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พวกนี้ตั้งใจทํา เปนอัตตา

ธรรมะทั้งหลายตองเปนอนัตตา

บังคับบัญชาไมได

จริงดวย เปนอัตตาทั้งนั้น

	 เพราะไม ่เข า้ ใจธรรมะ	 จึงสอนให ้ท�าสมาธิ 

ลืมไปว่า	 ธรรมะเป น็อนัตตา	 บังคับบัญชาไม ่ ได ้ 

ท�าไม ่ ได ้	 เห็นขณะนี้	 ใครท�า	 เกิดขึ้นเองตาม 

เหตุป จัจัย	 สอนใหท้�าเห็น	 (จักขุวิญญาณ)	 ก็ผิด		 

สมาธิเป น็ธรรมะ	สอนใหท้�าสมาธิ	ก็ผิด	...	?

อนัตตา  บังคับบัญชาไม่ได้  จริงหรือ ?  (ปริญญา ๓ ?)

ภิกษุรูปหนึ่ง

อนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้ 
จริงหรือ ?

(ปริญญา ๓ ?)
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อนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้  
จริงหรือ ? 

(ปริญญา ๓ ?) 
 
 

 
ภิกษุรูปหนึ่ง 
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 โยคา  เว  ชายเต  ภูริ    อโยคา ภูรสิงฺขโย    
 เอตํ เทฺวธา ปถํ ตฺวา     ภวาย  วิภวาย  จ   
 ตถตฺตานํ  นิเวเสยยฺ      ยถา ภูริ ปวฑฺฒติ.  
 

ปัญญายอ่มเกิดเพราะการประกอบแล ความส้ินไปแหง่
ปัญญา  เพราะการไม่ประกอบ  บณัฑิตรูท้าง ๒ แพร่งแหง่
ความเจริญและความเส่ือมนัน่แลว้  พึงตั้งตนไวโ้ดยประการ
ท่ีปัญญาจะเจริญข้ึนได ้               (ขุ. ธ.) 

 
  สุขํ  ยาว  ชรา  สีลํ สุขา สทฺธา ปติฏฺ ตา   
  สุโข ปญฺ าย ปฏิลาโภ    ปาปานํ  อกรณ ํ สุขํ.    
 

ศีลน าความสุขมาใหต้ราบเท่าชรา  ศรทัธาท่ีตั้งมัน่แลว้
น าความสุขมาให ้  การไดเ้ฉพาะซ่ึงปัญญาน าความสุขมาให ้  
การไม่ท าบาปทั้งหลายน าความสุขมาให ้       (ขุ. ธ.) 
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( 1 )
 

(๑) 

คำนำ 
 

สมฺพาโธ  ฆราวาโส  รชาปโถ  อพฺโภกาโส  ปพฺพชฺชา ... 
 

ฆราวาสเป็นท่ีคบัแคบ  เป็นทางมาแหง่กิเลส  เพียงดงัธุลี    
บรรพชาเป็นโอกาสอนัปลอดโปร่ง การท่ีผูอ้ยูค่รองเรือนจะประพฤติ 
พรหมจรรยใ์หบ้ริสุทธ์ิ  บริบูรณโ์ดยส่วนเดียว  ดุจสงัขท่ี์ขดัแลว้น้ี   
มิใชเ่ป็นฐานะท่ีใครๆ  จะพึงท าไดโ้ดยง่าย  อยา่กระน้ันเลย  เราพึง
ปลงผมและหนวด  นุ่งหม่ผา้กาสาวพสัตร ์  ออกจากเรือน  บวช  
เป็นผูไ้ม่มีเรือนเถิด   สมยัต่อมา  เขาละกองโภคสมบติันอ้ยใหญ่  
และเครือญาตินอ้ยใหญ่  ปลงผมและหนวด  นุ่งหม่ผา้กาสาวพสัตร ์ 
ออกจากเรือน  บวช  เป็นผูไ้ม่มีเรือน ... (จูฬหัตถิปโทปมสูตรที่ ๗ ม. มู.) 
 

(เพื่อท่ีจะไดท้ ากิจในพระพุทธศาสนา  มีความถึงพรอ้มดว้ย
สิกขาและสาชีพ  มีการศึกษาและตั้งใจรกัษาศีล  อบรมอินทริย-
สงัวร  มีความสนัโดษดว้ยจีวรเป็นเคร่ืองบริหารกาย  ดว้ยบิณฑบาต
เป็นเคร่ืองบริหารทอ้ง    จะไปทางทิศาภาคใดๆ    ก็ถือไปไดเ้อง  
ดุจนกมีแต่ปีกและทอ้งของตวัเป็นภาระ  จะบินไปทางทิศใด  เม่ือใด
ก็ไปไดท้นัที  นอกจากน้ียงัตอ้งมีสมัปชญัญะในฐานะทั้ง ๗  ยงัตอ้ง
ชอบเสพเสนาสนะอนัสงดั  เพ่ือท่ีจะไดป้ระกอบความเพียรในการ
เผากิเลส  ถา้สามารถก็ควรเจริญรูป-อรูปสมาบติั  แต่ท่ีแน่นอนคือ  
หากปรารถนาอาสวกัขยญาณ ซ่ึงก็คือ มรรคญาณอนักระท าใหแ้จง้
พระนิพพาน ก็ตอ้งเจริญวิปัสสนา  แลว้วิปัสสนาคืออะไร ? จะเจริญ
ไดอ้ยา่งไร ? ... คงตอ้งติดตามต่อไป ...)   
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( 2 )
 

(๒) 

บทวา่  สมฺพาโธ  ฆราวาโส  ความวา่  แมถ้า้วา่  สามีภรรยา
อยูใ่นเรือนกวา้ง  ๖๐  ศอก  หรือระหวา่งรอ้ยโยชน์   ถึงเชน่น้ัน  
ฆราวาสก็ชื่อวา่  คบัแคบ  เพราะความหมายวา่  ๒  สามีภรรยาน้ัน
มีความกงัวล  มีความหว่งใยกนั  ค าวา่  รชาปโถ  ไดแ้ก่  ฐานท่ีตั้ง
ขึ้ นแหง่ธุลีคือราคะเป็นตน้.  แมจ้ะกล่าววา่  ทางมาแหง่ธุลี   ก็ควร    

 

บรรพชาเป็นประหน่ึงกลางเเจง้  เพราะความหมายวา่  ไม่ขอ้ง   
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา่  อพัโภกาส  จริงอยู ่   ผูบ้วชแลว้  แมอ้ยูใ่นเรือน
ยอด  ปราสาทแกว้ และเทพวิมานเป็นตน้  ท่ีมีประตหูนา้ต่างมิดชิด  
ท่ีเขาปกปิดไว ้  ก็ไม่ขอ้ง  ไม่ขดั  ไม่ติด  ดว้ยเหตุน้ัน  จึงตรสัวา่   
บรรพชาปลอดโปรง่อยา่งยิง่   อีกอยา่งหน่ึง  ฆราวาส  ชื่อวา่  
คบัแคบ  เพราะไม่มีโอกาสท าบุญ  ชื่อวา่  รชาปถะ  เพราะเป็นท่ี
รวมแหง่ธุลีคือกิเลส  ดุจสถานท่ีกองขยะท่ีเขาไม่ระวงั   บรรพชา  
ชื่อวา่  อพัโภกาส  เพราะมีโอกาสท าบุญไดต้ามสะดวก ... 

 

เม่ือพดูถึงความคบัแคบของคฤหสัถ ์  หมายถึง  ความแออดั
ยดัเยียดดว้ยกิเลสอกุศล  ความอยากมี  อยากได ้  ความกงัวลดว้ย
วตัถุกามและกิเลสกามทั้งหลาย  ตอ้งมีภารกิจคิดหาโปรเจกตใ์หม่ๆ  
เพื่อรายไดท่ี้เพ่ิมขึ้ น เพื่อจะไดแ้สวงหาวตัถุกามไดม้ากขึ้ น ทั้งยงัตอ้ง
หว่งใยฝักใฝ่ถึงคนในครอบครวั  อนาคตของบุตรธิดาและของตนเอง
มีเร่ืองใหห้ลงระเริง  ผูกพนัยึดมัน่รอ้ยแปดพนัประการ  จึงเป็นเหตุ
ใหเ้จริญกุศลไดน้อ้ย หรือบางคนแทบไม่มีโอกาสไดเ้จริญกุศล ไม่มี
โอกาสไดเ้ขา้วดัเขา้วา  ไม่มีกลัยาณมิตรคอยช้ีน าส่ิงท่ีเป็นสาระท่ีแท ้
จริงของชีวิต   ไหนเลยจะไดศึ้กษาพระธรรมค าสอนเล่า ? ... 
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( 3 )
 

(๓) 

หนัมาดูบรรพชิตคือนักบวชทั้งหลาย  สูอุ้ตส่าหส์ละเครือญาติ
พรอ้มทั้งสมบติัพสัถานมากบา้ง  นอ้ยบา้ง  ท าใหเ้บากาย  เบาจิต  
ก็เพื่อหวงัพิชิตกิเลสอกุศลธรรม  ดว้ยการปฏิบติัธรรม  ตามท่ีไดฟั้ง  
ไดศึ้กษามาจากค าสอนของพระสมัมาสมัพุทธเจา้บา้งแลว้  จึงไดมี้
ศรทัธา  ออกบวชถวายอุระในพระพุทธศาสนา  ก็เพื่อหวงัท่ีจะพน้
จากกองทุกขท์ั้งปวง (ในยุคน้ี  อาจจะหาผูท่ี้บวชดว้ยศรทัธา  เขา้ใจ
ค าสอนมาก่อน   และมีเป้าหมายของการบวชท่ีถูกตอ้งไดย้าก ... ?)  
แต่เม่ือบวชมาแลว้  แทนท่ีจะเร่งเรียนรู ้  ศึกษาหลกัค าสอนของ
พระพุทธเจา้ใหก้ระจา่ง  เพื่อเป็นสุตาวุธ (อาวุธคือความรูข้ั้นปริยติั)   
แลว้หลีกเรน้  เป็นปวิเวกาวุธ (อาวุธคือความสงดักาย  สงดัใจ)  
แลว้น าค าสอนไปปฏิบติั  ใหเ้กิดปัญญาวุธ (อาวุธคือวิปัสสนาและ
มรรคปัญญา) ไวต่้อสูก้บักิเลสมารทั้งหลาย  แต่กลบัหลงใหลคลอ้ย
ตามสงัคม ท่ีตอ้งแขง่ขนักบัการพฒันาวตัถุ  เพื่อเล่ือนระดบัของตน  
หรือเพ่ือใหช้วีิตด ารงอยู ่  ใหเ้ป็นท่ียอมรบัของสงัคม  โดยท่ีไม่ตอ้ง
กงัวลใจ  ตอ้งมียศถาบรรดาศกัด์ิ  มีวุฒิบตัร  มีดีกรีรบัรอง  ตอ้งมีท่ี
อยูท่ี่แน่นอน  มีรถส่วนตวั  มี ๆๆๆ  และมี  จนชีวิตเป็นเชน่กบั
คฤหสัถไ์ปเสียแลว้   นอกจากศีรษะและจีวรเท่าน้ันท่ีต่างกนั ? ...   

     

ในยุคท่ีโลกแคบมาก  ไม่วา่จะเป็นคฤหสัถห์รือบรรพชิต  หรือ 
ไม่วา่ใครๆ  ก็สามารถติดต่อส่ือสาร  พดูจาปราศรยักนัได ้ ไม่วา่จะ
อยู ่ ณ สถานท่ีใดบนโลก (หรือนอกโลกก็ตาม  หากมีคล่ืนติดต่อ)  
เพราะความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลย ี  ยุคดิจิทลั  ส่ีจุดศนูย ์
(Digital 4.0)  จึงท าใหโ้ลกทั้งโลกสามารถมาอยูใ่นหนา้จอของ
คอมพิวเตอร ์  แท็บเล็ต  หรือสมารท์โฟนก็ยงัได ้  เป็นยุคท่ีมีเพียง
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( 4 )
 

(๔) 

สมารท์โฟนเคร่ืองเดียว  ก็สามารถท าธุรกรรมไดทุ้กอยา่ง  ทั้งท่ีผูใ้ช ้
อยูภ่ายในบา้นพกัหรือท่ีใดก็ตาม  ไม่วา่จะเป็นการจา่ยเงิน  โอนเงิน  
จา่ยค่าโทรศพัท ์ ค่าน ้า  ค่าไฟ  ซ้ือตัว๋ภาพยนตร ์ ตัว๋เคร่ืองบิน  ตัว๋
รถบสั  ตัว๋รถไฟ  ซ้ือสินคา้ออนไลน์ไดส้ารพดั  ดัง่แกว้มณีชื่อโชติรส  
นึกอะไรก็ไดส้มตามความปรารถนา (ส าหรบัคนมีบุญเท่าน้ัน ...) 

 

ทั้งขอ้มลูขา่วสารก็มากลน้จนเหลือจะคณนา เป็นขอ้มลูแบบ
มหึมา (Big Data)  ไมว่า่จะเป็นขา่วสารการเมือง  ขา่วต่างประเทศ  
สารคดีต่างๆ  ความรูทุ้กแขนง  ทุกอาชีพ  มีใหศึ้กษาคน้ควา้กนัได้
ไม่จ ากดั  แมแ้ต่ความรูด้า้นศาสนา  ก็มีใหเ้รียนรูไ้ดทุ้กศาสนา ...   

 

แต่อนิจจา ! ผูใ้ด ใครบา้ง จะรูห้รือไม่วา่ ขอ้มลูทั้งหลายแหล่
เหล่าน้ันไดผ่้านการตรวจสอบ โดยมีหน่วยงานท่ีกลัน่กรองจนเป็น
ขอ้มลูท่ีบริสุทธ์ิ เช่ือถือไดร้อ้ยเปอรเ์ซ็นตแ์ลว้หรือไม่ ? (ในปัจจุบนั
มีหน่วยงานหน่ึง  ท าการพิสูจน์เร่ืองราวต่างๆ  ส่วนใหญ่จะเป็น
เร่ืองอาหารการกิน  เร่ืองสุขภาพ ... ท่ีแพร่สะพดัในอินเทอรเ์น็ต  
จนเป็นท่ีฮือฮา  มีทั้งท่ีเชื่อถือไดแ้ละไม่น่าเชื่อถือ  มีสโลแกนของ
รายการวา่ ชวัรก์่อนแชร ์เช็คใหแ้น่วา่ท่ีแชรนั์น่ชวัร.์.. ส านักขา่วไทย 
อสมท.)  เน่ืองจากทุกคนท่ีมีความรู ้ สามารถท่ีจะอพัโหลดขอ้ความ
หรือคลิปวีดีโอทุกเร่ืองลงในอินเทอรเ์น็ต  เฟสบุ๊ค  ไลน์  อินสตา-
แกรม  ยทููป ฯลฯ  ไดโ้ดยไม่ยาก  จึงเป็นเร่ืองท่ีผูบ้ริโภคส่ือ  จะตอ้ง
มีวิจารณญาณในการรบัขอ้มลู  โดยท่ียงัไม่ควรจะเชื่อง่ายจนเกินไป  
แต่ควรจะตอ้งศึกษา  สอบทาน  เทียบเคียงขอ้มลูเหล่าน้ัน  จนกวา่
จะไดค้วามกระจา่งแจง้ชดัเจนเสียก่อน 
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( 5 )
 

(๕) 

โดยเฉพาะ  เร่ืองพระธรรมค าสอนของพระสมัมาสมัพุทธเจา้  
ก็ยิง่จะตอ้งมีความละเอียดรอบคอบ มีศรทัธาพรอ้มทั้งปัญญาท่ีจะ
ไตร่ตรอง  ศึกษา  พิสูจน์  หาเหตุผล  และหลกัฐานท่ีมาอยูเ่สมอ  
มีหลกัส าคญั ๒ ประการ  ท่ีผูศึ้กษาปฏิบติัพระธรรมค าสอนจะตอ้ง
มีอยูต่ลอดเวลา  คือ  ๑. ตอ้งมีหลกัฐานท่ีมา  ๒. ตอ้งมีเหตุและผล
ท่ีไม่ขดักนั (อาคมยุตฺต ิอตฺถยุตตฺิ ยุตติหาระ เนตติปกรณ์)  ทั้งพระ
วินัย  พระสูตร  พระอภิธรรม  ทั้งพุทธพจน์  อรรถกถา  ฎีกา  ทั้ง
ปริยติั  ปฏิบติั  ปฏิเวธ  เชน่เดียวกบัพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์
ท่ีไม่เคยขดักนั  และอธิศีล  อธิจิต  อธิปัญญา  ท่ีตอ้งไม่ขดัแยง้กนั   

 

เพราะเหตุวา่  ทุกคนเชื่อมัน่ในความคิดเห็น  และแนวทาง
ปฏิบติัของตนเอง  มีนอ้ยคนนักท่ีจะยอมรบัความจริงวา่  ความคิด 
เห็นของตนเองผิด  แมแ้ต่โจรท่ีปลน้แลว้ถูกจบัไดท้ั้งของกลาง  ถูก
ตดัสินจ าคุกแลว้   เวลาท่ีเพื่อนนักโทษถามวา่  ตอ้งคดีอะไร ?  ก็ยงั
ตอบวา่  เขาหาวา่ผมไปปลน้มา ! ...   

 

เพราะฉะน้ัน  จะเชื่อเหตุผลของตนเองเท่าน้ันไม่ได ้  ตอ้งมี
หลกัฐานท่ีมาดว้ย  ถา้เป็นสาวกของพระสมัมาสมัพุทธเจา้  จะตอ้ง
ศึกษา  ปฏิบติัและตรสัรูต้ามพระพุทธเจา้  มิใชรู่เ้ห็นเอง  ตรสัรูด้ว้ย
ตนเอง  ซ่ึงก็เท่ากบัวา่เป็นพระพุทธเจา้องคใ์หม่  หรือมีบา้งท่ีอา้งวา่  
ไดค้น้พบธรรมท่ีสูญหายไปนาน หรือวิธีปฏิบติัท่ีหายสาบสูญไปแลว้  
ซ่ึงไม่มีอยูใ่นพระไตรปิฎก  อรรถกถา  ฎีกา  น่ีก็เท่ากบัไดต้ั้งตวัเป็น
ศาสดาคนใหม่แลว้  ก็ขึ้ นอยูก่บัวา่  ใครเคยเป็นสานุศิษยข์องผูน้ี้มา
ในอดีต  ก็จะเคารพนับถือยอมรบัในค าสอนเหล่าน้ัน  ซ่ึงก็จะไมไ่ด้
มีพระรตันตรยัเป็นสรณะ   แต่มีบุคคลเหล่าน้ันเป็นสรณะแทน ... 
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( 6 )
 

(๖) 

อาจจะมีนักศึกษาและนักปฏิบติัธรรมหลายท่าน ท่ียงัคงเขา้ใจ
สบัสนวา่  สพฺเพ  ธมฺมา  อนตฺตา  ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่มีตวัตน  
บงัคบับญัชาไมไ่ด ้ จึงเขา้ใจวา่  การปฏิบติัธรรมตอ้งไม่ตั้งใจจดจอ้ง  
หากตั้งใจ  จะเป็นอตัตาตวัตน  จึงท าใหท่้านเหล่าน้ันปฏิเสธการท า
สมาธิ  ไม่สวดมนต ์  ไม่สมาทานศีล  ๕  หรืออุโบสถศีล  เจริญ
วิปัสสนาแบบเร่ือยๆ  อะไรจะเกิดก็แลว้แต่เหตุปัจจยั เพราะเขา้ใจวา่  
เม่ือธรรมะเป็นอนัตตา  ท าอะไรไม่ได ้  ตั้งใจไมไ่ด ้  ถา้ตั้งใจท าจะ
กลายเป็นอตัตาไป  ซ่ึงเป็นความเขา้ใจท่ียงัไม่ตรงต่อหลกัธรรมนัก   

   

จึงใคร่ท่ีจะใหท่้านทั้งหลาย  ไดท้ราบเหตุผลท่ีแทจ้ริง  และท่ี
อา้งอิงหลายแหง่  ซ่ึงแสดงความเป็นอนัตตา  โดยท่ีไม่ใชเ่ป็นเพียง
ความคิดเห็นส่วนตวัเท่าน้ัน  เพราะ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา  ธรรมะ
ทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา  ไม่มีตวัตนแต่อยา่งใด ?  จึงท าได ้ 
ปฏิบติัได ้  ท าสมาธิได ้  เพราะการท าส่ิงเหล่าน้ี  ก็เป็นอนัตตา ... 

 
 

         ดว้ยความปรารถนาดีอยา่งจริงใจ 
 

               ภิกษุรูปหน่ึง  
 
 

(ปรารภปีใหม่ ม.ค. ๒๕๖๑)              (พิมพเ์ม่ือ ธ.ค. ๒๕๖๑) 
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( 7 )
 

(๖) 

อาจจะมีนักศึกษาและนักปฏิบติัธรรมหลายท่าน ท่ียงัคงเขา้ใจ
สบัสนวา่  สพฺเพ  ธมฺมา  อนตฺตา  ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่มีตวัตน  
บงัคบับญัชาไมไ่ด ้ จึงเขา้ใจวา่  การปฏิบติัธรรมตอ้งไม่ตั้งใจจดจอ้ง  
หากตั้งใจ  จะเป็นอตัตาตวัตน  จึงท าใหท่้านเหล่าน้ันปฏิเสธการท า
สมาธิ  ไม่สวดมนต ์  ไม่สมาทานศีล  ๕  หรืออุโบสถศีล  เจริญ
วิปัสสนาแบบเร่ือยๆ  อะไรจะเกิดก็แลว้แต่เหตุปัจจยั เพราะเขา้ใจวา่  
เม่ือธรรมะเป็นอนัตตา  ท าอะไรไม่ได ้  ตั้งใจไมไ่ด ้  ถา้ตั้งใจท าจะ
กลายเป็นอตัตาไป  ซ่ึงเป็นความเขา้ใจท่ียงัไม่ตรงต่อหลกัธรรมนัก   

   

จึงใคร่ท่ีจะใหท่้านทั้งหลาย  ไดท้ราบเหตุผลท่ีแทจ้ริง  และท่ี
อา้งอิงหลายแหง่  ซ่ึงแสดงความเป็นอนัตตา  โดยท่ีไม่ใชเ่ป็นเพียง
ความคิดเห็นส่วนตวัเท่าน้ัน  เพราะ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา  ธรรมะ
ทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา  ไม่มีตวัตนแต่อยา่งใด ?  จึงท าได ้ 
ปฏิบติัได ้  ท าสมาธิได ้  เพราะการท าส่ิงเหล่าน้ี  ก็เป็นอนัตตา ... 

 
 

         ดว้ยความปรารถนาดีอยา่งจริงใจ 
 

               ภิกษุรูปหน่ึง  
 
 

(ปรารภปีใหม่ ม.ค. ๒๕๖๑)              (พิมพเ์ม่ือ ธ.ค. ๒๕๖๑) 
 
 
 
 

 
(๗) 

คำชี้แจงและอนุโมทนา 
 

ขออนุโมทนาต่อผูมี้ส่วนในการจดัสรา้งหนังสือเล่มน้ีขึ้ น  ทั้งผู ้
ท่ีตรวจทาน  พิสูจน์อกัษร  ผูถ้อดเทปค าบรรยาย  ผูอ้อกทุนทรพัย์
ในการจดัพิมพ ์  และผูร้่วมสมทบทุน  ตลอดจนผูท่ี้ไดอ้่านทุกท่าน  
โดยเฉพาะ  ผูท่ี้เคยเป็นครูบาอาจารย ์  เคยเป็นสหายธรรม  ขอให้
ท่านทั้งหลายไดโ้ปรดเปิดใจใหก้วา้งขึ้ น  เพ่ือท่ีจะไดมี้ขอ้มลูใหม่ๆ 
ใหคิ้ดคน้  พิจารณาจนไดส้ติปัญญาท่ีเพิ่มพนูยิง่ขึ้ น 

ขอใหทุ้กท่านเจริญเมตตา  ปรารถนาดีต่อกนั  เมตตาเป็น
อนัตตา  ความตั้งใจเจริญเมตตาก็เป็นอนัตตา  ขอใหศึ้กษาและ
ปฏิบติัตามพระธรรมวินัย  โดยแยกใหอ้อกระหวา่งธรรมของบุคคล
กบัธรรมของพระพุทธเจา้ในพระไตรปิฎก  เพื่อเป็นประโยชน์เก้ือกูล
แก่ตนเองและผูอ่ื้น  เพื่อเชิดชูพระศาสนา  เพื่อสรา้งสมบารมี  เป็น
ปัจจยัแก่มรรค  ผล  พระนิพพาน  ในอนาคตกาลอนัใกลน้ี้ ... 

 

เห็นหน้ากันเมื่อเช้า สายตาย 
 สายอยู่สุขสบาย บ่ายม้วย 
 บ่ายยังรื่นเริงกาย เย็นดับ  ชีพนา 
 เย็นอยู่หยอกลูกด้วย ค ่าม้วยดับสูญ ฯ 
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( 8 )

กลอนภิกขุภาวะ 
 

๑. เป็นภิกษุ ภาวะ แสนประเสริฐ เพศเลอเลิศ มุ่งตรง ทรงสิกขา 
 รกัษาศีล  ธรรมดี  มีเมตตา  พูนปัญญา พารูแ้จง้ เจาะแทงใจ 
๒. แสนสุขสม  ร่มรื่น  ช่ืนชีวิต  ไม่ตอ้งคิด จติวุ่นวน ถึงคนไหน 
 ไม่ว่าบุตร ภริยา หรือว่าใคร  จงึปลอดภยั  ไดสุ้ข  ทุกเวลา 
๓. คฤหสัถ ์ ปัดกงัวล  ไม่พน้จติ ยงัตอ้งคิด  ห่วงใย  ในวงศา 
 ทั้งการงาน ว่านเครือ ทรพัยน์านา เป็นที่มา  พาทุกข ์ ไม่สุขใจ 
๔. ถา้ไม่อยาก ทุกขม์าก ใหย้ากนกั ตอ้งหาหลกั  พึ่งพา  ที่อาศยั 
 พระไตรรตัน ์ ปัดเป่า  เขม่าใจ เป็นเหตใุห ้ไม่กงัวล พน้โอฆา  
๕. ถา้แมน้เรา ชาวพุทธ ไม่หยุดยั้ง เพ่ิมพลงั  หวงัใจ  ไตรสิกขา 
 ทั้งฌานเพ่ง เร่งฝึกหดั วิปัสสนา     ในไม่ชา้ พาถึงแก่น แดนนิพพาน 
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( 9 )
 

(๘) 

สารบาญ 
 เรื่อง             หน้า 
๑. อารมัภกถา,  อรรถะของ “รตน”,  โสตาปัตติยงัคะ ๔ ๑,๒ 
๒. ธรรมบรรยายบางส่วน  ปีใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๑  ๓ 
 ทาน  ศีล  ไม่ใชภ่าวนา  แต่พฒันาเป็นภาวนาได ้  ๓ 
๓. อนัตตา  บงัคบับญัชาไม่ได ้ จริงหรือ ? ๑๐ 
๔. อนัตตา  บงัคบัไม่ได ้ ทรพัยสิ์นจึงเสียหายสูญส้ิน ๑๑  
๕. อนัตตา  เก่ียวขอ้งกบัวิปัสสนา-ปริญญา  อยา่งไร ? ๑๖ 
๖. เร่ืองภิกษุ ๕๐๐ เจริญวิปัสสนา, ภิกษุเรียนกมัมฏัฐาน ๑๗  
๗. ทางแหง่ความหมดจด (วิสุทธิมรรค) ๑๘ 
๘. ญาตปริญญาแปลวา่อะไร ?  คืออะไร ? ๓๐ 
 ญาตปริญญาเป็นทั้งขั้นปริยติัและปฏิบติั ๓๐ 
๙. ปริญญา ๓ คือ วิสุทธิ ๗ ๓๑ 
๑๐. ขนัธ ์๕  และนิพพาน  เป็นอนัตตา  เป็นสุญญตา ๓๓ 
 โลกียขนัธ ์ โลกุตตรขนัธ ์ อุปาทานขนัธ ์ ขนัธุปาทาน ๓๓ 
๑๑. วิสุทธิขนัธ ์ กบั  ขนัธวิมุติ  ต่างกนัอยา่งไร ? ๓๔ 
๑๒. อนัตตา  กบั  สุญญตา  ต่างกนัอยา่งไร ? ๓๕ 
๑๓. โลกียขนัธ ์ โลกุตตรขนัธเ์ป็นของสูญ  ต่างกนัอยา่งไร ? ๓๘ 
๑๔. กมัมสัสกตาญาณ  กบั  วิปัสสนาญาณ ? ๔๓ 
๑๕. กาล ๔ อยา่ง  ท าใหบ้รรลุธรรม ๔๔ 
๑๖. ภทัเทกรตัตสูตร ๔๗ 
๑๗. ผูมี้ราตรีหน่ึงเจริญ ๔๘ 
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( 10 )
 

(๙) 

สารบาญ 
 เรื่อง             หน้า 
๑๘. ความเขา้ใจผิด  เร่ือง  สติ  ปัญญาทางโลก ๕๐ 
๑๙. สภาวลกัษณะ  สามญัญลกัษณะ  คือ  อะไร ? ๕๔ 
๒๐. แทรกพระรตันตรยั  ก่อนเขา้ใจสภาวธรรม ๕๖ 
๒๑. สภาวลกัษณะ  สามญัญลกัษณะ  ต่างกนัอยา่งไร ? ๕๘ 
๒๒. ตารางความต่างของสภาวลกัษณะกบัสามญัญลกัษณะ ๕๙ 
๒๓. สภาวลกัษณะ  ก็คือ  ปัจจตัตลกัษณะ,   
 สามญัญลกัษณะ  ก็คือ  ไตรลกัษณ ์ ๕๙ 
๒๔. สภาวลกัษณะ  เรียกวา่  วิเสสลกัษณะ,  
 สามญัญลกัษณะ  เรียกวา่  อริยกรธรรม ๖๐ 
๒๕. สมมุติ  กบั  บญัญติั  ต่างกนัอยา่งไร ? ๖๑ 
๒๖. ค าท่ีเก่ียวขอ้งกบัไตรลกัษณ ์๔ ค า ๖๔ 
๒๗. สภาวลกัษณะเป็นอารมณข์องญาตปริญญา,  
 ไตรลกัษณเ์ป็นอารมณข์องตีรณ-ปหานปริญญา ๖๖ 
๒๘. สภาวลกัษณะหรือปัจจตัตลกัษณะหรือวิเสสลกัษณะ  
 เป็นอารมณข์องญาตปริญญา ๖๗ 
๒๙. สามญัญลกัษณะหรือไตรลกัษณเ์ป็นอารมณข์อง- 
 ตีรณปริญญาและปหานปริญญา ๖๗ 
๓๐. สภาวลกัษณะมีในทุกข ์ สมุทยั  นิโรธ  มรรค  สจัจวิมุติ, 
 ไตรลกัษณนั์บเน่ืองในทุกขสจั ๖๙ 
 ลกัขณาทิจตุกกะของจิต ๖๙ 
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(๑๐) 

สารบาญ 
 เรื่อง             หน้า 
๓๑. สภาวธรรมเป็นปรมตัถธรรม,  
 ไตรลกัษณเ์ป็นบญัญติัพิเศษ ๗๐ 
๓๒. สภาวลกัษณะเป็นตวัก าหนดปรมตัถธรรม  ๔, 
 ไตรลกัษณเ์ป็นอาการของปรมตัถธรรม  ๓ ๗๒ 
๓๓. สภาวลกัษณะเป็นส่วนหน่ึงของลกัขณาทิจตุกกะ,   
     ไตรลกัษณเ์ป็นส่วนหน่ึงของอาทีนวะ  ๗๗ 
๓๔. สามญัญลกัษณะเป็นส่วนหน่ึงของอาทีนวะ ๗๘ 
๓๕. เทศนาหาระ ๖ อยา่ง (เนตติปกรณ)์  ๗๙ 
๓๖. มรรค ๓ ประเภท สุญญตะ อนิมิตตะ อปัปณิหิตะ ๘๑ 
๓๗. นิพพาน ๒  สอุปาทิเสสนิพพาน  อนุปาทิเสสนิพพาน ๘๓ 
๓๘. อตัตศพัทห์รืออตัตา  มีความหมาย ๔ อยา่ง      ๙๓   
๓๙. อนัตตา  บงัคบับญัชาไม่ได ้ จึงไม่ตอ้งใชห้น้ี  ๙๕   
๔๐. ภาคผนวก ตารางความต่างและเหมือนกนัของโลกียขนัธก์บั 
      โลกุตตรขนัธ,์  อุปาทานขนัธก์บัขนัธุปาทาน,  วิสุทธิขนัธก์บั 
      อุปาทานขนัธ,์ วิสุทธิขนัธก์บัขนัธวิมุติ, ขนัธ ์๕ กบัอุปาทาน- 
      ขนัธ ์๕, ญาตปริญญา ตีรณปริญญาและปหานปริญญา ๑๐๑ 
๔๑. บทสง่ทา้ย  วิปัสสนามีอารมณอ์ดีต อนาคตและปัจจุบนั ๑๑๐ 
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(๑๑) 

ธมฺม ศัพท์ มีอรรถมากมาย ไม่ใช่สิ่งที่มีจริงเท่านั้น 
๑. ธรรมะศพัท ์ มีอรรถ  เป็นอเนก ท่านสรรเสก กนังายงม จมโมหา 
    ทุกอรรถลว้น  ควรรูช้ดั  อนัตตา จงน าพา  อยา่ยึดมัน่  ใหห้วัน่ใจ 
๒. สภาวะ   ปริยติั   สจัจธรรม  เร่งจดจ า  พร า่เรียน  เพียรแกไ้ข 
    อีกเญยยะ  ญายะ  ปัญญาไว  บุญอ าไพ  ใจปกติ  สมาธิธรรม 
๓. ทั้งคุณะ   นิสสตัตะ   วิการะ  ปัจจยะ   อาปัตติ   ยงัมิหน า  
    ปัจจยุบบนั  วิสยะ  เหตุธรรม  อยา่ถล า  คดัคา้น  จะบานปลาย 
๔. แมนิ้พพาน บญัญติั จดัเป็นธรรม       มิหน าซ ้า เป็นอนัตตา ท่านวา่ไว ้
    เชิญพิสูจน์ พดูไมเ่ช่ือ เบ่ือบรรยาย ในวินัย  สมุฏฐานสีสะ  ปริวาร  
๕. อนัอิทงั   สจัจา-   ภินิเวสน์   เป็นสาเหตุ ยึดเอา แลว้กล่าวขาน 
    น้ีเท่าน้ัน  ท่ีมีจริง  ส่ิงอ่ืนคา้น  เท่ียวทดัทาน  ราน-ลน  อลเวง 
๖. หากซ่ือตรง  จริงใจ  อยา่งท่ีวา่ ...โมนาดว้ย ช่วยแกไ้ข ใช่ขม่เหง 
    เท่ียวต าหนิ ติเตียน เบียดเบียนเอง ไมย่ าเกรง บาปกรรม จะตามทนั 
๗. ควรเมตตา  มองโลก  ในแง่ดี  จะสุขศรี ใชชี้วี อยา่งสรา้งสรรค ์
    อยา่มวัแต่ เพ่งโทษ เท่ียวโจษจนั ชีวิตสั้น  ไมก่ี่วนั  ก็พลนัตาย ...    
 

ธรรมศัพท์ ในปฏิสัมภิทามรรค ๑๑ อรรถ 
ธมฺมศพัท ์ในบทวา่ ธมฺมฏฺ ิ ติ าณิน้ี ยอ่มปรากฏในอรรถวา่  ๑. สภาวะ  

๒. ปัญญา  ๓. บุญ  ๔. บญัญติั  ๕. อาบติั  ๖. ปริยติั  ๗. นิสสตัตตา  ๘. วกิาร   
๙. คุณ  ๑๐. ปัจจยั  ๑๑. ปัจจยุปบนัเป็นตน้.  (อฏฺ . ญาณกถา ขุ. ปฏิ. ๖๘/๔๗) 

 

แทจ้ริงแลว้ ธมฺมศพัทน้ี์มีความหมายต่าง ๆ เป็นอเนกประการเป็นตน้วา่ 
๑. สภาวธรรม ๒. ปริยติัธรรม  ๓. ปัญญาธรรม  ๔. ญายธรรม  ๕. สจัจธรรม  
๖. ปกติธรรม  ๗. ปุญญธรรม  ๘. เญยยธรรม  ๙. สมาธิธรรม  ๑๐. คุณธรรม  
๑๑. นิสสตัตนิชชีวธรรม  ๑๒. อาปัตติธรรม  ๑๓. วกิารธรรม   ๑๔. ปัจจยธรรม   
๑๕. ปัจจยุปปันนธรรม   ๑๖. เหตุธรรม   ๑๗. วสิยธรรม   ๑๘. บญัญติัธรรม  
๑๙. นิพพานธรรม  (ธรรมบทมหาฎีกามี ๑๙ อรรถ คันถารัมภวัณณนา หน้า ๖) 
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(๑๒) 

ธรรมศัพท์ ในอภิธานัปปทีปิกา ๑๔ อรรถ 
ธมมฺ ศพัท ์ เป็นไปในอรรถ ๑)สภาวะ ๒)ปริยติัธรรม ๓)ปัญญา ๔)ความ 

สมควร ๕)สจัจะ ๖)ปกติ ๗)บุญ ๘)เญยยธรรม ๙)คุณธรรม ๑๐)ความประพฤติ  
๑๑)สมาธิ  ๑๒)นิสสตัตนิชชีวธรรม  ๑๓)อาบติั  ๑๔)เหตุเป็นตน้ (คาถาที่ ๗๘๔) 

 

อนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้ แต่ทำได้ 
๑. อนัตตา เป็นหน่ึง ในไตรลกัษณ ์ เพ่ือประจกัษ์ หลกัธรรม น าวิถี    
    มรรคองค ์๘ ควรเจริญ เดินใหดี้ อยา่เสียที ท่ีก าเนิด เกิดเป็นคน 
๒. ทุกขสจั  จดัเป็น  อนัตตา  ปริญญา ก าหนดรู ้บงัเกิดผล 
    สมุทยั  อนัตตา  พล่าผจญ  เป็นตน้หน  พาวน  จนส้ินแรง 
๓. นิโรธสจั ก็จดัเป็น อนัตตา  แต่ทวา่  มีกิจน า  ท าใหแ้จง้ 
    มคัคสจั ขจดัทุกข ์สุขส าแดง  อยา่เคลือบแคลง บ่งชดั อนัตตา 
๔. อริยสจั   ทั้งส่ี   ท่ีตรสัไว ้  ท ากิจใน  ส่ีอยา่ง  ต่างแต่วา่ 
    ปริญญา  ก าหนดรู ้ ทุกขตา  ปหานา   คร่าตดั   สมุทยั  
๕. สจัฉิกา-  ตพัพะ  ท าใหแ้จง้  นิโรธแทง- ตลอด ปลอด-นุสยั  
    ภาวนา  กิจเจริญ  ด าเนินไป  อนาลยั  ไกลทุกข ์ สุขส าราญ 
๖. อยา่หลงค า อนัตตา วา่ใช่ตน  ใหส้บัสน จนหลงกิจ ผิดรา้วฉาน  
    มวัแต่กลวั อตัตา จนรนราน  ท าใหค้รา้น การบุญ วา้วุ่นใจ 
๗. ทานไมใ่ห ้ศีลก็ไม ่สมาทาน  สวดต านาน มนตรา หาท่องไม่ 
    สมาธิ  ไมอ่บรม  ขม่จิตใจ  ศรทัธาไร ้โอนอ่อน ผ่อนเมตตา 
๘. มุง่ปัญญา เกินเหตุ อาจเป็นโทษ มวัแต่โจษ โทษผูอ่ื้น ดว้ยโมหา 
    เพราะหลงคิด ผิดอรรถ อนัตตา อวิชชา  จึงบงัปิด  สนิทใจ  
๙. อรรถนานา  อนัตตา  มิใช่ตน  แมข้องตน  คนสตัว ์ ก็มิใช่ 
    มิอยูใ่น อ านาจปอง ของใคร ๆ หาผูใ้ด เป็นเจา้ของ มองไม่เจอ 
๑๐. หาสาระ   ท่ีแทจ้ริง   ก็มิได ้ สูญสลาย ความจีรงั อยา่พลั้งเผลอ 
    เร่งท าบุญ บาปตอ้งละ แน่นะเธอ อยา่ละเมอ หลงอรรถ อนัตตา ...  
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(๑๓) 

อนัตตามอีรรถต่าง ๆ (๑๑ อรรถ) 
อนตฺตตา  อนัตตา  ช่ือวา่  ไมใ่ช่ตวัตน  เพราะอรรถว่า 

๑. อสารกฏฺเ น ไมม่ีสาระ ไมม่ีแก่น ไม่มีแกน ไมม่ีตวัตน ไม่มี
ผูส้รา้ง ไม่มีผูเ้สวย ไมม่ีผูบ้นัดาล ผูค้รอง 

๒. สุญฺ โต เพราะเป็นสภาพท่ีวา่งเปล่าจากความเป็นสตัว ์
บุคคล ตวัตน เป็นเพียงกระบวนธรรม 

๓. อสฺสามิกโต เพราะเป็นสภาพท่ีไม่มีเจา้ของ  ไมเ่ป็นของใคร  
ปราศจากผูค้รอบครอง  เป็นสภาวธรรม 

๔. อวสวตฺตนโต เพราะไมเ่ป็นไปในอ านาจ  ไมอ่ยูใ่นอ านาจของ
ใคร  ไมข่ึ้ นต่อผูใ้ด  บงัคบับญัชาไมไ่ด ้

๕. อนิสฺสรโต เพราะไมเ่ป็นใหญ่ในตวั  จะบงการใชอ้ านาจ
บงัคบัไมไ่ด ้ เป็นไปตามเหตุปัจจยั 

๖. อกามการิยโต เพราะเป็นสภาพท่ีไม่อาจท าไดต้ามความอยาก 
คือ  จะใหเ้ป็นไปตามความปรารถนามิได ้

๗. อตฺตปฏิกฺเขปโต เพราะปฏิเสธอตัตา ขดัแยง้ต่อความเป็นอตัตา 
ไมม่ีตวัตนต่างหากมาแทรกซอ้นอยู่ในกระบวน
ธรรม 

๘. สุทฺธสงฺขารปุญฺชโต เพราะเป็นกองแห่งสงัขารลว้น ๆ   
๙. สุทฺธธมฺมปุญฺชโต เพราะเป็นกองแห่งธรรมลว้น ๆ 
๑๐. ยถาปจฺจยปวตฺตโิต เพราะเป็นไปตามเหตุปัจจยั เป็นความสมัพนัธ์

กนัขององคป์ระชุมต่าง ๆ 
๑๑. องฺคสมภารโต  เพราะเป็นการประกอบกนัขึ้ นของส่วนยอ่ยต่าง 

ๆ เกิดจากส่วน ประกอบยอ่ย ๆ 
 

               (จากหนังสือไตรลักษณ์ ของสมเด็จพฒุาจารย์ ปยุตฺโต) 
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1อนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้ จริงหรือ ?
 

๑ 

อารัมภกถา 
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมพฺุทฺธสฺส 

 

เป็นบุญเท่าใด  ท่ีไดเ้กิดมาในก าเนิดมนุษย ์  ผูมี้อาการ ๓๒  
ครบถว้นบริบูรณ ์ ไม่พิการทางกาย  ไม่วิปริตผิดเพี้ ยนทางใจ.  เป็น
บุญแค่ไหน  ท่ีไดเ้กิดมาในประเทศไทย  อนัอุดมสมบูรณ์ไปดว้ย
ธรรมชาติ  ทรพัยากร  และผูค้นท่ีมีอธัยาศยัไม่ดุรา้ย  ไม่ป่าเถ่ือน.  
เป็นบุญสกัเพียงไร  ท่ีไดเ้กิดมาพบพระพุทธศาสนา  ท่ียงัมิไดเ้ส่ือม
สูญ  จนไม่สามารถน าค าสอนมาปฏิบติั  ใหเ้กิดความสุขทั้งในชาติ
ปัจจุบนัและอนาคตชาติ  หรือเพ่ือความส้ินชาติได.้  และเป็นบุญ
มากลน้จนสุดใจ  ท่ีไดย้อมรบันับถือพระรตันตรยัวา่  เป็นสรณะ  
เป็นท่ีพ่ึง  เป็นท่ียึดถือ  เป็นคติ  และเป็นท่ีไปในเบ้ืองหนา้ 

 

จิตฺตีกตํ มหคฺฆญฺจ   อตุลํ   ทุลฺลทสฺสน ํ    
อโนมสตฺตปรโิภคํ    รตนํ  เตน  วจฺุจติ. 

 

ท่ีเรียกวา่  รตันะ  ก็เพราะเหตุวา่   ๑. ท าใหเ้กิดความยนิดี   
๒. เป็นวตัถุท่ีมีค่ามาก  ๓. เป็นส่ิงชัง่ประมาณไมไ่ด ้ ๔. เป็นของเห็น
ไดย้าก  ๕. เป็นเคร่ืองบริโภคส าหรบัผูไ้ม่ต า่ทราม  (นิรุตตสิารมญัชุสา)   

 

รตันะ  =  ร + ต + น  เคร่ืองปล้ืมใจคือแกว้อนัประเสริฐ 
ร    รมุ-ยนิดี    ท าใหผู้นั้บถือไดร้บัความยนิดีมีสุข 
ต    ตรฺ-ขา้ม   ท าใหข้า้มพน้อบายและวฏัฏทุกข ์
น    นี-น าไป   น าใหไ้ปสู่สุคติและพระนิพพาน 
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2 อนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้ จริงหรือ ?
 

๒ 
ขอแสดงมุทิตาจิตต่อท่านผูอ้่านและตนเอง ท่ีไดล้าภอนัไดโ้ดย

ยาก  คือ  ความไดเ้กิดเป็นมนุษย ์  ไดพ้บพระพุทธศาสนา  ไดฟั้ง
พระสทัธรรม  เหลือก็เพียงแต่การปฏิบติัธรรม  ใหส้มควรแก่ธรรม  
อนัจะเป็นเหตุท่ีท าใหบ้รรลุเป็นพระโสดาบนั  พระสกทาคามี  พระ
อนาคามี  พระอรหนัต ์ เรียกวา่ โสตาปัตตยิงัคะ (สกทาคามิยงัคะ  
อนาคามิยงัคะ  อรหตัตยงัคะ)  มี  ๔  ประการ  คือ   

 

๑. สปัปุรสูิปสงัเสวะ   การเสพคบสตับุรุษ    
๒. สทัธมัมสัสวนะ   การฟังพระสทัธรรม    
๓. โยนิโสมนสกิาร  การกระท าไวใ้นใจโดยแยบคาย   
๔. ธมัมานุธมัมปฏิปัตติ การปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม   
 

ขอ้ ๑.สปัปุริสูปสงัเสวะ  และขอ้ ๒.สทัธมัมสัสวนะ เป็นปัจจยั
เก้ือกูลต่อสุตมยปัญญา  ขอ้ ๓. โยนิโสมนสิการ  การใคร่ครวญ  
มนสิการ คิดพิจารณาตามท่ีไดฟั้งธรรมมาจากสตับุรุษ สงเคราะห์
เป็นจินตามยปัญญา  เพื่อต่อยอดพฒันาใหเ้ป็นขอ้ท่ี  ๔  อนัเป็น
ภาวนามยปัญญา   ขอ้ ๔. ธมัมานุธมัมปฏิปัตติ  การปฏิบติัโลกีย-
ไตรสิกขา  เพ่ือใหส้มควรแก่โลกุตตรธรรม  ๙     

 

กิจฺโฉ  มนุสฺสปฏลิาโภ   กิจฺฉํ  มจฺจาน  ชีวิต ํ  
กิจฺฉํ   สทฺธมฺมสฺสวนํ   กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโท. 

