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เหล่านัน้, เรากล่าวว่าสติเป็นเครือ่งกัน้กระแสทัง้หลาย, กระแสเหล่านัน้  

บัณฑิตย่อมปิดกั้นได้ด้วยปัญญา.
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โทร. ๐๒-๔๘๒-๑๐๔๔, ๐๒-๘๘๙-๔๔๑๗, ๐๘๙-๖๑๓-๙๓๓๓
และที่ตึกสุหัทรังสรรค์ วัดสามพระยา กทม. ๑๐๒๐๐
โทร. ๐๒-๖๒๘-๙๓๒๘

พิมพ์ที่ บริษัท แอคทีฟ พริ้นท์ จ�ำกัด
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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คำ�นำ�

 ปัญญำสำร ฉบับที่  ๑๔๑ นี้  จัดพิมพ์เนื่องใน 
วันวิสาขบูรณมีบูชา ขึ้น ๑๕ ค�่า เดือนวิสาขะ ส�าหรับปีน้ี 
ตรงกับเดือน ๗ ไทย และตรงกับวันอังคาร ที่  ๒๙  
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 วนัวสิาขบรูณมบีชูา หรอืเรยีกโดยย่อว่า “วสิำขบชูำ”  
ได้รบัการยกย่องจากพทุธศาสนกิชนทัว่โลกให้เป็นวนัส�าคญั
สากลทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์
ส�าคัญ ๓ ประการ คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติของเจ้าชาย 
สัทธิตถะโพธิสัตว์ เป็นวันคล้ายวันตรัสรู้เป็นพระสัมมา- 
สัมพุทธเจ ้าของเจ ้าชายสิทธัตถะโพธิสัตว ์  และเป ็น 
วันดับขันธปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 พระองค์ทรงสร้างบารมี เพื่อจักตรัสรู้อริยสัจธรรม 
คือความจริงอันประเสริฐด้วยพระองค์เอง เพื่อจะช่วยรื้อ
ขนสัตว์ให้พ้นจากวัฏทุกข์ พระองค์เป็นผู ้ไกลจากกิเลส 
ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ 
เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้ฝึกบุรุษได้อย่างยอดเยี่ยม  
เป็นครูของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทรงจ�าแนกธรรมสั่งสอน 
ชาวโลกให้ได้บรรลุตาม ทรงแสดงธรรมแล้วไพเราะใน 
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เบือ้งต้น ไพเราะในท่ามกลาง ไพเราะในทีส่ดุ บรสุิทธิบ์รบิรูณ์
สิน้เชงิ ถงึพร้อมด้วยอรรถและพยญัชนะ หาผูเ้สมอเหมอืนมไิด้ 
ทรงเป็นเอกบุรุษของโลก ทรงมีพระนามว่า “พระอรหันต- 
สัมมำสัมพุทธเจ้ำ” อันเกิดขึ้นด้วยพระคุณของพระองค์เอง
 ด้วยพระมหากรุณาคุณ พระองค์ทรงสั่งสอนเวไนย-
สัตว์ทั้งหลาย ให้กระท�าความดี ละเว้นความชั่วทั้งปวง ด้วย
ทาน ศีล ภาวนา มีปัญญารู้ธรรมที่เป็นเหตุและผลตาม
ความเป็นจริง ผู้ประพฤติปฏิบัติตามค�าสอนของพระองค์ 
ย่อมได้รับประโยชน์ทั้งโลกนี้ คือมีลาภ ยศ สรรเสริญ สุข  
ตามสมควร ทั้งโลกหน้า คือย่อมเกิดในสุคติภพ เป็นมนุษย์  
เทวดา พรหม เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมบัติ ตลอดจนประโยชน์
อย่างยิ่ง คือการบรรลุมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลขั้นใด 
ข้ันหนึ่ง มีพระโสดาบันเป็นต้น แม้ในวาระก่อนปรินิพพาน  
พระองค์ทรงประทานปัจฉมิโอวาทไว้ว่า “วยธมฺมำ สงขฺำรำ  
อปฺปมำเทน สมฺปำเทถ” แปลว่า “สังขารทั้งหลายมีความ
เส่ือมไปเป็นธรรมดา พวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึง
พร้อมเถิด” 
 มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสืบทอด
และท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวร โดยส่งเสริม 
ธุระ ๒ ประการ อันเป็นธุระในพระศาสนาโดยตรง คือ  
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คันถธุระและวิปัสสนาธุระ ด้านคันถธุระได้จัดตั้งหลักสูตร 
ศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกพระอภิธรรมเป็นหลัก และ 
ในด้านวปัิสสนาธรุะ ได้จดัให้มีการอบรมการปฏบัิตวิปัิสสนา 
ตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตรและอรรถกถา ฎีกา เป็น
ประจ�าทุกๆ เดือน อีกทั้งยังเปิดเป็นส�านักวิปัสสนา โดยม ี
เรือนกรรมฐานเอาไว ้ รับรองผู ้ที่ มีความรู ้ทางด ้ าน 
ปรมัตถธรรมเข้าฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอีกด้วย
 ในวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๑ นี้ ทางมูลนิธิฯ ได้จัด
งานบ�าเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมี คุณมำนะ 
โกวิทยำ และคุณวัณณะ โกวิทยำ รับเป็นประธาน 
เจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี พร้อมด้วยบรรดาญาติมิตร ร่วมกับ 
คณาจารย์และคณะนักศึกษาพระอภิธรรมวัดสามพระยา  
วัดธาตุทอง มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ คณะผู้ปฏิบัติธรรม  
ตลอดจนสาธุชนท้ังหลาย เพ่ือน�ารายได้ที่เกิดจากงาน 
การกุศลครั้งนี้ ไปใช้จ่ายในกิจการของมูลนิธิฯ ต่อไป
 วารสารฉบับนี้ ได้น�าบทความของภัททันตะวิลาส 
มหาเถระ บูรพาจารย์ของส�านักวิปัสสนา มูลนิธิแนบ 
มหานีรานนท์ เรื่อง “ข้อปฏิบัติแห่งโยคี” ในหัวข้อ “แสดง
รตนัตตยโถมนำวันทนำปณำมะ” “แสดงกิเลสนิวรณ-
ธรรม” “แสดงตัณหำ มำนะ ทิฏฐิ” “แสดงสักกำยะ”  
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และ “แสดงสักกำยทิฏฐิ” บทความของอาจารย์สาย  
สายเกษม ซ่ึงถือว่าท่านเป็นบูรพาจารย์อีกท่านหนึ่งของ 
มูลนิธิแนบมหานีรานนท์เหมือนกัน เร่ือง “อภิธรรม- 
นิทำนกถำ” และบทความของอาจารย์แนบ มหานีรานนท์ 
เรื่อง “สัจจะและสุทธิในพระพุทธศำสนำ” ในมาลงไว้  
และนอกจากนั้นยังได้น�าบทความของอาจารย์ท่านอื่นๆ  
ที่เป็นอารมณ์ของปัญญาตามสมควรมาลงไว้อีกด้วย
 สุดท ้ายนี้  ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และ 
กุศลเจตนาที่ท ่ านทั้ งหลายได ้ ร ่ วมใจกันท� านุบ� ารุ ง 
พระพทุธศาสนา จงเป็นพลวปัจจยัให้ทุกท่านและครอบครวั
ประสพแต่ความสุข ความเจริญ มีสติปัญญางอกงาม
ไพบูลย์ในธรรม สามารถรู้ธรรม เห็นธรรม ตามค�าสอนของ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนถึงความพ้นทุกข์โดยเร็ว 
ด้วยกันทุกท่านเทอญ

    นำยเทพฤทธิ์  สำธิตกำรมณี
    รองประธานกรรมการและกรรมการฝ่ายวิชาการ
    ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
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“...ขอให้เข้าใจโดยเหตุด้วยว่า พระธรรมค�าสอนท้ังหมดจะ
สงเคราะห์อยู่ในธุระท้ัง ๒ นี้ทั้งหมด ดังเช่นในหมวดธรรม
ต่างๆ ดังที่พวกเราได้ยินมาแล้วโดยมาก เช่น สติปัฏฐาน 
หรือ มรรคมีองค์ ๘ หรือ ศีล สมาธิ ปัญญา หรือ วิปัสสนา-
ญาณ หรือ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ และวิสุทธิ ๗  
ที่เราก�าลังพูดกันอยู่นี้ก็ดี ธรรมเหล่านี้ทั้งหมด ก็สงเคราะห์ 
อยู ่ในวิปัสสนาธุระนั่นเอง และก็ธรรมที่กล่าวมานี้ น่ันเอง  
จะเป็นศาสดาแทนพระพุทธองค์ และธรรมเหล่านี้ต้องเกิดจาก 
‘วปัิสสนาธรุะ’ แต่วิปัสสนาธุระจะเป็นไปได้ถกูต้องโดยสมบรูณ์
นั้น ก็ต้องอาศัย ‘คันถธุระ’ คือหมายความว่า เราต้องศึกษา 
เล่าเรียนให้เข้าใจดีเสียก่อน...”

อำจำรย์แนบ  มหำนีรำนนท์
หนังสือวิสุทธิ ๗, ส�านักวิปัสสนาวัดสะแกแสง 

พิมพ์ ๒๕๔๖, หน้า ๑๕๒
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“...มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ มีวัตถุประสงค์จะทะนุบ�ารุง 
พระพุทธศาสนาไว้ด้วยคันถธุระและวิปัสสนาธุระควบคู่กันไป  
โดยมีเป้าหมายที่จะให้พุทธศาสนิกชนมีพื้นฐานความรู ้ทาง 
พระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง ในด้านปริยัติศาสนา ต้องเรียนรู้ 
ปรมัตถธรรม ๔ ประการ คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน  
หรือต้องเข้าใจสภาวธรรมของนามธรรมและรูปธรรม เพื่อน�า 
ไปสู่การปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ในด้านการปฏิบัติธรรม 
ต้องเข้าใจการเจริญสติปัฏฐาน...”

อำจำรย์วรรณสิทธิ์ ไวทยะเสวี
ค�าน�าหนังสือพระพุทธศาสนาพื้นฐาน หน้า ๓
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วิสาขบูชาร�ลึก

 อำสำธปุณฺณโมกฺกนฺโต  วิสำเข นิกฺขมิ ตทำ

 วิสำขปุณฺณมิสมฺพุทฺโธ  วิสำเข ปรินิพฺพุโต.๑ 

 ในกาลนั้น พระโพธิสัตว ์ปฏิสนธิแล้วในวันเพ็ญ 

เดือนอาสาฬหะ (เดือน ๘ ไทย) ประสูติแล้วในวันเพ็ญ 

เดือนวิสาขะ (เดือน ๖ ไทย) ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแล้ว 

ในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ (เดือน ๖ ไทย) เสด็จดับขันธ-

ปรินิพพานแล้วในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ (เดือน ๖ ไทย).

๑ ำโณทยปกรณ�, ประณีต ก้องสมุทร จัดพิมพ์ พ.ศ.๒๕๖๑.
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 โย’ย� สธีตุเสนสฺส    มำรสฺสำ’จลโก อโห

 สมุจฺเฉเทน เกฺลสำ จ   ฉินฺนำ สจฺจำนิ พุชฺฌิตำ.

 หตฺถมฺพุเชหิ เม นิจฺจ�   ชิน� นมำมิ ต� สทำ

 มยฺห� อจลน� โหตุ    ขมน� โหตุ เม ธุว�.

 ชินสฺส สำสเนเยว    วิรูฬฺโห โหมิ สพฺพทำ

 มม� มรณกำเล’สฺส   อโธปำเทสุ เสฏฺ’ิห�.

 

 โอน่าอัศจรรย์หนอ ! พระพุทธเจ้าผู้ทรงช�านะมาร 

พระองค์ใด ทรงเป็นผู้ไม่หว่ันไหวต่อพญามารผู้เป็นไปกับ 

ด้วยธิดาและเสนามาร, ก็กิเลสทั้งหลาย พระพุทธเจ้าผู้ทรง

ช�านะมารพระองค์นั้น ก็ทรงตัดขาดโดยสิ้นเชิงแล้ว, สัจจะ

ทั้งหลาย (อริยสัจ ๔) พระพุทธเจ้าผู้ทรงช�านะมารพระองค์

นั้น ก็ทรงตรัสรู้แล้ว.

 ข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้ทรงช�านะมาร

พระองค์นั้น ด้วยดอกบัวคือมือท้ังหลายของข้าพระองค์ 

ในกาลทุกเมื่อเนืองนิตย์, ขอความไม่หวั่นไหวจงมีแก่ข้า

พระองค์, ขอความอดกลั้นจงมีแก่ข้าพระองค์แน่แท้.

 ขอข้าพระองค์ จงเป็นผู ้เจริญในพระศาสนาของ

พระพุทธเจ้าผู้ทรงช�านะมาร ในกาลทุกเมื่อนั่นแล, ก็ในกาล

แห่งการตายของข้าพระองค์ ขอข้าพระองค์จงเป็นเถ้าถ่าน 
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ภายใต้แห่งพระบาททั้งหลายของพระพุทธเจ้าผู้ทรงช�านะ

มารพระองค์นั้นด้วยเทอญ.

คำวามเป็นำมาของวิสาขบูชา

 “วิสำขบูชำ” เป็นวันส�าคัญสากลทางพระพุทธ-

ศาสนาส�าหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็น

วันหยุดราชการในหลายประเทศ และวันส�าคัญในระดับ

นานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ  

ค�าว่า “วสิำขบชูำ” ย่อมาจาก “วสิำขบรูณมีบูชำ” แปลว่า  

“การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ” อันเป็นเดือนที่สองตาม

ปฏิทินของอินเดีย ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน ๖ ตามปฏิทิน

จันทรคติของไทย เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระโพธิสัตว์ 

เป็นวนัคล้ายวนัตรสัรูเ้ป็นสมัมาสมัพทุธเจ้าของพระโพธสัิตว์ 

และเป็นวันคล้ายวันปรินิพพานของสัมมาสัมพุทธเจ้า ซ่ึง 

ทั้ง ๓ เหตุการณ์ส�าคัญนี้ ได้เกิดขึ้นในวันขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๖  

(วันเพ็ญเดือนวิสาขะ) ต่างปีกัน ดังนั้นพุทธศาสนิกชน 

จึงถือว่าวันนี้ เป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์ส�าคัญอันเป็น 

ที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง 
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 ถ้าปีใดมีอธิกมาส (เดือน ๘ สองหน) ก็เลื่อนไปท�าใน

วันเพ็ญเดือน ๗ แต่ในประเทศอื่นที่นับถือพระพุทธศาสนา

เถรวาทที่ไม่ได้ถือคติตามปฏิทินจันทรคติไทย จะจัดพิธี

วสิาขบูชาในวันเพญ็เดอืน ๖ แม้ในปีน้ันจะมเีดือน ๘ สองหน 

ตามปฏิทินจันทรคติไทยก็ตาม ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ 

ส�าหรับประเทศไทย เป็นปีอธิกมาส (เดือน ๘ สองหน)  

ดังนั้นวันวิสาขบูชาปีนี้ จึงเป็นขึ้น ๑๕ ค�่าเดือน ๗ ซึ่งตรงกับ

วันอังคาร ที่ ๒๙ พฤษภาคม

 การจัดพิธีวิสาขบูชาในประเทศไทย ได้รับอิทธิพลมา

จากลังกา สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัย

เป็นราชธานี โดยปรากฏหลักฐานจากหนังสือต�ารับท้าวศรี-

จุฬาลักษณ์ ซึ่งกล่าวถึงการพิธีวิสาขบูชาไว้ว่ามีมาแต่สมัย

สุโขทัยแล้ว โดยในหนังสือได้กล่าวไว้ว่างานวิสาขบูชาเป็น

งานเฉลิมฉลองใหญ่ส�าหรับอาณาจักร ทั้งพระมหากษัตริย์

และพระบรมวงศานุวงศ์และพสกนิกรท้ังปวงจะมาร่วมกัน

ประกอบพิธีน้ี โดยมีการพร้อมใจกันท�าความสะอาดและ

ตกแต่งประดับประดาดอกไม้โคมไฟเพ่ือเฉลิมฉลอง และ

พร้อมใจกันบ�าเพ็ญบุญกุศลและทานต่าง ๆ เช่น เข้าวัด

ท�าบุญ รักษาศีล ๕ ฟังพระธรรมเทศนา และการสาธารณะ
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สงเคราะห์สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ตั้งโรงทานเลี้ยงดู

คนยากจนเป็นต้น เป็นเวลาถงึสามวนัสามคนื เพือ่ถวายเป็น

พุทธบูชา เมื่อถึงวันวิสาขบูชา เวลาเย็นจะมีการเวียนเทียน

รอบสถูปเจดีย์ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)

เหตุการณ์ส�คำัญที่เกิดในำวันำวิสาขบูชา
ในำพุทธประวัติ 

 พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพระนามเดิมว่า “สิทธัตถะ” 

ประสตูใินพระราชวงศ์ศากยะ เป็นพระราชโอรสของพระเจ้า

สุทโธทนะแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ และพระนางสิริมหามายา

เจ้ำชำยสิทธัตถะประสูติ 
ภำยในพระรำชอุทยำนลุมพินีวัน
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 หลักฐานจากพระไตรปิฎกและอรรถกถา กล่าวว่า 

หลังจากพระโพธิสัตว์ได้บ�าเพ็ญพระบารมีครบถ้วนแล้ว  

ทรงด�ารงอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต และได้รับค�าอาราธนาของ

เหล่าเทวดาเพื่อจุติลงมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

พระโพธิสัตว์จึงได้จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตลงมาสู่พระครรภ์

ของพระนางสิริมหามายา เมื่อเวลาใกล้รุ ่ง วันพฤหัสบดี 

ขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๖ ปีระกา ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี  

เมื่อพระนางสิริมหามายาทรงพระครรภ์ครบ ๑๐ เดือนแล้ว 

ในวันเพ็ญ เดือนวิสาขะ ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๖ 

ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี พระองค์มีพระประสงค์ที่จะเสด็จ

กลับไปประสูติพระโอรส ณ เมืองเทวทหะ อันเป็นเมือง 

บ้านเกิดของพระองค์ ในขณะที่เสด็จพระราชด�าเนินกลับ  

ก็เกิดประชวรพระครรภ์ในระหว่างภายในสวนอุทยาน 

ลมุพนิวีนั ซึง่ตัง้อยูร่ะหว่างเมอืงกบลิพัสดุแ์ละเมืองเทวทหะ  

อ�ามาตย์ผู ้ตามเสด็จจึงจัดร่มไม้สาละถวาย พระนางจึง

ประสูติพระโอรส ณ ใต้ร่มไม้สาละนั้น โดยขณะประสูติ

พระนางประทับยืน พระหัตถ์ทรงจับกิ่งสาละไว้ เม่ือ 

พระโพธิสัตว์ประสูติแล้ว (โดยอาการที่พระบาทออกจาก

พระครรภ์ก่อน) พระโพธสิตัว์ได้ทรงพระด�าเนนิไปได้ ๗ ก้าว  
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และได้ทรงเปล่งอาสภวิาจา (วาจาประกาศความเป็นผูส้งูสุด) 

ขึ้นว่า๑ 

 อคฺ โคหมสฺมิ  โลกสฺส เชฏ ฺ โหมสฺมิ  โลกสฺส  

เสฏฺโหมสฺมิ โลกสฺส. อยมนฺติมำ ชำติ. นตฺถิทำนิ  

ปุนพฺภโว.๒  

 แปลความว่า : เราเป็นผู้เลิศแห่งโลก, เราเป็นผู้เจริญ

ที่สุดแห่งโลก, เราเป็นผู ้ประเสริฐที่สุดแห่งโลก, ชาตินี้  

เป็นชาติสุดท้าย, บัดนี้ภพใหม่ย่อมไม่มี ดังนี้.

 เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะ มีพระชนมายุได้ ๒๙ พรรษา๓ 

ทรงมพีระด�ารอิย่างนีว่้า ‘เรามคีวามเกดิ ความแก่ ความเจบ็ 

ความตาย ความโศกเศร้า และความเศร้าหมองเป็นธรรมดา 

ไฉนยังแสวงหาส่ิงท่ีมีความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความ

ตาย ความโศกเศร้า และความเศร้าหมองเป็นธรรมดาอยูอ่กี’  

๑ พึงทราบความพิสดารในอัจฉริยัพภูตธัมมสูตรและอรรถกถา ในพระไตรปิฎกและ 
 อรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (เล่มสีแดง) หน้า ๓๗-๖๙
๒ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๖/๑๗ (สฺยา.)
๓ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๑๓๙/๑๗๖ (สฺยา.)
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ทางที่ดี เราเองมีความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย 

ความโศกเศร้า และความเศร้าหมองเป็นธรรมดา ทราบชัด 

ถึงโทษในสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาแล้ว ควรแสวงหา

นิพพานที่ไม่มีความเกิด ไม่มีธรรมอ่ืนยิ่งกว่าและเกษมจาก

โยคะ๑  

 เมื่อทรงมีพระดาริเช่นนี้แล้ว ในกาลต่อมาได้ทรง

ออกจากพระราชนิเวศน์ผนวชเป็นบรรพชิต ในขณะที ่

พระราชมารดาและพระราชบดิาไม่ทรงปรารถนาจะให้ผนวช  

มีพระพักตร์นองด้วยน�้าพระเนตรทรงกันแสงอยู่ และได้

เดินทางไปศึกษาในส�านักของอาฬารดาบส และส�านักของ 

อุทกดาบส ในเวลาต่อมา ศึกษาจนบรรลุสมาบัติทั้ง ๘ แล้ว 

ก็ทรงไม่พอพระทัย ในครั้งสุดท้ายที่ส�านักของอุทกดาบส 

ทรงมพีระด�ารว่ิา “ธรรมนีไ้ม่เป็นไปเพ่ือความเบ่ือหน่าย เพือ่

คลายก�าหนดั เพือ่ดบั เพือ่สงบระงบั เพือ่รู้ย่ิง เพือ่ตรสัรู ้และ

เพือ่นพิพาน เป็นไปเพียงเพ่ือเข้าถึงเนวสัญญานาสญัญายตน- 

สมาบัติเท่านั้น”๒     

๑ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๓๑๖/๓๑๔-๓๑๕ (สฺยา.)
๒ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๓๑๗/๓๑๕-๓๑๘ (สฺยา.)
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เจ้ำชำยสิทธัตถะทรงตัดพระเมำฬีที่ริมฝั่งแม่น�้ำอโนมำ

 ในช่วงแรกนั้น พระองค์ทรงบ�าเพ็ญตบะทางกาย คือ 

“ทกุกรกริยิา” ตัง้แต่ทรงเป็นอเจลก (เปลอืยกาย) จนกระทัง่

อดพระกระยาหารเป็นที่สุด๑  

๑ ม.มู (บาลี) ๑๒/๑๗๘-๑๘๖/๑๕๕-๑๖๑ (สฺยา.)
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ทรงบ�ำเพ็ญทุกกรกิริยำไม่เสวยพระกระยำหำร

จนพระวรกำยผอมเหลือถึงกระดูก 

 โดยในระหว่างบ�าเพ็ญตบะทางกายน้ัน ปัญจวัคคีย ์

ทั้ง ๕ คือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ 

ผู้เป็นพราหมณ์และบุตรแห่งพราหมณ์ ที่ได้ร่วมงานท�านาย

ลักษณะมหาบุรุษแห่งเจ้าชายสิทธัตถะ (ในคราว ๕ วัน 

หลังจากประสูติ) ว่า “ถ้าเจ้าชายสิทธัตถะออกผนวช จักได้

เป็นศาสดาเอกของโลก” เมื่อท่านเหล่านั้นได้ทราบข่าวการ

ออกผนวชของเจ้าชายสิทธัตถะ จึงชักชวนกันออกบวชเพื่อ

ตามหาเจ้าชาย และได้พบเจ้าชายสิทธัตถะในขณะก�าลัง

บ�าเพ็ญทุกกรกิริยาจึงคอยเฝ้าอยู่ปฏิบัติ ต่อมาเมื่อพระองค์
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ได้ทรงบ�าเพ็ญตบะทางกายถึงขั้นย่ิงยวดแล้ว แต่ก็ยังทรง 

ไม่ตรัสรู้ พระองค์ได้ทราบอุปมาแห่งพิณ ๓ สาย ว่าการ

ปฏิบัติเช่นนี้เป็นหนทางอันสุดโต่ง จึงได้ทรงละทุกกรกิริยา

เสีย หันกลับมาเสวยอาหาร เหล่าปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ จึงพา

คิดว่าพระองค์ทรงละตบะทางกายด้วยทุกกรกิริยาแล้ว  

ไม่มีโอกาสที่จะทรงตรัสรู้ได้ จึงพากันละทิ้งพระองค์ไปอยู่ที่

ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี

 เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะกลับมาเสวยพระกระยาหาร 

จนพระวรกายกลับมามีพระก�าลังขึ้นเหมือนเดิมแล้ว  

จึงทรงเปลี่ยนมาเริ่มบ�าเพ็ญตบะทางใจต่อไป จนล่วงเข้าเช้า 

วันขึ้น ๑๕ ค�่า เดือนวิสาขะ (เดือน ๖) หลังทรงผนวชได้  

๖ ปี นางสุชาดา ธิดากุฎุมพีเสนานิคม ได้น�าข้าวมธุปายาส

ไปถวายพระองค์ ขณะประทับอยู่ ณ ต้นไทรต้นหนึ่งใกล้กับ

บ้านของนาง ด้วยคิดว่าพระองค์เป็นเทวดา ตามที่นางได้

เคยท�าความปรารถนาเอาไว้ ณ ต้นไทรต้นนั้น เพราะวันนั้น

พระองค์มีรัศมีผ่องใส เมื่อทรงรับเสวยข้าวมธุปายาสแล้ว  

ได้ทรงน�าเอาถาดทองค�าไปอธิษฐานลอยในแม่น�้าเนรัญชรา  

จวบจนเวลาเย็นทรงรับหญ้าคา (หญ้ากุศะ) ๘ ก�ามือ  

จากโสตถิยพราหมณ์ แล้วทรงน�าไปปูลาดเป็นโพธิบัลลังก์ 

ณ ใต้ต้นอัสสัตถะ (หลังจากการตรัสรู ้จึงได้ช่ือใหม่ว่า  
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“ต้นมหาโพธิ์” หรือ “ต้นโพธิ์”) ต้นหนึ่ง ริมฝั่งน�้าเนรัญชรา 

แล้วทรงอธิษฐานความเพียรว่า “เราไม่บรรลุโพธิญาณแล้ว 

จักไม่ท�าลายบัลลังก์” ทรงประทับนั่งโดยผินพระพักตร์ไป

ทางทิศตะวันออก หันพระปฤษฏางค์ (หลัง) ไปทางล�าต้น

อัสสัตถะ และทรงตรัสรู้พระโพธิญาณภายในปัจฉิมยามวัน

นั้นเอง๑  

เจ้ำชำยสัทธัตถะตรัสรู้เป็นพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ

๑ พึงทราบความพิสดารในอรรถกถารัตนจังกมนกัณฑ์ ในพระไตรปิฎกและอรรถกถา 
 แปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (เล่มสีแดง) หน้า ๒๑-๑๒๙
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 นบัจากพระองค์ได้ตรสัรูเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้าแล้ว 

ทรงประกาศพระศาสนาเป็นเวลาถึง ๔๕ ปี๑ จวบจนทรงมี

พระชนมายุ ๘๐ พรรษา ทรงมีพระวรกายชราภาพเหมือน

คนท่ัวไป  พระองค์ทรงประดษิฐานพระศาสนาไว้อย่างม่ันคง

แล้ว ดังที่ตรัสกับนายจุนทะว่า “ดูกรจุนทะ ก็บัดนี้ เราแล

เป็นศาสดาผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะ เกิดขึ้นแล้วในโลก 

ธรรมเล่าก็เป็นธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว ประกาศดีแล้ว เป็น

ธรรมที่จะน�าผู้ปฏิบัติให้ออกจากทุกข์ได้ เป็นไปเพื่อความ

สงบระงับ เป็นธรรมอันเราผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะประกาศไว้

แล้วสาวกท้ังหลายของเราเล่า กเ็ป็นผูรู้้แจ้งอรรถในสทัธรรม 

และพรหมจรรย์อันบริบูรณ์สิ้นเชิงเล่า ก็เป็นพรหมจรรย์อัน

เราท�าให้แจ้งแล้ว ท�าให้ตื้นแล้ว ท�าให้มีบทรวบรวมไว้พร้อม

แล้ว ท�าให้มีปาฏิหาริย์พอท่ีเทพดามนุษย์ทั้งหลายประกาศ

ได้ด้วยดีแก่เหล่าสาวกแล้ว”๒  

๑ ส�.ม. (บาลี) ๑๑/๙๖๓/๒๘๗ (สฺยา.)
๒ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๑๐๕/๑๓๗ (สฺยา.)
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 ในเวลาสามเดอืนก่อนจะเสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพาน ขณะ

พระองค์ประทับอยู่ ณ ปาวาลเจดย์ี กูฏาคารศาลา ป่ามหาวนั 

เมืองเวสาลี ก็ทรงปลงอายุสังขาร ณ ที่นั้น ว่าอีกสามเดือน 

จักเสด็จปรินิพพาน จากนั้นก็เสด็จไปบ้านภัณฑคาม  

บ้านหัตถิคาม จนเสด็จถึงเมืองปาวา โดยล�าดับ ที่ น่ี

พระองค์ได้ประทบัทีส่วนมะม่วงของนายจุนทะ กมัมารบตุร  

ทรงแสดงธรรมแก่นายจุนทะ และเสด็จไปรับบิณฑบาตใน

วนัรุง่ขึน้ พระองค์ทรงอนญุาตรบับิณฑบาตเสวยสกูรมทัทวะ 

ที่นายจุนทะจัดไว้ ล�าดับนั้นพระองค์ประชวรด้วยพระโรค

ปักขันธิกาพาธอย่างกล้า และได้เสด็จไปสู่เมืองกุสินารา  

ในระหวา่งทางทรงพกัทีร่่มไม้แห่งหนึง่ รบัสัง่ให้พระอานนท์

ปูลาดสังฆาฏิเพื่อประทับนั่งและเสวยน�้าดื่ม จากนั้นทรง

สนทนากับปุกกุสสะ มัลละบุตร จนเขาเกิดศรัทธาถวายผ้า

เนื้อดีสองผืน ทรงรับสั่งให้น�ามาห่มคลุมพระองค์ผืนหนึ่ง 

อีกผืนหนึ่งรับสั่งให้ถวายแก่พระอานนท์ เมื่อปุกกุสสะถวาย

ผ้านั้นแล้วหลีกไป พระอานนท์ได้น้อมถวายผ้าของตนแก่

พระพุทธเจ้า 

 เมือ่เสด็จถงึพระราชอทุยานของมลัลกษตัรย์ิ พระองค์

ทรงให้พระอานนท์จัดที่บรรทมระหว่างต้นสาละคู่ แล้วทรง
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ประทับนอนในท่าสีหไสยาสน์หันพระเศียรไปทางทิศเหนือ 

จากนั้น พระองค์ทรงได้ทรงอนุญาตให้พวกมัลละกษัตริย ์

เข้าเฝ้าและได้ตรสัตอบปัญหาของสภุทัทปรพิาชก จนเขาเกดิ

ศรัทธาและได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบท และทรงอุปสมบท

ให้ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา พระสุภัททะนี้เป็นพระสาวก 

องค์สุดท้ายในบรรดาพระสาวกท่ีได้เห็นพระพุทธองค์  

จากนั้นก็เสด็จดับขันธปริพพานในปัจฉิมยามวันนั้นเอง  

ก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนั้น มีพระด�ารัสที่ส�าคัญ

ส�าหรับพุทธบริษัทข้อหนึ่ง คือ พระด�ารัสในเรื่องผู้ที่จะเป็น

พระศาสดาสืบทอดต่อจากพระองค์ไว้ว่า๑ 

 

๑ พึงทราบความพิสดารในมหาปริพพานสูตรและอรรถกถา ในพระไตรปิฎกและ 
 อรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (เล่มสีแดง) หน้า ๒๒๖-๔๕๙
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พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำเสด็จดับขันธปรินิพพำน

 “สิยำ โข ปนำนนฺท, ตุมฺหำก� เอวมสฺส ‘อตีตสตฺถุก� 

ปำวจน�, นตฺถิ โน สตฺถำ’ติ. น โข ปเนต� อำนนฺท เอว� 

ทฏฺพฺพ�. โย โว อำนนฺท มยำ ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต 

ปฺตฺโต, โส โว มมจฺจเยน สตฺถำ.๑  

 แปลควำมว่ำ ดูก่อนอานนท์ บางทีพวกเธอจะพึงมี

ความคดิอย่างนีว่้า ปาพจน์มพีระศาสดาล่วงแล้ว พระศาสดา

ของพวกเราไม่มี, ดูก่อนอานนท์ ก็ข้อนี้ พวกเธอไม่พึงเห็น

อย่างนัน้, ธรรมและวนิยัอนัใด ท่ีเราได้แสดงไว้แล้ว ได้บญัญตัิ

๑ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๑๔๑/๑๗๘ (สฺยา.)
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แล้วแก่พวกเธอ, ธรรมและวินัยอันนั้น จักเป็น   ศาสดาของ

พวกเธอ โดยกาลล่วงไปแห่งเรา.

พระพุทธสิหิงค์ วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่

 อกฺขร� เอกเมกฺจ    พุทฺธรูปํ สม� สิยำ

 ตสฺมำ หิ ปณฺฑิโต โปโส  ลิเขยฺย ปิฏกตฺตย�.

 จตุรำสีติสหสฺสำนิ    สมฺพุทฺธำ ปริมำณกำ

 ติำ นำม ภวิสฺสนฺติ    ติฏฺนฺเต ปิฏกตฺตเย.

          (สทฺธมฺมสงฺคห)

 อักษรตัวหนึ่งหนึ่ง เสมอด้วยพระพุทธรูป ๑ องค์ 

เพราะฉะนัน้บรุษุผู้เป็นบณัฑติ ควรจดจารกึพระไตรปิฎกไว้, 

เมื่อพระไตรปิฎกยังคงด�ารงอยู่ พระสัมพุทธเจ้า มีประมาณ 

๘๔,๐๐๐ พระองค์ ก็ชื่อว่าจักทรงด�ารงอยู่.
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ข้อปฏิบัติแห่งโยคำี
ภัททันตะวิลาสมหาเถระ

๑. แสดงรตนัตตยโถมนำวันทนำปณำมะ

(กำรนอบน้อมกรำบไหว้และสรรเสริญพระรัตนตรัย)

 อโห พุทฺโธ อโห ธมฺโม   อโห สงฺโฆ’ติ ทุลฺลภ�

 ต� วนฺเท ำณทิฏฺคฺค�  สณฺห� ลกฺขณปำทก�.

 พุทฺโธ พระองค์ทรงรู ้บรรดาท่ีจะต้องรู ้โดยไม่ม ี

เศษเหลือ พระพุทธเจ้าซึ่งทรงรู้ตามมีจริงทุกประการ อโห 

เป็นความอัศจรรย์อันไม่มีที่สุดในโลกทั้งมวล นี้พระองค ์

ยิ่งที่สุด เลิศที่สุด เป็นบุคคลพิเศษเทียว.
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 ธมฺโม เพราะเหตุกิเลสไฟอันไหม้เผาแก่สัตว์ทั้งหลาย

ให้ร้อนรนและให้ร้อนอยู่นั้น สามารถมีฤทธิอานุภาพที่จะ

กระท�าให้เย็นจนเสร็จกิจและให้เย็นตลอด ก็คืออ�านาจแห่ง

นวโลกุตตรธรรมอันเลิศ อโห เป็นความอัศจรรย์ไม่มีที่สุด 

ในโลกทั้งมวล นี้เป็นธรรมอันยิ่งที่สุด เลิศที่สุดเทียว.

 สงโฺฆ ประพฤตปิฏบิตัติามแบบแผนของพระพทุธองค์ 

คือ นวโลกุตตรธรรม ๙ เพราะรู้เห็นโดยวิถีจิตเย็นจนเสร็จ

กิจแห่งความเย็นของพระอริยสงฆ์ท้ังปวงนั้น อโห มีความ

อัศจรรย์ไม่สิ้นสุดในโลกทั้งมวล นี้เป็นบุคคลอันเลิศเทียว.

 อิติ อย� อันว่าความเลิศแห่งพระรัตนตรัย ๓ นั้น  

โลเก ในพืน้แผ่นดนิแห่งปังสุปถว ีซ่ึงมคีวามหนาแสนสองหมืน่ 

(โยชน์) ยิง่กว่าผงดนิอนัมากมาย ซึง่ยดืยาวมาเป็นสงสาร คือ

ในโลกนี้ อโห ทุลฺลภ� เป็นพระรัตนตรัย ซึ่งพบยากได้ยาก 

ประจวบยากยิ่งเทียว

 ำณทิฏฺํ เห็นไม่ได้ด้วยปกติตา ย่อมเห็นได้ด้วย

ญาณจักษุ อคฺค� เป็นการยอดเลิศ ไม่มีเหนือ ไม่มีเกิน ไม่มียิ่ง  

สณฺห� สุขุมละเอียด ลกฺขปำทก� มีลักขณยาน ๓ ประการ 

เป็นบาทเป็นมลู (อนจิจลกัขณะ ทุกขลกัขณะ อนัตตลกัขณะ)  

ต� กศุลกรรมอุดหนนุในภพนี ้ได้ประจวบพบซึง่พระรตันตรยั
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ทั้งปวงนี้ อห� อันว่าข้า วนฺเท เพ่ือจะให้หมดเสร็จกิจ โดย

ต้องการแห่งความเย็น ขอเคารพกราบไหว้.

 เมื่อได้เห็นชัดซึ่งลักขณยาน ๓ ประการ จนสิ้นฤทธ์ิ

แล้ว จึงจะบังเกิดมัคคญาณ ผลญาณ เมื่อบังเกิดมัคคญาณ 

ผลญาณ แล้ว จึงจะสามารถเห็นซึ่งพระนิพพาน เมื่อเห็นซึ่ง

พระนพิพานแล้ว จงึจะสงบระงบัความร้อนแห่งกเิลสแล้ว จงึ

จะเย็นใหญ่ เป็นความเย็นที่จะให้ถึงความเป็นพระพุทธเจ้า

และพระอริยสงฆ์ดังนี้ 

 เพราะเหตุนั้น ให้ตั้งหลักด้วยลักขยาน คือพระ

ไตรลกัษณ์ ๓ ประการ เพือ่จะให้เป็นพระรตันตรยัทัง้ ๓ ดงันี้

 พุทฺโธ ธมฺโม จ สงฺโฆ จ  อนิจฺจ� ทุกฺขลกฺขณ�

 อนตฺตำ’เม ฉ วำจำ’ว  สำรำ หิ ปิฏกตฺตเย.

 พุทฺโธ จ พระพุทธรัตน์ก็ดี ธมฺโม จ พระธรรมรัตน์ก็ดี  

สงฺโฆ จ พระสังฆรัตน์ก็ดี อนิจฺจ� (จ) อนิจจลักษณะก็ดี  

ทกุขฺลกขฺณ� (จ) ทุกขลักษณะกด็ ีอนตตฺำ (จ) อตัตลกัขณะกด็ี  

อเิม ฉ วำจำ’ว อันว่าถ้อยวาจา ๖ ค�านีเ้ท่านัน้ ห ิโดยแท้จรงิ 

ปิฏกตฺตเย ในพระไตรปิฎก ๓ สำรำ เป็นความต้องการ 

อันแท้จริง คือเป็นแก่นสารเทียว (โหนฺติ ย่อมเป็น).
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 [ วาจาทั้งหลาย ๖ ค�า คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม  

พระสงฆ์ อนิจจลักษณะ ทุกขลักษณะ และอนัตตลักษณะ 

เป็นสาระแก่นสารในพระไตรปิฎก ]

 ตามท่ีพระพุทธองค์ทรงเทศนาไว้ในสุตตันตะ วินัย 

อภิธรรม คือพระไตรปิฎก ๓ รวมเป็นพระธรรมขันธ์ 

(๘๔,๐๐๐) นั้น เม่ือจะถอดเอาใจความข้อส�าคัญของ 

พระไตรปิฎกแล้ว ได้แต่ถ้อยค�า ๖ ค�า พระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ์  อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นใจความเท่านั้น ใน

ถ้อยค�า ๖ ค�านี้ เนื่องด้วยโลกีย์และโลกุตตระ เป็นถ้อยค�า

วาจาใจความรวมอยู่แล้ว ขอให้ท่านผู้มีปัญญาจงด�าริตรอง

ดูเทอญ

 ลกฺขเณกมฺหิ วิฺำเต   สพฺเพ ชำนำติ ำณิมำ

 อถสฺส นิฏฺิต� กิจฺจ�   สีติภูโต’ว โส นโร.

 ำณิมำ บุคคลผู้มีวิปัสสนาญาณ เอกมฺหิ อันหนึ่ง 

ลกฺขเณ ซึ่งลักษณะ วิฺำเต เมื่อได้รู้โดยภาวนามยญาณ

อันแท้จริง สพฺเพ ซึ่งพระรัตนตรัย ๓ ลักขณยาน ๓ ทั้งมวล

นั้น ชำนำติ สามารถให้รู้ได้เทียว อถ ในกาลเมื่อรู้นั้น อสฺส 

แก่บุคคลนั้น กิจฺจ� ซึ่งเพียรมาในสงสารด้วยกิจธุระ เพื่อให้
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ได้ความสุขแห่งกิจทั้งหลายเหล่านั้น นิฏฺิต� เป็นการเสร็จ

สุดแล้ว โส นโร อันว่าบุคคลซึ่งเสร็จกิจแล้วนั้น สีติภูโต’ว 

จะได้รับความเย็นใหญ่และเป็นความเย็นเทียว.

 [ เมื่อลักษณะ (ไตรลักษณ์) อย่างหนึ่ง ที่นรชนผู้มี

ปัญญาใดทราบชัดแล้ว, นรชนผู้มีปัญญานั้น ย่อมทราบ

ลักษณะ (ไตรลักษณ์) ทั้งปวง, ครั้นเมื่อเป็นอย่างนั้น กิจของ

บุคคลนั้นได้ท�าส�าเร็จแล้ว, นรชนนั้นนั่นแหละเป็นผู้เย็น ]

 ในลักขณยาน คือ ไตรลักษณ์ ๓ ประการนี้ เมื่อได้รู้ 

โดยภาวนามยญาณ มัคคญาณองค์ใดองค์หนึ่ง เป็นชนิด

อย่างรู้จริงแท้ถึงท่ีสุดแล้ว จึงจะเป็นการรู้อันแท้จริง ซึ่ง 

ลักขณยาน ๓ กับพระรัตนตรัย ๓ เมื่อได้รู้เห็นลักขณยาน ๓  

กับพระรัตนตรัย ๓ หกองค์นี้โดยภาวนามยมัคคญาณจน

เสร็จกิจแล้ว ก็จักได้ความเย็นใหญ่และเย็นตลอด ที่กล่าวว่า 

ความเย็นใหญ่ ได้เย็นตลอดนั้น คือการสงบระงับเสียแล้ว 

ซึง่กเิลสความเร่าร้อนนัน้ เป็นการกล่าวว่าได้รบัเสวยพบเห็น

ซึ่งสันติสุข พระนิพพานคือความสุขดังนี้ อันว่าพระนิพพาน

ความเย็นใหญ่ เย็นตลอด ที่เรียกว่าสันติสุขคือพระนิพพาน

นั้น มีอยู่แล้วในท่ีแห่งตน แต่เพราะเหตุกิเลสคือเมฆปกปิด

ก�าบังไว้ซึ่งปัญญาจักษุๆ ไม่ได้ความสว่างจึงไม่สามารถเห็น 

มาในสุตตนิบาต สฬายตนสังยุต คือ
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 “สนฺติเก น วิชำนนฺติ  มคฺคำ ธมฺมสฺส อโกวิทำ”๑ 

 ธมฺมสฺส ในปรมัตถธรรมมีสภาพอันปรากฏแท้จริง

นั้น วำ ในอริยสัจธรรม อโกวิทำ ไม่มีความฉลาดรู ้  

มคคฺำ ปุถุชนอนัมกีเิลสท้ังหลาย นพิพฺำน� อนัระงบัความร้อน

แห่งกิเลสแล้ว นิพพานธรรมอันเย็นใหญ่เย็นตลอดแล้วนั้น  

สนฺติเก ใกล้อยู่แล้วในที่ใกล้แห่งตน น วิชำนนฺติ เหตุด้วย

ปัญญาจักษุไม่เปิดสว่าง จึงไม่เห็นแจ้งแทงตลอด.

 [ ชนทัง้หลายผูแ้สวงหาทาง ผูไ้ม่ฉลาดในธรรมย่อมไม่รู้

แจ้ง (นิพพาน) ที่อยู่ใกล้ ] 

 แปลว่า นิพพานธรรมนั้น ไม่ได้มีอยู่ในที่ไกล ว่ามีอยู่

ใกล้ริมกายของตนนี้เองดังนี้

 กำมจฺฉนฺนำ น ปสฺสนฺติ  นิพฺพำน� กำมมนฺตเร

 ปสฺสนฺตฺหิ คโต อนฺต�  ตสฺมำ ฉนฺน� วิโกปเย.

  กำมจฺฉนฺนำ วัตถุกามคุณกิเลสกามคุณทั้งหลายเหล่า

นั้นปกปิดก�าบังไว้ วำ เพราะเหตุปกปิดก�าบังไว้ กำมมนฺตเร 

ในระหว่างกามคุณ วำ ในท่ามกลางแห่งกามคุณ นิพฺพำน� 

๑ ส�.สฬา. (บาลี) ๑๘/๒๑๗/๑๖๐ (สฺยา.)
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ความเย็นแห่งพระนิพพาน น ปสฺสนฺติ ย่อมไม่ให้รู้เห็น หิ 

แท้จริง ต� อันว่าพระนิพพาน ซ่ึงมีอยู่ในระหว่างกามคุณ  

ที่ใกล้ชิดริมตนนั้น ปสฺส� = ปสฺสนฺโต บุคคลซ่ึงดูด้วย 

ปัญญาจักษุ ย่อมพบเห็นซ่ึงพระนิพพานนั้น อนฺต� ซึ่งได้

กระท�าความเพียรท่ีสุดแห่งกจิ เพ่ือจะให้พ้นทกุข์ จะได้พบสขุ

นั้น คโต ถึงแล้ว ตสฺมำ เพราะเหตุนั้น ฉนฺน� ซึ่งกิเลสกามคุณ

ทั้งหลาย ที่อันปกปิดก�าบังอยู่นั้น วิโกปเย จงท�าลายเสีย.

