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คำนำ

 วารสารปญัญาสารฉบบัที ่๑๓๓ นี ้จดัพมิพใ์นวนัวสิาขบชูา 

ปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖

 วันวิสาขบูชานี้  ชาวพุทธถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่ ง  

ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ และ

วันปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

 การอุบัติของพระพุทธเจ้ามิได้เกิดขึ้นในโลกโดยง่าย เพราะ 

กว่าพระพุทธองค์จะได้ตรัสรู้อริยสัจจธรรม พระองค์ทรงสร้าง 

บารมี  ๓๐ ทัศ เป็นเวลา ๔ อสงไขยกับอีกแสนมหากัป 

เพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลก

 ด้วย พระบริสุทธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ พระปัญญาธิคุณ 

พระองค์ทรงสั่งสอนอริยสัจ ๔ แก่เวไนยสัตว์ให้มีปัญญารู้ธรรม 

ตามคำสอนนัน้ ผูป้ระพฤตปิฏบิตัติามคำสอนยอ่มไดร้บัประโยชน์

โลกนี้ โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่ง มีลาภ ยศ สรรเสริญ สุข  

อันเป็นประโยชน์เกื้อกูลในโลกปัจจุบัน เรียกว่าทิฏฐธัมมิกัตถ- 

ประโยชน ์หลงัจากตายจากภพนีแ้ลว้ยอ่มเกดิในสคุตภิมู ิเปน็มนษุย ์

เทวดาและพรหม และได้รับความสุขจากอิฏฐารมณ์อันประณีต  

อุดมและไพบูลย์อันเป็นประโยชน์โลกหน้า เรียกว่าสัมปรายิกัตถ-

ประโยชน์ ส่วนผู้ที่เจริญสติปัฏฐาน ๔ ตลอดจนเข้าถึง มัค ผล 

และนิพพาน เป็นประโยชน์อย่างยิ่งหรือสูงสุด เป็นความสุข 

อันปราศจากกิเลสและขันธ์ทั้งปวง เรียกว่าปรมัตถประโยชน์
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 แม้ในวาระก่อนปรินิพพานของพระองค์ทรงประทาน 

พุทธโอวาทว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลาย 

ว่า สังขารทั้งหลายมีความสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลาย 

จงยงักจิทัง้ปวง อนัเปน็ประโยชนข์องตนและของผูอ้ืน่ใหบ้รบิรูณ์

ด้วยความไม่ประมาทเถิด

 มูลนิธิฯ ได้จัดการเรียนการสอนปริยัติธรรมและปฏิบัติ 

วิปัสสนา แก่พระภิกษุ สามเณร แม่ชีและประชาชนทั่วไป เพื่อ 

ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา จึงถือโอกาสนี้บำเพ็ญกุศลด้วย 

อามิสบูชา มีการถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณรและแม่ชี  

พร้อมทั้งเวียนเทียนบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนการปฏิบัติบูชา 

โดยเชิญชวนสาธุชนให้ปฏิบัติธรรม และทอดผ้าป่าสามัคคี 

ในวันนี้ด้วย

  คุณอุไร เผือกใจแผ้วและคุณสอางศรี นวลบุญเรือง เห็น 

ประโยชน์ในการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา จึงรับเป็นประธาน 

ทอดผ้าป่าร่วมกับคณะนักศึกษาพระอภิธัมฯ ผู้ปฏิบัติธรรม  

ญาต ิมติร และสาธชุนทัง้หลาย เพือ่นำรายไดส้นบัสนนุการเผยแพร ่

พระพุทธศาสนา ด้วยการศึกษาปริยัติธรรมและปฏิบัติวิปัสสนาฯ 

ซ่อมแซมอาคารและกิจกรรมในโครงการต่างๆ ของมูลนิธิ ฯ 

 วารสารฉบับนี้  ได้นำบทความของท่านอาจารย์แนบ 

มหานีรานนท์ เรื่องปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ (ตอนที่ ๓) ที่ท่าน 

อธิบายความบริสุทธิ์ของปัญญา ขั้นพลวอุทยัพพยญาณจนถึง 

อนุโลมญาณ อันเป็นปัญญาเห็นนามรูปเป็นไตรลักษณ์เท่านั้น 
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ที่เป็นอารมณ์ดำเนินไปสู่ มัค ผลและนิพพาน และยังมีบทความ 

ของอาจารย์ท่านอ่ืนท่ีเป็นอารมณ์ของปัญญาได้ตามสมควรอีกด้วย 

 มลูนธิแินบมหานรีานนท ์ขออนโุมทนาทกุทา่นทีไ่ดร้ว่มกนั 

บำเพ็ญกุศล เพื่อทะนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวร 

สืบไป

 ขออำนาจคณุพระศรรีตันตรยั และกศุลเจตนาทีท่า่นทัง้หลาย 

ได้กระทำแล้ว จงเป็นพลวปัจจัยให้ทุกท่านและครอบครัวประสพ

แตค่วามสขุความเจรญิ ปรารถนาสิง่ใดโดยชอบธรรม จงสมัฤทธิผ์ล 

สมปรารถนา และมีสติปัญญางอกงามไพบูลย์ในพุทธศาสนา  

ตลอดจนถึงความพ้นทุกข์โดยเร็วพลันด้วยกันทุกท่านเทอญ.

    เทพฤทธิ์ สาธิตการมณี

    กรรมการฝ่ายวิชาการ

    ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
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สารบัญ

   หน้า

 ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ (ตอนที่ ๓) .............................. ๗

  อาจารย์แนบ มหานีรานนท์

 ชวนะ ๕๕ ......................................................................๖๓

  อาจารย์สุคนธ์ สุ่นศิริ

 เกิดทำไม ทำไมจึงเกิด 

 (ตามนัยแห่งปฏิจจสมุปบาท) (ตอนที่ ๒) .......................๖๘

  คุณบุญรักษ์ นาครัตน์

 ชัยชนะแห่งพุทธ ............................................................๙๘

  อาจารย์บุญณัฐศักดิ์ ทวิพัฒน์

 ลายแทงขุมทรัพย์ (ตอนที่ ๖) ........................................ ๑๑๐

  อาจารย์นิตยา ปรีชายุทธ

 ฝึกตนตามวิถีพุทธ : ทุกข์ และการกำหนดรู้ให้ชัด ...... ๑๕๒

  อาจารย์อภิญญา อนัตตา

 มงคล ๓๘ ประการ (๗) ...............................................๑๖๒

  อาจารย์เทพฤทธิ์ สาธิตการมณี

 ข่าวอนุโมทนา .............................................................๑๗๔

 ข่าวมูลนิธ ิ....................................................................๑๗๗

 ตารางบรรยายธรรม ....................................................๑๘๒

_16-0467.indd   6 5/6/16   2:51:31 PM



7

ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ (ตอนที่ ๓)

โดย อาจารย์แนบ  มหานีรานนท์

นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ

 สวัสดีค่ะ  ท่านที่เคารพ

 ต่อไปนี้ก็จะได้นำท่านไปทำความเข้าใจในการที่  

ภังคญาณจะเป็นปัจจัยแก่ภยญาณวิสุทธิ

 เมื่อภังคญาณได้ทำลายตัณหาและทิฏฐิ ซึ่งเป็นเหตุ 

ให้เกิดขึ้นปิดบังมิให้ความจริงในอารมณ์ของปัญญานั้น 

หรือเป็นเครื่องกีดขวางฉุดลาก หน่วงเหนี่ยว มิให้เรา 

ดำเนินไปถึงความพ้นทุกข์ได้นั้น กิเลสอันนี้ ก็ถูกกำราบ 

ไปแล้วในขณะนั้น 

 ใครเป็นคนกำราบ

 ปัญญาในภังคญาณนั่นแหละ กำราบกิเลสข่มขู่กิเลส

ไม่ให้เกิดขึ้นมาทำการขัดขวางอารมณ์ในที่นั้นได้ คือ 

ในอารมณ์ของปัญญาอันน้ันได้  จึงไม่สามารถเกิดข้ึน 

ขัดขวางในอารมณ์ของปัญญาในภังคญาณนั้นได้แล้ว  

เพราะปัญญาในภั งคญาณนั้นได้ เข้ าถึ งวิสุทธิแล้ ว 
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ถ้ากิเลสเกิดขึ้นไม่ได้ในที่นั้น อาศัยไม่ได้ในที่นั้นแล้ว 

ปญัญานัน้จงึเรยีกวา่วสิทุธ ิเขา้ถงึวสิทุธ ิเขา้ถงึปฏปิทาญาณ- 

ทัสสนวิสุทธินะคะ เป็นข้อปฏิบัติที่บริสุทธิ์นะคะ 

ซึง่เวลานัน้นะ่ หมดจดจากตณัหาและทฏิฐแิลว้ ตณัหาและ 

ทิฏฐิไม่อาศัยแล้ว  ดังความในพระบาลีมหาสติปัฏฐานว่า  

 อนิสฺสิโต จ วิหรติ ซึ่งแปลว่า ตัณหาและทิฏฐิ 

ไม่อาศัยแล้ว อันนี้ หมายถึงปัญญาในที่นั้น ปราศจาก 

เครื่องขัดขวางแล้ว ฉะนั้น จึงไม่เป็นการยากอะไร ในการ 

ท่ีปัญญาในภังคญาณน้ัน จะเจริญต่อไปให้เข้าถึงภยญาณน้ัน  

ก็เพราะเหตุว่า ปัญญาในภังคญาณนั้น ได้พิจารณาเห็น 

ความแตกดับของสังขารทั้งหลาย ที่ตนพิจารณาอยู่นั้น 

โดยชัดเจนและมากมายอยู่ เสมอเช่นนั้นแล้ว ปัญญา 

ที่อาศัยเห็นความดับเป็นอารมณ์อยู่นั้นเอง ปัญญานั้น 

ก็จะหาใช่ว่าจะรับแต่เพียงเห็นแต่ความแตกทำลายของ 

สังขารเท่าน้ันไม่ หาใช่เห็นความจริงเพียงแค่นั้นนะคะ  

ความรู้สึกในที่นั้นหรือความรู้สึกแตกทำลาย ก็ยังได้ 

ทำลายความยินดีในสังขารทั้งหลาย ที่เป็นไปในภพต่างๆ 

ก็ตั้งอยู่ในความแตกสลาย และทำลายความยินดีในขันธ์ 

ทั้งหลาย ที่เข้าใจว่า เป็นของเที่ยง เป็นของที่น่ายินดี น่ารัก 

ดังกับมิตรที่ดี หรือเป็นไปเพื่อเกื้อกูลประโยชน์แก่ตนนั้น 
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ไมม่เีพราะการทีเ่ขา้เหน็ความดบันัน้ ไมใ่ชจ่ะเหน็โทษ หรอื

เห็นภัยแต่เพียงความดับเท่านั้น ทีแรกก็เห็นอย่างนั้นจริง 

แต่เมื่อพิจารณาไป ท่านก็รู้โทษ เพราะเห็นโทษของสังขาร

ทั้งหลายที่แตกทำลายไปนี้ เอง เข้าไปรู้โทษในความ 

เกิดขึ้นของสังขาร ว่าสังขารทั้งหลายที่ต้องแตกทำลายน่ะ 

มาจากไหน อะไรเป็นเหตุ ท่านก็รู้ว่าความเกิดนี่แหละ 

เป็นเหตุ ถ้าไม่มีความเกิดแล้ว ความแตกทำลายของ 

สังขารก็จะไม่มี เพราะฉะนั้น ความแตกความทำลายของ 

สังขารนี่แหละ เป็นของไม่เที่ยง ไม่แน่นอน ไม่น่ายินดี 

ความเห็นอย่างนี้แหละ ท่านก็หยั่งลงไปถึงเหตุด้วยว่า 

การที่ต้องแตกทำลายนี้ มาจากไหน เพราะมาจากความ 

เกิดนั่นเอง ท่านก็ไม่ใช่เห็นแต่เพียงเฉพาะแตกทำลาย 

อย่างเดียวนะ ปัญญานั้นก็จะเอื้อมไปถึงเหตุที่จะต้อง 

แตกทำลายด้วย และเห็นโทษของเหตุนั้นด้วยเหมือนกับ 

พิจารณาทุกข์  แล้วก็จะรู้ว่า ทุกข์มาจากไหน มาจากตัณหา 

ก็ไปเห็นโทษของตัณหาด้วยที่ทำให้เกิดทุกข์ ก็อย่าง 

เดียวกัน เพราะว่า ทุกอย่างก็ต้องมีเหตุผลทั้งนั้นนะคะ  

เป็นความเห็นที่เป็นไปในสังสารทุกข์นั้นน่ะ ที่เป็นไป 

ในภพต่างๆ นั้น ก็รู้สึกว่า ไม่ใช่เป็นความสุขเป็นความรู้สึก

อย่างนั้น ถึงแม้จะตั้งอยู่ในภพต่างๆ นั้นก็ยังต้องถูกทำลาย 
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ลงไปนะคะ ที่เห็นว่า  ความสุขในภพต่างๆ นั้น มีอยู่เช่น 

เราเข้าใจว่า นรกนี่น่ะ เป็นทุกข์ มนุษย์เป็นสุข แต่สวรรค ์

ก็ยังเป็นสุขกว่า บางท่านก็เห็นว่า สวรรค์ก็ยังสู้พรหมไม่ได ้ 

ที่ตั้งอยู่ในภพภูมิของพรหมนั้นน่ะ เป็นสุขกว่าในสวรรค์  

ในอรูปพรหมก็ยังเป็นสุขกว่ารูปพรหม  เข้าใจอย่างนี้แล้ว 

จึงทำความเพียรเพื่อเป็นอยู่อย่างนั้น ทำความเพียรเป็น 

เหตุเพื่อให้ได้รับผลอย่างนั้น เพราะเห็นเป็นความสุข 

เห็นเป็นความดี น่ายินดีในภพต่างๆ นั้น สำหรับผู้ที่ยัง 

ไม่เกิดวิปัสสนาเข้าไปเห็นความจริงนะคะ

 สำหรบัผูเ้ขา้ถงึวปิสัสนาเพยีงภงัคญาณเทา่นัน้นะคะ 

ความรู้สึกความยินดี ในภพต่างๆ นั้นก็ถูกทำลาย  การเห็น 

ว่าดี  เห็นว่าเป็นสุขในภพต่างๆ ใน ๓๑ ภูมินี้น่ะ หรือ  

๒๗ ภูมิ (เว้นอบายภูมิ) ตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไป ก็เห็นว่า 

ยัง เป็นความสุขอยู่  ยั งปรารถนาอยู่  คือความรู้สึก 

อย่างนั้นน่ะ ก็ถูกทำลายลงไปพร้อมกับปัญญาที่เห็นความ

ทำลายของสังขารทั้งหลายในภังคญาณนั้นเอง ปัญญา 

ที่เห็นโทษในสุขคือ วิปลาสนี่แหละเกิดขึ้น ความเข้าใจ 

อย่างนี้น่ะ พอเข้าไปเห็นสังขารดับไป ทำลายไป ความ 

เข้าใจอันนั้นแหละ ก็ดับไปตามสังขารนั้นด้วย พอเห็น 

ความดบัของสงัขารแลว้ ความเขา้ใจวา่ เทีย่ง ความเขา้ใจวา่ 
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เป็นสุข ก็สลายไป  ดับไปพร้อมกับการเห็นความดับของ 

สังขารในภังคญาณนั้นด้วย

 เมื่อความรู้ดังกล่าวได้ถูกทำลายไปในภังคญาณ 

นั้นแล้ว ความรู้สึกที่ตรงกันข้ามที่เห็นว่าสังขารทั้งหลาย 

เหล่านั้นเป็นภัยน่ากลัว เห็นว่าเป็นภัย เพราะนำมาซึ่งภัย  

หรือนำเข้าหาภัย คือ ความทำลายนั่นเอง ก็เมื่อเห็นว่า  

สงัขารทัง้หลาย ไมเ่ปน็ทีน่า่ยนิด ี ไมม่สีาระ เปน็ไปเพือ่ทกุข ์

คือ ต้องแตกทำลาย คล้ายๆ ว่า จะต้องถูกบีบคั้นให้แตก  

ให้ทำลายไปเหมือนกัน เมื่อเห็นอย่างนี้แล้ว ท่านก็รู้สึก 

น่ากลัว ความรู้สึกน่ากลัวในภยญาณนั้น เพราะว่าได้ 

อารมณ์มาจากภังคญาณนั้นเอง ได้มาจากเห็นความดับ 

มากมายอยู่เสมอนั่นแหละ ก็รู้สึกน่ากลัว ความรู้สึกนี้นะ 

เกดิขึน้อกีอยา่งหนึง่ เพราะอาศยัปจัจยัอนันัน้มา คอื รูส้กึวา่ 

น่ากลัว เพราะนำมาซึ่งภัย หรือนำเข้าไปหาภัย คือ ความ 

ทำลายนั้นเอง อุปมาเหมือนสังขารทั้งหลายนั้น ประดุจ 

เสือโคร่ง หรือจระเข้ คือว่า เป็นภัยทั้งนั้น สังขารทั้งหลาย 

นั้น ท่านเห็นเหมือนเสือโคร่ง หรือจระเข้ หรือยักษ์ขิณี  

ที่คอยทำร้ายชีวิตให้สิ้นไปอยู่เสมอ สัตว์พวกนี้น่ะ น่ากลัว 

น่ากลัวอย่างไร น่ากลัวว่า มันจะต้องทำให้เราตายใช่ไหม 

สตัวอ์นัใดทีไ่มท่ำใหเ้ราตาย เรากไ็มก่ลวั แตว่า่ สตัวพ์วกนีน้ะ่ 
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ต้องทำลายชีวิต เพราะฉะนั้น จึงน่ากลัว ที่ท่านเห็นสังขาร

เหมือนกับสัตว์พวกนี้ เพราะอะไร ทำให้แตกให้ทำลายอยู่ 

เรื่อยเชียว นี่แหละ เห็นเหมือนอย่างนั้นนะคะ ทำลายชีวิต 

ให้สิ้นไปอยู่เสมอ คือตัวสังขารนี่แหละ ไม่ใช่ว่าเสือจะมา 

ทำลายชีวิตเราน่ะ ไม่เห็นว่าสังขารมันทำลายอยู่เสมอ 

มันแตกอยู่ เสมอ เราก็ไม่เห็น นอกจากจะไปเห็นเสือ 

เห็นจระเข้  เห็นงู  ก็ถึงจะรู้ว่า  เออ! สัตว์พวกนี้น่ะ  

มันจะมาทำให้เราตาย  มันจะทำสังขารของเราฉิบหายไปนี่  

นานๆ จะเห็นสักที อย่างนี้ใช่ไหม นั่นแหละ ถึงจะน่ากลัว 

แตท่า่นนะ่ เหน็อยูเ่สมอ ไมต่อ้งมเีสอื มจีระเข ้ทา่นกเ็หน็วา่ 

สังขารทั้งหลาย มันแตกทำลาย ท่านจึงอุปมาว่า สังขาร 

เป็นภัยเหมือนเสือ จระเข้  ยักษ์ที่จะมาคอยกินคน  

ทำลายชีวิตให้สิ้นไปอยู่เสมอ ขึ้นชื่อว่า เบญจขันธ์นั้น  

จะไม่มีโทษ ไม่มีทุกข์ หรือไม่ฆ่า ไม่ฟันนั้น ไม่มีเลย  

มีแต่จะทำให้แตกทำลายในที่สุดคล้ายๆ กับผู้ร้าย ที่คอย 

จะฆ่าฟันอยู่เรื่อย ท่านจึงอุปมาว่าเบญจขันธ์เหมือนกับ 

เพชฌฆาต ผู้ใดได้แล้วซึ่งเบญจขันธ์ ผู้นั้นก็เข้าถึงแล้ว 

ซึ่งเพชฌฆาตนั้น เหมือนกำลังเงื้อดาบอยู่แล้ว จะลงดาบ 

เมื่อไร ตายเมื่อนั้น คอยเงื้อ คอยจะฟันอยู่เรื่อย เงื้อดาบ 

จะฟันอยู่แล้ว แต่จะลงดาบเมื่อไรเท่านั้น แต่ต้องลงแน่  

ยังไงก็ต้องตายแน่ ต้องดับแน่
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 โดยเหตนุี ้บณัฑติทัง้หลาย ทา่นจงึไมพ่ยายามประกอบ 

ไว้ด้วยความประมาท เพราะเห็นว่า ขันธ์ของท่านที่ตั้งอยู ่

ในเวลานี้ ก็เท่ากับที่ตั้งอยู่ในระหว่างที่เพชฌฆาตเงื้อดาบ 

อยู่แล้ว อยู่ในระหว่างที่ยังไม่ลงดาบเท่านั้น นี่ดูซิ ผิดกัน 

ตั้งเท่าไหร่ ของเรานี่ ห้าสิบปี หกสิบปี ก็ยังไม่ตายเลย  

คอยนึกอยู่อย่างนั้นเรื่อยไป เรื่องตายไม่ต้องนึกกันเลย  

ชีวิตสังขารของท่าน เวลานี้อยู่ในระหว่างที่เพชฌฆาต 

เงื้อดาบแล้ว แต่ยังไม่ลงเท่านั้นเอง นี่ เห็นไหม แล้ว 

อย่างนี้น่ะ ท่านจะไปยินดีอะไรในระหว่างนั้น คิดดูซิ 

แล้วท่านจะไปประมาทได้อย่างไร ไม่ควรประมาทแล้ว 

ในระหว่างนั้น มันแน่นอนแล้วที่จะต้องตาย เบญจขันธ์ 

ก็แน่นอนแล้วที่จะต้องดับ อยู่ในระหว่างที่จะลงดาบ 

เท่านั้น จึงไม่ควรที่จะประกอบความประมาทในระหว่าง 

นั้น ท่านเห็นว่า ควรแท้ที่จะอยู่ในความไม่ประมาท 

ระหว่างที่มีชีวิตอยู่นั้น   

 แต่สำหรับพวกเราทั้งหลาย ที่ยังมีชีวิตอยู่ในเวลานี้  

ก็เท่ากับอยู่ในระหว่างที่เพชฌฆาตเงื้อดาบแล้วนั่นเอง  

แตย่งัไมล่งดาบเทา่นัน้  นีน่ะ่พวกเรานีแ่หละ ทีน่ัง่กนัอยูน่ีน่ะ่  

เขายังไม่ลงดาบหรอก แต่ว่าเขาเงื้อแล้วละ เขายังไม่ได้ฟัน 

เท่านั้นเองนะ แต่ทำไมเล่า เราจึงไม่มีความรู้สึกอย่างนั้น  

ทำไมไม่มีความรู้สึก เหมือนอย่างท่านผู้ปฏิบัติวิปัสสนา 
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เข้าไปเห็น ก็เพราะว่า เรายังไม่เข้าไปถึงเหตุที่จะให้เกิดผล 

เช่นนั้น นึกเอาก็ไม่ได้นะ เอ้า ลองนึกดู อ๋อ! เวลานี้เรายังอยู่

ในระหว่างเพชฌฆาตเงื้อดาบ เอ้า นึกเถอะ นึกไปมัน 

ก็ไม่ดิ้นรน มันก็ไม่แปลกอะไรกับที่ยังไม่นึก เพราะเรายัง 

ไม่เข้าถึงเหตุ ที่จะให้เกิดผลเช่นนั้น ที่เพียรปะกอบไว้เพื่อ 

ความไม่ประมาท ไม่ประกอบด้วยความประมาทเพราะ 

เห็นว่า ขันธ์ของท่านที่ตั้งอยู่ในเวลานี้ ก็เท่ากับเพชฌฆาต 

เงื้อดาบอยู่แล้ว อยู่ ในระหว่างที่ยังไม่ลงดาบเท่านั้น 

นี่เห็นไหมผิดกันไหมกับเรา เวลานี้ชีวิตของท่านอยู่ใน 

ระหว่างที่เพชฌฆาตเงื้อดาบแล้วเท่านั้นเอง แล้วอย่างนี้น่ะ 

ท่านจะไปยินดีอะไรระหว่างนั้น แล้วท่านจะประมาท 

ไดอ้ยา่งไร ไมค่วรจะประมาทแลว้ในระหวา่งนัน้ ใชไ่หมคะ 

มันแน่นอนแล้ว ที่จะต้องตายน่ะเบญจขันธ์ก็แน่นอนแล้ว 

ที่จะต้องดับ จึงไม่ควรที่จะประกอบความประมาทใน 

ระหวา่งนัน้ ทา่นเหน็วา่ ควรแทท้ีจ่ะอยูใ่นความไมป่ระมาท  

ในระหว่างที่มีชีวิตอยู่นั้น แต่สำหรับพวกเราเล่า ความจริง

แล้วพวกเราทั้งหลายในเวลานี้ ที่มีชีวิตอยู่ก็เท่ากับอยู่ 

ในระหว่างที่เพชฌฆาตเงือ้ดาบแล้วนั่นเอง แต่ยังไมล่งดาบ 

เท่านั้น แต่ทำไมเล่า  เราจึงไม่มีความรู้สึกอย่างนั้น  

ก็เพราะว่า เรายังไม่เข้าถึงเหตุที่จะทำให้เกิดผลเช่นนั้น 
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เพราะความรู้ อย่ างนั้น  จะต้องได้มาจากเหตุ  คือ 

วิ ปั ส ส น า ปั ญ ญ า  คื อ  ปั ญ ญ า ที่ จ ะ เ ข้ า ถึ ง ภ ย ญ า ณ 

ซึ่งเป็นวิปัสสนาญาณขั้นที่ ๕ เรายังไม่เข้าถึงอย่างนั้น 

ความรู้สึกอย่างท่าน จึงไม่มีความรู้สึกอย่างนี้แหละ 

จะมีกิเลสหรือไม่มีกิเลส ก็อยู่ที่ความรู้สึกของเรา ญาณ 

ขั้นที่ ๕ ซึ่งเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากภาวนาปัญญา ไม่ใช่ 

จินตามยปัญญาคือคิดเอานะคะ หรือไม่ใช่ฟังแล้วก็รู้  

เข้าใจ ไม่ใช่เพียงแค่นั้น ความรู้อย่างที่ว่านี้ มิได้มาจาก 

สุตมยปัญญา คือ ความเข้าใจที่เกิดขึ้นจากการฟัง  และ 

ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการคิดเอา นึกเอาเองนั้นไม่ได้ หรือ 

จะเกิดขึ้นจากการประสิทธิประสาทของใครก็ไม่ได้ทั้งนั้น 

จะเกิดขึ้นตามเหตุตามผลเท่านั้น และเหตุผลนั้นก็จะต้อง 

เกดิขึน้ตามลำดบัเหมอืนกนั จะเกดิโดยสบัสนขา้มเหตขุา้ม

ผลกันก็ไม่ได้ ฉะนั้น พวกที่ยังไม่เข้าถึงเหตุนั้น ความรู้สึก 

ทีเ่กดิขึน้จากเหตนุัน้  จงึยงัไมม่ ีเพราะการเปน็พระอรยิบคุคล 

นั้น จะเป็นด้วยการคิดเอา นึกเอาไม่ได้ ถ้าเป็นได้ เราจะ 

ต้องไปทำวิปัสสนากันทำไม ถ้าหากจะตั้งคำถามว่า ทำไม 

เราจะคดินกึเอาเองไมไ่ดห้รอื  กข็อตอบวา่ ได ้ แตว่า่เปน็จรงิๆ  

ไม่ได้ อุปมาเหมือนเราหิวข้าว แต่ยังไม่มีอาหารที่จะกิน 

แต่เราก็คิดกินเอาเอง แล้วความหิวนั้นแหละจะหายไป 
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ได้หรือ หรือว่า เราคิดให้มันหาย ความหิวนั้นก็จะหายไป 

ตามความคิดของเราได้หรือ ก็คงจะเป็นไปไม่ได้ เป็นแน่  

เพราะตามธรรมดาของเหตผุลนัน้ เมือ่ความหวิเกดิขึน้แลว้

ก็ต้องการกำจัดความหิวนั้นให้หมดไป ก็จะต้องให้ความ 

อิ่มเกิดขึ้นก่อนใช่ไหม เมื่อความอิ่มเกิดขึ้นแล้ว ความอิ่ม 

นัน้เอง  กจ็ะกำจดัความหวิโหยใหห้มดไป นีต่ามธรรมดาของ 

เหตุผลนะคะ แต่เหตุที่จะให้ความอิ่มเกิดขึ้นนั้น มิใช่ 

จะเกิดขึ้นด้วยคิดอิ่มเองนั้นไม่ได้ เพราะความอิ่มนั้น 

จะต้องเกิดจากเหตุที่ เรากินอาหารเข้าไป แล้วอาหาร 

นั้นแหละ จะเป็นเหตุให้เกิดความอิ่มขึ้น ไม่ใช่คิดอิ่ม 

เอาได้ ก็เมื่อความอิ่มเกิดขึ้นแล้ว ความอิ่มนั้นแหละ จึงจะ 

กำจัดความหิวนั้นให้หมดไปได้ มิใช่จะหมดไปได้ด้วย 

การคิดเอา นึกเอาเอง  เพราะธรรมทั้งหลายนั้นก็ต้องเกิด 

ตามเหตุ ตามปัจจัยของตนๆ  

 ฉะนั้น พวกเราที่ เป็นนักศึกษาในพุทธศาสนานี้ 

ก็ใช่ว่าจะศึกษาเอาไปทำอะไรกัน จุดมุ่งหมายในการศึกษา  

ก็เพื่อจะให้รู้ในเหตุผลที่ถูกต้องเท่านั้น คือจะให้รู้ว่าเหตุ 

อย่างนั้น จะต้องให้เกิดผลอย่างนั้น แล้วให้ผลอย่างนั้น  

จะต้องมาจากเหตุอย่างนั้น เมื่อเข้าใจถูกต้องแล้ว ทีนี้เราจะ 

ตอ้งการผลอยา่งไหนละ่ เรากจ็ะตอ้งกระทำเหตแุหง่ผลนัน้
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ให้เกิดขึ้น เราต้องการพ้นทุกข์ ต้องการทำวิปัสสนา  

แต่ว่า  ไปทำสมถะ จะได้ไหม? ไม่ได้! อยากจะไปนิพพาน 

ต้องพร้อมด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ใช่ไหมคะ? บางพวก 

ก็ ถื อ ศี ล อ ย่ า ง เ ดี ย ว  ก็ คิ ด ว่ า ไ ป นิ พ พ า น ไ ด้  บ า ง ที  

ก็ทำสมาธิอย่างเดียว ทำไปๆ แล้ว มันก็เกิดปัญญาโผล่ขึ้น 

มาเอง คล้ายๆ กับว่า จะปลูกมะม่วงอย่างเดียว แล้วพอ 

ออกลูก ก็จะกลายเป็นทุเรียนขึ้นมาเอง ซึ่งเหตุผลน่ะ  

ไม่ตรงกันใช่ไหมคะ เมื่อสร้างเหตุไม่ตรง ผลนั้นก็เกิดไม่ได้ 

ไม่ตรงกับผลที่เราต้องการ  ถ้าไม่เข้าใจในเหตุผลที่ถูกต้อง 

แล้ว  ก็คงจะไม่มีหวังเลย ที่จะทำได้  

 โดยเหตุผลดังนี้ แหละ พวกเราทั้ งหลายจึงมี  

การศึกษา ถึงแม้ว่า พวกที่เป็นพระอรหันต์ที่เป็นสาวก 

ของพระพุทธเจ้านั้น ก็ไม่มีใครที่จะรู้ธรรมหรือสำเร็จ 

โดยไม่ต้องศึกษานั้น ไม่มีเลย นอกจากพระพุทธเจ้าแล้ว  

จะต้องมีการศึกษาทั้งนั้น จะมากหรือน้อยเท่านั้น บางองค์ 

ก็ศึกษามาก จึงจะเข้าใจ บางองค์ก็ศึกษาแต่น้อย แล้วแต่ 

ปัญญาบารมี  แต่ก็ต้องมีทุกองค์  แต่ขอให้ เข้าใจไว้  

อีกข้อหนึ่งด้วยว่า ความสำเร็จนั้น ไม่ใช่ปริยัติ แต่เพียง 

อย่างเดียวเท่านั้น แต่ก็ต้องปริยัติ เป็นเหตุ เพราะใน 

พุทธศาสนานี้ จะมีแต่เพียงรู้อย่างเดียวไม่ได้ กิจที่สมบูรณ์ 
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ในพุทธศาสนา จะมีแต่เพียงกิจรู้อย่างเดียวไม่ได้ จะต้องม ี

ให้ครบทั้ง  ๔  อย่าง  คือ :-

 ๑. จะต้องมีกิจรู้

 ๒. จะต้องมีกิจละ

 ๓. จะต้องมีกิจทำให้แจ้ง

 ๔. จะต้องมีกิจที่จะเจริญให้เกิดขึ้น

 เพราะฉะนั้น จะต้องสมบูรณ์ด้วยกิจ ๔ อย่าง 

ถึงเข้าใจดีนะคะ ถ้าจะเข้าถึงพระอริยะได้ ก็จะต้องทำกิจ 

ให้ครบ ๔ อย่างนี้ ถ้ายังไม่ครบก็เป็นพระอริยะไม่ได้  

แต่ในกิจทั้ง ๔ นี้ จะสำเร็จสมบูรณ์ได้นั้นก็อยู่ในธุระ  

๒ ประการ กิจทั้ง ๔ นี่น่ะ  ก็ประกอบด้วยธุระ  ๒  ประการ  

คือ คันถธุระและวิปัสสนาธุระ ๒ อย่างนี้ เท่ านั้น  

เดี๋ยวนี้ก็ลำบากนะคะ ธุระอย่างนี้ไม่ค่อยมี มีแต่คนละอย่าง  

๒ อย่าง คือ คนนั้นก็เอาไปอย่าง คนนี้ก็เอาไปอย่าง  

ถ้าธุระทั้ง ๒ นี้ไม่มี หรือแม้จะมีแต่ไม่สมบูรณ์ หรือ 

ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ไม่มีหวังที่จะพบพระรัตนตรัย 

ได้เลย ถ้ายังไม่ได้พบพระรัตนตรัยอันแท้จริง เพราะ 

พระพุทธศาสนาจะอยู่ได้ก็ด้วยธุระทั้ง ๒ นี้  ยังมีอยู่   

ถ้าไม่มีแม้แต่อันใดอันหนึ่ง พระพุทธศาสนาก็ต้องหมดไป

เชน่เดยีวกนั  มไีมไ่ดเ้หมอืนกนั  เราจะมแีตศ่กึษาอยา่งเดยีวนะ่  
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ในเวลานีท้ีจ่ะเขา้ถงึพระพทุธศาสนาได ้ตอ้งมวีปิสัสนาธรุะ 

ด้วยนะคะ หรือมีวิปัสสนาธุระอย่างเดียวก็ยากนักที่จะ 

ทำได้ถูก แต่เข้าใจเอาเองว่า ทำวิปัสสนาก็ได้ แต่จะถูกต้อง

ตามวิปัสสนาของท่านหรือไม่ ต้องมีคันถธุระ ต้องมี 

การศึกษาด้วย

 ฉะนั้น พวกเราที่ได้พยายามศึกษาเล่าเรียนกันอยู่ 

ในเวลานี้ ก็ชื่อว่า ได้ทำกิจในพระพุทธศาสนาไว้อย่างหน่ึง

แล้ว ซึ่งได้แก่ คันถธุระ ที่เรากำลังศึกษากันอยู่นี้นะคะ  

ชื่อว่า เราตั้งอยู่ในธุระของพระพุทธศาสนา คือคันถธุระ  

หรือการศึกษาเล่าเรียนในพุทธวจนะ ตามที่ได้แสดงไว้ใน 

พระไตรปิฎกนั้น ให้ถูกต้องด้วยเหตุผล และในเวลานี้ 

ก็กำลังศึกษากันอยู่ ถึงเรื่องของวิปัสสนา แต่ยังไม่ใช่ 

วิปัสสนาธุระ เพียงแต่ศึกษาอยู่ว่า วิปัสสนาธุระนั้น  

จะทำอย่างไร? ยังไม่ใช่วิปัสสนาธุระ เพราะยังไม่ได้ทำ 

วิปัสสนา ถ้าลงมือเจริญวิปัสสนาเมื่อไร เมื่อนั้น จึงเรียกว่า 

วิปัสสนาธุระได้ แปลว่า ได้ทำงานแล้ว ได้ทำธุระในเรื่อง 

ของวิปัสสนานี่แล้ว เวลานี้ยังอยู่ในคันถธุระ คือศึกษา  

แต่ว่าศึกษาเรื่องวิปัสสนาธุระเพื่อจะให้รู้ว่า วิปัสสนาธุระ 

นั้น จะต้องทำอย่างไร และเมื่อทำไปแล้ว จะต้องรู้อย่างไร  

จึงจะถูก เราศึกษากันอยู่เพียงขั้นนี้นะคะ และเวลานี้ก็ได้ 
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ศึกษากันมาถึงวิปัสสนาขั้นที่ ๖ คือ ภยญาณ ซึ่งเป็น 

ปัญญาที่เห็นความจริง ในสังขตธรรมทั้งหลายว่าเป็นภัย  

ความรู้สึกอย่ างนี้  ก็ เป็นผลที่ ได้จากภังคญาณ คือ 

เห็นความแตก ความทำลายนั่นเอง ที่เข้าไปพิจารณาเห็น 

ความดบัของสงัขารในภงัคญาณนัน้เอง แลว้ตอ่ไปนีก้จ็ะได้

ศึกษากันต่อไป เพื่อจะได้เข้าใจว่า ภยญาณนั้นจะเป็นปัจจัย

ให้เข้าถึงวิปัสสนาขั้นที่ ๗ ที่ชื่อว่าอาทีนวญาณต่อไป 

แต่ที่จริง อาทีนวญาณที่ ๗ จะเกิดขึ้นอย่างไรนั้น ก็คงจะ 

ไม่เป็นความยากอะไรที่จะเข้าใจเหตุผลของอาทีนวญาณนี้  

ถ้าหากว่า ท่านไม่ลืมเสียว่าภยญาณ ซึ่งเป็นวิปัสสนาญาณ 

ขั้นที่ ๖ นั้นน่ะ เห็นสังขาร คือ นามรูปทั้งหลายเป็นภัย  

ญาณที่ ๖ เห็นว่า เป็นภัยแล้วก็เป็นธรรมดาอยู่เอง ที่จะ 

ต้องเห็นว่า เป็นโทษ ในอาทีนวญาณ ซึ่งเป็นญาณที่ ๗ 

ต่อจากภยญาณ นี่ เป็นธรรมดาของกิจ ของเหตุผล  

ของความรู้ ของปัญญา จะต้องเดินไปตามนี้ เมื่อเข้าไปเห็น

ความแตกทำลายเป็นภัยอยู่แล้ว ความรู้สึกว่า สังขารเป็น 

คุณจะเกิดขึ้นไม่ได้ในที่นั้น เมื่อความเป็นคุณเกิดขึ้นไม่ได ้

แล้วจะเกิดอะไร ก็ต้องเห็นเป็นโทษ ใช่ไหมคะ อันนี้ก็เป็น

กฎธรรมดาของเหตุผลนั่นเอง ที่จะต้องให้มีความรู้สึก 

เป็นไปตามนั้น เพราะผลทั้งหลาย ก็ย่อมไหลไปตามเหตุ  

เพราะเมื่อเหตุ มีความรู้สึกว่าเป็นภัยแล้ว ความรู้สึก 
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ที่เกิดจากเหตุนั้น ก็ต้องรู้สึกว่าเป็นโทษ ตามเหตุนั้น  

จะทำให้เห็นว่า เป็นคุณในสิ่งที่เป็นภัยน่ะ ไม่ได้อยู่เอง 

ใช่ไหม เพราะผลทั้งหลายนั้นก็ต้องไหลไปตามเหตุของ 

ตนๆ นั้น เป็นกฎธรรมดา

 ฉะนั้น การศึกษาของเรา ข้อสำคัญก็มีอยู่เพียงว่า  

ให้เข้าใจนำเอาเหตุผลนั้น มาติดต่อกันให้ถูกต้องเท่านั้น  

แต่ก็ควรจะเข้าใจไว้อีกข้อหนึ่งว่า เหตุผลมีอยู่ ๒ ประการ  

คือเหตุผลนั้นมีอยู่แล้ว เกิดอยู่แล้ว ตามกฎธรรมดา  

ซึ่งธรรมดาที่เรามีกันอยู่อย่างนี้น่ะ ของปุถุชนก็มีทุกอย่าง  

ในร่างกายเรานี่ หรืออารมณ์ต่างๆ นี่ก็เป็นกฎธรรมดา  

มีเหตุผลทั้งนั้น ทุกอย่าง แต่ว่าเมื่อเราได้พบแล้ว หรือ 

มีอยู่กับเราแล้ว เราไม่สามารถจะรู้เข้าไปถึงเหตุผลของ 

สิ่งนั้นๆ เท่านั้นเอง อันนี้ เรามีหน้าที่จะต้องเข้าไปกำหนด

ความจรงิของเหตผุลนัน้ๆ ใหถ้กูตอ้งตามความจรงิของเขา

เท่านั้น อันนี้ก็เป็นประการหนึ่ง คือว่า เราไม่ต้องทำอะไร  

เมือ่สิง่ใดปรากฏขึน้แลว้แกเ่รา อนันัน้เรากม็หีนา้ทีก่ำหนด

รู้ เหตุผลตามความเป็นจริงของเขา ไม่ต้องไปสร้าง  

ไม่ต้องไปทำอะไรขึ้น

 สว่นเหตผุลอกีประการหนึง่ ไมใ่ชม่อียูเ่องแลว้นะคะ  

ยังไม่มีอยู่ หรือยังไม่เกิดขึ้น เช่น เหตุผลในวิปัสสนาญาณ 

นัน้  เหตผุลอยา่งนี ้จะตอ้งเกดิจากภาวนา เราจะตอ้งประกอบ 
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กรณียกิจเสียก่อน แล้วจึงมีขึ้นได้ เหตุผลอย่างนี้ต้องเจริญ 