 

ความไดอ้ตัภาพเป็นมนุษยเ์ป็นการยาก ชีวิตของสตัวท์ั้งหลาย  
เป็นอยูย่าก   การฟังพระสทัธรรมเป็นของยาก   การอุบติัขึ้ นแหง่
พระพุทธเจา้ทั้งหลายเป็นการยาก    (ขุ. ธ.) 
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๓ 

ธรรมบรรยายบางส่วน ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ทาน ศีล ไม่ใช่ภาวนา แต่พัฒนาเป็นภาวนาได้ 
 

ภาวนาคืออะไร ?  การใหท้าน  เรียกวา่ เป็นภาวนาหรือยงั ? 
... หลกัปฏิบติั  ๓  ระดบั  ก็คือ  ทาน  ศีล  ภาวนา.   การใหท้าน
เท่าน้ันยงัไม่เป็นภาวนา  การรกัษาศีล  ยงัไม่เป็นภาวนา   แต่ถา้
เม่ือไร  กระท าทานน้ันใหพ้ฒันามากขึ้ น  เอามาระลึก  เอามาตรึก  
เอามามนสิการ  เอามาใส่ใจ  เอามาท าใหเ้ห็นประโยชน์ของทาน
มากๆ   การหวนระลึก  หรือวา่นอ้มร าลึกบ่อย ๆ  ในเร่ืองของทาน
ท่ีเราไดท้ าไวแ้ลว้นัน่แหละ  เป็นภาวนาแลว้  เรียกวา่  จาคานุสสต ิ 

 

ศีลท่ีตั้งใจสมาทานรกัษา  งดเวน้  เป็นศีลเท่าน้ัน  ไม่ไดเ้ป็น
ภาวนา  แต่เม่ือไร  น ามาตรึกมาตรอง  จะยนื  เดิน  นัง่หรือนอน  
ก็ตรึกตรองเร่ืองศีลท่ีตนรกัษา  สมาทาน  น ามามนสิการ  อะไรคือ
ศีล ?  มีลกัษณะอยา่งไร ?  มีกิจอยา่งไร ?  มีอะไรเป็นเหตุใกล ้?  
ผลปรากฏเป็นเชน่ไร ?  อานิสงสข์องศีลเป็นอยา่งไร ?  โทษของ
การล่วงศีลเป็นอยา่งไร ?  เป็นท่ีรกัใคร่ของพระอริยเจา้อยา่งไร ?
น ามาใส่ใจ  มนสิการเร่ือยๆ  บ่อยๆ  อยา่งน้ี  เรียกวา่  สลีานุสสต ิ 
เป็นภาวนาแลว้ (จาคา-สีลานุสสติ เป็น ๒  ในสมถกรรมฐาน ๔๐)   

 

การท่ีเราจะพฒันาในเร่ืองทาน  ในเร่ืองศีลใหเ้ป็นภาวนาไดน้ี้  
ตอ้งมีสุตมยปัญญาพอสมควร  ถา้ไม่ฟังธรรมะ  ไม่ศึกษาใหม้าก
ดว้ยเป้าหมายท่ีถูกตอ้ง  ก็จะไม่มีการพฒันา  เพราะฉะน้ัน  การฟัง  
พระธรรมจึงเป็นเบ้ืองตน้ของการพฒันา  หรือการภาวนานัน่เอง  
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๔ 
ภาวนาคือพฒันา  ภาวนา  แปลวา่  เจริญ  อบรม  ท าส่ิงไม่มี

ใหมี้ขึ้ น  ส่ิงใดมีแลว้  ท าใหด้ ารงอยู ่  ตั้งมัน่  แลว้ก็กา้วหนา้ต่อไป  
เพราะฉะน้ัน  การฟังธรรมะจดัวา่เป็นกุศลขั้นภาวนา  ภาวนาแลว้
ตอ้งรูม้ากกวา่เดิม  ถา้รูเ้ท่าเดิม  เป็นฐิติภาคิยะ  พระพุทธเจา้ไม่
ทรงสรรเสริญ  ไม่ตอ้งพดูถึงหานภาคิยะ  ก็คือ  ยิง่ฟังยิง่จ าไม่ได ้ 
เพราะไม่ตั้งใจจดจ า  หานภาคิยกุศล  แปลวา่  กุศลท่ีเป็นไปฝักฝ่าย
แหง่ทางเส่ือม  เน่ืองจากขาดความเพียร  ขาดกลัยาณมิตร  แลว้ก็
ไม่ท าใหติ้ดต่อ  จึงไม่ท าใหเ้จริญ  ไม่พฒันา  แต่ถา้ฟังแลว้  อนัไหน
ส าคญัขยนัจด  จดแลว้  ยงัไม่เขา้ใจ  ก็ตอ้งซกัถาม  หากลัยาณมิตร
สนทนา  ใคร่ครวญ  น ามาพิจารณามากขึ้ น ๆ  อยา่งน้ีจึงท าใหเ้ป็น
ภาวนา  เราก็จะมีความรู ้ ความเขา้ใจเพิ่มข้ึน  เป็นวิเสสภาคิยะ 

 

เพราะฉะน้ัน   เราก็ควรส ารวจตนเอง   ปีเก่าก าลงัจะหมดไป   
ปีใหม่ก็ก าลงัจะกา้วเขา้มาแลว้  เรามีการพฒันา  มีภาวนามากนอ้ย
แค่ไหน ?  ถา้มีการอบรม  มีการศึกษาธรรมะและเขา้ใจดี  มีการ
พฒันา  ตอ้งสามารถลดละกิเลสไดบ้า้ง  นอกจากจะรูม้ากขึ้ นแลว้  
กิเลสตอ้งลดลงดว้ย   ถา้ทรงพระไตรปิฎก  แต่วา่  รกัษาศีลไม่ค่อย
ได ้ อยา่งน้ีแสดงวา่  ไม่ไดภ้าวนา  ถา้มีสุตมยปัญญาดี  หมายถึงวา่  
ฟังธรรมะแลว้  เขา้ใจถูกตอ้งแลว้  จะรูเ้ลยวา่  ศีลน้ันเป็นบาทฐาน
ของสมาธิ  คนมีกาย  วาจาสงบแลว้  ตามสูตรท่านวา่  วินยัเป็น
เหตแุห่งสงัวร  ดว้ยปาติโมกขสงัวร  อินทริยสงัวร  อาชีวปาริสุทธิ  
ปัจจยสนันิสิตศีล  จตุปาริสุทธิศีล  ๔  อยา่งน้ี  เรียกวา่  สงัวร 

 

สงัวรเป็นเหตใุหเ้กิดอวิปฏิสาร  ไม่เดือดรอ้นใจ  อวิปฏิสาร
เป็นเหตขุองปราโมทยคื์อปีติอยา่งอ่อน  ปราโมทยเ์ป็นปัจจยัแก่
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๕ 
ปีตท่ีิมีก าลงั ปีตเิป็นปัจจยัแก่ปัสสทัธิ ความสงบกายใจ ปัสสทัธิ  
เป็นปัจจยัแก่ความสุข  สุขก็จะเป็นปัจจยัแก่สมาธิ  สมาธิก็จะ
เป็นปัจจยัแก่วิปัสสนา  มรรค  ผล ... (ประโยชน์แห่งวินัยเป็นต้น 
วิ. ปริวาร,  กิมัตถิยสูตร องฺ. ทสก., เอกาทสก.)   

 

เพราะฉะน้ัน  ถา้ศีลไม่ดีจะท าใหเ้กิดปราโมทยปี์ติไดไ้หม ? ... 
ยอ่มไม่ได ้  เม่ือไม่มีปีติปราโมทย ์  ยอ่มจะเจริญสมถวิปัสสนาไมไ่ด ้ 
นอกจากจะเขา้ใจผิด 

จะภาวนาไดต้อ้งฟังธรรมะ  ศึกษาคน้ควา้ธรรมะใหเ้ขา้ใจก่อน  
ถา้ยงัไม่เขา้ใจ  แลว้ก็คิดแต่วา่  เราภาวนาไปก่อน  โดยท่ีศีลไม่
บริสุทธ์ิ  ก็ไม่เป็นไร  เด๋ียวภาวนาไดผ้ลแลว้  ศีลจะบริสุทธ์ิเอง  
อยา่งน้ี   ไม่ใชค่ าสอนของพระพุทธเจา้   ตอ้งมีสุตมยปัญญาก่อน   
สีลมยปัญญาจึงจะตามมา  ท าใหรู้ว้า่  การล่วงศีลเป็นอาณาวีตกิ-
มนัตราย  เป็นอนัตรายต่อการบรรลุธรรมและสุคติภูมิ  ส าหรบั
พระภิกษุ  การล่วงศีลคือตอ้งอาบติัแลว้ไม่แสดงคืน  จะเป็นเคร่ือง
กั้นของการบรรลุฌาน  มรรคผล  แมค้ฤหสัถ ์  ถา้ล่วงศีลอยูเ่สมอ
แลว้ไม่สมาทาน  ตั้งใจวา่จะของดเวน้  ไม่ล่วงศีลเชน่น้ันอีก  ก็เป็น
เคร่ืองกั้นต่อการเจริญภาวนาเชน่กนั  ฉะน้ัน  ผูท่ี้ปฏิบติัภาวนาโดย
ท่ีศีลยงับกพร่องอยู ่  ก็แสดงวา่  เขายงัไม่ไดศึ้กษาอะไรมา  หรือ
ศึกษาไม่ดี  ท าใหเ้ขา้ใจผิด 

  

เพราะฉะน้ัน  ก็เป็นเคร่ืองตดัสินไดเ้ลย  ถา้มีผูบ้อกวา่  เขาได้
ฌาน  เขาเป็นพระอริยบุคคล   แต่วา่  เขายงัผิดศีลอยู ่  ยอ่มไม่ใช่
ฐานะท่ีจะมีได ้ ยงัไม่น่าเชื่อถือ   ซ่ึงการมีศีลหรือทุศีลน้ัน  คนทัว่ๆ 
ไปรูไ้ดย้าก   แต่วา่  ขั้นหยาบท่ีสุดท่ีเห็นไดง้่ายๆ  ก็คือ  ถา้เป็น
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๖ 
พระภิกษุ  มีความส ารวมในปาติโมกขสงัวรศีลหรือไม่ ?  มีความ
ตั้งใจ  จงใจล่วงละเมิดสิกขาบทบางขอ้หรือไม่ ?  ถา้เป็นคฤหสัถ ์ 
ยงัด่ืมสุรา  ผิดลกูผิดเมียผูอ่ื้นอยูห่รือเปล่า ? เป็นตน้  เร่ืองอ่ืนไม่มี
ทางรู ้  ถา้ไม่ไดศึ้กษาพระวินัยอยา่งละเอียด  เพราะวา่  ใครมีศีล
หรือไม่มีศีล จะพึงรูไ้ดก็้ต่อเม่ือไดอ้ยูร่่วมกนั  ตอ้งใชเ้วลาพอสมควร  
และคนมีปัญญาเท่าน้ัน  จึงจะรูไ้ดว้า่  ใครมีศีลหรือใครไม่มีศีล ... 

 

ทุกวนัน้ี   ทั้งคฤหสัถแ์ละบรรพชิต   ส่วนใหญ่จะคลอ้ยไปตาม
สงัคมชาวโลก  ถือเอาความสะดวกสบายเป็นเกณฑ ์  ไม่ไดย้ดึหลกั
ค าสอนเป็นส าคญั  แต่ถือการพฒันาวตัถุ  และคุณภาพของชีวิตท่ี
พรัง่พรอ้มดว้ยกามสุขเป็นหลกั   ค าสอนในหลายส่วนจึงถูกละเลย
และดดัแปลง  หากเทียบค าสอนและหลกัปฏิบติั  ตามส านักต่างๆ 
กบัพระไตรปิฎก  อฏัฐกถา  และฎีกา  ก็จะทราบไดว้า่  มีการ
ปรบัปรุง  เปล่ียนแปลงไปหลากหลายรูปแบบ 

   

หลกัค าสอนของพระพุทธเจา้น้ีเป็นสจัธรรม ไม่วา่ยุคสมยัไหน  
ก็จะเป็นไปตามปกติธรรมดาเชน่น้ี  เป็นความจริง  เพราะฉะน้ัน  
ถา้ศีลไม่ดี  ภาวนาก็ไม่เจริญ  มีแต่ความเขา้ใจผิด  เป็นมิจฉา
ปฏิบติั  มิจฉาสมาธิก็มีดว้ย  นัง่สมาธิไปก็เห็นโน่น  เห็นน่ี  ไปเหน็
นรกสวรรคก็์มี  เห็นอะไรมากมายไปหมด  ก็ใหรู้ว้า่ไม่ถูกตอ้งแลว้  
ถา้เจรญิสมัมาสมาธิแลว้  ตอ้งไม่เห็นอะไรอยา่งอ่ืน  นอกจาก
อารมณก์รรมฐานเท่าน้ัน ถา้เจรญิวิปัสสนาจะไม่เห็นอะไรอยา่งอ่ืน  
นอกจากสภาวะนามรูป  และความไม่เท่ียง  เป็นทุกข ์ เป็นอนัตตา
เท่าน้ัน   ถา้เห็นอะไรอยา่งอ่ืนนอกจากน้ี  ตอ้งท้ิงไป  ตอ้งกลบัมาท่ี
อารมณก์รรมฐาน   มิฉะน้ันแลว้  ก็มีโอกาสหลงทางไดง้่าย 
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๗ 
เพราะฉะน้ัน   สุตมยปัญญาจึงเป็นส่ิงส าคญัมากๆ  ซ่ึงก็น่า

พิจารณา   เพราะวา่   ในยุคน้ี   เราไดพ้บพระอรหนัตส์กัองคห์น่ึง
หรือยงั ?  ไดพ้บพระอริยเจา้สกัองคห์น่ึงไหม ?  เราจะเชื่อได้
อยา่งไรวา่  ท่านท่ีสอนปฏิบติัน้ี  สอนถูกตอ้งทั้งหมด  โดยเฉพาะ  
ถา้ไม่ไดมี้หลกัฐานอา้งอิงจากพระไตรปิฎก  อฏัฐกถา  พรอ้มทั้ง
เหตุผลท่ีสมกนั  เราจะเชื่อถือไดอ้ยา่งไรวา่  ท่านสอนถูกตอ้ง  ส่วน
ใหญก็่จะเชื่อใจตวัเราเอง  เชื่อวา่เราเลือกทางไม่ผิด  เลือกอาจารย์
ไม่พลาด  แต่ใจเรา  เชื่อไดไ้หม ? ... เพราะฉะน้ัน  จึงจะตอ้งมีหลกั
ค าสอนเป็นเคร่ืองเทียบเคียง  พระพุทธเจา้มอบพระธรรมวินัยไวใ้ห ้
เป็นศาสดาแทน  แต่ทุกวนัน้ี  ชาวพุทธไม่ชอบศึกษาพระธรรมวินัย
ใหล้ะเอียด  เขา้ใจวา่เสียเวลา  สูฟั้งธรรมยอ่ๆ จากครูอาจารย ์ แลว้
ปฏิบติัเลยดีกวา่  ถา้จะใหแ้ต่ละคน  ต่างคนต่างแยกยา้ยกนัไปอ่าน
พระไตรปิฎกเองท่ีบา้น จะมีคนอ่านกนัไหม ? อ่าน แต่ไม่รูเ้ร่ืองอีก  
เห็นไหมวา่มนัยาก   ฉะน้ัน   จึงตอ้งพึ่งตวัเองใหม้าก  โดยท่ีเรา
ตอ้งมีความเพียร  ตอ้งคน้ควา้  พิจารณา  เทียบเคียง  ไม่เชื่อง่าย  
แต่ยงัไม่ตอ้งคดัคา้น  ตามท่ีทรงแสดงไวใ้นกาลามสูตร (องฺ. ติก.)  
แลว้ก็เป็นส่ิงไม่ใชง่่าย ตอ้งเพียรในการคน้ควา้ ในการอ่าน การฟัง
และอยา่เชื่อง่ายเด็ดขาด  เพราะถา้เชื่อง่ายแลว้  จะตกเป็นทาสทาง
ความคิดของบุคคล ... ยอมเป็นทาสของพระพุทธเจา้หรือเปล่า ?  
ถา้เป็นทาสของพระพุทธเจา้  มอบกายถวายชีวิตใหพ้ระองคไ์ปเลย  
มีแต่เจริญ  ไม่มีเส่ือม  ทา้ใหพิ้สูจน์ ... ! 

 

หลกัค าสอนในพระไตรปิฎกตอ้งไม่ขดักนั  แลว้ก็ตอ้งมีเหตุผล  
เพียงแต่เหมือนกบัวา่เราตวัเต้ีย  แลว้มีผลไมห้วานมาก  แต่มนัอยู่
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๘ 
บนตน้ไมสู้ง  ท าอยา่งไร  เราจึงจะไดม้นัมา  เราก็ตอ้งพยายามหา
บนัได  หาโตะ๊  หาเกา้อ้ี  หาอะไรมาตั้งใหม้นัสูงขึ้ นใชไ่หม  เพ่ือ
ตนเองจะไดข้ึ้ นไปยนืเก็บผลไมไ้ด ้  เป็นการพฒันาตวัเอง  ไม่ใชไ่ป
เหน่ียวก่ิง  เหน่ียวกา้น  ไปตดัตน้เลย  อนัน้ีก็ไม่ใชส่ิ่งท่ีถูกตอ้ง  
เพราะฉะน้ัน  การท่ีจะเขา้ใจค าสอนในพระไตรปิฎก  ก็ตอ้งมีทั้ง
ศรทัธาและมีทั้งปัญญา  โดยท่ีตอ้งคอยเช็คตวัเองอยูเ่สมอวา่  เรารู ้
มากขึ้ นหรือเปล่า ?  เราลดละกิเลส  โดยเฉพาะโมหะ  ความไม่รู ้
ไดม้ากขึ้ นไหม ?  ถา้เรารูม้ากขึ้ น  สามารถควบคุมจิตใจ  ควบคุม
กิเลสอกุศลไดด้ว้ย  อนัน้ีแสดงวา่  เราเร่ิมพฒันาแลว้  แต่ก็มีหลาย
ขั้นตอนมากๆ เลยท่ีจะตอ้งพฒันา  จนกวา่จะส้ินกิเลสโดยแทจ้ริง 

 

ปีใหม่น้ี  ปรารภธรรมเก่ียวกบัเร่ืองไตรลกัษณ ์ ไตรลกัษณอ์ยู่
ท่ีไหน ? ... อยูท่ี่ตวัเราน่ีแหละ  รอบๆ ตวัเราก็มีแต่ไตรลกัษณ์
ทั้งน้ัน   วนัๆ หน่ึง  เราเห็น  หรือคิดถึงไตรลกัษณบ์า้งไหม ?  ท่าน
บอกวา่ไม่มีตวัตน   แลว้ท่ีมานัง่อยูน่ี่  ใคร ?   บอกวา่ไม่มีตวัตน   
ถา้เขามาเอากระเป๋าของเราไป  จะเป็นอยา่งไร ?  กระเป๋าน้ันเป็น
อนัตตา  ไม่ใชข่องเรา  จะยอมใหไ้หม ? ... ไม่ยอม  เพราะฉะน้ัน  
จะตอ้งเขา้ใจความจริง  เร่ืองการปฏิบติัธรรม  เร่ืองของไตรลกัษณ ์ 
กบัเร่ืองของสมมุติบญัญติั  ถา้สบัสน  จะกล่าวค าสอนเป็นปฏิปักษ์  
หรือเป็นการท าลายค าสอนของพระพุทธเจา้  เช่น  มีผูก้ล่าวสอนวา่  
เพราะไม่เขา้ใจธรรม  จงึสอนใหท้  าสมาธิ  ลืมไปว่า  ธรรมะเป็น
อนตัตา  บงัคบับญัชาไม่ได ้  ท าไม่ได ้  เห็นขณะน้ี  ใครท า  
เกิดข้ึนเองตามเหตปัุจจยั  สอนใหท้  าเห็น (จกัขุวิญญาณ)  ก็ผิด  
สมาธิเป็นธรรมะ  สอนใหท้  าสมาธิ  ก็ผิด ... 
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๙ 
ค าสอนอยา่งน้ี  ถูกไหม ? ... ไม่ถูกตอ้ง   ธรรมะเป็นอนัตตา

ถูกไหม ? ... บงัคบับญัชาไม่ได ้ ถูกหรือเปล่า ? ... แลว้แตเ่หตุปัจจยั  
เพราะฉะน้ัน  ถา้ใครตั้งใจท า  ก็แสดงวา่ไม่ยอมใหเ้ป็นไปตามปัจจยั  
... ใชห่รือเปล่า ? ... ผิดกนัไปไกลจากท่ีพระพุทธเจา้สอนมากเลย   
ถา้ผูฟั้งไม่ไดส้ะสมสมัมาทิฏฐิมามากพอ  หรือวา่  ไม่ไดศึ้กษาพระ
ธรรมมาอยา่งดี  เม่ือไปฟังค าสอนเชน่น้ีแลว้  ก็จะเห็นดว้ย  เป็น
ความจริงน่ี  ธรรมทั้งหลายบงัคบับญัชาไม่ได ้... คลอ้ยตามไปเลย 

 

ขอ้ความท่ีผูก้ล่าวดว้ยความเห็นเชน่น้ี  เหมือนกบัจะเขา้ใจวา่  
เม่ือธรรมะเป็นอนัตตา  บงัคบับญัชาไมไ่ด ้  จึงไม่ควรฝืนท าส่ิงท่ีไม่
เป็นธรรมชาติ  ไม่เป็นปกติธรรมดา  เชน่  การท าสมาธิ  แมแ้ต่
การสมาทานศีล  ๕  หรืออุโบสถศีล  การสวดมนตแ์ลว้อธิษฐาน
ตั้งเป้าหมายเพื่อบรรลุมรรค ผล นิพพาน หรือความตั้งใจพากเพียร
เจริญวิปัสสนา ฯลฯ โดยไปเปรียบเทียบกบัการเห็นคือจกัขุวิญญาณ
เป็นตน้ ซ่ึงเป็นวิบากจิต เป็นผลของกรรม (แมก้รรมเป็นตวัจดัสรร
ก็จริง  แต่ถา้เห็นแลว้  จิตจะเป็นอกุศล  พระพุทธเจา้สอนใหมี้
อินทริยสงัวร  ไม่ใหม้อง  ไม่ใหดู้  บญัญติัสิกขาบทส าหรบัพระภิกษุ  
และแมผู้ส้มาทานอุโบสถศีล  ไม่ใหดู้หนัง  ฟังเพลงอนัเป็นการเล่น
ท่ีเป็นขา้ศึกแก่พรหมจรรย ์  รวมทั้งการประดบั  ตกแต่งร่างกาย  
ปรบัอาบติั  คือ  โทษไวด้ว้ย ... น้ีเป็นการหา้มจิตเห็นในส่ิงท่ีไม่มี
ประโยชน์ แต่ท าใหเ้กิดโทษ เรียกวา่ สาตถกสมัปชญัญะ มีปัญญา
ในอนัท่ีจะพิจารณาถึงส่ิงท่ีเป็นประโยชน์  และไม่เป็นประโยชน์  ซ่ึง
เป็นขั้นแรกของสมัปชญัญะ  ๔  ในฐานะ  ๗  อนัเป็นการปฏิบติั ...)    
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๑๐ 
แต่การท าสมาธิในพระพุทธศาสนา ดว้ยความเขา้ใจถูกตอ้ง  

เป็นกุศลท่ีพระพุทธเจา้ทุกพระองคท์รงสรรเสริญ  เป็นอธิจิตตสิกขา  
เป็นสมถภาวนาท่ีควรเจริญ  เป็นส่วนของไตรสิกขา  เพ่ือความ
บริบูรณแ์หง่อริยมรรคมีองค ์  ๘  อนัเป็นทางด าเนินเพ่ือความเป็น
พระอริยบุคคล  เพื่อความพน้จากทุกขท์ั้งปวง ...      

อนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้ จริงหรือ ? 
ต่อจากน้ีไป  จะมาปรารภเร่ืองไตรลกัษณว์า่  อนัตตา  บงัคบั

บญัชาไม่ได ้  ท าอะไรไม่ไดจ้ริงหรือเปล่า ?  หรือวา่  จะตอ้งท า   
อนัตตาบงัคบับญัชาไม่ได ้  แต่พระพุทธเจา้สอนวา่  ตอ้งท าหรือไม่
ตอ้งท า  ปล่อยใหเ้ป็นไปตามเหตุปัจจยั  หรือตอ้งท าอะไรบา้ง ?   

ค าสอนท่ีบอกวา่  ปล่อยใหเ้ป็นไปตามเหตุปัจจยั  น้ีไม่ไดมี้อยู่
ในพระไตรปิฎก  อฏัฐกถาเลย  ไม่มีเลย  แต่ท่านแสดงไวอ้ยา่งน้ีวา่  
ธรรมะทั้งหลายเป็นไปตามเหตปัุจจยั  แต่ไม่ไดบ้อกวา่  บงัคบั
ไม่ได ้ หรือวา่  ท าอะไรไม่ได ้  ค าวา่  บงัคบับญัชาไม่ได ้ ใชอ้ธิบาย
ค าวา่  อนัตตา  ไม่ใชข่อ้ปฏิบติั  ไม่ใชใ่หเ้ราเอามาปฏิบติั  ไม่ใชว่า่  
แลว้แต่เหตุปัจจยั  ตอ้งไม่ตั้งใจ  และท าอะไรไม่ได ้ มีแต่วา่  ตอ้งท า  
ถา้คุณไม่ท า  คุณจะตอ้งมีโทษ  อาจจะพน้จากภาวะภิกษุก็ได ้ เชน่  
ถา้พระภิกษุไม่รกัษาพระวินัย  ไปจบัตอ้งกายหญิง  ไปเสพเมถุน ... 
จะเป็นอยา่งไร ?  ถา้บงัคบับญัชาไมไ่ด ้  ปล่อยไปตามเหตุปัจจยั  
ราคะเกิด  อยากท าอะไรก็แลว้แต่เหตุปัจจยั  มีหวงั  พระศาสนา
เส่ือมไปนานแลว้  ผูคิ้ดเชน่น้ี  ท าเชน่น้ี  ก็ตอ้งตกอบายภูมิแน่นอน   

เพราะฉะน้ัน  ตอ้งเขา้ใจค าวา่  อนตัตา  น้ีใหดี้  พระวินัยน้ี
ตอ้งตั้งใจท า  ตอ้งตั้งใจรกัษา  ถา้ไม่รกัษา  พระคุณเจา้จะพน้จาก
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๑๑ 
ความเป็นพระภิกษุไป  หรือวา่  จะตอ้งไปตกนรกหมกไหม ้ ไปเกิด
ในอบายภูมิ   เพราะฉะน้ัน  ค าวา่  อนตัตา  บงัคบับญัชาไมไ่ดน้ี้  
ใชก้บัวิปัสสนา  เพื่ออธิบายสภาวธรรมเท่าน้ัน   ไม่ควรใชค้ าพดูน้ี
พร า่เพร่ือ  จะท าใหค้นฟังหลง  เขา้ใจผิด  วิปริตผิดเพี้ ยนไปได ้...    

  

เป็นลกูตอ้งกตญัญูต่อพอ่แม่  ถูกไหม ? ... แต่อาจารยบ์อกวา่  
ธรรมะเป็นอนัตตา  ต่างคนต่างอยูก็่แลว้กนั  พอ่แม่ก็อยูส่่วนพอ่แม่  
ลกูอยากจะท าอะไรก็แลว้แต่เหตุปัจจยั  อยา่งน้ีไดไ้หม ? ... ถา้เกิด
เขา้ใจผิด   มนัจะสวนทางกบัทางโลกหมดเลย   ไปท างานก็ท าแบบ
เชา้ชามเยน็ชาม  เจา้นายมาต าหนิ  ท าไมยงัไม่ท า ?  ท าไมยงัไม่
เสร็จ ?  ลกูนอ้งบอกเจา้นายวา่  มนัเป็นไปตามเหตุปัจจยั  ธรรมะ
เป็นอนัตตา  บงัคบับญัชาไม่ได ้... เห็นไหมวา่ มนัขดักบัการด าเนิน
ชีวิตตามหนา้ท่ีท่ีตอ้งท า  ขดักบัทางโลก  เพราะฉะน้ัน  คนท่ีเขา้ใจ
อนัตตาแบบน้ี  จะด ารงชีวิตอยูเ่ป็นสุขไม่ได ้ จะยุง่ยากมากในโลกน้ี  

 

อนัตตา บังคับไม่ได้ ทรัพย์สินจึงเสียหายสูญสิ้น 
มีตวัอยา่งเป็นอุทาหรณ์  สะทอ้นชีวิตจริง  ของผูท่ี้เขา้ใจวา่  

ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา  บงัคบับญัชาไม่ได ้ จะเล่าใหฟั้ง   
  

มีชายผูห้น่ึง  ไดศึ้กษาธรรมะ  และไดร้บัค าสอนเก่ียวกบัเร่ือง
อนัตตาท่ีบงัคบับญัชาไม่ได ้ พอ่แม่ท้ิงทรพัยสิ์นสมบติัไวใ้หห้ลายสิบ
ลา้นบาท  แลว้ก็จากไปตามยถากรรม   เขาน าเงินไปลงทุนท าธุรกิจ   
ท าไปท ามาก็เสียหาย  ขาดทุน  ภรรยาก็บอกสามีผูน้ี้วา่  ท าไมจึง
เป็นเชน่น้ี ?  มนัตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขนะ  สามีบอกวา่  ก็ธรรมะเป็น
อนัตตา  จะท าอยา่งไรได ้  แลว้แต่เหตุปัจจยั  ถา้บงัคบับญัชาได ้ 
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๑๒ 
คงไม่เสียหายอยา่งน้ี  ภรรยาก็พดูอะไรไม่ออก  เพราะนับถือและ
ฟังค าสอนจากอาจารยค์นเดียวกนั  เชื่อถือเหมือนกนั   

ไปลงทุนครั้งท่ี  ๒  ก็เสียหาย  ขาดทุนอีก  ภรรยาก็บ่น  สามี
ก็แยง้ขึ้ นมาวา่  ธรรมะเป็นอนัตตา  จะใหท้ าอยา่งไร ?  ถา้ท าได ้ 
มนัก็กลายเป็นอตัตาน่ะสิ ... ในท่ีสุด  สามีภรรยาคู่น้ี  ก็หมดตวั  
บา้นถูกยดึ  ตอ้งไปเชา่บา้นอยู ่  สามีลม้ป่วย  ผลสุดทา้ยก็เสียชีวิต  
ไปตามยถากรรมของใครก็ของคนน้ันจริงๆ   ภรรยาก็ยงัคงปฏิบติั
ตามแนวทางน้ีอยู ่ คือ  ธรรมะเป็นอนัตตา  บงัคบับญัชาไม่ได ้...   

 

น้ีเป็นเร่ืองจริง  ท่ีน่าสลดใจวา่  ธรรมะในการครองเรือน  ใน
การใชช้ีวิต  ท าธุรกิจการคา้  ทุกแขนงวิชา  พระพุทธเจา้ทรงสอน
ไวใ้หค้ฤหสัถม์ากมาย  แต่สามีภรรยาคู่น้ีไม่ไดน้ ามาใช ้  แต่กลบัไป
น าธรรมะส่วนละเอียดซ่ึงเป็นเร่ืองของวิปัสสนา  ส าหรบัผูท่ี้ตอ้งการ
ออกจากวฏัฏะ  มาใชก้บัการท าธุรกิจ  ผิดท่ีผิดทาง  จึงท าใหช้ีวิต
ลม้เหลว   ไม่เกิดประโยชน์สุขต่อตนเองและครอบครวั   

 

หลายคนท่ีมีความเขา้ใจผิดในพระธรรมส่วนละเอียด  ไม่อาจ
น าค าสอนของพระพุทธเจา้มาประยุกตใ์ช ้ ใหเ้ขา้กบัการด าเนินชีวิต
ใหเ้ป็นสุข  ในฐานะท่ีเป็นคฤหสัถ ์ เพราะความเขา้ใจผิดในขอ้ธรรม
ชั้นสูง  ในความเป็นอนัตตาน้ี  เป็นความเห็นผิดท่ีมีแต่ความยดึมัน่
ถือมัน่  สงัเกตไดจ้าก  ถา้ใครมีความเห็นอ่ืนท่ีไม่เหมือนของตนเอง  
จะเขา้ใจวา่  เขาเหล่าน้ันเห็นผิดหมด  กลายเป็นปฏิปักษ์  แมค้นท่ี
เคยเป็นเพ่ือน เป็นสหายธรรมกนัมาก่อน ถา้ไปฟังธรรมจากครูบา
อาจารยอ่ื์น  ท่ีนอกจากอาจารยข์องตน  ก็จะละคลายความเป็นมิตร   
ถึงกบัเลิกคบหากนัเลยก็มี   บางคนถือวา่เป็นศตัรูดว้ยซ ้า  
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๑๓ 
แมใ้นเร่ืองศีลก็มีค าสอนท่ีผิดเพี้ ยนวา่  ตั้งแต่พระโสดาบนัข้ึน

ไปเท่าน้ันท่ีจะรกัษาศีลไดบ้ริสุทธ์ิ  อาจารยบ์างท่านจึงสอนลูกศิษยว์า่
ปุถุชนผิดศีลบา้งก็เป็นเรือ่งปกติ  เพราะไม่ใชพ่ระอริยบุคคล  จึง
ท าใหล้กูศิษยไ์ม่ระวงัในเร่ืองศีล  ไม่มีการตั้งใจสมาทานศีล  เพราะ
ธรรมะเป็นอนัตตา  บงัคบัไม่ได ้  ถา้จะบงัคบัใหมี้ศีลบริสุทธ์ิ  ก็จะ
ผิดปกติ  กลายเป็นอตัตา  แมจ้ะดูหนังฟังเพลงก็เจริญสติปัฏฐานได ้  
ไม่มีการบงัคบั   เพราะสติก็เป็นอนัตตา  จะเกิดขณะใด  เม่ือไรก็ได ้ 
ลกูศิษยบ์างท่านจึงยงัด่ืมเบียร ์  ด่ืมสุรากนัอยู ่  เน่ืองจากอาจารย์
เคยสอนวา่  แมเ้จา้สรกานิศากยะก็เป็นผูช้อบด่ืมสุราและฟังธรรม  
ปฏิบติัธรรม   ยงัสามารถบรรลุเป็นพระโสดาบนัได ้... (สํ. มหา.)  

 

มีลกูศิษยบ์างท่านไปถามอาจารยว์า่  ลกูศิษยอี์กคนหน่ึงชอบ
ด่ืมเบียร ์ ท าไมอาจารยไ์ม่หา้ม  มนัไม่ดี  อาจารยต์อบวา่  เขาตอ้ง
รูต้วัของเขาเอง  ถา้หา้มแลว้เขาจะฟังหรือ  อยา่ลืมวา่  ธรรมะเป็น
อนัตตา  บงัคบับญัชาไม่ได ้ ถา้บงัคบัได ้ อาจารยก็์คงจะหา้มแลว้   

 

ตกลงวา่  ธรรมเร่ืองทิศ ๖  หนา้ท่ีท่ีอาจารยพึ์งกระท าต่อลกู-
ศิษย ์  ซ่ึงพระพุทธเจา้ตรสัสอนไว ้  ในสิงคาลกสูตร (ที. ปา.)  
อาจารยท่์านน้ีก็คงไม่ไดศึ้กษา   จึงไม่ทราบวา่   จะตอ้งปฏิบติัต่อ
ลกูศิษยอ์ยา่งไร ?   ชา่งน่าสลดใจเสียจริง ! ... 

 

เหล่าน้ีเป็นบางตวัอยา่งของหลายท่านท่ีเขา้ใจวา่  ธรรมะเป็น
อนัตตา  บงัคบับญัชาไม่ได ้  ชีวิตจะลม้เหลว  ไม่มีการพฒันาเลย  
สวดมนตก็์ไม่สวด  ไม่มีการสมาทานศีล  ไม่มีการท าสมาธิ  ท าบุญ
ใหท้านก็ไม่ค่อยไดท้ า เพราะถือวา่ท าบุญกบัอาจารย ์  ฟังธรรมจาก
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๑๔ 
อาจารยไ์ดบุ้ญมากกวา่  ไม่ค่อยเคารพพระภิกษุดว้ยซ ้า  เพราะ  
เห็นวา่พระภิกษุส่วนใหญ่ไม่ค่อยรกัษาพระวินัยกนั ... ท าใหรู้สึ้กวา่  
ผูเ้ขา้ใจเชน่น้ี  ไม่ไดเ้ห็นแทจ้ริงวา่  ธรรมะเป็นอนัตตาอยา่งท่ีกล่าว  
แต่ยงัมียึดมัน่  ถือมัน่อยู่อยา่งมากทีเดียว 

  

ในทุกวนัน้ี  พระภิกษุไม่ค่อยรกัษาพระวินัยกนัก็จริง  เราเห็น
กนับา้งไหม ?  ไปดูใน YouTube สิ  มีเร่ืองเป็นขา่วประจ า  ทั้งด่ืม
เหลา้เมายา  แสวงหาเร่ียไรเงินทอง  ขายยาบา้  ท าเร่ืองบดัสีกบั
สีกา  แยง่กนัเป็นเจา้อาวาส  ฆ่ากนัตายเร่ืองผลประโยชน์ก็มี  แต่วา่  
ถา้เราเจอพระภิกษุ  เราควรจะไหวไ้หม ?  ไหวไ้ดไ้หม ? ... เราไหว ้
นอ้มถึงพระอริยเจา้ได ้ แต่ถา้พระภิกษุเขา้มาท าอาการไม่น่าเล่ือม- 
ใสกบัเรา  มายกัค้ิวหล่ิวตากบัเรา  เราควรไหวไ้หม ? ... ควรถวาย
ความรูว้า่ เป็นพระภิกษุควรมีความละอาย ไม่ควรท าผิดพระวินัย ...  
ถึงแมว้า่  พระท าผิดศีลอยู ่ แต่เราไม่รูว้า่ท่านท าผิดศีล  ไม่เห็นต่อ-
หนา้  เรากราบไหวไ้ด ้  เราเคารพได ้  แต่ถา้เราเห็นท่านท าผิดศีล
ต่อหนา้  เราจะไม่แสดงความเคารพก็ได ้  เป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่  
เราไม่สนับสนุน   ไม่เคารพเอ้ือเฟ้ือต่อผูท้ าลายพระศาสนา    

 

ถา้เรารกัพระพุทธศาสนา  เราไม่ควรเกรงใจบุคคล  พระภิกษุ
ท่านจะท าผิดศีลหรือไม่  เราก็ไม่รูเ้ร่ืองของท่าน  แต่เวลาท่ีเราจะ
ท าบุญใหท้าน  เราก็เคารพท่าน  เหมือนกบัท่านเป็นพระอรหนัต ์ 
เป็นการถวายสงัฆทาน  ไม่ใชท่ ากบับุคคล  แต่ถา้ท่านมาท าผิดศีล
ต่อหนา้เรา    เราจะไม่เคารพ    เพราะเขาก าลงัท าลายพระธรรม
ค าสอนของพระพุทธเจา้   เราจะไม่สนับสนุนคนท่ีมาท าลายค าสอน   
เราสามารถบอกท่านไดเ้ลยวา่  ถา้เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา
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๑๕ 
จะไม่ท าอยา่งน้ี  น่ีคือ  เราไม่เกรงใจบุคคล   เราเกรงใจและเคารพ
พระรตันตรยั   เคารพพระธรรมวินัยท่ีเป็นองคศ์าสดา   

 

พระนางปชาบดีโคตมีกราบไหวพ้ระภิกษุ  เพราะท่านเป็นพระ
ภิกษุณี  แมมี้พรรษาตั้ง  ๑๐๐  จะตอ้งกราบไหวพ้ระภิกษุแมท่ี้บวช
ในวนัน้ัน  แต่ไม่ตอ้งไหวส้ามเณร  ภิกษุณีไม่ไหวส้ามเณร  เพราะ
สามเณรเป็นอนุปสมับนั  ภิกษุณีเป็นอุปสมับนั  ภิกษุณีสูงกวา่
สามเณรและหา้มวา่กล่าวสัง่สอนพระภิกษุ  แต่ถามไดว้า่  พระคุณ-
เจา้ เจา้คะ  พระเถระเขาท ากนัเชน่น้ีไดห้รือเปล่าเจา้คะ ?  ถามได ้ 
ไม่ไดส้อน  แต่ถาม  อยา่งน้ีไม่ผิด  (ภิกษุณีสัง่สอน  ด่าวา่พระภิกษุ  
ตอ้งอาบติัปาจิตตีย)์ โยมก็เหมือนกนั ไม่ตอ้งสอนตรงๆ แค่ถามวา่  
พระคุณเจา้  เจา้คะ  พระภิกษุตามพระธรรมวินัย  จะรบัเงินทองได้
หรือเปล่าเจา้คะ ?  ถามอยา่งน้ีก็ได ้ เป็นการเตือนโดยออ้ม ... 

 

อนัน้ี  เป็นการท าตามพระวินัย  ไม่ใชค่วามเห็นของบุคคล  
เพราะวา่ยุคน้ี  เห็นกนัชดัๆ แลว้  คนส่วนใหญ่ชอบกล่าวตู่ค าสอน
ของพระพุทธเจา้วา่  พน้ยุคสมยัแลว้  พระพุทธเจา้อนุญาตใหส้งฆ์
ร้ือถอนสิกขาบทเล็กนอ้ยได ้  แต่ความจริงแลว้  ท าอยา่งน้ันไม่ได ้ 
พระอรหนัตท์ั้งหลาย   ท่านก็ไม่ยอมท่ีจะร้ือถอนพระวินัยทุกขอ้ ...  

 

เรามีหนา้ท่ีอยา่งหน่ึง  พุทธศาสนิกชนควรจะตอ้งเป็นผูร้กัษา
ค าสอนและปฏิบติัตามค าสอนของพระพุทธเจา้  ถา้ปรารถนาจะพน้
ทุกขจ์ริง   มีพระรตันตรยัเป็นท่ีพ่ึงจริงหรือเปล่า ?  หรือวา่มีบุคคล
เป็นท่ีพ่ึง  ถา้เราพ่ึงบุคคล  เราเห็นแก่หนา้บุคคล  อีกหน่อยเราก็
เป็นสาวกของบุคคลน้ันไป  แต่ถา้เราเห็นแก่พระรตันตรยั  เราก็จะ
เป็นลกูศิษยข์องพระรตันตรยัตลอดไป  จนกวา่จะพน้จากวฏัฏทุกข ์ 
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๑๖ 
เพราะฉะน้ัน ก็ขึ้ นอยูก่บัความหนักแน่นในใจของเราวา่  เรามี

ศรทัธามัน่คงในพระรตันตรยัจริงหรือเปล่า ?  เราเชื่อกรรมและผล
ของกรรมจริงไหม ?  เราเขา้ใจค าสอนของพระพุทธเจา้แค่ไหน ?  
ถา้เขา้ใจค าสอนจริง  เราก็ตอ้งกลา้พดูในส่ิงท่ีถูกตอ้ง  แต่ก็ตอ้งดู
กาลเทศะเหมือนกนั   พดูไดต้ามสถานการณแ์ละความเหมาะสม  

 

ปีใหม่น้ี  เราจะมาปรารภเร่ืองของไตรลกัษณ ์  เพราะวา่เป็น
หลกัการส าคญั  อนัน้ีเป็นขั้นปริยติัเท่าน้ัน  แต่ถา้เราเขา้ใจขั้น
ปริยติัดี  เราก็สามารถน าไปปฏิบติัได ้  แต่วา่ถา้เร่ิมตน้เขา้ใจปริยติั
ไม่ดี  ไม่มีสุตมยปัญญาแลว้  ปฏิบติัก็เพี้ ยนหมด  เพราะวา่  อนิจจงั  
ทุกขงั  อนตัตา  เป็นเรือ่งของทุกขสจั  ไม่ใช่เรือ่งของมคัคสจั    
มคัคสจัตอ้งน ามาปฏิบติั   ทุกขสจัไม่ใชใ่หเ้อามาปฏิบติั   ทุกขสจั
เอาไวก้ าหนดรู ้   แต่วา่ค าสอนท่ีไม่มีสุตมยปัญญาดีพอ   จะสบัสน  
เขา้ใจวา่  เป็นอนัตตา  บงัคบับญัชาไมไ่ด ้  ก็เลยคิดวา่  ถา้เช่นน้ัน 
ก็อยา่ไปท าอะไรเลย  เพราะบงัคบับญัชาไม่ได ้  ท าไม่ได ้  แลว้แต่
เหตุปัจจยั   น้ีเป็นการเขา้ใจผิดเพี้ ยนอยา่งมากๆๆๆ ... 

 

อนัตตา เกี่ยวข้องกบัวิปัสสนา-ปริญญา อย่างไร ? 
สพฺเพ  สงฺขารา  อนิจฺจา สงัขารทั้งหลายทั้งปวง ไม่เท่ียง 
สพฺเพ  สงฺขารา  ทุกฺขา   สงัขารทั้งหลายทั้งปวง เป็นทุกข ์
สพฺเพ  ธมฺมา  อนตฺตา  ธรรมทั้งหลายทั้งปวง   เป็นอนัตตา 

 

สงัขารทั้งหลาย (จิต  ๘๙   เจตสิก  ๕๒   รูป  ๒๘)   เวน้พระ
นิพพาน (เพราะพระนิพพาน  เป็นวิสงัขาร  ไม่มีปัจจยัปรุงแต่ง)  
เอาเฉพาะท่ีเป็นโลกียะ (มรรคก็เป็นสงัขารธรรม  แต่เป็นโลกุตตระ  
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๑๗ 
ไม่ไดเ้ป็นอารมณข์องวิปัสสนา ก็ตอ้งเวน้ดว้ย)   ส่วนธรรมทั้งหลาย  
เป็นทั้งโลกียะและโลกุตตระ  นิพพานเป็นธรรมก็จริง  แต่ในท่ีน้ี  
เป็นไปในวปัิสสนา พระนิพพานไม่ไดเ้ป็นอารมณข์องโลกียวิปัสสนา  
เพื่อเบ่ือหน่าย  คลายก าหนัด  แต่เป็นอารมณ์ของโลกุตตรมรรค  
ท าใหป้ระหานกิเลสเป็นสมุจเฉท  ในท่ีน้ี  จึงตอ้งเวน้ดว้ย)   

  

ค าสอนของพระพุทธเจา้กวา้งขวางมาก มีนัยหลากหลาย  
พระพุทธเจา้แสดงธรรมกบัคนน้ีแค่น้ี  แต่ไม่ใชธ่รรมะมีความหมาย
แค่น้ี  มีความหมายหลายหลาก  เพียงแต่ทรงแสดงตามอธัยาศยั
ของบุคคล ... มาดูตวัอยา่ง  ท่ีพระพุทธเจา้ทรงแสดงธรรมตาม
อธัยาศยัของบุคคลผูฟั้ง   ไม่ใชเ่หวี่ยงแหเหมือนในยุคปัจจุบนัน้ี ... 

เรื่องภิกษุ ๕๐๐ เจริญวิปัสสนา 
พระศาสดา  เม่ือประทบัอยูใ่นพระเชตวนั  ทรงปรารภภิกษุ  

๕๐๐  รูป  ตรสัพระธรรมเทศนาน้ีวา่  สพฺเพ  สงฺขารา  เป็นตน้ 
 (ค าวา่ ภิกษุ ความหมายหน่ึงในหลายความหมายคือ ผูเ้ห็น

ภยัในวฏัฏะ (สงฺสาเร  ภยํ  อิกฺขตีติ  ภิกฺขุ)  เป็นภิกษุโดยขอ้ปฏิบติั   
ถา้เป็นภิกษุโดยเพศ  ตอ้งปลงผมและหนวด  นุ่งหม่ผา้กาสาวะ  
บวชตามพระวินัย  แต่ถา้โดยขอ้ปฏิบติั  ใครก็ตาม  จะเป็นมนุษย์
หรือเทวดา  เป็นบรรพชิตหรือคฤหสัถ ์ เป็นสตรีหรือบุรุษ   ถา้เป็น
ผูอ้บรมสติปัฏฐาน  ช่ือวา่  เป็นภิกษุ  เพราะเห็นภยัในวฏัฏสงสาร) 

ภิกษุเรียนกัมมัฏฐาน 
ดงัไดส้ดบัมา   ภิกษุเหล่าน้ัน  เรียนกรรมฐานในส านักพระ

ศาสดาแลว้  แมพ้ากเพียรพยายามอยูใ่นป่า   ก็ไม่บรรลุพระอรหตั   
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๑๘ 
จึงคิดวา่  เราจกัเรียนกรรมฐานใหว้ิเศษขึ้ น  ดงัน้ีแลว้  ไดไ้ปสู่ส านัก
พระศาสดา.  เป็นธรรมเนียมท่ีวา่  ผูท่ี้มุ่งปฏิบติัธรรม  ตอ้งเรียน
กรรมฐานจากพระพุทธเจา้หรือครูบาอาจารย ์  จนหมดความสงสยั  
แลว้หลีกเรน้ไปปฏิบติั  ถา้ปฏิบติัแลว้ไม่บรรลุ  ก าหนดเวลา ๓ 
เดือน  ตอ้งบรรลุ   ถา้ไม่บรรลุก็ก าหนด  ๖  เดือน   ถา้ไม่บรรลุก็
ก าหนด  ๙  เดือน  ถา้ไม่บรรลุก็กลบัไปเฝ้าพระพุทธเจา้  ไปขอ
กรรมฐานเพิ่ม  ไปขอความรูค้วามเขา้ใจเพิ่ม  พระพุทธเจา้จะให้
กรรมฐานเพิ่ม (ตอ้งมีสุตมยปัญญา  เรียนกรรมฐานก่อน  แลว้หลีก
เรน้ไปปฏิบติั  เม่ือไม่บรรลุจึงกลบัมาขอกรรมฐานเพิ่ม  ไม่ไดมี้การ
สอบอารมณเ์หมือนในยุคปัจจุบนัน้ี)  เรียนกรรมฐานตั้งแต่เบ้ืองตน้ 
ศีล สมาธิ ปัญญา  จนกระทัง่ถึงความเป็นพระอรหนัต ์  ตอ้งเรียน
หมดแลว้จึงไปปฏิบติั   

ทางแหง่ความหมดจด (วิสทุธิมรรค) 
พระศาสดาทรงพิจารณาวา่   กรรมฐานอะไรหนอแล   เป็นท่ี

สบายของภิกษุเหล่าน้ี ?   จึงทรงด าริวา่   ภิกษุเหล่าน้ี   ในกาล
แหง่พระพุทธเจา้ทรงพระนามวา่  กสัสปะ  ตามประกอบแลว้ใน
อนิจจลกัษณะ  ส้ิน  ๒  หม่ืนปี   

ภิกษุ  ๕๐๐  รูปน้ี  เป็นเพ่ือนกนัมา  เกิดในสมยัพระพุทธเจา้
กสัสปะ  ชาติปัจจุบนัก็มาเจอกนัอีก  ใชเ้วลา  ๒  หม่ืนปี  ไดเ้จริญ
วิปัสสนาประเภทเดียวกนั  นอ้มไปทางอนิจจลกัษณะ  อยา่คิดวา่  
ท่านเจริญแต่ทางอนิจจงัอยา่งเดียว  ความเป็นจริง  ภิกษุเหล่าน้ี
เจริญอนิจจลกัษณะเป็นส่วนมาก  เป็นส่วนใหญ่  เพราะภิกษุเหล่าน้ี
เป็นผูท่ี้มากดว้ยอธิโมกข ์  ยิง่ดว้ยศีล  จะนอ้มไปทางอนิจจงั  แต่ก็
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๑๙ 
ตอ้งรูว้า่  ส่ิงใดไม่เท่ียง  ส่ิงน้ันเป็นทุกข ์  ส่ิงใดแปรปรวนดว้ย  ทน
อยูไ่ม่ไดด้ว้ย  ส่ิงน้ันเป็นอนัตตา (บงัคบับญัชาไมไ่ด)้  เพราะไตร-
ลกัษณไ์ม่ไดแ้ยกจากกนั   รูไ้ตรลกัษณอ์ยา่งหน่ึง  ก็ตอ้งรูอี้ก  ๒  
อยา่งดว้ย  แต่วา่จะนอ้มไปทางอยา่งไหนมาก ... ภิกษุ  ๕๐๐  รูป
เหล่าน้ี   นอ้มไปทางอนิจจลกัษณะมาก 

 

พระพุทธเจา้ทรงด าริวา่  การแสดงคาถาดว้ยอนิจจลกัษณะ
น้ันแลแก่เธอทั้งหลายเพียง  ๑  คาถา  ยอ่มควร  

 

พระพุทธเจา้ทรงแสดงคาถาเดียวเก่ียวกบัเร่ืองอนิจจงั  ไม่ตอ้ง
แสดงอีก ๒ คาถา  เน่ืองจากแสดงคาถาเดียว ก็ส าเร็จประโยชน์แลว้ 
ภิกษุเหล่าน้ียอ่มแทงตลอดทุกขลกัษณะและอนัตตลกัษณะดว้ย 

 

ดงัน้ีแลว้  ตรสัวา่  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  สงัขารแมท้ั้งปวงใน
ภพทั้งหลายมีกามภพเป็นตน้ เป็นสภาพไม่เท่ียงเลย เพราะอรรถวา่  
มีแลว้ก็ไม่มี (หุตฺวา อภาวตฺเถน)  ดงัน้ีแลว้  จึงตรสัพระคาถาน้ีวา่  

 

สพฺเพ  สงฺขารา  อนิจฺจาต ิ  ยทา  ปญฺ าย  ปสฺสติ 
อถ   นิพฺพินฺทต ิ  ทุกฺเข    เอส  มคฺโค  วิสุทฺธิยา. 
 

