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ปีที่  ๓๙  แห่งการก่อตั้งมูลนิธิแนบมหานีรานนท์
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ขุ.ธ. ๒๕/๑๕/๒๔ (สฺยา.)

	 ตราบเท่าทีบ่าปยงัไม่ให้ผล	คนโง่เขลายงัเข้าใจว่ามรีสหวาน	
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ส�ำนักงำนมูลนิธิแนบมหำนีรำนนท์
๘๔/๑ หมู่ ๒ ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ต�าบลบางกระทึก
อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐
โทร. ๐๒-๔๘๒-๑๐๔๔, ๐๒-๘๘๙-๔๔๑๗, ๐๘๙-๖๑๓-๙๓๓๓
และที่ตึกสุหัทรังสรรค์ วัดสามพระยา กทม. ๑๐๒๐๐
โทร. ๐๒-๖๒๘-๙๓๒๘

พิมพ์จ�านวน ๑,๘๐๐ เล่ม

พิมพ์ที่ บริษัท แอคทีฟ พริ้นท์ จ�ำกัด
๙ ซอยลาดพร้าว ๖๔ แยก ๑๔ แขวงวังทองหลาง 

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

E-mail : tanapress@gmail.com
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ค�าน�า

 ปัญญาสาร ฉบับที่ ๑๔๔ นี้ จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส
วันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง 
ส�าหรับในปี ๒๕๖๒ นี้ ตรงกับวันอังคาร ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ 
ขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๓ (เดือนมาฆะ)
 วันมาฆบูชานี้  เป ็นวันคล้ายวันที่พระสงฆ์สาวก  
จ�านวน ๑,๒๕๐ รูป เดินทางไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  
ณ วัดเวฬุวนาราม เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้ 
นัดหมายกัน พระสงฆ์สาวกท้ังหมดเหล่านั้น ล้วนเป็น 
พระอรหันต์ผู้ถึงพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาและอภิญญาทั้งสิ้น 
และเป็นผู้ท่ีได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระสัมมา- 
สมัพทุธเจ้า ในวนันัน้พระพทุธองค์ทรงแสดงโอวาทปาตโิมกข์
แก่ภกิษท้ัุงหลาย มีหลกัใหญ่ใจความเป็นต้นว่า การไม่ท�าบาป 
อกุศลทั้งปวง (กรรมที่ประกอบด้วยอกุศล ๑๒) การท�ากุศล
ให้สมบูรณ์พร้อม (กุศลที่เป็นไปในภูมิ ๔) การท�าจิตใจให ้
ขาวสะอาด (ความเป็นพระอรหันต์) ดังนี้
 ทางมูลนิธิฯ ได้น�าค�าสอนของพระพุทธองค์มาเผยแผ่
ทั้งทางด้านคันถธุระและวิปัสสนาธุระ ด้านคันถธุระนั้น  
ได ้ จัดการเรียนการสอนพระอภิธรรม โดยใช ้คัมภีร  ์
อภิธัมมัตถสังคหะ (ฉบับแปลอธิบาย) อันเป็นคัมภีร์ที่สรุป
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เนื้อหาของพระอภิธรรมปิฎกและอรรถกถามาโดยสังเขป 
เป็นคัมภีร์หลักในการศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษา 
พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎกีา ชัน้สงูๆ ขึน้ไป โดยเฉพาะอย่างยิง่  
คอื เพือ่เป็นพืน้ฐานส�าหรบัการปฏิบตัวิปัิสสนากรรมฐานตาม
นัยแห่งมหาสติปัฏฐานสูตร แก่พระภิกษุ สามเณร อุบาสก 
และอุบาสิกา พุทธบริษัททั้งหลาย ส่วนด้านวิปัสสนาธุระ  
มกีารจดัหลกัสตูรอบรมวปัิสสนากรรมฐาน ๓ วนั และ ๗ วนั 
เน้นฝึกการปฏิบัติวิปัสสนาตามนัยแห่งมหาสติปัฏฐานสูตร
และอรรถกถา ฎีกา โดยตรง
 ในวันมาฆบูชา ปี ๒๕๖๒ นี้ ทางมูลนิธิฯ ได้จัดงาน
บ�าเพญ็กศุลทอดผ้าป่าสามคัค ีโดยม ีคณุเมทนิ ีดมีัน่คงวณชิ  
คณุสมชำย คณุอมุำพร ชำตอิำสำ คณุสวุรรณี จิตอนนัตพร  
พร้อมคณะญาติมิตร รับเป็นประธานเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี 
พร้อมด้วยบรรดาญาติมิตร ร่วมกับคณาจารย์และคณะ
นักศึกษาพระอภิธรรมวัดสามพระยา วัดธาตุทอง มูลนิธิ
แนบมหานรีานนท์ และคณะผูป้ฏิบตัธิรรม ตลอดจนสาธุชน 
ทัง้หลาย เพือ่น�ารายได้ท่ีเกดิจากงานการกศุลครัง้นีไ้ปใช้จ่าย
ในกิจการของมูลนิธิฯ ต่อไป
 วารสารฉบบันี ้ได้น�าบทความของภัททันตะวลิาสมหาเถระ  
บูรพาจารย์ของส�านักวิปัสสนา มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ 
เร่ือง “ข้อปฏบิตัแิห่งโยค”ี ในหวัข้อ “แสดงกำรเพ่งหมำยจ�ำ 
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เวทนำนปัุสสนำโดยย่อ” “แสดงวธีิหมำยจ�ำจติตำนปัุสสนำ 
โดยย่อ” “แสดงวธิหีมำยจ�ำธมัมำนปัุสสนำโดยย่อ” “แสดง
วิธีทรงเทศนำสติปัฏฐำน ๔ โดยย่อ” “สำมัญญธรรม 
แห่งรูปนำมกับสภำวธรรมรูปนำม แสดงโดยย่อ” “แสดง
วิปลำสธรรม ๑๒” “แสดงบรรยำยไตรลักษณ์ ๓” “แสดง
วิปัสสนำอันตรำย ๑๐” และบทความของอาจารย์แนบ  
มหานรีานนท์ เรือ่ง “ภำวนำธรรม” ซึง่อธบิายเรือ่งสมถภาวนา
และวิปัสสนาภาวนาโดยสังเขป มาลงไว้ และนอกจากนั้น 
ยังได้น�าบทความของอาจารย์ท่านอื่นๆ ที่เป็นอารมณ์ของ
ปัญญาตามสมควรมาลงไว้อีกด้วย
 สดุท้ายนี ้ขออ�านาจคณุพระศรรัีตนตรัย และกศุลเจตนา
ทีท่่านทัง้หลายได้ร่วมใจกนัท�านบุ�ารุงพระพทุธศาสนา จงเป็น 
พลวปัจจัยให้ทุกท่านและครอบครัวประสพแต่ความสุข  
ความเจรญิ มสีตปัิญญางอกงามไพบลูย์ในธรรม สามารถรูธ้รรม  
เหน็ธรรม ตามค�าสอนของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ตลอดจนถงึ
ความพ้นทุกข์โดยเร็วด้วยกันทุกท่านเทอญ
  
  นำยเทพฤทธิ์  สำธิตกำรมณี
  รองประธานกรรมการและกรรมการฝ่ายวิชาการ
  ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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ข้อปฏิบัติในส่วนเบื้องต้นของผู้ปฏิบัติวิปัสสนำ

 อนัทีจ่รงิ บพุภำคปฏปิทำ (ข้อปฏบิตัใินส่วนเบือ้งต้น) ของผูใ้ด 

ยังไม่บริสุทธิ์. พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมตรัสบอกบุพภาคปฏิปทานี้ 

คือ (๑) ความส�ารวมระวังในศีล (๒) ความคุ้มครองทวารในอินทรีย์

ทัง้หลาย (๓) ความเป็นผูรู้ป้ระมาณในการบรโิภค (๔) ความประกอบ

เนอืงๆ ซึง่ความเพยีรเป็นเครือ่งตืน่ ในสทัธรรมทัง้ ๗ (เป็นผูม้ศีรทัธา, 

เป็นผู้มีหิริ, เป็นผู้มีโอตตัปปะ, เป็นพหูสูต, เป็นผู้ปรารภความเพียร, 

เป็นผูมี้สตมิัน่คง, เป็นผูม้ปัีญญา [ท.ีปา. ๑๑/๓๓๐/๒๖๔ สยฺา.]) และ

ในฌานทั้ง ๔ แก่ผู้นั้นก่อนทีเดียว. ส่วนบุพภาคปฏิปทานั้น ของผู้ใด

บริสุทธิ์. พระผู้มีพระภาคเจ้าจะไม่ตรัสบุพภาคปฏิปทานั้น จะทรง

ตรัสบอกวิปัสสนาที่เป็นพื้นฐานแห่งความเป็นพระอรหันต์แก่ผู้นั้น

เลยทีเดียว. ก็บุพภาคปฏิปทาของกุลบุตรบริสุทธิ์แล้ว. 

ม.อ. (ปปญฺจ. ๔) ๑๐/๓๔๓/๒๑๒ (สฺยา.)
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 “...วิธีซึ่งเพื่อจะมิให้เป็นช่องของกิเลสศัตรูเข้าท�าลาย  
ห้ามปรามป้องปิดนั้น “เวลำเห็น” ว่าเห็นอยู่ ให้ท�าหมายจ�าทุกๆ 
ครั้งที่เห็น “เวลำได้ยิน” ให้ท�าหมายจ�าว่าได้ยิน ทุกๆ ครั้งที่ได้ยิน 
“เวลำได้กล่ิน” ให้ท�าหมายจ�าว่าได้กลิ่นอยู่ทุกๆ คร้ังท่ีได้กลิ่น 
“เวลำกิน” ท�าหมายจ�าว่ากินอยู่ทุกๆ ครั้งที่กิน “เวลำถูกต้อง” 
ท�าหมายจ�าว่าถูกต้องอยู่ทุกๆ ครั้งที่ถูกต้อง “เวลำรู้” ท�าหมายจ�า 
ว่ารู้อยู่ทุกๆ ครั้งที่รู้ เพราะเป็นการท่ีได้กระท�าสติหมายจ�าในเมื่อ
เวลาทวารกับอารมณ์กระทบถูกต้อง และท�าสติหมายจ�าทุกๆ ครั้ง
ที่กระทบถูกต้องอยู่เช่นนี้ โลภะ โทสะ โมหะ คือกิเลสศัตรู ไม่เป็น
โอกาสที่จะเข้าท�าลายได้ดังนี้ จิตใจก็สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิ และ 
เพราะขณิกสมาธิก็บังเกิดปัญญาญาณที่รู้ขึ้นมา บังเกิดญาณที่รู้ขึ้น
มาอย่างไร ? เพราะการท�าหมายจ�าว่า “เวลำเห็น” ว่าเห็นอยู่ ตา
กับสีรูปารมณ์นั้น “รูป” รู้นั้น “นำม” รู้โดยก�าหนดที่รู้นั้น “นำม” 
คือรู้โดยปัญญา...”

ภัททันตะวิลาสมหาเถระ, 
ข้อปฏิบัติโยคี. พ.ศ.๒๕๐๕, หน้า ๙๗-๙๘.

-19-0065(P2).indd   9 1/28/62 BE   9:47 AM



10

 “...ปัญญานั้นมี ๓ อย่าง หรือ ๓ ขั้น คือ (๑) สุตปัญญา  
(๒) จินตาปัญญา (๓) ภาวนาปัญญา และปัญญำทั้ง ๓ นี้ ต้อง
เป็นปัจจัยซึ่งกันและกัน “สุตปัญญำ” นั้น เป็นปัญญาที่เกิดจาก 
การศึกษา คือมาจากการได้ยินได้ฟัง เป็นต้น และมีความเข้าใจถูก
ในเรื่องราวนั้นๆ “จินตำปัญญำ” นั้นก็คือ มีโยนิโสมนสิการ คือมี
ความเข้าใจในเวลาท่ีท�าการงาน หรือเวลาที่ปฏิบัติเป็นต้น ถ้าไม่มี
ความเข้าใจ หรือไม่มีโยนิโสให้ถูกต้องแล้ว ก็จะท�าถูกหรือให้ส�าเร็จ
ผลที่ดีนั้นไม่ได้ ส่วน “ภำวนำปัญญำ” นั้น เป็นความรู้ที่เกิดจาก 
การปฏิบัติ คือการเข้าไปท�าการพิสูจน์จนได้ความจริงของวัตถุที่
ถูกพิสูจน์นั้น ความรู้ในขั้นนี้ เป็นความรู้ที่ถูกต้องและแน่นอนที่สุด 
เพราะเป็นความรูท้ีไ่ด้มาจากทีต่นได้เข้าไปพิสจูน์มาแล้วด้วยตนเอง 
ความรู้ขั้นนี้ที่เรียกว่า “วิปัสสนาปัญญา” จึงจะท�าลายความเห็นที่
เข้าใจว่ามีตนหรือเป็นตนน้ันได้ ดังเช่นทิฏฐิวิสุทธิที่เราก�าลังพูดถึง
อยู่นี้ ก็ต้องเข้าถึงปัญญาขั้นภาวนานี้ จึงจะเข้าถึงทิฏฐิวิสุทธิได้...”

อ.แนบ มหานีรานนท์, 
วิสุทธิ ๗. พิมพ์ครั้งที่ ๓, พ.ศ.๒๕๒๗, หน้า ๘๗-๘๘
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พุทฺธปารมิตานุสฺสติคาถา

กปฺปโกฏฺยปฺปเมยฺเย โย    กำเล’ติทุกฺกรำนิ จ

กโรนฺโต เขท สมฺปตฺโต    มหำกำรุณิโก อโห.

ฉินฺทิตฺวำ อตฺตโน สีส�    อุปฺปำเฏตฺวำ ทฺวิโลจเน 

อุพฺพตฺเตตฺวำ อุร� กำม�    จชิตฺวำ ทำรอตฺรช�.

ปำรมีเยว ปูเรนฺโต     สตฺเตสุ กรุณตฺตโต

นโม เม สพฺพพุทฺธำน�    โลกนำถำน สพฺพทำ.

โย สทฺธมฺโม จ สฺวำกฺขำโต   โย ส�โฆ ตสฺส สำวโก 

อนุสฺสรำมิ เต นิจฺจ�     เต นมำมิ อภิกฺขณ�.

อิมินำ กุสเลเนว      ตณฺหกฺขโย ภเว มม� 

สพฺเพ พำลำ ปลำยนฺตุ    ปสฺเส’ห� ปณฺฑิเต ธุว�.
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  โอ ! น่าอศัจรรย์หนอ ก็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าพระองค์ใด  

เมื่อทรงกระท�าซึ่งกรรม คือพระบารมี อันบุคคลกระท�าได้ 

โดยยากยิ่ง สิ้นกาลทั้งหลายอันนับมิได้ด้วยโกฏิแห่งกัป  

ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งความล�าบาก ทรงประกอบแล้วด้วย 

พระมหากรุณา.

  ทรงตัดแล้วซึ่งพระเศียรของพระองค์ ควักซ่ึงดวง

พระเนตรทัง้สอง เพกิออกแล้วซึง่เนือ้แห่งพระหทยั สละแล้ว

ซึ่งพระเทวีและพระโอรสธิดาโดยแน่แท้.

  ทรงบ�าเพญ็พระบารมีทัง้หลายนัน่เทยีว เพราะความที่

แห่งพระองค์เป็นผูม้พีระกรณุาในหมูส่ตัว์, ขอความนอบน้อม 

ของข้าพระองค์ จงมแีด่พระพระพทุธเจ้าทัง้หลาย ผู้ทรงเป็น

ที่พึ่งของชาวโลก ในกาลทุกเมื่อ.

  พระสัทธรรมใด เป็นธรรมอันพระองค์ทรงตรัสไว้แล้ว 

และพระสงฆ์ใด เป็นสาวกของพระองค์นั้น, ข้าพเจ้าย่อม

ระลึกถึงพระรัตนตรัยทั้งหลายเหล่านั้นเนืองนิตย์, ข้าพเจ้า

ขอนอบน้อมซึ่งพระรัตนตรัยทั้งหลายเหล่านั้นบ่อยๆ.

  ด้วยกุศลนี้ ความสิ้นไปแห่งตัณหา จงมีแก่ข้าพเจ้า,  

ขอเหล่าพาลชนท้ังหลาย จงหนไีป, ขอข้าพเจ้า จงพบเจอแต่

บัณฑิตชน เที่ยงแท้เทอญ.
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ข้อปฏิบัติแห่งโยคี
ภัททันตะวิลาสมหาเถระ

๑. แสดงกำรเพ่งหมำยจ�ำเวทนำนุปัสสนำโดยย่อ

 กถญฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ เวทนำสุ เวทนำนุปสฺสี  

วิหรติ ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สุข� วำ เวทน� เวทยมำโน สุข�  

เวทน� เวทยำมีติ ปชำนำติ. ทุกฺข� วำ เวทน� เวทยมำโน  

ทุกฺข� เวทน� เวทยำมีติ ปชำนำติ. อทุกฺขมสุข� วำ เวทน�  

เวทยมำโน อทุกฺขมสุข� เวทน� เวทยำมีติ ปชำนำติ. สำมิส�  

วำ สุข� เวทน� เวทยมำโน สำมิส� สุข� เวทน� เวทยำมีติ  

ปชำนำติ. นิรำมิส� วำ สุข� เวทน� เวทยมำโน นิรำมิส� สุข�  
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เวทน� เวทยำมตี ิปชำนำต.ิ สำมสิ� วำ ทกุขฺ� เวทน� เวทยมำโน  

สำมิส� ทุกฺข� เวทน� เวทยำมีติ ปชำนำติ. นิรำมิส� วำ ทุกฺข� 

เวทน� เวทยมำโน นิรำมิส� ทุกฺข� เวทน� เวทยำมีติ ปชำนำติ. 

สำมิส� วำ อทุกฺขมสุข� เวทน� เวทยมำโน สำมิส� อทุกฺขมสุข� 

เวทน� เวทยำมีติ ปชำนำติ. นิรำมิส� วำ อทุกฺขมสุข� เวทน� 

เวทยมำโน นิรำมิส� อทุกฺขมสุข� เวทน� เวทยำมีติ ปชำนำติ.

 อิติ อชฺฌตฺต� วำ เวทนำสุ เวทนำนุปสฺสี วิหรติ, 

พหิทฺธำ วำ เวทนำส ุเวทนำนปุสสฺ ีวหิรต,ิ อชฌฺตฺตพหทิธฺำ 

วำ เวทนำสุ เวทนำนุปสฺสี วิหรติ. สมุทยธมฺมำนุปสฺสี 

วำ เวทนำสุ วิหรติ, วยธมฺมำนุปสฺสี วำ เวทนำสุ วิหรติ, 

สมทุยวยธมมฺำนปุสสีฺ วำ เวทนำส ุวหิรต.ิ “อตฺถ ิเวทนำ”ติ 

วำ ปนสฺส สติ ปจฺจุปฏฺตำ โหติ ยำวเทว ญำณมตฺตำย  

ปฏิสฺสติมตฺตำย. อนิสฺสิโต จ วิหรติ, น จ กิญฺจิ โลเก  

อุปำทิยติ. เอว� โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ เวทนำสุ เวทนำนุปสฺสี  

วิหรติ.๑  

 [ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่

อย่างไร ? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เสวยสุขเวทนาอยู่ ก็รู้ชัดว่า  

เราเสวยสุขเวทนา, หรือเสวยทุกขเวทนา ก็รู้ชัดว่า เราเสวย

๑ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๘๘/๓๓๒-๓๓๓ (สฺยา.) ปาฐะว่า “กถญฺจ ปน ภิกฺขเว...” ฉบับ 
 สยามรัฐไม่มี ปน ศัพท์ 
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ทุกขเวทนา, หรือเสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็รู้ชัดว่า เราเสวย

อทุกขมสุขเวทนา, หรือเสวยสุขเวทนามีอามิส ก็รู ้ชัดว่า  

เราเสวยสุขเวทนามีอามิส, หรือเสวยสุขเวทนาไม่มีอามิส  

ก็รู้ชัดว่า เราเสวยสุขเวทนาไม่มีอามิส, หรือเสวยทุกขเวทนา

มีอามิส ก็รู้ชัดว่า เราเสวยทุกขเวทนามีอามิส, หรือเสวย

ทุกขเวทนาไม่มีอามิส ก็รู้ชัดว่า เราเสวยทุกขเวทนาไม่มี

อามสิ, หรอืเสวยอทุกขมสขุเวทนามอีามสิ กร็ูช้ดัว่า เราเสวย

อทุกขมสุขเวทนามีอามิส, หรือเสวยอทุกขมสุขเวทนาไม่มี

อามิส ก็รู้ชัดว่า เราเสวยอทุกขมสุขเวทนาไม่มีอามิส. 

 ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในบ้าง, 

พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกบ้าง, พิจารณาเห็น

เวทนาในเวทนาทั้งภายในทั้งภายนอกบ้าง, พิจารณาเห็น

ธรรมคือความเกิดขึ้นในเวทนาบ้าง, พิจารณาเห็นธรรมคือ

ความเสื่อมในเวทนาบ้าง, พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความ 

เกดิข้ึนทัง้ความเสือ่มในเวทนาบ้าง. อกีอย่างหนึง่ สตขิองเธอ 

ทีต่ัง้มัน่อยูว่่า “เวทนามอียู”่ กเ็พยีงสกัว่าความรู ้เพยีงสกัว่า

อาศยัระลกึเท่านัน้. เธอเป็นผูอ้นัตณัหาและทฏิฐไิม่อาศยัอยู่

แล้ว, และไม่ถือมั่นอะไรๆ ในโลก. ภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล 

ภิกษุชื่อว่า พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ ด้วยประการ

ฉะนี้ ]
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 ภิกฺขเว แน่ะสงฆ์ กถญฺจ ปน อย่างไรก็ดี ภิกฺขุ สงฆ์ 

เวทนำสุ ในเวทนาทั้งหลาย เวทนำนุปสฺสี ย่อมเพ่งหมายจ�า

ซึ่งเวทนาอยู่เนืองๆ วิหรติ อยู่อย่างไร ?

 ภิกฺขเว แน่ะสงฆ์ อิธ ในพระศาสนานี้ ภิกฺขุ สงฆ์  

สุข� วำ เวทน� ยังสุขเวทนา เวทยมำโน เมื่อเสวย สุข� เวทน�  

ซึ่งสุขเวทนา เวทยำมีติ เสวยแล้วดังนี้ ปชำนำติ ย่อมรู้,  

ทุกข� เวทน� ซึ่งทุกขเวทนา เวทยมำโน เมื่อเสวย ทุกฺขเวทน�  

ซึ่งทุกขเวทนา เวทยำมีติ เสวยแล้วดังนี้ ปชำนำติ ย่อมรู้,  

อทุกขมสขุ� วำ เวทน� ยงัอเุบกขาเวทนา เวทยมำโน เมือ่เสวย 

อทุกฺขมสุข� เวทน� ซึ่งอุเบกขาเวทนา เวทยำมีติ เสวยแล้ว

ดังนี้ ปชำนำติ ย่อมรู้, สำมิส� วำ ซึ่งอาศัยเป็นอยู่ในกามคุณ  

สุข�เวทน� ซึ่งสุขเวทนา เวทยมำโน เมื่อเสวย สำมิส� ซึ่ง

อาศัยในกามคุณ สุข� เวทน� ซึ่งสุขเวทนา เวทยมีติ เมื่อเสวย

แล้วดังนี้ ปชำนำติ ย่อมรู้, นิรำมิส�วำ ซึ่งไม่ได้อาศัยเป็นอยู่

ในกามคุณ สุข� เวทน� ซ่ึงสุขเวทนา เวทยมำโน เมื่อเสวย  

นิรำมิส� ไม่ได้อาศัยในกามคุณ สุข� เวทน� ซึ่งสุขเวทนา  

เวทยำมตี ิเสวยแล้วดงันี ้ปชำนำต ิย่อมรู,้ สำมิส� วำ ซึง่อาศยั

เป็นอยูใ่นกามคณุ ทกุขฺ� เวทน� ซึง่ทกุขเวทนา เวทยมำโน เมือ่

เสวย สำมิส� ซึ่งอาศัยในกามคุณ ทุกฺข� เวทน� ซึ่งทุกขเวทนา 

เวทยำมีติ เสวยแล้วดังนี้ ปชำนำติ ย่อมรู้, นิรำมิส� วำ ซึ่ง
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ไม่ได้อาศัยเป็นอยู่ในกามคุณ ทุกฺข� เวทน� ซึ่งทุกขเวทนา  

เวทนมำโน เมื่อเสวย นิรำมิส� ซ่ึงไม่ได้อาศัยอยู่ในกามคุณ  

ทุกฺข� เวทน� ซึ่งทุกขเวทนา เวทยำมีติ เสวยแล้วดังนี้  

ปชำนำติ ย่อมรู้, สำมิส� วำ ซึ่งอาศัยเป็นอยู่ในกามคุณ  

อทุกขมสุข� เวทน� ซึ่งอุเบกขาเวทนา เวทยมำโน เมื่อเสวย 

สำมสิ� ซึง่อาศยัในกามคณุ อทกุขฺสขุ� เวทน� ซึง่อุเบกขาเวทนา  

เวทยำมีติ เสวยแล้วดังนี้ ปชำนำติ ย่อมรู้, นิรำมิส� วำ  

ซ่ึงไม่ได้อาศัยเป็นอยู่ในกามคุณ อทุกขมสุข� เวทน� ซึ่ง

อุเบกขาเวทนา เวทยมำโน เมื่อเสวย นิรำมิส� ซึ่งไม่ได้อาศัย

ในกามคุณ อทุกฺขสุข� เวทน� ซึ่งอุเบกขาเวทนา เวทยำมีติ 

เสวยแล้วดังนี้ ปชำนำติ ย่อมรู้.

 อิติ ดังนี้ อชฺฌตฺต� วำ ในสันดานแห่งตน เวทนำสุ  

ในเวทนาทั้ง ๓ เวทนำนุปสฺสี ซึ่งเพ่งหมายจ�าในเวทนา 

ทัง้ ๓ เนอืงๆ วหิรต ิย่อมอยู,่ พหทิธฺำ วำ ในสนัดานภายนอก 

เวทนำสุ ในเวทนา ๓ เวทนำนุปสฺสี ย่อมเพ่งหมายจ�าใน

เวทนา ๓ เป็นเนืองๆ วิหรติ ย่อมอยู่, อชฺฌตฺตพหิทฺธำ วำ 

ในสันดานแห่งตนเป็นครั้งคราว ในสันดานภายนอกเป็น 

ครั้งคราว เวทนำสุ ในเวทนาทั้ง ๓ เวทนำนุปสฺสี ย่อมเพ่ง

หมายจ�าว่าเวทนา ๓ เป็นเนืองๆ วิหรติ ย่อมอยู่.
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 เพื่อจะเจริญเพ่งหมายจ�าเวทนานุปัสสนา เสมอด้วย

พระบาฬีมหาสตปัิฏฐาน ในสนัดานแห่งตน เมือ่บงัเกดิเวทนา 

ทกุๆ ครัง้ ทีบ่งัเกดิเป็น “ร้อน” หมายจ�าว่า “ร้อนอยู”่ “อ้าว” 

หมายจ�าว่า “อ้าวอยู่” “หนาว” หมายจ�าว่า “หนาวอยู่”  

“เย็น” หมายจ�าว่า “เย็นอยู่” “คัน” หมายจ�าว่า “คันอยู่”  

“เจ็บ” หมายจ�าว ่า “เจ็บอยู ่” “ปวด” หมายจ�าว ่า  

“ปวดอยู่” “สบาย” หมายจ�าว่า “สบายอยู่” “ไม่สบาย” 

หมายจ�าว่า “ไม่สบายอยู”่ “ใจเป็นสขุ” หมายจ�าว่า “สขุอยู”่ 

“ใจเป็นทุกข์” หมายจ�าว่า “ทุกข์อยู่” เป็นต้นดังนี้

 เวทนาทั้ง ๓ บังเกิดเป็นในสันดานของตน ทุกๆ ครั้ง 

ที่บังเกิดเป็น เพ่ือจะให้รู้ให้เพ่งหมายจ�ากระท�าความเพียร

ไว้เสมอมิให้ว่าง ทั้งนี้เป็นการเพ่งหมายจ�าในอัชฌัตต-

เวทนา ในการกิน เมื่อกระท�าการกิน “หวาน” หมายจ�าว่า  

“หวานอยู่” “เปร้ียว” หมายจ�าว่า “เปรี้ยวอยู่” “เผ็ด”  

หมายจ�าว่า “เผด็อยู”่ “ฝาด” หมายจ�าว่า “ฝาดอยู”่ “เคม็” 

หมายจ�าว่า “เค็มอยู่” “มีรส” หมายจ�าว่า “มีรสอยู่” “ดี” 

หมายจ�าว่า “ดีอยู”่ “ไม่ด”ี หมายจ�าว่า “ไม่ดอียู”่ “ไม่รูด้ไีม่ด”ี  

หมายจ�าว่า “ไม่รู้ดีไม่ดีอยู่” ดังนี้เป็นต้น ให้ท�าหมายจ�า 

ในเวทนาทั้ง ๓ แห่งสันดานภายนอก ทุกๆ ครั้งที่บังเกิด  
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เป็นการกระท�าความเพียรเพื่อจะให้รู้ให้เพ่งหมายจ�าเสมอ 

มิให้มีว่าง ทั้งนี้เป็นวิธีท�าหมายจ�าเพ่งในพหิทธเวทนา ดังนี้๒

 ในเวทนา ๓ นี้ บรรดาสภาพการยินดีปราโมชชื่นชม 

พอใจ โดยปรารภต้องการอาการแห่งอิฏฐารมณ์ (อารมณ์

ที่น่าปรารถนา) ทั้งมวลเหล่านี้ เป็นสุขเวทนา การไม่ยินด ี

ไม่พอใจไม่ชอบใจเป็นต้น บรรดาสภาพอาการแห่งอนฏิฐารมณ์  

(อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนา) ท้ังหลายเหล่านั้น เป็นชนิด 

ทุกขเวทนา การยินดีพอใจชอบใจก็ไม่ใช่ ไม่ยินดีไม่พอใจ 

ไม่ชอบใจก็ไม่ใช่ สภาพการซึ่งพ้นจากการยินดีไม่ยินด ี

บรรดาสภาพอาการแห่งมชัฌตัตารมณ์ (อารมณ์ทีเ่ป็นกลาง)  

๒ อาการ “ร้อน หนาว เย็น เจ็บ หวาน เปรี้ยว เผ็ด เค็ม” เป็นต้นนี้ ท่านกล่าวโดย  
 “กำรณูปจำรนัย” คือ ค�าพูดที่กล่าวถึงผลอันใกล้เหตุ หมายความว่า “กล่ำวเหตุแต่ 
 หมำยถึงผล” อธิบายว่า อาการ “ร้อน หนาว เย็น เจ็บ หวาน เปรี้ยว เผ็ด เค็ม”  
 เป็นต้นนี ้เป็นการณะหรอืเป็นเหต ุเพราะอาการเหล่านีไ้ม่ใช่เวทนาหรอืธรรมชาตทิีเ่สวย 
 อารมณ์ แต่เป็นเหตุให้เกิดเวทนา เวทนาย่อมเกิดขึ้น เพราะอาศัยสิ่งเหล่านี้มาสู่คลอง 
 ทวารต่างๆ มีจักขุทวาร โสตทวาร ฆานทวาร ชิวหาทวาร กายทวาร และมโนทวาร  
 ฉะนั้น ในที่นี้กล่าวเหตุ (ร้อน หนาว เย็น เจ็บ หวาน เปรี้ยว เผ็ด เค็ม) แต่หมายถึงผล  
 (เวทนา) ฉะนั้น บทว่า “ร้อน หนาว เย็น เจ็บ หวาน เปรี้ยว เผ็ด เค็ม” นี้ จึงเป็น  
 “กำรณูปจำรนัย” หมายถึง ความรู้สึกสุข ทุกข์ เฉยๆ ที่เกิดจากอารมณ์เหล่านั้น  
 (ดู เนตติหำรัตถทีปนี อุปจำรและนย. พระวิสุทธาจารเถระ แต่ง, พระธัมมนันทเถระ  
 แปล, พ.ศ. ๒๕๓๓, หน้า ๓๔)
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ทั้งหลายเหล่านั้น เป็นชนิดอุเบกขาเวทนา ในการเพ่ง

หมายจ�าเวทนานุปัสสนานี้ ใน (อรรถกถา) เด็กซ่ึงพึ่งรู้จัก

การนอนแบเท่านั้นก็ดี เมื่อเวลากินนมเป็นต้นนั้น ยังรู้สึก

ว่ารับเสวยซ่ึงสุขเวทนา แม้ว่าจะรู้สึกเช่นนั้นก็ดี ในจิตของ 

เดก็น้อยนัน้ เพราะไม่พ้นจากความเป็นสตัว์ คอืเชือ่ถอือยูว่่า

เรามีสัญญาจดจ�าอยู่เช่นนั้น ไม่ควรพูดไม่ควรกล่าวว่าเป็น 

กัมมัฏฐาน แลไม่ควรพูดไม่ควรกล่าวว่าเพ่งหมายจ�าซึ่ง 

เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน 

 โยคีบุคคลทั้งหลาย ซึ่งเจริญกระท�าความเพียรนั้น 

เพราะย่อมละห่างทั้งเสียซึ่งยึดถืออยู่ว่า “สัตว์” แลสัญญา

ซึ่งจดจ�าอยู่ว่า “เรา” จึงเป็นกัมมัฏฐาน ทรงเทศนาว่า ได้ชื่อ

ว่าเพ่งหมายจ�าเจริญซึ่งเวทนานุปัสสนา แม้เป็นการกล่าวว่า 

“อชัฌตัตพหทิธสมทุยวยะ” ก็ดใีนวธิกีารเพ่งหมายจ�าเจรญิ

นั้นไม่มีการผิดแผกเป็นพิเศษไปอย่างใดอีก เมื่อได้กระท�า

การหมายจ�าตามซึ่งชี้แจงมาแต่หนหลังแล้ว โดยสภาพย่อม

รวมเข้าทั้งสิ้น เวทนาทั้งสามคือ สุข ทุกข์ อุเบกขานี้ ไม่ได้

บังเกิดเป็นพร้อมในอารมณ์เดียว ก�าลังบังเกิดเป็นสุขเวทนา 

ทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาบังเกิดเป็นไม่ได้ ก�าลังเกิดเป็น

ทกุขเวทนา สขุเวทนาอเุบกขาเวทนาเกดิเป็นไม่ได้ ก�าลงัเกดิ

เป็นอุเบกขาเวทนา สขุเวทนาทกุขเวทนาเป็นไม่ได้ โดยแบบ
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เยภยุยนยั (นยัทีก่ล่าวโดยส่วนมาก)๓ เป็นสขุเวทนาแล้วเป็น

โลภะ เป็นทุกขเวทนาแล้วเป็นโทสะ เป็นอเุบกขาเวทนาแล้ว

เป็นโมหะ เวทนาทัง้สามนีย่้อมให้บงัเกดิเป็นอยูท่ีส่นัดานแห่ง

สัตว์เสมอไม่ขาด เพราะฉะนั้นการบังเกิดเป็นโลภะ โทสะ 

โมหะ มากมายนัก ในอารมณ์ทั้ง ๕ คือ สี รูปารมณ์, เสียง  

สัททารมณ์, กลิ่น คันธารมณ์, รส รสารมณ์, การถูกต้อง 

โผฏฐัพพารมณ์นี้ ย่อมเนื่องด้วยกิเลสโลภะ โทสะ โมหะ 

ซ่ึงรับเสวยสุข ทุกข์ อุเบกขา เวทนาทั้งสามนี้ เรียกว่า  

“สำมสิเวทนำ” (เวทนาทีเ่ป็นไปกบัด้วยกามคณุ) โลภะโทสะ

โมหะกิเลสทั้งหลายได้ท�าลาย ละโดยสติสัมปชัญญะ ซึ่งมี 

รูปารมณ์เป็นต้น 

 อารมณ์ทั้ง ๕ บังเกิดเป็นแล้ว ย่อมให้ระงับดับไป  

มีสภาพเป็นอนิจจังเป็นต้น เพ่งหมายจ�าซึ่งการรับเสวยสุข 

ทุกข์ อุเบกขา เวทนาท้ังสามนี้ เรียกว่า “นิรำมิสเวทนำ” 

(เวทนาทีเ่ป็นไปกบัด้วยเนกขมัมะ) (การจ�าแนกอย่างพสิดาร

๓ เยภุยยนัย คือ วิธีที่เป็นไปโดยมาก หมายถึง กล่าวส่วนมากโดยได้ส่วนน้อยด้วย  
 วิเคราะห์ว่า เยภุยฺเยน ปวตฺโต นโย เยภุยฺยนโย. (เนตติหำรัตถทีปนี อุปจำรและนย.  
 พระวิสุทธาจารเถระ แต่ง, พระธัมมนันทเถระ แปล, พ.ศ. ๒๕๓๓, หน้า ๕๑)
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ในสามิสเวทนานิรามิสเวทนานั้น ขอให้ดูเอาตามพระบาฬี

สติปัฏฐาน)๔  

 ใจความแห่งการเจรญิเพ่งหมายจ�าเวทนานปัุสสนานัน้ 

คือ 

 “อตถิฺ เวทนำ”ต ิวำ ปนสฺส สต ิปจฺจปุติฏฺตำ โหติ.๕

 เวทนำ สภาพการรับเสวยเท่านัน้ อตถฺ ิย่อมมี อติ ิดงันี้ 

อสฺส แห่งโยคีภิกษุนั้น สติ วำ ปน สตินั้นก็ดี ปจฺจุปติฏฺติำ 

ให้เด่นในเบื้องหน้า โหติ ย่อมมี.

 ตามซึ่งชี้แจงมาโดยวิธีท�าหมายจ�า เมื่อได้ท�าหมายจ�า

เสมอไม่ขาด ในการหมายจ�าแห่งสติสัมปชัญญะแล้ว ก็จะ

บังเกิดปรากฏเป็นญาณรู้ว่าสภาพรับเสวยขึ้นมาว่า ไม่ใช่เรา

๔ เวทนำที่เป็นสำมิสและนิรำมิส               
  จะวินิจฉัยในข้อว่า “สำมิส� วำ สุข�” (หรือว่า สุขเวทนาที่มีอามิส) เป็นต้น 
  โสมนัสสเวทนาอาศัยอามิสคือกามคุณ ๕ อาศัยเรือน ๖ ชื่อว่า สามิสสุขเวทนา 
  โสมนัสสเวทนาอาศัยเนกขัมมะ ๖ ชื่อว่า นิรามิสสุขเวทนา 
  โทมนัสสเวทนาอาศัยเรือน ๖ ชื่อว่า สามิสทุกขเวทนา 
  โทมนัสสเวทนาอาศัยเนกขัมมะ ๖ ชื่อว่า นิรามิสทุกขเวทนา 
  อุเบกขาเวทนาอาศัยเรือน ๖ ชื่อว่า สามิสอทุกขมสุขเวทนา 
  อุเบกขาอันอาศัยเนกขัมมะ ๖ ชื่อว่า นิรามิสอทุกขมสุขเวทนา. 
  อนึ่ง การจ�าแนกเวทนาแม้เหล่านั้นท่านกล่าวไว้ในสักกปัญหสูตรแล้วแล.
  ที.อ. (สุมงฺคล. ๒) (บาลี) ๕/๓๘๐/๓๙๐ (สฺยา.)
๕ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๘๘/๓๓๓ (สฺยา.)

-19-0065(P2).indd   22 1/28/62 BE   9:47 AM



23

เสวยในอารมณ์อิริยาบถทั้งหลายเหล่านั้น ไม่ใช่ตัวเราเสวย 

เวทนาขันธ์คือนามธรรมเป็นผู้เสวย เพราะการเสวย เวทนา

ขันธ์นามธรรมนั้น บังเกิดขึ้นมาขณะหนึ่งแล้วให้ระงับดับไป 

เป็นสภาพอนิจจังไม่เที่ยง เพราะต้องเกิดดับ จึงเป็นสภาพ

ความทุกข์ การเสวยคือเวทนาไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตัวเรา คือเป็น

สภาพอนัตตา เพราะในญาณแห่งโยคีบุคคลที่กระท�าความ

เพียรเพ่งหมายจ�าสะอาดบริสุทธิ์ แลที่เห็นผิดว่า สภาพการ

เสวยสุขเวทนาว่าเราเป็นสุข ก็พ้นจากภัย คือ อัตตทิฏฐิ 

(อัตตานุทิฏฐิ) สักกายทิฏฐิ๖ เช่นนี้ย่อมเป็นโอกาสทุเลาแล้ว 

ที่เห็นผิดว่าทุกขเวทนาที่ว่าเราทุกข์ อุเบกขาเวทนาที่ว่า 

เรากระท�าเฉยๆ ก็พ้นจากภัย คือ สักกายทิฏฐิ อัตตทิฏฐิ 

(อัตตานุทิฏฐิ) เช่นนี้ก็ได้ซึ่งโอกาสทุเลาแล้ว เพียงแต่การ

เพ่งหมายจ�าเท่านี้ จะสามารถเห็นซ่ึงลักษณญาณ คือ 

๖ กตโม จ ภิกฺขเว สกฺกำโย, ปญฺจุปำทำนกฺขนฺธำติสฺส วจนีย�. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 
 ก็สักกายะคืออะไร ? ค�าว่า “อุปาทานขันธ์ ๕” เป็นชื่อของสักกายะนั้น. ส�.ข. (บาลี)  
 ๑๗/๒๘๕/๑๙๓ (สฺยา.)
  “สักกำยทิฏฐิ” คือ ความเห็นผิดในรูปขันธ์ ๔ คือ (๑) เห็นรูปโดยควำมเป็นตน  
 (๒) เห็นตนมีรูป (๓) เห็นรูปในตน (๔) เห็นตนในรูป ส่วนในขันธ์อื่นก็มีนัยเดียวกัน  
 คือ สักกายทิฏฐิเห็นผิดในเวทนาขันธ์ ๔ สักกายทิฏฐิเห็นผิดในสัญญาขันธ์ ๔  
 สักกายทิฏฐิเห็นผิดในสังขารขันธ์ ๔ สักกายทิฏฐิเห็นผิดในวิญญาณขันธ์ ๔ รวมเป็น  
 ๒๐ ประการ. ส�.ข. นกุลปิตาสุตฺต (บาลี) ๑๗/๔/๓-๕ (สฺยา)
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พระไตรลักษณ์ได้หรืออย่างไรนั้น สามารถเห็นได้ชัด  

ถ้าไม่เช่ือให้ทดลองกระท�าความเพียรตามซึ่งช้ีแจงมาแล้ว 

ให้เพ่งหมายจ�าให้เสมอไม่ขาด ไม่ใช่เป็นแบบเพ่งหมายจ�า

เขียนโดยความคิดนึก เป็นแบบเพ่งหมายจ�าซึ่งเขียนโดยพบ

ในหนังสือแลพบด้วยตนเอง เอาทั้งสองอย่างมาระคนเขียน 

เรียบเรียงไว้เป็นแบบต�าราต่อไปดังนี้

๒. แสดงวิธีหมำยจ�ำจิตตำนุปัสสนำโดยย่อ

 กถญฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ จิตฺเต จิตฺตำนุปสฺสี วิหรติ ? 

อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สรำค� วำ จิตฺต� สรำค� จิตฺตนฺติ ปชำนำติ. 

วีตรำค� วำ จิตฺต� วีตรำค� จิตฺตนฺติ ปชำนำติ. สโทส� วำ จิตฺต�  

สโทส� จิตฺตนฺติ ปชำนำติ. วีตโทส� วำ จิตฺต� วีตโทส�  

จตฺิตนติฺ ปชำนำต.ิ สโมห� วำ จิตตฺ� สโมห� จติตฺนตฺ ิปชำนำต.ิ  

วีตโมห� วำ จิตฺต� วีตโมห� จิตฺตนฺติ ปชำนำติ. สงฺขิตฺต� วำ 

จิตฺต� สงฺขิตฺต� จิตฺตนฺติ ปชำนำติ. วิกฺขิตฺต� วำ จิตฺต� วิกฺขิตฺต� 

จิตฺตนฺติ ปชำนำติ. มหคฺคต� วำ จิตฺต� มหคฺคต� จิตฺตนฺติ  

ปชำนำติ อมหคฺคต� วำ จิตฺต� อมหคฺคต� จิตฺตนฺติ ปชำนำติ.๗

๗ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๘๙/๓๓๔ (สฺยา.) ปาฐะว่า “กถญฺจ ปน ภิกฺขเว...” ฉบับสยามรัฐ 
 ไม่มี ปน ศัพท์
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 [ ภกิษทุัง้หลาย ภกิษพุจิารณาเหน็จติในจติอยูอ่ย่างไร

เล่า ? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ จิตมีราคะ ก็รู้ว่าจิตมีราคะ, หรือ

จิตปราศจากราคะ กรู้็ว่าจติปราศจากราคะ, จติมีโทสะ กร็ูว่้า 

จติมโีทสะ, หรือจติปราศจากโทสะ กรู้็ว่าจิตปราศจากโทสะ, 

จติมโีมหะ กรู้็ว่าจติมีโมหะ, หรือจติปราศจากโมหะ กร็ูว่้าจติ

ปราศจากโมหะ, จิตหดหู่ ก็รู้ว่าจิตหดหู่, จิตฟุ้งซ่าน ก็รู้ว่า 

จิตฟุ้งซ่าน, จิตเป็นมหัคคตะ (รูปฌานและอรูปฌาน) ก็รู้ว่า

จิตเป็นมหัคคตะ (รูปฌานและอรูปฌาน), หรือจิตไม่เป็น 

มหัคคตะ ก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหัคคตะ ]

 ภิกฺขเว แน่ะสงฆ์ กถญฺจ ปน อย่างไรก็ดี ภิกฺขุ  

แน่ะสงฆ์ จิตฺเต ในจิต จิตฺตำนุปสฺสี ยอมเพ่งหมายจ�าซึ่ง 

จิตเนืองๆ วิหรติ อยู่อย่างไร ? 

 ภิกฺขเว แน่ะสงฆ์ อิธ ในพระศาสนานี้ ภิกขุ แน่สงฆ์  

สรำค� วำ เป็นพร้อมด้วยราคะ จิตฺต� ซึ่งโลภมูลจิต ๘  

สรำค� จิตฺตนฺติ เป็นจิตเป็นพร้อมด้วยราคะดังนี้ ปชำนำติ  

ย่อมรู้, วีตรำค� วำ พ้นแล้วจากราคะ จิตฺต� โลกิยกุศล 

แห่งอัพยากตจิต วีตรำค� จิตฺตนฺติ เป็นจิตพ้นแล้วจากราคะ

ดังนี้ ปชำนำติ ย่อมรู้, สโทส� วำ เป็นพร้อมด้วยโทสะ จิตฺต� 

ซึ่งโทสมูลจิต ๒ สโทส� จิตฺตนฺติ เป็นจิตพร้อมด้วยโทสะดังนี้  

ปชำนำติ ย่อมรู ้, วีตโทส� วำ พ้นแล้วจากโทสะ จิตฺต�  

-19-0065(P2).indd   25 1/28/62 BE   9:47 AM



26

โลกิยกุศลแห่งอัพยากตจิต วีตโทส� จิตฺตนฺติ เป็นจิตพ้นจาก

โทสะดังนี้ ปชำนำติ ย่อมรู้, สโมห� วำ พร้อมด้วยโมหะ จิตฺต�  

ซ่ึงโมหมูลจิต ๒ สโมห� จิตฺตนฺติ เป็นจิตพร้อมด้วยโมหะ

ดังนี้ ปชำนำติ ย่อมรู้, วีตโมห� วำ พ้นจากโมหะ จิตฺต� ซึ่ง 

โลกิยอัพยากตจิต วีตโมห� จิตฺตนฺติ เป็นจิตพ้นจากโมหะ

ดังนี้ ปชำนำติ ย่อมรู้, สงฺขิตฺต� วำ เป็นการหดหู่ก็ดี จิตฺต� ซึ่ง 

โลภมูลโทสมูลอสังขาริกจิต ๕ สงฺขิตฺต� จิตฺตนฺติ เป็นจิตหดหู่

ดังนี้ ปชำนำติ ย่อมรู้, วิกฺขิตฺต� วำ ฟุ้งซ่านอยู่ที่ดี จิตฺต� ซึ่ง 

อุทธัจจสหคตจิต วิกฺขิตฺต� จิตฺตนฺติ เป็นจิตฟุ้งซ่านดังนี้  

ปชำนำติ ย่อมรู้, มหคฺคต� วำ เป็นการถึงแล้วซึ่งความ

ประเสริฐ จิตฺต� ซึ่งรูปาวจระอรูปาวจรจิต มหคฺคต� จิตฺตนฺติ  

เป็นจิตถึงแล้วซึ่งความประเสริฐดังนี้ ปชำนำติ ย่อมรู ้,  

อมหคฺคต� วำ ย่อมไม่ถึงซึ่งความประเสริฐ จิตฺต� ซึ่ง 

กามาวจรจิต อมหคฺคต� จิตฺตนฺติ เป็นจิตย่อมไม่ถึงความ

ประเสริฐดังนี้ ปชำนำติ ย่อมรู้.

 จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนี้ ในบาฬีแห่งอรรถกถา

แสดงไว้ โดยจิตแห่งสังขยาสรูป (เทสนักกมนัย) ซึ่งแสดง 

แปลไว้นั้น โยคีบุคคลซึ่งประสงค์ใคร่จะกระท�าความเพียร

เจรญิเพ่งหมายจ�านัน้ โดยไม่มปัีญญาถงึ จึงไม่สามารถเข้าใจได้  

เพราะฉะนั้น จะได้จ�าแนกชี้แจงรายละเอียดต่อไป
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 กายสนัดาน ทวาร ๖ อารมณ์ ๖ นัน้ ย่อมพบปะกระทบ

กันอยู่เสมอ ซ่ึงยึดเอา ๒ ประการนี้ จิตซึ่งบังเกิดเป็นอยู ่

ไม่หยุดหย่อน ท�าความเพียรเพ่งหมายจ�า เพ่ือให้รู้ในทุกๆ 

ครั้ง ที่จิตบังเกิด ในที่นี้จะแสดงตามใจความในอุทานบาฬี 

พาหิยสูตร๘  

 ในเมื่อเวลาตาเห็นซึ่งสีรูปารมณ์ต่างๆ คือ แดง เทา 

เหลือง ขาว เป็นต้น เหล่านี้เป็นชื่อท่ีเรียกว่าบัญญัติ เรือน 

กุฎี ศาลา ปราสาท เป็นต้น ท่ีเรียกเป็นบัญญัติเหล่านี้  

ไม่ท�าหมายจ�าซึ่งสัณฐาณ ให้ท�าหมายจ�าแต่สีรูปารมณ์  

ส่วนแดง เทา เหลือง ขาว เป็นต้น ไม่ให้มีเกี่ยว

 โดยหูเมื่อได้ยินเสียงต่างๆ คือ เสียงที่เป็นบัญญัติ คือ 

เสียงคน เสียงนก เสียงไก่ เป็นต้น ไม่ให้มีเกี่ยว ท�าหมายจ�า 

แต่เฉพาะว่าเสียงเท่านั้น เมื่อได้ยินเสียง หมายจ�าว่า  

“ยินอยู่” 

๘ พระผู้มีพระภำคตรัสว่ำ; ดูก่อนพาหิยะ เธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่า เมื่อเห็น จักเป็น 
 สักว่าเห็น, เมื่อฟัง จักเป็นสักว่าฟัง, เมื่อรู้ จักเป็นสักว่ารู้, เมื่อรู้แจ้ง จักเป็นสักว่ารู้แจ้ง.  
 ดูก่อนพาหิยะ เธอพึงศึกษาอย่างนี้. ดูก่อนพาหิยะ ในกาลใดแล เมื่อเห็น จักเป็น 
 สักว่าเห็น, เมื่อฟัง จักเป็นสักว่าฟัง เมื่อรู้ จักเป็นสักว่ารู้, เมื่อรู้แจ้ง จักเป็นสักว่ารู้แจ้ง,  
 ในกาลนั้น เธอย่อมไม่มี, ในกาลใด เธอไม่มี, ในกาลนั้น เธอย่อมไม่มีในโลกนี้, ย่อมไม่มี 
 ในโลกหน้า, ย่อมไม่มใีนระหว่างโลกทัง้สอง, ข้อนีน้ัน่แล เป็นทีส่ดุแห่งทกุข์ ด้วยประการ 
 ฉะนี้. ขุ.อุ. (บาลี) ๑๗/๔๗/๘๑ (สฺยา.)
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 โดยจมูกเมื่อได้กลิ่นต่างๆ คือ กลิ่นเน่า กลิ่นหอม  

กลิ่นคาว เป็นต้น เหล่านี้เป็นบัญญัติไม่ให้เกี่ยว ท�าหมายจ�า

แต่เฉพาะว่ากลิน่เท่านัน้ เมือ่ได้กลิน่หมายจ�าว่า “ได้กล่ินอยู”่

 โดยลิ้นเมื่อกินซึ่งรสต่างๆ คือ รสข้าว รสแกง รสขนม 

รสตาลทราย เป็นต้น ไม่ให้เกี่ยว ท�าหมายจ�าแต่เฉพาะว่า 

เมื่อกินซึ่งรสแล้ว หมายจ�าว่า “กินอยู่” (รสปรากฏอยู่) 

 โดยกายเม่ือถูกต้องสิ่งต่างๆ เป็นภิกษุแล้ว ถูกต้อง

บาตร ถูกต้องผ้าเหลือง เป็นต้นก็ดี เป็นฆราวาส ถูกต้อง 

หม้อถ้วย ถูกต้องผ้านุ่ง ถูกต้องผ้าห่ม เป็นต้นก็ดี ชื่อที่เป็น

บญัญตัเิหล่านีไ้ม่ให้เกีย่ว ท�าหมายจ�าเฉพาะว่า “ถกูต้องอยู”่  

เท่านั้น

 เมื่อรู้ หมายจ�าว่า “รู้” เมื่อเวลานานเข้า จะรู้ซึ่งสภาพ

ขึ้นมาโดยล�าพัง รู้ซ่ึงธรรมารมณ์ต่างๆ ทุกครั้งซึ่งจิตบังเกิด

ขึ้นมาแล้ว ท�าหมายจ�าให้รู้ เป็นโลภะใคร่ได้แล้ว หมายจ�าว่า 

“ใคร่ได้อยู่” ไม่ใคร่ได้ หมายจ�าว่า “ไม่ใคร่ได้อยู่” เกิดเป็น

โทสจิต โกรธแล้ว หมายจ�าว่า “โกรธอยู่” ใจดีแล้ว หมายจ�า

ว่า “ใจดีอยู่” เป็นโมหะลืมแล้ว หมายจ�าว่า “ลืมอยู่” เป็น

มานะเย่อหยิ่งแล้ว หมายจ�าว่า “หยิ่งอยู่” เป็นอิสสาอิจฉา

แล้ว หมายจ�าว่า “อิจฉาอยู่” เป็นมัจฉริยะเหนียวแน่นแล้ว 

หมายจ�าว่า “เหนียวแน่นอยู่” เป็นกุกกุจจะเร่าร้อนแล้ว 
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หมายจ�าว่า “เร่าร้อนอยู”่ เป็นวจิกิจิฉาสงสยัแล้ว หมายจ�าว่า 

“สงสัยอยู่” เป็นอุทธัจจะฟุ้งซ่านแล้ว หมายจ�าว่า “ฟุ้งซ่าน

อยู่” เป็นสติระลึกแล้ว หมายจ�าว่า “ระลึกอยู่” รวมใจ

ความว่า ให้รู้ตามซึ่งบังเกิดเป็นขึ้นมาที่จิตสันดานของตน 

ตามสภาพจิตที่เป็นไม่ให้มีเว้นว่าง ทุกครั้งที่จิตเป็นขึ้น โดย

สติสัมปชัญญะดังนี้

 เมือ่ได้กระท�าความเพยีรเพ่งหมายจ�าอยูโ่ดยไม่ว่างเว้น 

ตามซ่ึงกล่าวมาแล้ว กจ็ะปราศจากกิเลส โลภะ โทสะ โมหะ มี

อยูแ่ต่สภาพทีรู่เ้ท่านัน้ กจ็ะรูเ้หน็ปรากฏขึน้มาทีญ่าณปัญญา

ของโยคีบุคคล

 อตถฺ ิจติตฺนตฺ ิวำ ปนสสฺ สต ิปจจฺปุฏฺตำ โหติ.๙  ดงันี้ 

คือ

 จติตฺ� การรูส้ภาพแห่งอารมณ์เท่านัน้ อตถฺ ิย่อมม ีดงันี้ 

อสฺส แห่งโยคีภิกษุนั้น สติ วำ ปน สตินั้นก็ดี ปจฺจุปฏฺตำ 

ย่อมเห็นชัดน�าไปเบื้องหน้า โหติ ย่อมมี.

 จิตทั้งหลายนั้น ย่อมเป็นอยู่ไม่ขาดสายก็ดี 

๙ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๘๙/๓๓๓ (สฺยา.)
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 ปุริม� ภิชฺชเต จิตฺต�, ปจฺฉิม� ชำยเต ตโต.๑๐ 

 พระพุทธองค์ทรงเทศนาดังนี้; ปุริม� ทีแรกเป็นคือ 

ของเก่า จิตฺต� จิตนั้น ภิชฺชเต ย่อมดับไป, ตโต ภายหลังซึ่ง

จิตแรกดับแล้ว ปจฺฉิม� ซึ่งเป็นใหม่คือจิตภายหลังนั้น ชำยเต 

ย่อมบังเกิดขึ้นมา.

