	 	 	 พระภิกษุ	 ๔๓	 รูป

	 	 	 แม่ชี	 ๑๘	 ท่าน

	 	 	 ฆราวาสชาย		 ๓๗	 ท่าน

	 	 	 ฆราวาสหญิง	 ๑๖๖	 ท่าน

   รวม       ๒๖๔ ท่าน
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 ๕. จำนวนผู้เข้าอบรมวิปัสสนาฯ แก่ประชาชน 

หลักสูตร ๗ วัน เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน ๒๕๕๘ 

มีดังนี้.

	 	 	 พระภิกษุ	 				๑	 รูป

	 	 	 แม่ชี	 ๕	 ท่าน

	 	 	 ฆราวาสชาย								 ๒๕	 ท่าน

	 	 	 ฆราวาสหญิง		 ๖๗	 ท่าน

   รวม                ๙๘ ท่าน

 ๖.  จำนวนผูเ้ขา้อบรมวปิสัสนาฯ หลกัสตูรเพิม่ทกัษะ 

๑๒ วัน เดือน ๒๕๕๘ มีดังนี้.

	 	 	 ฆราวาสชาย		 ๓		 ท่าน

	 	 	 ฆราวาสหญิง					 ๕๕	 ท่าน

   รวม               ๖๒ ท่าน

ข่าว บำเพ็ญบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘ 

วันอาทิตย์ ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
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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
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