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คำนำ

 ปัญญาสารฉบับที่ ๑๓๔ นี้ จัดพิมพ์ในวันอาสาฬหบูชา 

ในปีนี้ตรงกับ วันอังคาร ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ขึ้น ๑๕ ค่ำ  

เดือน ๘  

 วันอาสาฬหบูชา นี้ เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวพุทธ  

เพราะเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง 

ปฐมเทศนา ที่ชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปลว่า สูตรแห่ง 

การหมุนวงล้อแห่งธรรม แก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง  ๕ ได้แก่  

พระโกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และพระอัสสชิ 

ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ ในครั้งนั้น 

พระโกณฑัญญะ เกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาบัน ได้บวช 

เป็นพระภิกษุสงฆ์รูปแรกในพุทธศาสนา จึงถือว่าในวันนี้มี 

พระรัตนตรัยครบองค์สาม คือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ 

 พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมที่ตรัสรู้ โดยชอบด้วย 

พระองคเ์อง ทีช่ือ่วา่ ธมัมจกักปัปวตัตนสตูร นัน้ แกป่ญัจวคัคยี ์วา่ 

ธรรมที่สุด ๒ อย่างที่บรรพชิตไม่ควรเสพ มีกามสุขัลลิกานุโยค  

คือ การหมกมุ่นอยู่ในกามสุขทั้งหลาย และอัตตกิลมถานุโยค 

คือการทรมานตนให้ได้รับความลำบาก แล้วทรงชี้แนะให้ปฏิบัติ 

ตามมัชฌิมาปฏิปทา คืออริยมัคมีองค์ ๘ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ 

สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 

สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ อันเป็นข้อปฏิบัติที่ 
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พระตถาคตได้ตรัสรู้อริยสัจ ๔ ด้วยการกำหนดรู้ทุกข์ ละสมุทัย  

กระทำนิโรธิให้แจ้งด้วยการเจริญอริยมัคมีองค์ ๘ อย่างนี้.

 มูลนิธิแนบฯ ได้นำคำสอนของพุทธองค์มาเผยแพร่ 

แก่สาธุชนทั้งหลาย เพื่อทะนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาให้มั่นคง 

ถาวรสืบไป และในโอกาสวันอาสาฬหบูชานี้ ได้จัดให้มีการ 

บำเพ็ญกุศล เพื่อบูชาพระพุทธองค์ด้วยอามิสบูชา บูชาด้วย 

ดอกไม้ธูปเทียนพร้อมเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ 

และปฏิบัติบูชา โดยเชิญชวนสาธุชนได้ปฏิบัติธรรมกัน 

 ในปีนี้มูลนิธิได้รับพระภิกษุ สามเณร และแม่ชีเข้าศึกษา 

พระอภิธัมฯ จำนวน ๕๐ ท่าน จึงจัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคี  

และถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณรในวันนี้ด้วย.

 การทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ หจก. มงคลเจริญศรี โดย 

คุณแม่บัว คุณแม่คิ้ม คุณแม่ตุ้มทอง คุณแม่กัลยา คุณพ่อมงคล 

พร้อมบุตร ธิดา และครอบครัว เห็นประโยชน์ในการทะนุบำรุง 

พระพุทธศาสนา จึงรับเป็นประธาน เพื่อนำรายได้เป็นค่าใช้จ่าย 

ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ด้วยการศึกษาปริยัติธรรมและ 

ปฏิบัติวิปัสสนา พร้อมทั้งบูรณะซ่อมแซมศาลาเกาะกลางน้ำ 

อนัเปน็สถานทีบ่รรจพุระบรมสารรีกิธาตแุละอฐัขิองทา่นอาจารย์

แนบ มหานีรานนท์ โดยทำเขื่อนคอนกรีตกันดินพังทะลาย  

ที่บริเวณรอบเกาะและบริเวณรอบสระน้ำ และค่าใช้จ่ายใน 

การบริหารงานของมูลนิธิฯ 
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 วารสารฉบับนี้  ได้นำบทความของท่านอาจารย์แนบ 

มหานีรานนท์ เรื่องวิสุทธิที่  ๖ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ   

(ตอนจบ) ทีท่า่นอธบิายความบรสิทุธิข์องปญัญา ขัน้พลวอทุยพัพย- 

ญาณ เมื่อปัญญารู้ถูกต้องว่านามรูปที่ เป็นไตรลักษณ์เท่านั้น 

เป็นอารมณ์นำไปสู่พระนิพพาน ตลอดจนถึงโคตรภูญาณรับ 

นิพพานเป็นอารมณ์ครั้งแรก  และยังมีเรื่องของอาจารย์ท่านอื่น 

ที่เป็นอารมณ์ของปัญญาได้ตามสมควรอีกด้วย

 มลูนธิแินบมหานรีานนท ์ขออนโุมทนาทกุทา่นทีไ่ดร้ว่มกนั 

บำเพ็ญกุศล เพื่อทะนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวร 

สืบไป

 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและกุศลเจตนาที่ท่าน 

ทั้งหลายร่วมใจกันทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา จงเป็นพลวปัจจัย 

ให้ทุกท่านและครอบครัวประสพแต่ความสุข ความเจริญ 

มีสติปัญญางอกงามไพบูลย์ในธรรม สามารถรู้ธรรมเห็นธรรม 

ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนถึงความพ้นทุกข์

โดยเร็วพลันด้วยกันทุกท่าน เทอญ.

 

    เทพฤทธิ์ สาธิตการมณี

    กรรมการฝ่ายวิชาการ

    ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
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ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ (ตอนจบ)

โดย อาจารย์แนบ  มหานีรานนท์

นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ

 สวัสดีค่ะ  ท่านที่เคารพ

 เมื่อครั้งที่แล้ว ได้พุดมาถึงภยญาณ อาทีนวญาณ  

นิพพิทาญาณ พูดมาถึงตรงนั้นแล้ว ก็ได้ทำการสงเคราะห ์

ในญาณทั้ง ๓ นั้นด้วยอรรถะ คือเนื้อความนั้นน่ะ ในญาณ 

ทั้ง ๓ นั้น เป็นอย่างเดียวกัน ตั้งแต่ภยญาณเห็นเป็นภัย  

และก็ อาทีนวญาณเห็นเป็นโทษ และนิพพิทาญาณ 

เบื่อหน่ายในญาณทั้ง ๓ นั้นน่ะ ถือเอาโดยเนื้อความแล้ว  

ท่านบอกว่าเป็นอย่างเดียวกัน แต่ว่าต่างกันด้วยพยัญชนะ 

เท่านั้นเองหรือว่า เป็นไวพจน์กัน ต่างกันแต่ชื่อญาณ 

เท่านั้นแหละ ที่เป็นอย่างนี้ก็ถือว่า ถ้าเกิดญาณใดญาณ 

หนึ่งขึ้นแล้ว อารมณ์จะต้องเดินไปถึงญาณทั้ง  ๓  เมื่อเกิด 

เห็นภัยขึ้นแล้ว ก็ต้องรู้สึกว่าเป็นโทษ จะรู้สึกว่าเป็นคุณ 

ไม่ได้ในที่นั้น หรือเห็นโทษแล้ว ก็ต้องรู้สึกว่าเป็นภัย ไม่ใช ่

เป็นไปเพื่อความสุข และก็ต้องมีความเบื่อหน่ายเป็น 
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ธรรมดา เมื่อเห็นภัยก็ต้องเบื่อหน่าย เมื่อเห็นโทษก็ต้อง 

เบื่อหน่าย เมื่อความเบื่อหน่ายเกิดขึ้น ก็ต้องมีสิ่งที่ถูก 

เบ่ือหน่าย เบ่ือหน่ายอะไร ก็คือ เบ่ือหน่ายในโทษเบ่ือหน่าย 

ในภัยนั้นเอง เมื่ออันใดเกิดขึ้นในอารมณ์ใด ก็ในอารมณ์ 

ทัง้ ๒ นัน้ กจ็ะตอ้งรว่มอยูใ่นทีน่ัน้ดว้ยแลว้ ไมต่อ้งแยกออก 

ต่างหากอีกก็ได้ เช่นเดียวกันกับไตรลักษณ์นั้นเอง เหมือน 

ไตรลักษณ์นั้นน่ะ ท่านแยกออกเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  

แต่ว่าอันใดอันหนึ่งก็ได้เหมือนกัน ใครเห็นอนิจจังก็ได้   

เห็นอนิจจังอย่างเดียวก็ชื่อว่าเห็นทุกข์ด้วยเห็นอนัตตาด้วย  

ใครเห็นทุกข์ก็ชื่อว่าเห็นอนิจจังด้วยเห็นอนัตตาด้วย  

ใครเห็นอนัตตาก็ชื่อว่าเห็นอนิจจังและเห็นทุกข์ด้วย    

ฉะนั้น ญาณทั้ง ๓ นี้ ก็อย่างเดียวกันนะคะ  

 ต่อไปนี้ จะได้พูดถึงมุญจิตุกัมยตาญาณซึ่งเป็นญาณ 

ที่ ๙ ต่อจากนิพพิทาญาณ ที่มีความต้องการจะพ้นทุกข์  

คือว่าเป็นญาณที่บ่ายหน้าเข้าทางนิพพานแล้ว เราได้อุปมา 

แล้วนะคะว่า เมื่อถึงอาทีนวญาณนั้น เหมือนกับทางแยก 

ที่เดินทางมา เมื่อมาถึงทางแยกแล้ว ทางไหนที่เป็นไป 

เพื่อความทุกข์ หรือทางรก ไม่เป็นไปเพื่อความสบาย  

อีกทางหนึ่ง ก็มองดูแล้ว เห็นเป็นทางราบรื่น ตามที่เข้าใจ 

ในความรู้สึกของผู้ปฏิบัตินั้นน่ะ เมื่อเข้าใจอย่างนั้นแล้ว  
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ก็ต้องเบื่อหน่ายในทางที่รก เบื่อหน่ายในทางที่จะเป็นไป 

เพื่อทุกข์ นิพพิทาญาณก็ต้องหันมาเดินในทางที่เห็นว่า 

ทางนี้จะเป็นสุข เพราะมีฉันทะอยู่แล้วในพระนิพพาน  

เพื่อจะพ้นจากทุกข์ นิพพิทาญาณนี่แปลว่าหันหน้าแล้ว 

บ่ายหน้ามาแล้วในทางพระนิพพาน เข้าทางพระนิพพาน 

แล้ว อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา นั่นแหละ 

ทางที่บริสุทธิท์ีเดียว ถ้าความเบื่อหน่ายในทุกขเ์กิดขึ้นแล้ว  

นี่เป็นทางบริสุทธิ์

 ฉะนั้น นิพพิทาญาณนี้น่ะ ได้บ่ายหน้าเข้าทางแล้ว 

เดินทางพระนิพพานแล้ว มุญจิตุกัมยตาญาณนี้ จึงหมายถึง

เป็นผู้ที่กำลังเดินทางอยู่ บ่ายหน้าเข้าทาง กำลังเดินอยู่ 

ในทางนิพพานนั้น ก็เป็นธรรมดาของผู้เดินทางใช่ไหม 

จิตใจของผู้ เดินทางน่ะ ก็ต้องมีความรู้อยากจะให้ถึง 

จุดหมาย คนเดินทางทุกคนน่ีน่ะ ต้องการจะให้ถึงจุดหมาย

ที่ตนจะไปถึงใช่ไหม ทีนี้ในนิพพิทาญาณนี่น่ะ อะไรล่ะ  

เป็นจุดหมาย ก็คือพระนิพพานเป็นจุดหมาย  

 ทีนี้ถามว่า นิพพิทาญาณน่ะ เห็นพระนิพพานแล้ว 

หรือยัง ถึงได้อยากไปนิพพาน

 เปล่า ! นิพพิทาญาณยังไม่เห็น แต่ว่าการไปถึง 

พระนิพพานในที่นี้นะคะ เป็นจุดหมายปลายทางที่ตน 
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ต้องการจะถึงนั้นน่ะ เพื่อพ้นจากทุกข์โทษที่ เห็นใน 

อาทีนวญาณ

 นี่แหละ การอยากให้พ้นทุกข์โทษอย่างนี้ล่ะ ท่าน 

ถือว่า จิตนั้นได้หยั่งลงในพระนิพพาน แต่ว่ายังไม่ถึง 

นิพพานจริงๆ หรอก ธรรมที่พ้นทุกข์จริงๆ ก็ยังไม่ถึง   

แต่ว่า มีความเห็นว่า ถ้าเราได้พ้นจากทุกข์ คือสังขาร  

หรือได้พ้นจากสังขาร นามรูปนี้แล้ว เราจะพ้นจากทุกข์  

เราจะเป็นผู้ปลอดภัย อันเป็นที่อันเกษม คือ ความรู้สึก 

อย่างนี้แหละ ชื่อว่ามีฉันทะในพระนิพพาน ชื่อว่าต้องการ

พระนิพพาน จิตใจในที่นี้  ก็ต้องมีความเพียรอย่าง 

ไม่ท้อถอย จะเพียรไปให้ถึงที่ เพราะรู้สึกว่า ที่ที่จะไปถึงน่ะ  

ย่อมจะเป็นประโยชน์แก่เรา ก็มีความเพียรอย่างไม่ท้อถอย

ในความพยายามที่จะให้ถึงที่สุดแห่งทางนั้น โดยไม่มี 

การแวะเวียนอยู่ในที่หนึ่งที่ใด ให้เป็นการเสียเวลาเลย  

รีบเร่งเดินไปด้วยความไม่ประมาท เพื่อพ้นจากทุกข์นั้น  

คนที่เข้าถึงขั้นนี้ จิตใจจะต้องเป็นอย่างนั้น ไม่มีว่าจะ 

เหลียวหลังกลับมา คือว่า จะกลับมาอีกคราวนี้ เอาไว้แค่นี ้

ก่อนเถอะนะ หยุดไว้แค่นี้ก่อนเถอะ ออกจากกรรมฐาน 

แล้ว วันหลังมาทำใหม่ นี่แปลว่า แวะแล้วใช่ไหม เดินทาง 

แล้วยังไม่อยากถึงจริงๆ ถ้าอยากถึงจริงๆ ต้องเร่งรีบ  
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คนที่กำลังหนีทุกข์น่ะ เราคิดดูว่า เรากำลังหนีอันตราย  

ที่ เราวิ่งหนีไปจากอันตรายต่างๆ เหล่านี้น่ะ มีไหม  

อยากจะแวะโน่น แวะนี่ มีไหมคะ เราต้องพยายามที่สุด 

ที่จะรีบเดินไปให้พ้น เพื่อความปลอดภัย นี่ต้องเป็น 

อย่างนี้ทีเดียว ไม่มีหรอกที่จะแวะไปที่โน่นก่อน มาคุยกัน 

ที่นี่ก่อน อย่างนี้ไม่มีเลย ก็ต้องเร่งรีบเดินไปด้วยความ 

ไม่ประมาทนะคะ เพื่อความพ้นทุกข์ที่เราเห็นนั่นน่ะ

 ที่ความรู้สึกของมุญจิตุกัมยตาญาณนี้ ท่านอุปมา 

เหมือนกับผู้ต้องโทษ หรือสัตว์ทั้งหลายที่ถูกคุมขังไว้  

ก็จะมีแต่ความใคร่อยู่เสมอ หรือแทบจะทุกลมหายใจ 

เข้าออกก็ว่าได้ ที่มีความต้องการจะพ้นโทษ หรือออกจาก 

ที่คุมขังนั้น เหมือนกับมุญจิตุกัมยตาญาณ ที่อยากจะ 

ออกจากที่คุมขัง คือสังสารวัฏฏ์ ท่านเห็นว่าสังสารวัฏฏ์  

เหมือนกับคุกเหมือนกัน ก็ด้วยความรู้สึกของผู้เดินทาง  

ที่ต้องการจะให้ถึงจุดหมายที่ตนต้องการ หรือต้องการ 

จะพ้นทุกข์ภัย คือออกจากสังสารทุกข์ ตามในปัญญาของ 

มุญจิตุกัมยตาญาณนั้น จึงเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิสังขาญาณ  

ซึ่งเป็นญาณขั้นที่  ๑๐ นับจากนามรูปปริจเฉทญาณ  

เป็นต้นมานะคะ
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 ปฏิสังขาญาณนี่ ก็เป็นชื่อของปัญญาที่ทำให้รู้สึก 

ต้องการที่จะหาวิธีให้พ้นจากทุกข์ไปโดยเร็ว ถ้าพูดตามนี้ 

ก็คล้ายๆ กับว่า เอาธรรมอันใดอันหนึ่งมาพิจารณาหาวิธี  

หาหนทางที่จะออกจากทุกข์ คล้ายๆ กับอย่างนี้ ถ้าเรา 

ฟังดูแล้ว ปฏิสังขาญาณนี่น่ะคล้ายๆ กับเป็นผู้มีอุบายที่จะ

ทำให้ออกจากทุกข์ได้นะคะ ที่จริงปฏิสังขาญาณนี่น่ะ  

เป็นผู้เดินทางมาแล้ว รู้จักทางดีแล้ว ใช่ไหมล่ะคะ เพราะนี่

อยู่ในปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินะ และญาณอันนี้น่ะ  

ยังอยู่ในวิสุทธิอันนั้นแล้วก็บอกว่าจะ หาทาง ถ้าเราฟังดู 

เผินๆ ไม่นึกถึงจิตใจ เราไม่เอามาปรับปรุงดูกับรอยของ 

จติใจแลว้ กย็ากเหมอืนกนัทีจ่ะเขา้ใจ คำวา่ หาทาง ในทีน่ีน้ะ่  

จะต้องหาอะไร เดินมาจนถึงวิปัสสนาขั้นที่ ๑๐ แล้ว

 ในวสิทุธมิรรค ทา่นแปลวา่ ปญัญาทีจ่ะหาอบุายทีจ่ะ

ให้พ้นจากสังขาร ทีนี้ เราก็ต้องเข้าใจเสียก่อนว่า คำว่า  

อุบาย ของท่านในที่นี้น่ะ หมายความว่า อย่างไร อันนี้ 

เราต้องเข้าใจนะคะ

 ก็การที่ปัญญาได้อารมณ์เช่นนี้  ก็ เพราะเหตุว่า 

ในนิพพิทาญาณ ที่ได้ความรู้สึกอย่างนั้นน่ะ รู้สึกที่ว่า  

จะหาอุบายที่จะพ้นทุกข์ ก็เพราะเหตุว่า ในนิพพิทาญาณ 

นั้นน่ะ เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในทุกข์โทษของสังขาร  
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นามรูป ด้วยลักษณะต่างๆ ซึ่ งมีชาติ  เป็นต้น ใน 

อาทีนวญาณนั้น  เป็นทุกข์  เห็นโทษในอาทีนวญาณนั้น  

 ลักษณะต่างๆ นี่ หมายความว่าอย่างไรคะ?  

 คือว่า ไตรลักษณ์นี่น่ะ ท่านวางลักษณะไว้ ๔๐  

ด้วยกัน อนิจจลักษณะ มี ๑๐ อย่าง ทุกขลักษณะ มี  

๒๕ อย่าง อนัตตลักษณะ มี ๕ อย่าง รวมเป็น ๔๐ อย่าง 

ด้วยกัน เมื่อรวมเป็น ๔๐ ด้วยกันแล้ว นี่ก็เป็นกรรมฐาน  

อารมณ์ของวิปัสสนา ฉะนั้น วิปัสสนากรรมฐานนี่ก็มี  

๔๐ อย่างเหมือนกัน แต่ว่าไม่ใช่ ๔๐ อย่างสมถะ ไม่ใช่ 

อสุภ ๑๐, กสิน ๑๐ ไม่ใช่อย่างนั้น ไม่เที่ยง ๑๐ เป็นทุกข์   

๒๕ อนัตตา ๕ รวมเป็น ๔๐ นี่เป็นลักษณะของวิปัสสนา  

ที่จะพึงเห็นในวิปัสสนาญาณนั้น

 การที่วางไว้มากมายอย่างนี้ เพราะว่าอะไร ที่ไหน 

เห็นดูอย่างไร จึงจะเห็นมาก?

 ความจรงินะ่ เห็นไตรลกัษณม์าแลว้ ความไมเ่ทีย่งนะ่  

เห็นตั้งแต่อุทยัพพยญาณแล้ว เห็นเกิดขึ้นดับไป ความ 

ไม่เที่ยงก็มีแล้ว จากเดิมตั้งแต่ตรงนั้นมาทีเดียว แต่ว่าก็ยัง 

ไปไหนไม่ได้ ตามธรรมดาของผู้ที่เดินอยู่ในวิปัสสนานี้  

ไม่ไปในอารมณ์อย่างอื่นเลย นอกจากจะอยู่ในไตรลักษณ์  

ไม่เที่ยง หรือเป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ที่ตัวได้กำหนดเห็นอยู่ 
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เท่านั้น ไม่ได้ไปทางอื่น ทีนี้  เมื่อตัวกำหนดมากเข้าๆ  

ใช่ไหมคะ ความไม่เที่ยงต่างๆ ไม่ยั่งยืน อะไรต่ออะไร  

ไม่มีสาระ ไม่คงทน มีความประลัย อะไรอย่างนี้น่ะ  

นี่แหละ เห็นอยู่อย่างนี้แหละ ก็เห็นมากเข้าทุกที เห็นตัว 

ไม่เที่ยงมีลักษณะต่างๆ แล้วแต่ความรู้สึกที่จะเกิดขึ้น 

ในที่นั้น  ที่ เกิดมากที่สุด  ๔๐ นี่น่ะ  ท่ านวางไว้ ใน  

ปฏิสังขาญาณ ในปฏิสังขาญาณนี่น่ะ มีกำลังแก่กล้า  

และก็ไม่ไปอื่นหรอกค่ะ ก็เพราะในเวลานั้น มีไตรลักษณ์ 

เป็นอารมณ์  และมีชาติ  เป็นต้น  ตามที่เห็นในอาทีนวญาณ 

นั้น จึงมีใจใคร่จะพ้นจากนามรูปในมุญจิตุกัมยตาญาณ  

เมื่อใจใคร่จะพ้นจากนามรูปนั้น มีกำลังมากขึ้น ความ 

เบ่ือหน่ายมากข้ึน ความต้องการจะพ้นก็ต้องมีกำลังมากข้ึน

 คำว่า อุบาย ในที่นี้ หมายถึงอะไร ?

 หมายถึงว่า ทำให้เกิดมีความรู้สึกรำพึงขึ้นในใจ  

แปลว่า กำลังเดินทางอยู่นั้นแหละ ทางนี้ไม่ใช่เป็นทางใกล้  

เป็นทางไกล ทางที่จะออกจากสังสารวัฏฏ์นี่ ก็เป็นทางไกล  

เพราะสังสารวัฏฏ์นี่ ไกลมากนะคะ ไกลไม่มีที่สุดทีเดียว  

เมื่อออกเดินแล้วก็รู้สึกว่า แหม เมื่อไรน่ะ จะถึง เหมือน 

อย่างเราเดินทางมานาน เมื่อไรจะถึงเสียที ถ้าเราเห็นทุกข์  

เห็นโทษเข้า มีอาการเมื่อยล้า เหนื่อย อ่อนเพลีย อ่อนใจ 
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เห็นทุกโทษที่ปรากฏน่ะ เห็นมากเข้าทุกที เราก็ต้องบ่น  

เมื่อไรจะถึงสักทีนะ เดินมาเยอะแยะแล้ว คือว่า ท่านได้ 

ทำวิปัสสนามา พิจารณาไตรลักษณ์มามากมายเหลือเกิน  

แล้วก็เมื่อไรจะพ้นเสียที ที่ว่าเมื่อไรจะถึงน่ะ หมายถึง 

เมื่อไรจะพ้นเสียที แหมเห็นไม่เที่ยงมามากมายหลายอย่าง  

เมื่อไรจะพ้นไปจากไม่เที่ยงเสียที ทุกข์ก็เห็นมากมาย  

เมื่อไรจะพ้นไปจากทุกข์ เสียที  อนัตตาสิ่งไม่มีสาระ  

ไม่มีแก่นสาร ก็เมื่อไรจะพ้นเสียที ความรู้สึกอย่างนี้แหละ  

ชื่อว่า เมื่อไรจะถึงเสียที คือเมื่อไรจะถึงนั้น หมายถึงว่า  

เมื่อไรจะพ้น เพราะว่า การพ้นจากสังขารทั้งปวงนั่นแหละ  

คือการถึงอยู่แล้ว ท่านก็ถือว่า จิตเป็นสันติบท บทหนึ่ง  

ทีจ่ติใจหรอืปญัญานัน้ไดห้ยัง่ลงในพระนพิพาน ทา่นเรยีกวา่ 

นี่เป็นญาณสันติบท ความรู้สึกที่หยั่งลงถึงพระนิพพาน  

นี่เป็นบทหนึ่ง ท่านวางไว้หลายบท ๕ บทด้วยกัน นี่น่ะ  

ว่าเมื่อไรจะถึงสักที รำพึงนึกอย่างนี้ว่า เมื่อไรจะพ้นเสียที 

นึกรำพึงในใจว่า ทำอย่างไรหนอ หรือเมื่อไรหนอ จึงจะ 

พ้นจากสังขารเหล่านี้ได้ หรือเราจะต้องเกิดอีกซักกี่ภพ 

กี่ชาติกันหนอจึงจะพ้น นี่แหละ คิดอยู่ในใจอย่างนี้ หรือ 

คิดว่า เราจะต้องมีปัญญารู้อะไรอีกหนอ จึงจะพ้นทุกข์ 

นี่แหละที่รำพึงอย่างนี้น่ะ ถือว่าเป็นอุบายหาทางที่จะ 
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พ้นทุกข์  แต่ ในที่นั้นก็หามีอะไรที่นอกจากนามรูป  

กับลักษณะของนามรูปที่มีลักษณะ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 

เป็นอนัตตา ซึ่งมีอยู่ในจำนวน ๔๐ อย่างนั้นไม่ ๔๐   

อย่ างนี้  คืออะไร  มีการ เห็นว่ า  ไม่ เที่ ยง  ไม่ยั่ งยืน  

เป็นไปชั่วขณะหนึ่ง นี่อย่างนี้ ใน ๔๐ อย่าง ก็มี อนิจจัง  

ทุกขัง อนัตตานะคะ ใน ๓ อย่างนี้น่ะ มีความไม่เที่ยง  

ไม่ยั่งยืน หรือเป็นไปชั่วขณะหนึ่งเป็นต้น หรือการบีบคั้น  

ทำให้ เป็นไปเพื่ ออาพาธ  นี่ เป็นลักษณะของทุกข์  

นี่ยกขึ้นมาพอเป็นตัวอย่างนะคะ หรือเป็นธรรมที่ไม่มี 

สาระแก่นสาร เป็นธรรมที่ว่างเปล่าจากเจ้าของ สังขาร 

ทั้งหลายนี่น่ะ เป็นธรรมที่ว่างเปล่าจากเจ้าของ ไม่มี  

ผู้ปกครอง ไม่อยู่ใต้อำนาจใคร นี่เป็นลักษณะของอนัตตา  

เห็นเบญจขันธ์เหมือนกับบ้านร้าง ไม่มีเจ้าของ ในบางแห่ง 

ก็แสดงว่า เจ้าของหรือผู้ปกครอง ได้แก่ สติสัมปชัญญะ  

ถ้าปราศจากสติสัมปชัญญะแล้ว ก็เหมือนกับบ้านร้าง  

ไม่มีผู้ปกครอง ฉะนั้นโจรผู้ร้าย คือ กิเลสต่างๆ น่ะ ย่อมเข้า

มาอาศัยอยู่ในเบญจขันธ์นี้ คืออยู่ในบ้านนี่น่ะ ใช่ไหมล่ะ  

ถ้าบ้านไหนที่มีผู้ปกครอง มีสติสัมปชัญญะ หรือมี 

อินทรีย์สังวร อย่างนี้ละก็บ้านนั้น โจรผู้ร้ายก็ไม่สามารถ 

จะเข้ามาอาศัยได้ที่ท่านอุปมาอย่างนี้ก็มีนะคะ  
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 เมื่อยิ่ งพิจารณาหนักเข้ า  ก็ เห็นในลักษณะใด 

ลักษณะหนึ่ง ก็ยิ่งเห็นในลักษณะนั้นมากขึ้น ท่านจำแนก 

ลักษณะของไตรลักษณ์ไว้ ๔๐ ประการนะคะ ตามที่ได้ 

อธิบายมาแล้วค่ะ มีความไม่ยั่งยืน หรือแตกสลายไป 

ในชัว่ขณะหนึง่  เปน็อนจิจลกัษณะ  ๑๐  อยา่ง ทกุขลกัษณะ 

ม ี ๒๕  อยา่ง  มกีารขม่เหง  และบบีคัน้  ใหเ้ปน็ไปเพือ่อาพาธ  

เป็นต้น อนัตตลักษณะ มี  ๕ อย่าง  มีความไม่เป็นแก่นสาร  

และเป็นธรรมที่ ไม่มี เจ้าของ เป็นต้น รวมเป็น ๔๐  

ใน  ๔๐ ประการนี้  เป็นกรรมฐานของวิปัสสนา หรือจะว่า  

เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาก็ได้  ที่จำแนกอารมณ์ของ 

วิปัสสนาออกเป็น ๔๐ อย่างนี้ ก็เพราะเหตุว่า  เป็นไปตาม 

อำนาจของวิปัสสนา ของปัญญาที่ผู้จะเข้าไปเห็นผู้จะ 

เข้าไปพิจารณาน่ะ บางคนน่ะพิจารณาเห็นเพียงอย่างเดียว 

เท่านั้น ก็สำเร็จได้ บางคนก็ยังไม่พอเห็นเพียงอย่างเดียวน่ะ  

ไม่สามารถจะทำลายความยินดีของตัณหาและทิฏฐินั้นได้  

ต้องพยายามเห็นมาก ยิ่งเห็นมาก ยิ่งเบื่อมาก ยิ่งเห็นโทษ 

มากเท่าไร ใจก็จะยิ่งเร่งเร้าเพื่อจะพ้นทุกข์อันนั้นมากขึ้น  

อย่างนี้ก็ตามอัชฌาสัยนะคะ นี่ด้วยอำนาจของวิปัสสนา  

หรือของปัญญา ถ้าผู้พิจารณาทุกข์มาก ก็เห็นทุกข์มาก 

ใน ๒๕ อย่างนั้นน่ะ อาจจะเห็นมากตั้ง ๒๕ อย่าง  
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แต่ปัญญาบารมีนั้นมีน้อยก็ยังไม่พบไตรลักษณ์อันใด 

อันหนึ่งนะ แล้วก็ผู้นั้นน่ะ ไม่มีทางที่จะออกจากทุกข์นี้ 

ได้เลย เด็ดขาด แน่นอน เพราะมีทางเดียวเท่านั้นนะ  

อย่าลืม นี่นะถือว่าไตรลักษณ์นี้  เป็นตัวอุบายนะคะ  

เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้ ด้วยลักษณะใดลักษณะหน่ึง  

ซึ่งเป็นผู้นำส่งถึงวิโมกข์ ๓ ไตรลักษณ์นั้น จะเป็นผู้นำเรา 

ไปส่งพระนิพพานนะ ไม่ใช่คนอื่นนำ ใครๆ นำไม่ได้  

เพราะฉะนั้น เมื่อได้ไตรลักษณ์แล้วละก็ จึงถือว่าเป็น 

ผู้นำแล้ว ไตรลักษณ์น่ะ เป็นผู้นำไป ไม่ใช่อย่างอื่นเลย  

ส่งถึงวิโมกข์ ๓ หรือนิพพาน ๓ มีอนิมิตตนิพพาน เป็นต้น  

ที่มีอนิจจลักษณะเป็นผู้นำส่ง ถ้าหากว่า นิพพานที่  

อนจิจลกัษณะนำสง่ นพิพานนัน้ชือ่วา่ อนมิติตนพิพาน กบั 

เปน็ธรรมทีพ่น้จากโทษภยั ตามทีเ่หน็ดว้ยอนจิจานปุสัสนา  

ในลักษณะ ๑๐ อย่าง ในปฏิสังขาญาณนั้น เพราะท่าน 

จำแนกไตรลักษณ์ออกเป็น ๔๐ อย่างนั้น ก็เป็นไปด้วย 

อำนาจอารมณ์ของปัญญาที่ชื่อว่า ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ 

ซึ่งแปลว่า หาอุบายในทางพ้นทุกข์ ซึ่งหมายความว่า  

จิตที่ประกอบด้วยปัญญานั้น มิได้เป็นไปในอารมณ์อื่น 

ที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสนั้น พิจารณาอยู่แต่ในอารมณ์ 

ของไตรลักษณ์เท่านั้น ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ตาม 

นิสัยปัจจัยของตนๆ ฉะนั้นจึงเป็นโอกาสของไตรลักษณ์  
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ที่จะเกิดขึ้นให้เห็นมากกว่าในโอกาสของญาณอื่นๆ นี่น่ะ  

ในปฏิสังขาญาณนี่น่ะ เพราะการเห็นไตรลักษณ์มากมาย 

หรือชัดเจนนั้นเอง ก็เป็นการทรมานกิเลสให้หมดไปมาก 

เท่านั้น เพราะปัญญาที่สามารถจะทำลายกิเลสได้นั้น  

ปัญญานั้นจะต้องอาศัยไตรลักษณ์เป็นอารมณ์อย่างเดียว 

เท่าน้ัน ฉะน้ัน ทางไปพระนิพพานน้ันจึงมีทางเดียวเท่าน้ัน 

 ตามพระบาลี  ที่กล่าวไว้ในติลักขณาทิคาถานั้นว่า

 สพฺเพสงฺขารา อนิจฺจาติ  ยทา ปญฺญายปสฺสติ

 ผู้ใดเห็นสังขารทั้งหลายด้วยปัญญาว่าไม่เที่ยง

   อถ  นิพฺพินฺทติ  ทุกฺเข  เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา

 เมื่อนั้น ย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ อันนั้นแหละเป็น 

หนทางอันบริสุทธิ์

 สพฺเพสงฺขารา  ทุกฺขาติ  ยทา ปญฺญายปสฺสติ  

 อถ  นิพฺพินฺทติ  ทุกฺเข  เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา

 ผู้ใด เห็นสังขารทั้งหลาย ด้วยปัญญาว่าเป็นทุกข์  

ผู้นั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ นั่นเป็นหนทางอันบริสุทธิ์

 สพฺเพธมฺมา  อนตฺตาติ  ยทา ปญฺญาย ปสฺสติ

 อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข   เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา

 ผูใ้ดเหน็ธรรมทัง้หลาย ดว้ยปญัญาวา่ไมใ่ชต่น เมือ่นัน้ 

ย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ เห็นไม่เที่ยง ก็เบื่อหน่ายในทุกข์ 

_16-0675.indd   19 7/6/16   9:28:55 AM



20

เหน็ทกุขก์เ็บือ่หนา่ยในทกุข ์เหน็อนตัตากเ็บือ่หนา่ยในทกุข ์

นี่แหละ ท่านมีทุกข์เป็นตัวยืน ฉะนั้น ในสัจจธรรม  

ยอ่มมทีกุขเ์ปน็ประธาน กย็อ่มเบือ่หนา่ยในทกุขเ์หมอืนกนั  

เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา นั่นเป็นหนทางอันบริสุทธ์ินี่แสดงว่า 

มีทางเดียว ใช่ไหมคะ ทางบริสุทธิ์นั้นที่จะให้ถึงวิสุทธิน่ะ

 ในพระคาถาบทนี้ ก็พอจะเป็นเครื่องยืนยันรับรอง 

ให้เราเห็นแล้วว่า ปัญญาที่ เข้าไปรู้ไตรลักษณ์เท่านั้น  

ที่จะประหารกิเลสให้เข้าถึงทางที่บริสุทธิ์ได้ ส่วนปัญญา 

อย่างอื่นนอกจากนั้นแล้วไม่มีเลย

 เพราะฉะนั้น การที่จะเข้าถึงความบริสุทธิ์จาก 

กิเลสได้ เราจะต้องประหารกิเลสเสียก่อน จะเอาอะไร 

มาประหารกิเลสล่ะ ก็ต้องเอาปัญญา ปัญญาที่รู้อะไรล่ะ  

ปัญญาที่รู้ไตรลักษณ์เท่านั้น  

 ฉ ะ นั้ น  ปั ญ ญ า ที่ จ ะ พิ จ า ร ณ า ไ ต ร ลั ก ษ ณ์ ใ น 

ปฏิสังขาญาณนั้น ท่านจึงถือว่าเป็นอุบายในทางที่จะให้ 

พ้นทุกข์ เข้าใจเนื้อความตามนี้นะคะ เพราะว่า อ่านตาม 

พยัญชนะแล้ว ถ้าไม่ เข้าใจความมุ่งหมายของจิตใจ 

ในความรู้สึกละก็อาจจะทำให้เขวไป และอาจจะเอา 

จินตามยปัญญามาใช้ในที่นั้นด้วย อันนี้ไม่ใช่นะ เป็นตัว 

ภาวนาญาณ ฉะนั้น ก็ขอจบปฏิสังขาญาณโดยสังเขป 

นะคะ 
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 ทีนี้ ต่อจากปฏิสังขาญาณนี่อะไร

 ก็คือสังขารุเปกขาญาณ ซึ่งเป็นญาณที่ ๑๑ เรียก 

ตามพระบาลีว่า  “สังขารุเปกขาญาณ”

 ในคำว่า สังขารุเปกขาญาณนี้ เป็นชื่อของปัญญา 

ที่วางเฉยต่อสังขาร คือในลักษณะ ไม่เที่ยง เป็นต้น  

หรือเป็นทุกข์ หรือเป็นอนัตตา อันใดอันหนึ่ง วางเฉย 

อยู่ในลักษณะนี้นะคะ ในทุกข์ในโทษที่เห็นมาแล้วนั่นนะ  

วางเฉยตามที่ได้เห็นมาแล้วในปฏิสังขาญาณนั้นเอง เพราะ

สังขารุเปกขาญาณนั้นก็ได้ปัจจัยมาจาก ปฏิสังขาญาณ 

นัน้เอง ดว้ยเหตทุีไ่ดพ้จิารณา เหน็ไตรลกัษณ ์อนัใดอนัหนึง่  

โดยมากในปฏิสังขาญาณนั้น ปัญญาที่รู้เห็นในอารมณ์ 

อันแน่ชัดนั้น ก็ทำลายกิเลส ความยึดมั่น ถือมั่น ในที่นั้นว่า 

เป็นของเที่ยง เป็นความสุข หรือว่าเป็นตัวเป็นตน หรือ 

เป็นสิ่งที่มีสาระแก่นสารที่ควรเห็นว่า เป็นสรณะที่พึ่ง 

ในสังขารทั้งปวงนั้น ไม่มีเลยแม้แต่สติ และปัญญาใน 

ที่นั้นๆ ตอนนี้ก็ไม่มีความยินดี ไม่มีความปรารถนา  เห็นว่า 

จะเป็นสรณะ สังขารในอุเบกขาญาณนี่นะ ตอนนี้ใน 

พระบาลีมหาสติปัฏฐานกล่าวไว้ว่า  

 “ยาวเทว ญาณมตฺตาย ปฏิสฺสติมตฺตาย” แปลว่า  

ปัญญาก็เพียงสักแต่ว่าเป็นที่รู้  สติก็เพียงสักแต่ว่าเป็น 

ทีอ่าศยัระลกึ นีใ่นมหาสตปิฏัฐาน ทา่นกว็างของทา่นไวน้ะ  
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ซึ่งแปลว่าปัญญา ก็เพียงสักว่าเป็นที่เข้าไปรู้เท่านั้น คือ 

