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หีนชจฺโจปิ เจ โหติ  อุฏฺาตา ธิติมา นโร

อาจารสีลสมฺปนฺโน  นิเส อคฺคีว ภาสติ.

(ขุ.ชา. ๒๗/๒๑๔๑/๔๓๔ สฺยา.)

นรชนแม้จะเป็นผู ้มีชาติเลวทราม แต่เป็นผู ้มีความขยันหมั ่นเพียร 

มีปัญญา ประกอบด้วยอาจาระและศีล ย่อมจะรุ ่งเรือง เหมือน 

กองไฟในกลางคืน ฉะนั ้น 

๑๒๐ ปี ชาตกาล อาจารย์แนบ มหานีรานนท์ 

มูลนิธิแนบมหานีรานนท์
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สำนักงานมูลนิธิแนบมหานีรานนท์
๘๔/๑ หมู่ ๒ ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ตำบลบางกระทึก
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐
โทร. ๐๒-๔๘๒-๑๐๔๔, ๐๒-๘๘๙-๔๔๑๗, ๐๘๙-๖๑๓-๙๓๓๓
และที่ตึกสุหัทรังสรรค์ วัดสามพระยา กทม. ๑๐๒๐๐
โทร. ๐๒-๖๒๘-๙๓๒๘

พิมพ์ที่ บริษัท แอคทีฟ พริ้นท์ จำกัด
๙ ซอยลาดพร้าว ๖๔ แยก ๑๔ แขวงวังทองหลาง 

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทร. ๐๒-๕๓๐-๔๑๑๔ (อัตโนมัติ)  โทรสาร ๐๒-๑๐๘-๘๙๕๐-๕๑

E-mail : tanapress@gmail.com
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คำนำ

 ปัญญาสาร ฉบับที่ ๑๓๙ นี้ จัดพิมพ์ในวาระกฐินกาล หรือ 
เทศกาลถวายผ้ากฐินแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาแรกครบสามเดือน  
ซ่ึงเป็นพระภิกษุนักศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกพระอภิธรรมหลักสูตร 
ประจำ ๒ ปี ของมูลนิธิแนบมหานีรานนท์
 กฐิน คือ ผ้าชนิดหน่ึงท่ีพระพุทธองค์ทรงอนุญาตแก่ภิกษุสงฆ์ 
ผู้จำพรรษาแรกครบ ๓ เดือน เป็นกาลทาน (ทานที่จำกัดช่วงเวลา 
ในการถวาย) คือ ช่วงหลังจากออกพรรษา ๑ เดือน ตั้งแต่วันแรม  
๑ คำ่ เดอืน ๑๑ ถงึวนัขึน้ ๑๕ คำ่ กลางเดอืน ๑๒  เปน็พระวนิยับญัญตั ิ
ทีพ่ระพทุธองคท์รงอนญุาตเกีย่วกบัการใชผ้า้นุง่หม่ โดยทรงกำหนด 
ขั้นตอนต่างๆ ไว้มากมาย ทั้งที่เป็นพิธีกรรม สังฆกรรม ที่เกี่ยวข้อง
กบัผา้ บคุคล สงฆ ์สถานที ่กาลเวลา เปน็ตน้ เพือ่ผอ่นปรนสกิขาบท 
บัญญัติที่พระพุทธองค์ทรงห้ามไว้แล้วให้เหล่าพระภิกษุปฏิบัติ 
ได้สะดวก
 กฐิน (กถิน) แปลว่า “มั่นคง” ดังที่ในคัมภีร์สารัตถทีปนี 
ฎีกาพระวินัยปิฎก (๓/๔๐๔) แสดงไว้ว่า
 “กถินนฺติ ปญฺจนิสํเส อนฺโตกรณสมตฺถตาย ถิรนฺติ อตฺโถ” 
 บทว่า “กถิน” (กฐิน) มีความหมายว่า “มั่นคง” เพราะ 
สามารถกระทำอานิสงส์ ๕ ประการไว้ในภายในของตน (คือตั้งแต่
กรานกฐินแล้วจนถึงวันขึ้น ๑๕ เดือน ๔)
 อานิสงส์ ๕ ประการนี้เอง เป็นการผ่อนปรนสิกขาบท 
บางประการ ดังพระพุทธดำรัสว่า
 “ดกูอ่นภกิษทุัง้หลาย เราอนญุาตใหภ้กิษผุูอ้ยูจ่ำพรรษาแลว้
กรานกฐนิ ดกูอ่นภกิษุทัง้หลาย ภิกษผุูก้รานกฐินแลว้จะไดอ้านสิงส ์
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๕ ประการ คือ  เที่ยวไปโดยไม่ต้องบอกลา ๑ ไม่ต้องถือผ้าไตรจีวร
ไปครบสำรับ ๑ ฉันคณโภชน์ได้ (ภิกษุตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไป 
ฉันอาหารที่เขานิมนต์ โดยออกชื่ออาหารได้) ๑ ทรงอดิเรกจีวรไว ้
ได้ตามต้องการ ๑ พวกเธอจะได้จีวรที่ เกิดขึ้นในวัดนั้น ๑”  
(วิ.มหา. ๕/๓๐๖/๙๔)
 สำหรบัมลูเหตขุองการเกดิกฐนินัน้ ปรากฏอยูใ่นพระวนิยัปฎิก 
กฐินขันธกะ (วิ.มหา. ๕/๙๕/๑๓๕) ว่า “ครั้งหนึ่งภิกษุชาวเมือง 
ปาฐาประมาณ ๓๐ รปู ถอืธดุงควตัรอยา่งเครง่ครดั มคีวามประสงค์ 
จะเฝ้าพระพุทธเจ้า ซึ่งขณะนั้นประทับอยู่กรุงสาวัตถี แคว้นโกศล  
จงึพากนัเดนิทางมุง่หนา้ไปยงัเมอืงนัน้ พอถงึเมอืงสาเกต ซึง่อยูห่า่ง 
จากกรุงสาวัตถี ประมาณ ๖ ประโยชน์ ก็เป็นวันเข้าพรรษาพอดี  
จึงเดินทางต่อไปไม่ได้ ต้องจำพรรษาอยู่ที่เมืองสาเกตตามพระวินัย
บญัญตั ิขณะทีจ่ำพรรษาอยู ่ณ เมอืงสาเกต เกดิความรอ้นรนอยากเฝา้ 
พระพุทธเจ้าเป็นกำลัง ดังนั้น พอออกพรรษาและปวารณาแล้ว 
กร็บีเดนิทาง แตร่ะยะนัน้ยงัมฝีนตกมาก หนทางทีเ่ดนิชุม่ไปดว้ยนำ้ 
เป็นโคลนตม ต้องบุกต้องลุยมาจนกระทั่งถึงกรุงสาวัตถี ได้เข้าเฝ้า 
สมความประสงค์ พระพุทธเจ้าทรงมีปฏิสันถารกับภิกษุเหล่านั้น 
ถึงเรื่องการจำพรรษาอยู่ ณ เมืองสาเกตและการเดินทาง ภิกษุ 
เหล่านั้นจึงกราบทูลถึงความตั้งใจ ความร้อนรนกระวนกระวาย  
และการเดินทางที่ลำบากให้ทรงทราบทุกประการ พระพุทธเจ้า 
ทรงทราบและเห็นความลำบากของภิกษุจึงทรงยกเป็นเหตุและ 
มีพระพุทธานุญาตให้พระภิกษุผู้จำพรรษาครบถ้วนแล้วกรานกฐินได้  
และเมื่อกรานกฐินแล้ว จะได้รับอานิสงส์ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น” 
 กฐนิทาน เปน็ สงัฆทาน (ทานทีถ่วายแดส่งฆ ์โดยไมเ่จาะจง 
บุคคล) ผู้ถวายย่อมได้รับผลและอานิสงส์มาก ดังที่พระพุทธองค ์
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ตรัสไว้ในทักขิณาวิภังคสูตร (ม.อุ.) ว่าในบรรดาทานทั้งหลาย 
“สังฆทาน” จัดว่าเป็นทานที่มีผลมาก และทรงตรัสอานิสงส์ของ 
ทานไว้ในทานานิสังสสูตร (องฺ.ปญฺ.) ว่า 
 “ดูก่อนภิกษุทั้งกลาย อานิสงส์การให้ทาน ๕ ประการนี้ 
มีอะไรบ้าง ? คือ 
 ๑. ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักที่พอใจของคนหมู่มาก
 ๒. สัตบุรุษผู้สงบย่อมคบหาผู้ให้ทาน
 ๓. กิตติศัพท์อันงามของผู้ให้ทานย่อมขจรไป
 ๔. ผู้ให้ทานย่อมไม่ห่างเหินจากธรรมของคฤหัสถ์ (ศีล ๕)
 ๕. ผู้ให้ทานหลังจากตายแล้วย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
 ดกูอ่นภกิษทุัง้หลาย อานสิงสก์ารใหท้าน ๕ ประการฉะนีแ้ล” 
 และผู้ที่ถวายผ้าแก่พระภิกษุสงฆ์ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญ  
๘ ประการ ดังที่ปรากฏใน ปิลินทวัจฉเถราปทานว่า “ข้าพเจ้าได้ 
ถวายผ้าในพระสุคตและพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้ว 
ได้รับอานิสงส์ ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า ๘ ประการ คือ  
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีผิวพรรณดังทอง ๑ ปราศจากธุลี (ปราศจากไฝฝ้า) ๑  
มีรัศมีผ่องใส ๑ มีตบะ ๑ มีร่างกายมีผิวเกลี้ยงเกลา ๑ เมื่อข้าพเจ้า
เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพ ก็มีผ้าสีขาว ๑๐๐,๐๐๐ ผืน  ๑  
มีผ้าสีเหลือง ๑๐๐,๐๐๐ ผืน ๑ มีผ้าสีแดง ๑๐๐,๐๐๐ ผืน ๑ 
กั้นอยู่ เหนือศีรษะของข้าพเจ้า นี้ เป็นผลแห่งการถวายผ้า 
ข้าพเจ้าได้ผ้าไหม ผ้ากัมพล ผ้าป่าน และผ้าฝ้าย ในที่ทุกแห่ง 
เพราะผลกรรมเหล่านั้น” (ขุ.อป. ๓๒/๓๙๓/๔๘๕)
 ในปีนี้ ที่มูลนิธิฯ มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา จำนวน ๔๓ รูป  
สามเณร ๒ รูป แม่ชี ๖ ท่าน ดังนั้น มูลนิธิฯ จึงได้จัดให้มี 
งานบำเพญ็กศุลถวายผา้กฐนิ สำหรบัครัง้นี ้คณุศรินิทร ตญัศริสิขุ,  
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คณุประชมุ -  คณุณชิา - คณุปกรณ ์ ตญัศริสิขุ,  และคณุแมส่ายบวั  
แซอ่ยุ, คณุสทุชัชา  วริยิะดษุณ ีไดเ้หน็ความสำคญัในการทำนบุำรงุ 
พระพทุธศาสนา จงึไดร้บัเปน็ประธานถวายผา้กฐนิสามคัคใีนครัง้นี ้ 
ร่วมกับคณาจารย์และคณะนักศึกษาพระอภิธรรมวัดสามพระยา, 
วัดธาตุทอง, มูลนิธิแนบฯ, คณะผู้ปฏิบัติธรรม ตลอดจนสาธุชน 
ทั้งหลาย ส่วนรายได้ที่เกิดจากงานครั้งนี้ ทางมูลนิธิฯ จะได้นำมา 
ใช้จ่ายในการบูรณะซ่อมแซมเรือนกรรมฐาน จำนวน ๖๐ หลัง  
และใช้จ่ายในกิจการของมูลนิธิฯ อนัเกี่ยวเนื่องด้วยการส่งเสริมธุระ
ในพระพทุธศาสนา ๒ ประการ คอื คนัถธรุะ และ วปิสัสนาธรุะ ตอ่ไป   
 วารสารฉบบันี ้ ไดน้ำบทความของอาจารยแ์นบ  มหานรีานนท ์ 
เรื่อง “ประวัติการปฏิบัติธรรมของอาจารย์แนบ มหานีรานนท์” 
และได้ลงบทความของอาจารย์ท่านอื่นๆ ที่เป็นอารมณ์ของปัญญา 
ได้ตามสมควรอีกด้วย
 สุดท้ายนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และกุศลเจตนา ที ่
ทา่นทัง้หลายรว่มใจกนัทำนบุำรงุพระพทุธศาสนา จงเปน็พลวปจัจยั 
ใหท้กุทา่นและครอบครวัประสพแตค่วามสขุ ความเจรญิ มสีตปิญัญา 
งอกงามไพบูลย์ในธรรม สามารถรู้ธรรม เห็นธรรม ตามคำสอน 
ของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ตลอดจนถงึความพน้ทกุขโ์ดยเรว็ดว้ยกนั
ทุกท่านเทอญ

     เทพฤทธิ์ สาธิตการมณี
     กรรมการฝ่ายวิชาการ
     ๘ กันยายน ๒๕๖๐
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วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
เริ่มลงทะเบียนรับของที่ระลึก
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. - ฟังธรรมบรรยาย 
  โดยพระอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
 - ประสบการณ์การเรียน 
  ความประทับใจต่อมูลนิธิฯ 
  (โดยคณะศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ)
๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. - ฉันน้ำปานะ, ทำกิจธุระส่วนตัว
๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. - ความสำคัญของการศึกษา
  พระอภิธรรมวิเคราะห์
 - เสวนาการศึกษาพระธรรมวินัย
 - การปลูกสัมมาทิฏฐิ 
  (โดยคณะศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ)
 
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเช้า
๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. - เริ่มพิธี, ธรรมปฏิสันถาร
 - พระสงฆ์ ๑๒๐ รูป สวดพระพุทธมนต์
 - รดน้ำอัฐิ อ.แนบ มหานีรานนท์
 - ชมนิทรรศการชีวประวัติ 
  อ.แนบ มหานีรานนท์

กำหนดการงาน ๑๒๐ ปี 
แห่งชาตกาล อ.แนบ  มหานีรานนท์ 
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๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพล
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ประวัติการปฏิบัติธรรม
อาจารย์แนบ มหานีรานนท์

แสดง ณ อภิธรรมมูลนิธิ วัดพระเชตุพน ฯ 
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๑๙

นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ

สวัสดีค่ะ ท่านผู้ฟังที่เคารพ
 ดิฉันหายไปนานนะคะ หายไปหลายเดือน 
ป่วยน่ะค่ะ ป่วยไปหลายเดือนทีเดียว ตั้งแต่หายป่วย
มาก็วันนี้เป็นวันแรก คิดถึงว่า ที่นี้ก็ทิ้งไปหลายวัน 
ก็คงคิดว่า คงไม่ได้มาพูดที่นี่อีก เพราะว่าอายุก็มาก 
แล้วนะคะ แล้วก็โรคภัยนี่น่ะ คนชราที่มีโรคเกิดขึ้น 
เกิดขึ้นแล้วน่ะ ไม่มีหายหรอกค่ะ มีแต่ทรงแล้ว 
ก็ทรุดลงไป เรื่องที่จะหายนี่ ไม่มีแน่ๆทีเดียวค่ะ 
เพราะฉะนั้น ดิฉันก็ปรารภเหมือนกันว่า ในเรื่อง 
พระพุทธศาสนานี่น่ะ ก็มีธุระ ๒ อย่าง คันถธุระ คือ 
เล่าเรียนศึกษาในพระไตรปิฎก และวิปัสสนาธุระ 
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การงานที่ทำให้ขูดเกลากิเลส การขูดเกลากิเลส 
ก็หมายถึงว่า เป็นการทำให้พ้นทุกข์ ทางที่จะทำให้ 
พ้นทุกข์ก็มีสำคัญอยู่ ๒ อย่างนี่แหละค่ะ
 การเรยีนอภธิรรมนีน่ะ่ ปรยิตันิะคะ เปน็คนัถธรุะ 
มีมากหลายแห่งทีเดียว แล้วก็ตามต่างจังหวัด  
ทีไ่หนๆ กม็มีากทเีดยีวคะ่ มเียอะแลว้ กพ็อจะเปน็ไปได ้
ไม่ เป็นไร สำหรับปริยัตินี้  ก็พอจะมีตำราอยู่  
แต่วิปัสสนานี้ ไม่มีตำรา ไม่มีตัวอย่าง เพราะฉะนั้น 
ก็ยากที่จะเข้าใจได้ หรือยากที่จะรักษาไว้ได้ เพราะ 
มันไม่มีอะไรที่เป็นวัตถุให้รวบรวมเอาไว้เหมือน 
คันถธุระปริยัติ ซึ่งมีตำราทำขึ้นไว้ได้ แต่ว่าวิปัสสนา 
นี่ไม่ได้นะคะ เพราะจะต้องทำงานด้วยวัตถุธรรม 
ที่เป็นสภาวะโดยแท้จริง คือจะต้องทำงานด้วยสภาวะ
ของปรมัตถ์ ซึ่งเป็นองค์ธรรมหรือเป็นวัตถุที่เราจะ 
เอามาทำงาน ซึ่งในพระไตรปิฎกก็มีอยู่ แต่ว่ามีอยู่ 
แต่ชื่อ ตัวสภาวะที่จะเอามาทำงานนั้นไม่มี
 เพราะฉะนั้นวิปัสสนานี่ไม่ใช่รู้ไว้เพียงแต่ชื่อ 
วิปัสสนาจะต้องรู้เข้าถึงตัวจริง และวิปัสสนานี้จะได้ 
มาจากไหน ทางนี้จะได้มาจากไหน ทางนี้ก็ได้มาจาก
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ตัวจริง ได้มาจากวัตถุ ที่เราเอามาทำงานนั่นเอง 
เอาวัตถุนั้นมาพิสูจน์ พิสูจน์แล้วก็ได้ความจริงจาก 
วัตถุนั้น ฟังคนอื่นบอกเล่าอะไรไม่ได้ ต้องมีวัตถุ 
ก็น่าสงสัยอยู่ว่า พระพุทธเจ้าเทศนาสั่งสอนสาวก 
ขณะนั้น ก็ได้บรรลุพระอรหันต์บ้าง อนาคามี 
สกทาคาฯ โสดาฯ ก็มีอยู่มาก
 แต่ว่าขอให้เข้าใจในเรื่องนี้ด้วยนะคะ ท่านต้อง 
เข้าใจว่า วัตถุที่ถูกทำงาน เอามาทำงานนั้นน่ะอยู่ที ่
ตัวเรา คืออยู่ที่ตัวเรานี่เอง จะพูดโดยนัยอภิธรรม 
ก็ต้องอยู่ที่จิต เจตสิก รูป นิพพาน นะคะ ไม่ใช่แต่ชื่อ 
นะคะ นี่สภาวะต้องเป็นอย่างนี้ หรือว่าขันธ์ ๕ 
อะไรนี่น่ะ ขันธ์ ๕ ก็ต้องรู้จักตัวขันธ์ด้วยจึงจะเอามา
พจิารณาได ้ไมใ่ชรู่จ้กัแตว่า่ ขนัธ ์๕ ม ี๕ ชือ่ รปู เวทนา 
สังขาร วิญญาณ ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะ ต้องรู้จักด้วย  
และต้องเอาตัวนั้นมาทำงานด้วยจึงจะได้ และต้อง 
เอาตัวนั้นมาพิสูจน์จนกว่าจะเห็นว่า ความจริงของ 
สภาวธรรมต่าง ๆ ไม่ใช่นึกเอา หรือคาดคะเนไม่ได้
 เพราะฉะนั้น ตำราไม่มี ตัววัตถุธรรมที่จะต้อง 
ถูกทำงาน ก็มีแต่ชื่อเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นจึงยาก  
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บางที เ รี ยนปริยัติ แล้ วก็ ไม่ สามารถปฏิบัติ ได้   
เพราะในสมัยพุทธกาล มิภิกษุชื่อโปฐิละ เป็นผู้ทรงไว ้
ซึ่งพระไตรปิฎก สมัยซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังอยู่ 
ชำนาญมาก แตกฉานมากในพระไตรปฎิกทั้ง ๓ ปฎิก 
มีลูกศิษย์มากมาย แต่พระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วว่า 
แม้จะชำนาญในพระไตรปิฎกมากมายเท่าไรก็ตาม  
แต่เมื่อไม่ได้รู้รสพระปรมัตถธรรม หรือไม่ได้แจ้ง 
สัจธรรมตามความเป็นจริงก็ไม่มีประโยชน์อะไร 
บางทีท่านก็บอกว่า เหมือนกับฟ้าร้อง คือมีชื่อเสียง 
โด่งดังมาก มีความรู้แตกฉาน มีคนสรรเสริญ 
นับหน้าถือตา ก็เหมือนกับฟ้าร้อง แต่ฝนไม่ตก 
ฟ้าก็ร้องครืนๆ ไปอย่างนั้นเอง แต่ไม่ได้กินน้ำฝน  
คือ มีปริยัติอย่างเดียวนะคะ
 ทีนี้ ท่านพระโปฐิละ ผู้ซึ่งแตกฉานในพระปริยัติ 
นี่น่ะ ท่านก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเสมอ พระพุทธองค์ 
ก็อยากจะเตือน แต่ว่าคนที่เป็นอาจารย์แล้วนี่น่ะ 
เตือนกันยากค่ะ เพราะฉะนั้น ทิฏฐิของลูกศิษย์ 
ก็อย่างหนึ่ง ทิฏฐิความเห็นผิดของอาจารย์ก็อีก 
อย่างหนึ่ ง  คืออุปาทานความยึดมั่นนี่ต่ างกัน 
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ไมเ่หมอืนกนั แตท่า่นกพ็ดูเปน็นยัคลา้ย ๆ  กบัวา่จะให ้
แกรูส้กึเอง คอืตรสัเรยีกทา่นวา่ “อาจารยใ์บลานเปลา่” 
แปลว่า ถือใบลานถือคัมภีร์จริง แต่ว่าในคัมภีร์นั้น 
ไม่มีตัวหนังสือหรอก มีใบลานเปล่าๆ เท่านั้นเอง 
คล้ายๆ ไม่มีสาระอะไร
 พอท่ านได้ฟั งดั งนั้ น เ ข้ า  ท่ าน เป็นคนมี  
ปัญญามากทีเดียว ท่านก็รู้ว่า พระพุทธเจ้าตรัสดังนี้ 
หมายความว่า เตือนท่านให้เข้าถึงการปฏิบัติ  
จะได้รู้แจ้งในสัจธรรม เพราะปริยัตินี่น่ะ จะเรียน 
เท่าไรๆ ก็จะรู้สัจธรรมตามความจริงในอริยสัจจะ 
ขึ้นมาไม่ได้ ท่านจึงรู้ตัว
 เพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องปฏิบัติ ทีนี้ท่าน 
กต็อ้งการจะปฏบิตั ิแตก่ป็ฏบิตัไิมถ่กู ไมช่ำนาญนะคะ 
อาจารย์ปริยัตินี่น่ะ ให้แตกฉานเพียงใดก็ปฏิบัติไม่ได้ 
ไมรู่จ้ะทำอยา่งไร เพราะวา่วตัถธุรรมนัน้ มนัไมไ่ดอ้ยูท่ี ่
ตัวหนังสือ หรืออยู่ในสมุดนะคะ วัตถุที่จะใช้ทำงาน 
รู้จักแต่ชื่อเท่านั้น แต่ชื่อนี้หน้าตามันเป็นอย่างไร 
มนัเกดิขึน้เมือ่ไร อะไรเปน็เหตใุหม้นัเกดิขึน้ นีอ่ยา่งนี ้
ท่านก็ไม่รู้
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 ทนีีท้า่นกค็ดิวา่ จะทำอยา่งไรด ีจงึไปหาลกูศษิย ์
ซึง่ลกูศษิยข์องทา่นนีน่ะ่ สำเรจ็เปน็พระอรหนัตก์นัไป
แล้วเป็นจำนวนมากมายหลายพันนะคะ แต่ว่าไม่ใช่ 
สำเร็จพระอรหันต์จากท่าน เพราะเรียนรู้แล้วต้องไป
ปฏิบัติอีกที
 ทีนี้ ท่านก็ไปหาภิกษุผู้เคยเป็นศิษย์ ขอให้สอน 
การปฏิบัติให้ เพราะต้องการปฏิบัติเหลือเกิน ภิกษุ 
ลูกศิษย์ก็ไม่กล้าสอนให้ คิดว่าท่านคงปฏิบัติตาม 
ทีเ่ราบอกไมไ่ด ้เพราะเราเปน็ศษิย ์ทา่นยงัมทีทีา่ถอืวา่ 
ท่านเป็นอาจารย์ แล้วก็แตกฉานรู้หมดทุกอย่าง 
คงจะไม่มาเอาอย่างเรา เพราะเราเป็นลูกศิษย์ 
เราจะบอกเท่าไร ๆ ก็จะไม่รับเอา ท่านไปหาภิกษุใด 
ก็ไม่มีใครรับสอน
 ทีนี้ ก็ ไปหาสาม เณรอายุน้ อยๆ  ซึ่ ง เป็ น 
ลูกศิษย์ท่านเหมือนกัน แต่ว่าเณรนั้นได้สำเร็จเป็น 
พระอรหันต์แล้ว ท่านจึงไปหาเณร แหม เณรก็เกิด 
สลดใจ บอกว่าอาจารย์นี่น่ะ สอนลูกศิษย์มามากมาย 
แต่เวลาที่อาจารย์ต้องการ ไม่มีใครสงเคราะห์เลย  
สงสารว่าไม่มีใครช่วยอนุเคราะห์เลย เณรก็สงสาร 
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จึงรับปากบอกว่า เอาเถอะ ท่านจะรับเป็นผู้สอน 
อาจารย์เอง
 แต่ ว่ าการที่ จ ะสอนให้นั้ น  มี เ งื่ อน ไขว่ า 
เมื่อบอกให้อาจารย์ทำอะไร ก็ขอให้อาจารย์ต้องทำ 
ตามที่บอกทุกอย่างนะ อาจารย์ก็รับคำว่า จะทำตาม 
ทุกอย่าง เมื่อเณรจะสั่งให้ทำอะไร ก็จะทำตาม 
ที่สั่งทุกอย่างได้
 เณรประสงค์ที่จะทดลองอาจารย์ว่า จะทำตาม 
คำรับรองได้จริงหรือไม่ เณรจึงสั่งว่า เอาล่ะ! ถ้าอย่าง
นั้นก็ขอให้อาจารย์เดินลงไปในบ่อน้ำนั้น บ่อน้ำนั้น 
มันเป็นเลน น้ำโคลนขุ่นคลั่กทีเดียว อาจารย์ก็ 
ทำตามที่ เณรสั่ ง  ถลกจี ว รขึ้ นแล้ ว เดินลงไป 
กลัวว่าจะเปียกน้ำโคลน ทีนี้เณรเห็นว่า ท่านทำตาม 
และเดินไปมากแล้ว ก็ไม่อยากให้เปียกเปื้อนจีวร 
เณรจึงบอกว่า เอาละครับ ท่านอาจารย์ขึ้นมาเถอะ 
อาจารย์จึงได้ขึ้นมา เณรก็รู้ ว่า ท่านยอมแล้ว 
ลดมานะลงแล้ว และต้องการจะให้เณรสอนจริงๆ
 ทีนี้เณรก็สอน แต่ว่าไม่ได้สอนด้วยการอธิบาย 
เหมือนอย่างกับที่ เราสอนกันนี้  เราสอนกันนี้  
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อธิบายกันอย่างถี่ถ้วน แต่อย่างนั้นก็ยังไม่ค่อยจะ 
เข้ า ใจนะคะ จะเป็นเพราะว่ าปริยัติที่ เ รี ยนนี้   
มันไม่ทำให้เข้าใจการปฏิบัติหรืออย่างไรก็ไม่ทราบ 
เพราะฉะนั้น จึงปฏิบัติกันไม่ใคร่ได้ ทีนี้เณรก็สอน 
ด้วยการอุปมา ไม่ได้สอนกันตรงๆ อย่างที่สอนให้ 
กำหนดรูป หรือกำหนดนาม หรืออะไรนี่น่ะ เพราะ 
ท่านชำนาญในพระไตรปิฎก รู้ขึ้นใจแล้ว
 เณรกส็อนดว้ยการอปุมา บอกวา่ นีน่ะ่ สมมตุวิา่ 
มีจอมปลวกอยู่แห่งหนึ่ง แต่ว่ามีรูมีช่องทางที่จะออก 
๖ ช่อง แล้วมีเหี้ยอาศัยอยู่ในจอมปลวกตัวหนึ่ง ทีนี้ 
ถ้าเราต้องการที่จะจับเหี้ยตัวนั้นละก็ ให้ปิดช่องเสีย  
๕ ช่อง ให้เหลือช่องเดียว เราจะได้คอยดักจับเหี้ย  
ในเวลาที่ เหี้ยจะเข้าหรือออกจากจอมปลวกนั้น 
เพราะมันมีทางเดียว เราก็จับได้ เท่านั้นล่ะค่ะ อุปมา 
เพียงเท่านี้  ท่านโปฐิละก็รู้ที เดียวค่ะ ว่าอุปมา 
อย่างนี้น่ะ จะได้แก่ธรรมะข้อไหน อะไรต่ออะไร 
วิธีปฏิบัติทำอย่างไร ๖ ช่องนั้นก็หมายถึงอายตนะ 
ภายใน ๖ หรือ ทวารทั้ง ๖ แหละค่ะ
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 ทีนี้ก็ทราบได้ดี ไปปฏิบัติอยู่ เพียงวันเดียว 
เท่านั้นแหละค่ะ ท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นะคะ  
นี่ เป็นตัวอย่างว่ารู้ เพียงปริยัติไม่พอนะคะ ทีนี้  
เพราะอะไร เพราะท่านเรียนถึงสภาวะ ถึงความรู้และ 
ความเข้าใจแล้ว เพราะปริยัติกับปฏิบัติ มันต้อง 
ทำเนื่องกันไปนะคะ หลักสูตรในพระพุทธศาสนานี้ 
ก็ มี ปริ ยั ติ เ ล่ า เ รี ยนกันอยู่ แล้ ว  เพราะฉะนั้ น 
ในการปฏิบัติ ก็ต้องทำงานตามตำราที่รู้มาเพื่อ 
ความถูกต้อง
 ส่วนปฏิเวธนี้เป็นผลของงาน ก็ต้องมีเหตุผล 
ถ้าครบ ๓ ขั้นนี่นะ คือถึงความเข้าใจทั้ง ๓ นี่แล้ว 
ก็เป็นอันว่า ได้พบคำสอนถึงที่สุด หรือที่สุดแห่ง 
คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหน ก็จะได้ทราบแล้ว 
ถึงพระรัตนตรัยด้วย
 ถ้าการปฏิบัตินี้ไม่ดี หรือไม่มีใครเข้าใจแล้ว 
การถึงพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ์นั่น จะมีไม่ได้เลย เราจะรู้แต่ชื่อเท่านั้น 
พระธรรมนั่นอะไร? พระพุทธอะไร พระธรรมอะไร 
พระสงฆ์อะไร ใช่ไหมคะ นี่น่ะ เราก็รู้ตามชื่อที่ 
เราสวดมนต์กันเท่านั้นเอง
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 แต่ถ้าถามว่า การที่ เราขอถึงพระพุทธนี่  
ขอถึงอะไรก็ไม่รู้ ขอถึงพระธรรมน่ะ ขอถึงอะไรก็ไม่รู้ 
ขอถึงพระสงฆ์น่ะ ขอถึงอะไรก็ไม่รู้ เหมือนกัน 
ก็ได้แต่เพียงว่า ไปสวดมนต์เท่านั้นเอง
 เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงถือว่า ธุระอันนี้น่ะ เป็น 
ความสำคัญในพระพุทธศาสนาทีเดียว ผู้ที่จะเข้าถึง 
คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมด้วยเหตุผล 
นั้นน่ะ จะต้องปฏิบัติแล้ว มีทางเดียว พระพุทธเจ้า 
รับสั่งว่า “เอกายโน มคฺโค” ทางที่จะไปเพื่อ 
ความพ้นทุกข์ หรือถึงนิพพาน เป็นที่สุดแห่งทุกข์ 
มีทางเดียว “เอกายโน มคฺโค” ได้แก่ มหาสติปัฏฐาน 
หรือสติปัฏฐาน ๔ อันใดอันหนึ่งนะคะ นี่น่ะ เป็นทาง 
ที่จะทำให้ถึงนิพพานได้ คือ กาย เวทนา จิต ธรรม 
นี้อย่างย่อๆ หมวดใหญ่ๆ มีทางเดียว
 แตเ่วลานีน้านมาแลว้ โดยมากคนมกัจะเขา้ใจวา่ 
โอ๊ย การไปนิพพานนี้ ไปยังไง ๆ ก็ได้ ใครจะไป 
ทางใดก็ได้ ทำอะไร ๆ ก็ไปได้ นี่อย่างนี้แล้วก็ไป 
ถึงนิพพานด้วยกันทั้ งนั้น ทีนี้  ดิฉันก็ เรียนให้  
ที่ประชุมธรรมทราบตามที่ได้ยินมา ซึ่งวันนั้นดิฉัน 
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เผอิญได้ไปฟังธรรมด้วย ท่านประชุมธรรมกันแล้ว 
หันมาถามดิฉันว่า “คุณเห็นอย่างนั้นไหม” ดิฉันว่า 
“ไมไ่ดเ้หน็เปน็อยา่งนัน้ ดฉินัไมรู่ส้กึวา่เปน็อยา่งนัน้” 
ท่านเจ้าคุณองค์หนึ่งก็ถามว่า อ้าว แล้วรู้สึกอย่างไร? 
ว่าทุกคนไปอย่างไร ๆ ก็ไปได้มันต้องถึงนิพพานด้วย
กันทั้งนั้น จะไปเรือบิน จะไปรถยนต์ ก็ไปถึงเชียงใหม่ 
ก็ต้องไปถึงได้ทั้งนั้นแหละ ไปถึงทั้งนั้น
 ดิฉันบอกว่า “ถ้าเป็นอย่างนี้ เป็นอย่างที่ท่าน 
เข้าใจนี้แล้วละก็ พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนี้ 
ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย เพราะจะเกิดขึ้นมา 
เพื่ออะไร? ไม่ต้องสอนก็ได้ ใครๆ เขาไปนิพพาน 
กนัได ้เขาทำยงัไง เขากไ็ปกนัไดอ้ยูแ่ลว้พระนพิพาน 
น่ะ” แล้วจะต้องการให้พระพุทธเจ้ามาสอนทำไมกัน 
เพราะทุกคนก็ไปกันได้แล้ว เพราะฉะนั้นถ้ามีความ 
เขา้ใจอยา่งนี ้กร็ูส้กึวา่ พระพทุธเจา้เกดิขึน้มาในโลก 
นี้น่ะ ไม่มีประโยชน์เลย
 เรากท็ราบกนัอยูแ่ลว้วา่ ในสมยักอ่นพทุธกาลนะ่ 
มีอาจารย์มากแล้ว คณาจารย์สำนักใหญ่มากทีเดียว 
แลว้วชิาการของเขา ทางเลา่เรยีนกม็มีากคะ่ ศลี สมาธ ิ
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ปัญญา นี่เขาก็มี อภิญญา เหาะเหินเดินอากาศได้ 
หูทิพย์ ตาทิพย์ เดินน้ำ ดำดิน เขาทำได้ทุกอย่าง 
ตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ เพราะฉะนั้น เขายัง 
แสดงอภินิหารมาทำลายพระพุทธเจ้า พวกชฎิล 
ที่บูชาไฟน่ะค่ะ ชฎิล ๓ พี่น้องมีลูกศิษย์เป็นพันๆ 
และก็มีอภินิหารอยู่แล้ว ทำไมพระพุทธเจ้าจึงต้อง 
มาสอนอีก
 เพราะฉะนั้น ที่พระพุทธเจ้ามาสอนเขาอีก 
นี่ก็มา แสดงทางทำให้บุคคลเป็นพระอรหันต์ 
นั่นคือ มรรค ๘ ต้องเดินไปตามทางมรรค ๘ นี้ 
ทางเดียวเท่านั้น แต่ทำไมคนอื่นทั้งหลายถึงบอกว่า 
เขาไปได้หมดทุกทางอย่างนี้ แล้วก็พอแสดงมรรค ๘ 
แลว้ ในมรรค ๘ นี ้เมือ่ยอ่ลงกไ็ดแ้ก ่ศลี สมาธ ิปญัญา 
ที่จะเป็นทางให้ไปนิพพานอีก
 อันนี้เราก็ต้องเข้าใจแล้วว่า ศีล สมาธิ ปัญญา 
ของเขาที่มีอยู่นอกศาสนานั้น จึงไม่ใช่ ศีล สมาธิ 
ปญัญาในมรรค ๘ อยา่งแนน่อนนะคะ เพราะถา้เปน็ 
ศีล สมาธิ ปัญญาในมรรค ๘ ก็ต้องไปนิพพานกันได้ 
แต่นี่ไม่มี คนที่จะไปถึงนิพพานได้ หรือว่าเป็น 

-17-0819.indd   21 9/13/17   1:09:22 PM



22

พระอรหันต์ได้ก็ต้องเดินทางมรรค ๘ ที่มี ศีล สมาธิ 
ปัญญา เมื่อแต่ก่อนเขาก็มีอย่างนี้แล้ว พระพุทธเจ้า 
เกิดขึ้นมา ตรัสรู้แล้วก็มาแสดง ศีล สมาธิ ปัญญาอีก 
ก็น่าจะสงสัยว่า มันคงจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ
 ขอให้ลองคิดดูซิว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ที่อยู่ 
ในพระพุทธศาสนานั้น ต่างกันอย่างไร? ดิฉันเคย 
เรียนถามท่านเจ้าคุณ ที่มาปาฐกถาที่พุทธสมาคม 
เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมขั้นสุญญตา เมื่อท่าน 
เปิดโอกาสให้ไต่ถามได้ ดิฉันนั่งฟังอยู่ที่ระเบียง 
ห้องประชุมพุทธสมาคม นักศึกษาก็ขอให้ดิฉัน 
ถามปัญหา พอดีท่านแสดงเกี่ยวกับศีล สมาธิ  
ปัญญา ดิฉันจึงเรียนถามท่านว่า “พวกเดียรถีย์ 
นอกพระศาสนา ก่อนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี้ เขาก็มี 
ศีล สมาธิ ปัญญา มีอภิญญา ปาฏิหาริย์ต่างๆ และ 
ในพุทธศาสนาพระพุทธองค์ก็ตรัสพรหมจรรย์  
๓ ประการ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ด้วยเหมือนกัน 
ดิฉันขอเรียนถามพระคุณเจ้าว่า ศีล สมาธิ ปัญญา  
นอกพระพุทธศาสนากับในพระพุทธศาสนา 
นั้นเหมือนกัน หรือต่างกันอย่างไรเจ้าคะ”
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 ท่านตอบว่า อาตมาว่า “เหมือนกันนะ โยม 
เพราะลว้นเปน็กุศลทีอ่บรมจติให้ สะอาด สวา่ง สงบ 
ด้วยกัน”
 ดิฉันก็หมดปัญหาที่จะซักถามต่อไป เพราะ 
ท่านว่า มันสะอาด สว่าง สงบ เหมือนกันเสียแล้ว 
แต่ในใจของดิฉันรู้สึกว่า มันจะต้องไม่เหมือนกัน 
เพราะเหตุว่า ถ้าเหมือนกันแล้ว ก็คงจะมีพระอรหันต์
ก่อนหน้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แน่
 แต่นี่ท่านอาฬารดาบส และ ท่านอุทกดาบส  
หรอื ชฎลิ ๓ พีน่อ้ง ซึง่มลีกูศษิยล์กูหา บรวิารมากมาย 
ก่ายกอง ท่านเหล่านี้ ล้วนมีศีล สมาธิ ปัญญา 
ดีเลิศด้วยกันทั้งนั้น แต่ท่านก็ยังหาได้บรรลุถึง 
พระนิพพานไม่ ดิฉันคิดว่า ต้องมีข้อแตกต่างจากกัน 
แน่นะคะ คิดดูง่าย ๆ ก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 
นอกพระศาสนานั้น ไม่ได้นำไปถึงพระนิพพาน 
เพราะศีล สมาธิ ปัญญานั้น ไม่ได้ตั้งอยู่ในอารมณ์ 
ของสติปัฏฐาน คือ กาย เวทนา จิต ธรรม 
จึงไม่เป็นปัจจัยแก่วิปัสสนาญาณ ก็ไปถึงพระนิพพาน 
ไม่ได้ใช่ไหมคะ หรือถ้าจะกล่าวกันตามสภาวะแล้ว  
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ศีล สมาธิ ปัญญานั้น ไม่ใช่เป็นไปในองค์มรรค ๘ 
นั่นเอง
 อนัทีจ่รงิ ปญัหานี ้นา่สงสยัอยา่งทีถ่ามบา้งไหม? 
ถ้ามีคนสงสัยอย่างนี้ ท่านผู้นั้น ก็จะต้องแสวงหาว่า 
ศีล สมาธิ ปัญญานั้น มันจะต่างกันอย่างไร หรือ 
มันจะเหมือนกันอย่างไร? อย่างนี้แล้ว เราก็จะได้พบ 
จะได้รู้ว่า แตกต่างกันอย่างไร อะไรที่ไม่เหมือนกัน 
เราจะปฏิบัติมรรค ๘ นี้ได้ เราจะทำอย่างไร?
 ตามหลักปริยัติบอกว่า มรรคมีองค์ ๘ นี้   
เป็นหนทางที่จะทำให้บุคคลเป็นพระอรหันต์ คือ 
ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ พอขึ้นต้นท่านก็บอกว่า มรรค ๘ 
มสีมัมาทฏิฐเิปน็ตน้ สมัมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบ ใครๆ 
ก็ทราบกันทุกคน แต่เห็นชอบในที่นั้นน่ะ เห็นอะไร 
เห็นชอบในที่นั้น ก็เห็นอริยสัจ ๔ ก็มีอย่างหรือคะ 
อริยสัจ ๔ นั้น ถ้าใครเห็นแจ้งอริยสัจ ๔ ก็ต้องเป็น 
พระอริยะ ตั้งแต่พระโสดาขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์ 
ต้องแจ้งอริยสัจ ๔ ทั้งนั้นทุกคราว ไม่ว่าจะเป็น 
พระโสดา สกทาคามี อนาคามี หรือพระอรหันต์ เป็น 
พระอรหันต์ก็ต้องแจ้งอริยสัจ ๔ ถึง ๔ ครั้งด้วยกันค่ะ 
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แนวปริยัติบอกว่า สัมมาทิฏฐินั้นน่ะ เห็นอริยสัจ ๔  
คือ ทุกขสัจ สมุทยสัจ นิโรธสัจ และมรรคสัจ
 คราวนีว้ธิปีฏบิตัจิะทำอยา่งไร ทา่นไมไ่ดบ้อกไว้ 
เลยในมรรค ๘ อยู่ ๆ พอขึ้นต้น เราจะเห็นอริยสัจ ๔ 
กันได้อย่างไร? และการเห็นอริยสัจ ๔ นี้ ต้องเห็น 
ด้วยวิปัสสนาและต้องถึงมรรคผล จิตนั้นต้องเข้าถึง 
กุศลโลกุตตระแล้ว จึงจะแจ้งอริยสัจ ๔ ได้นี่ไม่ได้ 
นึกถึงกันเลย
 ทีนี้ต่างคนต่างเดิน บางคนก็เข้าใจว่ามรรค ๘ 
นี่นะ คือทาง ๘ ทาง ใครจะเดินทางไหนก็ได้ 
เพราะมีใช้ตั้ง ๘ ทาง เหมือนกับกินยานะคะ มรรค ๘ 
นี่น่ะ สมมุติว่า มียาขนานหนึ่ง และมีเครื่องยา  
๘ อย่าง ยาขนานนี้กำจัดโรคภัยได้วิเศษยังไงก็ตาม 
แต่ว่าเครื่องยามี ๘ อย่าง
 ทนีีใ้นเครือ่งยา ๘ อยา่งนัน้นะ่ เวลาเราจะกนิยา 
เราจะกินทีละอย่าง หรือเราจะกินทีเดียวทั้ง ๘ อย่าง 
มีวิธีกินอย่างไร ก็ต้องรู้ใช่ไหมคะ เอาไปต้มก็ได้ 
เอาไปตำหรือบดให้เป็นผง เสร็จแล้วเราก็เอาน้ำผึ้ง 
มาผสมเคล้าปั้นให้เท่าเม็ดพุทรา กลืนครั้งเดียว 
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ทั้งเม็ดนั่น แปลว่าเรากลืนครั้งเดียวนี่น่ะ เรากลืน 
เครื่องยาทั้ง ๘ อย่างใช่ไหมค่ะ ไม่ใช่เรามากิน 
เครื่องยาทีละอย่าง จะต้องกินอะไรก่อน เช่นกินยา 
ขนานนี้ เสียก่อน กินหมดแล้ว จึงกินขนานอื่น 
ทีละอย่างๆ โรคก็ไม่หาย เพราะกินยาไม่ถูกวิธี 
ทีนี้เรากินยานี่ เราก็กลืนทีเดียว จะมีเครื่องยาเท่าไร 
ก็ตาม ๒๐ – ๓๐ อย่าง แต่เวลากลืนกินครั้งเดียวนี่น่ะ 
เป็นอันว่า เราต้องกลืนเครื่องยาทั้งหมดพร้อมกัน 
ในขณะเดียวทั้งหมด อย่างที่อุปมาเหมือนผู้ปฏิบัติ 
เหมือนกัน
 เพราะฉะนั้นจะแจ้งอริยสัจ ๔ นี่ต้องเจริญ 
มรรค ๘ ทีนี้จะเจริญอย่างไรเล่ามรรค ๘ เราก็ต้องด ู
ในองค์มรรค ๘ ที่ท่านแสดงไว้ตามลำดับว่า องค์ของ 
ปัญญา ๒ ศีล ๓ สมาธิ ๓ มรรคแต่ละองค์ๆ น่ะ 
มีกิจอะไร มีเหตุอะไร และเกิดขึ้นที่ไหนบ้าง อย่างนี ้
เราถึงจะเจริญมรรคได้ถูก ไม่ใช่เราจะนึกไปตาม 
ตำราอย่างนั้นไม่ได้นะคะ ดิฉันแนะเพื่อให้เห็นว่า 
การเรียนปริยัติกับปฏิบัตินี่น่ะ ไม่ใช่ว่าเราเข้าใจ 
ปริยัติแล้วเราจะปฏิบัติได้ถูกทันที ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะ 
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ต้องเป็นคนละนัย หลักสูตรของท่านปริยัติตอนหนึ่ง 
และมีปฏิบัติตอนหนึ่ง เป็นคนละตอนกัน
 เพราะฉะนั้น ถึงแม้จะเรียนปริยัติแล้ว จบ 
พระไตรปิฎกแล้ว จะว่าถึงที่พึ่ง คือ “ธมฺมํ สรณํ 
คจฺฉามิ หรือ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ” ไม่ได้ ยังเข้าถึง 
ไม่ ได้ค่ ะ  ต้องมาทำงาน ต้องมาปฏิบัติอีกที  
นี่ก็ไม่ได้ต่างกันเลยกับทางโลก
 ทางโลกที่ไปเล่าเรียนกันมาแล้ว จบเมืองนอก 
สำเร็จปริญญาโท ปริญญาเอก มาจากอเมริกา 
แต่ว่ามาถึงแล้วไม่ได้ทำงาน มีความรู้อยู่ในตำรา 
นี่ประโยชน์เกิดไหมคะ ประโยชน์ไม่เกิดเลย และ 
นี่ก็เหมือนกัน เรียนไปจนจบพระไตรปิฎก แต่ว่า 
ไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ เหมือนกันแหละค่ะ 
ทางโลกกับทางธรรม
 เพราะว่าธรรมะนี่น่ะ ทั้งโลกเป็นธรรมะหมด 
ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะเลย ผู้ที่รู้จักธรรมะนะคะ 
หรือผู้ที่ เรียนอภิธรรมแล้ว ทั้งโลกนี้ไม่มีอะไร 
นอกจากอภิธรรม ทั้งหมด แต่เราจะสงเคราะห์ได้ 
หรือไม่เท่านั้นเอง
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 เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปฏิบัติ การปฏิบัติจึงเป็น
หนทางที่เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์ และการปฏิบัตินี้ 
ต้องเป็นวิปัสสนานะคะ เพราะกิเลสนี้มี ๓ อย่าง 
ศีลกำจัด กิเลสอย่างหยาบ ที่จะล่วงออกมาทางกาย 
วาจา ศีลละได้ ผู้มีศีลแล้ว กายทุจริตก็เกิดไม่ได้ 
วจีทุจริตก็เกิดไม่ได้ เพราะรักษาศีลนะคะ 
 แล้วก็ กิเลสอย่างกลาง คือ นิวรณ์ นิวรณ์นี้ 
ไม่ใช่กิเลสอย่างหยาบ แต่เป็นกิเลสอย่างกลาง 
กิเลสอย่างนี้จะละได้ด้วยอะไร ละได้ด้วยสมาธิ 
สงบพอเป็นสมาธิแล้ว ความฟุ้ งซ่านอุทธัจจะ 
อะไรต่ออะไรก็ไม่มี  เมื่ออุทธัจจะกุกกุจจะไม่มี  
นิวรณ์ก็ไม่มี นี่อันนี้ละได้อย่างกลางนี่ละได้ด้วย 
สมาธิ
 แล้วกิเลสอย่างละเอียด ที่เป็นอนุสัย นอนอยู่ 
ในสันดานของเรานั่น ศีลก็ละไม่ได้ สมาธิก็ละไม่ได้ 
ต้องละได้ด้วยปัญญา คือ วิปัสสนาทางเดียวเท่านั้น 
ถึงจะละได้ ละอย่างละเอียดได้
 เพราะฉะนั้นวิปัสสนานี่ ละกิเลสทุกอย่างได้ 
ละได้ทั้ง ๓ เลยนะคะ เพราะว่าอย่างละเอียดนี่พอแรง 
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ก็เป็นอย่างกลาง เป็นนิวรณ์ ทำให้จิตใจเราฟุ้งซ่าน 
พอเราไม่พอใจอะไร อุทธัจจะกุกกุจจะก็เกิดขึ้น 
ทำใหจ้ติใจเราฟุง้ซา่นนีน่ะ่ กเ็พราะมอียา่งละเอยีดอยู ่
อย่างกลางก็มี  ถ้ าอย่างกลางนี้มันแรงขึ้นมา 
มันก็มาถึงอย่างหยาบ ออกมาทางกาย ทางวาจาเลย 
นี่มันก็มาถึงอย่างหยาบ
 เพราะฉะนั้น ถ้าอย่างละเอียดไม่มี ก็ต้องชื่อว่า 
ละกิเลสอย่างกลางด้วย เพราะกิเลสอย่างละเอียด 
กำเริบขึ้นเป็นอย่างกลาง ทีนี้อย่างละเอียดไม่มีแล้ว 
อย่างกลางก็ไม่มี เพราะกิเลสอย่างละเอียดนี้เกิดแล้ว 
ย่อมเป็นปัจจัยแก่กิเลสอย่างกลาง
 เพราะฉะนั้น ศีล สมาธิ  ปัญญา  นะคะ 
ต้องมีในขณะเดียวกัน ไม่ใช่ว่าละไปทีละอย่าง 
ที่จริงก็มีอย่างเดียวกัน ฉะนั้นปัญญานี่น่ะที่จะทำให้ 
กิเลสนั้นเป็นสมุจเฉทได้
 แล้วก็อยากจะเรียนถามท่านว่า นิพพานนี่น่ะ 
เป็นของดีใช่ไหมคะ นี่ขอให้ถือเป็นการคุยกันนะคะ 
นพิพานนี ่เปน็ของดไีหม? ทกุทา่นทีน่บัถอืพทุธศาสนา 
ก็ต้องถือว่า เป็นธรรมอันประเสริฐที่สุดแห่งความดี 
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ที่น่าปรารถนาทีเดียว แต่อยากจะถามว่าท่าน จะเอา 
อะไรไปนิพพาน นิพพานนี่ เป็นของดีประเสริฐที่สุด 
ที เดียว จะเอาอะไรไปคะ? ก็คงทราบกันแล้ว 
ใช่ไหมคะว่า ก็ต้องเอากิเลสไป กิเลสนะคะ ที่ไป 
นิพพาน ไม่ใช่เอาของดิบของดีอะไรไป ต้องเอากิเลส 
ไปนะคะ ไม่ใช่ เอาสติปัญญาไป สติปัญญานั้น 
ตอ้งวสิทุธ ิจติบรสิทุธิก์ร็ูน้พิพาน ไมไ่ดเ้อาสตปิญัญา 
ของดีๆ ไปนิพพาน เพราะนิพพานนี่น่ะ เมื่ออะไร 
เข้าไปถึงนิพพานแล้ว จะไม่กลับมาเกิดอีกเลย 
เป็นสมุจเฉททีเดียว
 เพราะฉะนั้น ถ้าเราจะเอาของดีๆ ไป คือ  
เอาศลี สมาธ ิปญัญา หรอืเอาวสิทุธไิป เอาจติบรสิทุธิ ์
จิตผ่องใสไม่มีกิเลส เหล่านี้ไปนิพพานแล้ว ดิฉัน 
ก็อยากจะถามว่า ถ้าเอาของดีๆ ไปนิพพานกันหมด 
แล้วอะไรจะเหลืออยู่กับเรา มันก็มีแต่ของไม่ดีอยู่ 
กับเรา แล้วก็ไปนิพพานแล้ว จะตัดภพชาติ ไม่กลับ 
มาเกิดอีกเลยนะคะ
 เพราะฉะนั้นเราก็เลยตกอยู่กับของไม่ดีนั่นเอง 
ของดีเราเอาเข้านิพพานหมดแล้ว ไม่เอากลับมาอยู่ 
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กับเราอีก เราก็ไม่มีจะใช้ จิตใจผ่องใสอย่างนั้นไม่มี 
เกิดอีกแล้วล่ะค่ะ เพราะเข้าใจว่า นิพพานนั้นเป็น 
บ้านเมือง หรือเป็นที่อันบรมสุข
 เพราะฉะนั้นก็ต้องเอาของดีไปนิพพาน คือ 
เราไม่เข้าใจความหมายของคำว่านิพพานนะคะ 
แต่เรานับถือพระพุทธศาสนานี่น่ะ ที่สุดแห่งคำสอน 
คือพระนิพพาน เพราะฉะนั้น ข้อปฏิบัติอันใดก็ตาม 
ข้อต่างๆ ที่จะเป็นเหตุให้พ้นทุกข์ ให้ถึงที่สิ้นทุกข์ 
พระนิพพานนี่แหละ เป็นที่สุดแห่งทุกข์ ไม่ใช่ที่สุด 
แห่งความสุข เพราะฉะนั้นจะเอาความสุขไปก็ไม่ได้ 
ต้องเอาทุกข์ไป
 ไปได้การปฏิบัติธรรมมาอย่างไร?
 ดิฉันก็พูดเรื่อยไป เมื่อกี้เขาประกาศบอกว่า  
อยากจะให้ดิฉันเล่าเรื่องการปฏิบัติ ใช่ ไหมคะ 
ว่าไปมาอย่างไร? คือว่า แต่ก่อนนี้ ไม่มีนะคะ 
วิปัสสนานี่น่ะ ไม่มีเลย มีแต่สมาธิทั้งนั้น บริกรรมว่า 
“สมัมา อรหงั” บา้ง “พทุ เขา้ โธ  ออก” บา้ง แลว้แตจ่ะ 
ภาวนาอะไรก็ได้ อย่างไรก็ได้ สมาธิทั้งนั้นแหละค่ะ 
ไม่มีวิปัสสนาเลย

