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คำ�นำ�

 ปัญญาสาร ฉบับที่ ๑๔๒ นี้ จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส
วันอาสาฬหบูชา ในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ ที่ ๒๗ กรกฎาคม 
พทุธศักราช ๒๕๖๑ ข้ึน ๑๕ ค�า่ เดอืน ๘/๘ (เดอืนอาสาฬหะ)
 วันอาสาฬหบูชานี้ ซึ่งเป็นวันส�าคัญวันหนึ่งของ 
ชาวพุทธ เพราะเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงแสดงธรรมเทศนาครัง้แรก ทีช่ือ่ว่า ธมัมจกักปัปวตัตนสูตร 
สูตรแห่งการหมุนวงล้อแห่งธรรม แก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕  
ทีป่่าอิสิปตนมฤคทายวนั เมอืงพาราณส ีแคว้นมคธ ทรงตรสัถงึ 
ธรรม ๒ อย่าง ที่บรรพชิตไม่ควรเสพ มกีำมสุขัลลิกำนุโยค 
คอื การหมกมุน่อยูใ่นกามสขุทัง้หลาย และอัตตกลิมถำนุโยค  
คือ การทรมานตนให้ได้รับความล�าบาก ซึ่งเป็นธรรมอันเลว 
เป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชน ไม่ใช่ธรรมของพระอริยะ 
และไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ธรรมเหล่านี้ไม่ใช่ข้อปฏิบัติ
ของพระอริยเจ้าทั้งหลาย แล้วทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทา 
ทางสายกลาง ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ ๘ ซึ่งเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติให้เข้าถึงมรรค ผล นิพพาน สามารถละอาสวกิเลส 
ให้หมดสิ้น พ้นจากวัฏฏทุกข์เสียได้ จบพระธรรมเทศนา 
พระโกณฑัญญะมีดวงตาเห็นธรรม บรรลุเป็นโสดาบัน  
ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์รูปแรกในพุทธศาสนา และ
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เป็นวันที่มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เกิดขึ้นในโลก 
ครบทั้ง ๓ ประการ
 มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสืบทอดและ
ท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวร โดยส่งเสริมธุระ  
๒ ประการ อันเป็นธุระในพระศาสนาโดยตรง คือ คันถธุระ 
และวิปัสสนาธุระ ด้านคันถธุระได้จัดตั้งหลักสูตรศึกษา
พระปริยัติธรรม แผนกพระอภิธรรมเป็นหลัก และในด้าน
วิปัสสนาธุระ ได้จัดให้มีการอบรมการปฏิบัติวิปัสสนาตาม
หลักมหาสติปัฏฐานสตูรและอรรถกถา ฎกีา เป็นประจ�าทกุๆ 
เดือน อีกทั้งยังเปิดเป็นส�านักวิปัสสนา โดยมีเรือนกรรมฐาน
เอาไว้รับรองผู้ท่ีมีความรู้ทางด้านปรมัตถธรรมเข้าฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานอีกด้วย
 ในวนัอาสาฬหบชูา ปี ๒๕๖๑ นี ้ทางมลูนธิฯิ ได้จดังาน
บ�าเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมี คุณสอำง ปัจฉิมกุล  
คุณสมชำย ชมภูนิช คุณสุภำพร อัศว์ศิวะกุล คุณชวลีย์ 
ขอนทอง และคุณรังสิมันต์ สุนทรไชยำ รับเป็นประธาน
เจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี พร้อมด้วยบรรดาญาติมิตร ร่วมกับ
คณาจารย์และคณะนักศึกษาพระอภิธรรมวัดสามพระยา  
วัดธาตุทอง มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ คณะผู้ปฏิบัติธรรม 
ตลอดจนสาธุชนทั้งหลาย เพื่อน�ารายได้ที่เกิดจากงานการ
กุศลครั้งนี้ ไปใช้จ่ายในกิจการของมูลนิธิฯ ต่อไป
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 วารสารฉบับนี้ ได้น�าบทความของภัททันตะวิลาส-
มหาเถระ บูรพาจารย์ของส�านักวิปัสสนา มูลนิธิแนบ- 
มหานีรานนท์ เรื่อง “ข้อปฏิบัติแห่งโยคี” ในหัวข้อ “แสดง
สิกขำ ๓ ประกำร” “แสดงปหำน ๓” “แสดงเทศนำนัย” 
“แสดงวิปัสสนำญำณ องค์แห่งเหตุท่ีจะบังเกิดเป็น” 
“แสดงสติกับปัญญำ” “แสดงขันธ์ ๕” และ “แสดง
อำยตนะ ๑๒” และบทความของอาจารย์แนบ มหานรีานนท์  
เรื่อง “อำนิสงส์ของบุญและบำป” ในมาลงไว้ และ 
นอกจากนั้นยังได้น�าบทความของอาจารย์ท่านอื่นๆ ที่เป็น
อารมณ์ของปัญญาตามสมควรมาลงไว้อีกด้วย
 สดุท้ายนี ้ขออ�านาจคณุพระศรรัีตนตรัย และกศุลเจตนา
ที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมใจกันท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา จง
เป็นพลวปัจจัยให้ทุกท่านและครอบครัวประสพแต่ความสุข  
ความเจริญ มีสติปัญญางอกงามไพบูลย์ในธรรม สามารถ 
รู้ธรรม เห็นธรรม ตามค�าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ตลอดจนถึงความพ้นทุกข์โดยเร็วด้วยกันทุกท่านเทอญ

  นำยเทพฤทธิ์  สำธิตกำรมณี
  รองประธานกรรมการและกรรมการฝ่ายวิชาการ
  ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
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 “...เพื่อจะให้ประกอบพร้อมองค์ปรโตโฆสะนั้น ควรจะ
ศึกษาร�่าเรียนให้รู้สรุปใจความสภาพแห่งวิปัสสนาอารมณ์ คือ 
ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เป็นต้น เมื่อได้ศึกษาเรียนแล้ว ญาณที่รู้นั้น  
ชื่อว่า “สุตมยญำณ” เพ่ือได้ด�าริตริตรองในขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ เป็นต้น เพื่อจะให้เห็นเป็นญาณในไตรลักษณ์ เช่นนี้ ชื่อว่า  
“ติลักขณจินตำมยญำณ” ญาณที่เพ่งในขณะปัจจุบัน รูปนาม 
ก�าลังเป็นอยู่ เพื่อจะให้รู้เห็นปรากฏในไตรลักษณ์ ๓ นั้น ชื่อว่า  
“วิปัสสนำภำวนำมยญำณ” ในญาณทั้ง ๓ นี้ สุตมยญาณนั้น  
ย่อมอดุหนนุให้จินตามยญาณมกี�าลงัให้เหน็กล้า จนิตามยญาณน้ัน  
ย่อมอดุหนนุส่งเสรมิให้ภาวนามยญาณมีก�าลงัให้เหน็ให้แรงกล้า 
ภาวนามยญาณนั้นย่อมอุดหนุนกระท�าให้บังเกิดมรรคญาณ
ดังนี้...”

ภัททันตะวิลาสมหาเถระ ข้อปฏิบัติโยค ีหน้า ๗๗
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 “...ธรรมชาติที่เรียกว่า อายตนะภายในนั้น ได้แก่ ตา หู 
จมูก ลิ้น กาย ใจ ธรรมชาติทั้ง ๖ อย่างนี้แหละ ที่เรามีความรู้สึก
ยึดถืออยู่ในใจของเราว่า “เป็นเราและเป็นตัวเป็นตนของเรา” 
ส่วนอายตนะภายนอก ซึ่งได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
ธรรมารมณ์ ทั้ง ๖ อย่างนี้ ซึ่งได้แก่สิ่งที่ส�าหรับตาเห็น ส�าหรับ
หูได้ยิน ส�าหรับจมูกได้กลิ่น ส�าหรับลิ้นรู้รส ส�าหรับกายถูกต้อง 
และส�าหรบัใจรู ้ธรรมทัง้ ๖ อย่างทีเ่ป็นภายนอกน้ีแหละ ทีท่�าให้
เรามีความรู้สึกและยึดถืออยู่ว่า “เป็นของเรา” สมบัติในโลกนี้ 
กม็อียูเ่ท่าน้ีเอง เพราะส่ิงเหล่านีเ้ป็นสมบัตภิายนอก และต่างคน
ต่างกย็ดึถอืในสมบติัเหล่านีว่้าเป็นของๆ เรา เพราะสมบัตทิีม่อียู่
ในโลกนี้ ก็มิได้มีอะไรที่นอกไปจากสิ่งที่ตาเห็นและหูได้ยิน จมูก
ได้กลิ่น ลิ้นรู้รส กายถูกต้อง และใจรู้ธรรม (ธรรมารมณ์) ธรรม
เหล่านี้ ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ทั้ง ๖ 
อย่างนี้เอง...”

ตอนหนึ่งจากปาฐกถา “สัจจะและสุทธิในพระพุทธศำสนำ” 
ของอาจารย์แนบ มหานีรานนท์
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อาสาฬฺหปูชนำคำาถา

 ปุณฺณมำสี จ อำสำฬฺเห   ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตน�

 เทสิตำโห จ พุทฺธสฺส    ปมำ ธมฺมเทสนำ.

 สมฺโพธนสฺส เอตสฺส    วสฺสเก ปเม ภเว

 โกณฺฑญฺโญ อชฺช เถโร จ  โสตำปนฺนญฺจ อำคโต.

 ปุณฺณ� ติรตน� อชฺช    สมฺปุณฺณ� รตนตฺตย�

 พุทฺโธ ธมฺโม จ ส�โฆ จ   นำโถ มม� วโร ภเว.

 สมฺพุทฺโธ อรห� โหติ    ธมฺโม นิยฺยำนิโก ภเว

 ส�โฆ กิเลสสุทฺโธ จ    เต นมสฺสำมิ สพฺพทำ.

 อิมำยำสำฬฺหปูชำย    นิพฺพำนปจฺจโย ภเว

 สพฺเพ พำลำ ปลำยนฺตุ   มหำปญฺญำ มม� ภเว.
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  กว็นัพระจนัทร์เต็มดวง ในเดอืนอาสาฬหะ (เดอืน ๘ ไทย)  

เป็นวันแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และเป็นการแสดง 

พระธรรมเทศนาครัง้แรกของพระพทุธเจ้า ในพรรษาแรกของ

การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น.

  ก็พระโกณฑัญญเถระบรรลุพระโสดาบันแล ้ว 

ในวนันีด้้วย, พระรัตนตรัยครบแล้วในวนัน้ีด้วย, พระรตันตรัย

สมบูรณ์แล้วด้วย.

  พระพทุธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระสงฆเจ้า เป็นทีพ่ึง่

อันประเสริฐของข้าพเจ้า.

  พระสัมพุทธเจ้า ทรงเป็นพระอรหันต์ผู้ไกลจากกิเลส, 

พระธรรมเจ้า เป็นธรรมเคร่ืองน�าสัตว์สัตว์ออกจากทุกข์, 

พระสงฆเจ้า เป็นผู้หมดจดจากกิเลส, ข้าพเจ้าขอนอบน้อม

พระพทุธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระสงฆเจ้าเหล่านัน้ ในกาล

ทุกเมื่อ.

  ด้วยการบูชาในเดือนอาสาฬหะนี้ จงเป็นปัจจัยแห่ง

พระนิพพานแก่ข้าพเจ้า, ขอเหล่าพาลชนจงพ่ายหนีไป,  

ขอปัญญาอันประเสริฐ จงมีแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ.
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ข้อปฏิบัติแห่งโยคำี
ภัททันตะวิลาสมหาเถระ

๑. แสดงสิกขำ ๓ ประกำร

 “อธิสีลสิกขำ อธิจิตตสิกขำ อธิปัญญำสิกขำ” มี
สิกขา ๓ ประการดังนี้ ทรงเทศนาว่า ผู้ซ่ึงประกอบพร้อม
แล้วด้วยสิกขา ๓ ประการนั้น ย่อมจักก้าวล่วงเสียได้ซึ่ง
สังสารวัฏทุกข์นี้ เมื่อได้จ�าแนกซึ่งสิกขา ๓ ประการแล้ว  
โดยมัคคังค์ (องค์อันเป็นมรรค) เป็น ๘ คือ สัมมาวาจา  
สัมมากมัมนัตะ สมัมาอาชวีะ มคัคังค์ (องค์อันเป็นมรรค) ๓ น้ี 
รวมเข้าในอธิสลีสกิขา เรยีกว่า “อธสิลีสำสนำ” สมัมาวายามะ  
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สัมมาสติ สัมมาสมาธิ มัคคังค์ (องค์อันเป็นมรรค) ๓ นี้ รวม
เข้าในอธิจิตตสิกขา เรียกว่า “อธิจิตตสำสนำ” สัมมาทิฏฐิ 
สัมมาสังกัปปะ มัคคังค์ (องค์อันเป็นมรรค) ๒ นี้ รวมเข้า
ในอธิปัญญาสิกขา เรียกว่า “อธิปัญญำสำสนำ” นัยหนึ่ง 
มัคคังค์ (องค์อันเป็นมรรค) ๘ นี้ เรียกว่า ศีลขันธ์ สมาธิขันธ์ 
ปัญญาขันธ์ ดังนี้
 มคฺคำน� อฏฺงฺคิโก เสฏฺโ.๑ 
 มคฺคำน� ในมรรคนี้ อฏฺงฺคิโก มีองค์เป็นส่วน ๘  
มคฺโค อันว่ามัคคังค์ (องค์อันเป็นมรรค) นั้น เสฏฺโ ในการ
ทรงเทศนาว่าประเสริฐนั้น เทศนาโดยประกอบ อธิ-ศัพท ์
เป็นพิเศษ โดยพุทธประสงค์เป็นมัคคังค์แห่งองค์ ๘ ดังนี้ 
 เหตุที่รวมมัคคังค์ (องค์อันเป็นมรรค) นั้น และรวม
สัมมาวายามะ สัมมาสติ ในสมาธิ ก็เพราะสมาธินั้น โดย
สภาพของตนไม่สามารถจะตั้งมั่นในอารมณ์ เป็นการฝ่าย
วิริยะออกความเพียรอุดหนุนให้ ฝ่ายสติย่อมกระท�าให้เกิด
อารมณ์ มีเช่นนี้แล้วจึงจะสามารถตั้งอยู่ในอารมณ์ เพราะ
ฉะนั้นจึงต้องรวม
 กล่าวโดยอุปมาว่า มีสหายสามคนไปเที่ยวสวน  
ไปพบต้นลั่นทมใหญ่ต้นหนึ่งซ่ึงมีดอก สหายผู้หนึ่งใคร่เก็บ

๑ มคฺคำนฏฺงฺคิโก เสฏฺโ. ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๐/๕๑ (สฺยา.)
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ดอกลั่นทม จึงยื่นแขนไปเพ่ือจะเก็บดอกลั่นทมแต่ไม่ถึง 
สหายผูห้นึง่ก้มหลงัให้จงึข้ึนบนหลงั แม้จะขึน้บนหลงัแล้วกด็ี  
สั่นเทิ้มๆ อยู่ ยังเด็ดเอาดอกไม้ไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนั้น สหาย 
อกีคนหนึง่เข้าเคยีงเพ่ือให้เอามอืยนับ่า ในกาลนัน้คนหนึง่ขึน้
อยู่หลังคนหนึ่ง จึงได้เท้ายันบ่าอีกคนหนึ่ง แล้วจึงเอื้อมเด็ด 
เอาดอกไม้ได้ตามประสงค์ ในอุปมาสหายทั้งสามไปเที่ยว
สวนกับบังเกิดเป็นพร้อม วายามะ สติ สมาธิ เหมือนกัน คือ  
ดอกลั่นทม ได้แก่ อารมณ์ สหายซึ่งโดยล�าพังตนไม่สามารถ
เก็บดอกลั่นทมกับล�าพังตนไม่สามารถตั้งอยู ่ในอารมณ์
เหมอืนกบัสมาธิ สหายทีก้่มหลงัให้ เหมอืนกับวายามะ สหาย
ทีโ่น้มบ่าให้เหมอืนกบัสต ิ รวมสหายสามเกลอจงึเก็บดอกไม้
กับสมาธิ วายามะ สติ นั้น ซึ่งบังเกิดเป็นเหมือนในอารมณ์
อันหนึ่งดังนี้
 สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ นั้นรวม
เพราะวริติศลีเหมอืนชาติเดยีวกนั สมัมาทฏิฐ ิสมัมาสงักปัปะ 
นั้น โดยล�าพังสภาพสัมมาทิฏฐิ ไม่สามารถชี้ขาดซึ่งอารมณ์ 
คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นต้น โดยสัมมาสังกัปปะ 
กระท�าการคิดอ่านเป็นเบื้องหน้าแห่งอารมณ์ก่อนแล้ว จึง
สามารถช้ีขาด เพราะฉะนั้นจึงนับรวมทีเดียว เม่ือจะกล่าว
เป็นอุปมา ช่างท�ารปูพรรณเงนิผูห้นึง่ ในการดเูหรยีญๆ หนึง่ 
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ดีไม่ดีนั้น ล�าพังตาไม่สามารถจะชี้ขาด โดยนิ้วมือจับพลิกดู
แล้วจึงสามารถชี้ขาด ในอุปมานี้ สัมมทิฏฐินั้นเหมือนกับตา  
สัมมาสังกัปปะนั้นเหมือนกับนิ้วมือ อารมณ์เหมือนกับ 
เงินเหรียญ
 ที่เรียกว่ามัคคังค์ (องค์อันเป็นมรรค) กล่าวคือหนทาง
คือมรรค เพื่อเป็นหนทางแห่งจิตซึ่งจะด�าเนินโดยตรงๆ  
อย่างนี้ว่า มรรคเมื่อจิตได้ด�าเนินไปในหนทางอันตรงแล้ว 
ย่อมบังเกิดเจริญแพร่หลายกุศลธรรมอันดี เมื่อกุศลบังเกิด
แพร่หลายแล้ว มีสุคติเป็นต้น พ้นจากวัฏทุกข์ ได้เสวย 
ความสุข จนกระทั่งพระนิพพาน
 สคุตนิพิพฺำนำน ิมคคฺนตฺ ิปำปณุนฺติ เอเตหีติ มคคฺำนิ.๑ 
 เอเตห ิด้วยธรรม ๘ ประการนี ้สุคตนิพิพฺำนำน ิสูส่คุติ
นิพพาน มคฺคนฺติ ปำปุณนฺติ ย่อมให้ถึง อิติ ตสฺมำ เพราะ
เหตุนั้น มคฺคำน ิชื่อว่ามรรค.
 เพราะเหตุว่า ย่อมให้ถึงสุคติภูมิพร้อมจนกระทั่ง 
พระนิพพาน เรียกว่า มัคคังค์ ดังนี้

๑ มคฺคนฺติ คจฺฉนฺติ สตฺตำ สุคติอำทีนิ เอเตหิ ธมฺมชำเตหีติ มคฺคำนิ.
  สัตว์ทั้งหลายย่อมถึงภพทั้งหลายมีสุคติภพเป็นต้น ด้วยธรรมชาตินี้ เพราะเหตุนั้น  
  ธรรมชาตินี้ ชื่อว่า มคฺค. วิภาวินี.โยชนา. (บาลี) ๓/๘๘/๑๙๕ (มมร.)
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 มคฺคำ จ เต องฺคำนิ จำติ มคฺคงฺคำนิ.๑ 
 มคคฺำ จ มรรคทัง้หลายกด็ ีโหนตฺ ิย่อมมี เต แห่งมรรค 
ทั้งหลายนั้น องฺคำนิ จ เหตุแห่งองค์ท้ังหลายก็ดี โหนฺติ  
ย่อมมี อิติ ตสฺมำ เพราะเหตุนั้น มคฺคงฺคำน ิชื่อว่า มัคคังค์.
 มัคคังค์ (องค์อันเป็นมรรค) ทั้งหลายนั้น มี ๘ ประการ 
ดังนี้๒ 

๑ มคฺคำนิ จ ตำนิ องฺคำนิ จำติ มคฺคงฺคำนิ. 
  มรรคท้ังหลายด้วย มรรคทั้งหลายเหล่านั้น เป็นองค์ด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า  
  มคฺคงฺค. (องค์อันเป็นมรรค) วิภาวินี.โยชนา. (บาลี) ๓/๘๘/๑๙๕ (มมร.)
๒ มรรคมีองค์ ๘ หรือ อัฏฐังคิกมรรค (เรียกเต็มว่า อริยอัฏฐังคิกมรรค แปลว่า  
 “ทางมีองค์ ๘ ประการ อันประเสริฐ”)
  ๑. สัมมำทิฏฐิ (เห็นชอบ ได้แก่ ความรู้อริยสัจจ์ ๔ หรือ เห็นไตรลักษณ์ หรือ  
 รู้อกุศลและอกุศลมูลกับกุศลและกุศลมูล หรือเห็นปฏิจจสมุปบาท)
  ๒. สมัมำสงักปัปะ (ด�ารชิอบ ได้แก่ เนกขมัมสังกัป อพยาบาทสงักัป อวหิงิสาสังกปั  
 กุศลวิตก ๓)
   ๓. สัมมำวำจำ (เจรจาชอบ ได้แก่ วจีสุจริต ๔)
  ๔. สัมมำกัมมันตะ (กระท�าชอบ ได้แก่ กายสุจริต ๓) 
        ๕.  สัมมำอำชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ ได้แก่ เว้นมิจฉาชีพ ประกอบสัมมาชีพ) 
        ๖. สัมมำวำยำมะ (พยายามชอบ ได้แก่ ปธาน หรือ สัมมัปปธาน ๔) 
        ๗.  สัมมำสต ิ(ระลึกชอบ ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔) 
        ๘.  สัมมำสมำธ ิ(ตั้งจิตมั่นชอบ ได้แก่ ฌาน ๔) 
  องค์ ๘ ของมรรค จัดเข้าในธรรมขันธ์ ๓ ข้อต้น คือ ข้อ ๓-๔-๕ เป็นศีล ข้อ ๖-๗-๘  
 เป็นสมาธิ ข้อ ๑-๒ เป็นปัญญา มรรคมีองค์ ๘ นี้ ได้ชื่อว่า มัชฌิมำปฏิปทำ แปลว่า  
 ทางสายกลาง เพราะเป็นข้อปฏิบัติอันพอดีท่ีจะน�าไปสู่จุดหมายแห่งความหลุดพ้น 
 เป็นอิสระ ดับทุกข์ ปลอดปัญหา ไม่ติดข้องในที่สุดทั้งสอง คือ กามสุขัลลิกานุโยค และ 
 อัตตกิลมถานุโยค 
  [พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตุโฺต). พจนำนกุรมพทุธศำสตร์ ฉบบัประมวลธรรม,  
 พ.ศ. ๒๕๕๑. หน้า ๒๑๔]
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 ๑. สัมมำทิฏฐ ิรู้เห็นซึ่งปรมัตถธรรมอันมีเป็นจริง
 ๒. สัมมำสังกัปปะ การให้บังเกิดปรากฏซ่ึงปรมัตถ-
อารมณ์
 ๓. สัมมำวำจำ การเว้นจากวจีทุจริต ๔
 ๔. สัมมำกัมมันตะ การเว้นจากกายทุจริต ๓
 ๕. สัมมำอำชีวะ การเว้นจากมิจฉาชีพ
 ๖. สัมมำวำยำมะ การกระท�าความเพียร เพื่อจะมิให้
บังเกิดกิเลส
 ๗. สัมมำสต ิการระลึกไม่ขาดในอารมณ์อันดี
 ๘. สัมมำสมำธ ิการมีจิตตั้งมั่นในอารมณ์อันดี
 ในมคัคังค์ ๘ ซึง่กล่าวแล้ว เพ่ือจะให่ถอืเอาการจ�าแนก
เป็นพิเศษ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ มัคคังค์ ๒ องค์นี้  
ชื่อว่าเป็น “วิชชำธรรม”, สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ  
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ มัคคังค์  
๖ องค์นี้  ช่ือว่า “จรณธรรม”, นับโดยญาณะ ที่ได ้ 
ช่ือว่า “วิชชำธรรม” ก็คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ  
มัคคังค์ ๒ องค์นี้ ชื่อว่าเป็น “วิปัสสนำญำณ” ที่ได้ชื่อว่า  
“จรณธรรม” ก็คือมัคคังค์ ๖ องค์ ชื่อว่า “สมถญำณ”
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 กิเลเส มำเรนฺโต นิพฺพำน� คจฺฉตีติ มคฺโค.๑  
 กิเลเส ซึ่งวีติกกมกิเลส ปริยุฏฐานกิเลส อนุสยกิเลส  
ทั้งหลาย มำเรนฺโต ฆ่าแล้ว วำ ละห่างแล้ว นิพฺพำน�  
สู่พระนพิพาน คจฉฺติ ย่อมไป อติ ิตสฺมำ เพราะเหตุทัง้หลาย
เหล่านั้น มคฺโค ชื่อว่า มรรค วำ ชื่อว่า มัคคังค์.
 [ สภาวะใดยังกิเลสทั้งหลายให้ตายอยู่ ย่อมบรรลุซึ่ง
พระนิพพาน เพราะเหตุนั้น สภาวะนั้น ชื่อว่า มรรค ]
  โย ตตฺถ ส�วรฏฺโ, อย� อธิสีลสิกฺขำ.
  โย ตตฺถ อวิกฺเขปฏฺโ, อย� อธิจิตฺตสิกฺขำ.
  โย ตตฺถ ทสฺสนฏฺโ, อย� อธิปญฺญำสิกฺขำ.๒ 
 ตตฺถ ในวิปัสสนาจิตตุปบาทอันเดียวนั้น โย ส�วรฏฺโ 
มีสภาพเป็นการรักษาใด อย� เป็นสภาพแห่งการรักษาน้ัน  
อธสิลีสิกขฺำ ชือ่ว่า อธิสลีสกิขา, ตตถฺ ในวิปัสสนาจติตปุบาท 
อันเดียวนั้น โย อวิกฺเขปฏฺโ เป็นสภาพอันไม่ฟุ้งซ่านใด  
อย� อันว่าสภาพอันไม่ฟุ ้งซ่านนั้น อธิจิตฺตสิกขำ ชื่อว่า  
อธจิิตตสกิขา, ตตถฺ ในจติตปุบาทอนัเดยีวนัน้ โย ทสสฺนฏฺโ 
มีสภาพรู้เห็นซึ่งปรมัตถอารมณ์ใด อย� อันว่าสภาพรู้เห็นซึ่ง
ปรมัตถอารมณ์นั้น อธิปญฺญำสิกฺขำ ชื่อว่า อธิปัญญาสิกขา.

๑ กิเลเส มำเรนฺโต คจฺฉตีติ มคฺโค. วิภาวินี. (บาลี) ๓๑/๑๘๕ (มจร.) 
๒ ขุ.ป. (บาลี) ๓๑/๙๐/๖๖ (สฺยา.)
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 [ ในความส�ารวม ความไม่ฟุ ้งซ่าน และทัสสนะ
นั้น ความส�ารวม เป็นอธิศีลสิกขา ความไม่ฟุ้งซ่าน เป็น 
อธิจิตสิกขา ความเห็นแจ้ง เป็นอธิปัญญาสิกขา ]
 ในโยคีบุคคลซึ่งกระท�าความเพียรเจริญวิปัสสนา
ภาวนาตามซึ่งตนเจริญ บังเกิดเป็นวิปัสสนาจิตทุกครั้ง 
สิกขาทั้ง ๓ องค์ รวมเข้าพร้อมกันในวิปัสสนาจิตทุกครั้ง จึง
ชี้แจงอาการว่าเป็นดังนี้ ถึงแม้ทรงเทศนาธรรมบรรยายโดย 
นานาประการท้ังหลายกด็ ีรวมใจความก็รวมยอดเข้าในสกิขา
ทั้ง ๓ องค์ทั้งสิ้น และสิกขาทั้ง ๓ องค์นี้ เรียกว่า “ศำสนำ”
 ตามซึ่งชี้แจงมาแล้วว ่า โดยวิธีที่ ให ้ละให้ตัดซึ่ง 
วีติกกมกิเลสอย่างหยาบ ปริยุฏฐานกิเลสอย่างกลาง  
อนุสยกิเลสอย่างละเอียดนั้น เมื่อได้กระท�าความเพียร
ปฏิบัติดังกล่าวแล้ว ก็จะได้หลุดพ้นจากภัยต่างๆ จะไปถึง 
พระนิพพาน พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนว่าดังนี้ ตามถ้อยค�า
พุทธวจนะซึ่งทรงสั่งสอนนี้เองว่า พระศาสนาตามความของ
การของมูลเดิมเป็นดังนี้ 
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  สีเลน วีติกฺกมนฺต�   ปริยุฏฺ�  สมำธินำ
  ปญฺญำย อนุสย� ฉินฺท� คจฺเฉ นิพฺพำนมุตฺตม�.๑ 
 วตีกิกฺมนฺต� มกักล่าวเกนิด้วยกาย วาจา คือ วตีกิกมกเิลส 
อย่างหยาบนัน้ สีเลน ด้วยศีลธรรม ฉนฺิท� ฉนิทฺนโฺต ให้ตดัละ, 
ปริยุฏฺ�  จิตใจก�าเริบไม่ตั้งมั่นที่ฟุ้งซ่าน คือ ปริยุฏฐานกิเลส
อย่างกลางนั้น สมำธินำ ด้วยสมาธิธรรม ฉินฺท� ฉินฺทนฺโต  
ให้ตัดละ, อนุสย� อาศัยนอนแฝงข้องประจ�าอยู่ในจิตสันดาน 
คอื อนสุยกเิลสอย่างละเอยีดนัน้ ปญญฺำย ด้วยปัญญาธรรม 
ฉินฺท� ฉินฺทนฺโต ให้ตัดละ, อุตฺตม� เพราะระงับดับกิเลสแล้ว
เป็นธรรมอันเลิศยิ่ง นิพฺพำน� สู่พระนิพพาน คจฺเฉ คจฺเฉยฺย  
ย่อมไป.
 [ บคุคลตดัอยูซ่ึ่งกิเลสอย่างหยาบด้วยศลี ซึง่กเิลสอย่าง
กลางด้วยสมาธิ ซึ่งกิเลสอย่างละเอียดด้วยปัญญา พึงบรรลุ
พระนิพพานอันอุดม ]

๑ คาถานีย้งัไม่พบทีม่า เป็นคาถาทีส่รปุเอาใจความของพระไตรปิฎกเกีย่วกบัการละกเิลส 
 ตามนัยอรรถกถาวินัยปิฎก ดังนี้
  อน่ึง ควำมละวตีกิกมกเิลส พระผู้มพีระภาคเจ้าทรงตรสัไว้ใน “วนิยัปิฎก” เพราะศีล 
 เป็นข้าศึกต่อความละเมดิแห่งกเิลสทัง้หลาย, ควำมละปรยิฏุฐำนกเิลส พระผูม้พีระภาคเจ้า 
 ทรงตรัสไว้ใน “สุตตันตปิฎก” เพราะสมาธิเป็นข้าศึกต่อปริยุฏฐานกิเลส, ควำมละ 
 อนุสัยกิเลส พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ใน “อภิธรรมปิฎก” เพราะปัญญาเป็น 
 ข้าศึกต่ออนุสัยกิเลส 
  วิ.มหา.อ. (บาลี) ๑/๒๑ (มจร.) 
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 ใจความแห่งคาถานีว่้า มกัล่วงเกินด้วยกาย กายทุจรติ ๓  
มักล่วงเกินด้วยวาจา วจีทุจริต ๔ ทุจริตธรรม ๗ คือ  
วีติกกมกิเลสทั้งหลายนั้น ให้ตัดละด้วยศีลธรรม
 ไม่ปรากฏออกภายนอก ย่อมเป่าอยูใ่นจติสนัดานของตน  
คือ มีสภาพอยากใคร่ได้ มีสภาพใจไม่ดี มีสภาพอิสสาริษยา 
ดังนี้เป็นต้น ย่อมเร่งเร้าไม่ให้จิตตั้งมั่น สภาพเหล่านี้ เรียกว่า  
ปริยุฏฐานกิเลสอย่างกลาง ให้ละตัดซึ่งปริยุฏฐานกิเลสด้วย
สมาธิธรรม
 ในจิตสันดานแห่งตน เมื่อขณะจิตกระทบเพื่อจะมิให้
เชื้อกิเลสขาด อาศัยต่อเนื่องนอนแฝงเป็นอยู่เนืองนิตย์ คือ 
อนุสยกิเลสละเอียดทั้งหลายนั้น ให้ตัดละด้วยปัญญาธรรม 
 ได้ชี้แจงอนุสยกเลส ๗ ประการมาแล้ว เพราะเหตุมี 
อนสุยกเิลส เป็นปริยฏุฐานกเิลส เพราะปรยิฏุฐานกเิลส เป็น
วีติกกมกิเลส สีลนั้นมีฤทธิ์พิเศษ ซึ่งสามารถให้ตัดละเสียซึ่ง 
วีติกกมกิเลส สมาธินั้นมีฤทธิ์พิเศษ ซึ่งสามารถให้ตัดละเสีย
ซ่ึงปริยุฏฐานกิเลส วีติกกมกิเลสทั้งสอง ปัญญานั้นมีฤทธิ์
พเิศษ ซึง่สามารถให้ละตดัเสยีซึง่อนสุยกเิลส ปรยิฏุฐานกเิลส  
วีติกกมกิเลสท้ังสาม เพราะเหตุฉะนั้น ทรงเทศนาว่า  
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“ศีล คือ อาทิกัลยาณธรรม งามในเบื้องต้น, สมาธิ คือ  
มชัเฌกลัยาณธรรม งามในเบือ้งกลาง, ปัญญา คอื ปรโิยสาน
กัลยาณธรรม งามในที่สุด”๑  

๒. แสดงปหำน ๓
 
 ตามทีช่ีแ้จงมาแล้ว โดยวธิลีะตดักเิลสม ี๓ ประการ คอื 
ตทังคปหาน วิกขัมภนปหาน สมุจเฉทปหาน สมุจเฉทปหาน  
๓ ประการนี้ การละตัดในขณะกระทบๆ เล็กน้อยนั้น ชื่อว่า  
ตทังคปหาน การละตัดกิเลสให้ห่างชั่วเวลากาลนานนั้น 
เรียกว่า วิกขัมภนปหาน ในมัคคญาณ ๔ นี้ การละตัด
โดยเด็ดขาดซึ่งกิเลสอันเนื่องแต่มัคคญาณแห่งกิเลสนั้นๆ  
โดยเฉพาะ เพื่อจะมิให้กิเลสเหลือซึ่งรากแห่งอนุสัยนั้น  
เรียกว่า สมุจเฉทปหาน แม้ที่ว่าการละตัดนี้ มิใช่จะต้อง

๑ สำสนสฺส ปน สีล� อำทิ, สมำธิ มชฺฌ�, วิปสฺสนำ ปริโยสำน�.  
 อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๑๐๗/๗๔ (มจร.)
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กระท�าความเพียรเป็นพิเศษอีกก็หาไม่ เพราะเมื่อเวลา
ก�าลังกระท�าความเพียรวิปัสสนา บังเกิดญาณที่รู้อยู่เช่นนั้น  
การไม่รู้ คือ โมหะ เป็นต้น กิเลสทั้งหลายไม่มีโอกาสบังเกิด
เป็น ที่ไม่บังเกิดเป็นเช่นนี้แหละ เรียกว่า “ปหำนธรรม”  
ซึ่งตัดละกิเลสดังนี้๑ 

๑ นิโรธ ๕ (ความดับกิเลส, ภาวะไร้กิเลสและไม่มีทุกข์เกิดขึ้น)
  ๑. วิกขัมภนนิโรธ (ดับด้วยข่มไว้ คือ การดับกิเลสของท่านผู ้บ�าเพ็ญฌาน  
 ถึงปฐมฌาน ย่อมข่มนิวรณ์ไว้ได้ ตลอดเวลาที่อยู่ในฌานนั้น
        ๒.  ตทังคนิโรธ (ดับด้วยองค์นั้นๆ คือ ดับกิเลสด้วยธรรมที่เป็นคู่ปรับหรือธรรม 
 ที่ตรงข้าม เช่น ดับสักกายทิฏฐิด้วยความรู้ที่ก�าหนดแยกนามรูปออกได้ เป็นการดับ 
 ชั่วคราวในกรณีนั้นๆ
        ๓. สมจุเฉทนโิรธ (ดับด้วยตดัขาด คอื ดบักเิลสเสรจ็สิน้เดด็ขาด ด้วยโลกตุตรมรรค  
 ในขณะแห่งมรรคนั้น ชื่อสมุจเฉทนิโรธ 
  ๔.  ปฏิปัสสัทธินิโรธ (ดับด้วยสงบระงับ คือ อาศัยโลกุตตรมรรคดับกิเลสเด็ดขาด 
 ไปแล้ว บรรลุโลกุตตรผล กิเลสเป็นอันสงบระงับไปหมดแล้ว ไม่ต้องขวนขวายเพ่ือ 
 ดับอีก ในขณะแห่งผลนั้นชื่อ ปฏิปัสสัทธินิโรธ 
        ๕. นสิสรณนโิรธ (ดบัด้วยสลัดออกได้ หรอืดบัด้วยปลอดโปร่งไป คอื ดับกเิลสเสร็จ 
 สิ้นแล้ว ด�ารงอยู่ในภาวะท่ีกิเลสดับแล้วนั้นยั่งยืนตลอดไป ภาวะนั้นชื่อนิสสรณนิโรธ  
 ได้แก่ อมตธาตุ คือ นิพพาน
  ปหำน ๕ (การละกเิลส) วมิตุต ิ๕ (ความหลดุพ้น) วเิวก ๕ (ความสงดั, ความปลกีออก)  
 วริำคะ ๕ (ความคลายก�าหนดั, ความส�ารอกออกได้) โวสสัคคะ ๕ (ความสละ, ความปล่อย)  
 ก็อย่างเดียวกันทั้งหมด
  [พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตุโฺต). พจนำนกุรมพุทธศำสตร์ ฉบบัประมวลธรรม,  
 พ.ศ. ๒๕๕๑. หน้า ๑๖๖-๑๖๗]
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๓. แสดงเทสนำนัย

 วินัยปิฎก สุตตันตปิฎก อภิธรรมปิฎก นั้น เรียกว่า  
“เทสนำ” เทสนานี้ คือ เทสนักกมนัย ปวัตติกกมนัย  
ปฏิปัตติกกมนัย มี ๓ นัย ใน ๓ นัยนี้ การทรงเทศนาโดย
โวหารโลก คือ เอาชื่อสัญญากับสรูปสังขยาทั้งหลายไว้ 
เบือ้งหน้าเบือ้งหลงัเป็นล�าดบักัน เช่นนี ้เรยีกว่า “เทสนกักมนยั”  
เทศนาโดยล�าดบัแห่งสภาวะปรมตัถธรรมทัง้หลายซึง่บงัเกดิ
เป็น เช่นนี้ เรียกว่า “ปวัตติกกมนัย” ทรงเทศนาวิธีล�าดับ
กระท�าความเพียร เช่นนี้ เรียกว่า “ปฏิปัตติกกมนัย” 
 ๓ นัยที่ว่านี้ ส�าหรับเพื่อโยคีบุคคลกระท�าความเพียร
กัมมัฏฐาน ควรรู ้ในลักษณะดังว่านี้ อุปมาตัวอย่างโดย
บาฬีมหาสติปัฏฐาน “คจฺฉนฺโต วำ คจฺฉำมีติ ปชำนำติ”๑  
เป็นต้น การทรงเทศนาอิริยาบถ ๔ คือ เดิน ยืน นั่ง นอน ชื่อ
สัญญาการจ�า คือ ๑ ๒ ๓ ๔ เป็นสรูปสังขยา ล�าดับเบื้องหน้า 
เบ้ืองหลัง เช่นนี้ ชื่อว่า “เทสนกักมนัย” ในการเดินแห่ง
อาการอย่างหนึ่ง ซึ่งส่งเสริมให้เป็นเหมือนลักษณะอัน 
เป็นสภาพธรรมซ่ึงบังเกิดเป็นพร้อมกัน เช่นนี้ ชื่อว่า  
“ปวัตติกกมนัย” การเดินแห่งอาการก�าลังบังเกิดเป็น 

๑ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๗๕/๓๒๗ (สฺยา.)
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ปรากฏสภาพเมื่อเดิน การก�าหนดกระท�าหมายจ�าว่าเดินอยู่ 
เช่นนี้ ชื่อว่า “ปฏิปัตติกกมนัย”

๔. แสดงวปัิสสนำญำณ องค์แห่งเหตท่ีุจะบงัเกิดเป็น

 ทุเว เหตุ ทุเว ปจฺจยำ สำวกสฺส สมฺมำทิฏฺิยำ  
อุปฺปำทำย ปรโต จ โฆโส สจฺจำนุสนฺธิ อชฺฌตฺตญฺจ โยนิโส 
จ มนสิกำโร.๑ 
 สำวกสสฺ แห่งสาวก สมมฺำทฏฺิิยำ ด้วยวปัิสสนาญาณ 
มรรคญาณ อุปฺปำทำย เพ่ือจะให้บังเกิดเป็นเหตุ เหตุนั้น 
ทุเว มี ๒ ปจฺจยำ การอุดหนุนนั้น ทุเว สอง กตเม ทุเว  
สองประการอย่างไร ? สจฺจำนุสนฺธิ เนื่องด้วยสัจธรรม ๔  
ปรโต จ โฆโส ได้ฟังธรรมซึง่ผู้อืน่ชีแ้จงแสดงกด็ ีอชฌฺตฺตญฺจ 
ในภายในสันดานแห่งกาย โยนิโส จ มนสิกำโร โดยเหต ุ
อันเป็นที่ชอบแห่งตนยังใจให้อยู่ในอารมณ์ก็ดี อิติ ด้วย 
สองประการนี้เทียว.