ที่เห็นไตรลักษณ์นั่นเองแหละ ที่เราปรารถนาอยากได้กัน 

เหลือเกินนะ แต่ว่าท่านผู้ที่เกิดวิปัสสนาแล้ว ก็เห็นว่า 

ปัญญา ก็เพียงสักแต่ว่ารู้ เท่านั้น ไม่ใช่วิเศษวิโสอะไร  

จะเป็นสรณะอะไร ปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป มีหน้าที่ 

แต่ว่ารู้ เท่านั้นแหละ ต่างก็ไม่ใช่ เที่ยง แน่นอนอะไร  

เกิดแล้วก็ดับเหมือนกัน สติก็เป็นเพียงแต่อาศัยระลึก 

เทา่นัน้ หาไดเ้ปน็สรณะแกน่สาร ทีจ่ะเปน็ทีพ่ึง่อนัแทจ้รงิไม ่ 

เพราะสติเกิดแล้ว ก็ดับเหมือนกัน ไม่เที่ยง ไม่มีแก่นสาร 

ไม่ยั่งยืน สิ่งที่ไม่เที่ยง ไม่มีแก่นสาร ไม่ยั่งยืนน่ะ สิ่งนั้นน่ะ

หรือจะเป็นสรณะอันแท้จริงได้ ท่านถือว่าไม่ใช่

 ฉะนั้น พวกเราที่เข้ากรรมฐานอยู่น่ะ โดยมากตัณหา

และทิฏฐินั้นเข้าอาศัย กิเลสใช่ไหมเพราะถือว่า ไม่ได้  

ต้องทำสติให้มากอย่างนี้นะคะ ถูกแล้ว การทำสติให้มาก  

เป็นของดี แต่ว่า มันเป็นไปด้วยอำนาจของตัณหาที่มี 

ความปรารถนา ไม่ได้ สติจะขาดไม่ได้เลย ถ้าขาดแล้วไม่ได้ 

จะต้องเป็นโมหะ ต้องตกเป็นอกุศลไป แม้แต่จะนั่งอยู่ 

เฉยๆ ก็ไม่ได้ ต้องทำไปอย่างนี้ นั่นแหละ  เป็นปัจจัยมาจาก 

ตัณหา เพราะทำอะไรทุกอย่างจะต้องมีเหตุผล ถ้าไม่มี 

เหตุผลแล้วสิ่งนั้นไม่ใช่ปัญญา ไม่ใช่อารมณ์ของปัญญาเลย  

เมื่อความรู้สึกในที่นั้นเกิดขึ้นว่า ไม่ได้ ต้องทำอย่างนี้  
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จะได้เกิดสติ เห็นว่าสตินั้นมีสาระ ความปรารถนาในสติ 

ก็เกิดขึ้น สตินั้นก็เป็นที่อาศัยของกิเลสตัณหา เห็นใน 

วิปัสสนูปกิเลส ยังเป็นที่อาศัยของกิเลสตัณหา เห็นใน 

วิปัสสนูปกิเลส ยังเป็นที่อาศัยอยู่นะคะ เมื่อท่านเห็นว่า  

สักแต่ว่าเพียงอาศัยระลึกเท่านั้น หาได้เป็นสรณะแก่นสาร 

ที่จะเป็นที่พึ่งอันแท้จริงไม่ เพราะเหตุว่า สติและปัญญา 

ที่เกิดขึ้นในที่นั้น ก็ยังต้องตกอยู่ในคติของไตรลักษณ์  

นั่นเอง หาควรที่จะยึดถือว่า  นั่นเป็นตน หรือเป็น 

ของตนไม่ ท่านก็อยากพ้นเหมือนกัน ท่านก็อยากพ้นจาก 

สติและปัญญาใช่ไหม ไม่ใช่แต่เพียงว่าท่านพยายามจะหา 

สติปัญญา ในที่นั้น ตัณหาและทิฏฐิไม่มีที่อาศัยแล้ว เพราะ

ในที่นี้เป็นวิสุทธิแล้วนะคะ ทั้งนี้เพราะปัญญาแก่กล้าขึ้น 

ที่มีความรู้สึกอย่างนี้น่ะ ก็รู้สึกด้วยอำนาจของปัญญา 

นั่นเอง ปัญญาก็ไม่ได้ยินดีในตัวของปัญญาเองนะคะ 

เพราะอำนาจของปัญญาแก่กล้าขึ้น จึงทำลายความเห็นผิด 

อันเป็นเหตุให้เกิดความยึดมั่น ถือมั่นนั้น หมดไปจากโลก 

คือเบญจขันธ์ ด้วยอาการ ๑๒ อย่าง ละความยึดมั่น 

หรือว่าอุเบกขาวางเฉยอยู่ด้วยอาการ ๑๒ อย่าง เช่นอย่างไร 

 ๑.   เห็นว่า เบญจขันธ์นี้มิใช่สัตว์

 ๒.  มิใช่บุคคล

 ๓.  ไม่ใช่ชีวะ
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 ๔.  ไม่ใช่ตน

 ๕.  ไม่มีตน

 ๖.   ไม่ใช่เรา

 ๗.  ไม่ใช่ของเรา

 ๘.  ไม่ ใช่ของคนอื่นด้วยไม่มี ใครเป็นเจ้าของ 

เบญจขันธ์ ตัวเองก็ไม่มีที่จะเป็นเจ้าของเบญจขันธ์ และ 

เบญจขันธ์นั้นก็ไม่ใช่ของใครอีกด้วย

 ๙.   ไม่ใช่หญิง

 ๑๐. ไม่ใช่ชาย 

 ๑๑. ไม่ใช่ของยั่งยืน

 ๑๒. ไม่ใช่ของที่ควรยินดี

 นี่ ในสังขารุ เปกขาญาณ ความรู้สึกในสังขารุ - 

เปกขาญาณ เพราะความรู้สึกอย่างนี้ วางเฉยอยู่ในอาการ 

ในปัญญาที่มีความรู้สึกอย่างนี้ จึงเป็นเหตุให้วางเฉย

 ก็ เมื่อปัญญา ได้พิจารณาเห็นสังขารทั้ งหลาย 

ว่างเปล่าจากตัวตนและตัวเรา เช่นนั้นแล้วก็ต้องเห็นว่า 

สิ่งทั้งหลายในโลก หรือแม้แต่เบญจขันธ์ทั้ง ๕ นั้น  

ก็ไม่ใช่ของตน หรือไม่ใช่ของเรา ก็เมื่อเห็นว่าไม่ใช่ของตน  

หรือไม่ใช่ของเราแล้ว ก็ต้องเห็นว่า เราไม่มีหน้าที่อะไร  

ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องในสิทธิของคนอื่น ใช่ไหม ทุกอย่างน่ะ  
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ไม่ว่าอะไรมันจะเป็นอะไรไปน่ะ ในเมื่อเรารู้สึกว่าไม่ใช่ 

ของเราแล้ว เราก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหม เราก็ต้องวางเฉย 

แต่ว่าถ้ามันรู้สึกว่า เป็นของเราแล้ว ก็ไม่ได้ละ มันต้อง 

ทำให้เรานี่กระสับกระส่ายถ้าเป็นอย่างนี้นะคะ ที่ท่าน 

วางเฉยน่ะ ท่านรู้ไม่ใช่ตน และไม่ใช่ของตนแล้วแต่ซิ  

แม้เบญจขันธ์นี่ ก็ไม่ใช่ตน มันจะมีอะไร จะเป็นอะไร 

ก็ตามเถอะ ท่านก็ถือว่าตนไม่มีสิทธิอะไรที่จะเข้าไป 

เกี่ยวข้องและแก้ไข และก็ไม่มีส่วนที่จะเข้าไปรับผิดชอบ 

ในสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั้นด้วย นี่แหละ ความรู้สึกใน 

สังขารุเปกขาญาณนะคะ

 ก็เมื่อปัญญาได้เข้าไปถึงความรู้ดังว่านั้นแล้ว ก็ต้อง 

เป็นธรรมดาอยู่เอง ที่จะต้องวางเฉยในสังขารเหล่านั้น 

จิตใจก็ต้องเป็นอุเบกขา ไม่มีความยินดียินร้ายในสังขาร 

ทั้งปวง แต่เฉยในที่นั้น ต้องเป็นไปร่วมกับความเบื่อหน่าย

นะ ความเบื่อหน่ายนี่น่ะ เป็นเหตุให้เร่งเร้าจิตที่จะให้ 

พน้จากทกุข ์ไมใ่ชเ่ฉยๆ นะ ตอ้งมคีวามเบือ่หนา่ยดว้ยนะคะ  

ต้องเบื่อหน่ายความเป็นไปของสังขารในภพทั้ง ๓ มีชาติ 

เป็นต้น

 ก็เพราะเหตุแห่งความรู้สึก ดังที่ได้อธิบายมานั้นเอง  

ที่เป็นปัจจัยอุดหนุนให้จิตนั้น มีฉันทะในพระนิพพาน 
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ยิ่งขึ้น อยากจะถึงธรรม อันเป็นที่สุดแห่งทุกข์นั้นยิ่งๆ ขึ้น  

ก็คำว่า ต้องการให้ถึงธรรม อันเป็นที่สุดแห่งทุกข์ในที่นี้  

หมายความว่า ความไม่เกิดขึ้นของสังขารทั้งหลาย เมื่อจะ 

พ้นจากความเกิดของสัตว์ทั้งหลาย ใช่ไหมคะ หมายถึง 

ความไม่เกิดขึ้นของสังขารทั้งหลายที่ทุกแห่ง ทั้งนี้ก็ 

เพราะเหตุว่า ปัญญาที่เข้าไปพิจารณาเห็นความเกิดขึ้น 

ของสังขารทั้งปวงในที่นั้น ซ้ำๆ ซากๆ อยู่เช่นนั้น ไม่รู้จัก 

จบสิ้นไปสักที รู้สึกว่า เป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่าย  และเป็นของ 

ที่ไม่น่ายินดี และกำลังเบื่อหน่ายอยู่ด้วย ไม่ใช่แต่เพียงว่า 

นา่เบือ่หนา่ยเฉยๆ นะ ของเรานะ่ยงัม ี มนัยงัมนีา่เบือ่หนา่ย  

แต่ว่ามันยังไม่เบื่อหน่าย มันเป็นแต่เพียงว่า น่าเบื่อหน่าย  

ของท่านน่ะ เห็นเป็นที่น่าเบื่อหน่าย และกำลังเบื่อหน่าย 

ด้วย  

 เพราะความเบือ่หนา่ยนัน่แหละ  จงึทำใหค้ลายกำหนดั  

เมื่อคลายกำหนัดแล้ว ก็พ้นจากทุกข์ มีกิเลส เป็นต้น  

นั่นแหละ เบื่อหน่าย และอยากจะพ้นจากสิ่งนั้น  

 สิ่งนั้น คืออะไร    

 สิ่งนั้น ก็คือ ความเกิดขึ้นและความดับไปของสังขาร

ทั้งหลายนั้นเอง ไม่มีสิ่งอื่นเลยค่ะ ความรู้สึกในที่นั้นน่ะ  

คือ การเกิดขึ้นและดับไปแค่ นั้นเอง
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 ฉะนั้น ท่านจึงมีอุปมาในความรู้สึกพอใจในการ 

ที่จะถึงนิพพาน ในธรรมที่จะพ้นจากสังขารทั้งปวง 

ในสังขารุ เปกขาญาณนั้น ท่านอุปมาเหมือนบุรุษที่  

เดินทางไกลไปในฤดูแล้งถูกความร้อนแดดแผดเผา และ 

ประกอบด้วยความเหน็ดเหนื่อย จึงมีความกระหายน้ำ 

เป็นที่สุด และมีความปรารถนาอันยิ่งที่จะได้ดื่มน้ำ พวกที่

มีจิตใจอยากจะเข้าถึงพระนิพพานน่ะ ท่านยกข้ออุปมา 

ไว้อย่างนี้นะคะ

 ข้ออุปมานี้ฉันใด ผู้ที่ปรารถนานิพพานในสังขารุ-

เปกขาญาณก็ฉันนั้น

 เมื่อใดพูดมาถึงในที่น้ีแล้ว ก็ควรจะเข้าใจในเหตุของ

การที่วางเฉยในที่นั้นด้วยว่า ความวางเฉยที่เกิดในที่นั้นน่ะ 

ไม่ใช่เฉยด้วยอำนาจของเวทนาที่เกิดขึ้น เพราะอาศัย 

มัชฌัตตารมณ์ คืออารมณ์ที่จะไม่เป็นเหตุให้เกิดยินดี 

ยินร้าย แล้วมันก็เฉยๆ ที่เฉยด้วยอุเบกขาเวทนา เพราะว่า 

อารมณ์นั้น ไม่เป็นเหตุที่จะให้เกิดความรัก หรือความโกรธ  

แต่ว่าในที่นี้ ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ และก็ไม่ใช่เฉยเพราะ 

ด้วยอำนาจของสมาธิ เมื่อทำสมาธิมากๆ เข้า จิตก็สงบ 

จากนิวรณ์ทั้งปวง ใจก็ไม่มีความยินดียินร้ายเกิดขึ้น 

เหมือนกัน อันนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ ไม่ใช่เฉยๆ อย่างนั้น  
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หรือไม่ใช่เฉยเพราะโมหะ คือ จิตที่ไม่รู้ประสีประสา 

อะไรเลย โมหะนี่น่ะ ประกอบด้วยอุ เบกขาเวทนา 

ใช่ไหมคะ คือว่าธรรมดาโมหะน่ะ ไม่รู้จักประสีประสา 

เหมือนเด็กที่ไม่รู้จักประสีประสาเหมือนกันนะ ใครจะด่า 

ใครจะแชง่ กเ็ฉย เฉยเพราะไมรู่ ้นีเ่ฉยเหมอืนกนั เพราะโมหะ  

เป็นเหตุ

 แต่ว่า เฉยในสังขารุเปกขาญาณ ไม่ใช่เฉยอย่างนั้น  

เป็นความเฉยที่อยู่ในอารมณ์ไตรลักษณ์ เฉยที่รู้ไตรลักษณ์ 

อยู่นะ ไม่ใช่เฉยโดยที่ไม่มีอารมณ์ของไตรลักษณ์ ฉะนั้น  

เฉยอย่างโมหะ ก็ไม่มีไตรลักษณ์ เพราะไตรลักษณ์นี่   

เปน็อารมณข์องปญัญา ไมใ่ชอ่ารมณข์องโมหะ  เพราะฉะนัน้  

การเฉยในที่นั้น เฉยอยู่ ในปัญญาที่มีไตรลักษณ์เป็น 

อารมณ์อยู่นะ หรือว่าเฉยด้วยอุเบกขาเวทนา ก็ไม่ใช่ เพราะ

อุเบกขาเวทนาไม่สามารถจะมีไตรลักษณ์เป็นอารมณ์ได้  

หรือว่าเฉยด้วยสมาธิ เมื่อทำจิตสงบมากๆ เข้า มันก็เฉย 

เหมือนกัน แต่ว่ามีไตรลักษณ์เป็นอารมณ์หรือเปล่า 

ในที่นั้น ไม่มีใช่ไหมคะ แต่อันนี้เฉยอยู่ในอารมณ์ของ 

ไตรลักษณ์ อันใดอันหน่ึงนะคะ ท่ีเกิดจากปัญญาท่ีรู้ 

ไตรลักษณ์เป็นเหตุ เพราะปัญญาอันนี้ได้เข้าไปทำลาย 

ความยึดมั่นถือมั่น อันเป็นเหตุให้เกิดความยินดียินร้าย 

ในที่นั้นน่ะ ปัญญาได้ทำลายเสียแล้ว
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 โดยเหตนุี ้ปญัญาในทีน่ัน้ จงึชือ่วา่ สงัขารเุปกขาญาณ 

นี่เฉยเพราะปัญญานะ ปัญญาเข้าไปทำลายกิเลสความ 

ยินดียินร้ายได้แล้ว จึงเฉย ไม่ใช่เฉย เพราะไม่รู้อะไร?  

รู้ไตรลักษณ์ และในสังขารุเปกขาญาณนี้ ท่านสงเคราะห์ 

ด้วยอารมณ์ของญาณทั้ง ๓ ประการ คือ :-

 ๑.  มุญจิตุกัมยตาญาณ

 ๒.  ปฏิสังขาญาณ

 ๓.  สังขารุเปกขาญาณ

 ญาณทั้ง ๓ นี้ ท่านถือโดยอรรถแล้วเป็นอันเดียวกัน 

แต่ว่ากำลังอ่อน กำลังแก่เท่านั้นเอง เป็นอันเดียวกัน  

ต่ างกันแต่ด้ วยพยัญชนะ แต่ เนื้ อความนั้น  ถือว่ า 

เป็นอย่างเดียวกัน เพราะเหตุว่า ในอารมณ์ของปัญญา 

ทั้ง ๓ นี้ เมื่ออารมณ์ของปัญญาอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นแล้ว 

ปัญญาอีก ๒ ขั้นนั้น ก็ร่วมอยู่ด้วย หรือเป็นไปด้วยอารมณ์ 

ทั้ง ๓ แต่ที่แยกไว้เป็น ๓ ในที่นี้นั้น ก็ให้เป็นไปตาม 

อัชฌาสัยของสัตว์ ของบุคคลที่มีปัจจัยมาไม่เหมือนกัน  

ก็ขอจบสิ้นสังขารุเปกขาญาณโดยสังเขปเพียงเท่านี้ก่อน 

นะคะ

 เมื่อคราวที่แล้ว ได้อธิบายจบสังขารุเปกขาญาณ 

นะคะ 
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 สังขารุเปกขาญาณน่ะ อะไรคะ ท่ีได้อธิบายมาแล้วน่ะ 

 คือ ความวางเฉยในอารมณ์ คือในสังขาร หรือใน 

นามรูป ที่ตนกำลังเพ่งดูอยู่นั้นเอง  

 ที่วางเฉยในที่นี้ เพราะอะไร ? เพราะความเฉยนี่  

มีหลายอย่างนะคะ เฉยเพราะโมหะก็ได้ เฉยเพราะสมาธิ 

ก็ได้ เฉยเพราะปัญญาก็ได้มีหลายอย่าง

 เฉยในสังขารุเปกขาญาณ ไม่ใช่เฉยด้วยอุเบกขา-

เวทนา หรืออำนาจของสมาธิ หรืออำนาจของโมหะ ที่ไม่รู ้

อะไร ไม่ใช่อย่างนั้น แต่ว่า เฉยในสังขารุเปกขาญาณ นี้  

เฉยเพราะความรู้ เฉยเพราะปัญญาที่เข้าไปรู้ความเป็นจริง 

แล้วว่า สังขารทั้งหลายเป็นอย่างไร ไม่ควรจะไปยึดมั่น  

ก็จึงปล่อยวางเสีย รู้สึกว่า ไม่ใช่ตน และไม่ใช่ของตน  

โดยเหตนุีเ้อง ทา่นจงึเฉย เบญจขนัธข์องทา่น  กถ็อือยา่งนัน้ 

เหมือนกัน และในสังขารุเปกขาญาณนี้ สงเคราะห์ด้วย 

ญาณ ๓ ท่านสงเคราะห์รวมไปว่า ในสังขารุเปกขาญาณ นี้  

สงเคราะห์รวมด้วยญาณทั้ง ๓ คือ มุญจิตุกัมยตาญาณ  

ปฏิสังขาญาณ สังขารุเปกขาญาณ รวม ๓ ประการด้วยกัน  

ถ้าถือเอาโดยอรรถแล้ว ก็ เป็นอย่างเดียวกัน คือว่า   

ได้ญาณใดญาณหนึ่ง ก็ถือว่าได้ทั้ง ๓ ญาณเหมือนกัน  

เมื่อได้ญาณใดญาณหนึ่ง ญาณอันนั้นจะต้องเป็นปัจจัยให ้
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อารมณข์องทัง้ ๓ ญาณ จะตอ้งรวมอยูใ่นทีห่นึง่ เชน่เหน็วา่  

สังขารเป็นทุกข์ เป็นโทษอยากจะพ้นจากสังขาร และ 

หาอุบายจะพ้นจากสังขาร แล้ววางเฉยต่อสังขาร นี่อารมณ์ 

ต้องร่วมกัน ถึงแม้ว่า ที่วางเฉยอยู่ในสังขารนี่ ก็ต้องมี 

นามรปูเปน็อารมณเ์หมอืนกนั  กเ็พราะเหน็แลว้วา่  ไมใ่ชต่วั  

ไม่ใช่ตน จึงได้อยากจะพ้น เพราะความจะพ้นนั่นแหละ  

กิเลสก็จับไม่ได้ ความยินดียินร้ายที่จะเป็นไปเพื่อวัฏฏะนี่  

ก็ไม่มี จึงได้วางเฉยได้ เพราะละความยึดมั่นถือมั่น ที่ละ 

ความยึดมั่นถือมั่น เพราะอะไร ก็เพราะเห็นว่าสังขาร 

ทั้งหลายนี้ เป็นโทษ จึงได้ละความยึดมั่น ละความยินดี 

ในทีน่ัน้ เพราะฉะนัน้ จงึวา่อนัใดอนัหนึง่เกดิขึน้ อารมณน์ัน้ 

ก็ถือว่า ต้องมีร่วมกัน ต้องถือว่าเป็นอันเดียวกัน ต่างกัน 

ก็แต่พยัญชนะเท่านั้น เพราะเหตุว่า ในอารมณ์ของปัญญา 

ทั้ง ๓ นั้น เมื่ออารมณ์ของปัญญาอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นแล้ว  

ปัญญานั้นก็ย่อมร่วมอยู่ด้วย หรือเป็นไปด้วยในอารมณ์ 

ทั้ง ๓ แต่ที่แยกไว้เป็น ๓ นั้น ก็โดยให้เป็นไปตามอัชฌาสัย

ของบุคคล จะมีปัจจัยไม่เหมือนกัน และบางคน เมื่อเข้าถึง

มุญจิตุกัมยตาญาณแล้ว ก็สามารถบรรลุนิพพานได้ ไม่ต้อง 

มาถึงปฏิสังขาญาณก็ได้ หรือเมื่อเข้าถึงปฏิสังขาญาณ 

ก็บรรลุได้ ไม่ต้องมาถึงสังขารุเปกขาญาณก็ได้ นี่ก็จบ 

สังขารุเปกขาญาณโดยสังเขปเพียงแค่นี้นะคะ
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 ต่อไปก็จะอธิบายเรื่องอนุโลมญาณ ซึ่งเป็นญาณ 

ที่ ๑๒ นับแต่นามรูปปริจเฉทญาณเป็นต้นมา ก็ในคำว่า  

อนุโลมญาณนี้  เป็นชื่อของปัญญาที่มีกำลังแก่กล้า 

เต็มรอบ มาจากสังขารุเปกขาญาณ ถ้าจะสงเคราะห์โดย 

โพธิปักขิยธรรมนั้น ก็ ได้แก่ปัญญาที่สมบูรณ์  ด้วย 

องค์โพชฌงค์สมบูรณ์แล้ว ซึ่งเป็นปัญญาที่มีกำลังพอที่จะ

อนุโลมให้เห็นอริยสัจจธรรมทั้ง ๔ ประการได้ นี่แหละ  

ปัญญาอันนี้แหละ เรียกว่า อนุโลมญาณ ญาณนี้ก็คือ 

ปัญญานั่นเอง ทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่า พระโยคีบุคคลนั้น  

ได้ส้องเสพอารมณ์ในสังขารุเปกขาญาณมามากมายแล้ว  

ศรัทธาและฉันทะในการพ้นทุกข์ ย่อมมีกำลังมากขึ้น  

สติและความเพียร ก็ย่อมมีกำลังสมบูรณ์พร้อมเพรียง 

สม่ำเสมอ ที่จะอนุโลมให้ เห็นอริยสัจจธรรมทั้ง  ๔  

อนุโลมนี่หมายถึงว่า ปัญญานี้พร้อมที่จะอนุโลมให้เห็น 

อริยสัจจธรรมทั้ง ๔ นะคะ และอริยสัจจธรรมทั้ง ๔ 

ท่านจัดว่าเป็นโลกียะอยู่ ๒ สัจจะ ซึ่งได้แก่ ทุกข์สัจจะ 

และสมุทัยสัจจะ ส่วนนิโรธสัจจะกับมัคสัจจะนั้น  

เป็นโลกุตตรสัจจะ

 ในส่วนโลกียะทั้ง  ๒ สัจจะนั้น ปัญญาที่ เป็น 

โลกยีวปิสัสนา  ไดก้ำหนดมาดแีลว้  หรอืวา่ไดท้ำกจิมาดแีลว้  

ทุกข์มีกิจควรกำหนดรู้ สมุทัยควรละแล้วลงมือรู้ ลงมือละ  
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ในกิจ ๒ สัจจะนี่นะ ในปัญญาวิปัสสนาโลกียะ กำหนด 

มาดีแล้ว จนกระทั่งถึงอนุโลมญาณนี้ แปลว่า แก่รอบ 

เต็มที่แล้ว ถ้าจะสงเคราะห์ด้วยปริวัฏฏ์ ๓ และญาณ ๑๒  

ซึ่งได้แก่ สัจจญาณ กิจจญาณ และกตญาณ เพราะใน 

อริยสัจนี้มีญาณ ๓ แต่ละอันๆ กำกับไว้ สัจจญาณรู้ว่า  

ทุกข์ควรกำหนดรู้ สมุทัยควรละ นิโรธควรทำให้แจ้ง  

มัคควรเจริญ ที่รู้อย่างนี้ว่า ธรรมอันนี้ ควรมีกิจทำอย่างไร  

หรือว่า กิจของธรรมอันนี้ ควรอยู่ในกิจอันไหน ถึงแม้จะ 

เปน็ไปรว่มกนักต็าม แตท่า่นกแ็ยกกจิหนา้ทีไ่วเ้พราะกจินัน้  

อาจร่วมไปได้เหมือนกับศีล สมาธิ ปัญญา สำหรับกาย  

สำหรับใจ สำหรับปัญญาก็อย่างเดียวกันค่ะ คือร่วมกันไป  

มีสัจจญาณ มีกิจจญาณ มีกตญาณ มี ๓ ญาณนะคะ  

สัจจะ ๔ สัจจะ ญาณ ๓ ก็ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เรียกว่า 

ญาณ ๑๒ ในญาณทั้ง ๓ นี้ จะเป็นไปในอริยสัจจธรรม 

ทั้ง ๔ มี ๔ สัจจะๆ ๓ รวมเป็น ๑๒

 ญาณรอบที่  ๑ คือ สัจจญาณนั้น ได้แก่ ความรู้   

หรือความเข้ าใจในกิจที่พึ งจะกระทำ หรือปฏิบัติ   

ในสภาวะธรรมที่กำหนด จำแนกไว้ในสัจจะทั้ง ๔ นั้นว่า   

ทุกข์นั้นเป็นสิ่งหรือเป็นธรรมที่ควรแก่การกำหนดรู้    

สมุทัยนั้นเป็นธรรมควรที่จะต้องประหารให้หมดไป  

นิโรธสัจจะนั้น เป็นธรรมที่ควรทำให้แจ้ง หรือทำให้ถึง  
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ส่วนมัคสัจจะนั้น เป็นธรรมที่ควรเจริญให้เกิดขึ้น รู้ว่า  

มัคไปนิพพานนี่ มี ๘ ใครๆ ก็รู้ใช่ไหม มัคมีองค์ ๘ คือ  

หนทางไปนิพพาน นี่เป็นเรื่องของรู้ แต่ว่า ตัวยังไม่ได้ทำ 

มัค ๘ ให้เกิดขึ้นแก่ตัว อันนี้ยังใช้ไม่ได้ ยังไปนิพพานไม่ได้ 

นะคะ ต้องเจริญด้วย รู้น่ะเป็นรอบแรก เป็นสัจจญาณ รู้ว่า  

มัค ๘ นี้ ต้องเจริญให้เกิดขึ้น แล้วก็ต้องเจริญให้เกิดขึ้นด้วย

ถึงจะใช้ได้ เป็นธรรมที่ต้องเจริญให้เกิดขึ้น ความเข้าใจ 

ในกิจที่พึงจะต้องเป็นไปในสัจจญาณนั้น คือกำหนดรู้ทุกข์  

และกล็งมอื นีอ่นันีน้ะ่ เรยีกวา่ สจัจญาณ สว่นกจิจญาณนัน้  

ก็ต้องลงมือปฏิบัติ  คือ รู้ว่าทุกข์นี่  ควรจะกำหนดรู้   

นี่สัจจญาณ พอถึงกิจจญาณ ก็ต้องลงมือกำหนดทุกข์  

และลงมือละตัณหา ลงมือทำเพื่อให้แจ้งนิโรธ และต้อง 

เจริญมัค

 ญาณรอบที่ ๒ คือ กิจจญาณ ลงมือปฏิบัติ เรียกว่า  

กิจจญาณ ลงมือปฏิบัติกิจตามที่รู้มาแล้วในสัจจญาณนั้น  

คือ กำหนดทุกข์ ลงมือละสมุทัย กระทำให้แจ้งนิโรธ  

และเจริญมัค มีองค์ ๘ ให้เกิดขึ้นนี่แหละ อันนี้เป็นญาณ 

รอบที ่ ๒  ไดล้งมอืกระทำแลว้นะ  แตต่อ้งเขา้ใจทำใหถ้กูดว้ย 

อันนี้เป็นญาณรอบที่ ๒ เรียกว่า กิจจญาณ ส่วนกตญาณ
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 ญาณรอบที่ ๓ คือ กตญาณ เป็นความสำเร็จผลของ 

สจัจญาณ และกจิจญาณมาแลว้ โดยถกูตอ้งสมบรูณน์ัน้เอง  

คือ ทุกข์ที่ควรกำหนดรู้นั้น ก็ได้รู้แล้ว รู้แล้วนะถ้ากำลัง 

รู้อยู่  ยังอยู่ในกิจจญาณนะ ต้องรู้แล้ว ถึงจะเป็นกตญาณค่ะ  

สมุทัยที่ควรละนั้น ก็ต้องละแล้วด้วย ถ้ากำลังละอยู่ก็ยัง 

ไมเ่ขา้ถงึกตญาณ  สว่นนโิรธทีค่วรทำใหแ้จง้นัน้  กแ็จง้แลว้  

แล้วก็ต้องแจ้งนิโรธด้วย ไม่ใช่ทำเพื่อจะแจ้ง ต้องแจ้งด้วย  

และมคัมอีงค ์ ๘  ทีค่วรเจรญินัน่  กเ็จรญิแลว้  นี ่!  เปน็ปญัญา  

เป็นความเข้าใจ เป็นความรู้รอบที่ ๓ นะคะ รวมเป็น ๑๒  

ในอริยสัจจะนี่ ต้องมีความเข้าใจ ๑๒ อย่าง คนที่จะ 

เจริญอริยสัจจะ ที่จะแจ้งอริยสัจ ที่พึงจะต้องเป็นไปใน 

อริยสัจจธรรมทั้ง ๔ อย่าง พวกเรารู้แล้วใช่ไหม บางคนก็ 

ไม่รู้ว่า ทุกข์จะต้องละหรือจะต้องรู้  สมุทัยจะต้องละ  

หรือจะต้องรู้ ไม่รู้ทั้งนั้น บางคนก็ไม่รู้ มัคนี่จะต้องทำ 

อย่างไร บางคนก็ไม่รู้ อย่างเราเป็นนักศึกษานี่ เรารู้แล้ว 

ใช่ไหม ว่าทุกข์ควรกำหนดรู้ ตัณหาควรละ นิโรธควร 

ทำให้แจ้ง และมัคควรเจริญ เรารู้แล้วใช่ไหม อย่างนี้ 

นี่สัจจญาณเราได้แล้วนะ ถ้ายังไม่ได้ลงมือกำหนดทุกข์ 

หรือละตัณหา ทำนิโรธให้แจ้ง แล้วก็ยังไม่ได้ลงมือ 

เจริญมัค ก็แปลว่า ได้ ๔ ญาณเท่านั้นแหละ ได้รอบหนึ่ง 

เท่านั้นเอง รอบที่  ๒  ยังไม่ได้  
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 ทีนี้คนที่เข้ากรรมฐานเจริญวิปัสสนาแล้ว แปลว่า  

ได้ลงมือทำแล้วใช่ไหม ลงมือกำหนดทุกข์ กำหนดทุกข์   

คือ กำหนดอะไร รู้ไหม ? กำหนดรูปนามนั่นแหละ 

เปน็ทกุขสจัจะใชไ่หม ?  ฉะนัน้  การกำหนดรปูนามนัน่แหละ  

คือ กำหนดทุกขสัจจะแล้ว คนที่ไปทำวิปัสสนากำหนด 

รูปนามนั่นแหละ ชื่อว่าลงมือกำหนดทุกข์แล้วใช่ไหม  

พอกำหนดทุกข์ เมื่อเห็นทุกข์แล้ว ตัณหาก็ละไปใน 

ตัวทีเดียว แล้วละตัณหาหมดไปเท่าไร ก็แปลว่า ใกล้ถึง 

นิโรธ อันเป็นธรรมที่สิ้นตัณหา หรือดับตัณหา ใช่ไหม 

ตัณหาหมดมากไปเท่าไร เห็นทุกข์มากเท่าไร ตัณหาละไป 

มากเท่าไร ก็ใกล้จะถึงที่สุดของทุกข์มากขึ้น ใช่ไหมล่ะ

     นี่แหละ ถ้าคนที่ได้ปฏิบัติแล้ว ได้ญาณรอบที่ ๒  

แต่ยังไม่แล้วนะ ทุกข์ก็ยังกำหนดไม่แล้ว ตัณหาก็ยังละ 

ไม่แล้ว นิโรธก็ยังไม่ได้แจ้ง ทำเพื่อจะแจ้ง แต่ยังไม่แจ้ง  

แจ้งแล้วหรือยังคะ ? ยังไม่แจ้งนะ มัคน่ะ เจริญแล้ว 

หรือยัง ? กำลังทำ แต่ยังไม่แล้ว ใช่ไหมล่ะ ยังไม่แล้ว  

ก็ได้แล้ว ๘ ญาณ ๒ รอบแล้วนะ ยังเหลืออีก ๔ ญาณ 

เท่านั้นแหละ ก็ดูไม่ลำบากอะไรใช่ไหม ? เหลืออีก ๔   

เท่านั้นแหละ ก็จะครบ ๑๒ เราก็จะแจ้งอริยสัจ ก็จะได้ 

เป็นพระอริยบุคคล ก็ดูไม่ลำบากอะไรใช่ไหม ? เท่านั้น 
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เองแหละ ยังดีละ เหลืออีก ๑ รอบ เหลืออีก ๔ ญาณ  

ใช่ไหมล่ะ นี่เข้าไป ๘ แล้วนี่

 เพราะฉะนั้น เราก็มีหวังนะ มัคผลน่ะ ยังเหลือไว้ 

ให้เราอีก ๕,๐๐๐ ปีนะ เรามีหวังที่จะได้ ทุกข์ที่ควรจะ 

กำหนดรู้นั้น ก็ได้กำหนดรู้แล้ว สมุทัยที่ควรละนั้น  

ก็ละแล้ว ส่วนนิโรธที่ควรทำให้แจ้งนั้น ก็แจ้งแล้ว  

และมัคที่มีองค์ ๘ ที่ควรเจริญนั้น ก็เจริญแล้ว นี่เป็น 

ญาณรอบที่  ๓ รวมเป็น ๑๒ แต่ทีนี้  ใครจะกำหนด 

ได้ไหมว่า ทุกข์กำหนดแล้วน่ะ คำว่า “แล้ว” นี่ เป็น 

อย่างไร ? รอบ ๓ นี่ เป็น ๑๒ ที่พึงจะต้องเป็นไปใน 

อริยสัจจธรรมทั้ง ๔ ในสัจจะหนึ่ง จะต้องมีญาณ ๓ นะคะ 

มีสัจจญาณเป็นต้น จึงรวมเป็น ๑๒ ฉะนั้น การเป็น 

อริยบุคคล คือ เป็นผู้แจ้งในอริยสัจจธรรมทั้ง ๔ นั้น  

ทุกคนจะต้องมีความรู้หรือความเข้าใจ ครบจำนวน ๑ น้ัน 

แล้วจึงจะเรียกว่า เป็นผู้บรรลุ หรือแจ้งในอริยสัจจธรรมได้

 คำว่า “พระอริยบุคคล” ที่ได้นามว่า เป็นอริยบุคคล 

ผู้ประเสริฐ ก็หมายความว่า บรรลุผู้รู้แจ้งในอริยสัจจธรรม

ทั้ง ๔ ด้วยญาณ ครบทั้ง ๑๒ นั่นเอง เพราะในญาณ ๑๒  

ที่ เป็นไปกับอริยสัจธรรมทั้ง ๔ นั้น มีทั้งโลกียและ 

โลกุตตร ในญาณรอบที่ ๑ ที่ ๒ เป็นไปด้วยสัจจญาณ 
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กับกิจจญาณนั้น ยังเป็นโลกียะอยู่ เพราะเนื่องอยู่ด้วย 