 การบังเกิดเป ็นจิตโดยล�าดับวิถีนั้น จิตอันหนึ่ง 

เกิดดับแล้ว จึงบังเกิดจิตใหม่ต่อภายหลังธรรมดา จิตที่

บงัเกดิเป็นพร้อม ๒ ดวงไม่ได้ อุปมาในการกระท�าอารมณ์ซึง่ 

รูปารมณ์ โลภจิตทั้งหลายดวงหนึ่งดับแล้ว จึงดวงหน่ึง 

โผล่ขึ้นมา เมื่อขณะเกิดติดต่อเป็นอยู่เช่นนี้ เป็นอิฏฐารมณ ์

(อารมณ์ที่น่าปรารถนา) แลเมื่อโลภจิตทั้งหลายภายหลัง 

ที่ระงับดับไปแล้ว โทสจิตทั้งหลายดวงหนึ่งเกิดดับแล้ว 

ดวงหนึ่งจึงโผล่มา เมื่อขณะเป็นอยู่เช่นนี้ เป็นอนิฏฐารมณ์  

(อารมณ์ทีไ่ม่น่าปรารถนา) ทัง้นีก้ารเป็นอฏิฐารมณ์ อนฏิฐารมณ์  

อยูเ่ช่นนี ้โลภจติโทสจติเกดิดบัปรากฏอยู ่ตามซึง่ชีแ้จงสภาพ

จิตต่างๆ มาแล้ว คือเกิดขึ้นมาขณะหนึ่งแล้ว ย่อมดับไป 

๑๐ วิสุทฺธิ. (บาลี) ๒/๖๙๐/๒๗๐ (มจร.)
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เป็นสภาพอนิจจัง เพราะเกิดดับเป็นสภาพล�าบาก คือทุกขัง 

สภาพจิตซึ่งเกิดมาในขณะทั้งหลายนั้น ซึ่งไม่ใช่เป็นการที่จะ

ให้ยึดถือเข้าใจผิดเห็นผิดว่า “เรา” “ตัวเรา” เป็นแต่สภาพ 

อนตัตธรรมเท่านัน้เทยีว เพราะย่อมปรากฏรู้เหน็มาในญาณของ 

โยคีบุคคลผู้กระท�าความเพียรเพ่งหมายจ�าว่า “เราใคร่ได้” 

“เรามจีติโกรธ” เป็นต้น น้ันว่า “เหน็ผดิ” “ยดึถือผดิ” พ้นจาก 

ภัยอันใหญ่หลวง คือที่เรียกว่า อัตตทิฏฐิ (อัตตานุทิฏฐิ)

สักกายทิฏฐิ ได้รับโอกาสอันทุเลาแล้ว เพราะสภาพโลภะ

โทสะนัน้ ก�าหนดรูเ้หน็ว่าเป็นนามธรรม ย่อมกล่าวได้แล้วว่า  

โยคีบุคคลนั้น เป็นสัมมาทิฏฐิเทียว โดยข้อปฏิบัติอันถูกต้อง

ถ่องแท้แล้ว ต้องทนกระท�าโดยความล�าบากเช่นนีแ้ล้ว จงึจะ

พบสภาพธรรมทั้งหลาย รู้เห็นเป็นอย่างดี
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๓. แสดงวิธีหมำยจ�ำธัมมำนุปัสสนำโดยย่อ

 ในธมัมานุปัสสนาสตปัิฏฐาน ม ี๕ คอื (๑) นีวรณปัพพะ๑๑  

(๒) ขนัธปัพพะ๑๒ (๓) อำยตนปัพพะ๑๓ (๔) โพชฌงคปัพพะ๑๔  

(๕) สัจจปัพพะ๑๕ ใน ๕ ปัพพะ (หัวข้อ) นี้ ในกิจการซึ่งควร

เจรญิเพ่งหมายจ�านัน้ จะแสดงต่อไป แต่ทีเ่บ้ืองต้นแห่งความ

ต้องการ คือขันธปัพพะ๑๖ อันเดียวเท่านั้น ปัพพะนอกนั้น 

โดยสภาพตามสมควรย่อมเข้าพร้อมกัน

๑๑ นิวรณ์ ๕ (สิ่งที่กั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรม, ธรรมที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุคุณความดี,  
 อกุศลธรรมที่ท�าจิตให้เศร้าหมองและท�าปัญญาให้อ่อนก�าลัง)
        ๑. กำมฉันทะ (ความพอใจในกาม, ความต้องการกามคุณ)
        ๒.  พยำบำท (ความคิดร้าย, ความขัดเคืองแค้นใจ)
        ๓.  ถีนมิทธะ (ความหดหู่และเซื่องซึม)
        ๔.  อุทธัจจกุกกุจจะ (ความฟุ้งซ่านและร้อนใจ, ความกระวนกระวายกลุ้มกังวล)
        ๕.  วิจิกิจฉำ (ความลังเลสงสัย)
  (พจนำนุกรมพุทธศำสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พ.ศ. ๒๕๕๑, หน้า ๑๖๗) 
๑๒ ขันธ์ ๕ หรือ เบญจขันธ์ (กองแห่งรูปธรรมและนามธรรม ๕ หมวด ที่ประชุมกัน 
 เข้าเป็นหน่วยรวม ซ่ึงบัญญติัเรยีกว่า สตัว์ บคุคล ตัวตน เรา เขา เป็นต้น, ส่วนประกอบ  
 ๕ อย่างที่รวมเข้าเป็นชีวิต)
    ๑. รูปขันธ์ (กองรูป, ส่วนที่เป็นรูป, ร่างกาย พฤติกรรม และคุณสมบัติต่างๆ  
 ของส่วนที่เป็นร่างกาย, ส่วนประกอบฝ่ายรูปธรรมทั้งหมด, สิ่งที่เป็นร่างพร้อมทั้งคุณ 
 และอาการ)
        ๒.  เวทนำขันธ์ (กองเวทนา, ส่วนท่ีเป็นการเสวยอารมณ์, ความรู้สึกสุข ทุกข์  
 หรือเฉยๆ)
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        ๓. สัญญำขันธ์ (กองสัญญา, ส่วนท่ีเป็นความก�าหนดหมาย, ความก�าหนดได ้
 หมายรู้ในอารมณ์ ๖ เช่นว่า ขาว เขียว ด�า แดง เป็นต้น)
        ๔. สังขำรขันธ์ (กองสังขาร, ส่วนที่เป็นความปรุงแต่ง, สภาพที่ปรุงแต่งจิตให้ดี 
 หรอืชัว่หรอืเป็นกลางๆ, คณุสมบตัต่ิางๆ ของจิต มีเจตนาเป็นตวัน�า ทีป่รุงแต่งคณุภาพ 
 ของจิต ให้เป็นกุศล อกุศล อัพยากฤต)
        ๕. วิญญำณขันธ์ (กองวิญญาณ, ส่วนที่เป็นความรู้แจ้งอารมณ์, ความรู้อารมณ์ 
 ทางอายตนะทั้ง ๖ มีการเห็น การได้ยิน เป็นต้น ได้แก่ วิญญาณ ๖)
  (พจนำนุกรมพุทธศำสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พ.ศ. ๒๕๕๑, หน้า ๑๖๒)
๑๓ อำยตนะภำยใน ๖ (ที่เชื่อมต่อให้เกิดความรู้, แดนต่อความรู้ฝ่ายภายใน) บาลีเรียก  
 อัชฌัตติกายตนะ
  ๑. จักขุ (จักษุ, ตา) ๒. โสตะ (หู) ๓. ฆานะ (จมูก)
        ๔. ชิวหา (ลิ้น) ๕. กาย (กาย) ๖. มโน (ใจ)
 อำยตนะภำยนอก ๖ (ท่ีเชือ่มต่อให้เกิดความรู,้ แดนต่อความรูฝ่้ายภายนอก) บาลเีรยีก  
 พาหิรายตนะ
       ๑. รูปะ (รูป, สิ่งที่เห็น หรือ วัณณะ คือสี)        
  ๒. สัททะ (เสียง)   
  ๓. คันธะ (กลิ่น)  
  ๔. รสะ (รส)  
  ๕. โผฏฐัพพะ (สัมผัสทางกาย, สิ่งที่ถูกต้องกาย)
       ๖. ธรรม หรือ ธรรมำรมณ์ (อารมณ์ที่เกิดกับใจ, สิ่งที่ใจนึกคิด)
        ทั้ง ๖ นี้ เรียกทั่วไปว่า อารมณ์ ๖ คือ เป็นสิ่งส�าหรับให้จิตยึดหน่วง
  (พจนำนุกรมพุทธศำสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พ.ศ. ๒๕๕๑, หน้า ๒๐๒-๒๐๓)
๑๔ โพชฌงค์ ๗ (ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้)
  ๑. สติ (ความระลึกได้ ส�านึกพร้อมอยู่ ใจอยู่กับกิจ จิตอยู่กับเรื่อง)
  ๒. ธัมมวิจยะ (ความเฟ้นธรรม, ความสอดส่องสืบค้นธรรม)
  ๓. วิริยะ (ความเพียร)
        ๔.  ปีติ (ความอิ่มใจ)
        ๕. ปัสสัทธิ (ความสงบกายสงบใจ)
        ๖.  สมำธิ (ความมีใจตั้งมั่น จิตแน่วในอารมณ์)
        ๗.  อุเบกขำ (ความมีใจเป็นกลางเพราะเห็นตามเป็นจริง)
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        แต่ละข้อเรียกเต็มมีสัมโพชฌงค์ต่อท้ายเป็น สติสัมโพชฌงค์ เป็นต้น.
  (พจนำนุกรมพุทธศำสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พ.ศ. ๒๕๕๑, หน้า ๒๐๕-๒๐๖)
๑๕ อริยสจัจ์ ๔ (ความจริงอนัประเสรฐิ, ความจรงิของพระอรยิะ, ความจริงท่ีท�าให้ผูเ้ข้าถึง 
 กลายเป็นอริยะ)
  ๑. ทุกข์ (ความทุกข์, สภาพที่ทนได้ยาก, สภาวะที่บีบคั้น ขัดแย้ง บกพร่อง  
 ขาดแก่นสารและความเที่ยงแท้ ไม่ให้ความพึงพอใจแท้จริง, ได้แก่ ชาติ ชรา มรณะ  
 การประจวบกบัสิง่อนัไม่เป็นทีร่กั การพลดัพรากจากสิง่ทีร่กั ความปรารถนาไม่สมหวงั  
 โดยย่อว่า อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์)
  ๒. ทุกขสมุทัย (เหตุเกิดแห่งทุกข์, สาเหตุให้ทุกข์เกิด ได้แก่ ตัณหา ๓ คือ  
 กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา)
    ๓. ทุกขนิโรธ (ความดับทุกข์ ได้แก่ ภาวะที่ตัณหาดับสิ้นไป, ภาวะที่เข้าถึงเมื่อ 
 ก�าจัดอวิชชา ส�ารอกตัณหาสิ้นแล้ว ไม่ถูกต้อง ไม่ติดข้อง หลุดพ้น สงบ ปลอดโปร่ง  
 เป็นอิสระ คือนิพพาน)
  ๔. ทกุขนโิรธคำมนีปิฏปิทำ (ปฏปิทาทีน่�าไปสูค่วามดบัแห่งทกุข์, ข้อปฏิบตัใิห้ถึง 
 ความดับทุกข์ ได้แก่ อริยอัฏฐังคิกมรรค หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มัชฌิมาปฏิปทา  
 แปลว่า ทางสายกลาง มรรคมีองค์ ๘ นี้ สรุปลงในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา)
  (พจนำนุกรมพุทธศำสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พ.ศ. ๒๕๕๑, หน้า ๑๕๕)
๑๖ ก็ธรรมทั้ง ๕ อย่าง ชื่อว่า “ขันธ์” เพราะมีความหมายว่า “กอง” ธรรมหนึ่ง 
 เท่านั้นก็เรียกว่า “ขันธ์” บัณฑิตพึงทราบความแตกต่างกันโดยลักษณะดังนี้ คือ  
 บรรดาขันธ์ ๕ เหล่านี้ รูปมีความย่อยยับไปเป็นลักษณะ (รุปฺปนลกฺขณ�) เวทนา 
 มีการเสวยอารมณ์เป็นลักษณะ (เวทยิตลกฺขณำ) สัญญามีการจ�าอารมณ์เป็นลักษณะ  
 (สญฺชำนนลกขฺณำ) เจตนามกีารกระตุน้สมัปยตุตธรรมเป็นลกัษณะ (สญชฺำนนลกขฺณำ)  
 วิญญาณมีการรู้อารมณ์เป็นลักษณะ (วิชำนนลกฺขณ�). อภิ.สงฺ.อ. (อฏฺสาลินี) (บาลี)  
 ๕๓/๑๘๘ (สฺยา.) 
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 ปุน จปร� ภิกฺขเว ภิกฺขุ ธมฺเมสุ ธมฺมำนุปสฺสี วิหรติ  

ปญฺจสุ อุปำทำนกฺขนฺเธสุ. กถญฺจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ  

ธมฺเมสุ ธมฺมำนุปสฺสี วิหรติ ปญฺจสุ อุปำทำนกฺขนฺเธสุ ?

 อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อิติ รูปํ อิติ รูปสฺส สมุทโย อิติ  

รูปสฺส อตฺถงฺคโม อิติ, เวทนำ อิติ เวทนำย สมุทโย อิติ 

เวทนำย อตฺถงฺคโม อิติ, สญฺญำ อิติ สญฺญำย สมุทโย อิติ 

สญฺญำย อตฺถงฺคโม อิติ, สงฺขำรำ อิติ สงฺขำรำน� สมุทโย 

อิติ สงฺขำรำน� อตฺถงฺคโม, อิติ วิญฺญำณ� อิติ วิญฺญำณสฺส 

สมุทโย อิติ วิญฺญำณสฺส อตฺถงฺคโมติ. 

 อิติ อชฺฌตฺต� วำ ธมฺเมสุ ธมฺมำนุปสฺสี วิหรติ. พหิทฺธำ 

วำ ธมฺเมสุ ธมฺมำนุปสฺสี วิหรติ อชฺฌตฺตพหิทฺธำ วำ  

ธมฺเมสุ ธมฺมำนุปสฺสี วิหรติ สมุทยธมฺมำนุปสฺสี วำ ธมฺเมสุ 

วิหรติ วยธมฺมำนุปสฺสี วำ ธมฺเมสุ วิหรติ.๑๗ 

 [ ภกิษทุัง้หลาย อกีข้อหนึง่ ภกิษพุจิารณาเหน็ธรรมใน

ธรรม คอือุปาทานขนัธ์ ๕, ภิกษพุจิารณาเหน็ธรรมในธรรมคอื

อุปาทานขันธ์ ๕ อย่างไรเล่า ? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณา

เห็นดังนี้ว่า อย่างนี้รูป อย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูป อย่างนี้

ความดับแห่งรูป, อย่างนี้เวทนา อย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่ง

๑๗ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๙๑/๓๓๗ (สฺยา.) ปาฐะว่า “กถญฺจ ปน ภิกฺขเว...” ฉบับสยามรัฐ 
 ไม่มี ปน ศัพท์
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เวทนา อย่างนี้ ความดับแห่งเวทนา, อย่างนี้สัญญา อย่างนี้ 

ความเกิดข้ึนแห่งสญัญา อย่างนีค้วาม ดับแห่งสญัญา, อย่างนี้ 

สังขาร อย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขาร อย่างนี้ความดับแห่ง

สังขาร, อย่างนี้วิญญาณ อย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณ 

อย่างนีค้วามดับแห่งวญิญาณ ดงัพรรณนามาฉะนี.้ ภกิษุย่อม

พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบ้าง, ภิกษุย่อมพิจารณา

เหน็ธรรมในธรรมภายนอกบ้าง, ภกิษยุ่อมพจิารณาเห็นธรรม

ในธรรมภายในและภายนอกบ้าง ]

 ภิกฺขเว แน่ะสงฆ์ ปุน จ อีกอย่างหนึ่ง อปร� อื่น ภิกฺขุ 

สงฆ์ ปญฺจสุ มี ๕ อุปำทำนกฺขนฺเธสุ ซึ่งเป็นอุปาทานขันธ์ 

ธมฺเมสุ ในธรรม ธมฺมำนุปสฺสี ย่อมเพ่งหมายจ�าซึ่งอุปาทาน

ขันธ์เนืองๆ วิหรติ ย่อมอยู่.

 ภิกฺขเว แน่ะสงฆ์ทั้งหลาย ภิกฺขุ สงฆ์ กถญฺจ ปน 

อย่างไรก็ดี ปญฺจสุ มี ๕ อุปำทำนกฺขนฺเธสุ ซึ่งอุปาทานขันธ์ 

ธมฺเมสุ ในธรรม ธมฺมำนุปสฺสี ย่อมเพ่งหมายจ�าซึ่งอุปาทาน

ขันธ์เนืองๆ อยู่อย่างไร ?

 ภิกฺขเว แน่สงฆ์ อิธ ในพระศาสนานี้ ภิกฺขุ สงฆ์นั้น  

อิติ ดังนี้นี่ รูปํ เป็นรูป, อิติ ดังนี้นี่ รูปสฺส แห่งรูป สมุทโย  

การบังเกิดเทียว, อิติ ดังนี้นี่ รูปสฺส แห่งรูป อตฺถงฺคโม  

การดับเทียว, อิติ ดังนี้นี่ เวทนำ เป็นเวทนา, อิติ ดังนี้นี่  
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เวทนำย แห่งเวทนา สมทุโย การบงัเกดิเป็นเทยีว, อติ ิดงันีน้ี่  

เวทนำย แห่งเวทนา อตฺถงฺคโม การดับเทียว, อิติ ดังนี้นี่ 

สญญฺำ เป็นสญัญา, อติ ิดงันีน้ี ่สญญฺำย แห่งสญัญา สมทุโย  

การบังเกิดเป็นเทียว, อิติ ดังนี้นี่ สญฺญำย แห่งสัญญา  

อตถฺงคฺโม การดบัเทยีว, อติ ิดงันีน้ี ่สงขฺำรำ เป็นสงัขารเทยีว,  

อติ ิดงันีน้ี ่สงขฺำรำน� แห่งสงัขารทัง้หลาย สมทุโย การบงัเกิด

เป็นเทยีว, อติ ิดงันีน้ี ่สงขฺำรำน� แห่งสงัขารทัง้หลาย อตฺถงคฺโม  

การดับเทียว, อิติ ดังนี้นี่ วิญฺญำณ� เป็นวิญญาณเทียว,  

อิติ ดังนี้นี่ วิญฺญำณสฺส แห่งวิญญาณ สมุทโย การบังเกิด

เป็นเทียว, อิติ ดังนี้นี่ วิญฺญำณสฺส แห่งวิญญาณ อตฺถงฺคโม  

การดับเทียว.

 อิติ ดังนี้นี่ อชฺฌตฺต� วำ ในสันดานของตนก็ดี ธมฺเมสุ  

ในอุปาทานขันธธรรม ๕ ธมฺมำนุปสฺสี ย่อมเพ่งหมายจ�า

ซึ่งอุปาทานขันธ์ ๕ เนืองๆ วิหรติ ย่อมอยู่, พหิทฺธำ วำ 

ในสันดานภายนอกก็ดี ธมฺเมสุ ในอุปาทานขันธธรรม ๕  

ธมฺมำนุปสฺสี ย่อมเพ่งหมายจ�าซึ่งอุปาทานขันธ์ ๕ เนืองๆ 

วิหรติ ย่อมอยู่, อชฺฌตฺตพหิทฺธำ วำ บางครั้งในสันดาน 

ของตน บางครั้งในสันดานภายนอก ก็ดี ธมฺเมสุ ใน 

อุปาทานขันธธรรม ๕ ธมฺมำนุปสฺสี ย่อมเพ่งหมายจ�าซ่ึง

อุปาทานขันธ์ ๕ เนืองๆ วิหรติ ย่อมอยู่.
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 เพือ่จะให้ปรากฏตามใจความในพระบาฬีธมัมานปัุสสนา 

จกัให้เพ่งหมายจ�าซึง่อุปาทานขนัธ์ ๕ รูปขนัธ์นัน้ เกิดแล้วดบั  

เวทนาขันธ์นั้น เกิดแล้วดับ สัญญาขันธ์นั้น เกิดแล้วดับ  

สังขารขันธ์นั้น เกิดแล้วดับ วิญญาณขันธ์นั้น เกิดแล้วดับ  

เพราะพระองค์ทรงเทศนาดังน้ี ตามซึ่งได้ชี้แจงมาแล้ว 

แต่หลัง คือในวิธีเพ่งหมายจ�ากายานุปัสสนา วิธีเพ่งหมายจ�า

เวทนานุปัสสนา วิธีเพ่งหมายจ�าจิตตานุปัสสนานั้น วิธีเพ่ง

หมายจ�าธมัมานปัุสสนาก็ย่อมรวมเข้าอยูแ่ล้ว รวมเข้าดงันี ้คือ

 เมื่อเพ่งหมายจ�ากายานุปัสสนา รูปขันธ์รวมเข้าแล้ว 

เมื่อเพ่งหมายจ�าเวทนานุปัสสนา เวทนาขันธ์รวมเข้าแล้ว  

เมื่อเพ่งหมายจ�าจิตตานุปัสสนา สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ 

วญิญาณขนัธ์เหล่านี ้โดยสภาพรวมเข้าสิน้ เมือ่เอาสตปัิฏฐาน ๔  

จ�าแนกกับขันธ์ ๕ คือ รูปขันธ์นั้น กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน 

เวทนาขันธ์นั้น เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน วิญญาณขันธ์นั้น 

จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ ทั้ง ๒ นี้ 

ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ทั้งนี้เป็นพิเศษ

 การทีพ่ระองค์ทรงเทศนาสตปัิฏฐานทัง้ ๔ โดยจ�าแนก

ก�าหนดต่างๆ นั้น เป็นล�าดับเทสนักกมนัยเท่านั้น ไม่ใช่เป็น

ล�าดับการท�าความเพียรเพ่งหมายจ�า (ปฏิปัตติกกมนัย) ใน
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เมือ่กระท�าการเจรญิเพ่งหมายจ�า เป็นโอกาสทีจ่ะเพ่งหมายจ�า 

ตามสมควร ควรให้เพ่งหมายจ�าซึ่งสติปัฏฐานดังนี้

 เพราะพระองค์ทรงเทศนาตามจริตของบุคคล คือ  

มันทบุคคล ติกขบุคคล มีราคจริต ทิฏฐิจริต เป็นต้น จึงได้ 

แตกต่างเป็นสตปัิฏฐาน ๔ ๑๘ สตปัิฏฐาน ๔ นีก้คื็อ จติ เจตสิก 

รปู คอื ปรมตัถธรรม คอื ขนัธ์ ๕ รปูนามเทยีว ขนัธ์ ๕ รปูนาม

ทั้งหลายนั้น เป็นสภาพอนิจจังไม่เที่ยง สภาพความล�าบาก

คือทุกขัง ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราสภาพอนัตตา ดังนี้เป็นต้น  

เป็นแบบแผนซึง่กระท�าความเพยีรเจรญิเพ่งหมายจ�า เพ่ือให้

รู้เห็นชัดแจ้งเช่นนี้ เรียกว่าแบบวิธีหนทางสติปัฏฐาน แม้ว่า

ให้เพ่งหมายจ�าซึ่งสติปัฏฐาน ๔ เสมอไม่ให้ขาดก็ดี ไม่ต้อง

เพ่งหมายจ�าซ่ึงรปูนามทีเ่กดิแล้วคอือดตี รปูนามซึง่ยงัไม่เกดิ 

ในอนาคตกาล เพราะยังไม่บังเกิดเป็น แม้หมายจ�าก็ไม่มี  

ไม่พบไม่เห็น ให้เพ่งหมายจ�าแต่รูปนามซึ่งก�าลังบังเกิดเป็น 

๑๘ (๑) กำยำนุปัสสนำสติปัฏฐำนที่เป็นอารมณ์หยาบ เป็นทางแห่งความหมดจดของ 
 บุคคลผู้ตัณหาจริตที่มีปัญญาเบา, (๒) เวทนำนุปัสสนำสติปัฏฐำนที่เป็นอารมณ ์
 ละเอียด เป็นทางแห่งความหมดจดของบุคคลผู้มีตัณหาจริตอย่างที่มีปัญญากล้า,  
 (๓) จิตตำนุปัสสนำสติปัฏฐำนซึ่งมีอารมณ์อันแยกออกไม่มากนัก เป็นทางแห่งความ 
 หมดจดของบุคคลผู้มีทิฏฐิจริตท่ีมีปัญญาเบา, (๔) ธัมมำนุปัสสนำสติปัฏฐำนซึ่งมี 
 อารมณ์อันแยกออกมาก เป็นทางแห่งความหมดจดของบุคคลผู ้มีทิฏฐิจริตที่มี 
 ปัญญากล้า. อภิ.วิ.อ. (สมฺโมห.) (บาลี) ๕๔/๒๓๒ (สฺยา.)
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ปัจจุบันกาลเท่านั้น เพราะมีปรากฏอยู่ในขณะ จึงให้ท�า 

หมายจ�ารปูนามทีก่�าลงับงัเกดิเป็นปัจจบุนัน้ัน ให้ดดู้วยญาณ

ให้ทัน จึงจะชื่อว่า “รู้เห็นซึ่งปรมัตถธรรม” เพราะฉะนั้น

 อตีต� นำนฺวำคเมยฺย    นปฺปฏิกงฺเข อนำคต�

 ยทตีต� ปหีน� ต�      อปฺปตฺตญฺจ อนำคต�.

 ปจฺจุปฺปนฺนญฺจ โย ธมฺม�  ตตฺถ ตตฺถ วิปสฺสติ

 อส�หีร� อส�กุปฺปํ     ต� วิทฺวำ มนุพฺรูหเย.๑๙ 

 [ บุคคลไม่ควรค�านึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว, ไม่ควรมุ่งหวัง 

สิ่งที่ยังไม่มาถึง, สิ่งใดล่วงไปแล้ว สิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้ว, 

และสิ่งที่ยังไม่มาถึง ก็เป็นอันยังไม่ถึง, ก็บุคคลใดเห็นแจ้ง

ธรรมปัจจุบัน ไม่ง่อนแง่น ไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆ ได้, 

บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆ ให้ปรุโปร่งเถิด ]

 ทรงเทศนาในพระบาฬีเนตติดังนี้; วิทฺวำ โยคีบุคคล 

ผู้มีปัญญา อตีต� รูปนามซึ่งล่วงแล้ว นำนฺวำคเมยฺย ไม่ควร

ตามท�าหมายจ�า, อนำคต� รูปนามท่ียังไม่เกิดเป็นขึ้นมา  

นปฺปฏิกงฺเข ไม่มีความหวัง, อตีต� ซึ่งล่วงมาแล้ว ย� ธมฺม� 

รูปนามธรรมใด อตฺถิ ย่อมมี; ต� ธมฺม� ซึ่งรูปนามธรรมนั้น 

ปหีน� เสื่อมหายแล้ว, อนำคต� ซึ่งยังไม่บังเกิดเป็น ย� ธมฺม� 

๑๙ เนตฺติ. (บาลี) ๑๐๓/๑๔๘ (มจร.)
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รูปนามธรรมใด อตฺถิ ย่อมมี; ต� ธมฺม� ซึ่งรูปนามธรรมนั้น 

อปฺปตฺตญฺจ ยังไม่มาถึงเฉพาะหน้าของตน, ตตฺถ ตตฺถ ขเณ 

ขเณ ในเมื่อขณะก�าลังเห็น ก�าลังได้ยิน ก�าลังเดิน ก�าลังยืน  

ในขณะเหล่านี้เป็นต้น ปจฺจุปฺปนฺน� ซึ่งเป็นปัจจุบัน ยญฺจ 

ธมฺม� รูปนามธรรมทั้งสองใด (โย วิทฺวำ โยคีบุคคลผู้ม ี

ปัญญาใด) วิปสฺสติ เพ่งหมายจ�าให้ชัด; ต� ธมฺม� ซึ่ง 

รูปนามธรรมทั้งสองนั้น อส�หีร� ก่อนไม่ย้ายไม่เคลื่อน  

อสงฺกุปฺปํ ก่อนไม่เสื่อมหาย, (โส) วิทฺวำ โยคีบุคคลผู้ม ี

ปัญญนั้น อนุพฺรูหเย ท�าเพ่งหมายจ�าให้เห็นชัด.

 ใจความว่า ที่ว่าขณะทั้งหลายนั้น คือก�าลังเห็นขณะ

ปัจจุบัน ก�าลังได้ยินขณะปัจจุบัน ก�าลังเดินขณะปัจจุบัน 

เป็นต้น กล่าวคือดังนี้ ที่ว่ารูปนามนั้น ในขณะก�าลังเห็น  

สีรูปารมณ์กับจิตที่รู้ ในขณะก�าลังได้ยิน เสียงรูปกับจิตที่รู้ 

ในขณะก�าลังเดิน รูปที่เดินกับจิตที่รู้ ในขณะก�าลังยืน รูปยืน 

กับจิตที่รู้ ดังนี้เป็นต้น ว่าเป็นรูปนามทั้งสอง พระพุทธองค์

ทรงเทศนาชักชวนว่า รูปนามท้ังสองนี้ แต่อารมณ์หนึ่งสู่

อารมณ์หนึ่ง แต่อิริยาบถหนึ่งสู่อิริยาบถหนึ่ง ก่อนไม่ย้าย 

ไม่เคลื่อน ก่อนไม่เสื่อมไม่หาย โยคีบุคคลผู้มีปัญญา กระท�า

ความเพยีรเจรญิเพ่งหมายจ�า เพือ่ให้รูโ้ดยสตใิห้ยดึม่ันไว้ดงันี ้

ในพระบาฬีปรินิพพานสูตรทรงแสดงไว้ว่า
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 หนฺททำนิ ภิกฺขเว อำมนฺตยำมิ โว วยธมฺมำ สงฺขำรำ 

อปฺปมำเทน สมฺปำเทถ.๒๐ 

 [ ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลาย สังขาร

ทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดา, เธอทั้งหลายจงยังความ

ไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด ]

 ภิกฺขเว แน่ะสงฆ์ ทำนิ = อิทำนิ ในเวลาเดี๋ยวนี้ก�าลัง

ซึ่งจะเข้าสู่ปรินิพพาน หนฺท โดยจะตักเตือนชักชวน โว  

แก่สงฆ์ทั้งหลาย อำมนฺตยำมิ เราตถาคตจักเรียกมาชี้แจง 

สัง่สอน สงขฺำรำ รปูนามทัง้หลายซึง่เป็นสงัขารนัน้ วยธมฺมำ  

มีสภาพบังเกิดขึ้นแล้วย่อมให้ดับไป ตสฺมำ เพราะเหตุนั้น  

ตุมฺเห เธอทั้งหลาย อปฺปมำเทน ที่เรียกอัปปมาทะคือสติ  

สมฺปำเทถ จงให้เต็มบริบูรณ์ส�าหรับตนของตนเทอญ.

 การท่ีทรงตักเตือนชักชวนนั้น ตามซ่ึงชี้แจงมาแล้ว  

รูปนามทั้งหลายก็ดี มีพระพุทธประสงค์เพื่อจะให้เธอ 

ทั้งหลายรู ้แน่นอนว่า รูปนามทั้งหลายมีสภาพไม่เที่ยง  

มีสภาพให้เป็นทุกข์ แลมีสภาพไม่ใช่ตัวเรา ไม่อยู่ในอ�านาจ

บังคับบัญชา ดังนี้เทียว  

๒๐ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๑๐๗/๑๔๑ (มจร.)
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๔. แสดงวิธีทรงเทศนำสติปัฏฐำน ๔ โดยย่อ

 เมื่อได้ทรงเทศนาธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานองค์เดียว  

ก็รวมทั้งสภาวธรรมทั้งมวลเข้าพร้อมกันทีเดียว เช่นนี้แล้ว  

ราะเหตุใดจึงทรงเทศนา กายาฯ เวทนาฯ จิตตาฯ อีกเช่นนี้

นั้น โดยอาศัยตามจริตและอัธยาศัยเวไนยสัตว์ คือ บุคคล

ซึ่งมีตัณหาจริต บุคคลซ่ึงมีทิฏฐิจริต และโดยตามอัธยาศัย 

มันทบุคคล ติกขบุคคล จริตกับญาณที่รู้ต่างๆ กัน จึงทรง

จ�าแนกแสดงไว้ในอรรถกถาต่างๆ กัน ดังต่อไปนี้

 มนฺทสฺส ตณฺหำจริตสฺส โอฬำริก� กำยำนุปสฺสนำ- 

สติปฏฺำน� วิสุทฺธิมคฺโค, ติกฺขสฺส สุขุม� เวทนำนุปสฺสนำ- 

สตปิฏฺำน�. ทฏฺิจรติสสฺป มนทฺสสฺ นำตปิปฺเภทคต� จติตฺำ- 

นุปสฺสนำสติปฏฺำน� วิสุทฺธิมคฺโค, ติกฺขสฺส อติปฺปเภทคต� 

ธมฺมำนุปสฺสนำสติปฏฺำน� วิสุทฺธิมคฺโค.๒๑ 

 [ กายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่เป็นอารมณ์หยาบ  

เป็นทางแห่งความหมดจดของบุคคลผู ้ตัณหาจริตที่ มี 

ปัญญาเบา, เวทนานปัุสสนาสตปัิฏฐานทีเ่ป็นอารมณ์ละเอยีด 

๒๑ ท.ีอ. (สุมงคฺล.๒) (บาล)ี ๕/๓๖๙ (สยฺา.), ม.อ. (ปปญจฺ.๑) (บาล)ี ๗/๒๕๔ (สยฺา.), ขุ.ป.อ.  
 (สทฺธมฺม.๒) (บาลี) ๔๘/๓๖๕ (สฺยา.), อภิ.วิ.อ. (สมฺโมห.) (บาลี) ๕๔/๒๓๒ (สฺยา.)
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เป็นทางแห่งความหมดจดของบุคคลผู้มีตัณหาจริตอย่าง 

ที่มีปัญญากล้า, จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งมีอารมณ์ 

อนัแยกออกไม่มากนกั เป็นทางแห่งความหมดจดของบคุคล 

ผู้มีทิฏฐิจริตที่มีปัญญาเบา, ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งมี 

อารมณ์อันแยกออกมาก เป็นทางแห่งความหมดจดของ 

บุคคลผู้มีทิฏฐิจริตที่มีปัญญากล้า ]

 มนฺทสฺส ผู ้มีปัญญาอ่อน ตณฺหำจริตสฺส แด่ผู ้มี 

ตัณหาจริต โอฬำริก�  มีอารมณ์หยาบแข็งกระด ้าง  

กำยำนุปสฺสนำสติปฏฺำน� กายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้น  

วิสุทฺธิมคฺโค เป็นเหตุปราศจากกิเลสสะอาดบริสุทธิ์ โหติ  

ย่อมมี, ติกฺขสฺส แด่บุคคลมีป ัญญาหลักแหลม สุขุม�  

มีอารมณ์สุขุมละเอียด เวทนำนุปสฺสนำสติปฏฺำน�  

เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้น วิสุทฺธิมคฺโค เป็นเหตุให้

ปราศจากกิเลสสะอาดบริสุทธิ์ โหติ ย่อมมี, มนฺทสฺส  

ผู ้มีปัญญาอ่อน ทิฏฺิจริตสฺสป แก่บุคคลผู ้มีทิฏฐิจริต  

นำติปฺปเภทคต� อารมณ์แห่งการละเอียดไม่มากเกิน  

จิตฺตำนุปสฺสนำสติปฏฺำน� จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้น  

วิสุทฺธิมคฺโค เป็นเหตุให้ปราศจากกิเลสสะอาดบริสุทธิ์ โหติ  

ย่อมมี, ติกฺขสฺส แด่ผู้มีปัญญาหลักแหลม อติปฺปเภทคต�  

อารมณ์แห่งการละเอียดมากเกนิ ธมมฺำนปุสสฺนำสตปิฏฺำน� 
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ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานน้ัน วิสุทฺธิมคฺโค เป็นเหตุให้

ปราศจากกิเลสสะอาดบริสุทธิ์ โหติ ย่อมมี.

 บุคคลมีตัณหาจริต บุคคลมีทิฏฐิจริต มี ๒, บุคคล 

มีตัณหาจริตนั้น เป็นผู้มีปัญญาอ่อนและมีปัญญาแหลม  

ม ี๒, บุคคลมทิีฏฐจิรตินัน้ ผูม้ปัีญญาอ่อนและมีปัญญาแหลม 

ม ี๒, ตามสมควรแก่บุคคลเหล่านัน้ ผูม้อีารมณ์หยาบ จงึทรง

เทสนากายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ส�าหรับบุคคลมีตัณหาจริต 

อันปัญญาอ่อน, ผู ้มีอารมณ์สุขุมละเอียด ทรงเทศนา 

เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ส�าหรับบุคคลมีตัณหาจริตอันมี

ปัญญาแหลม, ทรงเทศนาจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน แด่ผู้มี

อารมณ์อันน้อย เป็นทิฏฐิจริต ส�าหรับบุคคลมีปัญญาอ่อน, 

ทรงเทศนาธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน แด่ผู้มีอารมณ์มาก  

มีทิฏฐิจริต ส�าหรับบุคคลมีปัญญาแหลม เพราะฉะนั้น  

จึงขยายออกเป็นสติปัฏฐาน ๔ 

 มาใน(มหาวรรค)ฎีกา “นิจจวิปลำส สุขวิปลำส  

อัตตวิปลำส สุภวิปลำส” มีวิปลาส ๔๒๒ อัตตวิปลาสนั้น

สุขุม (ละเอียด) นจิจวปิลาส สขุวปิลาส สภุวปิลาส เหล่านีน้ัน้  

มีอาการหยาบ (โอฬาริก) เพื่อจะให้ละทิ้งซึ่งอาการหยาบ

๒๒ องฺ. จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๔๙/๖๖-๖๗ (มจร.)
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แห่งโอฬาริกวิปลาสทั้งหลาย จึงทรงเทศนากายฯ เวทนาฯ 

จิตตาฯ สตปัิฏฐาน, เพือ่จะละทัง้ซึง่สขุมุวปิลาส คอืการสขุมุ

ละเอียด จึงทรงเทศนาธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นการ

ทรงเทศนาดังนี้๒๓  (ใจความโดยย่อคือ) สติปัฏฐานทั้ง ๔  

ก็ดี เพียง ๓ ก็ดี หรือ ๑ ก็ดี เมื่อกระท�าความเพียรอยู่โดย 

ไม่ว่างเว้นเช่นนี้แล้ว สติปัฏฐานทั้ง ๔ ย่อมเข้าพร้อมกัน 

ทีเดียว

๕. สำมัญญธรรมแห่งรูปนำมกับสภำวธรรมรูปนำม 
แสดงโดยย่อ

 “รูป” นั้น สามัญญธรรมรูป สภาวธรรมรูป มี ๒ ใน 

๒ ประการนี้ เพราะรูป ๒๘ นั้น มีสภาพผันแปรเหมือนกัน  

ชื่อว่า สำมัญญธรรมรูป, รูป ๒๘ นั้น การแข็ง การอ่อน  

การเกาะกุม การไหลเอิบอาบ เป็นต้น เพราะมีสภาพต่างๆ 

นานา ชื่อว่า สภำวธรรมรูป

 “นำม” นั้น สามัญญธรรมนาม สภาวธรรมนาม มี ๒  

ใน ๒ ประการนี้ จิต ๘๙ ดวง เจตสิก ๕๒ นั้น เพราะมีสภาพ

๒๓ ที.ม.ฏีกา. (บาลี) หน้า ๓๖๑ (มจร.)
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ย่อมน้อมไปสู่อารมณ์เหมือนกัน ชื่อว่า สำมัญญธรรมนำม,  

จิต ๘๙ ดวงนั้น มีสภาพรู ้ซึ่งอารมณ์ เจตสิก ๕๒ นั้น  

มีการพบซึ่งอารมณ์และมีสภาพรับเสวยซึ่งอารมณ์เป็นต้น 

เพราะมีสภาพต่างๆ นานา ชื่อว่า สภำวธรรมนำม

 วิปัสสนาโยคีบุคคลนั้น รู้เห็นซึ่งสามัญญธรรมรูปนาม

แล้ว ย่อมเสร็จวิปัสสนากิจได้ ข้อส�าคัญอยู่ที่สามัญญธรรม

รูปนามเท่านั้น ส่วนสภาวธรรมรูปนามนั้น เมื่อไม่รู้ก็ไม่เป็น

ข้อส�าคัญอะไร แต่รู้ก็เป็นการดียิ่ง ในหนังสือนี้จะแสดงแต่

สามัญญธรรมรูปนามเท่านั้น เมื่อใคร่รู้สภาวธรรมรูปนาม 

ให้ดูเอาตามคัมภีร์พระอภิธรรม เมื่อเอาสภาวธรรมรูปนาม

ใส่เข้าแล้ว โยคีบุคคล เมื่อไม่มีญาณพอแล้ว นอกจากจะชัก

ให้ยุ่งและให้เป็นการหนักยืดยาว จึงระงับไว้

๖. แสดงวิปลำสธรรม ๑๒

 วิปลฺลำสำติ อนิจฺจทุกฺขอนตฺตอสุเภสุเยว วตฺถูสุ  

“นิจฺจ� สุข� อตฺตำ สุภนฺ”ติ เอว� ปวตฺโต สญฺญำวิปลฺลำโส 

จิตฺตวิปลฺลำโส ทิฏฺวิปลฺลำโสติ อิเม ตโย.๒๔ 

๒๔ วิสุทฺธิ. (บาลี) ๒/๘๒๙/๓๖๖ (มจร.)
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 ใจความว ่า สัญญา จิต ทิฏฐิ คือวิปลาสธรรม  

โดยพิสดารเอา นิจจะ สุขะ อัตตะ สุภะ ๔ นี้คูณ เป็น 

วิปลาสธรรม ๑๒ วิธีคูณ คือ 

 ๑.  ก�าหนด “อนิจจัง” ว่าเป็น “นิจจัง” ซึ่งเคลื่อน

คลาดจากความเป็นจริงไป เป็น “สัญญำวิปลำส”

 ๒.  เข้าใจ “อนิจจัง” ว่าเป็น “นิจจัง” ซึ่งเคลื่อน

คลาดจากความเป็นจริงไป เป็น “จิตวิปลำส”

 ๓.  เชือ่ถอืเหน็ “อนจิจงั” ว่าเป็น “นจิจงั” ซึง่เคลือ่น

คลาดจากความเป็นจริงไป เป็น “ทิฏฐิวิปลำส”

  ๔.  ก�าหนด “ทุกขัง” ว่าเป็น “สุขัง” ซึ่งเคลื่อน 

คลาดจากความเป็นจริงไป เป็น “สัญญำวิปลำส”

 ๕.  เข้าใจ “ทุกขัง” ว่าเป็น “สุขัง” ซึ่งเคลื่อน 

คลาดจากความเป็นจริงไป เป็น “จิตวิปลำส”

 ๖.  เชื่อถือเห็น “ทุกขัง” ว่าเป็น “สุขัง” ซึ่งเคลื่อน

คลาดจากความเป็นจริงไป เป็น “ทิฏฐิวิปลำส”

 ๗.  ก�าหนด “อนัตตำ” ว่าเป็น “อัตตำ” ซึ่งเคลื่อน

คลาดจากความเป็นจริงไป เป็น “สัญญำวิปลำส”

 ๘.  เข้าใจ “อนัตตำ” ว่าเป็น “อัตตำ” ซ่ึงเคลื่อน

คลาดจากความเป็นจริงไป เป็น “จิตวิปลำส”
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 ๙.  เชือ่ถอืเหน็ “อนตัตำ” ว่าเป็น “อตัตำ” ซึง่เคลือ่น

คลาดจากความเป็นจริงไป เป็น “ทิฏฐิวิปลำส”

 ๑๐. ก�าหนด “อสุภัง” ว่าเป็น “สุภัง” ซ่ึงเคลื่อน 

คลาดจากความเป็นจริงไป เป็น “สัญญำวิปลำส”

 ๑๑. เข้าใจ “อสุภัง” ว่าเป็น “สุภัง” ซึ่งเคลื่อน 

คลาดจากความเป็นจริงไป เป็น “จิตวิปลำส”

 ๑๒. เชื่อถือเห็น “อสุภัง” ว่าเป็น “สุภัง” ซึ่งเคลื่อน

คลาดจากความเป็นจริงไป เป็น “ทิฏฐิวิปลำส”

 เมื่อคูณเช่นนี้แล้ว เป็นวิปลาสธรรม ๑๒

๗. แสดงบรรยำยไตรลักษณ์ ๓

 ลกฺขณำนิ ปน กิสฺส อมนสิกำรำ เกน ปฏิจฺฉนฺนตฺตำ 

น อุปฏฺหนฺติ ?๒๕ 

 [ ก็ลักษณะทั้งหลาย ย่อมไม่ปรากฏ เพราะการไม่

มนสิการอะไร เพราะถูกปิดบังด้วยอะไร ? ]

๒๕ วิสุทฺธิ. (บาลี) ๒/๗๓๙/๓๑๒ (มจร.)
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 ลกฺขณำนิ ปน อนิจจลักขณะทุกขลักขณะอนัตต- 

ลกัขณะทัง้หลายน้ัน กสฺิส ซึง่ธรรมอันใด อมนสกิำรำ เพราะ

การไม่ใสใจ เกน ด้วยธรรมอะไร ปฏิจฺฉนฺนตฺตำ เพราะเหตุ 

ที่ปิดกั้นไว้ น อุปฏฺหนฺติ ไม่ให้เห็นชัดเพราะอะไร ?

 อนิจฺจลกฺขณ� ตำว อุทยพฺพยำน� อมนสิกำรำ  

สนฺตติยำ ปฏิจฺฉนฺนตฺตำ น อุปฏฺำติ.๒๖ 

 [ อนจิจลกัษณะ ย่อมไม่ปรากฏ เพราะการไม่มนสกิาร

ความเกิดข้ึนและความสิ้นไปก่อน เพราะถูกปิดบังไว้ด้วย

ความสืบต่อเนื่อง ]

 อนจิจฺลกขฺณ� อนจิจลกัษณะ ตำว แต่แรก อทุยพพฺยำน�  

ซึ่งการเกิดการดับทั้งหลาย อมนสิกำรำ เพราะเหตุ 

ไม ่กระท�าใส ่ในใจ สนฺตติยำ ตามล�าดับอารมณ์แห่ง 

หน้าหลงั ปฏจิฉฺนนฺตตฺำ เป็นเหตเุพราะปิดกนัไว้ น อปุฏฺำต ิ 

จึงไม่เห็น.

 ใจความว่า เพราะเหตุว่าสันตติบัญญัติปกปิดไว้ซึ่ง 

ภาวนามยญาณอันจะได้เห็นรูปนามประหนึ่งแสงไฟและ

กระแสน�้าในแม่น�้าฉันใด แห่งอารมณ์หน้าหลังซึ่งเป็นอยู่ 

ไม่ขาดเช่นนัน้ เพราะฉะนัน้จงึไม่สามารถเหน็อนจิจลกัษณะ

๒๖ วิสุทฺธิ. (บาลี) ๒/๗๓๙/๓๑๒ (มจร.)
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 อุทยพฺพยมฺปน ปริคฺคเหตฺวำ สนฺตติยำ วิโกปตำย 

อนิจฺจลกฺขณ� ยำถำวสรสโต อุปฏฺำติ.๒๗  

 [  ก็ เมื่ อก� าหนดความเกิดขึ้ นและความสิ้น ไป  

อนิจจลักษณะย่อมปรากฏโดยความเป็นจริงที่ไม่ผันแปร 

เพราะการท�าลายไปของความสืบต่อ ]

 ปน การไม่เหน็นัน้ จะแสดงให้เหน็ อุทยพพฺย� การเกิด

ดับแห่งรูปนามทั้งหลายนั้น ปริคฺคเหตฺวำ เมื่อได้รวบรวม

การกระท�าหมายจ�าแล้ว สนฺตติยำ รูปนามซึ่งเป็นอยู่เสมอ 

ประหนึ่งแสงไฟและกระแสน�้าในแม่น�้าฉันใดนั้น วิโกปตำย 

การหมายจ�าได้ท�าลายแล้ว อนิจฺจลกฺขณ� รูปนามทั้งหลาย

ไม่เที่ยง คืออนิจจลักษณะนั้น ยำถำวรสโต โดยสภาพอันมี

จริงไม่ผันแปรกลับกลอก อุปฏฺำติ ให้เห็นชัด.

 ใจความว่า ในการเพ่งพิจารณาซึ่งรูปนามเกิดดับนั้น  

ได้กระท�าความเพยีรเพ่งหมายจ�ามาแต่นามรปู ปัจจยปรคิคหะ  

(ปัญญาพจิารณาเห็นเหตเุหน็ปัจจยัของรปูนาม) สัมมสนญาณ  

(ปัญญาพิจารณาเห็นรูปนามขันธ์ ๕ เป็นไตรลักษณ์ คือ 

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) โดยอ�านาจก�าลังแห่งกรรมฐาน  

๒๗ วิสุทฺธิ. (บาลี) ๒/๗๓๙/๓๑๒ (มจร.)
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ให้ถึงซ่ึงอุทยัพพยญาณ (ปัญญาพิจารณาเห็นความเกิดขึ้น

และดับไปของรูปนาม) แล้ว สภาพรูปนามการดับให้เห็น

ชัดขึ้นมาในจิต ด้วยการเพ่งหมายจ�าโดยล�าพังเอง กล่าวคือ 

(อุทยพฺพยำน� ปริคฺคเหตฺวำ ถือไว้แล้วซึ่งการเกิดดับ) เม่ือ

ได้กระท�าความเพยีรเพ่งหมายจ�าเช่นนีแ้ล้ว รปูนามทัง้หลาย 

ซึง่เป็นอยูเ่สมอ ประหนึง่แสงไฟและกระแสน�า้ในแม่น�า้ฉนัใด

นั้น สันตติเสื่อมหายไปแล้ว การไม่เที่ยง คืออนิจจลักษณะ 

โดยสภาพอันเป็นความจริง ซึ่งจะไม่ผันแปรนั้น ให้เห็นแจ้ง

แทงตลอดรู้ขึ้นมาโดยล�าพัง จบอนิจจลักษณะ

 ทุกฺขลกฺขณ� อภิณฺหสมฺปฏิปีฬนสฺส อมนสิกำรำ  

อิริยำปเถหิ ปฏิจฺฉนฺนตฺตำ น อุปฏฺำติ.๒๘  

 [ ทุกขลักษณะย่อมไม่ปรากฏ เพราะการไม่มนสิการ

ความบีบคั้นเนืองๆ เพราะถูกปกปิดไว้ด้วยอิริยาบถ ]

 ทุกฺขลกฺขณ� ทุกขลักษณะ คือรูปนามเป็นทุกข์นั้น  

อภณฺิหสมปฺฏปีิฬนสฺส ซึง่การเป็นทกุไม่ขาดนัน้ อมนสิกำรำ 

เพราะการไม่กระท�าการใส่ในใจ อริยิำปเถหิ โดยอิรยิาบถให้

เสมอกนั ปฏจฺิฉนนฺตตฺำ เป็นเหตเุพราะปิดกันไว้ น อุปฏฺำต ิ 

ไม่เห็น. 

๒๘ วิสุทฺธิ. (บาลี) ๒/๗๓๙/๓๑๒ (มจร.)
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 อธิบายว่า เพราะอิริยาบถอันหนึ่งต่ออันหนึ่งด้วย

กันปิดกันไว้ จึงไม่สามารถกระท�าใส่ในใจว่าเป็นทุกข์เสมอ 

กล่าวคือไม่กระท�าใส่ในใจเช่นนี้ ย่อมไม่เห็นซึ่งทุกขลักษณะ 

อิริยาบถที่ก�าบักันนั้น คือ ความทุกข์ที่เป็นในการนั่งนั้น 

อิริยาบถที่ยืนก�าบังไว้ ทุกข์ที่เป็นในการยืน อิริยาบถที่เดิน

ก�าบังไว้ ทุกข์ที่เป็นเมื่อเดิน อิริยาบถนอนเข้าก�าบังไว้ ทุกข์

ที่เป็นเมื่อนอน อิริยบถนั่งเข้าก�าบังไว้ อิริยาบถอันหนึ่ง 

ต่ออันหนึ่งด้วยกันยักย้ายเปลี่ยนแปลงกันเช่นนี้ เรียกว่า 

ก�าบังกันไว้

 อภิณฺหสมฺปฏิปีฬน� มนสิกตฺวำ อิริยำปเถ อุคฺฆำฏิเต 

ทุกฺขลกฺขณ� ยำถำวสรสโต อุปฏฺำติ.๒๙ 

 [ เมื่อมนสิการความบีบคั้นเนืองๆ ในขณะอิริยาบถ

เคลื่อนย้าย ทุกขลักษณะย่อมปรากฏโดยความเป็นจริง 

ที่ไม่ผันแปร ]

 อภิณฺหสมฺป ีฬน� การข่มเหงอยู ่ เสมอไม่ขาดนั้น  

มนสกิตวฺำ เมือ่ได้เพ่งหมายจ�ากระท�าใส่ในใจแล้ว อิรยิำปเถ  

มีอิริยาบถการนั่งเป็นต้นนั้น อุคฺฆำฏิเต เมื่อห่างไปแล้ว  

ทุกฺขลกฺขณ� ทุกขลักษณะซึ่งรูปนามทั้งหลายเป็นทุกนั้น  

๒๙ วิสุทฺธิ. (บาลี) ๒/๗๓๙/๓๑๒ (มจร.)
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ยำถำวสรสโต โดยสภาพมีจริงซึ่งไม่ผันแปรกลับกลอก  

อุปฏฺำติ ย่อมให้เห็นชัด.

 อธิบายว่า ในอิริยาบถทั้ง ๔ ซึ่งเห็นว่าอิริยาบถอัน

ต่ออันหนึ่ง อิริยาบถอันเป็นสุขเสื่อมหายไปแล้ว ก็จะ

เห็นความทุกข์แห่งทุกขลักษณะ ปรากฏขึ้นมาโดยล�าพัง  

จบทุกขลักษณะ

 อนตฺตลกฺขณ� นำนำธำตุ วินิพฺโภคสฺส อมนสิกำรำ 

ฆเนน ปฏิจฺฉนฺนตฺตำ น อุปฏฺำติ.๓๐ 

 [ อนัตตลักษณะย่อมไม่ปรากฏ เพราะการไม่มนสิการ

ความไม่แยกจากกันของธาตุต่างๆ เพราะถูกปิดบังไว้ด้วย

กลุ่มก้อน ]

 อนตตฺลกขฺณ� อนตัตลกัษณะนัน้ นำนำธำตวุนิพิโฺภคสสฺ  

สภาพต่างๆ ซึ่งเป็นการแตกต่างนั้น อมนสิกำรำ เพราะ 

ไม่กระท�าใส่ในใจ ฆเฏน โดยฆนบัญญัติซึ่งเห็นอยู ่ว ่า 

เป็นก้อนรวมอนัเดยีว ปฏจิฉฺนนฺตตฺำ เป็นเหตเุพราะปิดกนัไว้  

น อุปฏฺำติ ย่อมไม่เห็น. 

๓๐ วิสุทฺธิ. (บาลี) ๒/๗๓๙/๓๑๒ (มจร.)
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 อธิบายว่า สภาพรูปนามต่างๆ ทั้งหลาย เพราะไม่ได้ 

ก�าหนดบรรยายจ�าแนกการกระท�าใส่ในใจ คือฆนะเป็น

ก้อนเป็นปึกปิดปกก�าบังไว้ ซึ่งรูปนามทั้ง ๒ เช่นนี้ กล่าวคือ 

อนัตตลักขณะ ไม่ใช่เรา ไม่อยู่ในอ�านาจบังคับ ก็ไม่สามารถ

ปรากฏเห็น

 นำนำธำตุโย วินิพฺภุชิตฺวำ ฆนวินิพฺโภเค กเต  

อนตฺตลกฺขณ� ยำถำวสรสโต อุปฏฺำติ.๓๑ 

 [ เมื่อจ�าแนกธาตุทั้งหลายต่างๆ ในขณะท�าการแยก

กลุ่มก้อนออก อนัตตลักษณะย่อมปรากฏ โดยความจริง 

ที่ไม่ผันแปร ]

 นำนำธำตุ โย  สภาพธาตุทั้ งหลายต ่ างๆ นั้ น  

วินิพฺภุชิตฺวำ เพื่อให้จ�าแนกแยกออก ฆนวินิพฺโภเค การ

ซึ่งจะจ�าแนกซึ่งเป็นก้อนเป็นปึกให้ออกจากกันนั้น กเต  

เมือ่กระท�าการเพ่งหมายจ�าแล้ว อนตตฺลกฺขณ� อตัตลักษณะ 

คือรูปนามทั้งหลายไม่อยู ่ในอ�านาจ ไม่ตามใจใครนั้น  

ยำถำวสรสโต โดยสภาพอันมีจริงไม่ผันแปรกลับกลอก  

อุปฏฺำติ ย่อมให้เห็นชัดขึ้นมาโดยล�าพังเอง.

๓๑ วิสุทฺธิ. (บาลี) ๒/๗๓๙/๓๑๓ (มจร.)
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 อธิบายว่า สภาพรูปนามโดยอารมณ์อิริยาบถ โดย

การเพ่งหมายจ�าให้เป็นคนละอย่างต่างชนิดแล้ว ฆนบัญญัติ 

เสื่อมหายแล้ว ก็จะสามารถปรากฏรู้เห็นซึ่งอนัตตลักษณะ 

คือ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่อยู่ในอ�านาจ ไม่ตามใจ เช่นนี้ ขึ้นมา 

โดยล�าพัง

 ไตรลักษณ์ ๓ ซึ่งแสดงมาแล้วนี้ ในการกระท�าความ

เพยีรวปัิสสนาธรรม เมือ่ถงึอุทยพัพยญาณ (ปัญญาพจิารณา

เห็นความเกิดขึ้นและดับไปของรูปนาม) โดยตีรณปริญญา 

(การก�าหนดรู้ท่ีด�าเนินไปด้วยการไตรตรองว่าไม่เที่ยง  

เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา) ก�าหนดเห็นซึ่งภาวนามยญาณได้ 

เป็นพิเศษแล้ว จึงจะนับว่าได้พบเห็นซ่ึงลักษณะอันแท้จริง 

โดยสตุมยญาณ จินตามยญาณ รูโ้ดยคาดคะเนนัน้ ไม่สามารถ

จะกล่าวได้ว่า รู้เห็นซึ่งลักษณะอันแท้จริง เป็นการยากแท้

หนักหนา เมื่อได้กระท�าความเพียรวิปัสสนาธรรมให้ถูกต้อง

คลองธรรมของเขาแท้ๆ แล้วจึงจะเข้าใจรู้เห็นซึ่งธรรมอัน 

ถูกต้องเป็นอย่างดี
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๘. แสดงวิปัสสนำอันตรำย ๑๐๓๒ 

 ๑.  โอภำโส  แสงสว่าง

 ๒.  ญำณ�   การเห็นชัดยิ่งเกิน

 ๓.  ปีติ    การยินดียิ่งเกิน

 ๔.  ปสฺสทฺธิ  การสงบแห่งกายจิต ๒

 ๕.  สุข�     การเป็นสุขเยือกเย็นยิ่งเกิน

 ๖.  อธิโมกฺโข  ศรัทธาเชื่อถือยิ่งเกิน

 ๗.  ปคฺคโห  มีวิริยะความเพียรยิ่งเกิน

 ๘.  อุปฏฺำน�  มีสติชัดยิ่งเกิน

 ๙.  อุเปกฺขำ  การเป็นนิ่งเฉยยิ่งเกิน

 ๑๐. นิกนฺติ    การยินดีชื่อชมในธรรม ๙ 

        แต่โอภาสจนอุเปกขา

 

  

๓๒ วิสุทฺธิ. (บาลี) ๒/๗๓๒/๓๐๕ (มจร.)
  วิปัสสนำอันตรำย หรือ วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ อุปกิเลสแห่งวิปัสสนา, ธรรมารมณ์ 
 ที่เกิดแก่ผู้ได้ตรุณวิปัสสนา หรือวิปัสสนาอ่อนๆ ท�าให้เข้าใจผิดว่าตนบรรลุมรรคผล 
 แล้ว เป็นเหตุขัดขวางให้ไม่ก้าวหน้าต่อไปในวิปัสสนาญาณ (พจนำนุกรมพุทธศำสตร์  
 ฉบับประมวลธรรม. พ.ศ. ๒๕๕๑, หน้า ๒๔๓)
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ภาวนาธรรม๑ 
อาจารย์แนบ  มหานีรานนท์

 ขอนมัสการพระคุณเจ้า สวัสดีค่ะท่านสาธุชนที่เคารพ

 เรื่องการกระท�าความดีในพระพุทธศาสนานั้น ท่านชี้

บุญกิริยาวัตถุโดยย่อไว้ ๓ ประการ คือ๒ 

 ๑. ทำน การให้วัตถุปัจจัยที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับ

๑ ภำเวติ กุสเล ธมฺเม อำเสวติ วฑฺเฒติ เอตำยำติ ภำวนำ.
  บุคคลย่อมยังกุศลธรรมทั้งหลายให้เจริญ ด้วยธรรมนี้ เพราะเหตุน้ัน ธรรมน้ี 
 ชื่อว่า ภาวนา. วิภาวินี. (บาลี) ๖๕/๒๕๓ (มจร.)
๒ ขุ.อิติ. (บาลี) ๒๕/๒๓๘/๒๗๐ (สฺยา.)
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 ๒. ศีล การส�ารวมกาย วาจา ให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย

 ๓. ภำวนำ การท�ากุศลจิตให้เกิดขึ้นบ่อยๆ ในสันดาน

ของตน เพื่อความสุขความเจริญ

 เรื่องของทานและเร่ืองศีลนั้น พวกเราที่นับถือ 

พุทธศาสนากันน้ี ก็เคยได้ท�ากันอยู่เป็นประจ�า และเป็น 

ความดข้ัีนพ้ืนฐาน ทีม่คีวามเข้าใจกนัดีในหมู่พวกเราทีน่บัถอื

พุทธศาสนากันนี้แล้วเป็นส่วนมาก

 แต ่เรื่องของ “ภำวนำ” นี้  ดิฉันเห็นว ่า ท ่าน

พุทธศาสนิกชน ยังมีความสับสนกันอยู ่ เป ็นอันมาก  

ทั้งผู ้แสดงและผู ้สดับ ยังจับต้นชนปลายอะไรกันไม่ถูก  

เกี่ยวกับเรื่อง “สมถภำวนำ” และ “วิปัสสนำภำวนำ”  

บางท่านก็ว่าเป็นอันเดียวกัน และบางท่านก็ว่าสมถภาวนา

ต้องมาก่อน วิปัสสนาจึงจะตามมาภายหลัง

 เพือ่คลีค่ลายความสบัสน และท�าความเข้าใจในเรือ่งนี ้

ให้ชัดเจน จึงขอพูดเรื่อง “ภำวนำธรรม” และ “วิปัสสนำ

ภำวนำ” เพ่ือให้เห็นทั้งความสัมพันธ์และไม่สัมพันธ์กัน

ระหว่าง “สมถภำวนำ” กับ “วิปัสสนำภำวนำ” หรือ

ระหว่าง “สมำธิ” กับ “ปัญญำ” ในข้อปฏิบัติ ที่จะให้ถึง

ซึ่งความดับทุกข์
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 ค�าว่า “ภำวนำ” แปลว่า ธรรมที่ควรเจริญ หมายถึง 

ควรท�าให้เกิดขึ้นบ่อยๆ ในสันดานของตน เพื่อน�าความสุข

ความเจริญมาสู่ตน ดังพระบาฬี (วิเคราะห์) ว่า

 ภำเวตพฺพำ ปุนปฺปุน� วฑฺเฒตพฺพำติ ภำวนำ.๓ 

 ธรรมชาติอันบุคคลอบรมให้เจริญ บ่อยๆ ฉะนั้น

ธรรมชาติ ชื่อว่า ภาวนา. 