ให้เกิดขึ้น เช่นอย่างว่า เรายังไม่มีวิปัสสนาน่ะ วิปัสสนา 

ขั้นต้นเป็นเหตุ วิปัสสนาญาณขั้นที่ ๒ เป็นผล ใช่ไหมคะ 

ขั้นที่ ๔ เป็นเหตุ ขั้นที่ ๕ เป็นผล  ขั้นที่ ๕ เป็นเหตุ ขั้นที่ ๖ 

เป็นผล ขั้นที่  ๖ เป็นเหตุ ขั้นที่  ๗  เป็นผล เหมือน 

ปฏิจจสมุปบาท เป็นเหตุ เป็นผล แล้วก็เป็นเหตุ เป็นผล 

ติดต่อเนื่องกัน แต่ทีนี้เราจะนำเอาเหตุผลของวิปัสสนา 

มาให้ติดต่อกันน่ะ ไม่ได้เพราะว่า เรายังไม่ได้เกิดวิปัสสนา 

เรายังไม่ได้เจริญวิปัสสนา

 ฉะนั้น เหตุที่เกิดจากวิปัสสนาน่ะ เราจะไปเอามา 

จากไหน อันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะ เหตุผลบางอย่าง 

มีอยู่แล้ว แต่ว่าเหตุผลบางอย่างต้องทำให้เกิดขึ้น ถึงจะมี  

เราจะต้องประกอบให้เกิดขึ้นเสียก่อน แล้วจะมีขึ้นได้  

เหตุอย่างนี้ จะต้องประกอบให้เกิดขึ้น แต่ก็ขอให้เข้าใจ 

ในเหตุของการกระทำนั้นให้ถูกต้อง ยังไม่เกิดก็จริง แต่ให ้

รูว้า่ทำอยา่งไร ผลนัน้ จงึจะเกดิขึน้ได ้ ขอใหศ้กึษาแตเ่พยีงวา่  

จะทำอย่างไร ผลนั้น จึงจะเกิดขึ้นได้ ประกอบเหตุอย่างไร  

มนสิการอย่างไร กำหนดอย่างไร เอาอะไรมาทำ วัตถุอะไร 

ถูกทำ ต้องประกอบพร้อมเข้าใจดีแล้ว ก็ลงมือทำ ถึงจะ 

เกิดเหตุนั้น เราถึงจะมีเหตุนั้นใช้ได้นะคะ มิฉะนั้น ผลนั้น 

ก็เกิดขึ้นไม่ได้
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 ก็เมื่อเราได้กระทำให้ถูกต้องสมบูรณ์ด้วย เหตุของ 

วปิสัสนา และวปิสัสนานัน้กจ็ะเกดิขึน้ ซึง่เปน็ผลในขัน้ตน้  

และผลในขั้นต้นนั้น คือนามรูปปริจเฉทญาณ นี่คือ 

วิปัสสนาขั้นต้น ที่เกิดขึ้นจากการที่เราประกอบกิจ เข้าใจ 

เหตุผลนั้นโดยสมบูรณ์แล้ว นี่แหละ อันนี้ถึงจะเกิดเป็นผล 

ขึ้นมา และเมื่ออันนี้ เกิดเป็นผลแล้ว ก็จะเป็นเหตุให้เกิดผล 

ต่อไป

 เมื่อเราได้วิปัสสนา คือนามรูปปริจเฉทญาณที่  

ถูกต้องแล้ว นามรูปปริจเฉทญาณนั้นเอง ก็จะเป็นเหตุ 

ให้เกิดผล คือวิปัสสนาขั้นต่อๆ ไป มีปัจจยปริคคหญาณ 

เป็นต้น และก็ต้องเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันตามลำดับ

ไป  จนถงึธรรมทีส่ดุของเหตผุลนัน้ คอืพระนพิพาน เมือ่ถงึ 

พระนพิพานแลว้ แปลวา่ ธรรมทีส่ดุของเหตผุลนัน้ เหตผุล 

ที่จะต้องใช้ไปสิ้นสุดอยู่ที่พระนิพพาน คือพระนิพพานนั้น 

ก็เหตุ คือวิปัสสนานี้ ก็ต้องเป็นเหตุที่จะต้องให้เกิดขึ้น 

เสียก่อน แล้วเราจึงมีเหตุนั้นเอามาใช้เป็นประโยชน์ให้ 

เกิดผลตามที่เราหวังนั้นได้

 ทีอ่ธบิายมาอยา่งนี ้กเ็พือ่ทีจ่ะใหเ้ขา้ใจ โดยแนน่อนวา่  

สิ่งหรือผลที่เราต้องการนั้น ความสำคัญในขั้นแรก ก็อยู่ 

ตรงว่า จะต้องให้รู้ ให้เข้าใจให้ถูกเสียก่อนว่าอะไร และ 

ทำอย่างไร นี่แหละอันนี้เป็นความสำคัญขั้นแรกที่สุด 
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ของเราก่อนที่จะลงมือทำอะไรทุกอย่าง ที่ตอ้งการผลที่เกิด

จากการกระทำนั้นให้ถูกต้อง เพราะเมื่อเข้าใจและกระทำ 

เหตุนั้นได้ถูกต้องแล้ว ผลทั้งหลายนั้นไม่ต้องคำนึง เพราะ 

ผลเหล่านั้นก็ต้องไหลไปตามเหตุนั้นเอง

 อุปมาเหมือนกับเราจับไฟ ถึงไม่อยากร้อน ก็ต้อง 

ร้อนเอง เพราะความร้อนนั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นจากเหตุ 

ไม่ใช่เกิดด้วยความต้องการของเรา ถ้าเราไม่ถูกไฟ ไม่มีไฟ  

ถึงจะต้องการความร้อนก็ไม่ได้ เราก็ไม่ได้ผลอย่างนั้น  

ไม่ใช่เกิดจากความต้องการของเรา

 ก็ เมื่อได้พูดมาถึงตรงนี้แล้ว ก็อยากจะถามว่า  

เมื่อรู้เหตุผลดังนี้แล้ว จะได้รับประโยชน์อะไร

 ขออธิบายว่า ได้ประโยชน์มากที่สุด ได้อย่างไร ? คือ  

เราก็จะจำกัดความต้องการของเราให้พอดีเท่ากับเหตุนั้น 

คือว่าความต้องการของเรา ถึงแม้จะไปทำวิปัสสนา  

มันก็จะเกินจากเหตุจากผลนั้นเสมอเลย เหตุผลยังไม่ควร 

จะไดถ้งึแคน่ัน้ ควรจะยงัไมรู่เ้ทา่นัน้ แตว่า่ ความตอ้งการนะ่  

มันต้องการล่วงหน้าแล้ว เช่นอย่างว่า เราน่ะ เวลานี้ได้แก ่

นามรูปปริจเฉทญาณเท่านั้น หรือนามรูปปริจเฉทญาณที ่

เปน็เหตใุหเ้กดิอทุยพัพยญาณกย็งัไมไ่ด ้ แตว่า่ ระหวา่งเวลา 

ที่ทำ เพื่อจะให้เกิดนามรูปปริจเฉทญาณน่ะ มันไม่เกิดเพียง 
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แค่นั้น กำลังกำหนดนี้น่ะ มันก้าวไปถึงอุทยัพพยญาณ  

เมื่อไรจะเห็นเกิด – ดับ เมื่อไรจะเห็นพระนิพพาน เมื่อไร 

จะถึงสังขารุเบกขาญาณ จิตใจมันล่วงหน้าไปอย่างนี้เสมอ 

เมื่อเรารู้ว่าสิ่งทั้งหลายจะต้องเกิดจากเหตุ เหตุที่จะให้ 

เข้าถึงอุทยัพพยญาณนั้นน่ะ อะไร เหตุอะไรมาจากไหน  

อุทยัพพยญาณนี้มาจากไหน เราได้เหตุนั้นแล้วหรือยัง  

เมื่อเรารู้เหตุอย่างนี้แล้วนะคะ เราก็ทำความต้องการนั้นให้

พอดีเท่ากับเหตุนั้น เพราะเหตุว่า ความต้องการของเราน้ัน  

ถ้าเกินจากเหตุผลที่เรามีอยู่แล้ว ความต้องการนั้นจะเป็น 

ที่อาศัยของกิเลสทันที เมื่อกิเลสอาศัยความต้องการนั้น 

ได้แล้ว ความต้องการนั้นก็จะเป็นไปตามอารมณ์ของกิเลส

นั่นเอง ก็เมื่อความต้องการนั้นเป็นที่อาศัยของกิเลสแล้ว  

ก็เป็นอันว่าเข้าถึงวิสุทธิไม่ได้ ใช่ไหม เพราะอะไร เพราะว่า 

กิเลสเข้าอาศัยแล้ว นั่นก็จะเข้าถึงวิสุทธิได้อย่างไร ท่านจึง 

ได้มีวิสุทธิกำกับไว้ด้วยนะคะ การปฏิบัตินี่นะคะ ก็เมื่อ 

ความต้องการนั่นเข้าถึงวิสุทธิไม่ได้แล้ว ก็ไม่ได้ชื่อว่า  

ผูน้ัน้เขา้ถงึทางพระนพิพาน เพราะขอ้ปฏบิตัทิีจ่ะใหถ้งึทาง 

พระนิพพานนั้น จะต้องชำระกิเลสให้หมดจดเรื่อยๆ ไป 

เป็นขั้นๆ ตั้งแต่ศีลวิสุทธิเป็นต้นไป ไปจนหมดสิ้นเชิง 

อย่างนี้จึงจะถูกต้อง
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 ทีนี้  เพราะอะไร ถึงจะเข้าวิสุทธิไม่ได้ ใครเป็น 

คนกีดขวางไว้  

 ตอบว่า กิเลสนั่นแหละ เป็นตัวกีดขวาง ไม่ให้เข้าถึง 

วิสุทธิ มันเข้าไปทำให้เศร้าหมอง ไม่บริสุทธิ์ 

 ฉะนั้น ถ้าข้อปฏิบัติใด เป็นที่อาศัยของกิเลสเรื่อยไป

แล้ว ข้อปฏิบัตินั้นไม่ใช่ทางแน่นอน

 เมื่อไม่ใช่ทางแล้ว ข้อปฏิบัติอันนั้น เรียกว่าอะไร ?

 ข้อปฏิบัติอันนั้นก็ต้องตกไปอยู่ในทาง ๒ ทาง 

นั่นแหละ คืออะไร? อัตตกิลมถานุโยค ทำตนให้ลำบาก 

โดยเปล่าประโยชน์ และกามสุขัลลิกานุโยค ที่ประกอบ 

ตนอยู่ด้วยความสุข เพราะเข้าใจว่าสุขเวทนา ที่เป็นนิจจัง 

นั่นแหละ คือนิพพาน ไม่เข้าใจว่า สุขเวทนานี่ เป็นอนิจจัง  

ความจริง สุขเวทนาก็เป็นอนิจจัง แต่ว่า เขาถือเอาความสุข 

แค่สุขเวทนานั้นเป็นนิพพาน คือสบายใจเท่านั้นแหละ 

มีความสุขสบายใจนะคะ สุขนั้นแหละ คือนิพพาน  

ข้อปฏิบัติของทางทั้ง ๒ นี้ เป็นทางที่ประกอบไปด้วยกิเลส  

มันให้เห็นไปว่า ทำอย่างนี้แหละ ถูกกามนิพพานก็มี  

บางคนกว็า่  นพิพานนีแ่หละ  คอือาศยักามคณุเทา่นัน้แหละ  

ให้ได้รับกามคุณเป็นสุขสบายก็แล้วกัน อย่าให้มีความ 

ขดัขอ้ง ตาจะเหน็รปู หจูะไดย้นิเสยีง กต็อ้งสบาย ไดก้ลิน่ทีด่ ี 
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รูปที่ดี เสียงที่ดี อย่างนี้แหละ ชื่อว่านิพพานก็มีเหมือนกัน  

มีอยู่ในมิจฉาทิฏฐิ ๖๒ นั่นแหละ ที่ประกอบไปด้วยกิเลส  

คือ ตัณหาและทิฏฐิ ถ้าทางทั้ง ๒ นี้ ประกอบไปด้วย 

ตัณหาและทิฏฐิ พวกกามสุขัลลิกานุโยค ก็ประกอบไป 

ด้วยตัณหา พวกทิฏฐิที่เห็นว่า ฝั่งตนอาบน้ำ ขัดถูไคล  

จะทำให้กิเลสหมด พวกนี้ไม่ใช่กาม เพราะว่า ทรมานตน 

ให้ลำบาก แต่ว่า เป็นไปด้วยอำนาจของทิฏฐิ มิจฉาทิฏฐิ 

ที่เห็นผิด เข้าใจผิดว่า ถูขี้ไคลแล้วกิเลสจะแห้ง อาบน้ำแล้ว 

จะล้างกิเลส ทรมานตนมากๆ แล้วจะเข้าถึงความบริสุทธิ์  

อันนี้เป็นไปด้วยทิฏฐินะคะ ที่ประกอบไปด้วยกิเลส คือ 

ตัณหาและทิฏฐินั่นแหละคะ

 ฉะนั้น ทางทั้ง ๒ จึงไม่ไปถึงนิพพานได้ ก็เพราะ 

เหตุว่า ไม่เข้าถึงวิสุทธิได้ ตัณหาและทิฏฐิมันอาศัยอยู่  

ที่เข้าถึงวิสุทธิไม่ได้ ก็เพราะเหตุว่าไม่รู้หน้าตาของกิเลส  

ไม่รู้ว่าที่เข้าใจอย่างนั้นน่ะ เป็นหน้าตาของกิเลส บางคน 

นะชื่อกิเลสน่ะ ไม่ชอบหรอก แต่ว่า ไม่รู้หรอกนะ ทั้งๆ ที่ 

กิเลสมันก็เกิดอยู่กับเรานี่แหละ เราก็ไม่รู้ว่า ความรู้สึก 

อย่างนี้เป็นกิเลส กิเลสน่ะ ทำให้เราเป็นบุญก็ได้ ทำให้เรา 

เป็นบาปก็ได้ อวิชชาน่ะ เป็นปัจจัยให้เกิดบุญก็ได้ ทาน ศีล  

ภาวนา อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดก็ได้  ฌานสมาบัติ  รูปฌาน  
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อรูปฌาน อวิชชา ก็ยังเป็นปัจจัยให้เกิดได้ คิดดูซิคะ   

กิเลสน่ะ มันไม่ใช่น้อยนะ แต่ว่า เราไม่รู้จักเท่านั้นเอง  

เพราะอะไร ? เราไม่รู้เหตุ เรารู้แต่ผลใช่ไหม ? โอ้ย !   

ฌานนี่ มีความสุขเหลือเกิน สบายเหลือเกิน แต่เราไม่ได้ 

คำนึงถึงว่า ฌานที่เกิดนั้นน่ะ มันมาจากอะไร เหตุที่ให้เกิด 

ฌานนะ่  มาจากอะไร เพราะฉะนัน้ เรากไ็มไ่ดเ้หน็หนา้ตามนั  

เราไม่รู้จักหน้าตาของกิเลส เพราะธรรมที่เป็นกิเลสนั้น  

มีความสุขุมลุ่มลึกมิ ใช่น้อย กิ เลสนี่น่ะ  ไม่ ใช่ของ 

หยาบๆ นะ คนไม่มีปัญญาแล้ว ไม่รู้เลย เพราะฉะนั้น  

จึงได้หลงงมงายอยู่กับกิ เลส ผู้มีปัญญาน้อย และมี 

การศึกษาน้อยแล้ว ไม่สามารถจะรู้ได้เลย จึงต้องตก 

อยู่ใต้อำนาจของกิเลส จนนับชาติไม่ถ้วนแล้ว ก็เพราะ 

ไม่รู้จักกิเลส ก็เข้าใจผิดว่า มันเป็นของดีบ้าง อะไรบ้าง  

อย่างนี้มันให้เราทำดี นี่อย่างนี้ นับชาติไม่ถ้วน นอกจาก 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น ถึงจะรู้ได้เอง ในโลกเวลานั้น  

ก็มีอาจารย์อยู่มากมาย วิธีปฏิบัติก็มากมายเหลือเกิน  

มอียูใ่นอนิเดยีนะ่ เวลานีก้ย็งัมอียูม่าก แตก่ไ็มม่ใีครสามารถ 

ที่จะสำเร็จได้ เข้าถึงวิสุทธิไม่ได้ ไม่มีใครสามารถนำกิเลส 

ออกได้ เพราะไม่รู้จักกิเลส

 แตเ่มือ่พระพทุธเจา้เกดิขึน้แลว้ในโลก จงึทรงประกาศ 

ข้อปฏิบัติ ที่จะชำระกิเลสให้หมดจดได้ แล้วพระองค์ 
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กร็ูจ้กักเิลสดว้ย รูจ้กัดว้ย และชำระกเิลสนัน้ใหห้มดไปดว้ย  

จึงได้รู้ว่า กิเลสนั้นเป็นเหตุ และวิธีชำระกิเลสอย่างนั้น  

ต้องทำอย่างนั้น ก็รู้พร้อมทั้งประกาศ ถ้ามิฉะนั้นก็ชำระ 

ยากเต็มทีคะ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น ถึงจะรู้เองได้  

และพระสาวก ที่ได้ศึกษาด้วยความเข้าใจในธรรมของ 

กิเลสดีแล้วเท่านั้น อย่างว่าเราทำสมาธิน่ะ เราเห็นหน้าตา 

ของกิเลสไหมคะ ? ไม่เห็นเลย ใช่ไหม มองดูซิ ความโลภ 

ก็ไม่มี  ความโกรธก็ไม่มี  ความหลงก็ไม่มี  ในที่นั้น  

มีอะไรบ้าง ไม่มี กิเลสในที่นั้นมองไม่เห็นเลย แต่ว่า 

อย่าลืมว่า เป็นวิปัสสนูปกิเลส เป็นกิเลสของวิปัสสนาได้ 

เช่น ทำให้เกิดแสงสว่าง ทำให้เกิดความสงบเยือกเย็น  

ธรรมเหล่านี้ไม่ใช่กิเลสทั้งนั้นแหละ แต่ว่าเป็นกิเลส 

ของวิปัสสนา เรารู้ได้รึ เราน่ะหรือ จะมีปัญญารู้ธรรม 

ที่ละเอียดถึงแค่นั้น เราไปเจอะเข้า ก็ดีใจพอแล้ว เราจะ 

รู้ได้อย่างไรว่า อันนั้นเป็นกิเลส พระสาวกที่เข้าใจศึกษา 

ดีแล้วเท่านั้น จึงจะละกิเลสนั้นได้ เพราะถ้าไม่รู้จักกิเลส 

แล้ว เป็นอันว่า ละกิเลสไม่ได้แน่ เพราะไม่รู้นี่แหละ 

จึงเป็นมูลของกิเลสตัวไม่รู้นี่ เป็นอวิชชา ซึ่งเป็นมูลของ 

กิเลสอยู่แล้ว

 ฉะน้ัน พวกเราท่ีเป็นนักศึกษาในพระพุทธศาสนาน้ัน  

หรอืปรารถนาจะเจรญิวปิสัสนาเพือ่จะเขา้ถงึทางวสิทุธนิัน้  
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ก็จะต้องให้รู้จักข้าศึก คือกิเลสนั้นด้วย มิฉะนั้น จะชำระ 

กิเลสออกไป ให้เข้าถึงความบริสุทธิ์นั้นไม่ได้ ถ้าเราจะ 

มัวไปศึกษา หรือสนทนากันอยู่เรื่อยๆ โดยมาก็เห็นไหม  

ที่ประชุมต่างๆ น่ะ ใครพูดเรื่องกิเลสบ้าง ก็ไม่มีหรอก  

ไม่มีใครเขาอยากรู้หน้าตากิเลสเลย โดยมากที่สนใจกันอยู่ 

แต่เรื่องนิโรธ นิพพาน อริยสัจ ๔ หรือว่าหลุดพ้นปล่อยวาง  

พูดกันอยู่แค่นี้แหละ ใครจะพูดเรื่องกิเลส พุทโธ่ ขั้นต่ำๆ  

ไปเอากิเลสมาพูดกันอยู่ได้ ถ้าใครรู้กิเลสน่ะ รู้ธรรมะสั้น 

เหลือเกิน ต้องนิโรธ นิพพาน ปล่อยวาง วิมุตติ  ถึงจะเป็น 

ขั้นสูง โดยมากทุกๆ คนนั่นแหละ ไม่มีใครพูดกันหรอก 

เรื่องกิเลส ไม่มีใครศึกษาเลย ต้องพูดกันเรื่องปล่อยวาง 

เท่านั้น ก็หาเป็นผลสำเร็จไม่ เพราะความสำเร็จนี้เกิดจาก 

วิสุทธิธรรมเป็นเหตุ

 ในตอนนี้ ก็ต้ องขอย้อนมาพูดกัน เรื่ องวิสุทธิ  

อีกหน่อยว่า เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ความรู้ของเรานั้นน่ะ 

จะเข้าถึงวิสุทธิ หรือไม่เข้าถึงวิสุทธิ เราจะเอาอะไร 

มาตัดสิน ถ้าเรายังไม่เข้าถึงวิสุทธิ เราก็ไม่รู้ว่าอันนี้ไม่ใช่ 

วสิทุธ ิวสิทุธติอ้งอยา่งนัน้ใชไ่หม หรอืถา้ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้แลว้  

ไม่ใช่วิสุทธิ ทีนี้เราไม่รู้ มันไม่มีเครื่องวัด ไม้อันเดียว เราจะ

รู้ว่ามันสั้นหรือยาวได้อย่างไร รู้ไม่ได้ ใช่ไหม มันต้องเอามา 
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เทียบกัน ๒ อัน แล้วจะรู้ว่า อันนี้สั้น อันนี้ยาว อันเดียวน่ะ  

รู้ไม่ได้หรอกค่ะ ว่าสั้นหรือยาว ถึงได้ถามว่า เราจะรู้ได้ 

อย่างไรว่า จะเข้าถึงวิสุทธิ หรือยังไม่เข้าถึงวิสุทธิ คือ 

หมายความว่า ยังเป็นที่อาศัยของกิ เลสอยู่  อันนี้น่ะ  

เราจะรู้ได้อย่างไร? เราจะเอาอะไรมาเป็นผู้ตัดสิน อันนี้ 

ก็เป็นข้อสำคัญนะคะของผู้ที่สนใจในการปฏิบัติ ในธรรม 

อันเป็นเครื่องตัดสินนี้ อันนี้เราจะต้องเข้าใจ เพราะถ้า 

เรายังศึกษาไม่เข้าถึงธรรม อันเป็นเครื่องตัดสินว่าผิดถูก 

ได้แล้ว ก็เป็นการยากที่จะทำการงานนั้นให้ถูกต้องได้  

เพราะผิดก็ไม่รู้ ถูกก็ไม่รู้ เราจะทำให้ถูกได้อย่างไง ถูกน่ะ  

มันทำอย่างไรก็ไม่รู้ แล้วเราจะทำให้ถูกได้อย่างไร ธรรมอัน

เป็นเครื่องตั้ดสินความรู้ หรือความเข้าใจของเราที่ว่าผิด 

หรือถูกนั้น เราจะมีกิเลสอาศัยหรือไม่นั้น ขอให้เอาความรู้

ที่เกิดขึ้นจากวิปัสสนา เราจะต้องศึกษาก่อนว่า อารมณ์ 

ของวปิสัสนาเดนิไปอยา่งไร?  มคีวามรูส้กึอยา่งไร?  เมือ่เรา 

ได้เข้าปฏิบัติแล้ว เข้าไปถึงอย่างนั้น เรามีความรู้สึก 

อย่างไร? ความรู้สึกอันนั้นในวิปัสสนาญาณนั้น นั่นเป็น 

ความรู้สึกที่เป็นวิสุทธิ ถ้าเราไม่เข้าถึงความรู้นั้น หรือเรา 

ไม่มีหลักฐานที่จะมาเป็นเครื่องเดิน หรือเครื่องวัดแล้ว  

เราจะทำอย่างไร? จะรู้ได้อย่างไร? ไม่รู้หรอก เกิดมาไม่เคย 
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เห็นเลย วิปัสสนาน่ะ บางคนสมาธิก็ไม่เคยได้ พอไปได้ 

แค่สมาธิ เท่านั้น ก็ดีใจแทบตายแล้ว ก็นึกว่า ไปถึง 

นิพพานแล้ว เราควรจะดูซิว่า อารมณ์ของวิปัสสนาน่ะ  

มีความรู้สึกอย่างไร แล้วเมื่อได้สมาธิแล้ว รู้สึกอย่างไร  

เหมือนกันหรือเปล่ากับความรู้สึกที่ เป็นอารมณ์ของ 

ปญัญา  อนันีน้ะ่ เปน็เครือ่งวดันะคะ คอืวา่วปิสัสนาปญัญา 

ที่มีนามรูปปริจเฉทญาณเป็นต้น ต้องมีนามรูปปริจเฉท-

ญาณ  นัน้ตลอดไปนะ ไมใ่ชว่า่ พอตอ่ไปแลว้ ไมม่เีหน็แลว้ละ  

นามรูปปริจเฉทญาณ แล้วพอต่อไปถึงอันที่ ๔-๕ ไม่มีแล้ว 

นามรูปปริจเฉทญาณ ก็ไม่ได้อีกเหมือนกัน นามรูป-

ปริจเฉทญาณเหมือนกับเชือกเลย จะเดินไปถึงไหน ก็ต้อง 

เกาะเชือกเรื่อยไป แต่ว่าพอเดินไปหน่อยหนึ่ง ไม่มีเชือก 

แล้ว อย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะ  

 นี่แหละ ตั้งแต่นามรูปปริจเฉทญาณ เป็นต้นไป  

จนกระทั่งถึงอนุโลมญาณ ก็จะต้องมีเรื่อยๆ ไป ต่อกันไป 

เรือ่ยนัน่แหละ เราจะไปทำกบัขา้วอะไรสกัอยา่งหนึง่  อนันัน้ 

ใส่ก่อน อันนั้นใส่ทีหลัง แต่ว่า ในที่สุดน่ะ อันก่อนนั้น 

จะไม่มีไม่ได้ ต้องมีเหมือนกัน ต้องมารวมกันอยู่ด้วย 

เหมือนกัน ไม่ใช่พอใส่อันที่ ๒ แล้ว เมื่อใส่อย่างที่ ๒  

ลงไปแล้ว อย่างที่  ๑ ที่ ใส่ลงไปแล้วนั้น จะหมดไป 
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ไม่ ใช่อย่ างนั้น  ต้องมีอยู่ด้วย  แต่ว่ าใครจะใส่ก่อน  

ใครจะใส่หลัง ใครจะได้ก่อน ได้ทีหลัง อีกเรื่องหนึ่ง  

แต่ว่าทุกอย่าง ที่ได้แล้ว ผ่านไปแล้ว ต้องมีอยู่ในที่นั้นด้วย 

ทั้งหมด ตั้งแต่นามรูปปริจเฉทญาณไปที่เดียว เป็นต้นไป 

จนถึงอนุโลมญาณ นี่วิปัสสนานะคะ นามรูปจะต้อง 

เดินมาจนถึงนี่แหละ

 ความรู้สึกที่ได้มาจากอารมณ์ของวิปัสสนาตามที่ว่า

นีแ้หละ เปน็ความรูท้ีเ่ขา้ถงึวสิทุธแิน ่ เพราะทา่นบอกแลว้วา่  

วิสุทธิอันนั้นมาจากวิปัสสนา มีความรู้สึกอย่างนั้น นั่นจะ 

เข้าถึงวิสุทธิขั้นนั้น ท่านบอกเครื่องวัดเครื่องศึกษาไว้ 

แน่นอนทีเดียว เพราะความรู้ตามในอารมณ์ของวิปัสสนา

นั้น เป็นความรู้สึกเกิดจากวิสุทธิเป็นเหตุ เพราะความ 

บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสแล้ว เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจาก

ปัญญา  จากอารมณ์ของปัญญาที่ไม่เจือด้วยกิเลสนั่นแหละ 

ความรู้สึกบริสุทธิ์อันนี้แหละ เป็นเหตุ ขอให้เอาอันนี้  

เป็นเครื่องตัดสินว่า จะเป็นวิสุทธิหรือไม่ นี่สำหรับท่าน 

ที่ศึกษานะคะ ฟังไว้นะคะ ไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาไปทำน่ะ  

ลืมไปแล้ว วิปัสสนาเห็นอะไรก็ไม่รู้  ก็เอาไปใช้ไม่ได้  

นี่แหละ ต้องจำไป ต้องเข้าใจไปด้วยว่า วิปัสสนาอย่างนั้น  

มคีวามรูส้กึอยา่งนัน้ ประเดีย๋วกล็มืไปแลว้  กเ็หน็สบัสนกนั  
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ไม่ได้หรอกค่ะ ต้องเป็นไปตามเหตุตามผล ฉะนั้น จึงขอให้

เอาความรูส้กึทีเ่กดิจากวปิสัสนานีแ่หละ  เปน็เครือ่งตดัสนิวา่  

เป็นวิสุทธิหรือไม่ ถ้าหากไม่เป็นไปตามนั้นแล้ว ก็ขอให้ 

เข้าใจเถิดว่า ยังไม่เข้าถึงวิสุทธิ หมายความว่า อารมณ์นั้น  

ยังเป็นที่อาศัยเกิดของกิเลสได้อยู่ ไม่ใช่ทางพระนิพพาน 

นะคะ

 ยังอยู่ในปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินะคะ ยังอยู่  

ในนั้น แต่ว่าได้พูดมาแล้วถึงอาทีนวญาณ ถึงพูดไปถึง 

อาทีนวญาณแล้ว ก็ยังดึงเอาญาณต่างๆ มาสงเคราะห์ให้ 

ติดต่อกันนะคะ ก็พูดถึงเรื่องว่าการศึกษานี้ จะต้องรู้ถึง 

เหตุผล ให้นำเอาเหตุและผลนั้นมาติดต่อกัน เพราะคิดว่า  

ตามธรรมดาที่เราฟังอยู่นี่นะคะ ทุกคนก็ทราบกันแล้ว  

และก็เชื่อแล้วทุกคนว่า สิ่งทั้งหลายต้องเกิดจากเหตุ  

ตามคำเทศนาของพระพุทธเจ้า แต่เราจะต้องเข้าใจนำเอา 

เหตุผลนั้น มาติดต่อกันให้ถูกต้อง นี่ เรื่องเท่านี้  คือ  

ข้อสำคัญการศึกษาของเราทุกคนในเวลานี้ ก็มีการศึกษา 

กันมากแล้ว แต่ว่า ยังไม่เข้าใจนำเอาเหตุผลที่เรียนไปแล้ว 

มาติดต่อกันได้เท่านั้นเอง ถึงแม้จะเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลาย 

ไหลมาจากเหตุก็จริง แต่ถ้ายังนำเอาเหตุผลมาติดต่อกัน 

ไม่ได้  ก็ยากเหมือนกัน บางทีเอาผลไป ก็ไม่รู้ เหตุว่า 
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มาจากไหน หรือทำเหตุแต่ก็ไม่รู้ว่า ผลนี้เกิดจากอะไร  

เพราะเหตุที่ยังไม่นำเอามาติดต่อกัน หรือเมื่อนำเอามา 

ติดต่อกันแล้ว ผลเกิดมาอีกอย่างหนึ่ง ก็ไม่เข้าใจว่าผลนั้น 

ยังไม่ตรงต่อเหตุนี้ ข้อสำคัญต้องนำมาให้ติดต่อกันนะคะ  

แต่ก็เพียงแต่ขอให้เข้าใจไว้อีกข้อหนึ่งว่า เหตุผลน่ะ มีอยู่   

๒ ประการ คือเหตุผลที่มีอยู่แล้ว เกิดอยู่ตามกฎธรรมดา 

อย่างเบญจขันธ์นะคะ นี่แหละ รูป เวทนา สัญญา สังขาร  

วิญญาณ หรือนามรูป เหตุของนามรูป จะเกิดขึ้นได้อย่างไร  

อยา่งวา่ การเหน็นีน่ะ่ จะเกดิไดอ้ยา่งไร?  วญิญาณจะเกดิจาก 

อะไร? เวทนาจะเกิดจากอะไร? หรือการเห็น การได้ยิน  

จะเกิดจากอะไร? อย่างนี้น่ะ เราก็รู้ แต่ว่า เหตุผลเหล่านี้ 

นั้นน่ะ เป็นของที่มีอยู่แล้วตามกฎธรรมดา เรามีหน้าที่ 

จะกำหนดรู้ ไม่สามารถจะไปสร้างเหตุนั้นให้มันใหญ่โต  

หรือจะระงับเหตุนั้นเสีย อย่างนี้น่ะจักขุวิญญาณมีอะไร?  

การเห็นจะเกิดขึ้นด้วยอะไร? ๔ อย่าง เราก็มีหน้าที่  

รู้ เหตุผลเท่านั้น แต่ว่า ไม่ใช่มีหน้าที่จะไปละเหตุนั้น  

จะไปละเหตุปัจจัยอย่างนั้น ก็ละไม่ได้ มีหน้าที่ที่จะต้อง 

กำหนดรู้ มีหน้าที่กำหนดรู้ความจริงของเหตุผลนั้นให้ 

ถกูตอ้งตามความเปน็จรงิของเขาเทา่นัน้ อนันีป้ระการหนึง่ 

นะคะ  
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 ส่วนเหตุผลอีกประการหนึ่งนั้นน่ะ ยังไม่มีอยู่ หรือ 

ยังไม่เกิดขึ้นในเราเลย เช่นเหตุในวิปัสสนานั้น วิปัสสนา 

เป็นเหตุให้เกิดมรรคญาณใช่ไหม มรรคนั่นเป็นการทำให้ 

เกิดขึ้น ไม่ใช่มีอยู่เองนะ ต้องทำให้เกิดขึ้นทางจะดำเนิน 

ไปถึงนิพพาน ไม่ใช่มีอยู่เองนะ ต้องทำให้เกิดขึ้น ปัญญา 

นะ่ ตอ้งทำใหเ้กดิขึน้ ตอ้งเจรญิเหมอืนอยา่งในวสิทุธมิรรค 

แสดงถึงว่า ปัญญากับสัญญาต่างกันอย่างไร หรือวิญญาณ

กับสัญญากับปัญญาต่างกันอย่างไร ในจูฬเวทัลสูตร  

ท่านก็บอกว่า  วิญญาณกับสัญญาน่ะ กับปัญญาน่ะ  

รู้เหมือนกัน มีความรู้ แต่ว่าต่างกันที่ตรงว่า ปัญญานี้ 

ต้องเจริญให้เกิดขึ้น ต่างกันที่ตรงนี้ ส่วนวิญญาณนั้นน่ะ  

ไม่ต้องเจริญหรอก มันมีอยู่ ไม่ต้องไปทำให้เกิดมากขึ้น  

จักขุวิญญาณมี ๒ ดวง จะไปทำให้เกิดเป็น ๔ ดวง ก็ไม่ได้  

สัญญาก็เหมือนกันมีหน้าที่จำเสียง จำกลิ่น จำรส ก็มี 

หน้าที่จำเท่านั้น จะทำให้มากขึ้นก็ไม่ได้ แต่ว่าปัญญานี้  

ต้องเจริญให้เกิดขึ้น

 เช่นอย่างว่า วิปัสสนาขั้นต้น ก็ต้องเจริญให้เกิด 

ปัญญาต่อๆ ไป นามรูปปริจเฉทญาณเป็นปัจจัยให้เกิด 

ปัจจยปริคคหญาณ สมมุติว่าอย่างนี้น่ะ แต่ว่านามรูป-

ปริจเฉทญาณน่ะเอามาจากไหน ต้องทำให้นามรูป- 
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ปริจเฉทญาณเกิดขึ้นก่อน ถึงจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ 

เข้าถึงปัจจยปริคคหญาณได้ แล้วก็ต่อๆ กันไปนะคะ 

อันนี้ต้อง เป็นอีกอันหนึ่ ง  ต้องทำให้ เกิดขึ้นนะคะ 

หรือยั ง ไม่มีอยู่  แต่ ว่ า  เ ราต้องทำให้ เกิดขึ้น  เช่น 

เหตุในวิปัสสนานั้น เหตุผลอย่างนี้ต้องเกิดจากภาวนา 

เราต้องเจริญวิปัสสนาก่อน เราจะต้องประกอบกรณีกิจ 

เสียก่อน แล้วจึงจะมีขึ้นได้ เหตุอย่างนี้จะต้องเจริญให้เกิด  

แต่ก็ต้องเข้าใจในเหตุผลของการกระทำนั้นให้ถูกต้องด้วย 

คือเราจะต้องเจริญให้ปัญญาเกิดขึ้น แต่วิธีเจริญนั้นจะทำ 

อย่างไร อันนี้ก็ต้องเข้าใจเหตุผลอีก ต้องทำให้ถูกต้องด้วย 

ถ้ามิฉะนั้น ปัญญานั้นก็จะเกิดขึ้นไม่ได้  เหตุอันนั้น 

จะเกิดขึ้นไม่ได้ ต้องกระทำให้ถูกต้อง จึงจะเป็นเหตุให้ 

เกิดผลนั้นๆ ให้ถูกต้องด้วย แล้วผลนั้น จึงจะเกิดขึ้นได้ 

มิฉะนั้นผลนั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้

 กเ็มือ่เราไดก้ระทำใหถ้กูตอ้งและสมบรูณด์ว้ยเหตผุล

ของวิปัสสนาแล้วว่า วิปัสสนานั้น ก็จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นผล 

ในขั้นต้น ก็คือนามรูปปริจเฉทญาณนั้น ก็เมื่อเราได้ 

วิปัสสนา คือ นามรูปปริจเฉทญาณที่ถูกต้องแล้ว นามรูป- 

ปรจิเฉทญาณนัน้กเ็ปน็เหตใุหเ้กดิผล คอืวปิสัสนาตอ่ขึน้ไป  

แล้วก็ต้องเป็นเหตุ เป็นปัจจัย เป็นผลซึ่งกันและกัน  
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ตามลำดับไปจนถึงธรรมอันเป็นที่สุดของเหตุผลนั้นๆ 

คือพระนิพพานนั่นเอง

 เช่นอย่างเราได้ญาณขั้นไหนก็ตามเถอะ เราต้องการ 

ญาณอะไร อุทยัพพยญาณเห็นเกิดดับ หรือสังขารุเบกขา-

ญาณ หรืออนุโลมญาณ โคตรภูญาณ ตามที่ เรารู้กัน 

เราอยากได้ ไม่ได้ แต่ต้องทำให้เหตุของญาณนั้นเกิด 

เสียก่อน แล้วผล คือญาณจึงจะเกิดได้ ที่สุดของเหตุผล  

ก็คือพระนิพพานนั้น ก็เหตุ คือวิปัสสนานี้ จึงเป็นเหตุ 

ที่จะต้องให้เกิดขึ้นเสียก่อน แล้วเราจึงจะมีเหตุนั้นใช้ทำ 

ประโยชน์ให้เกิดผลตามที่เราหวังนั้นได้

 การอธิบายอย่างนี้ ก็เพื่อจะให้เข้าใจโดยแน่นอนว่า  

สิ่งหรือผลที่ เราต้องการนั้น นึกเอาเองไม่ได้  ฉะนั้น  

การศึกษาของเราที่จะได้มา ในผลที่ เราต้องการนั้น  

ความสำคัญในขั้นแรก ก็อยู่ที่กฎ ที่ว่าจะต้องทำให้ถูก 

เท่านั้น หรือเข้าใจให้ถูกเพราะเมื่อเข้าใจกระทำในเหตุนั้น 

ให้ถูกต้องแล้ว ส่วนผลทั้งหลายนั้นไม่ต้องคำนึงเหมือน 

เราปลูกต้นมะม่วง หรืออะไรก็ตามเถอะเราต้องการ 

ผลมะม่วง ปลูกทุเรียนก็ต้องการผลทุเรียน แต่เมื่อเราได้นำ

เอาต้นทุเรียนที่ถูกต้องมาปลูกแล้ว ก็ไม่ต้องคำนึงเรื่องผล  

ทำอย่างไรก็ต้องได้รับ เพราะว่า มีเหตุแล้ว ก็ต้องมีผล  

เพราะผลเหล่านั้น ก็ต้องไหลมาตามเหตุนั้นเอง
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 เมื่อพูดกันมาถึงตรงนี้แล้ว ขอย้อนไปพูดเรื่องของ 

เหตุผลอีกสักหน่อย คืออยากจะถามซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่า  

เมื่อได้รู้ เหตุผล ดังที่กล่าวแล้วจะได้ประโยชน์อะไร  

ที่ เราศึกษากันนี้น่ะ  ลองนึกตอบในใจดูซิว่ า  จะได้  

ประโยชน์อะไร ?

