ภาษาบาลี ๑ คํา คติธรรมประจําสัปดาห์ “วิ:ญ
ฺ าณกฺขนฺธ – วิญญาณขันธ์ ”
วิ#ญ
ฺ าณกฺขนฺธ อ่านตามภาษาบาลีวา่ วิน - ยา - นัก - ขัน - ดะ มาจากคําว่า วิ#ญ
ฺ าณ (สภาพ
ธรรมที:ร้ ู แจ้ งซึ:งอารมณ์ , วิญญาณ) กับคําว่า ขนฺธ (สภาพที:ทรงไว้ ซ: งึ ความว่ างเปล่ า, ขันธ์ )
[ซ้อน กฺ] จึงรวมกันเป็ น วิ#ญ
ฺ าณกฺขนฺธ เขียนเป็ นไทยได้ วา่ วิญญาณขันธ์ แปลว่า สภาพธรรมที:ทรง
ไว้ ซ: งึ ความว่ างเปล่ า คือ สภาพธรรมที:ร้ ู แจ้ งซึ:งอารมณ์ วิญญาณ กับ จิต เป็ นสภาพธรรมอย่าง
เดียวกัน เป็ นสภาพธรรมทีFเป็ นใหญ่เป็ นประธานในการรู้แจ้ งซึงF อารมณ์ จิตหรื อวิญญาณ เป็ นสภาพธรรม
ทีFมีจริ งๆ เกิดเพราะเหตุปัจจัย เกิดแล้ วก็ดบั ไปไม่กลับมาอีกเลย ว่างเปล่าจากความเป็ นตัวตน เป็ นสัตว์
เป็ นบุคคล หาความเป็ นสัตว์ เป็ นบุคคล เป็ นตัวตน ในจิตหรื อวิญญาณแต่ละขณะๆ ไม่ได้ เลย จึงเป็ นขันธ์
ข้ อความในสัทธัมมปั ชโชติกา อรรถกถา ขุททกนิกาย มหานิทเทส กามสุตตนิทเทส แสดงความเป็ น
จริ งของวิญญาณขันธ์ไว้ ดังนี S
“ชื:อว่ า วิญญาณ เพราะอรรถว่ า รู้ อารมณ์ ต่าง ๆ, ขันธ์ คือ วิญญาณ ชื:อว่ า วิญญาณขันธ์ ”
ข้ อความในมโนรถปูรณี อรรถกถา พระสุตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ติตถสูตร แสดงความ
จริ งว่า จิต เป็ นวิญญาณขันธ์ ดังนี S
“จิต นันS ได้ แก่ วิญญาณขันธ์ ”
-----------------------------------------------พระพุทธประสงค์

ทีFพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงบําเพ็ญพระบารมีมาตลอดระยะเวลาทีFยาวนาน

ตังแต่
S เมืFอครังS ทีFทรงเป็ นพระโพธิสตั ว์ ก็เพืFอทีFจะได้ ตรัสรู้ (รู้อย่างแจ่มแจ้ ง) ซึงF สภาพธรรมทีFมีจริ ง ด้ วย
พระองค์เอง แล้ วทรงมีพระมหากรุณา แสดงสิงF ทีFพระองค์ได้ ตรัสรู้ให้ สตั ว์โลกได้ เข้ าใจ เป็ นคําในภาษา
มคธอันเป็ นภาษาทีFดํารงรักษาพระพุทธศาสนา ซึ:งแต่ ละชนชาติท: ไี ม่ ได้ ใช้ ภาษานันS ก็ฟังพระธรรม
ของพระองค์ ในภาษาของตนเองๆ เพื:อที:จะได้ เข้ าใจสิ:งที:มีจริง อย่ างถูกต้ องตรงตามความเป็ น
จริง เป็ นการเข้ าใจธรรมในภาษาของตนๆ จะเห็นได้ วา่ พระธรรมทีFพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง
มาจากการตรัสรู้ความจริ งของสิงF ทีFมีจริ งทุกขณะ
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ไม่วา่ จะในยุคใดสมัยใด ธรรมคือสิงF ทีFมีจริ ง ก็เป็ นสิงF ทีFมีจริ ง ไม่เปลียF นแปลงลักษณะ เป็ นจริ ง
อย่างไรก็เป็ นจริ งอย่างนันS ซึงF เป็ นสิงF ทีFละเอียด ลึกซึ Sงอย่างยิFง เพราะว่าก่ อนที:พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าจะ
ได้ ทรงบรรลุถงึ ความเป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ านันS ทรงบําเพ็ญพระบารมีซ: งึ หมายถึงคุณความ
ดีมากมายมหาศาลที:จะทําให้ ถงึ ฝั: งของการดับกิเลส
แสนกัปป์

