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คำนำ

 ปัญญาสาร ฉบับที่  ๑๓๒ นี้  จัดพิมพ์ในวันมาฆบูชา 

ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในปีนี้ตรงกับ วันจันทร์  

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

 วันมาฆบูชา ชาวพุทธถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ในอดีต 

ได้มีพระอรหันต์มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่ประทับขององค์สมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในเวฬุวนาราม เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ 

จำนวน ๑,๒๕๐ องค์ โดยมิได้นัดหมายกัน นี้เป็นความอัศจรรย์ 

ที่มีองค์ประกอบสำคัญ ๔ ประการ เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต

 จาตุรงคสันนิบาต หมายถึง การประชุมด้วยองค์ ๔ คือ  

มีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้ :-

 มีพระภิกษุสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จำนวน 

๑,๒๕๐ องค์ มาประชุมพร้อมกัน ณ เวฬุวนาราม เมืองราชคฤห์ 

โดยมิได้นัดหมาย พระภิกษุสงฆ์เหล่านั้น ล้วนเป็นพระอรหันต์ 

เอหิภิกขุอุปสัมปทา คือเป็นผู้ ได้รับอุปสมบทโดยตรงจาก 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระภิกษุสงฆ์ค์ที่มาประชุมกันในครั้งนี้  

ล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ถึงพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาและอภิญญา 

ทั้งสิ้น เป็นวันเพ็ญเต็มดวง กำลังเสวย มาฆฤกษ์

 ในวันนั้น พระพุทธองค์ทรงตรัสโอวาทปาฏิโมกข์ ให้แก่ 

ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น ดังนี้. 
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 สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไม่ทำบาปทั้งปวง

 กุสลสฺสูปสมฺปทา หมั่นทำกุศลให้ถึงพร้อม

 สจิตฺตปริโยทปนํ ทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว

 เอตํ พุทธานสาสนํ น้ีเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าท้ังปวง.

 ทรงสอนใหพ้ทุธบรษิทัทัง้หลาย มคีวามเพยีรละกเิลสทัง้ปวง 

หมั่นทำกุศลให้ถึงพร้อม เพื่อความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลส 

ด้วยการเจริญ ศีล สมาธิ ปัญญา ที่มีอารมณ์เป็น สติปัฏฐาน ๔ 

อันเป็นหนทางเดียว ที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายดำเนินไปสู่ มรรค ผล 

นิพพาน หมดจดจากอาสวกิเลสทั้งปวงได้.

 มูลนิธิแนบฯ ได้นำคำสอนของพุทธองค์มาเผยแพร่  

โดยจัดการเรียนการสอนพระอภิธัมฯ และปฏิบัติวิปัสสนาฯ 

แกพ่ระภกิษ ุสามเณร แมช่ ีและประชาชนทัว่ไป ในโครงการ ตา่งๆ 

ตลอดระยะเวลานานกว่า ๓๖ ปี

 วันมาฆบูชานี้ มูลนิธิฯ ได้จัดงานบำเพ็ญกุศล ด้วยทาน ศีล 

ภาวนา โดยจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี พร้อมเชิญชวนสาธุชน 

ปฏิบตัิวิปัสสนา และทำบุญวันก่อตัง้มลูนิธแินบฯ ครบรอบ ๓๖ ป ี

ในวันนี้ด้วย

 การทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ คุณกนกทิพย์ โสดาบรรลุ 

คุณเบ็ญจมาศ เดชกล้าหาญ พร้อมด้วย คุณซ้อฮั้ว แซ่โง้ว,  

คุณชนิดา ลิ้มธงเจริญ และคุณชัยกิจ คุณจินตนา ลิ้มธงเจริญ  

รับเป็นประธาน ร่วมกับคณะนักศึกษาพระอภิธัมฯ วัดสามพระยา 
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วัดธาตุทอง มูลนิธิแนบฯ ผู้ปฏิบัติธรรมพร้อม ญาติ มิตร 

และสาธุชนทั้งหลาย เพื่อนำรายได้เป็นค่าใช้จ่าย จัดการเรียน 

การสอนพระอภิธัมฯ พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติวิปัสสนา 

ในโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ

 วารสารฉบับนี้  ได้นำบทความของท่านอาจารย์แนบ 

มหานีรานนท์ เรื่อง วิสุทธิ ๗ ตอน ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ 

(ตอนที่ ๒) ต่อจากคราวที่แล้ว ที่ท่านอาจารย์แนบ ฯ ได้อธิบาย 

ความบริสุทธิ์ของปัญญา ขั้นพลวอุทยัพพยญาณ ที่ปราศจาก 

วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ อย่าง และรู้ถูกต้องว่านามรูปที่เป็นไตรลักษณ์

เท่านั้น เป็นอารมณ์นำไปสู่พระนิพพาน และยังมีเรื่องของอาจารย์

ท่านอื่นที่เป็นอารมณ์ของปัญญาได้ตามสมควรอีกด้วย

 ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของทุกท่าน ที่ได้ร่วมใจกัน 

บำเพ็ญกุศล เพื่อทะนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวร 

สืบไปครั้งนี้ ขอกุศลที่ประกอบด้วยปัญญานี้จงเป็นพลวปัจจัย 

ให้ทุกท่าน ประสพความสุขความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรม 

และมสีตปิญัญาเฉลยีวฉลาด  สามารถรูธ้รรมเหน็ธรรมตามคำสอน 

ขององค์สมเด็จพระสัมมาสมพุทธเจ้า จนถึงความพ้นทุกข์โดยเร็ว

พลันด้วยกันทุกท่านเทอญฯ.

    เทพฤทธิ์ สาธิตการมณี

    กรรมการฝ่ายวิชาการ

    ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
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สารบัญ

   หน้า

 ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธ ิ................................................ ๗

  อาจารย์แนบ มหานีรานนท์

 อนุสัย ............................................................................ ๕๕

  อาจารย์สุคนธ์ สุ่นศิริ

 เกิดทำไม ทำไมจึงเกิด (ตามนัยแห่งปฏิจจสมุปบาท) ...... ๖๐

  คุณบุญรักษ์ นาครัตน์

 ปริญญาในพุทธศาสนา ...................................................๗๑

  อาจารย์บุญณัฐศักดิ์ ทวิพัฒน์

 ลายแทงขุมทรัพย์ (ตอนที่ ๕) ........................................ ๘๘

  อาจารย์นิตยา ปรีชายุทธ

 ฝึกตนตามวิถีพุทธ ; ตระหนักในไตรลักษณ ์............... ๑๓๒

  อาจารย์อภิญญา อนัตตา

 ปัญหาน่ารู้สำหรับผู้เรียนอภิธรรม (๙) ........................ ๑๔๒

  อาจารย์เทพฤทธิ์ สาธิตการมณี

 ข่าวอนุโมทนา .............................................................๑๕๓

 ข่าวมูลนิธ ิ....................................................................๑๕๕

 ตารางบรรยายธรรม ....................................................๑๖๒
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ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ (ตอนที่ ๒)

โดย อาจารย์แนบ  มหานีรานนท์

นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ

 ก่อนอื่นที่ท่านจะได้ศึกษาต่อไปนั้น ในสำหรับ 

วิปัสสนา หรือญาณ ๑๖ นั้น ท่านจัดไว้ด้วยปริญญา  

๓ ขั้นด้วยกัน นี่น่ะ ข้อสำคัญนี้น่ะ สัมมสนญาณนะ 

ให้เข้าถึงอุทยัพพยญาณได้อย่างไร สัมมสนญาณนี่เห็น 

ความดับ ก็การที่เห็นความดับในสัมมสนญาณนั่นเอง 

ตอนนั้นน่ะ ที่จริงความเกิดก็มีใช่ไหม ถ้าเกิดไม่มีแล้ว 

ดับจะมีได้อย่างไร แต่ว่า เกิดกับดับน่ะ ยังไม่ติดต่อกัน  

ไม่ใช่อารมณ์เดียวกัน มันเป็นคนละอารมณ์ไปเท่านั้นเอง

 ในญาณทั้งหมดมี  ๑๖ ญาณด้วยกัน แต่ว่าใน  

๑๖ ญาณนั้นน่ะ ท่านจัดโดยปริญญาไว้ ๓ ขั้น ด้วยกัน 

คล้ายๆ กับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ท่านจัดไว้ 

ในวิปัสสนานี้ค่ะ ท่านจัดปริญญาไว้ ๓ ขั้นด้วยกัน คือ 

ท่านนับตั้งแต่นามรูปปริจเฉทญาณไปถึงสัมมสนญาณ  

๓ ญาณนี่ เป็นปริญญาขั้นหนึ่ง ท่านเรียกว่า ญาตปริญญา  
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นี่ ๓ อันนี่นะคะ คล้ายๆ กับว่า ๓ อันนี่ เป็นปริญญาตรี 

เป็นปริญญาขั้นต้นนะคะ เฉพาะอุทยัพพยญาณ ญาณเดียว 

นั้นน่ะ ให้ปริญญาหนึ่ง เฉพาะอุทยัพพยญาณอันเดียว 

ให้ปริญญาอีกปริญญาหนึ่ง ชื่อว่าตีรณปริญญา นี่สมมุติ 

เป็นปริญญาโท ทีนี้ปริญญาเอก นับตั้งแต่ภังคญาณ 

ที่ ต่อจากอุทยัพพยญาณไปจนถึงปัจจ เวกขณญาณ 

นี่ปริญญาเอก ต้องได้มาอย่างนั้นสิ ชื่อว่า ปหานปริญญา  

๓ ขั้นด้วยกัน

 ฉะนั้น ในปริญญาทั้ ง  ๓ นี้  ก็ต้องเป็นปัจจัย 

ซึ่งกันและกันเหมือนกัน ปริญญาโทจะได้ ก็ต้องอาศัย 

มาจากปริญญาตรี ใช่ไหม ถ้าไม่ได้ปริญญาตรีมาก่อนแล้ว 

ปริญญาโทก็ไม่ได้ ต้องได้ปริญญาโทก่อนแล้ว ถึงจะได้ 

ปริญญาเอก เหมือนกันกับวิปัสสนาสภาวะ หรือธรรมะ 

ก็อย่างเดียวกัน ถ้าโลกนี้ เป็นไปด้วยธรรมะขอให้นึก 

อย่างนั้นนะคะ ในปริญญาทั้ง ๓ นี้  ก็ต้องเป็นปัจจัย 

ซึ่งกันและกัน ดังเช่นปัญญาในสัมมสนญาณก็ต้องเป็น 

ปัจจัยให้อุทยัพพยญาณ ก็ปัญญาที่ชื่อว่าอุทยัพพยญาณนี้ 

เป็นชื่อของปัญญาที่ เห็นความเกิดขึ้นและดับไปของ 

นามรูป ในสัมมสนญาณนั่น เห็นความดับ แต่ว่าเห็น 

ในเมื่อมีรูปใหม่เกิดแทนนะคะ ไม่เที่ยงก็เห็นเหมือนกัน 

แต่ไม่ใช่อย่างชนิดสัมมสนญาณ
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 ตอนนี้พอถึงสัมมสนญาณ เห็นทั้งเกิด และทั้งดับ 

นะคะ

 ขั้นที่ ๑ รู้ว่า เป็นนามเป็นรูป

 ขั้นที่ ๒ รู้ว่า นามรูปเกิด

 ขั้นที่ ๓ รู้ว่า นามรูปดับ

 ข้ันท่ี ๔ รู้ว่า รู้นามรูปท้ังเกิดท้ังดับในอุทยัพพยญาณ

 เห็นไหมว่า เนื่องกัน เห็นไหมว่า ปัจจัยนี้เนื่องกัน 

อารมณ์ก็เนื่องกัน

 นี่แหละ ปัญญาที่ชื่อว่า อุทยัพพยญาณนี้ เป็นชื่อ 

ของปัญญาที่เห็นความเกิดขึ้นและดับไปของนามและรูป  

ที่ได้พิจารณามาแล้วตั้งแต่นามรูปปริจเฉทญาณเป็นต้น 

นามรูปนั้นถึงมาทีเดียว ถึงมาตั้งแต่ได้มาจากนามรูป-

ปริจเฉทญาณ ก็ เอามาใช้ เรื่อยมาตลอด จนกระทั่ง 

ถึงอนุโลมญาณเป็นที่สุด ใช้นามรูปนับตั้งแต่นามรูป-

ปริจเฉทญาณมา

 ฉะนั้น ในอุทยัพพยญาณนี้ ก็เป็นการเกิดขึ้นและดับ

ไปของนามรูป ที่ได้มาจากนามรูปปริเฉทญาณนั่นแหละ 

เป็นต้นมาทีเดียว แต่ปัญญาที่เห็นการเกิดขึ้นและดับไปใน

อทุยพัพยญาณนี ้ตา่งกนักบัการเหน็ความเกดิขึน้และดบัไป

ของในญาณที่ ๒ และ ๓ ใช่ไหม
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 ทำไมถึงพูดว่าญาณที่ ๒ และญาณที่ ๓ 

 ญาณที่  ๒ รู้การเกิดขึ้นของนามรูปพร้อมด้วย 

เหตุปัจจัย

 ญาณที่ ๓ รู้ความดับของนามรูป ในเมื่อรูปใหม่ 

เกิดขึ้นแทน

 เห็นไหม ทั้งเกิด ทั้งดับ ใช่ไหม ญาณที่ ๒ และ  

ญาณที่ ๓ นี่ เห็นเกิด และดับ

 ทีนี้ พอมาถึงอุทยัพพยญาณอีก อารมณ์ของญาณ 

ทั้ง ๒ นั้น ก็มาอยู่ในอุทยัพพยญาณ ทั้งเกิดและดับ  

ทัง้นามรปูทีไ่ดม้าจากนามรปูปรจิเฉทญาณ ทัง้ความเกดิขึน้ 

ที่ได้มาจากปัจจยปริคคหญาณ ทั้งความดับไป ที่ เห็น 

ในสัมมสนญาณนะคะ พยายามฟังเพื่อเหตุผลหน่อยค่ะ 

มันสุขุมหน่อย มันละเอียดมาก เพราะฉะนั้น ที่มารวมกัน 

อยู่ในอุทยัพพยญาณนี่ทั้งหมดเลย ตั้งแต่ญาณที่ ๑ มา 

จนถึงอุทยัพพยญาณนี่น่ะ รวมหมดแล้ว เพราะเห็น 

การเกิด - ดับในที่นี้ เป็นการเห็นที่พร้อมทั้งนามและรูป 

แต่ก่อนนี้ ความเกิดขึ้นและดับไป รูปที่เกิดขึ้น อันนี้รู้ว่า  

อ้อ! เกิดจากปัจจัยนั้น นามนั้นเกิดขึ้นมาก็รู้ว่า เกิดจาก 

ปัจจัยนั้น แต่ว่าในอุทยัพพยญาณนี่  ไม่ใช่อย่างนั้น 

เห็นพร้อมกันทั้งนามและรูป เกิด - ดับด้วยกัน และเป็น 
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การที่เห็นเฉพาะในอารมณ์ปัจจุบัน โดยไม่ต้องอาศัยอดีต 

และอนาคต และเป็นการเห็นในอารมณ์อันเดียวกันทั้ง 

เกิดและดับ ไม่ต้องมีรูปอื่นมาแทน แล้วจึงเห็น อย่างใน 

สัมมสนญาณน่ะ เมื่อมีรูปใหม่เกิดขึ้นมาแล้วจึงเห็นว่า 

รูปเก่านั้นดับไป ส่วนในอุทยัพพยญาณไม่ใช่อย่างนั้น  

เห็นทั้งรูปเกิดขึ้นและรูปนั้นดับไป โดยไม่ต้องมีรูปใหม่ 

เกิดขึ้นมาแทนเลยนะคะ นี่ต่างกัน ขอให้สังเกตนะ  

ทา่นฟงัและขอใหพ้ยายามเขา้ใจวา่ญาณนีต้า่งกนัทีต่รงไหน  

เป็นปัจจัยกันที่ตรงไหนมารวมกันสงเคราะห์ ได้ที่  

ตรงไหน อันนี้แหละ สำคัญมากนะคะ เป็นการรวม  

เห็นโดยปัญญาในอุทยัพพยญาณนี้นะคะ โดยอารมณ์ของ 

ปัญญาในอุทยัพพยญาณนี้น่ะ เป็นการรวมอารมณ์ของ 

ปัญญาทั้ง ๓ ขั้นต้นนั้น ให้อยู่ในอารมณ์ของปัญญาใน 

อุทยัพพยญาณนี้ด้วย และยังเป็นปัจจัยให้แก่อารมณ์ 

ข้างหน้าอีกด้วย ตามที่ได้สงเคราะห์ไว้ในปฏิปทาญาณ-

ทัสสนวิสุทธิ  เขาจัดตั้ งต้นตั้ งแต่อุทยัพพยญาณที่  

สงเคราะห์เข้าในปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินะคะ ก็เป็น 

ปัจจัยต่อไปแก่ญาณ ที่อยู่ในปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ 

ด้วยกันนี่แหละ
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 โ ด ย เ ห ตุ นี้  ท่ า น จึ ง จั ด อุ ท ยั พ พ ย ญ า ณ เ ข้ า ไ ว้  

ในปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ  อุทยัพพยญาณที่ ยั ง 

ไม่สง เคราะห์ เข้ า ในปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิก็มี  

ใช่ไหมคะ และที่สงเคราะห์เข้าไปในปฏิปทาญาณทัสสน-

วิสุทธินี้ก็มี ต่างกันอย่างไร? ต่างกันเพราะอะไรนะคะ  

อทุยพัพยญาณทีส่งเคราะหเ์ขา้ในญาณทสัสนวสิทุธนิัน้นะ่ 

อยู่ในวิสุทธิอันไหน? มีทั้ง ๒ อย่างนะ พอเรียนถึงวิสุทธินี้ 

วิสุทธิอันเก่า คุณก็ลืมเสียแล้ว มัคคามัคคญาณก็เรียน 

มาแล้ว เวลานี้ กำลังขึ้นปฏิปทาญาณทัสสนวิสทธิ ทีนี้ 

มัคคามัคคญาณก็ชักจะลืมไปเสียอีกแล้ว

 อุทยัพพยญาณ ที่ยังไม่สงเคราะห์เข้าปฏิปทาญาณ-

ทัสสนวิสุทธิน่ะ เพราะมีวิปัสสนูปกิ เลสเจือปนอยู่  

เพราะฉะนั้น อุทยัพพยญาณอันนั้นสงเคราะห์เข้าอยู่  

ในมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ แต่ว่าอุทยัพพยญาณ 

ที่ปราศจากวิปัสสนูปกิเลสแล้วนี่ เขาสงเคราะห์ไว้ใน 

ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินะคะ

 โดยเหตุนี้แหละ ท่านจึงได้จัดเอาอุทยัพพยญาณ 

ญาณเดียวนี่แหละ เข้าไว้ในตีรณปริญญา อุทยัพพยญาณ 

อันเดียวเท่านั้น เป็นปริญญาขั้นหนึ่ง
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 อีกประการหนึ่ง การเห็นการเกิดดับในอุทยัพพย-

ญาณนี้ ไม่ต้องเห็นโดยมีรูปใหม่เกิดมาแทนอย่างสัมมสน-

ญาณนี้ เพราะการเห็นความไม่เที่ยงในที่นี้ เป็นการเห็น 

เพราะความขาดของสันตติ แต่สัมมสนญาณไม่ใช่ขาดจาก 

สันตติ แต่ว่า ในอุทยัพพยญาณนี่ เป็นการเห็นที่ขาดจาก 

สันตติ ถ้าหากพระโยคีบุคคลที่ยังไม่เคยเห็น เมื่อเข้าไป 

เห็นครั้งแรกๆ มักจะรู้สึกน่าหวาดเสียวมาก โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่ง คือ ในความดับที่น่าหวาดเสียวน่ะ มันมีเห็น 

ทั้ ง เกิดทั้ งดับ  ใช่ ไหม ในอุทยัพพยญาณนี่  แต่ ว่ า 

ที่น่ากลัวและน่าตกใจนี่ เฉพาะความดับ เพราะดับชนิด 

ขาดจากสันตติ  ไม่ใช่ดับอย่างในสัมมสนญาณ

 ในสัมมสนญาณนั้น ดับก็จริง แต่ว่ายังมีรูปใหม่ 

เกิดมาแทน คล้ายๆ กับว่า ยังมีคนมาแทนอยู่  แต่ใน 

อุทยัพพยญาณนี่ ดับแล้วขาด ไม่มีใครแทนเลย ตัวคนเดียว

โดดเดี่ยวเลยในที่นั้นนะคะ

 เพราะฉะนั้น ในขณะที่ดับนี่น่ะ คนที่ไม่เคยเห็นแล้ว 

จะรู้สึกน่ากลัว หรือตกใจ หรือรู้สึกน่าหวาดเสียว

 เมื่อพระโยคีบุคคล นำปัญญาเข้าถึงความเกิดขึ้นและ

ดับไปในอุทยัพพยญาณ ซึ่งเป็นปัญญาที่ได้มา หรือเกิดขึ้น 

จากภาวนาโดยแท้จริง มิใช่ได้อาศัยมาจากสุตตมยปัญญา 
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และจินตามยปัญญา ปัญญานี้ เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้น 

เฉพาะหน้า ในอารมณ์ปัจจุบันที่ตนกำลังพิจารณาอยู่ 

นั้นเอง จึงเป็นธรรมดาอยู่ เองที่ไม่เคยนึก หรือไม่เคย 

รู้สึกว่าจะเห็น จะเข้าไปเห็นอะไร หรือเข้าไปเห็นอย่างนั้น 

ไม่เคยนึกเลย เพราะตัวไม่เคยเห็น ตัวจะไปนึกอย่างไร แต่ 

เมื่อเห็นเข้าแล้วก็ทำความประหลาดใจให้แก่ผู้นั้น และ 

ก็ย่อมตื่นในความรู้  ที่ เคยเข้าใจผิดไว้  เมื่อยังไม่ ได้  

พิจารณาเห็น พอเห็นปั๊บ ก็มีความรู้สึกว่า ตื่นในที่นั้นเลย  

แต่เมื่อมีความประหลาดใจขึ้นความประหลาดใจที่เกิดขึ้น

นี้ มี ๒ อย่างนะคะ ในที่นั้นเกิดความประหลาดใจที่ไม่เคย

นึกเลยว่า จะเห็น ทำไมเข้าไปเห็นได้ ไม่เคยนึกเลยว่า 

จะมีอย่างนี้ ไม่เคยนึกเลยว่า จะรู้อย่างนี้ เหมือนคำประกาศ

ที่ว่าอัศจรรย์จริงพระเจ้าค่ะ สิ่งที่ไม่เคยจะรู้ก็รู้ขึ้น สิ่งที่ 

ไม่ เคยจะเห็นก็ เห็นขึ้นเขาประกาศในคำเทศนาของ 

พระองค์  เหมือนอย่ างกับดวงไฟที่ จุดขึ้นให้สว่ าง  

คนที่ อยู่ ในที่ มื ดนั้น  มอง เห็นทาง  คำ เทศนาของ 

พระพุทธเจ้าน่ะ เหมือนอย่างนี้  เหมือนกับชี้ทางให้ 

คนหลงทาง เขาประกาศขึ้นมาทีเดียว สิ่งที่เขาไม่เคยนึก 

ไม่เคยเห็น อัศจรรย์จริงสิ่งนั้น ไม่เคยนึกว่าจะมีก็มีขึ้น 

ไม่เคยนึกจะรู้ก็รู้ขึ้น เขาประกาศความอัศจรรย์ทีเดียว 
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เพราะไม่เคยเห็น เพราะว่า เราไม่เคยเข้าถึงอุทยัพพยญาณ 

ใช่ไหม เราจะไปรู้ได้อย่างไร ในที่นั้นน่ะ ก็ทำความ 

ประหลาดใจให้แก่ผู้นั้น แต่ความประหลาดใจที่เกิดขึ้นน่ะ 

ความประหลาดใจนี่มันมี ๒ อย่างนะ คือประหลาดใจ 

นั้นน่ะ เกิดขึ้นด้วยกิเลสก็ได้  พอความประหลาดใจ 

เกิดขึ้น กิเลสก็เข้าเลยนะคะ เกิดขึ้นด้วยกิเลสเป็นเหตุ 

หรือปัญญาเป็นเหตุ 

 ถ้าความประหลาดใจนั้นเกิดขึ้นในอารมณ์ที่มีกิเลส 

เป็นเหตุ ความประหลาดใจนั้น ก็เป็นปัจจัยแก่กิเลส 

เข้าอาศัยให้ความประหลาดใจนั้นเกิดต่อไป เกิดต่อไป 

เราไปเห็นอะไรเข้า โอ้โฮ! แหม ไม่เคยเห็นเลย ไม่นึกเลยว่า 

มันจะสวยงามอย่างนี้ ทีนี้กิเลสนั้นน่ะ อะไรล่ะ ก็โลภะ 

น่ะซิ ความไม่พอใจเกิดตามขึ้นมา หรือไปเห็นคนที่เขามี 

จิตใจร้ายกาจฆ่ากัน แหม! มันไม่เคยนึกเลยว่า มันจะ 

ฆ่ากันร้ายแรงถึงอย่างนี้ ความประหลาดใจอย่างนี้ โทสะ 

กิเลสก็ไปกับความประหลาดใจนั้น เป็นปัจจัยลากเอา 

โทสะเกิดขึ้น เป็นปัจจัยลากเอาโลภะเกิดขึ้นก็ได้เหมอืนกัน  

มี ๒ อย่างนะคะ แล้วแต่มันประหลาดใจด้วยอะไร ถ้าด้วย 

กิเลส ก็เป็นปัจจัยแก่กิเลส ถ้าด้วยปัญญา มันก็เป็นปัจจัย 

แก่อารมณ์ของปัญญา กุศลต่างๆ ปัญญาต่างๆ ก็เกิดขึ้น 

นะคะ
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 ถ้าหากว่า ความประหลาดใจนั้น เกิดขึ้นด้วยปัญญา 

จะเป็นเหตุให้ความประหลาดใจนั้น เป็นปัจจัยแก่ปัญญา  

ให้ปัญญานั้นเกิดขึ้นต่อไปตามลำดับกัน เมื่อมันเข้าไป 

เห็นด้วยปัญญา ว่าความไม่เที่ยงนี่ เป็นถึงแค่นี้เชียวนะ  

น่ี สมมุตติว่าอย่างน้ีนะ เพราะมันเข้าไปเห็นความไม่เท่ียงน่ะ  

ต้องเห็นด้วยปัญญา เมื่อปัญญาเข้าไปเห็นอย่างนั้น แหม! 

มนัเปน็ถงึแคน่ี ้มนัเปน็ถงึอยา่งนีท้เีดยีวนะ ทนีีก้เ็ปน็ปจัจยั

แก่ปัญญาต่อไปละ โธ่เอ๋ย! ไม่ควรจะยินดีใช่ไหม ไม่ควร 

จะยินดีเลย เป็นที่ควรจะน่าเบื่อหน่าย ก็เกิดเป็นอารมณ์ 

ของปัญญา ที่จะกำจัดให้กิ เลสนั้นหมดไป นี่แหละ 

ปญัญานีน่ะ่ ไปประหลาดใจดว้ยปญัญาเปน็เหต ุและกน็ำไป 

ปัญญาก็เข้าอาศัยอันนั้นต่อไปอีก เป็นเหตุ เป็นปัจจัยกัน 

นะคะ ก็แล้วแต่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยเหตุอะไร ดังเช่น ความ 

ประหลาดใจนี้เกิดขึ้นแก่ปัญญาในอุทยัพพยญาณ ก็เป็น 

ปัจจัยให้เข้าถึงปัญญาในภังคญาณ ภังคญาณนั้นก็เป็น 

ปัจจัยแก่วิปัสสนาขั้นต่อๆ ไป จนบรรลุนิพพาน

 ในตอนนี้ จะขอย้อนกลับมาทำความเข้าใจ ในคำว่า 

ปัญญาในอุทอัพพยญาณนั้นจะเป็นปัจจัยแก่ปัญญา 

ในภังคญาณได้อย่างไร? เพราะในเวลานี้ เรากำลังพูดกัน 

อยู่ในปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ซึ่งได้แก่อุทยัพพยญาณ 

ที่มีกำลังกำจัดวิปัสสนูปกิเลสแล้ว เป็นต้นไป จนถึง 
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โคตรภูญาณ แต่ในเวลานี้กำลังอยู่ในอุทยัพพยญาณ ที่มี 

กำลังพูดกันอยู่นี้นะคะ ก็ควรทราบ หรือควรรู้ด้วยว่า 

อุทยัพพยญาณนั้น  เป็นปัจจัยแก่ภังคญาณอย่างไร  

ที่อธิบายมาแล้วนั้นเฉพาะเหตุให้เกิดอุทยัพพยญาณ 

ใช่ไหมคะ ว่าอันนั้นเป็นปัจจัยอย่างไรอุทยัพพยญาณมา 

ได้อย่างไร เกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะเหตุอะไรที่แล้วมา 

นะคะ

 ต่อไปนี้ จะอธิบายว่า อุทยัพพยญาณ จะเป็นปัจจัย 

แก่ญาณต่อไปได้อย่างไร ทีนี้ต่อไปอุทยัพพยญาณจะเป็น 

ปั จ จั ย แ ก่ ญ า ณ ต่ อ ไ ป ไ ด้ อ ย่ า ง ไ ร จึ ง ย้ อ น ก ลั บ ม า ห า 

อุทยัพพยญาณนั้นอีกทีนะคะ

 เมื่อตะกี้ดิฉันได้อธิบายแล้วว่า อุทยัพพยญาณนั้นน่ะ  

เป็นชื่อของปัญญาที่ เข้าไปรู้ความเกิดขึ้นและดับไป  

ซึง่เปน็ปญัญาทีเ่กดิขึน้ หรอืไดม้าจากการภาวนาอนัแทจ้รงิ 

โดยเฉพาะ มิได้อาศัยจากสุตตมยปัญญาหรือจินตามย-

ปัญญานั้นเลย หากแต่เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า 

ในอารมณป์จัจบุนั ทีต่นกำลงัพจิารณาอยูน่ัน้เองโดยยงัมไิด้

ทำความรู้สึกว่า จะรู้อะไร หรือจะเห็นอะไรในสิ่งที่ตน 

ยังไม่เคยรู้ หรือไม่เคยเห็น จึงเป็นธรรมดาอยู่เอง ที่เมื่อ 

เข้าไปรู้หรือเห็นในสิ่งที่ตนไม่เคยนึกว่า จะรู้อย่างนั้น  
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จะเห็นอย่างนั้น เมื่อได้เข้าไปพบไปเห็นเข้าด้วยปัญญาแล้ว 

ก็ย่อมทำความประหลาดใจให้เกิดขึ้นในที่นั้น หรือแก่ 

ผู้นั้น ที่เข้าไปเห็นนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก็คือ ในความดับ  

เพราะเหตุที่ว่าความดับในที่นั้นเป็นความดับที่ขาดจาก 

สันตติ คือไปเห็น เพราะว่า เมื่อมีอะไรดับไป ก็ไม่มีอะไร 

เกิดขึ้นมาแทนเสียก่อนแล้ว จึงดับไป คล้ายๆ กับว่า คนจะ 

จากไปนั้น บอกว่าฉันจะไปละ ก็ไม่เป็นไรหรอก คนนี้ 

เขามาแทนแล้ว ฉันจะไปก็ได้ไม่เป็นอะไรหรอก เพราะ 

ฉะนั้น การไปของคนนั้นน่ะดูไม่ค่อยหนักหนาอะไร 

เท่าไรหรอก เพราะว่า มีคนใหม่มาแทนแล้ว เราก็อุ่นใจ  

ถึงคนนั้น จะไปแล้วก็ไม่เป็นไร แต่ทีนี้  ในที่นี้  ไม่ใช่  

อย่างนั้นน่ะ ถ้าฉันอยู่คนเดียว แล้วแกไปเสียอีกคน 

ฉันก็ เลยอยู่คนเดียวเท่านั้นเอง ไม่มีใครมาแทนเลย 

ความรู้สึกในการไปของคนนั้นน่ะ จะเป็นอย่างไรคะ รู้สึก 

เสียอกเสียใจ รำพึงรำพันว่า ฉันอยู่คนเดียวยังกล้าทิ้งฉัน 

ไปได้นะ อย่างนั้น อย่างนี้น่ะ อะไรต่ออะไร มันไปโดย 

ไม่มีใครแทนเลย เมื่อคนนั้นเขาไปแล้ว ฉันอยู่คนเดียว 

อย่างหว้าเหว่

 นี่นะคะ ความรู้สึกในอุทยัพพยญาณที่เห็นดับไป 

โดยไม่มีรูปนามเกิดขึ้นมาแทนเลยนะคะ เกิดขึ้นมาแทน 
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เสียก่อน แล้วจึงดับไป อย่างที่เห็นในสัมมสนญาณ ซึ่ง 

ปัญญานั้นยังอ่อนอยู่ แต่ตอนเห็นความดับในอุทยัพพย-

ญาณ เป็นการเห็นด้วยปัญญาแก่กล้าและแหลมคมมาก 

ว่องไวมากด้วย เพราะปัญญาในขั้นนี้ เป็นปัญญาที่  

สงเคราะห์อยู่ในวิสุทธิแล้ว ซึ่งไม่มีกิเลสมาปิดบัง ที่จะ 

ไม่ให้เห็นความจริงในที่นั้นได้ เพราะปราศจากกิเลสแล้ว 

เข้าถึงวิสุทธิแล้ว ใช่ไหมคะ ปัญญานั้นบริสุทธิ์ ใสสะอาด 

คมไวที่จะเห็น เหมือนกระจกที่ใสแล้วน่ะ มีอะไรผ่านไป  

แม้แต่เพียงเล็กน้อยก็สามารถจะเห็นได้ก็กระจกนั้นมัน 

ยังขุ่นมัวอยู่ ปัญญานั้นยังขุ่นมัวอยู่ ยังอ่อนอยู่ อาจจะ 

ไม่แลเห็นในความจริงชัดเจนในเงาที่ผ่านไป ในกระจก 

ที่ยังไม่ใสสะอาด แต่อุทยัพพยญาณนี่  แหลมคมมาก 

เข้าถึงวิสุทธิแล้ว กิเลสซึ่งจะมาทำให้ปัญญาในที่นั้น 

มัวหมองไป ไม่มีแล้วนะคะ ปัญญานั้น จึงว่องไว จึง 

สามารถเข้าไปเห็นความขาดของสันตติได้  ฉะนั้น 

ความดับไปในที่นี้ จึงเป็นที่สนใจของผู้ที่ยังไม่เคยเห็น 

สนใจในลักษณะที่ดับ ใช่ไหมคะ และปัญญาที่บริสุทธิ์จาก

การปิดบังของกิเลสในที่นั้นเอง จึงสามารถจะตัดสินได้ 

เด็ดขาด ตัดสินได้เด็ดขาดว่า ธรรมที่ตนได้เข้าไปรู้ไปเห็น 

ในที่นั้นน่ะ เป็นของจริง ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน และ 
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ไม่มีอำนาจอะไรที่จะเปลี่ยนแปลง ที่ไม่ให้เป็นไปอย่าง 

นั้นได้ และเพราะอาศัยปัญญาที่แน่นอน และเด็ดขาด 

ในที่นั้นเอง ก็จึงได้ทำการตัดสินลงไปว่า ไม่เที่ยง อันนี้ 

ก็ว่าไม่เที่ยงเหมือนกัน แต่ว่า ในที่นี้มันแน่นอนกว่าใน 

สัมมสนญาณ เห็นเหมือนกันแหละแต่ว่ามันไม่ชัดเจน 

เหมือนในที่นี้  ในที่นั้นเป็นของเก่า แต่ในที่นี้  เห็นที่  

กำลังเป็นอยู่ด้วยกันอย่างนี้น่ะ ถ้าจากกันไปแล้วนานๆ  

แล้ว รู้ข่าวว่า ตายแล้วก็ไม่เป็นไรใช่ไหม ? ก็เห็นกันอยู่ 

เมื่อตะกี้ เมื่อเช้านี้เอง พอประเดี๋ยว ได้ข่าวว่า ตายแล้ว  

ความรู้สึกอย่างนี้น่ะ ต้องแก่กว่า ต้องแรงกว่าที่เขาหายไป 

นาน แล้วเขาจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ น่ากลัว ตายแล้วกระมัง 

ถึงรู้ข่าวว่าตาย ก็ไม่เป็นไร แต่ว่า พึ่งเห็นอยู่เมื่อตะกี้นี้เอง 

แล้วก็รู้ข่าวว่า เขาตายนี่น่ะ เหมือนอย่างคนอยู่ในที่นี้น่ะ 

พอเดินออกไปถึงข้างนอก ไปถูกรถชนตาย พอคนเขา 

วิ่งเข้ามาบอก แหม! เราจะประหลาดใจ เราจะตื่นเต้น  

ใช่ไหม ในอุทยัพพยญาณก็เหมือนกัน ไม่ใช่ว่าเห็นเฉพาะ 

เมื่อดับไปแล้ว คนอื่นเข้ามาแทนแล้ว ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ 

ในอุทยัพพยญาณไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ

 เพราะฉะนั้น การตัดสินใจเด็ดขาดลงไปว่าไม่เที่ยง 

เป็นต้น ไม่ใช่นึกเอา ก็ปัญญาที่ปรารถนาความไม่เที่ยง 
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ที่ เกิดขึ้นในที่นั้น หรือในขณะนั้นเอง เห็นปุ๊บลงไป 