 ก็ขออธิบายว่า ได้ประโยชน์มากที่สุด คือเราก็จะได้ 

จำกัดความต้องการของเราให้พอดี เข้ากับเหตุนั้น เมื่อเรารู้ 

แล้วว่า เราต้องการผลอันนั้น และเราก็ต้องทำเหตุอย่างนี้  

ต้องมีเหตุอย่างนี้เสียก่อน เหตุอย่างนี้เกิดขึ้นแล้ว ผลนั้น 

ถึงจะเกิดขึ้นมา เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วความหวังและ 

ความปรารถนาของเราก็ไม่เกินจากเหตุนั้นไป มันก็มีความ

จำกัดเท่ากับเหตุนั้นไม่เกินไป อย่างว่า ทีแรกเราเข้าไปทำ 

วิปัสสนาที่อยากเห็นความเกิด – ดับ อยากจะได้วิปัสสนา 

อยากจะเห็นอะไรก็แล้วแต่เถอะ พระนิพพานเป็นต้น อันนี้

เป็นความหวังที่เกินกว่าเหตุใช่ไหม ที่จริงน่ะ เหตุที่เราควร

จะทำน่ะ จะได้จากอะไร เหตุขั้นต้น จะต้องได้จากนามรูป-

ปริจเฉทญาณเสียก่อน แต่นี่นามรูปปริจเฉทญาณยังไม่ได ้

เลย คิดดูซิ แล้วทำไมเล่า ผลเหล่านั้นน่ะ จึงจะหวังต่อไป 

อันนี้ก็ไม่ได้ ความหวังเกินจากเหตุผล ใช่ไหมคะ เพราะ 

ฉะนั้น การรู้เหตุผลนี่น่ะ จะได้จำกัดความต้องการของเรา 

ให้พอดีเข้ากับต้นเหตุนั้น เพราะเหตุว่า ความต้องการ 
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ของเรานั้น ถ้าเกินจากเหตุผลเท่าที่เรามีอยู่แล้ว ความ 

ต้องการนั้นจะเป็นที่อาศัยของกิเลส เรามีฐานะแค่นี้  

เรามีเงินเดือนแค่นี้ แต่ว่าอยากจะมีรถยนต์ขี่ อยากจะมี 

เงินเดือนมากๆ ตามฐานะที่ เขาได้กันน่ะ อันนั้นเป็น 

กิ เลสไหมคะ ก็ต้องดิ้นรนใช่ไหม ทุกข์ก็จะต้องเกิด 

ถ้ามันไม่สมหวังขึ้นมา มันก็จะต้องเกิด ใช่ไหมล่ะ ถ้าเรา 

ไม่สมหวังขึ้นมา แหมอยากจะได้วิปัสสนา ก็ไม่เห็น 

ได้เลย เมื่อไม่ได้แล้วเป็นยังไง ความท้อใจ อกุศลก็ไหล 

ตามความรู้สึกอันนั้นเกิดขึ้นมา ใช่ไหมคะ มันก็ไม่ได้  

อย่างนี้  ฉะนั้น ถ้าเราจะตัดเอาว่า เรามีรายได้แค่นี้  

เรามีฐานะแค่นี้ เราก็มีหน้าที่แค่นี้ เราก็มีเงินเดือนแค่นี้  

เราก็หาความสุขได้  หาประโยชน์ได้  เท่าที่ เราได้นี่  

ก็ไม่เดือดร้อน เหมือนกัน ทำวิปัสสนาก็อย่างเดียวกัน 

นั่นแหละ ถ้าเกินจากเหตุผลไปแล้ว ความต้องการนั้น 

ก็เป็นที่อาศัยของกิเลส เมื่อกิเลสเข้าอาศัยความต้องการ 

นั้นได้แล้ว ความต้องการนั้นก็จะเป็นไปตามอารมณ์ 

ของกิเลส ก็เมื่อความต้องการนั้นเป็นที่อาศัยของกิเลส  

ก็จะทำให้ความต้องการนั้นเข้าถึงวิสุทธิไม่ได้ เพราะว่า 

กิเลสอาศัยอยู่แล้วในความต้องการนั้น ในความรู้สึก 

อย่างนั้น ก็เข้าถึงวิสุทธิไม่ได้

_16-0467.indd   40 5/6/16   2:53:54 PM



41

 เมื่ อความต้องการนั้น เข้ าถึ งวิสุทธิ ไม่ ได้แล้ว  

ก็ไม่ เชื่อว่า ผู้นั้นเข้าถึงทางพระนิพพาน แม้แต่ทาง 

ที่จะเป็นไปเพื่อพระนิพพาน ก็ยังไม่เข้าไป จิตใจยังไม่ได้ 

เข้าไปเดินในทางพระนิพพานเลย เพราะข้อปฏิบัติที่จะให้ 

เขา้ถงึทางพระนพิพานนัน้ จะตอ้งชำระกเิลสใหห้มดจดไป

เรือ่ยๆ  เปน็ขัน้ๆ ไป ตัง้แตศ่ลีเปน็ตน้ไป ตอ้งหมดจดสิน้เชงิ  

อย่างนี้จึงจะถูกต้อง

 ฉะนั้น ถ้าข้อปฏิบัติใด เป็นที่อาศัยของกิเลสเรื่อยไป

แล้ว ข้อปฏิบัติอันนั้น ไม่ใช่ทางพระนิพพานแน่ เมื่อไม่ใช ่

ทางพระนพิพานแลว้ จะเรยีกวา่อยา่งไรละ่ ขอ้ปฏบิตันิัน้นะ่ 

เขาก็ปฏิบัติเหมือนกันนี่ทุกคนเขาก็ปฏิบัติกัน ถ้าไม่ใช่ 

ทางพระนิพพานแล้ว จะเรียกว่าอย่างไร ข้อปฏิบัตินั้น 

เมื่อไม่ใช่ทางนิพพานแล้วจะต้องตกไปในทางทั้ง ๒ คือ  

อัตตกิลมถานุโยคเป็นที่อาศัยของโทสะนั่นเอง ที่ทำตน 

ให้ลำบากโดยเปล่าประโยชน์ และกามสุขขัลลิกานุโยค  

ที่ประกอบตนอยู่ด้วยความสุขเพราะเข้าใจว่า สุขเวทนา 

ที่เป็นนิจจังนั่นแหละ คือพระนิพพาน เมื่อได้สุขเวทนา  

หรือเข้าถึงสุขเวทนาแล้ว ก็เข้าใจว่า สุขเวทนานั้นเอง  

เป็นสันติสุข คือพระนิพพาน เพราะสุขเวทนาเป็นนิจจัง 

แต่ว่า ไม่เคยเข้าไปได้รับความสุขอย่างนั้น ก็เลยนึกเอาว่า  

สุขนั้น เป็นนิพพานแน่
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 ขอ้ปฏบิตัขิองทางทัง้ ๒ นี ้เปน็ทางทีป่ระกอบไปดว้ย 

กิเลส คือตัณหาและทิฏฐินั่นเอง ไม่ใช่อย่างอื่น เห็นว่า 

ทำอย่างนี้ พอใจ ตัณหาเกิดขึ้น คือความพอใจมี แล้วทิฏฐ ิ

ก็เห็นว่า อันนี้แหละ ถูกแน่ก็ประกอบไปด้วยตัณหาและ 

ทิฏฐินั้นเอง

 ฉะนั้นทางทั้ ง  ๒ นั้น  จึงไปถึงนิพพานไม่ ได้   

ก็เพราะเหตุว่า เข้าถึงวิสุทธิไม่ได้ ที่เข้าถึงวิสุทธิไม่ได้  

ก็เพราะเหตุว่า ไม่รู้หน้าตาของกิเลส เพราะกิเลสนั้น  

มีความสุขุมลุ่มลึกมิใช่น้อยเลย ผู้มีปัญญาน้อย และมี 

การศึกษาน้อยแล้ว ก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ จึงต้องตกไป 

ใต้อำนาจของกิ เลสจนนับชาติไม่ถ้วน พระสัมมา-

สัมพุทธเจ้าเท่านั้น  จึงจะพึงรู้เองได้  

 โดยเหตุนี้ ท่านจึงบอกไว้ ท่านเอาเรื่องกิเลสมาเล่าให้

ฟังว่า กิเลสอันนั้นมีลักษณะอย่างนั้น มีการงานอย่างนั้น 

อย่างนี้ มีประโยชน์อะไรคะ การนำเอากิเลสมาเล่าให้ฟัง  

มีประโยชน์อะไร ใครๆ ก็รู้ว่า กิเลสเป็นของไม่ดี ใช่ไหม  

เป็นของที่จะต้องละให้หมดไป ใช่ไหม ทุกคนก็รู้อย่างนี้  

แต่ทำไมเอาเรื่องกิเลสมาเล่าให้ฟัง ยิ่งอภิธรรมด้วยแล้ว 

เล่าอย่างละเอียดลออมาก แต่ลักษณะสภาวะ การงานของ 

กิเลส เล่าหลายวันกว่าจะหมด คิดดูซิ มีประโยชน์อะไรเล่า  

จะต้องเอามาเล่าให้ฟัง  
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 การที่มาเล่าให้ฟังอย่างนี้ ก็เพราะเหตุว่า จะได้รู้จัก 

หน้าตาของกิเลสไว้  ไม่อย่างนั้น มันรู้ยากเหลือเกิน  

ถึงแม้กิ เลสเกิดขึ้น ก็ยังไม่รู้ เลยว่า กิ เลสเกิดขึ้นแล้ว  

เพราะไม่รู้จักหน้าตาของกิ เลส นอกจากกิริยาไหน  

ไปตีหัวคน ไปฆ่าคน ไปลักขโมย ไปด่าเขา อะไรอย่างนี้น่ะ  

ถ้าเห็นคนทำกิริยาอย่างนี้ละก็ถึงจะว่า คนนั้นมีกิเลส  

ถ้าคนนั้นนั่งนิ่งๆ หลับตาสำรวม สังวรดี  ก็บอกว่า  

กิ เ ล ส ไ ม่ มี แ ล้ ว  ใ ห้ เ ป็ น พ ร ะ อ ร หั น ต์ เ ล ย  นี่ แ ห ล ะ 

มันรู้ยากอย่างนี้

 เพราะฉะนั้น ท่านจึงอุตสาห์มาแนะนำ มาบรรยาย 

ให้รู้ เพราะฉะนั้น ผู้จะรู้จักกิเลสจริงๆ จึงจะสามารถ 

ละกิเลสได้ พระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่เกิดขึ้นในโลกแล้ว 

จึงมารู้จักหน้าตาของกิเลสแล้วก็รู้ธรรม ที่ทำให้กิเลสนั้น 

หมดไปได้ เช่นอย่างพระสาวกที่ได้ศึกษามา ด้วยความ 

เข้าใจในธรรมของกิเลสดีแล้ว พระสาวกที่ละกิเลส 

ได้ก็ต้อง เข้ า ใจหน้ าตาของกิ เลส แต่ ไม่ ใช่ รู้ ได้ เอง 

เหมือนกัน ก็ต้องรู้จากคำเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เหมือนกัน ไม่ใช่จะรู้ได้เอง คนที่จะรู้จักกิเลสได้เองน่ะ 

ต้องพระพุทธเจ้าเท่านั้น ถ้าไม่อย่างนั้น ข้อปฏิบัติทั้งหลาย 

ในโลกนี้ เจือไปด้วยกิเลสหมดเลย ไม่สามารถจะเข้าถึง 

วิสุทธิได้เลย แม้แต่วิสุทธิก็เข้าไม่ได้ เพราะว่า วิสุทธินี้ 
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เป็นทางปฏิบัติไปถึงพระนิพพาน ใช่ไหมล่ะคะ สมัยนั้น  

เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นน่ะ มีไหมทางนิพพาน 

ไม่มีใช่ไหม พระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละ นำเอาทางนี้มา 

ประกาศให้สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้  ได้รู้  ได้เห็น ได้ถึง 

และได้เดินทางนี้ คือวิสุทธิ  เพราะฉะนั้น เมื่อพระพุทธเจ้า

ยังไม่บังเกิดขึ้นนี่น่ะ พระพุทธศาสนายังไม่เกิดขึ้น ไม่มี 

ข้อปฏิบัติอันใดเข้าถึงวิสุทธิได้ เลย ฉะนั้น เมื่อรู้จัก 

หน้าตาของกิเลสได้ดีแล้ว จึงละกิเลสได้ พระสาวก  

ก็ได้ฟังมาจากเทศนาของพระพุทธเจ้าเหมือนกัน จาก 

ครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้จักหน้าตาของกิเลส และละกิเลส 

ได้แล้ว เพราะถ้าไม่รู้จักกิเลสแล้ว เป็นอันละกิเลสไม่ได้แน่ 

เพราะความไม่รู้นี้ เป็นมูลของกิเลสอยู่แล้วถ้าเราไม่รู้มูล 

ของกิเลสมีอยู่ การออกดอกออกผลจากมูลนั้นก็ต้องมีอยู่ 

นะคะ

 ฉะนั้น พวกเราที่เป็นนักศึกษาในพระพุทธศาสนา 

หรือ ปราถนาจะเจริญวิปัสสนา เพื่อเข้าถึงวิสุทธินั้น 

ก็จะต้องให้รู้จักข้าศึก คือกิเลสนั้นด้วยวิปัสสนา ก็คือ 

ปัญญารบกับกิเลส และฆ่ากิเลสตาย มิฉะนั้น จะชำระ 

กิเลสให้เข้าถึงความบริสุทธิไม่ได้

 ถ้าเราจะมัวไปสนใจ หรือศึกษากันอยู่แต่เรื่องนิโรธ  

นิพพาน ไม่มีใครอยากรู้หน้าตาของกิเลสเลย แม้แต่ 
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พระพทุธเจา้แสดง กไ็มอ่ยากฟงั มวัไปสนใจกนัอยูแ่ตน่โิรธ  

นิพพาน หรือการรู้อริยสัจธรรมทั้ง ๔ หรือ เรื่องหลุดพ้น  

ปล่อยวางเท่านั้น ก็หาจะเป็นผลสำเร็จไม่ ทางสำเร็จนี้ 

เป็นผลที่เกิดจากวิสุทธิธรรมเป็นเหตุ

 ในตอนนีก้ต็อ้งยอ้นมาพดูถงึเรือ่งวสิทุธกินัอกีหนอ่ย

ว่า เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ความรู้ของเรานั้นจะเข้าถึงวิสุทธิ 

หรือยัง หรือยังไม่เข้าถึงวิสุทธิ เราจะรู้ได้อย่างไร คือ  

หมายความว่า ยังเป็นที่อาศัยของกิเลสอยู่ หรือว่าไม่เป็น 

ที่อาศัยแล้ว อันนี้เราจะรู้ได้อย่างไร และเราจะเอาอะไร 

มาเป็นผู้ตัดสิน อันนี้เป็นข้อสำคัญของผู้ที่สนใจในการ 

ปฏิบัติในธรรมอันเป็นเครื่องตัดสิน เพราะถ้าเรายังศึกษา 

ไม่เข้าถึงธรรมอันเป็นเครื่องตัดสินว่า ผิดหรือถูก ได้แล้ว 

ก็เป็นการยากที่จะทำการงานนั้น ให้ถูกต้องได้ ข้อธรรม 

อันเป็นเครื่องตัดสินความรู้ หรือความเข้าใจของเราว่า  

จะผิดหรือถูก หรือจะมีกิเลสอาศัยหรือเปล่า ขอให้เอา 

ความรู้สึกที่เกิดจากวิปัสสนาปัญญา ความรู้สึกที่เกิดจาก 

วิปัสสนาปัญญานั้นแหละ จะนำเข้าถึงวิสุทธิได้ เพราะ 

วิปัสสนาปัญญานี่ เป็นตัวประหารกิเลส ฉะนั้น เมื่อ 

วิปัสสนาปัญญาเกิดขึ้นแล้ว กิเลสก็เกิดไม่ได้ในที่นั้น  

ที่นั้นถึงจะวิสุทธิได้ เมื่อเราเกิดความรู้สึกขึ้นมาแล้ว  

เราก็ต้องวัดตามเหตุผลว่า วิปัสสนาปัญญา ท่านมี  
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ความรู้สึกอย่างไรบ้าง และเราปฏิบัติไปแล้ว มีความรู้สึก 

อย่างไรบ้าง จะเหมือนกันไหม  อย่าเข้าข้างตัวเองก็แล้วกัน  

ขอให้เอาความรู้สึกที่เกิดจากวิปัสสนาปัญญา มีนามรูป-

ปรจิเฉทญาณ เปน็ตน้ นามรปูปรจิเฉทญาณนี ่ เขา้ถงึวสิทุธ ิ

แล้วนะ เรียกว่า ทิฏฐิวิสุทธิ มีนามรูปปริจเฉทญาณ  

เป็นต้นไป จนถึงอนุโลมญาณ

 ความรู้สึกที่ได้มาจากอารมณ์ของวิปัสสนาปัญญา  

ตามที่ว่ามาแล้วนั้น เป็นความรู้ที่เข้าถึงวิสุทธิได้แน่ เพราะ

ความรู้สึกในอารมณ์ของวิปัสสนาปัญญานั้น เป็นความ 

รู้สึกที่ เกิดจากวิสุทธิ เป็นต้น เพราะว่า  ทิฏฐิวิสุทธิ  

บริสุทธิ์แล้ว ความเห็นผิดไม่มีแล้วในที่นั้น และต่อไป 

ถึงจะขึ้นกังขาวิตรณวิสุทธิได้ถึงจะเกิดปัญญาปัจจย-

ป ริ ค ค ห ญ า ณ ไ ด้  ถ้ า ห า ก ว่ า  ทิ ฏ ฐิ ไ ม่ วิ สุ ท ธิ แ ล้ ว 

ปัจจยปริคคหญาณก็เกิดไม่ได้ วิสุทธิต่อไปก็เกิดไม่ได้  

ขอให้เอาอันนี้ เป็นเครื่องตัดสินว่า เป็นวิสุทธิหรือไม่ 

ถ้ าหากไม่ เป็นไปตามนั้นแล้ว  ก็ขอให้ เข้ าใจเถิดว่า 

ยังไม่เข้าถึงวิสุทธินะคะ คือหมายความว่า อารมณ์นั้น 

ยังเป็นที่อาศัยของกิเลสอยู่ ยังไม่ใช่ทางนิพพาน  

 ต่อไปนี้  ก็ต้องย้อนกลับมาหาอาทีนวญาณอีก  

ซึ่งเป็นวิปัสสนาขั้นที่ ๗ ที่เห็นว่า สังขารทั้งหลายนั้น  

เปน็โทษ ทีส่บืเนือ่งมาจากภยญาณ ทีเ่หน็สงัขารนัน้เปน็ภยั 
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 ก็ในการที่เข้าไปเห็นในอาทีนวญาณนั้น เห็นโทษ 

อย่างไร และเห็นโทษของอะไร ก็จะได้ยกขึ้นมาให้เห็น 

เป็นตัวอย่างในอารมณ์ของปัญญานั้น

 การเห็นโทษของสังขารในอาทีนวญาณนั้นในฐานะ

ทั้ง ๕ อย่าง คือ  :-

 ๑. เห็นโทษในปฏิสนธิ  คือ ความเกิดขึ้นของ 

สังขารในภพทั้ง ๓ ท่านเปรียบเหมือนหลุมถ่านเพลิง  

แมจ้ะไปเกดิอยูเ่ปน็เทวดาในสวรรค ์หรอืในรปูพรหม  หรอื 

อรูปพรหมก็ตาม ท่านถือว่าภพนั้นเหมือนหลุมถ่านเพลิง

 ๒. ความเห็นโทษที่ เป็นไปของสังขาร ที่ตั้งอยู่  

ในภพนัน้  ประดจุตัง้อยูใ่นเพลงิ  ๑๑  กอง  มชีาต ิ ชรา  พยาธ ิ 

โสกะ ปริ เทวะ ทุกขโทมนัส รูปนามหรือขันธ์  ๕  

ที่ตั้งอยูในภพหนึ่งๆ จะต้องถูกไฟอย่างนี้ ลุกลามไหม้  

ให้เดือดร้อนอยู่เสมอ ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ  

ทุกขโทมนัส อุปายาส บ่นเพ้อรำพัน ประสบสิ่งที่ไม่เป็น 

ที่รัก สิ่งที่รักพลัดพรากไป คิดอะไรไม่สมปรารถนา  

ท่านเห็นว่า เป็นไฟ ๑๑ กองนะ ที่ตั้งอยู่ในภพหนึ่งๆ  

เหมือนกับไปอยู่ในกองไฟ ๑๑ กอง จิตที่ปฏิสนธิน่ะ  

เหมือนกับหยั่งลงในหลุมถ่านเพลิง ปฏิสนธิในภพไหน  

ก็ชื่อว่า หยั่งลงแล้วในหลุมถ่านเพลิงนั้น ถ้าหยั่งลงไปแล้ว  
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กน็บัตัง้แตน่ัน้มา ความเดอืดรอ้นทัง้หลาย กจ็ะตอ้งเผาโลม

จิตใจให้เดือดร้อนอยู่เสมอ

 ๓. เห็นเหตุ ที่จะทำให้เกิดทุกข์ของสังขาร ทั้งหลาย  

มีกรรม เป็นต้นนั้น เป็นโทษ ไม่ใช่เป็นคุณจะไปเกิดที่ไหน

ก็ตามเถอะ เป็นพรหม เป็นอรูปพรหม ก็ตามเถอะ  

ไม่เป็นคุณทั้งนั้น เป็นโทษทั้งนั้น โทษอะไร? เป็นโทษ 

อย่างไร? เป็นโทษเพราะนำมาซึ่งความเกิด 

 ๔. เห็นความเสื่อมสิ้น  ความแตกทำลายของ 

สังขารไร้คุณค่า จะไปเกิดที่ไหนก็ตามเถอะ ไม่ใช่เป็นคุณ  

คลา้ยๆ กบัวา่ เปน็ปาปมติร ไมใ่ชก่ลัยาณมติร นำไปหาโทษ  

ไมใ่ชน่ำไปหาคณุเลย กรรมทีน่ำใหไ้ปเกดิ มปีฏสินธเิปน็ตน้ 

นี่น่ะ เข้าถึงความเสื่อม หรือความประลัยไปของสังขาร 

ทั้งหลายนั้นเป็นโทษ

 ๕. เหน็การทีจ่ะไปเกิดอกีในสงัสารวฏัฏน์ัน้เป็นโทษ  

น่ากลัวยิ่งนัก เห็นภัยมาแล้ว ก็เห็นโทษใช่ไหม โทษในท่ีนี้ 

ก็หมายถึงความทุกข์ที่จะเป็นไปของสังขารน่ะ คล้ายๆ 

กับว่า คนที่ถูกทำโทษน่ะ ทำให้เดือดร้อน ใช่ไหมล่ะ คนที่

ถูกทำโทษก็ต้องทำให้เดือดร้อน ให้เป็นทุกข์ ใช่ไหม  

นี่แหละ อย่างเดียวกัน ท่านเห็นเหมือนกับสัตว์ที่ไปเกิด 

ในภพใดก็ตาม เหมือนกับคนนั้นน่ะ ถูกทรมานในภยญาณ  
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ก็เห็นเป็นภัย ใช่ไหม เหมือนกับเราถูกทำโทษ ได้รับ 

ความทรมานต่างๆ ที่ไปเกิดในภพนี้น่ะ เดี๋ยวนี้เราก็ได้รับ 

ความทรมานอยู่ใช่ไหม หรือไม่ใช่ รับความทรมานอยู่ทุก 

อิริยาบถ คนควักลูกตาเรา แหม ใจร้ายที่สุดเลย ใช่ไหม   

แหม  มันเป็นคนใจร้ายที่สุดเลย แหม น่าสงสารเหลือเกิน  

คนนั้นน่ะ น่ากลัวเหลือเกิน คนนั้นใจร้าย แต่ธรรมชาติ 

ที่มันควักลูกตา คนตาบอดตั้งเท่าไร มันทำให้คนตาบอด  

นับเป็นร้อย เป็นพัน เป็นหมื่น เป็นล้าน ไม่กลัว ลงโทษ 

เราต่างๆ โรคภัยต่างๆ ไปดูซิ ที่โรงพยาบาลน่ะ ล้วนแต่ 

ถูกธรรมชาติลงโทษทั้งนั้น ใช่ไหม หักแขน หักขา  

ทุกสิ่งทุกอย่าง เดินไม่ได้ เป็นง่อยเปลี้ยเสียขา หมดทุกสิ่ง 

ทุกอย่างน่ะ ที่เจ็บอยู่ในโรงพยาบาลน่ะ ถูกลงโทษทั้งนั้น 

ใช่ไหม เราไม่รู้ว่า โทษนั้น เกิดจากอะไร ท่านผู้มีปัญญา 

ท่านรู้  คุกเหมือนสังสารวัฏฏ์  ภพต่างๆ ๓๑ ภูมิน่ะ  

สังสารวัฏฏ์ที่เวียนเกิดเวียนตายน่ะ อยู่ในสังสารวัฏฏ์  

ไม่สามารถจะพ้นไปได้ใช่ไหม พ้นไปจากสังสารวัฏฏ์ได้  

สังสารวัฏฏ์นี่เหมือนคุกเหมือนกัน เพราะฉะนั้น  คนที่ 

เกิดขึ้นในสังสารวัฏฏ์นี่  ก็แปลว่า อยู่ในคุก ก็จะได้รับโทษ 

ต่างๆ ไม่มีทางหรอกที่จะพ้นจากคุกไปได้ โทษในที่นี้  

ก็หมายถึงว่า ทำให้เกิดทุกข์ค่ะ นี่แหละข้อที่ ๕ นี่น่ากลัว 
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ที่จะต้องไปเกิดอีกนี้ น่ากลัวเหลือเกิน ท่านกลัวอย่างนี้น่ะ  

ของเราน่ะ แต่เพียงว่า ไม่ต้อง มันเกิดเอง ก็ไปเกิดอยู่แล้ว  

ท่านก็กลัวอยู่แล้ว บางทีเรายังขอเลย ขอให้ไปเกิด ถ้ามีภพ 

มีชาติอีก เป็นพ่อ เป็นแม่กัน เป็นลูกกัน เป็นผัวเมียกัน  

กลัวว่า จะไม่เกิดอีก ขอให้ไปเกิดในที่นั้น ทีนี้  แทนที่จะ 

น่ากลัว ที่ ไหนได้  กลายเป็นของอยากได้  นี่ เรามัน 

ตรงกันข้ามนะคะ 

 ในโทษ ๕ อย่างนี้  เป็นอารมณ์ คือ ความรู้สึก 

ในอาทีนวญาณ ในความรู้สึกในที่นั้น ไม่มีอารมณ์ของ 

ตัณหาและทิฏฐิเจืออยู่เลย ทิฏฐิที่เห็นว่า เป็นสุข เที่ยง  

เป็นตัวตน ก็ไม่มีเลยในที่นั้น ที่ถือว่าความรู้สึกอันนี้  

บริสุทธิ ตัณหาและทิฏฐิจับไม่ได้แล้ว และทั้งตัณหาและ 

ทิฏฐิ ก็จะเกิดขึ้นโดยอาศัยอารมณ์ของปัญญานั้น ก็ไม่ได้ 

อีกด้วย

 โดยเหตุผลดังนี้ ปัญญาในอาทีนวญาณนี้ จึงจัดเข้า 

ในปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ซึ่งหมายความว่า ตัณหาและ

ทิฏฐิไม่อาศัยในอารมณ์ของปัญญานั้นแล้ว ปัญญา คือ  

ความรูอ้ยา่งนัน้ เปน็ความรูท้ีเ่ขา้ถงึ หรอืตัง้อยูใ่นทางปฏบิตั ิ 

คือ มัชฌิมาปฏิปทา ที่ เป็นเหตุจะให้ถึงนิพพานนั้น  

ถูกต้องแล้ว อันนี้ก็เป็นแผนที่ของจิตใจ ที่จะเดินไปยัง 
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พระนิพพานนั้น เป็นประโยชน์ประการหนึ่ง แต่ต้อง 

อย่าลืมว่า ไม่ใช่นึกเอาเองนะคะ เพราะปัญญานี้ เกิดจาก 

ภาวนา ซึ่งได้มาจากเหตุ คือ ภยตูปัฏฐานญาณ วิปัสสนา 

ที่เป็นเหตุต่อขึ้นมาเป็นวิปัสสนาขั้นที่ ๖ อาทีนวญาณ  

เป็นวิปัสสนาขั้นที่ ๗ นับจากนามรูปปริจเฉทญาณนะคะ  

ความรู้อันนี้ ได้มาจากเหตุ คือภยตูปัฏฐานญาณ                

 ต่อไปนี้ ก็จะได้อธิบายเหตุผลของปัญญาที่เห็นโทษ 

ในอาทีนวญาณนั้น จะเป็นปัจจัยในคุณประโยชน์อะไร  

ที่จะให้ถึงนิพพานนั้นอย่างไรบ้าง ก็เหตุที่ปัญญา จะได้ 

เข้าไปรู้สึกในโทษของวัตถุในฐานทั้ง ๕ นั้นเองนะคะ  

จึงทำให้มีความรู้สึกในฐานะอีก ๕ เพราะเห็นโทษ ๕  

นี่แหละ ทำให้เกิดความรู้สึกในฐานะอีก ๕ ซึ่งตรงกันข้าม 

กับโทษ ๕ อย่างนั้น เช่นเห็นว่า การเกิดเป็นทุกข์ แล้วก็ 

ทำให้รู้สึกว่า ความไม่เกิดนั้นแหละ เป็นความพ้นทุกข์   

นี่ทำให้รู้สึกอย่างนี้ขึ้นมา นี่หนึ่ งนะคะ ที่ตรงข้าม 

ที่ตรงข้ามกับข้อที่ ๑ ความไม่เกิดนั่นแหละ เป็นความสุข 

ที่ปลอดโปร่ง  ปลอดโปร่งจากทุกหรือโทษ ที่ เห็น 

อาทีนวญาณนั้น อันนี้เป็นฐานะที่ ๑ ความรู้สึกอย่างนี้ 

เรียกว่า รู้ในสันติบท คือรู้คุณในพระนิพพาน ความที่รู้โทษ  

และก็รู้สึกว่า ถ้าไม่มีสังขาร ไม่มีโทษอย่างนี้ละก็เราจะ 
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พ้นจากทุกข์ คือ ไม่มีสังขารที่จะนำเอามาซึ่งโทษเหล่านี้   

ถ้าไม่มีสังขารแล้วจะเป็นสุข ความรู้สึกที่ เกิดขึ้นมา 

อย่างนี้ ก็ตรงกันข้ามกับที่เราเห็นว่า ถ้าสังขารจะหมดไป  

เราเสียดายใช่ไหมแต่ของท่านน่ะ ถ้าไม่มีสังขารแล้ว  

จะเป็นสุข จะเป็นที่จากทุกข์  เป็นที่ เกษม นี่ชื่อว่า  

จิตนั้นหยั่ งลงไปสู่นิพพาน ท่านเรียกว่า  รู้สันติบท 

สันติบทในที่นี้ หมายถึงพระนิพพาน ที่รู้ว่านิพพานนี้  

ยังไม่ถึงในพระนิพพาน แต่ว่า จิตนั้นได้หยั่งลงไปในที่นั้น 

แล้ว ความรู้สึกพอใจในที่ที่ไม่มีสังขารน่ะ เกิดความพอใจ 

ขึ้นนะคะ เป็นฐานะที่ ๑

 ข้อที่ ๒ มีความรู้สึกว่า สังขารที่มีอยู่ในภพทั้ง ๓  

นั้นน่ะ เป็นโทษ เพราะว่า ทีแรกรู้สึกว่า เป็นโทษ ข้อที่  ๒  

นะ ที่ตั้งอยู่ในภพนะคะ ก็ต้องรูสึกว่า ถ้าไม่มีสังขารตั้งอยู ่

ในภพใดๆ แล้ว แต่ว่าไม่เกิดในที่ไหนๆ ทั้งหมดเลย  

พ้นจากภพทั้งหมดนั่นแหละ เป็นความปลอดโปร่ง 

อันประเสริฐ นี่ก็ชื่อว่า จิตหยั่งลงในนิพพานอันเป็นญาณ 

ในสันติบทอีกเหมือนกัน นี่ก็ชื่อว่ารู้ในพระนิพพานอีก 

บทหนึ่งเหมือนกัน

 ข้อที่ ๓ เห็นเหตุ ที่ทำให้เกิดของสังขาร มีกรรม  

และกเิลส  มอีวชิชา  ตณัหา  อปุาทาน  เปน็ตน้  เปน็โทษนะคะ  
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ก็ต้องทำให้รู้สึกว่ า  ถ้ า เหตุ ให้ เกิดขึ้นไม่มี เสียแล้ว  

คือละเสียแล้ว หรือไม่มี เสียแล้วอย่างนี้  นั่นแหละ  

จะเป็นการพ้นโทษ จะเป็นการพ้นโทษ จะเป็นความ 

ปลอดโปร่งอันเกษม อันนี้ก็ชื่อว่าญาณในสันติบทใน 

ฐานะที่  ๓

 ข้อที่ ๔ มีความเห็นว่า ความเสื่อมสิ้นความประลัย 

ของสังขารนั้น เป็นโทษ ก็ต้องทำให้รู้สึกว่า ถ้าไม่มี  

การเสื่อมสิ้น หรือความประลัยของสังขารในที่ใด ในที่นั้น  

เป็นที่ปลอดโปร่งอันประเสริฐ อันนี้ เป็นฐานะที่  ๔  

ในสันติบท แต่มันมีอยู่นิดหนึ่งนะ ของเราน่ะ ถ้าสังขาร 

ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย เที่ยงอยู่ละก็ เป็นสุข พอใจ  

ใช่ไหม ของท่านน่ะ ถ้าไม่มีสังขารนี้เสื่อมสิ้นในที่ใด 

ในที่นั้น เป็นสุขไม่มีที่ เสื่อมสิ้นนะ ไม่ใช่ว่า  ตั้ งอยู่  

ไม่เสื่อมสิ้น ไม่ใช่อย่างนั้น ไม่มีสังขารที่จะเสื่อมสิ้น  

ในที่นั้นมันมีนิดหนึ่ง เห็นไหม ของเราน่ะ ชอบเหมือนกัน  

ไม่เส่ือมส้ิน ชอบ แต่ว่า ต้องเอาสังขารไปต้ังอยู่ในท่ีน้ันแล้ว  

ไม่ให้มันเสื่อมสิ้นนี่แหละ เห็นไหม มันมีอยู่นิดเดียวที่มัน 

เหลือ่มกนัอยูเ่หมอืนกนั อยากไดค้วามสขุกบัอยากไดค้วาม

พ้นทุกข์ นี่แหละนิดเดียว อย่างนี้เหมือนกัน ถ้าไม่มีสังขาร

ในที่นั้นเป็นที่ปลอดโปร่งอันเกษม คือ ไม่มีความเกิดดับ 
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ในที่ใด ที่นั้นก็เป็นที่อันเกษม อันนี้เป็นสันติบทในฐานะ 

ที่ ๔

 ข้อ ๕ เห็นในการที่จะต้องไปเกิดอีกในสังสารวัฏฏ์  

อันไม่มีที่สุดนั้น เป็นโทษ  เป็นของที่น่ากลัวเหลือเกิน  

ก็ต้องรู้สึกว่า การที่ไม่ต้องไปเกิดอีก หรือต้องการพ้นจาก 

การเกิดนั้นเอง เป็นการพ้นจากทุกข์ อันนี้แหละ เป็นความ 

ปลอดโปร่งอันเกษมทีเดียว ทำไมท่านจึงไม่ยินดีในความ 

เกิดเพราะอะไร เพราะท่านเห็นว่า ความเกิดนี้เป็นทุกข์  

โดยเหตุนั้น จึงไม่ยินดีในความเกิด อันนี้ก็ เป็นญาณ 

ในสันติบทในฐานะ ที่  ๕ รวมเป็น ๑๐ ฐานด้วยกัน  

ที่เกิดจากอาทีนวญาณที่เห็นโทษ ๕ อย่าง และเห็นคุณ ๕  

ตรงกันข้าม เกิดในอาทีนวญาณเป็น ๑๐ ฐานด้วยกัน  

คือมีความรู้ในโทษ ๕ ประการ และมีความรู้ในคุณของ 

พระนิพพาน ในคำว่า สันติบท ซึ่งตรงกันข้ามกับโทษ  

๕ ประการ  

 อันความรู้ในฐานะทั้ง ๑๐ อย่างนั้นเป็นอารมณ์ของ 

ปัญญาในอาทีนวญาณ คือว่า ถ้าหากว่า ความรู้สึก 

อนันีเ้กดิในอาทนีวญาณ เกดิในปญัญาทีช่ือ่วา่อาทนีวญาณ

แลว้ ความรูส้กึอนันัน้  ถกูตอ้งตรงกบัวปิสัสนา  แตถ่า้คดิเอา  

ไม่ใช่นะ  
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 อันนี้ก็คงจะทำให้ท่านนักศึกษา หรือท่านผู้ฟัง 

ทั้งหลาย พอจะมองเห็นได้แล้วใช่ไหมคะว่า ปัญญาใน 

อาทีนวญาณนั้น เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานอย่างไร  

การที่ เห็นโทษน่ะ เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานอย่างไร  

ทั้งนี้ก็เพราะการเห็นโทษน่ะ เป็นปัจจัยแก่พระนิพพาน 

อย่างไร ทั้งนี้ก็เพราะการเห็นโทษนั้นเอง เป็นปัจจัยให้ 

ความรู้นั้นหยั่งในคุณของพระนิพพานที่พ้นจากโทษ 

เหล่านั้น จึงเป็นอันว่า จิตได้เริ่มปรารภในพระนิพพาน  

พอใจในพระนิพพาน บ่ายหน้ามุ่งตรงต่อพระนิพพาน ไม่มี

การแวะพักในอารมณ์ที่เป็นเครื่องถ่วง หรือหน่วงเหนี่ยว 

ให้อยู่ในสังสารวัฏฏ์นั้นเลย ไม่ต้องการอะไรทั้งหมดเลย  

ต้องการแต่จะทำความเพียรส่งตนให้พ้นทุกข์ เท่านั้นเอง  

ไม่มีหรอกเครื่องหน่วงเหนี่ยว จิตใจและฉันทะ วิริยะ  

ปัญญา ก็เริ่มเป็นอิทธิบาท ตั้งเป็นอิทธิบาทขึ้นทีเดียว 

ในที่นั้นน่ะ เป็นอินทรีย์ เป็นพละ เป็นโพชฌงค์เกิดเป็น 

ลำดับ ตามเหตุผลนั้นๆ จนบรรลุถึงพระนิพพาน ก็คือ 

บรรลุถึงในคุณ ๕ ประการ ที่ต้องการในอาทีนวญาณเอง 

แต่จะอย่างไรก็ตาม ขออย่าให้เข้าใจว่าการเป็นปัจจัยแก่ 

พระนิพพานนั้น ไม่ใช่แต่เฉพาะอาทีนวญาณเท่านั้น  

อย่าถือว่า อย่างนั้นนะ อย่าถือว่าเฉพาะการเป็นปัจจัย 
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แต่อาทีนวญาณเท่านั้น ไม่ใช่แต่เฉพาะอาทีนวญาณนั้น  

ต้องถือว่า วิปัสสนาทั้งหมดตั้งแต่นามรูปปริจเฉทญาณ 

เป็นต้นมา ก็ต้องถือว่าเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานด้วยกัน 

ทั้งนั้น เพราะว่า ถ้าไม่มีนามรูปปริจเฉทญาณเป็นต้น 

มาแล้ว อาทีนวญาณนี้ ก็คงเกิดไม่ได้ ต้องเป็นปัจจัยแก่ 

พระนิพพานทั้งนั้น เพราะวิปัสสนาปัญญาทั้งหมด 

เหล่านั้น จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันเกิดขึ้นตามลำดับ ตั้งแต่ 

ขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดตลอดไป หากแต่ว่าปัญญาขั้นต่ำ 

ที่ยังไม่เข้าถึงอาทีนวญาณนั้น ก็เห็นแต่โทษอย่างเดียว  

ยังไม่เห็นคุณของพระนิพพาน อันเป็นธรรมที่พ้นจากโทษ 

เหล่านี้ แต่ว่า การที่หยั่งลงในพระนิพพาน ก็เห็นโทษ 

เหล่านั้นเอง ก็อยากจะพ้นโทษ ก็เพราะเห็นโทษนั้นเอง  

เมื่อมีกำลังขึ้นมาก็เรียกว่าอาทีนวญาณ ที่จริงน่ะ เห็นภัย 

มาตั้ งแต่ภยญาณแล้วนะคะ เมื่ อมากขึ้นก็ เรี ยกว่ า 

อาทีนวญาณ  จึงรู้จักคุณของพระนิพพานขึ้นในที่นั้น

 ฉะนั้น ปัญญาของอาทีนวญาณนี้ จึงมีอารมณ์ของ 

ปัญญา  ๒  อย่าง

 ๑. เห็นโทษในสังขาร

 ๒. เห็นคุณในพระนิพพาน

 เมื่อเห็นพระนิพพาน ใจก็บ่ายหน้าไป หรือน้อมไป  

เดินไปยังสันติบท คือ พระนิพพานนั้น ความยินดี  
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ในสังขารนั้น ก็เกิดขึ้นในที่นั้นไม่ได้ มีแต่ความไม่ยินดี 

ในที่นั้น หมายถึงความยินดีด้วยอำนาจของอารมณ์ตัณหา

น่ะ คือว่าความยินดีในที่นั้นเกิดขึ้นไม่ได้ ในการที่เห็นโทษ

ในอาทีนวญาณนั้นน่ะ เกิดขึ้นไม่ได้น่ะ หมายถึงความยินดี

ที่เป็นอารมณ์ของตัณหานะคะ แต่ความไม่ยินดีในที่นี้  

หมายถึงความไม่ยินดีด้วยอำนาจของตัณหา เกิดไม่ได้  

ความไม่ยินดีนี่ เกิดด้วยอะไร? เกิดขึ้น เพราะความยินดี 

ของตัณหาเกิดขึ้นไม่ได้ ในที่นั้น เมื่อตัณหาอาศัยอารมณ ์

นั้นเกิดไม่ได้ เมื่ออาศัยเกิดไม่ได้แล้ว ไม่ใช่แต่เกิดไม่ได้ 

อย่างเดียว ยังสยบลง ยุบลง สงบลง เรียกว่า สยบลงด้วย  

ไม่ใช่ว่า ไม่เกิดแล้วจะตั้งอยู่เฉยๆ ไม่ใช่อย่างนั้น ลดลง  

ยุบลงเหมือนกับสบู่ที่เรากำลังตีให้ฟองเกิดขึ้น พอตอน 

หลังแล้ว เหตุที่ให้เกิด คือ ตัณหานี่ไม่เกิดแล้ว เราไม่ตี 

ให้ฟองนั้นเกิดขึ้น ฟองนั้นก็ไม่เกิดแล้ว ไม่ใช่แต่ไม่เกิด 

อย่างเดียวนะ ฟองนั้นจะค่อยๆ ยุบลงไปหายไปด้วย เพราะ

เหตุที่จะให้เกิดนั้นไม่มีแล้ว

 อุปมาเหมือนคนที่ทำชั่ว เมื่อถูกทำโทษมากๆ แล้ว  

ก็จะรู้สึกเข็ดหลาบขึ้น เห็นทุกข์เห็นโทษ ที่ตนได้รับนี่  

มันมากมายเหลือเกิน ก็จะรู้สึกเข็ดหลาบขึ้น ก็เริ่มไม่พอใจ  

หรือไม่ยินดีในการกระทำชั่ว เห็นความชั่วมากแล้ว   

ก็รู้สึกว่า ไม่เอาแล้ว ที่เราได้รับทุกโทษนี้น่ะ เพราะเหตุว่า  

_16-0467.indd   57 5/6/16   2:55:04 PM



58

เราได้ทำชั่วมา เราก็เห็นโทษของความชั่วแล้ว เราก็  

ไม่ชอบแล้ว เกิดความไม่พอใจในการทำชั่วนั้นขึ้นมา 

เพราะเห็นทุกข์โทษนั้น เพราะฉะนั้นความไม่พอใจ 

ในที่นั้นน่ะ  ก็ เป็นเหตุที่ ไม่ยินดี ในสังขารทั้ งหลาย 

ไม่ใช่เพราะตัณหา ไม่ยินดีในที่นั้น หรือโทสะ ก็ไม่ใช่ 

ทั้งนั้นนะคะ

 ก็เพราะเหตุที่ไม่ยินดีในสังขารทั้งหลายเกิดขึ้น 

หรือก่อขึ้น ไม่ได้นั้นเอง จึงเป็นปัจจัยให้เข้าถึงนิพพาน  

ซึ่ง เป็นญาณให้ เข้าถึงนิพพาน หรือเป็นปัจจัยให้ถึง 

นิพพิทาญาณ ซึ่งเป็นญาณท่ี ๘ มีความเบื่อหน่ายในสังขาร

ทั้งหลาย ใช่ไหมคะ ความเบื่อหน่ายในที่นี้ หมายถึงความ 

คลายกำหนัดตัณหายุบลง ก็เป็นเหตุให้เกิดความเบื่อหน่าย  

ความพอใจเกิดขึ้นไม่ได้แล้ว ยังเป็นความเบื่อหน่าย  

ที่คลายตัณหาออกอีกด้วย คลายความพอใจด้วย ไม่ใช่ว่า 

เพียงแต่เกิดไม่ได้ เฉยๆ หมายถึงคลายความกำหนัด 

หน่ายออก หรือบ่ายออก ประดุจกับเชือก คือตัณหานั้น  

ได้ถูกปัญญาในนิพพิทาญาณ อันตัดแก้ปมนั้น เชือก คือ  

ตณัหานัน้ใหค้ลายออก เพราะตณัหามนัรอ้ยรดัเราเขา้ไวใ้น

สังสารวัฏฏ์ เรียกว่า สัญโยชน์ คือคันถะผูกมัดเข้าไว้  

ไม่ให้พ้นไปจากสังสารวัฏฏ์ได้ แต่เมื่อเกิดปัญญาขึ้นใน 

นิพพิทาญาณนี้ ปัญญานั้นตัดเชือก คือตัณหา ที่มัดเราไว้ 
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ในสังสารวัฏฏ์นั้นน่ะ ถูกตัดออก คลายออกแล้ว แปลว่า  