ตลอดระยะเวลาที:ยาวนานถึงสี:อสงไขย

ด้ วยเหตุนี Sผู้ทีFเป็ นสาวกจึงควรอย่างยิFงทีFจะได้ ฟังพระธรรมทีFพระองค์ทรงแสดงด้ วยความ

เคารพ คือ ฟั งเพืFอทีFจะเข้ าใจในแต่ละคําทีFได้ ยินได้ ฟัง ให้ ถกู ต้ อง ชัดเจน ไม่ใช่ให้ คดิ เอง
ชีวิตประจําวัน ถ้ าไม่ได้ ฟังพระธรรมให้ เข้ าใจ ก็เป็ นการพูดคําทีFไม่ร้ ูจกั คําว่า จิต ก็พดู คําว่า
วิญญาณ ก็พดู ซึงF ไม่มีทางเข้ าใจอย่างแน่นอน ถ้ าไม่ได้ ฟังพระธรรมทีFพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง
จิต เป็ นสภาพธรรมอย่างหนึงF เป็ นนามธรรม เป็ นสภาพธรรมทีFเป็ นใหญ่เป็ นประธานในการรู้แจ้ งซึงF
อารมณ์ มีพยัญชนะหลายคําทีFหมายถึงจิต เพืFอให้ ผ้ ทู ีFศกึ ษาได้ เข้ าใจถึงลักษณะของจิต ซึงF เป็ นสภาพ
ธรรมทีFแต่ละบุคคลมีด้วยกันทังนั
S นS หนึงF ในนันคื
S อวิญญาณ จิตกับวิญญาณ เป็ นสภาพธรรมอย่าง
เดียวกัน วิญญาณไม่ มีการล่ องลอย ไม่ มีรูปร่ าง วิญญาณไม่ ใช่ ส: งิ ที:น่ากลัว วิญญาณมีอยูท่ กุ ขณะ
ขณะทีFเห็น ก็เป็ นวิญญาณ คือจักขุวิญญาณ ขณะทีFได้ ยิน ก็เป็ นวิญญาณ คือ โสตวิญญาณ ขณะทีFได้
กลินF ก็เป็ นวิญญาณ คือ ฆานวิญญาณ ขณะทีFลิ Sมรส ก็เป็ นวิญญาณ คือ ชิวหาวิญญาณ ขณะทีFร้ ูสงิF ทีF
กระทบสัมผัสทางกาย ก็เป็ นวิญญาณ คือ กายวิญญาณ ตลอดจนถึงขณะทีFจิตเป็ นกุศลหรื ออกุศล ก็เป็ น
วิญญาณ ด้ วย คือ เป็ นมโนวิญญาณ ซึงF แสดงให้ เห็นว่าแต่ละขณะ ก็คือ จิตหรื อวิญญาณ นันF เองทีFเกิดขึ Sน
เป็ นไป เมืFอเกิดแล้ วก็ดบั ไป ไม่เทีFยง ไม่ยงัF ยืน ทรงไว้ ซงึF ความว่างเปล่าจากความเป็ นสัตว์ เป็ นบุคคล เป็ น
ตัวตนอย่างสิ Sนเชิง จึงเป็ นขันธ์ จิตหรื อวิญญาณ ทังหมด
S
เป็ นวิญญาณขันธ์ วิญญาณ จึงไม่ใช่สงิF ทีFนา่ กลัว
แต่อย่างใด แต่เป็ นสิงF ทีFจะต้ องศึกษาให้ เข้ าใจจริ งๆ ว่า เป็ นธรรม เป็ นสิงF ทีFมีจริ ง ไม่ใช่เรา
จากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า พระองค์ทรงแสดงว่า ทุกสิงF ทุกอย่าง ไม่วา่ จะเป็ นทีFไหนก็
ตาม มีสภาพธรรมทีFตา่ งกันเป็ น ๒ อย่าง คือ สภาพทีFไม่ร้ ูอะไรเลย ไม่ใช่สภาพรู้ เป็ นรูปธรรม และสภาพ
ธรรมทีFเป็ นสภาพรู้ ได้ แก่ จิตหรื อวิญญาณ(และเจตสิกซึงF เป็ นสภาพธรรมทีFเกิดประกอบพร้ อมกับจิต)
เพราะฉะนันS จิตเป็ นธรรมทีFมีจริ ง ซึงF แม้ จะไม่มีรูปร่างอะไรเลย แต่ก็เป็ นสภาพทีFสามารถรู้สงิF ต่างๆได้ และ
เมืFอจิตเกิดขึ Sนก็มีเจตสิกเกิดร่วมด้ วยเสมอตามควรแก่จิตขณะนันๆ
S