๑ ปาฐะนี้ยังไม่พบที่มา แต่มีความคล้ายคลึงปาฐะในมหาเวทัลลสูตรว่า “เทฺว โข อำวุโส  
 ปจฺจยำ สมมฺำทฏฺิิยำ อปุปฺำทำย – ปรโต จ โฆโส, โยนโิส จ มนสกิำโร” แปลความว่า  
 “ดูก่อนท่านผู้มีอายุ ธรรม ๒ ประการ คือความได้สดับแต่บุคคลอื่น ๑ ความท�าในใจ 
 โดยแยบคาย ๑ เป็นปัจจัยเพ่ือความเกิดขึน้แห่งสัมมาทิฏฐ”ิ ม.ม ู(บาล)ี ๑๒/๔๙๗/๕๓๙  
 (สฺยา.)
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 ได้ฟังธรรมอันเป็นถ้อยค�าซึ่งเนื่องด้วยอริยสัจธรรม ๔ 
ในส�านักผู้อื่น คือเป็นองค์แห่งปรโตโฆสะประการหนึ่ง โดย
เหตุอันเป็นที่ชอบแห่งตน ยังจิตให้ตั้งมั่นสงบอยู่ในอารมณ์ 
คือกระท�าใส่ใจซึ่งสภาพปรมัตถธรรม คือเป็นองค์แห่ง 
โยนิโสมนสิการ ประการหนึ่ง
 คฤหัสถ์บรรพชิตท้ังหลาย เมื่อได้ประกอบพร้อม
แล้วด้วยองค์ ๒ ประการนี้แล้ว เป็นเหตุที่จะให้หลุดพ้น
จากสังสารวัฏทุกข์นั้น คือสามารถจะได้ซึ่งวิปัสสนาสัมมา-
ทิฏฐิญาณ(และ)มรรคญาณทั้งหลาย ที่เรียกว่าสาวกแห่ง
คฤหัสถ์บรรพชิตทั้งหลายนั้น พ้นจากองค์ ๒ ประการนี้แล้ว  
ไม่สามารถจะได้ซึ่งวิปัสสนาญาณ(และ)มรรคญาณ๑ 

๑ สัมมำทิฏฐิ ๕ ประกำร ตามนัยแห่งอรรถกถาอังคุตตรนิกาย ดังนี้
  ๑. กัมมัสสกตำสัมมำทิฏฐิ ความเห็นชอบเกี่ยวกับกรรม
  ๒.  ฌำนสัมมำทิฏฐ ิความเห็นชอบที่เกิดร่วมกับฌาน
  ๓.  วิปัสสนำสัมมำทิฏฐิ ความเห็นชอบที่เกิดร่วมกับวิปัสสนา
  ๔.  มรรคสัมมำทิฏฐ ิความเห็นชอบที่เกิดร่วมกับมรรคญาณ
  ๕.  ผลสัมมำทิฏฐ ิความเห็นชอบที่เกิดร่วมกับผลญาณ
  องฺ.อ. (บาลี) ๑/๓๐๕/๔๒๓ (มจร.)
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 ในเวลาเดีย๋วนี ้ได้ประจวบพบปะอยูใ่นพระพทุธศาสนา  
เป็นการส�าคัญใหญ่ยิ่ง อันสมควรท่ีจะกระท�าความเพียรให้
ประกอบพร้อมด้วยองค์ ๒ ประการ ในเวลานี้ ผู้ซึ่งพร้อมแต่
องค์ปรโตโฆสะนั้นมีถมไป ผู้ซึ่งประกอบพร้อมด้วยองค์แห่ง
โยนิโสมนสิการนั้นน้อยนักน้อยหนา ในองค์ ๒ ประการนี้ 
โดยมากบางท่านย่อมไม่ประกอบพร้อม 
 เพื่อจะให้ประกอบพร้อมองค์ปรโตโฆสะนั้น ควรจะ
ศึกษาร�่าเรียนให้รู้สรุปใจความสภาพแห่งวิปัสสนาอารมณ์ 
คือ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เป็นต้น เมื่อได้ศึกษาเรียนแล้ว ญาณ
ที่รู้นั้น ช่ือว่า “สุตมยญำณ” เพื่อได้ด�าริตริตรองในขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ เป็นต้น เพื่อจะให้เห็นเป็นญาณในไตรลักษณ์ 
เช่นนี้ ชื่อว่า “ติลักขณจินตำมยญำณ” ญาณที่เพ่งในขณะ
ปัจจุบัน รูปนามก�าลังเป็นอยู่ เพ่ือจะให้รู้เห็นปรากฏใน
ไตรลักษณ์ ๓ นั้น ชื่อว่า “วิปัสสนำภำวนำมยญำณ” ใน
ญาณทั้ง ๓ นี้ สุตมยญาณนั้น ย่อมอุดหนุนให้จินตามยญาณ
มกี�าลังให้เหน็กล้า จนิตามยญาณนัน้ ย่อมอดุหนนุส่งเสรมิให้
ภาวนามยญาณมกี�าลงัให้เหน็ให้แรงกล้า ภาวนามยญาณนัน้
ย่อมอุดหนุนกระท�าให้บังเกิดมรรคญาณดังนี้
 ญาณท้ังหลายซ่ึงอุดหนุนส ่งเสริมซึ่งกันและกัน  
องค์หนึ่งต่อองค์หนึ่งนั้น โดยอุปมาเหมือนบุรุษอันสีไฟ
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ฉะนั้น ในอุปมาสีไฟ “สุตมยญำณ” นั้น เหมือนแท่นสีไฟ  
“จนิตำมยญำณ” นัน้ เหมอืนไม้ซึง่สไีฟ “ภำวนำมยญำณ” 
นั้น เหมือนการสีไฟ “มรรคญำณ” นั้น เหมือนไฟ  
“โยคีบุคคล” นั้น เหมือนบุรุษสีไฟ ผู้ต้องการไฟซึ่งสีไฟนั้น 
ไม่ได้ไฟ ไม่หยุดสีโดยเร่งรัดฉันใด ผู้ปรารถนาซึ่งมรรคญาณ 
โยคบีคุคลอนัเพ่งในวปัิสสนา ไม่ได้มรรคญาณ ไม่หยดุหย่อน
กระท�าความเพียรโดยอุตสาหะอันแรงกล้าฉันนั้น ญาณ 
ทั้งหลายซึ่งชี้แจงมาแล้ว การรู้การเห็นซึ่งเป็นการแตกต่าง 
โดยต่างลักษณะ ควรรู้ ควรเข้าใจ โดยอุปมาดังได้ช้ีแจง 
มาแล้ว
 บุคคลอันใคร่เดินทางป่าผู ้หนึ่งนั้น ก่อนที่ยังไม่ได้
ไปในทางที่จะไปนี้ ได้ยินเขาพูดกันว่ามีช้างร้าย เมื่อได้ไป  
ได้พบเห็นที่ที่ช้างอยู่นอนมีรอยช้างเป็นต้น เม่ือได้นิมิตเหตุ
เช่นนี้ ว่าช้างมีแน่นอน เป็นการรู้คร้ังท่ีสอง เม่ือไปต่อไป
เวลาเห็นตัวช้าง เป็นการได้เห็นประจักษ์แก่ตา เป็นการ
รู้ครั้งที่สาม ในอุปมานี้ แรกรู้เหมือนกับ “สุตมยญำณ”  
รูค้รัง้ทีส่องเหมือนกบั “จินตำมยญำณ” รูค้รัง้ท่ีสามเหมอืน
กับ “ภำวนำมยญำณ” 

-18-0629.indd   28 7/2/61 BE   10:17 AM



29

 การรู้ด้วยสุตมยญาณ รู้โดยผู ้อื่นเขาเทศนาชี้แจง
แนะน�า เช่นว่านี้เป็นการรู้อย่างชนิดสุตะเทียว การรู้ด้วย
จินตามยญาณนั้น เพราะรู้โดยลูบไล้คิดอ่านตริตรองไปใน
สภาพลักษณ์ เช่นนี้เป็นการรู้อย่างชนิดอนุมานเทียว การรู้
ด้วยภาวนามยญาณ เพราะเหตุรู้โดยละห่างจากอวิชชา พบ
ด้วยตนเองโดยประจักษ์ เช่นนี้เป็นชนิดรู้อย่างทิฏฐิเทียว ใน
การที่พูดแห่งลักษณะการรู้เห็นกันต่างๆ ในญาณ ๓ แห่ง
รูปนามไตรลักษณ์ทั้ง ๓ นั้น เสียงที่พูดให้ฟังกันนั้น ออกมา
เป็นเสยีงเดยีวเหมอืนกนั การรูก้ารเหน็น้ันไม่เหมือนกนั เป็น
พเิศษแปลกกว่านัน้ เป็นพิเศษแปลกอย่างไรนัน้ กไ็ม่สามารถ
จะชี้แจงให้เข้าใจได้ จะชี้แจงได้เพียงอุปมาเท่านั้น อุปมาว่า
น�้าตาลทราย น�้าตาลโตนด น�้าผึ้งนั้น จะชี้แจงถึงความหวาน
แล้ว ออกเสียงมาว่าหวานเหมือนกันทั้งนั้น แต่รสหวานนั้น 
ไม่เหมอืนกนั การท่ีรสไม่เหมอืนนัน้ ผูกิ้นลิม้รสเท่านัน้จะรูไ้ด้ 
เหมอืนเช่นนัน้ ลกัษณะแห่งการรูเ้ห็นในญาณทัง้สาม อนัมรีส
แปลกพิเศษนั้น วิปัสสนาโยคีบุคคลเท่านั้นสามารถรู้เห็นได้ 
เพราะฉะนั้นผู้ใดใคร่รู้ใคร่เห็นแล้ว ต้องการให้มาทาบทาม
ลองกระท�าความเพียรในงานวิปัสสนา จึงจะปรากฏรู้ได้
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 แม้ว่ากระท�าความเพียรวิปัสสนากรรมฐานก็ดี ต้อง
ให้ถึงแบบแผนวิปัสสนาโดยยถาภูตสภาวะ โดยปริญญา ๓๑  
ขึ้นเป็นชั้นๆ ถือเอาตามแบบแผนในส�านักแห่งบุคคล 
ผูส้ามารถรูเ้หน็ด้วยดี ให้เข้าใจว่าควรกระท�าตามวธิแีบบแผน
ของผู้เป็นอาจารย์ โดยยถาภตูนยัอนัเป็นแบบแท้จรงิ เพือ่ได้
กระท�าความเพียรดังกล่าวนี้

๑ ปริญญำ ๓ (การก�าหนดรู้, การท�าความรู้จัก, การท�าความเข้าใจโดยครบถ้วน)
  ๑. ญำตปรญิญำ (ก�าหนดรูด้้วยให้เป็นส่ิงอนัรูแ้ล้ว, ก�าหนดรู้ขัน้รู้จกั, ก�าหนดรู้ตาม 
 สภาวลกัษณะ คือ ท�าความรูจั้กจ�าเพาะตวัของส่ิงนัน้โดยตรง พอให้ชือ่ว่าได้เป็นอนัรู้จกั 
 สิ่งนั้นแล้ว เช่นว่ารู้ นี้คือเวทนา เวทนาคือสิ่งที่มีลักษณะเสวยอารมณ์ดังนี้เป็นต้น)
    ๒. ตีรณปริญญำ (ก�าหนดรู้ด้วยการพิจารณา, ก�าหนดรู้ขั้นพิจารณา, ก�าหนดรู้ 
 โดยสามัญลักษณะ คือ ท�าความรู้จักส่ิงนั้นพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยง  
 เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เช่นว่า เวทนาไม่เที่ยง มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา ไม่ใช่ตัว 
 ไม่ใช่ตน ดังนี้เป็นต้น)
        ๓. ปหำนปริญญำ (ก�าหนดรู้ด้วยการละ, ก�าหนดรู้ถึงขั้นละได้, ก�าหนดรู้โดย 
 ตัดทางมิให้ฉันทราคะเกิดมีในส่ิงนั้น คือรู้ว่าส่ิงนั้นเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แล้ว  
 ละนิจจสัญญาเป็นต้น ในสิ่งนั้น เสียได้) 
  ปริญญา ๓ นี้ เป็นโลกียะ มีขันธ์ ๕ เป็นอารมณ์ เป็นกิจในอริยสัจข้อท่ี ๑ คือ  
 ทุกข์ ในทางปฏิบัติ จัดเข้าใน วิสุทธิข้อ ๓ ถึง ๖ คือ ต้ังแต่นามรูปปริเฉท ถึง  
 ปัจจยปริคคหะ เป็นภูมแิห่งญาตปรญิญา ตัง้แต่กลาปสัมมสนะ ถงึ อทุยพัพยานปัุสสนา  
 เป็นภูมิแห่งตีรณปริญญา ตั้งแต่ ภังคานุปัสสนาขึ้นไป เป็นภูมิแห่งปหานปริญญา
  [พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตุโฺต). พจนำนกุรมพทุธศำสตร์ ฉบบัประมวลธรรม,  
 พ.ศ. ๒๕๕๑. หน้า ๙๕]
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 ยถำภูต� ญำณำย สตฺถำ ปริเยสิตพฺโพ.๑ 
 พระพุทธองค์ทรงตักเตือนชักชวนดังนี้  ยถำภูต� 
ญำณำย เพื่อให้เป็นยถาภูตญาณ คือรู้เห็นซึ่งสภาพปรมัตถ์
อันมีจริงเป็นจริง สตฺถำ บุคคลผู ้ซึ่งจะเป็นอาจารย์นั้น  
ปริเยสิตพฺโพ จงแสวงหาเป็นอาจารย์๒ 
 ยถำภูต� ญำณำย อุสฺโสฬฺหี กรณียำ.๓ 
 ยถำภตู� ญำณำย เพ่ือจะให้ได้และให้เป็นยถาภตูญาณ 
คือรู้เห็นซึ่งสภาพปรมัตถธรรมอันมีจริงเป็นจริง อุสฺโสฬฺหี 
การเจริญกระท�าความเพียรไม่หยุดหย่อน ประหนึ่งว่าผู้สีไฟ
ฉะนั้น กรณียำ ควรให้ประพฤติปฏิบัติ

๑ ส�.นิ. (บาลี) ๑๖/๓๐๙/๑๖๐ (สฺยา.)
๒ ควรเรียนกรรมฐำนกับพระวินิจฉยำจำรย์ผู้ไม่เลอะเลือนทั้งในบำลี (พระไตรปิฎก)  
 และอรรถกถำเป็นที่สุด
  อนึ่ง กุลบุตรผู้มีศีลบริสุทธิ์และตัดปลิโพธได้แล้วอย่างนั้น เมื่อจะเรียนกรรมฐานนี้  
 ควรเรียนเอาในส�านักพุทธบุตร ผู้ให้จตุตถฌานเกิดขึ้นด้วยกรรมฐานนี้แล แล้วเจริญ 
 วิปัสสนา ได้บรรลุความเป็นพระอรหันต์, เมื่อไม่ได้พระขีณาสพนั้น ควรเรียนเอาใน 
 ส�านกัพระอนาคาม,ี เมือ่ไม่ได้แม้พระอนาคามนีัน้ กค็วรเรียนเอาในส�านักพระสกทาคาม,ี  
 เม่ือไม่ได้แม้พระสกทาคามีนั้น ก็ควรเรียนเอาในส�านักพระโสดาบัน, เม่ือไม่ได้ 
 แม้พระโสดาบันนั้น ก็ควรเรียนเอาในส�านักของท่านผู้ได้จตุตถฌาน ซึ่งมีอานาปานะ 
 เป็นอารมณ์, เม่ือไม่ได้ท่านผู้ได้จตุตถฌานแม้นั้น ก็ควรเรียนเอำในส�ำนักของ 
 พระวินิจฉยำจำรย์ ผู้ไม่เลอะเลือนทั้งในบำลีและอรรถกถำ, จริงอยู่ พระอริยบุคคล 
 ทั้งหลายมีพระอรหันต์เป็นต้น ย่อมบอกเฉพาะมรรคที่ตนได้บรรลุแล้วเท่านั้น, ส่วน 
 พระวนิจิฉยำจำรย์นีเ้ป็นผูไ้ม่เลอะเลอืน ก�ำหนดอำรมณ์เป็นท่ีสบำยและไม่สบำยใน 
 อำรมณ์ทั้งปวงแล้วจึงบอกให้ เหมือนผู้น�ำไปสู่ทำงช้ำงใหญ่ในป่ำที่รกชัฏฉะนั้น.
  วิ.มหา. (ไทย) ๒/๓๓๕-๓๓๖ (มมร.) (ตติยปาราชิกวรรณนา) 
๓ ส�.นิ. (บาลี) ๑๖/๓๑๐/๑๖๑ (สฺยา.)
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 การได้สดบัตรับฟังวิธีแบบแผนกระท�าความเพยีรธรรม 
แต่ส�านักอาจารย์นั้น เรียกว่า “ปรโตโฆสะ” กระท�าความ
เพียรตามแบบอาจารย์ซึ่งให้ไป และตนได้กระท�าเสมอโดย
ใส่ใจนั้น เรียกว่า “โยนิโสมนสิกำร” ดังนี้

๕. แสดงสติกับปัญญำ

 สติเยว ปฏฺำน� สติปฏฺำน�.๑ 
 สตเิยว สตเิท่านัน้ ปฏฺำน� ไปในเบือ้งหน้า สติปฏฺำน� 
สติเท่านั้นไปในเบื้องหน้า.
 อธิบำยว่ำ ตามบทแห่งสติปัฏฐานน้ัน ถือเอาสติเป็น
ประธาน แม้ว่ากระท�าความเพียรตามแบบแผนสติปัฏฐาน
ซ่ึงวิปัสสนากรรมฐานก็ดี ไม่ได้ถือเอาเพียงสติอย่างเดียว  
ควรถือเอาสติเป็นเบื้องหน้าแห่งการหมายจ�า โดยญาณที่รู้ 
แห่งปัญญาเท่านั้นเป็นที่แน่นอน เพราะฉะนั้นฎีกาวิสุทธิ-
มรรคว่า

๑ ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๗๒/๑๓๓ (ภูมิพโล)
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 สติ หิ “ธำรณำ”ติ นิทฺทิฏ ฺำ, ธำรณญฺเจตฺถ 
สลฺลกฺขณ�.๑ 
 หิ สจฺจ� ถ้อยค�านั้นจริง สติ สตินั้น “ธำรณำ”ติ 
“ธารณา” ดังนี้ นิทฺทิฏฺำ ได้ช้ีแล้ว เอตฺถ ในการชี้ว่าสต ิ
เป็นธารณะนั้น ธำรณญฺจ ธารณะก็ดี สลฺลกฺขณ� ชื่อว่า 
เป็นการหมายจ�าด้วยดี.
 [ แท้จริง สติ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอธิบายว่าเป็น 
“ความระลึกได้”, ความระลึกได้ในท่ีนี้ ได้แก่ การก�าหนด
ด้วยดี ]
 ตามที่กล่าวในฎีกานี้ว่า บท “สติปฏฺำน” นั้น แยก 
“สติ” บทหนึ่ง “ปฏฺำน” บทหนึ่งแล้ว ชี้แจงในบท “สติ” 
ว่า ในบทแห่ง “สติ” แปลว่า การระลึกนั้น ให้ถือเอาสภาพ
การหมายจ�า ธำรณ-ศพัท์นัน้ เพราะแสดงซึง่การหมายจ�า ให้
ถอืเอาสต ิเมือ่พ้นจากสตแิล้วไม่สามารถจะเป็นปัญญาท่ีรูไ้ด้ 
เพื่อจะแสดงเหตุการณ์ที่พ้นจากสติแล้ว ไม่มีปัญญาที่รู้ คือ
 อถ วำ อุปธำเรตพฺพนฺติ สติปุพฺพงฺคมำย ปญฺญำย  
อุปลกฺเขตพฺพ�. น หิ กทำจิ สติรหิตำ ปญฺญำ อตฺถิ.๒ 

๑ วิสุทฺธิ.มหาฏีกา. (บาลี) ๑/๑๑๓/๒๔๕ (มจร.)
๒ วิสุทฺธิ.มหาฏีกา. (บาลี) ๑/๑๑๓/๒๔๕ (มจร.)
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 อถ วำ นัยหนึ่งว่า อุปธำเรตพฺพนฺติ การควรหมาย
จ�านั้น สติปุพฺพงฺคมำย มีสติน�าไปเบื้องหน้า ปญฺญำย ด้วย
ปัญญา อุปลกฺเขตพฺพ� ควรท�าหมายจ�า หิ สจฺจ� ที่กล่าวนั้น
จริง กทำจ ิในกาลบางคราว สติรหิตำ การหมายจ�าพ้นจาก
สติ ปญฺญำ ปัญญาที่รู้นั้น น อตฺถ ิไม่มีแล้ว.
 [ อีกอย่างหนึ่ง บทว่า “อุปธำเรตพฺพ�” ได้แก่ บุคคล
พึงเข้าไปก�าหนดด้วยปัญญาอันมีสติไปก่อน, แท้จริง ในกาล
บางคราว ปัญญาที่ปราศจากสติ ย่อมไม่มี ]
 อธิบำยว่ำ การหมายจ�านั้น ไม่ใช่สติอย่างเดียว สติ
กับปัญญาย่อมเป็นอยู่หน้าหลังต่อเนื่องพร้อมกันอยู่เสมอ 
ไม่ขาด สติกับปัญญารวมเป็นอันเดียวกัน ให้สันนิษฐานถือ
เอาในสภาพใจความ คอืการหมายจ�านัน้ มสีตนิ�าไปเบ้ืองหน้า 
แห่งปัญญาญาณที่รู ้ สตินั้นเป็นการระลึกในอารมณ์ที่ดี
แห่งสัมปยุตตธรรมทั้งหลาย มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็ดี  
ตนของตนเป็นผู ้ระลึกอยู ่ก็ดี เป็นแต่เพียงพึงระลึกก็ดี  
สตินัน้มลัีกษณะย่อมซมึซาบตัง้อยูใ่นอารมณ์ ประหนึง่ว่าเอา
เงนิทอง ทองแดง เหลก็ เป็นต้นเหล่านี ้ใส่ในน�า้จมอยูเ่ช่นนัน้ 
เหมือนหนึ่งซึมซาบตั้งอยู่อย่างไร กล่าวคือสตินั้น ซึมซาบ 
ต้ังอยู่แล้วในอารมณ์แห่งสัมปยุตตธรรม เมื่อซึมซาบถึง
อารมณ์แล้ว และย่อมไม่ลืมซึ่งอารมณ์ ไม่ให้ลืม ให้ระลึก

-18-0629.indd   34 7/2/61 BE   10:17 AM



35

จ�าหมายอยู่เช่นนี้ เรียกว่า “อปิลำปนลักษณะ” แห่ง 
อปิลาปนลักษณะ คือเป็นการตั้งอยู่โดยให้ซึมซาบจมอยู่  
เพือ่มใิห้สมัปยตุตธรรมในอารมณ์โผล่ขึน้ ไม่ให้ลมื ให้ระลกึอยู่  
มีลักษณะให้หมายจ�าอยู ่ดังนี้  จะให้ระลึกอยู ่อย ่างไร  
ประหนึง่ว่า เสนาบดคีลงัแห่งบรมจกัรพรรตราธริาช น�าเสนอ 
กราบทูลจ�านวนบัญชีราชสมบัติแด่พระองค์ทุกเช้าค�่า ว่ามี
ช้าง ม้า รถ ทหารพลเดินเท่านั้น มีจ�านวนเท่านั้น ทอง เงิน 
เป็นต้น ทั้งสิ้นเท่านั้น มีจ�านวนเท่านั้น อ่านบัญชีเพื่อให้
พระองค์ระลึกฉันใด เหมือนเช่นนั้น สตินั้นคือ “สติปัฏฐำน
ทั้ง ๔” และ “สัมมัปปธำนทั้ง ๔” นี้เทียว เหล่านี้เป็นต้น 
ว่าให้ระลึกถึงซึ่งกุศลธรรมดังนี้
 อีกอย่างหนึ่ง สตินั้นมีลักษณะเป็นการอุดหนุน 
ยกย่อง อุดหนุนยกย่องอย่างไร ? พระราชบุตรของ 
พระจักรพรรตราธิราชนั้น ย่อมดูซ่ึงผลประโยชน์สิ่งที่มีคุณ
ไม่มีคุณ อย่างนี้เป็นคุณประโยชน์ อย่างนี้ไม่มีคุณประโยชน์ 
รูเ้ช่นนีแ้ล้วถ่ายถอนสิง่ท่ีไม่มปีระโยชน์ อดุหนนุบ�ารงุยกย่อง
แต่สิง่ทีเ่ป็นคณุประโยชน์ฉนัใด เหมอืนเช่นนัน้ เมือ่มสีตแิล้ว
ย่อมพิจารณาแสวงหาแต่สภาวธรรมที่เป็นคุณประโยชน์ 
ย่อมให้ละถอนเสียซ่ึงทุจริตธรรมท่ีไม่มีประโยชน์ กล่าวคือ 
ย่อมอุปถัมภ์บ�ารุงยกย่องแต่สุจริตธรรมดังนี้
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 สตินั้นย่อมมีกิจไม่หลงลืม (อสัมโมสรส) และเป็น
ธรรมรักษาซึ่งโยคีบุคคล โดยมีญาณให้เห็นชัด อีกอย่างหนึ่ง  
เป็นการน�าสู ่เบื้องหน้ายังอารมณ์ โดยญาณให้เห็นชัด  
(อำรักขปัจจุปัฏฐำน) เป็นสัญญาอันยึดม่ันคงเป็นเหตุแห่ง
การใกล้ชิด (ถิรสัญญำปทัฏฐำน) วำ เป็นเหตุให้บังเกิด 
กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นต้น สตินั้นเพราะตั้งม่ันอยู ่
ในอารมณ์ เหมือนกับเสาประตูอันปักไว้โดยม่ันคง ป้องกัน
ไม่ให้เป็นกิเลส มีจักษุเป็นต้น เพราะย่อมรักษาซึ่งทวาร 
ทั้ง ๖ โดยรอบคอบ ประหนึ่งเพื่อจะไม่ให้ชาวบ้านเข้า 
ประตเูมอืง กล่าวคอื เหมอืนกบัผูร้กัษานายประตอัูนป้องกนั
รักษาฉะนั้น๑ 

๑ ลักขณำทิจตุกกะของสต ิ
  ๑. อปิลำปนลกฺขณำ มีความระลึกในอารมณ์เนืองๆ เป็นลักษณะ
  ๒.  อสมฺโมสรสำ มีความไม่หลงลืมเป็นกิจ
  ๓.  อำรกฺขปจฺจุปฏฺำนำ มีการรักษาอารมณ์เป็นผลปรากฏ
  ๔.  ถิรสญฺญำปทฏฺำนำ มีความจ�าได้มั่นคงเป็นเหตุใกล้
  วิสุทฺธิ. (บาลี) ๒/๔๖๕/๑๐๖ (มจร.)
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 ที่ตั้งแห่งการหมายจ�า กล่าวคือ ปัญญาที่รู ้ๆ๑ นั้น
คือ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน  
จิตตานปัุสสนาสตปัิฏฐาน ธมัมานปัุสสนาสตปัิฏฐาน ทัง้ ๔ นี้  
กล่าวคือ จะต้องหมายจ�าให้รู้ในอาการแห่งกาย ในอาการ
แห่งวาจา ในอาการแห่งจิต นัยจ�าแนกบทสติปัฏฐานนั้น
 สติยำ ปฏฺำน� สติปฏฺำน�.๒ 
 สติยำ การหมายจ�าแห่งสติ ปฏฺำน� ที่ตั้งเทียว  
สติปฏฺำน� เป็นที่ตั้งแห่งสติ.
 สภาพใจความแห่ง “สติ” กับ “ปฏฺาน” เมื่อรวมเป็น
บทเดียวกันนั้น เป็นสภาพการหมายจ�าของอาการแห่งกาย
เป็นต้น เป็นท่ีตั้งแห่งสภาพญาณปัญญาที่รู้ เพราะฉะนั้น
กล่าวว่า

๑ ลักขณำทิจตุกกะของปัญญำเจตสิก
  ๑. ธมฺมสภำวปฏิเวธลกฺขณำ มีการรู้แจ้งสภาวธรรมเป็นลักษณะ
  ๒. ธมมฺำน� สภำวปฏจิฉฺำทกโมหนธฺกำรวทิธฺ�สนรสำ มกีารก�าจัดความมดืคอืโมหะ 
   ที่ปกปิดสภาวะเป็นกิจ
  ๓. อสมฺโมหปจฺจุปฏฺำนำ มีความไม่หลงเป็นผลปรากฏ
  ๔.  สมำธิปฏฺำนำ มีสมาธิเป็นเหตุใกล้
  วิสุทฺธิ. (บาลี) ๒/๔๒๔/๗๖ (มจร.)
๒ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๗๒-๓๗๓/๓๕๐ (มจร.)
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 สติ จ สำ ปฏฺำนญฺจำติ สติปฏฺำน�.๑ 
 สติ จ การหมายจ�าแห่งสติเป็นของถูก สำ อันว่า 
การหมายจ�าแห่งสตินั้น ปฏฺำนญฺจ เป็นที่ตั้งแห่งฐานนั้น 
ก็ถูกต้อง อิติ ตสฺมำ เพราะเหตุนั้น สติปฏฺำน� ช่ือว่า  
สติปัฏฐาน.
 สติกับปัญญานั้น “สติ” คือ สมถะ “ปัญญำ” คือ 
วปัิสสนา กล่าวคอื ๒ องค์นีร้วมเข้าเป็นอนัเดยีว เพราะฉะนัน้
ในบาฬีอุปริปัณณาสก์กล่าวว่า
 ตสฺสิเม เทฺว ธมฺมำ ยุคนทฺธำ วตฺตนฺติ – สมโถ จ  
วิปสฺสนำ จ.๒ 
 ตสฺส การซึ่งเห็นบุคคลท�าหมายจ�าว่าเห็นนั้น สมโถ จ 
สมถะก็ดี วิปสฺสนำ จ วิปัสสนาก็ดี อิเม เทฺว ธมฺมำ สมถะ
กับวิปัสสนาธรรมทั้งสองนั้น ยุคนทฺธำ ทั้งคู่ วตฺตนฺติ บังเกิด
เป็นพร้อมกัน.
 วิปัสสนานั้น กล่าวคือ สติพร้อมด้วยรูปนาม ขันธ์ 
เป็นต้น โดยมีญาณรู ้ท�าความหมายจ�าแห่งปัญญาใน 
ปรมัตถธรรม เช่นนี้เรียกว่า วิปัสสนา สภาพแห่งวิปัสสนา  
กค็อืการเพ่งหมายจ�าต่างๆ นานา เทยีว เพราะฉะนัน้กล่าวว่า 

๑ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๗๒-๓๗๓/๓๕๐ (มจร.)
๒ ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๘๒๙/๕๒๔ (สฺยา.)
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 วิวิเธน ปสฺสนำ วิปสฺสนำ.๑ 
 ววิเิธน โดยมากต่างๆ นานา ปสสฺนำ ย่อมให้เพ่งเทยีว 
วิปสฺสนำ ย่อมเพ่งต่างๆ นานา โดยมาก.๒ 
 “วิ” กับ “ปสฺสนำ” เมื่อแยกเป็น ๒ บทแล้ว แปลว่า
 วิอิติ อุปสคฺโค ปสฺสนำติ อตฺโถ.๓ 
 วิอิติ เอโส สทฺโท วิ แห่งศัพท์นั้น อุปสคฺโค เป็นแต่
อุปสรรคบท ปสฺสนำ การเพ่ง การหมายจ�า การใส่ใจ คือ
กระท�าในใจเทียว อิติ อย� อันนี้นั้น อตฺโถ เป็นสภาพใจความ
ที่ต้องรู้แห่งบท “วิปสฺสนำ” เทียว.
 ในบท “วิปสฺสนำ” วิ ศัพท์นั้น เป็นศัพท์เกินไม่ม ี
ค�าแปล๔ แสดงแต่ค�าแปลอันเดียวแห่งบท “วิปสฺสนำ” 
เท่านั้น ให้ปรากฏอีก คือการท�าสติ การหมายจ�า การเพ่ง 
การกระท�าในใจ ที่พูดจากล่าวกันต่างๆ ดังนี้ เป็นแต่ค�าพูด
ต่างเสียงกันเท่านั้น เป็นสภาพใจความอันเดียวเหมือนกัน 

๑ วิวิเธนำกำเรน ปสฺสตีติ วิปสฺสนำ. วิภาวินี.โยชนา. (บาลี) ๓/๒๙๗/๔๕๑ (มมร.)
๒ ว ิอุปสรรค ตามนัยนี้ มีอรรถ “ธำตฺวตฺถวิเสสก” ท�าอรรถของธาตุให้พิเศษขึ้น (ท�าให ้
 ความหมายชัดเจนขึ้น) 
๓ เปฏโกปเทส. (บาลี) ๖๔/๒๘๘ (มจร.)
๔ วิ อุปสรรค ตามนัยนี้ มีอรรถ “ธำตฺวตฺถำนุวตฺตก” คล้อยตามอรรถของธาตุ  
 (ความหมายเท่าเดิม)
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 รวมใจความของบทสติปัฏฐาน บทวิปัสสนาทั้งสอง
นั้น “สติปัฏฐาน” ก็คือ เป็นการหมายจ�าที่รู้ในอาการแห่ง
กายเป็นต้น “วิปัสสนา” นั้น เป็นการหมายจ�าที่รู้รูป นาม 
ขันธ์ เป็นต้น ที่ว่าอาการแห่งกายเป็นต้น กับที่ว่ารูป นาม 
เป็นต้นนั้น การกระท�าความเพียรของการเจริญนั้น เป็น
สภาพใจความเหมือนกัน
 ในข้อที่ควรระวัง กล่ำวคือไม่ใช่ที่จะต้องกำรใน 
ข้อเรียกร้องพูดจำในกิจกำรวิปัสสนำว่ำ “กำรเจริญ”  
“กำรภำวนำ” “กำรเพ่ง” “กำรหมำยจ�ำ” “กำรกระท�ำในใจ”  
เป็นต้น “เป็นแต่กระท�ำควำมเพยีร เพือ่จะใหบ้ังเกดิจะให้
บังเกดิปัญญำญำณทีรู่เ้ท่ำนัน้เป็นข้อส�ำคัญ” กค็อืต้องการ
ให้รู ้อย่างเดียวเท่านั้น ค�าท่ีว่าเจริญนั้น การท�าหมายจ�า 
เพื่อจะให้รู้เหตุอันบังเกิดแต่ทวารทั้ง ๖ กับอารมณ์ทั้ง ๖ 
กระทบกนัแล้ว ประเดีย๋วๆ เกดิ ประเดีย๋วดบันัน้ ท�าหมายจ�า 
ครั้งหนึ่งกับท�าหมายจ�า ๒ ครั้งนั้น ๒ ครั้งเจริญ ท�าหมายจ�า 
๒ ครั้งกับ ๓ ครั้งนั้น ๓ ครั้งเจริญเป็นต้น ให้ทวีครั้งหนึ่งๆ 
อย่างนี้ เอาสติไว้ข้างหน้า แล้วท�าหมายจ�า เจริญแพร่มานั้น 
กล่าวคือได้เจริญแพร่มาก ตามธรรมดาที่รู้กับที่หมายจ�านั้น 
ได้กระท�าเหมือนกันแล้ว ตามธรรมดาตามที่ใช้เรียกพูดกัน
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ว่า ทีรู่น้ีแ่ละว่าหมายจ�าอย่างนีก้นัมาก อปุมาในการทีถ่ามว่า  
ได้ระวงัหรอืเปล่า ? จ�าได้หรอืเปล่า ? พจิารณาใคร่ครวญหรอื
เปล่า ? ตอบว่า จ�าได้แล้ว พิจารณาใคร่ครวญแล้ว พูดจากัน
อยู่เช่นนี้นั้น ว่าเป็นการรู้แล้ว พูดกันอยู่อย่างนี้เป็นธรรมดา
 เพราะฉะนั้น เพ่ือจะให้เข้าใจรู้ง่ายในหมู่คนตามที่
พดูจากนั เพือ่จะให้ปรากฏชดัว่า “เจรญิ” “ภำวนำ” “เพ่ง”  
แทนถ้อยค�าเหล่านี้ ในหนังสือนี้กล่าวคือ “หมำยจ�ำ”  
ใช้ค�านี้แทน กล่าวคือ ก�าลังท�าหมายจ�าสภาพซึ่งบังเกิดจาก
อาการแห่งกาย อาการแห่งวาจา อาการแห่งจิตทั้งหลาย
นั้น เรียกว่า “เพ่งวิปัสสนำ” เมื่อท�าหมายจ�าด้วยสติแล้ว  
ก็บังเกิดปัญญาญาณรู้ ท่ีว่าปัญญามีสติน�าไปเบื้องหน้า  
(สติปุพฺพงฺคมำย ปญฺญำย อุปลกฺเขตพฺพ�) แห่งผู้กระท�า
ความเพียรกรรมฐาน ซึ่งต้องท�าหมายจ�าในเวลาแรกๆ  
อันมีญาณที่รู้ยังไม่ถี่เท่านั้น เมื่อเวลาได้ท�าหมายจ�าเจริญ 
แพร่หลาย ญาณที่รู้ก็ถ่ีมา ญาณที่รู้เห็นมีก�าลังกล้ามาแล้ว 
กระท�าความเพียรโดยไม่ต้องหมายจ�า เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็จะ
เห็นชัดซึ่งสภาพรูปนามท้ังหลาย เป็นสภาพไม่เที่ยง สภาพ
เป็นทุกข์ สภาพไม่ใช่เรา ไม่อยู่ในอ�านาจเราดังนี้
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๖. แสดงขันธ์ ๕๑ 

 ขันธ์เป็นที่ตั้งอารมณ์แห่งวิปัสสนาภาวนานั้น มี ๕ 
คือ รูป เวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณ๒ ขันธ์ ๕ ก็คือ  
“รูปนำม” นี่เอง รูปนามซึ่งรวมบังเกิดเป็นไปใน ๓ กาล คือ 
อดีต อนาคต ปัจจุบัน การกระท�าความเพียรก็เพื่อให้รู้ซึ่ง
สภาพแห่งขันธ์ ๕ นั้น ชื่อว่า “เพ่งวิปัสสนำส” ที่ว่ากระท�า
ความเพยีร เพ่ือจะให้รู้ซึง่ชือ่สญัญาแห่งขนัธ์น้ัน ไม่ใช่เป็นการ
อย่างทีจ่ติใจคดินกึตรกึตรองเช่นนีห้าไม่ แปลว่าให้เพ่งหมาย
จ�าเอาเมื่อขณะรูปนามบังเกิดเป็น ให้ตามรู้โดยปกติซึ่งเขา
บังเกิดเป็น ให้หมายจ�าดังเช่นว่านี้

๑ ชำติชรำมรณำทีหิ ส�สำรทุกฺเขหิ ขชฺชตีติ ขนฺโธ.
  ธรรมชาตใิด ท่ีสังสารทุกข์ มีความเกิด ความแก่และความตายเป็นต้น ย่อมเคีย้วกนิ  
 เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตินั้น ชื่อว่า ขนฺธ. (ธรรมชาติที่ถูกความเกิด แก่ เจ็บ และตาย  
 เคี้ยวกิน), รูปสทฺธิ. สูตรที่ ๖๗๔.
๒ องค์ธรรมของขันธ์ ๕ ดังนี้
  ๑. รูปขันธ์ องค์ธรรมคือ รูป ๒๘
  ๒.  เวทนำขันธ ์องค์ธรรมคือ เวทนาเจตสิก ๑
  ๓.  สัญญำขันธ ์องค์ธรรมคือ สัญญาเจตสิก ๑
  ๔.  สังขำรขันธ์ องค์ธรรมคือ เจตสิกที่เหลือ ๕๐
  ๕.  วิญญำณขันธ ์องค์ธรรมคือ จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑ (โดยพิสดาร)
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 (อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ) ภูต� ภูตโต ปสฺสติ.๑ 
 ภูต� ที่ปรากฏบังเกิดเป็นนั้น ภูตโต โดยบังเกิดให้
ปรากฏเป็น ปสฺสติ ย่อมเพ่งหมายจ�า. 
 [ ดู่กอนภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเห็น
ความเป็นจริงโดยความเป็นเป็นจริง ]
 ภูตนฺติ ขนฺธปญฺจก�.๒ 
 ภูตนฺต ิการให้บังเกิดปรากฏนั้น ขนฺธปญฺจก� ขันธ์ ๕ 
นี้เทียว.
 [ ค�าว่า “ภูต�” ได้แก่ ขันธ์ ๕ ]
 ตามซ่ึงมาในพระบาลีอรรถกถาว่า ขันธ์ ๕ นั้น โดย
สภาพย่อมให้ปรากฏขึน้มา และให้กระท�าก�าหนดหมายจ�าซ่ึง
สภาพอันปรากฏเท่านั้น ชื่อว่า “เพ่งวิปัสสนำ” เมื่อกระท�า
การหมายจ�า โดยคิดนึกตรึกตรองเอาเองเช่นนี้แล้ว ย่อม 
ไม่ปรากฏสภาพ และมักไม่เป็นความจริงของปรมัตถขันธ์
ดังนี้

๑ ขุ.ป. (บาลี) ๓๑/๓๕๖/๒๔๐ (สฺยา.)
๒ ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๔๙/๒๐๔ (มจร.)
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 ความปรากฏแห่งสภาพปรมตัถ์นัน้ ในขณะทีข่ดเหยยีด 
ย่อมปรากฏสภาพการเคลื่อนไหว อันการเคลื่อนไหวนั้น 
คือ “วำโยธำตุ” เมื่อเป ็น “วำโยธำตุ” แล้ว เป ็น  
“อวนิพิโภครปู ๘”๑  สภาพแห่งการขดการเหยยีดนัน้ ช่ือว่า  
“รูปขันธ์” เวลาขณะขดเหยียด การขดเหยียดแห่งสภาพ 
ซึ่งชอบไม่ชอบ และสภาพชอบก็ไม่ใช่ ไม่ชอบก็ไม่ใช่ คือ
สภาพเฉยๆ๒ ในสามนี้ต้องปรากฏอย่างหนึ่ง สภาพเหล่านี้ 
ชื่อว่า “เวทนำขันธ์” สภาพซึ่งเป็นการคู้ขดเหยียดนั้น โดย
ก�าหนดกระท�าหมายจ�าว่า คู้ขดเหยียดอยู่เช่นนี้ปรากฏแล้ว  
อันสภาพการกระท�าหมายจ�าอยู่นั้น ชื่อว่า “สัญญำขันธ์”  
เมื่อเวลากระท�าการคู้ขดเหยียดนั้น ย่อมเป็นสภาพปรากฏ
แล้วว่า กระท�าความเพียรเร่งเร้า เพื่อจะคู ้ขดเหยียด  
อันสภาพการกระท�าความเพียรเช่นนี้ ชื่อว่า “สังขำรขันธ์” 

๑ อวินิพโภครูป “รูปที่แยกออกจากกันไม่ได้”, รูปที่มีอยู่ด้วยกันเป็นประจ�าเสมอไป  
 อย่างขาดมไิด้เลยในสิง่ทีเ่ป็นรปูทุกอย่าง กล่าวคอื ในสิง่ทีเ่ป็นรปูทกุอย่าง แม้แต่ปรมาณู 
 ทีเ่ลก็ทีส่ดุกจ็ะต้องมีรปูธรรมชดุนีอ้ยูเ่ป็นอย่างน้อย, คุณสมบติัพืน้ฐานทีม่อียูเ่ป็นประจ�า 
 ในวัตถุ, มี ๘ อย่าง คือ ปฐวี (ภาวะอ่อน-แข็ง) อำโป (ภาวะเอิบอาบ-เกาะกุม)  
 เตโช (ภาวะเย็น-ร้อน) วำโย (ภาวะหย่อน-ตึง) วัณณะ (สี) คันธะ (กลิ่น) รสะ (รส)  
 โอชำ (อาหารรูป); ใน ๘ อย่างนี้ ๔ อย่างแรกเป็นมหาภูตรูป หรือธาตุ ๔, ๔ อย่าง 
 หลังเป็นอุปาทายรูป. (อภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๖)
๒ ค�า “ชอบ” ในที่นี้เป็นภาษาโบราณ หมายถึง ความรู้สึกสบาย ได้แก่ สุขเวทนำ
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เมื่อเวลากระท�าการหมายจ�าว่า การคู ้ขดเหยียดนั้นว่า  
คู้ขดอยู่ เหยียดอยู่ และย่อมเป็นสภาพปรากฏการรู้การคู้
ขดเหยียด และสภาพที่รู้นั้น ชื่อว่า “วิญญำณขันธ์” เมื่อ
เป็นเช่นนี้ โดยสภาพปรมัตถ์แห่งขันธ์ ๕ นั้น ย่อมปรากฏ  
เพราะฉะนั้นทรงเทศนาว่า
 รุปฺปนลกฺขณ� รูป ํ ,๑ เวทยิตลกฺขณำ เวทนำ,๒  
สญฺชำนนลกฺขณำ สญฺญำ,๓  อำยูหนลกฺขณำ สงฺขำรำ, ๔ 
วิชำนนลกฺขณ� วิญฺญำณ�.๕  
 รุปฺปนลกฺขณ� สภาพแห่งการผันแปรนั้น รูปํ ชื่อว่า  
รูปขันธ์, เวทยิตลกฺขณำ สภาพแห่งการเสวยนั้น เวทนำ  
ชื่อว่า เวทนาขันธ์, สญฺชำนนลกฺขณำ โดยสภาพแห่งชื่ออัน
การหมายจ�านัน้ สญญฺำ ชือ่ว่า สญัญาขนัธ์, อำยหูนลกฺขณำ 
โดยสภาพการกระท�าความเพียรเร่าร้อนนั้น สงฺขำรำ ชื่อว่า 
สังขารขันธ์, วิชำนนลกฺขณ� สภาพแห่งการรู้นั้น วิญฺญำณ� 
ชื่อว่า วิญญาณขันธ์.