 หมายถึง กุศลจิตที่อบรมให้เจริญขึ้น ภาวนาจึงมี  

๒ อย่าง คือ 

  (๑) สมถภำวนำ๔ 

  (๒) วิปัสสนำภำวนำ๕ 

๓ ภัททันตะวิลาสมหาเถระ, ข้อปฏิบัติโยคี. พิมพ์ครั้งที่ ๒, พ.ศ. ๒๕๐๕, หน้า ๑๐๘. 
๔ กำมจฺฉนฺทำทิเก ปจฺจนีกธมฺเม สเมตีติ สมโถ.
  ธรรมใดย่อมยงัธรรมทีเ่ป็นข้าสกึ มกีามฉนัทะเป็นต้น ให้สงบระงบัไป เพราะเหตน้ัุน  
 ธรรมนั้น ชื่อว่า สมถะ. วิสุทฺธิ.มหาฏีกา. (บาลี)  ๒/๘๖๙/๕๗๗ (มจร.)
๕ อนิจฺจำทิวเสนวิวิธำกำเรน ปสฺสตีติ วิปสฺสนำ.
  ปัญญาใดย่อมเห็นโดยอาการต่างๆ ด้วยสามารถแห่งลักษณะ ๓ มีลักษณะที ่
 ไม่เที่ยงเป็นต้น เพราะเหตุนั้น ปัญญานั้น ชื่อ วิปัสสนา. วิภาวินีฏีกา. (บาลี) ๔๓/๓๓๓  
 (มจร.)
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 ค�าว่า “ภำวนำ” ที่หมายถึงท�าให้เกิดขึ้นบ่อยๆ นั้น 

คือท�าให้สมถะและวิปัสสนา อันเป็นกุสลจิตเกิดขึ้นบ่อยๆ 

เพราะธรรมท้ัง ๒ อย่างนี้ เกิดมีขึ้นมาเองไม่ได้ จะมีขึ้นได้

ต้องอาศยัความเพียร ดงัพระบาฬีว่า “อนุปฺปนฺนำน� กสุลำน� 

ธมฺมำน� อุปฺปำทำย ฉนฺท� ชเนติ วำยมติ วีริย� อำรภติ จิตฺต�  

ปคคฺณฺหำต ิปทหต”ิ๖ คอืความเพยีรเพือ่ท�ากศุลทีย่งัไม่เกดิให้ 

เกิดขึ้น ซึ่งจะต้องอาศัยฉันทะ คือ ความพอใจในธรรมนั้น  

มิฉะนั้น ธรรมทั้ง ๒ อย่างนี้จะเกิดไม่ได้เลย

 ฉะนัน้ จงึตัง้เป็นปัญหาถามว่า “สมถะกบัวปัิสสนำนัน้

ต่ำงกันอย่ำงไร ?” ขอยกปัญหาสมถภาวนาเป็นอารัมภบท

ขึ้นก่อนดังนี้ คือ

 ปัญหำสมถภำวนำ ๙ ข้อ
 ๑.  สมถะต่างกับวิปัสสนาอย่างไร ?

 ๒.  สมถะมีลักษณะอย่างไร ?

 ๓.  สมถะมีกิจอย่างไร ?

๖ อภิ.วิ. (บาลี) ๓๕/๔๖๕/๒๗๙ (สฺยา.)
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 ๔.  สมถะมีปัจจุปัฏฐาน (ผลปรากฏ) อย่างไร ?

 ๕.  สมถะมีปทัฏฐาน (เหตุใกล้ให้เกิด) อย่างไร ?

 ๖.  สมถะมีอานิสงส์อย่างไร ?

 ๗.  สมถะมีบุคคลชนิดไหนจะท�าได้ ?

 ๘.  สมถะจะต้องเลือกจริตเท่าใด ?

 ๙.  สมถะมีอะไรเป็นปลิโพธ (เครื่องกังวล) และมี

เท่าใด ?

 ปัญหำวิปัสสนำภำวนำ ๑๐ คือ
 ๑.  วิปัสสนามีลักษณะอย่างไร ?

 ๒.  วิปัสสนามีกิจอย่างไร ?

 ๓.  วิปัสสนามีปัจจุปัฏฐาน (ผลปรากฏ) อย่างไร ?

 ๔.  วิปัสสนามีปทัฏฐาน (เหตุใกล้ให้เกิด) อย่างไร ?

 ๕.  วิปัสสนามีอานิสงส์อย่างไร ?

 ๖.  วิปัสสนามีบุคคลชนิดไหนจะท�าได้ ?

 ๗.  วิปัสสนามีจริตเท่าไร ?

 ๘.  วิปัสสนามีอะไรเป็นปลิโพธ (เครื่องกังวล) และมี

เท่าใด ? 

 ๙.  วิปัสสนามีวิธีท�าต่างกันจากสมถะอย่างไร ?

 ๑๐. วิปัสสนามีอารมณ์ต่างจากสมถะอย่างไร ?

-19-0065(P2).indd   62 1/28/62 BE   9:47 AM



63

เฉลยปัญหำสมถภำวนำ ดังต่อไปนี้
 ๑.  ถำม; สมถะต่างกันกับวิปัสสนาอย่างไร ?

      ตอบ; “ต่างกันด้วยสภาวะ” คือสมถะนั้นเป็นไป

ด้วยอ�านาจของสมาธ ิส่วนวปัิสสนานัน้เป็นไปด้วยอ�านาจของ

ปัญญา ฉะนัน้สภาวะจงึต่างกัน “ต่างด้วยอารมณ์” คอืสมถะ

ใช้บัญญัติอารมณ์อันเป็นท่ีตั้งของฌาน ส่วนวิปัสสนานั้น 

ต้องใช้ปรมัตถธรรม คือ รูปนาม ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เหล่านี้  

เป็นอารมณ์ เพราะปรมัตถธรรมเป็นอารมณ์ของวิปัสสนา 

เป็นที่ตั้งของวิปัสสนาปัญญา “อานิสงส์ก็ต่างกัน” คือสมถะ

มอีานสิงส์อนัเป็นไปอยูใ่นวฏัฏะ ส่วนวปัิสสนามีอานสิงส์เป็น

ไปเพื่อออกจากวัฏฏะ (การเวียนว่ายตายเกิด)

 ๒.  ถำม; สมถะมีลักษณะอย่างไร ?

      ตอบ; สมถะมีความไม่ฟุ้งซ่าน (อุทธัจจะ) เป็น

ลักษณะ๗ 

๗ ลักษณะ กิจ ป ัจจุปปัฏฐาน และปทัฏฐานของสมถะ; กำนสฺส ลกฺขณรส- 
 ปจฺจุปฏฺำนปทฏฺำนำนีติ เอตฺถ ปน อวิกฺเขปลกฺขโณ สมำธิ, วิกฺเขปวิทฺธ�สนรโส,  
 อวิกมฺปนปจฺจุปฏฺำโน. “สุขิโน จิตฺต� สมำธิยตี”ติ วจนโต ปน สุขมสฺส ปทฏฺำน�.  
 วิสุทฺธิ. (บาลี) ๑/๓๘/๙๐ (มจร.)

-19-0065(P2).indd   63 1/28/62 BE   9:47 AM



64

 ๓.  ถำม; สมถะมีกิจอย่างไร ?

      ตอบ; สมถะมีการก�าจัดนิวรณ์๘ เป็นกิจ

 ๔.  ถำม; สมถะมีปัจจุปัฏฐาน (ผลปรากฏ) อย่างไร ?

      ตอบ; สมถะมีความไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์  

ตัง่มัน่อยูด่จุประทีปท่ีไม่ถูกลม เป็นปัจจปัุฏฐาน (ผลปรากฏ)

 ๕.  ถำม; สมถะมีปทัฏฐาน (เหตุใกล้ให้เกดิ) อย่างไร ? 

      ตอบ; สมถะมีความสุขเป็นปทัฏฐาน เพราะเมื่อ

ใจเป็นสุขแล้ว ย่อมไม่กวดัแกว่งไปในกามทัง้หลาย จงึสงบนิง่ 

อยู่ในอารมณ์อันเป็นท่ีพอใจ หากขณะใด ผู้เจริญสมถะ 

มีความทุกขเวทนาอยู่ จิตใจของผู้นั้นก็ยากที่จะท�าสมาธิให้

เกิดขึ้นได้ ฉะนั้นสุขเวทนาจึงเป็นเหตุให้ได้สมาธิ

๘ นิวรณ์ ๕ (สิ่งที่กั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรม, ธรรมที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุคุณความดี,  
 อกุศลธรรมที่ท�าจิตให้เศร้าหมองและท�าปัญญาให้อ่อนก�าลัง)
  ๑. กำมฉันทะ (ความพอใจในกาม, ความต้องการกามคุณ)
  ๒.  พยำบำท (ความคิดร้าย, ความขัดเคืองแค้นใจ)
  ๓.  ถีนมิทธะ (ความหดหู่และเซื่องซึม)
  ๔.  อทุธัจจกกุกจุจะ (ความฟุง้ซ่านและร้อนใจ, ความกระวนกระวายกลุม้กงัวล)
  ๕.  วิจิกิจฉำ (ความลังเลสงสัย)
  (พระพรหมคุณาภรณ์, พจนำนุกรมพุทธศำสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ 
  ครั้งที่ ๑๖, พ.ศ. ๒๕๕๑, หน้า ๑๖๗)

-19-0065(P2).indd   64 1/28/62 BE   9:47 AM



65

 ๖.  ถำม; สมถะมีอานิสงส์อย่างไร ?

      ตอบ; สมถะมีอานิสงส์ดังนี้ คือ

   (๑) “อานิสงส์ของสมถะในปัจจุบัน” ท�าให้เข้า

สมาบัติได้ และท�าให้จิตเป็นสุขเยือกเย็น เพราะเวลานั้น 

จิตปราศจากอภิชฌาและโทมนัส ย่อมท�าให้ได้อภิญญา 

ทั้ง ๕ คือ หูทิพย์ ตาทิพย์ ระลึกชาติได้ รู้วาระน�้าใจของสัตว์

ทัง้หลาย แสดงฤทธิไ์ด้ต่างๆ มเีหาะได้ ท�าให้น�า้แขง็จนเดนิได้ 

ช�าแรกแผ่นดนิแผ่นดนิหรอืด�าดนิได้ ท�าให้เกิดลมเกดิไฟ และ

เนรมิตสิ่งต่างๆ ได้ เหล่านี้เป็นอานิสงส์ของสมถะในปัจจุบัน

   แต่การท่ีจะท�าสมถะจนกว่าจะได้อานสิงส์ถงึเพียง

นี้ ผู้นั้นจะต้องท�าความเพียรให้ถึงจตุกกนัยหรือปัญจกนัย 

คือหมายความว่า ผู้นั้นจะต้องท�าสมาธิหรือสมถะให้ถึงฌาน

ที่ ๔ หรือ ๕ จึงจะได้อานิสงส์อย่างนี้ เพราะจะต้องอบรม

บ�าเพ็ญกลั่นวิญญาณธาตุของตนเองให้มีก�าลังเหนืออ�านาจ

ของธาตทุัง้ ๔ เสยีก่อน แล้วจงึจะกระท�าอภญิญาให้เกดิขึน้ได้  

มิฉะนั้น ก็ไม่สามารถจะบังคับให้ธาตุท้ัง ๔ เป็นไปตามใจ 

ของตนได้ เพราะฉะนั้น ในฌานที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ไม่มีก�าลังพอ 

ที่จะกระท�าฤทธิ์ได้

   (๒) “อานสิงส์ของสมถะในอนาคต” ได้ปฐมฌาน

ถึงปัญจมฌาน ท�าให้ไปเกิดในสุคติพรหมโลก
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 ๗.  ถำม; สมถะมีบุคคลชนิดไหนที่จะท�าได้ ?

      ตอบ; บคุคลทีจ่ะท�าสมถะจนได้ถงึผลนัน้ดงันี ้คอื

   (๑) “ต้องเป็นบุคคลที่ปฏิสนธิด้วยไตรเหตุ” คือ

หมายความว่า บุคคลที่มีปฏิสนธิจิต ภวังคจิต ประกอบด้วย

โสภณเหตุ ๓ คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ๙ 

   (๒) “บุคคลนี้ไม่เคยกระท�าอนันตริยกรรม” 

คือ ฆ่าบิดา ฆ่ามารดา ฆ่าพระอรหันต์ ท�าร้ายพระพุทธเจ้า

ให้โลหิตออกด้วยเจตนาอันเป็นอกุศล และไม่ยุยงให้สงฆ์

แตกแยกกันออกเป็นหมู่เป็นคณะ

   (๓) “ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดชนิดที่จะไป

โลกันต์(นรก)” โดยมีความเห็นว่า กรรม คือ กุศล อกุศล 

ที่จ�าแนกให้สัตว์ไปสู ่ความสุขนั้นความทุกข์นั้น ไม่มีผล  

คือวิบากที่ได้รับมาจากกรรมดีกรรมชั่วไม่มี และไม่มี 

๙ ส�.อ. (สารตฺถ.๑) ๑๑/๒๓/๔๙ (สฺยา.) 
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ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และเป็น 

อุภโตพยัญชนก คือเป็นกระเทย และพวกบัณเฑาะก์๑๐ 

   ถ้าเป็นบคุคลทีม่คีณุสมบติัเหล่านีแ้ล้ว ก็สามารถ

ทีจ่ะท�าได้ แต่ยงัไม่แน่ทเีดยีวนกั เพราะเม่ือพ้นอปุสรรคตาม

ที่กล่าวมาแล้วนั้น ยังต้องมีธรรมที่เป็นกุศลมาช่วยอุดหนุน

อีก คือต้องมีศรัทธาความเชื่อ มีฉันทะความพอใจ เป็นผู้มี

สุตะ คือการฟังมาก มีความเพียรมาก และต้องได้อาจารย์

ที่สามารถ ถ้าสมบูรณ์ตามที่กล่าวมาน้ีแล้ว ย่อมมีหวังใน

๑๐ สีเล ปติฏฺำย นโร สปญฺโญ, จิตฺต� ปญฺญญฺจ ภำวย�
   อำตำปี นิปโก ภิกฺขุ, โส อิม� วิชฏเย ชฏ�. ส�.ส. (บาลี) ๑๕/๖๑/๒๐ (สฺยา.)
  ภิกษุนรชนผู้เป็นไปกับด้วยปัญญาใด (อรรถกถาอธิบายว่า ได้แก่ ติเหตุกบุคคล;  
 ผู้ปฏิสนธิด้วยมหาวิบากญาณสัมปยุตจิต ๔ ดวง) ตั้งมั่นแล้วในศีล (สีล) อบรมจิต  
 (สมาธิ) และปัญญาให้เจริญอยู่ เป็นผู้มีความเพียร มีปัญญารักษาตนรอด ภิกษุ 
 นรชนนั้นพึงถางรกชัฏนี้ได้. 
  คัมภีร์สมันตปาสาทิกา อรรถกถาวินัยปิฎก ปาจิตติยกัณฑ์ (วิ.อ. ๒/๔๑๗/๔๑๘  
 มจร.) เรยีกว่า “อนัตรำยกิธรรม” ธรรมท่ีท�าอันตรายแก่สวรรค์และนพิพาน ม ี๕ อย่าง  
 คือ
  ๑. กรรม หมายถึง อนันตริยกรรม (การข่มขืนภิกษุณีเป็นอันตรายแก ่
 พระนิพพาน แต่ไม่ถึงอันตรายแก่สวรรค์)
  ๒. กิเลส หมายถึง นิยตมิจฉาทิฏฐิ
  ๓. วิบำก หมายถึง การปฏิสนธิเป็นบัณเฑาะก์ เดรัจฉาน และอุภโตพยัญชนก
  ๔. อุปวำท หมายถึง การว่าร้ายพระอริยเจ้า (ยกเว้นได้รับการยกโทษจาก 
 พระอริยเจ้านั้นแล้ว)
  ๕. อำณำวีติกกมะ หมายถึง การจงใจต้องอาบัติ แลัวยังไม่ลาสิกขาบทหรือ 
 ยังไม่ท�าคืน
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อานสิงส์ของสมถะนัน้ได้ ค�าว่า “ท�าได้” หมายถงึ “การเข้าถงึ 

อัปปนา”

 ๘.  ถำม; สมถะนั้นต้องเลือกจริตเท่าใด ?

      ตอบ; สมถะนั้นจะต้องเลือกใช้จริต ๖ คือ  

ราคจริต โทสจริต โมหจริต ศรัทธาจริต วิตกจริต พุทธิจริต 

ในจรติ ๖ นี ้คนหนึง่ๆ อาจมอียูห่ลายจรติกไ็ด้ แต่ว่าจรติไหน

ออกหน้า ก็ให้ถือจริตนั้น

   มีค�าถามขึ้นมาว่า “จริตทั้ง ๖ นั้น มีอะไรเป็น

แดนเกิด ?” เรื่องนี้ในมหาฎีกา (วิสุทธิมรรคมหาฎีกา) ท่าน

กล่าวว่า “มกีรรมเป็นแดนเกดิ”๑๑ เพราะบรรดาสตัว์ทัง้หลาย 

ทีเ่กิดมานัน้ ต้องมเีหต ุคือ ราคะ โทสะ โมหะ อโลภะ อโทสะ 

อโมหะ ทัง้ ๖ เหตเุหล่านี ้ย่อมมปีะปนคลกุเคล้ากนัมาทัง้สิน้  

แต่มีไม่เสมอกัน มีอย่างนั้นมากบ้าง มีอย่างนี้น้อยบ้าง  

ตามที่ประกอบมาในตนของตน๑๒ 

๑๑ มติพระอุปติสสเถระผู้รจนาคัมภีร์วิมุตติมรรค. 
 วิสุทฺธิ.มหาฏีกา. (บาลี) ๑/๔๔/๑๔๓ (มจร.)
๑๒ มติพระอรรถกถาจารย์. 
 วิสุทฺธิ. (บาลี) ๑/๔๔/๑๑๑-๑๑๒ (มจร.)
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   ฉะนั้นท่านจึงว่า “มีกรรมเป็นแดนเกิดของจริต 

ทั้ง ๖ นั้น” และท่านกล่าวว่า ผู ้เคลื่อนมาจากสวรรค ์ 

โดยมากมีราคะจริต ผู ้ที่มากไปด้วยการฆ่า การท�าลาย  

การจองจ�า ในชาตก่ิอนนัน้ หรอืมาจากนรก เป็นคนโทสจรติ  

ถ้าชาติก่อนเป็นคนท่ีมากไปด้วยการดื่มน�้าเมาและไม่เคย

มีการศึกษา ไม่เคยสดับตรับฟังและไต่ถาม หรือมาจาก

ดิรัจฉาน โดยมากมักเป็นคนโมหจริต และอีกนัยหนึ่งว่า  

โมหจริตน้ัน ธาตุทั้ง ๒ มีก�าลังมาก คือ ปถวีธาตุและ 

อาโปธาตุ ถ้าโทสจริต เตโชธาตุและวาโยธาตุ มีก�าลังมาก  

ถ้าราคจริต ธาตุทั้ง ๔ มีส่วนเสมอกัน๑๓  

   จะทราบได้อย่างไรว่า ผูใ้ดเป็นผูม้จีรติอย่างไรนัน้ 

ข้อนี้พึงสังเกตได้ดังนี้๑๔ 

   (๑)  คนที่มีรำคะจริตนั้น มีอัชฌาสัยมักเป็นคน

มักได้ รักสวยรักงาม เดินช้าและค่อย เท้ากระโหย่ง มีอาการ

เรียบร้อย ชอบสะอาด ไม่ขี้โกรธ ชอบกินอาหารรสแปลกๆ 

เจ้าเลห์ มักอวด ถือตัว ปรารถนาลามก โลภจัด ไม่ชอบ

สันโดษ แง่งอน ตลกคะนอง มีโสมนัสมาก หัวเราะเสมอ

๑๓ มติพระอุปติสสเถระผู้รจนาคัมภีร์วิมุตติมรรค. 
 วิสุทฺธิ.มหาฏีกา. (บาลี) ๑/๔๔/๑๔๓ (มจร.)
๑๔ วิสุทฺธิ. (บาลี) ๑/๔๕/๑๑๓-๑๑๖ (มจร.)
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   (๒) คนมีโทสจรตินัน้ โกรธง่าย โกรธแรง เสยีงดงั  

ไม่โลภมาก ไม่มักมาก พูดเร็ว เข้าใจความง่าย เดินดัง เร็ว 

และจกิปลายเท้า เวลานอนกลิง้กาย การงานไม่ค่อยเรยีบร้อย 

ชอบอาหารรสเผ็ด เปร้ียว ไม่ชอบทดลอง ท�าอะไรท�าจริง 

ไม่พะวักพะวง ให้แล้วๆ ไป นิสัยดุ ผูกโกรธ ตีเสมอ ริษยา 

ตระหนี่

   (๓)  คนมโีมหจรตินัน้ เดินจกิปลายเท้าและส้นเท้า 

เมื่อยกเท้าและหย่อนเท้าลง มีอาการสับส่ายหลักไม่มั่นคง  

มีอาการสั่นๆ การงานไม่ค่อยหมดจด ท�าอะไรไม่ค่อย 

จะส�าเร็จ และใจลอย มักหลงลืม เวลานอนชอบนอนคว�่า  

ซบเซา งัวเงีย มักง ่วง ชอบนอนมาก การแต่งกาย 

ไม่ค่อยเรียบร้อย เสื้อผ้ามักรุ่มร่าม ไม่เลือกอาหาร กินง่าย  

กินได้มาก เปิบข้าวค�าเล็กๆ ข้าวมักกระจายในชาม และ 

กินด้วยกิริยามูมมาม ส�าหรับจิตใจเป็นคนมีจิตใจฟุ้งซ่าน  

งุน่ง่าน ร�าคาญเก่ง แต่เวลาประสบอารมณ์อะไร ล�าพงัตนเอง

ไม่ค่อยจะมีอาการตื่นเต้น เฉยๆ ซึมๆ แล้วแต่ผู้อื่นจะตัดสิน  

มีความยึดมั่น ช่างสนเท่ห์ เข้าในยาก และปลดเปลื้องยาก

   (๔)  คนที่มีศรัทธำจริตน้ัน ท่านกล่าวว่า เมื่อ

ปฏิสนธิมีศรัทธาแรงกล้าประกอบเป็นบริวาร จึงเป็นคนมี

ศรัทธาจริต จึงเป็นคนมีศรัทธาจริต ผู้ที่มีจริตเช่นนี้ เป็น
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คนนิสัยไม่มักได้ ไม่โกรธง่าย มีความเลื่อมใสเป็นปกติ ซึ่ง

มีลักษณะสภาพคล้ายๆ กับคนราคจิต แต่ศรัทธามากเป็น

หัวหน้า ไม่ตระหนี่ ไม่ขี้อวด ไม่มีมารยา เลื่อมใสในสิ่งที่ควร

เลื่อมใส

   (๕) คนท่ีเป็นพุทธิจริตน้ัน ท่านกล่าวว่า เมื่อ

เวลาปฏสินธ ิอโมหะมกี�าลงัแรง เป็นคนมปัีญญา มอีชัฌาสยั

หนักไปทางธรรมะ เลือกคนเพื่อนท่ีดี และพยายามหลีก

เพื่อนช่ัว มีสติสัมปชัญญะ ไม่ดื้อ ว่าง่าย รู้ประมาณกาล 

อันควรรู้ประมาณในอาหาร ชอบประกอบความเพียร เม่ือ

มีอารมณ์มาประสบ ไม่ตื่นเต้นมาก มีความสลดในที่ๆ ควร

สลด ปลาบปลืม้ในสิง่ทีค่วรปลาบปลืม้ และมคีวามแยบคาย

ดีในเวลาประกอบความเพียร

   (๖) คนที่เป็นวิตกจริตนั้น เมื่อปฏิสนธิประกอบ 

ด้วยกามวิตกเป็นบริวาร ไม่ค่อยยินดีในการประกอบกุศล  

มจิีตใจไม่ต้ังมัน่ จบัจด ชอบอะไรไม่แน่นอน ประเด๋ียวเกลยีด 

ประเดี๋ยวรัก พูดเก่ง วิตกมากเกินกว่าเหตุ

   ในจริตทั้ง ๖ อย่างนี้ ท่านสงเคราะห์ด้วยความ 

เสมอภาคกันได้ ๓ ส่วน คือ

   (๑)  รำคจริตกับศรัทธำจริต มีความเป็นไป 

เสมอภาคกนั เพราะในการทีก่ศุลเกดิแก่ผูร้าคจรตินัน้ ศรทัธา
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ย่อมมีก�าลังกล้า เพราะศรัทธานั้นมีก�าลังใกล้ชิดต่อราคจริต 

ราคะย่อมเป็นหวัหน้าฝ่ายอกศุล ศรทัธาย่อมเป็นหวัหน้าฝ่าย 

กศุล ราคะย่อมแสวงหากามในกามคุณ ศรทัธาย่อมแสวงหา

กุศลธรรม มีศีลเป็นต้น ราคะย่อมไม่สละสิ่งที่ไร้ประโยชน์

ฉันใด ศรัทธาย่อมไม่สละสิ่งที่เป็นประโยชน์ฉันนั้น เหตุนั้น 

ศรัทธาจริตกับราคจริต จึงเสมอภาคกัน

   (๒) โทสจริตกับปัญญำจริตนั้น เสมอภาคกัน

เพราะปัญญาเป็นคุณใกล้ชดิต่อโทสะ ในฝ่ายอกศุลนัน้ โทสะ

เป็นโทษ เป็นเหตุให้หมดเยื่อใย ไม่ติดอยู่ในอารมณ์ เบื่อ

หน่ายโดยต้องการให้พ้นไปเหมอืนกนั แต่โทสะต้องการให้พ้น

ไปด้วยโทษ คือพ้นจากกุศล ส่วนปัญญานั้น ต้องการให้พ้น

ไปด้วยคุณ คือพ้นจากอกุศล รวมความว่า ข้างหนึ่งพ้นจาก 

อกศุล แล้วไปสวรรค์หรอืนพิพาน แต่อกีข้างหนึง่พ้นจากกศุล 

แล้วไปนรก ฉะนั้น ท่านจึงว่า ปัญญาจริตกับโทสจริตนั้น  

มีความเป็นไปเสมอภาคกันด้วยอารมณ์ 

   (๓) ส่วนวติกจรติกับโมหจรตินัน้ เสมอกันเพราะ

โมหจรติย่อมประกอบด้วยความฟุ้งซ่าน วติกจรติกป็ระกอบ

ด้วยความฟุ้งซ่านเช่นกัน ยากที่จะยังความสงบให้เกิดขึ้นได้  

ฉะนั้นผู ้ท�าความเพียรให้กุศลที่ยังไม่เกิด ให้เกิดขึ้น คือ

สมถะและวิปัสสนานั้น ยังสงบจิตใจลงไม่ได้ ก็เพราะมีวิตก 
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เกดิขึน้รบกวน โดยอาการทีค่ดินกึไปถึงอารมณ์ต่างๆ เพราะ

ไม่ทราบความจริงจึงวิตก เมื่อมีความวิตกวุ่นวายเกิดมาก  

จึงท�าให้เป็นปัจจัยแก่โมหะ เมื่อโมหะมีเป็นภาคพื้นอยู ่  

จึงท�าให้ไม่สามารถจะทราบถึงสภาพของความจริงได้ 

ดังนี้ โดยเหตุนี้ โมหจริตกับวิตกจริต จึงมีคุณเสมอกัน  

มีอรรถาธิบายดังพรรณนามาแล้ว 

   ฉะนั้นผู้ท�าสมถะคือสมาธิน้ัน ผู้ท�าจะต้องเลือก

กรรมฐานให้ถูกแก่จริตของตนเสียก่อน จึงจะเป็นที่สบาย  

ได้ผลเร็วและง่าย

   การทีจ่ะทราบว่า กรรมฐานบทใดเป็นท่ีสบายแก่ 

ผู้มีจริตเช่นใดนั้น ตามนัยแห่งคัมภีร์วิสุทธิมรรค๑๕ ท่าน 

กล่าวไว้ว่าดังนี้

   (๑)  ผูม้รีำคจรติ จะประกอบความเพยีรกรรมฐาน 

ต้องมีเสนาสนะท่ีอยู่อาศัย เตียง ตั่ง ที่นั่ง ที่นอน รุงรัง 

เต็มไปด้วยฝุ่นละออง ไม่เป็นท่ีสบาย ไม่น่าดู ไม่สวยงาม 

เครื่องนุ่งห่มควรใช้ของเก่า ขาดสีสัน ไม่เจริญ อาหารต้อง

ใช้อาหารที่ไม่เป็นที่นิยม รสชาติ กลิ่นและสีไม่เป็นที่ตั้ง

๑๕ วิสุทฺธิ. (บาลี) ๑/๔๗/๑๑๘-๑๒๔ (มจร.)
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แห่งความยินดี แทบว่าจะกลืนไม่ลงล�าคอ ต้องขืนใจกินพอ 

หนักท้องเท่านั้น อันนี้เป็นประโยชน์ท�าให้เกิดผลแก่คน 

ราคจริต

   มีค�าถามกล่าวข้ึนมาว่า เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ? 

ขอตอบว่า ธรรมดาราคะนั้นย่อมชอบสวยงาม เมื่อใดได้

ประสบอารมณ์ท่ีสวยงาม อันเป็นทีต่ัง้แห่งความยนิดใีนทวาร 

ทั้ง ๖ แล้ว ราคะย่อมไหลไปสู่อารมณ์นั้น ตามทวารนั้นๆ  

อยู่เสมอ ฉะนั้นเม่ือจะห้ามกันอกุศล คือโลภะกิเลสมิให้ 

เกิดขึ้นได้ในทวารทั้งหลายเหล่านี้ จึงต้องใช้อารมณ์ที่เป็น

ข้าศึกแก่กัน มิฉะน้ันโลภะก็จะเกิดขึ้นท�าลายกุศลอันตน

บ�าเพ็ญเพียรอยู่ กุศลที่ต้องการก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

เพราะต้านทานต่ออกุศลคือโลภะไม่ไหว นอกจากนี้ยังต้อง

ใช้อสุภกรรมฐาน ๑๐ และกายคตาสติอีก ๑ เป็นอารมณ์

กรรมฐาน ส�าหรับใช้ประหาณราคจริต

   (๒) ผู้มีโทสจริต ต้องใช้เสนาสนะสะอาดงดงาม 

ประดบัประดาด้วยของหอม ทกุสิง่ทกุอย่างต้องล้วนแต่น่าดู  

น่าชม น่าฟัง น่าสูดดม น่ารับประทาน น่าสัมผัสทั้งสิ้น  

การทีใ่ห้อารมณ์ตรงกนัข้าม กเ็พือ่จะห้ามกันกิเลสทีเ่คยไหล

ไปสู่อารมณ์ตามทวารทัง้ ๖ นัน้ เพราะต้องอาศยัอารมณ์เป็น

ปัจจัย ฉะนั้นต้องใช้อารมณ์อันตรงกันข้าม เพื่อมิให้อารมณ์

-19-0065(P2).indd   74 1/28/62 BE   9:47 AM



75

นั้นเป็นปัจจัยแก่กิเลสที่เคยมีสร้างสมอยู่เป็นนิสัยปัจจัยเดิม 

ของตน กรรมฐานส�าหรับประหาณโทสจริตนั้น ต้องใช้ 

วัณณกสิณ ๔ คือ สี ๔ อย่าง มีสีเขียว สีเหลือง สีแดง สีขาว 

รวม ๔ สี พร้อมกับพรหมวิหารอีก ๔ จึงรวมเป็น ๘ ด้วยกัน 

นี้เป็นอารมณ์กรรมฐานของผู้มีโทสจริต

   (๓) ผูม้โีมหจรติ ต้องเป็นทีท่ี่ไม่คับแคบ ไม่อดึอดั

สถานที่กว้างขวาง มีอากาศโปร่ง เพราะถ้าอากาศไม่โปร่ง

และคับแคบ จิตย่อมจะเกิดความงงงวย อันเป็นเหตุให้เกิด

ความงมงาย ซบเซา และปัญญาทรามมากขึน้ จะเปน็โอกาส

ให้เกดิโมหะได้อย่างเตม็ที ่ส�าหรบัอริยิาบถทัง้ ๔ นัน้ อิรยิาบถ

เดินเหมาะแก่โมหจริต อารมณ์กรรมฐานส�าหรับโมหจริต 

ต้องใช้อานาปานสติเท่านั้น ที่เหมาะแก่ผู้มีจริตเช่นนี้

   (๔) ผู ้ มีศรัทธำจริตนั้น เหมือนกับโทสจริต 

ทกุประการ ส�าหรบัอารมณ์กรรมฐานของผูท้ีเ่ป็นศรทัธาจรติ  

ให้ใช้อนุสสติ

   (๕) ส่วนผูท้ีเ่ป็นพทุธจิรติน้ัน มไิด้เป็นทีต่ดิใจใน 

เสนาสนะใดๆ เลยทั้งสิ้น นอกจากป่าและโคนไม้ ส�าหรับ

อารมณ์กรรมฐานของผูเ้ป็นพทุธจิรติ ม ี๔ คอื มรณานสุสต ิ๑  

อุปสมานุสสติ ๑ จตุธาตุววัตถาน ๑ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ 

รวม ๔ กรรมฐานนี้ เป็นอารมณ์ของผู้มีพุทธิจริต
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   (๖)  ส�ำหรับผู้มีวิตกจริตน้ัน ต้องใช้เสนาสนะที ่

ไม่ใหญ่โตนัก และไม่มีสิ่งชวนชม ชวนพิศมากนัก มิฉะนั้น 

จะเป็นปัจจัยให้วิตกวิ่งพล่าน และจะเกิดมากข้ึนกว่าเดิม 

ฉะนั้นจึงต้องมีสถานที่อันเป็นป่าปกคลุม เช่น หลืบเขา ที่ซึ่ง

เป็นซอก มใิห้กว้างยาวมากนกั จึงจะควรแก่วติกจรติ อารมณ์

กรรมฐานส�าหรับจริตนี้ ให้ใช้อานาปานสติ เช่นเดียวกับ 

โมหจริต

   ส่วนกรรมฐานที่ยังเหลือ อีก ๘ คือ ธาตุกสิณ ๔ 

และอรูปกรรมฐาน ๔ รวม ๘ อย่างนี้ ใช้ได้ทุกจริต พึงทราบ

เรื่องของจริต ตามนัยที่ได้อธิบายมานี้ เพื่อสะดวกแก่กุศล

ภาวนาและการละนิวรณ์

  ๙.  ถำม; สมถะมีอะไรเป็นปลิโพธ และมีเท่าใด ?

   ตอบ; สมถะมีปลิโพธ ๑๐ อย่าง๑๖ คือ

   (๑) ญำตปิลิโพธ ความกงัวลในเรือ่งบดิา มารดา 

พีห่ญิง น้องหญงิ พีช่าย น้องชาย บตุรหลานป่วยไข้ ต้องใส่ใจ

ช่วยเหลือพยาบาล หรือต้องช่วยประกอบธุรกิจการต่างๆ 

เป็นต้น

๑๖ วิสุทฺธิ. (บาลี) ๑/๔๑/๙๖-๑๐๔ (มจร.)
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   (๒) อำวำสปลิโพธ ความเป็นกังวลในเรื่อง 

ทีอ่ยู ่จะต้องท�าความสะอาด มปัีดกวาด เชด็ถ ูแต่งเตมิ สร้าง

หรอืซ่อมแซม ห้องเดยีวหรอืมากห้องกต็าม ย่อมเป็นปลโิพธ 

ทั้งสิ้น

   (๓) กลุปลิโพธ ิในค�าว่า “กลุ” (ตระกลู) นี ้ส�าหรบั

ภิกษุ หมายถึง อุปัฏฐากหรือญาติฆราวาส อาจหมายถึง 

มิตรสหายก็ได้ รวมความว่าผู้ที่เคยมาเยี่ยมเยียน หรือน�า

จตปัุจจัยมาถวายอยูเ่สมอ จึงมคีวามกังวลว่า ถ้าเราไปท�ากจิ

เจริญภาวนาเสีย การติดต่อทางนี้ก็จะห่างเหินไป

   (๔) ลำภปลิโพธ ความกังวลเกี่ยวกับลาภ คือ 

จตุปัจจัยทีเ่ขาน�ามาถวายภกิษ ุในการท่ีท่านแสดงธรรม และ

การรบันมินต์ไปในทีต่่างๆ เช่นนี ้เป็นไปตลอดเวลา หาความ

ว่างจากภารกิจเหล่านี้ได้ยาก นี้ส�าหรับภิกษุ ส่วนฆราวาสก็

เช่นเดียวกัน คือต้องห่วงในการงานทั้งหลาย มีการประกอบ

อาชีพเป็นต้น การที่จะละปลิโพธเหล่านี้ เพื่อประกอบ 

ความเพียร ต้องกระท�าดังนี้ คือ ถ้าเป็นภิกษุต้องสละ 

ออกเสียจากหมู่ ถือสันโดษ จาริกไปในท่ีที่ไม่รู้ ไม่คุ้นเคย  

ส่วนฆราวาสก็เช่นกัน เมื่อใคร่จะประกอบความเพียร  

จ�าต้องละภารกิจ แม้จะเป็นรายได้กต็าม ต้องเสยีสละชัว่คราว  

จึงจะละการกังวลอันนี้ได้ 
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   (๕) คณปลิโพธ เกี่ยวกับการติดอยู่ในหมู่คณะ

หรือสมาคม เช่น เกี่ยวกับห่วงในการสอนวิชา มีพระสูตร  

พระวินัย พระอภิธรรม หรือการกระท�าส่วนอื่นๆ อัน

เกี่ยวข้องกับหมู่คณะซ่ึงยังคั่งค้างอยู ่ มากบ้างน้อยบ้าง  

ไม่สามารถจะปลีกตนไปได้ ให้พึ่งพาผู้อื่นแทน แล้วจงหลีก

ไปเสียให้พ้นจากสถานที่นั้น

   (๖) กัมมปลิโพธ หมายถึง กิจการต่างๆ เช่น  

การวิง่เต้นช่วยเหลอืในการงานทัง้ปวง หรอืมีหน้าทีป่ระจ�าตน  

เช่น เป็นนายช่างรับการงานไว้ เป็นต้น อันเป็นกังวล ก็ให ้

พงึรบีท�าเสียให้เสรจ็โดยเรว็ หรอืควรจะสละให้ผูอ่ื้นประกอบ

ต่อไปก็พึงควรท�า แล้วจงหลีกไปเสียจากที่นั้น

   (๗) อัทธำนปลิโพธ หมายถึง การเดินทาง 

เช่น เป็นอุปัชฌายะไปท�าการบรรพชาอุปสมบท จะต้อง 

เดินทางไปให้ทันวนัก�าหนด หรอืการท่ีจะต้องไปในกจินมินต์ 

เป็นตน้ เช่นนีก้็เป็นเครื่องกังวล ทีจ่ะต้องไปจัดท�ากจิการนั้น

ให้เสร็จไป แล้วจึงขวนขวายในการประกอบความเพียรตาม

ประสงค์ได้สะดวก
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   (๘) อำพำธปลิโพธ ได้แก่ โรคาพาธต่างๆ ที่ 

เกิดขึ้นเบียดเบียนอยู่ ย่อมชื่อว่าเป็นกังวล ต้องท�าการรักษา

ให้เป็นปกติเสียก่อน ถ้าไม่ทุเลาหรือสงบจริงๆ พึงกระท�า 

ในใจว่า “ฉันมิใช่ทาสของท่าน เพราะบ�ารุงท่านไว้ ฉันจึง

ต้องประสบทุกข์ในสังสารวัฏ ต่อแต่นี้ไป ฉันจักไม่ตามใจ

ท่านล่ะ” เมื่อก�าหนดจิตใจเช่นนี้แล้ว พึงเจริญสมถธรรมไป

ตามประสงค์

   (๙) คันถปลิโพธ คือการกังวลด้วยการศึกษา 

พระปริยัติธรรม ข้อนี้เป็นความกังวลแก่ผู้ขวนขวายเป็นนิจ 

เพราะความต้องการรู้เห็นส่ิงที่ก�าลังศึกษาอยู่ ฉะนั้นผู้มุ่ง 

การปฏิบัติจึงต้องละเสียชั่วคราว

   (๑๐) อิทธิปลิโพธ ได้แก่ ความกังวลอยู่ด้วย 

แสดงฤทธิ์ ต้องระวังรักษา เกรงว่าฤทธิ์นั้นจะเสื่อม แต่ 

อิทธิปลิโพธนี้ เป็นกังวลแก่วิปัสสนาเท่านั้น หาเป็นปลิโพธ

ของสมถะไม่ เพราะการแสดงฤทธิ์นี้ได้ ก็ต้องอาศัยสมถะ 

นอกนั้นใช้ได้ในภาวนาทั้งสอง

   จบปัญหาและเฉลยสมถภาวนา ๙ ข้อ โดยสงัเขป   
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เฉลยปัญหำวิปัสสนำภำวนำ ดังต่อไปนี้
 ๑.  ถำม; วิปัสสนามีลักษณะอย่างไร ?

   ตอบ; วิปัสสนามีลักษณะรู ้แจ้งแทงตลอดใน 

สภาวธรรมตามความเป็นจริง และมีจริงเป็นลักษณะ๑๗ 

 ๒.  ถำม; วิปัสสนามีกิจอย่างไร ?

       ตอบ; วิปัสสนามีการก�าจัดความไม่รู้ คืออวิชชา

หรือโมหะที่ปิดบังความจริง ในสภาวธรรมทั้งหลายเป็นกิจ

 ๓.   ถำม; วปัิสสนามปัีจจปัุฏฐาน (ผลปรากฏ) อย่างไร ?

       ตอบ; วิปัสสนามีควาไม่เข้าใจผิดในธรรมทั้งปวง

เป็นปัจจุปัฏฐาน

 ๔.  ถำม; วิปัสสนามีปทัฏฐาน (เหตุใกล้ให้เกิด) 

อย่างไร ?

   ตอบ; วิปัสสนามีสมาธิเป็นปทัฏฐาน เพราะใน

พระบาฬีท่านกล่าวว่า “สมาธย่ิอมเป็นบาทของวปัิสสนา”๑๘ 

๑๗ ลักษณะ กิจ ปัจจุปปัฏฐาน และปทัฏฐานของปัญญา (วิปัสสนา); กำนสฺสำ ลกฺขณ- 
 รสปจฺจุปฏฺำนปทฏฺำนำนีติ เอตฺถ ปน ธมฺมสภำวปฏิเวธลกฺขณำ ปญฺญำ, ธมฺมำน�  
 สภำวปฏจิฉฺำทกโมหนธฺกำรวทิธฺ�สนรสำ, อสมโฺมหปจจฺปุฏฺำนำ. “สมำหิโต ยถำภูต�  
 ชำนำติ ปสฺสตี”ติ วจนโต ปน สมำธิ ตสฺสำ ปทฏฺำน�. 
 วิสุทฺธิ. (บาลี) ๒/๔๒๔/๗๔ (มจร.)
๑๘ สมำหิโต ยถำภูต� ชำนำติ ปสฺสติ. องฺ. ทสก. (บาลี) ๒๔/๒/๓ (สฺยา.)
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 ๕.  ถำม; วิปัสสนามีอานิสงส์อย่างไร ?

       ตอบ; วิปัสสนามีอาสวักขัยหรืออาสวักขยญาณ 

คือความสิ้นกิเลสเป็นอานิสงส์

 ๖.  ถำม; วิปัสสนามีบุคคลชนิดไหนจะท�าได้

       ตอบ; วิปัสสนาต้องเป็นบุคคลไตรเหตุ ไม่เป็น

มจิฉาทิฏฐ ิไม่เป็นผูป้ระกอบกรรมอนัหนกั คอือนนัตรยิกรรม  

จึงจะท�าวิปัสสนาได้ ค�าว่า “ท�าได้” นั้น หมายถึง “บรรลุผล

ตามความมุ่งหมาย”๑๙

๑๙ สีเล ปติฏฺำย นโร สปญฺโญ, จิตฺต� ปญฺญญฺจ ภำวย�
   อำตำปี นิปโก ภิกฺขุ, โส อิม� วิชฏเย ชฏ�. ส�.ส. (บาลี) ๑๕/๖๑/๒๐ (สฺยา.)
  ภิกษุนรชนผู้เป็นไปกับด้วยปัญญาใด (อรรถกถาอธิบายว่า ได้แก่ ติเหตุกบุคคล;  
 ผู้ปฏิสนธิด้วยมหาวิบากญาณสัมปยุตจิต ๔ ดวง) ตั้งมั่นแล้วในศีล (สีล) อบรมจิต  
 (สมาธิ) และปัญญาให้เจริญอยู่ เป็นผู้มีความเพียร มีปัญญารักษาตนรอด ภิกษุ 
 นรชนนั้นพึงถางรกชัฏนี้ได้. 
  คัมภีร์สมันตปาสาทิกา อรรถกถาวินัยปิฎก ปาจิตติยกัณฑ์ (วิ.อ. ๒/๔๑๗/๔๑๘  
 มจร.) เรยีกว่า “อันตรายกิธรรม” ธรรมทีท่�าอนัตรายแก่สวรรค์และนิพพาน ม ี๕ อย่าง  
 คือ
  ๑. กรรม หมายถึง อนันตริยกรรม (การข่มขืนภิกษุณีเป็นอันตรายแก่ 
 พระนิพพาน แต่ไม่ถึงอันตรายแก่สวรรค์)
  ๒.  กิเลส หมายถึง นิยตมิจฉาทิฏฐิ
  ๓. วิบำก หมายถึง การปฏิสนธิเป็นบัณเฑาะก์ เดรัจฉาน และอุภโตพยัญชนก
  ๔. อุปวำท หมายถึง การว่าร้ายพระอริยเจ้า (ยกเว้นได้รับการยกโทษจาก 
 พระอริยเจ้านั้นแล้ว)
  ๕. อำณำวีติกกมะ หมายถึง การจงใจต้องอาบัติ แลัวยังไม่ลาสิกขาบทหรือ 
 ยังไม่ท�าคืน

-19-0065(P2).indd   81 1/28/62 BE   9:47 AM



82

 ๗.  ถำม; วิปัสสนามีจริตเท่าใด ?

       ตอบ; วิปัสสนามีจริต ๒ อย่าง คือ ตัณหาจริตกับ

ทิฏฐิจริต๒๐ 

   ที่เรียกว่า “ตัณหาจริต” หมายความว่า ที่มากไป

ด ้วยความโลภและความต ้องการหรือยินดีจับแน ่น

เพลิดเพลินอยู ่ในความสุขแห่งกามารมณ์  นี้ เรียกว่า  

“ตัณหาจริต” ส่วนผู้ที่หนักอยู่ในความเห็นผิด คือมีความ

เห็นว่าโลกเที่ยงหรือโลกสูญ เช่น เห็นว่ามนุษย์หรือสัตว์  

เมื่อตายแล้วสูญไม่เกิดอีก และอีกอย่างหนึ่ง เห็นว่ามนุษย์ 

หรือสัตว์ก็ตาม หลังจากตายแล้ว เคยเกิดเป็นมนุษย์ ก็ต้อง 

เกิดเป็นมนุษย์ เป็นสัตว์ก็ต้องเกิดเป็นสัตว์ไม่เปลี่ยนแปลง  

อันนี้เรียกว่า “ทิฏฐิจริต” ในจริตทั้ง ๒ นี้ แบ่งออกเป็น 

อีกอย่างละ ๒ รวมเป็น ๔ อย่าง ดังนี้ คือ

๒๐ (๑) กำยำนุปัสสนำสติปัฏฐำนที่เป็นอารมณ์หยาบ เป็นทางแห่งความหมดจดของ 
 บุคคลผู้ตัณหาจริตที่มีปัญญาเบา, (๒) เวทนำนุปัสสนำสติปัฏฐำนที่เป็นอารมณ ์
 ละเอียด เป็นทางแห่งความหมดจดของบุคคลผู้มีตัณหาจริตอย่างที่มีปัญญากล้า,  
 (๓) จิตตำนุปัสสนำสติปัฏฐำนซึ่งมีอารมณ์อันแยกออกไม่มากนัก เป็นทางแห่งความ 
 หมดจดของบุคคลผู้มีทิฏฐิจริตที่มีปัญญาเบา, (๔) ธัมมำนุปัสสนำสติปัฏฐำนซึ่งมี 
 อารมณ์อันแยกออกมาก เป็นทางแห่งความหมดจดของบุคคลผู ้มีทิฏฐิจริตที่มี 
 ปัญญากล้า. อภิ.วิ.อ. (สมฺโมห.) (บาลี) ๕๔/๒๓๒ (สฺยา.)
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   “ตัณหาจริต” แบ่ง ๒ คือ ตัณหาอย่างหยาบ ๑ 

อย่างละเอียด ๑ รวมเป็น ๒ อย่าง “ทิฏฐิจริต” แบ่ง ๒ คือ 

ทิฏฐิจริตอย่างหยาบ ๑ อย่างละเอียด ๑ รวมเป็น ๒ อย่าง 

เมือ่รวมทัง้ ๒ อย่างแล้วกเ็ป็น ๔ ในจรติทัง้ ๔ นี ้ถ้าจะกระท�า

ความเพียรเพื่อวิปัสสนานั้น ให้พิจารณาดังนี้

   (๑) ตัณหำจริตอย ่ำงหยำบ  ให ้ พิจารณา 

กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เพื่อจะให้เกิดปัญญารู้เห็นตาม

ความเป็นจริง ว่าร่างกายนี้ มิใช่ของสวยงาม หาสมควรจะ

เป็นที่ตั้งแห่งความยินดีไม่

   (๒) ตัณหำจริตอย่ำงละเอียดนั้น ให้พิจารณา 

เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน เพื่อให้รู้ความจริงว่าเวทนานี้ 

ไม่เที่ยง ต้องเสวยทุกขเวทนาอยู่ทุกๆ อิริยาบถ ต้องแก้ไข

อยู่เสมอ เป็นการสมควรยิ่งนักที่จะเบื่อหน่าย ตัณหาก็จะ 

ไม่ไหลไปสู่เวทนา เวทนาก็จะไม่เป็นปัจจัยแก่ตัณหาได้ 

เพราะตัณหาย่อมอาศัยสุขเวทนาเป็นปัจจัย

   (๓) ทฏิฐจิรติอย่ำงหยำบนัน้ ท่านให้ให้พจิารณา

จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน เพื่อจะได้ละความเข้าใจผิดที่เห็น

ว่าจิตเทีย่ง เพราะจติตานปัุสสนาสตปัิฏฐานนัน้ ท่านจ�าแนก

ไว้ถึง ๑๖ อย่าง เมื่อผู้ปฏิบัติคอยพยายามก�าหนดรู้อาการ

ความเป็นไปของจิตเช่นนี้แล้ว ก็จะมีความเข้าใจเกิดขึ้นว่า 
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อาการเป็นไปต่างๆ ของจิตนั้น ปรากฏขึ้นด้วยอาศัยมีเหตุ

ปัจจัยต่างๆ กนั เมือ่ได้เหตไุด้ปัจจัยจงึปรากฏขึน้ เม่ือสิน้เหตุ 

สิ้นปัจจัย จิตน้ันก็ดับไป แต่นั้นความส�าคัญผิดว่าจิตเท่ียง  

ซ่ึงเป็นนจิจวปิลาส กไ็ม่สามารถทีจ่ะเข้าครอบง�าได้อกีต่อไป

   (๔) ทฏิฐอิย่ำงละเอยีดนัน้ หมายถงึ อตัตานทุฏิฐิ

หรือสักกายทิฏฐิ ท่านให้ก�าหนดธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน 

เพื่อจะถอนอัตตสัญญาที่เข้าใจว่าตัวตน สัตว์ บุคคล นั้นมี

อยูจ่รงิ ทีเ่ป็นสภาวธรรมอกีอนัหนึง่ทีน่อกจากขนัธ์ อายตนะ 

หรือกุศล อกุศล เหล่านั้น เพราะธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

นั้น มีธรรมอยู่ ๕ กอง คือ นิวรณ์ ๕ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ 

อริยสัจ ๔ โพชฌงค์ ๗ เมื่อผู้ปฏิบัติคอยก�าหนดรู้ความจริง

ของธรรมะ โดยอาการที่เป็นไปต่างๆ ด้วยสภาวะอันเป็น

อกุศล ที่เป็นท้ังอกุศลและกุศลกับอัพยากฤตที่รวมอยู่ใน 

ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ อริยสัจ ๔ เหล่านี้ ก็หามีสัตว์ บุคคล 

ตัวตน อยู ่ในภายในท่ีนอกไปจากสภาวธรรมเหล่านี้ไม่ 

และสภาวธรรมเหล่านี้ มิได้อยู่ในอ�านาจของใคร ไม่มีผู้ใด 

ที่สามารถจะบังคับบัญชาให้เป็นไปตามความพอใจของ 

ผู้นั้นได้ แต่นั้น อนัตตาก็จะปรากฏขึ้น ความส�าคัญผิดว่า 

มตีวัตนซึง่เป็นอตัตวปิลาส หรอืเป็นอตัตานทุฏิฐิ กไ็ม่สามารถ

จะครอบง�าได้อีกต่อไป
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 ฉะนัน้ เมือ่สรุปแล้วคงได้ใจความว่า ในมหาสตปัิฏฐาน 

ทั้ง ๔ อันเป็นที่ตั้งของวิปัสสนาธรรม มีความสามารถ 

ให้เกิดปัญญา ท�าลายวิปลาสธรรมทั้ง ๔ คือ ส�าคัญผิดว่า 

งาม ๑ ส�าคัญผิดว่าเป็นของเที่ยง ๑ ส�าคัญผิดว่าเป็น 

ความสุข ๑ ส�าคัญคัญผิดว่าเป็นตัวตน ๑๒๑   

 ในการละวิปลาสธรรมทั้ง ๔ นี้  ท ่านกล ่าวว ่า 

สามารถท�าให้สุภสัญญา คือความส�าคัญผิดว่างาม ได้ด้วย 

กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ละความส�าคัญผิดว่าเป็นสุข  

ได้ด้วยเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ละความส�าคัญผิดว่า

เทีย่ง ได้ด้วยจติตานปัุสสนาสตปัิฏฐาน ละความส�าคญัผดิว่า 

มีตัวตน ได้ด้วยธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน๒๒ 

 ฉะนั้น จึงขอได้ทราบจริตของวิปัสสนา ตามนัยที่ได้

อธิบายมาแล้ว หวังว่าคงท�าความเข้าใจในเรื่องจริตของ 

ทั้งสมถะและวิปัสสนาได้เป็นอย่างดีแล้ว

 ๘.  ถำม; วิปัสสนามีอะไรเป็นปลิโพธ ?

       ตอบ; ปลิโพธิของวิปัสสนามี ๑๐ เรียกว่า  

วิปัสสนูปกิเลส ๑๐๒๓ ดังมีอรรถาธิบายดังต่อไปนี้

๒๑ องฺ. จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๔๙/๖๖-๖๗ (มจร.) 
๒๒ ที.ม.ฏีกา. (บาลี) หน้า ๓๖๑ (มจร.)
๒๓ วิสุทฺธิ. (บาลี) ๒/๗๓๒/๓๐๕ (มจร.)
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   (๑) โอภำส แสงสว่าง ที่ผู ้ปฏิบัติเข้าใจว่าได้

มรรคผลแล้ว

   (๒) ญำณ ความรู้มากเกินไปจนเสียปัจจุบัน

   (๓) ปีติ ความอิ่มใจด้วยอ�านาจสมาธิ

   (๔) ปัสสัทธิ ความสงบเยือกเย็นเกินไป วิปัสสนา

ก็จะไม่ปรากฏ ไม่มีอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

   (๕) สุข เป็นความสุขยิ่งเกินไป ย่อมท�าให้ไม่เกิด

ทุกขานุปัสสนา

   (๖) อธโิมกข์ ความน้อมใจเชือ่ มากไปด้วยศรัทธา

ท�าให้ไม่มีความพิจารณา ปัญญาเกิดยาก เพราะศรัทธาเป็น

หัวหน้า

   (๗) ปัคคำหะ มีความเพียรเกินไป ท�าให้จิตใจ 

คับแคบไม่เป็นสมาธิ

   (๘) อุปัฏฐำนะ ความปรากฏเห็นนิมิตต่างๆ 

   (๙) อุเบกขำ มีจิตวางเฉยเกินไป เป็นเหตุให้

ย่อหย่อนความเพียรในธรรมที่ควรได้ควรถึง

   (๑๐) นิกกันติ ความใคร่ ความพอใจ เพลินอยู่

ในอารมณ์อันสงบนั้น เป็นโอกาสที่ตัณหาจะเข้าอาศัย และ

ไม่เป็นเหตุให้เกิดนิพพิทาญาณได้ ย่อมเป็นการขัดขวางต่อ

ทางมรรคผล 
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   ฉะนั้นธรรมทั้ง ๑๐ ประการนี้ จึงเป็นปลิโพธิ

ของวิปัสสนา ไม่ใช่ปลิโพธของสมถะ ฉะนั้นในจ�านวน 

วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ ประการนี้ ถ้าจะกล่าวด้วยสามารถแห่ง

วัตถุแล้ว ก็ได้แก่สภาวะของเจตสิก ๑๐ นั่นเอง ถ้าจะกล่าว

โดยคาหธรรม คือ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ ๓ อย่างนี้ ก็ได้ ๓๐ 

คือ เม่ือโอภาสเป็นต้นเกิดขึ้น ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจผิดว่า 

อันนี้เป็นมรรคผลนิพพานแล้ว ความเห็นดังนี้ จัดเป็น  

“ทิฏฐิคำหะ” หรือผู ้ปฏิบัติเข้าไปถือเอาโอภาสนั้นว่า  

“เราได้ธรรมะ” และ “ธรรมะนั้นเกิดขึ้นแก่เราแล้ว” ดังนี้

จักเป็น “มำนคำหะ” หรือผู ้ปฏิบัติมีความพอใจยินดี

ใคร่อยู่ในธรรมอันนั้น จักเป็น “ตัณหำคำหะ” รวมเป็น 

คาหะ ๓ ประการ๒๔ ได้แก่ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ เข้าไปอยู่ใน 

วิปัสสนูปกิเลสทั้ง ๑๐ อย่าง อย่างละ ๓ จึงรวมเป็น ๓๐ 

เรียกว่า “คำหะ ๓๐”

   ในวิปัสสนูปกิเลสนี้ เป็นปลิโพธิก็เฉพาะแก่

วิปัสสนาเท่านั้น หาได้เป็นปลิโพธของสมถะไม่ ซึ่งสมถะนั้น

ต้องการธรรมเหล่านี้ แม้ธรรมเหล่านี้เป็นกิเลสของวิปัสสนา 

กจ็รงิ แต่หาได้เป็นเครือ่งกัน้สวรรค์ไม่ ย่อมจะพาไปสวรรค์ได้  

แต่เป็นเครื่องกั้นมรรคผลนิพพานเท่านั้น
๒๔ ม.อ. (ปปญฺจ.๑) (บาลี) ๗/๑๖๕ (สฺยา.)
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 ๙.  ถำม; วิปัสสนามีวิธีต่างกันกับสมถะอย่างไร ?