-17-0819.indd   31 9/13/17   1:09:29 PM



32

 แต่ทั้งๆ ที่ทำสมาธิกันทุกแห่งหน เขาก็เรียกกัน 
วา่วปิสัสนา ใครจะไปนัง่ทำความสงบทีไ่หน กเ็รยีกวา่ 
ไปนั่งทำวิปัสสนา ไปขึ้นวิปัสสนา วันนั้นวันเริ่มต้น 
เขาขึ้นวิปัสสนากับลูกศิษย์ใหม่ จะต้องไปวันนั้นๆ 
ที เดียว ทุกแห่งทุกสำนักที่มีในประเทศไทย 
มีแต่สมาธิทั้งนั้น แต่ว่าเขาไม่รับว่าเป็นสมาธิ 
เพราะไม่เข้าใจว่า สมาธิกับวิปัสสนานี่ต่างกัน 
อย่างไร แต่เขาก็ทราบนะคะว่า วิปัสสนานี่เป็นทาง 
ที่ดีที่สุดในพระพุทธศาสนา เป็นทางเจริญปัญญา 
ที่ทำให้สิ้นทุกข์ได้ เพราะฉะนั้น เขารู้เข้าอย่างนี้ 
เขาก็ไม่ทำกันเลย สมาธิน่ีไม่มีใครบอกว่าเขาทำสมาธิ 
นะคะ เขาจะบอกแต่ว่า เขาทำวิปัสสนากันทั้งนั้น 
แต่ที่จริงวิปัสสนาไม่มีเลย 
 ดิฉันก็เป็นคนค่อนข้างแปลกพิสดารเหมือนกัน
นะคะ ไปถามเขาว่า เห็นเขาไปนั่งกัน ส่วนมากก็ไป 
นั่งหลับตากัน แม้กระทั่งคนในบ้านเดียวกับดิฉัน 
เขาก็ไปเรียนขึ้นวิปัสสนามา เขาก็มานั่งหลับตา  
เอ! ดิฉันก็มีความรู้สึกว่า มานั่งหลับตาเสียแล้ว 
มันจะไปรู้อะไร ทั้งๆ ที่นั่งลืมตาอยู่ที่นี่ก็ยังไม่รู้  
แล้วนั่งหลับตาเสีย จะไปรู้อะไร
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 ตอนนั้น ดิฉันก็ยังไม่รู้ เหมือนกันนะคะว่า 
วปิสัสนานีม่นัอะไร รูแ้ตว่า่วปิสัสนานี ่ตอ้งพระพทุธเจา้ 
เกิดขึ้นถึงจะรู้กันได้ แล้ววิปัสสนานี่นะ ต้องเห็น 
ไตรลักษณ์ ดิฉันก็เที่ยวถามใครๆ ไตรลักษณ์นี่ 
เขาเหน็กนัยงัไง เขากบ็อกวา่ กเ็หน็วา่ ไมเ่ทีย่งนัน่นะ่ซ ี
 ดิฉันก็ซักเขาต่อไปว่า เห็นไม่เที่ยงยังไง? 
เขาก็บอกว่า คนเรานี่ เมื่อเกิดมาแล้วมันก็ต้องแก่ 
ต้องเจ็บ ต้องตาย มันไม่เที่ยงอย่างนี้
 ดฉินัสงสยัวา่ พระพทุธเจา้นะ่หรอื รูอ้ยา่งนีห้รอื? 
ไม่ต้องพระพุทธเจ้า ดิฉันก็รู้ ใครบ้างที่ไม่รู้ เกิดมา 
แลว้จะตอ้งตาย มทีีไ่หน แตม่นัไมรู่ว้า่จะตอ้งตายเมือ่ไร 
และยังไม่อยากตาย ทั้งๆ ที่รู้ว่ามันจะต้องตาย 
แต่ก็ยังไม่อยากตาย นี่น่ะใครๆ ก็รู้ แล้วพระพุทธเจ้า 
น่ะรู้อย่างนี้ ก็ดูไม่ใช่ว่าจะวิเศษจากคนอื่นๆ เลย 
ถงึแมพ้ระพทุธเจา้ไมส่อนใครๆ เขากร็ู ้วา่เมือ่เกดิแลว้ 
ก็ต้องแก่ตาย ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ คงไม่ใช่ 
เป็นอย่างนี้  ถ้าอย่างนี้  ใครคงไม่สรรเสริญว่า 
เป็นธรรมที่ประเสริฐมากมายนัก แล้วปุถุชนก็คงรู้ 
ได้ยาก
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 เวลานั้นดิฉันอายุ ๓๔ ปีเท่านั้นนะคะ แต่ว่า 
ดิฉันสนใจธรรม เพราะว่าที่บ้าน คุณพ่อ คุณแม่ท่าน
เป็นคนชอบธรรมะอยู่แล้ว ก็มีพระบ้าง แม่ชีบ้าง 
ไปคุยธรรมะกัน รู้สึกว่าพูดคุยกันเป็นที่ชอบใจ  
โอ๊ย ดิฉันตอนนั้นขบขันเหลือเกิน จนกระทั่ ง 
พวกแม่ชีเหล่านั้นบอกว่าสงสาร คือสงสารคุณแนบ 
เหลือเกินละ
 ถามว่า ทำไมล่ะคะ ก็จะไปนรกนะสิ มีอย่างรึ? 
หัวเราะเยาะอะไรต่ออะไรที่เขาพูดกันนี่ บาปมากนะ 
ที่หัวเราะ ก็เพราะไม่เชื่อที่ เขาพูดกันเลยล่ะค่ะ 
วปิสัสนา แตว่า่ดฉินัก็สงสยัวา่ ตวัเองจะมบีารมมีาแต่ 
อดีตชาติ ถึงได้มีความรู้อันหนึ่งเกิดขึ้นมาค่ะ คือ 
มีความรู้สึกอันหนึ่งเกี่ยวกับ ปัจจุบัน ว่าคำว่า 
ปัจจุบันนี่น่ะ อะไร ปัจจุบันธรรมคืออะไร? ทีนี้ 
ที่บ้านดิฉันตามธรรมดา มีเก้าอี้ผ้าใบตัวหนึ่ง ซึ่งตั้ง 
อยู่ที่ เฉลียง ถึงเวลาก็มานอนที่ เก้าอี้ผ้าใบตัวนี้  
นัยน์ตาก็เหม่อมองไปที่ต้นไม้ เราก็เห็น แต่ดิฉันก็มี 
ความรู้สึกอยู่ที่การเห็นนี่คะ คือ พิจารณาการเห็นว่า 
การเห็นนี่มันมีอะไรบ้าง มีกิเลสอะไรในเวลาที่เห็น 
นี่น่ะ
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 เอ๊ะ! เวลาที่จิตรู้อยู่ในธรรมคือ การเห็นนี่น่ะ 
จิตเราเป็นอย่างไร ก็ได้ความว่า แหม! จิตเรานี่ 
เยือกเย็น จิตเราไม่มีเลยความพอใจและไม่พอใจ 
จะไม่เกิดขึ้นเลย ความฟุ้งซ่านอะไรต่ออะไรก็ไม่ 
เกดิขึน้ แลว้กม็าแนใ่จของตวัเองวา่ “เออ! ปจัจบุนันีน่ะ่ 
ทางนี้แหละ” จะต้องเป็นทางที่ทำให้ถึงพระนิพพาน 
หรือว่ามรรค ๘ ก็ต้องอยู่ที่อารมณ์ปัจจุบัน
 ทีนี้ดิฉันสนใจ ก็ไปที่ประชุมทุกแห่ง ใครๆ 
ก็รู้จักดิฉันทั้งนั้นแหละ เพราะเที่ยวไปถามเพื่อจะรู้ 
อารมณ์ปัจจุบัน แหม ไปถามใครก็บอกไม่ได้ ๑๐ ปี  
ล่วงไปแล้วก็ยังไม่ได้อารมณ์ที่ เป็นปัจจุบัน ทีนี้  
ทำอยา่งไรกไ็มไ่ด ้กีป่ีๆ  กไ็มไ่ด ้๑๐ ปอียา่งไรกอ็ยา่งนัน้ 
อารมณ์ปัจจุบันนี้ มันอยู่ที่ไหนกัน แต่มันต้องมีแน่
 ทีนี้ก็บังเอิญค่ะ ท่านอาจารย์พม่านี่แหละค่ะ 
พวกพม่านี่ เขาไปทำการหากินอะไรที่ไหน เขาจะ 
ต้องนิมนต์พระไปด้วย ไปปลูกสร้างเป็นวัดอยู่  
ในป่าบ้าง มุงแฝกบ้าง อะไรอื่นๆ บ้าง ทำเป็นที่อยู่ 
ของพระ เขาจะได้ทำบุญ เขาถือว่า ต้องทำบุญ 
การทำมาหากินของเขา จะต้องทำบุญ เขาถึงจะ 
ทำมาค้าขึ้น มีความสุขความเจริญ
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 เ ขาก็ เลยนิมนต์อาจารย์นี่ น่ ะ  มาอยู่ ใน 
ป่าเมืองกาญจน์ ที่บ่อพลอยน่ะ พวกพม่าที่ทำเหมือง 
บ่อพลอยน่ะ เขานิมนต์มาปีหนึ่ง เขาก็เอาไปส่ง
 แลว้ตอ่มา พมา่ทีอ่ยูท่างตลาดนอ้ยในกรงุเทพฯ 
นี่ ก็เลยไปนิมนต์มาบ้าง เขาไปนิมนต์พระองค์นี้มา 
เพราะพระองค์นี้ ท่านแตกฉานนะคะ ท่านแตกฉาน 
มากทีเดียว เพราะว่าท่านเรียนจบพระไตรปิฎก 
ใช้เวลา ๑๕ ปีจบค่ะ พอจบแล้ว ๑๕ ปีนี่น่ะ ไม่ใช่ 
จะจบแต่เพียงเป็นปิฎก ๆ เท่านั้นพอจบแล้วยังต้อง 
ปรับเนื้อความในพระสูตร บางทีองค์ธรรมอันเดียว  
แต่ในพระสูตรเรียกชื่ออย่างหนึ่งในพระอภิธรรม 
เรียกชื่ออย่างหนึ่ง ในพระวินัยเรียกชื่ออย่างหนึ่ง
 ทีนี้ ถ้าหากว่า เราไม่รู้ความหมายของอันนี้แล้ว 
ก็จะปรับปรุงไม่ได้ แล้วก็เป็นอันว่า เมื่อไม่เข้าใจ แล้ว
มันจะติดต่อเป็นเหตุเป็นผลกันอย่างไร ไม่เข้าใจเลย 
จะต้องปรับปรุงความเข้าใจ เหตุผล ชื่อที่ เรียก 
ในพระวินัย พระสูตร พระอภิธรรมนี้ ต้องปรับปรุง 
ให้เข้ากัน ถึงแม้จะชื่อคนละชื่อก็ตาม แต่ความหมาย 
มีอันเดียวกันต้องรู้ เพราะฉะนั้น ต้องใช้เวลาอีก  
๒ ปีค่ะ นี่เขาเรียนกันอย่างนี้
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 เรียนจบแล้ว  แต่ท่ านก็ยั งปฏิบัติ ไม่ เป็น 
เหมือนกัน ทีนี้เวลานั้น เรียนจบพระไตรปิฎกใหม่ๆ 
ก็ไม่ได้ปฏิบัติเหมือนกัน ปฏิบัติไม่ได้ มาตอนหลังนี้ 
ทา่นตอ้งไปเรยีนปฏบิตัอิกี ทา่นบอกวา่ วปิสัสนาพมา่นี ่
ก็มีมากเหลือเกิน ลัทธิก็มีหลายอย่าง โดยมาก 
กเ็ปน็สมถะ คลา้ยๆ กบัเมอืงไทย และวปิสัสนาวธินีีน้ะ่ 
เพิ่งมีขึ้น เมื่อท่านบวชเป็นพระแล้วได้ ๒ ปี ทีแรก 
ท่านบวชเณรอยู่ เมื่อบวชเป็นพระแล้วได้ ๒ ปี 
วิปัสสนาอันนี้ถึงได้มีขึ้น
 ทีนี้ก็มีวัดร้างของมอญอยู่วัดหนึ่ง วัดนี้น่ะ 
อยู่ลึกเข้าไปในตรอกวัดดอน เข้าไปลึกถึงป่าช้า 
ต้องผ่านป่าช้าเข้าไปเป็นกิโลๆ ทีเดียวถึงจะเข้าไปถึง 
ท่านมาอยู่ที่วัดนี้ เขาก็นิมนต์มาอยู่พรรษาเดียว 
เหมือนกัน  เอ๊ ะ  ทีนี้ ท่ านก็มา เข้ าพรรษาอยู่  
พรรษาหนึ่ง ๓ เดือนใช่ไหมคะ
 อยู่ ได้ เดือนหนึ่ งผ่านไปแล้ว ทีนี้ล่าม คือ 
คุณหลวงประพันธ์  คุณหลวงประพันธ์นี่ น่ ะ 
แกเป็นล่ามแปลหนังสือพม่า แกเป็นคนทวาย 
แกพูดพม่าได้ อยู่ที่หอสมุด แล้วแกก็มาเป็นล่าม 
แปลภาษาไทย คนที่ไปหาท่านอาจารย์น่ะพูดไทย 
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พูดพม่าไม่เป็น แม้อาจารย์ก็พูดไทยไม่เป็น ก็ต้องม ี
คุณหลวงประพันธ์นี่แหละแกก็ไปปลูกเรือนอยู่ใน 
วัดปรก ซึ่งเป็นวัดเล็กๆ ไม่ได้ใหญ่โตอะไร มีเนื้อที่  
๑๒ ไร่เท่านั้นเอง แต่ว่าล้อมรอบไปด้วยฮวงซุ้ยต่างๆ 
ล้อมไปหมดเลย ก็ต้องอาศัยแกเป็นล่ามแปล
 เมื่อก่อนที่ประชุมธรรมะมีหลายแห่ง วันนี้  
ประชมุทีน่ัน่ วนันัน้ประชมุทีน่ี ่แลว้กม็โีบสถพ์ราหมณ ์
หน้าวัดสุทัศน์นี่ เขาก็มีประชุม ดิฉันก็ไป ดิฉัน 
ไปหมดทุกแห่งเลย เพื่อไปหาธรรมปัจจุบันว่า 
มันคืออะไร ทั้งๆ ที่รู้ตัวว่า มันจะต้องอยู่ที่ปัจจุบัน 
แต่ว่าปัจจุบันนี้น่ะ มันอะไร ทีนี้นะคะ ทีนี้เราก็รู้แต่ 
เห็นอย่างเดียว รู้ว่าเห็นน่ะ มันอะไร ได้ยินก็ไม่รู้อะไร 
ที่เห็นก็ไม่รู้ว่า เป็นรูปหรือเป็นนาม ไม่รู้อะไรทั้งหมด 
แหละค่ะ รู้แต่ว่า ถ้าจิตของเราอยู่ที่นี่แล้ว กิเลส 
ความยนิด ียนิรา้ย ความพอใจ ชอบ ไมช่อบ จะไมเ่กดิ 
นี่สังเกตดูเอาเพียงแค่นี้ แต่ว่า นั่นจะเป็นรูปหรือ 
เป็นนามไม่ได้
 ทีนี้คุณหลวงประพันธ์แกก็ไปที่นั่น แกก็รู้ว่า 
ดิฉันนี่น่ะ แสวงหาวิปัสสนา แกก็ไปประชุมที่นั้น 
ก็พูดถึงวิปัสสนา แกบอก “นี่คุณ พระพม่าเขาเข้ามา 
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สอนวิปัสสนา อยู่ที่วัดปรกนี่น่ะ แล้วการที่เข้ามาสอน 
นีน่ะ่ เขาหา้มการคดินกึ แปลวา่ อดตีอนาคตไมเ่อา 
คดินกึนะคะ กไ็มเ่อา ตอ้งเหน็ขึน้มาเอง ไมใ่ชจ่ะนกึขึน้ 
มาเองว่า รูปนามขันธ์ ๕ มันก็ไม่เที่ยง มันก็เป็นทุกข์ 
เป็นอนัตตาอย่างนี้น่ะ นึกเอาไม่ได้ จะต้องเห็นขึ้นมา
เองว่าอย่างนั้น”
 เออ! แหม ดฉินักส็นใจขึน้มา วา่เหน็ขึน้มาเองนะ่ 
มันต้องเป็นปัจจุบัน ก็ถามคุณหลวงประพันธ์ว่า 
คุณหลวงคะ ที่เขาบอกว่าเขาเห็นขึ้นมาเองน่ะ ไม่ได้ 
ทำขึ้นมา ที่ว่าเห็นขึ้นมาเองน่ะ อะไร แล้วเห็นยังไง” 
เผอิญคุณหลวงก็ไม่รู้ ทั้งๆ ที่เป็นล่ามแปลนะไม่รู้ 
เขาเห็นยังไง? เห็นอะไรก็ไม่รู้
 เออ! ถ้าแกบอกว่า อ้า! เขาก็เห็นไตรลักษณ์ 
นี่แหละ คือต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย อะไรอย่างนี้น่ะ 
ดิฉันก็ไม่ไป เรื่องอะไรดิฉันจะต้องไป ที่นี่ในเมืองไทย 
ก็มีเยอะแยะไป เห็นอย่างนั้น
 ทีนี้แกก็บอกว่า “ถ้าจะให้ดีละก็ คุณลองไปพูด 
กับเขาดูทีเถอะน่า ไปถามเขาดูเถอะ” เพราะว่า 
แกเป็นล่ามอยู่ในวัดนั้น

-17-0819.indd   39 9/13/17   1:09:35 PM



40

 เ อา !  ดิ ฉั นก็ ตกลง ไป  ไปกับแกที เดี ย ว 
ในวันนั้นแหละ บ่ายแล้วละไปถึง แกก็พาดิฉันไปที่ 
ท่านอาจารย์ พอไปถึงดิฉันก็กราบท่านอาจารย์ 
คุณหลวงประพันธ์ก็บอกว่า คุณแนบต้องการ 
อยากจะรู้เรื่องวิปัสสนา ท่านก็นิ่ง ท่านก็ไม่ว่าอะไร 
แล้วทีนี้ดิฉันเรียนถามท่านว่า ที่ดิฉันอยากทราบน่ะ 
คือว่า อ้า! ทางที่จะไปนิพพานน่ะ เพื่อความ 
สิ้นทุกข์น่ะ อาศัยอะไร? 
 ท่านก็บอกว่า อาศัย สติ
 เออ! ท่านก็ไม่บอกว่า อาศัยอารมณ์ปัจจุบัน 
ท่านบอกว่า อาศัยสติ ท่านไม่บอกว่าอาศัยปัจจุบัน
 ดิฉันก็บอกว่า ดิฉันทราบแล้ว แต่ว่าสติใน 
พุทธประสงค์ที่เป็นหนทางไปนี่น่ะ หนทางที่จะไป 
นิพพานนี่น่ะ สตินั้นตั้งอยู่ที่ไหน ตั้งอยู่ที่อารมณ์ 
อะไร?
 ท่านก็บอกว่า ตั้งอยู่ที่อารมณ์ ๖
 เวลานั้นน่ะ อารมณ์ ๖ นั่นน่ะ ดิฉันก็ไม่รู้ 
ว่าอะไร รูป รส กลิ่น เสียง ทั้งๆ ที่ไปประชุมธรรมะ 
นี่มากที่สุดเลย กินเวลาเป็นปีๆ นะคะ แต่ที่ดิฉัน 
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เกลียดที่สุด ภาษาบาลี ถ้าใครพูดภาษาบาลีละก็ 
ดิฉันไม่ฟังเลย ไม่เรียน ไม่อะไรทั้งนั้น เพราะอะไร 
ก็พูดแล้วไม่รู้ เรื่อง เอามาพูดทำไมภาษาแขก 
ภาษาอะไรต่ออะไร ดิฉันก็ไม่ได้เรียนภาษาแขก 
ไม่รู้จะมาพูดทำไม เหมือนนกแก้วนกขุนทองน่ะ  
จำไป เขาสอนให้มันสวดมนต์ก็มี มันก็สวดไป 
ไม่รู้เรื่องอะไรเลย
 เพราะฉะนั้น อย่ามาพูดภาษาบาลีเลย แล้วก็ 
ดูถูกด้วยนะคะว่า ฮึ! ภาษาบาลีน่ะ พระพุทธเจ้า 
หรือใครพูดก็ไม่รู้ ใครๆ ก็อาจแต่งขึ้นมาเป็นหนังสือ 
เล่มหนึ่ ง  อาจจะไม่มี เหตุผลถึงความจริงก็ ได้  
เพราะท่านอาจารย์บอกว่า ที่ถามว่า สติตั้งที่ไหน? 
ท่านก็บอก ที่รู้ รู้อะไร? ท่านก็บอกว่ารู้อารมณ์ ทั้ง ๖ 
รูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์นี่น่ะ  
แค่นี้แหละ ดิฉันก็รู้  ทั้งที่ไม่สนใจในภาษาบาลี 
ท่านก็ไม่ว่ากระไร
 ทีนี้ท่านเห็นว่างง สงสัย ท่านก็บอกว่า ถ้าจะ 
ให้ดีละก็ ให้มาลองทำดู ดิฉันก็นัดวันท่านทันทีเลย 
เอ้า! บอกว่า วันเสาร์ดิฉันจะมา วันเสาร์มาแน่ 
พอวันเสาร์ดิฉันก็ไป
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 ดิฉันนี่เป็นคนกลัวผีที่สุดเลย แล้วไปอยู่ที่มี 
ป่าช้าล้อมรอบอย่างนั้น แหม ใจนี่เต้น พอดีเลย 
ไม่สบายใจแล้ว เพราะว่ามันมองเห็นฮวงซุ้ย 
ปิดหน้าต่าง ประตูข้างหลัง ไม่เอาแล้ว น้ำท่าตัก 
เข้ามาเสร็จเลยในเรือน เขามีเรือนอยู่ ๕ หลังนะคะ 
เวลานั้น พวกพม่าเขาปลูกนะคะ แล้วดิฉันก็ไปอยู่ 
หลังหนึ่ง แล้วดิฉันคนเดียวเสียด้วย ไม่มีนะคะ 
คนไทยไม่มีไปปฏิบัติ แล้วคนไทยก็ไม่รู้จักด้วย 
วัดพม่า พม่าเองก็ไม่มีมาปฏิบัติ ก็มีดิฉันคนเดียว 
อยู่เรือนหลังหนึ่ง แล้วอีก ๓ หลังก็ว่าง ก็ขอให้ 
คณุหลวงประพนัธพ์าไปหาทา่น กบ็อกวา่ ดฉินัมาแลว้ 
มาเข้าวิปัสสนา
 ท่านก็ถามดิฉันว่า รู้จัก นามรูป แล้วหรือยัง 
เพราะว่าคนที่ เรียนอภิธรรมแล้ว ต้องรู้จักนาม 
รู้จักรูปนะคะ รู้จักนามรูปแล้วหรือยัง
 ดิฉันก็บอกว่า ยังไม่รู้  ท่านก็บอกว่า เอ๊ะ!  
เมืองไทยเขาไม่ทำวิปัสสนากันบ้างหรือ?
 ดิฉันบอกว่าทำค่ะ เมืองไทยนี่  มีวิปัสสนา 
ทั้งนั้นเลย ทุกแห่งเป็นวิปัสสนาหมด สมถะไม่มี 
ใครทำ เขาทำวิปัสสนากันทั้งนั้นแหละค่ะ
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 ท่านก็บอกว่า เอ๊ะ! เขาทำวิปัสสนา เขาไม่มี 
รูปนาม แล้วเขาเอาอะไรไปทำ ท่านก็ถามมา 
อย่างนั้นนะคะ ดิฉันก็บอกว่าไม่ทราบ เอาอะไรทำ 
ก็ไม่รู้ เขาทำวิปัสสนากันทั้งนั้นแหละ ที่ดิฉันจะทำนี้ 
ก็จะทำวิปัสสนาเหมือนกัน
 ท่านก็บอกว่า ต้องให้เข้าใจรูปนามเสียก่อน
 ท่านจึงบอกให้คุณหลวงประพันธ์สอนดิฉัน 
อะไรเป็นรูป อะไรเป็นนาม ที่เรียกว่าอารมณ์ใน 
การปฏบิตันิีน่ะ่ จะตอ้งไมพ่น้รปูนาม เพราะธรรมชาต ิ
ที่มีอยู่แท้จริง ก็คือ รูปนามเท่านั้นนี่น่ะ ธรรมะ 
ทั้งหมดจะอยู่ที่รูปกับนามเท่านั้น
 ทีนี้ ท่านก็สอนให้รู้ว่า รูปอะไร นามอะไร  
ที่ จ ะ ก ำ ห น ด ก่ อ น ใ น ที แ ร ก ๆ  ท่ า น บ อ ก ใ ห้  
คุณหลวงประพันธ์สอน ก็ไม่ต้องมากแหละค่ะ 
สอนกันอยู่ ๒ วันเป็นอย่างมาก เพราะเราสนใจ 
อยู่แล้ว
 พอได้รูปนามแล้ว  ท่านก็ ให้วิธีปฏิบัติ ว่ า 
เวลานั้นต้องรู้ที่นั่น อย่างนี้ แล้วท่านห้ามภาษาบาลี 
ดิฉันก็ถูกใจอย่างหนึ่ง ห้ามไม่ให้คุณหลวงพูด 
ภาษาบาลีเลยนะคะ
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 เพราะฉะนั้นต่อมาทีหลังนี่น่ะ คนที่จะเป็น 
อาจารย์  ห้ามไม่ให้พูดภาษาบาลีกับคนที่ ไม่รู้  
ภาษาบาลี ท่านบอกว่า การจะพูดภาษาบาลี ต้องพูด
กับคนที่รู้และเข้าใจภาษาบาลี
 เพราะฉะนั้นความเข้าใจอันนั้น มันจะได้หยั่งลง
ถึงสภาวะที่เป็นเหตุผลแท้จริงได้ เพราะรู้แต่ชื่อ 
ก็ไม่รู้อะไร มันก็เข้าถึงสภาวะไม่ได้ ชื่อมันอาจจะมี 
มากมาย ทีนี้บอกว่า จักขุวิญญาณเห็นรูปไม่เอา 
จักขุวิญญาณมีหน้าที่อะไร เห็นรูป จักขุวิญญาณ 
ไม่ให้พูดเลย ไม่ต้องพูดถึงจักขุวิญญาณ แล้วก็เห็น 
รูปารมณ์ ก็ไม่เอาทั้งนั้น ให้ใช้คำว่าเห็น ไม่ต้องใช้ 
จกัขวุญิญาณนะ่ ชือ่มนั แตว่า่การงานของมนัคอือะไร? 
ธรรมชาติจริงๆ ของมันน่ะ อะไร คือการเห็นนั่นเอง 
การเห็นน่ีแหละเป็นหน้าท่ีและเป็นกิจของจักขุวิญญาณ 
 ทีนี้ เมื่อพูด เห็นแล้ว เราก็เข้าใจ ที่เห็นนี่เรา 
ก็รู้ใช่ไหมคะ ว่าทางไหน อะไรต่ออะไร เราก็รู้ว่า 
เห็นด้วยตาอย่างนี้ เพราะฉะนั้น ท่านถึงให้พูดให้ใช้ 
คำว่า เห็น แทนที่จะพูดว่าจักขุวิญญาณ แปลว่า 
ความรู้สึกของเรานี่น่ะ เวลาจะทำงาน จะต้องเอา 
สภาวะมาทำงาน
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 เพราะฉะนั้นคำว่าเห็นนี่ง่าย เขารู้จักสภาวะ 
แล้ว เขาก็จะต้องมีสติอยู่ที่การเห็น เพราะเห็นนี่มัน 
เป็นสภาวธรรม
 ทีนี้สอนอยู่อย่างนี้น่ะ ๒ วัน ท่านก็มาสอนเอง 
ทีแรกท่านก็บอกตามอารมณ์ ๖ ก่อนนะคะ แต่ที่จริง 
กเ็ปน็อยา่งนัน้ การสอนวปิสัสนาควรจะสอนใหรู้ท้ัง้ ๖ 
อารมณ์ แต่โดยมาก ดิฉันก็เห็นว่า แหม ๖ อารมณ ์
นี่ยากจริง เพียงแต่อิริยาบถ ๔ อย่างนี่ยังยากมาก 
กว่าจะรู้นะคะ หลายวันกว่าจะเข้าใจถูก เพราะฉะน้ัน 
ก็ให้เอา ๔ อย่างก่อน เพราะ ๔ อย่างก็บรรลุถึง 
นิพพานได้ เป็นพระอรหันต์ได้เหมือนกัน โดยมาก 
พระอรหันต์ที่สำเร็จพระอิริยาบถก็มีมาก ถึงได้เอา 
แต่เพียง ๔ อย่างก่อนเถอะ มีมากนักกลัวจะจำไม่ไหว 
แล้วพวกเราในประเทศไทย ก็มีความเข้าใจอภิธรรม
กันน้อยนะคะ
 เพราะฉะนั้น การทำวิปัสสนานี่ ต้องถือเอา 
เนื้อความตามสภาวะในอภิธรรม
 ท่านก็บอกว่าให้มีสติรู้นะ เวลาเห็นนี่น่ะ 
เห็นเป็นนาม เวลาเห็นต้องรู้ขณะเห็นว่า นามเห็น 
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นะคะ นามใหเ้หน็รูอ้ยา่งนัน้ แลว้กใ็หรู้อ้ยูเ่ทา่ทีเ่หน็นี่
เป็นปัจจุบันธรรม เห็นตรงที่กำลังเห็นอยู่
 เพราะฉะนั้น เราจะเห็นความไม่เที่ยงของ 
จักขุวิญญาณนี่น่ะ เราต้องมีสติรู้กำลังเห็น หรือเห็น 
ความไม่เที่ยงของโสตวิญญาณ เราจะต้องมีสติรู้อยู่ 
ในขณะได้ยิน เราถึงจะรู้ว่า เที่ยงหรือไม่เที่ยง
 เพราะฉะนัน้ ตามธรรมดาสภาวะนีน่ะ่ เขาตอ้งม ี
การเกิดดับอยู่เรื่อย เสมอทีเดียว
 เพราะฉะนั้น อะไรเกิดดับ จักขุวิญญาณไม่เที่ยง 
เกิดดับ ถ้าเอาชื่อจักขุวิญญาณไม่เที่ยงเกิดดับ เราก็ดู 
ไม่ถูกสภาวะ เราไม่เข้าใจนะคะ
 เอาเห็นนี่แหละ นามที่เห็นนี่แหละไม่เที่ยง
 เพราะฉะนั้นจะต้องดูที่ เห็น ถึงจะเห็นว่า 
ไมเ่ทีย่ง เพราะเหน็นี ่เปน็สภาวธรรมของวญิญาณจติ
ขณะหนึ่ง ซึ่งมีอายุเพียงอุปาทะ ฐีติ ภังคะ เท่านั้น
 เพราะฉะนั้น เราก็ดู พอท่านสอนว่า ตาเห็น 
หูนี่ได้ยิน ขณะนั้นน่ะ ขณะที่ได้ยินน่ะ ต้องรู้ขณะ 
ได้ยินนั้นว่า เป็นนามนี่ ต้องรู้ขณะได้ยิน ไม่ใช่รู้ 
ตามหนังสือ ถ้าปฏิบัติละก็ต้องรู้ขณะสิ่งนั้นกำลัง 
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เกิดขึ้น ถ้าไม่มีสิ่งนั้น ก็ไม่มีอะไรจะให้ความจริง 
แก่เรา
 แหม ! ดิฉันก็ดีใจแล้วละ เวลานั้นก็ยังไม่ได้ 
ปฏบิตัอิะไร เหน็อะไรเลย แตรู่เ้พราะอาจารยบ์อก ใหรู้ ้
อยู่ที่เห็นนี่ อยู่ที่นามเห็น แต่เวลานั้น ดิฉันไม่รู้ 
ดฉินักร็ูอ้ยูแ่ลว้วา่ ทีเ่หน็ แตด่ฉินัไมรู่ว้า่ เหน็เปน็นาม 
เพราะมันรู้เอง
 เวลานั้น อภิธรรมก็ไม่มีเรียนกันเลย ไม่มีเลย 
ในประเทศไทย ทีนี้ก็พอกำหนดอย่างนั้น ดิฉันก็ดีใจ 
รู้สึกว่าศรัทธาก็มาเพิ่มนะคะ ก็สนใจในการปฏิบัติ  
ท่านก็พยายามเคร่งครัดให้รู้อยู่ในอารมณ์ปัจจุบัน 
ดฉินัไปปฏบิตัอิยู ่๒ เดอืนเตม็ ๆ  นะคะ ตดิตอ่กนัไปเลย 
๒ เดือนนี่นะคะ
 ทแีรกเหน็นี ่เหน็อนตัตา คอืพอมนัรูส้กึเปน็นาม 
เป็นรูปเท่านั้นล่ะค่ะ แหม ใจเรานี่มันสลด คล้ายๆ 
กับว่าร่างกายเรานี้ ไม่มีสาระอะไรเลย ตัวก็ไม่มี 
ตนก็ไม่มี เราก็ไม่มี อะไรอย่างนี้น่ะ คล้ายๆ กัน  
แหม มันไม่มีที่พึ่ง มันหมดที่พึ่ง คือมันไม่มีอะไรที่จะ
เป็นเครื่องอุ่นใจเลย ในร่างกายเรานี่น่ะ
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 แหม ใจหายวูบลงไป แต่ว่าเห็นอนัตตา คือ 
ในลักษณะทั้ง ๓ นี่น่ะ จะเห็นอันใดอันหนึ่งก็ได้ 
ก็ถึงกันทั้ง ๓ นะคะ เช่นอย่างเห็นอนัตตานี่น่ะ 
ก็ชื่อว่าเห็นไม่เที่ยงด้วย เห็นเป็นทุกข์ด้วย อย่างใน 
พระสูตร ที่พระพุทธเจ้าถามปัญจวัคคีย์ ในธรรมจักร 
ถามว่า รูปนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยง ถามทุกอันนะคะ 
ตั้งแต่รูปไปจนถึงวิญญาณขันธ์ ถามทุกอัน รูปนี้ 
เที่ยงหรือไม่เที่ยง ปัญจวัคคีย์ก็บอกว่า ไม่เที่ยง 
พระเจ้าข้า ท่านก็ถามปัญจวัคคีย์อีกว่า สิ่งที่มัน 
ไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขล่ะ ปัญจวัคคีย์ 
กบ็อกวา่ เปน็ทกุขพ์ระเจา้ขา้ สิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง ทกุขน์ัน้นะ่ 
มันเป็นตัวเป็นตนเราหรือ สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ 
นี่หรือ ควรจะเห็นว่า เป็นตัว เป็นตน ปัญจวัคคีย์ 
ก็บอกว่าไม่ควร แปลว่า ถึงกันหมดนะคะ ไตรลักษณ์ 
นี่น่ะ
 เมื่อเห็นไม่เที่ยงก็ต้องเห็นทุกข์ สิ่งใดไม่เที่ยง 
สิ่งนั้นก็ต้องเป็นทุกข์ด้วย สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ 
ก็ต้องเป็นอนัตตาด้วย เพราะบังคับบัญชาไม่ได้ 
ต้องเห็นอย่างนั้น
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 ดิฉันปฏิบัติอยู่นั่นอย่างเคร่งครัดนะคะ ก่อนที่ 
จะไปปฏิบัตินี่น่ะ ติดหมดทุกอย่างเลยนะคะ กาแฟ 
หมาก บุหรี่สูบ เอาหมดทุกอย่างเลยนะคะ ยานัตถ์ ุ
ก็นัด มีพร้อมทุกอย่างที่ติดไป
 แต่ว่าพอไปถึง เข้าปฏิบัติแล้ว สิ่งเหล่านี้ไม่มี 
ใครตอ้งหา้มเลย ไมอ่ยากนดัเอง บหุรีก่ไ็มต่อ้งการสบู 
คือ จิตใจมันคล้ายๆ กับว่า มันยกขึ้นจากกิเลส 
กิเลสที่เข้าไปหล่อเลี้ยง เหมือนกับปลาที่ถูกยกขึ้น 
จากนำ้ ไมม่นีำ้เลีย้งเลย นำ้คอืกเิลส ใจคอก็ไมเ่ห็นวา่ 
มีอะไรที่แก้ทุกข์ หรือเป็นที่พึ่งได้ ไม่มีเลยอนัตตานี่ 
แหมมันไม่มีอะไรเลย
 ทีนี้ท่านอาจารย์ก็ถามดิฉันว่า แหมเดี๋ยวนี้ 
ดิฉันผอม แล้วไม่มีเลยเรื่องอาหารนี่ ตามธรรมดา 
เรื่องอาหารนี่ เป็นคนที่จู้จี้ที่สุดเลย ถ้าจะทำแกงอะไร 
หรือผัดอะไร ถ้าจะขาดอะไรไปสักอย่าง เช่น 
ขาดผักชีนี้น่ะ ไม่ เอาแล้ว ไม่กินแล้วอย่างนั้น 
ต้องครบต้องสมบูรณ์ด้วย เป็นคนจู้จี้ อาหารก็ทำเอง 
จะซื้อน้ำปลาสักขวดหนึ่ง ก็เที่ยวได้ชิมทุกแห่งหน 
ถูกใจถึงจะซื้อ
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 เวลาไปก็ผัดพริกขิงไปขวดหนึ่ง กุ้งแห้งป่นไป 
ขวดหนึง่ หมหูวานไปขวดหนึง่ นำ้พรกิเผาไปขวดหนึง่ 
อาหารเอาไปพร้อมมูลหมดเลย เพื่อประเดี๋ยว 
จะกินข้าวเขาไม่ได้
 ดิฉันทานข้าวหนเดียว ทานหนเดียวเท่านั้นเอง 
ที่จริงไม่เคยถือ ท่านอาจารย์ถามว่า จะรับศีลอะไร 
รับศีล ๘ หรือ ศีล ๕ ดิฉันก็บอกว่ารับศีล ๕ เถอะ 
ไม่รับศีล ๘ ประเดี๋ยวหิวแล้วจะลำบาก
 แม้ ว่ า รั บศี ล  ๕  ก็ จ ริ ง  แต่ ว่ า ก็ ไม่ ท าน 
ลองไม่ทานข้าวเย็นดู เราจะเว้นเอง ก็เว้นข้าวเย็น 
ก็ไม่ทาน แหม อาหารก็น้อยนะคะ แต่ว่าจิตใจ 
มันบอกไม่ถูกเลยค่ะว่า มันโปร่ง มันไม่มีอะไร 
ขัดขวางในใจเลย เรื่องอะไรที่จะทำให้เราไม่สบาย  
หรือเรื่องอะไรที่จะทำให้เราต้องติดขัดข้องอะไร  
แหม มันไม่มีเลยทุกอย่าง
 ทีนี้การปฏิบัติก็สะดวก เราจะกำหนดอารมณ์ 
อะไรเป็นปัจจุบันก็ ได้  และอาหารที่ทำไปน่ะ 
ไม่เคยหยิบมาทานเลย เพราะจิตมันอยู่กับปัจจุบัน 
ไม่เคยนึกถึงเลยว่า เรามีสิ่งนั้นสิ่งนี้ ไม่เคยเลยค่ะ 

-17-0819.indd   50 9/13/17   1:09:42 PM



51

แล้วท่านอาจารย์ก็ห้าม ห้ามเด็ดขาดเลย ห้ามพูด 
เป็นอันขาดเลย ใครจะไปมาหาสู่เยี่ยมเยียนไม่ได้  
ท่านก็นั่ งอยู่ที่กุฏิท่านนั่นแหละ แต่ว่ากุฏิท่าน 
มันแลเห็นประตูวัดทางที่จะเข้าไป ท่านก็นั่งอยู่ 
อย่างนั้น
 ที นี้ พอมี คน ไทย เข้ า ไป  ท่ านก็ บอก เ ร็ ว 
คุณหลวงประพันธ์ มีคนไทยมา ประเดี๋ยวจะไป 
ขึ้นเรือนกรรมฐาน ให้มาหาท่าน พวกคนไทย 
เขาบอกว่า จะมาเยี่ยมดิฉัน คุณหลวงก็พาไปหาท่าน 
ท่านก็ถามว่ามาธุระอะไร แกก็บอก ไม่มีธุระ 
จะมาเยี่ยมค่ะ ขอไปเยี่ยมอาจารย์
 เวลานั้น มีคนนับถือดิฉันมากเหมือนกัน 
ใครจะมาเยี่ยม ท่านบอกว่า สบายดี เขาไม่เจ็บไม่ไข้ 
อะไร เพราะฉะนั้นไม่ต้องเยี่ยมหรอก ท่านห้าม 
ไม่ให้เยี่ยม เพราะท่านห้ามพูดนี่ค่ะ ท่านบอกว่า 
เขาสบายด ีเขาไมเ่จบ็ไมไ่ขอ้ะไร ไมต่อ้งมาเยีย่มหรอก 
นึกว่ามีธุระจำเป็นอะไรก็ให้สั่งท่านไว้ เขาก็ไม่มีอะไร
 อีกคนหนึ่งไปเยี่ยมเหมือนกัน แต่ว่าเร่อร่า 
อย่างไรก็ไม่รู้ ไปบอกว่าจะมาเข้ากรรมฐาน ท่านเลย

-17-0819.indd   51 9/13/17   1:09:43 PM



52

จับตัวให้เข้ากรรมฐาน ไปอยู่อีกหลังหนึ่ง ทีนี้  
แกก็โกรธดิฉัน ร้องไห้ว่า ใจคอ แหม เรามาแล้ว 
จะให้พบหน่อยก็ไม่ได้ ไม่รู้อยู่ที่ไหน ทำไมไม่บอก 
พุทโธ่ เรามานี่ ก็อยากจะพบนี่นะ
 เพราะฉะนั้น ใครมาเยี่ยมมาหาดิฉัน ท่าน 
อาจารย์ก็เลยจับให้เข้ากรรมฐาน ก็เลยต้องเข้า 
กรรมฐาน ใครจะเอาอะไรมาให้ทานก็ไม่รู้จักเจ้าของ 
เขาเอามาให้ทานเขาก็เอามาวางไว้ที่หน้าประตู 
พอออกมาก็เห็นของวาง เอ๊ะ นี่ของใคร แต่ว่าเราก็รู้ 
ว่านี่เขาต้องการจะมาให้เรา แค่นั้นเองนะคะ นี่น่ะ 
เรื่องอาหารอย่างนี้
 ตอนที่จิตมันอยู่ในปัจจุบันนะคะ อาหารนี่น่ะ 
แกงอะไร ดิฉันยังไม่รู้ แกงเนื้อหรือแกงปลา หรือ 
แกงหมู ไม่รู้ เลยค่ะ แล้วอาหารนี่เป็นอาหารเจ 
ที่ เขาเอามาให้เรานั่นน่ะ ก็ไม่รู้ว่า ไม่มีเนื้อหมู 
ไม่มีเนื้อปลา ก็ไม่รู้นะคะ เพราะว่าจิตมันไม่เอื้อมไป 
เลย แหม จิตมันสะดวก มันว่าง่ายเหลือเกิน
 ตามธรรมดาเราจะรับประทานนี่  มือเรา 
เปิบข้าวนะคะ อาจารย์บอกว่า กินด้วยช้อนไม่ดี 
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ต้องใช้สองมือ มันจะทำให้จำไม่ถนัด ใช่ไหมคะ 
เพราะมันปนๆ กันนี่ เดี๋ยวจะไม่ทันสติ จึงได้ทาน 
ด้วยมือ
 ทีนี้  เวลาที่ เราหยิบข้าวหยิบกับขึ้นมานี่น่ะ 
อะไรไม่รู้ ไม่ต้องการจะรู้หมดเลย ก็เอามาเสร็จแล้ว 
เราก็เปิบ เปิบแล้ว ตอนที่เอาใส่ปากนี่น่ะ ตาม 
ธรรมดาน่ะ พอมือเราเปิบข้าวนะ ใจมันสั่งเสียก่อน 
แล้ว สั่งว่าให้มาถึงปาก ให้ขึ้นมาถึงปากเลย พอมา 
ถึงปาก ใจมันก็สั่งให้อ้าปาก สั่งอะไรต่ออะไร ใจมัน 
สั่งไปก่อนโดยเรายังไม่รู้เลย พอใส่ปากก็สั่งเคี้ยว 
สั่งกลืน สั่งอะไร มันสั่งติดต่อกันตลอด
 แต่ เ วลาที่ ได้ปั จจุบัน  มันไม่ ใช่ อย่ า งนั้ น 
เราเปิบข้าวนี่น่ะ ถ้าจิตไม่สั่ งให้ เรายกมือนี่น่ะ  
กไ็มย่ก ไมย่กขึน้มาถงึปากนีไ่มย่ก เพราะวา่กำลงัเปบิ 
นี่น่ะ พอเอามือขึ้นมาตามที่สั่ง คือว่า ต้องการจะ 
ยกขึ้นนี่นะคะ ถึงจะยก ว่าง่ายที่สุดเลย ทีนี้พอใส่ปาก 
ไปแล้ว ก็ต้องสั่งให้เคี้ยวอีก ถึงจะเคี้ยว ทีนี้พอเวลา 
เราสัง่ใหเ้คีย้ว เราเคีย้ว เรากก็ำหนดการเคีย้ว นัน้มนั 
ก็ได้ปัจจุบัน ทุกขณะไปเลย แหม สะดวกเหลือเกิน 
อาหารกินไม่มากนะคะ แต่ไม่หิวไม่อะไร