เม่ือใด  บุคคลเห็นดว้ยปัญญาว่า  สงัขารทั้งปวง
ไม่เที่ยง  เม่ือนั้น ยอ่มหน่ายในสิง่ท่ีเป็นทุกขท่ี์ตนหลง   
นัน่แหละเป็นทางแห่งความหมดจด (วิสุทธิมรรค) 

 

วิสุทธิมรรค  หมายถึง  ทางแหง่ความบริสุทธ์ิ  คือ  ไตรสิกขา  
ในท่ีน้ี  เน้นวิปัสสนาท่ีเป็นโลกียะ   ถา้เป็นโลกุตตระ  คือ  มรรคมี
องค ์ ๘  ท่ีเกิดกบัมคัคจิต 
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๒๐ 
วิสุทธิมรรค  คือ  ทางเดินท่ีท าใหถึ้งพระนิพพาน  เป็นเหตุท่ี

ท าใหถึ้งพระนิพพาน  เรียกวา่  สมัปาปกเหต ุ (เหตุท่ีท าใหถึ้ง)  
พระนิพพาน  ชื่อวา่  วิสุทธิ   แต่เหตุท่ีท าใหถึ้งวิสุทธิ  เรียกวา่      
วิสุทธิมรรค  ฉะน้ัน  วิสุทธิมรรคจึงมี ๒ อยา่ง  คือ  โลกียะและ 
โลกุตตระ ไดแ้ก่ไตรสิกขานัน่เอง ไตรสิกขาท่ีเป็นโลกียะเป็นวิสุทธิ-
มรรคท่ีเป็นปุพพภาค คือเบ้ืองตน้ของพรหมจรรย ์  ไตรสิกขาท่ีเป็น 
โลกุตตระก็เป็นวิสุทธิมรรค  เป็นมคัคขณะ  เป็นมคัคพรหมจรรย ์  

 

พระพุทธเจา้ทรงแสดงวา่   สงัขารทั้งหลาย   ในภพทั้งหลาย   
ฉะน้ัน   การเจริญวิปัสสนา  นอกจากพิจารณาสงัขารในตวัเองแลว้  
ภายนอกตวัเองก็ตอ้งพิจารณาดว้ย ... เจริญวิปัสสนาไปในกามภูมิ  
รวมทั้งเทวภูมิ  พรหมภูมิดว้ย  ท าไมตอ้งเจริญวิปัสสนาในพวก
เทวดาดว้ย ? ... เป็นเร่ืองของศรทัธาพรอ้มทั้งปัญญา   ถา้เราเจริญ
วิปัสสนา  นอ้มเขา้ไปในส่ิงใด  ก็จะเบ่ือหน่ายคลายก าหนัดในส่ิงน้ัน  
เจริญวิปัสสนาในทุกขสจั  ในอุปาทานขนัธ ์  ๕  เพื่อท่ีจะไม่ตอ้ง
กลบัมามีขนัธ ์๕ อีก  เพ่ือใหเ้กิดความเบ่ือหน่าย  คลายก าหนัดใน
ขนัธ ์ ๕   จึงตอ้งพิจารณา  ทั้งเทวดา  พรหม  สตัวเ์ดรจัฉาน  สตัว์
อบายทั้งหลาย  เพ่ือใหเ้บ่ือหน่าย  คลายก าหนัดจากภพภูมิทั้งปวง   
จึงจะบรรลุความเป็นพระอรหนัตไ์ด ้

 

พระพุทธเจา้ใหพิ้จารณาทั้งอดีต  อนาคต  ปัจจุบนั  ภายใน  
ภายนอก  หยาบ  ละเอียด  ทราม  ประณีต  มีในท่ีไกล  ในท่ีใกล ้ 
แต่วา่วิปัสสนาของคนยุคน้ี  เอาเฉพาะปัจจุบนัอยา่งเดียว  ภายใน
อยา่งเดียว  ขดักบัพระไตรปิฎกพุทธพจน์และอฏัฐกถา  แต่คนส่วน
ใหญ่กลบัเล่ือมใส  เพราะขาดสุตมยปัญญา  ไม่ไดมี้พระรตันตรยั
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๒๑ 
เป็นท่ีพ่ึง  ไม่ไดมี้ค าสอนเป็นท่ีพ่ึง  จะเป็นการเจริญท่ีมากไปดว้ย
อภิชฌาและโทมนัส   พิจารณาแต่ภายในเท่าน้ันเป็นอภิชฌา  ไม่ให ้
พิจารณาภายนอก  ก็เป็นโทมนัส  ใหพิ้จารณาแต่ปัจจุบนัเท่าน้ัน
เป็นอภิชฌา  ไม่ใหพิ้จารณาอดีต  อนาคต  เป็นโทมนัส ...   
 

สองบทวา่  สพฺเพ  สงฺขารา  เป็นตน้  ความวา่  เม่ือใด
บณัฑิตยอ่มเห็นดว้ยวิปัสสนาปัญญาวา่  ขนัธท์ั้งหลายท่ีเกิดขึ้ นแลว้
ในภพทั้งหลาย  มีกามภพเป็นตน้  ชื่อวา่  ไม่เท่ียง  เพราะตอ้งดบั
ในภพน้ัน ๆ เอง ...  

สงัขารตั้งแต่อบายภูมิ อเวจีมหานรก จนกระทัง่ถึงอรูปพรหม  
เป็นสงัขาร  คือ  สภาพท่ีมีปัจจยัปรุงแต่ง  ขนัธ ์๕  ขนัธ ์๔  ขนัธ ์๑   
ทุกภพภูมิไม่เท่ียง  ไม่ไดมี้เพียงภพมนุษยเ์ท่าน้ัน  แต่มีถึง  ๓๑  ภูมิ  
และ  ๓๑  ภูมิน้ีอยูใ่นจกัรวาลเดียว  แลว้ก็ไม่ไดมี้เพียงจกัรวาลเดียว
แต่มีถึงแสนโกฏิจกัรวาลนับไม่ถว้น  ตอ้งนอ้มพิจารณาโดยอนุมาน 

 

เม่ือพิจารณาสงัขารทั้งหลายวา่ไม่เท่ียงเป็นตน้  ก็คือ  เขา้ไป
ท าปรญิญา  ๓  ในสงัขารทั้งหลาย  ในภพภูมิเหล่าน้ันใหถ้ว้นทัว่
ปริญญา  ๓  ไดแ้ก่  ญาตปริญญา  ตีรณปริญญาและปหานปริญญา 

 

ถา้สามารถท าปริญญา ๓  ในสงัขารทั้งหลายไดบ้ริบูรณ ์  จะ
ท าใหเ้กิดความเบ่ือหน่าย  ไม่ยนิดี  ไม่เห็นสาระในสงัขารเหล่าน้ัน  
แต่การรูว้า่เป็นเพียงนามธรรม  รูปธรรมเท่าน้ัน  รูเ้ท่าน้ี  เพียงท า
ใหค้วามยดึถือความเป็นอตัตาลดลง  ไม่ไดท้ าใหเ้บ่ือหน่าย  ยงัตอ้ง
รูด้ว้ยวา่  นามธรรม  รูปธรรมเหล่าน้ีไม่ไดเ้กิดขึ้ นลอยๆ  พระเจา้
ไม่ไดส้รา้ง  แต่เกิดจากเหตุปัจจยั  น้ีเป็นญาตปริญญา    
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๒๒ 
แต่วา่ประจกัษ์แจง้แค่ ๒ ญาณขั้นตน้  ยงัไม่ไดเ้บ่ือหน่าย  ยงั

ยนิดีอยู ่  จึงตอ้งเขา้ไปพิจารณาวา่  สงัขารท่ีเป็นนามรูปเหล่าน้ีเกิด
จากปัจจยั  ลว้นไม่เท่ียง  เพราะแปรปรวน  เส่ือมส้ินไป   เป็นทุกข ์ 
เพราะถูกเบียดเบียน   ทนไดย้าก  เป็นอนัตตาดว้ย  เขา้ไปควบคุม  
ไม่ใหแ้ก่เจ็บตาย  ไม่ได ้ การพิจารณาอยา่งน้ี  เรียกวา่  เป็นตรีณ-
ปรญิญา   ถา้เราพิจารณาไดบ้ริบรูณใ์นขนัธ ์  ๕  เหลา่น้ี   ก็จะท า
ใหเ้กิดความเบ่ือหน่าย  คลายก าหนัด ... จึงเป็นปหานปรญิญา   

 

ถา้พิจารณาสงัขารเหล่าน้ีไดบ้ริบูรณ ์   เม่ือน้ัน  จะท าใหเ้บ่ือ
หน่ายในทุกข ์  คือ  อุปาทานขนัธ ์  ๕  อนัเน่ืองดว้ยการบริหาร  
ขนัธน้ี์  ตั้งแต่ต่ืนเชา้ขึ้ นมา  ตอ้งบริหารขนัธม์าก  ตอ้งกิน  ตอ้งด่ืม  
ตอ้งถ่ายอุจจาระ  ปัสสาวะ  ตอ้งไปซกัผา้  ท าความสะอาดบา้น  
เน่ืองดว้ยขนัธ ์ ๕  ทั้งหมดเลย   

 

การบริหารขนัธ ์  ๕  น้ียุง่มากๆ  แต่วา่เราทนได ้  เพราะมนั
มีอสัสาทะ ยงัท าใหเ้รายินดีอยู ่ คือมนัแก่อยา่งไรเราก็ยนิดี เขา่ทรุด
ก็ไปหาหมอ  เรายงัยนิดีกบัมนัอยู่  เพราะมีอสัสาทะ  นามรูป
ภายในมีอสัสาทะมากกวา่นามรูปท่ีอยูภ่ายนอก  อสัสาทะแต่ละท่ี
แต่ละอยา่งไม่เท่ากนั  เม่ือมีอสัสาทะมากๆ  จึงท าใหเ้ราไม่เบ่ือ
หน่ายจากส่ิงเหล่าน้ี  แต่ถา้เราพิจารณาใหเ้ห็นโทษของมนัมากๆ  
อสัสาทะจะคลายลง  อสัสาทะในท่ีน้ีเป็นช่ือของตณัหา  ความยนิดี  
ความติดขอ้ง  ความเพลิดเพลิน  เพราะวา่  ทุกขสจัก็เป็นเหตุท าให้
เกิดตณัหาดว้ย (ตณัหาเป็นสมุทยั  เหตุใหเ้กิดทุกข ์  ทุกขก็์เป็น
อารมณ ์ เป็นอารมัมณปัจจยั  เป็นท่ียึดถือของตณัหา) 

   

_18-1133 (�����).indd   22 12/18/2561 BE   2:18 PM



23อนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้ จริงหรือ ?
 

๒๓ 
เม่ือน้ัน  ยอ่มหน่ายในทุกข ์  อนัเน่ืองดว้ยการบริหารขนัธน้ี์  

เม่ือหน่ายยอ่มแทงตลอดสจัจะทั้งหลายดว้ยสามารถแหง่กิจ  มีการ
ก าหนดรูทุ้กข ์ เป็นตน้ (ทุกฺขปริชานนาทิวเสน)  ดว้ยสามารถแหง่กิจ  
มี  ๔  กิจ  คือ  ท าปริญญากิจในทุกข ์    ท าปหานกิจในสมุทยั    
ท าสจัฉิกิรยิากิจในนิโรธ    ท าภาวนากิจในมรรค 

     

ชาวพุทธตอ้งท ากิจในพุทธศาสนา  ๔  กิจน้ี  ท าโสฬสกิจ  ๑๖  
ครั้ง  คือ  โสดาปัตติมรรค  สกทาคามิมรรค  อนาคามิมรรคและ
อรหตัตมรรค (ท ากิจ  ๔  รอบ  ในอริยสจั  ๔  ในมรรคทั้ง  ๔)
หลกัการต่าง ๆ เหล่าน้ี  ควรแม่นย า  จะไดไ้ม่หลง  เพราะทุกวนัน้ี   
การคา้ประสบความส าเร็จอยูท่ี่โฆษณา   แมก้ระทัง่ธรรมปฏิรูปใน
ทุกวนัน้ี  ก็อาศยัโฆษณา  ถา้เราไปหลงค าโฆษณา  โดยท่ีไม่มี
หลกัการ   ไม่มีสุตมยปัญญาดีพอ   เราก็อาจจะพลาดได ้

 

บาทพระคาถาวา่  เอส  มคฺโค  วิสุทฺธิยา  ความหน่ายใน
ทุกข ์ นัน่เป็นทางแหง่ความหมดจด  คือ  ทางแห่งความผ่องแผว้ 

 

อนัท่ีจริง  ขอ้ปฏิบติัในพุทธศาสนาขั้นสูง คือ ใหเ้บ่ือหน่ายใน
ขนัธ ์ ๕  แต่วา่  ใหเ้บ่ือดว้ยปีติโสมนัส (นิพพิทาญาณ)  เห็นความ
จริงแลว้เกิดโสมนัส  เห็นสจัธรรมท่ีพระพุทธเจา้ทรงสอนไว ้  เกิด
ปีติโสมนัสวา่  เป็นสจัธรรมความจริง  ไม่ใชต่วัเรา  ของเรา   มนัไม่
เท่ียง  แปรปรวนอยา่งน้ีเอง  เป็นท่ีตั้งของทุกขอ์ยา่งน้ีเอง  จึงท าให้
เกิดปีติโสมนัส   น้ีเป็นขอ้ปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง   

 

นิพพิทาญาณ  เป็นปัญญาท่ีประจกัษ์แจง้ความจริง  แลว้ท าให้
เบ่ือหน่าย ตอ้งมีปีติโสมนัสและตอ้งมีศีลดีมาก สมาธิจิตท่ีดี จึงจะ
พิจารณาสงัขารทั้งหลายเหล่าน้ีได ้ เกิดความสงบ  เป็นสุข   

_18-1133 (�����).indd   23 12/18/2561 BE   2:18 PM



24 อนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้ จริงหรือ ?
 

๒๔ 
ฉะน้ัน  ขอ้ปฏิบติัคือวิสุทธิมรรค ตอ้งนอ้มไปท่ีจะรูแ้จง้ทุกขสจั   

โดยท่ีญาตปรญิญา  รูแ้จง้สภาวลกัษณะ   ตรีณปรญิญา  รูแ้จง้
ไตรลกัษณ ์(สามญัญลกัษณะ)  ปหานปรญิญา  รูแ้จง้ไตรลกัษณ์
จนสามารถท่ีจะละกิเลสได ้(โลกียวิปัสสนาเป็นตทงัคปหาน)  

 

ในเวลาจบเทศนา  ภิกษุเหล่าน้ันตั้งอยูใ่นพระอรหตัตผลแลว้  
เทศนาไดส้ าเร็จประโยชน์  แมแ้ก่บริษัทท่ีประชุมกนัแลว้  ดงัน้ีแล 

เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูปพวกแรก จบ 
 

แมใ้นพระคาถาที่ ๒  เร่ืองก็อยา่งน้ันเหมือนกนั  ก็ในกาลน้ัน   
พระผูมี้พระภาคเจา้ทรงทราบความท่ีภิกษุเหล่าน้ัน  ท าความเพียร
ในอนัก าหนดสงัขาร  โดยความเป็นทุกขแ์ลว้  ตรสัวา่  ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย  ขนัธแ์มท้ั้งปวงเป็นทุกขโ์ดยแท ้  เพราะอรรถวา่  ถูกทุกข์
บีบคั้น (ปฏิปีฬนตฺเถน  ทุกฺขา)   

 

ขนัธถู์กเบียดเบียนตลอดเวลา  ตั้งแต่เชา้มา  เราอยูเ่ป็นสุข
ไหม ?  จะนอนใหเ้ป็นสุขทั้งวนัไดไ้หม ? ... ไม่ได ้ หรือคนชอบกิน  
ก็กินใหเ้ป็นสุขทั้งวนั ? ... ไม่ได ้  ฉะน้ัน  เราจะอยูน่ิ่งๆ ไม่ไดเ้ลย  
แลว้ร่างกายของเราก็อยูน่ิ่งไม่ได ้ ระบบหวัใจ  ปอด  เลือด  อยูน่ิ่ง
ไม่ได ้ ตอ้งเคล่ือนไหวตลอดเวลา  เพราะมนัเป็นทุกข ์ ทนอยูย่าก   

 

ขนัธ ์  ๕  ตวัเองเป็นทุกข ์  เพราะเกิดดบั  เป็นท่ีตั้งของความ
ทุกขน์านาประการ  แต่เพราะวา่มีเคร่ืองบ าบดัทุกข ์ เม่ือยก็เปล่ียน
อิริยาบถก็เป็นสุขแลว้  หิวก็ไปกิน  ฉะน้ัน  เรามีเคร่ืองบ าบดัทุกข ์ 
จนกระทัง่ทุกวนัน้ี  เราไม่ไดพิ้จารณาวา่  ชีวิตเป็นทุกข ์  พอจะมี
ทุกข ์ เราป้องกนัไวแ้ลว้  ยงัไม่ทนัหิว  ถึงเวลาอาหาร  เราก็กินแลว้  
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๒๕ 
ป้องกนัไวก้่อน  จงึไม่เหน็ทุกข ์ (ความเป็นจริง  การเจริญวิปัสสนา   
ไม่ใชเ่พื่อจะเห็นเฉพาะทุกขเวทนา   แต่เพื่อจะเห็นแจง้ทุกขลกัษณะ
และทุกขอริยสจั)  ฉะน้ัน  บางครั้ง  เม่ือทุกขเวทนาเกิดขึ้ น  เราควร
พิจารณา ก่อนท่ีจะเปล่ียนอิริยาบถหรือเปล่ียนความคิด ไม่เชน่น้ัน  
เราจะไม่คุน้เคยกบัทุกข ์  เราก็จะอดทนต่อทุกขเวทนาไม่ได ้  แมสุ้ข
เวทนาหรืออุเบกขาเวทนาก็เป็นทุกข ์ เป็นสงัขารท่ีมีทุกขลกัษณะ   

 

ถา้แอรด์บั   เราตอ้งรีบเปิดประตหูนา้ต่าง   หรือรีบออกจาก
หอ้งไปเลย  หรือเปล่า ?  ถา้เป็นเชน่น้ี  ก็จะไม่มีความอดทนต่อ
ความรอ้น  เพราะไม่ไดฝึ้กไวท่ี้จะพิจารณาทุกข ์ เราจะไม่ยอมทน ...  
การปฏิบติัธรรมเจริญวิปัสสนาตอ้งพิจารณาทั้งสุขและทุกข ์ ทั้งอดีต 
อนาคตและปัจจุบนั  ตามพระพุทธพจน์และอฏัฐกถา  และตาม
ความเป็นจริง  เพราะกิเลสไม่ไดย้ดึถือภายในเท่าน้ัน  และไม่ได้
ยดึถือเพียงปัจจุบนั   แต่ทั้งอดีตและอนาคต  ก็ยึดมัน่ถือมัน่ดว้ย 

   

พระภิกษุ  ๕๐๐  รูปน้ี  ในอดีต  สัง่สมการเจริญวิปัสสนา
พิจารณาทุกขานุปัสสนามา  แสดงวา่อธัยาศยั  คือ  เป็นพวกท่ีมาก
ดว้ยปัสสทัธิ   ยิง่ดว้ยสมาธินทรยี ์  คนท่ีชอบท าสมาธิ  จะนอ้มไป
พิจารณาความเป็นทุกข ์  คนท่ีฝักใฝ่ในศีล  มากดว้ยอธิโมกข ์  ยิง่
ดว้ยสทัธินทรีย ์  จะนอ้มไปพิจารณาทางอนิจจงั  คนท่ีมีปัญญา  
มากดว้ยเวท  ยิง่ดว้ยปัญญินทรยี ์ จะพิจารณานอ้มไปทางอนัตตา  

  

ภิกษุ  ๕๐๐  รูปกลุ่มน้ี  เป็นผูย้ิง่ดว้ยสมาธินทรีย ์  มากดว้ย 
ปัสสทัธิ  พระพุทธเจา้ทรงแสดงเร่ืองของทุกข ์  ดงัน้ีแลว้  จึงตรสั
พระคาถาน้ีวา่ 
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๒๖ 
สพฺเพ  สงฺขารา  ทุกฺขาต ิ        ยทา  ปญฺ าย  ปสฺสติ 
อถ   นิพฺพินฺทต ิ  ทุกฺเข         เอส  มคฺโค  วิสุทฺธิยา. 
 

เม่ือใด  บุคคลเห็นดว้ยปัญญาว่า  สงัขารทั้งปวง
เป็นทุกข ์  เม่ือนั้นยอ่มหน่ายในสิง่ท่ีเป็นทุกขท่ี์ตนหลง   
นัน่แหละ  เป็นทางแห่งความหมดจด 

 

คาถาเดียว  แสดงปหานปริญญาเลย  แต่ก็รวมปริญญา  ๒  
เบ้ืองตน้ไวแ้ลว้  แสดงอริยสจั ๓ อยา่งโดยตรง  คือ  สงัขารทั้งปวง
เป็นทุกขสจั  การเห็นดว้ยปัญญาจนหน่าย  เป็นโลกียมคัคสจั  
ทางแห่งความหมดจด  เป็นโลกุตตรมคัคสจั  ความหมดจดเป็น
นิโรธสจั  เป็นท่ีรูก้นัวา่  สงัขารทั้งปวงเกิดจากสมุทยัสจั  คาถา
เดียวแสดงอริยสจั ๔  ผูท่ี้ฟัง  ไดส้ัง่สมบารมีในอดีตมามาก  ขณะ
ฟังก็ปฏิบติัตาม  จบคาถาจึงไดบ้รรลุธรรมแลว้ ... 

บรรดาบทเหล่าน้ัน  บทวา่  ทุกฺขา  ความวา่  ชื่อวา่  เป็นทุกข ์ 
เพราะอรรถวา่  ถูกทุกขบี์บคั้น.  ปีฬนตัโถ-เบียดเบียน  ขนัธ ์ ๕ 
เบียดเบียนกนัเอง  และเบียดเบียนส่ิงอ่ืนดว้ย  รูปขนัธเ์บียดเบียน
รูปขนัธ ์ รูปขนัธเ์บียดเบียนนามขนัธ ์๔,  นามขนัธ ์๔  เบียดเบียน
นามขนัธ ์ ๔,  นามขนัธ ์ ๔  ก็เบียดเบียนรูปขนัธด์ว้ย   ต่างคนต่าง
เบียดเบียนตนเอง เบียดเบียนซ่ึงกนัและกนั บางครั้งก็ยงัไป
เบียดเบียนขนัธ ์ ๕  สนัตติอ่ืนอีกดว้ย   

แมใ้นพระคาถาที่  ๓  ก็มีนัยเชน่น้ันเหมือนกนั  ในพระคาถา
ท่ี ๓ น้ี  พระผูมี้พระภาคเจา้ทรงทราบความท่ีภิกษุเหล่าน้ันเป็นผู้
ตามประกอบแลว้ในอนัก าหนดสงัขารโดยความเป็นอนัตตา ในกาล
ก่อนอยา่งส้ินเชิงแลว้  
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๒๗ 
ในอดีต  ภิกษุ ๕๐๐ รูปกลุ่มน้ี  สัง่สมมาทางดา้นปัญญามาก  

มีปัญญินทรีย ์  นอ้มไปในทางอนัตตา.  จึงตรสัวา่  ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย  ขนัธแ์มท้ั้งปวงเป็นอนัตตาแท ้ เพราะอรรถวา่  ไม่เป็นไป
ในอ านาจ (อวสวตฺตนตฺเถน อนตฺตา) ดงัน้ีแลว้จึงตรสัพระคาถาน้ีวา่ 

 

สพฺเพ  ธมฺมา  อนตฺตาต ิ   ยทา  ปญฺ าย  ปสฺสติ 
อถ   นิพฺพินฺทต ิ  ทุกฺเข       เอส  มคฺโค  วิสุทฺธิยา.  
 

เม่ือใด บุคคลเห็นดว้ยปัญญาว่าธรรมทั้งปวงเป็น
อนตัตา  เม่ือนั้น  ยอ่มหน่ายในสิง่ที่เป็นทุกขท์ี่ตนหลง   
นัน่แหละ  เป็นทางแห่งความหมดจด 

 

ทรงแสดงวา่ ธรรมะเป็นอนัตตา ไม่อยูใ่นอ านาจบงัคบับญัชา 
บงัคบับญัชาไมไ่ด ้  หมายถึง  สภาวธรรม  ท่ีเนน้ทุกขสจั  ไม่ได้
เก่ียวกบัการเอามาปฏิบติั  คือ  เราไปหา้มความเป็นทุกขสจัไม่ได ้ 
จะไปบงัคบั  ควบคุมความเป็นทุกขสจัไม่ได ้  เพราะทุกขสจัมีความ
เกิดขึ้ น  ตั้งอยูแ่ละดบัไป  จะไปหา้มไม่ใหม้นัเกิด  ไม่ใหม้นัแก่  
ไม่ใหม้นัเจ็บ  ไม่ใหม้นัตาย  ไม่ได ้  เม่ือไดปั้จจยัก็ตอ้งเกิด  เป็นไป 

 

ทุกขสจัหา้มไม่ได ้  แต่มคัคสจัมีอ านาจหา้มได ้  กิเลสจะเกิด   
หา้มไม่ใหเ้กิดได ้   กิเลสมีอยู ่  หา้มไม่ใหมี้ได ้  คืออบรมตนใหเ้ป็น
พระอรหนัต ์ แต่ปุถุชนยงัท าไม่ได ้ เพราะปัจจยัยงัไม่พรอ้ม  เพราะ 
ฉะน้ัน  ก็ตอ้งสัง่สม  สรา้งปัจจยั  ดว้ยการฝึกฝนอบรม  ไม่ใชป่ล่อย
ใหเ้ป็นไปตามเหตุปัจจยั  

 

ถา้เราเขา้ใจอยา่งน้ี  จะไม่สบัสน  ใหท้ราบวา่  ธรรมชาติ
สภาวธรรมเท่าน้ัน  ไปหา้มไม่ได ้  บงัคบับญัชาไม่ได ้  แต่ทุกขสจั
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๒๘ 
ตอ้งก าหนดรู ้  มคัคสจัตอ้งฝึกอบรม  ตอ้งเจริญ  สมุทยัสจัตอ้งละ  
ตอ้งขดัเกลา  นิโรธสจัก็ตอ้งท าใหแ้จง้  ตอ้งมุ่งมัน่  ตอ้งตั้งใจดว้ย  
เพราะความมุ่งมัน่  ความตั้งใจ  แมเ้จตนาท่ีจะบงัคบัควบคุมจิตก็
เป็นอนัตตา  ตอ้งน ามาพิจารณาดว้ย  ถา้เราไม่สบัสน  จะเขา้ใจวา่  
จุดประสงคท่ี์พระพุทธเจา้ทรงแสดงวา่  บงัคบับญัชาไม่ได ้  หมาย 
ความวา่  เราไปบงัคบัสภาวธรรมไม่ได ้  แต่วา่เร่ืองขอ้ปฏิบติั  เป็น
เร่ืองของการอบรม  เป็นเร่ืองของการขดัเกลา  เป็นเร่ืองท่ีจะตอ้ง
กระท าความพากเพียรพยายาม 

     

สงัขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกขสจั เป็นอนัตตา แมทุ้กขสมุทยั 
(สมุทยัสจั)   ทุกขนิโรธ (นิโรธสจั)   ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
(มคัคสจั)  ก็เป็นอนัตตา  บงัคบับญัชาไม่ไดเ้หมือนกนั   แต่การ
เห็นแจง้ประจกัษ์อนิจจงั  ทุกขงั  อนัตตา  เนน้เฉพาะโลกียธรรมท่ี
เป็นทุกขส์จัและสมุทยัสจัเท่าน้ัน เพื่อความเบ่ือหน่าย คลายก าหนัด  
สลดัคืน  ส่วนโลกุตตรธรรม ๒ ขา้งทา้ย  ไม่ตอ้งเห็นแจง้  เพียงแต่
ศึกษาใหรู้ไ้วว้า่  ธรรมทั้งปวง  รวมอริยสจัทั้ง  ๔  ก็เป็นอนัตตา  
แต่มีกิจเฉพาะตนท่ีจะตอ้งกระท าเท่าน้ัน  ทุกขสจัตอ้งก าหนดรูด้ว้ย
ปริญญา  ๓ (ญาต-ตีรณ-ปหานปริญญา)   สมุทยัสจั  ตอ้งละดว้ย
ปหาน  ๓ (ตทงัค-สมุจเฉท-นิสสรณปหาน)   นิโรธสจั  ตอ้งท าให้
แจง้ดว้ยสจัฉิกิริยา  ๓ (โลกีย-ทสัสน-ภาวนาสจัฉิกิริยา)  มคัคสจั
ตอ้งเจริญดว้ยภาวนา  ๒ (โลกีย-โลกุตตรภาวนา) 

 

บรรดาบทเหล่าน้ัน  สองบทวา่  สพฺเพ   ธมฺมา   พระผูมี้พระ
ภาคเจา้ทรงประสงคเ์อาขนัธ ์ ๕  น้ีเอง   บทวา่  อนตฺตา  ความวา่   
ชื่อวา่ อนตัตา คือ วา่งเปล่า (สุ ฺ ตา) ไม่มีเจา้ของ (อสฺสามิกา)  
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๒๙ 
ไดแ้ก่  ไม่มีอิสระ (อนิสฺสรา–ไม่เป็นใหญ่)  เพราะอรรถวา่  ไม่เป็น 
ไปในอ านาจ (อวสวตฺตนตฺเถน)  เพราะใครๆ ไม่อาจใหเ้ป็นไปใน
อ านาจวา่ ธรรมทั้งปวงจงอยา่แก่ จงอยา่ตาย (มา ชีรนฺตุ มา มียนฺตุ 
วเสวตฺเตตุ   น  สกฺกา)             (ขุ. ธ. ๔๓/๑๐๓) 

 

สพฺเพ  ธมฺมา  อนตฺตา  ในท่ีน้ี  หมายถึง  ขนัธ ์ ๕  เท่าน้ัน   
ไม่รวมพระนิพพาน  ท่านแสดงวา่ขนัธ ์  ๕  เป็นอนัตตา  หมายถึง  
เป็นอารมณข์องวิปัสสนา ตอ้งเอามาพิจารณาวา่ ไม่เท่ียง เป็นทุกข ์ 
เป็นอนัตตา  ฉะน้ัน  อารมณข์องวิปัสสนาตอ้งเป็นขนัธ ์ ๕  เท่าน้ัน   
แต่พระนิพพานไม่ไดเ้ป็นอารมณข์องโลกียวิปัสสนา  เพราะวา่  ส่ิงท่ี
จะเอามาเป็นอารมณข์องโลกียวิปัสสนา  เพื่อใหเ้กิดความเบ่ือหน่าย  
คลายก าหนัด  เป็นส่ิงท่ีมีโทษ  ส่ิงท่ีเป็นอารมณข์องโลกียวิปัสสนา
เป็นส่ิงท่ีมีโทษ ท่ีเราตอ้งออกจากส่ิงน้ีใหไ้ด ้ ก็คือ อุปาทานขนัธ ์ ๕   
แต่พระนิพพานไม่ใชส่ิ่งท่ีมีโทษ  

 

พระนิพพานและอริยมรรค  ไม่ตอ้งน ามาเจริญวิปัสสนา  แต่
ตอ้งพิจารณาเสมอๆ วา่  เป็นอิฏฺ ™ (น่าปรารถนา)  กนฺต  (น่าใคร่)  
มนาป  (น่าพอใจ)   มรรค  ผล  นิพพานเป็นโลกุตตระ  เป็นอิฏฺ ™  
กนฺต   มนาป  (น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ)   ไม่ใชเ่ป็นส่ิงท่ีจะ 
ตอ้งน ามาท าใหเ้บ่ือหน่าย  คลายก าหนัด  แต่อุปาทานขนัธ ์  ๕  
เป็นส่ิงท่ีตอ้งท าใหเ้บ่ือหน่าย  คลายก าหนัด  ฉะน้ัน  บทน้ี  สพฺเพ  
ธมฺมา  อนตฺตา  ในท่ีน้ีจึงหมายถึง  ขนัธ ์  ๕ เท่าน้ัน  เพราะวา่  
ตอ้งเอามาเป็นอารมณข์องวิปัสสนา  แต่พระนิพพาน  รวมทั้งมรรค  
ผล  ไม่ตอ้งน ามาเป็นอารมณข์องวิปัสสนา  แต่เป็นอารมณข์อง 
ญาตปริญญาได ้ โดยขั้นการศึกษา   
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๓๐ 

ญาตปริญญาแปลว่าอะไร ? คอือะไร ? 

ในยุคปัจจุบนั   เราคงเคยไดย้ินนักปฏิบติัธรรมชกัชวนกนัไป
เจริญวิปัสสนา  นักศึกษาธรรมะก็คงจะคุน้กบัค าวา่  วิปัสสนา  แต่
อาจจะไม่คุน้เคยกบัค าวา่  ปรญิญา  ซ่ึงตามความเป็นจริงแลว้  คือ  
ส่ิงเดียวกนั   เพียงแต่ปริญญา  มีความหมายกวา้งกวา่วิปัสสนาบา้ง  
เพราะปริญญาจ าแนกออกเป็น  ๓  ประการ  ไดแ้ก่  ญาตปรญิญา  
ตรีณปรญิญาและปหานปรญิญา 

ค าวา่  ญาตปริญญา  แปลวา่  ปัญญาเคร่ืองก าหนดรูใ้นส่ิงท่ีรู ้
มาแลว้ คือ รูจ้ากการเรียนและจากการคิดคน้  การพิจารณามาแลว้  
หมายถึง สุตมยญาณ จินตามยญาณและภาวนามยญาณบางสว่น  

 

ญาตปริญญาเป็นทัง้ขั้นปริยัติและปฏิบัติ 
ขอ้ความโดยตรง  ในปรมัตถมัญชุสา  มหาฎีกา  วิสุทธิมรรค 

ญาณทัสสนนิทเทส  ว่าด้วยประเภทแห่งปริญญาเป็นตน้  แสดงวา่ 
 

อภิญฺ าปญฺ าตอิาทีน   อตฺโถ  เหฏฺ€า  วุตฺโตเยว.  อปิจ       
สุตมยาย,  จนฺิตามยาย,  เอกจฺจภาวนามยาย  จ  อภิวิสฏฺิ€าย  
ภูมิ  ปรญฺิ นฺตราน   อวิสยภาวโต.  น หิ นามรูปปรจฺิเฉทปจฺจย-
ปรคฺิคหณวเสน  ตรีณปรญฺิ าทีน   ปวตฺต ิ อตฺถิ. 

 

อรรถของค าทั้งหลาย  มีอภิญญาปัญญาเป็นตน้  ไดก้ล่าวแลว้
ในหนหลงันัน่เอง.  อีกอยา่งหน่ึง  ธรรมทั้งหลายท่ีโยคาวจรรูแ้ลว้
ดว้ยปัญญาอนัวิเศษยิง่ ซ่ึงส  าเรจ็ดว้ยการฟัง ส  าเรจ็ดว้ยการคิด
และส าเรจ็ดว้ยภาวนาบางอยา่ง ชื่อวา่ ธรรมท่ีโยคาวจรรูแ้ลว้ดว้ย
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๓๐ 

ญาตปริญญาแปลว่าอะไร ? คอือะไร ? 

ในยุคปัจจุบนั   เราคงเคยไดย้ินนักปฏิบติัธรรมชกัชวนกนัไป
เจริญวิปัสสนา  นักศึกษาธรรมะก็คงจะคุน้กบัค าวา่  วิปัสสนา  แต่
อาจจะไม่คุน้เคยกบัค าวา่  ปรญิญา  ซ่ึงตามความเป็นจริงแลว้  คือ  
ส่ิงเดียวกนั   เพียงแต่ปริญญา  มีความหมายกวา้งกวา่วิปัสสนาบา้ง  
เพราะปริญญาจ าแนกออกเป็น  ๓  ประการ  ไดแ้ก่  ญาตปรญิญา  
ตรีณปรญิญาและปหานปรญิญา 

ค าวา่  ญาตปริญญา  แปลวา่  ปัญญาเคร่ืองก าหนดรูใ้นส่ิงท่ีรู ้
มาแลว้ คือ รูจ้ากการเรียนและจากการคิดคน้  การพิจารณามาแลว้  
หมายถึง สุตมยญาณ จินตามยญาณและภาวนามยญาณบางสว่น  

 

ญาตปริญญาเป็นทัง้ขั้นปริยัติและปฏิบัติ 
ขอ้ความโดยตรง  ในปรมัตถมัญชุสา  มหาฎีกา  วิสุทธิมรรค 

ญาณทัสสนนิทเทส  ว่าด้วยประเภทแห่งปริญญาเป็นตน้  แสดงวา่ 
 

อภิญฺ าปญฺ าตอิาทีน   อตฺโถ  เหฏฺ€า  วุตฺโตเยว.  อปิจ       
สุตมยาย,  จนฺิตามยาย,  เอกจฺจภาวนามยาย  จ  อภิวิสฏฺิ€าย  
ภูมิ  ปรญฺิ นฺตราน   อวิสยภาวโต.  น หิ นามรูปปรจฺิเฉทปจฺจย-
ปรคฺิคหณวเสน  ตรีณปรญฺิ าทีน   ปวตฺต ิ อตฺถิ. 

 

อรรถของค าทั้งหลาย  มีอภิญญาปัญญาเป็นตน้  ไดก้ล่าวแลว้
ในหนหลงันัน่เอง.  อีกอยา่งหน่ึง  ธรรมทั้งหลายท่ีโยคาวจรรูแ้ลว้
ดว้ยปัญญาอนัวิเศษยิง่ ซ่ึงส  าเรจ็ดว้ยการฟัง ส  าเรจ็ดว้ยการคิด
และส าเรจ็ดว้ยภาวนาบางอยา่ง ชื่อวา่ ธรรมท่ีโยคาวจรรูแ้ลว้ดว้ย

 
๓๑ 

ปัญญาอนัยิง่.  ชื่อวา่เป็นภูมิหน่ึงโดยเฉพาะ  เพราะไม่เป็นวิสยัแหง่
ปริญญาอ่ืน.  ดว้ยวา่  ความเป็นไปแหง่ตีรณปริญญาเป็นตน้  ดว้ย
อ านาจการก าหนดนามรูปและการก าหนดปัจจยัจะมีอยู ่ ก็หามิได ้

 

ปริญญา ๓ คือ วสิุทธิ ๗ 
อภิญญาปัญญา  หมายถึง  ญาตปริญญา  ปริญญาปัญญา  

หมายถึง  ตีรณปริญญา  ปหานปัญญา  หมายถึง  ปหานปริญญา   
 

ญาตปรญิญา  เป็นการพิจารณาสภาวลกัษณะ  กิจ  ผล
ปรากฏ  และเหตุใกลใ้หเ้กิดของโลกียธรรม  คือ  อุปาทานขนัธ ์ ๕  
ก าหนดรูส้ภาวะของนามรูป  พรอ้มทั้งปัจจยั  เพ่ือละสกักายทิฏฐิท่ี
ยดึถือวา่ เป็นอตัตา  ภูมิของญาตปรญิญาอยูใ่นระดบัของวิปัสสนา
ญาณ  ๒  ขั้นแรก  คือ  นามรูปปริจเฉทญาณ (ทิฏฐิวิสุทธิท่ี ๓)  
และปัจจยปริคคหญาณ (กงัขาวิตรณวิสุทธิท่ี  ๔ – จุลลโสดาบนั)   

  

ตรีณปรญิญา  เป็นการพิจารณาไตรลกัษณข์องนามรูปและ
ปัจจยัท่ีไดป้ระจกัษ์แจง้มาแลว้  เพ่ือใหเ้กิดความเบ่ือหน่าย  คลาย
ก าหนัด  พรอ้มท่ีจะสละคืน  ภูมิของตรีณปรญิญาอยูใ่นระดบัของ
วิปัสสนาญาณ  ๒  ขั้น  ถดัมา  คือ  กลาปสมัมสัสนญาณและ
อุทยพัพยญาณ  แต่ยงัอยูใ่นระดบัของตรุณวิปัสสนา (ระดบัอ่อน) 
เพราะยงัละวิปัสสนูปกิเลสไม่ได ้ หากสามารถผ่านวิปัสสนูปกิเลสได ้ 
เรียกวา่  พลวอุทยพัพยญาณ (ระดบัมีก าลงักลา้)  เป็นมคัคามคัค-
ญาณทสัสนวิสุทธิท่ี ๕ (สมัมสัสนญาณและตรุณอุทยพัพยญาณไม่
จดัอยูใ่นวิสุทธิใด  เพราะยงัไม่ผ่านวิปัสสนูปกิเลส ...) 
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๓๒ 
ปหานปรญิญา เป็นการพิจารณาไตรลกัษณ ์ขั้นพลววิปัสสนา  

(วิปัสสนาท่ีมีก าลงั) ท าใหเ้บ่ือหน่าย  คลายก าหนัด  ละวิปัลลาส  
กิเลสอกุศลไดโ้ดยตทงัคปหาน ตั้งแต่ภงัคานุปัสสนาญาณเป็นตน้ไป 
(เร่ิมจากพลวอุทยพัพยญาณแลว้) เร่ิมเป็นปฏิปทาญาณทสัสนวิสุทธิ
ท่ี ๖  จนถึงอนุโลมญาณ   บรรลุมคัคญาณเม่ือไร   นัน่จึงเป็น 
โลกุตตรปหานปริญญา  เป็นญาณทสัสนวิสุทธิท่ี ๗  โดยมีสีลวิสุทธิ
ท่ี  ๑  และจิตตวิสุทธิท่ี  ๒  เป็นบาทฐาน  รวมเป็นวิสุทธิ  ๗  

  

พระนิพพานและอรยิมรรค  ไม่ไดเ้ป็นอารมณข์องปริญญา ๓  
เพราะอารมณข์องปริญญา ๓  เป็นทุกขสจัเท่าน้ัน (รวมสมุทยัดว้ย)  
แต่ก็ตอ้งศึกษาเรียนรูใ้หเ้กิดสุตมยปัญญา  แลว้น ามาใคร่ครวญคิด
พิจารณาใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจ  ไม่มีความเขา้ใจผิด  ไม่มีความ 
เห็นผิด (บางคนเขา้ใจผิดวา่ นิพพานและอริยมรรคอนัเป็นโลกุตตระ  
เป็นส่ิงท่ีเท่ียง  เป็นอตัตา)  ซ่ึงเป็นจินตามยปัญญา  ทั้ง ๒ ขั้นน้ีก็
จดัเป็นญาตปริญญาดว้ย  แต่ไม่ตอ้งน ามาท าตีรณปริญญา  ไม่ตอ้ง
พิจารณาโดยความไม่เท่ียง  เป็นทุกข ์  เป็นอนัตตา 

 

การพิจารณาเป็นการเร่ิมท าใหมี้ความเขา้ใจมากขึ้ น (ภาวนา)   
ขณะท่ีเรามีการนอ้มไปท่ีจะใหเ้ห็นความจริงวา่   ไม่เท่ียง   เป็นทุกข ์  
เป็นอนัตตา  ก็ตอ้งอาศยัความคิดและเขา้ไปเห็นใหไ้ด ้ ตอนท่ีนอ้ม
เขา้ไปเพื่อจะเห็น  เป็นขั้นภาวนา  ตอนคิดใคร่ครวญเป็นจินตามย-
ปัญญา (ขาดกนัไม่ได)้  ขณะฟังก็ตอ้งคิดตาม  ถา้ฟังแลว้เขา้ใจ  
เป็นสุตมยปัญญา   ถา้ฟังแลว้เอาไปใคร่ครวญ   เอาไปคิด   แลว้ได้
ความเขา้ใจเพิ่มข้ึน   เป็นจินตามยปัญญา      (นัยของเนตติปกรณ์) 
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๓๓ 

ขันธ์ ๕ และนิพพานเป็นอนัตตา เป็นสุญญตา 
บทวา่  อนตัตา   ชื่อวา่  อนตัตา   เพราะวา่งเปล่า       
ขนัธ ์ ๕ เป็นสุญญตาหรือไม่ ?  พระนิพพานเป็นสุญญตา

หรือไม่ ? (สุญญตา  เป็นของสูญ  คือ  วา่งจากความเป็นตวัตน  
จากความงาม ความเท่ียง ความสุข)  สุญญตา หมายถึง วา่งเปล่า  
ขนัธ ์ ๕  ก็เป็นสุญญตา   นิพพานก็เป็นสุญญตา 

 

โลกียขันธ์ โลกตุตรขันธ์ อุปาทานขนัธ์ ขันธุปาทาน 
ขนัธ ์ ๕  มี  ๒  อยา่ง  คือ    

๑. โลกียขนัธ ์  ไดแ้ก่  ขนัธ ์  ๕  ท่ีเรียกวา่  อุปาทานขนัธ.์  
องคธ์รรม  คือ  โลกียจิต  ๘๑  เจตสิก  ๕๒  รูป  ๒๘ 

๒. โลกุตตรขนัธ ์ ไดแ้ก่  นามขนัธ ์๔  ท่ีเรียกวา่  วิสุทธิขนัธ ์ 
(นามขนัธ ์ ๔  ท่ีเป็นโลกุตตระ)  องคธ์รรม  คือ  มรรค  ๔  ผล  ๔   
และเจตสิกท่ีเกิดร่วมดว้ย (เจตสิก ๓๖  เป็นนามขนัธ ์ ๓  คือ  
เวทนาเจตสิก ๑ เป็นเวทนาขนัธ ์ สญัญาเจตสิก ๑ เป็นสญัญาขนัธ ์ 
เจตสิก ๓๔  เป็นสงัขารขนัธ ์ มคัคจิตและผลจิต  เป็นวิญญาณขนัธ)์    

 

อุปาทานขนัธ ์ไดแ้ก่ ขนัธ ์๕  อนัเป็นท่ีตั้งแหง่อุปาทานทั้ง  ๔ 
ขนัธุปาทาน  ไดแ้ก่  อุปาทาน  ๔  ท่ีเขา้ไปยดึถือในขนัธ ์ ๕ 
 

อุปาทาน ๔ เป็นอกุศลเจตสิก ๒ ประเภท คือ โลภเจตสิก
และทิฏฐิเจตสิก  ซ่ึงเกิดในโลภมลูจิต  ๘ (/๔)  ดวงเท่าน้ัน  
๑. กามุปาทาน (โลภ เจ.)        ๒. ทิฏฐุปาทาน (ทิฏฐิ เจ.)   
๓. สีลพัพตุปาทาน (ทิฏฐิ เจ.)   ๔. อตัตวาทุปาทาน (ทิฏฐิ เจ.) 
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๓๔ 

วิสุทธิขันธ์ กับ ขันธวิมุติ ต่างกันอย่างไร ? 
พระอรหนัตย์งัมีโลกียขนัธ ์ ยงัมีจิตเห็น  จิตไดย้ิน  มีตา  มีหู 

... พระอรหนัตเ์ป็นบญัญติั   เป็นบุคคล   เรียกวา่  อรหนัตบุคคล   
เพราะยงัมีขนัธ ์๕  มีทั้งโลกียขนัธแ์ละโลกุตตรขนัธ์.  โลกุตตรขนัธ ์  
หมายถึง  โลกุตรจิตและเจตสิก  ชื่อวา่  วิสุทธิขนัธ.์   พระนิพพาน
เป็นขนัธวิมุต ิ  พน้จากขนัธ ์  เพราะไม่มีการเกิดดบั  คงท่ี  ไม่มี
ความแปรปรวน  ไม่มีอดีต  อนาคต  ปัจจุบนั ... 