 [ บุคคลผู ้ที่กามคุณบิดบังแล ้ว ย ่อมไม ่ เห็นซึ่ง 

พระนิพพานในระหว่างแห่งกามคุณ, บุคคลผู้เห็นอยู่ซึ่ง 

พระนิพพานน้ัน เป็นผู ้บรรลุแล้วซึ่งที่สุด(แห่งทุกข์),  

เพราะเหตุนั้น บุคคลพึงยังเครื่องบิดบัง (คือกามคุณ)  

ให้ก�าเริบ ]

 ความเย็นแห่งพระนิพพานนั้น ไม่ใช่มีที่อ่ืน มีอยู่ใน

ระหว่างท่ามกลางแห่งกามคุณ โดยใกล้ชิดริมกายแห่งตน 

นิพพานนี่แม้ว่ามีอยู่ใกล้ชิดริมกายแห่งตนก็ดี กิเลสกามคุณ

เข้าปกปิดก�าบังไว้ จึงไม่ได้พบไม่ได้เห็น นิพพานธรรมนั้น 

เป็นธัมมนิยามะ เป็นธรรมท่ีมีอยู่เสมอไม่ขาดเทียว ไม่มี

เวลาเสื่อมหาย เมื่อได้ละห่างจากกิเลส เพ่งพิจารณาด้วย 

ปัญญาจักษุแล้ว จะได้พบเห็นโดยปรากฏเด่นชัดได้ดังนี้
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๒. แสดงกิเลสนิวรณธรรม

 จิตฺต� กิลิสิยเต พำธิยเต เอเตหีติ กิเลสำ.๑ 

 เอเตหิ กิเลส ๑๐ ประการนี้ จิตฺต� ยังจิตแห่งสัตว ์

ทั้งหลาย กิลิสิยเต พำธิยเต ย่อมให้เศร้าหมองและข่มขี่  

อิติ ตสฺมำ เพราะเหตุนั้น เต ธมฺมำ แห่งธรรมทั้งหลายเหล่า

นั้น กิเลสา ชื่อว่า กิเลส.

 [ จิตย่อมถูกเบียดเบียนด้วยธรรมชาติเหล่านี้ เพราะ

เหตุนั้น ธรรมชาติเหล่านี้ ชื่อว่า กิเลส ]

 อีกนัยหนึ่ง จิตฺต� กิเลเสติ พำเธติ อุปตำเปตีติ กิเลโส.

 โย สภำโว สภาวธรรมใด สตฺตำน� แห่งสัตว์ทั้งหลาย 

จิตฺต� ยังจิต กิเลเสติ ย่อมให้เศร้าหมอง พำเธติ ย่อมให้ 

ห้ามปราม อุปตำเปติ ย่อมกระท�าให้หม่นไหม้ล�าบาก  

อิติ ตสฺมำ เพราะเหตุนั้น โส สภำโว สภาพแห่งธรรมนั้น 

กิเลโส ชื่อว่า กิเลส.

 กเิลสนัน้กระท�าให้จิตของสัตว์ท้ังหลายเศร้าหมองหม่น

ไหม้ล�าบาก และมสีภาพปกปิดก�าบงัไม่ให้รูซ่ึ้งธรรมอนัมจีรงิ

เป็นจริงเทียว อันว่ากิเลสเหล่านี้ มีสรูปสังขยา ๑๐ ประการ 

๑ จิตฺต� กิลิสฺสติ อุปตปฺปติ, พำธียติ วำ เอเตหีติ กิเลสำ.
  จิตย่อมเศร้าหมอง หรือ ย่อมเร่าร้อน หรือว่า ย่อมถูกเบียดเบียน ด้วยธรรมชาติ 
 ทั้งหลายเหล่านี้ เพราะเหตุนั้น ธรรมชาติเหล่านี้ ชื่อว่า กิเลส.
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คือ (๑) โลภะ (๒) โทสะ (๓) โมหะ (๔) มานะ (๕) ทิฏฐิ  

(๖) วิจิกิจฉา (๗) ถีนะ (๘) อุทธัจจะ (๙) อหิริกะ  

(๑๐) อโนตตัปปะ

 (๑) โลภะ ที่ว่าโลภะนั้น มีสภาพอยากใคร่ได้ให้

หลงใหล ให้ข้องเหนียวติดตังและให้ยึดถือ

 (๒)  โทสะ ที่ว่าโทสะนั้น มีสภาพให้จิตกับหัวใจ  

ให้ส่วนทั้งสองร้อนไหม้ และย่อมท�าลายซึ่งตนและผู้อื่น

 (๓)  โมหะ ที่ว่าโมหะนั้น มีสภาพปกปิดก�าบังซึ่ง 

สภาวธรรม เพื่อไม่ให้รู้ความจริง และเป็นฐานะแห่งความ 

โง่เขลา ซึ่งปกป้องก�าบังไม่ให้รู้ความมีจริงเป็นจริง

 (๔)  มำนะ ที่ว ่ามานะนั้น มีสภาพเชื่ออยู ่ว ่าตน 

ของตนเป็นผู้หนึ่ง เป็นความเย่อหยิ่ง

 (๕)  ทิฏฐิ ที่ว่าทิฏฐินั้น เห็นผิด เชื่อถือผิด

 (๖)  วิจิกิจฉำ ที่ว่าวิจิกิจฉานั้น มีสภาพอย่างนี้หรือ

อย่างน้ัน หรอืเข้าใจผดิ ให้สงสยัเป็นสองจิตสองใจ ไม่สามารถ

จะชี้ขาดลงไปได้

 (๘)  อุทธัจจะ ที่ว่าอุทธัจจะนั้น มีสภาพเป็นจิต 

ไม่สงบนิ่ง ให้ฟุ้งซ่าน

 (๙)  อหิรกิะ ท่ีว่าอหริกิะนัน้ มีสภาพไม่ละอายในการ

อกุศล
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 (๑๐)  อโนตตัปปะ ที่ว ่าอโนตตัปปะนั้น มีสภาพ 

ไม่สะดุ้งหวาด ไม่กลัวเกรงซึ่งอกุศล 

เป็นกิเลส ๑๐ ประการดังนี้

นีวรณ์ ๕ (นีวรณ์ ๖)

 (๑)  กามฉันทนีวรณ์  (๒) พยาปาทนีวรณ์ 

 (๓)  ถีนมิทธนีวรณ์   (๔)  อุทธัจจกุกกุจจนีวรณ์ 

 (๕)  วิจิกิจฉานีวรณ์  

 

 (๑) กำมฉันทนีวรณ์นั้น กล่าวคือ ตา หู จมูก ลิ้น 

กาย ใจ แห่งเวทนาความเสวยของทวารทั้ง ๖ ซึ่งรับเสวยอยู่

ไม่รู้อ่ิม ต้องการรับรสเสวยอยู่ไม่รู้แล้ว และให้ใคร่ต้องการ

เพื่อจะได้อยู่เสมอไม่รู้แล้วไม่รู้อิ่ม ดังนี้เป็นอ�านาจแห่งโลภะ  

ตัณหาอันมากมาย กล่าวคือ ความเร่าร้อน ซึ่งปรารถนา 

ร�่าร้องอยู่ด้วยความหิวความอยากที่ใคร่อยู่ทั้งหลายเป็นต้น

 (๒)  พยำปำทนีวรณ์นั้น แม้จะใคร่ได้อยากได้ก็ดี 

แต่ไม่ได้ ทีไ่ด้แล้วต้องเป็นห่วงอาลยั เมือ่ได้แล้วกเ็สือ่มเสยีไป  

ไม่สมหวังตามปรารถนา ในประการทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็น

ไปตามใจต้องการดังนี้เป็นต้น ก็บังเกิดเสียใจ คับใจ ร้อนใจ 

กลุ้มใจ กล่าวซึง่ความไม่สบายใจ ตวัการกคื็อเป็นสภาพเทยีว
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 (๓)  ถีนมิทธนีวรณ์นั้น กล่าวว ่า กายใจเหี่ยว 

เกียจคร้าน หนักหน่วง มึนซึมทึม และให้หดทดถอยใน 

กิจการงานดังนี้  

 (๔)  อุทธัจจกุกกุจจนีวรณ์นั้น กล่าวว่า การไม่สงบ

นิ่งแห่งใจ การฟุ้งซ่าน และการที่ได้กระท�ามาแล้วและที่มิได้

กระท�าเหล่านี้ ก็เป็นที่เสียใจ

 (๕)  วิจิกิจฉำนิวรณ์นั้น กล่าวว่า เป็นสองจิตสองใจ

ไม่สามารถจะชี้ขาดได้

 อีกอย่างหนึ่งใน ๕ ประการนี้ เติมอวิชชานีวรณ์เข้า

แล้วเป็นนีวรณ์ ๖

 (๖)  อวชิชำนวีรณ์นัน้ กล่าวว่า ย่อมปกปิดก�าบงัเสยี 

ซึ่งสภาพปรมัตถธรรม เพ่ือจะมิให้รู้ให้เห็นซึ่งความมีจริง 

เป็นจริงของขันธ์ อายตนะ ธาตุ อริยสัจ ปฏิจจสมุปบาท 

ดังนี้เป็นต้น

 โลโภ โทโส ถีนมิทฺธ�   อุทฺธจฺจ� กุกฺกุจฺจ� ตถำ

 วิจิกิจฺฉำ อวิชฺชำติ   อฏฺ นีวรณำ มตำ. 

 นวีรณ์นัน้ ตวัการแห่งธรรม คือ โลภะ โทสะ ถนีะ มิทธะ 

อุทธัจจะ กุกกุจจะ วิจิกิจฉา อวิชชา มี ๘ ประการดังนี้ 
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 การที่รวมถีนะกับมิทธะเป็นบทเดียวกันนั้น สัมปยุต

เพราะเป็นกิจที่จะให้ถึงจิตหดหู่ก็ดี เป็นเหตุที่จะให้มือและ

กายยืดออกก็ดี ตรงกันข้ามกับความวิริยะเหมือนกัน

 การที่รวมอุทธัจจะกับกุกกุจจะเป็นบทเดียวกันนั้น  

เพราะสมัปยตุซึง่จติไม่สงบกดี็ เหตทุีต่รึกตรองการทีญ่าตมิติร 

เสื่อมฉิบหายก็ดี สมถะคือการตรงกันข้ามก็ดีเหมือนกัน 

เพราะฉะนั้น รวมเหตุแห่งกิจการที่เหมือนกันแล้ว นับเป็น

นีวรณธรรม ๖ ประการ

 กล่าวโดยพเิศษในกเิลส ๑๐ ประการแล้ว ย่อมกระท�า

ให้วิถีจิตแห่งสัตว์ท้ังหลายเร่าร้อน เศร้าหมอง ล�าบาก  

ขุ่นมัว เช่นนี้แล้ว ย่อมปกปิดห้ามปรามความเป็นมนุษย์  

เป็นเทวดา เป็นพรหม ดังนี้ก็ดี และย่อมกั้นกางห้ามปราม

ซ่ึงความบริสุทธิ์ และคุณงามความดีที่จะเจริญเพิ่มพูน 

ดังนี้ก็ดี เพราะฉะนั้น ๕ ประการนี้ หรืออีกอย่างหนึ่ง ๖ 

ประการเหล่านี้ ทรงเทศนาว่าเป็นนีวรณธรรม (ในพระบาลี  

อัฏฐกถา ฎีกา ทรงแสดงกิเลสธรรมไว้โดยวิตถารพิสดาร

มากมาย เกรงจะยดืยาวเกนิไป โดยย่อเพยีงเท่านีพ้อสมควร

แล้ว)

 อันว่ากิเลสทั้งหลายนั้น คือ วีติกกมกิเลส ปริยุฏฐำน

กิเลส อนุสยกิเลส มี ๓ ประการดังนี้
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 วีติกกมกิเลส คือกิเลสอย่างหยาบนั้น การกระท�า

ล่วงเกินซึ่งกายทุจริต ๓ มีปาณาติบาตเป็นต้น การล่วงเกิน

พูดจาซึ่งวาจาทุจริต ๔ มีมุสาวาทเป็นต้น การบังเกิดทุจริต 

๗ ประการนี้ เรียกว่า วีติกกมกิเลสอย่างหยาบ

 ปริยุฏฐำนกิเลส คือกิเลสอย่างกลางนั้น ในสภาพ

จิตสันดานของตนเป็นต่างๆ นานามากมาย ร้อนใจ กลุ้มใจ  

ให้จิตใจก�าเริบฟุ้งซ่านไม่สงบนิ่งเป็นดังนี้

 อนุสยกิเลส คือกิเลสอย่างละเอียดนั้น ในจิตสันดาน

แห่งตน ส�าหรับเป็นโลภะ เป็นเหตุแห่งอารมณ์กระทบมา

แล้ว ให้เป็นโลภะ, ส�าหรับเป็นโทสะ เป็นเหตุแห่งอารมณ์

กระทบมาแล้ว ให้เป็นโทสะ, ส�าหรับเป็นโมหะ เป็นเหตุแห่ง

อารมณ์กระทบมาแล้ว ให้เป็นโมหะ, ส�าหรับเป็นมานะ เป็น

เหตุแห่งอารมณ์กระทบมาแล้ว ให้เป็นมานะ ดังนี้เป็นต้น 

เป็นสภาพแห่งกิเลสเพื่อมิให้ขาดพืชเชื้อ ซึ่งอาศัยนอนแฝง

อยู่ในจิตสันดาน กล่าวว่ามีสภาวะเป็อยู่ดังนี้

 บรรดากิเลสเหล่านี้ ละโดยปหาเนกัฏฐะอย่างเดียว 

โดยสหเชกัฏฐะบังเกิดเป็นเช่นนี้แล้ว นับเป็นตัณหาแล้ว 

บรรดากิเลสรวมเข้าทั้งหมด และบรรดากิเลสนับเข้าโดยย่อ

แล้วได้ ๑๐ ประการ แม้จะนับอย่างพิสดารได้ ๑๕๐๐ ก็ดี  

โดยมูลเดิมมีแต่ ๓ ประการ คือ โลภกิเลส โทสกิเลส  
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โมหกิเลส เท่านั้น โมหะนั้นแพร่หลายออกจากตัณหา  

ตัณหานั้นแพร่หลายออกจากโมหะ

 อวิชฺชำ ตณฺหำย มูล�, ตณฺหำ อวิชฺชำย มูล�.๑  

 อวิชฺชำ โมหะอวิชชานั้น ตณฺหำย เพราะโลภะตัณหา 

มูล� เป็นรากแก้วให้แพร่หลายใหญ่โตเทียว, ตณฺหำ โลภะ

ตัณหานั้น อวิชฺชำย เพราะโมหะอวิชชา มูล� เป็นรากแก้ว

ให้แพร่หลายใหญ่โตเทียว.

 มูลรากของอวิชชานั้น คือ ตัณหา มูลรากของตัณหา

นั้น คือ อวิชชา มูลรากของวัฏฏทุกข์ทั้งมวลนั้น คือ อวิชชา 

ตณัหา ๒ ประการนีเ้ทยีว โทสะนัน้เป็นไอพษิของโมหะเทยีว

 อวิชฺชำ ตณฺหำ จำ’ติ เทฺว ธมฺมำ มูล�.๒ 

 อวิชฺชำ จ อวิชชาก็ดี ตณฺหำ จ ตัณหาก็ดี อิติ ดังนี้  

เทฺว ธมฺมำ ธรรม ๒ ประการนี้ มูล� (เป็น) มูลรากของ

สังสารวัฏฏทุกข์เทียว.

 [ ธรรมท้ังหลาย ๒ ประการ คือ อวิชชาและตัณหา  

ชื่อว่า เป็นมูล (ของสังสารวัฏ) ]

๑ ส�.ส.อ. (บาลี) ๑/๔๔/๘๒ (มจร.)
๒ วิสุทฺธิ. (บาลี) ๒/๖๕๓/๒๔๐ (มจร.)
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 โมหะกับตัณหานั้น เป็นอกุศลธรรมอันใหญ่เป็น

ประธาน ซึ่งน�าไปในเบื้องหน้าเทียว

 อวิชฺชำ ภิกฺขเว ปุพฺพงฺคมำ อกุสลำน� ธมฺมำน�  

สมำปตฺติยำ.๑ 

 ภิกฺขเว สงฆ์ทั้งหลาย อวิชฺชำ เรียกว่าอวิชชาคือโมหะ

นัน้ อกสุลำน� ธมมฺำน� แห่งอกศุลธรรมทัง้หลาย สมำปตฺติยำ  

ในการบังเกิดเป็น วำ เพ่ือจะให้เป็น ปุพฺพงฺคมำ เบ้ืองต้น 

เป็นการน�าไปเบื้องหน้าเทียว.

 [ ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย อวชิชาเป็นประธานแห่งการเข้า

ถึงอกุศลธรรมทั้งหลาย ]

 บรรดาอกุศลท้ังหลายนั้น เป็นเบื้องต้นแต่โมหะเป็น

เหตุให้เน่ืองแพร่หลายมาแต่โมหะ รากแก้วแห่งนรก ราก

แก้วแห่งเปรต รากแก้วแห่งดิรัจฉาน รากแก้วแห่งอสุรกาย 

การต้องแก่ การต้องเจ็บ การต้องตาย การต้องถือปฏิสนธิ 

เป็นต้น รากแก้วของความทุกต่างๆ นานานั้น มาแต่อวิชชา

กับตัณหาทั้งนั้น โมหะนั้นมี ๒ ประการ คือ โมหะละเอียด 

โมหะหยาบ

๑  ส�.ม. (บาลี) ๑๙/๒/๑ (มจร.)
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 น วิทติ น ชำนำตีติ อวิชฺชำ.๑ 

 น วิทติ น ชำนำติ ย่อมไม่รู้ซึ่งสภาพแห่งความมีจริง

เป็นจริง อิติ ตสฺมำ เพราะเหตุนั้น อวิชฺชำ ชื่อว่า อวิชฺชา.

 โมหะละเอียดย่อมปกปิดก�าบัง เพื่อจะมิให้รู้ซึ่งธรรม 

๘ สถาน คือ ทุกขสัจจะ สมุทยสัจจะ นิโรธสัจจะ มัคคสัจจะ 

ปุพพันตะ อปรันตะ ปุพพาปรันตะ ปฏิจจสมุปปาทะ๒ 

 มุยฺหตีติ โมโห.๓ 

 โย สภำโว สภาวธรรมใด ย่อมให้หลงใหลโง่เขลา  

อิติ ตสฺมา เพราะเหตุนั้น โส สภาโว สภาวธรรมอันนั้น โมโห 

ชื่อว่า โมหะ.

 ที่ว่าหลงใหลโง่เขลานั้น ย่อมกล่าวซึ่งสภาพที่ไม่รู ้  

ที่ว่าไม่รู ้น้ัน ไม่ใช่ไม่รู้ส�าหรับเวลานอนหลับ และไม่รู้ชื่อ 

เช่นนัน้กไ็ม่ใช่ ดงันีเ้ป็นต้น ไม่รู้ซึง่ความจรงิแล้ว และรูพ้ลาดๆ 

๑ น วิชำนำตีติ อวิชฺชำ. วิภาวินี. (บาลี) ๔/๓๐๖ (มจร.) 
๒ อวิชชำ ความไม่รู้จริง, ความหลงอันเป็นเหตุไม่รู้จริง มี ๔ คือความไม่รู้อริยสัจ ๔  
 แต่ละอย่าง (ไม่รู้ทุกข์ ไม่รู้เหตุเกิดแห่งทุกข์ ไม่รู้ความดับทุกข์ ไม่รู้ทางให้ถึงความดับ 
 ทุกข์), อวิชชา ๘ คือ อวิชชา ๔ นั้น และเพิ่ม ๕. ไม่รู้อดีต ๖. ไม่รู้อนาคต ๗. ไม่รู้ทั้งอดีต 
 ท้ังอนาคต ๘. ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาท; (ข้อ ๑๐ ในสังโยชน์ ๑๐ ตามนัยพระอภิธรรม,  
 ข้อ ๗ ในอนสัุย ๗). [พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตุโฺต). พจนำนกุรมพทุธศำสน์ ฉบบั 
 ประมวลศัพท์, พ.ศ.๒๕๕๑. หน้า ๕๑๙]
๓ อำรมฺมเณ มุยฺหตีติ โมโห. วิภาวินี. (บาลี) ๕/๑๙๔ (มจร.)
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ผิดๆ ที่ว่ารู้พลาดๆ ผิดๆ นั้นอย่างไร ? คือรู้ที่ไม่จริงว่าจริง  

จริงว่าไม่จริง ที่มีประโยชน์ว่าไม่มีประโยชน์ ไม่มีประโยชน์

ว่ามีประโยชน์ ท่ีดีว่าไม่ดี ท่ีไม่ดีว่าดี ดังนี้เป็นต้น ซึ่งรู ้ 

ไม่เรียบร้อยเหล่านี้ เช่นกล่าวแล้ว

 มูฬฺโห หิ ตจฺฉ� อตจฺฉนฺ’ติ อตจฺฉ� จ ตจฺฉนฺ’ติ  

คณฺหำติ.๑ 

 หิ ถ้อยค�านั้นจริง มูฬฺโห บุคคลอันหลงเขลาโดย 

โมหะนัน้ ตจฉฺ� ซึง่ความจรงินัน้ อจฉฺน’ฺต ิว่าไม่จรงิ อตจฉฺ� ซึง่ 

ความไม่จริงนั้น ตจฺฉนฺ’ติ ว่าเป็นจริง คณฺหำติ ให้ยึดถือเอา.

 [ แท้จริง บุคคลผู้หลงย่อมยึดถือความจริงว่าไม่จริง

และความไม่จริงว่าจริง ]

 พระบาลีว ่าโมหะนั้น อสมฺโพธ, อสมฺเปกฺขนำ, 

มิจฺฉำำณ ทรงเทศนาว่าดังนี้

 อสม� พุชฺฌตีติ อสมฺโพโธ.๒ 

 อสม� ไม่เรียบร้อย พลาดๆ คลาดๆ พุชฺฌติ ย่อมรู้  

อิติ ตสฺมำ เพราะเหตุนั้น อสมฺโพโธ ชื่อว่า อสมฺโพธ.

๑ อภิ.สงฺ.อ. (บาลี) ๑/๑๗๗ (มจร.)
๒ อสนฺต� อสมญฺจ พุชฺฌตีติปิ อสมฺโพโธ. อภิ.สงฺ.อ. (บาลี) ๓๙๐/๓๑๑ (มจร.)
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 อสม� เปกฺขตีติ อสมฺเปกฺขนำ.๑ 

 อสม� ไม่เรียบร้อย พลาดๆ เคลื่อนๆ เปกฺขติ ย่อม 

เพ่งเห็น อิติ ตสฺมำ เพราะเหตุนั้น อสมฺเปกฺขนำ ชื่อว่า  

อสมฺเปกฺขนา.

 มิจฺฉำ ชำนำตีติ มิจฺฉำำณ�.๒ 

 มิจฺฉำ พลาดๆ ผิดๆ ชำนำติ ย่อมรู ้ อิติ ตสฺมำ  

เพราะเหตุนั้น มิจฺฉำำณ� ชื่อว่า มิจฺฉาญาณ�. 

 ในกิเลสท่ีได้แสดงมาแล้ว จะได้แสดงอนุสัยกิเลส ๗ 

ประการต่อไป

 อนุเสนฺตีติ อนุสยำ.๓ 

 อนุเสนฺติ ย่อมนอนฝังอยู่เสมอ อิติ ตสฺมำ เพราะ 

เหตุนั้น อนุสยำ ชื่อว่า อนุสย.

 เป็นธรรมชาติซ่ึงให้นอนฝังอยู ่ในจิตสันดานของ 

สัตว์ทั้งหลายเทียว เป็นธาตุจม ธาตุแฝง และเป็นธาตุพืช 

เชื้ อ เทียว ธาตุ เชื้ อชาติแห ่ งกิ เลสทั้ งหลายนั้น  คือ  

๑ น สม� เปกฺขตีติ อสมเปกฺขนำ. อภิ.สงฺ.อ. (บาลี) ๓๙๐/๓๑๑ (มจร.)
๒ คหิเต ปน ทิฏฺิสมฺปยุตฺตจิตฺเต ทิฏฺิ มิจฺฉำำณ�. ก็เมื่อจิตที่ประกอบพร้อมด้วย 
 ทิฏฐ ิ(โลภทฏิฐสิมัปยตุจติ) ทีบุ่คคลยดึถอืแล้ว, ทฏิฐ ิชือ่ว่า มจิฉาญาณะ. อภิ.ว.ิอ. (บาล)ี  
 ๙๗๑/๒๔๘ (มจร.) 
๓ อปฺปหีนฏฺเฐน อนุ อนุ สนฺตำเน เสนฺตีติ อนุสยำ. วิภาวินี. (บาลี) ๙/๒๙๒ (มจร.)
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(๑) ทิฏฐานุสยะ (๒) วิจิกิจฉานุสยะ (๓) กามราคานุสยะ  

(๔) ปฏิฆานุสยะ (๕) มานานุสยะ (๖) ภวราคานุสยะ  

(๗) อวิชฺชานุสย มี ๗ ประการดังนี้๑ 

  (๑) เชื้อชาติธาตุทิฏฐินั้น ชื่อว่า ทิฏฐำนุสยะ

  (๒)  เชื้อชาติธาตุวิจิกิจฉา ชื่อว่า วิจิกิจฉำนุสยะ

  (๓)  การยินดีในกามธรรมนั้น เป ็นเชื้อชาติ 

ธาตุตัณหา ชื่อว่า กำมรำคำนุสยะ

  (๔)  เชื้อชาติธาตุโทสะนั้น ชื่อว่า ปฏิฆำนุสยะ

  (๕)  เชื้อชาติธาตุมานะนั้น ชื่อว่า มำนำนุสยะ

  (๖)  การยินใดในมหัคคตกุสลวิปากะนั้น เป็น 

เชื้อชาติธาตุตัณหา ชื่อว่า ภวรำคำนุสยะ

  (๗)  เชื้อชาติธาตุอวิชชานั้น ชื่อว่า อวิชชำนุสยะ  

๑ อนุสัย กิเลสที่แฝงตัวนอนเนื่องอยู่ในสันดาน มี ๗ คือ
        ๑. กำมรำคะ ความก�าหนัดในกาม
        ๒. ปฏิฆะ ความหงุดหงิด
        ๓.  ทิฏฐิ ความเห็นผิด
        ๔.  วิจิกิจฉำ ความลังเลสงสัย
        ๕.  มำนะ ความถือตัว
       ๖.  ภวรำคะ ความก�าหนัดในภพ
        ๗.  อวิชชำ ความไม่รู้จริง
  [พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตุโฺต). พจนำนกุรมพทุธศำสน์ ฉบบัประมวลศัพท์,  
 พ.ศ.๒๕๕๑. หน้า ๔๙๕]
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 แม้ที่เรียกว่าอนุสัย ๗ ประการนั้นก็ดี นับโดยตัวการ

แห่งธรรมแล้ว ได้ ๖ ประการเท่านั้น คือ โลภะ โทสะ 

โมหะ มานะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา ดังนี้ ส่วนกามราคานุสยะกับ 

ภวราคานุสยะนั้น เป็นเชื้อธาตุตัณหาเหมือนกัน จึงเรียกว่า 

โลภะ.

๓. แสดงตัณหำ มำนะ ทิฏฐิ

 ส�สำเร สตฺเต ปปฺเจนฺติ วิตฺถำเรนฺติ ปุนปฺปุน�  

นิพฺพตฺเตนฺตีติ ปปฺจำ ตณฺหำมำนทิฏฺิโย.๑ 

 ตณฺหำมำนทิฏฺิโย ตัณหา มานะ ทิฏฐิ ๓ ประการนี้  

ส�สำเร ในสงสาร สตฺเต ยังสัตว์ทั้งหลาย ปปฺเจนฺติ  

วิตฺถำเรนฺติ ย่อมขยายเขตให้กว้าง ปุนปฺปุน� ซ�้าๆ ซากๆ 

ให้เป็นภพมากมาย นิพฺพตฺเตนฺติ ย่อมให้เป็น อิติ ตสฺมำ  

เพราะเหตุนั้น ปปฺจำ ช่ือว่า ปปญฺจ ตณฺหำมำนทิฏฺิโย

ตัณหาปปัญจะ มานปปัญจะ ทิฏฐิปปัญจะ มี ๓ ดังนี้.

๑ ตณฺหำทิฏฺิมำนำ หิ ส�สำเร สตฺเต ปปฺเจนฺตีติ ปปฺจำ นำม.
  แท้จรงิ ตณัหา มานะ และทฏิฐิเหล่าใด ย่อมยงัสตัว์ทัง้หลายให้ปรากฏในสงัสารวฏั  
 เพราะเหตุนั้น ตัณหา มานะ และทิฏฐิเหล่านั้น ชื่อว่า ปปญฺจ. อภิ.วตาราภินวฎีกา.  
 (บาลี) ๒/๗๗๑/๑๗๐ (มจร.)
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 [ ธรรมชาติใดยังสัตว์ทั้งหลายให้ปรากฏอยู่ คือว่า 

แผ่ขยายอยู่ คือว่า ย่อมให้บังเกิดขึ้นบ่อยๆ เพราะเหตุนั้น 

ธรรมชาตินั้น ชื่อว่า ปปญฺจ ได้แก่ ตัณหา มานะ และทิฏฐิ ]

 ธรรม ๓ ประการนี ้ยงัสตัว์ทัง้หลายเพือ่จะมิให้พ้นจาก

ขันธ์ อายตนะ ธาตุ คือ สังสารวัฏฏทุกข์ เพราะว่าขยายเขต

ให้กว้างอยู่ในภพอบาย ภพมนุษย์ ภพเทวดา ภพพรหม ให้

ซ�้าๆ ซากอยู่เช่นนี้ จึงเรียกว่า ปปัญจธรรม

 อีกอย่างหนึ่ง 

 ปปฺจำติ ตณฺหำมำนทิฏฺิโย, เอตำ หิ อตฺต- 

สนฺนิสฺสิตำน� สตฺตำน� ส�สำร� ปปฺเจนฺติ, วิตฺถิณฺณ�  

กโรนฺตีติ, ปปฺจำติ วุจฺจนฺติ. อถวำ ปปฺเจนฺติ ยตฺถ สย� 

อุปฺปนฺนำ ต�สนฺตำน� วิตฺถำเรนฺติ จิร� เปนฺติ ปปฺจำ.

 ปปฺจำติ ที่ว ่าปปัญจะนั้น ตณฺหำมำนทิฏฺ ิโย  

ตัณหามานะทฏิฐ ิ๓ ประการเทียว, ห ิสจจฺ� ทีก่ล่าวแล้วนัน้จรงิ  

เอตำ ตัณหามานะทิฏฐิ ๓ ประการนั้น อตฺตสนฺนิสฺสิตำน�  

การที่ทนให้อาศัยติดอยู่ในตนของตน สตฺตำน� แก่สัตว์ 

ทั้งหลาย ส�สำร� ในสงสาร ปปฺเจนฺติ วิตฺถิณฺณ� กโรนฺติ  

ย่อมกระท�าให้เขตกว้างอยู่เสมอ อิติ ตสฺมำ เพราะเหตุนั้น  

ปปฺจำติ ว่าปปัญจะดังนี้ วุจฺจนฺติ ย่อมให้เรียกขาน,  
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อถ วำ อีกอย่างหนึ่ง ยตฺถ ในสัตว์ใด สย� ด้วยตน อุปฺปนฺนำ  

บังเกิดแล้ว ต�สนฺตำน� โดยล�าดับแห่งขันธ์นั้น ปปฺเจนฺติ 

วิตฺถำเรนฺติ ย่อมขยายเขตให้กว้าง จิร� เปนฺติ ย่อมให้อยู่

ในสงสารโดยเนิ่นช้า อิติ ตสฺมำ เพราะเหตุนั้น ปปฺจำ  

ชื่อว่า ปปญฺจ.

 [ ค�าว่า “ปปัญจะ” ได้แก่ ตัณหา มานะ และทิฏฐิ, 

แท้จริง ปปัญจธรรมเหล่านี้ ย่อมยังสังสารวัฏของเหล่า

สัตว์ผู้อาศัยตนแล้วให้ปรากฏอยู่, อธิบายว่า ย่อมท�าการ 

แผ่ขยายไป, พระผูม้พีระภาคเจ้าย่อมตรสัเรยีกว่า “ปปัญจะ”,  

อีกอย่างหนึ่ง ปปัญจธรรมที่บังเกิดขึ้นแล้วเองในสัตว์ใด  

ย่อมแผ่ขยายไป คือว่า ย่อมแผ่ขยายซ่ึงการสืบต่อของสัตว์

นั้น คือว่า ย่อมตั้งไว้ยั่งยืน ชื่อว่า “ปปัญจะ” ]

 ตัณหา มานะ ทิฏฐิ ธรรม ๓ ประการนี้ กระท�าให้สัตว์

ทัง้หลาย คอื มนษุย์ เทวดา พรหม เป็นต้น ไม่ให้ออกพ้นจาก

สังสารจักร ย่อมผูกมัดรัดตรึงไว้ใน ๓ ภูมินั้น มีแต่ธรรมทั้ง 

๓ นี้เท่านั้น นอกจากธรรม ๓ ประการ ซึ่งจะท�าให้สังสาระ 

ขยายเขตกว้างแล้ว ยังสัตว์ทั้งหลายไม่ให้หลุดพ้นออก

จากวัฏฏทุกข์ไม่ได้มี ใน ๓ ประการนี้ “ทิฏฐิ” ว่า เราเห็น  

เราได้ยิน เราไป เรามา เป็นต้น ยึดถืออยู่ดังนี้ “ตัณหำ” ว่า 
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ในอัชฌตัตสันดานภายในนัน้ ตวัของเรา ตาของเรา หขูองเรา 

เป็นต้น ยดึถอือยูด่งันี ้พหิทธสนัดานภายนอกนัน้ สามีของเรา  

ภรยิาของเรา ลกูของเรา เงนิของเรา ทองของเรา ทรพัย์ของเรา  

เป็นต้น ยึดถืออยู่ดังนี้ “มำนะ” ว่าเราเท่านั้นได้ยิน เรา

เท่านั้นเห็น เราเท่านั้นรู้ เราเท่านั้นฉลาด เป็นต้น ยึดถืออยู่

ดังนี้ ฉะนั้นมูลปัณณาสอัฏฐกถากล่าวว่า

 เอต�  มมำติ  ตณฺหำคำโห,  ตฺจ คณฺหนฺ โต  

อฏฺสตตณฺหำวิจริตปฺปเภท� ตณฺหำปปฺจ� คณฺหำติ.  

เอโสหมสฺมีติ มำนคำโห, ตฺจ คณฺหนฺโต นวปฺปเภท�  

มำนปปฺจ� คณฺหำติ. เอโส เม อตฺตำติ ทิฏฺิคำโห, ตฺจ 

คณหฺนโฺต ทวฺำสฏฺิทฏฺิิคตปปฺเภท� ทฏฺิิปปจฺ� คณหฺำต.ิ๑ 

 เอต� ขันธ์ ๕ รูปนามธรรมซึ่งเป็นภายนอกนั้น มม เป็น

ของเราเทยีว อติ ิเหล่านี ้ตณหฺำคำโห เป็นอย่างยดึถอืตณัหา

เทยีว, ตฺจ โดยการแห่งตัณหายดึถือ คณหฺนโฺต ผูย้ดึถอืน้ัน 

อฏฺสตตณฺหำวิจรติปปฺเภท� ม ี๑๐๘ ประการ ตณหฺำปปจฺ� 

ตัณหาคือปปัญจธรรมนั้น คณฺหำติ ย่อมให้เกี่ยวข้องยึดถือ.

๑ ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๘๑/๑๙๕ (มจร.)
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 เอโส ขันธ์ ๕ รูปนามธรรมนั้น อห� โดยมานธรรม ซึ่ง

ถือหยิ่งว่าเป็นเรา อสฺมิ ย่อมเป็น อิติ ดังว่านี้ มำนคำโห 

เป็นลักษณะที่ยึดถือมานะเทียว, ตฺจ โดยมานะแห่งการ

ยึดถือ คือ คณฺหนฺโต ผู้ยึดถือนั้น นวปฺปเภท� มี ๙ ประการ  

มำนปปฺจ� มานะคือปปัญจธรรมนั้น คณฺหำติ ย่อมให้

เกี่ยวข้องยึดถือ.

 เอโส ขันธ์ ๕ รูปนามธรรมนั้น เม อันว่ากายคือขันธ์ ๕ 

รปูนามทัง้สองนัน้ อตตฺำ เป็นเราเทียว อติ ิว่าดงันี ้ทฏฺิิคำโห 

เป็นการยึดถือแห่งทิฏฐิเทียว, ตฺจ โดยยึดถือแห่งทิฏฐิ คือ 

คณฺหนโฺต ผูย้ดึถอืนัน้ ทวฺำสฏฺิทฏฺิิคตปฺปเภท� ทฏฺิิปปจฺ� 

ทิฏฐิปปัญจธรรม อันมี ๖๒ ประการนั้น คณฺหำติ ย่อมให้

เกี่ยวข้องยึดถือ.

 [ บทว่า “น่ันของเรา” ได้แก่ การยึดถือด้วยตัณหา, 

ก็บุคคลครั้นเมื่อยึดถือซึ่งการยึดถือด้วยตัณหานั้นอยู่ ย่อม

ยึดถือซึ่งปปัญจธรรมคือตัณหา อันมี ๑๐๘ อย่างตามความ

เป็นไปของตัณหา, บทว่า “นั่นเป็นเรา” ได้แก่ การยึดถือ

ด้วยมานะ, ก็บุคคลครั้นเมื่อยึดถือซึ่งการยึดถือด้วยมานะ

นั้นอยู่ ย่อมยึดถือซึ่งปปัญจธรรมคือมานะ อันมี ๙ ประเภท, 

บทว่า “นั่นเป็นตัวตนของเรา” ได้แก่ การยึดถือด้วยทิฏฐิ,  
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ก็บุคคลครั้นเม่ือยึดถือซ่ึงการยึดถือด้วยทิฏฐินั้นอยู่ ย่อม 

ยึดถือซึ่งปปัญจธรรมคือทิฏฐิ อันมี ๖๒ อย่างตามทิฏฐิ ]

 อชัฌตัตะ คอื กายแห่งตนของตนกด็ ีพหิทธะ คือ บุตร 

สามี ภรรยา ทรัพย์วัตถุ และยินดีอยู่ในอารมณ์ทั้งหลาย 

เหล่านั้น เป็นข้อยึดถือแห่งตัณหาเทียว เหตุเพราะความ

ยึดถือแห่งตัณหาน้ี ตัณหาธรรมจึงแพร่หลายเป็นชั้นๆ  

ออกไป เป็นตัณหา ๑๐๘ ประการ๑ 

๑ ตัณหำ ๑๐๘ (ควำมทะยำนอยำก, ควำมร่ำนรน)
  ตัณหา ๑๐๘ ในพระบาลีเดิมเรียก ตัณหาวิจริต (ความเป็นไป หรือการออกเที่ยว 
 แสดงตัวของตัณหา) [องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๙๙/๒๙๐; อภิ.วิ. ๓๕/๑๐๓๓/๕๓๐] จัดดังนี้
      ตัณหาวิจริต ๑๘ อันอาศัยเบญจขันธ์ภายใน = เมื่อมีความถือว่า “เรามี” จึงมี 
 ความถอืว่า : เราเป็นอย่างนี ้เราเป็นอย่างนัน้ เราเป็นอย่างอืน่ เราไม่เป็นอยู ่เราพึงเป็น 
 อย่างนี้ เราพึงเป็นอย่างนั้น เราพึงเป็นอย่างอื่น ฯลฯ
  ตัณหาวิจริต ๑๘ อันอาศัยเบญจขันธ์ภายนอก = เมื่อมีความถือว่า “เรามีด้วย 
 เบญจขันธ์นี้” จึงมีความถือว่า : เราเป็นอย่างนี้ด้วยเบญจขันธ์น้ี เราเป็นอย่างน้ัน  
 ด้วยเบญจขันธ์นี้ เราเป็นอย่างอื่นด้วยเบญจขันธ์นี้ ฯลฯ
  ตัณหาวิจริต ๑๘ สองชุดนี้ รวมเป็น ๓๖ x กาล ๓ (ปัจจุบัน อดีต อนาคต) = ๑๐๘
  อีกอย่างหนึ่ง ตัณหา ๓ (กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา) x ตัณหา ๖ (ตัณหา 
 ในรปู ในเสยีง ในกล่ิน ในรส ในโผฏฐพัพะ ในธรรมารมณ์) = ๑๘ x ภายในและภายนอก  
 = ๓๖ x กาล ๓ = ๑๐๘ (วิสุทธิ. ๓/๑๘๐) 
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 การยึดถือขันธ์ ๕ รูปนามว่าเป็นเรานั้น เป็นข้อยึดถือ

แห่งมานะเทียว เหตุเพราะการยึดถือมานะเช่นนี้ จึงแพร่

หลายเป็นมานธรรม ๙ ประการ๑   

 การยึดถือขันธ์ ๕ รูปนามทั้งสองว่า กายของเรานั้น 

เป็นการยึดถือแห่งทิฏฐิเทียว เหตุเพราะการยึดถือทิฏฐิ 

เช่นนี้ จึงแพร่หลายเป็นทิฏฐิธรรม ๖๒ ประการ๒ 

๑ มำนะ ๙ (ควำมถือตัว, ควำมส�ำคัญตนเป็นอย่ำงนั้นอย่ำงนี้)
  ๑. เป็นผู้เลิศกว่าเขา ส�าคัญตัวว่าเลิศกว่าเขา
  ๒.  เป็นผู้เลิศกว่าเขา ส�าคัญตัวว่าเสมอเขา 
        ๓.  เป็นผู้เลิศกว่าเขา ส�าคัญตัวว่าเลวกว่าเขา 
        ๔.  เป็นผู้เสมอเขา ส�าคัญตัวว่าเลิศกว่าเขา 
        ๕.  เป็นผู้เสมอเขา ส�าคัญตัวว่าเสมอเขา 
        ๖.  เป็นผู้เสมอเขา ส�าคัญตัวว่าเลวกว่าเขา 
        ๗.  เป็นผู้เลวกว่าเขา ส�าคัญตัวว่าเลิศกว่าเขา        
  ๘.  เป็นผู้เลวกว่าเขา ส�าคัญตัวว่าเสมอเขา        
  ๙.  เป็นผู้เลวกว่าเขา ส�าคัญตัวว่าเลวกว่าเขา 
  (ข.ุม. ๒๙/๑๐๒/๙๔; ๘๒๙/๕๑๙; ข.ุจ.ู ๓๐/๕๗๘/๒๘๓; อภิ.ว.ิ ๓๕/๑๐๒๒/๕๒๗)
  [พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต). พจนำนกุรมพทุธศำสน์ ฉบับประมวลธรรม,  
  พ.ศ.๒๕๕๑. ตัณหา ๑๐๘ ข้อ ๓๕๗ หน้า ๒๙๐, มานะ ๙ ข้อ ๓๐๙ หน้า ๒๒๕]
๒ ทิฏฐิ ๖๒ (ควำมเห็นผิด ๖๒ อย่ำง)
  ปุพพันตกัปปิกวำทะ (ความเห็นปรารภเบื้องต้น ๑๘ ลัทธิ) 
  ๑. สัสสตวาทะ มี ๔ ลัทธิ
  ๒. เอกัจจสัสสตวาทะ มี ๔ ลัทธิ
  ๓. อันตานันติกวาทะ มี ๔ ลัทธิ  
  ๔. อมราวิกเขปิกวาทะ มี ๔ ลัทธิ 
  ๕. อธิจจสมุปปันนิกวาทะ มี ๒ ลัทธิ 
  อปรันตกัปปิกวำทะ (ความเห็นปรารภเบื้องปลาย ๔๔ ลัทธิ)
  ๑. พวกสัญญีวาทะ มี ๑๖ ลัทธิ  
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  ๒. พวกอสัญญีวาทะ มี ๘ ลัทธิ 
  ๓. พวกเนวสัญญีนาสัญญีวาทะ มี ๘ ลัทธิ  
  ๔. พวกอุจเฉทวาทะ มี ๗ ลัทธิ  
  ๕. พวกทิฏฐธรรมนิพานวาทะ มี ๕ ลัทธิ 

  ปุพพันตกัปปิกวำทะ ลัทธิที่ก�าหนดขันธ์ส่วนอดีต มี ๕ กลุ่ม แบ่งย่อยออกเป็น  
 ๑๘ ส�านัก 
 (๑)  หมวดเห็นว่ำเที่ยง (สัสสตวำทะ) ๔ 
  ๑.  เห็นว่า ตัวตนและโลกเที่ยง เพราะระลึกชาติได้ ตั้งแต่ชาติเดียวจนถึง 
   แสนชาติ
  ๒.  เห็นว่า ตัวตนและโลกเที่ยง เพราะระลึกชาติได้เป็นกัปป์ๆ ตั้งแต่กัปป์เดียว 
   ถึงสิบกัปป์ 
  ๓.  เห็นว่า ตัวตนและโลกเที่ยง เพราะระลึกชาติได้มากกัปป์ ตั้งแต่สิบกัปป์ถึง 
   สี่สิบกัปป์ 
  ๔.  นักเดา เดาตามความคิดคาดคะเนว่าโลกเที่ยง 
 (๒)  หมวดเห็นว่ำบำงอย่ำงเที่ยง บำงอย่ำงไม่เที่ยง (เอกัจจสัสสติกวำทะ) ๔ 
  ๕.  เห็นว่า พระพรหมเที่ยง แต่พวกเราที่พระพรหมสร้างไม่เที่ยง 
  ๖.  เหน็ว่า เทวดาพวกอืน่เทีย่งพวกทีม่โีทษเพราะเล่นสนุกสนาน (ขิฑฑาปโทสกิา)  
   ไม่เที่ยง
  ๗.  เห็นว่า เทวดาพวกอื่นเที่ยง พวกที่มีโทษเพราะคิดร้ายผู้อื่น (มโนปโทสิกา)  
   ไม่เที่ยง 
  ๘.  นักเดา เดาตามความคิดคาดคะเนว่า ตัวตนฝ่ายกายไม่เที่ยง ตัวตน 
   ฝ่ายจิตเที่ยง 
 (๓)  หมวดเห็นว่ำมีที่สุด และไม่มีที่สุด (อันตำนันติกวำทะ) ๔ 
  ๙.  เห็นว่าโลกมีที่สุด 
  ๑๐. เห็นว่าโลกไม่มีที่สุด 
  ๑๑. เห็นว่าโลกมีที่สุด เฉพาะด้านบนกับด้านล่าง ส่วนด้านกว้าง หรือด้านขวาง  
   ไม่มีที่สุด
  ๑๒.  นักเดา เดาตามความคิดคาดคะเนว่า โลกมีที่สุดก็ไม่ใช่ ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่ 
 (๔)  หมวดพูดซัดส่ำยไม่ตำยตัวแบบปลำไหล (อมรำวิกเขปิกวำทะ) ๔
  ๑๓.  เกรงว่าจะพูดปด จึงพูดปฏิเสธว่า อย่างนี้ก็ไม่ใช่ อย่างนั้นก็ไม่ใช่ อย่างอื่น 
   ก็ไม่ใช่ มิใช่ (อะไร) ก็ไม่ใช่ 
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  ๑๔. เกรงว่าจะยึดถือ จึงพูดปฏิเสธแบบข้อ ๑ 
  ๑๕. เกรงว่าจะถูกซักถาม จึงพูดปฏิเสธแบบข้อ ๑ 
  ๑๖. เพราะโง่เขลา จึงพูดปฏิเสธแบบข้อ ๑ และไม่ยอมรับหรือยืนยันอะไรเลย 
 (๕) หมวดเห็นว่ำสิ่งต่ำงๆ มีขึ้นเอง ไม่มีเหตุ (อธิจจสมุปปันนิกวำทะ) ๒ 
  ๑๗. เห็นว่าสิ่งต่างๆ มีขึ้นเอง โดยไม่มีเหตุ เพราะเคยเกิดเป็นอสัญญีสัตว์ 
  ๑๘. นักเดา เดาเอาตามความคิดคาดคะเนว่า สิ่งต่างๆ มีขึ้นเองโดยไม่มี 