๑ ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๑๐๐/๒๓๖ (มจร.)
๒ ม.อุ.อ. (บาลี) ๑๐/๙๔/๖๐ (มมร.)
๓ ม.อุ.อ. (บาลี) ๑๐/๙๔/๖๐ (มมร.)
๔ อายูหนา สงฺขารา. ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๑๓/๕๙ (มจร.)
๕ ม.อุ.อ. (บาลี) ๑๐/๙๔/๖๐ (มมร.)
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 โดยมาในพระบาลีตามสภาพแห่งขันธ์ท้ังหลาย เมื่อ
เวลาซึ่งเพ่งหมายจ�าวิปัสสนา คือ “เผณปิณฺฑูปม� รูปํ”๑ 

(รูปเปรียบเหมือนต่อมฟองน�้า) เป็นต้น มีอุปมาฉันใด  
จะคิดนึกตรึกตรองเอาด้วยจิตของตน ให้แตกต่างเป็น 
อย่างอื่น ห้ามไม่ให้คิดนึกตรึกตรองด้วยความเห็น เป็นแต่
อุปมาเทยีบเคียงสภาพในญาณอนัเห็นชดัซึง่ขนัธ์ ในพระบาลี
แสดงอุปมาซึง่สภาวธรรมท้ังหลายมมีากมาย รวมใจความว่า 
สภาพอันหมายจ�าซ่ึงวิปัสสนาแห่งปรมัตถ์ ในญาณซ่ึงเห็น
เป็นสภาพชัดเทียว และกระท�าความเพียรเพื่อจะให้เห็นชัด
ซึ่งญาณเช่นนั้น คือขันธ์ ๕ นี้เทียว กล่าวคือขันธ์ ๕ โดยย่อ
นั้น คือเป็นรูปนามทั้งสองเท่านั้น
 จากสมถะเมื่อเวลาจะขึ้นสู่ทางวิปัสสนาโดยรูปนาม 
รู้แล้วด้วยจิตอันสงบต้ังมั่น ให้คิดหาหทัยวัตถุรูป ซึ่งเป็น 
ที่อาศัยเพ่งอยู่แล้ว ชื่อว่าเพ่งนามก่อน ภายหลังจึงเพ่งรูป  
ในทางวปัิสสนาโดยสภาพปกตใินรปูนามทัง้สองย่อมปรากฏ
แต่รูปเท่านั้น นามไม่ปรากฏ 

๑ ส�.ข. (บาลี) ๑๗/๒๔๗/๑๗๔ (สฺยา.)
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 “เงาแห่งหน้ากย่็อมปรากฏมาได้ฉันนัน้เทยีว” ในความ
เปรียบนี้ รูปขันธ์เหมือนกระจก นามเหมือนเงาหน้าที่เห็น 
ในกระจก กิเลสเหมือนฝุ่นผง การท�าเพ่งหมายจ�าซึ่งรูปขันธ์
ให้มากครั้งนั้น เหมือนขัดกระจกเงาให้มากครั้งฉะนั้น
 นำมรูเป หิ อุปฺปชฺชมำเน, น เกวล� นำมรูปมตฺตเมว  
อุปฺปชฺชติ, อถ โข รูปํปิ อุปฺปชฺชติ, เวทนำปิ สญฺญำปิ  
สงขฺำรำปิ วญิญฺำณ�ปิ อปุปฺชชฺต,ิ อทิ� ขนฺธปญฺจก� ภตู� นำม.๑ 
 หิ สจจฺ� จริงอยู ่นามรูเป นามรูปนัน้ อปุปฺชชฺมำเน เม่ือ
บงัเกดิขึน้ เกวล� โดยล�าพัง นำมรปูมตตฺเมว เพยีงแต่นามรปู
เท่านั้น น อุปฺปชฺชติ ไม่ใช่แต่บังเกิดเป็น, อถ โข ที่แท้จริง 
รูปํป ิรูปขันธ์ก็ดี อุปฺปชฺชต ิย่อมเป็น, เวทนำปิ เวทนาขันธ์
ก็ดี สญฺญำปิ สัญญาขันธ์ก็ดี สงฺขำรำปิ สังขารขันธ์ทั้งหลาย
ก็ดี วิญฺญำณ�ปิ วิญญาณขันธ์ก็ดี อุปฺปชฺชติ ย่อมบังเกิดเป็น, 
อิท� ขนฺธปญฺจก� ขันธ์ ๕ ทั้งมวลนี้ ภูต� นำม ชื่อว่า ให้บังเกิด
เป็น ให้ปรากฏอยู่. 
 แม ้ว ่าขันธ ์ ท้ังหลาย ได ้จ�าแนกเป ็นรูปขันธ ์  ๑  
นามขันธ์ ๔ ก็ดี เมื่อเวลาบังเกิดไม่ใช่ทีละขันธ์ จึงไม่ควรเพ่ง
ในการกระท�าความเพียร ในการที่กล่าวว่าให้เพ่งรูปขันธ์ 

๑ เปฏโกปเทส.อ. (บาลี) ฉบับอักษรพม่า.
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ก่อนนั้น เป็นการกล่าวตามญาณปรากฏเห็นเท่าน้ัน การ
บังเกิดเป็นนั้น ในการบังเกิดรูปขันธ์รวมเป็นทั้งนามขันธ์ ๔  
ในการบังเกิดเป็นรูปขันธ์ ๑ ย่อมรวมเข้าทั้งนามขันธ์ ๔  
โดยอุปมาเหมือนหนึ่งซึ่งรวมเคร่ืองแกงรวมแกงมากอย่าง
ด้วยกัน เมื่อซดกินซึ่งแกงนั้น มีรสเดียวปรากฏอร่อยฉันนั้น
เทียว
 ในการเพ่งหมายจ�าปรากฏรูปขันธ์อันหนึ่ง ตัวอย่าง 
ที่รวมเข้าทั้ง ๕ ขันธ์นั้น เมื่อเวลาท�าความหมายจ�าในการ 
ขดงอ ที่ขดงอเป็น “รูปขันธ์” ที่ชอบไม่ชอบขดงอ๑ เป็น 
“เวทนำขันธ์” ท่ีจ�าว่าขดงอ เป็น “สัญญำขันธ์” ที่
กระท�าเพียรจะขดงอ๒ เป็น “สังขำรขันธ์” รู้ว่าขดอยู่ เป็น 
“วญิญำณขันธ์” เหมอืนเช่นนัน้ บรรดาในอาการท่ีท�าหมาย
จ�าทัง้หมด ควรเลือ่มใสเชือ่ว่า เมือ่สภาพแห่งขนัธ์ ๕ รวมเข้า 
คือในการเพ่งรูปขันธ์ เป็นขันธ์ ๕ ในการเพ่งนามขันธ์ เป็น
นามขันธ์ ๔ รวมเข้าโดยสภาพพร้อมกันในครั้งเดียว เป็น
สภาพที่ควรเชื่อถือได้ดังนี้

๑ ค�า “ชอบ” ในที่นี้เป็นภาษาโบราณ หมายถึง ความรู้สึกสบาย ได้แก่ สุขเวทนำ
๒ กล่าวโดย “ปธำนนยั” คอื กล่าวถงึ “เจตนำเจตกิ” เป็นประธานของเจตสกิทีป่ระกอบ 
 ทั้งหมดในจิตตุปบาทหนึ่งๆ
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๗. แสดงอำยตนะ ๑๒

 อำยสงฺขำเต จิตฺตเจตสิกธมฺเม เอตำนิ ตโนนฺติ  
วิตฺถำเรนฺตีติ อำยตนำนิ.๑   
 อีกอย่างหนึ่ง
 อำยต� ส�สำรทุกฺข� นยนฺติ ปวตฺตยนฺตีติ อำยตนำนิ.๒  
 เอตำน ิมจีกัษปุสาทแห่งรปูารมณ์เป็นต้นทัง้หลายนัน้ 
อำยสงฺขำเต กล่าวคืออายะนั้น จิตฺตเจตสิกธมฺเม จิตเจตสิก
ธรรมทั้งหลาย ตโนนฺติ วิตฺถำเรนฺติ ย่อมขยายวงให้กว้าง  
อิติ ตสฺมำ เพราะเหตุนั้น อำยตนำนิ ชื่อว่า อายตนะ.

๑ อำเย ตโนติ อำยตน�.
  ธรรมชาตใิด ย่อมขยายออกในอายะ (จติและเจตสกิ)* เพราะเหตนุัน้ ธรรมชาตนิัน้  
 ชื่อว่า อายตนะ (ธรรมชาติที่ขยายออกในจิตและเจตสิกทั้งหลาย) ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น  
 กาย ใจ (อายตนะภายใน) รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ์ (อายตนะภายนอก). 
  วิสุทฺธิ. (บาลี) ๒/๕๘๗/๑๗๘ (มจร.)
  *เต หิ ต�ต�ทฺวำรำรมฺมเณสุ อำยนฺติ อำคจฺฉนฺติ ปวตฺตนฺตีติ อำยำ.  
  แท้จรงิ จิตและเจตสกิทัง้หลายเหล่านัน้ ย่อมมาในทวารและอารมณ์น้ันๆ ท้ังหลาย  
 เพราะเหตุนั้น จิตและเจตสิกทั้งหลายเหล่านั้น จึงชื่อว่า อายะ (ธรรมชาติที่มาในทวาร 
 และอารมณ์นั้นๆ).
  อภิ.วิ.มูลฏีกา. (บาลี) ๑๕๔/๓๙ (มจร.)
๒ อำยต� นยตีติ อำยตน�.
  ธรรมชาติใด ย่อมน�าไปซึ่งการขยายออกไป (ของสังสารทุกข์) เพราะเหตุนั้น  
 ธรรมชาตินั้น ชื่อว่า อายตนะ.
  วิสุทฺธิ. (บาลี) ๒/๕๘๗/๑๗๘ (มจร.)
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 อีกอย่างหนึ่ง อำยต� ให้เนิ่นนาน ส�สำรทุกฺข� ซึ่ง
สังสารวัฏฏทุกข์ นยนฺติ ปวตฺตยนฺต ิย่อมให้บังเกิดเป็นการ
น�าไป อิติ ตสฺมำ เพราะเหตุนั้น อำยตนำนิ ชื่อว่า อายตนะ.
 [ ทวารและอารมณ์ท้ังหลายย่อมแผ่ขยายในธรรม 
คือจิตและเจตสิก ที่เรียกว่า “อายะ” เพราะเหตุนั้น ทวาร
และอารมณ์ทั้งหลาย จึงชื่อว่า อายตนะ ]
 [ ธรรมชาติท้ังหลายเหล่าใด ย่อมน�าซึ่งสังสารทุกข์ 
(คือ ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย) ให้แผ่ขยายออกไป คือว่า ย่อม
ให้เป็นไป เพราะเหตุนั้น ธรรมชาติทั้งหลายเหล่านั้น ชื่อว่า 
อายตนะ]
 อายตนะนี้เพราะเหตุขยายวงแห่งจิตเจตสิกให้กว้าง 
อยู่ก็ดี และเพราะเหตุย่อมน�าให้สังสารวัฏฏทุกข์ให้เนิ่นนาน 
อยู่ก็ดี เรียกว่า “อายตนะ” อายตนธรรมทั้งหลายนั้น กล่าว
คือ “จักขุ” ตา “โสตะ” หู “ฆำนะ” จมูก “ชิวหำ” ลิ้น  
“กำยะ” กาย “มนะ” (จิต) คือ “ฉะ อัชฌัตติกำยตนะ” 
อายตนะภายใน ๖ (ทวารท้ัง ๖) “รูปะ” มีรูปารมณ์  
“สัททะ” เสียง “คันธะ” กลิ่น “รสะ” รส “โผฏฐัพพะ”  
ถกูต้อง “ธมัมะ” สภาพ๑  คอื “ฉะ พำหริำยตนะ” อายตนะ
ภายนอก ๖ (อารมณ์ทั้ง ๖) 

๑ ธรรมำรมณ์ ๖ (ธรรมชาติที่รู้ได้ทางใจ) ได้แก่ จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑, เจตสิก ๕๒,  
 ปสาทรปู ๕, สขุมุรปู ๑๖, นพิพาน, บัญญติั และเม่ือว่าโดยปรมตัถธรรม คอื จติ เจตสกิ  
 ปสาทรูป สุขุมรูป นิพพาน เป็น “ปรมัตถธรรม” บัญญัติ “ไม่ใช่ปรมัตถธรรม”  
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 แม้ว่าอายตนธรรมท้ังหลายเป็นท่ีอาศัยแห่งวิญญาณ ๖ 
ซึ่งจ�าแนกเป็น ๑๒ ก็ดี โดยย่อ คือ จิต เจตสิก รูป นิพพำน  
รวมเป็นปรมัตถธรรม ๔ (และบัญญัติ) ซึ่งสมควรแก่ 
มนายตนธรรมกับควรแก่ธรรมายตนธรรมส่วนหนึ่งส่วนใด  
ก็คือ “นำม” อายตนะซึ่งเหลือนอกนั้นนับเป็น “รูป”  
โดยย่อก็เป็นรูปนาม ๒ ดังนี้
 อายตนะทั้งหลายนี้ อธิบายโดยอุปมาแล้ว อายตนะ
ภายในมี จักขุ โสตะ เป็นต้น อายตนะภายใน ๖ นั้น คล้าย
เหมือนหนึ่งถิ่นที่บ้านร้าง เนินเมืองร้าง อายตนะภายนอกมี 
รปู สทัทะ เสยีง เป็นต้น อายตนะภายนอก ๖ นัน้ เหมอืนกบั 
โจรผู้ร้ายซึ่งอาศัยไปมาอยู่ ที่เหมือนน้ันกล่าวคือ ในโลกนี้  
แม้ว่าโจรผู้ร้ายเข้าท�าลายปล้นสะดมบ้านร้าง เมืองร้าง 
เป็นการเสียหายฉันใด เหมือนอายตนะภายในกับอายตนะ
ภายนอก ย่อมกระทบกันอยู่เป็นนิตย์ฉันนั้น ตราบใดที่
กระทบอยู่เพียงใด อายตนะภายนอกย่อมข่มเหงท�าลายซึ่ง
อายตนะภายใน 
 ท�าลายอย่างไร ? 
 คือ ตำ กับ สี รูปารมณ์ ย่อมกระทบพบกันอยู ่ 
เป็นนิตย์ เม่ือกระทบกันนั้นยินดีเป็นโลภะ ไม่น่ายินดี 
เป็นโทสะ ไม่รู้เป็นสภาพรูปนามเกิดดับเป็นโมหะ เหล่าน้ี 
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ย่อมน�าไปสู่อบาย ๔ ชื่อว่า สี รูปารมณ์ ย่อมข่มเหงท�าลาย
ซึ่งตา ดังนี้
 ห ูกับ เสียง พบปะกันอยู่เสมอ
 จมูก กับ กลิ่น พบปะกันอยู่เสมอ
 ลิ้น กับ รส พบปะกันอยู่เสมอ
 กำย กับ กำรถูกต้อง พบปะกันอยู่เสมอ
 จิต กับ สภำพ (ธรรมารมณ์) พบปะกันอยู่เสมอ
 ในเมื่อเวลาทวาร(กับ)อารมณ์พบปะกันนั้น ให้รู้ว่า
เป็นการบังเกิดโลภะ โทสะ โมหะ ทรงเทศนาว่า ให้รักษา
ห้ามปรามด้วยสติธรรม ให้ป้องปิดไว้ด้วยปัญญา๑ ซึ่งโลภะ  
โทสะ โมหะ กล่าวคือ กิเลสศัตรู วิธีซึ่งเพื่อจะมิให้เป็น 
ช่องของกิเลสศัตรูเข้าท�าลาย (การ)ห้ามปรามป้องปิดนั้น  
เวลาเห็น ว ่าเห็นอยู ่ ให้ท�าหมายจ�าทุกๆ ครั้งที่ เห็น,  
เวลาได้ยิน ให้ท�าหมายจ�าว่าได้ยิน ทุกๆ ครั้งที่ได้ยิน,  
เวลาได้กลิ่นให้ท�าหมายจ�าว่าได้กล่ินอยู่ทุกๆ ครั้งที่ได้กลิ่น, 

๑ ยำนิ โสตำนิ โลกสฺมึ  สติ เตส� นิวำรณ�
 โสตำน� ส�วร� พฺรูมิ     ปญฺญำเยเต ปิถิยฺยเร. 
 ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๔๒๕/๕๓๐ (สฺยา.)
  กระแส (มีตัณหาเป็นต้น) เหล่าใดมีอยู่ในโลก, สติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้น,  
 เรากล่าวว่าสติเป็นเคร่ืองกั้นกระแสทั้งหลาย, กระแสเหล่านั้น บัณฑิตย่อมปิดก้ันได้ 
 ด้วยปัญญา.
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เวลากิน ท�าหมายจ�าว่ากินอยู่ทุกๆ ครั้งที่กิน, เวลาถูกต้อง  
ท�าหมายจ�าว่าถกูต้องอยูทุ่กๆ ครัง้ทีถู่กต้อง, เวลารู ้ท�าหมายจ�า 
ว่ารู้อยู่ทุกๆ คร้ังท่ีรู้ เพราะเป็นการท่ีได้กระท�าสติหมายจ�า  
ในเมือ่เวลาทวารกบัอารมณ์กระทบถกูต้อง และท�าสตหิมายจ�า 
ทุกๆ ครั้งที่กระทบถูกต้องอยู่เช่นนี้ โลภะ โทสะ โมหะ คือ
กิเลสศัตรู ไม่เป็นโอกาสที่จะเข้าท�าลายได้ดังนี้ จิตใจก็สงบ
ตั้งมั่นเป็นสมาธิ และเพราะขณิกสมาธิก็บังเกิดปัญญาญาณ
ทีรู่ข้ึน้มา บงัเกดิญาณทีรู้่ขึน้มาอย่างไร ? เพราะการท�าหมาย
จ�าว่า เวลาเห็นว่าเห็นอยู ่ตากับสรูีปารมณ์นัน้ (เป็น)รปู รูน้ัน้ 
(เป็น)นาม รู้โดยก�าหนดที่รู้นั้น (เป็น)นาม คือรู้โดยปัญญา
 สี เสียง กลิ่น รส ถูกต้อง สภาพเหล่านี้ (เป็น)รูป
ภายนอก, ตา หู จมูก ลิ้น กาย เหล่านี้ (เป็น)รูปภายใน 
ภวังคจิต คือ เห็นรู้ ยินรู้ ได้กลิ่นรู้ กินรู้ ถูกรู้ คิดรู้ ที่รู้เหล่านี ้
คือนาม เพราะรูปนามเหล่านี้มีสภาพเกิดดับ เป็นอนิจจัง 
เพราะเป็นสภาพต้องเกดิดบัแห่งความล�าบากคอืทกุข์ เพราะ
รูปนามเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเรา จึงไม่ตามใจ เป็นอนัตตา เป็นต้น 
กจั็กย่อมปรากฏรู้ในสภาพญาณท่ีเห็นแห่งโยคบีคุคล การทีรู่้
เหน็เช่นนี ้เพราะย่อมห้ามปิดอดุโดยสตสัิมปชญัญะ ซึง่โลภะ  
โทสะ โมหะ คือกิเลสศัตรูเสียได้ เพราะฉะนั้นทรงเทศนาใน
อชิจสูตรว่า
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   สติ เตส� นิวำรณ�, 
   โสตำน� ส�วร� พฺรูมิ,      
   ปญฺญำเยเต ปิถิยฺยเร.๑ 
 สติ สตินั้น เตส� ยังกิเลสทั้งหลาย นิวำรณ� สามารถ
ห้ามต้านไว ้ สติ อันว่าสติ โสตำน� กิเลสตัณหาทั้งหลายซ่ึง 
ไหลเอบิ ส�วร� ว่าเป็นผูร้กัษาโดยรอบ พรฺมู ิเราตถาคตเทศนา
แล้ว เย กิเลสท้ังหลายใน วสนฺติ ย่อมไหลออก เต กิเลส 
ทั้งหลายเหล่านั้น ปญฺญำย ด้วยปัญญา ปิถิยฺยเร ย่อมให้
ปิดห้ามไว้.  
 [ สติเป็นเครื่องกั้นกระแส (กิเลสทั้งหลาย) เหล่านั้น, 
เรากล่าวว่าสตเิป็นเครือ่งกัน้กระแสทัง้หลาย (กเิลสทัง้หลาย), 
กระแส (กิเลสทั้งหลาย) เหล่านั้น บัณฑิตย่อมปิดกั้นได้ด้วย
ปัญญา ]

๑ ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๔๒๕/๕๓๐ (สฺยา.)
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อานำิสงส์ของบุญและบาป 
อาจารย์แนบ  มหานีรานนท์

สวัสดีค่ะท่านที่เคารพ
 วันนี้ท่านท้ังหลายได้ท�าบุญกุศลกันมาด้วยความ
เหน็ดเหนื่อยนะคะ เมื่อท�าบุญกันแล้ว ก็อยากจะให้ดิฉันพูด
ธรรมให้ฟัง ก็คิดว่าจะพูดธรรมเบาๆ ท่ีไม่ต้องเอาไปขบคิด
พิจารณากันให้หนักอกหนักใจอะไรกัน ที่ท่านพากันมา
ท�าบญุกศุลกนัน้ี ดฉินัเชือ่ว่ายงัอยากได้บญุกศุลกนัอยูท่กุคน 
เชื่อกันหรือคะว่าการท�าบุญกุศลนั้นมีผล ? ดิฉันคิดว่า เราที่
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นับถือพุทธศาสนากันทุกคนนี่นะ ต้องเชื่อแล้วนะคะว่าการ
ท�าบุญให้ทานนัน้มผีล แม้การท�าบาปอกศุลกมี็ผลเหมือนกนั  
แต่ว่าบางท่านอาจจะยงัไม่เข้าใจว่า “ท�ำบญุ” “ท�ำบำป” นัน้  
มีผลอย่ำงไร ? อะไรที่เป็นผลของบุญของบำปกันแน่ ?
 ค�าว่า “อำนิสงส์” แปลว่า “ผล” คะ ผลของบุญและ
บาปนั่นแหละ เรียกว่า “อำนิสงส์” ก็ได้ เรียกว่า “วิบำก” 
กไ็ด้ หรือเรยีกว่า “ผล” ก็ได้ ได้ท้ังนัน้ค่ะ เราเข้าใจว่าเป็นแต่
เพยีงผลบญุ หรอืผลทีเ่กดิจากบญุเท่านัน้ แต่ว่าความจรงิแล้ว  
อานิสงส์นี่มีทั้งบุญและบาปนะคะ ฉะนั้นอานิสงส์นี่มีทั้งบุญ
ทั้งบาป แต่ที่เราก�าลังแสวงหากันอยู่นี่ เพื่ออานิสงส์ของบุญ
ใช่ไหม ? อานิสงส์ของบุญคืออะไร ? คือความสุข อานิสงส์
ของบาป กค็อืความทกุข์ทีไ่ด้รบั ตัง้หลกัไว้ใหญ่ๆ ก่อนนะคะ
 ฉะนั้นดิฉันจะขอตั้งความทุกข์ขึ้นมาก่อนว่า อานิสงส์
ทุกข์นี้มาจากอกุศลนะคะ หรือว่ามาจากกิเลสมูลทั้งหลาย
นี่เอง ถ้าเราจะสรุปลงแล้ว ก็ว่าอานิสงส์เหล่านี้มาจากกุศล
กรรมและอกุศลกรรม แต่ว่ากุศลกรรมและอกุศลกรรมนี้นะ
มาจากไหน ?
 ถ้าเราพูดตามหลักฐานปฏิจจสมุปบาทแล้ว ก็มาจาก
กเิลส คอื อวชิชาและตณัหานัน่เอง นีข่อให้เราท�าความเข้าใจ
หลักใหญ่ๆ ไว้ก่อนนะคะ แต่ว่า นั่นเป็นเหตุให้ท�ากรรม และ
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เป็นเหตุไกลหน่อย ส่วนกรรมนี้ก็เป็นเหตุใกล้ที่จะให้เราเกิด
ความทุกข์หรือความสุข ดิฉันจะตั้งความทุกข์ขึ้นมาก่อน
 ท่านได้ทราบแล้ว ความทุกข์ที่จะยกขึ้นมากล่าว 
โอกาสนี้นะ ก็เพราะเป็นความทุกข์ที่ท่านได้เคยทราบกัน
แล้วทุกท่านเลยนะคะ ตามท่ีเราสวดมนต์ท�าวตัรกนันะคะ มี  
“ชำติปิ ทุกฺขำ, ชรำปิ ทุกฺขำ, มรณมฺปิ ทุกฺข�” เป็นต้น  
สุดท้ายก็ “สงฺขิตฺเตน ปญฺจุปำทำนกฺขนฺธำ ทุกฺขำ”  
ใช่ไหมคะ ? สรุปสุดท้ายอย่างนี้ว่า ความทุกข์ได้แก่อะไร ? 
ความทกุข์น้ัน นบัตัง้แต่ชาตเิป็นต้นไป คอื “ชำต-ิชรำ-มรณ-
โสก-ปริเทว-ทุกฺข-โทมนสฺส-อุปำยำส...” แล้ว “อปฺปิเยหิ 
สมฺปโยโค ทุกฺโข” ประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจ  
“ปิเยหิ วิปฺปโยโค ทุกฺโข” สิ่งที่รักที่พอใจพลัดพรากไป  
เมื่อมีเหตุอย่างนี้เกิดข้ึนแล้ว ทุกข์อย่างก็ต้องเป็นทุกข์  
ความทุกข์เกิดจากเหตุเหล่านี้นะคะ
 ที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไร ? เพราะเหตุว่า คิดอะไรแล้ว 
ไม่สมปรารถนา เมื่อสรุปลงไปแล้ว ความทุกข์ทั้งหมด 
ก็มาจากขันธ์ ๕ คือ “ปญฺจุปำทำนกฺขนฺธำ ทุกฺขำ” ทุกข์
ทั้งหมดนี้มาจากขันธ์ ๕ หรือตัวขันธ์ ๕ นี่แหละเป็นทุกข์ 
เมื่อย่อลงไปแล้ว ท�าไมจึงว่าอย่างนั้น ? เราขอให้ท�าความ
เข้าใจด้วยว่า ตั้งแต่ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ 
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โทมนัส นี้ เป็นตัวขันธ์ทั้งนั้นคะ เป็นตัวขันธ์ ๕ ทั้งนั้น แต่ว่า
หยิบยกเอาอาการของทุกข์ขึ้นมาตั้ง หรือขึ้นมากล่าว เพื่อ
ให้เราพิสูจน์ตามได้ ทุกอย่างท่ีกล่าวมาแล้วนี้ ทุกคนก็คง 
ได้ทราบ ทกุคนกค็งได้รบักนัมาแล้วทัง้นัน้ มากบ้างน้อยบ้าง
นะคะ อย่างนี้นะ อาจจะรับบ้างบางประการไม่ทั้งหมดก็ได้ 
ทัง้หมดในอาการเหล่านีท่ี้กล่าวมาแล้ว คือเป็นตวัขนัธ์ ๕ อยู่
ในขันธ์ ๕ ทั้งหมดเลย นี่ขอให้ทราบอย่างนี้ไว้ก่อน
 เพราะฉะนั้น พอย่อลงแล้วท่านก็สรุปบอกว่า โดยย่อ
แล้วก็คือ “ปญฺจุปำทำนกฺขนฺธำ ทุกฺขำ” นี่เอาอันใหญ่ๆ  
นะคะ ให้ท่านเข้าใจไว้ก่อน เมื่อทุกข์ใน ๑๒ กองนี้นะคะ  
เกิดจากกิเลส กิเลสก็คืออกุศล แล้วก็เป็นเหตุให้ท�ากรรม 
กรรมก็คือกุศลกรรมบ้าง อกุศลกรรมบ้าง ส่วนสุขล่ะ สุขก็
ตรงกนัข้าม ตรงกนัข้ามกบัทกุข์ ๑๒ กองน้ี คิดอะไรสมความ
ปรารถนา ส่ิงท่ีรักไม่พลัดพรากจากไป ไม่ประสบกับสิ่งที ่
ไม่เป็นที่รัก ไม่มีความโศก ไม่มีความเสียใจ ไม่มีความ 
อุปายาสคับแค้นใจ อย่างนี้เป็นต้นนะคะ นี่เป็นความสุขซึ่ง
ตรงกันข้าม
 ที่นี้ความทุกข์และความสุขนี่นะ เกิดจากอะไร ?  
ก็เกิดจากกุศลกรรมและอกุศลกรรมนะคะ ก็กุศลกรรมนี่นะ
คืออะไร ? ย่อที่สุด ดิฉันจะย่อที่สุด คือ “ทำน ศีล ภำวนำ” 
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หรือจะย่อลงไปอีกนัยหนึ่งว่า “ศีล สมำธิ ปัญญำ” หรือ 
จะย่อลงไปอย่างนี้ก็ได้ คือ “เกิดจำกกุศลเหตุ ๓ ประกำร 
คือ ควำมไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง” ความสุขทั้งหลาย 
เกิดจากกุศลกรรมเหล่านี้
 บรรดาความสุขกด็ ีความทุกข์กด็ ีเหล่านีเ้ป็นอยูท่ีไ่หน ?  
ก็เป็นอยู่ตามภูมิของสัตว์ท่ีสัตว์เกิดอยู่ ที่สัตว์อาศัยเกิดข้ึน
และอาศยัเป็นอยู ่ภมูทิีสั่ตว์อาศยัเกดินีน่ะ มี ๓๑ ภมูด้ิวยกนั  
ใน ๓๑ ภูมินั้น ภูมิที่เป็นทุคติ ที่อยู่ของทุกคตินะคะ มี ๔ ภูมิ  
ก็คงทราบกันแล้ว คือ อบายภูมิ ๔ ส่วนภูมิของสุคตินั้น  
มี ๒๗ ภูมิด้วยกัน แบ่งเป็นชั้นๆ ไปนะคะ ซึ่งเมื่อรวมกัน
ก็ได้ ๓๑ ภูมิด้วยกัน ใน ๓๑ ภูมิ ที่มีความสุขความทุกข์นี้นะ  
ใครเป็นคนรับ ถ้าเราจะหันมาทางพระพุทธศาสนาแล้ว  
มีทั้ง ๒ อย่าง มีทั้งคนรับและไม่มีคนรับ ใช่ไหมคะ ? ถ้าจะ
พูดตามอภิธรรมแล้ว ท่านก็ปฏิเสธสัตว์ ตัวตน บุคคล หญิง 
ชาย ปฏิเสธอยู่แล้ว ถ้าเช่นนั้นใครเป็นคนรับ ? ใครเล่าเป็น
คนรบัอานสิงส์นีน่ะ ? ความทกุข์ ความสขุ ผลของบาปบญุนี้  
ใครเป็นคนรับเล่า ? เมื่อปฏิเสธสัตว์บุคคลออกเสียแล้ว  
ก็คือ มีวิบากจิต ที่เป็นผลเกิดจากกรรมนี่แหละจะเป็น 
ผู้มารบัผลของกรรมนี ้เรียกว่า วบิากจติ นะคะ วบิากจตินีน้ะ  
มีทั้งวิบากของอกุศลและวิบากของกุศล รวมด้วยกัน 
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วิบากทั้งหมดนี้ มีอยู่ทั้งหมด ก็ตามนัยของอภิธรรม หรือ 
พระไตรปิฎกนี้นะคะ ไม่มีวิบากจิตมากกว่านี้ คือ ๓๖ ดวง 
แต่ ๓๖ ดวงนั้นนะ ถ้าจะกล่าวแต่เฉพาะโลกิยวิบาก ก็มีอยู่ 
๓๒ ดวง ที่รับผลใน ๓๒ ดวงนี้ ส�าหรับผลของอกุศล เรียกว่า  
อกุศลวิบากจิต มี ๗ ดวงเท่านั้น วิบากที่รับผลของกุศลนี ้
มเีท่าไรคะ ? ทัง้หมดคอื วิบากทัง้หมดม ี๓๒ นะคะ ใน ๓๒ นะ  
เราเอาออกเสีย ๗ เหลือเท่าไร ? ก็เหลือ ๒๕ นะคะ นี่เป็น
วิบากที่ส�าหรับรับผลของกุศลกรรม ซึ่งก็เป็นไปตามสมควร
แก่ภูมินะคะ ทีนี้ในวิบาก ๓๒ นี้นะ ที่ส�าหรับจะรับผลใน 
กามาวจรภมู ิซึง่มี ๑๑ ภมูนิะคะ ใน ๑๑ ภมิูนีน้ะ มีทคุต ิ๔ ภมิู  
แล้วก็มีสุคติ ๗ ภูมิ รวม ๑๑ ภูมิด้วยกัน สุคตินั้นตั้งแต่มนุษย์
เป็นต้นไป ส่วนอบายภูมินั้น เรียกว่า ทุคติภูมิ
 ท�าไมจึงเรียกว่าทุคติภูมิ ? เพราะว่าภูมินั้นนะ เป็น
ภูมิที่เต็มไปด้วยความทุกข์มากมายเหลือเกิน หาความสุข
ยากที่สุดเลย อุปมาเหมือนอย่างกับคนที่เข้าไปต้องโทษ  
แล้วติดอยู่ในที่คุมขังนะคะ เช่น อยู่ในเรือนจ�านี่นะ ก็คงมี
ความทุกข์มากกว่าความสุข นี่อย่างนี้ เพราะฉะนั้น จึงถือว่า
ใครไปเกิดในอบายภูมินั้น ก็คงได้รับความทุกข์มากกว่า 
ความสุข ก็เรียกว่า ทุคติภูมิ แล้วก็ไปด้วยอ�านาจของ 
อกุศลกรรม เพราะฉะนั้น จิตที่เกิดขึ้นรับผลในภูมิทั้ง ๔ นี้  
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ทีเ่ป็นของอกศุลนีม่ ี๗ ดวงเท่านัน้ ทางตา ๑ ดวง ทางห ู๑ ดวง  
ทางจมูก ๑ ทางลิ้น ๑ ดวง ทางกาย ๑ ดวง ทางใจ  
หมายถึง มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุ ที่อาศัยหทัยวัตถ ุ
เกิดอีก ๒ ดวง ก็รวมเป็น ๗ ดวง
 รับผลอย่างไร ? รับผลก็คือว่า รับผลดีบ้าง ชั่วบ้าง 
รับอารมณ์ที่ดีบ้าง ที่ไม่ดีบ้าง ขอให้ท่านทราบว่า ความสุข
ความทุกข์ของท่านท่ีจะพึงเกิดขึ้นในตัวเราที่อยู่ในกามภูมินี้ 
กเ็หน็ได้ชัดเจนทีเดยีวว่าเกดิจากอะไร ? ท่านได้มาจากไหน ?  
ความสุขและความทุกข์นี้นะ ท่านได้มาจากไหน ? ท่าน 
ได้มาจากอารมณ์นะคะ ได้มาจากการเห็น การได้ยิน การ 
ได้กลิ่น รู้รส ถูกต้อง แล้วก็ใจรู้เรื่องอะไร อย่างนี้นะคะ ท่าน
ได้มาจากอารมณ์นีเ้อง ถ้าท่านได้อารมณ์ดีๆ  ท่านกม็คีวามสขุ  
ถ้าท่านอารมณ์ที่ไม่ดี ท่านก็มีความทุกข์ใช่ไหมคะ ? อันนี้
ขอให้พิสูจน์ดูว่าจริงหรือไม่จริง ? เช่น เราได้ยินเสียงที่ใคร
เขาชมเรา หรือใครเขาสรรเสริญเรา หรือได้ยินเสียงเพราะๆ  
เราก็สบายใจมีความสุข หรือถ้าเราได้ยินเสียงใครเขาว่าเรา  
ใครเขาด่าเรา ใครเขาค่อนขอดเรา ใครเขานินทาเรา  
แล้วจิตใจเราจะเป็นอย่างไร ? จะสบายไหมคะ ? มันเป็น 
อยู่อย่างนี้ค่ะ ฉะนั้นวิบากที่มาเสวยผลของกรรมนั้นนะ  
มารบัผลของกรรมนัน้นะ รบัจากทีไ่หน ? กร็บัจากทีอ่ารมณ์
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นี่เอง ถ้าหากว่าใครมีกุศลมากนะคะ ตาก็จะได้เห็นของดี  
หจูะได้ยนิเสยีงด ีอย่างนีเ้ป็นต้นแล้ว กอ็ารมณ์ทีด่ีๆ  ในโลกนี ้
นะคะ ทุกอย่างนะ เป็นไปด้วยกรรมทั้งนั้น “กมฺมุนำ วตฺตตี  
โลโก” โลกเป็นไปด้วยกรรม ฉะนั้น ในโลกสิ่งใดที่เกิดขึ้น 
นี้นะ ก็ส�าหรับกุศลบ้าง ส�าหรับอกุศลบ้าง เสวยผลของ 
กุศลบ้าง อกุศลบ้าง ในอารมณ์เหล่านั้นนะคะ 
 ฉะนั้นถ้าผู้ใดมีบุญมาก ก็จะสามารถเสวยอารมณ์ดีๆ 
เพราะกศุลของเขาดใีช่ไหมล่ะคะ กศุลวบิากกไ็ปเกดิขึน้เสวย
อารมณ์ทีดี่ๆ อารมณ์ทีไ่ม่ดนีะ จะไม่ค่อยได้เจอะ ไม่ค่อยได้พบ  
ถ้าใครมีกุศลน้อยก็ได้พบน้อย อกุศลกรรมใครท�าไว้มาก 
อกุศลวิบากก็เกิดมาก เมื่อเกิดมาก ก็พบอะไร เห็นอะไร  
ก็มีแต่สิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้น ท�าให้ไม่สบายใจ อย่างนี้เป็นต้นนะคะ
 ทีนี้ยกตัวอย่างว่า พระเจ้าแผ่นดิน พระเจ้าแผ่นดินนะ  
ท่านเป็นผู้มีกุศลมากเหลือเกิน ซึ่งมากกว่าเรา ไม่ใช่กุศล 
อย่างเรา เพราะฉะนัน้ตัง้แต่ปฏสินธิกาล คอืตัง้แต่เกดิเป็นต้น
มาตลอด แล้วพระเจ้าแผ่นดนินีน่ะ จะเสดจ็ไปไหนกต็ามเถอะ  
จะไม่ได้เห็นเลย ของไม่ดีนะ ใช่ไหม ? ถึงแม้อะไรจะรกร้าง
อยู ่ในที่นั้น เขาก็ปัดกวาดจนสะอาด แล้วก็น�าของดีๆ  
สวยๆ งามๆ มาให้ท่านเห็น มีการตั้งที่บูชา มีการตบแต่ง  
กแ็ล้วแต่เถอะ จะผ่านไปในทีใ่ดกต็าม จะต้องให้เป็นอย่างนัน้  
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ที่เป็นอย่างนั้นนะด้วยอะไร ? ด้วยอ�านาจอะไร ? ก็ด้วย
อ�านาจกุศลกรรมที่ท ่านท�ามาดี ฉะนั้นวิบากของท่าน 
จึงได้รับผลอย่างนั้นตลอดหมดทุกอย่าง 
 ทีนี้ส่วนอกุศลล่ะ อารมณ์ต่างๆ ที่เป็นของอกุศล  
ก็จะต้องมาให้อกุศลวิบากเสวย เป็นอย่างนั้นค่ะ ผลอะไร 
ที่เป็นเหตุน�ามาซึ่งความทุกข์แล้วละก็ อารมณ์ของอกุศล
เป็นปัจจยัให้เกดิ หรอืเป็นวบิากของอกศุลซึง่ควรจะพงึเสวย
อารมณ์นั้นก็มาถึงเรา ของดีๆ ท่ีสุดนะ จะมาถึงเราไหม ?  
ไม่มาถึงหรอก เพราะอกุศลกรรมไม่ควรค่าแก่ของอย่างนั้น 
ก็สมมุติว่า มีของดีอย่างหนึ่ง ซึ่งของสิ่งนั้น แหม ! วิเศษ
เหลือเกิน ตั้งแต่ครั้งโบร�่าโบราณมา เป็นของมีค่ามาก  
ตามที่นิยมกันว่า เป็นของดีนะ เขาก็ไม่ให้เราใช่ไหม ?  
เขาไม่ให้เรา ถ้าเขาจะให้ เขาก็ไปถวายพระเจ้าแผ่นดิน  
ดิฉันถึงบอกว่า พระเจ้าแผ่นดินนะ ท่านอยากจะเห็น 
มูลสุนัข ท่านก็คงไม่ได้เห็นหรอก เพราะไม่มีใครเขาให้เห็น  
ใช่ไหมคะ ? แต่ถ้าเป็นของดีมีค่า เขาก็ไม่ให้เราหรอก และ 
ถ้าเราจะไปซื้อของมีค่านับไม่ถ้วนนี้นะ เราก็คงไม่สามารถ 
จะซื้อได้ เราก็ไม่สามารถจะท�าได้เลย ใช่ไหมคะ ?
 อันน้ีเป็นเคร่ืองพิสูจน์ให้เราเห็นว่า กุศลกรรมและ
อกุศลกรรม ก็เป็นไปตามภูมิ ท�าไมถึงเป็นอย่างนั้น ?  
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เพราะว่า ถ้าเมื่อเราปรับลงทั้งหมดว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลแล้ว 
โลกทั้งหลายท่ีตั้งอยู่เวลานี้ หรือเป็นไปเวลานี้ ก็ตั้งอยู่ด้วย
ความเป็นธาตุ หรือเป็นไปด้วยความเป็นธาตุ วิญญาณก็ดี 
กรรมก็ดี วิบากที่จะมารับผลก็ดี ล้วนเป็นธาตุชนิดหนึ่งๆ 
ด้วยกัน อารมณ์ที่จะมาถึงก็เป็นธาตุชนิดหนึ่ง แต่พอปัจจัย
มันรวมกันเข้า ปัจจัยมันพอดีกันใช่ไหมคะ ? มันพอดีที่จะ
มาถึงกัน มันก็เป็นปัจจัยกัน ต้องมาประชุมกัน เหมือนกับ
วทิยทุีเ่ขาส่งมา ถ้าคลืน่มนัถกูกนั มนักต้็องมาปรากฏทีเ่ครือ่ง
รับนั้น ถ้าคลื่นมันไม่ถูกกัน มันก็ไม่ปรากฏ นี่เราพูดถึงว่า 
ไม่มีสัตว์ มีบุคคลนะคะ ถ้าเราพูดถึงว่า มีสัตว์ มีบุคคล  
ก็สมมุติเอาวิบากนี้ขึ้นเป็นคน ว่าคนนั้นได้รับความทุกข์  
คนนี้ได้รับความสุขนะคะ
 ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว ผลของบุญบาปก็ต้องเป็นไป
ตามธรรมชาติ จะไปนรกก็ดี หรือไปสวรรค์ก็ดี ใครพาไป ? 
ถามว่าใครพาไปใช่ไหมคะ ? ไม่มีคนพาไป ความนิยมของ
เรานี่แหละพาไป ถึงเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกัน ใครพาท่านมาที่นี่ ?  
ใครพาท่านมาฟังธรรมะที่นี่คะ ? ก็ด้วยอ�านาจจิตของท่าน
นั่นแหละพอใจนิยมอยากจะฟังเสียงอย่างนี้ อยากจะฟัง
เรือ่งอย่างนี ้พอใจในเรือ่งอย่างนี ้ท่านจงึมา กผู้็ทีเ่ขาไม่พอใจ 
ล่ะคะ เขาจะมาไหม ? เขาก็ไม่มาใช่ไหมล่ะ ? นี่นะด้วย
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อ�านาจจิตใจ เพราะฉะนั้น จะไปนรกหรือไปสวรรค์ ก็ด้วย
อ�ำนำจจิตใจ แล้วถ้าจะถามว่า ท�าไมเล่านรกนี่ไปด้วยความ
ปรารถนาหรอื ? คนเรานีจ่ะไปไหนด้วยความปรารถนาหรอื ?  
เปล่าเลย ไม่ปรารถนาก็ไปได้ เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะ  
ไม่เป็นไปตามความปรารถนา ทุกอย่างไม่สมปรารถนานะคะ 
“ยมปิฺจฉฺ� น ลภต”ิ ไม่สมหวงั คดิอะไรไม่สมปรารถนา ไม่เป็น
ไปตามความปรารถนาเลย นี่อย่างนี้ เพราะฉะนั้น ถึงแม้จะ
ไม่ปรารถนากไ็ป ใครจะปรารถนาไปนรก ? ใครจะปรารถนา
ไปเรือนจ�า ? ไปอยู่ในที่คุมขัง ใครเป็นคนปรารถนา ? ไม่มี
ใครปรารถนาเลย หากแต่อ�านาจกรรมนั่นเองเป็นผู้พาไป
 ทีน่ีจ้ะถามว่า โลกเกดิขึน้ด้วยอ�านาจอะไร ? คกุตาราง 
โรงศาลก็แล้วแต่ เกิดขึ้นด้วยอะไร ? อย่างนี้นะ เพราะฉะนั้น 
เราจะโทษว่าคนอื่นพาไปไม่ได้ ถึงแม้ว่าเราอยากจะเข้าไป  
แต่ถ้าเราไม่มีกรรม คือถ้าอกุศลกรรมไม่พอกับที่ตรงนั้น  
เขาก็ไม่ให้อยู่เหมือนกัน นี่นะท่ีนี้เกิดขึ้นเพราะเหตุอะไร ? 
เกดิขึน้เพราะกรรม เพราะอกศุลกรรม ถ้าทกุคนไม่ท�าอกศุล
กรรมเลย เพยีงแต่รกัษาศลี ๕ เท่านัน้แหละ จ�าเป็นหรอืคะ ?  
คกุตารางจะต้องมไีหม ? ไม่มเีลย แล้วโรงศาลจะต้องมีไหม ?  
ไม่มีเลย ต�ารวจก็ไม่ต้องมีเลย ใช่ไหมล่ะคะ ? ทีนี้เม่ือมีขึ้น 
นี่นะ ก็ด้วยอ�านาจของอกุศลกรรม เพราะคนท�าบาป ถ้าคน