ปริยัติกับปฏิบัติ คนที่จะได้สัจจญาณแรกนั่นน่ะ คนนั้น 

ต้องเข้าใจปริยัติ ต้องศึกษาปริยัติ ญาณรอบแรกจึงจะ 

เกิดขึ้น แล้วก็ลงมือปฏิบัติ  ถึงจะได้ญาณรอบที่  ๒ 

ถ้าปริยัติไม่มีแล้วละก็ รอบไหนๆ ก็ไม่มีทั้งนั้น ส่วน 

กตญาณนัน้เปน็โลกตุตระ เพราะเปน็ญาณความรูท้ีพ่น้แลว้ 

จากญาณทั้ง ๒ นั้น หมายความว่ามากถึงที่สุดแห่งการ 

เดินทางแล้ว เพราะฉะนั้น มัคที่ว่า เจริญแล้วน่ะ แปลว่า 

ต้องถึงที่แล้วใช่ไหมมัคนี่ เป็นทางเดินไปถึงพระนิพพาน 

ใช่ไหม ก็ต้องถึงที่แล้ว ถึงนิพพานแล้ว ถึงจะเรียกว่า แล้ว 

ใช่ไหม ถึงจะเรียกว่าเดินแล้ว ถ้ายังไม่ถึงน่ะ แปลว่า 

เดินยังไม่ถึงที่ ยังไม่สุดทางเดินนี่ จะเรียกว่า แล้ว ได้ยังไง 

ก็ไม่เรียกว่า แล้ว ใช่ไหมคะ เมื่อถึงที่สุดแห่งการเดินทาง 

แล้ว เมื่อได้ถึงจุดมุ่ งหมายแห่งการเดินทางมาแล้ว 

ความรู้อันนี้ จึงเรียกว่า กตญาณ เป็นญาณรอบที่  ๓  

 ความจริง ญาณในรอบที่ ๓ นั้นก็ได้แก่ พระศาสนา  

๓ ประการนั้นเอง คือ :- 

     สัจจญาณ  ได้แก่   ปริยัติศาสนา

     กิจจญาณ  ได้แก่   ปฏิบัติศาสนา

     กตญาณ    ได้แก่   ปฏิเวธศาสนา
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 นี่เป็นคนเข้าถึงศาสนาแล้วโดยแท้จริง พระรัตนตรัย

ได้บูชาแล้วในศาสนาทั้ง ๓ นี่อยู่ในธุระ ๒ อัน คือใน 

คนัถะธรุะ และวปิสัสนาธรุะ นัน่แหละ นีแ่หละ ธรุะ ๒ อนั  

นี่แหละเป็นเหตุให้เข้าถึงศาสนา ๓ ส่วนกตญาณนั้น  

เป็นผลสำเร็จมาจากธุระทั้ง ๒ นั้นเอง ถ้าจะเทียบกับ 

ปริญญาทางโลกก็ได้ ๓ ขั้นเหมือนกัน คือ ได้ศึกษาปริยัต ิ

จนเข้าใจในหลักของวิชาที่เรียนนั้นดีแล้ว ก็ลงมือปฏิบัติ 

ตามหลกัวชิานัน้ อนันีห้มายถงึวปิสัสนานะคะ ทำมาจนถงึ 

สมัมสนญาณ นบัเปน็ขัน้ปรญิญาตร ี เรยีกวา่ “ญาตปรญิญา”  

ถ้าปัญญานั้นเข้าถึงอุทยัพพยญาณ ก็จัดเป็นขั้นปริญญาโท  

เรียกว่า  “ตีรณปริญญา”  นับเป็นปริญญาขั้นที่  ๒  

ถ้าเข้าถึงภังคญาณ ก็ให้นับตั้งแต่ภังคญาณเป็นต้นไป  

จนถึงปัจจเวกขณญาณ เป็นปริญญาเอก แล้วต้องมี 

วิปัสสนาอยู่ในนั้นหลายอันทีเดียว ในปริญญาเอกนี้นะคะ  

ในทางพุทธศาสนาเรียกขั้นนี้ว่า “ปหาณปริญญา”    

 ฉะนั้น การเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนานี้  

นับแต่พระโสดาเป็นต้นไป จะต้องมีปริญญาครบ ๓ ขั้น  

แต่การได้ปริญญาในทางพุทธศาสนานี้ ไม่มีกำหนดวัน  

เดือน ปี เหมือนทางโลก ปริญญานั้น ต้องเรียนเท่านั้นปี  

เท่านั้นเดือนใช่ไหม ต้องมีขีดคั่นนี่ แต่ในทางพุทธศาสนา 
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นัน้กำหนดขดีขัน้ดว้ยปญัญาบารมขีองแตล่ะคน ไมใ่ชเ่อาป ี 

เอาเดือนนะคะ ไม่ใช่กาลเวลา เพราะพระอริยะบางท่าน 

ก็ใช้ เวลาแค่เพียงฟังเทศนาจบเท่านั้น ก็สำเร็จได้แต่  

บางบุคคลก็จะต้องใช้เวลาศึกษาถึง ๗ ปีก็มี เพราะฉะนั้น 

ไม่ใช่กำหนดปี เดือน วัน ทั้งนี้ก็แล้วแต่ปัญญาบารมีของ 

แต่ละท่าน แต่ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็จะต้องครบ ๔ ครั้ง 

ใช่ไหมคะ โสดานี่ ได้ญาณรอบขั้นโสดาที่ ๑๒ สกทาคา 

อีกรอบหนึ่ง พระอนาคาอีกรอบหนึ่ง พระอรหันต์อีก 

รอบหนึง่ ตอ้งครบ ๑๒ รอบ ๔ ครัง้ จงึจดัเปน็อเสกขบคุคล 

หมายความว่า เป็นบุคคลที่จบกิจแล้ว จบพรหมจรรย์ 

จบการศึกษาแล้ว คนที่พ้นจากการศึกษา “อเสกขะ”  

เสขะนี่น่ะ นับตั้งแต่ โสดาไปถึงพระอนาคา เสกขบุคคล  

นี่น่ะ ได้แก่ พระอริยบุคคล นี่น่ะ ได้แก่ พระอริยะ ๗ บุคคล 

มโีสดาปตัตมิคัไปจนถงึอรหตัตมรรค ยงัเปน็เสกขบคุคลอยู ่

เมื่อถึงอรหัตตผลแล้ว จึงเป็นอเสกขบุคคล คือ เป็นบุคคล 

ที่จบกิจแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว กิจที่พึงจะต้องทำ 

เพื่อประหารกิเสลน่ะ ไม่มีแล้ว วิปัสสนาธุระ คือธุระ 

ในพระศาสนานี้ได้ทำจบแล้ว ฉะนั้น ในวิปัสสนาธุระนั้น  

ก็ ได้ลงมือทำกิจมาแล้วตั้ งแต่นามรูปปริจเฉทญาญ  

เป็นต้นมา คือ ทำการกำหนดรู้ทุกข์ และตัณหาเรื่อยมา 
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ตามวิปัสสนาญาณ จนกระทั่งถึงโคตรภูญาณ ละเรื่อยมา 

กำหนดเรื่อยมา แต่ในกิจทั้ง ๒ นี้ ยังเป็นโลกียะอยู่ ฉะนั้น  

กิจของโลกียสัจจะทั้ง ๒ นี้ จึงยังอยู่ในญาณรอบที่ ๒ คือ  

สัจจญาณ กิจจญาณ ในกิจของโลกียสัจจะทั้ง ๒ นี่  

มาสมบูรณ์ที่ ไหน?  ที่ อนุ โลมญาณ มาสมบูรณ์ที่  

อนุโลมญาณนะคะ

 ก็ เมื่ออนุโลมญาณได้ทำกิจของโลกียสัจจะทั้ ง  

๒ นั้นสมบูรณ์แล้ว ด้วยอาศัยอารมณ์ของวิปัสสนา 

ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งนั้น เรื่อยตลอดมา เมื่อสมบูรณ์ 

แล้ว จึงอนุโลมไปให้แก่โคตรภู เพื่อให้ทำกิจในโลกุตตร-

สัจจะอีก ๒ สัจจะ แปลว่า โลกียะทำแล้ว ทีนี้ก็ยังเหลือ 

กิจของโลกุตตรอีก ๒ สัจจะ ก็อนุโลมให้แก่โคตรภูนะคะ 

เพื่อให้ทำกิจของโลกุตตรอีก ๒ สัจจะ คือ นิโรธสัจจะและ 

มัคสัจจะ เพื่อให้สมบูรณ์ในกิจทั้ง ๔ เพราะอนุโลมนั้น 

ทำมาเพียง ๒ กิจ ในโลกียกิจ เท่านั้น ส่วนสัจฉิกิริยากิจ 

คือการทำนิโรธให้แจ้งนั้น ยังไม่มีในอนุโลมกิจ และมัคกิจ 

นั้น ก็ยังไม่สมบูรณ์ในอนุโลมญาณ เพราะมัคคสัจจะนั้น 

จะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อแจ้งนิโรธแล้ว เมื่อถึงแล้วถึงที่แล้ว  

เรียกว่า การเดินนั้นสมบูรณ์แล้วใช่ไหมคะ เป็นทางถึง 

นิพพานนี่ เมื่อถึงนิพพานแล้ว ถึงชื่อว่ามัคนั้นสมบูรณ์ 
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เพราะฉะนั้น มัคนี้ยังไม่ชื่อว่าสมบูรณ์ในอนุโลมกิจ และ 

ในมัคกิจก็ยังไม่สมบูรณ์ นิโรธก็ยังไม่สมบูรณ์ ที่ทำให้แจ้ง 

ก็ยังไม่แจ้ง เพราะมัคคสัจจะสมบูรณ์ได้ ก็ต่อเมื่อแจ้งนิโรธ 

แล้ว จึงจะสมบูรณ์ ทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่า คำว่ามัคนั้น เป็น 

ทางเดินให้ถึงนิพพาน ฉะนั้นมัคจะสมบูรณ์ได้ จึงต้องถึง 

นิพพานเสียก่อน  

 โดย เหตุนี้  กิ จของสัจจะทั้ ง  ๒ นั้น  จึ ง เป็น 

โลกุตตรธรรม พึ่งได้รับปัจจัยจากอนุโลมญาณที่ทำกิจ 

ในโลกียสัจจะทั้ง ๒ นั้น โดยบริบูรณ์แล้ว ก็นำส่งให้แก่ 

โคตรภูญาณ รับไปทำกิจอีก ๒ สัจจะ คือนิโรธสัจจะกับ 

มคัคสจัจะ ทีเ่ปน็โลกตุตรสจัจะ และกใ็นการทีอ่นโุลมญาณ 

ได้ทำหน้าที่เป็นปัจจัยส่งให้แก่โคตรภูญาณนั้น ก็เพียง ๓  

ขณะจติเทา่นัน้  อนโุลมนะ่  ทำกจิเพยีง  ๓  ขณะจติเทา่นัน้นะ  

แต่ก็ต้องเข้าใจว่าอนุโลมญาณในที่นี้ หมายถึงวิปัสสนา 

ปัญญา คือ ไม่ใช่หมายถึงจิต คำว่าอนุโลมญาณนี่ หมายถึง 

ปัญญานะ ไม่ใช่หมายถึงจิตนะคะ หมายถึงปัญญาที่เกิดขึ้น 

๓ ขณะน่ะค่ะ ปัญญานี่นะคะ เกิดขึ้น ๓ ขณะที่เกิดขึ้น 

ในเขตของมัคควิถี อนุโลมนี่น่ะ นำเอากิจการงานนะ  

หรือว่า อารมณ์ของไตรลักษณ์น่ะข้ามเข้าไปอยู่ในเขตนั้น 

๓ ขณะ  คล้ายๆ กับว่า นำเข้าไปได้ ๓ ก้าวแค่นั้นแหละ  
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แต่อนุโลมญาณที่เป็นผู้รับความสำเร็จในโลกียจิตนั้น  

ความสำเร็จหรือความสมบูรณ์ในโลกียจิตนั้น ก็ได้มาจาก 

สังขารุเปกขาญาณนั่นเอง เป็นผู้ทำให้ ไม่ได้เอามาจากที่อื่น  

ไม่ได้เป็นตัวทำหรอก ตัวเป็นผู้รับเท่าน้ันเองแต่อนุโลมญาณ 

ประดุจจะเป็นผู้นำไปส่งให้เท่านั้นแหละ นำไปส่งให้แก่ 

โคตรภูญาณ

 ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ก็ขอให้พยายามทำความเข้าใจ 

ในวิถีจิต ที่จะดำเนินเข้าสู่มัค ผลและนิพพาน ขอให้ท่าน 

พยายามเข้าใจนะคะ และขอให้พยายามฟังด้วย เพราะว่า 

มันเป็นของที่ลำบากอยู่  มีเหตุผลที่สลับซับซ้อนมาก 

เหลือเกินนี่แหละ การฟังก็ยาก การพูดก็ยาก เพราะฉะนั้น  

ดิฉันนี่ แหม ลำบากลำบนเหลือเกิน กว่าจะหาคำพูดมาพูด 

ให้เข้าใจได้ บางทีก็เหงื่อแตกเลย แล้วคิดดูว่า ความเหนื่อย  

ความหนักใจนี่น่ะ แล้วเราก็จะต้องพยายาม ทำไมถึงช้านัก  

ก็วิสุทธิ ๗ ก็ไม่น่าจะช้า พูดวิปัสสนาเขาลำดับญาณกัน 

ไม่เห็นจะช้าอย่างนี้ใช่ไหม แต่เป็นเพราะว่า เมื่อพูดไป 

ถึงผลแล้ว อย่างนี้ ก็ต้องพยายามดึงเอาเหตุนั้นน่ะ มาต่อ 

กับผลอยู่เสมอๆ มิฉะนั้นจะไม่เข้าใจ เพราะว่า นานๆ พูด 

ทีหนึ่ง คิดดูซิคะ ๗ วันพูดทีหนึ่ง พูดไว้ญาณนั้นแค่นั้น  

แล้วมาอีก ๗ วัน พูดอีกที ลืมแล้ว ตอนที่พูดไปแล้ว 
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เมื่อลืมเหตุแล้ว ผลก็ไม่รู้ว่ามาจากที่ไหน เพราะฉะนั้น 

บางทีน่ะ พูดไปแล้วจริง อย่างสังขารุเปกขาญาณที่พูดไป 

แล้ว แต่ว่าทำไมมาถึงอนุโลมญาณนี่ ต้องมาพูดอีก ถึงพูด 

ไปแล้วก็จริง แต่ว่า อนุโลมญาณนี่ เป็นผลของสังขารุ- 

เปกขาญาณ กจ็ำเปน็อยูเ่อง จะตอ้งไปดงึเอาสงัขารเุปกขาญ

าณมาตอ่กนั เพราะทีพ่ดูไปแลว้นะ่ อาจจะลมืกไ็ด ้ เพราะวา่ 

ไ ม่ ไ ด้ มี ห นั ง สื อ แ ล้ ว อ่ า น ติ ด ต่ อ กั น ไ ป  ใ ช่ ไ ห ม ค ะ  

ก็จึงต้องไปดึงเอาสังขารุเปกขาญาณมาอีก เพื่อให้เหตุผล 

มันติดต่อกันกับอนุโลมญาณนี้ เพราะฉะนั้นก็จะต้องย้อน 

ไปอยูเ่รือ่ยๆ พดูไปแลว้กต็อ้งยอ้นไปดงึเอาไมใ่ชพ่ดูเรือ่ยไป

แลว้กเ็ลยลมื ความเขา้ใจกจ็ะไมต่ดิตอ่กนั  เหตผุลกจ็ะไมเ่ปน็ 

ลำดับนะคะ

 เพราะฉะนั้น ก็เมื่อปัญญาในสังขารุเปกขาญาณ  

ก็ได้ชำระล้างกิเลสในจิตสันดาน กำจัดอวิชชาและตัณหา  

ความรักและความหลง ที่ทำให้มืดมนให้บรรเทาเบาบาง 

ลงแล้ว ในสังขารุเปกขาญาณนี่นะคะ ด้วยตทังคปหาน 

เป็นปัญญานะคะ และปัญญานั้น ก็มีกำลังพอที่จะแล่นไป 

ข้ามฟากไปยังฝั่งพระนิพพาน ซึ่งเป็นโลกุตตร ตามที่ตน 

ปรารถนา ด้วยอำนาจของฉันทิทธิบาท นี่ปรารถนาในที่นี้  

ไม่ใช่โลภนะ เพราะว่า โลภะในที่นั้น เบาบางลงแล้ว 
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ความปรารถนาด้วยโลภในที่นั้น ไม่มี แล้วก็ปัญญาในที่นี้ 

ก็ เข้าถึงวิสุทธิแล้ว กิ เลสก็ไม่มี  เพราะฉะนั้นความ 

ปรารถนาในที่นี้น่ะ เป็นความปรารถนาด้วยอำนาจฉันทะ 

เมือ่ความปรารถนาอนัแรงกลา้ มกีำลงัแลว้ ดว้ยอำนาจของ 

ฉันทิทธิบาทนั้น เมื่อชวนะที่ ๗ ทีนี้ที่ย้อนมานี่ ต้องย้อน 

มาถึงสังขารุเปกขาญาณอีกนะคะ ในเมื่อชวนะที่ ๗ ของ 

สังขารุเปกขาญาณนั้น ดับลงแล้ว แปลว่า ชวนะใน 

สังขารุเปกขาญาณนี่มีกำลังพอแล้ว เพราะฉะนั้น เกิดขึ้น  

๗ ขณะ สังขารุเปกขาญาณนี่น่ะ ก็ดับลง กามชวนะมี ๗  

เท่านั้นนะ ดับลงแล้ว จิตที่หยั่งลงสู่กระแสภวังค์นั้น 

เมือ่ชวนะดบัแลว้กเ็ปน็ภวงัค ์ตอนนีข้ึน้มโนทวาราวชัชนะ  

อารมณ์นี้ ไม่มีตทาลัมพนะใช่ไหม วิถีในมโนทวารนี้น่ะ  

เพราะว่าไม่ได้มีอารมณ์ รูป รส กลิ่น เสียง มากระทบ 

ในมโนทวารนั้น จิตก็หยั่งลงสู่กระแสภวังค์ คือ จิตก็ทำ 

ภวังค์กิจต่อไปนะคะ จิตที่หยั่งลงสู่กระแสภวังค์แล้วก็ 

เกิดขึ้นขณะหนึ่ง เรียกว่าภวังคจลนะ ซึ่งไหวตัวจะขึ้น 

ทางมโนทวาร รับอารมณ์ใหม่ในวิถีของมัคอันนี้น่ะ 

ที่ไหวตัวขึ้นจากมโนทวารนี่น่ะ และก็มีอายุเป็นไปเพียง   

๓ อนุขณะ จิตดวงที่ ๒ นะคะ ก็เกิดขึ้นอีกหนึ่งขณะ  

เรียกว่าคือ อุปาทะ ฐีติ ภังคะ แล้วก็ดับไปในภังคขณะ 

_16-0675.indd   45 7/6/16   9:34:17 AM



46

ของจิตนั้น แล้วก็จิตดวงที่ ๒ นะคะ ก็เกิดขึ้นอีกหนึ่งขณะ  

เรียกว่า ภวังคุปัจเฉทะ มีอายุ ๓ อนุขณะเท่ากัน และ 

เป็นไปอย่างเดียวกัน ทำหน้าที่ตัดกระแสภวังค์ แต่ว่า  

อย่าลืมนะว่า ระหว่างที่จิตลงสู่ภวังค์นั้นน่ะ ลงไปต่อจาก 

อารมณ์ของสังขารุเปกขาญาณใช่ไหม สังขารุเปกขาญาณ 

มีอารมณ์อะไรอยู่ อนิจจัง หรือทุกขัง หรืออนัตตา ที่ลง 

ไปสู่ภวังค์นั้น อารมณ์นั้นแหละ เมื่อลงไปแล้ว อารมณ์นั้น

แหละเป็นกำลังที่จะดึงจิตขึ้นมา ทำให้จิตเป็นภวังคจลนะ 

ใช่ไหมคะ? ไหวตัวจะให้ขึ้นมารับอารมณ์คือจะให้ขึ้นวิถี  

ที่จะแล่นไปสู่นิพพานน่ะ อารมณ์นั้นแหละดึงขึ้นมา  

ภวังคจลนะ แล้วก็เป็นขณะที่ ๒ ชื่อว่า ภวังคุปัจเฉทะ 

ทำหน้าที่ตัดกระแสภวังค์ ในอารมณ์ของภวังค์ เพราะว่า 

ในอารมณ์ของภวังค์นั้นก็มีอยู่ ใช่ไหม แต่ว่าไม่ใช่อารมณ์ 

ใหม่นะคะ ภวังคุปัจเฉทก็ทำหน้าที่ตัดกระแสอารมณ์  

ในภวังค์นั้น คือว่า ปล่อยจากอารมณ์ในภวังค์นั้น เพื่อจะ 

ไดร้บัอารมณท์ีจ่ะมาปรากฏทางมโนทวาร เกดิขึน้ขณะหนึง่  

แล้วก็ดับไป จิตขณะที่ ๓ ก็เกิดขึ้นทางมโนทวารจิตดวงนี้  

ชื่อว่ามโนทวาราวัชชนะจิต มีอายุเท่ากัน ๓ อนุขณะ 

เหมือนกัน แล้วก็มีกิจมนสิการในอารมณ์ใหม่ กระทำ 

มนสิการในอารมณ์ใหม่ ที่จะปรากฏขึ้นทางมโนทวาร  
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แต่การมนสิการเพื่อจะรับอารมณ์ใหม่ในที่นี้นั้น ไม่ใช่ 

อารมณ์อื่นมโนทวารที่จะมนสิการในอารมณ์ใหม่นั่น 

นะคะ เพราะว่า ภวังคุปัจเฉทะปล่อยอารมณ์ในภวังค์แล้ว  

ก็เปิดโอกาสให้มโนทวาร จะได้ขึ้นรับอารมณ์ใหม่ แต่ว่า 

การรับอารมณ์ใหม่ในที่นี้น่ะ ไม่ใช่อารมณ์อื่นๆ ในอารมณ์ 

ทั้ง ๖ นั้น มีรูป เสียงเป็นต้น ไม่ใช่นะคะ การมนสิการใน 

อารมณ์ใหม่ของมโนทวาราวัชชนจิต ในที่นี้ คือมนสิการ 

ในอารมณ์ของไตรลักษณ์ในที่นั้นเอง ในไตรลักษณะใด 

ลักษณะหนึ่ง ตามอารมณ์ในชวนดวงสุดท้ายของสังขารุ-

เปกขาญาณในกามวิถี  ดวงสุดท้ายของสังขารุเปกขาญาณ 

ในกามวิถีนะคะ แต่ว่าชวนในวิถีนั้นน่ะ ต้องได้ชื่อว่าเป็น 

วิโมกขมุขค่ะ ต้องเป็นวิถีที่ได้นามว่า วิโมกขมุข วิถีอื่น 

ทั้งหมดไม่เรียก สังขารุเปกขาญาณนี่  ก็ เกิดมากมาย 

เหลือเกิน แต่ว่า  ที่จะได้นามว่า  เป็นวิโมกขมุขน่ะ 

เครื่องนำออกน่ะ เป็นทางออกน่ะ ต้องเฉพาะวิถีสุดท้าย 

ของสังขารุเปกขาญาณนะคะ แล้วจากนั้นก็เป็นวิถีของมัค 

สังขารุเปกขาญาณในชวนะนั้น เกิดขึ้นแล้วดับไป แล้วต่อ 

จากนั้นก็ เป็นมัคควิถีที เดียว วิถีอื่นๆ ไม่ เกิดหรอก 

สังขารุเปกขาญาณอันนั้นแหละ จึงได้ชื่อว่าเป็นวิโมกขมุข 

เป็นทางออกใช่ไหมล่ะ แล้วก็มีอารมณ์เป็นไตรลักษณ์ 
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ในอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วก็ดับไป เกิดขึ้นขณะเดียวนะ  

นี่สำหรับเฉพาะในมโนทวารใช่ไหม แล้วจิตใหม่ที่เกิดขึ้น 

ในขณะที่  ๔ ซึ่งนับจากภวังคจลนะมา จิตดวงนี้ เป็น 

มหากุศลญาณสัมปยุต ดวงใดดวงหนึ่งใน ๔ ดวงนั้น 

จะเป็นโสมนัส หรืออุ เบกขาก็ตาม แล้วแต่ชวนะ 

ในสังขารุเปกขาญาณ ซึ่งต่อจากมโนทวารที่ดับไปแล้วนั้น  

ก็เกิดขึ้นอีกขณะหนึ่ง ชื่อว่า บริกรรม ชวนะดวงที่ ๑ นะ 

ชื่อว่าบริกรรม ทำหน้าที่อนุโลมญาณเหมือนกันนะคะ  

แล้วก็ดับไป จิตดวงถัดไปเกิดไป จิตดวงถัดไปเกิดขึ้น 

ในขณะที่ ๕ ก็ทำหน้าที่อนุโลมกิจ เช่นเดียวกันเหมือนกัน  

ชื่อว่า อุปจาระ แล้วก็ดับไป แล้วจิตก็เกิดขึ้นใหม่อีก 

ในขณะที่ ๖ จิตดวงนี้ ชื่อ อนุโลม มีอายุเท่ากัน และเป็น 

กิจอย่างเดียวกัน ทำหน้าที่อนุโลมกิจเช่นเดียวกัน แล้วก็ 

ดับไป เป็นอันหมดอายุของปัญญาที่ชื่อ อนุโลมญาณ  

ที่เกิดขึ้นใน ๓ ขณะจิตเท่านั้น หมดกิจของปัญญาที่ชื่อว่า  

อนุโลมญาณ และในอนุโลมกิจทั้ง ๓ ขณะนี้  มีไตรลักษณ ์

เป็นอารมณ์อย่างเดียว ก็ในปัญญาที่ชื่อว่าอนุโลมญาณนั้น  

มกีจิ  ๒  อยา่ง  คอื  มกีจิอนโุลมไปตามอารมณ ์ของไตรลกัษณ ์ 

ตามที่วิปัสสนาได้ทำมาแล้ว ตั้งแต่ต้นๆ มานั้นอย่างหนึ่ง  

และอนุโลมกิจที่ ๒ ก็เป็นอนุโลม เพื่อจะให้สำเร็จกิจใน 
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อริยสัจจธรรมทั้ง ๔ นี่ค่ะ มีกิจ ๒ อย่าง กิจหนึ่งน่ะ  

อนุโลมตามวิปัสสนา และอีกกิจหนึ่ง อนุโลมเพื่อจะให้ 

สำเร็จกิจในฝั่งโน้น เพื่อจะให้ไปถึงฝั่งโน้น ซึ่งมีการเห็น 

พระนิพพานเป็นอารมณ์นะคะ

 ก็เมื่อปัญญาได้เกิดขึ้นทำกิจในอนุโลมญาณดังนั้น 

แล้ว ก็เป็นปัจจัยให้โคตรภูญาณหน่วงเอาพระนิพพาน 

มาเป็นอารมณ์ ให้แก่มัคคจิต ซึ่งเป็น โลกุตตรธรรม  

แต่ว่ามัคคจิต หรือมัคคญาณ ซึ่งหมายถึงปัญญาที่เกิดร่วม 

ในมัคคจิตนี้ เป็นปัญญาที่เกิดในโลกุตตรจิต ไม่จัดเข้าใน 

ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินี้ เพราะพ้นจากทางปฏิบัติแล้ว  

 ส่วนในปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินั้น นับแต่  

อุทยัพพยญาณที่ปราศจากวิปัสสนูปกิเลส ๑๐ อย่างนั้น 

เป็นต้นมา จนถึงโคตรภูญาณเป็นที่สุดรวม ๑๐ ญาณ 

ด้วยกัน ที่สงเคราะห์เข้าในปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ  

ซึ่งเป็นวิสุทธิที่ ๖  

 ตั้งแต่วิสุทธิที่  ๑ จนถึงวิสุทธิที่  ๖ นี้  เป็นโลกีย์  

นับเป็นสุดแดนของวิปัสสนา สำหรับวิปัสสนานั้น  

ถา้นบัโดยจติ หรอืนบัโดยปญัญา ทีเ่กดิรว่มดว้ยจติเหลา่นัน้  

ก็ต้องนับแต่นามรูปปริจเฉทญาณ จนถึงโคตรภูญาณ 

ปัญญาเหล่านี้ เป็นโลกียปัญญาทั้งหมด ถ้านับโดยอารมณ์ 
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แล้ว ก็นับแต่อารมณ์ ของนามรูปปริจเฉทญาณ มาจนถึง 

อนุโลมญาณเท่านั้น

 ปัญญาในอนุโลมญาณ ก็ได้ปัจจัยมาจากปัญญาใน 

สังขารุเปกขาญาณ ที่จริงในเรื่องของวิปัสสนา หรือญาณ  

หรือวิสุทธิก็ดี  ธรรมเหล่านี้  ต้องอาศัยปัจจัยมาจาก 

สติปัฏฐาน ๔ เป็นเหตุทั้งสิ้น ผู้ปฏิบัติจะนำจิตของตน 

ให้เดินไปในวิปัสสนานั้น จะต้องมีอารมณ์อย่างไร และ 

เมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้ว ต้องมีความรู้อย่างไรในเบื้องต้น  

ในท่ามกลาง จะต้องรู้อย่างไร จะต้องมีความรู้สึกอย่างไร  

และเบื้องสูง จะต้องรู้อย่างไร มีความรู้สึกอย่างไร? อย่าง 

ในสังขารุเปกขาญาณ ซึ่งมีความเฉยร่วมไปกับความ 

เบื่อหน่ายในสังขารเหล่านั้น ก็ย่อมเป็นปัจจัยให้น้อมไป  

ส่งไปในอนุโลมญาณ และโคตรภูญาณ ความเบื่อหน่าย 

ในสังขารเกิดแล้ว ก็ต้องทนดูอยู่ และดูอยู่ได้ไหม แล้วตน 

จะทำงานอยู่ได้หรือไม่ได้ ต้องทำใช่ไหมล่ะ แต่ว่า จิตใจนี้  

ทำงานอยู่ได้ ไม่มีจบสิ้นเลย ด้วยอำนาจของปัจจัยที่เกิด 

ติดต่อกัน จิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นก็มีปัจจัย จิตดวงไหนตั้งอยู่  

ขณะที่ตั้งอยู่ก็มีปัจจัย แม้ขณะที่จิตดวงหน้าดับไปแล้ว  

ก็ยังเป็นปัจจัยให้จิตเกิดอีกเรื่อยติดต่อกันไปที เดียว  

ไม่มีระหว่างเลย อย่างนี้แหละ เราไม่เห็นอย่างนี้ เราจึง 
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ไม่เกิดความไม่พอใจ ไม่เกิดความเบื่อหน่าย แทนที่จะเกิด 

ความเบื่อหน่าย กลับเกิดความพอใจในจิตใจนั้นเสียอีก  

กลัวจะสูญสิ้นไป และเรายินดีที่สุด จิตมันจะทำงานอยู่ 

อย่างนี้แหละ ให้มันทำอยู่อย่างนี้แหละ กี่กัป กี่โกฏิปี  

ก็ขอให้จิตได้ทำงานอยู่เถอะ อย่าให้สูญไปเลย นี่ของเรา 

มนัเปน็อยา่งนี ้ เพราะฉะนัน้ ถา้เราจะตายไปแลว้  เรารูส้กึวา่  

จิตนี้มันจะดับไปเสีย เพราะฉะนั้น มันจะไม่มีจิต เราก็ 

เสียดายเหลือเกิน ต้องการให้มันเป็นไปอยู่อย่างนี้แหละ  

ตลอดไปแหละ เท่าไรๆ ก็ช่าง

 ก็โคตรภู ก็ทำให้เกิดปัจจัย เป็นปัจจัยแก่มัคคจิต  

โคตรภูน่ะ เกิดขึ้นขณะเดียวน่ะ แล้วก็มีอายุ ๓ อนุขณะ  

อุปาทะ ฐีติ ภังคะ เท่านั้นนะ แต่อย่างนั้นแหละ แต่เกิดขึ้น 

มาขณะเดียวนั่นแหละ ยังสามารถเป็นปัจจัยให้แก่มัคคจิต 

ในขณะที่ ๒ ถึง ๖ ปัจจัย คิดดูว่ามันมากมายเท่าไร

 เพราะฉะนั้น การที่จะดับเสียซึ่งเหตุปัจจัยนี้น่ะ  

ไม่ใช่เป็นของง่ายเลย แล้วก็ปัจจัยเหล่านี้น่ะ ใครเป็น 

คนสร้าง ใครเป็นคนสร้างขึ้น ก็ตัณหาซิ  สมุทัยซิ    

เป็นตัวสร้าง เป็นตัวเหตุสร้างขึ้น ใช่ไหมล่ะ อันนี้มันเป็น 

ตวัขนัธน์ี ่อนันีเ้ปน็ทกุขสจัจะ สภาพอยา่งนี ้เปน็ทกุขสจัจะ 

ถ้าเราดับสมุทัยเสียแล้ว มีไหมจิต ไม่มี  มันดับหมดใช่ไหม
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 นี่แหละ ความดับหมดนี่แหละ บัณทิตทั้งหลาย 

ถือว่า เป็นความสุขอย่างยิ่งที เดียว ของเรามันเป็น 

ทุกอย่างยิ่ง  ความตายน่ะ  

 รวมโคตรภู ๖ ปัจจัยนะคะ คิดดูซิจิตดวงเดียว 

เท่านั้นแหละ เพราะฉะนั้นจึงเป็นของที่รู้ได้ยาก ไม่ใช่ 

รู้ได้ง่ายๆ เลย ถ้าเราไม่ศึกษาจริงๆ แล้ว ก็ลำบากที่สุดเลย 

เขาก็เห็นว่า จะมานั่งเรียนนี่ ไม่เห็นมันจำเป็นอะไรเลย 

ไม่เรียนก็ได้ ก็สำเร็จกันได้ แต่ว่านั่นแหละ คนรู้หนังสือ 

กับคนไม่รู้หนังสือ ใครจะดีกว่ากัน คนไม่รู้หนังสือ 

ก็ถูกหลอก ใครเขาเขียนยังไงๆ ก็ไม่รู้ ก็ถูกหลอกเรื่อยไป  

คนรู้หนังสือก็อาจจะพ้นจากการถูกหลอกลวง

 เพราะฉะนั้น ที่โคตรภูเป็นผู้อุปการะ ให้แก่มัคคจิต 

นั้นน่ะนะคะ และโคตรภูนี้ ตั้งอยู่ในระหว่างโลกียะและ 

โลกุตตระ เพราะเหตุว่า ตัวจิตน่ะ ยังเป็นโลกียะอยู่ ซึ่ง 

ได้แก่ กามาวจรมหากุศลญาณสัมปยุต แต่ส่วนอารมณ์ของ 

โคตรภูนั้นเป็น โลกุตตรธรรม คือ มีนิพพานเป็นอารมณ์  

และปัญญาในโคตรภูนี้ ก็เกิดขึ้นขณะเดียว แต่ก็มีอำนาจ 

หรือมีความสามารถในกิจการที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ 

นั้นโดยอเนกประการ แต่ในที่นี้ ก็จะนำมาให้นักศึกษา 

ทราบไว้พอเป็นสังเขปเท่านั้น ว่าเกิดขึ้นขณะเดียวนี่   
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โคตรภูทำหน้าที่อุปการะอะไร แก่มัคอย่างไร โดยอารมณ์  

โดยอะไรอีกหลายอย่างนะคะ เพราะเหตุว่า ท่านนักศึกษา 

ไม่ควรจะรู้แต่เพียงชื่อเท่านั้น ควรจะทราบถึงลักษณะและ

สภาวะของการงานนั้นๆ ด้วยทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์แก่การ 

ที่จะถอนอัตตา ตัวตน ถ้ามิฉะนั้นก็ไม่มีหวังที่จะเอาตัวเรา  

หรือของเราออกได้เลย

 ฉะนั้น ดิฉันจึงนำเอากิจของปัญญาที่ชื่อโคตรภูนี้  

มาให้ทราบไว้บ้างตามสมควรแก่การศึกษา ถึงแม้จะทราบ 

ไม่หมด ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ ก็ปัญญาในโคตรภูนั้น มีกิจ 

ดังนี้ค่ะ

 ๑.  ครอบงำความเกิด โคตรภูนี้น่ะ ครอบงำ 

ความเกิดนะ

 ๒.  ครอบงำเสียซึ่งปวัตติ  คือความเป็นไปน่ะ 

ความเป็นไปของขันธ์ ความเกิดขึ้นของขันธ์ จะเกิดขึ้น 

ในปฏิสนธิ หรือ ปวัตติก็ได้ นี่โคตรภูที่มีหน้าที่ทำงาน 

อย่างนี้

 เมื่อเราเข้าใจโคตรภูแล้ว ก็จะทำให้เราเข้าใจนิพพาน 

ดีว่า นิพพานน่ะ คืออะไร ครอบงำเสียซึ่งปวัตติ

 ๓.  ครอบงำเสียซึ่งอุปายาส การเกิดต่างๆ อะไร  

เช่น  อานิสงส์ที่เกิดมา  เป็นผลมาจากชาตินั่นแหละ  
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 ๔.  ทำลายเสียซึ่งโคตรปุถุชน โคตรภูนี่ เป็นตัว 

ทำลายโคตรปุถุชนนะคะ

 ๕.  ยา่งขึน้สูอ่รยิะโคตร คอื พระอรยิบคุคล  โคตรภนูี ่ 

ก็ต้องทำงานให้แก่มัค โคตรภูไม่เกิดขึ้นทำงานอย่างนี้  

มัคก็เกิดไม่ได้

 ๖.   ครอบงำเสียซึ่งสังขารและนิมิต สังขารและ 

นมิตินี ่ทา่นกต็อ้งเขา้ใจนะ สงัขารและนมิตินีห่มายถงึอะไร 

หมายถึงนามรูป หรือสังขารธรรม สังขารธรรมทั้งหมด 

ครอบงำเสียซึ่งสังขารนิมิต คืออะไร โคตรภูทำอนิมิตตะ 

เป็นอารมณ์ในโคตรภูนี้  มีนิพพานเป็นอารมณ์ แต่ว่า 

โคตรภูนั้น ก็มีนิพพาน ๓ เหมือนกัน โคตรภูได้อนิมิตต-

นิพพานเป็นอารมณ์ หรือว่าได้อัปปณิหิตนิพพานเป็น 

อารมณ์ หรือว่าได้สูญญตนิพพานเป็นอารมณ์ นิพพานน่ะ 

มี ๓ อย่างนี้  ในโคตรภูก็มีนิพพาน ๓ อย่าง อย่างใด 

อย่างหนึ่งตามแนวทางของวิปัสสนา แล้วแต่ว่าวิปัสสนา 

ที่มาติดต่อกับโคตรภูที่ในวิถีมัคนั้น จะมาด้วยอนิจจัง 

หรือมาด้วยทุกขัง หรือมาด้วยอนัตตา โคตรภูก็ได้อารมณ ์

นิพพานตามนั้น สังขารนิมิตในที่นี้ท่านแก้ว่า ได้แก่ รูป 

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ว่ารวมก็คือ รูปกับนาม 

นั่นแหละ  ครอบงำเสียซึ่งอารมณ์ของรูปนามนั้น
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 ๗.  แล่นไปสู่อัปปวัตติ คือ แล่นไปสู่ความไม่เป็น 

ไปของนามรูป อัปปวัตตินี่น่ะ อะไร คือนิพพาน ฉะนั้น  

นิพพานนี่ มีชื่อเยอะเลยนะคะ และก็ความไม่เป็นไปใน 

รูปภพ และอรูปภพ รูปภพก็ไม่มีในที่นั้นใช่ไหม อรูปภพ 

กไ็มม่ ีในโคตรภนูัน้นะ่ ไมม่ ีใครจะไดฌ้าน อยูอ่ยา่งไรกต็าม  

แต่เมื่อเข้าถึงโคตรภูแล้ว ทั้งรูปฌาน และอรูปฌาน ก็ไม่มี 

ทั้งนั้น ความเป็นไปในรูปภพ และอรูปภพ ในที่นี้เราต้อง 

เข้าใจ เดี๋ยวท่านจะไปนึกถึงว่า โคตรภูนั้นน่ะ พระโสดา 

อนัเดยีวนะ  กจิของโคตภนูีน้ะ่ ตัง้แตโ่สดาไปถงึพระอรหนัต ์ 

การที่ท่านวางกิจไว้ในที่นี้ของโคตรภูน่ะ ความไม่เป็นไป 

ในรูปภพ และอรูปภพใช่ไหม โคตรภูของใคร โคตรภู 

ที่เกิดขึ้นในอรหัตตมัค แต่ว่าท่านเปลี่ยนชื่อเป็น “โวทาน” 

แต่ว่า ทำกิจอย่างเดียวกัน ไม่เป็นไปทั้งในกามภพ รูปภพ  

และอรูปภพ

 ๘.  แล่นไปสู่ความเกษม คือ นิโรธหรือนิพพานนั้น

 ๙.   ครอบงำความเกิด

 ๑๐. แล่นไปสู่ความไม่เกิด

 ก็รวมเป็น ๑๐ อย่าง ครอบงำความเกิด ในที่นี้น่ะ 

แปลว่า เกิดทุกอย่าง เพราะฉะนั้น พระนิพพานนี่ ไม่มี 

อะไรเข้าไปเกิดในพระนิพพาน และเมื่อไม่มีอะไรเข้าไป 
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เกดิในพระนพิพานแลว้ จะมอีะไรเขา้ไปดบัในพระนพิพาน 

ไหม ก็ไม่มีใช่ไหม เพราะฉะนั้น ถ้าเราจะใช้คำพูดว่า  

“นิพพานคือกิเลสดับแล้วไม่เกิดเลย” คำพูดอย่างนี้ใช้ 

ได้ไหม ถูกไหม กิเลสดับแล้ว ไม่เกิดเลย นั่นแหละ 

คือความหมายว่า นิพพาน ถ้าท่านนักศึกษาได้ยินคำพูด 

อย่างนี้เข้า ถูกไหม แล้วถ้าไม่ถูกน่ะ ไม่ถูกตรงไหน ? 