  อปรันตกัปปิกวำทะ คือ ลัทธิที่ก�าหนดขันธ์ส่วนอนาคตและปัจจุบัน มี ๕ กลุ่ม  
 แบ่งย่อยออกเป็น ๔๔ ส�านัก 
  (๑) กลุ่มสัญญีวาทะ เป็นพวกที่เห็นว่า อัตตาหลังตายแล้วมีสัญญา (๑๖)
  (๒)  กลุ่มอสัญญีวาทะ เป็นพวกที่เห็นว่า อัตตาหลังตายแล้วไม่มีสัญญา (๘) 
  (๓)  กลุม่เนวสญัญนีาสญัญวีาทะ พวกเหน็ว่า อตัตาหลงัตายแล้วมสีญัญากไ็ม่ใช่ 
   ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ (๘) 
  (๔)  กลุ่มอุจเฉทวาทะ เห็นว่าสัตว์ตายแล้วสูญ (๗) 
  (๕)  กลุม่ทฏิฐธิรรมนพิพานวาทะ เหน็ว่าสภาพบางอย่างเป็นนิพพานในปัจจบุนั  
   (ตรงกับหลักการของลัทธิ Hedonism ) 
  ใน ๕ กลุ่มนี้ ๓ กลุ่มแรกเห็นว่า อัตตา (อาตมัน) หรือวิญญาณ หลังตายแล้ว 
 ยงัมีอยู ่(อทุธมาฆาตนกิา) ในลักษณะเป็นทรพัย์ (Substance) เป็นตวัรองรับคณุสมบตัิ 
 ต่างๆ เป็นตัวไปเกิดใหม่สืบภพชาตินิรันดร (อโรคะ) 
 (๑)  หมวดเห็นว่ำมีสัญญำ (สัญญีทิฏฐิ) ๑๖ 
  ๑๙.  อัตตาที่มีรูป ยั่งยืน มีสัญญา 
  ๒๐.  อัตตาที่ไม่มีรูป ยั่งยืน มีสัญญา 
  ๒๑.  อัตตาทั้งที่มีรูป ทั้งที่ไม่มีรูป ยั่งยืน มีสัญญา 
  ๒๒.  อัตตาทั้งที่มีรูปก็มิใช่ ทั้งที่ไม่มีรูปก็มิใช่ ยั่งยืน มีสัญญา 
  ๒๓.  อัตตาที่มีที่สุด ยั่งยืน มีสัญญา 
  ๒๔.  อัตตาที่ไม่มีที่สุด ยั่งยืน มีสัญญา 
  ๒๕.  อัตตาทั้งที่มีที่สุด ทั้งที่ไม่มีที่สุด ยั่งยืน มีสัญญา 
  ๒๖.  อัตตาทั้งที่มีที่สุดก็มิใช่ ทั้งที่ไม่มีที่สุดก็มิใช่ ยั่งยืน มีสัญญา 
  ๒๗.  อัตตาที่มีสัญญาอย่างเดียวกัน ยั่งยืน มีสัญญา 
  ๒๘.  อัตตาที่มีสัญญาต่างกัน ยั่งยืน มีสัญญา 
  ๒๙.  อัตตาที่สัญญาย่อมเยา ยั่งยืน มีสัญญา 
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  ๓๐. อัตตาที่มีสัญญาหาประมาณมิได้ ยั่งยืน มีสัญญา 
  ๓๑.  อัตตาที่มีสุขอย่างเดียว ยั่งยืน มีสัญญา 
  ๓๒. อัตตาที่มีทุกข์อย่างเดียว ยั่งยืน มีสัญญา 
  ๓๓.  อัตตาที่มีทั้งสุขและทุกข์ ยั่งยืน มีสัญญา 
  ๓๔.  อัตตาที่มีทุกข์ก็มิใช่ สุขก็มิใช่ ยั่งยืน มีสัญญา 
  ตนทั้ง ๑๖ ประเภทนี้ ตายไปแล้ว ก็มีสัญญา คือความจ�าได้หมายรู้ทั้งสิ้น 
 (๒) หมวดเห็นว่ำไม่มีสัญญำ (อสัญญีทิฏฐิ) ๘ 
  เห็นว่าตั้งแต่ข้อ ๓๕ ถึงข้อ ๔๒ ข้างต้น คือตนมีรูปจนถึงตนมีที่สุดก็มิใช่ ไม่มีที่สุด 
 ก็มิใช่ ทั้ง ๘ ประเภทนี้ ตายไปแล้วก็ไม่มีสัญญา คือไม่มีความจ�าได้หมายรู้ 
 (๓)  หมวดเห็นว่ำมีสัญญำก็มิใช่ ไม่มีสัญญำก็มิใช่ (เนวสัญญีนำสัญญีทิฏฐิ) ๘ 
  เห็นว่าตั้งแต่ข้อ ๔๓ ถึงข้อ ๕๐ ข้างต้น คือ ตนมีรูป จนถึงตนมีที่สุดก็มิใช่  
 ไม่มีที่สุดก็มิใช่ ทั้ง ๘ ประเภทนี้ ตายไปแล้ว มีสัญญาก็มิใช่ ไม่มีสัญญาก็มิใช่ 
  ทัง้ ๓ หมวดน้ี รวมเรยีกว่า อทุธมาฆตตนกิา แปลว่า พวกทีม่คีวามเหน็เก่ียวกบัสภาพ 
 เมื่อตายไปแล้ว จะเป็นอย่างไร 
 (๔)  หมวดเห็นว่ำขำดสูญ (อุจเฉททิฏฐิ) ๗ 
  ๕๑.  ตนที่เป็นของมนุษย์และสัตว์ 
  ๕๒.  ตนที่เป็นของทิพย์ มีรูป กินอาหารหยาบ 
  ๕๓.  ตนที่เป็นของทิพย์ มีรูป ส�าเร็จจากใจ 
  ๕๔.  ตนที่เป็นอากาสานัญจายตนะ 
  ๕๕.  ตนที่เป็นวิญญาณาสัญญายตนะ 
  ๕๖.  ตนที่เป็นอากิญจัญญายตนะ 
  ๕๗.  ตนที่เป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะ 
  ทั้ง ๗ ประเภทนี้ เมื่อสิ้นชีพแล้วก็ขาดสูญ ไม่เกิดอีก 
 (๕)  หมวดเหน็สภำพบำงอย่ำงเป็นนพิพำนในปัจจบุนั (ทฏิฐธรรมนพิพำนทฏิฐ)ิ ๕ 
  ๕๘. เห็นว่าการเพียบพร้อมด้วยกามคุณ ๕ เป็นนิพพานอย่างยอดในปัจจุบัน 
  ๕๙.  เห็นว่าการเพียบพร้อมด้วยฌานที่ ๑  เป็นนิพพานอย่างยอดในปัจจุบัน
  ๖๐.  เห็นว่าการเพียบพร้อมด้วยฌานที่ ๒ เป็นนิพพานอย่างยอดในปัจจุบัน
  ๖๑.  เห็นว่าการเพียบพร้อมด้วยฌานที่ ๓ เป็นนิพพานอย่างยอดในปัจจุบัน
  ๖๒.  เห็นว่าการเพียบพร้อมด้วยฌานที่ ๔ เป็นนิพพานอย่างยอดในปัจจุบัน

(สุตตันตปิฎก ทีฆนิกำย สีลขันธวรรค พรหมชำลสูตร)
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 อีกอย่างหนึ่ง เรียกว่า ตัณหาคาหะ มานคาหะ  

ทิฏฐิคาหะ นั้น

 คณฺหำติ อุปำทิยตีติ คำโห.๑ 

 คณฺหำติ อุปำทิยติ ย่อมให้จับฮุบกัดเอาไว้ อิติ ตสฺมำ 

เพราะเหตุนั้น คำโห ชื่อว่า คาห.

 อีกอย่างหนึ่ง

 มฺนฺตีติ มฺนำ.

 มฺนฺติ ย่อมให้เข้าใจผิด เห็นผิด ถือผิด อิติ ตสฺมำ 

เพราะเหตุนั้น มฺนำ ชื่อว่า มญฺญนา.

 โดยสภาพความจริงไม่มี ว่าผัวเรา ลูกเรา เมียเรา  

ทรัพย์เรา มือเรา เท้าเ เป็นต้นดังนี้ โดยไม่มีว่ามี เป็นการ

เข้าใจผิดนั้น ช่ือว่า ตัณหำมัญญนำ, โดยสภาพความจริง

ไม่ใช่เราว่าเป็นเรา ที่เห็นผิดเช่นนี้ ชื่อว่า มำนมัญญนำ,  

โดยแท้จริง ขันธ์ ๕ รูปนามธรรมทั้งหลายนั้นไม่ใช่ตัวของเรา

ว่าเป็นตัวของเรา ที่ถือผิดเช่นนี้ ชื่อว่า ทิฏฐิมัญญนำ

๑ คณฺหำตีติ คำโห. อุปำทียตีติ อตฺโถ (อนุทีปนี ฉบับภาษาบาลีอักษรพม่า)
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 เรยีกตัณหา มานะ ทิฏฐิ ๓ ประการนีว่้า ปปัญจธรรม ๓  

คาหธรรม ๓ มัญญนาธรรม ๓ ดังนี้

 ถิ่นที่ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ ยึดถือ คือ จักขุ โสตะ ฆาน 

ชิวหา กายะ มโน คือ อายตนะภายใน ๖ ว่า “เอต� มม,  

เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตำ” ยึดถือดังนี้ อย่างที่ยึดถือนั้น 

“(จกฺขุ) เอต� มม, เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตำ” ดังนี้เทียว 

(นอกนั้นเหมือนกัน)

 อายตนะภายนอก ๖ คือ รูปะ สัททะ คันธะ รสะ 

โผฏฐัพพะ ธัมมะ เหล่านี้เป็นต้น ยึดถือว่า “เอต� มม,  

เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตำ” อาการที่ยึดถือ คือ “(รูปํ) 

เอต� มม, เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตำ” ดังนี้เทียว (นอกนั้น

เหมือนกัน)

 ยึดถืออยู ่ ในวิญญาณทั้ง ๖ คือ จักขุวิญญาณะ  

โสตวญิญาณะ ฆานวญิญาณะ ชวิหาวญิญาณะ กายวญิญาณะ  

มโนวิญญาณะ ว่า “เอต� มม, เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตำ” 

อาการทีย่ดึถอืนัน้ คือ “(จกขฺวฺุิำณ�) เอต� มม, เอโสหมสมฺ,ิ  

เอโส เม อตฺตำ” ดังนี้เทียว (นอกนั้นเหมือนกัน)

 ผสัสะ ๖ คือ จกัขสุมัผสัสะ โสตสมัผสัสะ ฆานสมัผสัสะ  

ชิวหาสัมผัสสะ กายสัมผัสสะ มโนสัมผัสสะ ยึดถือเหล่านี้ว่า 
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“เอต� มม, เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตำ” อาการที่ยึดถือนั้น 

คอื “(จกขฺสุมผฺสโฺส) เอต� มม, เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตำ”  

ดังนี้เทียว (นอกนั้นเหมือนกัน)

 เวทนา ๖ คือ จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชา- 

เวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา  

กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา ยึดถือในเหล่านี้

ว่า “เอต� มม, เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตำ” อาการที่ยึดถือ

นั้น คือ “(จกฺขุสมฺผสฺสชำเวทนำ) เอต� มม, เอโสหมสฺมิ, 

เอโส เม อตฺตำ” ดังนี้เทียว (นอกนั้นเหมือนกัน)

 ตัณหา ๖ คือ รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รส

ตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา ยึดถืออยู่ในตัณหา 

เหล่านี้ว่า “เอต� มม, เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตำ” อาการที่

ยึดถือในตัณหานั้น คือ “(รูปตณฺหำ) เอต� มม, เอโสหมสฺมิ,  

เอโส เม อตฺตำ” ดังนี้เทียว (นอกนั้นเหมือนกัน)

 เกรงจะยืดยาวเกินไป จึงได้เขียนแต่โดยย่อ เมื่อ

ต้องการพิสดารแล้ว ขอให้เอาที่พระบาลีอุปริปัณณาสะกับ

ฉฉักกสูตร๑ 

๑  ม.อุ. (บาลี) ๑๓/๕๓๔/๔๘๗ (สฺยา.)
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 ในบทว่า “เอโส เม อตฺตำ” นั้น จะชี้แจงสภาพแห่ง

อัตตาต่อไป

 อตฺต-ศัพท์นั้น  (๑) อตฺต แปลว่า จิต (๒) อตฺต  

แปลว่า กาย (๓) อตฺต แปลว่า สภาวธรรม (๔) อตฺต แปลว่า 

ซึ่งเดียรถีย์คิดอ่านแสดงเอาไว้ คือ ปรมอตฺต ชีวอตฺต เป็น  

๔ ประการดังนี้ โดยอาคมยุตติว่า 

  จิตฺเต กำเย สภำเว จ  โส อตฺตำ ปรมตฺตนิ”๑ 

 โส อตฺตำ อันว่า อตฺต นั้น จิตฺเต จ ในใจความว่า  

จิต ก็ดี กำเย จ ในใจความว่า กาย ก็ดี สภำเว จ ในใจความ

ว่า ขันธ์ อายตนะ เป็นต้น โดยสภาวธรรมดังนี้ก็ดี ปรมตฺตนิ 

จ เดยีรถย์ีทัง้หลายคดิอ่านถอืเอาโดยปรมอัตตะก็ด ีปวตตฺติ 

ย่อมเป็นไป.

 [ อตฺต-ศัพท์นั้น ย่อมเป็นไปในอรรถว่า จิต กาย  

สภาวธรรม และปรมาตมัน ]

 จักขยายข้อความอีกต่อไป

 (๑) อตฺตำน� ทมยนฺติ ปณฺฑิตำ.๒  

 ปณฺฑิตำ ผู้มีปัญญาทั้งหลาย ทมยนฺติ ย่อมสั่งสอน 

(ย่อมฝึก) อตฺตำน� ซึ่งจิตของตน.
๑ อภิธำนัปปทีปิกำ คาถาที่ ๘๖๑ 
๒ ม.ม. (บาลี) ๑๔/๘๑๐-๘๒๔/๕๐๙-๕๑๙ (สฺยา.)
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 [ บัณฑิตย่อมฝึกจิต ] ในบาลีน้ี อตฺต-ศัพท์นั้น  

แปลว่า จิต

 (๒)  อตฺตำน� วธิตฺวำ วธิตฺวำ โรเทยฺย.๑ 

 วธิตฺวำ ทุบแล้ว วธิตฺวำ ทุบแล้ว อตฺตำน� ซึ่งตน 

ของตน โรเทยฺย พึงร้องไห้.

 [ ทุบแล ้วทุบแล ้วซึ่งตนพึงร ้องให ้คร�่าครวญ ]  

ในบาลีนี้ อตฺต-ศัพท์ แปลว่า กาย

 (๓) อตฺตทีปำ ภิกฺขเว วิหรถ.๒ 

 ภิกฺขเว สงฆ์ท้ังหลาย อตฺตทีปำ จงถือเอาโลกิยะ 

โลกุตตรธรรมทั้งหลายนั้น ประหนึ่งว่า เป็นเกาะอันเป็น 

ที่อาศัย วิหรถ จงอยู่กันเถิด.

 [ ภกิษทุัง้หลาย เธอทัง้หลาย มตีนเป็นทีพ่ึง่ จงอยูเ่ถดิ ]  

ในบาลีนี้ อตฺต-ศัพท์ แปลว่า สภาวธรรม

 (๔) โส โข ปน เม อย� อตฺตำ นิจฺโจ ธุโว สสฺสโต  

อวปิรณิำมธมโฺม สสสฺตสิม� ตเถว สสฺตตี ิอทิ� วจุจฺต ิภกิขฺเว 

ทิฏฺิคต� ทิฏฺิคหณ�.๓ 

๑ วิ.ภิกฺขุนี. (บาลี) ๓/๒๑๗/๑๒๙ (สฺยา.) 
๒ ส�.ข. (บาลี) ๑๗/๘๗/๕๓ (สฺยา.)
๓ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๑๒/๑๔-/๕ (สฺยา.)
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 โข ปน โดยแม้ เม แห่งเรา อย� อตฺตำ อัตตะนี้ นิจฺโจ  

พ้นจากความเกดิดบั ธโุว เป็นธาตทุีม่แีก่นสารเทีย่งแท้ม่ันคง 

สสสฺโต ตัง้อยูต่ลอดเวลากาล อวิปรณิำมธมโฺม เป็นสภาวธรรม 

ของตน อันมีสภาพเป็นปกติย่อมไม่ปล่อย สสฺสติสม� ย่อมตั้ง

อยูเ่ทีย่งเหมอืนเดอืน ตะวนั สมทุร มหาปฐว ีและภเูขาเช่นกนั  

ตเถว อันตั้งเท่ียงเหมือนกับเดือน ตะวัน สมุทร มหาปฐวี 

และภูเขาเท่านั้นแล้ว สฺสติ จักตั้งอยู่ ภิกฺขเว แน่ะสงฆ์ อิท� 

ซึ่งเห็นอย่างมิจฉานี้ ทิฏฺิคต� ว่าเป็นทิฏฐิ ทิฏฺิคหณ� ว่าเป็น

ความเชื่อถือทิฏฐิดังนี้ วุจฺจติ ย่อมกล่าว.

 [ ก็ตนของเรานี้นั้นเป็นของแน่นอนยั่งยืนเที่ยงแท้  

ไม่แปรปรวนเป็นธรรมดา จักตั้งอยู ่อย่างนั้นเสมอด้วย 

สิ่งยั่งยืนแท้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้เรากล่าวว่าทิฏฐิ การ

ยึดถือด้วยทิฏฐิ ]

 ( โดยโลกิยโวหารว่า เดือน ตะวันเหล่านี้ ตั้งอยู ่

แน่นอน ไปมาอยู่ไม่ขาด ดังนี้ก็ดี ทะเล น�้า ดิน และภูเขา 

ทั้งหลายเหล่านี้ ตั้งอยู่โดยเท่ียง ดังนี้ก็ดี พูดจากันอย่างไร 

อันว่าอัตตะนี้ ย่อมอยู่เที่ยงไม่ดับ เป็นลัทธิเชื่อถือเช่นนี้ว่า

เป็นอัตตทิฏฐิ )
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 มีค�าแขกว่า ในบาลีนี้ อตฺต-ศัพท์นั้น เดียรถีย์ทั้งหลาย

คิดอ่านถือเอา คือ ปรมอัตตะ แปลว่าดังนี้๑  อีกอย่างหนึ่ง 

แปลว่า ปริกัปปิตอัตตะ ที่ว่าปริกัปปิตอัตตะนั้น กล่าว

คือ กามโลก รูปโลก อรูปโลก ในโลกทั้ง ๓ นี้มีแต่รูปธรรม

นามธรรมทั้ง ๒ เท่านั้น เป็นของจริง เพื่อจะไม่เชื่อถือตาม

ความจรงิ นอกจากรูปนามท้ัง ๒ โดยเกนิเป็น ๓ คอื “อตัตะ” 

ยังมีเราอีก อันว่าอัตตะว่าเรานั้น เห็น ได้ยิน ได้ในกิจการ 

ทั้งหลาย มีอ�านาจสิทธิ์ขาดกระท�าได้ ที่ว่าอัตตะคือเรานั้น 

ไม่มีการเสียหายในกาลทุกเม่ือ แม้เมื่อกายนี้ตายจากไป

แล้ว ย้ายไปสู่ขันธ์แห่งกายใหม่ตั้งอยู่ เป็นต้นอย่างนี้ เป็น

ของไม่มีจริงเป็นจริง อัตตะเราไม่มีนั้นว่ามีเรา เช่น เพราะ

เดยีรถย์ีทีค่ดิอ่านเอาไว้ เรยีกว่า ปรกิปัปิตอัตตะ เพราะเหตวุ่า  

อาจารย์เดียรถีย์ทั้งหลายคิดอ่านช้ีแจงแสดงไว้ในโลกนี้  

ลัทธินี้จึงแพร่หลายเป็นการที่คนโดยมากย่อมเชื่อถือกัน

อย่างนี้ เม่ือพระพุทธเจ้ามาตรัสแล้ว เพื่อจะให้ท�าลายล้าง

ละเสียซึ่งข้อที่ถือว่าอัตตะคือเรา จึงทรงแสดงเทศนาโดยนัย

๑ ปรมำตมัน (ปรมตฺต) คือ อาตมันสูงสุด เป็นต้นก�าเนิดและที่รวมของทุกสิ่งทุกอย่าง 
 ในจักรวาล (ส. ปรม + อาตฺมนฺ). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
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แห่งขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ และโดยนัยต่างๆ ตาม

ซึ่งพระองค์คะเนเอาตามญาณและอัธยาศัยแห่งบุคคลนั้นๆ 

ทรงจ�าแนกโดยรายการละเอียด เพื่อจะให้ปรากฏว่าอัตตะ

คือเราไม่มี โดยรวมใจความว่า “อนัตตา อนัตตา” ดังนี้เทียว 

“อตฺตา ที่ว่าเรานั้น น ไม่ใช่ น ไม่ใช่ อนตฺตา ไม่มีเรา ไม่ใช่

เรา อตฺตา ที่ว่ากายเรานั้น น ไม่ใช่ น ไม่มี อนตฺตา กายเรา

ไม่มี ไม่ใช่กายเรา” 

 ในถ้อยค�าท่ีกล่าวน้ีมีข้อค้านว่า “กายเราไม่มีแล้ว  

จะมีกายอย่างไร ? เมื่อไม่ใช่กายเรา จะใช่กายอย่างไร ?  

เดี๋ยวนี้ได้ปรากฏพบเห็นตัวกายอยู่ไม่ใช่หรือ ? เป็นข้อที่จะ

ถามได้มีดังนี้” 

 เพือ่จะแก้ค�าถาม จกัจ�าแนกกาย ๒ ประการดงัต่อไปนี้ 

กำย-ศัพท์ แปลว่า กาย, อตฺต-ศัพท์ แปลว่า กาย มี ๒ ชนิด 

ดังนี้

 กำย-ศพัท์ ท่ีแปลว่า กาย นัน้ อมิสฺม ึกำเย, กำยคตำสต,ิ  

กำยำนุปสฺสนำ เป็นต้น ทรงเทศนาโดย กำย-ศัพท์ ทรง

เทศนาเป็นพิเศษแห่งกายนั้น ปรากฏโดยปรมัตถ์ คือ  

รูปกาย กายเทียว ซึ่งทรงเทศนาว่า กำย-ศัพท์ คือ กาย  

นั้นไม่มี ไม่ใช่กาย ไม่ควรกล่าว ไม่ควรปฏิเสธ ซึ่งทรงเทศนา
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กำย-ศัพท์ คือ ปรมัตถ์แห่งกายนั้น พระองค์ทรงชักชวนให้

ดูด้วยปัญญาจักษุ ให้เห็น “กำเย กำยำนุปสฺสิโน วิหรถ”๑  

เป็นต้น ทรงตักเตือนชักชวนดังนี้ 

 อตฺต-ศัพท์ ซึ่งเทศนาว่ากายนั้น ได้ชีแจงมาแล้วใน 

อตฺต-ศัพท์ ๔ บท ให้ถือเอาบท “ปรมอัตตะ (ปรมาตมัน)” 

ซึ่งแปลว่ากายนั้น และอิสสรนิมมานวาที บุคคลซ่ึงว่าเป็น 

ผู้สร้างโลกและนิรมิตโลกน้ัน เป็นการที่ไม่มีไม่จริง ที่พูดจา

ว่ากล่าวมากันนั้น ชื่อว่า “ปรมอัตตะ (ปรมาตมัน)” วัตถุใด

นั้นนิจจะเที่ยง และย่อมเที่ยง สุข ให้สุข ย่อมสบาย เมื่อพบ

กับอารมณ์ที่ไม่ดีเท่านั้น เป็นทุกข์ ให้ได้เป็นอยู่ก็ดี ว่าเป็น 

ตวัตนกด็ ีอนัว่าวตัถุทัง้หลายเหล่านัน้ เรยีกว่า “อตัตะ” ดงันี้

 เพื่อจะให้ปรากฏในกายแห่งสัตว์ ปุถุชน ที่ไม่ได้ความ

สว่างแห่งปัญญาจักษุทั้งหลาย ท่ีมีว่าตัวตนอยู่ในกายอันว่า

ตัวตนนั้น นิจจะเป็นของเท่ียง ติดต่อเนื่องอยู่ทุกวันคืน  

ทกุภพชาตไิม่เสือ่มเสยี ต้ังมัน่แน่นอนอยูเ่นอืงนติย์ เป็นความ

สุขสบายและมีความสุขสบาย ว่ามีความทรงเป็นอยู่และ

ว่ามีตัวเป็นตน ตัวตนนี้มีความรู้และย่อมรู้ ย่อมรับเสวยซึ่ง

๑ ส�.ม. (บาลี) ๑๙/๖๙๒/๑๙๔ (สฺยา.)
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ความทุกข์สุข ย่อมตามใจและให้ตามใจ จะใคร่เป็นอย่างไร

ก็สามารถเป็นได้ สิ่งท่ีเขาต้องการไม่มีแล้ว ย่อมจักเป็น 

ความตายดังนี้นั้น เป็นของไม่มีจริงเป็นจริง และให้ยึดถือ

เข้าใจผดิ เหน็ผดิ ถอืผดิ ตามซึง่อนัธปถุชนทัง้หลาย เข้าใจผิด  

เห็นผิด เช่ือถือผิด ยึดถือกันอยู ่ในสิ่งไม่มีจริงเป็นจริง  

ที่ว่ามีตัวตนเช่นนี้ โดยมคธภาษาเรียกว่า “อัตตะ” ดังนี้ 

ภาษาไทยเรียกว่า กาย ว่า ตัว ก็เรียก ภาษาไทยค�าว่า ตัว  

มคธเรียก “อตฺต, สตฺต, ปุคฺคล, ชีว” ต่างกันแต่ชื่อเท่านั้น 

สภาพใจความเดียวกัน ศัพท์ว่า “อตฺต, สตฺต, ปุคฺคล, ชีว” 

นั้น แสดงแปลใจความว่าเป็นตัวเป็นตน

 ปุคฺคโลติ อตฺตำ สตฺโต ชีโว.๑ 

 ในกถาวัตถุอัฏฐกถา แปลใจความเหมือนกัน

 ปุคฺคโลติ ที่ว่าปุคคละนั้น อตฺตำ เป็นตัวที่ไปได้มาได้  

สตฺโต เป็นตัวที่ข้องอยู่ในอารมณ์ ชีโว เป็นตัวที่เป็น วำ  

เป็นตัวมีชีวิต ตามซึ่งไม่มีจริงเป็นจริงเช่นนี้ ว่ามีจริงเป็นจริง

ดังนี้ เข้าใจผิด เห็นผิด ถือผิดอยู่กัน. 

๑ อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๑/๑๒๙ (มมร.)
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 แบบแผนเพื่อจะท�าลายเสียซึ่ง อตฺต-ศัพท์ ซึ่งแปลว่า  

กาย นั้น เรียกว่า “ศำสนำ”๑ ดังนี้ เพราะเหตุนั้น ตามซึ่ง

ชีแ้จงมาแล้ว เพือ่จะให้เข้าใจถ่องแท้หมดจดแล้ว อตตฺ-ศพัท์ 

ซ่ึงแปลว่า ไม่ใช่ตัวเรา ตัวเราไม่มี ให้เป็นการถูกต้อง คือ  

กำย-ศพัท์ อนัแปลว่า ปรมตัถ์รปูกายนัน้ เป็นกายจรงิ ย่อมมี

จริง อตตฺ-ศพัท์ ซึง่แปลว่า กาย กบั เรา นัน้ มใีจความเหมอืน

กัน ขันธ์กายซึ่งพบเห็นกันอยู่เดี๋ยวนี้นั้น กาย-ศัพท์ ซึ่งแสดง

โดยสภาพปรมตัถ์อันมปีรากฏจริง เป็นรปูกาย คอื กายเทียว 

อนัธปถุชุนผูไ้ม่ได้ความสว่างแห่งปัญญาจกัษุนัน้ ย่อมถอืเอา

ปรมตัถ์รปูกายว่าเป็น อตตฺ-ศพัท์ ซึง่แปลว่า กายของเรา ย่อม

ยึดถือกันดังนี้ อาการที่ยึดถือนั้น 

๑ ค�าว่า “ศำสนำ” นั้น มาจากค�าบาลีที่ว่า “สำสน” นั่นเอง ฉะนั้น ค�าว่า “ศำสนำ” นี้ 
 จึงหมายความว่า เป็นธรรมท่ีเบียดเบียนประทุษร้ายต่อกิเลสทั้งปวง ดังมีวจนัตถะว่า  
 กิเลเส สสติ หึสตีติ สำสน�. (สสุ ธาตุ + ยุ ปัจจัย, สสุ หึสาย�) หรืออีกนัยหนึ่ง ค�าว่า  
 “ศำสนำ” หมายความว่า ธรรมทีเ่ป็นทีต่ัง้แห่งการอบรมสัง่สอนมนษุย์ พร้อมทัง้เทวดา 
 และพรหม ชื่อว่า สาสนะ หรือ ธรรมเป็นเหตุแห่งการอบรมสั่งสอนมนุษย์ พร้อมทั้ง 
 เทวดาและพรหม ชื่อว่า สาสนะ ดังวจนัตถะว่า สเทวก� โลก� สำสติ เอตฺถำติ สำสน�  
 (วำ) สเทวก� โลก� สำสติ เอเตนำติ สำสน�. (สาส ธาตุ + ยุ ปัจจัย, สาส อนุสิฏฺฐิมฺหิ)
 [ ค�าปรารภเบื้องต้นในนามรูปวินิจฉัย ของภัททันตะสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ ]
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 รปํู อตตฺโต สมนุปสฺสต.ิ๑ เอโส เม อตฺตำ.๒ ดงันีเ้ป็นต้น

 รูปํ รูปขันธ์ วำ รูปกาย วำ กรชกายนี้ อตฺตโต 

โดยเป็นอัตตะ วำ โดยเข้าใจว่ากายของเรา สมนุปสฺสติ  

ย่อมเพ่ง, เอโส อันว่าขันธ์ ๕ รูปนามทั้ง ๒ นี้ เม กายคือ 

ขันธ์ ๕ รูปนามทั้ง ๒ อตฺตำ เป็นตัวเราเทียว. (สภาพแห่ง

อัตตะทั้งหลายนี้ แสดงในเบื้องหน้าต่อไป) 

 [ บุคคลย่อมตามเห็นซึ่งรูปโดยความเป็นตัวตน,  

นั่นเป็นตัวตนของเรา ]

 ในข้อยึดถือว่า “เรำ” นั้น ยึดถือว่าเราทิฏฐิ ยึดถือว่า

เรามานะ ทิฏฐิเรา มานะเรา มี ๒ ประการ ใน ๒ ประการ

นี้ เมื่อเวลาแข่งกับผู้อื่นย่อมไม่ใคร่อยู่ต�่ากว่าผู้อื่น ไม่ลดละ 

ย่อมใคร่อยู่เหนือผู้อื่น ใคร่เกิน ใคร่เย่อหยิ่ง เมื่อจิตใจเป็น

เช่นนี้ ไม่ใคร่แข่งคบหากับผู้อื่น และเมื่อเวลาเป็นตัวถือตน 

และโดยอาการท่ีถอืเอาขนัธ์ ๕ ว่าเรา และโดยอาการอย่างนี ้

ว่าเราเช่นนี้ ว่าเป็นเรามานะ

๑ ส�.ข. (บาลี) ๑๗/๒๕๗/๑๘๒ (สฺยา.)
๒ ส�.ข. (บาลี) ๑๗/๒๕๘/๑๘๓ (สฺยา.)
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 ไม่ได้มีสัญญาเข้าใจว่า ตนของตนเป็นขันธ์ อายตนะ 

ธาตุ เคลื่อนไหวได้ ไปมาได้ รู้จักคิดอ่าน และย่อมกระท�า

กิจการทั้งหลายโดยอัตตะ คือ เป็นสัตว์ เป็นตัว เข้าใจยึดถือ 

เอาโดยอาการอย่างนี้ โดยว่าเรานั้น ว่าเป็นทิฏฐิเราดังนี้

 ปุถุชนนั้น มีทิฏฐิเรา มานะเรา ทั้ง ๒ ประการ ผู้ที่

พ้นแล้วจากสักกายทิฏฐิ คือ โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี

บุคคลนั้น ทิฏฐิเราไม่มีแล้ว มีแต่มานะเราเท่านั้น ที่พ้นจาก

มานะแล้วคือ พระอรหันตบุคคลนั้น มานะเราไม่มีแล้ว และ

พ้นแล้วจากทิฏฐิเรา มานะเรา ทั้ง ๒ ประการแล้ว

 เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว พระพุทธเจ้าและพระอรหันต ์

ทั้งหลายที่พูดว่า “เรา เรา” นั้น ไม่ใช่เป็นการยึดถือเหมือน

ปุถุชน มีทิฏฐิเรามานะเราหามิได้ เมื่อเวลาอยู่ในโลก เพื่อจะ

ไม่ให้เป็นการตรงกนัข้าม เพือ่จะให้เป็นไปตามประโยชน์ของ

โลก โดยโวหารโลกเป็นการรูซ้ึง่ชือ่นาม และเพือ่จะไม่ให้เสยี

ขนบของโลกวิสัยเป็นถ้อยค�าซึ่งกล่าวด้วยโอษฐ์ เป็นชื่อนาม

ตามโวหารโลกเท่านั้น
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๑ ส�.ข. (บาลี) ๑๗/๒๘๕/๑๙๓ (สฺยา.)
๒ อนุทีปนี (บาลีอักษรพม่า)

๔. แสดงสักกำยะ

 กตโม จ ภิกฺขเว สกฺกำโย, ปฺจุปำทำนกฺขนฺธำติสฺส 

วจนีย�.๑ 

 ภิกฺขเว สงฆ์ท้ังหลาย สกฺกำโย สักกายะนั้น กตโม 

ธรรมอันใด ปฺจุปำทำนกฺขนฺธำติ ว่าอุปาทานขันธ์ ๕ ดังนี้ 

วจนีย� พึงกล่าว อสฺส ย่อมเป็น.

 [ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็สักกายะ คืออะไร ? สักกายะ

นั้นมีค�าที่จะพึงกล่าวว่า คือ อุปาทานขันธ์ ๕ ]

  สักกายะนั้น คือ ขันธ์ ๕ อันเป็นอารมณ์แห่งอุปาทาน

ธรรมทั้งหลานั้น เป็นสักกายะดังนี้

 สนฺโต กำโย สกฺกำโย.๒ 

 สนฺโต ส�วิชฺชมำโน โดยสภาพปรมัตถ์ซึ่งมีปรากฏ  

กำโย รวมเป็นขันธ์ ๕ เทียว สกฺกำโย รวมขันธ์ ๕ ตามสภาพ

ปรมัตถธรรมอันมีปรากฏ ให้ถือเอาโลกีย์อุปาทานขันธ์ ๕  

ซึ่งมีปรากฏโดยปรมัตถธรรม.
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 เพื่อจะให้ปรากฏอีก คือทรงเทศนาโดยอภิธรรม- 

ภาชนยีนยัแสดงว่า “รปูกขฺนฺโธ เวทนำกขฺนโฺธ สฺำกขฺนโฺธ  

สงฺขำรกฺขนฺโธ วิฺำณกฺขนฺโธ”๑ ขันธ์ ๕ นี้อย่างหนึ่ง  

ทรงเทศนาโดยสุตตันตภาชนียนัยแสดงว่า “รูปูปำทำนกฺ- 

ขนฺ โธ เวทนูปำทำนกฺขนฺ โธ สฺูปำทำนกฺขนฺ โธ  

สงฺขำรูปำทำนกฺขนฺโธ วิฺำณูปำทำนกฺขนฺโธ”๒ 

ดังนี้ อุปาทานขันธ์ ๕ อย่างหนึ่งในการที่มีปัญจขันธ์  

ปัญจุปาทานขันธ์ ๒ ชนิดนั้น รูป ๒๘ แห่งรูปขันธ์ เป็น 

รูปขันธ์ก็ดี เรียกได้ว่า รูปูปาทานขันธ์ (บรรดารูปทั้งหมด 

เป็นส่วนโลกีย์) ดังกล่าวคือ เวทนาเจตสิก คือเวทนาขันธ์นั้น  

เป็นโลกีย์ โลกุตตระ ใน ๒ ประการนี้ ซึ่งเนื่องด้วยโลกีย์จิต  

๘๑ ดวงนั้น เรียกได้ว่า เวทนาเจตสิก คือเวทนาขันธ์ก็ดี  

เวทนูปาทานขันธ์ก็ดี ส่วนโลกุตตรจิต ๘ ดวง ซึ่งเนื่องด้วย

เวทนาเจตสกินัน้ ควรเรยีกว่า เวทนาขนัธ์เท่านัน้ ไม่ควรเรยีกว่า 

เวทนูปาทานขันธ์เพราะเหตุใด ? เพราะว่าเป็นโลกุตตระ 

ตัณหาทิฏฐิไม่สามารถยึดได้เทียว ส่วนซึ่งเนื่องด้วยโลกีย์จิต 

๘๑ ดวง สัญญาเจตสิก คือสัญญาขันธ์ก็ดี เรียกโลกุตตรจิต  

๑ อภิ.วิ. (บาลี) ๓๕/๑/๑ (สฺยา.) 
๒ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๙๕/๓๓๘ (สฺยา.)
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๘ ดวง ซ่ึงเนื่องด้วยสัญญาเจตสิกนั้น เรียกได้แต่สัญญา

ขันธ์เท่านั้น ไม่ควรเรียกว่า สัญญูปาทานขันธ์ เพราะว่าเป็น 

โลกุตตระ ตัณหาทิฏฐิไม่สามารถยึดได้เทียว ที่เนื่องด้วย

โลกีย์จิต ๘๑ ดวง คือเจตนาเป็นต้น เจตสิก ๕๐ นั้น  

เรียกว่า สังขารขันธ์ สังขารูปาทานขันธ์ได้ ส่วนซึ่งเนื่องด้วย 

โลกุตตรจิต ๘ ดวงนั้น คือเจตนาเป็นต้น เจตสิก ๓๔ นั้น 

เรียกได้ว่าสังขารขันธ์เท่านั้น ไม่ควรเรียกว่าสังขารูปาทาน

ขนัธ์ เพราะว่าเป็นโลกตุตระ ตณัหาทฏิฐไิม่สามารถยดึถอืได้

เทยีว ทีเ่นือ่งด้วยโลกย์ีจิต ๘๑ ดวงนัน้ เรียกว่า วญิญาณขนัธ์ 

วิญญาณูปาทานขันธ์ได้ ที่เนื่องด้วยโลกุตตรจิต ๘ ดวงนั้น  

ได้แต่เรยีกว่าวญิญาณขันธ์เท่านัน้ ไม่ควรเรยีกว่าวญิญาณปูาทาน- 

ขันธ์ เพราะเป็นโลกุตตระ ตัณหาทิฏฐิไม่สามารถยึดได้เทียว

 ตามทีไ่ด้ชีแ้จงมาแล้ว ขนัธ์ อปุาทานขนัธ์ ๒ ประการนี้  

ที่ ไม ่ มีชื่ออุปาทานขันธ ์  มีแต ่ชื่อขันธ ์ เฉยๆ นั้น คือ  

โลกุตตรนามขันธ์ ๔ นี้ ไม่ควรเรียกและไม่ควรเรียกว่า 

“สักกาย” ควรเรียกแต่ขันธ์ อุปาทานขันธ์ว่า “สักกายะ” 

ดงันี ้โลกย์ีอปุาทานขนัธ์ ๕ นัน้เป็นการทรงเทศนาแสดงเพือ่

ให้รู้การบังเกิดภูมิแห่งวิปัสสนาญาณอารมณ์ดังนี้
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๕. แสดงสักกำยทิฏฐิ

 ปรมตฺถโต วิชฺชมำนตฺตำ สนฺโต ส�วิชฺชมำโน กำโย  

สกฺกำโย, เตภูมิกขนฺธปฺจกสฺเสต� นำม� , สกฺกำเย  

มิจฺฉำวเสน ทิฏฺิ สกฺกำยทิฏฺิ.

 ปรมตฺถโต โดยสภาพปรมัตถ์ วิชฺชมำนตฺตำ เพราะ

เป็นการมีปรากฏ สนฺโต ส�วิชฺชมำโน มีปรากฏโดยปรมัตถ์  

กำโย ความรวมแห่งรูปนามท้ังสองน้ัน สกฺกำโย ชื่อว่า  

สักกายะ, เอต� สักกายะแห่งชื่อนั้น เตภูมิกขนฺธปฺจกสฺส 

ขนัธ์ ๕ แห่งความรวมซึง่บงัเกดิในภมูสิาม นำม� เป็นช่ือเทยีว, 

ที่ว่าสักกายะน้ัน เป็นหมวดความรวมแห่งขันธ์ ๕ รูปนาม 

ทัง้สอง โดยปรมตัถ์เรยีกกายนีว่้าสกักายะ สกกฺำเย มีปรากฏ

โดยปรมัตถ์ ในกายอันเป็นหมวดความรวมแห่งรูปนาม 

ทั้งสอง คือ ขันธ์ ๕ นี้ วำ ในกายนี้ มิจฺฉำวเสน ผันแปร

กลับกลอกโดยไม่จริง ทิฏฺิ ว่าไม่มีแล้วกลับว่าเรามี ซึ่งเห็น

เป็นการผิดนั้น สกฺกำยทิฏฺิ ชื่อว่า สักกายทิฏฐิ.

 [ กายมีอยู่ คือว่า ปรากฏอยู่ เพราะความที่กายน้ัน 

เป็นสภาพท่ีมอียูโ่ดยปรมตัถ์ ชือ่นีเ้ป็นชือ่ของขนัธ์ ๕ ทีเ่ป็นไป 

ในภูมิ ๓ (กามภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ), ความเห็นด้วยสามารถ 

ที่ไม่จริงในสักกายะ (ขันธ์ ๕) ชื่อว่า สักกายทิฏฐิ ]
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 ทีว่่าสกักายทิฏฐนิัน้ มีปรากฏโดยปรมัตถ์ คอื สกักายะ 

ในกายอนัเป็นหมวดรวมแห่งขนัธ์ ๕ รปูนามทัง้สองนัน้ มแีต่ 

รูปนามเท่านั้น เราไม่มี มีแต่ขันธ์ ๕ เท่านั้น เราไม่มี มีแต่ 

รูปนามทั้งสองเท่านั้นเป็นของจริง ไม่ใช่เรา ขันธ์ ๕ เท่านั้น

เป็นใช่ ไม่ได้ถือเอาตามพระพุทธองค์ทรงเทศนาว่า ไม่ใช่เรา  

ถือเอาขันธ์ ๕ รูปนามทั้งสองนี้ ว่าเป็นเรา เป็นกายเรา  

และว่าในขันธ์ ๕ รูปนามทั้งสอง มีเราเป็นต้น การถือผิด 

ในสักกายะนี้ ว่าเป็นสักกายทิฏฐิ ดังนี้

 ให้แยกสกักายะบทหนึง่ ทฏิฐบิทหนึง่ ตามบทสกักายะ 

ให้เอาโลกีย์อุปาทานขนัธ์ ๕ ตามบททฏิฐใิห้ถือเอาทฏิฐเิจตสกิ  

บทสักกายะนั้นเป็นอารมณ์ธรรมเทียว บททิฏฐินั้นเป็น 

อารัมมณิกธรรมเทียว (มิจฉาทิฏฐิ สักกายทิฏฐิ อัตตทิฏฐิ 

อัตตานุทิฏฐิ อัตตวาทุปาทาน แม้จะเป็นชื่อต่างกันก็ดี  

เป็นสภาพใจความเดียวเหมือนกัน)

 สักกายทิฏฐิยึดอยู ่ในรูปขันธ์ ๔ เวทนาขันธ์ ๔  

สัญญาขันธ์ ๔ สังขารขันธ์ ๔ วิญญาณขันธ์ ๔ ในขันธ์ ๕ 

สักกายทิฏฐิยึดอยู ่มี ๒๐๑ นอกจากนั้นในอายตนะ ๑๒  

๑ สักกายทิฏฐิยึดอยู่ในรูปขันธ์ ๔ คือ (๑) เห็นรูปโดยความเป็นตน (๒) เห็นตนมีรูป  
 (๓) เห็นรูปในตน (๔) เห็นตนในรูป  ส่วนในขันธ์อื่นก็มีนัยเดียวกัน คือ สักกายทิฏฐิ 
 ยึดอยู่ในเวทนาขันธ์ ๔ สักกายทิฏฐิยึดอยู่ในสัญญาขันธ์ ๔ สักกายทิฏฐิยึดอยู่ใน 
 สังขารขันธ์ ๔ สักกายทิฏฐิยึดอยู่ในวิญญาณขันธ์ ๔ รวมเป็น ๒๐ ประการ
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มสีกักายทฏิฐยิดึถอื ในธาต ุ๑๘ มสีกักายทฏิฐยิดึถอื เป็นต้น 

ยังมีมากมายเมื่อไม่มีญาณพอ เกรงจะยุ่งจึงยุติได้ 

 จะชี้แจงอาการยึดแห่งสักกายทิฏฐิ ๒๐ ในขันธ์ ๕  

ดังต่อไปนี้ คือ

 ๑. การเพ่งผิด คือรูปธรรมว่าเรา เป็นสักกายทิฏฐิ 

อุปมาเพ่งว่า ไฟที่ลุกเป็นแสงๆ เป็นไฟลุก ดังนี้

 ๒. การเพ่งผดิ คือทีเ่รามรีปู เป็นสกักายทฏิฐ ิอุปมาวา่ 

ในต้นไม้นี้มีเงา ดังนี้

 ๓. การเพ่งผดิ คอืในเรามรีปู เป็นสกักายทฏิฐ ิอปุมาว่า  

ในดอกไม้มีกลิ่น ดังนี้

 ๔. การเพ่งผดิ คือ ในรูปมเีรา เป็นสกักายทฏิฐิ อุปมาว่า  

ในสมุก๑ มีงู ดังนี้

 (ค�าแทรกจงพิจารณาให ้เข ้าใจ ซึ่ งแสดงอุปมา  

๔ ประการในรูปขันธ์ การยึดถือสักกายทิฏฐิในขันธ์ ๔ นั้น 

เช่นอุปมาดังกล่าว)

 ๕. การเพ่งผิด คือเวทนาว่าเรา เป็นสักกายทิฏฐิ

 ๖. การเพ่งผิด คือที่เรามีเวทนา เป็นสักกายทิฏฐิ

๑ สมุก น. ภาชนะสานก้น ๔ มุม มีฝาสวมครอบ ส�าหรับใส่สิ่งของต่าง ๆ. (ป. สมุคฺค ว่า  
 หีบ, ตะกร้า). (ราชบัณฑิตยสถาน)
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 ๗. การเพ่งผิด คือในเรามีเวทนา เป็นสักกายทิฏฐิ

 ๘. การเพ่งผิด คือในเวทนามีเรา เป็นสักกายทิฏฐิ

 ๙. การเพ่งผิด คือสัญญาว่าเรา เป็นสักกายทิฏฐิ

 ๑๐. การเพ่งผิด คือที่เรามีสัญญา เป็นสักกายทิฏฐิ

 ๑๑. การเพ่งผิด คือในเรามีสัญญา เป็นสักกายทิฏฐิ

 ๑๒. การเพ่งผิด คือในสัญญามีเรา เป็นสักกายทิฏฐิ

 ๑๓. การเพ่งผิด คือสังขารว่าเรา เป็นสักกายทิฏฐิ

 ๑๔. การเพ่งผิด คือที่เรามีสังขาร เป็นสักกายทิฏฐิ

 ๑๕. การเพ่งผิด คือในเรามีสังขาร เป็นสักกายทิฏฐิ

 ๑๖. การเพ่งผิด คือในสังขารมีเรา เป็นสักกายทิฏฐิ

 ๑๗. การเพ่งผดิ คอืวญิญาณนัน้ว่าเรา เป็นสกักายทฏิฐิ

 ๑๘. การเพ่งผิด คือที่เรามีวิญญาณ เป็นสักกายทิฏฐิ

 ๑๙. การเพ่งผิด คือในเรามีวิญญาณ เป็นสักกายทิฏฐิ

 ๒๐. การเพ่งผิด คือในวิญญาณมีเรา เป็นสักกายทิฏฐิ

 การยดึถือสักกายทิฏฐิในขันธ์ ๕ ดงันีเ้ทยีว ไม่ได้กระท�า

ความจ�าแนกแตกต่างซ่ึงขันธ์ ๕ แล้ว โดยถือเอาความรวม

ของขันธ์ ๕ ว่าอันนี้เราเทียว เรานี้เป็นสัตว์อันหนึ่ง เรานี ้

เป็นมนุษย์ผู ้หนึ่ง เราไป เรามา เรานอน เรานั่ง เรากิน  

เราขด เราเหยียด เราเห็น เราได้ยิน เราได้กลิ่น เราถูกต้อง 
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เรารู้ เป็นต้น การที่ยึดถือโดยความรวมคลุมเอาขันธ์ ๕  

เช่นมานี้ อันการยึดถือเช่นนี้ เป็นการยึดถือโดยสักกายทิฏฐิ

เทียว

 การขยายเขตสังสารภัย อปายภัยทั้งหลายนั้นก็คือ 

ตัณหา มานะ ทิฏฐิ ใน ๓ ประการน้ี พระพุทธองค์ทรง

ชกัชวนตกัเตอืนให้ท�าลายละซึง่สกักายทฏิฐิ ให้เป็นสมจุเฉท

ไม่มีเศษเหลือ โดยโสตาปัตติมัคคญาณ เมื่อสามารถลอกให้

ห่างท�าลายละซึ่งทิฏฐิได้เช่นนี้แล้ว เพราะให้แลเห็นชัดได้ว่า

อันกายแห่งขันธ์นี้ เป็นรูปนามแท้จริง พ้นจากสภาพอัตตะ 

ชีวะ ก็จะปรากฏสภาพนิชชีวะอัตตะมาแล้ว การที่จะละให้

ห่างจากตัณหามานะนั้น ไม่สู้จะยากเท่าใดนัก เพราะเหตุนี้ 

พระพุทธองค์ทรงเทศนาสั่งสอนว่า

 สตฺติยำ วิย โอมฏฺโ        ฑยฺหมำเนว มตฺถเก

 สกฺกำยทิฏฺิปฺปหำนำย     สโต ภิกฺขุ ปริพฺพเช.๑ 

 สตฺติยำ ด้วยหอกอันแหลมคมกล้า โอมฏฺโ วิย 

ประหนึ่งผู ้ต้องปักอยู ่แล้วในอกก็ดี มตฺถเก แทบศีรษะ  

ฑยฺหมำโน วิย ประหนึ่งว่าผู้มีเพลิงไหม้อยู่ก็ดี สกฺกำยทิฏฺึ

๑ ส�.ส. (บาลี) ๑๕/๕๗/๑๙ (สฺยา.)
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ซึ่งไม่ใช่เรา ยึดถืออยู่ว่าเรานั้น ปหำนำย เพื่อจะละเสีย วำ 

เพือ่จะปลดิท้ิงเสีย ภกิขฺุ โยคีบคุคลอันเพ่งเหน็ซ่ึงภยัในสงสาร 

ว่าเป็นภาระอันหนักนั้น สโต สติยำ สมฺปนฺนำคโต โดยมา

ในสติปัฏฐาน คือ การเดิน การยืน เป็นต้น ย่อมมีสติพร้อม  

ไม่หลงลืมในบรรดาอาการทั้งหลาย เป็นผู้มีความระวังแล้ว

นั้น ปริพฺพเช ให้ประพฤติอยู่โดยไม่หยุดยั้ง. 