 

ขนัธ ์  ๕  ท่ีเป็นโลกียะ  เรียกวา่  โลกียขนัธ ์  เป็นท่ีตั้งแหง่
อุปาทาน  จึงเรียกวา่  อุปาทานขนัธ ์  ยงัเป็นท่ีตั้งของกิเลสได ้  
เป็นอารมณข์องอุปาทานและอกุศลธรรมทั้งหลายได ้

 

โลกุตตรขนัธ ์ หมายถึง  นามขนัธ ์ ๔  เท่าน้ัน   รูปของพระ
อรหนัตเ์ป็นโลกียะอยา่งเดียว   เป็นท่ียดึถือของกิเลสของคนอ่ืนได ้  
แต่วา่โลกุตตรจิต  เจตสิกของพระอรหนัต ์  เป็นท่ีตั้งของกิเลสไม่ได ้ 
เรียกวา่  วิสุทธิขนัธ ์  เป็นขนัธท่ี์บริสุทธ์ิหมดจด  ไม่เป็นอารมณ์
ของกิเลสใดๆ   แมโ้ลกุตตรจิต  เจตสิกของพระอริยบุคคลเบ้ืองตน้
ทั้ง  ๓  ก็เป็นวิสุทธิขนัธ ์ ไม่ใชเ่พียงของพระอรหนัตเ์ท่าน้ัน  เพราะ
ไม่เป็นท่ีตั้ง  ไม่เป็นอารมณข์องกิเลสอกุศลธรรม  แต่จิต  เจตสิก  
รูป  นอกเหนือจากโลกุตตรจิต  ๘   และเจตสิกท่ีเกิดร่วมดว้ยแลว้  
เป็นอุปาทานขนัธท์ั้งส้ิน 

 

พระนิพพานก็เป็นอนัตตา  เพราะวา่  ไม่ใชอ่ตัตา  ควบคุม
ไม่ได ้ บงัคบับญัชาไม่ได ้  นิพพานเป็นนามธรรม  นามธรรมไม่ใช่
อตัตา  อตัตาท่ีไหนๆ ก็ไม่มี  อะไรๆ ก็เป็นอนัตตา  บญัญตัก็ิเป็น
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๓๕ 
อนตัตา (นิพพานและบญัญติั  ท่านวินิจฉยัแลว้วา่  เป็นอนัตตา  
นิพฺพานญฺเจว ปณฺณตฺต ิอนตฺตา อิต ินิจฺฉยา  สมุฏฐานสีสะ วณัณนา 
วิ. ปริ. เบอร์ ๑๐ ข้อ ๘๒๖ หน้า ๓๔๖ พระไตรปิฎกชุดมหามกุฏ ฯ) 

อนัตตา กับ สุญญตา ต่างกันอย่างไร ? 
อนตัตา  หมายถึง  ไม่ใชอ่ตัตา  ไม่มีอตัตา  วา่โดยปรมตัถ ์ 

อตัตาใดๆ  ก็ไม่มีอยูใ่นท่ีไหน   แต่เม่ือวา่โดยบญัญติั  พระพุทธเจา้
ก็ทรงแสดงไว ้  เชน่  อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ.  ตนเป็นท่ีพ่ึงของตน   
อตฺตาน   ทมยนฺต ิ ปณฺฑิตา.  บณัฑิตยอ่มฝึกตน. ฯลฯ 

 

ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา   ไม่มีอตัตาใดๆ เลย   โดยปรมตัถ์
ไม่มีอตัตา  ไม่มีตวัตนท่ีไหน  นอกจากปรมตัถธรรม ๔  แมก้ระทัง่
บญัญติัก็ยงัสงเคราะหว์า่  เป็นอนัตตา  เพราะไม่ใชอ่ตัตา  บงัคบั
บญัชาสภาพธรรมใด  ใหเ้ป็นไปดงัใจไมไ่ด ้  แต่ฝึกฝนอบรมใหเ้กิด
สภาพธรรมท่ีดีคือกุศลได ้ ใหล้ะสภาพธรรมท่ีไม่ดีคืออกุศลได ้ และ
ฝึกฝนอบรมปัญญาใหรู้เ้ท่าทนั  ประจกัษ์แจง้สภาพธรรมท่ีมีจริงได ้

 

สุญญตา  ๒  แบบ  คือ  โลกียสุญญตาและโลกุตตรสุญญตา 
๑. โลกียสุญญตา  คือ  ขนัธ ์๕  ท่ีเป็นโลกียะ  ไดแ้ก่  โลกีย-

จิต ๘๑  เจตสิก ๕๒  รูป ๒๘  เป็นสุญญตา  เพราะสูญจากความ
งาม  สูญจากความเท่ียง  สูญจากความสุข  และสูญจากความเป็น
ตวัตน.    สูญ  ก็คือ  วา่งเปล่า  หาสาระไม่ได ้   

 

๑) สูญจากความงาม  คือ  วา่งเปล่าจากความงามท่ีแทจ้ริง   
รูปกายของพระพุทธเจา้งามโดยโวหาร  แต่โดยปรมตัถ ์  ไม่งาม   
เพราะวา่  สิง่ใดที่เป็นอารมณข์องอาสวะได ้ สิ่งนั้นช่ือว่า ไม่งาม  
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๓๖ 
เพราะอาสวะ  เป็นปัจจยัแก่อวิชชา   อวิชชา  ก็เป็นปัจจยัแก่สงัขาร  
สงัขารเป็นปัจจยัแก่วิญญาณ ... ชาติเป็นปัจจยัแก่ชรามรณะ  โสก-
ปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาส ... เม่ือรูปเป็นปัจจยัแก่อาสวะ  เป็นไป
ตามกระแสปฏิจจสมุปบาท  ในท่ีสุด  จึงเป็นปัจจยัแก่ชาติ ชรา  
มรณะ  และท าใหเ้กิดกองทุกขท์ั้งมวล  จึงชื่อวา่  ไม่งามโดยแทจ้ริง    

 

เพราะฉะน้ัน   จะเป็นรูปนางฟ้า   รูปพระพุทธเจา้   รูปพรหม   
ก็ชื่อวา่  ไม่งามโดยปรมตัถ ์  แต่ถา้โดยบญัญติั   จะมีการบญัญติัวา่   
งามหรือไม่งาม   ตามอาการของรูปท่ีประณีตหรือทราม   ถา้รูปท่ี
ประณีตก็บญัญติัวา่งาม   ถา้รูปท่ีทรามก็บัญญติัวา่ไม่งาม    แต่โดย
ปรมตัถ ์  รูปประณีตหรือทราม  ก็เป็นอารมณข์องอาสวะกิเลสได้
ทั้งน้ัน  จึงชื่อวา่  ไม่งามโดยปรมตัถ์   ฉะน้ัน  โลกียขนัธคื์อขนัธ ์ ๕  
ท่ีเป็นโลกียะทั้งหมด   สูญจากความงาม   เพราะเป็นอารมณข์อง
อาสวกิเลสทั้งหลายได ้

 

๒) สูญจากความเท่ียง   เพราะมนัเกิดดบั   มีแลว้กลบัไม่มี   
ไม่มีแลว้ก็มีขึ้ นมาได ้  เป็นสภาพแปรปรวนเปล่ียนแปลง  หาความ
เท่ียงแทแ้น่นอนไม่ได ้ เกิดขึ้ น  ตั้งอยู ่ ดบัไป  เส่ือมไป  ส้ินไป 

    

๓) สูญจากความสุข   เพราะทนอยูส่ภาวะของตนเองไม่ได ้  
เกิดขึ้ นและคา้งคาอยูไ่ม่ได ้  ตั้งอยูแ่ลว้อยา่ดบัก็ไม่ได ้  ทนอยูไ่ม่ได ้  
อุปาทขณะเกิดขึ้ นแลว้  ก็ถูกฐิติขณะเบียดเบียน   ฐิติขณะตั้งอยูก็่ถูก
ภงัคขณะเบียดเบียน   มีการเบียดเบียนตวัเอง   และถูกวตัถุปัจจยั
เบียดเบียนดว้ย  จึงชื่อวา่  สูญจากความสุข  ถา้เป็นสุขท่ีแทจ้ริง  
ตอ้งทนอยูใ่นสภาวะของตนเองได ้ ซ่ึงมีส่ิงเดียว  ก็คือ  พระนิพพาน   
สภาพท่ีไม่เกิดดบั  ทนอยูไ่ด ้ จึงเรียกวา่  เป็นสุขท่ีแทจ้ริง 
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๓๗ 
๔) สูญจากความเป็นอตัตา  เพราะไม่ไดมี้อตัตาตวัตน  มีแต่

นามธรรม   มีแต่รูปธรรมท่ีเกิดจากเหตุปัจจยันัน่เอง   บงัคบับญัชา
ไม่ได ้ บงัคบัใหเ้ท่ียงก็ไมไ่ด ้ บงัคบัใหเ้ป็นสุขก็ไม่ได ้...   

 

๒. โลกุตตรสุญญตา คือ วิสุทธิขนัธ ์หมายถึง นามขนัธ ์๔ ท่ี
เป็นโลกุตตระ มรรค ๔ ผล ๔ คือ โลกุตตรจิต ๘ เป็นวิญญาณขนัธ ์ 
เจตสิกท่ีเกิดร่วมดว้ยเป็นเวทนาขนัธ ์ สญัญาขนัธ ์ สงัขารขนัธ์ 

นามขนัธ ์ ๔  ท่ีเป็นโลกุตตระ  เรียกวา่  วิสุทธิขนัธ ์  สูญจาก
ความเท่ียง   สูญจากความสุข   และสูญจากความเป็นอตัตา   แต่
ไม่สูญจากความงาม   วิสุทธิขนัธ ์ ไม่เท่ียง  เป็นทุกข ์ เป็นอนัตตา   
แตง่าม  มคัคจติ  ผลจติและเจตสกิที่เกิดรว่มดว้ย  งาม   เพราะ
ไม่เป็นอารมณข์องอาสวะ   จึงชื่อวา่  งามโดยแทจ้ริง 

อรหตัมรรค  อรหตัผล  และเจตสิกท่ีเกิดร่วมดว้ย  เป็นของ
พระอรหนัต ์

อนาคามิมรรค  อนาคามิผล  และเจตสิกท่ีเกิดร่วมดว้ย  เป็น
ของพระอนาคามี 

สกทาคามิมรรค สกทาคามิผล และเจตสิกท่ีเกิดร่วมดว้ย เป็น
ของพระสกทาคามี 

โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล และเจตสิกท่ีเกิดร่วมดว้ย เป็น
ของพระโสดาบนั 

 

โลกุตตรจิต  ๘  เป็นของพระอริยบุคคล  ๔  ขั้น ๆ ละ  ๒ ดวง  
ปุถุชนจะไม่มีโลกุตตรจิต  โลกุตตรจิต ๘ เป็นของพระอริยบุคคล ๔  
จ าพวกเท่าน้ัน  เม่ือโลกุตตรจิตเกิดขึ้ นกบับุคคลใด  จึงบญัญติัเรียก
บุคคลน้ันวา่  เป็นพระอริยบุคคล  ตามระดบัท่ีโลกุตตรจิตเกิดขึ้ น 
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๓๘ 

โลกียขันธ์ โลกุตตรขันธ์เป็นของสูญ ต่างกันอย่างไร ? 
ขนัธ ์๕ ท่ีเป็นโลกียะ  เรียกวา่  อุปาทานขนัธ ์ เป็นของสูญ  ๔  

อยา่ง  สูญจากความงาม  ความเท่ียง  ความสุข  ความเป็นอตัตา 
นามขนัธ ์๔ ท่ีเป็นโลกุตตระเรียกวา่วิสุทธิขนัธ ์เป็นของสูญ ๓  

อยา่ง   ไม่สูญจากความงาม   เพราะไม่เป็นอารมณข์องอาสวกิเลส 
 

สิง่ที่พน้จากขนัธ ์ เรียกวา่  ขนัธวิมุติ  คือ  พระนิพพานและ
บญัญติั  เพราะพน้จากการเกิดดบั  บญัญติัเป็นอนัตตา  เพราะไม่มี
ความเป็นอตัตา  แต่ท่านไม่ไดแ้สดงวา่เป็นสุญญตา  เน่ืองจากไม่มี
สภาวะ   เฉพาะจิต  เจตสิก  รูป  นิพพานเท่าน้ัน  ท่ีเป็นทั้งอนัตตา
และเป็นสุญญตา 

พระนิพพานสูญจากความเป็นอตัตา  แต่ไม่สูญจากความงาม  
ไม่สูญจากความเท่ียง  ไม่สูญจากความสุข   สญูอยา่งเดียวคือสูญ
จากความเป็นอตัตา  พระนิพพานเท่ียง  ไม่มีการเกิดจึงไม่มีการดบั  
พระนิพพานเป็นสภาพท่ีเป็นสุข  เน่ืองจากส่ิงใดเกิดขึ้ น  ตั้งอยูแ่ละ
ดบัไป  ส่ิงน้ันจึงเป็นทุกข ์  แต่ส่ิงท่ีไม่เกิดไม่ดบั  ส่ิงน้ันเป็นสุข   
พระนิพพานงาม  เพราะไม่เป็นอารมณข์องอาสวะ  จึงชื่อวา่  งาม   
พระนิพพานสูญจากอตัตาอยา่งเดียว  เพราะวา่  จะหาท่ีไหนก็ไม่มี
อตัตา  แลว้จะมาบอกไดอ้ยา่งไรวา่  ถา้ตั้งใจท า  แลว้จะเป็นอตัตา   

 

สภาวธรรมหรือองคธ์รรมของอตัตาคืออะไร ?  ใครบอกได ้?  
ถา้ใครบอกวา่มีอตัตาจริงๆ  คือ  คนน้ันก็เห็นผิด  เป็นมิจฉาทิฏฐิ 

 

อนตัตามีความหมายวา่  สูญจากความเป็นอตัตา  ไม่มีอตัตา   
วา่งเปล่าจากความเป็นอตัตาท่ีเดียรถียเ์ขา้ใจวา่มี  เป็นความคิดของ
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๓๙ 
เดียรถีย ์  อตัตามีหลายชื่อ  เชน่  สตัว ์  ชีวะ  บุคคละ  อาตมนั  
ปรมาตมนั  น่ีคืออตัตาของเดียรถียท่ี์มีความเห็นผิด เป็นมิจฉาทิฏฐิ 

 

อตัตาไม่มีในท่ีไหนๆ   แต่วา่  มิจฉาทิฏฐิ  คือ  ความเห็นผิด   
ท าใหเ้ขา้ใจวา่  มีอตัตา  และถึงแมว้า่ทิฏฐิท าใหเ้ห็นผิดวา่  มีอตัตา  
แต่ตวัทิฏฐิก็เป็นอนัตตา  ฉะน้ัน  ไม่มีอตัตาในท่ีไหนๆ โดยแท ้

    

พระโสดาบนัละมิจฉาทิฏฐิแลว้ แต่ยงัมีความยึดถือดว้ยตณัหา
และมานะ  ฉะน้ัน  พระโสดาบนั  พระสกทาคามี  พระอนาคามี   
จะไม่มีความเขา้ใจผิดวา่มีอตัตาเลย  แต่วา่ยงัส าคญัวา่มีเรา มีความ
ยดึถือวา่เป็นของเรา  แต่ไม่มีความเห็นผิดวา่เป็นอตัตา  จึงบอกวา่
อตัตาไม่มีในท่ีไหนๆ   แต่คนท่ียงัมีสกักายทิฏฐิ   สามารถเขา้ใจวา่
มีอตัตาได ้   ถา้ไม่ศึกษาพระธรรมใหดี้  ขาดโยนิโสมนสิการ  ขาด
กลัยาณมิตร  ก็เห็นผิดแบบท่ีเดียรถียคิ์ดกนัได ้

 

เร่ืองของอตัตา  อนัตตา  ตอ้งท าความเขา้ใจใหถู้กตอ้ง   หาก
เขา้ใจพระอภิธรรมมากขึ้ น  สกักายทิฏฐิจะลดลง  แต่ถา้ไม่เขา้ใจ
พระอภิธรรม  โอกาสของสกักายทิฏฐิจะเกิดไดง้่าย  เชน่  ทดลอง
ไปถามแม่คา้  บอกแม่คา้วา่  แม่คา้ไม่มีตวัตน  เพราะพระพุทธเจา้
ตรสัไวว้า่  ไมมี่อตัตาตวัตนท่ีไหนเลย  มีแต่อนัตตา ... แม่คา้จะเกิด
สกักายทิฏฐิทนัทีวา่  ถา้ไม่มีตวัตน  แลว้ที่นัง่อยูน่ี่ใคร ?  แต่ถา้
บอกผูไ้ดศึ้กษาพระอภิธรรมมาแลว้วา่  ไม่มีตวัตน  มีแต่นามธรรม 
รูปธรรม  ผูฟั้งก็เชื่อ  ไม่ปฏิเสธ  เพราะไดฟั้ง  ไดศึ้กษาพระธรรม
มาแลว้  สกักายทิฏฐิจึงไม่เกิด  แต่ก็พรอ้มท่ีจะเกิดเม่ือไดปั้จจยั   

ฉะน้ัน  การท่ีพิจารณาบ่อยๆ วา่  มีแต่นามธรรม  รูปธรรม  
ลกัษณะแต่ละอยา่งเป็นอยา่งไร ? ก็ยิง่คลายจากสกักายทิฏฐิมากขึ้ น   

_18-1133 (�����).indd   39 12/18/2561 BE   2:18 PM
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๔๐ 
แต่วา่  ตณัหากบัมานะยงัไม่ไดล้ด   ถา้ไม่ไดข้ดัเกลา  ไม่ไดเ้จริญ
สมถวิปัสสนายิง่ขึ้ น  ก็ยงัคงยดึถือวา่  เป็นเรา  ของเรา  มีเราตลอด 

 

ความเป็นเรา  มี  ๓  อยา่ง  คือ  ดว้ยตณัหา   มานะและทิฏฐิ 
ถา้เป็นทิฏฐิตอ้งเชื่อมัน่ว่า มีอตัตาตวัตนจริงๆ  ค าวา่  เรากบัอตัตา  
คนละอยา่งกนั  ถา้เชื่อมัน่วา่มีเราจริงๆ  เป็นทิฏฐิ   แต่ถา้บอกวา่  
น่ีของเรา  นัน่คือ  ตณัหา.   น่ีเรา  นัน่คือ  มานะ 

ตอ้งแยกและสงัเกต แมก้ระทัง่การเจริญกุศล ตณัหา มานะ  
ทิฏฐิก็สามารถติดตามไปไดต้ลอดเวลา  เป็นกุศลของเรา  กุศลเป็น
เรา  เป็นตวัตนของเราจริงๆ ท่ีท ากุศล  เป็นตน้ 

   

การพิจารณานามธรรม  รูปธรรม  ใหรู้ว้า่  ถา้พิจารณาวา่
เป็นนาม เป็นรูป  นามรูปไม่เป็นตวัตน  ค าวา่ นามรูป  เป็นบญัญติั   
แต่สภาวะนามรูป  ไม่ใชบ่ญัญติั  การพิจารณาสภาวะของนามธรรม  
รูปธรรม  เช่น  เขา้ไปรูว้า่  ความรูสึ้กเป็นสุขเป็นทุกข ์ เป็นอยา่งน้ี   
ดีใจ  เสียใจ  เป็นอยา่งน้ี   สภาวะเยน็  รอ้น  อ่อน  แข็ง  ตึง  ไหว  
เป็นอยา่งน้ี  มีลกัษณะอยา่งน้ี  เป็นตน้  พิจารณาแลว้รูว้า่  เป็นรูป  
เป็นนาม  มีสภาวะตามท่ีมนัเป็น  เป็นการสัง่สมรูปสญัญา  นาม-
สญัญา  เป็นการรูอ้นัตตา  เพราะนามเป็นสภาพรูอ้ารมณ ์ รูปเป็น
สภาพแตกดบัเส่ือมสลาย  ไม่ใชอ่ตัตา  เป็นการสัง่สมอนัตตสญัญา 

   

ในเบ้ืองตน้  ถา้เราเจริญวิปัสสนา  โดยท่ีไม่เขา้ไปท าความ 
คุน้เคย  ไม่นอ้มเขา้ไปรูล้กัษณะของนามธรรมรูปธรรมเสียก่อน  ไป
พิจารณาไตรลกัษณท์นัที  จะมีตวัเราท่ีเขา้ไปเจริญวิปัสสนา  

เบ้ืองตน้ของการปฏิบติัธรรม จะไปรูไ้ตรลกัษณท์นัทีเลยไม่ได ้  
ขั้นแรกคือไถ่ถอนความเป็นอตัตา ไถ่ถอนสกักายทิฏฐิก่อน ดว้ยการ
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๔๑ 
เขา้ไปรูล้กัษณะของนามธรรม รูปธรรม เรียกวา่ รูอ้นัตตา เพราะ
นามไม่ใชอ่ตัตา  รูปไม่ใชอ่ตัตา   ถา้เราสามารถเขา้ไปรูน้ามธรรม  
รูปธรรม   ท่ีเกิดจากเหตุปัจจยั   จะท าใหค้ลายจากสกักายทิฏฐิ  
ละอเหตุกทิฏฐิ  เห็นผิดวา่ไม่มีเหตุ  และวิสมเหตุกทิฏฐิ  เห็นผิดวา่
มีเหตุอนัไม่สมควร   เช่น   พระเจา้สรา้งทุกส่ิงทุกอยา่ง   เม่ือผ่าน
ขั้นน้ีไปแลว้  จึงค่อยไปพิจารณาวา่ไม่เท่ียง  เป็นทุกข ์  เป็นอนัตตา
อยา่งไร  ท่ีไม่เท่ียงคือนามธรรม รูปธรรม ท่ีใคร่ครวญจนประจกัษ์
แจง้มาน้ันแหละ (ผ่านวิปัสสนาญาณ ๒ เบ้ืองตน้มาแลว้)  จึงค่อย
มาพิจารณาวา่  ไม่เท่ียง  เป็นทุกข ์ เป็นอนัตตาอยา่งไร ...  

 

คนท่ีพิจารณาไตรลกัษณโ์ดยทนัที  โดยไม่ผ่านญาตปริญญา  
อาจจะมีผลเสีย  บางคนฆ่าตวัตายก็มี  เช่น  พระวกักลิ (คนละองค์
กบัผูท่ี้เลิศทางดา้นศรทัธา)  พระฉนันะ (คนละองคก์บัผูท่ี้เคยเป็น
มหาดเล็กของพระโพธิสตัวสิ์ทธตัถะ)  พระโคธิกะ  เป็นตน้ 

 

หลกัธรรมตามความเป็นจริง  ไม่ใชค่วามคิดเห็นของเรา  เป็น
หลกัธรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่  ท าไมคนท่ีจะบรรลุเป็นพระอรหนัตจ์ึง
คิดฆ่าตวัตาย ? เชน่  พระวกักลิ  พระฉนันะ  พระโคธิกะ  เพราะวา่  
ท่านไปเนน้พิจารณาไตรลกัษณม์าก  โดยท่ีญาตปริญญาอ่อน   เม่ือ
ญาตปริญญาอ่อน  ท าใหส้กักายทิฏฐิแทรก  เม่ือป่วยไขไ้ดเ้จ็บ  ก็มี
โทมนัสแทรกดว้ย  แลว้เจริญวิปัสสนา  เกิดความเบ่ือหน่าย  เขา้ใจ
วา่ตนเองหลุดพน้  เป็นพระอรหนัตแ์ลว้  ไม่ยนิดีอาลยัในร่างกาย
และชีวิต  จึงคิดปลิดชีพตนเอง  ยงัดีท่ีควา้วิปัสสนามาทนัก่อนตาย   

    

การเจริญญาตปริญญา  ท าใหล้ะสกักายทิฏฐิ  แต่การเจริญ  
ตีรณปริญญา  พิจารณาไตรลกัษณ ์ ท าใหเ้บ่ือหน่าย  คลายก าหนัด   
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๔๒ 
ฉะน้ัน  ไปเบ่ือหน่าย  คลายก าหนัดในขนัธ ์ ๕  แต่ยงัมีสกักายทิฏฐิ
อยู ่  สกักายทิฏฐิสัง่วา่  น่ีน่าเกลียด  ไม่ดี  ท้ิงไปเลย  ไม่ตอ้งรกัษา
มนัแลว้  ท าใหคิ้ดฆ่าตวัตาย  ยอ่มเป็นไปได ้
 

ผูท่ี้ฆ่าตวัตาย  แลว้ไดบ้รรลุเป็นพระอรหนัต ์  มีหน่ึงในลา้นๆ   
เพราะวา่  ตอ้งมีความเขา้ใจถูกตอ้ง  ในเร่ืองขอ้ปฏิบติัอยา่งดีแลว้ 
เพียงแต่วา่  ไปเนน้พิจารณาตีรณปริญญามากเกิน  โดยท่ีญาต-
ปริญญายงัอ่อน  เม่ือไปเนน้เจริญตีรณปริญญา  จะท าใหเ้บ่ือหน่าย
มาก  แต่ความรูสึ้กความเป็นตวัตนยงัมีอยูม่าก  จึงตอ้งพิจารณาไป
ตามล าดบั  ถา้ไปเจริญขา้มขั้น  อาจมีผลเสียเกิดขึ้ นได ้  

 

ถา้เรายงัฝึกอ่าน  ก ข ค ง  ไม่ช านาญ   เม่ือไปเจออะไรก็อ่าน
เร่ือยเป่ือย  ไปอ่านใหผู้อ่ื้นฟัง  ก็อ่านผิดๆ ถูกๆ  แต่ถา้เราอ่านให้
ช านาญแลว้ก็จะอ่านไดถู้กตอ้ง  เชน่เดียวกบัการเจริญญาตปริญญา  
เป็นการอ่านชีวิต  วา่ชีวิตน้ีไม่ใชค่น  ไม่ใชส่ตัว ์  เป็นนามธรรม  
รูปธรรม  เกิดจากปัจจยั  ตอ้งอ่านใหช้ดัเจนก่อน   ถา้ยงัมีความ 
รูสึ้กวา่  มีเรา  มีเขา  มีคน  มีสตัว ์  แลว้ไปพิจารณาวา่  ไม่เท่ียง  
เป็นทุกข ์ เป็นอนัตตา  จะไม่ท าใหเ้กิดผลท่ีถูกตอ้งจริงๆ  ท าใหเ้กิด
ความเขา้ใจผิดได ้

 

ถา้พิจารณาวา่  ไม่เท่ียงมากๆ  โดยท่ีขาดการเจริญญาต-
ปริญญาใหช้ านาญ  อาจจะท าใหเ้ป็นอุจเฉททิฏฐิได ้   ถา้พิจารณา
เห็นความดบัมากๆ  ดว้ยความไม่แยบคาย  จะนอ้มไปสู่อุจเฉททิฏฐิ   
ถา้พิจารณาเห็นความเกิดมากๆ  ดว้ยความไม่แยบคาย  จะนอ้มไป 
สู่สสัสตทิฏฐิ   ถา้ญาตปริญญาดีแลว้  พิจารณาไปตามล าดบัไดเ้ลย   
ถา้ญาตปริญญาไม่ดี  มีโอกาสท่ีจะเพ้ียนได ้... 

_18-1133 (�����).indd   42 12/18/2561 BE   2:18 PM



43อนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้ จริงหรือ ?
 

๔๓ 

กัมมัสสกตาญาณกับวิปัสสนาญาณ ? 
ผูถ้าม กมัมสัสกตาญาณใชว่ิปัสสนาญาณหรือไม่ ?  มีภายนอก

พระพุทธศาสนาหรือไม่ ? 
ผูต้อบ กมัมสัสกตาญาณเป็นพ้ืนฐานท่ีท าใหเ้ขา้ใจถูกตอ้งวา่  การ

เจริญกุศล  ละอกุศล  มีผลแน่นอน  ฉะน้ัน  ใหท้ ากุศล  
อยา่ท าอกุศล  และตอ้งเพียรละอกุศลดว้ย 

กมัมสัสกตาญาณ พวกฤาษีชีไพรนอกพระศาสนาก็มี ไม่ใชมี่
เฉพาะในพระพุทธศาสนา แต่ญาตปริญญาเป็นวิปัสสนาญาณไม่ใช่
กมัมสัสกตาญาณ  เป็นปัญญาขั้นสูงกวา่กมัมสัสกตาญาณ  แต่ก็ตอ้ง
มีกมัมสัสกตาญาณเป็นพ้ืนฐาน  วิปัสสนาญาณมีเฉพาะในพระพุทธ 
ศาสนาเท่าน้ัน  กมัมสัสกตาญาณ  เรียกวา่  ปัญญา  ส่วนญาต-
ปริญญาหรือวิปัสสนาญาณ  เรียกวา่  อธิปัญญา 
ผูถ้าม กมัมสัสกตาญาณเป็นวิบากท่ีกรรมส่งมาจากอดีตใชไ่หม ? 

ผูต้อบ กมัมสัสกตาญาณ  หมายถึง  ปัญญาท่ีเกิดในชวนะ  ไม่ใช่
เป็นวิบากท่ีส่งมาจากอดีต  เป็นการท่ีแต่ละคนสะสมมาก็ได ้ 
หรือมาอบรมเจริญในชาติน้ีก็ได ้ เชน่ คนท่ีมีความเชื่อในผล
ของกรรมจากอุปนิสยัท่ีสะสมมาก็ได ้ หรือไดย้ินไดฟั้ง ไดม้า
ศึกษาในชาติปัจจุบนัก็ได ้ ท าใหมี้ความเชื่อ มีความเขา้ใจวา่  
บาปบุญมีจริง นรกสวรรคมี์จริง กรรมและผลของกรรมมีจริง  
กมัมสัสกตาญาณ  ไม่ใชปั่ญญาท่ีรูอ้นิจจงั  ทุกขงั  อนัตตา  
แต่เป็นอุปนิสยัเร่ิมตน้   เป็นปัญญาท่ีรูว้า่   สตัวท์ั้งหลายมี
กรรมเป็นของตน  ท าดีไดดี้  ท าชัว่ไดช้ัว่  รูว้า่กรรมมีจริง  
วิบากคือผลของกรรมมีจริง  เป็นความเห็นถูกพื้ นฐานก่อน   
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๔๔ 
ถา้เร่ิมวิปัสสนา จะเขา้ไปเห็นอนิจจงั ทุกขงั อนัตตาเลยทนัที

ยงัไม่ได ้ คิดได ้ แต่จะไม่เห็นจริงตามน้ัน คือ ยงัจะไมไ่ดว้ิปัสสนา-
ญาณตามน้ัน   ขั้นตน้  ตอ้งเห็นก่อนวา่  ไม่ใชเ่ป็นคน  ไม่ใชส่ตัว์
จริงๆ  เป็นนาม  เป็นรูปอยา่งไร ?  และนามรูปท่ีเราเห็นเป็นคน  
เป็นสตัว ์  เพราะวา่  มีจิตเห็นและมีความคิดเขา้ไปร่วม  จึงกลาย 
เป็นคน  เป็นสตัว ์ เป็นบญัญติั  เกิดจากเหตุปัจจยัอะไร ?  ถา้อ่าน
ชีวิตจริงอยา่งน้ีได ้  รูว้า่  มีแต่นามธรรม  รูปธรรม  และมีบญัญติั
สลบักนัอยา่งน้ี   ถา้อ่านชีวิตไดอ้ยา่งน้ี  ก็มาถูกทางแลว้  รูว้า่นาม
รูปเหล่าน้ีเกิดจากปัจจยั  อนัน้ีเป็นขั้นท่ี ๒  แลว้จึงค่อยมาพิจารณา
เห็นแจง้วา่  ไม่เท่ียงอยา่งไร ?  เป็นทุกขอ์ยา่งไร ?  เป็นอนัตตา
อยา่งไร ?  เป็นวิปัสสนาญาณท่ี  ๓  ขึ้ นไป  ฉะน้ัน  ขั้นแรกเรียกวา่  
ญาตปริญญา  ซ่ึงจะขาดปริยติัไม่ไดเ้ลย  เพราะวา่  ความหมาย
ของญาตปริญญา คือ สุตมยญาณ  จติตามยญาณและภาวนามย-
ญาณบางสว่น ... 

กาล ๔ อย่าง ทำให้บรรลุธรรม 
หลกัการปฏิบติัท่ีท าใหบ้รรลุชื่อวา่กาลสูตร อยูใ่น อังคุตตร-

นิกาย จตุกนิบาต ๓๕/๓๖๓  ทรงแสดงกาล  ๔  เหล่าน้ี   ถา้ภิกษุ
ทั้งหลายปรบัเปล่ียนโดยชอบ  จะท าใหอ้าสวะถึงการส้ินไป  ไดแ้ก่ 

๑. ฟังธรรมตามกาล  ๒. สนทนาธรรมตามกาล 
๓. เจริญสมถะตามกาล  ๔. เจริญวิปัสสนาตามกาล 
 

การฟังธรรมกบัสนทนาธรรม  คนละอยา่งกนั  เพราะถา้เรา
ฟังแลว้  มีความเห็นถูก  หรือมีความเห็นผิดเกิดขึ้ น  จะทราบได้
อยา่งไร ?   ส่วนใหญ่ชอบเชื่อใจตวัเอง  วา่เขา้ใจถูกตอ้งแลว้  แต่ถา้
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๔๕ 
ไปสนทนากบัคนท่ีมีความรู ้  จึงจะเขา้ใจวา่  เขา้ใจถูกหรือเขา้ใจผิด  
ฉะน้ัน  ถา้ไดฟั้งหรืออ่านพระไตรปิฎกมา  ก็ไม่ควรยดึมัน่ถือมัน่วา่  
เขา้ใจถูกตอ้งแน่นอนแลว้  ตอ้งมีการสนทนาธรรมดว้ย  ควรพฒันา
ตนเอง  ดว้ยการเปิดใจรบัฟังขอ้เสนอ  ความคิดเห็น  ถา้เขาเสนอ
ความเห็นมา  เราก็รบัฟัง  ถา้เราไม่เห็นดว้ย  ก็มีการโตแ้ยง้  เป็น
การสนทนาโตต้อบกนั  และท่ีส าคญั  คือ  ตอ้งตั้งจิตเมตตา  เพราะ
การสนทนาธรรมกนั  อาจเป็นเหตุใหบ้าดหมางกนัได ้  เกิดการ
ทะเลาะกนัได ้  ถา้ต่างคนต่างมีความยึดมัน่ถือมัน่  มีความเห็นท่ี
ขดัแยง้กนั  โดยไม่มีขนัติ  ขาดเมตตา  

 

อนิจจงั  ทุกขงั  อนัตตา  เป็นทุกขสจั  เป็นชื่อของขนัธ ์  ๕    
ขนัธ ์๕  เป็นอนิจจงั  เป็นทุกขงั  เป็นอนัตตา  ท าไมถึงเป็นอนิจจงั  
เพราะมนัมีอนิจจลกัษณะ  มีการเกิดขึ้ นแลว้ก็ดบัไป  มีแลว้ก็ไม่มี  
ขนัธ ์ ๕  มนัมีแลว้ก็ไม่มี  ดงัน้ัน  ขนัธ ์ ๕  จริงๆ  เรียกวา่  อนิจจงั  
แต่ท่ีเรียกวา่  อนิจจงั  ก็เพราะวา่  มนัมีอาการท่ีมีแลว้ไม่มี  อาการ
ท่ีมนัมีแลว้ไม่มีอยา่งน้ี  เรียกวา่  เป็นอาการ  เป็นอนิจจลกัษณะ   
ซ่ึงเปรียบเหมือนสีของโค  ส่วนขนัธ ์ ๕  ก็คือตวัโค  ตวัโคกบัสีของ
โคมนัอนัเดียวกนัไหม ? ... คนละอนักนันะ 

 

ฉะน้ัน  ขนัธ ์  ๕  กบัอนิจจลกัษณะ  ทุกขลกัษณะ  อนัตต-
ลกัษณะ  ก็แยกกนัไม่ออก  แต่วา่มนัไม่ใชอ่นัเดียวกนั  ตวัขนัธ ์๕ 
เป็นส่ิงหน่ึง  แต่อนิจจลกัษณะ  ทุกขลกัษณะ  อนัตตลกัษณะเป็น
อาการของขนัธ ์ ๕  

 

ตวัอนิจจงั  ทุกขงั  อนัตตา (ตวัขนัธ ์ ๕) เป็นปรมตัถ ์  แต่
อนิจจลกัษณะ  ทุกขลกัษณะ  อนัตตลกัษณะเป็นอาการของขนัธ์  ๕ 
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๔๖ 
เป็นบญัญตัพิิเศษท่ีตอ้งนอ้มพิจารณาจึงจะเห็น  ทุกวนัน้ี  ในชีวิต 
ประจ าวนั  เราเห็นไหม  เป็นทุกขอ์ยา่งไร  ถา้ไม่คิดจะทุกขไ์หม ?  
กินอาหารอร่อยๆ  ทุกขไ์หม ?  อยูใ่นหอ้งแอรเ์ยน็ๆ  หรือในท่ี
สบายๆ  อยา่งเรานัง่นานๆ เม่ือยไหม ?  หรือเดินเยอะๆ ปวดเขา่  
เป็นทุกขไ์หม ?  เห็นทุกขเวทนา  หรือทุกขลกัษณะ  เป็นนามรูปท่ี
เป็นทุกข ์  หรือเป็นเราท่ีเป็นทุกข ์  ก็เป็นเราอีกนัน่แหละ  ตอ้งเห็น
ทุกขจ์ริงๆ  จะตอ้งเขา้ไปเห็นวา่  มนัเป็นการทนไม่ไดข้องนามรูป  
การเกิดดบัของนามรูป   จึงจะท าใหเ้ห็นทุกข ์  เห็นวา่  มนัมีแลว้ก็
ไม่มี  ไม่ใชเ่ห็นวา่เราเป็นทุกข ์ เจ็บปวด  เม่ือยลา้ ... 

ไม่ใชบ่อกวา่  เม่ือก่อนเราสวยและสาว  แต่เด๋ียวน้ี  ท าไมแก่
จงัเลย  ออ้ !  มนัไม่เท่ียง  อยา่งน้ี  ไม่ไดเ้ห็นอนิจจงั  เป็นเพียงแค่
คิดถึงอนิจจงัเท่าน้ัน  คิดถึงอาการของอนิจจงั  แต่ไม่ไดเ้ห็นอนิจจงั   
เพราะถา้เห็นอนิจจงัจริงๆ  ตอ้งเป็นการเห็นวา่  นามธรรมท่ีมนัมี
แลว้ก็ไม่มี  มนัเปล่ียนแปลงไป  รูปธรรมมนัมีแลว้เปล่ียนแปลงไป   
อยา่งน้ีถึงจะเรียกวา่  เห็นอนิจจลกัษณะ  เป็นอนิจจลกัษณะของ
นามรูป  ไม่ใชข่องคน  สตัว ์  เพราะตวัไตรลกัษณเ์ป็นลกัษณะของ
สงัขารธรรม  มนัเป็นลกัษณะของปรมตัถธรรม  แต่อนิจจลกัษณะ  
ทุกขลกัษณะ  อนัตตลกัษณะ  เป็นบญัญติัพิเศษ  เพราะวา่เก้ือกูล
แก่คนมีปัญญาท่ีจะท าใหอ้อกจากวฏัฏะได ้  ถา้คนไม่มีปัญญา  เห็น
ร่างกายจิตใจน้ีไม่เท่ียง  จะเกิดโทมนัส  แต่ถา้คนมีปัญญาเห็นก็จะ
ท าใหเ้บ่ือหน่าย   คลายก าหนัด   แลว้ออกจากวฏัฏะได ้   ฉะน้ัน  
ไตรลกัษณน้ี์  จึงชื่อวา่  เป็นบญัญตัพิิเศษ  หรือ  อรยิกรธรรม  
ธรรมะท่ีท าใหเ้ป็นพระอริยเจา้  พระอริยะทุกท่าน  ทุกองค ์  ตอ้งรู ้
ไตรลกัษณม์าก่อน  จึงสามารถท่ีจะท าใหถึ้งพระนิพพานได ้

_18-1133 (�����).indd   46 12/18/2561 BE   2:18 PM



47อนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้ จริงหรือ ?
 

๔๗ 
ขนัธ ์๕ เปรียบเหมือนฝัง่น้ี  พระนิพพานเปรียบเหมือนฝัง่โนน้   

ถา้ยงัยนิดีอยูฝั่ง่น้ี   จะขา้มไปฝัง่โนน้ไดไ้หม ?  ไม่มีทางเลย  ตอ้ง
เบ่ือหน่ายในขนัธน้ี์ก่อน  อาหารก็ไม่เท่ียง  เป็นทุกข ์ บุตร  ภรรยา  
สามี  เป็นขนัธ ์๕ ทั้งน้ันเลย  ทั้งร่างกายจิตใจ  ทั้งภายในภายนอก 
เป็นอนัตตา ไม่เท่ียง  ถา้เห็นอยา่งน้ีไดเ้ป็นประจ า  โอกาสท่ีจะออก
จากขนัธ ์  ๕  จึงจะมีได ้  แต่ถา้ยงัเห็นวา่อนัน้ันก็ยงัดีอยู ่  น่ีของเรา  
นัน่ก็ของเรา ยงัมีความยนิดีในฝัง่น้ีอยูก็่ไม่สามารถขา้มไปฝัง่โนน้ได ้ 
มนัเป็นวิธีการพิเศษ  เฉพาะพระสมัมาสมัพุทธเจา้ท่ีคิดคน้วิธีน้ีได ้ 
และสามารถออกจากขนัธ ์ ๕  น้ีได ้ คือ  การพิจารณาขนัธ ์ ๕  วา่  
เป็นของไม่เท่ียง  มีแลว้ก็ไม่มี  เป็นทุกข ์  เป็นอนัตตา  จนกระทัง่
เกิดความเบ่ือหน่าย  คลายก าหนัด  จึงสามารถกา้วขา้มฝัง่น้ี  ไปสู่
ฝัง่โนน้คือพระนิพพาน  อนัเป็นบรมสุขได ้... 
 

ภัทเทกรัตตสูตร 
พระสูตรน้ี  เคยท่องกนัมาแลว้ใชไ่หม ?   

อตีตํ  นานฺวาคเมยฺย นปฺปฏิกงฺเข  อนาคตํ 
ยทตีตมฺปหีนนฺต ํ อปฺปตฺตญฺจ  อนาคตํ 
ปจฺจุปฺปนฺนญฺจ โย ธมฺมํ ตตฺถ  ตตฺถ  วิปสฺสติ 
อสงฺหิรํ   อสงฺกุปฺป ํ ตํ  วิทฺธา  มนุพฺรูหเย. 
อชฺเชว  กิจฺจมาตปฺป ํ โก ชญฺ า มรณํ สุเว 
น หิ โน  สงฺครนฺเตน มหาเสเนน  มจฺจุนา 
เอวํ   วิหาริมาตาปึ อโหรตฺตมตนทฺิต ํ
ตํ เว ภทฺเทกรตฺโตต ิ สนฺโต อาจิกฺขเต มุนีติ. 
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๔๘ 

ผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ 
บุคคล  ไม่ควรค านึงถึงส่ิงท่ีล่วงไปแลว้ (ดว้ยอาลยั)  ไม่ควร

มุ่งหวงัส่ิงท่ียงัไมม่าถึง  ส่ิงใดล่วงไปแลว้   ส่ิงน้ันก็เป็นอันละไปแลว้   
และส่ิงใดยงัไม่มาถึง  ก็เป็นอนัยงัไม่มาถึง   ก็บุคคลใด  เห็นแจง้
ธรรมะปัจจุบนั  ไม่ง่อนแง่น  ไม่คลอนแคลน  ในธรรมะน้ันๆ ได ้  
บุคคลน้ัน  พึงเจริญธรรมะน้ันๆ  เนืองๆ  ใหป้รุโปร่งเถิด    

พึงท าความเพียรในวนัน้ีแหละ  ใครเล่า ?  จะรูค้วามตายใน
วนัพรุ่ง   เพราะวา่  ความผัดเพี้ ยนกบัมจัจุราช   ผูมี้เสนาใหญ่น้ัน  
ยอ่มไม่มีแก่เราทั้งหลาย   พระมุนีผูส้งบ  ยอ่มตรสัเรียกผูมี้ปกติอยู่
อยา่งน้ี  มีความเพียร  ไม่เกียจครา้น  ทั้งกลางวนัและกลางคืน   
นัน่แลวา่  ผูมี้ราตรีหน่ึง  เจริญ ...  (ม. อุปริ. เบอร์ ๒๓ หน้า ๒๑๐) 

 

พระสูตรท่ีวา่ดว้ย  ผูมี้ราตรีหน่ึงเจริญข้ึน  คืนเดียวก็เจริญแลว้  
เปล่ียนจากปุถุชนเป็นพระอริยบุคคล  เจริญดว้ยคุณธรรม  บุคคล
ไม่ควรค านึงถึงส่ิงท่ีล่วงไปแลว้ดว้ยอาลยั  อาลยั  หมายถึง  ตณัหา  
ทิฏฐิ   แต่ถา้ค านึงถึงอดีตโดยท่ีไม่มีอาลยั   ไม่เป็นไร   อยา่เขา้ใจ
ผิดวา่  คิดถึงอดีต  อนาคตไม่ได ้  อยา่งพวกพอ่คา้  เขาตอ้งมีการ
วางแผนการตลาด  ตอ้งมีการส ารวจวา่  ยอดก าไรของปีน้ีและปีท่ี
แลว้ต่างกนัอยา่งไร  เพื่อวางเป้าหมายในอนาคต  ใชไ่หม ? 

 

แมแ้ต่การเจริญวิปัสสนา  ก็ตอ้งรูอ้ดีต  อนาคต  ตอ้งวางแผน  
ตอ้งมีเป้าหมาย   แต่คนส่วนใหญ่ยงัเขา้ใจผิดอยู ่  ไม่ใหคิ้ดถึงส่ิงท่ี
เป็นอดีต  อยา่งน้ีไม่ถูกตอ้ง  ไม่ควรค านึงถึง  หรือไม่ควรมุ่งหวงัส่ิง
ท่ียงัไม่มาถึง  ถา้เป็นไปดว้ยอาลยั  คือ  ตณัหา  ทิฏฐิ   ส่ิงน้ีไม่ควร
จะคิดถึง  ส่ิงใดล่วงไปแลว้  ส่ิงน้ันเป็นอนัละไปแลว้  ส่ิงใดยงัไม่
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๔๙ 
มาถึงก็เป็นอนัยงัไม่มาถึง  เพราะวา่  จะไปคิดถึงดว้ยกิเลส  อนาคต
ก็เชน่กนั  แต่ถา้คิดถึงดว้ยกุศล  ควรคิด  จาคานุสสติ  สีลานุสสติ  
เทวตานุสสติ  เหล่าน้ีเป็นอดีตทั้งน้ัน  พุทธานุสสติ  คิดถึงคุณของ
พระพุทธเจา้ในอดีตทั้งน้ัน  คิดอยา่งน้ี  กุศลเจริญข้ึน 

 

บุคคลใดเห็นแจง้ในธรรมะปัจจุบนั  ไมง่่อนแง่น  ไม่คลอน-
แคลน  ถา้เห็นแจง้ธรรมะในปัจจุบนัดว้ยกุศล  ไม่มีตณัหา  มานะ  
ทิฐิ  ควรเห็นแจง้  ควรรู ้  แต่ถา้ไปรูอ้ารมณปั์จจุบนัดว้ยตณัหา
มานะ  ทิฐิ  อยา่งน้ีก็ไม่ควรไปรู ้  ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน  น้ีเป็น
วิปัสสนา (อีกนัยหน่ึง  หมายถึง  พระนิพพาน)  ใหรู้แ้จง้ธรรมะใน
ปัจจุบนัดว้ยวิปัสสนา  และนอ้มไปในพระนิพพาน  หรือเป็นไปใน
วิปัสสนานัน่แหละ  ถา้ยงัไม่บรรลุ  ไม่ง่อนแง่น  ไม่คลอนแคลนใน
ธรรมน้ันได ้ บุคคลน้ันพึงเจริญธรรมะน้ันๆ เนืองๆ  ใหป้รุโปร่งเถิด 
(การเจริญวิปัสสนาทั้งวนัทั้งคืน)  คือ  ควรท าความเพียรในวนัน้ี
แหละ  ใครเล่าจะรูค้วามตายในวนัพรุ่ง  เพราะวา่  ความผดัเพี้ ยน
กบัมจัจุราช   ผูมี้เสนาใหญ่น้ันยอ่มไม่มีแก่เราทั้งหลาย  

  

จะขอผดัวนัไปก่อนไดไ้หมวา่  อยา่เพ่ิงตายเลย  ขอไปเท่ียว
กลบัมาก่อน  อยา่งน้ีไม่ไดใ้ชไ่หม  ฉะน้ัน  ผูท่ี้ไม่ประมาท  จะเจริญ
วิปัสสนา  เจริญกุศลทุกๆ ขณะ  ทุกเม่ือท่ีมีโอกาส 

 

พระมุนีผูส้งบ  หมายถึง  พระพุทธเจา้  ยอ่มตรสัเรียกผูมี้ปกติ
อยูอ่ยา่งน้ี  มีความเพียร  ไม่เกียจครา้นทั้งกลางวนัและกลางคืนวา่  
ผูมี้ราตรีหน่ึงเจริญ  ฉะน้ัน  สูตรน้ีเนน้วิปัสสนา  แต่วิปัสสนาก็ตอ้ง
หมายถึงวา่ คนน้ันตอ้งมีสมาธิดี ไม่ใชฟุ้่งซ่าน จงึมาเจริญวิปัสสนา   
แต่เด๋ียวน้ีมีการสอนวา่  ฟุ้งซ่านก็ใหรู้ว้า่ฟุ้งซ่าน ... แต่พระพุทธเจา้
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๕๐ 
สอนวา่  หากอกุศลใดท่ียงัไม่เกิด  ระวงั  สงัวร  อยา่ใหเ้กิด  แต่ถา้
อกุศลใดท่ีเกิดขึ้ นแลว้  รีบละอกุศลน้ันโดยเร็ว  กุศลใดยงัไม่เกิด
ตอ้งเพียรท าใหเ้กิด  กุศลท่ีเกิดขึ้ นแลว้  ตอ้งรกัษาใหเ้จริญงอกงาม
ยิง่ๆ ขึ้ น  น้ีเป็นสมัมปัปธาน  ๔  แต่เด๋ียวน้ีง่ายมาก  ราคะเกิดก็ให้
รูว้า่มีราคะ  ฟุ้งซ่านเกิดก็ใหรู้ว้า่ฟุ้งซ่าน  คนส่วนใหญ่ชอบแบบน้ี  
ไม่ตอ้งไปพากเพียรอะไรมาก  อยา่งคนด่ืมเหลา้ก็ใหรู้ว้า่ด่ืมเหลา้  
แลว้ยงัด่ืมอยู ่ ก็เจริญสติปัฏฐานไป  เจริญวิปัสสนาไปก็ได ้ ลองคิด
ดูวา่  น่ีจะเป็นค าสอนของพระพุทธเจา้หรือไม่ ? ...   

ความเข้าใจผิดเรื่องสติ ปัญญาทางโลก 
คนเด๋ียวน้ีเขา้ใจวา่  ถา้รูต้วัวา่ท าอะไรอยู ่  นัน่คือมีสติแลว้  

ตกลงมนัใชส่ติไหม ?  เชน่  ก าลงัชกมวย  แยบ๊ซา้ยก็รูว้า่แยบ๊ซา้ย  
แยบ๊ขวาก็รูว้า่แยบ๊ขวา  อยา่งน้ีมีสติไหม ?  หรือขบัรถอยู ่  จะเล้ียว
ซา้ย-ขวา  ก็รู ้  อยา่งน้ีมีสติไหม ?  ส่ิงเหล่าน้ี  เป็นการใชส้ติใน 
ทางโลก  ชาวโลกทัว่ไปท่ียงัไม่ไดศึ้กษาพระธรรม  เรียกขานกนั  
แต่ไม่ใชค่วามหมายของสติในทางพระพุทธศาสนา  หากโจรจะปลน้  
ก็จะตอ้งมีการวางแผนมาอยา่งดี  และถา้ปลน้ส าเร็จดว้ย  อยา่งน้ี
พวกโจรมีปัญญาไหม ?  สติและปัญญาจะเกิดกบัอกุศลไดไ้หม ?  
สติปัญญาท าบาปไดไ้หม ? ... ถา้บอกวา่  เป็นสติปัญญาทางโลก  
แลว้เป็นบาปหรือเป็นบุญเล่า ?  ตกลงวา่  สติปัญญาเป็นบาปได้
หรือ ?  พระพุทธเจา้สอนใหเ้จริญสติปัญญามิใช่หรือ ? 