ถูกหรือเปล่า กิเลสดับแล้วไม่เกิดเลย ถูกไหม? คำพูด 

อย่างนี้น่ะ กิเลสต้องเข้าไปดับในนิพพานใช่ไหม กิเลส 

ต้องไปดับซิ ดับอย่างชนิดนิพพาน ว่างั้นเถอะนะ นิพพาน 

เป็นที่ดับกิเลสใช่ไหมล่ะ เพราะฉะนั้นกิเลสต้องเข้าไปดับ 

ในนิพพาน ก็กิเลสเข้าไปดับในนิพพานแล้ว กิเลสก็ต้อง 

เกิดขึ้นในนิพพานใช่ไหม? ไม่อย่างนั้น กิเลสจะไปดับ 

ในนิพพานได้อย่างไรล่ะ ใช่ไหมล่ะ นี่นิดเดียวนะ คำพูด 

นิดเดียวเท่านั้นแหละ พูดก็น่าจะถูกเหลือเกินทีเดียว 

แต่ไม่ถูก ใครจะบอก ดับแล้วไม่เกิด ตายแล้วไม่เกิด จะไป 

พูดอย่างนั้นไม่ได้ ไม่ได้เลย ก็กิเลสน่ะ ดับแล้วก็แล้วไป 

ทั้งนั้นแหละ โลภที่ดับไปแล้วน่ะ โลภที่ดับไปแล้วน่ะหรือ  

มันจะมาเกิด ไม่ใช่, ใช่ไหม ? มันเกิดขึ้นใหม่ต่างหากล่ะ  

มันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นน่ะ เราจะแต่งความให้เข้าใจ

ในพระนิพพานได้ดีน่ะ หมายถึงอะไร ท่านจึงบอกว่า  
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พระนพิพานนะ่  เปน็ทีด่บั  เปน็ทีด่บั  ใชไ่หม ทีด่บั ในทีน่ีน้ะ่  

เราต้องหมายถึงว่า เป็นที่ไม่มีกิเลส คือ กิเลสไม่เกิดขึ้น 

ในที่นั้น ใช่ไหม กิเลสไม่มีเกิดเลย  

 เพราะฉะน้ัน ลักษณะของนิพพานน่ะ ไม่มีแตกสลาย 

หรือจุติใช่ไหม ?  ก็จะมีการจุติได้อย่างไรล่ะ นิพพาน  

เพราะไม่มีอะไรเข้าไปเกิดในที่นั้นแล้วใช่ไหมล่ะ เมื่อไม่ม ี

อะไรเข้าไปเกิดแล้ว ใครล่ะมันจะเข้าไปตายในที่นั้น 

นี่หมายความนิดเดียวนะ เพราะฉะนั้น ถ้าเราไม่เข้าใจ 

จริงๆ แล้วน่ะ มันยากเหลือเกินแหละ คำพูดนั้นน่ะ  

เพราะฉะนั้นอรรถและพยัญชนะต้องสมบูรณ์ เราเข้าใจ 

แต่ว่าเราใช้พยัญชนะไม่ถูก นี่ก็ไม่ได้แล้วนะ ทำให้คนที่ 

เข้าใจเขาก็รู้แล้วว่า ไม่ถูก เราใช้พยัญชนะถูก แต่ไม่เข้าใจ 

เนื้อความก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นการเข้าใจพระพุทธศาสนา 

น่ะ สาตฺถํ สพฺยญฺชนํ  อรรถและพยัญชนะนี่  ต้องบริบูรณ์

 ก็การงานของโคตรภูทั้ง ๑๐ ประการนี้  ถ้าจะ 

รวบรวมความเข้าใจโดยย่อแล้ว ก็เป็นการงานที่อุปการะ  

เพื่อเข้าถึงมัค ผล นิพพานนั่นเอง แต่ที่นำมากล่าวไว้ ก็เพื่อ

จะให้เราทราบลำดับของจิตใจ หรือปัญญาที่จะดำเนิน 

ไปตามวิถีทางที่จะบรรลุมัค ผลนั้น ต้องเป็นไปตามปัจจัย 

ดังนี้
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 ฉะนั้น เมื่อพูดถึงโคตรภู ที่ เป็นผู้ทำปัจจัยให้แก่ 

มัค ผล นิพพาน นั้นแล้ว ก็ขออย่าให้ท่านลืม ท่านอย่าลืม 

นะคะ ท่านอย่าลืมว่า โคตรภูญาณนี่น่ะได้มาจากไหน  

ก็ต้องได้มาจากอนุโลมญาณนั้นเอง แล้วก็อนุโลมญาณ 

มาจากไหน นี่เราได้อธิบายกันมาแล้วนะคะ เพราะเหตุว่า 

อนุโลมญาณนั้น ทำสังขารรูปนามที่เป็นโลกียธรรมให้ 

สิ้นสุดลง ในขณะที่ ๓ ของภังคะขณะแห่งอนุโลมญาณ 

นั้นเอง ก็อารมณ์ของโลกียะได้สิ้นสุดลงแล้ว พร้อมลงไป 

กบัความดบัในภงัคขณะของอนโุลมญาณ ขณะที ่ ๓  นะคะ  

ก็เมื่อโลกียะดับแล้ว ต่อไปก็เป็นโอกาสของโคตรภูญาณ  

เพราะว่าอารมณ์ของโลกียะดับแล้ว เป็นโอกาสของ 

โคตรภูญาณ ที่จะหน่วงเอาพระนิพพานมาเป็นอารมณ์ได้ 

เพราะฉะนั้น อนุโลมจึงอนุโลมเพื่อจะให้เห็นอริยสัจจะ 

เพราะว่าดับอารมณ์โลกียะ โคตรภูญาณก็มีพระนิพพาน 

มาเป็นอารมณ์ได้ แต่ถึงแม้โคตรภูญาณนี้ จะเหนี่ยวเอา 

พระนิพพานมาเป็นอารมณ์ได้ก็จริงอยู่ แต่ก็ยังไม่สามารถ 

ที่จะทำลายอนุสัย มีตัณหานุสัยและทิฏฐานุสัย ที่ดองอยู่ 

ในจิตสันดาน ยังไม่หมดสิ้นไปจากจิตนั้นได้ ถึงแม้จะมี 

นิพพานเป็นอารมณ์ก็จริง ฉะนั้น จึงไม่เรียกว่าโลกุตตรจิต  

แต่อารมณ์เป็นโลกุตตรได้ เพราะเหตุว่า ยังทำลายกิเลสให้ 

เป็นสมุจเฉทไม่ได้ กิจของอริยสัจไม่สมบูรณ์ โคตรภูยัง 
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ทำให้สมบูรณ์ไม่ได้ และในการที่ โคตรภูยังทำการประหาร

กิเลสให้เป็นสมุจเฉทไม่ได้นั้นนะ ก็เพราะเหตุว่า เป็นที่ 

อุบัติขึ้นในที่นั้นขณะเดียว คล้ายๆ กับว่า เพิ่งจะเข้าไปอยู่ 

ในที่นั้นขณะเดียวนะคะ เปรียบเหมือนคนที่ย่างเหยียบ 

เข้าไปในเขตที่ตนยังไม่เคยเข้าไป ท่านอุปมาเหมือนกับว่า  

มีบุรุษผู้หนึ่ง ที่ต้องการจะเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดิน เพื่อ 

กจิการของตนตามทีป่รารถนาไว ้กจ็ะตอ้งอาศยัมผีูน้ำเขา้เฝา้ 

ไม่ใช่ว่าจะพรวดพราดเข้าไปถึงพระเจ้าแผ่นดินได้นะ 

เมื่อได้พบพระเจ้าแผ่นดินแล้ว จึงอาศัยพระเจ้าแผ่นดินน้ัน

เป็นปัจจัย เพื่อจะให้การงานนั้นๆ ของตนสำเร็จได้

 ฉะนั้น โคตรภูก็ เหมือนกับผู้นำมัคคจิตเข้าเฝ้า 

พระเจ้าแผ่นดิน ก็เหมือนกับพระนิพพาน โคตรภูเป็น 

ผู้นำมัคคจิต เข้ า เฝ้ าพระเจ้ าแผ่นดิน เมื่ อได้พบกับ 

พระเจ้าแผ่นดินแล้ว ตนเองก็ต้องหลีกไป ตนเองก็ต้อง 

ดับไป เพราะหมดหน้าที่ ส่วนที่จะทำกิจการอะไรต่อไป 

นั้น ไม่ใช่หน้าที่ของผู้นำ นั่นเป็นหน้าที่ของแขกที่ตามมา 

ทีหลัง นั่นเขาจะต้องทำกิจการอันนั้น เพราะหมดหน้าที่ 

แล้ว ต่อจากนั้น ก็ เป็นหน้าที่ของแขกผู้ที่ ได้ติดตาม 

โคตรภูมานั้น จึงปรารภในกิจ โดยที่อาศัยอำนาจของ 

พระเจ้าแผ่นดินนั้น ให้เป็นที่สำเร็จในกิจการของตนนั้นได้ 

ส่วนผลจิตนั้นก็เป็นแต่เพียงได้เสวยผลแห่งความสำเร็จ 
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ในการงาน ซึ่งมัคได้ทำให้แล้วนั้น อย่างมากก็เพียง ๓  

ขณะจิตเท่านั้น

 ก็เหตุผลดังได้อธิบายมานี้ โคตรภู จึงยังไม่ควรที่จะ 

เป็นโลกุตตรจิตได้ เพราะเหตุว่า โคตรภูเป็นแต่เพียงปัจจัย 

ที่จะให้มัคคจิตได้พบกับพระนิพพาน เพื่อจะให้สำเร็จ 

ในกิจการนั้น เท่านั้น ทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่า โคตรภูยังไม่ได้ 

อาเสวนปัจจัยเพิ่งเกิดขึ้นขณะเดียวเท่านั้นเอง ยังไม่ได้ 

การอุดหนุนจากใครๆ เลย เพราะยังไม่ได้อาเสวนปัจจัย 

จึงยังไม่มีปัจจัย ไม่มีกำลังพอที่จะให้โคตรภูญาณนั้น 

ได้ทำกิจให้สำเร็จไปได้ หรืออีกหนึ่ง ก็โคตรภูญาณนี่  

เ พิ่ ง ไ ด้ เ ห ยี ย บ ย่ า ง เ ข้ า ไ ป ใ น ป ร ะ เ ท ศ ต่ า ง แ ด น  คื อ  

พระนิพพาน โดยอารมณ์นั้นเพียงขณะเดียวเท่านั้น จึงยัง 

มิได้ส้องเสพด้วยอาเสวนปัจจัย จึงยังไม่มีกำลังพอที่จะ 

ทำลายข้าศึก คือกิเลสได้ ฉะนั้น โคตรภูจึงไม่สามารถ 

จะเปลี่ยนชาติของตัวจากกามาวจรเป็นโลกุตตรจิตได้  

แต่ก็นับว่าได้เหยียบย่างเข้าไปในเขตของญาณทัสสน- 

วิสุทธิ เพราะเหตุที่ได้เหยียบย่างเข้าไปส่วนหนึ่งแล้วได้ 

ด้วยการได้อารมณ์พระนิพพาน ฉะนั้น โคตรภูญาณนี้ 

จึงมีนามว่า  “เอกโตวุฏฐาน” คือว่า มีฐานะเดียวเท่านั้นเอง 

เรียกว่า เอกโตวุฏฐาน คือ ตามธรรมดาโลกียจิตนั้นน่ะ  
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อารมณ์ก็ต้องเป็นโลกียะ มีสังขตธรรมเป็นอารมณ์ จิตก็ยัง 

มีกิเลส คือตัณหานุสัยยังมีอยู่ มีทั้งสองอัน การที่จะถึง 

มัคผล สำเร็จกิจในอริยสัจได้น่ะต้องดับอารมณ์ที่เป็น 

โลกียะด้วย และออกจากกิเลสด้วย ถึงจะสำเร็จได้ ส่วน 

โคตรภูนี้ ออกจากอารมณ์ฐานเดียวเท่านั้น คือ ออกได้แต่ 

เฉพาะอารมณ์ที่เป็นโลกีย์แต่ส่วนกิเลสนั้น ยังออกไม่ได้  

จะต้องได้อารมณ์นิพพานอีกขณะหนึ่ง คือ มัคคจิตนั้น 

จึงจะออกได้ทั้งสองฐาน แปลว่า มัคคจิตนี่พ้นแล้วทั้งสอง 

ฐานเลย ทั้งกิเลสก็ไม่มี อารมณ์ก็ไม่มี ที่พูดอย่างนี้ ก็คล้ายๆ 

กับว่า ไม่เกี่ยวข้องกันเลย มัคกับโคตรภู โคตรภูน่ะ คล้ายๆ 

กับว่าเป็นผู้นำกิจจบหมดแล้วทุกอย่าง วิปัสสนาทำกิจ 

จบสมบูรณ์แล้ว ก็สถปนาขึ้นเสวยราชย์ เมื่อเสวยราชย์ 

แล้ว สมบูรณ์แล้ว กิจการอะไรก็สามารถทำได้สำเร็จ 

ทุกอย่าง จะฆ่าใคร จะประหารใคร ได้ทั้งนั้น ทำได้ทุกอย่าง 

แต่โคตรภูนี่ ยังทำไม่ได้  

 ฉะนั้น โคตรภูนี้ ยังเป็นปุถุชนอยู่ ยังไม่สถาปนาขึ้น 

เป็นอริยบุคคล แต่พอจิตเกิดขึ้นอีกขณะหนึ่ง เรียกว่า  

มัคคจิต  ตอนนี้สถาปนาขึ้น เป็นอริยบุคคลแล้ว  มี  

โสดาปัตติมัค เป็นต้น ฉะนั้น ถ้าเราไม่ศึกษาในเหตุผลแล้ว  

ไม่น่าจะเกี่ยวกันเลย  
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 ทีนี้ มัคนี่ไม่มีแล้วกิเลส หมดจดบริสุทธิ์เลย เป็น 

วิสุทธิขันธสันดาน หมดจดจากกิเลสเป็นขันธสุทธิ  

ไม่เรียกว่า ปัญจุปาทานักขันธ์ เพราะว่าอุปาทานความ 

ยึดมั่น ถือมั่น ในที่นั้น คือ ตัณหาก็ถูกประหารแล้ว และ 

ขันธ์นั้นก็จะมาเป็นอารมณ์ของอุปทานก็ไม่ได้ จะมาเป็น 

อารมณ์ของอาสวะก็ไม่ได้อีก เพราะฉะนั้น ขันธ์ที่เฉพาะ 

เป็นโลกุตตร เป็นอารมณ์ของอุปาทานไม่ได้ ขันธ์ที่เป็น 

อารมณ์ของอุปาทานไม่ได้ มีกี่ขันธ์คะ มี ๔ ขันธ์เท่านั้น 

นะคะ ทำไมถึงมี ๔ ขันธ์ ในมัคคจิตน่ะ รูปขันธ์มีไหม ?  

มคัคจติ ผลจตินะ่ กใ็นมคัคจติ ผลจติ กม็ขีนัธ ์๕ นี ่จติตชรปู  

มีใช่ไหม ? จิตที่เป็นสมุฏฐานให้เกิดรูป มีเท่าไหร่คะ ?  

มี ๗๕ ใช่ไหม ? เพราะฉะนั้น ในจิต ๗๕ นี้ มีโลกุตตรจิต 

ด้วย เว้นอรูปวิบาก ๔ เท่านั้น แล้วทำไม จึงไม่นับขันธ์ ๕ 

เพราะว่า ขันธ์ ๕ นี้น่ะ ธรรมที่จะเป็นอารมณ์ของอุปาทาน

ได้น่ะ เฉพาะโลกียธรรม รูปขันธ์นี่น่ะ เป็นโลกียธรรม 

หรือเป็นโลกุตตร ขณะที่ถึงนิพพานน่ะ ? มัคคจิตถึง 

นิพพานแล้ว ธรรมที่เกิดกับมัคคจิตน่ะ เป็นโลกุตตรธรรม 

ได้ไหม ? เพราะอะไร ? จิตที่เป็นโลกุตตรได้น่ะ เพราะอาศัย 

อารมณ์เป็นปัจจัย จิตกับเจตสิกนั่นน่ะ ถือเอานิพพานเป็น 

อารมณ์ได้ ได้นิพพานมาเป็น มาเป็นปัจจัย จึงเลื่อนฐาน 

เป็นโลกุตตรธรรมได้ใช่ไหม จิตกับเจตสิกนะ
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 แต่ส่วนรูปนั้นน่ะ ถือเอาอารมณ์ได้ไหม ? ไม่ได้ 

ใช่ไหมล่ะ ? โดยเหตุนี้  เขาจึงไม่นับ แต่ว่า ในที่นั้น 

มรีปูดว้ยหรอืเปลา่ ? ม ี! มรีปูเกดิดว้ย แตไ่มน่บัเปน็โลกตุตร 

เพราะเหตุว่า ธรรมชาติของรูปน่ะ มันมีการแตกดับ 

เป็นโลกียะอยู่ใช่ไหม ถึงจิตมันก็เกิด-ดับนะ มัคคจิตนี่น่ะ 

แต่ว่าได้อาศัยอารมณ์ แต่ส่วนรูปนั้นนะ ธรรมชาติของมัน 

ก็เป็นโลกียะอยู่ มีความแตกดับอยู่แล้ว แล้วก็ยังจะถือเอา 

อารมณ์ไม่ได้อีก เขาจึงไม่นับ ฉะนั้น วิสุทธิขันธ์ในที่นี้ 

ก็ถือเฉพาะขันธ์ ๔ ในโลกุตตรจิตที่จะเป็นอารมณ์ของ 

อุปาทานไม่ได้ ขันธ์ของพระอรหันต์ที่หมดกิเลสแล้วน่ะ 

เป็นอารมณ์ของอุปาทานได้ไหม เห็นไหม แม้แต่โลกียจิต 

ของพระอรหันต์น่ะ ก็เป็นอารมณ์ของอุปาทานได้รูปขันธ ์

ก็เป็นอารมณ์ของอุปาทานได้ใช่ไหมล่ะ โดยเหตุนี้น่ะ 

เราก็ควรจะเข้าใจคำว่า อุปาทานขันธ์ด้วยนะ ว่าอุปาทาน-

ขันธ์น่ะ ขันธ์ที่มีอุปาทานด้วย แล้วก็เป็นอารมณ์ของ 

อุปาทานด้วย นี่เรามาเรียนมาติกาแล้วใช่ไหมก็สะดวก 

หน่อยหนึ่ง พูดกันแล้ว ก็พอจะเข้าใจได้ ใช่ไหมคะ

 ฉะนั้น การละอุปาทานนี่น่ะ แปลว่า ละขันธ์  

ด้วยใช่ไหม ? ละอุปาทานนี่น่ะ คือ ละขันธ์ใช่ไหม ไม่ใช่ 

หรือ ? อุปทานนี่ ไม่ใช่ขันธ์หรือ ? ต้องชื่อว่า ละขันธ์ด้วยซิ 

เพราะกิเลสเป็นขันธ์หรือเปล่าเล่า ? อุปาทานเป็นขันธ์ 
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อะไร ? เป็นสังขารขันธ์ใช่ไหม ? เพราะฉะนั้น ละอุปาทาน 

ก็ต้องละขันธ์ด้วย ฉะนั้น ท่านจึงบอกว่า กิริยาที่ละกิเลส 

นั่นแหละ คือ กิริยาที่ละขันธ์ เพราะดับขันธ์ใช่ไหมล่ะ ? 

ดับกิเลสน่ะ ดับทุกข์น่ะ ขันธ์นี่ เป็นตัวทุกข์ กิเลสน่ะ 

เป็นเหตุนะ เพราะฉะนั้น อันเดียวกันนะ ดับกิเลสน่ะ 

ชื่อว่าดับขันธ์ด้วย และชื่อว่าดับทุกข์  เพราะฉะนั้น 

ปัญจขันธ์ของพระอรหันต์น่ะ ในขันธ์นั้น ไม่มีอุปาทาน 

แต่ว่า เป็นอารมณ์ของอุปาทานได้ ทีนี้ ถ้าเราไม่เข้าใจ 

ความหมายในพยัญชนะบทนี้แล้ว ถ้าเราไปพูดว่า ขันธ์ 

ของพระอรหันต์เป็นอุปาทานขันธ์ละก็ โอ้โฮ ! เราต้อง 

ถูกโจมตี ไม่มีใครเขาเชื่อ, ไม่มีใครเขาก็ยอมฟังหรอก  

เพราะพระอรหันต์ เป็นผู้ละอุปาทานแล้ว ทำไมขันธ์ของ 

พระอรหนัต ์จงึมาเปน็อปุาทานขนัธอ์กี เขาไมย่อมเชือ่หรอก 

เพราะฉะนั้น บางทีเขาเข้าใจว่า พอละอุปาทานได้แล้ว 

ขันธ์ของเขา จึงไม่มีอุปาทานขันธ์แล้ว

 เพราะฉะนั้น โคตรภูนี่ ยังออกไม่ได้นะคะ ต้องได้รับ

อารมณ์พระนิพพานอีกขณะหนึ่ง  คือ มัคคจิต นั้น 

จึงจะออกทั้ง ๒ ฐานได้ แล้วจึงจะทำกิจประหารกิเลส 

ได้สำเร็จ เป็นสมุจเฉทปหาน นี่ต้องมาทำตรงมัค ฉะนั้น 

โคตรภูญาณนี้น่ะ จะนับว่า เป็นญาณทัสสนวิสุทธิแท้ๆ 
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ก็ยังไม่ได้ ใช่ไหมล่ะ และจะว่าเป็นวิปัสสนาหรือ อารมณ์ 

ของวิปัสสนาในที่นั้น ก็ไม่มี คล้ายๆ กับว่า อยู่ในระหว่าง 

แต่ว่า ถ้าพูดถึงโดยธรรมชาติของจิตนะ โคตรภูจิตนี่นะ 

ยังเป็นโลกียจิตอยู่ แล้วก็เป็นชาติเดียวกันกับอนุโลม คือ 

มหากุศลญาณสัมปยุตด้วยกัน ก็เป็นชาติเดียวกัน ฉะนั้น 

ในวิสุทธิมัค ท่านบอกว่า บางทีก็นับเอาอนุโลมญาณ 

เป็นที่สุดของวิปัสสนาโลกียะ นี่นับโดยอารมณ์ อารมณ์ 

ของโลกียวิปัสสนาน่ะ สิ้นสุดอยู่แค่อนุโลมญาณเท่านั้น 

ท่านนับที่สุด โดยเอาอนุโลมญาณเป็นที่สุดน่ะ โดยอารมณ์ 

หรือจะนับโคตรภูเป็นที่สุดของวิปัสสนา ที่นับอย่างนี้ 

เอาโคตรภูเป็นที่สุดน่ะ นับโดยจิต ไม่ใช่นับโดยอารมณ์ 

นับโดยจิตนะคะ ฉะนั้น ในที่นี้ ก็นับเอาโคตรภู อยู่ใน 

ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ เพราะว่า จัดเป็นญาณทัสสน-

วิสุทธิไม่ได้ ญาณทัสสนวิสุทธินี้ จะมีแต่เฉพาะในมัค ๔ 

เฉพาะในมัคเท่านั้นแหละ ในมัคคจิตอันเดียว

 ทำไมล่ะ ผลจิตนี่น่ะ ก็วิถีเดียวกัน จิตก็เป็นโลกุตตร 

เหมือนกัน ก็นับอยู่ในญาณทัสสนวิสุทธิด้วยเหมือนกัน  

ถึงแม้จะไม่ได้ทำงานประหารกิเลสก็ตาม อยู่ในวิถีเดียวกัน 

เฉพาะญาณทัสสนวิสุทธินี้น่ะ นับตั้งแต่มัคคญาณถึง 

ผลญาณ และปัจจเวกขณญาณ เป็นญาณทัสสนวิทสุทธิ 

_16-0675.indd   65 7/6/16   9:38:22 AM



66

อยู่ในญาณทัสสนวิสุทธิหมด ฉะนั้น ญาณทัสสนวิสุทธิ 

นี้น่ะ โลกียะก็ได้ โลกุตตรก็ได้

 แต่ว่า จะอย่างไรก็ตามเถอะ จะนับในที่ไหนก็ตาม 

จะต้องผ่านมัค ผลไปแล้ว จิตที่เกิดขึ้นหลังจากมัค ผล 

ไปแล้วนะคะ ต่อกันนั่นแหละ เขาก็สงเคราะห์เป็นญาณ-

ทัสสนวิสทุธิ ทีนี้ ในปัจจเวกนั้นน่ะ มีกิเลสหมดหรือเปล่า 

ในโคตรภูกิเลสไม่หมด แต่ว่า ในปัจจเวกขณญาณนี้น่ะ 

มีกิ เลสหมดหรือเปล่า  มัคนี่  ประหารกิ เลสใช่ไหม 

มัคน่ะประหารกิเลสแล้วใช่ไหม แล้วผลล่ะ ประหารกิเลส 

หรือเปล่า มัคก็ประหารแล้ว ผลก็ประหารแล้ว ใช่ไหม 

ในปัจจเวกประหารหรือเปล่า กิเลส ไม่ประหารใช่ไหม 

ถ้าไม่ประหารแล้ว โสดาก็กลับมาเป็นปุถุชนอีกน่ะซิ 

ในปัจจเวกกิเลสก็ต้องถูกประหาร เป็นสมุจเฉทแล้วทั้งนั้น 

ใชไ่หม ในธรรมทีเ่อามาสงเคราะหล์งในญาณทสัสนวสิทุธิ

นี่น่ะ ปัจจเวกก็ต้องประหารกิเลสใช่ไหม ถ้าไม่ประหารก ็

กลับมาเป็นปุถุชนอีกน่ะซิ

 ทีนี้ เมื่อผ่านมัค ผล ปัจจเวกไปแล้ว คือ ต้องทำ 

ความเข้าใจนะ ตรงนี้นะ

 ทีนี้มาพูดกันถึงเรื่องอกุศลจิตล่ะ อกุศลจิตน่ะ 

ประหารกิเลสหรือเปล่า มัคคจิตนั้นน่ะ ประหารกิเลสใน 
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โลภะจิต โทสะจิต หรือเปล่า มัคคจิตน่ะ ? หรือประหาร 

แต่เฉพาะในโลกุตตร ลองคิดให้ดีซิ ประหารหรือเปล่า 

ในโลภะ โทสะ โมหะนะ่ มคัคจติ ประหารกเิลส ไดแ้ก ่โลภะ 

โทสะ โมหะ หรือเปล่า ไม่ประหารหรือ ? ต้องประหารนะ 

พระโสดามีโลภะไหม มีโทสะไหม ? โลภะ โทสะ โมหะ 

ของพระโสดา ถูกประหารหรือเปล่า ถูกประหารใช่ไหม 

ทิฏฐิสัมปยุตถูกประหารแล้ว โลภะในที่นั้นใช่ไหม 

เพราะฉะนั้น อย่าไปถือว่า ประหารกิเลสเฉพาะ มัคคจิต 

เท่านั้นนะ ประหารหมดนะ แม้แต่ในโลภะ โทสะ โมหะ 

ก็ถูกประหาร ถ้าโลภะ โทสะ โมหะ ไม่ถูกประหาร มันก็ละ 

ไม่ได้ซิ กิเลสจะหมดได้อย่างไร จะหมดจากสันดาน 

ได้อย่างไร เพราะฉะนั้น เราจะยกโลภะ โทสะ โมหะ 

เป็นอริยบุคคลได้ไหม อย่าลืมนะ พระอริยบุคคล ไม่ได้มี 

แต่มัค ผล เท่านั้นนะ พระโสดาน่ะ มีโลภะ โทสะ โมหะ 

ก็เป็นพระโสดาก็ได้ โลภะ โทสะ โมหะ ที่เป็นพระโสดา 

ไม่สามารถจะทำอกุศลที่นำไปอบาย ไม่สามารถจะพาไป 

อบายได้อีกแล้ว ถึงยังมีอยู่ก็ตาม นี่ต้องเข้าใจด้วยนะ 

ประเดี๋ยวจะไปนึกว่า จะประหารแต่เฉพาะโลกุตตรเท่าน้ัน 

ถ้าอย่างนั้น ถ้าเป็นโสดาบันบุคคล ทำอย่างไร ดูซิ วิถีจิต 

ยังมีเกิดอยู่ ถ้าโลกุตตรไม่เกิด ก็ไม่มีโสดา ถ้าไม่ประหารนะ 
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เมื่อโลภะเกิด ก็เป็นปุถุชน มันก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหม ใช้ไม่ได้ 

หรอก โลภะเกิดก็ต้องเป็นโสดา โทสะเกิดก็ต้องเป็นโสดา 

อยู่นั่นแหละ

 เพราะฉะนั้นแหละ มันมีเหตุผลสลับซับซ้อนมาก 

ขอให้พยายามเข้าใจ และนำเหตุผลนั้นมาติดต่อกันให้ได้ 

ต้องสงเคราะห์เข้ากันได้หมดเลย

 ฉะนั้น ขอให้ท่านพยายามศึกษาให้เข้าถึงเหตุผลเถิด 

เมื่อได้เหตุผลเป็นครูแล้ว จะปลอดภัยจากมิจฉาทิฏฐิ

 ในวันนี้  ขอจบเรื่องปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ  

ซึ่งเป็นวิสุทธิที่ ๖ ไว้เพียงนี้ ยังเหลืออีกวิสุทธิเดียวเท่าน้ัน 

ที่เป็นวิสุทธิสุดท้ายที่จะทำให้ถึงพระนิพพานกันละ แต่ก็ 

จะต้องได้อาศัยวิสุทธินี้เสียก่อน เพราะจะข้ามกันไปไม่ได้ 

จะต้องเป็นไปตามลำดับของเหตุผล

 สำหรับวิสุทธิที่ ๗ ไว้วันหน้า จะนำมาพูดกันต่อไป 

ก็พักไว้เพียงเท่านี้นะคะ
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อารมณ์ ๖

อ.สุคนธ์ สุ่นศิริ

 

  - ธรรมชาติของอารมณ์ และจิตผู้รู้อารมณ์

  - ธรรมที่เป็นอารมณ์ ๖

  - การนับอารมณ์ว่ามี ๖ นั้นเพราะอาศัยทวาร ๖

  - จำแนกอารมณ์ ๖ โดยนัยต่างๆ

   โดยการเป็นอารมณ์และรู้อารมณ์

   โดยการเป็นไปภายใน - ภายนอก สัตวโลก

 

ธรรมชาติของอารมณ์ และจิตผู้รู้อารมณ์

  อารมณ์ คือธรรมชาติอันเป็นที่น่ายินดีของจิต  

เจตสิก หรือธรรมชาติอันเป็นที่น่ายึดหน่วงของจิต เจตสิก 

มีวจนัตถะแสดงไว้ แปลความว่า :-

  จิต และเจตสิกทั้งหลายมายินดีพร้อมหน้ากันใน 

ธรรมชาติใด ฉะนั้น ธรรมชาตินั้น ชื่อว่า “อารมณ์”

  จิต เป็นธรรมชาติรู้อารมณ์ คือได้รับอารมณ์อยู่เสมอ 

จึงเรียกว่า รู้อารมณ์ ดังพระบาลีที่ว่า อารมฺมณํ จินฺเตตีติ = 

จิตฺตํ  ธรรมชาติใดย่อมรู้อารมณ์อยู่เสมอ ธรรมชาตินั้น 

ชื่อว่า “จิต”
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ธรรมที่เป็นอารมณ์ ๖

  ธรรมที่เป็นอารมณ์ได้ทั้งหมด คือ จิต เจตสิก รูป 

นิพพาน บัญญัติ

  วัณณรูป (สี)  เป็น  รูปารมณ์

  สัททรูป (เสียง) เป็น  สัททารมณ์

  คันธรูป (กลิ่น) เป็น  คันธารมณ์    ปัญจารมณ์

  รสรูป (รส)   เป็น  รสารมณ์

  ปฐวี (ดิน)

  เตโช (ไฟ)    เป็น  โผฏฐัพพารมณ์

  วาโย (ลม)

  รวม รูป ๗ รูป เรียกว่า วิสยรูป ๗ เป็น ปัญจารมณ์ (อารมณ์ ๕)

  จิต เจตสิก

  ปสาทรูป สุขุมรูป    เป็น ธรรมารมณ์

  นิพพาน บัญญัติ

  ปัญจารมณ์ + ธรรมารมณ์ = อารมณ์ ๖

การนับอารมณ์ว่ามี ๖ นั้น เพราะอาศัยทวาร ๖

  ทวาร คือ ทางออกของจิต เจตสิก ขึ้นวิถีจิตมารับรู ้

อารมณ์ต่างๆ มี ๖ ทาง คือ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ  

อารมณ์จึงมี ๖
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  แยกอารมณ์ของแต่ละทวารได้ดังนี้ :- 

  ๑. รูปารมณ์   จิตเห็นรูป    ทางจักขุทวาร (ตา)

  ๒. สัททารมณ์  จิตได้ยินเสียง  ทางโสตทวาร (หู)

  ๓. คันธารมณ์  จิตรู้กลิ่น    ทางฆานทวาร (จมูก)

  ๔. รสารมณ์   จิตรู้รส     ทางชิวหาทวาร (ลิ้น)

  ๕. โผฏฐัพพารมณ์ จิตรู้สัมผัส   ทางกายทวาร (กาย)

  ๖. ธรรมารมณ์  จิตรู้คิดนึก   ทางมโนทวาร (ใจ)

จำแนกอารมณ์ ๖ โดยนัยต่างๆ 

  ๑. โดยการเป็นอารมณ์ และเป็นผู้รู้อารมณ์

   จิต เจตสิก เป็นอารมณ์ด้วย เป็นผู้รู้อารมณ์ด้วย 

ทั้งสอง

   รูป นิพพาน บัญญัติ เป็นอารมณ์อย่างเดียว 

รู้อารมณ์ไม่ได้

  ๒. โดยการเป็นไป ภายใน - ภายนอก สัตวโลก

   จิต เจตสิก    เป็นไปภายในสัตวโลกเท่านั้น

   นิพพาน บัญญัติ เป็นไปภายนอกสัตวโลกเท่านั้น

   รปู ทีเ่ปน็ อนิทรยิพทัธรปู คอืรปูทีเ่นือ่งดว้ยอนิทรยี ์

หมายถึง ชีวิตินทรีย์ (ชีวิตรูป) เป็นไปภายในสัตวโลก
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   ส่วนรูปที่เป็น อนินทริยพัทธรูป คือ รูปที่ไม่เนื่อง
ด้วยอินทรีย์ คือ ชีวิตินทรีย์ นั้น ได้แก่ ต้นไม้ แม่น้ำ ภูเขา 
เป็นต้น เป็นไปภายนอกสัตวโลก
  อธิบายเพิ่มเติม เรื่องของอารมณ์นี้ ท่านแสดงไว้ใน 
พระอภิธัมมัตถสังคหะ หลายปริจเฉทด้วยกัน เพราะจิตรู้ 
อารมณ์เสมอ และจิตเป็นประธานในสังขตธรรมทั้งปวง 
ฉะนั้นที่ใดกล่าวถึง จิต ที่นั้นก็จะต้องมีอารมณ์ด้วยเสมอ  
เรื่องของอารมณ์จึงมีแสดงไว้มากมายหลายนัยด้วยกัน 
โดยเฉพาะในปริจเฉทที่ ๓
  แ ต่ ใ น ที่ นี้  ย ก ม า เ ฉ พ า ะ อ า ร ม ณ์  ๖  เ ท่ า นั้ น 
เพราะเห็นว่าอารมณ์ ๖ เป็นสิ่งใกล้ตัวเรา เกิดกับเรา 
ตั้งแต่ตื่นนอนเช้าจนถึงเวลาเข้านอนในวันนั้นแต่ละวัน  
และอาจจะเข้าไปเป็นนิมิตอารมณ์ ให้แก่จิตในวิถีฝัน 
ในขณะที่เรานอนหลับไม่สนิทอีกด้วย
  ฉะนั้น เมื่อมีอารมณ์ มีจิตผู้รู้อารมณ์ ต่อจากนั้น 
รูปนาม ขันธ์ ๕ ก็เกิดขึ้นตามมา เป็นการทำกิจการ 
ของงานจิต เป็นกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม 
ด้วยอำนาจของอารมณ์เป็นปัจจัย
                     สวัสดีค่ะ

เรียบเรียงจาก พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๑, ๓ 
ของมูลนิธิแนบมหานีรานนท์
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ความจริงของอิริยาบถ

อ.บุญณัฐศักดิ์ ทวิพัฒน์

 

  นามรูป เป็นอารมณ์กรรมฐานของวิปัสสนา จึงมี 

ความสำคัญมากต่อการปฏิบัติ วิปัสสนาจะต้องมีนามรูป 

ติดตามอยู่ในความรู้สึกเสมอ จึงจะไถ่ถอนอัตตาออกจาก 

ความรู้สึกว่าไม่ใช่เราได้

  ผูป้ฏบิตัติอ้งเอานามรปูไปใชง้าน เปน็ตวัถกูกำหนดรู ้

การกำหนดรู้นามรูปเป็นอารมณ์ ในเบื้องต้นต้องกำหนด 

ในขณะปัจจุบันเสมอ นามรูปที่เป็นปัจจุบัน แสดงสภาวะ 

ตามความเป็นจริงให้ปรากฏได้ ฉะนั้นจะพิสูจน์ความจริง 

ของธรรมะ จึงต้องพิสูจน์ขณะปัจจุบันก่อน

  เบื้องต้นของการปฏิบัติ เป็นเรื่องของการทำความ 

เข้าใจ นามรูปที่เป็นตัวอารมณ์กรรมฐาน และรู้วิธีปฏิบัติ  

วธินีำนามรปูมากำหนดตามนยัของสตปิฏัฐาน เมือ่มศีรทัธา 

ที่จะพิสูจน์ความจริง ให้แสวงหาสถานที่อันเป็นสัปปายะ  

อยู่ คนเดียว เพื่ อความวิ เวกไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ  

สำรวมทวาร ๓ คือ กายทวาร วจีทวาร และมโนทวาร 

ปรารภความเพียร อบรมจิตใจให้เกิดความบริสุทธิ์ด้วย  

ศีล สมาธิ ปัญญา โดยการกำหนดนามรูปที่กำลังปรากฏให้
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เป็นอารมณ์ด้วย วิริยะ สัมปชัญญะ และสติ เพื่อรู้สภาวะ 

ตามความเป็นจริง ว่าเป็นนามอะไร รูปอะไร จนประกาศ 

ไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ให้นามผู้ดูได้รู้

  แต่การปฏิบัติ เพื่อรู้ความจริงเช่นนี้  มีอุปสรรค 

มากมายคอยขัดขวาง จึงเป็นความยากลำบาก เพราะถูก 

กิ เลสครอบงำ และคอยปิดบังความจริง ถ้าปฏิปทา 

ไม่บริสุทธิ์ ก็จะถูกตัณหา ทิฏฐิ เข้าอาศัย เวลาปฏิบัติก็คอย

จะปิดบังไม่ให้เห็นความจริง ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายต่อ 

การกำหนด เพราะเปน็อารมณท์ีซ่ำ้ซาก จนเกดิความเหน็ผดิ 

ขึ้นมาว่า ไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไร เสียเวลาเปล่าๆ 

ถ้าศรัทธา และปัญญาในความเข้าใจอานิสงส์ของ 

สติปัฏฐานไม่หนักแน่นพอ ก็เลิกล้มการปฏิบัติในแนวทาง

นี้เสีย หันไปหาการปฏิบัติแนวทางอื่นที่ไม่ใช่สติปัฏฐาน

  การกำหนดนามรูป ให้น้อมใจพิจารณานามรูป 

ภายในตัวเรา ตามนัยของสติปัฏฐาน ๔ คือ กาย เวทนา จิต 

หรือธรรม

  การเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหมวดอิริยาบถ 

บรรพนั้น เพื่อสะดวกกับผู้ที่ยังใหม่ต่อการปฏิบัติ หรือ 

ผู้มีปัญญาน้อย พอที่จะตามพิจารณาเข้าถึง เหตุผล 

ตามความเป็นจริงได้
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  อิริยาบถบอกความจริงอะไร?