 [ ภิกษุพึงมีสติ เว้นรอบเพื่ออันละสักกายทิฏฐิ เหมือน

บุรุษถูกประหารด้วยหอก และเหมือนบุรุษที่ถูกไฟไหม้บน

ศีรษะ ]

 ใจความในคาถาซ่ึงทรงเทศนานีม้ว่ีา อปุมาว่าโดยศตัรู

ผู้หนึ่งเอาหอกแทง ผู้ซึ่งต้องหอกปักอกอยู่ท่ีอกนั้น เพื่อจะ 

ไม่กระท�ากจิอันใดอนัหนึง่ เป็นการส�าคัญอนัใหญ่ยิง่พยายาม

ที่จะถอนหอกอันปักอยู่ในอก ฉันใดก็ดี อีกอย่างหนึ่ง เมื่อ

เพลิงไหม้ศีรษะอยู่แล้ว เพื่อจะไม่กระท�ากิจอันใดอันหนึ่ง 

พยายามแต่ทีจ่ะดบัเสยีซึง่เพลงิอนัไหม้บนศรษีนัน้ ฉนัใดกด็ี 

โดยอุปไมยเหมือนเช่นนั้น สังสารทุกข์แห่งภัยซึ่งแพร่หลาย

ซ�้าซากอยู่ในภพ ซึ่งตามเสียบปักประจ�าอยู่ คือมีสัญญาจ�า 

ว่าเรา กายเรา แห่งอัตตวาทุปาทาน สักกายทิฏฐิ คือ เสี้ยน 

อันใหญ่ ซึ่งถอนด้วยสติสัมปชัญญธรรม ตามซึ่งทรงเทศนา
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ไว้ในพระบาฬีสติปัฏฐาน โดยอิริยาปถปัพพะ โดยการ

เดิน ยืน นั่ง นอน เป็นต้น ในกิริยาอาการเหล่านั้นก็ดี โดน

สัมปชัญญปัพพะ การขด เหยียด การเดินขึ้นหน้า ถอยหลัง  

เป็นต้น ในอาการกิริยาเหล่านี้ก็ดี เพื่อจะมิให้พ้นจากสติ 

เหมือนหนึ่งบุคคลอันกระท�าการสีไฟฉันใด ใหประพฤติ

ปฏิบัติเจริญให้แพร่โดยไม่หยุดหย่อน เป็นการส�าคัญซึ่ง

เทศนาว่า เมื่อได้บ�าเพ็ญปฏิบัติเช่นนี้แล้ว จึงจะหลุดพ้นจาก

สักกายทิฏฐิ คือเสี้ยนหนามอันปักอยู่ดังนี้
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อภิธรรมนำิทานำกถา๑ 

อาจารย์สาย สายเกษม

 

 ๑. พระอภิธรรมนี้คืออะไร ?

 ๒. ใครเป็นผู้เทศนำพระอภิธรรม คือพระพุทธเจ้ำ

ทรงเทศนำเองหรือพระสำวก ?

 ๓. เม่ือพทุธกำล มผีูศ้กึษำพระอภธิรรมบ้ำงหรอืไม่ ?

 

๑ ส่วนหน่ึงจาก “อภิธรรมนิทำนกถำ ภำค ๒” ในหนังสืออภิธรรมพิสดาร ภาค ๒  
 ของอาจารย์สาย สายเกษม
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 ปัญหำข้อ ๑ พระอภิธรรมคืออะไรนั้น ?

 ขอวสิชันำว่ำ พระอภธิรรม คอื พระอภธิรรม ๗ คมัภร์ี 

คอื (๑) ธมัมสงัคณ ี(๒) วภัิงค์ (๓) ธาตกุถา (๔) บคุคลบญัญตัิ 

(๕) กถาวตัถ ุ(๖) ยมก (๗) มหาปัฏฐาน รวม ๗ คัมภีร์ทีก่ลา่ว

มานี้ เรียกว่า พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์

 ในคัมภีร์อัฏฐสาลินีของไทย หน้า ๔ บรรทัด ๑๙ ว่า

 ปกรณปริจฺเฉทโต ปเนส ธมฺมสงฺคณีวิภงฺคธำตุกถำ-

ปคุคฺลปฺตตฺกิถำวตถฺยุมกปฏฺำนำน� สตตฺนนฺ� ปกรณำน� 

วเสน ิโต.๑ 

 แปลควำมว่ำ พระอภิธรรมก�าหนดลงด้วยปกรณ์นั้น 

คือ ธัมมสังคณี วิภังค์ ธาตุกถา บุคคลบัญญัติ กถาวัตถุ ยมก 

ปัฏฐาน รวม ๗ ปกรณ์.

 ในวิภาวินีฎีการับรองว่า

 ธมฺมสงฺคณีอำทิสตฺตปกรณ� อภิธมฺมปิฏก�.๒ 

 แปลควำมว่ำ ธัมมสังคณีเป็นต้น ๗ คัมภีร์นี้ เรียกว่า 

อภิธรรมปิฎก.

๑ อภิ.สงฺ.อ. (บาลี) นิทานกถา หน้า ๔ (มจร.)
๒ วิภาวินีฏีกา. (บาลี) ๑/๑๖๔ (มจร.)
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 ในคัมภีร์มิลินทปัญหาของไทย หน้า ๑๘ บรรทัด 

ที่ ๑๐ ว่า

 อำยสฺมนฺต� นำคเสน� ปเมเนว อภิธมฺม� อทำสิ กุสลำ  

ธมฺมำ อกุสลำ ธมฺมำ อพฺยำกตำ ธมฺมำติ ติกทุกฺจ  

ธมฺมสงฺคณีวิภงฺคธำตุกถำปุคฺคลปฺตฺติกถำวตฺถุยมก-

มหำปกรณ� สพฺพนฺต� กเถสิ.

 แปลควำมว่ำ พระมหาโรหนเถระสอนพระอภธิรรมให้

แก่ท่านนาคเสน ครั้งแรกว่า “กุสลำ ธมฺมำ อกุสลำ ธมฺมำ  

อพฺยำกตำ ธมฺมำ” ซึ่งจัดเป็นติกะทุกะ และธัมมสังคณี 

วิภังค์ ธาตุกถา บุคคลบัญญัติ กถาวัตถุ ยมก มหาปัฏฐาน 

รวมอภิธรรมทั้งสิ้น ๗ คัมภีร์.

 อาศัยหลักฐานเหล่านี้ ค�าว่า “อภิธรรม” หาใช่อื่นไม่ 

ได้แก่ พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ ที่ได้กล่าวมาแล้วนี้เอง

 ค�าว่า “อภิธมฺมตฺถ” นั้น แยก ๒ ศัพท์ คือ “อภิธมฺม” 

และ “อตฺถ” แปลว่า “อภิธมฺม” ได้แก่ อภิธรรม ๗ คัมภีร์ 

“อตฺถ” ได้แก่ เนือ้ความ หมายความว่า เนือ้ความใน ๗ คมัภร์ี 

ได้แก่ จิต เจตสิก รูป นิพพาน รวม ๔ ประการ อธิบายใน

ปกรณ์ทั้ง ๗ นี้ เต็มไปด้วยเนื้อความ ๔ ประการ เนื้อความ  

๔ ประการน้ีแหละ เรียกว่า “อภิธมฺมตฺถ” หรืออาศัย
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วิเคราะห์ศัพท์ท่ีว่า “ปรมสฺส อุตฺตมสฺส ำณสฺส อตฺโถ  

โคจโรติ ปรมตฺโถ”๑ จึงเรียกว่า “ปรมัตถ์” แปลตาม

วิเคราะห์ว่า พระปรมัตถ์ ๔ ประการนี้ ย่อมเป็นอารมณ์ของ 

พระสัพพัญญุตญาณ ฉะนั้นเรียกว่า “ปรมัตถ์”

 โดยอาศยัอาคตสถาน (หลกัฐานท่ีมา) ต่างๆ ท่ีได้กล่าว

มาแล้ว ค�าว่า “อภิธรรม” ได้แก่ พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์  

ที่ได้กล่าวมาแล้ว และค�าว่า “ปรมัตถ์” นั้น ได้แก่ เนื้อความ

ในอภิธรรม ๗ คัมภีร์นั่นเอง

 ปัญหำข้อที่ ๒ ใครเป็นผู้เทศนำอภิธรรมนั้น ?

 ขอวสิชันำดงัต่อไปนี ้เมือ่ผูอ่้านทัง้หลายทราบแล้วว่า 

พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์นี้ เป็นอารมณ์ของพระสัพพัญญุต-

ญาณ โดยอาศัยคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี หน้า ๖๖ บรรทัด 

ที่ ๑๔ ที่ข้าพเจ้าได้อธิบายมาแล้วในค�าวิสัชชนาข้อ ๑  

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า พระอภิธรรมนี้พระสาวกสามารถ 

จะเทศนาได้ เพราะไม่ใช่ความรู้ของสาวก และสาวกรู้ด้วย

ตนเองไม่ได้ เพราะฉะนั้นพระบรมโลกนาถจึงเป็นผู้เทศนา

พระอภิธรรม

๑  วิภาวินีฏีกา. (บาลี) ๒/๑๖๕ (มจร.)
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 ในคัมภีร์อัฏฐสาลินีของไทย หน้า ๔๐ บรรทัดที่ ๕ ว่า

 อภิธมฺโม นำเมส สพฺพฺุพุทฺธำน�เยว วิสโย,  

น อฺเส� วิสโย.๑ 

 แปลควำมว่ำ พระอภิธรรมนี้ เป็นวิสัยของพระ

สัพพัญญูพุทธเจ้าโดยเฉพาะ หาเป็นวิสัยของพระสาวกไม่.

 ในอัตกถากัณฑ์วัณณนาของไทย หน้า ๕๗๔ บรรทัด

ที่ ๑๑ ว่า

 อภิธมฺโม นำม น สำวกวิสโย, น สำวกโคจโร;  

พุทฺธวิสโย เอส, พุทฺธโคจโร.๒ 

 แปลควำมว่ำ พระอภิธรรมนี้ไม่ใช่วิสัยของพระสาวก 

ไม่ใช่อารมณ์ของสาวก อภธิรรมนีเ้ป็นพทุธวสัิยเป็นพทุธวสัิย

และเป็นอารมณ์ของพระพุทธเจ้าดังนี้.

 โดยเหตท่ีุพระอภิธรรมนี ้พระสาวกเทศนาไม่ได้ เพราะ

เป็นพุทธวิสัยเฉพาะองค์เดียว คือพระสัพพัญญูพุทธเจ้า

เท่านั้น ฉะนั้นในปริวาร พระบาลีวินัยปิฎกของไทย หน้า 

๒๒๔ บรรทัดที่ ๘ จึงมีว่า

๑  อภิ.สงฺ.อ. (บาลี) นิทานกถา หน้า ๓๑ (มจร.)
๒  อภิ.สงฺ.อ. (บาลี) ๑๓๘๔/๔๖๖ (มจร.)
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 องฺคีรโส สกฺยมุนิ          สพฺพภูตำนุกมฺปโก

     สพฺพสตฺตุตฺตโม สีโห        ปิฏเก ตีณิ เทสยิ

      สุตฺตนฺต� อภิธมฺมฺจ      วินยฺจ มหำคุณ�.๑ 

   แปลควำมว่ำ พระอังคีรสศากยมุนี ผู ้มีกรุณาแก่

สัตว์ทั้งปวง เป็นผู้ประเสริฐสูงสุดกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย  

ทรงเทศนาพระไตรป ิฎกไว ้  คือ พระสุตตันตป ิฎก  

พระอภิธรรมปิฎก และพระวินัยปิฎก ซึ่งมีคุณประโยชน์ 

อันใหญ่หลวง ดังนี้. 

 โดยอาศยัอาคตสถาน (หลกัฐานท่ีมา) ต่างๆ ท่ีได้กล่าว

มาแล้ว ค�าวิสัชนาปัญหาข้อท่ี ๒ ขอตอบว่า พระพุทธเจ้า 

เป็นผู้เทศนาพระอภิธรรมโดยแน่แท้

 ปัญหำข้อที่ ๓ ถำมว่ำ เมื่อพุทธกำล มีผู้ศึกษำ 

พระอภิธรรมบ้ำงหรือไม่นั้น ?

 เมื่อท่านผู้อ่านทั้งหลายรู้ดีแล้วว่า พระอภิธรรมเป็น

อารมณ์ของพระพทุธเจ้า และพระพทุธองค์เป็นผู้ทรงเทศนา 

เช่นนีก้ไ็ม่ต้องสงสยัเลยว่า พระอภธิรรมทีป่ระเสรฐิกว่าธรรม

๑ วิ.ป. (บาลี) ๘/๘๒๖/๒๒๔ (สฺยา.)

-18-0427.indd   85 5/25/61 BE   10:59 AM



86

ทั้งหมดนี้ ผู้ที่ต้องการ ผู้ที่ศึกษาเล่าเรียน ไม่ว่าฆราวาสหรือ

บรรพชิตก็ตาม คงจะมีเป็นแน่ในคร้ังพุทธกาล การท่ีผู้แต่ง

กล้ายืนยัน ก็เพราะผู้แต่งเคยพบในสุตตันตปิฎกรับรองว่า  

นางขุชชุตตรา ผู้เป็นประมุขของพวกนางสามาวดี และ 

ฉัตตปาณิ อุบาสกหรือวิสาขอุบาสกเหล ่านี้  ก็ศึกษา 

พระไตรปิฎกจบ และส่วนพระนั้นนับไม่ถ้วน เพราะฉะนั้น

ปัญหาข้อที ่๓ ไม่จ�าเป็นต้องอธบิายมาก เพยีงแต่ยกหลกัฐาน

ในวินัยปิฎกและสุตตันตปิฎกทั้ง ๒ มา ก็พอจะเข้าใจได้อยู่

 ในสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต พระบาลี

ของไทย เล่ม ๓ หน้า ๔๓๙ บรรทัดที่ ๑๐ ว่า

 เอกํ สมยํ ภควำ พำรำณสยํิ วหิรต ิอสิปิตเน มคิทำเย,  

เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลำ เถรำ ภิกฺขู ปจฺฉำภตฺตํ  

ปิณฑฺปำตปฏกิกฺนตฺำ มณฑฺลมำเฬ สนนิฺสินนฺำ สนนฺปิตติำ 

อภิธมฺมกถํ กเถนฺติ.๑ 

 แปลควำมว่ำ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคพระบรม-

ศาสดา อาศัยพักอยู่ในป่าอิสิปตนมิคทายวัน ในแขวงเมือง 

พาราณสีนั้น เวลานั้นพระภิกษุเถระทั้งหลายกลับจาก

๑ องฺ.ฉกฺก. (บาลี) ๒๒/๓๑๑/๔๓๙ (สฺยา.)
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บิณฑบาต ภายหลังที่ฉันเพลแล้ว ประชุมสันนิบาตใน 

วงคณะสงฆ์ แล้วสนทนาพระอภิธรรมกันอยู่ดังนี้.

 ตามพระบาลีแสดงว่า เมื่อพุทธกาลสมัยโน้นมีพระ 

ที่สนทนาพระอภิธรรมนี้ แสดงให้เห็นว่า มีพระที่ศึกษา 

พระอภิธรรมตามพุทธานุญาตไม่น้อยเลย

 วนิยัปิฎก มหาวภิงัค์ พระบาลขีองไทย ทพัพมลัลปุตต-

เถรวัตถุ หน้า ๓๖๙ บรรทัดที่ ๖ ว่า

 เย เต ภิกฺขู อำภิธมฺมิกำ เตส� เอกชฺฌ� เสนำสน�  

ปฺำเปติ เต อฺมฺ อภิธมฺม� สำกจฺฉิสฺสนฺตีติ.๑  

 แปลควำมว่ำ พระเหล่าใดศกึษาเล่าเรยีนพระอภธิรรม

ปิฎก พระเหล่านั้นรวมเป็นคณะ พระทัพพมัลลบุตรเถระ

จัดเสนาสนะไว้ด้วยคิดว่า ท่านเหล่านี้จักมีธัมมสากัจฉา 

พระอภิธรรมกันดังนี้.

 ในวินัยปิฎกพระบาลีนี้ แสดงว่า พระที่เล่าเรียน 

พระอภิธรรมปิฎก ย่อมมีอยู่เป็นอันมาก

 ในสุตตันตปิฎก เถรีอปทาน พระบาลีของไทย  

หน้า ๓๐๙ บรรทัดที่ ๑๘ ว่า

๑ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๕๔๓/๓๖๙ (สฺยา.)

-18-0427.indd   87 5/25/61 BE   10:59 AM



88

 กุสลำห� วิสุทฺธีสุ   กถสวตฺถุวิสำรทำ

 อภิธมฺมนยฺู จ   วสิปฺปตฺตำมฺหิ สำสเน.๑ 

 แปลควำมว่ำ ในพระพุทธศาสนานี้ ดิฉัน (นาง 

เขมาเถรี) ฉลาดเฉลียวในวิสุทธิ ๗ และมีความสามารถ 

ในกถาวัตถุ และเป็นผู้ที่รู้นัยแห่งพระอภิธรรมปิฎก และถึง

ซึ่งวสีทั้ง ๕ ของอภิญญา ดังนี้.

 ในพระบาลนีีแ้สดงว่า ผูท้ีศึ่กษาพระอภิธรรมไม่เฉพาะ

แต่พระภกิษ ุแม้นางภกิษณุ ีเช่น นางเขมาเถร ีเป็นต้น กย่็อม

ศึกษาพระอภิธรรมเหมือนกัน

 ในวนิยัปิฎก ภกิขุนีวภิงัค์ พระบาลขีองไทย หน้า ๒๕๕ 

บรรทัดที่ ๔ ว่า

 ปหฺ� ปจฺุเฉยยฺำต ิสุตตฺนฺเต โอกำส� กำรำเปตวฺำ วนิย� 

วำ อภิธมฺม� วำ ปุจฺฉติ อำปตฺติ  ปำจิตฺติยสฺส. วินเย โอกำส�  

กำรำเปตฺวำ สุตฺตนฺต� วำ อภิธมฺม� วำ ปุจฺฉติ อำปตฺติ  

ปำจิตฺติยสฺส.  อภิธมฺเม โอกำส� กำรำเปตฺวำ สุตฺตนฺต� วำ 

วินย� วำ ปุจฺฉติ อำปตฺติ ปำจิตฺติยสฺส.๒ 

๑ ขุ.อป. (บาลี) ๓๓/๑๕๘/๓๐๙ (สฺยา.)
๒ วิ.ภิกฺขุนี. (บาลี) ๓/๔๗๗/๒๕๕ (สฺยา.) 
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 แปลควำมว่ำ ในเร่ืองนางภกิษุณี ท�าปุจฉาแก่พระภกิษุ 

นั้น ขอโอกาสอันใดต้องถามอันนั้น ถ้านางองค์ใดขอโอกาส

พระสูตร แล้วถามพระวินัย พระอภิธรรม ก็ดี ขอโอกาส

พระวินัย แล้วถามพระสูตร พระอภิธรรมก็ดี ขอโอกาส 

พระอภิธรรม แล้วถามพระสูตร พระวินัย ก็ดี นางนั้นต้อง

อาบัติปาจิตตีย์.

 ในพระบาลีแสดงว่า พระบรมศาสดาทรงอนุญาตให้

นางภิกษุณีถามพระภิกษุในเรื่องพระสูตร พระวินัย และ 

พระอภิธรรม ปิฎกหนึ่งปิฎกใดใน ๓ ปิฎกนี้ ส่อให้เห็นว่า  

นางภิกษุณีก็ศึกษาพระอภิธรรมเป็นอันมากเหมือนกัน

 อาคตสถาน (หลักฐานท่ีมา) จากพระสตูรและพระวนิยั- 

ปิฎก ที่ข้าพเจ้ายกมาแสดงให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายเห็นชัดว่า  

พระอภธิรรมหรอืพระปรมตัถปิฎก ทีข้่าพเจ้าหรอืท่านสนใจ

กันอยู่ทุกวันน้ี หาเป็นธรรมท่ีพระสาวกได้แต่งไว้ภายหลังที่

พระพุทธองค์ดับขันธ์ปรินิพพานแล้วไม่ ความจริงเป็นธรรม

ที่พระบรมศาสดาทรงเทศนาไว้ครั้งทรงพระชนม์อยู่ และ

ก็มีผู้เล่าเรียนกันเป็นอันมาก เพราะฉะนั้นชาวศาสนาทุก

ประเทศ เช่น พม่า ลงักา อนิเดยี จนี ญีปุ่น่ เป็นต้น รูก้นัดีแล้ว 

ว่า พระอภิธรรมเป็นปิฎกหนึ่ง อยู่ใน ๓ ปิฎก มิฉะนั้นค�าว่า  

“ไตรปิฎก” ก็เป็น “ทุปิฎก” หรือ “ทวิปิฎก” ไปเท่านั้น
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 นอกจากหลักฐานท่ีข้าพเจ้ายกมาแสดงแล้ว ยังมี 

อาคตสถาน (หลกัฐานทีม่า) อกีมาก เช่น วนิยัปิฎก มหาวรรค 

พระบาลี หน้า ๑๓๕ และ ๑๔๑, สุตตันตปิฎก ปาฏิกวรรค 

หน้า ๒๘๒, วินัยปิฎก มหาวิภงค์ พระบาลี หน้า ๔๕๔,  

สตุตนัตปิฎก มูลปัณณาสก์ พระบาล ีหน้า ๔๐๗ อาคตสถาน 

(หลักฐานที่มา) เหล่านี้แสดงว่า พระอภิธรรมปิฎก เป็น 

พุทธวิสัย เป็นพุทธภาษิต และมีผู้ศึกษาเล่าเรียนโดยไม่มี

ก�าหนดปริมาณเช่นเดียวกัน

 เพราะฉะนั้น ผู้ใดถือหรือกล่าวว่าพระอภิธรรมไม่ใช่

พุทธภาษิต ผู้นั้นก็ตรงข้ามกับอาคตสถาน (หลักฐานที่มา) 

ต่างๆ ทีข้่าพเจ้ายกมาแสดงแล้ว และเป็นถ้อยค�าทีไ่ม่มีเหตผุล 

ไม่มีหลัก พูดไปตามอ�าเภอใจเท่านั้น

 ในคมัภร์ีอัฏฐสาลินขีองไทย หน้า ๓๙ บรรทดัท่ี ๑๕ ว่า

 อภิธมฺม� ปฏิพำเหนฺโต อิมสฺมึ ชินจกฺเก ปหำร� เทติ,  

สพฺพฺุตฺำณ� ปฏิพำหติ, สตฺถุ เวสำรชฺชฺำณ�  

ปฏินิวตฺเตติ, โสตุกำม� ปริส� วิส�วำเทติ, อริยมคฺเค อำวรณ�  

พนฺธติ, อฏฺำรสสุ เภทกรวตฺถูสุ เอกสฺมึ สนฺทิสฺสติ  

อุกฺเขปนียกมฺมตชฺชนียกมฺมำรโห โหติ.๑ 

๑ อภิ.สงฺ.อ. (บาลี) นิทานกถา หน้า ๓๐ (มจร.)
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 แปลควำมว่ำ ภิกษุใดห้ามหรือปฏิเสธพระอภิธรรม 

ภิกษุ นั้นเป ็นอันประหารพระพุทธศาสนา (ชินจักร)  

ห้ามพระสัพพัญญุตญาณ ห้ามพระเวสารัชชญาณ๑ ของ

พระพุทธเจ้า ท�าให้เข้าใจผิดแก่บริษัททั้ง ๔ ที่มีความ

ประสงค์จะฟัง เป็นอันผกูเคร่ืองกัน้ในอรยิมรรคเพือ่มใิห้เกดิ  

และในวัตถุท�าความแตกร้าว (เภทกรวัตถุ) ๑๘ อย่าง๒

๑ เวสำรชัชญำณ คอื พระญาณอนัเป็นเหตใุห้ทรงแกล้วกล้าไม่คร่ันคร้าม ๔ ประการ คือ
  ๑. สัมมำสัมพุทธปฏิญญำ (ท่านปฏิญญาว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะ ธรรมเหล่านี้ 
 ท่านยังไม่รู้)        
  ๒. ขีณำสวปฏิญญำ (ท่านปฏิญญาว่าเป็นขีณาสพ อาสวะเหล่านี้ของท่าน 
 ยังไม่สิ้น)        
  ๓.  อนัตรำยกิธรรมวำทะ (ท่านกล่าวธรรมเหล่าใดว่าเป็นอนัตราย ธรรมเหล่านัน้  
 ไม่อาจก่ออันตรายแก่ผู้ส้องเสพได้จริง) 
        ๔.  นิยยำนิกธรรมเทศนำ (ท่านแสดงธรรมเพื่อประโยชน์อย่างใด ประโยชน ์
 อย่างนั้นไม่เป็นทางน�าผู้ท�าตามให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบจริง)
  องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๘/๑๐ (สฺยา.)
๒ วัตถุท�ำควำมแตกร้ำว (เภทกรวัตถุ) ๑๘ อย่ำง ท่านจัดเป็น ๙ คู่ (แสดงแต่ฝ่ายคี่) คือ
  (๑) ภิกษุแสดงสิ่งมิใช่ธรรม ว่าเป็นธรรม (๒) แสดงสิ่งมิใช่วินัย ว่าเป็นวินัย  
 (๓) แสดงสิ่งที่พระตถาคตมิได้ตรัส ว่าได้ตรัส (๔) แสดงสิ่งที่พระตถาคตมิได้ประพฤติ  
 ว่าได้ประพฤติ (๕) แสดงส่ิงที่พระตถาคตมิได้บัญญัติ ว่าได้บัญญัติ (๖) แสดงอาบัติ  
 ว่ามิใช่อาบัติ (๗) แสดงอาบัติเบา ว่าเป็นอาบัติหนัก (๘) แสดงอาบัติมีส่วนเหลือ  
 ว่าเป็นอาบัติไม่มีส่วนเหลือ (๙) แสดงอาบัติหยาบคาย ว่ามิใช่อาบัติหยาบคาย  
 (ฝ่ายคี่อีก ๙ ประการกล่าวตรงข้าม ๙ ข้อนี้ เช่น ภิกษุแสดงธรรม ว่ามิใช่ธรรม เป็นต้น)  
 วิ.ป. (บาลี) ๘/๘๕๗/๒๓๙ (สฺยา.)
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๑ อกุเขปนยีกรรม กรรมอนัสงฆ์พงึท�าแก่ภกิษอุนัจะพงึยกเสยี (ยกเธอเสยีจากการสมโภค 
 กับสงฆ์), นิยสกรรม กรรมอันสงฆ์พึงท�าให้เป็นผู้ไร้ยศ (ปรับให้ถือนิสัยใหม่อีก),  
 ตัชชนียกรรม กรรมอันสงฆ์พึงท�าแก่ภิกษุอันจะพึงขู่ (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับ 
 ประมวลศัพท์)

ภิกษุนั้นย่อมปรากฏในวัตถุใดวัตถุหน่ึง จึงเป็นผู้ควรแก่ 

อุกเขปนียกรรม นิยสกรรม และตัชชนียกรรม๑ ดังนี้.

 ข ้อความนี้ พระอรรถกถาจารย์ท่านแสดงว่าไว ้ 

ข้าพเจ้าเป็นแต่ผู้น�ามาและแปลไว้เท่านั้น ถ้าสงสัยโปรดเปิด 

อัฏฐสาลินีดูได้
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สัจจะและสุทธิในำพระพุทธศาสนำา๑ 
อาจารย์แนบ  มหานีรานนท์

ท่ำนผู้ฟังที่เคำรพ

 วันนี้ดิฉันรูสึกว่า ได้รับเกียรติอย่างสูงสุด ที่มีโอกาส

มาพูดในที่นี้ เพราะสถานที่นี้ ก็เป็นสถานที่เป็นไปแห่ง

ความเจริญ เพราะสถานท่ีนี้มีนามว่า “สมาคมวัฒนธรรม”  

ค�าว่า “วัฒนธรรม” นี้ ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆ ตามศัพท์ 

ที่เราใช้กันอยู่ทั่วๆ ไปแล้ว ก็ได้กับค�าว่า “มงคล” นั่นเอง  

ค�าว่า “มงคล” นั้น ก็หมายถึงสิ่งท่ีท�าให้เกิดความสุข 

ความเจริญ ฉะนั้นจึงถือว่า ความหมายของค�าทั้งสองนี้  

มีเนื้อความเป็นอันเดียวกัน จะต่างกันก็เพียงแต่พยัญชนะ

เท่านั้น

 เมื่อได้พูดถึงค�าว่า “วัฒนธรรม” หมายถึง ธรรม 

ที่จะน�าผู้ประพฤติตามไปสู่ความสุขความเจริญนั้น ดิฉัน 

ก็ถือโอกาสยกเอาความหมายของค�านี้ ข้ึนมาพูดสู่กันฟัง 

สักเล็กน้อย คิดว่าคงได้ประโยชน์บ้าง คือค�าว่า “เจริญ” นี้  

๑ แสดง ณ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จังหวัดราชบุรี ในการเยี่ยมพุทธสมาคม 
 จังหวัดราชบุรี วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
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ในทางพระพุทธศาสนามีความหมายเป็นไปได้ ๓ ทาง คือ 

เป็นไปในทางกายอย่างหนึ่ง เป็นไปทางวาจาอย่างหนึ่ง  

และเป็นทางใจอย่างหนึ่ง แต่ทางพระพุททธศาสนาถือว่า  

ในความเจริญทั้ง ๓ ทางนี้ ทางใจเป็นส�าคัญที่สุด เพราะ 

สิ่งทั้งหลายนั้น จะดีหรือชั่วก็ตาม ก็ต้องมีใจเป็นใหญ ่ 

ใจนั่นแหละเป็นประธาน ทุกสิ่งทุกอย่างจะส�าเร็จก็ด้วยใจ 

ฉะนั้นจึงควรถือว่า ผู้มีใจอันเจริญนั่นแหละ จึงนับว่า เข้าถึง

ความเจริญที่แท้จริง

 ถ้าจะมีค�าถามว่า “ใจ” ที่เรียกว่า “เจริญ” หรือ 

ที่เรียกว่า “ใจมีวัฒนธรรม” นั้น คือใจอย่างไร ? ในเรื่องนี้  

ถ้าเราจะกล่าวไปตามนัยของพระพุทธศาสนาแล้ว ก็จะ 

ยืดยาวมาก เพราะพระพุทธศาสนานั้น ท่านแสดงธรรม 

ที่เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญนั้น มีถึง ๓๘ ข้อ อยู่ใน

มงคลสูตรนั่นเอง คือหมายความว่า ถ้าหากจิตใจของเราน้ี  

ไปตั้งอยู่ในธรรมบทใดบทหนึ่ง หรือหลายๆ บทก็ตามใน  

๓๘ ข้อนั้น ขณะนั้นท่านถือว่า ใจนั่นแหละเป็นไปเพื่อ 

ความสขุความเจริญ แต่ถ้าเราจะตดับท คือเพือ่จะพดูกนัย่อๆ  

และเพื่อจะฟังกันง่ายๆ เพื่อไม่ให้เสียเวลามาก ใจที่เจริญ

หรือใจที่มีวัฒนธรรมนั้น ก็คือใจที่ไม่มีบาป หรือใจสงบ
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จากบาปนั่นเอง ก็ใจอย่างไรท่ีเรียกว่าใจไม่มีบาป ก็คือใจที ่

ไม่คิดเบียดเบียนกัน หรือใจที่ไม่คิดพยาบาทปองร้ายซึ่งกัน  

และใจทีไ่ม่คดิเอารดัเอาเปรยีบซึง่กนัและกนั และไม่คิดอิจฉา

กัน ไม่คิดท่ีจะแข่งดีต่อกัน และต้องมีเมตตากรุณาต่อกัน  

มีความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน ใจอย่างนี้แหละ เรียกว่า  

ใจที่เจริญ หรือใจที่มีคุณธรรม อย่างนี้จึงควรจะเรียกว่า  

“ใจที่เป็นวัฒนธรรม” 

 ส่วนวฒันธรรมทางกายนัน้ กม็คีวามมุง่หมายไปในทาง

กริิยามารยาท และแต่งกายด้วยเคร่ืองนุ่งห่มทีส่ภุาพ เป็นต้น 

ส่วนทางวาจานัน้ กต้็องเป็นค�าพดูทีไ่ม่เจอืด้วยการหลอกลวง 

หรือส่อเสียดและหยาบคายหรือเปรียบเปรย วาจาเช่นนั้น  

จึงจะควรถือว่า วาจามีวัฒนธรรม แต่ความจริงทางกายและ

ทางวาจานี้ มิใช่เหตุส�าคัญ เหตุท่ีส�าคัญอยู่ที่จิตใจ เพราะ 

ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธานของกายวาจา ถ้าหากว่าใจนั้น  

ได้ฝึกอบรมให้ดีแล้ว ความดีของใจนั้น ก็จะเปล่งออกมา 

ทางกายและวาจา และจะบงัคบักายและวาจานัน้ให้ดไีปด้วย 

กถ้็าหากว่าใจนัน้ มไิด้ถกูอบรมให้ดแีล้ว คอืหมายถงึใจทีไ่ม่มี

วัฒนธรรม ความไม่ดีของใจนั้น ก็จะเปล่งออกมาทางกิริยา

วาจาของกายนัน้ กายและวาจานัน้กจ็ะอยูใ่นวัฒนธรรมไม่ได้
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 ฉะนั้น การเจริญทางกายนี้ จึงควรจะให้หนักไปใน

ทางกิริยาวาจา อย่าให้หนักไปทางเครื่องประดับและนุ่งห่ม  

ถ้าหากเรามุ่งไปในทางเครื่องประดับและเสื้อผ้าให้มากนัก  

ก็จะเป็นเหตุให้เสียวัฒนธรรมทางใจไปได้ และอาจจะเป็น

เหตุให้เกิดการแข่งขันกันขึ้น เช่น จะมีการคิดว่าจะต้อง

พยายามแต่งกายให้ดีเด่นกว่าเพ่ือน ดังนี้เป็นต้น เม่ือมี 

ความคิดดังนี้ขึ้นแล้ว ก็จะต้องพยายามใช้เสื้อผ้าและเครื่อง

แต่งกายที่มีราคาแพงๆ เพราะถือว่าการกระท�าดังนั้น

เป็นการโก้หรู หรือมีวัฒนธรรมสูง เช่นน้ีเป็นต้น ถ้าหาก 

เป็นไปเช่นนี้แล้ว ก็จะเป็นเหตุก่อให้เกิดความหมดเปลือง

ขึ้นในระหว่างครอบครัวนั้นๆ และก็ความหมดเปลืองนี้เอง  

ก็จะเป็นเหตุให้เกิดความหายนะขึ้น เมื่อเหตุของหายนะ 

เกิดขึ้นแล้ว ก็เป็นไปเพื่อความเสื่อม เมื่อความเสื่อมเกิดขึ้น

แล้ว จะถือว่าการกระท�าอันนั้นเป็นวัฒนธรรม คือธรรมที ่

เป็นไปเพือ่ความเจรญิไม่ได้ และความเสือ่มคอืความหายนะนี้ 

เกิดขึ้นแล้ว ก็ไม่เป็นเหตุที่จะรักษาวัฒนธรรมทางใจไว้ได้ 

เพราะบางทีการทุจริต คือความชั่วทางกายทางวาจาที่ยัง 

ไม่ควรจะเกดิขึน้ กเ็กดิขึน้ เมือ่ใจทุจริตเกดิขึน้แล้ว กเ็ป็นเหตุ

ให้ใจเสื่อมเสียวัฒนธรรมไป
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 ถ้าหากว่า เราพยายามชกัน�ากันให้รูจ้กักนิน้อยใช้น้อย

และเป็นผูเ้ลีย้งง่าย อย่าท�าให้สรุุย่สรุ่ายในส่ิงทีไ่ม่จ�าเป็นแล้ว 

เหตุเพราะการใช้น้อยกินน้อยหรือเลี้ยงง่ายนี่เอง เป็นการ

ท�าให้จิตใจตั้งอยู่ในวัฒนธรรมได้ง่าย และเป็นการปิดทาง

ทุจริตต่างๆ ที่ยังไม่ควรเกิดไม่ให้เกิดขึ้น

 ดิฉันหวัง ๑๐๐% เต็มว่า ในการที่จัดตั้งสมาคม

วัฒนธรรมหญิงขึ้นนี้ ก็เพื่อประสงค์ที่จะน�าให้เป็นตัวอย่าง

แก่ประชาชนทัว่ไป ให้รูจ้กัใช้น้อยและประหยดัในสิง่ทีไ่ม่ควร

เสียหรือในสิ่งที่ไม่จ�าเป็น คงจะไม่พยายามน�าไปในทางที่จะ

ท�าให้เกิดความสุรุ่ยสุร่าย อันเป็นเหตุให้หมดเปลืองในส่ิงที่

ไม่จ�าเป็น ซึ่งจะเกิดจากการแข่งขันกันเป็นต้น เพราะดิฉัน

เคยได้ยิน โดยมากมีคนเข้าใจว่า วัฒนธรรมนั้น อยู่ที่เครื่อง

แต่งกายนี่เอง

 นี่ดิฉันก็พูดนอกเรื่อง ที่ตั้งใจจะพูดมาเสียยืดยาว ต้อง

ท�าให้ท่านเสียเวลามากไป ฉะนั้นจึงขอประทานโทษด้วย

ควำมจริง(สัจจะ)ในพระพุทธศำสนำ

 ต่อไปนี ้กจ็ะพูดเร่ืองสจัจะและสทุธใินพระพทุธศาสนา 

ตามเรื่องที่ก�าหนดไว้
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 ค�าว่า “สัจจะและสุทธิในพุทธศาสนา” นี้ ถ้าจะถอด

เอาใจความง่ายๆ แล้ว ก็คือ “ความจริงและความบริสุทธิ์

ในค�าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า” นั่นเอง แต่ก่อนที่เรา

จะพูดกันถึงความจริงและความบริสุทธิ์ในพระพุทธศาสนา  

กอ็ยากจะท�าความเข้าใจกนัในเรือ่งค�าว่า “ศำสนำ” เสยีก่อน

 ค�าว่า “ศำสนำ” นี้ ก็หมายถึง ค�าสั่งสอนของท่าน

ศาสดาจารย์ทีป่ระชาชนชาวโลกเป็นส่วนมาก หรอืส่วนมาก 

ของคนในหมู ่หนึ่งคณะหนึ่งพากันนิยมนับถือว่า เป็น 

ค�าสอนที่จะน�าผู้ปฏิบัติตามหรือประพฤติตาม ไปสู่ความสุข 

ความเจริญ ตามความต้องการของตนๆ นั้น เพราะฉะนั้น

มนุษย์ทุกคน จึงควรมีศาสนาเอาไว้ เพื่อเป็นเครื่องฉุดรั้ง 

หรือน�าจิตใจเข้าสู่คุณงามความดี

 ฉะนั้นคนที่ไม่มีศาสนา ก็รู้สึกอย่างไรชอบกล รู้สึก

คล้ายๆ กับเป็นคนประหลาดอยู่ และรู้สึกเหมือนกับว่าเป็น

คนที่ไม่มีครูบาอาจารย์ และโดยมากเท่าที่ดิฉันสังเกตมา 

คนๆ นั้น มักเป็นคนดื้อรั้นโดยไม่มีเหตุผล และไม่ค่อยจะฟัง

เสียงใคร แต่ท่านที่มีความนับถือพระศาสนาอย่างเคร่งครัด 

โดยมากมักจะเป็นคนดี ไม่ค่อยจะเป็นคนเหลวไหล และ

ใจคอไม่โหดร้าย ไม่ค่อยจะมีการทุจริตฉ้อโกง ดิฉันรู้สึกว่า 

ดีกว่าคนที่ไม่นับถือศาสนา
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 ด้วยเหตุนี้แหละ ดิฉันจึงเห็นว่า ทุกคนควรมีศาสนาที่

เป็นเครื่องนับถือ และทั้งพวกเราทุกคนก็ควรพยายามชักจูง

บุตรหลาน ให้รู้จักให้นับถือพระศาสนา และพยายามชี้แจง

ให้รูจั้กคณุค่าของพระศาสนา ตลอดทัง้ประเพณ ีธรรมเนยีม  

ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติในพระศาสนานั้นๆ ด้วย 

 แต่เท่าท่ีดิฉันได้เห็นอยู่ในเวลานี้ ในบรรดาพวกเรา

ที่นับถือพระพุทธศาสนานั้น บางทีบางท่านเพียงแต่กราบ

พระก็ยังไม่ค่อยเป็น เพราะเหตุว่า ท่านเห็นคนที่นับถือ 

พระศาสนานัน้ เป็นคนล้าสมยั เมือ่ได้พูดถงึเรือ่งพระศาสนา

แล้ว ดิฉันก็อยากจะพูดอีกซักหน่อย คือศาสนามีอยู่หลาย

ศาสนาด้วยกัน ทุกๆ ศาสนาก็มีส่วนดีอยู ่ด้วยกันทั้งนั้น  

มีจุดหมายที่จะสั่งสอนให้คนต้ังอยู่ในความประพฤติดีและ

ปฏิบัติดี ให้เป็นไปเพ่ือความสุขความเจริญด้วยกันทั้งหมด 

ฉะนั้นเราจะมว่าหรือจะไม่ติเตียนศาสนาใดๆ ทั้งนั้น เพราะ

เรือ่งอย่างน้ี  กต้็องแล้วแต่ความสมคัรใจนยิมและเหตผุลทีจ่ะ

พงึมอียูใ่นตนของตนนัน้ๆ แต่ข้อส�าคญัทีเ่ราควรจะส�านกึนัน้ 

มีอยู่ว่า เรานับถือศาสนาอะไร เราก็ควรจะศึกษาให้ซาบซึ้ง

เข้าใจดีในพระศาสนานั้นๆ แล้วพยายามที่จะประพฤติ

ปฏบิตัติามในค�าสอนของศาสนานัน้ จงึจะสมควร แต่ในเวลา
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ปัจจุบันนี้ เท่าที่ดิฉันสังเกตดู ท่านที่นับถือพระพุทธศาสนา

โดยมาก รู้สึกว่าไม่ค่อยจะมีความสนใจศึกษาเท่าใดนัก และ

ไม่ค่อยจะมคีวามเข้าใจในพระพทุธศาสนา คอืหมายความว่า  

ยงัไม่มคีวามเข้าใจเท่าทีค่วรจะเข้าใจ และทัง้ไม่ค่อยจะสนใจ

ในการศึกษาเพ่ือท่ีจะให้เข้าใจด้วย เพราะพากันรู ้สึกว่า  

ไม่เป็นของจ�าเป็นที่จะต้องไปมัวศึกษา

 ถ้าหากจะถูกถามว่า เรานับถือพระพุทธศาสนา 

เพราะเหตุไร โดยมากก็จะต้องได้รับค�าตอบว่า เพราะ

บรรพบุรุษของเราเคยนับถือกันมา เราจึงต้องนับถือตาม 

เพราะถ้าไม่ตอบดงันี ้กไ็ม่รูว่้าจะเอาเหตผุลอะไรทีน่อกจากนี้ 

มาตอบ เมื่อไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจเหตุผลในค�าสอนของ

พระพุทธศาสนาแล้ว ก็ไม่สามารถท่ีจะตอบได้ว่า เพราะ

เหตุผลอะไรจึงนับถือค�าสอน ก็ถ้าหากว่าพวกเราพากันเป็น

ดังนี้เสียแล้ว เราก็คงได้นามว่า เราเป็นพุทธศาสนิกกันตาม

ส�ามะโนครัวเท่านั้นเอง มิได้เป็นด้วยการประพฤติตามหรือ

ปฏิบัติตาม หรือด้วยการศึกษาให้ซาบซึ้งในคุณประโยชน์

ของค�าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา แล้วจึงนับถือก็หาใช่ไม่ 

แต่ในบรรดาท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนทุกคน ต่างคนก็ต่าง

พากันถือว่า พระพุทธศาสนาที่ตนนับถืออยู่นั่นแหละดีกว่า
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ศาสนาอื่นๆ ที่นอกจากพระพุทธศาสนา แต่ครั้นจะถาม 

เอาเหตุผลเข้าจริงๆ แล้วว่า ดีอย่างไรหรือดีตรงไหนหรือ 

ดีข้อไหน ? ถ้าถูกถามเข้าดังนี้แล้ว ก็รู้สึกว่าล�าบากที่จะตอบ

ให้ถูกต้องตามเหตุผลที่แท้จริง โดยมากก็จะตอบว่า สอน

ให้ละชั่ว ให้ท�าดี การตอบเช่นน้ีหรือความเข้าใจเพียงแค่นี้ 

พระพุทธศาสนาก็มิได้ดีกว่าศาสนาอ่ืน ฉะนั้นดิฉันจึงคิดว่า 

พวกเรายังมีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาน้อยไป สัมหา

อะไรกับส่ิงท่ีเราได้เคยผ่านหูกันอยู่เสมอๆ ในบรรดาพุทธ

บริษัททุกท่านว่า ค�าสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดานั้น  

มีอยู ่ในปิฎกทั้ง ๓ คือ (๑) พระสุตตันตปิฎก ซึ่งได้แก่  

พระสูตร (๒) พระวินัยปิฎก ซึ่งได้แก่ พระวินัย (๓) พระ

อภิธรรมปิฎก ซึ่งได้แก่ พระปรมัตถ์ ในชื่อของพระปิฎก 

ทั้ง ๓ นี้ ก็เป็นของชินหูส�าหรับพุทธบริษัททุกท่าน และ 

ทราบกันอยู่แล้วทุกคนว่า ค�าสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้น 

บรรจุอยู่ในพระไตรปิฎกท้ัง ๓ นี้ และต่างคนก็ต่างนับถือ

บูชา พากันสร้างพระไตรปิฎก จยผู้เขียนผู้แปลพระไตรปิฎก  

ถือเป็นการค้าจนร�่ารวยเงินทอง เพราะการนับถือบูชาของ

พวกเรา แต่ทัง้ๆ ทีเ่รานบัถอืบชูาอยูน่ัน่เอง โดยมากกย็งัหารู้

ไม่ว่าพระไตรปิฎกทัง้ ๓ นัน้ มคีวามหมายแตกต่างกนัอย่างไร 
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พระสูตรนั้นหมายความถึงอะไร ? และพูดเรื่องอะไร ?  