 

จะเห็นไดว้า่  หากไม่ไดศึ้กษาพระอภิธรรม  จะสบัสนมาก  
และจะใชค้ าวา่  สติทางโลก  ปัญญาทางโลก  ซ่ึงจริงๆ แลว้ไม่มี  
ไปสบัสนกบัค าวา่  โลกียปัญญา  โลกียสติ  ซ่ึงไม่ไดเ้ก่ียวกบัทาง
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๕๑ 
โลกอยา่งน้ัน  โลกียะ  หมายความวา่  ยงัเป็นอารมณข์องอาสวะได ้ 
เกิดในจิตอะไรบา้ง  เราควรจะตอ้งรู ้(โลกียธรรม  คือ  ธรรมท่ียงั
แตกดบัเส่ือมสลาย ยงัท าใหเ้วียนวา่ยตายเกิด ไดแ้ก่ โลกียจิต ๘๑  
เจตสิก ๕๒  รูป ๒๘.  โลกุตตรธรรม คือ ธรรมเหนือโลก  พน้จาก
โลกียธรรม  ไดแ้ก่  โลกุตตรจิต  ๘  เจตสิก  ๓๖  พระนิพพาน  ๑  
ก็คือ  โลกุตตรธรรม  ๙  นัน่เอง)   

 

เพราะฉะน้ัน  การท่ีมีความรูสึ้กตวัอยา่งโลกๆ น้ัน  ไม่ได้
หมายถึงวา่  เป็นสติหรือเป็นปัญญา  เม่ือไหร่ท่ีเป็นกุศล  เม่ือน้ันจึง
มีสติ  แต่ถา้ไม่ไดเ้ป็นไปในกุศล  ขณะน้ันไม่ใชส่ติเลย  ถา้เป็น
ปัญญา  ตอ้งเป็นความรู ้ เขา้ใจความจริงอยา่งใดอยา่งหน่ึง  จะเป็น
สมมุติบญัญติั   หรือจะเป็นปรมตัถก็์แลว้แต ่   นัน่จึงจะเป็นปัญญา  
รูเ้หตุ  รูผ้ล  เห็นความจริง  จึงจะเป็นปัญญา  แต่การรูว้ิชาการทาง
โลก  รูว้ิธีการปลน้  รูว้ิธีการในการท ากบัขา้วใหอ้ร่อย  อยา่งน้ีไม่ใช่
ปัญญา   ตอ้งเป็นการรูเ้หตุ  รูผ้ล  เขา้ใจความจริง  เชน่  รูว้า่การ
ท าบุญ  เจตนาเป็นตวัตั้งใจ  เจตนาน่ีแหละเป็นกรรมท่ีท าใหเ้กิด
วิบาก  เจตนาเป็นตวัเหตุ  วิบากคือผลของบุญ  หรือผลของบาป 
(รวมทั้งกมัมชรูป)  อนัน้ีคือตวัผล  ถา้อยา่งน้ี  เรียกวา่  ปัญญาได ้
เป็นกมัมสัสกตาปัญญา 

 

ดงัน้ัน  สตเิกิดกบักุศล  เกิดกบัโสภณจติ (จิตท่ีมีเจตสิกดี
งามเกิดร่วมดว้ย)  ถา้เป็นไปในกุศลเม่ือไร  จึงมีสติ  ถา้เป็นไปใน
ศีลเม่ือไร  มีสติ  ถา้เป็นไปในบุญกิริยาวตัถุเม่ือไร  ถึงจะมีสติ  ตอ้ง
เป็นบุญ  เชน่  ขณะท่ีขบัรถ  ขบัดีมากเพราะวา่กลวัโดนปรบั  ก็เลย
ขบัอยา่งตั้งใจ  อยา่งน้ีถือวา่มีสติไหม ? ... ไม่มีสตินะ  เป็นกุศล
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๕๒ 
ไหม ?  คือ  กลวัโดนปรบั ...  ไม่เป็นกุศลนะ  แต่ถา้ขบัรถดว้ย
ความตั้งใจ เพราะวา่เกรงผูโ้ดยสารจะไม่ปลอดภยั จึงตอ้งขบัอยา่ง
ระมดัระวงั  รกัษากฎจราจร  ไม่ใหเ้ป็นภาระของสงัคม  อยา่งน้ีขบั
อยา่งมีสติไหม ? ...  มีสตินะ   เพราะขบัดว้ยกุศลจิต  คิดถูกตอ้ง  

 

ถา้มีปัญญาตอ้งรูค้วามจริง  รูว้า่  ถา้เราท าส่ิงท่ีดี  ผลดีจะเป็น
อยา่งไร  ถา้ท าส่ิงท่ีไม่ดี  ผลท่ีไม่ดีจะเป็นอยา่งไร ?  เชน่  ขบัรถ
ปาดหนา้กนั  ผลคืออะไร ?  ถา้เกิดอุบติัเหตุ  ผูโ้ดยสารจะตอ้ง
ไดร้บัความทุกขข์นาดไหน ?  พอ่  แม่  ลกู  ครอบครวัของเขาจะ
เป็นอยา่งไร ?  น่ีคือการรูเ้หตุ  รูผ้ล  ถา้ขบัรถดีแลว้  จะมีผล
อยา่งไร ?  ทุกคนก็กลบัถึงบา้นไดอ้ยา่งปลอดภยั  มีความสุข  เราก็
ไดร้บัความสุขไปดว้ย  อนัน้ีเป็นเหตุผลทางโลกๆ  แต่เป็นเหตุผลท่ี
มีปัญญา  ถา้เป็นปัญญาทางธรรมก็ยิง่รูเ้ร่ืองของกรรม  วิบากของ
กรรม  รูเ้ร่ืองของนามธรรม  รูปธรรม  รูเ้ร่ืองการกระท าคือกรรม  
ไดแ้ก่  เจตนา  ความตั้งใจ  ทั้งท่ีดีและท่ีชัว่  เป็นกุศลกรรม  อกุศล 
กรรม  ฉะน้ัน  ควรพิจารณา  สติเกิดไดก้บักุศล  เกิดกบัโสภณจิต
เท่าน้ัน  ไม่เกิดกบัอกุศลเลย  แต่ส่วนใหญ่ไปใชค้ าผิดๆ กนั  จึงท า
ใหปั้จจุบนัน้ี  เกิดความสบัสนมาก 

 

ขณะน้ี  ก าลงันัง่ฟังธรรม เป็นกุศลหรืออกุศล ? (กุศล)  มีสติ
ไหม ? (มีสติ)  มีคิดถึงบา้นบา้งไหม ?  ถา้มีคิดถึงบา้น  มีสติไหม ? 
(ไม่มี)  สปัหงก  มีสติไหม ? (ไม่มี)  ขณะฟังธรรมอยู ่  อกุศลเกิด
สลบักนัก็ยงัได ้  ในชีวิตประจ าวนั   แมเ้ราสมาทานศีล   อกุศลก็ยงั
เกิดขึ้ นสลบัได ้  เจริญวิปัสสนาอยู ่  อกุศลเกิดขึ้ นสลบัไดเ้หมือนกนั   
ดว้ยความรวดเร็วของจิต  เป็นส่ิงท่ีจะตอ้งสงัเกตใหรู้ ้ 
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๕๓ 
ถา้ขณะเขา้ฌาน  อกุศลเกิดสลบัไดไ้หม ? (ไม่ได)้  แต่ถา้ยงั

ไม่เขา้ฌาน  ก าลงันัง่สมาธิอยู ่  อกุศลเกิดขึ้ นไดน้ะ  ถา้เป็นขณิก- 
สมาธิ  อุปจารสมาธิ  อกุศลเกิดสลบัได ้  แต่ถา้เป็นฌานจิต  เป็น
อปัปนาสมาธิแลว้  อกุศลเกิดสลบัไม่ไดแ้ลว้  หมายถึง  ไดฌ้าน  
เป็นกระแสของฌานแลว้  ในระหวา่งเขา้ฌานจะยนิดีในฌานไม่ได ้ 
ก่อนเขา้ฌานและออกจากฌาน  อกุศลสามารถเกิดได ้  แต่วา่ความ
ยนิดีในฌานท่ีเป็นอกุศล  เรียกวา่  ภวตณัหาหรือรูปตณัหา   ไม่ได้
เป็นเคร่ืองกั้นของฌาน  ตอ้งเป็นกามตณัหา  จึงจะเป็นเคร่ืองกั้น
ของฌาน  เพราะรูปตณัหาเป็นความยนิดีในฌาน  ถา้เราไม่อยาก
ไดฌ้าน  ไม่สนใจในฌานเลย  ก็จะไม่ท าฌาน  แต่บางคนอยากได้
ฌานก็ลงมือศึกษาปฏิบติั  เรียกวา่  อาศยัตณัหาละตณัหาก็ได ้

  

ถา้อยูใ่นฌานจะไม่สามารถพิจารณาอะไรไดเ้ลย  ขณะอยูใ่น
ฌานจะมีอารมณข์องสมถะเป็นนิมิตเท่าน้ัน  ไม่สามารถพิจารณา
อะไรได ้  ถา้พิจารณาไดเ้ม่ือไร  หมายถึง  เป็นกามาวจรจิตแลว้  
ไม่ใชฌ่านจิตแลว้  คือ  ออกจากฌานแลว้  เป็นเร่ืองท่ีเราควรท า
ความเขา้ใจ   ค าสอนของพระพุทธเจา้ละเอียดลึกซ้ึง   ตอ้งอาศยั
การสนทนาดว้ย  การสนทนามีประโยชน์มาก  แต่ตอ้งตั้งจิตไวช้อบ  
เพราะระหวา่งสนทนา  จะมีความยดึถืออตัตามาแทรกได ้  ตณัหา  
มานะ  ทิฏฐิ  จะแทรกตลอด  กุศลเกิดสลบักบัอกุศล  จะเห็นไดว้า่  
ในยุคน้ี  พระภิกษุจะไม่ค่อยสนทนาธรรมกนั  เพราะวา่  ถา้
สนทนากนัแลว้  เด๋ียวจะทะเลาะกนั  เพราะต่างคนต่างยึดมัน่  แต่
ถา้หากคนไหนชอบท่ีจะสนทนา  ท าใจได ้  คือ  วางตนไดว้า่  การ
สนทนาจะเกิดประโยชน์อยา่งไร  มีสติ  สมัปชญัญะ  มีเมตตาและ
ขนัติต่อกนั  ก็จะเกิดประโยชน์มากทีเดียว  

_18-1133 (�����).indd   53 12/18/2561 BE   2:18 PM



54 อนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้ จริงหรือ ?
 

๕๔ 

สภาวลักษณะ สามัญญลักษณะคืออะไร ? 
สภาวลกัษณะ  หมายถึง  ลกัษณะท่ีมีตวัธรรมะ  มีภาวะจริงๆ  

ลกัษณะ  หมายถึง  เคร่ืองก าหนด   ภาวะ  แปลวา่  มี,  เป็น,  อยู,่   
ลกัษณะท่ีมีอยูจ่ริงๆ เป็นปรมตัถธรรม  เชน่  แข็ง  อ่อน  เย็น  รอ้น  
ตึง  ไหว  โกรธ  หิว  สุข  ทุกข.์  ปรมตัถธรรมของหิว  คือ  เป็น
ทุกขเวทนา ... หนัก  เป็นปรมตัถธรรมอะไร ? ... ปฐวีหรือ ? 

 

ลกัษณะของปฐวี   ถา้ไปอยูบ่นอวกาศ   ไปจบัวตัถุส่ิงหน่ึง   
จะรูไ้หมวา่ ของส่ิงน้ันแข็งหรืออ่อน  อยา่งจบัยานอพอลโล  จะรูไ้หม
วา่แข็งหรืออ่อน ? ... (รู)้  ถา้จุดไฟไดแ้ลว้ไปจบัไฟ  จะรูไ้หมวา่รอ้น ? 
... (รู)้   แต่ถา้เราไปจบัวตัถุ  เช่น  จบัแกว้ขา้งบนอวกาศ   จะรูไ้หม
วา่หนักหรือเบา ? ... (ไม่รู ้  เน่ืองจากไม่มีแรงโนม้ถ่วง)  แสดงวา่  
หนัก  เบา  เป็นปรมตัถ ์ หรือ  บญัญติั ? ... 

 

ใหจ้ าไวว้า่  สภาวธรรม  ไม่วา่อยูท่ี่ไหน  ตอ้งแสดงสภาวะของ
ตนเสมอ  จะไม่เปล่ียนแปลง เชน่ ไปอยูท่ี่อเมริกา  โดนไฟ  มือพอง
ไหม ? ... (พอง)  ไม่วา่จะโดนไฟไหมท่ี้ไหน  ก็ตอ้งมือพอง  โดน
น ้าแข็งจะเยน็ไหม ?  อยูท่ี่ไหนๆ  มนัก็ตอ้งแสดงภาวะของมนั
ออกมา  คนตาบอดไปจบัของส่ิงหน่ึงจะรูไ้หมวา่  แข็งหรืออ่อน ? ... 
(รู)้  จะรูไ้หมวา่มนัหยาบ-ละเอียด ? ... (ไม่รู)้  เพราะจะรูว้า่
หยาบ-ละเอียดได ้  ตอ้งลบู (สมัผสักบัส่ิงน้ัน)  ทั้งหนักกบัเบา  
หยาบกบัละเอียด  ไม่ใช่เป็นสภาวะท่ีรูไ้ดทุ้กสถานท่ี (เป็นบญัญติั)  
แต่แข็ง-อ่อน  รูไ้ดทุ้กสถานท่ี (เป็นปรมตัถ)์ (จะรูว้า่หนักหรือเบา  
วตัถุน้ันจะตอ้งอยูด่า้นบน  ส่วนของร่างกายตอ้งอยูด่า้นล่าง  จะเบา
มากหรือหนักมาก  ก็ขึ้ นอยูก่บัความรูสึ้ก  ความอดทนของแต่ละคน  
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๕๕ 
ไม่เท่ากนั  คนไหนแข็งแรง  อดทนไดม้าก  วตัถุท่ียกจะเบา  คน
ไหนไม่แข็งแรง  อดทนไม่มาก   วตัถุส่ิงเดียวกนัน้ันก็จะรูสึ้กหนัก) 

 

ลกัษณะของธาตดุิน คือ ลกัษณะแข็งหรืออ่อนเท่าน้ัน แต่วา่  
ความหนกั  ความเบา  หรือความหยาบ  ละเอียด  เป็นบญัญตั ิ  
ไม่อาจรูไ้ดเ้หมือนกนัในสถานท่ีท่ีต่างกนั  ลกัษณะของธาตุดิน คือ  
แข็งและอ่อนเท่าน้ัน  แต่ความหนักเบา หยาบละเอียด  มีพุทธพจน์
แสดงอธิบายขยายความธาตุดิน  หลายคนจึงเขา้ใจวา่  เป็นปรมตัถ ์ 
จึงเอามาแสดงกนั  แต่ความจริงไม่ใช ่ พระพุทธเจา้แสดงโดยโวหาร  
เหมือนกบัรูปธาตุ (สี)  ท่านก็แสดงวา่  เป็นความสวา่ง  มืด  เงา  
หมอก  ส่ีเหล่ียม  หกเหล่ียม ...  ส่ีเหล่ียม  หกเหล่ียมเป็นบญัญติั  
แต่พระพุทธเจา้ก็แสดงวา่  เป็นรูปารมณ ์  เป็นส่ิงท่ีเห็นทางตา  
เพราะชาวโลกเขา้ใจวา่  รูปบญัญติัเหล่าน้ันเห็นไดท้างตา  แต่ความ
เป็นจริงแลว้  รูปารมณมี์ลกัษณะเดียว คือ เป็นส่ิงท่ีปรากฏกบัจกัข-ุ
วิญญาณเท่าน้ัน (ในปัจจุบนัขณะ  จิตในมโนทวารก็รูไ้ดท้ั้ง ๓ กาล) 

 

ถามวา่  ส่ีเหล่ียม  หกเหล่ียมน้ี  ปรากฏแก่จกัขุวิญญาณหรือ
เปล่า ? ... ไม่ใช ่  ปรากฏแก่มโนวิญญาณ   อาศยัทางตา  ผ่านทาง
ตาแลว้ไปถึงทางใจ  จึงรูว้า่เป็นส่ีเหล่ียม  หกเหล่ียม.  หนัก  เบา  
หยาบ  ละเอียดก็เช่นกนั  อาศยัทางกาย  ผ่านทางกายไปถึงทางใจ
แลว้  จึงรูว้า่  หนักหรือเบา  หยาบหรือละเอียด ...   

 

สภาวลกัษณะเป็นปรมตัถ ์ แต่สามญัญลกัษณะหรือไตรลกัษณ์  
เป็นบญัญติัพิเศษ  แตกต่างกนั  แต่เรียกวา่  ลกัษณะเหมือนกนั  
เพราะเป็นตวัก าหนดสภาวธรรม 
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๕๖ 

แทรกพระรัตนตรัย ก่อนเข้าใจสภาวธรรม 
เราจะถึงพระรตันตรยัไดอ้ยา่งไร ?   พระรตันตรยัอยูท่ี่ไหน ?  
พระรตันตรยัอยูใ่นพระไตรปิฎก   ถา้ไม่มีใครเอาเร่ืองของพระ

รตันตรยัจากในพระไตรปิฎกออกมาแสดง   ออกมาท าเป็นหนังสือ   
เราจะรูจ้กัพระพุทธเจา้ไหม ?  จะรูจ้กัพระธรรมไหม ?  จะรูจ้กั
อริยสจัไหม ?  จะรูจ้กัพระอริยสงฆไ์หม ?   แต่ว่าขณะน้ี  เรามีพระ
รตันตรยัเป็นท่ีพ่ึงแบบเงาๆ  ยงัไม่ไดเ้ป็นท่ีพ่ึงอยา่งแทจ้ริง  เป็นแค่
เงาๆ   เพราะเราอาจจะขาดจากพระรตันตรยัเม่ือไรก็ได ้... 

 

คนท่ีไปไหวเ้ทวรูป  เจา้พอ่  เจา้แม่  ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  ดว้ยความ
เขา้ใจผิด  มีโอกาสขาดจากพระรตันตรยัได ้  เพราะไม่รูจ้กัพระ
รตันตรยั  ไม่เขา้ใจพระรตันตรยั  ไม่รูว้า่วตัถุเหล่าน้ันเป็นวตัถุนอก
พระพุทธศาสนา  ไม่ใชว่ตัถุในพระพุทธศาสนา  และไม่ไดมี้ตวัตน
จริงๆ  เป็นเร่ืองท่ีแต่งขึ้ นมาในลทัธิความเชื่อบางกลุ่ม 

 

ท่ีเรียกกนัวา่  เจา้แม่กวนอิม  แทจ้ริง  คือ  พระนางเม่ียวซนั  
เป็นพระธิดาองคเ์ล็กท่ี ๓ ของพระเจา้แผ่นดินจีน  มีคุณธรรมสูง  
สามารถท่ีจะบริจาคดวงตาใหพ้ระบิดาได ้  มีใจเมตตา  ชอบชว่ย 
เหลือคนทุกขย์าก ชอบปล่อยนักโทษ คนจึงสรรเสริญยกยอ่งวา่  
เป็นเจา้แม่กวนอิม  กวนอิมเพี้ ยนมาจากอวโลกิเตศวร  เป็นพระ 
โพธิสตัวข์องลทัธิมหายาน   อวโลกิเตศวรมาจากอินเดีย  เผยแพร่
มาในจีน  เพี้ ยนเป็นกวนอิม.  ตามหลกัค าสอนของเถรวาท  ถือวา่  
ลทัธิมหายานไม่ไดช้ว่ยรกัษาแก่นแทข้องพระพุทธศาสนา  แต่กลบั
ท าลาย  เพราะปรบัปรุงเปล่ียนแปลงหลกัค าสอน  ทั้งพระธรรม
และพระวินัย  ประพฤติยอ่หยอ่น  ผิดจากหลกัค าสอนมากมาย   
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๕๗ 
ถา้ใครนับถือ  กราบไหวพ้ระนางเม่ียวซนั  ในฐานะเป็นคนดีมีคุณ 
ธรรมสูง  อยา่งน้ีไม่มีโทษ  แต่ถา้นับถือเคารพบูชาเจา้แม่กวนอิม  
ในฐานะพระโพธิสตัว ์ มีฤทธ์ิเดช  สามารถชว่ยเหลือคุม้ครองผูท่ี้ไป
กราบไหว ้ สวดมนตข์อพร  อยา่งน้ีเป็นสีลพัพตปรามาส  ถา้เขา้ใจ
วา่มีคุณเหนือพระรตันตรยั  อยา่งน้ีก็ท าใหข้าดจากพระรตันตรยัได ้

 

ใครเป็นคนสรา้งพิฆเนศขึ้ นมา  มีโอกาสขาดจากพระรตันตรยั
ไดเ้ลย  เพราะไม่รูคุ้ณของพระสมัมาสมัพุทธเจา้  ไปนับถือวตัถุอ่ืน
วา่มีคุณ  มีความวิเศษมากกวา่พระพุทธ   พระธรรม   พระสงฆ ์  
ส่วนใหญ่คนไปไหวพิ้ฆเนศ  ไปไหวเ้พื่ออะไร ... เพ่ือใหม้ัง่มี  ขอให้
เจริญรุ่งเรือง  ท ามาคา้ข้ึน  ไม่เขา้ใจเหตุผลของกรรมตามหลกัพุทธ
ศาสนา  แต่ไปท าตามแนวศาสนาอ่ืนท่ีตอ้งท าใหพ้ระเจา้พอใจแลว้
ขอพรจากพระเจา้  ลว้นเป็นความเห็นผิด  เป็นอกุศล  และท าให้
พระพุทธศาสนาเส่ือม 

 

การถึงพระรตันตรยั  ถึงไดจ้ากการศึกษาพระธรรมค าสอน
ของพระสมัมาสมัพุทธเจา้ท่ีอยูใ่นพระไตรปิฎก  แต่ยงัไม่ไดถึ้งจริงๆ   
ผูท่ี้ถึงพระรตันตรยั  โดยแทจ้ริง  ตอ้งถึงดว้ยโลกุตตรสรณคมน์   
ตอ้งรูแ้จง้อริยสจั  ๔   จึงจะไม่ขาดจากพระรตันตรยั   ไม่มีการเศรา้
หมองดว้ย   แต่ปุถุชนเศรา้หมองไดง้่ายมาก   และอาจขาดจากพระ
รตันตรยัไดโ้ดยไม่รูต้วั   เพราะไม่รูคุ้ณของพระรตันตรยั 

 

เรานับถือกราบไหวร้ชักาลท่ี ๑  รชักาลท่ี ๕  รชักาลท่ี ๙   
เจา้แม่กวนอิม  เจา้พอ่กวนอ ู เปาบุน้จิ้ น ฯลฯ  ได ้  โดยคิดถึงคุณ  
เชน่  ความซ่ือสตัย ์  ความเท่ียงธรรม  คุณธรรมความดี  แต่ตอน
ท าบาปตอ้งแยกออกไป   อยา่งน้ี   ไม่ขาดจากการถึงพระรตันตรยั  
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๕๘ 
การนับถือครูบาอาจารย ์ พอ่แม่  ญาติพ่ีนอ้ง ฯลฯ  แมพ้อ่แม่ท่ีเป็น
มิจฉาทิฏฐิ  เราก็กราบไหว ้  ดูแล  กตญัญไูด ้  ในฐานะท่ีมีบุญคุณ  
แต่ไม่บูชา  ไม่เคารพในความเห็นผิด  ก็ไม่ขาดจากพระรตันตรยั 

 

ปัจจุบนัน้ี  การถึงพระรตันตรยัเลือนลางมาก  เพราะเราขาด
ความรูค้วามเขา้ใจ  เพราะวตัถุเจริญมากขึ้ น   ความสนใจพระธรรม
วินัยนอ้ยลง    ไม่ตอ้งพดูถึงทางธรรมเลย   มีแต่เล่นไลน์  เฟสบุ๊ค  
อินสตาแกรม ฯลฯ   คนสมาธิสั้นมีมาก  สมยัน้ีจะหาคนท่ีไดฌ้าน  
หรือเป็นพระอริยเจา้  หาไดย้ากอยา่งยิง่ ... 

 

สภาวลักษณะ สามญัญลักษณะ ต่างกนัอย่างไร ? 
สภาวลกัษณะ เป็นลกัษณะของปรมตัถธรรม  ไดแ้ก่  ขนัธ ์๕  

และพระนิพพาน  ปรมตัถธรรม ๔  มีสภาวธรรม  คือ  มีตวัจริง   
สภาวลกัษณะ  คือ  ส่ิงท่ีแสดงตวัจริงของปรมตัถธรรม  ๔ 

 

สามญัญลกัษณะ  เป็นลกัษณะท่ีเสมอกนั  เรียกอีกชื่อหน่ึงวา่  
ไตรลกัษณ ์ คือ  อนิจจลกัษณะ  ทุกขลกัษณะ  อนัตตลกัษณะ   ท่ี
เรียกวา่  เป็นสามญัญลกัษณะ  เพราะวา่  มีลกัษณะท่ีเสมอกนัใน
สงัขารธรรมทั้งหลาย  คือ  ไม่เท่ียง  เป็นทุกข ์ เป็นอนัตตา 

 

จิต  เจตสิก  รูป  ไม่เท่ียง  เป็นทุกข ์  เป็นอนัตตา.   ส่วน
นิพพาน  เท่ียง  เป็นสุข  เป็นอนัตตา   พระนิพพานไม่มีไตรลกัษณ ์ 
มีแค่เอกลกัษณ ์  คือ  อนัตตลกัษณะ.   แต่วา่สงัขารธรรมทั้งหลาย
คือขนัธ ์ ๕  ไม่เท่ียง  เป็นทุกข ์ เป็นอนัตตาเสมอกนั   ลกัษณะท่ี
ไม่เท่ียง  เป็นทุกข ์ เป็นอนัตตา  ท่ีเสมอกนัของสงัขารธรรมทั้งปวง  
เรียกวา่  สามญัญลกัษณะ  หรือไตรลกัษณ์ 
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๕๙ 

ตารางความต่างกันของสภาวะ ะฯ กับ สามัญญะ ะฯ 
 

ล าดบั สภาวลกัษณะ สามญัญลกัษณะ 
๑ ปัจจตัตลกัษณะ ไตรลกัษณ ์
๒ วิเสสลกัษณะ อริยกรธรรม 
๓ เป็นอารมณข์องญาตปริญญา เป็นอารมณข์องตีรณ-

ปหานปริญญา 
๔ มีในทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค 

และสจัจวิมุติ 
นับเน่ืองในทุกขสจั  
เพื่อการท าปริญญา 

๕ เป็นปรมตัถธรรม เป็นบญัญติัพิเศษ 
๖ เป็นตวัก าหนด 

ปรมตัถธรรม ๔ 
เป็นอาการของ 
ปรมตัถธรรม ๓ 

๗ เป็นส่วนหน่ึงของ 
ลกัขณาทิจตุกกะ 

ส่วนหน่ึงของอาทีนวะ 
(จากเนตติปกรณ)์ 

 

๑. สภาวลกัษณะ ก็คอื ปัจจัตตลักษณะ 
สามัญญลักษณะ ก็คอื ไตรลักษณ ์

ลกัษณะ  แปลวา่  เคร่ืองก าหนด   ปัจจตัตลกัษณะ  แปลวา่  
ลกัษณะเฉพาะตน  สภาวลกัษณะ แปลวา่ ลกัษณะของสภาวธรรม   
สภาวะ  แปลวา่  ภาวะท่ีมีอยูจ่ริง  มีตวัจริง   สภาวลกัษณะเป็น
ลกัษณะท่ีมีจริงๆ ของปรมตัถธรรม  ๔  ท่ีมีตวัจริง  

 

ไตรลกัษณ ์  คือ  ลกัษณะ  ๓  อยา่ง  ไดแ้ก่  อนิจจลกัษณะ  
ทุกขลกัษณะ  อนัตตลกัษณะ  เป็นลกัษณะของปรมตัถธรรม  ๓  
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๖๐ 
ยกเวน้นิพพาน  สามญัญลกัษณะเป็นลกัษณะท่ีทัว่ไปแก่สงัขตธรรม
ทั้งปวงก็คือไตรลกัษณนั์น่เอง เป็นอาการของสภาวธรรมท่ีมีตวัจริง  
แต่วา่  ตวัไตรลกัษณไ์ม่มีอยูจ่รงิ  เป็นบญัญตัพิิเศษท่ีเก้ือกูลแก่
การเจรญิวิปัสสนา  เพื่อออกจากวฏัฏะ 

 

สภาวลกัษณะเป็นส่ิงท่ีมีสามญัญลกัษณะ เชน่ เย็น รอ้น อ่อน 
แข็ง ฯ น่ีเป็นสภาวลกัษณะ  แต่วา่  สภาพเยน็  รอ้น  อ่อน  แข็ง ฯ  
มีแลว้ก็ไม่มี  คือ  ไม่เท่ียง   ทนอยูไ่ม่ได ้ คือ  เป็นทุกข ์ และบงัคบั
บญัชาไม่ได ้  คือ  เป็นอนัตตา   สภาวลกัษณะมีสามญัญลกัษณะ
เขา้ไปทบัอีกทีหน่ึง เป็นอาการของสภาวลกัษณะ (ปัจจตัตลกัษณะ) 

 

ปัจจตัตลกัษณะเป็นลกัษณะเฉพาะตน  เย็น-รอ้นเป็นลกัษณะ
ของธาตุไฟ  ตึง-ไหวเป็นลกัษณะของธาตุลม  เอิบอาบ-เกาะกุม
เป็นลกัษณะของธาตุน ้า   อ่อน-แข็งเป็นลกัษณะของธาตุดิน   การ
เสวยอารมณเ์ป็นลกัษณะของเวทนา ความจ าไดห้มายรูเ้ป็นลกัษณะ
ของสญัญา การรูแ้จง้อารมณเ์ป็นลกัษณะของวญิญาณ เรียกว่า 
ปัจจตัตลกัษณะ  หรือสภาวลกัษณะ  ก็เป็นส่ิงเดียวกนั 

 

๒. สภาวลักษณะ เรียกว่า วิเสสลักษณะ 
สามัญญลักษณะ เรยีกว่า อริยกรธรรม 

ปัจจตัตลกัษณะ สภาวลกัษณะ วิเสสลกัษณะ ใชส่ิ่งเดียวกนั
หรือไม่ ? ... เป็นส่ิงเดียวกนั  เป็นค าไวพจน์ท่ีมีอรรถเหมือนกนั 

 

สภาวลกัษณะคือตวัปรมตัถ ์  มีปัจจตัตลกัษณะ  เป็นลกัษณะ 
เฉพาะตนของใครของมนั  แข็ง-อ่อนเป็นลกัษณะของธาตุดิน  รอ้น 
-เยน็เป็นลกัษณะของธาตุไฟ  เป็นตน้ 
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๖๑ 
วิเสสลกัษณะ  หมายถึง  ลกัษณะท่ีพิเศษกวา่  เช่น  ธาตุไฟมี

ลกัษณะรอ้น-เยน็  ธาตุดินมีลกัษณะแข็ง-อ่อน,  ธาตุไฟวิเศษกวา่
ธาตุดินน ้า  ธาตุดินก็วิเศษกวา่ธาตุไฟ,  วิเศษ  แปลวา่  ต่างจากกนั  
ลกัษณะท่ีต่างกนั  แต่ละอยา่งๆ ต่างกนั  ดิน  น ้า  ไฟ  ลม  จิต  
เจตสิก  เจตนา (ความจงใจ  ตั้งใจ)  เอกคัคตา (ความตั้งมัน่ใน
อารมณ)์  สติ (การระลึกไดใ้นอารมณ)์ ฯ  ลว้นแลว้แต่มีความต่าง 

 

ปัจจตัตลกัษณะ  สภาวลกัษณะ  วิเสสลกัษณะ  คือส่ิงเดียวกนั   
มีชื่อท่ีต่างกนั  แต่มีความหมายเหมือนกนั  เรียกวา่  ค าไวพจน์   
ตวัธรรมะเป็นองคธ์รรมอนัเดียวกนั  เป็นปรมตัถธรรม 

 

สามญัญลกัษณะ  หรือ  ไตรลกัษณ ์   เป็นบญัญติัพิเศษ   
เป็นอาการของสภาวลกัษณะ  เป็นอาการของปัจจตัตลกัษณะ  เป็น
อาการของวิเสสลกัษณะ 

 

สมมุติ กับ บัญญัติ ต่างกันอย่างไร ? 
 

ถามวา่  สมมุต ิ กบั  บญัญตั ิ ต่างกนัอยา่งไร ? ...   
 

บญัญตัเิป็นส่ิงท่ีจิตคิดขึ้ น  แต่งตั้งขึ้ น  แต่สมมุติเป็นส่ิงท่ีกลุ่ม
คนตกลงกนัตั้งขึ้ น  ถา้เป็นสมมุต ิ เป็นส่ิงท่ีกลุ่มคนสมมุติกนัขึ้ น   
สมมุติแต่ละท่ีๆ ไม่เหมือนกนั  เชน่  ในเมืองไทยเคารพพระภิกษุ  
เพราะสมมุติใหพ้ระอยูใ่นฐานะสูง  แต่ถา้ไปแถวเอธิโอเปีย  ไม่มีคน
ไหวพ้ระ เขาไม่เคารพพระ เพราะเขาไม่รูจ้กัสมมุติในความเป็นพระ  
เพราะกลุ่มคนเขาไม่ไดต้กลงกนั   แต่เขารูว้า่  คนหวัโลน้ต่างจาก
คนอ่ืน   เพราะจิตบญัญติัวา่  คนหวัโลน้ต่างจากคนธรรมดา   
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๖๒ 
จิตเห็น ไดย้นิ ไดก้ล่ิน ล้ิมรส ถูกตอ้งสมัผสั  จิตทางปัญจทวาร  

รูแ้ต่ปรมตัถเ์ท่าน้ัน  ไม่รูรู้ปร่าง  แต่จิตทางมโนทวารจะรวบรวม  
เป็นรูปร่าง  สณัฐาน  และแปลความหมาย   ตอนแปลความหมาย
เป็นบญัญติัแลว้  เพราะฉะน้ัน  จึงกล่าววา่  จติเป็นตวับญัญตัข้ึิน  
จิตบางดวงมีปรมตัถเ์ป็นอารมณเ์ท่าน้ัน   จิตบางดวงมีบญัญติัเป็น
อารมณเ์ท่าน้ัน  จิตบางดวงรูไ้ดท้ั้งอารมณท่ี์เป็นปรมตัถแ์ละบญัญติั  

 

จิตบญัญติั  คิดเห็นเป็นรูปร่าง  สณัฐาน  แต่ผูค้นสมมุติเรียก
กนัวา่อะไร  เชน่  แกว้   คนไทยเรียกแกว้  แต่คนฝรัง่ไม่รูเ้ร่ือง  
เพราะสมมุติเป็นเร่ืองเฉพาะกลุ่มคน  กลุ่มไหนก็สมมุติกนัไปตาม
ภาษา  วฒันธรรม  อาชีพ  วตัถุส่ิงเดียวกนัเรียกชื่อไม่เหมือนกนั  
สมมุติคือส่ิงท่ีผูค้นจดัสรรข้ึน  ในกิจการงาน  ประเทศ  สภาวะ  
สถานการณต่์างๆ ท่ีแตกต่างกนัไป  แต่ทุกคนจะเห็นเป็นแกว้
เหมือนกนั  เห็นรูปร่างเหมือนกนั  เพราะวา่  จิตบญัญติัเหมือนกนั  
ฉะน้ัน  สมมุติกบับญัญติั  จึงไม่เหมือนกนั  มีความแตกต่างกนั   
แต่ท่ีเหมือนกนั  คือ  ทั้งคู่ไม่ใชป่รมตัถธรรม 

 

การเจริญวิปัสสนาตอ้งรู ้ และสามารถแยกแยะออกทั้งสภาว- 
ธรรม  ทั้งบญัญติั  ตอ้งรูท้ั้งสมมุติ  และรูไ้ตรลกัษณด์ว้ย   ถา้รูค้ า
หรือช่ือ  ค าหรือช่ือน้ันเป็นทั้งสมมุติ  และบญัญติัดว้ย  เป็นนาม-
บญัญติั    เพราะคนบญัญติัค าหรือช่ือน้ันข้ึนมา   เพ่ือใหเ้ขา้ใจกนั
เฉพาะกลุ่ม  จึงเป็นสมมุติ  แต่ถา้เห็นแลว้รูค้วามหมายวา่เป็นอะไร   
คนทุกประเทศเห็นเหมือนกนั  รูว้า่เป็นแกว้เหมือนกนั  นัน่เป็น
อตัถบญัญติั   แต่ค าพดูต่างกนั  ค าเรียกต่างกนั  เป็นนามบญัญติั
และเป็นสมมุติดว้ย 
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๖๓ 
สามญัญลกัษณะ  เป็นบญัญติั  แต่เป็นบญัญติัพิเศษ  ไม่ใช่

บญัญติัทัว่ไป  เป็นบญัญติัพิเศษ  พิเศษตรงท่ีวา่  เป็นอาการของ
สภาวลกัษณะ  เป็นอาการของปรมตัถธรรมซ่ึงคนส่วนใหญ่ไม่ชอบ
อาการเหล่าน้ี  อาการท่ีไม่เท่ียง  จากสาวเป็นแก่  จากรวยเป็นจน   
ถามวา่  ถา้เคยจนแลว้เปล่ียนมารวย  คนจะบอกวา่อนิจจงัไหม ?   
มีแต่บอกวา่  โชคดีจงัเลย  แต่ถา้รวยกลบัมาจน จะบอกวา่  ไม่เท่ียง   
ถา้ไดดี้มีสุข  จะบอกวา่  ไม่เท่ียง  เป็นทุกข ์ เป็นอนัตตาไหม ? ...   

 

ไตรลกัษณ ์  ไม่เท่ียง  เป็นทุกข ์  เป็นอนัตตา  เป็นอาทีนวะ 
(เป็นโทษ)  ความงาม  ความเท่ียง  เป็นสุข  เป็นอสัสาทะ 
(น่ายนิดีเพลิดเพลิน)   คนส่วนใหญ่ไม่ชอบท่ีจะเห็นวา่  ไม่เท่ียง  
เป็นทุกข ์ เป็นอนัตตา   ทุกคนอยากใหเ้ท่ียง  เป็นสุข  อยากใหเ้ป็น
ตวัตน  อยากเป็นเรา  ฉะน้ัน  การพิจารณาไตรลกัษณ ์  ตอ้ง
พิจารณาดว้ยโยนิโสมนสิการ  ดว้ยสติสมัปชญัญะ  ดว้ยปัญญา    

 

ถา้ไม่มีปัญญา  แลว้มาพิจารณาวา่  ไม่เท่ียง  เป็นทุกข ์ เป็น
อนัตตา  พิจารณาไปพิจารณามา  อาจท าใหเ้กิดโทมนัส  สามารถ
ฆ่าตวัตายได ้ เพราะพิจารณาอาทีนวะ เป็นอนิฏฐารมณ ์ เป็นท่ีนอน
เน่ืองของปฏิฆานุสยั (โทสะ)  ฉะน้ัน  พระภิกษุหลายรูปท่ีพิจารณา
ไม่เท่ียง  เป็นทุกข ์ เป็นอนัตตา  แลว้นอ้มไปในการฆ่าตวัตาย  ยงั
โชคดีวา่  ท่านเจริญวิปัสสนามาถูกตอ้ง  รูว้า่  ญาตปริญญาอ่อน  
จึงเร่ิมเจริญวิปัสสนาใหม ่  ในท่ีสุดก็ไดบ้รรลุธรรม (ก่อนตาย) 

 

ไตรลกัษณ ์  เรียกวา่  อรยิกรธรรม  หมายถึง  ธรรมะท่ี
กระท าความเป็นพระอริยะ   พระอริยะทุกท่านจะตอ้งรูช้ดัในอนิจจงั  
ทุกขงั  อนัตตา.  จนประจกัษ์แจง้อนิจจลกัษณะ  ทุกขลกัษณะ  

_18-1133 (�����).indd   63 12/18/2561 BE   2:18 PM



64 อนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้ จริงหรือ ?
 

๖๔ 
อนัตตลกัษณะ   คนท่ีจะรูช้ดัประจกัษ์แจง้ไตรลกัษณ ์  จะพิจารณา
ไตรลกัษณไ์ด ้  ตอ้งรูช้ดัตวัอนิจจงั  ทุกขงั  อนัตตาก่อน 

 

อนิจจงั  ทุกขงั  อนัตตา  มีสภาวะจริงๆ  คือ  ขนัธ ์ ๕  ค าวา่  
ขนัธ ์ แปลวา่  หมวด  กอง  สามารถแยกออกไดเ้ป็น  ๑๑  อาการ  
ไดแ้ก่  อดีต-อนาคต-ปัจจุบนั  ภายใน-ภายนอก  หยาบ-ละเอียด   
ทราม-ประณีต  ในท่ีไกล-ในท่ีใกล ้  น้ีเป็นอาการของขนัธ์  ท่ีมี
สภาวะจริงๆ   แต่ท่ีมีอดีต  มีอนาคต  มีปัจจุบนั  เป็นการแสดง
ความไม่เท่ียง  ท่ีมีปัจจุบนัเพราะอดีตดบัไปแลว้  ท่ีมีอนาคตเพราะ
ปัจจุบนัยงัไม่ดบั  ถา้ปัจจุบนัดบักลายเป็นอดีต  อนาคตก็จะกลาย 
เป็นปัจจุบนั  จึงแสดงถึงความไม่เท่ียง   

 

ขนัธเ์ป็นหมวด  เป็นกอง  มีอดีต-อนาคต-ปัจจุบนั  ภายใน-
ภายนอก  แสดงวา่  แปรปรวน  ไม่เท่ียง  จึงเรียกวา่  เป็นอนิจจงั  
ทุกขงั  อนัตตา  เป็นตวัสภาวธรรม  ส่วนไตรลกัษณ ์ คือ  อนิจจ-
ลกัษณะ ทุกขลกัษณะ  และอนัตตลกัษณะ  เป็นอาการของอนิจจงั  
ทุกขงั  อนัตตา  ซ่ึงก็คือ  อาการของขนัธ ์ ๕  น้ันเอง 

 

คำที่เกี่ยวข้องกับไตรลักษณ์ ๔ คำ 
มีค า ๔  ค าท่ีเก่ียวกบัอนิจจงั  ไดแ้ก่ ๑. อนิจจงั  คือ  ขนัธ ์๕  

สภาวะท่ีไม่เท่ียง  ๒. อนิจจลกัษณะ (อนิจจตา) คือ  อาการของ
ขนัธ ์ ๕  ท่ีไม่เท่ียง  ๓. อนิจจานุปัสสนา  คือ  ปัญญาท่ีเขา้ไปตาม
เห็นวา่ขนัธ ์  ๕  น้ัน  ไม่เท่ียง   ๔. อนิจจานุปัสส ี  คือ  ผูมี้ปกติ
พิจารณาขนัธ ์ ๕  โดยความเป็นของไม่เท่ียง  เม่ือเห็นส่ิงใดไม่เท่ียง  
ก็ตอ้งเห็นส่ิงน้ันวา่ เป็นทุกข ์เป็นอนัตตาดว้ย เพราะเป็นส่ิงเดียวกนั 
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๖๕ 
มีค า  ๔  ค าท่ีเก่ียวกบัทุกขงั  ไดแ้ก่  ๑. ทุกขงั  คือ  ขนัธ ์ ๕  

สภาวะท่ีเป็นทุกข ์๒. ทุกขลกัษณะ (ทุกขตา) คือ อาการของขนัธ ์๕  
ท่ีทนอยูไ่ม่ได ้ ทนไดย้าก  ถูกเบียดเบียน  ๓. ทุกขานุปัสสนา  คือ  
ปัญญาท่ีเขา้ไปเห็นขนัธ ์๕  โดยความทนอยูไ่ม่ได ้ ๔. ทุกขานุปัสส ี 
คือ  ผูมี้ปกติพิจารณาขนัธ ์ ๕  โดยความเป็นของทนไดย้าก 

 

มีค า  ๔  ค าท่ีเก่ียวกบัอนัตตา  ไดแ้ก่  ๑. อนตัตา คือ ขนัธ ์๕  
เป็นปรมตัถ ์เป็นนามรูป ไม่ใชอ่ตัตา ๒. อนตัตลกัษณะ (อนัตตตา)  
คือ อาการของขนัธ ์๕  ท่ีบงัคบับญัชาไม่ได ้ ไมมี่อตัตาอยูใ่นขนัธ ์๕  
๓. อนตัตานุปัสสนา  คือ  ปัญญาท่ีเขา้ไปเห็นขนัธ ์ ๕  โดยความ
เป็นอนัตตา  และ  ๔. อนตัตานุปัสสี  คือ  ผูมี้ปกติพิจารณาขนัธ ์๕  
โดยความเป็นอนัตตา 

 

ผูท่ี้จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได ้  ตอ้งพิจารณาไตรลกัษณ ์ 
แต่ก่อนท่ีจะเห็นไตรลกัษณ ์  ตอ้งเห็นวิเสสลกัษณะก่อน   ตอ้งเห็น
ปัจจตัตลกัษณะก่อน   ตอ้งเห็นสภาวลกัษณะก่อน   ตอ้งเห็นสภาวะ
ตวัจริงก่อน  จะเรียกวา่  ขนัธ ์ อายตนะ  หรือธาตุก็ตาม  มีตวัจริง 

    

ไตรลกัษณเ์ป็นบญัญติัพิเศษ  ไม่ใชเ่ป็นสภาวะ  ไตรลกัษณ์
เป็นอาการของสภาวธรรม  เป็นอาการของรูปท่ีไม่เท่ียง  เป็นทุกข ์ 
เป็นอนัตตา  ไตรลกัษณเ์ป็นอาการของเวทนา  สญัญา  สงัขาร  
วิญญาณ  ท่ีมีแลว้ก็ไม่มี  ตั้งอยูไ่ม่ได ้  ทนอยูไ่ม่ได ้  ถูกเบียดเบียน  
เป็นนามธรรม  รูปธรรม  ท่ีไม่อยูใ่นอ านาจบงัคบับญัชาของใคร   
เพราะฉะน้ัน   ไตรลกัษณ ์   ไม่ใชต่วัสภาวะ   แต่ไตรลกัษณเ์ป็น
อาการของสภาวธรรม   จึงเขา้ไปพิจารณาไตรลกัษณก์่อน ... ไม่ได ้ 

_18-1133 (�����).indd   65 12/18/2561 BE   2:18 PM



66 อนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้ จริงหรือ ?
 

๖๖ 
... เพราะถา้พิจารณาไตรลกัษณก์่อน  ก็จะเขา้ไปยดึถืออตัตาตวัตน  
ตวัเรา  คน สตัว ์พอ่ แม่  ฯลฯ  วา่ไม่เท่ียง  เป็นทุกข ์ เป็นอนัตตา   

 

พอ่แม่ไม่มีจริง  คน สตัวไ์ม่มีจริง  ฉะน้ัน  จึงตอ้งไถ่ถอนความ
เป็นพอ่แม่ก่อน   ถา้บอกวา่พอ่แม่ไม่มีตวัตน  เกิดจากเหตุปัจจยั  
ไม่ตอ้งตอบแทนคุณ  ก็ไม่ถูกตอ้ง  ตอ้งเขา้ใจทั้งปรมตัถแ์ละบญัญติั  
และท าหนา้ท่ีใหถู้กตอ้งดว้ย  ฉะน้ัน  จึงตอ้งเขา้ใจและประจกัษ์แจง้
สภาวธรรมก่อน  จึงจะไปพิจารณาไตรลกัษณไ์ด ้  ถา้ไม่เขา้ใจ
สภาวธรรม  ไปพิจารณาไตรลกัษณ ์ ก็ไม่มีตวัธรรมะของไตรลกัษณ์
จริงๆ ใหป้ระจกัษ์   เป็นการคิดเร่ืองไตรลกัษณ์   เป็นการปฏิบติั
ขา้มขั้น   ซ่ึงจะยงัไม่เกิดผลจริงๆ   ถา้ยงัไม่ไดผ่้านปริญญาขั้นตน้  
คือ  ญาตปริญญาเสียก่อน   แลว้จะไปเจริญตีรณปริญญาขั้นกลาง
ไดอ้ยา่งไร   ฉะน้ัน   ตอ้งผ่านญาตปริญญาก่อน   จึงสามารถเจริญ
ตีรณปริญญาได ้  ถึงจะสามารถไปเจริญปหานปริญญาได ้

 

อรยิกรธรรม  มี  ๒  อยา่ง  คือ  ไตรลกัษณ์  และอริยสจั  ๔ 
(ฎีกามูลปริยายสูตร ม.มู.)   อริยสจั  ๔  ก็เป็นธรรมท่ีท าใหบ้รรลุ
เป็นพระอริยบุคคล   ไตรลกัษณเ์ก่ียวขอ้งกบัอริยสจั  ๔  อยา่งไร ?  
... คือ  ไตรลกัษณเ์ป็นอารมณข์องโลกียมคัคสจั  ท่ีตอ้งเขา้ไป
ก าหนดรูใ้นทุกขสจั  ไตรลกัษณเ์ป็นอาการของทุกขสจั  แต่ตอ้งรู ้
ดว้ยโลกียมคัคสจั  จึงสามารถท่ีจะปหานสมุทยั  และรูแ้จง้นิโรธได ้ 

 

๓. สภาวลักษณะเป็นอารมณข์องญาตปริญญา 
ไตรลักษณ์เป็นอารมณ์ของตีรณปริญญา ปหานปริญญา 
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๖๗ 

สภาวลักษณะ หรอื ปัจจัตตลักษณะ หรือ 
วิเสสลักษณะ เป็นอารมณข์องญาตปริญญา 
ญาตปริญญา คือ สุตมยญาณ จินตามยญาณและภาวนามย-

ญาณบางส่วน  
 

ญาตปริญญา   ขั้นปริยติั   เป็นสุตมยญาณและจินตามยญาณ    
แต่ถา้เป็นขั้นปฏิบติั  ญาตปริญญามี ๒ ขั้น  คือ  นามรูปปริจเฉท-
ญาณและปัจจยปริคหญาณ   ฉะน้ัน   ญาตปริญญาตอ้งรอบรู ้ หรือ
รูโ้ดยรอบ  ทั้งขั้นปริยติั  และขั้นปฏิบติั 

ขณะท่ีศึกษาเรียนรูเ้ป็นปัจจยัเก้ือกูลแก่ญาตปริญญา  เม่ือจะ
เอาความรูไ้ปปฏิบติั   ถึงแมท้รงพระไตรปิฎก   แต่ไม่นอ้มไปปฏิบติั   
แมท้รงจ าได ้ก็ไม่เรียกวา่เป็นญาตปริญญา  เพราะยงัไม่คิดออกจาก
วฏัฏะ   ไม่คิดจะก าหนดรูทุ้กขเ์ป็นตน้   แต่ถา้น้อมไปในการปฏิบติั   
จึงเป็นญาตปริญญา  ขึ้ นอยูก่บัการตั้งจิตวา่  จะทรงจ าไวเ้พื่ออะไร  
ทรงไวแ้ลว้  จะเอาไปปฏิบติัไดห้รือไม่ ?  บางคนทรงไว ้ แต่ปฏิบติั
ไม่ได ้  เหมือนคนท่ีเรียนจบปริญญาตรี  โท  เอก  สาขาต่างๆ 
มาแลว้   เรียนจบกลบัไปขายก๋วยเต๋ียวเสียน่ี ! ... 