  ความจริงที่ได้จากการพิจารณาอิริยาบถคือ ทุกข์ 

ได้แก่ทุกขเวทนา เป็นทุกข์หยาบ เรียกว่า ทุกขทุกข์ 

ซึ่ งอาศัยกายปสาทเกิดขึ้น  และการแก้ทุกข์ เพราะ 

ทุกขเวทนาบีบคั้นให้ต้องแก้ด้วยการเปลี่ยนอิริยาบถ 

เพราะความจำเป็น เรียกว่าสังขารทุกข์ ถ้าอิริยาบถยัง 

ปิดบังก็จะไม่เห็นทุกข์เหล่านี้ แต่ถ้าสิ่งปิดบังถูกทำลาย 

ทุกข์ก็จะปรากฏให้เห็น

  ทั้งเรามีความเข้าใจผิดในรูปนั่งว่าเป็นเรานั่ง เมื่อได้ 

พิจารณาอิริยาบถด้วยสติ สัมปชัญญะ ก็จะเห็นถูกต้องว่า  

อริยิาบถนัง่ทีแ่สดงอาการทา่ทางทีน่ัง่เปน็รปู เรยีกวา่ รปูนัง่ 

ไม่ใช่เรานั่ง และตามดูอาการท่าทางที่เดิน ยืน นั่ง นอน 

ว่าเป็นรูปเดิน รูปยืน รูปนั่ง รูปนอน แตกต่างกันไป 

ตามอาการท่าทาง เป็นการกระจายฆนสัญญาตามอาการ 

ของรูป เพื่อความปรากฏของอนัตตา ความรู้ เกิดขึ้น 

รู้ว่าอาการนั่ง เป็นรูปนั่ง ไม่ใช่เรานั่ง ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล 

เป็นแต่สภาวะของรูปนามเท่านั้นที่กำลังทำงานโดยการ 

อาศัยซึ่งกันและกัน ตามเหตุปัจจัย ถ้าเราไม่เคยใส่ใจ 

กำหนดอิริยาบถ ก็จะไม่รู้และไม่เข้าใจอย่างนี้ การกำหนด 

อิริยาบถและเข้าใจถูกต้องอย่างนี้ สามารถทำลายกิเลส คือ 
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ตัณหาและทิฏฐิได้ ทำให้ปฏิปทาเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ 

อภิชฌา และโทมนัส ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ถูกต้องตามนัย 

ของกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน

  ในการกำหนดอิริยาบถให้เข้าถึงความจริง ต้อง 

มนสิการแยบคายในอาการท่าทางที่เป็นอารมณ์กรรมฐาน 

จนเกิดปัญญา

  ความจริงของอิริยาบถคืออะไร?

  ในการกำหนดอิริยาบถ ต้องการจะให้เห็นอะไร 

ในที่นั้น ความจริงที่ได้จากอิริยาบถคือทุกข์ และรูปนั่ง  

นอน ยืน เดิน ทั้งทุกข์และรูปเป็นของไม่ดี ไม่มีสาระ 

เป็นทุกข์ ไม่เที่ยงและปราศจากตัวตน ไม่ใช่สัตว์บุคคล 

ชายหญิง นั่งอยู่ก็ไม่ใช่ เรานั่ง แต่ เป็นอาการของรูป 

ที่ประชุมกันแสดงอาการ และเป็นไปเพราะทุกข์บีบคั้นให้

กระสับกระส่ายอยู่เสมอ ทุกข์อยู่ก็ไม่ใช่เราทุกข์ แต่เป็น 

เพียงสภาวะของเวทนาในขณะเสวยอารมณ์ที่ ไม่ดี  

หาความเป็นเราไม่ได้เลย

  แต่ถ้าเราใช้อิริยาบถด้วยความต้องการของตัณหา 

แลว้ จะมคีวามรูส้กึวา่อริยิาบถเปน็ของด ีเปน็ไปเพือ่ความสขุ 

เพื่อประโยชน์ จึงมีความต้องการอิริยาบถใหม่เสมอ  

เมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นอยากได้อิริยาบถใหม่ที่สบาย 
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อิริยาบถจึงปิดบังทุกข์ จึงมองไม่เห็นความจริง เวลานั่งอยู่

ก็รู้สึกว่าเป็นเรานั่ง เวลาทุกข์เกิดขึ้นก็รู้สึกว่าเราเป็นทุกข์  

จึงรีบเปลี่ยนอิริยาบถใหม่เพื่อให้ทุกข์หายไปจึงมองไม่เห็น

ทุกข์จริง ไม่เห็นอิริยาบถว่าเป็นอาการของรูป รู้สึกว่า 

อิริยาบถเป็นของดี มีสาระ นำสุขมาให้ ตัณหาและทิฏฐิ 

ก็เข้าอาศัยรูปนั้นอยู่ตลอดเวลาและตลอดกาล และเมื่อมี 

การเปลี่ยนอิริยาบถใหม่ ตัณหาและทิฏฐิก็จะติดตามไปใน

อิริยาบถใหม่อีก 

  ผู้ปฏิบัติที่พิจารณาอิริยาบถ ด้วยสติสัมปชัญญะ 

ในขณะปัจจุบันอยู่นั้น ตัวผู้ดูที่เป็นความรู้สึกต้องรู้เหตุผล

ที่ถูกต้องด้วย เพราะคนเราจะไม่เปลี่ยนอิริยาบถเลยไม่ได้ 

เมื่อนั่ง นอน ยืน เดิน ไปสักครู่หนึ่ง ความปวดเมื่อยคือ 

ทุกขเวทนาทางกายก็ย่อมเกิดขึ้นที่รูปนั้นๆ เมื่อความ 

ปวดเมื่อยเกิดขึ้นขณะที่นั่งอยู่และผู้ปฏิบัติสำรวมอยู่กับ 

อาการนั่ง ก็มีการใส่ใจทุกข์เกิดขึ้นด้วย เพราะทุกขเวทนา 

มีกำลังแรงสามารถดึงความรู้สึกเข้าไปรู้เอง การใส่ใจทุกข ์

เป็นโยนิโสมนสิการ วางใจได้แยบคาย ความรู้จะเกิดขึ้นว่า 

ทุกข์อะไร อยู่ส่วนไหนของอาการ เป็นความรู้สึกที่จรดถึง 

สภาวะ สัมผัสกับสภาวะทุกข์ ทุกข์จะติดอยู่ในความรู้สึก 

จึงรู้ว่ารูปนั่งเป็นทุกข์ บีบคั้นให้ทนอยู่ในอาการนั้นไม่ได้ 
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บังคับให้ต้องเปลี่ยนอิริยาบถ เป็นความจำเป็นต้องเปลี่ยน

อิริยาบถเพื่อแก้ทุกข์ ความรู้สึกรู้ถึงความจำเป็นที่ต้องใช้ 

อริยิาบถจงึจะเปน็ประโยชน ์และจะเปลีย่นอยา่งไร แคไ่หน

จึงเหมาะควรแก่ทุกข์ที่บีบคั้นนั้น การเปลี่ยนด้วยเหตุผล 

อย่างนี้ เป็นการเปลี่ยนอิริยาบถด้วยปัญญา แต่ เมื่อ 

ทุกข์บีบคั้น ความรู้สึกอยากเปลี่ยนเพื่อให้ทุกข์หาย 

เพื่อความสบาย ก็เป็นปัจจัยให้กิเลส คือ ตัณหาเกิดขึ้น 

มาเปลี่ยนอิริยาบถ การเปลี่ยนอิริยาบถจึงต้องมีเหตุผล 

ด้วยการโยนิโสมนสิการ และสำรวมในการเปลี่ยน  

ขณะเปลี่ยนคอยสังเกตจิตใจว่ายังตามดูอาการท่าทาง 

ที่ เปลี่ยนอยู่หรือไม่  เพื่อกันตัณหาไม่ให้ เข้าอาศัยใน 

อิริยาบถใหม่ และไม่ให้จิตหลุดไปยังอารมณ์ภายนอก  

ให้ตามดูอาการที่ขยับจนได้อิริยาบถใหม่ ความรู้สึกว่า 

เปลี่ยนแก้ทุกข์ก็จะติดตามมาตลอด ไม่หลุดไประหว่าง 

เปลี่ยน 

  ดังนั้นการเปลี่ยนอิริยาบถต้องรู้ เหตุก่อน รู้ว่า 

เพราะเหตุอะไรจึงต้องเปลี่ยนอิริยาบถ เกิดความรู้ว่า 

เพราะทุกข์บังคับจึงต้องเปลี่ยน และรู้ต่อเนื่องว่าเปลี่ยน 

อิริยาบถเพื่อแก้ทุกข์ วางใจอย่างนี้จึงได้ความรู้สึกที่  

ถูกต้องตรงกับความจริง และถ้ารู้ทั่วถึงทุกอิริยาบถแล้ว  
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อริยิาบถใหมจ่ะไมส่ามารถปดิบงัทกุขใ์นอริยิาบถเกา่ไดเ้ลย 

อิริยาบถจึงเปิดเผยทุกข์ และความเข้าใจถูกเกิดขึ้นว่า 

ทั้งอิริยาบถเก่าและอิริยาบถใหม่ ล้วนเป็นทุกข์ ไม่มี  

อิริยาบถใดเลยที่เป็นสุข การรู้เหตุก่อนเปลี่ยนอิริยาบถ 

อยา่งนีจ้งึรูว้า่ความจำเปน็คอืทกุขท์ีบ่บีคัน้ การจะเหน็ทกุข์ 

ในอิริยาบถใหม่ ต้องกำหนดทุกข์ในอิริยาบถเก่า เพื่อรู้เหตุ

จำเป็นในการเปลี่ยนอิริยาบถ 

  ดังนั้นการใช้อิริยาบถใหญ่ หรือการใช้อิริยาบถย่อย 

ก็ตาม ถ้าไม่จำเป็นไม่ให้เปลี่ยนอิริยาบถ จะใช้อิริยาบถได้ 

ต้องรู้เหตุจำเป็นก่อนว่าจะเปลี่ยนเพราะเหตุอะไร เพราะ 

ผู้ปฏิบัติส่วนมากมักทำอะไรทุกอย่างด้วยความต้องการ 

ไม่ว่าจะ นั่ง ยืน เดิน นอน เป็นไปด้วยความต้องการทั้งน้ัน 

จนเกิดความเคยชิน การใช้อิริยาบถเป็นไปกับกิเลส คือ 

ตัณหาและทิฏฐิ จึงเห็นสาระในการเดิน อยากเดินให้สบาย 

เป็นความเข้าใจผิดจากเหตุผล

  คนเราไม่ใช่จะทำอะไรเพราะความต้องการไป 

ทั้งหมด บางอย่างที่ไม่ต้องการแต่จำเป็นต้องทำก็มีมาก 

เราไม่ต้องการ แต่ต้องทำ การเปลี่ยนอิริยาบถก็เช่นกัน  

ไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนเพราะความต้องการเท่านั้น แม้เรา 

ไม่ต้องการก็ต้องเปลี่ยน คนเราไม่เปลี่ยนอิริยาบถไม่ได้เลย 
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เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนอิริยาบถจึงทำด้วยความจำเป็น 

ไม่เปลี่ยนไม่ได้ โดนความทุกข์บีบคั้นครอบงำจนทนไม่ได้

  ด้วยเหตุนี้จึงห้ามไม่ให้เปลี่ยนอิริยาบถโดยไม่จำเป็น  

เพราะว่าอิริยาบถนั้นก็มีทุกข์บีบคั้นอันมีความจำเป็นต้อง 

เปลี่ยนอยู่เองในตัวอยู่แล้ว ฉะนั้น เมื่อจะเปลี่ยนอิริยาบถ  

ต้องรู้เหตุของความจำเป็นก่อนจึงจะเห็นความจริงได้ และ 

ความรู้สึกอยากเปลี่ยนก็ไม่เกิดขึ้น ความบริสุทธิ์ก็จะ 

ติดตามมา เพราะตัณหา ทิฏฐิไม่เข้าอาศัย เป็นปัจจัยให้เกิด

ปัญญาขึ้นรู้ว่าอิริยาบถนั้นเป็นรูป

  อิริยาบถที่เป็นอารมณ์กรรมฐาน ต้องเป็นอิริยาบถ 

ที่กำลังปรากฏเป็นปัจจุบัน และอิริยาบถนั้นเป็นปกติ 

หมายถึง เมื่อยังไม่เข้าปฏิบัติใช้อิริยาบถอย่างไร เวลาเข้า 

ปฏิบัติก็ใช้อิริยาบถอย่างนั้น โดยผู้ปฏิบัติไม่ทำอิริยาบถ 

ขึ้นมาเป็นพิเศษ ให้ผิดปกติ เช่น เดินให้เป็นจังหวะ  

ค่อยๆ ยก ค่อยๆ ย่าง

  ผู้ปฏิบัติไม่บังคับอิริยาบถให้ต้องนั่งท่านั้นท่านี้ หรือ

กำหนดเวลาว่าจะต้องนั่งให้ได้นานๆ ๑ - ๒ ชั่วโมง 

จะไดเ้หน็ทกุขม์ากๆ คอืประคองอริยิาบถจนทำใหอ้ริยิาบถ

ผิดปกติ ผิดจากกฎธรรมดา ซึ่งไม่เป็นไปตามธรรมชาติ 

จึงเป็นของไม่จริง เป็นการเอาอัตตาเข้าไปทำงาน ปัญญา 
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ก็ เกิดไม่ได้  การเอาตัวตน คือ ตัณหา ทิฏฐิ  เข้าไป 

ปฏิบัติ แล้วจะเห็นอนัตตา ที่เป็นความจริงได้อย่างไร 

เพราะฉะนั้นการใช้อิริยาบถ ถ้าหากเราใช้ให้ผิดปกติแล้วก็

ย่อมปิดบังความเป็นธรรมดา ธรรมชาติ ด้วยการทำขึ้นมา 

เป็นพิเศษ สิ่งที่อัตตาทำขึ้นมาจะไม่ลงสู่ความเป็นสัจจะได้

  สรุปใจความแล้ว ข้อสำคัญของการปฏิบัติ จะผิด 

จะถูกอยู่ที่การวางใจ ที่เกิดจากความเข้าใจถูกต้อง คือ 

อยู่ที่โยนิโสมนสิการนั่นเอง เมื่อวางใจถูกความรู้สึกถูก 

ที่เกิดขึ้นติดตามไปด้วย

  การทำความรู้สึกถูกจะทำอย่างไร?

  ความรู้สึกถูกนี้จะเอามาจากไหน?

  และจะทราบได้อย่างไรว่านี่คือความรู้สึกที่ถูก?

  ความรู้สึกที่ถูกต้องนี้จะต้องได้มาจากการศึกษา  

มาจากการไดย้นิไดฟ้งัเหตผุลทีถ่กูตอ้ง รูว้า่ทีถ่กูเปน็อยา่งไร 

ที่ผิดเป็นอย่างไร เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้ว เวลาปฏิบัติอาศัย 

การสังเกตเหตุผลว่าตรงกับที่เข้าใจมาหรือไม่ ฉะนั้นเวลา 

วางใจผิดก็รู้ วางใจถูกก็รู้ วางใจผิดก็ไม่ทำสิ่งนั้น ทำแต่ 

สิง่ทีถ่กู การสงัเกตการงานทีท่ำอยูม่อีปุการะตอ่การปฏบิตัิ

มาก ทำให้ผู้ปฏิบัติได้ความรู้สึกที่ถูกต้อง เพราะการสังเกต

เป็นปัญญาอย่างหนึ่ง ที่คอยบริหารการปฏิบัติให้ถูกต้อง 
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ตรงกับที่ศึกษาเข้าใจมา การสังเกตนั้นต้องเป็นไปพร้อมๆ 

กบัการกำหนดอารมณป์จัจบุนันัน่เอง ธรรมทีต่อ้งถกูสงัเกต 

ได้แก่  ธรรมทุกอย่างที่ต้องใช้และประกอบร่วมกัน 

ในการปฏิบัติ เช่น สังเกตการวางใจ สติ สัมปชัญญะ 

โยนิโสมนสิการและอารมณ์กรรมฐาน

  ความจริงที่ได้จากการสังเกตอิริยาบถ

  ๑. รู้ว่าอิริยาบถเป็นเพียงรูปธรรม ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่ 

บุคคล

  ๒. รูว้า่อริยิาบถ ๔ เปน็ทกุข ์เหตเุพราะนัง่นาน เปน็ตน้ 

ความปวดเมื่อยบีบคั้น ต้องแก้ไข ต้องเปลี่ยนอิริยาบถ 

ไม่เปลี่ยนไม่ได้

  ๓. รู้ว่ารูปนั่ง ไม่ใช่รูปยืน  ไม่ใช่รูปเดิน ไม่ใช่รูปนอน 

รูปนั่งก็หมดที่รูปนั่ง ไม่เหลือไปถึงรูปยืน รูปเดิน รูปนอน 

รูปแต่ละรูปไม่ใช่รูปเดียวกัน เป็นการกระจายฆนสัญญา 

ของรูป ทำให้ความจริงปรากฏคืออนัตตา
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พระอุรุเวลกัสสปเถระ

อ.นิตยา ปรีชายุทธ

 
  เพราะถ้อยคำของคุณาเจลกะ เราจึงมีอัธยาศัยแห่ง 

มิจฉาทิฎฐิ แล้วขึ้นสู่ทางนรก การจะมีสัมมาทิฏฐิเป็น 

เรือ่งยาก ตอ้งสรา้งบญุบารมถีกูตรง ดงัเรือ่งของพระอรุเุวล- 

กัสสปะเถระ (ภิกษุสาวกผู้เลิศด้านที่มีบริษัทใหญ่)

อดีตชาติสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตตระ

  สมยัพระพทุธเจา้ปทมุตุตระพระองคน์ัน้ พระเถระนี ้

เกิดในสกุลพราหมณ์ชาวเมืองหังสวดี  เมื่อเจริญวัยแล้ว 

ก็มีโอกาสเข้าเฝ้าฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า ทำให้ได้เห็น 

พระพุทธเจ้าทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่ง 

เอตทัคคะด้านมีบริษัท (บริวาร, ผู้นับถือ) มาก คิดว่า 

ในอนาคตกาล  แม้ตัวเราก็ควรจะเป็นอย่างภิกษุรูปนี้

  จึงกราบทูลนิมนต์ให้พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ 

รบัมหาทานของตนและเพือ่นพราหมณ ์ ๑,๐๐๐  คน  ตลอด  

๗ วัน ก็ถวายไตรจีวรแล้วถวายบังคมพระศาสดา  

ยืนแล้วกราบทูลความปรารถนาว่า
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  “ขา้แตพ่ระมหาวรีเจา้  ดว้ยความเชือ่ในพระองคแ์ละ

ด้วยอธิการคุณ (การสั่งสมกุศลไว้) ขอให้ข้าพระองค์ผู้เกิด 

ในภพนั้นๆ มีบริษัทมาก (ปริสา  มหตี) เถิด”

  พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาด้วยพระพุทธญาณแล้ว  

ทรงเห็นว่าความปรารถนานั้นจะไม่มีอุปสรรค จึงทรง 

พยากรณ์ท่ามกลางหมู่พุทธบริษัทว่า

  “จงดูพราหมณ์นี้  ผู้มีผิวพรรณเหมือนทองคำ  

มีแขนใหญ่ ปากและตาเหมือนดอกบัว มีกายและใจสูง 

เพราะปีติ  ผู้ร่าเริงในคุณของเรา

  เขาปรารถนาตำแหน่งภิกษุผู้มีเสียงเหมือนราชสีห์ 

(สีหสรสฺส) ในอนาคตกาลเขาจะได้ตำแหน่งนี้สมความ 

ปรารถนา

  นบัแตน่ีต้อ่ไปหนึง่แสนกปั  พระศาสดามพีระนามวา่ 

โคตมะ  จักเสด็จสมภพในวงศ์พระเจ้าโอกกากราชอุบัติข้ึน

ในโลก

  พราหมณ์นี้จักเป็นธรรมทายาทของพระศาสดา 

พระองค์นั้น เป็นโอรสอันธรรมเนรมิต จักเป็นสาวกของ 

พระศาสดา มีชื่อว่า “กัสสปะ”

  พราหมณ์นี้กระทำกัลยาณกรรมตลอดชีวิต  ตายแล้ว

เวียนว่ายอยู่ในเทวโลกและมนุษย์โลก
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เกิดเป็นน้องชายพระพุทธเจ้าปุสสะ

  ล่วงจากกัปนี้  เป็นกัปที่  ๙๒ จากภัทรกัปนี้   

เป็นสมัยของพระพุทธเจ้าปุสสะ (บาลีอุปทานว่า ผุสสะ)  

พระราชบดิา (พระพทุธบดิา) พระนามวา่พระมหนิทรราชา 

แห่งพาราณสี (อรรถกถาสังยุตตนิกายว่า  พระราชโอรส 

องค์เล็กก็ออกบวชเป็นพระอัครสาวกคนที่หนึ่ง ลูกของ 

ปุโรหิตเป็นพระอัครสาวกคนที่ ๒) พระเถระนี้ (พระ- 

อุรุเวลกัสสปะ) เกิดเป็นพระกนิษฐภาดา (น้องชาย)  

ต่างมารดาของพระพุทธเจ้าปุสสะ ท่านยังมีน้องชายอีก   

๒ องค ์ พีน่อ้ง  ๓  องค ์(องคโ์ตตอ่มาคอืพระอรุเุวลกสัสปะ 

คนกลางคือพระนทีกัสสปะ คนเล็กคือพระคยากัสสปะ) นี้  

ไดต้ำแหนง่จากราชสำนกัแตกตา่งกนัออกไป (บาลอีปุทาน

ว่าต่างเป็นราชมหาอำมาตย์ในพระนครพาราณสี)

  พระราชาทรงถือว่าพระรัตนตรัยเป็นของพระองค์ 

คนเดียวเท่านั้น ไม่ทรงยอมให้ใครถวายหรืออุปฐาก 

พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์เลย

  ต่อมา พี่น้อง ๓ พระองค์นี้ สามารถยกทัพไปกำราบ

ปราบปรามกบฏเมอืงชายแดนใหส้งบเรยีบรอ้ยด ีพระราชา 

ผูเ้ปน็พระราชบดิาทรงพระราชทานพรให ้ ซึง่พระราชโอรส 

ทั้ ง ส า ม ไ ด้ ข อ รั บ พ ร เ ป็ น ก า ร ถ ว า ย ม ห า ท า น บ ำ รุ ง 
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พระพทุธเจา้และภกิษสุงฆต์ลอด  ๓  เดอืน  (บาลอีปุทานวา่  

พวกพระราชโอรสขอพรไว้ก่อนยกทัพไปปราบกบฏ)

  เพื่อให้การอุปฐากบำรุงพระพุทธเจ้าเป็นไปอย่าง 

เหมาะสมและสมบูรณ์ที่สุด จึงแต่งตั้งอำมาตย์ท่านหนึ่ง 

เป็นผู้หารายได้ ให้อำมาตย์อีกท่านคุมบัญชีรับจ่าย ให้ 

อำมาตย์อีกท่านเป็นผู้เลี้ยงดูพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์  

สว่นพวกพระองคก์ส็มาทานศลี  ๑๐ และสกิขาบททัง้หลาย 

ตลอด  ๓  เดือน

  พระอุรุเวลกัสสปะเล่าไว้หลังบรรลุพระอรหัตแล้วว่า

  “เราทูลขอการอุปฐากพระศาสดาแด่พระราชา  

เมือ่ไดพ้ระศาสดาผูเ้ปน็นายก (ผูน้ำ)  ของโลกผูป้ระเสรฐิกวา่ 

มุนีแล้ว  ก็บูชาพระองค์ตราบเท่าสิ้นชีวิต

  เ ราทั้ งหลาย เป็นผู้ มี ศี ล  ประกอบด้วยกรุณา 

มีใจประกอบด้วยภาวนา ได้ถวายผ้ามีค่ามาก อาหารมี 

รสอร่อย จัดเสนาสนะอันน่ารื่นรมย์และเภสัชที่ เป็น 

ประโยชน์  ที่ เกิดขึ้นโดยชอบธรรมถวายแด่พระมุนี  

พร้อมทั้งพระสงฆ์

  เราอุปฐากพระองค์ด้วยจิตเมตตาตลอดกาล ครั้น 

พระศาสดาผู้เลิศพระองค์นั้นเสด็จนิพพานแล้วเราได้ทำ 

การบูชาตามกำลัง
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  เราทุกคนจุติจากอัตภาพนั้นแล้ว ไปสู่สวรรค์ชั้น 

ดาวดึงส์ เสวยสุขอย่างมากในดาวดึงส์นั้น นี้เป็นผลแห่ง 

พุทธบูชา”

  ต า ม ค ำ ข อ ง ท่ า น คื อ อุ ป ฐ า ก จ น พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า 

เสด็จปรินิพพาน

  ต่อมาในสมัยพระพุทธเจ้าโคตมะของเรา อำมาตย์ 

ทั้งสามคนนั้นมาเกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสาร วิสาขอุบาสก 

และเป็นพระรัฐบาล

  อรรถกถาสังยุตตนิกายเล่าว่า ชาวเมืองสมคบกับ 

เหล่าพระราชโอรส ให้ชาวพระนครทำเป็นโจรไปอยู่  

ชายแดน แลว้ปลอ่ยขา่ววา่มโีจรอาละวาด พวกพระราชโอรส 

ได้รับมอบหมายให้ไปปราบโจร ครั้นปราบโจรแล้ว 

พระราชาทรงพระราชทานพร พระราชโอรสจึงไปปรึกษา

กับชาวพระนครขอรับพรเป็นการบำรุงพระพุทธเจ้า  

พระราชโอรสโกนผมเข้าเฝ้าขอพร ขออุปฐากบำรุง 

พระพุทธเจ้าและหมู่ภิกษุ

  พระราชาแม้ไม่ต้องการจะให้พรนั้น แต่ตรัสไปแล้ว

ทรงต่อรองว่าให้รออีก ๗ ปี แต่พวกพระราชโอรสไม่ยอม  

ยินยอมให้เพียง ๗ วัน พระราชาทรงถวายทานที่ต้องถวาย  

๗ ปี ถวายหมดภายใน ๗ วัน
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  ถึงวาระของเหล่าพระราชโอรสถวาย  ทรงให้สร้าง 

วิหารถวาย ถึงวันเข้าพรรษา พระราชโอรสองค์โตพาบุรุษ  

๕๐๐ คน ครองผ้ากาสายะ ๒ ผืน สมาทานศีล ๑๐  

บริโภคน้ำดำรงชีวิต

  ส่วนพระราชโอรสองค์กลางไม่ได้ทำอย่างนั้น  

ทรงดำรงอยู่ในเพศคฤหัสถ์ ส่วนพระโอรสองค์เล็ก 

พร้อมบุรุษ ๒๐๐ คน ครองผ้ากาสายะและสมาทานศีล  ๑๐  

ช่วยกันบำรุงพระศาสดาจนตลอดชีวิตและพระพุทธเจ้า 

ปุสสะก็เสด็จปรินิพพานในระหว่างที่พวกท่านบำรุงดูแล 

อยู่นั่นเอง

  ตามอรรถกถาสังยุตตนิกายนี้เท่ากับพระราชโอรส 

องค์กลาง (ต่อมาคือพระนทีกัสสปะ) ไม่ได้บวชแต่ 

อรรถกถาอุปทานว่า บวชเป็นพระดาบส มีบริวาร ๓๐๐  

(ดูเรื่องพระนทีกัสสปะ)

เกิดเป็นพระเจ้าวิ เทหราช ทรงเชื่ออเจลกะจนเกิด 

มิจฉาทิฏฐิ

  พระอุรุเวลกัสสปะ เล่าย้อนหลังไว้ว่า

  “เมือ่เรากำลงัทอ่งเทีย่วอยูใ่นภพ เปน็เหมอืนนายชา่ง 

ร้อยดอกไม้ ได้ดอกไม้แล้วแสดงชนิดแห่งดอกไม้แปลกๆ 
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มากมายฉะนั้น ได้เกิดเป็นพระเจ้าวิเทหราช (ราชาแห่ง 

วิเทหรัฐ)

  เพราะถ้อยคำของคุณาเจลกะ เราจึงมีอัธยาศัยแห่ง 

มิจฉาทิฏฐิแล้วขึ้นสู่ทางนรก เพราะเราไม่เชื่อฟังคำของ 

รุจาราชธิดาผู้เป็นพระธิดา

  (ต่อมา) เมื่อถูกพรหมนารทโพธิสัตว์สั่งสอนอย่าง 

มากมาย จึงละความเห็นที่ชั่วช้าเสียได้

  เราบำเพ็ญกุศลกรรมบถ ๑๐ ให้บริบูรณ์โดยพิเศษ 

ละร่างกายแล้วได้ไปสวรรค์  เหมือนไปที่อยู่ของตัว  

ฉะนั้น”

  ในชาดกเลา่วา่  ครัง้นัน้  พระเถระเปน็พระเจา้องัคตริาช  

ครอบครองกรุงมิถิลา แคว้นวิเทหะ ทรงมีพระราชธิดา 

พระองคห์นึ่งชือ่พระรุจาราชกุมาร ีทรงรักและโปรดปราน 

พระธิดามาก

  คืนหนึ่งกลางเดือน ๑๒ พระราชาประทับนั่งบน 

พื้นปราสาททอดพระเนตรพระจันทร์ ทรงปรารภขึ้นว่า   

“วันนี้เราควรจะเพลิดเพลินด้วยเรื่องอะไรดี?” หมู่อำมาตย์

ได้ทูลเสนอความคิดเห็นต่างๆ ให้ทรงตัดสินพระทัย เช่น  

ขอให้ทรงออกรบแลขอให้ทรงรื่นรมย์ในกามคุณ เป็นต้น
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  อ ำ ม า ต ย์ ชื่ อ วิ ชั ย ทู ล ว่ า  วั น นี้ เ ร า พ า กั น ไ ป ห า 

สมณพราหมณ์ เพื่อให้ช่วยขจัดความสงสัยของพวกเรา  

พระราชาทรงเห็นด้วย อลาตเสนาบดีเสนอให้เสด็จไปหา 

อเจลกะคนหนึ่ง ชื่อคุณะ (จากกัสสปโคตร) ที่มฤคทายวัน

  พระราชาเสด็จไปหาคุณาเจลกะแล้ว ตรัสถามว่า  

“จะพึงประพฤติธรรมในมารดาและบิดาอย่ างไร?  

จะประพฤติธรรมในอาจารย์อย่างไร?”  ดังนี้เป็นต้น

  อเจลกะนั้นทูลตอบด้วยอุจเฉททิฏฐิ (ความเห็นผิด 

ว่าขาดสูญ)  ว่า

  “ขอพระองค์ทรงสดับทางที่จริงแท้ของพระองค์   

ผลแหง่ธรรมทีป่ระพฤตแิลว้เปน็บญุเปน็บาปไมม่ ีขอเดชะ  

ปรโลกไมม่ ี ใครเลา่จากปรโลกนัน้มาโลกนี ้ ปูย่า่ตายายไมม่ ี 

มารดาบดิาจะมทีีไ่หน?  ขึน้ชือ่วา่อาจารยไ์มม่.ี..  ผลทานไมม่ ี 

ความเพียรไม่มีผล ทานเป็นเรื่องที่คนโง่บัญญัติ ไว้   

พวกคนฉลาดจะได้รับทาน..”  ดังนี้เป็นต้น

  พระราชาเห็นด้วยกับคำสอนของอเจลกะ ทรง 

ประมาทมวัเมาอยูด่ว้ยกามคณุ  ทัง้ยังให้พวกขา้ราชบริพาร

เสพกามคณุ  ตรสัใหร้ือ้โรงทาน  ทรงขม่ขนืสตรแีละเดก็หญงิ  

และตรัสให้พระราชธิดาเลิกทำทาน กล่าวหาว่าลูกกำลัง 

ทำทรัพย์ให้พินาศ
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พระราชธิดาทูลคัดค้านความเห็นผิดๆ

  พระนางรุจาราชธิดาสดับความประพฤติของ 

พระราชบิดาแล้วทูลว่า เสด็จพ่อกำลังเสพคนพาล กำลัง 

เป็นมิจฉาทิฏฐิ แล้วทรงแสดงเหตุผลคัดค้านคำสอนของ 

คุณาเจลกะเป็นอันมาก เป็นต้นว่า

  “ถ้าสัตว์จะบริสุทธิ์ ได้ด้วยการท่องเที่ยวไปใน 

สังสารวัฏเรื่อยๆ แล้ว  การบวชของอาชีวกนั้นก็ไม่มี 

ประโยชน์ คุณาชีวกเป็นคนหลงงมงาย เป็นคนเปลือย 

(ไม่นุ่งผ้า)  เหมือนตั๊กแตนบินหลงเข้ากองไฟ ฉะนั้น

  ...เปรยีบเหมอืนเรอืของพอ่คา้  บรรทกุสนิคา้หนกัเกนิ 

ประมาณ ย่อมนำสินค้าที่หนักยิ่งจมลงไปในมหาสมุทร  

ฉันใด

  นรชนสั่งสมบาปกรรมทีละน้อยๆ ก็ย่อมพาเอาบาป

อันหนักยิ่งจมลงไปในนรก ฉะนั้น

  ...บคุคลคบบคุคลใดๆ จะเปน็สตับรุษุกต็าม  อสตับรุษุ 

ก็ตาม ผู้มีศีลก็ตาม ผู้ไม่มีศีลก็ตาม เขาย่อมตกไปสู่อำนาจ 

ของผู้นั้น

  เมื่อทำคนนั้นให้เป็นมิตร เข้าไปคบหาคนเช่นใด  

เขาก็ย่อมเป็นคนเช่นนั้น เพราะการอยู่ร่วมกันก็ย่อมเป็น 

เช่นนั้น ผู้เสพย่อมติดนิสัยของผู้ที่ตนเสพ ผู้ติดต่อย่อม 
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ติดนิสัยของผู้ที่ตนติดต่อ  เหมือนลูกศรอาบยาพิษย่อม 

เปื้อนแล่งธนู  ฉะนั้น...”  ดังนี้เป็นต้น

  แม้พระราชธิดาจะทรงแสดงเหตุผลเป็นอันมากให้ 

พระราชาทรงยินดีตามวิสัยของบิดาที่เอ็นดูถ้อยคำของ 

บุตร แต่ก็ไม่ได้ทำให้พระราชาละทิ้งมิจฉาทิฏฐิที่ยึดถืออยู่

พระธิดาทรงอธิษฐานให้ผู้รู้ธรรมช่วย

  แต่พระราชธิดาก็ยังไม่ทรงละความพยายาม  ทรง 

อธิษฐานขอให้มีสมณพราหมณ์ผู้ตั้งอยู่ในธรรม จงมา 

ปลดเปลื้องความเห็นผิดเพื่อความสวัสดีของพระราชบิดา

และปวงประชา

  การอธิษฐานของพระธิดาร้อนถึงท้าวมหาพรหม 

ชื่อนารทะ ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ (ต่อมา คือ พระพุทธเจ้า 

ของเรา) ตรวจดโูลกรูแ้ละเหน็ความปรารถนาของพระธดิา

แล้ว ต้องการช่วยเปลื้องความเห็นผิดนั้น ได้แปลงเพศ 

เป็นมนุษย์ เป็นนักบวชสวมชฎา เหาะมาทางอากาศ

  พระราชาตรัสถามถึงชื่อ ที่มา และความสามารถ 

ที่ยืนอยู่บนอากาศได้ ดาบสตอบว่าชื่อนารทะ มาจาก 

กัสสปโคตร มาจากเทวโลก มีฤทธิ์เช่นนี้เพราะประพฤติ 
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ในคุณธรรม ๔ คือ สัจจะ ๑ ธรรม (สุจริต ๓  และฌาน) ๑  

ทมะ (การฝึกอินทรีย์) ๑ จาคะ ๑

  พระราชาตรัสถามต่อไปว่า ที่เขาพูดกันว่า เทวดามี  

มารดาบิดามี  ปรโลกมี นั้นจริงหรือ?