-17-0819.indd   53 9/13/17   1:09:45 PM



54

 ท่านอาจารย์ก็ถามว่า คุณแนบกินหมาก 
หรือเปล่า? เปล่าหรอก สูบบุหรี่หรือเปล่า? เปล่า 
นัดยานัตถ์ุหรือเปล่า? เปล่า เอ้อ! ท่านก็อยากรู้ 
เหตุว่าทำไม ขี้เกียจหรือ แปลว่า ขี้เกียจกิน ขี้เกียจสูบ 
อะไรอย่างนี้น่ะ ขี้เกียจหรือ?
 บอกว่าไม่ใช่ค่ะ ไม่ใช่ขี้เกียจ มันไม่อยากทาน 
เอง
 ท่านบอกว่า ถ้าขี้เกียจไม่ดีนะ ถ้าขี้เกียจเป็น 
กิเลส แต่ว่าเราไม่กินน่ะ เราไม่กินด้วยกิเลสน่ะ ไม่ดี 
เพราะฉะนั้นทำเถอะ แต่ให้รู้ว่าเพราะอะไร เราต้อง 
นัดยา เราจะต้องกินหมาก ให้รู้ว่าเพราะเหตุอะไร 
เราถึงต้องทำอย่างนั้น ถ้าขี้เกียจละก็ ไม่ดี
 ทีนี้ถามว่า กินข้าวล่ะ ไม่อร่อยหรือ ? ดิฉัน 
บอกว่า ก็เหมือนๆ กัน ไม่ใช่ว่าไม่อร่อย ก็ทานได้ 
แต่ทานน้อย แต่ก็อยู่ได้โดยไม่เพลีย ไม่อะไรทั้งหมด
 ท่านอาจารย์ก็บอกดิฉัน นี่น่ ะ  คงจะกิน 
อาหารน้อย ได้อาหารน้อย ถึงได้ผอม ท่านบอกว่า 
ผอมมากนะ
 แต่ดิฉันไม่รู้สึกตัวหรอกว่า ดิฉันผอม
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 แต่ท่ านบอกว่ าดี  ท่ านบอกว่ าผอมนี่น่ ะ 
รูปกรรมฐานขึ้นแล้ว
 ทนีีด้ฉินักไ็มรู่ส้กึอะไร กก็ลบัไปทำ ตามธรรมดา 
ที่ท่านสอนนี่นะคะ แต่เราทำอย่างนั้นไม่ได้ เพราะมี 
หลายคน ท่านสอบทุกคนก็ต้องสอบทั้งวัน ทีนี้คนที่ 
ท่านให้มาเข้ากรรมฐานด้วยนั่นน่ะ แต่ว่าท่านไม่ให้ 
เจอกับดิฉัน
 ท่านเรียกดิฉันมาสอบก่อน หรือเรียกเขาสอบ 
ก่อนก็ตาม พอสอบเสร็จแล้ว ท่านก็ให้กลับ กลับไป 
เรือนแล้ว ถึงไปเรียกดิฉันมาอีกที ไม่ให้เจอะกันเลย 
ความที่ไม่ต้องการจะให้พูดกันเลย
 เรือนกรรมฐานมีอยู่แห่งหนึ่ง ที่มีนอกชาน 
แล่นกลาง แล้วก็มีห้องสองข้าง ถ้าหากว่ามีคนมา 
เข้ากรรมฐานห้องนั้น กลางคืนท่านต้องให้ลูกศิษย์ 
ไปดู และให้ไปแอบฟังดูซิว่า เรือนที่มีอยู่สองคนน่ะ 
พูดคุยกันหรือเปล่า ถือสำคัญมากเรื่องพูดนี่น่ะ  
มันไม่น่าจะบาปกรรมอะไร แต่ว่ามันไม่มีปัจจุบัน 
ท่านบอกว่า พูดนี่สำคัญมาก มันไม่มีปัจจุบันเลย 
ถ้าพูดเฉพาะปัจจุบันคำเดียวๆ นี่ พูดกันไม่รู้เรื่อง 
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พอคำนี้หมดไป ต่อไปจะต้องพูดอีก มันต้องคิด 
ถึงจะพูดรู้เรื่อง
 เพราะฉะนั้น ท่านบอกว่า เรื่องพูดนี่น่ะ สำคัญ 
มากทีเดียว ทีนี้ท่านอาจารย์เรียกดิฉันมาถามว่า 
เป็นยังไง ใจคอรู้สึกยังไงบ้าง เท่านั้นแหละค่ะแหม 
น้ำตานี่มันจะไหลออก ดิฉันก็กลืนไว้ ดิฉันก็อาย 
ท่านอาจารย์นะ เอ๊! นี่เราก็โตแล้ว ทำไมยังจะ 
ร้องไห้อีก แหม กล้ำกลืนไว้ไม่ให้น้ำตามันไหลออก 
แต่ท่านก็คงรู้เหมือนกัน
 ที นี้ ก็ เ ส ร็ จ แ ล้ ว  ดิ ฉั น ก็ ถ า ม ท่ า น ว่ า 
“ท่านอาจารย์คะ เมื่อตอนที่ท่านปฏิบัติ เคยอยาก 
ร้องไห้บ้างไหม” ท่านก็บอก “โอ๊ย อาตมาก็ร้องไห้ 
เหมือนกันอย่างนี้ ”  เอ้อ! ใจเราค่อยโล่งไปที  
แปลว่าท่านก็ร้องเหมือนกัน
 แหม เวลาที่มันได้ปัจจุบันนี่นะคะ คือว่า 
ไม่ใช่ว่า จะก้มหน้าปฏิบัติอย่างเดียว เราก็ต้องเว้น 
กิเลสด้วย เว้นไม่ให้กิเลสเข้าด้วย เหมือนเราจะ 
ปลูกต้นไม้ เราก็ต้องถอนหญ้าก่อน ถ้าอย่างนั้น 
ต้นไม้ไม่ขึ้น หญ้ามันกินหมด เราต้องถางหญ้าก่อน 
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เราถงึจะปลกูตน้ไมด้ีๆ  ทีม่คีา่มากๆ ได ้นีก่เ็หมอืนกนั 
เราไม่ใช่ว่าจะตั้งหน้าตั้งตาทำไปอย่างเดียว แต่ว่า 
ถ้ากิเลส เราไม่พยายามทำให้กิเลสนั้นอ่อนกำลัง 
ลงไป ปัญญาก็สู้ไม่ได้ สู้ไม่ไหวเหมือนกัน
 เพราะอะไร? เพราะกิเลสนี่น่ะ มันปกครองเรา 
มาหลายชาติ แข็งแรงมาก แล้วเข้าไปอยู่เป็นเจ้าของ 
มีกรรมสิทธิ์ในจิตเรา จิตใจเราก็อยู่ใต้อำนาจกิเลส  
มันก็ต้องมีวิธีป้องกันไม่ให้กิเลสใหม่เข้าด้วย
 เพราะฉะนั้น เวลาปฏิบัตินี่น่ะ ถึงต้องระวังว่า 
ถ้าไม่มีเรื่องจำเป็นอะไรไม่ทำทั้งนั้นทุกอย่าง ทำก็ 
ต้องรู้ว่าทำอะไร เช่นจะกวาดเรือนนี่น่ะ ได้ไหม?
 ดิฉันถามท่ านว่ า  จะกวาดเรื อนได้ ไหม  
เรือนมันรกรำคาญ
 ท่านก็บอกว่า ได้ แต่ให้รู้ว่ากวาดเพราะอะไร 
แปลว่า เราจะทำอะไรก็ตามน่ะ เราจะทำอะไร 
ทุกชนิด จะยกมือขึ้น หรือจะทำอะไรก็ตามเถอะ 
แก้ทุกข์ทั้งนั้น ขอให้รู้ความจริง เพราะว่าเรือน 
มันสกปรกนี่ เราไม่สบาย จิตใจเราก็ไม่ปลอดโปร่ง 
ถ้าได้กวาดได้ถูแล้ว แต่ต้องรู้ว่า กวาดเพื่อแก้ทุกข์  
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ไม่ใช่กวาดพอเตียนแล้วเราจะได้สบายใจ ไม่ได้ 
ถา้เรานกึวา่ เราจะไดส้บายนีน่ะ่ เปน็วปิลาสทนัทเีลย 
ต้องรู้ว่า เพื่อแก้ทุกข์ ทำอะไรก็ทำได้ แต่ต้องรู้ให้ตรง 
กับความจริง แล้วความรู้นั้น อย่าให้เป็นปัจจัยแก่ 
กิเลส ต้องมีโยนิโสมนสิการ
 โยนโิสนี ่สำคญัมากของผูป้ฏบิตัโิยนโิสมนสกิาร
นี่ แปลว่า ทำความรู้สึก ให้ตรงต่อความจริง ฉะนั้น 
แปลว่า โยนิโสมนสิการ จึงเป็นอาหารของปัญญา
 เพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติเราต้องมีโยนิโส-
มนสิการให้ตรงกับความจริง ปัญญาถึงจะเกิดขึ้น 
ตัดสินให้เรารู้ความจริงได้ เราต้องเอาความจริง 
นี่เสนอปัญญาอยู่เสมอ ที่นี้ก็ให้โยนิโส อะไรที่เป็น 
อโยนิโสมนสิการ ก็เป็นปัจจัยแก่กิเลสไป เป็นอาหาร 
ของกิเลส ปัญญาก็เกิดไม่ได้
 เพราะฉะนั้นต้องโยนิโสมนสิการ ให้เป็นปัจจัย 
แก่ปัญญา คล้ายๆ กับว่าให้ปัญญาที่ได้อาหารมาก 
ทีส่ดุ บำรงุจนกระทัง่ปญัญานัน้มกีำลงัแขง็แรงทีก่เิลส
จะสู้ไม่ได้แล้ว ทีนี้เราก็ตัดอาหารของกิเลส เราทำ 
ความรู้สึกโยนิโสมนสิการไม่ให้เป็นปัจจัยแก่กิเลส 
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เมื่อกิเลสไม่มีอาหาร กิเลสก็ต้องมีกำลังลดน้อย 
ถอยลงไป ไม่มีกำลังพอนั่นแหละ ปัญญาถึงจะ 
ประหาณกิเลสได้
 เพราะฉะนั้น คนที่เข้าวิปัสสนานี่ เราก็ต้องสอน 
ให้เขามีโยนิโสว่า นั่งจะให้ทำความรู้สึกอย่างไร?  
เวลาจะเปลี่ยนอิริยาบถจะต้องทำความรู้สึกอย่างไร? 
เปลี่ยนทำไม? เช่น เรานั่งอยู่นี่แล้ว เราก็เกิดทุกข์ 
ขึ้นมานะคะ เวลานั่งดูรูปนั่ง รูปนั่งนี้จะต้องรู้ว่า 
ดทูีไ่หน รปูนัง่อยูท่ีไ่หน? โดยมากคนไมเ่ขา้กรรมฐาน 
ไม่รู้นะคะ ไม่รู้เลย เช่นถามว่า เวลานี้ท่านนั่งหรือ 
นอน ก็บอกว่านั่ง นั่งอยู่ที่ไหน นั่งนั่นน่ะ อยู่ที่ไหน 
นี่บอกไม่ถูก นั่งอยู่ที่ไหน อยู่ที่ก้นกบ หรืออยู่ที่ขา 
หรืออยู่ที่เท้า อยู่ที่อะไรนี่น่ะ นั่งไม่ได้อยู่ที่นั่นนะคะ 
เราต้องบอกให้รู้ว่า เวลานั่งให้ดูที่รูปนั่ง นั่งดูที่ไหน 
รูปนั่งอยู่ที่ไหน
 เหมือนกับสติปัฏฐาน คือว่า ถ้าหากเราถ่ายรูป 
ไว้ ก็รู้ว่า รูปนี้นั่ง รูปนี้นอน รูปนี้ยืน รูปนี้เดิน 
เรารู้แบบถ่ายรูปไว้นะคะ เพราะว่า มันอยู่ที่ท่านะคะ 
รูปนี้นั่ง ตั้งกายอยู่ในท่านั่ง หรือในท่านอน ในท่ายืน 
ในท่าเดิน
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 ทีนี้เราก็ต้องรู้สึกในท่านั้น ไม่ใช่ไปรู้ตรงนั้น 
ตรงนี้  เช่น อย่างไปรู้ตรงขา รู้ตรงก้นกบ เอ๊ะ 
เดินก็มีก้นกบ เช่น นอนก็มีก้นกบ มีท่านั่งไหม ? 
ไม่มีท่าอยู่ตรงก้นกบ เวลานอนก็ต้องมีนั่งด้วย 
นี่ต้องเข้าใจนะคะ แล้วก็ต้องทำความรู้สึกให้ถูกต้อง 
กับความเป็นจริง
 เวลาเมื่ อยทำอย่างไร เวลานั่ งนานแล้ว 
ก็เมื่อย เมื่อยนี่ ก็เท่าที่เรียนนี่ ก็เข้าใจว่า เมื่อยนี่ 
ไม่สบายกายเป็นทุกขเวทนา เข้าใจว่า อย่างนั้นนะคะ 
แล้วก็เมื่อเมื่อยแล้วจะทำอย่างไร ก็ต้องรู้ซิคะว่า 
ทุกข์เกิดขึ้นแล้ว ใครทุกข์ ทุกข์เกิดกับรูปอะไร 
หรือนามอะไร ทุกข์ เกิดกับรูปนั่ ง  เราต้องทำ 
ความรู้สึกอย่างนี้
 ถ้าเราไม่รู้ว่า ทุกข์นี่เกิดกับรูปนั่ง รูปนั่งเป็น 
ทุกข์ ไม่รู้ว่า รูปนั่งเป็นทุกข์ ก็ต้องเอาเราเป็นทุกข์ 
เมื่อยปวด อะไรอย่างนั้นนะคะ จะต้องนอน
 ๔ อิริยาบถนี่นะ อันใดอันหนึ่ง จะต้องเดิน 
หรือจะต้องนอน จะต้องนอน ต้องนอนนะคะ  
ไม่ใช่อยากนอน ต้องกันความอยากนอน เพราะ 
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อยากนอนนี่  เป็นกิ เลส ตัวอยากนี่ เป็นกิ เลส 
เพราะฉะนั้นนอนด้วยกิเลส ก็คืออยากนอน อยากนั่ง 
ด้วยกิเลส แล้วกิเลสก็เป็นเครื่องปิดบังความจริง 
ทำให้ปิดบังความจริงเสีย แล้วเราก็เข้าถึงความจริง 
ไม่ได้ กิเลสมีกำลัง
 เพราะฉะนั้น เราเพื่อจะตัดอาหารของกิเลส 
อยากไม่ได้ อยากนอน แสดงว่ากิเลสนี่ ต้องการ 
รูปนอนนะคะ เพราะเข้าใจว่ารูปนอนนี่สบาย วิปลาส 
เข้าสบาย พอโลภะเข้า ได้ทิฏฐิ มีโลภะเป็นมูล 
ทิฏฐิมันก็เกิดขึ้นได้ เพราะโลภะเป็นเหตุเข้าไปก่อน 
แลว้ ทกุขเ์กดิแลว้ จะตอ้งนอน  ตอ้งรูส้กึวา่จะตอ้งนอน 
ไม่ใช่อยากนอน เพราะอยากนอนนี่ไม่ตรงกับ 
ความจริง เพราะอะไร ถ้าไม่อยากจะไม่นอนแล้ว 
ได้ไหม? คนเราน่ะ ถ้านอนเพราะอยาก นั่งเพราะ 
อยาก เดนิเพราะอยาก ถา้เราไมอ่ยากนัง่ ไมอ่ยากเดนิ 
ไม่อยากนอน เราจะไม่เดิน ไม่นั่ง ไม่นอน เช่นนั้น 
จะเป็นไปได้ไหม? ไม่ได้แน่
 ความจริงเราต้องนั่ง เราต้องนอน ต้องยืน 
ต้องเดิน ความจริงเป็นอย่างนี้ แต่ถ้าเราไม่พิจารณา 
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ถึงความจริง เราก็ว่านอนเพราะอยากนอน นั่งก็ 
เพราะอยากนั่ง กินข้าวเพราะอยากกิน อาบน้ำ 
เพราะอยากอาบ แปลว่า ทำอะไรทุกอย่าง ทำด้วย 
กิเลสทั้งนั้น เดินก็เหมือนกัน เดินไปด้วยกิเลส 
เดินนี่น่ะ ทุกก้าวไปด้วยกิเลสทั้งนั้นทุกก้าว จะเดิน 
ไปธุระโน่นหน่อย จะไปซื้ออะไร หาอะไรสักอย่าง 
แล้วเดินไป ทุกก้าวที่เดินไปนั่นน่ะ ไปด้วยกิเลส 
ทุกก้าวเลย แล้วก็ไม่รู้ความจริง ว่าใครเดินก็ไม่รู้ 
ใครทุกข์ก็ไม่รู้ แล้วก็เอาตัวเข้าไป นั่งไม่รู้ว่าใครนั่ง 
ก็ต้องเอาตัวเข้าไปนั่ง ทุกข์ก็ไม่รู้ว่าใครทุกข์ ก็ต้อง 
เอาตัวเข้าไปทุกข์
 ที่เรียนปรมัตถ์ เรียนอภิธรรม ก็ว่าแก้ทุกข์ 
ทุกข์น่ะ เป็นนาม เป็นเวทนา ก็บอกว่า จริง 
ทุกข์ เป็นเวทนา เป็นนามจริ ง  แต่ว่ าทุกข์น่ ะ 
เป็นเวทนาเกิดจากการนั่งใช่ไหม เรานั่งนานๆ 
ก็เลยทุกข์ เพราะฉะนั้นมันเกิดที่รูป เราก็ต้องแก้ 
ที่รูป
 ถ้าทุกข์ เป็นนามแล้ว เราก็ต้องแก้ที่นาม  
ทุกข์เป็นเวทนานี่ เราก็แก้ที่นามใช่ไหม แล้วจะมา 
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แก้ที่รูปทำไม ใช่ไหมคะ ความจริงน่ะ มันอยู่ที่รูป 
ถา้เราไมม่รีา่งกายนีน่ะ่ ความปวดความเมือ่ยจะมไีหม 
ถึงเวทนาจะมี ก็ไม่มีความทุกข์ชนิดปวดเมื่อย 
เจ็บไข้ก็ไม่มี เราต้องแก้ที่รูป เหมือนเราเป็นโรค 
เจ็บไข้ไม่สบายไปอยู่โรงพยาบาล ใครไม่สบาย 
เวทนาไม่สบาย ก็ต้องแก้ที่เวทนา หมอเขารักษา 
เวทนาหรือเขารักษาโรค เขารักษาโรคใช่ไหมคะ 
กินยาอะไรไป เพื่อบำบัดร่างกายใช่ไหมคะ นี่ละค่ะ 
ความจริงเป็นอยู่เสมอ ที่จริงไม่ได้ทำอะไรให้ผิดปกติ
เลย ให้รู้ความจริงเท่าที่มีอยู่ตามปกติเท่านั้น
 เพราะฉะนั้น อิริยาบถนี่ ต้องระวังว่า เวลาเข้า 
กรรมฐานนี่ จะเดินผิดปกติ ตามปกติไม่ใช่เดิน 
อย่างนั้น กลายเป็นเดินกรรมฐาน ไม่ใช่ เดินเพื่อ 
แก้ทุกข์ ไม่ใช่เดินกรรมฐาน ทีนี้เวลาเดินก็ค่อนข้าง 
จะช้า ในบางแห่งก็แหม ๓ ระยะ ๕ ระยะ ๖ ระยะ 
ก้าวไปทีหนึ่งนะ ทำเพราะเหตุอะไร คือมันต้อง 
มีเหตุด้วย ถ้าจะทำอะไรขึ้นมา มิฉะนั้นก็ทำไปด้วย 
กิเลส แล้วปัญญาจะรู้ความจริงในอารมณ์นั้นแล้ว
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 ตอ้งเดนิตามปกต ิแลว้หา้มรูส้กึวา่ ทำกรรมฐาน 
เวลานั่งก็ไม่ให้รู้สึกว่านั่ง นั่งกรรมฐาน ต้องนั่ง 
เหมือนที่นั่งกัน คือต้องนั่งแก้เมื่อย บางคนนี่ก็  
ไม่รู้ตัวค่ะว่านั่ง นั่งก็ยังไม่รู้สึกตัว ดิฉันถามว่า 
แล้วเวลานั่ง ๆ อย่างไร เขาก็ทำท่านั่ง นั่งขัดสมาธิ 
แล้วก็เอามือขวาง นั่งอย่างนี้ ดิฉันบอกว่า นี่น่ะหรือ 
ไม่ได้นั่งกรรมฐาน นี่หรือนั่งแก้เมื่อย ทำไมนั่ง 
แก้เมื่อยต้องนั่งอย่างนี้หรือ นั่งยังไงก็ได้ เหยียดเท้า 
ก็ได้ ยังไงก็ได้ แล้วแต่ ให้มันแก้เมื่อยแก้ความทุกข์ 
ไปได้ก็ถูกแล้ว นี่อย่างนี้ก็ต้องนั่งกรรมฐาน อย่างนี้ 
ล่ะค่ะ
 บางทีทำกรรมฐาน คือเคยทำสมาธิมาก่อนแล้ว 
เวลามาทำวิปัสสนา สมาธิก็รบกวนมากทีเดียว 
ต้องมีกำลังเข้มแข็ง แล้วต้องสังเกตด้วย แล้วก็ต้องใช้
อารมณ์ให้มาก แต่อย่าใช้อารมณ์ให้นานๆ พอใช้ 
อารมณ์นั้นนานๆ แล้วสมาธิต้องเข้า อย่างนี้ไม่ได้ 
ทีเดียว ถ้าคนไม่เคยทำสมาธิ ไม่เคยทำเลย อย่าง 
ดิฉันเข้ากรรมฐานที่วัดปรกนี่น่ะ ไม่เคยทำเลยเพราะ
การปฏิบัติทุกชนิด ดิฉันไม่ชอบ คือมันไม่ถูกใจ 
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คล้ายๆ กับว่า มันไม่ได้อารมณ์ปัจจุบัน มันไปทำให้ 
นิ่งๆ เฉยๆ มันไม่น่าดู เพราะฉะนั้นไม่ทำเลย ไม่มี 
ปฏิบัติอะไรเลยสักอย่างก็สะดวก
 ทีนี้คนที่เคยทำแล้ว ต้องใช้ความสังเกตมาก 
ทีเดียวว่า ให้สังเกตว่า เวลาที่สมาธิเข้า ตรงที่ความ 
รูส้กึตวั เวลาทีส่มาธเิขา้แลว้ จะไมรู่ส้กึตวั และอาจเกดิ 
นิมิต ทำให้เห็นอะไรต่ออะไร เลยทำให้เกิดความรู้สึก
ตกใจกลัวขึ้นมา
 เพราะฉะนั้น เขาจึงหาว่า อย่าไปนั่งวิปัสสนานะ 
เดี๋ยวจะเป็นบ้า คือ ไปเห็นอะไรเข้า บางทีไปเห็น 
สิ่งที่น่ากลัว เช่นนิมิตที่เกิดจากอำนาจของสมาธิ 
แล้วก็ต้องสังเกตว่า พอสมาธิเข้ามาแล้ว เรารู้ไหม  
ถ้าสมาธิเข้ามาเราไม่รู้สึกตัวเลย นอกจากรู้ว่าเฉย 
เท่านั้นเอง ไม่รู้สึกว่า เวลานี้เราดูอะไรอยู่ เวลานี้ 
เรากำหนดอะไร ไม่รู้เลย รู้แต่ว่าเฉยอย่างเดียว
 ทีนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว ต้องทำความรู้สึกตัวทันที 
ทีนี้บางคนถามว่า ให้รู้สึกตัวนะ ว่าอย่างนี้คือ 
ตอ้งนกึบอ่ยๆ ใชไ่หม บอกไมใ่ช ่!  การนกึกบัการรูส้กึนี ่
ต้องเข้าใจทีเดียวว่าต่างกัน เรานึกหรือรู้สึก รู้สึกนี่ 
มันถึงจะได้อารมณ์ปัจจุบัน
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 ส่วนนึกนี่ เป็นอดีตก็ได้ อนาคตก็ได้ เรานึกเอา 
ไม่ใช่เป็นอารมณ์ปัจจุบัน บางคนไม่รู้สึกตัวก็ถาม 
ดิฉันว่า จะทำอย่างไร บอกว่า จะต้องนึกอยู่บ่อยๆ ว่า 
รูปนั่ง ๆ รูปนอนๆ อย่างนั้นหรือ ? บอกว่าไม่ใช่ 
รู้สึกเป็นอย่างนี้นะคะ
 เหมอืนอยา่งทีท่า่นทกุคนนัง่ฟงัดฉินัพดูอยูน่ีค่ะ่ 
เวลานี้ท่านรู้สึกไหมว่า ท่านฟัง ดิฉันพูดอะไร หรือว่า 
ท่านฟังใครๆ พูดก็ตาม ท่านรู้สึกไหม? ท่านก็ต้อง 
รู้สึกใช่ไหมคะ ว่าฟังอาจารย์แนบพูด เวลานี้ท่าน 
กำลงัฟงัดฉินัพดูใชไ่หมคะ แลว้ทา่นกต็อ้งนกึอยูเ่สมอ
หรอืเปลา่ ฟงัอาจารยแ์นบๆ ตอ้งนกึอยา่งนีห้รอืเปลา่ 
เปล่าเลย ใช่ไหมคะ เพราะเรารู้สึกแล้วใช่ไหมคะว่า 
ใครพูด ถึงเขาจะพูดไปตลอดเวลา ชั่วโมง สองชั่วโมง 
หรือเราจะฟังอยู่ตลอดเวลา ชั่วโมง สองชั่วโมง 
เราก็ไม่ต้องนึก ไม่ต้องบริกรรมอย่างนั้น เราก็ต้องมี 
ความรู้สึกอยู่เรื่อย นี่อย่างนี้
 อันนี้ก็เป็นของยากนะคะ บางคนนี่ไม่เข้าใจ 
เอาเลย เพราะว่าขาดความสังเกต ความสังเกต 
นี่เป็นตัวศึกษานะคะ ในบาลีเรียก “สิกฺขติ” ศีลสิกขา 
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สมาธิสิ กขา  ปัญญาสิกขา  คือ  ศึกษาในศีล 
ศึกษาในสมาธิ ศึกษาในปัญญา ตัว “สิกฺขติ” นี้ 
คือตัวสังเกตนั่นเอง
 คนที่จะเรียนดี ทำอะไรได้ดี คนนั้นต้องเป็น 
คนมีความสังเกตดี ถึงจะทำอะไรได้ดี ถูกต้อง 
ไม่อย่างนั้นไม่ได้
 ดิฉันบอกว่า นี่น่ะ เคยทำอะไรที่ ไหนมา 
หรือเปล่า เคยปฏิบัติที่ไหนมาบ้าง แหม บางคนนะ 
เคยปฏบิตัทิีไ่หนมาหลายแหง่ ดฉินับอกวา่ อยา่งนีน้ะ่ 
โบราณเขาต้องเอาค่าสอนแพงนะคะ ถ้าคนที่ไม่เคยรู้ 
อะไรมาเลย ไม่เคยรู้เรื่องที่ไหน ไม่เคยรู้อะไรมาเลย 
เขาเอาถูก เขาเอา ๖ บาทเท่านั้นแหละ ถ้าใครรู้ 
มาบ้างแล้ว เขาต้องเอา ๑๒ บาท เคยทำมาบ้างแล้ว 
เขาต้องเอา ๑๒ บาท เพราะอะไร เพราะเขาต้องคิด 
ค่าแก้ด้วย ต้องเสียค่าแก้เหมือนกับเสื้อผ้านั่นแหละ 
ถ้าตัดใหม่ก็เอาถูกกว่า เพราะเขาไม่ต้องเลาะ ไม่ต้อง 
ระวังความเสียหาย ไม่ต้องเสียเวลาแก้ก่อน
 นี่ก็เหมือนกัน แล้วบางคนนี่ก็ติดจนกระทั่ง 
ต้องให้ออกมาข้างนอก ไม่ให้ทำกรรมฐาน ให้ออกมา 

-17-0819.indd   67 9/13/17   1:09:54 PM



68

พักเสียก่อน จนกระทั่งความรู้สึกในสมาธิหมดแล้ว 
ค่อยเข้าไปใหม่ แหมไม่ใช่เล่นนะคะสมาธินี่น่ะ 
ติดก็ติดเอาจริงๆ เลย
 สำหรับดิฉัน ทำกรรมฐานอยู่ ๒ เดือน เวลานั้น
อภิธรรมยังไม่มีในประเทศไทย ไม่มีใครเรียนเลย 
ไม่มีใครเรียนในประเทศไทย ใครพูดอภิธรรมอะไร 
ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรทั้งนั้น แต่ถือว่าได้บุญเพราะใคร 
สร้างอภิธรรมปิฎกนั้นน่ะ ถือว่าตอบแทนบุญคุณ 
พ่อแม่ได้อย่างนี้  ศักดิ์สิทธิ์มาก จิ .เจ.รุ .นิ . นี่  
ศักดิ์สิทธิ์มากในอภิธรรม ถ้าใครตายแล้วเขียน 
ลงกระดาษเอาไปใส่ปากผู้ตาย ผีก็ไม่เหม็น แหม 
ถือศักดิ์สิทธิ์จริงๆ ก็สร้างกันจริงๆ แต่ไม่รู้เลยว่า 
อภิธรรมเขาพูดเรื่องอะไร ไม่รู้เลย
 ทีนี้ท่านอาจารย์ก็รู้ พอรู้ว่าดิฉันไม่รู้ รูปนาม 
แต่จะทำวิปัสสนา เขาทำวิปัสสนา แต่เขาไม่มีรูปนาม 
ท่านอาจารย์ก็รู้ทีเดียวว่า เขาไม่มีการเรียนอภิธรรม 
แปลว่ า  ไม่มี ใน เมืองไทย ทีนี้ พอ  จบ  แล้ ว 
ท่านอาจารย์ก็บอกว่า ให้ดิฉันตั้ งใจเรียน ทีนี้  
เราก็รู้มาบ้าง รู้ วิปัสสนานี่น่ะ ลำดับญาณก็รู้  
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อนุโลมญาณ โคตรภูญาณก็รู้ ถามท่านอาจารย์ว่า 
อะไรค่ะ อนุโลมญาณ โคตรภูญาณ นี่มันอะไร 
ท่านอาจารย์ยกมือห้ามไม่ให้ถาม ท่านบอกว่า 
อย่าเพิ่งรู้ เลยเวลานี้ ต่อไปถึงจะรู้  แปลว่าไม่ใช่  
รู้กันด้วยการบอกเล่า ต้องรู้กันด้วยการทำงาน 
การปฏิบัติที่ถูกต้อง แล้วถึงจะรู้ขึ้นมา ถ้าไปบอกแล้ว 
ปัจจุบันก็ไม่ได้ เพราะมัวไปนึกถึงเรื่องญาณนั่นอยู่
 ท่านก็บอกว่าขอให้ดิฉันตั้งใจเรียน อาจารย์ 
ก็ตั้งใจสอน เพื่อจะให้ดิฉันไปเทศนาปาฏิหาริย์ 
เหมือนกับว่า ให้ดิฉันไปสอนให้คนเข้าใจน่ะค่ะ
 ดิฉันก็บอกว่าไม่ได้ค่ะ ท่านอาจารย์ ดิฉัน 
สอนไม่ได้ค่ะ
 ท่านก็ถามว่าเพราะอะไร ก็ดิฉันไม่รู้ เลย 
ปริยัติตำรับตำรานี่  ดิฉันไม่รู้ เลย เพราะฉะนั้น 
จะไปสอนเขาได้ยังไง มันต้องมีปริยัติ ว่ายังงั้น
 อาจารย์ก็เลยบอกว่า ไม่จำเป็น ท่านก็เลย 
เล่าประวัติของท่าน ว่าท่านมาได้ปฏิบัตินี้น่ะ  
เพราะโยมผ้าขาวแกไปปฏิบัติมา ๑๐ เดือน อาจารย์ 
ของท่านเป็นเณรอายุ ๗๐ คือพม่านี่อายุมากๆ 
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เขาบวชเณรกนัเขาไมบ่วชพระ เขาถอืวา่เขาไมส่ามารถ 
ปฏิบัติวินัยให้บริสุทธิ์ครบถ้วนได้ก็ เอาแค่ เณร  
เขาไม่ใช่ถึงอายุบวชกัน ไม่ใช่อย่างนั้น ต้องเป็นคน 
ที่มีความสามารถจะรักษาธรรมวินัยได้ ถึงจะบวชได้ 
ทีนี้ก็บวชเณร อาจารย์ผ้าขาวนี้น่ะอายุ ๗๐ แต่ว่า 
รู้ปริยัติดี พม่านี่ปริยัติเขาดี
 ทีนี้ เณรก็หอบเอาหนังสือสติปัฏฐานนี่น่ะ 
เข้าไปในป่าเลย อยู่ในถ้ำน่ะ แล้วก็ทำทุกบรรพเลย 
ทำเพราะเขารู้ภาษาบาลี เขาชำนาญนะคะ อะไร 
แปลยังไงๆ ก็ทำทุกบรรพ ก็มาได้อิริยาบถบรรพ 
กบัสมัปชญัญะบรรพ ม ี๒ อยา่ง ซึง่เปน็วปิสัสนาลว้นๆ 
สติปัฏฐานนี่มีถึง ๔๔ บรรพ โดยย่อมี ๔ แต่ว่า 
ในอย่างหนึ่งๆ เมื่อขยายออกไปก็มีถึง ๔๔ อย่าง
 ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่เป็นวิปัสสนา 
ล้วนๆ ไม่ต้องทำสมถะมี ๒-๓ บรรพเท่านั้นคือ 
อิริยาบถ ๔ กับอิริยาบถย่อย หรือสัมปชัญญะบรรพ 
หมวดนี้ แล้วก็ธาตุ ๔ ที่อยู่ในธาตุบรรพ คือพิจารณา
ให้เป็นธาตุไปทั้งหมดในตัวเรานะ แต่ที่ทำทางสมถะ 
ก็มี ก็พวกอาการ ๑๒ มีผม ขน เล็บ ฟัน หนัง นี่น่ะ 
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พระบวชแล้ว ท่านต้องให้ทำกรรมฐานอย่างนี้ เป็น 
ธรรมเนียมเลยมีอยู่ ๓ บรรพ ที่เป็นวิปัสสนาล้วนๆ
 นอกจากนั้นทำสติปัฏฐานเพื่อไปนิพพานได้ 
เหมือนกัน แต่ว่าต้องทำสมถะเสียก่อน ต้องได้สมาธ ิ
เสียก่อน แล้วก็ต้องได้ฌานเสียก่อน ถึงจะยกขึ้นสู่ 
วิปัสสนา ถ้ามิฉะนั้นไม่ได้ ถ้าวิปัสสนาก็ไม่ได้ สมถะ 
ก็ไม่ได้ ไม่ได้ทั้ง ๒ อย่าง สมถะได้จริงแต่เขาถึงฌาณ
ยังไม่ได้ ก็มีอยู่นะคะ
 ท่านถึงบอกว่า ท่านเพิ่งจะมารู้เมื่ออาจารย์ของ
ทา่นอายตุัง้ ๖๐ ปคีะ่ ทนีีก้ม็าบวชเปน็เณร เณรนัน่นะ่ 
เมื่ อรู้ วิปัสสนามา ก็ ไม่ รู้ จะไปสอนให้แก่ ใคร 
พม่าก็ไม่มีวิปัสสนาเหมือนกัน มีแต่สมาธิ
 พวกเศรษฐีนะ เขาไปปลูกเป็นเรือนหลังเล็กๆ  
ทิ้งไว้อยู่ในป่า เมื่อใครจะไปเจริญกรรมฐานที่เรือน 
ร้างว่างเปล่าก็ให้ไป พวกเศรษฐีพม่าเขาไปทำบุญ 
เขาไปปลูกเรือนไว้ให้ แต่วิปัสสนานี่ไม่มีเหมือนกัน
 ท่านถึงบอกว่านี่น่ะ เณรเอามาก็ไม่รู้จะให้ใคร 
ก็จะให้โยมที่วัดนี่น่ะ เศรษฐีน่ะ วัดพม่าน่ะวัดหนึ่งๆ 
ต้องมีเศรษฐีอุปถัมภ์เสมอไป เพราะฉะนั้นรัฐบาล 
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เขาไม่เกี่ยวข้องเลย อังกฤษปกครอง รัฐบาลเขา 
ไม่เกี่ยวข้องเลย จะทำมาหากินอย่างไร? อดอยาก 
หรือไม่  ไม่มีรับรู้ทั้ งนั้น ต้องปกครองกันเอง 
เขาก็ปกครองกันเอง เศรษฐีคนหนึ่ง ก็วัดหนึ่ง ๆ 
รับอุปถัมภ์ปัจจัย ๔ แก่ภิกษุนั้น วัดนี้ฉันรับได้ ๓๐๐ 
วัดนี้ได้ ๒๕๐ วัดนี้ได้ ๕๐๐ อะไรก็แล้วแต่กำลังของ 
แต่ละคนนี่น่ะ
 อาจารยเ์ณรนัน่นะ่ กไ็มรู่จ้ะทำยงัไง จะไปใหใ้คร 
พดูกบัใครยงัไงกไ็มม่ใีครรูเ้รือ่ง กม็าพดูกบัโยมผา้ขาว 
นี่น่ะ ก็ชี้แจงอะไรๆ ให้ฟัง แกก็พอจะรู้เรื่องปริยัติ 
อยู่บ้าง แกก็บอก เอ๊! ไม่ได้หรอกท่าน คือเณร 
ประสงค์จะให้แกน่ะ บังคับพระที่อยู่ในความอุปการะ
ของแกน่ะทำ แกก็บอกว่าไม่ได้หรอกท่าน เพราะว่า 
แกยังไม่รู้เลยว่าผิดหรือถูก เพราะฉะนั้นแกจะไป 
บังคับให้พระทำอะไรก็ไม่ได้ ก็ยังไม่รู้ว่ามีเหตุผล 
แค่ไหน
 เพราะฉะนัน้ ถา้จะใหพ้ระทำแกตอ้งลองทำดกูอ่น 
เพื่อพิสูจน์ดูก่อนว่าเป็นความจริงแค่ไหน เพียงใด 
เณรก็พาแกไปทำ ๑๐ เดือน แน่ะค่ะ อิริยาบถบรรพ 
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กับสัมปชัญญะบรรพนี่น่ะ ทำถึง ๑๐ เดือน เมื่อไป 
ทำแล้ว ๑๐ เดือน พอแกได้มา แกก็ได้ปัญญาที่ได้ 
เขา้ไปเหน็ความจรงิเหมอืนกนั แกกร็ูว้า่มคีวามเหน็ถกู 
จึงได้ให้พระทำ แต่ว่าต้องการให้พระที่ท่านมีปริยัติ 
ด้วยถึงจะกว้างขวาง เขาก็มาแนะนำชี้แจงให้มาหา 
อาจารย์องค์นี้น่ะ พระไตรปิฎกก็เรียนจบ แล้วเวลานี้
ก็กำลังเป็นอาจารย์สอนพระสอนเณรอยู่ที่วัดนั้น
 ทีนี้แกก็ไปหา แต่แกไปหาในฐานะที่แกเป็น 
ลูกศิษย์ ไปถามปัญหา เพราะเขาว่าท่านน่ะแตกฉาน
ในพระไตรปิฎก เพราะฉะนั้นแกมีปัญหาขัดข้องอยู่ 
นี่น่ะ ก็ไปถาม เอ! พอถามถึงปริยัตินี่ตอบได้ 
เปรี๊ยะเชียว ตอบได้ทั้งหมด แต่พอถามถึงปฏิบัติ 
พระอาจารย์ตอบไม่ได้เพราะไม่เคยปฏิบัติ
 เอ! ถามก็ติด ถูกถามก็ติด ทีนี้แกก็บอกว่า เอ! 
แกก็เคยเรียนมานะ จะลองให้ท่านลองถามแกดูบ้าง 
เผื่อจะถวายคำตอบได้บ้าง ท่านอาจารย์ก็ถาม 
ถามแกกต็อบไดห้มด แหม ไมต่ดิขดัเลยในทางปฏบิตั ิ
ท่านอาจารย์ก็มานึกว่า อ้อ! วิธีปฏิบัติของแกนี่น่ะ 
ถูกต้องแน่  ต้องมี เหตุผลที่ถูกแน่  ถ้ามิฉะนั้น 
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แกจะตอบไม่ได้เลย ถ้าแกไม่เข้าถึงเหตุผลแล้ว 
แกจะตอบไม่ได้ แล้วแกก็เลยขอร้องให้ท่านอาจารย์ 
มาปฏิบัติ
 ท่านอาจารย์ก็ไปปฏิบัติอยู่กับแก ปฏิบัติอยู่  
๔ เดือนเหมือนกัน ๔ เดือนแล้วก็ลาออก แปลว่า 
ท่านได้แล้ว ธรรมะที่เป็นวิปัสสนานี่ได้แล้ว แกก็ 
บอกว่า แกตั้งใจจะให้ท่านเป็นครู เพราะฉะนั้นถึงแม้ 
ท่านรู้ก็จริง แต่ท่านยังไม่เข้าใจวิธีสอนกรรมฐาน 
คือว่าคนหลายคนน่ะ ต้องมีผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง  
คนนั้นมีผิดจิตตกไปทางนั้นความรู้สึกอย่างนั้น 
คือมันไม่ใช่ มันเป็นอุปสรรคแก่วิปัสสนา มันมีผิด  
มันจะต้องแก้ไขนี่น่ะ ท่านจะต้องอยู่ก่อน อยู่ฟังแก 
สอบอารมณ์กรรมฐานหลายคน คนนั้นผิดอย่างนั้น 
จะต้องแก้ไขอย่างนั้น ต้องให้รู้อย่างนี้ก่อนสอนอะไร 
ต่ออะไรพวกนี้ จะต้องรู้เสียก่อน จะต้องแก้ แล้วแก้ 
อย่างไร จะต้องทำอย่างไร อย่างนี้น่ะ ท่านอาจารย์ 
ถึงได้อยู่ แล้วทีนี้ก็เผอิญเขานิมนต์อาจารย์พม่า 
นั่นแหละค่ะมาสอน

