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ค�าปรารภ

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ในโอกาสการจัดท�าหนังสือที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พุทธศักราช ๒๕๕๖

.............................................

เนื่องในโอกำสที่สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆ-
ปริณำยก ทรงเจรญิพระชนัษำ ๑๐๐ ปีบรบิรูณ์ ในวนัที ่๓ ตลุำคม พทุธศกัรำช ๒๕๕๖ 
น้ี นับว่ำเป็นศุภมงคลวำระอันหำได้ยำกยิ่ง และมิได้เคยปรำกฏมีแต่กำลก่อน เป็น
ที่ปีติโสมนัสของพุทธบริษัททั้งปวง รัฐบำลพร้อมด้วยคณะสงฆ์และประชำชนไทย
ผู้เป็นศำสนิกชนจึงได้ร่วมกันจัดงำนฉลองพระชันษำ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญำณสังวร 
สมเดจ็พระสงัฆรำช สกลมหำสงัฆปรณิำยก ขึน้ระหว่ำงวนัที ่๑ - ๗ ตลุำคม พทุธศกัรำช 
๒๕๕๖ เมื่อควำมทรำบฝ่ำละอองธุลีพระบำทพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรง
พระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้รับงำนฉลองพระชันษำดังกล่ำวไว้ใน
พระบรมรำชูปถัมภ์ นับเป็นพระมหำกรุณำธิคุณหำที่สุดมิได้

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก 
ทรงเป็นพระมหำเถระผู้เพียบพร้อมด้วยศีลและธรรม ได้ทรงปฏิบัติบ�ำเพ็ญศำสนกิจ
น้อยใหญ่เกื้อกูลแก่พุทธศำสนิกชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศมำช้ำนำน ได้ทรง
พระเมตตำโปรดให้สร้ำงพุทธสถำน อำคำรเรียน และสถำนสำธำรณประโยชน์ขึ้นไว้
เป็นจ�ำนวนมำก เพือ่เผยแผ่พระบวรพุทธศำสนำ ส่งเสรมิกำรศกึษำ และอ�ำนวยประโยชน์
สุขแก่ชุมนุมชน ได้ทรงพระนิพนธ์หนังสือหลำกหลำยเรื่องเกี่ยวเนื่องกับหลักธรรม
ค�ำสอนและเร่ืองน่ำรู้ในพระบวรพระพุทธศำสนำไว้เป็นจ�ำนวนมำก หนงัสอืพระนพินธ์
เหล่ำนีเ้ป็นทีย่กย่องกันว่ำได้ทรงเรียบเรียงด้วยพระปรชีำสำมำรถ ทรงสอดส่องเชีย่วชำญ



ในอรรถและธรรม ได้ทรงน�ำพระธรรมค�ำสอนของสมเด็จพระบรมศำสดำสัมมำ 
สัมพุทธเจ้ำมำแสดงให้ปรำกฏ เป็นประโยชน์แก่มหำชนท่ีจะได้ศึกษำและใคร่ครวญ
ตรึกตรองปฏิบัติตำม นับว่ำพระนิพนธ์เหล่ำนี้เป็นเพชรน�้ำเอกที่ทรงคุณค่ำยิ่งแก่กำร
เผยแผ่พระศำสนำ

ในวำระงำนฉลองพระชันษำ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จ 
พระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก นอกจำกกำรจัดงำนฉลองสมโภชและกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติต่ำง ๆ แล้ว คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรจัดงำนฉลองพระชันษำ 
สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ๑๐๐ ปี  
๓ ตุลำคม ๒๕๕๖ เห็นสมควรจัดพิมพ์หนังสือประมวลพระนิพนธ์ขึ้นชุดหนึ่งเรียกว่ำ 
“ญาณสังวรธรรม” เพื่อเป็นที่ระลึก และเป็นธรรมำนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติคุณ 
เจ้ำประคุณสมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ให้
ปรำกฏยั่งยืนสืบไป

รัฐบำลในนำมของพุทธศำสนิกชนทั้งปวง ขอเชิญชวนพุทธบริษัททุก 
ฝ่ำยพร้อมใจกันอธิษฐำนจิตถวำยพระกุศลและน้อมเศียรเกล้ำถวำยพระพรแด่สมเด็จ
พระญำณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆรำช สกลมหำสงัฆปรณิำยก ขอจงทรงเจรญิพระชนัษำ
ยิ่งยืนนำน ทรงเบิกบำนผ่องแผ้วเป็นหลักชัยและประทีปธรรมแก่คณะสงฆ์ 
และพุทธศำสนิกชนท้ังไทยและเทศ ทรงเป็นบุญเขตที่เคำรพศรัทธำของมหำชนอยู่
ตรำบจิรัฐิติกำล

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๑๐๐ ป ี

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖



ค�ำชี้แจง

ญาณสังวรธรรม เล่มที่ ๘ เรื่อง สัมมาทิฏฐิ ตามพระเถราธิบายของท่าน

พระสารีบุตรเถระ พระนิพนธ์เรื่องนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ พระราชทาน

ถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขณะทรง

ด�ารงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระญาณสังวร เนื่องในโอกาสทรงบ�าเพ็ญพระกุศลฉลอง 

พระชนัษา ๖ รอบ เม่ือวนัที ่๓ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ดงัความแจ้งในพระราชปรารภ

และค�าน�าในการพิมพ์ครั้งแรกนั้นแล้ว

หลังจากพิมพ์ครัง้แรกแล้ว พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้ทรงมพีระราชปรารภ

กบัสมเดจ็พระญาณสงัวร ถงึหนงัสอืสมัมาทฏิฐ ิฉบบัพิมพ์ครัง้แรกนัน้ว่ายงัมทีีบ่กพร่อง

อยู่หลายแห่ง ได้ทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับใหม่ตลอดทั้งเร่ือง แล้ว

พระราชทานมาท่ีสมเด็จพระญาณสังวรเพื่อจัดพิมพ์ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง พร้อมทั้ง 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส�าหรับการพิมพ์

ครั้งนี้ด้วย นับเป็นการพิมพ์ครั้งที่ ๒

ในการพิมพ์ครั้งที่ ๒ นี้ สมเด็จพระญาณสังวรได้ทรงแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค�า 

ข้อความในบางเรื่อง บางตอนบ้าง เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ต่อมา มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิมพ์เผย

แพร่อีกหลายครั้ง

ในการพิมพ์ครั้งนี้ ได้ใช้ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒/๒๕๓๕ เป็นต้นฉบับ โดยไม่ได้

แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

วัดบวรนิเวศวิหาร

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖



พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร และสมเดจ็

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชปรารภว่า สมเด็จพระญาณสังวร 

เจ้าอาวาสวดับวรนเิวศวหิาร จะเจริญชนมายุครบ ๖ รอบนกัษตัร ในวันที ่๓ ตลุาคม 

พุทธศักราช ๒๕๒๘ น้ี เป็นโอกาสอันควรยิ่งที่จะได้ทรงร่วมบ�าเพ็ญพระราชกุศล

ในการฉลองชนมายุที่จะมีขึ้นในวาระนั้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ให้จัดพิมพ์หนังสือที่ประกอบด้วยสาระประโยชน์อันเกี่ยวด้วยวัดบวรนิเวศวิหารและ

สมเด็จพระญาณสังวรขึ้น ๓ เล่ม คือต�านานวัดบวรนิเวศวิหาร เล่มหนึ่ง ศิลปกรรม

วัดบวรนิเวศวิหาร เล่มหน่ึง กับเรื่องสัมมาทิฏฐิ อีกเล่มหนึ่ง ส�าหรับทรงถวายเป็น

เครื่องบูชาพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรที่ได้เมตตากรุณาเกื้อกูลในสรรพกิจส่วน

พระองค์เป็นอันมากตลอดมาเป็นนิจและเฉลิมเกียรติคุณที่ได้ปฏิบัติบ�าเพ็ญกรณียกิจ

เป็นอเนกปริยาย เพ่ือประโยชน์และความเจริญม่ังคงแห่งพระศาสนา ท้ังเพ่ือความ

ผาสุกสวัสดีของบุคคลทุกเพศทุกวัยทุกภูมิปัญญาโดยเสมอหน้ากัน

พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๘



ค�ำน�ำ

(ในการพมิพ์ครัง้แรก)

หนังสือเรื่อง “สัมมาทิฏฐิ ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ” 

น้ีรวบรวมจากการแสดงธรรมของสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฒนมหาเถระ) 

ในการปฏิบัติอบรมจิต ทุกวันธรรมสวนะและวันหลังวันธรรมสวนะ ณ ตึก สว  

วัดบวรนิเวศวิหาร ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๒๗ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๒๘ รวม 

๔๒ ครั้ง ซึ่งท่านแสดงโดยมุขปาฐะทุกครั้ง และ ดร.เสาวนีย์ จักรพิทักษ์ บันทึกถอด

จากแถบบนัทกึเสยีงเรยีบเรยีงเป็นต้นฉบบัถวายให้ท่านตรวจแก้เตมิหัวข้อเป็นตอน ๆ ไป

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงพระราชด�ารว่ิา พระธรรมเทศนาชดุนีน้อกจาก

จะแสดงข้อธรรมะส�าคัญ ๆ อันเป็นแก่นค�าสอนของพระพุทธศาสนาแล้ว ยังแสดงให้

ประจักษ์ถึงปรีชาญาณอันกว้างขวางล�า้ลึกของพระสารีบุตรเถระในการอธิบายธรรมะ

นี้อีกประการหนึ่งและประการที่สาม สมเด็จพระญาณสังวร (สุวัฑฒนมหาเถระ) ได้

น�าพระเถราธิบายแห่งพระอัครสาวกองค์นั้นมาอธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะ

พอดีแก่ความรู้ความคดิของคนในยคุปัจจบุนั ให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจงึทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมพิมพ์ขึ้นเป็นเล่มสมุดส�าหรับพระราชทานในงาน

ฉลองชนมายุ ๖ รอบของสมเด็จพระญาณสังวร (สุวัฑฒนมหาเถระ) เพื่อบูชาเฉลิม

เกยีรตคุิณ และเพือ่เผยแผ่สารธรรมในพระพทุธศาสนาให้แพร่หลาย ทรงหวังพระราช

หฤทยัว่าผูท่ี้ได้รบัพระราชทานไปอ่านไปศึกษาจักได้รบัประโยชน์คอืความรูค้วามเข้าใจ

อันถูกต้องแน่ชัดในธรรมที่มีแสดงอยู่ทั้งนั้นโดยทั่วกัน

ส�านักราชเลขาธิการ

วันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๘



ค�ำน�ำ

(ในการพมิพ์ครัง้ที่ ๒)

เร่ือง “สัมมาทิฏฐิ ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ” นี้ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์

ขึ้นคร้ังแรก เม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๘ พระราชทานถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ขณะเมือ่ทรงด�ารงสมณศกัดิท์ี ่สมเดจ็พระญาณ

สงัวร เนือ่งในวโรกาสทรงบ�าเพญ็พระกศุลฉลองพระชนมายุครบ ๖ รอบ เมือ่วนัที ่๓ 

ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ดงัความแจ้งในพระราชปรารภและค�าน�าในการพมิพ์ครัง้น้ันแล้ว

หลังจากพิมพ์ครั้งแรกแล้ว ยังไม่มีการจัดพิมพ์ขึ้นใหม่อีก ต่อมาพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชปรารภกับสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ถึงหนังสือสัมมาทิฏฐิฉบับพิมพ์ครั้งแรกว่ายังมีที่

บกพร่องอยู่หลายแห่ง ได้ทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับใหม่ตลอดท้ังเรื่อง 

แล้วพระราชทานมาที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เพื่อจัดพิมพ์ขึ้นใหม่

อีกครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราช

ทรัพย์ส�าหรับการพิมพ์ครั้งนี้ด้วย

ในการจดัพิมพ์ครัง้น้ี สมเดจ็พระญาณสังวร สมเดจ็พระสังฆราช ได้ทรงแก้ไข

เพิ่มเติมถ้อยค�า ข้อความ ในบางเรื่องบางตอนบ้าง เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

อนึง่ ได้มีผูม้าแสดงความประสงค์ทีม่หามกฏุราชวทิยาลยัฯ ใคร่จะได้หนงัสอื

เรื่องนี้ ฉะนั้น ในการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์เรื่อง 

สัมมาทิฏฐิขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง มหามกุฏราชวิทยาลัยฯ จึงได้ขอพระราชทานพระบรม

ราชานญุาตสมทบจดัพมิพ์ขึน้อกีส่วนหนึง่ส�าหรบัจดัจ�าหน่ายเป็นการเผยแผ่แก่ประชาชน

ผู้สนใจทั่วไป

มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๕



.



.





.



สำรบำญ

ครั้งที่ ๑  ปัญญาในธรรม ๑

 ปัญญาในธรรมคือสัมมาทิฏฐิ ๑

 รู้จักอกุศล รู้จักอกุศลมูล ๒

 รู้จักกุศล รู้จักกุศลมูล ๓

 สุตะ จินตา ภาวนา ๔

 กัลยาณมิตร และโยนิโสมนสิการ ๕

 สัมมาทิฏฐิน�ามาซึ่งความสิ้นทุกข์ ๖

 ญาณทัสสนะ ๖

ครั้งที่ ๒  อาหาร ๔ ๙

 รู้จักอาหาร ๑๐

 หนึ่ง  อาหารของกายหรือรูปธรรม ๑๐ 

 สอง  อาหารของนามธรรม ๑๐

 สาม  อาหารของกรรม ๑๓

 สี่  อาหารของนามรูป ๑๔

 รู้จักอาหารสมุทัยคือตัณหา ๑๖

 รู้จักอาหารนิโรธ ๑๖

 รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาหาร ๑๖

 ดับภพดับชาติเมื่อดับตัณหา ๑๗

ครั้งที่ ๓  ความรู้จักอริยสัจจ์ ๔ ๑๘

 อริยสัจจ์ ๔ เป็นที่รวมของกุศลธรรม ๑๙

 รู้จักทุกข์ ๒๐

 รู้จักทุกขสมุทัย ๒๐

 รู้จักทุกขนิโรธ ๒๐

 รู้จักมรรค ๒๑



 อธิบายอริยสัจจ์เพิ่มเติม ๒๑

 กิจในอริยสัจจ์ ๒๒

 อาศัยศรัทธาและปัญญา ๒๓

 บุรุษบุคคล ๔ จ�าพวก ๒๔

ครั้งที่ ๔  ความรู้จักอริยสัจจ์ ๔ (ต่อ) ๒๖

 ละความยึดถือในขันธ์ ๕ ๒๗

 รู้วัฏฏะของกิเลส กรรม วิบาก ๒๘

 ตัดวัฏฏะด้วยการดับตัณหา ๓๐

 หัดดูให้รู้จักทุกข์ว่าเป็นทุกข์ ๓๑

 รู้ว่าทุกข์คือสังขารสิ่งผสมปรุงแต่ง ๓๒

 รู้จักลักษณะของสังขาร ๓๓

 รู้ว่าทุกข์คือวิปริณามะ ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลง ๓๓

 ธรรมจักษุ ดวงตาเห็นธรรม ๓๔

ครั้งที่ ๕  ความรู้จักชรามรณะ ๓๕

 พระเถราธิบายเรื่องชรามรณะ ๓๕

 พิจารณาให้รู้จักชรามรณะ ในสายโซ่ของสังสารวัฏ ๓๖

 รู้จักความแก่ที่ปกปิดและความแก่ที่ไม่ปกปิด ๓๙

 รู้จักความตายที่ปกปิดและความตายที่ไม่ปกปิด ๔๑

ครั้งที่ ๖  ความรู้จักชาติความเกิด ๔๓

 ความหมายของชาติความเกิด ๔๔

 มีชรามรณะเพราะมีชาติ ๔๖

 มีชาติเพราะมีภพ ๔๗

 ทรงหาทางปฏิบัติเพื่อดับชาติ ๔๗

ครั้งที่ ๗  ความรู้จักภพ ๔๙

 รู้จักภพ ๓ ๕๐

 ภพ ๒ ในปฏิจจสมุปบาท ๕๐



 กรรมหรือการที่กระท�าเกิดจากใจ ๕๑

 กรรมภพ ๕๒

 มีกรรมภพจึงมีชาติความเกิด ๕๒

 อุปปัตติภพความเข้าถึงชาติความเกิด ๕๓

 ความรู้จักภพที่เป็นความเห็นชอบ ๕๔

ครั้งที่ ๘  ความรู้จักภพ ๓ ๕๕

 ทบทวนกรรมภพและอุปปัตติภพ ๕๕

 ภพ ๓  ๕๖

 กามภพ ๕๖

 รู้อหังการ มมังการ ๕๗

 รู้โทษของกาม ๕๘

 ไม่หลงติดในรสของกาม ๕๙

 สุคติและทุคติ ๖๑

 รูปภพ  ๖๑

 อรูปภพ ๖๒

 มีภพมีชาติในปัจจุบันทุกขณะ ๖๒

ครั้งที่ ๙  ความรู้จักอุปาทาน ๖๔

 อุปาทาน ๔ ๖๕

 ความยึดถือกาม ๖๕

 อาการทั้ง ๓ ของความยึดถือกาม ๖๗

 ความยึดถือทิฏฐิคือความเห็น ๖๘

 มิจฉาทิฏฐิ ๓ ๖๙

 อกิริยทิฏฐิ ๖๙

 อเหตุกทิฏฐิ ๗๐

 นัตถิกทิฏฐิ ๗๐

 โทษของมิจฉาทิฏฐิ ๗๑

 สัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิ ๗๒



ครั้งที่ ๑๐  ความรู้จักอุปาทาน (ต่อ) ๗๔

 ทบทวนมิจฉาทิฏฐิ ๗๔

 สัมมาทิฏฐิในอริยสัจจ์ ๗๕

 สิ้นตัณหา สิ้นเชื้อที่ท�าให้เกิด ๗๖

 ละความยึดถือในความเห็นที่ผิด ๗๘

 ละความยึดถือในความเห็นที่ไม่เป็นประโยชน์ ๗๘

 ทางปฏิบัติเกี่ยวกับความเห็น ๗๙

 ยึดหลักธรรมาธิปไตย ๘๐

 ละตัณหาธิปไตย ๘๐

 มีสติและปัญญาประกอบ ๘๑

 ความพร้อมเพรียงเกิดจากความประพฤติและความเห็นที่เสมอกัน ๘๒

ครั้งที่ ๑๑ ความรู้จักอุปาทาน (ต่อ) ๘๔

 ความยึดถือศีลและวัตร ๘๔

 อธิบายศีลและวัตร ๘๔

 ศีลและวัตรภายนอกพุทธศาสนา ๘๕

 ทรงละความยึดถือในศีลและวัตร ๘๖

 สมาธิจิตที่บริสุทธิ์ ๘๗

 อาศัยตัณหาละตัณหา ๘๘

 ศีลและวัตรในพุทธศาสนา ๙๐

 ยึดและปล่อยศีลและวัตรเป็นขั้น ๆ ๙๑

ครั้งที่ ๑๒ ความรู้จักอุปาทาน (ต่อ) ๙๓

 อัตตาในพุทธศาสนา ๙๔

 รู้สมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะ ๙๔

 ความยึดถือวาทะว่าตนมาจากสมมติบัญญัติ ๙๖

 ความยึดถือที่ตั้งแห่งสมมติบัญญัติ ๙๗

 ทรงสอนให้พิจารณาที่ตั้งของสมมติบัญญัติว่าเป็นสังขาร ๙๘

 ตรัสสอนให้พิจารณาแยกสังขาร ๑๐๐

 ก�าหนดรู้ตามความเป็นจริงโดยไตรลักษณ์ ๑๐๐



ครั้งที่ ๑๓ ความรู้จักอุปาทาน (ต่อ) ๑๐๒

 สักกายทิฏฐิ ๒๐ ๑๐๒

 สักกายทิฏฐิเป็นอุปาทานขั้นต�่า ๑๐๓

 ละสักกายทิฏฐิได้ ก็ยังมีอัตตาตัวตนอยู่ ๑๐๔

 ละอุปาทานอย่างละเอียด จึงจะละอัตตาตัวตนได้หมด ๑๐๕

 ดับอัตตวาทุปาทาน ดับอุปาทานได้ทั้งหมด ๑๐๖

ครั้งที่ ๑๔ ความรู้จักตัณหา ๑๐๘

 รู้จักตัณหา ๑๐๙

 อายตนะภายในภายนอก ๑๑๐

 อารมณ์ ๖ ๑๑๐

 ตัณหาเกิดจากกระแสอารมณ์ผ่านทวารเข้าสู่จิต ๑๑๑

 ลักษณะของตัณหา ๑๑๒

 ผลของตัณหา ๑๑๓

ครั้งที่ ๑๕ ความรู้จักตัณหา (ต่อ) ๑๑๔

 ทบทวนเรื่องตัณหา ๑๑๔

 โลกกับตัณหา ๑๑๕

 ลักษณะการรับอารมณ์ของตัณหา ๑๑๕

 กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ๑๑๖

 ความอิ่มด้วยตัณหาไม่มี ๑๑๗

 ตัณหาในทุกข์ ๑๑๘

 ทรงชี้ให้รู้จักทุกข์ ๑๒๐

 ปฏิบัติโพชฌงค์เพื่อละตัณหาละทุกข์ ๑๒๐

ครั้งที่ ๑๖ ความรู้จักเวทนา ๑๒๒

 เวทนา ๓ ๑๒๓

 เวทนา ๕ ๑๒๔

 เวทนา ๖ ที่เกิดจากสัมผัส ๑๒๕

 เวทนาเป็นที่ตั้งของ ราคะ โทสะ โมหะ ๑๒๗

 ทรงสอนให้ท�าสติก�าหนดพิจารณาเวทนา ๑๒๘



ครั้งที่ ๑๗ ความรู้จักผัสสะ ๑๒๙

 อธิบายผัสสะหรือสัมผัส ๖ ๑๓๐

 สัมผัสเป็นของละเอียด ก�าหนดได้ยาก ๑๓๑

 วิถีจิตต้องด�าเนินไปตามขั้นตอน ๑๓๒

 ชนกกรรมน�าให้เกิด ๑๓๒

 ก�าหนดรูปและนามเป็นที่ตั้งของวิปัสสนากรรมฐาน ๑๓๓

 หัดก�าหนดดูให้รู้จักมโนวิญญาณหรือตัวรู้ ๑๓๔

ครั้งที่ ๑๘ ความรู้จักอายตนะ ๖ ๑๓๖

 อายตนะ ๖ เป็นวิปัสสนาภูมิ ๑๓๗

 อายตนะภายในเป็นประตูของจิต ๑๓๗

 อายตนะภายนอก เรียกว่าอารมณ์ ๖ ๑๓๘

 อินทรีย์คืออายตนะ ๖ ๑๓๙

 ทรงสอนให้ส�ารวมอินทรีย์หรือมีสติ ๑๔๐

 อารมณ์ที่เข้ามาทางทวาร ๖ ท�าให้ตัณหาฟุ้งขึ้น ๑๔๑

 ใช้สติและปัญญาก�าหนดรู้กระแสของตัณหา ๑๔๓

ครั้งที่ ๑๙ ความรู้จักนามรูป ๑๔๔

 รู้จักนามรูปหรือขันธ์ ๕ ๑๔๕

 ขันธ์ ๕ เป็นที่ตั้งของวิปัสสนากรรมฐาน ๑๔๕

 นามคือชื่อของภาวะอาการทางกายและใจ ๑๔๗

 นามเป็นอาการของจิตที่น้อมออกรู้อารมณ์ ๑๔๘

 นามในพระเถราธิบาย ๑๔๙

ครั้งที่ ๒๐ ความรู้จักนามรูป (ต่อ) ๑๕๑

 มหาภูตรูป ๔ ๑๕๑

 การจ�าแนกธาตุ ๑๕๒

 ปฐวีธาตุ ธาตุดิน ๑๕๓

 อาโปธาตุ ธาตุน�้า ๑๕๓

 อาการ ๓๑ หรือ ๓๒ ๑๕๓



 เตโชธาตุ ธาตุไฟ ๑๕๔

 วาโยธาตุ ธาตุลม ๑๕๔

 พิจารณาให้เห็นสักแต่ว่าเป็นธาตุ ๑๕๔

 อุปาทายรูป รูปอาศัย ๑๕๕

 รูป ๒๘ ๑๕๗

ครั้งที่ ๒๑ ความรู้จักวิญญาณ ๑๕๘ 

 จิตกับวิญญาณในขันธ์ ๕ ๑๕๙

 จิตกับวิญญาณธาตุในธาตุ ๖ ๑๖๐

 วิญญาณในขันธ์ ๕ คืออาการที่จิตออกรับอารมณ์ ๑๖๑

 วิญญาณในขันธ์ ๕ เป็นสิ่งที่เกิดดับ ๑๖๑

 มโนเป็นอายตนะภายในข้อที่ ๖ ๑๖๒

 อธิบายหมู่แห่งวิญญาณ ๖ ๑๖๓

 ใช้สติก�าหนดดูให้รู้จักหมู่แห่งวิญญาณ ๖ ๑๖๓
 หัดดูให้เห็นความเกิดดับ ๑๖๔

ครั้งที่ ๒๒ ความรู้จักสังขาร ๑๖๕
 สังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่ง ๑๖๖
 สังขาร ๒ ๑๖๖
 สังขตลักษณะ ๑๖๗
 พิจารณาโดยลักษณะว่าเป็นทุกข์ ๑๖๘
 พิจารณาทุกข์โดยเป็นสังขาร ๑๖๘
 พิจารณาทุกข์โดยเป็นวิปริณามะ ๑๖๙
 สังขาร ๓ ๑๖๙
 กายสังขาร ๑๖๙
 วจีสังขาร ๑๗๐
 จิตตสังขาร ๑๗๐
 สรุปสังขาร ๓ ๑๗๑



ครั้งที่ ๒๓ ความรู้จักอวิชชา ๑๗๓
 อวิชชาเป็นต้นเหตุส�าคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ ๑๗๔
 อวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะ ๑๗๔
 ปฏิปทาปฏิบัติก่อนตรัสรู้ ๑๗๕
 ทรงแสวงหาโมกขธรรม ๑๗๖
 ทรงปฏิบัติสัมมาสมาธิเพื่อทุกขนิโรธ ๑๗๗
 ละความยึดถือในอุปกิเลสของสมาธิและวิปัสสนา ๑๗๘
 ทรงตรัสรู้อริยสัจจ์ ๔ ๑๗๙

ครั้งที่ ๒๔ อวิชชา ๘ ๑๘๑
 ทบทวนอริยสัจจะ ๑๘๑
 พระพุทธาธิบายอวิชชาเพิ่มเติม ๑๘๓
 ทรงได้พระญาณ ๓ ๑๘๔
 ความไม่รู้ในอริยสัจจ์สายทุกข์และสายความดับทุกข์ ๑๘๕
 หัวใจของอริยสัจจ์ ๑๘๗

ครั้งที่ ๒๕ อวิชชา ๘ (ต่อ) ๑๘๙

 อวิชชา ๘ อีกปริยายหนึ่ง ๑๘๙

 ความหมายของเงื่อนต้นเงื่อนปลาย ๑๙๐

 จับเงื่อนไขในอริยสัจจ์ให้ถูกต้อง ๑๙๑

 ตัณหาอุปาทานเป็นเงื่อนต้นของทุกข์ ๑๙๒

 หัดจับให้รู้จักเงื่อนปลายของทุกเรื่อง ๑๙๔

 หัดจับเงื่อนต้นเงื่อนปลายในสายทุกข์ ๑๙๕

 หัดจับเงื่อนต้นเงื่อนปลายในสายนิโรธ ๑๙๕

 รู้ผลหรือเงื่อนปลายของศีล ๑๙๗

 รู้ว่าสมาธิเป็นเงื่อนต้นของนิโรธ ๑๙๗

 วิปัสสนาปัญญาเป็นเงื่อนต้นของการปล่อยวางทุกข์ ๑๙๘

 รู้ว่าเงื่อนต้นเงื่อนปลายต้องอาศัยกัน ๑๙๘



ครั้งที่ ๒๖ อวิชชาโดยสรุป ๒๐๐

 อวิชชาเป็นตัวต้นเดิมของอุปกิเลส ๒๐๑

 อธิบายทบทวนอวิชชาในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ๒๐๒

 รู้จักปฏิจจสมุปบาทหรือลูกโซ่ที่เป็นอริยสัจจ์ ๔ ๒๐๓

 มีไตรลักษณ์เพราะมีกาลเวลา ๒๐๔

 สังขารขึ้นอยู่กับกาลเวลา ๒๐๕

 สัจจธรรมไม่ประกอบด้วยกาลเวลา ๒๐๖

 วิสังขารหรือนิพพานอยู่เหนือกาลเวลา ๒๐๗

ครั้งที่ ๒๗ ความรู้จักอาสวะ ๒๐๙

 อาสวะและอนุสัยเป็นกิเลสอย่างละเอียด ๒๑๐

 กิเลสอย่างหยาบหรืออกุศลมูล ๒๑๐

 นิวรณ์หรือกิเลสอย่างกลาง ๒๑๒

 อาสวะ ๓ และอนุสัย ๓ ๒๑๓

 กามาสวะและราคานุสัย ๒๑๓

 ภวาสวะและปฏิฆานุสัย ๒๑๓

 รู้จักภพกับปฏิฆะว่าเป็นสิ่งที่เนื่องกัน ๒๑๔

 อวิชชาสวะและอวิชชานุสัย ๒๑๕

ครั้งที่ ๒๘ ความรู้จักอาสวะ (ต่อ) ๒๑๖

 กิเลสกามและวัตถุกาม ๒๑๖

 รู้จักกามที่เป็นอาสวะ ๒๑๗

 รู้จักภพที่เป็นอาสวะ ๒๑๙

 รู้จักอวิชชาที่เป็นอาสวะ ๒๑๙

 นิวรณ์เกิดจากอาสวอนุสัย ๒๒๐

 กรรมกิเลสหรือวีติกกมกิเลส ๒๒๒

 ละอาสวะได้จึงจะเป็นพระอรหันต์ ๒๒๓

 อวิชชาเกิดเพราะอาสวะ อาสวะเกิดเพราะอวิชชา ๒๒๓



ครั้งที่ ๒๙ ความรู้จักอาสวะ (ต่อ) ๒๒๕

 วิชชา วิมุตติเกิดจากจิตตภาวนา ๒๒๕

 อนุสัยกิเลสเกิดจากเวทนา ๒๒๖

 ราคานุสัยเกิดจากสุขเวทนา ๒๒๗

 ปฏิฆานุสัยเกิดจากทุกขเวทนา ๒๒๗

 อวิชชานุสัยเกิดจากอทุกขมสุขเวทนา ๒๒๗

 ตรัสสอนให้มีอินทรียสังวร ๒๒๘

 อนุสัย ๔ ๒๓๐

 รู้จักจิตส่วนลึกอันเป็นที่ตั้งของอาสวอนุสัย ๒๓๐

ครั้งที่ ๓๐ สรุปสัมมาทิฏฐิ ๒๓๒

 ทบทวนพระเถราธิบาย ๒๓๒
 อวิชชาและอาสวะเป็นที่สิ้นสุดของสายเกิดทุกข์ ๒๓๔
 ยกชาติชรามรณะเป็นที่ตั้งในทุกขสัจจะ ๒๓๕
 จับอธิบายเหตุเกิดของแต่ละข้อ ๒๓๖
 อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกาลเวลา ๒๓๗
 รู้จักความสืบต่อของกาลเวลา ๒๓๘
 มองเห็นความไม่เที่ยงหรือความเกิดดับ ๒๓๘ 

 อวิชชาเป็นต้นเหตุส�าคัญของอาสวะ ๒๔๐

ครั้งที่ ๓๑ ปฏิจจสมุปบาท ข้ออาสวะ อวิชชา ๒๔๑

 จิตไม่มีสรีระสัณฐาน ๒๔๒
 จิตเป็นธาตุรู้ ๒๔๓
 จิตเก็บบารมีและอาสวะ ๒๔๔
 อาสวะท�าให้เกิดกาม เกิดภพ และเกิดอวิชชา ๒๔๕
 อวิชชาตกตะกอนในจิตเพราะอาสวะ ๒๔๖

 ปฏิบัติเพิ่มวิชชาเพื่อละอวิชชา ๒๔๗

ครั้งที่ ๓๒ ปฏิจจสมุปบาท ข้ออวิชชา สังขาร ๒๔๘

 สังขารในหมวดธรรมต่าง ๆ ๒๔๙

 อธิบายความหมายของสังขารที่เป็นกลาง ๆ ๒๕๐

 สังขารมีความปรุงแต่งที่เป็นสันตติ  ๒๕๑ 



 ดับการปรุงแต่ง ดับสังขาร ๒๕๑

 ท�าบุญ ท�าบาป ท�าสมาธิ เป็นสังขาร ๒๕๓

 มรรค ๘ เป็นยอดของสังขตธรรม ๒๕๓

 สังขารเกิดเพราะอวิชชา ๒๕๔

 จิตหยุดปรุงแต่งเมื่อสิ้นอวิชชา ๒๕๕

ครั้งที่ ๓๓ ปฏิจจสมุปบาท ข้ออวิชชา สังขาร (ต่อ) ๒๕๗

 อวิชชาปรุงแต่จิตให้รู้ผิดรู้หลง ๒๕๗

 ความรู้ที่ปรุงแต่งไม่เป็นความรู้จริง ๒๕๘

 เห็นสังขารเห็นความเกิดดับของสังขาร จึงชื่อว่าเห็นทุกข์ ๒๕๙

 ความเห็นเกิดดับเป็นธรรมจักษุ ๒๖๒

 ดับอวิชชา ดับสังขาร ด้วยวิชชา ๒๖๓

ครั้งที่ ๓๔ ปฏิจจสมุปบาท ข้อสังขาร วิญญาณ ๒๖๔

 ธาตุ ๕ ผสมปรุงแต่งขึ้นเป็นสังขาร ๒๖๕

 วิญญาณธาตุเข้ามาประกอบกับธาตุ ๕ เป็นสัตว์บุคคล ๒๖๖

 เกิดวิถีวิญญาณหรือวิญญาณ ๖ เพราะสังขาร ๒๖๗

 เกิดกายสังขาร เกิดวิญญาณ ๒๖๗

 ดับกายสังขาร ดับวิญญาณ ๒๖๗

 เกิดวจีสังขาร เกิดวิญญาณ ๒๖๘

 เกิดจิตตสังขาร เกิดวิญญาณ ๒๖๘

ครั้งที่ ๓๕ ปฏิจจสมุปบาท ข้อวิญญาณนามรูป ๒๗๑

 พระพุทธาธิบายเรื่องวิญญาณและนามรูป ๒๗๑

 นามรูปเกิดเพราะปฏิสนธิวิญญาณ ๒๗๓

 นามรูปเกิดเพราะวิถีวิญญาณ ๒๗๓

 ปิยรูป สาตรูป ๒๗๔

 อารมณ์เข้าสู่จิตได้เพราะวิญญาณ ๒๗๕

 ภวังคจิต ๒๗๖

 วิถีจิต  ๒๗๖ 

 วิถีจิตเป็นวิญญาณก่อน แล้วจึงเป็นนามรูป ๒๗๗



ครั้งที่ ๓๖ ปฏิจจสมุปบาท ข้อนามรูปอายตนะ ๒๗๙

 อธิบายทบทวนความหมายของนามรูป ๒๘๐

 เจตนาจัดเป็นสังขาร ผัสสะและมนสิการจัดเป็นวิญญาณ ๒๘๑

 ธรรมะในปฏิจจสมุปบาทมีอยู่ในกายและจิตของทุกคน ๒๘๓

 อายตนะเกิดเพราะนามรูป ๒๘๔

 มโนคือใจเป็นอายตนะข้อพิเศษ ๒๘๕

 อายตนะทั้ง ๖ ปฏิบัติหน้าที่ได้เมื่อนามรูปบังเกิดขึ้น ๒๘๗

ครั้งที่ ๓๗ ปฏิจจสมุปบาท ข้ออายตนะ ผัสสะ เวทนา ๒๘๘

 ผัสสะเกิดจากอายตนะทั้ง ๖ ๒๘๙

 นามคืออาการที่จิตน้อมออกรับอารมณ์ ๒๙๐

 การรับอารมณ์ครั้งแรกของจิตคือวิญญาณ ๒๙๑

 สัมผัสหรือผัสสะเกิดจากการรับอารมณ์ที่แรงขึ้น ๒๙๒

 ทรงแสดงขันธ์ ๕ จากส่วนที่หยาบไปหาละเอียด ๒๙๓

 ทรงแสดงการเกิดนามรูปและสัมผัสอย่างรวบรัดเพื่อวิปัสสนาภูมิ ๒๙๔

 ทรงสอนให้พิจารณานามรูปโดยอาการ เพศ นิมิต และอุเทศ ๒๙๕

ครั้งที่ ๓๘ ปฏิจจสมุปบาท ข้อผัสสะ เวทนา ตัณหา ๒๙๗

 เวทนาเกิดเพราะสัมผัสหรือผัสสะ ๒๙๘

 ที่เกิดของเวทนาทางกายและใจ ๒๙๙

 การปฏิบัติดับเวทนาด้วยสมาธิ ๓๐๐

 อาศัยนิรามิสเวทนาดับสัมผัสกับกิเลสก่อน ๓๐๑

 ดับเวทนาทั้งหมดจึงจะได้สมาธิขั้นสูง ๓๐๒

ครั้งที่ ๓๙ ปฏิจจสมุปบาท ข้อตัณหา อุปาทาน ๓๐๔

 มีตัณหา ความอยาก ก็มีอุปาทาน ความยึดถือ ๓๐๕

 ตัณหาท�าให้มีการแสวงหาและการได้ ๓๐๕

 มีอุปาทาน ๔ เพราะตัณหา ๓๐๗

 พิจารณาให้เห็นโทษของตัณหา ๓๐๘



ครั้งที่ ๔๐ สรุปปฏิจจสมุปบาท ๓๑๐ 

 มีภพมีชาติเพราะอุปาทาน ๓๑๐

 ทุกข์ทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะชาติความเกิด ๓๑๑

 ทบทวนแต่ละลูกโซ่ในปฏิจจสมุปบาท ๓๑๑

 มรรคมีองค์ ๘ ดับได้ทุกข้อ ๓๑๓

 อริยสัจจ์สายเกิดทุกข์และสายดับทุกข์ ๓๑๔

 พิจารณาให้เห็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์ ๓๑๕

 เห็นสมุทัยของแต่ละเงื่อนโดยล�าดับ ๓๑๗

 เห็นนิโรธคือความดับทุกข์ ๓๑๗

 เห็นมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ๓๑๗

 สรุปสัมมาทิฏฐิและปฏิจจสมุปบาท ๓๑๘

ครั้งที่ ๔๑ อธิบายอริยสัจจ์โดยพิสดาร ๓๒๐

 อานิสงสผลของสมาธิ ๓๒๐

 อาศัยสติและปัญญาพิจารณาให้เห็นสัจจะ ๓๒๓

 ทุกข์เกิดจากตัณหาอุปาทานในจิตใจ ๓๒๔

 ทรงตรัสรู้ในอริยสัจจ์ ๔ ๓๒๕

ครั้งที่ ๔๒ อธิบายอริยสัจจ์โดยพิสดาร (ต่อ) ๓๒๗

 ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท ๓๒๗

 ทรงพิจารณาโดยละเอียดทั้งสายเกิดทุกข์และสายดับทุกข์ ๓๓๐

 ทรงก�าจัดมารและเสนาได้หมดสิ้น ๓๓๑

ครั้งที่ ๔๓ สรุปสติปัฏฐาน ๔ ๓๓๔

 สรุปสติปัฏฐาน ๔ ๓๓๔

 สติปัฏฐาน ๔ ในมหาสติปัฏฐานสูตร ๓๓๕

 สติปัฏฐาน ๔ ในบางพระสูตร ๓๓๗

 ทางปฏิบัติสติปัฏฐาน ๓๓๘

 วิธีปฏิบัติสติปัฏฐานคือภาวนา ๓๓๘

 หน้าที่ของภาวนา ๓๓๙



.



ครั้งที่ ๑ 

ปัญญาในธรรม

บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจ ให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ปัญญาในธรรมคอืสัมมาทฏิฐิ

ปัญญาในธรรมนัน้เรยีกได้ว่าเป็นสมัมาทฏิฐคิอืความเหน็ชอบ เป็นความเหน็ตรง. 

สัมมาทิฏฐินี้เป็นข้อส�าคัญ พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้เป็นข้อแรกในมรรคมีองค์ ๘ คือ

เป็นองค์แรกของมรรคมีองค์ ๘ นั้น. เพราะฉะนั้น การท�าสมาธิดั่งท่ีได้กล่าวว่าท�า

สมาธิในการฟัง ก็เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมอันเป็นสัมมาทิฏฐินี้เอง. ถ้าหากว่าไม่ได้

ปัญญาในธรรมอันเป็นสัมมาทิฏฐินี้ ก็มิบรรลุถึงข้อที่ปฏิบัติและผลแห่งข้อที่ปฏิบัติ  

อันเป็นที่มุ่งในทางพุทธศาสนา.

ค�าว่า พุทธศาสนา นั้นก็แสดงอยู่แล้วว่า เป็นศาสนาทางปัญญา เพราะ

พระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ก็คือทรงปัญญาตรัสรู้นั้นเอง. ฉะนั้น ปัญญาจึงเป็นข้อส�าคัญและ
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ปัญญาที่มุ่งหวังก็คือสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ความเห็นตรงนี้เอง. เมื่อได้ความเห็น

ชอบ ได้ความเหน็ตรง ก็ย่อมจะได้ปสาทะ คอืความเลือ่มใสอนัไม่หวัน่ไหวในพระธรรม  

เป็นผูม้าสูส่ทัธรรมนี.้ ฉะนัน้ จงึกล่าวได้ว่าการมาสู่สัทธรรมนี ้กต้็องอาศัยความเล่ือมใส

ทีไ่ม่หวัน่ไหวในพระธรรม. ความเลือ่มใสทีไ่ม่หว่ันไหวในพระธรรมกต้็องอาศัยสัมมาทิฏฐิ

คอืความเห็นชอบความเหน็ตรงเป็นหลกั. ทกุคนย่อมมคีวามรูค้วามเห็นซึง่เป็นตวัปัญญา

ที่ได้มาแต่ชาติก�าเนิดเป็นมนุษย์ ซ่ึงแปลอย่างหนึ่งว่า ผู้ที่มีใจสูงหรือผู้ท่ีมีความรู้สูง. 

ฉะนัน้ จงึสามารถท่ีจะรูส้จัจะคือความจรงิของส่ิงทัง้หลายได้ในขัน้ธรรมดาสามญัทัว่ไป. 

และเมือ่ได้อบรม ปัญญาทีไ่ด้มาแต่ชาตกิ�าเนดิ อนัเรยีกว่า สชาติปัญญา ย่ิง ๆ ขึน้ไปแล้ว 

กจ็ะได้ความรูท้ีย่ิง่ ๆ ขึน้ไป ได้สมัมาทฏิฐ ิคอืความเหน็ชอบทีย่ิง่ ๆ ขึน้ไป ได้ความเห็น

ตรงที่ยิ่ง ๆ ขึ้นไป.

รู้จักอกุศล รู้จักอกุศลมูล 

พระพทุธเจ้าได้ตรสัอธบิายสมัมาทฏิฐคืิอความเห็นชอบไว้ทัว่ไป ว่าคอืความรู้

ในอริยสัจจ์ทั้งสี่ รู้จักทุกข์ รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ รู้จักนิโรธความดับทุกข์ รู้จัก

มรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์. ท่านพระสารีบุตรเถระก็ได้อธิบายสัมมาทิฏฐิ

แก่ภิกษุทั้งหลายที่ท่านประมวลไว้ใน สัมมาทิฏฐิสูตร โดยที่ท่านได้อธิบายกว้างขวาง

ออกไปขยายความออกไป จับตั้งแต่เบื้องต้น โดยที่ท่านได้กล่าวตั้งเป็นกระทู้ขึ้นว่า  

ที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนั้นเป็นอย่างไร. ท่านก็อธิบายว่าได้แก่ 

ความรู้จักอกุศล ความรู้จักอกุศลมูล มูลเหตุของอกุศล ความรู้จักกุศล ความรู้จัก 

กุศลมูล มูลเหตุของกศุล. ท่านกไ็ด้แสดงอธิบายขยายความต่อไปอกีว่าอกศุลนัน้ได้แก่

อะไร. ท่านกย็กเอา อกุศลกรรมบถ คือ ทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศล ขึ้นแสดง.

ทางกายอันเรียกว่ากายกรรมอันเป็นอกุศล ๓ คือ การท�าสัตว์มีชีวิตให้ตก

ล่วงไป ๑ การถอืเอาสิง่ของท่ีเจ้าของเขาไม่ได้ให้ ๑ การประพฤตผิดิในกามทัง้หลาย ๑. 

ทั้ง ๓ นี้เป็นทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศลทางกาย.
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ทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศลทางวาจาคือวจีกรรมมี ๔ ก็ได้แก่ พูดเท็จ ๑  

พูดส่อเสียด ๑ พูดค�าหยาบ ๑ พูดเพ้อเจ้อเหลวไหล ๑. ก็รวมทางแห่งกรรมที่เป็น

อกุศลทางวาจาเป็น ๔.

ทางแห่งกรรมทีเ่ป็นอกศุลทางใจ ๓ กค็อื อภิชฌา โลภเพ่งเลง็ทรพัย์สิง่ของ

ของผู้อื่น ๑ พยาบาทปองร้ายเขา ๑ มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดจากคลองธรรม  

เช่น เห็นว่า ไม่มีบาป ไม่มีบุญ จะท�าอย่างไรก็ไม่เป็นบาป จะท�าอย่างไรก็ไม่เป็นบุญ 

ไม่มผีลของบาปบุญ และไม่มีมารดาบิดา ไม่มกีรรมดีกรรมช่ัว ผลของกรรมด ีกรรมชัว่ 

ไม่มีโลกน้ีไม่มีโลกหน้า ไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติชอบทั้งหลาย ปฏิเสธว่าไม่มี

ทั้งหมด. เหล่านี้เป็นมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดจากคลองธรรม ๑. ก็รวมเป็นทางกรรม

ที่เป็นอกุศลทางใจ ๓.

รวมเป็นอกุศลกรรมบถ ๑๐. ทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศล ๑๐ นี้คืออกุศล. 

สมัมาทิฏฐกิคื็อ รูจั้กทางแห่งกรรมท่ีเป็นอกศุลทัง้ ๑๐ ประการเหล่าน้ีว่าเป็นอกศุลจรงิ.

อกุศลมูล มูลเหตุของอกุศล ก็ได้แก่ โลภะ คือความโลภอยากได้ อันน�าให้

ประกอบอกุศลกรรม โทสะ ความโกรธแค้นขัดเคืองอันน�าให้ประกอบอกุศลกรรม 

โมหะ ความหลงอันน�าให้ประกอบอกุศลกรรม. สัมมาทิฏฐิก็คือความรู้จักอกุศลมูล

เหล่านี้ว่า โลภะ โทสะ โมหะ เป็นมูลเหตุของอกุศลกรรมทั้งหลายตามเป็นจริง.

รู้จักกุศล รู้จักกุศลมูล

ส่วนกศุลและกศุลมลูนัน้กต็รงกนัข้าม. กศุลกไ็ด้แก่ กศุลกรรมบถทัง้ ๑๐ คอื 

ทางแห่งกรรมที่เป็นกุศล เป็นกายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓.

กายกรรม ๓ ก็คือ เว้นจากการท�าสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วง เว้นจากการถือเอา

สิ่งของที่เจ้าของเขามิได้ให้ เว้นจากความประพฤติผิดในกามทั้งหลาย.

วจีกรรม ๔ ก็คือ เว้นจากพูดเท็จ เว้นจากพูดส่อเสียด เว้นจากพูดค�าหยาบ 

เว้นจากพูดเพ้อเจ้อเหลวไหล.
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มโนกรรม ๓ กค็อื ไม่โลภเพ่งเลง็ทรพัย์สิง่ของของผูอ้ืน่ ไม่พยาบาทปองร้าย

ผู้อื่น และสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบตามคลองธรรม.

ทั้ง ๑๐ ข้อนี้ ก็ตรงกันข้ามกับอกุศลกรรมบถทั้ง ๑๐. สัมมาทิฏฐิก็คือ 

รู้จักกุศลกรรมบถทั้ง ๑๐ นี้ ว่าแต่ละข้อเป็นกุศลจริง.

ส่วน กุศลมูล มูลเหตุของกุศลนั้น ก็ได้แก่ อโลภะ ความไม่โลภอยากได้  

โดยมีสันโดษความพอใจอยู่ในทรัพย์สมบัติเฉพาะที่เป็นของตนเท่านั้นเป็นต้น อโทสะ 

ความไม่โกรธแค้นขัดเคือง ก็โดยที่มีเมตตากรุณาเป็นต้น อโมหะ ความไม่หลง ก็คือ 

ความที่มีปัญญารู้ตามเป็นจริงอันท�าไม่ให้หลงใหล ไม่ให้ถือเอาผิด.

สุตะ จนิตา ภาวนา

สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ก็คือรู้จักกุศลมูลเหล่านี้ ว่าทุก ๆ ข้อเป็นมูลเหตุ

ของกศุลจรงิ. สมัมาทฏิฐคิอืความเหน็ชอบดงันี ้เป็นทฏิฐคิอืความเหน็ เป็นทสัสนะคอื

ความเห็น เป็นญาณะคือความรู้ หรือเป็นปัญญาคือความรู้ทั่วถึงที่จ�าต้องการเป็น 

ขั้นต้นของทุก ๆ คนในโลก. แต่ว่าจะได้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบดั่งนี้ได้ ก็ต้อง

อาศัยความที่ใช้ปัญญาที่มีอยู่เป็นพื้นในการประกอบปลูกปัญญาให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ด้วยการฟังการเรียน อันรวมในค�าว่า สุตะ

ด้วยการคิดพินิจพิจารณา อันรวมเรียกว่า จินตา และ

ด้วยการปฏบิตัอิบรมต่าง ๆ ในข้อทีพ่งึปฏบิตัอิบรมนัน้ ๆ อนัเรยีกว่า ภาวนา.

และเมื่อได้ประกอบปฏิบัติปลูกปัญญา อบรมปัญญา เพิ่มพูนปัญญาในทางที่

ถูกต้องอยู่เสมอ ก็ย่อมจะได้ ปัญญาที่เป็นปัญญาถูกต้อง อันเรียกว่า สัมมัปปัญญา 

ได้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบดังกล่าว.



5คร้ังที่ ๑ ปัญญาในธรรม

กัลยาณมติร และโยนโิสมนสกิาร

และข้อนี้ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ในท่ีอื่นอีกว่า ก็ต้องอาศัย มิตตสัมปทา 

คอื ความถงึพร้อมด้วยมิตร อันหมายความว่าได้มติรทีดี่งาม อนัเรยีกว่ากลัยาณมติร. 

พระพทุธเจ้าเป็นยอดของกลัยาณมติร. มารดาบดิาครอูาจารย์ท้ังหลายกเ็ป็นกลัยาณมิตร. 

เพ่ือนมิตรทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ทรงปัญญาสามารถที่จะให้ค�าแนะน�าอบรมอันถูกต้องได้ 

ก็เรียกว่า กัลยาณมิตร. ต้องอาศัยกัลยาณมิตรนี้ประการหนึ่ง.

อกีประการหนึง่ กค็อื โยนโิสมนสกิาร ท่ีแปลว่า การท�าไว้ในใจ จบัให้ถึงต้นเหตุ 

ดงัเช่นเมือ่ก�าหนดเพือ่รูจ้กัอกศุล กต้็องจับให้ถึงต้นเหตุว่า มีมูลเหตุมาจาก โลภะ โทสะ 

โมหะ ซึ่งเป็นอกุศลมูล และเมื่อก�าหนดเพื่อรู้จักกุศล ก็ต้องจับให้ถึงต้นเหตุ ว่าม ี

ต้นเหตุหรือมูลเหตุมาจากกุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ ดังกล่าว. ความใส่ใจ

คือความก�าหนดใจพินิจพิจารณาจับเหตุของผลให้ได้ดั่งนี้คือโยนิโสมนสิการ ก็ต้อง 

อาศัยโยนิโสมนสิการนี้อีกข้อหนึ่ง 

ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่า กัลยาณมิตร และโยนิโสมนสิการนี้ย่อมเป็น

เบือ้งต้นของสมัมาปฏิบตัทิกุอย่าง. ไม่ว่าจะเป็นสมาธิ ไม่ว่าจะเป็นปัญญา หรอืจะคลมุ

ไปได้จนถึงศีลทั้งหมด ต้องอาศัยมีกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการมาต้ังแต่เบื้องต้น 

เหมอืนอย่างอรุณเป็นเบ้ืองต้นของวนั. กัลยาณมิตรและโยนโิสมนสกิารก็เปรยีบเหมอืน

ว่าเป็นอรุณ เป็นเบื้องต้นของความสว่างของสัมมาปฏิบัติ คุณงามความดีทั้งสิ้น  

อันนับว่าเป็นความสว่าง จึงต้องอาศัยกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการดั่งนี้. และใน

หมวดธรรมบางหมวดก็ได้ตรสัอธบิายขยายความออกไปในทางปฏิบัตว่ิา ส้องเสพคบหา

สัตบุรุษคือคนดีก็ได้แต่กัลยาณมิตรนี้เอง.

ฟังธรรมของคนดี มีโยนิโสมนสิการใส่ใจ คือน�าเอาธรรมะที่ฟังมาใส่ไว้ในใจ

ตั้งต้นแต่ตั้งใจฟัง ตั้งใจพิจารณาจับเหตุจับผลและปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม.

ข้อใดที่พึงละก็ละ.

ข้อใดที่พึงปฏิบัติก็พึงปฏิบัติ.

ข้อใดที่พึงปฏิบัติก่อนก็ปฏิบัติก่อน.
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ข้อใดที่พึงปฏิบัติภายหลังก็ปฏิบัติภายหลัง.

ดั่งนี้เป็นต้นเรียกว่า ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม. และเมื่อมีทั้ง ๔ ข้อนี้  

ก็เป็นอันว่าน�าให้ได้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบความเห็นตรง น�าให้ได้ความเลื่อมใส

ที่ไม่หวั่นไหวในพระธรรม น�าเข้ามาสู่สัทธรรมของสัตตบุรุษ หรือธรรมที่ดีคือถูกต้อง 

คือพระธรรมวินัยนี้ดั่งนี้.

สัมมาทฏิฐนิ�ามาซึ่งความสิ้นทุกข์

เพราะฉะนั้น การปฏิบัติเพื่อให้ได้สัมมาทิฏฐิดังกล่าวนี้ พระสารีบุตรจึงได้น�า

มาอธิบายไว้เป็นประการแรก. และท่านยังได้กล่าวไว้ด้วยว่า เมื่อได้สัมมาทิฏฐิคือ 

ความเหน็ชอบ รูจ้กัอกุศล รูจ้กัอกุศลมูล รู้จักกศุล รูจ้กักศุลมลู อนัน�าให้ได้สัมมาทฏิฐิ 

คือความเห็นชอบความเห็นตรง ก็ย่อมจะน�าให้ได้ความเลื่อมใสที่ไม่หว่ันไหวใน 

พระธรรมน�าเข้ามาสูพ่ระธรรมวนัิยนี.้ ทีท่่านเรยีกว่าน�าเข้ามาสู่สัทธรรมนี ้กค็อืน�าเข้า

มาสู่พระพุทธศาสนา ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้นั่นเอง. และเมื่อเป็นดั่งนี้ก็ย่อม 

จะเป็นเหตใุห้ปฏิบัตลิะกเิลสทีน่อนจมหมกัหมมดองจติสันดานอนัเรยีกว่า อาสวะ หรือ

เรยีกว่า อนุสยั อันยกข้ึนมา กคื็อว่าเป็นเหตุให้ ละราคานสัุย กิเลสทีน่อนจมหมกัหมม

จิตสันดานคือราคะ บรรเทาปฏิฆานุสัย อนุสัยคือปฏิฆะ ความกระทบกระทั่งอันเป็น

เบื้องต้นของกิเลสกองโทสะ ถอนทิฏฐิมานานุสัย อนุสัยคือทิฏฐิมานะ ละอวิชชา  

ท�าวิชชาให้บังเกิดขึ้น. จึงเป็นไปเพื่อการกระท�าความสิ้นสุดแห่งกองทุกข์ได้ดังนี้

ญาณทัสสนะ

เพราะฉะนัน้ ปัญญาทีต้่องการในทางพทุธศาสนาอันเป็นขัน้ต้นทีต้่องการทัว่ไป 

ก็คือปัญญาที่ท�าให้เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบดังกล่าว ก็คือให้รู้จักอกุศล ให้รู้จัก 

อกุศลมูล ให้รู้จักกุศล ให้รู้จักกุศลมูล. แต่ว่าพึงท�าความเข้าใจด้วยอีกว่า ความรู้จักที่

เป็นตวัปัญญาทีเ่ป็นสมัมาทิฏฐดิงักล่าวนี ้ไม่ใช่สญัญาคอืความทรงจ�า. ความทรงจ�านัน้
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ก็คือความทรงจ�า ตามที่ฟัง ตามที่อ่าน ตามที่เล่าเรียน ก็จ�าได้ว่าอกุศลกรรมบถ ๑๐ 

อกุศลมูล ๓ มีอะไรบ้าง กุศลกรรมบถ ๑๐ กุศลมูล ๓ มีอะไรบ้างก็จ�าได้. ความจ�า

ได้ด่ังนีย้งัไม่เป็นปัญญา ยงัไม่เป็นสมัมาทฏิฐดิงักล่าว ต้องอาศยัความคดิพนิจิพจิารณา

และการปฏิบัติอีกด้วย คือว่าต้องคิดพิจารณาไป และต้องปฏิบัติไป. การปฏิบัติไปนั้น

ก็คือ ปหานะ ละ อย่างหนึ่ง ภาวนา ท�าให้มีขึ้น ให้เป็นขึ้น อย่างหนึ่ง.

ละ ก็คือว่าต้องฝึกละอกุศลกรรมบถทั้ง ๑๐ ละอกุศลมูลทั้ง ๓. นี่เป็นข้อ 

ต้องปฏิบัติฝึกหัดละ.

ภาวนา คอืท�าให้มีขึน้ให้เป็นขึน้นัน้ คอืต้องปฏบิตัฝึิกทีจ่ะประกอบกศุลกรรมบถ

ทั้ง ๑๐ และอบรมกุศลมูล อโลภะ อโทสะ อโมหะ ให้มีขึ้น ให้บังเกิดขึ้นในจิตใจ.

นี้ก็รวมเข้าในค�าว่า สุตะ จินตา ภาวนา ซึ่งเป็นเหตุให้ได้ปัญญา.

ปัญญาที่ได้จากสุตะคือการสดับการอ่านการเรียน ก็เรียกว่า สุตมัยปัญญา.

ที่ได้จากความคิดพินิจพิจารณา ก็เรียกว่า จินตามัยปัญญา.

ที่ได้จากการปฏิบัติอบรม ก็เรียกว่า ภาวนามัยปัญญา.

แต่ว่าในข้อ ๓ นี ้ก็ต้องประกอบด้วยทัง้ละและทัง้ท�าให้มขีึน้ดงักล่าวนัน้. และ

เมื่อปฏิบัติไป ๆ อาศัยสุตะ อาศัยจินตา อาศัยภาวนา ทั้ง ๓ นี้ ก็ย่อมจะได้ปัญญาที่

เป็นตวัความรูข้ึน้ของตัวเอง ได้ความเหน็ข้ึนของตวัเอง ซึง่มคี�าเรยีกอกีว่า ญาณทสัสนะ 

ความรู้ ความเห็น รู้เห็นว่าข้อนี้ ๆ เป็นอกุศลจริง ข้อนี้ ๆ เป็นอกุศลมูลจริง ข้อนี้ ๆ 

เป็นกุศลจริง ข้อนี้ ๆ เป็นกุศลมูลจริง.

ในการที่จะปฏิบัติประกอบปัญญาในทางทั้ง ๓ ดังกล่าวนั้น ก็ต้องอาศัย

กลัยาณมติรและอาศัยโยนิโสมนสกิารดงักล่าวมานัน้ประกอบกนัอยูต่ลอดเวลา. ฉะนัน้

ผูมุ้ง่จะได้ปัญญาทีเ่ป็นสมัมาทฏิฐ ิจงึต้องปฏบิตัติามมงคลสูตรคาถาแรกของพระพทุธเจ้า

อยู่ให้เป็นประจ�าคือ

ไม่เสวนาคบหาคนพาลทั้งหลาย เสวนาคบหาบัณฑิตทั้งหลาย และบูชาผู้ที่

ควรบูชาทั้งหลาย.
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เมือ่ปฏบัิตอิยูด่งันีแ้ล้ว จงึจะได้กลัยาณมติร. และเมือ่มโียนโิสมนสิการประกอบ

อยู่ตลอด ก็ย่อมจะเจริญปัญญาขึ้นโดยตลอด ท�าให้เกิดความรู้ของตัวเองขึ้นรับรองว่า

นี่เป็นอย่างนี้จริง นี่เป็นอย่างนี้จริงตามความเป็นจริง โดยที่จับเหตุจับผลได้ถูก จับได้

ว่าอกุศลมูลนั้นเป็นตัวเหตุ ตัวอกุศลนั้นเป็นตัวผล กุศลมูลนั้นเป็นตัวเหตุ ตัวกุศลนั้น

เป็นตัวผล. ซึ่งการที่จะจับเหตุจับผลได้ถูกต้องดังนี้ ก็เกิดจากโยนิโสมนสิการ ใส่ใจ 

ตัง้แต่ตัง้ใจฟังค�าสอนของกลัยาณมติร มาจนถงึพนิจิพจิารณาขบเจาะจบัเหตแุห่งผลให้

ได้ หรือว่าจับผลสาวหาเหตุให้ได้ จับเหตุที่จะส่งผลให้ได้. นี่แหละคือโยนิโสมนสิการ 

ให้ความรู้ของตัวเองบังเกิดขึ้น รับรองว่าข้อนี้เป็นความจริง ข้อนี้เป็นความจริง.  

และเมื่อได้ปัญญาคือความรู้ของตัวเอง ให้เกิดขึ้นรับรองขึ้นตามเป็นจริงดั่งนี้ จึงจะชื่อ

ว่า มคีวามเหน็ชอบ ทีเ่รยีกว่า สมัมาทฏิฐ ิความเห็นตรง ทีเ่รยีกว่า อชุกุทฏิฐ.ิ ท�าให้

มคีวามเลือ่มใส ไม่หวัน่ไหวในพระธรรม โดยตรงกค็อืในค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าว่า

สวฺากขฺาโต ภควตา ธมโฺม ธรรมะอนัพระผูมี้พระภาคตรสัไว้ดีแล้ว คอื ดีจรงิ  

ถกูต้องจรงิ งามในเบือ้งต้น งามในท่ามกลาง งามในทีส่ดุ ประกาศพรหมจรรย์คือศาสนา 

ค�าสั่งสอนที่แสดงความประพฤติอันประเสริฐ พร้อมทั้งอรรถะคือเนื้อความ พร้อม 

ทั้งพยัญชนะคือถ้อยค�า บริบูรณ์คือไม่บกพร่อง บริสุทธิ์คือไม่มีผิดพลาดสิ้นเชิง  

ย่อมจะได้ความเลือ่มใส ทีไ่ม่หวัน่ไหวในพระธรรมอันเป็นสวากขาตธรรมของพระพทุธเจ้า

ดั่งนี้.

และเมือ่เป็นดัง่นีแ้หละจงึจะชือ่ว่าได้เข้ามาสูพ่ระสทัธรรมนี ้ได้เข้ามาสูพ่ระศาสนา

น้ี ได้เข้ามาสู่พระธรรมวินัยนี้. ถ้าหากว่ายังไม่ได้สัมมาทิฏฐิแม้ในขั้นต้นดังกล่าว  

ยังหาช่ือว่าได้เข้ามาสู่พระสัทธรรมนี้ไม่. หาชื่อว่ามีความเล่ือมใสท่ีไม่หว่ันไหวใน 

พระธรรมไม่. เพราะฉะนั้น จึงเป็นข้อที่ควรปฏิบัติ ตั้งใจที่จะสดับตรับฟัง ที่จะพินิจ

พิจารณา ที่จะปฏิบัติอบรม เพื่อให้ได้ปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิ ดังกล่าว.

ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๗
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อาหาร ๔

บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นัน้. ตัง้ใจถงึพระองค์พร้อมท้ังพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตัง้ใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ปัญญาในธรรมนั้น ดังได้กล่าวแล้ว ก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ. ท่าน 

พระสารีบตุรได้แสดงสมัมาทิฏฐคืิอความเหน็ชอบไว้ ว่าเป็นอย่างไรเป็นความเหน็ชอบ 

และยงัได้แสดงไว้ต่อไปดังทีจ่ะกล่าว ณ บดันี.้ คอืภกิษุท้ังหลายเม่ือได้ฟังท่านพระสารีบตุร

อธิบายสัมมาทิฏฐิดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงได้ถามท่านต่อไปว่า ยังมีอธิบายโดยปริยาย

คือทางอันอื่นอีกหรือไม่. ท่านพระสารีบุตรก็ได้ตอบว่ามี และก็ได้แสดงปริยายคือ 

ทางอธบิายต่อไปอกีว่า สมัมาทฏิฐคิวามเหน็ชอบ กค็อื ความรู้จกัอาหาร รู้จกัอาหาร

สมุทัย เหตุเกิดแห่งอาหาร รู้จักอาหารนิโรธ ความดับอาหาร และรู้จักอาหารนิโรธ- 

คามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติอันเป็นทางให้ถึงความดับอาหาร.
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รู้จักอาหาร

ค�าว่า อาหาร นั้นเป็นค�าที่ทุก ๆ คนก็เรียกกันถึงอาหารที่บริโภคเพื่อบ�ารุง

เลีย้งร่างกาย. แต่ว่าค�าว่าอาหาร มิใช่หมายความถึงเพยีงอาหารส�าหรบับ�ารงุเลีย้งร่างกาย 

เพียงอย่างเดยีว แต่หมายถงึอาหารอย่างอืน่อกีด้วย. ท่านพระสารบีตุรได้แสดงอธบิาย

อาหารไว้ ๔ ประการ คือ

หนึ่ง กวฬิงการาหาร อาหารค�าข้าว

สอง  ผัสสาหาร อาหารคือผัสสะ

สาม  มโนสัญเจตนาหาร อาหารคือมโนสัญเจตนา ความจงใจ และ

สี่  วิญญาณาหาร อาหารคือวิญญาณ.

ค�าว่า อาหาร นั้นตามศัพท์แปลว่า น�ามา ก็หมายถึงสิ่งที่เป็นปัจจัย คือเป็น

เครื่องอาศัยที่น�าผลมา.

หนึ่ง อาหารของกายหรอืรูปธรรม

ข้อที่หนึ่ง กวฬิงการาหาร อาหารคือค�าข้าว ก็หมายถึงอาหารที่บุคคลตลอด

จนถงึสตัว์เดรจัฉานท้ังหลายบรโิภค เป็นอย่างละเอยีดก็ม ีเป็นอย่างหยาบกม็.ี ยกเอา

ค�าข้าวข้ึนเป็นที่ตั้งเป็นชื่อ เพราะว่าข้าวนั้นก็ถือว่าเป็นอาหารหลักส�าหรับที่จะบ�ารุง 

เลี้ยงร่างกาย. ฉะน้ัน จึงยกขึ้นเป็นชื่อของอาหารส�าหรับบ�ารุงเลี้ยงร่างกายอันหมาย

คลุมถึงอาหารทุกอย่างที่บริโภคส�าหรับบ�ารุงเลี้ยงร่างกาย.

นี้คือกวฬิงการาหาร อาหารคือค�าข้าว ข้อที่หนึ่ง.

สอง อาหารของนามธรรม

ข้อท่ีสอง ผัสสาหาร อาหารคือผัสสะ หมายถึงอายตนะภายใน อายตนะ

ภายนอก และวญิญาณ มาประชมุกนั เรยีกว่า สมัผสั หรอื ผสัสะ อนัแปลว่า กระทบ. 
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เป็นอาหารแห่งนามธรรมทั้งหลาย คือ แห่งเวทนา แห่งสัญญา แห่งสังขาร และ 

แห่งวิญญาณเองที่เกิดสืบต่อไป.

กวฬิงการาหาร อาหารคอืค�าข้าวข้อแรกเป็นอาหารของรปูธรรม คอื ร่างกาย

ส่วนรูป.

ผัสสาหาร อาหารคือผัสสะหรือสัมผัสเป็นอาหารของนามธรรม คือ เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่เกิดสืบเนื่องกันไป.

ผสัสาหาร อาหารคือผสัสะข้อท่ีสองนี ้พระพทุธเจ้าได้ตรสัแสดงไว้ว่า คอืความ

ประชมุของอายตนะภายใน อายตนะภายนอก และวญิญาณ โดยท่ีเมือ่ตากบัรปูประจวบ

กันก็ย่อมเกิดวิญญาณ คือ ความรู้ในรูปที่เรียกว่าเห็นรูป. อันการเห็นรูป ดังที่พูดกัน

ก็มักจะพูดกันว่า เห็นรูปด้วยจักษุคือตา. แต่เมื่อแสดงตามทางอภิธรรม ท่านแสดงว่า

เห็นรูปด้วยจักขุวิญญาณคือความรู้รูปทางจักษุ. ตานั้นเป็นเพียงประสาทส�าหรับเป็น 

ที่อาศัยรับรูปที่มาประจวบกันเท่านั้น. ถ้ายังไม่เกิดจักขุวิญญาณ การเห็นรูปก็ยังไม ่

เกิดข้ึน. เพราะฉะนั้น จึงต้องเกิดจักขุวิญญาณ วิญญาณทางตา ก็คือรู้รูปทางตา  

ทีเ่รยีกกนัว่าเหน็รูป. เพราะฉะนัน้ การเหน็รปูจงึมใิช่เหน็ด้วยจกัขหุรอืจกัษ ุแต่ว่าเห็น

ด้วยจักขุวิญญาณ.

เมื่อพูดตามธรรมดาก็พูดว่าเห็นรูปด้วยจักษุ แต่เม่ือพูดตาทางอภิธรรมก็จะ

พูดว่าเห็นรูปด้วย จักขุวิญญาณ.

แม้ในอายตนะข้อต่อไปกเ็ช่นเดยีวกนั หกูบัเสยีงมาประจวบกนักเ็กิด โสตวญิญาณ 

ได้ยินเสียง.

จมูกกับกลิ่นมาประจวบกันก็เกิด ฆานวิญญาณ รู้กลิ่นทางจมูก.

ลิ้นกับรสมาประจวบกันก็เกิด ชิวหาวิญญาณ รู้รสทราบรสทางลิ้น.

กายกับโผฏฐัพพะสิ่งท่ีกายถูกต้องมาประจวบกันก็เกิด กายวิญญาณ รู้สิ่ง 

ถูกต้องทางกาย.

มโนคอืใจกบัธรรมะคอืเรือ่งราวมาประจวบกนักเ็กดิ มโนวญิญาณ รู้เร่ืองทีใ่จ

คิดทางมโนคือใจ.



12 สัมมาทิฏฐิ

นี้เป็นปกติของอายตนะภายในภายนอกและวิญญาณทางอายตนะท้ัง ๖ น้ี  

ซึ่งบังเกิดขึ้นเป็นปกติแก่ทุก ๆ คน ทุก ๆ เวลา. และเมื่อทั้ง ๓ นี้มาประชุมกัน  

จงึเรยีกว่าเป็นสมัผสัทีแ่ปลว่าความกระทบ หรอืเรยีกส้ันว่าผสัสะ. และผสัสะหรอืสัมผสั

ดังกล่าวมานี้เองเป็นอาหารของนามธรรมทั้งหลาย คือ ของเวทนา ของสัญญา  

ของสังขาร และของวิญญาณที่เกิดสืบจากสังขาร.

เพราะฉะน้ัน ตามอธิบายน้ีวญิญาณจงึบังเกดิขึน้ในเมือ่อายตนะภายในอายตนะ

ภายนอกมาประจวบกนั กเ็ป็นวญิญาณข้ึนตามทางอายตนะ. และเมือ่ทัง้ ๓ มาประชมุ

กนัเป็นสมัผสั จงึเกดิเวทนา เกดิสญัญา เกดิสังขาร และกเ็กดิวิญญาณสืบต่อกนัไปอกี. 

เพราะฉะน้ัน วญิญาณจึงมาตรงทีเ่ม่ืออายตนะภายในอายตนะภายนอกประจวบกนันัน้

หนหนึง่ และเมือ่มาประชมุกนัเป็นสมัผสัหรือผสัสะกเ็ป็นเวทนา เป็นสัญญา เป็นสังขาร 

และก็เป็นวิญญาณขึ้นอีก วิญญาณก็มาบังเกิดขึ้นสืบจากสังขารอีกครั้งหนึ่ง. และก็มา

เป็นสัมผัส เป็นเวทนา เป็นสัญญา เป็นสังขาร และก็เป็นวิญญาณ. ก็วนกันไปอยู ่

ด่ังน้ีในอารมณ์ทั้งหลายที่จิตนี้รับ เริ่มมาจากทางอายตนะซึ่งเป็นฝ่ายรูปแล้วก็มาเป็น

นามธรรม. เพราะฉะนั้น ขันธ์ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันประกอบ

ย่อเข้าเป็นรูปเป็นนาม. รูปก็เป็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็เป็นนาม  

รวมเป็นขนัธ์ ๕ ย่อก็เป็นรปูเป็นนาม อนัเรยีกว่านามรปูนี ้จงึเป็นสิง่ทีเ่ริม่ต้นมาตัง้แต่

ถือก�าเนิดเกิดก่อขึ้นในครรภ์ของมารดา แต่ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ จนเมื่อได้คลอดออก

มาจึงมคีวามสมบรูณ์ แต่แม้เช่นนัน้กย็งัอ่อน. เม่ือเตบิโตขึน้จงึเจรญิขึน้สมบรูณ์ขึน้จน

มีความสมบูรณ์เต็มที่ ดังรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณของบุคคลที่เติบโตขึ้น 

ต้ังแต่เป็นเด็กเล็ก เป็นเด็กใหญ่ เป็นหนุ่มเป็นสาว ก็เป็นความสมบูรณ์ของขันธ์ ๕  

ขึ้นมาโดยล�าดับ.

ดังจะพึงเห็นได้ว่า เมื่อส่วนรูปมีความสมบูรณ์ ส่วนนามก็สมบูรณ์ ดังเช่น 

เมือ่ตาหจูมกูลิน้กายและมนะคอืใจสมบรูณ์ จงึรบัอายตนะภายนอกต่าง ๆ ได้ฉบัพลนั

คล่องแคล่วว่องไว. วิญญาณที่บังเกิดขึ้น สัมผัสที่บังเกิดขึ้น สืบมาถึงเวทนา สัญญา 

สงัขาร แล้วต่อไปวญิญาณอกีกส็มบรูณ์ฉบัพลัน. และตรงนีก้น่็าท่ีจะต้องอธิบายเพ่ิมเติม

อีกนิดหนึ่งว่า ในขันธ์ ๕ น้ันไม่จัดใส่วิญญาณกับสัมผัสท่ีบังเกิดขึ้นในช่วงนี้เข้าไว้.  

จัดรูปเป็นที่ ๑ แล้วก็มาเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณต่อท้าย. ตัดเอาวิญญาณกับ
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สมัผสัทีบ่งัเกดิขึน้ในระหว่างรปูกบัเวทนาเสีย. ถ้าหากว่าจะใส่ไว้ด้วยก็ไม่ใช่เป็นขนัธ์ ๕ 

จะต้องเป็นขันธ์ ๖ ขันธ์ ๗. แต่น่ีไม่ใส่ไว้ ตัดเอาวิญญาณกับสัมผัสที่บังเกิดขึ้นใน 

ช่วงน้ีออกเสยี จงึเป็นขนัธ์ ๕ แสดงวญิญาณไว้ข้างท้ายเท่านัน้. พจิารณาดกูเ็พือ่สะดวก

เป็น วิปัสสนาภูมิ คือ เป็นภูมิแห่งวิปัสสนา คือเป็นกรรมฐานส�าหรับวิปัสสนาใน 

อนัทีจ่ะก�าหนดพจิารณาให้รูใ้ห้เหน็ได้สะดวก เพราะว่ารปูนัน้กเ็ป็นของหยาบ พจิารณา

ได้สะดวก. มาเวทนาก็นับว่าเป็นนามธรรมท่ีหยาบบังเกิดขึ้นทั้งทางกายทั้งทางใจ  

จงึมาเป็นที ่๒. จงึมาถงึสญัญาถงึสงัขารซึง่เป็นส่วนนามธรรมล้วน ๆ. แล้วจงึมาวิญญาณ

ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ละเอียด ก็เอาคุมไว้ข้างท้ายส�าหรับที่จะพิจารณาเป็นกรรมฐานเป็น

วิปัสสนาภูมิได้โดยสะดวก. 

ฉะนั้น ผัสสะจึงมีความหมายถึงความประชุมของทั้ง ๓ อย่างดังที่กล่าวนั้น. 

เป็นอาหารของเวทนา คือเป็นปัจจัยน�าผลมา คือน�าให้เกิดเวทนา ความรู้เป็นสุข 

เป็นทุกข์ หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข. ให้เกิดสัญญาคือความรู้จ�าได้ จ�ารูปจ�าเสียง

จ�ากลิน่จ�ารสจ�าโผฏฐพัพะจ�าเรือ่งราวอะไรต่าง ๆ ได้. เป็นสังขารคอืความรูค้ดิปรงุหรอื

ปรุงคิดต่าง ๆ. และเม่ือคิดปรุงไปก็รู้ไปด้วยก็เป็นวิญญาณ แล้วก็วนเป็นวงกลมมา 

ใหม่อีก.

ก็เป็นไปอยู่ดังนี้. เป็นเรื่องของรูปและนามที่บังเกิดอยู่ในปัจจุบันของบุคคล 

ทุก ๆ คนโดยที่รูปนั้นก็ต้องอาศัยอาหารคือค�าข้าว หยาบบ้างละเอียดบ้าง ส่วนนาม 

ก็อาศัยอาหารคือผัสสะดังที่กล่าวมาแล้ว. ถ้าหากว่ารูปไม่ได้อาศัยอาหารคือค�าข้าว 

กด็�ารงอยูไ่ม่ได้. นามไม่อาศัยอาหารคอืผสัสะหรอืสัมผสั นามกบั็งเกดิขึน้เป็นไปไม่ได้.

เพราะฉะนั้น อาหารคือค�าข้าวจึงเป็นที่ ๑ อาหารคือผัสสะจึงเป็นที่ ๒.

สาม อาหารของกรรม

มาถึงข้อท่ีสาม มโนสัญเจตนาหาร อาหารคือมโนสัญเจตนา ความจงใจ.  

ตรัสว่าเป็นอาหารของกรรม และพระสารีบุตรก็ได้แสดงอธิบายตามพระพุทธเจ้า  

เพราะว่ากรรมคอืการงานทีบ่คุคลกระท�า ทางกายกเ็ป็นกายกรรม ทางวาจากเ็ป็นวจกีรรม  
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ทางใจกเ็ป็นมโนกรรม ย่อมเกดิจากมโนสญัเจตนาคอืความจงใจ จะต้องมมีโนสญัเจตนา 

หรอืเรยีกสัน้ว่าเจตนา ความจงใจเป็นเหต ุจงึได้กระท�าทางกายเป็นกายกรรม กระท�า

ทางวาจาเป็นวจีกรรม กระท�าทางใจเป็นมโนกรรม. พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเอาไว้ว่า

เจตนาห ํภกิขฺเว กมฺมํ วทามิ ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย เรากล่าวเจตนาคอืความ

จงใจว่าเป็นกรรม คอืเป็นเหตใุห้กระท�ากรรม เพราะว่าบคุคลมีเจตนาคือความจงใจแล้ว 

จึงกระท�าทางกายบ้าง กระท�าทางวาจาบ้าง และกระท�าทางใจบ้าง.

ฉะนัน้ กรรมทีบ่คุคลกระท�าทกุ ๆ อย่าง ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ไม่ว่าจะ

เป็นกศุลกรรมหรือบญุกรรม ไม่ว่าจะเป็นอกศุลกรรมหรอืบาปกรรม ย่อมมเีจตนาคือ

ความจงใจหรือมโนสัญเจตนาเป็นเหตุ คือเป็นอาหาร เป็นปัจจัยที่น�าผลมาคือน�าให้

เป็นเหตุให้บังเกิดกรรม.

ฉะน้ัน มโนสัญเจตนาหรือเจตนาคือความจงใจจงึเป็นอาหารของกรรม นบัเป็น

ข้อที่ ๓

สี่ อาหารของนามรูป

มาถงึข้อท่ี ๔ วิญญาณาหาร อาหารคอืวญิญาณ. อนัวญิญาณนีท้ีไ่ด้กล่าวมา

ไว้เบื้องต้น ท่านเรียกว่าเป็น วิถีวิญญาณ เป็นวิญญาณในวิถี อันหมายความว่าเป็น

วญิญาณทีบ่งัเกดิขึน้ตามวถิคีอืตามทาง. วถิคีอืทาง กค็อืวถิขีองกายจตินีท้ีป่ระกอบกนั

อยู่เป็นไปอยู่ อันนับแต่อายตนะภายในอายตนะภายนอกมาประจวบกันเป็นวิญญาณ 

เป็นสัมผัส เป็นเวทนา เป็นต้นดังกล่าวมาแล้ว. นี้เรียกว่าเป็นวิถีคือเป็นทางแห่ง 

ความเป็นไปของกายและจิต ท่ีอาศัยกันอยู่ ที่ประกอบกันอยู่ ที่ด�าเนินไปอยู่จึง 

เรียกว่า วิถีวิญญาณ.

อีกอย่างหนึ่ง ปฏิสนธิวิญญาณ วิญญาณในปฏิสนธิ. วิญญาณในปฏิสนธินี้

ก็ได้แก่วิญญาณธาตุคือธาตุรู้หรือจิตที่อาศัยอยู่ในกายนี้ ซึ่งบุคคลทุก ๆ คนนี้มีกาย

และจิตประกอบกันอยู่. ถ้าหากว่าไม่มีจิต กายนี้ก็ด�ารงอยู่มิได้ ต้องแตกสลาย.  

เพราะฉะนั้น จึงได้มีแสดงเอาไว้ในบางพระสูตรว่า เมื่อมีชาติคือความเกิด ตั้งต้นแต่
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เกิดข้ึนในครรภ์ของมารดา เริม่ก่อเกิดขึน้กม็ปีฏสินธวิิญญาณ ซึง่มคี�าเรียกว่า คันธพัพะ 

คนธรรพ์เข้ามาสูค่รรภ์ของมารดาอีกส่วนหนึง่ มาประกอบเข้ากบัส่วนประกอบทีเ่ป็นรปู. 

เมื่อเป็นดังนี้ สัตว์จึงเริ่มมีชาติก็คือความเกิดขึ้นมา. และเม่ือคันธัพพะหรือปฏิสนธิ

วิญญาณเข้าสู่ครรภ์ของมารดาในขณะที่ได้เริ่มก่อรูปขึ้นตั้งต้นแต่เป็นกลละ และก็เริ่ม

เติบโตขึ้นแตกเป็นปัญจสาขา มีอายตนะท่ีบริบูรณ์ขึ้นโดยล�าดับ ก็จะต้องมีปฏิสนธิ

วิญญาณประกอบอยู่ด้วยตลอด. ถ้าหากว่าปฏิสนธิวิญญาณหรือว่าจิตหรือว่าคนธรรพ์

ดังที่เรียกในพระสูตร พรากออกไปเสียเมื่อใดรูปที่ก่อขึ้นมาตั้งแต่ต้นนั้นก็เป็นอันว่า 

แตกสลาย ไม่ก่อเกิดขึ้นอีกต่อไป. แม้ว่าเม่ือคลอดออกมาจากครรภ์ของมารดาแล้ว 

กายและจิตนี้ก็ต้องประกอบกันอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณที่มาตั้งแต่ใน 

เบื้องต้นน้ันก็จะต้องอยู่. ถ้าหากว่าปฏิสนธิวิญญาณที่มาตั้งแต่เบื้องต้นนั้นหรือว่าจิต

ออกไปเสียจากร่างกายนี้เม่ือใด ร่างกายอันนี้ก็เป็นอันว่าหยุดท่ีจะเติบโต แตกสลาย 

ทีเ่รียกว่าตาย จะด�ารงอยูต่่อไปมไิด้. หรือจะเรยีกว่าขนัธ์ ๕ หรอืรปูนาม เมือ่วญิญาณ

ดังกล่าวไม่มีแล้ว ขันธ์ ๕ หรือรูปนามก็แตกสลาย. 

ได้มีพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ ที่ใช้เป็นบทส�าหรับพิจารณาว่า

อจิรํ วตยํ กาโย ไม่นานหนอกายนี้

ปวึ อธิเสสฺสติ จักนอนทับแผ่นดิน

ฉุฑฺโฑ อเปตวิญฺญาโณ ปราศจากวิญญาณ ถูกทิ้ง

นิรตฺถํว กลิงฺครํ ราวกับท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีประโยชน์.

คาถาบทนี้ก็เป็นเครื่องแสดงว่า กายนี้ทั้งรูปกายทั้งนามกายคือขันธ์ ๕ หาก

ปราศจากวิญญาณเสียแล้ว ก็จักต้องนอนหรือถูกทอดทิ้งให้นอนทับแผ่นดิน เหมือน

อย่างท่อนฟืนท่อนไม้ไม่มีประโยชน์ กายท้ังรปูกายทัง้นามกายหรอืขนัธ์ ๕ นีท้ีย่งัด�ารง

ชวีติอยูไ่ด้ ก็เพราะยงัมวีญิญาณ ไม่ปราศจากวิญญาณ. ฉะนัน้ วิญญาณนีจ้งึเป็นอาหาร

ส�าคัญของนามรูปหรือของขันธ์ ๕ หรือว่าของรูปกาย นามกาย. เมื่อวิญญาณนี้ยังอยู่ 

นามรปูกย็งัด�ารงอยู่ แต่เม่ือปราศจากวญิญาณเสยีแล้ว นามรปูกเ็ป็นอนัว่าแตกสลาย.

ฉะนั้น วิญญาณจึงเป็นอาหารของนามรูป เป็นข้อที่ ๔.
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รู้จักอาหารสมุทัยคอืตัณหา

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอาหารไว้ ๔ อย่างดังนี้ และพระสารีบุตรก็ได้แสดง

ตาม. สัมมาทิฏฐิก็คือความรู้จักอาหารทั้ง ๔ เหล่านี้ว่า

คําข้าว เป็นอาหารของกาย คือของรูปกาย

ผัสสะ หรือสัมผัส เป็นอาหารของนามมีเวทนาเป็นต้น

มโนสัญเจตนา หรือเจตนาความจงใจ เป็นอาหารของกรรม

วิญญาณ เป็นอาหารของนามรูป

ต่อจากนีท่้านพระสารบุีตรกไ็ด้แสดงอธิบายให้รูจ้กัอาหารสมทุยั เหตเุกดิแห่ง

อาหาร กช็ีเ้อาตณัหาคือความดิน้รนทะยานอยาก. สัมมาทฏิฐิกค็อืความรูจ้กัว่า ตณัหา

คือความดิ้นรนทะยานอยากเป็นเหตุแห่งอาหารทั้ง ๔ ดังกล่าว.

รู้จักอาหารนโิรธ

และแสดงต่อไปว่า ความรู้จักอาหารนิโรธคือความดับอาหาร ก็คือความรู้จัก

ว่าดับตัณหาเสียได้ ก็เป็นความดับอาหาร. และปัญญาที่รู้จักดังนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิคือ

ความเห็นชอบ.

รู้ข้อปฏบิัตใิห้ถงึความดับอาหาร

ต่อไปกแ็สดงว่า ปัญญาท่ีรูจ้กัข้อปฏบิตัใิห้ถงึความดบัอาหารก็คอืมรรคมอีงค์ ๘ 

อันได้แก่ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ สัมมาวาจา  

เจรจาชอบ สมัมากมัมนัตะ การงานชอบ สมัมาอาชีวะ เล้ียงชวีติชอบ สัมมาวายามะ 

เพียรชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ

อาหาร. ปัญญาทีรู่จ้กัข้อปฏบิตัใิห้ถงึความดบัอาหารดงันีเ้ป็นสัมมาทิฏฐคืิอความเห็นชอบ. 
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ดับภพดับชาตเิมื่อดับตัณหา

พิจารณาดูแนวอธิบายของท่านดังนี้ ก็จะพึงเห็นได้ว่า เพราะตัณหานี้เองเป็น 

โปโนพภฺวกิา เป็นเหตใุห้ถอืภพถอืชาตใิหม่. เพราะฉะนัน้ จงึเป็นเหตุให้แสวงหาอาหาร

แห่งรูปธรรมนามธรรมแห่งกรรมและแห่งวิญญาณอยู่ตลอดไป ซึ่งเมื่อมีอาหารเหล่านี้

อยู่ก็เป็นอันว่าไม่มีที่จะจบภพจบชาติ เพราะท่านต้องการแสดงในทางดับกิเลสและ 

กองทุกข์ทั้งสิ้น ก็คือดับภพดับชาติ เป็นแนวอธิบายในทางดับภพดับชาติ. จึงได้แสดง

ว่าตัณหาเป็นตวัสมทุยัแห่งอาหาร และดบัตณัหาเสียได้กเ็ป็นการดบัอาหาร คอืเป็นการ

ดบัภพดบัชาติ และกม็รรคมอีงค์ ๘ นัน่แหละเป็นทางปฏบิติั. แม้จะกล่าวว่าท่านแสดง

มุ่งในทางดับภพดับชาติ แต่ก็เป็นสัจจะคือความจริงว่าความสืบต่อภพชาติก็เพราะมี

ตณัหานีเ้องเป็นตวัเหต.ุ เพราะสจัจะคือความจริงเป็นดัง่นี ้จึงได้มพีระพุทธภาษติทีต่รสั

ไว้ว่า โลกอันตัณหาก่อขึ้น.

เพราะฉะนั้น เมื่อยังเป็นโลกก็เพราะยังมีตัณหาอยู่เป็นตัวก่อให้เกิดข้ึน  

ดบัตณัหาเสยีได้ก็ดบัโลก และก็เป็นการดบัทกุข์ เป็นสจัจะคอืความจรงิ. แต่แม้เช่นนัน้

เมื่อไม่ประสงค์จะดับโลก ไม่ประสงค์จะดับตัณหา ยังต้องการโลกอยู่ ยังอยู่กับโลก 

ก็ปฏิบัติในการแสวงหาอาหารทั้ง ๔ น้ีโดยทางที่ชอบ เพ่ือจะได้ภพชาติที่ดีที่ชอบ.  

ภพชาติในปัจจุบันก็เป็นภพชาติที่ดี ที่ชอบ มีความสุข ภพชาติต่อไปก็มีความสุข  

ดั่งนี้ก็เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง

เพราะฉะน้ัน ท่านพระสารีบุตรจึงได้แสดงสัจจะคือความจริง และความที่มี

ปัญญารู้จักความจริงในเรื่องอาหาร ในเรื่องเหตุเกิดอาหาร ในเรื่องความดับอาหาร  

ในเร่ืองทางปฏิบตัใิห้ถงึความดบัอาหาร. ดัง่นีแ้หละคอืเป็นสัมมาทฏิฐ ิคอืความเหน็ชอบ. 

แม้จะเป็นข้อท่ีต้องพิจารณา เรยีกว่ายากขึน้ไปจากประการแรก แต่กส็ามารถจะพจิารณา

ให้เหน็สจัจะคือความจริงได้ และจะท�าให้เข้าใจธรรมะทีพ่ระพุทธเจ้าทรงส่ังสอนดียิง่ขึน้. 

เพราะฉะนัน้ ท่านจงึได้แสดงว่า เมือ่มสีมัมาทฏิฐคิอืความเหน็ชอบ กย่็อมจะมคีวามเหน็ตรง 

ย่อมจะมีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระสัทธรรม มาสู่หลักพระสัทธรรมนี้.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๒๕ ตุลาคม ๒๕๒๗
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บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. ในเบื้องต้น 

ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

จะแสดงเร่ืองสมัมาทิฏฐ ิตามอธบิายของท่านพระสารีบตุรในสมัมาทฏิฐสิตูร.

สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ความเห็นตรง ย่อมน�าให้ได้ปสาทะความเลื่อมใส

ที่ไม่หวั่นไหวในพระธรรม น�ามาสู่พระสัทธรรมคือพระธรรมวินัยในศาสนานี้. ท่าน 

พระสารีบุตรได้แสดงอธิบายว่าเห็นอย่างไรรู้อย่างไรเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ

โดยปรยิายคือทางแสดงหลายประการ ตัง้แต่ในเบือ้งต้นกค็อื รู้จกัอกศุล รูจ้กัอกศุลมลู 

รู้จักกุศล รู้จักกุศลมูล อันเป็นสัมมาทิฏฐิที่คนทั่วไปพึงมีเป็นพื้นฐาน. ต่อจากนั้น 

ท่านก็ได้แสดงอาหาร คือธรรมะที่น�าผลมา อันหมายถึงเหตุแห่งผล ตั้งต้นแต่อาหาร

อันเป็นเหตุความด�ารงอยู่ได้ของกาย อันเป็นฝ่ายรูปธรรม อาหารของนามธรรม  

อาหารของกรรม คือการที่กระท�าทางกายวาจาใจของทุกคน และอาหารของนามรูป 

เพื่อให้รู้จักอาหาร ธรรมะที่น�าผลมาคือเหตุแห่งทั้ง ๔ อย่างนั้น. 
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อรยิสัจจ์ ๔ เป็นที่รวมของกุศลธรรม

และต่อจากนัน้ เม่ือภิกษุท้ังหลายได้ถามต่อไป ท่านกไ็ด้แสดงอธบิายสืบต่อไป

อนัจะแสดงในวนันี.้ กค็อืท่านได้อธบิายไว้มใีจความว่า สมัมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบกคื็อ

ความรู้จักทุกข์ รู้จักทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ รู้จักทุกขนิโรธ ความดับทุกข์  

รูจั้กทุกขนโิรธคามินีปฏิปทา ข้อปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์. ท่านกไ็ด้แสดงอธบิายตาม

ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาไว้ ตั้งต้นแต่ปฐมเทศนาของพระองค์ ซึ่งเราทั้งหลาย 

ต่างก็ได้ยินได้ฟังเรื่องอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้มาแล้ว. แต่แม้เช่นนั้น เรื่องอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้

ก็เป็นเร่ืองอนัส�าคญัในพระพทุธศาสนา ซึง่พระพทุธเจ้ากไ็ด้ตรสัว่าเป็นทีร่วมแห่งธรรมะ

ในพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น. โดยพยัญชนะที่ตรัสนั้นยกเอาว่าเป็นท่ีรวมแห่งกุศลธรรม 

ในพุทธศาสนาทั้งสิ้น ก็หมายถึงความรู้ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ อันเป็นสัมมาทิฏฐินั้นเอง.

ความรูใ้นอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ นีเ้ป็นกศุลอนัส�าคัญ. ค�าว่า กศุล นัน้ตามศัพท์แปลว่า 

ความฉลาด กค็อืความรูท้ีเ่ป็นความฉลาด. ยอดของความรูท้ีเ่ป็นความฉลาดกก็ล่าวได้

ว่าคือความรู้จักอริยสัจจ์ทั้ง ๔. เพราะฉะนั้น กุศลธรรมทั้งหมดจึงรวมอยู่ในอริยสัจจ ์

ทัง้ ๔ กค็อืรวมอยู่ในความรู้จกัอรยิสจัจ์ท้ัง ๔ นี.้ และแม้ตวัอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ เอง สรรีะ

แห่งอริยสัจจ์ทั้ง ๔ เองก็เป็นที่รวมของธรรมะท้ังส้ิน ดังท่ีได้กล่าวไว้ในเบ้ืองต้นนั้น.  

เพราะฉะนัน้ แม้จะฟังบ่อย ๆ พจิารณาบ่อย ๆ กย็ิง่เป็นการด ีเพราะจะท�าให้ได้ความรู้

ซาบซึ้งในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้มากขึ้น จะเห็นความส�าคัญของอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้มากขึ้น.  

และก็มิใช่เฉพาะเป็นธรรมะเบื้องสูงเท่านั้น แต่ว่าเป็นธรรมะที่มีอยู่เป็นไปอยู่ตั้งแต่ใน

เบ้ืองต้น มอียู่เป็นไปอยู่ท่ัวไป เป็นแต่เพียงว่าใครจะเหน็หรอืไม่เหน็เท่านัน้ เพราะเป็น

สจัจะคือความจรงิทีป่รากฏอยูท่ีเ่ป็นไปอยู.่ ฉะนัน้ ในเบือ้งต้นจงึจะได้กล่าวทบทวนถึง

พระเถราธิบายซึ่งอธิบายตามพระพุทธาธิบายนั้นเองก่อน.
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รู้จักทุกข์

รูจ้กัทกุข์ กค็อืรูจั้กว่า ชาต ิความเกดิ เป็นทุกข์ ชรา ความแก่ เป็นทุกข์ มรณะ 

ความตาย เป็นทุกข์ โสกะ ความแห้งใจ ปริเทวะ ความคร�่าครวญรัญจวนใจ ทุกขะ 

ความไม่สบายกาย โทมนัสสะ ความไม่สบายใจ อุปายาสะ ความคับแค้นใจเป็นทุกข์ 

ความประจวบกับสัตว์และสังขารท้ังหลาย สิ่งทั้งหลายอันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์  

ความพลัดพรากจากสัตว์และสังขารทั้งหลาย สิ่งทั้งหลายอันเป็นที่รักเป็นทุกข์ ความ

ปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์.

กล่าวโดยย่อ ขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ ประการเป็นทุกข์ ก็คือ รูปขันธ์  

กองรูป เวทนาขันธ์ กองเวทนา สัญญาขันธ์ กองสัญญา สังขารขันธ์ กองสังขาร 

วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ เป็นทุกข์. 

รู้จักทุกขสมุทัย

รู้จักทุกขสมุทัย เหตุเกิดทุกข์ ก็คือรู้จักว่า ตัณหา ความอยาก ความดิ้นรน

ของใจ ความทะยานอยาก อนัเป็นไปเพือ่ภพใหม่ ประกอบกบั นนัท ิความเพลนิ ราคะ 

ความติดใจยินดี มีความเพลิดเพลินยิ่งขึ้น ๆ ในอารมณ์นั้น ๆ ในสิ่งนั้น ๆ อันได้แก่ 

กามตณัหา ความอยากไปในกาม คืออารมณ์หรอืส่ิง คือรปู เสียง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ 

ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลาย ภวตัณหา ความอยากไปในภพ ความเป็นนั่น 

เป็นนี ่วภิวตณัหา ความอยากไปในวภิพ คือความไม่เป็นนัน่เป็นนี ่เป็นเหตใุห้เกดิทกุข์.

รู้จักทุกขนโิรธ

รู้จักทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ ก็คือรู้จักว่าความดับตัณหา ส�ารอกตัณหาออก

ได้ไม่มีเหลือ การสละตัณหาเสียได้ การสลัดตัณหาเสียได้ ความพ้นตัณหาเสียได้ 

ความไม่อาลัยเกี่ยวเกาะผูกพันตัณหาได้ เป็นความดับทุกข์.
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รู้จักมรรค

รูจั้กทางปฏิบติัให้ถึงความดบัทกุข์ กค็อืรู้จกั มรรคมอีงค์ ๘ อนัได้แก่ สมัมาทฏิฐ ิ

ความเหน็ชอบ สมัมาสมักปัปะ ความด�ารชิอบ สมัมาวาจา เจรจาชอบ สมัมากมัมนัตะ 

การงานชอบ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ สัมมาวายามะ เพียรชอบ สัมมาสติ  

ระลึกชอบ สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ เป็นมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ดั่งนี้.

ความรูจั้กอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ ดังกล่าวเป็นสมัมาทฏิฐคิอืความเหน็ชอบ เป็นความ

เห็นตรง ซึง่น�าให้เกดิปสาทะความเลือ่มใสไม่หวัน่ไหวในพระธรรม น�ามาสูส่ทัธรรมคอื

ธรรมวินัยในศาสนานี้ เป็นไปเพื่อละราคานุสัย อนุสัยคือกิเลสที่นอนเนื่องจิตสันดาน 

คือราคะ ความติดใจยินดี บรรเทาปฏิฆานุสัย อนุสัยคือปฏิฆะ ความกระทบกระทั่ง

หงดุหงดิขัดเคอืงโกรธแค้น ถอนอวชิชานสุยั อนสัุยคืออวิชชา ความไม่รูใ้นสัจจะทีเ่ป็น

ตวัความจรงิ ละมานะทฏิฐอินสุยั ว่าเรามเีราเป็น ละอวิชชา ท�าวิชชาให้บงัเกดิขึน้ ดัง่นี.้

อธบิายอรยิสัจจ์เพิ่มเตมิ

นีเ้ป็นพระเถราธบิายทีท่่านอธบิายตามพระพทุธาธบิายน้ันเอง และเป็นอธบิาย

ทีเ่ป็นหลกัในการอธบิายอรยิสจัจ์ท้ัง ๔ นี.้ จึงควรจะท�าความเข้าใจสักเลก็น้อย ในค�าว่า 

อรยิสจัจ์ ทีท่่านให้ค�าแปลไว้ว่า สจัจะคือความจรงิทีท่�าผูรู้ใ้ห้เป็นอรยิะคอืบคุคลผู้เจรญิ

บุคคลผู้ประเสริฐ หรือแปลว่า สัจจะคือความจริงที่บุคคลผู้เป็นอริยะพึงรู้ ดั่งนี้.  

และบางทีก็แปลรวบรัดว่า สัจจะคือความจริงท่ีประเสริฐ อันหมายถึงท่ีสูงท่ีละเอียด 

อันเป็นวิสัยท่ีจะพึงรู้ได้ของปัญญาท่ีสูงกว่าปัญญาสามัญ. แต่มิได้หมายความว่าสัจจะ

ทีป่ระเสรฐิน้ันเป็นสจัจะท่ีด ีท่ีพงึปฏิบัตอิบรมให้มขีึน้ เพราะว่าทกุขสจัจะความจรงิคอื

ทกุข์น้ัน กไ็ม่ใช่เป็นสิง่ทีใ่ครต้องการจะก่อทกุข์ให้บงัเกดิข้ึน สมทุยัสจัจะ สัจจะคอืสมทุยั 

เหตุให้เกิดทุกข์ อันได้แก่ตัณหานั้น ก็มิได้ตรัสสอนหรือสั่งสอนให้ปฏิบัติอบรมตัณหา

ให้มีขึ้น.

เพราะฉะนั้น หากแปล อริยสัจจะ ว่า สัจจะอันประเสริฐ ค�าว่าประเสริฐใน

ทีน่ีจึ้งไม่ได้หมายความว่าดี ทีจ่ะพงึปฏบิตัอิบรมไปทุกอย่าง แต่หมายความว่าทีล่ะเอียด 
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ที่สูงกว่าสัจจะสามัญทั่วไป อันเป็นวิสัยของภูมิปัญญาที่สูงขึ้นจะพึงรู้ คือที่จะพึงรู้แจ้ง

เหน็จรงิ ทีจ่ะปฏิบัตใินกจิของสจัจะท้ัง ๔ นีไ้ด้จรงิ ๆ เพราะว่าเมือ่ว่าถึงล�าพงัตวัสจัจะ

คือความจริงทั้ง ๔ นี้ มีกิจที่จะพึงปฏิบัติต่าง ๆ กัน.

กจิในอรยิสัจจ์ 

พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ท�าปริญญา คือความรู้รอบคอบในทุกข์ ตรัสสอนให้

ท�าปหานะ คือละสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์. สั่งสอนให้ท�าสัจฉิกรณะ คือ การกระท�าให้

แจ้งในนโิรธคือความดบัทุกข์. ตรัสสอนให้ท�าภาวนา คอืการปฏบิตัอิบรมมรรคมอีงค์ ๘ 

อันเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ปฏิบัติอบรมให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นมา. เพราะฉะนั้น 

กิจที่จะพึงปฏิบัตินั้นในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ จึงมีอยู่ ๔ อย่าง คือ

หนึ่ง  ปริญญา รู้รอบคอบหรือก�าหนดรู้จักทุกข์

สอง  ปหานะ ละสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์

สาม  สัจฉิกรณะ กระท�าให้แจ้งนิโรธ ความดับทุกข์ และ

สี่  ภาวนา การปฏิบัติอบรมท�ามรรคมีองค์ ๘ ให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นมา.

กิจในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ จึงมีต่างกันเป็น ๔ ดังนี้. แต่ว่าในการปฏิบัติอริยสัจจ ์

ทัง้ ๔ กคื็อการปฏบิตัทิ�ากิจในอรยิสัจจ์ทัง้ ๔ นีใ้ห้บงัเกดิขึน้ พระพทุธเจ้ากท็รงสัง่สอน

ทุกคนน่ีแหละให้ปฏิบัติตั้งแต่ในเบ้ืองต้น. เรียกว่าเมื่อเข้ามาสู่พุทธศาสนาตั้งแต่ใน 

เบื้องต้น ก็ต้องเริ่มปฏิบัติกิจในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ด้วยกัน.

อาศัยศรัทธาและปัญญา

แต่ในการปฏิบัติเบื้องต้นน้ันก็เรียกว่า ต้องอาศัยศรัทธา คือความเชื่อในค�า 

สัง่สอนของพระพทุธเจ้ามาปฏิบัต ิต้องอาศัยปัญญา คอืความทีฟั่ง อ่าน คดิพนิจิพจิารณา 

ตลอดจนถึงปฏิบัติให้มีความรู้ความเข้าใจ เป็นตัวปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจจ ์
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ทั้ง ๔ น้ี. พุทธศาสนิกชนทุกคนเม่ือเข้ามาสู่พุทธศาสนาตั้งแต่เบื้องแรกก็ต้องอาศัย

ศรัทธาและอาศัยปัญญาดังกล่าวนี้ น�าการปฏิบัติให้เป็นไป.

บางคนก็หนักทางศรัทธา เรียกว่า สัทธานุสารี แล่นไปตามศรัทธา.

บางคนกห็นกัทางปัญญา ชอบใคร่ครวญพจิารณา เรยีกว่า ปัญญานสุาร ีแล่นไป

ตามปัญญา.

ศรทัธาและปัญญาทัง้ ๒ นีเ้ป็นหลกั ซึง่ทกุ ๆ คนอนัทีจ่รงิกต้็องมอียูด้่วยกนั

ทั้งศรัทธาและทั้งปัญญา ก็เพราะว่าสิ่งใดที่รู้เห็นได้ด้วยปัญญาของตัวเอง เช่นธรรมะ 

ทีท่รงสัง่สอนเป็นเหตุผลขัน้ต้นขัน้ต�า่อนัเป็นธรรมดาสามัญทีจ่ะพึงบงัเกดิขึน้ในปัจจบุนั 

ตามองเหน็ได้ในบัดนี ้กไ็ม่จ�าต้องอาศัยศรทัธา เพราะได้ปัญญารูเ้หน็ได้ด้วยตวัเองแล้ว. 

แต่ว่าข้ออันใดที่ตนยังไม่อาจจะรู้เห็นได้ ก็ต้องอาศัยศรัทธาคือความเชื่อในค�าส่ังสอน

ของพระพทุธเจ้า. แต่กไ็ม่ใช่เชือ่เพียงอย่างเดยีว กต้็องใช้ปัญญาพจิารณาจบัเหตจัุบผล 

อันเรียกว่าโยนิโสมนสิการ ท�าไว้ในใจ คือรับเอาค�าสั่งสอนมาไว้ในใจ ตั้งต้นแต่ใส่ใจที่

จะฟังทีจ่ะอ่านก�าหนดจดจ�า น�ามาขบเจาะคอืพนิจิให้มคีวามรู้ความเข้าใจ ลงความเห็น 

ก็คือท�าความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้องว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้. ดั่งนี้ก็เรียกว่าอาศัย

ศรัทธาน�าเพื่อจะได้ปัญญายิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป และแม้ว่าจะชอบทางปัญญาพินิจพิจารณา

ให้มีความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง. แต่แม้เช่นนั้น สิ่งที่ยังไม่รู้ไม่เห็นด้วยตนเองได้  

ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ก็รับฟัง คือใช้ศรัทธาเชื่อไว้ก่อน ยังไม่ปฏิเสธ และ

ก็ปฏิบัติเพื่อให้ได้ปัญญายิ่ง ๆ ขึ้นสืบต่อไป. ดั่งนี้ ต้องอาศัยศรัทธาต้องอาศัยปัญญา

ดังกล่าว. 