 

สามัญญลักษณะหรือไตรลักษณ์เป็นอารมณ์
ของตีรณปริญญาและปหานปริญญา 

ตีรณปริญญาเป็นวิปัสสนาญาณ  ๒  ขั้น  คือ  สมัมสนญาณ
และอุทยพัพยญาณ  เป็นการพิจารณาเห็นโดยไม่เท่ียง  เป็นทุกข ์ 
เป็นอนัตตา   สมัมสนญาณเป็นการพิจารณาไตรลกัษณใ์นขนัธ ์ ๕  
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๖๘ 
โดยยอ่  เป็นปุพพภาคของอุทยพัพยญาณ   อุทยพัพยญาณเป็นการ
เห็นความเกิดดบั  และตอ้งรูว้า่ไม่เท่ียง  เป็นทุกข ์ เป็นอนัตตาดว้ย  

  

ปหานปริญญา  ตั้งแต่ภงัคานุปัสสนาญาณเป็นตน้ไป  ภงัคา-
นุปัสสนาญาณพิจารณาเห็นแต่ความดบั  ท าใหเ้กิดความเบ่ือหน่าย  
คลายก าหนัด  ท าใหล้ะกิเลสไดเ้ป็นกอบเป็นก า 

 

ปริญญา  ๒  ขั้นน้ี (ตีรณ-ปหาน)  มีไตรลกัษณเ์ป็นอารมณ ์  
แต่ถามว่า  ไตรลกัษณข์องอะไร ?   ตอบว่า  ไตรลกัษณข์อง
สภาวธรรม   ขณะท่ีมีไตรลกัษณ ์ ก็มีสภาวธรรมดว้ย 

 

ตอนท่ีเรียน ก ข ค ง  ชั้นอนุบาลหรือชั้นประถม  ตอ้งจ าและ
สะกดทีละตวั  แต่พอข้ึนชั้นมธัยม  อ่านเป็นค าเป็นประโยคไปเลย   
ก็มี ก ข ค ง อยูใ่นน้ัน  ไม่ตอ้งสะกดแลว้  ไม่เคยคิดถึง ก ข ค ง  
แต่อ่านเป็นค า  เป็นประโยค  และรูค้วามหมายไดเ้ลย  ดว้ยความ
ช านาญ   เช่นเดียวกบัตอนท่ีอ่านไตรลกัษณไ์ด ้  ก็ไม่ใชไ่ม่มีสภาว-
ลกัษณะ  เพราะประจกัษ์แจง้สภาวลกัษณะมาแลว้  แต่ถา้ยงัไม่
ประจกัษ์แจง้สภาวลกัษณะมา  ไปพิจารณาไตรลกัษณ์  ในเม่ือไม่
เคยเห็นสภาวธรรม  ยงัไม่ประจกัษ์แจง้สภาวธรรม  ก็จะเป็นไตร-
ลกัษณแ์บบลอยๆ  คิดเอาเองวา่ นัน่ไม่เท่ียง น่ีไม่เท่ียง น่ีเป็นทุกข ์ 
น่ีเป็นอนัตตา  จะคิดก็ได ้  เป็นกุศลไดด้ว้ย  ดีกวา่ไปคิดอยา่งอ่ืน  
แต่วิปัสสนาญาณไม่เกิด  เพราะไม่ไดเ้ป็นไปตามล าดบั 

 

ใหรู้ไ้วเ้ป็นหลกัเบ้ืองตน้วา่  สภาวลกัษณะหรือปัจจตัตลกัษณะ  
หรือวิเสสลกัษณะ  เป็นอารมณข์องญาตปริญญา  ส่วนไตรลกัษณ์
เป็นอารมณข์องตีรณปริญญา  และปหานปริญญา 
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๖๙ 

๔. สภาวลักษณะมีในทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค สัจจวิมุติ 
ไตรลักษณ์นับเนื่องในทุกขสัจ 

ทุกขสจัมีสภาวลกัษณะ   อุปาทานขนัธ ์ ๕  มีลกัษณะของตน  
สมุทยัสจัมีลกัษณะของตน  เชน่  โลภะมีลกัษณะยนิดี  พอใจ  

เพลิดเพลิน  ติดขอ้ง   
นิโรธมีลกัษณะ  คือ  สนัติ  สงบจากสงัขาร  และกิเลสทั้งปวง  

ถา้สงบจากกิเลสเป็นสอุปาทิเสสนิพพาน (ยงัมีขนัธเ์หลือ)  ถา้สงบ
จากสงัขารเป็นอนุปาทิเสสนิพพาน (ไม่มีขนัธเ์หลือ) 

มรรคมีองค ์๘  มีลกัษณะ  คือ  สมัมาทิฏฐิ-เห็นชอบ  สมัมา
สงักปัปะ-ด าริชอบ  ตรึก  กา้วไป   สมัมาวาจา-ก าหนดโดยชอบ  
สมัมากมัมนัตะ-ตั้งขึ้ นโดยชอบ สมัมาอาชีวะ-ผ่องแผว้ชอบ สมัมา- 
วายามะ-เพียรชอบ สมัมาสติ-ระลึกชอบ สมัมาสมาธิ-ตั้งจิตมัน่ชอบ  

มคัคจิต  ผลจิต  เป็นสจัจวิมุติ  มีลกัษณะ  คือ  จิตทุกดวง
เป็นใหญ่ในการรูอ้ารมณ ์

ลักขณาทิจตุกกะของจิต 
วิชานนลกฺขณ    จิตมีการรูแ้จง้อารมณ ์ เป็นลกัษณะ 
ปุพฺพงฺคมรส  มีสภาพถึงก่อนหรือเป็นใหญ่  เป็นกิจ 
สนฺธานปจฺจุปฏฺ€าน    มีการสืบต่อไม่ขาดสาย  เป็นผลปรากฏ  
นามรูปปทฏฺ€าน       มีนามรูป  เป็นเหตุใกลใ้หเ้กิด 

 

อริยสจั  ๔  รวมทั้งสจัจวิมุติ  ต่างก็มีสภาวลกัษณะทั้งส้ิน  
แต่สามญัญลกัษณะเป็นส่ิงท่ีนับเน่ืองในทุกขสจั  นับเน่ือง  คือ

เก่ียวขอ้ง  ไม่ไดมี้ตวัจริง  เป็นอาการของทุกขสจัท่ีตอ้งเขา้ไปท า
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๗๐ 
ปริญญากิจ  ถา้พดูอยา่งละเอียด  สมุทยัก็ยงัมีไตรลกัษณ ์ มรรคก็มี
ไตรลกัษณ ์  แต่ไม่ตอ้งเขา้ไปก าหนดรู ้  ท่ีตอ้งเขา้ไปก าหนดรูโ้ดย
ไตรลกัษณคื์อทุกขสจั   

 

ทุกขสจัมีปริญญากิจ  ตอ้งท าปริญญา  ก าหนดรูใ้นทุกขสจั  
ปหานกิจในสมุทยัสจั   สจัฉิกิริยากิจ  ท าใหแ้จง้ในนิโรธสจั  และ
ภาวนากิจในมคัคสจั    การรูไ้ตรลกัษณเ์ป็นปริญญากิจในทุกขสจั
เท่าน้ัน (ตณัหาในอดีตเป็นสมุทยัสจั  ตณัหาในปัจจุบนัเป็นทุกขสจั) 

๕. สภาวธรรมเป็นปรมัตถธรรม 
ไตรลักษณ์เป็นบัญญัติพิเศษ 

สภาวลกัษณะ  เป็นปรมตัถธรรม 
ปรมตัถธรรม  ๔  ไดแ้ก่  จิต  เจตสิก  รูป  นิพพาน   
ปรมตัถธรรม = ปรม (ประเสริฐ, สูงสุด) + อตัถ (เน้ือความ) 

+ ธรรม (สภาวะ)    
ปรมตัถธรรม  หมายถึง  สภาวะท่ีมีเน้ือความ  คือ  มีลกัษณะ

จริงๆ  ท่ีท าใหส้ามารถเขา้ไปตรสัรูถึ้งความประเสริฐ  คือ  เป็นพระ
อริยบุคคล  สามารถตรสัรูเ้น้ือความของปรมตัถธรรม คือ สภาว- 
ธรรม  สามารถเขา้ถึงความประเสริฐได ้

 

ปรมตัถธรรม  หมายถึง  ธรรมท่ีเป็นประธานของบญัญติัก็ได ้  
ถา้ไม่มีปรมตัถธรรม  ก็ไม่มีบญัญติั   เพราะบญัญติัมาจากปรมตัถ ์  
ผูห้ญิง  ผูช้าย  บญัญติัมาจากขนัธ ์ ๕  ท่ีมีอิตถีภาวะ  ปุริสภาวะ ฯ   

บญัญติัมีขึ้ นมาไดก็้มาจากปรมตัถ ์ ถา้ไม่มีปรมตัถ ์ บญัญติัจะ
มีไม่ได ้ ฉะน้ัน  ปรมตัถธรรมจึงเป็นประธานของบญัญติั   
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๗๑ 
ไตรลกัษณ ์ เป็นบญัญติัพิเศษ   บญัญติัทัว่ๆ ไป  ท าใหเ้วียน

วา่ยอยูใ่นวฏัฏะยาวนาน  แต่ไตรลกัษณเ์ป็นบญัญติัพิเศษ  เพราะวา่
สามารถท าใหอ้อกจากวฏัฏะได ้  บญัญติัอยา่งอ่ืนไม่สามารถท าให้
ออกจากวฏัฏะไดโ้ดยตรง   เหมือนสามญัญลกัษณะหรือไตรลกัษณ ์ 

  

ธรรมะท่ีมาเรียนกนั  เป็นบญัญติัพิเศษ  หรือบญัญติัปกติ ?  
... ถา้เรียนแลว้ท าใหไ้ปสวรรค ์ เป็นไปในวฏัฏะ ก็เป็นบญัญติัปกติ  
แต่ถา้เรียนเพ่ือออกจากวฏัฏะ  เราตอ้งเขา้สู่ไตรลกัษณ ์ นอ้มไปถึง
ไตรลกัษณ ์ จึงจะออกจากวฏัฏะได ้  เป็นชอ่งทางท่ีท าใหเ้บ่ือหน่าย
จากขนัธ ์ ๕  เพื่อคลายก าหนัด  เพ่ือสลดัคืนอุปาทานขนัธ ์ ๕   

 

ไตรลกัษณ ์  เรียกวา่  บญัญติัพิเศษ  เพราะวา่ใกลต่้อการท า
ใหอ้อกจากวฏัฏะ  โดยการเห็นขนัธ ์ ๕  วา่ไม่เท่ียง  เป็นทุกข ์ เป็น
อนัตตา  ท าใหเ้บ่ือหน่าย  คลายก าหนัด  ท่ีเรียกวา่  บญัญติั  
เพราะไม่ไดมี้ตวัสภาวะจริงๆ  แต่วา่  เป็นอาการของสภาวธรรมท่ี
ท าใหเ้ราเห็นทุกขสจั  โดยความเป็นอาทีนวะ (เห็นเป็นโทษ) 

 

อสัสาทะ (ความน่าเพลิดเพลินยนิดี)  ไดแ้ก่  สุข  โสมนัส  
อิฏฐารมณ ์ ตณัหา  วิปลาส.   อสัสาทะ  โดยสภาวะ  เป็นวิบากกบั
ตณัหา.   สุข  โสมนัส  อิฏฐารมณเ์ป็นวิบากท่ีดี  เป็นผล,    ตณัหา  
กบัวิปลาส  เป็นเหตุ  เป็นอสัสาทะโดยตรง  ท าใหย้นิดีอยูใ่นวฏัฏะ 

 

อาทีนวะ (เป็นโทษ)  ไดแ้ก่  ทุกข ์  โทมนัส  อนิฏฐารมณ์  
ทุกขตา  ๓   หรือไตรลกัษณ ์   ท าใหอ้อกจากวฏัฏะได ้   ฉะน้ัน  
การพิจารณาเห็นไตรลกัษณ ์  เป็นการมองโดยอนิฏฐารมณ ์  เพ่ือท่ี 
จะใหเ้บ่ือหน่าย  คลายก าหนัด  มองดว้ยปัญญา  ถา้ไม่ใชพิ่จารณา
ดว้ยปัญญา  จะท าใหเ้กิดโทมนัส 
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๗๒ 

๖. สภาวลักษณะเปน็ตัวกำหนดปรมัตถธรรม ๔ 
ไตรลักษณ์เป็นอาการของปรมัตถธรรม ๓ 
สภาวลกัษณะ  เป็นตวัก าหนดปรมตัถธรรม ๔  เพราะวา่

ลกัษณะ  แปลวา่  เคร่ืองก าหนด  สภาวลกัษณะเป็นตวัท่ีก าหนด
ปรมตัถธรรม  วา่ปรมตัถธรรมแต่ละอยา่งๆ  ตวัจริง  คือ  อะไร ?  
รอ้น-เยน็เป็นตวัจริงของไฟ  แข็ง-อ่อนเป็นตวัจริงของดิน  ตึง-ไหว
เป็นตวัจริงของลม  เอิบอาบ–เกาะกุมเป็นตวัจริงของน ้า ฯลฯ 

 

การพิจารณาน ้า  ไม่ใชพิ่จารณาวา่  น ้าเอิบอาบ-เกาะกุม  
แบบท่องไปเป็นค าๆ  แต่ตอ้งหยัง่ถึงลกัษณะของอาการเอิบอาบ-
เกาะกุม หยอ่นมือลงไปในน ้า กบัแหยมื่อลงไปในทรายมีความรูสึ้ก 
ไม่เหมือนกนั  ทรายไม่มีอาการเอิบอาบ  ถา้หลบัตาหยอ่นมือลงไป
ในน ้า  จะรูไ้ดว้า่เป็นน ้า  รูไ้ดจ้ากสมัผสัและคิดท่ีใจ  เยน็คือธาตุไฟ  
ความออ่น-แข็งไมป่รากฏชดัเจน  แต่อาการเย็น-รอ้นปรากฏชดัเจน  
ขณะท่ีมือสมัผสัมีอาการเอิบอาบ  รูไ้ดท้างใจวา่  ไม่ใชข่องแข็ง  เป็น
ของเหลว  ก็คือ  ธาตุน ้า  รูว้า่เหลวนัน่คือน ้า  แต่ผูท่ี้ไม่ไดเ้จริญ
วิปัสสนา  เม่ือคิดถึงความเอิบอาบ  แลว้ก็คิดเลยไปถึงบญัญติัวา่  
เป็นน ้าอาบ  น ้าด่ืม  น ้าใส  น ้าขุ่น ฯ  น้ีเป็นบญัญติั  

 

อาการท่ีเอิบอาบ  มีแรงยดึหน่วงมาก-นอ้ย  แสดงถึงความ
เหลว  ลกัษณะของน ้าจะมีอาการเอิบอาบ  ท่ีมีคุณสมบติัพิเศษ  
สามารถลา้งส่ิงสกปรกได ้  เราถึงใชน้ ้าอาบ  เราไม่ไดใ้ชดิ้นอาบ  
ไม่ไดใ้ชท้รายอาบ  เพราะวา่  มนัไม่สามารถซึมซาบเขา้ไปในสว่น
ต่างๆ ของร่างกายไดเ้หมือนกบัน ้า   น ้ามีลกัษณะเอิบอาบ-ไหลได ้   
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๗๓ 
ถา้อาการเอิบอาบนอ้ยก็จะเป็นอาการเกาะกุม  แยกออกจากกนัได้
ยาก  เป็นอาการเกาะกุมของธาตุน ้าและมีกิจท าใหชุ้ม่ชื้ น  ตรงไหน
มีน ้ามาก  ตรงน้ันจะชุม่ชื้ น  ผลปรากฏคือการยึดไว ้  

 

ธาตุน ้ามี  ๒  ลกัษณะ  คือ  ถา้เอิบอาบมาก  จะมีลกัษณะ
ไหลได ้  พรอ้มท่ีจะไหล  ถา้ท่ีสม า่เสมอจะไม่ไหล  แต่ถา้ท่ีเอียง
เม่ือไร  หรือมีการเพิ่มความดนั  จึงจะไหล  แต่ถา้ความเอิบอาบ
นอ้ย  จะกลายเป็นเหมือนกาว  ยดึกนัอยู ่ เกาะกุมกนัไว ้

 

ทรายไม่มีลกัษณะเอิบอาบ  แต่มนัสามารถไหลได ้ ถา้เราเอา
ไปเท  อาการไหลของทราย  นัน่คือ  ธาตุลมท่ีเคล่ือนไหว  แต่
ลกัษณะของธาตุน ้าในเม็ดทราย  คือ  เกาะกุม   ท าใหย้ดึกนัอยู่
เป็นเม็ดทรายได ้  นัน่คือ  ลกัษณะธาตุน ้าท่ีแสดงอาการเกาะกุม  
ไม่ไดแ้สดงอาการเอิบอาบหรือไหลริน 

 

วนัสงกรานต ์  เล่นน ้า  สาดน ้ากนั  เราชอบ  เรารูว้า่เป็นน ้า
จึงไม่หลบ  แต่ถา้มีคนเอากอ้นดินจะมาขวา้งเรา  เราเห็นและคิดถึง
ธาตุดิน  ถา้ถูกเราจะตอ้งเจ็บ  เราจึงหลบ  นัน่คือ  เราคิดถึง 
ปรมตัถธรรม   แต่เราไม่ไดรู้ต้ามเป็นจริงวา่   เป็นปรมตัถธรรม  
เราคิดเลยไปถึงบญัญติั   บญัญติัท่ีเป็นสสมัภารปถวี   น ้าท่ีเอามา
ด่ืมก็เป็นบญัญติั   ใจเราคิดถึงปรมตัถด์ว้ย  แต่เราไม่ไดรู้ต้ามความ
เป็นจริงวา่เป็นปรมตัถ ์  รูเ้พียงบญัญติัท่ีเป็นสสมัภารอาโป 

 

มโนวิญญาณ  คือ  จิตท่ีรูธ้าตุน ้า  แต่เม่ือปัญญาไม่เกิด  ก็ไม่ 
ไดรู้ธ้าตุน ้าตามเป็นจริง  มีแต่จิตเท่าน้ันท่ีรูอ้าการเอิบอาบ  แลว้
ล่วงเลยไปถึงบญัญติั   ธาตุน ้าเปล่ียนแปลงได ้ เชน่  ถา้ลดอุณหภูมิ
ลงก็จะกลายเป็นของแข็ง  กลายเป็นธาตุน ้าท่ีเป็นอาการเกาะกุม  
เป็นน ้าแข็ง  ความเอิบอาบหายไป  แต่ธาตุน ้าตอนท่ีอุณหภูมิปกติ  
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๗๔ 
ธาตุดินท่ีมีลกัษณะแข็งไม่ปรากฏ  ธาตุดินปรากฏในลกัษณะอ่อน  
ถา้ลดอุณหภูมิลง  ลกัษณะอ่อนจะหายไป  กลายเป็นของแข็ง  ให้
ทราบวา่  เอิบอาบเป็นธาตุน ้า  แข็งเป็นธาตุดิน  เยน็เป็นธาตุไฟ 

 

ควรพิจารณาใหเ้ห็นตามความเป็นจริง  ความรอ้น-เยน็  เป็น
ธาตุไฟ   ความแข็ง-อ่อน  เป็นธาตุดิน   เอิบอาบ-เกาะกุม  เป็น
ธาตุน ้า   ตึง-ไหว  เป็นธาตุลม  เป็นตน้  ทั้งหมดเป็นรูปขนัธ ์ เป็น
รูปธรรม  เพราะมีการแตกดบัเส่ือมสลายจากปัจจยัท่ีเป็นขา้ศึก 

 

คนในครั้งพุทธกาลไม่ไดส้บัสน  เขารูว้า่  บญัญติัไม่มีสภาวะ
ตามความเป็นจริง  จะกล่าวถึงบญัญติัอะไร  ก็สามารถลว้งลึกไปถึง
ปรมตัถไ์ด ้  น ้าตา  น ้าเหลือง  น ้าเลือด  น ้าเหง่ือ ฯ  เป็นบญัญติั  
แต่ท่ีออกมาเป็นน ้า  เพราะมีอาการเอิบอาบ-เกาะกุม  บญัญติั
เรียกวา่อะไร เชน่ น ้าคลอง น ้าตก  คือ  อาการเอิบอาบ  เขาไม่ได้
สบัสนบญัญติั  ปรมตัถ ์   พดูถึงอะไร  เขาสามารถหยัง่ลึกลงไปได ้   
เห็นใบไมร้่วง  เขาพิจารณาถึงความไม่เท่ียง  หยัง่ลงในไตรลกัษณ ์ 
ก็ตรสัรูไ้ด ้ อุตุชรูป (รูปท่ีเกิดจากฤดู) ภายนอกก็ไม่ต่างจากอุตุชรูป
ภายใน  เพราะเป็นรูปเสมอกนั  ใบไม ้  คือ  อวินิพโภครูป (รูป
มาตรฐานของทุกส่ิง  กลุ่มเล็กท่ีสุดท่ีแยกออกจากกนัไม่ไดมี้ ๘ รูป  
คือ ดิน น ้า ไฟ ลม สี กล่ิน รส โอชา)  แต่ในร่างกายของเรา
นอกจากมีอวินิพโภครูปแลว้   ยงัมีรูปท่ีเกิดจากสมุฏฐาน  ๔ (เหตุ
เกิดของรูป ๔  คือ  กรรม  จิต  อุตุ  อาหาร)   ถา้ภายนอกไม่เท่ียง  
ภายในก็ไม่เท่ียง  ถา้รูปภายในไม่เท่ียง  จิตเจตสิกก็ไม่เท่ียง  ฉะน้ัน  
ตอ้งนอ้มมาสู่ขนัธ์  ๕   อาศยัใบไมเ้ป็นอารมณ ์  ใบไมท่ี้เหลืองร่วง
ก็ตรสัรูไ้ด ้  แต่ยุคน้ีตอ้งมาแยกวา่  อะไรเป็นปรมตัถ ์  อะไรเป็น
บญัญติั  เพราะยดึมัน่วา่  บญัญติัเป็นอารมณข์องวิปัสสนาไม่ได ้  
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๗๕ 
ในสมยัก่อน  นางอมัพปาลีเถรีพิจารณาผมสีด า  กลายเป็นสี

หงอกเหมือนป่านปอ  ค าสอนของพระพุทธเจา้เป็นค าจริงแทไ้ม่แปร
เป็นอ่ืน (สจัจวาที)  เม่ือก่อนหนา้อกเต่งตึง  เด๋ียวน้ีเหมือนถุงหนังไม่
มีน ้า ฯลฯ  พิจารณาร่างกายเอาความสวยงามในอดีต  เทียบกบั
ความทรุดโทรมในปัจจุบนั  เป็นวิปัสสนาของท่าน ยงัตรสัรูไ้ดเ้ลย...  

 

เวลาท่ีน ้ามากระทบร่างกาย ไม่มีอาการแข็ง  ท่ีไหวไดไ้ม่ใชน่ ้า  
แต่เป็นลม  ควรก าหนดวา่ท่ีอาบน ้าน้ี  น ้าเป็นบญัญติั  แต่ท่ีสบาย
ขึ้ นมา  เพราะมีความเย็นหรืออุ่น  นัน่คือธาตุไฟ  ท่ีท าใหเ้น้ือตวั
สะอาดไดคื้ออาการของน ้า   ซ่ึงมนัเอิบอาบ   สามารถพาส่ิงสกปรก
ออกไปได ้  นัน่คืออาการของธาตุน ้า  ท่ีมากระทบ  รูส้มัผสัได ้  
ขณะท่ีรูส่ิ้งมากระทบ  นัน่คือกายวิญญาณ  แต่ส่ิงท่ีมากระทบคือ
อะไร  เราตอ้งแยกใหอ้อก   น ้าไม่ไดก้ระทบร่างกาย  เฉพาะธาตุ
ดิน  ไฟ  ลม  รูป  ๓  รูปน้ีเท่าน้ัน  ท่ีกระทบร่างกายได ้  

 

บญัญติั  คือ  เขา้ไปรูเ้ร่ืองเม่ือไร  ถา้ไปรูค้วามหมายเม่ือไร  
นัน่คือเป็นบญัญติัแลว้  การเจริญวิปัสสนาไมใ่ชห่า้มไม่ใหรู้บ้ญัญติั  
ถา้หา้มรูบ้ญัญติันัน่เป็นโทมนัส (เสียใจ) ถา้อยากจะใหรู้แ้ต่ปรมตัถ ์
นัน่เป็นอภิชฌา (อยากได)้  แต่จะตอ้งรูว้า่  ขณะใดเป็นปรมตัถ ์ 
ขณะใดเป็นบญัญติั เท่าน้ีก็เป็นการแยกปรมตัถอ์อกจากบญัญติัแลว้  
เชน่เดียวกนั  ถา้รูส้ภาวะของรูปวา่เป็นอย่างน้ี  ไม่ใชน่าม  รูส้ภาวะ
ของนามวา่เป็นอยา่งน้ี  ไม่ใชรู่ป  จนประจกัษ์แจง้รูป  ประจกัษ์แจง้
นาม  นัน่ก็เป็นการแยกนามรูปแลว้  เรียกวา่  นามรูปปริจเฉท-
ญาณ  เป็นวิปัสสนาญาณแรก  โดยไม่ตอ้งไปท าอะไรอยา่งอ่ืน  แค่
เพียงสงัเกต  ใส่ใจท่ีลกัษณะของรูปแต่ละรูป  นามแต่ละนามเท่าน้ัน      
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๗๖ 
การกระทบเป็นปรมตัถ ์  ตอนระลึกไดเ้ป็นสติ  แต่ตอนท่ีเกิด

ปัญญา   ตอ้งรูว้า่อะไรมากระทบ   เพราะส่ิงท่ีมากระทบทางกายได้
มี  ๓  รูป  คือ  ดิน  ไฟ  ลม  ไม่มีธาตุน ้า  ฉะน้ัน  การพิจารณา
ธาตุน ้าได ้ คือ  ตอ้งมีการคิด   ไม่ใชคิ่ดเร่ืองราว   แต่คิดถึงอาการ
ท่ีเอิบอาบ  ท าใหส้ามารถช าระลา้งส่ิงสกปรกออกไปได ้  เป็น
ลกัษณะพิเศษของธาตุน ้า   

 

ส่ิงส าคญัคือความเขา้ใจ หากมีความเขา้ใจ จึงสามารถเจริญ
ภาวนาได ้  การเจริญสติปัฏฐาน  เพื่อละอภิชฌาและโทมนัส  ถา้มี
อวิชชา (หลง ไมรู่)้ มาก หรือเป็นขอ้ปฏิบติัท่ีท าใหมี้อภิชฌา (โลภะ) 
มาก  หรือท าใหเ้กิดโทมนัส (โทสะ) มาก  ก็เจริญสติปัฏฐานไม่ได ้ 
หลายคนชอบเอาตนไปเปรียบกบัคนท่ีบารมีเต็ม  เชน่  เจา้สรกานิ   
ด่ืมเหลา้ก็ยงับรรลุธรรมได ้? ...  ท่านบารมีเต็มแลว้  แต่ในปัจจุบนั
ถา้ด่ืมเหลา้แลว้จะบรรลุเหมือนท่านไหม ? ... ก็เป็นไปไมไ่ด ้ ไม่ด่ืม
เหลา้ยงัเมาขนาดน้ี  ถา้ด่ืมเหลา้  จะเมายิง่กวา่น้ีสกัเท่าไร ? (เมา
ในวยั  ในความไม่มีโรค  เมาในชีวิต  มวัเมาโดยประการต่างๆ) 

 

สภาวลกัษณะเป็นตวัก าหนดปรมตัถธรรม ๔  ส่วนไตรลกัษณ์
เป็นอาการของปรมตัถธรรม  ๓  เพราะพระนิพพานไม่มีไตรลกัษณ ์  
มีแต่เอกลกัษณ ์ คือ  อนัตตาอยา่งเดียว 

 

ไตรลกัษณเ์ป็นอาการของปรมตัถธรรม  ๓  คือ  จิต  เจตสิก  
รูป  มีไตรลกัษณเ์สมอกนัจึงเรียกวา่  สามญัญลกัษณะ   

 

ถา้เป็นวิเสสลกัษณะ  ปัจจตัตลกัษณะ  ลกัษณะไม่เหมือนกนั  
เจตสิกทั้ง ๕๒  มีลกัษณะเหมือนกนัก็ได ้  ไม่เหมือนกนัก็ได ้ 
เหมือนกนัคือเป็นเจตสิกเหมือนกนั เกิดพรอ้ม ดบัพรอ้ม มีอารมณ์
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๗๗ 
เดียวกนั  เกิดท่ีเดียวกนั  เป็นสมัปยุตตลกัษณะ  เป็นสงัขารธรรม
เหมือนกนั  แต่โดยปัจจตัตลกัษณะ  หรือวิเสสลกัษณะไมเ่หมือนกนั  
แต่วา่สามญัญลกัษณะเหมือนกนั  เป็นเจตสิกเหมือนกนั  เป็น
สงัขารธรรมเหมือนกนั   มีทั้งความเหมือนและความต่าง 

๗. สภาวลักษณะเป็นส่วนหนึง่ของลกัขณาทิจตุกกะ  
     ไตรลักษณ์เป็นส่วนหนึ่งของอาทีนวะ  

ลกัขณาทิจตุกกะ  คือ  ธรรม  ๔  อยา่ง  มีลกัษณะเป็นตน้  
ไดแ้ก่  ลกัษณะ  กิจ  ผลปรากฏ  เหตุใกลใ้หเ้กิด  เป็นหมวดธรรม
ท่ีท าใหเ้ขา้ถึงปรมตัถธรรม   เพราะปรมตัถธรรมเขา้ถึงไม่ไดง้่ายๆ  
เราชินกบัโลกสมมุติบญัญติัมาตั้งแต่เกิด มีชาติไหนท่ีเราเกิดมาแลว้
ไม่รูส้มมุติบญัญติั  มีบา้งไหม ? ... ไม่มี  เพราะจิตเป็นตวับญัญติั  
หลงัจากเห็นแลว้ จิตทางมโนทวารก็บญัญติัทนัที จิตเป็นตวับญัญติั  
ชาวโลกทุกสงัคมก็สมมุติซอ้นเขา้ไปอีก  จึงท าใหค้นส่วนใหญ่หลง
ไปกบัโลก  เขา้ไม่ถึงปรมตัถธรรม   หากไม่ศึกษาเรียนรูแ้ละอบรม
วิปัสสนาปัญญา  ก็จะหลงใหลไปทุกภพชาติ   

 

ลกัขณาทิจตุกกะ  จะมีตวัลกัษณะ  มีภาวะของเขา  มีกิจการ
งาน  จิต  เจตสิก  รูป  นิพพาน  มีกิจการงาน  เชน่  ลกัษณะของ
จิตคือเป็นสภาพรูแ้จง้อารมณ ์ แต่กิจของจิต  คือ  เป็นประธานของ
สมัปยุตธรรม  เป็นประธานของเจตสิก  จิตเป็นใหญ่กวา่เจตสิก  
ดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรสัวา่  

มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา  มโนเสฏฺ€า  มโนมยา 
มนสา  เจ  ปสนฺเนน  ภาสต ิ วา  กโรต ิ วา 
ตโต   น    สุขมนฺเวติ  ฉายา   ว   อนุปายนีิ 
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๗๘ 
ธรรมทั้งหลาย  มีใจเป็นหวัหนา้  มีใจเป็นใหญ่  ส าเร็จ

แลว้ดว้ยใจ   หากบุคคลมีใจผ่องใสแลว้  พดูอยูก็่ดี  ท าอยูก็่ดี 
(หรือคิดอยูก็่ดี)  เพราะเหตุน้ัน  สุขยอ่มติดตามเขาไป  
เหมือนเงาตามตวัไป  ฉะน้ัน       (ขุ. ธ.) 

 

จิตเป็นใหญ่  เป็นประธาน  เป็นสภาพท่ีถึงก่อนกวา่เจตสิก  
เป็นใหญ่กวา่สมัปยุตธรรม  อาการปรากฏคือสืบต่อไม่มีระหวา่งคัน่    
มีนามรูปเป็นเหตุใกลใ้หเ้กิด   

 

สภาวลกัษณะหรือปัจจตัตลกัษณะ เป็นส่วนหน่ึงของลกัขณา-
ทิจตุกกะ  คือ  ตวัท่ีก าหนดสภาวธรรมใหเ้ขา้ใจ   จะเขา้ใจโดย
ลกัษณะก็ได ้ เพราะการเขา้ถึงสภาวธรรมยาก  พระพุทธเจา้จึงทรง
แสดงธรรมหลายๆ อยา่ง เพื่อจะใหเ้ขา้ถึงตวัจริง จะเขา้ถึงปรมตัถ-
ธรรมโดยลกัษณะ   โดยกิจ   เขา้ถึงโดยอาการปรากฏก็ได ้  เขา้ถึง
โดยเหตุใกลใ้หเ้กิดก็ได ้   เชน่เดียวกบัต ารวจจะจบัโจร  แต่ไม่เคย
เห็นหนา้โจร  ไม่เคยเจอตวั  อาศยัคนท่ีเคยเห็น  สเก็ตภาพ  
สืบสวน  หาเบาะแส  ถามคนน้ันคนน้ี   ในท่ีสุดก็จบัตวัโจรได ้

 

ลกัขณาทิจตุกกะ ๔ อยา่ง  เป็นส่ิงท่ีเราตอ้งศึกษา  เพื่อจะให้
เขา้ถึงปรมตัถธรรม  เพราะเขา้ถึงไม่ไดง้่าย  ตอ้งอาศยัการเรียนรู ้ 
การศึกษา  ตอ้งมีสุตมยญาณก่อนซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของญาตปริญญา   
จึงสามารถมาท าญาตปริญญาท่ีเป็นขั้นปฏิบติัไดจ้ริงๆ 

สามัญญลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของอาทีนวะ 
อาทีนวะ ๕ อยา่ง คือ ทุกข ์ โทมนัส อนิฏฐารมณ ์ ทุกขตา ๓  

(ทุกขทุกข ์  วิปริณามทุกข ์  สงัขารทุกข)์  หรือไตรลกัษณ ์  และ    
เตภูมิกสงัขาร  เป็นการแสดงทุกขสจั   
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๗๙ 
อสัสาทะ ๕ อยา่ง คือ สุข โสมนัส อิฏฐารมณ ์ตณัหา วิปลาส 

คือเตภูมิกธรรม แสดงสมุทยัสจั สมุทยัสจัโดยตรงคือตณัหา วิปลาส                             
สุข  โสมนัส  อิฏฐารมณ ์  โดยตรง  เป็นทุกขสจั  แต่วา่เป็น

อารมณท่ี์ท าใหเ้กิดตณัหา วิปลาส จึงสงเคราะหว์า่เป็นอสัสาทะดว้ย  
อารมณท่ี์เป็นสุข  โสมนัส  อิฏฐารมณ ์  เราชอบไหม ? ... ชอบ    
จึงบอกวา่มีอสัสาทะแรง  อารมณท่ี์ดีๆ ทั้งหลาย  มีอสัสาทะแรง  
จึงท าใหเ้ราตอ้งการ  ดว้ยอ านาจของตณัหา 
 

เทศนาหาระ ๖ อย่าง (เนตติปกรณ์) 
อสฺสาทาทีนวตา   นิสฺสรณมฺปิ จ ผล  อปุาโย จ 
อาณตฺตี  จ  ภควโต โยคีน   เทสนาหาโร. 
อสัสาทะ  อาทีนวะ  นิสสรณะ  ผล  อุบายและอาณัตติ  

เพื่อประโยชน์แก่โยคีบุคคลของพระพุทธเจา้ ชื่อวา่ เทสนาหาระ 
 

๑. อสฺสาโท (๑. สุข  ๒. โสมนัส  ๓. อิฏฐารมณ ์ ๔. ตณัหา 
๕. วิปัลลาส – เตภูมิกสงัขาร  แสดงถึงสมุทยัสจั) 

อสัสาทะ  ไดแ้ก่  สุข  โสมนัส  อิฏฐารมณ ์ ตณัหา  วิปลาส.  
สุข  โสมนัส  อิฏฐารมณ์  เป็นอสัสาทะโดยออ้ม  ซ่ึงเป็นตวัเหตุท่ีท า
ใหเ้กิดอสัสาทะโดยตรง  คือ  ตณัหา  วิปลาส   ตวัอสัสาทะท่ีแทจ้ริง  
คือ  ตณัหา  อนัเป็นสมุทยั 

 

วิปลาส  ๑๒  คือ  วิปลาส  ๓  x  อาการ  ๔ (งาม  เท่ียง  สุข  
อตัตา)  วิปลาส  ๓  ไดแ้ก่  สญัญาวิปลาส (ความจ าคลาดเคล่ือน)  
จิตตวิปลาส (ความคิดคลาดเคล่ือน)  ทิฏฐิวิปลาส (ความเห็น
คลาดเคล่ือน)   
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๘๐ 
วิปลาส  คือ  ความคลาดเคล่ือน  ผิดเพี้ ยน (เป็นบา้)  ทุกคน

ยงัมีส่วนของความบา้คือหลงปรมตัถ ์ แต่ไม่หลงบญัญติั  วนัๆ หน่ึง  
เราคิดถึงจิต  เจตสิก  รูปวา่  ไม่เท่ียง  เป็นทุกข ์ เป็นอนัตตา  บา้ง
ไหม ?  คิดมากนอ้ยแค่ไหน ?   ขณะท่ีเราไม่คิดดว้ยกุศล  ก็คิด
เป็นอกุศล  นัน่คือ  วิปลาส   เรายงัคงมีวิปลาสคนละมากๆ 

 

สญัญาวิปลาส  จิตตวิปลาส  ทิฏฐิวิปลาส  ในส่ิงท่ีไม่เท่ียงวา่
เท่ียง  ในส่ิงท่ีเป็นทุกขว์า่เป็นสุข  ในส่ิงท่ีเป็นอนัตตาวา่เป็นอตัตา  
ในส่ิงท่ีไม่งามวา่งาม  ปุถุชนยงัมีวิปลาสเต็มเป่ียม  พระอริยบุคคล
ตั้งแต่พระโสดาบนัข้ึนไป  ละวิปลาสไดต้ามล าดบั  จะหมดวิปลาสก็
ต่อเม่ือเป็นพระอรหนัต ์

 

พระโสดาบนัละวิปลาสได ้  ๘  คือ  ละทิฏฐิวิปลาสในอาการ
ทั้ง  ๔  ละสญัญาวิปลาสในส่ิงท่ีไม่เท่ียงวา่เท่ียง  ในส่ิงท่ีเป็นอนัตตา
วา่เป็นอตัตาไดอี้ก  ๒  ละจิตตวิปลาสในส่ิงท่ีไม่เท่ียงวา่เท่ียง  ในส่ิง
ท่ีเป็นอนัตตาวา่เป็นอตัตา  รวมอีก  ๒   เหลือวิปลาสอีก  ๔    

พระสกทาคามีไม่ไดล้ะวิปลาสเพ่ิม แต่ท าวิปลาสท่ีเหลืออีก ๔  
ใหเ้บาบางลง 

พระอนาคามีละวิปลาสไดเ้พิ่มอีก  ๒  คือ  ละสญัญาวิปลาส
และจิตตวิปลาสในส่ิงท่ีไม่งามวา่งาม 

พระอรหนัตล์ะวิปลาสท่ีเหลือ  ๒  คือ  ละสญัญาวิปลาสและ
จิตตวิปลาสในส่ิงท่ีเป็นทุกขว์า่เป็นสุข   พระอรหนัตจ์ึงหมดวิปลาส
โดยส้ินเชิง 

วิปลาส  ๑๒  เป็นมูลเหตขุองอวิชชา   วิปลาสเกิดจาก 
อโยนิโสมนสกิาร      (เนตติปกรณ์)   
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๘๑ 
๒. อาทีนโว (๑.ทุกข ์๒.โทมนัส ๓.อนิฏฐารมณ ์๔.ทุกขตา ๓ 

(หรือไตรลกัษณ)์ – เตภูมิกสงัขารทุกข ์ แสดงถึงทุกขสจั 
 

ถา้เราฟังธรรม  มีโยนิโสมนสิการบ่อยๆ  วิปลาสก็คลาย  
อวิชชาก็ไม่เกิด   การใส่ใจพิจารณาขนัธ ์  ๕  ซ่ึงเป็นทุกขสจัโดย
ความไม่เท่ียง  เป็นทุกข ์  เป็นอนัตตา  บ่อยๆ (หลงัจากประจกัษ์
แจง้นามรูปและปัจจยัของขนัธ ์ ๕  แลว้)  ยอ่มจะท าใหป้ระจกัษ์แจง้
ความเกิดดบั  เห็นโดยความเป็นภยั  โดยความเป็นโทษคืออาทีนวะ  
ท าใหเ้บ่ือหน่าย  คลายก าหนัด  และสลดัคืนไดใ้นท่ีสุด 

 

๓. นิสฺสรณ   (๑.อริยมรรค  ๒.นิพพาน  เคร่ืองออกจากวฏัฏะ 
– แสดงมคัคสจัและนิโรธสจั)   ส่วนของนิสสรณะ  คือ  อริยมรรค
อนัเป็นเหตุ (ใหถึ้ง)  และนิพพานอนัเป็นผล (ของการเจริญมรรค) 
 

มรรค ๓ ประเภท สุญญตะ อนมิิตตะ อัปปณิหิตะ 
อริยมรรคมีทั้งสุญญตะ  อนิมิตตะและอปัปณิหิตะ  คือ  เวลา

จะออกจากขนัธ ์  ๕  ในขณะสงัขารุเบกขาญาณ  บรรลุอริยมรรค  
พิจารณามากดว้ยอนัตตา ออกดว้ยอนัตตา หรืออนิจจงั หรือทุกขงั  
จะมีชื่อเรียกของมรรคท่ีต่างกนั  มรรคเรียกวา่วิโมกข ์ มี ๓ ประเภท  
เรียกช่ือตามการเจริญอนุปัสสนา  เป็นสุญญตวิโมกข ์  อนิมิตต-
วิโมกข ์  หรืออปัปณิหิตวิโมกข ์  คือ  เป็นผูย้ิง่และมากดว้ยอะไร ?  
ถา้ยิง่ดว้ยศีล  มากดว้ยอธิโมกข ์  ไดส้ทัธินทรีย ์  พิจารณาอนิจจงั  
หลุดพน้ดว้ยอนิมิตตวิโมกข ์   
 

ถา้ยิง่ดว้ยสมาธิ  มากดว้ยปัสสทัธิ  ไดส้มาธินทรีย ์ พิจารณา
ทุกขงั   หลุดพน้ดว้ยอปัปณิหิตวิโมกข ์   
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๘๒ 
ถา้ยิง่ดว้ยปัญญา  มากดว้ยเวท  ไดปั้ญญินทรีย ์  พิจารณา

อนัตตา  หลุดพน้ดว้ยสุญญตวิโมกข ์  
  

ในวุฏฐานคามินีวิปัสสนา  ปัญญานิเทศ  วิสุทธิมรรค  แสดงวา่ 
พระโยคาวจรผูห้น่ึง   ทีแรก   พิจารณาสงัขารทั้งหลายโดย

ความไม่เท่ียง    แต่เพราะวุฏฐานะ (มรรคท่ีออกจากสงัขาร)  จะได้
มีเพียงดว้ยพิจารณาโดยความไม่เท่ียงเท่าน้ันหามิได ้  ตอ้งพิจารณา
แมโ้ดยความเป็นทุกข ์  โดยความเป็นอนัตตาดว้ย  เพราะฉะน้ัน  
เธอจึงพิจารณาโดยความเป็นทุกขบ์า้ง  โดยความเป็นอนัตตาบา้ง  
เม่ือเธอปฏิบติัไปอยา่งน้ัน วุฏฐานะมีขึ้ นในกาลท่ีพิจารณาโดยความ
ไม่เท่ียง  เธอผูน้ี้ชื่อวา่  ยดึถือโดยความไม่เท่ียง (วิปัสสนาภินิเวส) 
แลว้ออกโดยความไม่เท่ียง  แต่ถา้วุฏฐานมีขึ้ นในกาลท่ีเธอพิจารณา
โดยความเป็นทุกข ์ ... โดยความเป็นอนัตตาไซร ้  เธอผูน้ี้ชื่อวา่ยดึ
โดยความไม่เท่ียงแลว้  ออกโดยความเป็นทุกข ์ ... ออกโดยความ
เป็นอนัตตา   แมใ้นการยดึถือโดยความเป็นทุกข ์ ... โดยความเป็น
อนัตตาแลว้  ออกโดยลกัษณะท่ีเหลือ  ก็นัยน้ี 

 

ก็แล  ในชนผูอ้อกจากความยดึถือ (วุฏฐานะ) เหล่าน้ี  ชนผูท่ี้
ยดึถือโดยความไม่เท่ียงก็ดี  ผูท่ี้ยดึถือโดยความเป็นทุกขก็์ดี  ผูท่ี้ยึด 
ถือโดยความเป็นอนัตตาก็ดี   แต่ในเวลาท่ีออก   วุฏฐานะมีขึ้ นโดย
ความไม่เท่ียง  ชนทั้ง ๓ น้ี  เป็นผูม้ากดว้ยอธิโมกข ์  ไดส้ทัธินทรีย ์ 
หลุดพน้ดว้ยอนิมิตตวิโมกข ์ ยอ่มเป็นสทัธานุสารี  ในขณะแหง่ปฐม
มรรค (โสดาปัตติมรรค)  เป็นสทัธาวิมุติใน  ๗  สถาน   

 

แต่ถา้วุฏฐานะมีขึ้ นโดยความเป็นทุกขไ์ซร ้  ชนทั้ง ๓ น้ันก็เป็น
ผูม้ากดว้ยปัสสทัธิ  ไดส้มาธินทรีย ์  หลุดพน้ดว้ยอปัปณิหิตวิโมกข ์ 
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๘๓ 
ยอ่มเป็นกายสกัขีในทุกสถาน  แต่วา่ในชนเหล่าน้ัน  ผูใ้ดมีอรูป-
ฌานเป็นบาท  ผูน้ั้นยอ่มเป็นอุภโตภาควิมุติในอคัรผล (อรหตัตผล)  

  

ทีน้ี  วุฏฐานะ  โดยความเป็นอนัตตา  มีขึ้ นแก่ชนทั้ง  ๓  น้ัน   
ชนทั้ง  ๓  ก็เป็นผูม้ากดว้ยเวท (ความรู)้  ไดปั้ญญินทรีย ์  หลุดพน้
ดว้ยสุญญตวิโมกข ์  ยอ่มเป็นธมัมานุสารี  ในขณะแหง่ปฐมมรรค  
เป็นทิฏฐิปัตตะใน  ๖  สถาน  เป็นปัญญาวิมุติในอคัรผลแล 

 

นิพพาน ๒ – สอุปาทิเสสนิพพาน อนุปาทิเสสนิพพาน 
สอุปาทิเสสนิพพาน บรรลุแลว้แต่ยงัไม่ตาย ยงัมีขนัธเ์หลือ 

พระโสดาบนั   พระสกทาคามี   พระอนาคามีและพระอรหนัตท่ี์ยงั
ไม่ตาย  เรียกวา่  สอุปาทิเสสบุคคล    นิพพานของท่าน  ชื่อวา่   
สอุปาทิเสสนิพพาน  คือ  ยงัมีขนัธเ์หลือ  แต่ถา้เป็นพระอรหนัตท่ี์
ส้ินชีวิตแลว้  เรียกวา่  อนุปาทิเสสบุคคล   นิพพานของท่าน  ชื่อวา่  
อนุปาทิเสสนิพพาน คือ ไม่มีขนัธเ์หลืออยูอี่ก (สอุปาทิเสสมี ๙ บคุคล 
สอุปาทิเสสสูตร องฺ. นวก. เบอร์ ๓๗ ข้อ ๒๑๖ หน้า ๗๔๙ ชุดมหามกุฏ ฯ) 

 

๔. ผล    แสดงผลแหง่เทศนา  ๒  อยา่ง  คือ   
๑) มุขยผล – ผลโดยตรง   ๒) ปรมัปรผล – ผลโดยออ้ม  
 

ถา้ฟังธรรมะแลว้ไดผ้ลจริง ๆ  คือ  มุขยผลโดยตรง  ๙  อยา่ง 
ไดแ้ก่  ๑. ไดสุ้ตมยญาณ ๑๖  ๒. ไดอ้รรถเวท ๕  ๓. ไดธ้มัมเวท ๕    
๔.-๙. ไดว้ิสุทธิ  ๖ 

 