   ตอบ; วิธีท�าต่างกันดังนี้  วิป ัสสนาท�าได้ใน 

อารมณ์ทั้ง ๖ ส่วนสมถะต้องท�าในอารมณ์เดียว สมถะใช้

กรรมฐาน ๔๐ แต่กรรมฐานทีจ่ะท�าให้ถงึฌานนัน้ มีกรรมฐาน

อยู่ ๓๐ เท่านั้น คือ กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ กายคตา ๑  

อานาปานสติ ๑ พรหมวิหาร ๔ อรูปกรรมฐาน ๔ รวม ๓๐ 

   ในกรรมฐาน ๓๐ นี้ กสิณ ๑๐ อานาปานสติ ๑  

รวม ๑๑ นี้  สามารถท�าได ้ถึ งฌานที่  ๔ หรือที่  ๕  

ส่วนกายคตาสติ ๑ อสุภะ ๑๐ รวม ๑๑ นี้ท�าได้เพียง

ปฐมฌาน ส�าหรับพรหมวิหาร ๓ ท�าได้ถึงตติยฌาน และ 

อรูปกรรมฐาน ๔ กับอุเบกขาพรหมวิหาร ๑ รวม ๕ นี้  

ท�าได้ถึงจตุตถฌาน รวมเป็น ๓๐ กรรมฐาน เหลือกรรมฐาน 

อีก ๑๐ มีพุทธานุสสติเป็นต้นนั้น ท�าได้เพียงอุปจารสมาธิ

เท่านั้น ไม่สามารถจะท�าได้ถึงอัปปนาสมาธิได้

   ส่วนวิปัสสนาภาวนานั้นมี ๔ คือ กายานุปัสสนา- 

สติปัฏฐาน เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน จิตตานุปัสสนา- 

สติปัฏฐาน ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ท้ัง ๔ อย่างนี้ 

เป็นกรรมฐานของวิปัสสนา 

   จะขอย้อนกลับไปกล่าวถึงสมถภาวนาอีก คือ 

สมถภาวนานั้น การกระท�าต้องท�าให้จิตนิ่งอยู่ในอารมณ ์
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อันเดียว คือต้องอาศัยสมาธิบริกรรม อุปจาระ อัปปนา และ

ต้องอาศัยนิมิต อุคคหนิมิต ปฏิภาคนิมิต แล้วจิตต้องเดิน 

ขึ้นไปตามล�าดับของฌาน มีปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน 

จตุตถฌาน ซึ่งจัดตามล�าดับขององค์ฌานดังนี้

   ปฐมฌาน มีองค์ ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข  

เอกัคคตา

   ทุติยฌาน มีองค์ ๔ คือ วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา

   ตติยฌาน มีองค์ ๓ คือ ปีติ สุข เอกัคคตา

   จตุตถฌาน มีองค์ ๒ คือ สุข เอกัคคตา

   ปัญจมฌาน มีองค์ ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตา

   ในการล�าดับการนับนี้ มี ๒ นัย คือ จตุกกนัยและ

ปัญจกนยั ส�าหรับตามท่ีได้อธบิายมานี ้เป็นวธิขีองปัญจกนยั 

ส่วนจตุกกนัยนั้นให้นับดังนี้ คือ

   ปฐมฌาน มีองค์ ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข  

เอกัคคตา

   ทุติยฌาน มีองค์ ๓ คือ ปีติ สุข เอกัคคตา

   ตติยฌาน มีองค์ ๒ คือ สุข เอกัคคตา

   จตุตถฌาน มีองค์ ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตา

   ฉะนั้น ตามนัยทั้ง ๒ นี้ ก็มีผิดกันแต่ข้างต้น

เท่านัน้ เมือ่มาถงึจตตุถฌานและปัญจมฌาน กร็วมลงเท่ากนั  
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แต่ปัญจมฌานรวมอยู่ด้วย เพราะอรูปฌาน ก็มี ๒ องค์ 

เท่ากัน ดังนั้น ปัญจมฌานจึงมี ๒ คือมีรูปปัญจมฌานและ

อรูปปัญจมฌาน

   ในเร่ืองของฌานนี้ ถ้าจะนับองค์ก็มี ๕ เท่านั้น  

ถ ้าจะนับจิตที่ เป ็นฌาน ก็มี ๒๗ คือ ปฐมฌานมี ๓  

ทุติยฌานมี ๓ ตติยฌานมี ๓ จตุตถฌานมี ๓ ปัญจมฌาน 

มี ๑๕ รวมเป็น ๒๗ 

   ถ้าจะแบ่งรูปฌานและอรูปฌานก็ได้ดังนี้ คือ  

รูปฌานมี ๑๕ อรูปฌานมี ๑๒ ก็รวมเป็น ๒๗ เหมือนกัน 

ในรูปฌานนั้น อาศัยองค์เป็นหลัก แบ่งเป็นฌานที่ ๑ ที่ ๒ 

ที่ ๓ ที่ ๔ และที่ ๕ ส่วนอรูปฌานที่แบ่ง ๔ นั้น แบ่งตาม

อารมณ์เป็นหลัก เพราะรูปฌานนั้น อาศัยอารมณ์อันเดียว 

ท�าได้ตัง้แต่ปฐมฌานจนถงึปัญจมฌาน กไ็ด้อารมณ์ไม่ต่างกนั  

ต่างกันแต่งอค์ฌานมี ๕ ถึง ๒ องค์ ส่วนอรูปฌานนั้น 

ต่างแต่อารมณ์ คือ อรูปฌานที่ ๑ มีอากาศที่เพิกจากกสิณ

เป็นอารมณ์ อรูปฌานที่ ๒ มีวิญญาณ คืออากาสานัญ- 

จายตนฌานจิตเป็นอารมณ์ อรูปฌานที่ ๓ เอาความส�าคัญ

ว่าไม่มี คือนัตถิภาวบัญญัติเป็นอารมณ์ และอรูปฌานที่ ๔  

เอาสัญญาที่อ่อนท่ีสุดของอากิญจัญญายตนฌานจิตเป็น

อารมณ์ ฉะนั้น อรูปฌานฌานจึงต้องอาศัยอารมณ์เป็นหลัก 
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นี่แหละการท�าสมถภาวนาจะต้องกระท�าให้ด�าเนินขึ้นไป 

ตามล�าดับของฌาน ตามที่ได้อธิบายมาแล้ว

   และการท�าสมถภาวนานั้น จะต้องอาศัยสถานที่ 

ทีส่งดัเงยีบ เพราะเสยีงเป็นข้าศกึแก่ฌาน คอื การท�าฌานนัน้

ไม่ได้อาศัยท�าทางโสตทวาร ท�าได้เพียง ๒ ทวารเท่านั้น คือ

จกัษุทวารกบัมโนทวาร ส�าหรบัทวารทัง้ ๒ นี ้ในกรรมฐาน ๔๐  

แบ่งออกเป็น ๒ พวก คือ กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ ใน 

กรรมฐาน ๒๐ นีท้�าด้วยจกัษทุวาร อกี ๒๐ ทีเ่หลอืนัน้ ท�าด้วย

มโนทวาร อีก ๔ ทวร คือ หู จมูก ลิ้น กาย ท�าไม่ได้ ฉะนั้น 

ถ้าอารมณ์ของทวารทั้ง ๔ คือ เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพารมณ์ 

ยงัรบกวนอยู ่กไ็ม่สามารถจะท�าฌานให้เกดิได้ เพราะอารมณ์

เหล่านั้นไม่เป็นที่ตั้งแห่งฌาน

   เพราะฉะน้ัน สมถะจึงต่างกับวิป ัสสนา ซึ่ง

วิปัสสนานั้นใช้ได้ทุกๆ อารมณ์ ทั้ง ๖ ทวาร เพราะวิปัสสนา

ไม่ต้องเลอืกอารมณ์ใดๆ ทัง้หมด ในอารมณ์ทัง้ ๖ น้ี จะทราม

หรือประณีตก็ตาม มิได้จ�ากัด โดยวิปัสสนาต้องการแต่จะ

ให้ก�าหนดรู้เท่าทันตามความเป็นจริงของอารมณ์ ที่ขณะมา

ประสบในทวารทั้ง ๖ เท่านั้น มิได้ก�าหนดความหยาบหรือ

ประณีตของรูปนามเลย ก�าหนดรู้อยู่แต่การเกิดขึ้น แล้วก็มี

การดับไปเป็นสามัญญลักษณะ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
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เหมือนกันทั้งสิ้น ทุกๆ อารมณ์ แม้แต่นิวรณ์ที่เกิดขึ้นทางใจ  

ผู ้ท�าวิปัสสนาก็สามารถจะเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐาน 

เพื่อรับรองการพิจารณาได้ เพราะกุศล อกุศล หรือรูปใด  

นามใด ก็แล้วแต่มีลักษณะเกิดขึ้น แล้วต้องมีความดับไป 

เป็นธรรมดา สามารถจะให้ความจริงแก่ผู้ปฏิบัติที่พิจารณา

อยูน่ัน้ได้ทัง้หมด ไม่จ�าเป็นจะต้องเลอืกอารมณ์นัน้อารมณ์นี้

   เมื่ออารมณ์ใดปรากฏขึ้นเฉพาะหน้า ผู้ปฏิบัติก็

ต้องมีสติก�าหนดรู้ความจริงของอารมณ์นั้นๆ มิฉะนั้นกิเลส

กจ็ะเข้าอาศยัอารมณ์ทีเ่กดิขึน้นัน้ได้ และจะปิดบงัความจรงิ

ในอารมณ์ที่ก�าลังประสบอยู่ ด้วยความส�าคัญว่าทรามหรือ

ประณีต แต่นัน้อภชิฌาและโทมนสั คอืความชอบและไม่ชอบ

ก็จะเกิดขึ้นทันที อาศัยเหตุดังกล่าวนี้ ท่านจึงจัดเอานิวรณ์

ทั้ง ๕ เข้าไว้ในธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานด้วย จิตที่ประกอบ

ด้วยราคะ โทสะ โมหะ ก็ใช้ท�าวิปัสสนาได้เช่นเดียวกัน  

ซึ่งท่านจัดไว้ในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ส่วนสมถะนั้น 

ต่างกับวิปัสสนา เพราะสมถะถ้ามีนิวรณ์อยู่แล้วก็ท�าไม่ได้ 

เพราะนิวรณ์เป็นข้าศึกแก่ฌาน ฉะนั้นสมถะกับวิปัสสนา 

จึงมีการกระท�าต่างกัน
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 ๑๐ ถำม; สมถะกบัวปัิสสนามอีารมณ์ต่างกนัอย่างไร ?

   ตอบ; สมถะกับวิปัสสนามีอารมณ์ต่างกัน โดย

สมถะมีบัญญัติเป็นอารมณ์ เพราะในกรรมฐาน ๔๐ นั้น เป็น

อารมณ์บัญญัติเสีย ๓๘ เหลืออีก ๒ คือ วิญญาณัญจายตนะ

และเนวสัญญานาสัญญายตนะทั้ง ๒ นี้เท่านั้น ที่มิใช่บัญญัติ 

เป็นปรมัตถ์อารมณ์ แต่เช่นนั้น ก็ไม่สามารถให้เกิดวิปัสสนา

ได้ เพราะผูท้�ากรรมฐานไม่มคีวามตัง้ใจท่ีจะให้เห็นไตรลกัษณ์ 

จึงไม่ได้ยกรูปนามขึ้นเป็นอารมณ์ เพราะส�าคัญว่าความ 

ที่ก�าหนดรู้ของเขานั้นใหญ่โต กว้างขวาง วิเศษ เป็นสุข  

เท่ียง เป็นตัวตน คาหธรรมท่ีเข้าไปยึดถือด้วยตัณหาว่า  

“นั่นเป็นสมบัติของเรา” และเข้าไปถือเอาด้วยมานะว่า  

“นี่เป็นเรา เราเป็นผู ้ท�าได้” และเข้าไปถือด้วยทิฏฐิว่า  

“นั่นเป็นตัวตน เป็นของเรา อันนั้นแหละเที่ยง อันนั้นแหละ

เป็นสุข อันนั้นแหละเป็นอัตตา” อารมณ์ก็เป็นที่ตั้งแห่ง

ตัณหา มานะ ทิฏฐิ แต่ไม่ใช่กามตัณหา เป็นธรรมตัณหา 

เพราะเป็นตัณหาในธรรมารมณ์

   ถ้าจะจัดในตัณหา ๓ คือ กามตัณหา ภวตัณหา 

วิภวตัณหา แล้วตัณหาเช่นนี้ย่อมอยู่ในภวตัณหา ถ้าจัดใน

ประเภทมิจฉาทิฏฐิ ๖๒ ก็อยู่ในสัสสตทิฏฐิ เพราะเห็นว่า

เที่ยง ถ้าจัดในวิปลาส ๑๒ ก็อยู่ในวิปลาสทั้ง ๓ เพราะเห็น
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ว่าเป็นสุขและเที่ยง เป็นตัวตน ฉะนั้นความรู้สึกที่เห็นเช่นนี้ 

จึงเป็นการตรงกันข้ามและค้านกับพระบรมพุทโธวาท ซึ่งมี

ใน(บทสวดมนต์ท้าย)ธัมมนิยามสูตรว่า

 สพฺเพ สงฺขำรำ อนิจฺจำติ ยทำ ปญฺญำย ปสฺสติ

       อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข      เอส มคฺโค วิสุทฺธิยำ.๒๕ 

 แปลความว่า; เมื่อใดบุคคลมาเห็นด้วยปัญญาว่า 

สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง เมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ อันนี้

เป็นหนทางแห่งความบริสุทธิ์

 โดยอาศยัหลกัพระพุทธพจน์นี ้จงึกล่าวว่า แม้อรูปฌาน 

ทัง้ ๒ คอื วญิญาณญัจายตนะและเนวสญัญานาสญัญายตนะ  

ซ่ึงเป็นอรูปฌานชั้นสูงก็ตาม ก็ยังมิสามารถที่จะกระท�าให้

พระโยคาวจรผู้เพ่งพ้นจากตัณหา มานะ ทิฏฐิได้ เพราะ

สมถะนั้น จิตเดินไปตามฌานที่ประกอบด้วยองค์ ๕ มี วิตก 

วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา จิตเดินตามฌานที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓  

ที่ ๔ ที่ ๕ ไปตามล�าดับ และอารมณ์ของสมถะนั้น ต้องเป็น 

ที่ต้ังแห่งนิกันติและนันทิ ซึ่งผู้ถึงมีความเข้าใจผิดว่าเป็น

อารมณ์พระนิพพาน 

๒๕ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๓๐/๕๑ (สฺยา.)
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   ฉะนั้น ขอท่านผู้เพ่งเพ่ือความพ้นทุกข์ทั้งหลาย 

โปรดอย่าลืมว่า พระนิพพานต้องถึงได้ด้วยวิปัสสนาปัญญา 

มิใช่ถึงได้ด้วยสมาธิอันมิได้ประกอบด้วยวิปัสสนาญาณ 

เพราะอารมณ์เช่นน้ัน เป็นอารมณ์ของสมถภาวนา มิใช่

อารมณ์ของวิปัสสนาภาวนา จึงไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ 

   ดงัได้อธบิายอารมณ์ของสมถะมาโดยสงัเขปเพยีง

เท่านี้ ต่อไปนี้จะอธิบายอารมณ์ของวิปัสสนาต่อไป

   ส�าหรับอารมณ์ของวิปัสสนานั้น ต้องใช้รูปนาม 

ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เพราะธรรมเหล่านี้เป็นปรมัตถธรรม 

ความจริง สมถะกับวิปัสสนาต่างกันเฉพาะที่อารมณ์เท่านั้น  

เพราะบญัญตัอิารมณ์เป็นทีต่ัง้ของฌาน ส่วนปรมัตถ์อารมณ์ 

เป็นที่ตั้งของวิปัสสนาญาณทั้ง ๑๐ หรือวิสุทธิทั้ง ๗ ซึ่งเป็น

ธรรมอันเดียวกัน ฉะนั้นผู้จะท�าสมถะหรือวิปัสสนาก็ตาม 

จ�าเป็นที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจในอารมณ์เสียก่อน เพราะ

ในเรื่องท�าจิตใจนั้น ไม่สู้จะส�าคัญนัก ข้อส�าคัญอยู่ที่อารมณ์  

เพราะว่าจติทัง้หลายย่อมเป็นไปตามอารมณ์ เช่น จะบ�าเพญ็

ภาวนาทั้ง ๒ คือสมถะหรือวิปัสสนาก็ตาม ต้องใช้อินทรีย์

ทั้ง ๕ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา เช่นเดียวกัน 

มิต่างกันเลย
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   ถ้ามคี�าถามขึน้มาว่า เมือ่ใช้อนิทรีย์ทัง้ ๕ เหมือนกนั  

แต่เหตุใดผลจึงต่างกัน ? ขออธิบายเพื่อให้ความเข้าใจดีขึ้น 

จึงยกเป็นข้ออุปมาว่า เช่นการรับประทานอาหาร กิริยาที ่

รับประทาน ที่เค้ียวและกลืน ย่อมมีลักษณะดุจเดียวกัน 

แต่ถ้าอาหารที่รับประทานนั้นเป็นคนละชนิด ผลของการ

รู้รสย่อมต่างกัน เช่น เรารับประทานพริกเผ็ด ผิดกับเรา 

รับประทานน�้าตาล จิตใจที่เราได้รับทั้ง ๒ ชนิดนี้ ย่อม 

ต่างกัน ไม่เหมือนกันเป็นแน่ เพราะอารมณ์ต่างกัน

   อนึ่ง การจ�าแนกจิตออกเป็น ๘๙ หรือ ๑๒๑ ดวง

นั้น ท่านก็จ�าแนกโดยอารมณ์ คือในจ�านวน ๘๙ นั้น ท่าน 

จัดประเภทอารมณ์ มี ๗ นัย คือ๒๖ 

   นัยที่ ๑ จิตเป็นกามารมณ์ มี ๒๕ ดวง คือ  

ตทาลัมพนะ ๑๑ ทวิปัญจวิญญาณ ๑๐ มโนธาตุ ๓  

หสิตุปปาทะ ๑ รวม ๒๕ ดวง เป็นกามารมณ์

   นัยที่  ๒ จิตในรูปฌาน ๑๕ อรูปฌาน ๖  

รวม ๒๑ ดวง นี้มีอารมณ์เป็นบัญญัติอารมณ์

   นัยที่  ๓  จิตในอรูปฌานอีก ๖ ดวง คือ  

วิญญาณัญจายตนะ ๓ ดวง และเนวสัญญานาสัญญายตนะ 

๓ ดวง รวม ๖ ดวง นี้มีอารมณ์เป็นมหัคคตารมณ์
๒๖ อภิ.สงฺคห. ป.๓ (บาลี) ๖๓/๑๙ (มจร.) 
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   นัยที ่๔ จติเป็นโลกตุตระ ๘ ดวงนี ้มพีระนพิพาน

เป็นอารมณ์

   นัยที่ ๕ ในการที่ท ่านแสดงอารมณ์ ๔ นัย  

ของจิต ๖๐ ดวง โดยเอกันตะเป็นอารมณ์ประจ�าแน่นอน  

อีก ๒๐ ดวง คือ อกุศล ๑๒ มหากุศลญาณวิปปยุต ๔  

มหากิริยาญาณวิปปยุต ๔ รวม ๒๐ ดวงนี้ บางทีก็มีกาม 

เป็นอารมณ์ บางทกีม็มีหัคคตะเป็นอารมณ์ บางทีกม็บีญัญัติ

เป็นอารมณ์ เว้นแต่นิพพาน

   นัยที่ ๖ ยังมีจิตท่ีเป็นมหากุศลญาณสัมปยุต ๔  

กับอภิญญากุศลในปัญจมฌานอีก ๑ ดวง รวม ๕ ดวงนี้ 

บางทีก็มีมหัคคตะ บางทีก็มีบัญญัติ และบางทีก็มีนิพพาน

เป็นอารมณ์ เว้นแต่อรหัตตผล เพราะจิตเหล่านี้ไม่ใช่กิริยา

   นยัที ่๗ ยงัคงเหลอืจิตอกี ๖ ดวง มมีหากริยิาญาณ

สัมปยุต ๔ ดวง อภิญญากิริยา ๑ ดวง กับมโนทวาราวัชชนะ 

๑ ดวง รวม ๖ ดวง นี้รับอารมณ์ได้ทุกอย่างไม่เว้นเลย

   รวมอารมณ์ของสังคหะนี้ มี ๗ นัย

   และยังมีอีกหลายนัย เช่น จิตเป็นอตีตารมณ์ 

ปัจจุบนัอารมณ์ กาลวมุิตตารมณ์ อชัฌตัตพหทิธปัญจารมณ์ 

และธรรมารมณ์ จิตพวกที่มีรูปเป็นอารมณ์และมีนามเป็น

อารมณ์ และมใิช่รูปมใิช่นามเป็นอารมณ์ อกีมากมายหลายนยั  
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ฉะนัน้จะของดไว้ก่อน เพราะในเรือ่งอารมณ์นีก้ว้างขวางมาก  

จะอธิบายให้ละเอียด เกรงว่าจะยืดยาวเกินไป จึงอธิบายไว้

พอเป็นที่เข้าใจว่า อารมณ์นั้นเป็นสิ่งส�าคัญในกิจที่จะต้อง

ศกึษาให้มคีวามเข้าใจด ีถ้าท่านทีศ่กึษาเข้าใจในเรือ่งอารมณ์

ดีแล้ว จะไม่มีความเข้าใจผิดในภาวนาทั้ง ๒ นี้เลย

   ฉะนั้น ถ้าท่านผู้ใดมีความปรารถนาจะเจริญ

วิปัสสนา ขอจงเรียนให้เข้าใจในอารมณ์ของวิปัสสนา  

มีรูปนาม ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เหล่าน้ี ให้ชัดเจนถี่ถ้วน 

เสียก่อน อันการเรียนรูปนาม ขันธ์ อายตนะ ธาตุนั้น ต้อง

เรยีนให้รูถึ้งสภาวะ ต้องรูท้ีเ่กดิและทีก่�าหนดสต ิในการเรยีนรู ้

รูปนาม ก็รู้ตามอายตนะ ๖ นั่นเอง เพราะรูปนาม ขันธ์ 

อายตนะ ธาตุนั้น ปรากฏขึ้นตามอายตนะ ๖ คือ เกิดขึ้น 

ในขณะที่เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส ถูกต้อง เหล่านี้ เช่น  

ขณะเห็น ถ้าจัดเป็นขันธ์ ก็ได้ ๕ ขันธ์ คือ รูปกับจักขุปสาท

เป็นรูปขันธ์ ในจักขุวิญญาณ มีเจตสิกประกอบ ๗ ดวง คือ 

ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา เอกัคคตา ชีวิตินทรีย์ มนสิการ 

ในเจตสิก ๗ ดวงนี้ จัดเวทนาเจตสิก ๑ ดวง เป็นเวทนาขันธ์ 

สัญญาเจตสิก ๑ ดวง เป็นสญัาญาขนัธ์ เหลอืเจตสกิอกี ๕๐ ดวง  

เป็นสังขารขันธ์ และจักขุวิญญาณ เป็นวิญญาณขันธ์  

รวมเป็น ๕ ขันธ์ โดยเป็นนามขันธ์ ๔ รูปขันธ์ ๑ ทั้ง ๔  
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รวมกันเป็นนาม ๑ กับรูปขันธ์ ๒๘ รวมกันเป็นรูป ๑ คือ  

เมื่อย่อลงก็เหลือนาม ๑ รูป ๑ ฉะนั้น ในจิตทุกๆ ดวง และ

ทุกๆ ทวาร ในปัญจโวการะ (ภูมิท่ีมีขันธ์ ๕) นั้น เกิดขึ้น 

ขณะใดหรือทวารใดก็ตาม ถ้าจะนับโดยนัยของขันธ์แล้ว  

ก็ต้องเกิดขึ้นหรือเป็นขึ้นทีละ ๕ ขันธ์ทุกๆ ครั้ง 

   ถ ้าจะนับตามอายตนะนั้น ก็เป ็นขึ้นครั้งละ 

๔ อายตนะ คือ รูปารมณ์เป็นรูปำยตนะ จักขุปสาทเป็น 

จักขวำยตนะ จักขุวิญญาณเป็นมนำยตนะ เจตสิกประกอบ

กับจักขุวิญญาณเป็นธรรมำยตนะ รวมเป็น ๔ อายตนะ  

ซึ่งเป็นรูป ๒ อายตนะ เป็นนาม ๒ อายตนะ 

   ถ้าจะนับโดยนัยของธาตุ ทวารหนึ่งเกิดครั้งละ  

๖ ธาตุ คือ รูปารมณ์เป็นรูปธำตุ จักขุปสาทเป็นจักขุธำตุ  

จักขุวิญญาณเป็นจักขุวิญญำณธำตุ ปัญจทวาราวัชชนะ  

๑ ดวง กบัสมัปฏิจฉนันะ ๒ ดวง เป็นมโนธาต ุตัง้แต่สันตรีณะ

จนถงึตทาลมัพนะ เป็นมโนวญิญำณธำต ุเจตสกิทีป่ระกอบ

ในวิญญาณทั้งหมด ๕๒ ดวง ถ้าเป็นวิถีอกุศล เจตสิกก็ได้  

๒๗ ดวง ถ้าวิถีเป็นกุศล เจตสิกก็ประกอบได้ ๓๘ เจตสิก 

เหล่านี้แหละเป็นธรรมธำตุ จึงรวมเป็น ๖ ธาตุ ดังนี้

   ถ้าจะนับโดยนัยของอินทรีย์ ทวารหนึ่งมี ๔ 

อินทรีย์ คือ จักขุปสาทเป็นจักขุนทรีย์ จักขุวิญญาณเป็น 

-19-0065(P2).indd   99 1/28/62 BE   9:47 AM



100

มนินทรีย์ ชีวิตรูปที่รักษาหล่อเลี้ยงจักขุปสาทให้เป็นอยู่กับ 

ชีวิตินทรีย์เจตสิกที่ประกอบในจักขุวิญญาณ ทั้ง ๒ นี้ 

รวมเป็นชีวิตินทรีย์ อุเบกขาเวทนาเจตสิกที่ประกอบกับ 

จักขุวิญญาณนั้น เป็นอุเบกขินทรีย์ รวมเป็น ๔ อินทรีย์  

นี้ส�าหรับปัญจทวาร ส่วนมโนทวารนั้น แล้วแต่ประเภท 

ของจิต เพราะจิตดวงหนึ่งๆ เจตสิกประกอบไม่เท่ากันและ

ไม่เหมือนกัน ฉะนั้นจิตบางดวงอาจประกอบอินทรีย์ตั้งแต่ 

๓ ถึง ๘ ก็มี

   ถ้าจะนับตามนัยของอารมณ์ อารมณ์ ๖ ใน 

ปัญจทวารเกิดครั้งละ ๒ อารมณ์ คือ รูปำรมณ์ ๑ กับ

ธรรมำรมณ์ ๑ สีต่างๆ นั้นเป็นรูปารมณ์ ส่วนจักขุปสาท  

จักขุวิญญาณ เจตสิก ๓ อย่างนี้ เป็นธรรมารมณ์

   ถ้าจะนับตามวิญญาณธาตุ ๗ ในปัญจทวารวิถี  

๓ ธาตุ คอื วญิญำณธำต ุ(จกัขวุญิญาณธาต ุโสตวญิญาณธาตุ  

ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายวิญญาณธาตุ)  

มโนธำตุ และมโนวิญญำณธำตุ

   ถ้าจะนบัตามชาติของจติ วถิหีนึง่กเ็กดิได้ ๓ อย่าง 

คือ กุศลหรืออกุศล วิบาก กิริยา วิถีหนึ่งสามารถเกิดได้ทั้ง ๓ 

แต่เมื่อย่อลงก็ได้รูป ๑ นาม ๑ นั่นเอง ในการที่จะย่อรูปนาม

นั้น ให้ย่อดังนี้
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   คือสภาวะที่เป็นรูป ให้รวมเข้ากันเป็นรูป ๑ 

หมายความว่า เป็นธรรมชาติที่ฉิบหายด้วยความเย็นและ

ร้อนเหมือนกัน รวมไว้เป็นพวกเดียวกัน ส่วนธรรมชาติจิต

กับเจตสิกเป็นนามด้วยกัน และมีลักษณะน้อมไปสู่อารมณ ์

ด้วยกัน เอกปุปาทะ เกิดพร้อมกัน เอกนโิรธะ ดบักด็บัพร้อมกนั  

เอกาลัมพนะ รับอารมณ์เดียวกัน เอกวัตถุ อาศัยวัตถ ุ

อันเดียวกนั จงึจดัรวมไว้ด้วยกนัเป็นนาม ๑ โดยนยันี ้กค็งได้ 

๒ อย่าง คือ รูป ๑ นาม ๑ ดังนี้

   ในการที่จะจ�าแนกออกเป็นขันธ์ อายตนะ ธาตุ 

นั้น ท่านแสดงไปตามอัชฌาสัยของสัตว์ ที่มีความเข้าใจและ

ความยึดถือในอารมณ์ต่างกัน เช่น

   ผู้ที่มีความส�าคัญว่า “รูปเป็นตน” ก็ทรงแสดง

อายตนะ ๑๒ เพราะอายตนะ ๑๒ นั้น ทรงจ�าแนกรูปไว้

ถึง ๑๐ อายตนะครึ่ง นามมีอยู่เพียง ๑ อายตนะครึ่งเท่านั้น 

ทั้งนี้ก็เพื่อให้พิจารณาก�าหนดดูรูปส่วนมากทั่วๆ ไป ในรูป 

ทั้งหลายว่ามีตัวอยู่ในรูป หรือรูปนั้นเป็นตัวตนอย่างที่เข้าใจ

หรือไม่ 

   ส่วนผู้ท่ีส�าคญัว่า “นามคือจติและเจตสกิเป็นตน”  

นั้น ให้พิจารณาตามนัยของขันธ์ ๕ เพราะในขันธ์ทั้ง ๕ 

นั้น ท่านจ�าแนกนามขันธ์ไว้ถึง ๔ กอง รูปขันธ์มีกองเดียว  
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ก็เพื่อจะให้พิจารณาหาตัวตนในสภาวะที่เสวยสุขและทุกข์ 

คือ เวทนำขันธ์ ในสภาวะจ�าหมายถึงอารมณ์ต่างๆ คือ  

สัญญำขันธ์ ในสภาวะท่ีปรุงแต่งให้เป็นบุญบ้างบาปบ้าง  

คือ สังขารขันธ ์ ในสภาวะท่ีรู ้ สึกอารมณ์ต ่างๆ เช ่น  

จักขุวิญญาณกับมโนธาตุ มีหน้าที่รู้รูปารมณ์ คือมีลักษณะ

เห็น โสตวิญญาณกับมโนธาตุ มีหน้าที่รู้เสียง คือมีลักษณะ

ได้ยิน ฆานวิญญาณกับมโนธาตุ มีหน้าที่รู ้อารมณ์ คือ 

ดมกลิ่น ชิวหาวิญญาณกับมโนธาตุ มีหน้าที่รู้อารมณ์ คือ

ลิ้มรส กายวิญญาณกับมโนธาตุ มีหน้าที่รู้อารมณ์ในขณะที่ 

มีการถูกต้องโผฏฐัพพารมณ์ คือ เย็น ร้อน อ่อน แข็ง มา

ถูกกาย มโนวิญญาณธาตุ ๗๖ ดวง มีหน้าท่ีรู้ธรรมารมณ ์

ทีส่�าหรบัปรากฏทางมโนทวาร คอื จติของตัวเองทัง้ ๘๙ ดวง 

๑ สุขุมรูป ๑ ปสาทรูปทั้ง ๕ นั้น ๑ บัญญัติทั้งหลาย ๑ และ

พระนิพพาน ๑ รวม ๖ อย่างน้ี รู้ได้ด้วยมโนวิญญาณธาตุ 

รวมความรู้ต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นตามทวารทั้ง ๖ ในจ�านวนจิต 

๘๙ ดวงนี้ จัดเป็นวิญญำณขันธ์ รวมเป็นนามขันธ์ ๔ เท่าที่ 

จัดตามนัยนี้ ก็เพ่ือจะให้ผู ้ปฏิบัติก�าหนดดูในสภาวะของ 

นามขันธ์ทั้ง ๔ นั้น โดยลักษณะ กิจ ปัจจุปปัฏฐาน และ 

ปทัฏฐานของนามธรรมเหล่านี้ ว่าหาใช่สัตว์ บุคคล หรือ 

มีตัวตนอันใดเข้าไปท�าหน้าที่เหล่านั้นไม่ สักแต่ว่านามธรรม
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เป็นไปโดยเหตุปัจจัยเท่านั้น อันน้ีส�าหรับผู้ที่มีความเห็นว่า 

“จิตเป็นตน”

   ส�าหรับผู ้ที่มีความส�าคัญว่า “ทั้งรูปทั้งนาม 

เป็นตน” ให้ก�าหนดธาตุ ๑๘ เพราะธาตุ ๑๘ นั้น ทรงเทศนา

รปู ๑๐ ธาตคุรึง่ แจกนามธาตอุอกไป ๗ ธาตคุรึง่ การจ�าแนก

ออกเช่นนี้ ก็เพื่อให้พิจารณาดูให้มากๆ ทั้งรูปและนามว่า 

จะมีสัตว์ บุคคล ตัวตน อยู่ในรูปนาม ดังที่เข้าใจหรือไม่

   ตามที่ได้อธิบายมานี้ เป็นปริยัติและเป็นนัยของ

เทศนานยั (เทสนกักมนยั) กบัปวตัตินยั (ปวตัตกิกมนยั) ไม่ใช่

ปฏิบัตินัย ฉะนั้นผู้ศึกษาปริยัติธรรม ควรจะเข้าใจตามนัย 

ทั้ง ๓ นี้ด้วย ว่าการแสดงของท่านนั้นอยู่ในนัยอันไหน๒๗ 

๒๗ วินัยปิฎก สุตตันตปิฎก อภิธรรมปิฎก นั้น เรียกว่า “เทสนำ” เทสนาน้ี คือ  
 เทสนักกมนัย ปวัตติกกมนัย ปฏิปัตติกกมนัย มี ๓ นัย ใน ๓ นัยนี้ การทรงเทศนา 
 โดยโวหารโลก คือ เอาชื่อสัญญากับสรูปสังขยาทั้งหลายไว้เบื้องหน้าเบื้องหลังเป็น 
 ล�าดับกัน เช่นนี้ เรียกว่า “เทสนักกมนัย” เทศนาโดยล�าดับแห่งสภาวะปรมัตถธรรม 
 ท้ังหลายซ่ึงบังเกิดเป็น เช่นนี้ เรียกว่า “ปวัตติกกมนัย” ทรงเทศนาวิธีล�าดับกระท�า 
 ความเพียร เช่นนี้ เรียกว่า “ปฏิปัตติกกมนัย” (ภัททันตะวิลาสะ, ข้อปฏิบัติโยคี,  
 พ.ศ.๒๕๐๕, หน้า ๗๔)
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   จะขอยกตัวอย่างการแสดงขันธ์ ๕ คือ รูปเวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นต้น อันนี้เป็นนัยของเทศนา  

(เทสนักกมนัย) แต่ความจริงตามสภาวะที่เป็นขึ้น ตามนัย

ของปวัตตินัยนั้น หาได้เป็นตามเทศนาไม่ เวลาเป็นนั้น 

ต้องเป็นพร้อมกันก่อน เพราะจิตเกิดขึ้นขณะหนึ่ง ก็มีขันธ์ 

ทั้ง ๕ แล้ว เมื่อตากับรูปและจักขุวิญญาณทั้ง ๓ นี้ รวมกัน 

เข้าแล้ว จงึเป็นปัจจยัแก่ผสัสะ ผสัสะนีเ้ป็นสงัขารขนัธ์ แล้วจงึ

เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ ส่วนสังขารขันธ์อื่น  

กเ็กดิตามเหตตุามปัจจัยของจติและอารมณ์ (ปวัตตกิกมนยั)

   ฉะนั้น ตามนัยที่ท่านแสดงขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ 

และธาตุ ๑๘ น้ี เป็นนยัของเทศนา (เทสนกักมนยั) ส่วนปัจจยั 

๒๔ (ปัฏฐาน) และปฏิจจสมุปบาทนั้น เป็นนัยของปวัตติ  

อันเป็นนัยของสภาวะที่เป็นข้ึน (ปวัตติกกมนัย) ส่วน

กรรมฐาน ๔๐ กับมหาสติป ัฏฐานนั้น เป ็นนัยของ 

ปฏิปัตติกกมนัย คือเป็นนัยของการปฏิบัติ ถ้าผู ้ศึกษามี 

ความเข้าใจตามนัยทั้งนี้แล้ว ก็จะท�าให้เกิดความสะดวก 

ในการศึกษาพระปริยัติธรรมนั้นมากขึ้น
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   ฉะนั้น จึงของยุติในเรื่องรูปนามไว้แต่เพียงเท่า

นี้ก่อน เพราะเร่ืองของรูปนามนี้แม้จะอธิบายสักเท่าใด  

ก็คงยังไม่จบแน่ เพราะกว้างขวงมากนัก ใน ๘๔,๐๐๐  

พระธรรมขันธ์นั้น ล้วนแล้วแต่ในเรื่องรูปนามท้ังนั้น แต่ที ่

ยกมากล่าวนี ้กเ็พือ่ให้ทราบในเรือ่งอารมณ์ของวปัิสสนาเท่านัน้  

เพราะการท่ีท�าวปัิสสนาจะต้องศกึษาให้เข้าใจในสภาวะเหล่านี ้

กบัอาจารย์ให้เข้าใจด ีเช่น ขณะเหน็ ได้ยนิ ได้กลิน่ รูร้ส ถกูต้อง  

นั่ง นอน ยืน เดิน เหล่านี้ ว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนาม  

ในขณะเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รู้รส ถูกต้อง นั่ง นอน ยืน เดิน 

อยู่นั้น ยิ่งจ�าได้ขึ้นใจเท่าใดยิ่งดี เมื่อเข้าใจในอารมณ์เหล่านี้ 

ดีแล้ว ก็ลงมือปฏิบัติในมหาสติปัฏฐาน ในอิริยาบถ ๔ กับ

สัมปชัญญบรรพ ฯลฯ และเวทนาฯ จิตฯ ธรรมฯ ให้มี 

สติติดต่อกันอยู่ทุกๆ อารมณ์ ภายใน ๗ วัน ๗ เดือน หรือไม่

เกิน ๗ ปี แล้วแต่บารมขีองใคร ตามทีอ่บรมมามากและน้อย 

จะได้ผลอย่างน้อย คือพระอนาคามี 

   เพราะในมหาสติปัฏฐาน ๔ ก็ได้กับรูปนาม  

ขันธ ์ ๕ นั่นเอง “กำยำนุป ัสสนำ” ได ้แก ่ รูปขันธ ์  

“เวทนำนุปัสสนำ” ได้แก่ เวทนาขันธ์ “ธัมมำนุปัสสนำ” 

ได้แก่ สัญญากับสังขารขันธ์ “จิตตำนุปัสสนำ” ได้แก่ 

วิญญาณขันธ์ จึงรวมเป็นขันธ์ ๕ คือ รูปนามนั่นเอง
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อำรมณ์ของญำณ ๑๖ โดยสังเขป๒๘ 

 ฉะน้ันผู้ที่เข้าในรูปนามดีแล้ว และมีสติก�าหนดรู้รูป

นามตามอารมณ์ และอริยิาบถทุกๆ ขณะ แล้วจติกจ็ะด�าเนนิ

ไปในอารมณ์ของญาณ ๑๖ คือ

 (๑) นำมรูปปริจเฉทญำณ คือ ปัญญารู้ว่าเป็นนาม 

เป็นรูป ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน

 (๒) ปัจจัยปริคคหญำณ คือ ปัญญารู้ปัจจัยท�าให้เกิด

นามรูป

 (๓) สัมมสนญำณ คือ ปัญญารู้ความไม่เที่ยงของ 

นามรูป

 (๔) อุทยัพพยญำณ คือ ปัญญารู้ความเกิดขึ้นและ 

ดับไปของนามรูป คือเห็นไตรลักษณ์

 (๕) ภังคญำณ คือ ปัญญารู้ความดับไปของนามรูป

มากมาย

 (๖) ภยญำณ คือ ปัญญารู้ว่านามรูปเป็นภัยน่ากลัว
๒๘ ญำณ ๑๖ (บางทีเรียกว่า โสฬสญำณ ซึ่งก็แปลว่าญาณ ๑๖ นั่นเอง) ที่จัดล�าดับ 
 เป็นชุดและเรียกชื่อเฉพาะอย่างนี้ มิใช่มาในพระบาลีเดิมโดยตรง พระอาจารย์ในสาย 
 วงการวิปัสสนาธุระได้สอนสืบกันมา โดยประมวลจากคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคและ 
 วิสุทธิมรรคในกาลต่อมา
  (พึงดู ขุ.ปฏิ. ๓๑/มาติกา/๑-๒ สฺยา. และ วิสุทธิ. ๓/๒๐๖-๓๒๘ มมร.)
  [พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตุโฺต). พจนำนกุรมพทุธศำสตร์ ฉบบัประมวลธรรม,  
 พ.ศ. ๒๕๕๑, หน้า ๒๖๐]
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 (๗) อำทีนวญำณ คือ ปัญญารู้ว่านามรูปมีแต่โทษ 

ไม่มีคุณเลย

 (๘) นิพพิทำญำณ คือ ปัญญารู้สึกเบื่อหน่ายนามรูป

 (๙) มุญจิตุกัมยตำญำณ คือ ปัญญารู้สึกอยากพ้นไป

จากรูปนาม

 (๑๐) ปฏิสังขำญำณ คือ ปัญญาที่หาอุบายจะให ้

พ้นจากรูปนาม

 (๑๑) สังขำรุเบกขำญำณ คือ คือปัญญารู้การท�าลาย

ความยินดียินร้าย แล้ววางเฉย

 (๑๒) อนุโลมญำณ คือ ปัญญารู้ธรรมที่จะอนุโลมให้

เห็นอริยสัจธรรมทั้ง ๔

 (๑๓) โคตรภูญำณ คือ ปัญญารูนิพพานเป็นอารมณ์ 

ตัดกระแสเชื้อของปุถุชน

 (๑๔) มัคคญำณ คือ ปัญญารู้นิพพานเป็นอารมณ์  

ฆ่ากิเลสเป็นสมุจเฉท เป็นอริยบุคคล

 (๑๕) ผลญำณ คือ ปัญญารู้นิพพานเป็นอารมณ์ ได้

เสวยวิมุตติสุข

 (๑๖) ปัจจเวกขณญำณ คือ ปัญญาพิจารณารู้มรรค 

ผล นิพพาน กิเลสที่ละแล้ว และกิเลสที่เหลือ

 รวมเป็น ๑๖ ญาณด้วยกัน ทั้งโลกีย์และโลกุตตระ
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 ในข้ันแรก ผูป้ฏบิตัทิีม่สีตกิ�าหนดหรอืพจิารณารูปนาม

ตามอารมณ์และอริยาบถนั้น “ข้อส�ำคัญต้องให้ได้ปัจจุบัน

อำรมณ์ให้มำกที่สุด” เพราะปัจจุบันอารมณ์นั้น ท�าลาย

สันตติของรูปนาม ให้แยกจากกันเป็นส่วนๆ เมื่อรูปนาม

แยกส่วนออกจากกนัแล้ว ในขณะท่ีรปูนามส่วนใดปรากฏขึน้  

ก็จะเข้าใจถึงสภาพธรรมนั้นๆ เด่นชัด ในขณะเห็น ได้ยิน  

ได้กลิ่น รู้รส หรือนั่ง นอน ยืน เดิน เหล่านี้ ก็จะเกิดปัญญารู้ 

ตามความเป็นจริงขึ้นมาว่า ในขณะเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รู้

รส หรือนั่ง นอน ยืน เดิน มีแต่รูปกับนามเท่านั้น หา

ได้มีสัตว์ บุคคล ตัวตน อะไรมาเป็นผู้เห็น ได้ยินฯ หรือ 

นั่ง นอน ยืน เดิน มิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิด ก็ไม่สามารถ 

จะอาศัยเกิดขึ้นในอารมณ์นั้นได้ ความรู้สึกเช่นนี้ เรียกว่า  

“นำมรูปปริจเฉทญำณ” ซึ่งได้กับ “ทิฏฐิวิสุทธิ”๒๙ เพราะ

๒๙ อธิศีลสิกขา  = ศีลวิสุทธิ  (๑) ปาฏิโมกขสังวรศีล (๒) อินทรียสังวรศีล  
 (๓) อาชีวปาริสุทธิศีล (๔) ปัจจัยสันนิสิตศีล, อธิจิตตสิกขา = จิตตวิสุทธิ อุปจารสมาธิ 
 และอัปปนาสมาธิ, อธิปัญญาสิกขา = ทิฏฐิวิสุทธิ (๑) นามรูปปริจเฉทญาณ  
 กังขำวิตรณวิสุทธิ (๒) ป ัจจัยปริคคหญาณ มัคคำมัคคญำณทัสสนวิสุทธิ   
 (๓) สัมมสนญาณ (๔) ตรุณอุทยัพพยญาณ ปฏิปทำญำณทัสสนวิ สุทธิ  
 (๔) พลวอุทยัพพยญาณ (๕) ภังคญาณ (๖) ภยญาณ (๗) อาทีนวญาณ  
 (๘ )  นิ พพิ ท าญาณ (๑๐ )  มุญจิ ตุ กั มยตาญาณ (๑๑ )  ป ฏิสั ง ข าญาณ  
 (๑๑) สังขารุเบกขาญาณ (๑๒) อนุโลมิกญาณ ญำณทัสสนวิสุทธิ (๑๓) โคตรภูญาณ  
 (๑๔) มัคคญาณ (๑๕) ผลญาณ (๑๖) ปัจจเวกขณญาณ (พึงดูในคัมภีร์วิสุทธิมรรค 
 และมหาฎีกา)
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เป็นความเห็นที่บริสุทธิ์ ไม่เจือด้วยมิจฉาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิ 

อันเป็นตัวปัญญา เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วิสุทธินี้เป็นต้นไป

 เมื่อผู้ปฏิบัติยังคงเจริญสติในการก�าหนดรูปนาม ตาม

ทวารทั้ง ๖ อยู่ ปัญญาก็เกิดมากขึ้น จะมีความรู้ปรากฏชัด

ขึ้นมาว่า รูปนามทั้งหลายนี้ เกิดขึ้นด้วยอาศัยเหตุปัจจัยทั้ง 

๒ กาล คือ อดีตกาลและปัจจุบันกาล ได้แก่ อวิชชา ตัณหา 

อุปาทาน กรรม อาหาร รวม ๕ อย่าง แต่อวิชชา ตัณหา 

อุปาทานและกรรม รวม ๔ อย่างนี้ เป็นชนกกรรม และส่วน

อาหารเป็นอุปถัมภกกรรม

 ในปัจจบุนักาลนัน้ ยงัต้องอาศยัปัจจยัอกี ดงัมพีระบาฬีว่า

 จกฺขุญฺจ ปฏิจฺจ รูเป จ อุปฺปชฺชติ จกฺขุ วิญฺญำณ�.๓๐  

 ความว่า; อาศยัจักขุปสาท คอื ตา กบัรปูารมณ์ ๒ อย่าง

นี้แล้ว จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น

 จักขุปสาทและรูปารมณ์นั้น เป็นปัจจัยโดยเป็น 

ปุเรชาตปัจจัย จักขุวิญญาณกับสัพพจิตตสาธารณเจตสิก  

๗ ดวง เป็นปัจจยัโดยปัจฉาชาตปัจจยั เมือ่รวมกนัทัง้ ๓ อย่าง

นีแ้ล้ว จึงเกดิจกัขสุมัผสั ทกุๆ ทวารกป็รากฏด้วยปัญญาดังนี้

 และในอิริยาบถทั้งหลายก็เหมือนกัน รู้ว่าอิริยาบถ

ทั้งหลายนั้น เกิดขึ้นด้วยอาศัยวาโยธาตุที่เกิดด้วยจิตเป็น
๓๐ ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๘๑๔/๕๑๐ (สฺยา.)

-19-0065(P2).indd   109 1/28/62 BE   9:47 AM



110

สมุฏฐาน ที่มีความปรารถนาอยากจะนั่ง นอน ยืน เดิน  

ก็เกิดความรู้แน่นอนขึ้นมาด้วยปัญญาตามความเป็นจริงว่า 

“รูปนามทั้งหลายนี้ เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัย หาได้มีพระเจ้า

หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือผู้มีอ�านาจคนหนึ่งคนใด เป็นผู้สร้าง

ขึ้นไม่” ปัญญาความรู้อันนี้ เรียกว่า “ปัจจัยปริคคหญำณ” 

ปัจจยปริคคหญาณนี้ได้กับ “กังขำวิตรณวิสุทธิ”

 ผูป้ฏบิตักิย็งัคงก�าหนดอารมณ์นัน้อกีต่อไป ทีน่ีร้ปูนาม 

ที่เป็นอารมณ์ ก็ยิ่งปรากฏชัดขึ้น จนสามารที่จะยกขึ้นสู่

ไตรลักษณ์ได้ ก็จะเกิดปัญญารู้ขึ้นมาว่า “รูปนามทั้งหลายที่

เกดิขึน้ตามอารมณ์และอริยิาบถนัน้ เมือ่เกดิขึน้แล้วกด็บัไป”  

ในเมื่อเห็นแล้ว ได้ยินแล้วฯ หรือนั่งแล้ว นอนแล้ว ยืนแล้ว 

เดินแล้ว เช่นนี้ ความรู้อันนี้ เรียกว่า “สัมมสนญำณ” แต่

อารมณ์เช่นนี้ยังเป็นอดีตอยู่ ยังไม่ใช่ปัจจุบัน เพราะเห็นต่อ

เมื่ออิริยาบถนั้นเปลี่ยนไปแล้ว๓๑ 
๓๑ ยงฺกิญฺจิ รูปํ อตีตำนำคตปจฺจุปฺปนฺน� อชฺฌตฺต� วำ พหิทฺธำ วำ โอฬำริก� วำ สุขุม� วำ  
 หีน� วำ ปณีต� วำ ย� ทูเร สนฺติเก วำ, สพฺพ� รูปํ อนิจฺจโต ววตฺเถติ เอก� สมฺมสน�,  
 ทุกฺขโต ววตฺเถติ เอก� สมฺมสน�, อนตฺตโต ววตฺเถติ เอก� สมฺมสน�. 
 ขุ.ป. (บาลี) ๓๑/๙๙/๗๖ (สฺยา.)
  รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ รูปอดีต รูปอนาคต รูปปัจจุบัน รูปภายใน รูปภายนอก  
 รูปหยาบ รูปละเอียด รูปทราม รูปประณีต รูปไกล รูปใกล้ โยคาวจรย่อมก�าหนดรูป 
 ทั้งปวง โดยความไม่เที่ยง ข้อนี้เป็นสัมมสนญาณอย่างหนึ่ง, โยคาวจรย่อมก�าหนดรูป 
 ทั้งปวง โดยความเป็นทุกข์ ข้อนี้เป็นสัมมสนญาณอย่างหนึ่ง, โยคาวจรย่อมก�าหนดรูป 
 ทั้งปวง โดยความไม่ใช่ตน ข้อนี้เป็นสัมมสนญาณอย่างหนึ่ง.
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 ต่อจากนี้ไป ผู้ปฏิบัติก็จะก�าหนดรูปนามในอารมณ์

ปัจจบุนัได้มากขึน้ สตปัิญญากแ็ก่กล้าขึน้เป็นล�าดบั สามารถ

ตัดสันตติของโมหะที่เกิดขึ้นสืบเนื่องกันในระหว่างรูปนาม

ในอารมณ์หนึ่งและอิริยาบถหนึ่งให้ขาดลง เมื่อสันตต ิ

ขาดลงในระหว่างอารมณ์หนึ่งและอิริยาบถหนึ่งเช่นนี้แล้ว 

อนิจจลักษณะ คือความดับของรูปนาม ก็จะปรากฏขึ้นแก่

ผู้ก�าหนดหรือพิจารณา เฉพาะในอิริยาบถหนึ่งๆ โดยมิต้อง

เปลีย่นอารมณ์และอิรยิาบถใหม่ ปัญญาท่ีรูค้วามเกดิขึน้และ 

ดบัไปของรปูนามอนัเป็นปัจจบุนันี ้เรยีกว่า “อทุยพัพยญำณ”

 เมื่อผู ้ปฏิบัติมาตามก�าหนดเห็นว่า รูปนามของตน 

เกิดขึ้นในอิริยบถน่ัง เป็นต้น ก็ดับหายไป โดยปราศจาก

ความรู้สึกในอารมณ์ที่นั่งอยู่นั้น รู้สึกเหมือนกับเม่ือเวลา

ตกใจ ใจและกายก็หายไปหมดเช่นนั้น ผู้พิจารณารู้สึกตกใจ

มาก เพราะตัง้แต่เกดิมายงัไม่เคยเห็นเช่นนัน้ จติไปคอยจบัดู

อยูใ่นความดบันัน้ ไม่เอาใจใส่ในความเกดิ แล้วความดบัของ

รูปนาม ก็จะปรากฏเป็นอารมณ์มากข้ึน เห็นเด่นชัดทั่วไป

ทกุๆ อารมณ์ เหน็แต่ความดบัไปเท่านัน้ ในลกัษณะการเห็น

สภาพธรรมเช่นนี ้ย่อมแล้วแต่อชัฌาสยัของผูป้ฏบิตั ิบางท่าน

ปรากฏในลักษณะของความดับว่าไม่เที่ยง บางท่านปรากฏ

ในลักษณะของความดับนั้นว่าเป็นทุกข์ บางท่านก็ปรากฏ
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ในลักษณะของความดับนั้นว่าเป็นอนัตตา โดนนัยว่าไม่เป็น

แก่นสาร ไม่อยูใ่นอ�านาจของใครทีจ่ะบงัคบับญัชา ไม่ให้เป็น

เช่นนัน้หาได้ไม่ ความรูค้อืปัญญาอนันี ้เรยีกว่า “ภงัคญำณ”

 เมื่อผู้ปฏิบัติได้เห็นความดับ ปรากฏมากมายเช่นนั้น  

ก็มีความรู้สึกน่ากลัว เห็นว่ารูปนามเป็นภัยเป็นโทษ ไม่ใช่

ความสุข เต็มไปด้วยความทุกข์อยู่ทุกๆ อิริยาบถ ต้องผัด

เปลี่ยนแก้ทุกข์อยู่เสมอ เต็มไปด้วยโทษภัย ไม่ใช่ของเที่ยง 

ไม่มีแก่นสาร ไม่ใช่ตัวตน ความรู้สึกอันนี้หรือปัญญานี้  

เรียกว่า “ภยญำณ” และ “อำทีนวญำณ”

 โดยเหตุที่ผู้ปฏิบัติ มีความรู้สึกตามที่ได้กล่าวมาแล้ว 

ก็มีความรู้สึกเบ่ือหน่ายในรูปนาม ไม่อยากมี ไม่อยากได้ 

รูปนาม จิตก็คิดจะพ้นจากรูปนาม และหาทางท่ีจะพ้น 

อย่างเดียว โดยพิจารณาอยู ่ในอารมณ์อนิจจัง ทุกขัง  

อนัตตา โดยความรู้สึกอย่างน้ันหรือปัญญาเช่นนี้ เรียกว่า 

“นิพพิทำญำณ” และ “มุญจิตุกัมยตำญำณ”

 เมื่อผู้ปฏิบัติได้อารมณ์ตามญาณทั้ง ๒ ดังที่กล่าวมา

แล้ว ด้วยอ�านาจของปัญญาท่ีปรงุแต่งจติให้เข้าไปรูค้วามจรงิ 

ของรูปนามเช่นนั้นแล้ว อ�านาจของปัญญาที่เกิดขึ้นด้วย

การปฏิบัติในอารมณ์ตามญาณที่แล้วๆ นั้น ได้มาเป็นปัจจัย

อุดหนนุให้เกดิปัญญา รูต้ามความเป็นจรงิขึน้มาอกีว่า ในการ
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ที่จะไม่ให้มีรูปนาม หรืออยากจะพ้นจากรูปนามนั้น เป็นไป 

ไม่ได้ เพราะรปูนามนัน้เป็นวบิาก เกดิขึน้ด้วยอาศยัเหตปัุจจยั 

รูปนามจะหมดไปได้ ก็ต่อเมื่อท�าให้เหตุปัจจัยหมดสิ้นลง 

เสียก่อน จึงจะพ้นได้ เม่ือเกิดปัญญาความรู้สึกเช่นนี้แล้ว 

ความรูปสึกไม่ชอบรูปนาม และอยากจะพ้นรูปนาม ที่เกิด

ในญาณที่แล้วๆ มานั้น ก็ปล่อยวางเป็นกลาง เฉยอยู่ใน 

รูปนามที่เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั้น ความรู้สึกเช่นนี้  

เรียกว่า “ปฏิสังขำญำณ” และ “สังขำรุเบกขำญำณ” คือ

จิตไม่มีอภิชฌาและโทมนัสในสังขารรูปนามนั้น

 ตอนนี้ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ปรากฏเด่นชัดมาก  

คำหธรรม คือ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ๓๒ ซึ่งพระบาฬีใน 

อนัตตลักขณสูตร๓๓ ว่า “เอต� มม” ว่า “นั่นเป็นของเรา” 

ด้วยอ�านาจตณัหา “เอโสหมสมฺ”ิ ว่า “เป็นเรา” ด้วยอ�านาจ

มานะ “เอโส เม อตฺตำ” ว่า “นั่นเป็นตัวตนของเรา” ด้วย

อ�านาจทฏิฐ ิทีอ่าศยัเกดิขึน้ตามทวารทัง้ ๖ อารมณ์ทัง้ ๖ และ

วิญญาณทั้ง ๖ เหล่านี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้ เพราะด้วยอ�านาจของ

ปัญญารูชั้ดว่าเป็น “เนต� มม” นีไ่ม่ใช่ของเรา “เนโสหมสมฺ”ิ  

นี่ไม่ใช่เรา “น เอโส เม อตฺตำ” นี่ไม่ใช่ตัวตนของเรา  

๓๒ ม.อ. (ปปญฺจ.๒) (บาลี) ๘/๒๔๑/๑๖-๑๗ (สฺยา.)
๓๓ วิ.ม. (บาลี) ๔/๒๐-๒๔/๒๔-๒๘ (สฺยา.)
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“ด้วยอ�านาจการเห็นอนิจจลักษณะประหาณมานะ ด้วย

อ�านาจการเห็นทุกขลักษณะประหาณตัณหา และด้วย

อ�านาจการเห็นอนัตตลักษณะประหาณทิฏฐิ” กิเลสทั้ง ๓ นี้  

เข้าอาศัยในอารมณ์ของวิปัสสนาไม่ได้ แต่ว่ายังไม่ขาดเป็น

สมุจเฉท เพราะญาณหรือปัญญาอันนี้ยังเป็นโลกีย์อยู่ ยังไม่

เป็นโลกตุตระ แต่เช่นนัน้ท่านกจ็ดัว่า ปัญญาความรูเ้ช่นนีเ้ป็น 

“จูฬโสดำบัน”๓๔ แล้ว

๓๔ โส “อิท� นำมรูปํ น อเหตุ น อปฺปจฺจยำ นิพฺพตฺต�, สเหตุ สปฺปจฺจยำ นิพฺพตฺต�.  
 โก ปนสฺส เหตุ, โก ปน ปจฺจโย”ติ อุปปริกฺขนฺโต “อวิชฺชำปจฺจยำ ตณฺหำปจฺจยำ  
 กมฺมปจฺจยำ อำหำรปจฺจยำ จำ”ติ ตสฺส ปจฺจย� ววตฺถเปตฺวำ “อตีเตป ปจฺจยำ เจว  
 ปจฺจยสมุปฺปนฺนธมฺมำ จ, อนำคเตป เอตรหิป ปจฺจยำ เจว ปจฺจยสมุปฺปนฺนธมฺมำ จ,  
 ตโต อุทฺธ� สตฺโต วำ ปุคฺคโล วำ นตฺถิ, สุทฺธสงฺขำรปุญฺโชเอวำ”ติ ตีสุ อทฺธำสุ กงฺข�  
 วิตรติ. อย� ปน วิปสฺสนำ สงฺขำรสลฺลกฺขณำ ญำตปริญฺญำ นำม. เอว� สงฺขำเร  
 สลฺลกฺเขตฺวำ ตสฺส ปน ภิกฺขุสฺส ทสพลสฺส สำสเน มูล� โอติณฺณ� นำม โหติ,  
 ปติฏฺำ ลทฺธำ นำม. จูฬโสตำปนฺโน นำม โหติ นิยตคติโก. 
 วิภงฺค.อ. (สมฺโมห.) (บาลี) ๕๔/๒๓๖/๒๗๒-๒๗๓ (สฺยา.)
  ภิกษุนั้นใคร่ครวญอยู่ว่า นามรูปนี้ เกิดขึ้นเพราะไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัยหามิได้  
 เกิดขึ้นเพราะมีเหตุ มีปัจจัย ก็อะไรเล่าเป็นเหตุ เป็นปัจจัยของนามรูปนั้น จึงก�าหนด 
 ปัจจยัแห่งนามรูปนัน้ว่า นามรปูเกดิข้ึนเพราะอวชิชาเป็นปัจจัย เพราะตณัหาเป็นปัจจัย  
 เพราะกรรมเป็นปัจจัย เพราะอาหารเป็นปัจจัย ดังนี้แล้ว ย่อมก้าวล่วงความสงสัยใน 
 กาลทั้ง ๓ ว่า ในอดีตกาลก็ดี ในอนาคตกาลก็ดี ในกาลบัดนี้ (คือปัจจุบัน) ก็ดี ปัจจัย 
 ทัง้หลายและธรรมท่ีเกิดขึน้เพราะปัจจัยทัง้หลาย ย่อมเกิดขึน้ นอกจากนีแ้ล้ว หามีสตัว์ 
 หรือบุคคลไม่ มีแต่กองสังขารล้วนๆ เท่าน้ัน ดังนี้. ก็วิปัสสนานี้มีสังขารเป็นเครื่อง 
 ก�าหนด จึงชื่อว่าญาตปริญญา. เมื่อภิกษุก�าหนดสังขารแล้วด�ารงอยู่อย่างนี้ รากฐาน 
 ในศาสนาแห่งพระทศพลของเธอ ชื่อว่าหยั่งลงแล้ว ชื่อว่าได้ที่พ่ึงแล้ว ภิกษุน้ันเป็น 
 ผู้ชื่อว่าพระจูฬโสดำบันผู้มีคติแน่นอน.