แม้ในอรยิสจัจ์ท้ัง ๔ นีก้เ็ช่นเดยีวกนั. หน้าทีข่องผูฟั้งอรยิสจัจ์กค็อื ปฏบัิตใิน

กิจของอริยสัจจ์ดังที่กล่าวมาแล้ว อาศัยศรัทธาและอาศัยปัญญาในการท่ีจะท�าความ

ก�าหนดรู้จักทกุข์ตามทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอน. อะไรทีต่รสัว่าเป็นทกุข์ กใ็ช้ศรทัธาใช้

ปัญญาประกอบกนั เพือ่ก�าหนดรู ้เพือ่ท�าความรู้รอบคอบ ว่าข้อนีเ้ป็นทุกข์จรงิ ข้อนีเ้ป็น

ทกุข์จริง และเป็นทุกข์จริงอย่างนี้ เป็นทุกข์จริงอย่างนี้. ข้ออื่นก็เช่นเดียวกัน อาศัย

ศรทัธาอาศัยปัญญาเพ่ือละสมุทัย คือละตณัหา อาศยัศรทัธาอาศยัปัญญาเพือ่ท�าให้แจ้ง

นิโรธ คือความดับตัณหา ซึ่งตรัสว่าเป็นความดับทุกข์ อาศัยศรัทธาและปัญญาปฏิบัติ
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ท�าภาวนา คอือบรมมรรคมอีงค์ ๘ ให้บงัเกดิข้ึน กอ็าศยัศรทัธาและปัญญาดงันี ้ปฏิบตัิ

ในกิจของอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ให้ก้าวหน้าไปโดยล�าดับ.

บุรุษบุคคล ๔ จ�าพวก

ในการปฏบิติันัน้ ผูท้ีเ่ป็นอคุฆตติญัญคืูอรู้เรว็ เม่ือฟังค�าสอนเร่ืองอรยิสัจจ์เพียง

หัวข้อกเ็ข้าใจได้ทนัท.ี ผูท้ีเ่ป็นวปิจิตญัญคูอืมคีวามรู้ท่ีช้าเข้าอีกหน่อยหนึง่ เมือ่ฟังอริยสัจจ์

เพียงหัวข้อและฟังอธิบายในหัวข้อ ก็มีความรู้ความเข้าใจ. บุคคลที่เป็นเนยยะคือ 

พึงแนะน�าได้ เม่ือฟังหัวข้อฟังอธิบายแล้ว หนหนึ่งก็ยังไม่ค่อยเข้าใจก็จะต้องฟังหน 

ที ่ ๒ หนที ่ ๓ หนที ่ ๔ หลาย ๆ หน กอ็าจจะมคีวามรูค้วามเข้าใจได้. ทีเ่รยีกว่า  

เนยยะ คือพึงแนะน�าได้ ต้องแนะน�าอบรมพร�่าสอนอยู่บ่อย ๆ. บุคคลส่วนใหญ่นั้นมัก

จะเป็นพวกที่ ๓ นี้ คือเป็นพวกที่เรียกว่า เนยยะ คือพึงแนะน�าอบรมได้. และค�าว่า

เนยยะนีเ้องก็ใช้อยูใ่นค�าว่า เวไนยนิกร ดงัทีไ่ด้กล่าวกนัว่าพระพทุธเจ้าได้อบรมส่ังสอน 

เวไนยนิกรซึ่งแปลว่า หมู่แห่งชนที่พึงแนะน�าได้ที่พึงสอนได้. 

และยังมอีีกค�าหน่ึงในบทพระพุทธคณุว่า ปุริสทมัมสารถิ พระพุทธเจ้าทรงเป็น

เหมือนอย่างสารถี ฝึกบุรุษบุคคลท่ีควรฝึก ก็คือฝึกบุรุษบุคคลที่ฝึกได้. ซึ่งค�านี้ว่า  

ปุริสทัมมะ บุรุษบุคคลที่ฝึกได้ หรือ เวไนยนิกร หมู่แห่งชนที่พึงแนะน�าได้ อบรมได้ 

ก็หมายถึงบุคคล ๓ จ�าพวกดังกล่าวมา คือ 

อุคฆติตัญญู บุคคลที่รู้ได้เร็ว

วปิจติญัญ ูบคุคลทีรู่ไ้ด้ช้าเข้าหน่อยหนึง่ คอืเมือ่ยกหวัข้อขึน้แล้วกต้็องอธบิาย

เนยยะ บคุคลทีพ่งึแนะน�าได้อบรมได้ คือต้องพร�า่สอนกนัอยู่บ่อย ๆ หลายครัง้

หลายหน.

สามจ�าพวกนี้เป็นปุริสทัมมะ บุรุษบุคคลที่พึงฝึกที่ฝึกได้ เป็นเวเนยยะหรือ

เวไนยนิกร หมูแ่ห่งชนทีพ่งึฝึกได้แนะน�าได้อบรมได้. พระพทุธเจ้าย่อมทรงสัง่สอนได้แก่
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บุคคลทั้ง ๓ พวกดังกล่าวนี้. และค�านี้เองก็บ่งว่าจะต้องมีอีกพวกหนึ่งคือจ�าพวกที่ฝึก

ไม่ได้ คือมิใช่เป็นปุริสทัมมะ บุรุษบุคคลท่ีพึงฝึกได้. แต่ว่าเป็นบุรุษบุคคลท่ีฝึกไม่ได้  

ด่ังน้ีก็มีอยู่. บุคคลจ�าพวกที่ฝึกไม่ได้นี้เอง ก็เช่นเป็นผู้ท่ีมีทิฏฐิมานะมาก ไม่ยอมรับ 

ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือที่เรียกว่า ปทปรมะ มีบทอย่างยิ่ง ก็คือหมายความว่า

เป็นผู้ที่โง่เง่ามาก ไม่สามารถที่จะรู้ธรรมะที่ทรงสั่งสอนได้ และก็หมายรวมไปถึงผู้ที่มี

ทิฏฐิมานะมากดังกล่าวนั้นด้วย.

จ�าพวกที่มีทิฏฐิมานะมากนั้นก็ยกตัวอย่างเช่น อาจารย์สญชัยของท่าน  

พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ ที่เมื่อท่านพระอัครสาวกทั้ง ๒ ก่อนที่ท่านจะเข้าบวช 

ท่านได้พบพระอสัสชเิถระแล้วท่านกลับไปชกัชวนท่านอาจารย์ของท่าน คอือาจารย์สญชัย. 

ท่านอาจารย์สญชัยนั้นท่านเป็นอาจารย์ใหญ่มีผู้นับถือมาก ก็ไม่ยอมที่จะลดตัวไปเป็น

ลกูศษิย์ของใครอีก. มีทิฏฐิมานะอยู่ จึงไม่ยอมไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ท้ังท่ีท่านก็รู้ว่าธรรมะ

ของพระพทุธเจ้านัน้น่าจะต้องด ีจงึได้จูงใจเอาศิษย์ส�าคญัของท่านไปนบัถอืได้. ท่านจงึ

ถามว่า ในโลกนี้คนฉลาดมากหรือคนโง่มาก. ท่านพระอัครสาวกท้ังสองเมื่อยังเป็น 

ปริพาชก ท่านก็ตอบว่า คนโง่มาก. ท่านอาจารย์สญชัยจึงได้บอกว่า ถ้าอย่างนั้นก็ให้

คนฉลาดไปหาพระพทุธเจ้า ให้คนโง่มาหาท่านกแ็ล้วกนั. ดัง่น้ีกค็อืเป็นจ�าพวกท่ีเรยีกว่า

เป็นบุรุษบุคคลที่ฝึกไม่ได้ เพราะมีทิฏฐิมานะมาก และตลอดจนถึงผู้ที่โง่เง่าจนเกินไป 

ก็รวมอยู่ในค�าว่าปทปรมะอันเป็นจ�าพวกที่ ๔.

เพราะฉะน้ัน กิจในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้จึงเป็นข้อที่ทุกคนจะพึงปฏิบัติตั้งแต่ 

เบือ้งต้นด้วยกันทัง้นัน้. และการปฏบิตัใินพทุธศาสนาทัง้สิน้ กร็วมเข้าในการปฏบิตักิจิ

ทั้ง ๔ นี้ คือ ก�าหนดรู้จักทุกข์ ละสมุทัย ท�าให้แจ้งนิโรธ ปฏิบัติอบรมในมรรคมีองค์ 

๘ ซึ่งย่นเข้าก็ในศีล สมาธิ ปัญญา. เพราะฉะนั้น อริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้จึงเป็นธรรมะ

ส�าคัญทีค่วรจะต้องฟังบ่อย ๆ ต้องพนิิจพจิารณากนับ่อย ๆ และเป็นทีร่วบรวมธรรมะ

ทั้งสิ้น ก็รวมอยู่ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้. กุศลธรรมทั้งสิ้นก็รวมอยู่ในความรู้ในอริยสัจจ ์

ทั้ง ๔ นี้.

ต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจท�าความสงบสืบไป.

๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๗



ครั้งที่ ๔ 

ความรู้จักอรยิสัจจ์ ๔ (ต่อ)

บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ได้แสดงท่านพระสารบุีตรอธบิายสมัมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบ ในขัน้ทีอ่ธบิายนี้

กค็อืรูใ้นอรยิสจัจ์ท้ัง ๔ รูจ้กัทุกข์ รูจั้กเหตเุกดิทุกข์ รู้จกัความดับทกุข์ รูจ้กัทางปฏบิตัิ

ให้ถึงความดับทุกข์. และได้แสดง กิจในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ คือ

ทําปริญญา  ความรู้รอบคอบก�าหนดรู้ในทุกข์

ทําปหานะ  การละสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์

ทําสัจฉิกรณะ  กระท�าให้แจ้งความดับทุกข์

ทาํภาวนา อบรมปฏบิตัมิรรคมอีงค์ ๘ ให้มขีึน้ให้เป็นขึน้มาและเป็นข้อปฏบิตัิ

ที่พึงปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้น.
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ละความยดึถอืในขันธ์ ๕

การปฏบิตัพิทุธศาสนากป็ฏบิตัใินกจิ ๔ อย่างนีใ้นอรยิสจัจ์นัน้เองดังทีไ่ด้กล่าว

มาแล้ว. เพราะฉะนั้น ในเบื้องต้นผู้ปฏิบัติธรรมะก็พึงศึกษาสดับตรับฟังว่าทุกข์คือ 

อะไรตามที่ตรัสไว้ว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์เป็นต้น และเม่ือสรุปเข้าขันธ์เป็นท่ียึดถือ

ทั้ง ๕ ประการ เป็นทุกข์ดั่งนี้. ก�าหนดพิจารณาให้มีความรู้ความเข้าใจ. และส�าหรับ

ข้อข้างต้น ๆ ก็พิจารณาเห็นได้โดยไม่ยากนัก.

ส่วนข้อที่ว่าขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ ประการ เป็นทุกข์โดยย่อ ก็ต้องท�าความ

เข้าใจว่า ขันธ์คือกองทั้ง ๕.

รูปขันธ์ ก็คือรูปกาย อันประกอบด้วยธาตุดินน�้าไฟลมนี้.

เวทนาขันธ์ กองเวทนา กไ็ด้แก่ความรูเ้ป็นสุขเป็นทกุข์ เป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์

ไม่สุขทั้งทางกายทั้งทางใจ.

สัญญาขันธ์ ก็คือกองแห่งสัญญา ความจ�าได้หมายรู้ เป็นต้นว่า จ�ารูป  

จ�าเสยีง จ�ากลิน่ จ�ารส จ�าโผฏฐพัพะ สิง่ทีก่ายถกูต้อง จ�าธรรมะ คอืเรือ่งราวทีค่ดิหรอื

ที่รู้ทางมโนคือใจ.

สังขารขันธ์ กองสังขาร ก็คือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดต่าง ๆ ในรูป  

ในเสียง ในกลิ่น ในรส ในโผฏฐัพพะ และในธรรมะ คือเรื่องราวที่จ�าได้.

วญิญาณขันธ์ กองวญิญาณ คือความรูเ้หน็รูปทางตา ความรูไ้ด้ยินเสียงทางหู 

ความรู้ทราบกลิ่นรส โผฏฐัพพะทางจมูกทางล้ินทางกาย และความรู้เรื่องท่ีคิดหรือ 

ที่นึกที่รู้ทางมโนคือใจ.

รูปก็เป็นรูป. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รวมเรียกว่านาม. รูปนาม  

แต่เรียกลบักนัเสยีว่านามรปู ขนัธ์เป็นท่ียึดถอืทัง้ ๕ ประการเหล่านีเ้ป็นทกุข์. กเ็พราะ

ยึดถือจึงเป็นทุกข์ ถ้าไม่ยึดถือ ขันธ์ท้ัง ๕ นี้ก็เป็นสภาพธรรมดา ซึ่งมีชาติคือ 

ความเกิดเป็นเบ้ืองต้น มีชราความเก่าตลอดจนถึงช�ารุดทรุดโทรมโดยล�าดับ และ 

มมีรณะความตายเป็นทีส่ดุ กเ็ป็นสภาวะเป็นธรรมดา. เม่ือบคุคลไม่ยึดถือ ขนัธ์ทัง้ ๕ 
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นี้ก็เป็นไปตามสภาพธรรมดา เกิดแก่ตายหรือเกิดแก่เจ็บตาย. แต่เมื่อบุคคลไปยึดถือ

เพราะมตีณัหาคอืความด้ินรนทะยานอยาก เป็นเหตปัุจจัยให้ยดึว่าเป็นของเรา เป็นอตัตา

ตัวตนของเรา. บุคคลโดยตรงคือจิตใจจึงต้องเป็นทุกข์. ต้องมีโศกะ มีปริเทวะเป็นต้น 

ซึง่รวมเข้ากเ็ป็น ๒ คอื ประจวบกบัส่ิงหรอืสตัว์สงัขารทีไ่ม่เป็นทีร่กั พลดัพรากจากสิง่

หรอืสตัว์สงัขารซึง่เป็นทีร่กั ย่อเข้าอีกกเ็ป็นหน่ึงคือ ปรารถนาไม่ได้สมหวงั. และทัง้หมด

นีก้ส็รุปเข้าย่อเข้าในขันธ์เป็นท่ียดึถอืท้ัง ๕ ประการเหล่านีน้ัน่แหละ.

รู้วัฏฏะของกเิลส กรรม วบิาก

เพราะฉะน้ัน จึงมีความส�าคัญอยู่ที่ความยึดถือ ยึดถือว่า เอตํ มม นี่เป็น 

ของเรา เอโสหมสฺมิ เราเป็นนี่ เอโส เม อตฺตา นี่เป็นอัตตาตัวตนของเรา. ที่ยึดถือ 

ก็เพราะมีตัณหา ความอยากความดิ้นรน ความทะยานอยากของจิตใจ. เพราะฉะนั้น 

จงึศกึษาให้รูจ้กัว่าตณัหานีเ้ป็นตวัสมทุยั เหตใุห้เกดิทุกข์. นอกจากให้เกดิทกุข์ทางจติใจ 

มีโสกะปริเทวะเป็นต้นดังกล่าว ยังเป็นเหตุก่อภพชาติต่อไป ต้องเวียนว่ายตายเกิด 

ต่อไป. ความเวียนว่ายตายเกิดต่อไปนั้นเรียกว่า สังสาระหรือ สงสาร อันแปลว่า  

ความท่องเที่ยวไป. และความท่องเท่ียวไปนั้นก็ท่องเท่ียวไปโดยอาการท่ีเป็น วัฏฏะ 

อันแปลว่า วน. วัฏฏะคือวนนั้น ก็พูดกันง่าย ๆ ว่าเวียนเกิดเวียนตาย หรือเวียนเกิด

แก่เจ็บตาย คือเมื่อเกิด ก็แก่ก็เจ็บก็ตาย ตายแล้วก็เกิดก็แก่ก็เจ็บแล้วก็ตาย ตายแล้ว

ก็เกิด ก็เวียนอยู่ดั่งนี้. ความเวียนอยู่ดังนี้เรียกว่า วัฏฏะ คือความวนหรือความเวียน

ซึ่งพูดกันเข้าใจง่าย ๆ. 

แต่เม่ือจะแสดงถึงวัฏฏะคือความวนตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน

ไว้ก็มี ๓ อย่าง คือ

กิเลสวัฏฏะ วนคือกิเลส

กรรมวัฏฏะ วนคือกรรม

วิปากวัฏฏะ วนคือวิบาก ผลของกรรม
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อันหมายความว่า กิเลสก็เป็นเหตุให้ท�ากรรม กิเลสจึงเป็นเหตุ กรรมจึงเป็น

ผลของกเิลส. และกรรมนัน้เองกเ็ป็นตวัเหตใุห้เกดิวิบากคอืผล กรรมจึงเป็นเหตุวิบาก

จงึเป็นผล. และวบิากนัน้เองกเ็ป็นตวัเหตกุ่อกเิลสขึน้อีก. เมือ่เป็นดงันี ้วบิากนัน้กเ็ป็นเหต ุ

กิเลสก็เป็นผลของวิบาก และกิเลสก็เป็นเหตุให้กระท�ากรรม กิเลสก็เป็นเหตุ กรรมก็

เป็นผลของกเิลสและกรรมน้ันเองก็เป็นเหตสุ่งวิบาก. เมือ่เป็นดังนี ้กเิลสกก็ลบัเป็นเหตุ 

วิบากก็เป็นผล และวิบากคือผลนั้นก็กลับเป็นเหตุก่อให้เกิดกิเลสขึ้นอีก.

เพราะฉะนั้น กิเลส กรรม วิบาก จึงวนอยู่ดั่งนี้ ก็โดยที่บุคคลนี้เอง หรือจิต

นีเ้องทีว่นอยูใ่นกิเลส กรรม วบิาก แล้วก็กลับเป็นเหตุก่อกเิลส กเิลสกก่็อกรรม กรรม

กก็่อวิบาก วิบากก็ก่อกิเลส. เพราะฉะนั้น สัตว์บุคคลจึงวนอยู่ในกิเลส กรรม วิบาก

ทั้ง ๓ นี้. นี้เป็นวัฏฏะ วัฏฏะคือความวนนี้ ก็วนอยู่ในปัจจุบันนี้นี่เอง และวนอยู่เรื่อยไป 

ในอดีตก็วนมาดั่งนี้ ในปัจจุบันก็วนมาดั่งนี้ ในอนาคตก็จะวนต่อไปดั่งนี้.

เพราะฉะนั้น วัฏฏะคือความวนนี้ จึงวนอยู่ในกิเลส กรรม วิบาก หรือในกง

ของกิเลส กรรม วิบาก. กิเลส กรรม วิบากนี้เป็นก�า เมื่อเทียบกับล้อ จะเป็นล้อ

เกวียนหรือล้อรถก็ตามซึ่งประกอบด้วยกง ประกอบด้วยก�า ก็มีอยู่ ๓ ก�า ก็คือกิเลส 

กรรม วิบาก ปิดประกอบอยู่ในกงอันเป็นวงกลม. วัฏฏะคือความวนก็วนเป็นวงกลม

อยู่ดั่งนี้.

พจิารณาดคูวามเป็นไปของจติในปัจจบุนั ก็จะพงึเหน็ได้ว่ากว็นอยูใ่น ๓ อย่างนี.้ 

เป็นต้นว่าเกิดตัณหาข้ึนในรูป ตัณหานั้นก็เป็นกิเลส. ก็เป็นเหตุให้ประกอบกรรมคือ

จงใจท่ีจะดรููป. และเม่ือเป็นกรรมคือประกอบการดรูปู เช่น ขวนขวายไปด ูมองดู ดัง่นี้

ก็เป็นกรรม. ก็ได้วิบากคือผล คือเป็นรูปที่จงใจจะดูด้วยรูปตัณหา. การเห็นรูปนี่เป็น

วิบากคือผล. ผลของกรรมคือการที่จงใจดู. และเมื่อเห็นรูป รูปที่น่ารักใคร่ปรารถนา

พอใจ ก็ก่อให้เกิดรูปตัณหาย่ิงขึ้นไปอีก. รูปตัณหานั้นก็เป็นเหตุให้ประกอบกรรมคือ

การดยูิง่ข้ึนไปอีก. ดูกเ็หน็ซึง่เป็นผล. รปูท่ีน่ารกัใคร่ปรารถนาพอใจกก่็อให้เกดิรปูตัณหา

ยิ่งขึ้นไปอีก.
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เพราะฉะนั้น ทุก ๆ อย่างในปัจจุบันนี้ จิตของสรรพสัตว์คือจิตที่ยังมีความ

ข้องความเกี่ยว มีสังโยชน์คือความผูกพัน ก็วนอยู่ในกิเลสกรรมวิบากทั้ง ๓ นี ้

ตลอดเวลาไม่ออกไปนอกจากวงแห่งกิเลสกรรมวิบากทั้ง ๓ นี้ ก็เป็นไปอยู่ดังนี้.

ตัดวัฏฏะด้วยการดับตัณหา

และเมือ่ว่าถงึวงกว้างคอืเกดิแก่ตายในชาตหินึง่ ๆ. เกดิคอืชาติ กเ็ป็นตวัวบิาก

คือผลของกิเลสที่เป็นมาแต่อดีต ก็คือตัณหานั่นเอง ยกตัณหาขึ้นเป็นประธาน. แต่ที่

ท่านอธบิายนัน้ท่านมักอธบิายว่า อวชิชา ตณัหา อปุาทาน กรรม. ในทีน่ีก้ย็กเอาเพยีง

ข้อกิเลสคือตัณหาอย่างเดียว. เพราะตัณหานั้นเป็นตัวก่อภพชาติ และเม่ือมีชาติคือ

ความเกิดข้ึนมา ก็แก่ก็เจ็บก็ตายในที่สุด. และเม่ือยังมีตัณหาอยู่ ยังดับตัณหาไม่ได้ 

ตัณหาก็เป็นชนกกิเลส ชนกกรรม น�าก่อภพก่อชาติใหม่ข้ึนมาอีก. และเป็นชาติขึ้น 

ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย. ตายแล้วก็มีปฏิสนธิคือเกิด เกิดก็แก่ก็เจ็บก็ตาย ตายแล้ว

ก็เกิด. ก็เป็นอันว่าแม้ในวงกว้างก็วนเวียนอยู่ดั่งนี้. สัตว์ บุคคล หรือจิต อันนี้จึง 

ท่องเทีย่วอยูใ่นวฏัฏะคอืวนดงัทีก่ล่าวมานี.้ เพราะฉะนัน้ จงึเรยีกว่า วฏัสงสารท่องเทีย่ว

วนเวียนอยู่ในกิเลส กรรม วิบาก ท่องเที่ยววนเวียนเกิดแก่เจ็บตาย ก็เป็นไปอยู่ดั่งนี้. 

เพราะฉะน้ัน ก็เป็นอันศกึษาให้รูจ้กัตวัสมทุยัคอืตณัหาซึง่เป็นตวัต้นเหต.ุ เมือ่ดบัตณัหา

เสียได้ก็เป็นอันว่าหักวัฏฏะคือวนดังกล่าว. ดับกิเลส ดับทุกข์ ทางจิตใจในปัจจุบัน  

วิบากขันธ์ยังอยู่ก็อยู่ไปเหมือนดังวิบากขันธ์ของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก 

ทัง้หลาย. และเมือ่ดบัขนัธ์ในทีส่ดุ ไม่เกดิอกี กเ็ป็นอนัว่าเป็น ปรนิพิพาน คอื ดบัรอบ 

สิน้ทกุข์ด้วยประการท้ังปวง. กเ็ป็นอันศึกษาให้รูจ้กัทกุขนโิรธ คอืความดับทกุข์. จงึมา

ถงึศกึษาให้รูจ้กัข้อปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์ซึง่กร็วมเข้าในมรรคมอีงค์ ๘ ย่อเข้ากเ็ป็น

ศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญา.
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หัดดูให้รู้จักทุกข์ว่าเป็นทุกข์

เมื่อศึกษาให้รู้จักดังนี้ ก็ปฏิบัติหัดที่จะก�าหนดรู้จักทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้า 

ทรงสัง่สอน. และก�าหนดเข้ามาดทูกุข์อันมอียู่ทีต่วัเราเอง คอื ชาต ิชรา พยาธ ิมรณะ 

ซึ่งเป็นตัวสภาวทุกข์. หัดดูให้รู้จักทุกข์ทางจิตใจที่บังเกิดขึ้น มีโสกะปริเทวะ เป็นต้น. 

และก�าหนดให้รู้จักว่า ที่ต้องมีทุกข์โศกกันอยู่ดั่งนี้ ก็เพราะว่ายังมีที่รัก. ยังมีไม่เป็น

ที่รัก เมื่อประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ข้ึนมา. พลัดพรากจากส่ิงที่เป็นที่รัก 

ก็เป็นทุกข์ขึ้นมา.รวมเข้าก็คือว่าเพราะยังมีความปรารถนา และความปรารถนานั้น 

ไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ขึ้นมา.

อันความปรารถนาไม่สมหวังนั้นย่อมมีอยู่ เพราะความปรารถนาท่ีสมหวังท่ี

เรียกว่าสมหวังนั้น ก็คือความที่ได้มาตามที่ต้องการตามที่หวัง. แต่ความที่ได้มาตามที่

ต้องการตามทีห่วงันัน้เรยีกว่าเป็นความประจวบ. เมือ่ประจวบกับส่ิงท่ีเป็นท่ีรกัก็ย่อมจะ

มีความสุข. แต่ว่าอันความสุขที่ได้จากความประจวบกับส่ิงที่เป็นที่รักนั้นก็เป็นการ 

เริ่มต้นของความพลัดพราก. เหมือนอย่างเมื่อได้ชาติคือความเกิดมา ตนเองเกิดมาก็ด ี

ลกูหลานเกดิมากด็ ีกเ็รยีกว่าเป็นความตัง้ต้นการได้. แต่ว่าความตัง้ต้นการได้นี ้กเ็ป็น

ความตั้งต้นของความเสื่อมความดับ เพราะเม่ือเกิดมาก็ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลง 

ไปในทางขึ้นและในทางเสื่อมจนถึงดับในที่สุด. แต่ว่าเมื่อยังมีตัณหา มีความยึดถือว่า

เป็นตัวเราเป็นของเรา ก็ย่อมจะไม่ต้องการให้ส่ิงท่ียึดถือนี้ต้องเปลี่ยนแปลงไปต้อง 

ดับไป ซึ่งเป็นการฝืนสภาพธรรมดาอันเป็นไปไม่ได้. เมื่อเป็นดั่งนี้ การได้นั้นเองและ

ยึดถือจึงเป็นตัวต้นเหตุที่ให้เกิดทุกข์ต่าง ๆ. ความได้ที่ทุกคนพอใจดีใจร่าเริงนั้น  

ทุกอย่างเป็นความต้ังต้นแห่งความทุกข์ เพราะจะต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงต้อง

พลัดพรากไป. การได้ลาภได้ยศที่ทุกคนพอใจดีใจร่าเริงนั้น คือความเริ่มต้นของความ

พลดัพรากซึง่เป็นตวัทกุข์เป็นเหตใุห้เกดิทกุข์ เพราะในท่ีสดุก็จะต้องพลัดพราก. ถ้าลาภ

ยศน้ันไม่พลัดพรากไปก่อน ชีวิตนี้ก็ต้องพลัดพราก เพราะชีวิตนี้ก็ต้องเกิดต้องดับ. 

เพราะฉะนั้น ทุกสิ่งจึงเป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับ. หัดก�าหนดพิจารณาให้รู้จักสัจจะคือ

ความจริงดั่งนี้ คือให้รู้จักว่าทุกข์เป็นทุกข์. อันนี้เป็นข้อฝึกทางปัญญาที่จะให้รู้จัก.
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รูจั้กว่าทุกข์เป็นทุกข์น้ัน นอกจากทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอนไว้ตามทีไ่ด้แสดงแล้ว 

ก็ก�าหนดให้รู้จักว่า

ทุก ๆ สิ่งที่ได้จะเป็นลาภเป็นยศเป็นอะไรก็ตาม ที่ได้นั้นชื่อว่าเป็นการได้ที่

เป็นความตัง้ต้นของความพลดัพราก. เพราะฉะนัน้ เมือ่ได้กดี็ใจ รูส้กึเป็นสขุ แต่ความ

ดใีจความสขุน้ันต้ังอยู่ประเดีย๋วประด๋าว. และเมือ่สิง่ท่ีได้น้ันต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลง

ไปดับไป เมื่อมีความยึดถืออยู่ว่าเป็นตัวเราของเรา ยึดถือไว้เท่าไรก็ต้องเป็นทุกข์มาก

เท่านั้น. ยึดถือมากก็ทุกข์มาก ยึดถือน้อยก็ทุกข์น้อย. ไม่ยึดถือเลยจึงจะไม่เป็นทุกข์.

เพราะฉะนั้น ก็ต้องศึกษาให้รู้จักว่าทุกข์ก็เป็นทุกข์ รู้จักว่าสิ่งที่ได้จะเป็นลาภ

เป็นยศก็ตาม เป็นความสุขเป็นความรื่นเริงเป็นความหัวเราะความบันเทิงต่าง ๆ นั่น 

เป็นตัวทุกข์เป็นตัวทุกข์ทุก ๆ อย่าง เพราะเป็นส่ิงท่ีต้องเกิดต้องดับต้องแปรปรวน

เปลีย่นแปลงได้ทัง้สิน้ ไม่มอีะไรทีจ่ะด�ารงอยู่. หัดรูจ้กัทกุข์ รูจ้กัตวัทกุข์ว่าเป็นตวัทกุข์

ดังนี้. และความที่ก�าหนดให้รู้จักทุกข์ว่าเป็นตัวทุกข์ดั่งนี้ ก็พึงหัดก�าหนดให้รู้จักทุก ๆ 

อย่างทีป่ระสบทางอายตนะทัง้สิน้. แม้ตวัความสุขความร่าเรงิความเพลดิเพลนิต่าง ๆ เอง 

กก็�าหนดให้รูจ้กัว่านัน่แหละกเ็ป็นตวัทุกข์ เพราะเป็นสิง่ทีต้่องเกดิต้องดบั. สิง่ทัง้หลาย

อันเป็นที่ต้ังของความสุขความเพลิดเพลินเหล่านั้นก็เป็นตัวทุกข์ เพราะเป็นส่ิงที่ต้อง

เกดิต้องดับ ท�าความรู้เท่าไว้ตัง้แต่ในเบือ้งต้น. เมือ่จะมคีวามสุขกม็คีวามสขุไป มคีวาม

เพลดิเพลนิมคีวามร่าเรงิมคีวามหวัเราะกห็วัเราะไปร่าเรงิไปเพลดิเพลนิไป. แต่ในขณะ

เดยีวกนักท็�าความรูเ้ท่าทันไว้ด้วยว่านัน่คือตัวทกุข์ทัง้นัน้ เพราะเป็นส่ิงทีต้่องเกดิต้องดบั 

ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป.

รู้ว่าทุกข์คอืสังขาร สิ่งผสมปรุงแต่ง

ทั้งนี้เพราะอะไร ก็เพราะว่าทุก ๆ สิ่งทุก ๆ อย่างเหล่านี้ล้วนเป็นสังขาร คือ 

สิง่ผสมปรงุแต่งท้ังนัน้ เป็นสิง่ผสม ปรุงแต่งทกุ ๆ อย่าง. ตากบัรปู หกูบัเสยีง เป็นต้น 

ก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่ง. และเมื่อตากับรูปประจวบกัน เห็นรูปที่เรียกว่าวิญญาณก็เป็น

สิ่งผสมปรุงแต่ง. เวทนา สัญญา สังขารต่าง ๆ ท่ีบังเกิดข้ึนก็เป็นส่ิงผสมปรุงแต่ง.  
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ทุก ๆ อย่างเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งนั้น ซึ่งมีความรวมกันเข้ามาประจวบกันเข้ามา  

ที่เรียกว่าชาติ คือความเกิดก็ได้เป็นเบื้องต้น แล้วก็ต้องมีความแตกมีความดับในที่สุด 

เรียกว่าเกิดดับ. เกิดเป็นเบื้องต้น ดับเป็นที่สุด. ทุกอย่างต้องเป็นไปดังนี้. และสิ่งที่มา

ผสมปรุงแต่งอันมีลักษณะดั่งนี้นี่แหละเรียกว่า สังขาร สิ่งผสมปรุงแต่ง. ท�าความรู้จัก

ว่านี่คือสังขาร คือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งอันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับ.

รู้จักลักษณะของสังขาร

และเมือ่เป็นสงัขารอันเป็นสิง่ท่ีต้องเกดิต้องดับดัง่นี ้พระพทุธเจ้าจงึทรงสัง่สอน

ให้รูจ้กัลกัษณะของสิง่ผสมปรุงแต่งอนัเรยีกว่า สงัขตลกัษณะ ลกัษณะของสิง่ผสมปรงุ

แต่งหรือลกัษณะของสิง่ทีเ่รยีกว่าเป็นสงัขารว่า อปุปฺาโท ปญญฺายต ิความเกดิข้ึนปรากฏ 

วโย ปญญฺายต ิความเสือ่มไปปรากฏ ติสสฺ อญญฺถตตฺ ํปญญฺายต ิเมือ่ตัง้อยู ่ความ

ที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปปรากฏ.

รู้ว่าทุกข์คอืวปิรณิามะ ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลง

ความเปล่ียนแปลงไปน้ีของชวีติของทกุ ๆ ส่ิงมอียูต่ลอด เหมอืนอย่างกาลเวลา

ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยูท่กุขณะไม่มหียดุ กาลเวลาไม่มหียดุทีจ่ะล่วงไป ๆ ต้องเปลีย่นแปลงไป. 

สังขารชีวิตร่างกายทุก ๆ สิ่งในโลกนี้ก็ไม่มีหยุด ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป.

เพราะฉะนั้น เมื่อก�าหนดให้รู้จักสังขาร จึงต้องก�าหนดให้รู้จัก วิปริณามะ  

อนัเป็นลักษณะของสงัขาร อนัได้แก่ ความแปรปรวนเปลีย่นแปลง. นีเ่ป็นวิธพีจิารณา. 

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนวิธีก�าหนดให้รู้จักทุกข์ไว้ ๓ อย่าง

ข้อหนึ่ง ก็คือ ทุกขทุกขะ ให้รู้จักทุกข์ว่าเป็นตัวทุกข์.

ข้อสอง สังขารทุกขะ ให้รู้จักว่าทุกข์ก็คือสังขาร สิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งหมด.

ข้อสาม วิปริณามทุกขะ ให้รู ้จักวิปริณามทุกข์ ทุกข์คือความแปรปรวน

เปลี่ยนแปลง ตั้งแต่เกิดจนถึงดับ มีเกิดเบื้องต้น มีดับเป็นที่สุดดั่งนี้
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ธรรมจักษุ ดวงตาเห็นธรรม

เพราะฉะน้ัน ท่านท่ีได้ดวงตาเห็นธรรม เมื่อฟังเทศนาของพระพุทธเจ้า  

ดงัท่านพระอัญญาโกณฑญัญะ เม่ือฟังปฐมเทศนาของพระพทุธเจ้าทีต่รสัแสดงอรยิสัจจ์ 

ท่านฟังแล้วท่านเข้าใจจับประเด็นอันส�าคัญได้. คือท่านเห็นทุกข์ เห็นทุกขทุกขะ  

ตวัทกุข์ว่าเป็นตวัทุกข์ เหน็สงัขารทุกขะ ทุกข์คอืสังขาร ส่ิงผสมปรงุแต่ง เห็นวิปรณิาม-

ทุกขะ ทุกข์คือความแปรปรวนเปลี่ยนแปลง ต้องเกิดต้องดับ. ธรรมจักษุ ดวงตา 

เห็นธรรม ของท่านจึงมีแสดงไว้ว่า ท่านเห็นว่า

ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺมํ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา

สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา ดั่งนี้.

คือ ท่านเห็นทุกขทุกขะ เห็นสังขารทุกขะ เห็นวิปริณามทุกขะ ทุก ๆ สิ่งที่

เป็นสังขารสิ่งผสมปรุงแต่งเป็นตัวทุกข์ เป็นตัวสังขาร และเป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับ 

ทั้งสิ้น. อันนี้แหละเป็นธรรมจักษุ ดวงตาเห็นธรรม. ฟังเทศน์อริยสัจจ์ ท่านเกิดธรรม

จักษุดวงตาเห็นธรรมดั่งนี้ และท่านที่ได้ดวงตาเห็นธรรมด่ังนี้ ท่านแสดงว่าท่านได ้

โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล เป็นโสดาบันบุคคล อันเป็นอริยบุคคลขั้นท่ี ๑ ใน

พระพุทธศาสนา.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจท�าความสงบสืบไป

๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๗
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บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ได้แสดงสัมมาทิฏฐิตามเถราธิบายแห่งท่านพระสารีบุตร และโดยท่ีท่านได้

อธิบายไว้โดยปริยายคือทางแสดงติดต่อกันหลายข้อหลายประการ. แต่อันที่จริงก็เป็น

ทางธรรมะที่ด�าเนินไปทางเดียวกัน เป็นแต่ท่านได้จ�าแนกแจกแสดง เพื่อเป็นทาง 

พิจารณาทางปัญญาของผู้ที่มุ่งทราบและมุ่งปฏิบัติอบรมทั้งหลาย.

พระเถราธบิายเรื่องชรามรณะ

ภิกษุทั้งหลายได้ถามท่านต่อไปอีกว่า จะมีทางอธิบายสัมมาทิฏฐิอีกหรือไม่. 

ท่านกต็อบว่าม ีและกไ็ด้แสดงอธบิายต่อไปอกีว่า สัมมาทฏิฐ ิความเห็นชอบ กค็อืรูจ้กั

ชรามรณะ รู้จักสมุทัย เหตุเกิดแห่งชราและมรณะ รู้จักความดับชรามรณะและรู้จัก

ทางปฏิบัติให้ถึงความดับชรามรณะ. ท่านก็ได้แสดงชี้แจงต่อไปอีกว่า
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ชรา ก็ได้แก่ความแก่ ความทรุดโทรม ฟันหัก ผมหงอก หนังเหี่ยวย่น  

ความเสื่อมแห่งอายุ ความหง่อมแก่แห่งอินทรีย์ทั้งหลาย มีตาเป็นต้น มรณะ ก็ได้แก่

จุติความเคลื่อน ความแตกท�าลาย ความหายไป มฤตยูความตาย การกระท�ากาละ 

ความแตกแห่งขนัธ์ทัง้หลาย ความทอดทิง้ซากศพไว้ ความตดัขาดแห่งอนิทรย์ีคอืชวิีต 

รู้จักชราความแก่ มรณะความตาย ดังนี้.

เหตเุกดิแห่งชรามรณะ ความแก่ความตายกค็อืชาติ ความเกดิ. รู้จกัเหตเุกดิ

แห่งความแก่ความตาย ก็คือรู้จักว่าชาติความเกิดเป็นสมุทัย เหตุเกิดแห่งความแก ่

ความตาย.

ดบัชาตคิอืความเกดิเสยีได้ กเ็ป็นความดบัชรามรณะ รูจ้กัความดบัชรามรณะ

ก็คือรู้จักว่าดับชาติคือความเกิดเสียได้ เป็นความดับชรามรณะดังกล่าว. 

ทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัชาตคิอืความเกดิ ทางปฏิบัตใิห้ถึงความดบัชรามรณะ 

ความแก่ ความตาย ก็คือมรรคมีองค์ ๘ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ  

สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ 

สัมมาอาชีวะ เล้ียงชีวิตชอบ สัมมาวายามะ เพียรชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ  

สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ. รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับชรามรณะ ก็คือรู้จักว่ามรรคมี

องค์ ๘ ดังกล่าวเป็นทางดับชรามรณะ.

เมื่อรู้จักดังนี้ ก็ชื่อว่า สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ความเห็นตรง เป็นเหตุละ

อนุสัย กิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานคือราคะความติดใจยินดี บรรเทาปฏิฆานุสัย 

อนุสยัคอืปฏิฆะ ความกระทบกระทัง่ขดัเคอืง ถอนอนสุยัคอืทฏิฐมิานะ ว่าเรามเีราเป็น 

ละอวิชชาความไม่รู้ ท�าวิชชาความรู้ให้บังเกิดขึ้น น�าให้ได้ความเลื่อมใส ไม่หวั่นไหว 

ในพระธรรม น�ามาสู่พระสัทธรรมคือพระธรรมวินัยในศาสนานี้ ดังนี้. 

พจิารณาให้รู้จักชรามรณะ ในสายโซ่ของสังสารวัฏ

ตามเถราธิบายนี้ก็เป็นการแสดงอธิบายอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นั้นแหละให้พิสดาร

กว้างขวางออกไป. โดยที่อริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้เป็นหลักใหญ่ เป็นผลเป็นเหตุในด้านทุกข์

หรอืด้านวฏัฏะความวนเวยีน เป็นเหตเุป็นผลในด้านดบัทกุข์ หรอืดบัวฏัฏะ ความวนเวยีน 
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และแม้ในอธิบายอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ที่อธิบายโดยทั่วไป ดังที่พระสารีบุตรได้แสดงอธิบาย 

ไว้ในเบื้องต้นแล้วว่า สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ ก็คือรู้จักทุกข์ รู้จักทุกขสมุทัยเหตุ 

เกิดทุกข์ รู้จักทุกขนิโรธความดับทุกข์ รู้จักมรรคทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ และ

ก็ได้แสดงอธิบายแต่ละข้อขยายความออกไป ดังในข้อทุกข์ข้อแรกก็แสดงด้วยเริ่มว่า 

ชาติความเกิดเป็นทุกข์ ชราความแก่เป็นทุกข์ มรณะความตายเป็นทุกข์ เป็นต้น  

รวมอยูใ่นข้อทกุขสจัจะสภาพทีจ่รงิคอืทกุข์. แต่ในทีน่ีท่้านได้จ�าแนกแจกแจงออกไปอกี 

คือในข้อทุกขสัจจะสภาพท่ีจริงคือทุกข์ ที่ได้ยกเอาชาติทุกข์ ชราทุกข์ มรณทุกข์  

ขึ้นมาแสดง ก็อธิบายขยายความว่าแม้ใน ๓ ข้อนี้เองก็ยังเป็นอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ได้ คือ

ชรามรณะ ความแก่ความตาย

ชรามรณสมุทัย เหตุเกิดแห่งความแก่ความตาย ก็คือชาติความเกิด ดังที่

แสดงไว้ว่า ชาติปิ ทุกฺขา ชาติคือความเกิดเป็นทุกข์นั้นนั่นแหละ

ชรามรณนิโรธ ดับความแก่ความตายก็คือดับชาติความเกิดเสีย

ชรามรณนโิรธคามินีปฏปิทา ข้อปฏบิติัให้ถึงความดบัชรามรณะ ก็คือมรรคมี

องค์ ๘.

ส�าหรบัในข้อ ๔ นีอ้ธบิายเป็นข้อยืน. เพราะฉะนัน้ แม้ในข้อทกุขสัจจะสภาพ

ที่จริงคือทุกข์ท่ีอธิบายกันทั่วไปนั้น ๓ ข้อข้างต้นก็มาจ�าแนกเป็นอริยสัจจ์ ๔ อีกได้ 

ส�าหรบัเป็นทางพจิารณา อนัเรียกว่า ปฏจิจสมปุบาท ซึง่แปลว่า อธบิายจบัเหตจุบัผล

ที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่ สืบเนื่องกันไปเป็นลูก ๆ รวมกันก็เป็นสายโซ ่

ทั้งเส้น. แปลตามศัพท์ก็แปลว่า ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น คือเป็นเหตุเป็นปัจจัย

อาศัยกันและกันบังเกิดขึ้นเป็นไป เหมือนอย่างลูกโซ่ลูกที่ ๑ ก็เป็นปัจจัยของลูกที่ ๒ 

ลูกที่ ๒ ก็เป็นปัจจัยของลูกที่ ๓ ลูกที่ ๓ ก็เป็นปัจจัยของลูกที่ ๔ เชื่อมโยงกันไป 

ดั่งนี้เป็นสายโซ่.

สายโซ่ปฏิจจสมปุบาท ประกอบด้วยลกูโซ่แต่ละลกูท่ีพวัพนักนักบัลกูอืน่ และ

มีมากสายต่อเนือ่งพวัพนักนัยุง่เหยงิ. ฉะน้ัน เมือ่พระอานนท์กราบทูลว่า ปฏจิจสมุปบาท 

นี้ลึกซึ้งสุดประมาณ แต่ก็บังเกิดแก่ท่านเหมือนเป็นของตื้น พระพุทธเจ้าได้ตรัสห้าม
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ว่าอย่าพูดอย่างนั้น และตรัสว่าเพราะหมู่สัตว์นี้ไม่รู้จริงจึงเกิดเป็นยุ่งประดุจด้ายของ

ช่างหูกเกิดเป็นปมประหนึ่งกระจุกด้าย เกิดมาเหมือนหญ้ามุงกระต่ายหญ้าปล้อง.

และในการพิจารณาจับเหตุจับผล หรือจับปัจจัยจับผลที่โยงกันไปเป็นสายโซ่

ของสงัสารวฏั คอืความท่องเทีย่วเวยีนเกดิเวยีนตายของสัตว์ทัง้หลายในโลกนี ้กพ็จิารณา

จบัได้ตามนยัปฏจิจสมปุบาท ธรรมะทีอ่าศยักนับงัเกดิขึน้เนือ่งกนัไปเป็นลกูโซ่ดงักล่าว 

ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และได้ตรัสจ�าแนกชี้แจงแสดงเปิดเผยเหมือนอย่างทรงแก้ปม

กระจุกด้ายที่ยุ่งออกให้เป็นเส้นด้ายที่ต่อกันยาวยืด. และในการที่จะจับขึ้นมาพิจารณา

ให้เห็นได้สะดวก ก็จับพิจารณาโดยทางแห่งเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรนี้ ตั้งต้น

แต่จับชรามรณะความแก่ความตาย ว่าความแก่คืออะไร ความตายคืออะไร ให้รู้จัก

ความแก่ ให้รู้จักความตาย. และก็พิจารณาให้รู้จักสมุทัยของความแก่ความตายว่า 

คือชาติ ความเกดินัน้แหละ เป็นสมทุยัของความแก่ความตาย ให้รูจ้กัความดบัความแก่

ความตาย นั่นก็คือดับชาติความเกิดเสียได้ ก็เป็นความดับความแก่ความตาย ให้รู้จัก

ทางปฏิบัติให้ถึงความดับความแก่ความตาย คือดับชาติดังกล่าวก็คือมรรคมีองค์ ๘  

ซึ่งมรรคมีองค์ ๘ นี้เป็นข้อธรรมปฏิบัติที่ยืน.

เพราะฉะนัน้ ผูมุ่้งอบรมสมัมาทฏิฐคิอืความเหน็ชอบ ดงัพระเถราธบิายท่ีท่าน

ได้แสดงมาโดยล�าดับ จับตั้งแต่ให้รู้จักอกุศล อกุศลมูล ให้รู้จักกุศล กุศลมูล ให้รู้จัก

อาหารทั้ง ๔ ให้รู้จักอริยสัจจ์ทั้ง ๔ โดยอธิบายทั่วไปอันเป็นหลักใหญ่ แล้วท่านจึงมา

ซอยให้เห็นเงื่อนที่ต่อเนื่องกันไปเป็นสาย เหมือนอย่างสายโซ่ดังกล่าวนั้น โดยให้จับ

พิจารณาให้รู้จัก ก็ตามหลักผลและเหตุด้านเกิดและด้านดับแห่งอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ที่เป็น

หลักใหญ่นั้นนั่นเองดังกล่าว. เพราะฉะนั้น ผู้ศึกษาปฏิบัติพุทธศาสนาทางปัญญา  

จงึควรศกึษาตามแนวเถราธิบายของท่านพระสารบุีตรน้ี อนัเป็นทางอธบิายทางปัญญา

ที่ดีเยี่ยม อันท�าให้ได้ปัญญารู้จักพุทธศาสนา. แม้โดยปริยัติก็ตาม โดยปฏิบัติก็ตาม 

ย่อมใช้ได้ทัง้ ๒ ทาง จบัพิจารณาให้รูจ้กัชราความแก่ มรณะคือความตาย ว่าความแก่

เป็นอย่างนี้ ความตายเป็นอย่างนี้.
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ท่านพระอาจารย์ได้อธบิายความแก่ความตายให้ละเอยีดขึน้ไปอกี โดยทีแ่สดง

ว่า ชราคือความแก่นั้นมี ๒ อย่าง คือ

ปฏิจฉันนชรา ความแก่ที่ปกปิด

อัปปฏิจฉันนชรา ความแก่ที่ไม่ปกปิด.

ความแก่ที่ปกปิดนั้น ก็คือความแก่ที่มีเริ่มตั้งแต่ชาติคือความเกิด ตั้งต้นแต่

เป็นกลละในครรภ์ของมารดามาจนเป็นตวัเป็นตน คลอดออกมากเ็จรญิขึน้เป็นเดก็เลก็ 

เป็นเด็กใหญ่ เป็นหนุ่มเป็นสาว เป็นความเจริญเต็มที่. ดั่งนี้ เรียกว่า ปฏิจฉันนชรา 

ความแก่ที่ปกปิด หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความแก่ขึ้น.

อันความแก่ขึ้นน้ีก็เป็นชราเหมือนกัน คือความแก่. เราทั้งหลายก็ยังเรียก 

ความแก่ขึ้นของผลไม้ว่าผลไม้แก่. ผลไม้นั้นก็เริ่มมาตั้งแต่ต้นจนปรากฏเป็นผลเล็ก ๆ 

แล้วก็โตขึ้น ๆ จากผลไม้อ่อน ก็แก่ขึ้น ๆ จนแก่เต็มที่ ก็เรียกกันว่าผลไม้แก่. แต่ว่า

บุคคลเราร่างกายท่ีเจริญข้ึน ๆ จนเจริญเต็มที่ ไม่เรียกกันว่าแก่. แต่อันที่จริงก็เป็น

อย่างเดียวกันกับผลไม้นั้น แต่เพราะคนเราไม่เห็นว่าเป็นความแก่ แต่ว่าไปเห็นผลไม้

ว่าแก่ในเมื่อผลไม้น้ันเจริญเต็มท่ี. ส่วนคนเราเจริญเต็มที่นั้นเราไม่เห็นว่าแก่ เห็นว่า

เป็นหนุม่เป็นสาวเป็นความเจรญิเตม็ท่ี แต่อันทีจ่รงิกเ็ป็นอย่างเดยีวกนัเรยีกว่าเป็นความ

แก่ขึ้น. และเมื่อร่างกายเจริญเต็มที่แล้วก็เริ่มเสื่อมลง เรียกว่า เป็นความแก่ลง ก็แก่

ลงไปเรื่อย ๆ. ความแก่ลงนี้ก็เป็นความแก่ที่ปรากฏ ซึ่งทุก ๆ คนก็รับรองกันว่าแก่. 

จึงเรียกว่า อัปปฏิจฉันนชรา ความแก่ที่ไม่ปกปิด.

เม่ือเทยีบกบัพระพทุธาธบิายหรอืพระเถราธิบายทีแ่สดงมาข้างต้นนัน้ท่ีอธบิาย

ว่าชราความแก่ก็คือความแก่ ซึ่งค�านี้ซึ่งเป็นค�าเริ่มต้นก็อาจเป็นความแก่ที่ปกปิดก็ได้. 

และต่อมาจึงอธิบายต่อไปว่าความช�ารุดทรุดโทรม ซึ่งเป็นอธิบายของความแก่ลง และ

อธบิายให้ชดัต่อไปอีกว่าได้แก่อาการท่ีฟันหกั ผมหงอก หนงัเหีย่วย่น ความเสือ่มแห่ง
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อาย ุความแก่หง่อมแห่งอินทรย์ีทัง้หลายมตีาเป็นต้น. อนัความเสือ่มแห่งอายนุัน้กก็ล่าว

ได้ว่าเริม่เสือ่มตัง้แต่เวลาแรกของชาตคิอืความเกิด. เม่ือมีชาตคิอืความเกดิกเ็ริม่เส่ือม

เรื่อยไป เช่นว่าเกิดขึ้นมาได้ ๑ ปีก็เสื่อมไป ๑ ปี เกิดมาได้ ๒ ปีก็เสื่อมไป ๒ ปี.  

ก็แปลว่าลดเวลาที่มีอยู่ทั้งหมดของชีวิตลงไปทุกขณะ ๆ ที่เวลาของอายุล่วงไป ๆ.  

เพราะฉะน้ัน อายทุีล่่วงไป ๆ นบัตัง้แต่ชาตคิอืความเกดิกเ็รยีกว่าเริม่เสือ่มไปโดยล�าดบั

คือคืบเข้าไปสู่ที่สุดอันได้แก่ความตายโดยล�าดับทุกขณะทุกเวลาที่ล่วงไป ๆ. ฉะนั้น 

ความเสือ่มของอายจุงึมมีาโดยล�าดบัตัง้แต่ชาตคิอืความเกดิ. และเม่ือแก่ลง ความทรดุ

โทรมของอินทรีย์ทั้งหลายมีตาเป็นต้น ก็ปรากฏ. แต่อันที่จริงนั้นตามศัพท์ที่ท่านใช้ว่า 

อินฺทฺริยานํ ปริปาโก ที่แปลว่า ความสุกรอบของอินทรีย์ทั้งหลาย ย่อมหมายความได้

ตัง้แต่แก่ข้ึนตลอดจนถงึแก่ลง แต่กมั็กจะแปลกันว่า ความหง่อมเสือ่ม. แต่อนัทีจ่รงินัน้

ไม่ตรง หาค�าแปลยาก จงึขอยมืค�าว่าความหง่อมความเส่ือม หรอืแก่หง่อมมาใช้เท่านัน้. 

แต่อันที่จริงตามศัพท์น้ันได้ท้ังแก่ข้ึนแก่ลง. อินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกาย ก็เริ่มที่จะ

สมบูรณ์ขึ้นโดยล�าดับตั้งแต่ชาติคือความเกิด. ดังนี้เรียกว่า ปริปากะ คือ ความที่สุก

โดยรอบ คือในทางสมบูรณ์เหมือนอย่างผลไม้ที่แก่เต็มที่ แปลว่า สมบูรณ์ที่สุด  

แล้วจึงแก่งอม แปลว่าแก่ลง ตาเสื่อม หูเสื่อม เป็นต้น.

เพราะฉะน้ัน แม้ในพุทธาธิบายและเถราธิบายนั้นก็อธิบายได้ทั้งแก่ขึ้นและ 

แก่ลงดังกล่าวนั้น. แต่พระอาจารย์ได้มาชี้ให้ชัดขึ้นอีก เป็นปฏิจฉันนชรา แก่ที่ปกปิด

กับอัปปฏิจฉันนชรา แก่ที่ไม่ปกปิด ซึ่งอันที่จริงนั้นก็ไม่ได้ปกปิดด้วยกันทั้งสอง  

ปรากฏทั้งสอง เป็นแต่เพียงว่าบุคคลไม่รู้จักเท่านั้น คือชี้แจงอย่างละเอียด ไม่รู้จัก 

กต้็องชีก้นัไปตรง ๆ ว่าแก่ขึน้ แก่ลง จีล้งไปให้ชัดขึน้เท่านัน้เอง. แต่พระพทุธาธิบาย 

และพระเถราธบิายนัน้กค็รอบไปได้ทัง้ ๒ อย่างแล้ว. ท่านจงึใช้ค�าอธบิายถงึเรือ่งความแก่

นีไ้ว้หลายค�าดงัทีก่ล่าวมานัน้. กก็�าหนดพจิารณาให้รูจ้กัชราคอืความแก่ดงักล่าว ว่าทกุคน

ก็มีชราคือความแก่ดังกล่าว. เด็กก็พิจารณาได้ ผู้ใหญ่ก็ได้ เพราะก็แก่ด้วยกันทั้งนั้น

ตั้งแต่ชาติคือความเกิด ดังกล่าวมานั้น ว่านี่คือชราคือความแก่.
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มาถงึมรณะคอืความตาย พระอาจารย์กใ็ห้ค�าอธิบายไว้ ๒ อย่างเช่นเดยีวกัน คอื

ปฏจิฉนันมรณะ ความตายทีป่กปิด กบั อปัปฏจิฉนันมรณะ ความตายทีไ่ม่

ปกปิด

โดยอธิบายว่า อันความดับของธาตุทั้งหลายอันประกอบเข้าเป็นรูปขันธ์และ

ของนามขันธ์ทั้งหลาย ย่อมมีความดับอยู่ทุกขณะในปัจจุบัน แต่ว่าอาศัยมีสันตติคือ

ความสบืต่อ ด้วยอาหารท้ังหลายเข้าไปบ�ารงุเลีย้งชดเชยส่วนทีด่บัไปนัน้ จงึมคีวามเกดิ

ของรูปนามต่อเนื่องกันไป คือว่าเกิดดับ แล้วก็เกิดแล้วก็ดับ แล้วก็เกิดต่อเนื่องกันไป. 

อันความดับที่มีอยู่ในระหว่าง ๆ นี้คือมรณะ ความตายที่มีอยู่ในระหว่าง ๆ จะพึงเห็น

ได้แต่โดยมอีาหารเข้าช่วยท�าให้เกิดต่อเนือ่งกนั ดงัทีไ่ด้มเีถราธบิายไว้แล้วในอาหาร ๔ 

ที่กล่าวมาแล้ว.

แม้ผู้ศึกษาทางสรีรวิทยาในปัจจุบันก็ยังได้กล่าวไว้เช่นนั้น ว่าร่างกายของ 

ทุก ๆ คนในปัจจุบันนี้แม้จนชั้นกระดูกที่เป็นโครงร่างของแต่ละบุคคล ก็หาใช่ร่างกาย

หาใช่กระดูกที่เป็นโครงร่างตั้งแต่เมื่อเป็นเด็ก ๆ ไม่. กระดูกและโครงร่างตั้งแต่เม่ือ

เป็นเด็ก ๆ น้ันดับหมดไปแล้ว. แต่อาศัยที่มีร่างกายตลอดจนถึงกระดูกที่เป็น 

โครงร่างใหม่บังเกิดขึ้นทดแทนโดยอาหาร. เพราะฉะนั้น ชีวิตจึงยังด�ารงอยู่สืบเนื่อง. 

ความต้องการอาหารส�าหรบัทีจ่ะชดเชยสบืเนือ่งน้ี อย่างละเอยีดกเ็หน็ได้ เช่นลมหายใจ

เข้าลมหายใจออก. ต้องหายใจเข้าต้องหายใจออกกันอยู่ทุกขณะหยุดไม่ได้ อันแสดง

ว่าต้องการใช้ลมเข้าไปชดเชยส่วนทีด่บัไปหมดไป หยดุหายใจสกัครูห่นึง่ ชวีติกจ็ะต้อง

ดบัต่อไม่ตดิ. อนันีแ้สดงว่าเกดิดบัเกดิดบัมอียู่ในปัจจบุนัและดบันัน้กคื็อมรณะความตาย. 

แต่อาศัยมีสันตติคือความสืบต่อดังกล่าว หายใจเข้าก็มีหายใจออก ออกแล้วก็เข้า  

เมื่อใดสันตติคือความสืบต่อนี้หยุด เช่นหายใจเข้าแล้วไม่ออก หรือออกแล้วไม่เข้า  

ดับอสัสาสะปัสสาสะ ความตายทีเ่รยีกว่ามรณะในทีส่ดุกป็รากฏ. ความตายในระหว่าง ๆ 

ที่ยังมีสันตติสืบต่อเป็นความตายที่ไม่ปรากฏ แต่ความตายที่ปรากฏก็คือความตายใน

ที่สุดที่สิ้นความสืบต่อดังที่กล่าวนั้น.
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แต่ตามพระเถราธิบายก็เริ่มตั้งแต่ว่า จุติ ความเคลื่อน ความแตกสลาย  

ความอันตรธานหายไป ก็เป็นถ้อยค�าที่คลุมได้ท้ัง ๒ อย่าง ตั้งต้นด้วยค�าว่าจุติคือ 

ความเคล่ือน ชวีตินีก้เ็คล่ือนไปสูค่วามดบัเรือ่ย ๆ ไปทกุขณะแล้ว ตัง้แต่ดับทีย่งัมสีนัตติ

ความสบืต่อ จนไปถงึความดับทีส่ิน้สนัตติอนัเป็นความตายทีสุ่ด. แต่ว่าส�าหรบัผูท้ีอ่่อน

สตปัิญญากย็งัมองไม่เหน็ชดั จงึต้องจีล้งไปว่าตายท่ีปกปิดและตายท่ีไม่ปกปิดคือสะกดิใจ

ให้พิจารณาให้เห็นชัด.

เป็นอันว่า ชราและมรณะนี้มีอยู่ตั้งแต่ในปัจจุบัน ต้ังแต่ชาติคือความเกิด.  

หัดพิจารณาให้รู้จักชรา ให้รู้จักมรณะที่มีอยู่ในตนเอง. ทุก ๆ คนมีอยู่ด้วยกันทั้งนั้น. 

เมื่อหัดให้รู้จักสมุทัยของชรามรณะก็คือชาติความเกิด เพราะมีชาติคือความเกิดเป็น

เบื้องต้น จึงมีชรามรณะ ถ้าไม่มีชาติคือความเกิด ชรามรณะก็ไม่มี. เพราะฉะนั้น  

ดบัชาติเสยีได้จึงเป็นอนัว่าดบัชรามรณะ. แต่ทางปฏบิตันิัน้กค็อืมรรคมอีงค์ ๘ เพือ่ให้

ถึงความดับชรามรณะคือดับชาติความเกิด.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป

๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๗
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ความรู้จักชาตคิวามเกดิ

บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ท่านพระสารบีตุรได้แสดงอธบิายสัมมาทฏิฐต่ิอไปอกีว่า สมัมาทฏิฐคิวามเหน็

ชอบก็คือรู้จักชาติความเกิด รู้จักชาติสมุทัยเหตุเกิดแห่งชาติ รู้จักชาตินิโรธความดับ

แห่งชาติ รู้จักชาตินิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งชาติ. รู้จักดังนี้เป็น

สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ อุชุกทิฏฐิความเห็นตรง น�าให้ได้ความเลื่อมใส ไม่หวั่นไหว

ในพระธรรม น�ามาสู่สัทธรรมคือพระธรรมวินัยในศาสนานี้ ดั่งนี้.

กเ็ป็นอันว่า ท่านพระสารีบุตรได้อธบิายสมัมาทฏิฐคิอืความเหน็ชอบคบืขึน้ไป

อีกช่วงหนึ่ง หรืออีกลูกโซ่หนึ่ง หรืออีกเปลาะหนึ่ง. และท่านได้แสดงอธิบายถึง

ชาติ คือความเกิด ว่าก็ได้แก่ ชาติ สัญชาติ ความก้าวลง ความบังเกิด  

ความบังเกิดย่ิง ความปรากฏแห่งขันธ์ทั้งหลาย ความได้เฉพาะอายตนะทั้งหลาย.  

รู้จักชาติก็คือรู้จักดั่งนี้.
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รู้จักชาติสมุทัย เหตุเกิดแห่งชาติ ก็คือรู้จักว่าเหตุเกิดแห่งชาติหรือความเกิด

แห่งชาติกม็ ีเพราะความเกดิแห่งภพ คอืเพราะภพเกดิ ชาตกิเ็กดิ. รูจ้กัดัง่นีเ้ป็นความ

รู้จักเหตุเกิดแห่งชาติ.

รู้จักชาตินิโรธ ความดับแห่งชาติ ก็คือรู้จักว่าความดับแห่งชาติย่อมมีเพราะ

ความดับแห่งภพ ก็คือว่าเพราะภพดับ. ชาติก็ดับ รู้ดั่งนี้เป็นความรู้จักชาตินิโรธ  

ความดับแห่งชาติ.

รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับชาติ ก็คือรู้จักว่ามรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิ 

เป็นต้น เป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับชาติ. 

ความหมายของชาตคิวามเกดิ

ต่อไปนี้จะได้แสดงอธิบายไปตามสมควร. อันชาติคือความเกิดนี้ ท่ีได้มี 

พระพทุธาธิบายและมพีระเถราธบิายตาม ว่าได้แก่ชาต ิสัญชาติ ความก้าวลง และใช้

ค�าอื่น ๆ ก็มีความหมายถึงชาติคือความเกิดตามที่ได้เข้าใจกันและได้พูดถึงกัน.  

อันชาติคือความเกิดนี้ ส�าหรับมนุษยชาติหรือว่าสัตว์ที่เกิดอาศัยครรภ์มารดาทั้งปวง 

ย่อมเรียกว่า ชาติคือความเกิด ตั้งแต่ก่อก�าเนิดขึ้นในครรภ์ของมารดา.

อันความก่อก�าเนิดขึ้นในครรภ์ของมารดานี้ ได้มีพระพุทธภาษิตแสดงอธิบาย

ไว้ว่า อาศัยองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ หนึ่ง มารดาบิดาอยู่ด้วยกัน สอง มารดา

มีระดู สาม คันธัพพะหรือที่เรียกว่าคนธรรพ์ หมายถึงสัตว์ที่จะมาถือก�าเนิด หรือ

หมายถึงปฏิสนธิวิญญาณมาปรากฏขึ้น. เมื่อประกอบด้วยองค์ ๓ ประการนี้ ครรภ์ก็

ตั้งขึ้น. หรือเรียกตามค�าแปลตามศัพท์ภาษาบาลี ว่าความก้าวลงแห่งครรภ์ก็ย่อมมี. 

อันค�าว่าครรภ์นี้ ก็หมายถึงสัตว์ผู้มาบังเกิดในท้องของแม่. ท่ีเรียกว่าตั้งครรภ์ ก็คือ

ความก้าวลงของครรภ์ ก้าวลงของสัตว์ท่ีจะมาบังเกิดในครรภ์ก็ย่อมมีขึ้น และก็เรียก

ว่าเป็น ปฐมจิต ปฐมวิญญาณ ต้ังแต่น้ัน. และอาศัยความเติบโตขึ้นมาโดยล�าดับ  
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จนถึงครบถ้วน ๙ เดือน ๑๐ เดือน ก็คลอดออกจากครรภ์ของมารดา. ชาติคือ 

ความเกิดนั้นก็นับตั้งแต่คันธัพพะ หรือคนธรรพ์หรือปฏิสนธิวิญญาณมาปรากฏก่อขึ้น 

เป็นปฐมจิตปฐมวิญญาณ. แต่ตามท่ีนับกันคือนับอายุ ก็มักจะนับต้ังแต่เมื่อได้คลอด

ออกมาจากครรภ์ของมารดาแล้ว จึงจะเรียกว่าเกิด และก็นับอายุกันมาตั้งแต่นั้น.

ในพระบาลีอีกแห่งหนึง่ได้มีแสดงไว้ว่า เมือ่ธาตุทัง้ ๖ มาประชมุกนั ครรภ์จงึ

ตัง้ข้ึนหรอืก้าวลง ทีเ่รียกว่าตัง้ครรภ์. ธาตท้ัุง ๖ นัน้กไ็ด้แก่ปฐวีธาต ุธาตดุนิ อาโปธาตุ 

ธาตุน�้า เตโชธาตุ ธาตุไฟ วาโยธาตุ ธาตุลม อากาศธาตุ ธาตุอากาศ คือช่องว่าง 

วิญญาณธาตุ ธาตุรู้หรือธาตุวิญญาณ. เมื่อธาตุทั้ง ๖ นี้มาประชุมกัน ครรภ์ก็ตั้งขึ้น

หรือความก้าวลงของครรภ์ก็มีขึ้น. และเมื่อครรภ์ตั้งขึ้น นามรูปก็มีขึ้น.

ตามพระพทุธภาษิตท่ีตรสัไว้ในท่ีนี ้ว่าเมือ่ธาตทุัง้ ๖ ประชมุกนั ครรภ์ก็ตัง้ขึน้. 

ธาตุทั้ง ๖ นั้น ธาตุทั้ง ๕ ข้างต้น คือธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม ธาตุอากาศ 

เป็นธาตทุีไ่ม่มีความรู ้เป็นธาตท่ีุเป็นฝ่ายวตัถ ุเป็นฝ่ายรปู. ส่วนธาตทุี ่๖ คอืวญิญาณ

ธาตนุัน้ เป็นธาตรุู.้ และธาตทุี ่๖ นีค้อืวญิญาณธาต ุกต็รงกับท่ีเรยีกว่าปฏสินธวิิญญาณ. 

รวมความกคื็อเม่ือส่วนท่ีเป็นรปูคือธาต ุ๕ ข้างต้น กบัปฏสินธวิิญญาณ มาประชมุกนั 

ครรภ์ก็ตั้งขึ้นมานับเป็นปฐมจิตปฐมวิญญาณดั่งที่กล่าว.

ชาติคือความเกิดนี้ ก่อนท่ีพระพุทธศาสนาจะบังเกิดขึ้น หรือหลังจากที ่

พระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นแล้ว ย่อมมีความเชื่อถือกันว่ามีอยู่ ๒ อย่าง.

อย่างหนึ่ง ก็คือเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย.

อีกอย่างหนึ่ง เกิดมาแล้วด�ารงอยู่เป็นนิรันดรไม่ตาย.

และคนเป็นอันมากหรอืเรยีกว่าท้ังโลก เมือ่เกดิมากไ็ม่ปรารถนาทีจ่ะแก่จะเจบ็

จะตายต้องการที่จะด�ารงอยู่. แม้ว่ารู้ว่าด�ารงอยู่ไม่ได้ ก็ต้องการให้อายุยืนนาน จึงพา

กันแสวงหาวิธีหรือหยูกยาที่จะท�าให้อายุยืนนาน ที่เรียกว่าอายุวัฒนะ. และแม้ว่าเกิด

มาเป็นมนษุย์ รูอ้ยูว่่าจะต้องตาย กป็รารถนาทีจ่ะไปเกดิในภพชาตทิีไ่ม่ตาย เช่นไปเกดิ

เป็นเทพที่เชื่อว่าไม่ตาย. เพราะฉะนั้น จึงได้เรียกเทพว่าอมร ที่แปลว่าผู้ไม่ตาย.  
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แม้ศาสดาทั้งหลายผู้สอนศาสนานั้น ๆ ก็สอนกันว่ามีสรวงสวรรค์ อันเป็นที่สถิตของ

เทพทีเ่ป็นอมรคอืไม่ตายนี ้และกส็อนให้นบัถือปฏบิตัเิพือ่ทีจ่ะไปเกดิในภมิูชัน้ของเทพ

ที่ไม่ตาย ไปเป็นอมรคือเป็นผู้ไม่ตายคือไปเกิดแล้วก็ไม่ตาย. และแม้เป็นมนุษย์นี้เอง 

ก็ยังมีลัทธิที่เชื่อถือว่า เมื่อไปปฏิบัติในวิธีพิเศษตามลัทธิที่สั่งสอนนั้น ก็จะส�าเร็จทั้งที่

เป็นกายมนษุย์นี ้เป็นผูท้ีด่�ารงชวีติอยูต่ลอดไปไม่ตาย เช่น ไปส�าเรจ็เป็นเซยีนต่าง ๆ.

มชีรามรณะเพราะมชีาติ

พระพทุธเจ้าเองเมือ่เป็นพระโพธสิตัว์ยงัมไิด้ตรสัรู้ ทรงเป็นสทิธตัถะราชกมุาร 

เมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต คือคนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ ก็ได้ทรง

พิจารณาเข้ามาเห็นว่า แม้พระองค์เองจะทรงด�ารงอยู่ในโลกนี้ในฐานะใด ๆ ก็ตาม  

แม้ในฐานะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระราชาเอกในโลก ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย.  

จึงได้ทรงปรารถนาโมกขธรรม ธรรมะเป็นเครื่องหลุดพ้น พ้นจากความแก่ความเจ็บ

ความตาย ด้วยทรงพิจารณาเทยีบเคยีงว่า เมือ่มแีก่มเีจบ็มตีาย ก็จะต้องมไีม่แก่ไม่เจบ็

ไม่ตาย เหมือนอย่างเมื่อมีกลางวันก็มีกลางคืน มีกลางคืนก็มีกลางวันเป็นคู่กัน จึงได้

เสด็จออกผนวชเพือ่ทรงแสวงหาโมกขธรรม. ในพุทธประวตัติอนนีก้ย็งัมไิด้กล่าวถงึชาติ

คือความเกิด. ต่อเมื่อพระองค์ได้ทรงพบทางที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติอันเป็น

หนทางกลางด้วยพระองค์เอง ได้ทรงพิจารณาด้วยพระปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิคือ 

ความเห็นชอบ จึงได้ทรงพบว่า ความแก่ความเจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือ 

ความเกิด. เมื่อมีชาติคือความเกิด จะเกิดเป็นอะไร ๆ ก็ต้องมีดับคือตายหรือแตก

สลายในที่สุด. ไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตาย. ใครหรืออะไรเม่ือมีเกิด ก็

ต้องมีดับดังกล่าว. จึงได้ทรงพบสัจจะคือความจริง ว่าสมุทัยคือความเกิดหรือเหตุเกิด

ของชรามรณะนั้นก็เพราะชาติ. เมื่อมีชาติก็มีชรามีมรณะ อันนับว่าเป็นสัมมาทิฏฐิคือ

ความเห็นชอบ ตามที่ท่านพระสารีบุตรได้อธิบาย.
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มชีาตเิพราะมภีพ

และพระพุทธเจ้าเมื่อคร้ังเป็นพระโพธิสัตว์ ก็ทรงพิจารณาสืบค้นขึ้นไปว่า  

ความเกิดขึ้นแห่งชาติหรือเหตุเกิดแห่งชาตินั้นคืออะไร. ก็ได้ทรงพบว่าก็คือภพ.  

เพราะภพเกิดขึ้น ชาติจึงเกิดขึ้น เพราะภพมีขึ้น ชาติจึงมีขึ้น. ดังที่ท่านพระสารีบุตร

ได้น�ามาอธิบายในขั้นน้ี. และพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ก็ได้ทรงค้นคว้า 

สืบ ๆ ขึ้นไป. แต่ในขั้นนี้นั้นเอาเพียงแค่ว่า เพราะมีภพหรือเพราะภพเกิดขึ้นจึงมีชาติ 

ชาติจึงเกิดขึ้น. เพราะความเกิดขึ้นแห่งภพจึงมีความเกิดขึ้นแห่งชาติ. ก็เป็นอันว่า 

พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นในโลกนี้ซึ่งเป็นพระผู้ตรัสรู้ ได้ตรัสรู้พบสัจจะคือ 

ความจริงตั้งแต่ในขั้นนี้ ว่าชรามรณะนั้นมีเพราะชาติความเกิด และชาติคือความเกิด

มีขึ้นก็เพราะมีภพ.

ทรงหาทางปฏบิัตเิพื่อดับชาติ

นีเ้ป็นสจัจะคอืเป็นความจรงิ ทีเ่ป็นความตรัสรูข้องพระพทุธเจ้า และพระพทุธเจ้า

คอืพระผูต้รสัรูท้ีไ่ด้ช่ือว่าพทุธะน้ีเท่าน้ันจงึตรสัรูด้งันี.้ ศาสดาก่อนแต่พระพทุธเจ้าบงัเกดิขึน้ 

หรือแม้ภายหลังที่พระพุทธเจ้าทรงบังเกิดขึ้น ก็มิได้มีผู้ใดแสดงดั่งนี้ ได้ตรัสรู้ดั่งนี้. 

เพราะฉะนัน้ พระพุทธเจ้าเม่ือทรงเป็นพระโพธสิตัว์ เป็นสทิธตัถะราชกมุาร เมือ่เสด็จ

ออกทรงผนวชแล้ว ได้ทรงเข้าศกึษาในส�านกัท่านอาจารย์อาฬารดาบสและอุททกดาบส. 

ได้ทรงศึกษาจบสมาบัติ ๗ สมาบัติ ๘ ซึ่งเป็นสมาธิอย่างสูงตามลัทธิของท่านดาบส

ทั้ง ๒ นั้น ซึ่งยังปฏิบัติสมาธิดังกล่าวเพื่อภพชาติ ซึ่งเข้าใจว่าเพื่อเป็นอมรคือไม่ตาย 

ดงัเช่นทีบ่ญัญัตว่ิาเป็นพรหมหรือเป็นเทพชัน้สงูสดุช้ันใดชัน้หนึง่. เมือ่เป็นดงันี ้จงึเป็น

อันว่าปฏิบัติลัทธิสมาบัติท้ังปวงนั้นเพ่ือชาติคือความเกิด ซึ่งความเกิดในภพชาติที ่

ไม่ตายน้ันไม่มี. เม่ือมีชาติคือความเกิดแล้ว จะในภพชาติใดก็ตาม ก็จะต้องมีดับ  
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ต่างแต่เร็วหรือช้าเท่านั้น. แต่ก็มิได้ทรงปฏิเสธว่าไม่มีเทพดา ไม่มีพรหม. เทพดา  

พรหม ม ีซึง่เมือ่ปฏิบตัติามลทัธสิมาบตันิัน้ก็ไปได้. แต่ว่าแม้ไปเกดิเป็นพรหมเป็นเทพ

นั้น ๆ ก็ชื่อว่ามีชาติคือความเกิด ก็จะต้องมีแก่มีตายมีดับ จึงเป็นอันว่าไม่พ้นทุกข์  

เพราะยงัต้องมเีกดิมดีบั และยงัมตีณัหาคอืความอยาก อนัเป็น โปโนพภฺวกิา เป็นไป

เพือ่เกดิในภพชาตใิหม่. กเ็ป็นอันว่ายังไม่สิน้กเิลส ยงัไม่สิน้ชาต ิสิน้ภพ ยงัไม่สิน้ทกุข์. 

จึงได้เสด็จหลีกออกไปทรงบ�าเพ็ญทุกกรกิริยา แต่ก็ไม่ทรงเห็นว่าจะเป็นประโยชน ์

เพราะไม่เป็นทางให้เกิดปัญญาที่จะรู้ถึงสัจจะคือความจริงที่ยิ่ง ๆ ขึ้นไปได้. แต่ก็เป็น

อนัว่าแม้ในขัน้ท่ีทรงละสละส�านกัของท่านดาบสทัง้ ๒ นัน้ กไ็ด้ทรงเริม่ทีจ่ะเข้าพระทยั

ที่จะรู้ว่า เมือ่ยังมีชาตคืิอความเกดิอยู ่ กจ็ะต้องมชีรามมีรณะ ยังมทีกุข์. เพราะฉะนัน้  

กจ็ะต้องหาทางปฏิบัติเพื่อดับชาติคือความเกิด. ซึ่งทางปฏิบัติเพื่อดับชาติคือความเกิด

น้ียงัไม่มศีาสดาใดสัง่สอนได้. มแีต่สัง่สอนทีจ่ะให้ไปเกดิในภพชาต ิทีเ่ข้าใจว่าเป็นอมร

คือไม่ตายดังที่กล่าวนั้น ซึ่งหามีไม่ตามความเป็นจริงดังที่กล่าว. เพราะฉะนั้น ก็เป็น

อันว่าแม้ในขั้นนั้น พระโพธิสัตว์ก็ได้มีพระปัญญาที่ได้ทรงพิจารณาเห็น จับเหตุจับผล 

จับลูกโซ่ของสังสารวัฏ จับตั้งแต่ความแก่ความตาย ว่ามีเพราะชาติคือความเกิด.  

แต่ว่าเมื่อยังไม่มีศาสดาใดจะสั่งสอนว่าจะดับชาติได้อย่างไร จึงต้องทรงหาเอาเองด้วย 

ทรงปฏิบัติค้นคว้าต่อไป จนได้ทรงพบทางที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาดังกล่าว

เพราะฉะนัน้ เงือ่นของธรรมะตอนนีจ้งึเป็นเงือ่นส�าคญั ทีผู่ศ้กึษาปฏบิตัธิรรมะ

ทางปัญญาหรือทางวิปัสสนาจะต้องท�าความเข้าใจ. และเมื่อเป็นดั่งน้ีแล้วจึงจะเป็น 

สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ ที่จะน�าให้เข้ามาสู่สัทธรรมคือพระธรรมวินัยในศาสนานี้

ถูกตรง.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๗
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บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ได้แสดงเรื่องสัมมาทิฏฐิตามเถราธิบายแห่งพระสารีบุตรเถระมาโดยล�าดับ 

จนถงึท่านพระสารบีตุรได้กล่าวอธบิายจบัชรามรณะว่ามีเพราะชาติคือความเกดิ ชาติคือ

ความเกิดมีเพราะภพ. และภิกษุท้ังหลายก็ได้กราบเรียนถามท่านอีกว่าสัมมาทิฏฐิคือ

ความเห็นชอบจะมีอธิบายอย่างไรอีก. ท่านก็ตอบว่า มี และท่านก็จับอธิบายต่อไปซึ่ง

มีความว่า ความเห็นชอบคือสัมมาทิฏฐิน้ัน ก็คือรู้จักความเกิดขึ้นแห่งภพว่ามีเพราะ

ความเกิดขึ้นแห่งอุปาทาน โดยท่ีท่านได้ให้ค�าอธิบายเป็นหัวข้อไว้ก่อนว่า สัมมาทิฏฐิ 

ความเห็นชอบ ที่จะพึงอธิบายได้ต่อไปนั้น ก็คือความรู้จักภพ ความรู้จักเหตุเกิดขึ้น

แห่งภพ รู้จักความดับภพ รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับภพ. เมื่อมีความรู้จักดังนี ้

ก็ชื่อว่า สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ อุชุกทิฏฐิ เห็นตรง ท�าให้ได้ความเลื่อมใสไม่หวั่นไหว 

ในพระธรรม และน�ามาสู่สัทธรรมคือพระธรรมวินัยในศาสนานี้ ดังนี้.



50 สัมมาทิฏฐิ

รู้จักภพ ๓

และท่านก็ได้อธิบายขยายความในข้อแรกว่า รู้จักภพ ก็คือรู้จักว่าภพนั้นมี ๓ 

คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ อันค�าว่า ภพ นั้นมักจะพูดกันคู่กับ ชาติ ว่า ภพชาติ 

ซึ่งดูเหมือนจะคล้าย ๆ กันหรือเป็นอันเดียวกัน และก็ได้มีอธิบายภพทั้ง ๓ นี้ไว้ด้วย 

ว่าได้แก่โลกอันเป็นที่บังเกิดขึ้นของสัตว์ทั้งหลาย.

และโลกที่บังเกิดขึ้นของผู้ที่ยังท่องเที่ยวไปในกาม ก็เรียกว่า กามภพ.

ส่วนโลกท่ีบังเกิดขึ้นของผู้ที่ยังท่องเท่ียวไปในรูป อันหมายถึงได้รูปฌาน  

ได้รูปสมาบัติ อันเป็นชั้นพรหม คือชั้นรูปพรหม ก็เรียกว่า รูปภพ.

ส่วนโลกอันเป็นท่ีบังเกิดข้ึนของผู ้ท่ีท่องเที่ยวไปในอรูป คือได้อรูปฌาน  

อรูปสมาบัติ คือเกิดเป็นอรูปพรหม ก็เรียกว่า อรูปภพ

น้ีเป็นอธิบายทั่วไป. และก็อธิบายทั่วไปนี้เองท่ีได้เป็นที่เข้าใจกันทั่วไปดังนี้  

และก็พูดควบคู่กันไปกับชาติว่า ชาติภพ ดังกล่าว.

ภพ ๒ ในปฏจิจสมุปบาท

แต่ว่าในธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเป็นลูกโซ่โยงกันไป อันเรียกตามศัพท์ว่า 

ปฏิจจสมุปบาท ธรรมะท่ีอาศัยกันบังเกิดขึ้น ที่ท่านพระสารีบุตรมาจับอธิบายแสดง

สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ ก็คือความที่รู้จักธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดข้ึน อันโยง 

กนัไปเป็นลกูโซ่นี.้ ท่านจบัแต่ชรามรณะว่ามเีพราะชาตคิอืความเกดิ. ชาตคิอืความเกดิ

ก็มีเพราะภพ. และในตอนนี้ท่านก็แสดงว่าภพก็มีเพราะอุปาทาน. แต่ในข้อแรกที่ท่าน

ต้ังข้ึนเป็นหัวข้อ ท่านก็จับเอาภพขึ้นเป็นที่ตั้ง ว่าสัมมาทิฏฐินั้นคือ ความรู้จักภพ  

รู้จักภพสมุทัย เหตุเกิดภพ รู้จักภพนิโรธ ความดับภพ รู้จักภพนิโรธคามินีปฏิปทา 
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หรือภวนิโรธคามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับภพ ดังท่ีกล่าว. เมื่อเป็นดั่งนี้  

ภพกบัชาตจึิงต่างกนั และชาตมีิเพราะภพ ความเกิดขึน้แห่งชาตกิม็เีพราะความเกิดขึน้

แห่งภพ.

เมื่อเป็นดังนี้ ค�าว่าภพในที่นี้จึงมีอธิบายต่างออกไปจากที่กล่าวมาข้างต้น.  

เป็นอธิบายจ�าเพาะในหมวดธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นโยงกันไปเหมือนดังลูกโซ่ 

ดังกล่าวนั้น. และท่านก็ได้อธิบายไว้ว่า ภพหรือภวะในที่นี้มี ๒ คือ กรรมภพ ภพคือ

กรรม และอุปปัตติภพ ภพคืออุปบัติคือความเข้าถึง.

กรรมหรอืการที่กระท�าเกดิจากใจ

ค�าว่า กรรม นั้นก็ได้แก่ การงานที่กระท�า. ท�าทางกายที่เรียกว่ากายกรรม  

ท�าทางวาจาที่เรียกว่าวจีกรรม กรรมท�าทางใจก็เรียกว่ามโนกรรม. หมายถึงการงานที่

กระท�าด้วยความจงใจอนัเรยีกว่าเจตนา. เมือ่เจตนาคอืจงใจท�า การท่ีกระท�านัน้จงึเป็น

กรรมอันให้บังเกิดผล. กรรมดีก็ให้ผลดี กรรมชั่วก็ให้ผลชั่ว. นี้เป็นอธิบายกรรมทั่วไป 

ดังได้มีพระพุทธภาษิตท่ีตรัสเอาไว้แปลความว่า เราตถาคตกล่าวเจตนาคือความจงใจ

ว่าเป็นกรรม เพราะบุคคลจงใจแล้วจึงท�าทางกายบ้าง ทางวาจาบ้าง ทางใจบ้าง ดั่งนี้.

แต่แม้เช่นนั้น ในการแสดงกรรมโดยพิสดาร ท่านก็ยังจัดกรรมที่ท�าโดยมิได้

มีเจตนาคือไม่ได้จงใจไว้ ว่าเป็นกรรมประเภทหนึ่งเหมือนกัน เรียกว่า กตัตตากรรม 

กรรมที่สักแต่ว่าท�า. พิจารณาดูแล้วก็จะเห็นได้ว่า การกระท�าบางอย่างที่กระท�าไปแม้

มไิด้เจตนา แต่อาศัยความประมาทเลินเล่อเผลอเพลนิพลาดพลัง้ กม็โีทษได้เหมอืนกนั. 

เพราะฉะน้ัน ท่านจงึจดัเอาไว้ว่าเป็นกรรมประเภทหนึง่ด้วย กม็เีหตผุลอยู.่ แต่ว่ากล่าว

โดยทั่วไปแล้ว เมื่อมีเจตนาคือจงใจท�า ท่านจึงเรียกว่าเป็นกรรมดังพระพุทธภาษิต 

ที่ได้ยกมาแปลไว้ข้างต้นนั้น.
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กรรมภพ

เพราะฉะนั้น กรรมจึงเกิดจากใจ. ใจที่จงใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็เป็นกรรมขึ้น

มาทางใจก่อน อันเรียกว่ามโนกรรม. และเมื่อได้พูดออกไปด้วยใจที่มีความจงใจนั้น 

กเ็ป็นวจกีรรม. เมือ่ท�าทางกายออกไปกเ็ป็นกายกรรม. เมือ่บงัเกดิขึน้อยู่ในใจ จงใจอยู่

ในใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยคิดไป ก็เป็นมโนกรรม. เพราะฉะนั้น กรรมจึงเกิดจากใจ 

และล�าพังคิดไปในใจก็เป็นมโนกรรมได้. ฉะนั้น การที่ท่านจัดว่ากรรมก็ชื่อว่าเป็น 

ภพอย่างหนึง่ คือ กรรมภพ ภพคือกรรม กม็เีหตุผลอยู.่ เพราะค�าว่า ภพ นัน้มาจาก

ค�าว่า ภว ท่ีแปลว่า เป็น หรอื ความเป็นความมี. มอีกีค�าหน่ึงคอืค�าว่า ภาวะ กแ็ปลว่า 

ความเป็น ความม.ี เป็นค�าเดยีวกนักบัค�าว่าภวหรอืภพ ความเป็นความม.ี เพราะฉะนัน้ 

ที่ชื่อว่าภพก็คือความเป็นความมีที่เกิดตั้งขึ้นในจิตใจนี้ก่อน.

ความเป็นความมีอะไรที่บังเกิดขึ้นตั้งข้ึนในจิตใจนี้ก่อน ก็คือ ความเป็นเรา 

ความมีเรา อันเรียกชื่ออีกค�าหนึ่งว่า อัสมิ. อัสมิมานะ ความส�าคัญว่าเรามีเราเป็น. 

ฉะน้ัน ความมีเราความเป็นเราขึ้นอันเป็นตัวอัสมิคืออัสมิมานะนี้ จึงบังเกิดขึ้นใน 

จิตใจน้ี มีอยู่เป็นไปอยู่ และเมื่อมีเราเป็นเราหรือเรามีขึ้นเราเป็นขึ้น จึงมีอย่างอื่น 

ต่อ ๆ ไป เช่นว่า มขีองเรา คอืจะต้องมเีราขึน้มาก่อนจงึจะมขีองเรา ถ้าไม่มเีราของเรา

ก็ไม่มี. ฉะน้ัน ความมีเราเป็นเราขึ้น ตั้งขึ้นในจิตใจนี้ ก็เรียกได้ว่าเป็นมโนกรรม 

อันละเอียด ซ่ึงมีอยู่ในบุคคลสามัญทุก ๆ คนตรงกับค�าว่า ภวาสวะ อาสวะคือภพ 

นอนจมดองจิตสันดานของทุก ๆ คนอยู่ ก็คือความท่ีมีเราเป็นเรา เป็นตัวภวาสวะ.  

อันนี้แหละกล่าวได้ว่าเป็นตัวมโนกรรมอันละเอียดที่ทุก ๆ คนมีอยู่.

มกีรรมภพจงึมชีาตคิวามเกดิ

ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า จะต้องมีเราเป็นเราขึ้นก่อน จึงจะมีของเรา และไม่ใช่ว่า

จะมเีพยีงของเราเท่านัน้ แต่กห็มายความว่า ย่อมมีส่ิงอ่ืนทุก ๆ อย่างทีเ่กีย่วกบัตัวเรานี.้ 

และข้อที่เกี่ยวเนื่องเป็นประการแรกก็คือว่า ชาติ ความเกิด. ต้องมีตัวเราและตัวเรา 
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นีเ้กดิ. ถ้าหากว่าไม่มีตวัเราก็ไม่มีอะไรเกิด. แต่เพราะมตีวัเราจงึมชีาตคืิอความเกดิ คอื

ตัวเราเกิด เช่นเดียวกับว่าของเราดังที่กล่าวแล้ว. ต้องมีตัวเราจึงมีของเรา ถ้าไม่ม ี

ตัวเรา ของเราก็ไม่มี. ฉันใดก็ดี เมื่อมีตัวเรา ตัวเรานี้เองที่มีอยู่จึงเกิด. เพราะฉะนั้น 

ชาตคิอืความเกดิจงึมเีพราะภพ กค็อืความทีม่เีราเป็นเราคือตัวเรา และตวัเราทีม่ทีีเ่ป็น

อยู่อันเป็นมโนกรรมอย่างละเอียดนี้เองเกิด. เพราะฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่า ภพในที่นี้

หมายถึงกรรมภพ ภพคือกรรม. กด็งัท่ีได้อธบิายแล้วว่าหมายถงึมโนกรรมอย่างละเอยีด. 

ที่เรามีเราเป็น เป็นเรามีเรา เป็นตัวเราขึ้นมานี่แหละคือตัวภพ และตัวภพนี้เองก็เป็น

ตวักรรม คอืจติใจนีเ้องปรงุแต่งขึน้ท�าขึน้มาสร้างตวัเราขึน้มา ท�าขึน้มา เป็นมโนกรรม

อย่างละเอียด และเมื่อสร้างตัวเราขึ้นมาก็ตัวเรานี้เองจึงเกิด.

เพราะฉะน้ัน เพราะมีกรรมภพดั่งนี้จึงมีชาติคือความเกิด. ถ้าไม่มีกรรมภพ

ดังนี้ก็ไม่มีอะไรเกิด เพราะไม่มีตัวเรา. เมื่อไม่มีตัวเราก็ไม่มีอะไรเกิด เมื่อมีตัวเราขึ้น

จึงมีชาติคือ ความเกิด คือตัวเราเกิด และตัวเรานี้เองก็คือ กรรมภพ. 

อุปปัตตภิพความเข้าถงึชาตคิวามเกดิ

และอธิบายของภพประการท่ี ๒ ว่าได้แก่ อุปปัตติภพ ภพคือความเข้าถึง 

กส็บืเนือ่งมาจากกรรมภพน่ันเอง. คือเม่ือเรามเีราเป็น มเีราเป็นเรา ตวัเรานีเ้องจงึเข้า

ถึงชาติคือความเกิด. คือตัวเรานี้เองมีอาการไปมีอาการมา และประการแรกก็คือ 

ไปสู่ชาติคือความเกิด เข้าถึงชาติคือความเกิด. ตัวเรานี้เองเข้าถึงชาติคือความเกิด  

ดังทีเ่รยีกในทีอ่ืน่ว่า ปฏสินธวิญิญาณ หรอืปฏสินธจิติ หรือปฏสินธ.ิและอนัน้ีเองท่ีเป็น

อปุปัตติภพ ถ้าหากว่ามตัีวเรา. แต่ว่าถ้าตวัเราไม่มอีาการไปไม่มอีาการมา ก็ไม่มอีาการ

เข้าถึงชาติคือความเกิด. แต่ข้อน้ีเป็นไปไม่ได้. เม่ือมีตัวเรา ตัวเราก็ต้องมีอาการไป

อาการมา จึงต้องมีอาการเข้าถึงชาติคือความเกิด. อาการของตัวเราที่เข้าถึง คือที่ไป

ที่มานี่แหละเป็น อุปปัตติภพ.
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ความรู้จักภพที่เป็นความเห็นชอบ

เพราะฉะนั้น ท่านพระสารีบุตรท่านจึงได้แสดงว่า สัมมาทิฏฐิคือความเห็น

ชอบน้ันกค็อืรูจ้กัภพว่าภพคอือะไร เป็นประการแรก. และเม่ือรูจ้กัภพ ว่าภพคอืกรรม

ภพและอปุปัตตภิพ อันได้แก่ภาวะท่ีเป็นเรา ท่ีมเีรา เป็นตัวเรา ซึง่มอีาการเคลือ่นไหว

ไปมาได้ เข้าถงึโน่นเข้าถึงนีไ่ด้ นีแ่หละคอืตวัภพ ซึง่เมือ่มภีพดังน้ีกมี็ชาตคืิอความเกดิ. 

ให้รู้จักภพดังนี้ ก็ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบ ความเห็นตรง. ต่อไปท่าน 

ก็แสดงว่า

รูจั้กภวสมทุยัหรอืภพสมทุยั เหตเุกดิแห่งภพ กไ็ด้แก่อปุาทานคอืความยดึถอื

รู้จักภวนิโรธหรือภพนิโรธ ความดับภพ ก็คือความดับอุปาทานความยึดถือ

รูจ้กัภวนิโรธคามินีปฏิปทา ข้อปฏิบติัให้ถึงความดบัภพ กค็อืดบัอปุาทานเสีย.

ความทีรู่จ้กัดงันีเ้ป็นสมัมาทฏิฐ ิคอืความเห็นชอบ เป็นความเห็นตรง เป็นไป

เพ่ือละราคานุสัย อนุสัยคือราคะความติดใจยินดี เพ่ือบรรเทาปฏิฆานุสัย อนุสัยคือ

ปฏิฆะ ความกระทบกระทั่งโกรธแค้นขัดเคือง เป็นไปเพื่อถอนอนุสัยคือทิฏฐิมานะว่า

เรามีเราเป็น เป็นไปเพื่อละอวิชชา เพื่อท�าวิชชาคือความรู้แจ้งเห็นจริงให้บังเกิดขึ้น 

น�าให้ได้ความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรม น�ามาสู่สัทธรรมคือพระธรรมวินัยใน

ศาสนานี้ ดั่งนี้.

เพราะฉะนั้น ความที่มาพิจารณาให้รู้จักธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น โยงกัน

ไปเป็นลกูโซ่ ตามพระเถราธบิายน้ี จงึเป็นข้อทีค่วรกระท�า. และเมือ่พจิารณาให้มคีวาม

เข้าใจแล้ว ก็ได้รู้จักสัจจะคือความจริงในพุทธศาสนา จนถึงขั้นที่เป็นอริยสัจจ์. และจะ

รูจ้กัอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ ทีจ่�าแนกออกไปได้อย่างกว้างขวาง. และครอบคลุมสัจจะคือความจรงิ

ทุกอย่าง. เพราะฉะนั้น จึงเป็นข้อที่ควรตั้งใจฟัง ตั้งใจพิจารณาให้มีความเข้าใจ และ

เมื่อมีความเข้าใจแล้วก็จะได้ประโยชน์ดังกล่าว.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๗
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บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ทบทวนกรรมภพและอุปปัตตภิพ

ได้แสดงพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตร ตามที่ท่านพระธรรมสังคาหกา

จารย์ได้ร้อยกรองไว้ในสัมมาทิฏฐิสูตรโดยล�าดับ มาถึงข้อที่ท่านอธิบายว่าสัมมาทิฏฐิ 

คอืความเหน็ชอบ กไ็ด้แก่ รูจั้กภพ รูจ้กัสมุทยั เหตใุห้เกิดภพ รูจ้กันโิรธ ความดับภพ 

และรู้จักนิโรธคามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับภพ. ก็ได้แสดงอธิบายไปแล้ว.  

แต่วันน้ีจะได้เพิ่มเติมในข้อรู้จักภพ ซึ่งได้อธิบายความหมายของภพในหมวดธรรมที่

อาศัยกันเกิดข้ึน โยงกันไปเหมือนดั่งลูกโซ่ อันเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทแปลว่าธรรมที่

อาศยักันบงัเกดิขึน้. และได้แสดงภพ ว่าในทีน่ีห้มายถึงกรรมภพ ภพคอืกรรม อปุปัตตภิพ 

ภพคืออปุบตั.ิ และได้แสดงถงึกรรม ว่าคอืการทีก่ระท�าอันเกดิทีใ่จเกิดทีจิ่ต จติจงใจท�า 

แม้ท�าทางใจ ก็เรียกว่ามโนกรรม กรรมทางใจ.
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กรรมภพในท่ีนี้เป็นตัวต้น ก็ได้อธิบายแล้วว่า ได้แก่ อัสมิคือความเป็นเรา 

หรือความที่เราเป็นเรามี เป็นการสร้างความเป็นเราขึ้น ซึ่งท่านได้อธิบายในข้อต่อไป  

ว่าสมทุยัคือเหตเุกดิแห่งภพดงักล่าวกคื็ออุปาทาน ความยดึถอื. แต่ยงัไม่อธบิายอปุาทาน 

จะอธบิายภพเสยีก่อน ซ่ึงสร้างตวัอัสมิ ความทีเ่รามคีวามทีเ่ราเป็นขึน้. เพราะภพหรอื

ภวแปลว่าความมีความเป็น เช่นเดียวกับภาวะที่แปลว่าความมีความเป็น มีเราเป็น 

เราข้ึนก่อน จึงเป็นตัวมโนกรรมอันละเอียดซ่ึงมีขึ้นเป็นประการแรก ดองสันดาน 

เป็นภวานุสัย อนุสัยคือภพตลอดมาช้านาน. และเมื่อมีกรรมภพ ภพคือกรรม ดั่งนี้  

จึงมีอุปปัตติภพ ภพคืออุปบัติ ความเข้าถึง ก็คือความที่เข้าถึงชาติความเกิด.  

เพราะเมื่อเป็นภพคือความมีความเป็น เป็นเราขึ้นมา เราก็มิได้อยู่เฉย ๆ มีความไป

ความมา มคีวามเข้าถงึ เข้าถงึนัน่เข้าถึงนี ่กค็อืเข้าถึงชาตคิวามเกดิต่อไป. นีไ้ด้อธบิาย

มาแล้ว แต่ได้ซ�้าความเพื่อทบทวน.

ภพ ๓

โดยที่วันนี้จะได้อธิบายถึงภพ ๓ ท่ีได้กล่าวไว้แล้วตามพระเถราธิบาย. คือ 

พระเถราธิบายท่านว่ารู้จักภพ ก็คือ รู้จักภพ ๓ อันได้แก่ กามภพ รูปภพ อรูปภพ

กามภพ

ข้อแรก กามภพ ภพที่เป็นกามหรือที่ประกอบด้วยกาม ก็คือความที่มีเรา 

เป็นเราอันประกอบด้วยกาม. จะกล่าวว่าคือจิตใจนี้เองท่ีเป็นท่ีตั้งของตัวเราดังกล่าว 

ท่องเที่ยวไปในกาม ประกอบด้วยกาม หยั่งลงไปในกามเป็นภาวะจิตใจ หรือเป็นภว

เป็นภพแห่งจิตใจของสามัญชนทั้งปวง ที่เป็นกามาพจร ประกอบด้วยกาม. อันกาม  

นั้นแปลว่า ใคร่ แปลว่า ปรารถนา. มี ๒ อย่าง คือ

กิเลสกาม กามที่เป็นกิเลส อันได้แก่ตัวความใคร่ตัวความปรารถนา.
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อีกอย่างหนึ่ง วัตถุกาม กามคือพัสดุ โดยมาก แสดงไว้ ๕ คือ รูปที่ตาเห็น 

เสียงที่หูได้ยิน กลิ่นที่จมูกได้ทราบ รสที่ลิ้นได้ทราบ และโผฏฐัพพะสิ่งถูกต้องที่กาย

ได้ทราบ. รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลาย ดั่งนี้เรียกว่า

วัตถุกาม.

อีกอย่างหนึ่งเรียกว่า กามคุณ. ค�านี้แม้คนไทยก็พูดรู้จักกันมาก. กามคุณ 

ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่ารักใคร่พอใจทั้งหลาย. ท�าไมจึงเรียกว่ากามคุณ.  

กเ็พราะวตัถกุามท่ีน่ารกัใคร่ปรารถนาพอใจทัง้ปวงเหล่านีก้ม็คีณุอยู่ คอืท�าให้เกดิความ

สุขโสมนัสได้อยู่ เพราะว่าส่วนท่ีน่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจมีอยู่ เป็นที่ตั้งของสุข

ของโสมนัส ท�าให้เกิดสุขท�าให้เกิดโสมนัสมีอยู่ คือแปลว่ามีคุณอยู่. เพราะมีคุณอยู่

ดงันี ้จงึท�าให้รกัท�าให้ใคร่ท�าให้ปรารถนาท�าให้ต้องการ. ถ้าไม่มีคณุกจ็ะไม่ท�าให้รกัใคร่

ปรารถนาต้องการ. เพราะฉะนัน้ จงึเรยีกส่วนทีน่่ารกัใคร่ปรารถนาพอใจเหล่านีว่้ากามคณุ 

ก็คือวัตถุกามทั้ง ๕ นั้นเอง อันเป็นส่วนที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ เป็นกามคุณ.  

และเพราะกามมีคุณเป็นที่ตั้งของสุขโสมนัสดังกล่าว สามัญชนทั้งปวงจึงได้หลงติดอยู่ 

ยากที่จะหลุดพ้น ยากที่จะปล่อยได้. และจึงท่องเที่ยวไปในกามคุณ แสวงหากามคุณ

เหล่านี้กันอยู่เป็นประจ�า. 

รู้อหังการ มมังการ

และโดยเฉพาะกามคุณนี้ อันเป็นท่ีตั้งของกามท่ีเป็นกิเลส กามท่ีเป็นกิเลส 

น้ันเล่าก็ต้ังอยู่ในตัวเราท่ีเป็นตัวภพดังกล่าวแล้ว. และตัวเราที่เป็นตัวภพดังกล่าวนั้น

กไ็ด้กล่าวแล้วว่า กเ็ป็นกรรมชนดิท่ีละเอียดเป็นตวัมโนกรรม คือทีจ่ตินีเ้องสร้างข้ึนมา 

กระท�าขึน้มาด้วยอ�านาจของอปุาทานคอืความยดึถอื. เพราะฉะนัน้ จงึเรยีกว่าอหงัการ 

ก็คือว่ากรรมนี้เองกระท�าให้เป็นเราขึ้นมา.

การกระท�าให้เป็นเราขึ้นมานี้เรียกว่า อหังการ. ค�านี้บางทีเราพูดถึงกันว่า 

คนนั้นมีอหังการมาก คนน้ีมีอหังการมาก ท่ีมีความหมายถึงความที่ทะนงตัวยกตัว

ถือตัวเป็นต้น. แต่ตามศัพท์นั้นแปลว่า การท�าให้เป็นเรา การสร้างให้เป็นเรา. ซึ่งการ

ท�าให้เป็นเรา การสร้างให้เป็นเรานี้คือตัวกรรมนั้นเอง. และตัวกรรมนี้เองก็เป็นกรรม
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ภพดงักล่าวมาแล้ว มีอยูใ่นจติใจทีเ่ป็นปัจจบุนันีแ้หละ สร้างให้เป็นอหงัการขึน้มา ท�าให้

เป็นเราขึน้มา. และเม่ือสร้างให้เป็นอหงัการให้เป็นเราข้ึนมาแล้วดัง่นีก็้มมีมงัการตามมา.

ค�าว่า มมังการ นั้นแปลว่า ท�าให้เป็นของเรา สืบเนื่องมาจากอหังการ.  

เมื่อมีการท�าให้เป็นเราขึ้นมา ก็มีการท�าให้เป็นของเราข้ึนมา เพราะเม่ือมีเราก็ต้องมี

ของเรา. ดั่งนี้ก็เป็นกรรมภพซึ่งมีอยู่ในปัจจุบัน.

การท�าให้เป็นเรา สร้างเรา สร้างของเราข้ึนมา เรยีกควบกนัว่า อหงัการมมงัการ.

อะไรเป็นของเรา. ของเราที่เป็นของเรา ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่า

กมฺมสฺสโกมฺหิ เรามีกรรมเป็นของ ๆ เรา

กมฺมทายาโท เรามีกรรมเป็นทายาท คือต้องรับผลของกรรม เป็นต้น.

ก็คอืกรรมนีเ้องเป็นของเรา. การสร้างให้เป็นเราขึน้มา เป็นมโนกรรมอนัละเอยีด.

และเมือ่เป็นมโนกรรมคอืเป็นกรรมขึน้มา กรรมอนันีเ้องกเ็ป็นของเรา ซึง่จะต่ออปุบตัิ

คือเข้าถึงชาติต่อไป. และนอกจากนี้เมื่อสร้างให้เป็นเราขึ้นมา เราก็ไปประกอบกรรม

ต่าง ๆ ทางกายทางวาจาทางใจ ดีบ้างชั่วบ้าง. กรรมที่ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ก็เป็น

ของ ๆ เราอีกน่ันแหละ ซ่ึงจะต้องไปเสวยผลต่อไป. จงึได้มพีระพทุธภาษติตรสัเอาไว้ว่า

ยํ กมฺมํ กริสฺสามิ กลฺยาณํ วา ปาปกํ วา เราจักท�ากรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่ว

ตสฺส ทายาโท ภวิสฺสามิ เราจักต้องเป็นทายาทรับผลของกรรมนั้น ดั่งนี้.

และเม่ือสร้างเราขึน้มาและเราท่ีสร้างข้ึนมานีก้ท่็องเทีย่วไปในกามดงักล่าวตดิ

อยู่ในกามดังกล่าว ก็ชื่อว่าเป็นกามภพ.

รู้โทษของกาม

แต่ว่าพึงเข้าใจว่า ท่ีกล่าวว่ากามคุณ กามก็มีคุณเป็นที่ตั้งของปีติโสมนัส 

ดังกล่าวนั้น หาใช่มีคุณอย่างเดียวไม่ ยังมีโทษอันเรียกว่า กามาทีนพ โทษของกาม 

ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงชี้แจงอาทีนพคือโทษของกามไว้เป็นอันมาก และตรัสไว้

ด้วยว่า กามน้ีท�าให้เกดิสขุโสมนสัอนัเป็นส่วนคณุนัน้น้อย แต่ว่ามอีาทนีพคอืโทษนัน้มาก.
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พิจารณาดูก็จะเห็นได้ว่า ทุก ๆ คนนั้นต้องมีทั้งราคะมีทั้งโทสะมีทั้งโมหะ.

ถ้าว่ากามมคีณุโดยส่วนเดยีวแล้ว กม็แีต่ท่ีจะยินดเีพลดิเพลนิสนกุสนานกนัไปโดยส่วน

เดียว. แต่หาเป็นเช่นนัน้ไม่. บางทกีส็มปรารถนาได้ตามต้องการ บางทกีไ็ม่สมปรารถนา

และมีเหตุขัดข้องต่าง ๆ. จึงต้องมีโทสะคือความโกรธแค้นขัดเคือง ในเมื่อไม่ได้ตามที่

ต้องการตามที่รักใคร่ปรารถนา แต่ไปได้ในสิ่งที่ไม่ต้องการไม่รักใคร่ไม่ปรารถนา และ

ยังมีความหลงติดอยู่.