ในขณะนั้น ก็ตัดสินลงไป ก็เกิดขึ้นในขณะนั้นทีเดียว 

ในขณะที่เห็นนั้นเองแหละ ก็ทำการฉุดถอน หรือกระชาก

ความรู้สึกที่ เกิดขึ้นจากความเห็นผิด หรือเข้าใจผิด 

ที่สำคัญว่า เที่ยง เป็นต้น หรือเป็นตัวเป็นตน มีตัว มีตน 

ในที่นั้น ฉุดออก กระชากออกมาเลยทีเดียว แต่จะเป็น 

สมุจเฉทหรือไม่นั้น จะพูดกันอีกตอนหนึ่ง แต่ขณะนี้  

จะพูดกันแต่การงานของอุทยัพพยญาณในที่นั้นนะคะ 

อีกตอนหนึ่ง แต่ขณะนี้ก็จะพูดแต่เพียงว่า การงานขณะที ่

ความรู้ สึ กของปัญญาที่ปรากฏอยู่ ในที่นั้ น เท่ านั้น  

โดยเฉพาะในอุทยัพพยญาณน่ะ กระชากความรู้สึกนะคะ 

ที่ความเห็นผิด หรือความเข้าใจผิดว่า เที่ยง หรือว่าเป็น 

ตัวตนที่หมักดองอยู่ ในสันดานของตน ที่ เป็นไปใน 

สังสารวัฏฏ์นั้น ถูกถอนออกไปหรือตัดออกไปในขณะ 

นั้นเอง ความรู้สึกด้วยอำนาจของความเห็นผิดนั้น 

จะปรากฏขึ้นไม่ได้ในขณะนั้นเลย นี่อุทยัพพยญาณ

 ตอนนี้ยังอยู่ในปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ แล้วก็ 

ภังคญาณ เป็นญาณที่ ๕ นะคะ แต่ยังอยู่ในวิสุทธิที่ ๖ 

เรื่องปฏิบัตินี่ ก็ยังไม่จบนะคะ เพราะว่า ค้างมาตั้งแต่ 

คราวก่อน แล้วผู้ที่มาฟังใหม่นี่ก็ยังอาจจะไม่ติดต่อกัน  
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คราวที่แล้วมาก็ยังอยู่ในภังคญาณนะคะ ภังคญาณน่ะ  

ก็ปัญญาที่แลเห็นความดับของนามรูป เป็นปัญญาที่มี 

ความรู้แน่นอน และเด็ดขาดในที่นั้น ก็ได้ทำการตัดสิน 

ลงไปวา่ ไมเ่ทีย่ง เปน็ตน้ นีใ่นภงัคญาณนะคะ ความไมเ่ทีย่ง 

ที่ได้มาจากภังคญาณน่ะ เป็นความไม่เที่ยงที่ได้มาจากวัตถุ

ที่แสดงให้เห็น ไม่ใช่นึกเอา ก็ปัญญาที่ปรารภความ 

ไม่เที่ยงที่เกิดขึ้นในที่นั้น หรือขณะนั้นเอง ที่หมักดองอยู่ 

ในจิตใจ ที่เป็นไปกับสังสารวัฏฏ์ คือนานมาแล้ว หลายชาติ 

หลายภพ ความเข้าใจผิดที่ติดอยู่ในจิตใจน่ะ เรียกว่า 

หมกัดองอยูใ่นสนัดาน อยูใ่นจติใจ ทีเ่ปน็ไปกบัสงัสารวฏัฏ ์

นั้น เมื่อเข้าถึงภังคญาณแล้ว เข้าถึงปัญญาอันนี้แล้ว ก็ 

หลุดถอนความเข้าใจผิดนั่นแหละ ถอนความเข้าใจผิดออก 

ถอนออกไป หรือดับไปในขณะนั้นเอง ดับไปในขณะที่ 

ปัญญาเข้าไปเห็นความดับของนามรูปนั่นแหละ ความ 

เข้าใจผิดที่ดองอยู่ในสันดาน ที่ยังไม่เกิดปัญญาก็ดับไป  

ดับไปกับขณะที่ปัญญาเห็นความดับของนามรูปนั้นเอง 

ความไม่เที่ยงก็ปรากฏขึ้นมา ความเข้าใจที่ว่า เที่ยง หรือ 

เข้าใจว่า เป็นตัวตนในที่นั้นน่ะ หลุดไปด้วย ก็ดับไปด้วย  

ในขณะทีป่ญัญาเหน็ความดบัในทีน่ัน้เหมอืนกนั เปน็ความ

รู้สึกด้วยอำนาจของความเห็นที่ผิดนั้นน่ะ ก็ปรากฏขึ้น 
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ไม่ได้เลย ในขณะนั้น ในปัญญานั้น ฉะนั้น ความดับ หรือ 

ความไม่เที่ยง เป็นต้น ที่เห็นในอุทยัพพยญาณ ที่สงเคราะห ์

ด้วยปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินี้ จึงเป็นความดับที่น่า 

สะเทือนใจ หรือน่าสนใจมาก จึงเป็นธรรมดาอยู่ เอง 

ที่จะต้องสนใจกับความดับ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยพบ เมื่อไป 

สนใจกับความดับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยพบ เมื่อไปสนใจกับ 

ความดับมาก ก็ต้องเห็นแต่ความดับนั้นมากขึ้น แต่ไม่ใช่ 

ว่า ในที่นั้นจะไม่มีความเกิด หากแต่ไม่ไปสนใจเท่านั้นเอง 

คือไม่ไปสนใจกับความเกิด ความเกิดนี่น่ะ คล้ายๆ ว่า 

เป็นของที่เคยเห็นมาแล้ว ตั้งแต่ในปัจจยปริคคหญาณ 

ปัญญาที่ไปสนใจในความดับ หรือความรู้สึก ในความแตก 

ความทำลายไปของสังขารหรือรูปนามในที่นี้เอง ท่าน 

เรียกปัญญา ที่เห็นความดับในที่นี้ว่า ภังคานุปัสสนาญาณ 

หรือ ภังคญาณก็เรียก ภังคญาณนี้ เป็นปัญญาที่ได้รับต่อ 

มาจากปัญญาที่ เข้าไปเห็นความดับในอุทยัพพยญาณ  

ที่ทำลายความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากความเห็นผิดที่มีในใจ 

ที่ว่าเที่ยง เป็นต้น หรือที่หมักดองอยู่ในสันดานนั้นก็ได้  

ถูกทำลายไปแล้วในปัญญาของอุทยัพพยญาณนั้นแล้ว

 ฉะนั้น อารมณ์ของความเห็นผิด มีนิจจัง เป็นต้น 

จะเกิดขึ้นในภังคญาณนี้ไม่ได้เลย เพราะปัญญาในที่นี้  
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เห็นความแตก ความทำลายในสังขารนั้นอยู่ เสมอไป 

ในเวลาที่มีการพิจารณาอยู่นั้น ก็เห็นความแตก ความ 

ทำลายไป ท่านอุปมาเหมืือนกับน้ำฝน เรามองดูน้ำฝน 

นี่ตกลงมา นี่น่ะพอตกลงมาแล้วก็แตกไปทำลายไป 

เราก็จะเห็นความแตก ความทำลายของน้ำฝน อุปมา 

เหมือนกับเห็นน้ำฝนที่แตกทำลายไปในภังคญาณ เพราะ 

ปัญญาในที่นี้เห็นความแตกความทำลายของสังขารนั้น 

อยู่เสมอไป ในเวลาที่มีการพิจารณาอยู่นั้น และใช่แต่จะ 

เห็นความไม่เที่ยง หรือความไม่มีสาระแต่เฉพาะใน 

ความดับเท่านั้น ที่จริงก็ เห็นในความเกิดเหมือนกัน  

ใช่แต่จะเห็นในความดับเท่านั้นก็หาไม่  ปัญญานั้น 

ก็ยังจะต้องแล่นไป แล่นไปเห็นโทษคือ เหตุแห่งความดับ 

นั้น ที่ไปเห็นโทษว่า ความดับที่เราเห็นในภังคญาณนี้น่ะ 

มาจากเหตุอะไร ก็ไปเห็นเหตุแห่งการดับนั้น คืออะไร 

คือความเกิดขึ้นแห่งสังขาร ทีนี้ก็เข้าไปเห็นว่า สังขาร 

ทั้งหลาย ที่ต้องแตกทำลายนั้นน่ะ เป็นของไม่มีสาระเลย 

ไม่เป็นไปเพื่อความสุข ที่ เห็นอย่างนี้น่ะ ก็ไปเห็นว่า 

ธรรมทั้งหลายนี่ ต้องมีเหตุมาจากไหน ความแตก ความ 

ทำลายนี่น่ะ ถึงจะไม่มี ก็ไปเห็นว่า มาจากความเกิด  

นั่นเอง ถ้าไม่มีความเกิดแล้ว ความแตกความทำลายของ 

สังขารก็ไม่มี
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 ท่านพิจารณาอย่างนี้ ก็ไปเห็นโทษของความเกิดว่า 

เป็นเหตุ ฉะนั้น จึงมีความแตกความทำลายเหมือนกับว่า 

เราไม่เกิด เราก็ไม่ตาย ความตายนี่ก็เห็นเป็นโทษ แต่ว่า 

ความตายนี่ มาจากไหน ตามนัยของปฏิจจสมุปบาท ท่าน 

แสดงไว้ ความตายนั้นมาจากไหน มันมาจากความเกิดขึ้น  

และความเกิดขึ้นก็ต้องมีเหตุเหมือนกัน ไม่ใช่เกิดมา 

โดยไม่มีเหตุ ก็เพราะความดับเป็นเหตุนั้น ก็สืบเนื่อง 

มาจากผล บางทีท่านไปเห็นผล ท่านก็สาวไปหาเหตุ ก็รู้ว่า 

เหตุนี่มาจากอะไร คือความแตก ความทำลายนี่ เป็นผล 

เนื่องมาจากความเกิด ความตายนี่เป็นผลมาจากความแก่ 

ความแก่มาจากไหน มาจากความเกิด ถ้าไม่เกิด ก็ไม่มีแก่ 

ไม่มีความเสื่อม ไม่มีความสิ้นไป ความตายก็ไม่มี อันนี้ 

ก็เป็นของธรรมดา เมื่อไม่พอใจในผลแล้ว ก็ย่อมไม่พอใจ 

ในเหตุ ที่จะให้เกิดผลนั้น ไม่ต้องการที่จะให้มีเหตุอย่างน้ัน 

คือไม่ต้องการที่จะให้มีความเกิดขึ้น เห็นโทษของเหตุ 

ที่ทำให้เกิดขึ้นแห่งผลนั้นๆ เมื่อโทษแห่งความเกิดขึ้น 

ของสังขาร คือ นามรูปในภพนั้นๆ ก็ต้องหมดความยินด ี

ในภพต่างๆ ฉะนั้น ความเกิดขึ้นในที่ไหน ในภพใดก็ตาม 

จะเป็นทุคติหรือสุคติ  เทวดาหรือพรหมก็ตามเถอะ 

ถ้ามีความเกิดขึ้นในที่ใด ในที่นั้น จะต้องมีความแตก 
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ทำลายด้วย ทีนี้ ท่านก็ไม่ยินดีในสภาพที่แตกทำลาย นี่น่ะ 

ไม่ยินดี เลยเห็นว่า สิ่งนั้นธรรมสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นของมีสาระ

เลย ไม่มั่นคง ไม่เป็นสรณะอันแท้จริงเลย

 ฉะนั้น แม้จะมีความเกิด ไปตั้งในที่ใดก็ตาม ที่นั้น 

จะมีการแตกทำลายในภพนั้นๆ จะเป็นเทวดาหรือพรหม 

ที่ไหนก็ตามเถอะ ก็จะต้องมีการแตกทำลายอยู่ในภพนั้น

 โดยเหตุนี้ ท่านจึงไม่ยินดีในความเกิด เมื่อไม่ยินดี 

ในความเกิด แม้ในภพใดๆ ก็ตาม ไม่ยินดีในภพต่างๆ 

เพราะเห็นโทษของความเกิดขึ้น ซึ่งเป็นความเกิดขึ้นของ 

สังขารเหล่านั้น ไม่ว่าจะดีหรือเลว ความยินดีหรือพอใจ 

นั้น จะเกิดไม่ได้ในปัญญาของภังคญาณนี้ เพราะอารมณ์ 

ของปัญญาในที่นั้น จะมีอยู่แต่ความรู้สึกว่า ธรรมสิ่งนั้น 

เกิดขึ้นหรือปรากฏในขณะนั้น ก็จะต้องปรากฏว่าธรรม 

สิ่งนั้น ต้องดับไป สิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นจะต้อง 

ดับไปเป็นธรรมดา มีความรู้สึกในใจอย่างนี้ เสมอ  

เพราะฉะนั้น จะไปเกิดในที่ใดก็ตามเถอะไม่รู้สึกพอใจ 

ในความเกิดในที่นั้นๆ จะเป็นสุคติหรือทุคติก็ไม่ปรารภละ 

เป็นแต่ว่าไม่พอใจในความเกิดทุกภพ ทุกแห่ง ถ้าเกิดขึ้น 

แล้ว ก็จะต้องมีความดับไปในที่นั้น โดยเหตุนี้ ท่านจึง 

ไม่พอใจในความเกิด เมื่อไม่พอใจในความเกิดแล้ว ความ 
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ไม่ต้องการในความอยากเกิด ไม่อยากได้สังขารทั้งหลาย  

ก็จะต้องติดตามมาในความรู้สึกอันนั้น

 โดยเหตุนี้ ท่านจึงแสดงไว้ว่า ผู้ที่เข้าถึงภังคญาณนี้ 

ย่อมจะต้องได้รับอานิสงส์ถึง ๘ ประการ ด้วยกันคือ

 ๑.  ละความใคร่ในภพต่างๆ เมื่อเข้าไปถึงภังคญาณ  

ปัญญาในที่นั้นจะทำลายกิเลส อารมณ์ของความรู้สึก 

ที่เกิดขึ้นจากกิเลส คือ ความยินดีในภพต่างๆ และยังได้ 

เข้าไปปรากฏความแตก ความทำลาย สลายสิ้นไป และ 

ดับไปในสังขารเหล่านั้น ก็ละความยินดีในภพต่างๆ 

เพราะเห็นว่า ไม่ใช่เป็นความสุข ไม่ใช่เป็นของควรจะยินดี

 ๒.  ละความใคร่ในชีวิต เพราะเห็นว่า เป็นไปเพื่อ 

ทุกข์ ตามธรรมดาของเรา ชีวิตนี่รักที่สุดเลย ทำไมถึงรัก 

เพราะเข้าใจว่า ชีวิตนี่  เป็นไปเพื่อความสุข ชีวิตนี่  

เป็นสรณะอันแท้จริง จะอย่างไรๆ ก็ตามเถอะ ถึงแม้ 

จะต้องทำบาป ทำกรรมอย่างไรก็ตามเถอะ ยอมเพื่อชีวิต  

นี่ธรรมดาของคนเราเป็นอย่างนี้ แต่ท่านผู้มีปัญญาเข้าถึง 

ความจริงในที่นี้แล้ว ก็ละความใครในชีวิต คือความยินดี 

ที่ว่า ชีวิตนี่ต้องการให้ดี อยู่ดำรงยืดยาวนาน อะไรอย่างนี้ 

น่ะ จะไม่มีในที่นั้น เพราะเห็นว่า ชีวิตนี่น่ะ ตั้งอยู่เป็นไป 

เพื่อความทุกข์ ตั้งอยู่ในความทุกข์แท้ๆ ความเป็นไป 

_15-1451.indd   27 2/11/16   9:57:28 AM



28

ของชีวิต วันหนึ่งๆ รอบล้อมไปด้วยความทุกข์ ทุกอย่าง 

เลย ไม่มีอะไรเลยที่จะเห็นว่า น่าจะเป็นสุข เพราะว่า เราก็ 

ต้องมีการแก้ไขปรุงแต่งกันอยู่เสมอส่งเสริมเพื่อให้ชีวิต 

เป็นไป สิ่งใดเสื่อมไปในสังขารร่างกาย จะมีความเสื่อม 

สิ้นอยู่ทุกๆ นาที  หรือทุกขณะที่ลมหายใจเข้าออก  

เพราะฉะนั้นเมื่อความเสื่อมสิ้นนี้ มีอยู่เสมอแล้ว การแก้ไข 

เพื่อชีวิตเป็นอยู่  ก็ต้องมีอยู่ เรื่อย ก็ต้องติดตามความ 

เสื่อมสิ้นนั้น อยู่เรื่อยทีเดียว ท่านที่เข้าไปเห็นอย่างนี้ ท่าน 

จึงไม่ยินดีในชีวิตที่ตั้งอยู่ ยังตั้งอยู่ในที่นั้นตราบใด ก็ชื่อว่า 

ทุกข์ก็ยังตั้งอยู่ในที่นั้น เห็นว่า เป็นไปเพื่อทุกข์ ไม่ใช่ 

เป็นไปเพื่อความสุข ความจริงทุกๆ วันนี้ ก็เป็นอยู่อย่างนี้ 

หากแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปดู ทำอะไรทุกอย่าง เราทำเพื่อ 

แกท้กุขท์ัง้นัน้ ทกุวนันีน้ะ่ ตลอดจนกระทัง่เปลีย่นอริยิาบถ 

หรือลมหายใจเข้าออก ถ้าไม่ออกเป็นทุกข์ ถ้าไม่เข้าเป็น 

ทุกข์ นี่เราแก้กันอยู่อย่างนี้เสมอๆ แต่ว่าเราไม่เข้าใจเองว่า 

เราแก้ทุกข์ เราเข้าใจว่า เราทำอย่างนั้น เป็นไปเพื่อความสุข 

ถ้าเราได้ทำอย่างนี้ ก็เป็นไปเพื่อความสุข แต่ที่จริงเราทำ 

เพื่อแก้ทุกข์ เราไม่ได้เข้าไปเห็น เพราะเราไม่ได้พิจารณา 

ถึงเหตุผล แห่งความเป็นจริงของสิ่งธรรมดานั้นๆ เราจึง 

เข้าใจอย่างนั้น เมื่อเราเข้าใจอย่างนั้น เราก็ต้องเสียดายชีวิต  
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ฉะนั้น นักปราชญ์ทั้งหลายจึงไม่ยินดีในชีวิต ไม่เห็นชีวิต 

เป็นของมีสาระ ชีวิตจะเป็นอยู่ หรือไม่เป็นอยู่ ท่านไม่ถือ 

เป็นความสำคัญ ถ้าเป็นที่สุดด้วยละก็ ธรรมวินัยนี่เป็น 

ของสำคัญยิ่งกว่าชีวิต เพราะว่า ชีวิตนี้มีอยู่เสมอแหละ 

ในภพ ในชาตินี้น่ะ กิเลสตัณหายังมีอยู่ ตราบใด ชีวิตก็มีอยู่ 

จะเป็นสัตว์เดรัจฉาน มดดำ มดแดง ชีวิตก็มีอยู่ มีชีวิต 

ได้ชีวิตเหมือนกัน ไม่ใช่ เป็นของหาได้ยากเลย สิ่งที่  

เป็นไปเพื่อทุกข์นี่น่ะ แต่ว่าธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า  

ที่เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์นี่สิ หายากเหลือเกินในโลก 

แต่ละกัป จะเกิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมา มาแสดงให ้

เราเห็นอย่างนี้ แต่ละครั้งละคราวนี่แสนจะยาก แสนที่จะ 

ลำบาก ธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้น ที่เป็นไปเพื่อ 

สาระ เปน็ไปเพือ่ออกจากทกุข ์เพราะฉะนัน้ ทา่นจงึเสยีดาย 

ธรรมวินัยนี้ยิ่งกว่าชีวิต จึงได้ปฏิบัติธรรมวินัยได้บริสุทธิ์ 

ไม่เป็นของเหนื่อยยาก ไม่เป็นของลำบากเลย ในการที่จะ 

ปฏิบัติธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ เพราะมี 

ศรัทธา เต็มใจ และท่านเองก็ต้องการบวชบรรพชา เพื่อจะ 

พ้นจากทุกข์ ด้วยเหตุนี้ การที่จะปฏิบัติทำการงานเพื่อ 

พ้นจากทุกข์ จึงไม่เป็นของยากแก่ท่าน ไม่ลำบากเลย ผู้ที่มี 

ความรู้สึกอย่างนี้ และตั้งใจอย่างนี้ เราเชื่อแน่ด้วยตถาคต 
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โพธิศรัทธา เชื่อแน่ว่า ในความตรัสรู้ของพระตถาคตนั้น 

เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้จริง เพราะธรรมที่สั่งสอน 

นั้น เชื่อแน่อย่างนั้น เชื่อแน่ว่า ในความตรัสรู้ของ 

พระตถาคตนั้นเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้จริง เพราะ 

ธรรมที่สั่งสอนนั้น เชื่อแน่อย่างนั้นจึงได้พยายามตั้งอยู่ 

ในธรรมวินัย ถึงแม้ชีวิตท่านจะเสียไป เพราะเรื่องต้องการ

ปฏิบัติธรรมวินัย เพื่อไม่ให้บกพร่อง ท่านก็ยอมเสียชีวิต 

แต่ไม่ยอมเสียธรรมวินัย นี่เห็นมั้ยคะ ศรัทธานี่ ศรัทธา 

ที่มั่นคง และประกอบไปด้วยปัญญา ที่เข้าถึงเหตุผลด้วย 

ศรัทธาที่ประกอบไปด้วยปัญญา ในความตรัสรู้ของ 

พระตถาคตนี่แหละ จึงเป็นของมั่นคงนัก ไม่ลำบากเลย  

พระพุทธเจ้าแสดงแล้ว ธรรมใดที่ทำไม่ได้ พระองค์ 

จะไม่สอน ฉะนั้นที่ประกาศธรรมวินัยนี่น่ะ ถึงจะ 

ละเอียดลอออย่างไร ก็ไม่เป็นการลำบากแก่ผู้มีศรัทธา 

ท่านจึงบอกว่า ธรรมวินัยปาฏิโมกข์นี้ จะบริสุทธิ์ได้ด้วย 

ศรัทธา นี่อันนี้ เราก็เห็นว่าเป็นของแน่นอน ที่จะเป็น 

อย่างนั้นนะคะ

 ๓.  ห มั่ น ป ร ะ ก อ บ ค ว า ม เ พี ย ร เ พื่ อ พ้ น ทุ ก ข์  

ไม่ท้อถอยเลย แล้วก็ไม่มีอุปสรรคอะไร กิเลสที่จะมา 

ทำลายข้อปฏิบัติของท่าน มีกำลังถึงกับจะมาทำลาย 
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ข้อปฏิบัติให้หยุดพัก หรือไม่ให้ปฏิบัติ ในตอนนี้น่ะ ไม่มี 

ก็ทำความเพียรประกอบความเพียร เพื่อจะพ้นทุกข์

 ๔.  เลี้ยงชีพด้วยความบริสุทธิ์ เพราะท่านเห็นแล้ว 

ว่า ชีวิตไม่มีสาระ เป็นไปเพื่อทุกข์ ก็เหตุใดเล่า เราจะไปทำ 

บาปกรรมขึ้น เพื่อชีวิตอันไม่เป็นสาระนี้ ท่านเห็นอย่างนี้  

เพราะฉะนั้น ไม่เลี้ยงชีพด้วยทุจริตเลย อาชีพของท่าน 

สัมมาอาชีวะบริสุทธิ์ ถ้ายิ่งเป็นพระภิกษุด้วยแล้ว อาชีพ 

ของท่านที่เป็นไปน่ะ ต้องวิสุทธิ ต้องเป็นไปตามธรรม 

ธรรมวินัยเท่านั้น ต้องถูกต้องตามธรรมวินัย

 ๕.  ไม่ขวนขวายในทางที่ ผิดจากธรรมวินัย  

นี่อานิสงส์นะคะ ทำให้กำลังใจน่ะ เป็นอย่างนี้

 ๖.  ไม่ เกรงกลัวต่อสิ่ งที่จะมาทำให้ เสื่อมเสีย 

ศีลธรรม “แกไม่พูดอย่างนี้ แกไม่ทำอย่างนี้ ฉันจะฆ่าแก” 

ท่านก็ยอม เพราะว่าบาปกรรมนี่น่ะ ท่านเห็นสำคัญ 

ยิ่งกว่าชีวิต มันเป็นปัจจัยที่จะทำให้ชีวิตเกิดขึ้น ถ้าชีวิต 

เกิดขึ้นด้วยบาปกรรมแล้ว มันจะเป็นอย่างไร ฉะนั้น  

อย่างไรก็ไม่ยอมเสียศีลธรรม อย่าว่าแต่จะเสียสมบัติ หรือ 

ทรัพย์สินอย่างอื่นเลย แม้แต่ชีวิตก็ยอม ไม่เกรงกลัวเลย  

นี่แหละ จิตใจของผู้ที่จะดำเนินไปเพื่อบรรลุพระนิพพาน 

หรือเพื่อความพ้นทุกข์ มีกำลังกล้าอย่างไร นี่น่ะ ถ้าเข้าถึง 

ภังคญาณแล้ว อานิสงส์อย่างนี้จะเกิดขึ้นในจิตใจ

_15-1451.indd   31 2/11/16   9:58:07 AM



32

 ๗.  มีขันติอดทน ไม่เป็นไปกับกิเลสของคนอื่น 

คือกิเลสของคนอื่นจะมาทำอย่างไร จะมายั่วเย้าอย่างไร 

ให้ท่านต้องเสียศีลธรรม หรือต้องเสียทางปฏิบัติ ไม่ได้เลย 

ฉะนัน้ ผูท้ีเ่ขา้ถงึพระพทุธศาสนาโดยแทจ้รงิแลว้ ไมม่อีะไร 

จะมาทำลายได้เลยทีเดียว ใครก็จะมาทำลายไม่ได้ อาวุธ 

ยุทธภัณฑ์ อำนาจ วาสนา เงินทอง ลาภยศ ไม่สามารถจะ 

ทำลายได้เลย ถ้าเข้าถึงศาสนาจริงๆ แล้ว ไม่ต้องกลัวอะไร 

ไม่ต้องการอะไร ปัญญานั้นเองนั่นแหละ ที่เข้าถึงศีลธรรม 

และป้องกันพระพุทธศาสนาอยู่แล้ว คนที่จิตใจอย่างนี้ 

ละก็ แน่นอน พระพุทธศาสนาจะต้องตั้งอยู่ในจิตของ 

คนอย่างนี้ ตั้งอยู่ไม่มีที่จะเสื่อมทำลายหรอก (ถ้าคนยัง 

ไม่เข้าถึงอย่างนี้ก็ยากนะ) กิเลสคนอื่น ก็ไม่กลัว อดทน 

และว่าง่าย เลี้ยงง่าย ไม่ดื้อ เพราะเชื่อแล้วว่า คำสอน 

ในธรรมวินัยนี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์จริงๆ ท่าน 

ก็ พ ย า ย า ม ท ำ ต า ม  แ ล ะ ก็ เ ลี้ ย ง ง่ า ย  พ ร ะ ภิ ก ษุ ใ น 

พระพุทธศาสนานี้ พระพุทธเจ้า ท่านก็ ต้องการเป็น 

คนเลี้ยงง่าย เพราะว่า มีอาชีพ ชีวิตเป็นอยู่ด้วยคนอื่น 

เลี้ยงยากไม่ได้ ต้องแล้วแต่จะได้ แล้วแต่ศรัทธาของ 

คนอื่น จะได้อย่างไร แค่ไหน เท่าที่ได้ เขากระทำให้ 

ชีวิตของท่านเป็นไปด้วยปัจจัยอย่างนั้น ไม่ต้องดิ้นรน 

ไม่ต้องหา ไม่ต้องเดือดร้อน ฉะนั้น ที่ดิฉันเคยบอกเสมอว่า 
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ผู้มีธรรมะ ไม่มีความจำเป็นหรอก ความจำเป็นนี่น่ะ 

เป็นของกิเลส กิเลสมันบังคับจิตใจว่า มันจำเป็นต้องทำ 

อย่างนั้น มันจำเป็นต้องทำอย่างนี้ ไม่ทำอย่างนั้นก็ไม่ได้ 

ไม่ได้อย่างไร? ใครจะลงโทษก็ไม่ได้นะ เปล่าเลย มันเป็น 

ความจำเป็นของกิเลส ที่บังคับจิตใจให้มีความจำเป็น 

อย่างนั้น ถ้าผู้ที่มีธรรมแล้ว เข้าถึงธรรมแล้ว ไม่มีความ 

จำเป็นอะไร เพราะอะไร เพราะว่า กิเลสมาบังคับไม่ได้ 

ท่านได้อย่างไร ท่านก็สบายอย่างนั้น แม้แต่อาหาร 

จะมีแต่ข้าวเปล่าๆ ฉัน ไปบิณฑบาตมา ท่านก็สบายใจ 

ถ้ามีความจำเป็นว่าอย่างนี้ กินไม่ได้ จะต้องกินอย่างนั้น 

กิเลสมันก็ว่าอย่างนี้ แล้วก็เป็นอย่างไร เดือดร้อนพอกิน 

ไม่ได้ ก็ต้องเดือดร้อน ก็ต้องกระวนกระวาย ก็ต้องหา  

มันก็บังคับตัวเราให้ เดือดร้อน แล้วยังทำให้คนอื่น 

เดือดร้อนอีก ถ้าตัวเลี้ยงง่าย อะไรก็ได้  คนอื่นก็ไม่  

เดือดร้อน ตัวเองก็ไม่เดือดร้อน เพราะต้องการแต่เพียงว่า 

อะไรก็ได้อิ่มแล้วก็แล้วกัน เหมือนกันหมดนี่อย่างนี้  

ก็คืออานิสงส์ทำให้สะดวกแก่ตัว แล้วอย่านึกว่า การ 

เลี้ยงง่ายนี่ไม่เป็นการสะดวกแก่ตัว มันเป็นความสุข 

แก่ตัวเองด้วย แต่ว่าไม่เข้าใจ คิดว่า กินของที่ไม่ดีอย่างนี้ 

มันจะมีความสุขได้อย่ างไร มันต้องกินของดีๆ ซิ  
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กว่าจะได้มาสักมื้อ ถ้ายิ่งวุ่นวายมาก ก็รู้สึกว่า มันจะมี 

ความสุขมาก ไปเที่ยวตลาดนี้ ตลาดนี้ไม่มี ก็ไปเที่ยว 

ตลาดนั้น ยิ่งคนมีรถยนต์ ก็ เที่ยวหาตามตลาดต่างๆ 

กว่าจะได้มากินสักมื้อหนึ่ง เขากลับเห็นว่า เป็นความ 

สบายไป แล้วตัวเองก็ไม่สบาย เพราะอย่างนี้  เพราะ 

อย่างนั้น ตัวเองก็กินไม่ได้ เวลาที่กินไม่ได้น่ะ จิตใจก็ 

ไม่สบายเดือดร้อน แต่เขาไม่เห็น เขากลับเห็นว่า ทำอะไร 

ให้มันยุ่งมากๆ นั่นแหละ จะเป็นความสุข แต่ที่จริงน่ะ 

ไม่ใช่หรอกค่ะ เขาไม่รู้ เองแหละ แต่คนที่ท่านเข้าถึง 

เหตุผลแล้ว ท่านมีตนเป็นที่พึ่ง เพราะท่านหาความสุข 

ได้ด้วยตัวท่านเองทุกอย่าง โดยไม่ต้องอาศัยอารมณ์ต่างๆ 

ถ้าคนยังไม่มีตัวเองเป็นที่พึ่ง อาศัยอารมณ์ต่างๆ ต้อง 

ได้อย่างนี้  ฉันจึงสบาย ถ้าไม่ได้อย่างนี้  ฉันก็ไม่สบาย  

ไม่สามารถทำจิตใจของตนเองให้สบายได้ ให้ความสุขได้ 

ทำไม่ได้ต้องอาศัยอารมณ์ต่างๆ ต้องอาศัยคนอื่นเขา 

ถ้าคนอื่นเขาทำไม่ดี ก็ไม่มีความสะดวกแล้ว เพราะว่า  

ตัวเองไม่เป็นที่พึ่งของตัวเองเลย คนที่ท่านมีตนเป็น 

ที่พึ่งน่ะ ใครทำดี ท่านก็สบายใจ ใครทำไม่ดีท่านก็สบาย 

กินข้าวกับเกลือ ท่านก็สบาย กินข้าวเปล่าๆ ท่านก็สบาย 

ท่านหาความสุขได้ด้วยตัวท่านเอง ของเราวันไหน 
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กินข้าวกับเกลือสักมื้อหนึ่ง ก็แทบจะร้องให้น้ำตาหยด 

เสียใจว่า ต้องกินข้าวกับเกลือ ทนไม่ได้ เพราะฉะนั้น 

ถ้าหากว่า คนที่เข้าถึงการเลี้ยงง่ายอย่างนี้แล้ว คนนี้ไม่ต้อง 

กลัวเลย เศรษฐกิจไม่มีตกต่ำเลย เขาดีทุกเมื่อ เขาสบาย 

ทุกเมื่อ ความจริงเป็นอย่างนี้จริงๆ ค่ะ แต่ว่า ทั้งๆ ที่เรารู้นะ 

นึกหรือว่า เราจะทำได้ เปล่าเลย เพราะว่ากิเลสของเรา 

มันไม่ยอม นี่กิเลสของท่านอ่อนแล้ว ด้วยอำนาจของ 

ปัญญาที่เข้าไปประหาร อย่างอื่นน่ะ ประหารกิเลสไม่ได้ 

เลย ปัญญาเท่านั้นประหารได้  ปัญญาของท่านน่ะ 

ไปทรมาน ไปฆ่ากิเลสให้อ่อนลงไป จนกระทั่งไม่สามารถ 

จะเกิดขึ้น ข่มเหงจิตใจท่านในเวลานั้นได้ ท่านจึงได้รับ 

อานิสงส์อย่างนี้ พระภิกษุน่ะ ท่านมีผ้า ๓ ผืน ท่านสบาย 

แล้ว พระภิกษุที่จิตใจยังไม่ เป็นไปตามธรรมวินัย ก็  

เดือดร้อน ลำบากอย่างนี้ไม่ได้หรอก ต้องหาเลี้ยงชีพ บางที 

ถึงแม้จะผิดธรรมวินัยก็ยอม ใครจะไปทนได้อย่างนั้น 

ก็มันไม่มีอย่างนี้ ก็จำเป็นจะต้องหา ความจำเป็นก็เข้า 

บีบคั้น แต่ความจำเป็นก็บีบคั้นน่ะ ตัวไม่รู้หรอกว่า 

ตัวนะเดือดร้อนไม่รู้  ไม่เข้าใจ เข้าใจว่ามันเป็นไปเอง  

นี่ข้อที่ ๗ นะคะ อดทน ไม่เป็นไปตามกิเลสของคนอื่น 

และเลี้ยงง่าย ว่าง่าย ไม่ดื้อ
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 ๘.  อดทนต่อกิเลสของตนเอง แม้ว่ากิเลสของ 

คนอื่นมายั่วไม่เป็นไร แต่ว่า กิเลสของตนเองที่เกิดขึ้น 

โดยไมต่อ้งอาศยักเิลสของคนอืน่นีแ่หละ ความยนิดยีนิรา้ย 

ความต้องการในอารมณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวเองนี่แหละ  

ท่านอดทนไม่ให้เป็นไปตามใจกิเลสที่มันเกิดขึ้นแก่ท่าน 

เลย นี่เป็นอานิสงส์ของภังคญาณ อดทนต่อกิเลสของ 

ตนเอง คือความยินดียินร้ายในอารมณ์ต่างๆ เพราะฉะนั้น 

ผู้ที่จะหมดกิเลสได้น่ะ ไม่ใช่ว่านึกเอาได้ 

 ทั้ง ๘ ข้อนี้เป็นอานิสงส์ที่ได้มาจากปัญญา ของ 

ผู้ที่ได้เข้าถึงภังคญาณ ภังคานุปัสสนา หรือภังคญาณ 

อันเดียวกัน อันนี้ท่านก็ได้วางไว้เป็นแผนที่ของจิตใจ  

ไม่ใช่เป็นแผนที่ของร่างกายที่เราจะเดินเป็นทางเดินไป 

ไม่ใช่อย่างนั้น นี่เป็นแผนที่ของจิตใจว่า ผู้ที่จะทำกิเลส 

ให้หมดสิ้นไปได้น่ะ จิตใจจะต้องเป็นไปอย่างนี้ จะต้อง 

เดินไปตามนี้ จะต้องมีความรู้สึกอย่างนี้ นี่ก็เป็นเครื่องวัด 

จิตใจของเราว่า เราเป็นไปได้อย่างนี้ไหม นี่ท่านก็วางไว้ 

ให้รู้ ถ้าจิตใจของเราไม่เป็นอย่างนี้ เราก็อยากสงบ อยาก 

เป็นอริยะ แต่ว่า จิตใจมันไม่เป็นไปอย่างนี้แล้ว มันจะ 

เป็นไปได้อย่างไร เป็นไปไม่ได้เพราะอะไร เพราะกิเลส 

มันแรงกล้า มันคุกคามอยู่  ยังไม่มีปัญญาที่จะเข้าไป 
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ภาวนาให้มันกลัวเกรง นี่ เป็นแผนที่ของจิตใจของ 

ผู้ปฏิบัติว่า เมื่อเข้าถึงปัญญาความรู้  หรือความเข้าใจ 

อย่างนั้นแล้ว จิตใจจะต้องเดินไปตามความรู้สึกตาม 

แผนที่ ดังที่ได้อธิบายมานี้ ทางนี้เป็นเครื่องวัดจิตใจนะ

 ก็เป็นอันว่าถ้าเมื่อจิตใจเดินออกมาอย่างนี้แล้ว เรา 

ได้เข้าถูกทางแล้ว ซึ่งเป็นทางที่จะให้บรรลุพระนิพพาน  

อันเป็นธรรมที่สุดแห่งทุกข์นั้นได้ ถ้าหากว่าจิตใจหรือ 

ความรู้สึกของเราไม่เป็นไปตามแผนที่นั้นแล้ว ก็ขอให้ 

เข้าใจเถอะว่า เรายังไม่เข้าถึงธรรม หรือยังไม่เข้าถึงเหตุ 

ของธรรมนั้น เราจึงนำจิตของเราไปยังทางที่ถูกนั้นไม่ได้ 

ข้อนี้อุปมาเหมือนผู้ เดินทาง ถ้ามีแผนที่  และเข้าใจ 

ดูแผนที่แล้ว จะต้องไม่หลงทางเป็นแน่ ฉะนั้น ผู้เดินทาง 

ถูกต้องโดยไม่หลงทางนั้น จะต้องประกอบไปด้วยเหตุ  

๓ ประการ คือ :-

 ๑.  ต้องมีแผนที่

 ๒.  ต้องเข้าใจดูแผนที่ด้วย ถ้ามีแผนที่ แต่ดูไม่เป็น  

แผนที่นั้นก็ทำประโยชน์อะไรไม่ได้ แต่ในการที่จะเข้าดู 

แผนที่นั้น เราต้องศึกษาถ้าไม่ศึกษาก็ดูไม่เป็นเหมือนกัน  

เราจะต้องศึกษาดูเครื่องหมายในแผนที่ ต้องเข้าใจว่า 

จากตรงนี้ ไปถึงตรงนั้น มีกี่กิ โล เส้นทางยาวเท่าไร  
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สั้นเท่าไร อันนี้เราต้องเข้าใจดูด้วย เราจะต้องศึกษาจาก 