-18-0629.indd   65 7/2/61 BE   10:17 AM



66

ไม่ท�าบาปแล้วจะไม่มเีลยนะคะ แล้วกฎหมายกท็�าอะไรไม่ได้ 
เหนอืกฎหมายด้วย จะออกกฎหมายมาเท่าไรๆ กต็ัง้มาเถอะ 
แต่ว่าศีล ๕ เราถือกฎหมายเพียง ๕ ข้อเท่านั้นแหละ ก็เหนือ
กฎหมาย ท�าอะไรเราไม่ได้เลย กฎหมายนั่นนะ
 ทนีีเ้ราก็เห็นแล้วว่า ทุกอย่างนัน่นะ เกดิขึน้ด้วยอ�านาจ
ของกรรม แต่ว่าเมื่อเราไม่ได้พิจารณาเราก็ไม่รู้นะคะ หาว่า
คนอ่ืนเขาท�าอย่างนั้นอย่างนี้ พระมหาปราสาทเกิดขึ้นด้วย
อ�านาจอะไร ? ก็อ�านาจของกรรม อ�านาจของกุศลนั่นแหละ 
แล้วกุศลกรรมชนิดไหนล่ะที่ส�าหรับเกิดพระมหาปราสาท ?  
ส�าหรับเกิดรับวิบากชนิดไหน ? ที่จะเสวยของเราหรือ ?  
ไม่ใช่ค่ะ ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่กุศลอย่างชนิดเราท�า กรรมนั้น
กุศลนั้นจึงบันดาลให้พระมหาปราสาทนั้นเกิดข้ึนได้ กุศล
ของเราไม่ม ีแต่เพียงว่าอยูต่กึกย็งัหาไม่ได้ ส�าหรบัดฉินักไ็ม่มี  
ตึกก็ไม่มีจะอยู่กับเขา กรรมดิฉันมีที่จะรับผลได้ก็เพียงบ้าน
เรือนไม้ค่ะ ไม่ใช่ตึก ทีนี้ก็ตามฐานของกรรมที่จะบันดาลให้
ใคร เป็นไปอย่างไร ใครจะได้พบอย่างไร อันนี้ก็ตามวิบาก
ของผู้ที่จะได้รับนั้น แล้วก็ให้สังเกตอย่างนี้ค่ะ อารมณ์ใด
ที่เม่ือคราวเรามีกุศลอยู่นะ ซึ่งกุศลหรืออกุศลนี้ก็ต้องให้
ผลตามกาลนะคะ เพราะว่าเราท�ามาทั้งกุศลและอกุศล  
เพราะฉะนัน้เมือ่โอกาสของกศุลให้ผลกใ็ห้ไป เม่ืออกศุลให้ผล
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กใ็ห้ไป จะให้พร้อมกนัไม่ได้ ต้องแล้วแต่โอกาส เพราะฉะนัน้
เมื่อกุศลผ่านไปแล้ว อกุศลก็มีโอกาสที่จะให้ผลได้ ถ้าอกุศล
ผ่านไป กุศลก็มีโอกาสที่จะให้ผลได้ อย่างนี้นะคะ ฉะนั้น 
ก็แล้วแต่ว่าจะเป็นในโอกาสไหน ในโอกาสที่กุศลให้ผล 
แก่เราทุกอย่าง ของเหล่านั้นดีหมดทุกอย่าง อ�านาจ วาสนา 
ยศ สมบัติ เราจะใส่แหวนเพชรเม็ดโตขนาดไหนก็ใส่ได้  
ในเมื่อเรามีกุศลสมควรแก่วิบากนั้นนะคะ เท่าที่มีแค่ไหนก็
ให้ผลได้เต็มที่หมด นี่เวลาที่กุศลให้ผล แต่ถ้าเวลาที่อกุศลให้
ผลแล้วละก็ พวกวัตถุเหล่านั้นนะ เป็นของกุศลเขามันเป็น 
เครื่องประดับมาส�าหรับคนที่เสวยผลของกุศลใช่ไหมคะ ?  
ก็มาอยู่กับเขาที่เป็นกุศลวิบาก ที่เขาจะได้เสวยอารมณ์ 
อย่างนั้น ทีนี้เมื่อเราหมดบุญ หมดโอกาสของกุศลแล้ว ถึง
โอกาสของอกุศลที่จะมาให้ผล เราจะต้องได้เสวยผลของ
อกุศลบ้างแล้ว วัตถุเหล่านั้นนะ อยู่กับเราไม่ได้ อยู่กับเรา 
ไม่ได้เลย เพราะอะไร ? เพราะวตัถเุหล่านัน้นะ มนัของกศุลเขา  
เราได้มาเมื่อเรามีโอกาสของกุศล แต่ในระหว่างท่ีอกุศลให้ 
ผลแล้ว มันก็ไม่ใช่โอกาสของกุศลที่พึงเสวย จะต้องหมดไป  
จะอยู่กับเราไม่ได้เลย จะต้องให้หมดไปในเวลานั้นนะคะ 
แล้วก็จะถามว่า ไปท่ีไหน ? จะไปท่ีไหน ก็ต้องไปที่กุศล  
ถ้าใครเขามีกุศลที่ควรจะได้รับอย่างนั้น มันก็ไปอยู่กับเขา 
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เพื่อให้เขาได้อย่างนั้น ทุกวันนี้แหละค่ะ เป็นอยู่อย่างนั้นนะ  
ของให้ลองสังเกตดูเถอะค่ะ ถ้าเวลากุศลเราก็ได้กลับมา  
ท่านบอกว่า คนเรานะ มันยาก ๗ ที ดี ๗ หนนะคะ เวลา
กศุลให้ผลมนักก็ลบัมาได้ เวลาอกศุลให้ผลมันก็หมดไป นีน่ะ 
ต้องเป็นอยู่อย่างนี้เสมอ แล้วเป็นไปตามภูมินะคะ ทุกข์ท้ัง 
๑๒ กอง ไม่ได้เกิดจากกิเลสอย่างเดียว 
 ทีนี้ขอย้อนกลับมาว่า ความทุกข์ทั้ง ๑๒ กองนี้นะ  
ถ้าตามหลักฐานแล้วท่านก็บอกว่า เกิดด้วยกิเลสเป็นมูล  
ถูกแล้ว แต่ว่ากิเลสอย่างเดียวก็ไม่ได้ ต้องมีกรรมด้วย เช่น 
เราอยากจะฆ่าคนสักคนหนึ่งนะ แต่ว่าเรายังไม่ได้ฆ่า ผลที่
เราจะต้องติดคุกติดตารางก็ไม่มี กฎหมายก็ยังลงโทษเรา 
ไม่ได้ ใช่ไหมคะ ? เพียงแต่คิดเท่านั้น ยังไม่ได้ท�า กฎหมาย 
กล็งโทษเราไม่ได้ แต่ว่าถ้าเราคดิด้วยกเิลส กเิลสกเ็ป็นปัจจัย
ให้เราท�ากรรมนัน้ ต้องไปฆ่าเขาด้วย อนัน้ีกแ็ปลว่า เราเข้าถงึ
กรรมแล้วผลก็จะต้องได้รับ ฉะนั้นจึงว่าทุกข์ทั้งหลายนี่นะ  
เกิดด้วยอ�านาจกิเลสเป็นมูล โดยมีอวิชชาเป็นมูลเดิม แล้ว
ก็เป็นปัจจัยให้ท�ากรรม อวิชชาก็ได้ตัณหาก็ได้ ใช่ไหมคะ ? 
เพราะว่า ตัณหาก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ อวิชชาตัณหานี่นะ 
เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ เป็นปัจจัยให้เราท�ากรรม คือท�ากุศล
บ้างอกุศลบ้าง ทุกท่านท่ีนั่งอยู่ในท่ีนี้นะ ต้องการพ้นจาก
ทุกข์ทุกท่านใช่ไหมคะ ? ถึงท่านจะไม่รับดิฉันก็เชื่อ ทุกท่าน

-18-0629.indd   68 7/2/61 BE   10:17 AM



69

ไม่ต้องการที่มจะมีความทุกข์เลย และทุกท่านต้องการจะ 
พ้นจากความทุกข์ทุกท่านด้วย แต่ว่าที่ปรารถนาความ 
พ้นทุกข์นี้นะ ไม่เหมือนกัน บางคนก็ปรารถนาให้พ้นจาก
ความทุกข์ คือว่าให้พบในสิ่งดีๆ ขออย่าให้พบกับโสกะ  
ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส เลย หรือขออย่าให้เกิดเลย  
นี่อย่างนี้ก็มี ทีนี้บางท่านก็ปรารถนาว่า ความทุกข์ที่จะ 
พ้นนีน้ะ ขอให้พ้นไปตัง้แต่ชาต ิชรา มรณะ เพราะว่าบางท่าน 
ก็ไม่ปรารถนาที่จะพ้นจากชาติ เป็นแต่ว่าขออย่าให้พบกับ
โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส ความเสียใจ อะไรอย่างนี้
เป็นต้น ขออย่าให้พบเลย อุปายาสก็อย่าให้พบอย่าให้เหน็เลย  
อธิษฐานกันอย่างนี้นะคะ ทีนี้บางท่านก็พ้นจากชาติเลย  
พ้นจากขันธ์ เพราะว่าขันธ์เป็นทุกข์ ก็พ้นจากขันธ์ด้วย  
ของเรานี่นะ บางท่านก็ยังอยากจะหาความสุขอยู่ ชั่วแต่
ความทุกข์ไม่ปรารถนา แต่การหาความสุขนี่นะ ต้องยังมี
เบญจขันธ์อยู่ ถ้าไม่มีเบญจขันธ์แล้ว ความสุขจะหามาจาก
ไหน ? ใช่ไหมล่ะคะ ? กต้็องมเีบญจขันธ์อยูด้่วย ยงัปรารถนา
ตัวเบญจขันธ์อยู่ แต่ไม่ปรารถนาอารมณ์ในสิ่งที่ไม่ชอบใจ
เท่านั้น นี่ก็มีหลายอย่าง
 ที่นี้กุศลกรรมท่ีจะท�าให้เราพ้นจากทุกข์ในกามภูมิ 
ทั้ง ๑๑ นี้นะคะ ต้องมีครบตั้งแต่ชาติ ชรา มรณะ เป็นต้น  
ทั้ง ๑๒ กอง มีทุกข์กาย ทุกข์ใจ ประสบสิ่งไม่เป็นที่รัก หรือ 
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สิ่งที่รักพลัดพรากไป ที่ต้องประสบนั้น ทุกข์โดยย่อก็คือ 
“สงขฺติเฺตน ปญจฺปุำทำนกขฺนธฺำ ทกุขฺำ” นีเ่ราต้องพบหมด
เลยในกามภูมิ แต่ถ้าในสุคติภูมิก็พบน้อยหน่อย ใช่ไหมคะ ?  
ต้ังแต่มนุษย์ข้ึนไปถึงสวรรค์นี่นะ ก็พบน้อยลงไป น้อยจน 
บางแห่งอาจจะไม่เคยพบเลยกม็นีะคะ บางภูมิกมี็แต่ความสขุ  
เช่นอย่างพรหมเป็นต้น ความสุขในสวรรค์นี่นะ ทาน ศีล 
เท่านั้นแหละค่ะที่จะเป็นเหตุให้ได้รับความสุขในสวรรค ์ 
หรือกามสุคติภูมิ มีมนุษย์เป็นต้น ก็ต้องดีกว่าอบายภูมิ 
ใช่ไหมคะ ? เพราะฉะนั้นนี่ก็อาศัยทาน ศีล กุศลนะคะ  
 ที่นี้ยังเหลืออีก ๑๖ ภูมิด้วยกัน อีก ๑๖ ภูมินี้นะ  
ไม่มีเลย โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส ทุกข์กาย 
และทุกข์ใจ ไม่เคยเกิดเลยในภูมิเหล่านั้น ไม่มีเลยทีเดียว 
นี่นะไม่เกิดเลยทีเดียว เพราะจิตอย่างนั้นเป็นจิตที่ต�่า ก็ไม่
สามารถที่จะไปเกิดในภูมินั้นได้ คล้ายๆ กับว่าตัวเรานี้ไม่มี
กุศลพอที่จะเข้าไปอยู่ในพระมหาปราสาทได้ ใช่ไหมคะ ? 
เรากต้็องอยูไ่ม่ได้ในท่ีนัน้ แล้วก็อ�านาจของกศุลนัน้ คือสมาธิ
นั่นนะ ก็ห้ามกันอ�านาจของอกุศล คืออกุศลกรรมที่มีโทสะ
เป็นต้น ที่เป็นปัจจัยให้เกิดโสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส 
อย่างนี้นะ ไม่เกิด เกิดไม่ได้เลยใน ๑๖ ภูมินั้น แต่ว่าเมื่อเป็น
อย่างนี้แล้ว ยังมีทุกข์อะไรที่ยังเหลืออยู่ ทุกข์ที่เหลืออยู่ คือ 
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ชาติ ชรา มรณะ ใช่ไหมคะ ? แล้วก็ “ปญฺจุปำทำนกฺขนฺธำ  
ทุกฺขำ” นี่ยังอยู่ อันนี้พ้นไม่ได้ ศีลก็พ้นไม่ได้ สมาธิก็พ้น 
ไม่ได้ สมาธิก็เพียงให้เกิดความสุขใจ คนที่เข้าถึงสมาธิ สงบ
แล้วกม็คีวามสขุสบายใจ ใช่ไหมล่ะคะ ? โสกะ ปรเิทวะ ความ
เสยีใจ ความฟุ้งซ่าน กกุกจุจะ ความร�าคาญใจ นิวรณ์เป็นต้น
เหล่านี้ ก็ไม่สามารถจะไปรบกวนได้ แต่ว่าพ้นจากชาติ ชรา 
มรณะ หรือเบญจขนัธ์ทีเ่ป็นทกุข์นีน้ะ พ้นไม่ได้ ยงัต้องรบัอยู่  
ที่พ้นได้อย่างนั้นก็เพราะเหตุว่า ได้เข้าไปอาศัยภูมินั้นนะคะ 
อ�านาจของกุศลสมาธิก็ตามขั้นตอน ถ้าหากว่าได้สมาธิเพียง
ปฐมฌาน กเ็ป็นสขุอยูไ่ด้ไม่นานนกั น้อยหน่อย ถ้าทตุยิฌาน 
ตติยฌาน หรือ หรือฌานที่สูงๆ ขึ้นไป ความสุขที่อยู่ในที่นั้น
ก็นานมาก ตั้งหลายมหากัป ๘๔,๐๐๐ มหากัปก็มี นี่ด้วย
อ�านาจของมหัคคตกศุล กุศลน้ีไม่ใช่จะท�าได้ง่ายๆ ท�าได้ยาก
เหมือนกัน ที่เราจะเข้าถึงกุศลอันนี้ ที่จะไปรับผลอย่างนั้น  
แต่ว่าพระพุทธเจ้าของเราน้ี ไม่เคยปรารถนาเลย ท่านบ�าเพญ็
ทานบารม ีศลีบารม ีในบารมทีัง้ ๓๐ ทัศนัน้ เราจะไม่เคยได้ยนิ
พระพุทธองค์ทรงปรารถนาว่า ขอให้ได้ส�าเร็จมนุษย์สมบัติ 
หรือสวรรค์สมบัติ หรือพรหมสมบัติ ไม่เคยปรารถนาเลย  
พระองค์ปรารถนาแต่เพียงว่า เพื่อพระโพธิญาณ คือ ความ
ตรัสรู้ ใช่ไหมคะ ? เพื่อพ้นไปจากสังสารวัฏ คือ ความเกิด 
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แก่ เจ็บ ตาย นี่เท่านั้น พระองค์มีความปรารถนาเท่านั้นเอง  
ไม่ได้ปรารถนาอย่างอ่ืนเลย อันนีก้ป็รารถนาทีจ่ะให้พ้นทกุข์
ทั้งหมด มีชาติเป็นต้น ทุกข์ทั้งหมดนี่ก็มาจากชาติความ
เกิดนะคะ ถ้าเราไม่มีความเกิด ทุกข์ท้ังหลาย ต้ังแต่โสกะ  
ปรเิทวะ ไปกไ็ม่ม ีไม่มีเลย อนันีแ้หละพระพทุธองค์ไม่มคีวาม
ปรารถนา เมือ่ขึน้ไปอยูใ่นทีน่ัน้ ถงึทีสุ่ดเมือ่หมดผลของกศุล
แล้ว กจ็ะต้องลงมาได้รบัผลอย่างนีอ้กี หรอือาจจะต้องตกไป
ในอบายกไ็ด้ เพราะกุศลนีเ้ป็นไปเพือ่วฏัฏะ ไม่แน่นอนใช่ไหม
ล่ะคะ ? กุศลก็ตามหรืออกุศลก็ตาม จะต้องมีคติคือความ
ไม่เที่ยงประจ�าอยู่ทั้งหมดใช่ไหม ? แม้ว่าในอารมณ์ต่างๆ  
ก็ต้องมีอยู่ ด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์ก็ไม่ปรารถนา ปรารถนา
สุขที่พ้นจากชาติ คือ ความเกิด หรือพ้นจากภูมิที่จะไป
เกิดของสัตว์ ท่ีอยู่ใน ๓๑ ภูมินี้ นี่แหละพ้นจากธาตุหรือ 
พ้นจากขันธ์ นี่แหละพระพุทธองค์ทรงปรารถนาอย่างนี้  
เรากจ็ะมองเหน็ได้ว่า ถ้าหากพระองค์ปรารถนาสมบตั ิมนษุย์
สมบัติสวรรค์สมบัติแล้ว ก็เรื่องอะไรเล่าจะออกไป จะเสด็จ
ออกไปมหาภิเนษกรมณ์ ไปบวช ไปแสวงหาอะไรอีกเล่า  
ในสมัยนั้นก็รู้สึกจะไม่มีใครเท่าพระองค์อยู่แล้วใช่ไหมคะ ?  
เป็นพระมหากษัตริย์ที่ประเสริฐสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่าง 
พร้อมด้วยสมบูรณาญาสิทธิทุกอย่าง แล้วท�าไมเล่าพระองค์
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จะไปแสวงหาอย่างนัน้อกี เปล่าเลย ออกไปแสวงหาความสขุ
อีกชนิดหน่ึง ซึง่ดบัเสยีซึง่ทุกข์ท้ังปวง มชีาตเิป็นต้น พระพทุธ
องค์ออกไปแสวงหาอย่างนี้นะคะ ด้วยเหตุนี้แหละ จะท�าให้
เราพิจารณาว่า คนเรานี่นะ ตายแล้วเกิดหรือเปล่าคะ ?  
กถ้็าไม่เกดิแล้ว จะต้องออกไปแสวงหาความวบิติัเสยีซึง่ชาติ
ท�าไมคะ ? แสวงหาพระนิพพาน พระนิพพานมีประโยชน์
อะไร ? มีความสุขอย่างไร ? ความสุขในพระนิพพานนะ คือ
ความสุขที่ดับเสียซึ่งภพชาติและเบญจขันธ์ ไม่ใช่ความสุข 
ที่สบายใจ อ่ิมอกอ่ิมใจปล้ืมใจ เข้าไปนอนเป็นสุขอยู่ ไม่ใช่
อย่างนั้นนะคะ ให้เข้าใจในเหตุผลในพระนิพพานนะ ที่ว่ามี
ความสุขนะ หมายความว่าความสุขที่ดับเสียซึ่งทุกข์ทั้งปวง 
เมื่อคนเราตายแล้วไม่เกิดนี่นะ จะไปท�านิพพานให้แจ้งเรื่อง
อะไร พวกเรานี้นะนับถือพุทธศาสนา และทุกท่านก็ทราบ
กันหมดแล้วว่า นิพพานนี่นะ เป็นธรรมอันยอดในค�าสอน 
ใช่ไหมคะ ? และทุกท่านนี้ก็มีความส�าคัญอยู ่ในใจแล้ว  
พระนิพพานนี้นะ เป็นของประเสริฐ เป็นของดี และทุกท่าน
ก็ปรารถนา อยากจะได้นิพพานกันทั้งนั้นใช่ไหม ? แต่จะได้
หรอืไม่นัน้กแ็ล้วแต่ แต่เชือ่ว่าอยากได้ ถ้าถามกค็งอยากได้กนั
ทกุคน ส�าหรบัผูท้ีน่บัถอืพทุธศาสนานะคะ หรอืเข้าใจเหตผุล 
ก็คงอยากได้ทุกคนใช่ไหมคะ ?  
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 ปรารถนาพระนพิพานกนัไปท�าไม ? ทนีีพ้ระนพิพานนะ  
จะเอาไปท�าไม ? ดับเสียซึ่งชาติ ไม่มีเลยอย่างนี้นะ ก็ถ้า
นิพพานนี้ไม่เป็นประโยชน์แก่การดับภพชาติแล้ว หรือว่า
ความเกดิของเราไม่มีแล้ว ภพชาติของเราไม่มีแล้ว นพิพานนี ้
ไม่มีประโยชน์เลย จะเอาไปท�าอะไร ? ช่วยอะไร ? ให้เรามี
ความสุขสมบูรณ์ อิ่มอกอิ่มใจ เพียบพร้อมไปด้วยกามคุณ
อย่างนัน้หรอื ? เปล่าเลย เพราะก่อนท่ีจะเข้าถงึพระนพิพาน
นีน้ะ จะต้องละกามคุณเสยีก่อนด้วย และกค็ดิดเูถอะ อันนีก้็
ขอให้พวกเราส�าคัญในเหตุผลให้มาก แต่ว่าความคิดเห็นนั้น 
มันห้ามกันไม่ได้ ถูกแล้ว ตายเกิดก็มี ตายไม่เกิดก็มี แต่ว่า 
ขอให้พิจารณาตามเหตุผล ถ้าทุกคนตายแล้วไม่เกิด คนที่
ท�าความดี มีการบวชพระเป็นต้น เจ้าประคุณเอ๋ย ! ดิฉัน 
ก็ว่าบ้าไม่มีประโยชน์เลย เรื่องอะไรต้องมาอดข้าวเย็น ต้อง
มาล�าบากล�าบน ตัง้หน้าตัง้ตาเอาแต่ปฏบิตัธิรรม แล้วในทีส่ดุ
ก็ต้องตาย พอตายแล้วก็ต้องได้รับผลอย่างเดียวกัน ถ้าคนที่
เขาไม่ปฏบัิติ แม้แต่จะเป็นสตัว์เดรัจฉานกต็าม เมือ่มนัตายลง  
มันก็ได้รับผลอย่างเดียวกันกับผู้ต้องมานั่งปฏิบัติ มาอดข้าว
อยู่ มารักษาศีล มาอะไรต่ออะไรใช่ไหมคะ ? เห็นอย่างนี้ 
กบ้็าละ ถ้าหากความจริงเป็นอยูอ่ย่างนี ้จะมปีระโยชน์อะไร ?  
ท�าความดีหรือไม่ท�าความดี หรือแม้แต่ท�าความชั่วก็มีผล
เหมือนกัน คือตายแล้วไม่เกิด อย่างนี้เป็นไปไม่ได้นะคะ
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 ฉะนั้น เราที่ เป ็นพุทธศาสนิกทุกคน อันนี้ขอให้ 
ตระหนักในเหตุผลทุกอย่าง เพราะว่า ค�าสอนของสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้นะ ไม่มีอย่างอ่ืนเลย ไม่พ้นไปจาก 
เหตุผลเลย เต็มไปด้วยเหตุผลทุกค�าทีเดียว ทุกค�าเลย  
ที่ปราศจากเหตุผลไม่มีเลย เพราะฉะนั้น ถ้าหากมีความ 
เห็นว่า ตายแล้วไม่เกิดใช่ไหมคะ ? ก็ไม่มีเหตุผล แปลว่า  
เหตุก็ไม่มีนะสิ ผลจึงไม่มี ฉะนั้นเป็นความเห็นที่ปราศจาก
เหตุผล เพราะคนท่ีเห็นว่า ตายแล้วไม่เกิดนี้นะ มันไม่ใช่
ของยากเลย มันเป็นของง่ายเหลือเกิน ไม่ใช่ของแปลกด้วย  
ส�าหรับคนท่ีไม่รู้ คนที่รู้เหตุ คนท่ีรู้เหตุ ก็คือคนท่ีจะต้อง
รู้เหตุผลว่า ตายแล้วเกิดนี้นะจริงไหม ? มีเหตุผลไหม ?  
เพราะว่า ธรรมทั้งหลายย่อมไหลมาจากเหตุ ฉะนั้นที่เราอยู่
เดี๋ยวนี้ก็มีเหตุ ที่เราเกิดมาก็ต้องมีเหตุ แล้วต่อไปก็จะต้อง
มีเหตุ เราจะเกิดหรือไม่เกิด ก็ต้องมีเหตุผล ตายแล้วไม่เกิด
ก็ต้องมีเหตุผล ตายแล้วเกิดก็ต้องมีเหตุผลทั้งนั้นทั้งนี้นะ 
เพราะฉะนั้น ที่จะปราศจากเหตุผลไปนั้นไม่ได้เลย นี่เป็น
ของที่เราผู้นับถือพุทธศาสนา น่าจะต้องตระหนักในเหตุผล 
ฉะนัน้พระพทุธเจ้าท่านทรงห้ามหนกัหนา ท่านกเ็คยได้ยนิมา  
ในกาลามสูตรนะ ห้ามไม่ให้เช่ือบุคคลที่เห็นว่าบุคคลนี้ 
ควรจะเชื่อ สมณะองค์นี้ควรจะเช่ือได้ อันนี้พระพุทธเจ้า 
กห้็ามด้วย ห้ามไปหมด แม้แต่ว่าคนนีพ้ดูถกูกนักบัความเห็น
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ของเรา เช่ือด้วยเหตุนี้ก็ห้ามไม่ให้เชื่อ เพราะว่าความเห็น
ของเขา มเีครือ่งตดัสนิแล้วหรอืยงัว่า ผดิหรอืถกู ใช่ไหมล่ะ ? 
แม้แต่ความตรกึนกึคดิของตวัเอง กห้็ามไม่ให้เชือ่ ถ้าอย่างนัน้
จะให้เชื่ออะไร ? ก็ต้องเชื่อเหตุผล ที่ตัวได้พิจารณาแล้วด้วย
ใจของตน ในเหตุผลอันนั้นแหละจึงค่อยเชื่อ เพราะฉะนั้น 
พวกท่านที่เป็นพุทธบริษัท ที่เป็นผู้รู้เหตุผลในพุทธศาสนา 
ก็ควรจะเข้าใจด้วยนะคะ
 ส่วนกุศลซึ่งดับเสียซึ่งชาติ ชรา มรณะ นี้ อะไรละ ? 
ศีลได้ไหม ? ไม่ได้ สมาธิได้ไหม ? ไม่ได้ ต้องด้วยปัญญา  
ต้องด้วยวิชชา กุศลนั้นต้องด้วยปัญญา ปัญญาในที่นี้ ถ้าจะ
พูดตามที่เราเข้าใจกันแล้ว ก็ตั้งแต่วิปัสสนาญาณเป็นต้นไป
นะคะ นีปั่ญญาชนดินีน้ีแ่หละ จะเป็นหนทางน�าออกจากทกุข์ 
มชีาติเป็นต้น ทนีีท้างนีน้ะ ได้แก่อะไรล่ะ ? ท่านกค็งทราบกนั
อยูแ่ล้ว มอียูท่างเดียวแหละ คอื มหาสตปัิฏฐาน ๔ ใช่ไหมล่ะ ?  
นี่มหาสติปัฏฐาน ๔ มีทางเดียวนี้แหละ ที่พระพุทธเจ้ามา
ปรากฏขึน้ในโลก ทางนีจ้งึปรากฏขึน้ ถ้าพระพทุธเจ้าองค์หนึง่ 
องค์ใดไม่ปรากฏขึ้นในโลก หนทางอันนี้จะไม่ปรากฏขึ้นเลย 
ฉะนั้นในมหาสติปัฏฐาน ๔ นี้ มีแต่พระบรมศาสดาเท่านั้น 
ที่จะสอนได้ ไม่มีอาจารย์ใดในโลกนี้จะสามารถเข้าถึง  
หรือรู ้ทางนี้ได้เลย มีแต่พระพุทธศาสนาเท่านั้น ฉะน้ัน 
มหาสติปัฏฐานนี้ เป็นพุทธศาสนาที่แท้จริงทีเดียวนะคะ    
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 กุศลชนิดนี้นะ กุศลคือสติปัฏฐานนี้นะ เราจะสร้าง
ได้ต่อเมื่อพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลก ค�าสอนของ
พระพุทธเจ้ายังปรากฏอยู่ ยังเข้าใจกันอยู่เท่านั้น เราจึงมี
โอกาสสร้างกุศลอย่างนี้ได้ ทานก็ดี ศีลก็ดี สมาธิก็ดี ในโลก 
เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่มาอุบัติขึ้นนะ เขามีประจ�าในโลกแล้ว 
นรกมีอยู่ สวรรค์มีอยู่ อบายมีอยู่ มนุษย์มีอยู่ ฉะนั้นธรรม 
ที่จะให้เป็นมนุษย์ก็มี ธรรมที่จะให้เป็นพรหมเป็นเทวดาก็มี  
ธรรมที่จะให้ไปนรกไปอบายก็มี มีอยู่แล้ว พระพุทธเจ้า 
ไม่ต้องมาสอน เพราะว่าพระพุทธเจ้าองค์ยังสร้างบารมี
กับเขา ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี  
กยั็งไปสร้างอยูก่บัเขา ซึง่เขามอียูแ่ล้วในโลกนี ้ใช่ไหมล่ะคะ ?  
เว้นแต่มหาสติปัฏฐานเท่านั้นไม่มี กุศลอย่างนี้ไม่มี กุศล 
อย่างนี้เป็นปัจจัยท่ีจะน�าไปถึงพระนิพพาน หรือพ้นโลก  
พ้นจากทุกข์ทั้งปวงนะคะ นี่มีอยู่ทางเดียว มีอยู่ทางนี้ และ 
ก็ต้องพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นจึงมี
 ฉะนั้นพวกเราท่ีนับถือพระพุทธศาสนานี้นะ ดิฉัน 
คิดว่า ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจมหาสติปัฏฐานแล้ว ก็จะไม่รู้ว่า
มหาสตปัิฏฐานนี ้เป็นหน้าที ่เป็นกจิของพทุธศาสนกิชนหรอื
พุทธบริษัท ที่จะต้องพึงเข้าใจให้ดีทีเดียว ถ้าไม่เข้าใจนะคะ  
กน็า่เสยีดาย ก็เหมือนกบัไม่เข้าใจพทุธศาสนานั่นเอง เพราะ
อนันีเ้ป็นตวัพทุธศาสนา เพราะฉะนัน้ถ้าหากว่าท่านทัง้หลาย
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ศึกษามหาสติปัฏฐานนี้ให้ดีแล้ว ให้ถี่ถ้วนพร้อมด้วยเหตุผล
แล้ว ท่านก็จะเข้าใจว่า อะไรที่ไม่ใช่พุทธศาสนา อะไรที่ไม่ใช่
ทางนพิพาน อะไรทีไ่ม่ใช่สตปัิฏฐาน ท่านจะเข้าใจได้ดีทเีดียว 
ซึ่งเวลานี้การปฏิบัติไปพระนิพพานนะ มีกันมากมายเกิดขึ้น  
ซึ่งเราไม่สามารถจะรู้ได้ก็มี ที่รู้แล้วก็มีใช่ไหมคะ ? แล้วก็
เราจะรู้ได้อย่างไร ? แต่ว่าสติปัฏฐานของพระพุทธองค์นะ  
มีทางเดียวเท่านั้น ไม่ได้มีมากมาย คือ มหาสติปัฏฐาน  
แต่ถ้าเราไม่รู้จักมหาสติปัฏฐานน้ีให้ดีด้วยเหตุผลแล้ว เราก็
จะรู้ได้อย่างไรคะ ว่าทางอันนี้ใช่หรือไม่ใช่นะ ? เขาก็รู้ไม่ได้
ใช่ไหมคะ ?
 อีกประการหนึ่ง เราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา  
เราก็ควรจะสร้างกุศลในพระพุทธศาสนาไว้ด้วย อะไรเป็น
กุศลในพระพุทธศาสนา ? ก็คือมหาสติปัฏฐานนี่แหละ กุศล
อันนี้เป็นกุศลท่ีส�าคัญทีเดียว ถ้าหากว่าพระพุทธศาสนา 
หมดแล้ว ค�าสอนในพระพุทธศาสนาหมดแล้วนะคะ ก็เป็น
อันว่าหมดกุศลอย่างนี้ ไม่มีโอกาสจะสร้างเลย ถ้าหากว่า 
เราไม่ได้สร้าง เรามวัแต่งุ่มๆ ง่ามๆ สร้างกศุลทางอืน่อยู ่เรายงั
ไม่ได้สร้างเลยกุศลอย่างนี้นะ ดิฉันคิดว่าการพบพุทธศาสนา 
นี่นะ ก็คงไม่มีประโยชน์อะไร เพราะไม่มีปัจจัยเลยที่จะ 
ให้ล่วงทุกข์จากสังสารวัฏได้ ส่วนที่ท�าได้หรือไม่ได้นะ  
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เราไม่พูดกันใช่ไหมคะ ? แต่ว่าเราควรสร้างให้เป็นปัจจัย 
อันนี้นะ แล้วแต่เถอะ จะได้สักเท่าไรก็ตาม หรืออย่างน้อย 
ก็ต้องเข้าใจดี ถ้าหากว่าท่านช่วยกันศึกษาอย่างนี้ ช่วยกัน
เข้าใจเหตุผลในค�าสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนา 
กส็ามารถทีจ่ะด�ารงอยูไ่ด้นาน เพราะพระพทุธศาสนามอียูไ่ด้
ด้วยความเข้าใจนะคะ ถ้าหากว่าประชาชนหรือพุทธบริษัท  
มคีวามเข้าใจเหตุผล ในพทุธศาสนาได้มากมายละก ็กว้างขวาง 
ออกไป ก็ชื่อว่า พุทธศาสนาเจริญ ถ้าหากว่าไม่เข้าใจเหตุผล  
ก็หมดไป ฉะนั้น ถ้าพุทธศาสนาตั้งอยู่ได้ด้วยความเข้าใจ
ถูกแล้ว อะไรเล่าจะท�าลายพุทธศาสนา ? ก็ความเข้าใจผิด
นัน่เองใช่ไหม ? คอืมิจฉาทฏิฐนิัน่แหละท�าลายพทุธศาสนาละ  
ถ้าเกิดแก่เราก็ท�าลายเรา ถ้าเราเป็นปัจจัยให้เกิดแก่คนอื่น  
ก็ท�าลายของคนอื่นไปด้วย ท�าลายพระศาสนาจากเราด้วย 
จากคนอื่นด้วย เพราะฉะนั้น อันนี้เป็นความส�าคัญมากที่สุด
ของเรานะคะ ที่เป็นผู้นับถือพุทธศาสนา
 ฉะนั้นดิฉันคิดว่า ทุกท่านนี่แหละ เป็นลูกศิษย์ของ
พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้านี่นะตรัสรู้ด้วยปัญญานะคะ ไม่ใช่
เชื่อคนอ่ืนนะคะ ไม่ใช่เชื่อใคร ว่าไปตามๆ กัน และเวลาน้ี
พระพุทธศาสนาก็ยังอยู่ ยังสามารถปฏิบัติได้นะคะ ยังมีอยู่ 
ถ้า ๕,๐๐๐ ปีล่วงไปก็ไม่มีแล้ว ดิฉันว่าถ้าล่วงไป ๕,๐๐๐ ป ี
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ก็คงไม่มีแล้ว นี่ ๒,๕๐๐ ปีกว่าเท่านั้นแหละ เราก็จะหากัน 
ไม่ค่อยจะเจอะแล้ว อีก ๒,๕๐๐ ปีข้างหน้า ดิฉันคิดว่า 
หาไม่เจอะแน่ ถ้าหากพวกเราไม่ช่วยกนัศึกษาให้เข้าใจเหตผุล
แล้ว และรกัษาความเข้าใจในเหตผุลไว้แล้ว พระพทุธศาสนา 
ก็จะอยู่ไม่ได้ ถ้าเราจะรักษาพระพุทธศาสนา ก็ขอให้เข้าใจ
เหตุผลในพระพุทธศาสนานั้น แล้วก็รักษาเหตุผลนั้นไว้  
เรากช่ื็อว่ารกัษาพระพุทธศาสนาท่ีมปีระโยชน์ ถ้าเราจะรกัษา
ต�ารับต�ารา ซื้อมาใส่ตู้ไว้ให้เต็ม มีประโยชน์ไหมคะ ? ไม่มี
ประโยชน์เลยใช่ไหม ? ถ้าเราไม่เข้าใจนะ จะมปีระโยชน์ไหม ?
ฉะนั้นพระพุทธศาสนาอยู ่ที่ความเข้าใจในเหตุผลนะคะ  
ไม่ใช่อยู่ที่หนังสือต�ารับต�ารา ไม่ใช่อยู่ที่วัดวาโบสถ์วิหาร 
ศาลาการเปรียญ ไม่ใช่อยู่ท่ีนั่น อยู่ท่ีการเข้าใจในเหตุผล 
ฉะนั้นดิฉันก็คิดว่า ขอให้ท่านที่นับถือพุทธศาสนาด้วยกันนี้  
จงมีความเข้าใจ ขอให้มีสติปัญญาให้เข้าถึงเหตุผลใน
พระพุทธศาสนา แล้วช่วยกันรักษาค�าสอน คือช่วยกันรักษา
ธรรมวินัย จงอย่าช่วยกันท�าลายธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า
ให้วิบัติเลย ท�าลายด้วยความเชื่อนี่แหละ ถ้าเราเชื่อโดยไม่มี
เหตุผล ก็สามารถจะท�าลายได้นะคะ แล้วใครจะท�าลาย
ศาสนา ใครจะมาท�าลายความเลื่อมใสในพระศาสนาจาก
จิตใจเรา ไม่มีใครท�าลายได้ ดิน น�้า ลม ไฟ อะไรๆ ก็ท�าลาย
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ไม่ได้ นอกจากมจิฉาทฏิฐทิีเ่กดิขึน้ในจติใจของเราแล้ว สิง่อืน่
จะมาท�าลายความเชือ่ในจติใจไม่ได้เลย ถงึแม้จะเอาไฟมาเผา
กไ็ม่ได้ใช่ไหมคะ ? ความเชือ่อยู่ทีจ่ติใจเรา ถงึแม้เราจะตายไป  
เราก็ตายไปในความเชื่อ ในความเลื่อมใส ในความเข้าใจ 
ในเหตุผล อันนี้ก็จะเป็นปัจจัยต่อไป ฉะนั้นดิฉันคิดว่า วันนี้
จะพูดเพียงแค่นีน้ะคะ แล้วต่อไปจะเหลอืเวลาไว้ เผือ่ว่าจะมี
ใครสงสัยอะไรบ้าง ที่ดิฉันได้อธิบายมาแล้วนี้นะคะ
 ผู้ฟัง : มอีาจารย์บางท่านสอนว่า วญิญาณเป็นรากฐาน
ทัง้ปวง วญิญาณประเสริฐกว่าสิง่ท้ังหลาย สิง่ทัง้หลายส�าเรจ็
มาจากวิญญาณ เช่นนี้ผิดหรือถูกคะ ?
 อำจำรย์แนบ : จะว่าผิด ส่วนผิดก็มี ส่วนถูกก็มี คือว่า  
วิญญาณนะ มาจากไหนใช่ไหมคะ ? ซึ่งบางทีท่านก็กล่าว
ไว้ว่า โลกนี้นะเป็นไปตามจิต แต่ว่าจิตใจเฉยๆ นะ ท�าอะไร
ไม่ได้ ใช่ไหมล่ะคะ ? วิญญาณนี้นะมาจากไหน ? ถ้าจะพูด
ตามนยัของปฏจิจสมปุบาทแล้ว มาจากกรรม มาจากสงัขาร  
“สงฺขำรำ ปจฺจยำ วิญฺญำณ�” ใช่ไหมล่ะคะ เพราะฉะนั้น
วิญญาณจะเป็นใหญ่ หรือสังขารจะเป็นใหญ่ หรือกรรม
จะเป็นใหญ่ หรือกิเลสจะเป็นใหญ่คะ ? ความโลภ ความ
โกรธ ความหลง เป็นใหญ่กว่าวิญญาณหรือคะ ? ความโลภ 
ความโกรธ ความหลงนี่นะ เป็นนายวิญญาณใช่ไหมล่ะคะ 
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จะต้องท�าตามนี้ ไม่ใช่วิญญาณน้ีจะเป็นใหญ่ วิญญาณนี ้
ก็ส�าเร็จมาจากกรรม กรรมส�าเร็จมาจากกิเลส กิเลสก็ส�าเร็จ
มาจากวิบาก มันวนเวียนกันอยู่ค่ะ ฉะนั้นถ้าจะพูดเฉพาะ
ว่า วิญญาณประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลาย ประเสริฐอย่างไรคะ ? 
“วญิญฺำณ� อนิจฺจ�, สพเฺพ สงฺขำรำ อนิจฺจำ” รวมทัง้วญิญาณ
ด้วย จะประเสริฐอะไร ? ถ้าว่าไม่ประเสริฐก็ไม่ประเสริฐ 
นะคะ นีอ่ย่างนีเ้หมอืนกนัหมด แม้วญิญาณ “สพฺเพ สงขฺำรำ  
อนิจฺจำ” ก็รวมทั้งวิญญาณด้วย “สพฺเพ สงฺขำรำ ทุกฺขำ”  
รวมท้ังวญิญาณด้วย “สพเฺพ ธมมฺำ อนตตฺำ” รวมทัง้วิญญาณ
ด้วย ไม่มีสาระ ไม่มีแก่นสาร ท่านกล่าวว่าอย่างนี้ รวมทั้ง
วิญญาณด้วยนะคะ แล้วจะว่าประเสริฐนี่นะ ประเสริฐในแง่
ไหนกัน ? หรือประเสริฐที่มีบาลีอยู่ว่า ธรรมทั้งหลายส�าเร็จ
ด้วยใจ “มโนปุพฺพงฺคมำ ธมฺมำ, มโนเสฏฺำ มโนมยำ...” 
ใช่ไหมคะ อันนี้จะถือว่าประเสริฐกว่าอย่างนั้นหรือคะ ?  
ที่นี้ธรรมทั้งหลายในที่นี้ เราต้องเข้าใจเสียก่อนว่าอะไรเป็น
อะไร ? ไม่ใช่ว่าธรรมทัง้หลาย เช่น ทีด่นิ เรอืกสวน ไร่นา ต้นไม้ 
ภเูขา เหล่านีเ้ป็นต้น ไม่ใช่ว่าส�าเรจ็ด้วยใจ เรามใีจแต่เราอยาก
จะปลูกบ้านสักหลัง แต่ถ้าเราไม่มีไม้นะ จะส�าเร็จไหมคะ ?  
เราจะสร้างตกึสักหลัง ไม่มปีนู ไม่มอิีฐ จะส�าเรจ็ด้วยใจได้ไหม ?  
ไม่ได้ใช่ไหม ? ธรรมทั้งหลายที่ส�าเร็จด้วยใจในที่นี้หมายถึง  
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“เจตสิกธรรม” เท่านั้น ที่อาศัยจิตเกิดขึ้นเป็นประธาน
เท่านั้นเองนะคะ ไม่ใช่หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะ  
จะส�าเร็จได้ด้วยใจ คือว่า ความโลภ ความโกรธ ความหลง 
ศรัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ ปัญญา นี้นะ ต้องมีใจถึงจะเกิดได้
นะคะ ถ้าไม่มีใจนะ เกิดได้ไหม ? มันจะไปเกิดตามต้นหมาก
รากไม้ ศรัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ นี่นะ ที่ต้นไม้มีได้ไหมคะ ?  
มีโลภ มีโกรธ มีหลง มีได้ไหมคะ ? ต้นไม้มีไม่ได้ใช่ไหม ? 
ต้องมีใจเป็นประธานจึงจะเกิดได้ เหมือนกับมีพยัญชนะ  
แต่ใจนะถ้าไม่มีเจตสิก ใจก็เกิดขึ้นไม่ได้ และใจจะไม่มีความ
หมายอะไรเลย เพราะว่าความโลภ ความโกรธ ความหลง 
สติ ปัญญา เหล่านี้ เป็นเจตสิกทั้งนั้นเลย ถ้าจิตไม่มีเจตสิก
แล้ว จิตจะมีความหมายอะไร เหมือนตัวพยัญชนะที่ไม่ม ี
ตัวสระและตัวสะกดนะ มีความหมายกระไรได้ไหม ? อ่าน
แล้วเป็นอะไร ? อ่านได้หรอืไม่ได้ ? ไม่มคีวามหมายเลย จติจะ
เป็นโลภ เป็นโกรธ เป็นหลงไม่ได้ ท่ีเป็นได้เพราะอาศยัเจตสกิ 
หนังสือก็เหมือนกันใช่ไหมละคะ ? อย่างว่า ก อา อ่านว่า กา 
ถ้าไม่อาศยัสระอา แล้วอ่านว่า กา ได้ไหม ? ก สระอ ูอ่านว่า กู  
ไม่มีสระอูเป็นกูได้ไหม ? ความหมายอย่างนั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ 
และพยัญชนะอย่างนั้นก็เกิดไม่ได้ แต่ว่าสระก็ดี พยัญชนะ
ก็ดี ตัวสระก็ต้องมีพยัญชนะเป็นประธาน มีแต่สระแล้วไม่มี
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พยญัชนะ สระกไ็ม่รูจ้ะไปท�าอะไร กไ็ม่มคีวามหมายเหมอืนกัน  
เพราะฉะนั้นจะมีแต่จิต ไม่มีเจตสิกไม่ได้เลย จิตกับเจตสิก
เป็นปัจจัยซ่ึงกันและกัน เป็นสหชาตปัจจัย เกิดพร้อมกัน  
ดับพร้อมกัน เป็นอัญญมัญญปัจจัย ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน 
เป็นสมัปยตุตปัจจยั ต้องประกอบกนั เป็นนามธรรมเหมอืนกนั  
ต้องประกอบกันเป็นนามธรรมเหมือนกัน ต้องประกอบกัน
ต้องมีอย่างนี้ค่ะ ต้องอาศัยวัตถุเดียวกัน ต้องอาศัยอารมณ์
เดียวกัน เพราะฉะนั้น ค�าว่า “ธรรม” ในที่นี้ ธรรมทั้งหลาย
ส�าเร็จในที่นี้ ท่านหมายถึงว่าเจตสิกเท่านั้น ต้องอาศัยจิต 
เกิดขึ้น อันนี้หมายเพียงเท่านี้คะ
 ผู้ฟัง : มนุษย์และสัตว์ท่ีเกิดมานั้น มีอะไรเป็นเหต ุ
ให้เกดิ มอีวชิชาหรือว่ากรรมหรือวญิญาณ ? ผมมีความสงสยั 
กรุณาอธิบายให้เข้าใจทีเถอะครับ
 อำจำรย์แนบ : สัตว์และมนุษย์ที่เกิดมานั้น มีอะไร
เป็นเหตุให้เกิด อวิชชา ตัณหา อุปาทาน ถ้าจะพูดย่อๆ แล้ว  
เอาอวิชชาอันเดียวก็ได้ เอาตัณหาอันเดียวก็ได้ เพราะว่า
ตัณหาเป็นสมทัุย เป็นเหตุให้เกดิทุกข์ ทุกข์คอือะไร ? คอืชาติ
ใช่ไหม ? ชาติ คอืความเกดิ แล้วกช็รา มรณะ ขนัธ์ทัง้หมดนีน้ะ  
เกิดจากอะไร ? เกิดจากกิเลส คือ เกิดจากอวิชชา หรือ 
เกดิจากอกศุลกไ็ด้ แล้วกเ็ป็นปัจจยัให้เกดิกรรม เพราะกรรม
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จงึเกดิวบิาก จติทีเ่ป็นผลของกรรมหรอืวญิญาณ มนษุย์ทีเ่กดิ
มานีน้ะคะ อะไรเป็นเหต ุ? อวชิชาเป็นเหตุกไ็ด้ กรรมเป็นเหตุ
ก็ได้ วิญญาณเป็นเหตุก็ได้ เพราะอะไร ? อวิชชาเป็นกิเลส 
กเิลสวฏัเป็นปัจจยัให้เกดิกรรมวฏั กรรมวฏัเป็นปัจจยัให้เกดิ
วิปากวัฏ คือ วิญญาณ ใช่ไหมคะ ? วิญญาณเป็นปัจจัยแก่
กิเลส กิเลสกลับมาเป็นปัจจัยแก่กรรม กรรมเป็นปัจจัยแก่
วิบาก คือ วิญญาณ เพราะฉะนั้นได้ทั้งหมดค่ะ จะว่าอะไร
ก็ได้ อวิชชาก็ได้ กิเลสเป็นเหตุ หรือว่ากรรมเป็นเหตุ หรือ
จะว่าวิบากเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็ได้ เพราะมันวนค่ะ เราจะ
ว่าไก่เกิดก่อนไข่ หรือไข่เกิดก่อนไก่ก็ได้ แล้วแต่เราจะชอบ  
เราจะว่าไก่เกิดก่อน แล้วจึงเกิดไข่ก็ได้ หรือเราจะว่าไม่ได้  
มันต้องมีไข่ก่อนแล้วตัวไก่มันถึงจะเกิดขึ้นก็ได้ มันวนเวียน
กันค่ะ
 ผู้ฟัง : การเอาจติไปดูรปูนามเกดิดับ ให้เห็นตามความ
เป็นจริงนั้น มีวิธีเอาจิตเข้าไปดูอย่างไร ? 
 อำจำรย์แนบ : อันนี้ถ้าพูดตามเหตุผลง่ายๆ แล้ว  
ก็ง่ายมากท่ีสุด เพราะเกิดดับนี่นะ อยู่กับรูปนามใช่ไหม ?  
เป็นลกัษณะของรปูนาม ความไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ เป็นอนตัตา 
ก็เป็นลักษณะของรูปนาม เกิดดับก็อยู่กับรูปนาม ฉะนั้น 
เราต้องการจะดูความเกิดดับ ก็เกิดดับนี่อยู่กับรูปนาม แล้ว