-19-0065(P2).indd   114 1/28/62 BE   9:47 AM



115

 แต่ยงัมข้ีอทีผู่ป้ฏบิตัคิวรจะเข้าใจอยูอี่ก คือในญาณทัง้ 

๑๐ นี้ นับแต่ระหว่างอุทยัพพยญาณมาจนถึงสังขารุเบกขา-

ญาณนัน้ ย่อมมวีปัิสสนปูกเิลส ๑๐ อย่าง ตามทีไ่ด้อธบิายมา

แล้วนัน้เกดิขึน้ ซึง่จะท�าให้ผูป้ฏบิตัมิคีวามเข้าใจผิด ท�าให้ยก

จิตตกไปจากอารมณ์ที่ถูกของวิปัสสนาญาณตอนนี้ ผู้ปฏิบัติ

ต้องเข้าใจในปรยิตัใิห้ดจีรงิๆ จงึจะทราบได้ว่าอารมณ์ของตน

ใช่ทางหรือไม่ใช่ทาง หรือมิฉะนั้นก็ต้องมีอาจารย์คอยช่วย

แก้ไขบอกอารมณ์ทีถ่กูและผดิให้รู ้เพราะตอนนีอ้นิทรย์ีทัง้ ๕ 

คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา ย่อมจะไม่เสมอกัน 

เมือ่ธรรมอนัใดอันหนึง่เกนิไป หรือหย่อนไป กย่็อมมอีารมณ์

ที่เป็นอันตรายเกิดขึ้นแก่วิปัสสนานั้นได้

 เมื่อผู้ที่ปฏิบัติมีความเข้าใจในอารมณ์ที่ถูก ความรู้

หรือปัญญาอันนี้ ได้กับ “มัคคำมัคคญำณทัสสนวิสุทธิ” 

เพราะมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินั้น ย่อมมีได้ในระหว่าง 

อุทยพัพยญาณกบัสงัขารเุบกขาญาณนีเ้ท่านัน้ อนันีเ้ป็นทีส่ดุ

ของโลกิยชวนะมีเพียงแค่นี้ 

 ส่วนญาณต่อไปคอื “อนโุลมญำณ” กบั “โคตรภญูำณ”  

ทั้ง ๒ นี้ เกิดในวิถีของโลกุตตระ เพราะเหตุว่า เมื่อผู้ปฏิบัติ

คอยพยายามท�าให้จิตด�าเนินอยู่ในอารมณ์ที่ถูกต้องแล้ว  

เมื่อปัจจัยคือปัญญานั้นมีก�าลังพอที่จะหยั่งลงสู่อริยสัจได้
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แล้ว จติก็ตดักระแสภวงัค์จากอารมณ์ของสงัขารเุปกขาญาณ  

ขึน้สูว่ถิขีองมโนทวาร ด้วยบรกิรรมจติ อปุจารจติ อนโุลมจติ  

โคตรภูจิต และมรรคจิต ที่เป็นโลกุตตระก็เกิดขึ้น รู้แจ้ง

อรยิสจัท้ัง ๔ และท�างานประหาณกเิลสขาดเป็นสมจุเฉทตาม

ส่วนของมรรค มีสักกายทิฏฐิ เป็นต้น มีนิพพานเป็นอารมณ์ 

เกิดขึ้นขณะหนึ่งแล้วก็ดับไป ปัญญาที่ประกอบในมรรคจิต

นั้น เรียกว่า “มรรคญำณ” มรรคญาณนี่แหละ ถ้าจัดเข้าใน

วิสุทธิ ๗ ก็ได้กับ “ญำณทัสสนวิสุทธิ”

 ต่อจากน้ัน ผลจิตก็เกิดขึ้น ๒ ขณะ หรือ ๓ ขณะ  

เสวยวมิตุตสิขุในอารมณ์พระนพิพาน ทีม่รรคจติท�าไว้แล้วนัน้

ก็ดับไป ปัญญาท่ีประกอบในผลจิตนี้ เรียกว่า “ผลญำณ” 

เมือ่ถงึญาณเช่นนี ้เรยีกว่า “พระโสดาบนั” แล้วจติกต็กภวงัค์

ต่อไป ต่อจากนี้ไปจิตก็ตัดกระแสภวังค์ขึ้นมโนทวาร แล้ว 

ปัจจเวกขณญาณก็เกิดขึ้นพิจารณารู้กิเลสที่เหลืออยู่ และ

กิเลสที่หมดไป เรียกว่า “ปัจจเวกขณญำณ” รวมญาณ

ทั้งหมดเป็น ๑๖ ญาณ ดังที่กล่าวมาแล้ว

 จิตในวิปัสสนาต้องมีอารมณ์เดินไปตามทางของ

วิปัสสนาญาณ ดังที่กล่าวมานี้ ถ้าไม่ด�าเนินไปตามแนวทาง

ที่ท่านได้แสดงไว้ ก็ไม่ชื่อว่าเป็นวิปัสสนาในพระพุทธศาสนา

ส�าหรับโลกุตตระนั้น ข้าพเจ้าอธิบายไว้พอเป็นสังเขปย่อๆ 
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เท่านั้น เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าเรื่องโลกุตตระ มิใช่เป็นกิจ 

ทีรู่ก้นัได้ด้วยการฟังผู้อืน่เล่าหรืออธบิายให้ฟัง และโดยเฉพาะ

อย่างยิง่ ไม่ใช่เรือ่งทีจ่ะรูก่้อนการปฏบิตั ิเพราะเป็นเรือ่งของ

ผลที่เกิดขึ้นจากการกระท�าหรือการเจริญวิปัสสนา เพราะ 

โลกุตตระนั้นเป็นปฏิเวธธรรม คือเป็นธรรมที่เกิดมาจาก 

ผู้ปฏิบัติที่ถูกต้อง ฉะนั้น ข้อส�าคัญที่ควรท�าความเข้าใจ 

ให้ดี ในอวสานของเรื่องวิปัสสนานี้ ก็คือต้องพยายามศึกษา

หาความรู้ให้เข้าใจในเร่ืองการท�าวิปัสสนาที่ถูกต้อง หรือ

ท�าให้ถูกต้อง ว่าท�าอย่างไร ? มีหลักฐานและเหตุผลตามที่

ท่านกล่าวไว้อย่างไร ? และควรพยายามเรียนรู้ในอารมณ์

ของวิปัสสนาชั้นต้นๆ ในโลกิยปัญญานั้นเสียก่อนจึงจะควร   
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แนวปฏิบัติวิปัสสนา 
พระอาจารย์ผล ยโสธโร๑

สวัสดีพระเถรำนุเถระและท่ำนสำธุชนทั้งหลำย

 วันนี้อาตมาจะได้พูดถึงแนวทางของการปฏิบัติ

ตามค�าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ 

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน แต่ก่อนอื่นที่จะพูดถึงเรื่อง

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน อาตมาจะขอพูดเร่ืองเกี่ยวกับ

๑ พระอำจำรย์ผล ยโสธโร เป็นศิษย์อาจารย์แนบ มหานรีานนท์ ท่านหนึง่ทีม่ส่ีวนส�าคญั 
 ในการก่อต้ังมูลนิธิแนบมหานีรานนท์ ในปี พ.ศ.๒๕๒๓ และเป็นอาจารย์แนะแนว 
 การปฏบิตัวิปัิสสนาประจ�ามลูนธิติัง้แต่ปีนัน้เป็นต้นมา จนกระท่ังมรณภาพในวนัท่ี ๑๙  
 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ รวมระยะเวลา ๑๕ ปี
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๒ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๗๒-๓๐๐/๓๒๕-๓๕๑ (สฺยา.)

พระพุทธศาสนาสักเล็กน้อย ก็คือว่า เราท่านท้ังหลาย  

ได้เกดิมาพบพุทธศาสนานี ้ก็นบัว่าเป็นโชคลาภอย่างประเสรฐิ 

 ที่นี้ท�ำอย่ำงไรจึงจะเป็นผู้ประเสริฐ ? 

 เราต้องปฏิบัติตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า น้ันคือ 

มหาสติปัฏฐาน ๔ มีกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เวทนา- 

สติปัฏฐาน จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ธัมมานุปัสสนา- 

สติปัฏฐาน ท้ัง ๔ อย่าง๒ เป็นฐานที่ต้ังของสติ หรือเป็น 

ฐานรองรับของสติอย่างประเสริฐ 

 ประเสริฐอย่ำงไร ?  

 ก็เพราะว่าผู้ปฏิบัติตามสติปัฏฐานท้ัง ๔ แล้ว ก็จะ

สามารถท�าจิตใจของผูป้ฏบัิตไิด้รูแ้จ้งเหน็จรงิ ตามค�าสัง่สอน

ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนถึงความพ้นทุกข์ทั้งปวง  

กเ็พราะสติปัฏฐาน ๔ นีเ้อง สตปัิฏฐานเป็นทางทีพ่ระพทุธเจ้า

ได้เดินมาแล้ว ท่านจึงสอนให้พวกเราเดินตาม แต่พวกเรา 

ก็ไม่เดินตามทางที่พระพุทธองค์ท่านบอกหรือท่านสอนไม่ 

เพราะอวิชชาปกปิด มีแต่เดินเข้าดงเข้าป่าไป นั้นหมายถึง 

เรายังหลงงมงายอยู่ เพราะไม่รู้ความจริง คืออวิชชากิเลส

ตัณหาปิดบัง ตัณหาปิดบังจึงท�าให้เราหลงอยู่ในวัฏฏทุกข์
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 หลักการของวิปัสสนาดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า เป็น

ปัญญาที่เห็นสภาวะตามความเป็นจริงของรูปนามที่เป็น

ไตรลักษณ์ คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา จะต้องเป็น

ปัญญาที่รู้เห็นอย่างนี้ จึงจะเรียกว่า “วิปัสสนำ” แต่ปัญญา

รู้อย่างอ่ืน ไม่ชื่อว่าวิปัสสนาปัญญา โดยจะรู้เห็นอย่างอื่น 

เช่น เห็นพระอินทร์ พระพรหม หรือเห็นนรก สวรรค์ หรือ 

จะเห็นอะไรก็ตาม ไม่ชื่อว่าวิปัสสนาปัญญา เพราะว่า

วิปัสสนาปัญญาจะต้องเห็นรูปนาม ไม่เที่ยง เป็นทุกข์  

เป็นอนัตตา ดังที่กล่าวมาแล้ว

กำยำนุปัสสนำสติปัฏฐำน อิริยำบถบรรพ

 ต ่อไปจะพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติ เพื่อให ้เกิด 

วิป ัสสนาอันเป ็นเหตุผลและหลักฐานในค�าสอนของ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ก็คือ “สติปัฏฐำน” ซึ่งเป็นธรรม

เบื้องแรกของโพธิปักขิยธรรม แต่ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะ 

“อิริยำบถบรรพ” คือในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเท่านั้น 

เพื่อสะดวกแก่ผู้ยังไม่เคยต่อการปฏิบัติ หรือผู้ที่เคยแล้ว 

กจ็ะมคีวามเข้าใจถงึเหตผุลตามความเป็นจริงได้ เมือ่ผูป้ฏบิตั ิ
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ได้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจดีแล้ว ก็ก�าหนดนามรูป คือ  

รูปนั่ง รูปนอน รูปยืน รูปเดิน๓ ดังต่อไปนี้ 

 ในเวลาทีผู่ป้ฏบัิตกิ�าลงัน่ังอยู ่กใ็ห้รูใ้นอาการของรปูนัง่ 

เวลานอนก็รู้ในอาการของรูปนอน เวลายืนก็รู้ในอาการของ

รูปยืน เวลาเดินก็รู้ในอาการของรูปเดิน ผู้ปฏิบัติต้องรู้สึกตัว 

เวลานี้ก�าลังดูรูปนั่ง ก็ต้องมีสติสัมปชัญญะ อยู่ในอาการของ

รูปนั่งเสมอ การที่ให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกตัวเช่นนี้ เพื่อให้รู้ว่ารูปนั่ง 

๓ ส�านวนภาษาไทยว่า “รูปเดิน รูปยืน รูปนั่ง รูปนอน” นั้น หมายถึง ความเป็นไป 
 ของรูปกายท่ีก�าหนดด้วยกิริยาทางกายที่มีการเดินเป็นต้น มาจากข้อความในคัมภีร์ 
 อภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกาว่า;
  อิริยำย กำยิกกิริยำย ปวตฺติปถภำวโต อิริยำปโถ, คมนำทิ. อตฺถโต ตทวตฺถำ  
 รูปปฺปวตฺติ. ตมฺป สนฺธำเรติ ยถำปวตฺต� อุปตฺถมฺเภติ. ยถำ หิ วีถิจิตฺเตหิ อพฺโพกิณฺเณ  
 ภวงฺเค ปวตฺตมำเน องฺคำนิ โอสีทนฺติ, น เอวเมเตสุ ทฺวตฺตึสวิเธสุ, วกฺขมำเนสุ  
 จ ฉพฺพีสติยำ ชำครณจิตฺเตสุ ปวตฺตมำเนสุ. ตทำ ปน องฺคำนิ อุปตฺถทฺธำนิ  
 ยถำปวตฺตอิริยำปถภำเวเนว ปวตฺตนฺติ. วิภาวินีฏีกา (บาลี) ข้อ ๓๒/๒๘๒ (มจร.)
  แปลควำมว่ำ; ชือ่ว่า “อริยิาบถ” เพราะความเป็นทางของความเป็นไปแห่งกริยิา 
 ทางกาย มีการเดินเป็นต้น, โดยความหมาย ได้แก่ “ควำมเป็นไปของรูป” ที่ก�าหนด 
 ด้วยกริยิาทางกายทีม่กีารเดินเป็นต้นนัน้, ความเป็นไปของรปู ย่อมยงัอริยิาบถทัง้หมดนัน้ 
 ให้ทรงไว้ได้ และย่อมยงัอริยิาบถทัง้หมดตามทีเ่ป็นไปให้ตัง้มัน่, เมือ่ภวงัคจติ อันไม่ปะปน 
 ด้วยวิถีจิตทั้งหลาย ก�าลังเป็นไป อวัยวะทั้งหลาย ย่อมล้มลงฉันใด, เมื่อจิต ๓๒ ดวง  
 คือ โวฏฐัพพนะ กามาวจรชวนะ ๒๙ และอภิญญา ๒ ที่เป็นไปทางมโรทวาร ย่อมยัง 
 วญิญตัใิห้ตัง้ข้ึน ไม่ใช่ยงัรปูและอริยิาบถให้ต้ังขึน้อย่างเดยีวเท่านัน้ และเมือ่ชาครณจติ  
 ๒๖ ดวงเหล่านั้นก�าลังเป็นไป อวัยวะย่อมไม่ล้มลง แต่ว่าในเวลานั้น อวัยวะทั้งหลาย 
 ก็มีความแข็งกระด้าง ย่อมเป็นไปโดยความเป็นอิริยาบถตามที่เป็นไปแล้วนั้น.
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รูปนอน รูปยืน รูปเดิน เป็นคนละรูปกัน ไม่ใช่รูปเดียวกัน 

รูปนั่งก็รูปหนึ่ง รูปนอนก็รูปหนึ่ง รูปยืนก็รูปหนึ่ง รูปเดิน 

ก็รูปหนึ่ง แต่ละรูปไม่เหมือนกัน๔ เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว ผู้ปฏิบัติ

กส็ามารถท�าลายความเหน็ผดิว่าเป็นรูปเดยีวกนั เวลาปฏิบัติ

จะต้องมีความรู้สึกตัวในเวลาก�าหนดรูปอะไร นามอะไรอยู่ 

จะต้องให้รู้สึกอย่างนี้เสมอ

๔ ในอรรถถาถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สติปัฏฐานสังยุตต์ อัมพปาลีวรรคที่ ๑  
 สติสูตร อธิบายในเรื่องนี้ว่า
  ก็ในอิริยาบถเหล่านี้ ภิกษุรูปใดเดินหรือจงกรมนานแล้ว ในกาลต่อมา “ยืน”  
 พิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ว่า “รูปธรรมและอรูปธรรมอันเป็นไปแล้วในเวลำจงกรม 
 ก็ดับในที่นี้แล้ว” ดังนี้ นี้ชื่อว่า “ท�ำควำมรู้สึกตัวในกำรเดิน” 
  ภกิษรุปูใด เม่ือท�าการสาธยาย ตอบปัญหา หรอืมนสิการถึงกมัมฏัฐาน ยนืนานแล้ว  
 ในกาลต่อมา “นัง่” พจิารณาเหน็อยูอ่ย่างนีว่้า “รปูธรรมและอรปูธรรมอนัเป็นไปแล้ว 
 ในเวลำยืนก็ดับในที่นี้แล้ว” ดังนี้ นี้ชื่อว่า “ท�ำควำมรู้สึกตัวในกำรยืน” 
  ภิกษุรูปใดนั่งนานด้วยสามารถแห่งการท�าสาธยายเป็นต้น ในกาลต่อมา “นั่ง”  
 พิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ว่า “รูปธรรมและอรูปธรรมอันเป็นไปแล้วในเวลำน่ังก็ดับ 
 ในที่นี้แล้ว” ดังนี้ นี้ชื่อว่า “ท�ำควำมรู้สึกตัวในกำรนั่ง” 
  ส่วนภิกษุรูปใด เม่ือนอนท�าการสาธยาย หรือมนสิการถึงกัมมัฏฐานหลับไป  
 ในกาลต่อมา “ลกุขึน้” พจิารณาเหน็อยูอ่ย่างนีว่้า “รปูธรรมและอรปูธรรมอันเป็นไปแล้ว  
 ในเวลำนอนก็ดบัในทีน่ีแ้ล้ว” ดังนี ้นีช้ือ่ว่า “ท�ำควำมรู้สกึตวัในกำรหลบัและกำรต่ืน”  
 ด้วยว่า ความไม่เป็นไปแห่งจิตที่ส�าเร็จด้วยกิริยา ชื่อว่าหลับ ที่เป็นไปชื่อว่าตื่น  
 ด้วยประการฉะนี้. 
  ส�.อ. (สารตฺถ.๓) (บาลี) ๓/๒๗๑ (สฺยา.)
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 เมื่อมีความเข้าใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติ เวลานั่งก็ให้รู้ใน

อาการนั่ง ต้องรู้ว่ารูปนั่ง รู้อยู่ในท่านั่ง จะต้องรู้ว่าเป็นรูปนั่ง

อยู่เสมอ๕ นอกจากฟุง้ไป พอรูว่้าฟุ้งแล้วก็กลบัมาดรูปูนัง่ใหม่ 

ไม่ต้องบังคบั และไม่ต้องโกรธ ฟุ้งไปกเ็ป็นเรือ่งของธรรมชาติ 

พอรู้ว่าฟุ้งก็กลับมาดูรูปนั่งใหม่ ในขณะดูรูปนั่งอยู่ ผู้ปฏิบัติ

จะต้องมีการสังเกตในขณะที่ก�าลังดู จะได้รู้อยู่ที่อาการที่นั่ง  

และรู้อยู่ที่รูปนั่งหรือไม่ จะรู้แต่อาการท่าน่ัง ไม่รู้ว่าเป็น 

รูปนั่ง ก็เป็นเรานั่ง ก็จะถอนอัตตาตัวตนไม่ได้ กิเลสตัณหา

ก็เข้าอาศัย

๕ รู้รูปนั่ง รูปยืน รูปนอน รูปเดิน รู้อย่ำงไร ? พิจำรณำตำมอรรถกถำ ดังนี้
  ตตฺถ กำม� โสณสิงฺคำลำทโยป คจฺฉนฺตำ “คจฺฉำมำ”ติ ชำนนฺติ, น ปเนต�  
 เอวรูปํ ชำนน� สนฺธำย วุตฺต�. ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๗๕/๓๖๓ (มจร.)
  ในพระด�ารัสเหล่านั้น พวกสุนัขบ้านและสุนัขป่าเป็นต้น เมื่อมันเดินอยู่ก็รู้ว่า  
 “ก�าลังเดิน” แต่พระพุทธองค์มิได้ตรัสหมายถึงความรู้ชนิดนั้น. 
  ตสฺมำ เอส เอว� ปชำนำติ –“คจฺฉำมี”ติ จิตฺต� อุปฺปชฺชติ, ต� วำย� ชเนติ, วำโย  
 วิญฺญตฺตึ ชเนติ, จิตฺตกิริยวำโยธำตุวิปฺผำเรน สกลกำยสฺส ปุรโต อภินีหำโร คมนนฺติ  
 วุจฺจติ. ำนำทีสุป เอเสว นโย. ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๗๕/๓๖๓ (มจร.)
  เพราะฉะนัน้ ภิกษนุีจึ้งรูช้ดัอย่างนีว่้า จติคิดว่า “เราจะเดนิ” เกิดขึน้, จตินัน้กท็�าให้ 
 เกิดลมขึ้น, ลมก็ท�าให้เกิดวิญญัติขึ้น เพราะความผลักดันของวาโยธาตุที่เกิดจากกิริยา 
 ของจิต กายทุกส่วนจึงเคลื่อนไปข้างหน้า ท่านจึงเรียกว่า “การเดิน” ถึงในอิริยาบถยืน 
 เป็นต้น ก็นัยนี้เหมือนกัน.
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 เพราะฉะนั้น ผู ้ปฏิบัติจะต้องสังเกตโดยแยบคาย  

จะดูรูปนั่ง รูปเดิน รูปยืน รูปนอน ก็ตาม จะต้องสังเกตให้ดี  

จะรูว่้าเราอยูท่ีอ่าการของรปูนัง่ รูปนอน รปูเดนิ รปูยนื หรอืไม่  

เมื่อเรารู้อยู่ในรูปที่เป็นปัจจุบันนั้นอยู่เสมอ แล้วปัญญา

ของเราก็ดีขึ้น จะดูรูปอะไร นามอะไร ที่เป็นปัจจุบันเสมอ  

แล้วปัญญาที่รู ้เช่นนี้ จะท�าลายความเห็นผิดที่เคยเห็นว่า 

“เป็นเรานั่ง เรานอน เรายืน เราเดิน” หรือวิปัสสนาญาณนี้  

เรียกว่า “นำมรูปปริจเฉทญำณ” (ปัญญาพิจารณาแยก

รูปแยกนามออกจากกันได้) เมื่อเข้าในวิสุทธิ เรียกว่า  

“ทิฏฐิวิสุทธิ”๖ เมื่อผู้ปฏิบัติมีสติปัญญารู้อารมณ์ปัจจุบัน

ของรูปนามในนามรูปปริจเฉทญาณดีแล้ว จิตใจก็จะรู้สึก

๖ วสิทุธ ิ๗ (ความหมดจด, ความบรสิทุธิท์ีส่งูขึน้ไปเป็นขัน้ๆ, ธรรมทีช่�าระสตัว์ให้บรสิทุธิ์  
 ยังไตรสิกขาให้บริบูรณ์เป็นขั้นๆ ไปโดยล�าดับ จนบรรลุจุดมุ่งหมายคือนิพพาน) 
  ๑. สีลวิสุทธิ (ความหมดจดแห่งศีล คือ รักษาศีลตามภูมิขั้นของตนให้บริสุทธิ์  
 และให้เป็นไปเพื่อสมาธิ) วิสุทธิมรรคว่าได้แก่ ปาริสุทธิศีล ๔
   ๒. จิตตวิสุทธิ (ความหมดจดแห่งจิต คือ ฝึกอบรมจิตจนบังเกิดสมาธิพอเป็น 
 บาทฐานแห่งวิปัสสนา) วิสุทธิมรรคว่า ได้แก่ สมาบัติ ๘ พร้อมทั้งอุปจาร
     ๓. ทิฏฐิวิสุทธิ (ความหมดจดแห่งทิฏฐิ คือ ความรู้เข้าใจมองเห็นนามรูปตาม 
 สภาวะเป็นจริง เป็นเหตุข่มความเข้าใจผิดว่าเป็นสัตว์บุคคลเสียได้ เริ่มด�ารงในภูมิแห่ง 
 ความไม่หลงผิด) จัดเป็นขั้นก�าหนดทุกขสัจจ์
     ๔. กังขำวิตรณวิสุทธิ (ความหมดจดแห่งญาณเป็นเหตุข้ามพ้นความสงสัย,  
 ความบริสุทธิ์ข้ันที่ท�าให้ก�าจัดความสงสัยได้ คือ ก�าหนดรู้ปัจจัยแห่งนามรูปได้แล้ว 
 จงึสิน้สงสยัในกาลทัง้ ๓) ข้อนีต้รงกบั ธรรมฐติญิาณ หรอื ยถาภตูญาณ หรอื สมัมาทสัสนะ  
 จัดเป็นขั้นก�าหนดสมุทัยสัจจ์
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ว่ามีแต่นามแต่รูปเท่านั้น จะดูรูปอริยาบถอะไร ก็รู้ว่าเป็น 

รูปนั้น จะดูนามที่รู้รูปอะไร ก็รู้ว่าเป็นนามนั้นๆ ทุกอย่างที่ดู

อยูห่รือก�าหนดอยู ่กล้็วนแต่เป็นนามเป็นรูปไปหมด ไม่มใีคร

ผู้ใด ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนมาเป็นผู้นั่ง ผู้นอน และไม่มีใคร

คนหนึ่ง มาเป็นผู้รู้ผู้เห็นเลย การรู้อย่างนี้ วิปัสสนาเรียกว่า 

นามรูปปริจเฉทญาณ ซ่ึงเป็นญาณขั้นต้น โดยได้เห็นความ

  ๕. มคัคำมคัคญำณทสัสนวสิทุธ ิ(ความหมดจดแห่งญาณทีรู่เ้หน็ว่าเป็นทางหรอื 
 มิใช่ทาง คือ เริ่มเจริญวิปัสสนาต่อไปด้วยพิจารณากลาป จนมองเห็นความเกิดขึ้น 
 และความเสือ่มไปแห่งสงัขารทัง้หลาย อันเรยีกว่าอุทยพัยานปัุสสนา เป็นตรุณวปัิสสนา  
 คือวิปัสสนาญาณอ่อนๆ แล้วมีวิปัสสนูปกิเลส เกิดขึ้น ก�าหนดได้ว่าอุปกิเลสทั้ง ๑๐  
 แห่งวปัิสสนานัน้มใิช่ทาง ส่วนวปัิสสนาทีเ่ริม่ด�าเนนิเข้าสูว่ถินีัน่แลเป็นทางถกูต้อง เตรยีม 
 ที่จะประคองจิตไว้ในวิถีคือ วิปัสสนาญาณนั้นต่อไป) ข้อนี้จัดเป็นขั้นก�าหนดมัคคสัจจ์
  ๖. ปฏิปทำญำณทัสสนวิสุทธิ (ความหมดจดแห่งญาณอันรู้เห็นทางด�าเนิน คือ  
 ประกอบความเพยีรในวปัิสสนาญาณทัง้หลายเริม่แต่อทุยพัพยานปัุสสนาญาณ ทีพ้่นจาก 
 อปุกเิลสด�าเนนิเข้าสูว่ถิทีางแล้วนัน้ เป็นต้นไป จนถงึสจัจานโุลมกิญาณหรอือนโุลมญาณ  
 อันเป็นที่สุดแห่งวิปัสสนา ต่อแต่นี้ก็จะเกิดโคตรภูญาณ คั่นระหว่างวิสุทธิข้อนี้กับ 
 ข้อสดุท้าย เป็นหวัต่อแห่งความเป็นปถุชุนกับความเป็นอริยบคุคล โดยสรุป วสิทุธข้ิอน้ี  
 ก็คือ วิปัสสนาญาณ ๙)
  ๗. ญำณทัสสนวสิทุธ ิ(ความหมดจดแห่งญาณทัสสนะ คอื ความรู้ในอริยมรรค ๔  
 หรือ มรรคญาณ อันเกิดถัดจากโคตรภูญาณเป็นต้นไป เมื่อมรรคเกิดแล้วผลจิตแต่ละ 
 อย่างย่อมเกิดข้ึนในล�าดับถัดไปจากมรรคญาณนั้นๆ ความเป็นอริยบุคคลย่อมเกิดข้ึน 
 โดยวสิทุธข้ิอนี ้เป็นอนับรรลผุลทีห่มายสงูสดุแห่งวสิทุธ ิหรือไตรสิกขา หรือการปฏบิติัธรรม 
 ในพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น)
  วิสุทธิ ๗ เป็นปัจจัยส่งต่อกันขึ้นไปเพื่อบรรลุนิพพาน ดุจรถ ๗ ผลัดส่งต่อกันให้ 
 บุคคลถึงที่หมาย โดยนัยดังแสดงแล้ว
  (พจนำนุกรมพุทธศำสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พ.ศ. ๒๕๕๑, หน้า ๒๐๘)
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กระจัดกระจายออกเป็นรูปเป็นนามไปหมด อัตตวิปลาส 

ที่ส�าคัญว่า “เรา” ไม่มีในความรู้สึกนั้นแล้ว ญาณคือความ

รูส้กึอนัเกดิจากปัญญาทีไ่ด้เหน็ความจรงิเช่นนี ้ในวสุิทธท่ิาน

เรียกว่า “ทิฏฐิวิสุทธิ” คือความเห็นถูกตรงกับความเป็นจริง 

ทีไ่ม่เจอืด้วยความเหน็ผดิท�าให้ส�าคญัว่าเป็น “เรา” หรอืเป็น 

“ตัวตนของเรา” ในที่นั้น แต่ความเห็นถูกเช่นนี้ ยังไม่เข้าถึง 

ไตรลักษณ์ ผู ้ปฏิบัติจะต้องดูนามดูรูปเป็นอารมณ์ต่อไป  

จึงจะได้เห็นไตรลักษณ์ มีความไม่เที่ยงเป็นต้น

 เมื่อผู้ปฏิบัติหรือได้เจริญวิปัสสนาตามมหาสติปัฏฐาน 

จนได้นามรูป ขึ้นสู่อารมณ์ที่ถูกต้องชัดเจน ก็นับว่าผู้ปฏิบัติ

จับนามรูปที่เป็นปัจจุบันได้ชัดเจนดีแล้ว ผู้ปฏิบัติจะต้องดู

หรอืจะต้องก�าหนดนามรปูต่อไปจนกว่าจะได้เหน็ปัจจัยของ

นามของรูปนั้นๆ อย่างเมื่อดูรูป ดูนาม มากๆ เข้า นามก็มี 

มากอย่าง และก�าหนดก็ไม่ปะปนกัน นามอันใดเกิดขึ้น  

รูปอันใดเกิดข้ึน ก็ก�าหนดรูปแต่เฉพาะนามนั้นรูปนั้น 

ไม่ปะปนกัน

 เมื่อผู้ปฏิบัตินั้นก�าหนดได้ถูกต้องดีแล้ว นามใดรูปใด 

เกิดข้ึน ก็รู ้เหตุและปัจจัยของแต่ละนามแต่ละรูปนั้นๆ  

เมือ่ผู้ปฏบิตัมิสีตสิมัปชญัญะ จบัรปูนามทีเ่ป็นอารมณ์ปัจจบุนั  

ก็รู้ว่านามก็ดีรูปก็ดีจะต้องอาศัยเหตุปัจจัย จึงจะเกิดขึ้นได้ 

-19-0065(P2).indd   126 1/28/62 BE   9:47 AM



127

เช่น นามธรรมจะต้องอาศัยวัตถุ (ปสาทรูป ๕ หทัยรูป ๑) 

ทวาร (ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ) อารมณ์ (ส ีเสยีง กลิน่ รส สมัผสั 

ธรรมารมณ์) เป็นปัจจัยจึงจะเกิดขึ้นได้ ส่วนรูปทั้งหลาย 

มีอิริยาบถเป็นต้น ท่ีจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยนาม เม่ือเห็น

ปัจจัยของนามของรูปท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน ด้วยอ�านาจของ

ผู้ปฏิบัติที่มีสติสัมปชัญญะคอยก�าหนดอยู่ ก็จะเกิดปัญญารู้

แน่ชัดนามแต่ละนาม รูปแต่ละรูป ที่ได้เกิดขึ้น หาได้เกิดขึ้น

เพราะการบันดาลของพระเจ้าหรอืของพระอนิทร์ พระพรหม 

หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ ไม่

 เมื่อปัญญาได้เข้าไปรู้แจ้งตามความเป็นจริงดังนี้แล้ว  

ผู ้ปฏิบัติก็จะสิ้นความสงสัยของนามของรูปที่ เกิดขึ้น  

จะต้องมีเหตุปัจจัยจึงจะเกิดข้ึนได้ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว  

เมื่อผู ้ปฏิบัติมีปัญญารู้อย่างนี้ วิปัสสนาญาณที่เรียกว่า 

“ปัจจยปริคคหญำณ” (ปัญญาพิจารณาเห็นเหตุเห็นปัจจัย

ของรปูนาม) ในวิสทุธท่ิานเรยีกว่า “กงัขำวติรณวสิทุธ”ิ คอื

เป็นความเห็นถูกที่ไม่เจือด้วยความสงสัย

 ผูป้ฏบิตัทิราบว่าอารมณ์ใดทีผู่ป้ฏบัิตทิ�าขึน้ อารมณ์นัน้ 

ไม่ใช่ของจริง เม่ือสร้างขึ้นแล้วจะก�าหนดให้รู ้ตามความ 

เป็นจรงิของอารมณ์ท่ีสร้างขึน้นัน้ไม่ได้ เพราะอารมณ์ทีส่ร้าง

ขึ้นด้วยอ�านาจของความต้องการ ซึ่งเป็นตัวตัณหา จะเป็น
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เครื่องปิดบัง ท�าให้ไม่สามารถที่จะได้ความจริงในอารมณ์

นั้นได้ 

 อารมณ์ที่ให้ความจริงได้จะต้องเป็นอารมณ์ปัจจุบัน 

ที่เกิดขึ้นเอง เช่น อิริยาบถต่างๆ นั้น ถึงแม้เราไม่ต้องการ

จะเปล่ียน แต่ก็ต้องเปลี่ยน เพราะอะไร ? ก็เพราะว่า 

ทุกข์เกิดขึ้นก็ต้องเปลี่ยน ไม่เปลี่ยนไม่ได้ เพราะทุกข์ไม่ได้

เกิดขึ้นเพราะความต้องการ แต่เขาก็เกิดขึ้นเอง โดยที่ไม่ได้ 

เกิดขึ้นจากความต้องการ จึงเป็นอารมณ์ปัจจุบัน เพราะ 

ไม่เป็นที่อาศัยของกิเลสตัณหา

 การให้มีสติตามดูตามรู้เช่นนี้ ก็เพื่อไม่ให้กิเลสตัณหา

เข้าอาศัยในอารมณ์นั้น คือมีความรู้สึกตัว ก�าหนดที่อารมณ์

ปัจจบุนัทนัด้วยสติสมัปชญัญะ กิเลสก็เข้าอาศยัในอารมณ์นัน้

ไม่ได้ ฉะนั้น การส�ารวมหรือสังวร ก็จะกันกิเลสไม่ให้อาศัย

ในอารมณ์นั้น เมื่อกิเลสอาศัยไม่ได้ จึงจะได้ความจริงจาก

อารมณ์นั้น 

 ดังนั้น “อำรมณ์ปัจจุบัน”๗ จึงเป็นความส�าคัญของ

การเจริญวิปัสสนา ผู้ปฏิบัติจะต้องเข้าใจในอารมณ์ปัจจุบัน 

๗ อารมณ์ปัจจุบันของวิปัสสนาภาวนา คือ สันตติปัจจุบัน คือ ปัจจุบันต่อเนื่องจาก 
 อดีตท่ีเพิ่งดับไป ในพระบาลี พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ด้วยกิริยาบทที่เป็น 
 วัตตมานา ซึ่งเป็นกิริยาที่บอกปัจจุบันกาล ดังคัมภีร ์สัททนีติปกรณ์กล่าวว่า  
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แต่การได้อารมณ์ปัจจุบันตามความเป็นจริงแล้ว ไม่ใช ่

อย่างนั้น มีเพียงพริบตาเดียวนิดเดียวเท่านั้น ดังนั้นการจับ

อารมณ์ปัจจุบันจึงไม่ใช่ของง่าย เพราะอะไร ? ก็เพราะกิเลส

มันฉุดไปข้างหน้าบ้าง ฉุดไปข้างหลังบ้าง จึงเป็นเหตุให้เกิด

อภิชฌาและโทมนัส ฉะนั้น ต้องเข้าใจว่า อารมณ์ปัจจุบันคือ

อะไร ? และจะต้องเข้าใจการดูอารมณ์ปัจจุบันด้วย

 อาตมาขอพูดแนวปฏิบัติไว้เพียงแค่นี้ จะฝากท่าน 

ทั้งหลายว่า อย่าได้ทอดทิ้งธุระในพระพุทธศาสนาเป็น 

อันขาด โดยเฉพาะขอให้หมั่นปฏิบัติสติปัฏฐานกันให้เป็น

ประจ�าสม�่าเสมอทีเดียว        

 “ปจฺจุปฺปนฺนสมีเปป” ลงวัตตมานาวิภัตติในอดีตและอนาคตกิริยาซึ่งใกล้ปัจจุบัน  
 (นีติ. ๘๗๓-๙) ในที่นี้หมายเอาปัจจุบันใกล้อดีต ตัวอย่างเช่น 
  คจฺฉนฺโต วำ คจฺฉำมีติ ปชำนำติ. 
  ที.ม. ๑๐/๒๗๕/๓๒๗ (สฺยา.)
  เมื่อเดินอยู่ ย่อมรู้ชัดว่า “เราเดินอยู่”
  สุข� วำ เวทน� เวทยมำโน สุข� เวทน� เวทยำมีติ ปชำนำติ.
  ที.ม. ๑๐/๒๘๘/๓๓๓ (สฺยา.)
  เมื่อเสวยสุขเวทนาอยู่ ย่อมรู้ชัดว่า “เราเสวยสุขเวทนาอยู่”
  สรำค� วำ จิตฺต� สรำค� จิตฺตนฺติ ปชำนำติ.
  ที.ม. ๑๐/๒๘๙/๓๓๔ (สฺยา.)
  จิตเป็นไปกับราคะ ย่อมรู้ชัดว่า “จิตเป็นไปกับราคะ”
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ปรมัตถธรรม (ตอนที่ ๓)๑ 
อาจารย์สุคนธ์ สุ่นศิริ

  ❖ สภาวธรรมของนิพพาน

  ❖ ประเภทของนิพพาน

  ❖ จิต ๑๙ ดวง มีอารมณ์นิพพาน

สภำวธรรมของนิพพำน
  นิพพำน เป็นปรมัตถธรรม คือ ธรรมที่มีเนื้อความ 

อันไม่วิปริตร ผันแปร อย่างหนึ่ง ในปรมัตถธรรม ๔ ประการ 

อันได้แก่ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน

คำถำสังคหะ

   ปทมจฺจุตมจฺจนฺต�    อสงฺขตมนุตฺตร�

   นิพฺพำนมีติ ภำสนฺติ  วำนมุตฺตำ มเหสโย.๒

  แปลควำมว่ำ พระสมัมาสัมพทุธเจ้าทัง้หลาย ผูแ้สวงหา

คุณอันยิ่งใหญ่ ผู้พ้นแล้วจากตัณหาเคร่ืองรัด ย่อมกล่าว 

๑ เรียบเรียงจาก คู่มือการศึกษาพระพุทธศาสนาพื้นฐาน และพระอภิธัมมัตถสังคหะ  
 ปริจเฉทที่ ๑, ๒, ๔, ๖ ของมูลนิธิแนบมหานีรานนท์
๒ อภิ.สงฺคห.(บาลี) ๖๕/๔๓ (มจร.) 
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สภาวธรรมชนิดหนึ่งที่เข้าถึงได้ มีอยู่โดยเฉพาะ ไม่เกี่ยวด้วย

สังขตธรรม ไม่มีความตาย และก้าวล่วงจากขันธ์ ๕ เสียได้ 

ไม่ถูกปรุงแต่งด้วยปัจจัยใดๆ เรียกธรรมที่ประเสริฐสุดนั้น

ว่า นิพพำน

ประเภทของนิพพำน
  นิพพาน มี ๑ ประเภท ได้แก่ สันติลักษณะ คือ  

ความสงบจากกิเลส และขันธ์ทั้งหลาย

  นิพพาน มี ๒ ประเภท ได้แก่ :-

  ๑. สอุปำทิเสสนิพพำน ได้แก่ นิพพานท่ีเป็นไปกับ 

ขันธ์ ๕ หมายถึง นิพพานของพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่

  ๒. อนุปำทิเสสนิพพำน ได้แก่ นิพพานที่ไม่มีขันธ์ ๕ 

หมายถึง นิพพานของพระอรหันต์ที่สิ้นชีวิตแล้ว เรียกว่า 

“ปรินิพพาน”

  นิพพาน มี ๓ ประเภท ได้แก่ :-

  ๑. ผู ้เจริญวิปัสสนา เห็นรูปนามโดยความไม่เที่ยง  

เรียกว่า อนิจจานุปัสสนา ย่อมเข้าถึงนิพพาน ชื่อว่า  

อนิมิตตนิพพำน
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  ๒. ผู้เจริญวิปัสสนา เห็นรูปนามโดยความเป็นทุกข์  

เรียกว ่า ทุกขานุป ัสสนา ย ่อมเข ้าถึงนิพพาน ชื่อว ่า  

อัปปณิหิตนิพพำน

  ๓. ผู ้ เจริญวิป ัสสนา เห็นรูปนามโดยความเป ็น

อนัตตา เรียกว่า อนัตตานุปัสสนา ย่อมเข้าถึงนิพพาน ชื่อว่า  

สุญญตนิพพำน

จิต ๑๙ ดวง มีอำรมณ์นิพพำน
  จิต ๑๙ ดวง รับนิพพานเป็นอารมณ์ ได้แก่ :-

   โลกุตตรจิต ๘ 

   มหากุศลญาณสัมปยุตจิต ๔

   มหากิริยาญาณสัมปยุตจิต ๔

   มโนทวาราวัชชนจิต ๑

   อภิญญากุศลจิต ๑

   อภิญญากิริยาจิต ๑

  - โลกุตตรจิต ๘ คือ มัคคจิต ๔ ผลจิต ๔ มีนิพพาน 

เป็นอารมณ์ ขณะเกิดขึ้นในมัคควิถีทั้ง ๔ 

  - มหากุศลญาณสัมปยุตจิต ๔ ขณะท�าหน้าที่  

โคตรภูญาณ ในโสดาปัตติผลมัคควิถีและโวทาน ใน 

สกทาคามิมัคควิถี อนาคามิมัคควิถี อรหัตตมัคควิถี
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  ขณะท�าหน้าที่เป็นกามชวนะในปัจจเวกขณวิถี ซึ่ง 

เกิดขึ้นหลังจากโสดาปัตติมัคควิถี สกทาคามิมัคควิถี และ 

อนาคามิมัคควิถี สิ้นสุดลง

  - มหากิริยาญาณสัมปยุตจิต ๔ ขณะท�าหน้าที่เป็น

กามชวนะในปัจจเวกขณวถิ ีซึง่เกดิขึน้หลงัจากอรหตัตมคัค-

วิถีสิ้นสุดลง

  - มโนทวาราวัชชนจิต ๑ ท�าหน้าที่อาวัชชนอารมณ์

ในปัจจเวกขณวิถีทั้งหมด

  - อภิญญากุศลจิต ๑ อภิญญากิริยาจิต ๑ รู้อารมณ์

นิพพานในผู้อื่นได้

อธิบำยเพิ่มเติม 

 ปัจจเวกขณวิถี คือ มโนทวารกามวิถีที่เกิดขึ้น ต่อจาก 

มัคควิถีสิ้นสุดลง อารมณ์ที่ปัจจเวกขณวิถีพิจารณานั้นมี  

๕ ประการ คือ มัคคจิต ผลจิต นิพพาน กิเลสที่ละแล้ว กิเลส

ที่ยังเหลืออยู่

  ส�าหรับอารมณ์ ๓ คือ มัคคจิต ผลจิต นิพพาน นั้น  

ต้องมีการพิจารณาอย่างแน่นอนทุกครั้ง ส่วนกิเลสที่ละแล้ว  

กิเลสที่ยังเหลือน้ัน ต้องเป็นผู ้ศึกษาปริยัติมาก่อนจึงจะ

พิจารณาได้
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  ปัจจเวกขณวิถีที่เกิดขึ้นภายหลัง โสดาปัตติมัคควิถี  

สกทาคามมิคัควถิ ีและอนาคามมิคัควถิ ีนัน้ ย่อมพิจารณาได้ 

ทั้ง ๕ อารมณ์ ส่วนการพิจารณาภายหลังอรหัตตมัคควิถี 

นั้น คงได้เพียง ๔ อารมณ์ เพราะกิเลสที่ยังเหลืออยู่ไม่มีแล้ว

  สรุป ปัจจเวกขณวิถี มี ๑๙ คือ 

  โสดาปัตติมัคควิถี สกทาคามิมัคควิถี และอนาคามิ- 

มัคควิถี – ๕ x ๓ = ๑๕

  อรหัตตมัคควิถี รวมเป็น ๑๙ วิถี

         

                สวัสดีค่ะ
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ศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
อาจารย์ปราโมช  น้อยวัฒน์

 ศรัทธำจะเกิดได้ต้องอำศัยกำรฟังธรรม เพรำะ

กำรฟังธรรมเป็นเหตุให้เกิดศรัทธำในเบ้ืองต้น ให้เกิด

ปัญญำในที่สุด๑ เพราะปกติคนที่ไม่เคยฟังธรรมเลย จะเกิด

๑ ในอวิชชาสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเกี่ยวกับ “กำรฟังธรรม” เป็นเหตุให้เกิด  
 “ศรัทธำ” ไว้ว่า
  “...ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการดังนี้ (๑) กำรคบสัปบุรุษที่บริบูรณ์  
 ย่อมยังการฟังสัทธรรมให้บริบูรณ์ (๒) กำรฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์ ย่อมยังศรัทธา 
 ให้บริบูรณ์ (๓) ศรัทธำที่บริบูรณ์ ย่อมยังการท�าไว้ในใจโดยแยบคายให้บริบูรณ์  
 (๔) กำรท�ำไว้ในใจโดยแยบคำยที่บริบูรณ์ ย่อมยังสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์  
 (๕) สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ ย่อมยังการส�ารวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์ (๖) กำรส�ำรวม 
 อินทรีย์ที่บริบูรณ์ ย่อมยังสุจริต ๓ ให้บริบูรณ์ (๗) สุจริต ๓ ท่ีบริบูรณ์ ย่อมยัง 
 สติปัฏฐาน ๔ ให้บริบูรณ์ (๘) สติปัฏฐำน ๔ ที่บริบูรณ์ ย่อมยังโพชฌงค์ ๗ ให้บริบูรณ์  
 (๙) โพชฌงค์ ๗ ทีบ่รบิรูณ์ ย่อมยงัวชิชาและวิมตุตใิห้บรบูิรณ์ (๑๐) วชิชำและวมิตุตนิี ้
 มีอำหำรอย่ำงนี้และบริบูรณ์อย่ำงนี้...” องฺ.ทสก. (บาลี) ๒๔/๖๑/๑๒๓ (สฺยา.)
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ศรัทธาท�าบุญขึ้นมาเองนั้นยากนัก เมื่อศรัทธาไม่เกิด กุศล 

ทั้งหลายก็เกิดไม่ได้ เหตุนี้การฟังธรรมจึงเป็นปัจจัยส�าคัญ 

ให้เกิดศรัทธา ศรัทธาท่านจึงเปรียบได้เหมือนมือ เพราะ

ถือเอากุศลไว้ได้ การท�ากุศลได้จึงเป็นเหตุให้เกิดโภคทรัพย์ 

ติดตามมา ศรัทธาท่านจึงเปรียบเหมือนทรัพย์ เพราะ

โภคทรัพย์ทั้งหลาย ย่อมได้มาด้วยการท�ากุศลเท่านั้น เหตุนี้ 

ถ้าไม่ท�ากุศล ก็อย่าหวังเลยว่าจะมีโภคทรัพย์ แต่ถ้ามี

ศรัทธาแล้ว โภคสมบัติ ภพสมบัติ แม้กระทั่งนิพพานสมบัติ  

ก็เป็นอันหวังได้ ศรัทธาท่านจึงเปรียบเหมือนทรัพย์ เพราะ 

เป็นเหตุให้ได้สมบัติทั้งปวง 

 อีกอย่างหนึ่ง ศรัทธาท่านยังเปรียบเหมือนพืช  

เพราะพืชนั้น เมื่อน�าไปปลูก ก็ย่อมจะงอกแตกกิ่งก้าน

สาขา แม้กุศลทั้งหลายก็ต้องตั้งต้นที่ศรัทธาก่อน เพราะถ้ามี 

ศรัทธาแล้ว ย่อมท�ากุศลต่างๆ เริ่มต้นแต่ให้ทาน รักษาศีล  

จนถึงเจริญภาวนา ศรัทธาจึงนามาซ่ึงประโยชน์ทั้งปวง  

มีประโยชน์ชาตินี้ ประโยชน์ชาติหน้า และประโยชน ์

อย่างยิ่ง เพราะบุคคลจะข้ามโอฆสงสารได้ ก็ด้วยศรัทธา  

เหตุนี้ท ่านฎีกาจารย์ จึงอุปมาลักษณะของศรัทธำว่ำ 

เหมือนมือ เพรำะถือเอำกุศลไว้ได้ อุปมำเหมือนทรัพย์ 
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เพรำะท�ำให้ได้สมบตัทิัง้ปวง อปุมำเหมอืนพชื เพรำะท�ำให้

กุศลเจริญขึ้นไปตำมล�ำดับ๒  

 เหตุนี้คนไม่เคยฟังธรรมเลย ศรัทธาจึงเกิดยาก เพราะ

ไม่รู้เหตุผลความจริง ถึงแม้จะท�าบุญได้ ก็ท�าตามๆ กันไป  

ถ้าไม่ถูกใจก็ไม่ท�า แต่ถ้าถูกใจก็ท�า การท�าบุญอย่างนี้ไม่ได้

ท�าเพราะศรัทธาจริงๆ แต่ท�าเพราะความชอบใจ บญุนัน้กไ็ด้

อานิสงส์น้อย เพราะมีกิเลสคือความชอบใจเป็นปัจจัยให้ท�า 

ไม่ได้ท�าด้วยศรทัธาท่ีถกูต้อง ศรทัธาท่ีถกูต้อง จะต้องเชือ่และ

เลื่อมใสในสิ่งที่มีประโยชน์ เห็นประโยชน์แล้วจึงท�า การท�า

ด้วยศรัทธา๓ จึงต้องเชื่อในเหตุผล ๔ อย่าง คือ    

 ๑. ต้องเชือ่กรรม เรียกว่า “กรรมศรทัธำ”๔  รูว่้ากรรม

มีผล เช่น ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว รู้ว่าบุญให้ผลเป็นสุข บาปให้

ผลเป็นทุกข์

 ๒. ต้องเชื่อผลของกรรม เรียกว่า “วิปำกศรัทธำ”๕  

คือรู้สุขทุกข์ท่ีตนได้รับ เป็นผลของกรรมที่ตนท�ามาแล้ว 

แต่อดีต จะแก้ไขไม่ได้ ต้องยอมรับผลของกรรมนั้นโดยดี
๒ กุสลธมฺมาน� อาทาเน หตฺถ� วิย, สพฺพสมฺปตฺติสมฺปทาเน วิตฺต� วิย, อมตกสิผลผลเน  
 พีช� วิย ทฏฺพฺพา. วิสุทฺธิ.มหาฏีกา. (บาลี) ๒/๔๖๔/๑๕๙ (มจร.) 
๓ รตนตฺตย� กมฺม� กมฺมผลญฺจ สทฺเธยฺยวตฺถุ. วัตถุที่บุคคลพึงศรัทธามี ๓ อย่าง คือ  
 (๑) พระรัตนตรัย (๒) กรรม (๓) ผลของกรรม. วิสุทฺธิ.มหาฏีกา. (บาลี) ๒/๔๖๔/๑๕๙  
 (มจร.) 
๔ สงเคราะห์เข้าในกัมมัสสกตาศรัทธา
๕ สงเคราะห์เข้าในกัมมัสสกตาศรัทธา
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 ๓. ต้องเชือ่ว่าสตัว์ทัง้หลายมกีรรมเป็นของตน เรยีกว่า 

“กัมมัสสกตำศรัทธำ”๖ คือบุคคลใดท�ากรรมใดแล้ว ก็ต้อง

รับผลของกรรมนั้น เพราะการท�ากรรมจะใช้คนอื่นท�าแทน 

หรือจะรับผลแทนกันไม่ได้ เพราะทุกคนต่างก็เป็นทายาท

ของกรรม มีกรรมเป็นของตน ส่วนทรัพย์สินสมบัติ พ่อ แม่ 

ลูก ผัว เมีย ญาติพี่น้อง ไม่ใช่สมบัติของตน เพราะตายแล้ว

ก็จากกันไป แต่กรรมที่ท�าแล้วเท่านั้น ที่เป็นสมบัติของตน 

เพราะกรรมจะติดตามตนไปทุกหนทุกแห่งจนกว่าจะเข้าสู่

พระนิพพาน

 ๔. ต้องเชื่อปัญญาตรัสรู ้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

เรียกว่า “ตถำคตโพธิศรัทธำ”๗ คือเชื่อว่าค�าสอนของ

พระพุทธเจ้าเป็นความจริง เพราะเป็นสัจธรรม ทั้งเป็น

ธรรมที่ขัดเกลากิเลส เป็นสัลเลขธรรม ทั้งเป็นธรรมที่น�า

สัตว์ออกจากทุกข์ เป็นนิยยานิกธรรม เป็นธรรมที่สงบจาก 

เพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ท้ังปวง เป็นสันติธรรม ต้องเชื่อ 

เหตุผลความจริงอย่างนี้ จึงจะเกิดตถาคตโพธิศรัทธา 

 เพราะฉะนั้น ศรัทธาถ้าเชื่อในเหตุผลเหล่านี้ จึงจะ

เป็นปัจจัยให้เกิดปัญญา ท�าให้เข้าใจว่า การท�ากุศลทุกอย่าง  

๖ อภิ.วิ. (บาลี) ๓๕/๘๒๒/๔๔๓ (สฺยา.) เป็น “กัมมัสสกตญำณ”
๗ องฺ.สตฺตก. (บาลี) ๒๓/๔/๓ (สฺยา.)
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จะต้องท�าเพ่ือขจัดกิเลสให้หมดไป เพื่อให้พ้นจากทุกข์  

การท�าบุญจึงไม่ต้องหวังผลตอบแทน เพราะท�าเหตุอย่างไร  

ก็ย่อมได้ผลอย่างนั้นอยู่แล้ว ไม่ต้องไปขอให้เกิดกิเลสอีก๘   

๘ ในทีน่ีห้มายถงึ “ไม่ควรปรำรถนำควำมเป็นไปในวฏัทกุข์อกี” การท�าบญุให้ทานด้วย 
 ความปรารถนานัน้ม ี๒ ประการ ตามทีภ่ทัทนัตะสทัธมัมโชตกิะธมัมาจริยะ ได้อธบิายไว้ 
 มีดังนี้
  ๑. วัฏฏนิสสิตทำน การท�าบุญด้วยการปรารถนาโภคสมบัติ คือ ปรารถนา 
 ให้ร�่ารวย เป็นมหาเศรษฐี และปรารถนาภวสมบัติ คือ ต้องการให้เกิดเป็นมนุษย์  
 เป็นเทวดา เป็นพรหม
   ๒. ววิฏัฏนิสสติทำน การท�าบญุทีไ่ม่มคีวามปรารถนาในโภคสมบตัแิละภวสมบตัิ  
 ปรารถนาแต่สัมมาสัมโพธิญาณ ปัจเจกโพธิญาณ อัครสาวกโพธิญาณ มหาสาวก 
 โพธิญาณ และปกติสาวกโพธิญาณ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
  (ปรมัตถโชติกะ มหำอภิธัมมัตถสังคหฎีกำ ปริจเฉทที่ ๕ เล่ม ๒. พ.ศ.๒๕๕๕,  
 หน้า ๑๘๔)
  ในอรรถกถาสังขารูปปัตติสูตรอธิบายเกี่ยวกับการตั้งความปรารถนาเมื่อคราว 
 เจริญกุศลไว้ว่า
  บทว่า “มคโฺค ปฏปิทำ” ได้แก่ ธรรม ๕ ประการ (ศรัทธา ศลี สตุะ จาคะ ปัญญา)  
 นั่นแหละพร้อมกับความปรารถนา. 
           อธิบายว่า บุคคลใดมีธรรม ๕ ประการ (ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา) แต่ไม่มี 
 ความปรารถนา คติของบุคคลนั้นไม่ต่อเนื่องกัน. บุคคลใดมีความปรารถนา แต่ไม่มี 
 ธรรม ๕ ประการ (ศรทัธา ศีล สตุะ จาคะ ปัญญา) คติแม้ของบคุคลนัน้กไ็ม่ต่อเน่ืองกนั.  
 บุคคลเหล่ำใดมีธรรม ๕ ประกำร (ศรัทธำ ศีล สุตะ จำคะ ปัญญำ) และควำม 
 ปรำรถนำทั้งสองอย่ำง คติของบุคคลเหล่ำนั้นต่อเนื่องกัน. อุปมาเหมือนซัดท่อนไม้ 
 ไปในห้วงอากาศ ก�าหนดไม่ได้ว่าจะเอาปลาย หรือตรงกลาง หรือเอาโคนลงฉันใด  
 การถือปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ฉันนั้น เอาแน่นอนไม่ได้ เพราะฉะนั้น  
 กระท�ากศุลกรรมแล้วท�าความปรารถนาในทีแ่ห่งหนึง่ย่อมควร. ม.อ. (ปปญฺจ.๔) (บาล)ี  
 ๑๐/๑๖๑/๑๐๕ (สฺยา.) (ดูเพิ่มเติมในสังขารูปปัตติสูตร) 
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จะท�าให้บุญนั้นได้อานิสงส์น้อยลง ส่วนบุญที่ท�าแล้วได้

อานิสงส์มาก จะต้องท�าบุญให้มีเจตนาครบ ๓ กาล คือก่อน

ท�าบุญต้องมีใจยินดีเต็มใจท�า รู ้ว่าการท�าบุญเป็นการฝัง

ขุมทรัพย์ให้ติดตามตนไป ท�าให้มีสุขภายหน้าหน้าได้ ขณะ

ก�าลังท�าก็ต้องมีจิตใจเลื่อมใส เพราะก�าลังถือเอาสาระจาก

ทรัพย์ที่ไม่มีสาระให้เป็นสาระ ครั้นท�าบุญแล้ว ก็ต้องนึกถึง

บุญนั้นบ่อยๆ ท�าให้เกิดความปลื้มใจ เพราะได้ท�าตามค�า

ของบณัฑติทีก่ล่าวว่าการท�าบญุเป็นการด ี“เพรำะกำรส่ังสม

บุญน�ำสุขมำให้”๙ และบุญนั้นเราก็ได้ท�าส�าเร็จประโยชน์

แล้วด้วยดี เหตุนี้ถ้าเข้าใจท�ากุศล แม้ท�าเพียงครั้งเดียว  

ก็เกิดบุญติดต่อได้หลายคร้ัง ท�าให้ได้กุศลเพิ่มขึ้นมากมาย  

เพราะฉะนัน้ เป็นชาวพุทธจงึต้องหมัน่ฟังธรรม จะเป็นปัจจยั

ให้เกิดศรัทธา เกิดปัญญารู้ถูกต้องตรงต่อเหตุผล เท่ากับ

เป็นการสร้างบารมีให้กับตัวเอง ให้ได้ถึงฝั่งคือพระนิพพาน

ที่ตนปรารถนา

๙ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๙/๓๐ (สฺยา.) “สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย”
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 สทฺธำ พนฺธติ ปำเถยฺย�.๑๐  

 ศรัทธาย่อมรวบรวมไว้ซึ่งเสบียงทาง.

 สทฺธีธ วิตฺต� ปุริสสฺส เสฏฺํ.๑๑ 

 ศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐของคนในโลกนี้.

 สทฺธำย ติรติ โอฆ�.๑๒ 

 ข้ามโอฆะได้ด้วยศรัทธา.