-17-0819.indd   74 9/13/17   1:09:59 PM



75

 เมื่อดิฉันทำกรรมฐานมา ๒ เดือนแล้ว แล้วท่าน
อาจารย์ก็รู้ว่าในประเทศไทยนี่น่ะ ไม่มีการเรียน 
อภิธรรม ดิฉันก็ไม่รู้จัก
 แล้วท่านก็บอกคุณแนบ ถ้ายังไม่จำเป็นละก็ 
ยังไม่กลับบ้านได้ไหม เอ! ดิฉันก็นึกว่าทำไม 
ท่านอาจารย์มีธุระอะไรก็ไม่รู้ ก็รับคำท่านว่าก็ได้ค่ะ  
ท่านอาจารย์มีธุระอะไรหรือคะ?
 ท่านบอกว่าจะให้ดิฉันเรียนอภิธรรม ท่านว่า 
อย่างนั้นทีเดียว บอกว่าอาตมาจะให้เรียนอภิธรรม 
จะสอนอภิธรรมให้ ทีนี้ก็เพราะอะไร
 เพราะวา่ คนทีเ่รยีนอภธิรรมนีน่ะ่ คนทีอ่อกจาก 
กรรมฐานใหม่ๆ นี่น่ะ สภาวะกำลังชัดเจน เรียนแล้ว 
เข้าใจถึงสภาวะได้ง่าย สภาวธรรมยังชัดเจนอยู่ 
เพราะเวลาที่เราทำงานวิปัสสนานี่ เราทำงานอยู่ 
กับสภาวธรรมทั้งนั้น ไม่ใช่อยู่กับบัญญัติ กับชื่อ 
ทีนี้ท่านก็บอกว่า เพราะเวลานี้สภาวธรรมกำลัง 
ชัดเจนอยู่ แปลว่า ยังไม่นานพอที่จะลืมหรืออะไร 
อย่างนี้ ท่านก็ให้ดิฉันเรียน
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 แหม เรียนลำบากนะคะ แปลเป็นภาษาพม่า 
ท่านเขียนเสร็จแล้ว มาให้คุณหลวงประพันธ์เขียน 
เป็นภาษาไทย แล้วมาให้ดิฉันอ่านแล้วท่องจำ 
แล้วก็ถึงเวลา ท่านอาจารย์ก็ลงสอบ ว่าที่เขียนมา 
ให้นี่จำได้หรือยัง เข้าใจหรือยัง อะไรต่ออะไร ท่านก็ 
สอนอย่างนี้ ดิฉันก็เรียนอยู่อย่างนี้น่ะ ก็เรียนอยู่นาน 
แล้วตอนหลังดิฉันก็กลับบ้าน
 กลับบ้านแล้วไม่ใช่ว่าเรียนจบแล้วนะ ยังต้อง 
ไปเรยีนอกีทกุวนัพธุกบัวนัเสาร ์ทา่นสอนใหอ้าทติยล์ะ 
๒ วัน เพราะดิฉันมาบ้านแล้วไม่ได้สอนทุกวัน 
พอถึงวันพุธดิฉันก็ไป วันพฤหัสก็กลับ พอวันเสาร์ 
ก็ไปอีก แล้วก็ค้างที่วัด วันอาทิตย์ก็กลับ ก็เรียน 
อยู่นาน
 ทีนี้พอดิฉันได้มาแล้วทั้งวิปัสสนาทั้งอภิธรรม  
๑๐ ปี ตั้งแต่ได้มา คนฟังไม่ได้รู้เลย ดิฉันไม่พูดเลย 
เอ่ยถึงอภิธรรมเพราะอะไร แหม เขามืด ๘ ด้าน 
เชียวค่ะ เขาไม่รู้เลยอะไรเป็นเจตสิก รูปอะไรต่ออะไร 
เขาไม่รู้เลย เขาไม่เคยฟัง เพราะเขาไม่เคยเรียนกัน 
มาเลย พระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็ไม่ได้เรียนนี่นะ  
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๑๐ ปีผ่านไปไม่รู้ วิปัสสนายังพอฟังได้ แต่อภิธรรม 
ไม่ได้เลย ๒๐ ปีที่สอนนะคะ ๒๐ ปี ที่สอนนี่น่ะ 
คนก็พอจะรู้บ้าง
 ดฉินัตัง้ตน้สอนอภธิรรมทแีรกทเีดยีวทีว่ดัระฆงั 
มีคนราวๆ ๒๐ คน เอาแค่นี้ก่อนเถอะ นึกว่าอย่างนั้น 
ก็สอนอภิธรรม วิปัสสนาก็เหมือนกันก็เริ่มสอน 
ที่ศาลาการเปรียญที่ร้าง มีค้างคาวเยอะ มีประตูไม้ 
ตอกปิดไว้ ไม่ ให้ เปิดค่ ะ  ดิฉันก็ ไปขออนุญาต 
เจ้าอาวาสเปิด แล้วก็ทำความสะอาด หลังคาที่รั่ว 
ทำหมดทกุอยา่งแลว้กัน้เปน็หอ้งๆ ใหค้นเขา้วปิสัสนา 
วันแรกมีสัก ๒๐ คนได้ ทีนี้ก็สอนไป
 แล้วก็ไปเปิดที่วัดสามพระยา มีคนไปขอเรียน 
ทีน่ัน่ แลว้กเ็ปดิทีส่นทนาธรรม ทีส่มาคมหลงัวงับรูพา 
คนก็เต็ม แต่เวลานั้นท่านอาจารย์ยังอยู่  ดิฉัน 
ก็นิมนต์ท่ านอาจารย์ ไปสอน แล้วพอไปเปิด 
ที่วัดสามพระยา ดิฉันก็ไปทำพิธีเปิดที่วัดสามพระยา  
แล้วก็มาทำพิธีเปิดที่วัดมหาธาตุนะคะ แล้วก็ไปเปิด 
ที่พุทธสมาคม
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 ที่พุทธสมาคมนี่  ดิฉัน เป็นสมาชิกอยู่ ตั้ ง  
๑๐ กว่าปี พูดไม่ได้ พูดถึงเรื่องอภิธรรมนี้ไม่ได้เลย 
พูดไม่ได้  จะพูดธรรมะอะไร จะประชุมที่ ไหน 
ก็พูดไปเถอะ แต่อย่าพูดอภิธรรม ดิฉันไม่เคยพูด 
อภิธรรมเลย เพราะรู้ว่าพูดอภิธรรมแล้วเขาไม่รู้เร่ือง 
เขาบอกว่ามนุษย์ เขาไม่ เรียนกัน เขาเรียนกัน 
แต่เทวดา เขาไม่รู้เลยว่าอภิธรรมน่ะ เขาพูดเรื่อง 
อะไรกันก็ไม่รู้ แต่เขาไปยกให้เทวดาเรียน เลยไม่รู้ 
อย่างนี้ละค่ะ ทีนี้ถึงได้เรียนอภิธรรมกันมาก พอท่าน
อาจารย์เสียแล้วก็ขอพระพม่ามา
 ก่อนท่านเสีย ดิฉันอ้อนวอนท่านอาจารย์ว่า 
ท่านอาจารย์จะไม่กลับพม่าได้ไหม ขอให้อยู่ใน 
เมืองไทย ท่านก็บอกว่า ท่านมีโยมเหลืออีกคนหนึ่ง 
โยมท่านแก่แล้ว เป็นหมอ แล้วก็สร้างวัดให้ท่านแล้ว
วัดหนึ่ง แต่ท่านมาเสียนี่ แล้วก็สึกก็ไม่ได้ เพราะโยม
บอกว่าต้องให้ชีวิตโยมหมดไปเสียก่อน แล้วค่อยสึก 
ตาม แล้วนี่น่ะก็ยังเป็นห่วงโยมอยู่ ก็เผอิญโยมท่าน 
ตาย
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 ดิฉันก็เลยได้โอกาสบอกว่า ท่านอาจารย์อยู่ 
ได้แล้ว นี่ในประเทศไทย ท่านก็บอกว่า ขอคิดดูก่อน 
ถ้าหากว่า อยู่ในประเทศไทยแล้วทำประโยชน์แก่ 
พระศาสนาไดก้็จะอยู ่แตถ่า้อยูโ่ดยไมไ่ดท้ำประโยชน์
อะไรท่านก็ไม่อยู่ นี่ละ แล้วทีนี้อภิธรรมถึงได้เกิดขึ้น 
ไงคะ นี่น่ะ ทั้งการปฏิบัติวิปัสสนาอภิธรรมนี่ เกิดขึ้น
เพราะดิฉันเป็นคนแรกที่นำเข้ามา ไปเปิดขึ้นที่โน่น 
ที่นี่
 ทนีีพ้อเอาอาจารยโ์ชตกิะมา กเ็ลยกวา้งขวางขึน้ 
ดิฉันสอนไม่มีการสอบไล่นะ ไม่มีการสอบไล่   
สอนเพื่อให้เข้าใจเท่านั้นเอง ไม่ให้สอบ
 ทีนี้ก็พอท่านอาจารย์ไม่มีแล้ว ก็เลยไปขอพระ 
จากทูตพม่า เพราะเวลานั้นมีทูตแล้ว ตอนที่ดิฉัน 
เขา้กรรมฐานนัน้ องักฤษเขายงัปกครองประเทศพมา่
อยู่ก็ยังไม่มีทูต
 แต่ในระหว่างที่ท่านอาจารย์มาอยู่ในเมืองไทย 
นี่แหละก็ เลยมีทูตขึ้น ทูตก็มี ในเมืองไทยแล้ว  
ดิฉันจึงขอพระพม่ามาสอนอภิธรรม และการปฏิบัติ 
วิปัสสนา ขอองค์ที่มีความสามารถทั้งสองอย่าง
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 ได้องค์ที่สอนอภิธรรมมา แต่ไม่ได้องค์สอน 
ปฏิบัติ เพราะประเทศไทยบอกขอไป ให้ได้พระพม่า 
มาภายในพรรษานี้
 ทนีีท้ตูเขากบ็อกวา่เอาพระอายพุรรษา ๓๐ ทา่น
มีความรูม้ากทั้งปรยิัติทั้งปฏิบตัิ ตัง้ใจวา่จะสง่องคน์ัน้ 
มาแล้ว แต่ประเทศไทยบอกขอให้มาในเข้าพรรษานี้ 
พระองค์นั้นก็ไม่อยู่พรรษานั้น เลยต้องส่งท่านโชติกะ
กับอาจารย์เตชินเข้ามา ๒ องค์ แล้วอาจารย์โชติกะ 
ดิฉันก็เอามาให้สอนที่วัดระฆัง อาจารย์เตชินไปสอน
ที่วัดสามพระยานะคะ นี่น่ะ แล้วถึงมีเรื่อยๆมา
 วปิสัสนากเ็หมอืนกนั มมีา ๔๐ ป ีกด็ฉินัเวลานัน้ 
๓๔ นี่เวลานี้ดิฉัน ๗๙ แล้วนะคะนี่น่ะ
 เพราะฉะนั้นถึงได้ว่าหลายสิบปีนี่น่ะ นี่ประวัติ 
ของการที่จะเกิดวิปัสสนาขึ้นในเมืองไทย แต่ท่าน 
พระครูธรรมบาลนั่นแหละค่ะรู้ดี พระครูธรรมบาล 
นี่ละค่ะ เดี๋ยวนี้รู้จักกันในนามพระครูประกาศ- 
วิญญาณพเนจร อะไรนั่นละค่ะ ท่านรู้ดีทีเดียว  
เวลาท่านพูดวิทยุออกอากาศพูดเสมอว่า อภิธรรม 
ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยก็เพราะดิฉัน
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 อภิธรรมกับวิปัสสนานี่น่ะ ดิฉันตั้ งขึ้นใน 
เมืองไทย ท่านบอกว่าโยมแนบฯ ก็เป็นครูของอาตมา 
เหมือนกัน อย่าว่าแต่อาตมาเลย แม้แต่เจ้าคุณ 
เทพสิทธิ์ อาจารย์ใหญ่ที่สอนวิปัสสนาที่วัดมหาธาตุ 
ก็เป็นลูกศิษย์ของโยมเหมือนกัน ท่านก็ว่าอย่างนี้
 ดิฉันก็ห้ามท่านว่า โอ๊ย! เดี๋ยวใครๆ เขารู้เขาจะ 
โกรธท่าน ท่านบอกว่าท่านไม่กลัวโกรธหรอก เพราะ 
ความจริงมันเป็นอย่างนั้น ฉะนั้นอาจารย์รุ่นเก่าๆ 
รุ่นก่อนๆ น่ะ ก็ยังเคยเป็นลูกศิษย์ดิฉัน
 ท่านอาจารย์บุญมีนี่ ดิฉันเป็นคนเอาไปช่วย 
สอนพระอภิธรรมไงคะ เพราะอะไร เพราะเป็นครูที่ 
ดฉินัอยากได ้เพราะวา่รูว้ชิาคร ูรูว้ธิสีอน วธิอีะไรนีน่ะ่ 
เ ป็ น ค รู ใ ห ญ่ อ ยู่ แ ล้ ว  แ ล้ ว ก็ เ ป็ น มิ จ ฉ า ทิ ฏ ฐิ  
ตายแล้วไม่เกิด บาป-บุญไม่มี นรกไม่มี สวรรค์ไม่มี 
สอนนักเรียนอย่างนี้สอนมาอย่างนี้ละค่ะ
 ทีนี้ก็ไปฟังดิฉันปาฐกถา ที่พุทธสมาคมนั่นน่ะ 
ทุก เสาร์ เลยดิฉันต้องไปพูด ทีนี้ ก็ ไปฟั ง  เอ ! 
ผู้หญิงคนนี้พูดธรรมะแปลก ก็ฟังไปเรื่อยๆ ดิฉัน 
ก็ให้เรียนอภิธรรม แต่ว่าให้ไปเรียนที่วัดสามพระยา 
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เพราะทีว่ดัสามพระยากม็ ีทางวดัมหาธาตยุงัไมไ่ดต้ัง้ 
ให้ไปเรียนที่วัดสามพระยากับวัดระฆัง ก็ได้สัก  
๓ ปริจเฉท ปริจเฉท ๓ ยังไม่จบเลยที่ไปสอนน่ะ  
เพราะดิฉันไปเปิดที่พุทธสมาคมก็ต้องมีครู
 คนเดียวก็สอนไม่ได้นะคะ ไม่ไหวแน่จะต้อง 
มีครูอีก ก็เลยชวนคุณบุญมีนี่น่ะ เพราะคุณบุญมี 
เคยเป็นครู ดิฉันก็อยากได้ เพราะวิชาครูก็ต้องมี 
อยู่แล้ว ก็เอาไปช่วยสอนอภิธรรมที่พุทธสมาคม 
ก็จริงๆ ก็ได้ประโยชน์ค่ะ เพราะเข้าใจสอนอะไรๆ 
เรียนอภิธรรมยังไม่จบ ๓ ปริจเฉทเลย ปริจเฉท ๒  
เทา่นัน้เองเวลาทีไ่ปสอนนะ่ กไ็มเ่ชือ่นะคะวา่กรรมนะ่ 
มีหรือไม่มี เชื่อว่าไม่มี 
 ทนีีม้าวนัหนึง่ แกทำฟารม์เลีย้งไกอ่ยู ่ม ี๓ ฟารม์ 
ติดๆ กัน ฟาร์มของอาจารย์บุญมีน่ะอยู่กลาง 
ทีนี้ไก่มันเกิดตายขึ้นมา แหม ไก่ตายหมดเลย 
ไก่ฟาร์มที่หนึ่งน่ะ เขาขาดทุนเป็นหมื่นๆ ทีเดียว  
แล้วทีนี้ก็กลัวจะมาถึงฟาร์มของตัว ก็มาถามดิฉัน 
บอกว่า ที่ดิฉันบอกว่ากุศล-อกุศลนี่น่ะ ช่วยได้แน่ 
กรรมน่ะมีจริงหรอ?
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 ดิฉันบอกว่าแน่ กรรมมีจริง ความทุกข์สุข 
นี่ต้องเกิดจากกรรมทั้งนั้นน่ะ กรรมนี่แหละมีอำนาจ
ทุกอย่างในโลกนี้ “กมฺมุนา วตฺตตี โลโก” โลกนี้ 
เป็นไปด้วยกรรม ท่านว่าอย่างนั้น ก็ถามว่ามีอะไร 
มีเรื่องอะไรรึ?
 เขาก็บอกว่าเวลานี้น่ะไม่สบายใจ เป็นทุกข์ 
เพราะว่าไก่ข้างๆ เขาตายกันเยอะเชียว นี่น่ะจะให้ 
ผมทำยงัไงด ีกศุลธรรมยงัไงถงึจะชว่ยได ้ดฉินับอกวา่ 
ได้ซี ดิฉันจะบอกวิธีให้นะคะ
 ดิฉันก็บอกวิธีแผ่เมตตา เวลาเลี้ยง เมื่อไม่ให้ 
ไข่แล้วไม่ให้ฆ่านะ ต้องเลี้ยงเอาไว้ อย่าขายให้เจ๊ก 
ไปฆ่านะ บางฟาร์มนะคะ บางทีเขาเททิ้งลงไป 
ในส้วมเลย ลูกเป็ดลูกไก่ตัวเล็กๆ เขาไม่ต้องการ 
ก็จะเททิ้งลงไปในส้วมหมดเลย แปลว่าเขาไม่เอา 
ใช้ไม่ได้ มันไม่สมบูรณ์หรืออะไรนี่น่ะ
 ดิฉันบอกว่าอย่าทำ ต้องเลี้ยงไว้นะคะ ต้อง 
เลี้ยงไว้ แล้วก็ให้แผ่กุศลทุกวัน ให้ทำอย่างนั้น
 แล้วคืนนั้น ดิฉันก็ตั้งใจอธิษฐาน ก็บอกว่า 
ดิฉันขออำนาจกุศล พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
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บารมีด้วย ขอให้เห็นประจักษ์ ดิฉันว่าอย่างนั้น  
เพราะว่าเวลานี้ดิฉันต้องการอาจารย์บุญมีนี่น่ะ  
มาช่วยสอนเพื่อ เป็นประโยชน์แก่พระศาสนา 
จะเอามาทำประโยชน์ให้แก่พระศาสนา เพราะฉะน้ัน 
ถา้หากวา่บญุกศุลมจีรงิ ขอใหป้รากฏประจกัษแ์กโ่ลก
ว่าอย่างนั้น เพราะว่าก็จะได้ประโยชน์ในทาง 
พระศาสนาด้วย
 ทีนี้ไก่ในฟาร์มของอาจารย์บุญมีเกิดไม่ตายค่ะ 
ฟารม์ของอาจารย์บุญมีนีไ่ก่ไม่ตายเลย แต่วา่สองข้าง
หัวข้างท้ายนี่ตายหมดเลย
 ตั้งแต่นั้นก็เชื่อเชียว เชื่อว่าบุญ กุศล มีจริง 
ใช่ไหมคะ เพราะดิฉันรู้แล้วค่ะ รู้ว่าเชื่อแล้วจะเป็น 
ประโยชนแ์กพ่ระศาสนา เพราะฉะนัน้จงึอธษิฐานใจวา่ 
ขอให้ประจักษ์แก่โลกให้เชื่อกรรม นี่ก็ไม่ตาย
 ทีนี้ก็เลยเชื่อบุญกรรม ก็เลยนึกมาถึงว่า การที่ 
เราเลี้ ยงไก่นี่น่ ะ  ไม่ ใช่ เป็นกุศล มันต้องเป็น 
การทำบาปอกุศล นั่นแหละก็เลยรื้อฟาร์มหมด  
จะให้ลูกต่อไปก็ไม่ได้เพราะจะเป็นการทำบาปต่อไป 
ก็เลยไม่เอา เลยรื้อฟาร์มนั้นทิ้งหมดเลย เอาไป 
ปลูกบ้านแล้วก็ไปตั้งเป็นมูลนิธิ อภิธรรมมูลนิธิ
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 แต่เวลานั้น ดิฉันเอาอาจารย์บุญมี มาสอนอยู่ 
ที่พุทธสมาคมแล้ว จึงได้ครูช่วย เพราะว่าคนที่ไม่เคย
เปน็ครบูาอาจารยก์ล็ำบาก อาจจะใชค้ำพดูคำจาทีท่ำ
ให้คนเข้าใจยาก แล้วก็ช่วยสอนเรื่อยๆ มา ตั้งแต่ 
ดิฉันอายุ ๓๔ ปี จนกระทั่งเวลานี้ ๗๙ ปีแล้วนะคะ 
เป็นเวลาหลายปีเต็มทีเดียวนี่น่ะ ๓๐-๔๐ ปีกว่าแล้ว 
ใช่ไหมคะ ค่ะ เห็นจะได้ ๔๕ ปีแล้ว
 ก็เห็นจะไม่ช้า ดิฉันก็เห็นว่าอยู่มานานเกินไป 
แล้ว เพราะอายุขัยของคนนี่อายุถึงกัปป์หนึ่งน่ะ  
อาย ุ๗๕ เทา่นัน้ ๗๕ นี ่แปลวา่ คนนัน้อายยุนืในสมยันี ้
อายยุนืถงึกปัปห์นึง่ เรยีกอายกุปัป ์ไมใ่ชม่หากปันะคะ 
เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าน่ะ ๑๐๐ ปี เป็นอายุกัปป์ในรอบ 
๑๐๐ ปีหนึ่ง พอ ๑๐๐ ปีก็ร่นไปปีหนึ่ง ๑๐๐ ปีก็ร่นไป 
ปีหนึ่งๆ นี่ ๒๕๐๐ กว่าปีแล้วนะคะ อายุขัยของคนเรา 
ก็น้อยลง นี่ก็ร่นลงมาๆ นี่เวลานี้น่ะ ๗๕ ปี เป็น 
อายุกัปป์ของคนเรามีเพียง ๗๕ ปี แล้วนี่ดิฉันอยู่จน 
เกนิกปัปไ์ปแลว้ จรงิๆ นะคะ  ๗๙ นี ่อยูจ่นเกนิไปแลว้ 
ถึงได้บอกว่า ถ้าจะไม่ช้าล่ะค่ะ ก็อาจจะไม่ถึง อยู่ไปถึง 
๘๐ คิดว่าก็คงอาจจะในปีนี้นะคะ จะทำได้ก็อยู่ในปีนี้ 
นอกนั้นก็คงจะทำประโยชน์ไม่ได้แล้ว
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 แตว่า่มคีวามตัง้ใจอยูอ่ยา่งหนึง่ จะสำเรจ็หรอืไม่ 
ก็ไม่ทราบนะคะ เพราะว่าอายุก็มากแล้วคนเดียว 
กค็งทำไมไ่ด ้จะตอ้งมคีนทำตอ่ คอืวา่ดฉินัอยากจะทำ 
อภธิรรมวจิยัคอืวา่ถา้ขอ้ไหนทีเ่ขาไมไ่ดบ้อกไวน้ะคะ 
นักเรียนก็ไม่สามารถจะรู้ได้ ต้องเขาบอกถึงจะรู้ 
อันนี้เป็นอย่างนี้ เพราะเหตุอะไร ทำไมอันนี้จึงไม่มี 
อย่างนั้น อันนี้จึงไม่มีอย่างนี้ ยังมีอะไรต่อมิอะไร  
ในอภิธรรมนี่อีกมากมายทีเดียวค่ะที่ตั้งใจว่าจะทำไว้
 ที่ เป็นอย่างนั้นเพราะเหตุอะไร เช่นอย่าง 
จักขุ วิญญาณนี่นะทำไมถึ งรู้ ว่ า เป็นกุศลวิบาก  
หรืออกุศลวิบาก อาศัยเหตุอะไรถึงจะรู้ว่าเป็น 
กุศลอกุศล วิบาก ๘ ก็เหมือนกัน เห็นเหมือนกัน 
อารมณ์ก็เหมือนกัน ทวารก็เหมือนกันทุกๆ อย่าง 
แต่ทีนี้เราจะเข้าใจว่าเป็นกุศล-อกุศลด้วยเหตุอะไร 
เช่นอย่างนี้เป็นต้น หรืออย่างคำว่า โสภณเจตสิก ๒๕ 
ทำไมไม่เรียกกุศลเจตสิก ๒๕ ความจริงก็เป็น 
กุศลเจตสิก แต่ทำไมในที่นี้  ท่านจึงไม่เรียกว่า 
กุศลเจตสิก เพราะเหตุอะไร ก็ต้องมีเหตุผล นี่อย่างนี้
ดิฉันจะทำการวิจัยธรรมะ หรืออภิธรรมนี้น่ะไว้  
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แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่า เราก็อายุมากแล้ว 
จะต้องมีคนช่วย ลำพังแต่เขียนอย่างเดียวก็คงทำ 
ไม่ได้คนเดียว แต่ว่าก็มีคนบอกว่าให้พูดแล้วก็  
อัดเสียงไว้ แล้วก็ไปลอกเอาเอง ก็ยังไม่ทราบว่า 
จะได้หรือไม่ได้ แต่ว่าตั้งใจไว้ค่ะ ตั้งใจไว้ เพราะว่า 
อย่างภูมินี่น่ะค่ะ ไม่ใช่มีแต่ภูมิของจิตอย่างเดียว 
ภูมิของเจตสิกก็มี ภูมิของรูปก็มี มีเหมือนกัน ไม่ใช ่
มีแต่จิตนะ มีแต่ธาตุของจิตอย่างเดียว ธาตุของ 
เจตสิกก็มี มีทั้งนั้นเลย
 เห็นพอแล้วใช่ไหมคะ แล้วเจอกันอีกวันหน้า  
อันที่จริงนี่ก็อธิบายกันเยอะแล้วนะคะ อธิบายกันมา 
หลายปีแล้วนะคะ วิปัสสนานี่นะ แต่ว่าอธิบายกับ 
ผู้ที่ไม่ได้ทำวิปัสสนา ก็เหมือนกับอธิบายสอนคน 
ว่ายน้ำบนบกนะคะ
 เพราะฉะนั้นไม่ทราบว่า จะเป็นหรือไม่เป็น  
เมื่อลงน้ำแล้วจะว่ายได้หรือเปล่า เพราะฉะนั้น 
ที่ถูกแล้วสอนคนว่ายน้ำต้องสอนในน้ำ
 สอนวิปัสสนาก็เหมือนกัน ต้องสอนแก่คน 
ที่กำลังปฏิบัติวิปัสสนาจะได้ชี้ให้เห็นว่า นั่นตรงนั้น 
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ลักษณะนั้น อาการอย่างนั้น ความรู้สึกอย่างนั้น 
มันเป็นอย่างนี้ อะไรต่ออะไร อย่างนี้จึงจะดีนะคะ 
เพราะฉะน้ัน ท่ีน่ีดิฉันก็บอกได้แต่เพียงให้ฝึกหัดน่ังกัน 
เท่านั้นนะคะ วันนี้ก็พอแล้วนะคะ สวัสดีค่ะ.
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วิตก วิจาร เจตสิก
อ.สุคนธ์ สุ่นศิริ

  - ธรรมชาติของวิตก วิจาร เจตสิก
  - จิตที่มีวิตก วิจาร เจตสิก
  - จิตที่มีวิจาร ไม่มีวิตก
  - จิตที่ไม่มีทั้งวิตก และวิจาร

 
ธรรมชาติของวิตก วิจาร เจตสิก

วิตก เจตสิก เป็นธรรมชาติที่ยกจิตเข้าไว้ในอารมณ์
 - มีการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์           เป็นลักษณะ

 - มีการกระทำให้จิตกระทบอารมณ์บ่อยๆ  เป็นกิจ

 - มีจิตนำเข้าไว้ในอารมณ์           เป็นผล

 - มีอารมณ์ หรือ มีนามขันธ์ ๓ ที่เหลือ    เป็นเหตุใกล้

 
วิจาร เจตสิก เป็นธรรมชาติที่ประคองสัมปยุตธรรม 
ให้อยู่กับอารมณ์
 - มีการเคล้าคลึงอารมณ์            เป็นลักษณะ

 - มีการประกอบสหชาตธรรมไว้ในอารมณ์นั้น เป็นกิจ

 - มีการตามผูกพันจิตไว้ในอารมณ์      เป็นผล

 - มีอารมณ์ หรือ มีนามขันธ์ ๓ ที่เหลือ    เป็นเหตุใกล้
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  สภาพธรรมของวิตก วิจาร นี้ใกล้ชิดกันมาก 
แต่ก็ยังมีความแตกต่าง ซึ่งจะปรากฏชัดเจนในการ 
เป็นองค์ฌานของปฐมฌาน และทุติยฌาน

 
จิตที่มีวิตก วิจาร เจตสิก

  จิตที่มีวิตก วิจาร เข้าประกอบพร้อมกันมี  
๕๕ ดวง ดังนี้ :-
  - ในกามจิต ๔๔ คือ
   อกุศลจิต ๑๒ สัมปฏิจฉนจิต ๒ สันตีรณจิต ๓ 
ปัญจทวาราวัชนจิต ๑ มโนทวาราวัชนจิต ๑ 
หสิตุปปาทจิต ๑ มหากุศลจิต ๘ มหาวิบากจิต ๘ 
มหากิริยาจิต ๘
  -  ในปฐมฌานจิต ๑๑ คือ
   โลกียปฐมฌานจิต ๓ โลกุตรปฐมฌานจิต ๘ 

จิตที่มีวิจาร ไม่มีวิตก
  จิตที่มีแต่วิจารเจตสิก ไม่มีวิตก มี ๑๑ ดวง คือ 
   โลกียทุติยฌานจิต ๓ โลกุตรทุติยฌานจิต ๘ 
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จิตที่ไม่มีทั้งวิตก และวิจาร
  จิตที่วิตก วิจาร ไม่เข้าประกอบ มีกามจิต  
๑๐ ดวง คือ ทวิปัญจวิญญาณจิต ๑๐ นอกนั้นเป็น 
ฌานจิต ตั้งแต่ ตติยฌาน เป็นต้นไป เพราะวิตก วิจาร 
ในปฐมฌานและทุติยฌาน ถูกละไปแล้ว
  จิตที่ไม่มีวิตก วิจาร มีทั้งหมด ๕๕ ดวง ดังนี้
  - ทวิปัญจวิญญาณจิต ๑๐ = ๑๑

  - โลกียตติยฌานจิต ๓ โลกุตรตติยฌานจิต ๘ = ๑๑

  - โลกียจตุตถฌานจิต ๓ โลกุตรจตุตถฌานจิต ๘ = ๑๑ 

  - โลกียปัญจมฌานจิต ๓ อรูปฌานจิต ๑๒ และ 

   โลกุตรปัญจมฌานจิต ๘ = ๒๓

อธิบายเพิ่มเติม
  การที่วิตก วิจาร ทำหน้าที่เป็นองค์ฌานของ 
ปฐมฌาน และทุตยฌาน นั้น เป็นเหตุทำให้เกิดผล  
๒ ประการ คือ
  ๑. ทำให้รูปฌาน แบ่งเป็น ๒ นัย คือ ปัญจกนัย 
และ จตุกนัย
  ๒. ทำให้ได้วิบากจิต ๒ ดวง ทำหน้าที่ปฏิสนธิ 
ในทุติยฌานภูมิ
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๑.  แสดงรูปฌาน ปัญจกนัย
ปฐมฌาน  องค์ฌาน ๕ = วิตก วิจาร ปีติ  สุข   เอกัคคตา

ทุติยฌาน  องค์ฌาน ๕ = --  วิจาร ปีติ  สุข   เอกัคคตา

ตติยฌาน  องค์ฌาน ๓ =  --  --  ปีติ  สุข   เอกัคคตา

จตุตถฌาน องค์ฌาน ๒ = --  --  --  สุข   เอกัคคตา

ปัญจมฌาน องค์ฌาน ๒ = --  --  --  อุเบกขา  เอกัคคตา

  แสดงรูปฌาน จตุกนัย
ปฐมฌาน  องค์ฌาน ๕ =  วิตก วิจาร ปีติ  สุข   เอกัคคตา

ทุติยฌาน  องค์ฌาน ๓ = --  --  ปีติ  สุข   เอกัคคตา

ตติยฌาน  องค์ฌาน ๒ = --  --  --  สุข   เอกัคคตา

จตุตถฌาน องค์ฌาน ๒ = --  --  --  อุเบกขา เอกัคคตา

  สรุปว่า ปญัจกนยั นัน้ ละวติกกอ่น แลว้ละวจิาร 
ในลำดับต่อมา
  ส่วนจตุกนัย นั้น ละวิตก วิจาร ได้คราวเดียว 
พร้อมกัน
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๒.  เมือ่บคุคลผูไ้ดท้ตุยิฌานกศุล และตตยิฌานกศุล 
สิ้นชีวิตลง ทุติยฌานวิบากจิต และตติยฌานวิบากจิต 
ทั้ง ๒ ปฏิสนธิในทุติยฌานภูมิ เพราะความที่กำลัง 
ของทตุยิฌานกศุล กบัตตยิฌานกศุล ไมต่า่งกนัมากนกั 
จึงทำให้ได้ปฏิสนธิในทุติยฌานภูมิ ด้วยกัน
 
                      สวัสดีค่ะ

 
เรียบเรียงจาก พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉจที่ ๒ 
ของมูลนิธิแนบมหานีรานนท์ และวิสุทธิมรรคแปล 

ภาค ๑ ตอน ๒ ฉบับของมหามกุฏราชวิทยาลัย
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ประมวลข้อธรรมสู่การปฏิบัติ
อ.บุญรักษ์ นาครัตน์

อนุปุพพิกถา
  อนุปุพพิกถา ๕ เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัส 
มากที่สุด เนื่องจากเป็นวิธีแสดงธรรมเพื่อขัดเกลา 
และฟอกย้อมจิตใจอัธยาศัยของผู้รับฟังให้หมดจด 
เป็นขั้นตอน จากง่ายไปหายากตามลำดบั เพื่อเตรยีม
จิตใจของผู้ฟังให้มีความพร้อมที่จะรับฟังอริยสัจ ๔ 
ต่อไป
  ๑.  ทานกถา ว่าด้วยทาน คือการให้ พระพุทธเจ้า
ทรงแสดงประโยชน์ของการให้ เพื่อขจัดความตระหนี่ 
ความเห็นแก่ตัวของบุคคลที่มีอยู่ ให้ เจือจางลง 
มีน้ำใจเผื่อแผ่ เอื้อเฟื้อต่อบุคคลอื่น จนถึงพร้อมที่จะ 
เสียสละ และบริจาคทาน
  ๒.  ศีลกถา ว่าด้วยคุณของศีล คือการรักษา 
กาย วาจา เพื่อให้บุคคลตระหนักที่จะควบคุม กาย 
วาจา ของตนให้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่สร้าง 
ความเดือดร้อนให้แก่ตนเอง และต่อผู้อ่ืน และหมู่คณะ
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ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ จนถึงพร้อมที่จะยอมรับนับถือ 
บุคคลหรือหมู่คณะนั้น และทำตนให้เป็นประโยชน์  
ศีลจะประณีตมากน้อยขึ้นอยู่กับว่า ผู้นั้นรักษาศีลนั้น 
ได้มากน้อยเพียงไร
  ๓.  สัคคกถา ว่าด้วยสวรรค์ (อารมณ์อันเลิศ) 
ทรงแสดงผลอันดีงามที่ เกิดขึ้นจากการให้ทาน 
รกัษาศลี ทีจ่ะพงึไดร้บัในปจัจบุนั และในภายภาคหนา้ 
คือการอุบัติเกิดขึ้นในสวรรค์ เมื่อบุคคลเพลิดเพลิน 
กับความสุขในสวรรค์ มีอัธยาศัยน้อมไป ทั้งมีความ 
สามารถท่ีจะได้เรียนรู้และปฏิบัติสูงข้ึนไป พระพุทธองค์ 
จะทรงแสดงโทษแห่งกาม
  ๔.  กามาทนีวกถา วา่ดว้ยโทษแหง่กามทัง้หลาย 
เมื่อทรงประโลมจิตผู้ฟังด้วยเรื่องสวรรค์ จนเกิด 
ความเพลดิเพลนิยนิด ีและปรารถนาสขุในสวรรคแ์ลว้  
ก็ทรงชี้ให้เห็นว่าสวรรค์เป็นกามสุข การที่จิตของ 
บคุคลไปยดึตดิในรปู เสยีง กลิน่ รส สมัผสั ทีน่า่พอใจ 
ลว้นแลว้แตเ่ปน็ของมโีทษ มากไปดว้ยเวรภยั ทพิยสขุ 
เหล่านั้นก็เป็นของไม่ยั่งยืน ไม่ควรไปหลงใหลยินดี 
เม่ือบุคคลมีความเบ่ือหน่ายในกาม ก็ทรงแสดงอานิสงส์
ของการออกจากกาม
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  ๕.  เนกขัมมกถา การออกจากกามว่าเป็นที่ 
ปลอดเวร ปลอดภัย มีความสงบ โปร่งเบา เป็นอิสระ
จากกามสุขทั้งหลาย ในขณะเดียวกันก็ทรงแสดง 
เนกขัมมะ คือ การออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่ เป็น 
การออกทั้ง กาย และ ใจ คือการไม่เกาะเกี่ยว จิตใจ 
กไ็มห่มกมุน่หว่งใยอยูก่บัวตัถกุามเหลา่นัน้ ผูท้ีจ่ะออก 
ทั้งกายและใจได้นั้น ต้องอาศัยการเรียนรู้ และการ 
ปฏบิตัจินเกดิความรูค้วามเขา้ใจเหน็แจง้ในอรยิสจั ๔ 
จากนั้นจึงจะทรงแสดงอริยสัจ ๔ ต่อไป

 
โอวาทปาติโมกข์

  หลังจากที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ 
ได้ ๙ เดือน ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ณ เวฬุวัน-
มหาวิหาร กรุงราชคฤห์ในบ่ายของวันมาฆบูชาปูรณมี  
เพ็ญเดือน ๓ หลังจากที่ทรงแสดงเวทนาปริคคหสูตร 
โปรดแก่ฑีฆนขปริพาชก หลานชายของท่าน 
พระสารีบุตร ณ ถ้ำสุกรขาตา เขาคิชฌกูฎ ท้ายที่สุด 
แห่งพระธรรมเทศนา ท่านฑีฆนขปริพาชกได้สำเร็จ 
เป็นพระโสดาบัน ท่านพระสารีบุตร ซ่ึงอยู่ถวายงานพัด 
แด่พระพุทธเจ้า ได้พิจารณาธรรมตามที่ทรงโปรดแก่
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หลานชาย ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในวันเดียวกันกับ 
ที่ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ได้ทรงประกาศแต่งตั้ง 
พระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะไว้ในฐานะ 
พระอัครสาวก
  ครั้งนั้นมีพระสาวกมาร่วมประชุมกันโดยมิได้ 
นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน ซึ่งพระเจ้าพิมพิสารสร้าง 
ถวาย พระอรหัตตสาวกจำนวน ๑,๒๕๐ รูป บรรล ุ
ปฏิสัมภิทาญาณ และได้รับการบรรพชาอุปสมบท 
ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาทั้งสิ้น
  โอวาท       = คำกล่าวสอน
  ปาติโมกข    =  หลักการ เป็นประธาน
  โอวาทปาติโมกข์  คำสอนสำคัญที่เป็นหลักการ
ของพระพุทธศาสนา
  คาถาแรก แสดงถงึลกัษณะของพระพทุธศาสนา 
เพือ่ใหช้าวพทุธรูจ้กัตวัตน (เปน็เครือ่งหมายวา่ไมม่ภียั 
เป็นสัญญลักษณ์ของความร่มเย็น สุขสันติ)
  ๑.  ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา  ความอดทนคือ 
ความอดกลั้น เป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง
  ๒.  นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา  ท่านผู้รู้ 
ทั้งหลายย่อมกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่ง
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  ๓.  นหิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาต ี  ผู้ทำร้ายผู้อื่นอยู่ 
ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลย
  ๔.  สมโณ โหติ ปรํ วิเหยนฺโต  ผู้เบียดเบียน 
ผู้อื่นอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย
  คาถาที่  ๒  แสดงหลักขั้นปฏิบัติการของ 
พระพุทธศาสนา ที่พระสงฆ์จะไปอบรมสั่งสอนชน 
ทั้งหลาย
  ๑.  สพฺพปาปสฺส อกรณํ   การไม่ทำบาปทั้งปวง 
(ไม่ทำชั่ว) (ระดับสมาธิ ทำกุศลกรรมบถ ๑๐)
  ๒.  กุสลสฺสูปสมฺปทา  การทำกุศลให้ถึงพร้อม 
(บำเพ็ญความดีให้บริบูรณ์) (ระดับปัญญา)
  ๓.  สจิตฺต ปริโยท ปนํ  การทำจิตของตนให้ 
ผ่องแผ้ว (ชำระจิตให้บริสุทธิ์ หลุดจากกิเลส)
    เอตํ พุทฺธาน สาสนํ  ธรรม ๓ อย่างนี้ เป็น 
คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
  คาถาที่ ๓ เป็นคำสั่งสอนสำหรับพระสงฆ์ที่ 
ทำหน้าที่เผยแผ่พระศาสนา ต้องมีวัตรปฏิบัติอย่างไร
  ๑.  อนูปวาโท อนูปฆาโต  การไม่กล่าวร้าย 
การไม่ทำร้าย
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    ปาติ โมกฺ เข  จ  สํ ว โร  การสำรวมใน 
พระปาติโมกข์ (สำรวมระวัง ดำรงตนอยู่ในศีล  
๒๒๗ ข้อ)
  ๒.  มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ  การเป็นผู้รู้จัก 
ประมาณในการบริโภค
  ๓.  ปนฺตญฺจ สยนาสยํ การนอนการนั่งใน 
ที่อันสงัด
  ๔.  อธิจิตฺเต จ อาโยโค  การหมั่นประกอบ 
ในการทำจิตให้ยิ่ง
    เอตํ พุทฺธาน สาสนํ  ธรรม ๔ อย่างนี้ เป็น
คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
 
มหาสติปัฏฐานสูตร
  การเจริญสตินั้นเป็นอุบายวิธีดับทุกข์ได้ด้วย 
การระลึกรู้สภาวธรรมอันมีเพียง กายกับจิต 
( รูปกับนาม) ซึ่ ง เป็นสิ่ งที่ ไม่พึ งยึดมั่นถือมั่น  
เพราะกายและจิตนี้ดำรงอยู่ชั่วขณะตามเหตุปัจจัย 
หลักชัยของพระพุทธศาสนา คือ การดับทุกข์ 
และมีหลักสำคัญคือ การเจริญสติ ธรรมชาติ 
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ในตัวมนุษย์มีขุมทรัพย์ คือ อริยสัจ ๔ ซ่อนอยู่ภายใน 
ร่างกายที่ยาววา หนาคืบ กว้างศอก ที่มีใจครอง
  การเจรญิสตจิดัเปน็วปิสัสนาภาวนา เพราะเปน็
การอบรมจิตให้เกิดวิปัสสนาญาณที่หยั่งให้เห็น 
ไตรลักษณ์โดยประจักษ์
  หลักการปฏิบัติธรรมมีหัวใจอยู่ที่การเจริญ 
สติปัฏฐาน ๔ ตามมหาสติปัฏฐานสูตร ดังท่าน 
พระอานนท์พุทธอุปัฏฐากกล่าวว่า
  “เอวมฺเม สุตํ เอกํ สมยํ ภควา กุรูสุ วิหรติ 
กมฺมาสธมฺมํ นาม กุรูนํ นิคโม ตฺตร โข ภควา ภิกฺขู 
อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ภทฺทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต 
ปจฺจสฺโสสุํ ภควา เอตทโวจ”
  ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มี 
พระภาคประทับอยู่ ใกล้นิคมของชาวกุรุ  ชื่อว่า 
กมัมาสธมัมะ ณ แควน้กรุ ุ(ปจัจบุนัอยูใ่นกรงุนวิเดลล)ี 
ในกาลนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกเหล่าภิกษุว่า 
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย” ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มี 
พระภาควา่ “พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคไดต้รสั 
แก่พระภิกษุทั้งหลายว่า
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(อุทเทศ มหาสติปัฏฐานสูตร)
  “เอกายโน อยํ ภิกฺขเว มคฺโค สตฺตานํ วิสุทฺธิยา 
โสกปริ เทวานํ  สมติกฺกมาย ทุกฺขโทมนสฺสานํ  
อตถฺงคฺมาย ญายสสฺ อธคิมาย นพิพฺานสสฺ สจฉฺกิริยิาย, 
ยทิทํ จตฺตาโร สติปฏฺานา”
  “ดูกรภิกษุทั้งหลาย หนทางนี้เป็นหนทางเดียว
ที่จะทำให้เหล่าสัตว์บริสุทธิ์ ล่วงพ้นความโศกและ 
ความรำพนัครำ่ครวญได ้ดบัความทกุขแ์ละโทมนสัได ้
บรรลุอริยมรรคและเห็นแจ้งนิพพานได้ หนทางนี้ คือ 
สติปัฏฐาน ๔ ประการ
  สติปัฏฐานมี ๔ หมวด ตามความวิปลาสที่สัตว์ 
มีอยู่
  กายานปุสัสนา หมายถงึสตปิฏัฐานอนัประกอบ 
ด้วยปัญญา ที่ตามพิจารณาเห็นกาย อนุปัสสนา 
เป็นช่ือของปัญญา พิจารณาเห็นกายไม่งามเป็นทุกข์ 
ไม่เท่ียงเป็นต้น เป็นการละวิปลาสว่างาม สุภวิปลาส
  เวทนานุปัสสนา สติปัฏฐาน ละ สุขวิปลาส 
ที่เห็นว่าสุขในชื่อที่เป็นทุกข์
  จิตตานุปัสสนา สติปัฏฐาน ละ นิจจวิปลาส 
เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง
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  ธัมมานุปัสสนา สติปัฏฐาน ละ อัตตวิปลาส 
การเจริญสติปัฏฐาน ๔ ก็เพื่อทำลายวิปลาส ซึ่งเป็น 
ปัจจัยในการละตัณหาต่อไปในภายหลัง
  องค์ประกอบของการปฏิบัติสติปัฏฐาน ๔  
ต้องมีสภาพธรรม ๓ ประการ คือ
  ๑.  อาตาปี    เป็นผู้มีความเพียรทำให้กิเลส 
เร่าร้อน
  ๒.  สัมปชาโน เป็นผู้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม
  ๓.  สติมา   เป็นผู้มีสติ
  การเจริญสติปัฏฐานอันเป็นมรรคเบื้องต้น 
เป็นการกั้นกิเลสในเบื้องต้น เพราะสัตว์ทั้งหลาย 
ไม่บริสุทธิ์ด้วยกิเลสทั้ง ๒ คือ โลภะ (ตัณหา) 
และทิฏฐิ

สติปัฏฐาน อนุสาสนี
  ณ อัมพปาลิวัน พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า
  “ดูกรภิกษุทั้ งหลาย ภิกษุพึ ง เป็นผู้ มี สติ   
มีสัมปชัญญะอยู่นี้เป็นอนุสาสนีของเรามอบให้เธอ 
ทั้งหลาย”
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  “ดกูอ่นภกิษทุัง้หลาย กภ็กิษเุปน็ผูม้สีตอิยา่งไร” 
  “ภิกษุในพระศาสนานี้ พิจารณากายในกาย 
พจิารณาเวทนาในเวทนา พจิารณาจติในจติ พจิารณา 
ธรรมในธรรม มีสัมปชัญญะ มีสติอยู่ กำจัด อภิชฌา 
และโทมนัส ในโลกเสียได้”
  “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเป็นผู้ทำความรู้ตัว 
อยู่เสมอในการก้าวไปข้างหน้า ในการถอยกลับ เป็น
ผู้ทำความรู้ตัวอยู่เสมอในการแลดู ในการเหลียวดู 
ในการคู้เข้า ในการเหยียดออก ในการทรงไว้ซึ่ง 
สังฆาฏิ บาตร และจีวร.... ในการกิน ในการดื่ม 
ในการเคี้ ยว ในการลิ้ม  ในการถ่ายอุจจาระ 
และปัสสาวะ...ในการเดิน ในการยืน ในการนั่ง 
ในการหลับ ในการตื่น ในการพูด ในการนั่ง 
ภิกษุทั้งหลายพึงเป็นผู้มีสติ มีสัมปชัญญะอยู่ นี้เป็น 
อนุสาสนีของเราแก่เธอทั้งหลาย”
  “สติปัฏฐานที่พวกเธออบรมดีแล้ว เจริญดีแล้ว 
ย่อมเป็นเหตุให้โพชฌงค์ ๗ บริบูรณ์
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โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ
  พระบรมศาสดาทรงหลุดพ้นจากบ่วงกิเลส 
โดยสิ้นเชิงด้วยวิธีการปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมจิตและ 
พัฒนาปัญญา หลักธรรมในพระพุทธศาสนาจึงเป็น 
วิธีการอบรมจิตและพัฒนาปัญญา เพื่อดำเนินไปสู่ 
ความพ้นทุกข์
  พระพุทธเจ้าเมื่อทรงตรัสรู้แล้ว ได้ทรงนำเอา 
ประสบการณ์อันเป็นผลจากการปฏิบัติของพระองค์ 
มาเรียบเรียงเป็นร้อยกรอง ตรัสสอนเป็นปริยัติแก่ 
พวกเรา แต่เป็นปฏิเวธของพระพุทธองค์โดยเฉพาะ 
  หลักธรรมอันนำไปสู่หนทางแห่งการตรัสรู้ 
ได้แก่โพธิปักขิยธรรม ประกอบด้วยธรรม ๗ หมวด 
๓๗ ประการ เป็นแนวทางปฏิบัติที่บริบูรณ์เพื่อ 
ความดับทุกข์ โดยมีสติปัฏฐานเป็นธรรมหลักใน 
โพธิปักขิยธรรม ธรรมหมวดอื่นๆ มีสัมมัปปธาน 
เป็นต้น เป็นองค์ประกอบหนุนให้การเจริญสติ 
ดำเนินไปโดยสะดวก หลังจากนั้นปัญญาที่ เกิด 
ร่วมกับสติจะพัฒนาขึ้นตามลำดับของวิปัสสนาญาณ 
จนกระทั่งบรรลุมรรคญาณ ผลญาณในที่สุด
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  ดังข้อความในคัมภีร์อรรถกถาว่า
  “อยํ ปน ยสฺมา สติยา อารมฺมณํ ปริคฺคเหตฺวา 
ปญฺญาย อนุปสฺสติ นหิ สติวิรหิตา อนุปสฺสนา อตฺถิ 
เตเนวาห สติ จ ขฺวาหํ ภิกฺขเว สพฺพตฺถิกํ วทามีติ”
  “อนึ่ ง  ภิกษุกำหนดรู้อารมณ์ด้วยสติแล้ว 
ย่อมหยั่งเห็นด้วยปัญญา เพราะไม่มีการหยั่งเห็น 
ที่ปราศจากสติ ดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่า 
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวสติว่ามีประโยชน์ใน 
ที่ทั้งปวง”
  ดังนั้นสติปัฏฐานจึงเป็นหลักสำคัญในการ 
ปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์
  โพธิปักขิยธรรม ๗ หมวด ๓๗ ประการ
  ๑.  สติปัฏฐาน ๔ (สติ)  ว่าด้วยการเจริญสติ 
รับรู้สภาวธรรมปัจจุบัน ในกองรูป เวทนา จิต และ 
สภาวธรรม เพื่อขจัดความผูกพันด้วยตัณหา และ 
ความยึดมั่นด้วยทิฏฐิ
  ๒.  สัมมัปปธาน ๔ (วิริยะ) ว่าด้วยความ 
เพียรชอบ เพื่อละอกุศลเก่า ไม่ทำอกุศลใหม่  
ทำกุศลใหม่ และเพิ่มพูนกุศลเก่า
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  ๓.  อิทธิบาท ๔  ว่าด้วยธรรมที่นำทางสู่ความ
สำเร็จ อันได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา
  ๔.  อินทรีย์  ๕ ว่ าด้ วยธรรมที่ เป็นใหญ่  
ปกครองธรรมอยา่งอืน่ ไดแ้ก ่ศรทัธา วริยิะ สต ิสมาธ ิ
และปัญญา
  ๕.   พละ ๕ ว่าด้วยธรรมที่มีกำลังสามารถ 
ครอบงำธรรมที่ตรงกันข้าม มีศรัทธาเป็นต้น
  ๖.  โพชฌงค์ ๗ ว่าด้วยธรรมอันเป็นองค์ประกอบ 
เพือ่ความรูแ้จง้ไดแ้ก ่สต ิธรรมวจิยั วริยิะ ปตี ิปสัสทัธ ิ
สมาธิ และอุเบกขา
  ๗.  อรยิมรรคมอีงค ์๘  วา่ดว้ยทางอนัประเสรฐิ 
ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา 
สมัมากมัมนัตะ สมัมาอาชวีะ สมัมาวายามะ สมัมาสต ิ
และสัมมาสมาธิ
  ในโพธปิกัขยิธรรม ๗ หมวด เมือ่เปรยีบเทยีบแลว้ 
ธรรมที่เป็นวิริยะ มีมากที่สุด สติเป็นลำดับที่ ๒  
ฉะนั้นในพระพุทธศาสนานอกจากจะเป็นกรรมวาทะ 
แล้ว ยังจัดเป็นศาสนาแห่งวิริยวาทะอีกด้วย
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  “ปญัญาเกดิมไีดเ้พราะความเพยีร เสือ่มไปเพราะ 
ไมพ่ากเพยีร เมือ่รูท้างเจรญิและทางเสือ่มของปญัญา
แล้ว ควรทำตนให้ดำรงอยู่โดยทางที่ปัญญาจะเจริญ” 
  เป็นข้อความที่เน้นให้เห็นถึงความสำคัญของ 
วิริยะ
  ธรรมอันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของผู้ปฏิบัติ
ธรรมควรพิจารณาและแสวงหาเป็นเบื้องแรก
  กลัยาณมติตตา การมกีลัยาณมติร คอืผูแ้นะนำ 
สั่งสอน เป็นผู้ทรงคุณ ทรงปัญญา ชี้ช่องทางให้ 
การปฏิบัติธรรมก้าวหน้า พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่  ย่อมมี 
แสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพพนิมิตฉันใด ความมี 
กลัยาณมติรเปน็ตวันำ เปน็บพุพนมิติแหง่การเกดิขึน้
ของอริยอัฏฐังคิกมรรค แก่ภิกษุฉันนั้น...”
  “อาศัยเราผู้เป็นกัลยาณมิตร เหล่าสัตว์ผู้มีชาติ 
เป็นธรรมดา ก็พ้นจากชาติ...ชรา...มรณะ ผู้มี 
โสกะปริเทวะ ทุกขโทมนัส และอุปายาส”
  “เราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบภายนอกอื่นเลย 
แมส้กัอยา่งเดยีวทีม่ปีระโยชนม์าก สำหรบัภกิษผุูเ้ปน็ 
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เสกขะ เหมือนมีกัลยาณมิตร ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตร 
ย่อมกำจัดอกุศลได้ และยังกุศลให้เกิดขึ้น ความมี 
กัลยาณมิตรย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่ งใหญ่  
เพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญ ไม่อันตรธานแห่ง 
สัทธรรม ฯลฯ
  โยนิโสมนสิการ คือการกระทำโดยแยบคาย  
พิจารณาปัญหาเห็นตามสภาวะความเป็นจริงแห่ง 
ความสมัพนัธข์องเหตปุจัจยั เปน็องคป์ระกอบภายใน 
ทีเ่กดิขึน้จากการไดร้บัการสัง่สอน การศกึษาบอกเลา่ 
ปรโตโฆสะ อันเป็นปัจจัยภายนอก
  มีพระพุทธดำรัสว่า “ภิกษุทั้ งหลาย เมื่อ 
ดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็น 
บุพพนิมิตฉันใด ความถึงพร้อมโดยโยนิโสมนสิการ 
ก็เป็นตัวนำ เป็นบุพพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของ 
อริยอัฏฐังคิกมรรคแก่ภิกษุฉันนั้น. . .  เป็นเหตุ 
ให้เกิดสัมมาทิฏฐิ....ขจัดความสงสัยเสียได้ และ 
โยนิโสมนสิการย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ 
เพื่อการดำรงมั่น ไม่ เสื่ อมสูญ ไม่อันตรธาน 
แห่งสัทธรรม”
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  อัตตสัมปทา    ความถึงพร้อมแห่งตน คือ 
             มีจิตใจพัฒนาเต็มที่แล้ว
  ฉันทสัมปทา    ความถึงพร้อมด้วยฉันทะ
  ทิฏฐิสัมปทา    ความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ
  อัปปมาทสัมปทา  ความถงึพรอ้มแหง่อปัปมาท 
คือ ความไม่ประมาท (เป็นธรรมที่ได้รับการยกย่อง 
คล้ายโยนิโสมนสิการ เป็นหลักธรรมสูงสุด มี 
พระอรหันต์เท่านั้นที่ไม่ประมาท)
  พิจารณาทำความเข้าใจจริตหรือจริยา 
แห่งตน เพราะเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกธรรม  
และวิธีปฏิบัติให้ก้าวหน้า
  จริต หมายถึง ความประพฤติ พื้นนิสัย หรือ 
พื้นเพแห่งจิตของคนทั้งหลาย ซึ่งส่วนใหญ่จะมี 
จริตทั้ง ๖ เว้นแต่ว่าจะหนักไปด้านใดด้านหนึ่ง 
แตกต่างกันไป (แต่ในสติปัฏฐาน ๔ กล่าวถึงเพียง 
ตัณหาจริต และทิฏฐิจริต)
  ๑.  ราคจริต ผู้มีราคะเป็นความประพฤติปกติ 
หนักไปทางรักสวยรักงาม
  ๒.  โทสจริต ผู้มีโทสะเป็นความประพฤติปกติ 
หนักไปทางใจร้อน ขี้หงุดหงิด โกรธง่าย
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  ๓.  โมหจริต ผู้มีโมหะเป็นความประพฤติ 
ปกติ หนักไปทางเหงา ซึมเซา งมงาย
  ๔.  สัทธาจริต ผู้มีศรัทธาเป็นความประพฤติ 
ปกติ หนักไปทางน้อมใจเชื่อง่าย
  ๕.  พุทธจริต ผู้มีความรู้ เป็นความประพฤติ 
ปกติ หนักไปทางคิดพิจารณา
  ๖.  วิตกจริต ผู้มีวิตกเป็นความประพฤติปกติ 
หนักไปทางคิดจับจดฟุ้งซ่าน
  ทา่นพระสารบีตุรเถระ กลา่วถงึอาวธุ ๓ ประการ 
ทีฆนิกาย สังคีติสูตร สำหรับผู้ปฏิบัติ
  ๑.  สุตาวุธ อาวุธคือการฟัง หมายถึง ความ 
เข้าใจในพระพุทธพจน์ ซึ่งได้จากการฟัง เป็นอาวุธ 
เพื่อปกป้องศัตรูคือ กิเลส และเป็นเหตุให้ละอกุศล 
เจริญกุศล และรักษาตนให้หมดจด
  ๒.  ปริเวกาวุธ อาวุธคือความสงัด หมายถึง 
ความสงัดทางกาย ที่เรียกว่า กายวิเวก ความสงัด 
ทางใจ เรียกว่า จิตตวิเวก และความสงัดจาก อุปธิ 
เรียกว่า อุปธิวิเวก 
  ๓.  ปัญญาวุธ อาวุธคือปัญญา หมายถึง 
ปัญญาทั้งฝ่ายโลกียะ และ โลกุตตระ
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  พระพุทธพจน์ที่สรุปถึงการศึกษาปฏิบัติธรรม 
ไว้ดังนี้
  “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอถูกถามอย่างนี้แล้ว  
พึงตอบชี้แจงแก่เหล่าอัญเดียรถีย์ ปริพาชก เหล่านั้น 
อย่างนี้ว่า แน่ะ ท่านผู้มีอายุ
  ๑.   ธรรมทัง้ปวง มฉีนัทะ เปน็มลู (ฉนทฺมลูกา) 
  ๒.   ธรรมทั้งปวง มีมนสิการ เป็นต้นกำเนิด 
(มนสิการสมฺภวา)
  ๓.   ธรรมทั้งปวง มีผัสสะ เป็นที่ก่อตัวขึ้น 
(ผสฺสสมุทยา)
  ๔.   ธรรมทั้ งปวง มี เวทนาเป็นที่ ชุมนุม 
(เวทนาสโมสรณา)
  ๕.   ธรรมทั้ งปวง  มีสมาธิ เป็นประธาน 
(สมาธิปมุขา)
  ๖.   ธ ร ร ม ทั้ ง ป ว ง  มี ส ติ เ ป็ น เ จ้ า ใ ห ญ่  
(สตาธิปเตยฺยา)
  ๗.   ธรรมทั้ งปวง  มีปัญญาเป็นยิ่ ง ยวด 
(ปญฺญุตฺตรา)
  ๘.   ธรรมทัง้ปวง มวีมิตุตเิปน็แกน่ (วมิตุตฺสิารา) 
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  ๙.   ธรรมทั้ งปวง  มีอมตะเป็นที่หยั่ งลง 
(อมตโตคธา)
  ๑๐.  ธรรมทั้ งปวง มีนิพพานเป็นสุดท้าย 
(นิพฺพานปริโยสานา)