ผู้ที่เข้าใจ ถ้าไม่เข้าใจก็อาจจะพาเราหลงทางเข้าป่าทึบ 

ที่เรียกว่า ดงดิบไปเลย โดยไม่รู้ตัว กลับออกมาก็ไม่ได้ 

ด้วย หลงไปยึดถือ หรือเชื่อในสิ่งที่ผิดไป เพราะเราไม่รู้นี่  

แผนที่เดินไปอย่างไร เราก็ไม่รู้ เพราะเราเข้าใจ ไปเจอ 

อาจารย์สอนอย่างนี้น่ะ ก็เข้าดงไปเลย ไปยึดถืออยู่เลย 

เรียกก็ไม่กลับ ตามหาก็ไม่เจอะแล้ว ไม่สามารถที่จะ 

กลับมาเองได้เลย ถึงแม้คนจะไปฉุดลากเท่าไร บางที 

ก็ไม่ยอมออกมา ไม่ยอมกลับความเห็นความเข้าใจ 

อันนี้ก็ลำบากเหมือนกันค่ะ แล้วจะกลับออกมาจากป่า 

ก็ไม่ได้ด้วย

 ๓.  จะต้องมีการเดินทาง  แผนที่ก็มี  ดูแผนที่  

ก็เข้าใจแล้ว แต่ยังไม่ลงมือเดินไม่ได้อีก จะไปถึงจุดหมาย 

หรือเปล่า แผนที่นั้นก็ยังไม่ทำประโยชน์ให้ความเข้าใจ 

นั้น ก็ยังไม่นำไปถึงที่สุดได้ ต้องมีการกระทำ ต้องมีการ 

ลงมือ ฉะนั้นจึงต้องมีการลงมือปฏิบัติ  มีปริยัติแล้ว 

ต้องมีปฏิบัติด้วย ถึงจะสำเร็จผลที่ เราต้องการนั้นได้ 

ถ้าไม่เดินทางแล้ว จะตัดสินว่าถูก ว่าผิด ก็ไม่ได้ แล้วก็ 

ไม่ถึงด้วย
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 ดังนั้น จึงต้องมีทั้ง ๓ คือ ปริยัติ ปฏิบัติ และ ปฏิเวธ 

ทั้ง ๓ อันต้องถูกต้องหมด ปริยัติก็ต้องเข้าใจดี ปฏิบัติ 

ก็ต้องถูกด้วย ถ้า ๒ อันถูกดี ปฏิเวธก็มีหวังไม่ผิด บางที 

ปฏิเวธผิดก็มี บางทีนึกว่า ตัวเองถึงปฏิเวธ ฉันถึงโสดาแล้ว 

บรรลุโสดาแล้ว หรือบรรลุสกิทาคาแล้ว ผู้ที่จะบรรลุโสดา 

หรือสกิทาคา ผู้นั้นต้องบรรลุธรรม แต่ว่าที่จริงน่ะ ไม่ได้ถึง 

แต่เข้าใจว่าตัวถึง อย่างนี้เพราะอะไร ทีนี้ตัวก็ไม่มีอะไร 

เป็นเครื่องวัด ว่าปฏิเวธที่ถึงนั้น มาอย่างไร เราปฏิบัติถูก 

หรือเปล่า ก็ไม่รู้  ไม่รู้ทั้งนั้นเลย ทีนี้ เมื่อบอกว่า ถึง 

ปฏิเวธน่ะ ท่านถึงแล้วบรรลุแล้ว ก็บรรลุไป ใช่หรือ 

ไม่ใช่  ก็ไม่รู้ละ เข้าใจอย่างนี้ก็มีค่ะ ก็ตัดสินว่าผิด ว่าถูก  

ไม่ได้ เพราะการเดินทางนั้น เครื่องทดสอบแผนที่ของ 

ตัวสถานที่ ว่าจะต้องตรงกันหรือไม่ แต่ในการที่ผู้นั้น 

เดินทางไปตามแผนที่ได้ถูกต้องนั้น จะต้องมีแผนที่   

และมีความเข้าใจในแผนที่นั้นประกอบไปด้วยกับการ 

เดินทาง ไม่ใช่ว่า ฉันเรียนแล้ว ฉันเข้าใจแล้ว ท่านบอกว่า 

ทำวิปัสสนานี่น่ะ ต้องเห็นนามรูปไม่เที่ยง เป็นทุกข์  

เป็นอนัตตา แล้วก็ต้องพิจารณานามรูป แต่ว่าเวลาทำ  

ต้องเอาความเข้าใจนี่น่ะ ไปประกอบด้วยกับการทำงาน 

ด้วย ไม่ใช่ว่า อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ท่านบอกไว้ใน 
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หนังสือ หรือว่ากำหนดนามรูป ท่านก็บอกไว้ในหนังสือ 

เท่านั้น แล้วก็ที่ตัวเองล่ะ นามรูปอยู่ที่ไหนล่ะ ไม่รู้ ไม่มี 

นามรูป เวลาทำงานไม่มีนามรูป แต่ว่า นามรูปนี่บอกไว้ 

ในหนังสือ บอกไว้ในแผนที่ ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะ 

จะต้องประกอบไปด้วยกันกับผู้ปฏิบัติ หรือผู้เดินทางนั้น 

ด้วย เราต้องดูแผนที่ก่อนที่จะเดินไป นี่น่ะถูกไหม ถูกตรง 

กับแผนที่หรือเปล่า แต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาหรือไม่มีแผนที่ 

ก็ไม่รู้หรอก ไม่รู้ว่าผิดหรือถูก เพราะไม่มีเครื่องตรวจสอบ 

ใช่ไหมคะ

 ถ้าผู้ใดประกอบพร้อมสมบูรณ์ด้วย ๓ ประการ 

ดังกล่าวมาแล้ว ก็มีหวังสำเร็จแห่งผลที่เราหวังนั้นได้ แต่ 

ความสมบูรณ์ในธรรมทั้ง ๓ หรือจะไม่สมบูรณ์ในธรรม 

ทั้ง ๓ น่ะ มีความสำคัญที่สุดอยู่ข้อเดียวเท่านั้นแหละ 

นี่แหละ ข้อนี้แหละสำคัญที่สุด ที่จะนำให้เราเข้าใจถูก 

หรือปฏิบัติถูก หรือไม่ถูก มีอยู่ข้อเดียว

 ข้อที่ว่า สำคัญนั้น คืออะไร?

 คือว่า ถ้าตัวยังไม่รู้ ขอให้เข้าใจว่า ตัวยังไม่รู้ 

 ข้อนี้อันเดียวแหละค่ะ มีหวังที่จะให้เข้าใจถูกต้องได้ 

ถ้าไม่รู้อย่างนี้ เอาล่ะ เรียนก็เรียนไปเถอะ เข้าใจ หรือ 

ไม่เข้าใจ ก็ไม่รู้  แล้วอย่างนี้จะได้ผลไหม เวลาไปทำ 

การงาน ก็ไม่ได้ผล ใช่ไหมคะ
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 นี่แหละ อันนี้แหละสำคัญ ถ้ายังไม่รู้ ยังไม่เข้าใจ 

ก็ขอให้รู้ว่า อันนั้นยังไม่รู้ ยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งดี ถ้ามีอันนี้ 

แล้ว มีหวังที่จะให้เข้าใจถูกต้องในธรรมทั้งปวง ตาม 

คำสอนของพระบรมศาสดาได้  ถ้าหากว่าตนยังไม่รู้  

หรือยังไม่เข้าใจ แต่ก็ไม่รู้ว่า ยังไม่เข้าใจ นักปราชญ์ 

ท่านกล่าวไว้ว่าคนนั้น เป็นคนพาล ถ้ายังไม่รู้ว่าตัวยังไม่รู้ 

หรือยังไม่เข้าใจ ถือว่า เป็นคนพาล คนพาลในที่นี้ก็ 

หมายถึงคนโง่นั่นเอง เพราะมีพุทธภาษิตทรงกล่าวไว้ว่า

 โย พาโล มญฺญตี พาลฺยํ ปณฺฑิโต วาปี เตนโส  

แปลว่า คนโง่ รู้สึกตัวว่าโง่ รู้สึกตัวว่ายังไม่รู้ จะเป็นผู้ฉลาด 

มีหวังจะเป็นบัณฑิต เพราะเหตุนั้น เพราะว่า ตัวรู้  

ไม่รู้นั่นแหละ และตัวไปทำความรู้ให้เกิดขึ้นในที่นั้น 

ก็มีหวังว่า จะเป็นบัณฑิตได้เพราะเหตุนั้น

 ฉะนั้น จึงว่า เราเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความเข้าใจ 

ที่ถูกต้อง ก็อยู่ที่ตรงรู้ว่า เรายังไม่รู้นี่แหละ อันนี้แหละ 

จะทำให้เรามีความรู้สมบูรณ์ได้

 ถ้าความเข้าใจอย่างนี้ไม่มี การศึกษาของเราก็จะเป็น 

ไปด้วยความลำบากที่จะเข้าใจได้ดี  เพราะการศึกษา 

ในพระพุทธศาสนา ที่จะเข้าใจได้ดีและไม่ผิดนั้น หาใช่ 

เพียงแค่การอ่าน หรือการฟังเท่านั้นไม่ เพราะต้องเข้าถึง 
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พร้อมด้วยปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธด้วย ถ้าการอ่านหรือ 

การเรียนนั้นเข้าใจดีแล้ว ท่านเถระที่เรียนจบพระไตรปิฎก

พระพุทธเจ้าคงไม่ว่าอาจารย์นี้ใบลานเปล่า ใช่ไหม

 ด้วยเหตุนี้แหละ ไม่ใช่แต่เพียงการเข้าใจได้ดี ด้วย 

การเรียน หรือการฟัง ไม่ใช่เพียงแค่นั้นค่ะ แต่เราจะ 

หาที่ไหนในเวลานี้ สมมุติว่า เราจะหาอาจารย์ที่พร้อมด้วย

ปริยัติเข้าใจดี ปฏิบัติก็ดี และปฏิเวธก็เข้าใจ อย่างนี้น่ะ 

เวลานี้จะหาได้ที่ไหน เพราะตามพุทธภาษิตที่ทรงกล่าวไว้ 

ในขุททกนิกายว่า

 “ผู้ถึงพร้อมด้วยองค์คุณทั้งสองนั้นหาได้ยาก”

 พระพุทธเจ้าท่านทรงกล่าวไว้อย่างนี้ ผู้ถึงพร้อมด้วย

องค์คุณนั้นหาได้ยาก เพราะฉะนั้น มาสมัยนี้ ยิ่งหาได้ยาก 

ใหญ่ สมัยก่อนนั้นยังมีพระอรหันต์กันเยอะ ใช่ไหมคะ  

เวลานี้ก็ยิ่งลำบากใหญ่ ถึงแม้จะมีอยู่ ก็ยังเป็นการยาก 

เราจะรู้หรือเราจะพบ เราจะพบหรือเราจะพอใจ มีอยู่  

ก็ลำบากที่เราจะพบ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร ที่เราจะพบ 

หรือเราจะพอใจ มีอยู่ก็ลำบากที่เราจะพบ หรือเราจะพอใจ

แต่เฉพาะผู้เหมือนกับเราเท่านั้น บางทีน่ะ บัณฑิตท่านพูด 

แล้ว เราไม่เข้าใจ เราก็ว่า ไม่เห็นรู้เรื่องเลย ฟังแล้วไม่เห็น 

รู้เรื่องเลย เพราะว่าปัญญาเรายังไม่เข้าถึงเหตุผล ความ 
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เห็นผิดของเราน่ะ ตั้งไว้อย่างนี้ พอบัณฑิตพูดไปอีกอย่าง 

เราก็ไม่เข้าใจ ไม่พอใจ ถ้าฟังอะไรที่มันพอจะเข้าใจ 

เขาพูดตรงกัน เขาเห็นผิดเหมือนกับตัวนี่ แหม พอใจ 

เหลือเกิน อาจารย์คนนี้รู้มาก เก่งมาก เพราะมันเห็นผิด 

เหมือนกันกับตัว แต่โดยมากที่เราจะไปพบหรือพอใจน่ะ  

เราก็พอใจอาจารย์ที่มีความเห็นเหมือนกับตัว คือว่า 

ตัวนี่น่ะ เห็นผิด แต่ไม่รู้ใช่ไหม ก็นึกว่าเห็นถูกพอไปพบ 

ที่ เห็นผิดเหมือนกัน ก็นึกว่าอาจารย์คนนี่ เก่ง ถูกคือ 

เห็นผิดเหมือนกับตัวนั่นแหละ พอใจกับที่เหมือนกันกับ 

เรานั่นแหละ ถ้าความเห็นหรือความเข้าใจ เหมือนกับเรา 

เราก็อยากสมาคมด้วย อยากพูดคุยด้วย ส่วนเหตุผลจะมี 

หรือไม่ เราไม่คำนึงถึงเลย เพราะเราไม่ได้สนใจในเรื่อง 

เหตุผลเลย ปัญญาเท่านั้นแหละถึงจะสนใจ ในเรื่องเหตุผล 

ถ้าคนที่ไม่มีปัญญาที่ยังยึดถือความเห็นผิดจากเหตุผล 

แล้ว ก็แปลว่า คนนั้นไม่สนใจในเหตุผล ถ้าคนที่มีความ 

เข้าใจถูกแล้ว ก็คือเข้าใจตรงต่อเหตุผล คนที่จะเข้าใจ 

ตรงต่อเหตุผล คนนั้นต้องมีความสนใจในเหตุผล ทีนี้  

เมื่อเขาไม่มีความสนใจในเหตุผลแล้ว เขาก็เกิดความ 

เห็นผิดต่อเหตุผล เพราะเขายินดีในความเห็นนั้นแล้ว 

เรื่องเหตุผลเขาไม่คำนึงกันหรอก เขาคิดเอาตามความ 
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ชอบใจเขาก็แล้วกัน ถ้าเป็นไปอย่างนี้แล้ว ก็คงจะไม่มี 

หวังที่จะได้พบท่านผู้รู้ และท่านผู้รู้ ท่านก็ไม่ประกาศตัว 

ด้วย ว่าฉันรู้ฉันเป็นบัณฑิต เป็นโสดาบัน สกิทาคา ไม่มี 

ประกาศตัวอย่างนี้เลย จึงเป็นการลำบากที่เราจะได้พบ 

โดยเหตุนี้ ท่านจึงบอกว่า ถ้าใครเป็นโสดาบันก็จะได้พบ 

โสดาบัน ถ้าใครเป็นสกิทาคา ก็จะได้พบสกิทาคา ใครเป็น 

พระอรหันต์ ก็จะได้พบพระอรหันต์ ถ้าเราไม่ได้เป็นละก็ 

ยากที่จะมีหวังได้พบนะคะ เชื่อกันตามเขาว่า คนนี้แหละ 

มีความรู้ดี เขาว่า คนนี้แหละเข้าใจดี เขาว่า คนนี้แหละ 

เก่งปฏิบัติดี ก็เชื่อตามๆ กันไป เพราะว่า คนเขานับถือกัน 

ตั้งร้อยตั้งพันนี่ ต้องดีแน่ นี่น่ะ เหตุของเราน่ะ มันอาศัย 

อย่างนี้

 ฉะนั้น ดิฉันจึงคิดว่ามันมีอยู่ทางเดียวเท่านั้น ที่ง่าย 

ที่สุด และดีที่สุด ในการที่ เราจะได้พบกับนักปราชญ์  

ในทางพุทธศาสนา คือพวกเราที่ เป็นักศึกษานี้ทุกคน  

เอาตัวของเรานี่แหละ แต่ละคน เอาตนของตนนี้แหละ 

เข้าไปให้ถึงพร้อมด้วยปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ นี่ถึงแน่ 

เราได้พบแน่ นี่แหละ ไม่เป็นทางยากหรอก ไม่ต้อง 

ไต่สวนคาดคะเน คนนี้ คนนั้น ใช่ไหมคะ ให้ถึงพร้อมด้วย 

ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ อันนี้แหละ ดิฉันรับรองว่า 

เป็นได้พบแน่ๆ ทีเดียว
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 ฉะนั้น พวกเราที่จะพบกับนักปราชญ์ในทาง 

พุทธศาสนาแล้ว ก็จงพากันปฏิบัติให้เข้าถึงปฏิเวธเถิด 

อย่างน้อย ก็จงเข้าถึงภังคญาณที่เราได้พูดกันมานี้ ถึงแม้ว่า 

จะไม่เข้าถึงมรรค ผล นิพพาน เข้าถึงภังคญาณนี่ ก็พอจะ 

เข้าถึงเหตุผลแล้ว มีเครื่องวัดแล้วว่า จิตใจเราเข้าถูกแล้ว 

แต่ยังไม่ถึงก็ยังดีนะคะ อย่างน้อยก็ให้เข้าถึงภังคญาณ 

ที่ถูกต้องตามแผนที่ ที่ได้นำมาอธิบายกันอยู่นี้ นั่นแหละ 

เราจะได้รับอานิสงส์ ๘ ประการ ที่ได้อธิบายไปแล้ว 

เมื่อตะกี้นี้ค่ะ และเมื่อได้เข้าถึงอานิสงส์ของภังคญาณแล้ว 

ก็คงจะไม่เป็นการลำบากอะไรนัก ในการที่จะเป็นปัจจัย 

ส่งเสริมให้วิปัสสนาญาณเกิดขึ้นต่อๆ ขึ้นไป เข้าถึงตรงนี้ 

แล้วก็ไม่ลำบาก เพราะกิเลสอ่อนแล้วนะคะ การที่จะ 

ทำลายกิเลสต่อไป ก็คงไม่เป็นของยาก มันอ่อนกำลังไป 

แล้ว การต่อสู้ก็คงไม่ต้องใช้อะไรรุนแรง ไม่ลำบากอะไร 

นัก ในการที่จะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดวิปัสสนาญาณ 

ที่เกิดขึ้นต่อๆ ไป จนบรรลุ มรรค ผล นิพพาน นั้นได้

 ข้อสำคัญนั้น เราต้องไม่ลืมว่า การที่เราจะเข้าถึง 

ภังคญาณได้โดยสะดวกนั้น จะต้องได้นามรูปปริจเฉท-

ญาณเสียก่อน อันนี้ลืมไม่ได้นะคะ เพราะภังคญาณก็ต้อง 

เกิดจากเหตุ เหมือนกัน เหตุอะไรเป็นปัจจัยให้ เกิด 
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ภังคญาณ จะต้องเข้าถึงนามรูปปริจเฉทญาณเสียก่อน  

เมื่อได้นามรูปปริจเฉทญาณแล้ว ก็จะไม่เป็นการลำบาก 

ที่จะเข้าถึงปัจจยปริคคหญาณ เมื่อได้ปัจจัยจากปัจจย-

ปริคคหญาณแล้ว  ก็ ไม่ เป็นการลำบากที่ จะ เข้ าถึ ง 

สัมมสนญาณ ต่อไป ภังคญาณนี้ มันเป็นญาณที่ ๕ แล้ว 

ก็ต้องรู้ว่า มาจากเหตุอะไร เหตุเหล่านั้นแหละ ก็คือ ตั้งแต่ 

วิปัสสนาญาณเป็นต้นมา เป็นเหตุส่งเสริมให้เข้าถึง 

ภังคญาณ ก็ไม่เป็นการลำบากที่จะเข้าถึงสัมมสนญาณแล้ว  

เมื่อเข้าถึงสัมมสนญาณแล้ว ก็จะไม่เป็นการลำบากที่จะ 

เข้าถึงอุทยัพพยญาณ เมื่อเข้าถึงอุทยัพพยญาณแล้ว  

ก็ไม่ลำบากที่จะให้ เข้าถึงภังคญาณ เพราะภังคญาณ 

ก็ได้ปัจจัยมาจากอุทยัพพยญาณนั้นเอง ถ้ายังไม่เข้าถึง 

อุทยัพพยญาณ ภังคญาณก็ยังมีไม่ได้ เมื่อเข้าถึงภังคานุ-

ปัสสนาญาณ ก็จะต้องได้รับอานิสงส์  ๘ ประการ 

ตามที่ได้กล่าวมานั้น อานิสงส์นี้ เป็นผลของภังคญาณ 

ซึ่งมิได้เกี่ยวกับลาภ ยศ เห็นไหมคะ อานิสงส์ที่ได้กล่าวมา

แล้วในภังคญาณน่ะ ละความยินดี ละความใคร่ในภพ 

ในชีวิต ทำความเพียร เพื่อความพ้นทุกข์  อานิสงส์ 

ที่ ได้จากภังคญาณนั้นน่ะ ไม่ได้ เกี่ยวกับลาภและยศ 

ที่ เป็นผลของกิเลสเลย เช่นอย่างเวลาที่ เราทำบุญน่ะ 
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เราก็ยังปรารถนาความสุขเพื่อลาภ เพื่อยศ เกิดชาติหน้า 

จะได้มั่งมี ไม่ยากจนอานิสงส์นี่น่ะ ต้องการให้เป็นไป 

เพื่ออย่างนั้น แต่อานิสงส์ในภังคญาณนี้ ไม่มีเลย ไม่มี 

เกี่ยวด้วย ลาภ ยศ และผลของกิเลสเลย ตลอดจนกระทั่ง 

เราศึกษา เรียนปริยัติธรรม ก็เหมือนกัน บางทีเรียนนี่น่ะ  

ไม่ใช่เรียนเพื่อเอาอานิสงส์ภังคญาณนี่น่ะ เรียนเพื่อจะได้ 

มีลาภ ยศ เป็นปัจจัย เป็นมหาเปรียญ อะไรก็แล้วแต่ 

ใหญ่โตขึ้นไป เพราะฉะนั้นน่ะ การเรียนก็มีหลายอย่าง 

ใช่ไหมคะ อันนี้วิสุทธิ อานิสงส์อันนี้ วิสุทธิไม่ได้เจือด้วย 

เลย อานิสงส์อันนี้ เป็นปัจจัย ที่จะพ้นจากทุกข์เท่านั้นเอง 

ใช่ไหมคะ ไม่เกี่ยวกับผลของกิเลสเลย และก็เป็นผู้ตัดสิน 

ว่าเราได้เข้าถึงเหตุ คือ ภังคญาณนั้นจริงหรือเปล่า นี่เป็น 

เครื่องรู้ว่า ถ้าเข้าถึงตรงนี้ก็สบายแล้ว ผู้ทำวิปัสสนาน่ะ  

ก็ขอให้เข้าถึงอุทยัพพยญาณก็แล้วกัน

 เมื่อเราได้เข้าถึงภังคญาณ พร้อมด้วยอานิสงส์แล้ว 

ก็ไม่เป็นการยากหรือลำบากอะไร ที่ภังคญาณนั้นจะเป็น 

ปัจจัยส่งเสริมให้เข้าถึงวิปัสสนาต่อขึ้นไป ที่ชื่อว่า ภยญาณ 

ภยญาณในที่นี้ แปลว่าภัย รู้สึกในภัยก็ลำบากนะคะ ที่จะ 

เข้าถึงภยญาณที่ดิฉันย้อนกลับไปญาณต้น เอาญาณต้นขึ้น

มาอีกนั้นก็เพราะเหตุว่า เพื่อที่จะนำเอาเหตุกับผลนั้น 
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ให้มาติดต่อกัน ถ้าหากว่าพูดแต่ผลอย่างเดียวเท่านั้นแหละ 

พูดถึงความสำเร็จ พูดถึงมรรค ผล นิพพาน พูดถึง 

วิปัสสนาญาณอะไรก็ได้ เห็นเกิด เห็นดับ ก็พูดได้เพียงผล 

แต่ว่า เหตุที่ให้เกิดผลนี้น่ะ อยู่ที่ไหน เอามาจากไหนกัน  

ทำเหตุอย่างไร ถึงจะได้ผลอย่างนี้ ก็อาจจะนำเหตุผลนั้น 

มาติดต่อกันไม่ได้ ถ้านำเหตุผลติดต่อกันไม่ได้ ก็ยังชื่อว่า 

ความเข้าใจนั้น ถูกต้องโดยแท้จริงไม่ได้ ได้รับผล ก็อาจจะ 

ทำเหตุไม่ถูกก็ได้ มุ่งแต่ในผลอย่างนั้น แต่ว่าเหตุไม่ถูก 

พอเหตุไม่ถูก ผลก็ไม่มีหวังที่จะถูกเหมือนกัน ถ้าคิดว่า 

ได้ผล นั่นเป็นความเข้าใจผิดต่างหากนะคะ ที่เข้าใจว่าได้ 

เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงได้นำเอาญาณต้นๆ เข้ามาเป็น 

เครื่องวัดว่า อันนี้แหละ ภังคญาณก็ดี ภยญาณก็ดี มาจาก 

ไหน ก็มาจากเหตุ คือญาณต้นๆ บางทีน่ะ พูดกันถึงเรื่อง 

มรรค ผล นิพพาน พูดกันอริยสัจ พูดกันถึงอริยบุคคล 

โสดาบันไปจนถึงอรหันต์ก็มี แต่ถามว่า ทำเหตุอย่างไร 

ถึงได้เป็นอย่างนั้น ตอบไม่ได้ แต่ว่า เป็นเฉยๆ ขึ้นมา 

โดยไม่มีเหตุหรอก นึกเป็นขึ้นมาเอง โดยไม่ได้อาศัย 

เหตุผลตามความเป็นจริง เวลานี้ก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกัน 

เพราะฉะนั้น ก็เพื่อจะนำเหตุผลน่ะ มาติดต่อกันทั้งนี้  

ก็เพื่อจะได้พิสูจน์ให้เห็นชัด ในความจริงของคำสอนที่ว่า  
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ธรรมทั้งหลาย ต้องไหลมาจากเหตุ ไม่ใช่เกิดขึ้นเอง 

โดยปราศจากเหตุและต้องมีเหตุเป็นแดนเกิด มิใช่จะ 

เกิดขึ้นเองตามความนึกเข้าใจของตนนั้น เป็นไปไม่ได้ 

จึงได้นำเอา เหตุผลมาติดต่อกัน เพื่อจะได้เป็นการพิสูจน์ 

ให้เห็นด้วยปัญญาของตนเอง และจะเป็นการง่ายต่อการ 

พิสูจน์ด้วย แต่ดิฉันก็เชื่อว่า ท่านที่นับถือพุทธศาสนาด้วย 

กัน หรือบรรดาท่านที่นั่งศึกษาอยู่ด้วยกัน ณ ที่นี้ หรือ 

โอกาสนี้ ก็คงจะเข้าใจด้วยกันทั้งนั้นนะคะ ก็คงจะเคย 

ได้ยินได้ฟังด้วยกันทั้งนั้น ในคำที่ว่า ธรรมทั้งหลายไหลมา 

แต่เหตุ มีเหตุเป็นแดนเกิด ทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้ก็เคยรู้ 

และเคยเชื่อด้วย แต่ว่า การงานที่ทำหรือความเข้าใจที่ทำ 

นัน้นะ่ เปน็ไปตามอนันีห้รอืเปลา่ มเีหตมุผีลเหมอืนอยา่งนี ้

หรือเปล่า คำพูดก็ดี การกระทำและผลที่ตัวเข้าใจว่าได้ก็ดี 

ไม่ได้เป็นไปอย่างนี้ ถ้าใครไม่เชื่อเหตุผล คนนั้นก็ไม่ใช่ 

ชาวพุทธ ทุกคนชาวพุทธต้องเชื่อทั้งนั้น หรือจะเป็นพุทธ 

ก็เป็นเพียงสำมะโนครัวเท่านั้น ไม่ใช่เป็นพุทธด้วยความ 

เข้าใจ ถ้าเป็นพุทธด้วยศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาแล้ว 

ทุกคนต้องเชื่อเหตุผล เว้นแต่บางท่านไม่เชื่อก็จริงอยู่ แต่ 

ก็ยังไม่สามารถเอาเหตุผลในคำสอน ที่วางไว้ในตำรา  

เรานั้นมาติดต่อกันยังไม่ได้ เชื่อเหมือนกัน เชื่อว่าจะต้อง 
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มีเหตุผลแน่ แต่ว่า เหตุนี้มันอยู่ที่ไหนเล่า เกิดขึ้นด้วย 

อะไรเล่า และก็จะนำเอาเหตุผลนั้นมาติดต่อกันไม่ได้  

เชื่อ อันนี้ก็เชื่อ มีเหตุ แต่ว่า ยังไม่สามารถจะนำเอาเหตุผล

นั้นมาติดต่อกันนะคะ ยังไม่ได้ ก็ยังมีอยู่

 อันนี้ก็ให้ถือว่า เป็นธรรมดา ของปุถุชนที่ยังอ่อน 

ด้วยการศึกษา ก็ เป็นการยากที่จะเข้าถึง เหตุผลใน 

พระพทุธศาสนาได ้ เพราะเหตผุลในพระพทุธศาสนา ไมใ่ช ่

เป็นของธรรมดาของปุถุชน หรือสามัญชนที่จะรู้ได้ทั่วไป  

เพราะเราก็ต้องคิดดูว่าเหตุผลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

นำเอามาประกาศสั่งสอนให้พวกเรารู้นั้น ไม่ใช่เป็นของ 

ทีจ่ะเกดิขึน้งา่ยๆ ดซู ิพระพทุธเจา้เกดิมา ๒,๕๐๐ กวา่ปแีลว้  

เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่มีใคร เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าอีกเลย 

สักองค์เดียว ไม่ใช่เกิดง่ายๆ

 ฉะนั้น ปัญญาที่เข้าไปรู้เหตุผลนี้ จึงไม่ใช่เป็นของ 

สามญัชนทัว่ไปนะคะ เพราะเหตผุลในพระพทุธศาสนานีน้ะ่ 

เป็นเหตุผลที่สุขุมลุ่มลึกมากนัก จะต้องประกอบไปด้วย 

ปัญญาบารมี และจะต้องศึกษาด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วย 

นะคะ

 การศึกษาด้วยความบริสุทธิ์ ใจนี้น่ะ  อย่ างไร 

มนสิการอย่างไร การศึกษานั่นถึงจะบริสุทธิ์ใจ
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 มนสิการว่า การศึกษานี้เข้าใจแล้ว จะได้ไปทำงาน 

เพื่อให้พ้นจากทุกข์ได้ อย่างนี้ การศึกษาถึงจะบริสุทธิ์ 

ถ้าหากว่า ไม่มีมนสิการอย่างนี้ การศึกษานั้นไม่บริสุทธิ์  

ศึกษาเพื่อจะได้มีความรู้ตั้งใจจะเป็นครู เป็นอาจารย์ 

มีความรู้มากๆ คนจะได้นับหน้าถือตา พูดเก่งๆ ฉันรู้  

ภาษามากๆ นี่อย่างนี้  เพื่อจะนำไปเทศนา ท่านจะไป 

เทศน์ที่ไหนล่ะ อย่างนี้ การศึกษาอย่างนี้แล้วไม่เป็นการ 

ศึกษาที่บริสุทธิ์ใจ 

 ฉะนั้น ผู้ที่จะถึงเหตุผลอย่างนี้น่ะ มาศึกษาเพื่อจะให้

เข้าใจเหตุผลอย่างนี้  ต้องศึกษาด้วยความบริสุทธิ์ใจ ด้วย 

การพนิจิพเิคราะหจ์รงิๆ เทา่นัน้ จงึจะเขา้ถงึเหตผุลนัน้ๆ ได ้

ในเรื่องนี้ ก็ได้ให้หัวข้อตามพุทธประสงค์นะคะ มีอยู่ใน 

พุทธประวัติที่พระองค์ได้แสดงธรรมในหมู่ที่ประชุมใดๆ 

นั้นก็ดี  หรือโดยเฉพาะตัวก็ดี  เพราะการเทศนาของ 

พระพุทธเจ้าน่ะ บางทีก็เทศนาด้วยพุทธบริษัทมากใน 

ที่ประชุม บางทีก็ เทศนาเฉพาะบุคคล ก็จะต้องทรง 

ทราบด้วยพระญาณเสียก่อนแล้วว่า จะพูดกันรู้ เรื่อง 

หรือเปล่า ในหมู่นี้น่ะ ในบริษัทนี้น่ะ จะมีคนรู้เรื่องไหม 

สักคนหนึ่งก็เอาเถอะ ต้องรู้ด้วยพระญาณเสียก่อนนะคะ 

ว่าจะมีคนรู้เรื่องหรือเปล่า ถ้ารู้จึงแสดง อันพอจะเป็น 

เครื่องพิสูจน์ให้รู้ว่าไม่ได้รู้ทุกคน
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 ฉะนั้น  คนที่ จะ เข้ า ใจในเหตุผล หรือ เข้ าถึ ง 

พระพุทธศาสนา ไม่ใช่จะได้ทุกคน ถ้าเข้าใจทุกคนแล้ว 

พระพุทธเจ้าจะเทศนา หรือสั่งสอนที่ไหนไม่จำเป็นจะ 

ต้องมีพระญาณ ถ้าทุกคนรู้ได้ นี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ จะ 

ต้องเป็นคนมีบารมี ศึกษาแล้วถึงจะพอใจด้วย ถ้าเป็น 

คนไม่ เคยมีบารมีมาแล้ว ถึงจะพบพระพุทธศาสนา  

ก็ ไม่พอใจ ไม่พอใจที่จะศึกษา ไม่พอใจที่จะเข้าใจ 

หรือเห็นเป็นของธรรมดา โอ๊ะ! พระพุทธศาสนานี่น่ะ 

เป็นของธรรมดา ไม่เห็นจะแปลกอะไรเลย เราไม่ต้อง 

เรียนรู้ พระพุทธศาสนาก็ไม่ต่างอะไรกับเราหรอก อย่างนี้ 

ก็มีเยอะค่ะ เวลานี้น่ะ

 เท่าที่ศึกษานั้น ก็รู้สึกว่า คนที่เข้าถึงเหตุผลจริงๆ  

ก็จะต้องเป็นคนที่มีปัญญาบารมี มีปัจจัยมาแล้ว ใน 

ชาติก่อนได้สร้างมาแล้ว ต้องมีปัญญาบารมีที่จะให้บรรลุ 

เป็นพระโสดาบันบุคคล ไม่ใช่คนธรรมดาอย่างเรา ก็ใน 

การที่พระโสดาบันบุคคลบรรลุมรรค ผลได้นั้น ก็หาใช่ 

เป็นการบันดาลด้วยอำนาจของพุทธองค์ไม่ หากแต่เป็น 

การบรรลุด้วยอำนาจปัญญาบารมีของท่าน ที่เข้าใจใน 

เหตุผล และเข้าถึงเหตุผลนั้นเอง

 โดยเหตุนี้ ดิฉันจึงเห็นว่า การรู้ในเหตุผลที่ถูกต้อง 

นั้น เป็นสิ่งสำคัญในการศึกษาในพระพุทธศาสนา เพราะ 
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ถ้าหากว่า ไม่ได้ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเข้าใจในเหตุผลมา 

เป็นสรณะ อันแท้จริงแล้ว ก็เป็นการยากนักหนา ที่จะ 

ป้องกันความเข้าใจของเรา มิให้ตกไปในมิฉาทิฏฐิ เพราะ 

ไม่มีปัญญาที่รู้เหตุผลมาเป็นสรณะ มาเป็นเครื่องป้องกัน  

หรือจะไม่ให้ยินดีในมิจฉาทิฏฐิก็ยากนักหนา เพราะไม่มี 

ปัญญาอะไร ที่จะเป็นเครื่องห้ามปราม หรือจะไม่ให้มิจฉา-

ทิฏฐินั้นเข้าจับต้องได้ เพราะมิจฉาทิฏฐิจะจับต้องได้  

หรืออาศัยในความเข้าใจนั้นได้ ไม่ใช่ปัญญาธรรมดานี่ 

ทำลูกระเบิดปรมาณู สร้างรถยนต์ สร้างเรือบิน ปัญญา 

อย่างนี้มิจฉาทิฏฐิกิ เลส ก็ เข้าอาศัยได้  ไม่ใช่ปัญญา 

ธรรมดานะคะ จะต้องเป็นปัญญาในวิปัสสนาที่เข้าถึง 

วิสุทธิด้วย

 นี่ยังอยู่ ในภังคญาณใช่ไหมคะ คือเรื่องวิสุทธิ  

นั้นแหละ ยังอยู่ในปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ แต่ว่าใน 

ปฏิปทาญาณนั้นน่ะ มีญาณหลายอย่างทีเดียว ที่รวมอยู่ 

ในปฏิปทาญาณ ภังคญาณนี่ ก็ยังรวมอยู่ในปฏิปทาญาณ 

เหมือนกันนะคะ และก็ได้พูดมาถึงภังคญาณนี้น่ะ พูดมา 

แล้ว แต่ว่า ยังไม่จบนะคะ ฉะนั้น ต่อไปนี้ ก็ยังอยู่ใน 

ภังคญาณนะคะ เป็นปัญญาในวิปัสสนาที่เข้าถึงขั้นวิสุทธิ 

ด้วย
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 ตามที่เราได้กำลังศึกษากันอยู่นี้ ก็ขอให้เข้าใจกัน 