ทัง้ข้อทีว่่ามสีขุโสมนสัน้อยแต่ว่ามทีกุข์โทษมากนัน้ พจิารณาดแูล้วกจ็ะพงึเห็น

ได้ว่าความสุขโสมนัสที่ได้จากกามนั้น เป็นการได้อย่างผิวเผิน. ยกตัวอย่างที่เห็นง่าย 

เช่นว่ารสท่ีน่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ เช่นรสอาหารอันท�าให้บุคคลติดในรสอาหาร 

ต้องการอาหารทีม่รีสท่ีต้องการ. แต่ว่าความอร่อยทีไ่ด้จากรสอาหารนัน้กอ็ร่อยอยู่แค่ลิน้. 

เมื่อน�าเข้าปากลิ้นก็ได้ทราบรส รสที่อร่อย รสที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ แต่ครั้นล่วง

ล�าคอลงไปแล้ว รสท่ีอร่อยนั้นก็หมดไปทันที. เรียกว่าอร่อยอยู่แค่ลิ้น รสที่ว่าอร่อย

นักหนาอยู่แค่ลิ้นเท่านั้นหาได้อร่อยลงไปลึกซึ้งไม่.

ไม่หลงตดิในรสของกาม

พิจารณาดูให้ดีแล้วก็จะเห็นว่า แม้รูปที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจที่เห็นทางตา

ก็แค่ตา เสียงที่ว่าไพเราะเพราะพริ้งก็แค่หู กลิ่นก็เช่นเดียวกัน ส่ิงที่ถูกต้องทางกาย 

ก็เช่นเดียวกัน. เพราะฉะนั้น ความสุขโสมนัสทั้งปวงที่ได้จากกามคุณนั้น จึงได้ใน 

ขั้นผิวเผิน เช่นได้รสอร่อยแค่ลิ้น แล้วก็หายไปหมดไป. ก็ได้เท่านั้น. แต่ว่าทุกข์โทษที่

ตามมานั้นมีมาก. ยิ่งมีความหลงติดอยู่ในส่วนที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจก็ต้องมีทุกข์

มีโทษมาก.

บุคคลที่ต้องประกอบอกุศลกรรมทั้งหลาย ต้องละเมิดศีลทั้งหลาย ก็เพราะ

เหตุที่หลงติดอยู่ในรสของกาม หรือในสุขโสมนัสของกามในขั้นผิวเผินดังกล่าวมานี ้

ทัง้นัน้. ท�าให้ต้องแสวงหาต่าง ๆ แสวงหารปูเสียงกลิน่รสโผฏฐัพพะต่าง ๆ อนัปรากฏ
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เป็นทรัพย์สินเงินทองอะไรต่าง ๆ เป็นสิ่งต่าง ๆ เป็นบุคคลต่าง ๆ เพราะหลงอยู่ใน

ส่วนสุขของโสมนัสเพียงชั่วแล่นแค่ผิวเผิน. และเพราะเหตุที่สุขโสมนัสนั้นต้ังอยู่เพียง

แค่ผิวเผินชั่วแล่น จึงต้องบริโภคสิ่งที่เรียกกันว่ากามกันบ่อย ๆ เพราะเมื่อบริโภคแล้ว 

สุขโสมนัสนั้นชั่วแล่นก็หายไป ก็ต้องบริโภคกันใหม่ แล้วก็หายไปต้องบริโภคกันใหม่ 

ดงันีไ้ม่สิน้สดุ. ท้ังยังหาอาจท่ีจะได้สมประสงค์ไปทกุส่ิงทกุประการไม่. ทัง้จะต้องมคีวาม

พลัดพรากสิ่งท่ีเป็นผู้บริโภค คือตาหูจมูกลิ้นกายของตนเองก็ต้องเสื่อมต้องช�ารุด 

ทรุดโทรม เพราะอันที่จริงนั้นสิ่งที่เป็นผู้บริโภคนั้นก็คือตานี้เอง หูนี้เอง จมูกนี้เอง  

ลิ้นนี้เอง กายนี้เอง เช่นว่าอร่อยก็แค่ลิ้น ลิ้นนั้นเองอร่อย แต่เพราะใจไปหลง หลงรับ

เอาความทราบในรสของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของโผฏฐัพพะมาเป็นของจิตใจ 

จิตใจหลงติดรับเอาไปอร่อยอยู่ในใจ. ที่จริงอร่อยอยู่แค่ลิ้น ไม่ใช่อร่อยที่จิตใจ. แต่ว่า

จิตใจไปหลงยึดเอาความอร่อยของลิ้นมาเป็นความอร่อยท่ีจิตใจ จึงท�าให้จิตใจนี้เพ่ิม 

ตัวกามท่ีเป็นกเิลส ความใคร่ความปรารถนาต้องการมากขึน้ ต้องการพสัดกุาม ต้องการ

กามคุณต่าง ๆ มากขึ้น. 

ท่านจึงว่า ความอิ่มด้วยตัณหานั้นไม่มี หรือ ความอิ่มด้วยกามนั้นไม่มี.  

เพราะว่าจติใจนีเ้องไม่มอีิม่ไม่มพีอ. ในส่วนของตาหจูมกูลิน้กายนัน้มอีิม่มพีอเช่นว่าตา

ต้องการให้ดรูปูทีน่่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ ตากด็อูยู่ได้เท่าทีส่ามารถจะดไูด้. นานเกนิ

ไปตาก็ไม่สามารถจะดไูด้. แต่ใจก็ยงัไม่อ่ิมไม่พอขนืให้ดอูยูน่ัน่แหละจนถงึตาเองกบ็อบช�า้

ล�าบาก. หูก็เหมือนกัน ฟังเสียงที่น่าไพเราะน่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลาย. หูเอง

ฟังนาน ๆ ไปกไ็ม่ไหวเหมือนกนั. จมูกต้องการกลิน่ทีน่่ารกัใคร่ปรารถนาพอใจ. ใช้อยู่

บ่อย ๆ ก็ไม่ไหวเหมือนกัน. ลิ้นก็เหมือนกันอร่อยลิ้น. แล้วก็ให้อร่อยอยู่เรื่อย ๆ ไป 

ลิ้นก็ทนไม่ไหวเหมือนกัน ท้องก็ทนไม่ไหว. กายก็เหมือนกัน ถูกต้องสิ่งที่น่ารักใคร่

ปรารถนาพอใจเกินไปก็ไม่ไหวเหมือนกัน.

แปลว่าตัวของตาหูจมูกลิ้นกายนี้เองมีพอ อย่างอาหารที่บริโภคแล้วอิ่ม มีอิ่ม.

เรียกว่า ตาก็มีอิ่ม หูก็มีอิ่ม จมูกก็มีอิ่ม ลิ้นก็มีอิ่ม กายก็มีอิ่มคือมีพอ. แต่ใจนี่เอง 

ที่เป็นตัวไม่พอไม่มีอิ่มไม่มีเต็ม. คนจึงต้องประพฤติทุจริตต่าง ๆ เพราะกามนี่แหละ. 

ผิดศีลกันได้ต่าง ๆ เพราะกามน่ีแหละ. ต้องสร้างบาปสร้างอกุศลกรรมกันต่าง ๆ  
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ฆ่าฟันกันอะไรเป็นต้น เบียดเบียนกันต่าง ๆ ก็เพราะกามนี่แหละ วุ่นวายกันก็เพราะ

กามนีแ่หละ. กเ็พราะใจนีแ่หละทีเ่ป็นตวักามภพสร้างตวัเราขึน้มา แล้วตวัเราเองกท่็อง

เทีย่วไปในกาม แล้วกใ็จนีเ้องไม่อิม่ไม่พอในกาม. เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึตรสัว่า 

มีคุณน้อย มีสุขโสมนัสน้อย แต่มีโทษมาก. จึงได้ทรงแสดงกามาทีนพ โทษของกาม 

แต่กย็ากทีบุ่คคลจะเข้าใจจะมองเห็นได้ เพราะว่ามคีวามตดิอยู่มาก มโีมหะคอืความหลง

อยู่มาก.

สุคตแิละทุคติ

นี่แหละเป็นกามภพ ซึ่งเมื่อเป็นกามภพแล้วก็เป็นอุปปัตติภพ คือให้เข้าถึง  

ให้เข้าถงึชาตท่ีิเป็นกามาพจรท้ังหลายตามกรรมทีก่ระท�าไว้. เมือ่เป็นบาปกรรมก็เข้าถงึ

ชาตขิองสตัว์เดรจัฉาน ชาตขิองสตัว์นรก ของเปรต ของอสุรกาย. ถ้าเป็นกรรมดกีเ็ข้า

ถึงชาติของมนุษย์ ของเทพที่เป็นขั้นกามาพจร ยังท่องเที่ยวอยู่ในกามด้วยกัน แต่ว่า

เป็นฝ่ายกุศล. ถ้าฝ่ายอกศุลกไ็ปในทางทคุต.ิ ถ้าเป็นฝ่ายดกีไ็ปสุคต.ิ เพราะตัวกามภพ

ในปัจจุบันคือใจของเรานี่แหละที่เป็นตัวกาม ใจของเราที่สร้างตัวเราขึ้นมา แล้วตัวเรา

กท่็องเทีย่วอยูใ่นกาม ซึง่เป็นตวัมโนกรรม ซึง่เป็นของเรา แล้วยังไปสร้างกรรมต่าง ๆ 

ทางกายทางวาจาทางใจ ถ้าดีก็ดีไป ถ้าชั่วก็ชั่วไป. จะดีหรือจะชั่ว ไปสุคติไปทุคติ คือ 

เข้าถึงชาติที่เป็นสุคติ หรือเข้าถึงชาติที่เป็นทุคติ ตามกรรมที่ดีหรือชั่วที่ได้กระท�าเอา

ไว้อันเป็นขั้นกามาพจรด้วยกัน. นี้แหละคือกามภพ อุปปัตติภพที่เป็นชั้นกาม.

รูปภพ

คราวนี้ผู้ที่ได้เห็นโทษของกามดังกล่าวนี้ จึงได้บ�าเพ็ญเนกขัมมะ คือออกจาก

กามตัง้ต้นแต่การปฏิบตัใินศีล ปฏิบตัใินสมาธ ิจติสงบจากกามและอกุศลธรรมทัง้หลาย 

ด้วยการทีต่ัง้จติไว้ในรูปกรรมฐาน กรรมฐานท่ีมรีปูเป็นอารมณ์. กเ็ป็นจติทีล่ะเอียดขึน้

ไปอีกชั้นหน่ึง และเป็นภพคือเป็นตัวเราที่ท่องเท่ียวไปในรูปสมาธิ ในรูปกรรมฐาน  

เป็นรูปาพจร. กเ็ป็นกรรมภพขึน้ในจิตใจ กเ็ป็นอปุปัตตภิพ ให้เข้าถึงชาตทิีเ่ป็นรปูพรหม.
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อรูปภพ

และเม่ือได้ปฏิบัติในศีลในสมาธิท่ีสูงขึ้นไปกว่ารูปกรรมฐาน ปฏิบัติในอรูป

กรรมฐาน ไม่มีรูป ภพของจิตก็เลื่อนขึ้นอีกชั้นหนึ่งเป็นอรูปภพ. ก็เป็นกรรมภพเป็น

อุปปัตติภพที่เป็นอรูป ที่ท่องเที่ยวไปในอรูป. ก็ให้เข้าถึงชาติที่เป็นอรูปพรหม.  

แต่ว่าก็ยังเป็นภพอยู่นั่นเอง คือยังมีตัวเรา มีของเรา มีอหังการมมังการ.

ที่เป็น กามภพ นั้น ก็มีอหังการมมังการท่ีท่องเที่ยวไปในกาม ทั้งที่เป็น 

ฝ่ายสุคติ ทั้งที่เป็นฝ่ายทุคติ.

ทีเ่ป็น รปูภพ นัน้ กม็อีหงัการมมงัการทีท่่องเท่ียวไปในรปูสมาธ ิรปูสมาบตั.ิ

ทีเ่ป็น อรูปภพ กมี็อหงัการมมังการทีท่่องเท่ียวไปในอรปูกรรมฐาน อรปูสมาบตั.ิ

ก็แปลว่ายังมีตัวเราของเรา เพราะแม้ท้ังหมดนี้ก็ยังเป็นกรรม บาปหรือ 

บุญที่กระท�าในขั้นกามาพจรก็เป็นกรรม รูปสมาธิรูปสมาบัติก็เป็นกรรม อรูปสมาธิ  

อรูปสมาบตักิย็งัเป็นกรรม จงึยังเป็นกรรมภพเป็นอปุปัตตภิพ เข้าถึงชาตคิอืความเกดิ 

ยังไม่พ้นชาติคือความเกิดเพราะยังมีภพดังกล่าว.

มภีพมชีาตใินปัจจุบันทุกขณะ

ภพและชาติดังกล่าวมาน้ีอาจพิจารณาเห็นได้ในปัจจุบนั ว่ามภีพมชีาตใินปัจจบุนั

ทนัทต่ีอเนือ่งกนัไป. เม่ือสร้างตัวเราของเราขึน้อนัเป็นมโนกรรม เป็นกรรมภพ ตัวเรา

นี้ก็เข้าถึงชาติคือความเกิด เกิดเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาทันทีตามท่ีสร้าง เป็นต้นว่า  

เป็นมนษุย์ เป็นหญงิเป็นชาย เป็นคนดเีป็นคนชัว่. เมือ่ตวัเราทีเ่ราสร้างขึน้ เมือ่ตวัเรา

ที่สร้างขึ้นเป็นอหังการน้ีเป็นกรรมภพ ก็เป็นอุปปัตติภพ เข้าถึง คือเกิดเป็นตัวเรา 

ขึน้ทนัท ีคอืสร้างตวัเรากเ็กดิเป็นตวัเราขึน้ทันท.ี เปรียบเหมอืนอย่างว่าเอาทพัสมัภาระ

ต่าง ๆ มาสร้างบ้าน น่ีเป็นการท่ีเรียกว่าสร้างบ้าน. เปรียบเหมือนอย่างว่าเป็น 

กรรมภพ ก็เป็นอุปปัตติภพ คือเกิดเป็นบ้านขึ้นเมื่อสร้างเสร็จ. เกิดนั้นคือชาติ  
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เมื่อสร้างบ้านก็เกิดเป็นบ้านขึ้น เมื่อสร้างโต๊ะเก้าอี้ก็เกิดเป็นโต๊ะเก้าอี้ข้ึน. ทีแรกเม่ือ

สร้างเราก็เกิดเป็นเราขึ้น. สร้างนั้นเป็นตัวภพ เกิดก็เป็นชาติ. และเมื่อตัวเรานี้สร้าง

กุศลกรรมก็เกิดเป็นคนดีขึ้นทันที สร้างอกุศลกรรมก็เกิดเป็นคนชั่วขึ้นทันที. เพราะ

ฉะนั้น ในปัจจุบันนี้ภพกับชาติก็คู่กันอยู่ดังนี้ตลอดเวลา. ความเป็นคนดีความเป็นคน

ชั่วนั้นมีทันทีในเมื่อสร้างกรรมดีกรรมชั่วขึ้น คือเมื่อตัวเรานี้สร้างกรรมดีกรรมชั่วขึ้น.

คราวนี้ ถ้าไม่มีการสร้างกรรมดีกรรมชั่วขึ้น ที่จะเกิดเป็นคนดีคนชั่วก็ไม่มี.

และหากว่าถ้าไม่มีตัวเราก็ไม่มีใครจะเป็นผู้สร้างกรรมดีกรรมชั่ว. จึงต้องมีตัวเรา.  

ตวัเราจะมขีึน้ได้กต้็องมีการสร้างขึน้มาด้วยอปุาทาน เป็นอหงัการ เป็นมมงัการขึน้มา

ดังที่กล่าวมาแล้ว ก็เกิดเป็นตัวเราขึ้นมา. แล้วเมื่อเกิดเป็นตัวเราขึ้นมา ตัวเราท�าดีก็

มคีวามดเีป็นของเรากเ็กดิเป็นคนดขีึน้มาทนัท ีท�าช่ัวกม็คีวามช่ัวเป็นของเรากเ็กดิเป็น

คนชั่วขึ้นมาทันที ความจริงเป็นดังนี้. เพราะฉะนั้น เมื่อพิจารณาดูให้ดีแล้วจะเห็นว่า

ชาติภพนั้นหรือภพชาตินั้นมีอยู่ในปัจจุบันนี้ทุกขณะ เป็นสัจจะคือความจริง.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๗



ครั้งที่ ๙ 

ความรู้จักอุปาทาน

บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

จะแสดงพระเถราธิบายเร่ืองสัมมาทิฏฐิ ท่ีท่านพระสารีบุตรเถระได้แสดงแก่

ภิกษุทั้งหลายผู้ถามปัญหาเรื่องสัมมาทิฏฐิ ซึ่งท่านก็ได้แสดงมาโดยล�าดับตามที่ภิกษ ุ

ทั้งหลายถาม. คือเม่ือท่านตอบจบไปคราวหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายก็ถามท่านอีกว่ายังมี

อธบิายอย่างอ่ืนอีกหรอืไม่. ท่านกต็อบว่าม ีแล้วท่านกอ็ธบิายไป. จบแล้วภกิษทุัง้หลาย

กถ็ามท่านอีกว่ายังมีอธบิายเป็นอย่างอ่ืนต่อไปอกีหรอืไม่. ท่านกต็อบว่าม.ี ท่านกอ็ธิบาย

ไปจนถึงเข้าหมวดแห่งธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น อันโยงกันไปเป็นลูกโซ่ ซึ่งเรียกว่า 

ปฏิจจสมปุบาท. กไ็ด้น�าเอาพระเถราธบิายนีม้าแสดงโดยล�าดบัจนถงึท่านตอบปัญหาที่

ภิกษุทั้งหลายถามดังกล่าวในข้ออุปาทาน ซึ่งสืบเนื่องมาจากภพซ่ึงได้แสดงไปแล้ว.  

โดยที่ภพมีขึ้นก็เพราะมีอุปาทาน ท่านจึงได้จับอธิบายสัมมาทิฏฐิในข้ออุปาทานนี้ คือ

ท่านได้มเีถราธบิายโดยใจความว่าสมัมาทฏิฐ ิคอืความเหน็ชอบ กค็อืรูจ้กัอปุาทาน รูจ้กั
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เหตเุกดิขึน้แห่งอุปาทาน รูจ้กัความดบัอุปาทาน รูจ้กัทางปฏบัิตใิห้ถึงความดบัอปุาทาน. 

และท่านก็ได้แสดงอธิบายในข้อแรก คือข้อที่ว่า

รู้จักอุปาทาน จ�าแนกอุปาทานออกเป็น ๔ คือ กามุปาทาน ความยึดถือ 

กาม ทฏิฐปุาทาน ความยดึถอืทฏิฐ ิสลีพัพตปุาทาน ความยดึถอืศลีและพรต อตัตวา-

ทุปาทาน ความยึดถือวาทะว่าตน. รู้จักอุปาทาน ก็คือรู้จักอุปาทานทั้ง ๔ นี้.

รู้จักเหตุเกิดแห่งอุปาทาน ก็คือรู้จักว่าอุปาทานเกิดขึ้นก็เพราะตัณหาเกิดขึ้น 

ตัณหาจึงเป็นเหตุเกิดแห่งอุปาทาน.

รู้จักความดับอุปาทาน ก็คือรู้จักว่าตัณหาดับอุปาทานก็ดับ.

รูจั้กทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัอปุาทาน กค็อืรู้จกัว่ามรรคมอีงค์ ๘ มสัีมมาทฏิฐิ 

เป็นต้น เป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับอุปาทาน.

อุปาทาน ๔

จะได้แสดงอธบิายอุปาทานท้ัง ๔ ก่อน. อปุาทาน นัน้แปลกนัว่า ความยดึถือ. 

ได้มีพระพุทธาธิบายซึ่งท่านพระสารีบุตรน�ามาอธิบายว่า อุปาทานมี ๔ ก็คือ

ความยดึถอืกาม

ข้อหนึง่ กามปุาทาน ความยดึถอืกาม. กามนัน้ก็ได้แก่วตัถุกาม กับกิเลสกาม. 

ดังที่ได้เคยอธิบายแล้ว ยึดถือกาม ก็คือยึดถือกามที่เป็นวัตถุกาม อันได้แก่รูปเสียง

กลิน่รสโผฏฐัพพะท่ีน่ารกัใคร่ปรารถนาพอใจทัง้หลาย ว่าเป็นของเราว่าน่ารกัใคร่ปรารถนา

พอใจด้วยกิเลสกาม. 

อนัอาการทีย่ดึถอืนี ้เมือ่แสดงเป็นกลาง ๆ ท่านกไ็ด้แสดงอาการทียึ่ดถือดังนี้

ว่า เอต ํมม นีเ่ป็นของเรา เอโสหมสมิฺ เราเป็นนี ่เอโส เม อตตฺา นีเ่ป็นอตัตาตวัตน

ของเรา. แต่ในข้อกามุปาทานนี ้อธบิายแต่เพยีงว่า ยึดถือว่าเป็นของเรา. จะเข้าใจได้ง่าย 
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คอืยดึถือว่ารูปเสยีงเป็นต้น ท่ีน่ารกัใคร่ปรารถนาพอใจเป็นของเรา. แต่กช็ือ่ว่าได้ยึดถอื

เอาตัวกเิลสกาม คือตวัความรกัความใคร่ความปรารถนาความพอใจนัน้ไว้ด้วย ไม่ปล่อย

ความรักความใคร่ความปรารถนาความพอใจในวัตถุนั้น ๆ. เม่ือเป็นดั่งนี้จึงได้ยึดถือ

วัตถุนั้น ๆ ที่รักที่ใคร่ที่ปรารถนาที่พอใจ. ถ้าไม่มีความรักความใคร่ความปรารถนา 

ความพอใจอันเป็นกิเลสกาม วัตถุนั้น ๆ ก็ไม่เป็นวัตถุกาม. เป็นแต่เพียงวัตถุเฉย ๆ. 

ดังเช่นท่านที่สิ้นอาสวกิเลสแล้วเป็นพระอรหันต์ ไม่มีกิเลสกาม คือความรักความใคร่

ความปรารถนาความพอใจอันเป็นตัวกิเลสอยู่ในจิตใจ เพราะท่านละได้หมดส้ิน.  

เพราะฉะน้ัน เม่ือท่านเหน็รปูอะไรทางตา รูปนัน้กไ็ม่เป็นวตัถกุามของท่าน เพราะท่าน

เห็นรูปน้ันแล้ว ท่านไม่รกัไม่ใคร่ไม่ปรารถนาไม่พอใจ ท่านพรากจิตออกจากรปูนัน้ได้.  

ท่านได้ยินอะไรทางหู ได้ทราบกลิ่นทราบรสทราบโผฏฐัพพะทางจมูกทางลิ้นทางกาย 

ก็เช่นเดียวกัน ท่านคิดนึกอะไรทางใจก็เช่นเดียวกัน. ทุก ๆ อย่างไม่เป็นวัตถุกาม 

ของท่าน. ท่านพรากจิตออกจากวัตถุคือรูปเสียงกล่ินรสโผฏฐัพพะทั้งหลายทั้งปวงได้.  

รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะทัง้ปวงนัน้ไม่เป็นทีร่กัใคร่ปรารถนาพอใจของท่าน จงึไม่เป็น

วัตถุกามของท่าน เป็นวัตถุเฉย ๆ. 

พระอรหนัต์ท่ียงัด�ารงชวีติอยูนั่บแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ได้ทรงเห็นรูปอะไร

ทางตา ได้ยินเสียงอะไรทางหู ทราบกลิ่นทราบรสทราบโผฏฐัพพะทางจมูกทางล้ิน 

ทางกาย รูค้ดิเรือ่งอะไรทางใจเช่นเดยีวกนักบัคนทัง้หลาย แต่ว่าท่านไม่มกีเิลสกามอยู่

ในใจทีจ่ะออกไปรกัใคร่ปรารถนาพอใจในทุก ๆ สิง่ทีท่่านได้เหน็ได้ยนิเป็นต้นเหล่านัน้. 

เพราะฉะนัน้ จงึไม่ใช่เป็นวตัถกุามของท่าน เป็นวัตถุเฉย ๆ ท้ังนีก้เ็พราะท่านละอปุาทาน

คอืความยดึถอืได้หมดส้ิน. โดยตรงก็ไม่ยดึถอืกเิลสกามน่ันแหละ ไม่ยดึถือเอาความรกั

ความใคร่ความปรารถนาความพอใจเอาไว้ในใจ ละได้หมด. เพราะฉะนั้น จึงไม่ยึดถือ

วัตถุทั้งหลายอันเรียกว่าวัตถุกามนั้น

แต่ว่าสามัญชนทั้งหลายนั้นยังมีกิเลสกามอยู่ในใจ ยังมีความรักความใคร ่

ความปรารถนาความพอใจ ยังไม่ปล่อยยังไม่วางความรักความใคร่ความปรารถนา  

ความพอใจในวตัถท้ัุงหลายท่ีเหน็ท่ีได้ยินเป็นต้น. เพราะฉะนัน้ จึงชือ่ว่าได้มคีวามยึดถือ
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อยู่ในตัวกิเลสนี้ด้วย. และเป็นข้อส�าคัญ เมื่อมีความยึดถืออยู่ในตัวกิเลสนี้ จึงท�าให้มี

ความยึดถืออยู่ในตัววัตถุที่เห็นที่ได้ยินเป็นต้น. ท�าให้วัตถุนั้น ๆ เป็นวัตถุกามขึ้นมา. 

และเมือ่กล่าวกนัอย่างสามัญเข้าใจง่ายก็กล่าวว่ายดึถอืวตัถกุาม. แต่อันท่ีจรงิน้ันยึดถอื

กิเลสกามน่ันแหละ ยึดถือความรักความใคร่ความปรารถนาความพอใจไว้ ไม่ปล่อย 

ไม่วาง. อนันีแ้หละเป็นสิง่ส�าคญัและอันนีแ้หละทีเ่ป็นตวักามุปาทาน ความยึดถือกาม.

อาการทั้ง ๓ ของความยดึถอืกาม

และเมื่ออธิบายดังนี้ ก็เอาเข้าในอาการทั้ง ๓ ของอุปาทานนั้นได้ คือ ยึดถือ

ว่านี่เป็นของเรา เราเป็นนี่ นี่เป็นอัตตาตัวตนของเรา. คือยึดถือเอาเป็นของเราด้วย 

และเราเป็นนี่ด้วย นี่เป็นอัตตาตัวตนของเราด้วย. 

ยึดถือว่าน่ีเป็นของเรา ก็คือยึดถือว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเหล่านี้เป็น 

ของเรา ตลอดจนถึงยึดถือว่านี่เป็นความรักของเรา ความใคร่ของเรา ความปรารถนา

ของเรา ความพอใจของเรา.

ยดึถือว่าเราเป็นนี ่กคื็อตวัเรากเ็ป็นรปูเป็นเสยีงเป็นกลิน่เป็นรสเป็นโผฏฐพัพะ 

ตัวเราก็คือเป็นความรัก เป็นความใคร่ ความปรารถนา ความพอใจ.

ท้ังหมดน้ีประกอบขึ้นเป็นอัตตาตัวตนของเรา. เป็นอันว่าตัวตนของเรานั้น 

จะต้องประกอบด้วยความรกัความใคร่ความปรารถนาความพอใจ. จะต้องประกอบด้วย

รูปด้วยเสียงด้วยกลิ่นด้วยรสด้วยโผฏฐัพพะที่น่ารักใคร่ ปรารถนา พอใจทั้งหลาย 

รวมอยู่ในตัวเรา. และเราก็เป็นสิ่งเหล่านี้ สิ่งเหล่านี้ก็เป็นของเรา. เช่นเดียวกับอวัยวะ

ในร่างกายเช่นแขนขาเป็นต้น อวัยวะในร่างกายทุกส่วนนี้จะกล่าวว่าเป็นของเราก็ได้ 

เช่นว่าศีรษะของเรา แขนของเรา ขาของเรา จะกล่าวว่าเราเป็นอวัยวะเหล่านี้ก็ได้  

เช่นว่าในการถ่ายรูป ก็ต้องถ่ายเอาอวัยวะเหล่าน้ีนั้นแหละที่รวมกันเข้า มีศีรษะมีมือ 

มีขามีล�าตัว และเมื่อเราเห็นรูปของอวัยวะต่าง ๆ เหล่านี้. เราก็เข้าใจว่านี่แหละเป็น 

ตัวเรา และเราก็เป็นอวัยวะเหล่านี้ อวัยวะเหล่านี้นี่แหละก็เป็นตัวเรา.
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เพราะฉะนั้น ตามตัวอย่างนี้จะพึงเห็นได้ว่า อุปาทานคือความยึดถือนั้น  

เมื่อจะกล่าวให้ครบถ้วน ก็ต้องกล่าวดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ว่า 

เอต ํมม นีเ่ป็นของเรา เช่นนีเ่ป็นขาของเรา เป็นแขนของเรา เป็นศรีษะของเรา

เอโสหมสมฺ ิเราเป็นนี ่กค็อื เรากเ็ป็นศรีษะ เป็นแขน เป็นขา เป็นต้นน่ีแหละ.

ดังตัวอย่างที่ว่า เมื่อเห็นรูปถ่าย รูปถ่ายนั้นก็ถ่ายเอาอวัยวะต่าง ๆ นี้แหละ

รวมกันเข้า เราก็เป็นศีรษะเป็นแขนเป็นขาเป็นต้นนี่แหละ และนี่แหละก็เป็นอัตตา 

ตัวตนของเรา คือทั้งหมดเป็นอัตตาตัวตนของเรา. เพราะฉะนั้น แม้ในข้อกามุปาทาน 

ยึดถือกาม ก็คือยึดถือด้วยอาการดังกล่าวมานี้. และก็ลึกซึ้ง ไม่ใช่เพียงวัตถุเท่านั้น 

ยึดถือตัวความรักความใคร่ความปรารถนาความพอใจอันเป็นตัวกิเลสกามไว้ด้วย  

ไม่ปล่อย ไม่วาง. ถ้าหากว่าปล่อยวางตวักิเลสนีไ้ด้ ตัววัตถุกป็ล่อยได้ทันท ีไม่เป็นทีต่ดิ

ไม่เป็นท่ียึด. ความส�าคัญจึงอยู่ที่ความยึด อยู่ที่ตัวกิเลส ยึดถืออยู่ที่ตัวความรัก 

ความใคร่ความปรารถนาความพอใจดังที่กล่าวมาแล้ว. นี้คือกามุปาทาน ความยึดถือ

กามอันสามัญชนมีอยู่ ยังละไม่ได้.

ความยดึถอืทฏิฐคิอืความเห็น

ข้อท่ีสอง ทิฏุปาทาน ยึดถือทิฏฐิคือความเห็น. อันความเห็นนี้หมายถึง 

ความเห็นผิด ยึดถือความเห็นผิด. แต่ว่าที่ยังยึดถืออยู่ก็เพราะว่ายังไม่รู้ว่าเห็นผิด.  

เมือ่รู้ว่าเห็นผดิเมือ่ใดกย่็อมจะละความเหน็ผดินัน้ได้เม่ือนัน้. ทีก่ล่าวว่าความเห็นผดินี้

พระพุทธเจ้าตรัสเรียก. ค�าว่า ทิฏฐิ นี้มีค�าประกอบเพื่อให้ชัด.

ถ้าเห็นผิดก็เรียกว่า มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด.

ตรงกันข้ามคือเห็นถูกเห็นชอบ ก็เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ.

แต่ว่ามักจะกล่าวกลาง ๆ คือไม่มีมิจฉา ไม่มีสัมมาน�า กล่าวว่าทิฏฐิเฉย ๆ. 

และเมื่อกล่าวว่าทิฏฐิเฉย ๆ ก็มักจะหมายถึงความเห็นผิด และยืนยันอยู่ในความเห็น

ผิดน้ี. อาการที่ยืนยันอยู่ในความเห็นผิดนี้ เป็นตัวอุปาทานคือความยึดถือ อันท�าให ้

ดื้อดึงถือรั้นอยู่ในความเห็นของตนนั้นที่ผิด ๆ.
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มจิฉาทฏิฐ ิ๓

ความเห็นผิดนี้มีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับชั้นหยาบขึ้นไปจนถึงชั้นละเอียด.

ส�าหรับทีเ่ป็นระดบัชัน้หยาบ คอืมจิฉาทฏิฐใินอกศุลกรรมบถฝ่ายมโนกรรม. อนัมโนกรรม

อันเป็นฝ่ายอกุศลน้ีได้แก่ อภิชฌา ความโลภเพ่งเล็งส่ิงของของผู้อื่นมาเป็นของตน 

พยาบาท ความมุ่งร้ายหมายล้างผลาญ และ มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด. มิจฉาทิฏฐินี้

ท่านแสดงไว้อีก ๓ คือ

อกิริยทิฏฐิ  ความเห็นว่าไม่เป็นอันท�า

อเหตุกทิฏฐิ  ความเห็นว่าไม่มีเหตุ

นัตถิกทิฏฐิ  ความเห็นว่าไม่มี

อกริยิทฏิฐิ

ข้อแรก อกริยิทฏิฐ ิความเหน็ว่าไม่เป็นอนัท�านัน้ กค็อืปฏเิสธบญุปฏเิสธบาป 

ว่าการกระท�าไม่มเีป็นบญุ ไม่มเีป็นบาป. สว่นทีว่า่ดหีรือชัว่นัน้เกีย่วแก่ปัจจัยภายนอก

คือบุคคลอื่น. เม่ือบุคคลอ่ืนรู้เห็น ก็ว่าดีบ้างไม่ดีบ้าง ยกย่องบ้างลงโทษบ้าง. แต่ถ้า

ไม่มีผู้อื่นรู้เห็นก็ไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีดีไม่มีชั่ว เป็นเพียงการกระท�าเท่านั้น.

อกิริยทิฏฐิดังกล่าวมานี้ผิดหลักพระพุทธศาสนา เพราะหลักพุทธศาสนานั้น

แสดงว่า การท�าของบุคคล เมื่อเจตนาจงใจท�า การที่เป็นบาปก็เป็นบาป การที่เป็น

บญุกเ็ป็นบุญ. คนอืน่จะรูจ้ะเหน็จะยกย่องชืน่ชมจะลงโทษ หรอืไม่รูไ้ม่เหน็กต็าม เมือ่จงใจ

ท�าการที่เป็นบาปแล้ว ก็เป็นบาปอยู่น่ันเอง จงใจท�าการที่เป็นบุญแล้ว ก็เป็นบุญอยู่

นั่นเอง. จึงมีบุญมีบาปมีดีมีชั่ว หรือเรียกว่ามีกรรมดีกรรมชั่ว.
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อเหตุกทฏิฐิ

ข้อสอง อเหตุกทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่มีเหตุ คือเมื่อได้รับผลดีผลร้ายต่าง ๆ  

กเ็หน็ว่าเป็นไปตามคราว คอืคราวทีม่โีชคดีกไ็ด้รบัผลดต่ีาง ๆ คราวท่ีมโีชคร้ายกไ็ด้รบั

ผลไม่ดีต่าง ๆ ไม่มีเหตุอะไรท่ีจะมาท�าให้ได้ผลดีผลร้าย เป็นไปตามคราวตามเวลา 

ตามโชคดีโชคร้ายเคราะห์ดีเคราะห์ร้ายเท่านั้น.

ความเห็นดังนี้ผิดหลักพุทธศาสนา เพราะตามหลักพุทธศาสนานั้นแสดงว่า 

ผลย่อมเกิดแต่เหตุ ผลดีก็เกิดจากเหตุที่ดี ผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดี. แม้ว่าตนเอง

จะยังไม่สามารถรู้ถึงเหตุของผลนั้น ๆ ได้ ผลนั้น ๆ ก็ต้องมีเหตุอยู่นั่นเอง หาได้เป็น

ไปตามคราวแห่งโชคเคราะห์ดีหรือไม่ดีดังกล่าวนั้นไม่. ดังที่ตรัสแสดงไว้ว่าผลดีก็เกิด

จากกรรมดี ผลชั่วก็เกิดจากกรรมชั่ว. 

นัตถกิทฏิฐิ

ข้อทีส่าม นตัถกิทฏิฐ ิความเหน็ว่าไม่ม ีคอืไม่มสีิง่ทีเ่รยีกว่าสมมตสัิจจะ ไม่มี

สิ่งที่เรียกว่าคติธรรมดาหรือคลองธรรมตามเหตุและผล ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสมมติสัจจะ

น้ันก็เป็นต้นว่าไม่มีมารดาบิดา. สัตว์บุคคลเกดิสืบเชือ้สายกันมาตามเรือ่งตามราวเท่านัน้ 

จึงไม่มีใครที่จะต้องนับถือว่าเป็นบิดาเป็นมารดา. แม้ที่นับถือว่าสมณพราหมณ์ก็ไม่มี 

ไม่มีภิกษุไม่มีสามเณรเป็นต้น. แม้ท่ีนับถือกันอย่างอื่นเป็นนั่นเป็นนี่ก็ไม่มี. และไม่มี

เหตุผลที่เป็นคติธรรมดาหรือที่เป็นไปตามคลองธรรม. คือ คติธรรมดาหรือที่เป็นไป

ตามคลองธรรมเช่นท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า จักท�ากรรม 

อันใดไว้ ดีหรือชั่วก็จักต้องเป็นผู้รับ ต้องเป็นทายาทรับผลของกรรมนั้น. ไม่มีเหตุ  

ไม่มีผล คือไม่มกีรรมดไีม่มผีลด ีไม่มกีรรมชัว่ไม่มผีลช่ัว. ดงันัน้ เป็นอนัว่า นตัถิกทิฏฐิ 

ความเห็นว่าไม่มีนี้ ปฏิเสธสมมติสัจจะทั้งหมด ปฏิเสธคลองธรรมทั้งหมด.

ความเหน็ดงันีผ้ดิคตทิางพทุธศาสนา เพราะทางพทุธศาสนานัน้ สอนให้นบัถอื

สมมติสัจจะ ความจริงโดยสมมติ. และสอนคลองธรรมคติธรรมดา คือสอนให้บุตร
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ธิดาเคารพนับถือมารดาบิดา เป็นกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดา. สอนให้มารดาบิดา

ปฏิบัติตนให้เป็นบุพการี เป็นพรหมของบุตรธิดา. สอนว่ามีสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติ

ชอบทีพ่งึนบัถอื เช่นมภีกิษมุสีามเณร และมีบคุคลท่ีได้รับสมมติบญัญัติแต่งต้ังในฐานะ

ต่าง ๆ. พระพุทธศาสนาสอนให้ปฏิบัติตามคลองธรรม ให้รับรู้ในคลองธรรมหรือ

คตธิรรมดาดังทีย่กมากล่าวข้างต้นน้ัน. ว่าจกัท�ากรรมอันใดไว้ ดหีรอืชัว่ กจ็กัต้องเป็น

ทายาทรับผลของกรรมนัน้ ท�าดไีว้กร็บัผลดเีป็นทายาทรบัผลดี. ท�าช่ัวกเ็ป็นทายาทรับ

ผลที่ชั่ว เป็นเหตุเป็นผลตามคติธรรมดา.

โทษของมจิฉาทฏิฐิ

ฉะนั้น มิจฉาทิฏฐิทั้ง ๓ นี้ คือ อกิริยทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่เป็นอันท�า  

อเหตุกทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่มีเหตุ นัตถิกทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่มี จึงเป็นความเห็นผิด

อย่างร้ายแรง ซึง่เมือ่มคีวามยึดถืออยูใ่นมจิฉาทฏิฐนิีม้ากจนดิง่ลงอนัเรยีกว่า นยิตมจิฉา-

ทิฏฐิ มีความเห็นผิดที่ดิ่งลงแล้ว ก็ให้เกิดโทษมหันต์. ท�าให้ไม่รับรองกรรมที่เป็นบุญ

เป็นบาป ไม่รบัรองผลต่าง ๆ ท่ีท่านผูรู้ไ้ด้แสดงรบัรองว่าเกดิจากเหต.ุ ไม่รับรองสมมติ

สัจจะ ไม่รับรองคลองธรรมหรือคติธรรมดาทั้งสิ้น ซึ่งทางพุทธศาสนาถือว่าผู้ที่มีความ

เห็นดังนี้แล้ว จมดิ่งลงไปสู่อบายคือภูมิภพที่เสื่อม. กล่าวได้ว่าตั้งแต่ชาตินี้ ถ้าใครมี

ความเห็นดัง่นี ้ยิง่ดิง่ลงไปแล้วหรอืแนบแน่นแล้ว เพราะมอีปุาทานความยดึถอือยูอ่ย่าง

แรงแล้ว ก็ยิ่งดิ่งลงเหวลงนรกไปทีเดียว. เป็นความเห็นผิดที่ต้องละจึงจะสามารถ 

ยกตนขึ้นสู่ภูมิชั้นของมนุษย์ของบุคคลที่เป็นระดับสามัญชนคนดีได้.

เพราะฉะน้ัน ความยึดถือความเหน็ผดิในข้อนีจึ้งให้โทษอย่างมหันต์. ผูท้ีนั่บถอื

พทุธศาสนานัน้กล่าวได้ว่า ย่อมละความเห็นผดิอนัมโีทษมหนัต์อนัร้ายแรงนีไ้ด้ด้วยกนั 

จงึได้เป็นพทุธศาสนกิผูนั้บถอืพุทธศาสนาได้. ถ้ายงัละไม่ได้กย่็อมจะไม่นบัถอืพทุธศาสนา

หรือย่อมจะท�าลายพทุธศาสนา หรอืแม้ย่อมจะท�าลายศาสนาทกุอย่างทกุศาสนาทีส่อน

ให้ละชั่วท�าดีแม้ในขั้นสามัญ.
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สัสสตทฏิฐแิละอุจเฉททฏิฐิ

มาถึงมจิฉาทฏิฐทิีเ่ป็นระดับมโีทษน้อยเข้า กเ็ป็นมจิฉาทฏิฐทิีเ่รยีกว่า สสัสตทฏิฐิ 

ความเห็นว่าเที่ยง กับ อุจเฉททิฏฐิ ความเห็นว่าขาดสูญ.

สัสสตทิฏฐิ ความเห็นว่าเที่ยงนั้นก็คือเห็นว่าในปัจจุบันนี้ก็มีอัตตาคือตัวตน. 

เมือ่กายน้ีแตกสลาย อัตตาคอืตวัตนกไ็ม่แตกสลายไปถอืชาตภิพใหม่ และกเ็ป็นไปดงันี้

ตลอดไป. มีอัตตาคือตัวตนที่ไม่ตายอยู่ดังนี้ตลอดไป. ท่ีตายนั้นเป็นแต่เพียงร่างกาย

สังขารเท่านั้น

อีกข้อหนึ่ง อุจเฉททิฏฐิ ความเห็นว่าขาดสูญ คือเห็นว่ามีอัตตาตัวตนอยู่ใน

ชาตินี้เท่านั้น เมื่อร่างกายอันนี้แตกสลาย อัตตาตัวตนก็แตกสลายไปพร้อมกัน ไม่มี

อัตตาตัวตนที่จะไปถือชาติภพใหม่.

ความเหน็แรก สสัสตทฏิฐ ิคอืเหน็ว่าตายเกดิ คอืเหน็ว่าตายเกดิ เกดิกนัเรือ่ย

ไปไม่มีสิ้นสุด. ความเห็นหลัง อุจเฉททิฏฐิ คือเห็นว่าตายสูญไม่เกิด. คนโดยมากนั้น

ก็มักจะเห็นกันว่าตายเกิด. แต่ก็มีบางคนที่เห็นว่า ตายสูญไม่เกิดเพราะว่าไม่เห็นว่ามี

อะไรไปเกิด. เมื่อตายแล้วก็หมดลมหายใจ ก็เป็นซากศพ ไม่ปรากฏว่ามีอัตตาอะไร 

ไม่รู้ไม่เห็นอัตตาอะไรว่าไปเกิด. คนบางคนจึงลงความเห็นว่าตายสูญ. อันที่จริงก็เป็น

อย่างนั้น คือว่าคนสามัญทั่วไปนั้นไม่รู้ไม่เห็นว่ามีอะไรไปเกิด. เมื่อใครตายหมดลม

หายใจ ก็น�าไปเผาไปฝังกัน แต่แม้เช่นนั้นคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ก็ปรากฏว่า เชื่อกันว่า

ตายเกิด เพราะเชื่อต่อค�าสอนของศาสดาที่สอนว่าตายเกิด หรือว่าปรากฏเหตุการณ์

บางอย่างเช่นฝันเห็นคนที่ตายไปแล้ว หรือปรากฏภาพของคนที่ตายไปแล้ว เป็นต้น.

แต่แม้เช่นนั้น ความเห็นดังน้ีก็ผิดหลักพุทธศาสนา เพราะพุทธศาสนานั้น  

ไม่สอนว่า ตายเกดิกนัเรือ่ยไปและไม่สอนว่าตายสญู ซ่ึงเป็นค�าสอนทีแ่สดงตายตัวไป

ฝ่ายเดียว. แต่ว่าสอนจ�าแนกตามเหตุและผล อันเรียกว่า วิภัชวาทะ กล่าวจ�าแนก 

ตามเหตุและผล คือเมื่อมีเหตุให้เกิดก็เกิด เมื่อสิ้นเหตุให้เกิดก็ไม่เกิด. ดังเช่นใน 
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เถราธบิายของท่านพระสารีบตุรทีไ่ด้กล่าวมาแล้วว่า ชรามรณะ มขีึน้ก็เพราะมีชาติคือ

ความเกิด. ชาติคือความเกิดมีขึ้นก็เพราะมีภพ ดั่งนี้. ก็แปลว่าเมื่อยังมีเหตุปัจจัย 

ให้เกิดก็ต้องเกิด. เมื่อสิ้นเหตุปัจจัยให้เกิดก็ไม่เกิด. คือเม่ือตัดตัณหาได้สิ้นเชิง  

สิ้นกิเลสหมดก็ไม่เกิด. แต่แม้ไม่เกิดก็ไม่แสดงว่าสูญ. ถ้าเห็นว่าพระอรหันต์สูญก ็

เรียกว่าเป็นความเห็นผิดอีกเหมือนกัน.

เพราะฉะนั้น แม้ความเห็นทั้ง ๒ นี้ก็เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด  

แต่เป็นความเห็นผิดที่ยังไม่ถือว่ามีโทษร้ายแรงเหมือนอย่างดัง ๓ ข้อข้างต้น. แต่คน

ทั่วไปก็ยังมีความเห็นดังนี้อยู่เป็นอันมาก.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจท�าความสงบสืบไป

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๗



ครั้งที่ ๑๐ 

ความรู้จักอุปาทาน (ต่อ)

บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ทบทวนมจิฉาทฏิฐิ

ได้แสดงเรื่องสัมมาทิฏฐิตามเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระมาถึงข้อ

อปุาทาน. และข้ออุปาทานนีก้ก็�าลังอธิบายทฏิฐปุาทาน ความยดึถอืทฏิฐคิอืความเหน็. 

และก็ได้แสดงถึงทิฏฐิคือความเห็นผิดต่าง ๆ ที่เป็นอย่างรุนแรง เป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิ 

ความเห็นผิดที่ดิ่งลง คือ

อกิริยทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่เป็นอันกระท�า คือไม่มีบุญไม่มีบาป.

อเหตุกทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่มีเหตุ คือผลท่ีได้ต่าง ๆ บังเกิดขึ้นตามคราว 

แห่งโชคเคราะห์.
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นตัถกิทฏิฐิ ความเหน็ว่าไม่มี เป็นการปฏเิสธสมมตสัิจจะ ความจรงิโดยสมมติ 

ปฏเิสธคตธิรรมดา เช่นคตกิรรมและผลของกรรม เป็นความเห็นท่ีผดิหลักพุทธศาสนา

สิ้นเชิง.

เพราะฉะนัน้ พระอาจารย์จงึแสดงว่า ความเหน็ผดิทัง้ ๓ นี ้ห้ามทัง้สคุต ิคอื 

คตทิีด่ ีห้ามทัง้มรรคผลนพิพาน. และได้แสดงต่อไปถงึทฏิฐคิอืความเหน็ ๒ อย่าง คอื

สัสสตทิฏฐิ ความเห็นว่าเที่ยง.

อุจเฉททิฏฐิ ความเห็นว่าขาดสูญ.

กล่าวสั้นง่าย ๆ คือเห็นว่าตายเกิดกับเห็นว่าตายสูญ. แต่ต้องเข้าใจว่าเห็นว่า

ตายเกิดที่เป็นสัสสตทิฏฐินั้น คือต้องเกิดกันร�่าไปไม่มีสิ้นสุด. แต่กล่าวสั้นว่า เห็นว่า

ตายเกิด กับเห็นว่าตายสูญ.

สัมมาทฏิฐใินอรยิสัจจ์

อนัความเหน็ดงันีเ้ป็นความเหน็ทีผ่ดิจากสัมมาทฏิฐใินอรยิสัจจ์ คอืสัมมาทฏิฐิ

ในองค์มรรค. สมัมาทฏิฐคิอืความเหน็ชอบในองค์มรรคในอรยิสจัจ์นี ้แสดงเป็น วภิชัวาทะ 

คือกล่าวจ�าแนกตามเหตุและผล. ทุกข์ เป็น ผล สมุทัย เป็น เหตุ นิโรธ เป็น ผล

มรรค เป็น เหตุ.

ทุกข์กับสมุทัยเป็นผลและเหตุ ในด้านก่อทุกข์.

นิโรธกับมรรคเป็นผลและเหตุ ในด้านดับทุกข์.

ส�าหรับในด้านก่อทุกข์นั้น คือทุกข์กับสมุทัย. ทุกข์นั้นก็ดังท่ีได้สวดได้ทราบ

กนัอยูแ่ล้วเนอืง ๆ เริม่ต้นด้วย ชาตปิิ ทุกขฺา แม้ความเกดิเป็นทกุข์ คอื ชาตเิป็นทกุข์

และสมุทัยนั้นก็ได้แก่ ตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยาก. ฉะนั้น เมื่อยังมีตัณหาเป็น

สมทุยัอยู ่กจ็ะต้องมทีกุข์มชีาตคิวามเกดิ เป็นต้น. กล่าวสัน้เมือ่ยงัมตีณัหาอยูก่ต้็องเกดิ.
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ส่วนนโิรธและมรรคนัน้เป็นผลและเหต ุในด้านดบัทกุข์. นโิรธคอืดบัตณัหาได้

ก็ดับทกุข์ได้. กล่าวโดยตรงกคื็อ เมือ่ดับตณัหาได้ กด็บัทุกข์ตัง้ต้นแต่ชาตคิอืความเกดิได้. 

ฉะนั้น เมื่อดับตัณหาได้ ก็ไม่เกิดอีก. แต่ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติในเหตุคือมรรคมีองค์ ๘.

ฉะน้ัน ตามหลักพุทธศาสนาจึงไม่ยืนยันตายตัวว่าตายเกิด และไม่แสดงว่า

ตายสูญ แต่แสดงไปตามเหตุผล. เม่ือยังมีตัณหาอยู่ก็ยังต้องเกิด. เมื่อดับตัณหาได้  

สิ้นตัณหาเสียได้ ก็สิ้นชาติคือความเกิด คือไม่เกิดอีก. ฉะนั้น ตามหลักพุทธศาสนา 

จึงตายเกิดกันตลอดเวลาที่ยังมีตัณหา. แต่เมื่อดับตัณหาได้จึงจะไม่เกิดอีก. แต่แม้ไม่

เกิดอีกก็ไม่แสดงว่าตายสูญ.

ดังได้มีเรื่องเล่าว่า มีพระรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลได้เที่ยวกล่าวว่าพระอรหันต์

ตายสญู ท่านพระสารบีตุรได้เรยีกเอาพระรปูนัน้มาและกไ็ด้ถามว่า เธอเทีย่วพดูดัง่นัน้

จริงหรือ. พระรูปน้ันก็ตอบรับว่าจริง เท่ียวพูดไปอย่างนั้นจริงว่าพระอรหันต์ตายสูญ. 

ท่านพระสารบีตุรกถ็ามว่า อะไรเป็นพระอรหนัต์ รปูเป็นพระอรหนัต์หรอื. พระรปูนัน้

กต็อบว่าไม่ใช่. ท่านกถ็ามไปโดยล�าดบั และพระรูปนัน้ก็ตอบไปโดยล�าดบั ด่ังนี.้ เวทนา

เป็นพระอรหนัต์หรอื. ไม่ใช่. สญัญาเป็นพระอรหันต์หรอื. ไม่ใช่. สงัขารเป็นพระอรหันต์

หรือ. ไม่ใช่. วิญญาณเป็นพระอรหันต์หรือ. ไม่ใช่. ท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวว่า  

กเ็มือ่เธอได้ตอบว่า รปูเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณมใิช่เป็นพระอรหันต์ ท�าไมจึงกล่าว

ว่าพระอรหันต์ตายสูญ. พระรูปนั้นจึงได้ยอมรับว่า ที่กล่าวไปนั้นเป็นการกล่าวไปด้วย

ความไม่รู้ และมิได้เฉลียวคิดตามที่ท่านพระสารีบุตรได้ถามและตนก็ได้ตอบไปนั้น

สิ้นตัณหา สิ้นเชื้อที่ท�าให้เกดิ

พิจารณาดูตามค�าถามและค�าตอบนี้จับความได้ว่า ที่เรียกว่าตายนั้นก็คือ 

ขนัธ์ ๕ แตกท�าลาย. แต่เม่ือขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เป็นพระอรหนัต์. ครัน้ขนัธ์ ๕ แตกท�าลาย

ท�าไมจึงกล่าวว่าพระอรหันต์ตายสูญ. แต่ท่านก็ไม่ได้เฉลยว่าเมื่อไม่ตายสูญแล้วเป็น

อย่างไร. แต่ว่าได้มีพระพุทธภาษิตแสดงไว้โดยอุปมา ว่าเหมือนอย่างไฟที่ต้องลมพัด

ดับไป หรือว่าไฟที่สิ้นเชื้อดับไป. ดับไฟน้ันเม่ือมีเชื้อก็ติดขึ้นมาอีก. และเม่ือส้ินเชื้อ 
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ก็ดับ. และเมื่อไม่มีเช้ือที่จะก่อให้เกิดไฟขึ้นอีก ไฟก็ไม่เกิด. แต่ว่าไฟน้ันก็ไม่ควรจะ

กล่าวว่าสูญ เพราะเม่ือมีเชื้อไฟก็เกิดขึ้นอีก หากไม่มีเช้ือไฟจึงจะไม่เกิดขึ้นมาอีก.  

พระอรหันต์นั้นสิ้นกิเลสซึ่งเป็นเชื้อให้เกิดแล้ว. ยกตัณหาขึ้นมาเป็นข้อแสดง ก็คือสิ้น

ตณัหาแล้วสิน้เชือ้ทีใ่ห้เกดิแล้ว. เพราะฉะนัน้ ท่านจงึไม่เกดิอกี แต่กไ็ม่สูญ. พจิารณา

ดูเทียบกับไฟดังท่ีกล่าวมานั้น ตัวธาตุไฟนั้นไม่สูญ คือหมายถึงตัวธาตุที่เป็นธาตุแท้ 

เมือ่ไม่มเีชือ้กไ็ม่ตดิเป็นไฟขึน้อกี แต่ว่าธาตทุีเ่ป็นธาตแุท้นัน้กไ็ม่ปรากฏ. เม่ือเป็นดงันี้ 

พระอรหันต์จึงไม่มีวิญญาณ. เม่ือท่านดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้ว ไม่มีวิญญาณที่จะ 

ท่องเที่ยวอยู่. เมื่อมีวิญญาณที่ยังท่องเที่ยวอยู่ก็แสดงว่ายังไม่เป็นพระอรหันต์ ยังต้อง

ถือภพถือชาติ คือเกิดในภพชาติอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่.

ดังได้มีเรื่องท่ีเล่าว่า เม่ือพระอรหันต์บางรูปท่านดับขันธปรินิพพาน มารได้

ค้นหาวญิญาณของท่านว่าวญิญาณของท่านไปในทีไ่หน. แต่ก็ไม่สามารถจะพบวิญญาณ

ของพระอรหันต์ได้. พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่า มารไม่สามารถจะพบวิญญาณของ 

พระอรหันต์ได้ก็เช่นเดียวกับไม่สามารถที่จะพบรอยต่าง ๆ เช่นรอยมือรอยเท้าใน 

อากาศได้ เพราะท่านไม่เกิดเป็นอะไรอีก และก็มีแสดงว่าเมื่อดับขันธปรินิพพานแล้ว 

ก็พ้นสมมติบัญญัติ พ้นทางของถ้อยค�าที่จะพูดถึงอีกต่อไปว่าเป็นอะไร เพราะเมื่อพูด

ถึงได้ว่าเป็นนั่นเป็นนี่ ก็ต้องแสดงว่าต้องมีภพมีชาติ จึงยังเป็นนั่นเป็นนี่อยู่. เมื่อไม่มี

ภพมชีาต ิไม่เป็นโน่นเป็นนีอ่ะไรทัง้หมดแล้ว กไ็ม่มีทีตั่ง้ของถ้อยค�าอะไรทีจ่ะยกขึน้มา

พูดได้ จะว่าวิญญาณก็ไม่ได้ จิตก็ไม่ได้ อะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้น.

เพราะฉะนัน้ บรรดาผูท่ี้ยังมีความคดิเหน็ว่า ยงัสามารถจะไปเฝ้าพระพทุธเจ้า

ได้ไปเฝ้าพระอรหนัต์ได้ในทีน่ัน่ทีน่ี ่จงึไม่ตรงกบัหลกัแห่งพระพทุธศาสนาทีพ่ระพทุธเจ้า

ได้ทรงแสดงไว้ดั่งท่ีได้กล่าวมานี่. ท่านไม่มีภพมีชาติ เป็นนั่นเป็นนี่ที่จะไปเฝ้าได้.  

มีทางเดียวก็คือเห็นธรรมะ ดังที่มีพุทธภาษิตตรัสไว้ว่า ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา  

ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นเห็นธรรม. ก็คือเห็นธรรมะด้วยปัญญา เห็นสัจจะคือความจริง 

ด้วยปัญญา ดงัท่ีธรรมจกัษุดวงตาเหน็ธรรมได้บงัเกดิแก่ท่านพระโกณฑญัญะว่า สิง่ใด

สิง่หนึง่มีความเกดิขึน้เป็นธรรมดา สิง่นัน้ทัง้หมดมคีวามดบัไปเป็นธรรมดา. เห็นเกิด

เห็นดับของสิ่งที่เกิดดับทั้งหลาย เห็นสัจจะคือความจริงดั่งนี้ชื่อว่าเห็นธรรม. และเมื่อ
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เหน็ธรรมดัง่นีก้เ็หน็พระพุทธเจ้า. คอืย่อมรู้ย่อมเหน็ ว่าพระพทุธเจ้าผูต้รสัแสดงธรรมะ

ข้อนี้ไว้เป็นพุทโธ คือเป็นผู้ตรัสรู้จริง. ดั่งนี้คือเห็นพระพุทธเจ้า. เห็นพระพุทธเจ้า 

ก็คือเห็นธรรม. เห็นธรรมก็คือเห็นพระพุทธเจ้า. เห็นดั่งนี้ก็คือเป็นการเห็นสัจจธรรม.  

สัจจธรรมนั้นเองท่ีพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ แล้วที่สาวกของพระพุทธเจ้าได้รู้ตาม. รู้ตาม

ได้จริงเมื่อใด. ก็รับรองว่าผู้ตรัสรู้ข้อนี้ไว้เป็นพุทธะจริง เป็นพุทโธจริง ๆ. 

ละความยดึถอืในความเห็นที่ผดิ

ฉะนั้น ความเห็นทั้ง ๒ ดังกล่าว คือความเห็นว่าเที่ยงและความเห็นว่าขาด

สญูจึงผดิต่อสมัมาทิฏฐใินอรยิสัจจ์ทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรัสเอาไว้. ใครกต็ามท่ียดึถอืความ

เหน็ผดิดัง่นีจ้งึไม่อาจทีจ่ะบรรลุมรรคผลนพิพานได้ เพราะว่าขดัต่อสมัมาทฏิฐใินอริยสจัจ์. 

ต่อเมื่อละความเห็นนี้ได้ แต่ว่าเห็นในเหตุผลตามสัจจะทั้ง ๔ ที่เป็นอริยสัจจ์นั่นแหละ 

จึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิในอริยสัจจ์ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอน. ฉะนั้น ก็จะต้องละ

อุปาทานคือความยึดถือความเห็นดังกล่าวนั้นหากมี และฝึกอบรมให้มีความเห็นชอบ

ตามหลักสัมมาทิฏฐิในอริยสัจจ์ดังที่กล่าว.

ละความยดึถอืในความเห็นที่ไม่เป็นประโยชน์

อนึง่ ยงัมคีวามเหน็ท่ีไม่เป็นประโยชน์ เป็นไปเพือ่ความทุ่มเถียงกนัอยู่อกีเป็น

อันมาก เป็นต้นว่า ความเห็นที่ว่าโลกเที่ยง โลกไม่เที่ยง โลกมีที่สุด โลกไม่มีที่สุด 

เป็นต้น. เมื่อมีผู้มากราบทูลถามพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าไม่ตรัสพยากรณ์. ตรัสว่า 

ไม่เป็นประโยชน์. แต่เมือ่มผีูก้ราบทลูถามปัญหาในอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ พระพทุธเจ้าจงึตรสั

พยากรณ์คือตรสัแก้ตรสัอธบิาย เพราะเป็นปัญหาทีเ่ป็นประโยชน์. ฉะนัน้ แม้ความเหน็
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ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ เมื่อไปยึดถือความเห็นนั้น ๆ ก็เป็นส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชน์ 

และไม่เข้าทางแห่งสัมมาทิฏฐิในอริยสัจจ์ดังที่กล่าวมา. เมื่อไปยึดถือเข้าแล้ว ก็เป็น

เครือ่งป้องกันมิให้ขวนขวายเพ่ือได้ความเหน็ทีช่อบถูกต้อง อนัเป็นประโยชน์เป็นไปเพ่ือ

ความสิ้นกิเลสและกองทุกข์.

ทางปฏบิัติเกี่ยวกับความเห็น

แม้ความเห็นต่าง ๆ ในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งทุก ๆ คนมีอยู่ในเรื่องนั้นบ้าง ในเรื่อง

น้ีบ้าง ถ้าหากว่าไปยดึถอืในความเหน็ของตนนัน้ ๆ กเ็ป็นทฏิฐปุาทานเหมอืนกนั. ท�าให้

ด้ือรัน้ยนืยนัไม่ยอมทีจ่ะเปลีย่นความเหน็ของตน และเป็นเหตุให้โต้เถียงวิวาทกบัผูท้ีมี่

ความเห็นต่างกัน. ฉะนั้น ทางปฏิบัติเกี่ยวกับความเห็นนี้ จึงควรที่จะยุติด้วยเหตุผล. 

คือแม้ใครจะมีความเห็นของตนอย่างไรก็มีไป แต่ก็ฟังเหตุผลของผู้อื่นด้วย. และ 

มาไตร่ตรองพิจารณาว่าความเห็นของผู้ใดถูกต้องก็รับเอาซึ่งความเห็นอันถูกต้องนั้น 

ไม่ยนืยนัในความเหน็ของตัว. แม้ว่าผดิก็ไม่ยอมผดิ บางทกีร็ูว่้าผดิแต่กไ็ม่ยอมท่ีจะแก้ไข. 

ดั่งน้ีก็แสดงว่ามีความยึดถืออยู่ในความเห็นของตนอย่างรุนแรง และก็ถือรั้นอยู่ใน 

ความเห็นของตนนั้น.

ได้มีค�าว่า นานา จิตฺตํ อันแสดงถึงว่า ทุกคนนั้นต่างจิตต่างใจกัน จึงย่อมมี

ความคิดเหน็ท่ีต่าง ๆ กนั. เพราะฉะน้ัน จงึได้มีทางทีจ่ะยตุคิวามเหน็ให้เหลอือย่างหนึง่ 

ส�าหรับที่จะถือเอาเป็นทางปฏิบัติ. เช่นในท่ีประชุมของคนเป็นอันมาก ก็ถือเอามต ิ

ของเสียงข้างมาก. เม่ือเสียงข้างมากลงว่าอย่างไร ก็ถือเอามตินั้นเป็นทางปฏิบัติ.  

แต่ว่าคติในทางพุทธศาสนานั้น ในพระวินัยบัญญัติ ก็มีอยู่ข้อหนึ่งส�าหรับท่ีจะระงับ

อธิกรณ์. ใช้วิธี เยภุยฺยสิกา คือว่าเสียงข้างมากเป็นประมาณ. เป็นข้อหนึ่งใน ๗ ข้อ 

อันแสดงว่าทางพุทธศาสนาน้ันมิได้ถือหลักของเสียงข้างมากเพียงประการเดียว แต่มี

หลักอื่น ๆ อีกถึง ๖ ข้อ. ๗ ทั้งข้อที่ถือเอาเสียงข้างมาก.
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ยดึหลักธรรมาธปิไตย

แต่เม่ือกล่าวตามหลักท่ีพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน อันเป็นหลักธรรมะที่พึงถือ

ปฏิบัติเพื่อความถูกต้องจริง ๆ แล้วต้องการให้ถือเอาธรรมะคือความถูกต้องนั่นแหละ

เป็นหลัก. ดังที่ได้มีแสดงอธิปไตย ๓ คือ โลกาธิปไตย โลกเป็นใหญ่ อัตตาธิปไตย  

ตนเป็นใหญ่ ธรรมาธิปไตย ธรรมะเป็นใหญ่.

โลกาธิปไตย โลกเป็นใหญ่นั้น ก็คือชาวโลกก็หมายถึงคนส่วนมาก เมื่อคน

ส่วนมากว่าอย่างใดก็ถือเอาตามคนส่วนมากนั้น. ดั่งนี้เรียกว่า โลกเป็นใหญ่.

ตนเป็นใหญ่นั้น ก็คือว่าถือเอาความเห็นของตนเท่านั้นเป็นประมาณ ไม่ฟัง

เสียงใคร. ดั่งนี้ตนเป็นใหญ่.

ธรรมะเป็นใหญ่นั้น ก็คือถือเอาความถูกต้องนั่นแหละเป็นส�าคัญ ไม่ถือเอา

โลกเป็นใหญ่ ไม่ถือเอาตนเป็นใหญ่ เพราะว่าแม้โลกคือคนเป็นอันมากจะมีความเห็น

อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็มิใช่หมายความว่าถูกต้องไปทั้งหมด. คนส่วนใหญ่มีความเห็นผิด

ก็มีอยู่เป็นอันมาก. แม้ตนเองก็เหมือนกันมีส่วนผิดอยู่เป็นอันมาก มิใช่ว่าตนเองเห็น

อะไรแล้วจะถูกต้องไปหมด. เพราะฉะนั้น หลักอันถูกต้องจริง ๆ แล้วต้องเป็นหลัก

ธรรมาธิปไตย คือธรรมะเป็นใหญ่.

ละตัณหาธปิไตย

ทัง้ ๓ นีไ้ด้ตรสัย่อเข้าอีกเป็น ๒ คือ เป็น ตณัหาธปิไตย กับเป็น ธรรมาธปิไตย 

ตณัหาธปิไตยนัน้กค็อืตณัหาเป็นใหญ่ ตณัหาเป็นความดิน้รนทะยานอยาก. เมือ่ตณัหา

คือความดิ้นรนทะยานอยากเป็นใหญ่ ก็ย่อมจะยุ่งยากเดือดร้อน. แต่เมื่อมีธรรมะคือ

ความถูกต้องเป็นใหญ่ จึงจะมีความสงบสุข เพราะเป็นความถูกต้องเป็นไปเพื่อเกื้อกูล

จริง ๆ. ฉะนั้น แม้จะเป็นโลกก็ตามเป็นตนก็ตาม เมื่อยังประกอบด้วยตัณหาคือ 
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ความด้ินรนทะยานอยากอยู่ และใช้ตัณหานั้นในการลงความเห็นในการปฏิบัติอะไร

ต่าง ๆ อยู่แล้ว ก็เรียกว่า ตัณหาธิปไตย. เมื่อเป็นตัณหาธิปไตยแล้วก็จะไม่พบกับ 

ความสงบความเรียบร้อยและผลดีต่าง ๆ ที่แท้จริง. ต่อเมื่อธรรมะเป็นใหญ่คือถูกต้อง 

เมือ่คนส่วนมากถอืธรรมะคือความถูกต้องเป็นใหญ่ คนส่วนมากนัน้กใ็ช้ได้ มตขิองคน

ส่วนมากน้ันก็ใช้ได้ หรือเม่ือตนเองถือเอาธรรมะคือความถูกต้องเป็นใหญ่ ความคิด

เห็นของตนเองนั้นก็ใช้ได้เช่นเดียวกัน 

เพราะฉะนั้น หากว่ามาปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงส่ังสอน ไม่ยึดถือใน 

ความเหน็ทีมี่ตณัหาเป็นใหญ่ จะเป็นความเหน็ของคนส่วนมากก็ตาม ของตวัเองกต็าม 

แต่ว่ายดึถอืเอาความเหน็ทีมี่ธรรมะเป็นใหญ่ทีถ่กูต้อง จะเป็นความเหน็ของคนส่วนมาก

ก็ได้ ของใครก็ได้ ของตัวเองก็ได้ ดั่งนี้แล้วจึงจะเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยถูกต้อง.

มสีตแิละปัญญาประกอบ

และในการที่จะบรรลุถึงความที่จะมีธรรมะเป็นใหญ่นี้ได้ พระพุทธเจ้ายังได้

ตรสัสอนไว้อกีว่า ให้มี สตาธปิไตย คือมีสตเิป็นใหญ่. จะเป็นคนอืน่กต็าม เป็นตัวเอง

ก็ตาม ให้ใช้สติเป็นใหญ่ คือความระลึกได้. ความระลึกรู้อันถูกต้อง ประกอบด้วย

ปัญญาอันถูกต้อง ดังน้ีเรียกว่า สตาธิปไตย มีสติเป็นใหญ่. เมื่อได้สตาธิปไตยคือ 

มสีตเิป็นใหญ่ด้วยกนัด่ังนีแ้ล้ว กย่็อมจะพบธรรมาธปิไตย คอืธรรมะเป็นใหญ่ ไม่ว่าจะ

เป็นผูอ้ืน่กต็าม ไม่ว่าจะเป็นตนเองกต็าม. พระพทุธเจ้าได้ตรสัถงึพระองค์เองว่าได้ทรง

เป็นธรรมาธปิไตย คือทรงมีธรรมะเป็นใหญ่. ในการทีท่รงแสดงธรรมะสัง่สอน ในการ

ทีป่กครองหมู่สงฆ์ ทรงมีธรรมะเป็นใหญ่ดัง่นี.้ เพราะฉะนัน้ ทิฏฐปุาทานคอืความยดึถอื

ทิฏฐิคือความเห็นนั้นจึงต้องพิจารณาดู หากไปยึดถือทิฏฐิคือความเห็นที่มีตัณหา 

เป็นใหญ่แล้ว ก็เป็นอันว่าเป็นไปในทางผิดมากกว่าเป็นไปในทางถูก. ต่อเมื่อได้มีทิฏฐิ

คือความเห็นที่มีธรรมะเป็นใหญ่นั่นแหละจึงจะเป็นไปในทางที่ถูกต้อง.
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ความพร้อมเพรยีง
เกดิจากความประพฤตแิละความเห็นที่เสมอกัน

ทางพุทธศาสนาได้แสดงให้ภิกษุทั้งหลาย ผู้ที่จะมีสังฆสามัคคี คือมีความ 

พร้อมเพรียงกันของสงฆ์ ไม่แตกแยก ด้วยอาศัยหลักส�าคัญ ๒ ข้อ คือ

หนึ่ง สีลสามัญญตา ความเป็นผู้ที่มีศีลเสมอกัน

สอง ทิฏฐิสามัญญตา ความเป็นผู้ที่มีทิฏฐิคือความเห็นเสมอกัน.

สลีสามญัญตา ความมศีีลเสมอกนันัน้ กมี็ความประพฤตปิฏบิตัทิางกายทาง

วาจาตลอดจนถงึทางใจ ตามหลักแห่งพระพุทธบญัญตัขิองพระพทุธเจ้า ร่วมกนัเสมอกนั.

ทิฏฐิสามัญญตา ความมีทิฏฐิเสมอกันนั้น ก็คือมีความเห็นชอบถูกต้องตาม 

พระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ได้ทรงบัญญัติไว้.

สรุปเข้ามาความเห็นท่ีเป็นความเห็นอันถูกต้องนั้น ก็ได้แก่ความเห็นที่เป็น

อริยะคือความเห็นที่พระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยะได้ตรัสแสดงเอาไว้. ความเห็นท่ีเป็นตัว

อริยะเอง คือ เป็นความเห็นที่ประเสริฐที่ถูกต้อง อันเป็นความเห็นที่เป็นไปเพื่อออก

จากทกุข์ เป็นความเหน็ทีน่�าผูท้ีป่ระกอบด้วยความเหน็นัน้ทีป่ฏบิติักระท�าความเหน็นัน้

ให้ถงึความสิน้ทุกข์โดยชอบได้. ดัง่น้ีแหละคอืเป็นความเหน็ทีผู่อ้ยูร่่วมเป็นสงัฆสามคัคี

จะพึงมีความเห็นร่วมกัน.

เมือ่หมู่แห่งภิกษุมีสลีสามัญญตา มทีฏิฐสิามญัญตา ดัง่นี ้กย่็อมมคีวามสามคัคี

พร้อมเพรียงเป็นอนัหนึง่อันเดยีวกนั. แต่ถ้าหากว่ามศีลีไม่เสมอกนั มคีวามเหน็ไม่เสมอ

กันคือแตกต่างกัน ก็ย่อมเป็นเหตุแตกแยก. ฉะนั้น การที่พระสงฆ์ในพุทธศาสนา

แตกแยกออกเป็นยานต่าง ๆ เป็นนิกายต่าง ๆ ตั้งแต่ครั้งเก่าก่อนมาจนถึงในสมัย 

หลัง ๆ น้ี ก็เพราะเหตุท่ีมีศีลไม่เสมอกัน มีความเห็นไม่เสมอกันดังที่กล่าวมานี้.  

เมื่อมีศีลเสมอกันมีความเห็นเสมอกันอยู่แล้ว ก็ย่อมจะมีความสามัคคีพร้อมเพรียง 

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและไม่มีความแตกแยกกัน.
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ในข้อนีเ้ม่ือพจิารณาดแูล้ว แม้ในทางฝ่ายคฤหสัถชนกเ็ช่นเดยีวกนั. ทีร่วมกนั

อยู่เป็นหมูเ่ป็นคณะ ตัง้แต่ครอบครวัหนึง่ขึน้ไปจนถงึประเทศชาติ เมือ่มคีวามประพฤติ

เสมอกันอยู่ และมีความเห็นเสมอกันอยู่ในสิ่งต่าง ๆ ก็ย่อมจะมีความสามัคคีพร้อม

เพรยีงกัน. แต่ถ้าหากว่าแตกแยกความประพฤตกินั และแตกแยกความเหน็กนักย่็อม

เป็นเหตุแตกแยกเป็นไปเพื่อหายนะคือความเสื่อม. เพราะฉะนั้น เรื่องทิฏฐิคือ 

ความเห็นจึงเป็นสิ่งส�าคัญมาก น�าความประพฤติ. ความประพฤติต่าง ๆ นั้นย่อม 

สืบเนื่องมาจากความเห็น. เมื่อเป็นความเห็นที่ถูกต้อง ก็ประพฤติถูกต้อง. เมื่อเป็น

ความเห็นที่ไม่ถูกต้อง ความประพฤติก็ไม่ถูกต้อง. ฉะนั้น เรื่องทิฏฐิคือความเห็น 

จึงเป็นสิ่งส�าคัญมาก และทิฏฐุปาทานความยึดถือความเห็นคือทิฏฐินี้ก็มุ่งหมายถึง

ยึดถือความเห็นที่ผิดต่าง ๆ นั่นแหละ. เพราะฉะนั้น หากไม่ทราบในข้อนี้ดีแล้ว และ

ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอันเกี่ยวกับเร่ืองความเห็นคือระมัดระวังท่ีจะไม่

ยดึถอืความเหน็ จะเป็นของโลก ของใครกต็าม หรือของตนเองกต็าม แต่ว่ามุง่พจิารณา

จับเหตุจับผล ถือเอาธรรมะคือความถูกต้องเป็นประมาณ จะเป็นความเห็นของตน

ก็ตามของผู้อื่นก็ตาม เมื่อไม่ถูกต้องคือไม่เป็นไปตามคลองธรรมดั่งนี้แล้ว ก็ไม่ยึดมั่น

ถือรั้นอยู่ในความเห็นนั้น. แต่ว่าละเสียแก้ไขเสีย. แต่ถ้าหากว่าเป็นความเห็นอันเป็น

ธรรมะคือถูกต้อง จึงจะปฏิบัติรับเอาความเห็นนั้น. และในการที่จะพิจารณาดั่งนี้  

ก็พิจารณาได้ตามเหตุผล ตามความเป็นจริง. ประการหนึ่ง ก็ต้องอาศัยดูว่าเป็น 

ตณัหาธปิไตยหรอืเปล่า. ถ้าเป็นตณัหาธปิไตยกเ็ป็นอนัว่าไม่ถกูแน่. แต่ถ้าหากว่าไม่เป็น

ตัณหาธิปไตย ก็เป็นอันว่าเป็นข้อที่รับไว้พิจารณา. และก็ต้องอาศัยให้มีสตาธิปไตย  

มีสติเป็นใหญ่อยู่ด้วยกันพร้อมทั้งปัญญา. ดั่งนี้แล้วก็จะน�าให้สามารถพบความเห็น 

อันถูกต้อง. น�าการปฏิบัติอันถูกต้องให้บังเกิดได้ เป็นความสวัสดีในที่ทั้งปวง.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด ตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๗
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บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ความยดึถอืศลีและวัตร

จะแสดงพระเถราธิบายแห่งพระสารีบุตรเรื่องสัมมาทิฏฐิ ซึ่งถึงข้อท่ีท่าน 

พระสารีบุตรเถระได้แสดงอธิบายสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ว่าคือรู้จักอุปาทานรู้จัก

เหตเุกดิขึน้แห่งอุปาทาน รูจ้กัความดบัอุปาทาน รูจ้กัทางปฏบัิตใิห้ถึงความดบัอปุาทาน. 

และข้อแรกรู้จักอุปาทานนั้น ท่านได้แสดงยกเอาอุปาทาน ๔ ขึ้นมา. ได้แสดงไปแล้ว 

๒ ข้อ. จะแสดงข้อท่ี ๓ คอื สลีพัพตปุาทาน ความยดึถอืศลีและวตัรหรอืศลีและพรต.

อธบิายศลีและวัตร

ค�าว่า ศลีวตัร ประกอบด้วยค�า ๒ ค�า คอื ศลี ค�าหนึง่ และ วตัร อกีค�าหน่ึง. 

ศลีนัน้ก็ได้แก่ความประพฤตหิรอืข้อทีป่ระพฤต.ิ วัตรนัน้ก็ได้แก่ข้อทีป่ฏิบตั.ิ บางทเีรียก
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ว่าพรต ดังค�าว่า บ�าเพ็ญพรต. พรตก็มาจากวัตร ข้อที่ปฏิบัตินี้เอง. ทั้ง ๒ ค�านี้เป็น

ค�าที่ใช้คู่กัน.

ศลี ความประพฤตหิรอืข้อทีป่ระพฤตินัน้ ถ้าเป็นศีลในทางพุทธศาสนา กแ็สดง

เป็นข้อที่พึงเว้น ดังศีล ๕ ก็ได้แก่เว้นจากภัยเวร ๕ ข้อ ดังนี้ เป็นต้น. และเมื่อมาถึง

ปาติโมกขสังวรศีล ศีลในพระปาติโมกข์ส�าหรับภิกษุ ก็มีทั้งข้อห้ามและข้อที่อนุญาต. 

ข้อห้ามกค็อืข้อทีบ่ญัญตัห้ิามมใิห้กระท�า ห้ามการกระท�า เม่ือไปล่วงละเมิดกระท�าเข้า

ก็ต้องอาบัติหนัก ปานกลาง หรือเบาตามพระบัญญัตินั้น ๆ. และก็มีข้อที่ทรงอนุญาต

ให้ท�าเรียกว่าข้ออนญุาต คอืทีท่รงสัง่ให้กระท�า หากไม่ท�าตามทีท่รงสัง่ให้ท�ากต้็องอาบตัิ

อีกเหมือนกัน. แต่ว่าศีลทั่วไป ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ก็แสดงในทางเป็นข้อห้ามคือให้

งดเว้น.

วัตร นั้นได้แก่การปฏิบัติ ความปฏิบัติ หรือข้อที่ปฏิบัติ ดังเช่นข้อที่เกี่ยวแก่

ข้อท่ีพงึปฏบัิตต่ิาง ๆ. ยกตัวอย่างส�าหรับภิกษบุรษิทั ก็เช่น อุปัชฌายวัตร อาจารยิวัตร 

ข้อที่สัทธิวิหาริกอันเตวาสิกพึงปฏิบัติต่อพระอุปัชฌาย์อาจารย์ และข้อที่พึงปฏิบัติ 

ต่าง ๆ เหล่านี้เรียกว่าวัตร.

ศลีและวัตรภายนอกพุทธศาสนา

ศลีและวตัรนีไ้ด้มมีาแก่บคุคลผูย้ดึถอือยูใ่นศลีและวตัรทัง้หลายตัง้แต่เก่าก่อน

พุทธกาล ดังเช่นศีลและวัตรของผู้บวชเป็นฤษีดาบส เมื่อถือลัทธิบูชาไฟก็ท�าการ 

บชูาไฟ คอืก่อกองไฟขึน้. ฤษีดาบสท้ังปวงกม็ศีลี คือข้อทีป่ระพฤตหิรอืความประพฤติ

ทีง่ดเว้นจากการกระท�าบางอย่าง.และมีวตัรคือข้อทีพ่งึปฏบิติั ดงัเช่นบชูาไฟดังกล่าวนัน้. 

ดังนี้ก็เป็นศีลและวัตรของฤษีดาบสท้ังหลาย. นอกจากนี้ยังมีศีลและวัตรของศาสดา 

ทัง้หลายภายนอกพุทธศาสนา ดัง่เช่นท่ีแสดงไว้ในคัมภร์ีพทุธศาสนาถึงศาสดาภายนอก

พุทธศาสนา ท่ีเรียกว่าศาสดา ๖ จ�าพวก ซึ่งต่างก็ได้สั่งสอนศีลและวัตรแก่สาวก 

ทั้งหลายของตนในทางต่าง ๆ กัน. แม้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงทางสุดโต่ง ๒ ทาง 

ที่บรรพชิตผู้มุ่งจะตรัสรู้ไม่ควรที่จะส้องเสพปฏิบัติ คือ 
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กามสุขัลลิกานุโยค ความประกอบตนด้วยความสุขสดชื่นในทางกาม และ

อตัตกิลมถานุโยค ความปฏิบติัทรมานตนให้ล�าบาก คอื ท�าทกุกรกริยิาต่าง ๆ. 

เหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นศีลและวัตร ซึ่งศาสดาในภายนอกพุทธศาสนาส่ังสอนกัน. 

และนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ที่ยึดถือปฏิบัติในศีลวัตรที่แปลก ๆ ไปจากนี้ ดังที่มีแสดงเล่าไว้

ในคัมภีร์พุทธศาสนาอันเรียกว่า โควัตร สุนัขวัตร. โควัตรก็คือว่าถือปฏิบัติอย่างโค. 

สุนัขวัตรก็คือว่าถือปฏิบัติอย่างสุนัข. เป็นต้นว่า ผู้ที่ยึดถือปฏิบัติในโควัตร สุนัขวัตร  

ก็ใช้เดิน ๔ ขาแบบสุนัขแบบโค ท�ากิริยาอาการท�าเสียงและบริโภคแบบสุนัขแบบ 

โคเหล่านีเ้รยีกว่าโควตัร สนุขัวตัร. ในคร้ังพทุธกาลถอืศลีและวตัรกนัแบบนีก้ย็งัม.ี และ

ก็มีแสดงเล่าว่า บางคนที่ถือโควัตรสุนัขวัตรได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเมื่อปฏิบัติ

ในศลีและวตัรแบบสนุขัแบบโค สิน้ชวีติไปจะไปเกดิเป็นอะไร. พระพทุธเจ้ากต็รสัตอบ

ว่า ก็ไปเกิดเป็นสุนัขไปเกิดเป็นโคนั่นแหละ ดั่งนี้. เหล่านี้เป็นศีลและวัตรในภายนอก

พุทธศาสนาซึ่งมีอยู่มากมาย ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงเว้นมาโดยล�าดับ.

ทรงละความยดึถอืในศลีและวัตร

ส�าหรับศีลและวัตรท่ีเป็นชั้นหยาบ พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงเว้นเสียทีเดียว.  

ไม่ทรงทดลอง. แต่ในบางอย่างได้ทรงทดลองปฏบิติั ดงัเช่นท่ีทรงเข้าศึกษาในส�านกัของ

พระดาบสทัง้ ๒ คอื อาฬารดาบสและอทุทกดาบส ซึง่ส่ังสอนศีลและวัตรเพือ่สมาบตัิ 

๗ เพื่อสมาบัติ ๘ ซึ่งก็นับว่าเป็นศีลและวัตรทางสมาธิอันละเอียดประณีต แต่ว่าก็ยัง

ประกอบด้วยอุปาทานคอืความยดึถอืในศีลและวัตรทีป่ฏบิตั ิคอืในสมาบตั ิ๗ ในสมาบตัิ 

๘ เพื่อไปเกิดเป็นพรหม ก็คือว่าเพื่อภพเพื่อชาติ ยังไม่พ้นจากภพจากชาติ จึงยังไม่

พ้นจากทกุข์. เพราะฉะนัน้ จงึได้ทรงลาออกจากส�านกัของท่านอาจารย์ทัง้ ๒ กไ็ปทรง

ทดลองประพฤตปิฏบิตัศิลีและวตัรทีเ่ป็นทกุกรกิรยิา ทรมานพระกายให้ล�าบากด้วยวธิี

ต่าง ๆ จนถงึอย่างยิง่ยวด. และในทีส่ดุทรงเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ ไม่ให้เกดิปัญญาที่

จะตรัสรู้ธรรมะได้ จึงได้ทรงเลิก.
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สมาธจิติที่บรสิุทธิ์

และได้ทรงหวนระลกึถึงสมาธจิติทีท่รงได้เม่ือเป็นพระกมุารเลก็ ๆ ตามเสด็จ

พระพุทธบิดาไปในพระราชพิธีแรกนาขวัญ. พระกุมารน้อยได้ประทับพักอยู่ที่ใต้ร่มไม้

ในขณะทีพ่ระราชบดิาทรงประกอบพระราชพธีิ. จติของพระองค์กร็วมเข้า. ทีท่่านแสดง

ว่าก�าหนดลมหายใจเข้าออก. ทรงได้ปฐมฌาน. แต่ว่าฌานที่ทรงได้ครั้งนั้นก็เสื่อมไป. 

ทรงระลกึได้จงึทรงเหน็ว่า สมาธท่ีิทรงได้อย่างบรสิทุธิเ์มือ่ครัง้เป็นพระกมุารนัน้ จะพงึ

เป็นทางแห่งความตรสัรูไ้ด้ ซ่ึงทรงจบัท�าสมาธทิีท่่านแสดงว่าก�าหนดลมหายใจเข้าออก

เป็นอานาปานสต ิซึง่เป็นสมาธอิย่างบรสิทุธ์ิไม่ยึดถือเพ่ืออะไร. คร้ันทรงได้สมาธจินถึง

ขัน้ฌานแล้ว กท็รงน้อมจติท่ีเป็นสมาธนิีไ้ปเพือ่รู.้ จงึทรงได้ พระญาณทัง้ ๓ อนัได้แก่

ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ความหยั่งรู้ระลึกชาติในปางก่อนได้

จุตูปปาตญาณ ความหยั่งรู้จุติคือความเคลื่อน และอุปบัติ ความเข้าถึงชาติ

นั้น ๆ ว่าเป็นไปตามกรรม และ

อาสวักขยญาณ ความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะ จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า.

ตามพุทธประวัติที่แสดงนี้ ก็จะพึงเห็นได้ว่าในที่สุดพระโพธิสัตว์ที่จะตรัสเป็น

พระพทุธเจ้านัน้ กไ็ปทรงได้พระองค์เองเป็นอาจารย์ คอืพระองค์เองเมือ่เป็นพระกมุาร

เล็ก ๆ ซึ่งได้สมาธิจนถึงปฐมฌานในพระราชพิธีแรกนาขวัญที่เล่ามานั้น. ก็พระกุมาร

เล็ก ๆ คือพระองค์นั่นแหละเป็นพระอาจารย์ ของพระองค์เอง. เมื่อทรงแสวงหาทาง

แห่งความตรัสรู้ ก็โดยที่จิตของพระกุมารเล็ก ๆ นี้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ ยังไม่มีตัณหาคือ

ความอยากในอะไรท้ังท่ีเป็นส่วนกามตณัหา ภวตณัหา วิภวตัณหา. และเมือ่ประทับนัง่

อยู่เฉย ๆ ในขณะที่พระราชบิดาทรงแรกนาขวัญนั้น อาศัยพระบารมีที่ทรงบ�าเพ็ญมา 

จึงท�าให้จิตของพระองค์รวมเข้าก�าหนดลมหายใจเข้าออก เพราะว่าลมหายใจเข้าออก

นี้ทุกคนก็ต้องหายใจกันอยู่ตลอดเวลา ปรากฏอยู่ตลอดเวลา เป็นแต่ว่าไม่ได้ก�าหนด

เท่านั้น. คร้ันองค์พระกุมารเล็ก ๆ นั่งประทับรออยู่เฉย ๆ และก็ไม่ได้มีตัณหาคือ 

ความอยากในอะไร ลมหายใจเข้าออกของพระองค์จึงปรากฏแก่จิต. จิตก็จับก�าหนด 

ก็ได้ปฐมฌานอย่างบริสุทธิ์ ปราศจากตัณหาคือความอยากว่าจะไปเป็นพรหมเป็น 
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เทพหรือไปเป็นอะไร ตามวิสัยของจิตของเด็ก ๆ เล็ก ๆ ซึ่งเม่ือเป็นผู้ใหญ่ข้ึนแล้ว  

จิตที่จะบริสุทธิ์เหมือนอย่างเด็กเล็ก ๆ ดั่งนี้หายากเข้า เพราะเมื่อรู้เดียงสามากขึ้น 

ตัณหาคือความอยากต่าง ๆ ก็มากขึ้น. เพราะฉะนั้น แม้ว่าจะมาปฏิบัติธรรมะเช่นว่า

ออกบวชเป็นฤษีชีไพร หรือออกบวชในลัทธิใดลัทธิหนึ่ง ก็ล้วนแต่ออกบวชด้วยตัณหา 

คือต้องการเกิดเป็นนั่นเกิดเป็นนี่ ต้องการได้นั่นได้นี่. แต่ว่ายังมิได้หวนรู้จักว่าเพื่อดับ

กิเลสเพื่อดับตัณหา. ไม่รู้จักท่ีจะท�าจิตให้เป็นอุเบกขาคือวางเฉย. ล้วนแต่เป็นไปเพื่อ

ผลที่ต้องการตามค�าสอนของอาจารย์นั้น ๆ หรือตามลัทธิของอาจารย์นั้น ๆ. ฉะนั้น 

จิตจึงไม่บริสุทธิ์เหมือนอย่างเด็กที่ยังไม่เดียงสาอะไรนัก

เพราะฉะนัน้ ภาวะของจติทีบ่รสิทุธ์ิอย่างจิตเด็กทีไ่ม่เดียงสาอะไรนกันีเ้ป็นข้อ

ที่แม้ผู้ใหญ่เองที่ต้องการปฏิบัติธรรมะก็พึงนึกถึงและพึงใช้ปฏิบัติว่าจะต้องท�าจิตให้

เหมือนอย่างนั้น

อาศัยตัณหาละตัณหา

พระพุทธเจ้าเองก็ทรงได้พระองค์เองเมื่อทรงเป็นพระกุมารน้อย ๆ นี้เป็น

อาจารย์จริง ๆ. และก็ทรงน�าเอาวิธีของอาจารย์น้อย ๆ คือพระองค์เองเมื่อยังเป็นเด็ก

นัน้มาทรงปฏิบตัต่ิอโดยทรงท�าจติให้บรสิทุธิ ์คือปฏบัิติท�าสมาธไิปให้จติรวมเข้าโดยไม่

ต้องการอะไร ไม่ต้องการเพื่ออยากเกิดเป็นโน่นเป็นนี่อะไร. แม้ว่าจะมีความต้องการ

อยูก่ต้็องการเพือ่ทีจ่ะได้ตรสัรู ้ต้องการทีจ่ะพ้นทกุข์ ซึง่กเ็ป็นตณัหาอย่างละเอยีดอย่าง

หนึ่งเหมือนกัน. แต่แม้เช่นน้ันก็เป็นสิ่งท่ีต้องอาศัยเพื่อละเสีย. ดังท่ีท่านพระอานนท์

ได้แสดงอธิบาย คือตามหลักที่ว่า อาศัยตัณหาละตัณหาเสีย. ซึ่งท่านพระอานนท ์

ได้แสดงอธบิายไว้ว่า กคื็อคดิว่าไฉนจงึจะได้ท�าทุกข์นีใ้ห้ส้ินไปและปฏบิตัทิ�าทุกข์ให้ส้ินไป. 

ด่ังนีเ้รยีกว่าอาศยัตณัหาละตณัหา. พดูตรง ๆ กค็อืว่าอยากทีจ่ะส้ินทกุข์ จงึปฏบิตัเิพือ่ 

สิ้นทุกข์. แต่ว่าในท่ีสุดเวลาท่ีจะสิ้นทุกข์ก็ต้องละตัณหาอย่างละเอียดนี้เสียเหมือนกัน 

ถ้าไม่เช่นนั้นก็ถึงความสิ้นทุกข์ไม่ได้.
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ดั่งเช่นท่ีได้เคยแสดงแล้ว ก็คือองค์ของท่านพระอานนท์เองที่ท่านยังเป็น 

เสขบุคคลคือยังเป็นพระโสดาบัน ยังไม่ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ จนถึงวันที่จะท�าปฐม

สงัคายนา. บรรดาพระเถระทีจ่ะเข้าประชมุท�าปฐมสงัคายนานัน้ ท่านพระมหากสัสปเถระ

ผูเ้ป็นประธานได้เลือกพระเถระท่ีเป็นพระอรหนัต์ทัง้หมด เว้นแต่ท่านพระอานนท์องค์

เดยีวทีย่งัเป็นเสขบคุคลแต่ว่าท่านพระมหากสัสปเถระกเ็ลอืกพระอานนท์เข้า เพราะเป็น

ผูท่ี้ได้ทรงธรรม ทรงวนิยัคอืจ�าค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าได้เป็นอย่างดเีลิศ อนัจะขาด

ท่านเสียมิได้. เม่ือถึงวันท่ีจะท�าปฐมสังคายนา ท่านพระมหากัสสปะก็เตือนท่าน 

พระอานนท์ว่าให้บ�าเพญ็สมณธรรมด้วยความไม่ประมาท ท่านพระอานนท์กไ็ด้บ�าเพญ็

สมณธรรมอย่างย่ิงยวด. เม่ือท่านท�าไปในราตรทีีรุ่ง่ขึน้จะเป็นวันเร่ิมท�าปฐมสังคายนานัน้ 

ท่านกย็งัไม่บรรลถุงึธรรมะสงูสดุ ท่านจงึคดิว่าจะพกั จงึได้เอนองค์ลงเพือ่จะพกั. ในขณะ

ที่เอนองค์ลงยังไม่ถึงอิริยาบถท่ีเรียกว่านอนอย่างเต็มที่ และก็มิใช่อิริยาบถที่นั่งอย่าง

เต็มที่ คือในขณะที่เอนองค์ลงนั้น จิตของท่านก็พ้นจากอาสวะท้ังส้ิน คือส�าเร็จเป็น 

พระอรหันต์. 

ซึ่งเรื่องน้ีท่านได้แสดงอธิบายกันมาว่า ท่านพระอานนท์นั้นท่านได้ปฏิบัติใน

มรรคมีองค์ ๘ หรือที่เรียกว่าสมณธรรมนั้นมาอย่างสมบูรณ์ แต่เพราะยังมีตัณหาคือ

ความอยากท่ีจะส�าเรจ็ อนัตณัหานีเ้องเป็นเครือ่งกัน้มใิห้จติหลดุพ้นจากอาสวะทัง้หลาย

เป็นพระอรหันต์ได้. จนท่านคิดว่าจะพัก จึงเอนองค์ลงเพื่อพัก ซึ่งความคิดที่จะพักนั้น

เป็นความวางตณัหา พอท่านวางตณัหาเสยีได้ คอืตณัหาทีต้่องการส�าเรจ็ จติของท่าน

ก็พ้นจากอาสวะทันที ดั่งนี้.

เพราะฉะนั้น แม้ว่าจะอาศัยตัณหาเพ่ือละตัณหาแต่ก็ต้องวางตัณหาจึงจะละ

ตณัหาได้ ถ้ายงัไม่วางตณัหาก็ยงัละตณัหาไม่ได้ จติกพ้็นจากอาสวะไม่ได้ ส�าเรจ็ไม่ได้ 

ต้องวางตัณหาจึงจะละตัณหา จิตจึงจะพ้นจากอาสวกิเลสได้.
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ศลีและวัตรในพุทธศาสนา

เพราะฉะน้ัน ตามทีก่ล่าวมาน้ีก็ได้แสดงถึงศลีและวัตรในภายนอกพุทธศาสนา 

และแม้ในพุทธศาสนาก็มีศีลและวัตร คือศีลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ประพฤติ และ

วตัรคอืข้อปฏิบตัต่ิาง ๆ ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสอนให้ปฏบิตั ิซึง่แม้ศีลและวัตรในพทุธศาสนา

น้ีเอง ถ้าหากว่ายังประพฤติปฏิบัติด้วยตัณหา ก็ชื่อว่ายังเป็น สีลัพพตุปาทาน คือ 

ความยดึถอืศีลและวตัร. และได้มีค�าเรยีกอกีค�าหนึง่ว่า สลีพัพตปรามาส ความยึดถอื

ลูบคล�าศีลและวัตรในสังโยชน์ ๑๐.

แต่ว่าสลีพัพตปรามาสนีซ้ึง่มอีาการเป็นความยึดถือเช่นเดยีวกบัสีลัพพตุปาทาน

แต่ว่าหยาบกว่า. และในการอธิบายสีลัพพตปรามาส ก็อธิบายคล้ายคลึงกันกับ 

สลีพัพตปุาทานคอืศีลและวตัรในค�าว่าสลีพัพตปรามาสในสงัโยชน์ ๑๐ นัน้ กห็มายถงึ

ศลีและวตัรในภายนอกพทุธศาสนา ตลอดถงึศลีและวตัรในพทุธศาสนาเอง. คอืเมือ่ละ

ศลีและวตัรในภายนอกพทุธศาสนาแล้วมาปฏบิตัศิลีและวตัรในพทุธศาสนา เมือ่ปฏบิตัิ

ด้วยตณัหา กช็ือ่ว่ายังเป็นสลีพัพตปรามาส. แต่ว่าใช้ค�าว่าปรามาสนีแ้รงกว่าค�าว่าอปุาทาน 

คือหมายความว่าต้องลูบคล�า. คือต้องจับเอาไว้. ถ้าไม่จับเอาไว้ ศีลและวัตรก็จะขาด

เป็นท่อนเป็นช่องด่างพร้อย. ดังเช่นศีล ๕ สมาทานศีล ๕ รักษาศีล ๕ ก็จะต้องจับ

ยึดรักษาไว้ ถ้าไม่เช่นนั้นศีล ๕ ก็จะขาดเป็นท่อนเป็นช่องด่างพร้อย. คือจะต้องรักษา

กนัอย่างกวดขนั. ต้องจบัต้องยดึกนัไว้เหมอืนอย่างการรกัษาศลี ๕ ของสามญัชนทัง้หลาย 

เพราะยังมีสักกายทิฏฐิ ความเห็นยึดถือว่าตัวเราของเราเป็นอย่างแรง. เพราะฉะนั้น 

ความประพฤติจึงเป็นไปตามอ�านาจของตัวเราของเรา ก็คือตามอ�านาจกิเลสตัณหา 

ทั้งหลาย. ฉะนั้น จึงปรากฏว่าคนสามัญทั่วไปนั้นไม่อาจที่จะรักษาศีล ๕ ไว้โดยไม่ให้

ขาดเป็นท่อน ไม่ให้ทะลุเป็นช่อง ไม่ให้ด่างไม่ให้พร้อยกันตลอดไปได้. ต้องมีขาดต้องมี

ต่อกันอยู่เรื่อย ๆ ดังจะพึงเห็นได้ว่า ต้องมีการสมาทานกันอยู่เสมอ. ทั้งนี้ก็เพราะว่า

จติสามญัยงัเป็นไปตามอ�านาจของกเิลสตณัหาอยูเ่ป็นอันมาก. จนกว่าจะละสักกายทฏิฐิ

ด้วยการเห็นธรรมะอันเป็นธรรมจักษุได้ จึงจะไม่ต้องคอยยึดศีลและวัตรไว้.
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เพราะฉะนั้น จึงมีแสดงว่าพระโสดาบันบุคคลนั้นมีศีล ๕ บังเกิดขึ้นโดย 

อัตโนมัติเอง และพระโสดาบันนั้นไม่มีที่จะละเมิดที่จะล่วงศีล ๕ โดยที่พระโสดาบัน

ไม่ต้องรักษา ไม่ต้องคอยจับคอยยึด. แปลว่าปล่อยจับปล่อยยึดได้ ก็มีศีล ๕  

ขึน้มาเอง โดยทีจ่ะไม่ละเมดิเลยเป็นธรรมชาตธิรรมดาของพระโสดาบนั. เพราะฉะนัน้ 

พระโสดาบันจึงละ สังโยชน์ได้ ๓ คือ

สักกายทิฏฐิ ความเห็นยึดถือว่ากายของเรา คือเห็นยึดถือว่าตัวเราของเรา 

ซึ่งเป็นอย่างแรง

สีลัพพตปรามาส ความลูบคล�าคือจับยึดศีลและวัตรเอาไว้ และ

วิจิกิจฉา ความเคลือบแคลงสงสัยในพระรัตนตรัยเพราะเห็นธรรมะที่เป็นตัว

สัมมาทิฏฐิแล้ว.

เพราะฉะนัน้ พระโสดาบันจงึละสงัโยชน์ท้ัง ๓ ได้ดงักล่าว. ก็เป็นอันว่าส�าหรับ

สลีพัพตปรามาสนัน้ละได้ด้วยโสดาปัตตมิรรค. แต่แม้เช่นนัน้กย็งัมสีลีพัพตปุาทาน คอื

ความยึดถือในศีลและวัตรอยู่เป็นอย่างละเอียด. เหมือนอย่างท่านพระอานนท์ท่าน 

เป็นพระโสดาบัน ท่านละสีลัพพตปรามาสได้. แต่ว่ายังมีตัณหาที่จะตรัสรู้ ก็ชื่อว่ายัง

มีสีลัพพตุปาทานอยู่ จนท่านวาง. และเมื่อท่านวาง จิตของท่านก็วิมุตติหลุดพ้นจาก 

อาสวะทั้งสิ้นทันทีดั่งนี้.

ยดึและปล่อยศลีและวัตรเป็นขั้น ๆ 

สีลัพพตุปาทานนี้จึงมีใจความที่คลุมอุปาทานคือความยึดถือท้ังหมด. แม้ว่า

เป็นพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคาม ีซึง่ท่านละมาได้โดยล�าดับ แต่ว่ากยั็งละ

อปุาทานทีเ่ป็นอย่างละเอยีดไม่ได้. จนกว่าจะเป็นพระอรหนัต์จงึละได้หมด. เพราะฉะน้ัน

สีลัพพตุปาทานนี้จึงมีความที่คลุมไปได้ท้ังหมด คลุมสีลัพพตปรามาสด้วย. แต่ว่า 

สีลัพพตปรามาสนั้นเป็นอย่างหยาบดังที่ได้กล่าวมาแล้ว. ส่วนสีลัพพตุปาทานนี้คลุม 

ได้หมด. อนัสลีพัพตปุาทานดงักล่าวมานี ้กม็ใิช่ว่าจะเป็นสิง่ทีท่กุคนจะพากนัละพากนั

ทิ้งได้ หรือเป็นสิ่งที่เป็นของไม่ดี. จ�าเป็นที่จะต้องแบ่งตามภูมิตามชั้น.
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กล่าวคือถ้าเป็นศีลและวัตรในภายนอกพุทธศาสนา อันเป็นศีลและวัตรที่ผิด

ต่าง ๆ นัน่กเ็ป็นอนัว่าผูน้บัถอืพทุธศาสนากต้็องละต้องเว้นไปโดยล�าดบั. และมาถงึศลี

และวัตรในพุทธศาสนาเองก็จะต้องละต้องเว้นเหมือนกัน. แต่ว่าก่อนที่จะละจะเว้น 

กต้็องสมาทาน คือต้องรบัถอืปฏิบัติก่อน. และจะต้องอาศัยตณัหาเพ่ือละตัณหาดงักล่าว

มานั้น คือยังจะต้องมีสีลัพพตปรามาส สีลัพพตุปาทานอยู่ในการปฏิบัติมาโดยล�าดับ. 

แต่ว่าก็ยึดและปล่อยไปเป็นขั้น ๆ. เหมือนอย่างคนเดินขึ้นบันไดซึ่งมีหลายขั้น ก็ต้อง

ขึ้นไปทีละขั้น. และข้ันที่ก�าลังขึ้นอยู่นั้นก็จะต้องเหยียบอยู่บนบันไดทั้ง ๒ เท้าใน 

ขัน้นัน้. ดัง่นีเ้รยีกว่ายงัมีสีลัพพตปรามาส สลีพัพตุปาทานอยูใ่นขัน้นัน้. แต่ว่าทีจ่ะก้าว

ขึ้นขั้นต่อไปนั้น ก็จะต้องละขั้นที่ก�าลังยืนอยู่นั้นก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง คือว่าปล่อยขั้นที่

ก�าลังยืนอยู่ทีแรกน้ัน. ถ้าหากว่าไม่ปล่อยขั้นท่ีก�าลังยืนอยู่ทีแรกนั้น ยังคงยืนอยู่ใน 

ขั้นเดิมนั่นแหละ ก็แปลว่าก้าวขึ้นไปไม่ได้. เพราะฉะนั้น ก็ต้องปล่อยขั้นที่ ๑ ก้าวขึ้น

ไปสู่ขั้นที่ ๒ ก็จะต้องยึดขั้นที่ ๒ ทรงตัวอยู่ในขั้นที่ ๒ แล้วจึงต้องละขั้นที่ ๒ ก้าวขึ้น

สู่ขั้นที่ ๓. ก็แปลว่าต้องรับปฏิบัติคือต้องยึด แล้วก็ปล่อย เดินขึ้นไปเป็นขั้น ๆ ดั่งนี้ 

จึงจะขึ้นสูงขึ้นไปได้โดยล�าดับ จนถึงขั้นสุดท้ายแล้วก็เป็นอันว่าปล่อยได้หมด ดังนี้.

เพราะฉะนัน้ ในทางพทุธศาสนาทีแ่สดงธรรมะอนัละเอยีดนี ้จงึไม่ใช่หมายความ

ว่าข้อที่แสดงนั้นเป็นสิ่งที่มีโทษต้องละเสียหมดตั้งแต่เบื้องต้น. ถ้าละเสียหมดตั้งแต่

เบื้องต้นแล้ว ก็เป็นอันว่าปฏิบัติอะไรไม่ได้. เหมือนอย่างว่ามีบันได ก็เป็นอันว่าขึ้น

บนัไดกนัไม่ได้ เพราะขึน้บนัไดแล้วกจ็ะต้องเหยียบขึน้ไปทลีะขัน้. ถ้าสอนว่าอย่าให้เหยยีบ 

เหยียบแล้วไปยึดดั่งนี้ ก็เป็นอันว่าไม่ต้องขึ้นบันไดกัน และเป็นอันว่าก้าวขึ้นไปไม่ได้. 

เพราะฉะนั้น ก็จะต้องยึด จะต้องปล่อยไปโดยล�าดับดั่งนี้เป็นขั้น ๆ ไป. นี้กล่าวในข้อ

ที่เป็นข้อพึงปฏิบัติคือเป็นทางปฏิบัติอันถูกชอบ. แต่ว่าถ้าเป็นทางปฏิบัติอันไม่ถูก 

ไม่ชอบแล้ว ก็ต้องปล่อยเสียทีเดียว ไม่ต้องไปทดลองก่อน. เช่นว่าเว้นจากการฆ่า  

มีเมตตากรุณา ก็ไม่ต้องไปทดลองฆ่าเสียก่อนแล้วจึงเว้น ละเสียทีเดียว. แต่ในข้อที่

พงึปฏบิตันิัน้ กใ็ห้ปฏบัิตไิป แล้วกต้็องก้าวไปเป็นขัน้ ๆ ดงักล่าวมานี.้ ดัง่นีเ้ป็นอธบิาย

ในสีลัพพตุปาทาน ความยึดถือศีลและวัตร.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๑ ธันวาคม ๒๕๒๗
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บัดนีจ้กัแสดงธรรมะเป็นเครือ่งอบรมในการบรหิารจติ. ในเบือ้งต้นกข็อให้ทกุ ๆ 

ท่านต้ังใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น  

ตัง้ใจถงึพระองค์พร้อมทัง้พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้

เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

จะแสดงสมัมาทิฏฐ ิความเหน็ชอบ ตามพระเถราธบิายของท่านพระสารบีตุร 

ซึง่ได้แสดงอธบิายมาโดยล�าดบั มาถงึข้อว่า สัมมาทิฏฐ ิความเห็นชอบ คือรูจ้กัอปุาทาน 

รู้จักเหตุเกิดอุปาทาน รู้จักความดับอุปาทาน รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอุปาทาน. 