การปฏิบัติธรรมจำแนกเป็น ๓ ขั้น
  ๑.   มูลมรรค การปฏิบัติเบื้องต้นด้วยการให ้
ทาน การเข้าถึงพระรัตนตรัย การรักษาศีล ปฏิบัติ 
บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ศึกษาฟังธรรมตามกาล ข้อปฏิบัติ
ที่ปรากฏในมงคลสูตร ๓๘ ประการ การบำเพ็ญ 
บารมี ๑๐ เป็นขั้นการนำธรรมมาปฏิบัติในชีวิต 
ประจำวัน
  ๒.   บุรพภาคมรรค เป็นทางปฏิบัติขั้นกลาง 
เจริญสมถภาวนา วิปัสสนาภาวนา ตามข้อธรรมที่ 
พระพทุธเจา้ทรงแสดงไว ้เปน็การปฏบิตัขิัน้โลกยีมรรค 
จำเป็นต้องมีความเข้าใจกระบวนการ วิธีการปฏิบัต ิ
ที่ถูกต้อง รู้จักวิปัสสนาภูมิ ๖ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ 
ธาตุ ๑๘ อินทรีย์ ๒๒ อริยสัจ ๔ ปฏิจจสมุปบาท 
องค์ ๑๒ สรุปคือ รู้จัก รูป-นาม และบัญญัติ
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  ๓.  โลกตุตรมรรค เปน็การปหานกเิลส ๔ ครัง้ 
ในโสดาปัตติมัค สกทาคามิมัค อนาคามิมัค และ 
อรหัตมัค ท่านกล่าวจบสิ้นพรหมจรรย์แล้ว
  สรุป ประมวลข้อธรรมสู่การปฏิบัติ ที่รวบรวม 
เรยีบเรยีงขึน้นี ้เพือ่จกัแสดงใหเ้หน็วา่ ชาวพทุธจำเปน็ 
ตอ้งศกึษาหาความรูด้า้นปรยิตัศิาสนา เพือ่จกัไดท้ราบ 
และเข้าใจหลักการและคำสอนของพระพุทธศาสนา 
มีศรัทธาในการตรัสรู้ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
อันยิ่งใหญ่หาประมาณมิได้ ของสมเด็จพระสัมมา- 
สัมพุทธเจ้า ที่มีต่อสัตว์โลกทั้งมวล
  พระพุทธองค์ตรัสรู้ธรรมใด และแสดงธรรมน้ัน
ประจักษ์เป็นสักขีพยานได้รู้ธรรมตามที่พระองค์ 
ประกาศ ซึ่ งปรากฏว่าคำสอนของพระองค์ที่  
ทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ ในธัมจักรกัปปวัตนสูตร  
อันเป็นปฐมเทศนาแสดงหลักมัชฌิมาปฏิปทา 
อริยมรรคมีองค์ ๘ และอริยสัจ ๔ ซึ่งคำสอนทั้งปวง 
ในพระพุทธศาสนา สรุปลงในอริยสัจ ๔ ทั้งสิ้น 
เป็นหลักปฏิบัติ ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นเรื่องของ 
เหตปุจัจยั และผล ทัง้ทีเ่ปน็โลกยีะ และโลกตุตรธรรม 
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แก่นแท้ของอริยสัจ ๔ คือ ปฏิจจสมุปบาทและ 
พระนิพพาน อันเป็นธรรมที่มีความละเอียดลึกซึ้ง  
เป็นคำสอนที่มีอยู่เฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้น
  สำหรับพระสูตรที่ทรงแสดงในภายหลังยังมี 
อีกมากมาย แต่ส่วนใหญ่ เป็นพระสูตรที่ทรงแสดง 
โปรดแก่บุคคลตามอัธยาศัยที่จะได้บรรลุธรรม ตาม 
บุญบารมีที่ได้สั่งสมมาแต่ในอดีตชาติ
  พระพุทธเจ้าทรงประกาศคำสอนในสิ่ งที่  
พระองคต์รสัรู ้วา่เปน็สิง่ทีม่อียูต่ามธรรมชาต ิแตก่าร
จะรู้ได้ต้องอาศัยพลังปัญญาที่ได้รับการอบรมมาเป็น
พิเศษ เพราะเป็นสภาวธรรมที่ลึกซึ้ง จึงเป็นเรื่องที่ 
จกัศกึษาเลา่เรยีนอยา่งเดยีวไมไ่ด ้เพราะจะไมส่ามารถ 
สัมผัสถึงความจริงแห่งสภาวธรรมเหล่านั้นได้  
ฉะนั้นเมื่อศึกษาเรียนรู้ เข้าใจแนวทางการปฏิบัติ 
ที่พระพุทธองค์วางแนวไว้แล้ว ก็ต้องลงมือปฏิบัติ 
ในลักษณะที่เข้าใจ เข้าถึง ปฏิบัติ
  เคยไดร้บัทราบจากผูท้ีไ่ปเขา้กรรมฐานกลา่ววา่ 
ไม่เห็นได้อะไร ไม่ก้าวหน้าเลย ในเรื่องการศึกษา 
ปฏิบัติธรรม พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า มหาสมุทร 
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ย่อมลาดลึกลงตามลำดับ ไม่โกรกชันเหมือนภูเขา 
ขาดฉันใด การศึกษาปฏิบัติธรรม การบรรลุธรรม 
ย่อมเป็นไปฉันนั้น
  ฉะนัน้จงึไดน้ำเสนอการรูจ้กัตวัตน การแสวงหา 
กัลยาณมิตร การปฏิบัติตามมูลมรรค และบุพภาค- 
มรรคไปก่อน อย่างต่อเนื่อง เหมือนการขึ้นที่สูง 
ต้องไต่เดินขึ้นบันไดไปทีละขั้น และสิ่งที่เราท่าน 
ควรใส่ใจนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อีกสูตรหนึ่ง  
คือ มงคล ๓๘ ประการ ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสบอก
แก่เทพบุตรว่า หากเทวดาและมนุษย์ปฏิบัติตามน้ีแล้ว 
จักไม่ปราชัยในข้าศึกทุกหมู่เหล่า และเป็นเหตุให้ถึง 
แดนเกษม ธรรมในพระสตูรนี ้แนะนำตัง้แตก่ารคบคน 
การวางตน การปฏิบัติตน และต่อคนในครอบครัว 
ในสังคม การสนใจปฏิบัติธรรม เริ่มแต่การฟังธรรม 
การสำรวมกาย ใจ การรูอ้รยิสจั ๔ และการทำนพิพาน 
ใหแ้จง้ ธรรม ๓๘ ประการเหลา่นี ้จดัเปน็มงคลอนัสงูสดุ 
  ที่กล่าวมาทั้ งหมดนี้  เป็นเพียงการลำดับ 
หัวข้อธรรม เพื่อนำไปศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติม  
เพราะนอกจากจะใช้ความรู้นั้นปฏิบัติตนตาม 
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พระธรรมคำสอนในชวีติประจำวนัแลว้ ยงัจะสามารถ
นำไปเลือกหาสถานที่ปฏิบัติธรรม กัลยาณมิตรได้ 
ถูกต้อง เพ่ือพัฒนาอบรมจิตใจ ได้สัมผัสสภาวธรรมตาม 
ความเปน็จรงิเปน็ลำดบัๆ ไป เพราะเมือ่ปฏบิตัถิกูทาง 
ผลย่อมจักปรากฎตรงตามเหตุปัจจัย
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สังฆานุสสติกถา 
วิธีเจริญสังฆานุสสติกัมมัฏฐาน

อ.บุญณัฐศักดิ์ ทวิพัฒน ์

  พุทธศาสนิกชน ผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใส 
ผู้ใคร่เจริญสังฆานุสสติ พึงอยู่ในที่สงัด หลีกเร้นอยู่  
ณ เสนาสนะอันสมควร แล้วพึงระลึกถึงเนือง ๆ ซึ่ง 
คุณทั้งหลายของพระอริยสงฆ์อย่างนี้ว่า
  สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ อุชุปฏิปนฺโน 
ภควโต สาวกสงฺโฆ ญายปฏิปนฺโน ภควโต 
สาวกสงฺโฆ สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ 
ยทิทํ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏฺ ปุริสบุคฺคลา เอส 
ภควโต สาวกสงฺโฆ อาหุเนยฺโย ปาหุเนยฺโย 
ทกฺขิเนยฺโย อญฺชลีกรณีโย อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ 
โลกสฺส
  นีคื้อ พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า  
เป็นคู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ บุรุษบุคคล ๘ บุคคล มีคุณ  
๙ ประการ คือ
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  ๑. สุปฏิปนฺโน    เป็นผู้ปฏิบัติดี
  ๒. อุชุปฏิปนฺโน   เป็นผู้ปฏิบัติตรง
  ๓. ญายปฏิปนฺโน  เปน็ผูป้ฏบิตัเิพือ่พระนพิพาน 
  ๔. สามีจิปฏิปนฺโน  เป็นผู้ปฏิบัติสมควร
  ๕. อาหุเนยฺโย    เป็นผู้ควรแก่การบูชา
  ๖. ปาหุเนยฺโย    เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ
  ๗. ทกฺขิเนยฺโย    เป็นผู้ควรแก่ทักขิณาทาน
  ๘. อญฺชลีกรณีโย  เป็นผู้ควรแก่การกราบไหว้
  ๙. อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺส เป็นเนื้อนาบุญ
ชั้นยอดเยี่ยมของชาวโลก
  พระอริยสงฆ์มีคุณ เพราะ
  ไม่ดำเนินไปในความเสื่อม
  ความเป็นผู้ไกลจากกิเลสทั้งหลาย
  ดำเนินไปในความเจริญ
  โลกที่มีมนุษย์และเทวดาพึงถือว่าเป็นสรณะ
  
  ในบรรดาพระสังฆคุณเหล่านั้น
  ●	 บทว่า สุปฏิปนฺโน แปลว่า เป็นผู้ปฏิบัติดี  
เพราะเป็นผู้ปฏิบัติซึ่งสัมมาปฏิปทาอันถูกต้อง คือ 
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อริยมรรคปฏิปทา ปฏิปทาอันไม่ถอยหลังเพราะ 
ละธรรมอันเป็นปฏิปักษ์ กระทำไม่ให้กิเลสหวนกลับ 
มาได้อีก ปฏิปทาอันสมควร เหมาะสมที่จะออกจาก 
ทกุข ์ปฏปิทาอนัเปน็ขา้ศกึ เปน็ขอ้ปฏบิตัทิีห่าโทษไมไ่ด ้
ปฏิปทาอันสมควรแก่ธรรม คือ ธัมมานุธัมมปฏิปทา 
เป็นข้อปฏิบัติที่ถึงฝั่ง คือ พระนิพพานที่พึงบรรลุ
 พระสงฆ์เหล่าใด ย่อมรับฟังพระโอวาทและ 
พระอนุศาสนีของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยความ 
เคารพ ฉะนั้น พระสงฆ์เหล่านั้นชื่อว่า สาวก หมู่แห่ง 
พระสาวกทั้งหลาย ชื่อว่า สาวกสงฺโฆ คือสาวกสงฆ์  
หมู่แห่งสาวกผู้ถึงความรวมกันได้เป็นหมู่  ด้วย 
ความเป็นผู้เสมอกันด้วยศีล และทิฏฐิ
  พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนั้น ชื่อว่า 
สุปฏิปนฺนะ เพราะเป็นผู้ปฏิบัติตามคำตรัสสอน 
ในพระธรรมวินัย และปฏิบัติธรรมตามข้อปฏิบัติ 
อันไม่ผิดพลาด เป็นผู้ตั้งอยู่ในมรรค ในผล ได้บรรลุ 
ธรรมที่พึงบรรลุ คือ พระนิพพาน
  การฟังธรรมที่ เป็นเหตุนำมาซึ่งความเป็น 
พระอริยะ โดยการปฏิบัติตามที่ทรงอนุศาสน์ไว้ 
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ชื่อว่าการฟังด้วยความเคารพ
  คำว่า ความเป็นผู้เสมอกันด้วยศีล และทิฏฐิ 
อนัเปน็ของพระอรยิเจา้ เพราะดำเนนิมาแลว้โดยมรรค 
ฉะนัน้ พระอรยิเจา้เหลา่นัน้ แมท้า่นจะอยูใ่นทีแ่หง่ใด
แห่งหนึ่ง แม้จะอยู่คนละที่กัน ก็ชื่อว่ารวมกันอยู่ 
นั่นเทียว เหตุเพราะเสมอด้วยศีลและทิฏฐิ
  ●	 บทว่า อุชุปฏิปนฺโน แปลว่า เป็นผู้ปฏิบัติตรง  
ตรงต่อหนทางที่จะนำไปสู่พระนิพพานโดยส่วนเดียว 
เพราะปฏิบัติตามปฏิปทาอันเป็นทางสายกลาง  
โดยหลีกเลี่ยงไม่ข้องแวะส่วนสุดทั้ง ๒ หลีกออกจาก 
กามสุขัลลิกานุโยค และอัตตกิลมถานุโยค มุ่งสู่  
มัชฌิมาปฏิปทาโดยตรง เป็นข้อปฏิบัติเพื่อประหาณ
กิเลสเสียซึ่งโทษ คือความคด ความโกง ความโค้ง 
ของกาย วาจา ใจ ละเสียซึ่งส่วนสุดทั้ง ๒ ที่เกิดได้ 
ด้วยอำนาจแห่งกิเลส จึงเป็นข้อปฏิบัติตรงตาม 
ทางสายกลาง อันเป็นข้อปฏิบัติที่บัณฑิตเรียกว่า 
ไกลจากกิเลส เพราะตัดบาปธรรม มีมายาและ 
สาไถยเป็นต้นได้เด็ดขาด
  ●	 บทว่า ญายปฏิปนฺโน แปลว่า เป็นผู้ปฏิบัติ 
เพื่อพระนิพพาน 
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  ข้ อปฏิ บั ติ ที่ ถึ ง ค ว ามถู กต้ อ ง และ เ ข้ า ถึ ง 
พระนพิพาน ชือ่วา่ ญายะ ฉะนัน้ พระนพิพาน เรยีกวา่ 
ญายะ เพราะมีความหมายว่า ต้องปฏิบัติเพื่อเป็น 
เหตุทำให้ถึงพระนิพพาน อันเป็นธรรมที่สงบจาก 
สังขารทั้งปวง และดับกิเลสทั้งปวง ซึ่งพระอริยบุคคล 
ทั้งหลายย่อมรู้ คือย่อมแทงตลอด ทำให้แจ้งด้วย 
มรรคญาณ
  ●	 บทว่า สามีจิปฏิปนฺโน แปลว่า เป็นผู้ปฏิบัต ิ
สมควรแก่ธรรม 
  ข้อปฏิบัติตรง ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อการ 
ออกจากทุกข์ ตามแนวทางของโพธิปักขิยธรรม 
มีสติปัฏฐานเป็นต้น เป็นธัมมานุธัมมปฏิปทา 
แสดงถึงข้อปฏิบัติอันสมควร ควรซึ่งสามีจิกรรม 
อันเป็นการกระทำที่สมควรต่อ มรรค ผล นิพพาน
  ธรรมโดยประการอยา่งนี ้คอืพระอรยิสงฆส์าวก
ของพระผู้มีพระภาค ได้แก่ คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ โดย 
เกี่ยวกับการนับเป็นคู่คือ ท่านผู้ที่ตั้งอยู่ในปฐมมรรค 
ชื่อว่าโสดาปัตติมรรค ท่านผู้ตั้ งอยู่ ในปฐมผล 
ชื่อว่าโสดาปัตติผล นี้จัดเป็นคู่หนึ่งดังนี้เป็นต้น
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  นบัเปน็บคุคลได ้๘ บคุคล โดยการนบัแยกมรรค 
แยกผล เปน็แตล่ะบคุคล คอืทา่นผูต้ัง้อยูใ่นปฐมมรรค 
ชือ่วา่โสดาปตัตมิรรคบคุคล ๑ ทา่นทีต่ัง้อยูใ่นปฐมผล 
ชื่อว่าโสดาปัตติผลบุคคล ๑ ดังนี้เป็นต้น
  ●	 บทว่า อาหุเนยฺโย แปลว่า เป็นผู้ควรแก่ 
การบูชา
  วตัถใุดอนับคุคลนำมาบชูา วตัถนุัน้ชือ่วา่ อาหนุะ 
คือวัตถุอันบุคคลพึงนำมาให้ แม้นำมาจากแดนไกล 
ก็ควรถวายในพระสงฆ์ ผู้มีศีลทั้งหลาย
  คำว่า อาหุนะ เป็นชื่อของปัจจัย ๔ พระสงฆ์ 
สาวกเป็นผู้ควรรับสิ่งของอันบุคคลนำมาบูชานั้น 
พระสงฆ์จึงชื่อว่า อาหุเนยยะ หมายความว่า เป็นผู้ 
ที่ควรรับเอาซึ่งอาหุนวัตถุนั้น เพราะเป็นผู้กระทำ 
วัตถุนั้นให้มีผลมากได้
  เหตุนั้นพระสงฆ์สาวกจึงชื่อว่า อาหวนิยะ 
หมายความว่า สมควรซึ่งวัตถุที่มนุษย์หรือแม้แต่ 
เทวดาทั้งหลาย มีท้าวสักกเทวราชเป็นต้น นำมา 
ถวาย
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  พระอริยสาวก ๔ คู่ ๘ บุคคล ของพระผู้มี 
พระภาคนั้น สามารถให้ผลเกิดขึ้นอย่างมหาศาล 
เพราะความบริสุทธิ์ด้วยศีล สมาธิ และปัญญา  
จึงเป็นผู้ควรรับอามิสบูชาที่เขานำมาจากแดนไกล 
น้อมเข้ามาถวาย
  ●	 บทว่า ปาหุเนยฺโย แปลว่า เป็นผู้ควรแก่ 
การต้อนรับ
  วัตถุสิ่งของสำหรับให้แก่อาคันตุกะ ชื่อว่า 
อาคันตุกทาน เป็นทานที่เตรียมไว้ให้แขกผู้ที่จะมา 
เยือน ที่เขาทำไว้อย่างดีเพื่อประโยชน์แก่ญาติสนิท 
มิตรสหาย ที่เป็นที่รักที่ชอบใจ ผู้มาจากทิศใหญ่ 
และทิศน้อย เรียกว่า ปาหุนะ เป็นของต้อนรับแขก 
ที่มาเยือน
  อาคันตุกทานนั้น เมื่อยกเว้นญาติมิตรสหาย 
ทีเ่ปน็แขกเหรือ่เหลา่นัน้แลว้ กค็วรเพือ่จะถวายเฉพาะ 
แก่พระสงฆ์สาวก พระสงฆ์เท่านั้นเป็นผู้ควรที่จะรับ 
อาคันตุกทานเพราะว่าผู้ เป็นแขกเหมือนอย่าง 
พระสงฆ์หามีไม่ พระสงฆ์น้ีจะปรากฏต่อเม่ือพุทธันดร 
หนึ่งล่วงไปแล้ว พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแล้ว  
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และพระสงฆ์เป็นผู้ประกอบด้วยธรรมอันบริสุทธิ์  
อาศัยการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนจนแจ้ง 
พระนิพพาน เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ สร้างความ 
เป็นที่รักที่เจริญใจ
  อาคันตุกทานจึงควรนำมาถวายแก่พระสงฆ์  
และท่านก็เป็นผู้สมควรที่จะรับอาคันตุกทานที่ชื่อว่า 
ปาหุนะ เพราะเหตุนี้พระสงฆ์จึงชื่อว่า ปาหุเนยยะ 
ผู้ควรรับของต้อนรับแขก
  ส่วนบาลีว่า ปาหวนียะ เพราะเหตุที่พระสงฆ์ 
ย่อมควรซึ่งการกระทำให้ก่อน เป็นผู้ที่บุคคลควรนำ 
บูชาก่อน เพราะฉะนั้นก็ควรนำวัตถุทานมาถวายใน 
พระสงฆ์นี้ก่อนคนทั้งปวง โดยประการทั้งปวง
  พระอริยสงฆ์เป็นอาคันตุกะผู้ประเสริฐสุดด้วย 
คุณธรรมอันบริสุทธิ์ และจะปรากฏมีได้แต่สมัยของ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกเท่านั้น จึงเป็น 
ผู้ที่ควรแก่การต้อนรับด้วยปัจจัย ๔
  ●	 บทว่า ทกฺขิเนยฺโย แปลว่า เป็นผู้ควรซึ่ง 
ทักขิณาทาน
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  ทานทีบ่คุคลพงึใหเ้พราะเชือ่ปรโลก มคีวามเชือ่ 
ว่าโลกหน้ามีจริง เรียกว่า ทักขิณา พระสงฆ์ย่อม 
ควรรับทักขิณานั้น จึงชื่อว่า ทักขิเณยยะ หรือเป็น 
ผู้เกื้อกูลแก่ทักขิณา เพราะเหตุที่ชำระทักขิณานั้น 
ให้บริสุทธิ์หมดจดด้วยภาวะที่กระทำให้มีผลมาก
  พระอริยสงฆ์จึงชื่อว่า ทักขิเณยบุคคล เพราะ 
เมื่อท่านรับทักขิณาแล้วก็จะเป็นผู้เกื้อกูลทักขิณา 
ทำให้มีผลมาก มีผลไพบูลย์ เป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลาย
รุ่งเรืองด้วยสมบัติตามความประสงค์
  ●	 บทว่า อญฺชลีกรณีโย แปลว่า ผู้ควรแก่ 
การกราบไหว้
  พระสงฆ์ชื่ อ ว่ าอัญฺชลีกรณียะ  เพราะมี  
ความหมายว่า ควรซึ่งการทำอัญชลีกรรม คือ 
การนบไหว้  ที่ ช าว โลกทั้ งปวง ใช้หั ตถ์ทั้ ง  ๒ 
นบไหว้ เหนื อ เศี ยรของมนุษย์  เทวดา  และ 
พรหมทั้งหลาย
  ●	 บทว่า อนุตฺตรํ ปุญฺยกฺเขตฺตํ โลกสฺส แปลว่า  
เป็นเนื้อนาบุญชั้นยอดเยี่ยมของชาวโลก

-17-0819.indd   126 9/13/17   1:10:39 PM



127

  พระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญที่หานาอื่นยิ่งกว่ามิได้ 
ของชาวโลก พระสงฆ์เปรียบเหมือนเป็นสถานที่ 
เพาะปลูกบุญอันหาที่อื่นเสมอเหมือนมิได้ อุปมาว่า 
สถานที่เพราะปลูกข้าวสาลีก็ตาม ข้าวเหนียวก็ตาม 
ของพระราชาก็ดี  ของอำมาตย์ก็ดี  เรียกกันว่า 
นาขา้วสาลขีองพระราชา นาขา้วเหนยีวของพระราชา 
เป็นต้นฉันใด พระสงฆ์ก็เป็นสถานที่เพาะปลูกบุญ 
ของชาวโลกทั้งปวงฉันนั้น ไม่มีสถานที่อื่นที่ยิ่งกว่า 
คือวิเศษกว่าสถานที่นี้ แม้แต่สถานที่ที่เสมอกันก็ยัง 
ไม่มี เพราะว่าผลบุญที่เป็นไปพร้อมเพื่อประโยชน์สุข
นานาประการ ย่อมงอกงามได้เพราะอาศัยพระสงฆ์  
เพราะฉะนั้นพระสงฆ์จึงชื่อว่าเป็นนาบุญที่หานาอื่น 
ยิ่งกว่ามิได้ของชาวโลก
  ที่นาเป็นต้นชื่อว่า เขต เพราะมีความหมายว่า 
ย่อมป้องกันรักษาซึ่ งพืชที่ เขาหว่านไว้ให้ เจริญ 
งอกงามผลิดอกออกผลมากมายให้
  บุญชื่อว่าเขต เขตแห่งบุญ ชื่อว่า ปุญฺญกฺเขตฺตํ 
แปลว่า นาบุญ เปรียบเหมือนพื้นที่นาอันอุดม 
สมบูรณ์ดี ทำให้เมล็ดพืชที่หว่านไปงอกเงยได้เป็น 
อย่างดี แม้จะหว่านพืชลงไปเพียงเล็กน้อย
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สังฆคุณ ๙ ประการ เป็นเหตุ เป็นผล แก่กัน
  สังฆคุณที่เป็นสาระสำคัญในองค์แห่งสังฆคุณ  
๙ ประการนั้น มีอยู่ ๔ ประการ คือ สุปฏิปนฺโน 
อุชุปฏิปนฺโน ญายปฏิปนฺโน และสามีจิปฏิปนฺโน  
เมือ่ปฏปิทาดำรงอยูโ่ดยสมบรูณถ์กูตอ้งแลว้ ยอ่มเปน็ 
เหตุให้บุคคลนั้นตั้งอยู่ในคุณอีก ๕ ประการตั้งแต่ 
อาหุเนยฺโย เป็นต้นจนถึง อนุตตฺรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ 
โลกสฺส สังฆคุณเหล่านี้เป็นผล
  เมื่อพระโยคีนั้นระลึกเนือง ๆ ถึงพระสังฆคุณ 
ทัง้หลาย อนัตา่งกนัดว้ยความเปน็สปุฏปินโฺน เปน็ตน้ 
อยู่อย่างนี้ ในสมัยนั้นจิตของพระโยคีย่อมเป็นจิตที่ 
ไม่ถูกราคะ โทสะ โมหะ กลุ้มรุม จิตของพระโยคี 
ย่อมเป็นธรรมชาติที่ตรงดิ่งไปปรารภถึงพระสงฆ์ 
องค์ฌานทั้งหลายได้แก่ วิตก วิจาร ปิติ สุข เอกัคคตา 
ย่อมบังเกิดขึ้น ข่มนิวรณ์ ๕ ได้
  แต่เพราะความที่พระสังฆคุณทั้งหลาย เป็น 
ธรรมชาติลึกซึ้ง หรือเพราะความที่จิตน้อมไปในการ
ระลึกเนือง ๆ ถึงพระคุณอันมีนานาประการ ฌาน 
ทีเ่กดิขึน้จงึไมเ่ขา้ถงึอปัปนาฌาน ถงึเพยีงอปุจารฌาน 
เท่านั้น
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  ฌานนีย้อ่มนบัวา่เปน็สงัฆานสุสต ิเพราะเกดิขึน้
โดยอำนาจตามระลกึเนอืง ๆ  ถงึพระสงัฆคณุทัง้หลาย 
องค์ธรรมได้แก่สติเจตสิกที่ในมหากุศลจิต ที่มีคุณ 
ของอริยสงฆ์เป็นอารมณ์

 
อานิสงส์การเจริญสังฆานุสสติกัมมัฏฐาน

  ภิกษุผู้ประกอบเนือง ๆ ซึ่ งสังฆานุสสตินี้  
ย่อมเป็นผู้มีความเคารพ มีความยำเกรงในพระสงฆ์ 
ย่อมถึงซึ่งความไพบูลย์แห่งศรัทธาเป็นต้น ทนต่อ 
ความกลัวทั้งหลายและอารมณ์ที่น่ากลัวได้ ทั้ง 
สามารถอดกลั้นทุกข์ได้ ย่อมได้ความมั่นใจว่าได้อยู ่
ร่วมกับพระสงฆ์ แม้ร่างกายของเธออันสังฆานุสสติ 
ครอบครองอยู่ ย่อมเป็นของควรซึ่งการบูชาดุจเรือน 
อุโบสถที่พระสงฆ์ชุมนุมกันอยู่ เมื่อมีการประจวบกับ
วัตถุอันจะพึงล่วงละเมิดได้ หิริและโอตตัปปะก็จะพึง 
เกิดแก่เธอดุจเห็นพระสงฆ์อยู่ตรงหน้า ก็เธอเมื่อยัง 
แทงตลอดคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปไม่ได้ ก็ย่อมเป็นผู้มี 
สุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้า
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  เพราะเหตุนี้ ท่านผู้มีปัญญาดี พึงทำความ 
ไม่ประมาทในสังฆานุสสติอันมีอานุภาพมากอย่างนี้
ตลอดกาลทุกเมื่อเถิด

 
อ้างอิงจากคัมภีร์วิสุทธิมรรค
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จากนายเรือ ถึง “อิติปิ โส ฯลฯ”
อาจารย์ท่านหนึ่ง

  ก า ร เดิ นทา งท่ อ ง เที่ ย ว ไป ในสั ง ส า ร วั ฏ 
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า 
พระสมณโคดม ต้องใช้เวลาเดินทางที่ยาวนานมาก 
ไมม่ใีครทีส่ามารถจะรูไ้ดว้า่ ทา่นไดอ้ตัภาพของความ
เป็นสัตว์มีชีวิตมาตั้งแต่เมื่อไร เพราะหาสังสารวัฏ 
เบื้องต้นมิได้ แม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอง 
กไ็มส่ามารถทราบได ้แตเ่รือ่งทีท่า่นตัง้ความปรารถนา 
ไว้ในใจว่า ต้องการเป็นพระพุทธเจ้านั้น เรื่องนั้น 
พอจะทราบได้ โดยอาศัยตำราทางพระพุทธศาสนาที่
ท่านผู้รู้ได้รจนาขึ้นไว้ จะขอหยิบยกมากล่าวไว้ในที่นี้ 
โดยย่อๆ ความว่า
  ในอดีตกาล พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็น 
มาณพหนุ่มอาศัยอยู่กับมารดา ต่อมาได้เดินทางไป 
ค้าขายทางเรือกับนายเรือ พร้อมพามารดาไปด้วย 
ในระหว่างทางเกิดพายุพัด จนเรืออัปปางจมลงใน 
มหาสมทุร พระโพธสิตัวใ์หม้ารดาขีค่อ แลว้วา่ยนำ้ไป
ในมหาสมุทรที่ยังมองไม่เห็นฝั่ง
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  ขณะที่พระโพธิสัตว์พามารดาว่ายน้ำมองหาฝั่ง 
อยู่นั้น ท้าวมหาพรหม ซึ่ งอยู่ที่อกนิษฐาภูมิมี  
ความดำริว่า “เวลาได้ล่วงเลยไปนานแล้ว ยังไม่มี 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้เลย” จึงได้ตรวจดู 
หมู่สัตว์ เพื่อจะเลือกสรรบุคคลที่มีจิตใจกล้าหาญ  
สามารถที่จะบำเพ็ญเพียรเป็นพระพุทธเจ้าได้ ก็ได้ 
เห็นพระโพธิสัตว์ที่ยอมสละชีวิตไม่ละทิ้งมารดา 
ให้มารดาขี่คอว่ายน้ำ ทั้ งๆ ที่ ใกล้จะหมดแรง 
จมน้ำตายอยู่แล้ว ท้าวมหาพรหมจึงดำริว่า “บุรุษนี้ 
เป็นมหาบุรุษโดยแท้” ยอมสละชีวิตตน เพื่อพา 
มารดาเข้าไปหาฝั่ง บุคคลนี้แหละ มีจิตใจเข้มแข็ง  
พอที่จะบำเพ็ญภารกิจจนสำเร็จความเป็นพระสัมมา 
สัมพุทธเจ้าได้ จึงดลใจให้พระโพธิสัตว์ ตั้งมโน- 
ปณิธาน ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าว่า  
“เมื่อเราเปลื้องตนออกจากสังสารวัฏได้แล้ว ก็จะ 
พึงทำสัตว์ให้พ้นจากสังสารวัฏด้วย” คิดดังนี้แล้ว 
ก็เกิดความอุตสาหะแบกมารดา ว่ายน้ำเข้าหาฝั่ง 
ด้วยความช่วยหลือของเทวดา พระโพธิสัตว์ว่ายน้ำ 
อยู่ได้  ๒ – ๓ วัน ก็พามารดาขึ้นฝั่งได้ แล้วเลี้ยงด ู
มารดาจนกระทั่งสิ้นชีวิต จึงแยกย้ายกันไปตาม 
ยถากรรม
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  นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่พระโพธิสัตว์ตั้งมโนปณิธาน 
คอืคดิในใจ (ยงัไมไ่ดเ้ปลง่วาจา) วา่จะเปน็พระพทุธเจา้ 
แล้วก็คิดในใจอย่างนี้ติดต่อกันมาเป็นเวลาหลาย 
ภพชาติ นับได้ ๗ อสงไขยกัป หลังจากนั้นก็เปล่ง 
วาจาปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าอีกหลายภพ 
หลายชาติ นับเป็นเวลาได้ ๙ อสงไขยกัป
  มาในกปัทีเ่รยีกวา่สารมณัฑกปั ซึง่มพีระพทุธเจา้ 
อุบัติขึ้น ๔ พระองค์ คือ พระตัณหังกร พระเมธังกร 
พระสรณังกร และพระทีปังกร พระโพธิสัตว์ได้มา 
เกิดเป็นสุเมธดาบส ได้รับพยากรณ์จากพระทีปังกร 
สัมมาสัมพุทธเจ้าว่า “นับตั้งแต่นี้ไป เป็นเวลา ๔ 
อสงไขย แสนมหากัป จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมา 
สัมพุทธเจ้า พระนามว่า พระสมณโคดม”
  หลังจากได้รับพุทธพยากรณ์ พระโพธิสัตว์ก็จะ 
ได้ชื่อว่า เป็นนิยตโพธิสัตว์ (ผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็น 
พระพุทธเจ้าแน่นอน) ได้เริ่มบำเพ็ญบารมี ๓๐ ทัศ 
เพื่อสำเร็จความเป็นพระพุทธเจ้า เรื่องราวเกี่ยวกับ 
การบำเพ็ญบารมี ผู้สนใจพึงหาอ่านได้จากจริยาปิฎก
หรือชาดกตามแต่อัธยาศัย

-17-0819.indd   133 9/13/17   1:10:43 PM



134

  เมื่อพระโพธิสัตว์บำเพ็ญพระบารมีครบ ๓๐ ทัศ 
แล้ว ในชาติสุดท้ายได้มาเกิดในตระกูลศากยะ  
เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ เจริญวัย 
จนกระทั่งออกบวช ผ่านการทรมานตนด้วยการ 
บำเพ็ญทุกรกิริยา แน่ใจว่าไม่ใช่หนทางตรัสรู้ จึงหัน 
กลับมาฉันอาหารดังเดิม จนกระทั่งวันขึ้น ๑๕ ค่ำ 
เดือน ๖ ก็ได้ตรัสรู้ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  
ณ โคนโพธพิฤกษ ์ถงึพรอ้มดว้ยพระพทุธคณุทกุอยา่ง 
พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย สามารถท่องได้อย่าง 
ขึ้นใจว่า
  “อิติปิ โส ภควา, อรหํ, สมฺมาสมฺพุทฺโธ, 
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน, สุคโต, โลกวิทู, อนุตฺตโร 
ปุริสทมฺมสารถิ, สตฺถา เทวมนุสฺสานํ, พุทฺโธ, 
ภควา” 
  จากนายเรือหนุ่มผู้ ให้มารดาขี่คอว่ายน้ำ 
ฝ่ากระแสคลื่นในมหาสมุทร เริ่มตั้งความปรารถนา 
เป็นพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรก ใช้เวลาทั้งหมด  
๒๐ อสงไขย แสนมหากัป เดินทางท่องเที่ยวไป 
ในสังสารวัฏ จนในที่สุดได้รับการสรรเสริญจาก 
สัตว์โลก อันมี มนุษย์ เทวดา พรหมทั้งหลาย ว่า  
“อิติปิ โส ฯลฯ”
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  บทสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
จำแนกออกได้ ๙ ประการ ซึ่งพระพุทธคุณทั้ง  
๙ ประการนี้ พุทธศาสนิกชนคงจะสาธยายได้เป็น 
ส่วนมาก แต่การสวดหรือการสาธยายคงไม่ได้  
ประโยชน์อะไร ถ้าผู้สวดไม่เข้าใจหรือรู้ความหมาย 
ของสิ่งที่ตนเปล่งออกมาด้วยวาจา ซึ่งคงไม่ต่างอะไร 
จากนกแก้วหรือนกขุนทอง ที่เจ้าของสอนให้พูดอะไร 
มันก็พูดไปตามนั้น แต่ไม่ได้รู้ความหมายอะไรหรอก
  พุทธศาสนิกชนต้องยอมรับความจริงที่ว่า 
เรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
เป็นหนึ่งในที่พึ่งนั้น การที่จะขอให้พระพุทธเจ้า 
เป็นที่พึ่งได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบว่า 
พระพุทธเจ้ามีคุณพิเศษอะไร จนทำให้เราต้อง 
สวดมนต์อ้อนวอน ขอให้ท่านเป็นที่พึ่งให้ในเวลาที่ 
เราต้องการพึ่ง หลายๆ คนได้รับการแนะนำว่า 
เวลามีภัยให้สวด “อิติปิ โส” ร้อยจบ หรือสวด  
“อิติปิ โส” ถอยหลัง ก็จะแคล้วคลาดจากภัยได้ 
แม้ในเวลาใกล้ตายก็ยังแนะนำว่า ให้ผู้ใกล้จะตาย 
นึ ก ถึ ง ค ำ ว่ า  “ อ ร หํ ”  เ พื่ อ ใ ห้ จิ ต ใ จ ผ่ อ ง ใ ส 
แล้วจะได้ไปสู่สุคติ
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  เพื่อให้การระลึกถึงพระพุทธคุณได้สำเร็จ 
ประโยชนส์มดงัมุง่หมาย สาธชุนทกุทา่นควรจะเขา้ใจ 
เนื้อหาของพระพุทธคุณทั้ง ๙ ประการ ซึ่งจะได้นำ 
มาแสดงโดยย่อๆ ดังต่อไปนี้
  ประการที่  ๑ พระพุทธคุณบทว่า “อรหํ” 
มีความหมายว่า
  - เป็นผู้ไกลจากกิเลส เพราะละกิเลส มี โลภะ 
เป็นต้น พร้อมทั้งวาสนาได้
  - เพราะขจัดศัตรู คือ กิเลส ๑๐ อย่าง มี โลภะ 
โทสะ โมหะ ฯลฯ
  - เป็นผู้ ทำลายซี่ กำของสั งสารจักร  คือ 
ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีก
  - ผู้ควรแก่การรับปัจจัย มี จีวร บิณฑบาต 
เป็นต้น ที่เขานำมาบูชา
  - ไม่ทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้ง
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงพร้อมด้วยพระคุณ 
ดังกล่าวข้างต้น จึงทรงพระนามว่า “อรหํ” 

  ประการที่ ๒ พระพุทธคุณบทว่า “สมฺมา-
สมฺพุทฺโธ” เพราะตรัสรู้ธรรมทั้งปวง คือ อริยสัจ ๔ 
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โดยชอบและโดยพระองคเ์อง โดยไมต่อ้งรบัฟงัจากผูใ้ด 
คือ ตรัสรู้ว่า
  - ทุกขสัจจะ   เป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้
  - สมุทัยสัจจะ  เป็นธรรมที่ควรละ
  - นิโรธสัจจะ   เป็นธรรมที่ควรทำให้แจ้ง
  - มัคคสัจจะ   เป็นธรรมที่ควรเจริญ
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถึงพร้อมด้วยพระคุณ 
ดังกล่าว จึงทรงพระนามว่า “สมฺมาสมฺพุทฺโธ”

  ประการที่ ๓ พระพุทธคุณบทว่า “วิชฺชา- 
จรณสมฺปนฺโน” มีความหมายว่า พระผู้มีพระภาค 
พระองคน์ัน้ทรงมพีระนามวา่ “วชิชฺาจรณสมปฺนโฺน” 
เพราะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชา ๓ คือ
  - ปุพเพนิวาสานุสติญาณ (ระลึกชาติได้)
  - จุตตูปปาตญาณ (รู้จุติปฏิสนธิของสัตว์)
  - อาสวักขยญาณ (รู้ ธรรมอันเป็นที่ สิ้ น 
   อาวสวกิเลส)
  หรือวิชชา ๘ คือ
  - วิปัสสนาญาณ
  - มโนมยิทธิญาณ
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  - อิทธิวิธิญาณ
  - ทิพพโสตญาณ
  - เจโตปริยญาณ
  - ปุพเพนิวาสานุสติญาณ
  - จุตตูปปาตญาณ
  - อาสวักขยญาณ
  จรณะ ๑๕ คือ  ศีลสั งวร อินทรีย์สั งวร 
การบรโิภคพอประมาณ ชาครยิานโุยค (หมัน่ประกอบ 
ความเพียรไม่เห็นแก่หลับนอน) พระสัทธรรม ๗ 
(ศรัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะ วิริยะ ปัญญา) 
และรปูาวจรฌาน ๔ คอื ปฐมฌาน ทตุยิฌาน ตตยิฌาน 
จตุตถฌาน

  ประการที่ ๔ พระพุทธคุณบทว่า “สุคโต”  
พระผูม้พีระภาคพระองคน์ัน้ทรงพระนามวา่ “สคุโต” 
เพราะ 
  - เสด็จไปสู่ที่อันดี คือพระนิพพานอันไม่มี 
ความเกิดความตาย
  - มีทางเสด็จไปอันงาม ซึ่งทางอันงามนั้นคือ 
อริยมัคมีองค์ ๘
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  - เสด็จไปโดยชอบ เพราะเสด็จไปแล้วไม่หวน 
กลับมาหากิเลสที่ถูกกำจัดไปแล้วด้วยอริยมัค เพราะ 
ตรัสโดยชอบ คือตรัสแต่วาจาที่จริงแท้มีประโยชน์ 
ในเวลาที่เหมาะสม
 
  ประการที่ ๕ พระพุทธคุณบทว่า “โลกวิทู” 
พระผูม้พีระภาคพระองคน์ัน้ ทรงพระนามวา่ “โลกวทิ”ู 
เพราะรู้แจ้งโลก ๓ คือ สัตตโลก (โลกคือเหล่าสัตว์) 
สังขารโลก (โลกคือสังขาร) และโอกาสโลก (โลกคือ
ที่อยู่ของเหล่าสัตว์อันมี ๓๑ ภูมิ)

  ประการที่ ๖ พระพุทธคุณบทว่า “อนุตฺตโร 
ปุริสทมฺมสารถิ” พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
ทรงพระนามว่า “อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ” เพราะ 
เป็นนายสารถีผู้ฝึกบุคคลที่ควรฝึก ได้อย่างไม่มี 
ใครยิ่งกว่า

  ประการที่ ๗ พระพุทธคุณบทว่า “สตฺถา 
เทวมนุสฺสานํ” พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น 
ทรงพระนามว่า “สตฺถา เทวมนุสฺสานํ” เพราะมี 
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ความหมายว่า ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์
ทั้งหลาย เพราะทรงสั่งสอนถึงประโยชน์ในโลกนี้ 
ประโยชน์ในโลกหน้า และประโยชน์อย่างยิ่ง คือ 
พระนิพพาน ตามสมควรแก่เวไนยสัตว์

  ประการที่ ๘ พระพุทธคุณบทว่า “พุทฺโธ” 
พระผูม้พีระภาคพระองคน์ัน้ ทรงพระนามวา่ “พทุโฺธ” 
เพราะมีความหมายว่า รู้แจ้งอริยสัจ ๔ และสอนให้ 
ผู้อื่นรู้ตามด้วย
 
  ประการที่ ๙ พระพุทธคุณบทว่า “ภควา” 
พระผูม้พีระภาคพระองคน์ัน้ ทรงพระนามวา่ “ภควา” 
เพราะมีความหมายว่า 
  - ทรงมีพระบารมีอันสูงส่ง มี ทาน และศีล  
   เป็นต้น ที่ก่อให้เกิดโลกียสุขและโลกุตตรสุข
  - ทรงเพยีบพรอ้มดว้ยบญุฤทธิต์า่งๆ เปน็ตน้วา่  
   อิสสริยะ (ความเป็นใหญ่) ในจิตหรือรูปกาย 
   ยสะ เกียรติยศอันบริสุทธิ์ที่แผ่ไปในโลก ๓ 
   สิริ (ความสง่างามแห่งองคาพยพน้อยใหญ่ 
   ทั้งปวง) ฯลฯ
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  - ทรงจำแนกธรรมโดยจำแนกเป็นกุศล อกุศล  
   อัพยากฤต จำแนกเป็นขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
   สัจจะ อินทรีย์ เป็นต้น
  พระนามว่า “ภควา” นี้  ยังมีอีกมากมาย 
หลายประการ ขอแสดงโดยย่อแต่ เพียงเท่านี้  
พระพุทธคุณโดยพิสดาร มี ๙ ประการ ตามที่กล่าว 
มานี้
  แต่บางท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟั งมาว่ า 
พระพุทธคุณมี เพียง  ๓ ประการเท่านั้น  คือ 
พระมหากรุณาคุณ พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ 
ไม่ใช่มี ๙ ประการ (เรื่องนี้ ข้าพเจ้าได้ยินกับหูเอง 
ผู้พูดเป็นแม่ชี เคยมาศึกษาที่มูลนิธิแนบแห่งนี้  
ขา้พเจา้ยงัจำชือ่ได ้แตไ่มข่อระบชุือ่ในทีน่ี ้แกไดย้นิมา 
จากครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆ สั่งสอนว่าพระพุทธคุณ  
มี ๓ ประการ) 
  เรื่องพระพุทธคุณนี้ จะว่ามี ๓ ประการ หรือ  
๙ ประการ ก็ได้ คือว่า โดยพิสดารก็มี ๙ ว่าโดยย่อ 
ก็มี ๓ คือเอา ๙ ประการนั่นแหละ มาย่อเหลือเพียง 
๓ ประการ เช่น พระพุทธคุณบทแรก คือ
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  “อรหํ” สงเคราะห์เข้าในพระบริสุทธิคุณ 
(เพราะคำว่า “อรหํ” เป็นการแสดงถึงจิตใจที่บริสุทธิ์
หมดจดจากกิเลสของพระผู้มีพระภาคเจ้า)
  ส่วนพระพุทธคุณในบทอื่นๆ ที่เหลือ คือ
“สมฺมาสมฺพุทฺโธ” สงเคราะห์เข้าใน 
❍ พระมหากรุณาคุณ  ❍ พระปัญญาคุณ ❍	พระบริสุทธิคุณ

“วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน” สงเคราะห์เข้าใน
❍ พระมหากรุณาคุณ  ❍ พระปัญญาคุณ ❍	พระบริสุทธิคุณ