โดยแน่นอนทีเดียวว่า ปัญญาที่จะเข้าถึงเหตุผลเท่านั้น 

ที่สามารถจะทำลาย หรือกันมิจฉาทิฏฐิคือ ความเห็นผิด 

นั้นได้ ฉะนั้น ดิฉันจึงขอย้ำกับท่านนักศึกษาอีกครั้งหนึ่ง 

ว่า อย่าพึ่งมีความสำคัญว่าเรานั้น เข้าใจดีแล้ว อันนี้แหละ 

สำคัญนะคะ เพราะบางทีความเข้าใจอันนี้ อาจจะเป็น 

ที่อาศัยของมิจฉาทิฏฐิ แต่เราไม่รู้เท่านั้นเอง เพราะคน 

ที่เขารู้ หรือรู้จบแล้วนั้น ก็ขอให้เข้าใจว่า มีแต่เฉพาะ 

อเสกขบุคคล คือพระอรหันต์เท่านั้น คนที่ยังไม่ได้เป็น 

พระอรหันต์ จะชื่อว่ารู้จบแล้ว ยังไม่ได้ ยังต้องศึกษา   

แม้แต่พระอนาคามีบุคคล ก็ยังจัดอยู่ในจำพวกที่ยังต้อง 

ศึกษาอยู่  พระอรหันต์เท่านั้นแหละไม่ต้องศึกษาแล้ว  

เพราะว่า กิเลสท่านหมดแล้ว นอกจากพระอรหันต์ ไม่มี

          (ต่อฉบับหน้า)
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อนุสัย

อ.สุคนธ์ สุ่นศิริ

 

 - แสดงธรรมชาติของอนุสัย

 - การนอนเนื่องของอนุสัยกิเลสและธรรม

  ที่ประหาณ

 - การแปรสภาพของอนุสัยกิเลส

 - การละอนุสัยกิเลสโดยปัญญาในมัคคจิต

 

แสดงธรรมชาติของอนุสัย

 อนุสัย คือ กิเลสอย่างละเอียด ที่นอนเนื่องอยู่ใน 

ขันธสันดานของสัตว์ทั้งหลาย โดยยังไม่ปรากฏเป็น 

สภาวปรมัตถ์ จึงไม่มีใครทราบได้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

พระองค์เดียวเท่านั้น ที่สามารถรู้อนุสัยของสัตว์ทั้งหลาย 

ได้ มีวจนัตถะแสดงไว้ แปลความว่า :- “ธรรมเหล่าใด ย่อม

นอนเนื่องอยู่ในความสืบต่อแห่งรูปนาม ธรรมเหล่านั้น 

ชื่อว่า อนุสัย” หรือ “ธรรมเหล่าใด เมื่อได้เหตุอันสมควร 

แล้ว ย่อมเกิดขึ้น ธรรมเหล่านั้นชื่อว่า อนุสัย” 
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การนอนเนื่องของอนุสัยกิเลส และธรรมที่ประหาณ

 การนอนเนื่องของอนุสัยกิเลสมี  ๒ ประการคือ

 ๑.  นอนเนื่องอยู่ในการเกิดขึ้น สืบต่อแห่งรูปนาม 

ชื่อว่า สันตานานุสยกิเลส มรรคทั้ง ๔ ทำการประหาณ 

สันตานานุสยกิเลส

 ๒.  นอนเนื่องอยู่ในอารมณ์ที่เป็น ปิยรูป สาตรูป 

(สภาพที่น่ารัก น่ายินดี) และอปิยรูป อสาตรูป (สภาพ 

ที่ไม่น่ารัก ไม่น่ายินดี) ชื่อว่า อารัมมณานุสยกิเลส

       วิปัสสนาญาณของพระโยคี เมื่อเข้าถึง ภังคญาณ 

อารัมมณานุสยกิเลส ก็ถูกประหาณลงทันที ตั้งแต่ญาณนี้ 

เรื่อยๆ ไป

การแปรสภาพของอนุสัยกิเลส

 อนุสัยกิเลส ซึ่งนอนสงบนิ่งอยู่ในขันธสันดานนั้น 

เมื่อมีอารมณ์มากระทบทาง ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจแล้ว 

ก็จะแปรสภาพเป็น ปริยุฏฐานกิเลส คือ กิเลสอย่างกลาง 

เกิดขึ้นทางใจ เป็นความยินดียินร้ายต่ออารมณ์นั้น  

เมื่อปริยุฏฐานกิเลสมีกำลังมากขึ้น ก็จะเป็นปัจจัยแก่ 

วีติกกมกิเลส คือ กิเลสอย่างหยาบเกิดขึ้นเป็นการกระทำ 

ทางกาย และทางวาจา
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 ฉะนัน้ อนสุยักเิลส เมือ่แปรสภาพเปน็กเิลสอยา่งกลาง 

ก็จะปรากฏเป็น สภาวปรมัตถ์ มี ๗ ประการ คือ :- 

 ๑.  กามราคานุสัย  ธรรมชาติที่ เป็นความยินดี  

ติดใจในกามคุณอารมณ์ นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดาน 

เมื่อแปรสภาพเป็น ปริยุฏฐานกิเลส ได้แก่ โลภเจตสิก 

ที่ประกอบใน โลภมูลจิต ๘

 ๒.  ภวราคานุสัย  ธรรมชาติที่ เป็นความยินดี  

ติดใจในอัตภาพของตน ติดใจในรูปภพ อรูปภพ หรือ 

รูปฌาณ อรูปฌาณ นอนเนื่ องอยู่ ในขันธสันดาน 

เมื่อแปรสภาพเป็นปริยุฏฐานกิเลส ได้แก่ โลภเจตสิก 

ที่ประกอบในโลภทิฏฐิคตวิปปยุตจิต ๔

 ๓.  ปฏิฆานุสัย ธรรมชาติที่ เป็นความไม่พอใจ 

ในอารมณ์ นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดาน เมื่อแปรสภาพ 

เป็นปริยุฏฐานกิเลส ได้แก่ โทสเจตสิก ที่ประกอบใน 

โทสมูลจิต ๒

 ๔.  มานานุสัย ธรรมชาติที่เป็นความอวดตัว ถือตัว 

ยกตน นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดาน เมื่อแปรสภาพ 

เป็นปริยุฏฐานกิเลส ได้แก่ มานเจตสิก ที่ประกอบใน 

โลภทิฏฐิคตวิปปยุตจิต ๔
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 ๕.  ทิฏฐานุสัย  ธรรมชาติที่ เป็นความเห็นผิด 

นอนเนื่ องอยู่ ในขันธสันดาน เมื่ อแปรสภาพเป็น 

ปริยุฏฐานกิ เลส ได้แก่  ทิฏฐิ เจตสิก ที่ประกอบใน 

โลภทิฏฐิคตวิปปยุตจิต ๔

 ๖.  วิจิกิจฉานุสัย ธรรมชาติที่ เป็นความสงสัย 

ลังเลใจในสิ่งที่ควรเชื่อ นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดาน 

เมื่อแปรสภาพเป็นปริยุฏฐานกิเลส ได้แก่ วิจิกิจฉาเจตสิก 

ที่ประกอบใน โมหวิจิกิจฉาสัมปยุตจิต ๑ (โมหมูลจิต  

ดวงที่ ๑)

 ๗.  อวิชชานุสัย ธรรมชาติที่เป็นความหลง ความโง่ 

ไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง นอนเนื่องอยู่ ใน 

ขันธสันดาน เมื่อแปรสภาพเป็นปริยุฏฐานกิเลส ได้แก่ 

โมหเจตสิก ที่ประกอบใน อกุศลจิต ๑๒

 

การละอนุสัยกิเลสโดยปัญญาในมัคคจิต ๔

 - ปัญญาใน โสดาปัตติมัคคจิต ละ ทิฏฐานุสัย  

และ วิจิกิจฉานุสัย

 - ปัญญาใน อนาคามิมัคคจิต ละ กามราคานุสัย  

และ  ปฏิฆานุสัย

 - ปัญญาใน อรหัตตมัคคจิต ละ ภวราคานุสัย, 

มานานุสัย และอวิชชานุสัย
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 อธิบายเพิ่มเติม

 การละอนุสัยกิเลส ๗ โดยปัญญาในมัคคจิตที่ท่าน 

แสดงไว้นี้ ไม่มีสกทาคามิมัคคจิตอยู่ด้วย ไม่ได้หมายความ 

ว่า สกทาคามิมัคคจิต ไม่ได้เกิดขึ้นโดยลำดับแห่งธรรมา-

ธิษฐานแล้ว มัคคจิตทั้ง ๔ ต้องเกิดขึ้นเป็นไปตามลำดับ 

แน่นอน แต่ที่ท่านแสดงการละไว้เพียง ๓ มรรคนั้น ท่าน 

มุ่งหมายเฉพาะมัคคจิตที่ละโดยสมุจเฉทปหาณ เท่านั้น 

เพราะสกทาคามิมัคคจิต ละโดย ตนุกรปหาน คือ ละโดย 

กระทำให้เบาบางลง ท่านจึงไม่ได้แสดงไว้ที่นี้

 สำหรับ  พระอนาคามีบุคคล  การที่ท่ านละ 

กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ได้แล้วนั้น ท่านจึงไม่ต้อง 

กลับมาเกิดในกามภูมิอีกต่อไป ท่านจะต้องไปสู่พรหมโลก

อย่างแน่นอน และจะทำอรหัตตมัคคจิต เป็น อรหัตตผล-

บุคคล แล้วปรินิพพานในพรหมโลกนั้น

             สวัสดีค่ะ

เรียบเรียงจาก พระอภิธัมมัตถสังคห ปริจเฉทที่ ๗ 
ของมูลนิธิแนบ มหานีรานนท ์

                       วิปัสสนากัมมัฏฐานของมูลนิธิสัทธัมมโชติกะ
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เกิดทำไม ทำไมจึงเกิด 

(ตามนัยแห่งปฏิจจสมุปบาท)

บุญรักษ์ นาครัตน์

 

 ขอนอบน้อมถวายอภิวาทบูชาพระรัตนตรัย ด้วยเศียรเกล้า

 เอตสฺส  อานนฺท  ธมฺมสฺส  อนนุโพธา  อปฺปฏิเวธา   

เอวมยํ   ปชา   ตนฺตากุลกชาตา   คุณคณฺิกชาตา   มุญฺชปพฺพชภูตา  

อปายํ   ทุคฺคตึ   วินิปาตํ   สํสารํ   นาติวตฺตติ ฯ

 “ดูกรอานนท์ หมู่สัตว์นี้ เป็นเหมือนเส้นด้ายที่ยุ่ง  

เป็นเหมือนกลุ่มเส้นด้ายที่ เป็นปม เป็นเหมือนหญ้า 

มุงกระต่าย และหญ้าปล้อง และไม่รู้แจ้งแทงตลอด 

ปฏิจจสมุปบาทนี้ ย่อมไม่ผ่านพ้นอบาย ทุคติ วินิบาต 

อันเป็นที่ดำเนินไปแห่งทุกข์  อันปราศจากสุข และ 

สังสารวัฏ

 ที่ เป็นเช่นนี้ เพราะคนส่วนใหญ่ถูกครอบงำด้วย 

สักกายทิฏฐิ เพราะความไม่รู้ชีวิต คือกระแสของรูปนาม  

ทีด่ำเนนิตอ่เนือ่งกนัโดยวา่งเปลา่ ปราศจากตวัตน หรอือตัตา 

ที่เป็นผู้กระทำ จึงเกิดความยึดมั่นถือมั่นด้วยความไม่รู้ 

เป็นอุปาทาน องค์ธรรม คือ ตัณหา ทิฏฐิ และมานะ
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 คำถามที่ว่า “เกิดมาทำไม ทำไมจึงเกิด” ชาวพุทธ 

ส่วนใหญ่จะตอบว่า เกิดมาใช้กรรม เกิดมาเพราะกรรม  

ผู้ที่ต้องเผชิญต่อความทุกยากทั้งกายและใจ ก็จะพร่ำรำพัน 

ว่าทำกรรมอะไรไว้จึงต้องมาประสพกับเคราะห์กรรม 

เช่นนี้ เมื่อไหร่จะหมดกรรม ส่วนผู้ที่รับความสุขความ 

สบาย ก็หวังที่จะได้รับความสุขเช่นนี้ตลอดไป หากได้รับ 

ความไม่สมหวัง ไม่สมปรารถนาในภายหลัง ก็รู้สึกเป็น 

ทุกข์เป็นร้อนต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

 เรื่องกรรม พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า

 “กมมฺนุา วตตฺ ตโีลโก”  สตัวโ์ลกยอ่มเปน็ไปตามกรรม  

          “กรรม” ในทางธรรม คือ การกระทำ ดังวจนัตถะว่า 

          “กรณํ”= กมฺมํ แปลความว่า การกระทำ ชื่อว่ากรรม 

           อีกนัยหนึ่ง “กโรติ เอเตนาติ = กมฺมํ”  แปลความว่า

สัตว์ทั้งหลายย่อมสำเร็จการกระทำโดยอาศัยธรรมชาติใด 

ธรรมชาติหนึ่งที่เป็นเหตุให้สำเร็จการกระทำนั้น ชื่อว่า 

“กรรม” ได้แก่ เจตนาเจตสิก ที่ประกอบในอกุศลจิต ๑๒ 

และโลกียกุศลจิต ๑๗ ดังอรรถกถาอัฏฐสาลินี แสดงว่า

 “เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ วทามิ เจตยิตฺวา กมฺมํ กโรติ 

กาเยน วาจาย มนสา”
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 แปลความว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา ตถาคต กล่าว 

ว่า เจตนานั้นแหละเป็น “กรรม” เมื่อมีเจตนาแล้วบุคคล        

ย่อมทำกรรมโดยทางกาย ทางวาจา และทางใจ”

 หมายถึง เจตนาเป็นตัวกระตุ้น ชักนำให้ทำกรรม 

ทั้งที่เป็นอกุศล และกุศล

         ยาทิสํ  วปเต  พีชํ    ตาทิสํ  ลภเต  ผลํ 

  กลฺยาณการี  กลฺยาณํ   ปาปการี  จ  ปาปกํ

 คาถานี้เป็นพุทธพจน์ ในรูปของอิสิภาษิต (คำกล่าว 

ของพระ ษี) และพระโพธิสัตว์สุภาษิต ซึ่งพระพุทธเจ้า 

ตรัสเล่าไว้เป็นข้อความที่แสดงถึง “กรรม” ในพระพุทธ-

ศาสนาไว้อย่างกระจ่างชัดว่า “หว่านพืชเช่นไร ได้ผล 

เช่นนั้น ผู้ทำกรรมดี  ย่อมได้รับผลดี  ผู้ทำกรรมชั่ว 

ย่อมได้รับผลชั่ว

 การกระทำกรรมโดยกระบวนการของชีวิตคือการ 

“รับรู้” และ “เสวยโลก”โดยอาศัยทวารทั้ง ๖ คือทาง ตา  

หู จมูก ลิ้น กาย และใจ 

 สำหรับการรับรู้เสวยโลกซึ่งปรากฏแก่มนุษย์ใน 

ชีวิตประจำวัน มีอาการต่างๆ ที่เรียกว่า “อารมณ์ ๖” คือ 

ตาเหน็รปู (รปูารมณ)์ หไูดย้นิเสยีง (สทัทารมณ)์ จมกูไดก้ลิน่ 

(คันธารมณ์) ลิ้นรู้รส (รสารมณ์) กายรับสัมผัส เย็นร้อน 
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อ่อนแข็ง หย่อนตึง (โผฏฐัพพารมณ์) การแสดงออกต่อ 

การรับอารมณ์ทั้ง ๖ ทางกายทวาร วจีทวาร มโนทวาร 

ด้วยการกระทำ พูด คิดนึก การแสดงออกเป็นต่างๆ 

จะเป็นไปทั้งในทางกุศล หรืออกุศล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ 

ผูแ้สดงออก เปน็ผูท้ีม่โียนโิสมนสกิาร หรอือโยนโิสมนสกิาร 

ต่อการรับรู้อารมณ์นั้นตามสภาวะความเป็นจริงเพียงไร 

 นอกจากนี้แล้ว มนุษย์ยังตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติ 

เรียกในภาษาบาลีว่า “นิยาม” แปลว่ากำหนดอันแน่นอน 

อรรถกถาจารย์ แสดงกฎธรรมชาติหรือนิยามไว้ ๕ อย่าง

 ๑.  อุตุนิยาม  กฎธรรมชาติที่ เกี่ยวกับอุณหภูมิ  

โดยเฉพาะเรื่องลม ฟ้า อากาศ และฤดูกาล อันเป็น 

สิ่งแวดล้อมของมนุษย์

 ๒.  พีชนิยาม กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธ์ุ 

พันธุกรรม

 ๓.  กรรมนิยาม กฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรม 

ของมนุษย์ หรือกระบวนการให้ผลของการกระทำ

 ๔.  ธรรมนิยาม  กฎธรรมชาติที่ เกี่ยวกับความ 

สัมพันธ์ และความเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันของ 

สิ่งทั้งหลาย

 ๕.  จิตตนิยาม กฎธรรมชาติเกี่ยวกับกระบวนการ 

ทำงานของจิต
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 กรรมนิยาม เป็นกฎธรรมชาติที่สำคัญที่สุด เพราะ 

เป็นเรื่องของมนุษย์โดยตรง เป็นวิสัยของมนุษย์ใน 

การปรุงแต่ง ควบคุม บันดาลให้เป็นไปต่างๆ นานาใน 

วิถีชีวิตประจำวันด้วยตนเองโดยแท้

 ในสังสารวัฏอันหาเบื้องต้นและเบื้องปลายมิได้นี้ 

“กรรม” คือการกระทำในอดีต (อดีตเหตุ) ย่อมมีมากมาย 

หลายภพชาตินับมิถ้วน ทั้งที่เป็นความดี เป็นบุญ เป็นกุศล 

และที่เป็นกรรมซึ่งไม่ดี เป็นอกุศล เรียกว่า “กุสลา ก็ทำมา 

อกุสลา ก็ทำมา” ส่วนชีวิตในปัจจุบันที่เกิดมา ได้ปฏิสนธิ 

กาลเป็นมนุษย์  เพราะกุศลแห่งศีล จึงมีทั้งความสุข  

ความทุกข์ (ปัจจุบันผล) ระคน ปนเปกันอยู่นั้น เป็นเพราะ

กรรมในอดีตที่ทำมาอันเป็นผลที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  

เพราะตนเองเป็นผู้กระทำเอง

 ฉะนั้นต่อคำถามที่ว่า “เกิดมาทำไม” เกิดมาเนื่องจาก 

กรรมในอดีต ส่งผลให้ต้องชดเชยกรรมที่เป็นอกุศล และ 

เสวยผลที่เป็นกุศลในปัจจุบัน ในขณะเดียวกันก็กำลัง 

สร้างกรรมใหม่ ในปัจจุบัน (ปัจจุบันเหตุ) ที่จะให้ผล 

ในอนาคต (อนาคตผล) ทั้งที่เป็นกุศล และอกุศล ตามเหต ุ

แห่งการกระทำ

 ในปฏิจจสมุปบาท จะใช้คำว่า อดีตเหตุ  เป็น 

กรรมเก่าในอดีต ปัจจุบันผล คือผลของการกระทำที่ 
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เคยทำไวใ้นอดตีทีต่อ้งรบั (เหน็ด ีไดย้นิด ีสมัผสัด ีมคีวามสขุ 

เปน็ตน้) ปจัจบุนัการดำรงชวีติในอตัภาพนีก้ก็ำลงัทำกรรม

ใหม่ ที่จะให้ผลในอนาคต เพราะฉะนั้นเราจึงเกิดมาเพราะ 

กรรม มาใช้กรรม มาสร้างกรรมใหม่ ตราบใดที่ยังไม่บรรลุ 

มรรค ผล นพิพาน ตราบนัน้กย็งัไมพ่น้กรรม หมดกรรม คอื 

ไม่ต้องเกิดอีก

 สรุปคนที่เกิดมาจึงมาใช้กรรมเก่าที่เป็นอดีตเหตุ 

ทั้งที่เป็นกุศล และอกุศล พร้อมกันนั้นก็สร้างกรรมใหม่ 

ในปัจจุบัน อันจะเป็นผลต่อเนื่องไปในอนาคต เป็น 

อนาคตผล หมุนเวียนเป็นไปเช่นนี้ตราบที่ยังไม่ได้  

ปหานกิเลสด้วยอริยมรรค อริยผล และนิพพาน

 ฉะนั้นการเกิดมาจึงควรศึกษาและปฏิบัติธรรม ตาม 

คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า สร้างบุญบารมีเพื่อเป็นปัจจัย 

แห่งการพ้นจากสังสารวัฏอันเป็นทุกข์ไม่ต้องมาเวียน  

เกิด แก่ เจ็บ ตาย อีกต่อไป

 ทำไมจึงเกิด ที่เกิดเพราะอวิชชา คือความไม่รู้ใน 

ขันธ์ที่ ๕ ที่เป็นอดีต ปัจจุบัน อนาคต และทั้งที่เป็นอดีต 

และอนาคต และความไม่รู้ในอริสัจ ๔ คือไม่รู้ทุกข์ สมุทัย  

นิโรธ และมรรค
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 อวิชชา มาจาก อาสวะ คือสิ่งที่หมักดอง นอน 

เนื่องอยู่ในขันธสันดาน เพราะฉะนั้นคนจึงมาเกิดเพราะ 

อวิชชา โดยมีตัณหา และกรรมเป็นสหาย ตัณหาเป็น 

ตัวก่อภพ เพราะฉะนั้นตัณหาจึงเป็นแกนใหม่ อวิชชา 

เป็นแกนเก่า ต้นตอตัวเก่าคือ อวิชชา ทำให้มาเกิด 

ตัวใหม่ที่ก่อภพใหม่ คือ ตัณหา

 ฉะนั้นชีวิตของสัตว์โลกเหมือนผู้ที่ลอยคออยู่ใน 

มหาสมุทรใหญ่ทั้ง ๔ ได้แก่ กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ 

และอวิชชาสวะ จึงควรจะพยายามหาทางขึ้น เรือ 

อัฏฐังคิกนาวาให้ได้ (มัชฌิมาปฏิปทา อริยมรรคมีองค์ ๘) 

เพื่อจะได้พ้นจากมหาสาครใหญ่ทั้ง ๔ โดยปูพื้นฐาน 

สร้างบารมี ๑๐ บำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา การเข้าถึง 

พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ปฏิบัติตามโอวาทปาติโมกข์เป็น 

เบื้องต้น

 สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไม่ทำบาปทั้งปวง (ไม่ทำ 

ทุจริต ๑๐ คือ กายทุจริต ๓ วจีทุจริต ๔ มโนทุจริต ๓)

 กุสลสฺสูปสมฺปทา  การยังกุศลให้ถึงพร้อม คือ 

การบำเพ็ญความดี ให้บริบูรณ์  (บุญกิริยาวัตถุ  ๑๐ 

กุศลกรรมบถ ๑๐)
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 สจิตฺตปริโยทปนํ การทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว คือ 

การชำระจิตให้บริสุทธิ์หลุดจากกิเลส

 เอตํ พุทฺธานสาสนํ ธรรม ๓ อย่างนี้เป็นคำสั่งสอน 

ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

 ปฏจิจสมปุบาท เหตผุลแหง่สงัสารวฏั และอรยิสจั ๔ 

อย่างย่อ 

  “เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา เตสํ เหตํุ ตถาคโต (อาห)

  เตสญฺจ โย นิโรโธ   เอวํวาที มหาสมโณ”

 ค ว า ม ว่ า  ธ ร ร ม เ ห ล่ า ใ ด มี เ ห ตุ เ ป็ น แ ด น เ กิ ด 

พระตถาคตตรัส เหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และตรัสความดับ

ไปของธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะทรงมีวาทะเช่นนี้ 

        นี้ เป็นคำกล่ าวของพระอัสสชิ เถระ  แก่ท่ าน 

อุปปติสสะ (ท่านพระสารีบุตรเถระเจ้า) คำว่าธรรม 

เหล่าใด หมายถึงธรรมที่ เป็นทุกขสัจ คำว่า เหตุของ 

ธรรมเหล่านั้น หมายถึงสมุทยสัจ อันได้แก่ตัณหา คำว่า 

ความดับไปของธรรมเหล่านั้น คือนิโรธสัจ

         คาถานี้ แสดงถึงอริยสัจ ๔ โดยย่อ เป็นคำสอน 

ที่ เกี่ยวโยงถึง ปฏิจจสมุปบาท หมายถึงการดับทุกข์ 

และทางดำเนินไปแห่งการดับทุกข์
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 ในปฏิจจสมุปบาท ทรงแสดงถึงความสัมพันธ์ของ 

เหตุและผลที่ทำให้ วัฏฏะสงสารดำเนินไปเหมือนกงล้อ 

ที่หมุนอยู่เสมอ ผู้ที่เข้าใจเรื่องนี้ดีย่อมจะตัดวงจรแห่ง 

ภพชาติได้ ท่านเปรียบเทียบไว้ว่าการเวียนเกิด เวียนตาย 

ในสังสารวัฏที่หาเบื้องต้น เบื้องปลายไม่ได้  เหมือน 

เรือนจำที่ขังตัวเองไว้กับความทุกข์ เพราะ เทวดา พรหม 

ก็ต้องมีการตาย เป็นที่สุดตามกาลเวลา ไม่มีสัตว์โลกใดเลย

ที่หนีพ้นความตายได้ ชีวิตทั้งปวงประกอบด้วยรูปกับนาม 

ไม่มีอัตตาตัวตน และรูปนามนั้นก็ประกอบกันขึ้นมาตาม 

กฎแห่งกรรม เป็นไปตามเหตุปัจจัยที่กำหนดชะตาชีวิต 

แต่ละชีวิตขึ้นมาด้วยการกระทำของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น 

กรรมดีหรือกรรมไม่ดีก็ตาม

 ปฏิจจสมุปบาท แสดงเฉพาะสิ่งที่มีชีวิตเท่านั้น  

แสดงทั้งในจิตดวงเดียวและข้ามภพข้ามชาติ เป็นธรรม 

ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน หมายถึงธรรมที่เป็นเหตุและเป็นผล 

แก่กันและกัน เกิดขึ้นต่อเนื่องไม่ขาดสาย เป็นการศึกษา 

เก่ียวกับรูปและนาม ในโลกียะอันเป็นทางสายกลางระหว่าง 

สสัสตทิฏฐิ กับอุจเฉททิฏฐิ ที่เห็นว่าเที่ยงและขาดสูญ 

เพราะเป็นเรื่องของเหตุกับผล มีกับไม่มี จึงเป็นการปฏิเสธ 

ทั้งสัสสตทิฏฐิ กับอุจเฉททิฏฐิ
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 ในปฏิจจสมุปบาทประกอบด้วยห่วงโซ่ที่คล้องกัน 

อยู ่๑๒ หว่ง โดยเริม่ตน้จาก อวชิชา (ใหอ้วชิชาเปน็ประธาน) 

และจบลงที่มรณะ อวิชชาและตัณหาเป็นรากเหง้าที่สำคัญ 

เพราะชีวิตทั้งปวงประกอบด้วยรูปกับนาม ประกอบกัน 

ขึ้นมาตามกฎแห่งกรรม และตามเหตุปัจจัย

 วงจรของชีวิตในปฏิจจสมุปบาท ท่านแบ่งไว้ ๒ วง 

คือ

 วงแรก เรียกว่า ปุพพันตภวจักร เริ่มด้วยอวิชชา 

และจบที่เวทนา

 วงจรหลัง เรียกว่า อปรันตภวจักร เริ่มต้นจากตัณหา 

จบลงที่ชรา มรณะ

 เนื่องจาก ทุกข์ โทมนัส และความทุกข์อย่างอื่น 

ไม่เกิดในพรหมโลก จึงไม่นำมารวมไว้ในผลของการเกิด 

(ชาติ)

 ปฏิจจสมุปบาท เป็นเรื่องยาก มีความลึกซึ้ ง 

เพราะตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งธรรม ๒ ประการคือ

 ฝ่ายอนุโลม (สมุทยวาระ) เป็นฝ่ายเกิด เกี่ยวข้อง 

กับทุกข์ เหตุของทุกข์ เป็นวิสัยของสัตว์โลก และการ 

เวียนเกิดเวียนตาย ไม่รู้จบ
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 ฝา่ยปฏโิลม (นโิรธวาระ) ฝา่ยดบั เกีย่วกบัการดบัทกุข ์

และแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกข์

 ปญัญาสารในฉบบัหนา้จะอธบิายลกัษณะสำคญัของ

ปฏิจจสมุปบาทพร้อมภาพประกอบ

             

             สวัสดีค่ะ

_15-1451.indd   70 2/11/16   10:04:36 AM



71

ปริญญาในพุทธศาสนา

อ.บุญณัฐศักดิ์ ทวิพัฒน์

 

 ปริญญาทางพุทธศาสนา เป็นงานวิจัยชีวิตตนด้วย 

ปัญญา เป็นธัมมวิจัย ศึกษาความเป็นไปของรูปธรรม 

นามธรรมภายในตน

   ปริญญาในที่นี้หมายถึง การกำหนดรู้ซึ่งกิจของ 

อริยสัจ ๔ จำแนกออกได้เป็น ๓ ประการคือ ญาตปริญญา 

ตีรณปริญญา และปหานปริญญา

 ปริญญาทั้ง ๓ เป็นแนวทางแสดงให้เห็นลักษณะ 

ขั้นตอนการปฏิบัติธรรม ให้ เห็นความเป็นจริงของ 

สภาวธรรมไปตามลำดับด้วยปัญญา โดยการกำหนดรู้ 

รูป นาม จนปฏิปทาภาวนาเจริญขึ้น และสัจฉิกิริยาญาณ  

คือปัญญาที่กระทำให้แจ้งพระนิพพาน เห็นสภาวะด้วย 

สามารถแห่งการแทงตลอด ซึ่งเหมือนกับแนวทาง 

ในการเจริญสติปัฏฐาน จนสติ ปัญญามีกำลังก้าวขึ้นสู่  

วิปัสสนาปัญญา และมรรคปัญญา

 พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า เรารู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว 

พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้สำเร็จแล้ว กิจอื่น 

เพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี เป็นคำประกาศของผู้ใคร่ 
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พ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏ และเมื่อทรงมีความเพียรเจริญ 

วิปัสสนา จนกระทั่งบรรลุอรหัตตมรรค อรหัตตผล เพราะ 

ได้ทำปริญญาทั้ง ๓ ประการ ด้วยการกำหนดรู้ในกิจของ 

อริยสัจ

 คำว่า กิจ ในที่นี้มีความสำคัญ จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ

น่าศึกษามาก เพราะผู้ใดได้ปฏิบัติตามกิจนี้แล้ว จะเป็น 

หนทางใหบ้รรล ุมรรค ผล นพิพาน หลดุพน้จากสงัสารวฏัได ้

 คำว่า  ปริญญา  เป็นชื่อของกิจที่พึงกระทำต่อ 

อริยสัจ  ๔ เป็นกิจที่สำคัญที่สุดในพุทธศาสนา ที่  

พุทธบริษัททั้งหลายพึงปฏิบัติต่ออริยสัจ ๔ อันเป็นธรรม 

ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้

 อริยสัจมี ๔ ประการ กิจนี้กระทำต่ออริยสัจ จึงมี  

๔ ประการ 

 ๑.  ป ริ ญ ญ า กิ จ  เ ป็ น กิ จ ที่ ก ำ ห น ด รู้ ทุ ก ข สั จ 

พระพุทธองค์ตรัสถึงทุกขสัจก่อน เพื่อให้สัตว์ทั้งหลาย 

เห็นโทษของชีวิต เห็นโทษภัยของขันธ์ ๕ เพื่อให้เกิดความ

เบื่อหน่ายในอุปทานขันธ์ ก่อให้เกิดปัญญาเห็นธรรม คือ 

รูปนาม ได้ถูกต้องตามความเป็นจริง

 ๒.  ปหานกิจ เป็นกิจที่ละสมุทยสัจ คือละตัณหา  

อันเป็นกิ เลสที่ เป็นเหตุ ให้ เกิดทุกข์  ทุกข์ทั้ งมวลที่  
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สรรพสัตว์ประสพอยู่ล้วนเกิดจากตัณหาทั้งสิ้น จะกำจัด 

ทุกข์ทั้งปวงให้สิ้นซากได้ ก็ต้องกำจัดที่เหตุของผลนั้นๆ  

คือกำจัดตัณหา

 ๓.  สัจฉิกิริยากิจ เป็นกิจที่ทำให้แจ้งนิโรธสัจ คือ 

แจ้งพระนิพพาน อันเป็นอสังขตธรรม คือธรรมที่  

ปราศจากปัจจัยปรุงแต่ง ธรรมที่พ้นจากกิเลสและขันธ์ 

พน้จากรปูนาม ภาวะทีไ่มม่ทีกุขใ์ดๆ และกเิลสอยา่งสิน้เชงิ 

 ๔.  ภาวนากิจ  เป็นกิจที่ทำให้มรรคสัจ เจริญ 

เป็นหนทางให้ถึงความดับทุกข์ คือ พระนิพพาน สามารถ

ปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงอันได้แก่ทางสายกลาง ที่บริสุทธิ์ 

ห ม ด จ ด ต า ม แ น ว ท า ง ข อ ง ศี ล  ส ม า ธิ  แ ล ะ ปั ญ ญ า  

ได้แก่ มรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิ เป็นต้น ให้เกิดขึ้น 

พร้อมเพรียงกัน

 ตลอดระยะเวลา ๔๕ พรรษา ทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อสัตว์โลก ทรงแสดงธรรม 

เพื่อโปรดสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากสังสารทุกข์ ธรรมที่ 

พระพุทธองค์แสดงล้วนเป็นเรื่องของกิจในอริยสัจ ๔ 

ทั้งนั้น ตั้งแต่ครั้งปฐมเทศนาที่แสดงต่อพระปัญจวัคคี 

ตลอดมาจวบจนวาระสุดท้าย เมื่อใกล้จะเสด็จดับขันธ 

ปรินิพพาน ทรงตรัสพระปัจฉิมโอวาทให้พุทธบริษัท 
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ทำกิจนี้ด้วยความไม่ประมาท ด้วยวจนัตถะว่า หนฺททานิ 

ภิกขเว อามนฺตยามิโว วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน 

สมฺปาเทถ อยํ ตถาคตสฺส ปจฺฉิมวาจา แปลว่า “ดูกรภิกษุ 

ทั้งหลาย บัดนี้เราขอเตือนพวกเธอทั้งหลายว่า สังขาร 

ทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลาย 

จงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด นี้ เป็นโอวาท 

ครั้งสุดท้าย ของตถาคตเจ้า”

 พระพุทธองค์ ทรงแสดงถึงการมีสติระลึกไปยัง  

รูป นาม อันเป็นสังขารธรรม เกิดความรู้ด้วยปัญญา แทง 

ตลอดความจริงของรูปนามว่ามีความเกิดขึ้นแล้วหมดไป 

เปน็ธรรมดา ผูท้ีเ่หน็ธรรมเปน็ไปเชน่นี ้เปน็ผูท้ีไ่มป่ระมาท 

ได้แก่ผู้เจริญสติปัฎฐาน จนสติปัญญามีกำลังเป็นวิปัสสนา 

เมื่อปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ก็สามารถเข้าสู่มรรค ผล นิพพาน 

เห็นความจริงไปตามกิจของอริยสัจ ๔

 กิจทั้ง ๔ นี้ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน 

เมื่อทำกิจใดกิจหนึ่ง ก็เท่ากับได้ทำกิจอื่นไปด้วย ผู้ใด 

เห็นทุกข์ ผู้นั้นย่อมเห็นแม้ทุกขสมุทัย แม้ทุกขนิโรธ 

และแม้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

 เ มื่ อ ท ำ ป ริ ญ ญ า กิ จ ด้ ว ย ก า ร ก ำ ห น ด รู้ ทุ ก ข์  

ในขณะเดียวกันก็ทำปหานกิจ ละสมุทัยไปตามควร 
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แก่เหตุ สมุทัยเกิดไม่ได้ดับไปชั่วขณะ เป็นการแจ้งนิโรธ 

และมหากศุลญาณสมัปยตุ ทีท่ำหนา้ทีก่ำหนดรูท้กุขอ์ยูน่ัน้ 

ย่อมมีกำลังมากขึ้นๆ ตามลำดับ จนเข้าสู่โลกุตรมรรคกุศล 

เป็นการเจริญมรรค

 ผู้ ที่ ใส่ ใจอุปาทานขันธ์  ๕  อัน เป็นกองทุกข์  

นำรูปนามมากำหนดรู้อย่างนี้  ชื่อว่า ทำปริญญากิจ 

กิจที่ต้องกำหนดรู้ทุกขสัจ ซึ่งมีเฉพาะในพุทธศาสนา 

เท่านั้น ผู้ใดทำกิจนี้ย่อมพ้นจากทุกข์ในสังสารวัฎได้  

เพราะเป็นเหตุให้ เกิดปัญญารู้รูปนามตามความจริง 

เมื่อปัญญาเกิดขึ้น ปริญญาก็เริ่มดำเนินไป

 ปริญญาที่ ๑ ญาตปริญญา ได้แก่การกำหนดรู้ทุกข์ 

ด้วยปัญญา เป็นความรู้รอบสภาวะลักษณะของรูปนาม 

พร้อมทั้งปัจจัยให้ เกิดรูปนาม คือปัญญาที่กำหนดรู้  

ลักษณะเฉพาะตัวของขันธ์  ๕ กำหนดรู้ว่านี้คือรูป  

นี้คือเวทนา นี้คือสัญญา นี้คือสังขาร นี้คือวิญญาณ 

นี้เป็นลักษณะ นี้เป็นกิจหน้าที่ นี้เป็นผลปรากฏที่เป็น 

ปัจจุปัฏฐาน นี้เป็นเหตุใกล้อันเป็นปทัฎฐานให้เกิดของ 

ขันธ์เหล่านี้ เมื่อกำหนดรู้อย่างนี้ ปัญญาจึงรู้รูปแต่ละรูป 

รู้นามแต่ละนาม รู้ว่าเป็นรูปอะไร นามอะไร ไม่ปะปนกัน  

เพื่อกระจายฆนะความเป็นกลุ่มก้อนของรูปนาม และ 
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สามารถรู้ถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้รูปนามนั้นๆ เกิดขึ้น