พระวินัยพูดด้วยเรื่องอะไร ? และพระอภิธรรมปิฎกมีความ

ส�าคัญอย่างไร ? พูดด้วยเรื่องอะไร ? ดังน้ีเป็นต้น ไม่ค่อย 

จะมีคนสนใจที่เป็นดังนี้ก็เพราะไม่ค่อยจะมีการศึกษา ทั้ง 

ไม่ค่อยจะสนใจกันด้วย ยิ่งหนุ่มๆ สาวๆ ด้วยแล้ว ก็ยิ่ง 

ไม่สนใจกันเลย ดูเหมือนรู้สึกว่าเร่ืองของพระศาสนานั้น  

เป็นเรือ่งของคนแก่เฒ่า เรายงัเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู ่ยงัไม่ควร 

ที่จะไปสนใจในพระศาสนา หรือบางทีบางท่านก็มีความ

เข้าใจว่า พระพุทธศาสนานี้เป็นของล้าสมัยเสียแล้ว รู้สึกว่า

จะสู้วิทยาศาสตร์เขาไม่ได้ แต่ความจริงเราก็นับถือว่า ฝรั่ง

เขาเป็นหัววิทยาศาสตร์ แม้กระนั้นเหตุใดเขาก็ยังรับศาสนา

ของเขาไว้ส�าหรับนับถือเล่า ? อันนี้เป็นเร่ืองเข้าใจผิดถนัด 

ทีเดียว เพราะเราก็ทราบกันดีแล้วมิใช่หรือว่า เรื่องของ 

พระศาสนานัน้ เป็นค�าสัง่สอนทีส่�าหรบัอบรมให้คนมจีติใจดี  

ให้มีความเมตตากรุณาต่อกัน และให้มีความสามัคคีรัก 

ชอบกัน ไม่ให้มีความเบียดเบียน หรือฉ้อโกงซึ่งกันและกัน  

ให้มีความซื่อสัตย์ต่อกัน และให้มีความดีงามพร้อมทั้งกาย

วาจาและใจ เมื่อจะพูดให้ย่อที่สุด ก็คือสอนหึคนมีศีลธรรม

นั่นเอง หรืออย่างน้อยที่สุด ก็ให้มีศีล ๕ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว  

-18-0427.indd   102 5/25/61 BE   10:59 AM



103

ก็ขอให้ท่านลองคิดดูว่า เราจะให้คนแก่ที่ควรจะตายนั้น 

หรือควรมีศีล ๕ คนหนุ่มๆ สาวๆ นั้น ยังไม่ควรจะมีศีล ๕  

หรือ ? ความจริงคนแก่นั้น ถึงจะไม่มีศีล ก็ไม่ค่อยจะม ี

ความสามารถทีจ่ะคดิไปท�าความเดอืดร้อนให้กบัใครได้แล้ว 

ถึงจะไม่มีศีล ก็ไม่สู้จะเป็นอะไรนัก เพราะธรรมชาติบังคับ

จิตใจอยู่ในตัวแล้ว ฉะนั้นจึงขอให้ท่านคิดดูที หรือว่าเราจะ

เห็นว่าคนแก่ๆ ที่จวนจะตายอยู่แล้วนั้นมีศีลดี หรือควรจะ

ให้หนุม่ๆ สาวๆ ศึกษาให้รู้จกัมศีีลมธีรรมด ี? ข้างไหนจะเป็น

ประโยชน์มากกว่ากนั ทีด่ฉินัพดูเช่นนี ้กมิ็ใช่หมายว่าจะไม่ให้

คนแก่รกัษาศีล เป็นแต่เพียงเทียบเคียงให้ดวู่า ข้างไหนจะได้

ประโยชน์มากกว่ากันเท่านั้น

 ส�าหรับดิฉันนั้น ดิฉันเห็นว่า ท่านท่ีหนุ่มๆ สาวๆ  

นั่นแหละควรมีศีลเท่าๆ กับคนแก่ เพราะเหตุว่าคนหนุ่ม 

คนสาว ยังมีเวลาที่จะต้องอยู่ร่วมสังคมกับมนุษย์ในโลก 

อีกนานมาก และความจริงที่ต้องเดือดร้อนกันอยู่ทุกวันนี้ 

เช่น กินยาตาย ยิงตัวตาย หรือถูกแย่งชิงลักขโมย ฆ่าฟันกัน  

ตามที่ปรากฏข่าวอยู ่ตามหน้าหนังสือพิมพ์แทบจะทุกๆ  

ฉบับนั้น ความจริงโดยมากก็มิได้เกิดขึ้นกับคนแก่ๆ ที่จวน

จะตาย โดยมากมักเกิดขึ้นแก่คนหนุ่มๆ สาวๆ ที่ไม่ค่อย 

จะสนใจกับพระศาสนานั่นเอง
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 ฉะนั้นดิฉันจึงคิดว่า ถ้าพวกเราจะมีวิธีอย่างไร ที่จะ

เป็นนโยบายน�าท่านหนุ่มๆ สาวๆ ให้พากันสนใจที่จะศึกษา

ในพระพทุธศาสนา แล้วพากนัประพฤตแิละปฏบิตัติามๆ กนั

ได้แล้ว ก็จะเป็นการดีอย่างยอดยิ่ง และดิฉันคิดว่า เขาเหล่า

นั้นแหละ ที่จะช่วยให้โลกเกิดสันติได้เร็วอย่างแน่นอนยิ่ง 

แก่ชาติและพระศาสนาต่อๆ ไป

ควำมหมำยของควำมจริง (สัจจะ)

 ต่อจากน้ี ดิฉันจะพูดเร่ืองความจริงในค�าสอนของ

พระพุทธศาสนาเพียงย่อๆ พอจะได้เป็นข้อพิสูจน์ได้ด้วย

ตนเองเท่านั้น แต่ก่อนที่เราจะพูดกันถึงเรื่อง “ความจริง” 

เราก็ควรจะทราบความหมายของค�าว่า “ความจริง” เสีย

ก่อนว่า ค�าว่า “ความจริง” นั้น หมายความว่าอะไร ?

 ค�าว่า “ของจริง” (ความจริง) นั้น หมายถึง สิ่งที ่

ไม่วิปริต และค�าว่า “ไม่วิปริต” นั้น ก็หมายถึง สิ่งที่ไม่มีการ

เปลีย่นแปลง และไม่มใีครทีส่ามารถจะมาท�าให้เปลีย่นแปลง

ได้ คอื เป็นอยูอ่ย่างไร กต้็องเป็นอยูอ่ย่างนัน้เสมอ ตัง้แต่โลก

เกิดขึ้นจนโลกจะท�าลายไป ธรรมชาติอย่างนี้แหละ เรียก

ว่า “ของจริง” เมื่อท่านได้เข้าใจในความหมายของค�าว่า  
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“ของจริง” ดังนี้แล้ว ต่อไปนี้ดิฉันก็จะตั้งค�าถามขึ้นเป็น 

ข้อๆ ไป เพื่อจะได้เข้าใจให้ง่ายขึ้น

 ๑. ธรรมชาตินั้นอยู่ที่ไหน ?

 ๒. ธรรมชาติได้แก่อะไร ?

 ๓. ใครจะเป็นผู้บอกให้เรารู้ธรรมชาติ ?

 ๔. ธรรมชาตินั้น เราจะรู้ได้อย่างไร ? 

 ตอบปัญหาข้อ ๑ ที่ถามว่า ธรรมนั้นอยู่ที่ไหน ?

 ตอบว่ำ ธรรมชาตินั้นอยู่ในโลกเรานี้เอง

 ข้อ ๒ ถามว่า ธรรมชำตินั้นได้แก่อะไร ?

 ตอบว่ำ ธรรมชาตินั้น ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 

และ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ เหล่านี้เอง

 ข้อ ๓ ถามว่า ใครเป็นผู้บอกให้เรำรู้ธรรมชำติ ?

 ตอบว่ำ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น จึงจะ

สอนให้เรารูค้วามจรงิในธรรมชาตไิด้ เมือ่เราได้ศึกษาจนเป็น

ที่เข้าใจในเหตุผลที่พระองค์ทรงประทานไว้นั้น

 ข้อ ๔ ถามว่า เรำรู ้ควำมจริงของธรรมชำติได้ 

อย่ำงไร ?

 ตอบว่ำ เราจะรู้ความจริงของธรรมชาติได้ด้วยการ

พิสูจน์ตาม

-18-0427.indd   105 5/25/61 BE   10:59 AM



106

 อธิบำยข้อที่ ๑ ที่ตอบว่า ธรรมชาตินั้นอยู่ในโลกนี้เอง 

นี่หมายถึงคนและสัตว์และวัตถุที่มีอยู่ในโลกนี้ทุกๆ อย่าง

 อธิบำยข้อที่ ๒ ที่ว่าได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และ 

รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ รวม ๑๒ อย่าง 

อนัเรยีกว่า “อำยตนะ” ค�าว่า “อายตนะ” พดูให้เข้าใจง่ายๆ 

ก็คือ หมายถึง “ส่ิงที่ท�ำให้ควำมรู้เกิดขึ้น” คือหมายถึง

วิญญาณทั้ง ๖ นี้เอง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทั้ง ๖ อย่างนี้ 

เรยีกว่า “อำยตนะภำยใน” ส่วน ส ีเสยีง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์  ๖ อย่างนี้ เรียกว่า “อำยตนะภำยนอก” ของ

จริงที่มีอยู่ในโลกนี้ ก็มีอยู่เท่านี้เอง นอกจากนี้ก็หาได้มีอะไร

อีกไม่ 

 ๑. ตามีไว้ส�าหรับเห็นรูป กับรูปมีไว้ส�าหรับตาเห็น  

คู่ ๑

 ๒. หมีูไว้ส�าหรบัได้ยนิเสยีง กบัเสยีงมไีว้ส�าหรับหไูด้ยนิ 

อีกคู่ ๑

 ๓. จมกูมไีว้ส�าหรับรู้กลิน่ กบักลิน่มไีว้ส�าหรบัรูด้้วยจมกู 

อีกคู่ ๑ 

 ๔. มีลิ้นส�าหรับรู้รส กับรสมีไว้ส�าหรับลิ้นรู้ อีกคู่ ๑
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 ๕. มีกายส�าหรับรู้เย็น ร้อน อ่อน แข็ง กับมีเย็น ร้อน 

อ่อน แข็ง ไว้ส�าหรับให้กายรู้ หรือส�าหรับให้กายถูกต้อง  

อีกคู่ ๑

 ๖. มีใจไว้ส�าหรับรู้จักธรรมารมณ์ คือ เรื่องต่างๆ กับ

มีเรื่องต่างๆ ไว้ส�าหรับให้ใจรู้ อีกคู่หนึ่ง ๖ คู่ รวมเป็น ๑๒ 

ด้วยกัน นี่แหละโลก มีอยู่เท่าน้ี นอกจากนี้ไม่มีอะไรอีก 

เป็นแน่ ธรรมชาติ ๑๒ อย่างนี้แหละ เรียกว่า “ของจริง” 

 เมื่อท่านได้ทราบว่า “ของจริง” ที่มีในโลกนี้แล้ว ทีนี้

ลองมาปรับความเข้าใจของเราดูที หรือว่าเรามีความรู้สึก

อย่างไร ? และมีความเข้าใจอยู่ในธรรมชาติเหล่านี้อย่างไร ?  

อันนี้ต้องขอประทานโทษ เพราะบางทีท่านอาจจะไม่รู ้

ความจรงิในความรู้สกึในตวัของตวัเองก็ได้ ว่าเรามีความรูส้กึ

อย่างไร ? ในธรรมชาติเหล่านั้น นอกจากคนที่เคยปฏิบัต ิ

คอยดูตัวของตัวเอง จนได้ความจริงในความรู้สึกของตนเอง

เท่านั้น

 เพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่า เรามีความเข้าใจ และมีความรู้สึก

อย่างไรอยูใ่นธรรมชาตเิหล่านี ้เราต้องแบ่งอายตนะ คอืธรรม

เหล่านี้ออกเป็น ๒ พวกเสียก่อน คือเป็นภายในพวก ๑ เป็น

ภายนอกพวก ๑
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 ธรรมชาติที่เรียกว่า อายตนะภายในนั้น ได้แก่ ตา หู 

จมูก ลิ้น กาย ใจ ธรรมชาติทั้ง ๖ อย่างนี้แหละ ที่เรามีความ

รู้สึกยึดถืออยู่ในใจของเราว่า “เป็นเรำและเป็นตัวเป็นตน

ของเรำ” ส่วนอายตนะภายนอก ซึ่งได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ทั้ง ๖ อย่างนี้ ซึ่งได้แก่สิ่งที่ส�าหรับ 

ตาเห็น ส�าหรับหูได้ยิน ส�าหรับจมูกได้กลิ่น ส�าหรับลิ้นรู้รส 

ส�าหรับกายถูกต้อง และส�าหรับใจรู้ ธรรมทั้ง ๖ อย่างที่เป็น

ภายนอกนี้แหละ ท่ีท�าให้เรามีความรู้สึกและยึดถืออยู่ว่า 

“เป็นของเรำ” สมบตัใินโลกนีก้ม็อียูเ่ท่านีเ้อง เพราะสิง่เหล่านี ้

เป็นสมบัติภายนอก และต่างคนต่างก็ยึดถือในสมบัติเหล่านี้ 

ว่าเป็นของๆ เรา เพราะสมบัติที่มีอยู่ในโลกนี้ ก็มิได้มีอะไร

ที่นอกไปจากสิ่งที่ตาเห็นและหูได้ยิน จมูกได้กลิ่น ลิ้นรู้รส 

กายถูกต้อง และใจรู้ธรรม (ธรรมารมณ์) ธรรมเหล่านี้ ได้แก่ 

รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ทั้ง ๖ อย่างนี้เอง 

 วตัถธุรรมในโลกเหล่านีเ้อง เป็นสิง่ทีย่ดึถอืกนัอยู ่และ

ที่เราปรารถนากัน แย่งชิงกัน เบียดเบียนกัน หรือฆ่าฟันกัน 

หรือท�าสงครามกัน เราปฏิบัติต่อกันเช่นนี้ เพราะอะไร ?  

กเ็พราะต้องการรปูดีๆ  ทีเ่หน็ด้วยตา ต้องการเสยีงดีๆ  ทีไ่ด้ยนิ

ด้วยหู ต้องการกลิ่นดีๆ ที่ดมด้วยจมูก ต้องการรสดีๆ ที่รู้ 
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ด้วยลิ้น ต้องการสิ่งที่จะพึงมาถูกต้องดีๆ ที่จะพึงแตะต้อง

ได้ด้วยกาย และต้องการรู้เรื่องดีๆ ที่จะพึงรู้ได้ด้วยใจ ก็ใน 

สิ่งเหล่านี้แหละ ที่เรารู้สึกยึดถือกันอยู่ว่า “เป็นของเรา” แต่

ความจรงินัน้ สิง่เหล่านี ้เป็นของเราหรอืเป็นของใครกนัแน่ ?

ความจริงสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์และสมบัติของตา ของหู 

ของจมูก ของลิ้น ของกาย ของใจ นั่นเอง เช่น ตาบอดเสีย

แล้ว รูปที่เห็นด้วยตานั้น ก็มิได้มีประโยชน์อะไรแก่เราเลย 

เพราะอายตนะทั้ง ๕ ที่เหลืออยู่นั้น ก็มิได้ต้องการรูปที่เห็น

ด้วยตา เสยีงกเ็หมอืนกนั เป็นประโยชน์ของห ูและเป็นสมบติั

ของหูเท่านั้น เมื่อหูหนวกเสียแล้ว เสียงก็มิได้เป็นประโยชน์

แก่อายตนะทั้ง ๕ ที่เหลืออยู่นั้นเลย ถึงแม้อายตนะอื่นๆ  

ก็มีนัยอย่างนี้เหมือนกันทุกๆ อายตนะ ที่มิใช่เป็นสมบัติของ

เราโดยแท้จรงิ โดยนยัทีว่่า มไิด้อยูใ่นอ�านาจของเรา แต่ทกุๆ 

คนที่ยังมีกิเลส อวิชชา ตัณหาอยู่ ก็ย่อมยังมีวิปลาสเห็นไป

ว่า “เป็นของเรา” และอยู่ในอ�านาจของเรา การที่เป็นดังนี้ 

ก็เพราะเหตุเราเข้าไปยึดถือหรือส�าคัญผิดอยู่ว่า ตา หู จมูก 

ลิน้ กาย ใจ เหล่านี ้“เป็นตวัตนของเรา” เราจงึมคีวามส�าคญั

ว่า อายตนะภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์ เหล่านี้ว่า “เป็นของๆ เรา”
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 อธบิำยข้อที ่๓ ท่ีตอบว่า สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

เท่านั้น ที่จะทรงชี้เหตุผลให้เราเห็นความจริงในธรรมชาติ

นั้นได้ ในเมื่อเราได้ศึกษาตาม จนเป็นที่เข้าใจถึงเหตุผล 

ที่พระองค์ทรงแสดงไว้ 

 ก่อนที่จะอธิบายในข้อนี้ ก็จะต้องตั้งเป็นค�าถามขึ้นว่า 

ก็พระองค์ทรงแสดงหรือทรงสั่งสอนในเรื่องธรรมเหล่านี้ไว้

ว่าอย่างไร ? อธิบำยว่ำ พระบรมศาสดาของเราทรงสอนว่า

ธรรมชาติ คือ อายตนะภายใน ซึ่งได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย 

ใจ ทัง้ ๖ อย่างนี ้“ไม่ใช่เรา” และ “ไม่ใช่ตวัตนของเรา” และ

อายตนะภายนอก ซึ่งได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์ ทั้ง ๖ นั้น ก็ “ไม่ใช่ของๆ เรา” และธรรมชาติ

เหล่านั้น ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ผู้หญิง และไม่ใช่ผู้ชาย 

พระพุทธองค์ทรงเทศนาว่า ธรรมชาติเหล่านั้นเป็นอนัตตา 

และธรรมชาติเหล่านั้น ก็มิได้เกิดมีข้ึนด้วยอ�านาจหรือ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ เช่น พระเจ้าบันดาลให้เกิดขึ้น เป็นต้น หาก

แต่เกิดขึ้นตามอ�านาจแห่งเหตุปัจจัยตามสมควรของเขาเอง 

ต่างหาก และพระองค์ก็ทรงแสดงปัจจัยธรรมอันเป็นเหตุ

ที่จะให้เกิดขึ้นแห่งธรรมชาติเหล่าน้ันๆ คือ มนายตนะ  

ซึ่งได้แก่วิญญาณ คือความรู้สึกในอารมณ์ทั้ง ๖ เป็นต้น  

โดยอาศัยอายตนะภายนอกเกิดขึ้น 
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 มวีญิญาณทางตา คือการเห็นรูปเป็นต้นนัน้ จะเกิดขึน้

ได้ด้วยอาศัยปัจจัยอะไรบ้าง ? ท่านทรงแสดงไว้มี ๔ อย่าง 

คือ

 ๑. จักขุปสาท คือ ประสาทตา

 ๒. รูปารมณ์ คือ สีต่างๆ 

 ๓. แสงสว่าง คือ เตโชธาตุ ได้แก่ธาตุไฟ

 ๔. มนสิการ คือ จิต (ปัญจทวาราวัชชนจิต)

 การเหน็จะเกดิขึน้ได้ กอ็าศยัพร้อมด้วยวตัถ ุ๔ อย่างนี้ 

เป็นเหตุ ถ้าหากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไป การเห็นรูปนั้น  

ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย เช่น ประสาทตาเราก็ดีไม่พิการ  

รปูารมณ์ หมายถึงสิง่ทีถ่กูเหน็นัน้กม็อียู ่และจติคอืมนสิการ

ทีเ่ป็นปัจจยัในการเห็นรูปกม็อียู ่หากแต่ในทีน่ัน้เป็นทีมื่ด คอื

ขาดแสงสว่าง การเห็นรูปนั้นก็จะปรากฏขึ้นไม่ได้ ข้อนี้เป็น

ความจริง ที่เราจะพอตามพิสูจน์ได้ว่า การเห็นนั้นจะเกิดขึ้น

ไม่ได้จริงๆ 

 หรืออีกนัยหนึ่ง วัตถุท้ัง ๓ อย่าง คือ แสงสว่างและ 

รูปารมณ์ และจิตก็มีอยู่พร้อม แต่ประสาทตาพิการไป เช่น 

ตาบอด เป็นต้น เช่นนี้การเห็นก็มีไม่ได้ หรือมีพร้อมทั้ง ๓ 

คือ ตาก็ดี แสงสว่างก็มี รูปารมณ์ก็มี แต่จิตไม่มี เช่น คนตาย 
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เป็นต้น การเห็นก็มีไม่ได้เหมือนกัน ถึงแม้จะมีพระเจ้าหรือ 

ผู้มีอ�านาจอย่างไร ก็ไม่สามารถจะบันดาลให้การเห็นนั้น 

เกิดขึ้นได้ อันนี้ก็เป็นความจริงข้อหนึ่ง  

 ส่วนอายตนะทางหู คือการท่ีจะท�ากิจได้ยินเสียงได้  

ก็ต้องอาศัยวัตถุ ๔ อย่าง มาเป็นปัจจัยเหมือนกัน คือ

 ๑. โสตปสาท คือ ประสาทหู

 ๒. สัททารมม์ คือ เสียงต่างๆ

 ๓. วิวรากาส คือ ช่องว่างของรูหู

 ๔. มนสิการ คือ จิต

 การได้ยนิเสียงจะเกดิขึน้ได้ กต้็องอาศยัปัจจยัพร้อมทัง้ 

๔ อย่างนี้เป็นเหตุ ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็เกิดการได้ยิน

ไม่ได้ เช่น เราเอาดนิอดุหเูสยีให้แน่นแล้ว อย่าให้อากาศเข้าได้ 

การได้ยินก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ เพราะเหตุว่าปัจจัยหรือเหตุของ

เรายังไม่สมบูรณ์พอที่จะให้เกิดขึ้น แต่ถ้าหากว่าสภาวธรรม

เหล่านั้น ประกอบพร้อมขึ้นด้วยเหตุด้วยปัจจัยเพียงพอแล้ว 

การเห็นการได้ยินนั้น ก็จะเกิดขึ้นทันที ไม่มีผู้ใดหรืออ�านาจ

อะไรที่จะมาห้ามปราม ไม่ให้ธรรมชาติเหล่านั้นเกิดขึ้นได้  

อันนี้ก็เป็นความจริงในค�าสอนของพระพุทธศาสนาอีก 

ข้อหนึ่ง
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 ถงึอายตนะอืน่ๆ ทีย่งัเหลอือยูอ่กี คอื จมกู ลิน้ กาย ใจ 

กม็อีย่างละ ๔ ดงันีเ้หมอืนกนั แต่ว่าวตัถทุีจ่ะมาเป็นปัจจัยนัน้

ต่างๆ กนั แต่ดฉินัจะไม่อธบิาย เพราะต้องใช้เวลามากเกนิไป 

ถ้าหากท่านต้องการจะทราบ กใ็ห้ไปศกึษาดูในพระอภธิรรม-

ปิฎกเถิด การที่ดิฉันยกเอามาเพียง ๒ อายตนะ ก็เพื่อจะได้

มาเป็นพยานรับรองความจริงในค�าสอนของพระพุทธองค์  

ที่ทรงรับสั่งว่า อายตนะ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และ รูป 

เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ เหล่านี้เป็นอนัตตา 

ไม่ใช่ตัว ไม่ใช่เรา และไม่ใช่ของเรา อันนี้เราจะเห็นตาม 

ได้อย่างไร  ในข้อนี้ดิฉันตอบไว้ในปัญหาข้อที่ ๔ แล้วว่า  

เราจะรู้ได้ด้วยการพิสูจน์ 

 ฉะนั้น กำรอธิบำยต่อไปน้ี จึงขอให้ท่ำนถือว่ำดิฉัน

ได้อธิบำยข้อ ๔ ไปด้วย

 เพื่อการพิสูจน์ ดิฉันจึงจะยกเอาอายตนะที่ได้กล่าว

ไปแล้วนั่นแหละ ขึ้นมาพิสูจน์ดูสักคู่ ๑ เช่น ทางตา เป็นต้น  

ซึ่งได้แก่ การเห็นกับสีหรือรูป คือสิ่งที่ถูกเห็นนั้น หรือทางหู 

ก็มีแต่ได้ยินกับเสียง คือสิ่งที่ถูกได้ยินอีกคู่ ๑ เราลองยกเอา

วตัถทุัง้ ๔ นีข้ึน้มาพจิารณากนัดวู่า จะเป็นความจรงิอย่างไร ?  
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เช่น ธรรมชาติเห็นกับสี คู่ ๑ และธรรมชาติที่ได้ยินกับเสียง 

อีกคู่หนึ่ง 

 ในวัตถุทั้ง ๔ อย่างนี้ ดิฉันจะลองถามท่านดูว่า ใน

ลักษณะอาการที่เห็น ที่ได้ยินนี้เป็นอย่างไร ? ท่านจะบอก

ดิฉันได้ไหมว่า มีรูปร่างอย่างไร ? และมีสัณฐานหรือสีสัน

วรรณะอย่างไร ? ขาวหรือด�า ต�่าหรือสูง เล็กหรือใหญ่  

ดีหรือเลว เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย เป็นมนุษย์หรือเดรัจฉาน 

เป็นจีนหรือเป็นไทย เป็นแขกหรือเป็นฝรั่ง ท่านจะบอกดิฉัน

ได้ไหมว่า ธรรมชาติอันนี้นะเป็นอะไรกันแน่ ?

 “เป็นควำมจริง” แต่เราก็บอกไม่ได้เลยว่าวัตถุอันนั้น

เป็นอะไร ถ้าจะถามว่าวัตถุสิ่งนั้นไม่มีหรือ ? เราก็ต้องตอบ

ว่ามี จะว่าไม่มีเราก็ว่าไม่ได้ เพราะเราก�าลังเห็นอยู่ ฉะนั้น

วัตถุที่เห็นจึงก�าลังมีอยู่ท่ีเรา และธรรมชาติที่ได้ยินก็มีอยู่ 

ที่เรา เพราะเราก็ก�าลังได้ยินเสียงอยู่ด้วย และก็อยู่ที่ตัวเรา

ด้วย แต่เราก็บอกไม่ได้จริงๆ ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไร ก็เพราะเรา

ไม่รูจ้กัความจรงิของสิง่นัน้นัน่เอง ความไม่รูอ้นันีแ้หละ ท่าน

เรียกว่า “อวิชชำ” ฉะนั้น ท่านโปรดจ�าหน้าตาของอวิชชา

ในพระพุทธศาสนานี้ไว้ด้วย เพราะอวิชชานี้ก็มิใช่ไม่รู้อะไร 

ทีไ่หนดอก ไม่รูส้ิง่เหล่านีเ้อง กเ็มือ่อายตนะเกดิอยูเ่สมอหรอื
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เป็นอยู่เสมอ คือเห็นอยู่เสมอ และได้ยินอยู่เสมอ เป็นต้น 

เมื่อการเห็น การได้ยิน มีอยู่เสมอ อวิชชา คือ ความไม่รู้จริง

ของสิ่งนั้น ก็เกิดอยู่เสมอทุกๆ คราว ในเวลาที่เห็น ที่ได้ยิน 

นั้นเหมือนกัน เมื่ออวิชชาเป็นมูลเดิมอยู่แล้ว ก็เป็นปัจจัยแก่

กิเลส คือ ความยินดี ยินร้าย เป็นต้น ให้เกิดฉุดลากจิตใจเรา

ให้เป็นไปตามอารมณ์ต่างๆ ในเวลาที่เห็น ที่ได้ยิน เป็นต้น

 ทีนี้ขอย้อนมาถึงพวกเราที่นับถือหรือได้ศึกษาใน

พระพุทธศาสนานี้ ถึงแม้จะยังไม่รู้ความจริงของธรรมชาติ

นั้นด้วยปัญญาญาณที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ แต่ก็ควรจะรู้

หรือควรจะเข้าใจความหมายในธรรมชาตินั้น ตามค�าสอน 

ที่ถูกต้อง ตามพระพุทธวจนะที่แท้จริง ด้วยการศึกษาตาม 

พระพุทโธวาทน้ันๆ ว ่า พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว ้

ในธรรมชาติของการเห็นการได้ยินนั้น ให้ทราบว่าธรรม 

เหล่านี้เป็นอะไรกันแน่

 ธรรมชาติเหล่านั้น พระพุทธองค์ทรงปฏิเสธว่า มิใช่

เป็นอะไรๆ ทั้งหมดตามที่กล่าวมาแล้ว มิใช่สัตว์ มิใช่บุคคล 

เป็นต้น แต่ธรรมชาติเหล่านั้นเป็นปรมัตถธรรม คือเป็น

ธรรมทีม่อียูจ่ริง และเป็นของจริงด้วย ตอนนีโ้ปรดอย่าลมืว่า  

ของจริงนั้นหมายความว่ากระไร 
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และปรมัตถธรรมนี้เอง ที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวว่าเป็น

อนตัตา ฉะนัน้ค�าว่า “อนตัตา” จึงมใิช่หมายความว่าเป็นของ

สูญหรือเป็นของไม่มี เพราะค�าว่า “อนัตตา” นี้ ต้องมาจาก

ความไม่เที่ยงและความเป็นทุกข์ ฉะนั้นสภาวะอันใดจะเป็น

อนัตตาได้ สภาวะนั้นจะต้องมีลักษณะไม่เที่ยงและเป็นทุกข์

ด้วย ก็ลักษณะไม่เที่ยงมีอยู่ในที่ใด ก็เป็นอันยืนยันรับรอง

อยู่ในตัวเองว่า ต้องมีธรรมชาติที่รับรองลักษณะที่ไม่เที่ยง

นั้นมีอยู่ เพราะถ้าว่าไม่มีธรรมชาติที่รับรองความไม่เที่ยง

นั้นแล้ว ความไม่เที่ยงหรือลักษณะไม่เที่ยงนั้น ก็มีไม่ได้ หรือ 

จะปรากฏขึ้นไม่ได้ และทรงบัญญัติว่า “สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้น

แหละเป็นทุกข์ และสิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ สิ่งนั้นแหละเป็น

อนัตตา” อันน้ีดิฉันยกมาเพ่ือจะให้เห็นว่าอนัตตานั้น ไม่ใช่

เป็นของสูญ หรือว่าเป็นของไม่มีอะไรทั้งนั้น

 ฉะนั้นเมื่อพูดถึงตรงนี้แล้วเราก็พอจะมองเห็นได้ว่า  

ในการที่เราจะเข้าไปรู้ถึงความหมายของค�าว่า “อนัตตา”  

ในพระพทุธศาสนานี ้ไม่ใช่ว่าเป็นของง่ายนกั ถ้าเราไม่ศกึษา

ให้เข้าถึงพระปรมัตถธรรมแล้ว ก็ยากท่ีจะเข้าถึงค�าสอน 

ที่แท้จริงในพระพุทธศาสนานี้ได้ ฉะนั้นดิฉันจึงขอเรียนว่า 

พระปรมัตถธรรม คือ พระอภิธรรมปิฎกนั้น เป็นของสมควร

และน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ส�าหรับท่านที่เป็นพุทธศาสนิก
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 ข้อนี้ดิฉันก็ขอฝากไว้ให้ทางพุทธสมาคมแห่งจังหวัด

ราชบุรีรับทราบไว้ด้วย เพราะพระปรมัตถธรรมนั้นเป็น 

ของจริงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และทั้งเป็นพยานรับรอง 

ค�าสอนในพระพุทธศาสนานี้ด้วย แต่ส�าหรับเวลานี้ ใน

บรรดาท่านที่นับถือพระพุทธศาสนาบางท่าน ที่ยังไม่รู้ว่า  

พระปรมตัถธรรมนัน้ เขาพูดด้วยเร่ืองอะไร กย็งัมีอยูมิ่ใช่น้อย

 เมือ่เราเหน็ว่าพระปรมตัถธรรมเป็นของจรงิแล้ว เราก็

ต้องเหน็ว่าพระพุทธศาสนาเป็นค�าสอนทีท่รงประกาศไปตาม

ความจรงิของธรรมชาตนิัน่เอง เป็นศาสนาทีมี่ความจรงิ มิใช่

หลอกลวง เพราะพระองค์ทรงประกาศพระศาสนา โดยมิได้

อาศัยการคาดคะเน หรือด้วยการอนุมานเอาเองตามชอบใจ

ของพระองค์ หาเป็นเช่นนัน้ไม่ หากแต่พระองค์ทรงประกาศ

พระศาสนา ไปตามความเป็นจริงของสภาวะหรือธรรมชาติ 

ตามพระปัญญาของพระองค์ทีไ่ด้เข้าไปพสิจูน์มาแล้ว ฉะนัน้

พระพุทธศาสนา จึงเป็นพระศาสนาที่มีความจริง และเป็น

ศาสนาที่สุขุมคัมภีรภาพยิ่งนัก ท้ังเป็นค�าสอนที่เต็มไปด้วย

เหตุผลที่เป็นของจริง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นศาสนา 

ที่ทนต่อการพิสูจน์ และทั้งชี้ให้เราตามพิสูจน์หาความจริง

ด้วยตนเองได้ โดยอาศัยเหตุผลตามนัยที่ได้ยกมาพิสูจน์  

ดังที่ได้อธิบายมาแล้วนั้น
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 เมื่อได้ลงความเห็นกันตามเหตุผลแล้วว่า พระพุทธ-

ศาสนาเป็นของจริงแท้ ไม่มีการวิปริตเปลี่ยนแปลง เช่นน้ี 

แล้วพระพุทธศาสนาจะเป็นการล้าสมัยได้อย่างไร เป็นของ

แน่นอนเหลือเกินว่า พระพุทธศาสนาน้ี จะไม่มีการล้าสมัย

เลย ฉะนั้นพวกเราจึงไม่ควรที่จะคิดหาวิธีเปลี่ยนแปลง

อะไรเลย ทางที่ถูกแล้วเรามีหน้าที่เพียงแต่ว่า จะต้องศึกษา 

ให้เข้าใจในอรรถรสแห่งความหมายให้ถูกต้องแท้จริง ตาม

ค�าที่พระองค์ประทานไว้เท่านั้นเอง เพราะพระพุทธศาสนา

ไม่มีการล้าสมัยหรือเปลี่ยนแปลง พระพุทธศาสนาจะเป็น

ศาสนาที่ใหม่อยู่เสมอ และพระพุทธศาสนาจะเป็นศาสนา

ที่เป็นไปคู่อยู่กับโลกเสมอ โลกนี้ตั้งอยู่ตราบใด พระพุทธ- 

ศาสนาก็ตั้งอยู่ตราบนั้น ถึงแม้โลกจะท�าลายเป็นเถ้าถ่านไป

แล้วก็ดี แต่ค�าสอนของพระพุทธองค์ ก็หาได้สาบสูญท�าลาย

ไปด้วยไม่ ความจริงค�าสอนของพระบรมศาสดานี้ ย่อมเกิด

เป็นอยู่ทุกวินาที มิได้มีการว่างเว้นจากโลกไปได้เลย เว้นแต่

เราจะรู้หรือไม่รู้เท่านั้น

 จึงเป็นอันว่า เรื่องราวเท่าที่ดิฉันพูดมานี้ เป็นนัยของ

สัจจะ คือเป็นความจริงในพระพุทธศาสนา
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ควำมบริสุทธิ์(สุทธิ)ในพระพุทธศำสนำ

 ต่อไปนี้ ก็จะได้พูดเรื่อง “ความบริสุทธิ์ในพระพุทธ-

ศาสนา” ขอท่านได้โปรดอดทนฟังอีกสักหน่อย อันความ

อดทนนี้ พระพุทธองค์รับสั่งว่า “เป็นมงคลอันประเสริฐ”  

ที่จะน�ามาซึ่งความสุขความเจริญ

 ก่อนที่จะพูดหรือท�าความเข้าใจในค�าว่า “บริสุทธิ์”  

ในพระพุทธศาสนานี้ เราจะต้องตั้งเป็นค�าถามขึ้นในใจของ

เราก่อนว่า พระบรมศาสดาทรงประกาศพระศาสนา และ

ทรงพยายามสั่งสอนสัตว์โลกอยู่ถึง ๔๕ พรรษา ด้วยความ

ทรมานเหนื่อยยากน้ัน เพราะเหตุใด และเพื่อประสงค์

ประโยชน์อันใด ?

 หากท่านจะซาบซ้ึงในเร่ืองพระศาสนาดแีล้ว ท่านคงจะ

นึกตอบในใจได้ไม่ผิด แต่หากท่านจะนึกตอบว่า พระองค์

ทรงประกาศพระศาสนา เพราะเรื่องต้องการลาภและยศ 

ข้อนี้ก็ผิด เพราะตระกูลของพระองค์ก็เป็นกษัตริย์สมบูรณ์

พร้อมแล้วด้วยลาภและยศ ไม่มคีวามจ�าเป็นอะไรทีจ่ะต้องหา

อีก ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้ว พระองค์ก็คงไม่เสียสละมาปฏิบัติ

ในพรหมจรรย์ของพระองค์ และเป็นไปด้วยความมักน้อย

สันโดษ อันนี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นได้แล้วว่า พระองค์

มิได้ประกาศพระศาสนาเพื่อลาภและยศแม้แต่น้อย
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 หากจะตอบว่า พระองค์ทรงประกาศพระศาสนาเพื่อ

หาพวกพ้อง คือ เกี่ยวแก่การเมือง นัยอันนี้ก็ยังไม่เหมาะสม

ด้วยเหตุผล เพราะเหตุว่า พระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินโดย

สมบูรณาญาสิทธิ์อยู่แล้ว จึงไม่ต้องหาพวกพ้องไปคิดปฏิวัติ

ใครอกี และทัง้เวลานัน้ก็ยงัไม่ปรากฏว่ามใีครทีค่ดิจะท�าการ

ปฏิวัติต่อพระองค์เลย จนกระทั่งพระองค์ปรินิพพาน ก็ยัง

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

 ถ้าจะตอบว่า เพราะพระองค์ไม่ถูกใจในพระราชวงศ์

ของพระองค์ มีพระมเหสี หรือพระพุทธบิดา เป็นต้น ข้อนี้

ก็ไม่เคปรากฏในประวัติศาสตร์ มีปรากฏแต่ว่าพระองค์เป็น

ทีร่กัทีย่นิดขีองตระกลูวงศ์ศากยราชนัน้ ตลอดพระมเหสแีละ

พระราชบิดา

 หรือเราจะตอบว่า พระองค์ทรงประกาศพระศาสนา 

ด้วยหวังว่าจะเอาบุญเอากุศล ข้อนี้ก็เป็นไปไม่ได้ เพราะเหตุ

ว่าพระองค์เป็นผู้สิ้นอาสวะแล้ว เป็นผู้ลอยเสียแล้วทั้งบุญ

และบาป และภพชาติของพระองค์ที่จะต้องไปรอคอยรับ

ผลของบุญและบาปนั้น ก็ไม่มีอีกแล้ว พระองค์จะประสงค์

เอากุศลไป เพ่ือประโยชน์อะไรอีกเล่า เพราะพระองค์เป็น 

ผู้ส้ินกเิลสแล้ว หมดความต้องการแล้วทุกอย่าง ฉะนัน้สิง่ใดๆ  

ในโลกนี้ จึงมิได้อยู่ในความปรารถนาของพระองค์เลย
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 ถ้าเช่นนั้น พระองค์ทรงประกาศพระศาสนาเพื่อ

ประโยชน์อันใดเล่า ? เมื่อเราคัดเอาความต้องการเพื่อ

ประโยชน์ต่างๆ ออกจากดวงจิตใจของพระองค์เสียทั้งสิ้น

แล้ว เราก็จะมองเห็นความบริสุทธิ์เด่นชัดในดวงพระหฤทัย

ของพระองค์ว่า ที่พระองค์ได้ทรงกระท�าการประกาศ 

พระศาสนา ที่ประกอบไปด้วยความล�าบากเหนื่อยยาก 

ไปด้วยความระหกระเหินนั้น ก็หาได้ทรงท�าด้วยประสงค ์

ประโยชน์ใดๆ ในส่วนของพระองค์เองไม่ แต่หากพระองค์

ได้ทรงกระท�าการประกาศพระศาสนา ไปด้วยอ�านาจของ 

พระมหากรณุาธิคณุ ทีม่เีตม็เป่ียมอยูใ่นพระทัยของพระองค์ 

ที่ได้เกิดขึ้นจากการสร้างสมบารมีมา โดยหวังประโยชน์เพื่อ

ช่วยสัตว์โลกท้ังหลาย ท่ีได้รับความเดือดร้อนระทมทุกข์  

อันเกิดจากธรรมชาติบังคับบ้าง ท่ีเกิดจากอ�านาจกิเลสของ

คนอื่นบ้าง หรือเกิดขึ้นด้วยอ�านาจกิเลสของตนเองบ้าง 

เพราะเหตุที่ถูกอวิชชา คือ ความมืด ไม่รู้ มาปิดบังไว้ จึง 

ท�าให้สัตว์โลกทั้งหลายหลงวนเวียนอยู่ในกองทุกข์ดังกล่าว

แล้วนั้นๆ ซึ่งมีชาติเป็นต้นเหตุ

 ด้วยเหตุผมดังกล่าวนี้เอง พระองค์จึงทรงทนต่อ

ความเร่งเร้าของพระมหากรณุา ท่ีเตม็เป่ียมอยูใ่นพระทยัของ
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พระองค์ไม่ได้ จึงได้ทรงประกาศพระศาสนาขึ้นด้วยความ

ล�าเค็ญเหน็ดเหนื่อย เพื่อจะชี้ช่องทางให้สัตว์โลกทั้งหลาย 

พ้นจากทุกข์ ดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว โดยมิได้เลือกชั้นวรรณะ

และชาตติระกลู หรือเดก็ผูใ้หญ่ และมหีรอืจน กบัทรงเสยีสละ 

มไิด้กลัวความล�าบากและทุกข์ยาก อันจะเกิดขึน้แก่พระองค์

ด้วยประการใดๆ เลย

 ฉะนั้นพุทธศาสนิกท้ังหลาย ท่านควรที่จะมีความ

ปลาบปลื้มและภาคภูมิใจที่สุด ที่มีโชคลาภอย่างยิ่ง โชคลาภ 

อันหาค่ามิได้ ที่ได้เข้ามาอยู่ใต้ร่มของผ้ากาสาวพัสตร์นี้ 

เพราะเหตุว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่บริสุทธิ์ ไม่ม ี

การหลอกลวงให้คนหลงหรือเข้าใจผิด เพื่อหวังประโยชน์

ใดๆ ที่จะเกี่ยวด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ สุข นั้นเลยแม้แต่น้อย  

จึงเป็นศาสนาที่น่าเคารพบูชาและน่าเลื่อมใส น่ารู้ น่าศึกษา 

น่าปฏิบัติตาม น่าจะตรึงตราไว้ในความรู้สึกอยู่ในจิตใจของ

บุคคลทุกชั้น ทุกวัย ทุกเพศ และทุกภาษา ทั้งควรที่เราจะ

พากันศึกษาให้ซาบซึ้งในอรรถรส และเหตุผลของค�าสอน

ของพระพุทธศาสนากันให้จริงๆ จังๆ 

 ด้วยเหตดัุงทีก่ล่าวมานีแ้หละ ดฉินัจงึเห็นว่าเราไม่ควร

จะเป็นพุทธศาสนิกกันเพียงแต่โดยส�ามะโนครัวหรือเพียง 
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ในนาม หรอืโดยตามๆ กนัมา หรอืเพยีงเพือ่จะรกัษาประเพณี

ไว้เท่านัน้ เราควรจะเป็นพุทธบริษัทด้วยการศกึษาให้ซาบซึง้

ในค�าสอน แล้วปฏิบัติตามค�าสอนนั้นด้วย และพยายาม

ชกัชวนกนัให้ประพฤตปิฏบิตัติาม เพือ่เป็นการเชดิชปูระกาศ

เกียรติคุณของพระพุทธศาสนา และเพื่อจะได้เป็นตัวอย่าง

แบบฉบับแก่อนุชนรุ ่นหลังๆ ซึ่งเป็นบุตรหลานของเรา 

ต่อๆ ไป และทั้งจะเป็นการรักษาประเพณีอันประเสริฐของ

ชาติไว้ด้วย เพราะหากว่าพระพุทธศาสนาของเรามีเกียรติ

ประกาศไป จนเป็นที่เชิดชูแก่สากลโลกเพียงใด ชาติไทย

ของเราก็จะได้ปรากฏเกียรติแก่สากลโลกเพียงนั้น แต่ถ้าเรา 

ไม่ช ่วยกันฟื ้นฟูประเพณีท่ีส�าคัญอันน้ีของชาติไว ้แล้ว  

ก็น่ากลัวว่าจะสูญส้ินไปเป็นแน่ และดิฉันคิดว่าอนุชน 

รุ ่นหลังๆ ซึ่งเป็นบุตรหลานของเราน้ัน คงจะสวดมนต ์

ไหว้พระกนัไม่เป็นแน่ เพราะเท่าท่ีดฉินัสงัเกตดเูวลานี ้กร็ูส้กึ

ว่าพวกเราทีเ่ป็นพทุธศาสนกิด้วยกนันัน้ ไม่ใคร่จะมีใครสนใจ

ที่จะศึกษาเพื่อที่จะให้เข้าใจกันจริงๆ รู้สึกว่าปล่อยกันไป

ตามมโนสาเร่นั่นแหละเป็นสนมาก และก็ต้องเป็นธรรมดา 

อยู่เอง ถ้าไม่สนใจแล้วก็ต้องไม่เข้าใจ เมื่อไม่เข้าใจแล้ว กไ็มรู่้

จกัคณุค่า เมือ่ไม่เหน็คุณค่าแล้ว กไ็ม่มศีรทัธาทีจ่ะปฏบิตัติาม 
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เมื่อไม่ปฏิบัติตามค�าสอนแล้ว ก็จะได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิก

แต่เพยีงในนาม หรอืเพยีงส�ามะโนครวัเท่าน้ัน หาใช่เป็นพทุธ

ศาสนิกโดยจิตใจที่แท้จริงไม่

 ฉะนัน้ในพระพุทธศาสนานี ้จงึถอืว่าการศกึษาให้เข้าใจ

ตามค�าสอน เป็นหลกัส�าคญัในข้ันต้น การปฏบัิตติามค�าสอน

เป็นความส�าคัญในขั้นที่สอง ปฏิเวธะรู้ตามแจ้งตามความ

เป็นจริงตามค�าสอนนั้นๆ เป็นขั้นที่สาม แต่มีสิ่งที่น่าเสียใจ

อยู่อย่างหนึ่งว่า ในประเทศไทยเราไม่มีธรรมเนียมประเพณี

การศึกษาวิชาในพระพุทธศาสนาที่จริงจังไว้ส�าหรับฆราวาส

ไว้ส�าหรับฆราวาส เพราะทั่วๆ ไปโดยมาก ที่ศึกษากันจริงๆ 

ก็มีอยู่เฉพาะแต่ในหมู่ท่านภิกษุเท่านั้น ถ้ายิ่งเป็นเพศสตรี

ด้วยก็ยิ่งแล้วใหญ่ รู้สึกว่าปล่อยกันเสียจนมีความเข้าใจผิด

ไปตามๆ กนั ว่าเร่ืองของพระศาสนานัน้มใิช่เป็นเรือ่งของเรา  

เป็นเรื่องของพระท่านต่างหาก เราก็มีหน้าที่ไปฟังเทศน์จาก

ท่านกแ็ล้วกนั ความเข้าใจอนันีย้งัไม่ถูก เพราะว่า “เรือ่งของ

พระศำสนำนัน้ เป็นเรือ่งของคนทกุคนที่ควรจะตอ้งศกึษำ 

และควรจะต้องรู้ต้องเข้ำใจและต้องปฏิบัติตำม หำใช ่

เป็นเรื่องเฉพำะของคนนั้นคนนี้ไม่” ถ้าเรามัวแต่จะคอยให้

พระท่านเรียนแล้ว จึงให้ท่านมาสอนเรา ความรู้สึกอย่างนี้  
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เขาเรียกว่าเอาจมูกคนอ่ืนมาหายใจ ถ้าหากพระท่านเกิด 

ไม่สอนขึ้นมา เราก็มิเลยไม่ต้องรู้เรื่องอะไรกันเลยหรือ ?  