เชือกนั้น ได้คลายออก มันเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นใน 

นิพพิทาญาณนั้น หรือว่า เป็นการคลายตัณหาออกแล้ว 

นะคะ อุปมาเหมือนกับคลายเชือกที่ผูกไว้ในสังสารวัฏฏ์ 

นั้นแล้ว ก็เป็นเหตุให้เราพ้นจากสังสารวัฏฏ์ได้ พ้นจาก 

ทุกข์โทษนั้นได้

 อันความเบื่อหน่ายในนิพพิทาญาณนี้ ไม่ใช่เพราะ 

โทสะ ไม่ใช่ว่า ความไม่พอใจนั้นเป็นโทสะนะ ไม่ใช่เพราะ 

โทสะนะคะ ไม่ใช่โทสะเช่นเดียวกันกับที่เห็นโทษใน 

อาทีนวญาณ อาทีนวญาณก็เห็นโทษเหมือนกัน แต่ก็ไม่ใช่ 

โทสะเหมือนกัน ในนิพพิทาญาณนี่ก็เบื่อหน่ายไม่พอใจ 

เหมือนกัน เบื่อหน่ายในที่นี้ ไม่ใช่เพราะสัมปยุตด้วยโทสะ  

หรืออารมณ์ของโทสะ เช่นเดียวกันกับอาทีนวญาณ 

เหมอืนกนั ไมใ่ชเ่บือ่หนา่ยวา่ เรากนิขา้วอยา่งนีไ้มอ่รอ่ยเลย  

เบื่ออย่างนั้นน่ะ มันเบื่อเพราะโทสะ เมื่อเรามีความพอใจ 

อยู่ในสิ่งที่อร่อยน่ะ นี่มันไม่อร่อย เราก็เกิดความไม่พอใจ  

อันนี้มีโทสะเกิดได้ในอารมณ์นั้น เพราะเหตุว่า ความพอใจ 

ยังมีอยู่ แต่นี่ท่านไม่มีความพอใจในที่ใดๆ ทั้งนั้น ฉะนั้น 

การเบื่อหน่ายในที่นี้ หมายเพียงว่า คลายตัณหาออกไป 

เท่านั้นเอง คลายความยินดี ไม่ใช่เพราะโทสะ เป็นเหตุ 
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 ก็นิพพิทาญาณนี้ เป็นวิปัสสนาขั้นที่ ๘ ซึ่งเกิดจาก 

เหตุต่อจากอาทีนวญาณ ก็เหตุที่ เห็นโทษซ้ำๆ ซากๆ  

อยู่ในอาทีนวญาณนั้นเอง ก็เป็นธรรมดาอยู่เอง ที่จะต้อง 

เกิดความเบื่อหน่ายในอารมณ์นั้นๆ ขึ้น เห็นมากเข้า  

ก็ต้องเบื่อหน่ายในอารมณ์นั้นมากขึ้น และเบื่อหน่ายใน 

นิพพิทาญาณนี้ ก็เป็นความเบื่อหน่ายในโทษของสังขาร 

ที่เห็นในอาทีนวญาณนั้นเอง ไม่ใช่เบื่อหน่ายในสังขารอื่น  

สังขารที่เห็นโทษในอาทีนวญาณนั้นเอง เห็นมากๆ เข้าก็ 

เกิดความเบื่อหน่ายท่านก็จัดปัญญานี้เลื่อนขึ้นไปอีก คือว่า  

ความเบื่อหน่ายนี้คลายออก คือเมื่อเบื่อหน่ายต่อสังขาร 

ที่ต้องเป็นไปในภพทั้ง ๓ นี้ ในกำเนิดทั้ง ๔ ในคติ ๕ 

อย่างเดียวกันนะคะ หรือในวิญญาณฐีติ ๗ สัตตาวาส ๙  

ท่านไม่ยินดีในธรรมเหล่านี้ ท่านเบื่อหน่ายต่อธรรมเหล่านี้  

ท่านยินดีพอใจอยู่ในธรรมที่พ้นจากทุกข์เท่านั้น อุปมา 

เหมือนผู้เดินทางมาถึงทางสองแพร่ง ทางหนึ่งเป็นทางรก  

อีกทางหนึ่งเป็นทางเตียนราบโล่ง ทางรกนั้นก็เปรียบ 

เหมือนทางที่ จะทำให้ เป็นไปของสังขารทั้ งหลาย 

ในสังสารวัฎฎะนะคะ นี่ก็ เป็นทางรกที่ เป็นไปเพื่อ 

ความทุกข์นั้นแหละ ส่วนทางที่ราบรื่นนั้นเป็นทาง 

พระนิพพาน ซึ่งเป็นทางที่จะให้พ้นจากสังขารทั้งปวง
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 เมือ่ผูป้ฏบิตัวิปิสัสนา จนเกดิปญัญารูเ้หตผุลแหง่คณุ

และโทษตามความเป็นจริงเช่นนี้แล้ว ก็จึงเป็นธรรมดา 

ที่จะบ่ายหน้าออกจากทางที่มีโทษ ปัญญานั้นก็นำเข้าหา 

ทางทีพ่น้จากทกุข ์ทีป่ญัญาไดม้องเหน็แลว้นัน้ การมองเหน็ 

ทางแยกนั้นก็ได้แก่ อาทีนวญาณ คือ ไปเห็นว่า มีทาง 

แยกออก คือ เห็นโทษ ๕ คุณ ๕ นี่ได้แก่อาทีนวญาณ   

การบ่ายหน้าออกจากทางนั้น ได้แก่ นิพพิทาญาณ ซึ่งเป็น 

ปัจจัยแก่วิปัสสนาต่อไป ที่ชื่อว่า มุญจิตุกัมยตาญาณ

 อันที่จริง ในญาณทั้ง ๓ คือ ภยญาณ อาทีนวญาณ  

นิพพิทาญาณ ทั้ง ๓ นี้ ท่านสงเคราะห์ด้วยอรรถ คือ  

เนือ้ความนัน้เปน็อนัเดยีวกนั ทา่นสงเคราะหว์า่ ทัง้ ๓ อนันี ้ 

ที่จริงน่ะ มีเนื้อความเป็นอันเดียวกันนะคะ เห็นภัยแล้ว  

ก็ต้องเห็นโทษ เมื่อเห็นเป็นโทษ ก็ต้องเห็นว่ามีภัย  

เมื่อเห็นโทษ และเห็นภัยแล้ว ก็ต้องเบื่อหน่ายในโทษนั้น  

ต้องเกิดความไม่พอใจในโทษนั้น นี่เป็นธรรมดา ท่าน 

ถือว่ามีเนื้อความเป็นอันเดียวกัน เป็นเหตุผลติดต่อกันว่า  

จะต้องเดินไปอย่างนั้น จะต้องเป็นไปอย่างนั้น หรือ 

ว่าเป็นไวพจน์กัน ต่างกันแต่พยัญชนะ คือ ชื่อเท่านั้น  

เรียกว่า ภยญาณ หรืออาทีนวญาณ จะเรียก ภยญาณ  

หรืออาทีนวญาณก็ได้  เมื่อถึงภยญาณ แล้วก็ต้องถึง 
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อาทีนวญาณแล้ว จะต้องถึงนิพพิทาญาณ จิตใจจะต้อง 

เดินไปทางนี้เทียว เมื่อถึงอันใดอันหนึ่ง ก็ชื่อว่า ถึงทั้ง ๓  

ทั้งนี้ก็เพราะถือว่า เมื่อเกิดความรู้สึกในอันใดอันหนึ่งแล้ว  

ในอารมณ์ใดก็ตาม ก็ในอารมณ์ทั้ง  ๒ นั้นก็ต้องรวมอยู่ใน

ที่นั้นด้วยแล้ว ไม่ต้องแยกออกต่างหากอีก เช่นเดียวกับ 

ไตรลักษณ์นั้นเอง ไตรลักษณ์มีลักษณะ ๓ ใช่ไหม  

เห็นอันใดอันหนึ่ง ชื่อว่า เห็นทั้ง ๓ เหมือนกัน ญาณทั้ง   

๓ นี้ก็เหมือนกัน มีลักษณะอย่างนั้นเห็นทุกข์ ก็ชื่อว่า 

เห็นทั้ง ๓ เห็นทุกข์ก็ชื่อว่าเห็นทั้ง ๓ เห็นไม่เที่ยงก็ชื่อว่า 

เห็นทั้ง  ๓ เห็นอนัตตาก็ชื่อว่าเห็นทั้ง  ๓ นี่ก็อยู่ ใน 

นิพพิทาญาณนะคะ กำลังจะขึ้นมุญจิตุกัมยตาญาณ  

แต่ ว่ าญาณต่อไปนี้น่ ะ  บริสุทธิ์ แล้ วทั้ งนั้น  อยู่ ใน 

ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ อยู่ในข้อปฏิบัติที่บริสุทธิ์   

จนเป็นเหตุให้ถึงนิพพานแล้ว

          (อ่านต่อฉบับหน้า)
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ชวนะ ๕๕

อ.สุคนธ์ สุ่นศิริ

 

  - หน้าที่ของชวนจิต

  - แบ่ง ชวนะ ๕๕ ออกเป็น ๓ ประเภท

  - จำแนก ชวนะ ๕๕ โดย :-

   วิถีจิต   ๓   ประเภท

   เวทนา   ๓   เวทนา

   เหตุ       ๔   อย่าง

หน้าที่ของ ชวนจิต

  ชวนจิต คือ จิตที่ทำหน้าที่เสพอารมณ์ ๖ ด้วยกุศลจิต 

อกุศลจิต กิริยาจิต และวิบากจิตในวิถีจิตหนึ่งๆ ที่เป็น 

กามวิถีและอัปปนาวิถี

  ชวนจิต มี ๕๕ ดวง คือ :-

  อกุศลจิต ๑๒ หสิตุปปาทจิต ๑ มหากุศลจิต ๘ 

มหากิริยาจิต ๘ มหัคคตกุศลจิต ๙ (รูปาวจรกุศลจิต ๕ 

อรูปาวจรกุศลจิต ๔) มหัคคตกิริยาจิต ๙ (รูปาวจรกิริยาจิต ๕  

อรูปาวจรกิริยาจิต ๔) และโลกุตรจิต ๘ (มัคคจิต ๔  

ผลจิต ๔)

 

_16-0467.indd   63 5/6/16   2:55:29 PM



64

แบ่ง ชวนะ ๕๕ ออกเป็น ๓ ประเภท

  ๑. กามชวน ๒๙ ได้แก่ อกุศลจิต ๑๒ หสิตุปปาทจิต ๑ 

มหากุศลจิต ๘ และมหากิริยาจิต ๘ 

  ๒. โลกียอัปปนาชวนะ ๑๘ ได้แก่ มหัคคตกุศลจิต ๙ 

มหัคคตกิริยาจิต ๙

  ๓. โลกุตรอัปปนาชวนะ ๘ ได้แก่ โลกุตรจิต ๘ 

จำแนกชวนะ ๕๕ โดยวิถีจิต ๓ ประเภท

  ๑. กามวิถี คือ ปัญจทวารวิถี ๘ กามมโนทวารวิถี ๑ 

มีกามชวน ๒๙ เกิดได้ในกามวิถีเหล่านี้

  ๒. โลกียอัปปนาวิถี คือ รูปฌานวิถี ๕ อรูปฌานวิถี ๔ 

มีโลกียอัปปนาชวนะ ๑๘ เกิดได้ในโลกียอัปปนาวิถีเหล่านี้ 

  ๓. โลกตุรอปัปนาวถิ ีคอื มคัควถิ ี๔ มโีลกตุรอปัปนา- 

ชวนะ ๘ (คือ มัคคจิต ๔ ผลจิต ๔) เกิดขึ้นได้ในมัคควิถี 

ทั้ง ๔

จำแนก ชวนะ ๕๕ โดยเวทนา ๓

  ๑. โสมนัสเวทนา ๒๙  ได้แก่  โลภโสมนัส ๔ 

หสิตุปปาทจิต ๑ มหากุศลโสมนัส ๔ มหากิริยาโสมนัส ๔ 

รูปาวจรกุศล ๔ รูปาวจรกิริยา ๔ โลกุตรจิต ๘
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  ๒. โทมนัสเวทนา ๒ ได้แก่ โทสมูลจิต ๒

  ๓. อุ เบกขาเวทนา ๒๔  ได้แก่  โลภอุเบกขา ๔  

โมหมูลจิต ๒ มหากุศลอุเบกขา ๔ มหากิริยาอุเบกขา ๔ 

รูปาวจรปัญจมฌานกุศล ๑ รูปาวจรปัญจมฌานกิริยา ๑ 

อรูปาวจรกุศล ๔ อรูปาวจรกิริยา ๔

  รวม โสมนัสเวทนา ๒๙ + โทมนัสเวทนา ๒ + 

อุเบกขาเวทนา ๒๔ = เวทนา ๓ ชวนะ ๕๕

 

จำแนก ชวนะ ๕๕ โดยเหตุ ๔

  ๑. อเหตุกชวนะ ๑ (ไม่มีเหตุ) = หสิตุปปาทจิต ๑

  ๒. เอกเหตุกชวนะ ๒ (มีเหตุ ๑ คือ โมหเหตุ) = โมหมูลจิต ๒ 

  ๓. ทวิเหตุกชวนะ ๑๘ (มี ๒ เหตุ) 

   = โลภมูลจิต ๘ มีโลภเหตุ โมหเหตุ

   = โทสมูลจิต ๒ มีโทสเหตุ โมหเหตุ

   = มหากุศลญาณวิปปยุตจิต ๔

                     มี  อโลภเหตุ 

                      อโทสเหตุ

   = มหากิริยาญาณวิปปยุตจิต ๔
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  ๔. ติเหตุกชวนะ ๓๔ มี ๓ เหต ุ

   = มหากุศลญาณสัมปยุตจิต ๔

   = มหากิริยาญาณสัมปยุตจิต ๔

   = รูปาวจรกุศลจิต ๕        อโลภเหตุ

   = รูปาวจรกิริยาจิต ๕        อโทสเหตุ

   = อรูปาวจรกุศลจิต ๔       อโมหเหตุ

   = อรูปาวจรกิริยาจิต ๔

   = โลกุตรจิต ๘

   รวม ๑ + ๒ + ๑๘ + ๓๔ = ชวนะ ๕๕

อธิบายเพิ่มเติม

  กามชวนะ ๒๙ ทีใ่นกามวถิ ีโดยปกตจิะเกดิขึน้ไมเ่กนิ 

๗ ขณะ บางครั้งอาจเกิด ๖ ขณะ เมื่อร่างกายอ่อนเพลีย 

หรือบางครั้งเกิดเพียง ๕ ขณะ เมื่อเวลาจิตมีกำลังอ่อน

  ส่วน อัปปนาชวนะ ๒๖ ที่ในโลกียอัปปนาวิถี และ 

โลกุตรอัปปนาวิถี เกิดได้ตั้งแต่ ๑ ขณะ เช่น เมื่อได้ฌาน 

เปน็ครัง้แรก ฌานจติจะเกดิขึน้เพยีง ๑ ขณะ หรอืในมคัควถิ ี

มัคคจิต จะเกิดขึ้นเพียง ๑ ขณะเท่านั้น ต่อจากนั้นผลจิต 

จะเกิดขึ้น ๒ หรือ ๓ ขณะ และอัปปนาชวนะนี้จะเกิดข้ึน 
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มากมายจนนับไม่ถ้วน เมื่อเข้าอยู่ในฌานสมาบัติ หรือ 

ผลสมาบัติ

  แหละนี่คือความแตกต่างกันระหว่าง กามชวนะ ๒๙ 

ในกามวิถี และอัปปนาชวนะ ๒๖ ในอัปปนาวิถี

                   สวัสดีค่ะ

เรียบเรียงจาก พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๓, ๔ 
ของมูลนิธิแนบ มหานีรานนท์
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เกิดทำไม ทำไมจึงเกิด 

(ตามนัยแห่งปฏิจจสมุปบาท) ตอนที่ ๒

บุญรักษ์ นาครัตน์

 

  ขอนอบน้อมถวายอภิวาทบูชาพระรัตนตรัย ด้วยเศียรเกล้า

  ปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องยาก มีความลึกซึ้งและ 

ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งธรรม ๒ ประการ คือ

  ฝ่ายอนุโลม (สมุทยวาระ) เป็นฝ่ายเกิด เกี่ยวข้องกับ 

ทุกข์ เหตุของทุกข์ เป็นวิสัยของสัตว์โลก และการเวียนเกิด 

เวียนตาย ไม่รู้จบ

  ฝ่ายปฏิโลม (นโิรธวาระ) ฝา่ยดบั เกีย่วกบัการดบัทกุข ์

และแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้ถึงความดับทุกข์

ลักษณะสำคัญของปฏิจจสมุปบาท

  ๑. เปน็เรือ่งเหตแุละผลแหง่สงัสารวฏั เปน็หลกัธรรม 

สำคัญ เพราะผู้ที่สามารถตัดวงจรแห่งสังสารวัฏได้เท่านั้น 

จึงจะหลุดพ้นจากอวิชชาได้แท้จริง

  ๒. กล่าวถึงความสัมพันธ์ของเหตุและผลที่ทำให้ 

สังสารวัฏดำเนินไปเหมือนกงล้อที่หมุนวนอยู่ เสมอ  

ผู้ที่เข้าใจเรื่องนี้ดีย่อมตัดวงล้อแห่งภพชาติได้
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  ๓. เป็นธรรมที่ยากแก่การเข้าใจ เพราะเป็นเรื่อง 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลเท่านั้น

  ๔. วิสัยของโลกเป็นเรื่องยากสำหรับคนทั่วไป 

ที่จะเข้าใจ สิ่งมีชีวิตทั้งปวงประกอบขึ้นด้วยรูปกับนาม 

โดยไม่มีอัตตาตัวตน และรูปกับนามท่ีประกอบกันข้ึนมาน้ัน 

ก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรม แล้วแต่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือ 

กรรมชั่ว

  ๕. การเวยีนวา่ยตายเกดิ จงึเปน็เรือ่งยากทีจ่ะเขา้ใจวา่

เกิดใหม่มีตัณหา และกรรมเป็นปัจจัย โดยไม่มีการโยกย้าย 

รูป นาม เดิมจากชาติก่อนแต่ประการใด การเกิดใหม่ก็คือ 

การปรากฏของรูปนามในภพใหม่ด้วยกำลังของตัณหา 

และกรรม

  โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส รวมเรียกว่า 

กองทุกข์ เป็นอาการที่สำแดงออกของการมีกิเลสเป็น 

เชือ้หมกัดองอยูใ่นจติสนัดาน ทีเ่รยีกวา่ อาสวะ มกีามาสวะ 

ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ และอวิชชาสวะ
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(ภาพองค์ ๑๒ ของปฏิจจสมุปบาท)
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คำจำกัดความองค์ประกอบหรือหัวข้อตามลำดับ๑

  ๑.  อวิชชา = ความไม่รู้ทุกข์ – สมุทัย – นิโรธ –  

มรรค (อรยิสจั ๔) และ (ตามแบบอภธิรรม) ความไมรู่ห้นกอ่น 

– หนหน้า – ทั้งหนก่อนหนหน้า๒ – ปฏิจจสมุปบาท

  ๒.  สังขาร =  กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร๓  

และ (ตามนัยอภิธรรม) ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร  

อาเนญชาภิสังขาร

  ๓.  วิญญาณ = จักขุ ~โสต ~ ฆาน ~ ชิวหา ~ กาย ~ 

มโนวิญญาณ (วิญญาณ ๖)๒

  ๔.  นามรูป = นาม (เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ 

มนสิการ) หรือตามแบบอภิธรรม (เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ 

สั งขารขันธ์ )  +  รูป  (มหาภูต  ๔ และรูปที่ อาศัย 

มหาภูต ๔)๓

  ๕.  สฬายตนะ = จักขุ-ตา, โสตะ-หู, ฆานะ-จมูก, 

ชิวหา-ลิ้น, กาย-กาย, มโน-ใจ

  ๖.  ผัสสะ = จักขุสัมผัส ~ โสต ~ ฆาน ~ ชิวหา ~  

กาย ~ มโนสัมผัส  (สัมผัส ๖)๔

  ๗.  เวทนนา = เวทนาเกิดจากจักขุสัมผัส จาก 

โสต ~ ฆาน ~ ชิวหา ~ กาย ~ มโนสัมผัส (เวทนา ๖)๕
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  ๘.  ตัณหา =  รู ป ตั ณ ห า  ( ตั ณ ห า ใ น รู ป )  

สัททตัณหา (ในเสียง) คันธตัณหา (ในกลิ่น) รสตัณหา 

(ในรส) โผฏฐัพพตัณหา (ในสัมผัสทางกาย) ธัมมตัณหา 

(ในธรรมารมณ์) (ตัณหา ๖)๖

  ๙.  อุปาทาน = กามุปาทาน (ความยึดมั่นในกาม  

รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ต่างๆ) 

    ทิฏฐุปาทาน (ความยึดมั่นในทิฏฐิ คือความเห็น 

ลัทธิ ทฤษฎีต่างๆ)

    สีลัพพตุปาทาน (ความยึดมั่นในศีลและพรต 

ว่าจะทำให้คนบริสุทธิ์ได้)

    อัตตวาทุปาทาน (ความยึดมั่นในอัตตา สร้าง 

ตัวตนขึ้นยึดถือไว้ด้วยความหลงผิด)

  ๑๐. ภพ = กามภพ รูปภพ อรูปภพ อีกนัยหนึ่ง

       =  กรรมภพ (ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิ-

สังขาร อาเนญชาภิสังขาร) กับ อุปปัตติภพ (กามภพ รูปภพ 

อรูปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ 

เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปัญจโวการภพ)

  ๑๑. ชาติ  =  ความปรากฏแห่งขันธ์ทั้งหลายการได้ 

มาซึ่งอายตนะต่างๆ หรือความเกิด ความปรากฏขึ้น 

ของธรรม ต่างๆ เหล่านั้นๆ๑
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  ๑๒. ชรามรณะ  = ชรา (ความเสื่อมอายุความ 

หง่อมอินทรีย์) กับมรณะ (ความสลายแห่งขันธ์ ความ 

ขาดชีวิตินทรีย์) หรือความเสื่อมและความสลายแห่ง 

ธรรมต่างๆ เหล่านั้นๆ๑

 

๑ คำจำกัดความเหล่านี้ ดู สํ.นิ. ๑๖/๖-๑๘/๓-๕; อภิ.วิ.๓๕/๒๕๖- 

 ๒๗๒/๑๘๑-๑๘๕; เป็นต้น ส่วนคำอธิบายขยายความให้ดูวิสุทธิมัคค์  

 และวิภงฺค.อ. ตามที่อ้างข้างต้น
๒ ปุพพันตะ – อปรันตะ – ปุพพันตาปรันตะ (=อดีต – อนาคต – ทั้งอดีต 

 อนาคต) ดู อภิ.สํ. ๓๔/๗๑๒/๒๘๓
๓ กายสังขาร=กายสัญเจตนา (ความจงใจทางกาย) = เจตนา ๒๐  

 ทางกายทวาร (กามาวจรกุศล ๘ อกุศล ๑๒) วจีสังขาร=วจีสัญเจตนา  

 (ความจงใจทางวาจา) = เจตนา ๒๐ ทางวจีทวาร (กามาวจรกุศล ๘  

 อกศุล ๑๒) จติตสงัขาร = มโนสญัเจตนา (ความจงใจในใจ) = เจตนา ๒๙  

 ในมโนทวาร ที่ยังมิได้แสดงออกเป็นกาย – วจีวิญญัติ

 
๑ ปุญญาภิสังขาร (ความดีที่ปรุงแต่งชีวิต) = กุศลเจตนาฝ่ายกามาวจรและ 

 ฝ่ายรูปาวจร ๑๓ (กามาวจรกุศล ๘ รูปาวจรกุศล ๕)

 อปุญญาภิสังขาร (ความชั่วที่ปรุงแต่งชีวิต) = อกุศลเจตนาฝ่ายกามาวจร 

 ทั้ง ๑๒
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 อาเนญชาภิสังขาร (ภาวะมั่นคงที่ปรุงแต่งชีวิต) = กุศลเจตนา 

 ฝ่ายอรูปาวจรทั้ง ๔
๒ กระจายออก = โลกียวิญญาณ ๓๒ (วิญญาณ ๕ ฝ่ายกุศลวิบาก  

   และอกุศลวิบาก = ๑๐ + มโนวิญญาณ ๒๒) หรือ

  = วิญญาณ ๑๓ (วิญญาณ ๕ ทั้งสองฝ่าย + มโนธาตุ ๒  

   มโนวิญญาณธาตุอเหตุกะโสมนัสสสหรคต ๑) 

   เป็นไปในปวัตติกาล (ระยะระหว่างปฏิสนธิ ถึงจุติ)  

   กับวิญญาณ ๑๙ ที่เหลือ เป็นไปทั้งในปวัตติกาลและ 

   ปฏิสนธิกาล
๓ บันทึกพิเศษท้ายบทที่ ๑ ว่าด้วยขันธ์ ๕
๔ ผัสสะ = การกระทบระหว่างอายตนะภายใน ภายนอก และวิญญาณ 

 ทางอายตนะน้ันๆ
๕ เวทนา ถ้าแบ่งโดยลักษณะเป็น ๓ คือ สุข ทุกข์ และอทุกขมสุข หรือ ๕  

 คือ สุข (ทางกาย) ทุกข์ (ทางกาย) โสมนัส (ทางใจ) โทมนัส (ทางใจ)  

 อุเบกขา
๖ ตัณหา ถ้าแบ่งโดยอาการเป็น ๓ คือ กามตัณหา (ทะยานอยากใน 

 สิ่งสนองความต้องการทางประสาททั้ง ๕) ภวตัณหา (ความอยาก 

 ให้คงอยู่นิรันดร) วิภวตัณหา (ความอยากให้ดับสูญ) ; หรือกามตัณหา  

 (อยากด้วยความยินดีในกาม) ภวตัณหา (อยากอย่างมีสัสสตทิฐิ)  

 วิภวตัณหา (อยากอย่างมีอุจเฉททิฐิ); ตัณหา ๓ นี้ x ตัณหา ๖ ข้างบน =  

 ๑๘ x ภายในภายนอก  = ๓๖ x กาล ๓ = ๑๐๘ (อง.ฺจตกุกฺ. ๒๑/๑๙๙/๒๙๐) 
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ตัวอย่างคำอธิบายแบบช่วงกว้างที่สุด

  เพื่อให้คำอธิบายสั้นและง่ายเห็นว่าควรใช้วิธี  

ยกตัวอย่าง ดังนี้

  (อาสวะ )  อวิชชา เข้าใจว่าการเกิดในสวรรค์ 

เป็นยอดแห่งความสุข เข้าใจว่าฆ่าคนนั้นคนนี้เสียได้เป็น 

ความสุข เข้าใจว่าฆ่าตัวตายเสียได้เป็นความสุข เข้าใจว่า 

เข้าถึงความเป็นพรหมแล้วจะไม่เกิดไม่ตาย เข้าใจว่าทำ 

พิธีบวงสรวงเซ่นสังเวยแล้วจะไปสวรรค์ได้ เข้าใจว่าจะไป

นิพพานได้ด้วยการบำเพ็ญตบะ เข้าใจว่าตัวตนอันนี้  

นั่นแหละจะได้ไปเกิดเป็นนั่นเป็นนี่ด้วยการกระทำอย่างนี้ 

เข้าใจว่าตายแล้วสูญ ฯลฯ จึง

   สังขาร นึกคิด ตั้งเจตจำนงไปตามแนวทางหรือ

โดยสอดคล้องกับความเข้าใจนั้นๆ คิดปรุงแต่งวิธีการ 

และลงมือกระทำการ (กรรม) ต่างๆ ด้วยเจตนาเช่นนั้น 

เป็นกรรมดี (บุญ) บ้าง เป็นกรรมชั่ว (อบุญหรือบาป) บ้าง 

เป็นอาเนญชาบ้าง จึง

   วิญญาณ เกิดความตระหนักรู้และรับรู้อารมณ์ 

ต่างๆ เฉพาะที่เป็นไปตามหรือเข้ากันได้กับเจตนาอย่างน้ัน

เป็นสำคัญ พูดเพื่อเข้าใจกันง่ายๆ ก็ว่า จิตหรือวิญญาณ 

ถูกปรุงแต่งให้มีคุณสมบัติเฉพาะขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่ง 
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หรือแบบใดแบบหนึ่ง เมื่อตาย พลังแห่งสังขารคือกรรม 

ที่ปรุงแต่งไว้จึงทำให้ปฏิสนธิวิญญาณที่มีคุณสมบัติเหมาะ

กับตัวมัน ปฏิสนธิขึ้นในภพ และระดับชีวิตที่เหมาะกัน 

คือถือกำเนิดขึ้น จากนั้น

   นามรูป กระบวนการแห่งการเกิดก็ดำเนินการ  

ก่อรูปเป็นชีวิตที่พร้อมจะปรุงแต่งกระทำกรรมต่างๆ 

ต่อไปอีก จึงเกิดมีรูปขันธ์  เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  

สังขารขันธ์ขึ้นโดยครบถ้วน ประกอบด้วยคุณสมบัติและ 

ข้อบกพร่องต่างๆ ตามพลังปรุงแต่งของสังขาร คือกรรม 

ที่ทำมา และภายในขอบเขตแห่งวิสัยของภพที่ไปเกิดนั้น 

สุดแต่จะไปเกิดเป็นมนุษย์ ดิรัจฉาน เทวดาเป็นต้น

   สฬายตนะ แต่ชีวิตที่จะสนองความต้องการ 

ของตัวตน และพร้อมที่จะกระทำการต่างๆ โต้ตอบต่อ 

โลกภายนอก จะต้องมีทางติดต่อกับโลกภายนอก สำหรับ 

ให้กระบวนการรับรู้ดำเนินงานได้ ดังนั้นอาศัยนามรูปเป็น

เครื่องสนับสนุน กระบวนการแห่งชีวิตจึงดำเนินต่อไป 

ตามพลังแห่งกรรม ถึงขั้นเกิดอายตนะทั้ง ๖ คือ ประสาท 

ตา หู จมูก ลิ้น กาย และเครื่องรับรู้อารมณ์ภายใน คือใจ 

จากนั้น
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   ผัสสะ กระบวนการแห่งการรับรู้ก็ดำเนินงานได้  

โดยการเข้ากระทบหรือประจวบกันระหว่างองค์ประกอบ

สามฝ่าย คือ อายตนะภายใน (ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ) 

กับอารมณ์หรืออายตนะภายนอก (รูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์) และวิญญาณ (จักขุวิญญาณ 

โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ 

และมโนวิญญาณ) เมื่อการรับรู้เกิดขึ้นครั้งใด 

   เวทนา ความรู้สึกที่เรียกว่า การเสวยอารมณ์ 

ก็จะต้องเกิดขึ้นในรูปใดรูปหนึ่ง คือ สุขสบาย (สุขเวทนา)

ไม่สบาย เจ็บปวด เป็นทุกข์ (ทุกขเวทนา) หรือไม่ก็เฉยๆ 

(อทุกขมสุขเวทนา หรืออุเบกขาเวทนา) และโดยวิสัย 

แห่งปุถุชน กระบวนการย่อมไม่หยุดอยู่เพียงนี้ จึง

   ตัณหา ถ้าสุขสบาย ก็ชอบใจติดใจ อยากได้ 

หรืออยากได้ให้มากยิ่งๆ ขึ้นไปอีก เกิดการทะยานอยาก 

และแส่หาต่างๆ ถ้าเป็นทุกข์ ไม่สบาย ก็ขัดใจ ขัดเคือง 

อยากให้สูญสิ้นให้หมดไป หรือให้พ้นๆไปเสีย ด้วยการทำ

ลายหรอืหนไีปใหพ้น้กต็าม เกดิความกระวนกระวายดิน้รน 

อยากให้พ้นจากอารมณ์ที่เป็นทุกข์ ขัดใจ หันไปหาไปเอา 

สิ่งอื่นอารมณ์อื่นที่จะให้ความสุขได้ หรือไม่ก็รู้สึกเฉยๆ 

คืออุเบกขา เป็นความรู้สึกอย่างละเอียด จัดเข้าในฝ่ายสุข 
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เพราะไม่ขัดใจ เป็นความสบายอย่างอ่อนๆ รู้สึกเรื่อยๆ 

เพลินๆ จากนั้น

   อุปาทาน ความอยากเมื่อรุนแรงขึ้นก็กลาย 

เป็นยึด คือยึดมั่น ถือมั่น ติดสยบหมกมุ่นในสิ่งนั้น หรือ 

เมือ่ยงัไมไ่ดก้อ็ยากดว้ยตณัหา เมือ่ไดห้รอืถงึแลว้ กย็ดึฉวยไว ้

ด้วยอุปาทาน และเมื่อยึดมันก็มิใช่ยึดแต่อารมณ์ที่อยากได้  

(กามุปาทาน) เท่าน้ัน แต่ยังพ่วงเอาความยึดม่ันในความเห็น  

ทฤษฎี ทิฐิต่างๆ (ทิฏฐุปาทาน) ความยึดมั่นในแบบแผน 

ความประพฤติและข้อปฏิบัติที่จะให้ได้สิ่งที่ปรารถนา 

(สลีพัพตปุาทาน) และความยดึมัน่ถอืมัน่ในตวัตน (อตัตวา-

ทปุาทาน) พวัพนัเกีย่วเนือ่งกนัไป ดว้ยความยดึมัน่ถอืมัน่นี ้

จึงก่อให้เกิด

   ภพ  เจตนา เจตจำนงที่จะกระทำการ เพื่อให้ 

ได้มาและให้เป็นไปตามความยึดมั่นถือมั่นนั้น และนำให้ 

เกิดกระบวนพฤติกรรม (กรรมภพ) ทั้งหมดขึ้นอีก 

เป็นกรรมดี กรรมชั่ว หรืออาเนญชาสอดคล้องกับตัณหา 

อุปาทานนั้นๆ เช่นอยากไปสวรรค์ และมีความเห็น 

ที่ยึดมั่นไว้ว่า  จะไปสวรรค์ได้ด้วยการกระทำเช่นนี้  

ก็กระทำกรรมอย่างนั้นๆ ตามที่ต้องการ พร้อมกับการ 

กระทำนั้นก็เป็นการเตรียมภาวะแห่งชีวิต คือ ขันธ์ ๕  

ที่จะปรากฏในภพที่สมควรกับกรรมนั้นไว้พร้อมด้วย 
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(อุปปัตติภพ) เมื่อกระบวนการก่อกรรมดำเนินไปเช่นนี้ 

แลว้ ครัน้ชวีติชว่งหนึง่สิน้สดุลง พลงัแหง่กรรมทีส่รา้งสมไว ้

(กรรมภพ) ก็ผลักดันให้เกิดการสืบต่อขั้นตอนต่อไป 

ในวงจรอีก คือ

   ชาติ เริ่มแต่ปฏิสนธิวิญญาณที่มีคุณสมบัติ 

สอดคล้องกับพลังแห่งกรรมนั้น ปฏิสนธิขึ้นในภพ 

ที่สมควรกับกรรม บัง เกิดขันธ์  ๕ ขึ้นพร้อม เริ่ม 

กระบวนการแห่งชีวิตให้ดำเนินต่อไป คือ เกิดนามรูป 

สฬายตนะ ผัสสะและเวทนาขึ้นหมุนเวียนวงจรอีก และ 

เมื่อการเกิดมีขึ้นแล้ว ย่อมเป็นการแน่นอนที่จะต้องมี 

   ชรามรณะ ความเสื่อมโทรมและแตกดับแห่ง 

กระบวนการของชีวิตนั้น สำหรับปุถุชน ชรามรณะนี้ 

ย่อมคุกคามบีบคั้นทั้งโดยชัดแจ้ง และแฝงซ่อน (อยู่ในจิต 

ส่วนลึก) ตลอดเวลา ดังนั้น ในวงจรชีวิตของปุถุชน 

ชรามรณะจึงพ่วงมาพร้อมด้วย

  ........ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส ซึ่ง 

เรียกรวมว่าความทุกข์นั่นเอง คำสรุปของปฏิจจสมุปบาท 

จึงมีว่า “กองทุกข์ทั้งปวง จึงเกิดมีด้วยอาการอย่างนี้” 

  อยา่งไรกด็ใีนฐานะทีเ่ปน็วฏัฏะ หรอืวงจร ความสิน้สดุ 

จงึไมม่ ีณ ทีน่ี ้แทจ้รงิ องคป์ระกอบชว่งนี ้กลบัเปน็ขัน้ตอน 

ที่สำคัญอย่างยิ่งอีกตอนหนึ่งที่จะทำให้วงจรหมุนเวียน 
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ต่อไป กล่าวคือ โสกะ (ความแห้งใจ) ปริเทวะ (ความร่ำไร) 

ทกุข ์โทมนสั (ความเสยีใจ) อปุายาส (ความผดิหวงัคบัแคน้ใจ) 

เป็นอาการสำแดงออกของการมีกิเลสที่เป็นเชื้อหมักดอง 

อยู่ในจิตสันดาน ที่เรียกว่า อาสวะ อันได้แก่ความใฝ่ใจ 

ในสิ่งสนองความอยากทางประสาททั้ง ๕ และทางใจ 

(กามาสวะ) ความเห็นความยึดถือต่างๆ เช่น ยึดถือว่า 

รูปเป็นเรา รูปเป็นของเรา เป็นต้น (ทิฏฐาสวะ) ความ 

ชื่นชอบอยู่ในใจว่าภาวะแห่งชีวิตอย่างนั้น อย่างนี้เป็น 

สิ่งดีเลิศ ประเสริฐ มีความสุข หวังใจใฝ่ฝันที่จะได้อยู่ 

ครองภาวะชีวิตนั้น เสวยสุขให้นานแสนนาน หรือ 

ตลอดไป (ภวาสวะ) และความไม่รู้สิ่งทั้งหลายตามที่  

มันเป็น (อวิชชาสวะ) ชรามรณะเป็นเครื่องหมายแห่ง 

ความเสื่อมสิ้นสลาย ซึ่งขัดกับอาสวะเหล่านี้  เช่นใน 

ด้านกามาสวะ ชรามรณะทำให้ปุถุชนเกิดความรู้สึกว่า 

ตนกำลังพลัดพราก หรือหมดหวังจากสิ่งที่ชื่นชอบ 

ที่ปรารถนา ในด้านทิฏฐาสวะ เมื่อยึดถืออยู่ว่าร่างกาย 

เป็นตั ว เรา เป็นของ เรา  พอร่ างกายแปรปรวนไป 

ก็ผิดหวังแห้งใจ ในด้านภวาสวะทำให้รู้สึกตัวว่าจะขาด 

พลาด พราก ผิดหวัง หรือหมดโอกาสที่จะครองภาวะ 

แห่งชีวิตที่ตัวชื่นชอบอย่างนั้นๆ ในด้านอวิชชาสวะ ก็คือ 
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ขาดความรู้ความเข้าใจมูลฐานตั้งต้นแต่ว่าชีวิตคืออะไร 

ความแก่ชราคืออะไร ควรปฏิบัติอย่างไรต่อความชรา 

เป็นต้น เมื่อขาดความรู้ความคิดในทางที่ถูกต้อง พอนึกถึง

หรือเข้าเกี่ยวข้องกับชรามรณะ ก็บังเกิดความรู้สึกและ 

แสดงอาการในทางหลงงมงาย ขลาดกลัว และเกิดความ 

ซึมเซาและหดหู่ต่างๆ ดังนั้นอาสวะจึงเป็นเชื้อ เป็นปัจจัย 

ที่จะให้ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส เกิดขึ้น 

ได้ทันทีที่ชรามรณะเข้ามาเกี่ยวข้อง

ปฏิจจสมุปบาท

ฝ่ายอนุโลม (สมุทยวาระ)

แสดงถึงความเกิดแห่งทุกข์

 อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา    เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย 

                 สังขารจึงมี

 สงฺขารปจฺจยา  วิญฺญาณํ    เพราะสังขารเป็นปัจจัย 

                 วิญญาณจึงมี

 วิญฺญาณปจฺจยา  นามรูปํ   เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 

                 นามรูปจึงมี

 นามรูปปจฺจยา  สฬายตนํ   เพราะนามรูปเป็นปัจจัย 

                 สฬายตนะจึงมี
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 สฬายตนปจฺจยา  ผสฺโส     เพระสฬายตนะเป็นปัจจัย  

                 ผัสสะจึงมี

 ผสฺสปจฺจยา  เวทนา       เพราะผัสสะเป็นปัจจัย 

                 เวทนาจึงมี

 เวทนาปจฺจยา  ตณฺหา     เพราะเวทนาเป็นปัจจัย 

                 ตัณหาจึงมี

 ตณฺหาปจฺจยา  อุปาทานํ    เพราะตัณหาเป็นปัจจัย 

                 อุปาทานจึงมี

 อุปาทานปจฺจยา  ภโว      เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย 

                 ภพจึงมี

 ภวปจฺจยา  ชาติ         เพราะภพเป็นปัจจัย 

                 ชาติจึงมี

 ชาติปจฺจยา  ชรา  มรณ ํ    เพราะชาติเป็นปัจจัย 

                 ชรามรณะจึงมี

 โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ

 ความโศก ความคร่ำครวญ ทุกข์ โทมนัส และความ 

คับแค้นใจจึงเกิด (มีพร้อม)

 เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ

 ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้ งปวงนี้  จึงมีได้ด้วย 

ประการฉะนี้
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ฝ่ายปฏิโลม (นิโรธวาระ)

แสดงถึงความดับแห่งทุกข์ทั้งปวง

 อวิชฺชาย เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา เพราะอวิชชา สำรอก

                    ดับไปไม่เหลือ

 สงฺขารนิโรโธ            สังขารจึงดับ

 สงฺขารนิโรธา วิญฺญาณนิโรโธ   เพราะสังขารดับ

                    วิญญาณจึงดับ

 วิญฺญาณนิโรธา นามรูปนิโรโธ   เพราะวิญญาณดับ 

                    นามรูปจึงดับ

 นามรูปนิโรธา สฬายตนนิโรโธ  เพราะนามรูปดับ

                    สฬายตนะจึงดับ

 สฬายตนนิโรธา ผสฺสนิโรโธ    เพราะสลายตนะดับ

                    ผัสสะจึงดับ

 ผสฺสนิโรธา เวทนานิโรโธ      เพราะผัสสะดับ

                    เวทนาจึงดับ

 เวทนานิโรธา ตณฺหานิโรโธ     เพราะเวทนาดับ 

                    ตัณหาจึงดับ

 ตณฺหานิโรธา อุปาทานนิโรโธ   เพราะตัณหาดับ

                    อุปาทานจึงดับ

 อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธ      เพราะอุปาทานดับ

                    ภพจึงดับ
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 ภวนิโรธา ชาตินิโรโธ         เพราะภพดับ

                    ชาติจึงดับ

 ชาตินิโรธา ชรามรณํ         เพราะชาติดับ

                    ชรา มรณะ (จึงดับ)

 โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา นิรุชฺฌนฺติ

 ความโศก ความคร่ำครวญ ทุกข์  โทมนัส ความ 

คับแค้นใจก็ดับ 

 เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ

 ความดบัแหง่กองทกุขท์ัง้มวลนี ้ยอ่มมดีว้ยประการฉะนี ้

 กระแสแห่งเหตุปัจจัยที่ทำให้สิ่งทั้งหลายปรากฏ 

โดยความเป็นไปตามกฏธรรมชาติ ถ้าเป็นไปได้ ก็เพราะ 

สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง ไม่คงอยู่ เกิดแล้วก็สลายไป ไม่มี 

ตัวตนที่แท้จริง และสัมพันธ์เนื่องด้วยอาศัยกันและกัน 

ภาวะไม่เที่ยงไม่คงอยู่ เกิดแล้วสลายไปเรียกว่า อนิจจตา 

ภาวะที่ถูกบีบคั้นด้วย เกิด – สลาย มีความกดดัน – ขัดแย้ง 

แฝงอยู่ ไม่สมบูรณ์ในตัว เรียกว่า ทุกขตา ภาวะที่ไร้ตัวตน 

ทีแ่ทจ้รงิ เรยีกวา่อนตัตตา ปฏจิจสมปุบาทแสดงใหเ้หน็ภาวะ 

ทั้ง ๓ นี้ ในสิ่งทั้งหลาย และแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ 

ต่อเนื่องเป็นปัจจัยแก่กันและกัน ของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้  

จะปรากฏออกมาในแบบต่างๆ ในธรรมชาติ ภาวะและ 
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ความเป็นไปตามหลักปฏิจจสมุปบาท นี้ มีแก่สิ่งทั้งปวง 

ทั้งที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม 

  ผังท่ีแสดงโครงสร้างของปฏิจจสมุปบาทแสดงกาล ๓ 

  อดีตเหตุประกอบด้วยห่วงโซ่ ๕ ห่วง คือ อวิชชา 

ตัณหา อุปาทาน สังขาร และกัมมภพ

  ปัจจุบันผล มี วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ 

เวทนา ๕ อย่างนี้เป็นผลของกรรมจัดเป็นวิบาก

  ปัจจุบันเหตุ ประกอบด้วย อวิชชา ตัณหา อุปาทาน 

สังขาร กัมมภพ เช่นเดียวกับอดีตเหตุ

  ปัจจุบันเหตุ เป็นผู้ชักนำให้มีชาติ  ชรา มรณะ 

ในอนาคต

  อนาคตผล วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ 

และเวทนา เช่นเดียวกับปัจจุบันผล

  องค์ธรรมในปฏิจจสมุปบาทจึงจัดเป็น ๔ กลุ่ม ๆ ละ 

๕ อย่าง โดยมีช่วงสืบต่อ (สนธิ) ระหว่าง กลุ่มของเหตุ 

และกลุ่มของผลกรรม ๓ แห่ง

  ๑)  ระหว่าง อดีตเหตุ และปัจจุบันผล

  ๒) ระหว่าง ปัจจุบันผล กับปัจจุบันเหตุ

  ๓)  ระหว่าง ปัจจุบันเหตุ กับอนาคตผล
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  ความเป็นปัจจั ยอาศัยกันและกัน เกิดขึ้นของ 

สภาวธรรมต่างๆ เหล่านี้ เห็นได้ชัดในกลุ่ม ทั้งที่ประกอบ 

ดว้ยองคธ์รรม ทีภ่าษาบาล ีเรยีกวา่ อาการ องคธ์รรมเหลา่นี้ 

อาจจำแนกตามวัฏฏะ ๓ คือ กิเลสวัฏ กรรมวัฏ วิปากวัฏ

  การจะหยุดวัฏฏะ ๓ ไม่ให้หมุนเวียนต่อไปก็จำเป็น 

ต้องทำลาย กิเลสวัฏ ที่เป็นเหตุแห่งวัฏฏะ เนื่องจากกิเลส 

เกิดขึ้นในขณะเห็น ได้ยิน เป็นต้น เห็นดี ไม่ดี เป็นเรื่องของ 

วิบาก ต้องเจริญสติปัญญาเพื่อป้องกันไม่ให้กิเลสมีโอกาส

ผลักดันให้ทำอกุศลกรรม การจะเป็นอิสระจากกิเลสต้องรู้

เท่าทันกิเลสด้วยการเจริญวิปัสสนาปัญญาตัดกิเลสวัฏ 

กรรมวัฏ และวิปากวัฏ จะถูกตัดเป็นตทังคปหาน

ฝ่ายเกิด  อดีต เหตุ  อวิชชา   - กิเลส  ฝ่ายดับ

  สังขาร   - กรรม

อนุโลม   วิญญาณ

(สมุทยวาระ)   นามรูป    ปฏิโลม

แสดงตามลำดับ  ปัจจุบันผล  สฬายตนะ   วิบาก  (นิโรธวาระ)

แสดงโดยการกระทำ  ผัสสะ    แสดงโดยการ

กิจของปัจจัย   เวทนา     ไม่ทำกิจของ

  ตัณหา   - กิเลส  ปัจจัย

 ปัจจุบันเหตุ  อุปาทาน  - กิเลส

  ภพ   - กรรม

 อนาคตผล  ชาติ

   ชรา  มรณะ
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  ในปฏิจจสมุปบาทท่านแบ่งกาลออกเป็น ๓ กาล คือ 

อดีตกาล ปัจจุบันกาล และอนาคตกาล โดยนำเรื่องเหตุ 

และผลอันเป็นรูปและนามมาแสดงการรับรู้ผ่านทวาร 

ต่างๆ ได้แก่ อายตนะ (ทางรับรู้) + อารมณ์ (สิ่งที่ถูกรู้) + 

วิญญาณ (ความรู้ = ผู้รู้) ผัสสะ (การรับรู้)  เวทนา 

(ความรู้สึกเสวยดื่มด่ำในอารมณ์ ๖) ผัสสะเป็นเหตุใกล้ 

ของเวทนา เวทนาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดตัณหา ตัณหาเป็น 

สมุทัยสัจ ที่ก่อให้เกิดการกระทำใหม่ สังขาร หรือเจตนานี้ 

จะทำหน้าที่ริเริ่ม ผลักดัน หรือกระตุ้นให้เกิดการกระทำ 

จึงเป็นต้นเหตุการกระทำกรรมทุกชนิด มีปุญญาภิสังขาร 

อปุญญาภิสังขาร และอาเนญชาภิสังขาร
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บทส่งท้าย

  ป ฏิ จ จ ส มุ ป บ า ท  เ ป็ น ธ ร ร ม ที่ มี ค ว า ม ส ำ คั ญ 

และทรงคุณค่าเรื่องหนึ่งของพระพุทธศาสนา และ 

เป็นธรรมที่มีเนื้อหาประณีต ลึกซึ้ง และละเอียดซับซ้อน 

แสดงไว้ในพระสูตร พระอภิธรรม และชั้นอรรถกถา 

ในปฏิจจสมุปปบาท วิภังค์ วิสุทธิมรรค และคัมภีร์  

สัมโมหวิโนทนี (พระพุทธโฆษาจารย์)

  พระพทุธเจา้ไดต้รสักบัพระอานนทว์า่ ไมใ่หป้ระมาท 

หลักปฏิจจสมุปบาทว่า “เป็นหลักเหตุผลที่เข้าใจง่าย”  

เพราะเคยมีเรื่องที่ท่านพระอานนท์เข้าไปกราบทูลเรื่องนี้ 

และพระพุทธองค์ตรัสตอบดังนี้  

  (พระอานนท์) “น่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีมาเลยพระเจ้าข้า 

หลักปฏิจจสมุปบาทนี้ ถึงจะเป็นธรรมลึกซึ้ง และปรากฏ 

เป็นของลึกซึ้ง ก็ยังปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนเป็นธรรม 

ง่ายๆ 

  “อย่ากล่าวอย่างนั้น อย่ากล่าวอย่างนั้นอานนท์ 

ปฏิจจสมุปบาท เป็นธรรมที่ลึกซึ้ง และปรากฏเป็นของ 

ลึกซึ้ง เพราะไม่รู้ไม่เข้าใจไม่แทงตลอดหลักธรรมข้อนี้ 

แหละ หมู่สัตว์จึงวุ่นวายเหมือนเส้นด้ายท่ีขอดกันยุ่ง  

จึงขมวดเหมือนกลุ่มเส้นด้ายท่ีเป็นปม จึงเป็นเหมือน 
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หญ้ามุงกระต่ายและหญ้าปล้อง จึงพ้นอบาย ทุคติ วินิปาต 

สังสารวัฏไปไม่ได้”

  ความเข้าใจในปฏิจจสมุปบาท จัดเป็นสัมมาทิฏฐิ 

ดังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า

  “ดูก่อนกัจจายนะข้อว่า “สิ่งทั้งปวงมีอยู่” นี้เป็นที่สุด 

ข้างหนึ่ง ข้อว่า “สิ่งทั้งปวงไม่มี” นี้เป็นที่สุดข้างหนึ่ง 

ตถาคตย่อมแสดงธรรมเป็นกลางๆ ไม่เข้าไปติดที่สุด 

ทั้งสองนั้นว่า “เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี  

เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ เพราะอวิชชา 

นั้นแหละสำรอกดับไปไม่เหลือ สังขารจึงดับ เพราะ 

สังขารดับวิญญาณจึงดับ ฯลฯ”

  การรวบรวมและเรียบเรียง เรื่องเกิดมาทำไม 

ทำไมจึง เกิด  ตามนัยแห่งปฏิจจสมุปบาทนั้น เป็น 

การนำเสนอให้เห็นถึงข้อธรรมในปฏิจจสมุปบาท ที่แสดง

ถึงสายธารแห่งชีวิตที่หมุนเวียนไม่รู้จบในสังสารวัฏอันหา

เบื้องต้น เบื้องปลายมิได้ เป็นธรรมที่กล่าวถึงเหตุ ผล และ

การเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันของธรรมที่เกี่ยวข้องระหว่าง 

ชีวิตต่อชีวิต เป็นลักษณะที่ข้ามภพข้ามชาติ และแสดงถึง 

กระบวนการหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาในทุกขณะของการ 

ดำรงชีวิต (วิถีจิต) แต่หากได้ศึกษาและทำความเข้าใจ 

ในธรรมเรื่องนี้แล้ว ก็อาจสามารถจะตัดวงจรของชีวิตได้  
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  ปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องของรูป นาม เหตุ (ปัจจัย)  

ผล ที่มีลักษณะไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน ความทุกข์ 

เพราะ ชาติ ชรา มรณะและทุกข์ประการต่างๆ ที่ผู้คนต้อง

การจะพ้นจากทุกข์เหล่านี้

  การรวบรวม เรียบเรียงเรื่องนี้ก็โดยคาดหวังว่า 

จะช่วยกระตุ้นให้ได้ศึกษาในรายละเอียดต่อยอด และ 

การมีศรัทธาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในอัตภาพนี้เพื่อเป็น 

การเตรียมเสบียงในการเดินทางต่อไป

  จากหนังสือ ธัมมเจติยะพุทธปาทาน แสดงไว้ว่า  

“ลำดับนั้นทรงระลึกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ในปฐมยาม 

ทรงบรรลุทิพยจักษุ ในมัชฌิมยาม ทรงหยั่งพระญาณ 

ลงในปฏิจจสมุปบาทในปัจฉิมยาม ครั้นเมื่อพระมหาบุรุษ

ทรงพิจารณาปัจจยาการอันประกอบด้วย บท ๑๒ บท 

ด้วยอำนาจวัฏฏะ และวิวัฏฏะ หมื่นโลกธาตุได้ไหวถึง  

๑๒ ครัง้ แลว้ทรงแทงตลอดสพัพญัญตุญาณ ในเวลาอรณุขึน้ 

ทรงเปล่งพระอุทานที่พระพุทธเจ้าทั้งปวง มิได้ทรงละว่า

“อเนกชาติสํสารํ           สนฺธาวิสฺสํ  อนิพฺพิสํ

คหการกํ  คเวสนฺโต        ทุกฺขา  ชาติ  ปุนปฺปุนํ

คหการก  ทิฏฺโสิ         ปุน  เคหํ  น  กาหสิ

สพฺพา  เต  ผาสุกา         ภคฺคา  คหกูฏํ  วิสฺงขตํ

วิสงฺขารคตํ  จิตฺตํ          ตณฺหานํ  ขยมชฺฌคา”
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  “เราแสวงหานายช่างผู้สร้างเรือน เมื่อไม่ประสบ 

จึงได้ท่องเที่ยวไปสู่สงสาร มีชาติเป็นอเนก ความเกิด 

บ่อยๆ เป็นทุกข์ แน่ะนายช่างผู้สร้างเรือน เราพบท่านแล้ว  

ท่ านจักสร้ าง เรือนอีกไม่ ได้  ซี่ โครงทุกซี่ ของท่ าน 

เราหักเสียแล้ว ยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้ว จิตของเรา 

ถึงธรรม ปราศจากเครื่องปรุงแต่งแล้ว เพราะเราบรรลุ 

ธรรม สิ้นตัณหาแล้ว”

  อย่างไรก็ตามพระพุทธประสงค์ในการแสดงธรรม 

ทรงมุ่งหมายสั่งสอน เฉพาะสิ่งที่จะนำมาใช้ปฏิบัติให้เป็น

ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ เกี่ยวข้องกับชีวิตและการแก้ไข 

ปัญหาชีวิต และลงมือปฏิบัติเพื่อแสวงหาความจริงของ 

ชีวิตให้ประจักษ์ โดยการศึกษาเรียนรู้ ทำความรู้จักตัวตน  

จากร่างกายที่ยาววา หนาคืบ กว้างศอก ที่มีใจครอง ปฏิบัต ิ

ตามมหาสตปิฏัฐานสตูร มกีายานปุสัสนา  เวทนานปุสัสนา 

จิตตานุปัสสนา และ ธัมมานุปัสสนา

  “เอกายโน อยํ ภิกฺขเว มคฺโค สตฺตานํ วิสุทฺธิยา 

โสกปริเทวานํ สมติกฺกมาย ทุกฺขโทมนสฺสานํ อตฺถงฺคมาย 

ญายสฺส อธิคมาย นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย ยทิทํ จตฺตาโร 

สติปฏฺานา”
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  “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย หนทางนี้เป็นทางสายเดียว 

ที่จะทำให้เหล่าสัตว์บริสุทธิ์ล่วงพ้นความโศกความรำพัน 

คร่ำครวญได้  ดับความทุกข์  และโทมนัสได้  บรรลุ 

อริยมรรค และเห็นแจ้งพระนิพพานได้ หนทางนี้คือ 

สติปัฏฐาน ๔ ประการ”

  กล่าวว่า แม้ในพระไตรปิฎกจะมีเรื่องกล่าวถึง 

ผู้ฟังธรรม แล้วบรรลุธรรมเมื่อฟังจบ แต่ไม่มีใครบรรลุ 

โดยมไิดเ้จรญิสตปิฏัฐาน ๔ อยา่งใดอยา่งหนึง่ ความจรงิแลว้ 

ทุกคนต้องบรรลุธรรมด้วยการเจริญสติปัฏฐานอันเป็น 

ทางสายเดียวนี้  เพราะวิปัสสนาญาณและมรรคญาณ  

เป็นปัญญาที่เกิดจากการอบรมจิต เมื่อจิตระลึกรู้สภาว- 

ธรรมล้วนๆ และมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในสภาวธรรม ปัญญา 

ที่ เกิดร่วมกับสติ และสมาธิย่อมจะพัฒนาแก่กล้าขึ้น 

ตามลำดับ ปัญญาที่เกิดจากภาวนามยปัญญา ดังหลักฐาน 

ในคัมภีร์อรรถกถาว่า

  ยสฺมา ปน กายเวทนาจิตฺตธมฺ เมสุ  กญฺจิ  ธมฺมํ  

อนามสิตฺวา ภาว นาม นตฺถิ ตสฺมา เตมิ อิมินาว มคฺเคน 

โสกปริเทเว สมติกฺกนฺตาติ เวทิตพฺพา”
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  “อนึ่ง ขึ้นชื่อว่าภาวนาที่ไม่เนื่องด้วย กาย เวทนา  

จิต หรือสภาวธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ย่อมไม่มี ดังนั้น 

พึงทราบว่า แม้ท่านเหล่านั้นได้ล่วงพ้นความโศก และ 

ความรำพันคร่ำครวญด้วยทางสายนี้เอง”

  ขอยกพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าตรัสสอน 

สันตติอำมาตย์ (พบในคัมภีร์ สุตตนิบาต) มาปิดท้ายเรื่อง 

ดังนี้

  “ยํ ปุพฺเพ ตํ วิโสเสหิ ปจฺฉา เตมาหุ กิญฺจนํ มชฺเฌ  

เจ โน เทสฺสสิิ อุปสนฺโต จริสฺสสิ”

  “เธอจงทำกิเลสในอดีตให้เหือดแห้ง กิเลสในอนาคต

อย่าได้มีแก่เธอ ถ้าเธอไม่ยึดมั่นในปัจจุบัน ก็จักเป็นผู้สงบ 

ไปได้” และคาถาที่กล่าวว่า

  “อิมํ กายํ สมฺมสถ   ปริชานาถ ปุนปฺปุนํ

  กาเย สภาวํ ทิสฺวาน   ทกฺขสฺสนฺติ กริสฺสถ” 

  (มิลิน ท. หน้า ๓๙๑)

  “พวกเธอจงหยั่งรู้กายนี้ จงกำหนดรู้อยู่เสมอ เมื่อรู้ 

เห็นสภาวะในกายแล้ว จักกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้” 

ดังนี้แล

  ชีวิตมนุษย์ประกอบด้วยร่างกายและจิตใจที่อิงอาศัย

ซึ่งกันและกันอยู่
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มหาภูตรูป ๔

  ธาตุดิน ๒๐ : ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น 

กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด  

ไส้ใหญ่ ไส้น้อย สายรัดไส้  อาหารใหม่  อาหารเก่า  

เยื่อมันสมอง

  ธาตุน้ำ ๑๒ : น้ำดี เสมหะ น้ำเหลือง น้ำเลือด 

เหงื่อ น้ำมันข้น น้ำตา มันเหลว น้ำลาย น้ำมูก น้ำไขข้อ 

ปัสสาวะ

  ธาตุ ไฟ ๔  :  ไออุ่นปกติ  ไออุ่นที่ทำให้วิปริต 

ไออุ่นที่ทำให้แก่ ไออุ่นที่ย่อยอาหาร     

  ธาตุลม ๖ : ลมพัดขึ้นบน พัดลงล่าง ในช่องท้อง 

ในไส้ใหญ่  ทั่วร่างกาย  ลมหายใจ

  มหาภูตรูป ๔ อุปาทายรูป ๒๔ เป็นรูปขันธ์

  นามธรรม ๕๓ ได้แก่ เจตสิก ๕๒ เป็นเจตสิกขันธ์ ๓ 

จิตเป็นวิญญาณขันธ์ รวมเรียกว่า นามขันธ์ ๔
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เอกสารอ้างอิง

  ๑. พุทธรรม ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง 

   พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

  ๒. ปฏิจจสมุปบาท เหตุผล แห่งวัฏสงสาร

   พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) 

   พระพรหมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม (ปธ. ๙ MA.  

   Ph. D) ตรวจชำระ

   พระคันธสาราภิวงศ์  แปลและเรียบเรียง

  ๓. คำบรรยาย ปฏิจจสมุปบาท วิภังค์ 

   อ.สมพร ปัญญาธร

  ๔. คำบรรยาย ปฏิจจสมุปบาท และจิตดวงเดียว

   อ.อาณัติชัย เหลืองอมรชัย

  ๕. ธรรมบรรยาย เกิดมาทำไม และบันได ๕ ขั้น  

   ของการปฏิบัติ

   อาจารย์พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร
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ชัยชนะแห่งพุทธ

อ.บุญณัฐศักดิ์ ทวิพัฒน์

 

  พุทธชัยมงคลคาถา เป็นบทสวดมนต์ที่แสดงถึง 

ชัยชนะแห่งพุทธ เป็นชัยชนะอย่างสูงสุดของบรมศาสดา 

ด้วยอำนาจแห่งบารมีธรรมโดยแท้

  ในโอกาสนี้ขอยกชัยชนะที่ทรงพิชิตสัจจกนิครนถ์ 

ด้วยอนุสาสนีปาฏิหาริย์ ทรงแสดงเทศนาสอนให้มีปัญญา

มองเห็นความจริงของขันธ์ ๕

  ณ เวสาลี เป็นเมืองเล็กๆ ในป่ามหาวัน วันหนึ่ง 

ที่อากาศแจ่มใสคนจำนวนมากมาประชุมที่กลางเมือง 

มีนิครนถ์ผู้หนึ่งชื่อว่า สัจจกะ เป็นที่ยอมรับของคนใน 

เมืองนี้ว่าเป็นผู้มีความรู้ดี มีปัญญามาก เฉลียวฉลาด  

มีปฏิภาณสามารถในการโต้ตอบปัญหาต่างๆ มิ ได้  

เกรงขามในปุจฉาวิสัชนากับผู้ใด เลยตั้งต้นเป็นผู้วิเศษ 

ประเสริฐเลิศด้วยความรู้ ไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้ใด 

มีปัญญาที่จะมาโต้วาทะกับตนได้เลย แม้แต่ผู้สำคัญตน 

ว่าเป็นพระอรหันต์ เมื่อมาโต้วาทะกับตนแล้วไม่มีเลย 

ที่จะไม่แสดงอาการประหม่าจนตัวสั่น เหงื่อไหลออก 

ตามรักแร้ แม้ว่าเราจะโต้วาทะกับเสา เสานั้นก็ยังสะท้าน 

หวั่นไหว แล้วนับประสาอะไรกับมนุษย์เล่า
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  วันหนึ่ งสัจจกนิครนต์ เกิดความปริวิตกไปว่ า 

“เรานี้มีความรู้มากขึ้นทุกวัน นานไปข้างหน้าน่าจะมี 

อันตรายเป็นแน่ ในท้องของเราอันบรรจุความรู้มากมาย 

ไว้นี้  เห็นทีจะทะลุทลายออกมาสักวันหนึ่ง เป็นแน่  

อย่ากระนั้นเลย เราจะเอาแผ่นเหล็กมารัดท้องไว้จะได้ 

ไม่แตกออกไป”

  ในศาลาที่ประชุมในการโต้วาทะ ศิษย์ผู้หนึ่งได้กล่าว

ถึงพระสมณโคดมว่า เป็นผู้มีปัญญามาก ชื่อเสียงของ 

พระองค์ระบือไปทั่วชมพูทวีปว่า สามารถตอบปัญหา 

ของเทวดา และมนุษย์ทั้งหลายให้คลายความสงสัยได้  

พระองค์ทรงสอนในเรื่องความจริงและสามารถพิสูจน์ได้ 

ไม่มีใครกล้าแย้งคำสอนนั้นได้เลย

  เมื่อสัจจกะได้ฟังเช่นนั้นดำริในใจว่า หากได้เจอศิษย์ 

ของสมณโคดม เราจะลองถามดูว่าพระองค์ทรงสอน 

และทรงแนะนำสาวกโดยมากอย่างไรกัน

  ครั้งหนึ่งขณะที่พระอัสสชิกำลังเดินบิณฑบาตอยู่ 

สัจจกนิครนถ์จึงตรงเข้าไปทักว่า “ท่านอัสสชิ ขอจงหยุด 

สักประเดี๋ยวเถิด เราอยากจะถามท่านว่า พระโคดมทรง 

สั่งสอนสาวกทั้งหลายอย่างไร”

  พระอสัสชติอบวา่ “พระผูม้พีระภาคเจา้ผูเ้ปน็ศาสดา

ของเราทรงสอนว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
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เป็นของไม่เที่ยง มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา สังขาร 

ทั้งปวงไม่เที่ยง ธรรมทั้งปวงไม่ใช่ตัวตน”

  สัจจกะฟังคำนั้นแล้วก็ไม่ได้เห็นตามนั้น คิดว่า 

ถ้าเราได้พบกับสมณโคดม ได้เจรจากัน บางทีอาจจะ 

เปลื้องความเห็นผิดเหล่านั้นได้ แล้วรีบมุ่งหน้าเข้าไปหา 

เจ้าลิจฉวีทั้งหลาย ป่าวประกาศด้วยเสียงอันดังว่า ท่าน 

ทั้งหลายวันนี้เราจะไปแก้ความเห็นผิดของพระสมณโคดม

ให้เหมือนกับชายที่มีกำลังมหาศาล จับลูกแกะที่มีขนยาว 

แล้วกระชากไปกระชากมา เราจะเล่นงานพระสมณโคดม 

ให้เหมือนอย่างนี้ เลย วันนี้ เรากับพระสมณโคดมจะ 

โต้วาทะกันให้รู้แพ้รู้ชนะ

  สิ้นเสียงประกาศนั้น ก็มีเสียงอื้ออึงไปทั่ว ต่างพูดถึง 

การโต้วาทะและวิพากษ์วิจารณ์ไปตามความเห็นของตน  

จากนั้นมุ่งไปสู่กูฏาดารศาลาอันเป็นเวทีโต้วาทะของ 

เหลา่นกัปราชญ ์ในราวปา่มหาวนัทีอ่ดุมไปดว้ยพชืพนัธ์ไุม้

และสรรพสัตว์ ที่แห่งนั้นมีพระภิกษุจำนวนมากกำลัง 

เดินจงกรมอยู่อย่างสำรวม สัจจกะจึงตรงเข้าไปถามหา 

พระสมณโคดม เมื่อไปถึงในที่ที่พระองค์ทรงประทับอยู่ 

กษตัรยิบ์างพวกกพ็ากนัถวายบงัคม บางพวกกก็ระทำอญัชล ี

บางพวกกน็ิง่อยู ่สจัจกนคิรนถน์ัง่ลงในทีส่มควรแลว้กราบ
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ทูลถามพระองค์ว่า “ข้าพเจ้าได้ยินมาว่า พระองค์ทรงสอน 

และทรงแนะนำสาวกโดยมากวา่ รปู เวทนา  สญัญา สงัขาร 

วิญญาณ ไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัวตน ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตน 

อย่างนั้นหรือ จะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรกัน เราขอฟัง 

คำอธิบายข้อนี้สักหน่อยเถิด

  พระพุทธองค์ทรงตอบปัญหาของเขาเหมือนกับ 

ที่พระอัสสชิเถระได้ตอบมาแล้วนั่นเอง เขาคัดค้านขึ้นว่า 

ไม่จริง ไม่จริง เพื่อจะหักล้างวาทะของพระผู้มีพระภาค  

“ไมเ่ปน็ความจรงิหรอกทีพ่ระโคดมวา่ขนัธ ์๕ ไมใ่ชข่องเรา 

ที่แท้ขันธ์ ๕ มันเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราต่างหาก 

พระสมณโคดม ต้นไม้และเมล็ดพันธ์ุทั้งหลายจะเจริญ 

งอกงามไดต้อ้งอาศยัพืน้ดนิ จะทำการงานใดๆ มนษุยก์ต็อ้ง 

อาศัยพื้นดินฉันใด บุคคลอาศัยรูปเป็นตัวตน มีเวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นตัวตน จึงมีบุญมีบาปได้ 

ถ้ามีรูปเป็นต้นไม่มีตัวตนแล้ว บุญบาปจะมีได้อย่างไรเล่า 

ท่านสมณะ”

พระพุทธองค์ :  “สัจจกะท่านยืนยันว่า ขันธ์ ๕ เป็นตัวตน  

        เป็นของเราหรือ”

สัจจกะ :      “ข้าพเจ้ายืนยันอย่างนั้นพระสมณะโคดม  

        คนทั้งหลายก็ยืนยันอย่างนั้นเหมือนกัน”
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พระพุทธองค์ :  “คนอื่นช่างเขาเถิดสัจจกะ เราขอเพียง 

        ท่านยืนยันคำของท่าน”

สัจจกะ :      “ข้าพเจ้ายืนยันอย่างนั้นพระสมณโคดม” 

พระพุทธองค์ :  “ถ้าอย่างนั้นเราขอถามท่านสักข้อหนึ่ง  

        ท่านเห็นอย่างไรก็จงตอบอย่างนั้น ว่า  

        พระราชาเมื่อได้รับราชาภิเษกแล้ว ย่อมมี 

        อำนาจรับสั่งให้ฆ่าคนที่ควรฆ่า หรือ 

        เนรเทศคนที่ควรขับไล่ภายในแว่นแคว้น 

        ของตนมิใช่หรือ”

สัจจกะรับคำ :  “เป็นอย่างนั้นพระโคดม”

  พระพุทธองค์จึงตรัสต่อไปว่า “ดูก่อนสัจจกะ ก็ท่าน 

บอกว่า รูปเป็นต้น เป็นตัวเป็นตนของเรา ท่านมีอำนาจ 

เหนือรูปนั้น หรือสามารถบังคับว่ารูปของเราจงเป็น 

อย่างนั้นเถิดอย่าได้ เป็นอย่างนั้นเลย ท่านทำได้หรือ 

สัจจกะ”

  สัจจกนิครนถ์นั่ งนิ่ งอยู่  พระพุทธองค์จึงตรัส 

ถามซ้ำเป็นครั้งที่สองสัจจกะก็ยังคงนิ่งอยู่ ในเวลานั้น 

พระอินทร์ได้แปลงเป็นยักษ์ชื่อว่า  วชิรปาณิยักษ์มี  

หัวใหญ่โต มีเขี้ยวใหญ่ยาว มีลูกตาโตดูน่ากลัว ยืนอยู่  

เบื้องบนของสัจจกนิครนถ์ ถือกระบองเหล็ก มีเปลวเพลิง

ลุกโชติช่วงอยู่ให้ปรากฏเห็นแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ากับ 
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สัจจกะเท่านั้น แล้วพูดขู่สัจจกะด้วยเสียงดุดันน่ากลัวว่า 

“ตอบพระองค์ตามความจริงสัจจกะ ท่านไม่กลัวตาย 

หรืออย่างไร หากผู้ใดถูกพระผู้มีพระภาคตรัสถามถึง  

๓ ครั้ง แล้วไม่ยอมตอบละก็ หัวของผู้นั้นจะต้องแตก 

เป็น ๗ ส่วนด้วยกระบองเพลิงนี่แหละ”

  สัจจกะในเวลานั้นมีความกลัวเป็นอันมาก ขนลุก 

เกรียวไปทั่วร่างที่สั่นระรัว คล้ายกับวิญญาณเข้าร่าง 

พระพุทธองค์จึงตรัสว่า “สัจจกะเธอจงแก้ไขในบัดนี้   

เวลานี้มิใช่เวลาที่เธอจะนั่งนิ่งอยู่”

  สัจจกะเมื่อได้สติจึงรีบกราบทูลพระองค์ด้วย 

เสียงอันสั่นเครือ และนอบน้อมว่า “ใช่พระเจ้าข้า ขอ 

พระองค์โปรดวิสัชนาต่อไปเถิดข้าพเจ้าจักแก้ไขต่อไป 

พระพุทธเจ้าข้า”

  พระพุทธองค์ทรงตรัสต่อไปว่า “ดูก่อนสัจจกะ 

ถ้าท่านถือว่าขันธ์ ๕ เป็นตัวเป็นตน ของเราแล้ว ท่านมี 

อำนาจที่จะกล่าวว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนั้น จงอย่าเป็น 

อย่างนี้เลย บังคับไม่ได้ใช่ไหมเล่า? เพราะเหตุนั้นขันธ์ ๕ 

จึงไม่ใช่ของเรา เพราะเราบังคับไม่ได้ ท่านมีอำนาจบังคับ 

ให้มีให้เป็น อย่างนั้นได้หรือ” 

สัจจกะ :      “ไม่มีพระเจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่มีอำนาจบังคับ 

        ขันธ์ทั้ง ๕ ได้เลยพระเจ้าข้า”
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พระพุทธองค์ :  “แล้วเธอเข้าใจว่า รูป เวทนา สัญญา  

        สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง”

สัจจกะ :      “ไม่เที่ยงพระเจ้าข้า”

พระพุทธองค์ :  “ถ้าสิ่งนั้นไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลง 

        เป็นธรรมดา สิ่งนั้นจะเป็นทุกข์หรือ 

        เป็นสุข”

สัจจกะ :      “เป็นทุกข์พระเจ้าข้า”

พระพุทธองค์ :  “ดูก่อนสัจจกะ หากผู้ใดติดอยู่ในทุกข์  

        และยังยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนั้นเป็นของเรา  

        เปน็ตวัตนของเรา เธอเขา้ใจวา่ผูน้ัน้จะลว่ง 

        พ้นทุกข์ได้หรือไม่เล่า”

สัจจกะ :      “ไม่สามารถหลุดจากความทุกข์ไปได้เลย 

        พระเจ้าข้า”

พระพุทธองค์ :  “ดูก่อนสัจจกะ เปรียบเหมือนบุรุษถือ 

        ขวานเข้าไปในป่าด้วยต้องการแก่นไม้ 

        พบต้นกล้วยจึงตัดที่โคนแล้วตัดใบออก  

        ปอกเปลือกออก แม้แต่กระพี้เขาก็ไม่เห็น  

        เช่นเดียวกับ วาจาของท่านซึ่งหาแก่นสาร 

        อะไรไม่ได้ พอซักไซ้ไล่เลี่ยงเข้าก็ว่างเปล่า 

        แพ้ไปเอง เราได้ซักถามท่านให้กล่าวแก้ 
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        ในถอ้ยคำของทา่นเองและทา่นกแ็พไ้ปเอง  

        แล้ว ในบัดนี้ เราได้สดับว่าท่านได้เคย 

        กล่าวไว้ในที่ประชุมใหญ่ว่าอย่างไร ระลึก 

        ได้หรือไม่ จงพิสูจน์คำพูดของท่านเถิด  

        ที่ท่านเคยกล่าวว่า เราไม่เคยเห็นสมณะ 

        หรือพราหมณ์ผู้ใดท่ีจะมีปัญญามาโต้วาทะ 

        กับเราได้เลย แม้แต่ผู้ที่สำคัญตนว่าเป็น 

        พระอรหันต์ ถ้าคิดจะมาโต้วาทะแสดง 

        ภูมิรู้กับเราแล้ว จะไม่มีเลยที่จะไม่มีอาการ

        ประหม่าจนตัวสั่นเหงื่อไหลออกมาตาม 

        รักแร้  ถึงแม้ว่า เราจะโต้วาทะกับเสา  

        เสานั้นก็ยังสะท้านหวั่นไหว แล้วนับ 

        ประสาอะไรกับมนุษย์เล่า สัจจกะเหงื่อ 

        ของท่านไหลอาบจากหน้าผากไปถึงพื้น 

        แล้ว ส่วนเราไม่มีเหงื่อออกเลย”

  พระองค์ตรัสพลางกับเปลื้องพระวรกายอันมีสีดั่ง 

ทองคำให้ปรากฎในที่ประชุม ส่วนสัจจกะก็นั่งอยู่คอตก 

เหงื่อโทรมกาย หมดปฏิภาณอยู่ตรงที่นั้น

  ทมุมขุราชกมุาร หนึง่ในเหลา่เจา้ลจิฉว ีเหน็อาการของ 

สัจจกะ จึงพูดเปรียบเทียบขึ้นว่า “สัจจกะมีอุปมาประหน่ึง
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ปอูยูใ่นสระโบกขรณ ียงัมกีมุารกมุารทีัง้หลายชวนกนัออก

จากบ้าน ไปสู่สระโบกขรณี เพื่อประสงค์จะเล่นน้ำครั้นได้ 

แลเห็นปู จึงจับขึ้นมาจากน้ำวางไว้ที่ริมฝั่ง หักก้ามปูและ 

ขาปูเสียให้หมด ฝ่ายปูนั้นก็มิอาจจะคลานต่อไปได้ อุปมานี้ 

สมเด็จพระผู้มีพระภาคได้ทรงพระกรุณาแก้ไขปัญหาให้ 

สัจจกะผู้เห็นผิดจนบัดนี้เกิดปัญญา กำจัดทิฏฐิคือ ความ 

เห็นผิดให้อันตรธานหายจากขันธสันดานเสียสิ้น

  สัจจกนิครนถ์จึงโต้กลับด้วยคำพูดว่า “หยุดก่อน 

ท่านทุมมุขราชกุมาร ท่านปากกล้ามากแล้ว เราไม่ได้  

สนทนากับท่านเราสนทนากับท่านสมณะโคดมต่างหาก 

เล่า”

  ทุมมุขราชกุมารตอบกลับไปว่า “เราก็สนทนากับ 

พระองค์เหมือนกัน”

  สัจจกะนิ่งไปพักหนึ่งแล้วพูดว่า “ช่างเถอะเราจะ 

สนทนากับพระสมณโคดมต่อ” แล้วกราบทูลว่า “ด้วยเหตุ 

เพียงเท่าใด สาวกของพระสมณโคดมจึงชื่อว่าได้ทำตาม 

คำสั่งสอน ทำถูกต้องตามโอวาทของพระสมณโคดม 

กำจัดความสงสัยเสียได้ ถึงความแกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อ่ืน

ในคำสอนแห่งศาสดาของตน

  พระพุทธองค์ตรัสว่า “ดูก่อนสัจจกะ สาวกของเรา 

เลง็เหน็ดว้ยปญัญาอนัชอบตามความเปน็จรงิวา่ ขนัธ ์๕ คอื 
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รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ไม่ใช่ของเรา 

ไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้”

  สัจจกะเวลานั้นรู้สึกพิศวงในพระปัญญาของ 

พระพุทธองค์เป็นอันมากจึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธา 

และกราบทูลถามพระองค์ต่อไปว่า

  “ข้าแต่พระโคดมด้วยเหตุผลใดภิกษุจึงชื่อว่าเป็น 

พระอรหันต์” พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า “เพราะเหตุว่า  

สาวกของเราพิจารณาเบญจขันธ์ตามความเป็นจริงคือ 

ความไม่ใช่ตัวตนของเรา หลุดพ้นแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่น ด้วย

เหตุนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์สิ้นอาสวะแล้ว 

ประกอบด้วยคุณอันยอดเยี่ยมทั้ง ๓ ประการ คือ

  ๑. ความเห็นอันยอดเยี่ยม

  ๒. การปฏิบัติอันยอดเยี่ยม

  ๓. ความหลุดพ้นอันยอดเยี่ยม

  สัจจกะเกิดความเห็นถูก และยอมรับในปัญญาของ 

พระพุทธองค์ และสรรเสริญว่า “ข้าพเจ้ามาในที่นี้ ก็เพื่อจะ 

ไตถ่ามปรศินาดว้ยมจีติเจตนาหวงัวา่จะใหพ้ระองคพ์า่ยแพ้

แก่ถ้อยคำของข้าพเจ้า แต่พระองค์ทรงมหากรุณาบรรเทา 

โทษขจัดความเห็นผิดในสันดาน ให้อันตรธานด้วยอำนาจ

พระธรรมเทศนา ข้าพเจ้านี้เสมือนถูกงูพิษร้าย คือความ 

เห็นผิดมาขบกัดให้บังเกิดความมืดมนมัวเมาเห็นผิด 
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เป็นชอบ บัดนี้พระองค์ทรงพระกรุณาให้เห็นความสว่าง 

ในทางบาป บุญคุณโทษ ประโยชน์และมิใช้ประโยชน์  

บังเกิดผลประโยชน์ในทุกสิ่งทุกประการชำระสันดานให ้

บริสุทธิ์ บังเกิดสุขหาที่สุดมิได้ ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ  

  ข้าพเจ้า ขออาราธนาพระพุทธองค์ และสาวกที่เป็น 

บริวารโปรดไปรับอาหารบิณฑบาตเพื่อเป็นบุญอันใหญ่ 

ยิ่งแห่งข้าพเจ้าในวันพรุ่งนี้เถิด”

  สัจจกนิครนถ์ ทูลอาราธนาแล้วน้อมนมัสการด้วย 

ความเลื่อมใส พระพุทธองค์ทรงรับด้วยดุษณียภาพ แล้ว 

ลุกขึ้นประกาศแก่เหล่าลิจฉวีด้วยเสียงอันดังว่า ท่าน 

ทั้งหลายจงฟังเรา เราได้อาราธนาพระสมณโคดมและ 

สาวกเพื่อรับภัตตาหารในเช้าพรุ่งนี้ หากมีสิ่งของใดที่  

ท่านทั้งหลายเตรียมมาถวายแก่เรา พวกท่านจงนำไปถวาย

แด่พระสมณโคดมผู้เป็นอาจารย์ของเราเถิด

  เช้าวันรุ่งขึ้น สัจจกนิครนถ์ก็สั่งให้ตกแต่งภัตตาหาร

อันประณีตในอารามของตนอย่างงดงามสมเกียรติ แล้วไป

ทลูอาราธนาพระผูม้พีระภาคเจา้มาประทบันัง่ในอารามนัน้ 

หลังจากที่พระพุทธองค์ฉันภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

สัจจกนิครนถ์จึงกราบทูลว่า “ขอผลบุญในทานครั้งนี้ 

จงเกิดแก่ทายกทั้งหลาย”
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  พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า “ผลบุญแห่งการให้ทาน 