-18-0629.indd   85 7/2/61 BE   10:17 AM



86

เราจะไปดูที่ไหนล่ะ ? เราก็ต้องดูที่รูปนาม เราต้องการจะรู้
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เราจะต้องดูที่ไหน ? เราก็ต้องดูที่รูปนาม 
เราถึงจะเห็นลักษณะของรูปนาม ทีนี้การดูรูปนามนะ มีวิธี
เอาจิตเข้าไปดูอย่างไร ? ก็ไม่เห็นจะต้องเอาเข้าไปที่ไหนเลย
นะคะ ขอให้คุณรู้ว่า รูปนะมันอะไร ? ดูรูปนะดูอะไรกัน ? 
อะไรเป็นรูป ? อะไรเป็นนาม ? อย่างนี้ แล้วคุณจะรู้ว่า ดูรูป
นะดูอะไร ? ดูนามนะดูอะไร ? เมื่อรู้แล้วว่าอะไรเป็นรูปเป็น
นาม คณุกค็อยไปดูรปูนามเท่านัน้แหละค่ะ ทนีีค้วามเกดิขึน้
และดบัไปของรปูนามกจ็ะปรากฏ เพราะรปูนามเขาจะแสดง
เอง ในเมื่อเจอะรูปนามแล้ว ก็มีเหตุผลง่ายๆ นิดเดียวนะคะ           
 ผู้ฟัง : จิตเดิมหรือจิตที่เป็นอมตะ มีจริงหรือ ? เพราะ
บางอาจารย์สอนว่า จติเดมิหรือจติท่ีเป็นอมตะนี ่ผมไม่เข้าใจ 
เพราะที่ผมศึกษาตามต�าราของท่านอาจารย์ว่า จิตเกิดดับ
ติดต่อกันตลอดชีวิต อย่างไหนจะถูก ? 
 อำจำรย์แนบ : จะถูกหรือไม่ถูก อยู่ที่คุณพิจารณา
เหตผุลนะคะ จติเดิม ค�าว่า “เดมิ” ดฉินัต้องตอบเรยีนตามพ
ระพุทธศาสนานะคะ เพราะว่าศาสนาอื่นนะดิฉันไม่ได้เรียน 
ต้องการจะให้เข้าใจแต่เพยีงเหตุผลในพระพทุธศาสนาเท่านัน้ 
นี่ก็ตอบตามที่ได้ศึกษามาในพระพุทธศาสนา ค�าว่า “เดิม” 
ไม่มีในพระไตรปิฎก ไม่มีเลย และ “อมตะ” คือ ไม่ตาย  
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ค�าว่า “ไม่ตาย” มีอยู่ แต่ไม่ได้หมายถึงจิต เพราะฉะนั้น 
ค�าว่า “จิตอมตะ” ก็ดี หรือค�าว่า “จิตเดิม” ก็ดี ไม่มีเลยใน
พระไตรปิฎก ไม่มีในค�าสอนของพระพุทธศาสนาเลย อันนี้ 
ท�าไมจึงไม่มี ? ก็เพราะเหตุว่า ถ้าค�าว่า “เดิม” มีใช่ไหม 
ละคะ ? อนิจจังก็ไม่มี ถ้ามันมีเดิมแล้ว ก็ไม่มีอนิจจัง ถ้ามัน
มีอนิจจัง มันก็ไม่มีเดิม ใช่ไหมล่ะ ? มันเกิดด้วยเหตุปัจจัย  
มนัก็หมดไปด้วยเหตปัุจจยั แล้วจะไปเอาเดมิทีไ่หนในโลกนี ้? 
อย่าว่าแต่จติเลยค่ะ ของในโลกนีน้ะคะ ต้นไม้ต้นไหนเป็นต้น
เดิม หาได้ไหมละคะ ? ก็หาไม่ได้ ไม่มีในโลกนี้ วิญญาณก็
คือโลกเหมือนกัน เป็นสังขารโลก ท่ีต้องแตกดับตามเหตุ
ปัจจัย จิตกับวิญญาณอันเดียวกัน ที่จริงไม่น่าสงสัยนะคะ  
“วิญฺญำณ� อนิจฺจ�” สวดมนต์กันทุกๆ วัน หรือทุกๆ วันพระ 
ก็บอกว่า “วิญฺญำณ� อนิจฺจ�” แล้วก็ “จิตฺต� วิญฺญำณ�” ท่าน
ทราบว่าเขาแปลว่าอะไรใช่ไหม ? จิต คือ วิญญาณ จิตกับ
วญิญาณนะอันเดยีวกนั แล้วท�าไมวญิญาณเดมิจะมคีะ ? มนั
ก็ไม่มี ไม่ว่าอะไรในโลกนี้ หาเดิมไม่ได้สักอย่างเดียว คนไหน
ล่ะเป็นคนเดมิ ? กไ็ม่มใีช่ไหม ? สตัว์ตวัไหน ประเภทไหน เป็น
ตัวเดิมคะ ? ไก่ตวัไหนเดมิกไ็ม่ม ีมนัหาไม่ได้ สิง่ใดทีอ่ยูใ่นโลก
นีน้ะคะ ไม่มเีดิมหรอกค่ะ มอีมตธรรม อมตธรรมนะ หมายถงึ 
พระนิพพาน ธรรมที่ไม่ตายของท่านมีอยู่ แต่ไม่ใช่จิต เพราะ

-18-0629.indd   87 7/2/61 BE   10:17 AM



88

ว่าจิตไม่ใช่พระนิพพาน จิต เจตสิก รูป พระนิพพาน มีต่าง
หากทัง้นัน้ใช่ไหมคะ ? ถ้าจติกบัพระนพิพานเป็นอันเดยีวกนั
ละก็ มีจิต เจตสิก รูป พอแล้ว ไม่ต้องมีพระนิพพานอีกต่าง
หาก เพราะฉะนั้นจิตท่ีเป็นจิตเดิมตามนัยพระพุทธศาสนา
นะ ไม่มีนะคะ ตามนัยศาสนาอื่นอาจจะมี
 ผู้ฟัง : รักษาศีลแล้วไปนรกได้ไหม ? 
 อำจำรย์แนบ : ถ้าศีลให้ผลไปไม่ได้ ถ้าศีลไม่ให้ผล 
ไปได้ อย่าว่าแต่รักษาศีลเลย ได้ฌานแล้ว ท�าฌานด้วย 
ใช่ไหมคะ ? ยังไปอเวจีเลย ก็มีตัวอย่างนี่ค่ะ เทวทัตไงล่ะ 
เทวทัตน่ะได้ฌานนะ ได้อภิญญามีฤทธิ์เหาะได้ด้วย ก็ยัง
ไปอเวจีได้ใช่ไหม ? แต่ไม่ใช่ไปด้วยอ�านาจของกุศล ไปด้วย
อ�านาจของอกุศล ถ้าศีลให้ผลเรา แน่นอนว่าไม่ไปนรกแน่ 
ผลอานิสงส์ของศีลไม่ไปเลย แต่ว่าจะให้ผลเร็วหรือไม่นั้นนะ  
ก็แล้วแต่กรรม คือขึ้นอยู่กับประเภทของกรรม แล้วการให้
ผลของกรรมมี ๔ กาลเวลาที่จะให้ผลของกรรมก็มีอีก ๔  
เพราะฉะนัน้ อันนีก้แ็ล้วแต่ว่า เรามอีนนัตรยิกรรมหรอืเปล่า 
ถ้าเราไม่มอีนนัตรยิกรรม อาสนันกรรมกต้็องให้ผลก่อนกรรม
อื่น แต่ว่าอันนี้ไม่ต้องวิตก ไม่ต้องปรารภหรอกค่ะ อาจิณณ
กรรมเรามีอยู่แล้วใช่ไหมคะ ? ก็ไม่น่าจะต้องวิตกค่ะ ขอให้
อย่าประมาท ตั้งอยู่ในกุศลก็แล้วกัน  
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 ดิฉันคิดว่า ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะคะ เพราะฉะนั้น  
ก็ขออ�านาจกุศลเจตนาที่ได้บังเกิดร่วมกัน ทั้งดิฉันคนพูด 
และท่านก็เป็นคนฟัง ท่านที่นั่งฟังอยู่นี่แหละจิตก็เป็นกุศล 
แต่ดิฉันนัง่พดูอยูเ่วลานี ้กเ็กดิจากกศุลจติด้วยกนั ขออ�านาจ
กุศลจิตอันนี้ จงเป็นปัจจัยให้ท่านเข้าถึงความมีตนเป็นที่พึ่ง  
อย่าต้องอาศัยคนอื่นเป็นที่พึ่งเลย แล้วก็ขอให้ท่านชนะศัตรู  
คือกิเลสของท่านเอง ไม่ต้องไปชนะศัตรู คือกิเลสของ 
คนอื่น ตามท่ีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ประทานไว้
ทุกๆ ท่านเทอญ 
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อาสาฬหบูชาร�ลึก
อาจารย์ปราโมช น้อยวัฒน์

 วันอำสำฬหบูชำ เป็นวันส�าคัญทางศาสนาพุทธ
นิกายเถรวาทและเป็นวันหยุดราชการในประเทศไทย ค�าว่า  
“อำสำฬหบชูำ” ย่อมาจาก “อำสำฬหปรูณมบีชูำ” แปลว่า  
“การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ” อันเป็นเดือนที่สี่ 
ตามปฏิทินของประเทศอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญ เดือน ๘  
ตามปฏทินิจันทรคตขิองไทย ซ่ึงมกัจะตรงกบัเดอืนกรกฎาคม
หรือเดือนสิงหาคม แต่ถ้าในปีใดมีเดือน ๘ สองหน ก็ให ้
เลื่อนไปท�าในวันเพ็ญเดือน ๘ หลังแทน ส�าหรับปีนี้ตรงกับ
วันศุกร์ ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ทรงแสดงปฐมเทศนำแก่ปัญจวัคคีย์
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 วันอำสำฬหบูชำ คือวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  
ทรงแสดงปฐมเทศนา คือ ธรรมจักกัปปวัตตนสูตร แก่
ท่านปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ มีพระอัญญาโกณฑัญญะ พระวัปปะ  
พระภทัทิยะ พระมหานามะ พระอสัสช ิทีป่่าอสิปิตนมฤคทายวนั 
ใกล้พระนครสาวัตถเีป็นครัง้แรก ค�าว่า “ธรรมจักร” หมายถงึ  
ยงัล้อแห่งธรรมทีห่มนุไป เพือ่ให้เห็นความจรงิ คือ อรยิสัจ ๔ 
ด้วยข้อปฏิบัติ คือ มัชฌิมาปฏิปทา เมื่อล้อพระธรรมหมุนไป
ในทีใ่ด กป็รากฏมรรคา คือ ทางท่ีชอบข้ึนในทีน่ัน้ อนัเป็นทาง
สายเดียว ที่ประกอบด้วยองค์ ๘ คือ อริยมรรค มีองค์ ๘ อัน 
ได ้แก ่ สัมมำทิฏฐิ ความเห็นชอบ, สัมมำสังกัปปะ  
ความด�าริชอบ, สัมมำวำจำ วาจาชอบ, สัมมำกัมมันตะ  
การงานชอบ, สมัมำอำชวีะ การเลีย้งชพีชอบ, สมัมำวำยำมะ  
ความเพียรชอบ, สัมมำสติ ความระลึกชอบ, สัมมำสมำธิ 
ความต้ังมัน่ชอบ ท่ีพระตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอนัยิง่  
ท�าดวงตาให้เกดิ ท�าปัญญาให้เกดิ เป็นไปเพือ่ความสงบ เพือ่
ความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อพระนิพพาน ท�าให้พ้นจาก
ทุกข์ทั้งปวง เพราะได้รู้แจ้งอริยสัจ ๔ คือ
 ๑. ทุกขอริยสัจ อันได้แก่ ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย 
เป็นต้น โดยย่อ คือ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์
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 ๒. ทุกขสมุทยอริยสัจ ได้แก่ ตัณหา อันเป็นเหตุให้
เกิดทุกข์ เพราะท�าให้เกิดความก�าหนัดยินดีในอารมณ์ทั้ง ๖  
เป็นเหตุให้เกิดภพชาติ เป็นทุกข์
 ๓. ทกุขนโิรธอรยิสจั ได้แก่ พระนพิพาน อันเป็นธรรม
ที่ดับทุกข์ เพราะดับกิเลส ดับขันธ์ทั้งปวง
 ๔. ทุกขนิโรธคำมินีปฏิปทำอริยสัจ ได้แก่ อริยมรรค 
มีองค์ ๘ อันเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ คือนิโรธ  
ด้วยการท�ากิจของอริยสัจ อันมีรอบ ๓ อาการ ๑๒ ที่จะ
ท�าให้แจ้งอริยสัจ ๔

รอบ ๓ อำกำร ๑๒ คือ
 รอบที่ ๑ ทุกข์ต้องก�าหนดรู้ สมุทัยต้องละ นิโรธต้อง
ท�าให้แจ้ง มรรคต้องเจริญ จะต้องศึกษาให้เข้าใจถูกตาม
ปริยัติที่พุทธองค์ทรงแสดงไว้ เรียกว่า สัจจญำณ
 รอบที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามองค์มรรค ๘ พิสูจน์ให้ได้
ตามจริง ด้วยการก�าหนดรู้ เมื่อรู้ทุกข์ก็ละสมุทัยได้ เพราะ
ละสมุทัยได้ จึงรู้แจ้งธรรมที่ดับทุกข์ คือนิโรธ ก็ด้วยก�าหนด
รู้ทุกข์นั่นเอง คือการเจริญมรรค ๘ เรียกว่า กิจจญำณ 
 รอบท่ี ๓ ได้เหน็ความจรงิแล้ว คอืทกุข์กก็�าหนดรูแ้ล้ว 
สมุทัยก็ละแล้ว นิโรธก็รู้แจ้งแล้ว มรรคก็เจริญแล้ว เรียกว่า 
กตญำณ
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 ผู ้จะรู ้แจ้งอริยสัจ ๔ ได้ จะต้องท�ากิจของอริยสัจ 
ให้ครบ ๓ รอบ อันมี สัจจญาณ กิจจญาณ กตญาต เรียกว่า  
ญาณทัสสนะ คือ ได้เห็นพระนิพพาน จึงจะดับกิเลส  
ดับทุกข์ได้
 เมื่อพุทธองค์แสดงมัชฌิมาปฏิปทาจบ ท่านอัญญา
โกณฑัญญะ ได้เกดิดวงตาเหน็ธรรม ปราศจากธลุ ีปราศจาก
มลทิน รู้ว่า “ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺม� สพฺพนฺต� นิโรธธมฺม�” คือ 
สิง่ใดสิง่หนึง่ มกีารเกดิขึน้เป็นธรรมดา สิง่นัน้ทัง้ปวง มคีวาม
ดับไปเป็นธรรมดา เรียกว่า “จกฺขุกรณียำ” ดวงตาปัญญา
ได้เกิดข้ึนแล้ว คือ “ธัมมจักขุ” อันได้แก่ โสดาปัตติมรรค  
พระอัญญาโกณฑัญญะก็ส�าเร็จเป็นพระอริยบุคคลขั้น 
พระโสดาบัน เป็นอริยสงฆ์สาวกองค์แรก เป็นสังฆรัตนะ 
ที่ เกิดข้ึนคร้ังแรก หลังจากท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้
ตรัสรู้พระโพธิญาณแล้ว เป็นพยานยืนยันรับรองค�าสอน
ของพระพุทธองค์ ว่าพระองค์ได้ตรัสรู ้อริยสัจ ๔ จริง 
ท�าให้พระพุทธองค์ทรงเปล่งอุทานว่า “อญฺญำสิ วต โภ  
โกณฺฑญฺโญ” ท่านผู ้เจริญ อัญญาโกณฑัญญะได้รู ้แล้ว 
หนอๆๆ เสียงที่เปล่งนี้ได้ยินไปถึงหมื่นโลกธาตุ เพราะเหตุนี้  
จึงได้จัดวันแสดงปฐมเทศนาว่าเป็นวันพระสงฆ์ เพื่อให ้
ชาวพุทธได้ระลึกถึงพระอริยสงฆ์ ด้วยการปฏิบัติบูชา  
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อันจะเป็นเหตุให้รู ้แจ้งอริยสัจ ๔ พ้นจากทุกข์เหมือน 
พระอริยสงฆ์
 อีกอย่างหนึง่วนับชูาพระอรยิสงฆ์ ทีเ่รยีกว่า อาสาฬหบชูา  
เพราะเป็นวันท่ีพุทธองค์ทรงแสดงธัมมจักกัปวัตตนสูตร 
เป็นครัง้แรก ในวนั ๑๕ ค�า่ เดอืน ๘ บาลเีรียกว่า “อำสำฬหฺ”  
จึงได้เรยีกวนันีต้ามชือ่ของเดอืนว่า “วนัอำสำฬหบูชำ” ดงันัน้ 
ชาวพทุธควรจะได้ระลกึถงึพระคณุของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
อรยิสงฆ์ผูป้ระเสรฐิสงูสดุ ทีท่รงแสดงธมัมจกักปัปวัตตนสตูร 
คอื อรยิมรรคมีองค์ ๘ อนัเป็นมชัฌมิาปฏปิทา ทางสายกลาง 
ที่น�าสัตว์โลกไปสู่ความพ้นทุกข์ด้วยการปฏิบัติบูชา
 กำรบูชำมี ๒ อย่ำง คือ อำมิสบูชำ กับ ปฏิบัติบูชำ
 อำมิสบูชำ คือ บูชาด้วยรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
เช่น บชูาด้วยธปู เทยีน ดอกไม้ ของหอม อาหาร เครือ่งนุง่ห่ม  
หรอืสวดมนต์สรรเสรญิคณุพระรตันตรยั เรยีกว่า อามสิบชูา
 ปฏิบัติบูชำ คือ ปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา อันเป็น
ธรรมที่ก�าจัดกิเลส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรปฏิบัติอริยมรรค
มีองค์ ๘ ซึ่งเป็นอธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา 
คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ที่ยิ่ง เพราะไม่มีกิเลสเป็นปัจจัย จึงจะ
ก�าจัดกิเลสได้หมด พ้นจากทุกข์ท้ังปวง พระพุทธองค์ทรง
ยกย่องการปฏิบัติบูชา โดยตรัสกับพระอานนท์ ที่กล่าวไว้
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ในมหาปรินิพพานสูตร เมื่อตอนพระองค์ใกล้จะปรินิพพาน
ว่า “เทวดาทั้งหลายรู้แล้วว่า พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานใน
วันนี้ ต่างก็พากันโปรยดอกไม้ทิพย์ เพื่อเป็นพุทธบูชาเต็มไป
หมดทั้งป่า แต่ถึงเช่นนั้นก็ไม่ชื่อว่าตถาคตรับการบูชา แต่ถ้า
ผู้ใดเห็นภัยในวัฏฏะแล้วท�าความเพียร เพื่อออกจากวัฏฏะ 
ด้วยการเจริญมรรคมีองค์ ๘ การกระท�าของบุคคลเช่นนั้น  
ชื่อว่า ตถาคตรับบูชา” เพราะพระองค์ปรารถนาจะให้สาวก 
ได้พ้นจากทุกข์เป็นส�าคัญ ส่วนการบูชาด้วยอามิส ไม่ท�าให้
สาวกพ้นจากทุกข์ได้ พระองค์จึงไม่รับการบูชา
 อริยมรรคมีองค์ ๘ ที่เรียกมัชฌิมาปฏิปทา ว่าเป็นทาง
สายกลาง ก็เพราะในสมัยนั้น มีข้อปฏิบัติที่สุดอยู่ ๒ สาย คือ 
กำมสุขัลลิกำนุโยค กับ อัตตกิลมถำนุโยค 
 กำมสุขลัลิกำนโุยค ประกอบตนให้พวัพนัด้วยความสขุ 
ในกาม ให้เกิดโลภะก�าหนัดยินดีมากๆ ความทุกข์ก็จะได้ 
ไม่เกิด ท�าให้พ้นจากทุกข์ แต่ความจริงเป็นธรรมอันเลว  
เป็นเหตุให้ตั้งบ้านเรือน เป็นของคนมีกิเลสหนา ไม่ใช่ของ
พระอริยะ ไม่มีประโยชน์ ประกอบด้วยความเสื่อมความ
พินาศ เพราะกามมีคุณน้อยแต่มีโทษมาก ให้ความทุกข ์
นับไม่ถ้วน เพราะจะต้องเวียนตายเวียนเกิดไม่มีที่สิ้นสุด  
จึงไม่ใช่ข้อปฏิบัติที่ควรเสพ
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 ส่วนอัตตกิลมถำนุโยค ประกอบตนให้เป็นทุกข์ 
ทรมานตนให้ล�าบาก มีการเปลือยกาย อดอาหาร นอนบน
หนาม เป็นต้น ให้เกิดทุกข์แก่ผู้ปฏิบัติ ข้อปฏิบัติอย่างนี ้
ไม่ใช่ของพระอรยิะ จึงไม่ควรเสพ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 
คือพวกที่เจริญอัตตกิลมถานุโยค เพราะรังเกียจโลภะ เห็น
โลภะว่าท�าให้เกิดความรักใคร่ ให้ตั้งบ้านเรือน ท�าให้มีทุกข์
มากขึ้น จึงท�าลายโลภะไม่ให้เกิด โดยใช้โทสะทรมานตน 
ให้ล�าบาก ความยินดีเพลิดเพลินจะได้ไม่เกิด ในที่สุดก็จะ
พ้นจากทุกข์ 
 ส่วนผู้ที่เจริญกามสุขัลลิกานุโยค เพราะรังเกียจโทสะ 
ต้องการให้พ้นจากทกุข์ จึงเอาโลภะมาบ�ารุงให้เป็นสุข โทสะ
จะได้ไม่เกิด แล้วในที่สุดก็จะพ้นจากทุกข์
 ส่วนข้อที่ควรปฏิบัติ คือ มัชฌิมำปฏิปทำ อันเป็น
ทางสายกลาง เพราะละท้ังโลภะและโทสะ ด้วยการท�า
ปัญญาคอืวชิชาให้เกดิขึน้ รู้เท่าทันอารมณ์ตามความเป็นจรงิ  
จึงท�าลายอวิชชาความหลงไม่รู้ความจริง อันเป็นมูลให้เกิด
โลภะและโทสะ เพราะละโมหะได้ ก็ละโลภะและโทสะได้ 
จึงได้เรียกทางนี้ว่าเป็นทางสายกลาง เพราะเป็นธรรมที่เป็น
ไปท่ามกลางแห่งสขุและทกุข์ คือดบัท้ังสขุและทกุข์ ก็เพราะ
ดับโมหะได้ จึงได้พ้นจากโลภะและโทสะ อันเป็นไปเพื่อ
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ความสงบระงับ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพาน เพื่อ
สิ้นตัณหาเครื่องรัดรึง พ้นจากทุกข์ทั้งปวง ก็ด้วยการปฏิบัติ
อริยมรรคมีองค์ ๘ เท่านั้น อันเป็นข้อปฏิบัติที่ท�าลายโมหะ 
แต่คนสมยันัน้ไม่รูจ้กัโมหะ ถ้าไปบอกให้เขาละโมหะ เขากจ็ะ
ไม่เชื่อ ไม่ปฏิบัติตาม เขาก็พ้นทุกข์ไม่ได้ พุทธองค์จึงได้บอก
ว่า มัชฌิมาปฏิปทา เป็นข้อปฏิบัติที่ละได้ทั้งโลภะและโทสะ
พร้อมกัน จึงจะพ้นจากทุกข์ได้ เขาก็ยินดีปฏิบัติตาม แล้วก็
พ้นจากทุกข์ได้จริง ด้วยเหตุนี้ ข้อปฏิบัติอันใด ถ้ำละโมหะ
ไม่ได้ ข้อปฏิบัตินั้น ก็ไม่ใช่ทำงพ้นทุกข์ เมื่อพุทธองค์แสดง
มัชฌิมาปฏิปทาจบ ท่านอัญญาโกณฑัญญะได้เกิดดวงตา
เห็นธรรม เทวดาตั้งแต่ชั้นจาตุมมหาราชิกาจนถึงพรหมโลก
ชัน้อกนฏิฐาพรหม ต่างก็แซ่ซ้องสาธกุารสรรเสรญิพระพทุธ-
องค์ ที่ทรงบอกทางพ้นทุกข์ให้แก่สัตว์โลก และยังสรรเสริญ
ธรรมจักรว่า เป็นธรรมอันประเสริฐสูงสุดหาสิ่งอันประเสริฐ
กว่ามไิด้ เพราะเป็นธรรมท่ียงัสตัว์ท้ังหลาย ให้พ้นทกุข์ทัง้ปวง
 การแสดงธรรมจักร จึงเป็นการปกครองโดยธรรม 
ที่แผ่ไปด้วยเมตตาธรรม ปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจาก 
ทุกข์ทั้งปวง เพราะถ้านอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แล้ว ใครๆ ก็บอกทางพ้นทุกข์ให้ไม่ได้ การบังเกิดขึ้นของ 
พระสมัมาสมัพทุธเจ้า จงึเป็นคณุแก่สตัว์โลกอย่างใหญ่หลวง 
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ชาวพุทธจึงควรปฏบิตัมิชัฌมิาปฏิปทา คอื อรยิมรรคมอีงค์ ๘  
บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสมอ เพราะพระองค์ทรงรับ 
การปฏิบัติบูชา ก็ด้วยเมตตาธรรมที่จะให้สัตว์ทั้งหลาย 
พ้นจากทกุข์ ฉะนัน้ผูป้รารถนาความพ้นทุกข์ ก็จงปฏบิตับิชูา
โดยทั่วกันทุกท่านเทอญ
         สาธุ สาธุ สาธุ

ธัมเมกขสถูป

สถำนที่พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำทรงแสดงปฐมเทศนำ

ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ปัจจุบันคือ ต�าบลสารนาถ เมืองพาราณสี 

ซึ่งอยู่ในรัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย
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ปรมัตถธรรม (ตอนำที่ ๑)๑ 
อาจารย์สุคนธ์ สุ่นศิริ

 ❖ ควำมหมำยของปรมัตถธรรม
 ❖ ปรมัตถธรรม มี ๔ ประกำร
 ❖ จิต เจตสิก
 ❖ กำรประกอบกับจิตของเจตสิก

ควำมหมำยของปรมัตถธรรม
 ปรมัตถธรรม คือ ธรรมชาติอันประเสริฐ ที่เป็นจริง 
ไม่มีการวิปริตแปรปรวนด้วยประการใดๆ มีลักษณะปฏิเสธ
สัตว์และชีวิต (นิสฺสตฺต-นิชฺชีวธมฺม)๒

๑ เรียบเรียงจาก คู ่มือกำรศึกษำพระพุทธศำสนำพ้ืนฐำน และคู ่มือกำรศึกษำ 
 พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๑, ๒, ๖ ของมูลนิธิแนบมหานีรานนท์
๒ ตสฺมึ โข ปน สมเย ธมฺมำ โหฺติ ธมเฺมส ุธมมฺำนปุสสฺ ีวิหรตตีอิำทีสุ นิสสฺตตฺนิชฺชีวตำย�. 
 ธมฺเมสุ นิสฺสตฺตนิชฺชีวสภำเวสุ ขนฺธำทิธมฺเมสุ ธมฺมำนุปสฺสิโน นิสฺสตฺตนิชฺชีว- 
 สภำวำนุปสฺสิโน, น อิตฺถิปุริสำทิอนุปสฺสิโนติ อตฺโถ.
  ธรรมที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวิต เช่นในตัวอย่างท้ังหลายเป็นต้นว่า “ก็ในสมัยนั้นแล  
 สภาวธรรมทั้งหลายมีอยู่ ภิกษุมีปกติพิจารณาธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่” อธิบายว่า  
 พจิารณาเหน็แจ้งธรรมในสภาวะท่ีไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชวิีต คือในธรรมทัง้หลายมีขันธ์ เป็นต้น  
 คือ พิจารณาเห็นสภาวะท่ีปราศจากสัตว์ปราศจากชีวิต ไม่ใช่พิจารณาเห็นเป็นหญิง 
 เป็นชาย เป็นต้น.
 ธมฺมปทมหาฏีกา. หน้า ๖-๗ (ศิษย์หลวงพ่อวัดปากน�้า พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๓๕)
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ปรมัตถธรรม มี ๔ ประกำร คือ
 จิต เจตสิก รูป และนิพพาน
 ❖ จิต   คือ  ธรรมชาติรู้อารมณ์
 ❖ เจตสิก คือ  ธรรมชาติที่ประกอบกับจิต
 ❖ รปู   คอื  ธรรมชาตท่ีิต้องย่อยยบั เพราะความเยน็ 
     ความร้อน
 ❖ นิพพาน คือ  อารมณ์อนัเป็นทีด่บักิเลสและดบัทกุข์

จิต
 จิต เป็นธรรมชาติรู้อารมณ์ ได้รับอารมณ์อยู่เสมอ จึง
เรยีกว่า รูอ้ารมณ์ ดงัพระบาลีท่ีว่า “อำรมฺมณ� จนิเฺตตตี ิจติตฺ�”  
แปลความว่า ธรรมชาติใด ย่อมรู้อารมณ์อยู่เสมอ ธรรมชาติ
นั้น ชื่อว่า จิต ในธรรมบทแสดงสภาพของจิตไว้ดังนี้
 ทูรงฺคม� เอกจร�       อสรีร� คุหำสย�
    เย จิตฺต� สญฺญเมสฺสนฺติ  โมกฺขนฺติ มำรพนฺธนำ.๒ 
 แปลว่ำ ชนทั้งหลายใด จักระวังจิตซึ่งไปไกล ไปเดี่ยว 
ไม่มีสรีระ มีคูหาเป็นที่อาศัยไว้ได้ ชนทั้งหลายเหล่านั้น จะ
พ้นจากเครื่องผูกแห่งมาร

๒ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๓/๒๐ (สฺยา.)
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 ทูรงคฺม� หมายถงึ จติสามารถน้อมเอาอารมณ์ทีอ่ยูไ่กล
แสนไกล ที่เคยพบเห็นมาแล้ว เอามาคิดนึกได้ ไม่ใช่จิตออก
จากร่างไปท่องเที่ยวได้ไกล
 เอกจร� หมายถึง จิตเป็นธรรมชาติไปเดี่ยว หรือไป 
ดวงเดียว คือ จิตนั้นเกิดทีละ ๑ ดวง รู้อารมณ์ทีละอย่าง  
จิตขณะหนึ่งจะรู ้อารมณ์หลายอย่างพร้อมกันไม่ได้ แต่
เพราะความที่จิตนั้น เกิดดับเร็วมาก จึงท�าให้รู้สึกเหมือนว่า  
รู้อารมณ์ได้หลายอย่างในคราวเดียวกัน
 อสรีร� จิตเป็นนามธรรม ไม่มีรูปร่างสัณฐานที่จะให้รู้
ด้วยตา หู จมูก ลิ้น กาย ต้องรู้ได้ด้วยใจเท่านั้น
 คหุำสย� จติเป็นธรรมชาตทิีต้่องมทีีเ่กดิทีอ่าศยั เฉพาะ
สัตว์ที่มีขันธ์ ๕ ในปัญจโวการภูมิ ๒๖ คือ กามภูมิ ๑๑  
รูปภูมิ ๑๕ วัตถุที่อาศัยของจิตมี ๖ แห่ง โดยสภาวธรรม คือ 
ปสาทรูป ๕ และหทัยวัตถุรูป ๑ จิตจะล่องลอยออกไปนอก
วัตถุที่อาศัยไม่ได้ แม้เวลาตาย จิตก็ดับลงพร้อมกับความดับ
ของหทัยวัตถุรูปนั่นเอง
 จิต ๘๙ เมื่อจ�าแนกโดยชาติของจิตแล้ว มี ๔ ชาติ คือ
 ๑. อกุศลชำติ ๑๒ ได้แก่ โลภมูลจิต ๘ โทสมูลจิต ๒ 
โมหมูลจิต ๒
  ๒. กุศลชำติ ๒๑ ได้แก่ มหากุศลจิต ๘ มหัคคต- 
กุศลจิต ๙ โลกุตตรกุศลจิต ๔
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 ๓. วิปำกชำติ ๓๖ ได้แก่ อกุศลวิบากจิต ๗ อเหตุก-
กุศลวิบากจิต ๘ มหาวิบากจิต ๘ มหัคคตวิบากจิต ๙  
โลกุตตรวิบากจิต ๔
 ๔. กิริยำชำติ ๒๐ ได้แก่ ปัญจทวาราวัชชนะ ๑  
มโนทวาราวัชชนจิต ๑ หสิตุปปาทจิต ๑ มหากิริยาจิต ๘ 
มหัคคตกิริยาจิต ๙

เจตสิก
 เจตสกิ เป็นธรรมชาตทิีอ่าศยัจติเกิด (จติตฺนสิสฺติลกขฺณ) 
เป็นธรรมชาติที่ประกอบกับจิต ด้วยลักษณะ ๔ ประการ  
(เจตยุตฺตลกฺขณ)
  เอกุปฺปำท   เกิดพร้อมกับจิต
  เอกนิโรธ    ดับพร้อมกับจิต
  เอกำลมฺพน   มีอารมณ์อันเดียวกับจิต
  เอกวตฺถุก   มีที่อาศัยแห่งเดียวกับจิต
 เจตสิกเมื่อนับตามสภาวลักษณะแล้ว มี ๕๒ แบ่งออก
ได้เป็น ๓ พวก คอื อัญญสมานาเจตสกิ ๑๓ อกศุลเจตสกิ ๑๔ 
โสภณเจตสิก ๒๕ 
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อัญญสมำนำเจตสิก ๑๓
 ค�าว่า อัญญสมำนำ เป็นว่าเหมือนธรรมอื่น คือ  
อัญญสมานาเจตสิก ย่อมประกอบกับโสภณเจตสิกและ 
อกุศลเจตสิกได้ทั้ง ๒ อัญญสมานาเจตสิก มีอยู่ ๒ นัย คือ
 ๑. สัพพจิตตสำธำรณเจตสิก ๗ ได้แก่ ผัสสะ เวทนา 
สัญญา เจตนา เอกัคคตา ชีวิตินทรีย์ และมนสิการ 
 ๒. ปกณิณกเจตสิก ๖ ได้แก่ วติก วจิาร อธโิมกข์ วริิยะ 
ปีติ และฉันทะ

อกุศลเจตสิก ๑๔
 อกุศลเจตสิก เป็นเจตสิกฝ่ายบาป ที่ชั่ว ไม่ดีงาม และ
ไม่ฉลาด เมื่อประกอบกับจิตแล้ว ย่อมท�าให้จิตเศร้าหมอง
เร่าร้อน อกุศลเจตสิก ๑๔ แบ่งเป็น ๕ นัย คือ
 ๑. โมจตุกเจตสิก ๔ ได้แก่ โมหะ อหิริกะ อโนตตัปปะ 
และอุทธัจจะ 
 ๒. โลติกเจตสิก ๓ ได้แก่ โลภะ ทิฏฐิ มานะ
 ๓. โทจตุกเจตสิก ๔ ได้แก่ โทสะ อิสสา มัจฉริยะ  
กุกกุจจะ
 ๔. ถีทุกเจตสิก ๒ ได้แก่ ถีนะ มิทธะ
 ๕. วิจิกิจฉำเจตสิก ๑
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โสภณเจตสิก ๒๕
 โสภณเจตสิก เป็นเจตสิกฝ่ายดีงาม เมื่อประกอบกับ 
จิตแล้ว ท�าให้จติผ่องใส ไม่เศร้าหมองเร่าร้อน ตัง้อยูใ่นความ
ดีงาม เว้นจากบาปธรรม ทุจริตกรรมต่างๆ โสภณเจตสิก  
๒๕ ดวง แบ่งออกเป็น ๔ นัย คือ
 ๑. โสภณสำธำรณเจตสิก ๑๙ ได้แก่ สัทธา สติ  
หริ ิโอตตปัปะ อโลภะ อโทสะ ตตัตรมชัฌตัตตา กายปัสสทัธิ 
จิตตปัสสัทธิ กายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา  
กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา  
จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตุชุกตา
 ๒. วิรตีเจตสิก ๓ ได้แก่ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะ
 ๓. อัปปมัญญำเจตสิก ๒ ได้แก่ กรุณา มุทิตา
 ๔. ปัญญินทรีย์เจตสิก ๑ ได้แก่ ปัญญา 

กำรประกอบกับจิตของเจตสิก
 จากลักษณะการประกอบกับจิตของเจตสิก ท�าให้ 
แบ่งจิตออกเป็น ๓ พวก ดังนี้
 ๑. อกุศลจิต ๑๒ มี เจตสิกประกอบ ๒๗ คือ  
อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ อกุศลเจตสิก ๑๔
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 ๒. อเหตุกจิต ๑๘ มีเจตสิกประกอบ ๑๒ คือ  
อัญญสมานาเจตสิก ๑๒ (เว้นฉันทะ)
 ๓. โสภณจิต ๕๙ มี เจตสิกประกอบ ๓๘ คือ  
อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ โสภณเจตสิก ๒๕ 

อธิบำยเพิ่มเติม
 การนับจ�านวนจิตนั้น มีการนับได้หลายแบบหลาย
จ�านวน คือ 
 - ถ้านบัจติโดยสภาวลกัษณะแล้ว นบัจติเพยีง ๑ ดวง  
  เป็นธรรมชาติรู้อารมณ์
 - เมื่อนับโดยทวารแห่งการรับอารมณ์ มี ๖ ได้แก่  
  วิญญาณ ๖
 - เมื่อนับโดยประเภทของจิตตามนัยแห่งชาติ ภูมิ  
  โสภณะ โลกะ เหตุ ฌาน เวทนา สัมปโยคะ และ 
  สังขารแล้ว มีจ�านวน ๘๙ โดยพิสดาร ๑๒๑
 ส�าหรับปรมัตถธรรมที่เหลืออีก ๒ คือ รูปและนิพพาน
นั้น ขอเสนอในตอนที่ ๒ ต่อไป

             สวัสดีค่ะ
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บุพกรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อาจารย์บุญณัฐศักดิ์ ทวิพัฒน์

 พระพุทธศำสนำ เป็นศาสนาท่ีถือเอาหลักกรรม คือ 
การกระท�าเป็นใหญ่ สัตว์โลกทั้งหลายจะดีหรือชั่ว ย่อมขึ้น
อยู่กับการกระท�าของตนเอง ไม่ใช่ขึ้นอยู่ผู้อื่น เพราะการท�า 
ความดีความชั่ว ต้องท�าด้วยตนเอง จะให้ผู้อื่นมาท�าแทนตน
ไม่ได้ และการรับผลก็รับผลแทนกันไม่ได้
 บุคคลท�ากรรมไว้จะดีก็ตามจะชั่วก็ตาม เขาย่อมต้อง
รับผลแห่งกรรมนั้น เพราะกรรมท�าหน้าที่เพาะพืชพันธุ์ให้
เกิดผลในอนาคต
 เหตุนี้สัตว์ท้ังหลายจึงมีกรรมเป็นของตน คือต้อง
ท�ากรรมเอง รวมถงึการใช้ให้ผูอ่ื้นท�า การมกีรรมเป็นของตน  
เรียกว่า “กมฺมสฺสโกมฺหิ” เมื่อท�ากรรมไว้อย่างไร ก็ต้องรับ
ผลของกรรมนั้น ตามที่ท�าไว้ เรียกว่า “กมฺมทำยำโท” คือ
เป็นทายาทของกรรมท่ีท�าแล้ว กรรมจงึจ�าแนกสตัว์ให้ไปเกดิ
ในท่ีต่างๆ กัน เรียกว่า “กมฺมโยนิ” คือมีกรรมเป็นก�าเนิด 
และกรรมท่ีท�าแล้วยังจะติดตามไปทุกหนทุกแห่ง จะไม่
สญูหายไปไหน เรยีกว่า “กมมฺพนธฺ”ุ คอืมกีรรมเป็นเผ่าพนัธ์  
แม้พ่อแม่พี่น ้องก็ไม ่ ช่ือว ่าเผ ่าพันธ์วงศ์ญาติที่แท้จริง  
ถ้าท�ากรรมดีก็เหมือนมีวงศ์ญาติที่ดี ญาติดีก็จะอุปภุมภ์ค�้าชู
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ให้มีความสุขความเจริญ แต่ถ้าท�ากรรมชั่ว ก็เหมือนมีวงศ์
ญาติที่ชั่ว ญาติชั่วก็ย่อมจะติดตามล้างผลาญให้เป็นทุกข์
เดอืดร้อนเร่ือยไป กรรมจึงเป็นท่ีพึงอาศัยของสตัว์โลกเรยีกว่า  
“กมมฺปฏสิรโณ” เพราะเมือ่กรรมชัว่ให้ผลอยู ่แม้ญาตพ่ิอแม่
พี่น้อง ตลอดจนผู้มีอ�านาจราชศักดิ์ ก็ไม่อาจช่วยให้พ้นจาก
ทกุข์ อนัเป็นผลของกรรมชัว่ได้ แต่ถ้ากรรมดใีห้ผลอยู ่แม้ใคร
จะคิดร้ายท�าลายชีวิต ก็ไม่อาจท�าลายล้างได้เลย
 แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ ่
ของโลก ทรงมีพระบริสุทธิคุณ พระกรุณาธิคุณ และ 
พระปัญญาธิคุณ เป็นผู้หมดจดจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วย
ตนเอง สามารถรู้แจ้งโลก ทรงสั่งสอนสัตว์ให้ข้ามพ้นจาก
กิเลส พ้นจากทุกข์ได้ แต่เมื่อพระองค์มีบุพกรรมในอดีต  
ก็ไม่สามารถจะหนีพ้นจากกฎแห่งกรรมได้เลย

บุพกรรมของพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ
 ก่อนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงต้องบ�าเพ็ญ
ทกุรกริยิาเป็นเวลานานถงึ ๖ ปี เมือ่คร้ังเป็นเจ้าชายสทิธตัถะ  
ทรงตัดสินใจเสด็จออกบรรพชา ได้ไปศึกษาในส�านักต่างๆ 
มากมาย ทัง้ในส�านกัของอาฬารดาบสกบัอุทกดาบสตามล�าดบั 
จนส�าเร็จสมาบัติชั้นสูงสุด ที่อาจารย์ทั้งสองจะพึงกระท�าได้  
แต่พระมหาบุรุษก็ไม ่ทรงเห็นว่าสมาบัติที่ได ้มานี้  จะ
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เป็นหนทางพ้นทุกข์แต่อย่างใด จึงทรงเปลี่ยนมาทรมาน 
พระวรกายด้วยการบ�าเพ็ญทุกรกิริยา
 พระองค์ทรงทรมานพระวรกายด้วยวิธีต่างๆ เป็น
เวลานานถึง ๖ ปี จนร่างกายซูบผอมเหลือแต่หนัง เอ็น 
และกระดูก ได้รับทุกขเวทนามาก แต่ก็ยังไม่อาจบรรลุคุณ
วิเศษตามที่ปรารถนา จึงเกิดความคิดว่า พระองค์ได้กระท�า
ทกุรกริิยาอย่างเคร่งครดัถงึปานนี ้กยั็งไม่พบหนทางพ้นทุกข์ 
แสดงว่าหนทางนี้ ไม่ใช่หนทางท่ีถูกต้อง จึงได้กลับมาเสวย 
พระกระยาหารตามเดมิ และบ�าเพ็ญเพยีรทางจติจนได้บรรลุ
พระสัมมาสัมโพธิญาณในที่สุด 
 บุพกรรมทีเ่ป็นเหตใุห้พระองค์ต้องล�าบากพระวรกาย
เป็นอย่างยิ่ง ก่อนท่ีจะได้ตรัสรู้ ก็เพราะว่า ในชาติหนึ่ง  
พระองค์เกดิเป็นพราหมณ์ ชือ่ว่า โชตปิาละ ได้พบพระกสัสป- 
สัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ก็หาได้มีความเลื่อมใสไม่ กลับกล่าว
วาจาดหูมิน่เสยีอกีว่า “กำรตรสัรูข้องสมณะโล้นจะมมีำแต่
ที่ไหน กำรตรัสรู้เป็นของที่ได้ยำกยิ่ง”
 เพราะผลกรรมนี้ พระองค์จึงต้องเสวยทุกข์เป็น 
เวลายาวนาน แม้ในพระชาติสุดท้าย กว่าที่จะได้ตรัสรู้เป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงต้องเดินทางผิด ได้รับความยาก
ล�าบากอย่างยิ่งจากการบ�าเพ็ญทุกรกิริยา
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ทรงบ�ำเพ็ญทุกกรกิริยำ

 หลงัตรสัรูเ้ป็นพระสมัมำสมัพทุธเจ้ำแล้ว ทรงถกูกล่ำวหำ 
ในเรื่องที่ไม่มีจริง หลังจากตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ 
บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงธรรมยังสัตว์โลก
ให้รู้ตาม มีผู้เลื่อมใสเป็นจ�านวนมากแล้วนั้น ลาภสักการะ
ต่างๆ ก็หลั่งไหลมาสู่พระบรมศาสดาและสาวกมากมาย  
ในขณะเดียวกันลาภลักการะของพวกเดียรถีย์ ก็ลดน้อย
ลงไปด้วย พวกเดียรถีย์จึงไม่พอใจ คิดหาหนทางที่จะท�าให้
ประชาชนเสื่อมศรัทธาพระพุทธเจ้าและเหล่าพุทธสาวก
 พวกเดียรถีย์และนางจิญจมาณวิกา ร่วมกันวางแผน
โดยลวงให้ชาวเมืองเข้าใจว่า นางจิญจมาณวิกาได้อยู่ใน
คนัธกุฎีเดียวกบัพระพุทธเจ้า และเมือ่เวลาผ่านไปพอสมควร 
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นางก็ท�าตัวให้ดูเหมือนว่าก�าลังตั้งครรภ์ และครรภ์นั้น 
ค่อยๆ โตขึ้นตามล�าดับ
 เมื่อเวลาผ่านไป ๘-๙ เดือน นางก็น�าท่อนไม้กลม 
มาผูกไว้ทีท้่อง และนุง่ผ้าทบัไว้ แล้วไปยงับรเิวณทีพ่ระพทุธองค์ 
ทรงแสดงธรรมอยู่ นางกล่าวหาพระพุทธองค์ท่ามกลาง 
ที่ประชุมว่า “พระองค์มีแต่แสดงธรรม ไยไม่มำดูแล 
หม่อมฉันซ่ึงก�ำลงัตัง้ครรภ์” พระพทุธองค์ตรสัว่า “ควำมจรงิ 
เป็นเช่นใด เรำและเจ้ำย่อมรู้”
 ในเวลานั้นพระอินทร์ทรงทราบว่า นางจิญจมาณวิกา 
ก�าลงักล่าวให้ร้ายพระพทุธเจ้าในเรือ่งทีไ่ม่จรงิ จงึให้เทพบตุร 
องค์หนึ่งแปลงเป็นหนูมากัดเชือกที่ใช้ผูกท่อนไม้ให้ขาด  
อีกองค์หนึ่งบันดาลให้เกิดลมพัดผ้าที่นางห่มไว้ให้เลิกขึ้น 
เบ้ืองบน ท�าให้ท่อนไม้ตกลงมา เมื่อความจริงปรากฏ  
นางก็ตกใจกลัวและวิ่งหนีออกจากสถานที่นั้น ขณะก�าลัง
วิ่งอยู่แผ่นดินก็ได้แยกออกและสูบร่างของนางดิ่งลงสู่อเวจี
มหานรก ท่ามกลางสายตาของมหาชนท้ังหลายทีอ่ยูใ่นทีน่ัน้
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นำงจิญจมำณวิกำให้ร้ำยพระพุทธองค์

 อีกครั้งหนึ่ง พวกเดียรถีย์ได้วางแผนท�านองเดียวกัน 
โดยให้นางสุนทรีลวงชาวเมืองให้เข้าใจผิดว่า นางได้อยู่ใน
คันธกุฎีเดียวกับพระพุทธองค์ แต่คราวนี้พวกเดียรถีย์เห็น
ว่าชาวเมืองเริ่มสงสัยว่าเรื่องนี้จะเป็นจริงหรือไม่ แล้วได้จ้าง
พวกนักเลงให้ลอบฆ่านางสุนทรี น�าศพไปหมกท้ิงไว้ที่คูข้าง
วัดพระเชตวัน ใกล้ที่ประทับของพระพุทธเจ้า
 เมื่อนางสุนทรีถูกฆ่าแล้ว พวกเดียรถีย์ก็ไปกราบทูล 
พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงอนญุาตให้ค้นหาว่า นางสนุทรหีายไป  
สงสัยจะอยู ่ในวัดพระเชตวัน พระเจ้าปเสนทิโกศลทรง
อนุญาตให้ค้นหานางในวัดได้ พวกเดียรถีย์ท�าทีเป็นค้นหา  
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จนพบศพนางท่ีคูข้างวัด จึงน�าศพข้ึนมาแห่ไปทั่วเมือง  
เพื่อป่าวประกาศให้ชาวเมืองเข้าใจว่า นี่เป็นการกระท�าของ
พระสาวก เพือ่ต้องการปกป้องความผดิของพระบรมศาสดา
 ชาวเมืองที่ไม่ได้พิจารณาใคร่ครวญให้ดี ก็หลงเชื่อ 
ตามนัน้ ต่างพากนัด่าว่าพระภกิษ ุเหล่าพระภกิษจุงึพากนัไป
เฝ้าพระพทุธเจ้า เพือ่กราบทลูเรือ่งราวทีเ่กดิขึน้ให้ทรงทราบ 
พระองค์ตรัสว่า เสียงด่าว่านี้จะมีอยู่เพียง ๗ วัน เท่านั้น  
หลงัจากนัน้จะหมดไป และทรงแนะน�าว่า เม่ือมีผู้ใดมาด่าว่า  
ก็จงบอกกลับไปว่า “คนที่พูดไม่จริงก็ตำม คนที่กระท�ำ
ควำมชั่วแล้วบอกว่ำไม่ได้ท�ำก็ตำม ย่อมเข้ำถึงนรก  
คนทั้งสองพวกนี้ มีกรรมเลวทรำม สิ้นชีวิตไปแล้ว ย่อมมี
คตเิหมอืนกันในโลกหน้ำ” พระสาวกก็ท�าตามนัน้ ค�ากล่าวนี้ 
ช่วยให้ชาวเมืองได้สติ เกิดความยั้งคิดพิจารณา เสียงด่าว่า 
ก็ค่อยๆ หายไป เมื่อครบ ๗ วัน ก็หมดสิ้นไป 
 ส่วนคดีฆาตกรรมนางสุนทรีนั้น พระเจ้าปเสนทิโกศล 
ทรงสืบทราบว่า แท้จริงแล้วพวกเดียรถีย์เป็นผู้ว่าจ้างนักเลง
ให้ฆ่านางเอง จึงรับสั่งให้ลงโทษพวกเดียรถีย์และนักเลง 
ตามอาญาแผ่นดิน ประชาชนท่ีเคยหมดความเลื่อมใสใน
พระบรมศาสดาและพระภิกษุ ก็กลับมาเลื่อมใสตามเดิม  
ที่เลื่อมใสอยู่แล้วก็ยิ่งเลื่อมใสมากขึ้น
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 บพุกรรมทีท่รงได้กระท�ำมำ เหตทุีพ่ระพทุธเจ้าทรงถกู
กล่าวหาในเรือ่งท่ีไม่จริง กเ็พราะว่า ในพระชาตหินึง่ พระองค์
เกิดเป็นนักเลงมีนิสัยหยาบช้า ชื่อ มุนำลิ วันหนึ่งเห็น 
พระปัจเจกพุทธเจ้า ชื่อว่า สุรภี ก�าลังห่มจีวร เพื่อเข้าไป
บิณฑบาตในเมือง ก็พอดีมีหญิงคนหนึ่งเดินอยู่ไม่ไกลจาก 
ทีน่ัน้ มนุาลจิงึกล่าวตูว่่า “สมณะนีท้�ำกรรมลำมก ไม่ใช่เป็น
พรหมจำรี”
 และอีกชาติหนึ่ง พระองค์บวชเป็นดาบสชื่อ สุตวำ 
อาศัยอยู่ในป่าใหญ่ มีผู ้สักการะมากมาย และมีลูกศิษย์
จ�านวนมาก วันหนึ่งฤาษีตนหนึ่ง ซึ่งทรงอภิญญา ๕ และ
สมาบัต ิ๘ ได้เหาะมายงัส�านกัของดาบสสตุวา ดาบสพอเหน็
ฤาษีก็รู้สึกไม่ชอบใจ ถูกความริษยาครอบง�า จึงบอกแก่พวก
ลูกศิษย์ว่า ฤาษีนี้หลอกลวง ยังบริโภคกามอยู่ พวกลูกศิษย์
ก็เชื่อ และได้เที่ยวบอกต่อให้คนทั่วไปเชื่อด้วย
 เพราะผลกรรมนี้ พระองค์ต้องเสวยทุกข์เป็นเวลา
ยาวนาน แม้ในพระชาติสุดท้าย ก็ทรงถูกกล่าวหาด้วยเรื่อง
ร้ายแรงและไม่เป็นความจริง
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พวกเดยีรถย์ีให้ร้ำยพระสงฆ์สำวกว่ำเป็นผูฆ้ำตกรรมนำงสนุทรี

 บุพพกรรมเป็นเหตุให้มีผู้ลอบปลงพระชนม์ด้วย
อำวุธ ครั้งหนึ่ง ในคราวที่พระพุทธเจ้าประทับอยู ่ใน 
กรุงราชคฤห์ พระเทวทัตต้องการเป็นใหญ่ในสงฆ์ จึงทูลขอ
ปกครองสงฆ์แทนพระองค์ พระองค์ทรงปฏเิสธและได้กล่าว
ต�าหน ิท�าให้พระเทวทัตผกูโกรธ คิดหาทางปลงพระชนม์ชพี
พระองค์
 พระเทวทัต เห็นว ่ า  พระเจ ้ าอชาตศัตรูกุมาร  
พระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสาร มีพระชนมายุน้อย  
น่าจะเกลีย้กล่อมให้มาเป็นพวกง่าย จงึแสดงฤทธิใ์ห้พระกมุาร 
เกิดศรัทธาและความย�าเกรง ยอมเป็นพวกด้วย
 พระเทวทัตด�าเนินแผนการ เพื่อความเป็นใหญ่ โดย
การยุยงพระกุมารให้ปลงพระชนม์ชีพพระเจ้าพิมพิสาร 
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เพื่อจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนพระราชบิดา ส่วนตนจะ
ปลงพระชนม์ชีพพระพุทธเจ้า เพ่ือจะได้ปกครองสงฆ์แทน
พระพุทธเจ้า พระกุมารหลงเชื่อกระท�าตาม จนในที่สุดก็ได้
ท�าปิตุฆาตและได้ครองกรุงราชคฤห์
 พระเทวทัตได้อาศยัพระราชอ�านาจของพระเจ้าอชาตศตัรู  
ส่ังนายทหารขมงัธนนูายหนึง่ ไปลอบยงิพระพทุธเจ้า ณ ทีป่ระทบั  
และเพื่อปกปิดความชั่วของตน ก็ได้สั่งทหารอีก ๒ นาย ไป
ซุ่มยิ่งทหารนายแรก สั่งทหาร ๔ นาย ซุ่มยิงทหาร ๒ นาย 
สั่งทหาร ๘ นาย ซุ่มยิงทหาร ๔ นายและสั่งทหาร ๑๖ นาย 
ซุ่มยิงทหาร ๘ นาย ตามล�าดับ แต่ด้วยพุทธานุภาพ ทหาร
ที่ส่งไปทั้งหมดเมื่อได้พบพระบรมศาสดา ก็กลับวางอาวุธ  
น้อมใจฟังธรรม และได้บรรลุธรรมวิเศษกันทุกคน
 บุพกรรมที่ทรงได้กระท�ำมำ เหตุที่พระพุทธองค์  
แม้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ก็ยังมีผู้มาลอบยิงด้วยธนู ก็เพราะ
ว่าในชาติหนึ่ง พระองค์เกิดเป็นเด็กเกเร วันหนึ่งขณะก�าลัง
เล่นบนถนนทางเดิน เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเดินอยู่ ก็นึก
สนุกจุดไฟเผาดักทั่วทุกหนทาง
 เพราะผลกรรมนี้ พระองค์จะต้องเสวยทุกข์เป็นเวลา
ยาวนาน แม้ในพระชาตสิดุท้าย ทรงได้เป็นพระพทุธเจ้าแล้ว 
ก็ยังถูกพระเทวทัตสั่งทหารมาลอบยิงอีก 
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นำยขมังธนทูีพ่ระเทวทตัส่งไปเพือ่ปลงพระชมน์พระพทุธองค์

 เมือ่ไม่สามารถอาศัยผูอ่ื้นปลงพระชนม์ชพีพระพทุธองค์ 
ได้แล้ว พระเทวทัตก็คิดลงมือเอง โดยขึ้นไปบนภูเขาคิชกูฏ 
ในเวลาที่พระพุทธองค์เสด็จจงกรมอยู่ที่เชิงเขา จากนั้น 
ก็กลิ้งก้อนหินขนาดใหญ่ลงมา หมายจะให้ทับพระพุทธองค์
 แต่ก้อนหนินัน้ได้แตกกระจาย เพราะกระทบกบัโขดหิน 
เสียก่อน อย่างไรก็ตาม เศษหินก้อนหนึ่งได้พุ่งตกมากระทบ
ถูกหลังพระบาท ท�าให้พระโลหิตห้อ
 บุพกรรมที่ทรงได้กระท�ำมำ เหตุที่พระพุทธเจ้าทรง
ถกูเศษหนิกระทบหลงัพระบาท จนห้อพระโลหิต กเ็พราะว่า 
ในพระชาติหนึ่ง พระโพธิสัตว์มีน้องชายต่างมารดา เม่ือ
บิดาถึงแก่กรรมลง พี่น้องทั้งสองก็ทะเลาะกันและต่อสู้กัน  
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พระโพธสัิตว์มกี�าลงัมากกว่า ได้ผลกัน้องชายลงซอกเขา และ
ทิ้งก้อนหินทับจนน้องชายเสียชีวิต
 ด้วยผลกรรมนั้น พระองค์ทรงเสวยทุกข์เป็นเวลา
ยาวนาน แม้ในพระชาติสุดท้าย ก็ถูกพระเทวทัตกลิ้งหิน 
ลงมา จนเศษหนิตกกระทบหลงัพระบาทท�าให้ห้อพระโลหิต

พระเทวทัตกลิ้งหินใส่พระพุทธองค์

 หลังจากที่พระบาทของพระผู ้มีพระภาคเจ้าห้อ 
พระโลหิต เพราะถูกเศษหินที่พระเทวทัตกลิ้งลงมาจาก 
ภูเขาแล้ว หมอชีวกโกมารภัจจ์ได ้ถวายการรักษาแด่ 
พระผูม้พีระภาค ด้วยการผ่าหลงัพระบาทของพระพทุธองค์
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ด้วยมีด เอาพระโลหิตเสียออก และล้างแผลจนสะอาดแล้ว
จึงใส่ยา
 บุพพกรรมที่ทรงได้กระท�ำมำ เหตุที่พระพุทธเจ้า
ต้องถูกผ่าหลังพระบาทด้วยมีด ก็เพราะว่าในพระชาติหนึ่ง  
พระองค์ได้เกิดเป็นพระราชา แต่เพราะประสูติในปัจจันต- 
ประเทศ คือประเทศชายแดน หรือหัวเมืองชั้นนอกที่ยัง 
ไม่เจริญ และคลุกคลีกับคนพาล จึงประพฤติตัวเยี่ยงนักเลง 
มีใจหยาบช้า อยู่มาวันหนึ่ง นึกอยากท�าร้ายผู้คน จึงถือมีด
เดินเท้าเปล่าเข้าไปในเมือง ไล่ฆ่าฟันผู้คนทั่วไป
 เพราะผลกรรมนี้ พระองค์จึงต้องเสวยทุกข์เป็นเวลา
ยาวนาน แม้ในพระชาติสุดท้าย หมอชีวกโกมารภัจจ์ ก็ได้
เอามีดผ่าหลังพระบาท เพื่อรักษาอาการห้อพระโลหิต 

หมอชีวกโกมำรภัจจ์ปรุงพระโอสถถวำยพระพุทธองค์
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 แม้การกระท�าทั้งสองคร้ังไม่ส�าเร็จ พระเทวทัตก็ยัง 
ไม่ล้มเลกิความคดิทีจ่ะปลงพระชนม์พระผูมี้พระภาคเจ้า วนัหนึง่ 
พระเทวทัตได้อาศัยพระราชอ�านาจของพระเจ้าอชาตศัตรู 
ส่ังควาญช้างว่า พรุ่งนี้เช้าให้น�าช้างชื่อนาฬาคิรี ซึ่งเป็น 
ช้างดรุ้าย ไปยงัทางทีพ่ระพุทธเจ้าเสดจ็บณิฑบาต แล้วปล่อย
ให้ช้างพุ่งเข้าใส่พระพุทธองค์
 วันรุ ่ งขึ้นควาญช้างน�าช ้างนาฬาคิ รีไปยังทางที่
พระพทุธเจ้าเสดจ็บณิฑบาต ช้างนาฬาคริมีอีาการชงูวง หชูนั  
วิ่งร่ีไปยังพระพุทธองค์ ประชาชนในระแวกนั้นต่างพากัน 
แตกตื่นโกลาหลเป็นการใหญ่ ผู ้ที่ไม่เชื่อในพุทธานุภาพ  
กก็ล่าวว่า เห็นทีคราวนีพ้ระบรมศาสดาจกัต้องสิน้พระชนม์ชพี 
อย่างแน่แท้ แต่ผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธองค์กลับกล่าวว่า  
อีกไม่นานเท่าใดนัก พระบรมศาสดาของเราจักปราบ 
ช้างดุร้ายนี้ได้
 พระผูมี้พระภาคเจ้าทรงแผ่เมตตาอนัหาประมาณมไิด้
ไปยังช้างนาฬาคิรี กระแสพระเมตตาของพระองค์ สยบ
ความดุร้ายของช้างจนหมดสิ้น ช้างลดงวงลง เดินอย่างสงบ
เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วยืนนั่งอยู่ตรงพระพักตร์  
พระผู ้มีพระภาคทรงยกพระหัตถ์ขวาลูบกระพองช้าง  
ชาวเมืองทั้งหมดตลอดจนเทวดาและพรหม ที่เฝ้าดูอยู ่  
ณ ที่นั้น ต่างเห็นเป็นอัศจรรย์
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 บพุกรรมทีท่รงได้กระท�ำมำ เหตทุีพ่ระพทุธเจ้าทรงถกู
ช้างนาฬาคิรีว่ิงเข้าหาจะท�าร้าย ก็เพราะว่าในพระชาติหนึ่ง  
พระองค์ได้เกิดเป็นคนเลี้ยงช้าง และมีนิสัยมักโกรธ วันหนึ่ง
เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเดินบิณฑบาตอยู่ ก็รู้สึกขัดเคืองใจ 
นกึโมโหว่า คนหัวโล้นมาจากไหน จากนัน้กระตุน้ช้างให้โกรธ 
แล้วไสช้างไปยังพระปัจเจกพุทธเจ้า
 เพราะผลกรรมนี้ พระองค์จึงต้องเสวยทุกข์เป็นเวลา
ยาวนาน แม้ในพระชาติสุดท้าย ก็ถูกช้างนาฬาคิรีวิ่งรี่เข้าใส่
หมายจะท�าร้าย

ช้ำงนำฬำคิรีจ�ำนนต่อพระพุทธำนุภำพ
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 ครัง้หนึง่พระเจ้าวฑิฑูภะทรงยกทพัมายงักรงุกบลิพสัดุ์  
เพื่อสงครามกับพวกเจ้าศากยะ ซึ่งเป็นพระญาติของ
พระพุทธเจ้า เพราะทรงแค้นพระทัยที่พวกเจ้าศากยะดูถูก
พระองค์ว่าเป็นลูกที่เกิดจากนางทาสี
 พระองค์ทรงยกทัพมาถงึ ๔ ครัง้ด้วยกนั ใน ๓ ครัง้แรก  
พระบรมศาสดาได้ทรงรักษาหมู่พระญาติไว้ได้ ด้วยการ
ประทับใต้โคนไม้ที่มีใบโปร่งต้นหนึ่งใกล้กรุงกบิลพัสดุ์ เมื่อ
พระเจ้าวิฑูฑภะเสด็จยกทัพมาและทอดพระเนตรเห็น
พระบรมศาสดา ก็ตรัสถามว่า เหตุไฉนจึงประทับใต้ต้นไม้
ที่มีร่มเงาเบาบาง ไม่มาประทับใต้ต้นไม้ในเขตพระนครของ
พระองค์ ซึ่งมีร่มเงาเย็นสบายกว่า พระบรมศาสดาตรัส 
ตอบว่า “เงำของหมูพ่ระญำตเิป็นของเยน็” พระเจ้าวฑิฑูภะ
ทรงด�าริว่า พระบรมศาสดาเสด็จมาเพื่อทรงประสงค์รักษา
หมูพ่ระญาต ิด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้า จงึยกทัพกลบั 
เหตุการณ์เป็นไปเช่นนี้ถึง ๓ ครั้ง พอครั้งที่ ๔ ทรงพิจารณา
เห็นบุพกรรมของเจ้าศากยะท้ังหลาย ที่ได้เคยโปรยยาพิษ
ลงในแม่น�้า ทรงทราบว่ากรรมนี้ก�าลังมาส่งผลแล้ว ใครๆ  
กไ็ม่อาจห้ามได้ จงึไม่ได้เสดจ็ไปอกี ดงันัน้ เมือ่พระเจ้าวฑิฑูภะ 
ยกทพัมาเป็นครัง้ที ่๔ จึงได้ฆ่าฟันพวกเจ้าศากยะจนหมดส้ิน 
และในคราวนั้นเอง พระพุทธองค์ทรงปวดพระเศียร
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 บุพกรรมที่ทรงได้กระท�ำมำ เหตุที่ทรงปวดพระเศียร 
ในคราวที่พระเจ้าวิฑูฑภะฆ่าฟันพวกเจ้าศากยะ ก็เพราะ
ว่าในพระชาติหนึ่ง พระองค์เกิดเป็นลูกชาวประมง วันหนึ่ง 
เห็นปลาก�าลงัถกูฆ่าตาย กร็ูส้กึชอบใจยนิดใีนการกระท�านัน้
 เพราะผลกรรมนี้ พระองค์จึงต้องเสวยทุกข์เป็นเวลา
ยาวนาน แม้ในพระชาติสดุท้าย ก็ทรงมอีาการปวดพระเศยีร 
ในคราวท่ีพระเจ้าวิฑูฑภะฆ่าฟันพวกเจ้าศากยะ ซึ่งเป็น 
พระญาติของพระองค์จนหมดสิ้น

พระพุทธองค์ทรงประทับต้นไม้ใบโปร่งรอเจ้ำวิฑูฑภะ
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 พระพุทธเจ้าทรงมีอาการปวดหลัง และในคราว 
บางครั้งหลังจากที่พระองค์ทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุเป็น 
เวลานานพอสมควรแล้ว ก็จะทรงตรัสให้พระสารีบุตร  
พระโมคคัลลานะ หรือพระอานนท์ เป็นต้น แสดงธรรมต่อ  
เพื่อพระองค ์จะได ้ทรงพักผ ่อน เพราะมีอาการปวด 
พระปฤษฎางค์
 บุพกรรมท่ีทรงได้กระท�ำมำ เหตุที่พระพุทธเจ้า 
ทรงมีอาการปวดพระปฤษฎางค์ ก็เพราะว่าในพระชาติหนึ่ง 
พระองค์เกิดเป็นชายร่างกายค่อนข้างเตี้ย แต่มีก�าลังมาก 
วนัหนึง่ได้ท้านกัมวยปล�า้ท่ีมาจากต่างถิน่ต่อสูก้นั นกัมวยปล�า้ 
ผู้นั้นเห็นว่าพระโพธิสัตว์มีรูปร่างเต้ียก็ประมาท จึงถูกจับ
ยกข้ึนหมุนกลางอากาศ แล้วทุ่มนักมวยปล�้าลงกับพื้นจน
กระดูกไหล่หัก
 เพราะผลกรรมนี ้พระองค์จงึมีอาการปวดร่างกายและ
ศีรษะหลายชาติ แม้ในพระชาติสุดท้าย ก็ทรงมีอาการปวด
พระปฤษฎางค์
 สมัยหนึ่ง เวรัญชพราหมณ์ทูลนิมนต์ให้พระพุทธเจ้า
และพระสาวก จ�าพรรษาอยู่ในหมูบ้่านของตน พระพทุธองค์
ทรงรบันมินต์ พอวนัรุง่ขึน้ เวรญัชพราหมณ์และพวกชาวบ้าน
ทัง้หมดกลบัลืมใส่บาตร เพราะถูกมารดลใจ พระพทุธเจ้าและ
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สาวกจึงต้องเสด็จกลับด้วยบาตรเปล่า พอดีพวกพ่อค้าม้า  
ซึ่งพักอยู่ในที่ไม่ไกลจากท่ีประทับ เห็นว่าพระพุทธเจ้าและ
พระสาวกยังไม่ได้รับภัตตาหาร แต่ก็ไม่มีอาหารอย่างอื่นจะ
ใส่บาตร นอกจากข้าวท่ีใช้เลี้ยงม้า จึงต้องแบ่งข้าวส่วนที่
จะใช้เลี้ยงม้า มาซ้อมให้เป็นข้าวแดง แล้วใส่ลงในบาตรของ
พระพุทธเจ้าและเหล่าพระภิกษุสงฆ์ อย่างไรก็ตามเทวดาได้
ใส่ทิพยโอชะลงในข้าวที่พระพุทธองค์จะทรงเสวยด้วย
 พระพุทธเจ้าและพระสาวกต้องเสวยข้าวแดงตลอด
พรรษา ๓ เดือน พอพ้นพรรษา อ�านาจการดลใจของมาร 
ก็หายไป เวรัญชพราหมณ์ระลึกขึ้นได้ ก็สลดใจมาก จึงถวาย
มหาทานแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน
 บุพกรรมที่ทรงได้กระท�ำมำ เหตุที่พระพุทธเจ้าต้อง
เสวยข้าวแดง ก็เพราะว่าในพระชาติหนึ่ง พระองค์ได้เกิด
เป็นคนพาล เห็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าพระนามว่า  
ผสุสะ ฉนัข้าวสาลท่ีีมรีสเลศิ แทนท่ีจะพลอยยนิด ีกลบัด่าว่า  
“เฮ้ย พวกสมณะโล้น พวกท่ำนจงกินข้ำวแดงเถอะ อย่ำ
กินข้ำวสำลีเลย”
 เพราะผลกรรมนี้ พระองค์ต้องเสวยทุกข์เป็นเวลา
ยาวนาน แม้ในพระชาติสุดท้าย ทรงต้องเสวยข้าวแดง  
ที่ท�าจากข้าวที่ใช้เลี้ยงม้า เป็นเวลาถึง ๓ เดือน
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เสด็จโปรดเวรัญชพรำหมณ์

 ก่อนพระพุทธองค์ดับขันธปรินิพพำน ทรงประชวร
ลงพระโลหิต ในวันก่อนปรินิพพาน พระพุทธเจ้าพร้อมด้วย
เหล่าพระภิกษุสงฆ์ ได้เสด็จมาถึงสวนมะม่วงของนายจุนทะ 
และทรงพกัอยูท่ีน่ีต่ามทีน่ายจุนทะได้นิมนต์ไว้ และกราบทลู
อาราธนาพระพุทธองค์เสด็จเสวยภัตตาหารที่บ้านของตน 
พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดในวันรุ่งขึ้น
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 ครั้นรุ่งเช้า เมื่อพระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์เสด็จ
ไปถึงบ้านของนายจุนทะ ตามค�าอาราธนาแล้ว นายจุนทะ 
กถ็วายสกูรมทัทวะ ซ่ึงได้เตรยีมไว้เฉพาะพระผูม้พีระภาคเจ้า  
หลังจากที่พระพุทธองค์เสวยสูกรมัททวะแล้วไม่นาน  
ก็เกิดอาพาธอย่างแรงกล้า พระโรคปักขันทิกาพาธ ได้แก่  
โรคท้องร่วงกก็�าเริบ ทรงประชวรลงพระโลหติ ถ่ายเป็นเลอืด 
แม้พระอาการจะหนกัเพียงนี ้กท็รงข่มไว้ได้ด้วยอ�านาจสมาธิ 
 บุพกรรมท่ีทรงได้กระท�ำมำ เหตุท่ีพระพุทธองค์ทรง
ประชวรลงพระโลหิต กเ็พราะว่าในพระชาตหินึง่ พระองค์ได้
เกิดเป็นหมอรักษาโรค คราวหนึ่งได้ไปเยียวยารักษาลูกของ
เศรษฐีคนหนึ่ง ซึ่งป่วยเป็นโรค แต่เนื่องจากรู้สึกไม่พึงพอใจ
ในค่าตอบแทนท่ีลูกเศรษฐีให้มา จึงจ่ายยาขนานที่ท�าให้ลูก
เศรษฐีต้องถ่ายอย่างรุนแรง
 เพราะผลกรรมนี ้พระโพธสิตัว์จงึต้องป่วยด้วยโรคถ่าย
เป็นเลือดหลายชาติ แม้ในพระชาติสุดท้าย ในวันที่จะเสด็จ
ดับขันธปรินิพพาน พระพุทธองค์ทรงประชวรลงพระโลหิต 
หลังจากที่เสวยสูกรมัททวะที่นายจุนทะปรุงถวาย
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นำยจุนทะถวำยสูกรมัททวะ

 พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จด�าเนินต่อไป พร้อมด้วย 
เหล่าพระภิกษุสงฆ์ มุ่งหน้าไปยังเมืองกุสินารา ระหว่างทาง
ทรงรบัส่ังให้หยดุพักผ่อน ณ โคนไม้แห่งหนึง่ ทรงกระหำยน�ำ้ 
แต่ไม่ได้เสวยน�้ำตำมควำมปรำรถนำ พระพุทธองค์ทรง
กระหายน�า้ แล้วตรสัให้พระอานนท์ไปตักน�า้ทีล่�าธารมาให้เสวย 
พระอานนท์กราบทูลว่า “เมื่อสักครู่นี้กองคาราวานเกวียน
จ�านวนมากเพิ่งจะเคลื่อนตัดผ่านล�าธารไป ท�าให้น�้าขุ่นคลัก 
ยงัดืม่ไม่ได้ ควรจะเสด็จต่อไปอกีสกัระยะ กจ็ะถงึแม่น�า้กกธุา 
ซึ่งมีน�้าใสสะอาด เย็นสนิท” พระพุทธองค์ตรัสสั่งถึง ๓ ครั้ง  
พระอานนท์จงึน�าบาตรไปตักน�า้ท่ีเห็นว่าขุน่คลกันัน้ ปรากฏ
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ว่าน�้าที่ตักขึ้นมากลับกลายเป็นใสสะอาดทันที ท�าให ้
พระอานนท์ประหลาดใจเป็นอย่างยิ่ง และม่ันใจว่า น่ีเป็น 
เพราะพุทธานุภาพโดยแท้
 บุพกรรมท่ีทรงได้กระท�ำมำ เหตุท่ีพระพุทธองค์ทรง
กระหายน�า้ แต่ไม่ได้เสวยน�า้ตามความปรารถนา กเ็พราะว่า
ในพระชาตหินึง่ พระองค์เกิดเป็นคนเลีย้งโค มหีน้าทีต้่อนโค
ไปกินน�า้กนิหญ้า คราวหนึง่เห็นแม่โคก�าลงักนิน�า้ขุน่ กไ็ล่เสยี 
ไม่ยอมให้โคกินน�้า
 เพราะผลกรรมนี้ ในวันที่จะปรินิพพาน พระองค์ทรง
กระหายน�้า แต่ก็ไม่ได้เสวยน�้าตามความปรารถนา ต้องตรัส
สั่งพระอานนท์ถึง ๓ ครั้ง จึงจะได้น�้ามาเสวย 

พระอำนนท์ถวำยน�้ำดื่ม
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พระมหาโมคำคำัลลานำเถระ
ภิกษุสาวกผู้เลิศด้านำมีฤทธิ์มาก

อาจารย์นิตยา ปรีชายุทธ

❂	 อดีตชำติและควำมปรำรถนำตำมคัมภีร์อปทำน
  พระมหาโมคคัลลานะ (ทั้งบาลีและอรรถกถาเรียกทั้ง
มหาโมคคัลลานะและโมคคัลลานะเฉยๆ ไม่มีค�าว่ามหาก็มี) 
เล่าไว้หลังบรรลุพระอรหัตว่า...
  สมัยพระพุทธเจ้ำอโนมทัสสี พระเถระนี้เกิดเป็น
นำครำชมีชื่อว่ำ วรุณะ แปลงรูปได้ตำมควำมต้องกำร 
อำศัยอยู่ในทะเลใหญ่
  ต่อมาได้นิมนต์พระพุทธเจ้าให้เสด็จเข้าสู่ภพนาค ได้
ถวายอาหารแด่พระองค์และภิกษุสงฆ์เสวยเสร็จแล้ว ทรง
อนุโมทนา และตรัสพยากรณ์ว่า ผู้ใดได้บูชาพระสงฆ์และ
พระพุทธเจ้าด้วยจิตเลื่อมใส ผู้นั้นจักไปสู่เทวโลก จะเสวย
เทวรชัสมบตั ิ๗๗ ครัง้ เสวยราชสมบตัใินแผ่นดนิ ครอบครอง
พสุธา ๑๐๘ ครั้ง และเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๕๕ ครั้ง
  จากกัปท่ีนบัไม่ถ้วนจากกปันี ้จกัมพีระศาสดาพระนาม
ว่าโคตมะ โดยพระโคตร ซึง่สมภพในวงศ์พระเจ้าโอกกากราช
จะเสดจ็อบุตัขิึน้ในโลก ผูน้ัน้ (วรณุนาคราช) เคล่ือนจากนรก
แล้ว จกัถงึความเป็นมนษุย์ จักเป็นเผ่าพนัธุข์องพราหมณ์ ชือ่ 
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โกลติะ (พระโมคคัลลานะ) ภายหลงัอันกุศลมูลตกัเตอืนแล้ว
เขาจกับวช จกัได้เป็นพระสาวกท่ีสองของพระผูมี้พระภาคเจ้า 
พระนามว่าโคดม

(ขุ.อป.ข้อ ๔)

 
  เรื่องเล่าในคัมภีร์นี้เท่ากับพระพุทธเจ้าอโนมทัสสีทรง
พยากรณ์นาค และนาคราชยังมิได้แสดงความปรารถนาเลย
  อรรถกถาก็ยืนยันว่า คราวท่ีท่านปรารถนาเป็นสาวก
ที่สองนั้น ท่านเกิดเป็นนาคราช ชื่อวรุณะ อาศัยอยู ่ใน
มหาสมุทร

(อปทาน.อ.๘/๑/๔๘๘)

❂	 อดีตชำติและควำมปรำรถนำตำมคัมภีร์อรรถกถำ
  อรรถกถาเล่าว่า คร้ังน้ัน (พระโมคคัลลานะ) เป็นกฎุุมพี
ชือ่สริวิฑัฒ์ เป็นเพ่ือนกบัสรทดาบส เมือ่สรทดาบสพบได้เข้า
ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าอโนมทัสส ีและตัง้ความปรารถนาที่
จะเป็นอย่างพระนสิภเถระผูเ้ป็นพระอัครสาวกสมยัพทุธเจ้า
พระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตกาล
 ครั้นพระพุทธเจ้าตรัสพยากรณ์ว่าจะส�าเร็จแล้ว ดาบส 
ไปหาสริวิฑัฒ์ผูเ้ป็นสหาย เล่าเรือ่งให้ฟังและเป็นธรุะกราบทลู

-18-0629.indd   130 7/2/61 BE   10:17 AM



131

นมินต์ให้พระพทุธเจ้าเสดจ็มาฉนัในเรอืนตลอด ๗ วนั วนัที ่๗  
ก็ตั้งความปรารถนาเป็นพระอัครสาวกที่สองในพระศาสนา
ของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคต
  ทรงตรวจดูอนาคตแล้วพยากรณ์ว่า ความปรารถนานี้
จะส�าเร็จในสมัยพระพุทธเจ้าโคตมะ

(ดูเรื่องอดีตชาติของพระสารีบุตร) (องฺ.อ.๑/๑/๒๖๕-๗)

❂	 ได้รับกำรพยำกรณ์จำกพระพุทธเจ้ำอโนมทัสสี ๒ ครั้ง
  ท่านว่า ในสมัยที่พบพระพุทธเจ้าอโนมทัสสีนั้น  
พระเถระนี้ได้รับพยากรณ์อนาคตถึง ๒ ครั้ง จาก ๒ อัตภาพ 
คือ
  ๑. ตอนเป็นมนุษย์ชื่อสิริวัฑฒ์กุฎุมพี
  ๒. ตายจากมนุษย์เกิดเป็นนาคราช ได้กราบทูลให้ 
พระพุทธเจ้าอโนมทัสสีเสด็จไปนาคพิภพ

(อปทาน.อ.๘/๑/๕๑๑)

 
❂	 เคยร่วมบ�ำเพ็ญบำรมีกับพระโพธิสัตว์
  มีชาดกเล่าถึงอดีตชาติของพระโมคคัลลานะที่เกิด 
ร่วมพระชาติกับพระโพธิสัตว์ไว้จ�านวนมาก ผู้สนใจพึงดู
หัตถิปาลชาดก เป็นโคปาลกุมารน้องชายของพระโพธิสัตว์ 
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(ชาดก.อ.๓/๗/๒๔๕-๒๗๒) สมัภวชาดกครัง้เป็นภทัรกมุารพ่ีชาย
ของพระโพธิสัตว์ (ชาดก.อ.๓/๗/๔๑๕-๔๓๓) ดังนี้เป็นต้น
  และเคยตกมหานรกสมยัทีท่่านเกดิเป็นทสีูมาร เข้าสงิเดก็ 
แล้วใช้ก้อนหินปาศีรษะพระอัครสาวกในสมัยพระพุทธเจ้า
กกุสันธะ (ดู ม.ม.ข้อ ๕๕๗-๕๖๖)

❂	 เคยฆ่ำบิดำมำรดำ?
  อรรถกถาอปทานเล่าว่า ในอดตีกาลพระโมคคลัลานะ 
เกดิเป็นกุลบตุรคนหนึง่ในกรงุพาราณส ีม ีมารดาบิดาตาบอด  
(ส่วนอรรถกถาเถรคาถาไม่ได้ระบุว่าตาบอด) เขาดูแล
ปรนนิบัติบิดามารดาเป็นอย่างดีทุกๆ วัน
  ต่อมา บดิามารดากร็บเร้าให้เขาหาภรรยาเพือ่สบืสกลุ
และช่วยท�าการงาน จึงหาสตรีคนหนึ่งให้เป็นภรรยาเขา  
ทั้งท่ีเขาไม่เต็มใจแต่ไม่อาจขัดค�าพ่อแม่ได้ หญิงนั้นเข้าสู่
ตระกูลสามีแล้วก็ช่วยปรนนิบัติพ่อแม่สามีได้เพียง ๒-๓ วัน 
ก็เกิดความไม่ชอบใจ เหน็ดเหนื่อย เบื่อหน่าย ไม่อยากเห็น
คนทั้งสองอีก 
  นางจึงวางแผนใส่ร้ายพ่อแม่สามี ด้วยการทิ้งข้าวของ
เกลื่อนบ้าน สามีกลับมาบ้านก็แจ้งว่าเป็นการกระท�าของ 
พ่อแม่ท่าน แต่สามียังไม่เชื่อ
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  หลงัจากวนันัน้ นางกท็�าอบุายต่างๆ เพือ่ให้สามีเชือ่ว่า
พ่อแม่มอีคตต่ิอนาง กลัน่แกล้งหมายให้นางไปจากบ้านหลงันี้  
บ่อยๆ เข้าแม้เขาจะได้บ�าเพ็ญบุญมาพอสมควร ก็อดที่จะ
เชื่อค�าเหล่านั้นไม่ได้
  เขากล่าวว่า “ช่างเถอะ เราจะรู้กรรมที่จะท�าแก่คน
เหล่านั้น”
  เขาจัดอาหารให้บิดามารดาบริโภค แล้วกล่าวว่า  
“พ่อกบัแม่ครบั มญีาตขิองท่านทัง้สองชือ่โน้น อยากให้ท่าน
ไปเยี่ยมไปหาพวกเขาบ้าง” บิดามารดาตอบรับว่าอยากไป
อยู่เหมือนกัน
  เขาอุ ้มบิดามารดาขึ้นยานน้อยพาไป เดินทางถึง 
กลางดง เขากล่าวว่า
  “พ่อครับ พ่อจงจับเชือก พวกโคจะเดินไปตามที่พ่อ
ต้องการ แถวนี้มีพวกโจรอยู่ ผมจะลงไปตรวจดูคุ้มครอง 
พ่อกับแม่”
  บิดาจับเชือกให้โคน�าไประยะหนึ่ง บุตรชายผู้เชื่อค�า
ภรรยาได้เปลี่ยนเสียงท�าเป็นเสียงพวกโจร ดักอยู่ข้างหน้า 
บิดาคิดว่าเป็นโจรจริงๆ ตะโกนบอกบุตรชายว่า
  “ลูกพ่อ พวกโจรมาแล้ว พ่อกบัแม่แก่แล้วลกูจงรบีหนไีป  
รักษาชีวิตไว้”
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  แม้บิดามารดาจะส่งเสียงแสดงความรัก ความห่วงใย
ตัวเขาอยู่ เขาก็ยังท�าเสียงเป็นโจร ตรงเข้ามาทุบตีพ่อแม่ 
จนตาย โยนศพทิ้งไว้ในป่า
  ด้วยอกศุลกรรมทีก่ระท�าครัง้นี ้ชาตสิดุท้ายแม้ท่านจะ
เป็นพระอรหันต์มากด้วยฤทธิ์ ก็ยังถูกพวกโจรทุบตีตาย

(อปทาน.อ.๘/๑/๔๙๔-๕)

 
  แต่อรรถกถำชำดก เล่าว่า เขาส�านกึทนัไม่ได้ฆ่าพ่อแม่ 
ท่านเล่าว่า...
  สมัยนั้น บุตรท�าตนดุจโจรเข้าไปโบยตีมารดาบิดา 
ผู้ตาบอด ระหว่างทุบตีนั้นมารดาบิดาต่างร้องร�าพันด้วย
ความเป็นห่วงลูกว่า “ลูกเอ๋ย ให้โจรมันฆ่าพ่อกับแม่เถอะ  
เจ้าจงรบีหน ีเอาตวัรอดเถดิ” เขาฟังแล้วคดิว่า “แม้พ่อกบัแม่ 
จะถูกเราทุบตี ก็ยังร�่าไรร�าพันเป็นห่วงเรา เราท�ากรรม 
ไม่สมควรเลย”
  แล้วแสดงอาการว่าพวกโจรหนีไปแล้ว เขาปลอบโยน
มารดาบิดา นวดฟั้นมือและเท้าว่าอย่ากลัว พวกโจรหน ี
ไปแล้ว และน�ามารดาบิดากลับสู่เรือน

(ชาดก.อ.๓/๗/๕๙๐)
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  พระโมคคัลลานเถระกล่าวถึงเรื่องนี้ในภายหลังว่า...
  “เราได้มิตรชั่ว จึงตกอยู่ในอ�านาจกามราคะ มีใจถูก
โทษประทุษร้ายแล้ว ได้ฆ่าทั้งมารดาและบิดา เราเข้าถึง
ก�าเนิดอันเป็นนรกหรือมนุษย์อันพรั่งพร้อมด้วยกรรมลามก 
ยังต้องศีรษะแตกตาย”

(ขุ.อป.ข้อ ๔)

❂	 ชำติสุดท้ำยเป็นสหำยรักของอุปติสสะ
  ก่อนพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำโคตมะของพวกเรำจะ
ตรสัรู ้สิรวิฑัฒ์กฎุุมพเีกดิในครรภ์ของนำงโมคคลัลีพรำหมณ ี 
ในบ้านโกลิตะ (เขตนาลันทา) ไม่ไกลจากรุงราชคฤห์ ส่วน
สรทดาบสผู้เป็นสหาย เกิดในครรภ์ของนางสารีพราหมณี 
ในหมู่บ้านอุปติสสะ (เขตนาลันทา) ไม่ไกลจากกรุงราชคฤห์
เช่นกัน
  ในวนัตัง้ชือ่ทารก พวกญาตติัง้ชือ่บุตรของนางโมคคัลลี
ว่า “โกลิตะ” ตั้งชื่อบุตรของนางสารีว่า “อุปติสสะ” ทั้งสอง
เป็นบุตรของผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านของตนๆ 
  เด็กทั้งสองเจริญเติบโตขึ้นตามล�าดับ ท้ังสองศึกษา
ร�่าเรียนจนส�าเร็จศิลปศาสตร์ทุกอย่าง
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❂	 ดูมหรสพแล้วเกิดควำมสลดใจ
  สหายทั้งสองรักใคร่ผูกพันแน่นแฟ้น เวลาที่ทั้งสอง 
ไปยังที่ต่างๆ ก็จะมีวอทอง ๕๐๐ รถม้าอาชาไนย ๕๐๐ 
คัน และบริวารคนละ ๕๐๐ คน ติดตามมาณพทั้งสองไปยัง 
ที่ต่างๆ
  ต่อมา ทั้งสองและบริวารไปชมมหรสพบนยอดเขา 
และเกิดปัญญาพิจารณาไม่เห็นสาระในความสนุกสนาน จึง
ใคร่ครวญหาสาระแห่งชีวิต ตกลงกันว่าจะค้นหาโมกขธรรม
  สองสหายและบริวาร (บาลพีระวนิยัว่า ๒๕๐ อรรถกถา 
ว่า ๕๐๐ คน) ได้ตกลงบวชเป็นปริพาชกในส�านักของสัญชัย
ปริพาชก ใช้เวลา ๒-๓ วัน ก็เรียนจบลัทธิค�าสอนเหล่านั้น  
แต่พวกเขาก็ไม่เห็นสาระหรือโมกขธรรม (ธรรมแห่งความ
หลุดพ้น) ในส�านักนี้
  ทั้งสองจึงสัญญากันว่า ผู้ใดบรรลุอมตธรรมก่อนก็ให้
บอกแก่อีกคน

❂	 เพื่อนรักพบพระอัสสชิ บรรลุธรรมจักษุตำมเพื่อน
  จากนัน้ เมือ่ทัง้สองคนได้ข่าวว่ามสีมณะหรอืพราหมณ์
ที่โลกยกย่องกันว่าเป็นบัณฑิตผู้รู้ ก็จะเสาะหาไปยังส�านัก
นั้นๆ แต่ก็ยังไม่พบหนทางหลุดพ้น มีแต่พวกเขาต้องตอบ
ปัญหาของคนเหล่านั้น
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  จนวันหนึ่ง อุปติสสะ (พระสารีบุตร) ก็ได้พบเห็น 
พระอัสสชิเถระก�าลังบิณฑบาต มีอิริยาบถชวนให้เลื่อมใส 
จึงติดตามไปถามความเป็นมาและธรรมที่ศาสดาของท่าน
สอน พระอัสสชกิไ็ด้แสดงธรรมโดยย่อ จบแล้วอปุตสิสะบรรลุ
ธรรมจกัษ ุและขออนญุาตกลับไปบอกข่าวดนีีแ้ก่โกลติะก่อน 
แล้วจะติดตามไปภายหลัง
  เวลาต่อมา สารีบุตรปริพาชกเข้าไปหาสหายรัก  
โมคคัลลานปริพาชกเห็นแล้วถามว่า
  “ผู้มีอายุ อินทรีย์ของท่านผ่องใส ผิวพรรณของท่าน
บริสุทธิ์ผุดผ่อง ท่านได้บรรลุอมตธรรมแล้วกระมัง?”
  สารบีตุร   : ถกูแล้วผูม้อีาย ุเราได้บรรลอุมตธรรม
แล้ว
  โมคคัลลานะ :  ท่านบรรลุอมตธรรมได้อย่างไร? 
ด้วยวิธีใด?
  สารีบุตรปริพาชกจึงเล่าถึงการได้พบเห็นพระอัสสชิ 
และได้ถามท่านว่า “ท่านบวชกับใคร? ใครเป็นศาสดาของ
ท่าน? ท่านชอบใจธรรมของใคร?” พระอัสสชิได้ตอบว่า  
“เราบวชกับพระผูม้พีระภาคเจ้า พระองค์เป็นศาสดาของเรา 
และเราชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น”
  เราได้ถามต่อไปว่า “พระศาสดาของท่านสอนอย่างไร? 
แนะน�าอย่างไร?”