 คำว่า ญาต แปลว่าสักแต่ว่ารู้ เป็นการรู้แต่เฉพาะ 

ขอบเขตของความเป็นรูปนามและปัจจัยให้เกิดรูปนาม  

ไม่มีกิจที่จะต้องรู้ยิ่งไปกว่านี้

 ปัญญาที่รู้จักสภาวะของรูปนาม ขั้นทำกิจกำหนดรู้ 

ทุกขสัจ จนเห็นสภาวะความจริงของรูปธรรม นามธรรม 

อันเป็นวิเลสลักษณะ คือลักษณะเฉพาะของธรรมนั้นๆ  

ทำให้ระงับความเห็นผิดว่าเป็นตัวตนคนสัตว์ลงได้ เพราะ 

เห็นธรรมที่กำลังปรากฏเป็นแค่สภาวะของรูปนามที่  

แตกต่างกัน เป็นความรู้ของญาณที่ชื่อว่า นามรูปปริจเฉท-

ญาณ และ ปัจจยปริคหญาณ ปัญญาได้ตัววัตถุคืออารมณ ์

กรรมฐานที่เป็นรูปนามตามความเป็นจริง กับเหตุที่ทำให้ 

รปูนามเกดิขึน้ สามารถกำหนดแยกรปู แยกนาม อนัเปน็ไป 

ในภูมิ ๓ ที่เป็นภายในออกเป็นส่วนๆ ไม่ปะปนกันด้วย 

ญาณ ว่านี้คือรูป ไม่ใช่นาม นี้คือนาม ไม่ใช่รูป แม้รูป 

แต่ละรูป นามแต่ละนามก็มีลักษณะที่แตกต่างกัน เป็น 

การรู้แบบประจักษ์คือเข้าถึงตัวสภาวปรมัตถ์จริงๆ ไม่ใช ่

เกิดจากความคิดใคร่ครวญไปตามปริยัติที่ได้ศึกษามา  

สติ ปัญญาได้สัมผัสกับสภาวธรรมจริงๆ คือมีรูปนาม เป็น

วตัถรุองรบัความรูส้กึในขณะกำหนดรู ้และญาณทีก่ำหนด
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รูเ้หตปุจัจยัทีท่ำใหร้ปูนามเกดิขึน้ ทำใหก้า้วลว่งความสงสยั 

ในกาลทั้ง ๓ ว่า รูปนามที่กำลังปรากฏนั้นเกิดขึ้นได้ 

อย่างไร มีอะไรเป็นปัจจัยให้เกิด เพราะปัญญาเห็นเป็นที่ 

แน่แท้มาตั้งแต่ต้นแล้วว่า รูปนามที่เกิดขึ้นนั้นมีปัจจัย 

ต่างๆ คอยปรุงแต่งอยู่ เช่นรูปนามเกิดเพราะมีอวิชชา  

ตัณหา อุปาทาน กรรม และอาหาร คอยปรุงแต่งให้เกิดข้ึน 

และตั้งอยู่ได้ เป็นไปได้ตลอดตั้งแต่เกิด จนกระทั่งตายไป 

นี่คือ ญาตปริญญา ที่เห็นรูปนามตามความเป็นจริง และ 

รู้ถึงปัจจัยที่ทำให้รูปนามเกิดขึ้น

 ปริญญาที่  ๒ ตีรณปริญญา ได้แก่การกำหนดรู้  

ไตรลักษณ์ของรูปนามขันธ์ ๕ รู้ว่ารูปนามเมื่อเกิดขึ้นแล้ว

กด็บัไปตามเหต ุตามปจัจยั เมือ่มเีหตปุจัจยัรปูนามกเ็กดิขึน้ 

หมดเหตุหมดปัจจัยรูปนามก็ดับไป รูปนามจึงแปรปรวน 

เปน็ของไมเ่ทีย่ง เปน็ทกุข ์เพราะทนอยูใ่นสภาพเดมินัน้ไมไ่ด ้

เป็นอนัตตา เพราะไม่สามารถบังคับบัญชาได้ ไม่มีใคร 

มีอำนาจสร้างรูปนามให้เกิดขึ้น เป็นการยกรูปนาม ขึ้นมา 

ให้เห็นสามัญลักษณะแห่งสภาวธรรมเหล่านั้น

 สามัญลักษณะ เป็นไปโดยนัย เป็นต้นว่า รูปํอนิจจํ 

รูปไม่เที่ยง รูปํทุกขํ รูปเป็นทุกข์ รูปํอนตฺตา รูปเป็น 

อนัตตา คือรูปนามที่แสดงอนิจจลักษณะ ทุกขลักษณะ 
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อนัตตลักษณะ เป็นปัญญาที่พิจารณารูป นาม ด้วย 

ความละเอียด พิศดารยิ่งขึ้น

 คำว่า ตีรณะ แปลว่า พิจารณา หมายถึงพิจารณา 

รูปธรรม นามธรรม โดยความเป็นไตรลักษณ์นั่นเอง

 ตีรณปริญญา คือปัญญาขั้นญาณ ที่มีโลกียธรรม 

เป็นอารมณ์ เป็นปัญญาที่เห็นรูปนาม แสดงความจริงคือ 

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เทียบญาณได้แก่ สัมมสนญาณ 

และอุทยัพพยญาณ เพราะญาณทั้ง ๒ นี้ รู้ เห็นสามัญ 

ลักษณะของรูปนาม มีลักษณะที่เสมอเหมือนกัน ทุกรูป 

ทุกนามที่เป็นสังขารธรรม ต่างก็เกิดขึ้นแล้วดับไป รูปนาม

ที่ดับไปจึงถึงความเสมอเหมือนกัน คือแสดงความ 

ไม่ เที่ยงเหมือนกัน แสดงความเป็นทุกข์ เหมือนกัน 

แสดงความเป็นอนัตตาเหมือนกัน รูปนามที่ดับไปไม่ได้ 

แตกต่างกันเลย ซึ่งต่างจากรูปนามที่กำลังปรากฏเกิดขึ้น 

จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกัน รูปแต่ละรูปก็มีลักษณะ 

อย่างหนึ่ง นามแต่ละนามก็มีลักษณะของตนอย่างหนึ่ง 

อย่างในญาตปริญญา

 สัมมสนญาณ เป็นปัญญาที่เห็นรูปนามโดยความ 

เป็นไตรลักษณ์ด้วยอำนาจของปัญญาที่พัฒนามาจาก 

ปัจจยปริคหญาณ ปัญญาญาณนี้เห็นความเกิดขึ้นดับไป 
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ของรปูนาม ชนดิสนัตตยิงัไมข่าด จงึเหน็รปูนามใหมป่รากฏ 

ขึ้นก่อนเป็นปัจจุบัน เพราะรูปนามเกิดดับสืบต่อกันอย่าง 

รวดเร็วไม่ขาดสาย แล้วค่อยเห็นรูปนามเก่าดับไป โดย 

ความเป็นอดีต เพราะปัญญายังไม่แหลมคมพอที่จะเห็น 

รูปนามดับเป็นปัจจุบัน

 อุทยัพพยญาณ เป็นปัญญาที่เห็นรูปนามโดยความ 

เป็นไตรลักษณ์ เป็นปัญญาท่ีเป็นไปด้วยอำนาจการพิจารณา 

ความเกิดขึ้นดับไปของสังขารธรรมชนิดสันตติขาด เห็น 

ความเกิดขึ้นดับไปของรูปนามทันทีโดยความเป็นปัจจุบัน 

แลว้จงึเหน็รปูใหมน่ามใหมเ่กดิขึน้มาใหก้ำหนดแทนตอ่ไป 

และเห็นรูปนามนั้นดับไปโดยทันทีอีก เป็นการเห็นรอยต่อ

ของสังขารขณะเกิดขึ้นดับไปอย่างต่อเนื่อง

 ปริญญาที่ ๓ ปหานปริญญา การกำหนดสังขาร 

ธรรมถึงขั้นละ คือไถ่ถอนความยึดติดที่ เห็นผิดว่ารูป 

นามขันธ์ ๕ เป็นเรา เป็นความอิสระ ขาดจากความผูกพัน  

เป็นปัญญาที่พัฒนาต่อจากอุทยัพพยญาณ

 ปหาณปริญญา จึงนับตั้งแต่  ภังคญาณ ภยตู-

ปัฏฐานญาณ อาทีนวญาณ นิพพิทาญาณ มุญจิตุกัมยตา-

ญาณ ปฏิสังขาญาณ สังขารุเบกขาญาณ อนุโลมญาณ 

และทีภ่งัคขณะของอนโุลมจติ อารมณท์ีเ่ปน็สามญัลกัษณะ 
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ก็ดับไปพร้อมกับอนุโลมญาณ เมื่อถึงโคตรภูญาณ และ 

มรรคญาณ ที่เกิดดับตามกันมา มีอารมณ์เป็นพระนิพพาน 

ปหาณปริญญาจึงประกอบด้วยภังคญาณจนถึงมรรคญาณ 

รวม ๑๐ ญาณซึ่งเป็นกระบวนการละกิเลส

 ด้วยเหตุนี้ปหาณปริญญา จึงเจือกันทั้งโลกีย และ 

โลกุตรธรรม คือตั้งแต่ภังคญาณไปจนถึงโคตรภูญาณ 

จิตเป็นมหากุศลญาณสัมปยุต เป็นฝ่ายโลกีย์ มรรคญาณ 

เป็นฝ่ายโลกุตรกุศลจิต

 การกำหนดรู้ในระยะนี้ที่เรียกว่าปหานนั้น เพราะว่า 

เป็นเพื่อละตัณหาได้จริงๆ โดยเหตุที่ผู้ปฏิบัติสำรอกตัณหา

ได้ดียิ่งก็ต่อเมื่อปัญญาเห็นความดับไป พินาศไปของ 

รูปนามนั้น

 ธรรมชาติของคนเราย่อมยินดีความเกิด แต่ไม่ยินดี 

ความตาย พอมีปัญญาเข้าไปเห็นความดับของสังขารเข้า 

ระหว่างความเกิดกับความดับ จิตใจจะสะดุ้งสะเทือนต่อ 

การเหน็ความดบันัน่แหละมากกวา่ความเกดิ จติกจ็ะเพง่ไป

ทีค่วามดบันัน้บอ่ยๆ จนชำนาญ ปญัญาทีเ่หน็ความดบัไปๆ 

ชื่อว่าภังคญาณเกิดขึ้น เมื่อเห็นมากขึ้นกว่านี้ความรู้สึก 

ทีป่ระกอบดว้ยปญัญา เลง็เหน็วา่นามรปูทีด่บัไปๆ เปน็โทษ 

เปน็ภยั นา่เบือ่หนา่ย ไมม่สีาระ จงึอยากจะออกไปจากรปูนาม 
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ระยะนี้แหละเรียกว่าตัณหาถูกสำรอกเสียได้เป็นอย่างดี 

ละตัณหาได้นั่นเอง ผู้ปฏิบัติจะเกิดความรู้สึกว่า ทุกข์ 

ทั้งหลายของเราที่เกิดมาและเป็นไปได้ ก็เพราะตัณหา 

เปน็เหต ุทีผู่ป้ฏบิตัเิหน็อยา่งนีไ้ด ้เพราะตณัหาคลายออกไป 

ถอยห่าง ถูกทำลาย จึงรู้ขึ้นได้ ระยะนี้เป็นระยะที่เป็นการ 

ข่มขี่ตัณหา

 ความจริงปริญญาทั้ง  ๓ ที่พูดถึง เป็นกิจของ 

โลกุตรมรรคทั้งสิ้นก็ได้ ทั้งที่ปริญญา ๒ คือ ญาตปริญญา 

กับตีรณปริญญา จะเป็นโลกีย และปหานปริญญา  

เป็นได้ทั้งโลกีย และโลกุตร แต่จะกล่าวได้ว่าเป็นกิจของ 

โลกุตรมรรคอย่างเดียวก็ได้ โลกุตรมรรคจะเกิดขึ้นได้ 

เพราะทำกิจกำหนดรู้ทุกข์มาตั้งแต่ต้น และการจะทำ 

ปริญญาทั้ง ๓ ให้เกิดขึ้น จะต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาขั้นการฟัง 

คือสุตมยปัญญาจนเข้าใจเป็นอย่างดี เป็นปริยัติศาสนา ที่มี

ความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้จะตรัสรู้ตามเป็นอริยสาวก 

ของพระพุทธองค์

 การจะทำญาตปริญญาได้ ต้องอาศัยปัญญาขั้นการ 

ฟังจากกัลยาณมิตรเป็นเบื้องต้นก่อนเสมอ เมื่อการฟัง 

เข้าใจดีก็ย่อมเกิดศรัทธา หาสถานที่สัปปายะ เพื่อปลีกตัว 

ออกจากหมู่คณะ อยู่คนเดียว นั่ง นอน ยืน เดินคนเดียว 
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กินคนเดียว คอยใส่ใจ น้อมใจให้ถูกตรงตามที่เข้าใจมา 

อย่างดี วางใจได้ถูกต้อง ความรู้ถูกก็จะเกิดติดตามมา 

มีการสำรวมสังวร จนสามารถหยุดกิเลสได้โดยกันกิเลส 

ให้ถอยห่างได้ ย่อมเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาเห็นสภาวธรรม

ตามความจริง

 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างนี้ว่า เทฺวเม 

ภิกฺขเว ปจฺจยา สมฺมาทิฏฐิยา อุปฺปาทาย กตเม เทฺว?  

ปรโต จ โฆโส โยนิโส จ มนสิกาโร แปลว่า ดูกรภิกษุ 

ทั้งหลาย ปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งปัญญาสัมมาทิฏฐิมี  

๒ อย่าง อะไรบ้าง? ได้แก่ ปรโตโฆสะ และโยนิโสมนสิการ 

 ปรโตโฆสะ คือคำบอกกล่าวจากผู้อื่นอย่างหนึ่ง 

และโยนิโสมนสิการ คือ การกระทำไว้ในใจโดยถูกอุบาย 

ถกูทางอยา่งหนึง่ ชือ่วา่เปน็ปจัจยัแหง่ปญัญา ทีผู่เ้ริม่ปฏบิตั ิ

พึงประกอบในเบื้องต้น จนเกิดวิปัสสนาสัมมาทิฎฐิ และ 

มรรคสัมมาทิฏฐิ

 ถ้าหากผู้ปฏิบัติขาดโยนิโสมนสิการแล้ว ปัญญา 

สัมมาทิฏฐิย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ 

ในอังคุตรนิกายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นธรรม 

อย่างอื่นแม้สักอย่างเดียวที่เป็นเหตุให้สัมมาทิฏฐิ อันยัง 

ไม่เกิด ได้เกิดขึ้น และสัมมาทิฏฐิอันเกิดขึ้นแล้วได้ 
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เจริญขึ้นเหมือนอย่างโยนิโสมนสิการนี้นะภิกษุทั้งหลาย 

และตรัสอีกว่า “ธรรมทั้งหลายอันพวกเธอสดับแล้ว 

ท่องจำแล้ว คล่องปากแล้ว เพ่งตามด้วยใจแล้ว แทงตลอด

ด้วยดีด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐิธรรมทั้งหลายย่อมทน 

ต่อการเพ่ง ทนต่อการพิสูจน์ เพราะฉะนั้นเมื่อฟังเข้าใจดี 

แล้ว ก็ใส่ใจธรรมที่ควรใส่ใจในวาระนั้นๆ เพื่อให้สติระลึก

ไปสัมผัสกับสภาวธรรมของรูปนาม ที่ เป็นปัจจุบัน 

มีอาการท่าทางของอิริยาบถเป็นต้น ถือว่าการปฏิบัติ 

ศาสนาเริ่มต้นขึ้นแล้วจะประสพผลสำเร็จ ด้วยความ 

ลำบาก ยาก หรือง่าย สำเร็จช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับกิเลส  

และการสั่งสมที่เกิดจาการปฏิบัติถูกต้องของตนในอดีต 

อันเป็นบารมีติดตัวมา อีกทั้งความเข้าใจ มีศรัทธา 

และความเพียรในปัจจุบัน

 เพราะฉะนั้น การศึกษาเรียนรู้รูปนาม และวิธีปฏิบัติ

และวิธีการกำหนดรูปนามที่เป็นปริยัติ จึงเป็นความสำคัญ 

เบื้องต้น ที่จะเป็นปัจจัยอุปถัมภ์ให้เกิดปัญญาไถ่ถอนอัตตา 

ในขณะที่ทำการพิจารณา รูป นาม นั้น เพราะการเรียนรู ้

รูปนามนี้เอง เป็นการเก็บรูปนามที่จะเป็นอารมณ์เข้าไว้ 

ในใจ เพราะถ้าหากผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจรูปนามก่อน แล้วจะ 

กำหนดรูปนามได้อย่างไร จะเอาสติไปตั้งที่ไหน
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 เพื่อจะไถ่ถอนความเห็นผิดดั้งเดิมที่หมักดองอยู่ใน 

จิตสันดานของตน ที่เข้าใจว่ารูปนามนี้เป็นอัตตาตัวเรา  

ฉะนั้นยิ่งเรียนรู้ได้ขึ้นใจเท่าไหร่ยิ่งดี เพราะเหตุว่าการรู้จัก 

ว่าสิ่งนี้เป็นรูป สิ่งนี้เป็นนาม มากเท่าใด ก็สามารถเข้าไป 

ขับไล่ความรู้สึกว่า เป็นตัวเป็นตนได้มากเท่านั้น เมื่อทำ 

ความเข้าใจรูปนามได้ดีแล้ว ก็ลงมือกำหนดรูปนาม 

ในขณะปัจจุบันเสมอ เริ่มด้วยการใส่ใจไปยังรูปนามเกิด 

สติระลึกไปสัมผัสสภาวะแล้ว ทำความรู้สึกตัวเสมอว่า 

ขณะนั้นกำหนดรูปอะไรนามอะไร ก็จะไม่ทิ้งอารมณ์ 

ปัจจุบัน

 ทำความรู้สึกตัวในรูปนามต่อเนื่องกันบ่อยๆ จน 

ชำนาญคล่องแคล่ว ใส่ใจอารมณ์ที่เป็นรูปนามครั้งใด  

นามรูปก็ปรากฏขึ้นเป็นอารมณ์กรรมฐานของวิปัสสนา 

ก็จะรู้ได้ทันทีว่า เป็นรูป เป็นนาม ไม่ใช่เรา

 การปฏิบัติต้องอาศัยความเพียร มนสิการมากๆ 

มีการสำรวม ทำความรู้สึกตัว และสังเกตการงานที่ตน 

กระทำ การปฏิบัติจึงต้องอาศัยเวลามาก ค่อยๆ สั่งสม 

ความเห็นถูกมากขึ้นๆ อาศัยสิ่งแวดล้อมที่ดี  ที่ เป็น 

สัปปายะ อยู่วิเวก จะทำให้สามารถพิสูจน์ได้ว่าคำสอนที่ 

ไดฟ้งัมาจากกลัยาณมติร เปน็ความจรงิตามทีพ่ระพทุธองค์
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ทรงตรัสเสมอว่า คำสอนย่อมทนต่อการเพ่ง ทนต่อ 

การพิสูจน์ คือยิ่งกำหนดรู้ก็ยิ่งเข้าใจ เกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิ

เห็นความจริงของสภาวธรรม

 ในอรรถกถา ขุททกนิกาย แสดงไว้ว่า “เราขอบอกว่า

ผู้ใดชื่อว่าถึงที่สุดแห่งทุกข์ เพราะถึงที่สุดแห่งสังสารวัฏ 

ด้วยการทำกิจให้ปริญญา ๓ ปรากฏขึ้น

 ถ้าถามว่าปริญญากิจ หรือการเจริญวิปัสสนา 

ในการกำหนดรู้ทุกข์นั้น ยากในขั้นตอนใด ตอบได้ว่า 

ยากในขัน้โยนโิสมนสกิาร คอืการวางใจถกู เพราการปฏบิตัิ 

ถ้าวางใจผิดตั้งแต่ต้น การที่จะมีปัญญาเกิดขึ้น รู้ความจริง 

ของสภาวธรรมก็เป็นไปได้ยาก ปริญญา ๓ ย่อมเกิดขึ้น 

ไม่ได้ แต่ถ้าเริ่มต้นได้ถูกต้อง วางใจถูก ทำความรู้สึกได้ถูก 

ปัญญาเห็นถูก ตามความเป็นจริงโดยปราศจากกิเลส 

เข้าอาศัยให้เกิดความเข้าใจผิดในอารมณ์ จนสามารถ 

แยกนามแยกรูปออกจากกัน เห็นทีไรก็เป็นรูปเป็นนาม 

ไม่ใช่สัตว์บุคคล และเมื่อพิจารณารูปนามบ่อยๆ เนืองๆ 

ก็จะทราบด้วยปัญญาว่า รูปนามเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเอง  

มีเอง แต่อาศัยเหตุปัจจัยเกิด รูปใดเกิดขึ้นก็รู้สึกว่าเกิดขึ้น 

เพราะเหตุปัจจัยอะไร นามใดเกิดขึ้นก็รู้ว่าเกิดขึ้นด้วย 

เหตุปัจจัยอะไร เป็นความบริสุทธิ์ของญาณที่หมดจด 
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ข้ามพ้นความสงสัยเสียได้ ที่ เป็นผลของการกำหนดรู้  

ความรู้อย่างนี้ชื่อว่าญาตปริญญา 

 เมื่อมีการกำหนดรู้มากขึ้น ปัญญามีกำลังยิ่ง รูปนาม 

ก็จะแสดงความจริงให้เห็น ได้แก่อาการเปลี่ยนแปลง 

คือมีแล้วหมดไปอย่างรวดเร็ว เป็นความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 

และเป็นอนัตตา เป็นปัญญาที่สืบต่อมาจากญาตปริญญา 

รู้ถูกต้องโดยแน่นอนแล้วว่า ปฏิปทานั้นใช่ทาง หรือ 

ไมใ่ชท่าง ทีจ่ะดำเนนิไปสูพ่ระนพิพาน เปน็ปญัญาทีบ่รสิทุธิ ์ 

พ้นจากความเข้าใจผิดด้วยอำนาจตัณหา และทิฏฐิ ความรู้ 

อย่างนี้ชื่อว่า ตีรณปริญญา

 เมือ่ปญัญาเหน็ความจรงิของรปูนาม แสดงไตรลกัษณ ์

อันเป็นสามัญลักษณะ รูปนามเกิดขึ้นแล้วดับไปๆ เกิด 

ความรู้สึกสะเทือนจิตใจรุนแรงมาก เกิดความสลดสังเวช 

เมื่อเห็นขณะดับไปของขันธ์ ๕ จึงสนใจอาการดับเป็น 

พิเศษ ญาณปัญญาที่มีความรู้สึกต่อความดับเห็นว่ารูปนาม

ที่ดับไปๆ เป็นภัยอันน่ากลัว สังขารทั้งหลายเป็นโทษ 

ในความรู้สึกเกิดความเบื่อหน่าย เอือมระอาต่อสังขาร 

ก็ละความเพลิดเพลิน อยากพ้นไปจากรูปนาม จิตใจ 

จึงน้อมไป มุ่งบ่ายหน้าไปสู่พระนิพพานโดยส่วนเดียว  

แม้ว่าพระนิพพานยังไม่ปรากฏให้เห็นจริงๆ เป็นระยะ 
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ที่ละตัณหาได้อย่างจริงจัง กิเลสที่จับแน่นอยู่ในจิตสันดาน

เริ่มคลายตัว ออกจากความกำหนัด ก็ละราคะได้ เมื่อดับไป 

ก็จะสมุทัยได้ เมื่อสละคืนก็ละความถือมั่นได้ วางใจ 

เป็นกลาง ไม่มีความยินดียินร้าย ไม่ดิ้นรน สงบจากสังขาร 

ทัง้หลาย ตอ่จากนัน้จติจะไหลไปสูน่พิพานโดยไมแ่วะเวยีน 

ซึ่งเป็นเครื่องนำออกจากสังขารทุกข์ มุ่งไปสู่สันติบท 

คือนิพพานเท่านั้น ชื่อว่า ปหาณปริญญา เป็นการกำหนดรู้

ด้วยการละมาโดยตลอด จนกระทั่งมรรคจิตเกิดขึ้น 

องค์มรรค ๘ ประชุมกัน มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ 

สามารถปหานกิเลสเป็นสมุทเฉทปหาน กิ เลสที่ถูก 

ปหานจะไม่กลับมาเกิดอีกเลย เป็นการละได้โดยเด็ดขาด  

ปัญญาเป็นเครื่องกระทำนิพพานให้แจ้งให้ประจักษ์ด้วย 

สามารถแห่งการแทงตลอด

 ปฏิปทานี้คือปริญญาในพระพุทธศาสนา เป็นกิจ 

ที่พึงปฏิบัติของชาวพุทธทั้งหลาย ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้

มาด้วยความยากลำบาก และนำมามอบให้ เป็นปัญญา 

ในการกำหนดรู้ธรรมภายใน จนแจ้งธรรมภายนอกด้วย 

ปริญญา ๓ คือ ญาตปริญญา ตีรณปริญญา และปหาน-

ปริญญา
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ลายแทงขุมทรัพย์ (ตอนที่ ๕)

อ.นิตยา ปรีชายุทธ

(ต่อจากปัญญาสารฉบับที่  ๑๓๑)

โสภณเจตสิก

  โสภณเจตสิกนี้ เมื่อประกอบกับจิต ย่อมเรียกชื่อ 

จิตนั้นว่า โสภณจิตตามเจตสิกที่ประกอบด้วย ส่วนจิต 

ที่มีชื่อว่า อโสภณจิตนั้น ย่อมแสดงว่าจิตเหล่านั้นมิได้ 

ประกอบด้วย โสภณเจตสิกเลย ฉะนั้นพึงเห็นว่า โสภณ-

เจตสิกนั้น ย่อมประกอบได้ในโสภณจิต ๕๙ หรือ ๙๑  ดวง 

เท่านั้น

  โสภณเจตสิก มีจำนวน ๒๕ ดวง ตามแผนผัง 

ต่อไปนี้
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แผนผังโสภณเจตสิก  ๒๕  ดวง

  สัทธา เจตสิก ๑
  สติ  ”  ๑
  หิริ  ”  ๑
  โอตตัปปะ  ”  ๑
  อโลภะ  ”  ๑
  อโทสะ  ”  ๑
  ตัตรมัชฌัตตตา  ”  ๑
  กายปัสสัทธิ  ”  ๑
 โสภณสาธารณเจตสิก จิตตปัสสัทธิ  ”  ๑
  กายลหุตา  ”  ๑
  จิตตลหุตา  ”  ๑ =  ๑๙
  กายมุทุตา  ”  ๑
  จิตตมุทุตา  ”  ๑
  กายกัมมัญญตา  ”  ๑
  จิตตกัมมัญญตา ”  ๑
  กายปาคุญญตา  ”  ๑
  จิตตปาคุญญตา ”  ๑
โสภณเจตสิก  กายุชุกตา  ”  ๑
  จิตตุชุกตา  ”  ๑   =  ๒๕ ดวง

  สัมมาวาจา  ”  ๑
 วิรตีเจตสิก สัมมากัมมันตะ ”  ๑ = ๓
  สัมมาอาชีวะ  ”  ๑
     
 อัปปมัญญาเจตสิก กรุณา  ”  ๑
  มุทิตา  ”  ๑

 ปัญญินทรียเจตสิก ปัญญา  ”  ๑ = ๑
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  โสภณเจตสิกมี ๒๕ ดวง แบ่งออกเป็น ๔ นัย คือ

  ก. โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ ดวง

  ข.   วิรตีเจตสิก    ๓ ดวง

  ค.   อัปปมัญญาเจตสิก ๒ ดวง

  ง.   ปัญญินทรียเจตสิก ๑ ดวง

อธิบาย 

  ก. โสภณสาธารณเจตสิก มี ๑๙ ดวง เป็นเจตสิก 

ที่ประกอบได้ทั่วไปในโสภณจิตทั้งหมด ๕๙ ดวง หรือ   

๙๑ ดวง หมายความว่า เมื่อโสภณจิตดวงใดดวงหนึ่ง 

เกิดขึ้นก็ตาม จะต้องมีโสภณสาธารณเจตสิกทั้ง ๑๙ ดวงนี้ 

ประกอบกับจิตนั้นด้วยเสมอ โสภณสาธารณเจตสิก 

ทั้งหมดมี ๑๙ ดวง จะได้แสดงสภาวะของเจตสิกต่างๆ 

เหล่านี้โดยลำดับ

สัทธาเจตสิก

  สัทธาเจตสิก คือ ความเชื่อและเลื่อมใสในสิ่งที่ควร 

เชื่อ  ได้แก่  ความเลื่อมใสในพระพุทธ  พระธรรม พระสงฆ์  

เชื่อเหตุผลในเรื่องกรรม และผลของกรรมตามความ 

เป็นจริง มีอรรถ ๔ ประการ โดยเฉพาะ (ลักขณาทิจตุกะ) 

คือ
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สทฺทหนลกฺขณา   มีความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ     เป็นลักษณะ

ปสาทนรสา    มีการยังสัมปยุตธรรมให้ผ่องใส  เป็นกิจ

อกาฬุสฺสิยปจฺจุปฏฺานา มีความไม่ขุ่นมัว           เป็นผล

สทฺเธยฺยวตฺถุปทฏฺานา มีวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความเชื่อ เป็นเหตุใกล้

ลักขณาทิจตุกะของสัทธาเจตสิกอีกนัยหนึ่ง

โอกปฺปนลกฺขณา   มีความปลงใจเชื่อด้วยปัญญา  เป็นลักษณะ

ปกฺขนฺทนรสา    มีความแล่นไป        เป็นกิจ

อธิมุตฺติปจฺจุปฏฺานา  มีความน้อมใจเชื่อ     เป็นผล

สทฺธมฺมสฺสวนาทิโสตาปตฺติยงฺคปทฏฺานา  มีองค์แห่งโสดาปัตติ- 

       มรรคมีการฟังพระสัทธรรม เป็นต้น 

       เป็นเหตุใกล้

 

  สทัธานี ้จดัเปน็ธรรมเบือ้งตน้ ในอนัทีจ่ะทำใหบ้คุคล 

ได้ประกอบคุณงามความดีเป็นบุญ-กุศลขึ้นมา และสัทธา 

ที่จะเกิดขึ้นได้นั้น ย่อมต้องอาศัยวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่ง 

ความเชื่อ ได้แก่พระรัตนตรัย กรรม และผลของกรรม  

เป็นต้น สัทธา คือความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อนี้ จำแนก 

ออกไปได้  ๔ ประการ คือ

_15-1451.indd   91 2/11/16   10:08:04 AM



92

กัมมสัทธา    ได้แก่ ความเชื่อกรรม (เชื่อเหตุ)

วิปากสัทธา    ได้แก่ เชื่อผลของกรรม (เชื่อผล)

กัมมัสสกตาสัทธา ไดแ้ก ่เชือ่วา่สตัวท์ัง้หลายมกีรรมเปน็ 

       ของตนๆ (เชื่อทั้งเหตุและผล)

ตถาคตโพธิสัทธา  ได้แก่ เชื่อในความตรัสรู้ของ

       พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

  เหตุอันเป็นที่ตั้งแห่งสัทธา  มี  ๔  ประการ  คือ

๑. รูปปฺปมาณสทฺธา  เชื่อเพราะเห็นรูปสมบัติสวยงาม

๒. ลูขปฺปมาณสทฺธา  เชื่อเพราะเห็นความประพฤติ

        เคร่งครัด

๓. โฆสปฺปมาณสทฺธา เชือ่เพราะไดฟ้งัเสยีงลอืวา่ชือ่เสยีง 

        ดีต่างๆ

๔. ธมฺมปฺปมาณสทฺธา เชื่อเหตุผลเพราะได้ฟังธรรมของ 

        ผู้ที่ฉลาดในการแสดง

  สัทธานั้น เมื่อเกิดขึ้นขณะใด ย่อมมีอันทำให้  

สัมปยุตธรรมผ่องใสประดุจสารส้ม ที่ทำน้ำที่ขุ่นให้ใสขึ้น 

ฉะนั้น
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สติเจตสิก

  สติ เจตสิก คือ ธรรมชาติที่มีความระลึกได้ใน 

อารมณ ์ และใหส้งัวรอยูก่บักศุลธรรม เปน็ลกัษณะ มอีรรถ 

๔ ประการ โดยเฉพาะ (ลักขณาทิจตุกะ) คือ

อปิลาปนลกฺขณา     มีความระลึกได้ในอารมณ์เนืองๆ

         เป็นลักษณะ

อสมฺโมหรสา      มีความไม่หลงลืม     เป็นกิจ

วิสยาภิมุขภาวปจฺจุปฏฺานา  มีความจดจ่อต่ออารมณ์   เป็นผล

ถิรสญฺญาปทฏฺานา (วา)   มีความจำอันมั่นคง  (หรือ)

กายาทิสติปฏฺานปทฏฺานา  มีสติปัฏฐาน  ๔  คือ  กาย  เวทนา  

         จิต  ธรรม      เป็นเหตุใกล้  

สติ  มี  ๒  ประการ  ดังที่แสดงในมิลินทปัญหา  คือ

  ๑. อปิลาปนลักขณาสติ

  ๒. อุปคัณหณลักขณาสติ

  ๑. อิปลาปนลักขณาสติ ได้แก่ สติที่เตือนให้ระลึก 

ไปในธรรมทั้งหลายว่า ธรรมสิ่งนี้ดีสิ่งนั้นชั่ว สิ่งนี้เป็น 

ประโยชน์  สิ่ งนั้นไม่ เป็นประโยชน์  ธรรมสิ่งนี้ เป็น 

สติปัฏฐาน ๔ สิ่งนี้เป็นพละ ๕ สิ่งนี้เป็นโพชฌงค์ ๗  

สิ่งนี้เป็นมรรค ๘ หรือสิ่งนี้เป็นสมถกรรมฐาน สิ่งนี้เป็น 
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วิปัสสนากรรมฐาน สิ่งนี้เป็นฌาน เป็นสมาบัติ เป็นวิชา  

เป็นวิมุตติ  เป็นกองจิต  กองเจตสิก

  เมื่ออปิลาปนลักขณาสติ เตือนให้ระลึกถึงธรรม 

เหล่านี้แล้ว ก็มิได้ส้องเสพธรรมอันมิควรเสพ กลับเสพ 

ธรรมที่ควรเสพ สตินี้ จึงหมายถึงสติที่ประกอบทั่วไป 

ในโสภณจิต ย่อมให้ระลึกถึงกุศลธรรม โดยทำหน้าที่กั้น 

กระแสแห่งนิวรณ์ธรรม จะประกอบด้วยปัญญา หรือมิได้

ประกอบด้วยปัญญาก็สามารถให้ระลึกถึงกุศลธรรม 

โดยชอบได้

  ๒. อุปคัณหณลักขณาสติ ได้แก่ สติที่ชักชวนให้ถือ 

เอาคติในธรรมอันดี ย่อมระลึกว่า ธรรมสิ่งนี้มีอุปการะ  

ธรรมสิ่งนี้มิได้มีอุปการะ ถือเอาแต่ธรรมที่เป็นประโยชน์  

ธรรมที่เป็นอุปการะ ดุจนายประตูของพระบรมกษัตริย์  

ถ้าเห็นผู้ใดประหลาดเข้าไปสู่ประตูพระราชวัง ก็ห้ามเสีย 

มิให้เข้าผู้ใดมีอุปการะแก่พระบรมกษัตริย์ ก็ปล่อยให้เข้า 

ไปสู่พระราชฐาน ย่อมกำจัดเสียซึ่งคนอันใช่ข้าเฝ้า ถือเอา 

แต่คนที่เป็นข้าเฝ้าให้เข้าสู่พระราชฐานนั้นได้

  อปุคณัหณลกัขณาสต ิจงึเปน็สตทิีอ่ปุการะแกป่ญัญา 

โดยตรง ได้แก่ สติสัมปชัญญะที่เกิดขึ้นในขณะพิจารณา 
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กาย เวทนา จิต ธรรม ที่เรียกว่าเจริญ “สติปัฏฐาน ๔”  

อันเป็นปุพพภาคมรรค ซึ่ ง เป็นเบื้องต้นแห่งมรรค 

พรหมจรรย์ที่จะอุปการะให้แจ้งพระนิพพาน

  ฉะนั้น  สติ  จึงมี  ๒  อย่างคือ

  สติ ที่ประกอบกับโสภณจิตโดยทั่วไป ในขณะ 

ระลึกรู้อารมณ์ที่อดีตสัญญาเก็บจำไว้ตามนัยปริยัติด้วย 

อปิลาปนลักขณาสติ  กับ

  สต ิที่กระทำความรู้สึกตัวขณะกำหนดรูปนาม 

ตามความจริงในการเจริญสติปัฏฐานตามนัยปฏิบัติด้วย 

อุปคัณหณลักขณาสติ

หิริเจตสิก

  หริเิจตสกิ  คอืธรรมชาตทิีล่ะอายตอ่บาป ไดแ้ก ่สภาพ 

ความเกลียดและละอายต่อการงานอันเป็นทุจริต มีอรรถ   

๔ ประการ โดยเฉพาะ (ลักขณาทิจตุกะ) คือ

ปาปโต  ชิคุจฺฉนลกฺขณา   มีความเกลียดต่อบาป  เป็นลักษณะ

ปาปานํ  อกรณรสา    มีการไม่ทำบาป   เป็นกิจ

ปาปโต  สงฺโกจนปจฺจุปฏานา มีความละอายต่อบาป  เป็นผล

อตฺตคารวปทฏฺานา    มีความเคารพตนเอง  เป็นเหตุใกล้
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โอตตัปปเจตสิก

  โอตตัปปเจตสิก คือธรรมชาติที่สะดุ้งกลัวต่อบาป  

ได้แก่ สภาพความสะดุ้งกลัวต่อการงานอันเป็นทุจริต  

มีอรรถ ๔ ประการ โดยเฉพาะ (ลักขณาทิจตุกะ) คือ

อุตฺตาสนลกฺขณํ     มีความสะดุ้งกลัวต่อบาป เป็นลักษณะ

ปาปานํ  อกรณรสํ     มีการไม่ทำบาป   เป็นกิจ

ปาปโต  สงฺโกจนปจฺจุปฏานํ  มีความละอายต่อบาป  เป็นผล

ปรคารวปทฏฺานํ     มีความเคารพผู้อื่น  เป็นเหตุใกล้

  หิริ และโอตตัปปเจตสิก ทั้งสองนี้ย่อมปรากฏขึ้น 

ในโอกาสที่เว้นจากความชั่ว หิริ นั้นมีอันเกลียดบาป 

เป็นลักษณะ โอตตัปปะ นั้นมีอันสะดุ้งกลัวต่อบาปเป็น 

ลักษณะ

  หิริ เปรียบเหมือนหญิงสาวผู้มีสกุล ที่ขยะแขยง 

รังเกียจต่อบาปธรรมดว้ยอำนาจความเคารพตน  และอาศยั  

เหตุภายใน เป็นสมุฏฐาน ได้แก่

  เหตุภายใน  ๘  ประการ  คือ

  ๑. กุละ     ละอายต่อบาปโดยคำนึงถึง

         ตระกูลของตน

  ๒. วยะ     ละอายต่อบาปโดยคำนึงวัย

         ของตน
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  ๓. พาหุสัจจะ  ละอายต่อบาปโดยคำนึงถึง