แก่ผู้มีราคะ โทสะ โมหะ จงมีแก่ทายก ส่วนผลบุญในทาน

นี้ให้แก่ผู้ที่ปราศจาก ราคะ โทสะ โมหะ เช่นเราตถาคต 

จงบังเกิดมีผลแก่เธอสัจจกะ”

  สร้างความปลาบปลื้มปิติยินดีให้แก่สัจจกนิครนถ์ 

จนรู้สึกรื่นเริงบรรเทิงในธรรมยิ่งนัก

  ครั้นเมื่อต่อมาภายหลัง พระพุทธองค์ได้ เสด็จ 

ดับขันธปรินิพพานไปแล้วไม่นาน สัจจกนิครนถ์ก็ได้ 

สิ้นชีวิตลง

  เวลาผ่านเลยไปนับร้อยปีจึงได้มีบุรุษผู้หนึ่งได้ครอง 

เพศบรรพชิตอยู่ใต้ร่มกาสาวพัตร์ในบวรพุทธศาสนามี 

นามวา่ พระกาฬพทุธรกัขติเถระ อาศยัอยูใ่นเจตคิริมีหาวหิาร 

ณ ลังกาทวีป พระภิกษุรูปนี้ได้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ บรรลุคุณ 

วิเศษสูงสุด สิ้นอาสวกิเลส เป็นพระอรหันตบุคคล ที่แท้ 

พระขีณาสพผู้นี้ก็คือสัจจกนิครนถ์ ผู้มีปัญญามากในสมัย 

พุทธกาลนั่นเอง
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ลายแทงขุมทรัพย์ (ตอนที่ ๖)

อ.นิตยา ปรีชายุทธ

(ต่อจากปัญญาสารฉบับที่  ๑๓๒)

ข.วิรตีเจตสิก
  วิรตี เจตสิก เป็นธรรมชาติที่ เป็นเครื่องงดเว้น 

จากบาปธรรม มีปาณาติบาต เป็นต้น ภาวะแห่งการ 

งดเว้นจากบาปธรรมหรือทุจริตกรรมนี้ชื่อ วิรัติและ 

เรียกสภาวธรรม ที่เป็นเครื่องงดเว้นจากบาปธรรมว่า  

วิรตีเจตสิก

  ภาวะแห่งการงดเว้นจากบาปธรรมที่ชื่อว่า วิรัตินั้น 

มี  ๓  ประเภท  คือ

  สัมปัตตวิรัติ ๑  สมาทานวิรัติ  ๑  และสมุจเฉทวิรัติ  ๑

  สัมปัตตวิรัติ  งดเว้นจากบาปธรรม โดยความ 

ถงึพรอ้มแหง่อธัยาศยั  เชน่  เวน้จากการฆา่สตัว ์ เพราะคดิวา่  

สัตว์ทั้งหลายย่อมรักชีวิตตน

  สมาทานวิรัติ การงดเว้นจากบาปธรรม โดยการ 

ยดึเอาสกิขาบททีบ่ญัญตัไิวเ้ชน่ การถอืศลี  ๕  หรอือโุบสถศลี  

โดยสมาทานจากภิกษุผู้ทรงศีล  เป็นต้น
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  สมุจเฉทวิรัติ การงดเว้นจากบาปธรรมโดยเด็ดขาด   

คือวิรัติที่ประกอบเป็นองค์อริยมรรค  ทำให้พระโยคาวจร

บรรลุมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลแล้ว พระอริยบุคคลนั้น 

ไม่เกิดความคิด แม้ว่าเราจะฆ่าสัตว์ 

  วิรัติ  อันเป็นภาวะแห่งการงดเว้นจากบาปธรรมนี้   

มีสภาวะเป็นเจตสิกปรมัตถ์ที่ชื่อว่า  วิรตีเจตสิก  ซึ่งมีอยู่   

๓ ดวงคือ สัมมาวาจาเจตสิก สัมมากัมมันตเจตสิก และ 

สัมมาอาชีวเจตสิก

สัมมาวาจาเจตสิก
  สัมมาวาจาเจตสิก เป็นเจตสิกที่ประกอบกับ 

มหากศุลจติและโลกตุตรจติ ทำใหเ้กดิการเวน้จากวจทีจุรติ

ทัง้  ๔  มกีารพดูเทจ็  พดูสอ่เสยีด  พดูคำหยาบและพดูเพอ้เจอ้  

ซึ่งไม่เกี่ยวกับการงานอันเป็นอาชีพ มีอรรถ  ๔ ประการ 

โดยเฉพาะ (ลักขณาทิจตุกะ) คือ

ปริคฺคหลกฺขณา       มีการป้องกันไว้ซึ่งวจีทุจริต  เปน็ลกัษณะ

วิรมณรสา         มีการเว้นจากมิจฉาวาจา   เป็นกิจ

มิจฺฉาวาจาปหานปจฺจปฏฺฐานา มีการประหารมิจฉาวาจา    เป็นผล

สทฺธาหิโรตฺตปฺปาทิคุณปทฏฺฐานา   มีคุณธรรม  คือสัทธา    

              หิริ โอตตัปปะ เป็นต้น  เป็นเหตุใกล ้ 
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สัมมาวาจามี  ๓  ประการ  คือ

  ๑. กถาสมฺมาวาจา  คือการกล่าววาจาที่ดีมีศีลธรรม  

เพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟัง เช่น การสอน การสนทนาธรรม  

เป็นต้น

  ๒. เจตนาสมฺมาวาจา คือตั้งใจกล่าววาจาสมาทานศีล 

ว่า จะละเว้นจากวจีทุจริต มีการสมาทานว่า จะไม่พูดปด  

เป็นต้น

  ๓. วิรตีสมฺมาวาจา คือการงดเว้นวจีทุจริต ๔ และ 

เป็นการงดเว้นเฉพาะหน้า ขณะมีอารมณ์ที่จะกล่าว 

วจีทุจริตออกไป

สัมมากัมมันตเจตสิก
  สัมมากัมมันตเจตสิก  เป็นเจตสิกที่ประกอบกับ 

มหากุศลจิตและโลกุตตรจิตทำให้เกิดการงานที่เว้นจาก 

กายทจุรติทัง้  ๓  มกีารฆา่สตัว ์ ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิในกาม  

ซึ่งไม่เกี่ยวกับการงานอันเป็นอาชีพ มีอรรถ ๔ ประการ 

โดยเฉพาะ (ลักขณาทิจตุกะ) คือ
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สมุฏฺฐานลกฺขโณ       มีการป้องกันกายทุจริต  เปน็ลกัษณะ

วิรมณรโส           มีการเว้นจากมิจฉากัมมันตะ  เป็นกิจ

มิจฺฉากมฺมนฺตปหานปจฺจุปฏฺฐาโน มีการประหารมิจฉากัมมันตะ  เป็นผล

สทฺธาหิโรตฺตปฺปาทิคุณปทฏฺฐาโน มีคุณธรรมคือสัทธา  หิริ  

            โอตตัปปะ เป็นต้น   เป็นเหตุใกล้

สัมมากัมมันตะมี  ๓  ประการ  คือ

  ๑. ยถาพลํสมฺมากมฺมนฺต ได้แก่ การกระทำการงาน 

ที่ชอบ ที่ควร มีการประกอบทานกุศล อ่อนน้อมถ่อมตน 

หรอืชว่ยเหลอืการงาน ทีเ่ปน็ประโยชนต์ามสมควรแกก่ำลงั 

ของตน เป็นต้น

  ๒. เจตนาสมฺมากมฺมนฺต ได้แก่ ภาวะที่ตั้งใจสมาทาน

ว่า จะละเว้นจากกายทุจริต  มีการฆ่าสัตว์  เป็นต้น

  ๓. วิรตีสมฺมากมฺมนฺต ได้แก่ การเว้นจากกายทุจริต 

ทั้ง ๓ และเป็นการเว้นเฉพาะหน้า ขณะที่มีอารมณ์ที่จะให้

ล่วงกายทุจริตมาปรากฏ
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สัมมาอาชีวเจตสิก
  สัมมาอาชีวเจตสิก เป็นเจตสิกที่ประกอบกับ 

มหากุศลจิต และโลกุตตรจิต ทำให้เกิดการเว้นจาก 

กายทจุรติ ๓ วจทีจุรติ ๔ ทีเ่กีย่วกบัอาชพี มอีรรถ ๔  ประการ 

โดยเฉพาะ (ลักขณาทิจตุกะ)  คือ

โวทานลกฺขโณ        มีความผ่องแผ้ว    เปน็ลกัษณะ

กายาชีวปฺปวตฺติรโส      มีความเป็นไปแห่งกาย

            และวาจาอันบริสุทธิ์   เป็นกิจ

มิจฺฉาอาชีวปหานปจฺจุปฏฺฐาโน  มีการประหารมิจฉาชีพ   เป็นผล

สทฺธาหิโรตฺตปฺปาทิคุณปทฏฺฐาโน มีคุณธรรม คือ สัทธา     

            หิริ โอตตัปปะ เป็นต้น  เป็นเหตุใกล ้

    

สัมมาอาชีวะมี  ๒  ประการ  คือ

  ๑. วิริยสมฺมาอาชีวะ  ได้แก่ ความเพียรเพื่อกระทำ 

การงานหาเลี้ยงชีพโดยชอบธรรม

  ๒. วิรตีสมฺมาอาชีวะ ได้แก่ การงดเว้นจากกาย- 

ทุจริต ๓ วจีทุจริต ๔ ที่เกี่ยวกับอาชีพ  และเป็นการงาน 

เว้นเฉพาะหน้าขณะมีอารมณ์เกี่ยวกับอาชีพที่จะให้ล่วง 

ทุจริตกรรมมาปรากฏ 
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  วิรตี เจตสิกทั้ ง  ๓ ดวงที่กล่ าวแล้ว  อันได้แก่    

สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ มีอรรถ  

๔  ประการ  โดยเฉพาะร่วมกันอีก  คือ

กายทุจฺจริตาทิวตฺถูนํ   อวีติกฺกมลกฺขณา   มีการไม่ก้าวล่วงกายทุจริต 

                เป็นต้น    เปน็ลกัษณะ

กายทุจฺจริตาทิวตฺถุโต  สงฺโกจนรสา      มีการเบือนหน้าจากวัตถุแห่ง

                กายทุจริต เป็นต้น  เป็นกิจ

อกิริยาปจฺจุปฏฺฐานา          มีการไม่กระทำวัตถุแห่ง  

                กายทุจริต เป็นต้น  เป็นผล  

สทฺธาหิโรตฺตปฺปอปฺปิจฺฉตาทิคุณปทฏฺฐานา   มีคุณธรรม  คือ  สัทธา  

                หิริ โอตตัปปะ และอัปปิจฉตา 

                (ความเป็นผู้ปรารถนาน้อย)

                เป็นต้น     เป็นเหตุใกล้

  วิรตี เจตสิก จะเกิดได้ย่อมอาศัยวัตถุอันพึงเว้น 

จากการก้าวล่วงสู่ทุจริตกรรม วัตถุอันพึงเว้นนั้นชื่อว่า 

วิรมิตัพพวัตถุ

  วิรตีเจตสิก ๓ ดวงนี้  ประกอบในมหากุศลจิต 

ได้ไม่แน่นอน และไม่พร้อมกัน ส่วนขณะที่ประกอบ 

กับโลกุตตรจิต ย่อมประกอบได้แน่นอนและพร้อมกัน 
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ทั้ง ๓ ดวง เรียกว่า นิยตเอกโต เป็นศีลในองค์มรรค  

เพื่อทำหน้าที่ประหารทุจริตทุราชีพโดยเด็ดขาด เป็น 

สมุจเฉทปหาน

ค.อัปปมัญญาเจตสิก
  อัปปมัญญาเจตสิก หมายถึง ธรรมที่แผ่ไปในสัตว์ 

ทั้งหลายโดยหาประมาณมิได้ ดังวจนัตถะว่า อปฺปมาเณสุ  

สตฺเตสุ  ภวาติ  =  อปฺปมญฺญา แปลความว่า  ธรรมที่แผ่ไป

ในสัตว์ทั้ งหลายหาประมาณมิ ได้ ไม่มีจำกัด  ชื่ อว่ า  

อัปปมัญญา

  ธรรมที่ชื่อว่า อัปปมัญญามี ๔ อย่าง ดังแสดงไว้ 

ในพระบาลีว่า “เมตตา กรุณา มุทิตา อุ เปกฺขา เจติ   

อิมาจตสฺโส  อปฺปมญฺโญนาม  พฺรหฺมวิหาโรติ  จปวุจฺจติฯ”  

แปลความว่า เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ธรรมทั้ง  

๔ อย่างนี้ชื่อว่า อัปปมัญญา เพราะไม่มีประมาณ หรือ 

ที่ชนทั้งหลายเรียกว่า พรหมวิหาร เพราะผู้ปฏิบัติธรรมใน   

๔ อย่างนี้  ย่อมมีความเป็นอยู่เหมือนพรหม

  อัปปมัญญาเจตสิก ที่แสดงไว้ในอภิธัมมัตถสังคหะ  

ปรจิเฉทนีม้ ี ๒  ดวง  ไดแ้ก ่ กรณุาเจตสกิ  และ  มทุติาเจตสกิ  

ส่วน เมตตา มีองค์ธรรม คือ อโทสเจตสิก และอุเบกขา  
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มีองค์ธรรม คือ ตัตรมัชฌัตตตาเจตสิก อยู่แล้ว จึงมิได้ 

นำมาแสดงไว้โดยนัยแห่งอัปปมัญญาเจตสิกนี้อีก ต่อไปนี ้

จะได้แสดงอัปปมัญญาเจตสิก  ๒  ดวง  คือ

กรุณาเจตสิก
  กรุณาเจตสิก คือ ธรรมชาติที่มีความสงสารต่อ 

ทุกขิตสัตว์ ได้แก่ ความสงสารสัตว์ที่กำลังได้รับความทุกข์

ยากลำบากอยู่ หรือที่จะได้รับความทุกข์ยากลำบากในการ

ข้างหน้า มีอรรถ ๔ ประการ โดยเฉพาะ คือ

ปรทุกฺขาปนยนาการปฺปวตฺติลกฺขณา  มีความเป็นไปโดยอาการช่วยเหลือ

              ผู้อื่นให้พ้นทุกข์   เปน็ลกัษณะ

ปรทุกฺขาสหนรสา        มีความกำจัดทุกข์ของผู้อื่น       เป็นกิจ

อวิหึสาปจฺจุปฏฺฐานา       มีความไม่เบียดเบียน          เป็นผล

ทุกฺขาภิภูตานํ  อนาถภาวทสฺสนปทฏฺฐานา มีการเห็นสัตว์ผู้ไร้ที่พึ่งถูกทุกข์ 

                 ครอบงำ   เป็นเหตุใกล้

  สภาพของกรณุานี ้ มกีารสงบระงบัวหิงิสาเปน็สมบตั ิ 

และมีการเกิดความโศกเป็นวิบัติ  ที่

  ชื่อว่า  “กรุณา”  เพราะย่อมกระทำจิตใจของคนดีให้

หวั่นไหวในเมื่อผู้อื่นมีความทุกข์  
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  ชื่อว่า  “กรุณา”  เพราะถ่ายทุกข์ของผู้อื่น หรือกำจัด 

ความทุกข์ของผู้อื่นให้พินาศ  

  ชื่อว่า “กรุณา” เพราะด้วยอำนาจการแผ่กระจายไป 

ในสัตว์อื่นที่มีทุกข์

  เมื่อกรุณาเกิดขึ้นแล้ว  ย่อมเข้าถึงความไม่เบียดเบียน

ผู้อื่น และทำลายความโศกท่ีเกิดขึ้นกับตนให้หายไป กรุณา

นี้จึงประกอบได้กับโลกียกุศลจิต  และมหากิริยาจิต

มุทิตาเจตสิก
  มุทิตาเจตสิก เป็นธรรมชาติที่มีความพลอยยินดีต่อ 

สุขิตสัตว์ ได้แก่ ความพลอยยินดีต่อผู้ที่กำลังประสบความ

สุขอยู่ หรือผู้ที่จะประสบความสุขในกาลข้างหน้า  มีอรรถ  

๔ ประการ โดยเฉพาะ (ลักขณาทิจตุกะ) คือ  

ปรสมฺปตฺติอนุโมทนลกฺจณา   มีความพลอยยินดีในสมบัติของผู้อื่น

                       เปน็ลกัษณะ

อนิสฺสายนรสา        มีความไม่ริษยา    เป็นกิจ

อรติวิฆาตปจฺจุปฏฺฐานา    มีการกำจัดความไม่ยินดี  เป็นผล

ปรสมฺปตฺติทสฺสนปทฏฺฐานา  มีการเห็นสมบัติของผู้อื่น  เป็นเหตุใกล้
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  สภาพของมุทิตาเจตสิกนี้ ย่อมทำให้จิตใจเข้าถึง 

การสงบระงับความไม่ยินดีทั้งปวง  เป็นสมบัติ  และเกิด 

ความกำหนัดยินดีร่าเริง  เป็นวิบัติ

ปัญญินทรีย์เจตสิก
  ปัญญินทรีย์เจตสิก  คือธรรมชาติที่รู้เหตุผลในสภาพ

ธรรมตามความเปน็จรงิไดแ้ก ่ ธรรมชาตทิีรู่เ้หตผุลของกรรม  

ตลอดจนรู้เรื่องอริยสัจ โดยนัยเป็นต้นว่า นี้คือทุกข์ หรือ 

ที่ชื่อว่า ปัญญา เพราะรู้ไตรลักษณ์ มีอนิจจัง ทุกขัง  และ 

อนัตตา  เป็นต้น

  ปัญญา ชื่อว่า เป็นอินทรีย์  เพราะเป็นใหญ่โดย 

ครอบงำอวิชชาเสียได้  และมีหน้าที่เป็นใหญ่ในการรู้ทั่วไป

ตามความเป็นจริง ฉะนั้น “ปัญญา” จึงชื่อว่า ปัญญินทรีย์-

เจตสิก  ซึ่งมีอรรถ  ๔  ประการโดยเฉพาะ  คือ

ธมฺมสภาวปฏิเวธลกฺขณา มีการรู้แจ้งสภาวธรรม    เปน็ลกัษณะ

ธมฺมานํ สภาวปฏิจฺฉาทกโมหนฺธการวิทฺธสนรสา (วา)  มีการกำจัดความ

          มืดมนอนธกาล คือโมหะอันปกปิดมิให้เห็น

          สภาวธรรมตามความเป็นจริง    เป็นกิจ

ตถปฺปกาสนรสา (วา)    หรือมีการประกาศความจริง   เป็นกิจ

ปรมตฺถปกาสนรสา (วา) หรือมีการประกาศปรมัตถธรรม  เป็นกิจ
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จตุสจฺจวิภาวนกิจฺจานรสา มีการยังอริยสัจ  ๔  ให้แจ่มแจ้ง  เป็นกิจ

อสมฺโมหปจฺจุปฏฺฐานา  มีความไม่หลงจากความจริง   เป็นผล

สมาธิปทฏฺฐานา     มีสมาธิ           เป็นเหตุใกล้

  โดยอรรถดังกล่าวนี้ พึงเห็นว่า ปัญญามีการแทง 

ตลอดตามสภาวะเป็นลักษณะ หรือมีการแทงตลอด 

ไม่ผิดพลาด เป็นลักษณะ ดุจการแทงถูกที่หมายแห่งลูกศร

ของนายขมังธนูผู้ฉลาดยิงไปฉะนั้น มีการส่องให้เห็น 

อารมณ์โดยความเป็นจริง  เป็นกิจ  ดุจดวงประทีปที่ส่องให้

เห็นวัตถุในความมืดฉะนั้น มีความไม่หลงลืม เป็นผล   

ดุจผู้ชี้ทางแก่คนที่จะไปในป่าฉะนั้นและมีความสงบ  

เป็นเหตุใกล้ให้เกิด

  ปัญญานี้ เมื่อเกิดขึ้น ย่อมรู้ทั่วถึงธรรมทั้งหลาย  

ทั้งที่เป็นกุศลและอกุศล ทั้งที่ควรเสพและไม่ควรเสพ  

ทั้งเลวและประณีต ทั้งที่เข้ากันได้และไม่ได้ ดุจนายแพทย์ 

ผู้ฉลาด ย่อมรู้จักเภสัชอันเป็นที่สบายหรือไม่สบายแห่ง 

คนไข้ทั้งหลาย  ฉะนั้น

  สภาวะของปัญญานั้น  โดยอรรถว่า  ทำให้ปรากฏ 

คือ  ทำเนื้อความนั้นๆ ให้แจ่มแจ้ง หรือรู้ธรรมทั้งหลาย 

โดยประการนั้นๆ คือ รู้ว่ ามีภาวะไม่ เที่ยง เป็นต้น  
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ภาวะของปัญญา จึง เป็นไปอย่างกว้างขวาง ตั้ งแต่  

โลกียปัญญาจนถึงโลกุตตรปัญญา ซึ่งเมื่อจำแนกประเภท 

ของปัญญา  โดยสังเขปแล้วได้  ๓  ประการคือ

  ๑. กัมมัสสกตาปัญญา  คือ ปัญญาที่รู้ว่ า  สัตว์  

ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน

  ๒. วิปัสสนาปัญญา คือ ปัญญาที่รู้ว่า ขันธ์  ๕,  

อายตนะ ๑๒,  ธาตุ  ๑๘,  อินทรีย์  ๒๒,  สัจจะ  ๔, 

ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ ได้แก่ สภาวะของรูปนาม ที่มี  

ลักษณะเปลี่ยนแปลง ไม่มั่นคงและบังคับบัญชาไม่ได้ 

คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา

  ๓. โลกุตตรปัญญา คือ ปัญญาที่รู้แจ้งแทงตลอดใน 

อริยสัจ ๔ มีทุกขอริยสัจ  เป็นต้น

  ปัญญาที่รู้ว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน หรือ 

กัมมัสสกตาปัญญานั้น คือปัญญาที่มีความเห็นถูกต้อง  

ตามความเปน็จรงิตอ่อารมณท์ีเ่รยีกวา่ ทสวตัถกุสมัมาทฏิฐ ิ 

มี ๑๐ ประการ คือ

  ๑.  อตฺถิ  ทินฺน ํ   เห็นว่า  ทานที่บุคคลให้แล้ว 

ย่อมมีผลดี

  ๒.  อตฺถิ  ยิฏฺํ    เห็นว่า  การบชูาตา่งๆ ทีก่ระทำ 

แล้วย่อมมีผลดี
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  ๓.   อตฺถิ  หุต ํ    เห็นว่า  การเชือ้เชญิบวงสรวง  

ย่อมมีผลดี

  ๔.  อตถฺ ิ สกุตทกุกฺตาน ํกมมฺาน ํ ผล ํ วปิาโก   เหน็วา่   

การทำดี หรือทำชั่วมีการให้ได้ผล ทั้งทางตรง และ 

ทางอ้อม

  ๕.   อตฺถิ  อยํ  โลโก  เห็นว่า  โ ล ก นี้ มี อ ยู่ คื อ  ผู้ ที่  

เกิดมาในโลกนี้มี

  ๖.   อตฺถิ ปโร โลโก  เห็นว่า  โลกหน้ามีอยู่คือ ผู้ที่ 

จะไปเกิดในโลกอื่นมี

  ๗.   อตฺถิ  มาตา   เห็นว่า  คุ ณ ม า ร ด า มี อ ยู่ คื อ  

การทำดีทำชั่วต่อมารดานั้น ย่อมจะต้องได้รับผลดี ผลร้าย

  ๘.   อตฺถิ  ปิตา    เห็นว่า  คุ ณ บิ ด า มี อ ยู่ คื อ  

การทำดีทำชั่วต่อบิดา  ย่อมจะต้องได้รับผลดีผลร้าย

  ๙.   อตฺถิ  สตฺตา  โอปปาติกา เห็นว่า  สัตว์ที่เกิดขึ้น  

ปรากฏกายโตทนัทนีัน้มอียู ่ ไดแ้ก ่ สตัวน์รก  เปรต อสรุกาย  

เดรัจฉานบางจำพวก เทวดา และพรหม

  ๑๐. อิตฺถิ  โลเก  สมณพฺราหฺมณา สมฺมาปฏิปนฺนา 

เห็นว่า  สมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดี  ผู้ปฏิบัติชอบ  ประจักษ์

แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยตนเอง  แล้วประกาศให้ผู้อื่น 

ได้รู้ตามนั้นมีอยู่

_16-0467.indd   122 5/6/16   2:59:37 PM



123

  ปัญญาที่รู้ความจริงทั้ง  ๑๐  ประการดังกล่าวแล้วนี ้

ชื่อ กัมมัสสกตาญาณ คือรู้ว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็น 

ของตนโดยแท้

  กัมมัสสกตาปัญญา และวิปัสสนาปัญญาทั้ง ๒ นี้  

จัดว่าเป็นโลกียปัญญา คือ ปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการรู้ 

โลกียอารมณ์ มีรูปารมณ์เป็นต้น ตามความเป็นจริงซึ่ง 

ไดแ้กป่ญัญา ทีป่ระกอบในกามาวจรโสภณญาณสมัปยตุจติ  

๑๒ ดวงและมหัคคตจิต  ๒๗  ดวง

  ส่วนโลกุตตรปัญญานั้น เป็นปัญญาที่ไม่เกี่ยวกับ 

การรู้โลกียอารมณ์แต่เป็นการรู้นิพพานอารมณ์ อันเป็น 

อารมณ์พิเศษที่พ้นจากการปรุงแต่งใดๆ ในโลก ได้แก่  

ปัญญา ที่ประกอบในโลกุตตรจิต ๘ ดวงหรือ ๔๐ ดวง
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  ในสัมมาทิฏฐิสูตร แสดงฐานะของปัญญาไว้ ๖  

ประการ คือ

  ๑. กัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ  คือปัญญาที่รู้ว่า สัตว์ 

ทั้งหลายมีกรรม เป็นของตน

  ๒. ญาณสัมมาทิฏฐิ  คือปัญญาที่รู้อุบาย ในการทำใจ 

ให้สงบจากนิวรณ์  ตลอดจนปัญญาในอภิญญาจิต

  ๓. วิปัสสนาสัมมาทิฏฐิ  คือปัญญาที่เข้าไปรู้เห็น   

รูป-นามว่าไม่เที่ยง  เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา

  ๔. มรรคสัมมาทิฏฐิ  คือปัญญาที่ทำกิจ ในการ 

ประหารอนุสัยกิเลส  โดยมีพระนิพพาน  เป็นอารมณ์

แสดงปัญญาเจตสิกที่ประกอบกับจิต

  มหากุศลญาณสัมปยุต  ๔

  มหาวิบากญาณสัมปยุต  ๔

  มหากิริยาญาณสัมปยุต  ๔

 โลกียปัญญา มหัคคตกุศลจิต  ๙ ๓๙

  มหัคคตวิบากจิต  ๙  ๔๗  

ปัญญาเจตสิก  มหัคคตกิริยาจิต  ๙  หรือ

      ๗๙

  มรรคจิต  ๔  หรือ  ๒๐

 โลกุตตรปัญญา ผลจิต  ๔ หรือ  ๒๐     ๘ หรือ ๔๐
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  ๕. ผลสัมมาทิฏฐิ  คือปัญญาที่ เสวยผลจากการ 

ที่มรรคญาณได้ทำการประหารอนุสัยกิเลสแล้ว โดยมี 

พระนิพพานเป็นอารมณ์  เรียกว่า  “เสวยวิมุตติสุข”

  ๖. ปัจจเวกขณสัมมาทิฏฐิ  คือปัญญาที่ เกิดขึ้น 

ภายหลงัมรรคญาณ  ผลญาณสำเรจ็แลว้  เพือ่พจิารณาธรรม 

อย่างใดอย่างหนึ่งใน  ๕  ประการ  คือ

   ๑)  กิเลสที่ละแล้ว

   ๒)  กิเลสที่ยังเหลืออยู่

   ๓)  มรรคจิต

   ๔)  ผลจิต

   ๕)  พระนิพพาน

นางวิสาขา

อุบาสิกาผู้เลิศในการถวายทาน

  วิสาขา  เป็นธิดาของธนัญชัยเศรษฐี และนาง 

สุมนาเทวี แห่งภัททิยนคร แคว้นอังคะ ในเวลาที่นางมี 

อายุ ๗ ขวบ พระพุทธองค์ทรงเห็นอุปนิสัยพึงแนะนำ 

เพื่อการตรัสรู้ของวิสาขา และครอบครัวของวิสาขา 

รวมทั้งบุคคลอื่นๆ ในภัททิยนคร มีเสลพราหมณ์เป็นต้น
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  พรรษาที่  ๕  พระบรมศาสดาประทับอยู่  ณ  

กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน กรุงเวสาลี หลังจากออกพรรษา 

ปวารณาแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ 

หมู่ใหญ่  จึงเสด็จไปยังภัททิยนคร

  เมณฑกเศรษฐี  ผู้เป็นปู่ของวิสาขา ทราบความที่ 

พระพุทธองค์เสด็จมาถึงภัททิยนคร ได้เรียกเด็กหญิง 

วิสาขา หลานสาวมากล่าวว่า หลานจงออกไปต้อนรับ 

พระบรมศาสดา ซึ่งเสด็จมายังนครของเรา นั่นเป็นมงคล 

แก่ครอบครัวของเรา แล้วส่งวิสาขาพร้อมทั้งเด็กหญิง 

บริวาร และทาสี ออกไปด้วยยาน วิสาขาปฏิบัติตาม 

คำของปู่

  ความที่นางเป็นเด็กฉลาด ในเหตุอันควรและไม่ควร  

เมื่อไปใกล้ถึงที่ประทับของพระบรมศาสดาจึงลงมาจาก 

ยาน แล้วเดินมุ่งตรงไปเฝ้าพระบรมศาสดา  ถวายบังคม 

แล้วยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง

  พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมด้วยสามารถ 

แห่งบุพจริยา เมื่อจบพระธรรมเทศนา เด็กหญิงวิสาขา 

พร้อมด้วยเด็กหญิงบริวาร ได้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล

  เมณฑกเศรษฐีตามมาเฝ้าภายหลัง พระพุทธองค์ 

ทรงแสดง อนุปุพพิกถา คือ ทานกถา ศีลกถา สัคคกถา  

กามาทนีวกถา  เนกขมัมานสิงัสกถา  เมือ่เหน็เมณฑกเศรษฐ ี
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มีจิตปลอดจากนิวรณ์  มีจิตเบิกบานผ่องใสแล้ว จึงแสดง 

พระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้ด้วยปัญญา 

อันยิ่งของพระองค์ คือ อริยสัจธรรม ๔ ประการ ได้แก่  

ทุกขสัจ สมุทยสัจ นิโรธสัจ และมรรคสัจ

  ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน  

ได้เกิดขึ้นแก่เมณฑกเศรษฐีว่า

  สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา

  สิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา

  เมณฑกเศรษฐีตั้งอยู่ใน โสดาปัตติผล จึงนิมนต์ 

พระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยภัตตาหารในวันรุ่งขึ้นเศรษฐี 

ได้อังคาสภิกษุสงฆ์ อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ด้วย 

ขาทนียโภชนียอันประณีตที่ เรือนของตน หลังภัตกิจ 

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุโมทนา ทรงแสดงพระธรรม 

เทศนา ภรรยา บุตร สะใภ้ และทาสของเศรษฐีได้บรรลุ 

โสดาปัตติผลโดยนัยเดียวกัน คนเหล่านั้นบรรลุธรรม  

รู้ธรรมแจ่มแจ้งแล้ว  ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า

  ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า  

พระธรรม  และพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะ ขอพระพุทธองค์ 

โปรดทรงจำข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายว่า เป็นอุบาสก 

อุบาสิกาผู้มอบชีวิตถึงสรณะ จำเดิมแต่บัดนี้เป็นต้นไป
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  เมณฑกเศรษฐีได้กราบทูลปวารณา ขอถวาย 

ภัตตาหารเป็นประจำแก่ภิกษุสงฆ์ อันมีพระพุทธเจ้า 

เป็นประธาน ตราบเท่าที่พระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ใน 

ภัททิยนคร พระบรมศาสดาประทับอยู่ในภัททิยนคร  

ตามพระอัธยาศัยแล้ว เสด็จจาริกต่อไป

ประวัติเมืองสาเกต

  ครั้งนั้น พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงดำริว่า แคว้นโกศล

เป็นแคว้นใหญ่แคว้นหนึ่ง แต่มีตระกูลเศรษฐีอยู่เพียง  

๒ ตระกูล คือตระกูลของอนาถบิณฑิกะ และตระกูลของ 

มิคาระเท่านั้น ต่างกับแคว้นมคธ ซึ่งมีตระกูลเศรษฐี 

มากมายอันแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของแว่นแคว้น  

จึงเสด็จไปยังกรุงราชคฤห์ ตรัสขอตระกูลเศรษฐีจาก 

พระเจ้าพิมพิสารผู้ เป็นคู่ เขยของพระองค์  ให้ไปตั้ง 

หลักแหล่งในแคว้นโกศลสักตระกูลหนึ่ง

  พระเจ้าพิมพิสารตรัสให้ธนัญชัยเศรษฐี  แห่ง 

แคว้นอังคะ ผู้ เป็นบุตรของเมณฑกเศรษฐีเข้าเฝ้าแจ้ง 

พระประสงค์ของพระองค์ให้ทราบ ธนัญชัยเศรษฐีรับ 

พระดำรัสแล้ว กลับไปยังภัททิยนครเพื่อเตรียมการ
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  ครั้นถึงวันกำหนด พระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จไปรับ 

ครอบครัวของธนัญชัยเศรษฐี ด้วยพระองค์เองทรงนำชน 

เหล่านั้น  มาถึงสถานที่อันอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่ง  โปรดให้ 

สร้างที่ประทับพักแรม  ณ  ที่นั้น

  ธนัญชัยเศรษฐีทูลถามว่า สถานที่นี้อยู่ในแว่นแคว้น

ของผู้ใด พระราชาตรัสบอกว่า เป็นแว่นแคว้นของเราเอง  

เศรษฐีจึงทูลขอพระราชาอนุญาต ตั้งหลักแหล่งอยู่   

ณ  สถานที่นั้น  โดยให้เหตุผลว่า  ท่านมีบริวารมากมาย

  พระราชาปเสนทิโกศลทรงอนุญาต ตรัสสั่งให้สร้าง 

เมืองสำหรับเป็นถิ่นที่อาศัยของธนัญชัยเศรษฐีและบริวาร  

พระราชทานนามวา่  เมอืงสาเกต  กลา่วกนัวา่  อนัความงาม 

แห่งเมืองสาเกตที่ประทับใจผู้ที่มาเยือน คือมีทิวเขา 

อันสลับซับซ้อนเรียงราย เปรียบได้กับอุทยานธรรมชาติ 

อันร่มรื่น  มีลำน้ำหลายสาย  อีกทั้งสองฝั่งน้ำเป็นที่ลุ่มชอุ่ม

ดว้ยพนัธ์พุฤกษาชาตหิลากหลายชนดิ  กระแสลมประจำฤด ู 

ซึ่งพัดมาแต่บุรพทิศ ก็โบกโบยพากลิ่นหอมดังรวงผึ้งของ 

ดอกประดู่ให้แผ่คลุมไปทั่วพระนคร

  ถดัจากประตเูมอืงดา้นอดุรทศิ  จะแลเหน็เรอืนรบัรอง 

อันวิจิตรตระการตา มีสนามหญ้าเขียวขจีไปจนจรด 

ปราการคือที่ประทับแห่งจอมราชันย์แห่งแคว้นโกศล  
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งดงามด้วยซุ้มประตู  บรรจงแกะสลักเสลา อีกทั้ ง 

เสาประทีปน้ำมันทั่วเมืองสาเกต ซึ่งเป็นแนวไปตาม 

มรรคานั้น ในยามราตรีก็ส่องสว่าง กระจ่างด้วยแสงไฟ 

ละลานตา

  ถัดจากวมิานสถานแหง่พระราชา  เปน็คหสถานของ 

เสนาบดี และมหาอำมาตย์ก็ยังคงประดับตกแต่งอย่าง 

งดงาม  ในยามเย็น  เหล่าพสกนิกรพากันออกมาเดินเล่นยัง

พระลานกว้าง นั่งสนทนากันเป็นที่สนุกสนานบันเทิงใจ  

บ้างก็เดินเลยไปชมสระโบกขรณี ที่ติดกับอุทยานพันธ์ุไม้  

อนัสะพรัง่ดว้ยอบุล บณุฑรกิ และปทมุชาตเิมือ่ไกลออกมา 

จนถงึรา้นตลาดยา่นชมุชน กด็สูบัสนอลวนสง่เสยีงซือ้ขาย

ไปมากันอย่างมีความสุข

แสดงหาเบญจกัลยาณี

  ครั้งนั้น ในกรุงสาวัตถี บุตรของมิคารเศรษฐี ชื่อ  

ปุณณวัฒนะ  เจริญวัยถึงกาลที่จะได้ครองเรือน ถูก 

บิดามารดารบเร้าอยู่ ปุณณวัฒนะกล่าวว่า หากเมื่อใด 

พบหญิงที่พร้อมด้วยความงาม ๕ ประการ ก็จักทำตาม 

คำของบิดามารดา มิคารเศรษฐีจึงเชิญพราหมณ์ ๑๐๘  คน 

มายังเรือน แจ้งความปรารถนาของปุณณวัฒนะ แล้วมอบ

_16-0467.indd   130 5/6/16   3:00:10 PM



131

ทรัพย์ให้เป็นค่าใช้จ่ายของเหล่าพราหมณ์ พร้อมทั้ง 

พวงมาลัยทองคำมีค่าแสนกหาปณะ ส่งพราหมณ์ออกไป 

แสวงหาสตรีเบญจกัลยาณี สั่งว่าเมื่อพวกท่านพบสตรีตาม

ความประสงค์ของบุตรเราแล้ว จงมอบมาลัยนี้ให้แก่นาง

  พราหมณ์เหล่านั้นออกเสาะหาไปจนถึงเมืองสาเกต  

ขณะที่พราหมณ์ไปถึง ชาวเมืองสาเกตกำลังมีงานรื่นเริง 

ประจำปี วิสาขาซึ่งกำลังเจริญวัยพร้อมเหล่าบริวาร พากัน 

ออกไปเที่ยวชมงาน บังเอิญฝนตก สตรีบริวารต่างก็วิ่งเข้า

มายังศาลาที่พราหมณ์พักอยู่ เพื่อหลบฝน วิสาขาผู้เดียว 

ที่เดินเข้ามาด้วยอาการปกติ มิได้วิ่งเช่นสตรีอื่น

  พราหมณ์ได้เห็นลักษณะของเบญจกัลยาณี งาม 

ครบถ้วนคือ ผมงาม เนื้องาม (เหงือกและริมฝีปากงาม)  

ฟันงาม ผิวงาม วัยงาม  ครั้นนาง เข้ ามาในศาลา  

เหล่าพราหมณ์จึงถามว่า เพราะเหตุใดเธอจึงไม่หลบฝน 

เช่นผู้อื่น เธอไม่กลัวเสื้อผ้าเปียกหรือ วิสาขาตอบว่า  

ธรรมดาเสื้อผ้า เมื่อเปียกแล้วก็ย่อมแห้ง ถ้าหากว่าดิฉัน 

รีบร้อนวิ่งเมื่อพลาดพลั้งเกิดลื่นล้ม ก็ต้องได้รับบาดเจ็บ  

อันจะ เป็นความลำบากแก่ตนเองและบิดามารดา  

อีกประการหนึ่งหญิงสาววิ่งย่อมไม่งาม ดิฉันจึงค่อย 

เดินมา
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  เหล่าพราหมณ์ได้ยินวิสาขากล่าวตอบเช่นนั้น  

ก็แน่ใจว่า นี่คือสตรีเบญจกัลยาณี ที่มีลักษณะตรงกับ 

ความประสงคข์องบตุรเศรษฐ ีจงึมอบมาลยัทองให ้กลา่ววา่  

มาลัยทองนี้สมควรแก่เธอเท่านั้น แล้วเล่าความแต่ต้น 

ให้วิสาขาทราบโดยละเอียด วิสาขาถามพราหมณ์ว่า 

ท่านมาจากเมืองไหน จากตระกูลใด บุตรเศรษฐีชื่อกระไร  

วิสาขาเห็นว่าตระกูลเสมอกัน จึงรับมาลัยทองมาสวม  

แล้วส่งคนไปแจ้งความให้บิดาทราบ เพื่อนำพราหมณ์ 

เหล่านั้นกลับไปยังเรือน

  ธนัญชัยเศรษฐีให้การต้อนรับพราหมณ์เหล่านั้น  

สอบถามโดยนัยเดียวกับธิดา จากนั้น พราหมณ์พักอยู่  

๒ วันจึงเดินทางกลับ เมื่อพราหมณ์เหล่านั้นกลับถึง 

กรุงสาวัตถี ได้เรียนความแก่มิคารเศรษฐีว่า บัดนี้ได้พบ 

สตรีเบญจกัลยาณีแล้ว มิคารเศรษฐีคิดว่า ตระกูลของ 

นางวิสาขาเป็นตระกูลใหญ่ ควรที่จะรับนางมาโดยเร็ว

  มิคารเศรษฐี จึงไปกราบทูลพระราชปเสนทิโกศล 

ให้ทรงทราบ พระองค์ทรงมีพระราชดำริว่า ควรที่จะทำ 

ความยกย่องแก่ตระกูลนั้น ตรัสว่า  แม้ เราก็จักไป  

มิคารเศรษฐีจึงส่งข่าวไปบอกให้ ธนัญชัยเศรษฐี ทราบว่า  

เมื่อข้าพเจ้ามา พระราชาของข้าพเจ้าก็จะเสด็จมาด้วย
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เครื่องประดับมหาลดาปสาธน์