๑๐ ส�.ส. (บาลี) ๑๕/๒๑๖/๖๑ (สฺยา.)
๑๑ ส�.ส. (บาลี) ๑๕/๒๐๓/๕๘ (สฺยา.)
๑๒ ส�.ส. (บาลี) ๑๕/๘๔๓/๓๑๕ (สฺยา.)
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ปัญหาเกี่ยวกับหทัยวัตถุรูป 
ศ.นพ. เชวง เดชะไกศยะ

 เนื่องด้วยมีการโต้แย้งเกิดขึ้นว่า “หทัยวัตถุรูป (วัตถุ

หทยรูป) มิใช่อยู่ที่ก้อนเนื้อหัวใจ (มังสหทยรูป) แต่ตั้งอยู่ 

ที่ระบบส่วนกลำงของสมอง” โดยที่ได้อ้างเหตุผลถึง  

“กำรผ่ำตัดเปล่ียนหัวใจที่ช�ำรุด” โดยเอาหัวใจใหม่ของ 

ผู้อ่ืนมาใส่แทนให้ โดยที่คนไข้ได้รับหัวใจอันใหม่มามิได้

แสดงพฤติกรรมท่ีบ่งบอกว่า “มโนธาตแุละมโนวญิญาณธาตุ 

เปลี่ยนแปลงไปเป็นของสันดานคนอ่ืนไปด้วย” จึงใช้เป็น 

ข้ออ้างว่าหทัยวัตถุมิได้อยู่ที่ก้อนเนื้อหัวใจ แต่กลับไปอยู่

ในสมองส่วนกลาง “ด้วยเหตุผลดังกล่ำวไม่เพียงพอที่จะ

ลบล้ำงหลักฐำน และเหตุผลทำงพุทธศำสนำที่แสดงไว้”
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 จึงควรต้องมีการทบทวน แสดงหลักฐานข้ออ้างอิง 

จากคมัภร์ีในพระพทุธศาสนาโดยเฉพาะในทางพระอภธิรรม

ได้แสดงไว้ในเร่ืองค�าว่า “วัตถุ” (รูป) “จิตและเจตสิก” 

(นาม) วัตถุมี ๖ ได้แก่

 จักขุวัตถุ เป็นที่ให้จิตและเจตสิกได้อาศัยเกิด เรียกว่า 

จักขุวิญญำณ

 โสตวัตถุ เป็นที่ให้จิตและเจตสิกได้อาศัยเกิด เรียกว่า 

โสตวิญญำณ

 ฆำนวัตถุ เป็นที่ให้จิตและเจตสิกได้อาศัยเกิด เรียกว่า 

ฆำนวิญญำณ

 ชวิหำวตัถ ุเป็นท่ีให้จติและเจตสกิได้อาศยัเกดิ เรยีกว่า  

ชิวหำวิญญำณ
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 กำยวัตถุ เป็นที่ให้จิตและเจตสิกได้อาศัยเกิด เรียกว่า 

กำยวิญญำณ

 หทัยวตัถ ุเป็นทีใ่ห้จติและเจตสกิได้อาศยัเกดิ เรยีกว่า 

มโนวิญญำณ

 ปสาทรูป ๕ นี้ (จักขุวัตถุ โสตวัตถุ ฆานวัตถุ ชิวหาวัตถุ 

กายวัตถุ) และหทัยวัตถุ๑ ทั้งหมดนี้เป็นกัมมชรูป เป็นรูป 

ที่เกิดจากกรรม มีชีวิตรูปเป็นผู้คอยรักษาไว้๒ 

 จิตและเจตสิกที่เกิดจากกรรมอาศัยวัตถุทั้ง ๖ เกิดนี้  

เป็น “วิบำกจิต”๓ ส่วนรูปไม่เรียกว่าวิบาก แต่เรียกรูป 

ที่เกิดจากกรรมว่า “กัมมชรูป”๔ 

 ในสตัว์จ�าพวกทีอ่าศยัครรภ์มารดาเกดิ (คพัภเสยยกะ) 

ในขณะปฏิสนธิ เป็นหยาดน�้ามันงาจุดเล็กๆ เท่ากับขนของ

จามรจุ่ีมน�า้มันงาสลดัออกเจด็ครัง้ ในหยดน�า้ทีเ่หลอืเรยีกว่า  

“กลละ”๕ นั้นมีปฏิสนธิกัมมชรูปเพียง ๓ กลาป๖ มีอยู ่

๑ อภิ.สงฺคห. (บาลี) ๖๔/๑๙ (มจร.)
๒ วิภาวินี. (บาลี) ๙/๒๗๙ (มจร.)
๓ วิภาวินี. (บาลี) ๙/๑๗๓ (มจร.)
๔ อภิ.สงฺหคฏีกา. (บาลี) ๒๔/๑๑๕ (มจร.)
๕ ส�.ส. (บาลี) ๑๕/๘๐๓/๓๐๓ (สฺยา.), ส�.อ. (สารตฺถ. ๑) ๑๑/๒๓๕/๒๘๔ (สฺยา.)
๖ อภิ.สงฺคห. (บาลี) ๕๔/๔๑ (มจร.)
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กลาปละ ๑๐ รูป เรียกว่า กำยทสกกลำป ภำวทสกกลำป 

และวัตถุทสกกลำป นี้เองคือ “หทัยวัตถุ” อันเป็นที่รองรับ

ของปฏิสนธิวิญญาณ๗ 

 “ขณะนีส่้วนของสมองยงัไม่เกดิ ซึง่สมองจะเกดิจำก

ส่วนเนือ้เยือ่นอกสดุ (Ectoderm) ในสปัดำห์ที ่๑๑๘ นีเ่ป็น

ข้อยืนยันว่ำ หทัยวัตถุไม่ได้อยู่ที่สมองส่วนกลำง ส่วนของ

สมองเป็นรูปเท่ำนั้น มีกลุ่มของรูปแต่ละกลำปมีอยู่ ๙ รูป 

(ดิน น�้ำ ไฟ ลม สี กลิ่น รส โอชะ และชีวิตรูป) เรียกว่ำ 

ชีวตินวกกลำป และชวีตินวกกลำปน้ีมีอยูท่ัว่ไปในร่ำงกำย

ทุกส่วน”๙ 

 เมื่อหทัยวัตถุรูป (วัตถุหทยรูป) เกิดพร้อมกับปฏิสนธิ

วญิญาณ มีหน้าทีใ่ห้ปฏสินธวิญิญาณได้อาศยัเกดิ ในขณะนัน้ 

ตัวเนื้อหัวใจที่เรียกว่า “มังสหทยรูป” ก็ยังไม่เจริญและ

ก�าเนิดจากเนื้อเยื่อส่วนกลาง (Mesoderm) คนละเนื้อเยื่อ

กบัเนือ้สมอง จงึแยกกนัอย่างชดั ดงัทีอ่รรถกถาได้แสดงไว้ว่า  

๗ วิสุทฺธิ. ๑/๑๙๓/๒๗๙ (มจร.)
๘ ส�.อ. (สารตฺถ.๑) ๑๑/๒๓๕/๒๘๕ (สฺยา.)
๙ อภิ.สงฺคห. (บาลี) ๔๖/๔๐ (มจร.)
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“หทัยวัตถุมิใช่เน้ือหัวใจคือไม่ใช่มังสหทยรูป แต่อยู่ส่วน

บนของมังสหทยรูป คือตัวกล้ำมเน้ือหัวใจ หทัยวัตถุนี้มี

ขนำดเท่ำกับเม็ดบุนนำค๑๐ มีขนำดเท่ำกับเล็บหัวแม่มือ”

 ส ่วนมังสหทยรูป มีขนาดเป ็นดอกบัวตูมหรือ 

ดอกบัวแย้ม๑๑ ของผู้หญิงจะหนักประมาณ ๒๕๐ กรัม และ

ชายจะมีหัวใจหนักประมาณ ๒๘๐ กรัม

 ดังน้ันหทัยวัตถุ (วัตถุหทยรูป) ย่อมมีอยู่แล้วก่อนที่

สมองจะเกิด หทัยวัตถุย่อมมีอยู่แล้วตั้งแต่ปฏิสนธิวิญญาณ

เกิดขึ้น และหทัยวัตถุนี้ย่อมเป็นที่อาศัยให้จิตและเจตสิกที่

เป็นมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุอาศัยเกิด๑๒ 

 กมัมชรปูท้ังหมดในสตัว์ท่ีมชีวีติ ย่อมเป็นอยูไ่ด้เกิดขึน้ 

ติดต่อกันได้ตั้งมั่นอยู ่ได้ก็เพราะมีชีวิตรูปเป็นผู้รักษาไว ้

ตลอดไป ตราบเท่าท่ีสัตว์และคนมีชีวิตอยู่ตามวิบากกรรม

ของตนๆ การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเอามาทั้งก้อนเนื้อหัวใจใน

การแพทย์ปัจจบุนั ตลอดการใช้หวัใจเทียมก็ย่อมเป็นทีอ่าศยั

๑๐ อนฺโต จสฺส ปุนฺนำคฏฺปติฏฺำนมตฺโต อำวำฏโก โหติ, ยตฺถ อทฺธปสตมตฺต� โลหิต�  
 สณฺำติ. วิสุทฺธิ. ๑/๑๙๓/๒๗๙ (มจร.)
๑๑ หทยนฺติ หทยม�ส�. ต� วณฺณโต รตฺตปทุมปตฺตปฏฺวณฺณ�. สณฺำนโต พำหิรปตฺตำนิ  
 อปเนตฺวำ อโธมุข� ปตปทุมมกุฬสณฺำน�. พหิ มฏฺํ. อนฺโต โกสำตกีผลสฺส  
 อพฺภนฺตรสทิส�. วิสุทฺธิ. ๑/๑๙๓/๒๗๙ (มจร.)
๑๒ ย� นิสฺสำย มโนธำตุ จ มโนวิญฺญำณธำตุ จ วตฺตนฺติ. วิสุทฺธิ. ๑/๑๙๓/๒๗๙ (มจร.)
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ของหทยัวตัถ ุและย่อมมชีวีติรปูตามรกัษาไว้เป็นส�าคัญ และ

เป็นที่อาศัยของจิตและเจตสิกอันเป็นมโนธาตุ มโนวิญญาณ

ธาตุได้อาศัยเกิดต่อไป ดังนั้นคนไข้จึงไม่ได้เปลี่ยนวิบากจิต

คือมโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุไปเป็นสันดานคนอื่นไปได้เลย 

นี่คือปัญหาท่ีคนหลายคนข้องใจจึงได้ย้ายหทัยวัตถุไปอยู่

ที่สมองส่วนกลาง อันไม่ตรงกับหลักฐานและเหตุผลตามที ่

พระอภิธรรมและวิสุทธิมรรคคัมภีร์ได้แสดงไว้

 จติของสตัว์อันสบืสนัดานของคนเรามานัน้ คือจติและ

เจตสิก เป็นวิบากเป็นผู้สืบทอดสันดานต่อมาจากเจตนาใน

อกุศลจิต ๑๒ และกุศลจิต (มหากุศลจิต ๘) และรูปาวจรจิต 

ฝ่ายกุศล ๕ และอรูปาวจรกุศล ๔ รวมเป็นกุศลจิต ๑๗ และ

อกุศลจิต ๑๒ ดวง รวมเป็นเจตนาในจิต ๒๙ อันมีเจตสิก

ประกอบด้วยเป็นส�าคัญ

 “รูปปรมัตถ์” จึงไม่ใช่วิบากและสืบทอดสันดานกัน 

ไม่ได้ เป็นได้เพียงกัมมชรูป คือรูปที่เกิดจากกรรม คือ  

ปสาทรูป ๕ หทัยวัตถุ ๑ ภาวะรูป (เพศหญิง=อิตถีภาวรูป, 

เพศชาย=ปุริสภาวรูป) และชีวิตรูป ๑

 นอกจากนัน้ การผ่าตดัของการแพทย์ปัจจบุนั สามารถ

ผ่าตัดหูที่พิการบางโรค เอาของเทียมเข้าไปใส่แทนที่ก็ดี  

การผ่าตัดนยัน์ตา เอาตาทีเ่ป็นต้อออก ใส่เลนส์เทยีมเข้าไปแทน 
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ก็ดี ก็ยังสามารถท�าให้หูและตานั้นท�างานขึ้นมาเป็นปกติได้  

ก็ด้วยสามารถเป็นท่ีอาศัยของจักขุปสาท และโสตปสาทได้  

เป็นวัตถุที่รองรับจิตและเจตสิกที่เป็นจักขุวิญญาณ และ

โสตวิญญาณอาศัยเกิด และรับรูปารมณ์ และสัททารมณ์ได้  

และยังเป็นอารัมมณชาตปัจจัยให้แก่จักขุวิญญาณ และ 

โสตวิญญาณได้ และจักขุวิญญาณกับโสตวิญญาณก็เป็น

ปัจฉาชาตปัจจัยต่อจักขุปสาทและโสตปสาทให้ตั้งอยู่ต่อไป

ได้ด้วย

 ดังนั้นการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ จะเปลี่ยนจิตใจและ

สนัดานของคนไปด้วย กค็งได้ผลชดัเจนอยูแ่ล้วตามหลกัฐาน 

และเหตุผลดังกล่าวมาแล้ว และหทัยวัตถุนั้นก็ไม่ได้อยู่ที่

สมองส่วนกลาง อันเป็นไปไม่ได้เลยทั้งสองประการ
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 อีกประการหนึ่งท่ีน่าสนใจมาก ในที่ต�าแหน่งของ 

หทัยวัตถุ (วัตถุหทยรูป) ท่ีอยู ่ส่วนบนค่อนมาทางขวา  

(At auricle) อันเป็นต�าแหน่งท่ีทางแพทย์เรยีกว่า “SA node”  

กม็ขีนาดเท่ากับเมด็บนุนาคจรงิๆ และกไ็ม่ใช่กล้ามเนือ้หัวใจ 

(มงัสหทยรปู) และมเีส้นประสาทโยงมาจากสมองส่วนกลาง 

และส่วนล่างหลายเส้นด้วยกนั มายงัต�าแหน่งหทยัวัตถนุีด้้วย 

อันเป็นท่ีน่าสนใจเหมือนเป็นตัวแบตเตอรี่ที่ต้องประจุไฟอยู่

ตลอดเวลา ยังคอยควบคุมการเต้นของหัวใจให้เป็นไปตาม

ปกติด้วย ที่ทางธรรมเรียกว่า “จิตตชรูปสำมัญ” นั่นเอง

 โดยสรุปแล้ว ก็ไม่เป็นท่ีตกใจเลยที่ทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์ได้พิสูจน์สัจธรรม ในทางพุทธศาสนาได้อย่าง

ชัดเจน จากหลายๆ เรื่องที่ผ่านมา เช่น การเห็น การได้ยิน 

เป็นต้น
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๑ เรียบเรียงจากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓  
 ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค พึงดูรายละเอียดในพระไตรปิฎกและอรรถกถาเพิ่มเติม

อัคคัญญสูตร
พระสูตรว่าด้วยต้นก�าเนิดของโลก

อาจารย์บุญณัฐศักดิ์ ทิวพัฒน์ เรียบเรียง ๑

 ข้าพเจ้า (พระอานนทเถระ) ได้สดบัมาอย่างนี ้สมัยหนึง่ 

พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ ปราสาทของนางวิสาขา 

มิคารมารดา ในบุปผาราม กรุงสาวัตถี สมัยนั้นแล วาเสฏฐ- 

สามเณรและภารทวาชสามเณร หวังความเป็นภิกษุ จึงอยู่

ประจ�าในส�านักของภิกษุ
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 ล�าดับนั้น เวลาเย็นวันหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จ

ออกจากที่เร้นแล้ว ได้เสด็จลงจากปราสาท ทรงจงกรม

อยู่ในที่กลางแจ้งที่ร่มเงาปราสาท วาเสฏฐสามเณรได้เห็น 

พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจงกรมอยู่ จึงเรียกภารทวาช-

สามเณรมา กล่าวว่า; ภารทวาชะผู้อาวุโส เราเข้าไปเฝ้า 

พระผู ้มีพระภาคเจ้า เพื่อจะฟังธรรมีกถาในที่ เฉพาะ 

พระพักตร์, ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว ได้ถวายอภิวาทพระผู้มี 

พระภาคเจ้าแล้ว 

 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า; ดูก่อนวาเสฏฐะและ 

ภารทวาชะ เธอทัง้หลายแลมชีาตเิป็นพราหมณ์ ออกบวชจาก

ตระกลูของพราหมณ์ พราหมณ์ทัง้หลายไม่ด่าไม่บรภิาษเธอ 

ทั้งหลายหรือ ? วาเสฏฐะและภารทวาชสามเณรจึงทูลว่า; 

ข้าแด่พระองค์ผูเ้จริญ พราหมณ์ท้ังหลายย่อมด่าย่อมบรภิาษ

ข้าพระองค์ ด้วยถ้อยค�าตามสมควรแก่ตนอย่างเต็มที่ ไม่มี

ลดหย่อนเลย

 พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถามว่า; พวกพราหมณ์

ด่าบริภาษเธอด้วยถ้อยค�าด่าอันสมควรแก่ตนอย่างเต็มที่  

ไม่ลดหย่อนเลยอย่างไร ? สามเณรทั้งสองทูลว่า; ข้าแต่

พระองค์ผู้เจริญ พราหมณ์ทัง้หลายกล่าวอย่างนีว่้า พรำหมณ์

เท่ำนั้น เป็นวรรณะประเสริฐที่สุด วรรณะเหล่ำอ่ืน 
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เลวทรำม พรำหมณ์เท่ำนัน้ เป็นวรรณะขำว วรรณะอืน่ด�ำ 

พรำหมณ์ทั้งหลำยเท่ำนั้นบริสุทธิ์ คนที่ไม่ใช่พรำหมณ์หำ 

บรสิทุธิไ์ม่ พรำหมณ์ท้ังหลำยเป็นบตุรเกดิจำกอุระ เกดิจำก

ปำกของพระพรหม พระพรหมเนรมิตขึ้นมำ เป็นทำยำท

ของพระพรหม พวกท่ำนมำละเสยีวรรณะท่ีประเสรฐิท่ีสุด 

ไปอยูว่รรณะเลวทรำม คือพวกสมณะโล้น เป็นพวกคหบดี 

เป็นพวกด�ำ เกิดจำกท้ำวของพระพรหม กำรที่พวกท่ำน

มำละเสียวรรณะประเสริฐสุด ฯลฯ เช่นนี้ ไม่เป็นกำรดี  

ไม่เป็นกำรสมควรเลย

 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า; ดูก่อนวาเสฏฐะและ 

ภารทวาชะ พวกพราหมณ์ระลึกเรื่องเก่าของตนไม่ได้  

จึงกล่าวเช่นนั้น ความปรากฏชัดแจ้งอยู่ว่า นางพราหมณ ี

ของพวกพราหมณ์ทั้งหลาย มีระดูบ้าง คลอดอยู่บ้าง ให้ลูก

ดื่มนมบ้าง ก็พราหมณ์เหล่านั้น เป็นผู้เกิดทางช่องคลอด 

ของนางพราหมณ์ทั้งนั้น พราหมณ์เท่านั้นเป็นวรรณะ

ประเสริฐสุด ฯลฯ เป็นทายาทของพระพรหม ดังนี้ ,  

ก็พราหมณ์เหล่าน้ัน ย่อมกล่าวตู่พระพรหม และพูดมุสา  

พวกเขาจะต้องประสพสิ่งที่ไม่เป็นบุญมากมาย
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ว่ำด้วยวรรณะ ๔
 ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ วรรณะเหล่านี้มี ๔ 

คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร, กษัตริย์บำงพระองค์

ในโลกนี้ มีปกติฆ่ำสัตว์ มีปกติถือเอำของท่ีเขำไม่ได้ให้  

มปีกตปิระพฤติผิดทำงกำม มปีกตพิดูมสุำ มีวำจำส่อเสียด 

มีวำจำหยำบคำย พูดเพ้อเจ้อ เพ่งเล็งอยำกจะได้ของเขำ  

พยำบำทปองร้ำยเขำ มีควำมเห็นผิด ธรรมท้ังหลำย 

เหล่ำนี ้อนัใดเป็นอกศุลนบัว่ำเป็นอกศุล มโีทษนบัว่ำมโีทษ 

ไม่ควรเสพนับว่ำไม่ควรเสพ ไม่ควรเป็นอริยธรรมก็นับว่ำ

เป็นไม่ควรเป็นอรยิธรรม เป็นธรรมท่ีด�ำมวีบิำกด�ำ วญิญชูน

ตเิตยีน ธรรมเหล่ำนัน้ ย่อมปรำกฏอย่ำงชดัเจน ในกษตัริย์

บำงพระองค์ในโลกนี้

 ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ แม้พราหมณ์บางคน 

ในโลกนี้...ฯลฯ... แม้แพศย์บางคนในโลกนี้...ฯลฯ... แม้ศูทร

บางคนในโลกนี้...ฯลฯ...
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ว่ำด้วยธรรมอันประเสริฐในโลกทั้งสอง
 ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษัตริย์บำงพระองค์

ในโลกนี้ เป็นผู้เว้นขำดจำกปำณำติบำติ เว้นขำดจำก

อทินนำทำน เว้นขำดจำกกำเมสุมิจฉำจำร เว้นขำดจำก

มสุำวำจำ เว้นขำดจำกปสณุำวำจำ เว้นขำดจำกผรสุวำจำ 

เว้นขำดจำกสัมผัปปลำปะ ไม่เพ่งเล็งอยำกได้ของเขำ  

มจีติไม่พยำบำท เป็นสัมมำทฏิฐ ิอย่ำงน้ีแล ธรรมทัง้หลำย

เหล่ำใด เป็นกุศลนับว่ำเป็นกุศล ไม่มีโทษนับว่ำไม่มีโทษ 

ควรเสพนับว่ำควรเสพ ควรเป็นอริยะนับว่ำเป็นอริยะ  

เป็นธรรมขำวมีวิบำกขำว วิญญูชนสรรเสริญ ธรรม 

เหล่ำนั้นย่อมปรำกฏอย่ำงชัดเจนในกษัตริย์บำงพระองค์

ในโลกนี้ 

 ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ แม้พราหมณ์บางคน 

ในโลกนี้...ฯลฯ... แม้แพศย์บางคนในโลกนี้...ฯลฯ... แม้ศูทร 

บางคนในโลกนี้...ฯลฯ...

 ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ เมื่อวรรณะทั้ง ๔  

เหล่านี้แล รวมกันเป็น ๒ ฝ่าย คือ พวกที่ตั้งอยู่ในฝ่ำยด�ำ  

วิญญูชนติเตียนพวกหน่ึง และพวกตั้งอยู ่ในฝ่ำยขำว 

วญิญชูนไม่ตเิตียนพวกหนึง่ ในเรือ่งนี ้เหตไุรพวกพราหมณ์
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จึงพากันกล่าวอย่านี้ว ่า ‘พราหมณ์เทานั้นเป็นวรรณะ

ประเสริฐสุด ฯลฯ พรหมเนรมิตขึ้น เป็นทายาทของพรหม’ 

ดังนี้ ?

 วญิญชูนทัง้หลาย ย่อมไม่รบัรองถ้อยค�าของพราหมณ์

เหล่านั้น เพราะเหตุว่า บรรดวรรณะทั้ง ๔ เหล่านี้ ผู้เป็น 

ภิกษุขีณาสพ อยู ่จบพรหมจรรย์ มีกิจควรท�าเสร็จแล้ว  

ปลงภาระลงได้แล้ว ตามบรรลุประโยชน์ของตน มีสังโยชน์

เคร่ืองผูกสัตว์ไว้สิ้นรอบแล้ว หลุดพ้นได้เพราะรู้โดยชอบ  

ผู้นั้นย่อมปรากฏว่า เป็นยอดกว่าคนทั้งหลายโดยธรรมแท้ 

หาใช่เป็นอธรรมไม่ ก็ธรรมเท่านั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ชน 

ในโลกนี ้ทัง้ในทฏิฐธรรม (ปัจจบัุนภพ) และในอภสิมัปรายภพ 

(ภพหน้าต่อๆ ไป)

ว่ำด้วยธรรมประเสริฐที่สุด
 ดกู่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ พระราชาทรงพระนาม

ว่าปเสนทิโกศล ก็ทรงทราบว่า พระสมณโคดมผู้ยอดเยี่ยม  

เสดจ็ออกบวชจากศากยราชตระกลู พวกศากยราชทัง้หลาย

ย่อมเป็นผู้ติดตามพระเจ้าปเสนทิโกศลทุกขณะ ย่อมกระท�า

การนอบน้อม การไหว้ การต้อนรับ อัญชลกีรรม สามจีกิรรม  
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ในพระเจ้าปเสนทิโกศล แต่พระเจ้ำปเสนทิโกศล ยังทรง

กระท�ำกำรไหว้ กำรต้อนรับ อัญชลีกรรม สำมีจิกรรม  

ในพระตถำคต ด้วยพระด�าริว่า ‘พระสมณโคดมมีชาติดี

กว่า เรามีชาติไม่ดี พระสมณโคดมทรงมีพระก�าลัง เราเอง

มีก�าลังทราม พระสมณโคดมมีพระฉวีวรรณผ่องใส เราเอง

มีผิวพรรณเศร้าหมอง พระสมณโคดมมีศักด์ิใหญ่ เราเองมี

ศักดิ์น้อย’ ดังนี้ โดยที่แท้ พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงสักการะ 

พระธรรม เคารพพระธรรม นับถือพระธรรม บูชาพระธรรม  

นอบน้อมพระธรรม พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงท�าการ

นอบน้อม อภิวาท ต้อนรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม ใน

พระตตถาคตอย่างนี้แล โดยบรรยายนี้ เธอพึงทรงอย่างนี้ว่า 

‘ธรรมเท่านัน้ประเสรฐิสดุในหมูช่นในโลกนี ้ทัง้ในทฏิฐธรรม 

(ปัจจุบันภพ) และในอภิสัมปรายภพ (ภพหน้าต่อๆ ไป)’

ว่ำด้วยบุตรเกิดแต่พระอุระและพระโอษฐ์
พระผู้มีพระภำค

 พระผู้มพีระภาคตรสัว่า; ดกู่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ  

เธอทั้งหลายแลมีชาติต่างกัน มีช่ือต่างกัน มีโคตรต่างกัน 

ออกจากเรือนมาบวชเป็นบรรพชิต ถูกเขาถามว่า ‘ท่าน

เป็นพวกไหน’ ดังนี้ พึงตอบเขาว่า ‘พวกเราเป็นพวก 
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สมณะศากยบุตร’ ดังน้ี ก็ผู้ใดแลมีศรัทธาในพระตถาคต 

ตั้งมั่น เกิดแต่มูลราก ตั้งมั่นอย่างมั่นคง อันสมณะ พราหมณ์ 

เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลกนี้ ให้เคลื่อนย้ายไม่ได้ 

ควรจะเรียกผู้นั้นว่า ‘เราเป็นบุตรเกิดแต่พระอุระ เกิดจาก

พระโอษฐ์ ของพระผู้มีพระภาค เกดิจากพระธรรม พระธรรม 

เนรมิต เป็นทายาทของพระธรรม’ ดังนี้ ข้อนั้นเพราะเหตุใด  

เพราะค�าว่า ธรรมกายก็ดี พรหมกายก็ดี ธรรมภูตก็ดี  

พรหมภูตก็ดี เป็นชื่อของพระตถาคต

ว่ำด้วยกำรเกิดของมนุษย์โลก
 ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมัยบางคราว โดย

อันล่วงไปแห่งกาลอันยาวนาน โลกนี้ก็จะพินาศไป เมื่อโลก

ก�าลังพินาศอยู่ โดยมากหมู่สัตว์ ย่อมวนเวียนไปเกิดในชั้น 

อาภัสสรพรหม ในช้ันอาภสัสรพรหมนัน้ สตัว์เหล่าน้ันมีความ

ส�าเร็จไดโดยทางใจ มีปีติเป็นภักษา มีรัศมีเอง ท่องเที่ยวไป 

ในอากาศ ด�ารงอยู่ในวิมานอันแสนงาม ย่อมด�ารงอยู่ได้ 

สิ้นกาลยืดยาวนาน

 มีสมัยบางครั้ง โดยกาลอันล่วงไปแห่งกาลอันยืดยาว 

โลกนีย่้อมเจรญิขึน้ เมือ่โลกก�าลงัเจริญข้ึน โดยมากเหล่าสัตว์ 

ก็จะพากันเคลื่อน (จุติ) จากอาภัสสรพรหมมาสู่ความเป็น 
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อย่างนี้อีก และสัตว์เหล่านั้น มีความส�าเร็จโดยทางใจ มีปีติ 

เป็นภักษา มีรัศมีเอง ท่องเที่ยวไปในอากาศ ด�ารงอยู่ใน 

วิมานอันแสนงาม ย่อมด�ารงอยู่ได้สิ้นกาลยืดยาวนาน

 ก็โดยสมัยนั้นแล จักรวาลนี้ก็จะกลายเป็นน�้าไปหมด 

มีความมืดมองไม่เห็น ทั้งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็ยัง 

ไม่ปรากฏ ดวงดาวนักษัตรก็ยังไม่ปรากฏ กลางวันกลางคืน 

ก็ไม่ปรากฏ เดือนหนึ่งกึ่งเดือนหนึ่งก็ยังไม่ปรากฏฤดูและปี

ก็ยังไม่ปรากฏ หญิงชายก็ยังไม่ปรากฏ หมู่สัตว์ทั้งหลายก็ถึง

การนับว่าสัตว์ ดังนี้อย่างเดียวกัน

 ในกาลบางคราว โดยอันล่วงไปแห่งกาลอันยาวนาน 

ง้วนดนิ กเ็กดิลอยอยูบ่นน�า้ ปรากฏแก่สตัว์เหล่านัน้ เหมอืน

น�้านมสดที่บุคคลเคี่ยวแล้วท�าให้เย็นสนิท แล้วปรากฏเป็น

ฝาอยู่ข้างบนฉะนั้น ง้วนดินนั้นสมบูรณ์ด้วยสี กลิ่น รส มีสี

คล้ายเนยใสอย่างดีและเนยข้นอย่างดีฉะน้ัน และได้รสอัน

น่าชอบใจ เหมือนน�้าผึ้งอันปราศจากโทษฉะนั้น

 ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ ทีนั้นแล มีสัตว ์

บางตน มีชาติโลเล กล่าวว่า ‘ท่านผู้เจริญ สิ่งที่ลอยอยู่นี ้

จะเป็นอะไร’ แล้วเอานิ้วมือช้อนเอาง้วนดินขึ้นมาลิ้มดู  

ง้วนดนิก็ได้ซ่านไปท่ัว ความอยากจงึเกดิขึน้แก่เขา สตัว์เหล่าอืน่ 
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แลกถ็งึทฏิฐานคุตขิองสตัว์นัน้ กพ็ากนัเอานิว้มือช้อนง้วนดนิ

ขึ้นมาลิ้มดู เมื่อสัตว์เหล่านั้น ก�าลังเอานิ้วมือช้อนง้วนดินนั้น

ขึ้นมาชิม ง้วนดินก็แผ่ซ่านไปทั่วสรรพางค์ และตัณหาก็เกิด

ขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ทีนั่นแล สัตว์เหล่านั้นจะพากันพยายาม

เอามือปั้นง้วนดิน ท�าเป็นค�าเพื่อจะบริโภค

 เมื่อใดแลท่ีสัตว์เหล่านั้น พยายามที่จะเอามือปั ้น 

ง้วนดิน ท�าให้เป็นค�าที่จะบริโภค เมื่อนั้นรัศมีเฉพาะตัวของ

สตัว์เหล่านัน้กจ็ะหายไป เมือ่รัศมเีฉพาะตัวหายไป พระจนัทร์

และพระอาทิตย์กย่็อมปรากฏข้ึนมา หมูด่าวนกัษตัรกป็รากฏ 

กลางคืนกลางวันก็ปรากฏ เดือนหนึ่งกึ่งเดือนก็ปรากฏขึ้น 

ฤดูและปีกป็รากฏขึน้ ด้วยเหตเุพยีงประมาณเท่านีแ้ล โลกนี ้

ก็ย่อมเจริญขึ้นมาอีก

 คร้ังน้ันแล สัตว์เหล่านัน้พากนับริโภคง้วนดนิ มง้ีวนดนิ 

เป็นภักษา เป็นอาหาร ได้ด�ารงอยู่ตลอดกาลยืดยาวนาน 

ความแข็งแกร่งก็เกิดมีในร่างกายของสัตว์เหล่านั้น ความ 

มีผิวพรรณดีก็ปรากฏชัดขึ้นมา สัตว์บางพวกก็มีผิวพรรณดี  

บางพวกมีผิวพรรณเลว สัตว์เหล่าใดมีผิวพรรณดี ก็ดูหมิ่น

สัตว์ที่มีผิวพรรณเลว ว่าเรามีผิวพรรณดีกว่าสัตว์เหล่านั้น 

สัตว์เหล่านั้นมีผิวพรรณเลวกว่าเรา จึงเกิดมีมานะถือตัว 
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เพราะการดูหมิ่นเรื่องผิวพรรณเป็นปัจจัย ง้วนดินก็ได้

อันตรธานหายไป สัตว์เหล่านั้นจึงประชุมกัน แล้วพากัน 

ทอดถอนใจว่า ‘รสดี รสดี’ แม้ในทุกวันนี้พวกมนุษย์ได้ของ

มีรสดีบางอย่างเท่านั้น ก็พากันกล่าวอย่างนี้ว่า ‘รสดี รสดี’ 

ว่ำด้วยกะบิดินเป็นต้นเกิดขึ้น
 ดกู่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครัง้นัน้แล เมือ่ง้วนดนิ 

ของสัตว์เหล่านั้นหายไป กะบิดินก็ปรากฏ เหมือนเห็ด  

กะบิดินนั้นถึงพร้อมด้วยสี กลิ่น รส มีสีเหมือนเนยใสที่ปรุง

อย่างดีหรือเนยข้นอย่างดี และมีรสอย่างน่าชอบใจเหมือน

น�้าผ้ึงซ่ึงปราศจากโทษฉะนั้น สัตว์เหล่านั้น ก็ได้พยายาม

บริโภคกะบิดินเป็นภักษา เป็นอาหาร ได้ด�ารงอยู่ตลอดกาล

ยืดยาวนาน ความเป็นผู้กล้าแข็ง ก็ปรากฏขึ้นในกายของ

สัตว์เหล่านั้น และความเป็นผู้มีผิวพรรณงดงามก็ปรากฏ

ชัดข้ึน สัตว์บางพวกมีผิวพรรณดี บางพวกมีผิวพรรณเลว  

กเ็กดิการดหูมิน่กนัขึน้ ต่างก็มมีานะเกดิขึน้ เพราะการดหูมิน่ 

ผิวพรรณเป็นปัจจัย กะบิดินก็อันตรธานไป เมื่อกบะดิน 

หายไปแล้ว เครือดินได้ปรากฏขึ้นมา คล้ายผลมะพร้าว 

บริบูรณ์ด้วยสี กลิ่น รส มีสีเหมือนเนยใสที่ปรุงอย่างดีหรือ
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เนยข้นอย่างดี และมีรสชาติน่าชอบใจ เหมือนน�้าผึ้งซึ่ง

ปราศจากโทษ สัตว์เหล่านั้นได้พยายามบริโภคเครือดิน 

เป็นภักษา เป็นอาหาร ได้ด�ารงอยู่ตลอดกาลยืดยาวนาน 

ความเป็นผู ้กล้าแข็งก็ได้ปรากฏขึ้นในร่างกายของสัตว์ 

เหล่านั้น ความเป็นผู้มีผิวพรรณดีก็ปรากฏขึ้น สัตว์บางพวก

มีผิวพรรณดี บางพวกมีผิวพรรณเลว ก็เกิดการดูหมิ่นกันขึ้น  

ต่างก็มีมานะถือตัว เพราะการดูหมิ่นผิวพรรณเป็นปัจจัย 

เครือดินก็อันตรธานหายไป ต่างพากันทอดถอนใจว่า  

‘เครือดินของเราได้สูญหายไปหมดแล้ว’

ว่ำด้วยปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติ
 ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้นแล เม่ือ 

เครอืดนิได้สูญหายไปแล้ว ข้าวสาลซีึง่บงัเกดิในทีท่ีไ่ม่ต้องไถ 

ไม่มีร�า ไม่มีแกลบ บริสุทธิ์ มีกลิ่นหอม มีเมล็ดเป็นข้าวสาร

ปรากฏขึน้มา สตัว์ทัง้หลายก็พากนัขนเอาข้าวสาลชีนดิใดมา 

เพื่อเป็นอาหารมื้อเย็นในเวลาเย็น ตอนเช้าข้าวสาลีชนิดนั้น 

ก็สุกงอมขึ้นมาแทน และในตอนเช้า สัตว์ทั้งหลายได้พากัน

ขนเอาข้าวสาลชีนดิใดมา เพือ่บริโภคในเวลาเช้า ในตอนเย็น 

ข้าวสาลชีนดินัน้กส็กุงอมขึน้มาแทน ความบกพร่องไปหาได้
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ปรากฏไม่ เหล่าสัตว์ท้ังหลายพากันบริโภคข้าวสาลี ซึ่งเกิด 

สุกเองในทีท่ีไ่ม่ต้องไถ มข้ีาวสาลเีป็นภกัษา เป็นอาหาร ด�ารง

อยู่ตลอดกาลยืดยาวนาน ความกล้าแข็งได้เกิดขึ้นภายใน

กายของสตัว์เหล่านัน้ และความเป็นผูม้ผีวิพรรณงดงามกไ็ด้

ปรากฏอย่างชดัเจน และเพศหญงิกป็รากฏแก่หญงิ เพศชาย

ก็ปรากฏแก่ชาย

 ก็ได้ยินว่า หญิงย่อมเพ่งดูชายอยู่ตลอดเวลา และชาย 

ก็เพ่งดูหญิงอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน เมื่อชนเหล่านั้นต่างเพ่ง

ดูกันและกันอยู่ตลอดเวลา ความก�าหนัดก็เกิดขึ้น ความ

เร่าร้อนก็ปรากฏในกายชนเหล่านั้น เพราะความเร่าร้อน

เป็นปัจจัย จึงได้เสพเมถุน สัตว์เหล่าใดแลเห็นสัตว์อื่นก�าลัง 

เสพเมถุนกัน ก็โปรยฝุ่นลงบ้าง โปรยเถ้าลงบ้าง โปรยโคมัย 

ลงบ้าง ด้วยกล่าวว่า ‘คนถ่อย เจ้าจงฉิบหาย’ ดังนี้ แล้ว 

กล่าวว่า ‘กส็ตัว์จกักระท�ากรรมอย่างนีแ้ก่สตัว์อย่างไร’ ดงันี้ 

แม้ในขณะนี ้ชนบทบางแห่ง เมือ่น�าสตัว์ถกูฆ่าไปสูต่ะแลงแกง  

มนุษย์เหล่าอื่นก็จะซัดฝุ่นบ้าง ซัดเถ้าบ้าง ซัดโคมัยบ้าง  

ใส่คนชื่อนั้น

 โดยสมัยนั้น การซัดฝุ่นเป็นต้น รู้กันว่าไม่เป็นธรรม  

ในบัดนี้รู้กันว่าเป็นธรรม สัตว์เหล่าใดแลย่อมเสพเมถุนกัน 
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สัตว์เหล่าน้ันย่อมไม่ได้เพ่ือจะเข้าไปยังหมู่บ้านหรือนิคม 

ตลอด ๓ เดือนบ้าง ๒ เดือนบ้าง ในกาลนั้นแล สัตว์ทั้งหลาย

ถึงความชั่วช้าในอสัทธรรมนั้นตลอดเวลา ในกาลนั้นสัตว์

เหล่านั้น จึงได้พากันพยายามสร้างเรือนอยู่ เพื่อประโยชน์

แก่การปกปิดอสัทธรรมนั้น

 สัตว์บางคนซึง่มชีาตขิีเ้กยีจ ได้มคีวามคดิว่า ‘ท่านผูเ้จรญิ  

เราต้องน�าเอาข้าวสาลีมาเพ่ือเป็นอาหารเย็นในเวลาเย็น  

และเพื่อเป็นอาหารเช้าในตอนเช้า ย่อมเดือดร้อนจริง  

อย่ากระนั้นเลย เราควรน�าข้าวสาลีมาครั้งเดียวให้พอเพียง

เพื่อบริโภคท้ังในเวลาเช้าและเวลาเย็น’ ครั้งนั้น สัตว์นั้น 

ก็ถึงทิฏฐานุคติของสัตว์นั้นแล้ว น�าข้าวสาลีมาครั้งเดียว  

เพื่ออาหารทั้งสองเวลา ทั้งในเวลาเย็น ทั้งในเวลาเช้า ดังนี้

 ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ สัตว์นั้นถึงทิฏฐานุคติ 

ของสัตว์นั้น จึงน�าข้าวสาลีมาเพื่อเป็นอาหารถึง ๔ วัน  

แล้วกล่าวว่า ‘อย่างนี้ก็ดีนะ ผู้เจริญ’ เมื่อใดแลสัตว์นั้นได้

พยายามจะบริโภคข้าวสาลีที่สั่งสมไว้ ครั้งนั้นข้าวสาลีจึงมี 

ร�าห่อเมล็ดบ้าง มีแกลบห่อเมล็ดบ้าง ต้นที่ถูกเกี่ยวแล้ว 

ก็ไม่กลับงอกข้ึนมาอีก การขาดตอนก็ปรากฏขึ้น ข้าวสาล ี

จึงได้มีเป็นกลุ่มขึ้นมา สัตว์เหล่าน้ันจึงได้ประชุมพร้อมกัน 
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ครั้นแล้วก็จะพากันทอดถอนใจว่า ‘ผู้เจริญ ธรรมอันเลว

ทรามได้ปรากฏในสัตว์ท้ังหลาย เพราะความปรากฏแห่ง

อกุศลกรรมอันลามกของพวกเรานั่นแล ฉะนั้นเราควรแบ่ง

ข้าวสาลีกัน และพึงกั้นเขตคันกัน’ ดังนี้

 ครัง้นัน้แล สตัว์บางตนมีความโลเล รกัษาส่วนของตนไว้  

ถือเอาส่วนอ่ืนที่เขาไม่ได้ให้บริโภค สัตว์ทั้งหลายได้พากัน

จับสัตว์นั้นแล้ว กล่าวค�านี้ว่า ‘ท่านท�ากรรมชั่ว รักษาส่วน

ของตนไว้ ถือเอาส่วนอื่นที่เขาไม่ได้ให้บริโภค ท่านอย่า

ได้ท�ากรรมชั่วช้าอย่างนี้อีก’ สัตว์นั้นก็รับค�าว่า ‘จะไม่ท�า 

อย่างนี้อีก’ แม้ในครั้งที่ ๒ คร้ังท่ี ๓ สัตว์นั้นก็รับอย่างนั้น 

และสัตว์นั้นก็ยังรักษาส่วนของตน แล้วถือเอาส่วนอื่นที่เขา

ไม่ได้ให้บริโภค สัตว์ทั้งหลายได้พากันจับสัตว์นั้น เอามือทุบ  

เอาก้อนดินขว้าง เอาท่อนไม้ตี อทินนาทานจึงปรากฏ  

การครหาจึงปรากฏ มุสาวาทปรากฏ การจับท่อนไม้ปรากฏ

 ครั้งนั้นแล สัตว์ทั้งหลายจึงประชุมพร้อมกัน แล้ว 

ทอดถอนใจว่า ‘ผู้เจริญ ธรรมอันลามกเลวทรามปรากฏใน

หมู่สัตว์ได้ อย่ากระนั้นเลย เราควรนับถือสัตว์ผู้หนึ่ง ซึ่งจะ

ว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวได้ ติเตียนผู้ที่ควรติเตียนได้ ขับไล่ 

ผูท้ีค่วรขบัไล่ได้ ส่วนพวกเราจกัให้ส่วนแห่งข้าวสาลแีก่ผูน้ัน้’ 

สัตว์เหล่านั้น จึงเข้าไปหาสัตว์ที่มีรูปร่างงามกว่า น่าดูกว่า  
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น่าเลื่อมใสกว่า มีศักดิ์ใหญ่กว่าแล้วได้กล่าวค�านั้นว่า  

‘มาเถดิสตัว์ผูเ้จรญิ ท่านจงว่ากล่าวผู้ท่ีควรว่ากล่าวได้โดยชอบ  

จงติเตียนผู้ที่ควรติเตียน จงขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่ได้ ส่วนพวก

เราจักให้ส่วนแห่งข้าวสาลีแก่ท่าน’ ดังนี้ สัตว์นั้นได้รับค�า

ของสัตว์เหล่านั้น

ว่ำด้วยต้นเหตุเกิดอักขระว่ำ 
“มหำสมมติ กษัตริย์ รำชำ”

 ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะชนผู ้เป็น

หัวหน้าอันมหาชนสมมติแล้ว อักขระว่า มหำสมมติ จึงได ้

เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก เพราะผู้เป็นหัวหน้า เป็นใหญ่แห่งเขต 

ฉะนั้นอักขระว่า กษัตริย์ จึงอุบัติขึ้นเป็นค�าที่ ๒ เพราะเหตุ

ทีผู่เ้ป็นใหญ่ ย่อมยงัชนเหล่าอืน่ให้ยนิดโีดยชอบธรรม ฉะนัน้

อกัขระว่า รำชำ จงึบงัเกิดขึน้เป็นค�าท่ี ๓ เพราะเหตุดงักล่าว

มานี้ การบังเกิดข้ึนของหมู่กษัตริย์จึงเกิดขึ้นมีขึ้นมาด้วย

อักขระที่เข้าใจกันว่าเลิศเป็นของเก่า เรื่องของสัตว์เหล่านั้น

จะเหมือนกันและไม่เหมือนกันกับสัตว์อื่นนั้น ก็ด้วยธรรม 

หาใช่ด้วยอธรรมไม่ ก็ธรรมเท่านัน้ประเสรฐิทีส่ดุในหมูช่นใน

โลกนี้ ทั้งในทิฏฐธรรม (ปัจจุบันภพ) และในอภิสัมปรายภพ 

(ภพหน้าต่อๆ ไป)
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ว่ำด้วยกำรเกิดแห่งพรำหมณ์
 ครั้งนั้นแล สัตว์บางจ�าพวกได้มีความคิดอย่างนี้ว่า  

‘ผู้เจริญ การถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้จักปรากฏ ฯลฯ การ

ขับไล่จักปรากฏ ในเพราะบาปธรรมอันใด บาปธรรมอันนั้น

ปรากฏในหมู่สัตว์ทั้งหลาย อย่ากระนั้นเลย พวกเราควร

ลอยอกุศลธรรมอันลามกทิ้งเสียเถิด เพราะสัตว์ทั้งหลาย 

พากันลอยอกุศลท้ิงไป’ ฉะนั้นอักขระว่า พรำหมณ์ จึง

บังเกิดขึ้นครั้งแรก พราหมณ์เหล่านั้นจึงสร้างกระท่อม

มุ่งด้วยใบไม้ไว้ในราวป่า แล้วเพ่งอยู่ในกระท่อมที่มุงด้วย 

ใบไม้นั้น พวกพราหมณ์เหล่านั้นไม่มีการหุงต้ม ไม่มีการ 

ต�าข้าวในเวลาเย็น เวลาเช้าพวกเขาก็พากันเที่ยวไปยัง

หมู ่บ้าน ต�าบล และเมือง แสวงหาอาหารเพ่ือบริโภค  

เมื่อได้อาหารแล้ว ก็เพ่งอยู่ในกุฏิใบไม้นั้น หมู่มนุษย์พบเข้า 

ก็เกิดอักขระว่า ฌำยิกำ (ผู ้เพ่ง) จึงบังเกิดเป็นค�าที่ ๒  

ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ บรรดาสัตว์เหล่านั้น  

บางพวกเมื่อไม่ได้ส�าเร็จฌานในกระท่อมที่มุงด้วยใบไม้ 

ในราวป่า จึงเที่ยวไปรอบหมู่บ้าน รอบนิคม ท�าคัมภีร์มาอยู่

มนุษย์ทั้งหลายเห็นเขาเข้าจึงกล่าวว่า ‘ผู้เจริญ สัตว์เหล่าน้ี 

ไม่ได้บรรลุฌาน ไม่เพ่งอยู่’ ฉะนั้นอักขระว่า อัชฌำยิกำ  
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(ผู้ไม่เพ่ง) ดังนี้ จึงบังเกิดขึ้นเป็นค�าที่ ๓ ก็ค�านั้น โดยสมัยนั้น  

สมมตกินัว่าเป็นค�าเลว แต่สมัยนี ้ค�านัน้สมมติกนัว่าประเสรฐิ 

การบังเกิดขึ้นของหมู่พราหมณ์นั้น โดยอักขระที่เข้าใจกัน 

ว่าเลิศ เป็นของเก่า จึงได้มี เรื่องของสัตว์ทั้งหลายจะเหมือน

หรือไม่เหมือนกัน โดยธรรมเท่านั้น หาใช่โดยอธรรมไม่  

ธรรมเท่านัน้ประเสริฐทีส่ดุในหมูช่นในโลกนี ้ทัง้ในทฏิฐธรรม 

(ปัจจุบันภพ) และในอภิสัมปรายภพ (ภพหน้าต่อๆ ไป)

ว่ำด้วยกำรเกิดแห่งแพศย์
 ดูก ่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ บรรดาสัตว์นั้น 

บางพวก ยึดมั่นเมถุนธรรม แยกประกอบการงาน (เช่น  

โคปกกรรม การรักษาความปลอดภัย พาณิชยกรรม  

การค้าขาย) ฉะนั้นอักขระว่า แพศย์ แพศย์ จึงบังเกิดขึ้น 

เพราะเหตุดังกล่าวมานี้ การบังเกิดของพวกแพศย์จึงมีได้

อย่างนี ้การบังเกดิข้ึนของหมูแ่พศย์นัน้ โดยอักขระทีเ่ข้าใจกัน 

ว่าเลิศ เป็นของเก่า จึงได้มี เรื่องของสัตว์ทั้งหลายจะเหมือน

หรือไม่เหมือนกัน โดยธรรมเท่านั้น หาใช่โดยอธรรมไม่  

ธรรมเท่านัน้ประเสริฐทีส่ดุในหมูช่นในโลกนี ้ทัง้ในทฏิฐธรรม 

(ปัจจุบันภพ) และในอภิสัมปรายภพ (ภพหน้าต่อๆ ไป)
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ว่ำด้วยกำรเกิดแห่งศูทร
 ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ บรรดาสัตว์เหล่านั้น 

สัตว์ที่เหลือประพฤติตนโหดร้าย ท�างานต�่าต้อย เพราะสัตว์

เหล่านั้นประพฤติตนโหดร้าย ท�างานที่ต�่าต้อยฉะนั้น ค�าว่า 

ศทูร ศทูร จงึเกิดขึน้ ด้วยเหตดุงักล่าวมานี ้การบงัเกดิขึน้ของ

หมูศ่ทูรนัน้ จงึมไีด้ด้วยอักขระทีเ่ข้าใจกันว่าเลศิ เป็นของเก่า 

เรือ่งของสตัว์ทัง้หลายจะเหมอืนหรอืไม่เหมือนกันกบัสตัว์อืน่ 

กโ็ดยธรรมเท่านัน้ หาใช่โดยอธรรมไม่ ธรรมเท่านัน้ประเสรฐิ

ทีส่ดุในหมูช่นในโลกนี ้ทัง้ในทฏิฐธรรม (ปัจจบุนัภพ) และใน

อภิสัมปรายภพ (ภพหน้าต่อๆ ไป)

ว่ำด้วยกำรเกิดแห่งสมณะ
 ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็สมัยที่กษัตริย์ 

ติเตียนธรรมของตน จึงออกจากเรือนบวช ด้วยคิดว่า  

‘เราเป็นสมณะ’ แม้พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ติเตียนธรรม 

ของตน จึงออกจากเรือน บวชเป็นบรรพชิต ด้วยคิดว่า  

‘เราจักเป็นสมณะ’ ดังนี้ การบังเกิดขึ้นแห่งหมู่สมณะจึงได้ 

มีขึ้น ด้วยหมู่ทั้ง ๔ เหล่านี้ เรื่องของสัตว์เหล่านั้น จะเหมือน

หรือไม่เหมือนกับสัตว์เหล่าอ่ืน ก็โดยธรรมเท่านั้น หาใช่
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อธรรมไม่ ธรรมเท่านั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนในโลกนี้  

ทั้งในทิฏฐธรรม (ปัจจุบันภพ) และในอภิสัมปรายภพ  

(ภพหน้าต่อๆ ไป)

ท�ำกรรมอย่ำงไรได้รับวิบำกอย่ำงนั้น
 กษัตริย์ก็ดี พราหมณ์ก็ดี แพศย์ก็ดี ศูทรก็ดี ประพฤติ

กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เป็นมิจฉาทิฐิ สมาทานกรรม

ด้วยอ�านาจมจิฉาทฐิ ิเพราะยดึถอืกรรมด้วยอ�านาจมจิฉาทฐิิ 

เป็นเหตุเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงอบาย 

ทุคติ วินิบาต นรก ทั้งสิ้น

 กษัตริย์ก็ดี พราหมณ์ก็ดี แพศย์ก็ดี ศูทรก็ดี ประพฤติ

กายสจุรติ วจสีจุริต มโนสจุรติ เป็นสมัมาทฏิฐ ิสมาทานกรรม

ด้วยอ�านาจสัมมาทิฏฐิ เพราะการยึดถือกรรมด้วยอ�านาจ

สัมมาทิฏฐิเป็นเหตุ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อม

เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

 กษัตรย์ก็ดี พราหมณ์ก็ดี แพศย์ก็ดี ศูทรก็ดี มีปกติ

ท�ากรรมทั้ง ๒ อย่าง ด้วยกาย วาจา ใจ มีความเห็นเจือปน

กนั ยึดถือกรรมด้วยอ�านาจเจอืปนกนั เพราะการยดึถอืกรรม

ด้วยอ�านาจความเหน็อนัเจอืปนกันเป็นเหต ุเบือ้หน้าแต่ตาย

เพราะกายแตก ย่อมได้เสวยสุขบ้างทุกข์บ้าง
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๒ โพธิปักขิยธรรม ๗ หมวด ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕  
 พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ มรรคมีองค์ ๘

 กษตัรย์กดี็ พราหมณ์กด็ ีแพศย์กด็ ีศทูรกด็ ีส�ารวมกาย 

วาจา และใจ อาศยัการเจริญโพธปัิกขยิธรรมทัง้ ๗ หมวดแล้ว๒  

ย่อมปรินิพพานในโลกนี้แท้

 บรรดาวรรณะทั้ง ๔ เหล่านี้ วรรณะใดเป็นภิกษุ 

ผู้อรหันต์ สิ้นอาสวะแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว มีกรณียะ 

อันกระท�าแล้ว ปลงภาระได้แล้ว ตามบรรลุประโยชน ์

ของตนแล้ว มีสังโยชน์เครือ่งผกูสตัว์ไว้ในภพสิน้แล้ว เพราะรู้ 

โดยชอบ วรรณะนัน้ปรากฏว่าเป็นผู้เลศิกว่าวรรณะเหล่านัน้ 

โดยธรรม หาใช่โดยอธรรมไม่ ธรรมเท่านั้นประเสริฐสุด 

ในหมู่ชนในโลกนี้ ทั้งในทิฏฐธรรม (ปัจจุบันภพ) และใน 

อภิสัมปรายภพ (ภพหน้าต่อๆ ไป) 

 ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ แม้สุนังกุมารพรหม 

และแม้เราเองก็กล่าวอย่างนี้ว่า ‘กษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐ

ทีส่ดุ ในหมูช่นผูม้คีวำมรงัเกยีจด้วยโคตร ท่ำนผูพ้ร้อมด้วย

วิชชำและจรณะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในเทวดำและมนุษย์

ทั้งหลำย’ ดังนี้
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 พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระด�ารัสนี้แล้ว วาเสฏฐ- 

สามเณรและภารทวาชสามเณร ก็ชื่นชมภาษิตของ 

พระผู้มีพระภาคฉะนี้แล สามเณรทั้ง ๒ นั้นก�าลังน้อม 

ระลึกถึง รู ้ตามพระสูตรนี้ ได้บรรลุพระอรหันต์ พร้อม 

ปฏิสัมภิทาทั้งหลาย

จบอัคคัญญสูตร
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มรณุปปัตติจตุกกะ๑

อาจารย์นิตยา ปรีชายุทธ เรียบเรียง

 
 มรณุปฺปตฺติจตุกฺก เมื่อแยกศัพท์แล้วได้ ๓ ศัพท์ คือ

 มรณ + อุปฺปตฺติ + จตุกฺก มีความหมายดังนี้

   มรณ         หมายถึง  ความตาย    

   อุปฺปตฺติ         ”        การเกิดขึ้น

   จตุกฺก            ”       มี ๔ อย่าง

 เมื่อรวมแล้วเป็น มรณุปฺปตฺติจตุกฺก แปลว่า ความ 

เกิดขึ้นแห่งความตาย มี ๔ ประการ หรือหมายความว่า  

เหตุทีท่�าให้ความตายปรากฎขึน้ ม ี๔ ประการ ดงัวจนตัถะว่า

   มรณสฺส อุปฺปตฺตีติ มรณุปฺปตฺติ.๒

 แปลความว่า การเกิดขึ้นแห่งความตาย ชื่อว ่า  

มรณุปปัตติ

๑ เรียบเรียงจาก คู่มือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๕ วีถิมุตตสังคหะ  
 ของมูลนิธิแนบมหานีรานนท์
๒ วิภาวินี. (บาลี) ๘๙/๒๖๓ (มจร.)
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๑ พจนานุกรม มคธ-ไทย หน้า ๒๕๑

   จตุนฺนํ สมาหาโร จตุกฺกํ.๑  

 แปลความว่า การรวมของ ๔ อย่าง ชื่อว่า จตุกกะ

 ส�าหรับค�าว่า มรณะ ซึ่งแปลว่า ความตาย หรือจุติ  

หรือดับนั้น อาจจ�าแนกได้เป็น ๓ ประเภท คือ :-

 ๑. ขณิกมรณะ หมายถึง การดับของรูปนาม ตาม

อาการแห่งอุปปาทะ ฐีติ ภังคะ คือการเกิดขึ้น ต้ังอยู ่  

และดับไป ขณะดับ คือภังคขณะ ชื่อว่า ขณิกมรณะ

 ๒. สมมุติมรณะ หมายถึง ความตายของคนและสัตว์ 

อันเป็นไปตามโวหารของโลกที่ใช้กันโดยทั่วไป

 ๓. สมุจเฉทกมรณะ หมายถึง การปรินิพพานของ 

พระอรหันต์

 ในมรณุปปัตติจตุกกะนี้ มุ ่งหมายเอาสมมุติมรณะ 

และสมุจเฉทกมรณะ ๒ ประเภทนี้เท่านั้น ส่วนขณิกมรณะ  

ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องความตาย ที่จะได้กล่าวเป็นล�าดับต่อไป
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แสดงควำมตำย ๔ ประกำร 
 ตามนัยแห่งพระอภิธัมมัตถสังคหะบาลี มีแสดงว่า

 “อายุกฺขเยน กมฺมกฺขเยน อุภยกฺขเยน อุปจฺเฉทก- 

กมฺมุนา เจติ จตุธา มรณุปฺปตฺติ นาม ฯ” ๑

 แปลความว่า ชื่อว่า มรณุปปัตติ คือ เหตุที่ท�าให้ความ

ตายปรากฏขึ้นนั้น มี ๔ อย่าง คือ :-

 ๑. อายุกขยมรณะ  ได้แก่  ตายเพราะสิ้นอายุ

 ๒. กัมมักขยมรณะ  ”     ตายเพราะสิ้นกรรม

 ๓. อุภยักขยมรณะ  ”   ตายเพราะสิ้นอายุ

            และสิ้นกรรม

 ๔. อุปัจเฉทกมรณะ  ”   ตายเพราะกรรมเข้าไป

            ตัดรอน

อธิบำย

 ๑. อำยุกขยมรณะ 

 อายุกขยมรณะ ตายเพราะสิ้นอายุ มีวจนัตถะว่า  

   อายุโน ปริกฺขเยน มรณํ อายุกฺขยมรณํ. ๒ 

 ความตายเพราะการสิน้ไปของอาย ุช่ือว่า อายุกขยมรณะ

๑ อภิ.สงฺคห. (บาลี) ๘๙/๓๔ (มจร.)
๒ วิภาวินี. (บาลี) ๘๙/๒๖๓ (มจร.)
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 อำยุ เมื่อว่าโดยสภาวธรรมนั้น ได้แก่ ชีวิตรูป ในที่นี้ 