-18-0629.indd   137 7/2/61 BE   10:17 AM



138

  พระอัสสชิเถระได้ตอบธรรมแก่เราโดยย่อว่า...
  “ธรรมเหล่าใดเกิดจากเหตุ พระตถาคตเจ้าทรงแสดง
เหตุเกิด และความดับแห่งธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะ 
ทรงสั่งสอนอย่างนี้”
  โมคคลัลานะได้ฟังธรรมนีแ้ล้วได้เกดิ “ดวงตาเหน็ธรรม 
(ธัมมจักษุ) ปราศจากมลทินว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้น
เป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา”
  และโมคคัลลานะก็ได้มีความเห็นว่า “ธรรมนี้แหละ  
ถ้ามอีีกกเ็พยีงเท่านี ้ท่านท้ังหลายพึงบรรลุถงึบทอนัหาความ
โศกมิได้ บทอันหาความโศกมิได้นี้ พวกเรายังไม่เห็นล่วงเลย
มาแล้วหลายหมื่นกัป”

❂	 บอกข่ำวแก่เหล่ำบริวำรและชักชวนอำจำรย์ 
  โมคคัลลานปริพาชกชักชวนสารีบุตรปริพาชกว่า  
“ผู้มีอายุ เราพากันไปส�านักพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด เพราะ
พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระศาสดาของเรา”
  สารีบุตรกล่าวว่า “ผู้มีอายุ พวกปริพาชก ๒๕๐ คน 
อาศัยเรา เห็นแก่เรา จึงอยู่ในส�านักนี้ เราควรบอกพวกเขา
ก่อน พวกนั้นจะท�าตามที่เขาต้องการ”
  แล้วพากันไปหาปริพาชกเหล่านั้น แจ้งว่า เราจะไป
ส�านักพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์เป็นศาสดาของเราแล้ว
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  พวกปริพาชกบริวารตอบว่า “พวกเราอาศัยท่าน  
เหน็แก่ท่าน จงึอยูใ่นส�านกันี ้ถ้าท่านจะประพฤตพิรหมจรรย์
ในพระมหาสมณะ พวกเราทัง้หมดกจ็ะประพฤตพิรหมจรรย์
ในพระมหาสมณะด้วย”
  จากนัน้ สารบีตุรและโมคลัลานะพากนัเข้าไปหาสญัชยั 
ปริพาชก บอกลาว่าจะไปยังส�านักของพระผู้มีพระภาคเจ้า  
สัญชัย (หรือสญชัย) ปริพาชกกล่าวห้ามว่า อย่าไปเลย  
ขอให้อยู่ช่วยเราบริหารหมู่คณะนี้เถอะ (ดูตอนลาอาจารย์
จากเรื่องพระสารีบุตรเถระ)
  แต่ทั้งสองคนยืนยันความตั้งใจ ได้พาหมู่ปริพาชก  
๒๕๐ คน เดินทางมุ่งหน้าไปพระวิหารเวฬุวัน ท�าให้สัญชัย
ปริพาชกมีโลหิตร้อนพุ่งออกจากปาก

❂	 ทรงพยำกรณ์ว่ำทั้งสองจะเป็นคู่สำวกชั้นยอด
  พระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นทั้งสองแต่ไกล ตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย สหายสองคนนั้น คือ โกลิตะและอุปติสสะ 
ก�าลังมา พวกเขาจักเป็นคู่สาวกของเรา เป็นคู่สาวกอันเจริญ
ชั้นเยี่ยมของเรา”
  ทั้งสองคน (พร้อมบริวาร ๒๕๐ คน) เข้าเฝ้าซบศีรษะ
ลงที่พระบาทพระผู้มีพระภาคเจ้า กราบทูลขอบรรพชา
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อุปสมบทว่า “ขอพวกข้าพระพุทธเจ้าพึงได้บรรพชา พึงได้
อุปสมบทในส�านักพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าข้า”
  ตรัสว่า “พวกเธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรา
กล่าวดีแล้ว พวกเธอจงประพฤติพรมจรรย์เพื่อท�าที่สุดทุกข ์
โดยชอบเถิด”
  พระวาจานั้นแล ได้เป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุ 
เหล่านั้น

(วินย.มหา.ข้อ ๖๔-๗๒)

❂	 ใช้เวลำ ๗ วันบรรลุพระอรหัต
  อรรถกถาเล่าว่า หลังอุปสมบทได้ ๗ วัน พระมหา- 
โมคคัลลานะก็บรรลุพระอรหัต เป็นพระอรหันต์

(วินย.อ.๔/๑/๑๓๔)

  
  ท่านเหล่าว่า นับจากวันที่บวชแล้ว
  วันท่ี ๗ (แต่อรรถกถาธรรมบทว่า หลังบวช ๒ วัน)  
พระโมคคัลลานะเข้าไปอาศัยบ้านกัลลวาละ แคว้นมคธ 
บ�าเพ็ญสมณธรรมอยู่ ท่านถูกถีนมิทธะรบกวนจิต ท�าให้มี
ความง่วง ความเบื่อหน่าย พระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วทรง
ท�าให้สลดใจด้วยพระพุทธด�ารัสว่า ...
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  “โมคคลัลานะ ความพยายามของเธออย่าได้ไร้ผลเลย”
  เมื่อได้ฟังธาตุกรรมฐานอันพระพุทธเจ้าตรัสแสดง
เพื่อบรรเทาความโงกง่วงให้ ท่านบรรลุมรรคทั้ง ๓ เบื้องบน  
(คือ สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และอรหัตตมรรค)  
โดยวิปัสสนาตามล�าดับ แล้วถึงท่ีสุดสาวกญาณ (ปัญญาที่
พระสาวกระดับท่านต้องมี เช่น ปฏิสัมภิทา ๔ ) ในขณะแห่ง
ผลอันเลิศ คือ พระอรหัตตผล

(อปทาน.อ.๘/๑/๔๘๗,องฺ.อ.๑/๑/๒๗๔-๕)

 
  อรรถกถาธรรมบทเล่าว ่า หลังบวชแล้ว ๒ วัน  
พระโมคคัลลานะไปอาศัยอยู่ที่บ้านกัลลวาละ เกิดถีนมิทธะ
ครอบง�า พระพทุธเจ้าทรงท�าให้ท่านเกดิความสงัเวช บรรเทา
ถนีมทิธะได้ และฟังธาตุกรรมฐานจากพระตถาคตเจ้า กท็�ากิจ 
ในมรรค ๓ เบื้องบนได้ส�าเร็จ ถึงที่สุดสาวกบารมีญาน

(ธ.อ.๑/๑๓๐)

❂	 ก่อนบรรลุได้ฟังอุบำยแก้ง่วง ๘ อย่ำง
  ส่วนพระบาลีเล่าว่า ตอนที่พระมหาโมคคัลลานะ นั่ง
โงกง่วงอยู่ที่บ้านกัลลวาลมุตตะ แคว้นมคธนั้น พระพุทธเจ้า
ประทับอยู ่ ท่ีป่าเภสกฬามิคทายวัน ใกล้กลับพระนคร 
สุงสุมารคีระ แคว้นภัคคะ
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  พระพทุธเจ้าทอดพระเนตรเหน็ด้วยทพิยจกัษลุ่วงจกัษุ
มนุษย์แล้ว ทรงหายพระองค์จากสถานที่ประทับไปปรากฏ
อยู่เบื้องหน้าพระมหาโมคคัลานะ
  ตรัสถามว่า “โมคคัลลานะ เธอง่วงหรือ”
  พูดว่า “อย่างนั้น พระเจ้าข้า”
  ตรัสสอนอุบายแก้ง่วง ๘ อย่าง ดังนี้
  ๑. เมื่อคิดถึงเรื่องใดอยู่ ก็ให้คิดถึงเรื่องนั้นให้มาก
  ๒. ถ้ายังไม่หายง่วง ก็พึงตรึกนึกถึงธรรมที่ได้เรียน 
ได้ฟังมา
  ๓. ถ้ายังไม่หายง่วง ก็พึงท�าการสาธยายธรรมตามที่ 
ได้เรียนได้ฟังมาให้พิสดาร
  ๔. ถ้ายังไม่หายง่วง ก็พึงใช้วัสดุท่ีสมควรยอนช่องหู 
ทั้งสองข้าง และเอามือลูบตัว
  ๕. ถ้ายังไม่หายง่วง ก็พึงลุกขึ้นยืน เอาน�้าล้างใบหน้า 
เหลียวมองดูทิศต่างๆ แหงนดูดวงดาวนักขัตฤกษ์
  ๖. ถ้ายงัไม่หายง่วง กพ็งึท�าในใจถงึอาโลกสญัญา (นกึถงึ
แสงสว่าง) ท�าในใจว่า กลางวันอย่างไรกลางคืนก็อย่างนั้น  
กลางคืนอย่างไรกลางวันก็อย่างนั้น มีใจเปิดเผย ไม่มีอะไร 
หุ้มห่อให้มืดมิด ท�าจิตให้มีแสงสว่าง
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  ๗. ถ้ายังไม่หายง่วง ก็พึงอธิษฐานจงกรม (เดินกลับไป
กลับมา) ก�าหนดหมายเดินกลับไปกลับมา ส�ารวมอินทรีย์  
มีใจไม่คิดซ่านไปภายนอก
  ๘. ถ้ายังไม่หายง่วง ก็พึงนอนแบบสีหไสยา (นอน
อย่างมใีจม่ันคงดจุราชสห์ี) คือ นอนตะแคงข้างขวา ซ้อนเท้า
เหลื่อมเท้า นอน เอน เคลิ้มหลับ (ก�าหนดหมายเวลาลุกขึ้น)

(องฺ.สตฺตก.ข้อ ๕๘)

 
  อรรถกถาเล่าว่า พระโมคคัลลานะกระท�าสมณธรรม
อยู่ในป่า มีร่างกายอ่อนล้า เพราะเพียรตลอด ๗ วัน จึงนั่ง
โงกง่วงอยู่ท้ายที่จงกรม 

❂	 ตรัสวิธีท�ำตนเมื่อเข้ำสู่บ้ำน
  ตรัสสอนต่อไปว่า ...
  “โมคคลัลานะ เพราะเหตนุัน้แล เธอพงึศกึษาอย่างนีว่้า  
เราจะไม่ชูงวง (มีมานะถือตัวว่าเป็นคนส�าคัญ) เข้าไปสู่
ตระกูล เพราะถ้าภิกษุชูงวงเข้าไปสู่ตระกูล หากในตระกูลมี
กรณียกิจอยู่หลายอย่างก็จะเป็นเหตุให้พวกเขาไม่ใส่ใจภิกษุ
ผู้เข้ามาแล้ว
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  ภิกษุย่อมมีความคิดว่า อาจจะมีใครยุยงให้สกุลนี ้
แตกกับเรา พวกเขาดูอิดหนาระอาใจ เมื่อบิณฑบาตไม่ได้
อะไร ภิกษุนั้นก็ย่อมเก้อเขิน คิดฟุ้งซ่าน ไม่ส�ารวมจิต จิตก็
ย่อมห่างจากสมาธิ”

❂	 ให้ระวังค�ำพูด เพรำะมีผลต่อควำมสงบจิต
  “โมคคลัลานะ เพราะเหตนุัน้แล เธอพงึศกึษาอย่างนีว่้า  
เราจะไม่พูดถ้อยค�าที่จะเป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกัน เม่ือต้องพูด
ต้องเถียงกัน มีการพูดมากย่อมคิดฟุ้งซ่าน ย่อมไม่ส�ารวม  
เมื่อไม่ส�ารวม จิตก็ย่อมห่างจากสมาธิ”

❂	 ไม่ควรคลุกคลีกับคน ควรคลุกคลีกับสถำนที่เงียบสงัด
  “โมคคัลลานะ เราไม่ได้สนับสนุนให้คลุกคลี แต่เราก็
ไม่ได้ต�าหนิความคลุกคลีเสียทั้งหมด คือ เราไม่สนับสนุนให้
คลุกคลีกับชนทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิต 
แต่ว ่าเราสนับสนุนให้คลุกคลีกับเสนาสนะที่เงียบสงบ  
ไม่อื้ออึง ไร้คนสัญจร เป็นที่ที่ควรประกอบกิจของผู้ต้องการ
ความสงัด”
  (อรรถกถาว่า พทุธประสงค์คอืจะให้พ้นจากบาปมติร)
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❂	 ทูลถำมปัญหำ บรรลุพระอรหัต
  พระโมคคัลลานะทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
โดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงไรหนอ ภิกษุจึงเป็นผู้หลุดพ้น
แล้ว เพราะสิ้นตัณหา มีความส�าเร็จล่วงส่วน มีที่สุดล่วงส่วน 
ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย”
  ตรัสตอบว่า ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เมื่อได้ฟังว่า
ธรรมทั้งปวงไม่ควรถือมั่น ครั้นได้ฟังแล้ว เธอย่อมรู้ชัดธรรม 
ทั้งปวงด้วยปัญญาอันยิ่ง ย่อมก�าหนดรู้ธรรมทั้งปวงด้วย
ปัญญา (วิปัสสนา)
  เมื่อเสวยเวทนาอย่างใด ไม่ว่าจะสุข ทุกข์ หรือไม่สุข
ไม่ทุกข์ ก็ย่อมพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในเวทนาเหล่านั้น  
(อนิจจานุปัสสี) ก็จะคลายก�าหนัด (วิราคานุปัสสี) ย่อม
พิจารณาเห็นความดับ (นิโรธานุปัสสี) เห็นความสละคืน  
(ปฏินิสสัคคานุปัสสี)
  เมื่อเธอพิจารณาเห็นอยู ่อย่างนั้นๆ ย่อมไม่ยึดมั่น
อะไรๆ ในโลก เมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้ง เมื่อไม่สะดุ้งก็ย่อม
ปรินิพพานเฉพาะตัวทีเดียว
  ย่อมรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจ 
ที่ควรท�าท�าเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี
  โมคคัลลานะ ข้อปฏิบัติโดยย่อมีเพียงเท่านี้แล 

(องฺ.สตฺตก.ข้อ ๕๘)
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  อรรถกถาอธบิายว่า ธรรมทัง้ปวงทีไ่ม่ควรยดึม่ัน ได้แก่ 
ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ เป็นธรรมท่ีไม่ควรยึดม่ันด้วยตัณหา
และทิฏฐิ เพราะธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็น
อนัตตา แม้อยากจะยึดถือก็ไม่ส�าเร็จ เพราะความที่มีความ
แปรปรวนเป็นอื่น ดังนี้เป็นต้น
  ท่านว่า ท่านทูลถามโดยย่อ พระพุทะเจ้าก็ตรัสตอบ
โดยย่อ พระโมคคัลลานะฟังแล้ว เจริญวิปัสสนาก็ได้บรรลุ
พระอรหัต  

(ดู องฺ.อ.๔/๑๘๖-๑๙๑)

❂	 เขย่ำบุพพำรำมปรำสำทด้วยหัวแม่เท้ำ เตือนภิกษใุหม่ 
  หลังจากท่านเป็นพระอรหันต์แล้ว ท่านได้บ�าเพ็ญ
ศาสนกิจในการเผยแผ่ธรรม และการช่วยดูแลหมู่สงฆ์ 
เป็นต้น โดยเฉพาะการใช้อิทธิปาฏิหาริย์ประกอบการสอน
บุคคลต่างๆ หลายวาระด้วยกัน เช่น การเขย่าบุพพาราม
เป็นต้น ซึ่งเป็นความโดดเด่นมากของท่าน 
  พระมหาโมคคลัลานะกล่าวไว้ภายหลงัว่า “แม้แผ่นดนิ
อันลกึหนา ใครๆ ให้หวัน่ไหวได้ยาก แต่เราผูถ้งึทีสุ่ดแห่งฤทธิ์ 
พึงให้ไหวได้ด้วยนิ้วหัวแม่เท้าซ้าย”

(ขุ.อป.ข้อ ๔)
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   อรรถกถาเล่าว่า สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่
บุพพารามปราสาท ซึง่นางวสิาขามหาอบุาสกิาให้สร้างถวาย 
ครั้งนั้น มีภิกษุจ�านวนมาก (ภิกษุบวชใหม่) นั่งคุยกันอยู่บน
ปราสาทชัน้บน โดยไม่ได้ค�านงึถงึความเคารพพระศาสดาเลย 
พวกท่านพดูคยุกนัแต่เรือ่งไร้สาระ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
  พระพทุธเจ้าทรงสดบัถ้อยค�าเหล่านัน้แล้วทรงประสงค์
จะให้ภิกษุเหล่านั้นสลดใจ และมีจิตใจพร้อมที่จะรับฟังพระ
ธรรมเทศนา จึงตรัสเรียกพระเถระมา
  ตรสัว่า “โมคคลัลานะ เธอจงฟังส ิพวกภกิษใุหม่พดูคยุ 
แต่ดิรัจฉานกถา”
  พระเถระทราบพุทธประสงค์แล้ว จึงเข้าฌานมี 
อาโปกสิณ (กสิณน�้า) เป็นอารมณ์ มีอภิญญาเป็นบาท  
ออกแล ้วอธิษฐานว ่า “ขอท่ี ต้ังปราสาทจงเป ็นน�้ า”  
แล้วเอานิ้วหัวแม่เท้ากดยอดปราสาท ปราสาทก็โอนเอน
ไปมา พวกภิกษุเหล่านั้นตื่นตกใจกลัวจะตกจากปราสาท  
พวกท่านรีบหนีออกจากปราสาทไปยืนรวมอยู ่ใกล้กับ 
พระผู้มีพระภาคเจ้า 
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  ทรงตรวจดูอัธยาศัยของภิกษุเหล่านั้นแล้วทรงแสดง
ธรรม จบเทศนา ภิกษุเหล่านั้นบางพวกบรรลุโสดาปัตติผล
บ้าง สกทาคามิผลบ้าง อนาคามิผลบ้าง และบางพวกตั้งอยู่
ในอรหัตตผล

(อปทาน.อ.๘/๑/๔๙๗)

  ในพระบาลีเล่าว่า ภิกษุใหม่เหล่านั้น “เป็นผู้ฟุ้งซ่าน 
อวดตัว มจิีตตรกึไปเรือ่ย ปากกล้า เสยีงดงั ลมืสตสิมัปชญัญะ 
จิตไม่มั่นคง คิดจะสึก ไม่ส�ารวมอินทรีย์”
   พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระโมคคัลลานะว่า “ไปเถิด 
โมคคัลลานะ เธอจงยังภิกษุเหล่านั้นให้สังเวช” ท่านจึงใช้
อิทธาภิสังขาร (ใช้อาโปกสิณ) กระท�าให้ปราสาทสะท้าน
สะเทือนสั่นไหวด้วยหัวแม่เท้า
  ภิกษุเหล่านั้นเกิดความกลัว พูดคุยกันว่า แปลกจริง
ลมก็ไม่มี ปราสาทก็มีรากลึกฝังในดินอย่างดี ต้องมีอะไร 
สักอย่างท�าให้ปราสาทไหว
  พระพทุธเจ้าตรสับอกแก่พวกภกิษวุ่า พระโมคคัลลานะ 
ต้องการจะให้พวกเธอสลดสังเวชใจ จึงใช ้ฤทธิ์ท�าให ้
ปราสาทไหว แล้วตรัสถามว่า ท่ีโมคคัลลานะท�าอย่างนี้ 
ได้เพราะเจริญธรรมเหล่าไหน? ภิกษุเหล่านั้นทูลว่า พวกตน
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มีพระองค์เป็นรากฐาน มีพระองค์เป็นผู้น�า ขอพระองค์เป็น
ที่พึ่งประทานเนื้อความแห่งภาษิตให้แจ่มแจ้งเถิด พวกข้า
พระองค์ได้ฟังแล้วจะได้ทรงจ�าไว้
  จึงทรงแสดงอิทธิบาท ๔ ท่ีเป็นไปกับฌานสมาบัติ  
ฤทธิ์ที่มีอภิญญาเป็นปัจจัย และอิทธิบาท ๔ ที่เป็นไปกับ 
การเจริญวิปัสสนาจนบรรลุเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ 

(ดู ส�.ม.ข้อ ๑๑๕๔-๑๑๖๑, ดู ส�.ม.ข้อ ๑๒๔๑-๑๒๔๔)

❂	 ใช้ฤทธิ์เขย่ำเวชยันตปรำสำทของท้ำวสักกะ 
  ท่านเล่าว่าเวชยันตปราสาทสูงหนึ่งพันโยชน์ มีป้อม
และเรือนยอดหลายพันผุดแวดล้อม เป็นปราสาทที่เกิดขึ้น 
ในคราวทีพ่วกเทวดาชนะพวกอสรู ปราสาทจงึได้ชือ่ว่า เวชยนัต์  
เพราะบังเกิดตอนถึงที่สุดแห่งชัยชนะ ตั้งอยู่ในภพดาวดึงส์
  สมัยหนึ่ง ท้าวสักกะเสด็จเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ 
บุพพารามวิหาร ใกล้กรุงสาวัตถี แล้วทูลถามว่า 
  “ข้าแต่พระองค์ผูเ้จริญ กล่าวโดยย่อแล้วด้วยข้อปฏิบตัิ
เพียงเท่าไหร่ ภิกษุจึงชื่อว่าน้อมไปแล้วในธรรมท่ีสิ้นตัณหา  
มีความส�าเร็จล่วงส่วน มีความปลอดโปร่งจากกิเลสเป็น
เครื่องประกอบล่วงส่วน เป็นพรหมจารีล่วงส่วน มีที่สุด 
ล่วงส่วน เป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย” 
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  พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า ...
  “ดูก่อนจอมเทพ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  
ได้สดบัว่า พระธรรมทัง้ปวงไม่ควรยดึมัน่ เมือ่ภกิษุ
ได้สดับความน้ีแล้ว ย่อมทราบชัดธรรมทั้งปวง
ด้วยปัญญาอันยิ่ง ครั้นทราบชัดธรรมทั้งปวงด้วย
ปัญญาอันยิ่งแล้ว ย่อมก�าหนดรู้ธรรมทั้งปวง
  ครั้นก�าหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้ว เม่ือเธอได้
เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง สุขก็ดี ทุกข์ก็ดี มิใช่
ทกุข์มใิช่สขุกด็ ีเธอย่อมพิจารณาเหน็ความไม่เทีย่ง 
พิจารณาเห็นความหน่าย พิจารณาเห็นความดับ 
พิจารณาเห็นความสละคืนในเวทนาทั้งหลายนั้น
  เม่ือพิจารณาเห็นดังน้ันแล้ว ย่อมไม่ยึดมั่น 
สิ่งใดๆ ในโลก เมื่อไม ่ยึดมั่น ย ่อมไม่สะดุ ้ง
หวาดหวั่น เมื่อไม่สะดุ้งหวาดหวั่น ย่อมดับกิเลส
ให้สงบได้เฉพาะตัว และทราบชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว 
พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรท�า ท�าเสร็จแล้ว 
กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี
  ดกู่อนจอมเทพ กล่าวโดยย่อ ด้วยข้อปฏบิตัิ
เท่านี้แล ภิกษุช่ือว่าน้อมไปแล้วในธรรมเป็นที่สิ้น
ตัณหา...”

(ดู ม.มู.ข้อ ๔๓๓-๔๓๔)
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  ท้าวสักกจอมเทพ ทรงชื่นชมยินดีพระภาษิต ถวาย
อภิวาท กระท�าประทักษิณแล้วหายไปจากที่นั้น
  (อรรถกถาว่า ท้าวสักกะเร่งรีบกลับเพราะประสงค์ 
จะไปเล่นกฬีา ก่อนทีจ่ะเสดจ็เข้าเฝ้า ตรสัให้ท้าวมหาราชทัง้ 
๔ อารักขาในทิศทั้งสี่ ทรงช้างเอราวัณ มีเหล่าเทพแวดล้อม
พร้อมด้วยนางฟ้อน ๒ โกฎิครึ่ง ประทับที่ประตูอุทยานแล้ว
ทรงด�าริถึงปัญหานี้ คิดว่า หากเข้าไปเล่นกีฬาก่อนก็อาจจะ
ลมืปัญหา เราจะให้รอก่อน แล้วหายจากคอช้างไปเข้าเฝ้าทลู
ถามปัญหา ได้ค�าตอบแล้วก็รีบกลับ)
  พระมหาโมคคัลลานะนั่งอยู ่ไม่ไกลนัก รู ้เห็นการ 
เข้าเฝ้าของท้าวสักกะแล้วคิดว่า “ท้าวสักกะทราบความ 
แห่งพระพุทธด�ารัส หรือว่าไม่ทราบ” แล้วหายตัวจาก 
บุพพารามปราสาทไปปรากฏตัวในหมู่เทวดาช้ันดาวดึงส์  
(ท่านว่า พระเถระได้ยินเสียงทูลถาม แต่ไม่ได้ยินพระพุทธ
ด�ารัสตอบ ได้ยินแต่เสียงอนุโมทนาของท้าวสักกะ)  เพื่อจะ
สอบถามความแห่งพระพุทธด�ารัสจากท้าวสักกะ
  ขณะนั้น ท้าวสักกะก�าลังอิ่มเอิบพร้อมพรั่งด้วยดนตรี 
๕๐๐ ในสวนดอกบุณฑริก ได้ทอดพระเนตรเห็นพระเถระ
แต่ไกล จึงให้หยุดบรรเลงดนตรี เสด็จเข้าไปหา นิมนต์ให้นั่ง 
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  ครั้นท้าวสักกะนั่งยังอาสนะต�่ากว่าแล้ว พระเถระได้
ทูลถามว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงความน้อมไปในธรรม
เป็นที่ส้ินตันหาโดยย่อแก่พระองค์อย่างไร? ขอตรัสบอกแก่
อาตมาบ้าง อาตมาจักได้มีส่วนแห่งธรรมนั้นบ้าง
  ท้าวสักกะตรัสว่าตนเองมีกิจมาก มีธุระมาก มีธุระ 
ส่วนตัวและธุระของเทวดาชั้นดาวดึงส์ ภาษิตนั้นลืมแล้ว  
แล้วตรัสเล่าคราวท่ีเทวดาชนะพวกอสูรนั้น ตนเองให้สร้าง
เวชยันตปราสาท มีเป็นร้อยชั้น ชั้นหนึ่งๆ มีเรือนยอด ๗๐๐ 
มีนางอัปสร ๗๐๐ นางอัปสรแต่ละนางจะมีนางเทพธิดา 
คอยบ�าเรอ ๗๐๐ “ข้าแต่ท่านพระโมคคัลลานะ ท่านปรารถนา 
เพื่อจะชมสถานที่น่ารื่นรมย์ของปราสาทบ้างไหม?”
  (อรรถกถาว่า มีคดต่ีางๆ ของพวกเทวดาเกิดขึน้จ�านวน
มาก ท้าวสกักะต้องคอยตดัสนิ) จงึตรสัว่ามกีจิมาก มธีรุะมาก
  พระมหาโมคคัลลานะรับด้วยดุษฎีภาพ
  ท้าวสักกะและเท้าเวสวัณมหาราช (ท่านว่าทั้งสอง 
สนิทกันมาก) นิมนต์ให้พระเถระเดินไปข้างหน้า เข้าไป
ในปราสาท พวกนางเทพเห็นพระเถระแล้วละอายใจ รีบ
เข้าสู่ห้องของตนๆ คล้ายหญิงสะใภ้เห็นพ่อผัวก็เกรงกลัว  
ละอายใจอยู่
  ท้าวสกักะและท้าวเวสวณัได้เชือ้เชญิให้พระเถระดชูม
สถานที่ต่างๆ พระเถระกล่าวว่า
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  “สถานท่ีของท้าวโกสีย์ (อีกชื่อหนึ่งของท้าวสักกะ)  
น่ารื่นรมย์ งดงาม เหมือนสถานที่ของผู ้ได้ท�าบุญไว้แต่ 
ปางก่อน” แล้วด�าริว่าท้าวสักกะเป็นผู้ประมาทมาก เราจะ
ท�าให้สลดใจ
  ท ่านจึงบันดาลอิทธาภิสังขาร ใช ้หัวแม ่เท ้ากด 
เวชยันตปราสาทเขย่าให้สั่นไหว (อรรถกถาว่า พระเถระ 
เข้าอาโปกสิณออกแล้วอธิษฐานว่า ขอให้ที่ตั้งของปราสาท 
จงเป็นน�้า จากนั้นใช้หัวแม่เท้ากดลงที่ช ่อฟ้าประสาท 
ปราสาทหวั่นไหวไปมาเหมือนบาตรลอยอยู่เหนือน�้า วัสดุ 
ทั้งหลายภายในปราสาทกระทบกันมีเสียงดัง)
  ท้าวสักกะ ท้าวมหาราช และพวกเทพชั้นดาวดึงส์  
พากันเกิดความประหลาดใจกล่าวกันว่า
  “ท่านผูเ้จรญิทัง้หลาย นีเ่ป็นความอศัจรรย์ พระสมณะ
นีม้ฤีทธิม์าก มอีานภุาพมาก เอาหวัแม่เท้ากดทพิยพภิพ เขย่า
ให้สั่นสะท้านหวั่นไหวได้”
  พระมหาโมคคัลลานะทราบว่า ท้าวสักกะทรงเกิด
ความสลดพระทัย มีพระโลมชาติชูชัน (ขนลุก) จึงถามซ�้าว่า 
พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสความพ้นจากปัญหาโดยย่นย่อ
อย่างไร?
  คราวนี้ท้าวสักกะได้ตรัสตอบตามที่พระพุทธเจ้าตรัส
แล้วทุกประการ
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  (อรรถกถาว่า คราวนี้ท้าวสักกะทรงระลึกได้ เพราะ
พระเถระได้ท�าความโสมนัสและความสังเวชพระทัยให้เกิด
แก่ท้าวสักกะ น�าความมืดคือความลุ่มหลงออกไป ความมี
สติสัมปชัญญะก็กลับคืนมา) 
  พระมหาโมคคัลลานะชื่นชมยินดีที่ท ้ าวสักกะ 
แสดงธรรมตามที่ทูลถามมาได้ แล้วหายตัวจากหมู่เทพ 
ชั้นดาวดึงส์ มาปรากฏตัวที่บุพพารามปราสาท
  ครัน้พระเถระจากไปแล้วไม่นาน พวกเทพธดิาผูบ้�าเรอ 
ท้าวสักกะได้ทลูถามว่า พระสมณะนัน้เป็นศาสดาของพระองค์
หรือ? ท้าวสักกะตรัสตอบว่า พระสมณะไม่ใช่พระศาสดา 
ของเรา แต่ท่านเป็นสพรหมจารขีองเรา (หมายถึงเป็นผูบ้รรลุ
มรรคพรหมณ์จรรย์เหมือนกัน)
  พวกเทพธิดาทูลชมเชยว่า เป็นลาภของพระองค์ที่มี
พระสมณะเช่นนี้เป็นสพรหมจารี พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็น
ศาสดาของพระองค์ก็คงมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก เป็น
อัศจรรย์แน่
  พระมหาโมคคัลลานะเข้าเฝ้าทูลถามว่า พระผู ้มี 
พระภาคเจ้าทรงแสดงความน้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นตัณหา
โดยย่อแก่เทพผู้มีศักดิ์ใหญ่บ้างหรือไม่?  พระพุทธเจ้าตรัส 
เล่าว่า ท้าวสกักะได้เข้ามาทูลถามปัญหาดังกล่าวและพระองค์ 
ก็ทรงตอบปัญหาข้อนั้นไปแล้ว
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  (ตรัสแสดงเหมือนที่ท้าวสักกะตอบพระโมคคัลลานะ
นั่นแล)
  จบแล้ว พระเถระชื่นชมยินดีพระภาษิต

(ดู ม.มู.ข้อ ๔๓๓-๔๓๙, ม.อ.๑/๓/๑๕๔-๑๖๓, อปทาน.อ.๘/๑/๔๙๗-๔๙๙)

 
❂	 รวมกับพระพุทธเจ้ำและพระเถระอื่นสั่งสอนพรหม
  สมยัหนึง่ มพีรหมองค์หนึง่ (ในพรหมโลกชัน้มหาพรหมา,  
ในปฐมฌานภูมิ) เกิดทิฏฐิความเห็นขึ้นว่า “พวกสมณะหรือ
พราหมณ์ที่จะพึงมาในพรหมโลกนี้ได้ ไม่มีเลย”
  พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวัน ทรงทราบ
ความเห็นของพรหมนั้นแล้ว ทรงต้องการจะอนุเคราะห์ให้
คลายจากความเหน็เช่นนัน้ ทรงหายพระองค์จากพระเชตวนั
ไปปรากฏพระองค์ในพรหมโลกนัน้ แล้วประทบันัง่คูบ้ลัลงัก์ 
(ขัดสมาธิ) เข้าเตโชกสิณเหนือที่อยู่ของพรหมนั้น
  พระโมคคัลลำนะเกิดความคิดว่า ขณะนี้ พระผู้ม ี
พระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ไหนหนอ? 
  กเ็หน็ด้วยทิพยจกัษุว่าก�าลงัประทบันัง่อยูท่ีพ่รหมโลก  
ท่านจึงหายตัวไปจากท่ีนั่นไปปรากฏตัวนั่งคู ้บัลลังก์เข้า 
เตโชกสิณทางทิศบูรพา เหนือพรหม แต่ต�่ากว่าพระพุทธเจ้า
  แมพ้ระมหำกัสสปะก็เกิดความคิดว่า ขณะนี้ พระผู้มี
พระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ไหนหนอ?
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  ก็เห็นด ้วยทิพยจักษุ. . .ท ่านจึงหายตัวไปปรากฏ 
นั่งคู ้บัลลังก์เข ้าเตโชกสิณทางทิศทักษิณ เหนือพรหม  
แต่ต�่ากว่าพระพุทธเจ้า
  แมพ้ระมหำกัปปินะ...ก็หายตัวไปปรากฏนั่งคู้บัลลังก์
เข้าเตโชกสิณทางทิศปัจฉิม...
  แม้พระอนุรุทธะ...ก็หายตัวไปปรากฏนั่งคู้บัลลังก์ 
เข้าเตโชกสิณทางทิศอุดร...
   (อรรถกถาว่า พระพุทธเจ้าและพระเถระทั้งหลายเข้า
เตโชกสิณ ออกแล้วอธษิฐานขอให้มเีปลวไฟพุง่ออกจากสรรีะ 
เปลวไฟปรากฏทั่วพรหมโลก)
  ครั้งนั้น พระมหาโมคคัลานะได้กล่าวกับพรหมนั้น
ว่า “ผู้มีอายุ ทิฏฐิในกาลก่อนของท่าน แม้ในวันนี้ก็ยังมีแก่
ทา่นหรือ? ท่านเห็นพระรัศมขีองพระผูม้ีพระภาคเจ้าเป็นไป
อย่างวเิศษเบือ้งหน้าของสัตว์ในพรหมโลกหรอื?” (คอืถามว่า 
ความเห็นผิดที่ส�าคัญผิดตอนต้นนั้นก็ยังมีอยู่หรือเปล่า?)
  พรหมนั้นตอบว่า “ข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ ทิฏฐิในกาล
ก่อนของข้าพเจ้ามิได้มีแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเห็นพระรัศมีของ
พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นไปเหนือสัตว์โลกในพรหมโลก ไฉน
วันนี้ข้าพเจ้าจะพึงกล่าวว่า เราเป็นผู้เที่ยงติดต่อกันเล่า” 
(ตอบว่า เมือ่เห็นพระพุทธเจ้าและพระสาวกมายงัพรหมโลก  
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ความเช่ือ ความเห็นผิด ที่ว่าจะไม่มีใครมาถึงได้ย่อมละไป 
พรหมเช่ือผดิๆ ว่า มเีฉพาะพวกตนตลอดไปซึง่เป็นสัสสตทฏิฐิ  
เมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าแล้ว พรหมก็ละ
ทิฏฐินั้น และได้บรรลุโสดาปัตติผล)
  พระพุทธเจ้าทรงท�าให้พรหมสลดใจแล้วทรงหาย
พระองค์กลับไปในพระวิหารเชตวัน
  ล�าดบันัน้ พรหมได้เรยีกพรหมปารสิชัชะองค์หนึง่ (เป็น
พรหมทีค่อยรบัใช้พวกมหาพรหม ดจุสามเณรคอยถอืของให้
พระภิกษ)ุ มา แล้วกล่าวว่า “ท่านจงไปหาพระมหาโมคคลัลานะ 
แล้วเรยีนถามท่านว่า ยงัมสีาวกท้ังหลายของพระผูม้พีระภาคเจ้า
บ้างไหม ทีม่อีนภุาพมากเหมอืนเช่นกบัท่านมหาโมคคัลลานะ 
พระกัสสปะ พระกัปปินะ และท่านพระอนุรุทธะ?”
  พระพรหมปาริสัชชะรับค�าแล้วหายตัวไปปรากฏ (ใน
พระเชตะวันวิหาร) อยู่เบื้องหน้าพระมหาโมคคัลลานะ แล้ว
เรียนถามตามที่พระมหาพรหมสั่งมา 
  พระมหาโมคคัลลานะตอบด้วยคาถาว่า

  “สาวกทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้า 
ซึ่งได้วิชา ๓ บรรลุอิทธิวิธญาณ และฉลาด 
ในเจโต ปริยญาณ หมดอาสวะ ไกลจากกิเลส 
มีอยู่มาก”
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  พรหมปาริสัชชะฟังแล้วช่ืนชมอนุโมทนาภาษิตแล้ว 
กลับไปเล่าให้พรหมฟัง มหาพรหมฟังแล้วก็มีใจชื่นชมยินดี 

(ส�.ส.ข้อ ๕๗๓-๕๘๕ อปราทิฏฐิสูตร)

  
  อรรถกถาว่า มหาพรหมส่งพรหมปาริสัชชะไปถาม 
พระมหาโมคคลัลานะ เพราะตนรูจ้กัคุน้เคยกบัท่านมากกว่า
พระเถระอีก ๓ รูป 

(ส�.อ.๑/๒/๑๕๓-๕)