  วันนั้น ธนัญชัยเศรษฐีเรียกช่างทองมา ๕๐๐ คน  

มอบทองให้หนึ่งพันลิ่ม เงินหนึ่งพันลิ่ม เพชร ๔ ทะนาน  

มุกดา ๑๑ ทะนาน แก้วประพาฬ ๒๒ ทะนาน แก้วมณี   

๓๓ ทะนาน สั่งว่า พวกท่านจงนำรัตนะเหล่านี้ไปทำ 

เครื่องประดับชื่อ มหาลดาปสาธน์ ให้แก่ธิดาของเรา

  เครื่องประดับนี้ แพรวพราวไปด้วยเพชรนิลจินดา  

ไม่มีผ้าด้าย ผ้าไหม หรือผ้าใดๆ เจือปนอยู่เลย ที่ที่ควร 

จะใช้ผ้าก็ใช้แผ่นเงินแทน เครื่องประดับนี้เมื่อสวมลงที่ 

ศีรษะ ย่อมยาวลงไปจรดหลังเท้า พวกช่างได้ทำลูกกระดุม

ประกอบเป็นแหวนขึ้นในที่นั้นๆ ด้วยทองคำ ส่วนห่วง 

ที่ร้อยทำด้วยเงิน

  มกีระดมุทีก่ลางกระหมอ่ม  ๑  กระดมุ  ทีข่า้งหสูองขา้ง  

๒ กระดุม ที่หลุมคอ ๑ กระดุม ที่เข่าทั้งสองข้าง ๒ กระดุม  

ที่ข้อศอกทั้งสองข้าง ๒ กระดุม ที่ข้างสะเอวทั้งสองข้าง   

๒ กระดุม พวกช่างยังได้ทำนกยูงตัวหนึ่งไว้บนเครื่อง 

ประดับนั้น ขนและปีกนกยูงทำด้วยทองคำ ข้างขวา  

๕๐๐ ขน ข้างซ้าย ๕๐๐ ขน จงอยปากของนกยูงทำด้วย 

แก้วประพาฬ นัยน์ตานกยูงทำด้วยแก้วมณีที่ใสบริสุทธิ์  

สร้อยคอและหางทำด้วยแก้วมณี  ก้านขนและขาของ 

นกยูงทำด้วยเงิน  มองดูแล้วนกยูงนั้นเสมือนหนึ่งมีชีวิต
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  นกยูงนั้น ตั้งอยู่กลางกระหม่อมของวิสาขา ลักษณะ 

ปรากฏเสมือนนกยูงรำแพน อยู่บนยอดเขาเสียงของก้าน 

ขนปีกพันขนยามที่ผู้สวมใส่ เยื้องกราย ดัง เหมือน 

ทิพยดนตรีอันไพเราะ และเปรียบประดุจเสียงกึกก้อง 

แห่งดนตรีที่ประกอบด้วยองค์ ๔ เครื่องประดับมีความ 

งามอ่อนนุ่ม ราวผืนผ้าเนื้อละเอียด ที่บรรจงถักทอด้วย 

ความประณีต อีกทั้งเป็นเครื่องประดับที่มีน้ำหนักมาก  

บังเกิดขึ้นเฉพาะผู้มีบุญเท่านั้น และต้องเป็นหญิงที่มี 

พละกำลังเท่ากับช้างถึง ๕ เชือก เช่นวิสาขาจึงจะสวม 

เครื่องประดับชิ้นนี้ได้ 

  ผู้ที่ได้เห็นโดยใกล้ชิดเท่านั้น จึงจะทราบว่ามิใช่ 

นกยูงจริง มหาลดาปสาธน์นี้มีค่าถึง ๙ โกฏิ เศรษฐีได้ให้ 

ค่ากำเหน็จแก่ช่างหนึ่งแสนกหาปณะ

  ถามว่า  วิสาขาได้เครื่องประดับ มหาลดาปสาธน์  

และลักษณะเบญจกัลยาณีด้วยผลแห่งกรรมใด  

  ตอบว่า   ในกาลพระมหากัสสปพระพุทธเจ้า นางได้

เคยถวายผ้าจีวรสาฎกแก่ภิกษุสองหมื่นรูป อีกทั้งได้ถวาย 

ด้าย เข็ม เครื่องย้อม ซึ่งเป็นเครื่องใช้สอยของสมณะ  

ด้วยผลแห่งทานนั้น ท่านจึงกล่าวไว้ว่า
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  จีวรทานของสตรี  ย่อมถึงที่สุด ด้วยเครื่องประดับ

มหาลดาปสาธน์

  จีวรทานของบุรุษ  ย่อมถึงที่สุด ด้วยสมณบริขาร 

อันสำเร็จด้วยฤทธิ์  มาทางนภากาศเมื่อออกบวช

โอวาทและพรหมไทยของบิดา

  ธนัญชัยเศรษฐีให้โอวาทวิสาขาก่อนออกไปมีเรือน  

๑๐ ประการว่า ธรรมดาหญิงที่ไปสู่สกุลของสามี

  ๑.   ไม่พึงนำไฟภายใน  ออกไปภายนอก

  ๒.   ไม่พึงนำไฟภายนอก  เข้ามาภายใน

  ๓.   พึงให้แก่ผู้ที่ให้

  ๔.   ไม่พึงให้แก่ผู้ที่ไม่ให้

  ๕.   พึ่งให้แก่คนทั้งที่ให้และไม่ให้

  ๖.   พึงนั่งให้เป็นสุข

  ๗.   พึงนอนให้เป็นสุข

  ๘.   พึงบริโภคให้เป็นสุข

  ๙.   พึงอย่าให้เรือนขาดไฟ

  ๑๐. พึงนอบน้อมเทวดาภายใน
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  จากนั้น เศรษฐีได้จัดเตรียมพรหมไทย คือ ของที่ 

บิดามารดาให้ก่อนออกเรือนแก่ธิดาด้วยสิ่งเหล่านี้คือ  

เกวียนซึ่งเต็มด้วยกหาปณะ ๕๐๐ เล่ม ภาชนะทองคำ  

ภาชนะเงิน  ภาชนะทองแดง  ภาชนะสัมฤทธิ์  อย่างละ   

๕๐๐  เลม่  ผา้ดา้ย  ผา้ไหม  ๕๐๐  เลม่  เนยใส  นำ้มนั นำ้ออ้ย  

อย่างละ ๕๐๐ เล่ม ข้าวสารแห้งข้าวสาลี ๕๐๐ เล่ม  

เ ค รื่ อ ง อุ ป ก ร ณ์ มี ไ ถ แ ล ะ ผ า ล เ ป็ น ต้ น  ๕ ๐ ๐  เ ล่ ม  

เศรษฐีผู้บิดาคิดว่า ธิดาเราจักไม่ต้องไปสู่ประตูเรือนผู้อื่น 

ด้วยความต้องการในสิ่งเหล่านี้

  นอกจากอุปกรณ์ทั้งหลายเหล่านั้น เศรษฐีได้ให้รถ 

อีก ๕๐๐ คัน สาวใช้รูปงามผู้ประดับด้วยเครื่องอลังการ 

พร้อมสรรพไว้บนรถคันละ ๓ คน และเหล่าบริวารอีก  

๑,๕๐๐ คน สั่งว่าพวกเจ้า ๕๐๐ คนจงดูธิดาของเราให้ 

ปลอดภัย ๕๐๐ คนจงดูแลการบริโภค ๕๐๐ คนจงดูแล 

การแต่งตัวของธิดาเรา

  ครั้งนั้น เศรษฐีคิดว่า จักให้โคแก่ธิดา จึงสั่งบริวารว่า  

พวกท่านจงไปเปิดประตูคอกโค แล้วยืนถือกลอง ๓ ใบ  

อยู่ในที่ ๓ คาวุต (หนึ่งคาวุตเท่ากับ ๑๐๐ เส้น)  ยืนอยู่ใน 

ที่ทั้งสองในที่ประมาณ ๑ อุสภ (๒๕ วา) โดยส่วนกว้าง  

ถดัจากนัน้จงอยา่ใหโ้คเหลา่นัน้ไปทีอ่ืน่ พงึตกีลองสญัญาณ

ในเวลาแม่โคหยุดแล้ว
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  บรวิารเหลา่นัน้ไดท้ำตามทีส่ัง่  เมือ่โคออกจากคอกได ้ 

๑  คาวุต  พวกเขาได้ตีกลองสัญญาณขึ้น  พอไปได้  ๒  คาวุต  

ได้ตีกลองสัญญาณอีก ครั้นไปได้  ๓  คาวุต  บริวารจึงหยุด

ฝูงโคไว้เพียงนั้นตามสั่ง เศรษฐีบอกว่า โคเท่านี้พอแล้ว 

แก่ธิดาของข้าพเจ้า  พวกท่านจงปิดประตูคอกเถิด  

บริวารปิดประตูคอกแล้ว แต่ด้วยผลแห่งบุญของวิสาขา  

โคอุสภะ แม่โคนม และลูกโคที่เหลืออยู่ในคอก ต่างก็ 

กระโดดตามกันออกไปอีก

  ถามว่า  โคทั้งหลายตามไป เช่นนั้น เพราะผลแห่ง 

กรรมใด

  ตอบว่า  เพราะผลแห่งทานที่วิสาขาถวายแล้วใน 

อดีต แก่ภิกษุและสามเณร ในกาลแห่งพระกัสสปพุทธเจ้า  

ครั้งนั้นนางเป็นธิดาของพระเจ้ากีกิ นามว่า สังฆทาสี  

นางได้ถวายเบญจโครส (นมสด นมส้ม เนยใส เนยข้น  

นมเปรี้ยว) แก่ภิกษุสามเณรสองหมื่นรูป แม้เมื่อภิกษุ 

สามเณรปดิบาตรหา้มอยูว่า่พอแลว้ นางกย็งักลา่ววา่นีอ่รอ่ย  

นี่น่าฉัน ได้ถวายแล้วถวายอีก เพราะผลแห่งกรรมนั้น  

โคเหล่านั้นแม้บริวารห้ามอยู่ก็ยังตามกันออกไป

  ชาวชนบทเมืองสาเกต ต่างก็พากันติดตามไปส่ง 

วิสาขาไปเป็นจำนวนมาก มิคารเศรษฐี เห็นดังนั้นจึงสั่ง 

บริวารขับไล่ให้กลับ กล่าวกับวิสาขาว่าชนเท่านี้เพียงพอ 
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แล้ว หากปล่อยให้ติดตามมาทั้งหมด ใครจะสามารถเลี้ยงดู

ชนเหล่านั้นทั้งหมดได้

  ครั้นนางวิสาขาเดินทางมาถึงกรุงสาวัตถี วิสาขา 

ได้ยืนอยู่บนรถ แสดงตนให้ชาวเมืองสาวัตถีที่ออกมา 

ต้อนรับ เมื่อเข้ามาสู่เรือนของมิคารเศรษฐีแล้ว ได้ส่ง 

บรรณาการไปยังตระกูลต่างๆ ในนครสาวัตถี เป็นการ 

ผูกมิตรไมตรีกับทุกคน ทำชาวเมืองสาวัตถีทั้งหมดให้เป็น 

เสมือนญาติอันสนิทโดยถ้วนหน้ากัน

  มิคารเศรษฐี เมื่อจะทำการอาวาหมงคล หาได้  

คำนึงถึงพระบรมศาสดา ซึ่งประทับอยู่ที่พระเวฬุวันวิหาร

ไม่ เพราะศรัทธาที่ตั้งอยู่ในพวกสมณะเปลือยมาตลอดกาล

ยาวนาน ในวันนั้นมิคารเศรษฐีให้คนหุงข้าวปายาส 

หลายร้อยสำรับ นิมนต์พวกอเจลกะ ๕๐๐ เข้ามาในเรือน  

ส่งข่าวแก่วิสาขาว่า สะใภ้ของฉันจงมาไหว้พระอรหันต์ 

ทั้งหลาย วิสาขาเห็นอเจลกะเหล่านั้นแล้วคิดว่า ผู้เว้นจาก 

หิริโอตตัปปะเห็นปานนี้ จะชื่อว่าพระอรหันต์ไม่ได้ เหตุไร 

บิดาสามีจึงเรียกเรามาไหว้

  พวกอเจลกะเหลา่นัน้ เหน็อากปักริยิาของนางวสิาขา 

แล้ว ติเตียนมิคารเศรษฐีเป็นเสียงเดียวกันว่า คหบดี  

ไม่มีหญิงอื่นแล้วหรือ จึงให้สาวิกาของพระสมณโคดม 
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ซึ่งเป็นนางกาลกิณีตัวสำคัญเข้ามาในที่นี้ จงขับไล่นาง  

ออกจากเรือนนี้ เสียโดยเร็ว มิคารเศรษฐีมิได้ตอบแต่ 

ประการใด

  เช้าวันหนึ่ง พระเถระรูปหนึ่งเที่ยวบิณฑบาต  ได้เดิน 

เข้ามาสู่เรือน มิคารเศรษฐีแม้จะเห็นพระเถระก็แกล้ง 

ทำเป็นไม่เห็น ก้มหน้าบริโภคอยู่  วิสาขาจึงกล่าวกับ 

พระเถระว่า นิมนต์ไปข้างหน้าเถิดเจ้าข้า บิดาสามีของ 

ดิฉันกำลังบริโภคของเก่า มิคารเศรษฐีได้ฟังดังนั้นก็โกรธ 

วางมือจากการบริโภคแล้วให้ขับไล่นาง แต่คนรับใช้  

เหล่านั้นล้วนแต่เป็นคนของนางวิสาขา จึงไม่มีผู้ใดกล้า 

แตะต้องนาง

  วิสาขากล่าวว่า คุณพ่อ ดิฉันจะไม่ออกจากบ้านด้วย 

เหตุเช่นนี้ ในเวลาที่ดิฉันมาสู่เรือนนี้ คุณพ่อของดิฉัน 

ได้ฝากฝังดิฉันกับกุฎุมพี ๘ คนว่า ถ้าโทษเกิดขึ้นแก่ธิดา 

ของเรา กจ็งใหท้า่นเปน็ผูช้ำระ คณุพอ่จงเรยีกทา่นเหลา่นัน้

มาชำระโทษของดิฉันก่อน

  กุฎุมพีทั้ง ๘ ฟังความจากมิคารเศรษฐี แล้วไต่ถาม 

สอบสวนเนื้อความ วิสาขาอธิบายว่า บิดาสามีของดิฉัน 

กำลังบริโภคอาหารอยู่ ไม่ใส่ใจในพระเถระที่มายังเรือน  

ดิฉันกล่าวกับพระเถระว่า นิมนต์ไปข้างหน้าเถิดเจ้าข้า  
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บดิาสามขีองดฉินักำลงับรโิภคของเกา่  ดฉินัหมายความวา่  

ท่านไม่ได้ทำบุญในอัตภาพนี้ บริโภคแต่บุญเก่าจึงได้นิมนต์

พระเถระให้ไปข้างหน้า

  นอกจากนั้น ยังอธิบายความคลางแคลงใจของ 

เศรษฐีที่มีต่อเธอทุกข้อ ให้เป็นที่กระจ่าง วิสาขาได้พ้นจาก

ข้อกล่าวหาแล้วทุกประการ ด้วยเหตุผลในความเป็น 

อริยบุคคลของนาง

  มิคารเศรษฐีได้กล่าวขอโทษนาง วิสาขากล่าวว่า  

โทษของคุณพ่อดิฉันยกให้ได้ แต่ว่าดิฉันเป็นธิดาของ 

ตระกูลที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา พวกดิฉันเมื่อ

เว้นจากภิกษุสงฆ์แล้ว จะเป็นอยู่ไม่ได้ หากดิฉันได้บำรุง 

ภิกษุสงฆ์ตามความพอใจของดิฉัน ดิฉันจึงจะอยู่ที่บ้านนี้

  เศรษฐีกล่าวว่า ถ้าเช่นนั้น เธอจงบำรุงพวกสมณะ 

ของเธอตามใจชอบเถิด

  นางวิสาขาจึงส่งคนไปทูลนิมนต์พระทศพล เพื่อ 

ถวายภัตตาหารในวันรุ่งขึ้น พวกอเจลกะรู้ข่าวจึงไปล้อม 

เรือนไว้ ห้ามมิคารเศรษฐีว่า คหบดี ท่านอย่าไปสู่สำนัก 

ของสมณโคดมเลย เศรษฐีจึงส่งคนไปแจ้งว่า สะใภ้ของฉัน

จงอังคาสภิกษุสงฆ์เองเถิด ครั้นเสร็จภัตกิจแล้ว วิสาขา 

จึงไปเชิญมิคารเศรษฐีมาฟังธรรม
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  ทนีัน้ พวกอเจลกะกลา่ววา่ การไมไ่ปครานี ้ ไมส่มควร 

อย่างยิ่ง แม้กระนั้นเมื่อท่านจะฟังธรรม จงนั่งฟังภายนอก

ม่านที่พวกเรากั้นไว้ มิคารเศรษฐีไปนั่งนอกม่านเพื่อ 

ฟังธรรม ตามที่พวกอเจลกะสั่ง

  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า แม้ท่านจะนั่งในม่าน  

หรือนอกม่านก็ตาม ฟากภูเขาหินโน้น หรือฟากจักรวาล 

โน้นก็ตาม เราสามารถให้ท่านได้ยินเสียงของเราได้    

แล้วทรงเริ่มแสดงอนุปุพพิกถา ดุจจับต้นหว้าใหญ่สั่น 

และดุจยังฝนคืออมตธรรมให้ตก

  ขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม  

เหล่าชนไม่ว่าจะอยู่ทิศใด ต่างกล่าวกันว่า เสมือนหนึ่ง 

พระองค์ทอดพระเนตรดูเราคนเดียว ทรงแสดงธรรม 

โปรดเราคนเดียว

  มิคารเศรษฐี  เมื่ อพระบรมศาสดาทรงแสดง 

พระธรรมเทศนาอยู่ นั่งอยู่ภายนอกม่านนั่นเอง บรรลุ 

โสดาปัตติผล เป็นผู้หมดความสงสัยในพระรัตนตรัย  

ยกชายมา่นขึน้ แลว้หมอบลงแทบพระบาทของพระศาสดา  

กราบทูลว่า พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ไม่เคยทราบมาก่อนเลย

ว่า ทานที่บุคคลให้แล้วในศาสนานี้มีผลมาก ข้าพระองค์ 

ได้ทราบผลแห่งทานในบัดนี้ ก็เพราะอาศัยหญิงสะใภ้ของ

_16-0467.indd   141 5/6/16   3:00:55 PM



142

ข้าพระองค์ผู้นี้ ข้าพระองค์พ้นแล้วจากอบายทุกข์ทั้งปวง  

หญิงสะใภ้ของข้าพระองค์มาสู่ เรือนนี้ เพื่อประโยชน์  

เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์โดยแท้

วิสาขาได้นามว่ามิคารมารดา

  มิคารเศรษฐีได้สถาปนานางวิสาขา หญิงสะใภ้ 

ของตนไว้ในตำแหน่งของมารดา ต่อเบื้องพระพักตร์ของ 

พระบรมศาสดาในขณะนัน้เองวา่ วสิาขา เธอจงเปน็มารดา 

ของเรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นับแต่นั้นมา วิสาขาจึงได้ 

นามใหม่ว่า วิสาขามิคารมารดา นางวิสาขาได้กราบทูล 

นิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้า  เพื่อเสวยในวันรุ่งขึ้น

  ในวันนั้น นางสุมนาเทวี มารดาของสามีก็ได้บรรล ุ

โสดาปัตติผล จำเดิมจากกาลนั้นมา เรือนหลังนั้นได้ 

เปิดประตูแล้วเพื่อพระพุทธศาสนาด้วยหญิงสะใภ้นั้น

  จากนั้น นิ เวศน์ของนางวิสาขา ในเวลาเช้าก็  

คลาคล่ำไปด้วยนักแสวงบุญ ภายในเรือนก็จัดไทยทานไว้ 

พร้อมสรรพทั้งผ้ากาสาวะ ทั้งภัตตาหาร เช่นเดียวกับเรือน

ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี

  นางวิสาขานั้น ในเวลาเช้าก็ถวายทานแก่พระ-

ภิกษุสงฆ์ เวลาบ่ายก็ให้บ่าวไพร่ถือเภสัชและน้ำอัฏฐบาน 
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ไปถวายพระอาพาธและบรรดาภิกษุสงฆ์ทั้ งหลาย 

เป็นประจำ

เครื่องประดับฆนมัฏฐกะ

  ตอ่มา  มคิารเศรษฐคีดิวา่สะใภข้องเรามอีปุการะมาก  

เราจักทำบรรณาการให้แก่นาง เพราะเครื่องประดับของ 

นางนั้นหนัก ไม่อาจนำมาประดับเป็นนิตย์ได้ เราจักทำ 

เครือ่งประดบัอยา่งเบาใหน้าง ควรประดบัไดใ้นกาลทกุเมือ่  

คิดดังนี้แล้ว จึงให้ช่างทำเครื่องประดับชื่อ ฆนมัฏฐกะ  

อันมีราคาแสนหนึ่งให้แก่วิสาขา

  เมื่อประดับเสร็จแล้ว มิคารเศรษฐีได้นิมนต์พระ- 

ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานมาเสวยภัตตาหาร  

ให้นางวิสาขาอาบน้ำด้วยน้ำหอม ๑๖ กระออม ถวาย 

บังคมพระบรมศาสดาแล้ว มอบเครื่องประดับนั้นแก่นาง  

พระบรมศาสดาทรงอนุโมทนาแล้ว  เสด็จกลับวิหาร

 

วิสาขาขอพร  ๘  ประการ

  ครัง้หนึง่ นางวสิาขาไดก้ราบทลูนมินตพ์ระพทุธองค์

พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ มารับภัตตาหารยังเรือนของนาง  

กอ่นสวา่งวนันัน้มฝีนตก พระพทุธองคต์รสักบัภกิษสุงฆว์า่  
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พวกเธอจงอาบน้ำฝนกันเถิด เพราะฝนนี้เป็นฝนสุดท้าย 

แล้ว บรรดาภิกษุเมื่อได้รับพุทธนุญาต จึงพากันเปลื้อง 

ผ้าจีวรและสบง เปลือยกายอาบน้ำฝนอยู่ในบริเวณรอบ 

พระวิหาร

  นางวิสาขาเมื่อเตรียมภัตตาหารเสร็จแล้ว ก็ให้ทาสี 

ไปกราบทูลพระพุทธองค์ถึงภัตกาล นางทาสีมาถึง 

พระวิหารเชตวัน เห็นภิกษุเปลือยกายอาบน้ำฝนอยู่   

สำคัญว่าเป็นพวกอเจลกะ มิใช้ภิกษุสงฆ์ จึงกลับมาบอก 

ความแก่นางวิสาขา นางเป็นผู้ฉลาด เข้าใจทันทีว่าภิกษุ 

คงพากันเปลือยกายอาบน้ำ จึงสั่งนางทาสีกลับไปนิมนต์ 

อีกครั้งนี้เป็นเวลาที่สงฆ์ทั้งหลายอาบน้ำเรียบร้อยแล้ว  

ต่างก็กลับไปยังที่พำนักของตน นางทาสีกลับมาแจ้งอีกว่า 

ในพระเชตวันไม่มีภิกษุแม้แต่รูปเดียว นางวิสาขาดำริว่า 

บรรดาสงฆ์คงอาบน้ำเสร็จแล้ว กลับไปสู่ที่พำนักจึงให้ 

ทาสีกลับไปนิมนต์อีกเป็นคำรบที่  ๓  ครั้งนี้  ภิกษุทั้งหลาย 

อยู่กันพร้อมหน้า

  เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า พร้อมภิกษุสงฆ์เสด็จ 

มายังเรือนตามคำอาราธนาแล้ว นางได้อังคาสภิกษุสงฆ์มี 

พระพุทธเจ้าเป็นประธาน ด้วยของเค้ียวของฉันอันประณีต
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  เมื่อเสร็จภัตกิจแล้ว นางวิสาขาได้กราบทูลขอพร   

๘  ประการดังนี้

  ๑. ขอถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่ภิกษุ

  ๒. ขอถวายภัตตาหารแก่ภิกษุอาคันตุกะ

  ๓. ขอถวายเสบียงแก่ภิกษุผู้เดินทางไกล

  ๔. ขอถวายภัตตาหารแก่ภิกษุอาพาธ

  ๕. ขอถวายภัตตาหารแก่ภิกษุที่ดูแลภิกษุอาพาธ

  ๖. ขอถวายเภสัชแก่ภิกษุผู้อาพาธ

  ๗. ขอถวายข้าวยาคูต่อภิกษุเป็นนิตย์

  ๘. ขอถวายผ้าคลุมอาบน้ำแก่ภิกษุณี

  พระพุทธองค์ตรัสถามว่า วิสาขา เธอเห็นอานิสงส์ 

อะไร  จึงขอพรเหล่านี้ต่อตถาคต

  วิสาขากราบทูลว่า บรรดาภิกษุในพระธรรมวินัยนี้   

จำพรรษาอยู่ในทิศต่างๆ หลังจากออกพรรษาแล้ว จักพา 

กันมากรุงสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระองค์ เมื่อพระองค์ทรง 

พยากรณ์คติของภิกษุผู้มรณภาพแล้วว่า ภิกษุนั้นได้   

บรรลุโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรือ 

อรหัตผล

  เมื่อพวกหม่อมฉันทราบว่า ภิกษุเหล่านั้นเคยมาสู่ 

กรุงสาวัตถี ก็แน่ใจว่าพระคุณเจ้ารูปนั้น คงเคยได้ใช้สอย 
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ผ้าวัสสิกสาฎก ได้ฉันอาคันตุกภัต คมิกภัต คิลานภัต  

คิลานุปัฏฐากภัต ปักขิตภัต หรือยาคูที่หม่อมฉันเคยถวาย 

เป็นแน่ เมื่อหม่อมฉันระลึกถึงกุศลนั้นอยู่ ความปลื้มใจ 

จักบังเกิดขึ้น เมื่อใจอิ่มเอิบแล้ว กายจักสงบ เมื่อกายสงบ  

จักมีความสุข จิตจักตั้งมั่น เมื่อจิตตั้งมั่นเป็นอันว่า  

หม่อมฉันได้อบรมอินทรีย์ อบรมพละ อบรมโพชฌงค์  

หม่อนฉันเห็นอานิสงค์นี้  จึงได้ขอประทานพรจาก 

พระผู้มีพระภาคเจ้า  พระเจ้าข้า

  พระพุทธองค์จึงประทานพร ๘ ประการแก่นาง  

แล้วทรงอนุโมทนาด้วยพระคาถาว่า

สตรีใดบริจาคทานด้วยความเลื่อมใส

ย่อมสมบูรณ์ด้วยศีล  เป็นสาวิกาของพระสุคต

สตรีใดอาศัยมรรคปฏิบัติ  เพื่อความหลุดพ้น

ย่อมประสบสุขในสวรรค์  ตลอดกาลนาน

  นอกจากพรที่ทูลขอ พระพุทธองค์ทรงอนุญาต  

สลากภัต อาคันตุกภัต คมิกภัต คิลานุปัฏฐากภัต ปักขิตภัต  

และธุวยาคู สำหรับภิกษุสงฆ์อีกด้วย

  การถวายผ้า วัสสาวาสิกา หรือผ้าอาบน้ำฝน จึงถือ 

เป็นประเพณีปฏิบัติสืบมาจนกระทั่งปัจจุบัน
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วิสาขาลืมเครื่องประดับในวิหาร

  กาลครั้ งหนึ่ง  นางวิสาขาถูกเชื้อ เชิญให้ไปใน 

งานมงคลในฐานะผู้อาวุโส ซึ่งนางเป็นที่เคารพรักของ 

ชาวกรุงสาวัตถี เมื่อเสร็จงานแล้วมหาชนต่างพากันไป 

วิหารเพื่อฟังธรรม

  นางวิสาขาสวมเครื่องประดับมหาลดาปสาธน์  

ร่ วม เดินทางไปกับชนเหล่ านั้นด้วย  ก่อนเข้ า ไปสู่  

พระวิหารนางคิดว่า การสวมเครื่องประดับเข้าไปฟังธรรม

ไม่สมควร จึงได้เปลื้องเครื่องประดับนั้นออก แล้วห่อส่ง 

ให้หญิงบริวารถือไว้ แล้วเข้าไปในพระวิหาร ครั้งฟัง 

พระธรรมเทศนาจบ ถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้ว  

จึงออกจากวิหาร ประสงค์จะไปดูแลภิกษุสามเณร 

ที่อาพาธ เพื่อถวายเภสัช บริวารลืมเครื่องประดับวางไว้ 

ในวิหาร

  โ ด ย ป ก ติ เ มื่ อ บ ริ ษั ท ฟั ง ธ ร ร ม ก ลั บ ไ ป แ ล้ ว  

พระอานนท์เถระจะเป็นผู้ตรวจตราสถานที่ และเก็บงำ 

ของที่ชนเหล่านั้นลืมไว้ในวิหาร ในวันนี้ท่านได้เห็นเคร่ือง

ประดับของนางวิสาขาวางอยู่ จึงทูลให้พระผู้มีพระภาค 

ทรงทราบ พระพุทธองค์ตรัสว่า อานนท์ เธอจงเก็บไว้ 

ในที่อันควรเถิด พระอานนท์ทำตามพระดำรัสนั้น
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  หญิงบริวารนึกได้ว่า ลืมห่อเครื่องประดับไว้ในวิหาร  

จึงแจ้งให้นางวิสาขาทราบ แล้วรีบไปนำกลับคืนมา  

พระอานนท์เห็นหญิงบริวารกลับมา จึงบอกแก่หญิงนั้นว่า  

ฉันเก็บไว้  ณ  ที่นั้น  เธอจงนำไปเถิด  เมื่อหญิงนั้นกลับมา 

แล้ว นางวิสาขาคิดว่า เครื่องประดับอันพระคุณเจ้าจับต้อง

แล้ว มิสมควรที่จะนำมาประดับอีก ด้วยความเคารพใน 

พระอานนท์ จึงดำริว่าจักจำหน่ายเครื่องประดับนั้น  

แล้วน้อมนำสิ่งที่เป็นกัปปิยะไปถวายสงฆ์

วิสาขาสร้างวิหารถวายสงฆ์

  นางวิสาขาเรียกช่างทองให้มาตีราคา ช่างทองได้ 

ตีราคาถึง ๙ โกฏิ นางจึงนำมหาลดาปสาธน์ขึ้นวางบนยาน  

ตระเวนบอกขายทั่วกรุงสาวัตถี แต่ไม่มีผู้ใดสู้ราคาได้ นาง 

จึงซื้อเครื่องประดับนั้นเสียเอง

  อรรถกถา มหาปรินิพพานสูตร หน้า ๔๑๗ แสดงไว ้

ว่า  มหาลดาปสาธน์มีทั้งหมด ๓ ชุด ผู้มี โอกาสใช้  

เครื่องประดับนี้ มีสตรีเพียง ๓ นาง คือ นางวิสาขา ๑  

นางมัลลิกาภรรยาของพันธุมัลลเสนาบดี ๑ และบุตรีของ 

เศรษฐีกรุงพาราณสี  ๑
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  จากนั้น นางวิสาขาให้ขนทรัพย์ ๙ โกฏิ บรรทุก 

เกวียนนำไปยังวิหาร ถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้ว 

กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ พระอานนท์เถระ 

ผูเ้ปน็เจา้ ไดเ้ปน็ผูเ้กบ็รกัษาเครือ่งประดบัทีห่มอ่มฉนัลมืไว้

ในวิหาร จำเดิมแต่กาลที่พระเถระจับต้องแล้ว หม่อมฉัน 

มิอาจจะนำมาประดับได้อีก ด้วยความเคารพ หม่อมฉันได้ 

ขายเครื่องประดับนั้น แล้วน้อมนำเอากหาปณะนี้มาถวาย 

ต่อสงฆ์ หม่อมฉันจะน้อมนำเข้าในปัจจัยใด พระเจ้าข้า

  พระบรมศาสดาตรัสว่า วิสาขา เธอจงนำไปสร้าง 

เสนาสนะสำหรบัสงฆ ์ทีใ่กลป้ระตเูมอืงดา้นทศิตะวนัออก

เถิด นางทูลว่า สมควรแล้ว พระเจ้าข้าแล้วนำเอากหาปณะ 

ไปซื้อที่ดิน ส่วนหนึ่งของอุทยานบุพพารามเพื่อก่อสร้าง 

ยอดปราสาทสำหรับเป็นที่ประทับของพระพุทธองค์

  ภายในเวลา ๙ เดือนก็สร้างปราสาท ๒ ชั้นเสร็จ  

ปราสาทนั้นมีชั้นบน ๕๐๐ ห้อง ชั้นล่าง ๕๐๐ ห้อง  

ห้องนางให้สร้างยอดปราสาทด้วยทองคำ ขนานนามว่า  

มิคารมาตุปราสาท

  เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จกลับมากรุงสาวัตถี    

นางวิสาขาจึงเข้าไปเฝ้าที่พระเชตวันวิหาร กราบทูลเชิญให้

พระองค์เสด็จไปยังมิคารมาตุปราสาท ทูลขอปฏิญาณว่า   
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ขอพระพุทธองค์และภิกษุสงฆ์ประทับอยู่ในมิคารมาตุ-

ปราสาทนี้เถิด พระเจ้าข้า แล้วได้ถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์  

มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ในวันสุดท้ายได้ถวายผ้าสาฎก  

เพื่อทำจีวรแก่ภิกษุใหม่ และได้ถวายเภสัชเต็มบาตรแก่ 

ภิกษุทุกรูป

  นางวิสาขาได้บริจาคทรัพย์ทั้งหมด ๒๗ โกฏิ คือ 

ซื้อที่ดิน ๙ โกฏิ ก่อสร้างวิหาร ๙ โกฏิ และค่าใช้จ่าย 

ในการฉลองวิหารอีก ๙ โกฏิ วันสุดท้ายของการฉลอง  

นางคิดว่า ความปรารถนาอันใดที่เราตั้งไว้แล้ว ในกาลก่อน 

ความปรารถนาทั้งหมดนั้น สมดังมโนรถแล้ววันนี้   

นางเดินเวียนรอบปราสาท เปล่งอุทานด้วยความปลื้มปีต ิ

ว่า

  ๑. เราเคยปรารถนาที่จัก  ถวายปราสาทใหม่ เป็น 

วิหารทาน  ๑

  ๒. เราเคยปรารถนาที่จัก  ถวายเตียง ตั่ง ฟูก และ 

หมอน เป็นเสนาสนะทาน  ๑

  ๓. เราเคยปรารถนาที่จัก  ถ ว า ย ส ล า ก ภั ต  เ ป็ น 

โภชนาทาน  ๑

  ๔. เราเคยปรารถนาที่จัก ถวายผ้ากาสิกพัสตร์   

ผ้าเปลือกไม้  และผ้าฝ้าย  เป็นจีวรทาน  ๑
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  ๕. เราเคยปรารถนาที่จัก ถวายเนยใส  เนยข้น  น้ำผึ้ง  

น้ำมัน  และน้ำอ้อย  เป็นเภสัชทาน  ๑

  ในวันนี้ ทุกสิ่งที่เราปรารถนานั้น สำเร็จบริบูรณ์ 

แล้ว

  ภิกษุทั้งหลายได้ยินเสียงของนาง จึงกราบทูล 

พระบรมศาสดาว่า พระเจ้าข้า ชื่อว่าการขับร้องของ 

นางวิสาขา พวกข้าพระองค์ไม่เคยได้ยินมาก่อน วันนี้  

นางมีบุตรและหลานแวดล้อม ขับเพลงเดินเวียนรอบ 

ปราสาทด้วยอาการเช่นนี้หรือนางเสียจริตไปแล้ว

  พระพุทธองค์ตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย วิสาขาหาได้ 

ขับเพลงไม่  ก็ความปรารถนาของเธอเต็มบริบูรณ์แล้ว  เธอ

จึงเดินเปล่งอุทานด้วยความปีติโสมนัส  ในความสำเร็จน้ัน

  ขณะทีพ่ระพทุธองคป์ระทบัอยู ่ ณ  มคิารมาตปุราสาท  

ในอุทยานบุพพาราม พระองค์ทรงสถาปนานางวิสาขาไว ้

ในตำแหน่งเอตทัคคะ เป็นเลิศกว่าอุบาสิกาทั้งปวง 

ผู้ถวายทาน
(ขุททกนิกาย  ธรรมบท  ๑/๒/๒  หน้า  ๗๓-๑๑๑  

และทีฆนิกาย  ปาฏิกวรรค  ๓/๑  หน้า  ๑๖๖-๑๖๗)

(วินัย  มหาวรรค  ๕/๒  หน้า  ๒๘๑-๒๘๘  

และอังคุตตรนิกาย  ทุกนิบาต  ๑/๒  หน้า  ๘๖-๑๐๑)
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ฝึกตนตามวิถีพุทธ : 

ทุกข์ และการกำหนดรู้ ให้ชัด 

อ. อภิญญา อนัตตา

 ธรรมดาความ เกิด แก่ เจ็บ ตายนี้  เป็นสมบัติ 

ประจำตวัของโลก ทีอ่วชิชา -  ตณัหา เปน็ผูม้อบให ้สตัวโ์ลก 

ผู้โง่เขลาเบาปัญญาทั้งหลาย ต่างก็พากันชื่นชมในสมบัติ 

มหาภัยเหล่านี้ ปรารถนาที่จะให้ตน มีความสุข สวย เที่ยง 

บริบูรณ์อยู่ เสมอ เหมือนคนตาบอดที่เดินหลงทางอยู่ 

ท่ามกลางความมืด ขาดประทีปแสงสว่าง คือดวงปัญญา - 

กัลยาณมิตร ที่จะเป็นผู้จูงให้เดินไปในทางที่ถูกจนรอด 

พ้นจากทุกข์ภัยได้

 ในคำถามหนึ่งๆ อาจมีคำตอบมากกว่าหนึ่งคำตอบ

 คำถามว่า : พระพุทธเจ้าสอนอะไร?

 คำตอบหนึ่งคือ สอนให้รู้ว่าชีวิตนี้...เป็นทุกข์ !!

 คำถาม : ทุกข์มีอยู่ที่ไหน?

 คำตอบ : ทุกข์มีอยู่ในชีวิต , เป็นทุกข์ ทุกชีวิต

 แล้วชีวิตคืออะไร ?...
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 แท้จริง สิ่งทั้งหลายเป็นธาตุ เป็นธรรม เป็นสภาวะ 

เป็นสิ่งที่มีภาวะของมันเอง มีอยู่ เป็นอยู่ ตามภาวะของมัน 

ที่ เป็นของมันอย่างนั้นๆ ตามธรรมดาของธรรมชาติ 

มิใช่มีเป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน เราเขา ที่จะยึดถือเอาเป็น 

เจ้าของ ครอบครอง สั่งการให้เป็นไปตามใจอย่างไรๆ ก็ได้

 สิ่งทั้งหลายในโลก มีอยู่ เป็นอยู่ เป็นไปในรูปของ 

ส่วนประกอบต่างๆ ที่มาประชุมกันเข้า ตัวตนแท้ๆ 

ของสิ่งทั้งหลายไม่มี เมื่อแยกส่วนต่างๆ ที่มาประกอบกัน 

ออกไปให้หมด ก็จะไม่พบตัวตนของสิ่งนั้นเหลืออยู่  

เช่นตัวอย่างที่ยกอ้างกันบ่อยๆ ปรากฏในสังยุตตนิกาย 

สคาถวรรค คือ “รถ” เมื่อนำส่วนประกอบต่างๆ มา 

ประกอบเข้าด้วยกันตามแบบที่กำหนด ก็บัญญัติเรียกว่า 

“รถ” แต่ถ้าแยกส่วนประกอบทั้งหมดออกจากกัน 

ก็จะหาตัวตนของรถไม่ได้ มีเพียงส่วนประกอบทั้งหลาย 

ซึ่งมีชื่อเรียกต่างๆ กัน จำเพาะแต่ละอย่างๆ ไป ตัวตน 

ของรถมิได้มีอยู่ต่างหากจากส่วนประกอบเหล่านั้น 

มีแต่เพียงคำบัญญัติว่า “รถ” สำหรับเรียกสภาพที่มา 

รวมตัวกันเข้าของส่วนประกอบต่างๆ เหล่านั้น แม้ 

ส่วนประกอบแต่ละอย่างๆ นั้นเอง ก็ปรากฏโดยการ 

รวมตัวเข้าของส่วนประกอบย่อยๆ ต่อๆ ไปอีก และ 

หาตัวตนที่แท้ไม่พบเช่นเดียวกัน
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 แท้จริง สิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ ในฐานะมีส่วนประกอบ 

ต่างๆ มาประชุมเข้าด้วยกัน และส่วนประกอบต่างๆ นั้น 

แบ่งอย่างกว้างๆ ว่าเป็น นามธรรม กับ รูปธรรม แต่ตาม 

แนวพระอภิธรรมนิยมแบ่งเป็น ๓ คือ จิต เจตสิก และรูป 

หากเทียบการแบ่งแบบขันธ์ ๕ คือ 

 จิต     = วิญญาณขันธ์

 เจตสิก = เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ และสังขารขันธ ์

  รูป    = รูปขันธ์

 

 ย้อนไปที่คำถามว่า : ชีวิต คืออะไร?

 ในที่นี้ : ชีวิต คือ ส่วนประกอบ ๕ อย่างนี้ มีขันธ์ ๕ 

(ทั้งรูป-นาม) บ้าง ขันธ์ ๔ (นามล้วนๆ) บ้าง ขันธ์ ๑ 

(รูปล้วนๆ) บ้าง ที่ปรากฏขึ้นเป็นสัตว์โลก มีเดรัจฉาน  

มนุษย์  เทวดา เป็นต้น ในภพภูมิต่างๆ ตามสมควร 

แก่กรรมของตนๆ อันเป็นผลของอวิชชา - ตัณหา 

อุปาทาน

 พระพุทธองค์ทรงสอนให้รู้ว่า ชีวิตนี้ เป็นทุกข์  

ทุกข์มีอยู่ ในชีวิต  ทุกข์มีอยู่ ในขันธ์  ๕  ที่ เ รี ยกว่ า  

“อุปาทานขันธ์ ๕”
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 เขียนเป็นแผนภาพ

แบบที่ ๑ 

อุปาทาน

[เหตุ]

อุปาทานขันธ์ = ทุกข์

[ผล, เหตุ]

อุปาทาน

[ผล]

อุปาทาน

[เหตุ] [ผล]

[ผล] [เหตุ]

ขันธ์ ๕

แบบที่ ๒

[แผนภาพนี้ พึงศึกษาเพิ่มใน ‘ปฏิจจสมุปบาท’และ ‘กรรม’]
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 อริยสัจ ๔ เป็นหลักธรรมที่ประมวลใจความทั้งหมด

ของพระพุทธศาสนา ในอริยสัจ ข้อที่ ๑ ว่าด้วยทุกข์ 

ที่ตรัสในปฐมเทศนา ตอนต้นพระพุทธองค์ทรงแสดง 

ความหมายหรือคำจำกัดความของทุกข์ด้วยวิธียกตัวอย่าง 

สภาพอาการต่างๆ ของทุกข์ แต่ละอย่างๆ ที่มองเห็น 

ได้ง่ายและมีอยู่เป็นสามัญในชีวิตบุคคล ที่คนทั่วไปรู้ เข้าใจ 

พูดจา นึกกันได้ว่านั้นๆ คือทุกข์ เอามาทำความเข้าใจก่อน 

แต่ในตอนท้าย พระองค์ทรงตรัสสรุปถึงตัวสาระของ 

ความหมายที่แท้จริง ลงเป็นข้อเดียวว่า อุปาทานขันธ์ ๕ 

เปน็ทกุข ์(ซึง่ถา้พดูขึน้มาเดีย่วๆ ทนัทวีา่ ‘อปุาทาน-ขนัธ ์๕ 

เป็นทุกข์’ คนทั่วไปซึ่งไม่มีพื้นความรู้อาจจะไม่เข้าใจเลย) 

เรื่องที่น่าศึกษา คือ 

 ๑. ขันธ์ ๕ กับ อุปาทานขันธ์ ๕

 ๒. ทุกข์ในไตรลักษณ์ กับ ทุกข์ในอริยสัจ

 เรื่องที่  ๑ : ขันธ์ กับอุปาทานขันธ์ยกพุทธพจน์ 

ปรากฏในสังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค

 “ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงขันธ์ ๕ และอุปาทาน 

ขันธ์ ๕ เธอทั้งหลายจงฟัง” 
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 “ขันธ์ ๕ เป็นไฉน? รูป... เวทนา... สัญญา...  