มุขยผล  ๙  อยา่ง  คือ 
๑) สุตมยญาณ  ๑๖  ขอ้  ปัญญาท่ีเกิดจากการฟัง  ท าให้

แยกแยะธรรมต่าง ๆ ไดล้ะเอียดลออ (ความรูท่ี้เกิดจากการฟังแลว้
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๘๔ 
ทรงจ าไว ้  ไดแ้ก่  ๑. อภิญเญยยธรรม  ๒. ปริญเญยยธรรม         
๓. ปหาตพัพธรรม  ๔. สจัฉิกาตพัพธรรม   ๕. ภาเวตพัพธรรม     
๖. หานภาคิยธรรม    ๗. ฐิติภาคิยธรรม    ๘. วิเสสภาคิยธรรม    
๙. นิพเพธภาคิยธรรม  ๑๐. สงัขารทั้งหลายไม่เท่ียง  ๑๑. สงัขาร
ทั้งหลายเป็นทุกข ์๑๒. ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา ๑๓. น้ีทุกขอริยสจั  
๑๔. น้ีทุกขสมุทยัอริยสจั ๑๕. น้ีทุกขนิโรธอริยสจั  ๑๖. น้ีทุกขนิโรธ
คามินีปฏิปทาอริยสจั.  ศึกษาเพ่ิมใน  ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค) 

 

๒) อรรถเวท  คือ  ฟังแลว้เขา้ใจ  ซาบซ้ึง  เกิดปีติ ปราโมทย ์ 
จากการเขา้ใจในเน้ือความ  อรรถะเป็นเน้ือความ  อรรถหมายถึงผล 
ก็ได ้ ๕  อยา่ง  ไดแ้ก่  อฏัฐกถา ปัจจยุบบนั วิบาก กิริยา นิพพาน   

 

๓) ธมัมเวท คือ ไดค้วามซาบซ้ึง  ความไพเราะจากพยญัชนะ  
เกิดปีติ  ปราโมทย ์ ธรรมะเป็นพยญัชนะ  ธรรมะหมายถึงเหตุก็ได ้ 
๕  อยา่ง  ไดแ้ก่  พระพุทธพจน์  ปัจจยั  กุศล  อกุศล  อริยมรรค   

  

อรรถเวท  ธมัมเวท  คือ  มีความรูใ้นเน้ือความและมีความรู ้
ในพยญัชนะ  สมกนั  เขา้กนั  เกิดปีติปราโมทย ์ อรรถเวท  ธรรม-
เวทคือพุทธพจน์ท่ีมีถอ้ยค าไพเราะ  เน้ือความลึกซ้ึง  ท าใหเ้ขา้ใจ.  
พระพุทธพจน์เป็นเหตุของอฏัฐกถา  ท่ีเป็นผล   ปัจจยัเป็นเหตุของ 
ปัจจยุบบนั  ท่ีเป็นผล   กุศล-อกุศลเป็นเหตุของวิบาก  ซ่ึงเป็นผล  
หากดบักุศล-อกุศลไดส้ิ้นเชิง  ก็เป็นเหตุแหง่กิริยาของพระอรหนัต์
อนัเป็นผล   อริยมรรคเป็นเหตุใหถึ้งของพระนิพพานซ่ึงเป็นผล 

 

๔)-๙) วิสุทธิ  ๖  ไดแ้ก่  สีลวิสุทธิจนกระทัง่ถึงปฏิปทา-
ญาณทสัสนวิสุทธิ  ไม่ถือเอาญาณทสัสนวิสุทธิ  เพราะเป็นมรรค  
อยูใ่นนิสสรณะแลว้   
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๘๔ 
ทรงจ าไว ้  ไดแ้ก่  ๑. อภิญเญยยธรรม  ๒. ปริญเญยยธรรม         
๓. ปหาตพัพธรรม  ๔. สจัฉิกาตพัพธรรม   ๕. ภาเวตพัพธรรม     
๖. หานภาคิยธรรม    ๗. ฐิติภาคิยธรรม    ๘. วิเสสภาคิยธรรม    
๙. นิพเพธภาคิยธรรม  ๑๐. สงัขารทั้งหลายไม่เท่ียง  ๑๑. สงัขาร
ทั้งหลายเป็นทุกข ์๑๒. ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา ๑๓. น้ีทุกขอริยสจั  
๑๔. น้ีทุกขสมุทยัอริยสจั ๑๕. น้ีทุกขนิโรธอริยสจั  ๑๖. น้ีทุกขนิโรธ
คามินีปฏิปทาอริยสจั.  ศึกษาเพ่ิมใน  ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค) 

 

๒) อรรถเวท  คือ  ฟังแลว้เขา้ใจ  ซาบซ้ึง  เกิดปีติ ปราโมทย ์ 
จากการเขา้ใจในเน้ือความ  อรรถะเป็นเน้ือความ  อรรถหมายถึงผล 
ก็ได ้ ๕  อยา่ง  ไดแ้ก่  อฏัฐกถา ปัจจยุบบนั วิบาก กิริยา นิพพาน   

 

๓) ธมัมเวท คือ ไดค้วามซาบซ้ึง  ความไพเราะจากพยญัชนะ  
เกิดปีติ  ปราโมทย ์ ธรรมะเป็นพยญัชนะ  ธรรมะหมายถึงเหตุก็ได ้ 
๕  อยา่ง  ไดแ้ก่  พระพุทธพจน์  ปัจจยั  กุศล  อกุศล  อริยมรรค   

  

อรรถเวท  ธมัมเวท  คือ  มีความรูใ้นเน้ือความและมีความรู ้
ในพยญัชนะ  สมกนั  เขา้กนั  เกิดปีติปราโมทย ์ อรรถเวท  ธรรม-
เวทคือพุทธพจน์ท่ีมีถอ้ยค าไพเราะ  เน้ือความลึกซ้ึง  ท าใหเ้ขา้ใจ.  
พระพุทธพจน์เป็นเหตุของอฏัฐกถา  ท่ีเป็นผล   ปัจจยัเป็นเหตุของ 
ปัจจยุบบนั  ท่ีเป็นผล   กุศล-อกุศลเป็นเหตุของวิบาก  ซ่ึงเป็นผล  
หากดบักุศล-อกุศลไดส้ิ้นเชิง  ก็เป็นเหตุแหง่กิริยาของพระอรหนัต์
อนัเป็นผล   อริยมรรคเป็นเหตุใหถึ้งของพระนิพพานซ่ึงเป็นผล 

 

๔)-๙) วิสุทธิ  ๖  ไดแ้ก่  สีลวิสุทธิจนกระทัง่ถึงปฏิปทา-
ญาณทสัสนวิสุทธิ  ไม่ถือเอาญาณทสัสนวิสุทธิ  เพราะเป็นมรรค  
อยูใ่นนิสสรณะแลว้   

 
๘๕ 

สีลวิสุทธิยงัไม่เขา้ขั้นภาวนาโดยตรง  ขั้นภาวนาโดยตรง  คือ
สมถวิปัสสนา  ซ่ึงเร่ิมจากจิตตวิสุทธิ  จิตตวิสุทธิเป็นสมถะ  ท่ีเหลือ  
คือ  ทิฏฐิวิสุทธิ  กงัขาวิตรณวิสุทธิ  มคัคามคัคญาณทสัสนวิสุทธิ  
ปฏิปทาญาณทสัสนวิสุทธิ   ๕  วิสุทธิน้ี  เป็นวิปัสสนาปัญญา 

 

ปรมัปรผล  ผลท่ีในสมัปรายภพ  หรือผลหลงัๆ ท่ีเกิดขึ้ น  
ไดแ้ก่  สุขวิบาก  ถา้ไดอ้บรมเจริญ  ไดฟั้งธรรมะดี  ปฏิบติัดี  
ปรมัปรผล  ผลก็ท าใหเ้กิด  ๑) ไดสุ้ขวิปาก  ๒) เกิดในสุคติภูมิ   
๓) ไดโ้ภคสมบติั   ๔) ไดรู้ปสมบติั ฯ   ไดม้ากมายเลย   ส่ิงท่ีดีๆ 
ทั้งหลายท่ีเกิดขึ้ น  จากการท่ีเราเจริญบุญกุศล  ผลก็คือมีวิบากดว้ย 

 

๕. อุปาโย  อุบาย  หมายถึง  ความฉลาด  เป็นปุพพภาคของ
ปฏิปทาแหง่มรรค  อุบายท่ีเป็นปุพพภาคปฏิปทาแหง่มรรค  คือ   
๑)ศีล  ๒)อินทริยสงัวร  ๓)โภชเนมตัตญัญุตา  ๔)ชาคริยานุโยค  
เป็นขอ้ปฏิบติัเบ้ืองตน้ในการอบรมมรรคมีองค ์ ๘ 

อุบายอนัเป็นเหตุใหเ้กิดในภพภูมิท่ีดี  คือ  ๑) ทาน  ๒) ศีล  
๓) บุญกิริยาวตัถุอนัเป็นโลกียะ ฯ 

น่ีเป็นอุบายใหเ้จริญกุศล  เพ่ือเป็นปัจจยัใหบ้รรลุมรรคผล 
 

๖. อาณตัต ิ คือ  ค าสัง่  การบงัคบั  การแนะน า  การชกัจงู  
ไดแ้ก่  ๑) ทาน   เทถ   เธอจงใหท้านเถิด 

  ๒) สีล   รกฺขถ  เธอจงรกัษาศีลเถิด  
  ๓) ภาวน   ภาเวถ  เธอจงเจริญภาวนาเถิด 
 

จะเป็นการบงัคบั  การเชื้ อเชิญ  ใชส้รา้งอุบาย  แสดงการ
แนะน า  การตกัเตือนเวไนยบุคคล  เหล่าน้ี  เป็นเทศนาหาระใน
เนตติปกรณท์ั้งส้ิน 
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๘๖ 
หลกัการพื้ นๆ เหล่าน้ี  ท าใหเ้ราเขา้ใจอริยสจั ๔ วา่  อนัไหน

ควรก าหนดรู ้  อนัไหนควรละ  อนัไหนควรเจริญ  แสดงอสัสาทะ  
อาทีนวะ  นิสสรณะ  ซ่ึงมีอยูใ่นพระไตรปิฎก  ใหรู้ว้า่  อาทีนวะ  
เป็นทุกขสจั  อสัสาทะเป็นสมุทยัสจั  นิสสรณะเป็นมรรคและนิโรธ 

 

วิสุทธิ ๖ คือ  สีลวิสุทธิจนกระทัง่ถึงปฏิปทาญาณทสัสนวิสุทธิ  
เป็นผลของการฟัง  ไม่เอาญาณทสัสนวิสุทธิ  เพราะญาณทสัสน-  
วิสุทธิคือมรรค  ทบทวนสกัหน่อย  เพ่ือความไม่หลงลืม   

 

อสัสาทะ  ไดแ้ก่  สุข  โสมนัส  อิฏฐารมณ ์ ตณัหา  วิปลาส 
สุข  โสมนัส  แบ่งเป็น  ๒  อยา่ง  คือ  
๑. เคหสิตะ  สุขโสมนัสท่ีอิงอาศยักามกิเลส  เป็นไปกบักาม  

เป็นอกุศล  ไม่ควรเสพ  ไม่ควรเจริญ 
๒. เนกขมัมสิตะ   สุขโสมนัสท่ีอิงอาศยักุศล   ออกจากกาม  

เป็นไปกบักุศล  ควรเสพ  ควรเจริญ 
เคหสิตะ  เช่น  เวลาท่ีไปรบัประทานอาหารอร่อยๆ  ในหา้ง  

ในรา้นอาหารหรูๆ ไดค้วามสุข ไปเท่ียวต่างประเทศ ชมวิวทิวทศัน์
อนังดงาม  เกิดสุขโสมนัสท่ีเป็นเคหสิตะ 

เนกขมัมสิตะ  เชน่  นัง่ภาวนา  เดินจงกรม  เจริญกุศลต่างๆ 
แลว้ไดค้วามสุข  น้ีเป็นสุขโสมนัสท่ีเป็นเนกขมัมสิตะ 

 

อิฏฐารมณ ์(อารมณท่ี์น่าปรารถนา) แบ่งเป็น  ๒  อยา่ง  คือ  
๑. โดยสภาวะ อารมณท่ี์สวยๆ งามๆ  ตามปกติเป็นสภาวะ

อิฏฐารมณ ์(รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ ธมัมารมณท่ี์ดีๆ)  
๒. โดยปริกปัปะ  อารมณไ์ม่สวยไมง่าม  แต่วา่เป็นท่ีชื่นชอบ

ส าหรบับางคน  เช่น  ชอบกินพริกเผ็ดๆ   ชอบปลารา้หมกัไวน้านๆ   
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๘๗ 
ชอบบีบนวดเจ็บๆ   เรียกวา่  เป็นอิฏฐารมณโ์ดยปริกปั  ส าหรบัคน
น้ีเท่าน้ัน   คนอ่ืนไม่ใช ่(เป็นสภาวะอนิฏฐารมณส์ าหรบัคนอ่ืน) 

  

โดยสภาวะ  คือ  ตามความเป็นจริง   โดยปริกปั  คือ  ไม่ใช่
ตามความเป็นจริง  แต่เป็นท่ีชื่นชอบส าหรบับางคน 

 

ตณัหา  ๓  ไดแ้ก่   กามตณัหา  ภวตณัหาและวิภวตณัหา 
กามตณัหา ความยนิดีพอใจในกามธรรม เพื่อเสพล้ิม (โลภ-

เจตสิกท่ีติดขอ้งในกามจิต ๕๔ เจ.๕๒ รูป ๒๘  โดยยึดเป็นอารมณ)์  
 

ภวตณัหา  ความยนิดีพอใจในโลกียธรรม  เพ่ือความมีอยู ่
(โลภเจตสิกท่ีติดขอ้งในโลกียจิต ๘๑  เจ.๕๒  รูป ๒๘)  แบ่งเป็น  ๕  
ประเภท คือ ความยนิดีพอใจในรูปฌาน-อรูปฌาน รูปภพ-อรูปภพ  
ความพอใจท่ีเจือดว้ยสสัสตทิฏฐิ แมค้วามยนิดีท่ีปราศจากสสัสต- 
ทิฏฐิ  แต่ยนิดีดว้ยโลภะในความมีอยู่ ก็เป็นภวตณัหาได ้ เชน่  พระ
อริยบุคคลท่ียงัยนิดีในชีวิต  ยินดีในนามรูปดว้ยโลภทิฏฐิวิปปยุต  

  

วิภวตณัหา  ความยนิดีพอใจท่ีเจือดว้ยอุจเฉททิฏฐิ  ปรารถนา
ความขาดสูญ  ยนิดีในความไม่มีอยู ่ 

ตณัหา  ๑๐๘  ไดแ้ก่  ตณัหา  ๓ x อารมณ ์  ๖ x ภายใน  
ภายนอก  ๒ x กาล  ๓ (อดีต  อนาคต  ปัจจุบนั)   

 

อสัสาทะ  สรุปคือ  สุข  โสมนัส  อิฏฐารมณ ์ เป็นอารมณท่ี์ดี
ท่ีท าใหเ้กิดวิบากท่ีดี  เป็นอพัยากตธรรมก็มี  กุศลธรรมก็มี  เป็น
อกุศลธรรมก็มี  ตณัหาและวิปลาส  เป็นอกุศลธรรมเท่าน้ัน     

 

สว่นอาทีนวะ  ๕  อยา่ง  ไดแ้ก่ 
ทุกข ์ โทมนสั  แบ่งเป็น  ๒ อยา่งเชน่กนั  คือ 
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๘๘ 
๑. เคหสิตะ   ทุกขโ์ทมนัสในกาม  เชน่  หาเงินแลว้หาไม่ได ้ 

อยากไดก้ามแลว้ไม่ได ้  เป็นทุกข ์  ไปท างานเหน่ือยยาก  เจ็บปวด  
เป็นการหากามแต่วา่ไม่ได ้  จึงไดร้บัความทุกขโ์ทมนัส 

๒. เนกขมัมสิตะ  ทุกขโ์ทมนัสในเนกขมัมะ  เช่น  นัง่สมาธิ
แลว้ปวดเม่ือย  เดินจงกรมแลว้ปวดเม่ือย  อยากไดฌ้าน  อยาก
บรรลุแลว้ไม่ได ้ แต่ก็ยงัท า  ยงัเจริญ  เรียกวา่  ปฏิบติัธรรมมีหนา้
นองดว้ยน ้าตา  น่ีเป็นทุกขโ์ทมนัสท่ีเป็นเนกขมัมสิตะ  แต่ควรเจริญ 

 

อนิฏฐารมณ ์ แบ่งเป็น  ๒  อยา่ง  คือ 
๑. โดยสภาวะ  หมายถึง  ของสกปรก  เหม็น  ไม่ดี  แยจ่ริงๆ  

รอ้นเกินไป  หนาวเกินไป  เหม็นเกินไป  ท่ีไม่ดีจริงๆ  เป็นท่ีรูก้นั
ของชาวโลกทัว่ไป  เรียกวา่  สภาวะอนิฏฐารมณ ์

๒. โดยปริกปัปะ  หมายถึง  ของดีแต่ไม่ชอบ  เชน่  ทุเรียน
กา้นยาวอร่อยๆ  แต่บางคนเกลียดมาก  รูสึ้กเหม็นมาก  คนญ่ีปุ่น
กินทุเรียนแลว้จะอาเจียน   ฝรัง่มากินอาหารไทยก็อาเจียน  เป็นตน้   

 

ปริกปั หมายถึง ไม่ใชต่ามจริง เป็นขอ้แมเ้ฉพาะบางคน 
เรียกวา่  อนิฏฐารมณโ์ดยปริกปั   แต่ถา้เป็นความจริง  คือ  ไม่ดี
จริงๆ  เรียกวา่  อนิฏฐารมณโ์ดยสภาวะ 

 

จะดีหรือไม่ดี  ไม่ไดข้ึ้ นอยูก่บัใครเป็นผูต้ดัสิน  แต่ถือเอาคน
ส่วนใหญ่  ท่ีเป็นมชัฌิมบุรุษ  เอามนุษยท่ี์เป็นคนปานกลาง  อาชีพ
ปานกลาง  ฐานะปานกลาง  ก าลงัปานกลาง  อายุปานกลาง  แลว้
คนน้ีบอกวา่ดีหรือไม่ดี  แต่จริงๆ  สภาวะของมนัดีหรือไม่ดีอยูใ่นตวั
อยูแ่ลว้  เพราะรูปทุกรูปมีอดีต อนาคต ปัจจุบนั ภายใน ภายนอก  
หยาบ  ละเอียด  ทราม  ประณีต    
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๘๙ 
เอาความหยาบ  ละเอียด  ทราม  ประณีต  มาวดั  ถา้เป็น

ฝ่ายประณีต  ละเอียด  คือ  อิฏฐารมณ์   แต่ถา้หยาบ  ทราม  คือ  
อนิฏฐารมณ ์ตวัจริงมี แต่จะบอกวา่เป็นอิฏฐารมณห์รืออนิฏฐารมณ ์ 
ก็ยาก   ฉะน้ัน  จึงเอามชัฌิมบุรุษมาเป็นผูต้ดัสิน   

 

อิฏฐารมณ ์ เป็นอารมณข์องกามาวจรกุศลวิบากจิต  แน่นอน  
เปล่ียนแปลงไม่ได ้   แต่เป็นอารมณข์องกุศลจิต  หรืออกุศลจิตก็ได ้  
แลว้แต่โยนิโสมนสิการ 

อนิฏฐารมณ ์ เป็นอารมณข์องอกุศลวิบากจิตแน่นอน  เปล่ียน 
แปลงไม่ได ้ แต่เป็นอารมณข์องกุศลจิต  หรืออกุศลจิตก็ได ้ แลว้แต่
โยนิโสมนสิการเชน่กนั    

    

ทุกขตา ๓ ไดแ้ก่ ๑. ทุกขทุกข ์๒. วิปริณามทุกข ์๓. สงัขารทุกข ์
ทุกขทุกข ์ คือ  ทุกขเวทนา  โทมนัสเวทนา  เป็นทุกขจ์ริงๆ 
วิปริณามทุกข ์  คือ  สุขเวทนา  โสมนัสเวทนา  เป็นทุกข์

เพราะแปรปรวน  เปล่ียนแปลงไป 
สงัขารทุกข ์  คือ  ทุกขข์องสงัขารธรรมท่ีมีการเกิดดบั  ไดแ้ก่  

จิต  ๘๙  เจตสิก  ๕๒  รูป  ๒๘  รวมอุเบกขาเวทนา  เวน้สุข  ทุกข์
โสมนัส  โทมนัสเวทนา 

 

อรรถเวท (ผล)  แบ่งเป็น  ๕  อยา่ง  คือ 
๑. อฏัฐกถา    ผลของพุทธพจน์ 
๒. ปัจจยุบบนั  ผลของปัจจยั 
๒. วิบาก      ผลของกุศล-อกุศล 
๔. กิริยา      ผลของการดบักุศล-อกุศล 
๕. นิพพาน   ผลของการเจริญมรรค 
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๙๐ 
ธรรมเวท (เหต)ุ  แบ่งเป็น  ๕  อยา่ง  คือ    
๑. พุทธพจน์    เหตุของอฏัฐกถา 
๒. ปัจจยั    เหตุของปัจจยุบบนั 
๓. กุศล     เหตุของกุศลวิบาก 
๔. อกุศล    เหตุของอกุศลวิบาก 
๕. อริยมรรค  เหตุท่ีท าใหถึ้งพระนิพพาน 
การละกุศล-อกุศล  เป็นเหตุท าใหไ้ดกิ้ริยาของพระอรหนัต์ 
 

วิสุทธิ  ๖  เป็นผลจากการท่ีไดฟั้งธรรมมาดี  เขา้ใจถูกตอ้ง 
๑. สลีวิสุทธิ  (จตุปาริสุทธิศีล  ๔  อยา่ง)  
๒. จติตวิสุทธิ  (อุปจาร + อปัปนา  แมข้ณิกสมาธิก็เป็นบาท

ของวิปัสสนาได)้             (อฏฺ . โกสลสูตร สํ. มหา. ๓๐/๓๘๒) 
๓. ทิฏฐิวิสุทธิ  (นามรูปปริเฉทญาณ)  
๔. กงัขาวิตรณวิสุทธิ (ปัจจยปริคคหญาณ)  
๕. มคัคามคัคญาณทสัสนวิสุทธิ (อุทยพัพยญาณ  ท่ีผ่าน

วิปัสสนูปกิเลสแลว้)   
๖. ปฏิปทาญาณทสัสนวิสุทธิ (ภงัคานุปัสสนาญาณ  จนถึง  

สงัขารุเปกขาญาณ)   
 

สลีวิสุทธิ  ผูท่ี้รกัษาศีล  จึงสามารถเจริญสมถวปัิสสนาไดผ้ล  
เม่ือบารมีถึงพรอ้มจึงบรรลุฌาน  บรรลุมรรคได ้ เป็นวิสุทธิคือหมด
จด  แต่ถา้ไม่รกัษาศีลก็บรรลุฌาน  มรรคผลไม่ได ้  หรือรกัษาศีล  
แต่ไม่เจริญสมถวิปัสสนา  ก็ไม่บรรลุฌาน  ไม่บรรลุมรรคผลเชน่กนั  
เพราะไม่ไดห้มดจดจากความเป็นอตัตาตวัตน   สลีวิสุทธิคือศีลท่ีมี
ความเขา้ใจเร่ืองสมถวิปัสสนาอยา่งดี  โดยเฉพาะเร่ืองวิปัสสนา  จึง
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๙๑ 
จะเป็นปัจจยัใหเ้กิดจิตตวิสุทธิ  เรียกศีลน้ีวา่อธิศีล   ศีลปกติของคน
ทัว่ไปเป็นศีลธรรมดา   แต่ถา้ศีลท่ีเป็นบาทของวิปัสสนาเป็นอธิศีล 

  

อธิศีล  คือ  ศีลของผูท่ี้เขา้ใจวิปัสสนา  รกัษาศีล  แต่ไม่ยดึมัน่
ถือมัน่วา่เป็นศีลของเรา  เน่ืองจากศีลคือเจตนา  วิรตี  สงัวร  เป็น
สภาพธรรม  ไม่ใชอ่ตัตา  ไม่ใชเ่ราท่ีรกัษาศีล   อธิศีลเป็นสีลวิสุทธิ  
เป็นศีลหมดจด  เพราะวา่  ไม่เป็นท่ีตั้งของตณัหา  มานะ  ทิฏฐิ    

 

จิตทัว่ไป  แมก้ระทัง่สมาบติั  ๘  ก็เป็นเพียงจิต  ไม่ชื่อวา่  
จิตตวิสุทธิ  ไม่ใชอ่ธิจิต  แต่ถา้จิตของผูท่ี้เจริญวิปัสสนา  หรือ  
สมาบติัท่ีเป็นบาทของวิปัสสนา  เป็นอธิจติ 

 

ตอ้งมีสุตมยญาณดีแลว้  ไม่เชน่น้ัน  ก็อาจท าใหเ้กิดความเขา้ 
ใจผิด  เชน่  พระพุทธพจน์ท่ีวา่  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เธอจงเจริญ
สมาธิเถิด  เพราะเม่ือจิตตั้งมัน่แลว้  ยอ่มรูช้ดัตามความเป็นจริง   

 

ถามวา่  ถา้มีสมาธิตั้งมัน่ดีแลว้  จะรูช้ดัตามความเป็นจริงโดย
อตัโนมติัไหม ?  หากไม่มีสุตมยปัญญา  จะรูช้ดัตามความเป็นจริง
ไดอ้ยา่งไร ?   ไม่ไดเ้ป็นอตัโนมติั  ไม่ไดไ้หลไปเอง   ถา้เป็นเชน่น้ัน
พวกฤาษีตอ้งไดบ้รรลุกนัทั้งหมด   ฉะน้ัน  ตอ้งมีสุตมยญาณดีแลว้  
จึงจะไหลไปดว้ยกระแสแหง่วิปัสสนาตามล าดบั  ตอ้งเจริญวิปัสสนา
ดว้ย  แต่ถา้ไม่มีสุตมยญาณดี  แมผู้ท่ี้ไดส้มาบติั  ๘  ก็บรรลุไม่ได ้

 

ในพระพุทธศาสนา  พระพุทธเจา้สอนใหท้ าสมาธิ  สอนใหท้ า
ฌาน  แต่วา่  ถา้ท าฌาน  โดยท่ีไม่เขา้ใจวิปัสสนา  ท่านแสดงวา่  
ไม่เป็นสลัเลขธรรม (สมาบติั ๘ ไม่เป็นสลัเลขธรรม)  รูปสมาบติั ๔ 
น้ันเป็นเพียงสุขวิหารธรรม  เคร่ืองอยูเ่ป็นสุข  ไม่ใชส่ลัเลขธรรม   
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๙๒ 
อรูปสมาบติั ๔ เป็นสนัตวิหารธรรม   เคร่ืองอยูอ่ยา่งสงบ   แต่ไม่ใช่
สลัเลขธรรม เพราะถา้ไมเ่ขา้ใจวปัิสสนาก็ส าคญัผิดวา่เราไดบ้รรลุฌาน  
เป็นฌานของเรา  อรูปฌานท่ีสงบเป็นนิพพาน  แต่การรกัษากุศล-
กรรมบถ ๑๐ เป็นตน้ เป็นสลัเลขธรรมได ้ ถา้เขา้ใจวิปัสสนาถูกตอ้ง 

 

การบงัเกิดขึ้ นของพระสมัมาสมัพุทธเจา้ก็เพื่อวิปัสสนา  ถา้ไม่
อยากเจริญวิปัสสนาก็ไมจ่ าเป็นตอ้งมีพระพุทธเจา้เลย พระพุทธเจา้
บงัเกิดขึ้ นมาเพ่ือใหค้นเจริญวิปัสสนา  เพื่อใหบ้รรลุถึงพระนิพพาน   
ถา้แค่เกิดเป็นพรหม   พวกฤาษีชีไพรก็เป็นพรหมได ้  สามารถเกิด
ในพรหมโลกได ้  แต่ตอ้งกลบัมาเวียนวา่ยในวฏัฏะไม่มีส้ินสุด 

 

วิสุทธิ  ๖   เป็นผลจากการฟัง    ถา้ฟังมาดี   ก็จะมีสีลวิสุทธิ  
มีจิตตวิสุทธิ  และปัญญาวิสุทธิอีก  ๔  ไดแ้ก่  

 

๑. สลีวิสุทธิ  คือ  จตุปาริสุทธิศีล ๔  (อธิศีล)    
 

๒. จติตวิสุทธิ  คือ  อุปจาระ+อปัปนา (อธิจิต) รวมทั้งขณิก-
สมาธิท่ีไม่มีนิวรณด์ว้ย  เจริญวิปัสสนาอาศยัขณิกะ  อาศยัอุปาจาระ  
แต่อปัปนาเจริญวิปัสสนาไม่ได ้  เพราะการเจริญวิปัสสนาตอ้งเป็น
กามาวจร  เป็นมหากุศลจิต   อปัปนาเป็นรูปาวจร-อรูปาวจร  ตอ้ง
ออกจากฌานก่อน  จึงจะเจริญวิปัสสนาได ้

 

๓. ทิฏฐิวิสุทธิ  คือ  นามรูปปริเฉทญาณ  เป็นวิปัสสนาญาณ
ท่ี  ๑  เป็นปัญญาสิกขา  เป็นอธิปัญญา  สีลวิสุทธิเป็นอธิศีลสิกขา  
จิตตวิสุทธิเป็นอธิจิตตสิกขา  

๔. กงัขาวิตรณวิสุทธิ คือ ปัจจยปริคคหญาณ (วิปัสสนา
ญาณท่ี ๒)    
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๙๓ 
๕. มคัคามคัคญาณทสัสนวิสุทธิ  คือ  อุทยพัพยญาณอยา่ง

กลา้  ท่ีพน้จากวิปัสสนูปกิเลสไปแลว้   
๖. ปฏิปทาญาณทสัสนวิสุทธิ  ตั้งแต่ภงัคานุปัสสนาญาณ

เป็นตน้ไป 
สมัมสนญาณไม่จดัอยูใ่นวิสุทธิ ๗  เพราะเหตุไร ?  เพราะวา่  

ยงัไม่พน้จากวิปัสสนูปกิเลส  รวมทั้ง  อุทยพัพยญาณอยา่งอ่อน 
(ตรุณอุทยพัพยญาณ) ดว้ย 

ญาณทสัสนวิสุทธิ  คือ  มคัคญาณ  เป็นผลของการปฏิบติั  
เป็นปฏิเวธ  ตอ้งเอาออก เพราะเป็นผลของเทศนา คือ ไดว้ิสุทธิ ๖ 
(ผลโดยตรง)   ญาณทสัสนวิสุทธิเป็นมรรค  จดัอยูใ่นนิสสรณะ  

 

อัตตศัพท์ หรือ อัตตา มีความหมาย ๔ อย่าง 
อตัตศพัท ์ หรอือตัตา  มีความหมาย  ๔  อยา่ง  คือ  

๑. จติ  ๒. อตัภาพ  ๓. กุศลธรรม  ๔. ความเห็นผิดของเดียรถีย ์
 

๑. จติ  อตฺตานํ  ทมยนฺต ิ ปณฺฑิตา – บณัฑิตยอ่มฝึกตน คือฝึกจิต 
๒. อตัภาพ  นตฺถิ  อตฺตสมํ  เปม ํ - ความรกัเสมอดว้ยตน  ไม่มี  

อตัภาพ  หมายถึง  ภาวะท่ีท าใหเ้รายดึถือวา่  เป็นอตัตา  คือ  
ร่างกาย  หรือขนัธ ์  ๕  เพราะท าใหย้ดึถือวา่  เป็นอตัตา  เป็นเรา  
ยดึถือวา่เป็นตวัตนของเรา 
๓. กุศลธรรม  อตฺตทีปา  ภิกฺขเว  วิหรถ - ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  
เธอทั้งหลายจงมีตนเป็นท่ีพ่ึงอยูเ่ถิด หรือ อตฺตาหิ  อตฺตโน  นาโถ 
– ตนเป็นท่ีพ่ึงแหง่ตน  ตนค าแรก  คือ  โลกีย-โลกุตตรกุศลธรรม  
ตนค าหลงัเป็นบญัญติั  ขณะท่ีนอนอยูบ่นเตียงมรณะ  ร่างกายน้ี
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๙๔ 
เป็นท่ีพ่ึงไม่ไดแ้ลว้   ถึงหมอหรือลกูหลาน  ญาติพวกพอ้งก็เป็นท่ีพ่ึง
ไม่ได ้ ทรพัยสิ์นสมบติัก็เป็นท่ีพ่ึงไม่ได ้ ขณะน้ัน  ถา้จิตเศรา้หมอง  
เม่ือจุติแลว้ก็ตอ้งไปสู่อบาย   แสดงวา่ไม่ไดมี้ตนเป็นท่ีพ่ึง  เพราะไม่
มีกุศลธรรม  ไม่มีพระรตันตรยัเป็นท่ีพ่ึง   แต่ถา้คิดถึงกุศล  คิดถึง
พระรตันตรยัดว้ยกุศล  เป็นท่ีพ่ึงได ้  อตัตาคือตนในความหมายน้ี
จึงหมายถึงโลกียกุศลและโลกุตตรกุศล  โลกียกุศลเป็นท่ีพ่ึงชัว่คราว 
แต่โลกุตตรกุศลเป็นท่ีพ่ึงถาวร   พน้จากอบายภูมิและทุกขท์ั้งปวง   
 

อตัตา  ๓  อยา่ง  ตามท่ีแสดงมาแลว้น้ี  ท่ีมีความหมายเป็น
อตัภาพ เป็นบญัญติั  แต่ท่ีหมายถึงจิตและโลกียกุศล โลกุตตรกุศล  
มีองคธ์รรมเป็นปรมตัถ ์  
๔. ปรมอตัตะ   อยํ  อตฺตา  นิจฺโจ  ธุโว  สสสฺโต - อตัตาน้ีเป็น
ของเท่ียง ยัง่ยนื ตั้งอยูม่ัน่คง ไม่มีการแตกดบั เป็นปรมอตัตาของ
พวกเดียรถีย ์ ไม่มีจริง  เป็นมิจฉาทิฏฐิ  ความเห็นผิดของเดียรถีย ์  
 

ถา้มีผูบ้อกวา่  มีอตัตาตวัตนจริงๆ  แสดงวา่  คนน้ันก าลงัมี
ความเห็นผิด  ถา้เขา้ใจวา่  อตัตามีจริง  เป็นมิจฉาทิฏฐิ   เพราะ
อตัตาจริงๆ ไม่มี  มีแต่อนัตตาทั้งน้ัน  อนัตตา  คือ  จิต  เจตสิก  
รูป  นิพพาน  รวมทั้งบญัญติัดว้ย 

สรีระร่างกายก็ดี  ขนัธปัญจกะคือขนัธ ์  ๕  ก็ดี  ตรสัเรียกวา่ 
อตัภาพ  เพราะความท่ีสภาวะน้ี   คนพาลก าหนดยึดถือวา่  เป็น
อตัตาของเรา          (อัฏฐสาลินี อภิ. สํ. เบอร์ ๗๕ หน้า ๒๑๘) 

 

ฉะน้ัน  ค าวา่  อตัตา  เป็นบญัญติั  แต่แสดงถึงจิต  อตัภาพ  
กุศลธรรม  และแสดงถึงมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิด  ไม่มีสภาวะ
ของอตัตาจริงอยูท่ี่ไหนเลย  ถา้ใครเขา้ใจวา่มีอตัตา  ก็เขา้ใจผิด 
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๙๕ 
ค าวา่  อตัตาเป็นบญัญติั  สภาวธรรมท่ีเป็นตวัจริงคืออะไร ?  

สภาวะของอตัตาคือจิต  อตฺตาน ํทมยนฺต ิปณฺฑิตา – บณัฑิตยอ่ม
ฝึกตน  คือ  ฝึกจิต  ตนในท่ีน้ีคือจติ  จิตเป็นปรมตัถ ์   

 

อตัตา  หมายถึง  อตัภาพ  คือ  ร่างกาย  เป็นบญัญติั  หรือ  
ขนัธปัญจกะ (ขนัธ ์๕)  เป็นปรมตัถ ์  

 

อตัตาคือบญัญติั  ภายใตอ้ตัตาเป็นจติบา้ง  เป็นอตัภาพบา้ง  
เป็นกุศลธรรมบา้ง  มิจฉาทิฏฐิบา้ง  พระพุทธเจา้ตรสัเรียกบญัญติั
ค าวา่  อตัตา  โดยเทศนาโวหาร   แต่ตวัอตัตาจริงๆ  ไม่มี 
 

อนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้ จงึไม่ต้องใช้หนี้ 
 ก่อนจบเร่ืองอนัตตา บงัคบับญัชาไม่ไดใ้นภาคแรกน้ี มีนิทาน
ท่ีมีมลูจากความจริง  เป็นอุทาหรณส์อนใจ  เก่ียวกบัความเขา้ใจผิด  
ในเร่ืองอนัตตามาเล่าใหฟั้งอีกเร่ืองหน่ึง ... 

 

ชายหนุ่ม ๒ คนเป็นเพ่ือนกนัมาตั้งแต่เป็นพระภิกษุ  ฟังธรรม
จากอาจารยค์ฤหสัถค์นเดียวกนั  ผูมี้ความช านาญดา้นพระอภิธรรม
และเจริญวิปัสสนาในชีวิตประจ าวนั  โดยปฏิเสธการปฏิบติัธรรมใน
หอ้งกรรมฐาน   อีกทั้งอาจารย ์ ก็ไม่สนับสนุนวิถีความเป็นนักบวช  
โดยใหเ้หตุผลวา่   ในยุคสมยัน้ี  การเป็นพระภิกษุปฏิบติัตามพระ
ธรรมวินัยไดย้าก   สหาย  ๒  ท่านน้ีก็มีความเห็นคลอ้ยตาม  จึงได้
ลาสิกขามาใชช้ีวิตแบบฆราวาส  ปฏิบติัธรรมในเพศคฤหสัถ ์ 

 

(ความจริงมีพระภิกษุท่ีใชช้ีวิตร่วมกนั ปฏิบติัแนวทางเดียวกนั  
ฟังธรรมจากอาจารยเ์ดียวกนัน้ีถึง ๙ รูป  แต่ในท่ีสุดก็ลาสิกขาหมด
เกล้ียง !  เพราะขาดกลัยาณมิตรท่ีแทจ้ริง ... เพราะเป็นอนัตตา ...) 
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๙๖ 
 เม่ือทั้ง  ๒  คนไดเ้ป็นคฤหสัถส์มใจตนเอง (ทั้งอาจารยด์ว้ย)  

ก็ตอ้งท ามาหารบัประทาน  ไม่สามารถจะไปขอเขาได ้  เหมือนกบั
เม่ือตอนเป็นพระภิกษุแลว้   ท่านหน่ึงรูปร่างล า่สนั   พอมีความรู ้
และสามารถพดูสอนพระธรรมวินัยได ้  อาจารยจ์ึงแนะน าใหม้าร่วม
ท างานเผยแพร่ธรรมดว้ยกนั  ซ่ึงท่านผูน้ี้ก็มีความเคารพรกัในตวั
ของอาจารยเ์ป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้  จึงไดร้บัปากทนัที  โดยไม่ขอรบั
ค่าตอบแทนใดๆ  เน่ืองจากมีญาติพวกพอ้ง  พ่ีนอ้ง  ท่ีพอจะมีฐานะ
อยูบ่า้ง   จึงไม่เดือดรอ้นในเร่ืองการท ามาหากิน 

 

 แต่พอ่เจา้ประคุณอีกหน่อหน่ึง  รูปร่างผอมสูง  ทางบา้น
ไม่ไดมี้ฐานะเท่าไร  จึงตอ้งด้ินรน  ปากกดัตีนถีบ  ท างานทุกอยา่ง
ท่ีพอจะท าได ้ รบัจา้งลา้งจาน  เป็นบ๋อยเสิรฟ์อาหาร  คา้ขายเส้ือผา้
รองเทา้ ฯลฯ ตามตลาดนัด ... ไอเ้สือสูทุ้กท่า  แต่บุญไม่น าพา  
วาสนาไม่น าส่ง  ชีวิตพอ่หนุ่มใหญ่วยั  ๓๕  ปี  จึงไม่รุ่ง  ท ามาหา
รบัประทานเพียงมีอยูมี่กินไปวนัๆ เท่าน้ัน  และยงัจะตอ้งดูแลแม่ท่ี
ตาบอดอีกคนหน่ึง  มีพ่ีนอ้งหลายคน  แต่ละคนก็เอาตวัไม่ค่อยรอด   
แต่พอ่เจา้ประคุณท่านน้ี  ก็ยงัคงไปฟังธรรมจากอาจารยค์ฤหสัถผู์้
เป็นท่ีตั้งแหง่ความเล่ือมใสอยา่งไม่ขาดสาย  ดว้ยความประทบัใจใน
ธรรมะอนัลึกซ้ึงและลึกลบั  ท่ีวา่ “ธรรมทั้งหลาย  เป็นอนตัตา  
บงัคบับญัชาไม่ได ้  ธรรมะเป็นสิง่ที่มีจรงิ  สิง่ที่ปรากฏทางตา
เป็นสิง่ที่มีจรงิ  เป็นธรรมะ  เป็นอนตัตา  บงัคบับญัชาไม่ได ้...”   
 

 เม่ือเห็นท่าวา่  อนาคตของตน  นอกจากจะไม่รุ่งแลว้ อาจจะ
ตอ้งร่วงเป็นแน่  ถา้ไม่เปล่ียนแปลง  ท าอะไรใหดี้ขึ้ นกวา่น้ี  เม่ือคิด
ดงัน้ีแลว้  ก็นึกถึงเพื่อนเก่า  ผูเ้ป็นวิทยากรสอนธรรมะ  จึงโทรไป
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๙๗ 
ถามสุขทุกข ์  และเอ่ยปากถามวา่  พอจะมีคนรูจ้กัท่ีพอจะหางาน
อะไรก็ได ้  ใหท้ าบา้งหรือไม่ ?  เพื่อนเก่าก็ใจดีมีกรุณา  รบัปากวา่  
จะบอกญาติใหห้างานใหท้ า  ไม่ตอ้งเป็นหว่ง ... 
 

 ในไม่ชา้เลย สหายผูสู้งชะลดูก็ไดไ้ปท างานยงัท่าเรือคลองเตย  
ในต าแหน่งคนตรวจเช็คของ (Checker)  แต่เน่ืองจากตอ้งท างาน
กลางแดดกลางฝน  และสภาพร่างกายของสหายผูน้ี้  ก็ไม่กร าแดด  
กร าฝนเท่าท่ีควร  ตอ้งขึ้ นรถประจ าทางไปท างานดว้ย  อุปสรรค
มากมาย  ทั้งอ่อนเพลียระเหี่ยใจ  ประกอบกบัธรรมะท่ีมีอยูใ่นใจ  
ฝังใจวา่  ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา  บงัคบับญัชาไม่ได ้ จึงท าใหมี้
ความคิดท่ีไม่อยากจะฝืนสงัขาร  คือ  คิดจะเปล่ียนงานใหม่ 
   

 ไม่นานเท่าไร จึงไดไ้ปปรึกษากบัญาติของเพื่อนผูเ้ป็นวิทยากร  
ผูท่ี้ฝากงานใหท้ าวา่  ตนเองคงจะท างานน้ีไม่ไหว  เพราะร่างกาย
อ่อนแอ  สงัขารย า่แย ่   ญาติของเพื่อนวิทยากรก็แสนดี  ไดถ้ามวา่ 
“แลว้คิดจะไปท างานอะไรเล่า ?”  จึงไดต้อบวา่  “ผมเคยเป็นบ๋อย
ในรา้นอาหาร  เคยชว่ยเขาท า  พอจะท าอาหารเป็นอยูบ่า้ง  จึงคิด
วา่จะไปท าอาหารขาย”  ญาติของเพื่อนพดูขึ้ นวา่ “ก็ดี  เพราะผูค้น
ตอ้งกินอาหาร  คงจะขายไดดี้นะ”  จึงเอ่ยถามตามมรรยาทวา่ “มี
อะไรใหผ้มชว่ยบา้งไหม ?”  สหายผูสู้งปลอดจึงกล่าววา่ “พอดีท่ี
ศนูยอ์าหารแถวบา้น  มีแผงรา้นอาหารวา่งอยู ่  คิดวา่จะเปิดรา้น  
อาหารฟาสตฟ์ู้ดขายพวกนักศึกษา  เพราะใกลม้หาวิทยาลยั  ค่าเชา่
ก็ไม่แพง  แต่ติดท่ีวา่  ยงัไม่มีเคร่ืองครวั  จึงใคร่จะขอรบกวนยมืเงิน
ท าทุนสกักอ้นหน่ึง   เม่ือขายไดทุ้นคืนแลว้จะน ามาคืนใหค้รบั” 
    

 ญาติของเพื่อนถามข้ึนวา่ “ตอ้งการเงินท าทุนสกัเท่าไร ?”            
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๙๘ 
 ผูมี้ธรรมะเป็นอนัตตาอยูใ่นใจ  รีบตอบทนัทีวา่ “สกั ๒ แสน
เห็นจะพอนะครบั”   ญาติเพื่อนวิทยากร “... !” 
 

 เงิน  ๒  แสน  เม่ือ  ๒๐  ปีก่อน  ก็มากพอดูทีเดียว  แต่ญาติ
ของเพื่อนวิทยากรเห็นวา่  เป็นเพ่ือนของญาติ  ประกอบกบัเป็นผู้
กตญัญ ู  เล้ียงดูมารดาตาบอด  และญาติผูน้ี้ก็มีคุณธรรมประจ าใจ  
คิดวา่  “สนับสนุนใหค้นขยนัท ามาหากิน  ศึกษาธรรมะดว้ย  คงจะ
ไม่โกงหรอกนะ”  จึงไม่ไดท้ าสญัญาเป็นลายลกัษณอ์กัษรดว้ยความ
เชื่อใจนัน่เอง   จึงใหไ้ปเปิดบญัชีเงินฝากและโอนเงินใหท้นัที 
 

 เม่ือไดเ้งินท าทุนแลว้  สหายผูข้ยนัก็เร่ิมซ้ือเคร่ืองใชไ้มส้อย
เก่ียวกบัการท าครวัเป็นจ านวนเงินเกือบแสนเลยทีเดียว  เพื่อจะได้
เปิดรา้นใหม่  ทั้งไมโครเวฟ  หมอ้หุงขา้ง  เตาแกส๊  จาน  ชาม  
หมอ้  ชอ้นสอ้ม  มีดท าครวั  จิปาถะ  ท่ีจะสรรหามาได ้  โดยวาด
ฝันไวว้า่  คงจะตอ้งขายดี  เพราะเป็นเขตมหาวิทยาลยั  มีนักศึกษา
เป็นแสน   ตอ้งมากินอาหารกลางวนัและเย็นท่ีรา้นน้ีแน่ละน่า ! ... 
 

 ลืมไปเสียสนิทวา่  เขตมหาวิทยาลยัก็ตอ้งมีศนูยอ์าหารหลาย
แหง่  แต่ละแหง่ก็ตอ้งมีหลายรา้น  การท่ีจะขายอาหารไดดี้  ตอ้ง
ขึ้ นอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง ทั้งรสชาติ รูปลกัษณข์องอาหาร รวมทั้ง
ของพอ่ครวัแม่ครวั  ฝีมือ  ท าเล  บริการ  มรรยาท  ฝีปาก ฯลฯ   
 

 สหายผูเ้ป็นวิทยากรชวนเพื่อนๆ และผูร้่วมศึกษาธรรมไปชว่ย
อุดหนุนท่ีรา้นอาหารของเพื่อนผูน้ี้หลายครั้ง  รสชาติอาหารก็พอ
ทานได ้ ราคาก็ไม่แพง  เพราะขายพวกนักศึกษา  แต่รา้นอาหารใน
ศนูยอ์าหารมีมากจนลานตา ... ผ่านไปไม่ถึงปี  สหายผูเ้ป็นพอ่คา้
ขาดการไปฟังธรรมะนานพอสมควร  ไดข้า่วอีกที  ก็เลิกกิจการขาย
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๙๙ 
อาหารไปเสียแลว้ อยูบ่า้นดูแลแม่ตาบอด โดยไม่คิดจะท างานอะไร
อีก  เพราะมีพ่ีสาวอยูต่่างประเทศคอยส่งเงินมาให ้ ใชเ้ล้ียงดูคุณแม่  
ตาบอดและตนเอง  พอด ารงชีวิตอยูไ่ด ้ ดว้ยความสนัโดษ ... ? 
 

 สหายผูเ้ป็นวิทยากรเคยไปเยีย่มเยยีน  แลว้ถามวา่  “เม่ือเลิก
กิจการขายอาหารแลว้  เคร่ืองครวัเหล่าน้ันเอาไปท าอะไร ?”  ก็ได้
ค าตอบวา่ “เซง้ใหค้นอ่ืนไปแลว้  ไม่ก่ีพนับาท”  จึงถามขึ้ นวา่  
“แลว้จะเอาเงินท่ีไหนไปใชคื้นญาติของผมเล่า ?”  ไดร้บัค าตอบวา่ 
“มีเม่ือไหร่ค่อยใชคื้นใหก็้แลว้กนั ...” (เพราะธรรมะเป็นอนัตตา  
บงัคบับญัชาไมไ่ด ้?)  เพื่อนเก่าถึงกบังง ! ไปเหมือนกนั  
 

 ในท่ีสุด สหายวิทยากรผูน้ั้น เม่ือไดส้อนพระธรรมวินัยมากข้ึน  
ก็ไดรู้ว้า่  ธรรมะท่ีอาจารยส์อนวา่  เป็นอนัตตาบงัคบับญัชาไมไ่ด้
น้ัน  ไม่ไดต้รงกบัความหมายในพระไตรปิฎก  อฏัฐกถา  และฎีกา  
โดยเฉพาะเร่ืองการปฏิบติั  ในสติปัฏฐานสูตร  ไดเ้คยเอาหนังสือ
พระไตรปิฎกและอฏัฐกถา  ไปชี้ แจงกบัอาจารยผู์ส้อน   แต่ก็ไดร้บั
การยนืยนัวา่  ไม่ควรตดิพยญัชนะ  ในพระไตรปิฎกมากเกินไป 
จึงท าใหต้อ้งตดัสินใจวา่  จะเลือกสอนธรรมะตามอาจารยท่์านน้ี  
หรือจะสอนและปฏิบติัตามพระไตรปิฎกอฏัฐกถาดี  ในท่ีสุดก็ไดร้บั
ค าแนะน าจากพระมหาเถระรูปหน่ึงวา่  พระรตันตรยัอยูใ่นพระ 
ไตรปิฎก  จึงท าใหไ้ดคิ้ดวา่  เราบวชและศึกษาธรรม  เพื่อเขา้ถึง
พระรตันตรยั  ควรมอบกายถวายชีวิตใหก้บัพระรตันตรยั  ไม่ควร
มอบชีวิตน้ีไวใ้หก้บับุคคล  เม่ือตกลงใจสอนธรรมตามพระไตรปิฎก
อฏัฐกถา  ท าใหข้ดักบัค าสอนของอาจารย ์  จึงตอ้งออกจากสถาบนั
ท่ีสอนธรรมะของอาจารยท่์านน้ันไป ... 
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100 อนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้ จริงหรือ ?
 