มุง่หมายเอาอายขุยั ซึง่เป็นการก�าหนดขอบเขตแห่งการตัง้อยู่ 

ของชีวิตรูปนั่นเอง

 เมือ่กล่าวโดยบคุคลาธิษฐาน การตายเพราะสิน้อายนุัน้  

หมายถงึ ตายเมือ่แก่ หรอืแก่ตาย คอืถงึความชรา แล้วจงึตาย

 ในสมัยพุทธกาล มนุษย ์มีอายุ ขัยได ้  ๑๐๐ ป ี

โดยประมาณ นับแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว 

อายุขัยก็ลดน้อยลงในอัตราส่วนประมาณ ๑๐๐ ปีต่อ ๑ ปี  

คือเวลาล่วงไปแล้ว ๑๐๐ ปี อายุขัยของมนุษย์จะลดน้อยลง  

๑ ปี จนปัจจุบันล่วงปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้า 

ไปแล้ว ๒,๕๐๐ ปี มนุษย์จึงมีอายุขัยประมาณได้ ๗๕ ปี

 ส�าหรับอายุขัยของพรหม ของเทวดา ต่างก็มีขอบเขต

อายุตามภูมิของตนที่เกิดอยู่

 ส�าหรบัมนษุย์ในชมพทูวปีนัน้ ก�าหนดอายขุยัไม่แน่นอน  

มีขึ้น ๆ ลง ๆ เม่ือเวลาขัยอายุขึ้นก็ขึ้นสูงถึงอสงไขยปี  

เมื่อเวลาขัยอายุลงต�่าสุดก็ต�่าลงจนถึง ๑๐ ปี ในปัจจุบันนี้ 

ก�าหนด ๗๕ ปีเป็นอายุขัย จึงแสดงว่า แม้สัตว์ทั้งหลาย 

ในโลกนี้ ยังมีอ�านาจของกรรมอุปถัมภ์ค�้าจุนอยู่ก็จริง แต่

เมือ่ครบอายขุยัแล้วกจ็ะต้องถงึแก่ความตายไปเป็นส่วนมาก  

ผู้ที่จะมีอายุขัยเกินกว่าก�าหนดไว้ก็มีอยู่บ้าง ซึ่งต้องอาศัย
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อดีตกรรมที่เก่ียวกับการฆ่าสัตว์ เบียดเบียนสัตว์ไว้ไม่มี 

และต้องอาศัยปัจจุบันกรรมในฝ่ายดี มีการท�าบุญให้ทาน  

รักษาศีล บ�าเพ็ญภาวนาไว้ให้ใจบริสุทธิ์ ตลอดจนรักษา

สุขภาพพลานามัยไว้อย่างดี เหตุเหล่านี้จะช่วยอุปถัมภ์ให้

มีอายุอยู่นานได้เกินอายุขัยได้บ้าง ดังในปัจจุบันนี้ มีผู้มี 

อายุยืนเกินกว่า ๗๕ ปี ก็มีบ้าง ในสมัยพุทธกาลก็มีอยู ่

หลายท่าน เช่น พระอานนท์ พระมหากัสสปะ นางวิสาขา 

เหล่านี้ อายุยืนเกินกว่า ๑๐๐ ปี ดังนี้เป็นต้น

 ๒. กัมมักขยมรณะ 

 กัมมักขยมรณะ คือ ความตายเพราะสิ้นกรรม  

มีวจนัตถะว่า

   กมฺมุโน ปรนิฏฺิิตวปิากตฺตา มรณ ํกมมฺกขฺยมรณ.ํ๑ 

 การตายเพราะความที่วิบากของกรรมสิ้นสุดลง ชื่อว่า 

กัมมักขยมรณะ

 “กรรม” ที่เป็นผู้ก�าหนดความตายนี้ มุ่งหมายเอา

 ชนกกรรม คอื กรรมมหีน้าทีส่่งผลให้ปฏสินธิปรากฎขึน้ 

ในภพนั้น ๆ

๑ วิภาวินี. (บาลี) ๘๙/๒๖๓ (มจร.)
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 อุปถัมภกกรรม  คอื กรรมมหีน้าทีช่่วยอดุหนนุให้รูปนาม 

ที่เกิดจากชนกกรรมให้ตั้งอยู่ได้ในภพนั้น ๆ

 การสิ้นสุดอ�านาจแห่งกรรมทั้งสองนี้แหละ ชื่อว่า  

“กัมมักขยมรณะ” ผู้ที่เกิดมาโดยอ�านาจแห่งกรรมทั้งสองนี้  

ให้ตั้งอยู่ได้เพียง ๑ เดือน ๑ ปี ๕ ปี และ ๑๐ ปี เหล่านี้ 

เป็นต้น คงตั้งอยู ่ได้ไม่ครบก�าหนดแห่งอายุขัยของผู้นั้น 

เป็นเหตุให้ต้องตายลงโดยเร็วดังกล่าวข้างต้น ย่อมแสดงว่า  

เป็นการตายด้วยความสิ้นสุดแห่งอ�านาจกรรม เรียกว่า  

กัมมักขยมรณะ การตายเพราะส้ินอ�านาจกรรมนี้ บางทีก็

เรียกว่า ปุญญักขยมรณะ หมายความว่า ตายเพราะสิ้นบุญ 

หรือหมดบุญ ซ่ึงใช้เรียกในความตายของเทวดาและพรหม 

ฉะนั้น ปุญญักขยมรณะ ก็หมายถึง กัมมักขยมรณะ นั่นเอง

 ๓. อุภยักขยมรณะ 

 อุภยักขยมรณะ คือ ตายเพราะสิ้นอายุ และสิ้นกรรม 

มีวจนัตถะแสดงว่า

   อายุกมฺมานํ สกเมว ปริกฺขีณตฺตา มรณํ  

อุภยกฺขยมรณํ. ๑ 

 การตายเพราะการส้ินสุดแห่งอายุและกรรมเสมอกัน

ทั้งสอง ชื่อว่า “อุภยักขยมรณะ”

๑ วิภาวินี. (บาลี) ๘๙/๒๖๓ (มจร.)
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 ความตายเพราะเหตท้ัุงสองนี ้หมายความว่า ผูต้ายนัน้ 

มีอายุยืนอยู่ได้จนกระทั่งครบอายุขัย และอ�านาจของกุศล  

อกุศลชนกกรรมก็พอดีหมดลงพร ้อมกับความสิ้นสุด 

แห่งอายุ เช่น มนุษย์ที่เกิดมาในสมัยนี้ มีก�าหนดอายุ ๗๕ ปี 

เป็นอายุขัย และอ�านาจแห่งกุศลชนกกรรมของผู้นั้น ก็มี

อ�านาจอยู่ได้ ๗๕ ปีเช่นเดียวกัน เมื่อผู้นั้นมีอายุถึง ๗๕ ปี  

ก็ตายลง กล่าวได้ว่า ความตายของผู้นั้นเป็นอุภยักขยมรณะ 

หรอืสตัว์เดรจัฉาน เช่น สนุขั มกี�าหนดอายปุระมาณ ๑๐-๑๒ ปี  

เป็นอายุขัย และสุนัขนั้น มีอ�านาจอกุศลชนกกรรมอยู่ได้ 

๑๐-๑๒ ปี เมื่อสุนัขนั้นมีอายุถึง ๑๐-๑๒ ปี ก็ตายลง กล่าว

ได้ว่า การตายของสุนัขตัวนั้นเป็นอุภยักขยมรณะ

 อนึ่ง การปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ

พระปัจเจกพุทธเจ้าก็กล่าวได้ว่า เป็นอุภยักขยมรณะ เพราะ

ต้องอยู่ถึงอายุขัย ไม่มีใครท�าอันตรายให้ตายได้ เป็นผู้อยู่จน

สิ้นกรรม

 ๔. อุปัจเฉทกมรณะ 

 อุปัจเฉทกมรณะ คือ การตายโดยกรรมเข้าไปตัดรอน 

ได้แก่ การตายเพราะประสบอุปัทวเหตโุดยการตายยงัไม่ทนั

สิ้นอายุและสิ้นกรรม มีวจนัตถะแสดงว่า
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   อุปจฺฉินฺทตีติ อุปจฺเฉทกํ.๑  

 แปลความว่า กรรมอันใด ย่อมเข้าไปตัดวิบาก และ 

กัมมชรูป ที่เกิดจากชนกกรรม ฉะนั้น กรรมนั้นชื่อว่า  

“อุปัจเฉทกะ” ได้แก่ อกุศลกรรม ๑๒ มหากุศลกรรม ๘  

และอรหัตตมรรคกรรม ๑

   อุปจฺเฉทเกน ปวตฺติ มรณํ อุปจฺเฉทกมรณํ ๒  

 การตายที่เป็นไปเพราะกรรมเข้าไปตัดวิบากและ 

กัมมชรูป ชื่อว่า “อุปัจเฉทกมรณะ” 

 หมายความว่า ผู ้ที่มีอายุยังไม่ถึงขีดอายุขัย และ

อ�านาจของชนกกรรมก็ยังไม่หมด แต่ด้วยอ�านาจของ 

อกศุลกรรม หรือกศุลกรรมท่ีได้ท�าแล้วในภพก่อน หรอืภพนี้  

เข้ามาตัดรอนให้ตายลงเสียก่อนในสมัยท่ียังไม่ถึงเวลา  

เพราะความหิวกระหาย ถูกไฟไหม้ ถูกวางยา ถูกอาวุธ  

ตลอดจนโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เบียดเบียน เหล่านี้ ชื่อว่าเป็น 

อุปัจเฉทกมรณะ

๑ วิภาวินี. โยชนา. (บาลี) ๒/๘๒๗/๖๖๓ (มมร.)
๒ วิภาวินี. โยชนา. (บาลี) ๒/๘๒๗/๖๖๖ (มมร.)
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 อุปมาความตายของสัตว์ท้ังหลาย ด้วยเหตุ ๔ อย่าง 

ดังกล่าวแล้ว ก็เหมือนดวงประทีปที่จุดตามไว้ ดวงประทีป 

ย่อมดับลงได้ด้วยอาศัยเหตุ ๔ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 

ดับด้วยไส้หมด ดับด้วยน�้ามันหมด ดับด้วยไส้และน�้ามัน 

ทั้งสองหมด และดับลงด้วยถูกลมพัด หรือถูกเป่าให้ดับ  

ดวงประทีปเปรียบเหมือนชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย ความดับ

ของดวงประทีปนั้น เหมือนกับความดับของชีวิต คือความ

ตายที่ส้ินสุดลงในภพหนึ่ง ๆ ผู้ที่สิ้นชีวิตลงโดยหมดอายุขัย 

ก็เหมือนดวงประทีปที่ดับลงเนื่องจากไส้หมดแต่น�้ามันยังมี

ผู้สิ้นชีวิตลงโดยสิ้นกรรม เหมือนดวงประทีปดับลง เพราะ

น�้ามันหมดแต่ไส้ยังมีอยู่ ผู้ที่สิ้นชีวิตลงโดยหมดทั้งอายุและ

กรรม ก็เหมือนดวงประทีปน้ันดับลง เพราะไส้และน�้ามัน

หมดทั้งสองอย่าง ผู้ที่สิ้นชีวิตลงโดยประสบอุปัทวเหตุต่าง ๆ   

กเ็หมอืนกบัดวงประทปีดับ เพราะถกูลมพดัหรอืถกูเป่าให้ดบั 

โดยที่ไส้และน�้ามันยังอยู่

 ความตายทั้ง ๔ อย่างน้ี ถ้าตายโดยอายุกขยมรณะ  

กัมมักขยมรณะ อุภยักขยมรณะ ท้ัง ๓ อย่างนี้ เรียกว่า  

กาลมรณะ คือเป็นการตายชนิดท่ีถึงเวลาแล้ว ส่วนผู้ที่ตาย

โดยอุปัจเฉทกมรณะ เรียกว่า อกาลมรณะ คือเป็นการตาย

ที่ยังไม่ถึงเวลา
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 อกาลมรณะ คือการตายที่ยังไม่ถึงเวลานี้ แม้จะตาย

ด้วยประสบอุปัทวเหตุ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม ย่อมละเว้น

จากอดีตกรรมเสียไม่ได้ หมายความว่า จะต้องมีเหตุอดีต

เป็นผูอ้ดุหนนุ และมเีหตปัุจจบุนัเป็นผูจ้ดัการ ดงัในพระบาลี 

มิลินทปัญหาว่า

 “อิธ มหาราช โย ปุพฺเพ ปเร ชิฆจฺฉาย มาเรติ,  

โส พหูนิ วสฺสสตสหสฺสานิ ชิฆจฺฉาย ปริปีฬิโต ฉาโต ฯลฯ

ชิฆจฺฉาเยว มรติ ทหโรปิ มชฺฌิโมปิ มหลฺลโกปิ ฯ” ๑

 “ดูกรมหาราชา ในโลกนี้ผู้ใดท�าให้คนอื่นตายลงด้วย

การอดข้าว ผู้นั้นแม้ยังอยู่ในวัยเด็กก็ตาม วัยหนุ่มสาวก็ตาม 

วัยชราก็ตาม ย่อมได้รับการเบียดเบียนด้วยการอดข้าว และ

ตายลงด้วยความหิวข้าวนั้นเอง เป็นดังนี้ตลอดแสนชาติ”

 หมายความว่า ผูท้ีเ่คยท�าให้ผูอ้ืน่ตายลงด้วยการอดน�า้

ให้งูกัด วางยา เอาไฟเผา ถ่วงน�้า หรือฆ่าโดยใช้อาวุธ เหล่านี้ 

เป็นต้น ผู ้นั้นก็ย่อมตายด้วยการอดน�้า ถูกงูกัด วางยา 

ไฟคลอก จมน�้า ถูกอาวุธ เช่นเดียวกัน แสดงว่าอกาลมรณะ

เหล่านี ้จะเว้นเสยีจากอดตีกรรมไม่ได้ จงึเรยีกอกาลมรณะนี ้

ว่าอุปัจเฉทกกรรม 

๑ มิลินฺท. (บาลี) ๖/๓๑๓ (มจร.)
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 อนึ่ง ความตายชนิดที่เป็นอกาลมรณะนี้ นอกจาก

ความตายลงเพราะหิวข้าว กระหายน�้า ถูกงูกัด ถูกวางยา  

ถูกไฟไหม้ จมน�า้และถกูอาวธุแล้วยงัตายเพราะโรคภัยต่าง ๆ   

เช่น โรคลม ดพีกิาร โรคเกีย่วกบักบัเสมหะ โดยการปฏบิตัติน 

ผิดอนามัย ไม่เป็นไปอย่างสม�่าเสมอ หรือโดยความพยายาม

ของตนเองและของผู้อื่น

 การปฏิบัติตนเป็นไปไม่สม�่าเสมอ หมายถึงการที่ผู้นั้น

ไม่มีปัญญาที่จะบ�ารุงรักษาร่างกายให้มีชีวิตยืนยาวอยู่ได้

จนตลอดอายุขัยไว้โดยสม�่าเสมอนั่นเอง การที่สัตว์ทั้งหลาย 

สขุภาพด ีมอีายยุนืนัน้ จะอาศยัแต่อดตีกรรมอย่างเดยีวไม่ได้  

จ�าเป็นต้องมีการบ�ารุงรักษาร่างกายไว้ด้วยอาหารและยา 

พร้อมกับบริหารอิริยาบถใหญ่ให้เป็นไปอย่างสม�่าเสมอ  

จึงจะท�าให้สุขภาพดี มีอายุยืนยาวตลอดอายุขัยได้ ฉะนั้น 

ความตายของคนทีย่งัไม่ถงึซึง่อายขุยันัน้ เพราะไม่มีการบ�ารงุ

รกัษาร่างกาย ไม่ได้เปลีย่นอริยิาบถใหญ่ให้เป็นโดยสม�า่เสมอ 

มัวปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมด้วยอ�านาจกิเลส คือ  

ความโลภบ้าง ความโกรธบ้าง ความเห็นผดิบ้าง ไม่รูไ้ม่เข้าใจ 

หรือคิดไม่ถึงบ้าง ท�าให้คนทั้งหลายต้องตายลงเป็นส่วนมาก

 โดยความพยายามของตนเองหรือคนอื่น เช ่น  

ผูกคอตาย ยิงตัวตาย กระโดดน�้าตาย กินยาพิษ เป็นต้น  
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หรือถูกศัตรูฆ่าตาย ถูกสัตว์ท�าร้ายจนถึงตาย หรือไม่ก็ถูก

เทวดาลงโทษจนถึงตาย เหล่านี้ ล้วนเป็นความตายที่เป็น

อกาลมรณะ ทั้งสิ้น

วินิจฉัยอุปัจเฉทกมรณะตำมนัยแห่งวิภำวินีฎีกำ  
 ในวิภาวินีฎีกาแสดงว่า

 “อิทํ ปน เนรยิกานํ อุตฺตรกุรุวาสีนํ เกสญฺจิ  

เทวานญฺจ น โหติ” ๑

 แปลความว่า ความตายด้วยอุปัจเฉทกมรณะนี้ ย่อม

ไม่มีแก่สัตว์ท่ีเกิดในนิรยภูมิ อุตตรกุรุทวีป และเทวดา 

บางพวก ที่นอกจากภุมมัฏฐเทวดาที่กล่าวดังนี้ คงเป็นได้

เฉพาะแต่ในอุตตรกรุทุวปีเท่านัน้ ส�าหรับนริยภมูแิละเทวดา

บางพวกท่ีนอกจากภุมมัฏฐเทวดานั้น อุปัจเฉทกมรณะ  

ย่อมมีได้ เช่น

 อุปัจเฉทกมรณะของสัตว์ในนิรยภูมิ เม่ือสัตว์นรก 

ทั้งหลาย ถูกพระยายมราชสอบถามเพื่อแก่การช่วยเหลือ 

อยู่นั้น สัตว์นรกนั้นก็มีสติระลึกได้ถึงกุศลที่ตนได้เคยท�าไว้ 

เมือ่ครัง้ยงัเป็นมนษุย์อยู ่กจ็ะตายลงทันท ีไปบงัเกดิเป็นมนษุย์

๑ วิภาวินี. (บาลี) ๘๙/๒๖๓ (มจร.)
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หรือเทวดาต่อไป เป็นการตายโดย กุศลอุปัจเฉทกมรณะ  

คือกุศลกรรมตัดรูปนามที่เกิดจากอกุศลกรรมให้ตายลง

 อุปัจเฉทกมรณะของเทวดำในเทวภูมิ ภุมมัฏฐ-

เทวดาที่ได้รับอุปัจเฉทกมรณะ ดังที่วิภาวินีฎีกามุ่งหมายนั้น  

มีเรื่องราวแจ้งอยู ่ในภูตคามสิกขาบทแห่งพระวินัยว่า  

ภมุมฏัฐเทวดาเดก็น้อยอาศยัอยูท่ีต้่นไม้ ภกิษไุปตัดต้นไม้นัน้ 

ได้ฟันถูกเทวดาเด็กน้อยนั้นก็ถึงแก่ความตาย จึงแสดงว่า  

อุปัจเฉทกมรณะ ย่อมมีได้เฉพาะแก่ภุมมัฏฐเทวดา ซ่ึงนับ

ว่ายังไม่สมบูรณ์ เพราะยังมีเทวดาอ่ืนๆ อีกมาก ที่ตาย

ด้วยอุปัจเฉทกมรณะ เช่นเทวดาที่ชื่อว่า “ขิฑฑาปโทสิก”  

มัวเพลิดเพลินอยู่ด้วยความสนุกสนานจนลืมการบริโภค  

ปาจกเตโชได้เผาผลาญท�าลายกระเพาะอาหาร จนเสีย

ไปหมดถึงซ่ึงความตาย เทวดาบางพวกตายเพราะหัวใจ 

ถูกเผาด้วยความโกรธ ความเสียใจ ชื่อว่า “มโนปโทสิกะ”  

ในพรหมสงัยตุอรรถกถาแสดงว่า นางฟ้า ๕๐๐ ในชัน้ดาวดึงส์ 

ซึ่งเป็นบริวารของสุพรหมเทพบุตร เพลิดเพลินอยู ่กับ 

การเก็บดอกไม้ ได้ตายลงด้วยอกุศลอุปัจเฉทกมรณะ หรือ

พระโพธิสัตว์ที่เกิดในเทวภูมิ หรือพรหมภูมิ ไม่มีความ

ประสงค์จะอยู่จนครบอายุขัย เพราะท�าการสร้างบารม ี

ไม่ได้นั้น ได้อธิษฐานจิตขอให้ชีวิตดับลง ความตายของ 
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๑ อภิ.สงฺคห. (บาลี) ๙๐/๓๔ (มจร.)

พระโพธิสัตว์นั้นก็เป็นไปตามอธิษฐาน ชื่อว่า อธิมุตติกาลัง- 

กิริยะ คือ ตายด้วยการอธิษฐานใจ จากตัวอย่างเหล่านี้  

ย่อมแสดงว่าอุปัจเฉทกมรณะ ย่อมเป็นได้ แม้ในเทวภูมิ 

ทั้ง ๖ และพรหมภูมิ

แสดงนิมิตที่ปรำกฏขึ้นเมื่อใกล้จะตำย 

 ในอภิธัมมัตถสังคหบาลี แสดงว่า

 “ตถา จ มรนฺตานํ ปน มรณกาเล ยถารหํ อภิมุขีภูตํ  

ภวนฺตเร ปฏิสนฺธิชนกํ กมฺมํ วา, ตํกมฺมกรณกาเล  

รูปาทิกมุปลทฺธปุพฺพมุปกรณภูตญฺจ กมฺมนิมิตฺตํ วา,  

อนนตฺรมปุปฺชชฺมานภเว อปุลภติพพฺมปุโภคภตูญฺจ คตนิมิิตตฺํ  

วา กมมฺพเลน ฉนฺน ํทฺวาราน ํอญฺญตรสมึฺ ปจจฺปุฏฺาติ ฯ” ๑

 ส�าหรับผู้ท่ีจะต้องตายด้วยเหตุ ๔ ประการนั้นแหละ 

ประการใดประการหนึง่เมือ่เวลาใกล้จะตาย กศุลกรรม หรอื

อกศุลกรรม ซึง่ให้เกดิปฏสินธใินภพหน้าทีเ่ป็นไป เหมอืนกบั 

การแสดงตัวให้เด่นชัดตรงหน้ามาปรากฎเหมือนอยู่ในที่

เฉพาะหน้าก็ดี กรรมนิมิต คือ อารมณ์ของกรรม มีรูปารมณ์ 

เป็นต้น ที่เคยได้เห็น ได้ยินเป็นต้นมา โดยที่เกี่ยวเนื่องกับ

การกระท�าของตน และเป็นเครื่องอุดหนุนให้ส�าเร็จในการ 
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กระท�าของตน ในขณะทีก่ระท�ากรรม น้ันกด็ ีคตนิมิติ ซ่ึงเป็น

อารมณ์ทีพ่งึจะได้รบั และจะได้เสวยสขุหรอืทกุข์ในชาตทิีจ่ะ

เกิดข้างหน้าก็ดี ย่อมปรากฏในทวารใดทวารหนึ่งในบรรดา

ทวารทั้ง ๖ ด้วยอ�านาจกรรมตามสมควรแก่อารมณ์ หรือ

ด้วยอ�านาจกรรมตามสมควรแก่สัตว์ที่จะไปสู่สุคติภูมิ และ

ทุคติภูมิ

 ธรรมชาติสัตว์ทั้งหลายที่ยังมิได้เป็นพระอรหันต์นั้น  

จะเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต�่าหรือปุถุชน คือมนุษย์ เทวดา 

พรหม ตลอดจนสตัว์นรก เปรต อสรุกาย และดริจัฉานกต็าม 

เมือ่จะต้องตายลงด้วยเหตอุย่างใดอย่างหนึง่ มอีายกุขยมรณะ  

เป็นต้น ย่อมจะต้องมนีมิติทัง้ ๓ อย่างใดอย่างหนึง่มาปรากฏ

เฉพาะหน้า ทางทวารใดทวารหนึง่ตามสมควรแก่ทวารทัง้ ๖ 

เมื่อใกล้จะตายเสมอ ดังพระอนุรุทธาจารย์ แสดงว่า

 “ตถา จ มรนฺตานํ ปน มรณกาเล กมฺมํ วา,  

กมฺมนิมิตฺตํ วา คตินิมิตฺตํ วา, ฉนฺนํ ทฺวารานํ อญฺญตรสฺมึ 

ปจฺจุปฏฺาติ”๑ 

 แปลความว ่า  ผู ้ตายด ้วยเหตุ  ๔ ประการ ม ี

อายุกขยมรณะ เป็นต้น เมื่อเวลาใกล้จะตาย กรรมอารมณ์ 

๑ อภิ.สงฺคห. (บาลี) ๙๐/๓๔ (มจร.)
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๑ อภิ.สงฺคห. (บาลี) ๙๐/๓๔ (มจร.)

กรรมนิมิตอารมณ์ หรือคตินิมิตอารมณ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง 

ย่อมปรากฏทางทวารใดทวารหนึ่งในทวารทั้ง ๖ อยู่เสมอ

 ค�าว่า มรณกาล หมายถึง เวลาที่ใกล้จะตาย ได้แก่ 

เวลาตั้งแต่ ๑ นาที หรือ ๑ ชั่วโมง เป็นต้น ซึ่งมิใช่ในขณะ

จุติจิตเกิด แต่หมายถึงยกเอาขณะจิตที่เป็นไปในเวลาที่ใกล้

จะตาย อันเป็นมรณาสันนกาล ย่อมจะต้องมีนิมิตอารมณ์

อย่างใดอย่างหนึ่งในนิมิตทั้ง ๓ ปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าตาม

สมควรอยู่เสมอ

 ค�าว่า “ตามสมควร” คือ ยถำรห� นี้ มีความหมายเป็น 

๒ ประการ คือ

 ๑. ยถารหํ กมฺมํ วา, กมฺมนิมิตฺตํ วา, คตินิมิตฺตํ วา 

ปจฺจุปฏฺาติ. ๑

 แปลความว่า ในมรณาสนันกาลนัน้ นมิิตทัง้ ๓ ประการ 

คือ กรรมอารมณ์ กรรมนิมิตอารมณ์ และคตินิมิตอารมณ์  

นีม้ไิด้ปรากฏพร้อม ๆ  กนั ในเวลาเดยีวกันไม่ หากแต่อย่างใด 

อย่างหนึ่งในบรรดานิมิตอารมณ์ ๓ อย่างนี้จะปรากฏ 

เฉพาะหน้าเท่านั้น กล่าวคือ ถ้ากรรมมีโอกาส กรรมอารมณ์

ก็จะปรากฏ ถ้ากรรมนิมิตมีโอกาส กรรมนิมิตอารมณ์ก็จะ
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ปรากฏ ถ้าคตินิมิตอารมณ์มีโอกาส คตินิมิตอารมณ์ก็จะ

ปรากฏ

 ๒. ยถารหนฺติ สุคติทุคฺคติคามีนํ อรหานุรูปํ. ๑   

 หมายความว่า นิมิตทั้ง ๓ นี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ย่อม

ปรากฏตามสมควร แก่ผู้ที่จะไปสู่สุคติภูมิ หรือทุคติภูมิ

 อธิบำย  

 ข้อที่ ๑ ที่ว่า นิมิตทั้ง ๓ อย่างใดอย่างหนึ่งจะปรากฏ

ทางทวารใดทวารหนึ่งในทวารทั้ง ๖ นั้นตามสมควร  

กล่าวคือ ถ้า กรรมมีโอกำส หมายถึง กุศล อกุศลเจตนา 

ที่เป็นสภาววธรรมล้วน ๆ  ไม่ใช่รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 

อย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวกรรม คือ กุศล อกุศลเจตนา จึงมา 

เป็นอารมณ์ให้ปรากฏทางทวารทัง้ ๕ ไม่ได้ นอกจากปรากฏ

ทางใจอย่างเดียว ฉะนั้น ผู้ที่ท�าความดีความชั่วแต่ภายในใจ 

เป็นส่วนมาก ไม่ใคร่ได้แสดงออกมาทางกาย วาจา เมื่อ

เวลาใกล้จะตาย การท�าดี ท�าชั่ว ด้วยกายวาจายังไม่ปรากฏ  

เช่นนี้แล้ว กรรมอารมณ์ย่อมมีโอกาส

๑ ปรมตฺถทีปนีฏีกา. (บาลี) ๙๐/๒๔๐ (มจร.)
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 อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนก่อนจะท�าบุญให้ทาน 

รักษาศีล เจริญภาวนา ศึกษาเล่าเรียน หรือจะกระท�าทุจริต

มิจฉาชีพก็ตาม ก่อนที่จะกระท�านั้นย่อมคิดพิจารณาอยู่เป็น

เวลานาน ๆ เสมอ แล้วจึงกระท�าลงไป บุคคลเหล่านี้หากยัง

ไม่มีโอกาสจะกระท�าสิ่งใดด้วยกาย วาจา จนกระทั่งถึงเวลา

ใกล้จะตาย กรรมอารมณ์ย่อมมีโอกาสปรากฏได้

 กรรมนิมิตมีโอกำส หมายถึง อารมณ์ทั้ง ๖ ที่ได้

ประสบพบแล้ว ด้วยการกระท�าทางกาย วาจา ใจของตนนัน้  

กรรมนิมิต คือ เครื่องหมายจากการกระท�า ไม่ว่าจะเป็น 

การกระท�าดี ท�าชั่ว อย่างไรก็ตาม ย่อมปรากฏได้ทาง

ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ดังนั้นผู้ใดให้ทาน รักษาศีล  

เจริญภาวนา หรือฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ผิดกาเม พูดปด หรือ

ดื่มสุราอยู่เสมอ และการกระท�าเหล่านั้น หาได้คิดล่วงหน้า

ก่อนกระท�าไว้เป็นเวลานาน ๆ  ประการใดไม่ คดิขึน้ได้เวลาใด 

ก็ท�าไป พูดไปในเวลานั้น ฉะนั้น บุคคลเหล่านี้ เม่ือเวลา 

ใกล้จะตาย เครื่องหมายจากการกระท�า คือ กรรมนิมิต  

ย่อมมีโอกาสปรากฏได้

 คตนิมิติมีโอกำส หมายถงึ อารมณ์ทัง้ ๖ ทีจ่ะได้ประสบ

พบเห็น และจะได้เสวยในภพชาติหน้า เป็นคตินิมิตอารมณ์

บอกชี้ทางถึงภพภูมิท่ีจะไปเกิดให้ปรากฏคตินิมิตอารมณ์นี้ 
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ย่อมปรากฏได้ในทวารทั้ง ๖ โดยที่ ผู้ที่มีกุศล อกุศลเจตนำ

อย่ำงแรงกล้ำในขณะทีก่ระท�ำควำมด ีหรอืกระท�ำควำมชัว่  

อันเป็นมุญจเจตนำรวมทั้งธรรมที่เป็นบริวำรของกุศล

และอกุศลเจตนำ เหล่านี้ ก็มีก�าลังแรงกล้าเช่นกัน กล่าวคือ  

ในขณะก�าลังให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนาอยู่นั้น มีศรัทธา 

สต ิสมาธ ิปัญญา ประกอบกบัจิตใจขึน้โดยชดัแจ้ง หรอืในขณะ

ก�าลงักระท�าทจุรติมิจฉาชพี มกีารฆ่าสตัว์ ลักทรพัย์ ผิดกาเม 

หรือพูดปด เป็นต้น ขณะนั้นตัณหา มานะ ทิฏฐิ โทสะ โมหะ 

เป็นต้น เหล่านีป้รากฏโดยชดัแจ้งเช่นกนั เหตนุีบุ้คคลเหล่านี้  

เมื่อใกล้จะตาย คตินิมิตย่อมมีโอกาสปรากฏได้ น่ันคือ  

คตนิมิติอารมณ์ ย่อมปรากฏได้โดยกศุลอกศุลเจตนา รวมทัง้ 

ธรรมทีเ่ป็นบรวิารมกี�าลงัแรงกล้า ในขณะก�าลงัท�ากศุลอกศุล

นั่นเอง

 อีกประการหนึ่ง ปุพพเจตนาและอปรเจตนาในการ 

ท�าด ีท�าช่ัว นัน้เกดิขึน้ตดิต่อกันอย่างไม่สร่างซา กเ็ป็นเหตใุห้

คตนิมิติปรากฏได้เช่นกนั กล่าวคอื ในการท�ากศุลอกศุลใด ๆ   

ก็ตาม ถ้าคิดนึกตรึกตรองวางแผนไว้ก่อนกระท�ากุศลอกุศล

นั้น มีมโนภาพเห็นกิริยาอารการเกี่ยวกับการท�าการพูดของ

ตนและคนอื่นๆ ตลอดจนเห็นวัตถุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการ

ท�ากุศลอกุศลเหล่านั้น ที่เกี่ยวกับการท�าบุญให้ทาน รักษา
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ศลี เจรญิภาวนา หรอืการปล้นสะดม ตดัช่องย่องเบา ฉ้อโกง 

และทุจริตมิจฉาชีพต่าง ๆ ครั้นเมื่อได้กระท�ากุศลกรรม

อกศุลกรรมส�าเรจ็ ยงัคดิค�านงึถงึการงานอนัได้กระท�าไปแล้ว 

เหล่านั้นอยู่อีกเสมอ ๆ กิริยาอาการ การกล่าววาจาของตน

และของคนอ่ืน ๆ ตลอดจนเคร่ืองใช้ประกอบในการงาน 

นัน้ ๆ  ยงัเหน็เป็นภาพปรากฏอยูม่ริูล้มื เช่นนีแ้ล้วความเป็นไป

แห่งปพุพเจตนา และอปรเจตนาของกศุลอกศุลทัง้สองอย่าง

ดังกล่าวนี้ในเวลาใกล้จะตาย คตินิมิต ย่อมปรากฏได้เช่นกัน

 อนึ่ง ทางฝ่ายกุศลนั้น ถ้าก่อนที่จะท�าหรือภายหลัง 

ที่ได้ท�ากุศลนั้นแล้ว บางคนปรารภไปในมนุษย์สมบัติ หรือ

เทวสมบัตต่ิาง ๆ  นานา บคุคลเหล่านีเ้มือ่ใกล้จะตาย คตนิมิิต

ย่อมมีโอกาสปรากฏได้ นี่ก็คือคตินิมิตอารมณ์ ย่อมปรากฏ

ขึ้นได้โดยอาศัยปุพพเจตนา และอปรเจตนาทั้งสองประการ

ที่ปรากฏข้ึนอย่างไม่สร่างซาก่อนและหลังการกระท�ากุศล

และอกุศลนั้น ๆ อยู่เสมอ ๆ นั่นเอง

 อธิบำย 

 ข้อที่ ๒ ที่ว่า “นิมิตทั้ง ๓ อย่างใดอย่างหนึ่ง ย่อม

ปรากฏตามสมควรแก่ผู้จะไปสู่สุคติ หรือทุคติภูมิ” นั้น

 หมายความว่า บรรดาพระอรหันต์พวกเดียวเท่านั้น  

ในเวลาใกล้จะตายไม่มีนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งปรากฏเลย 
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เพราะท่านเหล่านั้นไม่มีการเกิดอีกต่อไปแล้ว แต่ส�าหรับ

อบายสัตว์ มนุษย์ เทวดา และพรหม ที่ยังเป็นปุถุชน 

หรือพระเสกขบุคคลนั้น ในเวลาใกล้จะตาย นิมิตทั้ง ๓  

อย่างใดอย่างหนึง่ ย่อมปรากฏแน่นอนเพราะบุคคลเหล่านัน้ 

ยงัต้องไปสูก่ารเกดิในสคุตภิมู ิหรอืทคุตภิมูอิยูอี่ก นอกจากนี้

ยังแสดงให้รู้ด้วยว่า การปรากฏแห่งนิมิตทั้ง ๓ นี้ มีลักษณะ

อาการที่ไม่เหมือนกัน แล้วแต่ผู้ที่ไปสู่สุคติภูมิ หรือทุคติภูมิ  

กล่าวคือ ผู ้ใดจะไปสู ่สุคติภูมิ ย่อมมีกรรม กรรมนิมิต  

คตินิมิตอารมณ์ ท่ีเป็นฝ่ายดีมาปรากฏ ส่วนผู้ใดจะไปสู่ 

ทุคติภูมิ ย่อมมีกรรม กรรมนิมิต คตินิมิตอารมณ์ ที่เป็นฝ่าย

ไม่ดีมาปรากฏ ลักษณะอาการของนิมิตที่ดีและไม่ดี มีสภาพ

อย่างไรนั้น จะได้กล่าวในโอกาสต่อไป

 ส�าหรับพระอรหันต์ทั้งหลาย เวลาใกล้จะตายไม่ม ี

นมิติ ๓ อย่างใดอย่างหนึง่ปรากฏขึน้เลยนัน้ มีเหตผุลดงันี ้คอื

 กรรมอารมณ์ไม ่ปรากฏ เพราะการกระท�าของ 

พระอรหันต์นั้นมิได้ส�าเร็จเป็นกุศลกรรม และอกุศลกรรม

แต่อย่างใด การกระท�าเป็นเพยีงสกัแต่ว่าท�าไปตามปกตวิสัิย

ของกาย ใจ ที่ยังต้องเป็นไปอยู่ในโลกเท่านั้น มิได้ท�าเพื่อให้ 

ผลใด ๆ เกิดขึ้นในกาลข้างหน้า จึงเรียกว่า เป็นกิริยาไป 
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ฉะนั้น เมื่อไม่มีกุศล กุศลกรรมแล้ว กรรมอารมณ์จึงไม่ม ี

ตัวตนที่จะมาปรากฏ

 กรรมนิมิตอารมณ์ไม่ปรากฏ เพราะเมื่อกรรมอารมณ์

ไม่มีตัวตนจะปรากฏได้แล้ว อารมณ์ต่าง ๆ ที่ประกอบใน

การกระท�าทางกาย วาจา ใจ ทีเ่รยีกว่า กรรมนมิติ ก็ไม่มตีวัตน 

จะมาปรากฏได้ ท้ังนี้ เพราะอารมณ์ต่าง ๆ ที่ประกอบใน

การกระท�าของพระอรหันต์นั้นไม่ใช่เป็นกรรมนิมิต หากแต่

เป็นกิริยานิมิต

 คตินมิติอารมณ์ ซึง่เป็นอารมณ์ท่ีจะต้องได้พบเหน็ และ

เสวยในภพชาติหน้า แต่ชาติหน้าของพระอรหันต์ทั้งหลาย 

ย่อมไม่มี ดังนั้น คตินิมิตอารมณ์จึงไม่มีปรากฏ ฉะนั้น  

นมิติทัง้ ๓ จงึไม่ปรากฏแก่พระอรหนัต์ในเวลาใกล้จะนพิพาน 

ถ้าเช่นนั้นพระอรหันต์ท่ีใกล้จะปรินิพพาน ไม่มีอารมณ์ 

อย่างหนึ่งอย่างใด หรืออารมณ์ที่เป็นรูปนาม บัญญัติที่ท่าน

มีความสนใจพิจารณาอยู่เสมอ อันเป็นกิริยานิมิตนั่นแหละ

ที่จะป็นอารมณ์แก่พระอรหันต์ในเวลาใกล้จะปรินิพพาน 

กล่าวคือ

 พระอรหันต์ที่เป็นสุกขวิปัสสกพระอรหันต์ก็ดี หรือ

ฌานลาภีพระอรหันต์ แต่ไม่ได้เข้าฌานในเวลาใกล้จะ
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ปรินิพพานก็ดี เหล่านี้ย่อมมีอารมณ์ ๖ ที่เป็นรูป นาม หรือ

บัญญัติ เป็นอารมณ์ของมรณาสันนชวนะ

 ส�าหรับฌานลาภีพระอรหันต์ที่ เข ้าฌานในเวลา 

ใกล้จะปรินิพพานนั้น อารมณ์ของฌานสมาบัติ มี กสิณ  

อานาปานบัญญัติ เป็นต้น เป็นอารมณ์ของมรณาสันนชวนะ 

และมรณาสันนชวนะนั้นก็ได้แก่ฌานจิต นั่นเอง

 ถ้าปรนิพิพานหลงัจากปัจจเวกขณวถิ ีทีม่กีารพจิารณา

องค์ฌาน องค์ฌานนัน่แหละเป็นอารมณ์ของมรณาสนันชวนะ  

และมรณาสันนชวนะ ก็ได้แก่ มหากิริยาจิต นั่นเอง

 ถ ้ าปรินิพพานหลังจากอภิญญาวิถี  ที่ กระท� า 

อทิธวิธิอิภญิญา รปูกายในอาการ ๓๒ ทีป่ระกอบเป็นอวยัวะ

น้อยใหญ่นั่นแหละ เป็นอารมณ์ของมรณาสันนชวนะ และ

มรณาสันนชวนะ ได้แก่ บริกรรม อุปจาระ อนุโลม โคตรภู 

และอภิญญา ซึ่งเป็นมหากิริยาจิตและรูปาวจรปัญจมฌาน

กิริยาจิตนั่นเอง

 ส�าหรับชีวิตสมสีสีพระอรหันต์ คือ ผู ้ปรินิพพาน 

หลังจากปัจจเวกขณวิถีที่ เกิดต่อจากอรหัตตมรรควิถี 

ดับลงแล้ว มรรค ผล นิพพาน และกิเลสที่ละแล้วอย่างใด

อย่างหนึ่งนั่นแหละ เป็นอารมณ์ของมรณาสันนชวนะ และ
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มรณาสันนชวนะก็ได้แก่ มหากิริยาจิต ที่เป็นปัจจเวกขณวิถี

นั่นเอง

 ด้วยเหตุดังกล่าวแล้วนี้ ย ่อมชี้ให้เห็นว่า กรรม  

กรรมนิมิต และคตินิมิต อารมณ์ทั้ง ๓ เหล่านี้ ไม่ปรากฏ

ในมรณาสันนชวนะของพระอรหันต์ทั้งหลายในเวลาใกล้จะ

ปรินิพพานเลย

 อาจารย์บางท่าน ให้ความเห็นเกี่ยวกับอารมณ์

ปรินิพพานจุติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า ปรินิพพานจุติ

ของพระองค์มีนิพพานเป็นอารมณ์ โดยยกเอาหลักฐานใน 

มหาปรินิพพานสูตร ฑีฆนิกาย มหาวรรค ว่า

   “อเนชฺโช สนฺติมารพฺภ ยํ กาลมกรี มุนิ”๑

 ตามบาลีนี้ ค�าว่า “สนฺติมารพฺภ” อรรถกถาจารย์ท่าน

แก้ว่า

   “อนุปาทิเสสนพิพฺาน ํอารพภฺ ปฏจิจฺ สนธฺาย”๒

 แปลความว่า อาศัยการปรารภมุ่งซึ่งอนุปาทิเสส- 

นิพพาน คือนิพพานไม่มีขันธ์ ๕ เหลืออยู่ มิใช่มุ่งหมายถึง 

๑ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๑๔๘/๑๘๒ (สฺยา)
๒ ที.ม.อ. (บาลี) ๕/๒๒๒/๒๐๓ (สฺยา.)
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การกระท� านิพพานให ้ เป ็นอารมณ ์แต ่ประการใด  

ในเถรคาถาอรรถกถากล่าวแก้ “สนฺติมำรพฺภ” ว ่า  

“อนุปำทิเสส� นิพฺพำน� อำรพฺภ ปฏิจฺจ สนฺธำย”๑   

หมายความว่า กระท�าอนุปาทิเสสนิพพานให้เป็นอารมณ์ 

ก็จริง แต่คงหมายเอาเพียงก่อนหน้าที่พระพุทธเจ้าทรงเข้า

ฌานสมาบัติที่ใกล้จะปรินิพพานนั้น ทรงมีพระทัยน้อมอยู ่

ในนิพพานอารมณ์ เมื่อทรงออกจากฌานสมาบัติแล้วก็มี

กสณิบญัญัต ิและมหคัคตธรรมเป็นอารมณ์ เมือ่ทรงออกจาก

ฌานสมาบัติก็มีองค์ฌานเป็นอารมณ์เท่านั้นเอง

 อนึ่ง เมื่อพิจารณาถึงปริตตารัมมณติกะ ที่แสดงว่า  

กตเม ธมฺมำ ปรติตฺำรมฺมณำ.๒ ธรรมพวกไหนมีกามธรรมเป็น

อารมณ์ แก้ว่า “สพฺโพ กำมำวจรสฺส วิปำโก กิริยำมโนธำตุ  

กริยำเหตุกมโนวิญฺญำณธำตุ โสมนสฺสสหคตำ อิเม  

ธมฺมำ ปริตฺตำรมฺมณำติ”๓ 

 แปลว่า กามาวจรวิบากจิต ๒๓ คือ อเหตุกวิบาก ๑๕  

มหาวิบาก ๘ ปัญจทวาราวัชนจิต ๑ หสิตุปปาทจิต ๑  

ธรรมเหล่านี้มีกามธรรมเป็นอารมณ์แน่นอน

๑ ขุ.เถร.อ. (บาลี) เล่ม ๓๓ หน้า ๓๘๐ (สฺยา)
๒ อภิ.สงฺ. (บาลี) ๓๔/๖๗๙/๒๖๖ (สฺยา.)
๓ อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๔๕/๒๒๗/๑๖๗ (สฺยา.)
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 กศุลหรอือกศุลกรรมได้โอกาสท่ีจะส่งผลให้เกดิปฏิสนธิ

ในภพหน้า กุศลกรรม อกุศลกรรมนั้น ย่อมแสดงตัวให้เด่น

ชัดออกมา ดังบาลีที่ว่า

 “อภิมุ ขีภูตํ  ภวนฺตเร ปฏิสนฺธิชนกํ กมฺมํ  วา  

ปจฺจุปฏฺาติ”๑

 แปลความว่า กุศลกรรม หรืออกุศลกรรม ที่จะให้เกิด

ปฏสินธใินภพหน้าทีเ่ป็นไปเหมอืนกบัการแสดงตวัให้เด่นชดั 

มาปรากฏเหมือนอยู่เฉพาะหน้า

 ตามธรรมดาสัตว์ทั้งหลายล้วนแต่เคยท�าบุญ ท�าบาป 

มาแล้วด้วยกาย วาจา ใจ อย่างมากมายสดุจะประมาณนบัได้  

ในขันธสันดานของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงมีกุศลกรรม 

อกุศลกรรม ที่ เรียกว่า ภวนฺตเร ปฏิสนฺธิชนก� กมฺม�  

นอนเนื่องประจ�าอยู่อย่างไม่ขาดสาย และบรรดากุศลกรรม 

อกุศลกรรมเหล่านี้ มีหน้าที่จัดแจงให้เกิดในภพที่ ๒ ได้นั้น 

มีอยู่ ๒ ประเภท คือ

๑ อภิ.สงฺคห. (บาลี) ๙๐/๓๔ (มจร.)
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 กศุลอกศุล อปุปัชชเวทนยีกรรมในภพนีอ้ย่างหนึง่ และ

กศุลอกศุลอปราปริยเวทนยีกรรมในภพก่อน ๆ  อีกอย่างหนึง่ 

ทัง้ ๒ ประเภทนี ้อุปปัชชเวทนยีกรรมกด็ ีอปราปรยิเวทนยีกรรม 

กดี็ เมือ่ว่าโดยวถิ ีโดยอารมณ์ โดยทวาร โดยการงาน โดยเวลา  

และโดยอิริยาบถแล้ว ย่อมมีอยู่มากมายในขันธสันดานของ

แต่ละบุคคล

 โดยวิถี  หมายความว ่า ในปัญจทวารวิถี  หรือ 

มโนทวารวิถีก็ดี ในวิถีหนึ่ง ๆ มีกุศลอกุศลอุปปัชชเวทนีย-

กรรม ๑ และอปราปริยเวทนียกรรม ๕

 โดยอำรมณ์ หมายความว่า กุศลกรรมอกุศลกรรม 

ทัง้สองอย่างนี ้เกดิข้ึน โดยอาศัยรูปารมณ์ สทัทารมณ์ เป็นต้น

ก็มี

 โดยทวำร หมายความว่า กุศลอกุศลกรรมทั้งสอง คือ 

อุปปัชชเวทนียกรรม และอปราปริยเวทนียกรรม ส�าเร็จ 

การกระท�าทางกายก็มี ทางวาจาก็มี และทางใจก็มี

 โดยกำรงำน หมายความว่า เป็นทาน ศลี ภาวนา หรอื

ปาณาติบาต อทินนาทาน เป็นต้นก็มี

 โดยเวลำ หมายความว่า กุศลกรรมอกุศลกรรม  

ที่เป็นไปทั้ง ๒ ประเภทนี้ เกิดขึ้นในเวลาเช้า สาย บ่าย เย็น 

หรือเวลากลางคืนก็มี
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 โดยอิริยำบถ กุศลอกุศล อุปปัชชเวทนียกรรม และ

อปราปริยเวทนียกรรม ทั้ง ๒ นี้ เกิดขึ้นในอาการนั่ง นอน 

ยืน เดิน ก็มี จึงกล่าวได้ว่า กุศลอกุศลเหล่านี้ มีอยู ่ใน 

ขันธสันดานของแต่ละบุคคลอย่างมากมายสุดจะประมาณ

นับได้

 บรรดากุศลอกุศลกรรมเหล่านี้ กุศลอกุศลกรรมอันใด 

ได้โอกาสน�าปฏิสนธิให้เกิดในภพที่ ๒ ได้ กุศลกรรม  

อกุศลกรรมนั้น ก็แสดงตัวให้เด่นชัดทางใจแก่ผู้ที่ใกล้จะตาย 

กุศลกรรม อกุศลกรรม อันนี้เรียกว่า “อภิมุขีภูต�”

 อุปมาเหมือนคนหลายคนซ้ือสลากกินแบ่งที่จะออก

ในงวดเดียวกัน และผู้ถือสลากเหล่านั้นก็ล้วนแต่หวังว่าจะ

ได้รับรางวัลที่ ๑ เป็นต้น จนถึงรางวัลเลขท้ายด้วยกันทั้งสิ้น  

ครั้นเมื่อถึงเวลาที่จะน�าสลากมาแสดงเพื่อขอรับรางวัล 

เข้าจรงิ ๆ  แล้ว หาใช่ว่าจะน�ามาแสดงได้ทัว่ทกุคนทกุฉบับไม่  

คงน�ามาแสดงเพื่อขอรับรางวัลได้เฉพาะแต่ฉบับที่มีเลขที ่

ตรงกับเลขที่ออกรางวัลเท่านั้น ข้ออุปมานี้ฉันใด การที่ 

อุปปัชชเวทนียกรรม หรืออปราปริยเวทนียกรรมอย่างใด

อย่างหนึ่ง ได้แสดงอย่างเด่นชัดขึ้นทางใจ เรียกว่า อภิมุขีภูต�  

ก็ฉันนั้น
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 นั่นก็คือ กุศลกรรมอกุศลกรรม ซึ่งให้ปฏิสนธิเกิดข้ึน
ในภพหน้า เป็นเหมือนแสดงตัวให้เด่นชัดออกมาปรากฏอยู่
เหมือนอยู่เฉพาะหน้า โดยฐานะเป็นกรรมอารมณ์นั่นเอง
 “ตกํมมฺกรณกาเล รปูาทกิมปุลทธฺปพุพฺมุปกรณภตูญฺจ  
กมฺมนิมิตฺตํ” ๑

 บาลนีีแ้สดงให้ทราบถงึตวักรรมนมิติ ซึง่เป็นอารมณ์ที่
เป็นเหตุแห่งการกระท�า ดังวจนัตถะว่า “กมฺมสฺส นิมิตฺต� = 
กมมฺนมิติตฺ�” แปลความว่า อารมณ์ทีเ่ป็นเหตแุห่งการกระท�า 
ชื่อว่า กรรมนิมิต ได้แก่ อารมณ์ ๖ อย่าง มี สี เสียง กลิ่น 
รส เย็นร้อน อ่อนแข็ง หย่อนตึง รวมทั้งรูป นาม และบัญญัติ 
พระอนรุทุธาจารย์จึงแสดงด้วยบาลีว่า “รปูำทกิ�” มีรปูารมณ์ 
เป็นต้น อารมณ์ ๖ ดังกล่าวนี้หาใช่หมายเอาอารมณ์ ๖  
โดยทั่วไปไม่ คงมุ่งเอาเฉพาะแต่อารมณ์ ๖ ที่เกี่ยวด้วย 
การกระท�าของแต่ละบคุคลเท่านัน้ เหตนุัน้พระอนรุทุธาจารย์ 
จึงกล่าวว่า “ต�กมฺมกรณกำเล” มุ ่งหมายเอาในเวลา 
ที่ตนกระท�าด้วยกาย วาจา ใจ และยังได้แสดงต่อไปอีกว่า  
“อปุลทธฺปพุพฺ� และ อปุกรณภตู�” หมายความว่า อารมณ์ ๖  
ที่เป็นกรรมนิมิตนี้ มีอยู่ด้วยกัน ๒ ชนิด คือ

๑ อภิ.สงฺคห. (บาลี) ๙๐/๓๔ (มจร.)
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 ๑. อุปลัทธกรรมนิมิต หมายถึง อารมณ์ ๖ ที่ตนได้
ประสบพบเห็น เป็นประธานในขณะที่กระท�า
 ๒. อุปกรณกรรมนิมิต หมายถึง อารมณ์ ๖ ที่ตนได้
ประสบพบเห็น แต่มิใช่เป็นประธานในการกระท�า คงเป็น
แต่เพียงเครื่องอุดหนุนประกอบในขณะที่กระท�าเท่านั้น  
ดังนั้น เมื่อจะจ�าแนกอารมณ์ ๖ ที่ตนได้ประสบพบเห็น
มาแล้วในขณะท่ีกระท�าโดยความเป็นประธาน ชื่อว่า  
อุปลัทธกรรมนิมิตและโดยที่ไม่ใช่เป็นประธาน เป็นเพียง
ส่วนประกอบ ชื่อว่า อุปกรณกรรมนิมิตแล้ว อาจจ�าแนกได้
ดังนี้ คือ
 ก. กรรมนิมิตฝ่ำยกุศล
 ๑. ทำนกุศล มีการใส่บาตร เลี้ยงพระ ถวายกฐิน 
สร้างวัดวาอารามหรือสถานศึกษา อารมณ์ที่เป็นประธาน
คือ ภิกษุสามเณร อาหารคาวหวาน ไตรจีวร ที่เป็นกฐินทาน 
โบสถ์วิหาร หรืออาคารเรียน อารมณ์ที่ เป ็นประธาน  
ในการกระท�าเหล่านั้น ชื่อว่า อุปลัทธกรรมนิมิต
 ส�าหรับอารมณ์ที่เป็นส่วนประกอบอุดหนุนให้ส�าเร็จ
ทานกศุลต่างๆ ดงักล่าวนัน้ ก็คอื ดอกไม้ธปูเทยีน พระพทุธรปู 
และโต๊ะหมู่บูชา ภาชนะ เสื่อสาด อาสนะ ยานพาหนะ  
พร้อมด้วยผู ้คนที่ช่วยเหลือ เหล่านี้ เป็นอารมณ์ที่เป็น 
ส่วนประกอบในการกระท�า ชื่อว่า อุปกรณกรรมนิมิต
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 อีกนัยหนึ่ง เครื่องไทยธรรม และภิกษุสามเณร ที่เป็น
ปฏิคาหก จัดเป็นอุปลัทธกรรมนิมิต เครื่องประดับตกแต่ง 
แขกเหรื่อ ดนตรี มหรสพ เหล่านี้ เป็น อุปกรณกรรมนิมิต
 ๒. ศีลกุศล ภิกษุสามเณร ผู ้ให้ศีล ค�าให้ศีล การ
เปล่งวาจารับศีลของตนจัดเป็นอุปลัทธกรรมนิมิต เครื่อง
ไทยธรรมที่น�าไปสักการะ และบุคคลที่อยู่ในสถานที่นั้นเป็น  
อุปกรณกรรมนิมิต
 ๓. ภำวนำกุศล ถ้าเป็นการเจริญสมถภาวนา อารมณ์
กรรมฐานต่าง ๆ มีกสิณ เป็นต้น ตลอดจนอุคคหนิมิต 
ปฏิภาคนิมิต อัปปนาฌาน และครูอาจารย์ที่ควบคุม 
การปฏิบัติเหล่านี้ เป็น อุปลัทธกรรมนิมิต บุคคล สถานท่ี
เครือ่งใช้ และอาหารต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วกบัการปฏบัิตสิมถภาวนา 
เหล่านี้เป็น อุปกรณกรรมนิมิต
 ถ้าเป็นการเจริญวิปัสสนาภาวนา รูปนามขันธ์ ๕  
อิริยาบถใหญ่น้อย, สติสัมปชัญญะท่ีเป็นตัวก�าหนดอารมณ์ 
และครูอาจารย์ เป็นอุปลัทธกรรมนิมิต บุคคล สถานที่  
เครือ่งใช้และอาหารต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการเจรญิวปัิสสนา 
ชื่อว่าเป็น อุปกรณกรรมนิมิต
 อนึ่ง การศึกษาเล่าเรียนธรรม ต�ารับต�ารา ครูอาจารย์ 
การท่องบ่น เป็น อุปลัทธกรรมนิมิต สถานที่ศึกษา นักเรียน
เครื่องเขียนต่าง ๆ เป็น อุปกรณกรรมนิมิต
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 ข. กรรมนิมิตฝ่ำยอกุศล
 ปาณาติบาต สัตว์ที่ถูกฆ่า กิริยาอาการที่ท�าการฆ่า 
เป็นประธานในการกระท�า ชื่อว่า อุปลัทธกรรมนิมิต
 สถานที่ อาวุธเครื่องใช้ในการประหาร ชิ้นส่วนของ
อวัยวะสัตว์ที่ถูกฆ่า เช่น เนื้อ หนัง กระดูก ขน เป็นต้น  
เป็นส่วนประกอบ ชื่อว่า อุปกรณกรรมนิมิต
 อทินนาทาน ทรัพย์สินสิ่งของที่ลักขโมย กิริยาอาการ
ลักขโมยของตน เป็น อุปลัทธกรรมนิมิต ส่วนสถานที่  
เครื่องมือเครื่องใช้ในการลักทรัพย์เป็น อุปกรณกรรมนิมิต
 กาเมสมุจิฉาจาร บคุคลทีต่นล่วงเกนิ และกิริยาอาการ
ของตน เป็น อุปลัทธกรรมนิมิต ส่วนสถานที่ ถ้อยค�าวาจา 
ที่กล่าว เป็น อุปกรณกรรมนิมิต
 มุสาวาท ค�าพูดที่ไม่จริง หรือวัตถุที่มิใช่เป็นจริง เป็น
อุปลัทธกรรมนิมิต บุคคลผู้รับฟัง เป็น อุปกรณกรรมนิมิต
 สุราเมรัย เหล้า เบียร ์ ของมึนเมา พร้อมทั้ง 
อาการเมา เป็น อุปลัทธกรรมนิมิต ขวดเหล้า กับแกล้ม 
พวกพ้อง ภาชนะ สถานที่ และเครื่องใช้ต่าง ๆ เป็น  
อุปกรณกรรมนิมิต
 รวมความตามที่กล่าวแล้ว อุปลัทธกรรมนิมิต และ  
อุปกรณกรรมนิมิต ท้ัง ๒ อย่างนี้ บรรดาสิ่งมีชีวิต และ 
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ไม่มีชีวิตก็ตาม ที่เกี่ยวข้องกับการท�าดี ท�าชั่วโดยตรงเป็น  
อปุลทัธกรรมนมิติ สิง่อืน่ ๆ  ทีเ่ป็นเครือ่งประกอบอุดหนนุแก่
การท�าดี ท�าชั่ว เหล่านั้น เป็น อุปกรณกรรมนิมิต
 “อนนตฺรมปุปฺชชฺมานภเว อปุลภติพพฺมปุโภคภตูญจฺ 
คตินิมิตฺตํ” ๑

 บาลีนี้ แสดงให้ทราบถึงตัวคตินิมิต
 “คตินิมิต” หมายถึง อารมณ์ของภพชาติที่จะ 
พึงถึง ได้แก่ อารมณ์ของภพชาติท่ีจะได้เสวยในภพหน้า  
มีวจนัตถะว่า 
 คติยา นิมิตฺตํ คตินิมิตฺตํ. ๒ 
 แปลความว่า อารมณ์ของภพชาติท่ีพึงถึง ชื่อว่า  
คตินิมิต
 คตินิมิตนี้ ได้แก่ อารมณ์ ๖ แต่อารมณ์ ๖ ที่เป็น 
คตินิมิตนี้ หาใช่เป็นอารมณ์ที่เกี่ยวกับภพนี้ไม่ แต่เป็น 
อารมณ์ ๖ ท่ีพึงจะได้พบ ได้เห็น ได้เสวย ในภพหน้า 
ส่วนเดียว ด้วยเหตุนี้ พระอนุรุทธาจารย์ จึงแสดงว่า 
 “อนนฺตรมุปฺปชฺชมานภเว” หมายถึง ในภพชาต ิ
ที่จะพึงเกิดติดต่อกัน โดยไม่มีระหว่างค่ัน และยังแสดงว่า  