การที่เป็นดังนี้ก็น่าจะเป็นเพราะขาดผู้น�านั่นเอง

 ฉะนั้นในเรื่องน้ี ดิฉันเห็นว่าพุทธสมาคมนี้แหละ  

เป็นผู้เหมาะที่สุดที่จะเป็นผู้น�าในทางนี้ เพราะดิฉันเชื่อใน

ความรู้และความสามารถของท่านกรรมการและสมาชิก 

ทุกๆ ท่าน ตลอดถึงท่านนายกว่า ท่านจะเป็นผู้น�าให้เกิด

การศึกษาในหลักวิชาทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่ง ก็ให้พระอภิธรรมปิฎกแก่ประชาชนชาวไทยตลอด

ทุกชั้นทุกวัยได้ ก็จะเกิดประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา

เป็นอย่างยิ่ง ในขั้นแรกเราก็ควรจะลองเปิดการศึกษาขึ้น 

ในบรรดาสมาชิกของสมาคมนี้ก่อน เพื่อจะได้เป็นตัวอย่าง 

ถ้าท�าได้ดงันีก้จ็ะเป็นมหากศุลอย่างยิง่ ฉะนัน้ในเรือ่งนี ้ดฉินั

กข็อฝากให้ทางสมาคมได้โปรดรบัเรือ่งทีด่ฉัินได้เรยีนมานี ้ไว้

ในความพิจารณาของสมาคมนี้ด้วย 

 ในที่สุดนี้ ดิฉันต้องขออภัยท่านผู้ฟังที่เคารพ ที่ดิฉัน

ต้องท�าให้ท่านนั่งทรมานฟังอยู่นาน และก็ขอขอบพระคุณ

ท่านด้วย ในการที่ท่านให้เกียรติดิฉัน โดยฟังอยู่จนจบ
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 โอกาสนี้ ดิฉันขออัญเชิญอ�านาจแห่งคุณพระรัตนตรัย 

และพร้อมด้วยกุศลเจตนา ที่เกิดขึ้นจากบุญกิริยาวัตถุซึ่ง

นับเนื่องอยู่ในธรรมสวนมัย ขอจงบันดาลให้ท่านนายกและ

กรรมการ ตลอดจนสมาชิกทั้งมวล จงได้ประสบความสุข 

ความเจริญ ตามความปรารถนาของท่านทุกประการ  

ตลอดถงึสนัติสขุ อนัเป็นความสขุทีป่ระเสรฐิอย่างยอดเยีย่ม 

คือพระนิพพาน ด้วยกันทุกๆ ท่านเทอญ

        

            สวัสดี
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อธิบดี๑ 
อาจารย์สุคนธ์ สุ่นศิริ

 ✽	 ความหมายของอธิบดี
 ✽	 สาธิปติชวนะ ๕๒
 ✽	 ความเป็นใหญ่ที่ต่างกันของอธิบดีกับอินทรีย์

ควำมหมำยของอธิบดี
 “อธิบดี” หมายถึง สภาพธรรมที่เป็นใหญ่ยิ่งกว่า 
ธรรมอื่นที่เกิดขึ้นพร้อมกับตน มีวจนัตะแสดงว่า (อตฺตนำ 
อธนี� ปต ิอธปิต)ิ๒  แปลความว่า ธรรมทีเ่ป็นเจ้าเป็นใหญ่ และ
มอี�านาจยิง่ ธรรมนัน้ชือ่ว่า “อธบด”ี อธบิดมี ี๔ ประเภท คอื
 ๑. ฉันทเจตสิก ธรรมชาติที่เนใหญ่ในความพอใจ
 ๒. วิริยเจตสิก ธรรมชาติที่เป็นใหญ่ในความเพียรต่อ
อารมณ์
 ๓. ชวนจิต ๕๒ ธรรมชาติท่ีเป็นใหญ่ในการตั้งใจรับ
อารมณ์
 ๔. ปัญญำเจตสิก ธรรมชาติที่ เป ็นใหญ่ในการรู ้ 
สภาวธรรมตามความเป็นจริง
๑ เรียบเรียงจากหนังสือคู ่มือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๗ ของ 
 มูลนิธิแนบมหานนีรานนท์
๒ วิภาวินีโยชนา. เล่ม ๓ หน้า ๒๑๒ (มมร.)
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สำธิปติชวนะ ๕๒
 “สำธิปติชวนะ” คือ ชวนจิตท่ีมีอธิบดีอย่างใด 
อย่างหนึ่งเกิดร่วมด้วย เพราะธรรมที่จะเป็นใหญ่เป็น 
อธิบดีได้นั้น ต้องเป็นธรรมในชวนจิต และเป็นชวนจิต 
ที่ต้องประกอบด้วยเหตุ ๒ ที่เรียกว่า “ทวิเหตุกชวนะ”  
เป็นอย่างน้อย หรือต้องประกอบด้วยเหตุ ๓ ที่เรียกว่า  
“ติเหตุกชวนะ” 
 ท่านพระอนุรุทธาจารย์ แสดงไว้ในพระอภิธัมมัตถ- 
สั งคหะ (ทฺวิ เหตุกติ เหตุกชวเนสฺ เวว ยถำสมฺภว�  
อธิปติ เอโกว ลพฺภตีติ)๓  แปลความว่า ทวิเหตุกชวนะและ
ติเหตุกชวนะเท่านั้น ที่จะมีอธิบดีได้อย่างเดียวในจ�านวน ๔ 
อธิบดีนั้น ชวนจิตที่เป็นอธิบดีนั้น เรียกว่า “สำธิปติชวนะ”  
ได้แก่ ชวนจิต ๕๒ ดวง คือ ทวิเหตุกชวนจิต ๑๘ และ 
ติเหตุกชวนจิต ๓๔

 ชวนจติทัง้หมดม ี๕๕ แบ่งโดยเหตแุล้ว ม ี๔ ประเภท 
คือ
 ๑. อเหตุกชวนจิต (ไม่มีเหตุ) ได้แก่ หสิตุปปาทจิต ๑
 ๒. เอกเหตุกชวนจิต (มีเหตุ ๑ คือ โมหเหตุ) ได้แก่  
โมหมูลจิต ๒

๓ อภิ.สงฺคห. ป.๗ ข้อ ๒๘ หน้า ๔๗ (มจร.)
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 ๓. ทวิเหตุกชวนจิต (มีเหตุ ๒) ๑๘ ดวง
  ๑. โลภมูลจิต ๘ (มีโลภเหตุ+โมหเหตุ)

  ๒. โทสมูลจิต ๒ (มีโทสเหตุ+โมหเหตุ)

  ๓. มหากุศลญาณวิปปยุตตจิต ๔ (มีอโลภเหตุ+อโทสเหตุ)

  ๔. มหากิริยาญาณวิปปยุตตจิต ๔ (มีอโลภเหตุ+อโทสเหตุ)

 ๔. ติเหตุกชวนจิต (มีเหตุ ๓) ๓๔ ดวง
  ๑. มหากุศลญาณสัมปยุตตจิต ๔

  ๒. มหากิริยาญาณสัมปยุตตจิต ๔  (มีอโลภเหตุ+

  ๓. มหัคคตกุศลจิต ๙      อโทสเหตุ+  

  ๔. มหัคคตกิริยาจิต ๙     อโมหเหตุ)

  ๕. โลกุตตรจิต ๘

สรุป
 สำธิปติชวนจิต ๕๒ = ทวิเหตุกชวนจิต ๑๘ +  
ติเหตุกชวนจิต ๓๔
 ฉันทาธิปติ  คือ ฉนัทเจตสกิ ขณะเป็นอธบิดใีนสาธปิติ
ชวนจิต ๕๒
 วีริยาธิปติ  คือ วิริยเจตสิก ขณะเป็นอธิบดีในสาธิปติ
ชวนจิต ๕๒
 จิตตาธิปติ  คือ สาธิปติชวนจิต ๕๒ ขณะเป็นอธิบดี
 วีมังสาธิปติ  คือ ปัญญาเจติสิก ขณะเป็นอธิบดีใน 
ติเหตุกชวนจิต ๓๔
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ควำมเป็นใหญ่ที่ต่ำงกันของอธิบดีกับอินทรีย์
 “ควำมเป็นใหญ่ของอธิบดี” นั้น มีสภาพเป็น 
ใหญ่ยิ่งกว่าธรรมอ่ืนที่เกิดพร้อมกันกับตน เม่ือเกิดขึ้นนั้น  
ย่อมเกิดเป็นอธิบดีเพียงอย่างเดียว เช่น ขณะที่ฉันทะเป็น 
อธิบดี วิริยะ จิต หรือปัญญา ก็ต้องคล้อยตามฉันทะไป 
ในอารมณ์ที่พอใจของฉันทะนั้น เป็นต้น
 “ควำมเป ็นใหญ่ของอินทรีย ์” นั้น มิใช ่ เป ็น 
ความใหญ่ยิ่ง คือ เป็นใหญ่ในหน้าที่การงานของตนๆ  
ในขณะเกิดขึ้นนั้น ย่อมเกิดขึ้นได้พร้อมๆ กันหลายอินทรีย์ 
เพราะต่างก็ท�าหน้าที่ของตน ไม่ก้าวก่ายกัน เช่นในการเห็น 
เกิดขึ้น ย ่อมมีธรรมที่ เป ็นอินทรีย ์หลายประการ คือ  
จักขปุสาทรปู เป็นจกัขนุทรย์ี ในกลุม่ของจกัขทุสกกลาปนัน้ 
ต้องมีชีวิตรูป เป็นรูปชีวิตินทรีย์ จักขุวิญญาณเป็นมนินทรีย์ 
และมีชีวิตินทรีย์เจตสิกร่วมอยู่ด้วย ดังนี้เป็นต้น
 อธิบำยเพิ่มเติม 
 “อธิบดี” กับ “อิทธิบำท” มีองค์ธรรมเหมือนกันและ
เท่ากัน แต่ต่างกันในการท�าหน้าที่การงานของตนในขณะที่
ประกอบกับจิต คือ
 “อธิบดี” ท่านแสดงไว้ในหมวดมิสสกสังคหะ คือ  
ผสมกันทั้งฝ่ายอกุศล กุศล และอัพยากตะ ธรรมที่เป็นใหญ่
เป็นประธานให้ส�าเรจ็ในการงานในอกศุลจติ ๑๐ กศุลจติ ๒๑  
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และอัพยากตจิต ๒๑ ส่วน “อิทธิบาท” ท่านแสดงไว้ใน
หมวดโพธิปักขิยสังคหะ คือ ธรรมที่เป็นเหตุให้ส�าเร็จ 
การงานที่เป็นกุศลอันประเสริฐ ท่ีจะให้บรรลุมหัคคตกุศล
และโลกุตตรกุศล ได้แก่
 ๑. ฉันทิทธิบำท  ได้แก่ ฉันทเจตสิกในกุศลจิต ๒๑
 ๒. วีริยิทธิบำท  ได้แก่ วิริยเจตสิกในกุศลจิต ๒๑
 ๓. จิตติทธิบำท ได้แก่ กุศลจิต ๒๑
 ๔. วีมังสิทธิบำท ได้แก ่ปัญญาเจตสิกในกุศลญาณ
สัมปยุตตจิต ๑๗

           สวัสดีค่ะ
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มหาสติปัฏฐานำสูตร 
หมวดอิริยาบถ ๔๑ (ต่อ) 

 อาจารย์บุญณัฐศักดิ์ ทวิพัฒน์ เรียบเรียง

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมำสมฺพุทฺธสฺส.

 อิริยาบถใหญ่ทั้ง ๔ คือ การยืน เดิน นั่ง นอน เป็น
สิ่งที่มีอยู่แล้ว ไม่ต้องสร้างขึ้นมาอีก หน้าที่ของผู้ปฏิบัติ คือ 
เพียงตามรู้ให้ตรงตามที่เป็นจริงที่ก�าลังปรากฏเป็นปัจจุบัน 
กายทรงอยู ่ในอาการท่าทางอย่างใด ก็รู ้ชัดถึงกายนั้น 
โดยอาการนั้นๆ เมื่อใช้อิริยาบถใดนาน ความปวดเมื่อย  
ซ่ึงเป็นทุกขเวทนาอันเนื่องด้วยกายเกิดขึ้น เพราะทนอยู่ใน
อิริยาบถนั้นไม่ได้ รู้เหตุเช่นนี้แล้ว ก็เปลี่ยนอิริยาบถสลับกัน
ไปตามธรรมชาติและเหมาะควรแก่ทุกข์ 
 ยถำ ปน “สกฏ� คจฺฉติ, สกฏ� ติฏฺตี”ติ วุจฺจติ, น จ 
กิฺจิ สกฏ� นำม คจฺฉนฺต� วำ ิต� วำ อตฺถิ, จตฺตำโร ปน 
โคเณ โยเชตฺวำ เฉกมฺหิ สำรถิมฺหิ ปำเชนฺเต “สกฏ� คจฺฉติ, 
สกฏ� ตฏฺิต”ีต ิโวหำรมตตฺเมว โหต,ิ เอวเมว อชำนนฏฺเน 
สกฏ� วิย กำโย, โคณำ วิย จิตฺตชวำตำ, สำรถิ วิย จิตฺต�.๒ 

๑ ข้อความอักษรตัวหนา ที่เป็นภาษาบาลี เป็นข้อความจากพระบาลี อรรถกถา ฎีกา,  
 ข้อความอักษรตัวธรรมดา เป็นข้อความแปลจากพระบาลี อรรถกถา ฎีกา, ข้อความ 
 อักษรตัวเอียง เป็นข้อความอัตโนมติ
๒ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๗๕/๓๖๔ (มจร.)
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 อุปมาเหมือนกับที่พูดว่า “เกวียนไป, เกวียนหยุด” 
แต่หาได้มีเกวียนใดๆ ไปหรือหยุดไม่ แต่ว่าเมื่อสารถีผู้ฉลาด 
เทียมโค ๔ ตัวขับไป จึงมีโวหารเพียงว่า “เกวียนไป,  
เกวียนหยุด” เท่านั้น ข้อนี้ฉันใด กายเทียบได้กับเกวียน 
เพราะอรรถว่า ไม่รู,้ ลมทีเ่กดิจากจติ เทยีบได้กับโค, จิตเทยีบ
ได้กับสารถี ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
 “คจฺฉำมิ ติฏฺำมี”ติ จิตฺเต อุปฺปนฺเน วำโยธำตุ 
วิฺตตฺ ึชนยมำนำ อปุปฺชชฺติ, จติตฺกริยิวำโยธำตวุปิผฺำเรน  
คมนำทีนิ ปวตฺตนฺติ, ตโต “สตฺโต คจฺฉติ, สตฺโต ติฏฺติ,  
อห� คจฺฉำมิ, อห� ติฏฺำมี”ติ โวหำรมตฺต� โหติ.๑ 
 เมื่อจิตคิดจะเดิน จะยืน เกิดขึ้นแล้ว ธาตุลมก็ท�าให้
วิญญัติเกิดขึ้น อิริยาบถเดิน อิริยาบถยืน ก็เป็นไปได้ เพราะ
ความผลักดันของวาโยธาตุที่เกิดจากอ�านาจของจิต ท่ีจิต
กระท�าขึ้น จากนั้นก็มีเพียงค�าพูดกันว่า “สัตว์เดิน, สัตว์ยืน, 
เราเดิน, เรายืน” ดังนี้

๑ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๗๕/๓๖๔ (มจร.)
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 เตนำห –
  “นำวำ มำลุตเวเคน    ชิยำเวเคน เตชน�
  ยถำ ยำติ ตถำ กำโย    ยำติ วำตำหโต อย�.
  ยนฺต� สุตฺตวเสเนว     จิตฺตสุตฺตวเสนิท�
  ปยุตฺต� กำยยนฺตมฺปิ    ยำติ ำติ นิสีทติ.
  โก นำม เอตฺถ โส สตฺโต โย วินำ เหตุปจฺจเย
  อตฺตโน อำนุภำเวน    ตฏฺิเ วำ ยท ิวำ วเช”ต.ิ๑  
 ด้วยเหตุนั้น พระโบราณาจารย์จึงประพันธ์เป็นคาถา
ไว้ว่า “เรือใบจะแล่นไปได้ก็ด้วยก�าลังของลม ลูกศรจะแล่น
ไปได้ ก็ด้วยก�าลังของสายธนู ฉันใด กายนี้ย่อมด�าเนินไปได้
ด้วยก�าลงัของลม ฉนันัน้ เครือ่งยนต์คอืกายนี ้ทีท่่านประกอบ
แล้วด้วยสายคือจิต จึงเดิน ยืน และนั่งได้ เหมือนหุ่นยนต์ที่
ชกัด้วยสายฉะนั้น ในโลกนี ้ขึน้ชือ่ว่าสตัว์ใดๆ กต็าม เว้นเหตุ
ปัจจัยเสยีแล้ว จะยนืหรือเดินได้ตามล�าพงัตนเองนัน้หาได้ไม่”
 เรอืใบแล่นไปได้ด้วยแรงลม ลกูธนแูล่นไปได้ด้วยก�าลัง
สายธนู ฉันใด ร่างกายนี้ที่ถูกลมน�าไป ย่อมเดินไปได้ฉันนั้น 
 แม้เครื่องยนต์คือร่างกายนี้ ถูกประกอบไว้ด้วยกิริยา  
มกีารเดนิเป็นต้น ย่อมเดนิ ยนื และนัง่ ด้วยแรงสายชกัคือจติ 
เหมือนเครื่องยนต์ที่หมุนไปด้วยก�าลังสายชักฉะนั้น

๑ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๗๕/๓๖๔ (มจร.)
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 สัตว์ใดยืนหรือเดินได้ด้วยความสามารถของตน โดย
ปราศจากเหตุปัจจัย คือ ธาตุลมและจิตที่ต้องการจะท�า
อากัปกิริยาต่างๆ สัตว์นั้นพึงมีได้ในโลกนี้หรือ ? ย่อมไม่มีแน่
 ตสฺมำ เอว� เหตุปจฺจยวเสเนว ปวตฺตำนิ คมนำทีนิ  
สลฺลกฺเขนฺโต เอส “คจฺฉนฺโต วำ คจฺฉำมีติ ปชำนำติ,  
โิต วำ, นิสินฺโน วำ, สยำโน วำ สยำโนมฺหีติ ปชำนำตี”ติ 
เวทิตพฺโพ.๑ 
 เพราะเหตุนั้น ภิกษุผู้ปฏิบัตินี้ ก�าลังก�าหนดอิริยาบถ
เดินเป็นต้น ซึ่งเป็นไปได้ด้วยอ�านาจของเหตุปัจจัยอย่างนี้
เท่านั้น ท่านผู้รู้จึงควรทราบว่า เมื่อเดิน ก็ย่อมรู้ชัดว่า เดิน 
หรือ ยืน นั่ง นอนอยู่ก็ตาม ย่อมรู้ชัดว่า ยืน เดิน นั่ง หรือ
นอนอยู่
 ยถำ ยถำ วำ ปนสฺส กำโย ปณิหิโต โหติ, ตถำ  
ตถำ น� ปชำนำตีติ๒ สพฺพสงฺคำหิกวจนเมต�.๓ 
 “กห็รอืว่ำกำยของเธอตัง้อยูใ่นอำกำรใดๆ กย่็อมรูช้ดั
ซึง่กำยน้ัน โดยอำกำรนัน้ๆ” นีเ้ป็นค�ำพดูรวมของอริยิำบถ
ทั้งปวง

๑ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๗๕/๓๖๔ (มจร.)
๒ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๗๕/๓๒๗ (สฺยา.)
๓ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๗๕/๓๖๔-๓๖๕ (มจร.)
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 มคีวามหมายว่า จะตัง้กายอยูโ่ดยอริยิาบถใดๆ กต็าม, 
ก็ย่อมรู้กายคือรูปกายนั้น ตามอิริยาบถนั้นๆ โดยประการ 
ทั้งหลาย
  สพพฺสงฺคำหกิวจนนฺต ิสพเฺพสมปิฺ จตนุนฺ� อริยิำปถำน�  
เอกชฺฌ� สงฺคณฺหนวจน�, ปุพฺเพ วิสุ� วิสุ� อิริยำปถำน�  
วุตฺตตฺตำ อิท� เนส� เอกชฺฌ� คเหตฺวำ วจนนฺติ อตฺโถ.๑ 
 พระด�ารัสท่ีว่า “กห็รอืว่า เธอตัง้กายไว้ด้วยอาการใดๆ  
ก็ให้รู ้ชัดกายนั้น โดยอาการนั้นๆ” เป็นพระด�ารัสที่ตรัส 
รวมเอาอิริยาบถเข้าไว้ทั้งหมด เป็นค�ารวมเอาอิริยาบถ ๔  
ทุกอิริยาบถ เข้าเป็นอันเดียวกัน
 ปุริมนโย วำ อิริยำปถปฺปธำโน วุตฺโตติ ตตฺถ กำโย  
อปฺปธำโน อนุนิปฺผำทีติ อิธ กำย� ปธำน�, อปธำนฺจ  
อิริยำปถ� อนุนิปฺผำทึ กตฺวำ ทสฺเสตุ� ทุติยนโย วุตฺโตติ  
เอวมฺเปตฺถ ทฺวินฺน� นยำน� วิเสโส เวทิตพฺโพ.๒ 
  อีกอย่างหนึ่งควรทราบความแปลกกันของ ๒ นัย  
ในทีน่ี ้แม้อย่างนีว่้า นยัก่อนท่านพดูถึงอริยิาบถเป็นประธาน 
เหตุนั้น กายซึ่งไม่เป็นประธานในที่นี้ จะให้ส�าเร็จได้ใน 

๑ ที.ม.ฏีกา. (บาลี) ข้อ ๓๗๕/๓๘๒-๓๘๓ (มจร.)
๒ ที.ม.ฏีกา. (บาลี) ข้อ ๓๗๕/๓๘๓ (มจร.)
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ภายหลัง เหตุนั้นท่านจึงกล่าวนัยที่ ๒ เพื่อแสดงว่ากาย เป็น
ประธานไว้ในท่ีนี้ และอิริยาบถซ่ึงไม่ได้เป็นประธาน ท�าให้
ส�าเร็จได้ในภายหลัง
 อิท� วุตฺต� โหติ – เยน เยน วำ อำกำเรนสฺส กำโย 
โิต โหติ, เตน เตน น� ปชำนำติ. คมนำกำเรน ิต� คจฺฉตีติ  
ปชำนำต.ิ ำนนสิชชฺสยนำกำเรน ิต� สยำโนติ ปชำนำตีต.ิ๑ 
 มคี�าทีท่่านอธบิายไว้อย่างนีว่้า หรอืว่ากายของภกิษุนัน้
เป็นไปแล้วโดยอาการใดๆ ก็ให้รู้ชัดกายนั้น โดยอาการนั้นๆ 
หมายความว่า รู้ชัดกายท่ีเป็นไปแล้วโดยอาการเดิน ก็ให้รู้
ชดัว่าก�าลงัเดนิ รูช้ดักายทีเ่ป็นไปแล้วโดยอาการยนื นัง่ หรอื
นอน ก็ให้รู้ชัดว่าก�าลังยืน นั่ง หรือนอน ดังนี้
 อิติ อชฺฌตฺต� วำ กำเย กำยำนุปสฺสี วิหรติ, พหิทฺธำ 
วำ กำเย กำยำนุปสฺสี วิหรติ, อชฺฌตฺตพหิทฺธำ วำ กำเย 
กำยำนุปสฺสี วิหรติ.๒   
 ตามประการท่ีกล่าวมานี้ ภิกษุชื่อว่า ย่อมเป็นผู้ตาม
พิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่บ้าง, ย่อมเป็นผู้ตาม
พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่บ้าง, ย่อมเป็นผู้ตาม
พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่บ้าง

๑ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๗๕/๓๖๔-๓๖๕ (มจร.)
๒ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๗๕/๓๒๗ (สฺยา.)
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 ภิกษุ คือ ผู้เห็นภัยในสังสารวัฏ แล้วปฏิบัติ ชื่อว่า 
ย่อมเป็นผูพ้จิารณาเหน็กาย คอื รปูอริิยาบถ มีรปูเดนิเป็นต้น
ในกาย คือในรูปกายหรือในสรีระ ภายใน คือที่เป็นของตน  
ทีย่ดึถอืว่าเป็นตน ตามพิจารณาว่าเป็นรปูเดนิ ไม่ใช่สตัว์เดนิ  
ไม่ใช่บุคคลเดิน ภายนอก คือที่เป็นของผู้อื่น โดยคล้อยตาม
การเห็นในรูปกายของตน ท�านองว่าของตนฉันใด ของผู้อื่น 
ก็ฉันนั้น ท้ังภายในทั้งภายนอก หมายถึง ย่อมพิจารณา 
เห็นกาย คือรูปอิริยาบถในรูปกาย ทั้งภายใน คือทั้งที่เป็น
ของตน ทัง้ภายนอก คอืทัง้ทีเ่ป็นของผูอ้ืน่ ค�าตรสันีเ้พือ่แสดง
ถึงความที่กรรมฐานของผู้ปฏิบัติเป็นไปคล่องแคล่ว ปรารภ
อิริยาบถของตนบ้าง ของผู้อ่ืนบ้าง กลับไปกลับมาดุจว่า 
พร้อมกัน ตามกาล (อุบายดับทุกข์)
 อิริยำปถปริคฺคณฺหนมฺปิ อิริยำปถวโต กำยสฺเสว  
ปริ คฺ คณฺหน�  ต สฺส  อวตฺ ถำวิ เ สสภำว โตติ  วุ ตฺ ต�  
“อิริยำปถปริคฺคณฺหเนน กำเย กำยำนุปสฺสี วิหรตี”ติ.๑  
 แม้การก�าหนดอิริยาบถ ก็เป็นการก�าหนดกายนั่นเอง 
ที่เป็นอิริยาบถ เพราะเป็นการก�าหนดกายนั้นเป็นพิเศษ  
เหตุนั้น พระอรรถกถาจารย์ จึงกล่าวค�าว่า “เป็นผู้พิจารณา
เห็นกายในกายเนืองๆ อยู่ ด้วยการก�าหนดอิริยาบถ

๑ ที.ม.ฏีกา. (บาลี) ข้อ ๓๗๕/๓๘๓ (มจร.)
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 นี้มีความหมายว่า ผู้ปฏิบัติอย่างนี้ย่อมเกิดญาณรู้เห็น 
ความเกิดขึ้นในกาย คือในรูปอิริยาบถ กล่าวคือ เห็นปัจจัย
ที่ท�าให้รูปอิอิริยาบถเกิดขึ้น อันได้แก่จิตและวาโยธาตุ 
ที่ เกิดจากจิตดังกล่าวแล้ว ตลอดจนในรูปกายทั้งปวง  
กล่าวคือ เห็นปัจจัยที่เป็นสาธารณะแห่งรูปขันธ์ทั้งปวง  
อันได้แก่ อวิชชา ความไม่รู้อริยสัจ ๔ ตัณหา ความอยาก 
อุปาทาน ความยึดมั่น กรรม คือกุศลและอกุศลที่ได้ท�าไว้  
ซึง่ปัจจยัเหล่านีเ้ป็นปัจจยัอดตี และอาหารทีก่ลนืกนิแต่ละมือ้  
เพือ่ค�า้จนุรูปขนัธ์ให้ตัง้อยูไ่ด้ตลอดอาย ุซึง่เป็นปัจจยัปัจจบุนั 
ย่อมเข้าถึงความจริงว่า รูปอิริยาบถก็ดี รูปขันธ์ทั้งหมดก็ดี  
มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา เพราะปัจจัยที่เกิดขึ้นอย่างนี้
 แม้การตามพิจารณาดูธรรมที่เป็นเหตุดับไปเนืองๆ  
คอืญาณเหน็ความดบัไปเป็นธรรมดาในรปูอิรยิาบถ ตลอดจน 
ภายในทั้งหมด เพราะความเป็นปัจจัยเหล่านั้นนั่นแหละ 
ดับไป
 ส่วนการตามพจิารณาดธูรรมเป็นเหตเุกิดขึน้และธรรม
เป็นเหตุดับไปเป็นธรรมดา ในกายอยู่บ้าง มีความหมายว่า  
ย่อมเกิดญาณรู้เห็นความเกิดขึ้นเพราะปัจจัยเกิดขึ้นเป็น
ธรรมดา ตามกาลอันควร ย่อมเกิดญาณรู้เห็นความดับไป
เพราะปัจจัยดับไปเป็นธรรมดา ตามกาลอันควร ด้วยความ
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ทีญ่าณปัญญาของผูป้ฏบิตัแิกล้วกล้าจนสามารถเห็นทัง้ความ
เกิดขึ้น ทั้งความดับไป ในอารมณ์เดียวกัน เพื่อความเกิดขึ้น
ของวิปัสสนานั่นเอง (อุบายดับทุกข์)
 สมทุยธมมฺำนุปสฺสี วำ กำยสฺม ึวิหรต,ิ วยธมมฺำนปุสสฺี  
วำ กำยสฺมึ วิหรติ, สมุทยวยธมฺมำนุปสฺสี วำ กำยสฺมึ  
วิหรติ.๑ 
 เธอเฝ้ำพิจำรณำถึงธรรมเป็นเหตุเกิดข้ึนในกำย
เนืองๆ อยู่บ้ำง เฝ้ำพิจำรณำดูธรรมเป็นเหตุดับไปในกำย
เนืองๆ อยู่บ้ำง หรือเฝ้ำพิจำรณำดูธรรมเป็นเหตุเกิดขึ้น
และธรรมเป็นเหตุดับไปในกำยเนืองๆ อยู่บ้ำง
 สมุทยธมฺมำนุปสฺสี วำติอำทีสุ ปน อวิชฺชำสมุทยำ  
รูปสมุทโยติอำทินำ นเยน ปฺจหำกำเรหิ รูปกฺขนฺธสฺส  
สมุทโย จ วโย จ นีหริตพฺโพ.๒ 
 ส่วนพระด�ารัสที่ว่า ท่านผู้รู้ควรน�าเอาธรรมเป็นเหตุ
เกิดขึ้นและดับไปของรูปขันธ์ออกแสดงด้วยอาการ ๕ อย่าง 
โดยมนียัเป็นต้นว่า เพราะอวชิชา รปูจงึเกดิ, เพราะอวชิชาดบั  
รูปจึงดับ

๑ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๗๕/๓๒๗ (สฺยา.)
๒ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๗๕/๓๖๕ (มจร.)
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 มหาวรรคฎีกาท่านสงเคราะห์อาการ ๕ อย่าง คือ 
เพราะอวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม และอาหารเกิด  
รูปจึงเกิด ชื่อว่าเห็นความเกิดขึ้นของรูปขันธ์ดังนี้ฉันใด  
ท่านจึงสงเคราะห์อาการ ๕ มีว่าเพราะอวิชชา ตัณหา 
อุปาทาน กรรม อาหารดับ รูปขันธ์จึงดับ ชื่อว่าเห็น 
ความดับไปของรูปขันธ์
 ความจริงเพียงการรู้ว่าอิริยาบถเป็นอาการของกาย 
กายเป็นกองรูปนั้น ยังไม่เพียงพอท่ีจะขจัดความเห็นผิด  
ผู้ปฏิบัติต้องเห็นประจักษ์ในความเกิดขึ้นและดับไป เป็น
ความไม่เที่ยงเสียก่อน จึงจะคลายความเห็นผิดว่าเที่ยงได้  
ดังนั้นการเห็นประจักษ์ในความเกิดดับจึงส�าคัญมาก  
จดัว่าเป็นพืน้ฐานให้ผู้ปฏบิตัหิยัง่เหน็ความเป็นทุกข์และไม่ใช่ 
ตัวตนในโอกาศต่อไป
 วิหรตีติ จตูสุ อิริยำปถวิหำเรสุ อฺตรวิหำรสมำ-
โยคปริทีปนเมต�, เอก� อิริยำปถพำธน� อปเรน อิริยำปเถน 
วิจฺฉินฺทิตฺวำ อปตมำน� อตฺตภำว� หรติ ปวตฺเตตีติ อตฺโถ.๑ 
 บทว่า “วหิรต”ิ แปลว่า ย่อมอยู ่ บทนีเ้ป็นการแสดงถงึ
การประกอบการอยูด้่วยอิรยิาบถอริยิาบถอย่างใดอย่างหนึง่ 

๑ อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๓๕๕/๒๓๖ (มจร.)
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ในบรรดาอิรยิาบถ ๔, ความว่า ตดัขาดเสยีซึง่การเบียดเบียน
ในอิริยาบถหน่ึงด้วยอิริยาบถอื่น ย่อมน�าซึ่งอัตตภาพที่ยัง 
ไม่ตกไป ให้เป็นไปอยู่
 ‘อตฺถิ กำโย’ติ วำ ปนสฺส สติ ปจฺจุปฏฺิตำ โหติ  
ยำวเทว ำณมตฺตำย ปฏิสฺสติมตฺตำย.๑ 
 กห็รอืว่าสต ิย่อมเป็นอนัปรากฏแก่เธอว่า “กายมอียู”่  
เพียงเพื่อสักแต่ว่าญาณความรู้ เพียงเพื่อสักแต่ว่าอาศัย
ก�าหนดเท่านั้น
 มีอรรถาธิบายว ่า สติ ท่ีประกอบกับปัญญาตาม
พิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเป็นอันปรากฏแก่เธอว่า กาย
คือรูปกาย หรือรูปขันธ์เท่านั้นมีอยู ่ สัตว์ก็ดี บุคคลก็ดี  
อัตตากด็ ีสิง่ทีเ่นือ่งด้วยอตัตากดี็ หามอียูไ่ม่ และสตทิีป่รากฏ
อย่างนี้นั้น มิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างอื่น ที่แท้แล้ว 
เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ญาณ คือเป็นปัจจัยแก่ญาณความรู้
ทีย่ิง่ๆ ขึน้ไปเท่านัน้สบืต่อกนัไป และเพือ่ความเพิม่พนูก�าลงั
แห่งสตทิีจ่ะมสีบืต่อไปเท่านัน้ เป็นไปเพ่ือความเจริญแห่งสติ
และสัมปชัญญะ สาระของสติมีเพียงเท่านี้ สติก็มีอันเกิดขึ้น
ดับไปเป็นธรรมดา เช่นเดียวกับขันธ์อื่นทั้งหลาย

๑  ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๗๕/๓๒๗ (สฺยา.)
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 อนิสฺสิโต จ วิหรติ, น จ กิฺจิ โลเก อุปำทิยติ.๑ 
 เธอย่อมไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิเข้าไปอาศัยอยู ่ได้  
จึงไม่ยึดถือขันธ์ใดๆ ในโลก
 เม่ือสาระของสตเิป็นเพยีงปัจจยัแก่ปัญญา เกดิขึน้แล้ว
ดับไปเป็นธรรมดา ก็ย่อมเป็นปฏิบัติอย่างไม่อาศัยตัณหา 
กล่าวคือ ความอยากได้สติท่ีประกอบกับปัญญาอย่างน้ัน 
และไม่อาศัยทิฏฐิ กล่าวคือ ความเห็นผิดแม้เกี่ยวกับสาระ
ของสติ เพราะเหตุนี้จึงเป็นผู้หมดจด ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆ 
ไม่ว่าจะเป็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร หรือวิญญาณ ว่านี้
อัตตา หรือเป็นสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาของเรา ก็เป็นอันส�าเร็จ
ที่สุดแห่งการปฏิบัติ
 เอวมฺปิ, ภิกฺขเว, ภิกฺขุ กำเย กำยำนุปสฺสี วิหรติ.๒ 
 ภิกษุท้ังหลาย ด้วยอาการแม้อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่า  
เฝ้าพิจารณาดูกายในกายเนืองๆ อยู่
 อิธำปิ จตุอิริยำปถปริคฺคำหิกำ สติ ทุกฺขสจฺจ�, ตสฺสำ  
สมุฏฺำปิกำ ปุริมตณฺหำ สมุทยสจฺจ�, อุภินฺน� อปฺปวตฺติ  
นิโรธสจฺจ�, ทุกฺขปริชำนโน สมุทยปชหโน นิโรธำรมฺมโณ 
อริยมคฺโค มคฺคสจฺจ�.๓  

๑ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๗๕/๓๒๗ (สฺยา.)
๒ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๗๕/๓๒๗ (สฺยา.)
๓ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๗๕/๓๖๕ (มจร.)
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๑ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๗๕/๓๖๕ (มจร.)

 ในมหาสติปัฏฐานสูตรนี้ สติท่ีก�าหนดอิริยาบถ ๔  
จัดเป็นทุกขสัจจะ, ตัณหาในเบื้องต้นที่ให้เกิดสติ จัด
เป็นสมุทยสัจจะ, ความดับไปของทุกข์และสมุทัยทั้ง ๒  
จดัเป็นนโิรธสจัจะ, อรยิมรรคทีก่�าหนดรูท้กุข์ละสมุทยัมนีโิรธ 
เป็นอารมณ์ จัดเป็นมัคคสัจจะ
 เอว� จตุสจฺจวเสน อุสฺสกฺกิตฺวำ นิพฺพุตึ ปำปุณตีติ  
อิทเมกสฺส จตุอิริยำปถปริคฺคำหกสฺส ภิกฺขุโน ยำว  
อรหตฺตำ นิยฺยำนมุขนฺติ.๑ 
 โยคีภิกษุอุตสาหพยายามไปด้วยอ�านาจสัจจะ ๔  
ย่อมจะบรรลุถึงพระนิพพานได้ด้วยการการปฏิบัติอย่างนี้  
เหตุนี้ วิธีปฏิบัตินี้จึงนับว่าเป็นลู่ทางแห่งการน�าออกจาก 
วัฏฏทุกข์ ตราบส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ ส�าหรับภิกษุผู ้ที่
ก�าหนดอิริยาบถ ๔ ดังนี้แล

จบหมวดอิริยำบถบรรพ
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พระอภิธรรม พระสูตร
อาจารย์นิตยา ปรีชายุทธ

เรื่อง ปรมัตถธรรม คือ ธรรมชาติที่เป็นเพียงสภาวะไม่ใช ่
  สัตว์ บุคคล ตัวตน (ฉบับนี้ต่อเรื่องรูปปรมัตถ์)
รูป ๒๘ : ๒ ประเภท
    ภูตปฺปสำทวิสยำ        ภำโว  หทยมิจฺจปิ 
  ชีวิตำหำรรูเปหิ         อฏฺำรสวิธ�  ตถำ. 
  ปริจฺเฉโท  จ  วิฺตฺติ   วิกำโร  ลกฺขณนฺติ  จ 
  อนิปฺผนฺนำ  ทส  เจติ     อฏฺวีสวิธ�  ภเว.

อภิ.สงฺคห. ป.๖ ๑๗/๓๘ (มจร.)

รูป : ธรรมชาตท่ีิมกีารผนัแปรเปลีย่นแปลงสลายไป เมือ่ได้ 
  กระทบกับเหตุที่ไม่ถูกกัน (วิโรธิปัจจัย)
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รูป
 ๕

 +
 ว

ิสย
รูป

 ๗
 - 

โอ
ฬา

ริก

รูป
 ๑

๒

รูป
ที่เ

หล
ืออ

ีก 
๑๖

 
- ส

ุขุม
รูป

๑๖

สันต อนิจ ลักขณรูป ๔

เต

โสต

สัทท

ปุริส ภาวรูป ๒

วา

ฆาน

คันธ

อา มหาภูตรูป ๔

ชิว

รส

กา ปสาทรูป ๕

โผฏ วิสยรูป ๔ (๗)

อน
ิปผ

ันน
รูป

 ๑
๐

อุป
ทำ

ยร
ูป 

๒๔
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ลักขณำทิจตุกะ   ของรูป
ลักขณะ  -  สลายแปรปรวน  (รูปฺปนลกฺขณ�)
กิจ        -  มีการเกลื่อนกล่น  (วิกิรณรส�)
อำกำรฯ  -  เป็นอัพยากต ธ.  (อพฺพยำกตปจฺจุปฏฺำน�)
เหตุใกล้   -  วิญญาณ  (วิฺำณปทฏฺำน�)

๑. นิปผันนรูป    เป็นรูปปรมัตถ์แท้เรียกได้  ๕  ชื่อ

 -  สภำวรูป      มีสภาวะของตนๆ

 - สลักขณรูป  มีลักษณะ อนิจจะ ทุกขะ อนัตตะ

 -   นิปผันนรูป   เกิดจากกรรม จิต อาหาร อฺตฺ

 -   รูปรูป          มีการเสื่อมสิ้นสลายไป

 -   สัมมสนรูป  พิจารณา ไตรลักษณ์ได้ 

๒. อนิปผันนรูป  (มีชื่อตรงกันข้ำม)

นิปผันนรูป ๑๘

๑.  ปถวี – แข็ง และ อ่อน  เป็นที่อาศัยหรือท่ีต้ังของ 

  รูปอื่นๆ

๒.   เตโช – เย็น ร้อน  มีสภาพเป็นไอท�าให้วัตถุต่างๆ สุก  

  และละเอียดนุ่มนวล
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๓.   วำโย – เคร่งตึง เคลื่อนไหว  ท�าให้รูปที่เกิดพร้อมกับ 

  ตนตั้งมั่น และท�าให้เคลื่อนไหวหรือย้ายที่

๔.   อำโป – ไหล หรือเกาะกุม  ไม่อาจสัมผัสทางปัจทวาร

๕.   จักขุปสำท – ความใสรับรูปารมณ์  อยู่กลางตาด�า  

  มีเยื่อตา ๗ ชั้นซับอยู่

๖.   โสตปสำท – ความใสรับสัททารมณ์  อยู่ภายใน 

  ช่องหู สัณฐานเหมือนวงแหวน

๗.   ฆำนปสำท – ความใสรับคันธารมณ์  อยู่ภายใน 

  ช่องจมูก สัณฐานดังกีบแพะ

๘.   ชิวหำปสำท – ความใสรับรสารมณ์  อยู ่ที่ลิ้น  

  สัณฐานเหมือนปลายกลีบดอกอุบล

๙.   กำยปสำท – ความใสรับโผฏฐัพพารมณ์  อยู่ใน 

  ร่างกายทั่วไป

๑๐. รูปำรมณ์ – สี  แสดงวัตถุสิ่งของ รูปร่างสัณฐาน 

  ให้ปรากฏ

๑๑.   สทัทำรมณ์ – เสยีง  ย่อมท�าให้โสตวญิญาณรูไ้ด้

๑๒. คันธำรมณ์ – กลิ่น  แสดงให้ที่อาศัยของตนปรากฏ

๑๓. รสำรมณ์ – รส  เป็นที่พอใจของชิวหาวิญญาณ

  -- โผฏฐัพพำรมณ์ – เย็น ร้อน, อ่อน แข็ง, หย่อน ตึง   

   กายปสาทพงึถกูต้อง ม ี๓ อย่าง ปถวโีผฏฐัพพารมณ์,  

  เตโชโผฏฐัพพารมณ์, วาโยโผฏฐัพพารมณ์
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๑๔. อิตถีภำวะ – ความเป็นหญิง   

๑๕   ปุริสภำวะ – ความเป็นชาย

๑๖. หทยะ – ทีอ่าศยัเกดิของจติ – เจตสกิ  อยูใ่นแอ่งหวัใจ 

  โดยประมาณเมลด็ดอกบุนนาคมโีลหติหล่อเลีย้ง ราว ๑ ซองมอื

๑๗. ชีวิตะ – รักษากัมมชรูป  เป็นเหตุให้สหชาตรูป ท.  