และได้มีเถราธิบายในข้อรู้จักอุปาทาน ว่า อุปาทานมี ๔ คือ

กามุปาทาน ยึดถือหรือถือมั่นกาม

ทิฏุปาทาน ยึดถือหรือถือมั่นทิฏฐิ

สีลัพพตุปาทาน ยึดถือหรือถือมั่นศีลและวัตร และข้อ ๔

อัตตวาทุปาทาน ถือมั่นหรือยึดถือวาทะว่าตน.

ในทีน่ีไ้ด้แสดงอธบิายมาแล้ว ๓ ข้อข้างต้น. จะอธบิายข้อที ่๔ อตัตวาทุปาทาน 

ยึดถือหรือถือมั่นวาทะว่าตน.
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อัตตาในพุทธศาสนา

อนัค�าว่า อัตตา ทีแ่ปลกันว่า ตน ทางพทุธศาสนาได้มแีสดงไว้เป็น ๒ ระดบั คอื

ระดับแรก พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้รักษาตน คุ้มครองตน ฝึกตน และตรัส

สอนว่าตนเป็นนาถะคือที่พึ่งของตน ดั่งนี้.

อีกระดับหนึ่ง ตรัสสอนว่า มิใช่ตน ดังเช่นที่ตรัสสอนว่า รูป เวทนา สัญญา 

สังขาร วิญญาณ รวมเรียกว่าขันธ์ ๕ เป็นอนัตตามิใช่อัตตา ตัวตน หรือได้ตรัสสอน

ยกเอาอายตนะภายในภายนอก ภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจ ภายนอก

ก็คือรูปเสียงกล่ินรสโผฏฐัพพะ สิ่งที่กายถูกต้อง และธรรมคือเรื่องราว เป็นอนัตตา  

มิใช่อัตตาตัวตน. และได้ตรัสสอนไว้ว่า สังขารท้ังปวงเป็นอนิจจะคือไม่เท่ียง สังขาร 

ทัง้ปวงเป็นทกุขะคอืเป็นทกุข์ ทนอยูไ่ม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไป ธรรมทัง้ปวง

เป็นอนตัตาคอืมิใช่อัตตาตัวตน และในข้อว่าธรรมทัง้ปวงนีแ้สดงอธบิายว่า ทัง้สงัขตธรรม 

ธรรมะทีปั่จจยัปรงุแต่งอันเรยีกว่าสงัขาร ทัง้อสงัขตธรรม ธรรมะทีปั่จจยัไม่ได้ปรงุแต่ง

อันเรียกว่าวิสังขาร ทั้งหมดเป็นอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน.

รู้สมมตสิัจจะและปรมัตถสัจจะ

ส�าหรบัระดบัท่ีตรสัสอนให้ฝึกตน คุม้ครองตน ให้มตีนเป็นทีพ่ึง่ของตนเรียกว่า

ตรสัสอนโดย สมมตสิจัจะ ความจรงิโดยสมมต ิคอืโดยทีม่มีตร่ิวมกนัเรยีกขึน้บญัญตัิ

ขึน้แต่งตัง้ข้ึน และกร็บัรองเรยีกกนั. ส�าหรบัการบญัญตัขิึน้แต่งตัง้ขึน้กเ็รยีกว่า บญัญตั ิ

และข้อที่มีมติคือความรับรู้ร่วมกันเรียกว่า สมมติ. บางทีก็เรียกควบคู่กันว่า สมมติ

บัญญัติ. สมมติก็คือมีมติรับรู้ร่วมกัน บัญญัติก็คือแต่งตั้งขึ้น. เหมือนดังเช่นสิ่งที่เกิด

บนแผ่นดินเจริญเติบโตขึ้นมีต้นมีกิ่งมีใบมีดอกมีผล คนก็บัญญัติคือแต่งตั้งเรียกกันว่า

ต้นไม้. เพราะฉะนัน้ สิง่นีก้เ็ป็นต้นไม้ขึน้มา. และค�าว่าต้นไม้นีเ้องกเ็ป็นสมมต ิกค็อืมี

มติรับรู้ร่วมกนั เรยีกร่วมกนัว่าต้นไม้. เพราะฉะนัน้ ค�าว่าต้นไม้นัน้จงึเป็นสมมตบิญัญตัิ 

แต่งต้ังขึน้ว่าให้สิง่น้ีเป็นต้นไม้. และส่ิงนีก้เ็ป็นต้นไม้ขึน้มา รับรองร่วมกนั เรยีกร่วมกนั. 
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สิง่ทัง้หลายในโลกนีท่ี้บงัเกดิมีขึน้โดยธรรมชาตธิรรมดา สิง่เหล่านัน้เองกเ็ป็นธรรมชาติ

ธรรมดา. อย่างต้นไม้ที่บังเกิดขึ้นก็บังเกิดขึ้นโดยธรรมชาติโดยธรรมดา. แต่บุคคล 

นีเ้องมาแต่งตัง้ข้ึนให้สิง่นัน้เป็นนัน่ให้สิง่นีเ้ป็นนีแ่ละกร็บัรองร่วมกนั เรยีกร่วมกนั. และ

แม้มนุษย์และเดรจัฉานทัง้หลาย ทีเ่รยีกกนัว่ามนษุย์ คน หรอืเดรจัฉาน. และแม้มนษุย์

เองกเ็รยีกแยกออกไปเป็นหญงิเป็นชาย และแต่ละคนกม็ชีือ่นัน้มชีือ่นี.้ สตัว์เดรจัฉาน

ต่าง ๆ กเ็ป็นช้างเป็นม้า เป็นต้น กแ็ต่งต้ังกนัขึน้มาเรยีกกนั แล้วกรั็บรองเรียกร่วมกัน

ให้เหมือนกันจึงเป็นสมมติบัญญัติ. ก็ต้องมีสมมติบัญญัติดั่งน้ี จึงจะเรียกพูดกันได้ 

เข้าใจกันได้และก็เรียกร่วมกันเหมือนกัน ด้วยถ้อยค�าที่เป็นภาษาเดียวกัน. สิ่งที่เรียก

ว่าต้นไม้ ภูเขา เมื่อพูดว่า ต้นไม้ ภูเขา ก็เข้าใจกัน เพราะก็รับรองกันว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้

เป็นต้นไม้เป็นภเูขา ถ้าใครจะไปเรยีกให้ผดิแผกออกไปเป็นอย่างอ่ืน เรยีกภเูขาว่าต้นไม้  

เรียกต้นไม้ว่าภเูขา ดงันีแ้ล้ว กเ็รยีกว่าผดิสมมตบิญัญตั ิแล้วกฟั็งไม่เข้าใจกนั ไขว้เขวกนั. 

แล้วก็ท�าให้คนที่เรียกไขว้เขวไปนั้นเป็นที่เข้าใจว่าเป็นคนที่จะต้องมีสติวิปลาสเป็นต้น.

เพราะฉะน้ัน เม่ือพระพทุธเจ้าทรงแสดงธรรมะส่ังสอนกต้็องใช้ภาษาทีพ่ดูเรยีก

สิ่งนั้นเรียกสิ่งน้ี ก็เป็นไปตามสมมติบัญญัติโลก. และเมื่อโลกมีสมมติบัญญัติว่า 

อย่างนี้ เรียกอย่างน้ี ทรงแสดงธรรมะก็เรียกอย่างนั้นเรียกอย่างนี้. และก็นับว่าเป็น

สัจจะคือความจริงอย่างหนึ่ง อันเรียกว่า สมมติสัจจะ ความจริงโดยสมมติ หรือจะ

เรียกว่า บัญญตัสิจัจะ ความจรงิโดยบัญญตักิไ็ด้. และกต็รสัสัง่สอนให้ทกุ ๆ คนปฏบิติั

ชอบตามควรแก่สมมติบัญญัติโลก. ทรงแสดงธรรมะส่ังสอนข้อที่พึงปฏิบัติให้เหมาะ 

ให้ควรแก่สมมติบัญญัติที่เป็นสมมติสัจจะต่าง ๆ นี้. วินัยที่ทรงบัญญัติไว้และธรรมะ

ในข้ันศีลต่าง ๆ ก็เป็นไปตามควรแก่สมมติบัญญัติ. แต่แม้เช่นนั้นก็ตรัสสอนให้รู้จัก

สจัจะอกีระดบัหนึง่ คอื ปรมัตถสจัจะ อันได้แก่ความจรงิทีม่เีนือ้ความอนัสขุมุละเอยีด

เป็นอย่างยิง่. คือเป็นสจัจะคือความจรงิท่ีเป็นอย่างยิง่คอืจรงิแท้ มใิช่เป็นไปตามสมมติ

บัญญัติ. ก็ดังที่ตรัสสอนให้พิจารณาว่า

สงัขารทัง้หลายทัง้ปวงเป็นอนจิจะไม่เทีย่ง สงัขารทัง้หลายทัง้ปวงเป็นทกุข์ทน

อยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป และทั้งสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่ง ทั้งวิสังขาร

คือสิ่งที่ไม่ผสมปรุงแต่งอันได้แก่นิพพาน และแม้ธรรมะอันเป็นส่วนที่ไม่ผสมปรุงแต่ง

อื่น ๆ คือทั้งสังขารทั้งวิสังขารเป็นอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน. ให้ก�าหนดรู้ดั่งนี้.
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ความยดึถอืวาทะว่าตนมาจากสมมตบิัญญัติ

เพราะฉะนั้น วาทะคือถ้อยค�าที่พูดกันเป็นภาษาดังที่กล่าวมาข้างต้น ก็ล้วน

เป็นสมมติเป็นบัญญัติส�าหรับจะเรียกกัน. ถ้าหากว่าไปยึดมั่นโดยส่วนเดียว โดยที่ไม่

ท�าความรู้จักว่านั่นเป็นสมมติเป็นบัญญัติ ก็กลายเป็นอุปาทานคือความยึดมั่นหรือ 

ความยดึถอื. และบรรดาส่ิงทีเ่ป็นสมมตบัิญญัติ เป็นวาทะท่ีเรยีกร้องกนั ท่ีเป็นข้อส�าคัญ

ในส่วนที่เป็นธรรมปฏิบัติที่ตรัสยกขึ้นมาแสดงก็คืออัตตา ตน ก็คือตัวเราของเรา.  

ซึ่งเมื่อมีตัวเราของเรา ก็มีตัวเขาของเขา. แม้ค�าว่าอัตตา ตน หรือตัวเราของเรา  

ตัวเขาของเขา เป็นต้นเหล่านี้ ที่เรียกกันกล่าวกันนี่แหละคือ อัตตวาทะ วาทะว่าตน 

อนัหมายรวมถงึว่า วาทะว่าตัวเราของเรา. และเมือ่ตวัเราของเราม ีกต้็องมตีวัเขาของเขา. 

เพราะฉะนั้น ค�าว่า อัตตวาทะ วาทะว่าตนหรืออัตตา จึงหมายถึงสมมติบัญญัติดังที่

กล่าวมานัน้. เป็นถ้อยค�าท่ีเรยีกกนั. และเมือ่เรยีกกนักเ็ข้าใจกนัรูจ้กักนั. และเมือ่เรยีก

กันรู้จักกันเข้าใจกัน เมื่อไม่พิจารณาด้วยปัญญาให้รู้จักก็ย่อมจะมีความถือมั่นหรือ 

ความยึดถือ. ความถือม่ันหรือความยึดถือน้ีจึงเรียกว่าอัตตวาทุปาทาน ความถือมั่น

หรอืความยดึถอืวาทะว่าตน กค็อืยดึถอืหรอืถือม่ันสมมตบิญัญตัว่ิาตน. เป็นเหตใุห้ถือ

เราถือเขาถือพวกถือพ้องเป็นต้นสืบต่อไป.

และความยึดถือวาทะว่าตน ตัวเราของเราดังกล่าวมานี้ ซึ่งสืบมาจากสมมติ

บัญญัติดังกล่าว เมื่อไม่พิจารณาด้วยปัญญา ก็ท�าให้มีความถือมั่นหรือยึดถือในสิ่ง 

อันเป็นที่ต้ังแห่งสมมติบัญญัติน้ัน ๆ ว่าเป็นจริงมีจริง. ดังเช่นเม่ือมีความยึดถือหรือ 

ถือมัน่ในวาทะว่าตนในสมมตบิญัญัตว่ิาตน กท็�าให้หลงยดึถอืในส่ิงอนัเป็นทีต่ัง้ของสมมติ

บัญญัตินั้น ว่าเป็นตนจริง ๆ. 

กเ็ช่นเดยีวกนัสมมตบิญัญตัว่ิาต้นไม้ ก็เรยีกว่าเป็น รกุขวาทะ วาทะว่าต้นไม้

ซึง่เป็นสมมตบัิญญตั.ิ เม่ือไม่พิจารณาก็ท�าให้ถือมัน่หรอืยดึถือในทีต่ัง้ของสมมตบิญัญตัิ

ว่าต้นไม้นั้นว่าเป็นต้นไม้ขึ้นจริง ๆ. อันที่ตั้งแห่งสมมติบัญญัติว่าต้นไม้นั้นก็ได้แก่สิ่งที่

เกิดขึ้นจากแผ่นดิน มีราก มีต้น มีกิ่ง มีใบ มีดอก มีผล. สิ่งที่บังเกิดขึ้นจากแผ่นดิน

ทีม่รีปูร่างลกัษณะดงันีแ้หละ เป็นท่ีตัง้แห่งสมมตบิญัญตัว่ิาต้นไม้ แห่งวาทะทีก่ล่าวกนัว่า
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ต้นไม้. และเม่ือเรียกเพลิน ๆ ไปก็ไปหลงยดึถอืเอาทีต่ัง้แห่งสมมตบิญัญตัว่ิาต้นไม้นัน้ 

ว่าเป็นตัวต้นไม้ขึ้นจริง ๆ.

จะยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่ง สมมติบัญญัติหรือวาทะว่าบ้านเรือน ก็เป็น  

ฆรวาทะ ฆร กแ็ปลว่า เรอืน วาทะ ก ็ถ้อยค�า ถ้อยค�าทีเ่รยีกว่าเรอืน กเ็อาทพัสัมภาระ

ต่าง ๆ เช่น ไม้ เป็นต้น มาประกอบเข้า มีเสา มพีืน้ มฝีา มหีลงัคา และมสีิง่ประกอบ

ต่าง ๆ เป็นเรือน ก็สมมติบัญญัติขึ้นว่าสิ่งนี้เป็นเรือน. และเมื่อเรียกกันเพลิน ๆ ไป 

ก็ไปหลงยึดถือเอาที่ตั้งของสมมติบัญญัติว่าเรือนนั้น ก็เป็นตัวบ้านตัวเรือนขึ้นจริง ๆ.

ฉนัใดกดี็ อัตภาพอันนีอั้นประกอบด้วยกายและใจ ซึง่สมเดจ็พระบรมศาสดา

ได้ตรัสเรียกว่านามรูป และเม่ือแยกออกไปอีก ก็ตรัสแยกออกไปเป็นขันธ์ ๕ คือ  

แยกออกไปเป็น ๕ กอง อันเรียกว่าขันธ์ ๕ ย่อลงมาก็เป็นนามรูป รวมกันเข้าก็เป็น

ทีต่ัง้ของสมมตบิญัญตัว่ิา อตัตา หรอื อตัตภาพ. และก็มสีมมตบิญัญตัเิรยีกกันต่าง ๆ 

ออกไป ว่าเป็นสัตว์ บุคคล เป็นชาย เป็นหญิง. และก็ยังมีสมมติบัญญัติละเอียด 

ออกไปอีก เป็นชื่อต่าง ๆ ส�าหรับที่จะได้ก�าหนดหมายเรียกร้องกัน.

ความยดึถอืที่ตั้งแห่งสมมตบิัญญัติ

นามรูปหรือขันธ์ ๕ ก็เป็นท่ีตั้งของสมมติบัญญัติว่าอัตภาพหรืออัตตา.  

และเมื่อเรียกกันเพลิน ๆ ไป ก็หลงยึดถือว่าเป็นอัตตาขึ้นจริง ๆ เป็นตัวเราเป็น 

ของเราขึ้นจริง ๆ. ก็เป็นตัวเราขึ้นก่อน และเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเรา และเมื่อมี 

ตวัเราของเรากต้็องมตีวัเขาของเขา. กต้็องแยกออกไปดัง่นี.้ เพราะฉะนัน้ ความยดึถอื

อนัเรยีกว่าอุปาทาน หรอืความถอืม่ันอันเรยีกว่าอปุาทานน้ี จงึยดึถอืในทีต่ัง้ของสมมติ

บัญญัตินี้แหละ และโดยเฉพาะก็ที่ตั้งแห่งสมมติบัญญัติว่าอัตตา หรืออัตภาพ กายใจ 

นามรูป หรือขันธ์ ๕ อันนี้ว่าเป็นตัวเราของเราขึ้นจริง ๆ. 

อุปาทานข้อน้ีส�าคัญมาก ย่อมเป็นมูลของความยึดถืออื่นต่าง ๆ อีกเป็น 

อันมาก และในทางพระพุทธศาสนาก็ได้มีค�าเรียกความยึดถือดังกล่าวนี้ในข้อนี้ไว้ 

หลายชื่อ เช่น
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เรียกว่า อัตตานุทิฏฐิ ความตามเห็นว่าอัตตาตัวตน ความตามเห็นว่าตัวเรา

ของเรา

เรียกว่า สักกายทิฏฐิ ความเห็นว่ากายของตน

เรียกว่า อัสมิมานทิฏฐิ มานะคือความส�าคัญหมาย ทิฏฐิคือความเห็นว่า 

อัสมิเรามีเราเป็น

หรือเรยีกว่า อสัมมิานะ ความส�าคญัหมายว่าเรามเีราเป็น หรอืเรียกว่ามานะ

เฉย ๆ

ซึ่งมานะที่เป็นต้นเดิม ก็คืออัสมิมานะ ความส�าคัญหมายว่าเรามีเราเป็น.  

เมื่อมีอัสมิมานะขึ้นมาเป็นต้นเดิมดั่งนี้ ก็มีมานะอื่น ๆ ตามมาอีกเป็นอันมาก.

ทรงสอนให้พจิารณาที่ตั้งของสมมตบิัญญัตวิ่าเป็นสังขาร

เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึได้พยายามทีจ่ะได้ทรงชีแ้จง ให้มาก�าหนดพจิารณา

ถึงที่ตั้งของสมมติบัญญัติต่าง ๆ หรือว่าของวาทะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากสมมติบัญญัติ. 

ให้มาพิจารณาบรรดาท่ีต้ังเหล่านัน้ ว่าเป็นสังขารคอืเป็นส่ิงผสมปรงุแต่งทัง้นัน้ เมือ่ผสม

ปรุงแต่งข้ึนแล้ว จึงมีสมมติบัญญัติขึ้นมา เหมือนดังท่ีได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้  

แปลความว่า 

เหมือนอย่างเพราะอังคสัมภาระ คือส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มาประกอบเข้า 

เสยีงเรียกกนัว่ารถจึงได้มขีึน้. เมือ่ขนัธ์ทัง้หลายมาประกอบกนัเข้า สมมตว่ิาสตัว์ บคุคล

ตัวตนเราเขาจึงได้มีขึ้น.

เพราะฉะนัน้ ผูป้ฏิบตัธิรรมะทีจ่ะให้รูถึ้งปรมตัถสัจจะคือความจรงิโดยปรมตัถ์ 

คือความจริงที่เป็นความจริงอย่างย่ิง จึงต้องมาหัดปฏิบัติพิจารณาดูบรรดาที่ตั้งของ

สมมติบัญญัติทั้งหลาย ดังพระพุทธภาษิตท่ีตรัสสอนไว้นี้ ท่ีทรงยกเอารถขึ้นมา.  

เมื่อเอาส่วนประกอบต่าง ๆ เช่นว่าล้อและทุก ๆ ส่วนมาประกอบกันเข้า เสียงเรียก

กันว่ารถจึงได้มีขึ้น แต่อันท่ีจริงรถจริง ๆ นั้นไม่มี. ค�าว่ารถนั้นเป็นสมมติบัญญัต ิ
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เรียกขึ้นเท่านั้น. ในเมื่อถอดแยกส่วนประกอบต่าง ๆ นั้นออกไป แยกเอาล้อออกไป

แยกเอาตัวรถต่าง ๆ ออกไป เสียงเรียกว่ารถก็หายไป. รถจริง ๆ จึงไม่มี. รถเป็น

สมมติบัญญัติเท่านั้น. แม้ต้นไม้บ้านเรือนดังท่ีกล่าวมาข้างต้นก็เช่นเดียวกัน. ในเม่ือ

เอาทัพสัมภาระต่าง ๆ มาปรุงกันเข้าก็เป็นเรือน. แต่เมื่อรื้อเรือนนั้นออก รื้อหลังคา 

รื้อเสา รื้อฝา รื้อพื้น ถอนเสาออก เสียงเรียกว่าเรือนก็หายไป. เรือนจริง ๆ จึงไม่มี. 

เมื่อทุกอย่างมาประกอบกันเข้า สมมติบัญญัติเสียงเรียกว่าเรือนจึงได้มีข้ึน. ต้นไม้ 

ก็เหมือนกัน เม่ือตัดโค่นตัดกิ่งก้านล�าต้นถอนรากออกไปหมดแล้ว เสียงว่าต้นไม้นั้น 

ก็หายไป ต้นไม้จริง ๆ จึงไม่มี. 

แม้อัตตวาทะหรือสมมติบัญญัติถ้อยค�าที่เรียกว่าอัตตาตัวตน คืออัตภาพนี้ 

ก็เช่นเดียวกัน. เมื่อขันธ์ทั้งหลายมาประกอบกันเข้า เสียงเรียกว่าอัตตาตัวตนก็มีขึ้น. 

เมือ่ขนัธ์แตกสลาย เสยีงเรยีกว่าอตัตาตวัตนกห็ายไป ตวัตนจริง ๆ จงึไม่มี. เพราะฉะนัน้ 

พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนมาให้พิจารณาดูที่ตั้งของสมมติบัญญัติทั้งหลายดังที่กล่าว 

มานี ้ว่าเมือ่มาประกอบกนัเข้าเป็นสงัขาร กเ็ป็นทีต่ัง้ของสมมตบิญัญตัเิรยีกกันต่าง ๆ. 

และเมือ่สงัขารคอืส่วนทีม่าประกอบกันนัน้แตกสลายแยกย้ายกนัออกไป สมมตบิญัญตัิ

ต่าง ๆ นั้นก็หายไป.

ฉะนัน้ วาทะทีส่มมตบัิญญตัทิีเ่รียกกนัต่าง ๆ ซ่ึงสังขารทกุ ๆ อย่างไม่จ�าเพาะ

แต่อัตตาเท่านั้น ต้นไม้ภูเขาอะไรเป็นต้นดังกล่าวนั้นก็เหมือนกัน จึงไม่มีความจริงแท้

อยูใ่นตวั เป็นสมมตบิญัญตัเิท่านัน้. ตรสัสอนให้พิจารณาท่ีต้ังของสมมติบญัญติัเหล่านัน้

ว่าเป็นตัวสังขารเป็นสิ่งผสมปรุงแต่ง. และได้ทรงชี้มาดูให้รู้จักที่แห่งสมมติบัญญัติว่า

อัตตาตัวตนคืออัตภาพอันน้ี โดยท่ีตรัสสอนชี้แยกออกให้รู้จักว่าไม่มีตัวอัตภาพหรือ

อตัตาทีแ่ท้จรงิ อยูใ่นสังขาร คอืสิง่ผสมปรงุแต่งก้อนน้ีกองนี.้ โดยได้ตรสัชีแ้ยกออกไป

ว่าอันที่จริงนั้นประกอบขึ้นด้วยขันธ์คือกองทั้ง ๕ นั่นเป็นรูป นั่นเป็นเวทนา นั่นเป็น

สัญญา น่ันเป็นสังขาร นั่นเป็นวิญญาณ เหมือนดังตรัสชี้ให้ดูเรือนว่า นั่นหลังคา  

นั่นฝา นั่นพื้น นั่นเสา และชี้ให้ดูรถว่า นั่นล้อ นั่นตัวรถ นั่นเครื่องประกอบต่าง ๆ 

ของรถ. ให้ดตู้นไม้ว่า น่ันเป็นก่ิง เป็นก้าน เป็นล�าต้น เป็นราก เป็นเปลอืก เป็นกระพี้ 

เป็นแก่น เป็นต้น ซึง่มาประกอบกันเข้าเป็นสังขารคอืเป็นส่ิงผสมปรงุแต่งอย่างหนึง่ ๆ. 
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ตรัสสอนให้พจิารณาแยกสังขาร

และในอัตภาพอันนี้ก็ประกอบขึ้นด้วยขันธ์ ๕ ก็ตรัสชี้ให้รู ้จักว่าส่ิงที่มา 

ประกอบน้ันอะไรบ้าง. ส่วนทีแ่ข้นแขง็ซึง่ประกอบขึน้ด้วยธาตทุัง้ ๔ มอีาการ ๓๑ หรอื 

๓๒ นี่เป็นกองรูป. ดังกองรูปของทุก ๆ คนที่นั่งกันอยู่นี้ ก็คือว่ากองรูปกองหนึ่ง 

มากองกันอยู่ประกอบด้วยธาตุทั้ง ๔ ประกอบด้วยอาการ ๓๑, ๓๒. เรียกแยก 

ออกไปเป็นศีรษะเป็นแขนเป็นขาเป็นล�าตัว เป็นต้น ก็มากองกันอยู่ นี่เป็นกองรูป. 

ความรูส้กึเป็นสขุเป็นทุกข์หรอืเป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สขุกเ็ป็นกองเวทนา. ความจ�าได้

หมายรู้ รู้รูปรูเ้สยีงรูก้ลิน่รูร้สรูโ้ผฏฐพัพะรูเ้รือ่งราวต่าง ๆ ก็เป็นกองสญัญา. ความปรงุ

คิดหรือความคิดปรุงต่าง ๆ ก็เป็นกองสังขาร ซึ่งเป็นความปรุงแต่งภายในจิต. และ 

กองความรูส้กึเมือ่ตากับรปูประจวบกนั กเ็ป็นความรูร้ปูคอืเหน็รปู. หกูบัเสยีงประจวบ

กนักเ็ป็นความรูห้รอืได้ยนิเสยีง. เมือ่จมกูกบักลิน่ ลิน้กบัรส กายและส่ิงทีก่ายถูกต้อง

มาประจวบกัน ก็เกิดความรู้หรือทราบในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะ. เมื่อมโนหรือใจกับ

ธรรมะเรื่องราวมาประจวบกัน ก็เกิดความรู้ในเรื่องที่ใจคิดรู้เหล่านั้น นั่นก็เป็นกอง

วิญญาณ.

เพราะฉะนั้น ก็ขันธ์ ๕ เหล่าน้ีเองมาประกอบกันเข้า ซึ่งเมื่อย่อเข้าแล้ว  

รูปก็เป็นรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นนาม ก็เป็นนามรูป. นี้เป็นสังขารคือ

เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งเป็นที่ตั้งแห่งสมมติบัญญัติว่าอัตตาตัวเราหรืออัตภาพ. และเมื่อ

ขันธ์ ๕ เหล่านี้ยังประกอบกันอยู่ ไม่แตกสลายแยกกันออก สมมติบัญญัติว่าตัวเรา 

อัตภาพ อัตตาก็ยังอยู่. ในเมื่อกองทั้ง ๕ เหล่านี้แตกสลายในเม่ือมรณะมาถึงนาม 

ก็ดับ รูปก็แตกสลายไปโดยล�าดับ. สมมติบัญญัติว่าอัตตาอัตภาพก็หายไป.

ก�าหนดรู้ตามความเป็นจรงิโดยไตรลักษณ์

ได้ตรัสสอนให้รู้จักพิจารณาแยกดั่งนี้ ให้รู้จักตามความเป็นจริง นี้แหละคือ

วิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริง ซึ่งจะต้องมีสมาธิ คือจะต้องมีจิตตั้งมั่นก�าหนดอยู่ในที่ตั้งแห่ง

สมมติบัญญัติว่าอัตตาหรืออัตภาพอันนี้.
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ให้รู้จักว่านี่รูป นี่เวทนา นี่สัญญา นี่สังขาร นี่วิญญาณ. มีชาติความเกิดเป็น

เบือ้งต้น มชีราความแปรปรวนเปลีย่นแปลงพร้อมทัง้พยาธใินท่ามกลาง. มมีรณะเป็น

ที่สุด. เพราะฉะนั้น จึงเป็น อนิจจะ ไม่เที่ยงต้องเกิดต้องดับ. เป็น ทุกขะ เป็นทุกข์

คือทนอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป บังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้. 

เพราะปรารถนาน้ันกป็รารถนาท่ีจะไม่ให้แก่ไม่ให้เจบ็ไม่ให้ตาย กป็รารถนาไม่ได้ ต้องแก่

ต้องเจ็บต้องตาย จึงเป็น อนัตตา ไม่ใช่อัตตาตัวตน.

ตรัสสอนให้รู้จักพิจารณาในท่ีตั้งของสมมติบัญญัติดั่งนี้. และโดยเฉพาะข้อ

ส�าคัญก็คือสมมติบัญญัติว่าอัตตาตัวเราของเรา ตัวเราก่อน แล้วก็มีของเรา แล้วก็จะ

มีตัวเขาของเขา และเมื่อพิจารณาให้รู้จักที่ตั้งของสมมติบัญญัติโดยเฉพาะที่ตัวเรานี้

ตามความเป็นจริงโดยไตรลักษณ์ดั่งนี้แล้ว ก็จะท�าให้หายหลง หายยึดถือ. แต่เมื่อยัง

ไม่ได้เห็นแจ้งจริง ก็ย่อมจะต้องมีความยึดถืออยู่ เป็นอัตตวาทุปาทาน.

อนึ่ง เมื่อมีอุปาทานนี้ ยังเป็นเหตุให้ถือเราถือเขาด้วยอ�านาจมานะ จนเป็น

เหตุถือพวกเป็นเหตุให้เกิดความแก่งแย่งวิวาทและอกุศลธรรมต่าง ๆ อีกมากมาย.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป

๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๗
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บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ได้แสดงอัตตวาทุปาทาน และได้กล่าวถึงศัพท์ธรรมะท่ีหมายถึงอุปาทาน 

บางค�า เช่น สกักายทิฏฐ ิความเห็นยดึถอืกายของตน. แต่ว่าตามศัพท์ว่าสักกายทฏิฐิ

ไม่มีค�าว่ายึดถืออยู่ มีแต่ค�าว่าความเห็นว่ากายของตน. แต่เมื่อแปลโดยความก็มักจะ

เติมค�าว่ายึดถือเข้าด้วย กับค�าว่าอัตตานุทิฏฐิ ความตามเห็นว่าอัตตาตัวตน กับอีก 

ค�าหนึ่งว่ามานะ ความส�าคัญหมายอย่างละเอียดก็คือ อัสมิมานะความส�าคัญหมายว่า

เรามีเราเป็น. บางแห่งก็เรียกด้วยถ้อยค�าที่ยาวว่า อัสมิมานทิฏฐิ มานะและทิฏฐิว่า 

เรามีเราเป็น.

สักกายทฏิฐ ิ๒๐

จะได้แสดงค�าว่า สกักายทฏิฐิ ความเหน็ว่ากายของตน. ค�านีแ้สดงเป็นสังโยชน์

ข้อที่ ๑ ในสังโยชน์ ๑๐. และได้มีค�าอธิบายที่เป็นพระพุทธาธิบายในที่ท้ังปวงว่า 
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สักกายทิฏฐิ ๒๐ ก็คือทิฏฐิความเห็นว่ากายของตนในขันธ์ ๕. ขันธ์ ๕ นั้นก็ได้แก่ 

รูปขันธ์ กองรูป เวทนาขันธ์ กองเวทนา สัญญาขันธ์ กองสัญญา สังขารขันธ์  

กองสังขาร วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ. เป็น ๒๐ อย่างไร.ก็คือ

เห็นว่าขันธ์ ๕ เป็นตน คือเห็นว่ารูปเป็นตน เวทนาเป็นตน สัญญาเป็นตน 

สังขารเป็นตน วิญญาณเป็นตน ก็ได้ ๕ ข้อ.

เหน็ว่าตนมขีนัธ์ ๕ คอืเหน็ว่าตนมรีปู ตนมเีวทนา ตนมสีญัญา ตนมสีงัขาร 

ตนมีวิญญาณ ก็ได้อีก ๕.

เห็นขันธ์ ๕ ในตน คือเห็นรูปในตน เห็นเวทนาในตน เห็นสัญญาในตน  

เห็นสังขารในตน เห็นวิญญาณในตน ก็เป็นอีก ๕.

เห็นตนในขันธ์ ๕ คือเห็นตนในรูป เห็นตนในเวทนา เห็นตนในสัญญา  

เห็นตนในสังขาร เห็นตนในวิญญาณ ก็เป็นอีก ๕.

ห้าสีห่นกเ็ป็น ๒๐ จงึเรยีกว่าสกักายทฏิฐ ิ๒๐ ความเหน็ว่ากายของตน ๒๐.

สักกายทฏิฐเิป็นอุปาทานขั้นต�่า

สักกายทิฏฐินี้ที่แสดงเป็นสังโยชน์ก็แสดงว่า พระโสดาบันละสังโยชน์ ๓  

ข้างต้นได้ ก็คือละ

สักกายทิฏฐิ ความเห็นว่ากายของตน

วิจิกิจฉา ความเคลือบแคลงสงสัยในพระรัตนตรัยเป็นต้น

สีลัพพตปรามาส ความลูกคล�ายึดถือศีลและวัตร.

พระโสดาบนันัน้เป็นอรยิบคุคลขัน้ที ่๑ ซึง่แสดงว่าเป็นผูท้ีไ่ม่ตกต�า่ ไม่ไปเกดิ

ในอบายคอืไม่ไปเกดิเป็นสตัว์นรกเป็นสตัว์เดรจัฉานเป็นเปรตเป็นอสรุกายต่าง ๆ และ

จะท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในมนุษย์ในเทพซึ่งเป็นสุคติ ๗ ชาติเป็นอย่างยิ่ง  

กจ็ะบรรลถึุงมรรคผลขัน้สงูสดุ เป็นพระอรหนัต์ขณีาสพสิน้ชาตสิิน้ภพ. คอืจะท่องเทีย่ว
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เวียนเกิดเวียนตายอยู่ต่อไปอีก ก็ท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสุคติภพทั้งหลาย 

และจะส�าเรจ็เป็นพระอรหนัต์ขณีาสพภายใน ๗ ชาตเิป็นอย่างมากไม่เกนิ ๗ ชาตไิป. 

และโสดาบันบุคคลนี้ ในครั้งพุทธกาลที่แสดงไว้ ก็มีคฤหัสถ์บรรลุเป็นอันมาก. และก็

ยงัเป็นผูค้รองเรอืน มภีรรยา มสีามเีหมอืนอย่างชาวบ้านทัง้หลาย เพราะยงัมกีามราคะ

มีปฏิฆะยังละไม่ได้.

เพราะฉะนั้น สักกายทิฏฐิที่ละได้นั้นจึงไม่หมายถึงว่าละอุปาทานได้ทั้งหมด.

และสักกายทิฏฐินั้น หากหมายถึงอุปาทาน ก็หมายถึงอุปาทานที่เป็นขั้นแรกหรือ 

เป็นข้ันต�า่ ซ่ึงเม่ือละได้ กท็�าให้ไม่ละเมิดศีล ๕ ไม่มอีกุศลมลูคอืโลภโกรธหลงอย่างแรง 

อันเป็นเหตุให้ละเมิดศีล ๕ อันจะน�าให้ไปอบาย. แต่ก็ยังมีอุปาทานที่เป็นขั้นละเอียด

ซึ่งจะต้องละต่อไป.

ละสักกายทฏิฐไิด้ ก็ยังมอีัตตาตัวตนอยู่

ฉะนั้น จึงน่าคิดว่าท่านจึงใช้ค�าว่าสักกายทิฏฐิ ความเห็นว่ากายของตน. และ

แม้ว่าจะอธบิายเป็นสกักายทฏิฐ ิ๒๐ คอืความเห็นขนัธ์ ๕ ว่าเป็นตน เห็นตนว่ามขีนัธ์ 

๕ เห็นขันธ์ ๕ ในตน เห็นตนในขันธ์ ๕. และเมื่อละได้ ก็แสดงว่าละความเห็น 

ดังกล่าวนั้นได้ มองเห็นขันธ์ ๕ ว่าเป็นอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน หรือกล่าวอีก 

อย่างหนึ่งก็มองเห็นอัตตาตัวตนว่า มิใช่ขันธ์ ๕ ไม่มีขันธ์ ๕. เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงส่อง 

ความว่ายังมีอัตตาตัวตนอยู่ แต่ว่าอัตตาตัวตนนั้นไม่ใช่ขันธ์ ๕ และขันธ์ ๕ ก็ไม่ใช่

อัตตาตัวตน แต่ว่าอัตตาตัวตนนั้นยังมีอยู่. เมื่อยังมีอัตตาตัวตนอยู่ แม้จะมิใช่ขันธ์ ๕ 

หรือขันธ์ ๕ มิใช่อัตตาตัวตน เมื่อยังมีอัตตาตัวตนอยู่ที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่านั้น คือ 

ที่ละเอียดยิ่งข้ึนไปกว่าขันธ์ ๕ จึงยังมีกามราคะปฏิฆะเป็นต้น ซึ่งอริยมรรคอริยผล 

ขั้นสูงขึ้นไปจึงจะละได้ขึ้นไปเป็นล�าดับ. แต่แม้เช่นนั้น เมื่อเห็นว่าขันธ์ ๕ มิใช่อัตตา

ตวัตนหรอือัตตาตวัตน มิใช่ขนัธ์ ๕ ดงักล่าว กท็�าให้ละวิจกิจิฉา ละสีลพัพตปรามาสได้ 

และไม่บังเกิดอกุศลมูลคือโลภโกรธหลงอย่างแรงที่เป็นเหตุแห่งกายทุจริตวจีทุจริต 

มโนทุจริตต่าง ๆ ก็คือมีศีล ๕ โดยธรรมดา.
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เพราะฉะน้ัน พิจารณาดตูามถ้อยค�าดงักล่าวมานี ้พระโสดาบนัท่านละสักกาย

ทิฏฐิก็คือละอุปาทานในขั้นท่ีว่าขันธ์ ๕ มิใช่อัตตาตัวตน อัตตาตัวตนมิใช่ขันธ์ ๕  

แต่ว่าอัตตาตัวตนยังมีอยู่ และอัตตาตัวตนที่ท่านละได้ที่เป็นสักกายทิฏฐิดั่งนี้ก็เป็น 

ข้อทีใ่ห้บงัเกดิผลดงักล่าวแล้ว. เมือ่ท�าความเข้าใจดัง่นี ้ก็ย่อมจะเหน็ว่าท่านจงึยังครอง

เรอืนได้ และกย็งัต้องเวยีนว่ายตายเกดิอยูไ่ด้ ถ้ายังไม่บรรลุมรรคผลท่ีสูงขึน้ไปในภพชาติ

ที่เป็นโสดาบันบุคคลนั้น แต่ก็ไม่เกิน ๗ ชาติตามที่ท่านแสดงไว้.

ละอุปาทานอย่างละเอยีด 
จงึจะละอัตตาตัวตนได้หมด

และในสงัโยชน์ ๑๐ นัน้เอง ทีเ่ป็นสงัโยชน์เบือ้งบนทีจ่ะพงึละได้ด้วยอรหัตตมรรค 

อรหัตตผล มีค�าว่า มานะ ก็คือสังโยชน์ ๑๐ นั้น.

สกักายทฏิฐ ิวจิกิจิฉา สลีพัพตปรามาส ละได้ด้วยโสดาปัตติมรรค โสดาปัตตผิล 

ละได้ก็เป็น โสดาบัน ละสังโยชน์เบื้องต�่าทั้ง ๓ นั้นได้. 

ท�า ราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบางลงมากขึน้ไปอกีได้ ก็ด้วยสกทาคามิมรรค 

สกทาคามิผล ก็เป็น สกทาคามีบุคคล.

และเมือ่ละเพิม่ กามราคะ ปฏฆิะ ได้อกี ๒ รวมเป็น ๕ กด้็วยอนาคามมิรรค 

อนาคามิผล ก็เป็น อนาคามีบุคคล.

ทั้ง ๕ นี้ก็เป็นสังโยชน์เบื้องต�่า. ยังมีสังโยชน์เบื้องสูงอีก ๕ คือ รูปราคะ  

อรปูราคะ มานะ อทุธจัจะ อวชิชา ละได้ด้วยอรหตัตมรรค อรหตัตผล เป็น พระอรหนัต-

ขีณาสพ.

และมานะนีเ้องทีก่ล่าวแล้วว่า อย่างละเอยีดกค็อือัสมมิานะ ความส�าคญัหมายว่า 

เรามีเราเป็น ก็คือยึดถือว่าเรามีเราเป็น เป็นอุปาทานอย่างละเอียด. เมื่อละมานะนี้ได้

ซึง่รวมอยูใ่นสงัโยชน์เบ้ืองสงู ๕ ข้อ กเ็ป็นอนัว่า ละความยึดถอืว่าอตัตาตัวตนได้หมด 

จึงส�าเร็จเป็นพระอรหันตขีณาสพ.
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ส่วนค�าว่า อตัตานุทฏิฐิ ความตามเหน็ว่าอตัตาตวัตน และค�าว่า อตัตวาทปุาทาน 

ความยึดถือวาทะว่าตัวตน เป็นค�ากลาง ๆ ครอบคลุมได้ถึงอุปาทาน ความยึดถือ 

ทุกชั้นทั้งชั้นหยาบ ชั้นกลาง ชั้นละเอียด. เพราะฉะนั้น ศัพท์ธรรมะดังกล่าวนี้จึงเป็น

ข้อทีค่วรเพ่งพนิจิพจิารณาให้เข้าใจ. ถ้าไม่เช่นนัน้แล้ว กย่็อมจะมคีวามสงสยัเช่นสงสยั

ว่าละสักกายทิฏฐิได้ ก็น่าจะไม่ต้องครองบ้านครองเรือน ไม่ต้องแต่งงานแต่งการ 

อย่างชาวบ้าน. แต่ท�าไมละได้แล้วจึงยังครองเรือนเป็นชาวบ้านอยู่ได้. แต่เมื่อมีความ

เข้าใจในความหมายถึงขั้นตอนของอุปาทานดังกล่าว ว่ามีอย่างหยาบอย่างละเอียด  

ก็ย่อมจะเข้าใจ.

ดับอัตตวาทุปาทาน ดับอุปาทานได้ทั้งหมด

และในอปุาทาน ๔ นี ้ข้อที ่๔ อตัตวาทุปาทาน ความถือมัน่หรอืยึดถือวาทะ

ว่าตนย่อมเป็นข้อส�าคัญ. เมื่อมีข้อนี้อยู ่จึงมีกามอันท�าให้ยึดถือเป็นกามุปาทาน  

จึงมีทิฏฐิคือความเห็นที่ผิดต่าง ๆ อันท�าให้ยึดถือเป็นทิฏฐุปาทาน จึงมีศีลและวัตร 

ต่าง ๆ ที่ปฏิบัติอันท�าให้ยึดถือเป็นสีลัพพตุปาทาน. เพราะเมื่อมีความยึดถือวาทะว่า

ตนยดึถอืสมมตบิญัญตัว่ิาตน กค็อืยดึถอืทีต่ัง้ของสมมตบัิญญัตน้ัิน ๆ ว่าตวัเราของเรา

ที่ยึดถือน้ัน. จึงยังมีทิฏฐิคือความเห็นท่ีผิด ตั้งแต่อย่างหยาบจนถึงอย่างละเอียด.  

เพราะยังมีอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะท่ีเป็นตัวความจริง อันเป็นปรมัตถสัจจะดังที ่

กล่าวแล้ว จึงมีความยึดถืออยู่ในความเห็นนั้น. ก็คือยึดถืออยู่ในความเห็นว่าตัวเรา

ของเรา ยดึอยูใ่นวาทะว่าตวัเราของเรา ยดึถืออยู่ในทีต่ัง้ของสมมตบิญัญตัขิองวาทะว่า

ตัวเราของเรานั้น. คือยังเห็นว่าตัวเราของเรามี เรามีเราเป็น. และเมื่อเป็นดั่งนี้ ศีลที่

ปฏบิตัวิตัรทีป่ฏบิตั ิจะเป็นภายในภายนอกพทุธศาสนากต็าม จะเป็นอย่างหยาบละเอยีด

ก็ตาม จึงอดไม่ได้ท่ีจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่งเสริมสนับสนุนอัตตาตัวตน คือตัวเรา

ของเราที่ยึดถือไว้นั้นเพื่อตัวเราของเราที่ยึดถือไว้นั้น.
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และศีลและวัตรที่ปฏิบัตินั้น ในเบื้องต้นก็ย่อมอาจยึดถือศีลและวัตรภายนอก

พทุธศาสนาต่าง ๆ. แต่เมือ่ได้สดบัฟังค�าสัง่สอนของพระพุทธเจ้า ปฏบิติัศีลสมาธปัิญญา

ของพระพทุธเจ้าได้ความรูม้ากขึน้ กม็าปฏบิตัใินศลีและวตัรในพทุธศาสนา. แม้เช่นนัน้

กยั็งทิง้ตนไม่ได้ เพราะยงัมอีตัตาตวัตนทียึ่ดถืออยู่. ยังอาจจะไขว้เขวไปได้น้อยหรอืมาก. 

แต่แม้ว่าไมไ่ขว้เขวไปเลย ปฏิบัตใินศลีและวัตรที่เปน็มรรคมีองค์ ๘ เปน็ศลีเป็นสมาธิ

ปัญญาอนัถกูต้องจรงิ ๆ และแม้ว่าไม่มุง่มนษุย์สมบตัสิวรรคสมบตั ิแต่กย็งัมุง่นพิพาน

สมบัติ. ก็คือเพื่อให้ตนที่ยึดถือไว้นี้ บรรลุถึงนิพพาน บรรลุถึงมรรคผล. เพราะฉะนั้น 

ก็นับว่ายังเป็นสีลัพพตุปาทานอยู่ แต่เป็นอย่างละเอียด. 

เพราะฉะนั้น ท่านพระอานนท์ท่านจึงอธิบายในข้อว่า ที่ตรัสสอนว่าให้อาศัย

ตณัหาละตณัหา กค็อืผูท้ีป่ฏบิตัธิรรมะด้วยปรารถนาว่า ไฉนหนอเราจกับรรลมุรรคผล

นิพพาน ดั่งน้ี. จนกว่าที่จะได้ละอัตตวาทุปาทานนี้ได้ ถอนอัตตานุทิฏฐิความเห็นว่า

อัตตาตัวตนได้ ละมานะที่เป็นอย่างละเอียดคืออัสมิมานะ หรือว่าอัสมิมานทิฏฐิ  

ความส�าคัญหมาย ความเห็น ว่าเรามีเราเป็น ละได้หมด ละอุปาทานได้หมด ดั่งนี้ 

จึงจะละกามได้หมด ละทฏิฐท่ีิเป็นมจิฉาทฏิฐไิด้หมดเพราะละอวชิชาได้ และละสลีพัพ-

ตปุาทานความยดึมัน่ถอืมัน่ในศลีและวตัรได้ทกุอย่าง เพราะว่าเสร็จกจิทีจ่ะต้องปฏบิตัิ

แล้ว. เพราะฉะน้ัน อุปาทานท้ัง ๔ น้ี จึงควรพจิารณาให้มคีวามเข้าใจ. แม้จะยงัละไม่ได้ 

ก็ให้มีความเข้าใจ. และต้ังใจปฏิบัติตามที่ท่านพระสารีบุตรท่านแสดงไว้ต่อไปว่า  

เหตุเกิดของอุปาทานก็คือตัณหา. ดับอุปาทานก็คือดับตัณหา. ทางปฏิบัติให้ถึง 

ความดับอุปาทานก็คือมรรคมีองค์ ๘.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๒๓ ธันวาคม ๒๕๒๗



ครั้งที่ ๑๔

ความรู้จักตัณหา

บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ได้แสดงสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ตามเถราธิบายแห่งท่านพระสารีบุตรมา

โดยล�าดบั. ท่านพระสารบีตุรได้แสดงอธบิายจบปัญหาหนึง่แล้ว ภกิษุทัง้หลายกไ็ด้กราบ

เรียนถามท่านย่ิงขึ้นไปอีก. และท่านก็ได้กล่าวว่า ยังมีปริยายอื่นย่ิงขึ้นไปอีก. และก็

แสดงต่อไปอีกเป็นข้อ ๆ ขึ้นไป. และท่านก็ได้แสดงอธิบายตามหลักอริยสัจจ์ทั้ง ๔  

และตามหลักปฏิจจสมุปบาท ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น แสดงต่อจากที่ได้แสดง 

อธบิายแล้ว. จงึถงึตอนท่ีท่านพระสารบุีตรได้แสดงอธบิายว่า สัมมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบ 

ก็คือรู้จักตัณหา รู้จักเหตุเกิดแห่งตัณหา รู้จักความดับตัณหา รู้จักทางปฏิบัติให้ถึง 

ความดับตัณหา.



คร้ังที่ ๑๔ ความรู้จักตัณหา 109

รู้จักตัณหานั้น ก็คือรู้จักรูปตัณหา ตัณหาในรูป สัททตัณหา ตัณหาในเสียง 

คันธตัณหา ตัณหาในกลิ่น รสตัณหา ตัณหาในรส โผฏฐัพพตัณหา ตัณหาในสิ่งที่ 

ถกูต้อง ธรรมตณัหา คือตณัหาในธรรมารมณ์ อนัได้แก่เรือ่ง. และท่านได้แสดงอธิบาย

ต่อไปว่า รู้จักเหตุเกิดตัณหานั้น ก็คือรู้จักว่าความเกิดขึ้นแห่งตัณหา มีขึ้นก็เพราะ 

ความเกิดขึ้นแห่งเวทนา. และ ได้แสดงถึงความดับตัณหาว่า ความดับตัณหามีขึ้น 

ก็เพราะดับเวทนา. แสดงทางปฏิบัติให้ถึงความดับตัณหา ว่ามีมรรคมีองค์ ๘ คือ 

มรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นต้น.

รู้จักตัณหา

จะได้แสดงอธิบายถึงข้อที่ว่า รู้จักตัณหา คือรู้จักตัณหาในอายตนะภายนอก

ทัง้ ๖ หรือในอารมณ์ทัง้ ๖. ตณัหานัน้พระพทุธเจ้าได้ตรัสอธบิายไว้ เช่นในปฐมเทศนา

มใีจความว่า ตณัหาเป็นเหตใุห้มภีพใหม่ ไปกบันนัทคิวามเพลนิ ราคะความติดใจยนิดี 

มีความอภินันท์คือเพลิดเพลินยินดียิ่ง ๆ ในอารมณ์นั้น ๆ. ได้แก่

กามตัณหา ตัณหาในกาม คือรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะที่น่ารักใคร่

ปรารถนาพอใจทั้งหลาย หรือว่ารูปเสียงกล่ินรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ คือ  

เรื่องราวที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลาย

ภวตัณหา ตัณหาในภพ คือความเป็นนั่นเป็นนี่

วิภวตัณหา ตัณหาในวิภพ คือความไม่เป็นนั่นเป็นนี่.

และ ตณัหา นัน้ท่านมกัแปลกนัว่า ความทะยานอยาก ความด้ินรนของจิตใจ 

หรือแปลกันอย่างธรรมดาว่า ความอยาก. อธิบายตัณหาโดยทั่วไปก็มักอธิบายตาม 

พระพุทธาธิบายดังกล่าว. แต่ในที่บางแห่ง ก็ได้มีพระพุทธาธิบายว่า ตัณหาคือตัณหา

ในอายตนะภายนอกทั้ง ๖ คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือสิ่งถูกต้อง และธรรมะคือ

เรื่องราว หรือว่าในอารมณ์ ๖ ก็คืออายตนะภายนอก ๖ นั้นนั่นแหละ.
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อายตนะภายในภายนอก

ศัพท์ธรรมะนั้นเรียกว่าอายตนะ ก็โดยท่ีเรียกคู่กับอายตนะ คือ อายตนะ  

นั้นแปลว่าที่ต่อ หรือว่า ต่อกัน. แบ่งออกเป็นภายในก็คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และ

มนะคอืใจ ทีเ่ป็นภายนอกกไ็ด้แก่รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐัพพะส่ิงถูกต้อง และธรรมะ

คือเรื่องราว. เมื่อจัดเป็นคู่กัน.

ตาก็คู่กับรูป คือตากับรูปนั้นต่อกัน.

หูก็คู่กับเสียง เพราะว่าหูกับเสียงนั้นก็ต่อกัน.

จมูกก็คู่กับกลิ่น เพราะจมูกกับกลิ่นนั้นก็ต่อกัน.

ลิ้นก็คู่กับรส เพราะลิ้นกับรสนั้นก็ต่อกัน.

กายก็คู่กับโผฏฐัพพะสิ่งที่ถูกต้อง เพราะกายกับโผฏฐัพพะนั้นก็ต่อกัน.

มนะคือใจก็คู่กับธรรมะคือเรื่องราว เพราะมโนหรือมนะคือใจกับธรรมะคือ

เรื่องราวนั้นต่อกัน.

ฉะนั้น เมื่อต่อกันดั่งนี้ จึงเรียกว่าอายตนะ.

อารมณ์ ๖

อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอารมณ์. ค�าว่า อารมณ์ นั้นได้แก่ เรื่องที่จิตคิด เรื่องที่

จิตด�าริ เรื่องที่จิตใจหมกมุ่นถึง ครุ่นคิดถึง อันเป็นที่ตั้งของวิญญาณ. ภาษาอภิธรรม

นั้นเรียกว่า อาลัมพนะ ที่แปลว่า เป็นเครื่องหน่วงของจิต และค�าว่า อารมณ์ทั้ง ๖ นี ้

ก็เรียกคู่กับ ทวาร ที่แปลว่า ประตู ก็คือว่าอายตนะภายในอันได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น 

กาย และมนะคือใจนั้น นอกจากเรียกว่าอายตนะภายในแล้ว ยังเรียกว่าทวารทั้ง ๖ 

คือประตูทั้ง ๖ เช่นว่า ตาก็เรียกว่าจักขุทวาร คือประตูตา เป็นต้น และเมื่อเรียกตา

เป็นต้นว่าทวาร กเ็รยีกอายตนะภายนอกทัง้ ๖ ทีต่่อกนัว่าอารมณ์ คอืเรยีกว่ารปูารมณ์ 

อารมณ์คือรูป เป็นต้น. ฉะน้ัน ค�าว่าทวารกับอารมณ์จึงเป็นข้อที่เรียกคู่กัน. แต่ก ็
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หมายถึงสิ่งอันเดียวกันหรือหมวดเดียวกันกับอายตนะภายในกับอายตนะภายนอก 

นั่นแหละ. ที่เรียกว่าทวารกับอารมณ์นั้นก็อาจมีปัญหาว่าเป็นประตูของอะไร. ส�าหรับ

อะไรที่จะเข้าไป. ก็ตอบว่าเป็นประตูส�าหรับที่อารมณ์ทั้ง ๖ นั้นจะเข้าไปนั้นเอง  

เข้าไปสู่อะไร คือเข้าไปสู่จิต หรือที่เรียกว่าวิญญาณ.

ดงัท่ีได้มีพระพทุธภาษิตตรสัแสดงไว้ว่า มนีครหนึง่ เจ้านครเรยีกว่า นครสามี 

เจ้านครซึ่งได้ประทับอยู่กลางนครและได้มีทูตเข้าไปสู่นครทางทวารคือทางประตู 

แห่งนคร และได้มพีระพทุธาธบิายว่า นครสามีเจ้านครนัน้กค็อืจติ. และกมี็อธบิายสืบ

เนื่องกันว่าประตูแห่งนครนั้นก็คือทวารทั้ง ๖. ได้แก่

จักขุทวาร ประตูตา ส�าหรับอารมณ์คือรูปเข้าไป.

โสตทวาร ประตูหู ส�าหรับอารมณ์คือเสียงเข้าไป.

ฆานทวาร ประตูจมูก ส�าหรับอารมณ์คือกลิ่นเข้าไป.

ชิวหาทวาร ประตูลิ้น ส�าหรับอารมณ์คือรสเข้าไป.

กายทวาร ประตูกาย ส�าหรับอารมณ์คือโผฏฐัพพะสิ่งที่ถูกต้องเข้าไป. และ

มโนทวาร ประตูใจ ส�าหรับที่อารมณ์คือธรรมะอันได้แก่เรื่องราวเข้าไป.

ก็เข้าไปสู่นครสามี. เจ้านครก็คือจิตหรือวิญญาณนี้เอง จิตหรือวิญญาณก็รับ

อารมณ์ที่เข้าไปทางทวารทั้ง ๖ นี้.

ตัณหาเกดิจากกระแสอารมณ์ผ่านทวารเข้าสู่จติ

แต่ว่าส�าหรับจิตหรือวิญญาณสามัญนั้นยังมีอาสวกิเลส. เพราะฉะนั้น  

เมื่ออารมณ์ท้ัง ๖ ผ่านทวารท้ัง ๖ เข้าสู่จิตใจหรือวิญญาณ จึงเกิดตัณหาคือ 

ความดิน้รนความทะยานอยาก หรอืความอยากในอารมณ์ทีเ่ข้าไปนัน้. เมือ่อารมณ์คอื

รูปเข้าไปก็เกิดตัณหาในรูป เมื่ออารมณ์คือเสียงเข้าไป ก็เกิดตัณหาในเสียง. อารมณ์

คือกลิ่น คือรส คือโผฏฐัพพะ คือธรรมะเรื่องราวเข้าไป ก็เกิดตัณหาในกลิ่นในรสใน

โผฏฐัพพะและในธรรมะคือเร่ืองราวนัน้ ๆ ตณัหาจงึบงัเกดิข้ึนด่ังนี.้ และตัณหาทีบ่งัเกดิ
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ขึน้ในอารมณ์ทัง้ ๖ ดงัท่ีกล่าวมานัน้ เมือ่เป็นอารมณ์ทีร่กัใคร่ปรารถนาพอใจกเ็กดิเป็น

กามตัณหา. และก็ย่อมเกิดภวตัณหา ต้องการท่ีจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอารมณ์ท่ี 

น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจน้ัน คือต้องการเป็นนั่นเป็นน่ีในอันท่ีจะครอบครองกามคือ 

สิง่ทีน่่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทัง้หลาย. แต่ถ้าหากว่าอารมณ์เหล่านัน้ไม่เป็นทีน่่ารกัใคร่

ปรารถนาพอใจ ก็เกิดวิภวตัณหาความอยากที่จะให้อารมณ์เหล่านั้นส้ินไปหมดไป.  

ไม่ต้องการที่จะเป็นนั่นเป็นนี่ ซึ่งจะต้องมีอารมณ์ที่ไม่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจนั้น ๆ. 

ลักษณะของตัณหา

เมื่อรวมความเข้ามาแล้ว ก็เป็นความอยากที่จะดึงเข้ามาที่จะน�าเข้ามาเป็น 

ตัวเราเป็นของเรานั้นอย่างหนึ่ง. เป็นความอยากที่จะผลักออกไปให้พ้น ในส่ิงที่ 

ไม่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจท่ีเกลียดชงั ไม่ต้องการนัน้อีกอย่างหนึง่. จติใจของสามญัชน 

จึงมีอาการที่เรียกว่าเป็นความอยากในอารมณ์ดังกล่าวมานี้ ที่จะดึงเข้ามาที่จะเป็น 

ตัวเราของเรา และที่จะผลักออกไป ที่จะท�าลายให้หมดสิ้นไป. อาการของความอยาก

ดังกล่าวนี้ จึงมีลักษณะท่ีดิ้นรนกระสับกระส่ายกระวนกระวาย จิตใจเคลื่อนไหว

ขยบัเขยือ้นไปในอารมณ์ทัง้หลายด้วยอาการต่าง ๆ ดงักล่าวนัน้อยู่เสมอ. และเมือ่เป็น

ความอยากอย่างแรงท่ีมีอาการดังกล่าวที่จะดึงเข้ามาท่ีจะได้มาที่จะครอบครองเป็น 

ตัวเราเป็นของเรา. ที่มีอาการดังกล่าวมานี้ เมื่อแรงก็เรียกว่าเป็นความทะยานอยาก 

ความดิ้นรนก็มีมาก ความทุรนทุรายกระสับกระส่ายก็มีมาก. แต่เม่ือไม่แรงก็มีน้อย 

คือดิ้นรนน้อยกระสับกระส่ายน้อย กระวนกระวายน้อย แต่รวมความว่า จิตใจนั้น 

ก็ย่อมไม่อยู่สงบไม่อยู่กับท่ี แต่ว่าเคล่ือนไหวกระสับกระส่ายด้ินรนไปด้วยอาการ 

ดังกล่าวนัน้ในอารมณ์ทัง้หลายอยูเ่รือ่ยไป. และความดิน้รนกระสับกระส่ายดงักล่าวมา

นี้ก็ไม่มีหยุด. เช่นว่าเม่ือได้สิ่งท่ีรักใคร่ปรารถนาพอใจได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของได ้

ครอบครองสิ่งน้ีก็ไม่หยุดอยู่เพียงเท่าน้ัน. สิ่งนี้ที่ได้นั้นครั้นได้มาแล้ว ความอยากใน 

สิ่งนั้นก็สงบเพราะว่าได้แล้ว แต่ว่าก็ไม่สงบเพียงเท่านั้น ยังอยากได้ในสิ่งอื่นเป็นสิ่ง 

ที่ ๒ เป็นสิ่งที่ ๓ เป็นสิ่งที่ ๔ เป็นสิ่งที่ ๕ ต่อ ๆ ไปอีก. ต้องการที่จะได้ ต้องการที่

จะเป็นเราของเรา ต้องการที่จะให้สิ่งที่ไม่ชอบหมดไปอยู่เรื่อยไป.
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ผลของตัณหา

เพราะฉะนั้น เม่ือพิจารณาดูกระแสของจิตอย่างละเอียดของตนแล้ว ก็จะ 

เห็นว่า อันกามก็ดี อันตัวเราของเราก็ดี ย่อมบังเกิดขึ้นและดับไปอยู่ในอารมณ์ต่าง ๆ 

ติดต่อกันตลอดไป กามและตัวเราของเราบังเกิดขึ้นในสิ่งที่ ๑ แล้วก็ดับไป กามและ

ตัวเราของเราก็บังเกิดขึ้นในสิ่งที่ ๒ แล้วก็ดับไป บังเกิดขึ้นในสิ่งที่ ๓ แล้วก็ดับไป.

เพราะฉะนัน้ จงึตรสัแสดงว่า เป็นไปเพือ่ภพใหม่. ภพกค็อืความเป็น ความเป็น

เราของเรา หรือเป็นตัวเรานั่นแหละ. ใหม่อยู่เสมอ. คือตัวเราของเราบังเกิดขึ้นใหม่ 

ในสิง่นัน้ ๆ อยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด. ตวัเราของเราบงัเกดิขึน้ในสิง่นี.้ สงบแล้วกบั็งเกดิ

ขึ้นในสิ่งนั้น สงบแล้วบังเกิดขึ้นในสิ่งโน้น. ก็เป็นไปอยู่ดังนี้. ทั้งมีความติดใจมีความ

เพลิดเพลิน ทั้งมีความอภินันท์บันเทิงยินดียิ่ง ๆ ขึ้นไปในอารมณ์นั้น ๆ อยู่เรื่อยไป. 

อาการดั่งนี้เป็นอาการที่เรียกว่าตัณหา. มีอยู่ในจิตใจของสามัญชนทั่วไป. และตัณหา

นี้ก็บังเกิดขึ้นเพราะเวทนา ดับเวทนาได้ก็ดับตัณหาได้. แต่ว่าจะดับได้ก็เพราะปฏิบัติ

ในมรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิ เป็นต้น.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๗
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บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ทบทวนเรื่องตัณหา

ได้แสดงพระเถราธิบายของพระสารีบุตร ในเรื่องสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ

ถงึตอนทีค่วามเหน็ชอบกคื็อความรูจ้กัตัณหา รูจ้กัเหตเุกดิตณัหา รูจ้กัความดบัตณัหา 

รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับตัณหา. และก�าลังอธิบายถึงตัณหาที่มีพระเถราธิบาย 

ยกเอาตัณหา ๖ ตัณหาในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส ในโผฏฐัพพะสิ่งที่กายถูกต้อง 

และในธรรมะคือเรื่องราว. และก็ได้อธิบายถึงตัณหา ๓ ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัส 

อธิบายไว้ ตั้งแต่ในปฐมเทศนา คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา. และแสดง

ลกัษณะของตัณหา อันกล่าวถงึผลของตัณหาและสิง่ทีไ่ปด้วยกนักบัตณัหากบัความเจรญิ
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ของตณัหา. ผลของตณัหานัน้ กค็อืเพือ่เป็นไปเพือ่ภพใหม่. ส่ิงทีไ่ปด้วยกนักบัตณัหานัน้ 

กไ็ด้แก่ นนัท ิ ความเพลนิ ราคะ ความตดิใจยนิด.ี ความเจริญของตัณหานั้น ก็คือ 

ความที่มีความอภินันท์ ยินดียิ่ง ๆ ขึ้นไปในอารมณ์นั้น ๆ. ตัณหาย่อมให้ผลเป็นไป

เพื่อภพใหม่ทั้งในปัจจุบันทั้งในภายหน้า และก็มีนันทิความเพลิน มีราคะความติดใจ

ยินดีไปด้วยกัน เหมือนอย่างเป็นสหายกัน กับมีความเจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นด้วย 

ความยินดีเพลิดเพลินไปในอารมณ์นั้น ๆ. กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ย่อมมี

ลักษณะดังกล่าวมานี้.

โลกกับตัณหา

และก็พึงทราบต่อไปอีกว่า อันตัณหานั้นเป็นข้อที่คู่กับโลกและย่อมมีอยู่ใน

สตัวโลกทัง้หมด. เพราะฉะนัน้ จงึต้องเวยีนว่ายตายเกดิอยู่ในโลก ต้องเป็นไปอยู่ในโลก. 

โลกจึงมีตัณหา และสัตวโลกจึงมีตัณหา. สิ้นตัณหาเสียเมื่อใดก็เป็น โลกุตตระ คือ 

พ้นโลกเหนือโลก สัตวโลกก็ยุติความเป็นสัตวโลก มาเป็นโลกุตตระเหนือโลก.  

เพราะฉะนั้น โลกกับตัณหาจึงเป็นสิ่งที่ต้องประกอบกันอยู่. 

ลักษณะการรับอารมณ์ของตัณหา

อันลักษณะที่แท้จริงของตัณหานั้น ก็คือความที่กระเสือกกระสน ไม่หยุดอยู่

กับที่เคลื่อนที่. ฉะนั้น จึงได้มีแสดงถึงลักษณะดังกล่าว ของทางร่างกายก็มี. ของทาง

จิตใจก็มี. ของทางร่างกายนั้น ก็มีแสดงถึง สัตว์ ๒ จ�าพวก คือ

สัตว์ที่เรียกว่า ตสา เคลื่อนที่ได้จ�าพวกหนึ่ง

สัตว์ที่เรียกว่า ถาวรา อยู่กับที่ คือถาวรเคลื่อนที่ไม่ได้ อีกจ�าพวกหนึ่ง.
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สตัว์ทีเ่รยีกว่า ตสา จ�าพวกเคลือ่นทีไ่ด้นัน้ กเ็ช่นมนุษย์ สตัว์เดรัจฉานทัง้หลาย

ทั้งบนบกและในน�้าท่ีเคลื่อนที่ได้ เช่นมนุษย์และสัตว์บกท้ังหลายก็เคลื่อนที่ได้  

เดนิวิง่ไปโน่นไปนีไ่ด้. ส่วนสตัว์จ�าพวกทีเ่คลือ่นทีไ่ม่ได้อนัเรยีกว่า ถาวรา หรอืถาวรอยู่

กบัทีน่ัน้ ก็เช่นสตัว์น�า้บางชนดิทีเ่กดิตดิอยูก่บัที ่เช่นหอยบางชนดิ เช่นหอยนางรมเกดิ

ติดอยู่กับท่ี เช่นติดอยู่กับก้อนหินในทะเล ในน�้า เคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้ เรียกว่า  

ถาวระหรือถาวรา. ได้มีแสดงไว้ในเมตตสูตร

ตสา วา ถาวรา วา สัตว์ที่เคลื่อนที่ได้และสัตว์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้.

ที่ให้แผ่เมตตาจิตออกไปในสัตว์ทั้งหมดเหล่านี้. สัตว์จ�าพวกท่ีเรียกว่า ตสา 

เคลื่อนที่ได้นั้นก็เป็นค�าเดียวกับค�าว่า ตัณหา. แต่นั่นหมายถึงทางร่างกาย. ส่วนทาง

จิตใจนั้น จิตใจของปุถุชนสามัญชน ก็เป็นจิตใจที่เรียกว่า ตสา คือเคลื่อนที่เพราะมี

ตัณหาท่ีท�าให้เคลื่อนท่ี ที่มีอาการอันเรียกกันว่าด้ินรน กวัดแกว่ง กระสับกระส่าย.  

แต่ว่าค�าเหล่านี้แสดงอาการท่ีเคลื่อนที่อย่างรุนแรง. แม้ว่าจะเคล่ือนที่อย่างไม่รุนแรง  

ก็เป็นตัณหาเหมือนกัน คือมีอาการที่เคลื่อนออกไปรับอารมณ์จับอารมณ์นั้น ๆ  

โดยเฉพาะก็คือออกไปรับอารมณ์จับอารมณ์ ๖ มีรูปารมณ์ อารมณ์ คือรูปเป็นต้น 

ที่มาประสบทางตาเป็นต้น. แต่ว่าก็จ�าเป็นที่จะต้องใช้ศัพท์ใดศัพท์หนึ่งเพื่อให้เป็นที ่

เข้าใจในลักษณะของ ตัณหา ดังที่กล่าวมานี้ จึงแปลกันว่า ความอยาก. และเมื่อมุ่ง

ถงึลกัษณะทีแ่รง กเ็รียกว่า ทะยานอยาก หรอืแปลว่า ดิน้รน กวดัแกว่ง กระสบักระส่าย. 

แต่อนัทีจ่รงิน้ันแปลว่าความอยากเท่าน้ันก็เพยีงพอ คอืเป็นความประสงค์ความต้องการ

ยื่นออกไปจับหรือรับอารมณ์ดังกล่าว.

กามตัณหา ภวตัณหา วภิวตัณหา

และอารมณ์ที่ออกไปรับไปจับนั้น เมื่อกล่าวเป็นกลาง ๆ ก็คืออารมณ์ ๖ รูป 

เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมะคือเรื่องราว ดังที่กล่าวมานั้น. และเพื่อให้ชัดขึ้นว่า

อารมณ์ทีต่ณัหาประสงค์ต้องการหรือทีอ่ยากกค็อือารมณ์ทีเ่ป็นกาม ทีแ่ปลว่าน่ารกัใคร่

หรือเป็นที่รักใคร่. เพราะฉะนั้น เพื่อให้ชัดจึงได้เรียกว่ากามตัณหา ตัณหาในกามคือ
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อารมณ์ที่เป็นที่รักใคร่ ที่น่ารักใคร่. และยิ่งขึ้นไปกว่านี้ ก็ยังประสงค์ต้องการเป็นนั่น

เป็นน่ี จึงได้มีแสดงภวตัณหา ตัณหาในภพ เป็นนั่นเป็นนี่. และที่เป็นนั่นเป็นนี่นั้น  

ก่อนทีจ่ะเป็นน่ันเป็นนีอ่ะไรกต้็องเป็นเราขึน้ก่อน. ตณัหาในภพนัน้จงึตัง้ต้นด้วยตณัหา

ในความเป็นเรา คือตณัหาในความท่ีเป็นตัวเรา. และเมือ่มตัีวเราขึน้ กต้็องมคีวามอยาก

ที่จะให้ตัวเรานี้เป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีก. และก็มิใช่แต่เท่านั้น เมื่อไม่ได้ตามต้องการ 

ตามอยาก ไม่เป็นตามต้องการตามอยาก ก็ต้องการที่จะให้ส่ิงท่ีขัดขวางทั้งหลาย  

ต้องการที่จะให้สิ่งที่ไม่ชอบทั้งหลายสิ้นไปหมดไป ต้องการท่ีจะไม่เป็นตามท่ีไม่ชอบ 

จะเป็นไม่อยากจะเป็น ก็เป็นวิภวตัณหาขึ้นมา.

ความอิ่มด้วยตัณหาไม่มี

พระพุทธเจ้าทรงจ�าแนกแจกธรรม ก็ทรงจ�าแนกให้เห็นชัดว่าอยากอย่างใด

อย่างหนึ่งในบรรดาอยากเหล่านี้ก็เป็นตัณหาทั้งนั้น. จนกระทั่งอยากด�ารงชีวิตอยู่นาน

ก็เป็นตัณหา อยากตายก็เป็นตัณหา. อยากด�ารงชีวิตอยู่นานก็เป็นกามตัณหาเป็น

ภวตัณหา. อยากตายก็เป็นวิภวตัณหา. เมื่อยังเป็นสัตวโลกอยู่ก็จะต้องมีตัณหาดังที่

กล่าวมานี.้ แม้ว่าต้องการมรรคผลนพิพาน ความต้องการนัน้บงัเกดิขึน้ว่า เมือ่ไรจะได้

มรรคได้ผลได้นิพพานก็เป็นตัณหาเหมือนกัน. และแม้ว่าจะได้อริยมรรคอริยผลเป็น

พระโสดาบัน เป็นพระสกทาคามี เป็นพระอนาคามี ก็ละตัณหาหยาบ ๆ ได้ไปโดย

ล�าดับ แต่ก็ยังมีตัณหาในมรรคผลนิพพานที่ยังไม่ได้. เมื่อมีความอยากว่าเมื่อไรจะได้ 

กเ็ป็นตณัหาเหมอืนกนั เป็นอย่างละเอยีด. กแ็ปลว่ายังมีตณัหาอยู่เพราะว่ายังไม่เสรจ็กจิ. 

ท่านจึงแสดงว่าให้อาศัยตัณหาละตัณหา. เพราะฉะนั้น ตัณหานั้นจึงเป็นสิ่งที่มีอยู ่

คูก่บัโลก คูก่บัสตัวโลกดัง่นี.้ ใครจะอยากมหีรอืไม่อยากมีกต้็องมี ในเมือ่ยังเป็นสัตวโลก. 

หรอืว่าเป็นอรยิบคุคลแล้วก็ตาม แต่ว่ายังไม่ถึงมรรคผลนพิพานท่ีเป็นถึงขัน้พระอรหันต์ 

กย็งัจะต้องมกัีนอยูต่ามช้ัน. เพราะฉะนัน้ ในขัน้ปฏบัิตินัน้ ท่านจงึสอนให้อาศยัตณัหา

ละตณัหา. และก็ได้มีสอนไว้ว่า สตัวโลกท่ัวไปนัน้มจิีตใจทีพ่ร่อง ตณัหาทาสะ เป็นทาส

ของตณัหา. มจีติใจทีพ่ร่องนัน้ กค็อืมีความอยากมคีวามต้องการ ไม่เตม็ไม่อิม่ ไม่เพยีงพอ. 
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เมื่อเป็นดั่งนี้ จิตใจจึงมีความกระหาย มีความอยากใคร่จะได้ใคร่จะเป็นต่าง ๆ ใคร่ที่

จะท�าลายล้างสิง่ท่ีขดัขวางต่าง ๆ เพราะว่าพร่องไม่เตม็ไม่อิม่ไม่พอ. และกย็งัมตีรสัเอา

ไว้อกีว่า ความอิม่ด้วยตณัหาไม่ม.ี เหมอืนไฟไม่อิม่ด้วยเชือ้ เอาเชือ้มาสมุเข้ามากเท่าใด 

ไฟก็ลุกโตขึ้นก็กินเชื้อมากขึ้น. ไม่มีที่จะอิ่ม ไม่มีที่จะพอ. ย่ิงสุมไฟใส่เชื้อมากขึ้น 

ไฟก็กองโตขึ้น. ฉะนั้น เมื่อเป็นทาสของตัณหา ตัณหาส่ังให้แสวงหาต่าง ๆ ตามท่ี

อยากตามที่ต้องการ ได้มาเท่าไรก็ไม่พอ ต้องการเพิ่มเติมขึ้นอยู่เสมอ. เพราะฉะนั้น  

โลกทั่วไปจึงเรียกว่าเป็นโลกที่พร่องและเป็นทาสของตัณหา.

ตัณหาในทุกข์

สิ่งท้ังปวงท่ีตัณหาต้องการจะได้ต้องการจะเป็น ก็รวมเรียกอยู่ในค�าเดียวว่า 

ทุกข์ คือ ทุกขอริยสัจจ์ อริยสัจจ์ข้อทุกข์ รวมอยู่ในค�านี้ คือเป็น ตัณหาในทุกข์.  

แต่ว่าเพราะยังมองไม่เห็นว่าสิ่งท่ีอยากจะได้อยากจะเป็นนั้นเป็นตัวทุกข์ จึงต้องการ. 

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนชี้ให้รู้จักทุกข์ไว้เป็นข้อส�าคัญ ดังที่ตรัสแสดง

ชี้ให้รู้จักทุกข์ไว้ในอริยสัจจะข้อที่ ๑ คือทุกขสัจจะ ตั้งต้นแต่สภาวทุกข์.

ชาติคือความเกิดเป็นทุกข์ ชราความแก่เป็นทุกข์ มรณะความตายเป็นทุกข ์

โสกะความแห้งใจ ปรเิทวะความรญัจวนคร�า่ครวญใจ ทกุขะความไม่สบายกาย โทมนสัสะ

ความไม่สบายใจ อุปายาสะความคบัแค้นใจเป็นทกุข์ ความประจวบกบัสิง่ท่ีไม่เป็นทีร่กั

ทัง้หลายเป็นทกุข์ ความพลดัพรากจากสิง่ทีเ่ป็นท่ีรกัทัง้หลายเป็นทกุข์ ปรารถนาไม่ได้

สมหวังเป็นทุกข์.

โดยย่อ ขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ ประการเป็นทุกข์. ก็ได้แก่ รูปขันธ์ กองรูป 

เวทนาขันธ์ กองเวทนา สญัญาขนัธ์ กองสญัญา สงัขารขนัธ์ กองสงัขาร วญิญาณขันธ์ 

กองวิญญาณ.
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และนอกจากนีย้งัได้ตรสัชีแ้จงให้รูจ้กัทกุข์ ยกเอาอายตนะธาตเุป็นต้นขึน้มาชี้ 

ตลอดจนถงึยกเอาโลกขึน้มาชีว่้าเป็นทุกข์ เพราะว่าทีช่ื่อว่าโลกนัน้กเ็ป็นทัง้หมดเหล่านี.้ 

และตัวค�าว่า โลก เองนั้นก็แปลว่า สิ่งที่ช�ารุด ส่ิงใดช�ารุดส่ิงนั้นชื่อว่าโลก ลุชฺชตีติ  

โลโก. ยกเอาโลกคือขันธ์ อันเรียกว่า ขันธโลก คือ อัตตภาพ ร่างกาย นามกาย คือ

ขันธ์ ๕ ของทุก ๆ คนน้ีเป็นตัวอย่าง. เป็นขันธโลก ต้องเป็นทุกข์โดยสภาพเกิด 

แก่ตาย. และจิตใจเองนั้นก็มีโสกะ ปริเทวะ เป็นต้น ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รัก 

ต้องประจวบกบัสิง่ไม่เป็นท่ีรกั ปรารถนาไม่ได้สมหวงั. เพราะฉะนัน้ จงึต้องประสบสิง่

ที่ไม่พอใจไม่ชอบใจ ที่ไม่สบายใจ และสิ่งที่ไม่สบายกายอยู่เสมอ.

ปัญหาต่าง ๆ อุปสรรคต่าง ๆ ที่บังเกิดขึ้นในทางต่าง ๆ ของชีวิต ก็ล้วนเป็น

สิ่งที่เรียกว่าเป็นตัวทุกข์นี้ทั้งสิ้น. คือเป็นส่ิงที่ไม่สบายกายไม่สบายใจ ที่ไม่ชอบใจ 

ที่เบียดเบียน ทุกคนจึงต้องพบปัญหาต่าง ๆ ต้องแก้กันอยู่ทั้งภายในท้ังภายนอก.  

ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นก็คือตัวทุกข์นี้เอง. แก้อย่างนี้ตกแล้วก็ต้องเกิดปัญหา 

อย่างนั้น. แก้อย่างน้ันแล้วก็ต้องเกิดปัญหาอย่างนี้. แก้อย่างนี้อยู่ตลอดทุกว่ีทุกวัน.  

ตัง้ต้นแต่ตืน่ขึน้มากต้็องแก้ปัญหาเกีย่วแก่ปากท้องของทกุ ๆ คน. เม่ือแก้ปัญหาเกีย่ว

แก่ปากท้องมื้อเช้าเสร็จไปแล้ว ก็ต้องมาแก้ปัญหาเกี่ยวแก่ปากท้องมื้อกลางวันมื้อเย็น

ในวนันีต่้อไปอีกตลอดวนั. แล้วกจ็ะต้องแก้ปัญหาเกีย่วแก่ปากท้องพรุง่นีม้ะรนืนีด้งักล่าว

มานีต่้อไปอกี. ไม่ใช่ว่าแก้ปัญหาเกีย่วแก่ปากท้องม้ือเช้าม้ือหนึง่ได้แล้ว ก็เสรจ็กนัเท่านัน้ 

กเ็กดิปัญหาขึน้มาอกี หวิกระหายขึน้มาอีก. กต้็องแก้ให้ดืม่ให้บรโิภคให้อิม่. นอกจาก

นีก้ต้็องมพีกัผ่อนหลบันอน. จะต้องมเีครือ่งแก้ปัญหาเกีย่วแก่หนาวร้อนต่าง ๆ มีเส้ือผ้า. 

ต้องแก้ปัญหาเกีย่วแก่โรคภยัไข้เจบ็. นอกจากนีเ้มือ่ท�าการงาน กจ็ะต้องแก้ปัญหาเกีย่ว

แก่การงานต่าง ๆ. และต้องแก้ปัญหาเกี่ยวแก่ตัณหาเองท่ีก่อขึ้น เช่นตัณหานั้นเอง

ต้องการอยากให้ท�านัน่ท�านีเ่พือ่ทีจ่ะได้นัน่ได้นีเ่พือ่ทีจ่ะเป็นนัน่เป็นนี.่ ครัน้ได้นัน่ได้น่ีมา 

ได้เป็นน่ันเป็นนี่มา ก็เกิดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้สิ่งที่เป็นนั้น ซึ่งจะต้องแก้กันไปอีก  

ก็เรียกว่า ตัณหาก่อปัญหา แก้แล้วตัณหาก็ก่อปัญหาขึ้นอีก.
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ทรงชี้ให้รู้จักทุกข์

เพราะฉะนั้น ทุกคนจึงต้องพบกับตัวทุกข์ อย่างละเอียดบ้างอย่างหยาบบ้าง. 

แล้วกต้็องแก้ทกุข์กนัไปคราวหนึง่ ๆ แล้วกต้็องแก้กนัใหม่อกี. เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้า

จึงได้ทรงชี้ให้รู้จักทุกข์อันนี้แหละเป็นข้อส�าคัญ ว่าเป็นส่ิงที่มีครอบคลุมกันอยู่ทั่วไป

ทัง้หมด และกเ็นือ่งมาจากตณัหานี.้ เพราะฉะนัน้ ตณัหานีแ้ม้ว่าจะจ�าแนกออกไปเป็น

ตัณหาในอารมณ์ ๖ มีรูปเป็นต้น หรือเป็นตัณหา ๓ อันมีลักษณะที่ให้เกิดผลเป็น 

ภพใหม่ เป็นใหม่ ที่มีเพื่อนมิตรสหายไปด้วยกันอยู่ตลอดเวลาก็คือ นันทิ ความเพลิน 

ราคะ ความติดใจยินดี แล้วก็เติบโตยิ่งขึ้น ๆ ทั้งมีลักษณะที่ท�าให้พร่องไม่เต็ม ท�าให้

บุคคลหรือจิตใจนี้เป็นทาส คอยรับใช้ตัณหาอยู่ตลอดเวลา. และสิ่งทั้งปวงที่ตัณหา

ต้องการจะได้ต้องการจะเป็นทั้งปวงนั้น ก็คือทุกข์ทั้งนั้น ก็เรียกว่าเป็นตัณหาในทุกข์. 

และที่เกิดใหม่ ที่เป็นไปเพื่อความเกิดใหม่ คือภพใหม่ เป็นใหม่นั้นก็เป็นทุกข์ใหม่  

เป็นทุกข์ใหม่สืบ ๆ กันข้ึนไปน้ันเอง. แต่เพราะเหตุที่ยังมีตัวสหายที่ไปด้วยกัน คือ 

นันทิ ความเพลิน ราคะ ความติดใจยินดี จึงยังทิ้งตัวทุกข์ที่อยากที่ต้องการนั้นไม่ได้. 

ก็เรียกว่ายังเพลินยังติดใจยินดีอยู่ในตัวทุกข์. โลกก็เป็นไปกันอยู่ดั่งนี้และก็เป็นไปเพื่อ

ภพใหม่. ภพก็คือ ความเป็น เป็นใหม่ ก็คือเป็นทุกข์ใหม่เป็นทุกข์ใหม่กันอยู่เรื่อย ๆ 

ไปไม่สิ้นสุด.

ปฏบิัตโิพชฌงค์เพื่อละตัณหาละทุกข์

เพราะฉะนั้น ความที่มามีสติระลึกได้ เอาว่าระลึกได้ตามที่พระพุทธเจ้าทรง

สั่งสอนดังที่น�ามาแสดงน้ีส่วนหน่ึง และก็หัดวิจัยธรรมเลือกเฟ้นธรรม ก็ย่อมจะได้

ปัญญารู้จักทุกข์ รู้จักตัณหายิ่งขึ้น. ท�าให้ได้ความเพียรในอันที่จะปฏิบัติละตัณหา 

ละทุกข์ย่ิงขึ้น. จะท�าให้ได้ปีติความดูดดื่มในธรรม ความอิ่มกายอ่ิมใจ ได้ความสงบ

กายสงบใจ ได้สมาธิและได้ตัวอุเบกขา ความท่ีมีจิตใจสงบอยู่ในภายในได้มากขึ้น 
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วางได้มากขึน้ เฉยได้มากขึน้. แปลว่าลดความวุน่วาย ลดความทียึ่ดถอืต่าง ๆ ลงไปได้. 

นีแ่หละเป็นตวั อุเบกขา ก็เป็น โพชฌงค์ แล้วกส่็งให้เป็น สมัมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบ

ยิ่ง ๆ ขึ้น ตั้งต้นแต่ความเห็นชอบในบาปบุญคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์ จนถึง

ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ตลอดจนถึงในพระเถราธิบายของท่าน 

พระสารีบุตรได้ชัดเจนขึ้น.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด ตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๗



ครั้งที่ ๑๖

ความรู้จักเวทนา

บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

จะแสดงสมัมาทฏิฐิคอืความเหน็ชอบตามพระเถราธบิายของท่านพระสารบุีตร

อันมาในสัมมาทิฏฐิสูตรที่ได้แสดงมาโดยล�าดับ. ภิกษุทั้งหลายเมื่อได้ฟังท่านแสดงมา

โดยล�าดบักไ็ด้กราบเรยีนถามท่านยิง่ขึน้ไปอีกว่า ยังมีปรยิายคอืทางแสดงอนัอืน่อยู่อกี

หรือทีจ่ะท�าให้เป็นสมัมาทฏิฐ ิมคีวามเหน็ชอบ มคีวามเหน็ตรงท�าให้ประกอบด้วยความ

เลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรม น�ามาสู่พระสัทธรรมคือพระธรรมวินัยในศาสนานี้. 

ท่านพระสารบีตุรก็ได้ตอบว่า ก็ยงัมีปรยิายคอืทางทีพ่งึแสดงอธบิายต่อไปอกี. และท่าน

กจั็บแสดงต่อไปอกีจากทีไ่ด้น�ามาอธิบายแล้วว่า สัมมาทฏิฐิ เห็นชอบ กคื็อรูจ้กัเวทนา 

รู้จักเหตเุกิดเวทนา รูจ้กัความดบัเวทนา รูจ้กัทางปฏบิตัใิห้ถงึความดับเวทนา. เมือ่ท่าน

แจกเป็น ๔ ดั่งนี้ ท่านก็อธิบายไปทีละข้อว่า 

รู้จักเวทนา ก็คือรู้จักเวทนา ๖ อันได้แก่
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 จักขุสัมผัสสชาเวทนา เวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัส สัมผัสทางตา

 โสตสัมผัสสชาเวทนา เวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัส สัมผัสทางหู

 ฆานสัมผัสสชาเวทนา เวทนาที่เกิดจากฆานสัมผัส สัมผัสทางจมูก

 ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา เวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัส สัมผัสทางลิ้น

 กายสัมผัสสชาเวทนา เวทนาที่เกิดจากกายสัมผัส สัมผัสทางกาย

 มโนสัมผัสสชาเวทนา เวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัส สัมผัสทางใจ

รู้จักเหตุเกิดเวทนา ก็คือรู้จักว่าสัมผัสเป็นเหตุเกิดเวทนา

รู้จักความดับเวทนา ก็คือรู้จักว่าเวทนาดับเพราะดับสัมผัส

รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเวทนา ก็คือรู้จักมรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิ 

เป็นต้น.

จึงจะได้อธิบายเรื่อง เวทนา อันเป็นข้อแรกของ ๔ ข้อที่ท่านพระสารีบุตร 

ได้ยกขึ้นอธิบาย ว่าเมื่อรู้จักก็ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิ คือเห็นชอบ.

เวทนา ๓

เวทนานั้นโดยทั่วไปได้จ�าแนกไว้เป็น ๓ คือ

สุขเวทนา คือเวทนาที่เป็นสุขทางกายทางใจ

ทุกขเวทนา คือเวทนาที่เป็นทุกข์ทางกายทางใจ

อทุกขมสุขเวทนา คือเวทนาที่มิใช่ทุกข์มิใช่สุข คือเวทนาที่มิใช่ทุกข์มิใช่สุข 

ทางกายทางใจ.

ฉะนั้น เวทนาจึงหมายถึงขันธ์ ๕ ข้อที่ ๒ ซึ่งเป็นความรู้เสวย เป็นสุข  

เป็นทุกข์ หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขดังกล่าว. เป็นไปได้ทางกายทางใจที่ทุกคนได้

ประสบอยู่เป็นประจ�า. และเวทนานี้นับเป็นข้อที่ ๒ ของขันธ์ ๕ ต่อจากรูป ซึ่ง

พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงขันธ์ ๕ ส�าหรบัให้ยกขึน้พจิารณาทางวปัิสสนากรรมฐานเพ่ือ
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ให้รู้แจ้งเห็นจรงิ ว่าอตัภาพนีอ้นัทีจ่รงินัน้เป็นสมมตเิป็นบญัญตั ิซึง่ก็นบัว่าเป็นความจรงิ

อย่างหน่ึง เป็นความจรงิโดยสมมตหิรอืโดยบัญญติั. แต่โดยปรมัตถ์ คอื โดยอรรถคอื

เน้ือความอย่างยิง่คอือย่างละเอยีด กห็าใช่เป็นอตัตาตวัตนทีแ่ท้จรงิไม่. จงึได้ตรสัสอน

ให้จ�าแนกอัตภาพอันเป็นท่ีต้ังของสมมติบัญญัติว่าอัตตาตัวเรานี้ ว่าเป็นขันธ์ ๕ คือ

เป็นกองทั้ง ๕ มารวมกันอยู่ ได้แก่ กองรูป กองเวทนา กองสัญญา กองสังขาร  

กองวิญญาณ.

เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ รวมเรยีกว่านาม รปูกเ็ป็นรปู. ย่อลงจงึเป็น

นามรูปดังท่ีทราบกันอยู่. เพราะฉะน้ัน จึงไม่มีตัวเราของเรา มีแต่รูปเวทนาสัญญา

สังขารวิญญาณที่ประกอบกันอยู่.

เวทนา ๕

เวทนาซึ่งเป็นข้อ ๒ นั้น ตรัสแสดงไว้เป็นข้อ ๒ ก็เพราะว่าก�าหนดได้ง่าย. 

เกดิขึน้เป็นไปท้ังทางกายท้ังทางใจ. คือเกิดขึน้เป็นไปทัง้ทางรปู รปูกาย และทางนามกาย 

คอืทางใจ จงึก�าหนดได้ง่าย. และได้มจี�าแนกไว้อกีนยัหนึง่เป็นเวทนา ๕ คอื สขุ ทกุข์ 

โสมนัส โทมนัส อุเบกขา. เมื่อแจกออกเป็น ๕ ดั่งนี้

สุข จึงหมายถึงสุขทางกาย

ทุกข์ จึงหมายถึงทุกข์ทางกาย

โสมนัส หมายถึงสุขทางใจ

โทมนัส หมายถึงทุกข์ทางใจ

อุเบกขา ก็หมายถึงเวทนาที่เป็นกลาง ๆ มิใช่สุขมิใช่ทุกข์ มิใช่ทุกข์ มิใช่สุข.

เพราะฉะนั้น แม้แจกเป็น ๕ ดั่งนี้ ก็คงย่อลงเป็น ๓ นั่นเอง ดังกล่าวมา 

ข้างต้น. แต่ว่าเมื่อแจกออกเป็น ๕ สุข ทุกข์ โสมนัส โทมนัส อุเบกขา. สุขและทุกข์
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ก็มีความหมายจ�ากัดเข้ามา เฉพาะที่เป็นไปทางกาย. โสมนัส โทมนัส ก็เป็นไปทางใจ 

อุเบกขาก็เป็นเช่นเดียวกันคือเป็นกลาง ๆ มิใช่ทุกข์มิใช่สุขดังกล่าว.

เวทนา ๖ ที่เกดิจากสัมผัส

ส่วนในที่นี้ท่านพระสารีบุตรท่านยกเอาเวทนา ๖ คือยกเอาเวทนา ๓ หรือ

เวทนา ๕ ดังกล่าวแล้วน่ันแหละแจกออก ที่เกิดจากสัมผัสคือความกระทบที่ทางตา  

ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางมนะคือใจ คือยกเอาสัมผัสทั้ง ๖ นี้  

เป็นที่ตั้ง จึงเป็นเวทนา ๖. และเม่ือแจกเป็นเวทนา ๖ ดั่งนี้แล้ว จึงได้มีอธิบายให้

ละเอียดต่อไปอีกว่า

ส�าหรบัเวทนาท่ีเกดิจากสมัผสัทางตา ทางห ูทางจมกู ทางลิน้ และทีเ่กดิจาก

สัมผัสทางใจ ทั้ง ๕ นี้ เป็น เวทนาทางใจ คือเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ 

ไม่ทุกข์ไม่สุขทางใจ.

เฉพาะข้อเวทนาท่ีเกดิจากกายสมัผสั สมัผสัทางกาย จึงเป็น เวทนาทางกาย 

คือเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขทางกาย.

ฉะน้ันในการพิจารณาน้ันจึงให้ท�าความเข้าใจว่า ที่ว่าเวทนาที่เกิดจากสัมผัส

ในทางทั้ง ๕ เป็นไปทางใจย่อมมีความหมายดังเช่นว่า เม่ือตากับรูปมาประจวบกัน 

ก็เกิดความรู้รูปหรือเห็นรูป และเม่ือตากับรูปและความรู้รูปคือเห็นรูปอันเรียกว่า 

วิญญาณ ทั้ง ๓ นี้มาประชุมกันก็เรียกว่าสัมผัส จึงเป็นเหตุให้เกิดเวทนา. หากรูปที่

เห็นเป็นทีต่ัง้ของสขุ ก็ให้เกิดสขุเวทนา รปูทีเ่หน็เป็นทีต่ัง้ของทกุข์ กใ็ห้เกดิทกุขเวทนา. 

รูปที่เห็นเป็นท่ีต้ังของมิใช่ทุกข์มิใช่สุขหรือเป็นกลาง ๆ ก็ท�าให้เกิดอทุกขมสุขเวทนา 

หรืออุเบกขาเวทนา. เวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางหู ทางจมูก ทางลิ้น และทางใจก ็

เช่นเดียวกัน. เพราะฉะนั้น เมื่อมีความอธิบายด่ังนี้ เวทนาที่เกิดจากสัมผัสในทาง 

ทั้ง ๕ ดังกล่าว จึงเป็นเวทนาทางใจอย่างเดียว.
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หากจะมีปัญหาว่าผงเข้าตาก็เจ็บ หรือเอาน�้าลูบตาก็เย็น ดั่งนี้ จะเป็นเวทนา

อะไร จะเป็นจกัขสุมัผสัสชาเวทนาหรืออย่างไร. กต็อบว่าในลักษณะดังกล่าวไม่เรียกว่า 

จักขุสัมผัสสชาเวทนา แต่เรียกว่า กายสัมผัสสชาเวทนา เวทนาที่เกิดจากสัมผัส 

ทางกาย เพราะว่าผงเข้าตากห็มายถงึตาส่วนทีเ่ป็นกาย ไม่ใช่หมายถงึตาส่วนทีเ่หน็รปู 

หมายถงึตาส่วนท่ีเป็นกาย จึงจดัว่าเป็นกายสมัผสัสชาเวทนา เป็นไปทางกาย. แม้ทาง

หูเป็นต้น ก็เช่นเดียวกัน. มีอะไรมากระทบหู หรือทิ่มต�าที่หู ก็เกิดความเจ็บ หรือ 

เอาน�้าล้างน�้าลูบก็เย็นสบาย. อย่างนี้ก็เป็นหูส่วนท่ีเป็นกายเช่นเดียวกัน ไม่ใช่เป็นหู

ส่วนทีเ่ป็นประสาทรบัเสยีงได้ยนิเสยีง. จงึนบัว่าเป็นกายสมัผสัสชาเวทนา เวทนาทีเ่กดิ

จากสัมผัสทางกาย. เวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางกายนี้มีเป็นอันมาก. ความที่ได้รับ 

ความสุขทางกายต่าง ๆ อันเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศหรือเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกต้องต่าง ๆ  

อันท�าให้กายสบาย ก็นับว่าเป็นสุขทางกาย. ความที่ต้องกระทบกับดินฟ้าอากาศส่วน

ทีเ่กดิทกุข์ เช่นต้องตากแดดตากฝนประกอบการงาน หรือว่าต้องนัง่นาน ๆ เดนินาน ๆ 

ยืนนาน ๆ หรือแม้นอนนาน ๆ ก็เป็นทุกข์ขึ้นมา. หรือว่าอาพาธป่วยไข้ต่าง ๆ  

เกิดความทุกข์ ก็เป็นทุกขเวทนาทางกาย เพราะฉะนั้น ทุกขเวทนาทางกายก็มีมาก 

สุขก็มีมาก และที่เป็นกลาง ๆ ที่ไม่ท�าให้สุขให้ทุกข์ก็นับว่าเป็นกลาง ๆ ได้ก็มีอยู่.  

แต่บางท่านก็มีอธิบายว่า ที่เป็นกลาง ๆ นั้นไม่มี เพราะถ้าเป็นปกติก็นับว่าเป็นสุข. 

เหมือนดังเช่นความหนาวความร้อน ความเย็น ความร้อนของดินฟ้าอากาศ ที่ร้อน 

ไปหรือเย็นไปก็ท�าให้รู้สึกเป็นทุกข์ทางกาย. เมื่อมีความร้อนหรือความเย็นที่อ�านวย 

ให้เกิดความรู้สึกเป็นสุขสบายก็ท�าให้เกิดสุขเวทนาทางกาย. หรือที่แม้ไม่ท�าให้เกิด 

ความสุขชัดนักคือไม่ร้อนมากไม่เย็นมากเรียกว่าเป็นปกติ ก็ไม่ท�าให้รู้สึกว่าเป็นสุข 

หรือไม่ท�าให้รู้สึกว่าเป็นทกุข์อย่างไร เป็นปกต.ิ แม้ดัง่นีก้น่็าจะเรยีกว่าเป็นกลาง ๆ ได้. 

แต่ท่านแสดงว่า จดัว่าเป็นสขุเหมอืนกนั. แต่ว่าบางท่านกแ็สดงว่าทีม่ลีกัษณะเป็นปกติ

ดังกล่าวที่ไม่ท�าให้รู้สึกว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ ก็นับว่าเป็นกลาง ๆ ได้.
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ส่วนทางใจนั้นย่อมมีชัดทั้ง ๓ อย่าง. เมื่อสัมผัสดังกล่าวเป็นที่ตั้งของสุข 

ก็ให้เกิดสุข เป็นท่ีตั้งของทุกข์ก็ให้เกิดทุกข์. และแม้เป็นที่ต้ังของสุขของทุกข์ดังกล่าว 

เมื่อใจวางเฉยได้ มีอุเบกขาได้ ก็เป็นอุเบกขาไม่ทุกข์ไม่สุขทางใจ. หรือสัมผัสดังกล่าว

นัน้เองทีไ่ม่ท�าให้รูเ้ป็นสขุหรอืรูเ้ป็นทกุข์ชดัเจน เป็นส่ิงธรรมดาสามัญ กน็บัว่าเป็นเวทนา

ที่ไม่ทุกข์ไม่สุข. ยกตัวอย่างเช่นว่า ตากับรูปมาประจวบกัน หูกับเสียงมาประจวบกัน 

คอืได้ยนิอะไร ได้เหน็ได้อะไร วนัหนึง่ ๆ มากมายนกัหนา. แต่ทีท่�าให้เป็นสขุหรือท�าให้

เป็นทุกข์นั้นไม่ใช่ทั้งหมด. ในส่วนที่เห็นแล้วก็แล้วไปไม่ได้ใส่ใจถึง ได้ยินแล้วก็แล้วไป

ไม่ได้ใส่ใจถงึ มีอยูเ่ป็นอนัมาก. ในลกัษณะดงักล่าวนี ้มิใช่ว่าไม่เกดิเวทนา เกดิเวทนา

เหมือนกัน แต่ว่าเป็นเวทนาที่เป็นกลาง ๆ คือไม่พอท่ีจะให้รู้เป็นสุข ไม่พอท่ีจะให้รู้ 

เป็นทุกข์ ก็เฉย ๆ. ความเฉย ๆ นี้ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่ง. เมื่อเป็นความรู้อย่างหนึ่ง

ก็เป็นเวทนาอย่างหนึ่ง.

เวทนาเป็นที่ตั้งของ ราคะ โทสะ โมหะ

และเวทนาที่เป็นความรู้เฉย ๆ ดังกล่าวมานี้ มักจะมิได้พิจารณาถึง มักจะ

มิได้ค�านึงถึง. ท่านจึงแสดงว่า เวทนาดังกล่าวมานี้เป็นที่ตั้งของโมหะคือความหลง.

สุขเวทนา นั้นเป็นที่ตั้งของ ราคะ ความติดใจยินดี.

ทุกขเวทนา นั้นเป็นที่ตั้งของ โทสะ ความโกรธแค้นขัดเคือง.

ส่วน เวทนาที่เป็นกลาง ๆ ดังกล่าว เป็นที่ตั้งของ โมหะ ความหลง.

เพราะว่าเฉย ๆ แต่ก็เป็นเฉย ๆ ด้วยความไม่รู้ คือมิได้ก�าหนดพิจารณาให้รู้

ว่านีก่เ็ป็นเวทนาเหมอืนกนั. แต่เป็นเวทนาทีเ่มือ่ไม่ได้ก�าหนดเป็นเวทนาทีไ่ม่รู้ ไม่รู้จกั. 

เมือ่ไม่รูจ้กักเ็ป็นโมหะคอืความหลง ตัง้ต้นแต่หลงว่าไม่รู้จกัว่าเป็นเวทนา. ส่วนสขุทกุข์

นั้นเป็นที่ตั้งของราคะบ้าง เป็นที่ตั้งของโทสะบ้าง ดังกล่าว.
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ทรงสอนให้ท�าสตกิ�าหนดพจิารณาเวทนา

เวทนาน้ีเป็นข้อท่ีพระพทุธเจ้าได้ตรสัสอนให้ท�าสตกิ�าหนด เป็น เวทนานปัุสสนา 

สติก�าหนดพิจารณาเวทนา ตามรู ้ตามเห็นเวทนา อันเป็นสติปัฏฐานข้อที่ ๒.  

และได้มีตรัสสอนเอาไว้ให้ก�าหนดเวทนาน้ีส�าหรับที่จะได้ดับทุกขเวทนาได้อีกด้วย.  

ดงัทีม่เีรือ่งเล่าถงึพระนางสามาวดทีีถ่กูไฟคลอกสิน้พระชนม์ในปราสาท โดยทีม่ผีูร้ษิยา

จุดไฟเผาปราสาทที่พระนางได้ประทับอยู่ และปิดกั้นประตูมิให้ออกได้. ได้มีแสดงว่า

พระนางได้เจริญเวทนาปริคคหกรรมฐาน คอืกรรมฐานทีก่�าหนดเวทนา ก�าหนดดเูวทนา

ทีเ่กดิขึน้ในขณะทีถ่กูไฟเผาร่างกาย. และเมือ่ได้ตัง้ใจก�าหนดดจูรงิ ๆ กจ็ะมคีวามแยก

ระหว่างกายกบัผูด้ผููรู้ ้คอืผูท้ีก่�าหนดเวทนานัน้ชือ่ว่าเป็นผูด้ผููรู้ ้สิง่ทีก่�าหนดดกูค็อืกาย. 

และเมื่อแยกออกจากกันได้ อันหมายความว่าสติที่ก�าหนดดูก�าหนดรู้นั้นมีก�าลัง  

เวทนาที่เป็นทุกข์จึงอยู่แค่กายคืออยู่ที่กาย มิใช่อยู่ท่ีจิตใจ หรือมิใช่อยู่ท่ีผู้ก�าหนดดู

ก�าหนดรู้. เม่ือเป็นดั่งนี้ จึงชื่อว่าแยกกายออกจากใจได้. เมื่อแยกกายออกจากใจได้  

ใจกไ็ม่ต้องรบัเป็นทุกขเวทนาทางใจ. ทุกขเวทนากเ็ป็นทกุขเวทนาของกาย แต่ว่าไม่เป็น

ทุกขเวทนาของใจ. สติท่ีก�าหนดดูก�าหนดรู้เวทนานี้จึงแยกได้ดั่งนี้. และแม้จะได้รับ

ทุกขเวทนาอย่างอื่นหรือแม้ได้รับสุขเวทนาก็ตาม เม่ือตั้งสติก�าหนดดูก�าหนดรู้ให้เป็น

เวทนาปริคคหกรรมฐาน กรรมฐานทีก่�าหนดเวทนาอยู่ เม่ือสตทิีก่�าหนดมีก�าลงักย่็อม

จะแยกได้เช่นเดียวกัน.

ส�าหรบัเวทนาทีเ่ป็นทางกายนัน้ เมือ่ตัง้สตหิดัปฏบิตักิ�าหนดดกู�าหนดรูอ้ยูบ่่อย ๆ 

จนมีความช�านาญ ย่อมอาจแยกได้ง่ายกว่าเวทนาทางใจ เพราะเวทนาทางใจนั้นอยู่ที่

ใจเอง. แต่เวทนาทางกายนั้นอยู่ที่กาย. ถ้าใจไม่ไปยึดไม่ไปถือ เวทนาทางกายก็อยู่แค่

กายไม่เข้าถงึใจ แต่ทีเ่วทนาเข้าถงึใจน้ันคือใจเป็นทกุข์ไปด้วยกบักายก็เพราะว่ายงัแยก

กันมิได้. เวทนาปริคคหกรรมฐาน กรรมฐานท่ีก�าหนดเวทนานี้แหละที่จะแยกได้  

แต่ว่าจะต้องตั้งสติก�าหนดให้มีก�าลัง.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป

๑๕ มกราคม ๒๕๒๘
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บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม

ได้แสดงพระเถราธิบายในสัมมาทิฏฐิของท่านพระสารีบุตรเถระ ซึ่งมีที่มาใน

สัมมาทิฏฐิสูตรโดยล�าดับ. ภิกษุทั้งหลายได้กราบเรียนถามท่าน ท่านก็ได้ตอบ.  