  ตอบว่า  มีอยู่จริง  แต่ผู้หลงงมงายใคร่แต่กาม  

ย่อมไม่รู้ปรโลก

  พระราชา : ถา้ทา่นเชือ่วา่ปรโลกมจีรงิ สถานทีอ่ยูใ่น

ปรโลกของเหล่าสัตว์ที่ตายไปแล้วก็ต้องมี ถ้าอย่างนั้น  

ข้าพเจ้าขอยืมเงินจากท่าน ๕๐๐ กหาปณะ และข้าพเจ้า 

จะใช้คืนแก่ท่าน  ๑,๐๐๐  กหาปณะ  ในโลกหน้า

  พระโพธิสัตว์ : ถ้าอาตมารู้ว่ามหาบพิตรทรงมีศีล  

ทรงรู้ความประสงค์ของสมณพราหมณ์ อาตมาก็จะให้ยืม  

แต่มหาบพิตรทรงหยาบช้า ทรงละโลกนี้แล้วจะไปนรก 

ใครจะไปทวงได้เล่า คนที่รู้เช่นนี้ใครจะกล้าให้พระองค์ยืม

  จากนั้นพระโพธิสัตว์ได้พรรณนาถึงสภาพในนรก  

เช่น มีฝูงการุมจิกกินสัตว์นรก ที่นรกไม่มีกลางวันและ 

กลางคืน  เป็นต้น

  พระราชาทรงสดับแล้วมีพระทัยสลด ตรัสถามวิธี 

ปฏิบัติเพื่อไม่ต้องตกนรก
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  พระโพธิสัตว์ ได้แสดงธรรมเป็นอันมาก เช่น  

ให้บำรุงสมณพราหมณ์ เว้นอธรรม ประพฤติธรรม ถาม 

และช่วยปัจจัย ๔ แก่ประชาชน อย่าได้ใช้คนเฒ่าคนแก่  

ม้าและโคแก่อย่างตอนหนุ่ม  ดังนี้เป็นต้น

  พระราชาทรงละทิ้งมิจฉาทิฏฐิ สมาทานการให้ทาน 

และรักษาศีล ตั้งอยู่ในโอวาทของพระโพธิสัตว์ สวรรคต 

แล้วมีสวรรค์เป็นที่ไป

ชาติสุดท้ายเกิดในสกุลพราหมณ์ บวชเป็นชฎิลบูชาไฟ

  พระอุรุเวลกัสสปะเล่าไว้ว่า

  “เมือ่ถงึภพสดุทา้ย เราเปน็บตุรพราหมณ ์เกดิในสกลุ

ที่สมบูรณ์ในพระนครพาราณสี เรากลัวต่อความตาย  

ความเจ็บไข้และความแก่ชรา จึงเข้าป่าใหญ่แสวงหา 

หนทางนิพพาน ได้บวชในสำนักของชฎิล

  ครั้งนั้น น้องชายทั้งสองของเรา ก็ได้บวชพร้อม 

กบัเรา เราไดส้รา้งอาศรมอาศยัอยูท่ีต่ำบลอรุเุวลา  เรามนีาม 

ตามโคตรว่ากัสสปะ แต่เพราะอาศัยอยู่ที่ตำบลอุรุเวลา  

เราจึงมีนามเรียกว่า อุรุเวลกัสสปะ
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  นอ้งชายของเราอาศยัอยูท่ีน่ท ี(แมน่ำ้)  เขาจงึไดน้ามวา่  

นทีกัสสปะ  น้องชายของเราอีกคนหนึ่ งอาศัยอยู่ที่  

ตำบลคยา เขาจึงถูกประกาศนามว่า  คยากัสสปะ

  น้องชายคนเล็กมีศิษย์ ๒๐๐ คน น้องชายคนกลาง 

มี ๓๐๐ คน เรามี ๕๐๐ คน ศิษย์ทุกคนล้วนแต่ประพฤติ 

ตามเรา

  ครัง้นัน้ พระพทุธเจา้ผูเ้ลศิในโลก  เปน็สารถฝีกึนรชน  

ได้เสด็จมาหาเรา...  เรากับบริวารพันหนึ่งได้อุปสมบทด้วย

เอหิภิกขุ  ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมกับภิกษุเหล่านั้น 

ทุกองค์...  ทรงตั้งเราไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะด้านเป็น 

ผู้มีบริษัทมาก...”

  อรรถกถาเล่าว่า พระเถระนี้และน้องชาย ๒ คน  

เกิดในสกุลพราหมณ์ ก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้เจริญเติบโต 

แลว้สามพีน่อ้งไดศ้กึษาจบไตรเพท พีช่ายมบีรวิาร ๕๐๐  คน  

คนกลาง ๓๐๐ คน คนเล็ก ๒๐๐ คน

  ต่อมา สามพี่น้องได้พิจารณาสาระในคัมภีร์แล้ว  

เหน็แตป่ระโยชนส์ขุปจัจบุนั ไมเ่หน็ประโยชนภ์ายภาคหนา้  

จงึนำบรวิารทัง้หมดบวชเปน็ฤษ ี(บาลวีา่เปน็ชฎลิ)  บชูาไฟ  

อยูอ่าศยัทีต่ำบลอรุเุวลา  (รมิฝัง่แมน่ำ้เนรญัชรา) คุง้มหานท ี 
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(อรรถกถาเถรคาถาว่าโค้งแม่น้ำคงคา) และคยาสีสะ  

(แม่น้ำคยา) ตามลำดับ

พระพุทธเจ้าเสด็จขอพักค้างแรมในโรงไฟมีพญานาค

  เ มื่ อ พี่ น้ อ ง กั ส ส ป ะ ทั้ ง ส า ม บ ว ช เ ป็ น ฤ ษี อ ยู่   

ณ ที่นั้น วันเวลาผ่านไป พระโพธิสัตว์ของเราเสด็จออก 

มหาภิเนษกรมณ์ ทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ   

ทรงประกาศพระธรรมจักรแก่พระปัญจวัคคีย์ ทรงโปรด 

พระยสะและสหาย ๕๔ คน ทรงสง่พระอรหนัต ์๖๐ รปูนัน้  

จาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนแล้ว  

และทรงโปรดพระภัททวัคคีย์  ๖๐  รูป

  จากนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จเพียงลำพังพระองค์เดียว 

ถึงตำบลอุรุ เวลาโดยลำดับ เสด็จเข้าไปสู่อาศรมของ 

อุรุเวลกัสสปชฎิล หัวหน้าหมู่ชฎิล

  แล้วตรัสว่า “ดูก่อนกัสสปะ ถ้าท่านไม่หนักใจ  

เราขออาศัยอยู่ในโรงบูชาเพลิงสักคืนหนึ่ง”

  อุรุเวละ : ข้าแต่มหาสมณะ ข้าพเจ้าไม่หนักใจเลย  

แตใ่นโรงบชูาเพลงินัน้ มพีญานาคดรุา้ยมฤีทธิ ์ เปน็อสรพษิ 

มีพิษร้ายแรง ท่านอย่าเข้าไปเลย มันจะทำให้ท่านลำบาก

_16-0675.indd   96 7/6/16   9:44:48 AM



97

  พระศาสดาตรัสขอเข้าพักอีกเป็นครั้งที่  ๒  ครั้งที่  ๓  

อุรุเวลกัสสปะก็ยังพูดคัดค้านกึ่งอนุญาตเหมือนเดิม

  พระพุทธเจ้า : บางทีพญานาคอาจจะไม่ทำให้  

เราลำบาก ดูก่อนกัสสปะ  

  เอาเถิด  ขอท่านจงอนุญาตโรงบูชาเพลิง

  อุรุเวละ : ข้าแต่มหาสมณะ ถ้าอย่างนั้น เชิญท่าน 

อยู่ตามสบายเถิด

ทรงปราบพญานาค

  พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปสู่โรงบูชาเพลิง (อยู่ริมฝั่ง 

แม่น้ำเนรัญชรา) ทรงปูลาดหญ้าแล้วประทับนั่งคู้บัลลังก์  

ตั้งพระกายตรง ดำรงพระสติมั่น

  พ ญ า น า ค เ ห็ น พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า เ ส ด็ จ เ ข้ า ม า แ ล้ ว 

เกิดความขึ้งเคียด  ไม่พอใจ  จึงบังหวนควันขึ้น

  ทรงดำริว่า “ไฉนหนอ เราพึงครอบงำเดชของ 

พญานาคนี้ด้วยเดชของเรา” ทรงบันดาลอิทธาภิสังขาร 

ด้วยการบังหวนควันตอบโต้ พญานาคทนความลบหลู่ 

ไม่ได้จึงพ่นไฟสู้ทันที ทรงเข้ากสิณสมาบัติมีเตโชธาตุ 

เป็นอารมณ์ บันดาลไฟพุ่งต้านทานไว้
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  โรงบูชาไฟสว่างรุ่งโรจน์เพราะเปลวไฟ พวกชฎิล 

พากันออกมามุงดูโรงไฟ

  กล่าวกันว่า “พวกเราเอ๋ย พระมหาสมณะรูปงาม 

คงจะถูกพญานาคเบียดเบียนอยู่แน่”

  พระพุทธเจ้าทรงใช้ฤทธิ์สยบพญานาคแล้วจับขดไว้ 

ในบาตร โดยที่ฤทธิ์ของพญานาคไม่ได้กระทบกระทั่ง 

ผิวหนัง เนื้อ เอ็น กระดูก และเยื่อในกระดูกเลย

  ครั้นราตรีสว่าง เปลวไฟจากพญานาคหายไป  

แต่เปลวไฟสีต่างๆ ของพระพุทธเจ้ายังคงอยู่  ได้แก่   

พระรัศมีสีต่างๆ คือ สีเขียว สีแดง สีหงสบาท สีเหลือง  

สีแก้วผลึก ซ่านออกจากพระวรกาย

  เสด็จออกมาจากโรงบูชาไฟ ทรงแสดงพญานาค 

ให้อุรุเวลชฎิลดู

  ตรัสว่า “กัสสปะ นี่พญานาคของท่าน เรากำราบมัน 

ด้วยฤทธิ์ของเราแล้ว”

  ชฎิลอุรุเวละคิดว่า “พระมหาสมณะ มีฤทธิ์มาก  

มีอานุภาพมากแท้ จึงครอบงำเดชของพญานาคตัวดุร้าย 

มีพิษร้ ายแรงได้  แต่พระมหาสมณะนี้ ก็ ไม่ ได้ เป็น 

พระอรหันต์เหมือนเราแน่”
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  อุรุเวลกัสสปชฎิลเลื่อมใสยิ่งนัก ทูลว่า  “ข้าแต่ 

มหาสมณะ นิมนต์ท่านอยู่ในที่นี้แหละ เราจะดูแลบำรุง 

ท่านด้วยอาหารเป็นประจำ”

ท้าวมหาราช ๔ ท้าวสักกะ และท้าวสหัมบดีพรหมเข้าเฝ้า

  วันต่อมา พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในป่าไม่ไกลจาก 

อาศรมของอุรุเวลกัสสปะ

  ตอนยามกลาง ท้าวมหาราชทั้ง ๔ เปล่งรัศมีงดงาม 

สว่างไสวไปทั่วป่า เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าถวายบังคมแล้ว 

ยืนอยู่ใน ๔ ทิศ ซ่ึงอุรุเวลกัสสปชฎิลมองเห็นแสงสว่างน้ัน

  รุ่งเช้า อุรุเวลกัสสปะเข้าเฝ้าทูลบอกเวลาอาหาร  

แล้วถามถึงผู้ที่มาหาซึ่งมีแสงสว่างมากนั้นเป็นใคร?  

ตรสัตอบวา่ “ดกูอ่นกสัสปะ พวกนัน้คอืทา้วมหาราชทัง้  ๔  

มาเพื่อฟังธรรม”

  อุรุเวลกัสสปะคิดว่า “พระมหาสมณะ มีฤทธิ์มาก  

มีอานุภาพมาก แม้ท้าวมหาราชยังมาเพื่อฟังธรรม แต่ก็ 

ไม่ได้เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่นอน”

  คืนวันต่อมา ท้าวสักกะจอมเทพ ก็ทำรัศมีงาม 

สว่างไสวเข้าเฝ้า...
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  คืนวันต่อมา ท้าวสหัมบดีพรหม ก็ทำรัศมีงาม 

สว่างไสวเข้าเฝ้า...

  และรุ่งเช้า อุรุเวลกัสสปะก็เข้าเฝ้าที่ป่านั้น ทูลบอก 

เวลาอาหาร และถามถึงผู้ที่มาหาเมื่อคืน ยอมรับว่า 

พระมหาสมณะนี้มีฤทธิ์มาก แต่ก็ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์

เหมือนเราแน่

ไม่อยากให้พระพุทธเจ้ามา  กลัวคนนับถือมากกว่าตน

  ต่อมา อาศรมของอุรุเวลกัสสปะจะมีงานบูชายัญใหญ่  

ผู้ที่นับถืออุรุเวลกัสสปะทั้งชาวอังคะและมคธต่างช่วยกัน 

เตรียมการ มีการนำของเคี้ยวของบริโภคจำนวนมากมา

  ครั้งนั้น อุรุเวลกัสสปะคิดว่า “ขณะนี้เราได้เตรียม 

การบูชายัญเป็นการใหญ่ มีผู้คนที่นับถือเรามากันมาก  

ถ้าพระมหาสมณะเกิดทำอิทธิปาฏิหาริย์ให้มหาชนเห็น  

พระมหาสมณะก็จะเจริญด้วยลาภสักการะ ส่วนเราก็จะ 

เส่ือมจากลาภสักการะ เราจะทำอย่างไรเพ่ือท่ีพระมหาสมณะ 

นั่นจะไม่มาฉัน”

  พระพทุธเจา้ทรงทราบความคดิของเขาแลว้ วนัรุง่ขึน้ 

จึงเสด็จไปบิณฑบาตที่อุตตรกุรุทวีป ทรงนำมาเสวย 

ที่ริมสระอโนดาต แล้วประทับอยู่กลางวัน ณ ที่นั้น
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  วันรุ่งขึ้นเวลาเช้า อุรุเวลชฎิลได้เข้าไปเฝ้าทูลบอก 

เวลาอาหาร และถามว่าเหตุไรเมื่อวานท่านจึงไม่มา เราจัด 

เตรียมอาหารรอท่านอยู่เหมือนทุกวันนั่นแหละ?

  พระพุทธเจ้าย้อนถามว่า เมื่อวานท่านคิดไม่อยากให้ 

เรามามิใช่หรือ? ท่านกลัวเราจะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์  

เรารูค้วามคดิของทา่น เราจงึไปอตุตรกรุทุวปี  นำบณิฑบาต 

จากท่ีน่ันมา ฉันท่ีริมสระอโนดาตและพักกลางวันอยู่ท่ีน่ัน

  ชฎิลอุรุเวลกัสสปะฟังแล้วคิดว่า พระมหาสมณะ 

มีฤทธิ์มาก ทราบแม้ความคิดของเรา แต่ก็ยังไม่ได้เป็น 

พระอรหันต์เหมือนเรา

ปาฏิหาริย์ตากผ้าบังสุกุล

  สมัยต่อมา พระพุทธเจ้าทรงได้ผ้าไม่มี เจ้าของ 

(ผ้าบังสุกุล) มาผืนหนึ่ง ทรงดำริที่จะซักผ้านั้น  

  ท้าวสักกะทรงทราบพระดำริแล้ว ทรงขุดสระโบกขรณี 

ให้ด้วยพระหัตถ์ แล้วทูลว่า ขอให้ซักในสระนี้ แล้วยก 

แผ่นหินใหญ่มาวางทูลให้ขยำผ้าบนหิน ซักแล้วมีเทวดา 

ทีต่น้กุม่บกนอ้มกิง่ลงมาใหท้รงพาดผา้ พาดแลว้ทา้วสกักะ

ทูลขอให้นำมาผึ่งบนแผ่นหินใหญ่
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  รุ่งขึ้น อุรุเวลกัสสปะก็มาทูลเวลาอาหาร และได้เห็น 

สระโบกขรณี กิ่งกุ่มบก และแผ่นหินใหญ่

  จึงทูลถามว่า “มหาสมณะ เพราะเหตุไรหนอ  

เมื่อก่อนสระนี้ไม่มี เดี๋ยวนี้มี เมื่อก่อนก้อนหินเหล่านี้ไม่มี  

ใครยกมาวางไว้  เมื่อก่อนกิ่ งกุ่มบกต้นนี้ ไม่น้อมลง  

เดี๋ยวนี้กิ่งน้อมลง?”

  พระพทุธเจา้ตรสัเลา่เรือ่งทัง้หมดใหฟ้งั ตัง้แตท่รงได้ 

ผ้าบังสุกุลมา อุรุเวลกัสสปะฟังแล้วคิดว่าพระมหาสมณะ 

มีฤทธิ์มาก มีท้าวสักกะคอยช่วยเหลือ แต่ก็ไม่ได้เป็น 

พระอรหันต์เหมือนเรา

  พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปที่โรงบูชาไฟ เสวยภัตแล้ว 

กลับไปประทับอยู่ที่ป่าอีก

ปาฏิหาริย์อื่นๆ  เช่น การเก็บผลหว้า เป็นต้น

  นอกจากปาฏิหาริย์ที่ทรงกระทำและที่เกิดขึ้นจาก 

เหล่าเทพข้างต้นแล้ว ยังมีอิทธิปาฏิหาริย์ที่พระพุทธเจ้า 

ทรงแสดงอีกหลายอย่าง เช่น

  - อุรุเวลกัสสปะเข้าเฝ้าทูลบอกเวลาภัตตาหาร  

ตรัสให้ชฎิลไปก่อนเดี๋ยวพระองค์จะตามไป แล้วเสด็จไป 

ทรงเก็บผลหว้าจากต้นหว้าประจำชมพูทวีป แล้วเสด็จมา 
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ประทับนั่งในโรงบูชาไฟก่อนที่อุรุเวลกัสสปะจะมาถึง  

ชฎิลกัสสปะเห็นแล้วจึงสอบถามว่ามาทางไหน?

  จงึตรสัเลา่วา่ไปเกบ็ผลหวา้มา  แลว้เชญิชวนใหบ้รโิภค 

ด้วยกัน

  ตรัสว่า “ดูก่อนกัสสปะ ลูกหว้านี้สมบูรณ์ด้วยสี   

กลิ่น รส ถ้าท่านต้องการก็เชิญบริโภคเถิด”

  อุรุ เวลกัสสปะปฏิเสธไม่บริโภค ขอให้คนเก็บ 

ฉันเองเถิด

  - วันต่อๆ มา  ทรงส่งชฎิลล่วงหน้าไปก่อน  

ตัวพระองค์ เสด็จไปเก็บผลมะม่วง ผลมะขามป้อม  

ผลสมอ ซึ่ งอยู่ ไม่ ไกลกับต้นหว้า  และเสด็จไปเก็บ 

ดอกปาริฉัตต์ (เป็นที่สุดท้าย) ในดาวดึงส์ แล้วเสด็จถึง 

โรงไฟก่อนอุรุเวลกัสสปะ

  - ทรงใช้ฤทธิ์กระทำไม่ให้พวกชฎิลผ่าฟืนใส่  

โรงบูชาไฟได้ เมื่อตรัสอนุญาตแล้ว จึงผ่าฟืน ๕๐๐ ท่อน 

ได้ในคราวเดียว

  -  ทรงใช้ฤทธิ์กระทำไม่ให้พวกชฎิลจุดไฟให้ลุกได้  

เมื่อตรัสอนุญาตแล้ว จึงจุดไฟให้ติดได้  ๕๐๐ กอง 

ในคราวเดียว
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  -  ทรงใชฤ้ทธิก์ระทำไมใ่หพ้วกชฎลิดบัไฟ ๕๐๐ กอง  

ที่จุดแล้วได้...

  -   ทรงเนรมิตกองไฟ ๕๐๐ กอง ในขณะน้ำค้าง 

กำลังตก เพื่อให้พวกชฎิลที่อาบน้ำในแม่น้ำเนรัญชราขึ้น 

แล้วผิงไฟ...

  - ทรงดลบนัดาลใหน้ำ้ฝนทว่มพืน้ทีอ่ืน่ๆ แตไ่มท่ว่ม 

บริเวณที่พระองค์เสด็จจงกรมอยู่ มีฝุ่นฟุ้งขึ้นตรงกลาง  

อุรุ เวลกัสสปะและพวกชฎิลนั่งในเรือหมายไปช่วย 

พระพุทธเจ้า ก็ได้ เห็นพื้นที่น้ำไม่ท่วม และเห็นการ 

จงกรมอยู่ จึงถามว่า “ข้าแต่มหาสมณะ ท่านยังอยู่ที่นี่ 

หรือ?”

  ตรัสตอบว่า “ถูกละกัสสปะ เรายังอยู่ที่นี่” แล้ว 

เสด็จสู่อากาศประทับบนเรือ

  อุรุเวลกัสสปะคิดว่า พระมหาสมณะมีฤทธิ์มาก  

มีอานุภาพมาก ถึงกับบันดาลไม่ให้น้ำไหลได้ แต่ก็ไม่ได้ 

เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่

  อนึ่ง ในพระบาลีกล่าวว่าทรงแสดงปาฏิหาริย์ถึง  

๓,๕๐๐  วิธี
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ตรัสบอกความจริงถึงวิธีปฏิบัติตนของชฎิลยังไม่ใช่ 

ทางถูก

  ลำดับนั้น พระพุทธเจ้ามีดำริว่าอุรุ เวลกัสสปะ 

มีความคิดทระนงตัวผิดๆ มานานแล้ว เราต้องทำให้ 

เขาสลดใจ จงึตรสัวา่ “ดกูอ่นกสัสปะ  ทา่นไมใ่ชพ่ระอรหนัต ์

แน่ ทั้งยังไม่พบทางแห่งความเป็นพระอรหันต์ แม้ปฏิปทา

ที่จะเป็นเหตุให้ท่านเป็นพระอรหันต์ หรือพบทางแห่ง 

ความเป็นพระอรหันต์ก็ไม่มี”

ลอยบริขารชฎิลทิ้งน้ำ  ทูลขอบรรพชา  และอุปสมบท

  อรุเุวลกสัสปะฟงัแลว้สลดใจ  ซบศรีษะลงทีพ่ระบาท 

แล้วทูลขอบรรพชาอุปสมบทว่า “ขอข้าพระพุทธเจ้า 

พึงได้บรรพชา พึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มี 

พระภาคเจ้า พระพุทธเจ้าข้า”

  ตรัสแนะนำว่า “กัสสปะ ท่านเป็นผู้นำ เป็นผู้สอน  

เป็นผู้เลิศ เป็นหัวหน้า เป็นประธานของชฎิล ๕๐๐ คน  

ท่านจงบอกกล่าวพวกเขาก่อน พวกเขาจะทำตามที่  

เขาเข้าใจ”

  หัวหน้าชฎิลเข้ าไปหาชฎิลบริวารแล้วแจ้งว่ า 

“ผู้เจริญทั้งหลาย เราปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์ 
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ในพระมหาสมณะ ขอท่านผู้เจริญทั้งหลายจงทำตามที่ 

ท่านเห็นสมควร” พวกชฎิลเรียนว่า “พวกเราเองก็เลื่อมใส

ยิ่งในพระมหาสมณะมานานแล้ว ขอรับ ถ้าท่านอาจารย์จัก

ประพฤติพรหมจรรย์ในพระมหาสมณะ พวกเราทั้งหมด 

ก็จะประพฤติพรหมจรรย์ในพระมหาสมณะเหมือนกัน”

  พวกชฎิลทั้งหมดได้ลอยผม ชฎา เครื่องบริขาร  

และเครื่องบูชาไฟลงในแม่น้ำ แล้วพากันเข้าเฝ้าซบศีรษะ 

ลงแทบพระบาทของพระพุทธเจ้า กราบทูลว่า “ขอพวก 

ข้าพระองค์พึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้า 

พระพุทธเจ้าข้า”

  พระพุทธเจ้าตรัสประทานการอุปสมบทด้วย 

พระดำรัสว่า  “พวกท่านจงเป็นภิกษุมาเถิด”

  แลว้ตรสัตอ่ไปวา่ “ธรรมอนัเรากลา่วดแีลว้  พวกทา่น 

จงประพฤติพรหมจรรย์  เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด”

นทีกัสสปะและคยากัสสปะพร้อมบริวารออกบวชตาม

  ต่อมา นทีกัสสปชฎิลผู้เป็นน้องคนกลาง ได้เห็นผม  

ชฎา เครื่องบริขารและเครื่องบูชาไฟ ลอยตามน้ำมา  

เขาตกใจรำพึงว่า “อันตรายอย่าได้มีแก่พี่ชายของเราเลย”  
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จึงเดินทางไปพร้อมด้วยบริวาร ๓๐๐ คน เพื่อดูว่าพี่ชาย 

เป็นอะไรหรือไม่?

  ถึงแล้ว  เข้าไปหาสอบถามทำให้ทราบว่าพี่ชายและ 

ศิษย์ทั้งหมดออกบวชกับพระพุทธเจ้า แล้วจึงถามว่า  

“ข้าแต่ท่านพี่กัสสปะ พรหมจรรย์นี้ประเสริฐแน่หรือ?”

  ตอบว่า  “แน่ล่ะ  พรหมจรรย์นี้ประเสริฐ”

  นทีกัสสปะและศิษย์ ๓๐๐ คน ลอยผมและชฎา 

เป็นต้น ลงแม่น้ำ แล้วเข้าเฝ้ากราบทูลขอบรรพชา 

อุปสมบท ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงประทานการบวชให้ด้วย 

เอหิภิกขุอุปสัมปทาเหมือนกับท่านอุรุเวลกัสสปะน่ันแหละ

  ส่วนคยากัสสปะก็ได้เห็นบริขารชฎิลลอยน้ำมา  

ก็พาศิษย์บริวาร ๒๐๐ คน ไปหาพี่ชายทั้งสองหลังทราบ 

แล้วได้ลอยบริขารแล้วเข้าเฝ้ากราบทูลขอบรรพชาอุปสมบท  

และได้รับการบรรพชาอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา 

แล้วเช่นกัน

ฟังพระธรรมเทศนาอาทิตตปริยายสูตร

  เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาตาม 

พระพุทธาภิรมย์ (ตามความพอพระทัย) แล้วได้เสด็จจาริก

_16-0675.indd   107 7/6/16   9:47:04 AM



108

ไปประทับอยู่ที่ตำบลคยาสีสะ ใกล้กับแม่น้ำคยา พร้อม 

ด้วยภิกษุอดีตชฎิล  ๑,๐๐๓  รูป

  ณ  ที่นั้นพระองค์ทรงแสดง  “อาทิตตปริยายสูตร  -   

พระธรรมเทศนาว่าด้วยไฟลุกไหม้อายตนะ ๖”  ซึ่งมี 

ใจความย่อ ดังนี้

  ตรัสเริ่มว่า “สพฺพํ ภิกฺขเว อาทิตฺตํ  แปลว่า  ภิกษุ 

ทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงลุกเป็นไฟหมดแล้ว”

  จากนั้นทรงขยายความว่า สิ่งทั้งปวงที่ลุกเป็นไฟ 

ที่ว่านั่นก็คือ

  ๑. จักษุ  (ตา)  รูป  จักขุวิญญาณ จักขุสัมผัส  

จักขุสัมผัสสชาเวทนา  

       (=องค์ประกอบในการเห็นและสิ่งที่เกิดต่อเนื่อง 

จากการเห็นรูป)

  ๒. โสตะ (หู )  เสียง โสตวิญญาณ โสตสัมผัส  

โสตสัมผัสสชาเวทนา

  ๓. ฆานะ (จมูก) กลิ่น ฆานวิญญาณ ฆานสัมผัส  

ฆานสัมผัสสชาเวทนา

  ๔. ชิวหา (ลิ้น) รส ชิวหาวิญญาณ ชิวหาสัมผัส  

ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา
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  ๕. กาย  โผฏฐัพพะ กายวิญญาณ กายสัมผัส  

กายสัมผัสสชาเวทนา

  ๖. มนะ  (ใจ)  ธรรมะ (ความคิดคำนึงต่างๆ)  

มโนวิญญาณ  มโนสัมผัส  มโนสัมผัสสชาเวทนา 

       (=องค์ประกอบในการรับรู้ทางใจ และสิ่งที่เกิด 

ต่อเนื่องจากการรับรู้ทางทวารทั้ง  ๖)

  กล่าวสั้นๆ ว่า อายตนะทั้งหลาย  คือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  

กาย ใจ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์  

ตลอดถึงการรับรู้ ความเกี่ยวข้อง ความรู้สึกทั้งหลายที่ 

เกิดจากอายตนะเหล่านั้นได้ถูกไฟไหม้หมดแล้ว

  ไฟที่ลุกไหม้คือไฟกิเลส ๓ อย่าง ได้แก่ ราคะ โทสะ  

โมหะ และไฟความทุกข์อีกมากมาย เช่น ความเกิด  

ความแก่ ความตาย ความโศกเศร้า ความคร่ำครวญร่ำไร  

ความทุกข์ โทมนัส และความคับแค้นใจต่างๆ

  ตรัสต่อไปว่า อริยสาวกผู้ได้เรียนรู้แล้ว เมื่อเห็นอยู่ 

อย่างนี้ ย่อมหน่ายในอายตนะภายในภายนอก ตลอดถึง 

เวทนาทั้ งหมดเหล่ านั้น  เมื่ อหน่ายก็ย่อมไม่ยึดติด  

(นิพฺพินฺทํ วิรชฺชติ) ย่อมสิ้นกำหนัด (วิราคา วิมุจฺจติ)...

ย่อมหลุดพ้น อยู่จบพรหมจรรย์ จบพระเทศนา ทั้งหมด 

บรรลุเป็นพระอรหันต์
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  กิเลสที่มุ่งละในสูตรนี้ก็คือ ราคะ โทสะ โมหะ  

และมิจฉาทิฏฐเิรื่องการบูชาไฟ

  อรรถกถาว่า ทรงใคร่ครวญธรรมที่สัปปายะแล้ว 

ทรงเห็นว่า พวกชฎิลบูชาไฟทั้งเวลาเย็นและค่ำ เราจัก 

แสดงอายตนะ ๑๒ ซึ่งเป็นดุจถูกไฟไหม้ลุกโชน

อุรุเวลกัสสปเถรคาถา

  ท่านเล่าว่า คร้ันบรรลุพระอรหัตเป็นพระอรหันต์แล้ว  

พระอุรุเวลกัสสปะได้พิจารณาการปฏิบัติธรรมของตน 

ตั้งแต่อดีตจนถึงวันนี้ว่า

  “ถ้าเรายังไม่เห็นปาฏิหาริย์ของพระโคดมผู้เรืองยศ 

นั้น เราก็ยังเป็นคนลวงโลก มีความริษยาและความถือตัว 

ไม่ยอมนอบน้อมใคร

  พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ เป็นนายสารถีฝึกนรชน  

ทรงทราบความคิดของเรา จึงทรงตักเตือนเรา ทำให้ 

เราเกิดความสลดใจ อัศจรรย์ใจ จนขนลุกชูชัน

  ตอนทีเ่รายงัเปน็ชฎลิ เรามลีาภสกัการะมากมาย  เปน็ 

ความสำเร็จเพียงเล็กน้อย บัดนี้ เราละทิ้งความสำเร็จนั้น 

แล้วมาบวชในพระศาสนาของพระผู้ชนะมาร(พระชินเจ้า)
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  เมือ่กอ่นเรายนิดกีารบชูายญั  หอ้มลอ้มดว้ยกามารมณ ์ 

(ลาภ สักการะ ยศ และสรรเสริญ) ตอนนี้เราถอนราคะ  

โทสะ และโมหะได้แล้ว

  เราระลึกชาติได้ มีตาทิพย์ มีฤทธิ์รู้จิตของผู้อื่นและ 

มีหูทิพย์

  อนึ่ง เราออกบวชเป็นบรรพชิตเพื่อประโยชน์ใด  

ประโยชน์นั้นเราได้บรรลุแล้ว กิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวง 

เราละได้สิ้นเชิงแล้ว”

พระราชาและประชาชนสงสัยใครเป็นศาสดากันแน่?

  พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตำบลคยาสีสะพอสมควร 

แล้วเสด็จจาริกมุ่งหน้าไปสู่พระนครราชคฤห์พร้อมด้วย 

ภกิษสุงฆห์มูใ่หญ ่ลว้นแลว้แตเ่ปน็อดตีชฎลิ ถงึแลว้ประทบั 

อยู่ใต้ต้นไทรชื่อสุประดิษฐ์เจดีย์  (สุปฺปติฏฺเ เจติเย)  

ในสวนลัฏฐิวัน (สวนตาลหนุ่ม) เขตพระนครราชคฤห์

  พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราช (เคยเกิด 

เป็นอำมาตย์ช่วยพระโอรส ๓ พระองค์ ถวายทานแด่ 

พระพุทธเจ้าปุสสะ) ทรงสดับข่าวการเสด็จมาที่สวน 

ตาลหนุ่มแล้ว ทรงต้องการเสด็จไปเข้าเฝ้าเพราะ “การเห็น

พระอรหันต์ทั้งหลายเห็นปานนั้น  เป็นความดี”
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  หลังวันนั้น พระเจ้าพิมพิสารเสด็จพร้อมด้วย 

พราหมณ์และคหบดีชาวมคธจำนวน  ๑๒  นหุต  (๑  นหุต  

เท่ากับ ๑๐,๐๐๐ คน) ไปถึงสวนลัฏฐิวัน ถวายบังคม 

แล้วประทับนั่ง

  พระราชาและประชาชน ๑๒ นหุตนั้น เห็น 

พระอุรุเวลกัสสปะนั่งอยู่ใกล้พระพุทธเจ้า  จึงเกิดความ 

สงสัยขึ้นว่า “พระมหาสมณะประพฤติพรหมจรรย์ใน 

ท่านอุรุเวลกัสสปะ หรือว่าท่านอุรุเวลกัสสปะประพฤติ 

พรหมจรรย์ในพระมหาสมณะ”

  (สงสัยว่าใครเป็นศาสดา ใครเป็นสาวก? เพราะ 

พระราชาและประชาชนเหล่านั้นต่างนับถือพวกชฎิลอยู่)

ประกาศให้โลกรู้ว่าตนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า

  พระพุทธเจ้าทรงทราบความคิดของชาวมคธแล้ว 

ได้ตรัสกับท่านพระอุรุเวลกัสสปะด้วยพระคาถาว่า...

  “ดูก่อนท่านผู้อยู่ในอุรุเวลามานาน  เคยเป็นอาจารย ์

สั่งสอนหมู่ชฎิลผู้ผอมเพราะกำลังพรต  ท่านเห็นเหตุอะไร 

จึงยอมละทิ้ง (การบูชา) ไฟเสียเล่า?

  ดูก่อนกัสสปะ เราถามเนื้อความนี้แก่ท่าน ท่าน 

ละไฟที่บูชาอยู่ทำไมเล่า?”
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  พระอุรุเวลกัสสปะทูลตอบว่า

  “ยัญทั้งหลาย (การบูชายัญ) กล่าวยกย่องรูป เสียง  

กลิน่ และรสทีน่า่ปรารถนา  และกลา่วยกยอ่งสตรทีัง้หลาย 

ขา้พระพทุธเจา้รูว้า่นัน่เปน็มลทนิในอปุธทิัง้หลาย  (สิง่ทีย่งั 

ระคนด้วยกิเลส = ร่างกาย , ชีวิต)  เพราะเหตุนั้นจึงไม่ยินดี

ในการเซ่นสรวง บูชา”

  พระพุทธเจ้าตรัสถามว่า “กัสสปะ ก็ใจของท่าน 

ไม่ยินดีแล้วในอารมณ์ คือ รูป เสียง และรส เหล่านั้น  

กัสสปะ ก็เมื่อเป็นเช่นนั้น ใจของท่านยินดีในสิ่งใดเล่า  

ยินดีในเทวโลกหรือมนุษย์โลก?”