  เป็นอยู่ได้

๑๘.  อำหำระ – ให้อาหารชรูปเกิด  ได้แก่โอชาท่ีอยู่ใน 

  อาหารต่างๆ

๑๙. ปริจเฉทะ – อากาส (ช่องว่างท่ีคั่นระหว่างรูปกลาป)             

   อากาส ยังหมายถึงได้อีก ๓ อย่าง

  - อชฏากาส      : อากาสที่ว่างฯ

  - ปริจฉินนากาส   : ช่องว่างที่มีขอบเขตก�าหนด

  - กสิณุคฆาฏิมากาส : อากาสที่เพิกจากกสิณทั้ง ๙

๒๐. กำยวิญญัติ – การเคลื่อนไหวของร่างกาย 

๒๑.  วจีวิญญัติ – การเคลื่อนไหวของวาจา

สังเกตความแตกต่างจากลิงคะ  

(รูปร่างสัณฐาน), นิมิตต (เครื่อง 

หมาย), กตุตะ (นสิยั) และอากปัปะ  

(กิริยาอาการ)

ย่อมมีปริจเฉทากาส 

คือ ปริจเฉทรูปอยู่

ด้วยเสมอ

๑. โพธนวิญญัติ :

 ให้ผู้อื่นรู้ความ

 ประสงค์ของตน

๒. ปวัตตนวิญญัติ :

 เป็นไปตามปกติ
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๒๒.   ลหุตำ – ความเบาของนิปผันนรูป

๒๓.   มุทุตำ – ความอ่อนของนิปผันนรูป

๒๔.   กัมมัญญตำ – ความควรแก่การงาน

  ของนิปผันรูป

๒๕.   อปุจยะ – การเกดิข้ึนครัง้แรกจนครบเตม็ตามควรของนปิผนันรปู

๒๖. สันตติ – ความสืบต่อกันระหว่างเกิดและดับของนิปผันนรูป

๒๗.-๒๘. ชรตำ, อนิจจตำ – ความแก่ของนิปปผันนรูป, ความดับ 

   ของนิปผันรูป

มหำภูตรูป ๔
  จตฺตาริ มหาภูตานิ จตุนฺนญฺจ มหาภูตาน� อุปทาย  
รูปญฺเจติ ทุวิธ� เจต� รูปํ เอกาทสวิเธน สงฺคห� คจฺฉติฯ
  มหำภตูะ คอื – สภาวะโดยความปรากฏเป็นของใหญ่ฯ 
รูปที่เป็นมหาภูตะ ด้วยเหตุ
๑. มหนฺตปำตุภำวโต : ปรากฏเป็นใหญ่
๒. มหำภูตสำมฺโต : เหมือนนักเล่นกล
๓. หำปริหำรโต : ต้องบ�ารุงรักษามาก
๔. หำวิกำรโต : เปลี่ยนแปลงใหญ่
๕. มหตฺตภูตตฺตำ : เป็นของใหญ่ที่มีอยู่

ย่อมเกิดขึ้นพร้อมกัน ท�าให้

การเคลือ่นไหวอริยิาบถใหญ่ 

น้อย หรอืการพูดเป็นไปโดย

สะดวก
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  ๑. ปฐวีธำตุ
๑. ลกฺขณปวี - แข้นแข็ง กระด้าง
๒. สสมฺภารปวี – อชฺฌตฺติกปฐวี ประกอบในร่างกายสัตว์  
 ท. (โกฏฐาสะ)  มี ๒๐
- ตจปัญจกะ    วักกปัญจกะ   ปัปผาสปัญจกะ  มตถลงุปัญจกะ  

เกสา             มังสัง             หทยัง             อันตัง       

โลมา            นหารู        ยกนัง              อันตคุณัง

นขา            อัฏฐิ            กิโลมกัง         อุทริยัง

ทันตา         อัฏฐิมิญชัง     ปิหกัง            กรีสัง

ตโจ             วักกัง          ปัปผาสัง       มัตถลุงคัง

 - พาหิรปฐวี อยู่ภายนอกไม่เกี่ยวกับชีวิตสัตว์ เช่น ดิน 
เหลก็ โลหะ ดบีกุ เงิน แก้วมณ ีสงัข์ ศิลา เงนิตรา ทอง พร้อม
ทั้งคุณสมบัติมีสี เป็นต้น
๓. อารัมมณปฐวี – ปฐวีกสิณ ดินท่ีใช้เป็นอารมณ์สมถ 
 กรรมฐาน
๔. สมมติปฐวี – เช่นเรียกเทวดาที่เกิดด้วยอ�านาจปฐวีกสิณ 
 ว่า “ปฐวีเทวดา”
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  ๒. อำโปธำตุ
๑. ลกฺขณอาโป  เอิบอาบ  เกาะกุม
๒. สสมฺภารอาโป  
 - อชฺฌตฺติกาอาโป  ประกอบในร่างกายสัตว์ ท. มี ๑๒
   เมทัจฉักกะ            มุตตัจฉักกะ

   ปิตตัง               อัสสุ

   เสมหัง               วสา

   ปุพโพ               เขโฬ

   โลหิตัง              สิงฆาณิกา

   เสโท              ลสิกา

   เมโท              มุตตัง

 - พาหิรอาโป อยู่ภายนอกไม่เกี่ยวกับชีวิตสัตว์ เช่น น�้ารส 
รากไม้ – ล�าต้น น�้ารสเปลือกไม้ – ผลไม้ นมสด นมส้ม 
เนยใส เนยข้น น�้ามัน น�้าผึ้ง น�้าอ้อย น�้าที่อยู่บนดิน – ใน
อากาศ เป็นต้น
๓. อารมฺมณอาโป อาโปกสิณ น�้าที่ใช้เป็นอารมณ์สมถ 
 กรรมฐาน
๔. สมฺมติอาโป ชื่อที่เรียกสมมุติ ดุจเดียวกับปฐวีสมมุติ
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  ๓. เตโชธำตุ
๑. ลกฺขณเตโช  ร้อน  อบอุ่น
๒. สสมฺภารเตโช
 - อชฌฺตฺติกเตโช ประกอบในร่างกายสัตว์ ท. มี ๔
           อุสมาเตโช          - ไออุ่น

            ปาจกเตโช         - ไฟย่อยอาหาร

            ชิรณเตโช          - ท�าให้ทรุดโทรมแก่ลง

            สันตาปนเตโช      - ท�าให้ร่างกายมีความร้อนมาก

 - พาหิรเตโช อยู่ภายนอกไม่เกี่ยวกับชีวิตสัตว์ เช่น ไฟฟืน  
ไฟหญ้า ไฟมูลโค ไฟแกลบ ไฟอสนิบาต ความร้อนแห่งไฟ –  
ดวงอาทิตย์ หรือ ความร้อน – ความอบอุ่นต่างๆ เป็นต้น
๓. อารมมฺณเตโช เตโชกสณิ ไฟท่ีใช้เป็นอารมณ์สมถกรรมฐาน
๔. สมฺมติเตโช ชื่อที่เรียกสมมุติ ดุจเดียวกับปฐวีสมมุติ

  ๔. วำโยธำตุ
๑. ลกฺขณวาโย พัดไปมา เคร่งตึง
๒. สสมฺภารวาโย
 - อชฺฌตฺติกวาโย ประกอบในร่างกายสัตว์ ท. มี ๖
           อุทธังคมวาโย      - พัดสู่เบื้องบนของร่างกาย

           อโธคมวาโย      - พัดลงสู่เบื้องล่างของล่างกาย
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          กุจฉิสยวาโย      - อยู่ในช่องท้อง

          โกฏฐาสยวาโย     - อยู่ในล�าไส้ใหญ่

           อังคมังคานุสาริวาโย  - อยู่ทั่วร่างกาย

           อัสสาสปัสสาสสวาโย - ลมหายใจเข้า-ออก

 - พาหิรวาโย อยู่ภายนอกไม่เกี่ยวกับชีวิตสัตว์ เช่น ลม
เหนือ (อุตฺตรวาตา) ลมใต้ (ทิกฺขิณวาตา) ลมตะวันออก  
(ปุรตฺถิมวาตา) ลมตะวันออก – ตะวันตก ลมหนาว – ร้อน 
ลมกระพือ หรือความพัดไปมา เป็นต้น
๓. อารมมฺณวาโย วาโยกสณิ ลมใช้เป็นอารมณ์สมถกรรมฐาน
๔. สมฺมติวาโย ชื่อที่เรียกสมมุติ ดุจเดียวกับปฐวีสมมุติ
 รูป ๒๘ มีชื่อตามสภาวะ ๘ ชื่อ
 ๑. อเหตุกะ          - ไม่ประกอบด้วยเหตุ

 ๒. สปัจจยะ        - มีปัจจัย ๔ : กรรม จิต อุตุ อาหาร

 ๓. สาสวะ          - เป็นอารมณ์ของอาสวะ

 ๔. สังขตะ          - ถูกปรุงแต่งด้วยปัจจัย ๔

 ๕. โลกียะ           - สงเคราะห์เข้าในสังขารโลก

 ๖. กามาวจระ   - เป็นอารมณ์ของกามตัณหา

 ๗. อนารัมมณะ  - ไม่รู้อารมณ์

 ๘. อัปปหาตัพพะ   - เป็น ธ. ที่ไม่ควรประหาณ
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 รูป ๒๘ จ�าแนก ๑๑ คู่       รูปที่เหลือเป็นรูปตรงกันข้าม

๑. อัชฌัตติกะ (รูปภายใน       - พาหิระ (๒๓)

 ‘มุ่งหมายถึงมีประโยชน์’) : 

 ปสาทรูป ๕  

๒. วัตถุ (ที่เกิดจิต-เจ) :         - อวัตถุ (๒๒)

 ปสาท ๕, หทย ๑     

๓. ทวาร (ทางออกวิถีจิต        - อทวาร (๒๑)

 กายกรรม และวจีกรรม) : 

 ปสาทรูป ๕ วิญญัติรูป ๒ 

๔. อินทรีย์ (เป็นใหญ่         - อนินทรีย์ (๒๐)

 เป็นผู้ปกครอง) : ปสาทรูป ๕ 

 ภาวะ ๒ ชีวิตรูป ๑  

๕. โอฬาริกะ             - สุขุมะ (๑๖)

 (รูปหยาบ ‘ปรากฏชัด’) 

 เมื่อพิจด้วยปัญญา    

๖. สันติเก (รูปใกล้ ‘รู้ง่าย’      - ทูเร (๑๖) 

 เมื่อพิจด้วยปัญญา                 

๗. สัปปฏิฆะ (เป็นสภาพ       - อัปปฏิฆะ (๑๖) 

 กระทบกันได้)     

ปส
าท

รูป
 ๕

วิส
ยร

ูป 
๗
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๘. อปุาทนินะ (เป็นผลอกศุลกรรม   - อนุปาทินนะ (จิ.-อุตุ –อาห.)

 และโลกียกุศลกรรม) : 

 กัมมชรูป ๑๘  

๙. สนิทัสสนะ (เห็นได้ด้วยตา) :   - อนิทัสสนะ (๒๗)

 รูปารมณ์     

๑๐. โคจรัคคาหกะ (รับปัญจารมณ์ได้) : ปสาทรูป ๕

๑๑. อวนิพิโภคะ (แยกจากกันไมได้) : - วินิพโภคะ (๒๐) 

  มหาภูตรูป ๔, รูปารมณ์, 

  คันธารมณ์, รสารมณ์, อาหารรูป

 
ปิยรูปสำตรูป ๖๐

  ย� โลเก ปิยรูปํ สำตรูปํ (ปิยรูป สาตรูปใด มีอยู่ใน
โลก) : สิ่งใดเป็นสภาพน่ารัก และเป็นสภาพอ่อนหวานใน
โลก (น่าพอใจ) ย่อมเป็นท่ีเกิด – เป็นท่ีตั้งอยู่ (ย่อมตั้งม่ัน
ด้วยอ�านาจความเป็นไปบ่อยๆ) ของตัณหา ซึ่งตัณหานี้  
เมื่อจะละก็ละที่ปิยรูปสาตรูปเมื่อดับก็ดับที่ปิยรูปสาตรูป
ตัณหานี้ใด อันเป็นเหตุเกิดในภพใหม่ ประกอบด้วย ความ
ก�าหนัดยินดี เพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์นั้นๆ คือ กามตัณหา 
ภวตัณหา วิภวตัณหา
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กำมตัณหำ (ตัณหำในกำม)  -  ราคะอันประกอบด้วย 
                  กามคุณ ๕
ภวตัณหำ (ตัณหำในภพ)     -  ราคะ (ยินดี) ในรูปภพ  
                  อรูปภพ และความพอใจ 
                  ในฌาน ที่สหรคตด้วย 
                  สสัสตทิฏฐ ิซึง่เกดิขึน้แล้ว 
                  ด้วยอ�านาจปรารถนาภพ
วิภวตัณหำ (ตัณหำในวิภพ)  -  ร า ค ะ ที่ ส ห ร ค ต ด ้ ว ย 
                  อุจเฉททิฏฐิ
ตัณหำ ๑๐๘                   -  อารมณ์ ๖ x ตัณหา ๓ x  
                  กาล ๓ x (อัชฌัตต, พหิทธ 
                  สันดาน) ๒
กิเลส ๑๕๐๐                   -  (นาม ๕๓ + นปิผนันรปู ๑๘  
                  + ลักษณรูป ๔) x (ใน,  
                  นอกสนัดาน) ๒ x กเิลส ๑๐)
วติกของคนในหมูป่ถุชุน อำศยัปิยรปูสำตรปู ๖๐ ต้ังลงแล้ว 
เป็นอันมำกโยไม่เป็นธรรม
ปิยรูปสำตรูป ชื่อว่า รูป แต่ไม่ชื่อว่ารูปขันธ์, รูปขันธ์ (อธ.
รูป ๒๘) ชื่อว่ารูปด้วย ชื่อว่ารูปขันธ์ด้วย
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  เรื่องของปรมัตถธรรมเรื่องรูปจะลงต่อใน ปัญญาสาร
ฉบับที ่๑๔๒ ฉบบันีข้อเสนอเรือ่งราวใน พระไตรปิกฎเทศนา
มหาวิตถารนัย ในคัมภีร์ขุททกนิกาย  มหานิบาตชาดก อันมี
อติถวีรรคที๗่ ตามวาระพระบาลบีญุกศุลจรยิา สมัมาปฏบิตัิ 
ซึ่งมีนามว่า อสาตมนตชาดก
  ณ บัดนี้ อาตมภาพจักแสดงพระไตรปิฏกเทศนา  
มหาวิตถารนัย ในคัมภีร์ขุททกนิกาย มหานิบาตชาดก  
กัณฑ์ที่ ๑๓ ว่าด้วยชาดกที่ ๑ ถึงที่ ๕ อันมีในอิตถีวรรคที่ ๗  
สืบต่อไป ตามวาระพระบาลี เพื่อให้เป็นเครื่องประดับ 
สติปัญญาบารมี ของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ผู้ใคร่ 
ในบุญกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ
  ด�าเนินความในชาดกที่ ๑ ซึ่งมีนามว่า อสาตมนต-
ชาดก สมเด็จพระศรีสุคตศาสดาจารย์ ได้ทรงยกขึ้นแสดง 
ในระหว่างท่ีพระองค์ทรงส�าราญอยู ่ณ พระเชตวนับรมพทุธวาส  
ด้วยทรงปรารภภิกษุผู้มีความกระสันรูปหนึ่งให้เป็นต้นเหตุ  
ก็เนื้อเรื่องของภิกษุผู้มีความกระสันนั้น จักมีแจ่มแจ้งอยู ่
ในอุมมาทันติชาดกในปัญญาสนิบาต ส่วนในชาดกนี้มีแต่
เรื่องราวโดยย่อว่า สมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงตรัสแก่
ภกิษผุูม้คีวามกระสนัว่า ดกู่อนภกิษหุญงิบางจ�าพวกย่อมเป็น
หญงิไม่มสีต ิมคีวามประพฤตอินัเลวทราม แต่เหตไุรเธอจงึม ี
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ความกระสนัดิน้รน เพราะหญงิเหล่านัน้เป็นเหตุ ตรสัดงันีแ้ล้ว  
จึงทรงแสดงเรื่องอดีตต่อไป
  ในอดตีกาล คร้ังพระเจ้าพรหมทตัเถลงิถวลัยราชสมบตัิ
อยู่ในเมืองพาราณสี มีทิศาปาโมกขอาจารย์องค์หนึ่งอยู่ 
ในเมืองตักกสิลา อันเป็นพระราชอาณาจักรคันธารราช
  ในครั้งนั้น  มีพราหมณ์ตระกูลหนึ่งอยู่ในกรุงพาราณสี 
เป็นผู้นิยมการบูชาไฟ ตั้งแต่วันที่บุตรถือปฏิสนธิจนกระทั่ง
บุตรคลอด ชันษาได้  ๑๖ ปี จึงบอกบุตรว่า ไฟที่มารดาบิดา
จุดไว้ในเรือนนี้  เร่ิมจุดไว้ตั้งแต่เจ้ายังอยู่ในครรภ์ เติมไส้ 
และน�้ามันอยู่เป็นนิจ ไม่ได้ให้ไฟนี้ดับลงเลย เพื่อประสงค์
บชูาพรหม ถ้าเจ้าต้องการจะไปเกดิในพรหมโลก จงออกบวช 
บูชาไฟอยู่ในป่า ถ้าเจ้าประสงค์จะอยู่ในฆราวาส ก็จงไป
ศึกษาศิลปะศาสตร์ในส�านักทิศาปาโมกขอาจารย์ ซึ่งอยู่ใน
ตกักสลิาราชธาน ีเมือ่เรยีนส�าเรจ็แล้ว เจ้าจงกลบัมารบัทรพัย์
มรดกของมารดาบิดาในภายหลังเถิด
  เมือ่บตุรได้ฟังดงันัน้ จงึตอบว่า ข้าพเจ้าไม่อาจจะออกไป 
บวชบูชาไฟอยู่ในป่าได้ ข้าพเจ้ายินดีจะอยู่ในเพศฆราวาส  
คร้ันแล้วก็กราบทูลลามารดาบิดา ถือเอาทรัพย์พันหนึ่ง 
เป็นส่วนบชูาคร ูไปสูส่�านกัอาจารย์ทศิาปาโมกข์ เพือ่ขอเรยีน 
ศิลปศาสตร์ทั้งปวง เมื่อเรียนจบแล้วก็กลับมาสู ่ส�านัก 
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มารดาบิดา แต่มารดาบิดาของมาณพนั้นไม่ปรารถนาจะให้
บุตรอยู่ครองฆราวาส แต่ปรารถนาจะให้บุตรนั้นออกบวช
บูชาไฟอยู่ในป่า จึงหาอุบายให้บุตรเบื่อหน่ายสตรี โดย
ให้พิจารณาเห็นโทษให้เด่นชัดด้วยตนเอง จึงถามบุตรว่า  
เจ้าได้เรียนมนต์อันชื่อว่า อสาตมนต์ ในส�านักอาจารย์แล้ว
หรือ เมื่อบุตรตอบว่า หามิได้ จึงบอกว่า ถ้าอย่างนั้นเจ้า 
จงกลบัไปเรียน อสาตมนต์ ให้ได้เสยีก่อนแล้วจงึค่อยกลบัมา  
มาณพผู้เป็นบุตรก็รับค�ามารดา แล้วลาไปสู่เมืองตักศิลา  
เพื่อจะเรียนอสาตมนต์นั้นในส�านักอาจารย์
  ก็แลมารดาของอาจารย์ทิศาปาโมกข์นั้นเป็นหญิง 
แก่ชรามีอายุ ๑๒๕ ปีแล้ว อาจารย์ของทิศาปาโมกข์นั้น  
ได้ปฏิบัติมารดาด้วยมือตนเอง ทุกประการเป็นต้นว่า  
อาบน�้าช�าระกายให้ และให้ข้าวน�้าโภชนาหารอยู่นั้นอยู่
เป็นนิตยกาลจนคนทั้งหลายรังเกียจ จึงได้น�ามารดาออกไป
ปฏิบัติเลี้ยงดูอยู่ในป่า สร้างบรรณศาลาอยู่โดยผาสุก
  เมื่อมาณพนั้นไปถึงเมืองตักกสิลาทราบว่าอาจารย ์
ไม่อยู ่จงึติดตามออกไปสูป่่าจนกระท่ังพบอาจารย์ แล้วชีแ้จ้ง
เหตกุารณ์ท่ีตนต้องกลบัมาให้อาจารย์ทราบ อาจารย์กด็�ารว่ิา  
มนต์อนัใดอนัหนึง่ทีช่ือ่ว่า อสาตมนต์ นัน้มิได้มี ชะรอยมารดา
ของมาณพนี้ปรารถนาจะให้บุตรรู้โทษของสตรีเป็นแน่นอน  

-18-0427.indd   161 5/25/61 BE   10:59 AM



162

ด�าริอย่างนี้แล้วจึงบอกแก่มาณพนั้นว่า เราจะให้เธอเรียน
อสาตมนต์นั้นตามประสงค์ แต่เธอจงปฏิบัติมารดาแทนเรา
นับแต่วันนี้เป็นต้นไป ในเวลาที่เธออาบน�้านวดฟั้นขัดสีให้
แก่มารดาของเรา เธอจงสรรเสริญร่างกายมารดาของเราว่า  
ข้าแต่แม่เจ้า ในเวลาท่ีแม่เจ้าแก่ชราถงึเพียงนีแ้ล้วแต่ร่างกาย
ยังสวยงามเหลือเกิน เมื่อเวลาแม่เจ้ายังสาวอยู่ ร่างกายของ
แม่เจ้าจะสวยงามสักปานใดหนอ ดังนี้ เธอจงกล่าวอย่างนี้
เสมอไป ถ้ามารดาของเรากล่าวอย่างไร เธอจงจ�ามาบอก
เราให้จงได้ เราจึงจะสอนอสาตมนต์ให้ มาณพนั้นก็รับค�า
อาจารย์และท�าตามสั่งทุกประการ เมื่อมาณพนั้นสรรเสริญ
ร่างกายอยู่เนืองๆ ดังนี้ กิเลสก็เกิดขึ้นในใจ มารดาของ 
ทิศาปาโมกขอาจารย์ ด้วยความส�าคัญว่า มาณพนี้คงจะมี
ความยินดีร่วมอภิรมย์กับเรา
  เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้ว อยู ่มาวันหนึ่ง มารดาแห่ง 
ทิศาปาโมกขอาจารย์จึงถามมาณพนั้นว่า เจ้าปรารถนาจะ
ร่วมอภิรมย์กับเราหรือ จึงได้สรรเสริญร่างกายของเราว่า
สวยงามอย่างนี ้มาณพนัน้จงึตอบว่าปรารถนา แต่ว่ายงัเกรง
อาจารย์มากอยูไ่ม่รู้ว่าจะท�าประการใด จึงบอกว่า ถ้าอย่างนัน้ 
เธอจงฆ่าอาจารย์ผู้ซึ่งเป็นบุตรของเราเสียเถิด มาณพนั้น 
ก็ตอบว่าฆ่าไม่ได้เพราะท่านมีพระเดชพระคุณแก่ข้าพเจ้า
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มาก ข้าพเจ้าได้ศกึษาเล่าเรียนศลิปวทิยากบัท่าน จกัฆ่าท่าน
เพราะอ�านาจกิเลสไม่สมควรยิ่งนัก จึงถามว่า ถ้าอย่างนั้น 
เธอจะไม่ทิ้งเราหรือ ถ้าเธอจักไม่ทิ้งเรา เราจักเป็นผู้ฆ่าเอง
  เมื่อมาณพได้ฟังดังนั้น จึงไปบอกแก่อาจารย์ อาจารย์
กล่าวว่า เป็นการดีแล้ว อาจารย์จึงตรวจดูอายุสังขารของ
มารดาตามต�าราไสยศาสตร์ ก็เห็นว่ามารดาจะขาดชีวิต
อินทรีย์ ถึงซึ่งความตายในเพลาวันนี้เป็นแม่นม่ัน จึงชวน
มาณพนั้นไปตัดไมมะเดื่อต้นหนึ่ง มาท�าเป็นรูปหุ่นประมาณ
เท่ารูปคนแล้วเอาไปวางให้นอนหงายอยู่ในท่ีนอนของตน  
เอาผ้าคลุมไว้เป็นอนัด ีแล้วท�าราวเชอืกส�าหรบัจบัไว้ราวหนึง่  
ก็เมื่อท�าเสร็จแล้วจึงบอกมาณพนั้นว่า เธอจงถือขวานเล่มนี้ 
ไปให้มารดาของเรา บอกว่าเรานอนอยู่ในที่นี้ หนทางที่จะ
มาที่นี้ก็มีราวเชือกส�าหรับจับ มาณพนั้นก็กระท�าตามค�า
ของอาจารย์ ฝ่ายมารดาของอาจารย์จึงซักมาณพนั้นอีกว่า  
เธอจะไม่ท้ิงเราแน่แล้วหรอื เม่ือมาณพตอบว่าแน่แล้ว จงึพยงุ
ให้ลุกขึ้นถือเอาขวานเดินเกาะราวเชือกไต่ไปทั้งมีร่างกาย 
สัน่ระรวั เมือ่ไปถงึหุน่จงึนัง่ลงลบูคล�าด้วยมอืแต่เบาๆ เข้าใจ
ว่าหุ่นนั้นเป็นบุตรของของตน จึงเปลื้องผ้าคลุมหน้าออก
ด้วยคิดจะฟันให้คอขาดทีเดียว ในขณะนั้น บุตรได้แอบไป
ดูอยู่ในที่ใกล้ เมื่อเปล้ืองผ้าคลุมออกแล้ว จึงยกขวานขึ้น 
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ฟันลงที่คอ พอทราบว่าเป็นของแข็งจึงทราบว่าเป็นหุ่น   
ฝ่ายบตุรทีแ่อบดอูยูน่ัน้จงึถามออกไปว่า ข้าแต่มารดา เหตไุร 
มารดาจึงท�าอย่างนี้ เม่ือมารดานั้นรู้สึกตัวว่าถูกลวงแล้ว 
ก็เสียใจ และล้มลงขาดใจตายอยู่ในสถานที่นั้น
  ฝ่ายบุตรผู ้เป็นทิศาปาโมกขอาจารย์ จึงพร้อมกับ
มาณพผู้เป็นศิษย์ช่วยกันท�าศพมารดา เมื่อท�าสรีรกิจเผาศพ
เสร็จแล้ว จึงบูชาด้วยดอกไม้และของหอม แล้วพามาณพ 
ผูเ้ป็นศษิย์กลบัไปทีบ่รรณศาลาบอกว่า ดกู่อนมาณพ มนต์ที่
ชื่อว่าอาสตมนต์นั้นมิได้มี อสาตมนต์นั้น ได้แก่ความไม่มีสติ
แห่งหญงิบางจ�าพวก ดงัมารดาของเราท่ีเธอเหน็เป็นตวัอย่าง
นี้แล ครั้นกล่าวดังนี้แล้ว ก็ให้มาณพกลับบ้านเมือง
  เมื่อมาณพกลับไปถึงบ้านเมืองของตนแล้ว ก็บอก
มารดาว่า ได้เรียนอสาตมนต์แล้ว มารดาจึงถามว่า บัดนี้เจ้า
จะอยูห่รอืจะบวช ตอบมารดาว่า ข้าพเจ้าได้เห็นโทษของสตรี
ทัง้หลายแล้ว ไม่ยนิดทีีจ่ะอยูใ่นฆราวาส ข้าพเจ้าจะออกบวช
บูชาไฟอยู่ในป่า แล้วกล่าวต่อไปว่า อรสา โลกิตฺถิโย นาม  
เป็นอาท ิซ่ึงยกขึน้ไว้เป็นเบือ้งต้นแห่งเทศนาแล้วนัน้ แปลว่า  
หญิงบางจ�าพวกบนโลกนี้ เป็นผู้ไม่มีสติเหนี่ยวรั้งใจ ไม่มีสติ
เป็นเครื่องกั้นกาง เขตแดนของหญิงจ�าพวกนั้นไม่มี หญิง
จ�าพวกนั้นมีแต่ความรักใคร่ยินดีและดีแต่ความคะนอง 
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กาย วาจา ใจ ไม่รู้จักอิ่มในกามารมณ์ เปรียบเหมือนกับไฟ 
ซึง่ไม่รูจ้กัอิม่ด้วยเชือ้ไฟทัง้ปวงฉะนัน้ โดยเหตนุี ้ข้าพเจ้าจงึจะ
ละเพศฆราวาสออกบรรพชาเจริญวเิวกสมาบตัอิยูใ่นป่า ดงันี้
  ครัน้มาณพนัน้กล่าวดงันีแ้ล้ว กก็ราบลามารดาออกไป
บรรพชาเป็นฤๅษีอยู่ในป่า เวลาละเบญจขันธ์ก็ขึ้นไปเกิดใน
พรหมโลก ด้วยอ�านาจฌานสมาบติัและด้วยจรยิาวตัรของตน
  ครั้นสมเด็จพระทศพลทรงแสดงเรื่องอดีตอย่างนี้แล้ว 
จึงตรัสซ�้าอีกว่า ดูก่อนภิกษุ หญิงบางจ�าพวกเป็นผู้ไม่มีสติ 
เป็นคนชั่วช้าลามก ให้ทุกข์แก่ผู้ที่รักใคร่ตน เหมือนดังเรื่อง 
ทีแ่สดงมาแล้วนี ้ครัน้ตรสัดงันีแ้ล้ว จงึทรงแสดงอรยิสจัต่อไป  
แล้วทรงประชุมชาดกว่า มารดาของทิศาปาโมกขอาจารย ์
ในครั้งนั้น ได้มาเกิดเป็นนางภัททกาปิลานีในบัดนี้ บิดา 
แห่งทิศาปาโมกขอาจารย์นั้น ได้มาเกิดเป็นพระมหากัสสป 
มาณพผูเ้ป็นศษิย์ของทศิาปาโมกข์ ได้มาเกดิเป็นพระอานนท์  
ส่วนทิศาปาโมกขอาจารย์ ได้มาเกิดเป็นเราตถาคตนี้เอง จบ 
อสาตมนัตชาดกเพยีงเท่านี ้ในชาดกนีช้ีใ้ห้เห็นว่า สตรบีางคน 
หรอืบางพวกย่อมเป็นผูข้าดสต ิไม่รูจ้กัเหนีย่วรัง้ใจของตนเอง 
เมื่อความรักเกิดขึ้นก็ปล่อยให้เป็นไปตามความรัก จนถึงกับ
อาจท�าความชั่วอันใหญ่หลวงได้ เหมือนกับเรื่องในชาดกนี้
เป็นอุทาหรณ์โดยเหตุนี้ นักปราชญ์ทั้งหลายจึงสั่งสอนบุตร
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สืบๆ กันมาว่า ขึ้นชื่อว่าสตรีแล้วอย่าวางใจ ให้ถือว่าเป็น
อสรพษิตวัส�าคญั ถ้าพลาดกจ็ะฆ่าตนให้ถึงซ่ึงความตาย และ
ยังมีสุภาษิตอยู่บทหนึ่งว่า ธรรมดาช้างสารและงูเห่า ข้าเก่า 
เมียรัก อย่าไว้ใจนักมักจะระทม ดังนี้ นี่ก็ล้วนเป็นค�าเตือน
สติของกุลบุตรท้ังหลายให้ระวังตัว อย่ามัวเมาลุอ�านาจแก่
ความรัก ต้องให้รู้สงัเกตพิจารณาว่า สตรีคนใดจะเป็นผูท้ีต่น
ไว้วางใจได้ ถึงสตรีเล่าก็เหมือนกัน ต้องให้มีสติพิจารณาว่า  
บุรุษคนใดจะเป็นผู้ท่ีตนไว้ใจได้ เพราะเหตุว่าบุรุษก็มีหลาย
จ�าพวกเหมือนกับสตรี กล่าวโดยย่อ คือ จ�าพวกที่เลวก็มี  
จ�าพวกที่ดีก็มี แต่ส�าหรับบุรุษมักเป็นผู ้มีสติเหนี่ยวรั้งใจ 
ของตน ไม่ถึงกับฆ่าลูกฆ่าเมียด้วยความรัก เป็นแต่ท�าความ
เดือดร้อนเสียหายในทางท�าลายความสุขแห่งครอบครัว 
บางอย่างเท่านั้น เว้นแต่ภรรยาท�าความชั่วช้าด้วยการคบชู้
หาผัวเท่านั้น บุรุษจึงจักฆ่าภรรยาได้ เพราะเหตุว่าธรรมดา
บุรุษทั้งหลาย ย่อมเป็นผู้มีก�าลังใจแข็งแรง มีสติปัญญา 
กว้างขวางกว่าสตรี จะท�าสิ่งใดย่อมพิจารณาเห็นกาลไกล
เสมอว่า เมื่อเราท�าลงไปแล้วจะได้รับผลอย่างไรต่อไป 
ในข้างหน้า ส่วนสตรีจ�าพวกที่ดีก็มีเหมือนกันกับบุรุษ  
มิใช่ว่าจะเลวไปหมดทุกคนก็หาไม่ ด้วยประการฉะนี้
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  ก็ในชาดกท่ี ๓ รองลงไป อันมีนามว่าอันธภูตชาดก  
ซ่ึงมีเนื้อความว่า เมื่อเวลาสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ 
ประทับอยู่ท่ีพระเชตวนารามนั้น ได้ทรงปรารภภิกษุผู ้มี
ความกระสันอีกรูปหนึ่ง แล้วจึงทรงแสดงชาดกนี้ให้เป็นผล
แก่ภิกษุรูปนั้นว่า                 
  ดูก่อนภิกษุ คร้ังพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่
ในกรุงพาราณสี ท้าวเธอมีพระราชโอรสอยู่พระองค์หนึ่ง ซึ่ง
เป็นผู้เชี่ยวชาญในศิลปะศาสตร์ท้ังปวง ได้เสวยราชสมบัติ
แทนพระองค์ ทรงพระนามว่าพรหมทัตเหมือนกัน พระเจ้า
พรหมทัตผู้เป็นพระราชโอรสนั้น พอพระทัยทรงสกา
  ชาดกเร่ืองนี้ แสดงถือองค์ธรรมว่า ถ้ามนุษย์ไม่ม ี 
หิริโอตัปปะ ก็จะมีความคิดเหมือนเดรัจฉาน

 จากหนังสือ ก้าวเข้าสู่พระไตรปิฎก
 เรียบเรียงจัดท�าโดย
 คุณธนะ ภวกานตานันท์
 จาก พระสุตตันตปิฎก มหานันทชาดก
 พระเจ้า ๕๐๐ ชาติ
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แนำะนำ�คำัมภีร์อภิธัมมัตถสังคำหะ
อัญญตรอุบาสก

 คมัภร์ีอภธิมัมตัถสังคหะ เป็นคมัภร์ีประเภทอรรถกถา

สังเขป โดยประมวลเนือ้หาหลกัส�าคัญของพระอภธิรรมปิฎก

และอรรถกถาพระอภิธรรมปิฎกไว้โดยย่อ เพื่อให้กุลบุตร 

เล่าเรียนเข้าใจได้ง ่ายข้ึน รจนาโดยพระอนุรุทธเถระ  

ชาวเมืองท่ากาเวริ เขตเมืองกัญจิปุระ แคว้นโจฬะ อินเดียใต้ 

ท่านพ�านักอยู่ที่เมืองตัญโช แคว้นตัมพะ แถบอินเดียตอนใต้  

ติดชายฝั ่งมหาสมุทร บางคราวท่านก็ไปพ�านักอยู ่ที่วัด

มหาเมฆวัน ใกล้เจดีย ์โสวัณณมาลี เมืองอนุราธปุระ 

ประเทศศรีลังกา สันนิษฐานว่าท่านน่าจะเกิดในยุคก่อน

รัชสมัยพระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๑ (พ.ศ. ๑๖๙๖ – ๑๗๒๙) 

และนอกจากคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะแล้ว ท่านยังรจนา

คัมภีร์ที่เกี่ยวกับการอธิบายพระอภิธรรมอีก ๒ คัมภีร์ คือ  

ปรมัตถวินิจฉัย และนามรูปปริจเฉท ไว้อีกด้วย 
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พระสถูปรุวันเวลิ เมืองอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา

 เนื้อหาในคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะนี้ ท่านไม่ได้เรียง

ตามพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ คือ ธัมมสังคณี วิภังค์ ธาตุกถา 

ปุคคลบัญญัติ กถาวัตถุ ยมก และปัฏฐาน ท่านได้จัดล�าดับ

ใหม่โดยแบ่งออกเป็น ๔ หมวดหลัก ตามปรมัตถธรรม ๔ 

ประเภท คือ 

 ๑. จิต   สภาวะที่รู้อารมณ์

 ๒. เจตสิก  สภาวะที่เกิดร่วมกับจิต

 ๓. รูป    สภาวะที่แตกสลาย

 ๔. นิพพำน  สภาวะที่ออกจากตัณหา
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 และโดยการแสดงเนือ้หาตามล�าดบั ท่านได้แบ่งเนือ้หา

ทั้งหมดของคัมภีร์นี้ ออกเป็น ๙ ปริจเฉท (ตอน) ดังนี้

 ปริจเฉทที่ ๑ จิตสังคหวิภำค แสดงเรื่องจิตปรมัตถ์ 

จ�าแนกจิตปรมัตถ์โดยความเป็น กุศลจิต อกุศลจิต วิบากจิต 

กิริยาจิต เป็นต้น เมื่อรวบรวมจิตประเภทต่างๆ แล้ว ได้ ๘๙ 

หรือ ๑๒๑ อย่าง  

 ปริจเฉทที่ ๒ เจตสิกสังคหวิภำค แสดงเรื่องเจตสิก

ปรมัตถ์ เป็นธรรมที่ปรุงแต่งจิตให้เป็นไปในการรับรู้อารมณ์

ต่างๆ เช่น จิตโลภ จิตโกรธ จิตหลง และจิตมีสติ มีสมาธิ  

มีปัญญา ฯลฯ โดยมี ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา โลภะ 

โทสะ โมหะ สัทธา สติ และปัญญาเจตสิก เป็นต้น เหล่านี้

เป็นตัวปรุงแต่ง จ�าแนกเป็นหมวดๆ ได้ ๓ หมวด รวบรวม

สภาวลักษณะของเจตสิกแล้ว มี ๕๒ อย่าง พร้อมทั้งแสดง

เจตสกิแต่ละอย่างเกดิในจติดวงไหนได้บ้าง จติแต่ละดวงนัน้

มีเจตสิกเกิดร่วมได้เท่าไร อะไรบ้าง

 ปรจิเฉทที ่๓ ปกณิณกสงัคหวภิำค แสดงการรวบรวม

ธรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับจิตและเจตสิกซึ่งเป็นนามธรรม 

เมื่อรวมแล้วได้สภาวธรรม ๕๓ ประการ (จิต ๑ เจตสิก ๕๒) 

จ�าแนกออกเป็น ๖ หมวด ตามประเภทแห่ง เวทนา เหตุ กิจ 

ทวาร อารมณ์และวัตถุ 
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 ปริจเฉทที่ ๔ วิถีสังคหวิภำค แสดงความเป็นไป 

ของจิตและเจตสิกที่เกิดข้ึนตามล�าดับ ในขณะที่รับอารมณ์ 

ตามทวารต่างๆ ทั้งทางปัญจทวารและทางมโนทวาร ที่เป็น

กามวิถีและอัปปนาวิถี เป็นต้น             

 ปริจเฉทที่ ๕ วิถีมุตตสังคหวิภำค แสดงเร่ืองจิตที่

พ้นวิถี ภูมิที่อยู่อาศัยของสัตว์ การปฏิสนธิจิตของสัตว์ในภูมิ

ต่างๆ แม้รูปปฏิสนธิของอสัญญสัตตพรหม ตลอดจนแสดง

ถึงเร่ืองกรรมของสัตว์ท่ีจะให้วิบากกรรมเกิดขึ้นในภูมิต่างๆ 

และสัตว์ทั้งหลายท่ีใกล้จะตาย ต้องได้รับอารมณ์จากกรรม

ของตนไปปฏิสนธิใหม่ในภพหน้า 

 ปริจเฉทที่ ๖ รูปสังคหวิภำค แสดงเรื่องรูปปรมัตถ์ 

๒๘ อย่าง และนิพพานปรมัตถ์

 ๑) รูปปรมัตถ์ แสดงเรื่องรูปปรมัตถ์ตามสภาวะ

ลักษณะ ๒๘ อย่าง พร้อมท้ังแสดงตามนัยเอกมาติกา  

ทุกมาติกา แสดงสมุฏฐานท่ีเป็นเหตุให้รูปเกิดขึ้น แสดง

จ�านวนการเกิดดับของรูปธรรม ตามนัยแห่งภูมิ ตามนัย 

แห่งกาล ตามนัยแห่งก�าเนิดทั้ง ๔

 ๒) นิพพานปรมัตถ์ เป็นอารมณ์ของโลกุตตรจิต ไม่มี

ความเกิดและความดับ พ้นจากกาลทั้ง ๓ คือ ปัจจุบัน อดีต 

และอนาคต เรียกว่า กาลวิมุติ พ้นจากความเป็นขันธ์ทั้ง ๕ 
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เรยีกว่า ขนัธวมิตุ ิพ้นจากการปรงุแต่งด้วยปัจจยั ๔ คอื กรรม 

จิต อุตุ และอาหาร เรียกว่า อสังขตธรรม นิพพานเป็นธรรม

ที่ประเสริฐ เลิศกว่าธรรมท้ังปวงเพราะเป็นธรรมที่ดับทุกข์

และกิเลส 

 ปริจเฉทที่ ๗ สมุจจยสังคหวิภำค แสดงสภาวธรรม 

ทั้งหลายที่สงเคราะห์เข้ากันได้เป็นหมวดเป็นหมู่ คือ 

หมวดอกุศลสังคหะ มิสสกสังคหะ โพธิปักขิยสังคหะ และ 

สงเคราะห์ปรมัตถธรรมทั้งหมดเป็น ๕ กอง มี กองขันธ์  

อุปาทานักขันธ์ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ และอริยสัจ ๔  

รวมความแล้ว แสดงธรรมที่เป็นไปเพื่อทุกข์และธรรม 

ที่พ้นทุกข์ 

 ปริจเฉทที่ ๘ ปัจจยสังคหวิภำค แสดงสภาวธรรม 

ที่เป็นปัจจัยอุปการะกัน อาศัยกันเกิดขึ้นติดต่อเนื่องกัน 

ท�าให้นามรูปเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏหาที่สิ้นสุดมิได้ 

เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท และแสดงปัจจัยให้พิสดารเป็น  

๒๔ ปัจจัย เรียก ปัฏฐานนัย หรือ ปัจจัย ๒๔ ตลอดจน

บัญญัติธรรม 

 ปรจิเฉทที ่๙ กมัมฏัฐำนสังคหวิภำค แสดงการปฏบิตัิ

สมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน
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 อนึ่ง เนื้อหาทั้งหมดของคัมภีร์น้ี ครอบคลุมเนื้อหา

สาระส่วนใหญ่ของพระอภิธรรมปิฎกและมีค�าอธิบาย 

จากคัมภีร์อรรถกถาบ้าง กล่าวคือ ปริจเฉทที่ ๑ และ ๒  

ซึ่ งกล ่าวถึงจิตและเจตสิก เป ็นการสรุปเนื้อหาจาก 

ธัมมสังคณีปกรณ์ จิตตุปปาทกัณฑ์ การกล่าวถึงภูมิ ๓๑  

อายุของเหล่าสัตว์ และกรรมที่ส่งผลให้ไปเกิดในแต่ละภูมิ 

ในปริจเฉทท่ี ๕ ก็ปรากฏในวิภังคปกรณ์ ธัมมหทยวิภังค์ 

แม้ข้อความอื่นๆ ท่ีกล่าวไว้ในคัมภีร์นี้ก็ปรากฏท่ัวไปใน 

พระอภิธรรมปิฎกและอรรถกถาพระอภิธรรมปิฎก๑

๑ ดู เ พิ่มเติมในหนังสืออภิธัมมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนี  ค�าน�าของผู ้แปล  
 หน้า [๑๕] - [๒๑]
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ปัญหานำ่ารู้ส�หรับผู้เรียนำอภิธรรม
อาจารย์เทพฤทธิ์ สาธิตการมณี

 สวสัดคีรบัท่านสมาชกิทีเ่คารพ งานบญุมาฆบชูาผ่านมา 

ไม่นานก็ถึงงานบุญวิสาขบูชาอีกครั้ง ก็เป็นโอกาสอันดี 

ที่พวกเราทั้งหลายจะได้มาท�าบุญกุศล ส่งเสริมการเผยแผ่

พระพุทธศาสนากันอีกครั้ง และก็เป็นการเผยแผ่กุศลท่ี

ประกอบด้วยปัญญาทั้งการเรียนการสอนพระอภิธรรมและ

การเจริญวิปัสสนา ดังนั้นการท�ากุศลของพวกเราทั้งหลาย

นี้จึงจัดว่าเป็นธรรมทาน ทุกบาททุกสตางค์ของเราทั้งหลาย

ล้วนมีส่วนในการสืบทอดค�าสอนของพระพุทธองค์ให้ด�ารง

อยู่ได้นานๆ ย่อมมีอานิสงส์มากมายเหลือคณานับและกุศล

เหล่านี้ย่อมจะเป็นอริยทรัพย์ที่ติดตามตัวเราไปในอนาคต

ชาติและจะเป็นกุศลบารมีท่ีจะน�าให้เราพ้นจากวัฏฏทุกข ์

ในเร็ววัน ก็ขออนุโมทนาในกุศลของทุกท่านในครั้งนี้ครับ

 ฉบับที่แล้วได้น�าเสนอเรื่องกิจ ๑๔ ฐาน ๑๐ และ

จ�านวนจิตที่ท�าหน้าท่ีต่างๆ ไปแล้ว ฉบับนี้ขอน�าเสนอ 

ในแต่ละฐานพิสดาร ซ่ึงเป็นธรรมที่ละเอียดลึกซึ้ง แต่จะ 

น�าเสนอในแต่ละฐานพร้อมทั้งน�าภาพวิถีจิตมาแสดง
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ประกอบด้วย ซ่ึงท่านท่ียังไม่ได้เรียนเรื่องวิถีจิตก็ขอให้ดู

ประกอบไปก่อน หากไม่เข้าใจในส่วนใดก็สามารถโทร.มา

ถามได้ตลอดเวลาท่ีหมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖-๓๑๗๙๗๗๑ 

หรอื ใส่ ID. LINE a.teparit. เพิม่เป็นเพือ่นทางไลน์แล้วพิมพ์

ถามมาก็จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์

 ส่วนท่านที่จะเรียนหรือทบทวนเรื่องจิตและเจตสิก 

สามารถดูได้ทาง YOUTUBE. พิมพ์จิตสังคหวิภาค หรือ

เจตสกิสงัคหวภิาค กส็ามารถจะเปิดดเูพ่ือศึกษารายละเอียด

เรือ่งจติและเจตสกิได้อย่างละเอยีดกว่าหลักสูตรทีเ่รยีนสอบ 

ทั่วๆ ไป เพราะมีการอธิบายเหตุผลพร้อมทั้งยกตัวอย่าง 

ให้เห็นได้อย่างชัดเจน ก็เชิญติดตามชมดูนะครับ หรือ 

พิมพ์ เทพฤทธิ์ สาธิตการมณี ก็ได้ ต่อไปก็จะเสนอเรื่อง 

กิจจสังคหฐานพิสดารต่อเลยครับ

ค�ำถำมที่ ๗๐ ฐานพิสดารคืออะไร

ค�ำตอบคือ ฐานพิสดารเป็นการแสดงหน้าที่ของจิตที่เกิด 

อยู่ในระหว่างจิต ๒ ดวง หน้า-หลัง ท่ีท�าหน้าที่ต่างกัน  

มี ๒๕ ฐาน คือ

 ๑. ปฏิสนธิฐำน มี ๑ ฐาน คือ จิตท�าหน้าที่ปฏิสนธิ 

จะต้องอยู่ระหว่างจุติจิตและภวังคจิตเสมอ คือ หลังจาก 
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จุติจิตดับไปจะมีปฏิสนธิจิตเกิดต่อทันที (ในภูมิที่มีจิต 

เว้นอสัญญสัตตาภูมิและเมื่อปฏิสนธิจิตดับไปจะมีภวังคจิต

เกิดต่อโดยทันทีดังภาพ

จุติ ปฏิสนธิ ภวังค์

 ๒. ภวังคฐำน มี ๖ ฐาน คือ

  ๑. ระหว ่ างปฏิสนธิ จิตกับอาวัชชนจิต  คือ  

เมื่อปฏิสนธิจิตดับไปจะมีภวังคจิตเกิดต่ออีก ๑๖ ดวง  

ล้วนท�าหน้าที่ภวังค์เหมือนกันหมด และเมื่อภวังค์ดวงที่ ๑๖ 

คือ ภวังคุปัจเฉทดับไปจะมีจิตท�าหน้าที่อาวัชชนะเปิดรับ

อารมณ์ใหม่ในภพใหม่ทันที เป็นมโนทวารวิถี ดังภาพ
ปฏิ
สนธิ ภ ภ ภ ภ ภ ภ ภ ภ ภ ภ ภ ภ ภ ภ น ท ม