๑ อภิ.สงฺคห. (บาลี) ๙๐/๓๔ (มจร.) 
๒ วิภาวินี. (บาลี) ๙๐/๒๖๓ (มจร.) 
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“อุปลภิตพฺพมุปโภคภูตญฺจ” เป็นการแสดงให้ทราบว่า  
คตินิมิตมี ๒ อย่าง คือ อุปลภิตัพพคตินิมิตอย่างหนึ่ง และ 
อุปโภคคตินิมิต อีกอย่างหนึ่ง
 อุปลภิตัพพคตินิมิต หมายความว่า อารมณ์ ๖ ของ
ภพชาติที่จะพึงพบเห็น
 อปุโภคคตนิมิติ หมายความว่า อารมณ์ ๖ ของภพชาติ
ที่จะพึงเสวย 
 เมื่อจะจ�าแนกคตินิมิต ๒ อย่างนี้แล้ว จะได้ดังนี้ คือ
 ผู ้ท่ีจะไปเกิดในพรหมโลก คตินิมิตทั้ง ๒ อย่าง 
ดังกล ่าวน้ัน ย ่อมไม ่มี  มีแต ่บัญญัติกรรมนิมิต และ 
มหัคคตกรรมนิมิตเท่านั้น
 ผู้ที่จะเกิดในเทวโลก ถ้าเห็นราชรถ วิมาน เทพบุตร 
เทพธิดา เครื่องประดับ สวน สระน�้า เหล่านี้ จัดเป็น  
อุปลภิตัพพคตินิมิต แต่ถ้ามีความรู้สึกว่าตนเองได้นั่งอยู่
บนราชรถก็ดี ก�าลังเที่ยวไปในสถานที่ต่าง ๆ ด้วยความ
สนุกสนานเบิกบานใจก็ดี ได้บริโภคสุทธาโภชน์ร่วมกับ 
เทพบุตรเทพธิดา สวมใส่เครื่องอาภรณ์ก็ดี เหล่านี้ จัดเป็น 
อุปโภคคตินิมิต
 ผู้ท่ีจะเกิดเป็นมนุษย์ ถ้าได้เห็นครรภ์มารดา เห็น 
บ้านเรือน หมู่บ้าน ผู้คน ยานพาหนะ และเครื่องใช้สอย
ภายในบ้านเรือน เหล่านี้ จัดเป็น อุปลภิตัพพคตินิมิต แต่ถ้า
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ความรู้สึกว่า ตนเองก�าลังอยู่ในสถานที่นั้น ๆ ก�าลังสนทนา
ปราศรัยกบัผูใ้ดผูห้นึง่อยู ่ประกอบการงานอย่างใดอย่างหนึง่
อยู่ก็ดี หรือคล้ายกับตนได้ถือปฏิสนธิในครรภ์ก็ดี เหล่านี้  
จัดเป็น อุปโภคคตินิมิต
 ผู้ท่ีจะเกิดเป็นดิรัจฉำน เห็นสัตว์ต่าง ๆ เช่น สุนัข 
เป็ด ไก่ นก ปลา ช้าง ม้า วัว ควาย เป็นต้น หรือสถานที่ ๆ  
สัตว์อาศัย เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง คอก กรง พุ่มไม้  
ป่าไม้ เป็นต้น เป็น อุปลภิตัพพคตินิมิต ถ้ารู้สึกว่าตนเป็น
สตัว์ดริจัฉานจ�าพวกใด จ�าพวกหนึง่ หรอืก�าลงัเล่นอยูก่บัสตัว์
เหล่านั้น เป็น อุปโภคคตินิมิต
 ผู้ที่จะเกิดเป็นเปรตและอสุรกำย เห็นป่า เหว แม่น�้า 
ทะเล ภูเขา ที่สงบสงัดเยือกเย็นเป็นที่น่าหวาดเสียว เห็น
เปรต อสุรกาย เหล่านี้ เป็น อุปลภิตัพพคตินิมิต ถ้ารู้สึกว่า  
ตนก�าลงัเดนิเล่นอยูใ่นสถานทีต่่าง ๆ  ดงักล่าวแล้วกด็ ีรูสึ้กว่า 
ร่างกายของตนน่าเกลยีด น่ากลวั หรือก�าลงัอดหยากหิวโหย 
ก�าลังเสาะหาน�้าและอาหารบริโภคอยู่ด้วยความกระหาย 
เหล่านี้ เป็น อุปโภคคตินิมิต
 ผู้ท่ีจะไปเกิดในนิรยภูมิ เห็นเคร่ืองประหาร สุนัข 
แร้ง กา พระยายม นายนิรยบาล สัตว์นรก และสถานที่อยู่ 
ของสัตว์เหล่านั้น เป็น อุปลภิตัพพคตินิมิต ถ้ารู ้สึกว่า  
ตนก�าลังถูกฉุดคร่า ถูกท�าร้ายทุบตี ถูกสุนัขบ้ากัด ถูกแร้งกา 

-19-0065(P2).indd   206 1/28/62 BE   9:47 AM



207

จิกตี ถูกจองจ�าด้วยเครื่องพันธนาการต่าง ๆ ก็ดี รู้สึกว่า
ร่างกายเจ็บปวดบอบช�้าอยู่ก็ดี เหล่านี้ เป็น อุปโภคคตินิมิต
 บาลทีีว่่า “กมมฺพเลน” นัน้ หมายความว่า การปรากฏ
แห่งนิมิตอย่างใดอย่างหน่ึงนั้น มิต้องไปคิดว่า เกิดมาจาก 
เหตุอันใด หากแต่เป็นไปด้วยอ�านาจของกรรมที่ได้โอกาส 
ส่งผลปฏิสนธิในภพหน้านั่นเอง
 กรรมที่ได้มีโอกาสส่งผลในภพหน้านี้ เป็นอาจิณกรรม 
ก็มี อาสันนกรรมก็มี หรือกฏัตตากรรมก็มี ด้วยเหตุนี้  
กรรมต่าง ๆ ท่ีตนได้เคยท�าไว้มาปรากฎให้เห็นเหมือนว่า 
ตนก�าลังกระท�าอยู่ จนถึงกับกล่าววาจาเพ้อออกมาบ้าง  
แสดงกิริยาอาการต่างๆ บ ้าง อันเป ็นกรรมอารมณ์  
ตลอดจนปรากฏเป็นอารมณ์ที่จะให้เข้าถึงภพชาติหน้า  
อันเป็นคตินิมิตอารมณ์เหล่านี้ เกิดขึ้นด้วยอ�านาจของกรรม
คือ กมฺมพเลน ทั้งสิ้น 
 บาลีที่ว่า “ฉนฺน� ทฺวำรำน� อญฺญตรสฺมึ”๑ แปลว่า 
ในทวารใดทวารหนึ่งในบรรดาทวารทั้ง ๖ หมายความว่า  
การปรากฏแห่งนิมิตทั้ง ๓ นี้ ย่อมปรากฏทางตา หู จมูก ลิ้น 
กายและใจ อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเอง กล่าวคือ

๑ อภิ.สงฺคห. (บาลี) ๙๐/๓๔ (มจร.)
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นิมิตที่เป็นกรรมอำรมณ์จะปรำกฏทำงใจ 
 นิมิตที่เป็นกรรมนิมิตอารมณ์ และคตินิมิตอารมณ์ 

ทั้งสองอย่างนี้ ต้องแล้วแต่สภาพของนิมิตนั้น ๆ ถ้าเป็น

ปัจจุบันรูปารมณ์ ก็ปรากฏทางจักขุทวารและมโนทวาร 

ถ้าเป็นอดีตรูปารมณ์ ก็จะปรากฏทางมโนทวารอย่างเดียว 

สัททารมณ์ เป็นต้น จนถึงโผฏฐัพพารมณ์ ก็จะปรากฏ 

โดยท�านองเดียวกนั แต่ส�าหรบันมิติธรรมารมณ์ ย่อมปรากฏ

เพียงนโมทวารอย่างเดียว

 อนึ่ง คตินิมิตอารมณ์นั้น แม้จะได้อารมณ์ทั้ง ๖  

ก็จริง แต่ส ่วนมากที่ปรากฏ ย่อมเป็นรูปารมณ์ และ 

บญัญตัธิรรมารมณ์ทีเ่กีย่วกบัรปูารมณ์นัน้ ๆ  ฉะนัน้ ในบรรดา

ทวารทั้ง ๖ นี้ คตินิมิตอารมณ์ ย่อมปรากฏทางจักขุทวาร 

และมโนทวาร เป็นส่วนมาก
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ปัญหาน่ารู้ส�าหรับผู้เรียนอภิธรรม 
อาจารย์เทพฤทธิ์ สาธิตการมณี

 สวัสดีครับท่านสมาชิกท่ีเคารพรักทุกท่าน พบกัน 

อีกครั้งในงานบุญวันมาฆบูชานะครับ เราก็จะได้มีโอกาส 

มาสร้างบุญกุศลกันอีกครั้ง บุญเป็นสิ่งที่ควรสั่งสมให้เกิดขึ้น

บ่อย ๆ เพราะบุญเป็นสิ่งที่จะติดตามเราไปในอนาคตชาติ 

ได้อย่างแน่นอน จึงควรรีบ ๆ สั่งสมบุญเพื่อติดตัวไปเป็น 

อริยทรัพย์ ดังพุทธวัจนัตถะ ว่า “สุโข ปุญฺญสฺส อจฺจโย” 

กำรสั่งสมซึ่งบุญ น�ำสุขมำให้ ดังนั้นการที่ท่านได้มาร่วม

งานบุญที่มูลนิธิแนบมหานีรานนท์แห่งนี้ จึงได้มีโอกาส

ท�าบุญกิริยาวัตถุได้อย่างหลากหลาย ขอความเจริญในกุศล

ทัง้หลายจงมแีก่ท่านสมาชกิทกุ ๆ  ท่านกนันะครบั กข็อเข้าสู ่

สาระธรรมเลยครับ

 ถำม ท่านสมาชิกหลายท่านมีค�าถามว่า ทุกวันนี ้

มีส�านักต่าง ๆ ที่มีการเผยแผ่ธรรมทั้งทางด้านการปฏิบัติ

สมถะและวปัิสสนาภาวนากนัอย่างมากมาย จนหลายส�านกั

มีการบอกว่าผู้มาปฏิบัติได้ฌาน หรือได้อริยมรรค แล้วจะมี

วิธีการพิจารณาอย่างไรว่าข้อปฏิบัติที่เขาสอนนั้นถูกหรือผิด

อย่างไร ช่วยอธิบายด้วย
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 ตอบ ส�านักปฏิบัติมีมากมายจริง ๆ ครับ และหลัก

การปฏบัิตกิม็หีลากหลาย แต่การจะวเิคราะห์ว่าหลกัปฏบิตัิ

ของส�านักนั้น ๆ ถูกต้องหรือไม่ ก็มีหลักเกณฑ์วิเคราะห์ได้

อยูค่รบั คือถ้าหลกัการปฏบิตัติรงกบัค�าสอนในพระไตรปิฎก

ทั้งพระบาลี อรรถกถาและฎีกา ก็ถือว่าหลักปฏิบัตินั้นใช้ได้

ครับ แต่ถ้าหลักการปฏิบัติไม่ตรงกับค�าสอนในพระไตรปิฎก 

ก็สามารถสรุปได้ว่าหลักการปฏิบัตินั้นไม่ถูกต้อง ลองมา

วิเคราะห์หลักการปฏิบัติในสมถภาวนาก่อนนะครับ

 สมถภำวนำ มเีพ่ือการเจริญสมาธิให้เกดิขึน้และพฒันา

ให้เจริญขึ้น จากขณิกสมาธิเป็นอุปจารสมาธิ จากอุปจาร-

สมาธิเป็นอัปปนาสมาธิ คือการเข้าถึงฌานจิต และก็พัฒนา

ฌานจิต จากปฐมฌาน พฒันาเป็นทุตยิฌาน จนถงึเนวสญัญา

นาสัญญายตนฌาน จนถึงเป้าหมายสูงสุดในการเจริญสมาธิ 

คือได้อภิญญา

 ทีนี้ก็มาดูการเจริญสมถภาวนาว่ามีข้อปฏิบัติอย่างไร 

จงึจะเข้าถงึฌานจติทีถ่กูต้อง เพือ่ท่านทีช่อบการท�าสมาธจิะ

ได้ปฏิบัติถูกทางตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้

 ก่อนอื่นต้องมารู ้จักกับอารมณ์ของการเจริญสมถ-

ภาวนาก่อน ท่านแสดงไว้ว ่าอารมณ์ที่จะน�ามาปฏิบัต ิ

รปูฌาน มอียู ่๒๖ อย่างคอื กสณิบญัญตั ิ๑๐ อสภุบัญญตั ิ๑๐  
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โกฏฐาสบัญญัติ ๑ (กายคตาสติ) อานาปานบัญญัติ ๑  

(อานาปานสติ) และสัตวบัญญัติ ๔ (พรหมวิหาร ๔) ซึ่ง

อารมณ์ที่นอกเหนือจากนี้ใช้ในการเจริญสมาธิให้เข้าถึง 

รูปฌานไม่ได้อย่างแน่นอน

 ขออธบิายเรือ่งกสณิ ๑๐ เป็นเบือ้งต้นก่อน กสณิมี ๑๐ 

อย่างคือ กสิณดิน (ปถวีกสิณ) กสิณน�้า (อาโปกสิณ) กสิณไฟ  

(เตโชกสิณ) กสิณลม (วาโยกสิณ) กสิณสีเขียว (นีลกสิณ) 

กสิณสีเหลือง (ปีตกสิณ) กสิณสีแดง (โลหิตกสิณ) กสิณ 

สีขาว (โอทาตกสิณ) กสิณความว่างของช่องอากาศ (อากาส 

กสิณ) กสิณแสงสว่าง (อาโลกกสิณ) ในกสิณทั้ง ๑๐ อย่างนี้ 

พระพทุธองค์ทรงยกย่องกสณิสขีาว (โอทาตกสณิ) เป็นพเิศษ 

เพราะกสณิสขีาวมองแล้วดสูะอาด สบายตา ท�าให้จติใจสงบ

เยอืกเยน็ได้ง่าย ขัน้ตอนในการเจรญิโอทาตกสณิ น�ากระดาษ

สีขาวสะอาดมาตัดเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ คืบ ๔ นิ้ว  

(ประมาณ ๑ ฟุต) แล้วน�ามาติดไว้บนกระดาษสีด�าสนิท 

แผ่นใหญ่เพ่ือให้สีขาวนั้นดูโดดเด่น และที่ส�าคัญต้องรักษา

แผ่นกสิณสขีาวนัน้ให้สะอาดอยูต่ลอดเวลา จะมสีิง่สกปรกมา

เปรอะเปื้อนมิได้ แม้จะเป็นเพียงจุดเล็ก ๆ  ก็ตาม เพราะการ

เพ่งดวงกสณิเป็นการเพ่งภาพทัง้ดวง หากมีต�าหนไิม่ว่าจดุใด

จุดหนึง่ จิตท่ีก�าลงัเพ่งดวงกสณิอยูน่ัน้จะมาสนใจมองจดุท่ีอยู ่
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ในดวงกสิณนั้นอยู่เสมอ ท�าให้สมาธิไม่นิ่งอยู่กับดวงกสิณ  

มีการเปลี่ยนอารมณ์ไปมา สมาธิจึงเกิดได้ยาก (ท่านเรียกว่า 

กสิณโทษ) ดังนั้น จึงต้องรักษาดวงกสิณให้ขาวสะอาดอยู่

เสมอ หากมีรอยเปื้อนถ้าท�าความสะอาดแล้วไม่มีร่องรอย

หลงเหลือก็ยังใช้ได้อยู่ แต่ถ้าลบรอยแล้วยังมีร่องรอยเหลือ

อยู่ก็ต้องเปลี่ยนใหม่ทันที

 ข้ันตอนการเจริญโอทาตกสิณ ให้น�าดวงกสิณตั้งอยู่

ระดับสายตาห่างประมาณ ๑ เมตรถึงเมตรครึ่ง แล้วนั่งอยู่

ในท่าที่สบายที่นั่งนาน ๆ  แล้วไม่เกิดความปวดเมื่อย อาจนั่ง 

บนพื้นส�าหรับท่านที่ชอบนั่งสมาธิได้นาน ๆ หรือหากนั่งบน

พื้นนาน ๆ แล้วเกิดความปวดเมื่อยหรือเจ็บปวดที่เท้า ก็ให้

นั่งบนเก้าอ้ีก็ได้ เมื่อน่ังเรียบร้อยแล้วจึงเพ่งมองดวงกสิณ 

สีขาวนั้น แล้วบริกรรมว่า โอทำตะกสิณัง โอทำตะกสิณัง 

หรอืจะบรกิรรมเป็นภาษาไทยว่า กสณิสขีำว กสณิสขีำว ไป

เรือ่ย ๆ  โดยไม่ละสายตาไปจากดวงกสณิสขีาวนัน้ (ดวงกสิณ

สีขาวที่ใช้เพ่งมอง เรียกว่า บริกรรมนิมิต) ขณะนั้นสมาธิท่ี

เกดิขึน้จากการเพ่งมองดวงกสณิสขีาวนัน้ยงัเป็นขณกิสมำธิ 

(สมาธิชั่วขณะสั้น ๆ) ก็นั่งมองดวงกสิณนั้นอยู่อย่างต่อเนื่อง 

เมือ่ถงึเวลารบัประทานอาหารกถ็อยจากสมาธมิารบัประทาน

อาหาร แล้วขับถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ ให้เรียบร้อย แล้วก็
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มานั่งเพ่งและบริกรรมต่อไป จนเมื่อขณิกสมาธิเริ่มมีก�าลัง  

ค�าบรกิรรมอาจหายไป กน็ัง่เพ่งดวงกสณินัน้ต่อไป เม่ือสมาธิ

มีก�าลังมากขึ้น ลองหลับตาและนึกให้ดวงกสิณสีขาวนั้นมา

ปรากฏทางใจ ถ้ายังไม่มีก็ลืมตามาเพ่งดวงกสิณใหม่อีกสัก

ระยะแล้วลองหลับตานึกให้ดวงกสิณสีขาวมาปรากฏทางใจ

อกีครัง้หนึง่ หากสมาธเิริม่มกี�าลงัตัง้มัน่มากขึน้ ภาพดวงกสณิ

สีขาวจะปรากฏทางใจเหมือนกับลืมตาเห็น ภาพดวงกสิณ 

ที่ปรากฏทางใจเรียกว่า อุคคหนิมิต หากดวงอุคคหนิมิต 

หายไปก็ลืมตามาเพ่งดวงกสิณสักครู่แล้วหลับตาใหม่ ภาพ

ดวงกสิณก็จะเกิดทางใจได้นานข้ึน ๆ สมาธิในช่วงนี้ก็ยังคง 

เป็นขณิกสมาธิ แต่เป็นขณิกสมาธิที่มีก�าลังมาก ก็รักษาดวง 

อคุคหนมิติไปเรือ่ย ๆ  เพ่ือเพ่ิมก�าลังให้แก่ขณกิสมาธนิัน้ เมือ่

สมาธิมีก�าลังถึงจุดหนึ่งดวงอุคคหนิมิตจะกลายสภาพเป็น 

ปฏภิำคนมิติ เป็นดวงผ่องใสขึน้มา ซึง่สมาธใินระยะนีเ้รยีกว่า 

อุปจำรสมำธิ คือสมาธิที่ใกล้จะถึงฌานจิตแล้ว ดวงปฏิภาค

นิมิตเกิดจากอ�านาจของสมาธิสร้างขึ้นมา ไม่มีตัวตนอยู่จริง 

ท่านจึงเรียกว่าเป็นบัญญัติอารมณ์ ผู้ที่ได้ปฏิภาคนิมิตจะ

ต้องมีการประคองปฏิภาคนิมิตให้ดี จนเม่ือก�าลังของสมาธิ

สมบูรณ์เต็มที่จะเข้าถึงอัปปนำสมำธิ คือได้เข้าถึงฌานจิต

แล้วนั่นเอง จากนั้นก็ต้องหมั่นฝึกการเข้าและออกจากฌาน
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ให้เกิดความช�านาญจนเป็นวสี ก็จะสามารถพัฒนาจาก 

ฌาน ๑ ไปเป็นฌาน ๒ , ๓ , ๔ และ ๕ ไปตามล�าดับ

 ส่วนการเจริญอานาปานสตซิึง่ชาวพทุธชอบท�ากนัมาก

เพราะเห็นว่าสะดวกดี คือไม่ต้องไปหาอุปกรณ์ที่ไหนเลย  

ลมหายใจมีอยู ่ประจ�าตัวอยู่แล้ว จึงเป็นที่นิยมกันมาก  

แต่หารู้ไม่ว่าการเจริญอานาปานสติให้เข้าถึงฌานจิตเป็น 

สิง่ท่ีท�าได้ยากกว่าการเจรญิสมถกรรมฐานจากอารมณ์อืน่ ๆ  

 มาดูขั้นตอนการตามดูลมหายใจกัน เบื้องต้นต้อง

ก�าหนดจุดกระทบของลมหายใจก่อนว่าอาการที่ลมกระทบ

ที่ชัดเจนที่สุดอยู่จุดใด ก็ให้ก�าหนดจิตจดจ่ออยู่กับจุดนั้น 

เช่นกระทบเหนือริมฝีปากบน เป็นต้น เมื่อหายใจเข้าออก

ยาวสั้นก็รู้ และสังเกตในจุดที่ลมกระทบอยู่อย่างต่อเนื่อง 

หากจิตเผลอไปคิดเร่ืองอื่นก็กลับมาดูลมใหม่ แต่หากยัง

เผลอบ่อย ๆ ให้นับลมเข้าออกเพื่อเป็นอุบาย เช่น เข้านับ ๑  

ออกนับ ๑ เข้านับ ๒ ออกนับ ๒ เป็นต้น เพื่อให้มีค�าบริกรรม

อยูกั่บลมหายใจ เมือ่จติสงบและสมาธมีิก�าลงั การนบัเข้าออก

ของลมหายใจจะหายไป ก็ตามดูจุดกระทบไปเรื่อย ๆ มาถึง

ปัญหาของการเจริญอานาปานสติ คือ เมื่อสมาธิละเอียดขึ้น 

ลมหายใจก็จะละเอียดขึ้น จนบางท่านรู้สึกว่าลมหายใจมัน

หายไป ก็มักจะเกิดอาการ ๒ อย่าง คือ ๑) กลัวว่าลมหายใจ
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หมดไปเราจะตายหรือเปล่า ก็เกิดความกลัวจึงดึงลมหายใจ

ให้แรงขึ้น หรือออกจากสมาธิเลยก็มี ท�าให้ไปต่อไม่ได้ ต้อง

มาเริ่มใหม่อีก หรือ ๒) เมื่อลมหายใจละเอียดก็ดูเหมือนกับ

ไม่มีลมหายใจ เหลือแต่ความมืด ๆ ที่ปรากฏอยู่ในสมาธิ  

ก็แช่อยู่อย่างนั้น ท�าอะไรต่อไม่ถูกเช่นกัน

 แต่ท่านกล่าวไว้ว่า คนทีย่งัไม่ตายต้องมลีมหายใจเสมอ 

นอกจากผู้ท่ีเข้าสมาบัติของฌาน ๕ หรือเข้านิโรธสมาบัติ

เท่านั้นจะไม่มีลมหายใจปรากฏเลย แต่ผู ้ที่เริ่มต้นเจริญ 

อานาปานสติ ยังไม่เข้าปฐมฌานเลย ลมหายใจจึงต้องมี 

อยู่เสมอ เพียงแต่ว่าลมหายใจละเอียดจนสติตามสังเกต

ไม่ทัน ดังนั้น ต้องตั้งสติให้ดีแล้วสังเกตจุดที่ลมกระทบ

อย่างจดจ่อ เมื่อสติมีก�าลังมากขึ้นจะสังเกตเห็นลมหายใจที่

ละเอียดปรากฏข้ึนอีกครัง้ ก็ตามดูลมละเอยีดทีจ่ดุกระทบนัน้ 

ไปเรือ่ย ๆ  แสดงว่าขณะนีข้ณกิสมาธิเริม่มีก�าลังมากแล้ว เม่ือ

ประคองลมหายใจละเอียดไปเรื่อย ๆ จนเข้าสู่อุปจารสมาธิ  

จะปรากฏปฏภิาคนมิิตของลมหายใจในรูปแบบต่าง ๆ  แล้วแต่ 

สัญญาในอดีตจะเป็นตัวสร้างขึ้น บางท่านปรากฏเหมือน

จุดขาว ๆ มีแสงสว่างเหมือนดวงดาวหลาย ๆ ดวง บางท่าน

ปรากฏเหมอืนเมล็ดไข่มกุ บางท่านปรากฏเหมอืนมคีวนัจาง ๆ   

ลอยผ่านไปช้า ๆ บางท่านเหมือนมีปุยเมฆ บางท่านปรากฏ
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เหมือนมีหมอกล่องลอยอยู ่ เป็นต้น ช่วงท่ีเกิดปฏิภาค

นิมิตต้องมีสติตามดูเพียงอย่างเดียว อย่าให้เกิดความดีใจ 

จนหลุดจากสมาธินี้ หากหลุดออกจากสมาธิ ภาพนิมิตจะ 

หายไปทันที เพราะความยินดีคือกามราคะมีก�าลังมาเป็น 

นวิรณ์ขดัขวางสมาธขิัน้อปุจาระท่ีเพิง่เกิดขึน้ใหม่ ๆ  และเม่ือ

เริ่มต้นก�าหนดลมหายใจใหม่ หากมีความอยากได้ปฏิภาค

นิมิตนั้นอีก อาจเข้าไม่ถึงอุปจาระสมาธิอีกเลย เพราะความ

อยากเห็นมีก�าลังมากมาขัดขวางไว้ ดังนั้น หากเกิดปฏิภาค

นิมิต ก็ต้องต้ังสติเพียงตามดูไปเฉย ๆ และรักษาปฏิภาค

นิมิตนั้นไว้ให้ดี จนเมื่อสมาธิมีก�าลังเข้าถึงอัปปนาสมาธิ คือ

ได้ฌาน ปฏิภาคนิมิตที่ปรากฏจะหยุดนิ่งสนิททันที เมื่อ 

ออกจากสมาธิก็มาฝึกเข้าออกให้เป็นวสีเช่นเดียวกับการท�า

ฌานด้วยอารมณ์อื่น ๆ สมาธิก็จะสามารถพัฒนาเป็นฌาน 

๒ , ๓ , ๔ และ ๕ ไปตามล�าดับ

 จะเห็นได้ว่าการเจริญอานาปานสติยากกว่าการเจริญ

กสิณบัญญัติ ดังนั้น หากท่านใดที่ชอบท�าสมาธิดูลมหายใจ

แล้ว เมื่อลมละเอียดระงับจนดูเหมือนไม่มีลมหายใจแล้ว

เข้าใจว่าได้ฌาน กล็องมาท�าดใูหม่ คอืตัง้สตใิห้มีก�าลัง สังเกต

ให้เห็นลมหายใจละเอียดแล้วประคองลมหายใจละเอียด 
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ไปเรื่อย ๆ ท่านอาจสามารถปรากฏปฏิภาคนิมิตจนเข้าถึง

ฌานจิตที่แท้จริงได้

 แต่ข้อส�าคัญท่านที่ได้ฌานจริง ๆ จะข่มนิวรณ์ ๕ 

ไว้อย่างราบคาบ ความยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส  

จะไม่เกิดเลย ความโกรธหรือขัดเคืองใจใด ๆ  จะไม่ปรากฏเลย  

ดูคล้าย ๆ กับพระอนาคามีบุคคล เพียงแต่นิวรณ์เหล่านี ้

อาจกลับมาเกิดได้อีกหากขาดการส�ารวมอินทรีย์ทั้ง ๖ 

คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ซึ่งถ้านิวรณ์มีก�าลังก�าเริบ 

ขึ้นมา ฌานจิตก็จะเสื่อมหมดก�าลังลงทันที เรียกว่าฌาน

เสื่อมเพราะนิวรณ์ ก็ต้องมาเริ่มต้นท�ากันใหม่ ก็จะเสียเวลา

มากพอสมควร นี้เป็นการเจริญสมถภาวนาที่ถูกต้องตาม

นัยของอภิธรรมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๙ และบางส่วนใน 

วสุิทธมิรรค ดงันัน้ เพือ่ให้เป็นเครือ่งมอืตรวจสอบการปฏบิตัิ

ของท่านว่าตรงกบัค�าสอนของพระพุทธองค์หรอืไม่ หากไม่ตรง 

กป็รบัปรงุแก้ไขให้ตรง จะเข้าถงึปฏเิวธของสมถภาวนาอย่าง

ถูกต้อง

 ฉบับนี้ขอจบบทความลงเพียงนี้ ในฉบับหน้าจะน�า

เสนอเรื่องของการท�าอรูปฌานให้ทราบพอสังเขป และมาดู

ประโยชน์และโทษของอรูปฌานว่ามีคุณมีโทษอย่างไร
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 ขอความสขุ ความเจรญิ ความเป็นผูม้ปัีญญาในค�าสอน

ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงมีแก่ท่านสมาชิกทุกท่าน

ครับ

            สวัสดี
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ข่าวอนุโมทนา

 
 คณะกรรมการมลูนธิแินบมหานรีานนท์ ขออนโุมทนา
กับท่านผู ้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันอุปถัมภ์ค�้าชู 
มลูนธิแินบมหานรีานนท์ ซ่ึงได้ด�าเนนิกจิการพระพทุธศาสนา
ทั้งทางด้านคันถธุระและวิปัสสนาธุระมาอย่างยาวนาน กว่า 
๓ ทศวรรษ ดังนี้
 ๑. คุณเมทินี ดีมั่นคงวณิช คุณสมชำย คุณอุมำพร  
ชำติอำสำ คุณสุวรรณี จิตอนันตพร พร้อมคณะญำติมิตร 
รับเป็นประธานเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวันมาฆบูชา 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมกับบรรดาญาติมิตรทุกท่านที ่
ไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้ ร่วมกับเหล่าคณาจารย์ คณะนักศึกษา 
พระอภธิรรมวดัสามพระยา วดัธาตทุอง มลูนธิแินบมหานรีานนท์  
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และคณะผูป้ฏบิตัธิรรม ตลอดจนสาธชุนทัง้หลายทีไ่ด้ช่วยเหลอื 
ขวนขวายในกิจอันเป็นกุศลครั้งนี้ 
 ๒. ท่านทีเ่ป็นเจ้าภาพถวายภตัตาหารแก่พระภิกษสุงฆ์
สามเณร แม่ช ีตลอดจนเจ้าภาพโรงทานต่างๆ ในวนังานถวาย
ผ้ากฐินสามัคคีทุกๆ ท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้
 ๓. คณะเจ้าภาพบรูณซ่อมแซมเสาและปรบัปรงุบ่อเกรอะ  
ยอดรวม ๙๔๓,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสีห่มืน่สามพนับาทถ้วน) 
ประกอบด้วย
 คุณเมทินี ดีมั่นคงวณิช   คุณสมชาย คุณอุมาพร ชาติอาสา  
 คุณสุวรรณี จิตอนันตพร คุณสมิทธิ์ ชาติอาสา
 คุณชาคริต ชาติอาสา   คุณชิณุพงษ์ ชาติอาสา
 คุณสุลัดดา สายใหม่   คุณนิตยา ภาคภากร
 คุณอารียา ชุมนุม   คุณกมลวรรณ จึงรัตนะประเสริฐ
 คุณแสง ภูมิธรานนท์  คุณรจิต ภูมิธรานนท์
 คุณจวง ภูมิธรานนท์   คุณสมเกียรติ มานะธัญญา
 คุณจรีย์พร รัชตนนทิ   คุณสุทธิพร จิตอนันตพร 
 คุณณัฐพร จิตอนันตพร  คุณณัชชา จิตอนันตพร
 คุณศันสนีย์ วงพรหม   คุณชยากร ดีมั่นคงวณิช 
 นายฐิติพงศ์ ดีมั่นคงวณิช คุณศศิ ดีมั่นคงวณิช
 คุณพิชชา ดีมั่นคงวณิช   คุณณัฐฑี จุฑาวรกุล
 ด.ญ.อัญญณัฐฏ์ ดีมั่นคงวณิช  ด.ญ.กัณฑ์มณัฏฐ์ ดีมั่นคงวณิช
 ด.ช.วาเรนทร์ ดีมั่นคงวณิช  คณะคุณธนารินทร์ พูนธนารักษ์
 คุณเดวิน มอแรน    คุณปีรวิน สวัสดิ์ธนวณิชย์
 คุณปีใหม่ สวัสดิ์ธนวณิชย์  คุณมีน สวัสดิ์ธนวณิชย์ 
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 คุณสมพร ยิ้มแช่ม   คุณณัฐชา สนองคุณ
 คุณธนวรรณ ทองอินทร์  คุณรุ่งทิพย์ วงษ์ศิริ
 คุณสลิสตา วิทยสรณะ   คุณสรัญญ นะราชา 
 คุณธนทรรศ โมจนกุล   คุณลักขณา เกื้อศักดิ์ตระกูล 
 คุณสิริปรียา กฤษณ์โสภา  คุณสันต์ทัศน์ วชิรคพรรณ
 คุณพรพรหม ไชยเสนา   คุณวิชิต วงศ์นากลาง
 คุณอุไร วงศ์นากลาง  คุณณัชชา วงศ์นากลาง 
 คุณพรทิพย์ พูลสินอริยสุข  คุณประกายรุ้ง ปิยพลกุล
 คุณกาญจนา สายสิงห์   คุณวิโรจน์ ทรงวัฒนา
 คุณอทิรัตน์ เตียวศิริ   คุณฉัตรชัย ปฏิพัทธ์วศิน 
 คุณชนันญา ลายนอก   คุณปริยากร ลายนอก
 คุณวนิดา วิภากรวิทย์   คุณสุนิษา ม่วงแก้ว  
 คุณจุฑามาศ ชอบใจ   คุณชูเกียรติ พรหมเสมา  
 คุณสุนันท์ รักเกียรติ   คุณวิไลวรรณ อนันตพรกิจ
 คุณทองค�า อนันตพรกิจ  คุณบุญริน ชมสินทรัพย์ 
 คุณสุพจน์ รักเกียรติ  คุณธนพล ศรีขันธ์ 
 คุณสุดาเชษฐ์ ทัดดาว   คุณรัตนา งามวงศ์รัตนชื่น
 คุณนิชานาถ โสภณหทัยธรรม  คุณปิยาพัชร ทับทิม
 คุณอฐิติญา แก้วนิมนา  คุณพิชัย หอวัฒนกุลไกร 
 คุณศิระ จีระวัฒนาวงศ์  คุณลัดดาวรรณ สุขสกุลวัฒน์ 
 คุณวชิรา บูรณจินดารัตน์  อาจารย์สุนีย์ 
 คุณทิชากร ปฏิพัทธ์วศิน คุณสมบูรณ์ อัศวรัตนภักดี 
 คุณนัฏฐิกา อัศวรัตนภักดี  คุณวริศรา อัศวรัตนภักดี 
 คุณสุวรรณี ธนโชติวรพงศ์  คุณชญรชา ปฏิพัทธ์วศิน 
 คุณพรรณนิภา ปฏิพัทธ์วศิน คุณพ่อบุญปิง ไชยวงศ์ 
 คุณประชม ไชยวงศ์   คุณวีระพล บรรดาศักดิ์
 ด.ช.ชนะพงศ์ บรรดาศักดิ์  คุณพันดร พลพาล  
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 คุณกาญจนา พุฒซ้อน  ด.ญ.กาญญดา ปรุงโปร่ง
 ด.ช.อัสนี ชมชื่น    ด.ช.ธันยกร ชมชื่น 
 คุณกาญจนา เหมือนโพธิ์  คุณอริสา ถ�้าแก้ว 
 คุณบุญ เคยการ    คุณรุ่งเรือง มะราชพันธุ์ 
 คุณสุพันธุ์ มะราชพันธุ์

 ๔. เจ้าภาพบูรณะซ่อมแซมเสาและเดินสายใหม่ไฟ
เรือนกรรมฐาน (เพิ่มเติม)
 คุณสถาพร อาณัติวงศ์    ๑,๐๐๐ บาท 
 คุณชัยชาญ มัททวีวงศ์   ๒๐๐  บาท
 คุณสุชาดา พงโศธร    ๑,๐๐๐  บาท
 คุณณพวัฒน์ แขวงโสภา  ๔๐ บาท
 คุณเสิมศรี พงศ์พนิตานนท์  ๑,๐๐๐  บาท
 คุณประภาพร เล็กเลิศผล  ๖,๐๐๐ บาท
 คุณสุวิมล สัจจะรัตนโชติ  ๑,๐๐๐ บาท
 คุณสมพิศ สาลีผล    ๑,๐๐๐ บาท
 คุณปรีชา บุณรังษี    ๑๔๐ บาท 
 คุณสายธาร ชาลอน   ๑๐๐ บาท
 คุณสุมลมาลย์ ท่อทุ้ม   ๕๐๐ บาท
 คุณบุญรักษ์ นาครัตน์   ๕๐๐ บาท
 คุณวัฒนา แก้วหิรัญ   ๑,๐๐๐ บาท
 คุณอุไรวรรณ ตันดิญานุกูล  ๒๐๐ บาท
 คุณยุพา ส่งศิริ     ๑,๐๐๐ บาท 
 ร้านมหาสินฟองน�้าและคณะ  ๖,๒๐๐ บาท
 คุณเสรี-วชิรา-ธรรมฤทธิ์ ลิขิตธีรเมธ  ๖,๐๐๐ บาท
 คุณนิฐานัน จิวีธยากุล   ๕๐๐ บาท
 คุณเพ็ญศรี อรุณรุ่งเรือง  ๑,๐๐๐ บาท
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 คุณพรรณศรี สุพัฒน์   ๖,๐๐๐ บาท
 สาธิตจุฬา รุ่น ๒๐    ๖,๐๐๐ บาท
 คุณชัญญ์ชญา จงนิตยกาล  ๑,๐๐๐ บาท
 คุณขจรจิตร์ ส่งไพศาล   ๖,๐๐๐  บาท
 คุณทรงวุฒิ คุณรัตนา งามมีศรี  ๖,๐๐๐ บาท
 คุณบุญล้อม ทับทิมทอง   ๑๐,๐๐๐ บาท
 คุณจตุพร อามรเศวตฉัตร  ๒๐๐ บาท
 พญ.สมบูรณ์ ภญ.อัจฉรา ธรรมเกกิงกิจ ๖,๐๐๐ บาท
 คุณจิรพัฒน์ ศรีธรานนท์  ๕๐๐ บาท
 คุณสมบูรณ์ วัฒนหงษ์ศิริ  ๑,๐๐๐ บาท
 คุณยิ่งพรรณ ลีละเศรษฐกุล  ๓๐๐ บาท
 ม.ร.ว.อุรวสี คุณถิติรา มาณะวิท ๒,๐๐๐ บาท
 คุณนันทนา เต้ามั้น    ๑๐๐ บาท
 คุณกนกวรรณ เกิดผล   ๑๐๐ บาท
 คุณกัญญา กิจพิมลกุล   ๑๐๐ บาท
 คุณอรพิน โอฬารานนท์   ๑๐๐ บาท
 คุณสมวาส       ๒๐๐ บาท
 คุณศุภกร ทองส�าเร็จ   ๑๐๐ บาท
 คุณณรงค์ สุขศรีสังข์   ๒๐๐ บาท
 คุณธัญพร สุภัทราวุธ   ๕๐๐ บาท
 คุณนพวรรณ จิตต์ชัยวิสุทธิ์   ๕๐๐ บาท
 คุณจรัญ โชตึก     ๑๐๐ บาท
 คุณเอมจุฑา บุญชนะทองเลิศ  ๕๐๐ บาท
 คุณพลอยอนงค์ เศวตอมรกุล  ๑,๐๐๐ บาท
 คุณราตรี โพธิ์เต็ง    ๓๐๐ บาท
 คุณปภาภัทร ชมชื่น   ๖๐๐ บาท
 คุณธันยพร จุ๊สมุทร    ๑๐๐ บาท
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 คุณภูริเดช บุญประคอง   ๑,๐๐๐ บาท 
 คุณจุฑารัตน์ มั่นศรี    ๑,๐๐๐ บาท
 คุณจินตนา ตันติธัญญาพล  ๒,๐๐๐ บาท
 คุณขวัญใจ ศุภวัตรวรคุณ  ๔,๐๐๐ บาท
 คุณล้อม เสนียุทธ    ๑,๐๐๐ บาท
 คุณกุลวีณา เรืองลอยข�า  ๑,๐๐๐ บาท
 คุณกิตติพงษ์ คุณลักษณา จุนเจือทรัพย์  ๕,๐๐๐ บาท
 คุณรัศมี เกาไศยนันท์   ๑,๐๐๐ บาท
 คุณพูลลาภ ลีละยูวะ   ๖,๐๐๐ บาท
 อุทิศให้คุณชิต วิทรมานันท์  ๒,๐๐๐  บาท
 คุณปฐพี ทองแท่ง    ๒,๐๐๐ บาท 
 คุณสาทรถ ทองแท่ง   ๑,๐๐๐ บาท
 คุณแม่ทองใบ คุณสุพัตรา อินทนะ  ๖,๐๐๐ บาท
 คุณฐปณี หวังทราวานิช   ๖,๐๐๐ บาท
 คุณพัฒนา เกรย์    ๑,๐๐๐  บาท
 คุณรัตนา วิศินระพี    ๑,๐๐๐ บาท
 แม่ชีกนกวรรณ โสมสัย   ๕๐๐ บาท
 คุณพูลศิริ เกิดล�าเจียก   ๓,๐๐๐ บาท
 บูรพจารย์      ๑,๐๐๐ บาท 
 คุณจิรบุญนี อิศรางกูร ณ อยุธยา ๖,๐๐๐ บาท
 คุณหยูว ทองแท่ง    ๕๐๐ บาท 
 คุณชวณัฐ รัตนสก    ๒๐๐ บาท
 คุณบรรเลง จุ๊สมุทร    ๑๐๐ บาท 
 คุณไพศาล จุ๊สมุทร    ๕๐๐ บาท
 คุณศิริวรรณ วชิรก�าธร   ๔,๐๐๐ บาท 
 คุณอ�านวย ทับทิมหอง   ๒,๐๐๐ บาท
 แม่ชีส�าอางค์ สุขเกิด   ๑๐,๐๐๐ บาท
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 คุณอรพิน ตันติวิรุฬห์   ๖,๐๐๐ บาท
 คุณกมลวรรณ กรรเกษม  ๒,๐๐๐ บาท 
 คุณปริญญา บรรพตนพเก้า  ๕๐๐ บาท
 คุณเครือมุกข์ สุชาติ   ๕๐๐ บาท 
 คุณธันยธร จุ๊สมุทร    ๒๐๐ บาท
 คุณปิยาภรณ์ แจ้งใจ   ๑,๐๐๐ บาท
 คุณพเยาว์ ทัด     ๑,๐๐๐ บาท
 คุณขนิษฐา แจ้งใจ จิรพิทักษ์  ๓๐๐ บาท 
 คุณมฆวัฒน์ แจ้งใจ    ๓๐๐ บาท
 คุณดรุณี เนินพรม    ๖,๐๐๐ บาท 
 คุณพรรณี ปรัชญาบ�ารุง  ๑,๐๐๐ บาท
 คุณพ่อฟุดหม่อย แซ่หว่อง  ๑,๐๐๐ บาท 
 คุณแม่จังสี แซ่เจน    ๑,๐๐๐ บาท
 คุณวีรนารถ วงศ์ไวทยากูร  ๑,๐๐๐ บาท 
 คุณแม่เกษร ตรีเพ็ชร คุณมลฤดี ภิรมย์เพิ่ม  ๕๐๐ บาท
 คุณพนิดา มหาโกศลสิริ   ๑,๐๐๐ บาท
 คุณพรทิพย์ อธิจิตวิสุทธิ์  ๔๐๐ บาท
 คุณจิระประภา พิริยะพันธ์  ๕๐๐ บาท
 คุณอรุณวรรณ สพันธุพงษ์  ๕,๐๐๐ บาท

 ๕. เจ้าภาพสร้างเขื่อนกั้นคูน�้าด้านทิศใต้ 
 คุณพริ้มเพรา ธรรมมงคล  ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 คุณณัฐจิตรา อังศสุธาสาวิทย์  ๒,๐๐๐ บาท
 คุณลัดดา สังขะตะวรงธน์  ๖,๐๐๐ บาท 
 แม่ชีส�าอางค์ สุขเกิด   ๑๐,๐๐๐ บาท
 คุณทิวา อรุณกิตติพันธ์   ๒,๐๐๐ บาท 
 คุณวรนุช เล็กมงคล    ๕๐๐ บาท
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 คุณแม่เกษร ตรีเพ็ชร คุณมลฤดี ภิรมย์เพิ่ม ๕๐๐ บาท 
 คุณแม่จังสี แซ่เจย    ๑,๐๐๐ บาท
 คุณสุวรรณา โควะวันทวีวัฒน์  ๑,๐๐๐ บาท
 คุณล้อม เสนียุทธ    ๒,๐๐๐ บาท
 คุณกุลวีณา เรืองลอยข�า  ๖,๐๐๐ บาท
 คุณแน่งน้อย งามพรสุขสวีสดิ์  ๓,๕๐๐ บาท
 คุณกิตติพงษ์ คุณลักษณา จุนเจือทรัพย์  ๕,๐๐๐ บาท

 ๖. เจ้าภาพสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสระน�้า
  คุณพริ้มเพรา ธรรมมงคล  ๒๐๐,๐๐๐ บาท
  คุณอาจารี วิธิกุล   ๕๐๐ บาท
  คุณเปลื่องฉวี สาวิโรจน์  ๑๐,๐๐๐ บาท
  คุณจงรวย สาวิโรจน์  ๑๐,๐๐๐ บาท
  คุณมกร รัตนโกวิท   ๑๑,๐๐๐ บาท
  คุณวิภาวรรณ รุ่งเชวง  ๕๐๐ บาท
  อุทิศให้คุณจิรา เจริญสมบัติ  ๒๐๐ บาท 
  คุณรัศมี วงศ์กิตติด�ารง  ๕๐๐ บาท
  น.ท.วิเชียร พงษ์สกุล ร.น.  ๕๐๐ บาท
  คุณร�าภา พิวทองงาม  ๔๐๐ บาท
  คุณนารีรัตน์ หวังพีระวงศ์  ๔๐๐ บาท
  คุณไพโรจน์ ศุภสินสาธิต  ๑,๐๐๐ บาท
  คุณจิตรพี คุณสมศักดิ์ ชวาลาวัณย์ ๕๐๐ บาท
  คุณกุสรัฐา กุลวุฒิลาศ  ๑,๐๐๐ บาท

 ๗. ท่านทีเ่ป็นเจ้าภาพถวายภตัตาหารแก่พระภิกษสุงฆ์ 
สามเณร แม่ชี ตลอดจนผู้ปฏิบัติธรรมรายวันทุกๆ ท่านที ่
ไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้
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 ๘. ท่านทีบ่รจิาคเครือ่งอปุโภค บรโิภคต่างๆ ตลอดจน
อปุกรณ์ประกอบการศึกษาของนกัศึกษาพระอภธิรรมให้แก่
มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ตลอดมาทุกๆ ท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม
ในที่นี้  
 ๙. ท่านที่บริจาคสมทบทุนมูลนิธิแนบมหานีรานนท์ 
สมทบทนุค่าอาหาร ค่าพมิพ์หนงัสอืเผยแพร่ ค่าพมิพ์หนงัสอื
ประกอบการเรียนพระอภิธรรมค่าน�้า ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายเผย
แพร่ธรรมทางสถานีวิทยุ ค่าซ่อมแซมอาคารสถานท่ีต่างๆ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานของมูลนธิฯิ อืน่ๆ ทัว่ไป 
ทุกๆ ท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้  
 ด้วยอานภุาพของพระรตันตรยั  และด้วยบญุญานภุาพ
ของท่านทั้งหลายท่ีได้บ�าเพ็ญมาแล้วนั้น ขอให้ท่านสาธุชน
ทั้งหลาย จงมีอายุยืนยาว มีผิวพรรณผ่องใส มีความสุข  
มกี�าลังกายและก�าลงัใจเข้มแขง็ มปีฏภิาณปัญญา เป็นผูไ้ม่มโีรค  
มีความเป็นอิสระ เป็นผู ้งอกงามไพบูลย์ในค�าสอนของ
พระพุทธเจ้า และขอจงบรรลุพระนิพพานโดยเร็วพลัน 
ด้วยกันทุกท่านเทอญ
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ข่าวมูลนิธิฯ

 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�าหรับพระภกิษุ สามเณร 

และแม่ชี (ส�าหรับฆราวาสพักนอกส�านักฯ) ณ มูลนิธิ 

แนบมหำนีรำนนท์ เปิดรับสมัครปีละรุ่นๆ ละ ๕๐ ท่าน  

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันท่ี ๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๒๘ เมษายน 

ของทุกปี

 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�าทุกวันวันจันทร์ – ศุกร์ 

    เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 

    วันเสาร์ – 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. จดัพิมพ์หนงัสอืคู่มอืประกอบการศกึษาพระอภธิรรม 

หลักสูตรประจ�า เป็นครั้งคราวไป ในคราวหนังสือหมด

 ๕. เผยแพร่เสียงธรรมะทางสถานีวิทยุ 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  ๑๑ - ๑๗   มกราคม ๒๕๖๒

  วันที่  ๘ - ๑๔    กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒

  วันที่  ๘ - ๑๔    มีนาคม   ๒๕๖๒

  วันที่  ๕ - ๑๑    เมษายน   ๒๕๖๒

  วันที่  ๑๐ - ๑๖   พฤษภาคม ๒๕๖๒

  วันที่  ๗ - ๑๓     มิถุนายน   ๒๕๖๒

  วันที่  ๕ - ๑๑     กรกฎาคม  ๒๕๖๒

  วันที่  ๒ - ๘       สิงหาคม    ๒๕๖๒

  วันที่  ๖ - ๑๒     กันยายน   ๒๕๖๒

-19-0065(P2).indd   230 1/28/62 BE   9:47 AM



231

  วันที่  ๔ - ๑๐     ตุลาคม     ๒๕๖๒

  วันที่  ๑ - ๗      พฤศจิกายน ๒๕๖๒

  วันที่  ๖ - ๑๒     ธันวาคม    ๒๕๖๒

 ๓. จัดโครงกำรอบรมวิปัสสนำกรรมฐำน หลักสูตร 

๓ วัน ดังนี้

  วันที่  ๒๕ - ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๒

  วันที่  ๒๒ - ๒๔   มีนาคม ๒๕๖๒

  วันที่  ๒๔ - ๒๖   พฤษภาคม ๒๕๖๒

  วันที่  ๑๙ - ๒๑   กรกฎาคม  ๒๕๖๒

  วันที่ ๒๐ - ๒๒   กันยายน   ๒๕๖๒

  วันที่  ๒๒ - ๒๔   พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 ๔. พระนักศึกษำฯ หลักสูตรประจ�ำ ๒ ปี เข้ำฝึก

ปฏิบัติวิปัสสนำกรรมฐำน ๗ วัน

  ปี ๒ ; วันที่ ๒๐ - ๒๖ กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒

  ปี ๑ ; วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๒

  ปี ๒ ; วันที่ ๒๐ - ๒๖  มิถุนายน       ๒๕๖๒

  ปี ๑ ; วันที่ ๒๗ มิถนุายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

  ปี ๒ ; วันที่ ๑๖ - ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒

  ปี ๑ ; วันที่ ๒๓ - ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒
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เปดรับสมัครนักศึกษำหลักสูตรประจ�ำ ๒ ปี

 วันที่ ๑ มีนาคม - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ 

อบรมควำมรู้พื้นฐำนก่อนสอบ

 วันที่ ๒๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

สอบคัดเลือกข้อเขียน/สัมภำษณ์ และประกำศผล

 วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ภำคเรียนที่ ๑ เปด วันที่  ๖  พฤษภาคม ๒๕๖๒

    ปด   วันที่  ๒๑  ตุลาคม     ๒๕๖๒

ภำคเรียนที่ ๒ เปด  วันที่  ๔    พฤศจิกายน ๒๕๖๒

    ปด   วันที่  ๑๖ มีนาคม       ๒๕๖๓

ผู้เข้ำปฏิบัติวิปัสสนำทั่วไป ปีพุทธศักรำช ๒๕๖๑

 - พระภิกษุ   ๑๐๑ รูป
 - สามเณร   ๒ รูป
 - แม่ชี  ๓๗ ท่าน
 - ฆราวาสชาย ๙๒ ท่าน
 - ฆราวาสหญิง ๕๘๑ ท่าน
   รวม ๘๑๓ ท่ำน
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ผู้เข้ำอบรมปฏิบัติวิปัสสนำ หลักสูตร ๗ วัน ปีพุทธศักรำช 

๒๕๖๑

 - พระภิกษุ   ๙ รูป

 - สามเณร   ๑ รูป

 - แม่ชี  ๘ ท่าน

 - ฆราวาสชาย ๕๔ ท่าน

 - ฆราวาสหญิง ๒๘๔ ท่าน

   รวม ๓๕๖ ท่ำน

ผู้เข้ำอบรมปฏิบัติวิปัสสนำ หลักสูตร ๓ วัน ปีพุทธศักรำช 

๒๕๖๑

 - พระภิกษุ   - รูป

 - สามเณร   - รูป

 - แม่ชี  - ท่าน

 - ฆราวาสชาย ๓๗ ท่าน

 - ฆราวาสหญิง ๑๒๕ ท่าน

   รวม ๑๖๒ ท่ำน
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ผู้เข้ำปฏิบัติวิปัสสนำรวมทั้งหมด ปีพุทธศักรำช ๒๕๖๑

 - พระภิกษุ   ๑๑๐ รูป

 - สามเณร   ๓ รูป

 - แม่ชี  ๔๕ ท่าน

 - ฆราวาสชาย ๑๘๓ ท่าน

 - ฆราวาสหญิง ๙๙๐ ท่าน

   รวม ๑,๓๓๑ ท่ำน

นกัศกึษำพระอภิธรรม หลักสูตรประจ�ำ ปีกำรศกึษำ ๒๕๖๑

 - พระภิกษุ ๒๔ รูป

 - แม่ชี  ๖ ท่าน

 - ฆราวาสหญิง ๙ ท่าน

   รวม ๓๙ ท่ำน
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ข่ำวงำนบ�ำเพ็ญกุศลประจ�ำปี ๒๕๖๒

 ๑. วันมำฆบูชำ ทอดผ้าป่าสามัคคี

          วันอังคาร ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒     

      ๒. วันวิสำขบูชำ ทอดผ้าป่าสามัคคี

          วันเสาร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒     

      ๓. วันอำสำฬหบูชำ ทอดผ้าป่าสามัคคี

          วันอังคาร ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒    

      ๔. กฐินกำล  ถวายผ้ากฐินสามัคคี 

         วันอาทิตย์ ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
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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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เชิญชวนสำธุชนร่วมท�ำบุญถวำยภัตตำหำรเช้ำ-เพล

โดยน�ำอำหำรมำเอง ณ มูลนิธิแนบมหำนีรำนนท์

เช้าเวลา ๐๖.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. (มีการแสดงธรรม)

เพลเวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. 

ถวายสังฆทานเวลา ๑๐.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. 

(วันพระและวันอาทิตย์ถวายสังฆทานได้ทั้งวัน)

ถวายน�้าปานะเวลา ๑๖.๓๐ น.

(น�้าผลไม้ ใบไม้ และดอกไม้คั้นสด ที่กรองกากออกแล้ว 

หรือเครื่องดื่มประเภทน�้าหวานที่ไม่ใช่น�้าผักผลไม้กล่อง 

หรือกระป๋อง)

ถ้าหากท่านใดไม่สะดวกในการน�าอาหารมาเอง สามารถ

ร่วมท�าบุญเป็นค่าอาหาร และบอกรายการอาหารทีต้่องการ

ถวายได้ 

ติดต่อสอบถาม โทร. ๐๒-๔๒๐-๘๐๒๔, ๐๒-๘๘๙-๔๔๑๗, 

๐๘๙-๖๑๓-๙๓๓๓ ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
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ตารางการบรรยายธรรม

มูลนิธิแนบมหำนีรำนนน์ ทุกวันอำทิตย์ (ห้อง ๒)

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น ปุคคลบัญญัติ อ.แม่ชีสุภัทรา อภิมนต์บุตร

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. อภิ.สังคหะ ปริจเฉทที่ ๑ อ.แม่ชีสุภัทรา อภิมนต์บุตร

เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ 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 ๓ 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 ๓ 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 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 ๘.๓๐ – 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 ๗ 

อ.บุญณัฐศักดิ์ ทวิพัฒน์

อังคำร เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

วิสุทธิมรรค

พระมหาสมชาย อธิปญฺโญ

เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.

อภิ.สังคหะ.ปริจเฉทที่ ๗ 

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 ๓ 

อ.บุญณัฐศักดิ์ ทวิพัฒน์

เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.

อภิ.สังคหะ.ปริจเฉทที่ ๖

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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รายชื่อคณาจารย์
มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ ปี ๒๕๖๑ 

 ๑. ดร.พระมหาวิสูตร  วิสุทฺธเมธี  สอนที่มูลนิธิแนบฯ

 ๒. พระอาจารย์ชูเกียรติ  โชติปาโล  สอนที่มูลนิธิแนบฯ

 ๓. พระอาจารย์สมหมาย  ปิยธมฺโม  สอนที่มูลนิธิแนบฯ

 ๔. พระอาจารย์ยงยุทธ  อภิชิโต  สอนที่มูลนิธิแนบฯ

 ๕. พระมหาชินวัฒน์  จกฺกวโร  สอนที่มูลนิธิแนบฯ

 ๖. พระมหาสุพล  สุจิณฺโณ  สอนที่มูลนิธิแนบฯ

 ๗. พระมหาธนกฤต  คุณภทฺโท  สอนที่มูลนิธิแนบฯ

 ๘. พระมหาภาคภูมิ  สีลานนฺโท  สอนที่มูลนิธิแนบฯ

 ๙. พระมหาสมชัย  รตนญาโณ  สอนที่วัดสามพระยา

 ๑๐. พระมหาเกรียงศักดิ์  กลฺยาโณ  สอนที่วัดสามพระยา,  

    วัดธาตุทอง

 ๑๑. พระมหาสมชาย อธิปญฺโญ  สอนที่วัดสามพระยา

 ๑๒. แม่ชีสุภัทรา  อภิมนต์บุตร  สอนที่มูลนิธิแนบฯ

 ๑๓. แม่ชีสุภาภรณ์  พิสิษฐ์ศักดิ์  สอนที่วัดสามพระยา

 ๑๔. อ.สมพร  ปัญญาธร  สอนที่วัดสามพระยา

 ๑๕. อ.แวมมยุรี  ราชพัฒน์  สอนที่มูลนิธิแนบฯ, 

    วัดสามพระยา
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 ๑๖. อ.บุญณัฐศักดิ์  ทวิพัฒน์  สอนที่มูลนิธิแนบฯ, 

    วัดสามพระยา, 

    วัดธาตุทอง

 ๑๗. อ.เทพฤทธิ์  สาธิตการมณี  สอนที่มูลนิธิแนบฯ

 ๑๘. อ.แพทย์หญิงอรพรรณ  เมฆสุภะ  สอนที่มูลนิธิแนบฯ

 ๑๙. อ.สุดา  ปิ่นทอง  สอนที่มูลนิธิแนบฯ

 ๒๐. อ.นิตยา  ปรีชายุทธ  สอนที่วัดธาตุทอง

 ๒๑. อ.สุมณฑา  กระจาดทอง  สอนที่มูลนิธิแนบฯ, 

    วัดธาตุทอง

 ๒๒. อ.สุนีย์  กษิติประดิษฐ์  สอนที่วัดสามพระยา

 ๒๓. อ.สนธิชัย  ทวีโชคทรัพย์สิน  สอนที่วัดสามพระยา

 ๒๔. อ.สนั่น  กรรณวัฒน์  สอนที่วัดสามพระยา
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รายชื่อคณะกรรมการ
มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ 

(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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ป
ัญ

ญ
าสาร    

    ฉบับที่ ๑๔๔

ปัญญาสาร  ฉบับที่  ๑๔๔
ปีที่  ๓๙  แห่งการก่อตั้งมูลนิธิแนบมหานีรานนท์

มาฆบูรณมีบูชา
พุทธศักราช  ๒๕๖๒

มธุวา มญฺญตี พาโล ยาว ปาปํ น ปจฺจติ

ยทา จ ปจฺจติ ปาปํ          อถ ทุกฺขํ นิคจฺฉติ.

ขุ.ธ. ๒๕/๑๕/๒๔ (สฺยา.)
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แต่บาปให้ผลเมื่อใด	คนโง่เขลาย่อมประสบทุกข์เมื่อนั้น.