๑๐๐ 
 

 เป็นอนัวา่  กลบัไดอิ้สระ  ไดศึ้กษา  ไดป้ฏิบติัและไดส้อนพระ
ธรรมวินัยตามพระไตรปิฎก อฏัฐกถา ฎีกา  เป็นสุขใจยิง่นัก ไม่ตอ้ง
เดือดรอ้นใจ  ทั้งในปัจจุบนัและอนาคตชาติ   พอกนัที  กบัธรรมะท่ี
เป็นอนัตตา  บงัคบับญัชาไม่ได ้  จนขาดการรบัผิดชอบ  ประพฤติ
ล่วงศีล  ออกนอกพระธรรมวินัยโดยไม่รูต้วั ...  
  

 ทุกวนัน้ี  สหายผูสู้งโยง่ผูน้ั้น  ก็ยงัคงฟังธรรมและปฏิบติัธรรม
ตามอาจารยค์ฤหสัถท่์านน้ัน   โดยท่ียงัไม่ไดใ้ชห้น้ี  ๒  แสนบาท   
แมเ้พียงจะโทรศพัทไ์ปผดัผ่อนก็ไม่มี โดยถือหลกัธรรมะท่ีวา่ ธรรม
ทั้งหลายเป็นอนัตตา  บงัคบับญัชาไม่ได ้ น้ีแหละ  เป็นหลกัปฏิบติั
ของผูป้ฏิบติัสายน้ี ? 
   

 ญาติผูเ้ป็นเจา้หน้ีก็ชา่งดีเหลือหลาย  คิดไดว้า่  ในอดีตคงตอ้ง
เคยไปเอาเงินเขามา  ชาติน้ีก็ใชคื้นเขาไป  ท าใหส้บายใจ  ถือวา่
เป็นการท าบุญก็แลว้กนั  เพราะธรรมะเป็นอนตัตาเช่นน้ีเอง ?... 

 

นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ 
สุขใดไป่สุขเท่า นฤพาน 

 พ้นจากแก่งกันดาร สี่ได ้
 คือชาติชราพยาธิกาล มรณะ  ทุกข์แฮ     
 สร้างกุศลใด-ให ้ มุ่งแม้นเมืองเขษม ะฯ 
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101อนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้ จริงหรือ ?
 

๑๐๑ 

ภาคผนวก 
ความต่างกันของโลกียขันธ์ กับ โลกตุตรขันธ ์

ล าดบั โดย โลกียขนัธ ์ โลกุตตรขนัธ ์
๑ สภาวะ จิต ๘๑, เจ. ๕๒, รูป ๒๘ มคัคจิ. ๔, ผลจิ. ๔, เจ. ๓๖ 
๒ ขนัธ ์ ๕ ขนัธ ์(รูป ข. ๑+นาม ข. ๔) นามขนัธ ์๔ 

๓ อายตนะ อายตนะ ๑๒ อายตนะ ๒ (มนายตนะ+
ธมัมายตนะ) 

๔ ธาตุ ธาตุ ๑๘ ธาตุ ๒ (มโนวิญญาณธาตุ+
ธมัมธาตุ) 

๕ ปรมตัถธรรม ปรมตัถธรรม ๓ (จิ.+เจ.+รุ.) ปรมตัถธรรม ๒ (จิ.+เจ.) 
๖ ภูม ิ ทั้ง ๔ ภูม ิ โลกุตตรภูมิ 
๗ ชาติ ทั้ง ๔ ชาติ และรูปชาติ ๒ ชาติ (กุศล + วิบาก) 

๘ สมัปยุต ทั้งสมัปยุตและวิปปยุต 
(สมัปยุต ๕) 

สมัปยุตเท่าน้ัน  
(ญาณสมัปยุต) 

๙ อารมณ ์ เป็นอารมณข์องสงักิเลส ไมเ่ป็นอารมณข์องสงักิเลส 
๑๐ อริยสจั อริยสจั ๒ (ทุกขฯ+สมุทยัฯ) อริยสจั ๑ (มคัคฯ+สจัจวมุิติ) 
๑๑ กิจในอริยสจั กิจ ๒ (ปริญญาฯ+ปหานฯ) ๑ กิจ (ภาวนาฯ + ไมม่ีกิจ) 
๑๒ ช่ือพิเศษ อุปาทานขนัธ ์ วิสุทธิขนัธ ์

๑๓ เหตุผล
เพราะ 

เป็นท่ียึด เป็นอารมณข์อง
อุปาทานได ้

หมดจด ไมเ่ป็นท่ียึดถือ
ของอุปาทานฯ 

๑๔ สุญญตา สูญจากอตัตา  
ไมสู่ญจากกิเลส 

สูญจากอตัตา 
และสูญจากกิเลสทั้งปวง 

๑๕ สภาพธรรม ไมง่าม ไมเ่ท่ียง เป็นทุกข ์
เป็นอนัตตา 

งาม ไมเ่ท่ียง เป็นทุกข ์
เป็นอนัตตา 

๑๖ วฏัฏะ/วิวฏัฏะ เป็นไปกบัวฏัฏะ/โลกียะ ไม่เป็นไปกบัวฏัฏะ/โลกุตตระ 
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102 อนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้ จริงหรือ ?
 

๑๐๒ 

ความเหมือนกันของโลกียขันธ์กับโลกุตตรขันธ์ 
ล าดบั โดย โลกียขนัธ ์ โลกุตตรขนัธ ์

๑ ขนัธ-์ธาตุ เป็นขนัธ ์อายตนะ ธาตุ เช่นกนั 
๒ ไตรลกัษณ ์ ไมเ่ท่ียง เป็นทุกข ์เป็นอนัตตาเหมือนกนั 
๓ สงัขต/สงัขาร เป็นสงัขตธรรม / สงัขารธรรมเหมือนกนั 
๔ ปรมตัถธรรม เป็นสภาพท่ีมีจริง มีสภาวลกัษณะ ไม่ใช่บญัญติัเหมือนกนั 
๕ อภิญเญยธรรม เป็นอภิญเญยธรรมในส่วนของปริยติัเหมือนกนั 
๖ อารมัมณปัจจยั เป็นอารมัมณปัจจยัไดเ้หมือนกนั 
๗ ปกตูปนิสสยฯ เป็นปกตูปนิสสยปัจจยัไดเ้หมือนกนั 

 

  

 มตฺตาสุขปริจฺจาคา      ปสฺเส  เจ  วิปุลํ สุข ํ 
 จเช มตฺตาสุขํ ธีโร   สมฺปสฺสํ  วิปุลํ  สุขํ.  
 

 ถา้บุคคลพึงเห็นสุขอนัไพบูลย ์  พึงสละสุขพอประมาณเสีย  ผูมี้
ปัญญา   เม่ือเห็นสุขอนัไพบูลย ์  ก็พึงสละสุขพอประมาณ 
 

ความเหมือนกันของอุปาทานขันธ์ กับ ขันธุปาทาน 
ล าดบั โดย อุปาทานขนัธ ์(คือขนัธ ์๕) ขนัธุปาทาน (คืออุปาทาน ๔) 

๑ โลกีย/โลกุตตร เป็นโลกียะเท่าน้ันเหมือนกนั 
๒ สงัขต/สงัขาร เป็นสงัขตธรรม/สงัขารธรรม มีปัจจยัปรุงแต่งเหมือนกนั 
๓ อารมณ ์ เป็นอารมณข์องสงักิเลส  ของอุปาทานไดเ้หมือนกนั 
๔ วฏัฏะ/วิวฏัฏะ เป็นไปในวฏัฏะเหมือนกนั 
๕ ไตรลกัษณ ์ ไมเ่ท่ียง  เป็นทุกข ์ เป็นอนัตตาเหมือนกนั 
๖ สุญญตา สูญจากความงาม เท่ียง สุข ความเป็นอตัตาเหมือนกนั 
๗ วิปัสสนารมณ ์ เป็นอารมณข์องวิปัสสนาไดเ้หมือนกนั 
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103อนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้ จริงหรือ ?
 

๑๐๓ 

ความต่างกันของอุปาทานขันธ์ กับ ขันธุปาทาน 
 

ล าดบั โดย อุปาทานขนัธ ์(โลกียขนัธ ์๕) ขนัธุปาทาน (อุปาทาน ๔) 

๑ ความหมาย ขนัธ ์๕ อนัเป็นท่ีตั้งของ
อุปาทาน ๔ 

อุปาทาน ๔ ท่ียึดถือใน
ขนัธ ์๕ 

๒ จ าแนก รูปขนัธ-์เว.-สญั.-สงั.-
วิญญาณขนัธ ์

กาม-ทิฏฐิ-สีลพัพต-
อตัตวาทุปาทาน 

๓ สภาวะ จิต ๘๑ + เจตสิก ๕๒ + 
รูป ๒๘ 

ตณัหา (โลภ เจ.) +  
ทิฏฐิ (ทิฏฐิ เจ.) 

๔ ขนัธ ์ เป็นขนัธท์ั้ง ๕ เป็นสงัขารขนัธ ์
๕ ภูม ิ กามภูมิ  รูปภูมิ  อรูปภูมิ กามภูมิเท่าน้ัน 

๖ ชาติ กุศล-อกุศล-วิบาก-
กิริยา-รูปชาติ อกุศลชาติเท่าน้ัน 

๗ อริยสจั เป็นทุกขสจั + สมุทยัสจั  ตณัหาเป็นสมุทยัสจั  
ทิฏฐิเป็นทุกขสจั 

๘ กิจในอริยสจั ปริญญากิจ ก าหนดรู ้
(ละสมุทยัดว้ย) 

ปหานกิจ ตอ้งละ 
(ก าหนดรูด้ว้ย) 

๙ กุสลติกะ กุศล + อกุศล + อพัยากตะ อกุศลเท่าน้ัน 
๑๐ ปรมตัถธรรม ปรมตัถ ์๓ (จิ.+เจ.+รุ.) เจตสิกปรมตัถเ์ท่าน้ัน 
๑๑ สงักิเลส เป็นกิเลสก็มี ไมใ่ช่กิเลสก็มี กิเลสธรรมอยา่งเดียว 
๑๒ จ านวน มี ๕ (องคธ์รรมมากในขอ้ ๓) มี ๔ (องคธ์รรม ๒ ในขอ้ ๓) 

๑๓ วฏัฏะ ๓ เป็นทั้งกิเลส  กรรมและ
วิปากวฏัฏ ์ เป็นกิเลสวฏัฏ ์

๑๔ ปหายกะ/
ปหาตพัพะ 

เป็นทั้งปหายกะ ปหาตพัพะ
และไมใ่ช่ทั้ง ๒ 

เป็นปหาตพัพธรรม  
พึงถูกละเท่าน้ัน 
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104 อนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้ จริงหรือ ?
 

๑๐๔ 

ความต่างกันของวิสุทธิขันธ์ กับ อุปาทานขันธ์ 
 

ล าดบั โดย วิสุทธิขนัธ ์ อุปาทานขนัธ ์
๑ สภาวะ มคัคจิ. ๔, ผลจิ. ๔, เจ. ๓๖ จิต ๘๑, เจ. ๕๒, รูป ๒๘ 

๒ ขนัธ ์ นามขนัธ ์๔ ๕ ขนัธ ์ 
(รูปขนัธ ์๑+นามขนัธ ์๔) 

๓ อายตนะ อายตนะ ๒ (มนายตนะ 
+ ธมัมายตนะ) อายตนะ ๑๒ 

๔ ธาตุ ธาตุ ๒ (มโนวิญญาณธาตุ 
+ ธมัมธาตุ) ธาตุ ๑๘ 

๕ ปรมตัถธรรม ปรมตัถธรรม ๒ (จิ.+เจ.) ปรมตัถธรรม ๓ (จิ.+เจ.+รุ.) 
๖ ภูม ิ โลกุตตรภูมิ ทั้ง ๔ ภูม ิ
๗ ชาติ ๒ ชาติ (กุศล + วิบาก) ทั้ง ๔ ชาติ และรูปชาติ 

๘ สมัปยุต สมัปยุตเท่าน้ัน  
(ญาณสมัปยุต) 

ทั้งสมัปยุตและวิปปยุต 
(สมัปยุต ๕) 

๙ อารมณ ์ ไมเ่ป็นอารมณข์องสงักิเลส เป็นอารมณข์องสงักิเลส 

๑๐ อริยสจั อริยสจั ๑  
(มคัคสจั + สจัจวิมุติ) 

อริยสจั ๒  
(ทุกขสจั + สมุทยัสจั) 

๑๑ กิจในอริยสจั ๑ กิจ (ภาวนากิจ+ไม่มีกิจ) กิจ ๒ (ปริญญาฯ+ปหานฯ) 
๑๒ ช่ือพิเศษ วิสุทธิขนัธ ์ อุปาทานขนัธ ์

๑๓ เหตุผล
เพราะ 

หมดจด ไมเ่ป็นท่ียึดถือ
ของอุปาทานฯ 

เป็นท่ียึด เป็นอารมณข์อง
อุปาทานได ้

๑๔ สุญญตา สูญจากอตัตาและสูญจาก
กิเลสทั้งปวง 

สูญจากอตัตา ไม่สูญจาก
กิเลส 

 

อปฺปมาโท อมตํ ปทํ   
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105อนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้ จริงหรือ ?
 

๑๐๕ 

ความเหมอืนกันของวิสทุธิขันธ์ กับ อปุาทานขันธ์ 
 

ล าดบั โดย วิสุทธิขนัธ ์ อุปาทานขนัธ ์
๑ ขนัธ-์ธาตุ เป็นขนัธ ์อายตนะ ธาตุ เช่นกนั 
๒ ไตรลกัษณ ์ ไมเ่ท่ียง เป็นทุกข ์เป็นอนัตตาเหมือนกนั 
๓ สงัขต/สงัขาร เป็นสงัขตธรรม / สงัขารธรรมเหมือนกนั 
๔ ปรมตัถธรรม เป็นสภาพท่ีมีจริง มีสภาวลกัษณะ ไม่ใช่บญัญติัเหมือนกนั 
๕ อภิญเญยธรรม เป็นอภิญเญยธรรมในส่วนของปริยติัเหมือนกนั 
๖ อารมัมณปัจจยั เป็นอารมัมณปัจจยัไดเ้หมือนกนั 
๗ ปกตูปนิสสยฯ เป็นปกตูปนิสสยปัจจยัไดเ้หมือนกนั 

 

ปมาโท มจจฺุโน ปท ํ

 

ความเหมอืนกันของวิสทุธิขันธ์ กับ ขนัธวิมุติ 
 

ล าดบั โดย วิสุทธิขนัธ ์ ขนัธวิมุติ 

๑ ภูม ิ เป็นโลกุตตรภูมิ  โลกุตตรธรรมเหมือนกนั  
(รวมเรียกวา่ โลกุตตรธรรม ๙) 

๒ ไตรลกัษณ ์ เป็นอนัตตาเหมือนกนั 
๓ สุญญตา สูญจากอตัตา  ไมสู่ญจากสุภะเหมือนกนั 
๔ พน้จากวิปลาส เป็นสภาวะท่ีงามเหมือนกนั 
๕ เป็นอารมณ ์ ไมเ่ป็นอารมณข์องอาสวะกิเลสใดๆ เหมือนกนั 
๖ อสาธารณะ มีเฉพาะพระอริยเจา้เหมือนกนั 
๗ พระสทัธรรม ปฏิเวธสทัธรรมเหมือนกนั 

๘ อติอิฏฐารมณ์ เป็นอิฏฺ€™ -น่าปรารถนา กนฺต -น่าใคร่  
มนาป -น่าชอบใจ โดยส่วนเดียว 
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106 อนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้ จริงหรือ ?
 

๑๐๖ 

ความต่างกันของวิสุทธิขันธ์ กับ ขันธวิมุติ 
 

ล าดบั โดย วสุิทธิขนัธ ์(ขนัธอ์นับริสุทธ์ิ) ขนัธวิมุติ (ไม่ใช่ขนัธ)์ 
๑ สภาวะ โลกุตตรจิต ๘ + เจตสิก ๓๖ พระนิพพาน 

๒ ขนัธ-์ธาตุ นามขนัธ ์๔  
(มนายตนะ+ธมัมายตนะ) 

พน้จากขนัธ ์ 
(ธมัมายตนะ/ธมัมธาตุ) 

๓ ปรมตัถธรรม ปรมตัถ ์๒ (จิต + เจตสิก) นิพพานปรมตัถ ์
๔ ชาติ กุศลชาติ + วิบากชาติ ไม่มีชาติ เพราะไมมี่การเกิด 

๕ สมัปยุต เป็นสมัปยุตตธรรม  
(ญาณสมัปยุต) 

เป็นวิปปยุตตธรรม 
(ไมป่ระกอบกบัธรรมใด) 

๖ ไตรลกัษณ ์ ไม่เท่ียง เป็นทุกข ์เป็นอนัตตา เท่ียง เป็นสุข เป็นอนัตตา 

๗ อารมณ ์ อารมัมณิกะ /  
มีนิพพานเป็นอารมณ์ อนารมัมณะ / ไมรู่อ้ารมณ์ 

๘ สงัขต/สงัขาร สงัขตธรรม/สงัขารธรรม อสงัขตธรรม/วิสงัขารธรรม 
๙ อริยสจั มคัคสจั และ สจัจวิมุติ นิโรธสจั 

๑๐ กิจในอริยสจั ภาวนากิจ และ  
ไมม่ีกิจในอริยสจั สจัฉิกิริยากิจ 

๑๑ ปหาน สมุจเฉทปหาน 
ปฏิปัสสทัธิปหาน นิสสรณปหาน 

๑๒ เหตุผล
เพราะ 

หมดจดจากตณัหา 
อุปาทาน อาสวกิเลส 

ไมม่ีอาการ ๑๑ อยา่ง 
มีอดีต อนาคต เป็นตน้ 

๑๓ สุญญตา สูญจากนิจจงั สุขงั อตัตา 
ไมสู่ญจากสุภะ 

สูญจากอตัตา  
ไมสู่ญจากนิจจงั สุขงั สุภะ 

๑๔ พน้จาก
วิปลาส 

งาม ไมเ่ท่ียง เป็นทุกข ์
เป็นอนัตตา 

งาม เท่ียง เป็นสุข  
เป็นอนัตตา 
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๑๐๗ 

ความต่างกันของขันธ์ ๕ กับ อุปาทานขันธ์ ๕ 
 

ล าดบั โดย ขนัธ ์๕ อุปาทานขนัธ ์๕ 

๑ สภาวะ จิต ๘๙ + เจตสิก ๕๒ + 
รูป ๒๘ 

จิต ๘๑ + เจตสิก ๕๒ + 
รูป ๒๘ 

๒ โลกีย/โลกุตตร โลกียะ + โลกุตตระ โลกียะเท่าน้ัน 

๓ อริยสจั ทุกขสจั+สมุทยัสจั+ 
มคัคสจั+สจัวิมุติ ทุกขสจั + สมุทยัสจั 

๔ อารมณ ์ เป็นอารมณข์องสงักิเลส
ไดแ้ละไมไ่ด ้

เป็นอารมณข์องสงักิเลส
ได ้

๕ สาธารณะ/
อสาธารณะ 

โลกุตตรขนัธไ์มส่าธารณะ
กบัปุถุชน 

สาธารณะทั้งปุถุชนและ
พระอริยะ ... 

๖ รวม – แยก อุปาทานขนัธ ์๕ +  
วิสุทธิขนัธ ์

ปรมตัถธรรม ๓ – (ลบ)  
วิสุทธิขนัธ ์

๗ ภูม ิ ๔ ภูมิ = กาม-รูป-อรูป-
โลกุตตรภูมิ ๓ ภูมิ = กาม-รูป-อรูปภูมิ 

๘ นิพพาน
อารมณ ์

จิตรูนิ้พพาน แน่นอน ๘/
ไมแ่น่นอน ๑๑  

จิตรูนิ้พพานเป็นอารมณ ์ 
ไมแ่น่นอน ๑๑ 

๙ ธรรม ๕ 
อภิญเญย/ปริญเญย/
ปหาตพัพ/ภาเวตพัพ/

สจัฉิกาตพัพธรรม 

อภิญเญย/ปริญเญย/ 
ปหาตพัพ/ภาเวตพัพ 

 

สงฺขารา สสฺสตา นตฺถิ 
 

สังขารทั้งหลายที่เที่ยง ไม่มี 
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๑๐๘ 

ความเหมอืนกันของขันธ์ ๕ กับอุปาทานขันธ์ ๕ 
 

ล าดบั โดย ขนัธ ์๕ อุปาทานขนัธ ์๕ 
๑ ปรมตัถธรรม ปรมตัถธรรม ๓ เหมือนกนั (จิต + เจตสิก + รูป) 
๒ สงัขต/สงัขาร เป็นสงัขตธรรมและสงัขารธรรมเหมือนกนั 
๓ กาล มีอดีต  อนาคต  ปัจจุบนัเหมือนกนั  
๔ อาการ มีอาการ ๑๑ เท่ากนั  เพราะเป็นขนัธ์ 
๕ ไตรลกัษณ ์ มีอนิจจลกัษณะ ทุกขลกัษณะ อนัตตลกัษณะเหมือนกนั 
๖ นิพพาน ไมร่วมพระนิพานเหมือนกนั (นิพพานไมใ่ช่ขนัธ)์ 
๗ ชาติ มี ๔ ชาติ และ รูปชาติเหมือนกนั 
 

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ 

ตนแลเป็นทีพ่ึ่งของตน 
 

ความเหมอืนกันของญาตปรญิญา  
ตีรณปรญิญาและปหานปริญญา 

 

ล าดบั โดย ปริญญา ๓ 
๑ ภาวนากุศล เป็นกุศลขั้นวิปัสสนาภาวนาเหมือนกนั 
๒ ปัญญา เป็นปัญญาเจตสิกเหมือนกนั 
๓ สงัขาร เป็นสงัขารขนัธแ์ละเป็นสงัขารธรรมเหมือนกนั 
๔ กิจในอริยสจั เป็นปริญญากิจ ก าหนดรูทุ้กขสจัเหมือนกนั 
๕ ผูท้ ากิจ เป็นกิจของมคัคสจัเหมือนกนั 
๖ อารมณ ์ โลกียปริญญารูอ้ารมณท่ี์เป็นโลกียะเหมือนกนั 
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๑๐๙ 

ความต่างกันของญาตปริญญา ตีรณปริญญา
และปหานปริญญา  

 

ล าดบั โดย ญาตปริญญา ตีรณปริญญา ปหานปริญญา 
๑ ปัญญา อภิญญาปัญญา ปริญญาปัญญา ปหานปัญญา 

๒ ค าแปล รูร้อบในส่ิงท่ี
เรียนรูม้าแลว้ 

รูร้อบดว้ยการ
พิจารณา รูร้อบแลว้ละได ้

๓ ความหมาย 

สุตมยญาณ  
จินตามยญาณ 
ภาวนามยญาณ

บางส่วน 

ก าหนดรูด้ว้ย
การพิจารณา
ไตรลกัษณ ์

พิจารณา 
ไตรลกัษณ ์

แลว้ละกิเลสได ้

๔ อารมณ ์ สภาวลกัษณะ 
(ปัจจตัตลกัษณะ) 

สามญัญลกัษณะ 
(ไตรลกัษณ)์ 

สามญัญลกัษณะ 
(ไตรลกัษณ)์ 

๕ ละกิเลส สกักาย-อเหตุก-
วิสมเหตุกทิฏฐิ 

สสัสต-อุจเฉท
ทิฏฐิ 

ตณัหา มานะ 
ทิฏฐิ ฯ 

๖ วิปัสสนาญาณ ๒ ขัน้ (นามรูป-
ปัจจยปริคคหฯ) 

 ๒ ขัน้ (สมัมสน-
อุทยพัพยญาณ) 

ภงัคญาณท่ี ๕  
เป็นตน้ไป 

๗ วิสุทธิ ๗ ทิฏฐิ-กงัขา
วิตรณวิสุทธิ 

มคัคามคัคญาณ- 
ทสัสนวิสุทธิ 

ปฏิปทาญาณ-
ทสัสนวิสุทธิ 

๘ ญาณ ๓ สุต+จินตา+
ภาวนามยญาณ 

จินตา + 
ภาวนามยญาณ ภาวนามยญาณ 

๙ สทัธรรม ๓ ปริยติั + ปฏิบติั ปฏิบติั ปฏิบติั + ปฏิเวธ 
๑๐ โลกีย/โลกุตตระ โลกียะ โลกียะ โลกียะ/โลกุตตระ 

 

นตฺถิ ตณฺหาสมา นที 
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๑๑๐ 

บทส่งท้าย 
วิปัสสนามีอารมณอ์ดตี อนาคต ปัจจุบนั ะฯ 

คงมีคนจ านวนไม่น้อย  ท่ีเขา้ใจวา่  การเจริญวิปัสสนาตอ้งมี
อารมณเ์ป็นปัจจุบนัเท่านั้น และมีค าสอนท่ีวา่ “ใหอ้ยูก่บัปัจจบุนั”  
แต่ปัจจุบนัท่ีพระพุทธเจา้สอนน้ันลึกซ้ึงกวา่ปัจจุบนัในยุคน้ีมาก ค าวา่ 
“ก็บุคคลใด  เห็นแจง้ธรรมะปัจจุบนั” ในภทัเทกรตัตสูตร (ม. มู.) 
หนา้ ๔๘ ในหนังสือเล่มน้ี หมายถึงปัจจุบนัอทัธา คือ ตลอดทั้งชาติ  
ไม่ใชห่มายถึงปัจจุบนัขณะหรือปัจจุบนัสนัตติเท่าน้ัน ดูในอัฏฐสาลินี 
อัฏฐกถากัณฑวรรณนา เร่ืองปัจจุบนั ๓ อยา่ง (สงฺ. อภิ. ๗๖/๕๗๙  
พระไตรปิฎกชุดมหามกุฏราชวิทยาลัย)  ยิ่งไปกวา่น้ัน  การเจริญวปัิสสนา
ยงัสามารถพิจารณาขนัธ ์๕ ในอดีตชาตก็ิได ้ ดูในอัฏฐกถาขัชชนีย-
สูตร (สํ. ขนฺธ. ๒๗/๑๙๐),  ในอัฏฐกถาและฎีกาสามัญญผลสูตร  
แสดงวา่  วิปัสสนามีอารมณไ์ด ้๗ อยา่ง  โดยจ าแนกตามภูมิ ๒ โดย
กาล ๓ และโดยสนัตานะ ๒ คือ ๑. ปริตตารมณ์ ๒. มหคัคตารมณ ์ 
๓. อตีตารมณ์  ๔. อนาคตารมณ ์ ๕. ปัจจุปันนารมณ ์ ๖. อชัฌตั-
ตารมณ ์  ๗. พหิทธารมณ ์(อฏฺ . ที. สี. ๑๓/๔๗๗ พระไตรปิฎกชุด
มหามกุฏราชวิทยาลัย,  อภินวฎีกา. ที. สี. ข้อ ๒๔๙)    

 

(โปรดจ าไวว้า่ ไม่ควรยดึมัน่ถือมัน่ในต ารา แต่ก็ไม่ควรยดึมัน่
ถือมัน่ในบุคคล  และไม่ควรไวใ้จจิตใจของตนท่ียงัไม่ส้ินอาสวกิเลส) 

น หิ ปริยตฺติธโร ทุกฺขโต น มุจฺจติ. 
ผู้ทรงปริยัติ จะไม่พ้นไปจากทุกข์ ไม่มี 
(อัฏฐกถาสัมโมหวิโนทนี ขุททกวัถตุวิภังค์ วิ. อภิ. ๗๘/๘๗๘) 
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๑๑๐ 

บทส่งท้าย 
วิปัสสนามีอารมณอ์ดตี อนาคต ปัจจุบนั ะฯ 

คงมีคนจ านวนไม่น้อย  ท่ีเขา้ใจวา่  การเจริญวิปัสสนาตอ้งมี
อารมณเ์ป็นปัจจุบนัเท่านั้น และมีค าสอนท่ีวา่ “ใหอ้ยูก่บัปัจจบุนั”  
แต่ปัจจุบนัท่ีพระพุทธเจา้สอนน้ันลึกซ้ึงกวา่ปัจจุบนัในยุคน้ีมาก ค าวา่ 
“ก็บุคคลใด  เห็นแจง้ธรรมะปัจจุบนั” ในภทัเทกรตัตสูตร (ม. มู.) 
หนา้ ๔๘ ในหนังสือเล่มน้ี หมายถึงปัจจุบนัอทัธา คือ ตลอดทั้งชาติ  
ไม่ใชห่มายถึงปัจจุบนัขณะหรือปัจจุบนัสนัตติเท่าน้ัน ดูในอัฏฐสาลินี 
อัฏฐกถากัณฑวรรณนา เร่ืองปัจจุบนั ๓ อยา่ง (สงฺ. อภิ. ๗๖/๕๗๙  
พระไตรปิฎกชุดมหามกุฏราชวิทยาลัย)  ยิ่งไปกวา่น้ัน  การเจริญวปัิสสนา
ยงัสามารถพิจารณาขนัธ ์๕ ในอดีตชาตก็ิได ้ ดูในอัฏฐกถาขัชชนีย-
สูตร (สํ. ขนฺธ. ๒๗/๑๙๐),  ในอัฏฐกถาและฎีกาสามัญญผลสูตร  
แสดงวา่  วิปัสสนามีอารมณไ์ด ้๗ อยา่ง  โดยจ าแนกตามภูมิ ๒ โดย
กาล ๓ และโดยสนัตานะ ๒ คือ ๑. ปริตตารมณ์ ๒. มหคัคตารมณ ์ 
๓. อตีตารมณ์  ๔. อนาคตารมณ ์ ๕. ปัจจุปันนารมณ ์ ๖. อชัฌตั-
ตารมณ ์  ๗. พหิทธารมณ ์(อฏฺ . ที. สี. ๑๓/๔๗๗ พระไตรปิฎกชุด
มหามกุฏราชวิทยาลัย,  อภินวฎีกา. ที. สี. ข้อ ๒๔๙)    

 

(โปรดจ าไวว้า่ ไม่ควรยดึมัน่ถือมัน่ในต ารา แต่ก็ไม่ควรยดึมัน่
ถือมัน่ในบุคคล  และไม่ควรไวใ้จจิตใจของตนท่ียงัไม่ส้ินอาสวกิเลส) 

น หิ ปริยตฺติธโร ทุกฺขโต น มุจฺจติ. 
ผู้ทรงปริยัติ จะไม่พ้นไปจากทุกข์ ไม่มี 
(อัฏฐกถาสัมโมหวิโนทนี ขุททกวัถตุวิภังค์ วิ. อภิ. ๗๘/๘๗๘) 

 
๑๑๑ 

บุญนิธิกัณฑสตูร 
 

บุรุษยอ่มฝังขุมทรพัยไ์วใ้นน ้าลึกดว้ยคิดวา่  เม่ือกิจท่ีจ าเป็น
เกิดขึ้ น  ทรพัยน้ี์จกัเป็นประโยชน์แก่เรา  เพ่ือเปล้ืองตนจากราชภยั
บา้ง  เพื่อชว่ยตนใหพ้น้จากโจรภยับา้ง  เพื่อเปล้ืองหน้ีบา้ง  ใน
คราวทุพภิกขภยับา้ง  ในคราวคบัขนับา้ง  ขุมทรพัยท่ี์เขาฝังไวใ้น
โลก  ก็เพื่อประโยชน์น้ีแล 

 

ขุมทรพัยน้ั์นยอ่มหาส าเร็จประโยชน์แก่เขาไปทั้งหมด ในกาล
ทุกเม่ือทีเดียวไม่  เพราะขุมทรพัยน้ั์น  เคล่ือนจากท่ีไปเสียบา้ง  
ความจ าของเขาคลาดเคล่ือนเสียบา้ง  นาคทั้งหลายลกัไปเสียบา้ง  
ยกัษ์ทั้งหลายลกัไปเสียบา้ง ผูร้บัมรดกท่ีไม่เป็นท่ีรกัขุดเอาไป เม่ือ
เขาไม่เห็นบา้ง ในเวลาท่ีเขาส้ินบุญ ขุมทรพัยท์ั้งหมดน้ันยอ่มสูญไป 

 

ขุมทรพัยคื์อบุญของผูใ้ด  เป็นสตรีก็ตาม  เป็นบุรุษก็ตาม   
ฝังไวดี้แลว้ดว้ย  ทาน  ศีล  สญัญมะ–ความส ารวม  ทมะ-ความ
ฝึกตน ในเจดียก็์ดี ในสงฆก็์ดี ในบุคคลก็ดี ในแขกก็ดี ในมารดาก็ดี  
ในบิดาก็ดี  ในพ่ีชายก็ดี.  ขุมทรพัยน้ั์น  ชื่อวา่  ฝังไวดี้แลว้  ใครๆ 
ไม่อาจผจญได ้  เป็นของติดตามตนไปได ้  บรรดาโภคะทั้งหลายท่ี
เขาจ าตอ้งละไป  เขาก็พาขุมทรพัยคื์อบุญน้ันไป 

 

ขุมทรพัยคื์อบุญ  ไม่สาธารณะแต่ชนเหล่าอ่ืน  โจรก็ลกัไป
ไม่ได ้ บุญนิธิอนัใด  ติดตามตนไปได ้ ปราชญพึ์งท าบุญนิธิอนัน้ัน.   
บุญนิธิน้ัน  อ านวยผลท่ีน่าปรารถนาทุกอยา่งแก่เทวดาและมนุษย์
ทั้งหลาย.  เทวดาและมนุษยป์รารถนานักซ่ึงอิฐผลใดๆ  อิฐผล
ทั้งหมดน้ันๆ  อนับุคคลยอ่มไดด้ว้ยบุญนิธิน้ี 
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๑๑๒ 
ความมีวรรณะงาม  ความมีเสียงเพราะ  ความมีทรวดทรงดี  

ความมีรูปงาม  ความเป็นใหญ่ยิง่  ความมีบริวาร  อิฐผลทั้งหมด
น้ัน  อนับุคคลยอ่มไดด้ว้ยบุญนิธิน้ี  ความเป็นพระราชาเฉพาะ
ประเทศ  ความเป็นใหญ่คือจกัรพรรดิราช  สุขของพระเจา้
จกัรพรรดิท่ีน่ารกั  ความเป็นพระราชาแหง่เทวดา  ในทิพยกาย
ทั้งหลาย   อิฐผลทั้งหมดน้ัน  อนับุคคลยอ่มไดด้ว้ยบุญนิธิน้ี  

สมบติัของมนุษย ์  ความยนิดีในเทวโลก  สมบติัคือพระ
นิพพานอนัใด   อิฐผลทั้งหมดน้ันอนับุคคลยอ่มไดด้ว้ยบุญนิธิน้ี   

ความท่ีบุคคลอาศยัสมัปทา   คุณเคร่ืองถึงพรอ้มคือมิตรแลว้  
ถา้ประกอบโดยอุบายท่ีชอบ   เป็นผูช้ านาญในวิชชา  และมุตติ  
อิฐผลทั้งหมดน้ัน   อนับุคคลยอ่มไดด้ว้ยบุญนิธิน้ี   

ปฏิสมัภิทา  วิโมกข ์ สาวกบารมี  ปัจเจกโพธิและ  พุทธภูมิ
อนัใด   อิฐผลทั้งหมดน้ัน   อนับุคคลยอ่มไดด้ว้ยบุญนิธิน้ี 

บุญสมัปทา  คุณเคร่ืองถึงพรอ้ม  คือ  บุญน้ัน  เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ใหญ่อยา่งน้ี เพราะฉะน้ัน บณัฑิตผูมี้ปัญญาจึงสรรเสริญ
ความเป็นผูท้ าบุญไวแ้ล                    (ขุ. ขุ . ๓๙/๓๐๒) 

 

ดูก่อนภิกษุทัง้หลาย เธอทั้งหลายอย่าได้กลัวต่อบุญเลย  
คำว่า บุญน้ี เป็นชื่อแห่งความสุข  

อันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่ารัก น่าพอใจ 
  

(มา ภิกฺขเว ปุญฺ านํ ภายิตฺถ,  สุขสฺเสตํ ภิกฺขเว อธิวจนํ  
อิฏฺ€สฺส กนฺตสฺส ปิยสฺส มนาปสฺส ยทิทํ ปุญฺ านิ)  

(ขุ. อิติ. ๔๕/๑๔๑) 
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๑๑๓ 

บุญสัมปทาคอืขุมทรัพย์โดยปรมัตถ ์(ปรมตฺถนิธิ) 
จุดประสงค์ในการฝังขุมทรัพย์ (สะสมทรพัย ์ฝากธนาคาร ฯ) 

 

๑. เปล้ืองตนจากราชภยั   ๒. ช่วยตนใหพ้น้จากโจรภยั   ๓. เปล้ืองหน้ี       
๔. ในคราวทุพภิกขภยั    ๕. ในคราวคบัขนั (เล้ียงตนยามแก่เฒ่า  ซ้ือบา้น  
ซ้ือรถ  ชอ๊ปป้ิง  เท่ียวต่างประเทศ  รอบโลกฯ) (ตณฺหาปตฺถนา สมุทัยสัจ) 
 

สาเหตุท่ีทำให้ขุมทรัพย์สูญหายไป 
๑. เคล่ือนจากท่ีไปเสีย ๒. ความจ าของเขาคลาดเคล่ือน (ธนาคารลม้ละลาย  
หุน้ตก ฯ) ๓. นาคทั้งหลายลกัไป ๔. ยกัษ์ทั้งหลายลกัไป (เล่นการพนันเสีย 
ติดอบายมุข ฯ)  ๕. ผูร้บัมรดกท่ีไมเ่ป็นท่ีรกัขุดเอาไป  เมื่อเขาไมเ่ห็น (ญาติ
พวกพอ้งโกง ลกั ถูกปลน้จ้ี ฯ) ๖. ในเวลาท่ีเขาส้ินบุญ ขุมทรพัยท์ั้งหมดน้ัน
ยอ่มสูญไป (เหตุในอดีตคือเคยท าอทินนาทาน) (เหล่านี้เป็นผลของอกุศลกรรม) 

 

ขุมทรัพย์คือบุญได้แก่อะไรบ้าง ?  ควรฝังไว้ในท่ีไหน ? 
๑. ทาน   ๒. ศีล  ๓. สญัญมะ (สมถะ/อินทริยสงัวร)  ๔. ทมะ-ความฝึกตน 
(วิปัสสนา)  (บุญกิริยาวตัถุ ๑๐, กุศลกรรมบถ ๑๐, บารมี ๑๐, โพธิปักขิย-
ธรรม ๓๗, มงคล ๓๘ ฯ)  (เหล่านี้เป็นโลกียมัคคสัจ)   ๑. ในเจดีย ์ ๒. ในสงฆ ์ 
๓. ในบุคคล  ๔. ในแขก   ๕. ในมารดา   ๖. ในบิดา   ๗. ในพ่ีชาย ฯ 

 

อิฏฐผลแห่งขุมทรัพย์คือบุญ ได้แก่ อะไรบ้าง ? 
๑. ความมีวรรณะงาม (สุวณฺณตา)   ๒. ความมีเสียงเพราะ (สุสรตา)   
๓. ความมีทรวดทรงดี (สุสณฺ านา)   ๔. ความมีรูปงาม (สุรูปตา)   
๕. ความเป็นใหญ่ยิ่ง (อาธิปจฺจ )   ๖. ความมีบริวาร (ปริวาโร)   
๗. ความเป็นพระราชาเฉพาะประเทศ (ปเทสรชฺช )  
๘. ความเป็นใหญ่คือจกัรพรรดิราช (อิสฺสริย )  
๙. สุขของพระเจา้จกัรพรรดิท่ีน่ารกั (จกฺกวตฺติสุข  ปิย )    
๑๐. ความเป็นพระราชาแห่งเทวดาในทิพยกายทั้งหลาย (เทวรชฺชมฺปิ ทิพฺเพสุ)   

ทุกขสัจ 
ปริญเญยยะฯ 
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๑๑๔ 
๑๑. สมบติัของมนุษย ์(มานุสฺสิกา สมฺปตฺติ)    
๑๒. ความยินดีในเทวโลก (เทวโลเก รติ)                
๑๓. สมบติัคือพระนิพพานอนัใด (นิพฺพานสมฺปตฺติ)   
๑๔. ความท่ีบุคคลอาศยัสมัปทา คุณเคร่ืองถึงพรอ้มคือมิตรแลว้ (มิตฺต- 
สมฺปทมาคมฺม)  ถา้ประกอบโดยอุบายท่ีชอบ (โยนิโส เจ ปยุญฺชโต)  

(กลัยาณมิตร + โยนิโสมนสิการ) 
๑๕. เป็นผูช้ านาญในวิชชาและวิมุตติ (วิชฺชาวิมุตฺติวสีภาโว) (มรรค + ผล) 
๑๖. ปัญญาเคร่ืองแตกฉาน ๔ (ปฏิสมฺภิทา) (อรรถ+ธรรม+นิรุตติ+ปฏิภาณ) 
๑๗. ความหลุดพน้วิเศษ ๘ (วิโมกฺขา) (วรรณกสิณรูปฌาน ๓+อรูปฌาน ๔  
      +นิโรธสมาบติั ๑) 
๑๘. ความถึงฝ่ังแห่งพระสาวก (สาวกปารมี)  
๑๙. ความเป็นพระปัจเจกพุทธเจา้ (ปจฺเจกโพธิ) และ   
๒๐. ความเป็นพระพุทธเจา้ (พุทฺธภูมิ) อนัใด  อิฐผลทั้งหมดน้ัน อนับุคคล
ยอ่มไดด้ว้ยบุญนิธิน้ี 

บุญสมัปทา  คุณเครื่องถึงพรอ้มคือบุญนั้น  เป็นไปเพ่ือประโยชน์
ใหญ่ (มหตฺถิกา) อย่างน้ี  เพราะฉะนั้น  บณัฑิตผูมี้ปัญญาจงึสรรเสริญ
ความเป็นผูท้  าบุญไว ้(กตปุญฺ ตา) แล     

วิโมกข์ ๘ 
๑. บุคคลมีรูป  ยอ่มเห็นรูปทั้งหลาย (รูปี รูปานิ ปสฺสติ) 
    (รูปฌานท่ีใหเ้กิดขึ้ นในโกฏฐาสมีผมเป็นตน้  ในภายใน)    
๒. บุคคลไม่มีความส าคญัในรูปภายใน  เห็นรูปภายนอก (อชฺฌตฺต  อรูปสญฺ ฺ   
    พหทฺิธา รูปานิ ปสฺสติ) (ไม่มีบริกรรมสญัญาในรูปภายใน ไดฌ้านใน 
    อารมณ์ภายนอก เพราะท าบริกรรมในวตัถุภายนอก)   
๓. บุคคลยอ่มน้อมใจไปวา่  ส่ิงน้ีงามทีเดียว (สุภนฺเตว อธิโมกฺโข โหติ) 
    (ฌานทั้งหลายในวรรณกสิณ  มีสีเขียวเป็นตน้ท่ีบริสุทธ์ิดีแลว้)    
๔. อากาสานัญจายตนะ     ๕. วญิญาณัญจายตนะ     ๖. อากิญจญัญายตนะ   
๗. เนวสญัญานาสญัญายตนะ   ๘. สญัญาเวทยตินิโรธ  ดบัสญัญาและเวทนา 

สมบัติ ๓ 

สัจฉิกาตัพพธรรม 

ภาเวตัพพธรรม 
 

นิโรธสัจ 
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๑๑๕ 

ปรมตฺถนิธิ – ขุมทรัพย์โดยปรมัตถ ์
 

๑ ชนทั้งหลาย ฝังทรพัยไ์ว ้ใชป้ระโยชน์  เพ่ือหลีกโทษ สารพดั บ าบดัทุกข ์
 เพ่ือเปล้ืองตน พน้ภยั หมายเสพสุข  สูเ้บิกบุก  ฟันฝ่า  ชะล่าใจ 
 

๒ ขุมทรพัยห์า  ไดใ้ช ้ จ่ายทั้งหมด เคล่ือนยา้ยหด ลดมลู สูญสลาย 
 ท่ีเส่ือมหนัก ถูกลกัปลน้ โดนท าลาย  ยามสุดทา้ย หมดบุญ สูญส้ินแล 
 

๓ ขุมทรพัยแ์ท ้แน่นอน บัน่ทอนทุกข ์ บนัดาลสุข ใสสงัข ์ดัง่ดวงแข 
 คือบุญกรรม  น าสุขใจ  ไมผ่ันแปร เฒ่าชแล แก่ชรา ไมค่ลาไคล  
 

๔ ติดตามได ้ แห่งหนใด  ไปทุกท่ี ไมห่ลบล้ี  หนีหนา้  ลาไถล 
 ทั้งชาติน้ี  ชาติหนา้  ชาติใดใด ไมท่ าลาย ดว้ยไฟ ดินน ้าลม 
 

๕ ใครปลน้ชิง  วิ่งจ้ีลกั  มิจกัได ้ ไมสู่ญหาย ยิ่งใชจ้่าย ยิ่งสัง่สม 
 ดัง่ดอกเบ้ีย  เวี่ยทวี  ท่ีนิยม ชนช่ืนชม  รกัใคร่  ไดด้ัง่ปอง 
 

๖ ไตรสิกขา บุญกิริยา- สิบวตัถุ ท่านระบุ   บารมี   สิบทั้งผอง 
 กรรมบถ เป็นกุศล คนควรครอง มงคลทอง สามสิบแปด แวดลอ้มใจ 
 

๗ โพธิปัก- ขิยธรรม  สามสิบเจ็ด        ค่าส าเร็จ กวา่เพชรทอง ของไหนไหน 
 ควรสัง่สม บ่มฝ่ังไว ้ในกลางใจ ช่ืนฤทยั  ไมเ่สียที  ท่ีเกิดมา  
 

๘ อิฏฐผล แห่งขุมทรพัย ์นับไมถ่ว้น มีแต่ลว้น ควรเพลิน เกินสรรหา 
 ไมว่า่รูป  ผิวพรรณ  ดวงหน้าตา ศฤงคา  ขา้ทาส  ญาติมิตรชน 
 

๙ เป็นราชา  ราชินี  ไมม่ีโศก คุม้ครองโลก จกัรพรรดิ สวสัดิผล 
 ไดส้มบติั ทั้งสาม ตามติดตน หากคบคน ผูเ้ป็น เช่นมิตรดี 
 

๑๐  อบรมใจ ใฝ่ธรรม อนัล ้าค่า ปฏิสมัภิทา  วิชชา  วิมุติศรี 
 จกับรรลุ   ผูส้าวก   บารมี ปัจเจกี  พุทธภูมิ  คุม้ค่าเอย. 
  

อญฺ ตโร ภิกฺขุ 
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๑๑๖ 

อยู่อย่างไรให้ชีวิตมีค่า ? 
ชีวิตที่มีค่า  ไม่ใช่ชีวิตที่ร  า่รวย  ดว้ยทรพัยส์ินศฤงคาร  มีเกียรติ  

มียศถาบรรดาศกัด์ิ  หรืออายุยนื  แตชี่วิตที่มีค่า  คือ  ชีวิตที่ตวัเราเป็น
คนมีคุณค่า  และท าใหชี้วิตคนอื่นมีค่า ...  

 

๑ อะไรหรือ  คือคุณค่า  ของชีวิต เพ่งพินิจ   คิดใหดี้   จะมีสุข 
 ไมแ่ยบคาย ไรปั้ญญา จะพาทุกข ์ สรา้งสรรสุข หรือทุกข ์ควรฉุกใจ  
 

๒ อนัยศลาภ  แลสุข  สรรเสริญ  คนมกัเพลิน เดินดุ่ม ลุ่มหลงใหล 
 ขาดสติ   มิยบัยัง้   ชัง่จิตใจ  มกัคลอ้ยไป  ทางชัว่  กลั้วอบาย 
 

๓ เวลาเส่ือม ลาภยศ ทุกขนิ์นทา  ก็โหยหา คร า่ครวญ หวนใจหาย 
 จนบางคน สุดทนทอ้ ขอวางวาย ส่ิงสุดทา้ย เหลือไวห้รือ คือบาปตรา 
 

๔ ท าไมหนอ  คนเรา  ไมเ่ขา้ใจ  ส่ิงไร ๆ  ในโลกน้ี  ท่ีเสาะหา 
 ลาภยศเกียรติ สกัการะ ศฤงคาร ์ ภริยา   บุตรสามี   ไมจี่รงั 
 

๕ ลว้นแต่ของ  ขอยืม  อยา่ลืมนะ ตอ้งสละ  ละท้ิงไป  ไมม่ีหวงั 
 หากยืดยื้ อ  ถือไว ้ ไมเ่ช่ือฟัง  คงตอ้งนัง่ โศกศลัย ์จนวนัตาย 
 

๖ ควรจ าไว ้ใหแ้มน่ย า ถึงค าพระ ฯ ไมว่า่จะ อยูส่ถาน เหตุการณไ์หน 
 อนิจจงั  ทุกขงั  อยา่พลั้งใจ  ระลึกไว ้ ใหเ้ด่นชดั  อนัตตา 
 

๗ ลกัษณะ  ทั้งสาม  ตอ้งตามรู ้  หากเพียรดู อยูป่ระจ า พร า่ศึกษา 
 อบรมใจ ใหป้ระจกัษ์ ลกัษณา  ในไม่ชา้ จะพน้โศก เหนือโลกธรรม 
 

๘ บ าเพ็ญบุญ คุณธรรม ประจ าจิต แลว้ชวนมิตร สหายดว้ย ช่วยชูค ้า 
 ใหเ้รียนรู ้คู่ปฏิบติั พระสทัธรรม ชีวิตล ้า  เหลือค่า  น่าโล่งใจ 
 

๙ เกิดเป็นคน   ทั้งที   ท าดีเถิด  ชีพบรรเจิด เลิศหลา้ ปัญญาไสว 
 อยา่มวัแต่ เห็นแก่ตวั ค ้าหวัใจ  ชีวิตไม ่ มีค่า  ถา้ท้ิงธรรม ... 

อญฺ ตโร ภิกฺขุ 
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