  พระอุรุเวลกัสสปะทูลตอบว่า “ข้าพระพุทธเจ้า 

ได้เห็นทางสงบ (คือ พระนิพพาน) ไม่มีอุปธิ  ไม่มีกังวล  

ไม่ติดอยู่ในกามภพ ไม่มีภาวะเป็นอย่างอื่น ไม่ใช่ธรรม 

ที่ผู้อื่นแนะให้บรรลุ  (ต้องเพียรเอง) เพราะฉะนั้น  

ข้าพระพุทธเจ้าจึงไม่ยินดี การเซ่นสรวงบูชา”

  ครัน้กราบทลูจบแลว้ พระอรุเุวลกสัสปะลกุจากทีน่ัง่  

ห่มผ้าเฉวียงบ่า ซบศีรษะลงที่พระบาท แล้วกราบทูลว่า  

“พระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระศาสดา 

ของข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้าเป็นสาวก, พระผู้มี 
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พ ร ะ ภ า ค เ จ้ า เ ป็ น พ ร ะ ศ า ส ด า ข อ ง ข้ า พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า  

ข้าพระพุทธเจ้าเป็นสาวก  พระพุทธเจ้าข้า”

  พระราชาและประชาชนต่างเข้าใจแล้วว่า ท่าน 

อุรุเวลกัสสปะประพฤติพรหมจรรย์ และเป็นสาวกของ 

พระพุทธเจ้า จึงมีจิตใจอ่อนโยน ตั้งใจฟังพระธรรมเทศนา

อนุบุพพิกถา ๕ และอริยสัจ ๔ จบเทศนาพระราชา 

และประชาชน ๑๑ นหุต ได้ธรรมจักษุ, อีก ๑ นหุต  

ประกาศตนเป็นอุบาสก

ถึงความเป็นเอตทัคคะ

  ต่อมา  เมื่ อพระพุทธ เจ้ า เสด็จประทับอยู่  ณ  

พระเชตวันวิหารกรุงสาวัตถี  ทรงสถาปนาพระอุรุเวลกัสสปะ 

ว่า “ภิกษุทั้งหลาย พระอุรุเวลกัสสปะเลิศกว่าพวกภิกษุ 

สาวกของเราผู้มีบริษัทมาก”

  ท่านอธิบายว่า ในบรรดาพระเถระที่มีลูกศิษย์นั้น  

พระเถระสว่นมากบางกาลมลีกูศษิยม์าก  บางกาลมลีกูศษิย์ 

น้อย แต่พระอุรุเวลกัสสปะและพระน้องชายทั้งสองมี 

ลูกศิษย์ บริวาร ๑,๐๐๐ รูปเป็นประจำ เมื่อภิกษุผู้เป็นศิษย ์

เหล่านั้นให้การบรรพชาอุปสมบทท่านละ ๑ รูป ก็จะทำให้

เกิดพระภิกษุใหม่มากถึง  ๑,๐๐๐ รูปดังนี้เป็นต้น
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  เพราะฉะนั้น จึงทรงยกย่องท่านพระอุรุเวลกัสสปะ 

ว่าเป็นภิกษุผู้มีบริษัท (หมู่) มาก

จากหนังสือ  ๘๐ พระอรหันต์

ธรรมบรรณาการในวาระครบรอบวันเกิด

คุณอำพัน  วิประกษิต  และคุณสุมารัตน์  วิประกษิต
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ฝึกตนตามวิถีพุทธ : 

ทุกข์ และการกำหนดรู้ ให้ชัด (ต่อ) 

อ. อภิญญา อนัตตา

 (ต่อจากฉบับที่แล้ว) ว่า :-

  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 ปัจจุบันธรรมเป็นนิตย์ เพื่อนำมา 

เป็นอารมณ์ของปัญญา จากนั้น ปัญญาที่แสวงหาสัจธรรม 

ในรูปนาม, ขันธ์ ๕ ก็จักเริ่มขึ้น...

  ขอแทรก แก้คำผิดในฉบับที่แล้ว (ฉบับที่ ๑๓๓) 

ที่สำคัญๆ ... :-

  - หน้าที่ ๑๕๓ บรรทัดที่ ๔ จากบน : มิใช่มีเป็น 

สัตว์ แก้เป็น มิใช่มีสัตว์เป็นสัตว์

  -  หน้าที่ ๑๕๖ บรรทัดที่ ๑๐ จากบน : อุปาทาน - 

ขันธ์ ๕ แก้เป็น อุปาทานขันธ์ ๕

  -  หน้า ๑๕๗ บรรทัดที่ ๖ จากล่าง : อุปาทาน 

ฉันทราคะ แก้เป็น อุปาทาน, ฉันทราคะ

  -  หน้าท่ี ๑๕๘ บรรทัดท่ี ๕ จากล่าง : ขับ แก้เป็น จับ

  -  หน้าที่ ๑๖๐ บรรทัดที่ ๕ จากบน : ยทนิจจํ แก้เป็น 

ยทนิจฺจํ และบรรทัดที่ ๘ จากบน : ทาง แก้เป็น ต่าง 
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  สิ่งที่ควรทำความเข้าใจในวาระนี้ คือ  ปัจจุบันธรรม, 

ปัจจุบันอารมณ์  และการกำหนดรู้ ให้ชัด  ตามทาง 

วิปัสสนาภาวนา

  คำวา่ “ปจัจบุนั” พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน 

พ.ศ. ๒๕๕๔ นิยามว่า :- เป็นคำนาม ; แปลว่า เวลาเดี๋ยวนี้, 

ทันที, เวลาไม่ใช่อดีต ไม่ใช่อนาคต เช่น เวลาปัจจุบัน ;  

แปลว่า สมัยใหม่ เช่น แพทย์แผนปัจจุบัน ; เรียกโรคภัยที่ 

เกดิขึน้ในทนัททีนัใด วา่ โรคปจัจบุนั เชน่ เรยีก โรคลมปจัจบุนั 

(ทีม่าของคำเปน็ภาษาบาล ี: ปจจฺปุปฺนนฺ ; เปน็ภาษาสนัสกฤต 

: ปฺรตฺยุตฺปนฺน)

  ในคัมภีร์ วิสุทธิมรรค กล่าวไว้ว่า ปัจจุบัน มี ๔ แบบ 

คือ 

  ๑. ปัจจุบันอัทธา

  ๒. ปัจจุบันสันตติ

  ๓. ปัจจุบันสมัย

  ๔. ปัจจุบันขณะ

  ขยายความว่า

  - กาล แบบ อัทธา (ใช้เรียกกาลอันยาวนาน) คือ 

จับตั้งแต่ครั้งปฏิสนธิ จนถึงคราวจุติ ความเป็นไปใน 

ระหว่าง - ท่ามกลางนี้ ชื่อว่า “ปัจจุบันอัทธา”
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  - กาล แบบ สันตติ  (สันตติ  แปลว่า สืบต่อ, 

หมายความว่า ตามติดพันต่อเนื่องกันไปดุจว่า เป็น 

อันเดียวกัน) คือสภาพที่กำลังเป็นไปสืบต่อเนื่องกันอยู่ 

เดี๋ยวนี้, เวลานี้ ชื่อว่า “ปัจจุบันสันตติ”

  - กาล แบบ สมัย (ในสมัยทั้งหลาย จะเป็นครู่หนึ่ง 

ก็ตาม ตอนเช้าก็ตาม ตอนสายก็ตาม คืนหนึ่งก็ตาม 

วนัหนึง่กต็าม) ความเปน็ไปสบืตอ่กนัชัว่ระยะในสมยันัน้ๆ 

ที่มีอยู่ ชื่อว่า “ปัจจุบันสมัย”

  -  กาล แบบ ขณะ (รูปก็ดี นามก็ดี เวลาที่ได้ปัจจัย 

ของตนๆ แลว้เกดิขึน้ เปน็ไป ยอ่มประกอบพรอ้มดว้ยขณะ 

๓ คือ ขณะเกิดขึ้น ขณะตั้งอยู่ และขณะดับไป) รูป - นาม 

ที่กำลังพร้อมเพรียงอยู่ด้วยขณะทั้ง ๓ มีขณะเกิดขึ้น 

เป็นต้นนี้  ชื่อว่า  “ปัจจุบันขณะ”

  รูปนามที่ควรใช้เป็นอารมณ์กัมมัฏฐานในเบื้องต้น 

ควรเป็นปัจจุบันเท่านั้น และเป็นปัจจุบันแบบสันตติ และ 

สมัย เท่านั้น

  เพราะเหตุใด?

  เพราะว่า การเจริญวิปัสสนา เป็นไปเพื่อทำปัญญาให้

เกิดขึ้น เห็นความเกิด -  ดับ ของรูป - นาม แต่ว่า รูป - นาม 

ที่ เป็นปัจจุบันแบบอัทธานั้น มีการเกิดขึ้นและดับไป 
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มีระยะห่างไกลกันนานมาก จับตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงจุติ 

ในภพหนึ่ง ๆ การเกิด - ดับห่างกันนานอย่างนี้ ไม่ใช่สิ่ง 

ที่พึงรู้ด้วยวิปัสสนาปัญญา แต่เป็นวิสัยที่พึงรู้ได้ด้วยความ

ตริตรึก นึกคิด คาดคะเนไปตามอาการเท่านั้น และแม้ผู้ที่ 

ไม่มีวิปัสสนาปัญญา ก็ย่อมรู้ได้ว่า ‘คนเราเกิดมาแล้ว 

ก็ต้องดับไป - ตายไปในที่สุด’ ก็ความรู้อย่างนี้ไม่ได้ทำให้ 

อนุสัยกิเลสสะเทือนแต่อย่างใด... เพราะฉะนั้นรูป - นาม 

ที่เป็นปัจจุบันแบบอัทธา จึงไม่ควรแก่การใช้เป็นอารมณ์ 

กัมมัฏฐานแห่งการเจริญวิปัสสนา

  ส่วนรูป - นามที่เป็นปัจจุบันแบบขณะ ก็มีความ 

เกิดขึ้น - ดับไป ใช้เวลาสั้นนิดเดียวอย่างยิ่ง คือ ช่วงเวลา 

เพียงแค่บุรุษเหยียดแขนที่คู้อยู่ออกไปโดยเร็วเท่านั้น, จิต 

(ซึ่งเป็นนาม) มีการเกิด - ดับ สืบต่อกันไปนับเป็นแสนโกฏิ

ดวงทีเดียว (เรียกลักษณะนามของจิตว่า “ดวง” พอให้ 

เข้าใจไปก่อนอย่างหยาบๆ) นามขันธ์ทั้งหลายมีความ 

เป็นไปรวดเร็วอย่างนี้ ยิ่งกว่ากระแสไฟฟ้าเสียอีก รูปขันธ ์

แม้เป็นของหยาบ และเป็นไปช้ากว่านามขันธ์ ถึงกระนั้น 

รูปขันธ์ก็ยังชัดว่า เป็นไปรวดเร็วนักเหมือนกัน (อายุของ 

รูปหนึ่ง ๆ เท่ากับ จิตเป็นไป ๑๗ ดวง)
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  เพราะความที่รูป - นาม เกิดขึ้นแล้วพลันดับไปทันที

รวดเร็วอย่างน้ี จึงไม่ใช่วิสัยของปัญญาประเภทอ่ืนท้ังหลาย 

รวมทั้งวิปัสสนาปัญญา ที่จะพึงรู้ได้ แต่ทว่าเป็นวิสัยของ 

พระสัพพัญญุตญาณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น

  เพราะฉะนั้น รูป - นามที่เป็นปัจจุบันแบบขณะ  

จึงไม่ควรแก่การใช้เป็นอารมณ์กัมมัฏฐานของวิปัสสนา-

ภาวนาเช่นกัน

  ส่วนรูป - นาม ที่เป็นปัจจุบันแบบสันตติ และสมัย 

เท่านั้น ที่ควรแก่การใช้ เป็นอารมณ์กัมมัฏฐานของ 

วิปัสสนาภาวนา

  และพึงทราบว่า ปัจจุบันมี ๒ ประเภท คือ 

  ๑. ปัจจุบันธรรม

  ๒. ปัจจุบันอารมณ์

  รูป - นาม ที่กำลังเป็นอยู่เฉพาะหน้าในเวลานี้ เดี๋ยวนี้ 

ยังไม่หมดไป ตราบเท่าที่ยังมีปัจจัยของตน ๆ อยู่ ชื่อว่า 

ปัจจุบันธรรม เช่น จักขุวิญญาณที่เกิดขึ้น กำลังทำหน้าที่ 

เห็นภาพอยู่, โสตวิญญาณที่เกิดขึ้น กำลังทำหน้าที่ได้ 

ยินเสียงอยู่, อาการนั่งที่กำลังเป็นอยู่ของบุคคลที่ทรงกาย 

ในอริยาบถนั่งเดี๋ยวนี้ อย่างนี้เป็นต้น
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  ส่วน รูปก็ดี นามก็ดี ซึ่งกำลังเป็นไปอยู่ในเวลานี้ 

เดี๋ยวนี้  และจิตกำลังรู้อยู่  สนใจอยู่  ใส่ใจอยู่  ชื่อว่า 

ปัจจุบันอารมณ์ เช่น วัณณรูป คือ ภาพที่จักขุวิญญาณ 

กำลังเห็นอยู่เดี๋ยวนี้, เสียงที่โสตวิญญาณกำลังได้ยินอยู่ 

เดี๋ยวนี้ เป็นต้น

  ขยายความว่า เป็นปัจจุบันธรรมที่กำลังเป็นปัจจุบัน

อารมณ์ คือ เป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้อยู่ในเวลานี้ เดี๋ยวนี้

  พอจะกำหนดให้จำได้ง่ายๆ ว่า :-

  ปัจจุบันอารมณ์ ต้องเป็นปัจจุบันธรรมแน่นอน, 

แต่ว่าปัจจุบันธรรม ไม่แน่นอนว่าจะต้องเป็นอารมณ์ 

ให้จิตรู้อยู่เดี๋ยวนี้ เวลานี้ (คือไม่แน่นอนว่า จะต้องเป็น 

ปัจจุบันอารมณ์)

  ผูฝ้กึตนตามวถิพีทุธ พงึทำปจัจบุนัธรรม คอื รปู - นาม 

ที่กำลังเป็นไปอยู่จริงเดี๋ยวนี้ เวลานี้ ซึ่งควรแก่การกำหนด 

พิจารณาให้เป็นปัจจุบันอารมณ์ โดยมีจิตที่ประกอบด้วย  

สต ิ- สมัปชญัญะ เขา้ไปตัง้ไว ้ใสใ่จตามด ูรูท้นั รูช้ดัอยูเ่นอืงๆ 

ตามข้อฝึกสติปัฏฐาน เพื่อการเกิดขึ้นของวิปัสสนาญาณ 

ต่อไป...เถิด
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  ดังความใน ภัทเทกรัตตคาถา (ในหนังสือทำวัตร 

สวดมนต์ แปล วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี เป็นต้น) 

ว่าดังนี้ :-

  อะตีนัง นานวาคะเมยยะ นัปปะฏิกังเข อะนาคะตัง 

  (บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัย,  

และไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง)

  ยะทะตีตัมปะหีนันตัง อัปปัตตัญจะ อะนาคะตัง

  (สิ่งเป็นอดีต ก็ละไปแล้ว, สิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา)

  ปัจจุบปันนัญจะ โย ธัมมัง ตัตถะ ตัตถะ วิปัสสะติ,  

  อะสังหิรัง อะสังกุปปัง ตัง วิทธา มะนุพฺรูหะเย

  (ผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆ 

อย่างแจ่งแจ้ง, ไม่ง่อนแง่คลอนแคลน, เขาควรพอกพูน 

อาการเช่นนั้นไว้)

  อัชเชวะ กิจจะมาตัปปัง โกชัญญา มะระณัง สุเว

  (ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้, ใครจะรู้ความตาย 

แม้พรุ่งนี้)

  นะ หิ โน สังคะรันเตนะ มะหาเสเนนะ มัจจุนา

  เพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราช ซึ่งมี เสนามาก 

ย่อมไม่มีสำหรับเรา)
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  เอวัง วิหาริมาตาปิง อะโหรัตตะมะตันทิตัง, ตัง เว 

ภัทเทกะรัตโตติ สันโต อาจิกขะเต มุนี

  (มุนีผู้สงบ ย่อมกล่าวเรียก ผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้น, 

ไม่เกียจคร้าน ทั้งกลางวัน กลางคืนว่า, ผู้เป็นอยู่แม้เพียง 

ราตรีเดียวก็น่าชม)

  ถามว่า : รูป - นาม ที่เป็นปัจจุบันธรรมนั้นมีหลาย 

อย่าง, ควรกำหนดอย่างไหน จึงจะใช้ได้?

  ตอบ : หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกรูป - นาม 

ที่เป็นปัจจุบันธรรม เอามาเป็นปัจจุบันอารมณ์ คือ

  ในวาระที่จิตกำลังรู้อารมณ์ที่มาถึงคลองทวาร 

การรับรู้ทางทวารนั้นๆ อยู่, รูปใดก็ตาม นามใดก็ตาม 

ทีก่ำลงัเปน็ไป เปน็ปจัจบุนัทางทวารนัน้ ๆ  ถา้หากวา่เปน็ทีต่ัง้ 

ที่อาศัยแห่งความเห็นผิดว่า เป็นอัตตา เป็นเรา หรือบุคคล

พึงยึดถืออย่างหนักแน่นว่า เป็นอัตตา เป็นเรา ได้แล้วไซร้, 

รูปนั้น นามนั้น ย่อมถึงความนับว่า เป็นของควรกำหนด 

พิจารณา ควรตามดูรู้ทัน (ตามข้อฝึกวิปัสสนาภาวนา)  

เพราะการที่จะเพิกถอนอัตตาได้นั้นก็เฉพาะในรูป - นาม  

ที่เป็นที่ตั้งแห่งความเห็นผิดว่า เป็นอัตตา ในเวลานั้นๆ 

นั่นเทียว
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  เมื่อจำแนก รูป - นาม ที่ควรกำหนดพิจารณา 

ไปตามลำดับทวาร (ทั้ง ๖ ทวาร) ก็จะจำแนกได้อย่างนี้ คือ 

  ๑.) ทางตา, ในเวลาที่กำลังเห็นรูป (ภาพ) ควร 

ใส่ใจที่...ความรู้สึกเห็น ซึ่งเป็นนาม (สภาพความรู้สึกรับรู้ 

ทางตา ; “นามเห็น” ไม่ใช่ “เราเห็น”)

  ๒.) ทางหู, ในเวลาที่กำลังได้ยินเสียง ควรใส่ใจที่... 

ความรู้สึกได้ยิน ซึ่งเป็นนาม (สภาพความรู้สึกรับรู้ทางหู : 

“นามได้ยิน” ไม่ใช่ “เราได้ยิน”)

  ๓.) ทางจมูก, ในเวลาที่กำลังสูดดมกลิ่น ควร 

ใส่ใจที่ . . .  สภาพกลิ่น อันโชยมาถึงจมูก ซึ่งเป็นรูป 

(สภาพที่ถูกรับรู้อยู่ที่จมูก คือ “รูปกลิ่น” ปิดโอกาสการ 

สำคัญหนักแน่นเลยไปว่า “เราเหม็น เราหอม” เป็นต้น)

  ๔.) ทางลิ้น, ในเวลาที่กำลังลิ้มรส ควรใส่ใจที่... 

สภาพรส ซึ่งซึมซาบอยู่ที่ลิ้น ในขณะนั้นๆ, รส เป็นรูป 

(สภาพที่ถูกรับรู้อยู่ที่ลิ้น  คือ  “รูปรส” ปิดโอกาส 

สำคัญผิด เห็นผิดเลยไปว่า “เราเปรี้ยว เราเค็ม เราหวาน” 

เป็นต้น)

  ๕.) ทางกาย, ในเวลาที่ความเย็น - ร้อน, อ่อน - แข็ง, 

หย่อน - ตึง กำลังกระทบสัมผัสที่ผิวกายอยู่ ควรใส่ใจที่... 

สภาพ เย็น - ร้อน เป็นต้นนั้น ซึ่งกระทบอยู่ สัมผัสอยู่ที่ 
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กายบริเวณนั้นๆ ซึ่งเป็นรูป (สภาพที่ถูกรับรู้อยู่ที่กาย คือ 

“รูปร้อน - รูปเย็น รูปอ่อน - รูปแข็ง รูปหย่อน - รูปตึง”... 

ไม่ใช่ “เราร้อน  เราเย็น” เป็นต้น)

  พึงสังเกตว่า

  รูป (ภาพ) ที่เห็นทางตา และเสียงที่ได้ยินทางหู 

เป็นของภายนอก โดยทั่วไปบุคคลย่อมไม่ถือเอาว่า เป็นเรา 

คือเรา

  ส่วนอารมณ์ ๓ ที่เหลือ คือ กลิ่นที่สูดดมทางจมูก , 

รสที่ลิ้มทางลิ้น และโผฏฐัพพะที่กระทบสัมผัสทางกาย 

แม้ปกติเป็นของภายนอกก็ตาม แต่บุคคลกลับยึดถือ 

เป็นจริงเป็นจังว่า เป็นเรา เช่น เราเหม็น - เราหอม, 

เราเปรี้ยว - เราเค็ม, เราร้อน - เราเย็น เป็นต้น ทั้งนี้ 

เพราะเหตุว่า บุคคลจะรู้สึกต่อกลิ่น ต่อรส ต่อสัมผัสต่างๆ 

นั้นได้ ก็ต่อเมื่อ กลิ่น รส สัมผัสนั้นๆ ต้องมาจรดถึงจมูก  

ลิ้น กายก่อน จึงจะรู้สึกได้

  ฉะนั้น กลิ่น รส สัมผัส แม้ว่าเป็นของภายนอกก็เป็น

ดุจของภายใน (คือ เนื่องในอัตตภาพ) ไปเลยทีเดียว จึงเป็น

ที่ตั้งแห่งความเห็นผิดว่า เป็นเราที่เหม็น เป็นเราที่หอม  

เป็นเราที่เปรี้ยว เป็นเราที่เค็ม เป็นเราที่ร้อน เป็นเราที่เย็น 

เป็นต้น อย่างนี้ ไปเลยทีเดียว
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  เมื่อเป็นเช่นนี้ ทางจมูก ลิ้น กาย จึงควรใส่ใจ ตามดู 

รู้ทัน ที่... รูปกลิ่น รูปรส รูปสัมผัส” 

  (หลักฐานทางปริยัติ  ที่ช่วยให้เข้าใจชัดเจนขึ้น 

อีกแห่ง  ดู เพิ่ม เติมที่  :  รูปวิภาคนัย  -  ทุกมาติกา 

ในรูปสังคหวิภาค อภิธัมมัตถสังคหปกรณ์ เป็นต้น)

  ๖.) ทางใจ (ในที่นี้คือ นอกเหนือไปจากรูป - นาม 

ทางทวาร ๕ ข้างต้น) คือในเวลาที่จิตกำลังรู้สึกนึกคิดไป 

ต่าง ๆ นานา มีความพอใจ ดีใจ เสียใจ หงุดหงิด อยากได้ 

มีเมตตา กรุณา มีศรัทธา สมาธิ เป็นต้น และในเวลาที่ 

เรากำลังมีอริยาบถใหญ่ อริยาบถย่อย เป็นไปอยู่คือ 

กำลังนั่งอยู่ เดินอยู่ ขยับเขยื้อน เคลื่อนไหวอยู่เป็นต้น

  ทั้งความรู้สึกนึกคิดต่างๆ และอริยาบถทั้งหลายนั้น, 

เป็นสิ่งควรใส่ใจ และตามดูรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่า เป็นนาม 

(ความรู้สึกต่างๆ เช่น “นามพอใจ นามเสียใจ นามฟุ้ง”  

ไม่ใช่ “เราพอใจ” ไม่ใช่ “เราเสียใจ”ไม่ใช่ “เราฟุ้ง” เป็นต้น) 

และเป็น “รูปน่ัง รูปนอน” ไม่ใช่ “เราน่ัง” ไม่ใช่ “เรานอน”

  ทีก่ลา่วมานี ้ชือ่วา่ เปน็รปู  - นาม ทีค่วรกำหนดพจิารณา 

ใส่ใจ ตามดูรู้ทัน ในวาระนั้นๆ คือ ในวาระที่จิตกำลังรับรู ้

อารมณ์นั้นๆ อยู่ตามทวารต่างๆ เป็นปัจจุบันธรรมด้วย 

เป็นปัจจุบันอารมณ์ด้วย นั่นเทียว
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   - เมื่อมีหลักในการคัดเลือกอารมณ์ เอามา 

       ใ ช้ ง า น เ ป็ น กั ม มั ฏ ฐ า น ข อ ง วิ ปั ส ส น า  

       ได้แล้วเช่นนี้

   - ก็ควรศึกษาให้เข้าใจ ด้านตัวทำงาน (ผู้ดู :  

       ผู้ ก ำ ห น ด พิ จ า ร ณ า  :  ผู้ ต า ม ดู รู้ ทั น )  

       ในการฝึกหัดเบื้องต้นว่า ต้องมีคุณสมบัติ 

       ใดบ้าง...

ฉบับต่อไป... สาธุ สาธุ

 

  หมายเหตุ

  หนังสือที่ใช้ประกอบการค้นคว้าและเรียบเรียง 

เป็นหลักคือ : อุบายดับทุกข์ ฉบับรวมเล่ม ; อ.ไชยวัฒน์ 

กปิลกาญจน์, มูลนิธิปราณี สำเริงราชย์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

และเทียบหลักฐานจาก วิสุทธิมัค เป็นต้น
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มงคล ๓๘ ประการ (๘)

อ.เทพฤทธิ์ สาธิตการมณี

 

  สวัสดีครับท่ านสมาชิกที่ เ คารพ วันนี้ ก็ เป็น 

วันอาสาฬหบูชา พวกเราก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานบุญ 

ผ้าป่าที่มูลนิธิแนบมหานีรานนท์กันอีกครั้ ง  เดือน 

มิถุนายนที่ผ่านมาทางมูลนิธิฯ ได้กราบนิมนต์พระอาจารย์ 

บุญมี จากสำนักวิวัฏฏะ วัดเขาสนามชัยมาช่วยการอบรม 

วิปัสสนา หลักสูตร ๗ วัน ที่มูลนิธิแนบฯ ปรากฎว่า 

มีผู้สนใจมาเข้าปฏิบัติและมาฟังการอบรมกันอย่างคับคั่ง 

จนที่นั่งแทบจะไม่พอนั่ง และเรือนกรรมฐาน ก็ไม่พอ 

กบัจำนวนของผูเ้ขา้มาปฏบิตัธิรรม จงึมกีารเพิม่หอ้งพกัไป

ยังตึกอื่นๆ ตามสมควร ก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีและ 

มูลนิธิแนบฯ ยังมีหลักสูตรอบรมระยะสั้น ๓ วัน สำหรับ 

ผู้ที่ไม่สามารถลางานมาปฏิบัติ ๗ วันได้ จึงจัดหลักสูตร  

๓ วันขึ้นโดยอบรมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันจันทร์ เมื่อ 

ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการปฏิบัติแล้วค่อยหาเวลา 

มาปฏิบัติเองได้ในภายหลัง และโอกาสต่อไปก็จะกราบ 

นิมนต์พระอาจารย์บุญมี มาช่วยการอบรมวิปัสสนาที่ 
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มูลนิธิแนบฯ ในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วย และอาจมีการ 

เชิญท่านอาจารย์ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์ มาช่วยชี้แนะ 

การปฏิบัติด้วย โปรดติดตามข่าวของมูลนิธิฯ กันอย่าง 

ใกล้ชิดนะครับ ก็ขอนำเสนอเรื่องของมงคลต่อเลยนะครับ

 

มงคลข้อที่ ๑๖  การประพฤติธรรม

  การประพฤติธรรม ธมฺมจริยา จ มีความหมาย 

คือ ธรรม หมายถึง กุศลธรรม มีบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ และ 

กุศลกรรมบถ ๑๐ เป็นต้น จริยา แปลว่าการประพฤติ 

ประกอบด้วยการกระทำอยู่เนืองๆ ทำอย่างสม่ำเสมอ 

โดยไม่ทำๆ หยุดๆ รวมความแล้วธรรมจริยา หมายถึง 

การมี เจตนากระทำในบุญกิริยาวัตถุ  ๑๐ และกุศล- 

กรรมบถ ๑๐ อยู่อย่างสม่ำเสมอนั่นเอง

  เรือ่งของบญุกริยิาวตัถ ุ๑๐ ไดเ้คยแสดงไปแลว้ในฉบบั 

ก่อนๆ ลองเปิดทบทวนดูนะครับ ส่วนกุศลกรรมบถ ๑๐  

หมายถึงการงดเว้นจากการประพฤติบาปทุจริต มี  

กายทุจริต ๓ วจีทุจริต ๔ และมโนทุจริต ๓ เมื่องดเว้น 

จากอกุศลกรรมบถทั้ง ๑๐ ข้อ ก็เท่ากับว่ามีการเจริญ 

กุศลกรรมบถทั้ง ๑๐ ข้อด้วยนั่นเอง ได้แก่
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  กายสุจริต ๓ 

  ๑. งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต  รวมไปถึง 

การไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นด้วย จัดเป็นกายสุจริตซึ่งมี 

ใจควบควบคุมข้อแรก

  ๒. งดเว้นจากการลักทรัพย์ การถือเอาทรัพย์จาก 

เจ้าของที่เขาไม่ได้ให้ หรือที่เจ้าของเขาหวงแหน มาเป็น 

ของตนหรือนำไปให้ผู้อื่น ดังนั้น เมื่ออยากได้สิ่งใดก็หามา

ด้วยความสุจริตตามความสามารถของตน หรือตามกำลัง 

ทรัพย์ของตน จึงเป็นกายสุจริตข้อ ๒.

  ๓. การงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ไม่ไป 

ล่วงเกินในผู้ที่ยังมีผู้ปกครองหรือผู้ที่มีเจ้าของ เช่นผู้ที่มี 

พ่อแม่พี่น้องปกครองและผู้ที่มีคู่หมั้นหรือคู่ครอง เมื่อ 

งดเว้นได้จึงเป็นกายสุจริตข้อ ๓.

  วจีสุจริต ๔

  ๑. เว้นจากการพูดเท็จและพูดแต่คำจริงที่ เป็น 

ประโยชน์ ไม่พูดคำจริงที่ก่อความเสียหายแก่ผู้อื่น เมื่อ 

งดเว้นได้จึงเป็นวจีสุจริตข้อแรก
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  ๒. เว้นจากการกล่าวคำหยาบคาย หรือคำพูดที่ฟังดู 

อ่อนหวานแต่เจตนาจะพูดเพื่อเหน็บแนมให้ผู้อื่นเสียใจ 

หรือจะเสียดแทงใจผู้อื่น และควรพูดแต่คำที่เป็นปิยวาจา 

น่าฟัง พูดด้วยความมีน้ำใจแก่ผู้อื่น เมื่อทำได้เช่นนี้ คือ 

งดเว้นจากการพูดคำหยาบ จึงเป็นวจีสุจริตข้อ ๒.

  ๓.  เว้นจากการพูดส่อเสียด หมายถึงการไม่พูดยุยง 

ให้เกิดความแตกแยก แตกความสามัคคีกัน ไม่ว่าคำพูดน้ัน

จะเป็นคำเท็จหรือคำจริงแต่มีเจตนาเพื่อพูดให้เขาแตก 

ความสามัคคีกัน ให้เขาเกิดความเสียหาย แต่ถ้าพูดให้ผู้อื่น

อยา่ไปคบกบัคนพาล ไมจ่ดัเปน็คำพดูสอ่เสยีด แตเ่ปน็มงคล 

ข้อแรกเลย การงดเว้นการพูดส่อเสียดได้จึงเป็นวจีสุจริต 

ข้อ ๓. ถ้ามีจิตคิดพูดให้เกิดความสามัคคีกันจะยิ่งเกิด 

ประโยชน์มากยิ่งขึ้น

  ๔. เวน้จากการกลา่วคำเพอ้เจอ้ไรส้าระ แตค่วรกลา่ว 

แต่คำที่เป็นประโยชน์ กล่าวแต่ธรรมที่ดี แม้คำพูดเพ้อเจ้อ 

จะไม่ก่อความเสียหายแก่ผู้อื่น แต่ก็ก่อความเสียหาย 

แก่ตนเอง คือตัดประโยชน์ในการบรรลุมรรคผลของตน 

ดังนั้น บัณฑิตจะไม่คบกับคนพูดเพ้อเจ้อ การเว้นจาก 

คำเพ้อเจ้อได้จึงเป็นวจีสุจริตข้อ ๔.
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  มโนสุจริต ๓

  ๑.  เว้นจากการเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์ของผู้อื่น 

โดยมิชอบ หากอยากได้สิ่งใดก็คิดหาทางที่จะให้ได้มา 

โดยสุจริต หากหาไม่ได้ก็อาจไปขอจากผู้อื่นโดยชอบ  

เมื่องดเว้นความเพ่งเล็งได้จึงเป็นมโนสุจริต

  ๒. เว้นจากการพยาบาท ไม่ผูกโกรธอาฆาตแค้น 

ต่อผู้อื่น แม้เขาจะทำสิ่งไม่ดีกับเรา ก็ควรมีการให้อภัย 

ให้แก่เขา ไม่ไปนึกแช่งให้เขาวิบัติ เมื่องดเว้นการอาฆาต 

พยาบาทแก่ผู้อื่นได้ จึงเป็นมโนสุจริตข้อ ๒.

  ๓.  เว้นจากการเห็นผิด เห็นในสิ่งที่ เป็นคุณว่า 

เป็นโทษ หรือเห็นในสิ่งที่เป็นโทษว่าเป็นคุณ เป็นต้น 

ผู้มีความเห็นผิดเช่นนี้  ย่อมมีโอกาสทำบาปทุจริตได้  

ทุกประเภท และไม่คิดจะทำความดีหรือบุญกุศลใดๆ เลย 

เพราะความเห็นผิด ไม่เชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรม 

เป็นต้น เมื่อเว้นจากความเห็นผิดและมีความเห็นถูก 

เป็นสัมมาทิฏฐิแล้ว ย่อมเกิดความเจริญรุ่งเรือง จะกระทำ 

สิ่งใดก็มีปัญญาความเห็นถูกประกอบด้วยเสมอ จึงเป็น 

มโนสุจริตข้อ ๓.
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  ดังนั้น ธรรมจริยาจึงมีการเว้นจากบาปทุจริต แล้วมา 

เจริญบุญกุศล มีการให้ทานรักษาศีล เจริญภาวนา ย่อมเกิด 

ประโยชน์สุขแก่ผู้กระทำ แต่บุคคลแต่ละท่านย่อมมีการ 

สั่งสมอุปนิสัยที่ต่างกัน ก็ต้องมีความหมั่นเพียรให้มากๆ 

ย่อมเกิดประโยชน์อย่างแน่นอน

  ส่วนการประพฤติธรรมของบรรพชิตมียิ่งกว่า 

ฆราวาส คือ การทำคันถะธุระและวิปัสสนาธุระ เพื่อ 

ประโยชน์ในการเผยแผ่ธรรมและประโยชน์แก่มรรคผล 

ถงึซึง่ความสิน้ทกุข ์ดงันัน้ การไมป่ระพฤตธิรรมยอ่มมโีทษ 

คือ ให้วิบากที่ไม่ดีแก่ตนทั้งในปัจจุบันภพและสัมปรายภพ 

ตัดโอกาสที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์ พลาดโอกาสแห่งสวรรค ์

สมบัติและนิพพานสมบัติ แต่หากได้มีโอกาสประพฤติ 

ปฏิบัติธรรมแล้ว ย่อมได้อิฏฐผล คือผลอันน่ายินดีพอใจ 

ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า และเข้าถึงประโยชน์อย่างยิ่งคือ 

มรรคผลนิพพาน ดังนั้นการประพฤติธรรมจึงเป็นมงคล 

อย่างยิ่ง
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มงคลข้อที่ ๑๗ การสงเคราะห์ญาติ

  การสงเคราะห์ญาติ ญาตกานญฺจ สงฺคโห ญาติ คือ 

ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเราโดยสายโลหิต และโดยการ 

เกี่ยวดองกัน ได้แก่ ญาติข้างบิดา มี ปู่ ย่า ลุง ป้า อา  

พร้อมทั้งครอบครัวของคนเหล่านั้น ญาติฝ่ายมารดา ได้แก่ 

ตา ยาย ลุง ป้า น้า และญาติของคนเหล่านั้น ส่วนญาติ 

ของเรามี  พี่  น้อง ลูก  หลาน เหลน รวมทั้ งญาติ  

ฝ่ายคู่ครองของเรา จัดเป็นญาติที่ เกี่ยวดองกันทั้งสิ้น  

ดังนั้น การสงเคราะห์ญาติจึงหมายถึงการให้ความ 

ช่วยเหลือยามที่เขาเดือดร้อนหรือลำบากขัดสน หากเขา 

ขาดแคลนทรัพย์ก็พึงสงเคราะห์ด้วยเงินทอง ของอุปโภค 

บริโภค หากเขาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ช่วยพาไปรักษาพยาบาล 

หรือช่วยออกค่ารักษาพยาบาลให้ หากเขามีความทุกข์ใจ 

ก็คอยปลอบให้คำแนะนำด้วยหลักธรรมเพื่อให้คลายทุกข์ 

หรอืแมย้ามทีเ่ขามคีวามสขุดกีค็วรแวะไปเยีย่มเยยีนไตถ่าม

ทุกข์สุข หรือมีสิ่งของติดไม้ติดมือไปฝากเขาบ้าง ก็จะ 

เป็นการผูกมิตรไมตรี มีน้ำใจต่อกัน ผู้ที่ไม่เคยคิดจะ 

สงเคราะห์ญาติ ย่อมมีโทษคือเป็นที่ติฉินนินทาของ 

หมู่ญาติว่าเป็นคนไม่มีน้ำใจ เป็นที่รังเกียจของหมู่ญาติ  
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เวลาตนประสบความลำบากก็จะไม่มีใครยื่นมือมาช่วย  

จะเป็นเหตุให้เกิดมาขาดแคลนโภคทรัพย์อีกด้วย ส่วนการ 

รู้จักสงเคราะห์ญาติ ย่อมได้รับความรัก เคารพ เกรงใจ 

จากหมู่ญาติ เป็นที่ชื่นชมสรรเสริญของหมู่ญาติ แม้ 

บางครั้งจะประสบอุปสรรคก็จะมีหมู่ญาติมาช่วยเหลือ  

เมื่อสิ้นอายุขัยก็มีสุคติเป็นที่หวัง และจะเป็นผู้ที่มีจิตใจ 

อ่อนโยน ได้ให้ทานแก่ญาติอยู่เสมอ ดังนั้น การสงเคราะห์

ญาติจึงเป็นมงคลอย่างยิ่ง

 

มงคลข้อที่ ๑๘ การงานที่หาโทษมิได้

  การงานที่หาโทษมิได้ อนวชฺชานิ กมฺมานิ หมายถึง  

การทำการงานทั้งหลายที่ไม่มีโทษทั้งในทางโลกและ 

ทางธรรม มีการสมาทานอุโบสถศีล การขวนขวาย 

ช่วยเหลือในกิจต่างๆ ที่ดีที่ชอบ และการทำสาธารณ 

กุศลต่างๆ เป็นต้น

  ๑. การสมาทานอุโบสถศีล มีการรักษาศีลอุโบสถ 

ตลอด ๑ วัน ๑ คืน เช่นคนสมัยโบราณจะรักษาศีลอุโบสถ 

ในวันขึ้น ๘ ค่ำ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เป็นต้น ก็จะรักษาไม่ให้ศีล 

ด่างพร้อยหรือขาด ตลอด ๑ วัน ๑ คืนนั้น
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  องค์ของศีลอุโบสถ มี ๘ ข้อคือ

  ๑. ไม่ฆ่าสัตว์

  ๒. ไม่ลักทรัพย์

  ๓. ไม่ประพฤติผิดพรหมจรรย์ เว้นจากเมถุนธรรม

  ๔. ไม่พูดคำเท็จ

  ๕. ไม่ดื่มเครื่องมึนเมา

  ๖.  เว้นจากการรับประทานอาหารในยามวิกาล คือ 

หลังเที่ยงวันไปแล้วจนรุ่งอรุณของวันใหม่

  ๗.  เว้นจากการทดัทรงดอกไม ้เครื่องประดบัตกแตง่ 

ของหอม เครื่องสำอางค์ และไม่ดูการละเล่นฟ้อนรำ  

  ๘. ไม่นอนบนที่นอนอันสูงใหญ่

  ข้อที่น่าพิจารณาคือข้อที่ ๖ บางคนเลี่ยงบาลีโดย 

การรับประทานอาหารเย็นแล้วก็มาสมาทานศีลตอนค่ำ  

พอครบพรุง่นีค้ำ่กล็าศลีรบัประทานอาหารตอ่ทนัท ีอยา่งนี ้

ไม่ถูกต้องครับ ต้องสมาทานตั้งแต่เช้ามืด หรือบางท่าน 

สมาทานหนึ่งคืนล่วงหน้าก็มี และอาหารกลางวันห้าม 

รับประทานเลยเที่ยงวัน พอเที่ยงตรงต้องวางช้อนหยุด 

รับประทานทันที จะอ้างว่ามารับประทานช้าจึงรับประทาน 

ต่อจนจบเลยเที่ยงก็ไม่เป็นไร อย่างนี้ไม่ได้ครับ ถือว่า 
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ศีลขาดไปแล้ว และตอนบ่ายอาหารที่ เป็นโภชนะก็  

รับประทานมิได้ เช่น น้ำเต้าหู้ นมสด โอวัลติน นมเปรี้ยว 

ไอศครีม ไม่ได้ทั้งหมดครับ 

  ๒. การขวนขวายช่วยเหลือในกิจต่างๆ ที่ดีที่ชอบ  

มกีารตัง้เจตนาวา่จะทำเพื่อเป็นประโยชนต์อ่ผู้อื่นเปน็หลกั 

เป็นงานอันหาโทษไม่ได้ โดยเฉพาะการช่วยเหลืองาน 

ด้านพุทธศาสนา ส่งเสริมทางด้านการศึกษาเล่าเรียน 

พระไตรปิฎก อรรถกถาฎีกาและพระบาลี  รวมทั้ง 

นักธรรมและธรรมศึกษาด้วย หรือช่วยอำนวยความ 

สะดวกเวลามีงานบุญต่างๆ บ้างก็ช่วยทำความสะอาด 

ช่วยล้างถ้วยล้างชาม เป็นต้น

  ๓. การทำสาธารณกุศลต่างๆ เช่น การปลูกต้นไม้ 

ปลูกป่า สร้างบ่อน้ำ สร้างถนน สร้างสะพาน สร้างศาลา 

ที่พักริมทางแก่ผู้สัญจรไปมา ซึ่งอดีตมฆมานพ มีความ 

ขวนขวายในการทำสาธารณกุศลเหล่านี้มาก

  ดังนั้น การงานอันหาโทษมิได้ จึงเป็นมงคลอย่างยิ่ง 

เพราะย่อมได้รับความสุขใจจากการที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นทำ

สาธารณประโยชน์ ย่อมเป็นที่รักของหมู่ชนเป็นอันมาก  

เมื่อล่วงลับไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เป็นที่รัก 

ของหมู่เทวดาอีกด้วย
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  คอยพบกับมงคลข้อที่  ๑๙ การงดเว้นจากบาป  

อารตี วิรตี ปาปา ในฉบับหน้านะครับ ในวันทอดกฐิน 

หลังออกพรรษา ก็จะได้มาร่วมบุญกันอีกครั้ง ส่วน 

ท่ านสมาชิกที่มีข้อแนะนำใดๆ ติดต่อได้ที่กระผม 

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖-๓๑๗ ๙๗๗๑

  ท้ายที่สุดนี้  ขอความสุขความเจริญ ความเป็น 

ผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า 

จงมีแก่ท่านสมาชิกทุกท่าน สวัสดีครับ

  หมายเหตุ : อย่าลืมติดตามรายการธรรมโอสถ 

ของมลูนธิแินบมหานรีานนท ์สถานวีทิยกุรงุเทพมหานคร 

AM.873 ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา ๑๐.๓๕ ถึง ๑๑.๐๐ น.  