สังขาร... วิญญาณ... อันใดอันหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต 

ปัจจุบัน เป็นภายในก็ตาม ภายนอกก็ตาม หยาบก็ตาม 

ละเอยีดกต็าม ทรามกต็าม ประณตีกต็าม ไกลหรอืใกลก้ต็าม 

เหล่านี้เรียกว่า ขันธ์ ๕”

 “อุปาทานขันธ์ เป็นไฉน? รูป... เวทนา... สัญญา... 

สังขาร... วิญญาณ... อันใดอันหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต 

ปัจจุบัน เป็นภายในก็ตาม ภายนอกก็ตาม หยาบก็ตาม 

ละเอียดก็ตาม ทรามก็ตาม ประณีตก็ตาม ไกลหรือใกล้ 

ก็ตาม ที่ประกอบด้วย อาสวะ (สาสวะ) เป็นที่ตั้งแห่ง 

อุปาทาน (อุปาทานิยะ) เหล่านี้ เรียกว่า อุปาทานขันธ์ ๕”

 “ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมทั้งหลาย ซึ่งเป็น 

ที่ตั้งแห่งอุปาทาน และตัวอุปาทาน เธอทั้งหลายจงฟัง” 

“รูป... เวทนา... สัญญา... สังขาร... วิญญาณ คือ ธรรม 

เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน ฉันทราคะ (ความชอบใจจนติด  

หรอื อยากอยา่งรนุแรงจนยดึตดิ) ใน รปู... เวทนา... สญัญา... 

สังขาร... วิญญาณ นั้น คือ อุปาทานใน (สิ่ง) นั้นๆ”

 [เรื่องขันธ์และอุปาทานขันธ์ พึงศึกษาเพิ่มเติมใน 

สัพพสังคหะ หมวดที่ ๔ สมุจจยสังคหวิภาค อภิธัมมัตถ-

สังคหปกรณ์ เถิด]

_16-0467.indd   157 5/6/16   3:02:01 PM



158

 ขันธ์ ที่ไม่ได้ปะปนกันกับอาสวะ ทั้งไม่ได้เป็น 

อารมณ์ของอุปาทาน ได้แก่ ขันธ์ ๕ ของพระอรหันต์ 

ทั้ งหลาย มิ ได้ เป็นอารมณ์แก่อุปาทานของท่านแต่  

ประการใด คงเหลือเพียงเป็นผลของอดีตอุปาทานของ 

ท่านเท่านั้น เป็นวิสุทธิขันธ์

 แต่เมื่อกล่าวถึงขันธ์ของปุถุชนและพระเสกขบุคคล

แล้ว ย่อมเป็นไปกับอาสวะ และเป็นที่ตั้งของอุปาทานได้ 

(ตามสมควรแก่ทวารและบุคคล)

 พระพทุธองคท์รงแสดงอปุาทานขนัธ ์เพือ่ประโยชน์

แห่งการเจริญวิปัสสนาภาวนา เพื่อละกิเลส เพื่อทำกิจของ 

อริยสัจ โดยบริบูรณ์

 ผู้เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน ต้องกำหนด รูป - นาม 

ขันธ์ ๕ อันเป็นที่อาศัยของกิเลส มี ตัณหา - ทิฏฐิ เป็นต้น 

ให้รู้สภาวภาพตามความจริง (มองเห็นสิ่งทั้งหลาย “ตามที่ 

มันเป็น”) ไม่นำเอาตัณหา - อุปาทานเข้าไปขับ อันเป็นเหตุ

ให้มองเห็นตามที่อยากหรือไม่อยากให้มันเป็น (ไม่เข้าไป 

เกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลาย ด้วยการใช้ ตัณหา-อุปาทาน  

แตเ่ขา้ไปเกีย่วขอ้งจดัการดว้ยปญัญาทีรู่จ้กัมองสิง่ทัง้หลาย

ตามสภาวะล้วนๆ ของมัน)
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 เรื่องที่ ๒ : ทุกข์ในไตรลักษณ์ กับ ทุกข์ในอริยสัจ

 ทุกข์ในไตรลักษณ์เป็นเรื่องธรรมดาของธรรมชาติ 

ฝา่ยสงัขารธรรมทัง้หลายมอียู ่เปน็อยู ่มภีาวะกดดนั ขดัแยง้ 

บีบคั้น คงสภาพอยู่ไม่ได้ ไม่คงตัวตามธรรมดา ธรรมชาต ิ

ของมันอย่างนั้นๆ เอง แต่เมื่อคนมีปัญญาไม่ถึงมัน ไม่ได้ 

อย่างใจตัว ก็เกิดเป็นทุกข์ ในอริยสัจ คือ เมื่อคนไม่รู้  

ไม่เข้าใจ ทำกับมันไม่ถูก ทุกข์ในธรรมชาติก็เกิดเป็น 

ปัญหาขึ้นแก่ตัวคน เป็นความกดดัน อึดอัด ขัดแย้ง 

บีบคั้นขึ้นในชีวิตจิตใจของคน ทุกข์ในอริยสัจก็เลยเกิดมี 

เกิดเป็นขึ้นมา

 หมายความว่า ทุกข์ในไตรลักษณ์ เป็นธรรมชาติไป 

ตามธรรมดาของมัน เราไปยกเลิกมันไม่ได้ แก้ไขมันไม่ได้  

ก็ต้องฝึกเจริญปัญญาขึ้นมาให้รู้เท่าทัน แล้วปฏิบัติไปตาม 

เหตุปัจจัย

 ส่วนทุกข์ในอริยสัจที่เป็นเรื่องของคนนี้ เรายกเลิก 

ไป ทำให้หมดสิ้นไปได้ และทำอย่างนั้นได้ก็ด้วยการ 

มีปัญญารู้เท่าทัน และปฏิบัติต่อทุกข์ในไตรลักษณ์ คือ 

สรรพสังขาร (โลกและชีวิต) ให้ถูก

 ทุกข์ที่มีความหมายกว้างที่สุด ครอบคลุมทั้งหมด 

ก็คือ ทุกข์ในไตรลักษณ์ ได้แก่ ภาวะที่ไม่คงตัว คงอยู่ใน 
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สภาพเดิมไม่ได้ เพราะมีความบีบคั้น กดดัน ขัดแย้ง 

ที่ เกิดจากความเกิดขึ้น และเสื่อมสลายไปตลอดเวลา  

ซึ่งเป็นลักษณะของสังขารธรรมทั้งหลายทั้งปวง กิน 

ขอบเขตเท่ากันกับความไม่เที่ยง ดังพุทธพจน์ที่ตรัสบ่อยๆ 

ว่า “ยทนิจจํ ตํ ทุกฺขํ ยํ ทุกฺขํ ตทนตฺตา” แปล... “สิ่งใด 

ไมเ่ทีย่ง สิง่นัน้เปน็ทกุข ์สิง่ใดเปน็ทกุข ์สิง่นัน้เปน็อนตัตา” 

ลักษณะทั้ง ๓ คือ ความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา  

นั้น เป็นอาการทางด้านของเรื่องเดียวกัน (สภาวะเดียวกัน 

ในฝ่ายสังขารธรรม) พูดง่ายๆ ว่า “ไม่คงที่  ไม่คงตัว 

ไม่เป็นตัว”

 ส่วนทุกข์ในอริยสัจ ก็คือ สภาวะที่ เป็นทุกข์ใน 

ไตรลักษณ์นั่นเอง ซึ่งมาเป็นที่ตั้ง ที่อาศัย ที่ก่อเกิด เป็น 

ปัญหาขึ้นแก่มนุษย์ เนื่องจากมนุษย์ทำให้เป็นปัญหาขึ้นมา 

 คือ สังขารทั้งหลาย ถูกบีบคั้นตามธรรมดาของมัน 

โดยเป็นทุกข์ในไตรลักษณ์ และสังขารเหล่านั้นนั่นแหละ 

(ไม่ทั้งหมดและไม่เสมอไป) เมื่อคนไม่รู้เท่าทัน และปฏิบัติ 

จัดการไม่ถูกต้อง มันก็ก่อความบีบคั้นขึ้นแก่คน โดยเป็น 

ทุกข์ในอริยสัจ (แต่การที่มันจะกลายเป็นของบีบคั้นคน 

ขึ้นมาได้ ก็เพราะตัวมันเองก็เป็นสภาวะที่ถูกบีบคั้นให้ 

เกิดขึ้นและเสื่อมสลายไปตามเหตุปัจจัยปรุงแต่ง โดยเป็น 
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ทุกข์ในไตรลักษณ์ จึงไม่อาจเป็นไปได้ ที่มันจะให้ความ 

สมอยากอย่างเต็มที่แก่คน)

 ฉะนั้น ทุกข์ในอริยสัจ หมายเฉพาะเรื่องของ 

เบญจขันธ์ ที่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน เรียกว่า อุปาทาน-

ขันธ์  ได้แก่  ทุกข์ เฉพาะส่วนที่ เป็นอินทรียพัทธ์ คือ 

เนื่องด้วยอินทรีย์ เกี่ยวข้องกับชีวิต ไม่รวมถึงทุกข์ที่เป็น 

อนินทรียพัทธ์  ซึ่ง เป็นทุกข์ในไตรลักษณ์ แต่ไม่จัด 

เป็นทุกข์ในอริยสัจ

 (พงึสงัเกตวา่ : ทกุขอรยิสจั เปน็ทกุขใ์นไตรลกัษณด์ว้ย 

 : สมุทัย และมรรค ก็เป็นทุกข์ในไตรลักษณ์ด้วย 

โดยเป็นเรื่องตามธรรมดาของธรรมชาติ  แต่ไม่ เป็น 

ทุกขอริยสัจ)

 ผู้ มี นิ สั ย  ฝึ ก ต น  เ ป็ น ป ร า ช ญ์  ช า ติ บั ณ ฑิ ต 

พึงขวนขวายแสวงหา ปัจจุบันธรรม เป็นนิตย์ เพื่อนำมา 

เป็นอารมณ์ของปัญญา จากนั้นปัญญาที่แสวงหาสัจธรรม 

ในรูป-นาม ขันธ์ ๕ ก็จักเริ่มขึ้น......

         (ต่อฉบับหน้า) สาธุ  สาธุ.
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มงคล ๓๘ ประการ (๗)

อ.เทพฤทธิ์ สาธิตการมณี

 

  สวัสดีครับท่านสมาชิกที่เคารพรัก วันเวลาผ่านไป 

อย่างรวดเร็วถึงวันวิสาขบูชาอีกครั้ง วันเวลายิ่งผ่านไป 

มากเท่าไหร่ เวลาในการทำบุญกุศลของเราก็เหลือน้อยลง 

ทุกที จึงควรรีบเร่งในการเก็บเกี่ยวบุญกุศลเพื่อเป็นเสบียง 

ในการเดินทางออกจากสังสารวัฏฏ์ให้มากๆ นะครับ  

เพราะมีเพียงบุญกุศลเท่านั้นที่จะนำติดตัวไปในภพชาติ 

ต่อไปได้ ก็ขอนำเสนอเรื่องของมงคลต่อเลยครับ

 

มงคลข้อที่ ๑๔ การทำงานที่ไม่อากูล

  อนากุลา จ กมฺมนฺตา การงานที่ไม่อากูล หมายถึง 

การงานที่ไม่เสียหาย หรือการงานที่ไม่คั่งค้าง คือมีการงาน

อะไรที่จะต้องทำก็รีบทำให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยความตั้งใจ 

โดยไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง หรือไม่ทำงานนั้นด้วยความ 

เฉื่อยแฉะ มีทั้งของฝ่ายที่ เป็นบรรพชิตและฆราวาส 

ขอกล่าวถึงฝ่ายบรรพชิตก่อน 

_16-0467.indd   162 5/6/16   3:02:22 PM



163

  ข้อวัตรต่างๆ มีอุปัชฌาวัตร เป็นต้น มีการตั้งน้ำ 

ฉันน้ำใช้ไว้ให้ท่าน เตรียมแปรงสีฟัน น้ำล้างเท้าไว้ให้ท่าน 

หรือหากท่านอาพาธหรือชราภาพมาก ก็ช่วยอาบน้ำถูตัว 

ซักจีวรหรือเย็บซ่อมจีวรให้ท่าน เป็นต้น อาจาริยวัตรที่ 

ควรทำตอ่ครอูาจารยก์เ็ชน่กนั หากมกีารงานใดทีจ่ะตอ้งทำ

ก็รีบเร่งทำงานนั้นทันที อย่ามัวเถลไถลให้การงานคั่งค้าง 

จนกลายเป็นดินพอกหางหมู

  ส่วนของฝ่ายฆราวาส คือ การงานทางโลกต่างๆ  

ต้องทำด้วยการรู้ เวลาที่ควรทำหรือไม่ควรทำ เมื่อได้  

โอกาสก็รีบทำโดยทันที เพราะหากมัวชักช้า หากโอกาส 

ผ่านไปแล้วก็จะหมดโอกาสทำ เมื่อลงมือทำก็ทำด้วย 

ความขยันขันแข็ง ลงมือทำโดยไม่ย่อท้อ 

  การงานที่ไม่อากูล มี ๓ อย่างคือ

  ๑. ปฏิรูปการี การทำให้สมควรและเหมาะสม  

เมื่อโอกาสยังไม่พร้อมก็วางแผนงานไว้ก่อน ตระเตรียม 

เครื่องมือเครื่องใช้ไว้ก่อน พอโอกาสมาถึงก็ลงมือทำตาม 

แผนงานทันที ไม่รอให้โอกาสมาถึงแล้วจึงค่อยวางแผน 

การทำงาน เพราะอาจไม่ทันการก็ได้
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  ๒. ธุรวา ทำการงานด้วยความจดจ่อ ไม่ทอดทิ้งธุระ 

หรือพูดแบบชาวบ้านคือไม่อู้งาน เวลาทำก็ทำเต็มความ 

สามารถ

  ๓. อุฏฐาตา ไม่เกียจคร้าน ทำงานให้เสร็จในแต่ละ 

ขั้นตอน อย่าให้การงานคั่งค้าง

  สรุปความหมาย คือ ดูโอกาส ตั้งใจทำ ลงมือทำ 

เมื่อครบทั้ง ๓ อย่างนี้ย่อมประสบความสำเร็จตามที่  

ต้องการได้ ทำให้หาทรัพย์ได้

  อีกนัยหนึ่งสำหรับฆราวาส การงานที่ไม่เสียหาย 

หมายถึง 

  ๑. เสียหายเพราะล่วงเวลา เช่น การงานนี้ต้องใช้ 

เวลาทำ ๒ สัปดาห์ แต่ก็ไม่รีบลงมือทำ พอเวลาผ่านไป 

หนึง่สปัดาหแ์ลว้จงึเริม่ลงมอืทำ เมือ่เวลาเหลอืนอ้ยกท็ำให้

ผลงานที่ทำไม่ประณีตหรือบกพร่อง หรือเสร็จไม่ทันเวลา 

ทำให้เกิดความเสียหายได้ ดังนั้นเมื่อรับงานมาก็ลงมือทำ 

ทันที การงานจึงจะไม่เกิดความเสียหาย

  ๒. เสียหายเพราะทำได้ไม่เหมาะสม เช่น ผู้ที่ทำ 

นาข้าวก็ไม่ลงมือปลูกตอนหน้าฝน พอขาดน้ำข้าวก็  

ไม่งอกเงย หรือผู้ที่จะทำนาเกลือก็ไปลงมือทำตอนหน้าฝน 
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พอเกลือใกล้จะแห้ง ฝนก็ตกลงมาทำให้เกลือละลายไปอีก 

ทำใหเ้กดิความเสยีหายได ้ดงันัน้การทำงานจงึควรพจิารณา 

โอกาสในการทำให้เหมาะสม

  ๓. เสียหายเพราะย่อหย่อน คือ ทำแบบไม่ต่อเนื่อง 

ขยันก็ทำ แต่พอขี้เกียจก็ไม่ทำ เช่นการปลูกผลไม้ ต้องคอย 

รดน้ำ ใส่ปุ๋ย และคอยกำจัดวัชพืช แต่พอเกิดขี้เกียจก็ 

ไมร่ดนำ้บา้ง ไมด่แูลกำจดัวชัพชืบา้ง ตน้ไมน้ัน้อาจแหง้ตาย 

หรือดอกผลไม่งอกเงย เป็นต้น

  ๔. เสียหายเพราะขาดการพิจารณาสอบสวน เช่น  

มีการทำงานด้วยความตั้งอกตั้งใจและขยันขันแข็งแล้ว  

แต่มีความเสียหายบางอย่างเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดเอาไว้ 

ก่อน ก็ไม่พิจารณาถึงสิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายว่าควรจะ

ป้องกันปัญหานั้นอย่างไรในคราวหน้า ก็ใช้วิธีการเดิมๆ 

ทำให้เกิดความเสียหายซ้ำซาก ดังนั้น หากเกิดความ 

เสียหายก็ควรหาทางแก้ปัญหานั้น และป้องกันไม่ให้ 

ปัญหานั้นเกิดขึ้นในครั้งต่อๆ ไป

  ดงันัน้ การรูจ้กัพจิารณาถงึปญัหาตา่งๆ ในการทำงาน 

และรู้จักแก้ไขปรับปรุงพัฒนา ก็จะทำให้การงานต่างๆ นั้น 

ไม่อากูลและไม่เกิดความเสียหาย ดังนั้น การงานที่  
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ไม่เสียหายและไม่อากูลจึงเป็นมงคลอย่างยิ่ง เพราะ 

เป็นเหตุนำมาซึ่ งประโยชน์สุขและความสำเร็จใน 

อัตภาพปัจจุบันนี้

 

มงคลข้อที่ ๑๕ ทาน (การให้)

  ทานญฺจ ทาน แปลว่า การให้ (สิ่งที่ไม่เป็นโทษ) 

การเสียสละ การบริจาค การละเว้นประโยชน์ที่ได้จากการ 

เบียดเบียนผู้อื่น ว่าโดยประเภทแห่งทาน มี ๓ อย่างคือ

  ๑. วัตถุทาน คือ วัตถุสิ่งของที่จะสละให้แก่ผู้อื่น  

ต้องมีการพิจารณาว่าสิ่งของที่จะให้แก่ผู้อื่น จะเกิด 

ประโยชน์และไม่เป็นโทษต่อเขา แล้วจึงพิจารณาว่า 

ควรให้ในปริมาณเท่าใด จึงจะไม่เดือดร้อนในฝ่ายผู้ให้ 

และผู้รับ คือ ต้องไม่ให้จนเดือดร้อนในฝ่ายผู้ให้ อย่างเช่น 

บางแห่งสอนให้คนบริจาคจนหมดตัวจึงจะได้บุญมาก 

หรือได้ทานที่เป็นบารมี แล้วก็ยกตัวอย่างพระเวสสันดร 

ขึ้นกล่าวอ้าง ทำให้ผู้ที่มีศรัทธานำ แต่ขาดปัญญา พากัน 

สละทรัพย์สินเงินทองจนหมดกระเป๋า พอกลับถึงบ้าน 

ค่ากับข้าวก็ไม่เหลือ ทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งขึ้น 

ในครอบครวั ดงันัน้ การใหจ้งึควรพจิารณาความเหมาะสม
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แลว้จงึให ้แมพ้ระพทุธองคก์ย็งัทรงสรรเสรญิทานทีบ่คุคล

พิจารณาแล้วจึงให้ 

  อนึ่ง การให้นี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากในเวลานั้นจิตใจ 

ถูกครอบงำด้วยความตระหนี่ ดังนั้น ต้องอาศัยธรรม 

ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความตระหนี่ คือ อโลภะ (ธรรมที่เป็น 

ปฏิปักษต่อโลภะ) ที่มีกำลัง จึงจะเกิดการเสียสละและ 

บริจาคได้ อีกอย่างหนึ่ง ทานหรือจาคะ ยังมีแบ่งเป็น 

มตุตจาคะ คอื การสละไดพ้น้ คอืไมไ่ปผกูใจในสิง่ทีส่ละให้

ทานไปแล้ว ว่าเขาใช้ของๆ เราหรือเปล่า คือให้แล้วให้เลย 

และยังมี อมุตตจาคะ คือสละไม่ขาด คือให้ไปแล้วยังผูกใจ

กับสิ่งที่ให้ไป หากเขาไม่ใช้ หรือไม่ใช้ไปอย่างที่เราต้องการ 

ก็จะไปโกรธเคืองเขา ดังนั้น การสละจึงควรสละให้ขาด  

แม้ทรัพย์ที่ เราบริจาคให้กับผู้ที่ เราเคยเลื่อมใสศรัทธา  

แต่ภายหลังมีข่าวไม่ดีเกิดกับท่าน ก็ควรพิจารณาว่าทรัพย์ 

ของเราไดเ้คยทำประโยชนใ์นสำนกัของทา่นดแีลว้ แตท่า่น

พ่ายแพ้ต่อกิเลสก็เป็นเรื่องของท่าน ถ้าทำใจได้เช่นนี้จิตใจ

ก็ไม่เศร้าหมองในภายหลัง

  ๒. เจตนาทาน คือ ความตั้งใจในการสละ มีความ 

ตั้งใจมาจากจิตใจภายใน เพื่อขจัดความโลภและความ 

ตระหนี่ในทรัพย์ของเรา
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  ๓. วิรัติทาน หรืออีกอย่างหนึ่งเรียกว่า อภัยทาน 

หมายถึง หากมีใครทำความเสียหายหรือความเดือดร้อน 

ให้แก่เรา ก็ให้อภัยได้ ไม่ผูกโกรธจองเวร แบบที่เรียกกันว่า

อโหสิกรรมนั่นแหละ หากทำได้ จิตใจก็จะสูงขึ้นมา 

อีกระดับหนึ่ง

  อีกนัยหนึ่ง ทาน จำแนกออกเป็น ๒ ประการ คือ

  ๑. อามิสทาน  ได้แก่ การให้วัตถุสิ่งของเครื่อง 

อุปโภคบริโภค ตลอดจนเงินทอง เท่าที่เห็นควรจะให้ 

ซึ่งสิ่งที่ควรให้เรียกว่า ไทยธรรม มีอยู่มากมาย แต่พอ 

สรุปได้ ๑๐ ประการ คือ

  ๑)  อันนะ ข้าว ได้แก่ ข้าวปลาอาหารต่าง ๆ

  ๒) ปานะ น้ำที่บริโภคได้ เช่น น้ำอ้อยและน้ำผลไม้ 

เป็นต้น

  ๓) วัตถะ ผ้าทุกอย่าง ได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม 

หรือผ้าจีวร เป็นต้น

  ๔) ยานะ ยานพาหนะ ได้แก่ เครื่องอำนวยความ 

สะดวกในการเดินทาง เช่น รถยนต์ รองเท้า ร่ม หรือ 

สะพาน เป็นต้น

  ๕) มาลา ดอกไม้ทุกชนิดที่นำมาตกแต่งเพื่อบูชา 

ผู้ควรบูชา

_16-0467.indd   168 5/6/16   3:02:49 PM



169

  ๖) คันธะ ของหอมทุกอย่าง เช่น ธูป หรือกำยาน 

เป็นต้น

  ๗) วิเลปนะ เครื่องทาหรือเครื่องลูบไล้เพื่อประทิน 

ผิวกาย หรือเพื่อบรรเทาทุกขเวทนา แก้ผดผื่นคัน หรือ 

แก้ปวดเมื่อย เป็นต้น

  ๘) เสยยะ ที่นั่งและที่นอน เช่น เก้าอี้ เตียง ตั่ง ผ้าปู 

เป็นต้น

  ๙) อาวสถะ ที่พักอาศัย ได้แก่ บ้านเรือน ศาลา กุฏิ 

เป็นต้น

  ๑๐) ปทีปะ เครื่องให้แสงสว่าง ได้แก่ อุปกรณ์ใน 

การให้แสงสว่าง เช่น หลอดไฟ ตะเกียง เทียนพรรษา 

หรือทำบุญค่าไฟฟ้า เป็นต้น

  สิ่งเหล่านี้จัดเป็นอามิสทาน เมื่อให้ไปแล้วย่อมเกิด 

ประโยชน์สุขแก่ผู้รับทั้งสิ้น แต่ก็ยังมีการให้ที่ไม่จัดว่า 

เป็นทาน เพราะให้แล้วเกิดโทษแก่ผู้รับ มีอยู่ ๕ อย่าง คือ

  ๑) การให้เครื่องมึนเมา เช่น เหล้า เบียร์ ยาเสพติด  

เพราะเป็นเหตุให้ผู้รับบริโภคแล้วขาดสติสัมปชัญญะได้ง่าย 

  ๒) การให้มหรสพ การขับร้องฟ้อนรำ สมัยนี้ก็อาจ 

รวมถึงการดูคอนเสริ์ตต่างๆ อันจะเป็นเหตุให้อกุศล 

ทั้งหลายเจริญขึ้น
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  ๓) การให้หญิงแก่ชาย หรือชายแก่หญิง เพื่อบำเรอ 

ความสุขในเมถุนธรรม เช่น พาเพื่อนไปเที่ยวอาบอบนวด 

เป็นต้น เพราะจะเป็นเหตุให้เกิดตัณหามากขึ้น และอาจติด

โรคภัยไข้เจ็บและผิดศีลด้วย

  ๔) การให้สัตว์เพื่อผสมพันธ์กัน เพราะสัตว์อาจ 

ไม่เต็มใจแต่ถูกบังคับ

  ๕) การให้สื่อลามก เช่น หนังสือโป๊ เป็นต้น อันจะ 

เป็นเหตุให้กามราคะกำเริบจนอาจไปฉุกคร่าข่มขืนผู้อื่น 

เป็นต้น

  การให้ทั้ง ๕ อย่างนี้ ไม่จัดเป็นทานเพราะจะเกิดโทษ

แก่ผู้รับ จึงควรระมัดระวังในสิ่งที่จะให้ โดยเฉพาะใน 

ปัจจุบันมีการให้กระเช้าของขวัญในวันปีใหม่ ซึ่งใน 

กระเช้ามักจะมีสุราหรือไวน์จัดเข้าไว้ในนั้นด้วย จึงควร 

พิจารณาให้ดีก่อน

  ๒. ธรรมทาน คือ การให้ธรรมะแก่ผู้อื่นด้วยจิต 

ที่ประกอบด้วยเมตตา หรือประสงค์ดีต่อผู้อื่น อยากให้เขา

ได้เกิดความเข้าใจในข้อธรรมต่างๆ ตามที่เราได้เล่าเรียนมา 

และเป็นการให้เพื่อหวังประโยชน์แก่ผู้ฟังโดยไม่หวัง 

ผลตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่นๆ แม้กระทั่งชื่อเสียง  
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เป็นธรรมเทศนาเพื่อให้ เกิดประโยชน์ในโลกนี้บ้าง 

ประโยชน์ในโลกหน้าบ้าง และเพื่อให้เข้าถึงประโยชน์ 

อย่างยิ่งคือพระนิพพาน ตามสมควรแก่โอกาสและ 

ตามสมควรแก่ความต้องการของผู้ฟัง ไม่ใช่จะแสดง 

แต่ธรรมในระดับโลกุตตรธรรม โดยไม่ดูว่าผู้ฟังนั้นเป็น 

ผู้ใหม่อยู่ ควรปูพื้นธรรมระดับง่ายๆ ก่อนจนเมื่อเขาเกิด 

ปัญญาความรู้เข้มแข็งขึ้นค่อยแสดงธรรมระดับที่สูงขึ้น 

ต่อไป

  อีกอย่างหนึ่ง การให้วิชาความรู้ทางโลกที่ไม่มีโทษ 

เพื่อประโยชน์ให้ผู้ฟังนำความรู้ไปประกอบอาชีพที่สุจริต  

ก็สงเคราะห์เป็นธรรมทานได้เช่นกัน แต่ข้อสำคัญการ 

แสดงธรรมควรศึกษาให้ดีก่อน แล้วจึงนำคำสอนที่ถูกต้อง

นั้นไปเผยแผ่ต่อ เพราะหากนำคำสอนผิดๆ ไปแสดงแก่ 

ผู้อื่น ย่อมเกิดโทษแก่ผู้ เผยแผ่ด้วยจนอาจต้องตกนรก 

ก็เป็นได้ ดังนั้น ธรรมที่ถูกต้องแน่นอน คือการเรียน 

พระอภิธรรม ซึ่งเป็นแก่นธรรมในพระพุทธศาสนา  

เป็นสภาวธรรมที่ เป็นเหตุเป็นผลอย่างถูกต้อง จนมี  

คำกล่าวว่า ผู้ที่จะเป็นธรรมกถึก คือผู้กล่าวธรรม ต้องรู้ 

พระอภิธรรมอย่างแตกฉาน จึงจะกล่าวธรรมไม่ผิดเพี้ยน  
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และพระพุทธองค์ยั งทรงยกย่องอานิสงส์ของการ 

แ ส ด ง ธ ร ร ม ว่ า  “ สั พ พ ท า นั ง  ธั ม ม ท า นั ง  ชิ น า ติ   

การให้ธรรมะเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง”

  แตก่ารแสดงธรรมกไ็มไ่ดห้มายความวา่ผูแ้สดงธรรม

ต้องมีความรู้ในพระอภิธรรมปิฎกทั้ง ๗ คัมภีร์ เพียงแต่ 

ให้ทำความเข้าใจในหมวดธรรมที่เรียนมาอย่างแตกฉาน  

แม้เพียงบางคัมภีร์เมื่อมีความรู้เพียงใดก็แสดงธรรมเฉพาะ

ในส่วนที่ตนเข้าใจมาอย่างดีก็พอ ส่วนธรรมที่สูงกว่านั้น 

หากยังไม่แตกฉานก็อย่าเพิ่งแสดงเพราะอาจผิดได้

  เหตุที่การให้ ทั้งอามิสทานและธรรมทาน เป็นมงคล 

อย่างยิ่ง เพราะทานย่อมนำมาซึ่งประโยชน์สุขทั้งในโลกนี้ 

และโลกหน้า และทานนี้ย่อมเป็นเสบียงเพื่อการดำเนินไป

สู่พระนิพพานได้  และผู้ ให้ทานทั้ งอามิสทานและ 

ธรรมทาน ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนทั้งหลาย  

อามิสทานเป็นไปเพื่อขจัดความตระหนี่ของตน ส่วน 

ธรรมทานย่อมทำให้เกิดปัญญา ทั้งในฝ่ายผู้ให้และผู้รับ  

อันจะเป็นเหตุให้ถึงซึ่งความพ้นจากวัฏฏทุกข์ด้วยกัน 

ทั้งสองฝ่าย
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  ก็ขอจบมงคลข้อที่  ๑๕ ไว้เพียงเท่านี้  ไว้พบกับ 

มงคลข้อที่ ๑๖ ในฉบับหน้า ท้ายที่สุดนี้ ขอความสุข 

ความเจรญิ ความเปน็ผูม้ปีญัญา จงมแีกท่า่นสมาชกิทกุทา่น 

สวัสดีครับ

_16-0467.indd   173 5/6/16   3:03:10 PM



174

ข่าวอนุโมทนา

	 คณะกรรมการมูลนิธิแนบมหานีรานนท์	 ขออนุโมทนา 

ท่านผู้มีอุปการะทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา	 กับมูลนิธิแนบ 

มหานีรานนท์

	 ๑.	 คุณอุ ไร  เผือกใจแผ้ ว  และคุณสอางศรี   

นวลบุญเรื อง  มี จิ ตศรัทธาและเห็นความสำคัญใน 

การทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา	 จึงรับเป็นประธานทอดผ้าป่า 

สามัคคีครั้งนี้	 พร้อมคณะนักศึกษาอภิธัมฯ	 วัดสามพระยา	

วัดธาตุทอง	มูลนิธิแนบฯ	ผู้ปฏิบัติธรรม	ญาติมิตรและสาธุชน 

ทั้งหลาย	 เพื่อนำรายได้สนันสนุนจัดการเรียนการสอน 

พระอภิธัมฯ	 พร้อมทั้งปฏิบัติวิปัสสนา	 ซ่อมแซมอาคารต่างๆ	 

และค่าใช้จ่ายทั่วไปในการบริหารงานตามโครงการต่างๆ	

ของมูลนิธิฯ	

	 ๒.	 ท่านที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงภัตตาหารต่างๆ	 ในวันงาน 

ทอดผ้าป่าสามัคคีนี้

	 ๓.		ท่านที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงภัตตาหารพระภิกษุและ 

ผู้ปฏิบัติธรรมรายวัน
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	 ๔.	 ท่านที่บริจาคเครื่องอุปโภค	บริโภคต่างๆ	มากมาย	

แด่มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ตลอดมา

	 ๕.	 อาจารย์แม่ชีสุภัทรา	 อภิมนต์บุตร	 บริจาคบอร์ด 

ติดประกาศตู้กระจก	จำนวน	๑	ชุด	และติดตั้งรางน้ำจำนวน	

๒	ชุด	รวมมูลค่า	๔๗,๐๐๐	บาท

	 ๖.		 ท่านที่บริจาคทรัพย์ปัจจัยทะนุบำรุงสมทบทุน 

มูลนิธิแนบมหานีรานนท์	 กองทุนค่าอาหาร	 ธนาคารบุญ	

ค่าพิมพ์หนังสือเผยแพร่	 ค่าน้ำค่าไฟ	 ค่าภัตตาหารพระภิกษุ 

และผู้ปฏิบัติธรรม	 ค่ารักษาพยาบาล	 ค่าเผยแพร่ธรรมทาง 

สถานีวิทยุ	ค่าซ่อมแซมอาคารต่างๆ	และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ทั่วไป 

			 ท่านที่ไม่สามารถไปบริจาคด้วยตนเอง	 ได้บริจาคปัจจัย

ผ่านทางไปรษณีย์ไร่ขิง	 ๗๓๒๑๐	 หรือบริจาคเป็นค่าใช้จ่าย 

ต่างๆ	โดยโอนเข้าบัญชีมูลนิธิแนบมหานีรานนท์	ผ่านธนาคาร 

กรุงศรีอยุธยา	สาขาสำนักเพลินจิต	เลขที่	๐๐๑-๙-๓๘๙๔๒-๐	

ประเภทออมทรัพย์	 และธนาคารกรุงไทย	 สาขาถนนข้าวสาร	

เลขที่	๐๒๗-๑-๒๒๒๙๘-๐	ประเภทออมทรัพย์

	 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพร้อมทั้งกุศลเจตนา 

ทุกท่าน	 ที่ได้ร่วมใจกันบำเพ็ญกุศล	 เพื่อทะนุบำรุงพระบวร 

พุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไป	 จงเป็นพลวปัจจัยให้ทุกท่าน 
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ประสพความสุขความเจริญงอกงามไพบูลย์ ในธรรมและ 

มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถรู้ธรรมเห็นธรรมตามคำสอน

ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 จนถึงความพ้นทุกข์ 

โดยเร็วพลันด้วยกันทุกท่านเทอญฯ.
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ข่าวมูลนิธิ

	 มูลนิธิแนบมหานีรานนท์	 มีวัตถุประสงค์ทะนุบำรุง 

พระพุทธศาสนา	ด้วยคันถธุระและวิปัสสนาธุระโดยตรง

ด้านคันถธุระ 

 ๑) จัดการเรียนการสอนพระอภิธรรมพร้อมการ 

ปฏบิตัวิปิสัสนากรรมฐานใหแ้ก	่พระภกิษ,ุ	สามเณร	และแมช่	ี

หลักสูตรประจำ	 ๒	 ปี	 โดยสร้างห้องพักพระภิกษุ	 สามเณร	

จำนวน	๗๐	 ห้อง	 ที่สำนักวิปัสสนา	 ถนนพุทธมณฑลสาย	 ๕	

โดยรับสมัคร	ปีละ	๑	รุ่น	ๆ	ละ	๕๐	ท่าน	

 

 ๒) จดัการเรยีนการสอนพระอภธิรรมฯ เพื่อการปฏบิตั ิ

วิปัสสนากรรมฐาน	ให้แก่ประชาชนทั่วไป	๓	แห่งดังนี้	

  ๒.๑ วัดธาตุทอง ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา

   ที่วิหารลิมปาภรณ์

   ●  ทุกวันอาทิตย์	

	 	 	 	 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 มูลนิธิแนบฯ ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ 

   ●  ทุกวันอาทิตย์		

	 	 	 	 เวลา	๐๙.๐๐	น.	ถึง	เวลา	๑๖.๓๐	น.

 ๓) จัดพิมพ์วารสารธรรมะ ชื่อ ปัญญาสาร แจกเป็น 

ธรรมทาน	ประมาณ	๓	 เดือนต่อฉบับ	 บอกรับเป็นสมาชิกได ้

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	 มีเรือน 

ปฏิบัติวิปัสสนา	 จำนวน	 ๖๐	 หลัง	 ผู้ที่มีความรู้ปรมัตถธรรม 

ตามสมควรเข้าปฏิบัติธรรม	 ผู้สนใจแจ้งความประสงค์เข้า 

ปฏบิตัไิดท้ีส่ำนกังานมลูนธิฯิ	หรอืโทรศพัทแ์จง้ลว่งหนา้ไวก้อ่น

ได้ไม่เกิน	๓๐	วัน

 

 ๒) จัดอบรมวิปัสสนา หลักสูตร ๗ วัน ดังนี้.

	 	 	 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	๒๕	-	๒๗	มิถุนายน	๒๕๕๙	

	 	 	 วันที่	๒๗	-	๒๙	สิงหาคม	๒๕๕๙	

	 	 	 วันที่	๒๖	-	๒๘	พฤศจิกายน	๒๕๕๙

 ๔) ผูเ้ขา้ปฏบิตัธิรรม เดอืนมกราคมถงึมนีาคม ๒๕๕๙ 

มีจำนวน ดังนี้. 

	 	 	 พระภิกษุ	 	 ๓๐	 รูป	

	 	 	 สามเณร	 	 ๑	 ท่าน	

	 	 	 แม่ชี	 	 	 ๑๓	 ท่าน	

	 	 	 ฆราวาสชาย	 ๑๑	 ท่าน	

	 	 	 ฆราวาสหญิง	 ๙๓	 ท่าน	

   รวม   ๑๔๘ ท่าน

 ๕) ผู้ เ ข้ าอบรมวิ ปั สสนา หลั กสู ตร  ๗ วั น 

เดือนมกราคมถึงมีนาคม ๒๕๕๙ มีจำนวน ดังนี้. 

   พระภิกษุ		 	 ๖	 รูป	

	 	 	 แม่ชี		 	 	 ๕	 ท่าน	

	 	 	 ฆราวาสชาย		 ๑๑	 ท่าน	

	 	 	 ฆราวาสหญิง		 ๔๖	 ท่าน	

   รวม    ๖๘ ท่าน
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ข่าวการบำเพ็ญกุศลปี ๒๕๕๙ มีดังนี้ 

	 วันที่	 ๒๐	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๙	 ทอดผ้าป่าสามัคคี	

(วันวิสาขบูชา)	

	 วันที่	 ๑๙	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๙	 ทอดผ้าป่าสามัคคี	

(วันอาสาฬหบูชา)	

	 วันที่	๒๓	ตุลาคม	๒๕๕๙	ทอดกฐินสามัคคี	

 

	 เนื่องจากสำนักวิปัสสนามูลนิธิแนบฯ	 ตั้งมานานกว่า	 

๓๐	ปี	อาคารสถานที่เก่าและชำรุด	มูลนิธิจึงมีโครงการบูรณะ

ซ่อมแซมอาคารต่างๆ	ทีละอย่างตามสมควร	จึงแจ้งข่าวมายัง

ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน	

 

 ผู้สนใจ ติดต่อที่มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ 

 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	๔ 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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รายชื่อกรรมการมูลนิธิแนบมหานีรานนท์ชุดใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘

	 ๑.	 น.ส.	ปราโมช	น้อยวัฒน์	 ประธานกรรมการ

	 ๒.	 นายปราโมทย์	อิทธิกุล	 รองประธานกรรมการ

	 ๓.	 นายบุญณัฐศักดิ์	ทวิพัฒน์	 รองประธานกรรมการ

	 ๔.	 นายเทพฤทธิ์	สาธิตการมณี	 กรรมการ

	 ๕.	 นางสุนีย์	ธุระงาน	 กรรมการ

	 ๖.	 นางอุไรพรรณ	พิพัฒน์ไพบูลย์	 กรรมการ

	 ๗.	 น.ส.	วรวรรณ	ศุภจรรยา	 กรรมการ

	 ๘.	 น.ส.	นิรมล	กีรติสิทธิกุล	 กรรมการ

	 ๙.	 นายวิชัย	ผดุงทรัพย์	 กรรมการ

	๑๐.	 น.ส.	พูนศรี	นนทการ	 กรรมการ

	๑๑.	 นายอเนก	แก้วศุภวิชญ์	 กรรมการ	และเหรัญญิก

	๑๒.	 น.ส.	สดับพิณ	กฤดานรากรณ์	 กรรมการ	และผู้ช่วยเหรัญญิก

	๑๓.	 น.ส.	บุญนะ	ตุลารักษ์	 กรรมการ	และเลขานุการ
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ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารี

 ธรรมย่อมรักษาผู ้ประพฤติธรรม

ปัญญาสาร

มูลนิธิแนบมหานีรานนท์

ฉบับที่ ๑๓๓
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