“สุคโต” สงเคราะห์เข้าใน
❍ พระมหากรุณาคุณ  ❍ พระปัญญาคุณ ❍	พระบริสุทธิคุณ

“โลกวิทู” สงเคราะห์เข้าใน
❍ พระมหากรุณาคุณ  ❍ พระปัญญาคุณ ❍	พระบริสุทธิคุณ

“อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ” สงเคราะห์เข้าใน
❍ พระมหากรุณาคุณ  ❍ พระปัญญาคุณ ❍	พระบริสุทธิคุณ

“สตฺถา เทวมุนสฺสานํ” สงเคราะห์เข้าใน
❍ พระมหากรุณาคุณ  ❍ พระปัญญาคุณ ❍	พระบริสุทธิคุณ

“พุทฺโธ” สงเคราะห์เข้าใน
❍ พระมหากรุณาคุณ  ❍ พระปัญญาคุณ ❍	พระบริสุทธิคุณ

“ภควา” สงเคราะห์เข้าใน
❍ พระมหากรุณาคุณ  ❍ พระปัญญาคุณ ❍	พระบริสุทธิคุณ
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  พระพุทธคุณเหล่านี้ ขอให้ท่านใช้วิจารณญาณ 
เลือกคำตอบที่ถูกต้อง โดยใส่เครื่องหมาย √ ลงใน 
วงกลมหนา้คำตอบทีท่า่นเหน็วา่ถกูตอ้ง ขอแนะนำวา่ 
พระพุทธคุณบางบท ท่านอาจใส่เครื่องหมาย √ 
ได้มากกว่า ๑ ข้อ
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ธรรมะวันนี้
อ.นิตยา ปรีชายุทธ

  สะสัมภาระวิบาก ว่า 
  กว่าจักได้เป็นพระพุทธเจ้าอธิบายพุทธประวัติ 
นับตั้งแต่เริ่มปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าครั้งแรก 
โดยตั้ งมโนปณิธาน ๗ อสงไขย วจีปณีธาน  
๙ อสงไขย ตั้งปณิธานทั้งกาย วาจา ใจ เริ่มเมื่อพบ 
สมเด็จพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทรงบำเพ็ญ
บารมี ๓๐ ทัศ อันมีบารมี ๑๐ และปรมัตตธรรม ๑๐ 
ที่สมควรแก่อภินิหารของพระองค์ ทรงยังสัมภาร 
บารมีที่สะสมเพื่อพระสัพพัญญูให้ถึงที่สุด ตลอด 
ระยะเวลา ๔ อสงไขยยิ่งด้วยแสนกัป อันจะประมาณ
นับภพชาติที่ทรงอุบัติขึ้นมิได้มีในกาลนานอย่างนี้  
ได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระองค์อื่นจาก 
พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงอุบัติขึ้นอีกในกัป 
ตา่งๆ กนัตามลำดบั มพีระผูม้พีระภาคเจา้พระนามวา่ 
โกณฑญัญะ จนถงึ พระทศพลพระนามวา่ พระพทุธเจา้ 
กัสสปะ เป็นที่สุด ที่ทรงพยากรณ์พระมหาสัตว์ว่า 
จักเป็นพระพุทธเจ้า ฉะนั้นเมื่อรวมแล้วที่ทรงได้รับ 
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พุทธพยากรณ์นับได้ ๒๔ พระองค์ ตลอดระยะเวลา  
๔ อสงไขยยิ่งแสนกัป
  จนกระทั่งถึงพระชาติเป็นพระเวสสันดรอันเป็น
การบำเพ็ญพระบารมีเป็นชาติสุดท้าย และเมื่อ 
พระองค์เสด็จสวรรคตแล้วเสด็จอุบัติในสวรรค์ 
ชั้นดุสิต ชื่อว่า เสตเกตุเทพบุตร รอคอยกาลอุบัติเพ่ือ
ความเปน็พระพทุธเจา้ ทรงดำรงอยู ่ณ สวรรคช์ัน้ดสุติ 
ตราบเท่าถึงอายุขัย
  ในกาลใกล้จุตินั้น เทวดาทั้งปวงและพรหมใน 
แตล่ะจกัรวาลพากนัไปยงัสำนกัของพระบรมโพธสิตัว์
ในภพชั้นดุสิต ได้กราบทูลอาราธนาพระโพธิสัตว์ 
ใหม้าตรสัรู ้ลำดบันัน้พระมหาสตัวย์งัมไิดใ้หป้ฏญิญา
แก่เทวดาทั้งหลาย แต่ทรงตรวจดูมหาวิโลกนะ  
๕ ประการ
  ๑.  มีกาล ได้แก่ อายุของมนุษย์ต้องไม่เกิน  
๑ แสนปีไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ปี
  ๒.  ทวีป ได้แก่ ชมพูทวีปเท่านั้น
  ๓.  ภูมิประเทศ ได้แก่ มัชฌิมประเทศ คือ  
นครกบิลพัสด์ุ
  ๔.  ตระกูล ได้แก่ ตระกูลกษัตริย์
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  ๕.  พระชนมายุของพระมารดา ทรงเห็นว่า 
จกัมพีระชนมายอุกี ๑๐ เดอืน ๗ วนั ทรงเหน็วา่กาลนี้ 
เป็นกาลอันสมควรเพื่อการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า 
ทรงถูกแวดล้อมแล้วด้วยเหล่าเทวดาชั้นดุสิต เสด็จ 
ไปสู่สวนนันทวัน อันเหล่าเทวดาคอยเตือนระลึกถึง 
กุศลอยู่อย่างนี้ ได้เสด็จจุติ  แล้วทรงถือปฏิสนธิ 
ในพระครรภ์ของพระนางมหามายาเทวี ตระกูล 
ศากยราช ทั้งหมื่นโลกธาตุได้สะเทือนสะท้าน 
หวั่นไหวขึ้นพร้อมกัน
  พระองค์ทรงได้รับการเลี้ยงดู เป็นอย่างดี   
ทรงเจริญด้วยสิริโสภาคอันยิ่งใหญ่ อนุพยัญชนะ  
๘๐ ประการ ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ  
๓๒ ประการ ถึงความเป็นหนุ่มโดยลำดับ เมื่อ 
พระชนม์ ๒๙ พรรษา เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ 
ทรงเริ่มทำความเพียรใหญ่อยู่ถึง ๖ ปีประทับนั่ง  
ณ โคนต้นโพธิ์ในวันวิสาขปุณณมีเมื่อดวงอาทิตย์ตก 
  - ทรงกำจัดมารและพลมาร ใน ปฐมยาม 
  - ทรงได้บุพเพนิวาสญาณ ใน มัชฌิมยาม
  - ทรงได้ทิพยจักษุ ใน ปัจฉิมยาม
  - ทรงยังกิเลสพันห้าร้อยให้สิ้นไป ทรงบรรลุ 
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
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  แต่นั้นทรงประทับอยู่ ณ บริเวณนั้นๆ ล่วงไป  
๗ สัปดาห์แล้วจึงเสด็จไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวัน 
กรุงพาราณสี ในวันอาสาฬหบุณณมี ยังพรหม  
๑๘ โกฎิ มีพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นประมุข 
ให้ดื่มอมตธรรม ทรงยังพระธรรมจักรให้เป็นไป 
ยงัเวไนยสตัวม์พีระยสะเปน็ตน้ ใหต้ัง้อยูใ่นอรหตัตผล 
แล้วทรงมอบให้พระอรหันต์ ๖๐ รูป ทั้งหมดเหล่านั้น 
จารกึเพือ่อนเุคราะหส์ตัวโ์ลก พระองคเ์องเมือ่จะเสดจ็ 
ไปยังอุรุเวลาได้ยังภัททวัคคีย์ ๓๐ รูป ให้ตั้งอยู่ใน 
โสดาปัตติผลเป็นต้น ณ ไร่ฝ้าย ครั้นเสด็จถึงอุรุเวลา 
แล้วได้ทรงแสดงปาฏิหาริย์ ๑,๕๐๐ ครั้ง ทรงแนะนำ 
ชฎลิสามพีน่อ้ง มอีรุเุวลกสัสปะเปน็ตน้ กบัชฎลิบรวิาร 
อีก ๑,๕๐๐ ชฏิลเหล่านั้นแวดล้อมแล้วประทับนั่ง  
ณ สวนลัฎฐิวัน ใกล้กรุงราชคฤห์ทรงยังพราหมณ์ 
และคฤหบด ี๑๒๐,๐๐๐ มพีระเจา้พมิพสิารเปน็ประมขุ 
ให้หยั่งลงในพระศาสนา ประทับอยู่ ณ เวฬุวันวิหาร 
อันพระราชามคธทรงสร้างถวาย ต่อจากนั้น 
พระพทุธองคไ์ดท้รงกระทำพทุธกจิตลอดพระชนมช์พี 
จวบจนกระทั่งดับขันธปรินิพพาน
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  มรณูปปัตติ 
  ความเกดิขึน้แหง่ความตายของทกุชวีติทีเ่กดิขึน้
มาในโลกนี้ต้องมคีวามตายเบื้องหน้า เพื่อจะให้ผู้ที่มี
ปัญญารู้ว่าเกิดแล้วต้องตาย ชีวิตที่เกิดมาควรจะใช้ 
ให้เป็นประโยชน์หรือโทษ ในการที่จะเกิดใหม่ 
ในภพหน้า
  โดยที่การทำบุญที่เรียกว่า อุปธินิภัณฑ์ คือ 
ทรัพย์ที่ฝากไว้ในกมลสันดานแห่งตนเพื่อเข้าสู่  
พระนิพพานเป็นกามาวจรกุศล ในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ 
กุศลธรรมบถ ๑๐ บารมี ๑๐ = ๓๐ x ๓ กาล = ๙๐ อย่าง  
คือ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต บารมี ๑๐ คือ ทาน ศีล 
เนกขัมมะ ปัญญา สัจจะ อธิษฐาน ขันติ วิริยะ เมตตา 
อุเบกขา ที่เป็นสามัญบารมีเกี่ยวกับองค์อธิบดี ๔ คือ 
ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
  การได้เกิดเป็นมนุษย์และได้พบคำสอนของ 
พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ถอืวา่เปน็ความโชคดทีีไ่ดส้รา้ง 
กุศลไว้อย่างดีมาในอดีตชาติเพราะสิ่งที่หาได้ยาก 
ในโลกที่มีอยู่ ๕ ประการ คือ
  ๑.  การบั ง เกิ ดขึ้ น ของพระพุทธศาสนา  
เกิดได้ยากมาก
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  ๒.  การบังเกิดเป็นมนุษย์ เป็นสิ่งที่หาได้ยาก 
  ๓.  การได้พบพระพุทธองค์ เป็นสิ่งที่หาได้ยาก 
  ๔.  ได้ฟั งธรรมแล้วจะเข้ า ใจธรรม และ 
ปฏิบัติธรรมให้สำเร็จก็ยาก
  มนุษย์ที่เกิดมาในกามภูมิ คือรับอารมณ์ได้  
๖ อารมณ์ ทางตา - เห็นรูป ทางหู - ได้ยินเสียง         
ทางจมูก - ได้กลิ่น ทางลิ้น - รู้รส ทางกาย - 
สัมผัสร้อนเย็น อ่อน แข็ง สัตว์ทางกามภูมิมีขันธ์ ๕ 
คือ รูป กับ นาม
  เพราะเหตุนี้ กามทั้งหลายล้วนแต่มีโทษให้ผล 
เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ถึง ๕ อย่าง คือ
  ๑.  ทุกข์ที่ เกิดจากกามก็มาจากการที่ต้อง 
แสวงหา
  ๒.  เมื่อแสวงหาแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดการ 
หวงแหน
  ๓.  ให้เกิดการรักษา
  ๔.  ให้เกิดการบริโภค
  ๕.  เมื่อบริโภคแล้วก็ต้องไปรับผลแห่งกรรม  
คือบริโภคแล้วเป็นเหตุให้ไปทำบุญบ้าง ทำบาปบ้าง 
ก็ต้องไปรับผลแห่งกรรมที่เกิดจากการแสวงหากาม  
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กรรมที่ตัวทำไว้แล้วถ้าหากว่าไปทำทุจริตก็จะได้ผลที่
เผ็ดร้อนทั้งนั้น เพราะว่าความเร่าร้อนคือความยินดี 
ติดใจในกาม ก็เกิดมาจากความเร่าร้อนด้วยกิเลสใน
ปัจจุบัน และก็ยังจะให้เร่าร้อนด้วยวิบากในอนาคตอีก 
คือได้รับทุกข์โทษภัยของไฟ ๑๑ กองที่คอยแผดเผา 
ผลาญอยู่ตลอดเวลา พอเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องแก่ 
ต้องเจ็บ ต้องตาย ต้องเศร้าโศกเสียใจไปต่างๆ นานา 
ที่กล่าวไปแล้วว่าเป็นไฟ ๑๑ กอง ผู้ใดที่เห็นโทษ 
ของกามอย่างนี้แล้วก็ควรที่จะคิดถึงอริยสัจ ๔  
ที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดงไว้ก็มีทุ กข์  
ทุกขสมุทัย ทุกขนิโรธคามิณีปฏิปทา ถ้าหากว่า 
ผู้ใดได้รู้อริยสัจ ๔ แล้ว ย่อมจะกำจัดตัณหาและทิฐิ 
ให้สิ้นไป แล้วก็จะเป็นเหตุให้เข้าถึงความพ้นทุกข์ได้  
เพราะพระนิพพานนั้นเป็นธรรมที่ดับทั้ งกิ เลส 
ดับทั้งทุกข์เป็นอมตธรรมไม่มีการตาย 
  

โทษของกาม
  ยกตวัอยา่ง พระนางสเุมธา ไดอ้ธบิายเหตผุลคอื 
โทษของกามให้พระชนกชนนีกับพระเจ้าอนิกรัตตะ 
ฟังแล้วพระนางบอกว่า ผู้ที่ไม่รู้เหตุผลอย่างนี้ ถ้ายัง 
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ยินดีอยู่ในกามก็จะต้องเป็นทุกข์ท่องเที่ยวไปเพื่อรับ 
ผลของกามไม่มีที่สิ้นสุด
  แต่ถา้หากวา่ผู้ใดมายินดใีนอรยิสัจ ๔ ก็จะทำให้
ผู้นั้นพ้นจากทุกข์และการที่จะมายินดีในอริยสัจ ๔ 
ก็จำเป็นต้องออกจากกาม การออกจากกามก็คือการ
ออกบวชที่เรียกว่า เนกขัมมะ และการออกบวชนี้ 
ไม่มีข้าศึกเพราะมีแต่จะทำให้ผู้นั้นพ้นจากทุกข์  
ถ้าหากว่าได้มาประพฤติพรหมจรรย์ก็จะพ้นจากทุกข์ 
ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดรับผลของกรรมที่ตัวทำไว้
ให้เป็นทุกข์ท่องเที่ยวไปอีก ก็จะหมดไปสิ้นกันไป  
การพ้นทุกข์ได้ต้องก็ต้องอาศัยการออกบวช
  ฉะนั้น พระนางจึงได้พรรณนาให้เห็นโทษของ 
กาม และพระนางเองก็ปรารถนาที่จะออกบวชและ 
ยังตรัสอีกว่าเมื่อโมกขธรรมคือ ความหลุดพ้นจาก 
ความยึดมั่นถือมั่นนั้น มีอยู่ เพราะฉะนั้น จะต้องการ 
อะไรกบัการบรโิภคกาม และขอรอ้งพระเจา้อนกิรตัตะ 
ว่าอย่าไปประมาทในการที่จะเพลิดเพลินอยู่กับการ 
บริโภคกามเลย เพราะฉะนั้น เรื่องของกามนั้นมีแต่ 
ทุกข์โทษภัยมีอันตราย เช่น มีการจองจำกัน มีการ 
ฆ่ากันต่างๆ เหล่านี้ก็ล้วนเกิดมาจากกามทั้งสิ้น  
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ถ้าหากว่ายังยินดีติดใจในกามอยู่ก็ต้องเสวยทุกข์ไป 
ไมม่ทีีส่ิน้สดุเพราะวา่กามทีก่ลา่วไปแลว้วา่ เหมอืนกบั 
คบเพลิงที่ลุกโพลงก็ย่อมจะเผาผู้นั้นให้เป็นทุกข์ 
เดอืดรอ้น เหตนุีเ้มือ่ไดส้ดบัฟงัอยา่งนีแ้ลว้ กจ็งใหส้ละ 
ความสุขเล็กน้อย เพื่อปรารถนาความสุขอันไพบูลย์
  ความสุขอันเล็กน้อย ได้แก่ ความสุขที่  
เกิดจากกาม ส่วนความสุขอันไพบูลย์ก็ได้แก่ 
พระนิพพาน ถ้าหากว่าผู้ใดที่ปรารถนาความสุขคือ 
พระนิพพานแล้ว ผู้นั้นก็จะเป็นผู้ที่พ้นจากโทษภัย 
ทัง้ปวง คอืออกจากวฏัฏะได ้แตถ่า้หากวา่ผูใ้ดฟงัแลว้ 
ยังไม่เห็นว่ากามนี้มีโทษ ผู้นั้นก็จะเป็นเหมือนกับ 
ปลาทีต่ดิเบด็คอืยงัยนิดอียูใ่นเหยือ่ทีเ่ขาเอามาตกลอ่ 
ผู้นั้นก็จะต้องถึงแก่ความตายไปในที่สุดคือจะพ้นไป 
จากความตายไมไ่ด ้ความตายนีก้ห็มายถงึวา่ ตายจาก 
คุณธรรมความดี ตายจากอริยสัจ ๔ ก็จะต้องเป็น 
ทกุขท์อ่งเทีย่วไปในวฏัฏะ เพราะฉะนัน้ อยา่ไดห้มนุไป 
หมุนมาเพราะความยินดีติดใจในกามเลยซึ่งเป็น 
เหมือนกับสุนัขท่ีถูกเขาล่ามโซ่ไว้เพราะว่ากามท้ังหลาย 
ย่อมจะทำให้ผู้ยินดีในกามเป็นเหมือนคนจัณฑาล 
คือเป็นคนหิวจัดได้อะไรมาก็เอาทั้งนั้น และได้อะไร 
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มาแลว้สว่นมากกจ็ะเอาไปทำแตบ่าป อกศุลกเ็พิม่พนู
ความทุกข์ให้ตัวเองมากยิ่งขึ้น
  ฉะนั้น จงสละกามสุขที่มีแต่โทษไม่มีคุณ คือ 
มีคุณนิดหน่อยตอนที่ทำให้เราชื่นชมยินดี แต่ถ้า 
ผู้ ใดไปชื่นชมยินดีแล้ วผู้นั้นก็จะต้องเป็นทุกข์  
เพราะฉะนั้น กามนี้มีคุณน้อยแต่มีว่ามีทุกข์มาก 
ถ้าหากว่าสละกาม ไม่ได้แล้วก็จะต้องเสวยทุกข์ไปหา
ประมาณไม่ได้ เพราะว่า กามนั้นมีชาติ มีความแก่ 
มีพยาธิ มีมรณะกำกับไว้ในภพทุกภพ ส่วน 
พระนิพพานนั้น ไม่มีความแก่ ไม่มีความตาย 
ไม่มีความเศร้าโศก ไม่ถูกข้าศึกเบียดเบียนและ 
ไม่มีภัย ไม่น่ากลัว ไม่มีความเดือดร้อน การได้ 
พระนิพพานจึงเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะว่าทำให้ 
พ้นจากทุกข์ทั้งปวง
  เมื่อพระชนกชนนีและพระเจ้าอนิกรัตตะ ได้ฟัง
พระนางสุเมธากล่าวอย่างนี้แล้ว ก็ต้องยอมให้  
พระนางบวชแล้วก็ได้ประพฤติพรหมจรรย์ คือ 
ปฏิบัติวิปัสสนา ไม่นานก็ ได้บรรลุอรหัตตผล 
พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาและอภิญญา ๖ เป็นผู้พ้นจาก 
บ่วงแห่งกิเลสกาม ละวัตถุกาม สงบแล้วจากทุกข์ 
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ทั้งปวงเพราะเห็นโทษของกาม ถ้าหากว่าชีวิตของ 
ผู้ใดยังตกอยู่ภายใต้อำนาจของกามแล้วคือตกอยู่ 
ในอำนาจของธรรมฝ่ายต่ำก็จะต้องไปสู่ความทุกข์ 
ไม่มีที่สิ้นสุด
  แต่ถ้าผู้ ใดเห็นโทษของกามแล้ว พยายาม 
ประพฤติพรหมจรรย์ผู้นั้นก็จะพ้นจากทุกข์ เรื่อง 
ปฏิบัตินี้ก็ต้องปฏิบัติด้วยตนเอง คือกรรมของใคร 
ทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้น ที่กล่าวมาแล้วนี้ก็ย่อม 
จะเป็นเหตุให้ท่านทั้งหลายได้เห็นโทษของกามแล้ว 
จะปรารถนาพ้นจากกามหรือไม่ ก็อยู่ที่ความเห็น 
ของแต่ละคน ถ้าหากว่ายั งยินดี ในกามก็ต้อง 
ท่องเที่ยวไปในวัฏฏะไม่มีที่สิ้นสุด ถ้าจะให้พ้นจาก 
ทุกข์ก็มีอย่างเดียวคือต้องพยายามเจริญสติปัฏฐาน 
หรือเจริญวิปัสสนา จะได้สิ้นสุดภพชาติไปเสียที 
ไม่ต้องเกิดอีกต่อไป การเกิดเป็นมนุษย์จำเป็นต้อง 
สร้างบารมี ถ้าหากไม่สร้างบารมีจะไม่มีทาง 
พน้จากทกุขก์ารสรา้งบารมคีอืการเจรญิกศุลอยูเ่สมอ
เพือ่ทีจ่ะไดห้นสีงสาร หมายถงึวา่เพือ่ทีจ่ะไดพ้น้วฏัฏะ 
ก็ต้องทำลายกิเลส เพราะฉะน้ันท่านผู้รู้จึงได้กล่าวว่า 
การเกิดมาเพื่อสร้างบารมี เพื่อหนีสงสาร เพื่อ 
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เผาผลาญกเิลสใหห้มด ถงึจะพน้จากทกุขไ์ด ้กข็อให ้
ทุกๆ ท่านจงพยายามเจริญกุศลเสมอๆ โดยเฉพาะ 
อยา่งยิง่จะตอ้งพยายามเจรญิสตปิฏัฐานถงึจะเปน็
กุศลที่ทำให้พ้นจากทุกข์ได้
  กามาทีนวกถา คือโทษของกามซึ่งแสดงให้เห็น
ว่ากามทั้งหลายนั้นไม่สะอาด มีกลิ่นเหม็นเป็นปฏิกูล 
น่าเกลียด เพราะว่าร่างกายของสัตว์ทั้งหลายท่าน 
กล่าวว่าเป็นที่ประชุมของสิ่งโสโครกน่าเกลียดมี ผม 
ขน เล็บ ฟัน หนัง น้ำเลือด น้ำหนอง เสมหะ น้ำดี 
น้ำมูตร คูถ และมันข้น มันเหลว อาหารเก่า 
อาหารใหม่เป็นต้น  ล้วนแล้วแต่เบื้องบนลงมา 
จรดพื้นเท้า ตั้งแต่เบื้องล่างไปจรดปลายผมล้วน 
เปน็ของปฏกิลูสกปรกทัง้สิน้ เราตอ้งอาบนำ้ชำระลา้ง 
ร่างกายถึงจะพ้นจากความปฏิกูลเหล่านี้ ซึ่งเราจะ 
ต้องคอยรักษาพยาบาลอยู่เสมอ
  และกามทั้งหลายท่านยังได้เปรียบว่าเป็น 
เหมือนอาวุธ คือเป็นศัตรูเพราะว่านำมาแต่สิ่งที่ 
ไม่มีประโยชน์ คือนำมาซึ่งโรคภัย ทำให้เกิดความ 
เศร้าโศกเสมือนกองไฟ ทำให้เร่าร้อน คับแค้นด้วย 
ภัยทั้งหลาย ทั้งนี้เกิดมาจากการมีชาติ ชรา พยาธิ  
ที่ผูกสัตว์ทั้งหลายไว้ให้ติดอยู่กับทุกข์
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  กามทัง้หลาย ทำใหค้นเปน็บา้หลงเพอ้ขาดสต ิ
ทำให้สัตว์เศร้าหมองด้วยมรณะ ซึ่งเป็นเครื่อง 
พันธนาการให้สัตว์ทั้งหลายต้องเดินทางไปสู่ทุคติ 
ก็เพราะมีกามเป็นเหตุ นำมาแต่ทุกข์โทษภัยไม่มี 
ที่สิ้นสุด กามทั้งหลายจึงมีทุกข์มาก มีพิษมาก 
มีความอร่อยน้อย
  เปรียบเหมือนหยาดน้ำผึ้งที่ไหลตามคมมีด 
มีแต่ก่อให้เกิดอันตราย และกามก็ยังเป็นตัวทำลาย 
กุศลให้เหือดแห้งไป กามจึงเป็นของไม่ดี เป็นของ 
เลวทราม ผู้ที่ ไม่ฉลาดย่อมถูกกามทำให้ เกิด 
ความทุกข์เดือดร้อนเหมือนปลาที่หลงเบ็ดด้วย 
ความอยากกินเหยื่อก็ย่อมถึงความย่อยยับในที่สุด 
ดว้ยถกูชาต ิชรา พยาธ ิมรณะ จบัไวไ้มใ่หพ้น้ไปจากทกุข ์
ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่ากามทั้งหลายเรียกว่าอุปธิ 
เพราะเหตุว่าเป็นเครื่องเข้าไปทรงไว้ หมายความว่า 
ความสุขทั้ งหลายที่บุคคลเข้าตั้ งไว้ ในกามคุณ 
เพราะฉะนัน้ กามคณุเหลา่นัน้จงึชือ่วา่เปน็ทีอ่าศยัอยู่
ของความสุข เพราะความสุขอันใดที่อาศัยกามคุณ ๕ 
เกิดขึ้น ชื่อว่าเข้าไปตั้งความพอใจไว้ในกามทั้งหลาย 
ท่านจึงเรียกกามทั้งหลายว่าเป็นอุปธิเพราะเป็น 
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ทีอ่าศยักามคณุทำใหเ้หน็วา่เปน็สขุ แมข้นัธท์ัง้หลาย 
ท่านก็เรียกว่าเป็นที่อาศัยอยู่แห่งทุกข์แม้กิเลส 
ทั้งหลายก็เรียกว่าอุปธิ เพราะกิเลสเป็นที่อาศัย 
อยู่แห่งทุกข์ แม้อภิสังขารทั้งหลายก็เรียกว่าอุปธิ  
เพราะอภิสังขารทั้งหลายก็เป็นที่อาศัยอยู่แห่งทุกข์ 
ในภพ อภิสังขารก็หมายถึง การกระทำที่ปรุงแต่งให ้
เกิดเป็นบุญเป็นบาป บุญบาปเหล่านั้นก็พาสัตว์ 
ทั้งหลายให้ท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ไม่มี 
ที่สิ้นสุด
  เพราะเหตุนี้  อุปธิคือความเข้าไปทรงไว้  
จึงมี ๔ อย่าง เรียกว่า ๑) กามูปธิ อุปธิคือกาม  
๒) ขันธูปธิ อุปธิคือขันธ์ ๓) กิเลสสูปธิ อุปธิคือกิเลส  
๔) อภิสังขารูปธิ อุปธิคือบุญบาป
  ถ้าหากว่าบุคคลใดไม่มีอุปธิ บุคคลนั้นย่อมไม่มี
ความยินดีในกาม เมื่อไม่ยินดีในกาม จึงพ้นจากขันธ์ 
พน้จากกเิลส และกพ็น้จากอภสิงัขาร คอืพน้จากกรรม 
ก็พ้นจากทุกข์ทั้งปวง ส่วนบุคคลใดยังยินดีอยู่ใน 
กามคุณ กามก็ย่อมจะยังบุคคลนั้นให้ย่อยยับ เหมือน
ถูกลูกศรเสียบแทงไว้ให้เป็นทุกข์ไปชั่วกาลนานนับ 
ภพชาติไม่ได้ เพราะกามชื่อว่าเป็นบ่วงของพญามาร 
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ผู้คอยคล้องสัตว์ให้ติดอยู่กับทุกข์ ส่วนฉันทราคะ 
ความพอใจในกามคือโลภะ ชื่อว่าเป็นพญามาร 
ที่คอยจับสัตว์ไม่ให้พ้นไปจากวัฏฏทุกข์ กามคุณ ท่าน
จงึเปรยีบเหมอืนเปน็ทีอ่ยูข่องหมูห่นอนทีเ่พลดิเพลนิ
จมอยู่ในสิ่งสกปรก ก็เปรียบเหมือนกับบุคคลที่หลง 
ไม่รู้ความจริงเพราะถูกอำนาจของอวิชชา ความหลง 
และตัณหา ความอยากเข้าครอบงำทำให้เห็นทุกข์ 
ว่าเป็นสุข เห็นสิ่งปฏิกูลว่าเป็นของสวยงาม จึงได้ 
เพลิดเพลินอยู่กับความทุกข์ ก็เพราะไม่ได้สดับฟัง 
คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้หลงและ 
เห็นผิดจากความจริง
  ส่วนบุคคลใดได้สดับฟังคำสอนของพระสัมมา 
สัมพุทธเจ้า เห็นทุกข์โทษภัยของการเกิด เห็นทุกข์ 
เห็นโทษภัยของการเป็นฆราวาสว่าเป็นทางคับแคบ 
เพราะลอ้มรอบดว้ยกเิลสทีน่ำมาแตท่กุข ์จงึไดป้ลกีตวั 
ออกบรรพชา เห็นการบรรพชาว่าเป็นทางปลอดโปร่ง 
เป็นทางมาแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่จะนำให้พ้นทุกข์ 
จึงได้ปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวะออกบวช 
บรรพชิต
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พุทธภาษิต
“สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย”
  การสั่งสมบุญนำความสุขมาให้
“ปุญฺญานิ ปรโลกสฺมึ ปติฏฺา โหนฺติ ปาณินํ” 
  บุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้า
“อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย”   
  ชนะตนนั่นแลประเสริฐ
“นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ”
  ความสุขอื่นยิ่งกว่าสงบไม่มี
“สงฺขารา ปรมา ทุกฺขา”
  สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่ง

จากหนังสือเรื่อง
  ๑. สัมภารวิบาก ชื่อรอง กว่าจักเป็นพระพุทธเจ้า  
   จัดทำโดย คณะสงฆ์กรุงเทพมหานครเพื่อทูลเกล้าฯ  
   ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเป็นธรรมบรรณาการ  
   ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
  ๒. พุทธการกธรรมทีปนี ของ อ.จ. ปราโมทย์ น้อยวัฒน์
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ปัญหาน่ารู้สำหรับผู้เรียนอภิธรรม
อ.เทพฤทธิ์ สาธิตการมณี

  สวัสดีครับท่านสมาชิกที่เคารพรักทุกท่าน และ
แล้วงานกฐินของมูลนิธิแนบมหานีรานนท์ ก็มาถึง 
อีกครั้ง ทางมูลนิธิฯ มีกิจกรรมเผยแผ่พระศาสนา 
ทั้งทางด้านปริยัติและปฏิบัติ โดยเฉพาะมีนักศึกษา 
ที่เป็นพระภิกษุ สามเณร แม่ชี และฆราวาส มาเป็น 
นกัศกึษาทีจ่ะเปน็กำลงัในการเผยแผธ่รรมกนัตอ่ๆ ไป 
ในอนาคต เรียกว่าเป็นการสร้างพระที่แท้จริง คือ 
ไม่ใช่สร้างพระพุทธรูป แต่เป็นการสร้างพระพูดได้ 
ที่พูดธรรมะที่ถูกต้องตามคำสอนขององค์พระสัมมา 
สัมพุทธเจ้า ทั้งทางด้านปริยัติและปฏิบัติ จึงจัดว่า 
เป็นเนื้อนาบุญที่ดีสำหรับท่านสมาชิกทั้งหลายที่จะ 
ได้มีโอกาสมาเป็นกำลังทรัพย์สนับสนุนกิจกรรมการ
เผยแผ่ธรรมของมูลนิธิฯ ย่อมเป็นกุศลที่มีอานิสงส์ 
มากมายเหลอืคณานบั กข็ออนโุมทนากบัทา่นสมาชกิ 
ทุก ๆ ท่านด้วยครับ
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  ฉบับนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องของอภิธัมมัตถสังคหะ 
ต่อจากฉบับที่แล้วในปริจเฉทที่ ๓ ให้ท่านสมาชิกได ้
ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
 
คำถามที่  ๖๓ อคิหิตัคคหนนัยของเหตุสังคห 
หมายถึงอะไร
คำตอบ คือ อคิหิตัคคหนนัย หมายถึงการหา 
ว่าเจตสิกที่เกิดกับเหตุได้ ๑ เหตุ , ๒ เหตุ , ๓ เหตุ , 
๔ เหตุ , ๕ เหตุ และ ๖ เหตุ มีอะไรบ้าง โดยเจตสิก 
ที่นำมานับแล้ว จะไม่นำมานับซ้ำอีก มีดังนี้คือ
  ๑.  เอกเหตุกเจตสิก เจตสิกที่มีเหตุประกอบ  
๑ เหตุ มี ๓ ดวง คือ
    โลภเจตสิก มีเหตุประกอบ ๑ เหตุ คือ 
โมหเหตุ
    โทสเจตสิก มีเหตุประกอบ ๑ เหตุ คือ 
โมหเหตุ
    วิจิกิจฉาเจตสิก มีเหตุประกอบ ๑ เหตุ คือ 
โมหเหตุ
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อธิบาย ในโลภมูลจิต ๘ ดวง มีอกุศลเหตุอยู่ ๒ เหตุ 
คือ โลภเหตุ และโมหเหตุ ดังนั้น โลภเจตสิกใน 
โลภมูลเหตุ ๘ จึงมีโมหเจตสิก ประกอบด้วยเพียง  
๑ เหตุเท่านั้น
  ในโทสมูลจิต ๒ ก็เช่นเดียวกัน มีเหตุอยู่ ๒ เหตุ 
คือ โทสเหตุและโมหเหตุ ดังนั้น โทสเจตสิกใน 
โทสมูลจิต ๒ จึงมีโมหเจตสิกประกอบด้วยเพียง  
๑ เหตุเท่านั้น
  ส่วนในโมหมูลจิตวิจิกิจฉาสัมปยุต มีโมหเหตุ 
ประกอบเพียงเหตุเดียว เพราะเป็นเอกเหตุกจิต  
ดังนั้น วิจิกิจฉาเจตสิกในโมหมูลจิตดวงที่ ๑ นี้จึงมี 
โมหเจตสิกประกอบเพียงเหตุเดียว
  ๒.  ทวิเหตุกเจตสิก เจตสิกที่มีเหตุประกอบ  
๒ เหตุ มี ๙ ดวง คือ
   โมหเจตสิก มีเหตุประกอบ ๒ เหตุ  คือ 
โลภเหตุ และ โทสเหตุ
   ทิฏฐิเจตสิก มีเหตุประกอบ ๒ เหตุ คือ 
โลภเหตุ และ โมหเหตุ และ มานเจตสิก
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   อิสสาเจตสิก มัจฉริยเจตสิก กุกกุจจเจตสิก 
มีเหตุประกอบ ๒ เหตุ คือ โทสเหตุ และ โมหเหตุ
   อโลภเจตสิก มีเหตุประกอบ ๒ เหตุ คือ 
อโทสเหตุ และ อโมหเหตุ
   อโทสเจตสิก มีเหตุประกอบ ๒ เหตุ คือ 
อโลภเหตุ และ อโมหเหตุ
   ปัญญาเจตสิก มีเหตุประกอบ ๒ เหตุ คือ 
อโลภเหตุ และ อโทสเหตุ
อธิบาย  โมหเจตสิกสามารถเกิดร่วมได้ทั้ งใน 
โลภมูลจิตและโทสมูลจิต จึงสามารถเกิดร่วมกับ 
โลภเหตุและโทสเหตุได้ ทิฏฐิและมานเจตสิก เกิดได้ 
ในโลภมูลจิต ซึ่งมี ๒ เหตุ คือ โลภเหตุ และโมหเหตุ 
ดังนั้น เจตสิกทั้ง ๒ ดวงนี้จึงมีเหตุเกิดร่วม ๒ เหตุ 
อสิสามจัฉรยิะและกกุกจุจเจตสกิ เกดิไดใ้นโทสมลูจติ 
๒ ดวง ซึ่งในโทสมูลจิต มีเหตุประกอบ ๒ เหตุ คือ 
โทสเหตุและโมหเหตุ อโลภเจตสิก อโทสเจตสิก และ 
ปัญญาเจตสิก ทั้ง ๓ ดวงนี้เวลาเกิดในติเหตุกจิต 
ในเจตสิกแต่ละดวง ย่อมมีเหตุที่เหลือทั้ง ๒ เหตุ 
เกดิรว่มกบัตนได ้แลว้แตจ่ะยกดวงใดขึน้เปน็ประธาน 
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  ๓.  ติเหตุกเจตสิก เจตสิกที่มีเหตุประกอบ  
๓ เหตุ มี ๒๗ ดวง คือ
    อหิริกเจตสิก อโนตตัปปเจตสิก อุทธัจจ-
เจตสกิ  ถนีเจตสกิ  มทิธเจตสกิ มเีหตปุระกอบ ๓ เหต ุ 
คือ โลภเหตุ โทสเหตุ โมหเหตุ
    โสภณเจตสกิ ๒๒ มเีหตปุระกอบ ๓ เหต ุคอื 
อโลภเหตุ อโทสเหตุ อโมหเหตุ (เว้น อโลภ, อโทส,  
ปัญญา)
อธิบาย อหิริกะ อโนตตัปปะ และ อุทธัจจเจตสิก 
เป็นกลุ่มของโมจตุกเจตสิก ๔ ดวง ซึ่งเกิดร่วมใน 
อกศุลจติทกุดวง ดงันัน้ เจตสกิ ๓ ดวงนี ้จงึประกอบได ้
ทั้ง โลภเหตุ โทสเหตุ และ โมหเหตุ เพราะอกุศลจิต 
๑๒ ดวง มีอกุศลเหตุทั้ง ๓ เข้าประกอบ ถีนะและ 
มิทธเจตสิก เกิดได้ในอกุศลสสังขาริก ๕ ดวง 
ซึ่งทั้งในโลภมูลจิตและโทสมูลจิต ล้วนมีโมหเจตสิก 
เกิดร่วมเสมอ ดังนั้น เจตสิก ๒ ดวงนี้จึงมีอกุศลเหตุ 
ทั้ง ๓ เกิดร่วมได้ ส่วนโสภณเจตสิก ๒๒ เว้น 
โสภณเหตุ  ๓ สามารถเกิดกับโสภณจิตที่ เป็น 
ญาณสัมปยุต คือมีทั้งอโลภเหตุ อโทสเหตุ และ 
อโมหเหตุ  ดั งนั้น  เจตสิกทั้ ง  ๒๒ ดวง จึ งมี  
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เหตุประกอบได้ทั้ง ๓ เหตุ คือ อโลภเหตุ อโทสเหตุ 
และ อโมหเหตุ
  ๔.  จตุเหตุกเจตสิก ไม่มี เพราะเจตสิกที่จะ 
ประกอบได้เพียง ๔ เหตุนั้นไม่มี ถ้าเจตสิกนั้นเกิดได้
ทั้งอกุศลจิตและโสภณจิต ได้ทั้ง ๒ กลุ่มแล้ว ต้องมี 
เหตุประกอบอย่างต่ำ ๕ เหตุ
  ๕.  ปัญจเหตุกเจตสิก เจตสิกที่ประกอบกับ  
๕ เหตุ มี ๑ ดวง คือ ปิติเจตสิก เพราะเวลาที่ 
ปิติเจตสิกประกอบในโลภโสมนัสจิต ก็มีโลภเหตุและ 
โมหเหตุเข้าประกอบ และเมื่อปิติเจตสิกเข้าประกอบ
ในโสภณจิตที่เป็นญาณสัมปยุตก็มีโสภณเหตุ ๓ คือ 
อโลภเหตุ อโทสเหตุ และอโมหเหตุ เข้าประกอบ  
ดังนั้นปิติเจตสิกจึงมีเหตุประกอบได้ ๕ เหตุ
  ๖.  ฉเหตกุเจตสกิ เจตสกิทีป่ระกอบกบั ๖ เหต ุ
ม ี๑๒ ดวง คอื อญัญสมานาเจตสกิ ๑๒ (เวน้ปติเิจตสกิ) 
มีเหตุประกอบได้ทั้ง ๖ เหตุ คือ โลภเหตุ โทสเหตุ 
โมหเหตุ อโลภเหตุ อโทสเหตุ อโมหเหตุ เพราะ 
อัญญสมานาเจตสิกทั้ง ๑๒ ดวงนี้ สามารถเกิดกับ 
อกุศลจิตได้ทั้งหมด ดังนั้น อัญญสมานาเจตสิกทั้ง  
๑๒ ดวง จึงมีเหตุประกอบได้ทั้ง ๖ เหตุ
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คำถามที่ ๖๔  คหิตัคคหนนัย หมายถึงอะไร
คำตอบคือ  คหิตัคคหนนัย เป็นการนำเจตสิกที่เกิด
กับจิตกลุ่มต่างๆ ทั้งที่ไม่มีเหตุประกอบ มี ๑ เหตุ  
๒ เหตุ และ ๓ เหตุ เข้าประกอบในแต่ละกลุ่ม เมื่อหา 
ในกลุม่ใดแลว้ กน็ำมาแสดงในจติกลุม่อืน่ๆ อกีเรยีกวา่ 
นำมาใช้แล้วก็นำมาหาซ้ำอีกแล้วแต่ว่าจะเกิดได้กับ 
เหตุเพียงใด ซึ่งในหลักสูตรที่ต้องสอบมักจะกลัวข้อนี้
มาก แต่จะพยายามนำมาอธิบายให้ท่านเข้าใจได้ 
มากที่สุด
  ๑.  อเหตุ เจตสิก เป็นเจตสิกที่ ไม่มี เหตุ  
ประกอบมี ๑๓ ดวงคือ อัญญสมานาเจตสิก ๑๒ 
(เว้นฉันทะ) ที่ประกอบกับอเหตุกจิต ๑๘ โมหเจตสิก 
๑ ที่ประกอบกับโมหมูลจิต ๒
อธิบาย ในอเหตุกจิต ๑๘ ดวง มีอัญญสมานา 
เจตสิกประกอบมากที่สุดเพียง ๑๒ ดวง เว้น 
ฉันทเจตสิก เพราะจิตที่ฉันทเจตสิกไม่ประกอบมี  
๒๐ ดวง คือ อเหตุกจิต ๑๘ และโมหมูลจิต ๒ เรียกว่า 
อฉันทจิต ๒๐ ดังนั้นขณะที่อัญญสมานาเจตสิก  
๑๒ ดวง (เว้นฉันทะ) เข้าประกอบกับอเหตุกจิต  
๑๘ ดวง จึงไม่มีเหตุเข้าประกอบ
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  ส่วนโมหเจตสิกที่อยู่ในโมหมูลจิต ๒ ย่อมไม่มี 
เหตุอื่นเข้าประกอบกับเขา และตัวของโมหเจตสิกเอง
ก็ไม่ประกอบกับตัวเองตามนัยแห่งตทุภยมิสกนัย คือ
เมือ่ยกเจตสกิดวงใดขึน้แสดงเปน็ประธานแลว้เจตสกิ
ดวงนั้นจะไม่ประกอบกับตัวเอง ตัวอย่างเช่น ตัวเรา 
ไม่ได้เป็นเพื่อนกับตัวเองเป็นต้น ดังนั้นเมื่อยก 
โมหเจตสิกที่อยู่ในโมหมูลจิต ๒ ดวงขึ้นเป็นประธาน 
แล้ว โมหเจตสิกจึงไม่มีเหตุเข้าประกอบกับตนเลย
  ๒.  เอกเหตกุเจตสกิ คอื เจตสกิทีม่เีหตปุระกอบ 
๑ เหตุ มีจำนวน ๒๐ ดวง คือ 
    อัญญสมานาเจตสิก ๑๑ (เว้นปิติ, ฉันทะ) 
ที่ประกอบในโมหมูลจิต ๒ ดวง ทั้ง ๑๑ ดวงนั้น 
มโีมหเหตปุระกอบเพยีงเหตเุดยีว อหริกิะ, อโนตตปัปะ 
และอุทธัจจเจตสิก ขณะเข้าประกอบกับโมหมูลจิต  
มี โมหเหตุประกอบเพียงเหตุเดียว 
    วิจิกิจฉาเจตสิก ที่เกิดในโมหวิจิกิจฉา ก็มี 
โมหเหตุประกอบเพียงเหตุเดียว 
    โลภเจตสิกขณะเกิดในโลภมูลจิต ๘ มี 
โมหเหตุประกอบเหตุเดียว

-17-0819.indd   168 9/13/17   1:11:08 PM



169

    โทสเจตสิกขณะเกิดในโทสมูลจิต ๒ มี 
โมหเหตุ ประกอบเหตุเดียว 
    โมหเจตสิกขณะเข้าประกอบในโลภมูลจิต 
ก็มีโลภเหตุประกอบเหตุเดียว 
    โมหเจตสิกขณะเข้าประกอบในโทสมูลจิต 
ก็มีโทสเหตุประกอบเหตุเดียว
    อโลภเจตสิก ๑ ขณะเข้าประกอบกับ 
ญาณวิปปยุตจิต ๑๒ มีอโทสเหตุประกอบเหตุเดียว
    อโทสเจตสิก ๑ ขณะเข้าประกอบกับ 
ญาณวิปปยุตจิต ๑๒ มีอโลภเหตุประกอบเหตุเดียว
  ๓.  ทวิเหตุเจตสิก คือ เจตสิกที่มีเหตุประกอบ 
๒ เหตุมี ๔๘ ดวง คือ 
    อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ ที่ประกอบกับ 
โลภมูลจิตมี ๒ เหตุ คือ โลภเหตุ โมหเหตุ 
    อัญญสมานาเจตสิก  ๑๒ ( เว้นปิติ ) 
ที่ประกอบกับโทสมูลจิตมี ๒ เหตุ คือ โทสเหตุ 
โมหเหตุ
    อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ ที่ประกอบกับ 
ญาณวปิปยตุจติ ๑๒ ม ี๒ เหต ุคอื อโลภเหต ุอโทสเหตุ 
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    อหิริกะอโนตตัปปะอุทธัจจะขณะประกอบ 
กับโลภมูลจิตมี ๒ เหตุ คือ โลภเหตุ โมหเหตุ
    อหิริกะอโนตตัปปะอุทธัจจะขณะประกอบ 
กับโทสมูลจิตมี ๒ เหตุ คือ โทสเหตุ โมหเหตุ
    ทฏิฐ ิ๑ มานะ ๑ ขณะประกอบในโลภมลูจติ 
มี ๒ เหตุ คือ โลภเหตุ โมหเหตุ
    อิสสา ๑ มัจฉริยะ ๑ กุกกุจจะ ๑ ขณะ 
ประกอบในโทสมูลจิตมี ๒ เหตุ คือ โทสเหตุ โมหเหตุ 
    ถีนะมิทธะ ขณะเกิดกับโลภมูลจิตมี ๒ เหตุ 
คือ โลภเหตุ โมหเหตุ
    ถีนะมิทธะ ขณะเกิดกับโทสมูลจิต มี ๒ เหตุ 
คือ โทสเหตุ โมหเหตุ
    โสภณเจตสิก ๒๒ (เว้นโสภณเหตุ ๓) ขณะ 
ประกอบกับญาณวิปปยุตจิต ๑๒ มี ๒ เหตุ คือ 
อโลภเหตุ อโทสเหตุ
    อโลภเจตสิก ๑ ที่ประกอบกับติเหตุกจิต 
๔๗/๗๙ มี ๒ เหตุ คือ อโทสเหตุ อโมหเหตุ
    อโทสเจตสิก ๑ ที่ประกอบกับติเหตุกจิต 
๔๗/๗๙ มี ๒ เหตุ คือ อโภเหตุ อโมหเหตุ
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    ปัญญาเจตสิก ๑ ที่ประกอบกับติเหตุกจิต 
๔๗/๗๙ มี ๒ เหตุ คือ อโลภเหตุ อโทสเหตุ
  ๔.  ติเหตุกเจตสิก คือ เจตสิกที่มีเหตุประกอบ 
๓ เหตุ มี ๓๕ ดวง คือ
    อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ ที่ประกอบกับ 
ติเหตุกจิต ๔๗/๗๙ ดวงมี ๓เหตุ คือ อโลภเหตุ 
อโทสเหตุ อโมหเหตุ
    โสภณเจตสิก ๒๒ (เว้นโสภณเหตุ ๓)
ที่ประกอบกับติเหตุกจิต ๔๗/๗๙ มี ๓ เหตุ คือ 
อโลภเหตุ อโทสเหตุ อโมหเหตุ
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การนับจำนวนเหตุโดยพิสดาร
  ๑.  อกุศลเหตุ มีจำนวน ๒๒ คือ
    โลภเหตุที่อยู่ในโลภมูลจิต ๘ ดวง = ๘
    โทสเหตุที่อยู่ในโทสมูลจิต ๒ ดวง = ๒
    โมหเหตุที่อยู่ในอกุศลจิต ๑๒ ดวง = ๑๒
        รวมอกุศลเหตุ ๒๒
  ๒.  กุศลเหตุมีจำนวน ๑๐๗ คือ
    อโลภเหตุที่ในมหากุศล ๘ มหัคคตกุศล ๙ 
มัคคจิต ๒๐ = ๓๗
    อโทสเหตุที่ในมหากุศล ๘ มหัคคตกุศล ๙ 
มัคคจิต ๒๐ = ๓๗
    อโมหเหตุที่ในมหากุศลญาณสัมปยุต ๔ 
มหัคคตกุศล ๙ มัคคจิต ๒๐ = ๓๔
        รวม ๑๐๗
  ๓.  วิปากเหตุ มีจำนวน ๑๐๗ คือ
    อโลภเหตุที่ในมหาวิปาก ๘ มหัคคต- 
วิปาก ๙ ผลจิต ๒๐ = ๓๗
    อโทสเหตุที่ในมหาวิปาก ๘ มหัคคต- 
วิปาก ๙ ผลจิต ๒๐ = ๓๗
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    อโมหเหตุที่ในมหาวิบากญาณสัมปยุต ๔ 
มหัคคตกิริยาจิตร ๙ ผลจิต ๒๐ = ๓๔
        รวม ๑๐๗
  ๔.  กิริยาเหตุ มีจำนวน ๔๓ คือ
    อ โ ล ภ เ ห ตุ ที่ ใ น  ม ห า กิ ริ ย า จิ ต  ๘ 
มหัคคตกิริยาจิต ๙ = ๑๗ 
    อโทสเหตุที่ในมหากิริยาจิต ๘ มหัคคต-
กิริยาจิต ๙ = ๑๗
    อโมหเหตุที่ในมหากิริยญาณสัมปยุต ๔ 
มหัคคตกิริยาจิต ๙ = ๑๓
        รวม = ๔๗
 