นะครับ
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ปัญหาน่ารู้สำหรับผู้เขียนอภิธรรม

อ.เทพฤทธิ์ สาธิตการมณี

 

  สวัสดคีรับท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่าน ห่างหายจาก

ปญัหานา่รูส้ำหรบัผูเ้รยีนอภธิรรมไปหลายเลม่ ตอ้งขออภยั 

ดว้ยเพราะมกีจิทางพระพทุธศาสนาคอ่นขา้งมาก แตช่ว่งนี ้

เริ่มเข้าที่แล้ว จึงมีเวลามาเขียนบทความต่อ ก็หวังว่าท่าน 

สมาชกิทีเ่รยีนอภธิรรมคงจะไดป้ระโยชนบ์า้งไมม่ากกน็อ้ย

นะครับ ก็ขอเข้าสู่สาระธรรม ณ บัดนี้

 

คำถามที่ ๔๒ ในอกุศลจิตล้วนมีอัญญสมานาเจตสิก 

เข้าประกอบซึ่งอัญสมานาเจตสิกเป็นเจตสิกกลางๆ 

ไม่เป็นอกุศลแต่ก็ไม่ใช่โสภณ แล้วเมื่ออัญสมานาเจตสิก 

ไปประกอบอยู่ในอกุศลจิตแล้วยังเป็นเจตสิกกลางๆ หรือ 

จะกลายเป็นอกุศลเจตสิกไปด้วย

คำตอบคือ  ถกูตอ้งแลว้ครบั อญัสมานาเจตสกิ ๑๓ ดวง 

เป็นเจตสิกกลางๆ คือ ไม่เป็นกุศลและอกุศล แต่หากเข้าไป

ประกอบกับอกุศลจิตย่อมเป็นอกุศลไปด้วยทั้งๆ ที่ตัวเอง 

ไม่เป็นอกุศล ยกตัวอย่างเช่น เมื่อโจรจะไปปล้นร้านทอง 
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ก็มีคนขี่จักรยานยนต์เตรียมรอรับ พอโจรปล้นได้ทอง 

ก็รีบวิ่งมาขึ้นรถจักรยานยนต์ แต่เมื่อถูกตำรวจจับ คนขี่ 

จักรยานยนต์ซึ่งเป็นเหมือนอัญญสมานาเจตสิก จะอ้างว่า 

ผมแค่ขี่จักรยานยนต์ไม่ได้ปล้น คนร้ายซึ่งเปรียบเหมือน 

อกุศลเจตสิกเป็นผู้ปล้นอย่างนี้ ตำรวจย่อมจะต้องนำ 

ผู้ขี่จักรยานยนต์เข้าคุกด้วย เพราะแม้จะไม่ได้ปล้นคือ 

ไม่เป็นอกุศลเจตสิกก็เข้าข่ายมีส่วนร่วมในการปล้นด้วย 

จึงต้องเป็นคนร้าย คือ เป็นพวกอกุศลไปด้วยในคราว 

เดียวกัน หรือในอีกกรณีหนึ่งคือ อัญญสมานาเจตสิก 

เมื่อไปประกอบกับกุศลจิตย่อมกลายเป็นกุศลไปด้วย คนที่

มาทำงานอยู่ในวัดเช่นเด็กวัดเป็นต้น เวลาพระภิกษุไป 

บิณฑบาตก็ติดตามไปด้วย คนเห็นก็ชมว่าเป็นเด็กดีน่ารัก 

ช่วยเหลือพระภิกษุ ทั้งๆ ที่ความจริงเด็กก็เพียงตามพระไป

ตามหน้าที่เท่านั้นแต่ก็กลายเป็นคนดีไปด้วย

 

คำถามที่ ๔๓ ทำไมโมหมูลจิต ๒ ดวงสามารถรับอารมณ์

ได้ทั้งที่เป็นอิฏฐารมณ์ (อารมณ์ที่น่ายินดี) อนิฏฐารมณ์ 

(อารมณ์ที่ไม่น่ายินดี) และมัชฌัตตารมณ์ (อารมณ์กลางๆ) 

แต่เวทนาของโมหมูลจิตท้ังสองกลับเป็นอุเบกขาไม่เหมือน 
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โลภมูลจิตที่เมื่อรับอารมณ์ที่ดีก็จะเกิดโสมนัส โทสมูลจิต 

รับอารมณ์ที่ไม่ดีก็จะเกิดโทมนัส ที่เป็นเช่นนี้เพราะเหตุใด 

คำตอบคือ  เพราะโมหมูลจิตมีโมหเจตสิกเข้าประกอบ 

เพียงเหตุเดียว และโมหเจตสิกก็มีความไม่รู้ในสภาพของ 

อารมณ์ว่าดี ไม่ดี หรือกลางๆ ดังนั้นจึงเกิดความรู้สึกเฉยไป

ในทุกอารมณ์เวทนาจึงเป็นอุเบกขาเพียงอย่างเดียว เปรียบ 

เหมือนคนปัญญาอ่อนพบกับอะไรก็เฉยเสียหมดเป็นต้น 

คำถามที่ ๔๔  ในกลุ่มของโมจตุกเจตสิก ๔ ดวงคือ โมหะ 

อหิริกะ อโนตตัปปะ และอุทธัจจะ เจตสิกดวงใดมีโทษ 

ในการทำบาปทุจริตได้มากที่สุด

คำตอบคือ   อหริกิะและอโนตตปัปะ มโีทษในการทำบาป 

ทุจริตได้มากที่สุด เพราะอหิริกเจตสิก มีความไม่ละอาย 

ต่อบาปทุจริต อโนตัปปเจตสิกมีความไม่เกรงกลัวต่อ 

บาปทุจริต จึงเป็นปัจจัยให้ทำบาปทุจริตได้มากที่สุด ก็ขอ 

อธิบายถึงสภาพของอหิริกเจตสิก มีสภาพที่ไม่ละอาย 

ต่อบาปทุจริต ไม่ละอายว่าสิ่งนี้เป็นบาปทุจริตไม่ควรทำ 

เปรยีบเหมอืน เดก็เลก็ทีไ่มร่งัเกยีจอจุจาระ กลา้เลน่อจุจาระ 

ของตนเอง เป็นต้น คนบางคนแม้เป็นผู้รู้ธรรมะมาก  
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แตเ่วลาเกดิกเิลสขึน้กก็ลา้ทำทจุรติไดโ้ดยไมล่ะอายตอ่บาป 

ทุจริตว่าเราเป็นผู้รู้ธรรมะมาก กล้าลักขโมย กล้าฆ่าสัตว์   

กล้ากล่าวคำวาจาโดยไม่ละอายว่าเป็นสิ่งไม่ควรทำ จะเป็น

ที่ตำหนิติเตียนของผู้อื่นเป็นต้น อโนตตัปปเจตสิกมีสภาพ

ทีไ่มเ่กรงกลวับาปทจุรติ และไมก่ลวัผลของบาปทจุรตินัน้ๆ 

เปรียบเหมือนแมลงเม่าที่บินเข้าไปในกองไฟโดยไม่กลัว 

ความร้อนของไฟ เป็นต้น ดังนั้น ผู้ที่มีอหิริกะและ 

อโนตตปัปะ จงึกลา้ทีจ่ะทำบาปอกศุล โดยไมส่ะทกสะทา้น 

เจตสิก ๒ ดวงนี้ จึงมีโทษในการทำบาปทุจริตมากที่สุด

 

คำถามที่ ๔๕  สัทธาเจตสิก มีลักษณะอย่างไร และคนที่ 

ไปหลงเชื่อพระภิกษุหรือฆารวาสผู้อวดอ้างว่าตนมี  

คุณวิเศษนั้น จัดว่าเป็นสัทธาเจตสิก นี้ใช่หรือไม่

คำตอบคือ   สัทธาเจตสิกมีลักษณะคือ เชื่อและเลื่อมใส

ในสิ่งที่ควรเชื่อ มีอยู่ ๔ ประเภท คือ

  ๑. กัมมสัทธา เช่ือในกรรมว่าการทำดีเป็นกุศลกรรม 

นั้นมีอยู่และการทำชั่วเป็นอกุศลกรรมนั้นมีอยู่จริง

  ๒. วปิากสทัธา เชือ่ในผลของกรรมวา่ การทำความดี 

ย่อมให้ผลเป็นกุศลวิบาก การทำชั่วย่อมให้ผลเป็นอกุศล 

วิบาก เป็นต้น
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  ๓. กัมมสกตาสัทธา การเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรม

เป็นของๆ ตน ไม่ว่าจะทำความดีหรือความชั่ว เขาจะเป็น 

ผู้รับผลของกรรมนั้นด้วยตนเอง

  ๔. ตถาคตโพธสิทัธา เชือ่ในการตรสัรูข้องพระสมัมา 

สัมพุทธเจ้า เชื่อว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงนำมาสั่งสอน 

แก่เราล้วนมีเหตุผลที่ถูกต้องไม่ขัดแย้งกันอย่างแน่นอน

  ใครที่มีความเชื่อและเลื่อมใสในสิ่งทั้ง ๔ ประการนี้ 

จัดได้ว่าเป็นลักษณะของสัทธาเจตสิก ส่วนผู้ที่ไปเลื่อมใส 

ในพระภิกษุหรือฆราวาสที่อวดคุณวิเศษเช่นรู้วาระจิตของ

ผูอ้ืน่ได ้หรอืไดฌ้านอภญิญา ไดม้รรคผลเปน็พระอรยิบคุคล 

อย่างนี้ไม่จัดเป็นสัทธาเจตสิก เพราะไปเชื่อในสิ่งที่ไม่ควร 

เชื่อ ซึ่งในตอนต้นอาจมีสัทธาเจตสิกที่ไม่เกิดร่วมกับ 

ปัญญาอยู่บ้าง แต่พอนานเข้าสภาพของศรัทธากลายเป็น 

ความงมงายไปโดยไม่รู้ตัว แม้มีผู้ชี้แนะว่าสิ่งที่ท่านเชื่อถือ 

อยู่นั้นไม่ถูกต้องด้วย เหตุด้วยผลก็ ไม่ เปิดใจรับฟัง  

ตัวอย่างเช่นผมมีเพื่อนไปปฏิบัติธรรมที่สำนักแห่งหนึ่ง 

เขาให้นำพลังความร้อนมาเผากิเลส เมื่อจบหลักสูตร ๘ วัน 

ก็มีการรับรองความเป็นโสดาบันให้แก่ศิษย์บางคน 

(ที่มีฐานะดี) ผมก็อธิบายให้เขาฟังว่าข้อปฏิบัติเช่นนั้น 
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ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หากว่าความร้อน 

คือเตโชธาตุ สามารถเผากิเลสให้เร่าร้อนและหมดไปได้  

ชฎิล ๓ พี่น้องคงจะเป็นพระอรหันต์ไปแล้วไม่ต้องรอให้ 

พระพุทธเจ้าไปโปรดหรอก เขาก็ไม่เชื่อและยังเชื่อถือ 

อาจารย์ท่านนั้นต่อไป อย่างนี้เข้าข่ายงมงายคือไปเชื่อและ 

เลื่อมใสในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อ ก็คงต้องปล่อยให้สัตว์โลกเป็น 

ไปตามกรรม มีผู้สงสัยว่าทำไมคนจำนวนมากดูจะมีจิตใจ 

ดีงามชอบทำบุญฟังธรรม แต่กลับไปเป็นศิษย์ของสำนัก 

ต่างๆ ที่มีคำสอนที่ไม่ถูกต้อง เหตุผลก็น่าจะมาจากไป 

กระทำกรรมอย่างหนึ่งที่เป็นปัจจัยให้ต้องไปพบปะเป็น 

ลูกศิษย์ของสำนักที่มีคำสอนที่ไม่ถูกต้อง ใครชวนทำบุญ 

ก็ทำโดยสักแต่ว่าเป็นบุญโดยไม่พิจารณาว่าสำนักแห่งนั้น 

มีคำสอนที่ถูกหรือผิด หรือมีคนชวนทำบุญพิมพ์หนังสือ 

ธรรมะก็ชอบและร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์ทีละมากๆ โดยไม่รู้

ว่านื้อหาในหนังสือธรรมะนั้นถูกต้องหรือไม่  กุศลเช่นนี้ 

จัดเป็นกุศลญาณวิปปยุต คือไม่ประกอบด้วยปัญญา  

ถ้าคำสอนนั้นถูกต้องก็ดีไปได้บุญมาก แต่ถ้าคำสอนของ 

สำนักนั้นหรือในหนังสือเล่มนั้นไม่ถูกต้อง ก็เท่ากับเรา 

ไปสนับสนุนคำสอนที่ไม่ถูกต้องให้แพร่หลายไป ย่อมมี 
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โทษในสว่นนี ้ทำใหต้อ้งไปหลงทางไปกบัสำนกัทีม่คีำสอน

ที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้ ก็ผู้ถามว่าแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่า

คำสอนของสำนักน้ันหรือหนังสือธรรมะเล่มน้ันถูกหรือผิด 

ก็ต้องศึกษาสดับตรับฟังธรรมะที่ถูกเพื่อให้เกิดปัญญา 

แยกแยะถูกผิดได้ถูกต้อง โดยเฉพาะการเรียนพระอภิธรรม

เป็นปัจจัยให้เกิดปัญญา สัมมาทิฏฐิได้ถูกต้องที่สุด แต่ถ้า 

ยังเรียนได้ไม่มากหรือยังไม่ได้เรียน แต่อยากร่วมบุญ 

พิมพ์หนังสือธรรมะก็ลองนำไปให้ครูบาอาจารย์ที่สอน 

พระอภธิรรมลองตรวจสอบดกูอ่น ถา้ถกูตอ้งกไ็ปรว่มพมิพ ์

ถ้าไม่ถูกต้องแม้บางส่วนก็ไม่ควรที่จะร่วมพิมพ์ เพื่อ 

ความปลอดภัยของเราเอง

คำถามที่ ๔๖  สตเิจตสกิ มลีกัษณะอยา่งไร และขณะกำลงั 

ข้ามถนนอยู่มีสติเกิดร่วมหรือไม่

คำตอบคือ   สติเจตสิก มีลักษณะคือ ระลึกได้ในอารมณ์

ที่ดีงามและให้สังวรอยู่กับกุศลธรรมที่ดีงามเป็นต้น ซึ่งสติ 

มี ๒ ประเภท คือ

  ๑. อปิลาปนลักขณาสติได้แก่  สติที่ระลึกได้ว่า 

สิ่งนี้ดีเป็นสิ่งที่ควรทำ สิ่งนี้ไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ สิ่งนี้มี 
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ประโยชน์ควรเจริญ สิ่งนี้ไม่มีประโยชน์หรือมีโทษไม่ควร 

เจรญิ แตค่วรลดละเปน็ตน้ ดงันัน้อปลิาลกัขณาสตจิงึไดแ้ก่

สตทิัว่ๆไป ทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจำวนัไดอ้ยูเ่สมอ แตจ่ะเกดิ

บ่อยหรือไม่ก็ต้องแล้วแต่การอบรม ถ้าอบรมมากสติก็เกิด 

ไดม้าก อบรมนอ้ยสตกิเ็กดิไดน้อ้ย เชน่เราเรยีนพระอภธิรรม 

มาแลว้รูว้า่อกศุลเปน็สิง่ไมด่ ีเปน็ธรรมทีค่วรละ เวลาอกศุล 

จะเกิดหรือกำลังเกิดกับเราก็ให้รู้ว่าตอนนี้อกุศลกำลังเกิด 

อกุศลเป็นสิ่งไม่ดีต้องระวัง ขณะนั้นก็แสดงว่ามีการอบรม

สติแล้ว ๑ ครั้ง ขณะที่มีคนทำในสิ่งที่ไม่ถูกใจเริ่มโกรธ 

แล้วก็รู้ตัวว่ากำลังเริ่มโกรธ นี่มันลักษณะของโทสมูลจิต 

ที่เราเรียนมาเลยนี่ ขณะนั้นแสดงว่ามีสติเกิดขึ้นอีก ๑ ครั้ง 

เมื่อมีการระลึกรู้ในสภาพของกุศลบ้าง อกุศลบ้างบ่อยๆ  

ก็เท่ากับว่าเรากำลังเจริญสติให้เกิดขึ้นบ่อยๆ เมื่อสติ 

เกิดบ่อยสติก็จะค่อยๆ มีกำลังมากขึ้นทีละเล็กละน้อย  

ทุกครั้งที่สติเกิดขึ้นก็จะสกัดกั้นอกุศลธรรมไม่ให้เกิดขึ้น 

ในแต่ละขณะ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า สติเกิดแล้วอกุศล-

ธรรมจะเกดิขึน้ไมไ่ดน้ะครบั ถา้สตยิงัมกีำลงัออ่นแตอ่กศุล

ธรรมมีกำลังมากกว่า สติก็สู้ไม่ไหวต้องพ่ายแพ้เหมือนกัน 

ดังนั้นจึงต้องอบรมสติให้เกิดบ่อยๆ พอสติมีกำลังมากขึ้น 
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ก็สามารถชนะอกุศลธรรมที่เคยพ่ายแพ้ได้ทีละระดับไป 

ผูท้ีม่สีตสิมบรูณค์อืพระอรหนัต ์คอืสามารถสกดักัน้อกศุล

ธรรมได้ทุกประเภทโดยไม่มีส่วนเหลือ สติอาจจะเกิด 

รว่มกบัปญัญากไ็ดห้รอืเกดิโดดๆ โดยไมม่ปีญัญาเกดิรว่มกไ็ด ้

แต่ปัญญาจะเกิดต้องเกิดร่วมกับสติเสมอ

  ๒. อุปคัณหณลักขณาสติ ได้แก่สติที่ระลึกรู้สภาพ 

ของรูปธรรมและนามธรรม ในขณะที่กำลังปรากฏเป็น 

ปัจจุบันอารมณ์ได้แก่สติที่ใช้ในการเจริญสติปัฏฐาน เป็น 

สติที่ไประลึกรู้ในสภาพของกาย เวทนา จิต ธรรม เป็น 

สติที่อุปการะแก่ปัญญาหรือสัมปชัญญะโดยตรง เป็นสิ่งที่

ต้องอบรมในขณะเข้าไปเจริญวิปัสสนา ขณะข้ามถนน 

มีสติก็ได้ ไม่มีสติก็ได้ หากขณะข้ามถนนกลัวรถชนก็เป็น 

โทสะไม่มีสติ แต่ถ้าในขณะข้ามถนนมีความไม่ประมาท 

ในขณะข้ามถนน รอจังหวะให้รถอยู่ในระยะห่างท่ีปลอดภัย 

แล้วจึงข้าม หรือข้ามถนนตรงทางม้าลาย ไม่ข้ามถนนตัด 

หน้ารถในระยะกระชั้นชิด อย่างนี้เรียกว่าข้ามถนนอย่างมี

สติ เพราะความไม่ประมาทเป็นชื่อของสติด้วย

  ดังนั้นหากเราเจริญสติให้มีกำลังแล้ว อกุศลธรรม 

ต่างๆ จะเกิดกับเราได้ยาก คือสติจะไปรู้เท่าทันอกุศลธรรม
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เหล่านั้นอยู่บ่อยๆ โดยเฉพาะอกุศลธรรมอย่างหยาบๆ 

มีการล่วงอกุศลกรรมบถ เป็นต้น เมื่อสติมีกำลังโสภณ 

ธรรมอืน่ๆ จะมาเกดิรว่มกบัสตอิยา่งมากมาย เรากจ็ะลดละ 

อกุศลได้มาก เจริญกุศลที่ควรเจริญได้มาก และเมื่อมี 

โอกาสก็หาเวลาไปเจริญสติปัฏฐานบ้างตามสมควร เพื่อ 

ประโยชน์ในการละกิเลสให้เป็นสมุจเฉทในอนาคต สมดัง

คำสอนของพระพุทธองค์ในโอวาทปาฏิโมกข์

  ฉบับนี้ก็ขอยุติ ไว้ เพียงเท่านี้  หากท่านสมาชิก 

มีคำถาม หรือข้อชี้แนะก็ติดต่อมาที่กระผมได้หมายเลข 

๐๘๖-๓๑๗ ๙๗๗๑ พบกนัในปญัญาสารฉบบัวนัทอดกฐนิ 

ท้ายที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญา 

จงมีแก่ท่านสมาชิกทั้งหลาย
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ข่าวอนุโมทนา

	 คณะกรรมการมูลนิธิแนบมหานีรานนท์	 ขออนุโมทนา 

ท่านผู้มีอุปการคุณทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา	 กับมูลนิธิแนบ 

มหานีรานนท์

	 ๑.	 หจก. มงคลเจริญศรี โดยคุณแม่บัว คุณแม่คิ้ม  

คุณแม่ตุ้มทอง คุณแม่กัลยา คุณพ่อมงคลพร้อมบุตร ธิดา 

และครอบครวั, บรษิทักจิด ีดีไซน ์จำกดั คณุสมคดิ สมบรูณ ์

คุณรัชนี คุณจารึก แตงอ่อน และครอบครัว, คุณรัญวลัย 

จฑุารตันพงศ ์คณุวราพร ถาวร คณุติม้ ออ่นวงษ ์มจีติศรทัธา 

และเห็นความสำคัญในการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา	 จึงรับ 

เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้	 พร้อมคณะนักศึกษา 

อภธิมัฯ	วดัสามพระยา	วดัธาตทุอง	มลูนธิแินบฯ	ผูป้ฏบิตัธิรรม	

ญาติ	 มิตรและสาธุชนทั้งหลาย	 เพื่อนำรายได้สนันสนุนจัด 

การเรียนการสอนพระอภิธัมมัตถสังคหะ	 และปฏิบัติวิปัสสนา	

พร้อมทั้ งบู รณะซ่อมแซมศาลาเกาะกลางน้ ำอัน เป็น 

สถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิของท่านอาจารย์ 

แนบ	 มหานีรานนท์	 โดยทำเขื่อนคอนกรีตกันดินพังทะลาย	 

ที่บริเวณรอบเกาะและบริเวณรอบสระน้ำ	 และค่าใช้จ่ายใน 

การบริหารงานของมูลนิธิฯ	
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	 ๒.	 ท่านที่ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงภัตตาหารต่างๆ	 ใน 

วันงานทอดผ้าป่าสามัคคีนี้

	 ๓.		ท่านที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงภัตตาหารพระภิกษุและ 

ผู้ปฏิบัติธรรมรายวัน

	 ๔.	 ท่านที่บริจาคเครื่องอุปโภค	บริโภคต่างๆ	มากมาย	

แด่มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ตลอดมา

	 ๕.	 คุณภาณุสันต์	 เปรื่องวิริยะและครอบครัว	 บริจาค 

บอร์ดติดประกาศตู้กระจก	จำนวน	๑	ชุด	มูลค่า	๘,๐๐๐	บาท	

ม็อบถูพื้นพร้อมถังชนิดปั่น	จำนวน	๒๐	ชุด	และอุปกรณ์อื่นๆ	

	 ๖.	 อาจารย์นิตยา	 ปรีชายุทธ	 บริจาคชั้นวางรองเท้า 

สแตนเลส	จำนวน	๒	ชุด	มูลค่า	๒๘,๐๐๐	บาท

	 ๘.	 คุณวรินทร	 สุขเอี่ยมและครอบครัว	 บริจาค	 สมุด	

จำนวน	๕๐	โหล	ปากกา	จำนวน	๕๐๐	ด้าม	กระดาษฟุลสแก๊ป	

อุปกรณ์จัดการเรียนการสอนและการอบรมวิปัสสนาฯ	

และอุปกรณ์เครื่องเขียนอื่นๆ

	 ๙.	 บริษัท	 แอคทีฟ	 พริ้น	 จำกัด	 จัดพิมพ์ ใบฎีกา	

ผ้าป่าสามัคคี	กฐินสามัคคี	ในปี	๒๕๕๘	จำนวน	๒,๐๐๐	แผ่น	

และฎกีาผา้ปา่สามคัค	ีวนัมาฆบชูา	วสิาขบชูา	วนัอาสาฬหบชูา	

ปี	๒๕๕๙	จำนวน	๑,๗๐๐	แผ่น
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	 ๑๐.	ท่านที่บริจาคทรัพย์ปัจจัยทะนุบำรุงสมทบทุนมูลนิธิ

แนบมหานีรานนท์	 กองทุนค่าอาหาร	 ธนาคารบุญ	 ค่าพิมพ์ 

หนังสือเผยแพร่	 ค่าน้ำค่าไฟ	 ค่าภัตตาหารพระภิกษุและ 

ผู้ปฏิบัติธรรม	 ค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุ	 สามเณร	 แม่ชี	

คณาจารยแ์ละเจา้หนา้ทีม่ลูนธิฯิ	คา่เผยแพรธ่รรมทางสถานวีทิย	ุ

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 

ประสพความสุขความเจริญงอกงามไพบูลย์ ในธรรมและ 

มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถรู้ธรรมเห็นธรรมตามคำสอน

ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 จนถึงความพ้นทุกข์ 

โดยเร็วพลันด้วยกันทุกท่านเทอญฯ.
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ข่าวมูลนิธิ

	 มูลนิธิแนบมหานีรานนท์	 มีวัตถุประสงค์ทะนุบำรุง	

พระพุทธศาสนา	ด้วยคันถธุระและวิปัสสนาธุระโดยตรง	

 

ด้านคันถธุระ 

 ๑) จัดการเรียนการสอนพระอภิธรรมพร้อม 

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้แก่	 พระภิกษุ,	 สามเณร	

และแม่ชี	 หลักสูตรประจำ	 ๒	 ปี	 ท่ีสำนักวิปัสสนามูลนิธิ 

แนบมหานีรานนท์	 ถนนพุทธมณฑลสาย	 ๕	 โดยรับสมัคร	 

ปีละ	๑	รุ่นๆ	ละ	๕๐	ท่าน

	 ในปนีีม้ลูนธิไิดร้บัพระภกิษ	ุสามเณร	และแมช่เีขา้ศกึษา 

พระอภิธัมฯ	จำนวน	๕๐	ท่าน

 ๒) จัดการเรียนการสอนพระอภิธรรมฯ เพื่อ 

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน	ให้แก่	ประชาชนทั่วไป	๓	แห่ง	

ดังนี้.

  ๒.๑ วัดธาตุทอง ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา 

   ที่วิหารลิมปาภรณ์ทุกวันอาทิตย ์

   ●  เวลา	๐๘.๓๐	น.	ถึง	เวลา	๑๔.๐๐	น.	
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  ๒.๒ วัดสามพระยา เขตพระนคร 

   ที่อาคารสุหัทรังสรรค์ ชั้น ๑ 

   ห้อง ๑๐๑ และ ๑๐๒ เป็นประจำทุกวัน 

   ●  วันจันทร์-ศุกร์	

	 	 	 	 เวลา	๐๙.๐๐	น.	ถึง	๑๔.๓๐	น	

   ●  วันเสาร์-อาทิตย์	

	 	 	 	 เวลา	๐๘.๓๐	น.	ถึง	เวลา	๑๕.๓๐	น.	

  ๒.๓  มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ 

   ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ทุกวันอาทิตย์ 

   ●  เวลา	๐๙.๐๐	น.	ถึง	เวลา	๑๖.๓๐	น.	

 ๓) จัดพิมพ์วารสารธรรมะ ชื่อ ปัญญาสาร	แจกเป็น	

ธรรมทาน	ประมาณ	๓	 เดือนต่อฉบับ	 บอกรับเป็นสมาชิกได้	 

โดยไม่ต้องเสียค่าบำรุงแต่ประการใด

 ๔) เผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียง  

พล. ๑ รักษาพระองค์ คลื่น AM.๑๔๒๒ ทุกวันจันทร์ ถึง 

วันศุกร์ 

   ●  เวลา	๑๐.๓๐	น.	ถึง	๑๑.๐๐	น.
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ด้านวิปัสสนาธุระ 

 ๑) ได้จัดตั้งสำนักวิปัสสนา	 ณ	 เลขที่	 ๘๔/๑	 หมู่	 ๒	

ตำบลบางกระทึก	 อำเภอสามพราน	 จังหวัดนครปฐม	

มีเรือนปฏิบัติวิปัสสนา	 จำนวน	 ๖๐	 หลัง	 เพื่อรับผู้ที่มีความรู้	 

ปรมัตถธรรมตามสมควรเข้าปฏิบัติธรรม	 ผู้สนใจแจ้งความ 

ประสงค์เข้าปฏิบัติได้ที่สำนักงานมูลนิธิฯ	 หรือโทรศัพท์ 

แจ้งล่วงหน้าไว้ก่อนได้ไม่เกิน	๓๐	วัน	

 ๒) จัดอบรมวิปัสสนา หลักสูตร ๗ วัน ดังนี้. 

	 	 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

 ๓) จัดอบรมวิปัสสนา หลักสูตรระยะส้ัน ๓ วัน ดังน้ี. 

	 	 วันที่	๒๗	-	๒๙	สิงหาคม	๒๕๕๙	

	 	 วันที่	๒๖	-	๒๘	พฤศจิกายน	๒๕๕๙	

 ๔) พระภิกษุเข้าปฏิบัติธรรม ตามหลักสูตรประจำ 

ดังนี้. 

  วันที่	๒๐	-	๒๖	กรกฎาคม	๒๕๕๙	

	 	 วันที่	๑๖	-	๒๒	ตุลาคม	๒๕๕๙	
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 ๕) ผู้เข้าปฏิบัติธรรม เดือน เมษายน ถึงพฤษภาคม 

๒๕๕๙ มีจำนวน ดังนี้. 

  พระภิกษุ		 	 	 ๖	 รูป	

	 	 แม่ชี	 	 	 	 	 ๗	 ท่าน	

	 	 ฆราวาสชาย	 	 	 ๒๑	 ท่าน	

	 	 ฆราวาสหญิง	 	 	 ๗๘	 ท่าน	

   รวม    ๑๑๒ ท่าน 

 ๖) ผู้เข้าอบรมวิปัสสนาระยะสั้น หลักสูตร ๗ วัน 

เดือน เมษายน ถึงมิถุนายน ๒๕๕๙ มีจำนวน ดังนี้. 

  พระภิกษุ		 	 	 ๒	 รูป	

	 	 แม่ชี	 	 	 	 	 ๔		 ท่าน	

	 	 ฆราวาสชาย	 	 	 ๒๕		 ท่าน	

	 	 ฆราวาสหญิง	 	 	 ๘๙	 ท่าน	

    รวม   ๑๒๐ ท่าน 

 ๗) ผู้เข้าอบรมวิปัสสนา หลักสูตร ๓ วัน เดือน 

เมษายน ๒๕๕๙ มีจำนวน ดังนี้. 

  แม่ชี			 	 	 	 ๑	 ท่าน	

	 	 ฆราวาสชาย		 	 	 ๕		 ท่าน	

	 	 ฆราวาสหญิง			 	 ๒๐		 ท่าน	

    รวม   ๒๖ ท่าน 
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ข่าวการบำเพ็ญกุศลประจำปี ๒๕๕๙ มีดังนี้. 

วนัที	่๑๙	กรกฎาคม	๒๕๕๙	ทอดผา้ปา่สามคัค	ี(วนัอาสาฬหบชูา)	 

วันที่	๒๓	ตุลาคม	๒๕๕๙	ทอดกฐินสามัคคี	

	 เนื่องจากสำนักวิปัสสนามูลนิธิแนบฯ	 ตั้งมานานกว่า	 

๓๐	 ปี	 อาคารสถานที่เก่าชำรุด	 จึงต้องมีการทยอยบูรณะ 

ซ่อมแซมทีละอย่างตามสมควร	 จึงแจ้งข่าวมายังสมาชิก 

ผู้มีจิตศรัทธาในทานกุศล	

	 ๑.	 มูลนิธิ	 มีโครงการบูรณะซ่อมแซมศาลากลางน้ำ	 

อันเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิท่านอาจารย์แนบ	

มหานีรานนท์	 พร้อมทำเขื่อนคอนกรีตกันดินพังทลาย 

รอบเกาะกลางน้ำและรอบสระน้ำ	 ราคาเมตรละประมาณ	 

๒,๒๐๐	บาท	พื้นที่ยาวประมาณ	๑,๔๐๐	รวมมูลค่าประมาณ	

๓,๑๐๐,๐๐๐	บาท	จึงแจ้งข่าวมายังผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

	 ๒.	 จัดพิมพ์หนังสือพระอภิธัมมัตถสังคหะปริจเฉทที่	๕	

จำนวน	๑,๐๐๐	เล่ม

	 ๓.	 ดำเนินการบูรณะซ่อมแซมอาคารพักพระภิกษุสงฆ์	 
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ติดต่อร่วมบริจาคได้ที่ 

มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ 

หรือ บัญชีมูลนิธิแนบมหานีรานนท์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

สาขาสำนักเพลินจิตบัญชีเลขที่ ๐๐๑-๙-๓๘๙๔๒-๐ 

ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนข้าวสาร 

บัญชีเลขที่ ๐๒๗-๑-๒๒๒๙๘-๐ ประเภทออมทรัพย์  

และโปรดส่งสำเนาการโอนเงินเข้าบัญชีไปที่มูลนิธิแนบ 

fax.๐๒-๔๘๒-๑๐๔๔ โทรศัพท์ ๐๒-๘๘๙-๔๔๑๗ และ 

๐๘๙-๖๑๓-๙๓๓๓
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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 มาติกา 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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