แล้วพระภิกษุทั้งหลายก็ได้เรียนถามท่านอีก ว่ายังมีปริยายคือทางแสดงอย่างอื่นอีก 

หรือไม่. ท่านก็ตอบว่ามี ซึ่งได้กล่าวมาโดยล�าดับ. ในวันนี้ก็จะได้กล่าวตามที่ท่านตอบ

ค�าถามของพระภิกษุทั้งหลายถึงปริยายคือทางแสดงอย่างอื่นอีกจากที่ได้แสดงอธิบาย

มาแล้ว. ท่านก็ได้ตอบว่า ยังมีปริยายคือทางท่ีแสดงอย่างอื่นอีก. คือสัมมาทิฏฐิ  

เหน็ชอบ กไ็ด้แก่รูจ้กัผสัสะ รูจ้กัเหตเุกดิผสัสะ รูจ้กัความดับผสัสะ และรูจ้กัทางปฏิบตัิ

ให้ถึงความดบัผสัสะ. เม่ือท่านตัง้หวัข้อขึน้มาเป็น ๔ ข้อดัง่นี ้ท่านกไ็ด้แสดงเถราธบิาย

แต่ละข้อว่า

รูจั้กผสัสะ กคื็อรูจ้กัสมัผสั ๖ อนัได้แก่ จกัขสุมัผสั สมัผสัทางตา โสตสมัผสั 

สมัผสัทางห ูฆานสมัผสั สมัผสัทางจมกู ชิวหาสัมผสั สัมผสัทางล้ิน กายสัมผสั สัมผสั

ทางกาย และมโนสัมผัส สัมผัสทางใจ
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รูจ้ักเหตุเกดิแห่งผัสสะ กค็ือรูจ้ักวา่ ผัสสะเกดิขึน้เพราะอายตนะ ๖ เกดิขึน้

รู้จักความดับผัสสะ ก็คือรู้จักว่า ผัสสะดับก็เพราะอายตนะ ๖ ดับ

รูจ้กัทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัผัสสะ กค็อืรู้จกัมรรคมอีงค์ ๘ มีสมัมาทฏิฐ ิเป็นต้น.

อธบิายผัสสะหรอืสัมผัส ๖

จะอธิบายสัมผัส ๖. ค�านี้เรียกว่า ผัสสะ หรือเรียกว่า สัมผัส มักจะแปล 

กันว่า ความกระทบ. ในภาษาไทยก็น�าเอาค�าว่าสัมผัสมาใช้ ซึ่งใช้ในความหมายว่า 

กระทบหรือถูกต้อง. แต่ความหมายในทางธรรมะ หมายถึงผัสสะหรือสัมผัส ที่เป็น

ความประชุมกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ แต่ละทางในทาง

ทั้ง ๖. กล่าวคือ

อายตนะภายในอันได้แก่ตา ภายนอกอันได้แก่รูป มาประจวบกัน ก็เกิด  

จักขุวิญญาณ ความรู้ทางตา ดังที่เรียกว่าเห็นคือเห็นรูป. ทั้ง ๓ นี้ คือ ตา ๑ รูป ๑ 

จกัขวุญิญาณ ๑ มาประชมุกนั กเ็รยีกว่าสมัผสั และเรยีกว่า จักขสุมัผัส สัมผสัทางตา.

หูกับเสียงมาประจวบกัน ก็เกิดโสตวิญญาณ ความรู้ทางหูท่ีเรียกว่าได้ยิน. 

และทั้ง ๓ นี้คือ หู ๑ เสียง ๑ โสตวิญญาณ ๑ มาประชุมกัน ก็เรียกว่า โสตสัมผัส 

สัมผัสทางหู.

จมูกกบักล่ินมาประจวบกัน ก็เกดิฆานวิญญาณ ความรูท้างจมกูคอืทราบกล่ิน 

จมกู ๑ กลิน่ ๑ ฆานวญิญาณ ๑ ประชุมกัน กเ็รยีกว่า ฆานสมัผสั สมัผสัทางจมกู.

ลิ้นกับรสมาประจวบกัน ก็เกิดชิวหาวิญญาณ ความรู้ทางลิ้นคือทราบรส.  

ล้ิน ๑ รส ๑ ชวิหาวญิญาณ ๑ มาประชมุกัน ก็เรียกว่า ชวิหาสัมผสั สัมผัสทางล้ิน.

กายและโผฏฐพัพะสิง่ท่ีกายถกูต้องมาประจวบกนั กเ็กดิกายวิญญาณ ความรู้

ทางกายคือทราบสิ่งถูกต้องทางกาย. กาย ๑ โผฏฐัพพะส่ิงท่ีกายถูกต้อง ๑  

กายวิญญาณ ๑ ประชุมกัน ก็เป็น กายสัมผัส สัมผัสทางกาย.



คร้ังที่ ๑๗ ความรู้จักผัสสะ 131

มโนคือใจ กับธรรมะคือเรื่องราว มาประจวบกันก็เกิดมโนวิญญาณ ความรู้

ทางมโนคอืใจ คือรูเ้รือ่งหรอืคิดเรือ่ง. มโนคือใจ ๑ ธรรมะคือเรือ่งราว ๑ มโนวิญญาณ 

๑ ประชุมกัน ก็เป็น มโนสัมผัส สัมผัสทางมโนคือใจ.

นี้คือผัสสะหรือสัมผัสทางคติธรรม.

สัมผัสเป็นของละเอยีด ก�าหนดได้ยาก

เมื่อพิจารณาดูถึงสัมผัสหรือผัสสะนี้ ก็ย่อมจะทราบว่าเป็นผัสสะหรือสัมผัส

ทางจิตใจและเป็นของที่ละเอียด ก�าหนดได้ยาก. มิใช่แต่สัมผัสหรือผัสสะเท่านั้น 

นามธรรมทั้งหมดที่เป็นเบ้ืองต้น คือวิญญาณเอง อันได้แก่ความรู้ที่บังเกิดขึ้น  

เมื่ออายตนะภายใน อายตนะภายนอกประจวบกัน อันเป็นความรู้ของจิต ก็เป็นสิ่งที่

ละเอยีดยิง่ไปกว่าผัสสะหรือสมัผัส. แต่ว่านามธรรมทีบ่งัเกิดขึน้สบืไปจากวญิญาณสัมผัส 

อันได้แก่เวทนา สัญญา สังขาร ย่อมปรากฏสังเกตจับพิจารณาได้ง่ายขึ้น. ดังเวทนาที่

เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข สัญญาที่เป็นความจ�าหมาย สังขารที่

เป็นความคิดปรุงหรือปรุงคิด เป็นนามธรรมที่ชัดขึ้น ปรากฏมากขึ้น. เหมือนอย่างสุข

หรือทุกข์ทางกายก็ตาม ทางใจก็ตาม เม่ือเกิดขึ้นทุกคนก็ย่อมจะรู้หรือไม่ทุกข์ไม่สุข 

ก็ย่อมจะรู้. สัญญาความก�าหนดจ�าหมาย จ�าได้จ�าไม่ได้ ทุกคนก็ย่อมจะรู้ สังขาร 

ความปรงุคดิหรอืคดิปรงุ ทกุคนกย่็อมจะรูใ้จของตวัเองว่าคดิอย่างไร. และแม้วญิญาณ

ทีบ่งัเกดิข้ึน เมือ่อายตนะภายในอายตนะภายนอกประจวบกนักบัเมือ่ทัง้ ๓ มาประชมุ

กนัเป็นสมัผสัอนัละเอยีดไปกว่า นามธรรมทีบ่งัเกดิต่อไปคอืเวทนามกัจะสังเกตได้ยาก

จบัได้ยาก ท�าความรูใ้นวญิญาณในสมัผสัได้ยาก. ต่อเม่ือเป็นเวทนาเป็นต้น จงึจะชดัขึน้.
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วถิจีติต้องด�าเนนิไปตามขั้นตอน

และแม้ไม่ตัง้ใจทีจ่ะก�าหนด แต่ว่าตวัเวทนาเป็นต้นนัน้เองกโ็ผล่ขึน้มาให้ทราบได้. 

ความโผล่ข้ึนมานี้ แม้วิญญาณและสัมผัสก็โผล่ขึ้นมา. ดังที่เมื่อตากับรูปประจวบกัน  

ก็เกิดความรู้รูปคือเห็นรูปอันเรียกว่าจักขุวิญญาณ ทุกคนก็ย่อมจะรู้ว่าได้เห็นรูป.  

และแม้เมื่อไม่เห็นก็ย่อมจะรู้ว่าไม่เห็น. แต่โดยมากนั้น เมื่อไม่เห็นสิ่งที่ต้องการจะ 

ไม่เห็น จึงจะรูว่้าไม่เหน็เพราะใจจะตัง้ก�าหนดอยูค่อืตัง้ก�าหนดอยูใ่นเรือ่งทีอ่ยากจะเหน็ 

แต่ครั้นไม่เห็นก็รู้ว่าไม่เห็น. แต่เม่ือเห็นก็ไม่ได้นึกถึงกิริยาที่เห็นอันเป็นจักขุวิญญาณ 

แต่ว่าไปนึกถึงสิ่งที่เห็นนั้น คือข้ามเลยไปถึงขั้นที่เป็นสังขารปรุงคิดหรือคิดปรุง  

และข้ามไปถึงท่ีเป็นกิเลสขึ้นมา เป็นความยินดีความยินร้ายต่าง ๆ ในรูปที่เห็นนั้น. 

ส่วนวิถีจิตที่แสดงที่เป็นไปตามล�าดับนั้นไม่ได้นึกถึง. เช่นเดียวกับการที่จะขึ้นไปสู่ที่ใด

ที่หน่ึงซึ่งจะต้องก้าวขึ้นบันไดไปทีละขั้น ทุกคนก็ไม่ได้ไปนึกถึงบันไดที่ก้าวขึ้นไป.  

มุ่งจะขึ้น และก้าวบันไดขึ้นไปกี่ขั้นก็ไม่ได้นึกถึง ไม่ได้มุ่งถึง. เพราะฉะนั้น จึงมักจะ

ไม่รู้ว่าบันไดที่ก้าวขึ้นไปนั้นมีกี่ขั้น. วิถีจิตก็เช่นเดียวกัน ต้องเป็นไปตามล�าดับเหมือน

อย่างขั้นบันได. คือว่าอายตนะภายในภายนอกท่ีมาประจวบกัน ท่ีเหมือนอย่างเป็น

บันไดขั้นแรก คือความมาประจวบกันก็เป็นวิญญาณ มีจักขุวิญญาณเป็นต้น ก็เป็น

บันไดขั้นที่ ๒ และทั้ง ๓ นั้นมาประชุมกันเป็นสัมผัส ก็เป็นบันไดขั้นที่ ๓. จึงมาถึง

เวทนาเป็นบันไดขั้นที่ ๔ สัญญาที่ ๕ สังขารที่ ๖ ซึ่งจิตนี้จะต้องด�าเนินไปตามวิถีจิต

ดังกล่าวนี้ในอารมณ์ทุกข้อทุกอย่าง.

ชนกกรรมน�าให้เกดิ

อารมณ์ทุกข้อทุกอย่างที่จิตคิดจะต้องผ่านบันไดขึ้นมาโดยล�าดับดั่งนี้. จิตเอง

กับบันไดที่จิตด�าเนินผ่านขึ้นมาตามล�าดับนี้ เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของกายและ 

จิตนี้ของทุก ๆ คน. 

จัดเป็น อพยากตธรรม ธรรมะทีเ่ป็นกลาง ๆ ไม่ใช่กศุล ไม่ใช่อกศุล ไม่ใช่บาป 

ไม่ใช่บุญ.
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เป็น วิบากขันธ์ คือเป็นขันธ์ซ่ึงได้มาแต่ก�าเนิด เริ่มต้นเกิดก่อขึ้นในครรภ ์

ของมารดาซึ่งทางพระพุทธศาสนาแสดงว่าเป็นวิบากคือผลของกรรมพร้อมทั้งกิเลส 

ซึ่งได้ประกอบกระท�าไว้แล้ว.

เป็น ชนกกรรม กรรมที่น�าให้เกิดขึ้นมา. และเมื่อธาตุทั้งหลาย คือธาตุดิน 

ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตลุม ธาตุอากาศ เริ่มต้นขึ้นได้ที่ คันธัพพะ คนธรรพ ์ท่านใช้ศัพท์

เรียกดั่งน้ี อันได้แก่ปฏิสนธิจิตก็มาปฏิสนธิตามกรรม เป็นปฏิสนธิจิต เป็นปฏิสนธิ

วิญญาณ. เป็นอันว่าเริ่มมีธาตุ ๖ ธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม ธาตุอากาศ และ

ธาตวุญิญาณอันเรยีกว่า วญิญาณธาตุ เป็นบรุษุ สตร ีสัตว์ บคุคลทกุ ๆ คน นีก่้อก�าเนดิ

เกดิข้ึนมา.

ในทางพระวินัย ได้แสดงนับว่าเริ่มเป็นชาติคือความเกิดตั้งแต่ปฐมจิต 

ปฐมวญิญาณในครรภ์ของมารดาดงักล่าว. และกอ็าศยัอาหารเตบิโตขึน้โดยล�าดบัจนถงึ

คลอดออกมา. ก็อาศัยอาหารเติบโตขึ้นมาโดยล�าดับ. เป็นธาตุ ๖ เป็นกายเป็นจิต. 

เป็นขันธ์ อายตนะ ธาตุ. เป็นขันธ์ ๕. เป็นนามรูป อันเป็นที่ตั้งของสมมติบัญญัติว่า

เป็นอัตภาพ เป็นตัวเรา เป็นเรา. นี้เป็นวิบากขันธ์ วิบากอายตนะ วิบากธาตุ  

ของชนกกรรมที่น�าให้มาเกิดพร้อมทั้งกิเลส. เป็นกลาง ๆ ไม่ใช่บุญ ไม่ใช่บาป ไม่ใช่

กุศล ไม่ใช่อกุศล.

ก�าหนดรูปและนามเป็นที่ตั้งของวปิัสสนากรรมฐาน

และส�าหรับรปูกายอันเป็นทีอ่าศยัของจติ พร้อมกบัมโนธาต ุมโนวญิญาณธาตุ

ต่าง ๆ อันเป็นที่ตั้งของนามธรรมต่าง ๆ ก็มีกระบวนของจิตใจเป็นไปตามธรรมชาติ

ตามธรรมดาดังที่กล่าวมาแล้ว. และส�าหรับรูปกายนั้นอันเป็นส่วนรูปคือกองรูปนั้น 

ก็สังเกตก�าหนดได้ง่าย. เป็นท่ีตั้งของวิปัสสนากรรมฐาน คือเป็นภูมิของวิปัสสนา

กรรมฐาน. และก็น่าจะเป็นที่วิญญาณกับสัมผัสนั้นก�าหนดได้ยาก. ในขันธ์ ๕ จึงได้

จัดนามธรรมต่อจากรูปขนัธ์ ก็มาเป็นเวทนา สัญญา สังขาร แล้วจงึน�าวิญญาณมาเป็น

ข้อท้ายเพื่อเป็นวิปัสสนาภูมิ เป็นภูมิส�าหรับพิจารณาทางวิปัสสนาให้เห็นไตรลักษณ์. 
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เมื่อก�าหนดรูปอันเป็นของหยาบ แล้วก็มาเวทนาซึ่งก็เป็นนามธรรมที่หยาบดังกล่าว 

แล้วก็มาสัญญา มาสังขาร. เมื่อมาถึงสังขาร ก็แปลว่าได้ก�าหนดนามธรรมถนัดขึ้น  

จึงมาวิญญาณเป็นข้อ ๕ ซึ่งจะก�าหนดได้ง่ายเข้า คือก�าหนดตัวรู้ที่เป็นไปกับความคิด

ปรุงหรือความปรุงคิดต่าง ๆ. เพราะว่าเมื่อปรุงคิดหรือคิดปรุงไปต่าง ๆ นั้น ก็ย่อมมี

ตวัรูป้ระกอบอยูด้่วย คอืรู้ว่าคดิอะไร ปรงุอะไร. แต่ว่าโดยมากนัน้ผูท้ีไ่ม่ปฏบิตัธิรรมะ 

มักจะไม่คิดถึงตัวรู้ท่ีประกอบกันไปอยู่กับความคิดปรุงหรือความปรุงคิด เพราะไม่มุ่ง

คิดปรุงหรือปรุงคิด และไปติดอยู่ในกิเลส ยินดียินร้ายหลงงมงายอันบังเกิดข้ึนจาก 

สิ่งที่คิดปรุงหรือปรุงคิดนั้น จึงมิได้มานึกถึงตัวรู้ ว่าอันท่ีจริงนั้นทุกคนคิดอะไรก็รู้ไป

ด้วยว่าคิดอะไร. ฉะนั้น หากหัดก�าหนดดูตัวรู้ที่ไปกับตัวคิดปรุงหรือปรุงคิด ก็ย่อมจะ

จับตัวรู้ได้. และก็ย่อมจะรู้จักว่านั่นแหละเป็นวิญญาณที่ในขั้นนี้ก็เป็นมโนวิญญาณ.

หัดก�าหนดดูให้รู้จักมโนวญิญาณหรอืตัวรู้

และเมื่อเป็นดั่งนี้ ก็มาหัดจับวิญญาณคือตัวรู้. เมื่ออายตนะภายใน-ภายนอก

มาประจวบกันดังกล่าวมาข้างต้น ซึ่งเมื่ออายตนะทั้ง ๒ มาประจวบกันแล้ว โดยปกติ

ก็ย่อมจะเกิดตัวรู้ คือรู้รูปที่เรียกว่าเห็นรูป รู้เสียงที่เรียกว่าได้ยินเสียง. แต่ว่าจะต้องมี

ความเข้าใจอีกอันหนึง่ว่า จตินีจ้ะต้องตัง้อยูเ่พือ่ทีจ่ะรูด้้วย. คือเมือ่ตากบัรปูประจวบกนั 

จตินีจ้ะต้องตัง้อยู่เพือ่ท่ีจะดรูปูรูร้ปู จงึจะเหน็รปู เกดิเป็นจกัขวุญิญาณ. เมือ่หกูบัเสยีง

ประจวบกันจิตนี้จะต้องตั้งอยู่ที่จะรู้เสียง จึงจะเกิดโสตวิญญาณคือได้ยินเสียง. ถ้าจิต

นี้ไม่ต้ัง แม้ว่าจะมีรูปมาอยู่เฉพาะหน้าเฉพาะตา จะมีเสียงมากระทบหูโสตประสาท  

แต่ก็ไม่เห็น ไม่ได้ยิน ถ้าจิตไม่ตั้ง. เหมือนดังที่ก�าลังบรรยายธรรมอยู่นี้ ท่านทั้งหลาย

ที่ฟังอยู่นี้ จะต้องมีจิตตั้งที่จะฟังด้วย จึงจะได้ยินเสียงที่แสดงนี้. แต่หากว่าถ้าจิตไม่ตั้ง

ที่จะฟัง คือส่งจิตไปเสียในที่อื่น แม้เสียงท่ีแสดงนี้จะไปกระทบโสตประสาทแต่ก็ไม่

ได้ยนิ. หูดับในเมือ่จติไม่ตัง้จะฟัง. อายตนะทกุข้อย่อมเป็นดัง่นี.้ ตาดบัในเมือ่จติไม่ตัง้

ทีจ่ะดู. หูดับในเมือ่จิตไม่ตัง้ท่ีจะฟัง. จมกูดบัลิน้ดบัในเมือ่จิตไม่ต้ังท่ีจะทราบกลิน่ทราบรส.  

กายดับในเมื่อจิตไม่ตั้งที่จะทราบสิ่งถูกต้อง. เพราะฉะนั้น จิตจึงต้องตั้งประกอบอยู่.
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หรือกล่าวอีกอย่างหน่ึงก็คือมโนข้อที่ ๖ น้ันเอง ที่เป็นอายตนะข้อที่ ๖  

ที่เรียกว่าใจ จะต้องตั้งอยู่ประกอบอยู่กับตากับหูกับจมูกกับลิ้นกับกายด้วยทุกเรื่องไป 

ตาหจูมกูลิน้กายใจจงึจะไม่ดบั. ถ้ามโนไม่มาประกอบอยูด้่วยแล้วกดั็บ. นีเ้ป็นธรรมชาติ

เป็นธรรมดา. เพราะฉะนั้น เมื่ออายตนะภายในภายนอกประจวบกันก็เกิดความรู้ขึ้น. 

จงึอาจหดัก�าหนดดไูด้ ดตูวัเหน็ ตวัได้ยนิ คอืตวัรูน้ั้นเอง ทีบ่งัเกดิขึน้นัน้. แต่ถ้าหากว่า

จิตนี้ต้ังก�าหนดอยู่เพียงเท่าน้ีคือเพียงแค่จักขุวิญญาณโสตวิญญาณเป็นต้น คือเมื่อตา

กับรูปประจวบกัน จิตตั้งก�าหนดก็เห็นรูปแล้วจิตก็ถอนไปเสีย. ถ้าเป็นดั่งนี้แล้ว  

เรื่องน้ันก็ดับอยู่แค่นั้น. ไม่เป็นสัมผัสไม่เกิดเวทนาสัญญาสังขารอะไร. เพราะฉะนั้น 

หากว่าจิตตั้งอยู่ต่อไปก�าหนดต่อไป กล่าวคือเมื่อตากับรูปประจวบกัน จิตตั้งเพื่อที่จะ

ทราบรปูเหน็รปู กเ็กดิจกัขวุญิญาณ รูร้ปูเหน็รปู. จติกยั็งตัง้อยู่ในเรือ่งนีต่้อไป. เมือ่จติ

ตั้งอยู่ในเรื่องนี้ต่อไป ก็คือจิตได้น�าเอาตารูปและตัวจักขุวิญญาณคือตัวรู้ตัวเห็นรูปนั้น 

มาประชุมกันเองในจิตเป็นสัมผัส. แปลว่าเรื่องนั้นก็กระทบถึงจิตแรงขึ้น จิตไม่ปล่อย. 

และถ้าจิตไม่ปล่อย ต่อไปจึงจะเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขาร. แต่ถ้าจิตปล่อยอยู ่

แค่นี้ไปเรื่องอ่ืนเสีย ก็ดับไปแค่สัมผัสเท่านั้น. เพราะฉะนั้น จิตที่ตั้งอยู่นี้จึงเป็นสิ่งที่

ส�าคัญมาก. และจิตที่ตั้งอยู่นี้แหละคือตัวสมาธิ ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดา.

การหดัท�าสมาธนิัน้กคื็อเป็นการหดัให้ต้ังอยูใ่นทางทีดี่ทีช่อบนัน่เอง. แต่อนัที่

จริงตามธรรมชาติธรรมดานั้นก็ต้องมีสมาธิ คือจิตจะต้องตั้งอยู่ วิถีจิตจึงจะเป็นไปได้

ดังที่กล่าวมาแล้ว. เพราะฉะน้ัน สัมผัสนั้นก็คือความที่อายตนะภายในภายนอก  

กับตัวเห็นรูปเป็นต้นน้ันมารวมกัน กระทบจิตแรงขึ้น จึงย่อมจะเป็นเวทนาขึ้นมา.  

เพราะฉะน้ัน หากหัดก�าหนดจริง ๆ แล้วก็ก�าหนดได้ สัมผัสจึงมีลักษณะดังที่ได ้

แสดงมานี้. จึงเป็นสัมผัส ๖ หรือเรียกว่าผัสสะเฉย ๆ.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๒๑ มกราคม ๒๕๒๘



ครั้งที่ ๑๘

ความรู้จักอายตนะ ๖

บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ได้แสดงพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเรื่องสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ

มาโดยล�าดับ. เมื่อท่านได้แสดงเถราธิบายจบไปตอนหนึ่ง ๆ ภิกษุท้ังหลายก็ได ้

กราบเรยีนถามท่านว่า จะมีปรยิายคือทางแสดงอย่างอืน่อีกหรอืไม่ ซึง่ท่านกต็อบว่าม.ี 

ในวันน้ี จึงจะได้แสดงต่อไปถึงค�าตอบของท่าน สืบต่อจากที่ได้แสดงมาแล้ว. คือ 

ท่านได้แสดงว่ามีปริยายคือทางแสดงอย่างอื่นอีก. คือสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ 

ก็ได้แก่รู้จัก สฬายตนะ อายตนะ ๖ รูจ้กัเหตเุกดิแห่งอายตนะ ๖ รู้จกัความดบัอายตนะ 

๖ รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอายตนะ ๖. เมื่อท่านตั้งหัวข้อขึ้น ๔ ข้อดั่งนี้แล้ว  

ก็ได้แสดงอธิบายขยายความต่อไปว่า

รูจ้กัสฬายตนะ อายตนะ ๖ กคื็อรูจั้กอายตนะภายในทัง้ ๖ อนัได้แก่ ตา หู 

จมูก ลิ้น กาย และมนะคือใจ

รู้จักเหตุเกิดแห่งอายตนะท้ัง ๖ ก็คือรู้จักว่าเพราะนามรูปเกิด อายตนะ 

ทั้ง ๖ จึงเกิด อายตนะจึงเกิดเพราะเกิดนามรูป
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รู้จักความดับแห่งอายตนะทั้ง ๖ ก็คือรู้จักความดับแห่งนามรูป

รูจ้กัทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัอายตนะทัง้ ๖ กค็อืรูจ้กัมรรคมอีงค์ ๘ อนัได้แก่ 

สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ เป็นต้น.

อายตนะ ๖ เป็นวปิัสสนาภูมิ

จะได้อธิบายในข้อแรกคือ อายตนะภายในทั้ง ๖ อันอายตนะน้ีเป็นส่วนของ 

อัตตภาพนี้ ซ่ึงทางพุทธศาสนา สมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงยกข้ึนแสดงสั่งสอนไว้

เป็นอันมาก. เช่นเดียวกับขันธ์ ธาตุ กล่าวคือ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ทั้ง ๓ นี้ได ้

ตรัสแสดงไว้มาก. และโดยเฉพาะตรัสแสดงไว้โดยฐานะเป็น วิปัสสนาภูมิ คือภูม ิ

ของวิปัสสนา อันเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วิปัสสนากรรมฐาน. ผู้ปฏิบัติทางปัญญาคือ 

วิปัสสนาปัญญา ย่อมมีขันธ์ อายตนะ และธาตุเหล่านี้เป็นอารมณ์ คือต้องพิจารณา

ขันธ์ พิจารณาอายตนะ พิจารณาธาตุ. การเจริญวิปัสสนากรรมฐานจึงต้องอาศัยขันธ์ 

อายตนะ ธาตุ เป็นอารมณ์ เป็นภูมิคือพื้นฐานของวิปัสสนาอันจะทิ้งเสียมิได้. และ

อายตนะน้ีกเ็ป็นทีท่ราบกันอยูแ่ล้วว่า มอียู ่๒ อย่างคูก่นั อนัได้แก่อายตนะภายในกบั

อายตนะภายนอก.

อายตนะภายใน นั้นก็ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และมนะคือใจ.

อายตนะภายนอก นัน้กไ็ด้แก่ รปู เสียง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ส่ิงท่ีกายถูกต้อง

และธรรมะคือเรื่องราว.

อายตนะภายในเป็นประตูของจติ

ค�าว่า อายตนะ นีแ้ปลว่า ทีต่่อ อนัหมายความว่า อายตนะภายในกบัอายตนะ

ภายนอกต่อกัน คือตากับรูปต่อกัน หูกับเสียงต่อกัน จมูกกับกลิ่นต่อกัน ลิ้นกับรส 

ต่อกัน กายกับโผฏฐัพพะสิ่งถูกต้องต่อกัน มโนคือใจกับธรรมะคือเรื่องราวต่อกัน. 



138 สัมมาทิฏฐิ

ฉะน้ัน จึงเรียกว่าอายตนะ. อีกอย่างหนึ่งต่อกับจิตใจ คือจิตนี้ย่อมรับอารมณ์คือ 

เรื่องทั้งหลาย โดยอาศยัต่อกับอายตนะภายในกบัภายนอกเหลา่นี.้ เพราะฉะนั้น จงึม ี

ค�าเรียกอายตนะภายในท้ัง ๖ ว่า ทวาร อันแปลว่า ช่องทาง หรือแปลว่า ประตู  

อันหมายความว่า เป็นช่องทางหรือประตูของจิต ที่จิตออกรับอารมณ์คือเรื่อง.

อายตนะภายนอก เรยีกว่าอารมณ์ ๖

อันค�าว่าอารมณ์น้ันได้แก่เร่ืองท่ีจิตคิด เร่ืองที่จิตด�าริ เรื่องที่จิตหมกมุ่นถึง 

ทอดถอนถึง ครุ่นคิดถึง นอนเนื่องถึง หรือว่าสิ่งที่จิตคิด ด�าริ หมกมุ่น นอนเนื่องถึง. 

อนัสิง่เหล่าน้ีไม่ใช่เป็นรปูโดยตรง ไม่ใช่เป็นเสียงเป็นกลิน่เป็นรสเป็นโผฏฐพัพะและเป็น

ธรรมะคือเรื่องข้างนอกโดยตรง. แต่ว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์. ก็แปลว่าเรื่องอีก 

น่ันแหละ. ซ่ึงถอดออกมาจากรูปเสียงเป็นต้น เพราะเหตุว่าตัวรูปเสียงเป็นต้นน้ัน 

จะเอาใส่เข้ามาในจิตไม่ได้ เช่นว่าบ้านเรือนที่อาศัยตามองเห็น จะเอาบ้านเรือนจริง ๆ 

มาใส่ลงไปในจติไม่ได้. เสยีงเป็นต้นกเ็หมือนกนัจะเอามาใส่เข้าในจติไม่ได้. สิง่ทีจ่ะเข้า

สู่จิตได้จึงเป็นเพียงอารมณ์คือเรื่องของสิ่งเหล่านั้นเท่านั้น. อาจเทียบง่าย ๆ เหมือน

อย่างกล้องถ่ายภาพ ถ่ายภาพของบ้านเรือนเป็นต้น ภาพของบ้านเรือนนั้นก็มาติดใน

กล้องถ่ายภาพ. ตัวบ้านเรือนจริง ๆ นั้นหาได้เข้าไปในกล้องถ่ายภาพไม่. สิ่งที่ติดอยู่

ในกล้องถ่ายภาพนัน้ เป็นภาพของบ้านเรอืนเป็นต้นเหล่านัน้. ภาพกค็อืภาวะความเป็น

ความมีคือเป็นภาวะไม่ใช่เป็นตัวจริง. สิ่งที่ตาเห็นเป็นต้นนั้น ก็เช่นเดียวกันไม่ได้เข้าสู่

จิตใจ. แต่ว่าภาพคือภาวะของสิ่งเหล่านั้นเข้าสู่จิตใจ ซ่ึงเปรียบเหมือนเลนส์ส�าหรับ 

ติดภาพ. ภาพที่เข้าสู่จิตใจนั้นคืออารมณ์ท่ีแปลกันว่าเร่ือง เรื่องท่ีจิตคิดด�าริหมกมุ่น

ทอดถอนใจถึงต่าง ๆ.

ถ้าเป็นเรื่องรูปที่เข้าทางทวารตา ก็เรียกว่า รูปารมณ์ อารมณ์คือรูป.

ถ้าเป็นเรื่องเสียงที่เข้าทางทวารหู ก็เรียกว่า สัททารมณ์ อารมณ์คือเสียง.

ถ้าเป็นเรื่องกลิ่นก็เรียกว่า คันธารมณ์ ที่เข้าทางทวารจมูก.

ถ้าเป็นเรื่องรสก็เรียกว่า รสารมณ์ ที่เข้าทางชิวหาทวาร ทวารลิ้น.
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ถ้าเป็นเรื่องโผฏฐัพพะก็เรียกว่า โผฏฐัพพารมณ์ อารมณ์คือโผฏฐัพพะ.

ถ้าเป็นเรือ่งธรรมะคือเรือ่งราวของสิง่เหล่านัน้กเ็รยีกว่า ธรรมารมณ์ อารมณ์ 

คือเรื่องราวที่เข้าทางมโนทวาร ประตูมโนคือใจ.

เพราะฉะนัน้ อายตนะภายในทัง้ ๖ จงึเรยีกว่า ทวาร ๖. และอายตนะภายนอก

จึงเรียกว่า อารมณ์ ๖. อารมณ์ ๖ ก็เข้าทางทวารทั้ง ๖. จิตก็รับอารมณ์ทั้ง ๖ นี้ทาง

ทวารทั้ง ๖ ดังกล่าว.

ฉะนั้น เมื่อเรียกว่าทวาร ๖ อันหมายถึงอายตนะภายในทั้ง ๖ อายตนะ

ภายนอกทั้ง ๖ ก็เรียกว่าอารมณ์ ๖. ทวาร ๖ กับอารมณ์ ๖ จึงคู่กัน. แต่เมื่อ 

เรียกว่าอายตนะด้วยกันก็เรียกว่าอายตนะภายในอายตนะภายนอกเป็นคู่กัน. ก็มี  

ความหมายในภาษาธรรมดั่งนี้ เกี่ยวแก่อายตนะภายในทั้ง ๖ นี้ รวมอยู่ในอัตภาพนี้

ซึ่งถือว่าเป็น วิบากอายตนะ เช่นเดียวกับที่เรียกว่า วิบากขันธ์ คือเป็นผลของ 

ชนกกรรม กรรมที่ให้เกิดมา เช่นเดียวกับขันธ์. และนับว่าเป็น อพยากตธรรม  

ธรรมะที่เป็นกลาง ๆ ไม่ชื่อว่าเป็นกุศล ไม่ชื่อว่าเป็นอกุศล คือหมายความว่า  

ตวัอายตนะเองไม่ชือ่ว่าเป็นกศุลหรอืไม่ชือ่ว่าเป็นอกศุลเช่นเดยีวกบัขนัธ์ เพราะว่าเป็น

วิบากคือเป็นผลของกรรมที่ให้เกิดมาดังกล่าว.

อนิทรยี์คอือายตนะ ๖

และพระพุทธเจ้าได้ทรงสัง่สอนไว้ในเรือ่งอายตนะนีเ้ป็นอนัมาก. ดงัเช่นได้ทรง

สั่งสอนให้ส�ารวมอินทรีย์ ๖ คือส�ารวมตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจ ก็เพราะว่า

อายตนะภายในท้ัง ๖ หรอืทวารท้ัง ๖ เหล่านี ้ยงัได้ชือ่ว่า อนิทรย์ี ทีแ่ปลว่า เป็นใหญ่ 

อันหมายความว่า ตาเป็นใหญ่ในทางต่อกับรูป หูเป็นใหญ่ในทางต่อกับเสียง จมูกเป็น

ใหญ่ในทางต่อกบักลิน่ ลิน้เป็นใหญ่ในทางต่อกบัรส กายเป็นใหญ่ในทางต่อกบัโผฏฐัพพะ

คือสิ่งที่กายถูกต้อง มโนคือใจข้อท่ี ๖ นี้เป็นใหญ่ในทางรับในทางต่อกับธรรมะคือ 

เรื่องราว. กับท้ังเป็นใหญ่ในทางต่อกับรูปคู่กันไปกับตา ต่อกับเสียงคู่กันไปกับหู  

ต่อกับกลิ่นคู่กันไปกับจมูก ต่อกับรสคู่กันไปกับลิ้น ต่อกับโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กาย 
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ถกูต้องคูก่นัไปกบักาย. คือเป็นใหญ่ในทางต่อคูก่นัไปกบัอายตนะภายใน ๕ ข้อข้างต้น

น้ันด้วย อันหมายความว่าล�าพังตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นตัวประสาท คือประสาทตา

ประสาทห ูประสาทจมูก ประสาทล้ิน ประสาทกาย ทัง้ ๕ นีอ้ย่างเดยีว ต่อกบัรปูเสียง

กลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่ได้. ต้องมีมโนคือใจข้อที่ ๖ นี้เข้าประกอบอยู่อีกด้วยจึงจะต่อได้. 

ดงัทีเ่คยยกตวัอย่างมาให้ฟังแล้ว. เช่นว่าในบดันีก้�าลงัแสดงและหกูก็�าลงัฟัง แต่ว่าต้อง

มมีโนคอืใจตัง้ใจท่ีจะฟังด้วย หจูงึจะได้ยนิเสยีงทีแ่สดงนี.้ แต่ถ้าใจไม่ตัง้ฟังค�าทีแ่สดงนี้ 

คอืส่งใจไปเสียในท่ีอ่ืนเม่ือใด หกูด็บัเม่ือนัน้ คอืว่าฟังไม่ได้ยนิ. ต่อเมือ่ใจกลบัมาตัง้อยู่

ในเสยีงทีแ่สดงนี ้หจูงึจะไม่ดบัฟังได้ยนิ. นีย่กตัวอย่างเพียงห.ู แต่ไม่ใช่เพียงหูอย่างเดยีว

แม้ตาจมกูลิน้และกายกเ็ช่นเดียวกนั. มโนคือใจข้อท่ี ๖ นี ้จะต้องต้ังท่ีจะดท่ีูจะทราบกล่ิน 

ทราบรส ที่จะทราบโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กายถูกต้องด้วย จึงจะมองเห็น จึงจะทราบกลิ่น 

ทราบรส จึงจะทราบโผฏฐัพพะ. เพราะฉะนั้น มโนคือใจข้อท่ี ๖ นี้จึงส�าคัญ ย่อม 

เป็นใหญ่คู่กันไปกับอินทรีย์ ๕ ข้างต้นด้วย และเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตน คือในทาง 

ที่จะต่อกับธรรมะคือเรื่องราวด้วย.

ทรงสอนให้ส�ารวมอนิทรยี์หรอืมสีติ

พระพทุธเจ้าได้สัง่สอนให้ม ีอนิทรยีสงัวร คอืความส�ารวมอนิทรย์ี ตา ห ูจมกู 

ลิ้น กาย และมนะคือใจ โดยที่เมื่อเห็นอะไรได้ยินอะไรเป็นต้น ก็ไม่ยึดถือสิ่งเหล่านั้น

ทัง้หมดหรอืบางส่วนยินดียินร้าย. เพราะเมือ่ยดึถือ ความยนิดยีนิร้าย บาปอกศุลธรรม

ทั้งหลายย่อมไหลเข้าสู่ใจหรือสู่จิต. ต่อเม่ือมีความส�ารวมอยู่ไม่ยึดถือสิ่งที่เห็นท่ีได้ยิน

เป็นต้นเหล่านัน้ กย่็อมตกอยูแ่ค่ตาแค่หูในภายนอกเท่านัน้ไม่ไหลเข้าสูจ่ติใจ. และความ

ส�ารวมนี้ก็คือตัวสติ. เพราะฉะนั้น สติจึงเป็นเหมือนอย่างนายทวารบาลคือนายประตู. 

เมื่อมีสติอยู่ สตินี้ก็เหมือนอย่างเป็นนายประตูที่จะรับหรือไม่รับบุคคลที่เข้าประตู.  

ถ้าเป็นผู้ร้ายก็ไม่รับให้เข้า ถ้าเป็นผู้ดีเป็นมิตรญาติสหายผู้ที่น�าความดีเข้ามาก็รับ.  

สตนิีเ้องจงึเป็นตวัอนิทรยีสงัวร ความส�ารวมอนิทรีย์ กเ็พราะว่าทวารท้ัง ๖ นีเ้ป็นทวาร

ทั้งของส่วนดีทั้งของส่วนไม่ดี.
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อารมณ์ที่เข้ามาทางทวาร ๖ ท�าให้ตัณหาฟุ้งขึ้น

ว่าถึงส่วนไม่ดีนั้น ก็ได้แก่ ตัณหานุสัยทั้งหลาย คือกิเลสท่ีดองจิตสันดาน  

เช่นตณัหา ความดิน้รนทะยานอยาก ทีด่องจติสันดาน หรอืตณัหานสัุยต่าง ๆ ทีมี่ชือ่

เรียกอย่างอืน่ต่าง ๆ. ตณัหานสุยัเหล่านีย่้อมฟุง้ขึน้ ในเมือ่มอีายตนะภายนอกเข้ามาก

ระทบกับอายตนะภายใน. หรืออีกชื่อหนึ่งก็เพราะอารมณ์ต่าง ๆ ที่มาทางทวารทั้ง ๖ 

เหล่านั้น.

เมื่อเป็นอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของราคะ ราคานุสัย อนุสัยคือราคะก็ฟุ้งข้ึนมา 

จับอารมณ์เหล่านั้น เกิดราคะ ความติดใจ นันทิ ความเพลิดเพลินยินดีต่าง ๆ.

เมือ่อารมณ์เหล่านัน้เป็นทีต่ัง้ของปฏฆิะหรอืโทสะปฏฆิะ ปฏฆิานสุยั กฟ็ุง้ข้ึน

มาเป็นความขัดเคืองกระทบกระทั่งหงุดหงิดโกรธแค้น.

เมื่ออารมณ์เหล่าน้ันเป็นท่ีตั้งของโมหะ ความหลง อวิชชานุสัย ก็ฟุ้งขึ้นมา

เป็นความหลงต่าง ๆ. 

เพราะฉะนั้น เมื่อดูข้างนอกเข้ามา จึงย่อมปรากฏว่า อายตนะภายในทั้ง ๖ 

หรือทวารทั้ง ๖ นี้มีเรื่องอยู่เป็นอันมาก. ตาก็ต้องการจะดูต่าง ๆ ในสิ่งที่อยากจะดู. 

หกูอ็ยากจะฟังต่าง ๆ ในสิง่ท่ีอยากจะฟัง. จมกูกอ็ยากทีจ่ะได้ทราบกลิน่ต่าง ๆ ทีอ่ยาก

จะได้. ลิ้นก็อยากที่จะได้ทราบรสต่าง ๆ ที่อยากจะทราบ. กายก็อยากที่จะถูกต้องสิ่ง

ถูกต้องต่าง ๆ ที่อยากจะถูกต้อง. มโนคือใจก็อยากที่จะคิดเรื่องต่าง ๆ ที่อยากจะคิด. 

กค็อือาศยักเิลสเหล่าน้ี กองราคะโทสะโมหะ หรอืว่ากองตณัหา ความดิน้รนทะยานอยาก 

เพราะว่าล้วนแต่ท�าให้ใจเกดิดิน้รนทะยานไปทัง้นัน้ซึง่เป็นลกัษณะของตณัหา. เพราะฉะนัน้ 

คนในโลกนี้จึงต้องพยายามท�าต่าง ๆ ที่จะเสนอสนองความต้องการของตา ของหู  

ของจมูก ของลิ้น ของกาย และของมนะคือใจ. ยกตัวอย่างเอาเพียงตาอย่างเดียว  

รปูทีง่ดงามต่าง ๆ หรอืความงามต่าง ๆ ของรปูจะเป็นรปูกาย หรอืว่าเป็นรปูของบ้าน

เรือนสิ่งต่าง ๆ ก็ล้วนแต่เป็นความต้องการของตา ที่ต้องการจะดูจะเห็นส่ิงท่ีเห็นว่า

สวยงาม. จงึต้องมกีารแสวงหา มกีารจดัท�า มกีารตกแต่ง เพือ่ท่ีจะให้ถูกลกูตาของตน 
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เพื่อที่จะให้ตนเองหรือเพื่อที่จะให้ผู้อ่ืน ๆ ได้เห็นว่างาม เป็นต้น. เพียงแต่เรื่องของ 

ลูกตาอย่างเดียวก็ต้องวุ่นวายกันอยู่เป็นอันมาก ยังจะเรื่องของหูของจมูกของล้ินของ

กายของใจเองซ่ึงเป็นตัวต้นอีกมากมาย. เพราะฉะนั้น จึงได้มีพระพุทธภาษิตตรัส 

เอาไว้ ว่ามีสัตว์อยู่ ๖ จ�าพวก คือว่า 

งู ก็มุ่งที่จะเลื้อยไปสู่จอมปลวก

จระเข้ ก็วิ่งไปลงแม่น�้า

นก ก็บินไปในอากาศ

ไก่ ก็บินไปสู่บ้านที่ตัวอาศัยอยู่

สุนัขจิ้งจอก ก็วิ่งไปสู่ป่าช้าเพื่อที่จะได้กัดกินซากศพ

ลิง ก็วิ่งไปอยู่บนต้นไม้. ฉันใดก็ดี

ตา ก็มุ่งจะดูรูปต่าง ๆ เหมือนอย่างงูที่เลื้อยไปสู่จอมปลวก

หู ก็อยากจะฟังเสียงต่าง ๆ เหมือนอย่างจระเข้ที่วิ่งไปสู่แม่น�้า

จมูก ก็อยากที่จะทราบกลิ่นต่าง ๆ เหมือนอย่างนกที่บินไปในอากาศ

ลิ้น ก็อยากที่จะได้รสต่าง ๆ เหมือนอย่างไก่ที่บินไปสู่บ้านที่ตัวอาศัย

กาย กอ็ยากท่ีจะถกูต้องส่ิงถกูต้องต่าง ๆ เหมอืนอย่างสุนขัจิง้จอกว่ิงไปสู่ป่าช้า

เพื่อที่จะได้กัดกินซากศพ

มโน คือใจก็วิ่งไปในเรื่องราวต่าง ๆ เหมือนอย่างวานรหรือลิงที่วิ่งหลุกหลิก

ไปอยู่บนต้นไม้.

เพราะฉะนั้น จึงมีสัตว์ต่าง ๆ เหล่านี้ ๖ ชนิด วิ่งไปบ้างบินไปบ้างเพ่นพ่าน

ไปท้ังหมด. ในจิตใจของบุคคลก็เป็นเช่นนั้น ก็เหมือนอย่างมีสัตว์เหล่านี้ คือเรื่อง 

ของตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละ วิ่งเพ่นพ่านไปอยู่. อาการที่จิตใจวิ่งเพ่นพ่านไปอยู่ดั่งนี้ 

ก็คืออาการที่เรียกว่า ตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากต่าง ๆ เป็นไปโดยอ�านาจ 

ของราคะ หรือโลภะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้างหรืออวิชชาบ้าง เป็นต้น.
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ใช้สตแิละปัญญาก�าหนดรู้กระแสของตัณหา

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้มีความส�ารวมอินทรีย์. ให้มีสติ

พร้อมทั้งมีปัญญาก�าหนดรู้ ว่าอาการท่ีเป็นเช่นนั้น ก็เหมือนอย่างบุคคลที่ตกลงไปสู่

กระแสน�า้ และกพ็อใจเสยีด้วยในกระแสน�า้นัน้ ๆ พอใจทีจ่ะลอยคอทีจ่ะว่ายน�า้เล่นอยู่

ในกระแสน�้านั้น. และก็ตรัสเปรียบเทียบเอาว่า กระแสน�้าที่คนตกลงไปนั้น หรือที่คน

กระโดดลงไปนั้น ก็คือกระแสตัณหา คือตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก. และอาการ

ที่ชอบใจพอใจสนุกสนานเพลิดเพลินท่ีจะลอยคอที่จะว่ายเล่นอยู่ในกระแสน�้านั้น  

กไ็ด้แก่ตาหจูมกูลิน้กายและใจนีแ่หละ ทีเ่รยีกเป็นภาษาธรรมะว่า ปิยรปู สาตรปู คอื

เป็นสิ่งที่เป็นท่ีรัก เป็นสิ่งท่ีส�าราญก็เพราะว่าตัณหานั้นก็อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายและ 

มนะคอืใจนีเ้อง ไม่ใช่อาศัยอะไรอ่ืนดงัทีก่ล่าวมาแล้ว และกพ็อใจเสยีด้วย. ทัง้นีก้โ็ดยที่

ไม่รู้ว่าในกระแสน�้าคือกระแสตัณหาที่ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจส�าหรับท่ีจะว่ิง

เพ่นพ่านเพลิดเพลินติดอกติดใจอยู่น้ัน เป็นกระแสน�้าอันประกอบด้วยภัยอันตราย 

โดยที่เมื่อปล่อยให้ลอยไปก็จะยิ่งจมลงไปในห้วงน�้าลึกอันเป็นตัวสังโยชน์ท้ังหลาย  

อันประกอบด้วยคลื่นอันเป็นตัวโทสะ โกธะ ความโกรธ อุปายาสะ ความคับแค้นใจ 

ทัง้หลาย อนัประกอบด้วยวงัวนได้แก่กามคณุทัง้หลาย อนัประกอบด้วยสัตว์ร้ายผเีส้ือ

น�า้ทัง้หลาย อนัได้แก่ความท่ีตดิใจกนัอยูใ่นสิง่อันเป็นทีต่ัง้ของกามเหล่านัน้ เป็นบคุคล

ก็ตามเป็นวตัถสุิง่ของกต็าม. เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึได้ตรัสเตอืน. เมือ่ได้ฟังเตอืน

แล้วก็จะได้สติว่ายทวนกระแสเข้าฝั่งได้.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๒๙ มกราคม ๒๕๒๘



ครั้งที่ ๑๙

ความรู้จักนามรูป

บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม

ได้แสดงเรือ่งสมัมาทิฏฐ ิความเหน็ชอบ ตามเถราธบิายของท่านพระสารีบตุรเถระ 

ซึง่ภิกษทุัง้หลายได้กราบเรียนถามท่าน และท่านกไ็ด้ตอบ. ภกิษท้ัุงหลายก็ได้กราบเรยีน

ถามท่านถงึปรยิายคอืทางแสดงอืน่ต่อไปอกี ซึง่ท่านกไ็ด้กล่าวตอบดงัทีไ่ด้แสดงอธบิาย

มาโดยล�าดับ จนถึงข้อที่จะแสดงในวันนี้ ซึ่งท่านได้แสดงตอบแก่ภิกษุทั้งหลายว่า  

ยงัมปีริยายคอืทางแสดงอย่างอ่ืนอีก คอืสมัมาทฏิฐิ ความเหน็ชอบ กไ็ด้แก่รู้จกันามรปู 

รู้จักเหตุเกิดแห่งนามรูป รู้จักความดับนามรูป รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับนามรูป. 

และท่านก็ได้แสดงอธิบายแต่ละข้อตั้งแต่ข้อหนึ่งว่า 

รู้จักนามรูป ก็คือ 

 รู้จักนาม อันได้แก่ เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ

 รู้จักรูป ก็คือรู้จักมหาภูตรูปทั้ง ๔ และอุปาทายรูป รูปอาศัยแห่ง 

มหาภูตรูปทั้ง ๔ นั้น



คร้ังที่ ๑๙ ความรู้จักนามรูป 145

รู้จักเหตุเกิดแห่งนามรูป ก็คือรู้จักว่า เพราะวิญญาณเกิด นามรูปจึงเกิด

รู้จักความดับนามรูป ก็คือรู้จักว่า เพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับ

รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับนามรูป ก็คือรู้จักมรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิ

ความเห็นชอบเป็นต้น.

รู้จักนามรูปหรอืขันธ์ ๕

จะได้แสดงอธิบายในข้อ ๑ รู้จักนามรูป. รู้จักนาม ก็คือรู้จักเวทนา สัญญา 

เจตนา ผัสสะ มนสิการ. นาม นี้ที่คู่กับ รูป อันเรียกว่า นามรูป เป็นศัพท์ธรรมะที่ผู้

ศึกษาธรรมะย่อมได้ทราบกันอยู่และได้ฟังกันอยู่ในเทศนาท้ังหลายเป็นอันมาก และ

โดยทัว่ไปกเ็ป็นค�าย่อมาจากขนัธ์ ๕. อันขนัธ์ ๕ กค็อืกองหรอืประชมุทัง้ ๕ อันได้แก่ 

รูปขันธ์ กองรูป เวทนาขันธ์ กองเวทนา สัญญาขันธ์ กองสัญญา สังขารขันธ์  

กองสังขาร วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ.

พระพุทธเจ้าได้แสดงถึงขันธ์ ๕ ตั้งแต่ในปฐมเทศนา ซึ่งเป็นเทศนาครั้งแรก

ของพระองค์ซ่ึงได้ตรัสโปรดพระปัญจวัคคีย์. ทรงแสดงขันธ์ ๕ ไว้ในข้อทุกขสัจจะ 

สภาพที่จริงคือทุกข์. ซึ่งได้ตรัสแสดงทุกขสัจจะไว้ เริ่มแต่ชาติทุกข์ ทุกข์คือชาติความ

เกิดเป็นต้น. และได้ทรงแสดงอธิบายชี้สิ่งที่เป็นทุกข์ไปแต่ละข้อ ๆ จนถึงตรัสสรุป 

โดยย่อ ว่าขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ ประการก็คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ.  

แต่ว่าในปฐมเทศนานัน้ ได้ตรัสยกขึน้แสดงชีว่้า ขันธ์เป็นทีย่ดึถอืทัง้ ๕ ประการเป็นทกุข์.

ขันธ์ ๕ เป็นที่ตั้งของวปิัสสนากรรมฐาน

มาถึงเทศนาครั้งที่ ๒ จึงได้ตรัสยกเอาขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ ประการนี้มา

ตรสัอธบิายว่า รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ เป็นอนตัตามิใช่ตัวตน เพราะบงัคับ

ให้เป็นไปตามปรารถนามไิด้. และกไ็ด้ตรสัแสดงอธิบายทางไตรลกัษณ์ด้วยวิธทีีไ่ด้ตรสั
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ถามพระปัญจวคัคย์ีทัง้ ๕ ว่า ขนัธ์ ๕ ดงักล่าวเท่ียงหรอืไม่เท่ียง. ท่านทัง้ ๕ กก็ราบทูล

ตอบว่าไม่เที่ยง. ก็ได้ตรัสถามต่อไปว่า ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข.  

ก็กราบทลูว่าเป็นทกุข์. จงึได้ตรสัถามต่อไปว่ากส็ิง่ใดไม่เทีย่งเป็นทกุข์ มคีวามแปรปรวน

ไปเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะเห็นยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นของเราว่าเราเป็นสิ่งนั้น ว่าสิ่งนั้น

เป็นอัตตาตัวตนของเรา. ท่านท้ัง ๕ ก็ได้กราบทูลว่าไม่ควรที่จะเห็นยึดถืออย่างนั้น. 

พระพุทธองค์จึงได้ตรัสอธิบายเป็นข้อ ๆ ไปว่า

ขันธ์ทั้ง ๕ เหล่านี้ ที่เป็นอดีตล่วงไปแล้ว ที่เป็นอนาคตยัง

ไม่มาถึง ทั้งที่เป็นปัจจุบัน ที่เป็นภายใน ที่เป็นภายนอก ที่หยาบที่

ละเอียด ที่เลวที่ประณีต ที่ไกลหรือที่อยู่ใกล้ ทั้งหมด ล้วนควร

พิจารณาให้เห็นด้วย สัมมัปปัญญา คือปัญญาชอบตามเป็นจริง  

ว่าไม่ใช่ของเรา เราไม่ใช่เป็นขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ ไม่ใช่เป็นอัตตาตัวตน

ของเรา.

อริยสาวกได้สดับแล้วอย่างนี้ย่อมได้ นิพพิทา คือความหน่ายในขันธ์ ๕.  

เมื่อได้ความหน่ายก็สิ้นความติดใจยินดี. เมื่อสิ้นความติดใจยินดี จิตก็วิมุตติ หลุดพ้น

จากอาสวะคือกเิลสท่ีดองจติสนัดานท้ังหลาย. ขนัธ์ ๕ จงึเป็นข้อทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรสั

แสดงถึงตั้งแต่ในปฐมเทศนา เทศน์ครั้งแรก. และมาตรัสอธิบายโดยไตรลักษณ์ 

ในเทศนาครั้งที่ ๒ แก่พระเบญจวัคคีย์ทั้ง ๕. ท่านทั้ง ๕ เมื่อได้ฟังเทศนาครั้งที่ ๒  

จบแล้ว ท่านแสดงไว้ว่า จิตของท่านทั้ง ๕ ก็พ้นจากอาสวะกิเลสที่ดองจิตสันดาน 

ทั้งหลาย.

เพราะฉะนั้น ขันธ์ ๕ จึงเป็นข้อที่ผู้ศึกษาปฏิบัติพุทธศาสนา พึงศึกษาให้ม ี

ความรู้ ความเข้าใจ. และท่านก็ย่อขันธ์ ๕ นี้เป็น ๒ คือรูปก็เป็นรูป เวทนา สัญญา 

สังขาร วิญญาณ เป็นนาม. แต่เรียกกลับกันว่านามรูป. เพราะฉะนั้น ขันธ์ ๕  

กับนามรูปนี้จึงเป็นหลักเป็นภูมิเป็นกรรมฐาน ส�าหรับพิจารณาปฏิบัติทางปัญญาหรือ

ทางวปัิสสนา และก็ควรทีจ่ะได้ท�าความเข้าใจว่าท�าไมจงึเรยีกว่านามรปู. ส�าหรบัรปูนัน้

กค็งเรียกว่ารปูตามเดมิ แต่ส�าหรบัเวทนา สญัญา สังขาร วญิญาณ ท�าไมจงึเรยีกว่านาม.
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นามคอืชื่อของภาวะอาการทางกายและใจ

อันค�าว่า นาม น้ีใช้เรียกกันหมายถึงว่าเป็น ชื่อ เช่น ผู้ที่มีชื่ออย่างนี้ ๆ  

ก็เรียกว่ามีนามอย่างนี้ ๆ. เพราะฉะนั้น จึงใช้ท�าความเข้าใจกันง่าย ๆ ว่าที่เรียกว่า

นามนัน้กค็อืมแีต่ชือ่ส�าหรับเรยีก คอืสกัแต่ว่ามแีต่ชือ่ แต่ไม่มรีปูร่างหน้าตาทีจ่ะให้มอง

เห็นได้ด้วยตา หรือได้ยินได้ด้วยหู หรือที่จะทราบได้ด้วยกลิ่นด้วยรสด้วยการถูกต้อง

ทางกาย. ตรงกันข้ามกับรูปซึ่งเป็นวัตถุอันจะพึงเห็นได้ด้วยตาเป็นต้น ดังกล่าว.  

แต่ว่าเวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ นัน้ไม่มีรปูร่างหน้าตาทีจ่ะเห็นได้ด้วยตาเป็นต้น 

ดงักล่าว มแีต่นามท่ีเป็นช่ือส�าหรบัเรยีกเท่านัน้ แต่โดยอธบิายนี ้กใ็ช้เป็นอธบิายส�าหรับ

ท�าความเข้าใจรูปธรรมนามธรรมที่พูดกัน. คือ

รูปธรรม ก็มีรูปร่างที่จะเห็นได้ด้วยตาเป็นต้น

นามธรรม นั้นก็ไม่มีรูปร่าง มีแต่ชื่อเรียกเท่านั้น.

นีเ้ป็นทางอธิบายทีเ่ข้าใจกนัทัว่ ๆ ไป. แต่ว่าถ้าอธิบายเพยีงเท่านีก้ยั็งไม่เข้าใจ

อกีเหมอืนกนัว่าทีเ่ป็นชือ่ส�าหรบัเรยีกเท่านัน้ไม่มรีปูร่างมแีต่นามหรอืชือ่แต่ว่าเป็นนาม

ของอะไร. ในข้อนี้จึงต้องท�าความเข้าใจต่อไป ว่าเป็นนามของภาวะอาการที่บังเกิดขึ้น

ทางร่างกายทางจิตใจ. ภาวะอาการท่ีบังเกิดขึ้นดังกล่าวไม่มีรูปร่าง ดังเช่นเวทนา  

ความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ที่บังเกิดข้ึนทางกายก็ดี  

ทางจิตใจก็ดี เป็นส่ิงที่ไม่มีรูปร่างมีอาการมีภาวะที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ  

ไม่ทุกข์ไม่สุข เหมือนอย่างเมื่อถูกแดดก็ร้อนเป็นทุกข์ เมื่อได้รับลมก็เย็นเป็นสุข.  

อาการที่เป็นสุขเป็นทุกข์ทางร่างกายนี้ไม่มีรูปร่างแต่ว่ามีภาวะมีอาการ. ทางจิตใจก ็

เช่นเดียวกัน สัญญาความจ�าได้หมายรู้ต่าง ๆ จ�ารูปจ�าเสียงเป็นต้น ก็เป็นอาการหรือ

เป็นภาวะทางจิตใจ. สังขารความคิดปรุงหรือความปรุงคิดก็เป็นภาวะอาการทางจิตใจ. 

วิญญาณความรู้รูปทางตาท่ีเรียกว่าเห็น รู้เสียงทางหูท่ีเรียกว่าได้ยิน รู้กล่ินทางจมูก  

รู้รสทางลิน้ รูส้ิง่ถกูต้องทางกาย ทีเ่รยีกว่าทราบกล่ิน ทราบรส ทราบโผฏฐพัพะ รูเ้รือ่ง

ราวทางใจที่คิดที่รู้ต่าง ๆ ที่เรียกว่ารู้เรื่อง ก็เป็นภาวะอาการทางจิตใจ. เพราะฉะนั้น

นามจึงเป็นชื่อของอาการหรือภาวะทางจิตใจและร่างกายดังกล่าว.
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นามเป็นอาการของจติที่น้อมออกรู้อารมณ์

กเ็ป็นอันว่าได้ท�าความเข้าใจถงึเรือ่งนามธรรมทัง้ ๔ นี ้กเ็ข้าไปถึงตวันามธรรม

ทั้ง ๔ นี้. แต่ก็ควรจะทราบให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่า ภาวะอาการของจิตใจทั้ง ๔ ดังกล่าวมา

นีเ้ป็นไปอย่างไร และค�าว่านามจะมคีวามหมายทีย่ิง่ไปกว่าชือ่ดังทีก่ล่าวมาแล้วหรอืไม่. 

ในข้อนี้ก็ตอบได้ว่า ยังมีความหมายที่ยิ่งไปกว่าเพียงค�าว่าชื่อดังกล่าว. คือค�าว่า นาม 

น้ีตามรูปศัพท์ก็เป็นอันเดียวกันกับค�าว่า นมะ หรือ นโม ที่เราทั้งหลายสวดกันอยู่  

สวดน�าในการสวดมนต์ไหว้พระ. และสวดน�าว่าน�าการทีจ่ะกล่าวถงึสรณคมน์และศลี คอื

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

ทีแ่ปลว่า ขอนอบน้อมพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพุทธเจ้าพระองค์นัน้.

ค�าว่า นาม กม็มีลูศพัท์เป็นอนัเดียวกนั คอืแปลว่า น้อม. แต่ว่ามคีวามหมาย

ว่าเป็นอาการของจติใจทีน้่อมออกไปรูอ้ารมณ์คอืเรือ่งทัง้หลาย. คอืว่าจติใจนีเ้ม่ือแสดง

ตามอภิธรรม เม่ือไม่มีอารมณ์ย่อมเป็น ภวงัคจิต จติทีอ่ยูใ่นภวังค์. ตามศพัท์กแ็ปลว่า

องค์ของภพ ซ่ึงท่านเปรียบเหมือนอย่างน�้าในทะเลมหาสมุทรที่สงบอยู่ในขณะที่ยัง 

ไม่มีลมไม่มีคลื่นคือเม่ือไม่มีลมน�้าก็ไม่มีคลื่น สงบเรียบอยู่. จิตโดยปกติเมื่อยังไม่มี

อารมณ์ก็เป็นภวังคจิต. แต่เมื่อมีอารมณ์มากระทบทวารคือประตูทั้ง ๖ ดังที่ได้เคย

อธบิายแล้ว มีอารมณ์มากระทบประตตูาหูจมกูลิน้กาย และกระทบมโนทวารคอืประตใูจ 

จิตจึงออกจากภวังค์น้อมออกรับอารมณ์.

อาการท่ีจิตน้อมออกรับอารมณ์น้ี ก็รับด้วยวิธีรู้คือรู้อารมณ์ ซึ่งทีแรกก็รู้ใน

เมื่ออายตนะภายในอายตนะภายนอกมาประจวบกัน. ก็รู้รูปที่เรียกว่าเห็นรูป รู้เสียงที่

เรียกว่าได้ยินเสียง รู้กล่ิน รู้รส รู้โผฏฐัพพะ ท่ีเรียกว่าทราบกลิ่นทราบรส ทราบ

โผฏฐัพพะ รู้ธรรมะคือเรื่องราวที่เรียกว่ารู้เรื่องราว. ก็ตั้งศัพท์เรียกว่า วิญญาณ.

และเมื่ออายตนะภายนอกภายในกับวิญญาณทั้ง ๓ นี้ประชุมกัน ก็เป็น 

ความรู้ที่แรงขึ้นเรียกว่า สัมผัส.
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เมือ่เป็นสมัผสัความรูก้แ็รงขึน้ เป็นรูเ้ป็นสขุ รูเ้ป็นทกุข์ รูเ้ป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ 

ไม่สุข ที่เรียกว่า เวทนา.

แล้วก็รู้จ�าที่เรียกว่า สัญญา.

แล้วก็รู้คิดปรุงหรือปรุงคิดต่าง ๆ ที่เรียกว่า สังขาร.

แล้วจติกต็กภวงัค์ กลบัไปสูภ่าวะท่ีเป็นพืน้. ครัน้เมือ่มอีารมณ์มากระทบทวาร

ทัง้ ๖ นีอี้ก จติกอ็อกจากภวงัค์มารบัอารมณ์ ด้วยวิธทีีรู่ด้งักล่าวนี ้เป็นอารมณ์ ๆ ไป. 

แต่ว่าเพราะเป็นสิ่งที่ละเอียดและรวดเร็วมาก จึงยากที่จะรู้แยกได้. อันนี้เป็นวิถีจิตซึ่ง

เป็นธรรมชาติธรรมดา. อาการท่ีจิตออกรู้อารมณ์ดังกล่าวนี้แหละเรียกว่า นาม คือ 

ว่าจิตน้อมออกไปรู้เหมือนอย่างยื่นมือออกไปจับสิ่งนั้นสิ่งนี้ และเมื่อจับสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้ว

ก็กลับมาตามเดิม. มีอะไรมาก็จับใหม่. เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่า นาม.

นามในพระเถราธบิาย

แต่ว่านามในพระเถราธิบายนี้ ท่านแสดงว่าได้แก่

เวทนา  ความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข

สัญญา  ความรู้จ�า จ�าได้หมายรู้

เจตนา  ความจงใจ

ผัสสะ  ความกระทบ

มนสิการ  การกระท�าไว้ในใจ.

กข็นัธ์ ๕ นัน่แหละ. แต่ว่าแสดงในทีน่ีท้ีซ่�า้กบัขนัธ์ ๕ กค็อืเวทนากบัสัญญา. 

ส่วนอีก ๓ คือ เจตนา ผัสสะ มนสิการ ไม่ซ�้ากับขันธ์ ๕. แต่ก็สรุปเข้าได้ในสังขาร

คือความคิดปรุงหรือความปรุงคิด คือเจตนากับมนสิการ. ผัสสะนั้นเมื่อเป็นสัมผัส 

ก็เป็นเบื้องต้นของเวทนา เพราะฉะนั้น จึงเป็นอันว่า สรุปเข้าได้ในเวทนา สัญญา 

สงัขาร. ส่วนวญิญาณนัน้ไม่ได้แสดงอธบิายไว้ในทีน่ี ้เพราะว่าได้มแียกออกไปในข้อ ๒ 
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ที่ว่า เพราะวิญญาณเกิด นามรูปจึงเกิด. คือน�าวิญญาณไปแสดงไว้ในเหตุเกิดของ 

นามรูป ก็วิญญาณเป็นเหตุเกิดของนามรูป. เพราะวิญญาณเกิดนามรูปจึงเกิด.  

เพราะฉะนัน้ จงึไม่แสดงวญิญาณไว้ในท่ีนี.้ ส่วนรปูนัน้กไ็ด้แสดงแยกออกไปเป็นมหาภตู

รูป ๔ และอุปาทายรูป รูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง ๔. 

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
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บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ได้แสดงเถราธิบายของท่านพระสารีบุตร ในข้อสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบมา

ถึงตอนที่ท่านได้แสดงว่า สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ก็คือรู้จักนามรูป รู้จักเหตุเกิด

แห่งนามรูป รู้จักความดับแห่งนามรูป รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งนามรูป.  

และท่านก็ได้แสดงอธิบายไปทีละข้อดังที่ได้แสดงแล้ว และได้แสดงอธิบายขยายความ

ในที่นี้ในข้อแรกคือข้อรู้จักนามรูป. ได้แสดงนามมาแล้ว. จะได้แสดงรูป ต่อไป.

มหาภูตรูป ๔

อนัรปูน้ันก็ได้น�ามาใช้กันในภาษาไทยเป็นท่ีรูจ้กักนั เช่น รปูร่างหน้าตา รปูกาย. 

ตามศัพท์ ค�าว่า รูป นั้น แปลว่า ช�ารุด. สิ่งใดย่อมช�ารุด สิ่งนั้นชื่อว่ารูป. ตามความ

หมายก็หมายถึงรูปที่เป็นรูปขันธ์หรือที่เป็นรูปกาย. และได้มีแสดงอธิบายไว้เป็น ๒ 

อย่างตามพระเถราธิบายนั้นเอง ก็คือ มหาภูตรูป กับ อุปาทายรูป.
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มหาภูตรูป รูปที่เป็นภูตะใหญ่. ภูตะ ก็แปลว่า สิ่งที่เป็น สิ่งที่มี. รูปที่เป็น 

สิ่งที่มี สิ่งที่เป็นส่วนใหญ่ เรียกว่ามหาภูตรูป ก็ได้แก่ ธาตุทั้ง ๔ ที่ประกอบอยู่ในกาย

คือในรูปกายนี้. อันได้แก่

ส่วนที่แข้นแข็งบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ ก็เรียกว่า ปฐวีธาตุ ธาตุดิน

ส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ ก็เรียกว่า อาโปธาตุ ธาตุน�้า

สิ่งที่อบอุ่นบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ ก็เรียกว่า เตโชธาตุ ธาตุไฟ

สิ่งที่พัดไหวบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ ก็เรียกว่า วาโยธาตุ ธาตุลม

ธาตุทั้ง ๔ บรรดาที่มีอยู่ในกายนี้นี่แหละคือมหาภูตรูปทั้ง ๔ อันแปลว่า รูป 

ที่เป็นมหาภูตะ คือที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ ประกอบเข้าเป็นกาย. เมื่อธาตุทั้ง ๔  

น้ียังคุมกันอยู่ กายนี้ก็ย่อมด�ารงอยู่คือเป็นกายมีชีวิต. เมื่อธาตุทั้ง ๔ นี้แตกสลาย 

ความด�ารงอยู่แห่งกายนี้ก็สิ้นไป. ชีวิตก็สิ้นไป.

การจ�าแนกธาตุ

ทางพระพุทธศาสนา พระบรมศาสดาได้ทรงแสดงธาตุทั้ง ๔ นี้อันเป็นส่วน

มหาภตูรปูดงักล่าวเป็นกรรมฐาน ดงัเช่นทีเ่รยีกว่า ธาตกุรรมฐาน หรอื จตธุาตวุวัฏฐานะ 

ก�าหนดธาตุทั้ง ๔. และก็ยังได้ตรัสแสดงวิธีพิจารณาธาตุกรรมฐานนี้ จ�าแนกออกไป

เป็นอาการต่าง ๆ ส�าหรับผู้ปฏิบัติจะได้หยิบยกขึ้นมาพิจารณา. แม้ในทางที่เป็น 

ปฏิกูละ คือเป็นปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดไม่งดงาม และส�าหรับในด้านพิจารณาให้เห็น

ว่าปฏกิลูไม่สะอาดไม่งดงามนี ้กม็กัยกขึน้จ�าแนกในข้อปฐวธีาต ุธาตดุนิ และอาโปธาตุ 

ธาตุน�้า เพราะเป็นสิ่งที่พิจารณาเห็นเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดได้ง่าย. ดังที่ตรัสจ�าแนก

เอาไว้อันเรียกว่า อาการ ๓๒.
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ปฐวธีาตุ ธาตุดนิ

ส�าหรับที่เป็นส่วน ปฐวีธาตุ ธาตุดิน นั้น ที่ตรัสจ�าแนกไว้ก็คือ เกสา ผม 

โลมา ขน นขา เล็บ ทนฺตา ฟัน ตโจ หนัง ม�ส� เนื้อ นหารู เอ็น อฏฺฐิ กระดูก 

อฏฺฐิมิญฺช� เยื่อในกระดูก วกฺก� ไต หทย� หัวใจ ยกน� ตับ กิโลมก� พังผืด ปิหก� ม้าม 

ปปฺผาส� ปอด อนฺต� ไส้ใหญ่ อนฺตคุณ� ไส้เล็กหรือว่าสายรัดไส้ อุทริย� อาหารใหม ่ 

กรีส� อาหารเก่า เป็น ๑๙ แต่ได้ตรัสเติมในที่บางแห่งคือ มตฺถเก มตฺถลุงฺค� ขมองใน

ขมองศีรษะ ก็รวมเป็น ๒๐.

นี้เป็นส่วน ปฐวีธาตุ ธาตุดิน คือเป็นส่วนที่แข้นแข็ง.

อาโปธาตุ ธาตุน�้า

ส่วนที่เป็น อาโปธาตุ ธาตุน�้า ตรัสแสดงเอาไว้ส�าหรับพิจารณาก็คือ ปิตฺต� 

น�า้ด ีเสมหฺ� น�า้เสลด ปุพโฺพ น�า้หนอง น�า้เหลือง โลหิต� น�า้เลือด เสโท น�า้เหงือ่ เมโท 

มันข้น อสฺสุ น�้าตา วสา มันเหลว เขโฬ น�้าลาย สิงฺฆาณิกา น�้ามูก ลสิกา ไขข้อ  

มุตฺต� มูตร รวมเป็น ๑๒.

อาการ ๓๑ หรอื ๓๒

ส่วนที่เป็นปฐวีธาตุเติมขมองศีรษะเป็น ๒๐ กับส่วนที่เป็นอาโปธาตุ ๑๒  

กร็วมเป็นอาการ ๓๒ ดงัทีรู่จ้กักนั. แต่ท่ีตรสัแสดงไว้โดยมากนัน้เพยีงอาการ ๓๑ คอื

ไม่มข้ีอขมองในขมองศรีษะ. พระอาจารย์แสดงว่ารวมอยู่ในข้อเยือ่ในกระดกู อฏฺฐิมญิชฺ� 

เยื่อในกระดูก. หรือว่าอีกนัยหนึ่งรวมอยู่ในข้อ หทย� หัวใจ ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันในครั้ง

ก่อนว่าเป็นสิ่งที่ให้ส�าเร็จความคิดนึกด้วย. เมื่อเติมขมองในขมองศีรษะเข้า จึงเป็น

อาการ ๓๒ แม้ส่วนท่ีเป็นเตโชธาตุ ธาตุไฟ วาโยธาตุ ธาตุลม ก็ได้มีตรัสจ�าแนก 

เอาไว้.
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เตโชธาตุ ธาตุไฟ

ส�าหรับที่เป็น เตโชธาตุ ธาตุไฟ ก็คือไฟที่ท�าให้ร่างกายอบอุ่น ไฟที่ท�าให้

ร่างกายช�ารุดทรุดโทรม ไฟทีท่�าให้ร่างกายเร่าร้อน ไฟทีย่่อยอาหารคอืทีช่่วยย่อยอาหาร

ในล�าไส้ นี้ก็เป็น เตโชธาตุ ธาตุไฟ.

วาโยธาตุ ธาตุลม

ส่วนทีเ่ป็น วาโยธาต ุธาตลุม ท่ีตรสัแสดงไว้ส�าหรบัพจิารณา กไ็ด้แก่ลมทีพ่ดั

ขึ้นเบื้องบน ลมที่พัดลงเบื้องต�่า ลมในท้อง ลมในไส้หรือกระเพาะ ลมที่ซัดไปพัดไป

ตลอดอวยัวะน้อยใหญ่ท้ังหลาย ลมอัสสาสะ ลมหายใจเข้า ลมปัสสาสะ ลมหายใจออก.

พจิารณาให้เห็นสักแต่ว่าเป็นธาตุ

ส�าหรบัท่ีตรสัสอนให้พิจารณาทางปฏกิลู ไม่สะอาดไม่งดงาม กย็กเอา ปฐวธีาตุ 

ธาตุดิน อาโปธาตุ ธาตุน�้า จ�าแนกออกไปเป็นส่วน ๆ เป็นอาการ ๓๑ หรือ ๓๒  

ดงักล่าว. ส�าหรบัท่ีตรสัจ�าแนกไว้ครบทุกธาต ุก็เพือ่ให้พจิารณาให้เหน็สักแต่ว่าเป็นธาตุ. 

ไม่ควรทีจ่ะยดึถอืว่าเป็นของเรา เราเป็นส่ิงเหล่านี ้หรอืสิง่เหล่าน้ีเป็นอตัตาตวัตนของเรา. 

ก็เป็นอันว่ามหาภูตรูปทั้ง ๔ นี้ หรือว่าธาตุทั้ง ๔ นี้ ได้ตรัสสอนให้ใช้เป็นกรรมฐาน

ได้ทัง้ทางสมถกรรมฐานและวปัิสสนากรรมฐาน. และในการแสดงรปู กจ็�าแนกรปูออก

เป็นมหาภูตรูปทั้ง ๔ คือธาตุทั้ง ๔ ดังกล่าวซึ่งกล่าวเป็นส่วนรวม อันได้แก่

ส่วนที่แข้นแข็งก็เป็นมหาภูตรูปส่วนที่เป็นดิน

ส่วนที่เหลวไหลก็เป็นมหาภูตรูปส่วนที่เป็นน�้า

ส่วนที่อบอุ่นก็เป็นมหาภูตรูปส่วนที่เป็นไฟ

ส่วนที่พัดไหวก็เป็นมหาภูตรูปส่วนที่เป็นลม

กล่าวรวม ๆ นี้ หมวดหนึ่งของรูป.
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อุปาทายรูป รูปอาศัย

อกีหมวดหนึง่ของรปูก็คอื อปุาทายรูป ทีแ่ปลว่า รปูอาศัย คอืเป็นรปูทีอ่าศัย

อยู่แห่งมหาภูตรูปทั้ง ๔ เหล่านี้. อันได้แก่

ประสาททั้ง ๕ คือ

 สิ่งที่ให้ส�าเร็จการเห็น เรียกว่า จักขุประสาท

 สิ่งที่ให้ส�าเร็จการได้ยิน เรียกว่า โสตประสาท

 สิ่งที่ให้ส�าเร็จการทราบกลิ่น เรียกว่า ฆานประสาท

 สิ่งที่ให้ส�าเร็จการทราบรส เรียกว่า ชิวหาประสาท

 สิ่งที่ให้ส�าเร็จการถูกต้อง เรียกว่า กายประสาท.

โคจร คืออารมณ์อันเป็นที่เที่ยวไปของประสาททั้ง ๕ นั้น. ๕ ก็คือ

 รูป ที่เป็นวิสัยของจักขุประสาท

 เสียง ที่เป็นวิสัยของโสตประสาท

 กลิ่น ที่เป็นวิสัยของฆานประสาท

 รส ที่เป็นวิสัยของชิวหาประสาท

 โผฏฐัพพะ สิ่งถูกต้องที่เป็นวิสัยของกายประสาท.

ภาวะ คือเพศ ๒ ได้แก่

 อิตถีภาวะ ภาวะเป็นหญิงหรือเพศหญิง

 ปุริสภาวะ ภาวะเป็นชายหรือเพศชาย.

ปกิณณกะ ข้อเบ็ดเตล็ด ๔ อันได้แก่

 หทัย หมายถึงสิ่งที่ให้ส�าเร็จความคิดนึก.

 ชีวิตินทรีย์ อินทรีย์คือชีวิต ได้แก่ความเป็นอยู่ของรูปกาย หรือสิ่งที่

ให้รูปกายเป็นอยู่ ด�ารงชีวิตอยู่.

 อาหาร หมายถึงโอชะของอาหารที่บริโภคเข้าไป เป็นโอชะซึมซาบไป

เลี้ยงร่างกาย.
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 อากาศ ช่องว่างอันเรียกว่า ปริจเฉทรูป คือเป็นรูปที่ส�าหรับก�าหนด

ขอบเขตหรือปันขอบเขต. เป็นต้นว่า นิ้วท้ัง ๕ ของบุคคลไม่ติดเป็นพืดเดียวกัน.  

แบ่งออกเป็น ๕ นิ้ว มีช่องว่างในระหว่างทั้ง ๕ นิ้ว. สิ่งที่ท�าให้นิ้วทั้ง ๕ นิ้วนี้แยกกัน

ออกเป็น ๕ นิว้ได้กเ็พราะมอีากาศคือช่องว่างในระหว่าง. ถ้าไม่มีอากาศคือช่องว่างใน

ระหว่างนิ้วทั้ง ๕ นี้ก็จะติดเป็นพืดอันเดียวกันทั้งหมด. แต่เพราะมีอากาศคือช่องว่าง

ในระหว่าง จงึได้แบ่งเป็น ๕ นิว้แยกกนัไปได้. เพราะฉะนัน้ อากาศจงึเรยีกว่าปรจิเฉทรปู 

รูปที่ก�าหนดตัดเป็นส่วนเป็นชิ้นเป็นอันให้มีขอบเขตของส่วนนั้น ๆ ของร่างกาย.

วิญญัตติ ๒ อันได้แก่

 กายวิญญัตติ ความเคลื่อนไหวทางกาย

 วจีวิญญัตติ ความเคลื่อนไหวทางวาจา.

ที่เรียกว่าวิญญัตตินั้น เพราะว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวท�าให้เกิดความรู้กัน

ได้โดยใช้กายเคลือ่นไหว กเ็รยีกว่า กายวิญญตัต ิเช่น ท�ามอืแสดงความหมายให้เข้าใจ

กันและเมื่อใช้วาจาพูดส�าหรับที่จะให้เข้าใจกันก็เรียกว่า วจีวิญญัตติ

วิการ คืออาการที่ต่าง ๆ กัน ๓. ได้แก่

 ความเบาของร่างกาย ร่างกายที่ยังมีชีวิตอยู่นี้เบากว่าร่างกายที่สิ้น 

ชีวิตแล้ว

 ความอ่อนของร่างกาย คือร่างกายที่มีชีวิตนี้อ่อน เช่น แขนจะยกขึ้น

ยกลงจะงอแขนจะกางแขนก็ท�าได้ ขาก็เหมือนกัน จะยืนจะนั่งจะพับขาจะเหยียดขา 

ก็ย่อมท�าได้ มีความอ่อนไม่แข็งกระด้างเหมือนอย่างศพ คือร่างกายของคนตาย.

 ความควรแก่การงาน คือใช้ร่างกายประกอบการงานต่าง ๆ ได้ตาม

ต้องการ ใช้มือใช้เท้าเป็นต้นได้ต่าง ๆ. ต่างจากร่างกายของคนที่ตายแล้ว. เป็นศพ 

ไม่ควรแก่การงาน ใช้ท�าการงานอะไรไม่ได้.

ลักษณะ ๔ ก็คือ

 ความทีเ่ตบิโตได้ เตบิใหญ่ได้ ดัง่เมือ่แรกเกดิมากเ็ป็นเดก็เลก็ กเ็ตบิโต

ขึ้นเป็นเด็กใหญ่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเป็นต้น.
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 ความสบืต่อ กเ็ช่น ผมเก่าหลดุไป ผมใหม่กง็อกขึน้มาแทน. เลบ็เก่า

หมดไป เล็บใหม่ก็งอกขึ้นมาแทน. เหมือนอย่างเมื่อโกนผม ผมก็งอกขึ้นมาแทนได้. 

ตัดเล็บ เล็บก็งอกยาวออกมาได้. เป็นความสืบต่อ.

 ความชรา คือความช�ารุดทรุดโทรม กับ

 อนิจจตา ความไม่เที่ยง ก็คือต้องมีเกิดต้องมีดับในที่สุด. เกิด ก็คือ

ธาตุมาประชุมกัน. ดับ ก็คือว่าธาตุทั้งหลายแตกสลาย เป็นอนิจจตา ความไม่เที่ยง.

รูป ๒๘

ทั้งหมดนี้เรียกว่า อุปาทายรูป รูปอาศัย อาศัยแห่งมหาภูตรูปท้ัง ๔ ซ่ึงก็ 

รวมเป็น ๒๕ มหาภูตรูป ๔ อุปาทายรูป ๒๕ ก็รวมเป็น ๒๙. แต่ว่าท่านมัก 

จะตัดโคจร ๕ เหลือ ๔ ในอุปาทายรูป. ซึ่งโคจร ๕ นั้นก็ดังที่ได้กล่าวแล้ว ได้แก ่

รูปอันเป็นวิสัยของจักษุ. เสียงอันเป็นวิสัยของโสตะคือหู. กลิ่นอันเป็นวิสัยของฆานะ

คอืจมกู. รสอันเป็นวสิยัของชวิหาคือล้ิน. และโผฏฐพัพะอันเป็นวสิยัของกายะคอืกาย. 

ท่านมักจะตัดข้อโผฏฐัพพะนี้ออกเสีย โดยเอาไปรวมเข้าในข้อที่หนึ่ง คือรูปที่เป็นวิสัย

ของจักษุ เพราะว่าโผฏฐัพพะนั้นก็เป็นรูปเหมือนกัน. เพราะฉะนั้น เมื่อเอาไปรวมกัน

เข้ากบัข้อรูป รปูข้อท่ี ๑ น้ันจงึเป็นวสิยัของจกัษดุ้วย เป็นวสิยัของกายด้วย. เพราะฉะนัน้ 

โคจร ๕ จึงเหลือ ๔. เมื่อโคจร ๕ เหลือ ๔ อุปาทายรูปที่มีทั้งหมด ๒๕ จึงเหลือ 

๒๔. ฉะนั้น เมื่อรวมเข้ากับมหาภูตรูปอีก ๔ ก็เป็น ๒๘. เพราะฉะนั้น ในอภิธรรม 

จึงมักจะแสดงว่ารูปทั้งหมด ทั้งมหาภูตรูปทั้งอุปาทายรูปมี ๒๘. เหล่านี้คือรูป.

สัมมาทิฏฐิ ก็คือรู้จักนามรูป รู้จักนาม รู้จักรูป รู้จักนามก็ได้แก่รู้จักเวทนา 

สญัญา เจตนา ผัสสะ มนสกิาร ดงัท่ีได้กล่าวอธบิายแล้ว. รูจ้กัรปูกค็อืรูจ้กัมหาภตูรปู

ทั้ง ๔ และรู้จักอุปาทายรูปแห่งมหาภูตรูปทั้ง ๔ นั้น.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘



ครั้งที่ ๒๑

ความรู้จักวญิญาณ

บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ได้แสดงพระเถราธิบายเรื่อง สัมมาทิฏฐิ ตามที่ภิกษุทั้งหลายได้กราบเรียน

ถามท่านพระสารีบุตรเถระมาโดยล�าดับ. และเมื่อท่านตอบไปตอนหนึ่ง ๆ แล้วภิกษุ

ทัง้หลายกถ็ามต่อไป ว่ายังจะมีปรยิายคือทางแสดงอย่างอ่ืนอกีหรอืไม่. ท่านกต็อบว่าม.ี 

ในวันนี้จึงถึงข้อที่ท่านตอบว่า สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ก็คือรู้จักวิญญาณ รู้จักเหตุ

เกิดแห่งวิญญาณ รู้จักความดับวิญญาณ. รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับวิญญาณ 

แล้วท่านได้อธิบายไปทีละข้อว่า

รู้จักวิญญาณ ก็คือรู้จักหมู่แห่งวิญญาณ ๖ คือ

 หมู่แห่งจักขุวิญญาณ วิญญาณทางตา

 หมู่แห่งโสตวิญญาณ วิญญาณทางหู

 หมู่แห่งฆานวิญญาณ วิญญาณทางจมูก
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 หมู่แห่งชิวหาวิญญาณ วิญญาณทางลิ้น

 หมู่แห่งกายวิญญาณ วิญญาณทางกาย

 หมู่แห่งมโนวิญญาณ วิญญาณทางมโนคือใจ.

รู้จักเหตุเกิดแห่งวิญญาณ ก็คือรู้จักว่า เพราะสังขารเกิด วิญญาณจึงเกิด.

รู้จักความดับแห่งวิญญาณ ก็คือรู้จักว่า เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ.

รูจ้กัทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัวญิญาณ ก็คอืรูจ้กัว่า มรรคมอีงค์ ๘ มสีมัมาทิฏฐ ิ

ความเห็นชอบเป็นต้น เป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับวิญญาณ.

จะได้แสดงอธิบายใน หมู่แห่งวิญญาณ ๖ นี้ต่อไป.

จติกับวญิญาณในขันธ์ ๕

อันค�าว่า วิญญาณ นั้น ได้มีใช้ในพุทธศาสนาหลายความหมาย. และว่าถึง

ถ้อยค�าที่เกี่ยวแก่จิตใจ วิญญาณก็มีอยู่ ๓ ค�า คือจิตค�าหนึ่ง วิญญาณค�าหนึ่ง มโน  

ซึ่งมักแปลกันว่าใจ อีกค�าหน่ึง. แม้จิตก็มักจะเรียกควบกันว่าจิตใจ. ค�าว่าใจนั้นเป็น

ภาษาไทย เรียกรวม ๆ กันไป เช่น จิตใจหรือมโนที่แปลกันว่าใจ. ส�าหรับค�าทั้ง ๓ นี้ 

เมื่อใช้ต่างกันก็ใช้ต่างกันดังนี้. 

จิตนั้นได้มีพระพุทธภาษิตตรัสเอาไว้ว่า ให้อบรมจิต ให้รักษาจิต ให้ช�าระจิต

ของตนให้ผ่องใส. และยังได้ตรัสเอาไว้อีกว่า จิตเป็นธรรมชาติประภัสสรคือผุดผ่อง 

แต่เศร้าหมองไปเพราะอปุกเิลส เครือ่งเศร้าหมองทีจ่รเข้ามา. แต่ว่าจตินีเ้มือ่ปฏบิตัทิ�า

จิตตภาวนา อบรมจิตตามที่ตรัสสั่งสอนไว้ ก็วิมุตติหลุดพ้นจากเคร่ืองเศร้าหมองจิต 

ทั้งหลายได้. และในท้ายพระสูตรทั้งหลายเป็นอันมากก็มีแสดงว่าภิกษุท้ังหลายได้ฟัง

พระพุทธโอวาทท่ีตรัสสั่งสอนแล้ว จิตก็วิมุตติหลุดพ้นจากอาสวะคือกิเลสที่ดองจิต

สนัดานทัง้หลาย. และในพระสตูรทีแ่สดงไตรลกัษณ์ดงัเช่น อนตัตลกัขณสูตร ตรสัว่า
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ขนัธ์ ๕ คอืรปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ เป็นอนัตตา 

เพราะบงัคับให้เป็นไปตามปรารถนามไิด้. เมือ่เป็นดัง่น้ี จงึเป็นอนิจจะ

คือไม่เที่ยง เป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา.  

จงึไม่ควรทีจ่ะยดึถือว่านีเ่ป็นเรา เราเป็นนี ่นีเ่ป็นอตัตา ตวัตนของเรา.

ท่านพระปัญจวัคคีย์ได้ฟังเทศนานี้จบแล้ว จิตของท่านก็วิมุตติหลุดพ้นจาก 

อาสวะทั้งหลายดังนี้. ในพระสูตรดังกล่าวนี้แสดงขันธ์ ๕ ซึ่งรวมวิญญาณด้วย ว่าเป็น

อนัตตา กับทั้งเป็นอนิจจะ เป็นทุกขะ คือเป็นไปตามไตรลักษณ์หรือสามัญลักษณะ 

ลักษณะที่ทั่วไปแก่สังขารทั้งปวง. แต่มิได้ตรัสว่าจิตเป็นอนัตตาเป็นอนิจจะเป็นทุกขะ 

แต่ตรัสว่าจิตวิมุตติหลุดพ้น และยังได้มีพระคาถาแสดงอีกว่าจิตถึงวิสังขารคือนิพพาน 

เพราะตัณหาทั้งหลายสิ้นไป.

จติกับวญิญาณธาตุในธาตุ ๖

เพราะฉะนั้น ตามที่อ้างมานี้ จิตจึงเป็นสิ่งส�าคัญในบุคคลที่ตรัสสอนให้รักษา

ตรัสสอนให้อบรม จนถึงตรัสว่าจิตน้ีเองท่ีเป็นผู้วิมุตติหลุดพ้น จิตนี้เองบรรลุวิสังขาร

คือนิพพานและจิตน้ีก็เป็นธรรมชาติธรรมดา อันเรียกว่าเป็นธาตุ. แต่ว่าเมื่อแสดงถึง

ธาตุทั้ง ๖ คือ ปฐวีธาตุ ธาตุดิน อาโปธาตุ ธาตุน�้า เตโชธาต ุ ธาตุไฟ วาโยธาต ุ 

ธาตุลม อากาสธาตุ ธาตุอากาศ วิญญาณธาตุ ธาตุวิญญาณคือธาตุรู้ ก็ใช้ค�าว่า  

วิญญาณธาตุ คือธาตุรู้. ใน ธาตุวิภังคสูตร ตรัสสอนให้พิจารณาธาตุทั้ง ๕ คือ  

ธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม ธาตุอากาศ ว่าไม่ควรที่จะยึดถือว่า นั่นเป็นเรา  

เราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาตัวตนของเรา. แต่ว่ามิได้ตรัสว่าวิญญาณธาตุเป็นเช่นนั้น.

เพราะฉะนั้น ค�าว่า วิญญาณธาตุ ในธาตุ ๖ นี้ จึงมีความหมายเสมอกับ 

ค�าว่าจิตดังที่กล่าว คือเป็นสิ่งส�าคัญในบุคคลซึ่งเป็นตัวธรรมชาติธรรมดาเป็นตัวธาตุ. 

และยังมีในที่อื่นอีกหลายแห่งที่ใช้ค�าว่าวิญญาณแทนจิตหรือเท่ากับจิต. ฉะนั้น ค�าว่า

วิญญาณ กับค�าว่าจิต นี้จึงใช้เท่ากัน หมายถึงธาตุที่เป็นอย่างเดียวกันอยู่เป็นอันมาก.
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วญิญาณในขันธ์ ๕ คอือาการที่จติออกรับอารมณ์

แต่ว่าเม่ือแสดงต่างกันก็แสดงถึงวิญญาณที่มีลักษณะต่างจากจิตดังกล่าวข้าง

ต้นน้ัน คือวิญญาณที่แสดงในขันธ์ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซึ่งม ี

ความหมายเป็นอาการของจิตในเมื่ออารมณ์ทั้งหลายมาสู่ทวารทั้ง ๖ หรือว่าอายตนะ

ภายนอกกบัอายตนะภายในมาประจวบกัน. จติจึงน้อมออกรบัอารมณ์ตัง้ต้นแต่รู้อารมณ์ 

ดังทีเ่รียกว่าเหน็รปู ท่ีเรยีกว่าได้ยินเสยีง ท่ีเรยีกว่าทราบกลิน่ ทราบรส ทราบโผฏฐพัพะ 

และรูเ้รือ่งราว เพราะอาการทีจ่ติออกรบัอารมณ์นัน้กค็อืรูน้ัน้เอง. แต่ว่ารู้ทแีรกดงักล่าว

เรียกว่าวิญญาณ. แล้วจึงรู้ที่ยิ่ง ๆ ขึ้นไปเป็นสัมผัส เป็นสัญญา เป็นสังขาร ความคิด

ปรุงหรือปรุงคิด ก็ล้วนแต่จิตนี้เองรู้ทั้งนั้น.

เมื่อรู้ที่เป็นการเห็นการได้ยินเป็นต้น ก็เป็น วิญญาณ.

รู้ที่เป็นสัมผัสคือกระทบ ก็เป็น สัมผัส หรือ ผัสสะ.

รู้ที่เป็นสุขเป็นทุกข์ก็เป็น เวทนา.

รู้จ�าก็เป็น สัญญา.

รู้ปรุงคิดหรือคิดปรุงก็เป็น สังขาร.

อาการทีจ่ติออกรบัอารมณ์นัน้เป็นรูท้ั้งนัน้. แต่ว่าท่ีเป็นครัง้แรกนัน้กคื็อวิญญาณ

ดังกล่าว. เมื่อรู้ที่เป็นวิญญาณมีขึ้น จึงมีรู้ท่ีเป็นสัมผัส เป็นเวทนา เป็นต้น ต่อไป.  

น้ีเป็นวญิญาณในขนัธ์ ๕ ซึง่เมือ่เป็นวญิญาณในขนัธ์ ๕ ดัง่นี ้กต้็องตกอยูใ่นไตรลกัษณ์ 

คือ อนิจจะไม่เที่ยง ทุกขะเป็นทุกข์ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นอนัตตามิใช่อัตตา

ตัวตน. วิญญาณจึงมีใช้ในความหมายดังกล่าวนี้อีกอย่างหนึ่ง.

วญิญาณในขันธ์ ๕ เป็นสิ่งที่เกดิดับ

แต่แม้เช่นนั้น บุคคลโดยมากก็ยังใช้ค�าว่าวิญญาณแทนจิตหรือเสมอกับจิต. 

และมคีวามเข้าใจว่าวญิญาณเสมอกบัจติ หรอืมีความเข้าใจย่ิงไปกว่านัน้. วิญญาณนัน้
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เป็นตัวยืนดังที่มีแสดงว่าพระอรหันต์บางรูปนิพพาน มารเที่ยวค้นหาวิญญาณของท่าน

ว่าท่านไปไหน พระพุทธเจ้าทรงทราบ จงึได้ตรสัว่าไม่สามารถจะค้นพบได้เพราะว่าท่าน

นิพพานแล้วไม่เกิดอีก. ไม่มีวิญญาณท่ีจะไปเกิดอีก และก็ยังได้แสดงถึงสัตว์บุคคลที่

เกิดมา เริม่ตัง้แต่ถือปฏสินธใินครรภ์ของมารดา กเ็รียกกนัว่าปฏสินธวิญิญาณ ปฏสินธิ

จิตก็เรียก. และเม่ือมีปฏิสนธิวิญญาณหรือปฏิสนธิจิตในครรภ์ของมารดาแล้ว ก็เร่ิม

ปฐมจิตปฐมวญิญาณขึน้มา. เริม่ก่อเกดินามรปูขึน้มาตัง้แต่เบือ้งต้น. แม้จะเคลือ่นออก

ไปคือตาย ก็เป็นจุติจิตจุติวิญญาณ.

เพราะฉะนั้น คนจึงมักจะใช้กันหลังจากตายว่า วิญญาณไปเกิด. ก็ไม่ใช่  

ใช้กันเฉพาะในเวลาปัจจุบันนี้ส�าหรับคนไทยเท่านั้น. แม้ในภาษาบาลีที่เป็นพระสูตร 

ต่าง ๆ เองก็ยังใช้ดังที่กล่าวมานั้น อันแสดงว่าวิญญาณนั้นได้ใช้เป็นที่นิยมทั่วไปใน

ความหมายของจิต ที่เป็นสิ่งส�าคัญในสัตว์บุคคลท้ังหลาย. แต่ในพุทธศาสนาเม่ือมา

แสดงขันธ์ ๕ กม็าใช้ค�าว่าวญิญาณนีเ้ป็นขนัธ์ที ่๕ ซึง่ต้องตกอยูใ่นไตรลกัษณ์ดงักล่าว

มาน้ัน. และเป็นสิ่งท่ีมีขึ้นในเม่ืออายตนะภายนอกภายในประจวบกัน หรือกล่าวอีก

อย่างหนึ่งว่า จิตออกรับอารมณ์เริ่มต้นรู้ ซ่ึงเป็นการเห็นการได้ยิน ซึ่งเป็นรู้ข้ันที่ ๑  

ก็เป็นวิญญาณ. วิญญาณในขันธ์ ๕ จึงเป็นสิ่งที่เกิดดับ เกิดดับ เหมือนอย่างขันธ์ ๕ 

ทุกข้อ.

มโนเป็นอายตนะภายในข้อที่ ๖

ส่วนมโนคือใจนั้น ได้ใช้เป็นอายตนะภายในข้อท่ี ๖ หรือทวารข้อท่ี ๖.  

นบัเข้าในอายตนะภายในทัง้ ๖ หรอืในทวารทัง้ ๖ ซึง่มหีน้าทีส่�าคัญต้องมปีระกอบกนั

ไปกับอายตนะ ๕ ข้อข้างต้น ทวาร ๕ ข้อข้างต้น. และมีหน้าที่โดยเฉพาะของตนเอง  

รู้ธรรมคือเรื่องราวต่าง ๆ ของรูปเสียงเป็นต้น ที่ประจวบพบผ่านมาแล้ว. มโนจึงเป็น

เรือ่งของอายตนะภายในเป็นเร่ืองของทวารทัง้ ๖ ซึง่มิได้ใช้ในความหมายอืน่มากเหมือน

อย่างวญิญาณและจติ เพราะฉะนัน้ ผูศ้กึษาพทุธศาสนาจงึต้องศกึษาให้รูจ้กัความหมาย

ของถ้อยค�าที่ท่านใช้เป็นอย่างเดียวกันบ้าง ต่างกันบ้าง. และโดยเฉพาะท่ีเป็นอย่าง
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เดียวกัน ก็คือวิญญาณกับจิตดังกล่าวมานั้น ซึ่งมีใช้เป็นอย่างเดียวกันหรือเท่ากันเป็น

อันมาก. เพราะฉะนั้น การที่จะอธิบายศัพท์จึงต้องก�าหนดขอบเขตว่า จะอธิบายศัพท์ 

เช่นศัพท์ว่าวิญญาณนี้ในข้อไหนในเรื่องอะไร.

ถ้าในเรื่องของธาตุ ๖ ก็ต้องอธิบายเท่ากับจิตหรือเสมอกับจิต.

ถ้าอธิบายในเรื่องของขันธ์ ๕ วิญญาณก็มีความหมายลดลงมา เป็นความรู้

ของจิตที่ออกรับอารมณ์เป็นขั้นแรกดังกล่าวมานั้นเท่านั้น.

อธบิายหมู่แห่งวญิญาณ ๖

และในพระเถราธบิายน้ี ท่านพระสารบุีตรได้แสดงอธบิายในข้อว่ารูจ้กัวิญญาณ 

กคื็อรูจั้กหมูแ่ห่งวญิญาณทัง้ ๖ กค็อืวญิญาณในขนัธ์ ๕ นัน่เอง. และทีเ่รยีกว่าหมู่นัน้

ก็เพราะว่าวิญญาณในขันธ์ ๕ นี้เกิดขึ้นดับไปในทุกอารมณ์ที่ผ่านทวารทั้ง ๖ เข้ามา. 

ดังจะยกอายตนะภายในภายนอกขึน้เป็นตวัอย่าง ว่าเม่ือตากบัรูปประจวบกนั เกิดความรู้

ขึ้นที่เรียกว่าเห็นรูป ก็เรียกว่าจักขุวิญญาณ. เมื่อเห็นรูปอันใดก็เกิดขึ้นดับไปในรูป 

อันนั้น. ทุก ๆ คนนั้นย่อมเห็นรูปต่าง ๆ มากมาย เป็นรูปนั่นรูปนี่. วิญญาณก็ย่อม

เกิดดับอยู่ในรูปนั่นรูปนี่ท่ีเห็น. เพราะฉะน้ัน ชั่วระยะเวลาประเดี๋ยวเดียว วิญญาณ 

ก็เกิดดับอยู่ในรูปนั่นรูปนี่ท่ีตาเห็นนั้น หลายสิบหลายร้อยหลายพัน. แม้ในข้ออื่น 

กเ็หมอืนกนั. เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่าหมู่. หมู่แห่งวิญญาณเมื่อเกิดขึ้นทางตาก็เรียกว่า

หมู่แห่งวิญญาณทางตา เป็นต้น ดังที่กล่าวมาแล้ว.

ใช้สตกิ�าหนดดูให้รู้จักหมู่แห่งวญิญาณ ๖

เพราะฉะนัน้ สมัมาทฏิฐ ิจงึได้แก่ความรูจ้กัหมู่แห่งวิญญาณท้ัง ๖ ดงักล่าวมา. 

ความรูจ้กันัน้ต้องก�าหนดเข้ามาดูด้วยสต ิคอืมสีตกิ�าหนดอยูท่ีต่าทีห่เูป็นต้นของตนเอง. 

เมื่อตาเห็นอะไร หูได้ยินอะไร เห็นหรือได้ยินนั่นแหละคือวิญญาณทางตา วิญญาณ

ทางหู และก็เกิดดับไปในสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินนั้นแต่ละสิ่ง ๆ ไป. เพราะฉะนั้น หากว่า
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หัดใช้สติก�าหนดดูอยู่รู้อยู่ ก็จะรู้สึกว่าเห็นนั่นเห็นนี่ ได้ยินนั่นได้ยินนี่ และกเ็ทยีบดไูด้

ว่าเกดิดบัอย่างไร. เช่นในขณะทีเ่หน็ใบไม้ วญิญาณกเ็กดิอยูท่ีใ่บไม้ เหน็ผลไม้ วญิญาณ

ก็ดับจากใบไม้ไปเกิดท่ีผลไม้ เห็นบ้าน วิญญาณก็ดับจากผลไม้ไปเกิดที่บ้านที่เห็น  

เห็นคนเดินมา วิญญาณก็ดับจากบ้านไปเกิดที่คนเดินมาที่เห็นนั้น ดั่งนี้เป็นต้น.  

ลองคิดดูว่า ขณะหนึ่ง ๆ อันหมายถึงว่าระยะเวลาหนึ่ง ๆ ที่แม้ไม่นานนัก วิญญาณ 

ก็เกิดที่นี่. ดับจากที่นี่ไปเกิดที่โน่น. ดับที่โน่นไปเกิดที่โน้น. อะไรอย่างนี้มากมาย.

หัดดูให้เห็นความเกดิดับ

เมื่อมีสติหัดก�าหนดดูดั่งนี้ ก็อาจที่จะก�าหนดดูได้รู้ได้ว่าวิญญาณนี้เกิดที่นี่  

ดับจากนี่ไปที่นั่น ดับจากนั่นไปเกิดที่โน่น ดับจากที่โน่นไปเกิดที่นั่น เป็นอย่าง ๆ ไป  

เป็นส่ิง ๆ ไป จะเหน็ว่าเป็นหมู่จริง ๆ มากมาย. และก็ไม่ใช่รปูอย่างเดียว ยงัมเีสียงอกี. 

เกดิทีร่ปู ดบัจากรปูไปเกดิทีเ่สยีง. ดบัจากเสียงไปเกดิทีก่ลิน่. ดบัจากกลิน่ไปเกิดทีร่ส. 

ดับจากรสไปเกิดท่ีโผฏฐัพพะ สิ่งถูกต้องทางกาย. ดับจากโผฏฐัพพะไปเกิดที่เรื่องที ่

ผุดขึ้นในใจ. ดับจากเรื่องที่ผุดข้ึนในใจก็ไปเกิดท่ีนั่นท่ีนี่. เมื่อรวมกันเข้าท้ัง ๖ แล้ว  

ก็จะรู้สึกว่าเป็นหมู่ใหญ่จริง ๆ ของวิญญาณ เกิดดับเกิดดับกันอยู่ทุกขณะ ๆ ไป.

มสีตกิ�าหนดอยูด่ัง่นีเ้ป็นวธิกี�าหนดให้รูจั้กวญิญาณ ทีเ่รยีกว่าหมูแ่ห่งวญิญาณ

ทางตา หมู่แห่งวิญญาณทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางมนะคือใจ. แล้วก็หัด

ให้เห็นเกิดดับของวิญญาณดังกล่าวมานี้ ก็จะเป็นตัวสติด้วย แล้วก็ตัวปัญญาที่เป็น

วิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริงด้วย. จะมองเห็นความเกิดดับซ่ึงเป็นตัวอนิจจะคือไม่เที่ยง  

จะท�าให้มองเห็นทุกข์คือสิ่งท่ีแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป. จะมองเห็นอนัตตา ว่าเป็น 

สิ่งที่บังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้ ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เป็นไปอยู่อย่างนี้ ดั่งนี้

คือรู้จักวิญญาณ รู้จักหมู่แห่งวิญญาณตามพระเถราธิบาย.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
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ความรู้จักสังขาร

บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ได้แสดงพระเถราธิบายตอบค�าถามของภิกษุทั้งหลาย ของท่านพระธรรม

เสนาบดสีารบุีตรมาโดยล�าดบัจนถงึวนันี.้ ท่านได้แสดงอธบิายสัมมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบ 

ว่าได้แก่รู้จักสังขาร รู้จักเหตุเกิดสังขาร รู้จักความดับสังขาร รู้จักทางปฏิบัติให้ถึง 

ความดับสังขาร. และท่านได้แสดงชี้แจงไปทีละข้อว่า

รู้จักสังขาร นั้น สังขารมี ๓ คือ กายสังขาร วจีสังขาร และจิตตสังขาร

รู้จักเหตุเกิดสังขาร นั้น ก็คือรู้จักว่า เพราะอวิชชาเกิด สังขารจึงเกิด

รู้จักความดับสังขาร ก็เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ

รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับสังขาร ว่าได้แก่มรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิ 

ความเห็นชอบเป็นต้น.

จะได้แสดงอธิบายในข้อที่ ๑ ที่ท่านแสดงชี้แจง สังขาร ๓ ดังกล่าว.
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สังขารคอืสิ่งผสมปรุงแต่ง

แต่ก่อนที่จะได้แสดงสังขาร ๓ จะได้แสดงใจความหรือความหมายของค�าว่า

สังขารก่อน ค�าว่า สังขาร นั้น ก็ตามที่ได้ทราบกันอยู่โดยมากส�าหรับผู้ปฏิบัติธรรมะ

หรือศึกษาธรรมะว่าได้แก่ ปรุงแต่ง คือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นก็เรียกว่าสังขาร การปรุงแต่ง

หรือความปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขาร. โดยอธิบายว่า ทุก ๆ สิ่งในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่มีใจ

ครอง เช่น มนษุย์ เดรจัฉานทัง้หลาย สิง่ทีไ่ม่มใีจครอง เช่น ดนิน�า้ไฟลมทีเ่ป็นภายนอก

ทัว่ไปและทีเ่ป็นต้นไม้ภเูขาเป็นต้น เรยีกว่าสงัขาร คอืส่ิงผสมปรงุแต่งทัง้สิน้. แม้ทีร่วม

กันเป็นพ้ืนพิภพนี้ หรือว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายที่เห็นอยู่ในท้องฟ้า  

ก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งท้ังสิ้น. หรือแม้ลมฝนอากาศเย็นร้อน ที่เป็นเรื่องของ

โลกธาตุอันบังเกิดขึ้นทั้งสิ้น ก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่ง.