  รวม     อกุศลเหตุ  ๒๒
        กุศลเหตุ   ๑๐๗
        วิปากจิต   ๑๐๗
        กริยาเหตุ  ๔๓
        รวม     ๒๗๓
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คำถามที่ ๖๕ กิจสังคหะ หมายถึงอะไร
คำตอบคอื กจิสงัคหะ คอื การแสดงถงึหนา้ทีก่ารงาน 
ของจิตและเจตสิก หมายถึง จิตและเจตสิกทุกดวง 
ต้องมีหน้าที่ของตนด้วยกันทั้งสิ้น บางดวงก็มีหน้าที่ 
เดยีว แตบ่างดวงมมีากถงึ ๕ หนา้ที ่และหนา้ทีก่ารงาน 
ของของจิตและเจตสิก เรียกว่า “กิจ” เมื่อรวมกันแล้ว
จิตและเจตสิกมีกิจรวม ๑๔ อย่าง โดยย่อ และแต่ละ 
หน้าที่ต้องมีฐานที่ตั้งของการงานนั้นๆ อุปมาจิต 
เจตสิกเหมือนผู้ทำงาน กิจเหมือนงานที่ต้องทำ และ 
ฐานเหมือนที่ทำงานนั่นเอง ซึ่งจะแสดงกิจและฐาน 
ของจิตเจตสิกตามลำดับดังนี้
  กิจหน้าที่ของจิต – เจตสิก ๑๔ อย่าง
  ๑.  ปฏิสนธิกิจ   ทำหน้าที่สืบต่อภพใหม่
  ๒.  ภวังคกิจ    ทำหน้าที่รักษาองค์แห่งภพ
  ๓.  อาวัชชนกิจ   ทำหน้าที่พิจารณาเปิดรับ 
             อารมณ์ใหม่
  ๔.  ทัสสนกิจ    ทำหน้าที่เห็น
  ๕.  สวนกิจ    ทำหน้าที่ได้ยิน
  ๖.  ฆายนกิจ    ทำหน้าที่รู้กลิ่น
  ๗.  สายนกิจ    ทำหน้าที่รู้รส
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  ๘.  ผุสนกิจ    ทำหน้าที่รู้ถูกต้องสัมผัส
  ๙.  สัมปฏิจฉนกิจ ทำหน้าที่รับปัญจารมณ์
  ๑๐. สันตีรณกิจ   ทำหน้าที่พิจารณาไต่สวน 
             อารมณ์
  ๑๑. โวฏฐัพพนกิจ  ทำหน้าที่ตัดสินอารมณ์
  ๑๒. ชวนกิจ     ทำหน้าที่เสพอารมณ์
  ๑๓. ตทาลัมพนกิจ ทำหน้าที่รับอารมณ์ต่อจาก 
             ชวนะ
  ๑๔. จุติกิจ     ทำหน้าที่ เคลื่อนย้ายจาก 
             ภพเก่า
  อธิบายความหมายของกิจ ๑๔
  ๑.  ปฏิสนธิกิจ คือ จิตที่ทำหน้าที่เกิดขึ้นเพื่อ 
สืบต่อภพใหม่ หมายถึง เมื่อจิตในภพเก่าดับไป คือ 
ตายจากภพเก่าแล้ว จิตขณะแรกที่เกิดขึ้นในภพใหม ่
ด้วยอำนาจแห่งกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมที่ได้ทำมา
แล้ว จะทำหน้าที่ให้เกิดปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นในภพใหม่
ทันที (ยกเว้นอสัญญสัตตาภูมิ) และปฏิสนธิจิตน้ีจะมี 
เพียงดวงเดียวในภพชาตินั้นๆ
  ๒.  ภวงัคกจิ คอื จติทีท่ำหนา้ทีร่กัษาองคแ์หง่ภพ 
หมายถึง เมื่อปฏิสนธิจิตดับลงแล้วจะมีจิตเกิดขึ้น 

-17-0819.indd   176 9/13/17   1:11:14 PM



177

ต่อทันทีเรียกว่า ภวังคจิต มาทำหน้าที่รักษาความ 
เป็นบุคคลนั้นๆ ไว้ชั่วชีวิตไม่ให้เปลี่ยนเป็นบุคคลอื่น 
เชน่ เมือ่ปฏสินธจิตินำใหม้าเกดิเปน็มนษุยแ์ลว้ ภวงัค์ 
กจ็ะรกัษาความเปน็มนษุยไ์ปชัว่ชวีติจนตาย จะเปลีย่น 
เป็นเทวดาหรือสัตว์เดรัจฉานไม่ได้ หรืออีกนัยหนึ่ง  
ภวังค์จะรักษาความเป็นประเภทแห่งปฏิสนธิจิตไว้ 
ชั่วชีวิต จะเปลี่ยนเป็นจิตประเภทอื่นไม่ได้ เช่น 
ปฏิสนธิจิตเป็นมหาวิบากดวงที่ ๑ ภวังค์ก็จะรักษา 
ความเปน็มหาวบิากดวงที ่๑ ไวช้ัว่ชวีติ จะเปลีย่นเปน็ 
ดวงอื่นไม่ได้ ต่อเมื่อมีการรับอารมณ์ใหม่แล้ว ภวังค ์
ก็จะถูกตัดกระแสไป พอสิ้นสุดวิถีจิตแล้วก็จะลงสู่ 
ภวังค์อีกครั้ง (อาจารย์บางท่านกล่าวว่า จิตทุกดวง 
ทำหน้าที่ภวังค์เป็นหน้าที่พื้นฐาน ต่อเมื่อมีการรับ 
อารมณใ์หมข่ึน้สูว่ถิจีติ ภวงัคน์ัน่แหละกจ็ะไปทำหนา้ที ่
ต่างๆ ในวิถีนั้นๆ แต่ขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่องค์ 
แห่งภพไปด้วยซึ่งก็ฟังดูมีเหตุผลน่าเชื่อถือได้)
  ๓.  อาวชัชนกจิ คอื จติทีท่ำหนา้ทีพ่จิารณาเปดิ 
อารมณ ์๖ ทีม่าถงึตน ทัง้ทางปญัจทวาร และมโนทวาร 
เป็นจิตขณะแรกที่ทิ้งจากภวังคกิจแล้ว อาวัชชนกิจ 
ก็จะทำหน้าที่ต้อนรับอารมณ์ใหม่เข้าสู่วิถีจิตทันที
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  ๔.  ทัสสนกิจ คือ จิตที่ทำหน้าที่เห็นรูปารมณ์ 
จิตนี้มีชื่อว่าจักขุวิญญาณ เพราะอาศัยเกิดขึ้นที่  
จักขุวัตถุเพื่อรู้ เห็นรูปารมณ์ ถ้าไม่มีจักขุปสาท 
ทำหน้าที่จักขุวัตถุแล้ว ทัสสนกิจ คือ จิตทำหน้าที่เห็น
จะเกิดขึ้นไม่ได้ และจิตที่ทำหน้าที่เห็นคือ ทัสสนกิจนี้ 
ในวิถีหนึ่งๆ จะมีได้เพียงขณะเดียวเท่านั้น
  ๕.  สวนกิจ คือ จิตที่ทำหน้าที่ได้ยินสัททารมณ์ 
คือ เสียง จิตนี้มีชื่อว่า โสตวิญญญาณ เพราะอาศัย 
โสตวัตถุเกิด เพื่อการได้ยินเสียง ถ้าไม่มีโสตปสาท 
ทำหน้าที่โสตวัตถุแล้ว จิตที่ทำหน้าที่ได้ยินจะเกิดขึ้น 
ไม่ได้ และจิตที่ทำหน้าที่ได้ยินเสียงคือสวนกิจนี้ในวิถี
หนึ่งๆ จะมีได้เพียงขณะเดียวเท่านั้น
  ๖.  ฆายนกิจ คือ จิตที่ทำหน้าที่รู้คันธารมณ์  
คือ กลิ่น จิตนี้มีชื่อว่า ฆานวิญญาณ เพราะอาศัย 
ฆานวัตถุเกิด เพื่อการรับรู้กลิ่น ถ้าไม่มีฆานปสาท 
ทำหน้าที่ฆานวัตถุแล้วจิตที่ทำหน้าที่รู้กลิ่นจะเกิดขึ้น
ไม่ได้ และจิตที่ทำหน้าที่รู้กลิ่นคือ ฆายนกิจนี้ ในวิถ ี
หนึ่งๆ จะมีได้เพียงขณะเดียวเท่านั้น
  ๗.  สายนกิจคือ จิตที่ทำหน้าที่รู้รสารมณ์ คือ 
รูร้ส จตินีม้ชีือ่วา่ ชวิหาวญิญาณเพราะอาศยัชวิหาวตัถ ุ
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เกิด เพื่อรู้รส ถ้าไม่มีชิวหาปสาททำหน้าที่ชิวหาวัตถุ
แล้ว จิตที่ทำหน้าที่รู้รสจะเกิดขึ้นไม่ได้ และจิตที่ 
ทำหน้าที่รู้รสคือสายนกิจนี้ ในวิถีหนึ่งๆ จะมีได้ 
เพียงขณะเดียวเท่านั้น
  ๘.  ผุสนกิจ คือ จิตที่ทำหน้าที่รู้การกระทบ 
โผฏฐัพพารมณ์ จิตนี้ชื่อกายวิญญาณ เพราะอาศัย 
กายวัตถุเกิด เพื่อทำหน้าที่รู้กระทบโผฏฐัพพารมณ์ 
คือ เย็น ร้อน อ่อน แข็ง หย่อน ตึง ถ้าไม่มีกายปสาท
ทำหน้าที่กายวัตถุแล้ว ผุสนกิจคือจิตทำหน้าที่รู้การ 
กระทบโผฏฐัพพารมณ์ จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย และจิตที่ 
ทำหน้าที่ผุสนกิจนี้ ในวิถีจิตหนึ่งๆ จะเกิดเพียง 
ขณะเดียวเท่านั้น
  ๙.  สัมปฏิ จฉนกิ จ  คื อจิตที่ ทำหน้ าที่ รั บ 
ปัญจารมณ์ต่อจากทวิปัญจวิญญาณในปัญจทวารวิถี 
หนึง่ๆ สมัปฏจิฉนกจิจะเกดิเพยีงขณะจติเดยีวเทา่นัน้ 
และจิตนี้เกิดที่หทยวัตถุ
  ๑๐.  สันตีรณกิจ คือ จิตที่ทำหน้าที่พิจารณา 
ไต่สวนปัญจารมณ์ที่ดีบ้ าง  ไม่ดีบ้ าง  ต่อจาก 
สัมปฏิจฉนจิต เกิดที่หทยวัตถุ
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  ๑๑.  โวฏฐัพนกิจ คือจิตที่ทำหน้าที่ตัดสิน 
อารมณ์ โดยความเป็นกุศลบ้าง อกุศลบ้าง หรือ 
กิริยาจิตบ้าง จิตนี้ชื่อว่า มโนทวาราวัชชนจิต (ขึ้นอยู่ 
กับความสั่งสมความคุ้นเคยในการรับอารมณ์ หาก 
รับอารมณ์ใดแล้วมีโยนิโสมนสิการที่โวฏฐัพพนจิตนี้ 
ชวนะจะเปน็กศุล แตห่ากรบัอารมณแ์ลว้เกดิอโยนโิส-
มนสิการ ชวนะก็จะเป็นอกุศล ดังนั้นต้องฝึกอบรม 
ให้โยนิโสเกิดบ่อยๆ)
  ๑๒.  ชวนกิจ คือจิตที่ทำหน้าที่เสพอารมณ์ ๖ 
ด้วยกุศลบ้าง อกุศลบ้าง หรือกิริยาชวนะบ้าง ตาม 
สมควรแก่บุคคล ถ้าเป็นพระอรหันต์ชวนะของท่าน 
ก็จะเป็นกิริยาชวนะ ในกามวิถีหนึ่งๆ จะมีชวนะ 
เกดิขึน้ไมเ่กนิ ๗ ขณะ แตใ่นอปัปนาวถิสีามารถมชีวนะ 
เกิดได้มากมายจนนับไม่ถ้วน
  ๑๓.  ตทาลมัพนกจิ คอืจติทีท่ำหนา้ทีร่บัอารมณ ์
ทีเ่หลอืตอ่จากชวนะ ในกรณทีีอ่ารมณท์ีเ่ปน็กามธรรม 
มีกำลังแรงมาก เรียกว่า อติมหันตารฒณ์ หรือ 
มีความชัดเจนมาก เรียกว่า อติวิภูตารมณ์ แล้วหาก 
ปัจจัยครบถ้วน คือ บุคคล เป็นกามบุคคล และชวนะ 
เป็นกามชวนะ ๒๙ แล้วไม่ขัดข้องเรื่องของเวทนา  
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สามารถจะมีจิตที่ทำหน้าที่ตทาลัมพนะเกิดขึ้น รับ 
อารมณ์ต่ออีก ๒ ขณะ เป็นอันสิ้นสุดวิถีจิตแล้วก็ลง 
ภวังค์ต่อไป
  ๑๔.  จุติกิจ คือจิตที่ทำหน้าที่สิ้นไปจากภพเก่า 
ในปจัจบุนั เปน็จติดวงสดุทา้ยทีจ่ะเกดิในขณะสดุทา้ย
ของภพชาตินั้นๆ ซึ่งชาติหนึ่งจะมีจุติจิตเกิดขึ้นเพียง 
ขณะเดียว และก็เป็นจิตประเภทเดียวกับปฏิสนธิจิต 
และภวังคจิตนั่นเอง ซึ่ งหากจุติจิตเกิดขึ้นแล้ว 
ดับไป ก็หมายถึงบุคคลนั้นตายจากชาติภพนี้ไปแล้ว 
ไม่สามารถจะฟื้นคืนชีพมาได้อีก ดังนั้นการที่มีการ 
กล่าวว่ามีคนตายแล้วฟื้นจึงเป็นไปไม่ได้ แต่กรณีที่ 
เข้าใจว่าตายแล้วฟื้นน่าจะเป็นการสลบแบบลึกๆ 
เรียกว่าวิสัญญีภาพมากกว่า และจิตขณะตาย 
ก็ไม่น่ากลัว เพราะเหมือนกับหลับไปเท่านั้นเอง 
เมื่อตื่นมาก็เป็นภพใหม่ไปแล้ว แต่ขณะก่อนตาย 
นี่สิน่ากลัวนัก เพราะสัตว์ทั้งหลายมีสัญชาติญาณ 
ในการรักตัวกลัวตาย พระพุทธองค์จึงทรงเน้นให้ 
เจริญมรณานุสติบ่อยๆ คือเตรียมตัวพร้อมที่จะรับ 
ความตายที่จะมาถึงอยู่เสมอ เมื่อความตายมาถึง 
ก็จะสามารถตั้งสติจดจ่อกับกุศลได้ง่าย ความกลัวก็ 
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ลดน้อยลง เมื่อใกล้ตายจิตผ่องใสด้วยกุศลสุคติ 
ย่อมเป็นที่หวัง (จิตฺเต อสงฺกิลิฏฺเ สุคติปาฏิกงฺขา)
แต่หากใกล้ตายแล้วจิตเศร้าหมอง ด้วยกิเลสทุคติ 
ย่อมเป็นที่หวัง (จิตฺเต สงฺกิลิฏฺเ ทุคติปาฏิกงฺขา)  
ยิ่งหากได้มีการมาฝึกอบรมการเจริญสติปัฏฐาน 
อยู่เนืองๆ แล้วสติก็จะมีกำลังมากขึ้น ซึ่งสตินี้แหละ 
จะเป็นเครื่องกั้นอกุศลไม่ให้เกิดได้ง่ายๆ ซึ่งก็เป็น 
นโยบายหลักของมูลนิธิแนบฯ แห่งนี้
  ดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่าจิตทุกดวงล้วนมีหน้าที่ให้
ทำทั้งสิ้น เช่น ขณะเห็นภาพก็จักขุวิญญาณนี้แหละ 
ทำทัสสนกิจ คือการเห็นภาพ ไม่ใช่เราเป็นผู้เห็น  
เวลานึกคิดก็มโนวิญญาณนี้แหละเป็นผู้นึกคิด 
เรียกว่าทำชวนกิจ ไม่ใช่เรานึกคิด
  ดังนั้นการเรียนเรื่องกิจหน้าที่ของจิตแล้ว  
สามารถนำมาใช้ในการเจริญสติปัฏฐานได้เป็น 
อย่างดี จึงควรทำความเข้าใจในเรื่องกิจหน้าที่ของจิต
ให้เข้าใจมากๆ
  ฉบับหน้าจะนำเสนอการจำแนกจิตและเจตสิก 
ที่ทำกิจต่างๆ ให้ท่านสมาชิกได้เข้าใจมากยิ่งๆ ขึ้น
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  ส่วนท่านสมาชิกที่จะแนะนำเรื่องใดๆ เกี่ยวกับ 
มูลนิธิ หรือต้องการอ่านบทความเกี่ยวกับเรื่องใด 
กส็ามารถแจง้มาไดท้ี ่กระผม เทพฤทธิ ์สาธติการมณ ี
๐๘๖-๓๑๗๙๗๗๑ กระผมถือว่าคำชี้แนะของท่าน 
สมาชิกล้วนเป็นประโยชน์สร้างสรรค์แก่มูลนิธิฯ 
ด้วยกันทั้งสิ้น ท้ายที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญ 
ความเป็นผู้มีปัญญาในธรรม จงมีแก่สมาชิกทุกท่าน 
และอย่าลืมฟังรายการวิทยุของมูลนิธิฯ คือรายการ 
ธรรมโอสถ นำเสนอทางสถานีวิทยุกองพลที่ ๑ 
รักษาพระองค์ AM ๑๔๒๒ เวลา ๑๐.๓๕-๑๑.๐๐ น. 

                  สวัสดีครับ
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โพธิปักขิยธรรม
(สติปัฏฐาน ๔)

ส.อภิมนต์บุตร

  สติปัฏฐาน สติ แปลว่าความระลึกได้ อันได้แก่ 

ความนึกได้ ความระลึกไว้ได้ ความระลึกได้อยู่ 

อาการทีร่ะลกึขึน้ได ้ความทรงจำไวไ้ด ้ความไมห่ลงลมื 

“สตินั้น มีการคุ้มครอง รักษาใจหรือทำใจให้จดจ้อง 

อยู่กับอารมณ์ มีกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นต้น 

สตินั้นจึงเป็นประดุจนายประตู เพราะคอยเฝ้ารักษา 

ทวาร (ประตู) ทั้ง ๖ มีจักษุทวารเป็นต้น”

  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติกรรมฐาน 

ยิ่งจำเป็นต้องใช้สติเข้ากำกับทุกขณะ เพื่อให้จิตใจ 

จดจ่ออยู่กับอารมณ์กรรมฐานท่านจึงกล่าวว่าสตินั้น 

เป็นเหมือนเชือกผูกจิตให้ติดอยู่ในอารมณ์กรรมฐาน 

มใิหด้ิน้รนไปสูอ่ารมณภ์ายนอกได ้ดว้ยเหตนุีผู้ป้ฏบิตัิ 

กรรมฐานจึงต้องปลูกฝังสติไว้ให้มั่น ซึ่งการปลูกฝัง 

สติไว้ให้มั่นนี้เรียกว่า สติปัฏฐาน
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  กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน มี ๑๔ บรรพ

  (๑)  อานาปานปัพพะ หมวดว่าด้วยกำหนด 

ลมหายใจเข้าออก

  (๒)  อิริยาปถปัพพะ หมวดว่าด้วยอิริยาบถ ๔

  (๓)  สัมปชัญญปัพพะ หมวดว่าด้วยสัมปชัญญะ

  (๔)  ปฏิกูลปัพพะ หมวดว่าด้วยสิ่งปฏิกูล

  (๕)  ธาตุปัพพะ หมวดว่าด้วยธาตุ ๔

  (๖)  นวสีวถิกาปัพพะ หมวดว่าด้วยป่าช้า ๙

  (๑) อานาปานปัพพะ หมวดว่าด้วยกำหนด 

ลมหายใจเขา้ออก วนิจิฉยัในอานาปานสตกิมัมฏัฐาน

ต่อไปว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุ (ผู้ปฏิบัติ เจริญ 

สตปิฏัฐาน) คอืโยคาพจรกลุบตุร ผูจ้ะเจรญิอานาปาน-

สติกัมมัฏฐานนั้น พึงเข้าไปอาศัยอยู่ในป่าหรืออยู่ใน 

รกุขมลูรม่พฤกษา คอือยูต่ามโคนไม ้ หรอือาคารวา่งกด็ ี

ได้แก่ในเรือนโรงศาลากุฎีที่ว่างเปล่า เป็นที่เงียบสงัด 

แห่งใดแห่งหนึ่ง หมายถึงอยู่ในที่สงัด หลีกออกจาก 

กามอารมณ์ หลีกออกจากหมู่คณะสมควรแก่การ 

ปฏิบัติภาวนาแล้ว พึงนั่งคู้บัลลังก์ขัดสมาธิ เท้าขวา 
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ทบัเทา้ซา้ย มอืขวาทบัมอืซา้ย ตัง้กายใหต้รง ดำรงสต ิ

ไว้ให้มั่น คอยกำหนดรูต้ั้งสติจดจ้องไวท้ี่ลมหายใจเข้า

หายใจออก อย่าให้หลงลืม 

  อานาปานสติกรรมฐานนั้นใด ที่พระผู้มี  

พระภาคเจ้าทรงสรรเสริญไว้อย่างนี้ว่า “ดูกรภิกษุ 

ทั้งหลาย แม้อานาปานสติสมาธินี้แลบุคคลทำให้มี 

ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นธรรมละเมียดแท้ด้วย 

ในทีน่ีห้มายความวา่เรยีบราบ เรยีบรอ้ยหรอืเรยีบสนทิ 

จะตคีวามวา่ สงบกไ็ด ้เชน่ทะเลราบ กค็อืคลืน่ลมสงบ 

กค็อืกเิลสสงบ จะตคีวามวา่ ละเอยีดกไ็ดจ้ตินัน้ละเอยีด 

ประณีตแท้ด้วย (ชื่อว่าประณีต คือ ไม่ทำให้เบื่อ 

เพราะทัง้ประณตีโดยอารมณ)์ เปน็ธรรมเครือ่งพกัอยู ่

อนัละมนุละไมและเปน็สขุดว้ย ในคำวา่ “อเสจนโก 

จ สุโข จ วิหาโร  เป็นธรรมเครื่องพักอยู่อัน 

ละมุนละไมและเป็นสุขด้วย” นั้น มีอรรถาธิบายว่า 

ยังธรรมอันเป็นบาปอกุศลทั้งหลาย ที่เกิดขึ้นให้หาย 

ระงับไปโดยพลันด้วยดังนี้  จึงว่าอานาปานสติ 

สมาธินี้ เป็นธรรมละเมียดด้วย ประณีตด้วย โดย 

สภาวะของตนแท้  เพราะเหตุนั้น  จึ งตรัสว่ า 
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“อานาปานสติสมาธิ เป็นธรรมละเมียดแท้ด้วย 

ประณีตแท้ด้วย” 

  อานาปานสติเป็นได้ทั้งสมถภาวนา เป็นได้ทั้ง 

วิปัสสนาภาวนา

  อานาปานสติที่เป็นสมถภาวนาสมาธินี้ เป็น 

สุขวิหารด้วย เพราะเป็นไปเพื่อให้ได้ซึ่ง กายิกสุข 

และเจตสิกสุข ทุกขณะที่ถึงอัปปนา (ในมหาฎีกา 

ขยายความวา่ ทีว่า่ไดก้ายกิสขุดว้ยนัน้ กโ็ดยทีร่า่งกาย 

ของผู้เข้าฌานนั้นซาบซ่านด้วยประณีตรูปที่เกิดแต่ 

ฌาน จะรู้สึกเป็นสุขเมื่อออกจากฌานแล้ว)

  คำว่า อานาปานสติที่เกิดขึ้นด้วยการเจริญ 

วิปัสสนา ยังมิได้ข่มกิเลสลง แต่เพราะมีการกำหนด 

รู้ลม ธรรมอันเป็นอกุศล คือธรรมอันเกิดแต่ความ 

ไม่ฉลาดให้หายไป คือข่มลงกิเลสได้โดยทันที ทำให ้

กิเลสระงับสงบไปอย่างดี เพราะอานาปานสติสมาธิ 

เป็นนิพเพธภาคิยธรรม (ในมหาฎีกาว่า การบำเพ็ญ 

ฌานของศาสนิกชน ส่วนมากก็เป็นนิพเพธภาคิยะ  

แต่สำหรับพระพุทธเจ้าแล้วเป็นนิพเพธภาคิยะโดย 

ส่วนเดียวแท้ เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเจริญ 

กรรมฐานน้ีเองจึงได้ทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ)
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  นยัหนึง่ เปน็เหตใุหถ้งึความเจรญิแหง่อรยิมรรค

โดยลำดบั ยอ่มตดัขาดกเิลส ใหก้เิลสสงบราบคาบไปได ้

-ในข้อว่า อนุปุพฺเพน อริยมคฺควุฑฺฒิปฺปตฺโต ท่าน 

อธิบายว่า สมาธินี้เป็นบาทแห่งอริยมรรคเจริญไป 

โดยลำดับย่อมเป็นดุจเข้าถึงความเป็นอริยมรรค

  แลว้ตรสัจำแนกใหเ้ปน็กรรมฐานมวีตัถ ุ (ลกูขอ้) 

๑๖ อย่างนี้ว่า

[จตุกกะที่  ๑] 

  (๑)   เธอหายใจออกยาวอยู ่กร็ูช้ดัวา่เราหายใจ 

เข้ายาว หรือหายใจเข้ายาวอยู่ ก็รู้ชัดว่าเราหายใจ 

เข้ายาว

  (๒)   เธอหายใจออกยาวอยู่ กร็ูช้ดัวา่เราหายใจ 

เข้าสั้น หรือหายใจออกสั้นอยู่ ก็รู้ชัดว่าเราหายใจ 

เข้าสั้น

  (๓)   เธอสำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้รู้กองลม 

ทั้งปวงหายใจออก สำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้รู้ตลอด 

กายทั้งปวงหายใจเข้า

  (๔)   สำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้ระงับกายสังขาร

หายใจออกสำเหนียกว่า เราจัดเป็นผู้ระงับกายสังขาร

หายใจเข้า
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[จตุกกะที่  ๒]

  (๕)   สำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้รู้ชัดซึ่งปีติ 

หายใจออก สำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้รู้ชัดซึ่งปีติ 

หายใจเข้า

  (๖)   สำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้รู้ชัดซึ่งสุข 

หายใจออก สำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้รู้ชัดซึ่งสุข 

หายใจเข้า

  (๗)   สำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้รู้ชัดซึ่งจิตต-

สังขารหายใจออก สำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้รู้ชัดซึ่ง 

จิตตสังขารหายใจเข้า

  (๘)   สำเหนยีกวา่ เราจกัเปน็ผูร้ะงบัจติตสงัขาร 

หายใจออก สำเหนยีกวา่ เราจกัเปน็ผูร้ะงบัจติตสงัขาร 

หายใจเข้า

[จตุกกะที่  ๓]

  (๙)   สำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้กำหนดรู้จิต 

หายใจออก สำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้กำหนดรู้จิต 

หายใจเข้า
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  (๑๐) สำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้ยังจิตให้บันเทิง

ยิ่ง หายใจออก สำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้ยังจิตให้ 

บันเทิงยิ่ง หายใจเข้า

  (๑๑) สำเหนียกว่า เราจักตั้งจิตมั่นหายใจออก 

สำเหนียกว่า เราจักตั้งจิตมั่น หายใจเข้า

  (๑๒) สำเหนียกว่า เราจักเปลื้องจิตหายใจออก 

สำเหนียกว่า เราจักเปลื้องจิต หายใจเข้า

[จตุกกะที่ ๔]

  (๑๓) สำเหนยีกวา่ เราจกัเปน็ผูพ้จิารณาเหน็วา่ 

ไมเ่ทีย่ง หายใจออก สำเหนยีกวา่ เราจกัเปน็ผูพ้จิารณา 

เห็นว่าไม่เที่ยง หายใจเข้า

  (๑๔) สำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้พิจารณาเห็น 

ความคลายไป หายใจออก สำเหนียกว่า เราจักเป็น 

ผู้พิจารณาเห็นความคลายไป หายใจเข้า

  (๑๕) สำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้พิจารณาเห็น 

ความดับไป หายใจออก สำเหนียกว่า เราจักเป็น 

ผู้พิจารณาเห็นความดับไป หายใจเข้า
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  (๑๖) สำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้พิจารณาเห็น 

ความสละทิ้ง หายใจออก สำเหนียกว่า เราจักเป็น 

ผู้พิจารณาเห็นความสละทิ้ง หายใจเข้า” ดังนี้

  [จตุกกะที่ ๑] เป็นได้ทั้งสมถและวิปัสสนา  

ที่เหลือนอกนั้นเป็นวิปัสสนาอย่างเดียว 

  คำวา่ อธิ ภกิขฺเว ภกิขฺ ุแปลวา่ ดกูรภกิษทุัง้หลาย 

ภิกษุในศาสนานี้ แสดงถึงพุทธศาสนาอันเป็นที่ 

ก่อเกิดแห่งบุคคลผู้ทำอานาปานสติสมาธิ (มหาฎีกา 

ว่า คำว่าทุกประการนี้หมายถึง ๑๖ ประการนั่นเอง

  และปฏิเสธความเป็นอย่างนั้นแห่งศาสนาอื่น 

พระพุทธพจน์นี้ว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะมีอยู่ 

ในศาสนานี้เท่านั้น ไม่มีในเหล่าอื่นลัทธิอื่น ว่างจาก 

สมณะเหล่าอื่นทุกจำพวก คือจะเป็นสมณะจำพวก 

ที่ ๑ (โสดาบัน) จำพวกที่ ๒ (สกทาคามี) จำพวก 

ที่ ๓ (อนาคามี) จำพวกที่ ๔ (อรหันต์) ลัทธิอื่นว่าง 

เปล่าจากสมณะทุกพวกทั้งนั้น

  นยัที ่๑ ผูเ้จรญิอานาปานสตสิมาธ ิยงัไมช่ำนาญ 

จิตคอยแต่จะเล่นไปนอกทาง เหมือนรถที่เทียมด้วย 

โคโกง แล่นออกนอกทางไปฉะนั้น ฉะนั้นนายโคบาล
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ใครจ่ะฝกึลกูโคโกงซึง่ดืม่นำ้นมแมโ่คโกง (ในมหาฎกีา 

อธิบายว่า โคโกงนั้นคือโคฝึกยาก ส่วนแม่โคโกง  

หมายเอาแมโ่คทีข่ยกันำ้นมไวใ้นเตา้ แมจ้ะรดีอยา่งไร 

กไ็มย่อมปลอ่ยใหน้ำ้นมไหลออกจนหมด นายโคบาล

รอจนลูกโคเติบใหญ่แล้วพึงพรากมันไปเสียจากแม่  

นายโคบาลฝังหลักใหญ่เข้าข้างหนึ่งแล้วผูก (มัน) 

ด้วยเชือกไว้ที่หลักนั้น ทีนี้เจ้าลูกโคนั้นย่อมจะดิ้นไป 

ดิ้นมา แต่ไม่อาจหนีไปได้ เจ้าลูกโคเมื่อเหนื่อยเข้า 

หมดพยศ ก็จะพึงหมอบอิงคือนอนอิงหลักนั้นอยู่ 

นั่นเองฉันใดก็ดี 

  แม้ภิกษุโยคาวจรผู้เจริญอานาปานสติกัมมัฏฐาน 

นี้ก็ฉันนัน้เหมือนกัน ใคร่จะทรมานจิตร้าย อันเติบโต

ขึ้นด้วยการดื่มรสอารมณ์มีรูปารมณ์เป็นต้นมาเสีย 

นาน ก็เพียรพรากจิตเสียจากอารมณ์มีรูปเป็นต้น  

เข้าไปสู่ป่าหรือโคนไม้หรือเรือนว่างก็ตาม แล้วผูกจิต

ไว้ที่หลักคือลมหายใจออกและลมหายใจเข้านั้น 

ด้วยเชือกคือสติ เมื่อถูกผูกไว้อย่างนั้น จิตของเธอนั้น 

แม้จะดิ้นรนไปมา ก็ไม่ได้อารมณ์ที่เคยชินมา และ 

ไม่อาจตัดเชือกคือสติ ลูกโคหนีไม่ได้ ก็ย่อมจะ 
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หมอบและนอนอิงหลักคือลมหายใจ คืออารมณ์ 

อานาปานสติกรรมฐานนั้นเอง โดยจิตนั้นเข้าถึง 

ความเป็นอุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ เพราะ 

เหตุนั้น พระโบราณาจารย์ทั้งหลาย จึงกล่าวไว้ว่า

  คนที่จะฝึกลูกโค พึงผูก (มัน) ไว้ที่หลักฉันใด 

พระโยคาวจรในศาสนานี้ ก็พึงผูกจิตของตนไว้ 

ทีอ่ารมณ ์(กรรมฐาน) ใหม้ัน่ดว้ยสต ิอยูใ่นเสนาสนะ 

ที่เหมาะแก่การภาวนาแห่งพระโยคาวจรนั้นด้วย 

การกำหนดถอืเอาเสนาสนะ อนัเหมาะแกก่ารบำเพญ็

อานาปานสติสมาธิแห่งโยคาวจรภิกษุนั้น ดังนี้

  นัยที่  ๒] เพราะเหตุที่อานาปานสติกรรมฐาน 

อันเป็นยอดในประเภทกรรมฐาน เป็นปทัฏฐาน เหตุ

ใกล้แห่งการบรรลุธรรมวิเศษและทิฏฐธรรมสุขวิหาร 

ของพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธ และพุทธสาวก 

ทั้งปวงนี้ มิใช่เป็นการง่ายที่จะไม่สละแดนบ้านอัน 

อึงไปด้วยเสียงต่าง ๆ เช่นเสียงผู้หญิง เสียงผู้ชาย 

เสียงช้าง เสียงม้า แล้วมาบำเพ็ญภาวนาขึ้นได้ เพราะ 

ฌานมีเสียงเป็นข้าศึก แต่ในที่มิใช่แดนบ้านคือในป่า  

(ละก็) เป็นการง่ายที่พระโยคาวจรจะถือกรรมฐานนี้  
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ยังอานาปานจตุตถฌานให้เกิดแล้วทำฌานนั้นแหละ

ให้เป็นบาท พิจารณากองสังขารคือลมหายใจจน 

บรรลุพระอรหัตอันเป็นผลสุดยอดได้ เพราะเหตุนั้น 

พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงเสนาสนะอันเหมาะ 

แก่พระโยคาวจรนั้น จึงตรัสคำว่า อรญฺญคโต วา  

ดังนี้เป็นอาทิ

  พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูเสนาสนะ 

อันเหมาะแก่พระโยคาวจรแล้วจึงทรงชี้บอกว่า 

“กรรมฐานควรประกอบในสถานที่นี้ ภิกษุ ได้แก่โยคี

ผูป้ฏบิตันิีท้า่นกลา่ววา่เปน็ดจุเสอืเหลอืง เหมอืนอยา่ง 

พญาเสือเหลืองใหญ่อาศัยพงหญ้าหรือป่ารกหรือดง 

เข้าในป่าซุ่มอยู่ จ้องจับสัตว์ป่าทั้งหลายมีกระบือป่า 

กวาง และสุกรป่าเป็นต้นได้

  ฉันใดภิกษุผู้ประกอบความเพียรกรรมฐาน 

ภาวนา อยู่ในเสนาสนะอันเหมาะทั้งหลาย มีป่าเป็น

อาทนิีก้ย็อ่มควา้เอาโสดาปตัตมิรรค สกทาคามมิรรค 

อนาคามิมรรค อรหัตมรรค และอริยผลตามลำดับ 

ได้ฉันนั้นเหมือนกัน 
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  เพราะเหตุนั้น พระโบราณาจารย์ทั้งหลาย 

จึงกล่าวไว้ว่า อุปมาดังเสือเหลืองซุ่มตัวอยู่ จึงจับ 

สัตว์ป่าได้ฉันใดก็ดี  พระพุทธบุตรประกอบ 

ความเพียร บำเพ็ญวิปัสสนานี้ก็ฉันนั้น ต้อง 

หลีกเร้นหาที่สงบจากกามอารมณ์ เข้าป่าฝึกสติ 

รู้อยู่กับลมหายใจจึงคว้าเอาอุดมผลได้

  เพราะฉะน้ันพระผู้มีพระภาคเจ้าเม่ือจะทรงแสดง 

เสนาสนะป่าอันเป็นโยคภูมิ สถานที่ทำความเพียร 

รู้ลมหายใจอยู่ เป็นผู้มีความบากบั่นและความว่องไว

  การภาวนาของพระโยคาวจรภิกษุนั้น จึงตรัส 

คำว่า อรญฺญคโต ความว่า ในบรรดาป่า มีลักษณะ 

ที่ท่านกล่าวไว้ว่า ชื่อว่าป่า คือที่นอกเสาอินทขีล 

(ธรณีประตู) ออกไปนั่นจัดเป็นป่าทั้งสิ้น เสนาสนะ 

อันไกลประมาณ ๕๐๐ ชั่วธนู (แต่แดนบ้าน) เป็น 

อย่างน้อยชื่อว่าเสนาสนะป่า ภิกษุผู้ปฏิบัติไปสู่ป่า 

อย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นที่สงัดเป็นสุข  

  บทว่า รุกฺขมูลคโต คือไปสู่ที่ใกล้ต้นไม้๓  บทว่า  

สุญฺญาคารคโต หมายความว่าไปสู่ที่อันว่างและสงัด
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  ในบาลีบทนี้  ไปสู่ป่าและรุกขมูล แม้ไปสู่  

เสนาสนะที่ เหลืออีก  ๗ อย่ างก็ควรเรียกว่ า  

สุญฺญาคารคโต ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้เสนาสนะ 

อันเหมาะแก่การบำเพ็ญ

  คำว่า รุกขมูล นั้นมิได้จำกัดเอาที่ตรงโคนไม้ 

เท่านั้น 

  ฉะนั้น มหาฎีกาจึงอธิบายไว้ว่า ในเวลาเที่ยง 

เงาไม้แผ่ออกไปเท่าใด ในเวลาไม่มีลม ใบไม้หล่นลง 

ในพื้นดินที่ เพียงใด ที่ เท่านั้นเพียงนั้นเรียกว่า 

รุกขมูล

  เสนาสนะทีเ่หลอือกี ๗ มหาฎกีาเอามาบอกไวว้า่ 

คือ ๑.ภูเขา ๒.ซอกเขา ๓.ถ้ำในเขา ๔.ป่าช้า ๕.ป่าทึบ  

๖.ที่แจ้ง ๗.กองฟาง

  สุญญาคาร จะต้องแปลว่า ที่ว่างจากเรือน  

ไม่ใช่ เรือนว่าง อย่างที่เคยแปลกัน เคยอ่านพบที่ไหน 

แห่งหนึ่งว่า สุญญาคารนั้น ได้แก่เรือนที่เขาปลูกไว ้

ตามทางสำหรับคนเดินทางพักอาศัย เรียกว่า 

สุญญาคาร เพราะไม่มีเจ้าของ ไม่มีผู้ถือสิทธิครอบครอง  

เมื่อไม่มีใครพัก ภิกษุก็ไปพักทำกรรมฐานได้
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  อานาปานสติ อนุกูลแก่ฤดูทั้ง ๓ และอนุกูแก่ 

ธาตุและจริยาด้วย (มหาฎีกาช่วยขยายความว่า 

อนุกูลแก่ฤดู สถานที่เหล่านี้อนุกูลแก่ธาตุ อนุกูล 

แก่จริยา คือ 

  ป่าอนุกูลในฤดูร้อน อนุกูลแก่คนเสมหธาตุ คือ

ผู้มีเสมหะมากแพ้อากาศง่ายควรปฏิบัติในฤดูร้อน 

ป่าอนุกูลแก่คนโมหจริตด้วย

  รุกขมูลอนุกูลในฤดูหนาว อนุกูลแก่คนปิตตธาตุ

คือ น้ำดีพิการทำให้อาหารไม่ค่อยย่อย รุกขมูลอนุกูล 

แก่คนโทสจริตด้วย

  สญุญาคารอนกุลูในฤดฝูน นีแ่สดงวา่ สญุญาคาร 

เป็นเรือนมีเครื่องมุงบังกันฝนได้ และอนุกูลแก่ 

คนวาตธาตุ มักเป็นลมวิงเวียนล้มง่าย สุญญาคาร 

อนุกูลแก่คนราคจริตด้วย) 

  จึงทรงชี้อิริยาบถอันสงบ ไม่เป็นไปข้างหู่และ 

ไม่เป็นข้างฟุ้งแก่พระโยคาวจรภิกษุนั้นต่อไป จึงตรัส 

คำว่า ‘นั่ง’ (มหาฎีกาช่วยอธิบายว่า อิริยาบถนอน 

ไปข้างโกสัชชะ ยืนและเดินไปข้างอุทธัจจะ ส่วน 

อิริยาบถนั่งหาเป็นอย่างนั้นไม่ เพราะฉะนั้นท่าน 
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จึงว่านั่งเป็นอิริยาบถให้เกิดสงบ) ต่อนั้นเมื่อจะ 

ทรงแสดงความมัน่คงแหง่การนัง่ ความเปน็ไปสะดวก 

แห่งลมหายใจออกเข้า และอุบายในการกำหนด 

ถอืเอาอารมณด์ว้ย (มหาฎกีาชว่ยไขความวา่ ทรงแสดง 

ความมั่นคงแห่งการนั่งด้วยการคู้บัลลังก์ ทรงแสดง 

ความเป็นไปสะดวกแห่งลมหายใจ ด้วยการตั้งกาย 

ส่วนบนนั้นให้ตรง ทรงแสดงอุบายในการกำหนด 

ถือเอาอารมณ์ด้วยการดำรงสติไว้เฉพาะหน้า) 

  จงึตรสัคำวา่ ‘นัง่คูบ้ลัลงักต์ัง้กายใหต้รงดำรงสติ

ไว้เฉพาะหน้า’ บัลลังก์ ได้แก่นั่งคู้เข่าเข้าโดยรอบ  

คู้ คือขดเข้า คำว่า ตั้งกายตรง คือตั้งสรีระ ให้ตรง 

ให้ปลายกับปลายกระดูกสันหลัง ๑๘ ข้อจดกัน 

เพราะเมื่อพระโยคาวจรนั่งอย่างนี้ หนังเนื้อและเอ็น 

ย่อมไม่ขด เมื่อเป็นอย่างนั้น เวทนาเหล่าใดจะพึง 

เกิดขึ้นในเพราะความขดแห่งหนังเนื้อและเอ็นนั้น 

เป็นปัจจัย เวทนาเหล่านั้นก็ย่อมจะไม่ เกิดขึ้น 

เมื่อเวทนาเหล่านั้นไม่เกิดขึ้น จิตของผู้ปฏิบัติก็จะมี 

อารมณเ์ปน็หนึง่ กรรมฐานไมต่ก ไมห่ลดุจากลมหายใจ 
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สติย่อมเข้าถึงความเจริญงอกงามขึ้น ดำรงสติไว้ 

เฉพาะหน้า คือตั้งสติให้มุ่งหน้าต่ออานาปานสติ-

กรรมฐาน  

  [สโตการ]ี คำวา่ “เธอคงมสีตหิายใจเขา้” เปน็ตน้ 

ภิกษุนั้นนั่งอย่างนี้และตั้งสติไว้มั่นอย่างนี้แล้ว ไม่ละ 

สตนิัน้อยูช่ื่อวา่ คงมีสตหิายใจออก คงทีส่ตหิายใจเขา้ 

(มหาฎกีาแนะใหป้ระกอบ เอว ศพัท ์ในสโตทัง้ ๒ บท)

เป็นสโตการี พระโยคาวจรเป็นสโตการีด้วยอาการ 

เหล่าใด เพื่อจะทรงแสดงอาการเหล่านั้น จึงตรัส 

คำว่า ทีฆํ  วา อสฺสสนฺโต เป็นต้นจริงอยู่  ใน 

ปฏิสัมภิทาท่านก็กล่าวคำ นี้ไว้ในวิภังค์แห่งปาฐะว่า 

‘โส สโตว อสฺสสติ สโต ปสฺสสติ’ นั้นนั่นแหละว่า” 

โยคาวจรภิกษุย่อมเป็นสโตการีด้วยอาการ ๓๒ คือ 

  (๑)   เมื่อเธอรู้ความมีอารมณ์เดียว ความ 

ไม่ส่ายไปมาแห่งจิต ด้วยอำนาจแห่งการหายใจออก 

ยาวอยู่  สติย่อมตั้งมั่นในอารมณ์นั้น เธอก็เป็น 

สโตการี ด้วยสตินั้นด้วยความรู้นั้น
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  (๒)   เมื่อเธอรู้ความมีอารมณ์เดียว ความ 

ไม่ส่ายไปมาแห่งจิตด้วยอำนาจแห่งการหายใจเข้า 

ยาวอยู่  สติย่อมตั้งมั่นในอารมณ์นั้น เธอก็เป็น  

สโตการี ด้วยสตินั้นด้วยความรู้นั้น  ฯลฯ

  (๓๑) เมื่อเธอรู้ความมีอารมณ์เดียว ความ 

ไม่ส่ายไปมาแห่งจิตด้วยอำนาจแห่งความเป็น 

ผู้พิจารณาเห็นความสละละทิ้ง หายใจออกอยู่

  (๓๒) ด้วยอำนาจแห่งความเป็นผู้พิจารณา 

เห็นความสละละทิ้งหายใจเข้าอยู่ สติย่อมตั้งมั่น 

ในอารมณ์นั้น เธอก็เป็น สโตการี ด้วยสตินั้นด้วย 

ความรู้นั้น (ขุ. ป. ๓๑/๒๖๔)ดังนี้

  [อสัสาสะปสัสาสะ] ในปาฐะวา่ ทฆี ํวา อสสฺสนโฺต 

คือยังอัสสาสะยาวให้เป็นไป ในอรรถกถาพระวินัย 

กล่าวว่า ลมออกข้างนอกชื่ออัสสาสะ ลมเข้าข้าง 

ในชื่อปัสสาสะ แต่ในอรรถกถาพระสูตรทั้งหลายมา 

กลับกัน (กับคำอรรถกถาวินัย) ในลม ๒ อย่างนั้น 

เวลาที่คัพเสยยกสัตว์ทั้งปวงออกจากท้องมารดา 

ลมข้างในออกมาข้างนอกก่อน ลมข้างนอกพาเอาธุลี

ละเอียดเข้าข้างในทีหลัง พอถึงเพดานปากก็ดับ 
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(มหาฎีกาเสริมความว่า เด็กแรกคลอดมันไอออกมา 

คงหมายความว่าเพราะไอออกมาปะทะเสีย ลมเข้า 

ครั้งแรกจึงดับแค่เพดานปาก)

  ส่วนความยาวและสั้นของลมทั้ง ๒ นั้น ความ 

ยาวและสั้นเป็นด้วยอำนาจอัทธานะ คือระยะที่ และ 

ระยะกาล (มหาฎีกาว่า อัทธาน หมายเอา ส่วนตอน

ว่าถึงความยาวสั้นของลมหายใจ หมายเอากาละ)  

เหมือนอย่างน้ำหรือทรายก็ดีที่แผ่ไปตลอดอัทธานะ 

คือที่ยาวหรือสั้น เขาก็เรียกลำน้ำยาว หาดทรายยาว 

ลำน้ำสั้น หาดทรายสั้น ฉันใดลมหายใจออกและ 

ลมหายใจเขา้ทีแ่มเ้ปน็ของละเอยีดยิง่นกั แตม่นัเขา้ไป 

ทำอัทธานะคือ ท่ีอันยาวในร่างกายช้างและในร่างกายงู  

กล่าวคือลำตัวของมันให้เต็มช้า ๆ แล้วออกช้า ๆ 

เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเขาจึงว่าลมหายใจ ของช้าง 

และงูยาวลมนั้นเข้าไปทำอัทธานะ คือที่อันสั้น 

กล่าวคือลำตัวของสัตว์ตัวเล็กและตัวสั้น มีสุนัขและ 

กระตา่ยเปน็ตน้ใหเ้ตม็โดยเรว็แลว้ออกเรว็เหมอืนกนั 

เพราะฉะนั้นเขาจึงว่าลมหายใจของสัตว์เล็กสั้น  

(อธิบายอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจว่าลมหายใจแล่นเข้าไป 
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ตลอดลำตัว ไม่ใช่เป็นเรื่องของปอด) ส่วนในพวก 

มนุษย์ว่าโดยอัทธานะคือกาล บางเหล่าก็หายใจออก

และหายใจเข้ายาว ดังสัตว์ตัวใหญ่และตัวยาวมีช้าง 

และงูเป็นต้น บางเหล่าก็หายใจออกและหายใจเข้าส้ัน  

ดังสัตว์ตัวเล็กและตัวสั้น มีสุนัขและกระต่ายเป็นต้น  

เพราะเหตุนั้นลมหายใจของพวกมนุษย์เมื่อออกก็ดี 

เขา้กด็ ีกนิระยะเวลานาน กพ็งึทราบวา่ยาว เมือ่ออกกด็ ี

เข้าก็ดี กินระยะเวลานิดหน่อย ก็พึงทราบว่าสั้น 

โดยเนื่องด้วยกาล

[อานาปานสติเป็นกายานุปัสนาสติปัฏฐาน]