  ๒. ระหว่างตทาลัมพนจิตกับอาวัชชนจิต คือ เม่ือ

ก่อนสิ้นสุดวิถีที่มีตทาลัมพนจิตเป็นดวงสุดท้ายของวิถี เม่ือ

สิ้นสุดวิถีทุกคร้ังจิตจะต้องลงภวังค์ทันที เพื่อเปลี่ยนให้ขึ้น

วิถีใหม่เสมอ ซึ่งวิถีจิต ๒ วิถี ไม่สามารถเกิดต่อกันได้โดย 

ไม่ลงภวงัค์เสยีก่อน และเมือ่จะขึน้วถิใีหม่ต้องมจีติท�าหน้าที่

อาวัชชนะเปิดรับอารมณ์ในวิถีใหม่อยู่เสมอ ดังภาพ
ต ต ภ ภ ตี น ท ป หรือ

ภวังค์

ม
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  ๓. ระหว่างชวนจิตและอาวัชชนจิต คือ เมื่อสิ้นสุด

วิถีที่ไม่มีตทาลัมพนจิต เม่ือชวนจิตดวงสุดท้ายดับไปจบวิถี

จะต้องลงภวงัค์ทันที และเมือ่จะขึน้วถิใีหม่ต้องมีอาวชัชนจติ 

เกิดเพื่อเปิดรับอารมณ์ใหม่ ดังภาพ
ช ช ช ช ช ช ช ภ ภ ภ ภ น ท ป หรือ มตี

ภวังค์

  ๔. ระหว่างโวฏฐัพพนจิตกับอาวัชชนจิต คือ ในวิถี

ที่อารมณ์มีก�าลังน้อยหรืออารมณ์ไม่ชัด เมื่อโวฏฐัพพนจิต

ตดัสนิจะไม่มชีวนจติก็จะลงภวงัค์ทันท ีและเม่ือจะขึน้วถิใีหม่

ต้องมีอาวัชชนจิตเกิดต่อเพื่อเปิดรับอารมณ์ใหม่ ดังภาพ
วุ วุ ภ ภ ภ ภ ภ น ท ป หรือ มตี

ภวังค์

  ๕. ระหว่างตทาลมัพนจติกบัจุตจิติ คอื ในมรณาสนันวถิี 

ที่มีตทาลัมพนจิตต่อจากชวนจิตก่อนจุติจิตจะมีภวังค์มาค่ัน 

ดังภาพ
ภภต ภต ภ ภ ภ ภ ภ ภ จุติ

ภวังค์
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  ๖. ระหว่างชวนจิตกับจุติจิตคือ ในมรณาสันนวิถีที่

ไม่มีตทาลัมพนจิต เมื่อชวนจิต ๕ ขณะดับไปจะมีภวังคจิต 

มาคั่นแล้วจึงจุติ ดังภาพ
ช ช ช ช ช ภ ภ จุติ

ภวังค์

 ๓. อำวัชชนฐำน มี ๒ ฐาน คือ

  ๑. ระหว่างภวังคจิตกับปัญจวิญญาณจิต คือ  

ก่อนที่อาวัชชนจิตจะเกิดในปัญจทวารวิถี เพื่อเปิดรับ 

อารมณ์ใหม่ต้องมกีารตดักระแสภวังค์ก่อนทางปัญจทวารวถิี  

เม่ืออาวชัชนจติเกิดเพือ่เปิดรบัปัญจารมณ์แล้ว ปัญจวญิญาณจติ 

จึงเกิดขึ้นต่อได้ ดังภาพ
ภ ตี น ท ป ทวิ

อาวัชชนจิต

  ๒. ระหว่างภวงัคจิตกบัชวนจติ คอื ในมโนทวารวถิี 

เมื่อมีการตัดกระแสภวังค์ได้แล้วจะมีอาวัชชนจิตมาเปิดรับ

อารมณ์ทางใจและจะเกิดชวนจิตต่อทันที ดังภาพ
ภ ตี น ท ม ช ช ช ช ช ช ช

อาวัชชนจิต
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 ๔. ปัญจวิญญำณฐำน มี ๑ ฐาน คือ ระหว่าง 
ป ัญจทวาราวั ชชนจิตกับสั มปฏิ จฉนจิต  คื อ  เ ม่ื อ 
ป ัญจทวาราวัชชนจิตเป ิดรับป ัญจารมณ์แล ้วดับไป  
ทวิปัญจวิญญาณจิตจะเกิดต่อโดยทันทีและเมื่อดับไป 
จะมีสัมปฏิจฉนจิตมารับปัญจารมณ์ต่อโดยทันที ดังภาพ

ภ ตี น ท ป ทวิ ส�

ปัญจวิญญาณ

 ๕. สัมปฏิจฉนฐำน  มี  ๑ ฐาน คือ ระหว ่าง 
ปัญจวิญญาณจิตกับสันตีรณจิต คือ เมื่อ ปัญจวิญญาณจิต 
ดบัไปจะมสีมัปฏจิฉนจติมารับปัญจารมณ์ต่อ เมือ่ดบัไปจะมี 
สันตีรณจิตมารับอารมณ์ไปไต่สวนทันที ดังภาพ

ทวิ ส� ณ

สัมปฏิจฉนจิต

 ๖. สันตีรณฐำน มี ๑ ฐาน คือ ระหว่างสัมปฏิจฉนจิต 
และโวฏฐัพพนจิต คือ เมื่อสัมปฏิจฉนจิตน�าปัญจารมณ์ 
มาส่งให้สนัตีรณจิตแล้วดบัไปสันตรีณจิตจะเกดิขึน้เพือ่ไต่สวน 
ปัญจารมณ์ เมื่อไต่สวนจบจะต้องมีมโนทวาราวัชชนจิต 
เกิดขึ้นต่อเพื่อตัดสินปัญจารมณ์นั้นทันที ดังภาพ

ส� ณ วุ

สันตีรณจิต
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 ๗. โวฏฐัพนญำณ มี ๒ ฐาน คือ

  ๑. ระหว่างสนัตรีณจติกบัชวนจติ คอื ในปัญจทวารวถิ ี

ที่อารมณ์มีก�าลังแรง เมื่อสันตีรณจิตไต่สวนอารมณ์จบจะมี

โวฏฐัพพนจติเกิดขึน้เพ่ือตดัสนิปัญจารมณ์ดบัไปจะมีชวนจติ

เกิดต่อโดยทันที ดังภาพ
ณ วุ ช ช ช ช ช ช ช

โวฏฐัพพนจิต

  ๒. ระหว ่างสันตีรณจิตกับภวังคจิต คือ ใน 

ปัญจทวารวิถีที่อารมณ์มีก�าลังน้อย โวฏฐัพนจิตจะติดสิน 

ไม่ให้มีชวนจิตเกิด เมื่อไม่มีชวนจิตเกิดก็จะลงภวังค์ต่อทันที 

ดังภาพ
ณ วุ วุ ภ ภ ภ ภ ภ

โวฏฐัพพนจิต

 ๘. ชวนฐำน มี ๖ ฐาน คือ

  ๑. ระหว่างโวฏฐัพพนจิตกับตทาลัมพนจิต คือ  

ในปัญจทวารวิถีท่ีอารมณ์มีก�าลังแรงมากจะสามารถมี 

ตทาลัมพนจิตเกิดได้ เมื่อโวฏฐัพพนจิตตัดสินอารมณ์แล้ว 

ดับไปจะมีชวนจิตมาเสพอารมณ์น้ัน ๗ ขณะ เมื่อชวนจิต 
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ดวงสดุท้ายดบัไปจะมตีทาลมัพนจติมารบัอารมณ์ต่อ ดังภาพ
วุ ช ช ช ช ช ช ช ต ต

ชวนจิต

  ๒. ระหว่างโวฏฐัพพนจิตกับภวังคจิต คือ ใน 

ปัญจทวารวิถีที่ไม่มีตทาลัมพนจิต เมื่อโวฏฐัพพนจิตตัดสิน

อารมณ์แล้วดับไป จะมีชวนจิตเกิดขึ้นเสพอารมณ์ ๗ ขณะ 

เมื่อชวนจิตดวงสุดท้ายดับไปจะสิ้นสุดวิถีและลงภวังค์ต่อ

ทันที ดังภาพ
วุ ช ช ช ช ช ช ช ภ ภ

ชวนจิต

  ๓. ระหว ่างโวฏฐัพพนจิตกับจุติจิต คือ ใน 

มรณาสันนวิถีทางปัญจทวารที่ไม่มีตทาลัมพนจิต เม่ือ 

โวฏฐัพพนจิตตัดสินอารมณ์แล้วดับไป จะมีชวนจิตเกิดขึ้น

เสพอารมณ์ ๕ ขณะ เมื่อชวนจิตดวงสุดท้ายดับไป จุติจิต 

จะเกิดต่อโดยทันที ดังภาพ
วุ ช ช ช ช ช จุติ

ชวนจิต
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  ๔. ระหว่าง มโนทวาราวัชชนจิตกับตทาลัมพนจิต 

คอื ในมโนทวารวถิทีีอ่ารมณ์ชดัมาก เมือ่มโนทวาราวชัชนจติ 

เปิดรับอารมณ์ทางใจและตัดสินอารมณ์ไปพร้อมกันแล้ว  

จะมีชวนจิตเกิดขึ้นเสพอารมณ์ ๗ ขณะ เมื่อชวนจิต 

ดวงสดุท้ายดับไป จะมตีทาลมัพนจติเกดิขึน้รบัอารมณ์ต่ออกี  

๒ ขณะ ดังภาพ
ม ช ช ช ช ช ช ช ต ต

ชวนจิต

  ๕. ระหว่างมโนทวาราวัชชนจิตกับภวังคจิต คือ  

มโนทวารวิถีที่ไม่มีตทาลัมพนจิต เมื่อมโนทวาราวัชชนจิต

เปิดรับอารมณ์ทางใจและตัดสินอารมณ์ไปพร้อมกันแล้ว  

จะมีชวนจิตเกิดขึ้นเพ่ือเสพอารมณ์ ๗ ขณะ เมื่อชวนจิต 

ดวงสุดท้ายดับไป จะสิ้นสุดวิถีและลงภวังค์ทันที ดังภาพ
ม ช ช ช ช ช ช ช ภ

ชวนจิต

  ๖. ระหว่างมโนทวาราวัชชนจิตกับจุตติจิต คือ  

ในมรณาสันนวิถีทางมโนทวารที่ไม่มีตทาลัมพนจิต เมื่อ 

มโนทวาราวัชชนจิตเปิดรับอารมณ์ทางใจพร้อมกับตัดสิน
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อารมณ์ไปพร้อมกันแล้ว จะมีชวนจิตเกิดขึ้นเสพอารมณ์  

๕ ขณะเมื่อชวนจิตดวงสุดท้ายดับไป จุติจิตจะเกิดต่อโดย

ทันที ดังภาพ
ม ช ช ช ช ช จุติ

ชวนจิต

 ๙. ตทำลัมพนฐำน มี ๒ ฐาน คือ

  ๑. ระหว่างชวนจติกบัภวังคจติ คอื ในปัญจทวารวิถี 

หรือมโนทวารวิถีที่มีตทาลัมพนจิต เมื่อชวนจิตเกิดขึ้น 

เสพอารมณ์ดวงสุดท้ายดับไป จะมีตทาลัมพนจิตเกิดขึ้น 

รับอารมณ์ต่ออีก ๒ ขณะ แล้วลงภวังค์
ช ช ช ช ช ช ช ต ต ภ ภ

ตทาลัมพนจิต

  ๒. ระหว่างชวนจิตและจุติจิต คือ ในมรณาสันนวิถี 

ทีม่ตีทาลมัพนจิต หลังจากชวนจิตเกดิข้ึนเสพอารมณ์ ๕ ขณะ 

แล้วดับไป จะมีตทาลัมพนจิตมารับอารมณ์ต่ออีก ๒ ขณะ 

แล้วจุติจิตจึงเกิดขึ้น ดังภาพ
ช ช ช ช ช ต ต จุติ

ตทาลัมพนจิต
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 ๑๐. จุติฐำน มี ๓ ฐาน คือ
  ๑. ระหว ่างตทาลัมพนจิตกับปฏิสนธิจิต คือ  
ในมรณาสนันวถิทีีม่ตีทาลมัพนจติ เมือ่ตทาลมัพนจติ ๒ ขณะ
ดับไป จุติจิตจะเกิดต่อทันที เมื่อจุติจิตดับไป ปฏิสนธิจิต 
จะเกิดต่อทันทีโดยไม่มีระหว่างคั่น (ในภูมิที่มีจิต) ดังภาพ

ต ต จุติ ปฏิ

จุติจิต

  ๒. ระหว่างภวงัคจติและจตุจิติ คอื ในมรณาสนันวถิ ี
ที่ไม่มีตทาลัมพนจิต หรือมีตทาลัมพนจิตแล้วมีภวังค์มาค่ัน 
เมื่อภวังคจิตดับไปจุติจิตจะเกิดต่อทันที และเม่ือจุตติจิต 
ดับไป จะมีปฏิสนธิจิตเกิดต่อทันทีโดยไม่มีระหว่างคั่น  
ดังภาพ

ภ ภ จุติ ปฏิ

จุติจิต

  ๓. ระหว่าง ชวนจิตกับปฏิสนธิจิต คือ ในมรณาสัน
นวิถีวิถีที่เป็นชวนวาระ เมื่อชวนจิต ๕ ขณะดับลง จุติจิตจะ
เกิดต่อโดยทันที เมื่อจุติจิตดับไปปฏิสนธิจิตจะเกิดต่อทันที
โดยไม่มีระหว่างคั่นดังภาพ

ชชชช ช จุติ ปฏิ

จุติจิต
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 ทัง้หมดนีคื้อฐานพิสดาร ท้ัง ๒๕ ฐาน พร้อมค�าอธบิาย

หวังว่าคงไม่ยากเกินไปนะครับ ก็จบเรื่องกิจสังคหะเพียง 

เท่านี ้ต่อไปจะเป็นเรือ่งของทวารสงัคหต่อไป ซึง่จะน�าเสนอ

ในปัญญาสารฉบับหน้า ช่วงท้ายบทขอน�าเสนอปัญหาน่ารู้

ส�าหรับชาวพุทธ เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจในค�าสอนของ

องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ละเอียดยิ่งขึ้น

ปัญหำน่ำรู้

 ๑. ปุจฉำ มีค�ากล่าวว่า ความโกรธมียอดหวานแต่มี

รากเป็นพิษ หมายถึงอะไร

 วิสัชชนำ ความโกรธมียอดหวาน หมายถึง เมื่อผู้ใด 

มีความโกรธแล้วจะระบายออกด้วยการประทุษร้ายต่อ 

ผู้ที่เขาโกรธ เมื่อได้ประทุษร้ายด้วยกายและวาจาจนเป็น 

ที่พอใจ ด้วยอ�านาจของฉันทะแล้วก็จะเกิดความยินดีสะใจ

ด้วยอ�านาจของตัณหาท่ีตามมา ซ่ึงความยินดีสะใจนี้แหละ

ที่เปรียบเหมือนความโกรธมียอดหวาน แต่ที่ว่าความโกรธ 

มีรากเป็นพิษนั้น หมายถึง เมื่อมีการประทุษร้ายต่อผู้ที่เขา

โกรธด้วยทางกาย เช่น ตบ ตี ท�าร้าย หรือฆ่าเขาจนถึงแก่

ความตาย ประทุษร้ายทางวาจาเช่น ด่า ว่า สาปแช่ง หรือ
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พูดจาเหน็บแนมเสียดสี ประชดประชัน ตลอดจนโพนธนา

ว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ จนเขาเกิดความเสียหายแล้ว  

ผลกรรมชัว่ทีท่�ากบัผูท้ีเ่ขาโกรธนัน้แหละจะตามให้ผลแก่เขา

โดยแนน่อนในอนาคต ซึ่งอาจจะถูกบุคคลอื่นถ่ายคลิปวดีีโอ

การท�าร้ายแก่บุคคลอ่ืนแล้วน�ามาลงประจานในโลกโซเชียล

จนเสือ่มเสยีเชือ่เสยีง เป็นทีเ่กลยีดชงัของสงัคม และเม่ือทาง

ต�ารวจมหีลกัฐานการท�าร้ายผูอ้ืน่ กจ็ะต้องถกูจบักมุให้มารบั

โทษทางคดีอาญาบ้านเมือง ซึ่งเบื้องต้นอาจติดคุกติดตาราง 

ถูกไล่ออกจากงาน นี้เป็นโทษในปัจจุบันชาติ และอนาคต

ชาติอาจจะต้องไปชดใช้กรรมในนรกอันเผ็ดร้อนแสนสาหัส

เป็นเวลาอันยาวนาน และเศษกรรมแห่งกรรมชั่วเหล่านั้น 

ยังจะส่งผลให้เขาต้องประสบโรคภัยไข้เจ็บ ประสบอุบัติเหตุ 

ถูกท�าร้ายตลอดจนถูกฆ่า ซึ่งผลกรรมชั่วที่เกิดจากความ

โกรธที่มีโทสะเป็นมูลรากน้ีแหละเปรียบเหมือนรากที่เป็น

พษิ เพราะจะให้ผลอนัเผด็ร้อนกบัผูโ้กรธนัน่เอง ดงันัน้พงึเห็น

โทษของความโกรธ และตัง้สตเิพือ่การระงบัยบัยัง้ความโกรธ 

ให้ลดน้อยเบาบางลงย่อมเกิดคุณกับเราโดยแน่นอนครับ

 ๒. ปุจฉำ ไม่เห็นทุกข์ ไม่เห็นธรรม ต้องเห็นทุกข ์

จึงเห็นธรรม หมายความว่า คนที่จะเข้ามาสนใจศึกษาธรรม

ต้องมีความทุกข์กดดันจึงจะสนใจมาศึกษาธรรม ใช่หรือไม่
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 วิสัชชนำ คนทั่วไปมักตีความค�าพูดว่า ไม่เห็นทุกข ์

ไม่เหน็ธรรม ต้องเห็นทุกข์จึงเห็นธรรม ไปในลกัษณะนัน้แหละ 

ครับ คือเข้าใจว่าคนที่มีความทุกข์แล้วจึงจะแสวงหาทาง 

ให้พ้นหรือเบาบางจากความทุกข์ด้วยการเข้าวัดฟังธรรม  

หวังจะให้การได้ฟังธรรมเป็นท่ีพ่ึงให้พ้นจากความทุกข์นั้นๆ 

แต่ถ้าไม่เกิดทุกข์ก็ไม่เห็นความจ�าเป็นต้องเข้าวัดฟังธรรม

เลย แหม ท�าอย่างกับวัดเป็นห้องสุขาที่มีไว้ปลดปล่อยทุกข์

หนักทุกข์เบาอย่างนั้นแหละ

 แต่ความเป็นจรงิแล้ว ค�าว่า ไม่เหน็ทกุข์ไม่เหน็ธรรมนัน้

มคีวามหมายลึกซ้ึงกว่านัน้มาก คือค�าว่า ไม่เหน็ทกุข์ หมายถงึ 

ไม่เห็นทุกขสัจจะท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ ส่วนค�าว่า 

ไม่เห็นธรรมหมายถึง ไม่ได้ดวงตาเห็นธรรม คือไม่สามารถ

รู้แจ้งพระนิพพานอันเป็นธรรมที่ดับทุกข์ได้อย่างแน่นอน  

ดังนั้นต้องเห็นทุกขสัจจะก่อนจึงจะได้ดวงตาเห็นธรรมคือ 

การบรรลุอริยมรรคอันมีพระนิพพานเป็นอารมณ์

 ดังนั้นผู้ท่ีไม่เห็นทุกข์คือ ไม่เห็นว่ารูปนามขันธ์ ๕  

เป็นกองทุกข์ ก็ย่อมยินดีในรูปนามขันธ์ ๕ ของตนด้วย

อ�านาจของตัณหาอุปาทานก็ย่อมจะต้องตกอยู่ในวังวนแห่ง

สังสารวัฏฏ์อย่างไม่มีวันจบสิ้น แล้วการจะให้เห็นว่าขันธ์ ๕ 
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เป็นกองทุกข์ต้องท�าอย่างไร ก็ต้องเริ่มที่การศึกษาเล่าเรียน

ว่าอะไรเป็นรปู อะไรเป็นนามเสยีก่อน เพราะรปูนามนีแ้หละ

เป็นอารมณ์ของการเจริญวิปัสสนา ถ้าไม่รู้จักลักษณะของ 

รูปนามแล้วย ่อมไม่อาจลงมือปฏิบัติเพื่อให้ได ้ดวงตา 

เห็นธรรมได้อย่างแน่นอน

 เมื่อเข้าใจรูปนามแล้วก็ลงมือปฏิบัติด้วยการจัดสรร

เวลาให้ว่างจากปลิโพธ คือ เครื่องกังวลทั้งหลายเสียก่อน

แล้วจงึไปหาสถานท่ีปฏบิตัท่ีิเป็นสปัปายะ มีเรอืนกมัมฏัฐาน 

ที่เป็นสัดส่วน มีกัลยาณมิตรที่จะคอยชี้แนะการปฏิบัติ 

ที่ถูกต้องตามพระไตรปิฏก แล้วจึงเร่ิมลงมือปฏิบัติด้วย 

การก�าหนดรูปนามเบื้องต้น เมื่อสติและสัมปชัญญะเข้าไปรู้ 

ความจริงเหล่านี้แล้ว ปัญญาจะพัฒนาขึ้นเป็นญาณต่างๆ 

และต่อไปจะเห็นว่าทั้งรูปและนามล้วนถูกบีบคั้นมีความ

แตกดับด้วยกันทั้งสิ้น เมื่อเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามแล้ว

เป็นอันว่าการท�ากิจในอริยสัจ ๔ คือการก�าหนดรู้ทุกข์ หรือ

เรียกว่า “การเห็นทุกข์” ได้เริ่มข้ึนแล้ว เม่ือเห็นว่ารูปนาม

ขันธ์ ๕ ล้วนเป็นกองทุกข์แล้ว ความยินดีในอัตภาพ รูป

นามขันธ์ ๕ ของตนก็จะค่อยๆ ลดลง ก็เท่ากับว่าเป็นการ

กระท�ากิจในอรยิสจัข้อที ่๒ คอื การละสมทัุยกค็อืตณัหาเป็น 
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ตัวก่อภพ (เมื่อพระองค์ตรัสรู ้ใหม่ๆ ได้เปล่งอุทานว่า  

เราแสวงหานายช่างผู้สร้างเรือนคือตัณหา บัดนี้เราพบท่าน

แล้ว ท่านจักสร้างเรือนแก่เรามิได้อีก โครงสร้างเรือนของ

ท่านเราก็หักเสียแล้ว ยอดเรือนคืออวิชชา เราก็รื้อออกแล้ว 

จิตเราถึงวิสังขารคือพระนิพพาน อันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้

อีกต่อไป เพราะเราได้บรรลุธรรมอันเป็นที่สิ้นตัณหาแล้ว)  

เมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบว่าตัณหาเป็นผู ้ก่อภพสร้าง 

ขันธ์ ๕ ให้เวียนว่ายตายเกิด จึงทรงแสดงต่อไปว่า ตัณหา

เป็นธรรมที่ควรละ ซึ่งการจะละตัณหาได้ต้องมีการปฏิบัติ

ธรรมสมควรแก่ธรรม คือ เริ่มต้นที่การเจริญสติปัฏฐาน  

ตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ดีแล้ว เม่ือเริ่มต้นการ

ปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยความเพียรอย่างสม�่าเสมอ แล้วสติและ

สัมปชัญญะจะพัฒนาขึ้นเป็นวิปัสสนาญาณต่างๆ เริ่มจาก

นามรูปปริจเฉทญาณเป็นต้นไป ขณะน้ันก็ได้ชื่อว่าก�าลังละ

สมทุยัและก�าลงัเจรญิมรรคไปในเวลาเดียวกัน เม่ือการเจรญิ

มรรคเป็นไปอย่างต่อเนือ่งกเ็ท่ากบัก�าลงัท�ากจิในการให้แจ้ง

ซ่ึงนโิรธ คือ พระนพิพาน เมือ่เจรญิการปฏบิตัจินถงึจดุหมาย

แล้วก็สมควรแก่การบรรลุธรรมเบื้องปลาย คือ อริยมรรค

มีองค์ ๘ จะมาประชุมพร้อมกันในขณะจิตเดียวก็สามารถ
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น้อมเอาพระนิพพานมาเป็นอารมณ์เพื่อท�าการปหานกิเลส

ให้เป็นสมุจเฉท ขณะนั้นเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุ

เป็นพระอริยบุคคล

 เหล่านี้คือความหมายของค�าว่า “ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็น

ธรรม ต้องเห็นทุกข์จึงเห็นธรรม”

 ฉบับนี้ขอยุติสารธรรมไว้เพียงเท่านี้ ส่วนที่เหลือจะ

น�าเสนอในปัญญาสารฉบับต่อไป หวังว่าท่านสมาชิกคงจะ

ได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อย ส่วนท่านที่ประสงค์จะศึกษาหรือ

ทบทวนอภิธรรมมัตถสังคหะตั้งแต่เบื้องต้น สามารถติดตาม

ชมได้ทางยูทูปเพียงพิมพ์ค�าว่า “จิตตสังคหวิภาค” หรือ 

“เจตสกิสงัคหวิภาค” หรือพิมพ์ชือ่ “เทพฤทธิ ์สาธติการมณ”ี  

ท่านก็สามารถจะรับฟังและชมเร่ืองของจิตปรมัตถ์ และ

เจตสิกปรมัตถ์ โดยละเอียดพร้อมทั้งมีการยกตัวอย่างให้

เข้าใจได้โดยไม่ยากนกั ส่วนท่านทีส่งสยัในเรือ่งใด กส็ามารถ

โทรมาถามได้ท่ีกระผม เทพฤทธิ์ สาธิตการมณี หมายเลข

โทรศัพท์ ๐๘๖-๓๑๗๙๗๗๑ ท้ายที่สุดนี้ ขอความสุขความ

เจริญและความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมา 

สัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านสมาชิกทุกท่านครับ
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ข่าวอนำุโมทนำา

 คณะกรรมการมูลนิธแินบมหานรีานนท์ ขออนโุมทนา

กับท่านผู ้มีอุปการคุณทุกท่าน ท่ีร ่วมกันอุปถัมภ์ค�้าช ู

มลูนธิแินบมหานรีานนท์ ซ่ึงได้ด�าเนนิกจิการพระพทุธศาสนา

ทั้งทางด้านคันถธุระและวิปัสสนาธุระมาอย่างยาวนาน  

๓๐ กว่าทศวรรษ ดังนี้ 

 ๑. คุณมำนะ โกวิทยำ และคุณวัณณะ โกวิทยำ 

ประธานเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี ในวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๑ 

ซึ่งตรงกับวันอังคาร ท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ พร้อมด้วย

บรรดาญาติมิตรทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้ ร่วมกับ 

เหล ่ าคณาจารย ์ และคณะนั ก ศึกษาพระอภิ ธ รรม 

วัดสามพระยา วัดธาตุทอง มูลนิธิแนบมหานีรานนท์  

คณะผู ้ปฏิบัติธรรม ตลอดจนสาธุชนทั้งหลายที่ได้ช่วย

ขวนขวายในกิจอันเป็นกุศลครั้งนี้ ส�าหรับรายได้ที่เกิดจาก

งานการกุศลครั้งนี้ ทางมูลนิธิฯ จะได้น�ามาใช้จ่ายในกิจการ

ของมูลนิธิฯ ต่อไป

 ๒. ท่านทีเ่ป็นเจ้าภาพถวายภตัตาหารแก่พระภกิษสุงฆ์ 

สามเณร แม่ช ีตลอดจนเจ้าภาพโรงทานต่างๆ ในวนังานทอด

ผ้าป่าสามัคคี ทุกๆ ท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้ 

-18-0427.indd   191 5/25/61 BE   10:59 AM



192

 ๓. เจ้าภาพราวบันใดและที่กันสาดบันใดหน้าตึก

ที่พักสงฆ์ อำจำรย์แม่ชีสุภัทรำ อภิมนต์บุตร พร้อมด้วย

ศษิยานศุษิย์ ๖๐,๐๐๐ บาท, คณุอไุรพรรณ พิพฒัน์ไพบลูย์ 

๒๐,๐๐๐ บาท 

 ๔. เจ้าภาพบูรณะซ่อมแซมเรือนกรรมฐาน ๖๐ หลัง  

(เพิ่มเติม) คุณธัญพร สุภัทรำวุธ ๒๐,๐๐๐ บาท,  

คุณพรพรรณ ฟูตระกูล ๑๗,๐๐๐ บาท, คุณแพรวพรรณ  

ฟูตระกูล ๑๗,๐๐๐ บาท, คุณนิภำพร วิบูลย ์จักร  

๑๗,๐๐๐ บาท, คณุอรด ีแย้มสรวล – คณุอษุณำ วัฒนวนิช 

๑๗,๐๐๐ บาท 

 ๕. คุณกุลวีณำ เรืองลอยข�ำ และคุณล้อม เสนียุทธ 

พร้อมญาติมิตร ได้ร่วมกันบริจาคของใช้ในเรือนกรรมฐาน 

มูลค่าประมาณ ๑๒,๔๐๘ บาท และเย็บหมอน จ�านวน  

๑๖๐ ใบ เย็บปลอกหมอน จ�านวน ๒๐๓ ใบ เพื่อถวาย 

พระภิกษุ สามเณร และให้ไว้ประจ�าเรือนกรรมฐานทั้ง  

๖๑ หลัง อีกทั้งยังได้บ�าเพ็ญกุศลไวยาวัจมัยในงานครัวและ

งานส่วนหน้าในช่วงระหว่างปิดภาคเรียนอีกด้วย    

 ๖. ท่านทีเ่ป็นเจ้าภาพถวายภตัตาหารแก่พระภิกษสุงฆ์ 

สามเณร แม่ชี ตลอดจนผู้ปฏิบัติธรรมรายวัน ทุกๆ ท่านที ่

ไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้  

-18-0427.indd   192 5/25/61 BE   10:59 AM



193

 ๗. ท่านทีบ่รจิาคเครือ่งอปุโภค บรโิภคต่างๆ ตลอดจน

อปุกรณ์ประกอบการศกึษาของนกัศกึษาพระอภธิรรม ให้แก่

มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ตลอดมา ทุกๆ ท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม

ในที่นี้  

 ๘. ท่านท่ีบริจาคสมทบทุนมูลนิธิแนบมหานีรานนท์  

สมทบทนุค่าอาหาร ค่าพมิพ์หนงัสอืเผยแพร่ ค่าพมิพ์หนงัสอื

ประกอบการเรียนพระอภิธรรม ค่าน�้า ค่าไฟ ค่ารักษา

พยาบาลพระภิกษุ สามเณร แม่ชี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่

มูลนิธิฯ ค่าใช้จ่ายเผยแพร่ธรรมทางสถานีวิทยุ ค่าซ่อมแซม

อาคารสถานทีต่่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของ

มูลนิธิฯ อื่นๆ ทั่วไป ทุกๆ ท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้  

 ด้วยอานุภาพของพระรตันตรยั และด้วยบุญญานภุาพ

ของท่านทั้งหลายท่ีได้บ�าเพ็ญมาแล้วนั้น ขอให้ท่านสาธุชน

ทั้งหลาย จงมีอายุยืนยาว มีผิวพรรณผ่องใส มีความสุข  

มีก� าลั งกายและก�าลั งใจเข ้มแข็ง  มีปฏิภาณป ัญญา  

เป็นผู ้ไม่มีโรค มีความเป็นอิสระ เป็นผู ้งอกงามไพบูลย ์

ในค�าสอนของพระพุทธเจ้า และขอจงบรรลุพระนิพพาน 

โดยเร็วพลันด้วยกันทุกท่านเทอญ  
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ผู้มีจิตศรัทธำร่วมสนับสนุนมูลนิธิแนบมหำนีรำนนท์

สำมำรถบริจำคโดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีดังนี้

 

 ๑. ชื่อบัญชี “มูลนิธิแนบมหำนีรำนนท์” 

  ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนข้าวสาร 

  เลขที่บัญชี ๐๒๗-๑-๒๒๒๙๘-๐ 

  ประเภทออมทรัพย์

 ๒. ชื่อบัญชี “มูลนิธิแนบมหำนีรำนนท์” 

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาส�านักเพลินจิต 

  บัญชีเลขที่ ๐๐๑-๙-๓๘๙๔๒-๐ 

  ประเภทออมทรัพย์                                           

      และโปรดส่งส�าเนาการโอนเงินไปยังมูลนิธิแนบฯ  

หรือทางไลน์หมายเลข ๐๘๙-๖๑๓-๙๓๓๓ 
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ข่าวมูลนำิธิฯ

 มลูนธิแินบมหานรานนท์ มวีตัถปุระสงค์ในการจรรโลง

และสบืทอดพระพุทธศาสนาเถรวาท ด้วยการส่งเสรมิธรุะใน

พระศาสนา ๒ ประการ คือ คันถธุระและวิปัสสนาธุระ

คันถธุระ

 ๑. จั ดตั้ ง ส� า นั กศึ กษาพระปริ ยั ติ ธ ร รมแผนก 

พระอภธิรรม หลักสูตรประจ�า ๒ ปี ส�าหรบัพระภกิษุ สามเณร 

และแม่ชี (ส�าหรับฆราวาสพักนอกส�านักฯ) ณ มูลนิธิแนบ 

มหำนีรำนนท์ เปิดรับสมัครปีละรุ่นๆ ละ ๕๐ ท่าน เปิดรับ

สมัครตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ 

      ๒. จัดการเรียนการสอนพระอภิธรรมเพื่อเป็นพื้นฐาน

ส�าหรบัการปฏบิตัวิปัิสสนากรรมฐานส�าหรบัประชาชนทัว่ไป 

๓ แห่ง คือ

  ๒.๑ วัดธำตุทอง ถ.สุขุมวิท เขตวัฒนา 

    ณ วิหารลิมปาภรณ์ ทุกวันอาทิตย์ 

    เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.
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  ๒.๒ วัดสำมพระยำ เขตพระนคร 

    ณ อาคารสุหัทรังสรรค์ ชั้น ๑ 

    ห้อง ๑๐๑ และ ๑๐๒ เป็นประจ�าทุกวัน 

    วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 

    วนัเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

       ๒.๓ มูลนิธิแนบมหำนีรำนนท์ 

    ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 ๓. จัดพิมพ์วารสารชื่อ “ปัญญำสำร” เพื่อแจกเป็น

ธรรมทาน ปีละ ๔ ฉบับ ผู้สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิก

ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

 ๔. จั ดพิ มพ ์ หนั ง สื อ คู ่ มื อประกอบการศึ กษา 

พระอภิธรรมหลักสูตรประจ�า เป็นคร้ังคราวไป ในคราว

หนังสือหมด

      ๕. เผยแพร ่เสียงธรรมะทางสถานีวิทยุ  พล. ๑  

รักษาพระองค์ คลื่น AM.๑๔๒๒ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์  

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.
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วิปัสสนำธุระ

 ๑. จัดตั้งส�ำนักวิปัสสนำ ณ มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ 

โดยมเีรอืนส�าหรบัเป็นทีฝึ่กปฏบิตัวิปัิสสนากรรมฐาน จ�านวน 

๖๑ หลัง เพื่อรองรับผู้ที่มีความรู้ปรมัตถธรรมตามสมควร  

ได้เข้าฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

 ส�าหรับผู ้ ท่ี เคยผ่านโครงการฝึกอบรมวิป ัสสนา

กรรมฐานตามหลักสูตรของส�านักฯ มาแล้ว สามารถแจ้ง

ความประสงค์ทีจ่ะเข้าปฏิบตัไิด้ทีส่�านกังานมูลนธิฯิ หรอืทาง

โทรศัพท์ โดยแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าไม่เกิน ๓๐ วัน

 ๒. จัดโครงกำรอบรมวิปัสสนำกรรมฐำน หลักสูตร 

๗ วัน ดังนี้

  วันที่ ๘ - ๑๔    มิถุนายน ๒๕๖๑

  วันที่ ๑๓ - ๑๙  กรกฎาคม ๒๕๖๑

  วันที่ ๓ - ๙      สิงหาคม  ๒๕๖๑

  วันที่ ๗ - ๑๓    กันยายน  ๒๕๖๑

  วันที่ ๕ - ๑๑    ตุลาคม    ๒๕๖๑

  วันที่ ๙ - ๑๕    พฤศจิกายน ๒๕๖๑

  วันที่ ๑๔ - ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๑

-18-0427.indd   197 5/25/61 BE   10:59 AM



198

 ๓. จัดโครงกำรอบรมวิปัสสนำกรรมฐำน หลักสูตร 

๓ วัน ดังนี้

         วันที่ ๒๕ - ๒๗  สิงหาคม   ๒๕๖๑

         วันที่ ๒๐ - ๒๒  ตุลาคม   ๒๕๖๑

           วันที่ ๒๔ - ๒๖  พฤศจิกายน ๒๕๖๑

   ๔. พระนักศึกษำฯ หลักสูตรประจ�ำ ๒ ปี เข้ำฝึก

ปฏิบัติวิปัสสนำกรรมฐำน ๗ วัน

         วันที่ ๒๑ - ๒๗  มิถุนายน   ๒๕๖๑ (ปี ๒)

         วันที่ ๑ - ๗      กรกฎาคม   ๒๕๖๑ (ปี ๑)

         วันที่ ๑๖ - ๒๒  กันยายน    ๒๕๖๑ (ปี ๒)

         วันที่ ๒๔ - ๓๐  กันยายน    ๒๕๖๑ (ปี ๑)

ข่ำวงำนบ�ำเพ็ญกุศลประจ�ำปี ๒๕๖๑

 ๑. วนัอำสำฬหบชูำ (วนัศกุร์ที ่๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 

ทอดผ้าป่าสามัคคี

      ๒. ถวำยผ้ำกฐินสมัคคี (วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม 

๒๕๖๑) หลังจากออกพรรษาแล้ว
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ผู ้เข้ำปฏิบัติวิปัสสนำทั่วไป เดือนมกรำคมถึงมีนำคม  

ปีพุทธศักรำช ๒๕๖๑
  - พระภิกษุ   ๓๖ รูป
  - สามเณร   ๒  รูป
  - แม่ชี ๗ ท่าน
  - ฆราวาสชาย ๑๑ ท่าน
  - ฆราวาสหญิง ๘๔ ท่าน
   รวม ๑๔๐ ท่ำน

ผูเ้ข้ำอบรมปฏบิตัวิปัิสสนำ หลกัสตูร ๗ วนั เดอืนมกรำคม

ถึงมีนำคม ปีพุทธศักรำช ๒๕๖๑

  - พระภิกษุ   ๖ รูป
  - สามเณร   ๑ รูป
  - แม่ชี ๔ ท่าน
  - ฆราวาสชาย ๙ ท่าน
  - ฆราวาสหญิง ๖๔ ท่าน
   รวม ๘๔ ท่ำน
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ผู้เข้ำอบรมปฏบิตัวิปัิสสนำ หลกัสตูร ๓ วนั เดอืนมกรำคม  

ปีพุทธศักรำช ๒๕๖๐

  - พระภิกษุ   - รูป
  - สามเณร   - รูป
  - แม่ชี - ท่าน
  - ฆราวาสชาย ๔ ท่าน
  - ฆราวาสหญิง ๒๕ ท่าน

   รวม ๒๙ ท่ำน

 ผู้เข้ำปฏิบัติวิปัสสนำรวมท้ังหมด เดือนมกรำคมถึง

มีนำคม ปีพุทธศักรำช ๒๕๖๑

  - พระภิกษุ   ๔๒ รูป
  - สามเณร   ๓  รูป
  - แม่ชี ๑๑ ท่าน
  - ฆราวาสชาย ๒๔ ท่าน
  - ฆราวาสหญิง ๑๗๓ ท่าน
   รวม ๒๕๓ ท่ำน
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นกัศกึษำพระอภิธรรม หลักสูตรประจ�ำ ปีกำรศกึษำ ๒๕๖๐

  - พระภิกษุ ๔๓ รูป
  - สามเณร ๒ รูป  
  - แม่ชี ๓ ท่าน
  - ฆราวาสชาย - ท่าน
  - ฆราวาสหญิง ๒ ท่าน
   รวม ๕๐ ท่ำน
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ตารางการบรรยายธรรม

มูลนิธิแนบมหำนีรำนนน์ ทุกวันอำทิตย์ (ห้อง ๒)

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น ปุคคลบัญญัติ อ.แม่ชีสุภัทรา อภิมนต์บุตร

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. วิปัสสนำกรรมฐำน อ.แม่ชีสุภัทรา อภิมนต์บุตร

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. มหำปัฏฐำน อ.แม่ชีสุภัทรา อภิมนต์บุตร

วัดธำตุทอง ทุกวันอำทิตย์

อาทิตย์ที่ ๑

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ธัมมสังคณี พ.ม. เกรียงศักดิ์ กลฺยาโณ 

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ภำษำบำลีเบื้องต้น พ.ม. เกรียงศักดิ์ กลฺยาโณ

อาทิตย์ที่ ๒

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. วิปัสสนำกรรมฐำน อ.บุญณัฐศักดิ์ ทวิพัฒน์

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. อภิ.สังคหะ.ปริจเฉทที่ ๔ อ.บุญณัฐศักดิ์ ทวิพัฒน์

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. อภิ.สังคหะ.ปริจเฉทที่ ๖ อ.บุญณัฐศักดิ์ ทวิพัฒน์

อาทิตย์ที่ ๓

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. วิปัสสนำกรรมฐำน อ.บุญณัฐศักดิ์ ทวิพัฒน์

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. อภิ.สังคหะ.ปริจเฉทที่ ๔ อ.บุญณัฐศักดิ์ ทวิพัฒน์

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. อภิ.สังคหะ.ปริจเฉทที่ ๖ อ.บุญณัฐศักดิ์ ทวิพัฒน์

อาทิตย์ที่ ๔

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. พระสูตร, มิลินทปัญหำ อ.นิตยา ปรีชายุทธ

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ธัมมสังคณีมำติกำ อ.สุมณฑา กระจาดทอง

เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ธัมมสังคณีมำติกำ อ.สุมณฑา กระจาดทอง
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วัดสำมพระยำ วันจันทร์ถึงวันอำทิตย์

ห้อง ๑๐๑

จันทร์ เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

อภิ.สังคหะ.ปริจเฉทที่ ๑-๙ 

(ภำษำอังกฤษ)

อ.ดร.ช่วย กรรณวัฒน์

เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.

อภิ.สังคหะ.ปริจเฉทที่ ๓

อ.สุนีย์ กษิติประดิษฐ์

อังคำร

พุธ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

ภำษำบำลี

พระมหาสมชัย รตนญาโณ

พฤหัส เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

พระสูตร

อ.สนธิชัย ทวีโชคทรัพย์สิน

ศุกร์ เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

มูลยมก (ติกะที่เหลือ)

อ.แม่ชีสุภาภรณ์ พิสิษฐ์ศักดิ์

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

ภำษำบำลี

พระมหาสมชัย รตนญาโณ

เสำร์ เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.

อภิ.สังคหะ.ปริจเฉทที่ ๓

อ.แววมยุรี ราชพัฒน์

เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.

อภิ.สังคหะ.ปริจเฉทที่ ๔

อ.แววมยุรี ราชพัฒน์

อำทิตย์ เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

พระสูตร

อ.สมพร ปัญญาธร

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

อภิ.สังคหะ.ปริจเฉทที่ ๕

อ.สนั่น กรรณวัฒน์
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วัดสำมพระยำ วันจันทร์ถึงวันอำทิตย์

ห้อง ๑๐๒

จันทร์ เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.

วิปัสสนำกรรมฐำน

อ.บุญณัฐศักดิ์ ทวิพัฒน์

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

อภิ.สังคหะ.ปริจเฉทที่ ๑ 

อ.บุญณัฐศักดิ์ ทวิพัฒน์

อังคำร เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

วิสุทธิมรรค

พระมหาสมชาย อธิปญฺโญ

เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.

อภิ.สังคหะ.ปริจเฉทที่ ๑ 

อ.บุญณัฐศักดิ์ ทวิพัฒน์

พุธ เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

วิสุทธิมรรค

พระมหาสมชาย อธิปญฺโญ

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

ธัมมสังคณี

พ.ม. เกรียงศักดิ์ กลฺยาโณ

พฤหัส เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

ธัมมสังคณี

พ.ม. เกรียงศักดิ์ กลฺยาโณ

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

ภำษำบำลี

พ.ม. เกรียงศักดิ์ กลฺยาโณ

ศุกร์ เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

อภิ.สังคหะ.ปริจเฉทที่ ๘ 

อ.บุญณัฐศักดิ์ ทวิพัฒน์

เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.

อภิ.สังคหะ.ปริจเฉทที่ ๕

อ.บุญณัฐศักดิ์ ทวิพัฒน์

เสำร์ เวลา ๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

วิสุทธิมรรค

อ.สมพร ปัญญาธร

เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.

สังขำรยมก

อ.แม่ชีสุภาภรณ์ พิสิษฐ์ศักดิ์

อำทิตย์ เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

อภิ.สังคหะ.ปริจเฉทที่ ๙

อ.แววมยุรี ราชพัฒน์

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.

วิปัสสนำกรรมฐำน

อ.แววมยุรี ราชพัฒน์
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รายชื่อคำณะกรรมการมูลนำิธิแนำบมหานำีรานำนำท์ 
(จะครบวำระในกำรด�ำรงต�ำแหน่งวันที่ ๘ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

 ๑. นางสาวปราโมช  น้อยวัฒน์ ประธานกรรมการ

 ๒. นายปราโมทย์  อิทธิกุล รองประธานกรรมการ คนที่ ๑

 ๓. นายเทพฤทธิ์  สาธิตการมณี รองประธานกรรมการ คนที่ ๒

 ๔. นางสาววรวรรณ  ศุภจรรยา กรรมการ

 ๕. นางสาวพูนศรี  นนทการ กรรมการ

 ๖. นางสุภาพร  อัศว์ศิวะกุล กรรมการ

 ๗. นางสุดา  ปิ่นทอง กรรมการ

 ๘. นางสาวณัฐเมธวี  แก้วนาค กรรมการ

 ๙. นางสุนีย์  ธุระงาน กรรมการและเหรัญญิก

 ๑๐. นางอุไรพรรณ  พิพัฒน์ไพบูลย์ กรรมการและเลขานุการ  
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ปัญ
ญ

าสาร    
    ฉบับที่ ๑๔๑

ปัญญาสาร ฉบับที่ ๑๔๑

วิสาขบูรณมีบูชา
ขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๗ พุทธศักราช ๒๕๖๑

มูลนิธิแนบมหานีรานนท์

	 ยานิ	โสตานิ	โลกสฺมึ					 สติ	เตสํ	นิวารณํ

	 โสตานํ	สํวรํ	พฺรูมิ			 ปญฺญาเยเต	ปิถิยฺยเร.
ขุ.สุ. ๒๕/๔๒๕/๕๓๐ (สฺยา.)

กระแส (มตีณัหาเป็นต้น) เหล่าใดมีอยูใ่นโลก, สตเิป็นเครือ่งก้ันกระแส

เหล่านัน้, เรากล่าวว่าสติเป็นเครือ่งกัน้กระแสทัง้หลาย, กระแสเหล่านัน้  

บัณฑิตย่อมปิดกั้นได้ด้วยปัญญา.