 
❂	 ปรำบพญำวสวัตตีมำร
  สมัยหนึ่ง พระโมคคัลลานะเถระจงกรมอยู่ในที่แจ้ง  
ณ เภสกฬามิคทายวัน เขตเมืองสุงสุมารคีระภัคคชนบท  
ท่านถูกมารเข้าไปอยู่ในท้อง รู้สึกว่า “ท้องเราเป็นเหมือน 
มีก้อนหินหนักๆ และเหมือนท้องเต็มไปด้วยอาหารอัดแน่น 
เพราะเหตุอะไรหนอ?”
  แล้วเลิกจงกรม เข้าสู่วิหารนั่งบนอาสนะ ใคร่ครวญ
ก็เห็นมารเข้ามาอยู่ภายในท้องในล�าไส้ (แต่แรกท่านคิดว่า 
อาหารที่บริโภคเมื่อวานอาจจะไม่ย่อย) จึงกล่าวว่า “มาร 
ผู้ลามก ท่านจงออกมา ท่านจงออกมา ท่านอย่าเบียดเบียน
พระตถาคตเจ้าและสาวกของพระตถาคตเจ้า (เปรยีบเสมือน
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ว่าเมือ่รงัแกลกูกเ็ท่ากบัรงัแกพ่อแม่ด้วย) เลย การเบยีดเบียน
นัน้เป็นไปเพ่ือโทษ ไม่เป็นประโยชน์ เพ่ือทกุข์ของท่านตลอด
กาลนาน”
  มารผู้มีบาปยังอยู่ในช่องท้อง คิดว่า “สมณะนี้ไม่เห็น
ไม่รู้ว่าเราอยู่ในนี้หรอก พูดไปอย่างนั้นแหละ แม้ศาสดาของ
ท่านก็ยังไม่รู้จักเรา สาวกอย่างท่านจะรู้ได้อย่างไร”
  พระเถระรู้ความคิดมารแล้ว กล่าวว่า “มารผู้ลามก 
เรารู ้จักท่าน ท่านอย่าคิดว่าเราไม่รู ้ ท่านออกมาเถอะ  
อย่าเบียดเบียนเลย” มารรู้ว่าพระเถระรู้จริงๆ จึงออกทาง
ปากของพระมหาโมคคัลลานะ แล้วยืนอยู่ที่ข้างบานประตู
  พระเถระเห็นมารออกมายืนอยู่แล้ว จึงเล่าว่า ในอดีต
ตัวท่านเคยเป็นมารชื่อทูสี มีน้องสาวชื่อกาลี ตัวมารนี้เป็น 
ลูกของน้องสาวเรา จึงเท่ากับเป็นหลานชายของเรา 
  ครั้งนั้นเป็นสมัยของพระพุทธเจ้ากกุสันธะ ทูสีมารได้
ดลใจให้พวกพราหมณ์และคหบดด่ีาบริภาษพวกภกิษผุูม้ศีลี
มีกัลยาณธรรม ท�าให้พวกชาวบ้านตกนรกจ�านวนมาก
  พระพุทธเจ้ากกุสันธะตรัสให้พวกภิกษุเจริญเมตตา 
กรุณา มทุติา และอเุบกขาอปัปมญัญา ต่อมาทสีูมารได้ดลใจ
ชักชวนให้พราหมณ์และคฤหบดสีกัการะ เคารพ นบัถอืบชูา
ภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรม ท�าให้พวกชาวบ้านไปสวรรค์
จ�านวนมาก แต่มารก็ยังไม่รู้จักภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรม 
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  ต่อมา ทูสีมารเข้าสิงเด็กคนหนึ่ง แล้วใช้ก้อนหินขว้าง
ศีรษะพระวิธุระผู้เป็นพระอัครสาวกจนหัวแตก มีเลือดไหล 
ทูสีมารได้ตายตกในมหานรก เสวยทุกขเวทนาใหญ่
  จบแล้ว มารผูม้บีาปรู้ว่าพระเถระรู้จกัมารทัง้อดตีและ
ในกาลบัดนี้จึงหายตัวไป

(ดู ม.มู.ข้อ ๕๕๗-๕๖๖)

❂	 ปรำบนันโทปนันทนำครำช
  ใกล้รุง่วนัหนึง่ พระพุทธเจ้าทรงตรวจดโูลกแล้วทรงพบ
นาคราชช่ือว่า นันโทปนันทะ เข้ามาสู่ข่ายพระญาณ นาคราช
นั้นมีอุปนิสัยที่จะถึงไตรสรณคมน์ ทรงค�านึงว่า “นาคราชนี้
เป็นมจิฉาทฏิฐ ิไม่เลือ่มใสพระรตันตรยั ใครหนอจะสามารถ
ปลดเปลื้องมิจฉาทิฏฐิของเขาได้”
  ก็ทรงเห็นว่า พระโมคคัลลานะสามารถจะท�าได้
  ครั้นสว่าง ทรงกระท�าพระภารกิจส่วนพระองค์แล้ว
ตัดว่า “อานนท์ เธอจงบอกภิกษุท้ัง ๕๐๐ ว่าพระตถาคต 
จะเสด็จจาริกไปในเทวโลก” (นาคราชอยู่ใกล้ภพดาวดึงส์) 
  วันนั้น พวกนาคจัดเตรียมพ้ืนท่ีเพ่ือให้นันโทปนันท-
นาคราชดื่ม มีเศวตฉัตรทิพย์ด้านบนรัตนบัลลังก์ทิพย์  
มีนาคนักฟ้อนและนาคอื่นๆ ห้อมล้อม คอยข้าวและน�้า 
ที่นาคบริวารจะน�าใส่ภาชนะทิพย์เข้ามา พระพุทธเจ้าทรง
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กระท�าให้นาคราชมองเห็นพระองค์และภิกษุ ๕๐๐ รูป  
มุ่งมาหา
  พญานาคราชเห็นแล้วมีความคิดว่า “พวกสมณโล้น
เหล่านี้ เข้าไปยังภพของเทวดาชั้นดาวดึงส์ก็ดี เบ้ืองบนภพ
ของเราก็ดี ต่อแต่นี้ไป เราจะไม่ให้พวกสมณโล้นพวกนี้โปรย
ละอองเท้าบนหัวของพวกเราอีก”
  นาคราชลุกขึ้นตรงไปยังเชิงเขาสิเนรุ เนรมิตอัตภาพ
ใหญ่ขนดวงล้อมรอบเขาสิเนรุ ๗ รอบ แผ่พังพานไว้เบื้อง
บนขุนเขา เอาพังพานปิดบังภพดาวดึงส์เพื่อมิให้พวกสมณะ 
มองเห็น
  พระรัฐบำลได้กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  
เมื่อก่อนข้าพระองค์ยืนอยู ่ตรงนี้ก็มองเห็นภูเขาสิเนรุ  
เห็นภูเขาที่ล้อมสิเนรุ เห็นภพดาวดึงส์ เห็นเวชยันตปราสาท  
เห็นธงบนปราสาทเวชยันต์ แต่วันนี้ข้าพระองค์ไม่เห็นเลย 
ไม่รู้ท�าไมเป็นเช่นนี้”
  พระพุทธเจ้าตรสัว่า “รฐับาล นาคราชช่ือนนัโทปนนัทะ 
โกรธพวกเธอ จึงเอาขนดวงปิดล้อมภูเขาสิเนรุ ปิดบังท�าให้
มองไม่เห็นด้วยพังพาน” 
  พระรัฐบาลทูลอาสาที่จะก�าราบนาคราชนั้น แต ่
ไม่ทรงอนุญาต แม้พระภัททิยะ พระรำหุล และภิกษุอื่นๆ  
ก็กราบทูลขออนุญาต แต่ไม่ทรงอนุญาต 
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  ครั้นพระมหาโมคคัลลานะเถระกราบทูลขออนุญาต 
พระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาต
  พระเถระแปลงอตัภาพเป็นนาคราชใหญ่ ใช้ความใหญ่
ยาวล้อมทบัร่างของนนัโทปนนัทนาคราช วางพงัพานไว้เหนอื
พังพานของนาคราชนั้น แล้วกดนาคราชไว้กับภูเขาสิเนรุ
  นันโทปนันทนาคราชโกรธจัด บังหวนควัน พระเถระ
บังหวนควันใส่กลับ ควันของนาคราชไม่อาจเบียดเบียน
พระเถระได้ แต่ควันของพระเถระเบียดเบียนนาคราช 
อย่างมาก นาคราชต้องพ่นไฟใส่ พระเถระกพ่็นไฟรุกรานกลบั  
จนนาคราชต้องหยุดการรุกราน ร้องถามว่า “ผู้เจริญ ท่าน
เป็นใครกัน? พระเถระตอบว่า นันทะ เราคือโมคคัลลานะ” 
นาคราชกล่าวว่า ท่านผู้เจริญท่านจงกลับไปอยู่ในภาวะแห่ง
ภิกษุเถิด 
  พระโมคคัลลานะคืนร่างเป็นพระภิกษุ เดินเข้าไปทาง
ช่องหขูวาของนาคราช แล้วออกทางหูซ้าย เดนิเข้าช่องหซู้าย
แล้วออกทางช่องหขูวา เข้าช่องจมกูขวาออกทางช่องจมกูซ้าย  
เข้าช่องจมูกซ้ายออกทางช่องจมูกขวา 
  เมื่อนาคราชอ้าปาก พระเถระก็เดินเข้าไปในปาก  
เข้าเดินจงกรมในช่องท้อง พระพุทธเจ้าตรัสเตือนว่า  
“เธอจงระวัง นาคมีฤทธิ์” ทูลว่า “อิทธิบาท ๔ ของพระองค์
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เจริญและกระท�าให้มาก สะสมดีแล้ว ต่อให้มีนาคราชเช่นนี้ 
๑๐๐ ก็ดี ๑,๐๐๐ ก็ดี ข้าพระองค์ก็ก�าราบได้”
  นาคราชคดิว่า “ตอนสมณะเข้ามาในท้องเรา เราไม่เห็น 
เดี๋ยวเวลาออกเราจะใช้เขี้ยวกัดเค้ียวกินเลย” แล้วท�าทีเป็น
มติรร้องบอกว่า “ท่านผูเ้จรญิ ท่านจงออกมาเถดิ อย่าเทีย่วเดิน
เบียดเบียนข้าพเจ้าเลย” พระเถระได้ออกมายืนอยู่ตรงจมูก  
นาคราชเหน็เป็นจังหวะเหมาะจึงพ่นลมออกทางจมูกอย่างแรง  
พระเถระรบีเข้าจตตุถฌาณ (ท�าอภญิญาให้ร่างกายหนกัแน่น
มั่นคงดังขุนเขา) ลมนั้นไม่อาจจะท�าแม้เส้นขนของท่านให้
ไหวได้
  ท่านว่า การเข้าฌานออกฌานที่เร็วรวดเช่นนี้ มีแต ่
พระมหาโมคคัลลานะเท่านั้นท่ีท�าได้ สามารถจะสังเกต
อาการของนาคราชได้รวดเร็ว เข้าฌานเร็ว จึงทรงอนุญาต
ให้ก�าราบนาคราช
  นาคราชคิดว่า สมณะนี้มีฤทธิ์มากจริงๆ 
  พระเถระเปลี่ยนอัตภาพเป็นสุบรรณ (ครุฑ) นาคราช
รีบเปลี่ยนร่างเป็นมาณพน้อยเรียนว่า “ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้า
ขอถึงท่านเป็นสรณะ” แล้วไหว้เท้าทั้งสองของท่าน
  พระมหาโมคคัลลานะกล่าวว่า นันทะ พระศาสดา 
ของเราเสดจ็มาด้วย ท่านจงไปกบัเรา แล้วพาเข้าเฝ้า นาคราช
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ถวายบังคมกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์
ขอถึงพระองค์เป็นสรณะ” 
  ตรัสว่า “นาคราช เธอจงเป็นสุขเถิด”
  จากนัน้ เสดจ็ไปยงับ้านของอนาถบณิฑิกเศรษฐีตามที่
ทรงรับนิมนต์ไว้ เศรษฐีทูลถามว่าเหตุใดจึงมาล่าช้า จึงตรัส
เล่าถึงการต่อสู้ระหว่างนาคราชกับพระโมคคัลานะ
  เศรษฐทีลูถามว่าใครแพ้ ใครชนะ ตรัสว่า “โมคคลัลานะ 
ชนะ นันทะปราชัย”
  ท่านเศรษฐีจึงทูลนิมนต์ให้ฉันตลอด ๗ วัน เพื่อจะได้
ถวายสักการะแก่พระเถระตลอด ๗ วันด้วย

(อปทาน.อ.๘/๑/๕๐๕-๙)
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ปัญหานำ่ารู้ 
อาจารย์เทพฤทธิ์ สาธิตการมณี

 สวัสดีครับท่านสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน งานบุญ 
วันวิสาขบูชาก็ผ่านไปอีกอย่างรวดเร็ว ก็ขออนุโมทนากับ
ท่านสมาชิกท้ังหลายที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานบุญ และได้มี
โอกาสมาฟังธรรมบรรยายหัวข้อ “ท่านเตรยีมตวัย้ายบ้านกนั
หรอืยงั” หลายท่านคงจะได้ข้อคดิเตรยีมตวักนัอย่างเร่งด่วน 
และหลายท่านก็ได้หัดการฝึกตายก่อนตายตามที่กระผม
ได้แสดงไว้ในวันนั้น ส�าหรับในฉบับนี้ มีท่านสมาชิกเปรย 
ให้ฟังว่าคนท่ีไม่ได้เรียนพระอภิธรรมมาอ่านปัญญาสารแล้ว
ไม่ค่อยจะเข้าใจเพราะเนื้อหาเป็นวิชาการมากเกินไป อยาก
ให้มีบทความที่เป็นเรื่องท่ีเข้าใจง่ายๆ หน่อย ก็ยินดีรับฟัง
ท่านสมาชิกครับ ดังนั้นในฉบับนี้ผมจะเขียนถึงธรรมะที่ 
เข้าใจง่ายๆ ให้ฟังกันนะครับ
 ปุจฉำ  การเจริญวิปัสสนาส�าคัญอย่างไร เราจะท�า
เพียงให้ทาน รักษาศีล และไหว้พระสวดมนต์ จะได้หรือไม่ ?
 วิสัชนำ การท�ากุศลทุกชนิดล้วนแต่เป็นสิ่งดีทั้งนั้น 
ไม่ใช่เพียงให้ทานรักษาศีล ไหว้พระสวดมนต์นะครับ ในบุญ
กรยิาวตัถ ุทกุข้อล้วนแต่เป็นเรือ่งทีค่วรทัง้สิน้ แต่ในบญุกริยิา
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วตัถุข้อที ่๓ คอืการเจริญวปัิสสนาภาวนาน้ันจดัเป็นกศุลทีส่งู
กว่าบุญกริยาวัตถุท้ังหลาย เพราะเป็นเหตุแห่งการพ้นวัฏฏ
ทกุข์คอืการเวยีนว่ายตายเกดิได้ และเป็นหนทางเดยีวเท่านัน้
 แต่เอาเป็นว่าท่านเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิด
หรอืยงั หากท่านยงัไม่เหน็โทษของการเวยีนว่ายตายเกดิแล้ว 
การเจรญิวปัิสสนากไ็ม่จ�าเป็นส�าหรบัท่าน เพยีงท�าบญุกริยิา
วัตถุข้ออื่นๆ ก็ล้วนแต่เป็นหนทางไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได ้
ด้วยกันทั้งนั้น แต่ก็จะขอเน้นบุญกริยาวัตถุข้อที่ ๘ คือ 
สัทธัมมสวนมัย บุญส�าเร็จจากการฟังธรรม โดยเฉพาะ 
การเรียนการฟังพระอภิธรรม เพราะจะเป็นเหตุให้ท่านเกิด
ปัญญามีความฉลาดในการท�ากุศลให้มีก�าลังได้มาก และ
ปัญญาเหล่านี้ที่เกิดจากการฟังธรรมจะเป็นเหตุให้ท่านเกิด
สมัมาทฏิฐไิด้อกีด้วย ซึง่บญุเหล่านีจ้ะเป็นสิง่ทีติ่ดตามตวัเรา
ไปในอนาคตชาตไิด้ด้วย เรียกว่า “อริยทรัพย์” ม ี๕ ประการ 
คือ ศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ และปัญญา แต่บางแห่งแสดง
อริยทรัพย์ไว้ ๗ ประการ คือเพิ่ม หิริ โอตตัปปะ เข้าไปอีก 
๒ ข้อ ดงันัน้หากท่านยงัไม่เหน็โทษของวฏัฏะ กท็�าบญุกริยิา
วัตถุข้ออื่นๆ ไป ประโยชน์ย่อมเกิดกับท่านได้อย่างแน่นอน 
แต่อนาคตนั้นไม่แน่ครับ บางชาติท่านอาจพลาดพลั้งไปท�า
อกุศลแล้วต้องไปเกิดในอบายภูมิอันน่ากลัวได้อีกมากมาย
ก็ได้
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 ส่วนท่านที่เห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิด เห็นว่า 
ขันธ์ ๕ น้ันเป็นโทษ เป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายก็ควรจะ 
หาเวลาไปฝึกเจริญวิปัสสนาบ้าง โดยการเข้ารับการอบรม
สติปัฏฐานดังเช่นที่มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ท�าอยู่ในขณะนี้  
แม้จะยังไม่บรรลุมรรคผลในชาตินี้แต่อย่างน้อยก็สั่งสม 
เป็นเหตุแห่งการบรรลุในอนาคตชาติอันใกล้นี้ครับ แต่หาก
ไม่รีบสั่งสมเหตุปัจจัยท่ีดีแล้ว หากหมดอายุเสียในเร็ววันนี ้
ก็จะหมดโอกาสนะครับ เพราะไม่รู ้ว่าชาติหน้าจะได้เกิด 
เป็นอะไร อย่างน้อยทีส่ดุการสัง่สมสตปัิฏฐานในปัจจบัุนชาติ
กส็ามารถช่วยให้เรามสีตติอนก่อนตาย พอจะเป็นท่ีพึง่สูส่คุติ
เพื่อไปปฏิบัติต่อในชาติหน้าได้นะครับ
 ปุจฉำ  ค�าว่า อฺตตาหิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่ง 
แห่งตน หมายถึงอะไรกันแน่ ? มีอธิบายหลายนัย
 วิสัชนำ  ค�าว่า อฺตตาหิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่ง 
แห่งตน มีแปลไว้ ๒ นัย คือ นัยที่ ๑ ท่านว่าจะท�าอะไรให้พึ่ง 
ตนเอง อย่าหวงัพึง่ผูอ้ืน่ เพราะหากผูอ้ืน่ไม่ให้ความช่วยเหลอื 
แล้วเราจะพบกับความล�าบากเพราะคอยหวังแต่พึ่งคนอื่น  
ดังนั้นจงพึ่งพาตัวเองให้มาก ส่วนนัยที่ ๒ ค�าว่า “ตน” แรก
หมายถึง บุญกุศลทั้งหลายนั่นแหละจะเป็นที่พึ่งของเรา 
“ตน” หลัง หมายถึงรูปนามขันธ์ ๕ ของเรานั้นเอง เพราะ 
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บุญเท่านั้นที่จะติดตามตัวเราไปในอนาคตได้ ส่วนทรัพย์ 
สมบัติ บุตร ภรรยา สามี หรือญาติๆ ไม่อาจติดตามไปเป็น 
ทีพ่ึง่ของเราได้โดยแท้จริง ดงันัน้บญุกศุลโดยพระอภธิรรมคือ 
กุศล ๒๑ นั่นแหละ เป็นที่พึ่งของเราโดยแท้จริงคือ
 มหำกุศลจิต ๘ เป็นที่พึ่งแห่งเราในปัจจุบันคือ ท�าให้
เรางดเว้นจากกรรมชัว่ท้ังหลาย และท�าคุณงามความดต่ีางๆ 
ซึ่งจะท�าให้เราเป็นคนดีในสังคม เป็นที่ยกย่องชื่นชมของชน
ทั้งหลาย และเป็นที่พึ่งแก่เราในอนาคต คือ เป็นเหตุให้เกิด
ในสุคติโลกสวรรค์ แม้เกิดเป็นมนุษย์ก็จะไม่ล�าบากขัดสน
 มหัคคตกุศลจิต ๙ เป็นที่พึ่งของเราในปัจจุบันคือ 
ท�าให้เราเข้าถึงฌานจิต ทั้งรูปฌาน และอรูปฌาน อันจะ
สามารถข่มกิเลสนิวรณ์ได้เป็นวิกขัมภนปหาน เป็นผู้อยู่สงบ
ด้วยการเข้าฌานสมาบัติได้ในปัจจุบันชาติ และเป็นที่พึ่ง 
ในอนาคตชาติ คือ ท�าให้เข้าถึงสุคติพรหมโลกอันมีความ 
เป็นอยู่ที่แสนประณีตกว่าเทวโลกอีกมากมาย
 โลกุตตรกุศลจิต ๔ เป็นท่ีพ่ึงของเราในปัจจุบัน คือ 
ท�าให้เราสิ้นจากสังโยชน์อันเป็นเคร่ืองผูกเราให้ติดอยู่ใน
สังสารวัฏฏ์ เราก็จะเป็นผู้มีกิเลสน้อยลงไปตามล�าดับ และ
วัฏฏะก็จะลดลงไปตามล�าดับแห่งการปิดอบายภูมิทั้ง ๔  
โดยเด็ดขาด และการยึดถือว่าขันธ์ ๕ ของเราเป็นตัวเป็นตน
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ก็จะหมดไป การท�าอกุศลท่ีล่วงผิดศีลผิดธรรมก็จะไม่เกิด 
กับเราอีกต่อไปโดยเด็ดขาด ท�าให้ความทุกข์ต่างๆ ลดลงไป
อีกมากมาย
 อนำคำมิมรรคจิต ท�าลายกามราคะและโทสะอย่าง
ละเอียดลงโดยไม่มส่ีวนเหลอื ดงันัน้ความทกุข์ใจทัง้หลายจะ
ไม่เกดิกบัเราอกีโดยเดด็ขาด และท�าลายการเกดิในกามสุคติ
ภูมิ ๗ ได้โดยเด็ดขาด ดังนั้นเมื่อตายไปจะไปเกิดเป็นพรหม
โดยแน่นอน ส่วนอรหัตตมรรคจิต ท�าลายกิเลสทั้งหลาย 
โดยไม่มีส่วนเหลือ ดังนั้นจึงเป็นการท�าลายชาติภพคือ 
การเวียนว่ายตายเกิดของเราให้สิ้นสุดลงได้อย่างเด็ดขาด 
ทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดก็จะไม่มีอีกต่อไป ดังนั้น 
ท่านจึงมุ่งหมายค�าว่า “ตน” ในความหมายหลังนี้มากกว่า 
คือ กุศลจิตทั้งหลายนั่นแหละ เป็นที่พึ่งแก่เราได้โดยแท้จริง 
ดงันัน้เมือ่เรารู้ว่าสิง่ใดเป็นทรัพย์อันเป็นทีพ่ึง่ของเรากร็บีเร่ง
สะสมให้มากๆ เข้าไว้อย่ามัวผัดวันประกันพรุ่ง เพราะพรุ่งนี้
อาจไม่มสี�าหรบัเรา จงท�าปัจจบุนัให้ดทีีส่ดุ เม่ือถงึวนัทีเ่ราจะ
ต้องจากโลกใบนี้ไป เราก็จะไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงเพราะเรา
มี “ตน” เป็นที่พึ่งแห่ง “ตน” แล้ว
 ปุจฉำ  หากเราท�ากุศลไว้ดีแล้ว สามารถเลือกเกิด 
ในชาติหน้าได้หรือไม่ หากเลือกได้ควรจะไปเกิดที่ไหนดี 
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ระหว่างมนุษย์และเทวดา ช่วยอธิบายผลดีและผลเสีย 
ในภูมิทั้งสองด้วย 
 วิสัชนำ  เมือ่เราท�าบญุกศุลไว้ดแีล้ว เราสามารถเลือก
เกิดได้ในชาติหน้าครับ แต่มีเงื่อนไขว่ากุศลที่เราท�าจะต้องมี
ก�าลังมากและประณีต เจตนาทั้ง ๓ กาลต้องไม่มีอกุศลมา
แทรกนะครับ เมื่อกุศลของเราประณีตมีก�าลังส่งไปเกิดใน
เทวโลกได้ หากเราอยากเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาก็ย่อม
จะท�าได้ อุปมาเหมือนเศรษฐีท่ีมีทรัพย์มากอยากจะซื้อ
คฤหาสน์อันใหญ่โตหรืออยากจะอยู่ตึกแถวหรือทาวเฮ้าส์ 
ย่อมสามารถเลือกได้ฉันใด ผู้ท่ีมีบุญกุศลมากก็เลือกเกิดได้
ฉันนั้น 
 ทนีีก้ม็าดวู่าหากเลอืกได้ว่าเราจะไปเกิดทีใ่ดในชาตหิน้า  
ระหว่างมนุษย์และเทวดาแล้วเราควรจะเลือกเกิดที่ไหนดี 
หลายท่านก็จะตอบว่าเป็นมนุษย์สิดีกว่า เพราะท�ากุศลได้
ถึงพร้อมกว่าเทวดาและยังสามารถบวชได้ด้วย เป็นเทวดา
มักจะเพลิดเพลินติดใจยินดีในกามสุข เมื่อตายแล้วย่อมลง
อบายภูมิได้ง่ายๆ ซึ่งความเห็นนี้มีเหตุผลดีมากครับ แล้ว
ก็เป็นจริงเช่นนั้นว่ามนุษย์ท�ากุศลได้หลากหลายและบวช
เป็นพระภิกษุก็ได้ แต่เทวดาท�าบุญกิริยาวัตถุได้คับแคบกว่า  
โดยเฉพาะทานกุศล ปัตติทานกุศล และธัมมเทสนามัยกุศล 
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กจ็รงิครบั แต่กม็เีงือ่นไขว่า หากจะเกดิเป็นมนษุย์ควรเกดิใน
ยุคที่มีศีลธรรมเจริญรุ่งเรือง ไม่ใช่ช่วงที่ศีลธรรมของมนุษย์
เสื่อมทรามลงอย่างทุกวันนี้ ถ้าศีลธรรมอยู่ในช่วงเจริญขึ้น
มนุษย์ย่อมท�ากุศลได้เพียบพร้อมกว่าเทวดา แต่ในยุคที ่
ศีลธรรมเสื่อมทรามลงเช่นนี้ ความเกิดเป็นมนุษย์มีอันตราย
มาก เพราะต่อจากนี้ไปอีกสัก ๕๐-๖๐ ปีโลกมนุษย์จะ 
น่ากลัวกว่าปัจจุบันนี้มาก คนจะไม่มีศีลธรรมแก่งแย่งเอา
รัดเอาเปรียบกันเข่นฆ่ากันเหมือนชีวิตคนไม่มีความหมาย 
คล้ายๆ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบันนี้ สังคมน่ากลัว
มาก และหากเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้ออกบวชเป็นพระภิกษ ุ
โอกาสตกอบายก็มีมาก เพราะภิกษุในอนาคตจะไม่สนใจ 
ในเร่ืองของการรักษาสิกขาบทต่างๆ ที่พระพุทธองค์ทรง
บัญญัติไว้ ก็จะมีการล่วงศีลกันจนเป็นปกติ ปริยัติปฏิบัติ 
ก็ไม่ใส่ใจ บวชเพื่อเป็นช่องทางแห่งการหาลาภสักการะกัน
เป็นส่วนมาก ดงันัน้สรปุว่าในชาตหิน้าโลกมนษุย์น่ากลวั และ
ไม่น่าอยู่โอกาสท�ากุศลก็ท�าได้ยาก 
 ทีนี้ลองมาดูเทวโลกดูบ้าง มักมีการกล่าวกันว่า 
เทวดามกัจะเพลิดเพลินกามสุข ไม่ใส่ใจในการท�าบญุกศุล เมือ่
หมดบุญแล้วย่อมลงอบายเป็นส่วนมากนัน้ เป็นความจรงิครบั  
แม้แต่ในเรื่องของอนุปุพพิกถา พระพุทธองค์ก็ทรงแสดง 
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เช่นนี้จริง แต่ข้อดีและได้เปรียบของเทวโลกก็มีมากนะครับ 
เช่นเทวดาเกดิมาโตเตม็ตัวทันที ไม่ต้องเป็นเดก็ๆ แล้วค่อยๆ 
โตเหมือนมนษุย์ ไม่ต้องเรยีนหนงัสือ และไม่ต้องท�ามาหากนิ
เลี้ยงชีพ เพราะเทวดามีอาหารทิพย์และก็วิมานอันเพียบ
พร้อมแล้ว ดังนั้นหากจะใช้เวลาในการท�ากุศลย่อมมีมาก 
แต่ก็อย่างที่ท่านว่าเทวดามักจะไม่สนใจเรื่องการท�ากุศล  
ก็อีกเหตุผลที่เป็นข้อเสีย
 แต่หากท่านตั้งจิตอธิษฐานว่า หากแม้บุญที่ข้าพเจ้า
ได้ท�าไว้ดีแล้วจะเป็นปัจจัยแก่การไปเกิดในเทวโลก ขอให้
ข้าพเจ้าอย่าได้เพลิดเพลินในการสุขจนลืมเรื่องของการท�า
กุศล ขอให้ข้าพเจ้ามีจิตมุ่งม่ันในการเจริญกุศลทั้งหลาย  
ทั้งด้านปริยัติและการปฏิบัติ เพื่อเป็นปัจจัยแก่มรรคผล
นิพพานโดยส่วนเดียวแล้ว แม้เราจะไปเกิดเป็นเทวดาเราก็
จะมจิีตมุง่มัน่ในการท�ากศุลอย่างมัน่คง อาจจะมกีารไปเทีย่ว 
ยังสวนสวรรค์บ้างก็เป็นบางครั้ง แต่เมื่อมีการแสดงธรรม
ที่ศาลาสุธัมมา เราก็จะรีบท่ีจะไปฟังธรรมจากพระอริยเจ้า 
ทั้งหลาย เมื่อกลับมายังวิมานของตนเราก็สามารถจะเจริญ
สติปัฏฐานได้และเวลาในการเจริญสติปัฏฐานก็มีมากเพราะ
ไม่ต้องท�ามาหากนิเลีย้งชพี ส่วนท่านทีห่่วงว่าเทวโลกท�าทาน
ไม่ได้กจ็รงิอยู ่แต่ท่านกรี็บสัง่สมทานกศุลให้ถงึพร้อมในชาติ
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ที่เป็นมนุษย์นี้สิครับ การท�าทานกุศลก็ไม่ได้แปลว่าจะต้อง
บรจิาคมากๆ ท�าแต่น้อยตามก�าลงัของตน แต่ทีส่�าคัญต้องท�า 
ด้วยปัญญาและไม่ให้มีอกุศลเข้าแทรก เท่านี้บุญที่เราท�า 
ในแต่ละครั้งก็จะให้ผลไปหลายร้อยชาติ แล้วเราก็สามารถ
ไปท�ากุศลที่ยิ่งๆ ขึ้นได้อีกมากมาย ต่อเม่ือหากยังไม่บรรลุ
มรรคผลนิพพาน รอในช่วงท่ีโลกมนุษย์อยู ่ในช่วงเวลา 
ศีลธรรมสู่ยุคเจริญค่อยลงมาสร้างบารมีกันต่อไปก็สามารถ
ท�าได้อยู ่ แต่ส�าหรับตัวกระผมเห็นว่าความเป็นมนุษย์นี้ 
ร่างกายของเราเป็นรังแห่งโรคภัยไข้เจ็บที่น่ากลัวมาก ดังนั้น
การไปเกดิในเทวโลกไม่ต้องมโีรคภยัไข้เจบ็ต่างๆ คอยรบกวน
การท�ากุศลของเรา ไม่แน่นะครับหากช่วงสิ้นพุทธศาสนา 
ในโลกมนุษย์เราก็อาจบรรลุมรรคผลได้ในช่วงนั้น เพราะใน
พระไตรปิฎกแสดงไว้ว่าเมือ่ส้ินอายขุองพทุธศาสนา ๕,๐๐๐ ปี  
พระบรมสารีริกธาตุจากท่ัวหมื่นจักรวาลจะเสด็จมารวม
ตัวกันที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เมื่อเสด็จมาครบทุกองค์จะ
ปรากฏเป็นพุทธนิมิต รูปร่างเหมือนพระสัมมาพุทธเจ้าเม่ือ
ยงัทรงพระชนม์อยู ่แต่พทุธนมิติไม่มจีติเกดิจากพทุธานภุาพ
มฉัีพพรรณรงัสเีปล่งออกจากพระวรกาย และยงัมกีารแสดง
ยมกปาฏหิารย์ิให้ชมเป็นบญุตาอกีด้วย ส่วนอาจารย์บางท่าน 
ให้ความเห็นว่าการอุบัติขึ้นแม้เพียงพุทธนิมิตแล้วจะไม่เป็น
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ประโยชน์ต่อโลกย่อมไม่มี อาจมีการแสดงธรรมเทศนาด้วย  
และอาจมีเทวดาและพรหมท่ีไปประชุมกันในที่นั้นได ้
มีโอกาสบรรลุมรรคผลนิพพานด้วย ดังนั้นหากเราไปเกิด
เป็นเทวดาและได้มีโอกาสเจริญสติปัฏฐานอีกสองพันกว่าปี  
ถึงเวลานั้นเราอาจบรรลุมรรคผลนิพพานขั้นใดขั้นหนึ่ง 
ในที่นั้นก็เป็นไปได้
 สรุปว ่าชาติหน ้าขอให ้ เราไปเกิดในเทวโลกจะ 
ปลอดภัยกว่า แต่อย่าลืมท�าเหตุปัจจัยในปัจจุบันให้มากๆ 
กันนะครับ คือการเจริญในบุญกิริยาวัตถุทั้ง ๑๐ ข้อ ท�าให้
มากที่สุดที่จะท�าได้เพราะบุญกุศลเหล่านั้นแหละจะเป็น
เหตุปัจจัยแก่เทวภูมิ และอย่าลืมการตั้งจิตอธิษฐานนะครับ  
ว่าจะไปเพื่อการเจริญกุศลเพื่อมรรคผลนิพพาน เราก็จะ 
ไม่หลงไปกับแสงสีในเทวโลกอย่างแน่นอน 
 ฉบับน้ีก็ขอยุติเพียงเท่านี้ ไว้พบกันใหม่ฉบับหน้า  
วันทอดกฐินของมูลนิธิแนบมหานีรานนท์ ท้ายที่สุดนี้ 
ขอความสขุความเจรญิ ความเป็นผูม้คีวามตัง้ม่ันในพทุธศาสนา 
จงมีแก่ทุกท่านครับ
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ข่าวอนำุโมทนำา

 คณะกรรมการมลูนธิแินบมหานรีานนท์ ขออนโุมทนา

กับท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ร่วมกันอุปถัมภ์ค�้าชูมูลนิธิ

แนบมหานีรานนท์ ซึ่งได้ด�าเนินกิจการพระพุทธศาสนา 

ทั้งทางด้านคันถธุระและวิปัสสนาธุระมาอย่างยาวนาน  

กว่า ๓ ทศวรรษ ดังนี้ 

 ๑. คุณสอำง ป ัจฉิมกุล คุณสมชำย ชมภูนิช  

คุณสุภำพร อัศว์ศิวะกุล คุณชวลีย์ ขอนทอง และ 

คุณรังสิมันต์ สุนทรไชยำ ประธานเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี  

ในวันอาสาฬหบูชา ปี ๒๕๖๑ ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ ๒๗ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑ พร้อมด้วยบรรดาญาติมิตรทุกท่านที ่

ไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้ ร ่วมกับเหล่าคณาจารย์และคณะ

นักศึกษาพระอภิธรรมวัดสามพระยา วัดธาตุทอง มูลนิธ ิ

แนบมหานีรานนท์ คณะผู้ปฏิบัติธรรม ตลอดจนสาธุชน 

ทั้งหลายที่ได้ช่วยขวนขวายในกิจอันเป็นกุศลครั้งนี้ 

 ๒. ท่านทีเ่ป็นเจ้าภาพถวายภตัตาหารแก่พระภิกษสุงฆ์ 

สามเณร แม่ช ีตลอดจนเจ้าภาพโรงทานต่างๆ ในวนังานทอด

ผ้าป่าสามัคคี ทุกๆ ท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้ 
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 ๓. เจ้าภาพบูรณะซ่อมแซมเสาเรือนกรรมฐานและ 

เดินสายไฟเรือนกรรมฐานใหม่ คุณมำลัย พึ่งเจษฎำ  

๒๐,๐๐๐ บาท, คณุพชัรำภรณ์ ก้อนไพบลูย์ ๑๐,๐๐๐ บาท, 

คณุปำรชิำต ิกนกนวพล ๖,๐๐๐ บาท, คณุพฒันำ กนกนวพล  

๖,๐๐๐ บาท, คุณน�้ำทิพย์ มีนพัฒนสันติ ๖,๐๐๐ บาท,  

คุณศรีรัตน์ สินศุภรัตน์ และลูกหลำน ๖,๐๐๐ บาท 

 ๔. ท่านทีเ่ป็นเจ้าภาพถวายภตัตาหารแก่พระภิกษสุงฆ์ 

สามเณร แม่ชี ตลอดจนผู้ปฏิบัติธรรมรายวัน ทุกๆ ท่านที ่

ไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้  

 ๕. ท่านทีบ่รจิาคเครือ่งอปุโภค บรโิภคต่างๆ ตลอดจน

อปุกรณ์ประกอบการศกึษาของนกัศกึษาพระอภธิรรม ให้แก่

มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ตลอดมา ทุกๆ ท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม

ในที่นี้  

 ๖. ท่านท่ีบริจาคสมทบทุนมูลนิธิแนบมหานีรานนท์  

สมทบทนุค่าอาหาร ค่าพมิพ์หนงัสอืเผยแพร่ ค่าพมิพ์หนงัสอื

ประกอบการเรียนพระอภิธรรม ค่าน�้า ค่าไฟ ค่าใช้จ่าย 

เผยแพร่ธรรมทางสถานวีทิย ุค่าซ่อมแซมอาคารสถานทีต่่างๆ 

ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานของมูลนธิฯิ อืน่ๆ ทัว่ไป 

ทุกๆ ท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้  
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 ด้วยอานุภาพของพระรตันตรยั และด้วยบุญญานภุาพ

ของท่านท้ังหลายท่ีได้บ�าเพ็ญมาแล้วนั้น ขอให้ท่านสาธุชน

ทั้งหลาย จงมีอายุยืนยาว มีผิวพรรณผ่องใส มีความสุข  

มกี�าลังกายและก�าลงัใจเข้มแขง็ มปีฏภิาณปัญญา เป็นผูไ้ม่มโีรค  

มีความเป็นอิสระ เป็นผู ้งอกงามไพบูลย์ในค�าสอนของ

พระพุทธเจ้า และขอจงบรรลุพระนิพพานโดยเร็วพลัน 

ด้วยกันทุกท่านเทอญ  
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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

 มูลนิธิแนบมหำนรำนนท์ มีวัตถุประสงค์ในการ

จรรโลงและสืบทอดพระพุทธศาสนาเถรวาท ด้วยการ

ส่งเสริมธุระในพระศาสนา ๒ ประการ คือ คันถธุระและ

วิปัสสนำธุระ

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 

มหานีรานนท์ 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 

    วนัจันทร์ - 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

ความประสงค์ที่จะเข้าปฏิบัติได้ที่ส�านักงานมูลนิธิฯ หรือ 

ทางโทรศัพท์ โดยแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าไม่เกิน ๓๐ วัน

 ๒. จัดโครงกำรอบรมวิปัสสนำกรรมฐำน หลักสูตร 

๗ วัน ดังนี้

  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
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 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 ๑๖ - ๒๒  กันยายน   ๒๕๖๑ (ปี ๒)

       วันที่ ๒๔ - ๓๐  กันยายน    ๒๕๖๑ (ปี ๑)

ข่ำวงำนบ�ำเพ็ญกุศลประจ�ำปี ๒๕๖๑

 ๑. ถวำยผ้ำกฐินสมัคคี (วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม 

๒๕๖๑) หลังจากออกพรรษาแล้ว
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ผู้เข้ำปฏิบัติวิปัสสนำทั่วไป เดือนเมษำยนถึงพฤษภำคม  

ปีพุทธศักรำช ๒๕๖๑
  - พระภิกษุ   ๓ รูป
  - สามเณร   -  รูป
  - แม่ชี ๔ ท่าน
  - ฆราวาสชาย ๑๖ ท่าน
  - ฆราวาสหญิง ๙๓ ท่าน
   รวม ๑๑๖ ท่ำน

ผู้เข้ำอบรมปฏิบัติวิปัสสนำ หลักสูตร ๗ วัน เดือนเมษำยน

ถึงพฤษภำคม ปีพุทธศักรำช ๒๕๖๑

  - พระภิกษุ   ๓ รูป
  - สามเณร   - รูป
  - แม่ชี ๑ ท่าน
  - ฆราวาสชาย ๑๑ ท่าน
  - ฆราวาสหญิง ๕๐ ท่าน

   รวม ๖๕ ท่ำน
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ผู ้เข้ำอบรมปฏิบัติวิปัสสนำ หลักสูตร ๓ วัน เดือน

พฤษภำคม ปีพุทธศักรำช ๒๕๖๑

  - พระภิกษุ   - รูป
  - สามเณร   - รูป
  - แม่ชี - ท่าน
  - ฆราวาสชาย ๑๐ ท่าน
  - ฆราวาสหญิง ๒๓ ท่าน

   รวม ๓๓ ท่ำน

ผู ้เข ้ำปฏิบัติวิป ัสสนำรวมทั้งหมด เดือนเมษำยนถึง

พฤษภำคม ปีพุทธศักรำช ๒๕๖๑

  - พระภิกษุ   ๖ รูป
  - สามเณร   -  รูป
  - แม่ชี ๕ ท่าน
  - ฆราวาสชาย ๓๗ ท่าน
  - ฆราวาสหญิง ๑๖๖ ท่าน

   รวม ๒๑๔ ท่ำน
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นกัศกึษำพระอภิธรรม หลักสูตรประจ�ำ ปีกำรศกึษำ ๒๕๖๑

  - พระภิกษุ ๒๗ รูป
  - สามเณร - รูป  
  - แม่ชี ๖ ท่าน
  - ฆราวาสชาย ๑ ท่าน
  - ฆราวาสหญิง ๖ ท่าน
   รวม ๔๐ ท่ำน

เชิญชวนสำธุชนร่วมท�ำบุญ

ซ่อมเสำเรือนกรรมฐำนและเดินสำยไฟใหม่

 

 เนือ่งจากเรอืนกรรมฐานมอีายกุารใช้งานถงึ ๓๐ ปีแล้ว  

เพื่อความมั่นและคงปลอดภัย ทางมูลนิธิฯ จึงมีโครงการ 

ที่จะซ่อมแซมเสาเรือนและเดินสายไฟเรือนกรรมฐานใหม่

ทั้งหลัง จ�านวน ๖๐ หลัง มูลค่าซ่อมแซมประมาณหลังละ 

๖,๐๐๐ บาท ดังนั้นจึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมท�าบุญบริจาค

ได้ตามก�าลังศรัทธา
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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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รายชื่อคำณาจารย์มูลนำิธิแนำบมหานำีรานำนำท์ 

 ๑. พระอาจารย์ชูเกียรติ  โชติปาโล สอนที่มูลนิธิแนบฯ

 ๒. พระมหาบุญมี  ปุญฺญวุฑฺโฒ สอนที่มูลนิธิแนบฯ

 ๓. พระอาจารย์สันติภาพ  หิริธมฺโม สอนที่มูลนิธิแนบฯ

 ๔. พระมหาชินวัฒน์  จกฺกวโร สอนที่มูลนิธิแนบฯ

 ๕. พระมหาสุพล  สุจิณฺโณ สอนที่มูลนิธิแนบฯ

 ๖. พระมหาธนกฤต  คุณภทฺโท สอนที่มูลนิธิแนบฯ

 ๗. พระมหาภาคภูมิ  สีลานนฺโท สอนที่มูลนิธิแนบฯ

 ๘. พระมหาสมชัย  รตนญาโณ สอนที่วัดสามพระยา

 ๙. พระมหาเกรียงศักดิ์  กลฺยาโณ สอนที่วัดสามพระยา, 

   วัดธาตุทอง

 ๑๐. พระมหาสมชาย  อธิปญฺโญ สอนที่วัดสามพระยา

 ๑๑. แม่ชีสุภัทรา  อภิมนต์บุตร สอนที่มูลนิธิแนบฯ

 ๑๒. แม่ชีสุภาภรณ์  พิสิษฐ์ศักดิ์ สอนที่วัดสามพระยา

 ๑๓. อ.สมพร  ปัญญาธร สอนที่มูลนิธิแนบฯ, 

   วัดสามพระยา

 ๑๔. อ.แววมยุรี  ราชพัฒน์ สอนที่มูลนิธิแนบฯ, 

   วัดสามพระยา

 ๑๕. อ.บุญณัฐศักดิ์  ทวิพัฒน์ สอนที่มูลนิธิแนบฯ, 

   วัดสามพระยา, วัดธาตุทอง
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 ๑๖. อ.เทพฤทธิ์  สาธิตการมณี สอนที่มูลนิธิแนบฯ

 ๑๗. อ.แพทย์หญิงอรพรรณ  เมฆสุภะ สอนที่มูลนิธิแนบฯ

 ๑๘. อ.สุดา  ปิ่นทอง สอนที่มูลนิธิแนบฯ

 ๑๙. อ.นิตยา  ปรีชายุทธ สอนที่วัดธาตุทอง

 ๒๐. อ.สุมณฑา  กระจาดทอง สอนที่มูลนิธิแนบฯ, 

   วัดธาตุทอง

 ๒๑. อ.ดร.ช่วย  กรรณวัฒน์ สอนที่วัดสามพระยา

 ๒๒.  อ.สุนีย์  กษิติประดิษฐ์ สอนที่วัดสามพระยา

 ๒๓. อ.สนธิชัย  ทวีโชคทรัพย์สิน สอนที่วัดสามพระยา

 ๒๔. อ.สนั่น  กรรณวัฒน์ สอนที่วัดสามพระยา
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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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