สังขาร ๒

เพราะฉะนั้น ท่านจึงย่อสังขารลงเป็น ๒ คือ

 อุปาทินนกสังขาร สังขารที่มีใจครอง

 อนุปาทินนกสังขาร สังขารที่ไม่มีใจครอง.

แต่ว่าค�านี้ท่านผู้เพ่งธรรมะบางท่านก็อธิบายเป็นอีกอย่างหนึ่งว่า

 สังขารที่ยังยึดถือเป็น อุปาทินนกสังขาร

 สังขารที่ไม่ยึดถือเป็น อนุปาทินนกสังขาร.

แต่แม้จะตีความหรือเข้าใจความเป็นอย่างไร รวมเข้าก็คือว่า บรรดาทุกสิ่ง 

ทุกอย่างในโลกที่เป็นสิ่งผสมปรุงแต่ง เรียกว่าสังขารทั้งหมด. และค�าว่า ผสมปรุงแต่ง

น้ีก็มคีวามหมายท่ีแจ่มแจ้งอยูใ่นตวัแล้วว่า ไม่ใช่เป็นส่ิงเดียวท่ีปรากฏเป็นนัน่เป็นนีต่่าง ๆ 

แต่ว่ามีส่วนประกอบเข้ามาหลายอย่างมาปรุงแต่งกันขึ้น. ซึ่งถ้าเทียบอย่างหยาบ ๆ  

ก็เช่นบ้านเรือนที่เป็นบ้านเป็นเรือน ก็เรียกว่าเป็นสังขารคือส่ิงผสมปรุงแต่งเพราะ
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ประกอบขึน้ด้วยทพัสมัภาระเช่นไม้เป็นต้น หลายสิง่หลายอย่างมาประกอบกนัเข้าเป็น

บ้านเป็นเรอืน. และค�าว่าบ้านว่าเรอืนนัน้กเ็ป็นสมมตบิญัญตัขิองสิง่ผสมปรงุแต่งนัน้ ๆ 

ว่า เม่ือผสมปรุงแต่งขึ้นเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าอย่างนั้น เป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าอย่างนี้. 

แม้ค�าว่าสตัว์บคุคล ตวัตนเราเขานีก้เ็ช่นเดยีวกนั กเ็ป็นสิง่ผสมปรงุแต่ง. จงึได้มีพระพทุธ

ภาษิตตรัสไว้ที่แปลความว่า

เพราะประกอบองคสมัภาระ คอื องค์ประกอบต่าง ๆ ส่วน

ประกอบต่าง ๆ เข้า เสียงว่ารถจึงมี ฉันใด เมื่อขันธ์ทั้งหลายมีอยู่

เสียงว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจึงมีอยู่ ดั่งนี้.

เพราะฉะน้ัน ทุก ๆ อย่างดงักล่าวจึงเรยีกว่าสังขาร คอืส่ิงผสมปรงุแต่งทัง้นัน้.

สังขตลักษณะ

ได้มีพระพุทธภาษิตแสดง สังขตลักษณะ คือลักษณะของสิ่งผสมปรุงแต่ง 

เอาไว้ว่ามี ๓ อย่าง คือ

๑. ความเกิดขึ้นปรากฏ

๒. ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ

๓. เมือ่ยังตัง้อยู่ ความเป็นไปอย่างอืน่คอืความแปรปรวนไปเป็นอย่างอืน่ ปรากฏ

ฉะนัน้ จงึได้มภีาษติแสดงภาวะของสงัขารทัง้หลาย ซึง่พระใช้เป็นค�าส�าหรับสวดว่า

อนิจฺจา วต สงฺขารา สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง

อุปฺปาทวยธมฺมิโน มีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดา

อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป

เตสํ วูปสโม สุโข ความดับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นจึงเป็นสุข ดั่งนี้.
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พจิารณาโดยลักษณะว่าเป็นทุกข์

เพราะฉะนั้น ในการพิจารณาทางวิปัสสนา ยกเอาทุกขลักษณะ คือลักษณะ

เคร่ืองก�าหนดหมายว่าเป็นทุกข์ขึน้มาพจิารณา พระพทุธเจ้าจงึได้ตรัสสอนให้พจิารณา

โดยลกัษณะทีเ่รยีกว่า ทกุขทกุขะ คอืทกุข์โดยเป็นทกุข์ กไ็ด้แก่ทกุข์ทีป่รากฏเป็นทุกข์ 

เช่น ทุกขเวทนาต่าง ๆ ท่ีบังเกิดขึ้นแก่ร่างกายและจิตใจ. ด่ังท่ีพระพุทธเจ้าได้ตรัส 

ชี้เอาไว้ในการที่ทรงอธิบาย ทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์ ว่า

เกิดเป็นทุกข์ แก่เป็นทุกข์ ตายเป็นทุกข์ ความโศก ความรัญจวน

คร�่าครวญ ความไม่สบายกายไม่สบายใจ ความคับแค้นใจเป็นทุกข์ 

ความประจวบกบัสิง่ทีไ่ม่เป็นทีร่กัเป็นทกุข์ ความพลดัพรากจากสิง่ที่

เป็นที่รักเป็นทุกข์ ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นทุกข์.

พจิารณาทุกข์โดยท่ีเป็นทุกข์ต่าง ๆ ซึง่ทกุคนต้องประสบทางกายบ้างทางใจบ้าง.

พจิารณาทุกข์โดยเป็นสังขาร

อนึง่ ได้ตรสัสอนให้พจิารณาว่าเป็นทกุข์โดยเป็นสังขาร อนัเรยีกว่า สงัขารทกุข์ 

ทุกข์โดยเป็นสังขาร คือล้วนเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น. ทุก ๆ อย่างที่สมมติบัญญัติ

ขึ้นว่าเป็นนั่นเป็นนี่ ตั้งต้นแต่รูปกายของตนเอง นามกายของตนเอง รูปกายนามกาย

ของผู้อื่นและสัตว์บุคคลต่าง ๆ ทรัพย์สินสิ่งต่าง ๆ ทุกอย่างที่สมมติบัญญัติกันว่าเป็น

นั่นเป็นนี่ทั้งที่ยึดถือกันว่าเป็นของเรา ว่าเราเป็น ว่าเป็นอัตตาตัวตนของเรา ล้วนเป็น

สงัขารคือเป็นสิง่ผสมปรงุแต่งท้ังน้ัน. ส่วนทีม่ชีือ่เรยีกกนัต่าง ๆ นัน้กเ็ป็นสมมตบิญัญตัิ

ทัง้สิน้. และส่วนทีว่่าเป็นเราเป็นของเรากเ็ป็นความยึดถือเอาเองทัง้สิน้ เพราะว่าทกุ ๆ 

อย่างนั้น เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งนั้น.
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พจิารณาทุกข์โดยเป็นวปิรณิามะ

อนึ่ง ได้ตรัสสอนให้พิจารณาว่าเป็นทุกข์ โดยเป็น วิปริณามะ คือความที่

แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป เพราะทุก ๆ สิ่ง ทุก ๆ อย่างที่เป็นสังขารนั้น ล้วนมีความ

แปรปรวนเปล่ียนแปลงไปเป็นธรรมดา. เป็นไปตามสงัขตลกัษณะ ลักษณะเครือ่งก�าหนด

หมายแห่งสงัขารคอืสิง่ผสมปรงุแต่งทัง้หลายดงักล่าวมาแล้ว. คอืมเีกดิมดีบัเป็นธรรมดา. 

เกิดข้ึนแล้วย่อมดบัไป. และในระหว่างแห่งเกดิและดบันัน้กม็คีวามแปรปรวนเปลีย่นแปลง

ไปเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อย ๆ. ดังเช่นร่างกายของทุก ๆ คนเรานี้ เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็ก

คือร่างกายเป็นเด็กแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงมาเป็นเด็กใหญ่ ใหญ่ขึ้นโดยล�าดับ  

เป็นหนุม่สาว เป็นกลางคน เป็นคนแก่ เป็นคนแก่เฒ่าไปโดยล�าดบั. ในทีสุ่ดก็แตกดับ. 

คือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นก็แตกสลายจากการปรุงแต่ง หยุดปรุงแต่ง.

สังขาร ๓

ฉะนัน้ เรือ่งสงัขารนีจ้งึเป็นข้อท่ีควรท�าความเข้าใจและพจิารณาในทางวิปัสสนา

กรรมฐานได้เป็นอย่างดียิ่ง ตามที่ประพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอน. แต่ในที่นี้ก็ต้องการที่จะ

ให้มคีวามเข้าใจในความหมายของค�าว่าสงัขารเพยีงว่า ได้แก่ส่ิงทีผ่สมปรงุแต่งขึน้ หรอื

อาการทีผ่สมปรงุแต่งขึน้ เรียกว่าสงัขาร. และทีท่่านจ�าแนกสงัขารไว้เป็น ๓ คอื กายสงัขาร 

วจีสังขาร จิตตสังขาร.

กายสังขาร

กายสงัขาร นัน้กไ็ด้แก่การปรงุแต่งกาย. อธิบายว่า ลมอัสสาสะ ปัสสาสะ คือ

ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ได้ชือ่ว่ากายสงัขารปรงุแต่งกาย เพราะว่าเป็นเคร่ืองบ�ารงุ

ปรนปรือกายอยู่ตลอดเวลา. กายด�ารงอยู่ได้ก็เพราะมีลมอัสสาสะปัสสาสะบ�ารุงปรน

ปรืออยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด. ดังจะพึงเห็นได้ว่าทุก ๆ คนนั้นไม่มีหยุดหายใจ กายจึง

ด�ารงอยู่ได้ที่เรียกว่าชีวิต. หากหยุดหายใจเมื่อใดกายก็ด�ารงอยู่ไม่ได้.

เพราะฉะนัน้ ลมอสัสาสะ ปัสสาสะ จงึเรยีกว่า กายสงัขาร เป็นเครือ่งปรงุกาย.
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วจสีังขาร

วจสีงัขาร แปลว่าปรงุแต่งวาจา ได้แก่วิตกวิจาร ท่ีแปลว่า ความตรกึความตรอง. 

วิตกวิจารนี้เองเป็นต้นของวาจาที่ทุก ๆ คนพูด ก็คือว่าพูดจากใจที่วิตกวิจารคือที่ 

ตรึกตรอง. อาจจะกล่าวได้ว่า จติใจนีพ้ดูก่อนคอืตรกึตรองขึน้มาก่อน จงึพดูออกทางวาจา 

หรอืว่าวาจาจึงพดูออกมา. ถ้าหากว่าไม่มีวติกวจิารขึน้ในจติใจก่อนการพดูอะไรออกไป

ทางวาจาก็เป็นวาจาของคนที่เพ้อคลั่ง หรืออาการท่ีเพ้อหรือท่ีกล่าวในเวลาหลับและ 

จะไม่เป็นภาษา. ฉะนัน้ วาจาทีท่กุคนพดูนีจ้งึออกมาจากจติใจทีม่วีติกมวีจิารคอืทีต่รกึตรอง.

ฉะนั้น วิตกวิจารจึงเรียกว่า วจีสังขาร เป็นเครื่องปรุงวาจา.

จติตสังขาร

จติตสงัขาร ปรงุแต่งจิต กไ็ด้แก่สญัญาเวทนา. เวทนานัน้กไ็ด้แก่ความรูเ้ป็นสุข

เป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข. สัญญานั้นก็ได้แก่ความจ�าได้หมายรู้ เช่น  

จ�ารูป จ�าเสียง จ�ากลิ่น จ�ารส จ�าโผฏฐัพพะ จ�าธรรมะคือเรื่องราว. เวทนาสัญญานี้

เรียกกลับกันว่า สัญญาเวทนา. เป็นเคร่ืองปรุงจิต คือปรุงจิตใจให้คิดไปต่าง ๆ.  

ความคิดไปต่าง ๆ นั้นอาศัยสัญญาเวทนา. ถ้าหากว่าไม่มีสัญญาคือความจ�าได ้

หมายรู ้ไม่มเีวทนาคอืรูเ้ป็นสขุเป็นทกุข์หรอืเป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สขุกค็ดิอะไรไม่ได้.  

เพราะทุก ๆ คนนั้นจะไปคิดในเรื่องที่ตนเองจ�าไม่ได้ หรือว่าที่ลืมไปแล้วนั้นหาได้ไม่. 

จะคิดอะไรได้ก็ต้องคิดได้ตามที่จ�าได้เท่านั้น. อันท่ีจริงยกเอาสัญญาขึ้นมาอย่างเดียว 

อธิบายอย่างน้ีก็เข้าใจ. แต่ท่านยกเอาเวทนาขึ้นมาคู่ด้วยก็โดยที่สัญญานี้ตามวิถีจิต 

ในขนัธ์ ๕ ย่อมเกดิขึน้อาศยัเวทนา คอืต้องมเีวทนาทีเ่ป็นสขุเป็นทกุข์หรอืเป็นกลาง ๆ 

ไม่ทุกข์ไม่สุข จึงจะมีสัญญาคือจ�าได้. ถ้าไม่มีเวทนาแล้วก็จ�าอะไรไม่ได้.

ยกตวัอย่างง่าย ๆ เหมอืนอย่างคนทีด่บัความรูท้างกายประสาท เช่นว่าฉดียา

ชาทีร่่างกาย เม่ือร่างกายส่วนน้ันชาไปแล้ว หมอกท็�าการผ่าตดัหรอืท�าอะไรกไ็ม่มคีวาม

รูเ้จบ็. เมือ่ไม่มีความรู้เจบ็ กแ็ปลว่าสญัญาคอืความจ�าในการทีห่มอได้กระท�าอะไรตรง
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ร่างกายส่วนนั้นก็ไม่มี. ถ้าหากว่าไม่ได้ฉีดยาชา เมื่อเอามีดไปปาดเข้าก็เจ็บ. เมื่อเจ็บ

ก็จ�าได้ในอาการที่เจ็บนั้น. นี้ยกตัวอย่างเพียงการท�าให้กายประสาทไม่รู ้สึกเพียง 

ข้อเดียว. ถ้าหากว่าไม่มีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ที่เป็นเวทนา ทางจักขุประสาท  

โสตประสาท ฆานประสาท ชิวหาประสาท หรือทางกายประสาทดังกล่าวนั้นด้วย  

ใครจะท�าอะไรทีร่่างกายทกุส่วน กย่็อมจะไม่มีความรูเ้ป็นสุขเป็นทกุข์หรอืเป็นกลาง ๆ 

ไม่ทุกข์ไม่สุข ก็ไม่มีสัญญาคือความจ�าในส่วนนั้น ๆ. หรือคนที่ถูกฉีดยาสลบหมด 

ความรู้ไปในขณะท่ีสลบน้ัน ก็เป็นอันว่าจ�าอะไรในขณะนั้นไม่ได้เลย. เพราะฉะนั้น 

สัญญาจึงมาจากเวทนา. ต้องมีเวทนาจึงจะเกิดสัญญาคือความจ�าได้หมายรู้ขึ้นมา.

เพราะฉะนั้น จิตที่คิดไปต่าง ๆ ที่ปรุงไปต่าง ๆ จึงปรุงไปตามสัญญาเวทนา. 

ถ้าไม่มีสัญญาเวทนาแล้วจิตก็ปรุงไม่ถูก. แม้จิตที่คิดปรุงไปต่าง ๆ ดังกล่าวนั้น ก็รวม

วติกวจิารดังกล่าวมาข้างต้นในข้อวจสีงัขารเข้าด้วย เพราะวติกวจิารคอืความตรกึความตรอง

ก็เป็นความคิดไปของจิตอย่างหนึ่ง ซึ่งก็อาศัยสัญญาเวทนาดังกล่าวนี้นั่นแหละ.

เพราะฉะนั้น สัญญาเวทนาจึงเป็น จิตตสังขาร เครื่องปรุงจิต.

สรุปสังขาร ๓

กายสงัขาร ปรงุแต่งกาย มลีมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเคร่ืองปรงุแต่งกาย.

วจีสังขาร ก็มีวิตกวิจารเป็นเครื่องปรุงแต่งวาจา.

จิตตสังขาร ก็มีสัญญาเวทนาเป็นเครื่องปรุงแต่งจิต.

นี้แสดงอธิบายถึงเครื่องปรุงแต่งกายปรุงแต่งวาจาปรุงแต่งจิต. แต่ว่ายังมีการ

ปรุงแต่ง ของกายเองของวาจาเองของจิตเอง. คอืกายทีม่กีารปรงุแต่งอยู ่คอื กายทีย่งั

ประกอบกนัเป็นกาย มอีาการปรุงแต่งของกาย ซึง่เป็นไปเองต่าง ๆ เช่นว่าอาการ ๓๑ 

หรือ ๓๒ เกสา ผม โลมา ขน นขา เลบ็ ทนัตา ฟัน เป็นต้น. ผมเองกม็ยีาวขึน้ไปได้. 

ขนเองกม็กีารท่ีตัง้อยู่ หรอืท่ีหลุดก็งอกข้ึนมาใหม่ได้. เหล่านีเ้ป็นต้น เป็นความปรุงแต่ง

ของกาย. ตลอดจนถึงที่เป็นอวัยวะภายในต่าง ๆ เช่น ตับ ปอด ก็ปฏิบัติหน้าที่  
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เช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการที่ท�าการหายใจเข้าหายใจออกเป็นต้น ไปอยู่ตลอดเวลา. 

เหล่านีเ้ป็นอาการปรุงแต่งของกายเอง ซึง่เป็นไปอยูไ่ม่มหียดุ. วจสีงัขาร วาจาเองทีพ่ดู

ออกไป ก็พูดกันอยู่ทุกวันตามที่ควรพูด หรือแม้ว่าที่ไม่ควรพูด. จิตที่คิดนึกไป ก็คิด

นึกกันไปต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลาไม่หยุด. แปลว่าอาการปรุงแต่งของกายของวาจาของ

จิตเองก็ปรุงแต่งอยู่ไม่หยุดเหมือนกัน. นี่ก็เป็นสังขาร.

เพราะฉะนั้น ชีวิตนี้อันประกอบด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตดั่งที่กล่าวมา  

ยกเป็นตวัอย่างเพยีง ๓ ข้อน้ี เป็นสงัขารท่ีปรุงแต่งอยู่ไม่หยดุตัง้แต่เกิดมา. หยดุเมือ่ไร

ก็คือตาย เมื่อยังไม่ตายก็ต้องเป็นสังขารคือปรุงแต่ง. ปรุงแต่งตั้งแต่ถือก�าเนิดเกิดก่อ

ขึน้ในครรภ์ของมารดา. คลอดออกมาก็ปรุงแต่งเรือ่ยไปจนถึงตายในทีส่ดุ. เพราะฉะน้ัน 

อาการที่เรียกว่าสังขารคือปรุงแต่งนี้เป็นอาการของชีวิต ซ่ึงต้องมีการปรุงแต่งกันอยู ่

ดั่งนี้ตลอดเวลาไม่หยุด. หยุดปรุงแต่งเมื่อใดก็ตาย.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘



ครั้งที่ ๒๓

ความรู้จักอวชิชา

บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นัน้ ต้ังใจถงึพระองค์พร้อมท้ังพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ. ตัง้ใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ได้แสดงพระเถราธบิายในข้อสมัมาทฏิฐติามทีภ่กิษทุัง้หลายได้กราบเรยีนถาม

มาทลีะตอน ๆ โดยล�าดับ จนถงึตอนท่ีท่านพระสารบีตุรเถระได้ตอบว่ายงัมปีรยิายคอื

ทางแสดงอื่นต่อไปอีก คือสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบได้แก่รู้จักอวิชชา รู้จักเหตุเกิด

อวิชชา รู้จักความดับอวิชชา รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอวิชชา. และท่านได้แสดง

อธิบายไปทีละข้อว่า

รู้จักอวิชชา อวิชชาก็คือไม่หยั่งรู้ในทุกข์ ไม่หยั่งรู้ในเหตุเกิดทุกข์ ไม่หยังรู้ใน

ความดับทุกข์ ไม่หยั่งรู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์

รู้จักเหตุเกิดอวิชชา ก็คือรู้จักว่าเพราะอาสวะเกิด อวิชชาจึงเกิด

รู้จักความดับอวิชชา ก็คือรู้จักว่าเพราะอาสวะดับ อวิชชาจึงดับ

รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอวิชชา ก็คือรู้จักมรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิ 

ความเห็นชอบ เป็นต้น.

จะได้อธิบายในข้อแรก รู้จักอวิชชา.
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อวชิชาเป็นต้นเหตุส�าคัญแห่งกเิลสและกองทุกข์

อวชิชา นีเ้ป็นข้อท่ีพระพทุธเจ้าได้ทรงสัง่สอนเอาไว้ ว่าเป็นต้นเหตสุ�าคญัแห่ง

กิเลสและกองทุกข์ทั้งหลาย. ในปฏิจจสมุปบาท คือธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นก็ตรัส

แสดงอวิชชาไว้เป็นข้อต้น. และบรรดากิเลสที่เป็นอย่างละเอียดอันบังเกิดนอนจม

หมักหมมอยู่ในจิตสันดาน ดองจิตสันดาน ซึ่งเรียกว่าอาสวะหรืออนุสัย ก็คืออวิชชา

เป็นข้อส�าคัญ. และได้มีพระพุทธาธิบายอวิชชา ดังที่ท่านพระสารีบุตรได้น�ามาอธิบาย 

คือความไม่หยั่งรู้ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔. ได้แสดงอวิชชา ๔ ไว้ดั่งนี้เป็นพื้น. และที่แสดง 

อวิชชา ๘ ก็มี เติมเข้าอีก ๔ ข้อ อันได้แก่

ไม่รู้จักเงื่อนต้น

ไม่รู้จักเงื่อนปลาย

ไม่รู้จักทั้งเงื่อนต้นทั้งเงื่อนปลาย

ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท คือธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น.

อีกปริยายคือทางแสดงอันหนึ่ง ก็ได้แก่

ไม่รู้จักอดีต

ไม่รู้จักอนาคต

ไม่รู้จักทั้งอดีตทั้งอนาคต

ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท คือธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น.

จะได้แสดงค�าว่าอวชิชาและอวชิชาในอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ นัน้ก่อน อนัเป็นข้อหลกั.

อวชิชาคอืความไม่รู้ในสัจจะ

อวิชชา แปลตามศัพท์ว่า ความไม่รู้ อันหมายความว่าไม่รู้ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔  

ดังกล่าวนั้น. แต่ว่าถ้ายกขึ้นมาเพียงค�าเดียวว่าไม่รู้ ก็อาจมีปัญหาว่า สิ่งที่มีความไม่รู้

ก็จะเป็นด่ังก้อนหินก้อนดินท่อนไม้เป็นต้น ซึ่งไม่มีความรู้อยู่ในตัว. แต่ว่าอันบุคคล 
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แม้สตัว์เดรจัฉานท้ังหลาย ย่อมมีความรูอ้ยู่ในตวั ดงัคนเรากม็คีวามรู้อะไร ๆ อยูใ่นตวั. 

ฉะน้ัน จะเรยีกว่ามอีวิชชาได้อย่างไร. จงึมคี�าอธบิายให้ชดัขึน้ว่า อวชิชานัน้เป็นข้อทีม่อียู่ 

เป็นสิ่งที่มีอยู่แก่สัตวโลกทั้งหลาย ซึ่งมีวิญญาณธาตุคือธาตุรู้หรือว่ามีจิตวิญญาณ 

ซึ่งเป็นธรรมชาติเป็นธาตุรู้. ดังมนุษย์เราคนเราก็มีความรู้อะไร ๆ อยู่ ตั้งต้นแต่มี 

ความรู้เห็นรูป รู้ได้ยินเสียง เป็นต้น ตลอดจนถึงความรู้ในสิ่งต่าง ๆ ที่มีเป็นพื้นอยู่ 

และทีศ่กึษาเล่าเรยีนเพิม่เตมิขึน้มาต่าง ๆ อนัเรียกว่าวิชชาหรอืปัญญา. ฉะนัน้ คนเรา

จึงจะชือ่ว่ามอีวชิชาได้อย่างไร. จงึมคี�าตอบว่า กม็คีวามรูน้ัน่แหละจงึมอีวิชชาข้ึนมาได้. 

ถ้าไม่มคีวามรูอ้ย่างก้อนดนิก้อนหินท่อนไม้กไ็ม่มอีวชิชาขึน้มาได้. กค็อืมคีวามรู ้แต่ว่า

ความรู้ที่มีอยู่นั้นเป็นความรู้ที่ไม่จริงเป็นความรู้ที่ผิดจากความจริง.

ฉะนั้น ความรู้ที่ไม่จริงความรู้ที่ผิดจากความจริงนี้แหละ คืออวิชชา. ในทาง

ตรงกันข้าม เม่ือเป็นความรู้ที่จริงไม่ผิดจากความจริงก็เป็นวิชชา. และอวิชชาคือ 

ความไม่รู้ในสัจจะ คือความจริงของจริงของแท้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นความรู ้

ที่ผิดจากสัจจะ คือของจริงของแท้ นี้คืออวิชชา.

ปฏปิทาปฏบิัตกิ่อนตรัสรู้

พระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้เห็นได้ทรงอธิบายอวิชชานี้ไว้ ว่าได้แก่ความท่ีไม่มีญาณคือ

ความหยั่งรู้ในทุกข์เป็นต้น ดังกล่าว. แต่หากว่าถ้ามิได้พระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้เห็นมาทรง

แสดงสั่งสอนทุก ๆ คนก็ย่อมจะไม่สามารถจะรู้จักอวิชชาที่มีอยู่ในตนเองได้. ย่อมจะ

เข้าใจว่าตนมีวิชชาคือความรู้ที่เป็นความรู้จริง เป็นความรู้ถูก. ดังศาสดาทั้งหลายแห่ง

ศาสนาท้ังหลายแห่งลัทธท้ัิงหลาย ซ่ึงได้เกดิขึน้ก่อนพระพทุธเจ้าหรอืภายหลงัพระพทุธเจ้า 

มิได้เป็นผู้รู้ผู้เห็นเหมือนพระพุทธเจ้า คือมิได้ตรัสรู้เหมือนพระพุทธเจ้า ก็ย่อมเข้าใจ

ว่า แต่ละท่านมวีชิชาหรือความรู้ถงึทีส่ดุ เป็นผูท้ีป่ราศจากอวชิชาคอืความไม่รู ้ เป็นผูรู้้

เป็นผู้เห็นแล้ว. แต่อันท่ีจริงน้ันเม่ือยังมีชาติมีภพก็ช่ือว่ายังมีทุกข์ยังมีกิเลส ยังไม่สิ้น

ทกุข์ยงัไม่สิน้กเิลส. ดงัทีมี่ความต้องการเกดิอกีแม้ในชาตภิพทีเ่ข้าใจว่ายัง่ยนื. และเมือ่

ไปเกิดในชาติภพน้ันแล้วก็ย่ังยืน มีผู้ท่ีเกิดอยู่ยั่งยืนและเต็มไปด้วยความสุขต่าง ๆ.  
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ดังฤๅษีทั้งหลายดาบสท้ังหลายผู้ปฏิบัติแม้ใกล้พุทธศาสนาเข้ามามาก ดังเช่นท่าน 

อาฬารดาบส กาลามโคตร อุททกดาบส รามบุตร ปฏิบัตินับว่าสมบูรณ์อยู่มากใน 

ศีลในสมาธิคือได้ถึงสมาบัติ ๗ สมาบัติ ๘ หรือว่ารูปฌาน อรูปฌาน แต่ว่าก็ติดอยู่

แค่นั้น เพราะว่าต้องการที่จะไปเกิดในพรหมโลกเป็นพรหม ซึ่งเข้าใจว่าด�ารงอยู่ยั่งยืน

ตลอดไปในพรหมโลกนั้น. แต่พระพุทธเจ้าเม่ือเป็นพระโพธิสัตว์เสด็จออกทรงผนวช 

ได้เสดจ็เข้าไปทรงศึกษาในส�านักของท่านดาบสทัง้สองนัน้ กท็รงเห็นว่ายงัเป็นข้อปฏบิตัิ

ที่เป็นไปเพื่อชาติภพ. เพราะฉะนั้น จึงยังมีกิเลสคือความต้องการจะไปเกิดอีกอันเป็น

ตัณหา. และเม่ือไปเกิดอีกความเกิดนั้นก็ยังเป็นทุกข์ เพราะเมื่อมีเกิดก็จะต้องมีแก่ 

มีตาย. เม่ือไปเกิดเป็นเทพก็จะต้องมีจุติคือเคลื่อนออกจากความเป็นเทพในที่สุด.  

จึงยังไม่พ้นทุกข์ไม่พ้นความเวียนว่ายตายเกิด อันเรียกว่า วัฏฏสงสาร.

ทรงแสวงหาโมกขธรรม

เพราะฉะนั้น ก็เป็นอันว่าท่านศาสดาและลูกศิษย์ท้ังปวงนั้นก็ยังมีอวิชชาคือ

ความไม่รู้คือยังมีความรู้ท่ีผิดจากสัจจะท่ีเป็นตัวความจริง. ยังเห็นในส่ิงที่เป็นทุกข์ว่า 

สิ้นทุกข์. ยังเห็นในสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์ว่าเป็นเหตุเกิดสุข. เพราะฉะนั้น ความรู้ของ

บรรดาศาสดาและศิษย์ทั้งปวงนั้น จึงเป็นความรู้ที่ยังไม่ถึงที่สุด และเมื่อส�าคัญว่าถึง 

ทีส่ดุ กเ็ป็นความส�าคัญผดิ เป็นความเหน็ผดิ. ความรูก้เ็ป็นความรู้ทีผ่ดิจากสัจจะท่ีเป็น

ตวัความจริงดงักล่าว. ยงัเป็นความรูท้ีเ่ป็นอวิชชาอยู.่ เพราะฉะนัน้ จงึได้เสดจ็หลกีออก

ไปทรงแสวงหาโมกขธรรม ธรรมะท่ีเป็นเครือ่งหลดุพ้นด้วยพระองค์เอง. และแม้พระองค์

เองก็ทรงรู้พระองค์เองว่าความรู้ของพระองค์เองที่ยังมีอยู่ในขณะที่ทรงแสวงหาน้ัน  

ก็ยังเป็นความรู้ท่ียังเป็นอวิชชาอยู่อีกเหมือนกัน เพราะยังเรียกว่าไม่พบสัจจะที่เป็น 

ตวัความจรงิอนัเป็นโมกขธรรม ธรรมะทีเ่ป็นเครือ่งหลุดพ้นจากกเิลสและกองทุกข์ได้จรงิ. 

ยังไม่ทรงรู้ในขณะน้ันว่า สัจจะท่ีเป็นความจริงนั้นคืออะไร. ฉะนั้น แม้ความรู้ของ

พระองค์เองในขณะน้ันก็ยังเป็นความรูท่ี้ยงัเป็นอวิชชา. ทรงปรารถนาจะได้ความรูท้ีเ่ป็น

วิชชาคือความรู้ที่ตรงกับสัจจะคือความจริง.
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ในเบื้องต้น ก็ทรงมุ่งอาศัยท่านคณาจารย์ท่ีมีอยู่ในขณะนั้นดังเช่นท่านดาบส

ทัง้สอง. แต่เม่ือทรงเหน็ว่า แม้ความรูส้งูสดุของท่านอาจารย์ทัง้สองนัน้กย็งัเป็นอวิชชาอยู่ 

คอืยงัไม่เป็นความรูท้ีเ่ข้าถงึสจัจะทีเ่ป็นตวัความจรงิ จงึได้เสด็จหลกีออกไปทรงแสวงหา

ด้วยพระองค์เองเพราะอาศัยผู้อื่นไม่ได้แล้ว. จึงได้ทรงจับบ�าเพ็ญทุกรกิริยา ก็ไม่ได ้

ความรู้อะไรขึ้นมาจึงได้ทรงเลิก. แล้วก็ทรงจับปฏิบัติสมาธิ ด้วยทรงนึกถึงสมาธิอย่าง

แน่วแน่ทีท่รงได้เม่ือเป็นพระกมุารตามเสดจ็พระราชบดิาไปในพระราชพธิแีรกนาขวญั. 

ทรงได้สมาธิถึงขั้นปฐมฌาน โดยท่ีจิตของพระองค์ได้รวมเข้ามาก�าหนดลมหายใจเข้า

ออกสงบจากนวิรณ์ทัง้หลาย (ทีท่่านแสดงว่าถึงปฐมฌาน แต่หลงัจากนัน้สมาธนิีก้เ็สือ่มไป) 

เป็นสมาธิที่บริสุทธ์ิ. เม่ือทรงได้สมาธิน้ีด้วยไม่มุ่งที่จะไปเกิดเป็นพรหมหรือเป็นอะไร 

หรือเพื่อชาติภพอะไร จิตรวมเข้ามาก�าหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออกก็สงบอยู่

ภายใน. สงบจากกาม สงบจากอกุศลธรรม สงบจากนิวรณ์ทั้งหลาย. จึงได้จับปฏิบัติ

ทางสมาธอินับรสิทุธิน์ี ้จนทรงได้อปัปนาสมาธ ิสมาธทิีบ่รสิทุธ์ิ กเ็ป็นสมาธนิบัเข้าเป็น

สมาบตัหิรอืในฌานทีท่่านดาบสทัง้สองท่านได้และกไ็ด้สอนนัน่แหละ. แต่ว่าความมุง่หมาย

ต่างกัน และของท่านดาบสทั้งสองนั้น ท่านสิ้นสุดเพียงเท่านั้น เพราะเพียงพอที่จะไป

เกิดเป็นพรหมแล้ว. ก็สิ้นสุดเพียงเท่านั้น. ก็กลายเป็นสมาธิท่ีเป็นตัวทุกขสมุทัย  

เหตุให้เกิดทุกข์ เพราะเป็นเหตุให้เกิดชาติต่อไปอีก.

ทรงปฏบิัตสิัมมาสมาธเิพื่อทุกขนโิรธ

อันน้ีเป็นเงื่อนส�าคัญ. คือสมาธิท่ีปฏิบัติไม่ถูกทาง แม้จะได้สมาธิจนถึงฌาน

ถงึสมาบตั ิกเ็ป็นสมาธทิีเ่ป็นทกุขสมทุยั เหตใุห้เกดิทุกข์. ไม่ใช่เป็นสมาธท่ีิเป็นทุกขนโิรธ

ความดบัทกุข์. ไม่เป็นสมาธทิีน่บัเข้าในมรรคมอีงค์ ๘ ของพระพทุธเจ้าคอืสัมมาสมาธิ

ที่เป็นข้อที่ ๘ ฉะนั้น สมาธิเมื่อสรุปเข้าแล้วจึงมี ๒ อย่าง. 

สมาธิที่เป็นทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ อย่างหนึ่ง

สมาธิที่เป็นทุกขนิโรธ คือเหตุให้ดับทุกข์เป็นความดับทุกข์ อีกอย่างหนึ่ง. 
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ผู้ปฏิบัติสมาธิแม้ในพุทธศาสนาเองตามวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เอง 

บางทีก็ได้สมาธิดี อัปปนาสมาธิ. แต่หากว่าถ้าเป็นไปไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์เพื่อ

ความสิน้ทกุข์ กก็ลายเป็นสมาธทิีเ่ป็นทกุขสมทุยั เหตใุห้เกดิทกุข์ไป ซึง่กม็อียูไ่ม่น้อย. 

ส่วนสมาธิที่เป็นไปเพื่อทุกขนิโรธ ความดับทุกข์. พระโพธิสัตว์จับปฏิบัติสมาธิเป็นไป

เพือ่ทกุขนโิรธคอืความดบัทกุข์ คอืไม่ต้องการชาตภิพอีกต่อไป. ไม่ต้องการมนษุยสมบตั.ิ 

ไม่ต้องการสวรรค์สมบัติ. หรือไม่ต้องการความเป็นเทพความเป็นพรหมอะไรท้ังส้ิน.  

แต่ว่าต้องการนิพพานซึ่งยังเป็นความต้องการอยู่. เพราะฉะนั้น แม้จะยังมีตัณหาคือ

ความดิ้นรนทะยานอยากเพราะยังละตัณหาไม่ได้ ยังมีตัณหาอยู่แต่ก็ใช้ตัณหานั้นไป

เพื่อนิพพาน คือต้องการนิพพานเพียงอย่างเดียว. ดังที่ได้มีแสดงว่า อาศัยตัณหา 

ละตัณหา. ก็คืออาศัยตัณหาท่ีมีอยู่นี้เป็นตัณหาเพื่อนิพพานต้องการนิพพานก็เพื่อ 

ละตัณหานั่นเอง. จึงเป็นสมาธิวิธีปฏิบัติเพื่อทุกขนิโรธ คือความดับทุกข์.

ละความยดึถอืในอุปกเิลสของสมาธแิละวปิัสสนา

เพราะฉะนัน้ ผูป้ฏบิตัพิทุธศาสนาทีพ่อใจกรรมฐาน กต้็องรูจ้กัว่ามี ๒ อย่าง คอื

ปฏิบัติไป ๆ แล้วก็เป็นไปเพื่อ ทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์

หรือว่าปฏิบัติไป ๆ ก็เป็นไปเพื่อ ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์.

ฉะน้ัน ต้องให้รู้จักดังน้ี. และท่ีเป็นไปเพื่อทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์นั้นก็

เพราะไปยึดถือในอุปกิเลสของสมาธิในเมื่อปฏิบัติทางสมาธิ. ไปยึดถือในอุปกิเลสของ

ปัญญาในเมือ่ปฏิบัตวิปัิสสนา อันเรยีกว่า วิปัสสนปูกเิลส. ไปตดิเสยีในวปัิสสนปูกเิลสนัน่ 

ก็เลยกลายเป็นทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ไป เพราะว่าผลของสมาธิของวิปัสสนานั้น

ที่ได้โดยล�าดับเป็นผลที่ชวนให้ติด. เป็นอุปกิเลสขึ้นมาเป็นอันมาก. เมื่อไปติดเข้าแล้ว 

สมาธิปัญญาที่ปฏิบัติไปนั้น ก็กลายเป็นทุกขสมุทัยไป. ต่อเมื่อละผลของสมาธิของ

ปัญญาที่น่าติดน่าชมน่าเสวยนั้นได้. ก็เป็นอันว่าไม่สร้างอุปกิเลสของสมาธิของปัญญา

ขึ้นมา. จึงจะปฏิบัติสมาธิปัญญาของตนให้เป็นทุกขนิโรธคือความดับทุกข์ขึ้นมาได้.
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ทรงตรัสรู้อรยิสัจจ์ ๔

เพราะฉะนัน้ พระโพธสิตัว์จงึได้จบัปฏบิตัใินศลีในสมาธอัินเป็นไปเพือ่ทกุขนโิรธ. 

ได้อปัปนาสมาธ ิสมาธทิีแ่น่วแน่ กถ็งึขัน้ฌานขัน้สมาบตั.ิ นัน่แหละญาณ คือความหย่ังรู้ 

คือผุดขึ้นแก่พระองค์. ดังที่ตรัสแสดงไว้ในปฐมเทศนาเม่ือทรงพบทางท่ีเป็นมัชฌิมา

ปฏิปทา ข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลาง มีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ เป็นต้น ก็คือ

มรรคมีองค์ ๘ นั่นแหละ. ทรงปฏิบัติไปในมรรคมีองค์ ๘ นี้ อันเป็นไปเพื่อดับกิเลส

และกองทกุข์ เป็นไปเพือ่ญาณคือความหย่ังรู้ จงึทรงได้ญาณ คอืความหยัง่รูข้ึน้. กค็อื

ว่าญาณคือความหยั่งรู้ที่แสดงไว้ว่า

จักข ุคอืดวงตาผดุขึน้ ญาณ คอืความหยัง่รูผ้ดุขึน้ ปัญญา 

คอืความรู้ทัว่ถงึผุดขึน้ วิชชา คอืความรู้ผุดขึน้ อาโลก คือความสว่าง

ผดุขึน้ ในธรรมะทีพ่ระองค์มไิด้เคยทรงสดับมาก่อนว่า นีทุ้กข์ ทกุข์

ควรก�าหนดรู ้ทกุข์พระองค์ทรงก�าหนดรูไ้ด้แล้ว. นีส้มทุยัเหตใุห้เกดิทกุข์ 

สมุทัยน้ีควรละ สมุทัยนี้ทรงละได้แล้ว. นี้นิโรธ คือความดับทุกข์ 

ความดับทุกข์ควรกระท�าให้แจ้ง ความดับทุกข์นี้พระองค์กระท�าให้

แจ้งได้แล้ว. นีม้รรค คอืทางปฏบิตัใิห้ถงึความดับทุกข์ ทางปฏบัิติให้

ถงึความดบัทกุข์นี ้ควรอบรมให้มีขึน้ให้เป็นขึน้ ทางดบัทกุข์นีพ้ระองค์

ได้ทรงอบรมให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นสมบูรณ์บริบูรณ์แล้ว ดังนี้.

ญาณคือความหย่ังรูผ้ดุขึน้แก่พระองค์ดัง่นี ้ในธรรมะทีม่ไิด้ทรงสดบัแล้วมาก่อน. 

จึงได้ทรงพอพระทัยว่ารู้ละรู้แล้ว ได้ตรัสรู้ อภิสัมโพธิ คือความตรัสรู้ยิ่งแล้ว ทรงเป็น

ผู้ท่ีตรัสรู้ยิ่งท่ีเรียกว่าตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณแล้ว. อวิชชาคือความไม่รู้จึงดับไป.  

วชิชาความรูผ้ดุขึน้. หรอืจะเรยีกว่าวชิชาคอืความรูผ้ดุขึน้อวชิชาดบัไป. เหมอืนแสงสว่าง

บงัเกิดข้ึนความมดืกห็ายไป เพราะฉะนัน้ จงึทรงเป็น พทุโฺธ คอืเป็นผู้รู้แล้ว เป็น วมุิตโฺต 

คือเป็นผู้พ้นแล้ว. พระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้แล้ว ก็ทรงอยู่ด้วยวิชชาคือความรู้ และ
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วมิตุติคอืความหลุดพ้น. แต่ว่าผูท่ี้ยังมิได้ตรสัรูเ้หมอืนอย่างพระพทุธเจ้า หรอืแม้พระองค์

เองเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้ ก็ยังมีอวิชชา คือมีความรู้ที่เป็นอวิชชา ไม่รู้จริงในสัจจะทั้ง ๔.

เพราะฉะนั้น อวิชชาจึงได้แก่ความไม่หยั่งรู้ในทุกข์ ในเหตุเกิดทุกข์ ในความ

ดับทุกข์ ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์.

ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘



ครั้งที่ ๒๔

อวชิชา ๘

บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ทบทวนอรยิสัจจะ

ได้แสดงเถราธบิายในข้อสมัมาทิฏฐทิีท่่านพระสารบีตุรได้แสดงแก่ภกิษทุัง้หลาย

มาถึงอวิชชาซ่ึงได้แสดงอธิบายมาแล้วตามเถราธิบายว่า อวิชชาคือความไม่รู้ก็ได้แก่ 

ไม่หยั่งรู้ในทุกข์ ไม่หยั่งรู้ในเหตุเกิดทุกข์ ไม่หยั่งรู้ในความดับทุกข์ ไม่หยั่งรู้ในทาง

ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์. ได้แสดงอธิบายค�าว่าอวิชชา และเล่าถึงปฏิปทาปฏิบัติของ

พระพุทธเจ้าตัง้แต่ก่อนตรสัรู.้ ได้ทรงแสวงหาโมกขธรรม ธรรมะเป็นเครือ่งหลดุพ้นจน

ได้ตรัสรู้อริยสัจจ์ทั้ง ๔. อวิชชาดับ วิชชาเกิด หรือวิชชาเกิด อวิชชาดับ. จึงทรงเป็น

พุทโธ คือเป็นผู้ตรัสรู้แล้ว. และก็ได้ตรัสแสดงอธิบายอริยสัจจ์ ๔ ทุกข้อ ว่า

ทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์.
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ทรงชี้ สภาวทุกข์ ตั้งต้นแต่ชาติ ความเกิด ชรา ความแก่ มรณะ ความตาย 

ว่าเป็นทุกข์.

ทรงชี้ ปกิณณกทุกข์ ทุกข์เบ็ดเตล็ดทางจิตใจทั้งหลายว่า โสกะ ความโศก 

ความแห้งใจ ปรเิทวะ ความรัญจวนคร�า่ครวญใจ ทกุขะ ความไม่สบายกาย โทมนสัสะ 

ความไม่สบายใจ อุปายาสะ ความคับแค้นใจ เป็นทุกข์.

ทรงชี้ สรุปเข้ามาเป็น ๒ คือความประจวบกับสิ่งหรือสัตว์สังขารทั้งหลาย 

ทีไ่ม่เป็นทีร่กัเป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิง่หรอืสตัว์สงัขารทัง้หลายทีเ่ป็นทีร่กัเป็นทกุข์.

ทรงชี้ สรุปเข้ามาเป็นหนึ่ง คือปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์.

และทรงชี ้สรปุเข้ามาโดยสงัเขป ว่า ขนัธ์เป็นท่ียึดถือท้ัง ๕ ประการ เป็นทุกข์. 

ก็ได้แก่กองรูป กองเวทนา กองสัญญา กองสังขาร กองวิญญาณ อันเป็นที่ยึดถือว่า

เป็นตัวเราเป็นของเราเป็นทุกข์.

อริยสัจจะข้อสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์. ทรงชี้เอา

ตณัหา ความดิน้รนทะยานอยากมอีาการเป็นกามตณัหา ความดิน้รนทะยาน

อยากไปในกาม คือ กามคุณ รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะท่ีน่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ 

ทั้งหลาย หรือความดิ้นรนไปด้วยอ�านาจของกามความใคร่ทั้งหลาย.

ภวตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากไปในภพคือความเป็นนั่นเป็นนี่.

วภิวตณัหา คือความดิน้รนทะยานอยากไปในวิภพคอืความไม่เป็นนัน่ไม่เป็นน่ี

เป็นสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์.

อรยิสจัจะข้อนโิรธ ความดบัทกุข์. ทรงชีเ้อาความดบัตณัหาซึง่เป็นตวัเหต ุ ทุกข์

ดบัไปหมดก็เป็นความดับทุกข์.

อริยสัจจะข้อมรรค คือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์. ทรงชี้เอามรรคคือทาง 

มีองค์ ๘ อันได้แก่

สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ ๒ ข้อนี้รวมเข้า

เป็น ปัญญาสิกขา
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สมัมาวาจา เจรจาชอบ สมัมากมัมนัตะ การงานชอบ สมัมาอาชวีะ เลีย้งชวีติชอบ 

๓ ข้อนี้รวมเข้าเป็น สีลสิกขา

สัมมาวายามะ เพียรชอบ สัมมาสติ สติคือระลึกชอบ สัมมาสมาธิ สมาธิคือ

ตั้งใจไว้ชอบ ๓ ข้อนี้รวมเข้าเป็น จิตตสิกขา หรือ สมาธิ

เป็นมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์.

พระพุทธาธบิายอวชิชาเพิ่มเตมิ

อนึ่ง ในที่อื่นได้มีพระพุทธาธิบายในข้อ อวิชชา เพิ่มขึ้นอีก ๔ ข้อ คือ

ไม่หยั่งรู้ในอดีต

ไม่หยั่งรู้ในอนาคต

ไม่หยั่งรู้ในทั้งอดีตทั้งอนาคต

ไม่หยั่งรู้ในธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น.

ส�าหรับใน ๔ ข้อหลังนี้ ค�าว่า อดีต ก็คือส่ิงหรือกาลเวลาที่ล่วงมาแล้ว.  

อนาคต ก็คือสิ่งหรือกาลเวลาที่ยังไม่มาถึง. ไม่หยั่งรู้ในอดีตไม่หยั่งรู้ในอนาคต ย่อมมี

ความหมายหลายอย่าง. อย่างทีเ่ข้าใจกนัทัว่ไปกม็กัจะเข้าใจว่า หมายถงึเรือ่งอดตี หรอื

หมายถึงเรื่องอนาคตของชีวิตหรือของตน. เช่นว่าในอดีตคือในกาลเวลาที่ล่วงมาแล้ว

ตนเป็นอย่างไร. แม้ในชาตทิีล่่วงมาแล้วคอืในชาตอิดตีตนเป็นอะไรอย่างไร. ในอนาคต

คือในกาลข้างหน้าตนจะเป็นอะไรจะเป็นอย่างไรต่อไป ตลอดจนถึงในชาติหน้าตน 

จะเป็นอะไรจะเป็นอย่างไรต่อไป. ไม่หยั่งรู้ก็คือไม่รู้ในเรื่องของตน ในอดีตคือในกาล

เวลาทีล่่วงมาแล้ว ในอนาคตคือในกาลเวลาข้างหน้าทีย่งัไม่มาถึงดังกล่าว. มกัจะเข้าใจ

กันดังนี้. แต่ว่าค�าว่าไม่รู้จักอดีตไม่รู้จักอนาคตในที่นี้มิได้มีความหมายดังนั้น.
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ทรงได้พระญาณ ๓

ดังจะพึงเห็นได้ว่า ท่านแสดงถึงญาณคือความหยั่งรู้ของพระพุทธเจ้าในราตรี

ที่ตรัสรู้คือตั้งแต่ก่อนตรัสรู้ ทรงได้ พระญาณ ๓ โดยล�าดับ.

ในปฐมยาม ทรงได้ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ความรู้ระลึกขันธ์เป็นที่อาศัย

อยู่ในปางก่อนได้ คือระลึกชาติหนหลังได้. ทรงระลึกชาติหนหลังได้ไปมากมายพร้อม 

ทั้งความเป็นไปในชาตินั้น ๆ ตลอดจนถึงชื่อโคตร สุขทุกข์ทั้งหลายเป็นต้นในชาติ 

นั้น ๆ ทรงระลึกได้สืบต่อกันมาโดยล�าดับ. จากชาตินั้นก็มาสู่ชาตินั้นมาสู่ชาตินั้น  

เรื่อยมาจนถึงสู่ชาติปัจจุบัน. และก็ย้อนหลังไปได้มากมาย.

ในมัชฌิมยาม ทรงได้ จุตูปปาตญาณ คือความรู้ในจุติความเคลื่อน อุปบัติ

เข้าถึงชาตินั้น ๆ ของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรม. ท�ากรรมชั่วไว้ก็ไปสู่ชาติที่ชั่ว 

มีทุกข์. ท�ากรรมดีไว้ก็ไปสู่ชาติที่ดีมีสุข. 

ในปัจฉิมยาม ทรงได้ อาสวักขยญาณ ความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะคือกิเลสที่

ดองจิตสันดานท้ังหลาย ก็คือทรงหยั่งรู้ในอริยสัจจ์ท้ัง ๔. อวิชชาดับไปหมด วิชชา

บังเกิดขึ้น. หรือวิชชาบังเกิดขึ้น อวิชชาดับไปหมด. เหมือนอย่างความสว่างบังเกิดขึ้น 

ความมืดก็หายไป.

ตามพระญาณทั้ง ๓ ที่ท่านแสดงไว้นี้ ก็เป็นเคร่ืองชี้ให้เห็นว่า เมื่อทรงได ้

พระญาณที่ ๑ ที่ ๒ ก็ยังมิได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ยังมีอวิชชาอยู่. คือแม้ว่าจะทรง

ระลึกชาติหนหลังได้เป็นอันมาก เรียกว่ารู้อดีตชาติ และทรงรู้ความเคล่ือนและ 

ความเข้าถึงชาติน้ัน ๆ ของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรม ด้วยพระญาณที่ ๒  

ก็ยังมีอวิชชาอยู่. จนถึงทรงได้ญาณที่ ๓ คือตรัสรู้ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ อาสวกิเลสที่ดอง

จิตสันดานสิ้นไป อวิชชาดับ วิชชาเกิดขึ้น จึงทรงดับอวิชชาได้ด้วยพระญาณที่ ๓ นี้. 

เพราะฉะนั้น ข้อว่าไม่รู้จักคือไม่หยั่งรู้ในอดีตไม่หยั่งรู้ในอนาคตอันเป็นตัวอวิชชา  

จึงมิได้มีความหมายถึงไม่รู้ระลึกอดีตชาติได้ ตลอดถึงไม่รู้ระลึกถึงอนาคตชาติได้.  

แต่ว่ามีความหมายอีกอย่างหนึ่ง.

ความหมายของการทีไ่ม่รู้จกัอดตีไม่รูจ้กัอนาคตอนัเป็นตวัอวชิชานี ้ พจิารณาดู

เทียบเคยีงกบัข้อทีต่รสัไว้ในเทศนาครัง้ที ่๒ ทีไ่ด้ตรัสแสดงขนัธ์ ๕ ว่าเป็นอนตัตา มใิช่
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อัตตาตัวตน บังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้. และส่ิงใดท่ีเป็นอนัตตาดั่งนั้นส่ิงนั้น 

ก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง. เป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลง. เป็นสิ่งที่ไม่พึงเห็น

ยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา. ก็คือตรัสแสดงไตรลักษณ์นั่นเอง. แต่ยกอนัตตาขึ้น

เป็นทีต่ัง้ทแีรก. แต่ภายในเนือ้หาของพระสตูรกเ็ป็นอนัว่าได้แสดงไตรลกัษณ์ไว้ครบทกุ

ข้อในทางที่เข้าใจได้ง่าย. และก็ได้ตรัสสรุปไว้ในตอนท้ายว่า

ขนัธ์ ๕ ทัง้ท่ีเป็นอดตีทัง้ทีเ่ป็นอนาคตทัง้ท่ีเป็นปัจจุบนั ท้ังที่

เป็นภายในท้ังท่ีเป็นภายนอก ทัง้ทีห่ยาบทัง้ทีล่ะเอยีด ทัง้ทีดี่ทัง้ทีเ่ลว 

ทั้งที่อยู่ไกลท้ังที่อยู่ใกล้ ก็ล้วนไม่พึงเห็นยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรา

ทั้งหมด.

ตามที่ตรัสแสดงไว้นี้ จึงเป็นอันว่าทรงสอนให้รู้จักขันธ์ ๕ ในอดีตก็ตาม  

ในอนาคตก็ตาม ในปัจจุบันก็ตาม ก็เป็นอนิจจะทุกขะอนัตตาอย่างเดียวกันหมด 

ไม่แตกต่างกัน.

ความไม่รู้ในอรยิสัจจ์สายทุกข์และสายความดับทุกข์

เพราะฉะน้ัน ข้อว่าไม่หยั่งรู้จักอดีต อนาคต ไม่หยั่งรู้จักทั้งอดีตทั้งอนาคต 

ในข้อที่แสดงอวิชชานี้ก็จึงมีความหมายว่า อริยสัจจ์ทั้ง ๔ ที่เป็นไปอยู่ในสายทุกข์กับ 

ในสายนิโรธความดับทุกข์.

ในสายทุกข์ ก็คือทุกข์กับสมุทัย.

ในสายนิโรธ ก็คือนิโรธความดับทุกข์ และทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์.

อริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ในอดีตก็คงเป็นอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ ในอนาคตก็คงเป็นอริยสัจจ ์

ทัง้ ๔ นี.้ คอืว่าในอดตีนัน้จะเป็นอดตีในชาตนิีห้รอือดตีในอดตีชาต ิชาตไิหน ๆ กต็าม 

กี่สิบกี่ร้อยกี่พันชาติในอดีตก็ตามมากกว่านั้นก็ตาม อริยสัจจ์ทั้ง ๔ ที่เป็นสายทุกข์ก็

คงเป็นสายทุกข์อยู่น่ันแหละ. สายนิโรธความดับทุกข์ก็คงเป็นสายนิโรธความดับทุกข์

อยูน่ัน่แหละ. เป็นอย่างเดียวกัน. ในอนาคตคือข้างหน้ากเ็หมอืนกนั. เมือ่มสีมทัุยกต้็อง 
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มทีกุข์. เมือ่ด�าเนนิในมรรคกย่็อมพบความดบัทกุข์. คงเป็นสายทกุข์สายนโิรธความดบั

ทกุข์อยูเ่ช่นเดยีวกนัไม่ต้องสงสยั. และกไ็ม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องไปสงสยัหรอืไปคดิว่าในอดตี

ชาตินั้นเกิดเป็นอะไรมาบ้างท่ีไหนบ้างเป็นอย่างไรบ้าง. ในอนาคตจะไปเกิดที่ไหนบ้าง

เป็นอะไรบ้าง. ไม่จ�าเป็นเพราะว่าจะเกิดเป็นอะไรก็คงอยู่ในสายทุกข์กับสายดับทุกข ์

นีแ่หละมาแล้ว หรอืจะไปเกดิเป็นอะไรข้างหน้ากค็งอยู่ในสายทกุข์สายดบัทกุข์นีแ่หละ.

อริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ จึงเป็นกฎธรรมดา เป็นธรรมะที่เป็นกฎธรรมดาอยู่ตลอด

กาลเวลา เป็น อกาลิโก ไม่มีกาลไม่มีเวลา. เหมอืนอย่างวา่โลกธาตทุีท่กุ ๆ คนอาศยั

อยู่นี้ บางคราวก็มีฝนตก บางคราวก็มีฝนแล้ง. ปีหนึ่ง ๆ ฝนก็ย่อมตกลงมาในฤดูฝน

หรือในฤดูอืน่ไม่รูว่้ากีค่รัง้. หากว่าจะไปมวันบัว่าปีนีฝ้นตกกีค่รัง้ ปีท่ีแล้วมาฝนตกกีค่ร้ัง 

ย้อนไป ๆ ก็คงจะเป็นการรวมครั้งได้มากมาย. แล้วก็ตกที่ไหนบ้าง ตกมากหรือ 

ตกน้อยอย่างไร. กเ็ช่นเดยีวกบัสตัวโลกทีเ่วียนว่ายตายเกดิมาในอดีต เกดิมาครัง้หนึง่

ก็ครั้งหน่ึง ก็เหมือนอย่างว่าฝนตกลงมาครั้งหนึ่ง ๆ ในปีหนึ่ง ๆ หากว่าจะนับครั้ง 

ดยู้อนขึน้ไปมาก ๆ ปี กย็ิง่มากครัง้ขึน้นบัไม่ถ้วน. และหากว่าจะไปคดิถงึในอนาคตว่า

ในปีหน้าในปีโน้นฝนจะตกปีละกีค่รัง้. คอยนบัครัง้ว่าครัง้หนึง่นัน้ตกมากตกน้อยอย่างไร  

ตกที่ไหน. ก็คล้าย ๆ กับว่าไปคิดว่าในอนาคตนั้นจะไปเกิดที่ไหน เกิดเป็นอะไรเป็น

อย่างไร กนั็บไม่ถ้วนอกีเหมือนกัน และก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร. เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้า

ซึ่งเป็นผู้ดับอวิชชาได้นั้น ก็เพราะได้ตรัสรู้ใน กฎธรรมดา อันเป็นกฎเกณฑ์ที่เป็น

ธรรมฐิติ ความตั้งอยู่แห่งธรรม

ธรรมนิยาม ความก�าหนดแห่งธรรม

เป็นตัวกฎธรรมดาท่ีด�ารงอยู ่คือรวมเข้าในสายทุกข์กบัในสายดบัทกุข์. เมือ่ยงั

มสีมทุยัคือตณัหาอยูก่ต้็องเกดิกต้็องมทีกุข์ เป็นสายทกุข์. ดบัสมทุยัได้จงึจะดบัทกุข์ได้ 

กเ็ป็นสายดบัทกุข์. ทรงได้พบกฎทีเ่ป็นธรรมชาตธิรรมดาอนันีคื้ออริยสัจจ์ทัง้ ๔. ก็เหมอืน

อย่างว่าความรูข้องคนในปัจจบัุนนีรู้เ้หตท่ีุท�าให้ฝนตก. เมือ่รูเ้หตทุีท่�าให้ฝนตกได้กเ็ป็น

อันว่ารู้จักฝนในอดีตรู้จักฝนในอนาคตทั้งหมด ว่าฝนในอดีตที่ตกมาทุก ๆ ครั้ง นั่นก็

เพราะมีเหตุอย่างนี้ ฝนที่จะตกต่อไปในอนาคตกี่ครั้ง ๆ ก็เพราะมีเหตุอย่างนี้ ซึ่งเป็น

เหตุอันเดียวกัน. เป็นอันว่ารู ้จักเหตุผลอันเดียวกันนี้เท่านั้นครอบไปได้ทั้งหมด.  
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รู้จักฝนในปัจจุบันว่าฝนในปัจจุบันนี้ตกลงมาก็เพราะเหตุน้ี. ฝนท่ีตกมาในอดีตกี่ร้อย 

กี่พันปีกี่หมื่นปีในอดีตก็เพราะเหตุอย่างนี้. ที่ตกในอนาคตกี่ร้อยกี่หมื่นกี่พันปีก็เพราะ

เหตอุย่างน้ี. เพราะฉะนัน้ ความตรัสรู้ของพระองค์นัน้จงึครอบเป็น สพัพญัญ ูรูท้ัง้หมด. 

เมื่อยังมีสมุทัยคือตัณหาอยู่ก็ต้องมีทุกข์. ตั้งต้นแต่ ชาติทุกข์ คือความเกิด. 

เหมอืนอย่างเม่ือมีเหตใุห้ฝนตกอยู่ ฝนก็จะต้องตก. ตกมาแล้วในอดตี ตกในบดันี ้และ

ต่อไปก็จะต้องตกต่อไปอีก.

เหมอืนอย่าง เมือ่มตีณัหาอยูเ่ป็นตวัสมทุยั กจ็ะต้องมชีาตคิอืความเกดิ. เกดิมา

แล้วในอดีต เกิดอยู่ในปัจจุบัน และก็จะต้องเกิดต่อไปในอนาคต ตราบเท่าที่ยังมีเหตุ.

เมือ่ดบัเหตคุอืตณัหาได้ ก็ดับชาตคืิอความเกดิได้. กเ็ป็นอนัว่าหยดุตกกนัท.ี 

เป็นอนัว่าในอดตีนัน้ตกกนัมาแล้ว แต่ปัจจบัุนนีด้บัเหตเุสียได้แล้ว. เหมอืนอย่างว่าเป็น

อนัว่าดบัเหตฝุนตกได้ ฝนก็เป็นอนัว่าไม่ต้องตกกันต่อไปในอนาคตอกี. หยดุกันเสยีทหีนึง่.

ความตรสัรูข้องพระพทุธเจ้าจึงเป็นพระญาณท่ีครอบโลกครอบจกัรวาล ครอบกาล

เวลาทั้งหมด ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบัน.

หัวใจของอรยิสัจจ์

เพราะฉะนั้น เมื่อยังเป็นอวิชชาอยู่ก็คือไม่รู้จักอริยสัจจ์ท้ัง ๔. เม่ือไม่รู้จัก 

อริยสัจจ์ทั้ง ๔ ก็เป็นอันว่าไม่รู้จักอดีต ไม่รู้จักอนาคต ไม่รู้จักทั้งอดีตทั้งอนาคต และ

ไม่รู้จักธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นอันเรียกว่าปฏิจจสมุปบาท. ก็ย่อลงว่า

ทกุข์นัน้ก็อาศัยสมทุยั นโิรธนัน้กต้็องอาศยัมรรค เพราะมสีมทุยั 

ก็ต้องมีทุกข์ และเพราะมีมรรคก็ดับทุกข์ได้.

นี้ย่อลงมาซ่ึงเป็นธรรมะซ่ึงอาศัยซึ่งกันและกันเป็นไป. และปฏิจจสมุปบาทนี้ 

ท่านพระสารบีตุรกไ็ด้แสดงเป็นเถราธบิาย. จับแต่ชรา มรณะ โสกะ เป็นต้น. และจับ

เหตุแห่งชรามรณะโสกะเป็นต้น ว่าคือชาติความเกิด. อาศัยชาติคือความเกิดจึงเกิด

ชรามรณะโสกะ เป็นต้น. แล้วกจ็บัเหตุย้อนขึน้มาโดยล�าดบัจนถงึอวิชชาทีก่�าลงัจะแสดง
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อธิบายอยู่นี้. นี่เป็นธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น ซึ่งก็ล้วนเป็นอริยสัจจ์ ๔ ที่จ�าแนก 

ออกไปเป็นตอน ๆ. แต่เมื่อสรุปเข้าแล้วก็สรุปเข้าในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย 

นิโรธ มรรค นีแ้หละ และกส็รุปเข้าในคาถาของท่านพระอสัสชเิถระทีไ่ด้แสดงแก่ท่าน

พระสารีบุตรเมื่อเป็นปริพาชกอยู่ ซึ่งท่านพระสารีบุตรก็ขอให้ท่านแสดง. ท่านบอกว่า

ท่านยงัรู้น้อย แสดงได้แต่โดยย่อ. ท่านพระสารีบตุรกต็อบกเ็รยีนท่านว่า ท่านพระสารบีตุร

เองก็ต้องการย่อ ๆ ประโยชน์อะไรด้วยข้อที่จะต้องแสดงยาว ๆ. ท่านพระอัสสชิจึงได้

แสดงแก่ท่านว่า

เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา ธรรมทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดหรือว่าเกิดแต่เหตุ

เตสํ เหตุํ ตถาคโต พระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น

เตสญฺจ โย นิโรโธ จ และความดับแห่งธรรมเหล่านั้น

เอวํวาที มหาสมโณ พระมหาสมณะมีวาทะอย่างนี้ ดังนี้.

ซึง่เป็นท่ีนบัถอืว่าคาถาของพระอัสสชนิีเ้ป็นคาถาทีแ่สดงหวัใจของอรยิสจัจ์อนั

พระเจ้าอโศกมหาราชได้โปรดให้จารกึคาถาน้ีไว้ในหลักศิลาของท่านท่ัวอนิเดยีในครัง้นัน้.

ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘



ครั้งที่ ๒๕

อวชิชา ๘ (ต่อ)

บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

อวชิชา ๘ อกีปรยิายหนึ่ง

ได้แสดงพระเถราธบิายแห่งท่านพระสารบุีตรในข้อสมัมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบ

มาโดยล�าดับ จนถึงหมวดอวิชชา ซึ่งท่านพระเถระได้อธิบายอวิชชาว่า ได้แก่

ความไม่หยั่งรู้ในทุกข์

ไม่หยั่งรู้ในเหตุเกิดทุกข์

ไม่หยั่งรู้ในความดับทุกข์

ไม่หยั่งรู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ คือไม่หยั่งรู้ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔.
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ท่านได้แสดงอธิบายอวิชชาเพียงเท่านี้. แต่ในท่ีนี้ได้แสดงอธิบายยกเอา 

พระพุทธาธิบายที่ตรัสเอาไว้มาเพิ่มเติม โดยที่ได้มีพระพุทธาธิบาย อวิชชา ก็คือไม่

หยั่งรู้ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ดั่งนั้นนั่นแหละ. แต่ในที่บางแห่งได้มีเพิ่มอีก ๔ ข้อ คือ

ไม่หยั่งรู้ในอดีต

ไม่หยั่งรู้ในอนาคต

ไม่หยั่งรู้ทั้งในอดีตทั้งในอนาคต

ไม่หยั่งรู้ในธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น.

ซึง่ใน ๔ ข้อหลังนีก็้ได้แสดงอธบิายในทีน่ีแ้ล้ว. แต่มอีกีปริยายหนึง่ทีต่รสัแสดง

เอาไว้ คือไม่ยกเอากาลเวลาเป็นที่ตั้ง แต่ตรัสแสดงไว้ซึ่งแปลกันว่า

ไม่หยั่งรู้ในเงื่อนต้น

ไม่หยั่งรู้ในเงื่อนปลาย

ไม่หยั่งรู้ทั้งในเงื่อนต้นทั้งในเงื่อนปลาย และ

ไม่หยั่งรู้ในธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น.

ซึ่งข้อที่ ๔ นี้ก็ตรงกัน. แต่ว่า ๓ ข้อข้างต้นต่างกันดังกล่าว.

ความหมายของเงื่อนต้นเงื่อนปลาย

ค�าว่า เงื่อนต้นเงื่อนปลาย นี้ ท่านใช้ศัพท์ว่า ปุพพันตะ เงื่อนต้น อปรันตะ 

เงื่อนปลาย. ถ้าตามศัพท์ค�าว่า อันตะ นั้นแปลว่า ที่สุด. อย่างในธรรมจักรที่ตรัส 

แสดงถึง ทางที่สุดโต่ง ๒ ทาง คือ กามสุขัลลิกานุโยค ความประกอบพัวพันอยู่ด้วย

ความสุขสดช่ืนในกาม และ อัตตกิลมถานุโยค ความประกอบทรมานตนให้ล�าบาก 

ก็ใช้ค�าว่า อันตะ ซึ่งในที่นั้นแปลกันว่าสุดโต่ง. ซึ่งทางที่สุดทั้ง ๒ ทางนี้อันบรรพชิต 

ผู้มุ่งที่จะตรัสรู้ไม่ควรซ่องเสพปฏิบัติ.
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ส่วนในทีน่ี ้ปพุพนัตะ กอ็าจแปลได้ว่า ทีส่ดุเบือ้งต้น อปรันตะ ทีส่ดุเบือ้งปลาย. 

และทีส่ดุทัง้เบือ้งต้นทัง้ทีส่ดุเบ้ืองปลาย. แต่ทีแ่ปลกนัว่า เงือ่นต้น เงือ่นปลาย ทัง้เงือ่นต้น 

ทั้งเงื่อนปลาย ก็เพื่อให้เข้าใจง่าย. และโดยท่ีค�าว่าเงื่อนนี้มาใช้ในภาษาไทยหลายค�า  

เช่น เค้าเงือ่น เงือ่นง�า เงือ่นไข. ซ่ึงค�าว่าเงือ่นนีก้ห็มายถงึอย่างเช่นท�าเงือ่นทีเ่ชอืกหรอื

ที่ด้าย ก็ท�าให้เป็นปุ่มเป็นปมเป็นจุด. เพราะฉะนั้น จึงเป็นที่น่าสังเกตเห็นได้. เช่นว่า

เส้นด้ายที่เป็นสายยาวเส้นยาว ถ้าไม่ผูกให้มีเงื่อนก็จะเห็นเป็นเส้นยาว ๆ ไปเหมือน

กนัหมด. แต่เม่ือผูกตรงใดตรงหน่ึงให้เป็นเงือ่นข้ึน กจ็ะเป็นปมเป็นจุดให้สังเกตเหน็ได้. 

เพราะฉะนั้น จึงใช้ค�าว่าเงื่อนนี้ในค�าต่าง ๆ ดังกล่าว เช่น เค้าเงื่อน. เมื่อมีเรื่องอะไร

เกิดข้ึนยังคลุมเครืออยู่ ก็ยังไม่รู้ว่าอะไรจึงต้องค้นหา. ในเม่ือพอเห็นเค้าเงื่อนของ 

เรื่องนั้นก็พอที่จะบอกได้ ว่าเรื่องนั้นเป็นอย่างไรตามที่ต้องการจะทราบ. เพราะฉะนั้น  

จะแปลว่าที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบ้ืองปลาย. เหมือนอย่างไม้ท่อนหนึ่งก็ต้องมีต้นมีปลาย 

คือมีที่สุดข้างต้นที่สุดข้างปลาย. สิ่งทั้งหลายอื่น ๆ ก็เช่นเดียวกัน จะต้องมีที่สุดด้าน

ต้นด้านปลาย เบื้องต้นเบื้องปลาย. และเมื่อที่สุดนั้นมีเค้าเงื่อนที่จะเห็นได้. เช่นไม้ที่

วางไว้เป็นท่อน ๆ มีเค้าเงื่อนที่จะเห็นได้. ไม้ที่ต่อกันหลายท่อนต่อกันยาว ๆ ก็อาจ

สงัเกตเหน็รอยต่อของไม้เหล่านัน้ ท�าให้รูว่้าท่อนใดต่ออยูท่ีต่รงไหน. มองเหน็เบือ้งต้น

เบือ้งปลายของไม้ท่อนนัน้ ท่ีรอยต่อเป็นเค้าเงือ่นให้บอกได้. เพราะฉะนัน้ ท่านจงึแปล

ที่สุดในค�าว่า ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลาย ว่าเงื่อนต้นเงื่อนปลาย อันท�าให้เข้าใจว่ามี

เค้าเงือ่นทีจ่ะให้พจิารณาเหน็ได้ แต่โดยความหมายกค็อืว่าทีส่ดุเบือ้งต้นทีส่ดุเบือ้งปลาย

นั่นแหละก็เป็นความหมายอันเดียวกัน.

จับเงื่อนไขในอรยิสัจจ์ให้ถูกต้อง

เพราะฉะนั้น ไม่รู้ที่สุดเบ้ืองต้นหรือเงื่อนต้น ไม่รู้ที่สุดเบื้องปลายหรือเงื่อน

ปลายจึงมีความหมายถึงในสัจจะคือความจริงทุก ๆ อย่าง. คือสัจจะเมื่อรวมเข้าก็ใน

อริยสัจจ์ทั้ง ๔ นั่นแหละ. อันได้แก่
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ทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ นี้เป็น ฝ่ายทุกข์

ความดับทุกข์ ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ นี้เป็น ฝ่ายดับทุกข์.

ฉะนั้น ในการที่จะรู้จักในอริยสัจจ์ดังกล่าวนี้ จึงจะต้องรู้จักเค้าเงื่อนจึงจะจับ 

ได้ถกู. จบัทกุข์ได้ถกูต้อง. จบัสมทุยัเหตทุีเ่กดิทกุข์ได้ถกูต้อง. จบัความดบัทกุข์ได้ถกูต้อง. 

จับทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้ถูกต้อง. อันจะพึงกล่าวได้ว่าสมุทัยคือเหตุนั้น 

ย่อมเป็นเงือ่นต้นหรือท่ีสดุข้างต้น. ส่วนทุกข์นัน้ย่อมเป็นเงือ่นปลาย หรอืทีสุ่ดข้างปลาย. 

นีใ้นฝ่ายทกุข์. ในความทุกข์ท่ีทุก ๆ คนได้รบัอยูซ่ึง่เป็นสภาวทกุข์ ได้แก่ เกิด แก่ ตาย 

หรือเป็นปกิณณกทุกข์ ทุกข์ทางจติใจท่ีบงัเกดิขึน้มโีสกะปรเิทวะ ความโศกความรัญจวน

คร�่าครวญใจเป็นต้น ซึ่งเป็นความทุกข์เดือดร้อนทางใจทั้งหลาย เหล่านี้เมื่อบังเกิดขึ้น 

ก็จะต้องมีเงื่อนต้นเงื่อนปลายของทุกข์. มีที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบ้ืองปลายของทุกข์.  

ยกตัวอย่างดังเช่น เมื่อเป็นทุกข์เพราะความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รัก เช่นบุคคลที่

เป็นที่รักต้องพรากกันจากกัน หรือว่าทรัพย์ซึ่งเป็นที่รักต้องหายไปหรือถูกลักขโมยไป

ถูกอันตรายต่าง ๆ ไป ก็เกิดความทุกข์ เช่น เกิดความโศกความแห้งใจ ปริเทวะ  

ความรัญจวนคร�่าครวญใจ เป็นความทุกข์ที่ทุก ๆ คนต้องได้เคยประสบ.

ตัณหาอุปาทานเป็นเงื่อนต้นของทุกข์

คราวนี้เมื่อความทุกข์ดังนี้บังเกิดขึ้น ก็จับความทุกข์ได้ว่านี่คือทุกข์ซึ่งเป็น 

เบ้ืองปลายคือเป็นตัวผล. จึงต้องจับว่าอะไรเป็นเหตุ. ในการจับว่าอะไรเป็นเหตุ  

นั้น โดยมากก็มักจะไปจับเอาว่าเพราะบุคคลซึ่งเป็นที่รักต้องจากไปต้องพรากไป  

หรือว่าทรัพย์สินซึ่งเป็นที่รักนั้น ๆ ต้องพรากไปหรือจากไป หรือว่าได้มีคนนั้น ๆ  

ซึ่งเป็นศัตรูมาท�าลายมาพราก เหล่านี้เป็นต้น โดยมากก็จับตัวเหตุกันดั่งนี้. แต่เมื่อ 

จะพิจารณาตามทางอรยิสจัจ์ของพระพุทธเจ้า ซึง่ทรงแสดงว่าสมทุยั เหตเุกิดทกุข์กค็อื

ตัณหา. ตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากซึ่งเป็นเหตุให้ยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรา. 

ตัณหาคือความด้ินรนทะยานอยาก และความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราอันเรียกว่า
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อุปาทานนี้เอง เป็นสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ มีโสกะปริเทวะเป็นต้นดังที่กล่าวนั้น. 

เพราะฉะน้ัน เม่ือจะจับเงื่อนต้นหรือท่ีสุดเบื้องต้นให้ถูกต้อง ก็ต้องพิจารณาจับตาม

หลกัอริยสัจจ์ของพระพทุธเจ้าว่าตวัเหตนุัน้กค็อืตณัหาอปุาทานในจติใจน่ีเอง ไม่ใช่บคุคล

หรือวัตถุภายนอก บุคคลซึ่งเป็นที่รักซึ่งพรากไปจากไป ทรัพย์สินซึ่งเป็นท่ีรักซ่ึง 

พลดัพรากไปจากไปเป็นอันตรายไป. นีเ้ป็นภายนอก. ถ้าหากว่าจติใจนีไ้ม่มคีวามอยาก

ความยึดอยู ่ในบุคคลในทรัพย์สินนั้น ทุกข์ก็ย่อมจะไม่เกิด. แต่เพราะจิตใจนี้มี 

ความอยากคือตัวตัณหา มีความยึดคือตัวอุปาทานอยู่จึงได้บังเกิดความทุกข์.

เพราะฉะน้ัน ก็ต้องหัดจับเงื่อนต้นหรือเบ้ืองต้นที่สุดเบื้องต้นว่า คือตัณหา

อุปาทานในจิตใจตนเองนี้เองเป็นเงื่อนต้นหรือเป็นที่สุดเบื้องต้นของทุกข์ที่ก�าลังได ้

รบัอยู่. เพราะฉะนัน้ การหดัทีจ่ะจบัสจัจะคือความจรงิตามหลกัสจัจะของพระพุทธเจ้า

ก็ต้องหัดที่จะพิจารณาจับเงื่อนต้นเงื่อนปลาย หรือว่าที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลาย 

ของเรื่อง. คือเมื่อเรื่องที่ก�าลังประสบอยู่เป็นตัวทุกข์ ก�าลังโศกอยู่ก�าลังร้องไห้อยู่

คร�า่ครวญร�าพนัอยู ่กต้็องจบัให้ถกูว่าทกุข์ซึง่ก�าลงัเสวยอยูก่�าลงัรบัอยูน่ีเ้ป็นเงือ่นปลาย. 

เง่ือนต้นกค็อืตณัหาอปุาทานในจติใจของตนเอง. บคุคลก็ตามวตัถก็ุตามซ่ึงเป็นภายนอก

นัน้เป็นตวัอารมณ์ทีย่ดึถอืว่าเป็นตวัเราเป็นของเรา. เพราะฉะนัน้ ตวัเงือ่นต้นทีแ่ท้จรงิ

จึงอยู่ที่ตัวตัณหาอุปาทานในจิตใจนี้เอง. เมื่อตัณหาอุปาทานนี้สงบลงไป ทุกข์คือ 

โสกะปริเทวะเป็นต้น ก็ย่อมจะสงบ.

ดังจะพึงเห็นได้ว่า บุคคลที่ต้องประสบความพลัดพรากดังกล่าวนั้น เบื้องต้น

มักจะทุกข์มาก ต้องโศกมากต้องร้องไห้คร�่าครวญร�าพันมาก เพราะว่าตัณหาคือ 

ความอยากอุปาทานคือความยดึ ยงัมากอยู่. ครัน้ต่อไป ๆ นาน ๆ เข้า ตัณหาอปุาทาน

คือความอยากความยึดอยู่ในบุคคลในทรัพย์สินที่พลัดพรากไปนั้น ๆ น้อยลงไป ๆ 

เพราะเหตุว่าจืดจางลืมเลือนไปเองก็ตาม ความทุกข์โศกซึ่งก�าลังได้รับอยู่ก�าลังเสวย 

อยู่นั้นก็ผ่อนคลายไปหายไป. ในที่สุดเมื่อจิตใจจืดจางลืมเลือนผ่อนคลายความอยาก

ความยึดลงไป ทุกข์โศกก็หายไปโดยล�าดับ จนถึงเมื่อเลิกอยากเลิกยึดในบุคคลนั้น 

ในสิ่งนั้น ทุกข์โศกก็หายไปหมด ไม่มี. เพราะฉะนั้น นี้แหละคือการหัดจับเงื่อนปลาย 
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ของเรือ่งทัง้หลาย. ในบางคราวเม่ือได้รบัความประจวบกบัส่ิงซึง่เป็นท่ีรัก ย่อมจะมคีวาม

ยินดีเบิกบานใจเป็นสุข และมีความอยากความยึดอยู่ในบุคคลและส่ิงซึ่งเป็นที่รักน้ัน. 

ดังเช่นเมื่อได้บุคคลซึ่งเป็นที่รักมา หรือว่าได้บุตรธิดา ได้ทรัพย์สมบัติต่าง ๆ ที่ต้อง 

การมา ก็ยินดีเป็นสุข และก็มีความอยากความยึดอยู่ในบุคคลในวัตถุนั้น ๆ. ดั่งนี้ 

เรียกว่าเป็นเงื่อนต้นคือเป็นตัณหาเป็นอุปาทานย่อมจะมีความติดใจยินดีเพลิดเพลิน. 

เพราะฉะนั้น จึงได้ตรัสไว้ว่า ตัณหานั้นไปกับความติดใจยินดีความเพลิดเพลิน ท�าให้

มีความยินดีเพลิดเพลินยิ่ง ๆ ขึ้นในอารมณ์นั้น ๆ ในสิ่งนั้น ๆ. นี้นับว่าเป็นเงื่อนต้น 

ซึ่งมักจะไม่นึกถึงเงื่อนปลายคือตัวทุกข์ เพราะในขณะที่ยังเป็นสมบัติคือเป็นความ 

พรั่งพร้อมอยู่นั้นมีความสุขมีความเพลิดเพลิน ยังไม่มีวิบัติ. แต่ว่าทุก ๆ อย่างนั้น  

เมื่อเป็นสมบัติแล้วก็ต้องมีวิบัติ เมื่อมีประจวบก็ต้องมีพลัดพราก.

หัดจับให้รู้จักเงื่อนปลายของทุกเรื่อง

เพราะฉะนั้น ในเงื่อนปลายอันหมายความว่า เมื่อถึงเวลาที่จะต้องพลัดพราก

โดยทีต้่องพลดัพรากไปในระหว่างชวิีตเพราะเหตอุนัตรายต่าง ๆ กต็าม หรอืว่าจะต้อง

พลัดพรากไปตามคติธรรมดาหรือตามสภาวทุกข์ แก่เจ็บตายไปก็ตาม โดยท่ีตนเอง 

จะต้องพลดัพรากไปเอง หรอืว่าสิง่น้ันจะต้องพลดัพรากไปกต็าม เมือ่ยงัมีตณัหาอปุาทาน

อยู่ ซึ่งเป็นเงื่อนต้นอยู่ ก็จะต้องพบทุกข์ซึ่งเป็นเงื่อนปลายข้างหน้า.

เพราะฉะน้ัน แม้ในขณะท่ีก�าลังหัวเราะอยู่เพลิดเพลินอยู่ ตื่นเต้นยินดีอยู่ 

ก็ต้องหัดท่ีจะให้พิจารณาจับว่า นี่เป็นเงื่อนต้นคือเป็นตัณหาอุปาทาน ซ่ึงจะต้องพบ

เงื่อนปลายคือทุกข์ในที่สุด.

เมือ่สิง่ท่ีอยากยึดถอืไว้น้ันต้องพลัดพรากไปด้วยเหตตุ่าง ๆ ในระหว่างกต็าม นัน้

เป็นเงื่อนปลายที่จะต้องพบ.

เพราะฉะนั้น ก็หัดจับให้รู้จักเงื่อนปลายไว้ดังนี้.
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หัดจับเงื่อนต้นเงื่อนปลายในสายทุกข์

เพราะฉะน้ัน ทุกคนน้ันในปัจจุบันนี้ย่อมประสบอยู่ ทั้งบางคราวก็เป็นเงื่อน

ปลาย บางคราวกเ็ป็นเงือ่นต้น. คือในคราวทีม่ทีกุข์ เช่น โสกะ ทุกข์โศกต่าง ๆ เป็นต้น 

น่ีก�าลังพบอยู่กับเง่ือนปลาย. ก�าลังร้องไห้อยู่คร�่าครวญอยู่ นี่ก�าลังพบเงื่อนปลาย.  

ในขณะทีห่วัเราะอยูต่ืน่เต้นยนิดอียู่ น่ีก�าลังอยูก่บัเงือ่นต้น. เพราะฉะนัน้ ผูป้ฏบิตัธิรรม

จึงสมควรที่จะหัดจับเงื่อนให้ถูก.

เมือ่ก�าลงัอยูก่บัเงือ่นปลายคือทกุข์โศกต่าง ๆ กต้็องจบัเงือ่นต้นว่า นีเ่กิดจาก

ตัณหาอุปาทานในจิตใจ.

ในขณะทีก่�าลงัอยูก่บัเงือ่นต้นคอืก�าลงัอยูกั่บตณัหาอุปาทาน มคีวามตดิใจยนิดี 

มีความเพลิดเพลินมีความสุข ก็ต้องให้รู้ว่า จะต้องพบเงื่อนปลายในภายหลังคือทุกข์

ในเมื่อยังมีตัณหาอุปาทานนี้อยู่.

ดั่งนี้เป็น การหัดจับเงื่อนต้นเงื่อนปลายในสายทุกข์.

หัดจับเงื่อนต้นเงื่อนปลายในสายนโิรธ

และอีกทางหนึ่ง ก็หัดจับเงื่อนต้นเงื่อนปลายในสายนิโรธ คือความดับทุกข์. 

กล่าวคือ ในขณะท่ีได้ปฏิบัติธรรมะตามที่พระพุทธเจ้าทรงส่ังสอน ปฏิบัติอยู่ในศีล 

ปฏิบัติอยู่ในสมาธิ ปฏิบัติอยู่ในปัญญา ก็ให้รู้จักว่า ธรรมะที่ปฏิบัติอยู่นี้เป็นเงื่อนต้น

ของความดับทุกข์ ซึ่งจะได้พบกับความดับทุกข์.

แม้ว่าในขณะทีป่ฏบิติันัน้จะรู้สกึว่าไม่เป็นสขุ เช่นผูท้ีป่ฏบิตัใินศลีจะต้องงดเว้น

จากข้อน้ันข้อนี ้ในบางคราวกเิลสตณัหาในใจของตนต้องการจะให้ท�าอกีอย่างหน่ึง แต่ว่า

ศีลของพระพุทธเจ้านั้นให้งดเว้นเสียไม่ท�า. เพราะฉะนั้น ใจหนึ่งจึงอยากจะท�า แต่ว่า

อกีใจหนึง่นัน้ยงัตัง้อยูใ่นศลี. กแ็ปลว่าสองฝ่ายต่อสูก้นั คอืศลีในใจของพระพทุธเจ้ากบั

กิเลสตัณหาในใจของบุคคลผู้ท่ีรักษาศีล. ถ้าหากว่าศีลมีก�าลังกว่าศีลก็ชนะ ก็แปลว่า
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งดเว้นได้ไม่ท�า. แต่หากว่าถ้ากิเลสมีก�าลังกว่าตัณหาอุปาทานมีก�าลังกว่า ตัณหา 

ก็บงการให้บุคคลท�า ศีลก็ขาดไป. แปลว่าทิ้งศีล ปฏิบัติไปตามอ�านาจของตัณหา 

อปุาทาน. เพราะฉะนัน้ ความไม่เป็นสขุจงึบงัเกดิขึน้. อย่างทีต้่องทิง้ศลีเพราะเป็นทกุข์

เพราะศีล ก็ทิ้งศีล.

แต่ว่าถ้ามาพิจารณาให้รู้จักว่า ศีลนั้นแหละเป็นเงื่อนต้นของความดับทุกข์  

ให้มคีวามรู้มคีวามเข้าใจจริง ๆ แต่ว่าตณัหาอปุาทานนัน่แหละเป็นสมทุยัคอืเหตแุห่งทกุข์ 

ให้มีความรู้จักดั่งน้ี. และก็ให้รู้จักว่าเงื่อนต้นคือตัณหาอุปาทานอันเป็นเงื่อนต้นของ 

สายทุกข์นั้นควรจะต้องละเสียต้องงดเว้นเสียไม่ท�า. แต่ว่าเงื่อนต้นของความดับทุกข์

คือศีลนั้นควรท�าดั่งนี้.

ก็แปลว่ารู้จักเงื่อนต้นในสายดับทุกข์ แม้ว่าในขณะที่ก�าลังต่อสู้กันอยู่นั้นเป็น

ทุกข์ไม่เป็นสุข เพราะว่าใจที่อยากจะท�าที่จะละเมิดศีลอันเป็นตัณหาอุปาทานนั้นบาง

คราวก็แรง. แต่ว่าเมื่อความรู้จักอันเป็นตัวปัญญาพร้อมท้ังสติก�ากับอยู่ได้ ก็จะท�าให้

เอาชนะได้. สามารถรักษาศีลไว้ได้. และอันที่จริงนั้นผลของศีลย่อมมีตั้งแต่เมื่อปฏิบัติ

ในศีล แต่ว่าตัวทุกข์เพราะเหตุว่าต้องสู้กับกิเลสนั้นก�าบังผลของศีลซึ่งก�าลังได้รับอยู่. 

เหมอืนอย่างคนท่ีป่วยไข้และต้องบรโิภคยาขม ซึง่ต้องเป็นทกุข์เพราะต้องบรโิภคยาขม 

แต่เมือ่บรโิภคยาเข้าไปแล้วแม้จะขมกจ็รงิ แต่ว่ายานัน้กเ็ข้าไปท�าการเยยีวยาแก้ไขโรค 

บ�าบดัโรคให้หายไป. ซึง่ในเบ้ืองต้นนัน้คนป่วยเองก็ยังไม่รู.้ แต่ว่าทีรู่ก้ค็อืตวัทกุข์เพราะ

ต้องกินยาขม. หรือว่าที่ต้องผ่าตัด ต้องฉีดยา เขาเอาเข็มแทงเนื้อก็เจ็บ. ท่ีรู้อยู่ใน

ปัจจบุนัคอืว่าเจบ็ซึง่เป็นตวัทกุข์ แต่ว่าผลท่ีได้จากการท่ีฉีดยาหรือว่าผ่าตัดนัน้จะเป็นการ

รักษาให้หายโรคซึ่งทีแรกยังไม่รู้. แต่ความจริงนั้นการปฏิบัติรักษานั้นก็เป็นการบ�าบัด

โรคตั้งแต่เบื้องต้นแล้ว. แต่ความเจ็บยังก�าบังอยู่ยังมองไม่เห็น.
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รู้ผลหรอืเงื่อนปลายของศลี

เพราะฉะนั้น จึงต้องหัดท�าความรู้ด่ังนี้ ว่าผลของศีลนั้นมีตั้งแต่ต้น. แต่ว่า 

ตัวทุกข์นั้นทุกข์เพราะกิเลสตัณหาต่างหาก ซึ่งยังครอบง�าใจอยู่มาก. เมื่อกิเลสตัณหา

พ่ายแพ้ลงไปสงบลงไปแล้ว ความดิ้นรนต่าง ๆ ก็จะหายไปกลายเป็นความสงบ

ความสขุข้ึนโดยล�าดบั. ความดบัทุกข์ท่ียังไม่ปรากฏก็จะปรากฏขึน้มา. นีเ้ป็นเงือ่นปลาย.

เง่ือนปลายคือความดับทุกข์ในเบื้องต้นนั้นเหมือนอย่างกับก�าบังซ่อนเร้นอยู่. 

บคุคลยงัไม่อาจรูไ้ด้. แต่เมือ่เอาชนะกเิลสได้ กเิลสสงบไปโดยล�าดบัแล้ว ความดับทกุข์

ก็จะโผล่ขึ้นมา เป็นตัวความสุขเป็นตัวความสงบ. นี่เป็นเงื่อนปลายของศีล.

รู้ว่าสมาธเิป็นเงื่อนต้นของนโิรธ

ในการปฏบิตัสิมาธกิเ็หมอืนกนั กมั็กจะท�ากันไม่ได้ รวมใจไม่อยู่ เพราะว่าใจ

นั้นมักจะแล่นไปตามอารมณ์ที่ใคร่ที่ปรารถนา. ให้มารวมอยู่กับลมหายใจเข้า-ออก 

หายใจเข้าก็รู้ หายใจออกก็รู้ หรือจะบริกรรมว่า พุทโธ พุทโธ ใจก็มักจะไม่อยู่ใจมัก

จะออกไปกเ็พราะเหตวุ่านวิรณ์นีเ้อง เป็นต้นว่ากามฉนัท์บ้าง พยาบาทบ้าง ความง่วงงนุ

เคลิบเคล้ิมบ้าง ความฟุ้งซ่านร�าคาญใจบ้าง ความเคลือบแคลงสงสัยต่าง ๆ บ้าง  

อันเป็นตัวกิเลส ดึงใจออกไปสู่อารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกามฉันท์ พยาบาทเป็นต้น 

เหล่านั้น. เพราะว่าจิตใจอันนี้อยู่กับกิเลสเหล่านี้มานาน ซึ่งเปรียบเหมือนปลาที่อยู่ใน

น�า้ จติกอ็ยูใ่นอารมณ์และกเิลสมานาน. เพราะฉะนัน้ การทีจ่ะดงึใจขึน้มาจากอารมณ์

และกิเลสมาสูอ่ารมณ์ของกรรมฐานในเบ้ืองต้น จติใจจงึไม่เป็นสขุ. เมือ่จิตใจไม่เป็นสขุ

ร่างกายกไ็ม่เป็นสขุ. กท็�าให้ท�าสมาธไิม่ได้นานประเดีย๋วประด๋าว ๔ – ๕ นาที กเ็หมือน

อย่างเป็นต้ังชั่วโมง. แต่หากว่าถ้าปฏิบัติตามใจของกิเลส เช่นว่าดูหนังดูละครเล่นไพ่

อะไรเหล่านี้เป็นต้น เป็นชั่วโมง ๆ ก็ไม่รู้สึกว่าเมื่อยล้าเพราะเหตุว่าเป็นไปตามอ�านาจ

ของกิเลสที่จิตใจ อันน้ียังมีความติดยังมีความเพลิดเพลินอยู่. เมื่อมาท�าสมาธิก็ไม่ได้

สุขจากสมาธิในเบื้องต้น.
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เพราะฉะน้ัน จงึต้องท�าความรูว่้า สมาธินีแ่หละเป็นเงือ่นต้น เป็นทีสุ่ดเบ้ืองต้น

ของความดับทุกข์. ต้องพยายามท�าไปบ่อย ๆ จนจิตใจเอาชนะนิวรณ์ได้ นิวรณ์สงบ

ลงไปได้. เม่ือนิวรณ์สงบลงไปได้แล้ว จิตก็จะเริ่มได้ความสุขจากสมาธิ คือได้ปีติ 

ความอ่ิมใจ ได้สุขความสบายกายสบายใจ ได้ความสงบอันเป็นความดับทกุข์ขึน้ไปโดย

ล�าดับ.

วปิัสสนาปัญญาเป็นเงื่อนต้นของการปล่อยวางทุกข์

ในทางปัญญากเ็หมอืนกนั เมือ่มาพจิารณาทางวิปัสสนาปัญญา พจิารณานาม

รูปว่าเป็นอนิจจะ ไม่เที่ยง ทุกขะ เป็นทุกข์ อนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน ก็มักจะฝืนกับ

ความทีม่คีวามอยากยึดอยู่ในนามรปูอันน้ีว่าเป็นตวัเราของเรา. ครัน้มาพจิารณาว่าไม่ใช่

ตัวเราของเรา จึงฝืนกันขัดกันในเบื้องต้น. ใจจึงไม่ลงคือใจไม่ยอม.

ต่อเมื่อมาพิจารณาให้รู้จักว่า ตัวปัญญาวิปัสสนานี้แหละเป็นเงื่อนต้นของ 

ความดับทกุข์จรงิ ๆ. แต่ทีใ่จยงัไม่ยอมนีก้เ็พราะเหตุว่าใจยงัมีตัณหา มีราคะความติด

มีนันทิคือความเพลินอยู่ในนามรูป ยังมีความอยากความยึดอยู่ว่าตัวเราของเรา.  

ต่อเมือ่ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อตณัหาอปุาทานในใจของตน หมัน่พิจารณาอยูบ่่อย ๆ ในเมือ่

ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาปรากฏขึ้น ตัณหาอุปาทานที่เคยยึดถือ

อยากยดึอยูน่ัน้กจ็ะลดลง ๆ. ปัญญาคอืความรูแ้จ้งเห็นจรงิกจ็ะเหน็ชดัข้ึน ว่าเป็นอนิจจะ 

ไม่เที่ยงจริง ทุกขะ เป็นทุกข์ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงจริง เป็นอนัตตาบังคับมิได้

ไม่ใช่ตวัเราของเราจรงิ. เม่ือเป็นดัง่นีแ้ล้ว กจ็ะพบกบัความดบัทกุข์ คอืความปล่อยวาง

ไปโดยล�าดับ. นี่เป็นเงื่อนปลาย.

รู้ว่าเงื่อนต้นเงื่อนปลายต้องอาศัยกัน

เพราะฉะนัน้ การหดัจบัเงือ่นต้นเงือ่นปลายหรอืทีสุ่ดเบือ้งต้นทีส่ดุเบือ้งปลาย

แยกกนัทลีะอย่าง และการหดัจบัทัง้เงือ่นต้นทัง้เงือ่นปลายหรอืทัง้ทีส่ดุเบือ้งต้นทัง้ทีส่ดุ
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เบื้องปลายที่ขนานกันไป ให้เห็นต่อกันไปเชื่อมกันไป ประกอบกันไปดั่งนี้ ในอริยสัจจ์

ทั้ง ๔ ของพระพุทธเจ้า หัดจับเข้าทั้งในสายทุกข์ทั้งในสายดับทุกข์ดั่งนี้แล้ว เป็นการ

หัดให้ได้ญาณคือความหยั่งรู้อันเป็นฝ่ายวิชชา. แต่ว่าฝ่ายอวิชชานั้นก็คือไม่หยั่งรู้ใน

เงื่อนต้นหรือที่สุดเบื้องต้น ในเงื่อนปลายหรือที่สุดเบื้องปลาย ในทั้งเงื่อนต้นหรือที่สุด

เบือ้งต้นทัง้เงือ่นปลายหรอืทีส่ดุเบือ้งปลาย ในอรยิสัจจ์ ๔ ของพระพุทธเจ้าดงัทีผู่ท้ียั่ง

มอีวชิชาเป็นไปอยูน้ี่. คือความไม่รูจั้ก. และในข้อท้ายไม่รูจ้กัธรรมะทีอ่าศยักนับงัเกดิขึน้ 

กค็อืไม่รูจั้กข้อทีเ่งือ่นต้นเงือ่นปลายน้ีต่างอาศยักนัและกนัเป็นไปในเรือ่งทัง้หลาย กร็วม

เข้าในหลักอริยสัจจ์ ๔ นี้แหละ.

ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘



ครั้งที่ ๒๖

อวชิชาโดยสรุป

บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ได้แสดงพระเถราธบิายในข้อสมัมาทฏิฐิ ความเหน็ชอบ ในหมวดว่า รูจ้กัอวชิชา 

รูจ้กัเหตเุกดิอวชิชา รูจ้กัความดบัอวชิชา รูจ้กัทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัอวชิชา. และได้

มีพระเถราธิบายในข้อ อวิชชา ว่าได้แก่

ไม่หยั่งรู้ในทุกข์

ไม่หยั่งรู้ในเหตุเกิดทุกข์

ไม่หยั่งรู้ในความดับทุกข์

ไม่หยั่งรู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์.

ได้แสดงอธิบายเพิ่มเติมในที่นี้อีก ๔ ข้อ ๒ นัย ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ใน

พระสูตรอื่น คือ

ไม่หยั่งรู้ในอดีต

ไม่หยั่งรู้ในอนาคต
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ไม่หยั่งรู้ทั้งในอดีตทั้งในอนาคต

ไม่หยั่งรู้ในธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น

อีกนัยหนึ่งหรืออีกปริยายหนึ่งว่า

ไม่หยั่งรู้ในเงื่อนต้น

ไม่หยั่งรู้ในเงื่อนปลาย

ไม่หยั่งรู้ทั้งในเงื่อนต้นทั้งในเงื่อนปลาย

ไม่หยั่งรู้ในธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น.

รวมเข้าจึงเป็นอวิชชา ๘. แต่อวิชชา ๘ นี้ก็มีข้ออริยสัจจ์ทั้ง ๔ เป็นหลัก. 

และอีก ๔ ข้อนั้น นัยหนึ่งก็ยกเอาอดีตอนาคตขึ้นแสดง อีกนัยหนึ่งก็ยกเอาเงื่อนต้น

เงือ่นปลายขึน้แสดง. แต่เมือ่ยกเอาอดตีอนาคตขึน้แสดงกไ็ม่ยกเอาเงือ่นต้นเง่ือนปลาย 

ขึ้นแสดง. จึงรวมเป็น ๘. หรือเมื่อยกเอาเงื่อนต้นเงื่อนปลายขึ้นแสดงก็ไม่ยกเอาอดีต

หรืออนาคตขึ้นแสดง. จึงรวมเป็น ๘.

อวชิชาเป็นตัวต้นเดมิของอุปกเิลส

และโดยทีข้่ออวชิชานีเ้ป็นข้อส�าคญัในพระพทุธศาสนา ในปฏจิจสมปุบาท คอื

ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น พระพุทธเจ้าเมื่อทรงสาวขึ้นไปก็ถึงอวิชชา. เพราะฉะนั้น

อวชิชาจึงเป็นอนัว่าเป็นปัจจยัแรกท่ีส�าคญัแห่งปัจจยัทีเ่กดิสืบต่อกนัไปโดยล�าดบั จนถึง

ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ เป็นต้น. และเราทั้งหลายได้รู้เรื่องอวิชชา ก็โดยที่

พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสจ�าแนกแจกแจงแสดงสั่งสอนไว้ ถ้าไม่เช่นนั้นก็จะไม่สามารถรู้

เรื่องอวิชชาได้ทั้งที่อวิชชานี้ก็มิได้มีอยู่ที่ไหน มีอยู่ในจิตใจของทุก ๆ คนนี้เอง. ทุก ๆ 

คนจะรูจ้กัหรอืไม่รูจ้กัอวชิชาซึง่นับว่าเป็นตวัต้นเดมิของกเิลสทัง้หลาย อวิชชากค็งมอียู่. 

และเพราะมีอวิชชาอยู่น้ีเอง จึงท�าให้จิตนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติประภัสสรคือผุดผ่องต้อง 

เศร้าหมองไป เพราะอปุกเิลสคอืกเิลสเครือ่งเศร้าหมองท้ังหลายท่ีจรเข้ามา. เพราะฉะนัน้ 

จึงควรพิจารณาใคร่ครวญค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องอวิชชานี้ให้มคีวามเข้าใจ. 
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แม้ว่าจะยงัไม่สามารถรูเ้จาะแทงไปถงึตวัอวชิชา ซึง่มอียู่ในจิตใจของตนเองได้ กย็งัเป็นการ

เริ่มต้นแห่งความรู้ในเรื่องอวิชชานี้. จึงจะได้แสดงอธิบายประมวลกันเข้าอีกครั้งหนึ่ง.

อธบิายทบทวนอวชิชาในอรยิสัจจ์ทั้ง ๔

อวชิชา คอืไม่หยัง่รูใ้นอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ คอืในทุกข์ ในเหตเุกิดทุกข์ ในความดับทุกข์ 

ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ นี้เป็นหลัก. และเพื่อที่จะได้แสดงขยายความถึง 

อริยสัจจ์ท้ัง ๔ น้ี ส�าหรับท่ีจะได้เป็นทางพิจารณาเพื่อท�าความรู้ความเข้าใจ จึงได้มี

แสดงต่อไปอีก ๒ นัย. ยกเอาอดีตอนาคตขึ้นแสดง หรือว่ายกเอาเงื่อนต้นเงื่อนปลาย

ขึ้นแสดง ดั่งที่กล่าวมาแล้ว.

อธิบายโดยปริยายคือทางอันหนึ่ง ไม่หยั่งรู้หรือไม่รู ้จักอดีต ก็คือไม่รู ้จัก 

สาวหลงั ได้แก่เมือ่ประสบผลอยูใ่นปัจจบัุน ก็ไม่รูจั้กจะสาวไปข้างหลงัในอดตีว่าเกดิมา

จากเหตอุะไร. ดัง่นีก้เ็รยีกว่า ไม่รู้จกัอดตี. ผลทีไ่ด้รบัอยู่ในปัจจบุนัจงึเท่ากบัเป็นเงือ่น

ปลาย ส่วนเหตุในอดีตก็เท่ากับเป็นเงื่อนต้น ที่ตรัสแสดงไว้ในนัยที่ ๒.

อกีอย่างหนึง่เมือ่เริม่กระท�าอะไรอยูใ่นปัจจบุนัอนันบัว่าเป็นส่วนเหต ุกไ็ม่รูจ้กั

ที่จะคาดหน้าไปในอนาคต ว่าจะให้เกิดผลต่อไปอย่างไร. การที่จับกระท�าอะไรอยู่ใน

ปัจจุบันที่เป็นกรรมต่าง ๆ เป็นกายกรรม กรรมทางกาย วจีกรรม กรรมทางวาจา 

มโนกรรม กรรมทางใจ อันเป็นส่วนเหตุ ก็เท่ากับว่าเป็นเงื่อนต้น. ส่วนผลที่จะบังเกิด

ข้ึนต่อไปก็เท่ากบัว่าเป็นเงือ่นปลาย. ไม่รูจ้กัคาดหน้าคอืไม่รูจ้กัหยัง่ถงึผลทีจ่ะบงัเกดิขึน้

ข้างหน้า. ดัง่นีจึ้งเรยีกว่า ไม่รู้จกัอนาคต. กเ็ท่ากบัว่า ไม่รูจ้กัเง่ือนปลาย ทีแ่สดงไว้ใน

นัยที่ ๒.

และความทีไ่ม่รูจั้กทีจ่ะโยงอดตีและอนาคตเข้าถึงกนั คือไม่หย่ังรูถึ้งเหตุและผล 

หรือว่าผลและเหตุที่โยงกันอยู่ ก็เรียกว่า ไม่รู้จักท้ังอดีตทั้งอนาคต หรือว่าไม่รู้จัก 

ทั้งเงื่อนต้นทั้งเงื่อนปลาย ดังกล่าวไว้ในนัยที่ ๒.
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ส่วนท่ี ไม่รู้จักธรรมะทีอ่าศัยกันบังเกดิขึน้อนัเรยีกว่าปฏจิจสมปุบาท ธรรมะ

ที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น ก็ได้แก่ไม่รู้จักดังท่ีท่านพระสารีบุตรได้แสดงเถราธิบายมาโดย

ล�าดับดั่งที่ยกมาแสดงไว้ทีละหมวด

จบัต้ังแต่ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ คอืความโศก ความรญัจวนคร�า่ครวญใจ 

เป็นต้น ว่ามีเพราะอะไร. ก็มีเพราะชาติคือความเกิด.

ชาติคือความเกิดมีเพราะอะไร. ก็เพราะภพคือความเป็น.

ภพมีเพราะอะไร. ก็เพราะอุปาทานคือความยึดถือ.

อุปาทานมีเพราะอะไร. ก็เพราะตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก.

ตัณหามีเพราะอะไร. ก็เพราะเวทนา.

เวทนามีเพราะอะไร. ก็เพราะผัสสะ ความกระทบ.

ผัสสะมีเพราะอะไร. ก็เพราะอายตนะ ๖.

อายตนะทั้ง ๖ มีเพราะอะไร. ก็เพราะนามรูป.

นามรูปมีเพราะอะไร. ก็เพราะวิญญาณ.

วิญญาณมีเพราะอะไร. ก็เพราะสังขาร.

สังขารมีเพราะอะไร. ก็เพราะอวิชชา.

รู้จักปฏจิจสมุปบาทหรอืลูกโซ่ที่เป็นอรยิสัจจ์ ๔

เพราะฉะนั้น เมื่อมาถึงอวิชชา อวิชชาจึงเท่ากับเป็นเงื่อนต้น สังขารเท่ากับ

เป็นเงือ่นปลาย. และสงัขารนัน้เองกต้็องไปเป็นเงือ่นต้น วิญญาณเท่ากบัเป็นเงือ่นปลาย. 