        การศึกษาของตน

  ๔. ชาติมหันตะ  ละอายต่อบาปโดยคำนึงถึง

        ชาติภูมิอันประเสริฐของตน

  ๕. สัตถุมหันตะ  ละอายต่อบาปโดยคำนึงถึงพระศาสดา 

        บิดา มารดา ครูอาจารย์

  ๖. ทายัชชมหันตะ ละอายต่อบาปโดยคำนึงถึงทายาท

        ที่เป็นใหญ่

  ๗. สหพรหมจารีมหันตะ ละอายต่อบาปโดยคำนึงถึงเพื่อน

        สหพรหมจารีที่เป็นใหญ่

  ๘. สุรภาวะ   ละอายต่อบาปโดยคำนึงถึงความแกล้วกล้า 

        เข้มแข็งของตน

  โอตตัปปะ เปรียบเหมือนหญิงแพศยา ผู้มีความ 

เกรงกลัวต่อบาปธรรมด้วยอำนาจเคารพผู้อื่น และ 

โอตตัปปะนี้อาศัยเหตุภายนอกเป็นสมุฏฐาน ได้แก่

  เหตุภายนอก ๔  ประการ คือ

  ๑. อตฺตานุวาทภยํ กลัวต่อการติเตียนตนเอง

  ๒. ปรวาทานุภยํ  กลัวต่อการติเตียนจากผู้อื่น

  ๓. ทณฺฑภยํ   กลัวต่อราชทัณฑ์  คือกฎหมายบ้านเมือง

  ๔. ทุคฺคติภยํ   กลัวต่อภัยในอบายภูมิ
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  ความละอายและความสะดุง้กลวั อนัเปน็สภาพธรรม 

ของหิริ และโอตตัปปะนี้ไม่เป็นอกุศล เพราะเป็นการ 

ละอายและเกรงกลัวในบาปทุจริตโดยพิจารณาเห็นโทษ 

แล้วว่า ไม่ควรประพฤติปฏิบัติ เหมือนกับผู้พิจารณา 

มรณานุสสติ โดยเอาความตายมาเป็นอารมณ์ หรือผู้ที่ 

กำลังพิจารณาอสุภกรรมฐาน ซึ่งขณะจิตที่กำลังพิจารณา 

อยู่นั้น จิตย่อมไม่ตกอยู่ในอำนาจฝ่ายอกุศล หิริและ 

โอตตัปปะนี้ก็เช่นกัน ย่อมพิจารณาถึงบาปทุจริตแล้ว 

ไม่กระทำกรรมชั่ว ย่อมบริหารตนให้หมดจด ด้วยเหตุนี้ 

หิริและโอตตัปปะ จึงจัดว่าเป็นธรรมที่คุ้มครองโลก  

สมดังพุทธดำรัสในอังคุตรนิกายทุกนิบาตว่า “ดูก่อน  

ภิกษุทั้งหลาย สุกกธรรม ๒ ประเภทนี้ย่อมคุ้มครองโลก  

ธรรม ๒ ประการคืออะไรบ้าง คือ หิริ ๑ โอตตัปปะ  ๑  

ดูกรภิกษุทั้งหลายสุกกธรรม ๒ ประการนี้ ย่อมคุ้มครอง 

โลก ถ้าหากสุกกธรรม ๒ ประการนี้ไม่พึงคุ้มครองโลก 

ไซร้ ในโลกนี้จะไม่พึงปรากฏคำว่า มารดา บิดา พี่ ป้า  

น้า อา สามี  ภรรยา  ครู  อาจารย์ฯ ชาวโลกจักได้ถึงความ 

ปะปนกันเหมือนอย่าง แพะ แกะ ไก่ สุกร และสุนัข  

ฉะนั้นดูกร ภิกษุทั้งหลาย สุกกธรรม  ๒ ประการนี้  
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แลคุ้มครองโลกอยู่ ฉะนั้นจึงยังปรากฏคำว่า มารดา บิดา  

พี่  ป้า  น้า  อา  ครู  อาจารย์ฯ”  ดังนี้

อโลภเจตสิก

  อโลภเจตสิก คือธรรมชาติที่ไม่อยากได้ไม่ติดใจ 

ในอารมณ์ ได้แก่ สภาพจิตที่ไม่อยากได้ และไม่ติดอยู่  

ในกามคุณอารมณ์ หรือธรรมอันเป็นปฏิปักษ์ต่อโลภะ  

ชือ่วา่ อโลภะ เปน็มลูรากแหง่กศุลธรรม มอีรรถ ๔  ประการ 

โดยเฉพาะ (ลักขณาทิจตุกะ) คือ

อลคฺคภาวลกฺขโณ (วา)    มีความไม่ติดอยู่ในอารมณ์ (หรือ)

อเคธลกฺขโณ     มีความไม่กำหนัดยินดีในอารมณ์   

        เป็นลักษณะ

อปริคฺคหรโส     มีความไม่หวงแหน   เป็นกิจ

อนลฺลีนภาวปจฺจุปฏาโน  มีความไม่ยึดมั่นในอารมณ์ เป็นผล

โยนิโสมนสิการปทฏฺาโน มีการกระทำในใจต่ออารมณ์อันแยบคาย 

        เป็นเหตุใกล้

  สภาพของอโลภะ ที่มีความไม่ติดอยู่ในอารมณ์เป็น 

ลักษณะนั้นเหมือนหยาดน้ำที่ไม่ติดอยู่บนใบบัว มีความ 

ไม่หวงแหนเป็นกิจเหมือนภิกษุผู้ปล่อยวาง มีความไม่ 
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ยึดมั่นในอารมณ์เป็นผลเหมือนบุรุษผู้ตกลงไปในของที่ 

ไม่สะอาด ฉะนั้นคุณธรรมของอโลภะ ย่อมเป็นปัจจัยแก่ 

ความไม่มีโรคย่อมได้เสพแต่สิ่งที่เป็นสัปปายะ

อโทสเจตสิก

  อโทสเจตสิก เป็นธรรมชาติที่ไม่ประทุษร้าย ได้แก่  

สภาพทีไ่มป่ระทษุรา้ยในอารมณ ์ มคีวามไมโ่กรธ  ไมป่องรา้ย  

ไมเ่บยีดเบยีน เปน็มลูรากแหง่กศุลธรรม มอีรรถ ๔  ประการ 

โดยเฉพาะ (ลักขณาทิจตุกะ) คือ

อจณฺฑิกกลกฺขโณ (วา)  มีความไม่ดุร้าย (หรือ)

อวิโรธลกฺขโณ     มีความไม่แค้นเคือง   เป็นลักษณะ

อาฆาตวินยรโส (วา)   มีการกำจัดความอาฆาต (หรือ)  

ปริฬาหวินยรโส     มีการกำจัดความเร่าร้อน  เป็นกิจ

โสมฺมภาวปจฺจุปฏฺาโน  มีความร่มเย็นผ่องใส   เป็นผล

โยนิโสมนสิการปทฏฺาโน มีการกระทำในใจต่ออารมณ์อันแยบคาย 

        เป็นเหตุใกล้

  สภาพของอโทสะที่มีความไม่ดุร้ายหรือไม่มีความ 

เกรี้ยวกราดเป็นลักษณะเปรียบเหมือนมิตรผู้อนุบาล 

ช่วยเหลือ มีการกำจัดความอาฆาตหรือกำจัดความเร่าร้อน
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เป็นกิจ เปรียบเหมือนกลิ่นจันทร์หอม มีความร่มเย็น 

เป็นผล เปรียบเสมือนแสงจันทร์วันเพ็ญ ฉะนั้นคุณธรรม 

ของอโทสะนี้ย่อมเป็นปัจจัยแก่ความหนุ่มสาว เพราะคน 

ที่ไม่โกรธ ไม่ถูกไฟคือโทสะแผดเผาให้หนังเหี่ยวย่นเป็น 

ริ้วรอยและให้ผมหงอก ย่อมยังความเป็นหนุ่มสาวให้อยู่ 

ได้นานๆ

  ขันติ  คือ ความอดทนต่อเหตุที่ทำให้เจ็บใจ

  เมตตา คือ ความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข  

ธรรมทั้ง ๒ อย่างนี้ องค์ธรรม ได้แก่ อโทสเจตสิก นั่นเอง

ตัตรมัชฌัตตตามเจตสิก

  ตัตรมัชฌัตตตาเจตสิก เป็นธรรมชาติที่เป็นกลาง 

ในสัมปยุตธรรมนั้นๆ ได้แก่  การทำเจตสิกให้สม่ำเสมอใน

โสภณกิจของตน ไม่มีความยิ่งหย่อน มีอรรถ ๔ ประการ  

โดยเฉพาะ (ลักขณาทิจตุกะ) คือ

จิตฺตเจตสิกานํ  สมวาหิตลกฺขณา  มีการทำจิต และเจตสิกให้เป็นไป

          สม่ำเสมอ  เป็นลักษณะ

อูนาธิกตานิวารณรสา (วา)   มีการห้ามจิตและเจตสิก  
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ปกฺขปาตุปจฺเฉทนรสา  ไม่ยิ่งและหย่อน (หรือ) มีการตัดขาด

        การตกไปในความยิ่ง และหย่อนของจิต

        และเจตสิก  เป็นกิจ

มชฺฌตฺตภาวปจฺจุปฏฺานา มีความฉลาดเป็นกลางโดยเพ่งเฉยต่อจิต 

        และเจตสิก  เป็นผล

สมฺปยุตฺตปทฏฺานา   มีสัมปยุตธรรม เป็นเหตุใกล้

  ตัตรมัชฌัตตตาเจตสิกนี้  เป็นตัวกลางที่ทำให้จิต 

และเจตสิกที่เกิดขึ้นพร้อมกันในขณะนั้น ทำกิจของตนๆ 

โดยสม่ำเสมอ เหมือนสารถีผู้วางเฉยต่อม้าอาชาไนยที่ 

วิ่งเรียบไป  ฉะนั้น

กายปัสสัทธิเจตสิก  และ  จิตตปัสสัทธิเจตสิก

  กายปัสสัทธิเจตสิก เป็นธรรมชาติที่ทำความสงบ 

ให้เจตสิกขันธ์ ๓ (เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์)  

ในการงานอันเป็นกุศล

  จิตตปัสสัทธิเจตสิก เป็นธรรมชาติที่ทำความสงบ 

ให้จิต (วิญญาณขันธ์)  ในการงานอันเป็นกุศล
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  ปัสสัทธิเจตสิกทั้ง  ๒  ดวงนี้  มีอรรถ  ๔  ประการ  

โดยเฉพาะ  คือ

กายจิตฺตทรถวูปสมลกฺขณา   มีการทำให้จิตและเจตสิกสงบ

          จากความเร่าร้อน   เป็นลักษณะ

กายจิตฺตทรถนิมฺมทฺทนรสา   มีการกำจัดความเร่าร้อนของจิต

          และเจตสิก   เป็นกิจ

กายจิตฺตานํ  อปริปฺผนฺทนสีติภาวปจฺจุปฏฺานา มีความเยือกเย็น

          ไม่ดิ้นรน    เป็นผล

กายจิตฺตปทฏฺานา     มีจิตและเจตสิก  เป็นเหตุใกล้

  พระพุทธองค์ตรัสว่า  เวทนากฺขนฺธสฺส  เพราะทรง 

ประสงคเ์อาเจตสกิขนัธ ์ ๓  วา่  เปน็  กาย  และทรงประสงค์ 

เอาวิญญาณขันธ์  เป็น  จิต

  ธรรมชาติที่ชื่อว่า ปัสสัทธิ เพราะเป็นเหตุให้ธรรม 

เหลา่นัน้ (นามขนัธ ์ ๔) สงบ ปราศจากความกระวนกระวาย 

ถึงความปลอดโปร่ง กายปัสสัทธิและจิตตปัสสัทธิเจตสิก 

ทั้ง  ๒  นี้ จึงประกอบกับโสภณจิตเท่านั้น  และปัสสัทธิ-

เจตสกิแมจ้ะประกอบกบัโสภณจติ  ๕๙  หรอื  ๙๑  ดวงกจ็รงิ 

แต่ย่อมยังความสงบในชั้นกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร 

และปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ ให้แตกต่างกัน
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กายลหุตาเจตสิก  และ  จิตตลหุตาเจตสิก

  กายลหุตาเจตสิก เป็นธรรมชาติที่ทำความเบาให้ 

เจตสิกขันธ์ ๓ (เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์)  

ในการงานอันเป็นกุศล

  จิตตลหุตาเจตสิก เป็นธรรมชาติที่ทำความเบาให้จิต  

(วิญญาณขันธ์) ในการงานอันเป็นกุศล

  ลหุตาเจตสิกทั้ง ๒ ดวงนี้  มีอรรถ ๔ ประการ  

โดยเฉพาะ คือ

กายจิตฺตครุภาววูปสมลกฺขณา มกีารทำใหจ้ติและเจตสกิบรรเทาจาก  

         ความหนัก     เป็นลักษณะ 

กายจิตฺตครุภาวนิมฺมทฺทนรสา มีการกำจัดความหนักของจิต และ

         เจตสิก      เป็นกิจ

กายจิตฺตานํ  อทนฺธตาปจฺจุปฏฺฐานา  มีความไม่หนักของจิตและ

         เจตสิก      เป็นผล

กายจิตฺตปทฏฺฐานา    มีจิตและเจตสิก   เป็นเหตุใกล้

  ธรรมที่มีชื่อ  กาย  มุ่งหมายถึง  เจตสิกขันธ์  ๓  และ  

จิต  มุ่งหมายถึง  วิญญาณขันธ์  ดังกล่าวแล้วในสภาวะของ 

กายปัสสัทธิและจิตตปัสสัทธิ
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  ฉะนั้น กายลหุตา และจิตตลหุตาเจตสิกนี้  จึง 

หมายถึงอาการแห่งภาวะที่เบา ชื่อว่า ลหุตา และความ 

เบานี้  มีความหมายว่า ธรรมเหล่านี้ เปลี่ยนไปได้เร็ว  

“ลหุปริณามตา” คือ สามารถเป็นไปได้โดยฉับพลัน  

อทนธฺนตา  ปฏเิสธความหนกั  คอืภาวะทีไ่มเ่ปน็ภาระหนกั  

อวติถฺนตา  คอื  ความไมก่ระดา้งเพราะไมม่กีเิลสภาระ  ไดแ้ก ่ 

ถีนมิทธะ  เป็นต้น

  กายลหุตาเจตสิก และจิตตลหุตา ที่เป็นอาการแห่ง 

ภาวะทีเ่บาของเจตสกิขนัธ ์ ๓  และวญิญาณขนัธ ์ (นามขนัธ ์

๔)  ซึ่งอยู่ในโสภณจิต  ๕๙  หรือ  ๙๑  ดวงเท่านั้น

กายมุทุตาเจตสิก  และ  จิตตมุทุตาเจตสิก

  กายมุทุตาเจตสิก คือธรรมชาติที่ทำความอ่อนให้ 

เจตสิกขันธ์ ๓ (เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์)  

ในการงานอันเป็นกุศล

  จติตมทุตุาเจตสกิ  คอืธรรมชาตทิีท่ำความออ่นใหจ้ติ  

(วิญญาณขันธ์)  ในการงานอันเป็นกุศล
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  มุทุตาเจตสิกทั้ง ๒ ดวงนี้  โอนอ่อนรับอารมณ์ 

อันเป็นกุศลได้ง่าย มีอรรถ ๔ ประการ โดยเฉพาะ  

(ลักขณาทิจตุกะ)  คือ

กายจิตฺตถมฺภวูปสมลกฺขณา   มีการทำให้จิตและเจตสิกสงบ

         จากความกระด้าง   เป็นลักษณะ

กายจิตฺตถทฺธภาวนิมฺมทฺทนรสา มีการกำจัดความกระด้างของจิตและ 

         เจตสิก      เป็นกิจ

อปฺปฏิฆาตปจฺจุปฏฺานา   มีความไม่โกรธ  ไม่อาฆาต   

         เป็นผล

กายจิตฺตปทฏฺานา    มีจิตและเจตสิก   เป็นเหตุใกล้

  กายมุทุตา และจิตตมุทุตาเจตสิกนี้ เป็นภาวะที่อ่อน 

ของเจตสิกขันธ์  ๓  และวิญญาณขันธ์

  ภาวะที่อ่อนชื่อว่า มุทุตา ขยายความว่า ความสนิท 

เกลี้ยงเกลาชื่อว่า  มทฺทวตา

  ภาวะที่ไม่กักขฬะชื่อว่า อกกฺขลตา และภาวะที่ 

ไม่กระด้างชื่อว่า  อกถินตา  

  มุทุตาเจตสิกทั้ง ๒ นี้ เป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลส และ 

เป็นธรรมที่ประกอบกับโสภณจิต  ทำให้จิตนั้นอ่อนไหว   

น้อมรับอารมณ์อันเป็นกุศลได้อย่างสนิมสนม
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กายกัมมัญญตาเจตสิก  และ จิตตกัมมัญญตาเจตสิก

  กายกัมมัญญตาเจตสิก  เป็นธรรมชาติ ที่ทำความ 

เหมาะควรแก่การงานอันเป็นกุศลให้เจตสิกขันธ์ ๓ 

(เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์)  

  จิตตกัมมัญญตาเจตสิก เป็นธรรมชาติที่ทำความ 

เหมาะควรแก่การงานอันเป็นกุศลให้จิต (วิญญาณขันธ์)

  กัมมัญญตาเจตสิกทั้ง  ๒  ดวงนี้  มีอรรถ  ๔  ประการ  

โดยเฉพาะ  คือ

กายจิตฺตากมฺมญฺญภาววูปสมลกฺขณา มีการทำให้จิตและเจตสิก

           เข้าสู่สภาวะที่สงบจากความ

           ที่ไม่ควรแก่การงาน

           เป็นลักษณะ

กายจิตฺตากมฺมญฺญภาวนิมฺมทฺทนรสา มีการกำจัดความไม่ควรแก่

           การงานของจิตและเจตสิก 

           เป็นกิจ

กายจิตฺตานํ อารมฺมณกรณสมฺปตฺติปจฺจุปฏฺานา มคีวามถงึพรอ้มใน 

           การกระทำอารมณ์ให้สมควร

           แก่จิตและเจตสิก  เป็นผล

กายจิตฺตปทฏฺานา      มีจิตและเจตสิก เป็นเหตุใกล้
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  กัมมัญญตาเจตสิกทั้ง ๒ นี้ เป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลส  

เป็นธรรมที่ประกอบกับโสภณจิต ทำให้เกิดความพอดี  

สมควรแก่การงานอันเป็นกุศล

กายปาคุญญตาเจตสิก  และ  จิตตปาคุญญตาเจตสิก

  กายปาคุญญตาเจตสิก  เป็นธรรมชาติที่ทำให้ 

เจตสิกขันธ์ ๓ (เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์) 

คล่องแคล่วต่อการงานอันเป็นกุศล

  จิตตปาคุญญตาเจตสิก เป็นธรรมชาติที่ทำให้จิต 

(วิญญาณขันธ์)  คล่องแคล่วในการงานอันเป็นกุศล

  ปาคุญญตาเจตสิกทั้ง  ๒  ดวงนี้  มีอรรถ  ๔ ประการ  

โดยเฉพาะ คือ

กายจิตฺตานํ  อเคลญฺญภาวลกฺขณา มีความไม่อาพาธของจิตและ

          เจตสิก     เป็นลักษณะ

กายจิตฺตเคลญฺญนิมฺมทฺทนรสา  มีการกำจัดความอาพาธของจิต

          และเจตสิก   เป็นกิจ

นิราทีนวปจฺจุปฏฺานา    มีความปราศจากโทษ  เป็นผล

กายจิตฺตปทฏฺานา     มีจิตและเจตสิก  เป็นเหตุใกล้
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  ปาคญุญตาเจตสกิทัง้  ๒  ดวงนี ้ เปน็ปฏปิกัษต์อ่กเิลส  

เป็นธรรมที่ประกอบกับโสภณจิต ทำให้จิตเข้าถึงสภาวะที่

คล่องแคล่ว ไม่อืดอาดต่อการงานอันเป็นกุศล

กายุชุกตาเจตสิก  และ  จิตตุชุกตาเจตสิก

  กายุชุกตาเจตสิก เป็นธรรมชาติที่ทำให้เจตสิก- 

ขันธ์  ๓  (เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์)  มีความ 

ซื่อตรงในการงานอันเป็นกุศล

  จิตตุชุกตาเจตสิก เป็นธรรมที่ชาติที่ทำให้จิต 

(วิญญาณขันธ์)  มีความซื่อตรงในการงานอันเป็นกุศล

  เจตสิกทั้ง  ๒  ดวงนี้  มีอรรถ  ๔  ประการ  โดยเฉพาะ  

คือ

กายจิตฺตอชฺชวลกฺขณา มีความซื่อตรงของจิตและเจตสิก   

       เป็นลักษณะ

กายจิตฺตกุฏิลภาวนิมฺมทฺทนรสา มีการกำจัดความไม่ซื่อตรงของจิต 

       และเจตสิก   เป็นกิจ

อชิมฺหตาปจฺจุปฏฺานา มีความซื่อตรงของจิตและเจตสิก เป็นผล

กายจิตฺตปทฏฺานา  มีจิตและเจตสิก  เป็นเหตุใกล้
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  เจตสกิทัง้  ๒  ดวงนี ้ เปน็ธรรมทีป่ระกอบกบัโสภณจติ  

ทำให้สามารถกำจัดปฏิปักษ์ธรรมคือ มายาปิดบังความชั่ว 

และสาไถย ความโอ้อวดคุณธรรมที่ไม่มีตนให้สิ้นไป และ 

พร้อมกันนั้น ทำให้เจตสิกและจิตซื่อตรงไม่คดโค้งและ 

งอนต่อการงานอันเป็นกุศล ในอัฏฐสาลินีกล่าวว่า ผู้ใดมี 

กรรมและทวารทั้ง ๓ ไม่บริสุทธิ์ ผู้นั้นชื่อว่า “คด”  เหมือน 

เยีย่วโค  ผูใ้ดมกีรรมและทวารทัง้  ๒  ไมบ่รสิทุธิ ์ ผูน้ัน้ชือ่วา่  

“โค้ง”  เหมือนเสี้ยวของดวงจันทร์  ผู้ใดมีกรรมและทวาร 

อย่างใดอย่างหนึ่งไม่บริสุทธิ์ ผู้นั้นชื่อว่า “งอน” เหมือน 

ปลายคันไถ

  จะมาต่อเรื่องของ  ข. วิรตีเจตสิก  ๓  ค.  อัปปมัญญา-

เจตสิก ๓  ง.  ปัญญินทรีย์เจตสิก  ๑  ในปัญญาสารฉบับ 

ที่  ๑๓๓

  จากคู่มือการศึกษา  พระอภิธัมมัตถสังคะ ปริจเฉท 

ที่  ๒ เจตสิกสังคหวิภาค โดย อาจารย์วรรณสิทธิ  

ไวทยะเสวี
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อุบาสิกา  (พุทธสาวิกาในสมัยพุทธกาล)

บทนำ

อุบาสิกาคือใคร?

  วินัยปิฎกให้ความหมายว่า “ที่ชื่อว่า อุบาสิกา ได้แก่  

สตรีผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ผู้ถึงพระธรรมเป็นสรณะ  

ผู้ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ  

  กล่าวให้สั้นที่สุด อุบาสิกา ก็คือ สตรีผู้นับถือ 

พระรัตนตรัย

  สตรีใดมีจิตใจเคารพและกล่าวคำถึงพระพุทธเจ้า  

พระธรรม และพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่เคารพสักการะ  

สตรีนั้นก็ชื่อว่าอุบาสิกา

  ดังที่มารดาและอดีตภรรยาของพระยสะเป็น 

อุบาสิกาคู่แรก  โดยทั้งสองนางกล่าวคำถึงพระรัตนตรัยว่า

  “เอตา มยํ  ภนฺเต  ภควนฺตํ  สรณํ  คจฺฉาม  ธมฺมญฺจ  

ภิกขุสงฺฆญฺจ  ,  อุปาสิกาโย  โน  ภควา  ธาเรตุ  อชฺชตคฺเค  

ปาณุเปตา  สรณํ  คตา”  ติ  ตา  จ  โลเก  ปมํ  อุปาสิกา  

อเหสํ  เตวาจิกา

  แปลว่า  หม่อมฉันทั้งสองขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า  

พระธรรม และพระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะ ขอพระองค์จง 

ทรงจำหม่อมฉันทั้งสองว่า เป็นอุบาสิกาผู้มอบชีวิตถึง 
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สรณะ จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป ก็มารดาและภรรยาเก่า 

ของท่านพระยสะได้แก่อุบาสิกา กล่าวอ้างถึงพระรัตนตรัย

คู่แรกในโลก  

  อุบาสิกาเป็นหนึ่งในพุทธบริษัท ๔ (ชุมนุมผู้นับถือ 

พุทธศาสนา) เป็นบริษัทที่รวมเพศหญิงจากทุกชั้น 

วรรณะ  ทั้งกษัตริย์  พราหมณ์  แพศย์  ศูทร  จัณฑาล  หรือ

แม้แต่เทพธิดาเข้าในความเป็นอุบาสิกาเสมอกันด้วย 

ความเคารพเดียวกัน (แต่ท่านจัดเฉพาะมนุษย์)

  การเปล่งวาจาประกาศตนเป็นอุบาสิกา ที่ปรากฏใน

หลักฐานคัมภีร์พระบาลีนั้นมีเพียงมารดาของพระยสะ  

(คอืนางสชุาดา) อดตีภรรยาของพระยสะ นางคนัธคนัธารนิ ี

ผู้ยั่วยวนพระอนุรุทธะ และพระนางมัลลิกาเท่านั้นที่เปล่ง 

วาจาถึงพระรัตนตรัยเป็นกิจลักษณะอย่างอุบาสกทั้งหลาย

  คือกล่าวชมเชยพระธรรมเทศนาและประกาศตน 

เป็นอุบาสิกาว่า

  “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้ง 

นัก ภาษิตของพระองค์ไพเราะนักพระพุทธเจ้าข้า พระองค์

ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย

  เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำ เปิดของที่ปิด
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  บอกทางแก่คนหลงทาง หรือส่องประทีปในที่มืด 

ด้วยตั้งใจว่า คนมีจักษุจะเห็นรูป

  หม่อมฉันทั้งสองนี้  ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า  

พระธรรม  และพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะ

  ขอพระองค์จงทรงจำหม่อมฉันทั้งสองว่าเป็น 

อุบาสิกาผู้มอบชีวิตถึงสรณะ นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

  เพราะฉะนั้น ธรรมเพื่อความเป็นอุบาสิกา จึงเป็น 

เหมือนธรรมเพื่อความเป็นอุบาสกนั่นแหละ เนื่องจาก 

ต่างก็มีชีวิตที่ยังอยู่กับการครองรักครองเรือน ยังมีกาย 

และใจพัวพันกับกิเลสกาม ไม่ใช่ชีวิตที่ปลอดโปร่งอย่าง 

บรรพชิต (หรือแม้ปราศจากกามเป็นพระอนาคามีแล้วแต่ 

เมื่อมิได้บวชเป็นบรรพชิต ยังเป็นคฤหัสถ์อยู่ ก็เรียกว่า 

อุบาสิกาเช่นกัน)

ความสำคัญของอุบาสิกาบริษัท

  พระพุทธเจ้าตรัสกับพระจุนทะว่า  “ดูก่อนจุนทะ  

แม้หากว่าพรหมจรรย์ (คือพระศาสนา) ประกอบด้วย 

องค์เหล่านี้  คือ
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  ๑. องค์ศาสดาเป็นเถระ เป็นรัตตัญญู เป็นผู้บวช 

มานาน  เป็นผู้ล่วงกาลผ่านวัยโดยลำดับ

  ๒. มีภิกษุสาวกที่เป็นเถระ มีความรู้เชี่ยวชาญ  ได้รับ 

การฝึกฝนอบรมอย่างดี แกล้วกล้า อาจหาญ บรรลุธรรม 

อันเกษมจากโยคะ สามารถแสดงธรรมให้เห็นผลจริงจัง 

กำราบปรัปวาท (ลัทธิที่ขัดแย้งหรือวาทะฝ่ายตรงข้าม)  

ที่เกิดขึ้นให้สำเร็จเรียบร้อยโดยถูกต้องตามหลักธรรม และ 

มีภิกษุสาวกชั้นปานกลาง (มัชฌิมภิกษุ) และชั้นนวกะ  

(ภิกษุบวชใหม่)  ที่มีความสามารถอย่างเดียวกัน

  ๓. มภีกิษณุสีาวกิาชัน้เถร ีชัน้ปานกลางและชัน้นวกะ  

ที่มีความสามารถอย่างเดียวกัน

  ๔. มีอุบาสกท้ังประเภทท่ีเป็นคฤหัสน์นุ่งขาวห่มขาว 

ประพฤติพรหมจรรย์ (เช่น จิตตคฤหบดี) และประเภท 

ครองเรือนเสวยกามสุข (เช่น อนาถบิณฑิกเศรษฐี) ซึ่งมี 

ความสามารถอย่างเดียวกัน

  ๕. มีอุบาสิกาทั้งหลายที่เป็นสาวิกาของศาสดานั้น   

ที่เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์ก็มีอยู่  

(เช่น นางนันทมาตาผู้เป็นอนาคามี) และประเภทครอง- 

เรือนเสวยกามสุขก็มีอยู่ (เช่น นางวิสาขา)

_15-1451.indd   114 2/11/16   10:11:52 AM



115

  พรหมจรรย์   (คือ คำสอนของพระองค์หรือ 

พระศาสนา) ของศาสดานั้นก็ เป็นคำสอนสำเร็จผล 

แพร่หลาย  กว้างขวาง  ชนเป็นอันมากรู้ได้  เป็นปึกแผ่นถึง

ขั้นที่ว่าเทวดาและมนุษย์ประกาศไว้ดีแล้วและถึงความเลิศ

ด้วยลาภเลิศด้วยยศ เมื่อนั้นพรหมจรรย์นั้นก็ย่อมบริบูรณ์ 

ด้วยองค์นั้น 

  พรหมจรรย์ คือ พระพุทธศาสนานี้ สำเร็จประโยชน ์

แพรห่ลาย  เปน็ปกึแผน่มัน่คงยัง่ยนืได ้ เพราะมอีงคป์ระกอบ  

๕ ข้อนี้ครบถ้วน หากขาดแม้เพียงอุบาสิกาไป พรหมจรรย์

ก็ยังไม่ชื่อว่าเจริญบริบูรณ์เป็นปึกแผ่นดี

  จะ เห็นได้ว่ า  อุบาสิกามีความสำคัญเพราะมี  

คุณสมบัติเท่ากับพุทธบริษัทอื่นๆ ยิ่งมองในความเป็น 

ผู้สนับสนุนปัจจัย ๔ แก่ ภิกษุ ภิกษุณี สามเณรและ 

สามเณรี ก็จะยิ่งเห็นความสำคัญของอุบาสิกาเป็นอย่างสูง

  มีอุบาสิกา ๒ ท่าน ที่พระพุทธเจ้าทรงยกเป็น 

ตัวอย่างเชิญชวนอุบาสิกาทั้งหลายให้เป็นเหมือนนาง 

ขุชชุตตราและนางนันทมาตา ว่า

  “ดกูอ่นภกิษทุัง้หลาย อบุาสกิาผูม้ศีรทัธา เมือ่วงิวอน

ให้ลูกสาวคนเดียวผู้เป็นที่รัก เป็นที่โปรดปรานโดยชอบ  
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พึงวิงวอนอย่างนี้ว่า ขอแม่จงเป็นเช่นนางขุชชุตตรา 

อุบาสิกา และนางนันทมาตา ชาวเมืองเวฬุกัณฑกะเถิด

  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บรรดาอุบาสิกาผู้เป็นสาวิกา 

ของเรา ขุชชุตตราอุบาสิกาและนางนันทมาตา ชาวเมือง 

เวฬุกัณฑกะ เป็นผู้ชั่งได้วัดได้ (ตุลา เอตํ  ปมาณํ - แปลว่า  

เป็นมาตรฐาน  หรือตราชั่งก็ได้)

  อนึ่ ง  นางขุชชุตตราเป็นอริยสาวิกาโสดาบัน 

ผู้แตกฉานในธรรม ทั้งฉลาดในการถ่ายทอดธรรมนั้น  

ส่วนนางนันทมาตา ชาวเมืองเวฬุกัณฑกะ เป็นอริยสาวิกา 

อนาคามีถึงพร้อมด้วยฌาน  ๔

อุบาสิกามี  ๒  ประเภท

  อุบาสิกาบริษัทนี้  พระพุทธเจ้าทรงจำแนกเป็น  

๒  ประเภท  คือ

  ๑. อุ บ า สิ ก า ที่ เ ป็ น ค ฤ หั ส ถ์ ผู้ นุ่ ง ข า ว ห่ ม ข า ว  

ประพฤติพรหมจรรย์

   คือ อุบาสิกาที่ เป็นพระอนาคามี ปราศจาก 

กามราคะ แต่มิได้บวชเป็นบรรพชิตไม่มีสามี ไม่ข้อง 

เกี่ยวกับเมถุน เช่น นางนันทมาตาและนางมาติกมาตา 

เป็นต้น
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  ๒. อุบาสิกาที่เป็นคฤหัสถ์บริโภคกาม

   คือ อุบาสิกาที่มิได้บวชเป็นบรรพชิต ยังครอง 

เรือนกับสามี ยังมีกามราคะยุ่งเกี่ยวกับเมถุนและการงาน 

ทั้งหลาย อุบาสิกาประเภทนี้นับตั้งแต่สตรีปุถุชนผู้ถึง 

พระรัตนตรัยมีศีล (เช่น พระนางมัลลิกา) อริยสาวิกา 

โสดาบัน (เช่น นางวิสาขา) และอริยสาวิกาสกทาคามี  

(เช่น  นางสุมนาเทวี)

  ดังที่ตรัสไว้ว่า “ดูก่อนจุนทะ อุบาสกสาวกและ 

อุบาสิกาสาวิกาทั้งหลายของเรา ผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาว 

ห่มขาว ประพฤติพรหมจรรย์ก็มีอยู่ ที่บริโภคกามก็มีอยู่

บทบาทของอุบาสิกาครั้งพุทธกาล

  แม้ว่าอุบาสิกาบริษัทจะมีอุบาสิกาที่บรรลุอริยคุณ 

เปน็พระอรยิะจำนวนมาก แตบ่ทบาทของอบุาสกิาจะหนกั

ไปทางเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี คือ ประพฤติดี ถวายทาน  

รักษาศีล สร้างเสนาสนะและอุปัฏฐากบำรุงภิกษุ ภิกษุณี  

เป็นต้น

  บทบาทด้านการปกป้องคุ้มครองต่อกรกับลัทธิ 

ภายนอกอย่างที่ภิกษุ ภิกษุณีและอุบาสกบริษัทกระทำนั้น  
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ทีม่ปีรากฏบา้งกต็อนทีน่างฆรณอีบุาสกิาอนาคามทีลูอาสา

จะแสดงปาฏิหาริย์แทนพระพุทธเจ้า

  บทบาทด้านเผยแพร่พระศาสนธรรม เพื่อทำให้คน 

หมูอ่ืน่หนัมานบัถอืพระพทุธศาสนา อยา่งทีภ่กิษกุระทำนัน้  

แม้อุบาสิกาจะทำไม่ได้ แต่ใช่ว่าจะไม่มีผู้กระทำเลย ดังจะ 

เห็นตัวอย่างจากนางจูฬสุภัททา ที่ใช้โอกาสอันเล็กน้อย 

กล่าวอธิบายความรู้ความเข้าใจธรรมของสมณะท่ีตนนับถือ  

ทำให้คนในตระกูลสามีเปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนา

บทบาทที่โดดเด่นที่สุดด้านการเผยแพร่ คือการทำตน 

เป็นแบบอย่างชีวิตที่ดี

  บทบาทที่ถือว่าเป็นการเผยแผ่ธรรมของอุบาสิกา 

ก็คือ “การทำตนเป็นแบบอย่างชีวิตที่ดี” เป็นแบบอย่าง 

ชีวิตของอุบาสิกาที่รู้แจ้งและซาบซึ้งในพระรัตนตรัย แล้ว

ดำรงชีวิตหรือดำเนินชีวิตไปอย่างมั่นคง จนคนใกล้ชิดได้รู้

ได้เห็นแล้วอยากจะมีชีวิตแบบนั้นบ้าง

  เช่น นางวิสาขาแน่วแน่มั่นคงในสิ่งที่ตนเองทำ  

จนบิดาสามีหันมานับถือพระรัตนตรัยและนับถือนาง 

เป็นมารดา หรือกรณีที่พวกผู้ชายทั้งหลายต้องการจะให้ 

ภรรยาเป็นเหมือนนางวิสาขา
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  หรือ นางกุลธิดา ชาวสาวัตถี อุปัฏฐากของพระอัคร-

สาวก นางเป็นพุทธศาสนิกชนที่ประพฤติดี แม้เข้าไปสู่ 

ตระกูลสามีผู้ เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้ว ก็ได้เป็นภรรยาและ 

สะใภ้ที่ดี ทั้งมิได้ละทิ้งการถวายทานและฟังธรรม ที่สุด 

ก็สามารถโน้มน้าวให้สามีและคนในตระกูลพบภิกษุและ 

ฟังธรรมจนเกิดความศรัทธาเปลี่ยนมานับถือพระพุทธ-

ศาสนาได้สำเร็จ  ดังนี้เป็นต้น

  การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีนี่แหละ คือ การ 

เผยแผ่พระธรรมรูปแบบหนึ่งของอุบาสิกาทั้งหลาย

ความหมายและคุณสมบัติของอุบาสิกา

  ธรรมปฏิบัติเพื่อความเป็นอุบาสิกานั้น พระพุทธเจ้า

มิได้ตรัสกับอุบาสิกาท่านใดโดยตรง แต่เกิดจากการที่  

พระเจ้ามหานามศากยะกราบทูลเรื่องของอุบาสก ซึ่ง 

สามารถใช้ได้กับอุบาสกและอุบาสิกา คือเปลี่ยนเพียง 

ประธานจากอุบาสกเป็นอุบาสิกาเท่านั้น ดังนี้

  ๑. เมื่อไหร่  บุคคลจึงจะชื่อว่าอุบาสิกา 

   ตอบ - เมื่อใดที่สตรีถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม  

พระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะเมื่อนั้นก็เป็นอุบาสิกา
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  ๒. ด้วยเหตุ เพียงเท่าไร อุบาสิกาจึงชื่อว่าเป็น 

ผู้มีศีล?