  ในการหายใจออกและเข้ายาวสั้นนั้น ภิกษุ 

โยคาวจรนี้เมื่อหายใจออกยาวหายใจเข้ายาว ย่อม 

รู้ว่าเราหายใจออกหายใจเข้ายาว ด้วยอาการ ๙ 

และเมื่อเธอรู้อยู่อย่างนั้น พึงทราบว่าสติปัฏฐาน 

กายานุปัสนาภาวนา ย่อมสำเร็จโดยอาการอันหนึ่ง 

ดงัทา่นกลา่วไวใ้นปฏสิมัภทิา “ถามวา่ ภกิษโุยคาวจร 

เมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจ 

เข้ายาว ก็รู้ว่าเราหายใจเข้ายาวด้วยอาการอย่างไร
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  (๑)  ภิกษุระบายลมออกเป็นลมหายใจออกยาว  

เพราะกาลที่นับว่าระยะยาว

  (๒)  สูดลมเข้าเป็นลมหายใจเข้ายาว ในเพราะ 

กาลที่นับว่าระยะยาว  

  (๓)  ทั้ งระบายลมออกทั้ งสูดลมเข้า เป็น 

ลมหายใจออกและลมหายใจเข้ายาว ในเพราะกาลที่

นับว่าระยะยาว(มหาฎีกาว่า พระโยคาวจรลางรูป 

กำหนดลมหายใจออกได้ชัด ลางรูปก็กำหนด 

ลมหายใจเข้าได้ชัด ลางรูปก็กำหนดได้ชัดทั้ง ๒ อย่าง 

ท่านจึงแจกเป็นอาการ ๓ และอาการนี้เมื่อฉันทะ 

และปราโมชเกิด ก็แจกออกไปด้วยอำนาจฉันทะ ๓ 

ด้วยอำนาจปราโมช ๓ จึงเป็น ๙ ดังกล่าวต่อไปนั้น)

เมื่อระบายลมออกทั้งสูดลมเข้า เป็นลมหายใจออก 

และลมหายใจเข้ายาว ในเพราะกาลที่นับว่าระยะยาว 

อยู่ ฉันทะเกิดขึ้น 

  (๔)  ด้วยอำนาจฉันทะ ระบายลมออกเป็น 

ลมหายใจออกยาว ในกาลที่นับว่าระยะยาว เป็น 

ลมละเอียดกว่าก่อนนั้น 
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  (๕)  ด้ ว ยอำนาจฉั นทะ  สู ดลม เ ข้ า เป็ น 

ลมหายใจเข้ายาว ในเพราะกาลที่นับว่าระยะยาว 

เป็นลมละเอียดกว่าก่อนนั้น  

  (๖)  ด้วยอำนาจฉันทะ ทั้งระบายลมออกทั้ง 

สูดลมเข้าเป็นลมหายใจออกและลมหายใจเข้ายาว 

ในเพราะกาลที่นับว่าระยะยาว เป็นลมละเอียดกว่า 

ก่อนนั้น เมื่อเธอทั้งระบายลมออกทั้งสูดลมเข้าเป็น 

ลมหายใจออกและลมหายใจเข้ายาว ในเพราะกาลที่

นับว่าระยะยาวเป็นลมละเอียดกว่าก่อนนั้นด้วย 

อำนาจฉันทะอยู่ ปราโมชเกิดขึ้น

  (๗)  ด้วยอำนาจปราโมช ระบายลมออกเป็น 

ลมหายใจออกยาวในเพราะกาลที่นับว่าระยะยาว  

เป็นลมละเอียดยิ่งกว่านั้นไปอีก  

  (๘)  ด้วยอำนาจปราโมช สูดลมเข้า เป็น 

ลมหายใจเข้ายาวในเพราะกาลที่นับว่าระยะยาว  

เป็นลมละเอียดยิ่งกว่านั้นไปอีก  

  (๙)  ด้วยอำนาจปราโมช ทั้งระบายลมออกทั้ง 

สูดลมเข้าเป็นลมหายใจออกและลมหายใจเข้ายาว 
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ในเพราะกาลทีน่บัวา่ระยะยาว เปน็ลมละเอยีดยิง่กวา่ 

นั้นไปอีก (มหาฎีกาว่า ฉันทะนี้ได้แก่กัตตุกามตา 

ฉันทะ คือความพอใจอันมีลักษณะใคร่จะทำเกิดขึ้น 

เพราะได้อัสสาทะในภาวนา ส่วนปราโมชได้แก่ปีติ 

อ่อน ๆ เกิดเพราะอารมณ์กรรมฐานละเมียดเข้า 

เพราะลมหายใจละเอียดยิ่งขึ้น) เมื่อเธอทั้งระบาย 

ลมออกทั้งสูดลมเข้าเป็นลมหายใจออกและหายใจ 

เขา้ยาว ในเพราะกาลทีน่บัวา่ระยะยาว เปน็ลมละเอยีด 

ยิ่งกว่านั้นไปอีกด้วยอำนาจปราโมชอยู่ จิตก็ผละจาก

ลมหายใจออกและลมหายใจเข้ายาวนั้นอุเบกขา 

ก็ตั้งขึ้น (มหาฎีกาว่า “เพราะลมหายใจละเอียดเข้า 

โดยลำดับจนไม่ปรากฏว่ามีหรือไม่มี จิตซึ่งตาม 

กำหนดดูลมนั้นจึงได้ผละคือเลิกกำหนด” แต่อีกมติ 

หนึ่งว่าเมื่อลมหายใจละเอียดหนักเข้าด้วยกำลัง 

ภาวนา ปฏิภาคนิมิตเกิดขึ้นแล้วจิตจึงผละจาก 

ลมหายใจปกติ มาตั้งอยู่ที่ปฏิภาคนิมิต อนึ่งเมื่อ 

ปฏิภาคนิมิตเกิดได้สมาธิแล้ว จิตก็วางเฉยเพราะ 

ไม่ต้องพยายามที่จะทำฌานให้เกิดอีก จึงว่าอุเบกขา 
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ตั้งขึ้น) ลมหายใจออกและลมหายใจเข้ายาวที่เป็นไป

โดยอาการ ๙ นี้นับเป็นกาย สิ่งที่เข้าไปทำกายนั้น 

เป็นอารมณ์ ตั้งอยู่เป็นตัวสติ

  อนุปัสนา ตามกำหนดดูกายให้รู้ตามที่มันเป็น 

เป็นตัวญาณ

  กายเป็นที่เข้าไปตั้งอยู่ แห่งสติ มิใช่ตัวสติ สติ 

เป็นทั้งสิ่งที่ เข้าไปตั้งอยู่  และเป็นตัวระลึกด้วย  

พระโยคาวจรตามกำหนดดูกายนั้นด้วยสตินั้น  

ด้วยญาณนั้นแล เพราะเหตุนั้น จึงตรัสว่า “การตาม 

กำหนดดูกายในกาย เป็นการบำเพ็ญสติปัฏฐาน”  

ดังนี้ (ปาฐะในฎีกาเรียงติดกันเป็น กายานุปสฺสนา 

สติปฏฺานภาวนา) 

  แม้ในรัสสบท ว่าด้วยลมหายใจสั้น ก็ดุจนัยนี้ 

แต่นี่ เป็นความแปลกกัน คือคำว่า ทีฆํ อสฺสาสํ 

อทธฺานสงขฺาเต เปน็ลมหายใจออกยาว ในเพราะกาล 

ที่นับว่าระยะยาว ที่ท่านกล่าวใน ทีฆบท บทว่าด้วย 

ลมหายใจยาว นั้นฉันใด 

  ในรัสสบทนี้ คำนั้นก็มาเป็นว่า รสฺสํ อสฺสาสํ 

อิตฺตรสงฺขาเต อสฺสสติ ระบายลมออกเป็นลมหายใจ 
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สัน้ ในเพราะกาลทีน่บัวา่ระยะสัน้ฉนันัน้ เพราะฉะนัน้ 

บัณฑิตพึงประกอบคำเข้าโดยใช้รัสสศัพท์ แทน 

ทฆีศพัท ์ไปจนถงึคำวา่ เตน วจุจฺต ิกาเย กายานปุสสฺนา  

สติปฏฺานภาวนา เพราะเหตุนั้นจึงตรัสว่า การตาม 

กำหนดดูกายในกาย เป็นการบำเพ็ญสติปัฏฐาน

  พระโยคาวจรนี้  เมื่อรู้ลมหายใจออกและ 

ลมหายใจเขา้ตามอาการเหลา่นี ้ทัง้โดยกาลระยะยาว

และโดยกาลระยะสั้นอยู่อย่างนี้ บัณฑิตพึงทราบว่า  

เมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าเราหายใจออกยาว หรือเมื่อ

หายใจเขา้ยาวกร็ูว้า่หายใจเขา้ยาว เมือ่หายใจออกสัน้

ก็รู้ว่าหายใจออกสั้น หรือเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่า 

หายใจเข้าสั้น เมื่อภิกษุนั้นรู้อยู่อย่างนี้ ลม ๔ อย่าง 

คือลมหายใจออกยาวและสั้น แม้ลมหายใจเข้า 

เล่าก็อย่างนั้น ย่อมเป็นไปคือรู้สึกอยู่ที่ปลายจมูก 

(มหาฎีกาท่านรวมเอาริมฝีปากบนเข้าด้วย คงมิได้ 

หมายเอาตรงจะงอยจมูกเท่านั้น แต่หมายถึงบริเวณ 

ริมฝีปากบนด้วย) ของภิกษุนั่นเอง

  [แก ้ สพพฺกายปฏสิเํวที] ขอ้วา่ “เธอสำเหนยีกวา่ 

เราจกัเปน็ผูรู้ต้ลอดกายทัง้หมดหายใจออกหายใจเขา้
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นั้น คือเธอใส่ใจว่าเราจักทำต้น กลาง ปลายแห่ง 

ลมหายใจทั้งสิ้นให้เป็นสิ่งที่เรารู้ คือทำลมหายใจนั้น

ให้เป็นสิ่งที่เห็นชัดหายใจออก ใส่ใจว่าจักทำต้นกลาง

ปลายแห่งกายคือลมหายใจทั้งสิ้นให้เป็นสิ่งที่เรารู้  

คอืทำลมหายใจนัน้ใหเ้ปน็สิง่ทีเ่หน็ชดัหายใจเขา้ เมือ่

ทำลมหายใจให้เป็นสิ่งที่ตนรู้ คือทำลมหายใจให้เป็น

สิ่งที่เห็นชัดอย่างนั้น ก็ชื่อว่าเธอหายใจออกและ 

หายใจเข้าด้วยทั้งจิตอันประกอบด้วยญาณ เพราะ 

เหตนุัน้จงึตรสัวา่ “ยอ่มสำเหนยีกวา่เราจกัหายใจออก 

หายใจเข้า”

  ๑.  ส ำหรั บภิ กษุ ล า ง รู ป  ต้ นลม ในกอง 

ลมหายใจออกก็ดี ในกองลมหายใจเข้าก็ดี ที่แล่น 

ออกเข้าอยู่อย่างละเอียดนั้นชัด แต่กลางลมและ 

ปลายลมไม่ชัด ก็กำหนดถือเอาได้แต่ต้นลม ยุ่งยาก 

อยู่ในตอนกลางลมและปลายลม 

  ๒.  สำหรับลางรูปกลางลมชัดแต่ต้นและปลาย

ไม่ชัด เธอก็อาจกำหนดถือเอาได้แต่กลางลม ยุ่งยาก 

อยู่ในตอนต้นและปลาย
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  ๓.  สำหรับลางรูป ปลายลมชัด แต่ต้นและ 

กลางไม่ชัด อาจกำหนดถือเอาได้แต่ปลายลมยุ่งยาก 

อยู่ในตอนต้นและกลาง 

  ๔.  สำหรับลางรูปชัดหมดทุกตอน ก็อาจ 

กำหนดถือเอาได้หมด ไม่ยุ่งยากเลยสักตอน 

  พระผู้ มี พระภาค เจ้ าทรงแสดงความว่ า 

พระโยคาวจรควรเปน็เชน่ (รปูที ่๔) นัน้จงึตรสัขอ้นีว้า่ 

“ภิกษุสำเหนียกว่าเราจักเป็นผู้รู้ตลอดกายทั้งหมด 

หายใจออกหายใจเข้า” ดังนี้

  บทว่า ย่อมสำเหนียก คือเพียรพยายามทำ 

มนสิการเพื่อรู้อย่างนั้น

  อกีนยัหนึง่ อรรถาธบิายในบทนี ้บณัฑติพงึทราบ 

อย่างนี้ว่า ความสำรวมแห่งภิกษุผู้เป็นอย่างนั้น คือ 

ผูเ้จรญิอานาปานสต ิความสำรวมนีจ้ดัเปน็อธสิลีสกิขา 

ในที่นี้ ความตั้งจิตมั่นแห่งภิกษุผู้เป็นอย่างนั้นอันใด  

ความตั้งจิตมั่นนี้จัดเป็นอธิจิตตสิกขาในที่นี้ ความรู้ 

ทั่วถึงแห่งภิกษุผู้เป็นอย่างนั้นอันใด ความรู้ทั่วถึงนี้ 

จัดเป็นอธิปัญญาสิกขาในที่นี้  ภิกษุสำหนียกคือ 
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ส้องเสพ เจริญทำให้มากซึ่งสิกขา ๓ ตามที่กล่าวมานี้

ในอารมณ์นั้นด้วยสตินั้นด้วยมนสิการนั้น 

  ในจตุกกะที่ ๑ นั้น เพราะเหตุที่ในนัยแรก  

พระโยคาวจรพึงหายใจออกหายใจเข้าอย่างเดียว 

เท่านั้น และไม่พึงทำกิจอะไร ๆ  อื่น (นัยแรกหมายถึง 

วัตถุหมายเลข ๑ และ ๒ ในจตุกกะที่ ๑)

  แต่ว่าต่อนี้ ไปควรทำความเพียรในอาการ 

ทั้งหลายมีการยังญาณให้เกิดเป็นต้น เพราะเหตุนั้น 

พงึทราบวา่ พระผูม้พีระภาคเจา้ตรสัพระบาลโีดยเปน็

วัตตมานกาลว่า อสฺสสามีติ ปชานาติ.....ปสฺสสามีติ 

ปชานาติ รู้ว่าเราหายใจออกรู้ว่าเราหายใจเข้าดังนี้ 

ในนัยแรกนั้นแล้ว จึงทรงยกพระบาลีเป็นคำแสดง 

อนาคตกาล

   โดยนัยว่า สพฺพกาย ปฏิสํเวที อสฺสสิสฺสามิ  

เราจักเป็นผู้รู้ตลอดกายทั้งหมดหายใจออก เป็นต้น 

เพื่อจะทรงแสดงอาการมีการทำญาณให้เกิด อันควร 

ทำต่อแต่นัยแรกนี้ไป

  [แก้ ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ] ย่อมสำเหนียกว่า 

เราจักเป็นผู้ระงับกายสังขาร หายใจออก หายใจเข้า 
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นั้นคือใส่ใจว่าเราจักเป็นผู้ระงับ คือทำกายสังขาร 

คือลมที่หยาบให้ค่อย ๆ เบาลง ให้ดับไปให้สงบไป 

หายใจเข้าหายใจออก ความหยาบและละเอียดก็ดี 

ความระงับก็ดีดั งนี้  ก็กายและจิตของภิกษุนี้  

ในกาลก่อนที่ยังมิได้กำหนดถือเอา อานาปานสติ 

กรรมฐาน กายจิตปกติยังมีความกระวนกระวาย 

นับว่ายังหยาบ ความหยาบแห่งกายจิตยังไม่สงบ  

แม้ลมหายใจออกและลมหายใจเข้าก็เป็นลมหยาบ 

คือเป็นไปแรงมาก เหมือนดังจมูกไม่พอย่อมหายใจ 

ทัง้ออกทัง้เขา้ทางปาก ตอ่เมือ่ใดทัง้กายทัง้จติของเธอ 

ถกูกำหนดถอืเอา เปน็ทีต่ัง้กรรมฐาน แลว้ (มหาฎกีา 

ไขความว่า กิริยาที่นั่งคู้บัลลังก์ตั้งกายตรง เป็น 

กายปริคหะ กิริยาที่ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า เป็น 

จิตตปริคหะ) เมื่อนั้นมันก็ละเมียดเข้า จนสงบไป 

ครัน้กายจตินัน้สงบแลว้  ลมหายใจออกและเขา้กเ็ปน็

ไปละเอียดลง จนถึงซึ่งอาการคือความที่ต้องวิจัยว่ามี

อยู่หรือไม่มีหนออุปมาเหมือนลมหายใจออกและเข้า 

ของคนที่วิ่งลงมาจากภูเขา หรือปลงของหนักมาก 

ลงจากศีรษะแล้วยืนอยู่ ย่อมเป็นลมหยาบ จมูก 
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หายใจไม่ทัน จึงยืนหายใจทั้งออกทั้งเข้าทางปากอยู่  

ต่อเมื่อใดเขาบรรเทาความเหนื่อยนั้นแล้ว ได้อาบ 

และดื่มน้ำแล้ว ทำคือประทับผ้าเปียกไว้ตรงที่หัวใจ 

(การใช้ผ้าเปียกประทับอก ช่วยทำให้หายเหนื่อยได้) 

นอนพกัเสยีทีร่ม่อนัเยน็ ทีน่ีล้มหายใจออกเขา้ของเขา 

นัน้กล็ะเอยีดลง จนถงึซึง่อาการคอืความทีต่อ้งวจิยัวา่

มีอยู่หรือไม่มีหนอ (การนอนพักเช่นนั้น ลมหายใจ 

จะละเอียดถึงต้องวิจัยเทียวหรือถ้ายิ่งหลับกรนฟู้ ๆ  

ก็ยิ่งไม่น่าต้องวิจัยเลย)

  ภิกษุผู้ปฏิบัตินี้นี้ในกาลก่อนที่ยังมิได้กำหนด 

ถือเอา อานาปานสติกรรมฐานนั้น ความคำนึง 

ความใส่ใจ ความไตร่ตรอง ว่าเราจะระงับกายสังขาร 

หยาบ ๆ หามีไม่ ต่อในกาลที่กำหนดถือเอาสติใน 

การกำหนดลม แล้วจึงมี เพราะเหตุนั้น กายสังขาร 

ของเธอในกาลที่ได้กำหนดแล้ว จึงละเอียดกว่า

  เมื่อกายละจิตกระสับกระส่าย กายสังขาร 

ย่อมเป็นไปหยาบ ครั้นกายและจิตไม่กระสับ 

กระส่ายแล้ว กายสังขารย่อมเป็นไปละเอียด
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  ลมหยาบและละเอียด [นัยทางสมถะ]

  ในชั้นเริ่มกำหนด กายสังขารก็นับว่ายังหยาบ  

ในชั้นอุปจารแห่งปฐมฌานจึงละเอียด

  ในชั้นอุปจารปฐมฌานนั้นเล่า ก็นับว่ายังหยาบ 

ในชั้นตัวปฐมฌานจึงละเอียด

  ในชัน้ปฐมฌานและชัน้อปุจารแหง่ทตุฌิานกน็บั

ว่ายังหยาบ ในชั้นตัวทุติยฌานจึงละเอียด

  ในชั้นทุติยฌานและอุปจารแห่งตติยฌาน 

ก็นับว่ายังหยาบ ในชั้นตัวตติยฌานจึงละเอียด

  ในชั้นตติยฌานและอุปจารแห่งจุตตถฌานก็นับ

ว่ายังหยาบ ต่อชั้นจตุตถฌานจึงละเอียดยิ่ง จนถึงซึ่ง 

ความไม่เป็นไปทีเดียว

  คำที่กล่าวมานี้ เป็นมติของพระทีฆภาณกะ 

(ผู้กล่าวคัมภีร์ทีฆนิกาย) และพระสังยุตตภาณกะ 

(ผู้กล่าวคัมภีร์สังยุตนิกาย) ก่อนฝ่ายพระมัชฌิม-

ภาณกะ (ผู้กล่าวคัมภีร์มัชฌิมนิกาย) ทั้งหลาย  

ประสงค์เอาว่าแม้ในอุปจารแห่งฌานชั้นสูง ๆ 

ก็ละเอียดกว่าตัวฌานชั้นต่ำ ๆ (โดยลำดับกัน)  

เช่นว่า “ในปฐมฌานก็ยังหยาบ ในอุปจารแห่ง 
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ทุติยฌานจึงละเอียด (คือมติแรกท่านถือว่าตัวฌาน 

ชั้นต่ำกับอุปจารชั้นต่อไปนั้นเท่ากัน ส่วนมติหลัง 

ถือว่าอุปจารฌานชั้นสูงย่อมสุขุมกว่าตัวฌานชั้นต่ำ)

  แต่ว่าโดยมติของอาจารย์ทั้งหมดด้วยกันคงได้ 

ความว่า กายสังขารอันเป็นไปในกาลที่ยังมิได้  

กำหนดถือเอาพระกรรมฐาน ไประงับลงในกาล 

ที่กำหนดถือเอา พระกรรมฐาน แล้วกายสังขาร 

อันเป็นไปในกาลที่กำหนดถือเอา พระกรรมฐาน 

ก็ไประงับลงในอุปจารแห่งปฐมฌาน กายสังขารอัน 

เป็นไปในอุปจารแห่งจตุตถฌาน ก็ไประงับลงใน 

จตุตถฌาน” ดังนี้แล นี่ เป็นนัยทางสมถะ เป็น 

อันดับแรก

[นัยทางวิปัสนา]

  ในทางวิปัสนา กายสังขาร เป็นไปในตอนที่ยัง 

มิได้กำหนดก็ยังหยาบ ในตอนที่กำหนดมหาภูตรูป 

เข้าจึงละเอียดลง 

  แม้กายสังขารในตอนที่กำหนดมหาภูตรูปนั้น 

ก็นับว่ายังหยาบอยู่ ต่อตอนที่กำหนดอุปาทายรูป 

จึงละเอียดเข้า 
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  กายสังขารในตอนที่กำหนดอุปาทายรูปนั้นเล่า 

ก็นับว่ายังหยาบอยู่ 

  ถงึตอนทีก่ำหนดสกลรปูนัน้เลา่ กน็บัวา่ยงัหยาบ 

ต่อตอนที่กำหนดทั้งรูป (ลม) ทั้งอรูป (ตัวรู้)  

จึงละเอียดเข้า 

  แมก้ายสงัขารในตอนทีก่ำหนดทัง้รปูทัง้อรปูนัน้

กน็บัวา่ยงัหยาบ ในตอนทีก่ำหนดปจัจยั (ของนามรปู) 

จึงละเอียดเข้า 

  กายสังขารในตอนที่กำหนดปัจจัยนั้นเล่า 

กน็บัวา่ยงัหยาบ ตอ่ตอนทีเ่หน็นามรปูพรอ้มทัง้ปจัจยั

จึงละเอียดเข้า  

  แม้กายสังขารในตอนที่เห็นนามรูปพร้อมทั้ง 

ปัจจัยนั้นก็นับว่ายังหยาบ ถึงตอนที่เป็นวิปัสนา  

อันมี (ไตร) ลักษณ์เป็นอารมณ์จึงละเอียดเข้าใน 

ทุรพลวิปัสสนา วิปัสนากำลังอ่อนก็นับว่ายังหยาบ 

ในพลววิปัสสนา วิปัสนากำลังกล้าจึงละเอียดเข้า 

(มหาฎีกาว่า ตอนพิจารณากลาปเป็นลักขณา-

รัมมณิกวิปัสนา ตั้งแต่นิพพิทานุปัสนาไป จัดเป็น 

พลววิปัสนา หย่อนกว่านั้นเป็นทุรพลวิปัสสนา)

-17-0819.indd   215 9/13/17   1:11:42 PM



216

  ในวิปัสนานั้น ความระงับแห่งกายสังขาร 

อันเป็นไปในกาลตอนแรก ๆ ทั้งกาลตอนหลัง 

ก็พึงทราบโดยนัย

  ทีก่ลา่วมากอ่นนัน้เถดิ (คอืใหเ้ขา้ใจเชน่เดยีวกบั 

ที่กล่าวในสมถนัย) 

  ความหยาบและละเอียดก็ดี ความระงับก็ดีแห่ง

กายสงัขารในขอ้  ปสสฺมภฺย ํ  กายสงขฺาร ํ อสสฺสสิสฺาม ิ

.....ปสฺสสิสฺสามิ นี้บัณฑิตพึงทราบโดยประการ 

ดังกล่าวมาฉะนี้เทอญ

  [อรรถาธิบายในปฏิสัมภิทามรรค] ท่านกล่าว 

ความแห่งข้อนี้ พร้อมทั้งคำท้วงและคำเฉลยไว้ดังนี้ 

ว่า “ถามว่า ‘ภิกษุสำเหนียกว่าเราจักเป็นผู้ระงับ  

กายสังขารหายใจออกหายใจเข้าอย่างไร อะไรชื่อ 

กายสังขาร’

  เฉลยว่า ‘ธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ในกาย คือ 

ลมหายใจออกหายใจเข้ายาวอันเป็นธรรมเนื่องด้วย 

กาย นี้ชื่อกายสังขาร  

  ภิกษุทำกายสังขารทั้งหลายนั้นให้รำงับคือให้ 

ดับสงบลง สำเหนียกว่าเราจักระงับกายสังขารหยาบ
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ทีเ่ปน็เหตใุหก้ายโยกโคลงโอนเอนสา่ยสัน่หวัน่ไหวไป

มาเสีย หายใจออก

  สำเหนียกว่าเราจักระงับกายสังขารหยาบ 

หายใจเข้า สำเหนียกว่าเราจักระงับกายสังขาร 

อันสงบอันละเอียด ที่เป็นเหตุให้กายไม่โยกไม่โคลง 

ไม่โอนไม่เอนไม่ส่ายไม่สั่นไม่หวั่นไม่ไหว หายใจออก 

หายใจเข้า

  มีคำท้วงเข้ามาว่า  หากว่าอย่างนั้น  

  ชื่อว่า ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ อสฺสสิสฺสามีติ  

สิกฺขติ ปสฺสมภยํ กายสงฺขารํ ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ  

ละก็ เมื่อเป็นอย่างนั้น แม้กายสังขารที่ละเอียดยิ่ง 

ก็ให้ระงับเสียอีก เช่นนั้น ? การทำวาตุปลัทธิ การ 

กำหนดรู้ลม ? ให้เกิดต่อไปก็ไม่มี การยังลมหายใจ 

ออกหายใจเข้าให้เป็นไปก็ไม่มี เพราะทั้งหยาบ 

ทัง้ละเอยีดระงบัไปหมดแลว้ ? การเจรญิอานาปานสต ิ

ต่อไปก็ไม่มี เพราะลมหายใจไม่มี ? การบำเพ็ญ 

อานาปานสติสมาธิต่อไปก็ไม่มี เพราะไม่มีลมเป็น 

อารมณ์ ? และบัณฑิตทั้งหลายก็เป็นอันไม่ได้เข้า 

สมาบัตินั้น ทั้งก็ไม่ได้ออกจากสมาบัตินั้นด้วยละซิ ?
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มีคำเฉลยว่า ถึงอย่างนั้นชื่อว่า ปสฺสมฺภยํ  กายสงฺขารํ 

อสสฺสสิสฺามตี ิสกิขฺต ิปสสฺมภฺย ํกายสงขฺาร ํปสสฺสสิสฺามตี ิ

สิกฺขติ คือเมื่อกายสังขารระงับไปอย่างนั้น ? การทำ 

วาตปุลทัธใิหเ้กดิตอ่ไปกย็งัมไีด ้การยงัลมหายใจออก

และลมหายใจเข้าให้เป็นไปก็มีได้ การเจริญอานาปาน- 

สติต่อไปก็มีได้ การบำเพ็ญอาหาปานสติสมาธิต่อไป

ก็มีได้  และบัณฑิตทั้งหลายเข้าสมาบัตินั้นก็ได้  

ออกจากสมาบัตินั้นก็ได้อยู่ (มหาฎีกาอธิบายว่า 

เพราะกายสังขารหยาบ ๆ ระงับไป แต่ที่ละเอียด ๆ  

ยังมีอยู่เมื่อละเอียดถึงที่สุดโดยลำดับแล้ว นิมิตเกิด 

กถ็อืนมิตินัน้เปน็อารมณ ์สามารถเจรญิอานาปานสติ

และอานาปานสติสมาธิต่อไปได้

  ตามทีก่ลา่วมานีม้อีปุมาอยา่งไร ? อปุมาเหมอืน 

เมื่อกังสดาลถูกเคาะแล้ว เสียงหยาบย่อมเป็นไปก่อน 

จติความรูส้ึกของตน เปน็ไปไดเ้พราะถอืเอานมิติแหง่

เสียงหยาบได้ง่ายเพราะทำนิมิตแห่งเสียงหยาบไว้ 

ในใจได้ง่าย เพราะจดจำนิมิตแห่งเสียงหยาบได้ง่าย 

แมเ้มือ่เสยีงหยาบดบัแลว้ หลงันัน้ถดัไปเสยีงละเอยีด

ก็ยังเป็นไป จิตก็ยังเป็นไปได้ เพราะยังถือเอานิมิต 
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แห่งเสียงละเอียดได้ดี เพราะยังทำนิมิตแห่งเสียง 

ละเอียดไว้ในใจได้ดี เพราะยังจดจำนิมิตแห่งเสียง 

ละเอียดได้ดี ครั้นเมื่อเสียงละเอียดดับแล้วเล่า 

หลังนั้นไป จิตก็ยังเป็นไปได้แม้เพราะมีนิมิตแห่ง 

เสียงละเอียดเป็นอารมณ์ 

  อุปไมยก็ฉันนั้น ลมหายใจออกหายใจเข้าที่ 

หยาบย่อมเป็นไปก่อน จิตก็ไม่ส่ายไป เพราะถือเอา 

นิมิตแห่งลมหายใจออกหายใจเข้าที่หยาบได้ง่าย 

เพราะทำนิมิตแห่งลมหายใจออกหายใจเข้าที่หยาบ 

ไว้ในใจได้ง่าย เพราะ สังเกตนิมิตแห่งลมหายใจออก

หายใจเข้าที่หยาบได้ง่าย แม้เมื่อลมหายใจออก 

หายใจเข้าที่หยาบดับแล้ว หลังนั้น ลมหายใจออก 

หายใจเข้าที่ ละเอียดก็ยังเป็นไป  จิตก็ยังไม่ส่ายไปได้  

เพราะยังถือเอานิมิตแห่งลมละเอียดได้ดี ยังทำนิมิต 

แห่งลมละเอียดไว้ในใจได้ดี ยังสังเกตนิมิตแห่งลม 

ละเอียดได้ดี ครั้นเมื่อลมหายใจออก หายใจเข้า ที่ 

ละเอียดดับไปเล่า หลังนั้นไป จิตก็ยังไม่ส่ายไปได้  

แม้เพราะยังมีนิมิตแห่งลมหายใจออกหายใจเข้าที่ 

ละเอียดเป็นอารมณ์ เมื่อเป็นดังนี้จึงว่าการทำ 
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วาตปุลทัธใิหเ้กดิตอ่ไปกย็งัมไีด ้การยงัลมหายใจออก

หายใจเข้าให้เป็นไปก็มีได้ การเจริญอานาปานสติ 

ต่อไปก็มีได้ การบำเพ็ญอานาปานสติสมาธิต่อไป 

ก็มีได้  และบัณฑิตทั้งหลายเข้าสมาบัตินั้นก็ได้  

ออกจากสมาบัตินั้นก็ได้อยู่

  กองลมทีร่ะงบักายสงัขาร หายใจออกหายใจเขา้ 

นับเป็นกาย สิ่งที่เข้าไปทำกายนั้นเป็นอารมณ์ตั้งอยู่  

เป็นตัวสติอนุปัสนา คือตามกำหนดดูกายให้รู้ตาม 

ที่มันเป็น เป็นตัวญาณ กายเป็นที่ให้สติเข้าไปตั้งอยู่  

มิใช่ตัวสติ สติเป็นตัวระลึก และเข้าไปตั้งอยู่ด้วย  

  โยคาวจรภิกษุตามกำหนดดูกายนั้นด้วยสตินั้น  

ดว้ยญาณนัน้ เพราะเหตนุัน้จงึตรสัวา่ การตามกำหนด 

ดูกายในกายเป็นการบำเพ็ญสติปัฏฐาน

  นีเ่ปน็คำพรรณนาบทตามลำดบัแหง่จตกุกะที ่๑ 

ที่ตรัสได้เป็นกายานุปัสนา ในอานาปานสตินี้เป็น 

อนัดบัแรกเปน็วธิฝีกึหดัทำ กเ็พราะวา่ในจตกุกะทัง้ ๔ 

นั้น จตุกกะที่ ๑ นี้เท่านั้นที่ตรัสโดยเป็นกรรมฐาน 

สำหรับอาทิกัมมิกะ สำหรับผู้เร่ิมปฏิบัติ ส่วนจตุกกะ ๓  

นอกนี้ตรัสโดยเป็นเวทนานุปัสนา จิตตานุปัสนา  
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และธัมมานุปัสสนา สำหรับผู้ได้ฌานในจตุกกะแรก 

นี้แล้ว  

  เพราะเหตุนั้น อาทิกัมมิกกุลบุตรผู้ใคร่จะ 

เจริญกรรมฐานนี้แล้ว บรรลุพระอรหัตพร้อมทั้ง 

ปฏิสัมภิทา ด้วยวิปัสนาอันมีอานาปานจตุตถฌาน 

เป็นปทัฏฐาน ก็พึงทำกิจทั้งปวงมีการทำศีลให้ 

บริสุทธิ์เป็นอาทิ โดยนัยที่กล่าวมาก่อนนั้น แล้วจึง 

เรยีนเอากรรมฐานอนัมสีนธ ิ๕* ในสำนกัของอาจารย ์

ผู้มีประการดังกล่าวต่อไป

  เรือ่งอานาปานสตยิงัมรีายระเอยีดอกีมากเลม่นี้

คงไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ

ส.อภิมนต์บุตร
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ข่าวอนุโมทนา

 คณะกรรมการมูลนิธิแนบมหานีรานนท์ ขออนุโมทนา 
กับท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ร่วมด้วยช่วยกันอุปถัมภ์ค้ำชู 
มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ ซึ่งดำเนินกิจการพระพุทธศาสนา 
ทั้งทางด้านคันถธุระและวิปัสสนาธุระ 
 ๑. คุณศิรินทร ตัญศิริสุข, คุณประชุม - คุณณิชา - 
คณุปกรณ ์ตญัศริสิขุ, และคณุแมส่ายบวั แซอ่ยุ, คณุสทุชัชา 
วิริยะดุษณี มีจิตศรัทธารับเป็นประธานเจ้าภาพกฐินสามัคคี 
ในวันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ พร้อมด้วยบรรดาญาติมิตร 
ทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้ ร่วมกับเหล่าคณาจารย์และ 
คณะนักศึกษาพระอภิธรรมวัดสามพระยา วัดธาตุทอง 
มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ คณะผู้ปฏิบัติธรรม ตลอดจนสาธุชน 
ทั้งหลายที่ได้ช่วยขวนขวายในกิจอันเป็นกุศลครั้งนี้ และรายได้ 
ทีเ่กดิจากงานครัง้นี ้ทางมลูนธิฯิ จะไดน้ำมาใชจ้า่ยในการบรูณะ 
ซ่อมแซมเรือนกรรมฐาน จำนวน ๖๐ หลัง และใช้จ่าย 
ในกิจการของมูลนิธิฯ ต่อไป
 ๒. ท่านที่เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์
สามเณร ตลอดจนเจ้าภาพโรงทานต่างๆ ในวันงานถวาย 
ผ้ากฐินสามัคคี ทุกๆ ท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้ 
 ๓. เจา้ภาพสรา้งเรอืนกรรมฐาน หลงัที ่๖๑ คณุนลนิพณัณ ์
เอกภัควัฒน์ และคุณอภิชาต แซ่โง้ว  ๔๑๖,๕๐๐ บาท
 ๔. เจ้าภาพต่อชายคากันฝนศาลาเอนกประสงค์ โรงรถ 
อาคารเรียน และติดรางน้ำชายคาใหม่ มี คุณพูนศรี นนทการ 
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และครอบครัว ๓๐,๐๐๐ บาท, คุณอุไรพรรณ พิพัฒน์ไพบูลย์  
๓๐,๐๐๐ บาท, คุณนงนุช  พินัยนิติศาสตร์  ๑๔,๐๐๐ บาท
 ๕. เจ้าภาพบูรณะซ่อมแซมเรือนกรรมฐาน ๖๐ หลัง  
มี นพ. บุญเลิศ – พญ. เรณู วิชยานนท์ ๔๗,๐๐๐ บาท, 
คุณลาวัณย์ อุปภักดี ๑๗,๐๐๐ บาท, คุณดรุณี เนินพรหม 
พร้อมครอบครัวและเพื่อนๆ ๑๗,๐๐๐ บาท, คุณวิบูลย์  
ผาณิตวงษ์ ๒๐,๐๐๐ บาท, คุณวิชัย ผดุงทรัพย์ ๑๗,๐๐๐ บาท,  
คุณเขมิกา เรืองจันทร์ฉาย ๑๗,๐๐๐ บาท, คุณอ้อย พัชรี  
๑๗,๐๐๐ บาท, คุณอังคณา จันศิษย์ยานนท์ ๑๗,๐๐๐ บาท, 
คณุทรงวฒุ ิ– คณุรตันา งามมศีร ีและครอบครวั ๑๗,๐๐๐ บาท, 
คณุไกรศร นนทการ และครอบครวั ๑๗,๐๐๐ บาท, คณุบญุเลศิ 
นนทการ และครอบครัว ๑๗,๐๐๐ บาท, คุณภัสราภรณ์ 
จิระโชติธนันท์ และครอบครัว ๑๗,๐๐๐ บาท, คุณชนิดา 
ลิ้มธงเจริญ ๑๗,๐๐๐ บาท, คุณอรดี แย้มสรวล และ 
คุณดวงเดือน วัฒกววณิชย์ ๑๗,๐๐๐ บาท, คุณสุวรรณ 
อำนาจพันธนา ๑๗,๐๐๐ บาท, คุณสุวรรณ ตันตระเธียร 
๑๗,๐๐๐ บาท, บริษัท เบสท์ อินกรีเดียนท์ โปรดักส์ จำกัด 
๑๗,๐๐๐ บาท, คุณสุภาวรรณ นามประมวล และคุณดวงแข 
ลวณะมาลย์ ๑๗,๐๐๐ บาท
 ๖. ท่านที่เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์
สามเณร ตลอดจนผู้ปฏิบัติธรรมรายวัน ทุกๆ ท่านที่ไม่ได้ 
เอ่ยนามในที่นี้  
 ๗. ท่านที่บริจาคเครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ ตลอดจน 
อุปกรณ์ประกอบการศึกษาของนักศึกษาพระอภิธรรม แก่ 
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มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ตลอดมา ทุกๆ ท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม 
ในที่นี้  
 ๘. ท่านที่บริจาคสมทบทุนมูลนิธิแนบฯ สมทบทุน 
ค่ าอาหาร ค่ าพิมพ์หนั งสือ เผยแพร่  ค่ าพิมพ์หนั งสือ 
ประกอบการเรียนพระอภิธรรม ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่ารักษาพยาบาล 
พระภิกษุ สามเณร แม่ชี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ  
ค่าใช้จ่ายเผยแพร่ธรรมทางสถานีวิทยุ ค่าซ่อมแซมอาคาร 
สถานที่ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ 
อื่นๆ ทั่วไป  ทุกๆ ท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้  
 ด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัย และด้วยบุญญานุภาพ 
ของทา่นทัง้หลายทีไ่ดบ้ำเพญ็แลว้นัน้ ขอใหท้า่นสาธชุนทัง้หลาย 
จงมีอายุยืนยาว มีความสุข มีกำลังกายและกำลังใจเข้มแข็ง  
มปีฏภิาณปญัญา เปน็ผูไ้มม่โีรค มคีวามเปน็อสิระ เปน็ผูง้อกงาม 
ไพบูลย์ในคำสอนของพระพุทธเจ้า และจงบรรลุพระนิพพาน 
โดยเร็วพลันด้วยเทอญ

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค สามารถโอนเงินเข้าบัญชี 
มูลนิธิแนบมหานีรานนท์

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนข้าวสาร 
บัญชีเลขที่ ๐๒๗-๑-๒๒๒๙๘-๐ ประเภทออมทรัพย์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสำนักเพลินจิต 
บัญชีเลขที่ ๐๐๑-๙-๓๘๙๔๒-๐ ประเภทออมทรัพย์

และโปรดส่งสำเนาการโอนเงินไปยังมูลนิธิแนบฯ 
หรือทางไลน์ ๐๘๙-๖๑๓-๙๓๓๓ 

โทรศัพท์ ๐๒-๘๘๙-๔๔๑๗, ๐๒-๔๘๒-๑๐๔๔
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ข่าวมูลนิธิฯ

 มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ มีวัตถุประสงค์สืบทอด 
พระพุทธศาสนา ด้วยการส่งเสริมธุระในพระพุทธศาสนา  
๒ ประการ คือ คันถธุระและวิปัสสนาธุระ ดังนี้

คันถธุระ
 ๑. จัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนก 
พระอภิธรรมและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ให้แก่ 
พระภิกษุ สามเณร และแม่ชี ตลอดจนฆราวาสผู้ที่สนใจ
ศึกษาและปฏิบัติ โดยจัดหลักสูตรประจำ ๒ ปี รับสมัคร 
ปีละ ๑ รุ่นๆ ละ ๕๐ รูป/ท่าน 
 คุณสมบัติผู้สมัคร  
   ๑. มีอายุระหว่าง ๑๘ ถึง ๔๐ ปี
   ๒. สำเร็จการศึกษาทางโลก ตั้ งแต่ชั้น 
ประถมศึกษา ๔ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
   ๓. เป็นผู้ไม่ติดภาระการศึกษาทางโลกและ 
ทางธรรมอื่นๆ
   ๔. เป็นผู้มีสุขภาพดี ไม่มีโรคติดต่อเรื้อรัง
   ๕. เป็นผู้มีความตั้งใจในการศึกษาและการ 
ปฏิบัติ
   ๖. ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสหรือ 
เจ้าสำนักฯ ที่ตนอาศัยอยู่
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 ๒. จัดการเรียนการสอนพระอภิธรรมเพ่ือการปฏิบัติ 
วิปัสสนากรรมฐาน ให้แก่ประชาชนทั่วไป ๓  แห่ง ดังนี้.
  ๒.๑  วัดธาตุทอง ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา 
    ที่วิหารลิมปาภรณ์ ทุกวันอาทิตย์ 
    เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. 
  ๒.๒ วัดสามพระยา เขตพระนคร 
    ที่อาคารสุหัทรังสรรค์ ชั้น ๑ 
    ห้อง ๑๐๑ และ ๑๐๒ เป็นประจำทุกวัน  
    ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ 
    เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. และ
    วันเสาร์ – อาทิตย์ 
    เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
  ๒.๓ มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ 
    ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ทุกวันอาทิตย์ 
    เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
 ๓. จัดพิมพ์วารสารธรรมะ ช่ือ ปัญญาสาร แจกเป็น 
ธรรมทาน ประมาณ ๓ เดอืนตอ่ฉบบั สมคัรเปน็สมาชกิได ้ 
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด
 ๔. เผยแพร่ธรรมะทางสถานี วิทยุ  พล .  ๑  
รักษาพระองค์ คลื่น AM.๑๔๒๒ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์  
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.
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วิปัสสนาธุระ
 ๑. จัดให้มีสำนักวิปัสสนา โดยมีเรือนปฏิบัติ  
วิปัสสนา จำนวน ๖๑ หลัง เพ่ือรองรับผู้ท่ีมีความรู้ในเร่ือง 
ปรมตัถธรรมตามสมควรเขา้ปฏบิตั ิและผูส้นใจสามารถ
แจ้งความประสงค์เข้าปฏิบัติได้ที่สำนักงานมูลนิธิฯ หรือ
โทรศัพท์แจ้งล่วงหน้าไว้ก่อนได้ไม่เกิน ๓๐ วัน สำหรับ 
ผูแ้รกปฏบิตัคิวรทีจ่ะเขา้รบัการอบรมตามหลกัสตูรกอ่น 
ตามกำหนดหลักสูตรประจำเดือน ดังนี้
  อบรมวิปัสสนา หลักสูตร ๗ วัน
  - วันที่  ๑๖ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
  - วันที่  ๖ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
  - วันที่  ๔ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
  อบรมวิปัสสนาหลักสูตร ๓ วัน 
  - วันที่  ๒๕ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 ๒. จั ด ใ ห้ พ ร ะนั ก ศึ กษ า  หลั ก สู ต รป ร ะ จ ำ 
เข้าปฏิบัติวิปัสสนา ดังนี้.
  - วันท่ี ๑๓ – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ (ช้ันปีท่ี ๒)
  - วันที่ ๒๑ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ (ชั้นปีที่ ๑) 
 
ข่าวงานบำเพ็ญกุศล 
 - วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถวายผ้ากฐินสามัคคี 
แด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษา ณ มูลนิธิฯ
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 - วันที่  ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ งาน ๑๒๐ ปี 
แห่งชาตกาล อ.แนบ มหานีรานนท์

ผูเ้ขา้ปฏบิตัวิปิสัสนา ชว่งเดอืนมถินุายน ถงึ สงิหาคม 
๒๕๖๐
 - พระภิกษุ    ๔๔ รูป
 - สามเณร    ๒ รูป
 - แม่ชี   ๙ ท่าน
 - ฆราวาสชาย  ๑๙ ท่าน
 - ฆราวาสหญิง  ๑๐๓ ท่าน
    รวม  ๑๗๗ ท่าน
 
ผู้ เข้ าอบรมปฏิบัติวิปัสสนา หลักสูตร ๗ วัน 
ช่วงเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๐
 - พระภิกษุ  ๒ รูป
 -  สามเณร   ๑ รูป
 -  แม่ชี   - ท่าน
 -  ฆราวาสชาย  ๑๙ ท่าน
 -  ฆราวาสหญิง  ๕๗ ท่าน
    รวม  ๗๙ ท่าน
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ผู้ เข้ าอบรมปฏิบัติวิปัสสนา หลักสูตร ๓ วัน 
ช่วงเดือนมิถุนายนและสิงหาคม ๒๕๖๐
 - พระภิกษุ    - รูป
 - สามเณร   - รูป
 - แม่ชี   ๑ ท่าน
 - ฆราวาสชาย  ๑๓ ท่าน
 - ฆราวาสหญิง  ๔๔ ท่าน
    รวม  ๕๘ ท่าน

นักศึกษาพระอภิธรรม หลักสูตรประจำ ๒ ปี   
พ.ศ. ๒๕๖๐
 - พระภิกษุ  ๔๓ รูป
 - สามเณร  ๒ รูป
 - แม่ชี   ๓ ท่าน
 - ฆราวาสชาย  - ท่าน
 - ฆราวาสหญิง  ๒ ท่าน
    รวม  ๕๐ ท่าน
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วันและเวลาการบรรยายธรรมะของมูลนิธิแนบมหานีรานนท์ มีดังน้ี.

สำนักวิปัสสนา ทุกวันอาทิตย์

เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ห้อง ๑ อภิ. สังคหะ. ปริจเฉทที่ ๖ อ.แม่ชี กนกวรรณ

เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ห้อง ๒ อภิ. สังคหะ. ปริจเฉทที่ ๙ อ.แม่ชี สุภัทรา

เวลา ๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น. ห้อง ๒ ทัสสนานุตตริยะ อ.แม่ชี สุภัทรา

เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. ห้อง ๒ ปัฏฐาน ปัญหาวาระ อ.แม่ชี สุภัทรา

วัดธาตุทอง ทุกวันอาทิตย์

อาทิตย์ที่ ๑

เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น. ธัมมสังคณี พระมหาเกรียงศักดิ์

เวลา ๑๒.๐๐-๑๕.๓๐ น. ภาษาบาลีเบื้องต้น พระมหาเกรียงศักดิ์

อาทิตย์ที่ ๒

เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. วิปัสสนากรรมฐาน อ.บุญณัฐศักดิ์

เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. อภิ. สังคหะ. ปริจเฉทที่ ๔ อ.บุญณัฐศักดิ์

เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. อภิ. สังคหะ. ปริจเฉทที่ ๘ อ.บุญณัฐศักดิ์

อาทิตย์ที่ ๓

เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. วิปัสสนากรรมฐาน อ.บุญณัฐศักดิ์

เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. อภิ. สังคหะ. ปริจเฉทที่ ๔ อ.บุญณัฐศักดิ์

เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. อภิ. สังคหะ. ปริจเฉทที่ ๘ อ.บุญณัฐศักดิ์

อาทิตย์ที่ ๔

เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. อภิ. สังคหะ. ปริจเฉทที่ ๒ อ.นิตยา

เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ธัมมสังคณีมาติกา อ.สุมณฑา

เวลา ๑๒.๓๐-๑๔.๐๐ น. ธัมมสังคณีมาติกา อ.สุมณฑา
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หีนชจฺโจปิ เจ โหติ  อุฏฺาตา ธิติมา นโร

อาจารสีลสมฺปนฺโน  นิเส อคฺคีว ภาสติ.

(ขุ.ชา. ๒๗/๒๑๔๑/๔๓๔ สฺยา.)

นรชนแม้จะเป็นผู ้มีชาติเลวทราม แต่เป็นผู ้มีความขยันหมั ่นเพียร 

มีปัญญา ประกอบด้วยอาจาระและศีล ย่อมจะรุ ่งเรือง เหมือน 

กองไฟในกลางคืน ฉะนั ้น 

๑๒๐ ปี ชาตกาล อาจารย์แนบ มหานีรานนท์ 

มูลนิธิแนบมหานีรานนท์

ฉบับที่ ๑๓๙

-17-0819 cover.indd   1 9/13/17   11:00:28 AM