ก็ทยอยกันไปดั่งนี้ จนถึงชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ เป็นต้น. และก็อาจกล่าวได้ว่า

อวิชชาน้ันก็เป็นปัจจุบันก่อน และเม่ืออวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารอวิชชาก็เท่ากับ

เป็นอดตี สงัขารกเ็ป็นปัจจบุนั เมือ่สงัขารเป็นปัจจยัให้เกดิวญิญาณสงัขารกเ็ท่ากบัเป็น

อดีต วญิญาณกเ็ป็นปัจจบุนั กโ็ยงกนัไปดัง่นี.้ ซึง่ความรูจ้กัปฏจิจสมุปบาท คอืธรรมะ
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ทีอ่าศยักนับงัเกิดขึน้นี ้ก็กล่าวได้ว่าเป็นอรยิสัจจ์อย่างละเอยีด. แต่ละข้อ ๆ นัน้เท่ากบั

เป็นลูกโซ่อันหนึ่ง ๆ ที่โยงกันไป. อวิชชาก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่ง สังขารก็เท่ากับ

เป็นลูกโซ่อีกอันหนึ่งเป็นต้น โยงกันไปอาศัยกันไป. และท่านพระสารีบุตรได้มาจับ

อธิบายลูกโซ่แต่ละลูกโซ่นี้ แจกออกไปเป็น ๔ เป็น ๔. คือลูกโซ่อันหนึ่ง ๆ ก็เท่ากับ

เป็นอริยสัจจ์ ๔ ไปทุกลูกโซ่. ดังในลูกโซ่ อวิชชา นี้ท่านแจกไปเป็น ๔ ดังที่กล่าวมา 

ข้างต้น คือ

ไม่รู้จักอวิชชา

ไม่รู้จักเหตุเกิดอวิชชา

ไม่รู้จักความดับอวิชชา

ไม่รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอวิชชา.

ลกูโซ่อ่ืน ๆ ถดัไปท่านกแ็จกเป็น ๔ เป็น ๔. คือเป็นอรยิสจัจ์ ๔ ไปทกุลกูโซ่ 

ซึ่งเป็นการแสดงอธิบายอย่างละเอียดพิสดาร. และในปฏิจจสมุปบาทท่ีพระพุทธเจ้า 

ทรงแสดงสัง่สอนนัน้จบลงแค่อวชิชา. แต่ของท่านพระสารบีตุรยังไม่จบ. ยังมีต่อไปอกี 

ลูกโซ่หน่ึง คือว่าในข้อเหตุเกิดอวิชชาที่ท่านชี้เอาว่าได้แก่อาสวะทั้งหลาย. แต่เมื่อถึง 

อาสวะทั้งหลายท่านก็แจกออกไปอีกเป็น ๔ เหมือนกัน. แต่ว่าเหตุเกิดอาสวะนั้น 

คืออะไร. ท่านก็ชี้เอาอวิชชา. ก็วนกลับมาอีก. ก็เป็นอันว่าในพระเถราธิบายนี้มีเพิ่ม 

ปฏจิจสมปุบาทท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ไปอกีเงือ่นหนึง่คอือาสวะ ซึง่จะยงัไม่แสดง

อธิบายในวันนี้ ก็เพียงแต่กล่าวย่อค�าว่าปฏิจจสมุปบาท ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นไว้

เสียก่อนคราวหนึ่ง.

มไีตรลักษณ์เพราะมกีาลเวลา

เพราะฉะนั้น อวิชชา ๘ นี้จึงมีอริยสัจจ์ ๔ เป็นหลัก และอีก ๔ ข้อข้างหลัง 

ก็มี ๒ นัยดังที่กล่าวมาแล้ว. แต่ก็มีความอธิบายที่สัมพันธ์กัน อีก ๔ ข้อ ๒ นัย  

ข้างหลงันัน้ก็เป็นการอธบิายอรยิสัจจ์ ๔ น้ันเอง อนัเกีย่วด้วยกาลเวลา เก่ียวด้วยเงือ่น. 

การจับท�าความเข้าใจในอริยสัจจ์ ๔ อาศัยกาลเวลา อาศัยเงื่อน คือพิจารณาอาศัย 
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กาลเวลา อาศัยเง่ือน ย่อมจะท�าให้มีความเข้าใจในอริยสัจจ์ ๔ นี้ได้มากขึ้นหรือได ้

ง่ายข้ึน. ข้อทีค่วรอธิบายเพิม่เตมิกคื็อ กาลเวลานัน้ย่อมควบคู่กนัไปกบัไตรลกัษณ์ คือ 

อนิจจตา ความไม่เที่ยง หรืออนิจจลักษณะ เครื่องก�าหนดหมายว่าไม่เที่ยง.

ทุกขตา ความเป็นทุกข์ หรือทุกขลักษณะ เครื่องก�าหนดหมายว่าเป็นทุกข์.

อนัตตตา ความเป็นอนัตตา หรืออนัตตลักษณะ เครื่องก�าหนดหมายว่าเป็น

อนัตตา.

ความเป็นไตรลักษณ์ย่อมมี ก็เพราะมีกาลเวลา คือมีอดีตมีอนาคตมีปัจจุบัน. 

สังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลาย เป็นสังขารขึ้นก็เพราะอาศัยกาลเวลา จึงได้เป็น

สังขารขึ้นมาคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่ง. และเมื่อเป็นสังขารขึ้นมาก็ต้องเป็นไตรลักษณ์. 

คือสังขารนี้เองแสดงตัวออกว่าอนิจจะ ไม่เที่ยง ต้องเกิดดับ ทุกขะ เป็นทุกข์  

ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลง เป็นอนตัตา บงัคบัให้เป็นไปตามปรารถนามไิด้ มใิช่ตวัเรา 

ของเราอย่างแท้จริง เพราะว่ากาลเวลานั้นล่วงไป ๆ อยู่เสมอ. ปัจจุบันนั้นเป็นปัจจุบัน

ขึน้มาแล้วกเ็ป็นอดตีคอืล่วงไป. ส่วนทีย่งัไม่มาถงึเป็นอนาคต. อนาคตกม็าเป็นปัจจบุนั.  

เป็นปัจจุบันแล้วก็เป็นอดีต. เพราะฉะนั้น มีปัจจุบันก็เพราะมีอนาคต และเพราะมี

ปัจจุบันจึงมีอดีต.

สังขารขึ้นอยู่กับกาลเวลา

กาลเวลาจงึเลือ่นไป ๆ อยูท่กุขณะ ไม่มหียดุ. สงัขารคอืสิง่ผสมปรงุแต่งทัง้หลาย

ซึง่มชีาตเิป็นเบือ้งต้น จงึต้องมชีรา ต้องมมีรณะ. ถ้าหากว่ากาลเวลานีห้ยดุได้ ไม่เลือ่น

ไป ๆ ความไม่เที่ยงของสังขารก็ต้องหยุดได้. เช่นเมื่อเกิดเป็นเด็กออกมา กาลเวลา

หยุดอยู่เพียงนั้น ก็คงเป็นเด็กอยู่นั่นแหละ. หรือว่าเมื่อเติบโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาว 

กาลเวลาหยุดอยู่แค่นั้น ก็คงเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่นั่นแหละ. เมื่อเป็นคนแก่ กาลเวลา

หยุดอยูแ่ค่นัน้ กเ็ป็นคนแก่อยูน่ัน่แหละ. แต่นีก่าลเวลาไม่หยุด. กาลเวลาท่ีมาถึงจ�าเพาะ

หน้าเป็นปัจจบุนั ท่ียงัไม่มาถงึเป็นอนาคต ทีล่่วงไปกเ็ป็นอดตี. ปัจจบุนันัน้มาจากอนาคต 

อดีตก็มาจากปัจจบัุน ท้ังอดตีท้ังอนาคตท้ังปัจจบัุนไม่มหียดุ. เพราะฉะนัน้ ความไม่เทีย่ง
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ของสังขารทั้งหลาย ความเป็นทุกข์ เป็นอนัตตาของสังขารทั้งหลาย จึงไม่มีหยุด.  

คนเราจึงต้องมีอายุ ๑ ขวบ ๒ ขวบ ๓ ขวบ ๔ ขวบ เป็นต้น. สมมติว่า ถ้ากาลเวลา

หยดุอยูแ่ค่เมือ่อายุ ๔ ขวบ กค็ง ๔ ขวบอยูน่ัน่แหละ ดงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว. แต่หาเป็น 

เช่นนั้นไม่. อายุก็ต้องล่วงไป ๆ จนในที่สุดก็ถึงเวลาที่แตกสลาย. ชาติ ชรา มรณะ 

อันเป็นความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาของสังขารทั้งหลายนี้ จึงเป็นไปตาม 

กาลเวลา. กาลเวลานีเ้องกเ็ป็นตวัไม่เท่ียง เป็นตวัทกุข์ เป็นตวัอนตัตาด้วย. เพราะฉะนัน้ 

จึงได้มีพระพุทธภาษิตตรัสเอาไว้ว่า

กาลเวลาย่อมกินสรรพสัตว์ทั้งหลายพร้อมทั้งตัวเอง.

คือกาลเวลาน้ีกินผู้ท่ีเกิดมาคือสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วย และกินตัวเองด้วย.  

สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเกิดมาก็ต้องตกอยู่ในไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา.  

กาลเวลาเองกเ็ป็นอนจิจงัทกุขงัอนตัตา กนิสรรพสตัว์ทัง้หลายด้วย กินตัวเองด้วยดัง่นี.้ 

เพราะฉะนัน้ ทกุ ๆ สิง่ทีย่งัขึน้อยูแ่ก่กาลเวลา คอืเป็น กาลโิก ประกอบด้วยกาลเวลา 

ย่อมตกอยู่ในทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์ทั้งนั้น เป็น สังขาร ทั้งนั้น.

ส่วนธรรมชาติที่พ้นจากกาลเวลา จึงจะเป็นวิสังขาร คือไม่ใช่สิ่งผสมปรุงแต่ง

อันได้แก่นิพพาน อันเป็นอมตธาตุ ธาตุที่ไม่ตาย. ทุก ๆ สิ่งที่ขึ้นอยู่แก่กาลเวลานั้น 

ต้องเกดิแก่ตายท้ังนัน้ จะเป็นเทพกต็าม เป็นมนษุย์กต็าม เป็นพรหมกต็าม ข้ึนอยูแ่ก่ 

กาลเวลา ต้องเกิดแก่ตายท้ังนั้น. แต่ธรรมชาติที่อยู่เหนือกาลเวลา เป็น อกาลิโก  

ไม่ประกอบด้วยกาลเวลาเป็น วิสังขาร คือนิพพาน เป็นอมตธาตุ ธาตุที่ไม่ตาย ก็คือ

เป็นธรรมชาติที่พ้นจากกาลเวลาเป็นอกาลิโก.

สัจจธรรมไม่ประกอบด้วยกาลเวลา

ธรรมะของพระพทุธเจ้าเป็นอกาลโิก ไม่ประกอบด้วยกาลเวลา ต้ังต้นแต่ธรรมะ

ที่เป็นสัจจะคือความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ซึ่งตรัสเรียกว่าเป็น

ธรรมฐิติ ความตั้งอยู่แห่งธรรม
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ธรรมนิยาม ความก�าหนดแน่แห่งธรรม.

คอืเป็นธรรมชาติธรรมดา ซึง่เรียกอกีค�าหนึง่ว่า ธาต ุซึง่แปลว่า ทรงอยู ่ด�ารงอยู.่ 

มีความหมายเช่นเดียวกับค�าว่า ธรรม ที่แปลว่า ทรงอยู่ ด�ารงอยู่ ดังที่มีตรัสเอาไว้ใน 

ธรรมนิยามสูตร ว่า 

พระตถาคตพุทธเจ้าจะทรงอุบัติขึ้นหรือไม่ทรงอุบัติข้ึนก็ตาม ธาตุนั้นซ่ึงเป็น

ธรรมฐิติ ความตั้งอยู่แห่งธรรม ธรรมนิยาม ความก�าหนดแน่แห่งธรรม ก็ตั้งอยู ่

ด�ารงอยู่แล้ว. อันได้แก่ข้อที่สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง ข้อที่สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ข้อที่

สังขารทั้งปวงเป็นอนัตตามิใช่อัตตาตัวตน ข้อที่วิสังขารทั้งปวงเป็นอนัตตามิใช่อัตตา 

ตวัตน ซึง่ตรัสรวมเรียกว่า ข้อท่ีธรรมท้ังหลายเป็นอนตัตา มใิช่อตัตาตวัตน. พระตถาคต

พุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธาตุนั้นคือธรรมฐิติธรรมนิยามนั้นแล้ว จึงได้ตรัสจ�าแนกแจกแจง 

แสดงเปิดเผยกระท�าให้ตื้น เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจว่า สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวง 

เป็นทกุข์ ธรรมทัง้ปวงเป็นอนตัตา คอืทัง้สงัขารธรรมทัง้วสิงัขารธรรมเป็นอนัตตา ด่ังนี.้

ข้อที่เป็นสัจจะคือความจริง ซ่ึงเป็นธรรมชาติธรรมดาดังกล่าวนี้ไม่ขึ้นอยู่แก่

กาลเวลา เป็นอกาลิโกไม่ประกอบด้วยกาลเวลา เมื่อไร ๆ ก็คงเป็นอยู่อย่างนี้ คือ  

ข้อท่ีสังขารท้ังปวงไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์  

เป็นอนัตตาอยู่อย่างนี้ ไม่มีที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น.

วสิังขารหรอืนพิพานอยู่เหนอืกาลเวลา

เพราะฉะน้ัน สจัจธรรม ธรรมะท่ีเป็นสจัจะคือความจรงิทีเ่ป็นธรรมชาตธิรรมดา

ด่ังน้ีจึงเป็นอกาลโิก. และจตินีเ้องทีไ่ด้สดบัฟังธรรมะทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอน ได้ปฏบัิติ

จนก�าจัดอวิชชาได้หมดสิ้น เป็นวิชชาบังเกิดขึ้น วิมุตติหลุดพ้นจากอาสวะทั้งสิ้น  

ก็บรรลุถึงวิสังขารคือนิพพาน เพราะสิ้นตัณหาทั้งหลาย ก็บรรลุถึงความเป็นอมตธาตุ 

อมตธรรม ธรรมะที่ไม่ตาย อยู่เหนือกาลเวลา เป็นอกาลิโกไม่ประกอบด้วยกาลเวลา 

พ้นจากภาวะท่ีเป็นสังขารซ่ึงขึ้นอยู่แก่กาลเวลา ซึ่งตรัสว่าไม่เกิดอีก เพราะความเกิด

อีกนั้นก็เกิดเป็นสังขารต้องขึ้นอยู่แก่กาลเวลา เมื่อขึ้นอยู่แก่กาลเวลาก็ต้องตกอยู ่
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ในไตรลักษณ์เกิดแก่เจ็บตาย. เพราะฉะนั้น เกี่ยวแก่กาลเวลานี้ เมื่อท�าความเข้าใจ 

ให้ดีพร้อมกับเงื่อนทั้งหลายซึ่งอาศัยกันอยู่สัมพันธ์กันอยู่ ย่อมจะท�าให้เข้าใจใน 

อริยสัจจ์ทั้ง ๔ ของพระพุทธเจ้าได้ดีขึ้น และสามารถที่จะจับกาลเวลาได้ถูกต้อง.

รู้จักที่จะสาวหลัง ในเมื่อประสบผลที่เป็นไปอยู่ในปัจจุบันได้ถูกต้อง

รูจ้กัท่ีจะคาดหน้า คือเม่ือกระท�าอะไรท่ีเป็นส่วนเหตอุยูใ่นปัจจบุนั กจ็ะคาดไป

ข้างหน้าได้ถูกว่าจะให้เกิดผลอย่างไร.

เป็นการจบัเงือ่นได้ถกูต้องทัง้ในด้านท่ีเป็นสายทุกข์ท้ังในด้านท่ีเป็นสายดบัทุกข์.

ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘



ครั้งที่ ๒๗

ความรู้จักอาสวะ

บัดน้ี จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ได้แสดงข้อสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรมาโดยล�าดับ 

ถึงหมวดสุดท้ายที่ภิกษุทั้งหลายได้กราบเรียนถามท่าน ว่ายังมีปริยายคือทางแสดง 

อย่างอื่นแห่งข้อสัมมาทิฏฐิต่อไปอีกหรือ. ท่านพระสารีบุตรก็กล่าวตอบว่ายังมีปริยาย

คือทางแสดงอย่างอื่นต่อไปอีก. และท่านก็ได้แสดงอธิบายต่อไป อันนับว่าเป็นหมวด

สุดท้ายว่าสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ก็คือรู้จักอาสวะ รู้จักเหตุเกิดอาสวะ รู้จัก 

ความดับอาสวะ รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะ. เมื่อท่านให้หัวข้อไว้เป็น ๔  

ดั่งนี้แล้ว ก็ได้ให้อรรถาธิบายต่อไปว่า

รู้จักอาสวะ อาสวะมี ๓ คือ กามาสวะ อาสวะคือกาม ภวาสวะ อาสวะคือ

ภพ อวิชชาสวะ อาสวะคืออวิชชา

รู้จักเหตุเกิดอาสวะ คือเพราะอวิชชาเกิด อาสวะทั้งหลายจึงเกิด

รู้จักความดับอาสวะ คือรู้จักว่าเพราะอวิชชาดับ อาสวะจึงดับ

รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะ ก็คือรู้จักมรรคคือทางที่มีองค์ ๘ มี 

สัมมาทิฏฐิเป็นต้น.

จะได้แสดงอธิบายในข้ออาสวะ.
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อาสวะและอนุสัยเป็นกเิลสอย่างละเอยีด

กิเลสที่ดองจิตสันดาน ที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดาน ได้ชื่อ อาสวะ จัดเป็น

กเิลสอย่างละเอยีด. และกเิลสอย่างละเอียดนีมี้เรยีกชือ่อีกค�าหนึง่ว่า อนสุยั คอืกเิลส

ที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอ. อนุสัยนี้ก็แจกเป็น ๓ อีกเหมือนกัน คือ 

ราคานุสัย อนุสัยคือราคะ

ปฏิฆานุสัย อนุสัยคือปฏิฆะ

อวิชชานุสัย อนุสัยคืออวิชชา

เป็นกิเลสอย่างละเอียดอีกเช่นเดียวกัน. ค�าว่าอาสวะกับอนุสัยนี้ แม้ว่าจะมี 

ชื่อเพี้ยนกันอยู่ก็มีความหมายเป็นอย่างเดียวกัน. เมื่อแสดงถึงอาสวะก็หมายถึงอนุสัย

รวมอยูด้่วย. เมือ่แสดงถงึอนสุยัคอืเมือ่ยกอนสุยัขึน้แสดง กห็มายถงึอาสวะรวมอยูด้่วย. 

เพราะฉะน้ัน แม้จะแสดงช่ือใดชื่อหนึ่ง ก็เป็นอันว่าหมายถึง ๒ นี้รวมอยู่ด้วยกัน.  

และเมือ่กล่าวว่า อาสวอนสุยัเป็นกิเลสอย่างละเอยีด กย่็อมจะมกีเิลสอย่างหยาบ และ

กิเลสอย่างกลางอีกด้วย ซึ่งก็ได้มีแสดงไว้.

กเิลสอย่างหยาบหรอือกุศลมูล

กเิลสอย่างหยาบ นัน้เรยีกว่า วตีกิกมกเิลส คอืกเิลสทีเ่ป็นเหตใุห้ล่วงละเมิด

ออกไปทางไตรทวาร ส�าเร็จเป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ได้แก่ โลภะ โทสะ 

โมหะ หรือว่า ราคะ โทสะ โมหะ อย่างแรงที่เป็นตัวอกุศลมูล คือเป็นรากเหง้าของ

อกศุลทัง้หลาย กไ็ด้แก่รากเหง้าของอกศุลกรรม ดงัทีเ่รยีกว่าอกศุลกรรมบถ ทางของ

กรรมที่เป็นอกุศล.

อกศุลกรรมบถ ทางของกรรมทีเ่ป็นอกศุลนัน้กแ็จกเป็น ๓ คอืเป็นกายกรรม 

๓ วจีกรรม ๔ และมโนกรรม ๓.

กายกรรม ๓ นั้นได้แก่ ปาณาติบาต ท�าสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไป คือฆ่าสัตว์

ตดัชวีติ อทนินาทาน ถอืเอาสิง่ของทีเ่จ้าของมิได้ให้ ด้วยจติใจเป็นขโมยคือจติใจคิดจะลัก 
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กาเมสุมิจฉาจาร ประพฤติผิดในกามทั้งหลาย.

วจีกรรม ๔ ก็คือ มุสาวาท พูดเท็จ ปิสุณาวาท พูดส่อเสียด ผรุสวาท  

พูดค�าหยาบ สัมผัปปลาปวาท พูดโปรยประโยชน์ คือพูดเพ้อเจ้อเหลวไหล.

มโนกรรม ๓ ก็คืออภิชฌา โลภเพ่งเล็งทรัพย์สิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน 

พยาบาท มุง่ร้ายปองร้ายหมายล้างผลาญ มจิฉาทฏิฐ ิเหน็ผดิจากท�านองคลองธรรม คอื

เหน็ว่าไม่เป็นอนัท�า หรอืไม่มกีารท�ากรรม คือกรรมท่ีกระท�าไม่มีบญุ ไม่มีบาป

เห็นว่าไม่มีเหตุ คือผลที่ได้รับเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นความเสื่อมเป็น 

ความเจริญต่าง ๆ ไม่มกีรรมทีท่�าดหีรอืกรรมชัว่เป็นเหต ุแต่ว่าผลทัง้ปวงเหล่านี ้บงัเกดิ

ขึ้นตามคราวตามความบังเอิญเป็นต้น ไม่มีกรรมดีกรรมชั่วที่ท�าไว้มาเป็นเหตุ

เหน็ว่าทกุ ๆ อย่างไม่มี คือข้อท่ีนับถือว่ามารดาบดิามคีณุนัน้กไ็ม่ม ีข้อทีถื่อว่า

ท�าทานหรือบูชาต่าง ๆ มีผลนั้นก็ไม่มี ไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีประพฤติชอบ 

เพราะว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าดีสิ่งที่เรียกว่าชอบ ไม่มีโลกนี้ ไม่มีโลกหน้าเป็นต้น.

อกุศลกรรมบถ ทางของกรรมที่เป็นอกุศล ย่อมประกอบด้วยกายกรรม ๓ 

วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ ดังกล่าว. บังเกิดขึ้นก็เพราะมีเจตนาอันประกอบด้วยกิเลส 

กองโลภ กองโกรธ กองหลง ดังกล่าว ซึ่งเป็นกิเลสอย่างหยาบ คือบังเกิดขึ้นรุนแรง 

จนถงึให้ละเมดิออกไปทางกายทวารเป็นกายกรรม ทางวจทีวารเป็นวจกีรรม ทางมโนทวาร

เป็นมโนกรรมดังกล่าว. จึงเรียกว่า วีติกกมกิเลส กิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิด.

พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเรียกไว้อีกชื่อหนึ่งว่า กรรมกิเลส ที่ตรัสแสดงเอาไว้ ๔ 

คือ ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร และ มุสาวาท จะแปลว่ากรรมที่ 

เศร้าหมองก็ได้ แปลว่ากิเลสที่เป็นเหตุให้กระท�ากรรมทั้ง ๔ ข้อนี้ก็ได้ คือปรากฏ 

ออกมาเป็นปาณาติบาต เป็นต้น ซึ่งก็ปรากฏออกมาจากจิตใจนี้เอง อันประกอบด้วย

โลภโกรธหลงอย่างรุนแรง. และเม่ือจับแสดงถึงกิเลสอย่างรุนแรงท่ีบังเกิดขึ้นในจิตใจ 

ในขณะท่ีประกอบกรรมอันเป็นอกศุลกรรมบถหรือท่ีเป็นกรรมกิเลสดงักล่าวนัน้ กเ็รยีก

ว่าเป็นกิเลสอย่างหยาบหรือวีติกกมกิเลส กิเลสท่ีเป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกทาง 

ไตรทวาร เป็นกรรมทั้ง ๓ ดังกล่าวนั้น.
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นวิรณ์หรอืกเิลสอย่างกลาง

กิเลสอย่างกลาง คือกิเลสที่บังเกิดขึ้นเป็นนิวรณ์อยู่ในจิตใจ คือท�าจิตใจไม่ให้

พบกบัความสงบ และท�าปัญญาให้เสยีให้ทราม คอืไม่ให้เกดิปัญญา ทีเ่รยีกว่า นวิรณ์. 

หรอืทีเ่รยีกว่า ปรยิฏุฐานะ คอืกเิลสทีบ่งัเกดิขึน้ท�าจติใจให้กลัดกลุม้วุ่นวายกระสับกระส่าย 

จึงใช้ค�าว่าปรยิฏุฐานะ ทีม่าจากค�าว่าปล้นสะดม. โจรทีเ่ข้าปล้นสะดมในบ้านเรอืนของ

ผูใ้ด กท็�าให้เกดิความโกลาหลอลหม่านเดอืดร้อนวุน่วาย ทรพัย์สนิเสยีหายหรอืตลอด

ถงึเสยีชวีติเลอืดเนือ้. กเิลสทีบั่งเกดิขึน้ในจิตใจกป็ล้นจติใจ ท�าจติใจให้วุ่นวายกระสับกระส่าย

เดือดร้อนท�าลายธรรมะในจิตที่เป็นส่วนดีส่วนชอบต่าง ๆ เหมือนอย่างโจรเข้าปล้น

ท�าลายทรัพย์สินต่าง ๆ. ที่เรียกว่าเป็นกิเลสอย่างกลางนั้นก็เพราะบังเกิดข้ึนในจิตใจ 

ไม่ถึงให้ละเมิดล่วงออกไปทางไตรทวารเป็นกรรมดังกล่าว. พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง

นิวรณ์เอาไว้ ก็คือ

กามฉันท์ ความพอใจรักใคร่ในกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ  

ทีน่่ารกัใคร่ ปรารถนาพอใจทัง้หลาย หรอืว่าความพอใจรักใคร่ด้วยอ�านาจของกาม คอื

ความใคร่ความปรารถนาทั้งหลาย.

พยาบาท ความโกรธแค้นขัดเคือง

ถีนมิทธะ ความง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม

อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านร�าคาญใจ. และ

วิจิกิจฉา ความเคลือบแคลงสงสัย.

กย่็อลงในกเิลสกองโลภโกรธหลงหรอืราคะโทสะโมหะนัน่แหละ. ทีน่บัว่าเป็น

อย่างกลางก็คือ บังเกิดขึ้นในจิตใจ เป็นนิวรณ์อยู่ในจิตใจ ท�าจิตใจให้กลัดกลุ้ม ท�าให้

ไม่ได้สมาธิ ท�าให้ไม่ได้ปัญญา. การปฏิบัติทางกรรมฐานแต่ว่าไม่ค่อยได้สมาธิไม่ค่อย

ได้ปัญญาก็เพราะนิวรณ์นี้เอง หรือปริยุฏฐานกิเลสเหล่าน้ีเอง ไม่สงบไปจากจิตใจ  

ยังบังเกิดขึ้นอยู่ในจิตใจเป็นนิวรณ์อยู่ในจิตใจ เป็นปริยุฏฐานะ คือปล้นจิตใจอยู่.  

เพราะฉะนั้น จิตใจจึงไม่ได้สมาธิ ไม่ได้ปัญญา. แต่เมื่อสงบนิวรณ์เสียได้ หรือว่าสงบ

ปริยุฏฐานะ คือกิเลสที่ปล้นจิต ท�าจิตใจที่กลัดกลุ้มวุ่นวายนี้เสียได้ นั่นแหละจึงจะได้

สมาธิ จึงจะได้ปัญญา. การปฏิบัติกรรมฐานจึงจะส�าเร็จเป็นขั้นตอนขึ้นไปได้.
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อาสวะ ๓ และอนุสัย ๓

กิเลสอย่างละเอียด ก็ได้แก่ อาสวะ ๓ คือ กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ

หรือ อนุสัย ๓ คือราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย ดังที่กล่าวแล้ว. ส�าหรับ 

อาสวะและอนุสัยอันเป็นกิเลสอย่างละเอียดที่แสดงไว้เป็น ๒ ชื่อนี้.

กามาสวะและราคานุสัย

ข้อที่ ๑ ในส่วนอาสวะ ก็ได้แก่ กามาสวะ อาสวะคือกาม

 ในส่วนอนุสัย ก็ได้แก่ ราคานุสัย อนุสัยคือราคะ.

กาม แปลว่า ใคร่. ราคะ แปลว่า ติด คือติดใจ. กามกับราคะนั้นก็หมายถึง 

กิเลสกองความยินดีด้วยกัน. ราคะความใคร่ก็เป็นกิเลสกองยินดี. ราคะความติดใจ  

ก็เป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกัน. เพราะฉะนั้น แม้ว่าชื่อจะต่างกัน ก็มีความหมาย

เป็นอันเดียวกัน.

ภวาสวะและปฏฆิานุสัย

ข้อที่ ๒ ในส่วนอาสวะ ได้แก่ ภวาสวะ อาสวะคือภพ ที่แปลว่าความเป็น

ความเป็นนั่นความเป็นนี่ ตั้งต้นแต่ความเป็นเราเป็นของเรา อันเรียกว่า อัสมิมานะ 

หรืออัสมิทิฏฐิ หรือว่าเรียกรวมกันว่า อัสมิมานะทิฏฐิ ความเห็นนับถือว่า เรามี  

เราเป็น คอื เป็นเราเป็นของเรา. นีเ่ป็นตวัภวะหรอืตัวภพ ซึง่เป็นต้นเดมิในทกุ ๆ คน. 

เมือ่มเีรามขีองเรา เป็นเราเป็นของเราขึน้ เรานีเ้องกเ็ป็นนัน่เป็นนีต่่อไปอกี. เพราะฉะนัน้ 

จึงต้องมีเรา คือเป็นเราขึ้นก่อนซึ่งเป็นตัวภพซึ่งเป็นต้นเดิม. นี้คือภพ.

ในส่วนอนุสัยข้อ ๒ ได้แก่ ปฏิฆานุสัย อนุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบ

กระทัง่. ดถู้อยค�าแล้วต่างกนั แต่ว่าเมือ่ดคูวามสมัพนัธ์ย่อมจะเห็นว่าสัมพนัธ์กนัอย่าง
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ใกล้ชดิ. คอืว่าจะต้องมีภพ ความเป็น เป็นนัน่เป็นนี ่ตัง้ต้นแต่เป็นเราขึน้มา จงึมปีฏฆิะ

ขึน้มาได้ คอืมีท่ีกระทบกระท่ัง. ตวัเราท่ีเป็นตวัภพนีแ้หละเป็นทีก่ระทบกระทัง่ ความกระทบ

กระทั่งจึงมีได้. ถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่ง ปฏิฆะ คือความกระทบกระทั่ง 

กม็ขีึน้ไม่ได้. เพราะฉะน้ัน ภพกับปฏิฆะน้ันจงึสัมพนัธ์กนัดัง่น้ี. และเมือ่ยกขึน้ว่าปฏฆิะ

ความกระทบกระทั่ง ก็ต้องหมายว่าต้องมีสิ่งที่เป็นที่กระทบกระทั่ง คือมีตัวเราอันเป็น

ภพอันเป็นท่ีกระทบกระท่ัง. หรือเม่ือกล่าวว่าภพความเป็นนั่นเป็นนี่ตั้งต้นแต่เป็นเรา 

กต้็องหมายถึงว่าจะต้องมีความกระทบกระทัง่ข้ึนได้แล้ว เพราะมทีีก่ระทบกระท่ัง. ฉะนัน้ 

จะยกขึน้ว่าภพหรือยกขึน้ว่าปฏิฆะ กย่็อมเป็นอนัเดยีวกนัมคีวามเนือ่งถงึกนั. ดงัจะพงึ

เห็นได้ว่า บุคคลทั่วไปเมื่อมีใครมาสรรเสริญว่า นาย ก. นาง ข. ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้. 

ตัวนาย ก. นาง ข. นั่นย่อมมีตัวภพ ความเป็นนั่นเป็นนี่. ตั้งต้นแต่เป็นเรา คือมีตัว

เราอยู่ในนาย ก. นาง ข. อันเป็นตัวภพซึ่งเป็นต้นเดิมดังกล่าวนั้น. ตัวเราซึ่งนาย ก.  

นาง ข. นั้นก็ออกรับค�าสรรเสริญ. ค�าสรรเสริญนั้นก็แปลว่ามีที่กระทบเพราะว่าม ี

ตัวเราของนาย ก. นาง ข. ออกรับ ก็มีปฏิฆะ คือ การกระทบขึ้น แต่ว่าเป็นการ

กระทบในด้านท�าให้ยินดี เพราะเป็นค�าสรรเสริญ. แต่ถ้าเป็นค�านินทาว่าร้าย ตัวเรา 

ของนาย ก. นาง ข. ก็ออกรับ. ค�านินทานั้นก็มากระทบตัวของนาย ก. นาง ข. เข้า 

ก็เกิดความขัดใจยินร้าย. แต่ถ้าหากว่านาย ก. นาง ข. นั้นไม่มีตัวเราออกรับ.  

ค�าสรรเสริญหรือนินทาของใคร ๆ นั้นก็ไม่มากระทบ เพราะว่านาย ก. นาง ข.  

นั้นไม่เอาตัวออกรับ. เม่ือไม่เอาตัวเราออกรับ ค�านินทาหรือสรรเสริญทั้งปวงนั้นก็ 

ผ่านไป ๆ ไม่ท�าให้บังเกิดความยินดีไม่ท�าให้บังเกิดความยินร้าย เพราะว่าไม่มีตัวเรา

ของนาย ก. นาง ข. ออกรับการกระทบแห่งค�าสรรเสริญหรือค�านินทาดังกล่าว.

รู้จักภพกับปฏฆิะว่าเป็นสิ่งที่เนื่องกัน

เพราะฉะนั้น เมื่อพิจารณาดูที่จิตใจของตนเองและของทุก ๆ คนแล้ว ก็จะ

รู้สึกได้ว่าเป็นเช่นนี้. เวลาใครเขามายกย่องก็พอใจก็เพราะมีตัวเราออกรับ. มีใครเขา

มานินทาว่าร้ายก็ขัดแค้นโกรธเคืองก็เพราะมีตัวเราออกรับ คือออกรับการกระทบ  
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การกระทบก็บังเกิดขึ้นอันเรียกว่าปฏิฆะน้ัน. เพราะฉะน้ัน ผู้ปฏิบัติธรรมะจึงต้องท�า

สติให้มีความรู้ดั่งนี้ และไม่เอาตัวเราออกรับ แต่ว่ารู้ ได้ยิน เห็น แต่ไม่เอาตัวเรา

ออกรับ. เมื่อไม่เอาตัวเราออกรับ การกระทบก็ไม่มี การกระทบที่เรียกว่าปฏิฆะนั้นก็

ไม่ม ีกไ็ม่ท�าให้จติใจบงัเกดิความขึน้ลง. จติใจคงสงบเป็นปกตใินเมือ่ไม่มปีฏฆิะคอืการ 

กระทบ. ความยินดคีวามยินร้ายต่าง ๆ ตลอดจนถึงกรรมต่าง ๆ ทีสื่บเนือ่งไป กบั็งเกดิ

ข้ึนเพราะมีตัวเรานี้แหละออกรับ ปฏิฆะคือการกระทบก็บังเกิดขึ้น. เพราะฉะนั้น  

ภพกับปฏิฆะนี้จึงเนื่องกันดั่งนี้.

อวชิชาสวะและอวชิชานุสัย

ส่วนในข้อที ่๓ น้ัน กไ็ด้แก่ อวชิชาสวะ อาสวะคอือวิชชา และ อวชิชานสุยั 

อนุสัยคืออวิชชา ซึ่งเป็นอันเดียวกัน.

ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๑๓ มีนาคม ๒๕๒๘



ครั้งที่ ๒๘

ความรู้จักอาสวะ (ต่อ)

บัดน้ี จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

จะแสดงอธิบายข้อ อาสวอนุสัย ต่อไป.

กเิลสกามและวัตถุกาม

อาสวะ ๓ กามาสวะ อาสวะคือกาม. กามนั้นมี ๒ อย่าง คือ

กิเลสกาม กามคือความใคร่ที่เป็นตัวกิเลส กับ

วัตถุกาม กามคือวัตถุอันหมายถึงพัสดุหรือส่ิงที่น่าใคร่ ที่ใคร่ ที่ปรารถนา 

ที่พอใจทั้งหลาย.

วตัถกุาม กามคือพสัด ุดงักล่าวย่อมเกดิข้ึนจากกเิลสกาม กามทีเ่ป็นตวักเิลส 

คือความใคร่ท่ีบังเกิดขึ้นในจิตใจ. ต้องมีกิเลสกามขึ้นก่อน และเม่ือกิเลสกามไปใคร่

ปรารถนาต้องการซึง่พสัดหุรอืส่ิงอนัใด พัสดหุรือส่ิงอันนัน้กไ็ด้ชือ่ว่าวัตถุกาม. ถ้าหากว่า

ไม่มีความใคร่ในจิตใจ หรือว่าความใคร่ในจิตใจไม่มีบังเกิดขึ้นในส่ิงอันใด ส่ิงอันนั้น 
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ก็ไม่เป็นวัตถุกาม. และวัตถุกาม กามคือวัตถุหรือพัสดุหรือสิ่งที่ใคร่ที่ปรารถนาที ่

พอใจนั้น ก็รวมเข้าใน กามคุณทั้ง ๕ โดยมาก คือ

รูป ที่ตาเห็น

เสียง ที่หูได้ยิน

กลิ่น ที่จมูกได้ทราบ

รส ที่ลิ้นได้ทราบ และ

โผฏฐัพพะ สิ่งถูกต้องที่กายได้ถูกต้อง.

โดยมากแสดงเอาไว้ ๕ และเรียกอกีชือ่หนึง่ว่า กามคุณ เพราะว่าคนโดยมาก

นั้นติดในข้อที่เป็นคุณ คือข้อที่น่าพอใจน่ารักใคร่ปรารถนา ในรูป เสียง กล่ิน รส 

โผฏฐัพพะ สิ่งถูกต้องเหล่านี้ มักจะมองไม่เห็น กามาทีนพ คือโทษของกาม  

ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสสอนไว้เนือง ๆ ว่า กามทั้งหลายมีส่วนท่ีน่าพอใจหรือจะ 

เรียกว่า คุณน้อย แต่ว่ามีอาทีนพคือโทษมาก. และได้ตรัสแสดงจ�าแนกโทษไว้ต่าง ๆ. 

และแม้จะตรัสแสดงโทษของกามไว้ต่าง ๆ แล้วเป็นอันมาก ก็ยังมีประวัติแสดงไว้ว่า 

ได้มีภิกษุสามเณรบางรูปไม่แลเห็นโทษกล่าวคัดค้านค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  

ว่าข้อทีพ่ระพุทธเจ้าตรสัไว้ว่ามีโทษน้ันหาได้มโีทษจรงิไม่ จนถึงเป็นเหตใุห้ภกิษทุัง้หลาย

พากนัตเิตยีนและกราบทลูพระพทุธเจ้า. พระพทุธเจ้ากไ็ด้ตรสัโอวาทส่ังสอนจนถงึบญัญตัิ

เป็นพระวนิยัไว้บางข้อ เกีย่วกบัเรือ่งคดัค้านค�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้านี.้ ข้อทีค่ดัค้าน

น้ันข้อหน่ึงกค็อืเรือ่งกามนีแ้หละ ทีย่งัพากนัมองเหน็แต่ส่วนทีเ่ป็นกามคณุ แต่ว่ากามโทษ 

โทษของกาม นั้นมักจะมองกันไม่เห็น.

รู้จักกามที่เป็นอาสวะ

และ กามทีเ่ป็นอาสวะ หมายถงึกามคอืความใคร่ ทีเ่ป็นกเิลสซึง่ดองจติสันดาน

อยู่ในภายใน. โดยปกตินั้นทุกคนก็ย่อมไม่รู้สึกในกามที่เป็นอาสวะนี้ของตนที่มีอยู่  

เพราะเป็นอย่างละเอียด. เพราะฉะนั้น ท่านจึงมีเปรียบว่าเหมือนอย่างตะกอนที่นอน

อยู่ก้นตุ่ม. น�้าในตุ่มก็ดูใสสะอาด ในเมื่อตะกอนนั้นนอนอยู่ก้นตุ่มเฉย ๆ ไม่ฟุ้งขึ้นมา 
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น�้าก็ไม่ขุ่น เหมือนอย่างว่าเป็นน�้าที่บริสุทธิ์ไม่มีตะกอนอยู่. จิตของบุคคลที่เป็นปุถุชน

สามัญท่ัวไปก็เป็นเช่นน้ัน. แม้ในขณะท่ีจิตรู้สึกว่าบริสุทธ์ิผ่องใสเหมือนอย่างว่าไม่มี

กิเลสไม่รู้สึกรักใคร่ในอะไรต้องการในอะไร หรือบางทีปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญา 

ได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาที่ท�าจิตให้บริสุทธิ์ แต่ว่ายังละอาสวะดังกล่าวนี้ไม่ได้ แต่ว่ากด

ทับอาสวะไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาก็ท�าให้รู้สึกเหมือนอย่างว่าไม่มีกิเลส.

ในคร้ังพุทธกาลเอง พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็น ได้มีภิกษุบางรูปบางกลุ่ม  

ซึ่งได้ออกไปปฏิบัติสมณธรรมในป่า ก็ได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาที่กดอาสวะเอาไว้  

กลบอาสวะเอาไว้ จนท�าให้ภิกษุเหล่านั้นรู้สึกว่าตนสิ้นกิเลสหมดแล้ว จึงได้มาเข้าเฝ้า

พระพุทธเจ้าเพื่อรับพุทธพยากรณ์ เพราะในครั้งพุทธกาลนั้น พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรง

ประทานพุทธพยากรณ์ว่าท่านองค์ใดสิ้นกิเลสแล้วเป็นพระอรหันต์แล้ว ก็เป็นที่รับรอง

ของภิกษุทั้งหลาย ของพุทธบริษัททั้งหลาย. ภิกษุกลุ่มนั้นก็ได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า 

กราบทูลถึงการปฏิบัติของตนเพื่อให้ทรงพยากรณ์. พระพุทธเจ้าทรงทราบว่ายังไม่สิ้น

กิเลสที่เป็นอาสวะดังกล่าวจึงยังมิให้เข้าเฝ้า. ได้ตรัสส่ังให้ไปในป่าช้าผีดิบ ซ่ึงในครั้ง

พุทธกาลน้ันผู้ที่ตายก็ต้องน�าเอาศพไปทิ้งไว้ในป่าช้าผีดิบ ส�าหรับที่จะให้สัปเหร่อเป็น 

ผู้จัดการเผาต่อไป. ภิกษุเหล่านั้นก็ได้เข้าไปในป่าช้าผีดิบ. เม่ือได้เห็นศพท่ียังสดชื่น 

กามที่เป็นกามาสวะก็โผล่ขึ้นมา เป็นความรู้สึกรักใคร่ปรารถนาพอใจขึ้น จึงได้รู้สึก

ตนเองว่ายังไม่สิ้นกิเลส. จึงได้ไปบ�าเพ็ญสมณธรรมต่อไปจนเมื่อสิ้นกิเลสจริง ๆ แล้ว 

ได้กลบัไปเข้าเฝ้าพระพทุธเจ้าใหม่. จงึได้โปรดให้เข้าเฝ้าและได้ประทานพุทธพยากรณ์.

ในครัง้พทุธกาลนัน้ พระพทุธเจ้าเองได้เป็นผูป้ระทานพทุธพยากรณ์แก่พระสาวก. 

ท่านองค์ใดทีส่ิน้กเิลสอนัหมายถงึสิน้อาสวะดงักล่าวนีแ้ล้ว กต็รัสพยากรณ์ว่าเป็นผูเ้สรจ็

กิจแล้ว ซึง่กเ็ป็นท่ีรบัรองของภกิษุท้ังหลายของพทุธบรษิทัทัง้หลายดงักล่าว. แต่ว่าหลงั

จากพุทธปรินิพพานแล้วไม่มีผู้พยากรณ์. แต่ก็ได้มีผู้ที่นับถือพยากรณ์กันเอาเอง.  

มาจนถงึปัจจบุนันี ้ท่านทีก่ล่าวกนัว่าท่านส�าเรจ็ชัน้นัน้ส�าเรจ็ชัน้นีต่้าง ๆ นัน้ กล้็วนแต่

ผู้เคารพนับถือเป็นผู้พยากรณ์ถวายท่านทั้งนั้น. จึงได้ปรากฏเรื่อย ๆ มาจนถึงปัจจุบัน

ว่ามีพระอริยะบังเกิดขึ้นที่นั่นบังเกิดขึ้นที่นี่ อยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่ ตั้งแต่พระอรหันต์ลงมา 

กันหลายองค์หลายท่าน กล้็วนเป็นผูท้ีผู่น้บัถอืพยากรณ์ถวายท่านทัง้นัน้. ซึง่ผู้พยากรณ์

คือผู้นับถือทั้งหลายนั้นอันที่จริงก็มิใช่เป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นเหมือนพระพุทธเจ้า. แต่ว่าเมื่อ
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ได้ฟังธรรมของท่านผู้ที่ตนเคารพนับถือ ได้เห็นอากัปกิริยาความส�ารวมระวังของท่าน 

ก็เกิดความเคารพนับถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ก็นับถือเลยเข้าไปถึงว่าท่าน 

ส�าเร็จแล้ว ก็ถวายพยากรณ์ท่านเป็นโน่นเป็นนี่ คือพากันตั้งถวายท่านให้เป็น 

พระอรยิบคุคลชัน้ต่าง ๆ. แต่ตามประวตันิัน้ ภายหลงัพทุธนพิพานแล้ว แม้ท่านทีเ่ป็น

พระอรหนัต์ซึง่พระพทุธเจ้าทรงพยากรณ์เอาไว้แล้ว ซึง่มีชวิีตอยู่หลังจากพุทธปรนิพิพาน  

ดังเช่นพระมหากัสสปเถระ พระอนุรุทธเถระ ก็ไม่ปรากฏว่าท่านพยากรณ์ใคร.  

แม้ท่านพระอานนท์เถระท่ีตามพทุธประวตัแิสดงว่าท่านส�าเรจ็เป็นพระอรหนัต์ในราตรี

ก่อนที่จะถึงวันเริ่มกระท�าปฐมสังคายนาหลังจากพุทธปรินิพพานแล้ว ก็เป็นที่รับรอง

กนัในหมูพ่ระอรหนัต์ท้ังหลายเท่านัน้. แต่กไ็ม่ปรากฏว่าได้มพีระอรหนัต์รูปใดซึง่ได้รับ

พุทธพยากรณ์แล้วได้กล่าวพยากรณ์เอาไว้. แต่ว่า ท่านเป็นผู้รู้ผู้เห็น ท่านจึงรู้จึงเห็น

จึงทราบภูมิธรรมในจิตใจของผู้ที่บรรลุภูมิธรรมถึงขั้นเดียวกันได้.

เพราะฉะนัน้ อาสวะนีจึ้งเป็นเรือ่งส�าคัญ. และอาสวะคือกามนีก้ห็มายถงึกาม

ที่เป็นอย่างละเอียด อันมีอยู่ในจิตใจเหมือนอย่างตะกอนที่นอนก้นตุ่มดังกล่าวนั้น  

ซึง่ปถุชุนสามญัชนย่อมมอียูด้่วยกนั อาจกล่าวได้ว่ามอียูต่ัง้แต่ปฐมจติปฐมวญิญาณใน

ครรภ์ของมารดา คือเกิดมาก็มีอาสวะติดมาด้วย.

รู้จักภพที่เป็นอาสวะ

ภวาสวะ อาสวะคือภพ ก็ได้อธิบายแล้ว เริ่มตั้งแต่ความเป็นเรา หรือ 

ว่าเราเป็นเรามีอันฝังอยู่ดองอยู่ในจิตใจของทุก ๆ คน.

รู้จักอวชิชาที่เป็นอาสวะ

อวิชชาสวะ อาสวะคืออวิชชา ก็ได้แก่ความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริง

เป็นต้น ดังทีไ่ด้กล่าวอธบิายแล้ว. เป็นความไม่รูท้ีต่ัง้อยู่ในความรู.้ คือทกุ ๆ คนทีเ่กดิ

มานีม้จีติซึง่เป็นธาตรุูก้ม็ตีวัความรูอ้ยู ่แต่ว่าความรูท่ี้มีอยู่นีเ้ป็นความรูผ้ดิ เป็นความรูห้ลง 
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นัน่กเ็พราะว่ายงัเป็นความรู้ทีเ่ป็นอวชิชา รู ้แต่ว่าเป็นความรูท่ี้เป็นอวิชชา แต่ว่าตนเอง

น้ันไม่รู้จักตัวอวิชชาที่มีอยู่ในความรู้ของตัวเอง. พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นได้

ตรสัชีแ้จงแสดงไว้เพือ่ให้ทราบ. แม้อวชิชาดงักล่าวน้ีกเ็ป็นตวัความไม่รูอ้ย่างละเอยีดที่

มีอยู่ในตัวความรู้. ท�าให้ความรู้ของทุกคนเป็นความรู้ผิดเป็นความรู้หลง ไม่ใช่เป็น 

ความรู้จรงิ. ยกตวัอย่างง่าย ๆ เหมอืนอย่างความรูท้างตา. เช้านีก้ม็องเห็นดวงอาทติย์

ขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็ขึ้นสูง ๆ ขึ้น เย็นลงก็อาทิตย์ตกทางทิศตะวันตก ก็รู้ว่า

อาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตก อาทิตย์โคจรไปดั่งนี้. และโลกนี้ก็รู้สึกเฉย ๆ เป็นของที่แบน 

อยูก่บัที.่ แต่เม่ือความรู้ในภูมิศาสตร์ของโลกของบคุคลเจรญิขึน้ ได้แสดงไว้ตรงกนัข้าม

ดัง่ทีผู่ศ้กึษาในปัจจบัุนทราบกันอยู.่ แต่ว่าความรูท้ีแ่สดงในปัจจบุนัดังกล่าวนีม้องไม่เห็น

ด้วยตา. แม้จะสอนว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ แต่ว่าเท่าที่มองเห็นด้วยตารู้ด้วยตา  

กย็งัเหน็อาทติย์ขึน้ทางทศิตะวนัออกเวลาเช้า ตกทางทศิตะวนัตกในเวลาเยน็อยู่นัน่เอง. 

อาทิตย์โคจรทุก ๆ วันดังนี้ แต่ความจริงนั้นตรงกันข้าม ดังท่ีผู้ศึกษาทราบกันอยู่.  

แต่ว่าข้อตรงกนัข้ามนีม้องไม่เหน็ด้วยตา ไม่รูด้้วยตา แต่ว่ารูด้้วยความรู้ตามเหตตุามผล. 

เพราะฉะนัน้ ความรูท่ี้เป็นตัววชิชาจริง ๆ นี ้แม้ในทางภมูศิาสตร์ของโลกกย็งัไม่ปรากฏ

ทางตาทางหูของตน แต่ว่าปรากฏด้วยความรู้อันเป็นความรู้จริงซึ่งพิสูจน์ได้ในทาง 

ต่าง ๆ และก็เป็นที่รับรองกัน.

เพราะฉะนัน้ ความรูท้างตาจงึเป็นอย่างหนึง่ ความรูจ้รงินัน้เป็นอกีอย่างหนึง่ 

คนเรานั้นได้อาศัยความรู ้ทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางมนะคือใจ คือคิด 

เอาเองกันอยู่ดั่งนี้เป็นพื้น ซึ่งไม่ใช่เป็นความรู้จริง. แต่ความรู้จริงนั้นก็ต้องอาศัยตาหู

เหล่านี้แหละ แต่ก็ต้องมาพินิจพิจารณา ที่เรียกว่าดูแล้วก็ต้องมาคิด คิดแล้วก็ต้องมา

ปฏิบัติมากระท�าต่าง ๆ จึงจะเป็นตัวปัญญาคือความรู้จริงขึ้นในทุก ๆ สิ่งเป็นอยู่ดั่งนี้.

นวิรณ์เกดิจากอาสวอนุสัย

เพราะฉะนัน้ อวชิชานีจ้งึเป็นสิง่ทีต้่องพจิารณาจงึจะรู้ว่ายงัมอีวชิชา. แต่ถ้าไม่

พจิารณาแล้วกจ็ะหลงว่าเรารูแ้ล้วเรารู้แล้วในส่ิงท้ังหลายต่าง ๆ อยู่เสมอ. อวิชชาทีเ่ป็น

อาสวะนี้ก็มีอยู่ดองจิตสันดานของบุคคลอยู่. แม้ในส่วนที่เป็น อนุสัย อีกชื่อหนึ่ง
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ราคานุสัย  อนุสัยคือราคะ ก็หมายถึงความติดใจที่เป็นราคะอย่างละเอียด

ปฏิฆานุสัย อนุสัยคือปฏิฆะ ความกระทบกระทั่ง ก็หมายถึงความกระทบ

กระทั่งอย่างละเอียด

อวิชชานุสัย อนุสัยคืออวิชชา ก็เป็นอวิชชาอย่างละเอียดดังที่กล่าวมาแล้ว.

เพราะฉะน้ัน เป็นอันว่าสามัญชนหรือปุถุชนทั้งหลายย่อมมีอาสวะมีอนุสัย 

ดองจิตสันดานนอนเน่ืองอยู่ในจิตสันดานมาตั้งแต่ปฐมจิตปฐมวิญญาณในครรภ์ของ

มารดา ตดิมากบัปฏสินธจิติ คลอดออกมาเป็นเด็กกม็อีาสวะมอีนสัุย โตข้ึนเป็นผูใ้หญ่ 

เมื่ออายตนะภายในภายนอกเจริญขึ้นเติบโตขึ้น. อาสวะอนุสัยที่ดองจิตสันดานอยู่นี้ 

เมือ่ถูกอารมณ์มากระทบเหมอืนอย่างตะกอนทีถ่กูกวน กฟ็ุง้ขึน้มาเป็นกิเลสอย่างกลาง 

คือเป็นนิวรณ์หรือเป็นปริยุฏฐานะ กิเลสที่ปล้นจิต ท�าจิตให้กลัดกลุ้มวุ่นวาย.

ยกเอาอนุสัยเป็นที่ตั้ง ราคานุสัย กิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานคือราคะ 

เมื่อถูกกระทบด้วยอารมณ์ทางตาทางหูเป็นต้น คือได้เห็นได้ยินรูปเสียงเป็นต้น ที่น่า

รักใคร่ปรารถนาพอใจ ก็กวนตะกอนหรือราคานุสัยนี้ คือตัวราคะท่ีมีอยู่เป็นต้นเดิม 

ในจิตใจนี้ให้ฟุ้งขึ้นมา. ท�าจิตใจให้บังเกิดความรู้สึกก�าหนัดยินดีรักใคร่ปรารถนาพอใจ

ต่าง ๆ ในรูปในเสียงเป็นต้น ก็เป็นนิวรณ์ขึ้นในจิตใจ.

และเมื่อกระทบกับอารมณ์ที่ไม่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ ปฏิฆานุสัย อนุสัย

คือปฏิฆะ ความกระทบกระทั่ง ซึ่งมีอยู่ในส่วนลึกของจิตใจนี้ก็ฟุ้งข้ึนมาเป็นโกธะ  

ความโกรธหรือโทสะ ความประทุษร้ายใจคือขัดใจ เป็นนิวรณ์ขึ้นในจิตใจ.

เมื่อกระทบกับอารมณ์ท่ีเป็นกลาง ๆ ไม่พอที่จะให้เกิดรักใคร่ยินดีหรือเกิด

ความขัดใจขัดเคืองหงุดหงิด แต่เพราะว่าไม่รู้ความเกิดขึ้นไม่รู้ความดับไป ไม่รู้คุณ 

ไม่รู้โทษ ไม่รู้วิธีที่จะสลัดออกแล่นออก อวิชชา คือความไม่รู้ ซึ่งเป็นอนุสัยก็ฟุ้งขึน้มา

เป็นโมหะคือความหลง คือความหลงถือเอาผิดจากความเป็นจริง ก็เป็นนิวรณ์ข้ึน 

ในจิตใจ.

ดงัทีม่แีสดงไว้ว่า กามฉนัท์กค็อืราคะนัน้เองฟุ้งขึน้มาเป็นกามฉนัท์ ความพอใจ

รกัใคร่ในกาม ปฏฆิะกฟ็ุง้ขึน้มาเป็นพยาบาท. แต่พยาบาทในทีน่ีห้มายถงึแค่ความขดัใจ 

หงุดหงิดขัดเคือง ยังไม่ถึงมุ่งร้ายออกไปแก่ใคร ขัดใจขึ้นในใจ ขัดเคืองหงุดหงิดขึ้น 
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ในใจ. และอวิชชาก็ฟุ้งขึ้นมาเป็นความง่วงงุนเคลิบเคล้ิม ความฟุ้งซ่านร�าคาญใจ  

ความสงสัยลังเลใจต่าง ๆ. แต่ว่าความร�าคาญใจนี้บางท่านก็จัดเข้าเป็นกองโทสะ.

นี้เป็นกิเลสอย่างกลางบังเกิดขึ้นในจิตใจ. จิตใจตัวเองก็มีความรู้สึกว่าตัวมีอยู่ 

มีกามฉันท์อยู่ มีความหงุดหงิดโกรธแค้นขัดเคืองอยู่ มีความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มอยู่  

มีความเคลือบแคลง มีความฟุ้งซ่านร�าคาญใจอยู่. มีความเคลือบแคลงสงสัยอยู่  

แต่ยังไม่แสดงออกไปทางกาย ทางวาจา ทางใจ ที่เป็นตัวทวาร เป็นกรรม.

กรรมกเิลสหรอืวตีกิกมกเิลส

คราวนี้กิเลสอย่างกลางนี้เม่ือแรงขึ้นไปอีก ก็เป็นกิเลสอย่างหยาบที่เป็น 

วีติกกมะ ให้ล่วงละเมิด ก็ได้แก่ ตัว

ราคะ ท่ีเป็นความก�าหนดัยินดหีรอืเป็นกามฉนัท์นัน้ หรอืเป็นโลภะความโลภ 

อยากได้ก็แรงขึ้นเป็น อภิชฌา โลภเพ่งเล็งเอาสิ่งของ ๆ ผู้อื่นมาเป็นของตน.

โทสะ ความโกรธแค้นขดัเคอืง ซึง่เดมิกป็ระทษุร้ายใจของตวัเองให้เดอืดร้อน 

กแ็รงขึน้เป็นพยาบาท มุ่งท่ีจะท�าร้ายเขาว่าร้ายเขาต่าง ๆ ทีจ่ะท�าลายเขาออกไปให้พนิาศ.

โมหะ คือความหลงถือเอาผิดนั้นแรงขึ้นก็เป็น มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดจาก

ท�านองคลองธรรม.

กเ็ป็นมโนกรรมฝ่ายอกศุลกรรมบถดงัทีไ่ด้แสดงแล้ว. กเ็ป็นกเิลสอย่างหยาบ. 

กเิลสอย่างหยาบน้ีปรากฏออกมาทางไตรทวาร เริม่ตัง้แต่มโนทวาร กายทวาร วจทีวาร 

เป็น กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ฝ่ายอกุศลท้ังหลาย. ท่ีคนท้ังหลายได้พากัน

ประกอบกระท�ากันอยู่ ก็เพราะว่ากิเลสนี้เองก�าเริบขึ้นมาเป็นอย่างแรง. เหมือนอย่าง

ตะกอนนอนก้นตุม่นัน้ถกูคนให้ฟุง้ขึน้มา กท็�าให้น�า้ในตุ่มนัน้ขุน่จนถงึขุน่มาก. และเมือ่

ถกูกวนคนมากขึน้ น�า้ในตุม่นัน้กก็ระเพือ่มจนถึงกระเพ่ือมออกไปจากตุ่ม หกไปจากตุ่ม 

ออกไปเรี่ยราดอยู่ในภายนอกจากตุ่ม. กิเลสในใจของบุคคลก็เป็นเช่นนี้ มีอาสวอนุสัย

ทีเ่ป็นอย่างละเอยีดอยูแ่ละเมือ่กระทบอารมณ์กฟ็ุง้ขึน้มาเป็นอย่างกลาง เป็นอย่างหยาบ. 
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ก็ปรากฏเป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่ประกอบกระท�ากันในทางที่ผิดต่าง ๆ 

ที่พระพุทธเจ้าเรียกว่ากรรมกิเลสบ้าง วีติกกมกิเลสบ้าง ดังที่ได้แสดงแล้ว.

ละอาสวะได้จงึจะเป็นพระอรหันต์

เพราะฉะนัน้ พระอรหันต์นัน้จงึมีค�าเรยีกว่า ขณีาสวะ ผูม้อีาสวะส้ินแล้ว คอื

มิใช่ว่าสงบได้จากกิเลสที่เป็นอย่างหยาบ กิเลสที่เป็นอย่างกลาง ซึ่งคนที่ปฏิบัติในศีล 

กส็ามารถทีจ่ะงดเว้นจากกเิลสอย่างหยาบได้ ปฏบิตัใินสมาธไิด้สมาธกิส็งบกเิลสอย่าง

กลางได้ แต่ว่ายังไม่ได้ปัญญาท่ีตรัสรู้ในสัจจะท่ีเป็นความจริงอันเป็นเหตุละกิเลสได ้

หมดสิน้. กแ็ปลว่ายงัมีอาสวะอยู่. เม่ือยังมีอาสวะอยู่กย็งัไม่เป็นพระอรหนัต์. แม้จะได้

ศีลได้สมาธิหรือได้ปัญญาอย่างสามัญท่ียังตัดกิเลสไม่ได้ ครอบง�าบรรดากิเลสอย่าง

กลางอย่างหยาบไว้ได้ แต่ว่ายังละที่เป็นอาสวะไม่ได้ ก็ยังไม่เป็นพระอรหันต์. จะต้อง

ละกิเลสที่เป็นอาสวะได้ที่เรียกว่า ขีณาสวะ ผู้มีอาสวะคือกิเลสที่ดองจิตสันดานได ้

สิ้นแล้ว จึงจะเป็นพระอรหันต์ผู้เสร็จกิจในพุทธศาสนา.

อวชิชาเกดิเพราะอาสวะ อาสวะเกดิเพราะอวชิชา

ท่านพระสารบีุตรท่านได้แสดงข้ออาสวะนี้เพิ่มจากปฏิจจสมุปบาท. ในปฏิจจ-

สมุปบาทนั้นท่ีสุดแค่อวิชชา. แต่ท่านพระสารีบุตรก็ยังได้แสดงต่อไปว่า เหตุที่ให้เกิด

อวิชชาก็คืออาสวะ. เพราะอาสวะเกิดอวิชชาจึงเกิด. แต่ต่อจากนั้นท่านก็ต้องแสดง 

กลบัไปอกีว่า อาสวะเกดิกเ็พราะอวชิชา คอืเพราะอวิชชาเกดิอาสวะจงึเกดิ. กว็นกลบั

มาหาอวิชชาอีกน่ันเอง. การที่ท่านแสดงอาสวะเพิ่มขึ้นอีกข้อหนึ่งนี้ก็มิใช่ว่าจะเป็น 

การแสดงที่เกินเลยอาจารย์คือพระพุทธเจ้าไป เพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ ซึ่งส�าเร็จ

เป็นพระพุทธเจ้านั้นซึ่งมีแสดงว่า ทรงได้ญาณที่ระลึกถึงชาติในหนหลังได้ในปฐมยาม

ของราตรีที่ตรัสรู้ ทรงได้ญาณคือความหยั่งรู้ในจุติความเคลื่อน อุปบัติความเข้าถึงภพ

ชาตินั้น ๆ ของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมในมัชฌิมยาม ทรงได้อาสวักขยญาณ 
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ความหยัง่รูเ้ป็นเหตสุิน้อาสวะทัง้หลาย ในปัจฉมิยามของราตร.ี เมือ่ทรงได้อาสวกัขยญาณ

จงึได้ตรสัรู้เป็นพระพทุธเจ้า. และอาสวกัขยญาณนัน้กค็อืความหย่ังรูใ้นอรยิสัจจ์ ๒ สาย 

ที่ตรัสแสดงเอาไว้เอง.

สายที ่๑ กค็อืญาณหยัง่รูใ้นทกุข์ ในเหตเุกิดทกุข์ ในความดบัทกุข์ ในทางปฏบิตัิ

ให้ถึงความดับทุกข์ นี้เป็นอริยสัจจ์สายที่ ๑.

อริยสัจจ์สายที่ ๒ ก็คือญาณความหยั่งรู้ในอาสวะ ญาณความหยั่งรู้ในเหตุ

เกิดอาสวะ ญาณความหยั่งรู้ในความดับอาสวะ ญาณความหยั่งรู้ในทางปฏิบัติให้ถึง 

ความดับอาสวะ.

พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้เองดั่งนี้. เพราะฉะนั้น ท่านพระสารีบุตรจึงได้น�า

อาสวะมาแสดง.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๑๔ มีนาคม ๒๕๒๘



ครั้งที่ ๒๙

ความรู้จักอาสวะ (ต่อ)

บัดน้ี จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

วชิชา วมิุตตเิกดิจากจติตภาวนา

ได้แสดงข้อสัมมาทิฏฐิตามเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรแก่ภิกษุทั้งหลาย

มาโดยล�าดับ จนถึงหมวดอาสวะ และก็ได้แสดงข้ออาสวะกับข้ออนุสัยมาแล้ว จะได้

แสดงเพ่ิมเติมถึงความเกิดขึ้นของอาสวอนุสัยตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้จาก 

พระสูตร. เพราะว่าอาสวอนุสัยนี้เป็นกิเลสอย่างละเอียดที่หมักหมมดองจิตสันดาน

ที่นอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานของสัตว์บุคคลทั้งหลาย เราทั้งหลายได้ทราบก็เพราะ

พระพุทธเจ้าได้ตรสัรู.้ ความตรสัรูข้องพระองค์ได้เจาะแทงลงไปถงึอาสวอนสุยั ละถอน

ก�าจัดอาสวอนุสัยได้หมดสิ้นด้วยพระปัญญาพร้อมทั้งมรรคข้ออื่น ๆ ประกอบกันเป็น

มัคคสมังคี ก�าจัดอาสวอนุสัยให้หมดส้ินไป จิตของพระองค์จึงบรรลุถึงวิสังขารคือ

นิพพาน สิ้นปรุงแต่งด้วยประการท้ังปวง ส้ินตัณหาอันเป็นสมุทัยแห่งกิเลสและ 
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กองทุกข์ทั้งปวง. จิตนี้พระองค์ได้ตรัสบอกไว้ว่าประภัสสรคือผุดผ่อง แต่เศร้าหมอง 

ไปเพราะกิเลสทั้งหลายท่ีจรเข้ามา แต่ว่าเมื่อบุคคลได้สดับธรรมะท่ีทรงส่ังสอน  

ท�าจิตตภาวนาคืออบรมจิตตามที่ทรงสั่งสอนด้วยมรรคมีองค์ ๘ ย่อลงก็เป็นศีลสมาธิ

ปัญญา จิตก็จะวิมุตติหลุดพ้นจากกิเลสเคร่ืองเศร้าหมองที่จรเข้ามาเป็นจิตที่ประกอบ

ด้วยวิชชาคอืความรูอ้นัตรงกนัข้ามกบัอวชิชา วมิตุติคอืความหลดุพ้นอนัตรงกนัข้ามกบั

อุปาทานคือความยึดถือ.

อนุสัยกเิลสเกดิจากเวทนา

พิจารณาดูตามกระแสพระพุทธภาษิตที่ตรัสแสดงไว้น้ี ก็ย่อมจะเห็นได้ว่า  

จิตน้ีแม้เป็นธรรมชาติที่ประภัสสรคือผุดผ่อง แต่เม่ือยังมิได้ปฏิบัติท�าจิตตภาวนา 

อบรมจิต จิตนี้ก็ยังมีอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริง แม้จิตนี้จะเป็น 

ธาตุรู้ แต่ก็ยังเป็นรู้ผิดรู้หลง จึงยังมี อุปาทาน คือความยึดถือ.

และเมือ่อายตนะภายนอกอายตนะภายในประจวบกนั ซึง่เป็นไปตามธรรมดา

ของกายและใจอันนี้หรือของนามรูปอันนี้ ก็ย่อมเกิด

จักขุวิญญาณ  ความรู้ทางจักษุคือเห็นรูป

โสตวิญญาณ  ความรู้ทางหูคือได้ยินเสียง

ฆานวิญญาณ  ทราบกลิ่นทางจมูก

ชิวหาวิญญาณ ทราบรสทางลิ้น

กายวิญญาณ  ทราบสิ่งถูกต้องทางกาย

มโนวิญญาณ  ทราบเรื่องราวที่รู้ที่คิดทางมโนคือใจ.

และเม่ืออายตนะภายในตาหจูมูกลิน้กายและมนะคอืใจ อายตนะภายนอกคอื

รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะคอืสิง่ถกูต้อง และธรรมะคอืเรือ่งราวทีรู่ท้ีค่ดิทางใจกบัวญิญาณ

ดังกล่าวทั้ง ๓ อย่างนี้มาประชุมกันเข้า ก็เป็น สัมผัสหรือผัสสะ คือความกระทบ.
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และเพราะสมัผสัคอืความกระทบก็หมายถึงความกระทบจตินีเ้อง จงึเกดิเวทนา 

คือความรู้เป็นสุขรู้เป็นทุกข์หรือรู้เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขทางกายทางใจ ดังที่ทุก ๆ 

คนได้มเีวทนากนัอยู่เป็นประจ�า เป็นสขุบ้างเป็นทกุข์บ้างเป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สุขบ้าง

ทางกายทางใจ. 

ราคานุสัยเกดิจากสุขเวทนา

และเมือ่ได้พบกบั สขุเวทนา เวทนาทีเ่ป็นสขุ กย่็อมจะมคีวามตดิใจยินดใีนสขุ. 

เมื่อเป็นดั่งนี้ ราคะคือความติดใจยินดีในสุขนี้ก็ตกตะกอนนอนเนื่องอยู่ในจิต เรียกว่า 

ราคานุสัย อนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตคือราคะความติดใจยินดี. แม้ว่าสุขเวทนา

นั้นจะหายไปแล้ว แต่ว่าราคานุสัยก็ยังตกตะกอนนอนเนื่องอยู่ในจิต.

ปฏฆิานุสัยเกดิจากทุกขเวทนา

เมือ่พบกับ ทกุขเวทนา เวทนาทีเ่ป็นทกุข์ กเ็กดิความทกุข์เดอืดร้อนอย่างแรง 

ก็ตีอกชกหัวต่าง ๆ. ปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งนั้นก็ตกตะกอนนอนเนื่องอยู่ในจิต 

เป็น ปฏิฆานุสัย กิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตคือปฏิฆะความกระทบกระท่ัง. แม้ว่า

ทุกขเวทนานั้นจะสงบไปแล้ว แต่ปฏิฆานุสัยก็ยังนอนเนื่องอยู่ในจิต. 

อวชิชานุสัยเกดิจากอทุกขมสุขเวทนา

เมื่อพบกับ เวทนาที่เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ก็มิได้พิจารณาให้รู้จักความ

เกดิขึน้ความดบัไป ความน่าพอใจ ความไม่น่าพอใจ และการทีจ่ะน�าจติแล่นออกไปได้. 

นี้ก็เป็นอวิชชา. ก็นอนจมนอนเนื่องอยู่ในจิต เป็น อวิชชานุสัย กิเลสที่นอนเนื่อง 

อยู่ในจิต คืออวิชชาคือตัวท่ีไม่รู ้. แม้ว่าเวทนาที่เป็นกลาง ๆ นั้นจะสงบไปแล้ว  

แต่อวิชชานุสัยนี้ก็ยังนอนเนื่องอยู่ในจิตเป็นตะกอนอยู่ในจิต.
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ซึ่งโดยปกติทุกคนก็จะไม่รู้สึกว่ามีอนุสัยเหล่านี้อยู่ในจิต. ยิ่งผู้ที่ปฏิบัติธรรมะ

ได้ศลีได้สมาธไิด้ปัญญา แต่ยงัไม่เป็นมรรคก�าจดักเิลสได้ อนสุยัเหล่านีก้ย็ิง่ไม่ปรากฏ. 

แต่กย็งัมอียูย่งันอนเนือ่งอยูใ่นจติ นอนจมอยู่ในจติ เป็นตะกอนอยู่ในจติดงัทีเ่ปรียบไว้

แล้วว่าเหมือนอย่างตะกอนนอนก้นตุ่ม ไม่ฟุ้งข้ึนมา น�้าในตุ่มก็ดูใสสะอาด แต่อันที ่

จริงนั้น ไม่ใช่เป็นน�้าบริสุทธิ์สิ้นเชิง เพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุ่ม. นี่คืออนุสัย 

ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพบ.

ได้ตรัสแสดงไว้ในพระสูตรหนึ่งถึงความบังเกิดข้ึนของอนุสัยดั่งนี้ ว่าอาศัย

เวทนาน้ีเอง. หรือว่ากล่าวให้หมดก็คือว่าอาศัยอายตนะภายนอกภายในของบุคคลที่

ประจวบกนัเกดิวญิญาณ และทัง้ ๓ นีก้ม็าประชมุกนัเป็นสัมผสัหรอืผสัสะ กเ็ป็นเหตุ

ให้เกดิเวทนา. เม่ือเกดิเวทนากเ็ป็นเหตใุห้เกดิราคะบ้าง คอืจติใจยนิดใีนสขุ ปฏฆิะบ้าง 

คือว่าหงุดหงิดในทุกข์ อวิชชาบ้าง คือไม่รู้ในเวทนาที่เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข.  

ราคะ ปฏิฆะ อวิชชาเหล่านี้ก็ตกเป็นตะกอนนอนจมอยู่ในจิต เป็นราคานุสัยบ้าง  

ปฏิฆานุสัยบ้าง อวิชชานุสัยบ้าง ดังกล่าว. และเมื่อได้ประสบเวทนากันอยู่เป็นประจ�า 

และก็มีความติดใจยินดีในสุขกันอยู่เป็นประจ�า หงุดหงิดขัดเคืองในทุกข์อยู่เป็นประจ�า 

ไม่รูอ้ยูใ่นเวทนาทีเ่ป็นกลาง ๆ อยูเ่ป็นประจ�า ราคะ ปฏฆิะ อวิชชาทีบ่งัเกดิขึน้ใหม่ ๆ 

อยูทุ่กวีท่กุวันทุกเวลาเหล่าน้ีก็นอนจมลงไปในจติ นอนเนือ่งอยูใ่นจติเป็นอนสัุยเพิม่เตมิ

ขึน้อยูเ่สมอ. ก็แปลว่าตะกอนก้นตุม่นัน้กม็ากขึน้มากขึน้ แต่เมือ่ไม่ฟุง้ขึน้มา น�า้ในตุม่

ก็ดูยังใส.

ตรัสสอนให้มอีนิทรยีสังวร

ส่วนอาสวะนั้นก็มีตรัสแสดงไว้ในข้อท่ีตรัสสอนให้ปฏิบัติใน อินทรียสังวร  

ความส�ารวมอินทรีย์ คือตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจ. ดังที่ตรัสสอนเอาไว้ว่า

เหน็รูปอะไรทางตา ได้ยนิเสยีงอะไรทางหู สดูกลิน่อะไรทางจมกู ลิม้รสอะไร

ทางลิน้ ถกูต้องโผฏฐพัพะคอืสิง่ถกูต้องอะไรทางกาย คดิหรอืรูเ้รือ่งอะไรทางมโนคอืใจ 

กไ็ม่ยดึถอืโดยนมิติ คือไม่ยดึถอืทัง้หมดว่างามหรอืไม่งาม น่าชอบใจหรอืไม่น่าชอบใจ 

ไม่ยดึถอืโดยอนุพยัญชนะ คือเลอืกแต่บางส่วนว่างามหรอืไม่งาม น่าชอบใจหรอืไม่น่า



คร้ังที่ ๒๙ ความรู้จักอาสวะ (ต่อ) 229

ชอบใจ อภิชฌาคือความยินดี โทมนัสคือความยินร้าย บาปอกุศลธรรมทั้งหลายย่อม

ไหลเข้ามาสูจ่ติเพราะเหตท่ีุมิได้ส�ารวมมิได้รักษาอนิทรย์ี คอืตาหจูมกูลิน้กายและมนะ

คือใจเหล่านี้. เพราะตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจเหล่านี้อันใดเป็นเหตุ ย่อมปฏิบัติ

รักษาอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจเหล่านี้ไว้ มิให้ยึดถือดั่งนั้น มิให้ความ

ยินดียินร้าย บาปอกุศลธรรมทั้งหลายไหลเข้ามาสู่ใจอย่างนั้น. ปฏิบัติดังนี้เรียกว่า 

อินทรียสังวร ความส�ารวมอินทรีย์.

ตามพระพุทธภาษิตนี้ตรัสเรื่องอินทรียสังวร และก็ย่อมส่องความถึงว่าหาก

ไม่มีอินทรียสังวรก็ย่อมจะยึดถือย่อมจะยินดียินร้ายย่อมจะมีบาปอกุศลธรรมทั้งหลาย

ไหลเข้ามาสูจ่ติ เพราะเหตทุียึ่ดถอืและยินดียนิร้ายดงักล่าว หรอืเพราะเหตทุีม่ไิด้รักษา

มไิด้ส�ารวมระวงัอนิทรย์ีทัง้ ๖ คอื ตาหจูมกูลิน้กายและมนะคอืใจดงักล่าว. บคุคลโดย

มากย่อมหย่อนต่อการรกัษาอินทรย์ีท้ัง ๖ เหล่านี ้หรอืว่าโดยปกตย่ิอมไม่รกัษาอินทรย์ี

ทั้ง ๖ เหล่านี้. เม่ือเห็นอะไรทางตา ได้ยินอะไรทางหู ตลอดจนถึงคิดถึงเรื่องอะไร 

ทางมโนคือใจ ย่อมจะยึดถือสิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่ได้ยินตลอดจนสิ่งที่คิดเป็นต้นนั้น ยึดถือ

ทั้งหมดหรือว่ายึดถือบางอย่างบางส่วน ว่างามบ้าง ไม่งามบ้าง น่าชอบใจบ้าง ไม่น่า

ชอบใจบ้าง. และเม่ือเป็นดั่งน้ี จึงเกิดความยินดีความยินร้าย เกิดบาปอกุศลธรรม 

ทั้งหลายไหลลงสู่จิต ไหลเข้าสู่จิต. ก็ไหลเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางล้ินทางกาย

ทางมนะคือใจนี้เอง. สิ่งที่ไหลเข้ามาสู่จิตก็มาหมักหมมดองจิตสันดานอยู่ เป็น

กามาสวะ อาสวะสิ่งที่ไหลมาดองจิตสันดานคือกาม ความใคร่

ภวาสวะ อาสวะคือภพ ความเป็นเราเป็นของเรา

อวิชชาสวะ อาสวะคืออวิชชา ไม่รู้

แม้อาสวะเหล่านี้ก็ไหลเข้ามาจากตาหูเป็นต้นดังกล่าว ซึ่งเมื่อเห็นอะไรได้ยิน

อะไรเป็นต้น กเ็กดิความใคร่ความยนิดกีค็อืกามนัน่เอง และยึดถือ กยึ็ดถือเป็นตวัเรา 

เป็นของเรา ก็เป็นภพ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาสวะคือภพ. และแม้เป็นกลาง ๆ ก็ไม่ได้

พิจารณาให้รู้จักความเกิดความดับเป็นต้น ก็เป็นอวิชชาคือไม่รู้. แม้ว่าการเห็นการ

ยึดถือความยินดีความยินร้ายเป็นต้นน้ันจะผ่านไปแล้วสงบไปแล้ว แต่ก็ยังตกตะกอน

ลงมาเป็นอาสวะ มาดองมาหมักหมมจติสันดานเป็นกามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะอยู่. 

เพราะฉะนั้น ความบังเกิดขึ้นของอาสวะนั้นจึงบังเกิดขึ้น ดั่งนี้
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อนุสัย ๔

และใน สัมมาทิฏฐิสูตร ท่านพระสารีบุตรก็ได้แสดงรวมกันไว้ว่า

เมื่อมีสัมมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบ มีความเห็นตรง ย่อมจะท�าให้ประกอบ

ด้วยความเลื่อมใส ไม่หวั่นไหวในธรรมะ น�ามาสู่พระสัทธรรม คือพระธรรมวินัยน้ี  

จะละราคานุสัย กิเลสที่นอนเน่ืองอยู่ในจิตคือราคะ จะถอนปฏิฆานุสัย จะบรรเทา 

ปฏิฆานุสัย อนุสัยคือปฏิฆะ ความกระทบกระทั่ง จะถอนทิฏฐิมานานุสัย อนุสัยคือ

ทิฏฐมิานะว่าเรามีเราเป็น จะละอวิชชา ท�าวชิชาให้บงัเกดิขึน้ จะกระท�าทกุข์ให้สิน้สดุ

ไปได้ในปัจจุบัน.

เพราะฉะน้ัน ก็เท่ากับท่านแสดงอนุสัยไว้เป็น ๔ คือ ราคะ ปฏิฆะ และ 

อัสมิทิฏฐิมานานุสัย เรียกสั้นก็คือภวานุสัยนั่นเอง แต่ท่านไม่เรียกว่าภวานุสัย  

เรยีกอย่างเตม็ท่ีว่าทิฏฐิมานานุสยั อนุสยัคือทฏิฐมิานะ ความเห็นยดึถือว่าเรามเีราเป็น 

ก็ตัวภพนั้นแหละดังที่กล่าว และ อวิชชา. ก็เป็นอันว่าท่านน�าอาสวะกับอนุสัยที่แยก

เอาไว้น้ีมารวมกันเข้า. แต่แม้ว่าจะไม่รวมกันเข้า แยกออกเป็น ๒ หมวด ข้อท่ี ๒  

ของหมวดทั้ง ๒ นั้นจะต่างกัน คือเป็นภวาสวะกับเป็นปฏิฆานุสัย แต่ก็มีความที่ 

เน่ืองถึงกันสมัพนัธ์กนั ดัง่ทีไ่ด้อธบิายแล้ว กน็บัว่าเป็นอนัเดยีวกนัได้. แต่เมือ่แยกแสดง

ได้เป็น ๔ ก็เป็นอันว่าครบถ้วน คือ เป็นราคะหรือกามหนึ่ง เป็นปฏิฆะหนึ่ง เป็นภพ

หรอือสัมทิฏิฐมิานะหน่ึง เป็นอวชิชาหน่ึง. เป็นตัวกเิลสท่ีนอนเนือ่งหรอืนอนจมหมักหมม

ดองจิตสันดานอยู่.

รู้จักจติส่วนลกึอันเป็นที่ตั้งของอาสวอนุสัย

กเ็พราะเหตทุีจ่ตินีท้ียั่งไม่มจีติตภาวนา แม้เป็นธรรมชาตทิีป่ระภสัสร แต่กยั็ง

มีอวิชชา. เมื่อมีอวิชชาก็ยังมีอุปาทาน. เพราะฉะนั้น เมื่ออายตนะภายในภายนอก

ประจวบกันเกิดวิญญาณ เกิดผัสสะ เกิดเวทนา. จึงยังมียินดีมียินร้าย ยังมีหลงไม่รู้. 

และแม้ว่าความประสบทางตาหเูป็นต้น ความยินดยิีนร้าย หลงไม่รูท้ีบ่งัเกดิขึน้สงบไป
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เป็นคราว ๆ แต่ก็ยังนอนจมเป็นตะกอนอยู่ในจิตดองเป็นอาสวะ นอนเนื่องเป็นอนุสัย 

และกเ็พิม่พนูขึน้อยูเ่สมอ. ต่อเม่ือได้ปฏิบัตใินอนิทรยีสงัวรและได้ปฏบัิตติามทีพ่ระพทุธเจ้า

ทรงสั่งสอนคือ ในมรรคมีองค์ ๘ รวมเข้าเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญา รักษาอินทรีย์ 

รกัษาจติ มิให้ยดึถือ ยนิดี ยินร้าย หลงไม่รู ้ในเวลาทีป่ระสบเรือ่งประสบอารมณ์ต่าง ๆ 

ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางมนะคือใจอยู่ จึงจะเป็นการปฏิบัติท่ีไม่เพ่ิม

ราคะอนสุยั และเมือ่ศลีสมาธปัิญญาทีป่ฏบิตันิีล้กึซึง้ลงไปจนถึงรูถึ้งตวัอาสวอนสัุย คอื

ลกึซึง้ลงไปถงึจิตส่วนลกึอนัเป็นทีต่ัง้ของอาสวอนุสัย กจ็ะก�าจดัอาสวอนสัุยได้บางส่วน

จนถึงสิ้นเชิง น่ันแหละจิตน้ีจึงเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ พร้อมทั้งประภัสสรคือผุดผ่อง 

ประกอบด้วยวิชชาวิมุตติ อยู่กับวิชชาวิมุตติตลอดเวลา. ดั่งท่ีมีพระพุทธภาษิตตรัส 

ไว้ว่า

ตถาคตคือพระพุทธเจ้าทรงอยู่ด้วยวิชชาวิมุตติ 

ทรงมีวิชชาวิมุตติเป็นธรรมะเครื่องอยู่.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๒๐ มีนาคม ๒๕๒๘



ครั้งที่ ๓๐

สรุปสัมมาทฏิฐ ิ

บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ทบทวนพระเถราธบิาย

ได้แสดงข้อสัมมาทิฏฐิตามเถราธิบายแห่งท่านพระสารีบุตรมาโดยล�าดับ  

และได้แสดงอธิบายแต่ละข้อ. จะได้กล่าวสรุปข้อที่ได้แสดงอธิบายแล้วตั้งแต่ต้นจนจบ

สักครั้งหนึ่งและจะได้แจ้งว่าข้อใดที่ได้แสดงอธิบายมาแล้ว และข้อใดที่จะแสดงอธิบาย

ต่อไป. ท่านพระสารีบุตรได้ประทานเถราธิบายข้อสัมมาทิฏฐิแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ที่ได้

กราบเรียนถามท่านและเม่ือท่านได้แสดงอธิบายหมวดหนึ่งแล้ว ภิกษุทั้งหลายก็ถาม

ต่อไป. ท่านก็แสดงต่อไปอีกโดยล�าดับ.

และหลกัในการตัง้อธบิายของท่านกต็ัง้หลักอธิบายตามหลักแห่งอริยสัจจ์ทัง้ ๔ 

นั้นแหละ จับตั้งต้นแต่แสดงอธิบายว่า สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ก็ได้แก่ความเห็น

ตรงถูกต้อง ซึง่ท�าให้ผูม้สีมัมาทฏิฐไิด้ความเลือ่มใสไม่หวัน่ไหวในธรรม น�ามาสูส่ทัธรรม
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คือพระธรรมวินัยน้ี ก็ได้แก่ รู้จักอกุศล รู้จักอกุศลมูล มูลรากของอกุศล รู้จักกุศล 

รู้จักกุศลมูล มูลรากของกุศล รู้จักอาหาร รู้จักสมุทัย เหตุเกิดแห่งอาหาร รู้จักนิโรธ 

ความดับอาหาร รู้จักมรรค ทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาหาร รู้จักทุกข์ รู้จักสมุทัย  

เหตุให้เกิดทุกข์ รู้จักนิโรธ ความดับทุกข์ รู้จักมรรค ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์.

ต่อจากนี ้ท่านกแ็สดงอธบิายไปตามหลกัปฏจิจสมปุบาท ธรรมะทีอ่าศยักนั

บังเกิดข้ึนย้อนหลังขึ้นมา คือท่านแสดงอธิบายว่า สัมมาทิฏฐิก็ได้แก่รู้จักชรามรณะ 

รู้จักสมุทัยเหตุเกิดชรามรณะ รู้จักความดับชรามรณะ รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับ

ชรามรณะ.

และท่านก็ได้แสดงว่า เหตุเกิดชรามรณะ ก็คือ ชาติ. ท่านจึงแสดงต่อไปว่า 

รู้จักชาติคือความเกิด รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดชาติ รู้จักความดับชาติ รู้จักทางปฏิบัติให้

ถึงความดับชาติ.

สมุทัยคือเหตุเกิดแห่งชาตินั้น ก็ได้แก่ ภพ. ท่านจึงแสดงอธิบายต่อไปว่า  

รู้จักภพ รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดภพ รู้จักความดับภพ รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับภพ.

และสมทัุยคอืเหตเุกดิแห่งภพ นัน้ กไ็ด้แก่ อปุาทาน ท่านจงึแสดงอธบิายต่อ

ไปว่า รู้จักอุปาทาน รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดอุปาทาน รู้จักความดับอุปาทาน รู้จักทาง

ปฏิบัติให้ถึงความดับอุปาทาน.

ก็ สมุทัยเหตุให้เกิดอุปาทาน นั้น ก็ได้แก่ ตัณหา. ท่านจึงแสดงอธิบาย 

ต่อไปว่า รูจ้กัตัณหา รูจ้กัสมุทยัเหตใุห้เกดิตณัหา รูจ้กัความดบัตัณหา รูจ้กัทางปฏบิตัิ

ให้ถึงความดับตัณหา.

ก็ สมุทัยคือเหตุให้เกิดตัณหา ก็ได้แก่ เวทนา ท่านจึงแสดงอธิบายต่อไปว่า 

รู้จักเวทนา รูจ้กัสมทุยัเหตใุห้เกดิเวทนา รูจ้กัความดบัเวทนา รู้จกัทางปฏบิติัให้ถงึความ

ดับเวทนา.

ก็ สมทุยัคอืเหตใุห้เกดิเวทนา กไ็ด้แก่ สมัผสัหรอืผสัสะ. ท่านจึงแสดงอธบิาย

ต่อไปว่า รู้จักผัสสะ รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดผัสสะ รู้จักความดับผัสสะ รู้จักทางปฏิบัติ

ให้ถึงความดับผัสสะ.
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ก็ สมุทัยคือเหตุให้เกิดผัสสะ ก็ได้แก่ สฬายตนะ. คืออายตนะทั้ง ๖.  

ท่านจึงแสดงอธิบายต่อไปว่า รู้จักอายตนะทั้ง ๖ รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดอายตนะทั้ง ๖ 

รู้จักความดับอายตนะทั้ง ๖ รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอายตนะทั้ง ๖.

ก็ สมุทัยคือเหตุให้เกิดอายตนะทั้ง ๖ ก็คือ นามรูป. ท่านจึงแสดงอธิบาย 

ต่อไปว่า รู้จักนามรูป รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดนามรูป รู้จักความดับนามรูป รู้จักทาง

ปฏิบัติให้ถึงความดับนามรูป.

ก็ สมุทัยคือเหตุให้เกิดนามรูป ก็ได้แก่ วิญญาณ. ท่านจึงแสดงอธิบาย 

ต่อไปว่า รูจ้กัวญิญาณ รูจ้กัสมทุยัเหตใุห้เกดิวญิญาณ รูจ้กัความดบัวญิญาณ รูจ้กัทาง

ปฏิบัติให้ถึงความดับวิญญาณ.

ก็ สมุทัยคือเหตุให้เกิดวิญญาณ ก็ได้แก่ สังขาร. ท่านจึงแสดงอธิบายต่อไป

ว่า รูจั้กสงัขาร รูจ้กัสมทุยัเหตใุห้เกดิสงัขาร รูจ้กัความดบัสังขาร รูจ้กัทางปฏบิตัใิห้ถึง

ความดับสังขาร.

ก็ สมุทัยคือเหตุให้เกิดสังขาร ก็ได้แก่ อวิชชา. ท่านจึงแสดงต่อไปว่า รู้จัก

อวิชชา รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดอวิชชา รู้จักความดับอวิชชา รู้จักทางปฏิบัติให้ถึง 

ความดับอวิชชา.

อวชิชาและอาสวะเป็นที่สิ้นสุดของสายเกดิทุกข์

ก็ปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ก็สิ้นสุดลงแค่อวิชชานี้.  

แต่ท่านพระสารีบุตรเม่ือท่านแจกออกเป็น ๔ ในหมวดอวิชชาข้อ ๒ คือ เหตุเกิด

อวิชชา ท่านจึงแสดงอธิบายต่อไปว่า เหตุเกิดอวิชชานั้นก็ได้แก่อาสวะ. ท่านจึงแสดง

อธบิายต่อไปว่ารูจ้กัอาสวะ รูจ้กัสมทุยัเหตใุห้เกดิอาสวะ รูจ้กัความดบัอาสวะ รูจ้กัทาง

ปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะ.

และเมื่อท่านได้แสดงว่า สมุทัยเหตุให้เกิดอาสวะ ท่านจึงแสดงอธิบายต่อไป

ว่า อวิชชานั้นเอง เพราะอวิชชาเกิดอาสวะก็เกิด.
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ก็เป็นอันว่าวนมาหาอวิชชาอีก. และเมื่อวนมาหาอวิชชาอีกดังนี้ ก็เป็นอันว่า

ท่านได้แสดงอธิบาย แม้ว่าจะเพิ่มอาสวะว่าเป็นเหตุเกิดอวิชชา แต่เมื่อท่านแสดงเหตุ

เกดิอาสวะ ท่านกเ็อาอวชิชาอกีนัน่แหละมาเป็นเหตเุกดิอาสวะ. กว็นมาหาอวิชชาอีก. 

เพราะฉะนั้น จึงเป็นอันว่าก็ยุติลงที่อวิชชา. เป็นแต่เพียงว่าอวิชชานั้นเกิดขึ้น ก็เพราะ

อาสวะเกิดข้ึน และอาสวะจะเกิดขึ้นก็เพราะอวิชชาเกิดขึ้นอีกนั่นแหละ. ก็เป็นอันว่า

อวิชชามีก็เพราะอาสวะ อาสวะมีก็เพราะอวิชชา. จึงเป็นอันว่าวนกันอยู่ตรงนี้. จึงยุติ

กนัอยูต่รงนี ้อาสวะเกดิกเ็พราะอวชิชา. อวชิชาเกดิกเ็พราะอาสวะ อาสวะเกดิก็เพราะ

อวิชชา อวิชชาเกิดก็เพราะอาสวะ ก็เป็นอันว่าส้ินสุดอยู่แค่นี้ เพราะถ้าไม่ส้ินสุดลง 

แค่นี้ ก็จะแล่นออกไปนอกทาง.

ยกชาตชิรามรณะเป็นที่ตั้งในทุกขสัจจะ

เพราะฉะนั้น อวิชชาและอาสวะนี้จึงนับว่าเป็นที่สิ้นสุดของสายเกิดทุกข์  

ซึ่งเมื่อสาวขึ้นมา คือสาวผลหาเหตุขึ้นมา เมื่อจับอริยสัจจ์ทั้ง ๔ เป็นหลัก ทุกข์ 

ทุกขสมุทัย เหตุเกิดทุกข์ ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ และมรรค ทางปฏิบัติให้ถึงความ

ดับทุกข์ อันเป็นอริยสัจจ์ ๔ ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงทั่วไป และทุกข์นั้นก็ได้ทรงชี้

เอาว่า เกดิเป็นทุกข์ แก่เป็นทุกข์ ตายเป็นทกุข์ เป็นต้น ดัง่ท่ีเราทัง้หลายสวดกนัอยูว่่า

ชาติปิ ทุกฺขา  ความเกิดเป็นทุกข์

ชราปิ ทุกฺขา  ความแก่เป็นทุกข์

มรณมฺปิ ทุกฺขํ  ความตายเป็นทุกข์.

เพราะฉะน้ัน ท่านจึงจับมาชี้แจงในทุกขสัจจะนี่แหละข้ึนเป็นท่ีตั้ง คือยกเอา

ชาติชรามรณะเป็นท่ีตั้ง โดยท่ีจับแสดงอธิบายเพื่อให้เกิดปัญญา รู้จักอริยสัจจ์ท้ัง ๔  

นี้โดยพิสดาร คือจับเอาชรามรณะความแก่ความตายขึ้นมาแยกออกไปเป็นอีก ๔ ข้อ 

ก็เป็นอริยสัจจ์ ๔ ในข้อชรามรณะ โดยท่ีให้ผู้ปฏิบัติพิจารณาให้ได้สัมมาทิฏฐิ คือ 

ความเห็นชอบความเห็นตรง คือรู้จักชรามรณะ รู้จักเหตุเกิดชรามรณะ รู้จักความดับ

ชรามรณะ รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับชรามรณะ เอาอริยสัจจ์ ๔ กันแค่นี้ก่อน.  
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แล้วท่านก็ชี้ว่าชรามรณะคืออะไร เหตุเกิดชรามรณะคืออะไร. ก็คือชาติความเกิด 

ดับชรามรณะก็คือ ดับชาติ ความเกิด. เม่ือดับชาติความเกิดได้ก็ดับชรามรณะได้.  

ทางปฏิบัติให้ถึงความดับชรามรณะก็คือมรรคมีองค์ ๘.

ในที่นี้จึงได้แสดงอธิบายในอริยสัจจ์ ๔ ท่ีท่านจ�าแนกออกโดยละเอียดดั่งนี้  

ตามแนวปฏิจจสมุปบาท ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นตามท่ีพระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดง

เอาไว้ตามท่ีได้ทรงพิจารณา คือได้แสดงอธิบายเฉพาะข้อที่ ๑ ของแต่ละหมวดว่า  

ชรามรณะคืออะไร ชาติคืออะไร ภพคืออะไร อุปาทานคืออะไร ตัณหาคืออะไร  

เวทนาคอือะไร ผสัสะคืออะไร อายตนะ ๖ คอือะไร นามรปูคอือะไร วิญญาณคอือะไร 

สงัขารคอือะไร อวชิชาคืออะไร อาสวะคืออะไร คอืแสดงอธบิายในข้อที ่๑ มาโดยล�าดบั.

จับอธบิายเหตุเกดิของแต่ละข้อ

ส่วนข้อท่ี ๒ ของแต่ละหมวดน้ันคือเหตุเกิดของแต่ละข้อ. เหตุเกิดของชรา

มรณะก็คือชาติ เรื่อยขึ้นมาจนถึงเหตุเกิดของอวิชชาก็คืออาสวะ เหตุเกิดของอาสวะ 

ก็คืออวิชชา. เป็นเหตุเกิดกันอย่างไร ในข้อนี้ยังมิได้อธิบาย. เพราะฉะนั้น จึงจะจับ

อธิบายในข้อที่ ๒ นี้ว่าเป็นเหตุเกิดกันอย่างไร จับต้ังแต่อวิชชาเป็นเหตุเกิดอาสวะ

อย่างไร อาสวะเป็นเหตุเกิดอวิชชาอย่างไร เรื่อยมาจนถึงชาติเป็นเหตุเกิดแห่งชรา

มรณะอย่างไร.

ส�าหรับ อวิชชา นั้นก็ได้แสดงอธิบายแล้ว. ท่านพระสารีบุตรได้แสดงอธิบาย

ไว้ก็ได้แก่ ไม่รู้จักทุกข์ ไม่รู้จักสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ ไม่รู้จักนิโรธ ความดับทุกข์  

ไม่รู้จักมรรค คือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์.

ท่านแสดงไว้ก็คืออวิชชา ๔. แต่ในที่อื่นได้มีแสดงไว้เป็น อวิชชา ๘ คือ 

เพิ่มขึ้นอีก ๔ ข้อ ได้แก่ ไม่รู้เงื่อนต้น ไม่รู้เงื่อนปลาย ไม่รู้ทั้งเงื่อนต้นทั้งเงื่อนปลาย 

ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาท ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น.

อีกนัยหนึ่ง ๔ ข้อหลังน้ียกกาลเวลาข้ึนเป็นที่ตั้ง คือไม่รู้จักอดีต ไม่รู้จัก

อนาคต ไม่รู้จักทั้งอดีตทั้งอนาคต ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น 

ซึ่งก็ได้แสดงอธิบายแล้ว.
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อธบิายเพิ่มเตมิเกี่ยวกับกาลเวลา

แต่ในท่ีนี้ก็จะได้เพิ่มเติมในแนวอธิบายที่เกี่ยวกับกาลเวลาอีกปริยายคือทาง 

อันหนึ่ง ที่ว่าไม่รู้จักอดีต ไม่รู้จักอนาคต ไม่รู้จักทั้งอดีตทั้งอนาคต. กาลเวลาที่ไม่รู้จัก

ดั่งนี้ ก็ท�าให้ไม่รู้จักทุกขสัจจะ สภาพท่ีจริงคือทุกข์ด้วย ก็เพราะว่าสภาพที่จริงคือ 

ทุกข์นั้น ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงอธิบายไว้ว่า ชาติ ความเกิด เป็นทุกข์ ชรา 

ความแก่ เป็นทุกข์ มรณะความตาย เป็นทุกข์ จนถึงกล่าวโดยย่อ ขันธ์เป็นที่ยึดถือ 

ทั้ง ๕ ประการเป็นทุกข์ และข้อท่ีเป็นทุกข์นี้ พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสแสดงอธิบายไว้  

โดยปรยิายคอืแนวทางอธบิายต่าง ๆ เป็นอันมาก. ทีเ่ป็น พหุลานสุาสน ีคือค�าส่ังสอน

เป็นอันมาก ดั่งที่เราทั้งหลายสวดกันอยู่ ก็ดั่งที่ได้ตรัสสอนไว้ว่า

รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่เที่ยง

รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นอนัตตามิใช่อัตตาตัวตน

สังขารทั้งปวง ไม่เที่ยง

ธรรมทัง้ปวงคอืท้ังท่ีเป็นสงัขารและทัง้ทีเ่ป็นวสิงัขาร เป็นอนตัตามใิช่อัตตาตวัตน

เป็น ทไวลักษณะ ลักษณะ ๒.

อกีนยัหนึง่ท่ีตรสัแสดงไว้กเ็ป็น ไตรลกัษณ์ อนจิจะ ไม่เทีย่ง ทุกขะ เป็นทกุข์ 

อนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน ก็เพื่อที่จะให้รู้จักทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์นั่นเอง  

อนิจจะคือไม่เท่ียง ก็คือต้องเกิดต้องดับไม่ยั่งยืน. อนัตตามิใช่อัตตาตัวตน ก็เพราะ

บงัคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้. และหากว่าจะเตมิทกุขะให้เป็นไตรลกัษณ์ กเ็พราะ

ตั้งอยู่คงที่มิได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป. เม่ือพิจารณาขันธ์ ๕ ซึ่งย่อลงเป็น 

นามรูปให้เห็นไตรลักษณ์หรือทไวลักษณ์ ลักษณะ ๒ อนิจจะ อนัตตาบังเกิดขึ้น  

จึงจะเห็นทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์. แต่ว่าท่านแสดงไว้ว่า

เครื่องกําบังอนิจจตา ความไม่เที่ยง ก็คือสันตติความสืบต่อ

เครือ่งกาํบงัทกุขตา ความเป็นทุกข์ กคื็อความสุข ความผลดัเปลีย่นอริยิาบถ

เครื่องกําบังอนัตตตา ความเป็นอนัตตา ก็คือความเป็นก้อนเป็นแท่ง

เครื่องก�าบังเหล่านี้ท�าให้มองไม่เห็นอนิจจะ ทุกขะ อนัตตา.
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รู้จักความสบืต่อของกาลเวลา

จะยกตวัอย่างข้ออนจิจะไม่เท่ียง เครือ่งก�าบงักค็อืสนัตต ิความสบืต่อ ดงัเช่น

หายใจเข้า หายใจออกสืบต่อกันอยู่เสมอ ชีวิตจึงด�ารงสืบต่อกันอยู่เสมอ จึงท�าให้ไม่

เหน็ความดบั เหน็ความเกิดและความด�ารงอยูค่วามตัง้อยู ่ไม่เห็นความดบั. สันตต ิคอื

ความสืบต่อนี้ ก็คือความสืบต่อของอดีตปัจจุบันและอนาคตด้วย คือมองไม่เห็นอดีต

มองไม่เหน็อนาคตและกม็องไม่เหน็ปัจจบัุน. เมือ่เป็นดัง่นี ้จงึรูส้กึเหมอืนอย่างว่าเทีย่ง 

รู้สึกเหมือนอย่างว่าขันธ์ ๕ นี้เที่ยง ชีวิตนี้เที่ยง เกิดต้ังอยู่แต่ไม่ดับ หรือว่าตั้งอยู ่

แต่ไม่ดับ. เมื่อเที่ยง ตั้งอยู่ไม่ดับ ก็คือไม่มีอดีต และเมื่อไม่มีอดีตก็ไม่ต้องมีอนาคต  

มีปัจจุบันคือตั้งอยู่. มองไม่เห็นอดีตคือส่วนที่ดับ และก็มองไม่เห็นอนาคต คือส่วนที่

เข้ามาสบืต่อ และกไ็ม่รู้จกัปัจจุบัน เพราะมองเหน็เหมอืนอย่างว่าเป็นปัจจบุนั คือตัง้อยู่

อย่างไม่ดับ และไม่ดับก็ไม่ต้องเกิด ก็เหมือนอย่างไม่เห็นเกิด เหมือนอย่างคนเรา 

ทั้งหลายที่มีความรู้สึกกันอยู่ในชีวิต ในนามรูปที่ด�ารงกันอยู่นี้ ว่ารู้สึกว่าเป็นอยู่ตั้งอยู่

ด�ารงอยู่ เป็นความเท่ียงอยู่ ไม่ดับ เม่ือไม่ดับก็ไม่ต้องเกิดและไม่ต้องมีอนาคต.  

เพราะฉะนั้น จึงเป็นอันชื่อว่าไม่รู้จักอดีต ไม่รู้จักอนาคต ไม่รู้จักทั้งอดีตทั้งอนาคต.

มองเห็นความไม่เที่ยงหรอืความเกดิดับ

เพราะอันที่จริงนั้นความเป็นไปของนามรูปของชีวิตนี้ มีเกิดดับอยู่ตลอดเวลา 

เหมือนอย่างมีหายใจเข้าก็มีหายใจออกอยู ่ตลอดเวลา. มีเกิดดับอยู ่ตลอดเวลา  

รูปก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลา. เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลา.  

ดับก็เป็นอดีตไป. และเม่ือเป็นอดีตไป อนาคตก็เข้ามาเป็นปัจจุบัน เมื่อเป็นปัจจุบัน 

ปัจจุบันก็เป็นอดีตดับไป อนาคตก็เข้ามาเป็นปัจจุบัน. เพราะมีอนาคตเข้ามานี้แหละ 

จึงมีสันตติคือความสืบต่อ เหมือนอย่างว่ากลางวันกลางคืน กลางวันล่วงไป กลางคืน

ก็มา. ขณะท่ียังเป็นกลางวันอยู่ กลางคืนก็เป็นอนาคต และเมื่อกลางวันหมดไป 
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กลางคนืมา กลางคืนก็มาเป็นปัจจบุนั และเมือ่กลางคนืหมดไป กลางวันซึง่เป็นอนาคต 

รุ่งขึ้นก็มาเป็นปัจจุบัน. เพราะฉะนั้น เมื่อวานนี้ วันนี้ พรุ่งนี้ จึงวนเวียนสืบต่อกันอยู่

ด่ังน้ี. แต่ว่าเมื่อไม่คิด ก็ไม่รู้ว่าเป็นอดีต เป็นอนาคต เป็นปัจจุบันกันอยู่ดั่งนี้. และ 

เมื่อคิดจึงจะรู้ และเม่ือรู้จึงจะรู้ว่านี่แหละคือตัวไม่เที่ยง เพราะอดีตนั้นก็คือที่ดับไป 

อนาคตกค็อืว่าทีม่าแทนส่วนทีด่บัไปนัน้ มาเป็นปัจจบุนั ปัจจบุนักเ็ป็นอดตีดบัไป อนาคต

ก็เข้ามาแทน จึงมีสันตติคือความสืบต่อ. ถ้าความสืบต่อนี้สิ้นสุดเมื่อใด ความดับ 

ในที่สุดก็สิ้นสุดเมื่อนั้น ความดับในที่สุดก็ปรากฏเมื่อนั้น ดังจะพึงเห็นได้ว่าลมหายใจ

เข้าล่วงไปกเ็ป็นอดีต ลมหายใจเข้าใหม่กม็าแทนซึง่เป็นอนาคตก็เข้ามาแทนเป็นปัจจบุนั 

เมือ่อดตีอนาคตปัจจบัุนยงัมาสบืต่อกนัอยู่ดังนี ้ชวิีตกยั็งด�ารงอยู่ แต่เม่ือลมหายใจเข้า

หรือลมหายใจออกซ่ึงเป็นปัจจุบันแล้วก็เป็นอดีต แต่ไม่มีอนาคตเข้ามาทดแทนสืบต่อ 

คือหยุดหายใจ ในที่สุดชีวิตก็สิ้นสุด นั่นคือว่าสันตติขาด แต่คนเราที่ยังมีสันตติความ

สบืต่อกนัอยูด่ัง่นี ้กเ็พราะว่ามีอดตีมีอนาคตมปัีจจบุนันีแ่หละสบืต่อกนัอยู ่กาลเวลานีเ้อง.