   ตอบ - เมื่ออุบาสิกางดเว้นจากปาณาติบาต 

งดเว้นจากอทินนาทาน งดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร 

งดเว้นจากมุสาวาท  และงดเว้นจากสุราเมรัย  เมื่อนั้นชื่อว่า 

ผู้มีศีล

  ๓. ด้วยเหตุเพียงเท่าไร อุบาสิกาจึงชื่อว่าปฏิบัติเพื่อ 

ประโยชน์ตน ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่น?

   ตอบ - เมื่ออุบาสิกาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา  

แต่ไม่ชักชวนให้ผู้อื่นถึงพร้อมด้วยศรัทธา  ๑

     -  ตนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล  แต่ไม่ชักชวน

ให้ผู้อื่นถึงพร้อมด้วยศีล  ๑

     - ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะ (การ 

บริจาค)  แต่ไม่ชักชวนให้ผู้อื่นถึงพร้อมด้วยจาคะ ๑

     - ตนเองเป็นผู้ใคร่เพื่อการเห็นภิกษุ  และ 

ชักชวนผู้อื่นเพื่อการเห็นภิกษุ!

     - ตนเองเป็นผู้ใคร่ฟังพระสัทธรรม แต่ 

ไม่ชักชวนให้ผู้อื่นฟังพระสัทธรรม ๑

     -   ตนเองเปน็ผูท้รงจำธรรมทีไ่ดฟ้งัแลว้ แต่

ไม่ชักชวนให้ผู้อื่นทรงจำธรรม  ๑

_15-1451.indd   120 2/11/16   10:12:52 AM



121

     -   ตนเองเป็นผู้พิจารณาเน้ือความแห่งธรรม 

ที่ตนได้ฟัง  แต่ไม่ชักชวนให้ผู้อื่นพิจารณาเนื้อความแห่ง 

ธรรมที่ได้ฟัง  ๑

     - ตนเองรู้ทั่วถึงอรรถรู้ทั่วถึงธรรมและ 

ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม แต่ไม่ชักชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติ 

ธรรมสมควรแก่ธรรม ๑

  ๔. ด้วยเหตุ เพียงเท่าไร อุบาสิกาจึงชื่อว่าเป็น 

ผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น?

   ตอบ - เมื่ออุบาสิกาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา 

ด้วยตนเองและชักชวนให้ผู้อื่นถึงพร้อมด้วยศรัทธา  ๑

     - ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล และ 

ชักชวนให้ผู้อื่นถึงพร้อมด้วยศีล  ๑

     -   ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะ และ 

ชักชวนให้ผู้อื่นถึงพร้อมด้วยจาคะ  ๑

     - ตนเองเป็นผู้ใคร่เพื่อการเห็นภิกษุ และ 

ชักชวนให้ผู้อื่นเพื่อการเห็นภิกษุ  ๑

     -   ตนเองเป็นผู้ใคร่เพื่อฟังพระสัทธรรม   

และชักชวนให้ผู้อื่นฟังพระสัทธรรม  ๑

     -  ตนเองเป็นผู้ทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้ว  

และชักชวนให้ผู้อื่นทรงจำธรรม  ๑
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     -   ตนเองเป็นผู้พิจารณาอรรถแห่งธรรมที่ 

ได้ฟังแล้ว  ชักชวนให้ผู้อื่นพิจารณาอรรถแห่งธรรม  ๑

     -  ตนเองรู้ทั่วถึงอรรถรู้ทั่วถึงธรรมแล้ว 

ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและชักชวนให้ผู้อื่น ปฏิบัติ 

ธรรมสมควรแก่ธรรม  ๑

  อีกครั้งหนึ่ง พระเจ้ามหานามศากยะกราบทูลถาม 

ถึงคุณสมบัติของอุบาสก?

  จึงตรัสตอบอธิบายเป็นธรรมปฏิบัติ  ( เปลี่ยน 

ประธานเป็นอุบาสิกา) ซึ่งมีคำถามคำตอบต่างจากสูตร 

ก่อน ดังนี้

  ๑. ดว้ยเหตเุพยีงไร อบุาสกิาจงึชือ่วา่เปน็ผูถ้งึพรอ้ม 

ด้วยศรัทธา ?

   ตอบ - เมื่ออุบาสิกานั้นเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระ 

ปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

  ๒. ด้วยเหตุเพียงไร  อุบาสิกาจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ถึง 

พร้อมด้วยจาคะ ?

   ตอบ - เมื่ออุบาสิกานั้นมีใจปราศจากความ 

ตระหนี่ บริจาคได้ไม่ติดขัด (ไม่หวงแหน) ยินดีในการสละ 

ควรแก่การขอ ยินดีในการแจกจ่าย
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  ๓. ด้วยเหตุเพียงไร อุบาสิกาจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ถึง 

พร้อมด้วยปัญญา ?

   ตอบ - เมือ่อบุาสกิานัน้เปน็ผูม้ปีญัญา เหน็ความ 

เกิดความดับ  (อุทยตฺถคามินิยา  ปญฺญาย)

     - เป็นอริยะ  (อริยายนิพฺเพธิกาย)

     - เป็นไปเพื่อออกจากกิเลส ให้ถึงความ 

สิ้นทุกข์โดยชอบ

อธิบายความหมายของสรณะและการเข้าถึงสรณะ

  อรรถกถาอธิบายความหมายของคำว่า “สรณะ” ว่า  

สิ่งที่ เรียกว่าสรณะในพระพุทธศาสนานั้น หมายถึง  

“พระรัตนตรัย”

  พระรัตนตรัย ชื่อว่าสรณะ เพราะกำจัด อธิบายว่า  

บั่น ทำลาย นำออกจากภัย คือ ความกลัว ความหวาด 

สะดุ้ง  ทุกข์  ทุคติ  ความเศร้าหมอง

  พระพุทธเจ้า  ชื่อว่า สรณะ เพราะกำจัดภัยของสัตว ์

ทั้งหลาย ด้วยการให้เข้าถึงส่ิงที่เป็นประโยชน์ และนำออก

จากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์
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  พระธรรม ชื่อว่า สรณะ เพราะให้สัตว์ข้ามพ้นความ 

กันดาร  คือ  ภพ  และให้ความโปร่งใจ (ปราศจากิเลส)

  พระสงฆ์  ชื่อว่า  สรณะ  เพราะกระทำสักการะแม้ 

เล็กน้อยให้มีผลไพบูลย์

วิธีเข้าถึงสรณะหรือเข้าถึงพระรัตนตรัย

  การถึงไตรสรณคมน์ (การเข้าถึงสรณะ ๓) นั้น  

ท่านแสดงไว้ว่า

  “จิตตุปบาท (การเกิดขึ้นแห่งจิต) ที่มีความเลื่อมใส 

และความเคารพในพระรัตนตรัยเพื่อการทำลายกิเลส 

อันเป็นไปโดยมีพระรัตนตรัยเป็นเบื้องหน้า อย่างไม่มีใคร 

เป็นปัจจัย (ชักจูง) ชื่อว่าสรณคมน์โดยเขาถืออย่างนี้ว่า  

นี้เป็นสรณะของข้าพเจ้า นี้เป็นเครื่องนำหน้าของข้าพเจ้า”

  การเข้าถึงพระรัตนตรัยมี ๔ แบบ คือ

  ๑. วิธีสมาทาน  เหมือนอย่างพ่อค้าสองคนคือ 

ตปุสสะและภัลลิกะ กล่าวคำเป็นต้นว่า “ข้าแต่พระองค์ 

ผู้ เจริญ ข้าพระองค์ทั้งสองขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า  

และพระธรรมเป็นสรณะ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงจำ

ข้าพระองค์ทั้งสองว่าเป็นอุบาสก” ดังนี้ (ขณะนั้นยังไม่มี 

พระสงฆ์)
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  ๒. วิธียอมเป็นศิษย์ เหมือนอย่างท่านพระมหา- 

กัสสปเถระ เปล่งวาจาว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มี- 

พระภาคเจ้าทรงเป็นศาสดาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ 

เป็นสาวก”

  ๓. วิธีทำพระรัตนตรัยไว้เป็นเบื้องหน้า  เหมือน 

อย่างท่านพรหมานุพราหมณ์ฟังธรรมจบแล้วก็กระทำ 

ผา้หม่เฉวยีงบา่ ประนมอญัชลไีปทางทีพ่ระผูม้พีระภาคเจา้

ประทับอยู่  แล้วเปล่งอุทาน  ๓  ครั้งว่า  “นโม  ตสฺส  ภควโต  

อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส...”

  หรือ “นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอท่านทั้งหลาย 

จงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ข้าพเจ้าขอมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำทาง  

ขอมีพระธรรมเป็นผู้นำทาง ขอมีพระสงฆ์เป็นผู้นำทาง”

  หรือคำขออาฬวกยักษ์ที่ว่า “ข้าพเจ้านี้จักเที่ยวไป 

จากหมู่บ้านสู่หมู่บ้าน จากเมืองสู่เมือง เพื่อนมัสการ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ความเป็นธรรมที่ดีแห่งพระธรรม  

(และความเป็นสงฆ์ที่ดีแห่งพระสงฆ์)”

  ๔. วิธีมอบตน เหมือนอย่างเช่นผู้ปฏิบัติกรรมฐาน 

ทั้งหลาย ที่มอบตัวถวายแด่พระพุทธเจ้าเพื่อนับถือเป็น 

อาจารย์ในการปฏิบัติ และเพื่อเป็นกำลังใจยามที่ต้องอยู่ 

กลางป่าเป็นต้น ด้วยการกล่าวว่า “นับแต่วันนี้เป็นต้นไป   
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ข้าพเจ้าขอมอบตนถวายแด่พระพุทธเจ้า พระธรรม  และ 

พระสงฆ์”

  หรือ “ข้าพเจ้าขอสละตนแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า  

แด่พระธรรม แด่พระสงฆ์ ข้าพเจ้าขอสละชีวิตแด่พระผู้มี

พระภาคเจ้า แด่พระธรรม แด่พระสงฆ์”  ดังนี้เป็นต้น

  ๕. วิธีถึงโดยกิจ เหมือนอย่างพระอริยเจ้าทั้งหลาย 

ผู้กำจัดกิเลสแล้ว ก็ชื่อว่าถึงสรณะแล้ว เพราะได้ทำกิจตาม

ที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนแล้ว เรียกอีกอย่างว่า ถึงสรณะ 

ที่เป็นโลกุตตระ

  ๖. วิธีกราบไหว้ (ถวายมือ) ได้แก่ การทำความ 

นอบน้อมอย่างสูงในพระรัตนตรัยด้วยการกล่าวอย่างนี้ว่า  

“นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอท่านทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าไว้

ว่า  ข้าพเจ้าขอทำการกราบไหว้  การลุกรับ  การประนมมือ  

การทำความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย”  

การขาดจากสรณะ

  ท่านกล่าวว่าการขาดจากสรณะหรือพระรัตนตรัย 

นั้น มีการขาดได้ ๒ อย่าง ซึ่งเกิดแก่ปุถุชนเท่านั้น คือ

  ๑. เพราะความตาย ย่อมขาดจากความนับถือ 

พระรัตนตรัย  ซึ่งไม่มีโทษ
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  ๒. เพราะหันไปนับถือศาสนาอื่น ลัทธิอื่นซึ่งไม่ใช่ 

พระรัตนตรัย มีโทษ เพราะเท่ากับประพฤติผิดต่อ 

พระศาสดา

  พระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมไม่ขาดจากสรณะ ทั้ง 

ไม่เกิดความเศร้าหมองต่อสรณะด้วยเพราะไม่ใช่ฐานะ 

ที่จะเกิดขึ้นได้  มีแต่ความมั่นคงไม่หวั่นไหวอย่างเดียว

  ส่วนปุถุชน อาจขาดจากสรณะเพราะหันไปนับถือ 

ศาสดาอื่นก็ได้  หรือหากสรณะไม่ขาด สรณะก็อาจ 

เศร้าหมองได้ หากปุถุชนผู้นั้นประพฤติต่อพระรัตนตรัย 

ด้วยความไม่รู้  เช่นไม่รู้ว่าพระรัตนตรัยแตกต่างจาก 

ผู้เป็นเจ้าผู้สร้างโลกอย่างไร? หรือเกิดความสงสัยขึ้นว่า   

พระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่จริงหนอ? หรือเกิดผู้รู้ผิดพลาด 

ในคำสอน และประพฤติปฏิบัติขัดแย้งกับคำสอน ซึ่ง 

ทำให้พระรัตนตรัยเกิดความเศร้าหมอง  ดังนี้เป็นต้น

 

อุบาสิกาควรทำอาชีพอะไร?

  พระพุทธเจ้ามิได้แนะนำให้อุบาสกหรืออุบาสิกา 

ทำอาชีพนั้นหรืออาชีพนี้ ไม่ทรงสนใจว่าจะมีอาชีพอะไร  

แต่ทรงแนะนำว่า อาชีพที่ทำเลี้ยงชีพนั้นจะต้องไม่เป็น 
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มิจฉาอาชีวะ (การเลี้ยงชีพผิด) คือ ไม่ผิดศีลธรรมและ 

ไม่เบียดเบียนผู้อื่น การเลี้ยงชีพนั้นจะต้องเป็นไปตามหลัก

สัมมาอาชีวะ ขยัน ไม่เกียจคร้าน และมีปัญญา รู้จัดการ 

อาชีพนั้นให้สำเร็จจะนำมาซึ่งความร่ำรวยได้หรือไม่นั้น 

ไม่เป็นประมาณ

  อย่างไรก็ดี ก็มีพระพุทธดำรัสระบุมิให้อุบาสก  

(หรืออุบาสิกา) ผู้มีอาชีพค้าขาย ทำการค้าขายสิ่งต้องห้าม  

๕ อย่าง คือ การค้าขายศัตราวุธ ๑ การค้าขายสัตว์  

(อรรถกถาว่าขายอมนุษย์ )  ๑ การค้าขายเนื้อสัตว์   

(มํสวณิชฺชา เช่น สุกรเป็นต้น) ๑ การค้าขายน้ำเมา ๑  

การค้าขายยาพิษ  ๑

  การค้าขาย ๕ อย่างนี้ เป็นไปเพื่อความเบียดเบียน 

ตนและผู้อื่น จึงไม่ควรทำเองและไม่ควรชักชวนให้  

คนอื่นทำ

วิบัติของอุบาสิกา

  สิ่งที่ทำให้ความเป็นอุบาสิกาเสียหาย มัวหมอง  

เลวทราม  ท่านแสดงไว้  ๔  หัวข้อใหญ่  คือ
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  ๑. ความที่ศีลวิบัติ  คือ  ศีล  ๕  ขาด  ไม่มีศีล

   ซึ่งทำให้เป็นอุบาสิกาที่ไม่แกล้วกล้า ไม่องอาจ  

เหมือนถูกนำไปวางไว้ในนรก

  ๒. ความมีอาชีวะวิบัติ คือ เลี้ยงชีพด้วยมิจฉา- 

อาชีวะ

   ได้แก่ การเลี้ยงชีวิตอย่างผิดศีลธรรม กฎหมาย 

และการค้าขาย ๕ อย่าง ที่อุบาสิกาไม่พึงกระทำ

  ๓. ประกอบด้วยธรรม  ๕  คือ

   ไม่มีศรัทธา ๑ ไม่มีศีล ๑ ถือมงคลตื่นข่าว  

ไม่เชื่อหลักกรรม ๑ แสวงหาทักขิไณย (ผู้ควรรับทาน 

อย่างยิ่ง) นอกเขตบุญพุทธศาสนา ๑ ไม่บำเพ็ญบุญแต่ใน 

พุทธศาสนา ๑

  ๔. ประกอบตนอยู่ในอบายมุข ๖ เช่น ดื่มสุราเมรัย  

เป็นต้น

สมบัติของอุบาสิกา

  สิ่งที่ทำให้เป็นอุบาสิกาที่สมบูรณ์ เป็นอุบาสิกาที่ดี  

เป็นอุบาสิกาที่แกล้วกล้า องอาจเป็นอุบาสิกาที่ทำให้ 

พุทธบริษัท  ๔  เกิดความยินดี
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  ท่านแสดงคุณสมบัติไว้  ๔  หัวข้อใหญ่  คือ

  ๑. ความมีศีลสมบัติ  คือ  มีศีล  ๕ ศีลไม่ขาด  

เป็นเหมือนถูกนำไปไว้ในสวรรค์

  ๒. ความมีอาชีวะสมบัติ คือ เลี้ยงชีพด้วยสัมมา-

อาชีวะ ได้แก่ การเลี้ยงชีวิตไม่ผิดศีลธรรม กฎหมาย 

และไม่ค้าขาย  ๕  อย่าง

  ๓.  ประกอบด้วยธรรม ๕ คือ มีศรัทธา ๑ มีศีล ๑  

ไม่ถือมงคล ไม่ตื่นข่าว เชื่อหลักกรรม ๑ ไม่แสวงหา 

ทักขิไณยนอกเขตบุญพุทธศาสนา ๑ บำเพ็ญบุญแต่  

ในพุทธศาสนา  ๑

  ๔. ไม่ประกอบตนอยู่ในอบายมุข  ๖

อานิสงส์ของการถึงสรณะ

  การถงึสรณะทีเ่ปน็โลกตุตระของพระอรยิเจา้ผูบ้รรลุ

สามัญญผล  ๔

  เช่นโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้ว ย่อมมีผลเป็นความ 

สิ้นไปแห่งทุกข์ทั้งมวล  ดังที่ตรัสว่า....

  “...ส่วนบุคคลใดถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และ 

พระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง ย่อมเห็นอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์  
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เหตุให้เกิดทุกข์ ความก้าวล่วงทุกข์ และมรรคมีองค์ ๘  

อันประเสริฐ ซึ่งทำให้สัตว์ถึงความสงบทุกข์ด้วยปัญญา 

อันชอบ สรณะนั่นแลเกษม สรณะนั่นแลอุดม บุคคล 

อาศัยสรณะนั้นแล้ว  ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้”

  นอกจากนี้ ยังไม่เห็นผิด ไม่ยึดถือผิด ว่าสังขาร 

เป็นของเที่ยง เป็นสุขและเป็นอัตตาด้วย ทั้งยังปิดโอกาส 

ที่จะทำอนันตริยกรรม ๕ ประการ เช่น ฆ่ามารดาและบิดา  

เป็นต้น  โดยสิ้นเชิงด้วย

  ส่วนการถึงสรณะที่เป็นโลกียะของพุทธศาสนิกชน 

ทั้งหลายผู้มีสรณะไม่ขาดนั้น ย่อมมีภพสมบัติเป็นผล  

คือการเกิดในสุคติ (มนุษย์และสวรรค์) ไม่ไปสู่อบายภูมิ  

เกิดในเทวโลกถึงฐานะ ๑๐ คือ มีอายุและสุขอันเป็นทิพย์ 

เป็นต้น

จากหนังสือชีวประวัติแห่งการบรรลุธรรม  

๔๖  อุบาสิกา  อดีตชาติของพุทธสาวิกาในสมัยพุทธกาล

โดยท่านอาจารย์ปัญญา ใช้บางยาง 

พิมพ์ใช้ระลึกถึงคล้ายวันเกิด

คุณอำพัน คุณสุมารัตน์ วิประกษิต
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ฝึกตนตามวิถีพุทธ ;

ตระหนักในไตรลักษณ ์

อ. อภิญญา อนัตตา

 ระลึกถึงคำสอนของอาจารย์แนบ มหานีรานนท์ 

ที่บรรยายอภิธรรมมัตถสังคหะ ปริจเฉท ๗ เรื่อง 

“โพธิปักขิยธรรม” ความตอนหนึ่งกล่าวไว้ว่า

 “ประโยชน์ ในการเรียนภูมิวิปัสสนา ก็เพื่อทำลาย 

สัตว์  บุคคล ตัวตน ทั้ งนั้น ไม่ว่ าอะไรทุกอย่างใน 

พระไตรปิฎกทั้งสามปิฎก มีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวคือ 

ทำลายสัตว์ บุคคล ตัวตน นี้แหละ หรือทำลายวิปลาสที่ 

เห็นว่าเที่ยง ที่เห็นว่าสุข เห็นว่าเป็นตัวตน หรือว่าเป็น 

สาระแก่นสาร เห็นว่าสวยงามนี้แหละ เป็นจุดหมายใน 

พระไตรปิฏก เพื่อประโยชน์เท่านี้

 เพราะฉะนั้น ผู้ศึกษาในพระพุทธศาสนานี้ เมื่อ 

ศกึษาแลว้กค็วรไดร้บัประโยชนอ์ยา่งทีว่า่มานี ้ควรจะไดร้บั

ประโยชน์ที่เข้าถึงความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา 

หรือเข้าถึงการละวิปลาส เป็นต้น ก็แล้วแต่ว่าจะได้มาก 

ได้น้อยเท่าไร จนกว่าจะชื่อว่าสมบูรณ์
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 [จากหนังสือ “โพธิปักขิยธรรม” , หน้า ๑๐๓ ; มูลนิธิ 

ปราณี สำเริงราชย์ จัดพิมพ์เผยแผ่ พ.ศ. ๒๕๕๘]

 จากความดังกล่าวนี้ จึงขอนำพุทธพจน์เกี่ยวกับ 

ไตรลักษณ์มาแสดงไว้ที่นี้ เพื่อเป็นความรู้เท่าทันสภาวะ 

ของไตรลักษณ์ เช่น ในสังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค

 “แน่ะท่านคหบดี อย่างไรจึงชื่อว่า ป่วยทั้งกาย 

ป่วยทั้งใจ ?

 ในข้อนี้ปุถุชน มิได้เรียนสดับ ไม่ได้พบเห็นอริยชน 

ทั้งหลาย ไม่ฉลาดในอริยธรรม ... ย่อมมองเห็น รูป เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นต้น (อัตตา) มองเห็นตน มีรูป 

มีเวทนา มีสัญญา มีสังขาร มีวิญญาณ มองเห็น รูป เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณในตน มองเห็นตน ในรูป ในเวทนา 

ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ อยู่ด้วยความรู้สึกรุมเร้าว่า 

รูปเป็นเรา รูปเป็นของเรา เวทนาเป็นเรา เวทนาเป็น 

ของเรา สัญญาเป็นเรา สัญญาเป็นของเรา สังขารเป็นเรา 

สังขารเป็นของเรา วิญญาณเป็นเรา วิญญาณเป็นของเรา  

เมือ่เขาอยูด่ว้ยความรูส้กึรมุเรา้วา่  รปูเปน็เรา  รปูเปน็ของเรา 

ฯลฯ วิญญาณเป็นเรา วิญญาณเป็นของเรา รูป เวทนา  

สัญญา สังขาร วิญญาณ ย่อมแปรปรวนกลายเป็นอย่างอื่น 

เขาย่อมเกิดความโศกเศร้า ความคร่ำครวญ ความทุกข์ 
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โทมนัส และความคับแค้น ผิดหวัง เพราะการที่รูป ฯลฯ 

วิญญาณ แปรปรวนไปกลายเป็นอย่างอื่น

 “แน่ะ ท่านคหบดี อย่างไรจึงชื่อว่าป่วยแต่กาย 

ใจไม่ป่วย ?

 ในข้อนี้ อริยสาวกผู้ใดเรียนสดับแล้ว... ย่อมไม่มอง 

เห็น รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นต้น (อัตตา) 

ไม่มองเห็นตนมีรูป มีเวทนา มีสัญญา มีสังขาร มีวิญญาณ 

ไม่มองเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ในตน 

ไม่มองเห็นตนใน รูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร 

ในวิญญาณ ไม่อยู่ด้วยความรู้สึกรุมเร้าว่า รูปเป็นเรา 

รูปเป็นของเรา ฯลฯ วิญญาณเป็นเรา วิญญาณเป็นของเรา 

รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนั้น แปรปรวนไปกลาย 

เป็นอย่างอื่น เธอก็ไม่เกิดความโศกเศร้า ความคร่ำครวญ 

ความทุกข์ โทมนัส และความคับแค้นผิดหวัง เพราะการ 

ที่รูป ฯลฯ วิญญาณ แปรปรวนไปกลายเป็นอย่างอื่น”

 ในมัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

 “ปุถุชนผู้มิได้เรียนสดับนั้น ย่อมมนสิการ โดยไม่ 

แยบคาย (อโยนิโสมนสิการ) อย่างหนึ่งว่า ในอดีตกาล 

อันยาวนาน เราได้มีแล้วหรือหนอ... หรือว่าเรามิได้มี... 

เราได้เป็นอะไรหนอ... เราได้เป็นอย่างไรหนอ... เราเป็น 
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อะไรแล้วจึงได้เป็นอะไรหนอ... ในอนาคตอันยาวนาน 

เราจักมีหรือหนอ... หรือว่าเราจักไม่มี ... เราจักเป็น 

อะไรหนอ... เราจักเป็นอย่างไรหนอ... เราจักเป็นอะไรแล้ว

จึงจักเป็นอะไรหนอ... หรือปรารภกาลปัจจุบันในบัดนี้ 

มีความสงสัยขึ้นภายในว่า เรามีอยู่หรือ หรือว่าเราไม่มี 

เราเป็นอะไรหนอ เราเป็นอย่างไรหนอ สัตว์นี้มาจาก 

ไหนหนอ สัตว์นั้นจักไปในที่ใดหนอ?

 “เมื่อปุถุชนนั้น มนสิการโดยไม่แยบคายอย่างนี้  

ทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่ง ในทิฏฐิ ๖๒ อย่าง ย่อมเกิดขึ้นคือ 

เขายอ่มเกดิทฏิฐ ิ(ยดึถอื) เอาเปน็จรงิเปน็แทว้า่ เรามอีตัตา... 

เราไม่มีอัตตา... เรากำหนดรู้อัตตาด้วยอัตตา... เรากำหนดรู้

สภาวะที่ไม่ใช่อัตตาด้วยอัตตา หรือมิฉะนั้น ก็จะมีทิฏฐิ 

ดังนี้ว่า อัตตาของเรานี้แหละที่เป็นตัวบงการ เป็นผู้เสวย 

ประสบวิบากแห่งกรรมที่ดีและชั่ว ณ ที่นั้นๆ เป็นสภาวะ 

ที่ เที่ยงแท้ยั่ งยืน คงอยู่ตลอดไป มีความไม่ผันแปร 

เป็นธรรมดา จักคงอยู่อย่างนั้นเสมอตลอดไป ภิกษุ 

ทั้งหลาย นี้เรียกว่า ทิฏฐิ รกชัฏแห่งทิฏฐิ กันดารแห่งทิฏฐิ  

เสี้ยนหนามทิฏฐิ ความดิ้นรนแห่งทิฏฐิ ทิฏฐิเครื่องผูกมัด 

สัตว์ ปุถุชนผู้มิได้เรียนสดับ ซึ่งถูกทิฏฐิเครื่องผูกมัด 

รดัตวัไว ้ยอ่มไมพ่น้จาก ชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์

โทมนัส และอุปยาส เรากล่าวว่าย่อมไม่พ้นจากทุกข์
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 “ภกิษทุัง้หลาย สว่นอรยิสาวกผูใ้ดเรยีนสดบัแลว้ ฯลฯ 

ย่อมรู้ชัดธรรมที่ควรมนสิการ รู้ชัดธรรมที่ไม่ควรมนสิการ 

ย่อมไม่มนสิการ ธรรมที่ไม่ควรมนสิการ ย่อมมนสิการ 

ธรรมที่ควรมนสิการ 

 ธรรมที่ไม่ควรมนสิการ ซึ่งอริยสาวกไม่มนสิการ 

เป็นใฉน ? กล่าวคือ เมื่ออริยสาวกมนสิการ ธรรมเหล่าใด 

กามาสวะก็ดี ภวาสวะก็ดี อวิชชาสวะก็ดี ที่ยังไม่เกิด 

ก็เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญ เหล่านี้คือ ธรรมที่ไม่ควร 

มนสิการ ซึ่งอริยสาวก ไม่มนสิการ 

 ธรรมที่ควรมนสิการ ซึ่งอริยสาวกมนสิการ เป็น 

ไฉน ? กล่าวคือ เมื่ออริยสาวกมนสิการธรรมเหล่าใด 

กามาสวะก็ดี ภวาสวะก็ดี อวิชชาสวะก็ดี ที่ยังไม่เกิด 

ก็ไม่ เกิดขึ้น ที่ เกิดขึ้นแล้วก็ถูกละเสียได้  เหล่านี้คือ 

ธรรมที่ควรมนสิการ ซึ่งอริยสาวกย่อมมนสิการ เพราะ 

อริยสาวกนั้นไม่มนสิการธรรมที่ไม่ควรมนสิการ และ 

มนสิการธรรมที่ควรมนสิการ อาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิด 

ก็จะไม่เกิดขึ้น และที่เกิดแล้วก็จะถูกละเสียได้

 “ อ ริ ย ส า ว ก นั้ น  ย่ อ ม ม น สิ ก า ร โ ด ย แ ย บ ค า ย 

(โยนิโสมนสิการ) ว่า นี้ทุกข์ . . .นี้ เหตุให้ เกิดทุกข์ . . . 

นี้ ความดับทุกข์  นี้ . . .ปฏิปทาให้ถึ งความดับทุกข์ ,  
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เมื่ออริยสาวกนั้น มนสิการโดยแยบคายอย่างนี้ สังโยชน์ ๓ 

ย่อมถูกละเสียได้  กล่าวคือ สักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา 

สีลัพพตปรามาส”

 อีกส่วน นำพุทธพจน์เกี่ยวกับไตรลักษณ์ มาแสดงให้

เห็นคุณค่าด้านทำจิตอิสระ และด้านทำกิจโดยไม่ประมาท 

 ยังอยู่ใน สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค “พระอาทิตย 

พันธ์ุ (พระพุทธเจ้า) ได้ตรัสแสดงไว้ว่า รูปอุปมา เหมือน 

ฟูมฟองแม่น้ำ เวทนาอุปมาเหมือนฟองน้ำฝน สัญญา 

อุปมาเหมือนพยับแดด สังขารอุปมาเหมือนต้นกล้วย  

วิญญาณอุปมาเหมือนมายากล ภิกษุพินิจดูพิจารณา 

โดยแยบคาย ซึ่งเบญจขันธ์นั้น ด้วยประการใดๆ ก็มีแต่ 

สภาวะที่ว่างเปล่า พระผู้ทรงปัญญาดังผืนแผ่นดิน ทรง 

ปรารภรา่งกายนีแ้ลว้ทรงแสดงการละธรรม ๓ อยา่ง (โลภะ 

โทสะ โมหะ หรือตัณหา มานะ ทิฏฐิ ) ไว้ ท่านทั้งหลายจงดู

รูปที่เขาทิ้งแล้ว เมื่อใด อายุ ไออุ่น และวิญญาณละกายนี้  

เมื่อนั้นร่างกายก็ถูกทิ้งนอนไร้จิต กลายเป็นอาหาร 

ของสัตว์อื่น นี่แหละการสืบต่อ (ชีวิต) ก็อย่างนี้ มันเป็น 

มายากลหลอกคนโง่ให้เพ้อ ได้บอกแล้วว่า เบญจขันธ์นี้ 

เปน็ผูล้ะสงัหารอยูใ่นตวั จะหาแกน่สารในเบญจขนัธน์ีย้อ่ม 

ไม่มี ภิกษุระดมความเพียรแล้วพึงพิจารณาขันธ์ทั้งหลาย 
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อย่างนี้ โดยมีสัมปชัญญะ มีสติมั่นทั้งวันทั้งคืน พึงละ 

เครื่องผูกมัดเสียให้หมด พึงสร้างที่พึ่งให้แก่ตน เมื่อ 

ปรารถนาอัจจุตบท (นิพพาน) ก็พึงประพฤติเหมือนดั่งคน

ที่ศรีษะถูกไหม้”

 ในขุกทกนิกาย มหานิทเวส และ เถรคาถา [บางส่วน 

ใน ทีฆนิกาย มหาวรรค สังยุตตนิกาย สคาถวรรค]

 “ภิกษุทั้งหลาย อายุของมนุษย์ทั้งหลายนี้น้อย 

จะต้องไปสู่ภพหน้า  พึงวินิจฉัยการด้วยความรู้คิด 

พึงกระทำการดีงาม (กุศล) พึงครองชีวิตประเสริฐ 

(พรหมจรรย์ )  ผู้ที่ เกิดมาแล้วที่จะไม่ตาย เป็นไม่มี  

ผู้ ใดอยู่ ได้นาน ผู้นั้นก็อยู่ ได้แค่ร้อยปี  จะเกินไปบ้าง 

ก็เพียงเล็กน้อย

 “ อายุของมนุษย์ทั้งหลายน้อย สัตบุรุษพึงดูหมิ่นอายุ

ที่น้อยนั้น พึงประพฤติเหมือนดังถูกไฟไหม้ศรีษะ การที่ 

มจัจรุาชจะไมม่าหานัน้ เปน็อนัไมม่ ีวนัคนืยอ่มลว่งไป ชวีติ 

ก็หดสั้นเข้า อายุของสัตว์ทั้งหลาย ย่อมหมดสิ้นไปเหมือน

ดังน้ำในธารน้ำน้อย”

 ในขุททกนิกาย สุตตนิบาต

 “ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ไม่มีเครื่องหมาย 

ไม่มีใครรู้ ทั้งยาก ทั้งน้อย และระคนด้วยทุกข์ ความเพียร 
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พยายามที่จะช่วยให้สัตว์ที่เกิดมาแล้วไม่ต้องตายได้นั้น 

ไม่มีเลย แม้อยู่ได้ถึงชราก็ต้องตาย เพราะสัตว์ทั้งหลาย 

มีธรรมดาอย่างนี้เอง

 “ผลไม้สุกแล้ว ก็มีภัยอยู่ตลอดเวลา จากการที่จะต้อง 

ร่วงหล่นไปฉันใด สัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วก็มีภัยอยู่ตลอด 

เวลา จากการที่จะต้องตายฉันนั้น ภาชนะดินที่ช่างหม้อทำ

แลว้ทัง้หมด ลว้นมคีวามแตกเปน็ทีส่ดุฉนัใด ชวีติของสตัว์

ทั้งหลายก็มีความตายเป็นที่สุดฉันนั้น ทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่ 

ทั้งคนเขลา ทั้งคนฉลาด ล้วนไปสู่อำนาจของมฤตยู 

มีมฤตยูเป็นที่ไปเบื้องหน้า ด้วยกันทั้งหมด

 “เมื่อเขาเหล่านั้น ถูกมฤตยูครอบงำแล้ว ต้องไป 

ปรโลก บิดาจะป้องกันบุตรไว้ก็ไม่ได้ ญาติทั้งหลายจะ 

ป้องกันเหล่าญาติไว้ก็ไม่ได้ ดูเถิด ทั้งที่หมู่ญาติกำลังมองดู 

พร่ำรำพันอยู่ด้วยประการต่างๆ ผู้จะต้องตายก็ถูกพาไป 

แต่ลำพัง คนเดียว เหมือนโคที่เขาเอาไปฆ่า

 “โลกถูกความแก่และความตายบดขยี้อย่างนี้เอง  

ปราชญ์ทั้งหลายรู้เท่าทันกระบวนความเป็นไปของโลก 

แล้ว จึงไม่เศร้าโศก ??