ในขณะนี Sถ้ าเข้ าใจจิตก็จะเริF มรู้วา่

ขณะทีFมีการเห็น การได้ ยิน การได้ กลินF การลิ Sมรส การรู้สงิF ทีFกระทบสัมผัสทางกาย การคิดนึก นันF คือ
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ลักษณะของจิตซึงF เป็ นสภาพรู้ หรื อแม้ วา่ จะไม่ได้ เห็น ไม่ได้ ยิน ไม่ได้ กลินF ไม่ได้ ลิ Sมรส ไม่ได้ ร้ ูสงิF ทีFกระทบ
สัมผัสทางกาย แต่ก็ยงั มีจิตทีFคดิ นึก ขณะใดทีFคดิ นึกเรืF องราวต่างๆ ขณะนันก็
S เป็ นจิต จิตประกอบด้ วย
เจตสิกฝ่ ายดี ก็คดิ ดี จิตประกอบด้ วยเจตสิกฝ่ ายไม่ดี ก็คดิ ไม่ดี ดังนันS ถ้ าแยกสภาพธรรมทีFเกิดขึ Sนเป็ นไป
ออกเป็ นลักษณะทีFตา่ งกันเป็ นประเภทใหญ่ๆ ก็จะต้ องมี ๒ ประเภท ได้ แก่ สภาพทีFไม่ร้ ูอะไรเลย เป็ น
รูปธรรม คือ ไม่ใช่สภาพรู้ และ นามธรรม ได้ แก่ จิตรวมถึงเจตสิกด้ วย มีแต่ ธรรมเท่ านันS จริงๆ เมื:อเป็ น
ธรรมแล้ วจะเป็ นสัตว์ เป็ นบุคคล เป็ นตัวตนได้ อย่ างไร
การเดินทางในสังสารวัฏฏ์ยงั อีกยาวไกล เมืFอได้ เกิดมาเป็ นมนุษย์ ก็ควรจะได้ ประโยชน์จากการทีFได้
เกิดมาอย่างยากแสนยากด้ วยการสะสมความดีทกุ ประการ และมีความมันF คงทีFจะฟั งพระธรรม ศึกษา
พระธรรม อบรมเจริ ญปั ญญาต่อไป เพราะในทีFสดุ แล้ ว ทุกคนก็จะต้ องละจากโลกนี Sไปอย่างแน่นอน ซึงF ไม่
รู้วา่ จะเป็ นเมืFอใด อาจจะเป็ นวันนี Sหรื อพรุ่งนี Sก็ได้ จะเป็ นผู้ประมาทไม่ได้ เลย เพราะมีคนเป็ นจํานวนมาก
ทีเดียว ทีFเกิดมาแล้ วตายไปโดยทีFไม่ได้ เข้ าใจพระธรรมทีFพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง ความเข้ าใจ
พระธรรมนีเS องที:จะเป็ นไปเพื:อขัดเกลาละคลายความไม่ ร้ ู ความติดข้ อง และความเห็นผิดที:
ยึดถือสภาพธรรมว่ าเป็ นตัวตน สัตว์ บุคคล เป็ นต้ น ได้ ในที:สุด ไม่วา่ จะได้ ฟังได้ ศกึ ษาพระธรรมใน
ส่วนใด ล้ วนเป็ นไปเพืFอความเข้ าใจถูกเห็นถูก เป็ นปั ญญาของตนเอง เพิFมพูนความมันF คงในความเป็ น
จริ งของธรรมยิFงขึ Sนว่ามีแต่ธรรมเท่านันS ไม่มีเราไม่ใช่เรา
ชมรมบ้ านธัมมะ มศพ. : www.dhammahomefellowship.com, โทร. ๐๘๑-๘๓๒๐๕๗๗
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