 “ทา่นไมรู่ท้าง ไมว่า่ของผูม้าหรอืผูไ้ป เมือ่มองไมเ่หน็

ปลายสุดทั้งสองด้าน จะคร่ำครวญไปก็ไร้ประโยชน์ 
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ถ้าคนหลงไหลคร่ำครวญ เบียดเบียนตนเองแล้วจะทำ 

ประโยชน์อะไรให้เกิดขึ้นมาได้บ้างแล้วไซร้ ท่านผู้มี 

วิจารณญาณก็คงทำอย่างนั้นบ้าง”

 “การร้องไห้หรือเศร้าโศก จะช่วยให้จิตสงบสบาย 

ก็หาไม่ มีแต่จะเกิดทุกข์ทับทวี ทั้งร่างกายก็จะพลอย 

ทรุดโทรม จะเบียดเบียนตัวของตัวเอง จนกลายเป็นคน 

ซูบผอมหมดผิวพรรณ ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะอาศัยการ 

ร้องไห้คร่ำครวญนั้น เป็นเครื่องช่วยตัวเขาก็ไม่ได้ การ 

คร่ำครวญร่ำไห้จึงไร้ประโยชน์ คนที่สลัดความเศร้าโศก 

ไม่ได้ มัวทอดถอนใจถึงคนที่ตายไปแล้ว ตกอยู่ในอำนาจ 

ความโศกเศร้า ก็มีแต่จะทุกข์หนักยิ่งขึ้น”

 “ดสู ิถงึคนอืน่กก็ำลงัเตรยีมตวั จะเดนิทางกนัไปตาม 

กรรม ที่นี่ประดาสัตว์ประเชิญกับอำนาจของพยามัจจุราช 

เข้าแล้ว ต่างก็กำลังดิ้นรนกันอยู่ทั้งนั้นและในคัมภีร์ชาดก

 “มนุษย์นี้ ตั้งแต่เริ่มเกิดอยู่ในครรภ์ ไม่ว่าจะเป็น 

กลางวันหรือกลางคืน เมื่อเริ่มชีวิตขึ้นมาแล้ว ก็มีแต่จะ 

บ่ายหน้าไม่หวนหลังกลับคืน คนทั้งหลายถึงจะพรั่งพร้อม

ด้วยกำลังพล จะต่อสู้ให้ไม่แก่ไม่ตายก็ไม่ได้ ปวงสัตว์ล้วน 

ถูกชาติและชราย่ำยี เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่า 

จะบำเพ็ญธรรม ราชาผู้เป็นรัฏฐาธิบดี อาจเอาชนะกองทัพ
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ซึ่งมีพลทั้งสี่เหล่า (ช้าง ม้า รถ ราบ) ที่น่าสะพรึงกลัวได้ 

แต่ไม่สามารถเอาชนะพญามัจจุราช ราชาทั้งหลาย 

ผู้แกล้วกล้าสามารถหักค่ายทำลายข้าศึกมากมายได้ 

ด้วยพลช้าง พลม้า พลรถ และพลราบ แต่ไม่อาจย่ำยี 

พญามัจจุราช จะเป็นกษัตริย์ก็ตาม พราหมณ์ก็ตาม  

จะร่ ำรวยมีกำลังอิทธิพล หรือมี เดชศักดาแค่ ไหน 

พญามัจจุราชก็ไม่เห็นแก่ใครเลย เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมี

ความคดิวา่ จะบำเพญ็ธรรม ฯลฯ ธรรมนัน้แหละยอ่มรกัษา 

ผู้ประพฤติธรรม ธรรมที่ประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ 

นี้เป็นอานิสงส์ ในธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ผู้ประพฤติธรรม 

ย่อมไม่ไปสู่ทุคติ ธรรมกับอธรรมสองอย่างนี้จะมีผลเสมอ

กันก็หาไม่ อธรรมย่อมนำไปสู่นรก ธรรมย่อมให้ถึงสุคติ”

 นี้เป็นพุทธพจน์เกี่ยวกับไตรลักษณ์ (ตามทางธรรม 

นพินธ ์ของพระพรหมคณุาภรณ ์ป.อ.ปยตุโต) นำเสนอเพือ่ 

ตระหนักรู้เท่าทันในไตรลักษณ์ที่มีเบญจขันธ์ เพื่อทำกิจ 

กำหนดรู้ทุกข์  โดยความไม่ประมาท ในการฝึกตน 

ตามวิถีพุทธ
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ปัญหาน่ารู้สำหรับผู้เขียนอภิธรรม (๙)

อ.เทพฤทธิ์ สาธิตการมณี

 

  สวัสดีครับท่านสมาชิกที่สนใจใฝ่ธรรมทุกท่าน 

พบกันอีกครั้งในปัญญาสารฉบับที่  ๑๓๒ ซึ่งออกมา 

ในวันมาฆบูชา พวกเราก็ได้มีโอกาสมาทำบุญกุศลร่วมกัน

คือ งานบุญทอดผ้าป่าที่มูลนิธิฯ การที่เราได้มาทำบุญ 

ร่วมกันย่อมต้องเคยมีบุญเก่ามาร่วมกัน และบุญใหม่นี้ 

จะทำให้เราได้พบปะร่วมทำบุญกุศลอีกต่อไปในอนาคต 

ชาติ ตราบใดที่ยังไม่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ก็จะได ้

เกิดมาเป็นกัลยาณมิตรร่วมบุญกุศลกันต่อไป สาธุ  

ขอเริ่มปัญหาข้อต่อไปเลยครับ

คำถามที่ ๔๖ วิญญาณฐิติ ๗ คืออะไร

คำตอบคือ  ภูมิอันเป็นที่ตั้งแห่งปฏิสนธิวิญญาณ หรือ 

ภมูอินัเปน็ทีเ่กดิแหง่สตัวท์ีม่จีติหรอืวญิญาณนัน่เอง ดงันัน้ 

ในภพภูมิทั้ง ๓๑ ภพภูมิจะเป็นวิญญาณฐิติได้ ๗ อย่างคือ 

  ๑. นานาตตกายะ นานาตตสัญญี คือภูมิที่สัตว์ไป 

ปฏิสนธิมีร่างกายที่แตกต่างกัน และปฏิสนธิวิญญาณ 
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ซึง่ทา่นใชค้ำวา่สญัญาทีป่ระกอบกบัจติ แทนคำวา่วญิญาณ 

ได้แก่ กามสุคติ ภูมิ ๗ คือ มนุสสภูมิ ๑ และเทวภูมิ ๖ ซึ่ง 

ใน ๗ ภูมินี้ สัตว์ทั้งหลายจะมีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกัน 

เช่น โลกมนุษย์เราก็มีทั้งผิวขาว ผิวดำ ผิวเหลือง เทวดา 

ก็เช่นกัน รูปร่างหน้าตาแตกต่างกันตามความประณีตของ

กุศลที่ทำไว้ในอดีต และปฏิสนธิจิตของภูมิทั้ง ๗ นี้  

ก็มีมากถึง ๙ ดวง คืออุเบกขาสันตีรณกุศลวิบากจิต ๑ ดวง  

และมหาวิบากจิตอีก ๘ ดวง จึงได้ชื่อว่า “กายต่าง 

ปฏิสนธิจิตต่าง”

  ๒. นานาตตกายะ เอกัตตะสัญญี คือ ภูมิที่สัตว์ 

ที่ไปปฏิสนธิมีร่างกายที่แตกต่างกัน แต่ปฏิสนธิจิตกลับ 

เหมือนกัน ได้แก่อบายภูมิ ๔ และปฐมฌาณภูมิ ๓ 

  อบายภูมิ ๔ ได้แก่ สัตว์นรก เปรต อสุรกายและ 

สัตว์เดรัจฉาน ซึ่งสัตว์นรกก็มีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกัน  

เปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานก็เช่นกัน แต่ละประเภท 

มีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันทั้งสิ้น ดูได้จากสัตว์เดรัจฉาน 

ที่เราเห็นกันอยู่ เช่น สุนัขก็มีมากมายหลายสายพันธ์ุ แต่ละ

สายพันธ์ุยังมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันอีกมากมายเป็นต้น 

แต่อบายภูมิทั้ง ๔ นี้ ถือปฏิสนธิด้วยจิตประเภทเดียวกัน 
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คือ อุเบกขาสันตีรณกุศลวิบากจิต ๑ ดวง ทำหน้าที่ปฏิสนธ ิ

ในอบายภูมิทั้ง ๔ ส่วนปฐมฌาณภูมิ ๓ มี พรหมปาริสัชชา 

ปุโรหิตา และมหาพรหมา ก็ล้วนมีรูปร่างที่แตกต่างกัน 

เหมือนเทวดาในกามสุคติภูมิ ที่เป็นเช่นนี้เพราะผู้ที่มา 

ปฏิสนธิในปฐมฌาณภูมิ ๓ นี้ มาด้วยอำนาจของรูปาวจร-

ปฐมฌาณกศุลซึง่ยงัมวีติก ทีเ่ปน็องคฌ์าณทีห่ยาบ จงึทำให้

มีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกัน อีกเหตุผลหนึ่งคือ ปฐมกาม

ภูมินี้อยู่ ใกล้กับชั้นกามภูมิ  คือปรนิมมิตวสวัตตีภูมิ  

จึงมีรูปร่างที่แตกต่างกัน แต่ปฏิสนธิจิตในปฐมฌาณภูมิ 

ทั้ง ๓ นี้ ปฏิสนธิด้วยจิตประเภทเดียวกัน คือ รูปาวจร-

วิบากจิต ๑ สามารถนำปฏิสนธิในปฐมฌาณภูมิทั้ง ๓ ได้  

ต่างกันที่กำลังของปฐมฌาณที่ทำไว้ในชาติก่อนมีกำลัง 

แรงกล้า ก็จะได้เกิดเป็นมหาพรหม ถ้ากำลังฌาณปานกลาง 

ก็เกิดเป็นปุโรหิตาพรหม แต่ถ้ากำลังฌาณค่อนข้างอ่อน 

ก็เกิดเป็นปาริสัชชาพรหม ดังนั้นทั้งอบายภูมิ ๔ และ 

ปฐมฌาณภูมิ ๓ จึงได้ชื่อว่า “กายต่างจิตเหมือน”

  ๓. เอกัตตกายะ นานาตตสัญญีภูมิ คือ ภูมิที่สัตว์ 

ที่ไปปฏิสนธิมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันแต่มีปฏิสนธิจิต 

ต่างกัน ได้แก่  ทุติยฌาณภูมิ  ๓ มีปริตตาภาพรหม 
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อัปปมาณาภาพรหม และอาภัสสราพรหม ซึ่งภูมิทั้ง ๓ นี้ 

สามารถละองค์ฌาน คือ วิตกที่เป็นองค์ฌาณหยาบได้แล้ว

จงึมรีปูรา่งหนา้ตาทีเ่หมอืนๆ กนั แตม่ปีฏสินธจิติทีต่า่งกนั  

๒ ดวงคือ รูปาวจรทุติยฌาณวิบากจิต ๑ และตติยฌาณ-

วิบากจิต ๑ ซึ่งผู้ที่ เคยได้ฌาณ ๒ และฌาณ ๓ โดย 

ปัญจกะนัยในชาติที่แล้ว เมื่อตายลงจะมาเกิดรวมกันอยู่ 

ในทุติยฌาณภูมิด้วยกัน แต่หากท่านจะสงสัยว่ารูปร่าง 

หน้าตาเหมือนกันแล้วจะจำกันอย่างไรว่าใครเป็นใคร 

ผมก็ ไม่ทราบครับ แต่ท่ านก็คงจะรู้กัน เอง ดังนั้น  

ในทุติภูมิ ๓ จึงได้ชื่อว่า “กายเหมือนจิตต่าง”

  ๔. เอกัตตกายะ เอกัตตสัญญี คือ ภูมิที่สัตว์ที่ไป 

ปฏสินธ ิมรีปูรา่งหนา้ตาทีเ่หมอืนกนั และปฏสินธจิติกเ็ปน็ 

ประเภทเดียวกัน ได้แก่ ตติฌาณภูมิ ๓ เวหัปผลาภูมิ ๑ และ 

สุทธาวาส ๕ ซึ่งในแต่ละภูมิมีรูปร่างหน้าตาที่เหมือนกัน 

ทั้งหมด และปฏิสนธิจิตก็ เป็นประเภทเดียวกัน คือ 

รูปาวจรจตุตถฌาณวิบากจิต ๑ ดวง 

  ๕. อากาสานัญจายตนภูมิ  คือ  ภู มิ ท่ีอ ยู่ของ 

อากาสานัญจายตนพรหมซึ่งมีแต่ปฏิสนธิจิตไปเกิดด้วย 

นามขันธ์ ๔ เท่านั้น ไม่มีรูปขันธ์
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  ๖. วิญญานัญจายตนภูมิ คือ ภูมิที่อยู่ของวิญญา- 

นัญจายตนพรหม ซึ่งมีแต่ปฏิสนธิจิตอย่างเดียว

  ๗. อากิญจัญญายตนภูมิ คือ ภูมิที่อยู่ของอากิญ-

จัญญายตนพรหม ซ่ึงมีแต่ปฏิสนธิจิตเพียงอย่างเดียวเช่นกัน 

  ส่วนอสัญญสัตตาภูมิมีแต่รูปขันธ์อย่ าง เดี ยว 

ไม่มีปฏิสนธิจิต จึงไม่นับเข้าในวิญญาณฐีติ  สำหรับ 

เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ แม้จะมีปฏิสนธิจิตที่เป็น 

นามขันธ์ ๔ แต่นามขันธ์นั้นไม่ปรากฎชัดจะว่ามีก็เหมือน 

ไม่มี จะว่าไม่มีก็ยังมีจิตอยู่ ที่ เหลือ ๒๙ ภูมิ รวมเป็น 

วิญญาณฐีติภูมิ ๗ 

 

คำถามที่ ๔๗  คำว่ากัปป์หมายถึงอะไร

คำตอบคือ   กัปป์ เป็นหน่วยวัดเวลา หรือ การนับอายุ 

ความเป็นอยู่ของสัตว์และอายุของโลก ตลอดจนอายุของ 

จักรวาล มีอยู่ ๔ ชนิด คือ ๑ อายุกัปป์ ๒ อันตรกัปป์  

๓ อสงไขยกัปป์  ๔ มหากัปป์

  ๑. อายุกัปป์ หมายถึง อายุขัยของสัตว์โดยประมาณ 

เช่น สมัยพุทธกาล มนุษย์มีอายุขัย ๑๐๐ ปี เป็นอายุกัปป์ 

พระพุทธองค์ตรัสว่า ทุก ๑๐๐ ปี อายุกัปป์ของมนุษย์ 
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จะลดลง ๑ ปี บัดนี้เวลาผ่านมา ๒๕๕๙ ปีแล้ว อายุกัปป์ 

ของมนุษย์จึงลดลงเกือบ ๒๖ ปี เหลือเพียงเฉล่ีย ๗๔-๗๕ ปี 

เท่านั้น และต่อไปในอนาคตก็จะลดลงเรื่อยๆ จนประมาณ 

พ.ศ. ๙,๐๐๐ อายุกัปป์ของมนุษย์จะเหลือเพียง ๑๐ ปี 

ก็แก่ตายแล้ว ดูจะสั้นกว่าอายุกัปป์ของสุนัขและแมว 

ในยุคนี้เสียอีก และยุคนั้นจะเป็นยุคมิคสัญญี คือ เห็นว่า 

ชีวิตของผู้อื่นเหมือนกวาง ไม่มีค่าอะไร หากใครมีกำลัง 

มากกว่าก็จะเบียดเบียนเอาเปรียบผู้อื่นได้ตามใจชอบ  

บา้นเมอืงไมม่กีฎหมาย ไมม่ศีลีธรรม มนษุยส์ว่นหนึง่มจีติใจ 

กลัวสังคมเถื่อนเช่นนี้จึงพากันหลบไปอยู่ในดินแดนที่ 

ห่างไกลจากชุมชนคนใจโหด ตั้งสังคมขึ้นมาใหม่เริ่มมี 

คุณธรรมกันทีละเล็กทีละน้อย ส่วนในสังคมคนโหดร้าย 

ก็จะฆ่ากันจนไม่มีเหลือ หลังจากนั้นเมื่อมนุษย์ที่เหลือ 

ค่อยๆ สั่งสมคุณธรรมความดี อายุกัปป์ก็จะค่อยๆ เพิ่มขึ้น 

ลูกของคนอายุ ๑๐ ปี จะมีอายุกัปป์เพิ่มเป็น ๒๐ ปี และ 

รุ่นต่อๆ ไปอายุกัปป์ก็จะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณไปจนมนุษย์ 

มีอายุกัปป์ถึง ๑ อสงไขยปี (๑ เติมศูนย์ ๑๔๐ ตัว ) จากนั้น

มนุษย์ก็จะเห็นว่าชีวิตเที่ยงและยั่งยืนก็จะเริ่มมีการทำ 

อกุศลกรรมกันมากขึ้น อายุกัปป์ก็จะลดลง ๑ ปี ใน ๑๐๐ ปี 

เช่นเดิม และลดลงเรื่อยๆ
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  ๒. อันตรกัปป์ เป็นการนับเวลาโดยถือเอาอายุของ 

มนุษย์ตั้งแต่สมัยต้นกัปป์ที่มีอายุยืนถึง ๑๐ อสงไขยปี 

เป็นอายุกัปป์ ต่อมาก็จะค่อยๆ ลดลงจนเหลือ ๑๐ ปี 

จากนั้นก็จะค่อยๆ อายุยืนขึ้นไปอีกจนถึง ๑ อสงไขยปี 

การนับเวลาจาก ๑ อสงไขยปีลดลงจนเหลือ ๑๐ ปี และ 

เพิ่มขึ้นจนถึง ๑ อสงไขยปี ๑ รอบ เรียกว่า อันตรกัปป์

  ๓. อสงไขยกัปป์ มีจำนวน ๖๔ อันตรกัปป์ หมายถึง 

อันตรกัปป์ที่ เวียนลงและขึ้น รวม ๖๔ ครั้ง เรียกว่า  

๑ อสงไขยกัปป์ อสงไขยกัปป์มี ๔ อย่าง คือ 

   ก.  สงัวฏัฏะ อสงไขยกปัป ์เปน็ชว่งเวลาทีจ่กัรวาล 

จำนวนแสนโกฏจักรวาลถูกกำลังถูกทำลายลงกำลังพัง 

พนิาศ ดว้ยไฟบา้ง ดว้ยนำ้บา้ง ดว้ยลมบา้ง แตย่งัไมห่มดสิน้ไป 

   ข.  สังวัฏฏะฐายี อสงไขยกัปป์ เป็นช่วงเวลาที่ 

แสนโกฏจักรวาลถูกทำลายจนหมดสิ้นเหลือแต่ความ 

ว่างเปล่าของอวกาศ ซึ่งอาจมีสะเก็ดดวงดาวต่างๆ ที่ 

แตกกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยลอยอยู่ในห้วงอวกาศ 

เต็มไปหมด (ความเห็นของผู้เขียน)

   ค.  วิวัฏฏะ อสงไขยกัปป์ เป็นช่วงเวลาที่จักรวาล 

กำลังก่อตัวขึ้นใหม่ คงจะมีซากสะเก็ดดวงดาวที่ล่องลอย 
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อยู่ค่อยๆ จับตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน เป็นดวงดาว และ 

จักรวาลต่างๆ ขึ้นมาใหม่ทีละเล็กน้อย แต่ยังไม่สมบูรณ์

   ง. วิวัฏฏะฐายี อสงไขยกัปป์ เป็นช่วงเวลาที่ 

จักรวาลใหม่ได้ตั้งขึ้นเรียบร้อยแล้วทั้งแสนโกฏจักรวาล 

พื้นแผ่นดิน ภูเขา ต้นไม้ แม่น้ำลำคลองต่างๆ พร้อมแก่การ

เกิดขึ้นใหม่ของสิ่งมีชีวิตแล้วก็จะเริ่มมีสิ่งมีชีวิตมนุษย์ 

ต้นกัปป์ เป็นต้น บังเกิดขึ้นแล้ว

  ๔. มหากัปป์ เป็นการนับกาลเวลาที่ยาวนานมากๆ 

โดยนับเอา ๔ อสงไขยกัปป์ที่กล่าวมาเวียนครบ ๑ รอบ 

เรียกว่า มหากัปป์ เป็นเวลายาวนานจนไม่อาจประมาณได้ 

อุปมาว่า มีแท่งศิลาทึบกว้างคูณยาวคูณสูง ๑๖ กิโลเมตร 

ก้อนหนึ่งทุก ๑๐๐ ปี นำเอาผ้าเนื้อละเอียดนุ่มมาเช็ดรอบๆ 

ก่อนศิลานี้ ๑ ครั้ง เช็ดอยู่เช่นนี้ จนก้อนศิลานี้สึกลงมาราบ

ระดับพื้นนี่แหละ ๑ มหากัปป์ ซึ่งพระองค์ต้องใช้เวลา 

สั่งสมบารมี เพื่อความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านานถึง  

๔ อสงไขย กับเศษแสนมหากัปป์ นี้นับตั้งแต่ได้รับ 

พุทธพยากรณ์จากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว  

แต่ถ้ารวมเวลาตั้งแต่ตั้งความปรารถนาทางใจ ก็รวม  

๒๐ อสงไขย และเศษ ๑ แสนมหากัปป์ มีผู้สงสัยว่าทำไม 
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ต้องมีเศษแสนมหากัปป์ เวลาเศษแสนมหากัปป์ มีไว้ 

บำเพ็ญบารมีเป็นพระอรหันต์ครับ ส่วนเวลา ๔ อสงไขย  

ไว้บำเพ็ญบารมีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และยังมี  

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีก ๒ ประเภท คือ สัทธาธิกะ 

และวิริยาธิกะ ต้องใช้เวลาบำเพ็ญบารมีนานมากกว่า คือ  

๘ อสงไขย และ ๑๖ อสงไขยแสนมหากัปป์ ซึ่งเป็นเวลา 

ที่ยาวนานมากจริงๆ จึงอดที่จะระลึกถึงพระมหากรุณาคุณ

ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเสียมิได้

  อีกนัยหน่ึง กัปป์น้ียังแบ่งเป็นกัปป์ท่ีมีพระพุทธศาสนา 

และกัปป์ที่ไม่มีพระพุทธศาสนา คือ

  ๑. สุญญกัปป์  คือมหากัปป์ที่ ไม่มีพระสัมมา-

สัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระเจ้าจักรพรรดิ 

อุบัติขึ้น

  ๒. อสุญญกัปป์  คือ มหากัปป์ที่มีพระสัมมา-

สัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า หรือพระเจ้าจักรพรรดิ 

อุบัติขึ้น มหากัปป์ยังแบ่งออกอีกนัยหนึ่งเป็น ๕ อย่าง คือ 

   ๑.  สารกปัป ์ ไดแ้ก ่มหากปัปท์ีม่พีระพทุธเจา้อบุตั ิ

ขึน้ ๑ พระองคเ์ทา่นัน้ เชน่ พระโกณฑญัญสมัมาสมัพทุธเจา้ 

หรือพระวิปัสสีพุทธเจ้า
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   ๒. มัณฑกัปป์  ได้แก่ มหากัปป์ที่มีพระพุทธเจ้า 

อุบัติขึ้น ๒ พระองค์  เช่น มหากัปป์ที่มีพระสุเมธ- 

สัมมาสัมพุทธเจ้า และพระสุชาติสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือ 

พระพุทธเจ้าสิขี และพระพุทธเจ้าเวสสภู

   ๓. วรกัปป์  ได้แก่มหากัปป์ที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติ

ขึ้น ๓ พระองค์  เช่น มหากัปป์ที่มี พระปิยทัสสีพุทธจ้า 

พระอัตถทัสสพุทธเจ้า และพระธัมมทัสสีพุทธเจ้า หรือ 

พระอโนมทัสสสีพุทธเจ้า  พระปทุมพุทธเจ้า  และ 

พระนารทพุทธเจ้า

   ๔. สารมัณฑกัปป์   ได้แก่   มหากัปป์ที่มี  

พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น ๔ พระองค์ เช่น พระตัณหังกร-

พุทธเจ้า พระเมธังกรพุทธเจ้า พระสรณังกรพุทธเจ้า และ 

พระทีปังกรพุทธเจ้า

   ๕. ภัททกัปป์ ได้แก่มหากัปป์ที่มีพระพุทธเจ้า 

อุบัติขึ้น ๕ พระองค์  ได้แก่  มหากัปป์ของเรานี่ เอง  

คือ มีพระกกุสันโธพุทธเจ้า  พระโกนาคมพุทธเจ้า 

พระกัสสปพุทธเจ้า พระโคตมพุทธเจ้า และพระเมตเตย-

พุทธเจ้า ที่จะอุบัติขึ้นเป็นองค์ต่อไป 
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  ดังนั้นจึงไม่ต้องหวาดกลัวกับข่าวว่าโลกจะแตก  

เพราะตราบใดที่ศาสนาของพระศรีอริยเมตไตยสัมมา- 

สัมพุทธเจ้ายังไม่หมดสิ้นไป จักรวาลก็ยังไม่แตกทำลาย 

แน่นอนครับ แต่ก็ต้องไม่ประมาทว่า อายุของโลกยังอยู่อีก

นานจนลืมทำบุญกุศลกัน ยังไงก็ต้องเร่งทำบุญกิริยาวัตถุ 

ใหถ้งึพรอ้ม เผือ่วา่บารมเีตม็บรรลเุปน็พระอรหนัตก์อ่นถงึ

ยุคพระศรีอริยเมตไตยจะดีกว่านะครับ 

พบกันใหม่ในฉบับหน้า 

ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านสมาชิกทุกท่านครับ
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ข่าวอนุโมทนา

	 คณะกรรมการมูลนิธิแนบมหานีรานนท์	 ขออนุโมทนา 

ท่านผู้มีอุปการะทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา	 กับมูลนิธิแนบ 

มหานีรานนท์

	 ๑.	 คุณกนกทิพย์  โสดาบรรลุ  คุณเบ็ญจมาศ 

เดชกล้าหาญ พร้อมด้วย	 คุณซ้อฮั้ว แซ่โง้ว	 มีจิตศรัทธา 

และเห็นความสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา	 จึงรับ 

เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี	คุณชนิดา ลิ้มธงเจริญ	 และ 

คุณชัยกิจ คุณจินตนา ลิ้มธงเจริญ	เป็นประธานร่วม	พร้อม 

คณะนกัศกึษาอภธิมัฯ	วดัสามพระยา	วดัธาตทุอง	มลูนธิแินบฯ	

ผู้ปฏิบัติธรรม	ญาติ	มิตร	และสาธุชนทั้งหลาย	เพื่อนำรายได้ 

เป็นค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอนพระอภิธัมฯ	 พร้อมทั้ง 

สนับสนุนการปฏิบัติวิปัสสนา	 และปรับปรุงซ่อมแซมศาลา- 

รัตนิน	 อันเป็นเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ	 โดยทำเขื่อน 

ป้องกันดินพังทลาย	 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	 ในการบริหารงาน	

ในโครงการต่างๆ	ของมูลนิธิฯ

	 ๒.	 ท่านที่ เป็นเจ้ าภาพเลี้ยงภัตตาหารต่างๆ	 ใน 

วันงานทอดผ้าป่าสามัคคีนี้

	 ๓.	 ท่านที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงภัตตาหารพระภิกษุและ 

ผู้ปฏิบัติธรรมรายวัน
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	 ๔.	 ท่านที่บริจาคทรัพย์ปัจจัยทะนุบำรุงสมทบทุนมูลนิธิ

แนบมหานีรานนท์	ทุนค่าอาหาร	ธนาคารบุญ	ค่าพิมพ์หนังสือ 

เผยแพร่	ค่าน้ำค่าไฟ	ค่าภัตตาหารพระภิกษุและผู้ปฏิบัติธรรม	

ค่ารักษาพยาบาล	 ค่าสถานีวิทยุ	 ค่าซ่อมแซมอาคารต่างๆ	

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ทั่วไป

	 บางท่านที่ไม่สามารถไปบริจาคด้วยตนเอง	 ได้บริจาค 

ปัจจัยผ่านทางไปรษณีย์ไร่ขิง	 ๗๓๒๑๐	 หรือบริจาคเป็น 

ค่าใช้จ่ายต่าง	 ๆ	 โดยโอนเข้าบัญชีมูลนิธิแนบมหานีรานนท์	

ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 สาขาสำนักเพลินจิต	 เลขที่	 

๐๐๑-๙-๓๘๙๔๒-๐	ประเภทออมทรัพย์	และธนาคารกรุงไทย	

สาขาถนนข้าวสาร	 เลขที่	 ๐๒๗-๑-๒๒๒๙๘-๐	 ประเภท 

ออมทรัพย์

	 ๕.	 ท่านที่บริจาคเครื่องอุปโภค	 บริโภคต่างๆ	 มากมาย	

แด่มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ตลอดมา

	 ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของทุกท่าน	 ที่ได้ร่วมใจกัน 

บำเพ็ญกุศล	เพื่อทะนุบำรงุพระบวรพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวร

สืบไป	 ขอกุศลที่ประกอบด้วยปัญญานี้	 จงเป็นพลวปัจจัยให้ 

ทุกท่าน	 ประสพความสุขความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรม	

และมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด	 สามารถรู้ธรรมเห็นธรรมตาม 

คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 จนถึงความ 

พ้นทุกข์โดยเร็วพลันด้วยกันทุกท่านเทอญฯ.
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ข่าวมูลนิธิ

	 มูลนิธิแนบมหานีรานนท์	 มีวัตถุประสงค์ทะนุบำรุง 

พระพุทธศาสนา	ด้วยคันถธุระและวิปัสสนาธุระโดยตรง	

 

ด้านคันถธุระ

 ๑) จัดการเรียนการสอนพระอภิธรรมพร้อมการ 

ปฏบิตัวิปิสัสนากรรมฐานใหแ้ก	่พระภกิษ,ุ	สามเณร		และแมช่	ี

หลักสูตรประจำ	๒	ปี	 ท่ีสำนักวิปัสสนามูลนิธิแนบมหานีรานนท์	 

ถนนพุทธมณฑลสาย	 ๕	 โดยรับสมัคร	 ปีละ	 ๑	 รุ่น	 ๆ	 ละ	 

๔๐	ท่าน

	 เปิดรับสมัคร	วันที่	๑	มีนาคม	ถึง	๒๗	เมษายน	๒๕๕๙	

แจ้งความประสงค์ทางโทรศัพท์มาก่อนได้

 ๒) จัดการเรียนการสอนพระอภิธรรมฯ เพื่อ 

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน	ให้แก่	ประชาชนทั่วไป	 ๓	 แห่ง	

คือ	:-

   ๒.๑ วัดธาตุทอง  ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา  

   ที่วิหารลิมปาภรณ์ทุกวันอาทิตย์ 

        ●  เวลา	๐๘.๓๐	ถึง	เวลา	๑๔.๐๐	น.
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   ๒.๒ วัดสามพระยา เขตพระนคร 

   ที่อาคารสุหัทรังสรรค์ ชั้น ๑ 

   ห้อง ๑๐๑ และ ๑๐๒ เป็นประจำทุกวัน

   ●  วันจันทร์-ศุกร์	

	 	 	 	 เวลา	๐๙.๐๐	น.	ถึง	๑๔.๓๐	น

   ●  วันเสาร์-อาทิตย์	

	 	 	 	 เวลา	๐๘.๓๐	น.	ถึง	เวลา	๑๕.๓๐	น.

  ๒.๓ มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ 

   ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ทุกวันอาทิตย ์ 

   ● เวลา	๐๙.๐๐	น.	ถึง	เวลา	๑๖.๓๐	น.

 ๓) จัดพิมพ์วารสารธรรมะ ชื่อ ปัญญาสาร แจกเป็น 

ธรรมทาน	ประมาณ	๓	 เดือนต่อฉบับ	 บอกรับเป็นสมาชิกได้	 

โดยไม่ต้องเสียค่าบำรุงแต่ประการใด

 ๔) เผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียง  

พล.	 ๑	 รักษาพระองค์	 คลื่น	 AM.๑๔๒๒	 ทุกวันจันทร์	 ถึง 

วันศุกร์	เวลา	๑๐.๓๐	น.	ถึง	๑๑.๐๐	น.
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ด้านวิปัสสนาธุระ

 ๑) ได้จัดตั้งสำนักวิปัสสนา	 ณ	 เลขที่	 ๘๔/๑	 หมู่	 ๒	

ตำบลบางกระทึก	 อำเภอสามพราน	 จังหวัดนครปฐม	

มีเรือนปฏิบัติวิปัสสนา	 จำนวน	 ๖๐	 หลัง	 เพื่อรับผู้ที่มีความรู้ 

ปรมัตถธรรมตามสมควรเข้าปฏิบัติธรรม	 ผู้สนใจแจ้งความ 

ประสงค์เข้าปฏิบัติได้ที่สำนักงานมูลนิธิฯ	 หรือโทรศัพท์แจ้ง 

ล่วงหน้าไว้ก่อนได้ไม่เกิน	๓๐	วัน

 ๒) จัดอบรมวิปัสสนา หลักสูตร ๗ วัน ดังนี้.

	 	 วันที่		๑๑	-	๑๘	 มกราคม	๒๕๕๙

	 	 วันที่		๑	-	๘			 กุมภาพันธ์	๒๕๕๙

	 	 วันที่		๗	-	๑๔		 มีนาคม	๒๕๕๙

	 	 วันที่		๔	-	๑๑		 เมษายน	๒๕๕๙

	 	 วันที่		๒	-	๙			 พฤษภาคม	๒๕๕๙

	 	 วันที่		๖	-	๑๓		 มิถุนายน	๒๕๕๙

	 	 วันที่		๔	-	๑๑		 กรกฎาคม	๒๕๕๙

	 	 วันที่		๑	-	๘			 สิงหาคม	๒๕๕๙

	 	 วันที่		๕	-	๑๒		 กันยายน	๒๕๕๙

	 	 วันที่		๓	-	๑๐		 ตุลาคม	๒๕๕๙

	 	 วันที่		๗	-	๑๔		 พฤศจิกายน	๒๕๕๙

	 	 วันที่		๑๒	-	๑๙		ธันวาคม	๒๕๕๙
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๓) จัดอบรมวิปัสสนา หลักสูตรระยะสั้น ๓ วัน ดังนี้.

	 วันที่		๒๖	-	๒๘	 มีนาคม	๒๕๕๙

	 วันที่		๒๕	-	๒๗		มิถุนายน	๒๕๕๙

	 วันที่		๒๗	-	๒๙		สิงหาคม	๒๕๕๙

	 วันที่		๒๖	-	๒๘		 พฤศจิกายน	๒๕๕๙

๔)  พระภิกษุเข้าปฏิบัติธรรม ตามหลักสูตรประจำ ดังนี้.

	 วันที่	๑๕	-	๒๑		 มีนาคม	๒๕๕๙	(ปี	๒)

	 วันที่	๑๗	-	๒๔		 มีนาคม	๒๕๕๙	(ปี	๑)					

	 วันที่	๒๐	-	๒๖		 กรกฎาคม		๒๕๕๙	

	 วันที่	๑๖	-	๒๒		 ตุลาคม	๒๕๕๙	

	 และปิดเทอม	วันที่	๑๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๙	

๕) ผูเ้ขา้ศกึษาพระอภธิมัฯ และปฏบิตัวิปิสสนา หลกัสตูร 

๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีจำนวน ดังนี้.

	 พระภิกษุ									 	 	 ๔๕	 รูป																

	 สามเณร												 	 ๒	 ท่าน														

	 แม่ชี																	 	 ๒	 ท่าน														

	 ฆราวาสชาย								 	 ๒	 ท่าน														

	 ฆราวาสหญิง							 	 ๔	 ท่าน													

   รวม     ๕๖ ท่าน
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๖) ผู้เข้าปฏิบัติธรรม ปี ๒๕๕๘ มีจำนวน ดังนี้.

	 พระภิกษุ									 	 	 ๑๒๑	 รูป

	 สามเณร													 	 ๓	 ท่าน

	 แม่ชี																 	 ๔๖	 ท่าน

	 ฆราวาสชาย						 	 	 ๙๗	 ท่าน

	 ฆราวาสหญิง				 	 	 ๕๑๐	 ท่าน

   รวม             ๗๗๗ ท่าน

๗)   ผู้เข้าอบรมวิปัสสนาระยะสั้น หลักสูตร ๗ วัน  

ปี ๒๕๕๘ มีจำนวน ดังนี้.

	 พระภิกษุ											 	 ๑๙	 รูป

	 แม่ชี																 	 ๑๙	 ท่าน

	 ฆราวาสชาย					 	 	 ๖๓	 ท่าน

	 ฆราวาสหญิง			 	 	 ๒๒๔	 ท่าน

   รวม        ๓๔๕ ท่าน
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๘) ผู้เข้าอบรมวิปัสสนา หลักสูตร เพิ่มทักษะ ๑๒ วัน  

ปี ๒๕๕๘ มีจำนวน ดังนี้.

	 พระภิกษุ												 	 ๓	 รูป

	 แม่ชี																	 	 ๓	 ท่าน

	 ฆราวาสชาย								 	 ๘	 ท่าน

	 ฆราวาสหญิง					 	 	 ๖๙	 ท่าน

   รวม               ๘๓ ท่าน

 รวม ผูป้ฏบิตัธิรรมใน ๔ โครงการ ม ีจำนวน พระภกิษ ุ

๑๘๘ รูป สามเณร ๕ รูป แม่ชี ๗๒ ท่าน ฆราวาส ชาย 

๑๖๙ ท่าน หญิง ๘๐๗ ท่าน รวมทั้งสิ้น ๑,๒๔๑ ท่าน 

ข่าวการบำเพ็ญกุศลประจำปี ๒๕๕๙ มี ๔ ครั้ง :-

	 วันที่	 ๒๒	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๙	 ทอดผ้าป่าสามัคคี	

(วันมาฆบูชา)

	 วันที่	 ๒๐	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๙	 ทอดผ้าป่าสามัคคี	

(วันวิสาขบูชา)

	 วันที่	 ๑๙	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๙	 ทอดผ้าป่าสามัคคี	

(วันอาสาฬหบูชา)

	 วันที่	๒๓	ตุลาคม	๒๕๕๙	ทอดกฐินสามัคคี
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	 เนื่องจากสำนักวิปัสสนามูลนิธิแนบฯ	 ตั้งมานานกว่า	 

๓๐	 ปี	 อาคารสถานที่	 เก่าชำรุด	 จึงต้องมีการทยอยบูรณะ 

ซ่อมแซมทีละอย่างตามสมควร	 จึงแจ้งข่าวมายังสมาชิก 

ผู้มีจิตศรัทธาในทานกุศล	

	 มูลนิธิ	มีโครงการ	บูรณะซ่อมแซมศาลารัตนิน	อันเป็น

ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ	 และทำเขื่อนกันดินพังทลาย	

ซึ่งต้องใช้ปัจจัยจำนวนมาก	 จึงแจ้งข่าวมายังผู้มีจิตศรัทธา 

ทุกท่าน

ผู้สนใจ ติดต่อ ที่มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ 

หรือ โทรศัพท์ ๐๒-๘๘๙-๔๔๑๗ / ๐๒-๔๘๒-๑๐๔๔

ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. 
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วันและเวลาการบรรยายธรรมะของมูลนิธิแนบมหานีรานนท์ มีดังน้ี.

สำนักวิปัสสนา ทุกวันอาทิตย์

เวลา	๐๙.๐๐-๑๑.๐๐	น. ห้อง	๑ ปริจเฉทที่	๑ อ.ประวิตร

เวลา	๐๙.๐๐-๑๑.๐๐	น. ห้อง	๒ ปริจเฉทที่	๗ อ.แม่ชี	สุภัทรา

เวลา	๑๓.๐๐-๑๔.๐๐	น. ห้อง	๒ ปริจเฉทที่	๓ อ.แม่ชี	สุภัทรา

เวลา	๑๕.๐๐-๑๖.๓๐	น. ห้อง	๒ ปริจเฉทที่	๘ อ.แม่ชี	สุภัทรา

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

อาทิตย์ที่ ๕

เวลา	๐๘.๓๐-๑๔.๓๐	น. ทบทวนอภิธรรม อ.เทพฤทธิ์
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