เพราะฉะนัน้ เมือ่รูจ้กัอดตีรูจ้กัอนาคตรูจ้กัปัจจบุนั จงึจะมองเหน็ความไม่เทีย่ง 

คือเห็นว่าเกิดดับอยู่ตลอดเวลา. แต่เมื่อดับแล้วก็มีอนาคตเข้ามาทดแทน ไม่มีอนาคต

เข้ามาทดแทนเมื่อใดก็สิ้นสุดเมื่อนั้น. เพราะฉะนั้น หากไม่รู้จักกาลเวลา ไม่รู้จักอดีต 

ไม่รู้จกัอนาคต ไม่รูจ้กัท้ังอดตีท้ังอนาคต กเ็ป็นอันว่าไม่รู้จกัทกุขสจัจะ สภาพทีจ่รงิคอืทกุข์ 

มองไม่เห็นอนิจจะ ไม่เที่ยง ทุกขะ เป็นทุกข์ อนัตตา ไม่ใช่อัตตาตัวตน. ต่อเมื่อรู้จัก

กาลเวลาดังท่ีกล่าวมานี้ จึงจะมองเห็นว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาเกิดดับอยู ่

ตลอดเวลา เป็นอดตีเป็นอนาคตเป็นปัจจบุนักนัอยู่ตลอดเวลา. แต่ว่ามีอนาคตมาทดแทน

มาเป็นปัจจุบัน ปัจจุบันเป็นอดีตไปแล้ว มีอนาคตมาเป็นปัจจุบันแทน จึงไม่ส้ินสุด 

ยังสืบต่อกันอยู่. แต่อันที่จริงนั้นหาใช่ว่า เที่ยงคือหยุดอยู่เฉย ๆ ไม่เกิดดับเกิดดับอยู่

ตลอดเวลา จึงเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันก็เป็นอดีต อนาคตก ็

เข้ามาเป็นปัจจุบัน แล้วเป็นอดตี อนาคตกเ็ข้ามาเป็นปัจจบัุนแล้วเป็นอดตี. เพราะฉะนัน้ 

เมือ่รู้จักอดีต อนาคต รูจ้กัทัง้อดตีทัง้อนาคตดัง่นี ้จงึเป็นอนัมองเห็นอนจิจตา ทุกขตา 

อนัตตตา มองเห็นทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์ เป็นวิชชาขึ้นได้.
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อวชิชาเป็นต้นเหตุส�าคัญของอาสวะ

ฉะนั้น เม่ือยังมีอวิชชาอยู่ จึงยังมองไม่เห็น อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา  

ยังยึดถือว่าเป็นของเที่ยงเป็นสุขและเป็นอัตตาตัวตนเป็นเราเป็นของเรา. เมื่อเป็น 

ดั่งนี้จึงได้ก่ออาสวะขึ้น ดังที่ได้แสดงถึงความเกิดอาสวอนุสัยมาแล้ว. เม่ือเห็นอะไร 

ทางตา ได้ยินอะไรทางหูเป็นต้น จึงยึดถือเป็นตัวเราเป็นของเรา เกิดยินดียินร้าย  

เกิดอกุศลบาปธรรมทัง้หลายไหลเข้ามาดองจติสนัดานเป็นอาสวะ หรอืว่าประสบเวทนา

ทั้งหลายก็ยินดียินร้าย ไม่รู้ ก็เป็นอนุสัยนอนเนื่องอยู่ในจิต ก็เพราะอวิชชาคือไม่รู้ 

ด่ังน้ี. เมื่อไม่รู้ดั่งนี้ จึงยึดถือและก่ออาสวอนุสัยขึ้นในจิตใจ. เพราะฉะน้ัน อวิชชานี้ 

จึงเป็นต้นเหตุส�าคัญที่ให้เกิดอาสวะ.

ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๒๑ มีนาคม ๒๕๒๘
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บัดน้ี จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ได้แสดงเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรในข้อสัมมาทิฏฐิมาโดยล�าดับ จนถึง

ในข้อสดุท้ายซึง่ได้แสดงอธบิายข้อว่า เพราะอวิชชาเกดิขึน้จงึเกดิอาสวะ และท่านกไ็ด้

แสดงเหตผุลของธรรมะทีเ่ป็นเหตเุกดิสบืเนือ่งกนัไปเหมือนดังลกูโซ่. โดยเฉพาะในข้อ

สดุท้ายน้ี เมือ่แสดงว่าเพราะอวชิชาเกดิขึน้จึงเกดิอาสวะ และเม่ือแสดงถึงเหตปัุจจยัที่

สบืกันไปเหมอืนดังลกูโซ่ กแ็สดงต่อไปว่า เพราะอาสวะเกดิ จงึเกดิอวชิชา. กเ็ป็นอนัว่า

ในหมวดสุดท้ายนี้อันเป็นยอดของปฏิจจสมุปบาท ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น จึงต่าง

เป็นเหตุปัจจัยของกันและกัน อันได้แก่ อวิชชาและอาสวะ หรือ อาสวะและอวิชชา.

เมื่อท่านแสดงถึงอวิชชา ก็จะต้องมีปัญหาว่า เพราะอะไรเกิดจึงเกิดอวิชชา

ท่านจึงแสดงว่า เพราะอาสวะเกิดจึงเกิดอวิชชา

และก็มีปัญหาต่อไปอีกว่า เพราะอะไรเกิดจึงเกิดอาสวะ ท่านจึงแสดงว่า  

เพราะอวิชชาเกิดจึงเกิดอาสวะ.
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กเ็ป็นอนัว่าอาสวะกบัอวชิชานีเ้ป็นเหตปัุจจยัของกนัและกนั อนันบัว่าเป็นเหตุ

ปัจจัยสุดท้ายท่ีทางพระพุทธศาสนาได้แสดงไว้ จึงไม่มีเหตุปัจจัยที่จะแสดงสืบต่อ 

ข้ึนไปอีก. และก็ได้แสดงอธิบายแล้วว่า เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดอาสวะ หรือ

เพราะอวิชชาบังเกิดขึ้นจึงเกิดอาสวะ. จึงจะได้แสดงในทางที่กลับกันอีกครั้งหนึ่งว่า 

เพราะอาสวะเกิดจึงเกิดอวิชชาหรือเพราะมีอาสวะจึงมีอวิชชาบังเกิดขึ้น.

จติไม่มสีรรีะสัณฐาน

ในข้อน้ีกพึ็งท�าความเข้าใจไว้ก่อนข้อหนึง่ว่า บรรดาเหตุปัจจัยเหล่านี ้เหตปัุจจยั

ที่สุดยอดคืออวิชชากับอาสวะหรืออาสวะกับอวิชชา. และเหตุปัจจัยที่สืบต่อกันไป  

รวมว่าท้ังหมดย่อมเป็นสิ่งที่เกิดได้เพิ่มเติมได้ และเป็นส่ิงท่ีดับได้ จิตวิมุตติหลุดพ้น

จากเหตุปัจจัยเหล่านี้ได้. ทั้งนี้ก็เพราะว่าเหตุปัจจัยเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเนื้อแท้ของจิต.  

เนื้อแท้หรือธรรมชาติของจิตนั้นเป็นสิ่งที่ประภัสสรคือผุดผ่อง และเป็นธาตุรู้ที่เรียกว่า

วิญญาณธาตุ ธาตุรู้. และจิตน้ีไม่มีสรีระสัณฐานเหมือนอย่างกาย แต่มีกายนี้เป็นที่

อาศัยดังที่มีพระพุทธภาษิตตรัสเอาไว้ว่า

อสรีรํ ไม่มีสรีระคือไม่มีร่างกาย ไม่ใช่วัตถุ.

คูหาสยํ มีคูหาคือถ�้าเป็นที่อาศัย.

คูหาคือถ�้านี้ พระอาจารย์ได้แสดงอธิบายคลุม ๆ ว่ากาย คือมีกายนี้เป็นท่ี

อาศัย เพราะฉะนั้น ทุกคนจึงมีกายและจิตซึ่งอาศัยกันอยู่. กายนั้นเป็นวัตถุประกอบ

ด้วยธาตทุีเ่ป็นวตัถุท้ังหลาย. ท่ีแสดงไว้กคื็อธาตดุนิ ธาตนุ�า้ ธาตไุฟ ธาตลุม ซึง่หมาย

ถึงว่า 

ส่วนที่แข้นแข็งในกายนี้ก็เรียกว่า ธาตุดิน

ส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลก็เรียกว่า ธาตุนํ้า

ส่วนที่อบอุ่นก็เรียกว่า ธาตุไฟ

ส่วนที่พัดไหวก็เรียกว่า ธาตุลม
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และในบางพระสูตรยังเติมอีก ๑ ธาตุ คือ อากาสธาตุ ช่องว่าง คือบรรดา

ช่องว่างทั้งหลายในกายอันนี้ก็เรียกว่าอากาสธาตุ ธาตุคือช่องว่าง เป็นธาตุ ๕.

แต่โดยมากแสดงไว้เพียงธาตุ ๔ เพราะอากาสธาตุคือช่องว่างนั้นไม่ใช่วัตถุ 

แต่ว่าเติมข้ึนอีกก็เพราะว่า ในกายนี้เบ้ืองบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา เบื้องต�่าแต่ปลายผม 

ลงไป ย่อมมีอากาสธาตุ คือช่องว่างอยู่เป็นอันมาก เช่น ช่องตา ช่องหู ช่องจมูก  

ช่องปาก และช่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ตลอดจนถึงทุกขุมขน. และช่องว่างเหล่านี้เองท�าให้

แบ่งขอบเขตของอวัยวะร่างกายเป็นส่วน ๆ ออกไปได้ เช่นว่านิ้วท้ัง ๕ ของบุคคล 

มีช่องว่างอยู่ในระหว่างจึงได้แบ่งออกได้เป็น ๕ นิ้ว. ถ้าไม่มีช่องว่างอยู่ในระหว่างก็จะ

ต้องรวมกันเป็นพืดแบ่งออกเป็น ๕ นิ้วไม่ได้. ร่างกายเช่นแขนทั้ง ๒ ขาทั้ง ๒ และ

ทกุส่วนกต้็องมช่ีองว่างอยูใ่นระหว่าง ๆ ทัง้นัน้ จงึแบ่งออกได้เป็นส่วน ๆ ตลอดจนถึง

อวัยวะภายใน เช่น เส้นเอ็น ตับ ปอด หัวใจ เป็นต้น ต่างก็มีช่องว่างในระหว่าง ๆ  

จึงท�าให้แบ่งออกเป็นส่วน ๆ ไปได้. และบรรดาช่องว่างในร่างกายอันนี้มีมาก จนถึงมี

ผู้ศึกษาวิทยาการในปัจจุบัน ได้แสดงว่าร่างกายอันนี้ถ้ายุบรวมเข้า ไม่ให้มีช่องว่างเลย

แม้แต่น้อย ร่างกายของทุก ๆ คนที่ใหญ่โตอยู่เท่านี้จะเหลือเล็กนิดเดียว อย่างเช่น

ขนาดปลายไม้ขีด มีท่านหนึ่งแสดงว่าอย่างนี้ แต่ว่าที่ใหญ่โตปรากฏเป็นอาการต่าง ๆ 

๓๑ หรอื ๓๒ เป็นต้น กเ็พราะมช่ีองว่างอยู่เป็นอนัมาก เพราะฉะนัน้ ในบางพระสูตร

จึงได้ยกขึน้เป็นอกีธาตอุนัหนึง่ เรียกว่าอากาสธาต ุธาตคุอืช่องว่าง. นีเ้ป็นส่วนกายซึง่

มีสรีระ รูปร่างสัณฐานทรวดทรง.

จติเป็นธาตุรู้

แต่ว่าจิตไม่มีสรีระสัณฐานเหมือนอย่างกาย แต่ว่ามีคูหาเป็นท่ีอาศัย ท่ีท่าน

อธิบายว่าก็คือมีกายนี้เป็นที่อาศัย. จึงมีปัญหาว่าถ้าจิตไม่มีสรีระสัณฐาน มองเห็นไม่

ได้จับต้องไม่ได้ก็จะรู้ได้อย่างไรว่ามีจิต. ก็ตอบได้ว่ารู้ได้ที่ความรู้ เพราะจิตนี้เป็นธาตุรู้

รู้อะไร ๆ ได้. หากจะถามว่าจิตอยู่ท่ีไหน ก็ตอบได้ว่า จิตอยู่ที่ตัวรู้ รู้อยู่ที่ไหนจิต 

ก็อยู่ที่น่ัน. และจิตนี้เพราะเป็นธาตุรู้และไม่มีสรีระสัณฐาน จึงก�าหนดได้ที่ตัวรู้หรือ 
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ที่ความรู้ที่ทุก ๆ คนมีอยู่ดังกล่าว. และนอกจากนี้ทุกคนก็รู้จิตใจของตัวเองได้ว่าจิต

เป็นอย่างไร ตั้งต้นแต่จิตคิดอะไร ด�าริอะไร. ทุกคนก็รู้จิตของตัวเอง และเมื่อจิตคิด

อะไรรู้อะไรแล้ว จิตชอบอะไร ชังอะไร อยากได้อะไร ไม่อยากได้อะไร หรือว่ายินดี

อะไรยินร้ายอะไร หลงไหลอะไร ทุกคนก็รู้. และโดยที่จิตนี้เป็นธาตุรู้ ทุกคนจึงเรียนรู้

เพิม่เตมิขึน้ไปได้ดัง่ท่ีทุก ๆ คนเรยีนกนัอยู ่ตัง้ต้นแต่ขัน้อนบุาล ขัน้ประถม ข้ันมธัยม 

ขั้นอุดม ตามหลักสูตรต่าง ๆ. แต่ว่าเมื่อเรียนรู้อะไร ๆ สิ่งที่รู้นั้นก็ไม่มีสรีระสัณฐาน

อีกเช่นเดียวกัน จะบอกว่าความรู้ท่ีเรียนนั้นกว้างเท่าไร ยาวเท่าไร ใหญ่เท่าไร  

เหมือนอย่างวัตถุ เช่นว่าตึกรามบ้านช่องใหญ่เล็ก หนึ่งชั้น สองชั้น สามชั้น กี่ห้อง 

อะไรเป็นต้น จะเอามาแสดงความรู้ที่เรียนหรือที่รู้ว่ากว้างเท่านั้นยาวเท่านี้ใหญ่เท่านั้น

น้ีหาได้ไม่. ความรู้ทีเ่รยีนกนัมากไ็ม่มสีรรีะสณัฐานอีกเช่นเดยีวกนั. แต่ว่าความรูท้ัง้หมด

นี้ก็เก็บอยู่ที่จิตอันนี้ และจิตอันนี้เมื่อปฏิบัติทางสมาธิได้อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ 

ดังเช่นพระพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้ทรงได้อัปปนาสมาธิ ก็ทรงได้ญาณคือความหยั่งรู้ 

ระลึกชาติได้ ระลึกชาติในหนหลังได้ว่าทรงเกิดเป็นอะไร มีชื่อมีนามสกุลหรือโคตร

อย่างไร มสีขุมทุีกข์อย่างไรเป็นต้น เป็นอนัมาก อนัแสดงว่าจตินีเ้ป็นทีเ่กบ็ส่ิงท่ีประสบ

พบผ่านไว้ทั้งหมด เก็บอยู่ในจิตท่ีขอยืมค�ามาพูดว่าจิต ส่วนลึกหรือที่พบกันในบัดนี้

เรยีกกนัว่าจิตใต้ส�านกึ. เพราะฉะน้ัน เม่ือท�าสมาธิจนถึงได้อปัปนาสมาธริูถึ้งจติใต้ส�านกึ

หรือจิตส่วนลกึนีไ้ด้ สิง่ท่ีเกบ็ไว้ในจติส่วนลกึกป็รากฏเป็นความรูข้ึน้มา ดงัความรู้ระลกึ

ชาติได้ของพระพุทธเจ้า.

จติเก็บบารมแีละอาสวะ

และจตินีเ้องกย็งัเกบ็ดเีกบ็ชัว่ไว้อกีด้วย. เมือ่ท�าด ีกริยิาทีท่�านัน้ท�าแล้วกเ็สรจ็

กันไปเป็นคราว ๆ แต่ว่าความดีที่ท�าไว้นั้นก็ยังเก็บอยู่ในจิตส่วนลึก เรียกว่า บารมี  

เก็บดี. ความดีท่ีท�าไว้น้ันไม่หายไปไหน แม้ว่ากิริยาที่ท�าเสร็จไปเป็นคราว ๆ แต่ว่า 

ความดีที่ท�านั้นก็ยังเก็บไว้ในจิตส่วนลึก.

ท�าช่ัวกเ็หมือนกนั เม่ือท�าชัว่ทางกายทางวาจาทางใจอะไรไว้ ท�าไปแล้วความชัว่

ก็ยังเก็บเอาไว้ในจิตส่วนลึก ก็เป็น อาสวะ ดองจิตสันดาน.
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เพราะฉะนั้น จิตนี้จึงมีทั้งส่วนดีที่เป็นบารมี ทั้งส่วนชั่วที่เรียกว่าอาสวะ 

พระพทุธเจ้าได้ตรสัรูลึ้กเข้าท่ีจิตของพระองค์เองจนทรงพบอาสวะ จงึได้ตรสัรูแ้ละกไ็ด้

ตรัสแสดงสั่งสอนเอาไว้เป็น

กามาสวะ อาสวะคือกาม

ภวาสวะ อาสวะคือภพ

อวิชชาสวะ อาสวะคืออวิชชา.

ก็เป็นอันว่าใจจิตของบุคคลทั่วไปมีกามเก็บอยู่ในจิตส่วนลึก คือความใคร ่

ความปรารถนาต้องการพร้อมกับสิ่งที่ใคร่ สิ่งที่ปรารถนา สิ่งที่ต้องการ มีภวาสวะ  

อาสวะคือภพ ความเป็น คือเป็นเราเป็นของเราเป็นนั้นเป็นนี่เก็บอยู่ในจิตส่วนลึก  

มีอวิชชาสวะ อาสวะ คืออวิชชาซ่ึงเป็นตัวไม่รู ้ อันหมายถึงว่ารู้ท่ีเป็นรู้หลงรู้ผิด.  

กเ็หมอืนอย่างไม่รู ้กคื็อไม่รูใ้นทุกข์ ในเหตเุกดิทกุข์ ในความดบัทกุข์ ในทางปฏบิตัใิห้

ถึงความดับทุกข์ เป็นต้น เป็นตัวอวิชชาเก็บอยู่ในจิตส่วนลึก นี้เป็นส่วนอาสวะ.

อาสวะท�าให้เกดิกาม เกดิภพ และเกดิอวชิชา

เพราะฉะนั้น เมื่อเห็นอะไรทางตา ได้ยินอะไรทางหู ได้ทราบกลิ่น ทราบรส 

ทราบโผฏฐัพพะ สิ่งถูกต้องทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ได้คิดเรื่องอะไรต่าง ๆ ทางใจ 

ตัวกามซึ่งเก็บอยู่ในจิตส่วนลึกนั้นจึงโผล่ข้ึนมา ปรากฏเป็นความรักใคร่ปรารถนา  

พอใจในรูปเสียงเป็นต้นที่ประสบพบผ่านนั้น เป็นฝ่าย ราคะ หรือ โลภะ หรือว่าฝ่าย

ความยินดี.

แต่ว่าถ้าขัดกับกามที่เก็บไว้ในจิตใจส่วนลึกนี้ก็เป็น ปฏิฆะ คือความกระทบ

กระทัง่อนัเป็นมลูของโกธะ ความโกรธ โทสะ ความประทุษร้ายใจ พยาบาท ความมุ่งร้าย

ต่าง ๆ อันเป็นกองโทสะ.

และ ภวาสวะ อาสวะคือภพ คือตัวเราของเราก็โผล่ขึ้นมาเป็นตัวเราเป็นนั่น

เป็นนี่เป็นของเราในสิ่งนั้นในสิ่งนี้.
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อวิชชาสวะ อวิชชาคือตัวความไม่รู้ ก็โผล่ขึ้นเป็นความรู้ที่รู้หลงรู้ผิด คือว่า 

ไม่เห็นทุกข์ ไม่เห็นเหตุเกิดทุกข์ ไม่เห็นความดับทุกข์ ไม่เห็นทางปฏิบัติให้ถึง 

ความดับทุกข์ แต่เห็นตรงกันข้าม เห็นทุกข์นั้นว่าเป็นสุข เห็นเหตุเกิดทุกข์คือตัณหา

นัน้ว่า เป็นตวัความเพลิดเพลินยินดสีนกุสนาน ความรกัใคร่พอใจ เหน็ตรงกนัข้ามกบั

อริยสัจจ์. นี้เป็นตัวอวิชชา.

อวชิชาตกตะกอนในจติเพราะอาสวะ

เพราะฉะนั้น เม่ืออาสวะโผล่ขึ้นมาเป็นกาม เป็นภพ เป็นอวิชชา ในรูป  

ในเสียง ในกลิ่น ในรส ในโผฏฐัพพะ สิ่งถูกต้อง ในเรื่องราวที่ประสบพบผ่านทางตา 

ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ อยู ่ เป ็นปกติ จึงเป ็นอวิชชาคือ 

ความไม่รูจ้รงิ หรือความไม่รูท่ี้เป็นความรูจ้รงิ แต่ว่าเป็นความรูค้วามเหน็ ว่าน่ารกัใคร่

ปรารถนาพอใจบ้าง ไม่น่ารกัใคร่ปรารถนาพอใจบ้าง น่าเพลดิเพลนิยนิดบ้ีาง เหน็ทกุข์

ว่าเป็นสุข เห็นสมุทัยเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาว่าเป็นส่ิงที่น่าเพลิดเพลินยินดี เป็นตัว 

ความสนุกสนาน ความติดใจยินดี จึงติดใจยินดีอยู่ในตัณหาเหตุให้เกิดทุกข์และใน 

ตัวทุกข์ ไม่เห็นว่าเป็นทุกข์ตามที่เป็นจริง ไม่เห็นอนิจจัง ไม่เห็นทุกขัง ไม่เห็นอนัตตา 

แต่เห็นว่าเที่ยง เห็นว่าเป็นสุข เห็นว่าเป็นตัวเราของเรา ความรู้ความเห็นดั่งนี้เป็น 

มจิฉาทฏิฐต่ิอองค์มรรค เป็นอวชิชาคือตัวความไม่รู ้เป็นโมหะคอืความหลง เพราะฉะนัน้ 

เมื่ออาสวะโผล่ขึ้นมาในอารมณ์ คือเรื่องทั้งหลายที่ประสบพบผ่านอยู่เป็นปกติดั่งนี้ 

ความรู้ความเห็น จึงเป็นอวิชชาไปหมด ไม่เห็นอริยสัจจ์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ 

เห็นตรงกันข้าม เพราะฉะนั้น อวิชชาจึงได้เพิ่มมากขึ้น ตกตะกอนลงในจิตส่วนลึก 

เพิ่มข้ึน ๆ อาสวะ จึงเป็นเหตุให้เกิดอวิชชาด่ังนี้ คือเมื่ออาสวะเกิดขึ้น อวิชชาก ็

เกิดขึ้น.
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ปฏบิัตเิพิ่มวชิชาเพื่อละอวชิชา

เป็นอันว่าอาสวะเกิดขึ้น อวิชชาก็เกิดขึ้น และก็ลงไปเพิ่มเติมอวิชชา ซึ่งเป็น

อวิชชาสวะ อันเป็นข้อส�าคัญนั้นให้มากขึ้น. แต่ว่าเมื่อบารมีโผล่ขึ้นมา คือความดีที่ได้

กระท�าเอาไว้เก็บเอาไว้ในจิตส่วนลึกโผล่ขึ้นมา ดังบุคคลที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทุก ๆ คน

น้ีก็กล่าวได้ว่าบารมีให้เกิดมาเป็นมนุษย์ ก็คือตัวปัญญาหรือตัววิชชานั้นเอง ซึ่งเป็น 

ตวัความรูค้วามฉลาดรู้ถกูต้อง ตัง้ต้นแต่รูจ้กับาปบญุคณุโทษ ประโยชน์มใิช่ประโยชน์

ด่ังที่สามัญชนรู้กันอยู่ เมื่อประสบอารมณ์ทางตาทางหูเป็นต้น บารมีโผล่ขึ้นมา  

ทัง้ได้ฟังได้สดบัค�าสอนของพระอรยิะทัง้หลาย โดยตรงคอืของพระพทุธเจ้าทีต่รสัสอน

เอาไว้ ชี้ให้รู ้จักทุกข์ รู้จักเหตุเกิดทุกข์ รู้จักความดับทุกข์ รู้จักทางปฏิบัติให้ถึง 

ความดับทุกข์ ก็ปฏิบัติก�าหนดพิจารณารู้ว่า

สิง่ทีต่าเหน็ หไูด้ยนิเป็นต้น เหล่าน้ันเป็นตัวทกุข์ คอือนจิจะไม่เทีย่ง เกิดดับ

เป็นทกุข์ คอืต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไม่ต้ังอยูค่งที ่บงัคับไม่ได้ คอืบงัคบัให้เป็นไป

ตามปรารถนาต้องการไม่ได้ เป็นอนตัตามใิช่อตัตาตัวตน ไม่ใช่ตัวเราของเรา มองเห็น

ตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากของใจว่าเป็นตัวสมุทัย เห็นความดับตัณหาว่า  

เป็นตัวดับทุกข์ เห็นมรรคมีองค์ ๘ ย่นลงในศีลสมาธิปัญญาว่าเป็นทางปฏิบัติให้ถึง

ความดับทุกข์ดังนี้.

ก็เป็นอันว่าเป็นการปฏิบัติเพิ่มวิชชา ผ่อนคลายอวิชชาให้น้อยลง. วิชชาคือ

ความรู้ก็ลงไปเพิ่มบารมีส่วนดีในจิตส่วนลึกนี้ให้มากขึ้น.

ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๒๘ มีนาคม ๒๕๒๘



ครั้งที่ ๓๒

ปฏจิจสมุปบาท ข้ออวชิชา สังขาร

บัดน้ี จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ได้แสดงพระเถราธบิายของท่านพระสารบีตุรในข้อสัมมาทฏิฐ ิความเห็นชอบ

มาโดยล�าดับ. ภกิษทุัง้หลายได้กราบเรยีนถามท่านถงึอธบิายในข้อสมัมาทฏิฐ.ิ เมือ่ท่าน

ได้ตอบไปตอนหนึ่งแล้ว ภิกษุท้ังหลายก็ได้กราบเรียนถามปริยายคือทางอธิบาย 

อย่างอื่นต่อไปอีก ซึ่งท่านก็ตอบไปโดยล�าดับตามหลักแห่งปฏิจจสมุปบาท ธรรมะท่ี

อาศยักนับงัเกิดข้ึน โดยยกเอาธรรมะท่ีอาศยักนับงัเกิดขึน้เหล่านีม้าแสดงอธบิายทลีะข้อ 

จ�าแนกออกเป็น ๔ ตามแนวแห่งอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ทุกข้อ. จึงเท่ากับว่าพระเถราธิบายนี้

ได้แสดงอธิบายอริยสัจจ์ ๔ หลายนัยหลายปริยายอย่างละเอียด ไปตามข้อธรรมะที่

เนือ่งกนัเป็นสายแห่งปฏิจจสมุปบาท ธรรมะทีอ่าศยักนับังเกดิขึน้ โดยจับข้างปลายคอื 

ชรามรณะขึ้นมาจนถึงอวิชชาอาสวะ และก็ได้แสดงอธิบายอวิชชาอาสวะนี้ว่าต่างเป็น

ปัจจัยของกันและกัน.
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พระพุทธาธิบายในปฏิจจสมุปบาทนี้จบลงแค่อวิชชาเป็นส่วนมาก. ท่าน 

พระสารีบุตรได้จับเอาพระพุทธาธิบายหรือพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าในท่ี 

อื่นมาเพิ่มขึ้นอีกข้อหนึ่ง คืออาสวะ. อวิชชาเกิดเพราะอาสวะ ก็จบลงแค่อาสวะ  

แต่ว่าอาสวะเกดิเพราะอะไรกต้็องกลบัมาหาอวชิชาอกีว่าเกดิเพราะอวชิชา ซึง่ได้แสดง

อธิบายในที่นี้แล้วว่า อวิชชาเกิดเพราะอาสวะอย่างไร และอาสวะเกิดเพราะอวิชชา

อย่างไร. จึงมาถึงข้อที่จะอธิบายต่อไป ตามพระเถราธิบายว่า เพราะอวิชชาเกิด จึง

เกิดสังขาร. และค�าว่าสังขารนั้นก็ได้อธิบายในที่นี้แล้วว่า ได้แก่ สังขาร ๓ คือ

กายสังขาร  ได้แก่ ลมอัสสาสะปัสสาสะ ลมหายใจเข้าลมหายใจออก

วจีสังขาร  ได้แก่ วิตกวิจารความตรึกความตรอง

จิตตสังขาร ได้แก่ สัญญาเวทนา.

ในวันนี้จะได้อธิบายว่า อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร หรือว่า เพราะอวิชชา

เกิดสังขารจึงเกิดอย่างไร จึงจะต้องอธิบายค�าว่าสังขารก่อน.

สังขารในหมวดธรรมต่าง ๆ 

ค�าว่า สังขาร นั้นใช้ในหมวดธรรมะหลายหมวด เช่น 

สังขาร ๒ คือสังขารที่มีใจครองหรือมีผู้ครอง เรียกว่า อุปาทินนกสังขาร 

สังขารที่ไม่มีใจครอง หรือไม่มีผู้ครอง เรียกว่า อนุปาทินนกสังขาร.

สังขารในเบญจขันธ์ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซึ่งหมายถึง

ความคิดปรุงหรือความปรุงคิดของจิตใจ.

สงัขารทีแ่สดงไว้ในโลก ๓ คือ โอกาสโลก โลกคอืโอกาส อนัได้แก่ พ้ืนพภิพ

นี ้สังขารโลก โลกคือสังขาร อันได้แก่ทุก ๆ สิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นจากพื้นพิภพนี้ ตลอด

จนถึงเป็นอุปาทินนกสังขารและอนุปาทินนกสังขารดังกล่าว สัตวโลก โลกคือหมู่สัตว์ 

โดยตรงก็หมายถึงจิตใจซึ่งครองสังขารอยู่ ซึ่งยังมีความข้องความติด.
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สังขาร ๓ คือ กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร ที่ท่านพระสารีบุตรได้ยก

มาอธิบายในข้อว่าสังขารนี้.

และ สังขาร ๓ อีกหมวดหนึ่ง คือ ปุญญาภิสังขาร ปรุงแต่งบุญก็คือท�าบุญ 

อปุญญาภิสังขาร ปรุงแต่งกรรมที่มิใช่บุญคือบาป ก็คือท�าบาป อเนญชาภิสังขาร  

ปรุงแต่งธรรมะที่ไม่หวั่นไหว หมายถึงสมาธิที่เป็นอัปปนาสมาธิ สมาธิที่แนบแน่น.

ส�าหรับในข้อสังขารที่ว่า เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร หรือเพราะ

อวิชชาเกิดสังขารเกิดนี้ ก็มีอธิบายถึงสังขาร ๓ ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร 

อเนญชาภสิงัขาร จงึรวมเข้าได้ว่าท่านยกเอาสงัขาร ๓ ทัง้ ๒ หมวดนีม้าอธบิายสงัขาร

ในที่นี้.

อธบิายความหมายของสังขารที่เป็นกลาง ๆ 

แต่ในเบื้องต้นนี้จะได้อธิบายเป็นกลาง ๆ ก่อน ว่าสังขารก็คือสิ่งประสมปรุง

แต่งหรือการประสมปรุงแต่ง ทุก ๆ สิ่ง ทุก ๆ อย่างที่เป็นไปทางจิตก็ตาม เป็นไป 

ทางกาย หรือเป็นไปอยู่ในโลกธาตุทั้งสิ้น ที่ปรากฏเป็นนั่นเป็นนี่ ทั้งที่เป็นอย่างหยาบ 

ทัง้ทีเ่ป็นอย่างละเอียด ล้วนเป็นสงัขารคือสิง่ผสมปรงุแต่งทัง้สิน้. ถ้าหากว่าไม่มสีิง่ผสม

ปรงุแต่งหรอืไม่มีการผสมปรุงแต่ง กจ็ะไม่ปรากฏเป็นนัน่เป็นนีอ่ะไรทัง้ส้ิน จะไม่ปรากฏ

สัตว์บุคคล จะไม่ปรากฏต้นไม้ภูเขา จะไม่ปรากฏโลกธาตุนี้ ไม่ปรากฏพื้นพิภพนี้  

ไม่ปรากฏกลางวนักลางคนื ไม่ปรากฏหนาวร้อนลมฝน ไม่ปรากฏดวงอาทติย์ดวงจนัทร์

ดวงดาวอะไรทั้งสิ้น. แต่ที่ปรากฏเป็นนั่นเป็นนี่อยู่ดังกล่าว ตลอดจนถึงสัตว์บุคคล 

ดัง่เราทัง้หลาย ทกุ ๆ คนทีม่กีายมใีจ กเ็พราะมกีารผสมปรงุแต่ง จงึมสีิง่ผสมปรงุแต่ง

ปรากฏเป็นนัน่เป็นนีขึ่น้ ดงัเช่นตวัอย่างท่ียกมากล่าวแล้ว. และการผสมปรงุแต่งนีย่้อม

มีอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด หยุดทีหนึ่งก็คือว่าแตกสลาย หรือว่าดับไปทีหนึ่ง. เกิดก็คือ

ผสมปรุงแต่งขึ้นใหม่แล้วก็ดับ. ในระหว่างเกิดและดับ ซึ่งเรียกว่าตั้งอยู่ ก็ไม่หยุดผสม

ปรุงแต่ง ไม่หยุดความแปรปรวนเปลี่ยนแปลง.
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สังขารมคีวามปรุงแต่งที่เป็นสันตติ

ดงัจะพงึเห็นได้ว่า ร่างกายของทกุ ๆ คนนีเ้ป็นสังขารคอืส่ิงผสมปรงุแต่งอย่าง

หนึง่ต้องมคีวามปรงุแต่งติดต่อกนัอยู่ตลอดเวลาไม่มหียดุ ดงัเช่นต้องหายใจเข้าหายใจ

ออกตดิต่อกนัอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด. แต่อนัทีจ่รงินัน้ไม่ใช่หมายความว่า สบืเนือ่งกนั

เป็นอันเดียวเพราะว่ามีเกิดมีดับต่อเนื่องกันไป คือหมายความว่าเกิดดับแล้วก็เกิด  

แล้วก็ดับ แล้วก็เกิด ติดต่อกันไป อันเรียกว่า สันตติ. ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้ 

เป็นตัวอย่างที่ปรากฏพิจารณาเห็นได้ คือเอาเป็นว่าหายใจเข้านี่เป็นเกิด และหายใจ

ออกน้ันเป็นดับ ก็สมมติเท่านั้น. แต่อันท่ีจริงนั้นหายใจเข้าเองก็เกิดดับเกิดดับเข้าไป 

เช่นทแีรกอยูท่ีป่ลายจมกู กแ็ปลว่าเกดิทีป่ลายจมกูแล้วกเ็ข้าไปกด็บัจากปลายจมกูเข้าไป

ถึงจุดหนึ่งก็ไปเกิดที่นั่นจุดหนึ่ง ผ่านจุดนั้นไปก็ดับจากจุดนั้นไปเกิดในจุดอื่นต่อไปอีก. 

หายใจออกก็เหมือนกัน ก็แปลว่าเกิดเหมือนกัน คือลมหายใจนั้นในส่วนที่น�าออก  

ก็เกิดตั้งแต่จุดออกทีแรก ผ่านจุดนั้นมาก็ดับจากจุดนั้นอีกจุดหนึ่งก็มาเกิดที่จุดนั้น  

ผ่านแล้วกด็บัทีจุ่ดนัน้มาสูอ่กีจดุหนึง่กม็าเกดิอกีจดุหนึง่ เรือ่ยมาดัง่นี ้จนถงึปลายจมกู

ก็พ้นปลายจมูกไป. ดั่งนี้คือสังขาร ปรุงแต่งไม่หยุด ชีวิตจึงด�ารงอยู่ได้. นอกจากนี้

อาการทัง้หลายในร่างกายนี ้ทีแ่บ่งเป็นอาการ ๓๑ หรอือาการ ๓๒ หรอืว่าจะแบ่งตาม

หลักสรีรศาสตร์ในปัจจุบัน ท้ังท่ีเป็นส่วนภายนอกทั้งท่ีเป็นส่วนภายใน ล้วนมีการ 

ปรุงแต่งอยู่ตลอดทุกส่วนทุกสิ่ง ไม่มีหยุดการปรุงแต่งชีวิตจึงด�ารงอยู่.

ดับการปรุงแต่ง ดับสังขาร

เพราะฉะนัน้ สงัขารคอืความปรงุแต่งนีจ้งึเป็นตวัชวีติของร่างกายนี.้ เมือ่หยดุ

การปรุงแต่งโดยท่ีไม่มีสันตติคือความสืบต่อ ก็แปลว่าชีวิตนี้ดับ ซึ่งเรียกตามภาษา

ธรรมะว่า กายแตกทําลาย.

กาย นั้นแปลว่า ประชุม. ส่วนทั้งหลายที่มาประชุมกันเป็นกายนี้แตกท�าลาย

จึงหยุดปรุงแต่ง ร่างกายนี้จึงเริ่มเป็นสิ่งที่เน่าเปื่อยผุพัง ต้องน�าไปเผาไปฝัง. แม้จะไม่
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เผากผ็พุงัไปเอง ซึง่ในทีส่ดุกแ็ตกสลายไปหมด เพราะเหตวุ่า หยดุความเป็นสงัขารคอื

หยุดความปรุงแต่ง เพราะฉะนั้น จึงได้ตรัสยกเอาลมอัสสาสะปัสสาสะขึ้นมา  

ว่าเป็นตัว กายสังขาร เครื่องปรุงแต่งกายเป็นตัวอย่างให้พิจารณาเห็นได้.

กายนี้ด�ารงชีวิตอยู่ก็เพราะมีลมหายใจเข้าลมหายใจออก. ลมหายใจเข้า 

ลมหายใจออกดับ ก็แปลว่าเครื่องปรุงกายนี้ดับ กายนี้ก็แตกสลาย. จิตใจก็เหมือนกัน 

มเีครือ่งปรุงแต่งคือมีวติกมีวจิาร ความตรกึความตรองหรอืความคดิ ซึง่เป็นเหตใุห้พดู

ออกมาเป็นวาจา. วาจาท่ีพูดน้ีก็เพราะมวีติกวิจารคอืความตรกึความตรอง จงึเป็นอนัว่า

ต้องมีวิตกวิจาร ความตรึกความตรองข้ึนก่อน วาจาจึงจะออกมา. ถ้าหากว่าไม่มี 

ความตรึกความตรองก็ไม่มีวาจา. เพราะฉะนั้น ความตรึกความตรอง จึงเป็นเครื่อง

ปรุงวาจา ที่เรียกว่า วจีสังขาร.

วาจาน้ีเป็นผลท่ีออกมาจากวติกวจิารความตรกึความตรอง. และจติทีม่คีวามคดิ

ไปต่าง ๆ ดงัเช่นมวีติกวจิารความตรกึความตรอง ซึง่เป็นความตรกึความตรองของจติ

นั้นเอง ก็เพราะว่ามีสัญญามีเวทนา. สัญญาก็คือความจ�าได้หมายรู้ เวทนาก็มีความรู้

เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข. เพราะมีสัญญาเวทนานี้ จิตจึงมีความคิด

หรือมีวิตกมีวิจารความตรึกความตรองไปต่าง ๆ. ถ้าไม่มีสัญญา ไม่มีเวทนา จิตก็ไม่

ปรากฏ คือจะไม่มีความคิด ไม่มีความตรึกความตรองต่าง ๆ. เพราะฉะนั้น สัญญา

เวทนานี้จึงเป็น จิตตสังขาร เครื่องปรุงจิต.

อันคนที่จะตายน้ันท่านแสดงไว้ว่า ดับวจีสังขาร คือดับวิตกวิจารความตรึก

ความตรองก่อน วาจาจึงดับ นิ่งไม่พูด เพราะไม่มีความตรึกความตรอง. แต่ว่าเพียงนี้

ยงัไม่ตาย ต่อไปกด็บักายสงัขาร คอืดบัลมอสัสาสะปัสสาสะ หยดุหายใจ. แต่ว่าแม้จะ

ดับลมหายใจดบักายสงัขารกย็งัไม่ตาย จะต้องดบัสัญญาเวทนาซึง่เป็นตวั จติตสงัขาร 

เมือ่ดับสญัญาเวทนาทีเ่ป็นตวัจติตสงัขาร น่ันแหละจึงจะตาย. ซึง่ข้อนีก้ต็รงกบัความรู้

ในปัจจุบันที่ว่า แม้ว่าจะดับลมหายใจเข้าออก แต่ว่าถ้าสมองยังไม่ดับคนก็ยังไม่ตาย 

ต้องสมองดบั. เพราะฉะนัน้ จงึมาตรงกบัทีว่่าจะต้องดับสญัญาเวทนาซึง่เป็นจิตตสงัขาร 

ดับจิตตสังขาร ดับสัญญาเวทนานั่นแหละจึงจะตาย. นี้คือสังขาร ๓.
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ท�าบุญ ท�าบาป ท�าสมาธ ิ เป็นสังขาร

และเม่ือสังขาร ๓ ดังกล่าวนี้ยังมีอยู่ คนยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ มีวิตก 

วิจารอยู่ มีสัญญาเวทนาอยู่ ร่างกายก็ยังด�ารงอยู่และเป็นไปได้ เดินยืนนั่งนอนได้. 

อาการต่าง ๆ ในร่างกายนี้ใช้ได้ มือเท้าใช้ได้ จักษุประสาทโสตประสาทเป็นต้นใช้ได้ 

และพูดได้คิดอะไรได้ก็เพราะว่าสังขารทั้ง ๓ นี้ยังด�ารงอยู่. และเมื่อเป็นดั่งนี้ จึงท�าดี

ได้ท�าชัว่ได้ ตลอดจนถงึท�าสมาธจินถงึได้อัปปนาสมาธ ิสมาธทิีแ่นบแน่นได้. เพราะฉะนัน้ 

จึงมี ปุญญาภิสังขาร ปรุงแต่งบุญ อปุญญาภิสังขาร ปรุงแต่งบาป คือท�าบุญท�าบาป 

อเนญชาภิสังขาร ท�าสมาธิกันได้ ดังที่มาปฏิบัติท�าสมาธิกันนี้.

ฉะน้ัน แม้บุญแม้บาปแม้สมาธิที่ท�ากันนี้ ก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่ง  

ต้องแต่งคือต้องท�า. ถ้าไม่ท�าก็ไม่เกิดเป็นบุญไม่เกิดเป็นบาปไม่เกิดเป็นสมาธิท่ีปรุง

แนบแน่น. ต้องท�าคือต้องปรุงต้องแต่งให้เป็นบุญขึ้นมาจึงเป็นบุญ ให้เป็นบาปข้ึนมา

จึงเป็นบาป ให้เป็นสมาธิขึ้นมาจึงเป็นสมาธิคือท�าได้.

มรรค ๘ เป็นยอดของสังขตธรรม

แม้มรรคมีองค์ ๘ ที่พระพุทธเจ้าทรงส่ังสอนเอาไว้ให้ปฏิบัติเป็นตัวมรรค  

ข้อปฏบัิตใิห้ถึงความดบัทุกข์ทุกข้อกเ็ป็นสงัขาร คอืเป็นสิง่ผสมปรงุแต่ง คอืต้องปฏบิตัิ 

ต้องกระท�า ต้องปฏิบัติอบรมทิฏฐิ คือความเห็นให้เห็นถูกให้เห็นชอบ จึงจะเป็น 

สมัมาทิฏฐิ ต้องปฏิบตัอิบรมความด�ารใิห้ถกูให้ชอบ จงึจะเป็นสัมมาสังกัปปะความด�าริชอบ 

ต้องปฏิบัติต้องกระท�ากรรมทางวาจาให้ถูกให้ชอบ เว้นจากท่ีไม่ถูกไม่ชอบจึงจะเป็น

สัมมาวาจา ต้องปฏิบัติต้องกระท�ากรรมทางกายให้ถูกให้ชอบเว้นจากที่ไม่ถูกไม่ชอบ 

จึงจะเป็นสัมมากัมมันตะ ทางอาชีพก็เหมือนกัน จึงจะเป็นสัมมาอาชีวะ ความเพียร 

ก็เหมือนกัน จึงจะเป็นสัมมาวายามะ สติก็เหมือนกัน จึงจะเป็นสัมมาสติ สมาธิก็

เหมอืนกนั จึงจะเป็นสมัมาสมาธ ิคอืต้องท�าต้องปฏบิตั ิถ้าไม่ท�าไม่ปฏบิตั ิมรรคมอีงค์ ๘ 

ก็ไม่มี. เพราะฉะนั้น จึงได้ตรัสเอาไว้ว่ามรรคมีองค์ ๘ นี้เป็นยอดของสังขตธรรม 

ธรรมะที่ปรุงแต่งขึ้น. เพราะว่ามรรคมีองค์ ๘ นี้ เมื่อได้ปรุงแต่งขึ้นจนเป็นมัคคสมังคี 
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ก�าจัดกิเลสได้หมดสิ้นแล้ว ก็เสร็จกิจ ไม่ต้องปรุงแต่งกันอีกต่อไป จึงชื่อว่าเป็นยอด. 

เหมอืนอย่างขึน้ไปถงึยอดไม้แล้ว กไ็ม่ต้องขึน้ต่อไป เมือ่ขึน้ไปถงึมรรคมีองค์ ๘ ทีเ่ป็น 

มรรคสมังคีแล้ว ก�าจัดกิเลสได้หมดสิ้นแล้ว ก็เป็นอันว่าหมดกิจ ไม่ต้องขึ้นไม่ต้อง 

ท�ากันต่อไป เสร็จกิจ. เพราะฉะนั้น จึงเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่ง. แต่ว่าปรุงแต่ง

มรรคมีองค์ ๘ ก็นับเข้าว่า เป็นปุญญาภิสังขาร ปรุงแต่งบุญ และก็นับเข้าในข้อ 

อเนญชาภิสังขาร ปรุงแต่งอเนญชาเพราะมีสมาธิอยู่ด้วย.

สังขารเกดิเพราะอวชิชา

สงัขารท้ังปวงนีคื้อส่ิงผสมปรงุแต่ง. การผสมปรงุแต่งทัง้ปวงนีม้เีพราะอวชิชา. 

เมื่อมีอวิชชาจึงมีการผสมปรุงแต่ง ดังจะพึงเห็นได้ว่า

เพราะมอีวชิชา จงึได้มีชาตคิวามเกดิข้ึนมาเป็นสงัขาร ๓ กายสงัขาร วจสีงัขาร 

จิตตสังขาร

และ เมื่อมีสังขาร ๓ ก็แปลว่ามีขันธ์ ๕ บริบูรณ์ มีกายใจบริบูรณ์ ก็ท�าบุญ

ท�าบาปท�าสมาธิกันได้ ปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ ได้

และ การปฏิบัติแม้ที่เป็นบุญ ก็เพราะว่าเพื่อท่ีจะช�าระบาปช�าระกิเลส  

ซึ่งมีอวิชชานี่แหละเป็นหัวหน้า

ถ้าหากว่า ไม่มีอวิชชาแล้ว คือดับอวิชชาเสียได้แล้ว ก็ไม่ต้องท�าบุญ ไม่ต้อง

ท�าบาปกันต่อไป เรียกว่า เสร็จกิจ.

การที่ต้องท�าบุญอยู่นั้น ก็เพราะว่ามีบาปที่จะต้องละ มีกิเลสท่ีจะต้องละ  

มีอวิชชาที่จะต้องละ จึงต้องท�าบุญ ต้องปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ ต้องปฏิบัติในศีล 

ในสมาธิในปัญญากนั. และเมือ่ยังมีอวชิชากต้็องท�าบาป เพราะความไม่รู.้ เพราะฉะนัน้ 

จึงต้องท�าบาปท�าบุญกันอยู่ ต้องท�าสมาธิกันอยู่. ท�าบุญก็เพื่อละบาปละกิเลส และ 

จะท�าบาปก่อกิเลสกันอยู่ก็เพราะยังมีอวิชชา. เพราะฉะนั้น จึงแปลว่าต้องมีกิจท่ีจะ 

ต้องท�า. 
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จติหยุดปรุงแต่งเมื่อสิ้นอวชิชา

พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัสอนเอาไว้ว่า พึงอบรมศีลสมาธิปัญญา ตราบเท่าจนถึง

สิ้นความติดใจยินดี บรรลุนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้หมดสิ้น คือแปลว่าเม่ือ 

ดับกิเลสได้หมดสิ้นแล้ว ดับอวิชชาได้แล้ว อวิชชาเป็นหัวหน้าใหญ่ของกิเลสทั้งหลาย 

หรือจะว่าอาสวะเป็นหัวหน้าใหญ่ของกิเลสทั้งหลายก็ได้ เมื่อดับได้แล้วก็เป็นอันว่า 

เสร็จกิจ ไม่ต้องปรุงไม่ต้องแต่งกันต่อไป ดังที่ตรัสเอาไว้ว่า จิตถึงวิสังขาร คือธรรมะ

ที่ปราศจากความปรุงแต่ง ไม่มีความปรุงแต่งอันหมายถึงนิพพาน เพราะสิ้นตัณหา 

ทั้งหลาย

ก็เป็นอันว่าจิตนี้หยุดปรุงแต่งเพราะละอวิชชาได้. จิตประกอบด้วยวิชชา คือ

ความรู้แจ่มแจ้งถูกต้องตามความจริง วิมุตติ คือความหลุดพ้น เรียกว่าเป็นจิตที่รู้พ้น. 

จิตนี้รู้อะไร ๆ ทุกอย่างทางอายตนะตาหูเป็นต้น. แต่รู้แล้วก็ไม่ยึด หลุดพ้นทุกอย่าง 

เป็นจิตที่รู้พ้น. จิตท่ีรู้ก็คือจิตท่ีมีวิชชา จิตที่พ้นก็คือจิตที่มีวิมุตติ รู้พ้น. จึงเป็นจิต 

ที่บรรลุวิสังขารที่เรียกว่านิพพาน คือธรรมะท่ีไม่มีสังขาร ไม่ปรุงแต่งอะไรท้ังส้ิน  

ไม่ปรุงแต่งบุญไม่ปรุงแต่งบาป ไม่ปรุงแต่งอเนญชาท้ังหมด อยู่กับรู้และพ้น. ในเม่ือ

วิบากขันธ์นี้ยังด�ารงอยู่ ก็คงมีกายสังขารปรุงแต่งกาย อย่างหายใจเข้าหายใจออก  

มีวจีสังขารคือวิตกวิจาร ตรึกตรอง พูด มีจิตตสังขาร สัญญาเวทนา คิดตรึกตรอง

เป็นต้น.

ดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เม่ือได้ตรัสรู้แล้ว จิตของพระองค์ดับกิเลสและ 

กองทุกข์ได้สิ้นแล้ว ดับอวิชชาได้แล้ว จิตของพระองค์อยู่กับวิชชาวิมุตติ แต่พระกาย

ก็ยังหายใจเข้าหายใจออก และยังทรงมีวิตกวิจาร แสดงธรรมะสั่งสอนก็เป็นพระวาจา

ที่แสดงออกมา. วิตกวิจารหรือวิชชาคือความรู้ วิมุตติคือความพ้น. จิตของพระองค์ 

กย็งัเป็นจติตสงัขารมสีญัญาเวทนานีป้รงุแต่งจติให้คดิ จงึทรงตรกึตรอง ทรงพระญาณ

ดสูตัว์ทัง้หลายในตอนเช้า. เมือ่ผูใ้ดเข้าในข่ายของพระญาณว่าเป็นเวไนยชน คอืบคุคล

ที่พึงแนะน�าอบรมได้ ก็เสด็จไปทรงแสดงธรรมะโปรด. ก็เป็นอันว่า กายสังขาร  

วจีสงัขาร จติตสงัขาร ของพระองค์นัน้เป็นวิบากขนัธ์ทีเ่หลอือยู่และกท็รงใช้วิบากขนัธ์
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ที่เหลืออยู่นี้ด้วยพระมหากรุณา. ทรงแสดงธรรมะสั่งสอนโปรดให้เวไนยนิกรพ้นจาก

กิเลสและกองทกุข์ตามพระองค์ซึง่ต้องใช้อยูต่ลอดเวลาถงึ ๔๕ ปี จงึดบัขนัธปรนิพิพาน 

ดับกายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร. แต่เพราะสิ้นกิเลสหมดสิ้นแล้ว จึงไม่ทรง 

เกิดอีก ไม่ก่อเกิดกายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขารคือขันธ์ ๕ หรือนามรูปขึ้นอีก  

เป็นผู้ไม่เกิด. เมื่อไม่เกิดก็เป็นผู้ที่ไม่แก่ไม่ตาย พ้นจากถ้อยค�าที่จะพูดถึงว่าเป็นอะไร 

เพราะเมื่อพูดถึงว่าเป็นอะไร ก็ต้องเป็นสังขารขึ้นมา ต้องเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาจึงจะพูด

ถึงได้. แต่เมื่อไม่เป็นสังขาร ไม่เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมา ไม่เป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมา ก็ไม่มี

อะไรจะพดูถงึ. อาจกล่าวได้แต่เพยีงว่า เป็นอมตธรรม ธรรมะทีไ่ม่ตาย ท่ีเป็นวสิงัขาร 

ไม่มีการปรุงแต่งหรือสิ่งผสมปรุงแต่งท้ังหมด. แต่ตราบใดที่ยังมีอวิชชาอยู่ ก็จะต้อง 

มีสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่ง กายผสมปรุงแต่ง ต้องท�าบุญต้องท�าบาปต้องท�าสมาธิ 

ตลอดจนถงึต้องปฏบิติัมรรคมอีงค์ ๘ เป็นต้นกนัไป. ดบัอวิชชาได้แล้วกด็บัสังขารหรอื

สิ่งผสมปรุงแต่งได้หมดสิ้น.

เพราะฉะนั้น เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขาร สิ่งผสมปรุงแต่งหรือการ

ผสมปรุงแต่งดั่งนี้. และสิ่งผสมปรุงแต่งหรือการผสมปรุงแต่งอันเรียกว่าสังขารนี ้

ต้องมอียูต่ลอดเวลา ดงัชวีตินีต้้องมกีารผสมปรงุแต่งกนัอยูต่ลอดเวลาดงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว 

หยุดเมื่อใดก็ดับชีวิตเมื่อนั้น.

ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๑๒ เมษายน ๒๕๒๘
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ปฏจิจสมุปบาท ข้ออวชิชา สังขาร (ต่อ)

บัดน้ี จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

จะได้แสดงขยายความ อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร หรือ เมื่ออวิชชาเกิด

สังขารก็เกิด ต่อไปอีก.

อวชิชาปรุงแต่งจติให้รู้ผดิรู้หลง

อันสังขารนั้นก็ได้แสดงมาแล้วถึงหมวดธรรมต่าง ๆ ที่มีค�าว่าสังขาร และ 

ได้แสดงความหมายของสงัขารทีเ่ป็นส่วนกลาง ๆ อันเป็นทีมุ่่งหมายว่าอวิชชาเป็นเหตุ

ให้เกิดสังขารในที่นี้. แต่ยังมีอีกบางหมวด และลักษณะของสังขารที่พระพุทธเจ้าได้ 

ตรัสไว้ อันสมควรแสดงรวมเข้าในข้อนี้ด้วย. อวิชชาคือความไม่รู้อันหมายถึงไม่รู้ใน

สัจจะที่เป็นความจริงดังที่ได้กล่าวมาแล้ว และเกิดขึ้นที่จิตนี้เอง อันหมายถึงจิตที่เป็น

วิญญาณธาตุคือธาตุรู้ซึ่งมีอยู่ในบุคคลทุก ๆ คน. บุรุษบุคคลนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัส 

เอาไว้ว่าประกอบด้วยธาตุ ๖ คือธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม ธาตุอากาศ. ทั้ง ๕ 

นี้เป็นธาตุที่ไม่มีความรู้ในตัว และวิญญาณธาตุคือธาตุรู้เป็นข้อที่ ๖ เพราะฉะนั้น  
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จึงรู้อะไร ๆ ได้. และวญิญาณธาตหุรอืธาตรุูห้รอืทีเ่รยีกว่าจติในทีน่ี ้พระพทุธเจ้ากต็รสั

เอาไว้ว่าเป็นธรรมชาติปภัสสรคือผุดผ่อง. แต่เม่ือยังมิได้ปฏิบัติท�าจิตตภาวนาคือการ

อบรมจติ จิตหรอืธาตรุูน้ีก้ย็งัประกอบด้วยอวิชชาคือความไม่รูใ้นสัจจะท่ีเป็นตัวความจรงิ 

อันหมายถึงว่าแม้จะเป็นธาตุรู้ แต่ก็เป็นความรู้ผิดรู้หลง ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

เป็นอวิชชา ดังที่ได้แสดงแล้ว. แต่เพราะอวิชชา คือไม่รู้นี้เองจึงเป็นเหตุให้ปรุงแต่ง. 

ปรุงแต่งเพือ่อะไร กเ็พือ่ให้รูน้ัน้เอง. เหมอืนอย่างบุคคลทีไ่ม่รูใ้นเรือ่งอะไร เมือ่ต้องการ

ทีจ่ะรูใ้นเรือ่งนัน้ก็ต้องปรงุแต่ง เช่นว่าต้องค้นคว้า ต้องไต่ถามสดบัตรบัฟัง ต้องสบืสวน

สอบสวน ต้องคิดพินิจพิจารณา เพื่อจะให้รู ้ในเรื่องนั้น. นี้คือสังขารคือปรุงแต่ง.  

และเมื่อรู้แล้วก็เป็นอันว่าหยุดคิด เพ่ือที่จะรู้ในเรื่องนั้นได้. แต่ว่าท่ีว่าคิดว่ารู้แล้วนั้น 

บางทีก็ไม่ใช่รู้จริงรู้ถูก เป็นความรู้ผิดรู้หลงก็มี. ก็เป็นอันว่า ก็คงเป็นอวิชชาคือไม่รู ้

อยู่นั่นเอง แต่ส�าคัญว่ารู้.

เพราะฉะนัน้ จงึยงัมสีงัขารคอืปรงุแต่ง อนัหมายความว่า ความรูท้ีค่ดิว่ารูน้ัน้

ไม่ใช่เป็นตวัความรู้ แต่เป็นความปรุงแต่งขึน้ว่ารู ้คอืไม่ใช่รูจ้ริง. เม่ือไม่ใช่รูจ้รงิ ความรู้

นัน้จงึเป็นความปรงุแต่ง ปรงุแต่งขึน้ว่ารู ้ไม่ใช่เป็นความรูจ้รงิ. ต่อเม่ือเป็นความรูจ้รงิ 

จึงจะไม่ใช่เป็นสังขาร คือความปรุงแต่ง.

ความรู้ที่ปรุงแต่งไม่เป็นความรู้จรงิ

เพราะฉะนัน้ วิชชาคอืความรู้ทีบ่งัเกิดขึน้แก่พระพทุธเจ้าในอรยิสจัจ์ ๔ ท่าน

จึงได้แสดงไว้ว่า

จักษุ คือดวงตาผุดขึ้น

ญาณ คือความหยั่งรู้ผุดขึ้น

ปัญญา คือความรู้ทั่วถึงผุดขึ้น

วิชชา คือความรู้ถูกต้องผุดขึ้น

อาโลก คือความสว่างผุดข้ึนในธรรมะทั้งหลายที่ยังมิได้เคยสดับมาก่อนว่า 

นี้ทุกข์ นี้เหตุเกิดทุกข์ นี้ความดับทุกข์ นี้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เป็นต้น. 
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ความรู้ท่ีผดุขึน้ด่ังน้ีไม่ใช่เป็นความรูท้ีป่รงุแต่ง แต่เป็นความรู้จรงิ. ส่วนความรู้ 

ทีป่รุงแต่งนัน้ยงัไม่ใช่เป็นความรูจ้รงิ แต่เป็นความปรงุแต่งต่างหากอนัเรยีกว่า สังขาร. 

แม้ความรู้ท่ีเป็นปริยัติคือท่ีเล่าเรียน อันได้แก่สดับตรับฟังอ่านท่องบ่นจ�าทรง ดังเช่น

สดับตรับฟัง อ่าน ท่องบ่น จ�าทรงค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า จ�าอริยสัจจ์ได้ นี้ก็เป็น

สังขารคือเป็นความปรุงแต่งขึ้นของผู้เรียน ไม่ใช่เป็นความรู้ของตนเอง แต่เป็นความรู้

ของพระพทุธเจ้าทีไ่ด้ตรสัสอนเอาไว้ แล้วกม็าฟัง มาจ�าทรง เป็นความจ�าเป็นความจ�าทรง 

ซึ่งเป็นตัวสังขารคือเป็นความปรุงแต่ง ไม่ใช่เป็นความรู้ที่เป็นตัวปัญญาของตนเอง.  

จะเป็นความรู้ท่ีเป็นปัญญาของตัวเองน้ัน ต้องเป็นความรู้ที่ผุดขึ้น ไม่ใช่คิดขึ้น  

มิใช่จ�าเอาไว้ เป็นความรู้ที่ผุดขึ้นโดยที่มิได้คิด มิได้แต่ง มิได้จ�า.

ดงัจะพึงเหน็ได้ว่าในปฐมเทศนา พระพทุธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคอืธรรมจกัร

แก่พระปัญจวคัคีย์ได้ตรสัแสดงถึงทางท่ีทรงปฏบิตัมิา ทรงละทางทีเ่ป็นสุดโต่ง ๒ อย่าง 

ทรงปฏิบัติทางที่เป็นมัชฌิมา ซึ่งอยู่ในท่ามกลาง ไม่ข้องแวะด้วยทางสุดโต่งทั้ง ๒ นั้น 

อันได้แก่มรรคมีองค์ ๘ จึงได้ตรัสรู้อริยสัจจ์ทั้ง ๔. ก็ทรงแสดงอริยสัจจ์ทั้ง ๔ และ 

ทรงแสดงพระญาณทีม่วีนรอบ ๓ มอีาการ ๑๒ ในอรยิสจัจ์ทัง้ ๔. และเพราะพระญาณ

ที่มีวนรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ บริสุทธิ์บริบูรณ์แก่พระองค์ จึงได้

ทรงปฏญิญาพระองค์ว่าได้ตรสัรู้แล้วดัง่นี.้ ธรรมจกัษ ุคอืดวงตาเห็นธรรมได้เกดิข้ึนแก่

ท่านพระโกณฑัญญะว่า

สิง่ใดสิง่หนึง่มคีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดา สิง่นัน้ทัง้หมดมคีวามดบัไปเป็นธรรมดา. 

นี้เป็นตัว ปัญญา.

เห็นสังขารเห็นความเกดิดับของสังขาร จงึชื่อว่าเห็นทุกข์

จะเห็นได้ว่าธรรมจักษุที่บังเกิดขึ้นแก่ท่านพระโกณฑัญญะนี้ ไม่เกี่ยวแก่ถ้อย 

ค�าที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงในปฐมเทศนานั้น. แต่เมื่อท่านพระโกณฑญัญะ ท่านได้

ฟังแล้ว ท่านเข้าใจ ความเข้าใจของท่านนั้น ก็ผุดขึ้นมาแก่ท่านว่า 

สิง่ใดสิง่หนึง่มคีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดา สิง่นัน้ทัง้หมดมคีวามดบัไปเป็นธรรมดา.
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คือท่านเห็นเกิดดับของทุก ๆ สิ่งที่เกิดขึ้น ก็และอันทุก ๆ สิ่งที่เกิดดับน้ี 

เป็นตัวสังขารคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่ง สิ่งที่มีที่เป็นขึ้นทุกอย่างในโลกนี้เป็นสิ่งผสม 

ปรุงแต่งทุกอย่างดังที่ได้กล่าวมาแล้ว. เพราะฉะนั้น จึงต้องเกิดดับเป็นธรรมดา. เห็น

เกิดเห็นดับคู่กันไปในขณะเดียวกัน นี้เป็นตัวธรรมดาหรือเป็นธรรมะของทุก ๆ ส่ิง 

ทุก ๆ อย่างในโลก ที่มีเกิดขึ้นก็ต้องมีดับ. นี้แหละคือตัวสังขาร. และเมื่อเห็นสังขาร

และเห็นเกิดดับของสังขารจึงช่ือว่าเห็นทุกข์ ซึ่งเป็นทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์  

ก็คือทุกขอริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ในปฐมเทศนานั้นเอง.

แต่ว่าความรู้ท่ีผุดขึ้นแก่ท่านน้ัน ไม่ได้อิงพยัญชนะถ้อยค�าในปฐมเทศนา  

แต่ว่าเป็นความรูท่ี้ผุดข้ึนซ่ึงกล่าวได้ว่าเป็นอรรถรส หรอืเป็นสาระคอืแก่นสารของเทศนา

ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้น อันจะเปรียบได้ว่า เทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหรือ 

ที่พระสาวกแสดงกันต่อมาก็ตาม ซึ่งทุก ๆ คนได้สดับตรับฟัง ได้เล่าเรียนศึกษาได ้

ท่องบ่นจ�าทรง ก็เหมือนอย่างอาหารที่จัดใส่ไว้ในส�ารับ และที่ทุกคนก็ตักหยิบบริโภค

คือน�าเข้าใส่ปาก. อาหารเหล่านี้ก็รวมกันและกลืนลงไปสู่ท้อง เม่ือเข้าไปสู่ท้องแล้ว 

ก็ต้องย่อยให้โอชะของอาหารน้ันแผ่ไปเล้ียงร่างกาย. ถ้าหากว่าไม่ย่อยเอาโอชะของ

อาหารนั้นไปเลี้ยงร่างกาย อาหารที่บริโภคเข้าไปนั้นไม่ย่อยก็กลายเป็นพิษ ท�าให้ 

ปวดท้อง ท�าให้เป็นโรค. ต่อเมื่อย่อยเอาโอชะไปเลี้ยงร่างกาย และส่วนกากนั้นก็เป็น

อาหารเก่าถ่ายท้ิงต่อไป ใช้แต่โอชะของอาหารนัน้ไปเล้ียงร่างกายเท่านัน้ดังนี ้อาหารนัน้

จึงจะส�าเรจ็ประโยชน์ แผ่ไปเลีย้งร่างกายได้. ธรรมะทีฟั่งกฉั็นนัน้ กเ็หมือนอย่างอาหาร

ที่ยังใส่อยู่ในส�ารับ แม้ที่หยิบใส่ปากเคี้ยวก็เป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้. แต่ว่าที่จะเป็นธรรมะที่

เป็นธรรมจักษุดวงตาเห็นธรรมขึ้นน้ัน จะต้องใช้ปัญญาย่อย ย่อยให้เหลือแต่โอชะ  

โอชะของถ้อยค�า โอชะของปริยัติ โอชะของแบบแผน ส่วนที่เป็นกากที่ไม่ใช่โอชะนั้น 

ก็วางทิ้งไป ให้เหลือแต่โอชะ.

ฉันใดก็ดี เมื่อท่านพระโกณฑัญญะฟังธรรม ท่านก็มิได้จับเอาพยัญชนะ 

ถ้อยค�ามิได้จับเอาปริยัติ แต่ว่าย่อยปริยัติคือย่อยถ้อยค�านั้นด้วยปัญญาที่พิจารณา  

จนได้โอชะของปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าผุดขึ้นแก่ท่าน คือท่านเห็นเกิดดับ ส่ิงใด 

สิง่หน่ึงมคีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดา สิง่นัน้ทัง้หมดมีความดบัไปเป็นธรรมดา เป็นความ

เหน็เกดิดบัท่ีผดุข้ึนมา. เพราะฉะนัน้ ข้อความในธรรมจกัษขุองท่านพระโกณฑญัญะน้ัน 
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จึงคล้าย ๆ กับเป็นคนละเรื่องกับปฐมเทศนา. แต่อันท่ีจริงนั้นไม่ใช่เป็นคนละเรื่อง  

แต่เป็นตัวโอชะของปฐมเทศนานั้น อันนี้แหละเป็นสิ่งส�าคัญ. ฉะนั้น ที่จะเห็นธรรมะ

ได้นั้นก็อาศัยถ้อยค�านั่นแหละ อาศัยปริยัตินั่นแหละ แต่ว่าจับเอาโอชะของปริยัติของ

ถ้อยค�านัน้ได้ เป็นสาระคอืตวัแก่นสารจรงิ ๆ ให้ความรูด้ัง่นีผ้ดุขึน้ นัน่แหละจงึจะเป็น 

ธรรมจักษุ คือดวงตาเห็นธรรมเป็น วิชชา.

และเมือ่เป็นวชิชาแล้วก็สิน้สงสยั ไม่ต้องคดิปรงุแต่งกนัอกีต่อไป. แต่ทียั่งต้อง

ปรุงแต่งกันอยู่นั้น ก็เพราะยังมีอวิชชาคือความไม่รู้ ไม่รู้ในสัจจะท่ีเป็นตัวความจริง.  

ในข้อนี้เห็นได้ธรรมดาทั่วไป ดังเช่นเมื่อเห็นอะไรทางตา เพราะอวิชชาคือไม่รู้ในรูปที่

ตาเห็นนั้น จึงได้ยึดถือและก็ปรุงแต่งรูปนั้น ว่านี่สวยนี่งามนี่ไม่สวยนี่ไม่งาม นี้เป็น

สงัขารคอืปรงุแต่งขึน้มาแล้ว. แต่งให้รูปทีต่าเหน็นัน้ว่างามบ้างไม่งามบ้าง. และเมือ่แต่ง

ให้เห็นว่างามบ้างไม่งามบ้างขึ้นแล้ว กิเลสก็เกิดขึ้นจับทันที.

เมื่อแต่งให้เห็นว่างาม ราคะ ความติดความยินดี โลภะ ความโลภอยากได้ 

ก็บังเกิดขึ้น.

เมื่อเห็นว่าไม่งาม ก็ไม่สนใจ หรือว่า โทสะ ปฏิฆะ ความหงุดหงิดกระทบ

กระทั่งขัดเคืองก็บังเกิดขึ้น ก็เป็นความปรุงแต่งที่เพิ่มเติมขึ้นไปอีก.

เหล่านี้สังขารทั้งนั้น คือใจปรุงขึ้นทั้งนั้น ว่างามก็ใจปรุงขึ้น ว่าไม่งามก็ใจ 

ปรุงขึ้น ท้ังน้ีก็เพราะว่ายังมีอวิชชาคือไม่รู้ คือไม่รู้ว่านี่คือสังขาร. รูปที่ตาเห็นนี้คือ 

สังขารเป็นส่ิงที่เกิดดับ. เห็นรูปนั้นก็เป็นเกิด แล้วก็รูปนั้นก็ดับทันที คือหมายความ

ว่าการเห็นนั้นเป็นปัจจุบันแล้วก็เป็นอดีตไปทันที เมื่อเป็นอดีตก็คือว่าดับไปแล้ว.  

อันที่จริงน้ันเมื่อคนเห็นอะไรทางตา รูปที่ตาเห็นนั้นก็เกิดดับไปทันทีในขณะนั้น  

และเหน็รปูอืน่ขึน้อกีกเ็กดิดบัไปทนัทใีนขณะนัน้. แต่คราวนีย้งัไม่ดบัอยู่ในใจ เพราะว่า

จิตใจน้ียงัมอีวชิชาคอืไม่รูว่้านีค่อืตวัทกุข์ เป็นตวัสังขาร เป็นส่ิงทีเ่กดิดบั. เม่ือเป็นดัง่นี้

จึงยึดถือ ยึดถือเอารูปนั้นมาตั้งอยู่ในใจ.

เพราะฉะนั้น รูปนั้นจึงไม่ดับอยู่ในใจ เป็นที่ต้ังของราคะบ้าง ของโทสะบ้าง 

หรือว่าของโลภะบ้าง โทสะบ้างสืบต่อไป นี้เป็นสังขารตัวปรุงแต่งทั้งนั้น. คราวนี้เมื่อ

เหน็รปูอะไรทางตาแล้วรูทั้นทีว่าเกิดดบั รูปทีเ่ห็นในบดันีเ้กดิในบดันีก้ด็บัไปในบดันีแ้ล้ว 
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คือผ่านไปแล้วเป็นอดีตไปแล้ว ถ้าเห็นเกิดดับทันทีดั่งนี้แล้ว จะไม่เกิดความปรุงแต่ง 

คือไม่ยึดเอารูปท่ีดับไปแล้วน้ันมาปรุงแต่งในใจว่างามหรือไม่งาม และก็เกิดชอบหรือ

เกิดชังข้ึนมา ก็เป็นสังขารคือปรุงแต่งสืบต่อไป. อวิชชาจึงเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารคือ

ปรุงแต่งข้ึนดั่งนี้. แต่ว่าถ้ารู้แล้วก็จะหยุดปรุงแต่งทันที ไม่ปรุงแต่ง ปล่อยให้รูปที่ตา 

เห็นนั้น รู้ว่าดับไปแล้ว เสียงที่ได้ยินก็ดับไปแล้ว จะเป็นเสียงสรรเสริญเสียงนินทา 

ก็ดบัไปแล้ว กลิน่รสโผฏฐพัพะเรือ่งราวท่ีบงัเกดิขึน้ในใจทีค่ดิทีนึ่ก เกดิกด็บัไปแล้ว คอื

เป็นอดีตไปแล้วทันทีคู่กันไปกับเกิด เกิดดับเกิดดับไปทันที ดังนี้เรียกว่า ธรรมจักษุ 

ดวงตาเห็นธรรม. เม่ือเป็นวิชชาขึ้นมาดังนี้แล้ว ก็จะหยุดไม่ปรุงแต่งในสิ่งเหล่านี้  

ว่าเป็นอย่างน้ันเป็นอย่างน้ี แล้วก็ชอบแล้วก็ชังกันเป็นต้นต่อไป ซึ่งเป็นอย่างนั้น 

เป็นอย่างน้ี ชอบหรอืชงัเป็นต้นต่อ ๆ ไปน้ัน ก็เป็นความปรุงความแต่งทัง้สิน้เป็นสงัขาร

ทั้งสิ้น คือใจนี้เองปรุงขึ้นแต่งขึ้น แต่งเอาส่ิงท่ีผ่านไปแล้วว่ายังมีอยู่. อันนี้แหละ 

เป็นสิ่งส�าคัญคือไม่เห็นเกิดดับ.

ความเห็นเกดิดับเป็นธรรมจักษุ

เพราะฉะนัน้ ความเหน็เกดิดบัท่ีเป็นธรรมจกัษนุีจ้งึเป็นสิง่ส�าคญัมาก. ฟังธรรมะ

ทุกข้อทุกบทที่จะเป็นตัวธรรมจักษุคือดวงตาเห็นธรรมนั้นซึ่งก็คือเห็นเกิดดับนี้เอง.  

และเมื่อเห็นเกิดดับ ก็ไม่ใช่หมายความว่า เห็นเกิดดับเฉพาะตามที่พระพุทธเจ้าทรง 

สั่งสอนไว้ แต่ว่าท�าให้เห็นเกิดดับในธรรมะคือในส่ิงท่ีเป็นปัจจุบัน ในโลกท่ีเป็น 

ปัจจุบันน้ีทุกอย่าง คือสิ่งท่ีมาประสบทางตาเป็นรูปที่ตาเห็น มาประสบทางหูเป็น 

เสยีงทีหู่ได้ยนิ เป็นกลิน่เป็นรสเป็นโผฏฐพัพะทีจ่มกูทีล่ิน้ทีก่ายได้ทราบ และเป็นธรรมะ

เรือ่งราวต่าง ๆ ท่ีใจได้คิดนึกท่ีรูเ้หล่านีท้ั้งสิน้ ทีป่ระสบพบผ่านอยูท้ั่งขณะนี ้เมือ่ประสบ

พบผ่านข้ึนเม่ือใด ก็เกิดดับไปเม่ือนั้นทันที คู่กันไปเลย ไม่มีเหลืออยู่. นี้เป็นวิชชา. 

เมื่อเป็นวิชชาขึ้นมาดั่งนี้ได้จริง ๆ แล้ว ก็จะหยุดปรุงหยุดแต่ง หยุดยึด ไม่ยึดให้เป็น

สงัโยชน์คอืข้อท่ีผกูพนัจติใจอยู่. จติใจไม่ผกูพนัอยูก่บัส่ิงเหล่านัน้ ส่ิงเหล่าน้ันกไ็ม่ผกูพนั

จิตใจอยู ่และไม่ปรงุแต่งว่าสิง่เหล่านัน้งามหรอืไม่งามดีหรอืไม่ด ีชอบใจหรอืไม่ชอบใจ 

กเิลสทีเ่ป็นกองราคะโทสะโมหะ กไ็ม่บังเกดิข้ึน ซึง่ล้วนเป็นสงัขารคอืสิง่ปรงุแต่งทัง้สิน้.
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ดับอวชิชา ดับสังขาร ด้วยวชิชา

เพราะฉะนัน้ ธรรมจกัษท่ีุเป็นตวัเหน็ทกุข์นัน้ จงึต้องเหน็เกดิดบั และเม่ือเหน็

เกิดดับก็ชื่อว่าเห็นทุกข์. ฉะนั้น จะเห็นทุกข์ได้ก็ต้องเห็นสังขาร คือเห็นว่าเป็นสังขาร 

สิ่งผสมปรุงแต่ง และเม่ือเห็นสังขารก็จะเห็นเกิดดับของสังขาร. เมื่อเป็นดั่งนี้รวมกัน

เข้าก็ชื่อว่าเห็นทุกข์. ต้องอาศัยวิชชาจึงจะเห็นทุกข์ เห็นสังขาร เห็นเกิดดับ. และเมื่อ

เห็นเป็นวิชชาขึ้นดังนี้ก็หยุดปรุงหยุดแต่ง หยุดกิเลสได้ในสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ในโลก.  

แต่ที่ทุกคนยังต้องยึด ยังต้องปรุง ยังต้องแต่ง เป็นตัวสังขารอยู่นี้ก็เพราะอวิชชาคือ 

ไม่รู้ คือไม่เห็นเกิดดับของสิ่งทั้งหลายในโลก ในขณะท่ีประสบพบผ่านทางตาทางหู

เป็นต้น จึงต้องยึดต้องปรุงต้องแต่งก็ใจนี้เอง. นี้เป็นสังขารคือการผสมปรุงแต่งเท่านั้น

ที่บังเกิดขึ้นในจิตใจ. อวิชชาจึงท�าให้เกิดสังขารขึ้น ดังนี้.

และก็กล่าวได้ว่าก็เพราะอวิชชานี้เองก็จะท�าให้เกิดวิชชาขึ้น คือท�าให้เกิดปรุง

แต่งเพื่อที่จะรู้จะเห็นขึ้นดังท่ีเม่ือได้ฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้เช่นดังที่

น�ามาแสดงนี้ก็ต้ังใจที่ปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญา หรือในมรรคมีองค์ ๘ ขึ้นมา.  

และเมื่อปฏิบัติได้ ดังน้ี ก็จะได้วิชชาคือความรู้ ตรงกันข้ามกับอวิชชา คืออวิชชา 

ก็จะดับไป วิชชาก็จะบังเกิดขึ้น ก็จะท�าให้หยุดปรุง หยุดแต่งในที่สุดได้.

เพราะฉะนั้น ก็กล่าวได้อีกว่า ก็เพราะอวิชชานี้เองเป็นปัจจัยให้เกิดปรุงแต่ง

เพื่อที่จะรู้เป็นวิชชาขึ้นมา. และเม่ือเป็นวิชชาขึ้นมา อวิชชาดับ ก็หยุดปรุงหยุดแต่ง

เพราะว่ารู้แล้วก็ไม่ต้องปรุงแต่งกัน ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว. เม่ือเห็นเกิดเห็นดับทุก ๆ 

อย่างท่ีประสบพบผ่านทางตาทางหูเกิดดับอยู่ในปัจจุบัน ทุกอย่างไม่มีอะไรเหลืออยู่  

กไ็ม่มอีะไรทีจ่ะไปยดึถอื เพราะว่าดบัไปแล้วจงึไม่ต้องคดิปรงุคดิแต่งว่างามหรอืไม่งาม 

ดีหรอืไม่ดี แล้วกเ็กดิยนิดหีรอืเกดิความยนิร้าย ก็เป็นอนัว่าหมดเรือ่งกันไป. เพราะฉะนัน้ 

อวชิชาจงึเป็นเหตใุห้เกิดสงัขารคอืความปรุงแต่ง. และเมือ่เป็นวชิชาขึน้มากห็ยดุสงัขาร

คือความปรุงแต่งได้.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๑๓ เมษายน ๒๕๒๘



ครั้งที่ ๓๔

ปฏจิจสมุปบาท ข้อสังขาร วญิญาณ

บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ได้แสดงอธิบายข้อสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ตามพระเถราธิบายของท่าน 

พระสารีบุตรมาโดยล�าดับ. พระเถราธิบายของท่านนั้นก็ได้แสดงข้อสัมมาทิฏฐิ  

จับตัง้แต่เบ้ืองต้นและเลือ่นขึน้สูธ่รรมะทีอ่าศยักนับงัเกดิขึน้ อนัเรยีกว่าปฏจิจสมุปบาท 

นับแต่ชรามรณะ มีเพราะชาติสืบไปจนถึงอวิชชาอาสวะแต่ละข้อก็แจกออกเป็น ๔  

ตามหลักอริยสัจจ์ทั้ง ๔. และในการอธิบาย ก็ได้อธิบายในข้อที่ ๑ ของแต่ละหมวด. 

เมื่อจบแล้วก็ได้จับอธิบายในข้อที่ ๒ ของแต่ละหมวด คือเป็นปัจจัยให้บังเกิดกันขึ้นได้

อย่างไร จับแต่เพราะอาสวะบังเกิดขึ้นอวิชชาจึงเกิดอย่างไร เพราะอวิชชาบังเกิดขึ้น 

อาสวะจงึเกิดอย่างไร. อันนบัว่าเป็นการแสดงอรยิสจัจ์สายสมทุยัทีส่ดุยอด. จบัอาสวะ

และอวิชชาหรืออวิชชาและอาสวะเป็นสุดยอดของสายสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ และก็

แสดงถอยลงมาว่าเพราะอวชิชาเกดิสงัขารเกดิขึน้อย่างไร. จงึมาถึงในข้อว่า เพราะสังขาร

เกิดวิญญาณจึงเกิด.



คร้ังที่ ๓๔ ปฏิจจสมุปบาท ข้อสังขาร วิญญาณ 265

ธาตุ ๕ ผสมปรุงแต่งขึ้นเป็นสังขาร

สังขาร นั้นก็ได้แสดงอธิบายแล้ว กล่าวรวม ๆ ก็ได้แก่สิ่งที่ผสมปรุงแต่งหรือ

การผสมปรุงแต่ง ซึ่งตามพระเถราธิบายก็ได้ยกเอา

กายสังขาร เครื่องปรุงแต่งกาย อันได้แก่ลมหายใจเข้าลมหายใจออก

วจีสังขาร เครื่องปรุงแต่งวาจา ก็ได้แก่วิตกวิจาร ความตรึกความตรอง

จิตตสังขาร เครื่องปรุงจิต ก็ได้แก่สัญญาเวทนา.

อาศัยสงัขารท้ัง ๓ นี ้จงึมีการท�าบญุท�าบาป มกีารปฏบิตัสิมาธจินถงึอปัปนา

สมาธิได้.

ท�าบุญเรียกว่า ปุญญาภิสังขาร ปรุงแต่งบุญ.

ท�าบาปก็เรียกว่า อปุญญาภิสังขาร ปรุงแต่งบาปที่ไม่ใช่บุญ.

ท�าสมาธิจนถึงอัปปนาสมาธิก็เรียกว่า อเนญชาภิสังขาร ปรุงแต่งธรรมะที่ไม่

หวั่นไหว.

และก็ได้แสดงแล้วว่า กายและใจนี้ของทุกคนซึ่งรวมเรียกว่าอัตภาพนี้เป็น

สงัขาร คอืสิง่ผสมปรงุแต่ง ต้องมกีารปรงุแต่งอยูต่ลอดเวลาหยดุไม่ได้ ชวีติจงึด�ารงอยู.่ 

และการที่จะเข้าใจในข้อว่าเพราะสังขารเกิดขึ้นวิญญาณจึงเกิด หรือเพราะสังขารเป็น

ปัจจัยวญิญาณจงึเกดิขึน้ ดงัทีไ่ด้แสดงถงึชาตกิ�าเนดิของสตัว์ บคุคลซึง่มพีระพทุธภาษติ

แสดงเอาไว้ว่า บรุษุบุคคลนีม้ธีาต ุ๖ คอื ปฐวธีาตุ ธาตดุนิ อาโปธาต ุธาตนุ�า้ เตโชธาตุ 

ธาตุไฟ วาโยธาตุ ธาตุลม อากาสธาตุ ธาตุอากาศ และวิญญาณธาตุ ธาตุวิญญาณ 

ซึ่งแปลกันว่า ธาตุรู้.

ธาตุ ๕ ข้างต้น คือธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม ธาตุอากาศ คือช่องว่าง 

เป็นรูปธาตุ ธาตุที่เป็นส่วนรูป ไม่มีความรู้อยู่ในตัว หรือเรียกว่าเป็นส่วนที่เป็นวัตถุ.
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วญิญาณธาตุเข้ามาประกอบกับธาตุ ๕ เป็นสัตว์บุคคล

เมื่อธาตุทั้ง ๕ นี้มาเป็นสังขารคือผสมปรุงแต่งกันขึ้น. ดังที่มีพระบาลีแสดง

ไว้ถึงความเกิดข้ึนของบุคคลในครรภ์ของมารดาว่าเริ่มตั้งต้นแต่เป็นกลละ ซึ่งเปรียบ

เหมือนเป็นหยดน�้าที่ละเอียดที่สุดติดอยู่ที่ปลายขนทราย. ซึ่งในกลละนี้ก็กล่าวได้ว่า 

ธาตดิุนธาตนุ�า้ธาตไุฟธาตลุมธาตอุากาศได้รวมกนัอยู่วญิญาณจงึลงปฏสินธ ิ อนัเรยีกว่า 

ปฏิสนธิวิญญาณ ก็คือธาตุรู้.

วญิญาณธาต ุธาตรุู ้เข้ามาประกอบ เริม่เป็นสัตว์บคุคล เพราะว่าจะเป็นบุคคล

ชายหญงิ กต้็องประกอบด้วยธาตทุัง้ ๖ คอืต้องมวีญิญาณธาต ุธาตรุูเ้ข้ามาประกอบด้วย. 

และวิญญาณธาตุ ธาตุรู้ นี้ก็เข้าสู่ปฏิสนธิในครรภ์มารดา ในเมื่อธาตุทั้ง ๕ ประกอบ

กันพร้อมเป็นสังขาร คือผสมปรุงแต่ง วิญญาณจึงเข้าปฏิสนธิ ซึ่งมีพระบาลีเรียกว่า 

คนัธพัพะ๑
 คนธรรพ์ หมายถงึสตัว์ทีจ่ะบงัเกดิกเ็ข้าสู่ครรภ์ กคื็อปฏสินธวิิญญาณนัน้เอง.

๑. “คนฺธพฺพ” ศัพท์ในอภิธานัปปทีปิกาสูจิ ให้ค�าแปลโดยพยัญชนะไว้ว่า บริโภคกลิ่น อ่อนไหว ในสวรรค์  

 ด้วยอ�านาจการขับการฟ้อนเป็นต้น เมื่อเป็นไปในอรรถแปลไว้ว่า ๑. คายน (ความขับร้อง)  

 ๒. คายก (คนขับร้อง) ๓. อสฺส (ม้า) ๔. เทวตนฺตร (เทพคนธรรพ์) ๕. ตตฺรูปคสตฺต  

 (สัตว์ที่จะเกิดในท้องมารดา) 

ส�าหรับในอรรถว่า ตตฺรูปคสตฺต สัตว์ที่จะเกิดในท้องมารดานั้น เป็นภาษาพื้นเมืองที่เข้าใจกันอยู่แล้ว 

โดยทั่วไป มีหลักฐานปรากฏในอัสสลายนสูตร พระพุทธเจ้าตรัสกับอัสสลายนมาณพ ยกเรื่องอสิตเทวลฤษีว่า   

เคยมีพราหมณ์ฤษี ๗ คน ผู้มีความเห็นผิดในเรื่องวรรณะพราหมณ์ว่า ประเสริฐสุด ต่อมาอสิตเทวลฤษีได้ 

เดินทางไปแก้ทิฏฐิพราหมณ์ฤษีทั้ง ๗ คน ได้ถามคันธัพพปัญหาว่า ท่านรู้หรือไม่ว่าการก้าวลงแห่งสัตว์ในครรภ์ 

(การตั้งครรภ์) เป็นอย่างไร พราหมณ์ฤษีตอบว่า ข้าพเจ้าทราบคือ ๑. มารดาบิดาอยู่ร่วมกัน ๒. มารดามีระดู 

(อรรถกถาธิบายว่า มารดาอยู่ในสมัยท่ีจะตั้งครรภ์ได้) ๓. คนธรรพ์ปรากฏ (สัตว์ผู้จะเกิดในครรภ์ปรากฏ)  

อสติเทวลฤษจีงึถามว่า ท่านรูห้รือไม่ว่า “คนธรรพ์” นัน้เป็นกษตัริย์ หรือพราหมณ์ หรือแพศย์ หรือศทูร พราหมณ์

ฤษตีอบว่า ไม่รู.้... เรือ่งอสติเทวลฤษน้ีี พระองค์ตรสัเป็นเร่ืองภูตปุพพ� คอืมแีล้วในปางก่อน ค�าตอบของพราหมณ์

ฤษีตอนนี้ตรงกับพระพุทธภาษิตในมหาตัณหาสังขยสูตรซึ่งตรัสแก่ภิกษุท้ังหลายถึงเหตุ ๓ อย่างประชุมกันเป็น

เหตุให้มีการตั้งครรภ์

อภิธานสันสกฤตได้อธิบาย “คนฺธรฺว” คล้าย ๆ กับอรรถเช่นนี้ไว้ว่า “... The soul after death and 

previous to its being born again (Corresponding in some respects to the western notion of a ghost) 

“วิญญาณภายหลังตายและก่อนที่จะเกิดอีก” ในบางเล่มให้ที่มาประกอบไว้ว่า ตสฺยาสีทฺทุหิตา คนฺธรฺวคฺฤหิตา.
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เกดิวถิวีญิญาณหรอืวญิญาณ ๖ เพราะสังขาร

เพราะฉะนัน้ เพราะสงัขารคือส่วนผสมปรงุแต่งนีเ้กดิ วญิญาณจงึเกดิมาตัง้แต่

เบื้องต้นดังนี้. และแม้เมื่อก่อเกิดเป็นบุคคลชายหญิง มีธาตุ ๖ ดังกล่าวสมบูรณ์  

โดยล�าดบั ตัง้แต่ในครรภ์ของมารดาจนถงึเมือ่คลอดออกมาแล้ว กายใจอันนีก็้ต้องผสม

ปรุงแต่งกันอยู่เป็นกายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร วิญญาณจึงบังเกิดขึ้น. วิญญาณ

ที่บังเกิดขึ้นถัดมาจากปฏิสนธิวิญญาณก็เป็นวิถีวิญญาณ ก็คือวิญญาณ ๖.

รู้ทางตาคือเห็นรูปเรียกว่า จักขุวิญญาณ.

รู้ทางหูคือได้ยินเสียงก็เรียกว่า โสตวิญญาณ.

รูท้างจมกูทางลิน้ทางกายกเ็รยีกว่า ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ.

รู้ทางมโนคือใจซึ่งเรื่องราวทั้งหลายที่ใจคิดใจรู้ก็เรียกว่า มโนวิญญาณ.

เกดิกายสังขาร เกดิวญิญาณ

แม้วิถีวิญญาณดังกล่าวน้ีจะบังเกิดข้ึนก็ต้องอาศัยกายสังขาร วจีสังขาร  

มโนสังขาร ปรุงแต่งกันอยู่ วิญญาณจึงเกิดได้ ดังจะพึงเห็นได้ว่า กายสังขาร เครื่อง

ปรุงกาย ได้แก่ ลมหายใจเข้าออก ซึ่งต้องหายใจเข้าออกกันอยู่ตลอดเวลาหยุดไม่ได้.

ดับกายสังขาร ดับวญิญาณ

เมื่อเป็นดั่งนี้ วิญญาณจึงเกิดขึ้นได้ตามวิถีคือทางตาทางหูเป็นต้นดังที่กล่าว 

มาแล้ว ถ้าหากว่าดับลมหายใจเข้าออก กายนี้แตกสลายวิญญาณก็ดับ. ชีวิตนี้ย่อมมี

ความตายเป็นที่สุดเหมือนกันหมด ก็คือว่าจะต้องถึงเวลาหนึ่งซึ่งจะต้องหยุดหายใจ  

ที่เรียกว่าตายหรือสิ้นชีวิต. ก็แปลว่าดับกายสังขาร ดับลมหายใจเข้าออก วิญญาณ 

ก็ดับไม่เกิด ดังที่ได้มีพระพุทธภาษิตแสดงเอาไว้ว่า
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อจิรํ วตยํ กาโย ปวึ อธิเสสฺสติ ไม่นานหนอกายนี้จักนอนทับแผ่นดิน

ฉุฑฺโฑ อเปตวิญฺญาโณ มีวิญญาณไปปราศแล้วคือปราศจากวิญญาณต้อง 

ถูกทอดทิ้ง

นิรตฺถํว กลิงฺครํ เหมือนอย่างท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีประโยชน์.

เกดิวจสีังขาร เกดิวญิญาณ

และแม้วจสีงัขาร เคร่ืองปรุงแต่งกาย วติกวจิารไม่เกดิข้ึน คอืเมือ่ไม่คดิไม่นกึ 

ไม่ตรึกไม่ตรองถึงเรื่องอะไร วิญญาณก็ไม่เกิดขึ้นในเรื่องอันนั้น ต่อเมื่อตรึกตรอง 

คิดนึกถึงเรื่องอันใด วิญญาณจึงเกิดขึ้นในเรื่องอันนั้น. เพราะฉะน้ัน เม่ือความตรึก

ความตรองความคิดความนึกดับ วิญญาณก็ดับ. เมื่อความตรึกความตรองคิดนึก 

บังเกิดขึ้น วิญญาณก็เกิดขึ้นในเรื่องที่ตรึกตรองคิดนึกนั้น.

เกดิจติตสังขาร เกดิวญิญาณ

แม้จิตตสังขารคือสัญญาเวทนาก็เช่นเดียวกัน. เมื่อมีสัญญาเวทนา จิตจึงจะ

คดินกึตรกึตรอง วญิญาณจึงเกดิข้ึนในเรือ่งทีจ่ติคดินกึตรกึตรองนัน้ เพราะว่าจติจะคดิ

นึกตรึกตรองได้ ก็เพราะมีเวทนามีความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข 

มีสัญญาจ�าได้หมายรู้อยู่ในเรื่องอันน้ัน จิตจึงคิดถึงเรื่องอันนั้นได้. ถ้าไม่มีเวทนา  

ยกตัวอย่างเช่นฉีดยาชาที่ร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่ง หมดความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ที่

ร่างกายส่วนนั้น แม้จะเอามีดมาผ่าตัดอย่างหมอผ่าตัดคนไข้ ความรู้สึกเจ็บก็ไม่มี.  

เมื่อความรู้สึกเจ็บไม่มี ก็ไม่ท�าให้เกิดความคิดถึงส่วนนั้น วิญญาณก็ไม่เกิดขึ้นใน 

ส่วนนั้น. ต่อเมื่อมีความรู้สึกเจ็บข้ึนในส่วนนั้น วิญญาณจึงจะเกิดขึ้นในส่วนนั้น คือ 

เป็นความรู้. รู้ทางกายท่ีเรียกว่ากายวิญญาณ. แต่เมื่อกายส่วนนั้นไม่มีความรู้สึกเจ็บ 

กายวิญญาณก็ไม่เกิดขึ้นในส่วนนั้น.



คร้ังที่ ๓๔ ปฏิจจสมุปบาท ข้อสังขาร วิญญาณ 269

มาถึงสัญญาความจ�าก็เช่นเดียวกัน. จิตจะคิดจะนึกถึงเรื่องอันใดก็เพราะจ�า

เรื่องอันนั้นได้. ถ้าลืมเสียแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะคิดนึกได้. จะคิดนึกได้ก็คิดนึกได้ในเรื่อง

ที่จ�าได้เท่านั้น. ถ้าจ�าไม่ได้หรือไม่จ�าก็คิดนึกไม่ได้ วิญญาณก็บังเกิดข้ึนในเรื่องนั้น 

ไม่ได้.

เพราะฉะนั้น เมื่อมีสัญญามีเวทนา จิตคิดถึงเรื่องอันใด อาศัยสัญญาเวทนา 

ก็เกิดวญิญาณขึน้ในเรือ่งนัน้ตามวถิ.ี ถ้าดบัสัญญาเวทนาเสีย วิญญาณกด็บั. ยกตวัอย่าง

ง่าย ๆ ดงัเช่น โสตวญิญาณ วญิญาณทางหคูอืได้ยินเสยีง. ในขณะนีก้�าลงัแสดงธรรม

บรรยายเป็นเสียง เป็นเสียงท่ีไปกระทบโสตประสาทคือกระทบหู จิตตั้งใจฟัง  

ก็หมายความว่ามีสัญญามีเวทนาอยู่ในเสียงที่ไปกระทบโสตประสาท. โสตวิญญาณ 

ความรูเ้สยีงทางหจูงึบงัเกดิขึน้คอืได้ยนิ ได้ยินถ้อยค�าทีไ่ด้แสดงนี.้ แต่ถ้าจิตไม่ตัง้อยู่ใน

เสียงที่แสดงน้ี ส่งจิตไปคิดถึงเรื่องอ่ืน ก็ไปมีสัญญาเวทนาในเรื่องอื่นที่ส่งจิตไปนั่น 

วญิญาณกไ็ปบงัเกิดขึน้ในเรือ่งอ่ืนนัน้. แต่ว่าวญิญาณไม่บังเกดิขึน้ในเสียงทีก่�าลงัแสดง

อยูน้ี่. แปลว่าหดูบั แม้ว่าเสยีงท่ีแสดงนีจ้ะไปกระทบโสตประสาทอยูเ่ป็นปกตนิัน่แหละ. 

โสตประสาทก็ดีอยู่ แต่ว่าจิตไม่ตั้งใจฟัง จิตไปคิดถึงเรื่องอื่น หูก็ดับจากเสียงที่ก�าลัง

แสดงน้ี ไม่ได้ยนิ ไม่เกดิโสตวญิญาณในเสียง แต่ว่าไปเกดิมโนวิญญาณในเรือ่งต่าง ๆ 

ที่ส่งจิตไปคิดถึงนั้น โสตวิญญาณทางหูนี้ก็ดับไปเกิดมโนวิญญาณในเรื่องที่คิดไป.

เพราะฉะนัน้ จงึต้องอาศัยสงัขาร. เมือ่มสีงัขารจงึมวีญิญาณดงักล่าวนี ้ตัง้แต่

ถือก�าเนิดเกิดก่อขึ้นในครรภ์ของมารดาดังกล่าว คือตั้งแต่ปฏิสนธิวิญญาณ และมาถึง

วถิวีญิญาณคือวญิญาณท่ีบังเกดิขึน้ทางตา ทางห ูทางจมกู ทางลิน้ ทางกาย ทางมนะ

คือใจ ก็เช่นเดียวกัน ต้องอาศัยสังขาร กายสังขารวจีสังขารมโนสังขารจิตตสังขาร 

ดังกล่าวน้ี เป็นปัจจัยจึงได้เกิดวิญญาณขึ้น เป็นวิถีวิญญาณทางตา ทางหูเป็นต้น 

ตามประเภท. เพราะฉะนั้น เพราะสังขารบังเกิดขึ้นวิญญาณจึงเกิด.

ข้อที่ท่านพระสารีบุตรได้แสดงมาโดยล�าดับเป็นธรรมะที่เป็นเหตุเป็นผลสืบ

ต่อกัน. เมื่อได้ตั้งใจฟังและตั้งใจที่จะท�าความเข้าใจ ย่อมจะได้ความเข้าใจในธรรมะ  

ที่เป็นสัจจะคือความจริงตามเหตุและผล จะท�าให้จับเหตุจับผล ตั้งต้นแต่จับทุกข์จับ

สมุทัยคือเหตุเกิดทุกข์และท�าให้จับเงื่อนต้นเงื่อนปลายได้ เพราะทุก ๆ ข้อที่เป็นเหตุ
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เป็นผลสืบต่อกันน้ัน ต่างเป็นเง่ือนต้นเงื่อนปลายของกันและกันไปทุก ๆ ข้อ. และ

เมื่อจับได้ถูกต้อง ก็ย่อมจะมีความเข้าใจถึงเหตุและผลอันถูกต้อง. การพิจารณาตาม

ทางทีท่่านแสดงดงันีย่้อมเป็นทางเจรญิปัญญาและโดยเฉพาะเรยีกว่าเป็นทางวปัิสสนา

ทางท่ีให้เกดิปัญญาทีรู่แ้จ้งเหน็จรงิ อนัจะท�าให้จบัสจัจะความจรงิทีเ่ป็นตวัเป็นเหตแุละ

เป็นผลได้. แม้การที่ปฏิบัติท�าสติหรือว่าต้ังสติในกายเวทนาจิตธรรม อันเป็นตัว 

สตปัิฏฐานทกุข้อ กเ็ป็นการพจิารณาจบัเหตุจบัผลแต่ละข้อเช่นเดยีวกนั ท�าให้ได้สมาธิ

และท�าให้ได้ปัญญาเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสไปได้โดยล�าดับ.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๒๗ เมษายน ๒๕๒๘
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บัดน้ี จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ได้แสดงพระเถราธิบายข้อสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบมาโดยล�าดับ จนถึงได้

แสดงอธิบายในข้อที่แสดงถึงเหตุปัจจัย เมื่ออวิชชาเกิดอาสวะเกิด เมื่ออาสวะเกิด 

อวิชชาเกิด เมื่ออวิชชาเกิดสังขารเกิด เมื่อสังขารเกิดวิญญาณเกิด.

และในวันนี้จะได้แสดงอธิบายต่อไป. เมื่อวิญญาณเกิดนามรูปก็เกิด.

พระพุทธาธบิายเรื่องวญิญาณและนามรูป

ในข้อวญิญาณนี้ทีไ่ดแ้สดงอธบิายมาแล้ว. ในพระเถราธิบายกย็กเอาวญิญาณ 

๖. ซึ่งเป็นวิถีวิญญาณคือวิญญาณในวิถี คือในทางของอายตนะภายในภายนอกทั้ง ๖ 

ส่วนในพระสูตรบางพระสูตร โดยเฉพาะมหานิทานสูตร พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงถึง

ปฏสินธวิิญญาณรวมเข้าด้วย และกไ็ด้มพีระพทุธาธบิายในพระสูตรนัน้ว่า เมือ่วญิญาณเกิด 

นามรปูกเ็กดิอย่างไร โดยทีไ่ด้ตรสัแสดงแก่ภกิษุท้ังหลาย โดยทรงต้ังเป็นพระพุทธปุจฉา 
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คอืเป็นค�าถามภกิษท้ัุงหลายว่า เม่ือวญิญาณไม่หยัง่ลงคอืไม่เป็นไป ไม่ปฏสินธิในครรภ์
ของมารดา นามรปูจะก่อตวัขึน้ในครรภ์ของมารดาได้หรอืไม่. ภกิษุท้ังหลายกไ็ด้กราบทูล
ว่าไม่ได้ และก็ได้มีอธิบายในค�าท่ีว่าจะก่อตัวขึ้นได้หรือไม่ ก็หมายถึงว่าจะก่อตัวขึ้น 
โดยเป็นกลละเป็นต้นน้ันเอง. เม่ือรวมพระพุทธปุจฉาและค�ากราบทูลตอบของภิกษ ุ
ทั้งหลายเข้าด้วยกัน ก็รวมความเข้าว่า

ในการถือก�าเนิดเกิดก่อของเด็กชายหญิงต้ังต้นข้ึนในครรภ์ของมารดานั้น  

ถ้าหากว่าวญิญาณไม่ก้าวลงคอืไม่เป็นไปดงัทีเ่รียกว่าไม่ถอืปฏสินธิ หรือปฏสินธิวญิญาณ

ไม่เข้ามา นามรปูกจ็ะก่อตวัขึน้โดยเป็นรปูต้ังต้นแต่กลละ และเป็นนามตัง้ต้นแต่วญิญาณ

ประกอบกันเป็นธาตุ ๖ หาได้ไม่.

ได้มีพระพทุธปจุฉาต่อไปอีกว่า เมือ่วญิญาณหยัง่ลงดงัทีเ่รยีกว่าถอืปฏสินธใิน
ครรภ์ของมารดาแล้ว หากว่าดับไปเคล่ือนไป นามรูปจักบังเกิดเจริญขึ้นต่อไปได ้
หรอืไม่. ภกิษุท้ังหลายกก็ราบทูลว่าไม่ได้. รวมพระพทุธปจุฉาและค�ากราบทลูตอบเข้า
ก็ได้ความว่า 

แม้วิญญาณจะปฏิสนธิในครรภ์ของมารดา เริ่มก่อตัวเป็นนามรูปขึ้นแล้ว แต่

ถ้าหากว่าวิญญาณที่เข้าถือปฏิสนธินั้น จุติคือเคลื่อนออกไป ดับไป นามรูปแม้จะก่อ

ตัวขึ้น ก็จะไม่บังเกิดเจริญเติบโตขึ้นต่อไป.

ได้มพีระพทุธปจุฉาต่อไปอกีว่า แม้เมือ่เดก็คลอดออกจากครรภ์ของมารดาแล้ว 
เป็นเด็กหญิงเป็นเด็กชายท่ีเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นแล้ว หากวิญญาณดับไปขาดไป  
นามรูปจักด�ารงต่อไปได้หรือไม่. ภิกษุท้ังหลายก็กราบทูลว่า นามรูปก็จักด�ารงต่อไป 
ไม่ได้ ก็จะต้องดับต้องแตกสลาย. รวมความเข้าแล้วก็ได้ว่า 

แม้เม่ือคลอดออกมาเป็นเดก็ชายหญงิ แม้เตบิโตเป็นหนุม่เป็นสาว หากวญิญาณ

ขาดไปดับไปเสียเม่ือใด นามรูปก็แตกสลายเมื่อนั้น. หากวิญญาณยังอยู่ นามรูปก็

ด�ารงอยู่.

กไ็ด้มพีระพทุธาธบิายโดยตรงตัง้เป็นพทุธปุจฉาขึน้เพยีงเท่านี.้ แม้เพียงเท่านี้
กย่็อมท�าให้เข้าใจต่อไปได้ท้ังหมดว่า แม้เมือ่เดก็ชายหญงิทีเ่ป็นหนุม่เป็นสาวเตบิโตขึน้
เป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่ เมื่อวิญญาณยังเป็นไปอยู่. นามรูปนี้ก็เป็นไปอยู่ เมื่อวิญญาณนี้
ดบัหรอืเคลือ่นไปท่ีเรยีกว่าจตุ ินามรปูนีก้จ็กัขาดจกัดับ กเ็ป็นไปตามพระพทุธภาษติที่
ได้ยกขึ้นแล้วว่า
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กายนี้ไม่นานหนอจักนอนทับแผ่นดิน มีวิญญาณไปปราศ คือปราศจาก

วิญญาณ ถูกทอดทิ้งเหมือนอย่างท่อนฟืนท่อนไม้ไม่มีประโยชน์.

นามรูปเกดิเพราะปฏสินธวิญิญาณ

เพราะฉะนั้น วิญญาณ ตามพระพุทธาธิบายนี้ จึงเป็นวิญญาณที่มักจะเรียก

กนัว่า ปฏสินธวิญิญาณ. แต่ว่ามกัจะเรยีกว่าปฏสินธวิญิญาณกจ็�าเพาะเมือ่แรกปฏิสนธ.ิ 

ต่อจากปฏิสนธิคือทีแรกน้ันแล้ว วิญญาณนั้นก็ยังด�ารงอยู่. และท่านยังมีค�าเรียกอีก 

ค�าหน่ึงว่า ภวังคจติ. พระอาจารย์ผูแ้สดงอธบิายพระสตูรท่านใช้ค�าเรยีกอย่างนัน้ และ

กไ็ด้อธบิายถงึนามรปู เช่นอธิบายรปูเป็นกมัมชรูป รปูท่ีเกดิจากกรรมเป็นต้น ตามนยั

ในอภิธรรม.

เม่ือรวมความเข้าแล้วก็คือว่า นามรูปนี้ท่ียังด�ารงชีวิตอยู่ จะต้องมีวิญญาณ

หรือมีจิตหรือมีวิญญาณธาตุ คือธาตุรู้ตั้งอยู่ เมื่อวิญญาณธาตุหรือจิตหรือวิญญาณ 

ดังกล่าวจุติคือว่าเคลื่อนไปดับไป นามรูปนี้ก็แตกสลาย. เพราะฉะนั้น เมื่อวิญญาณ 

เกิดขึ้นนามรูปจึงเกิดหรือเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงบังเกิดข้ึน ดังนี้ตาม 

พระพุทธาธิบาย.

นามรูปเกดิเพราะวถิวีญิญาณ

อนึ่ง อธิบายได้โดยทาง วิถีวิญญาณ คือวิญญาณที่บังเกิดขึ้นตามวิถี คือ 

ตามทางของอายตนะภายในภายนอกทั้ง ๖ ที่มาประจวบกัน เป็น

จักขุวิญญาณ รู้รูปทางจักษุก็คือเห็นรูป

โสตวิญญาณ รู้เสียงทางหูก็คือได้ยินเสียง

ฆานวิญญาณ รู้กลิ่นทางจมูกคือทราบกลิ่น

ชิวหาวิญญาณ รู้รสทางลิ้นคือทราบรส
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กายวิญญาณ รู้โผฏฐัพพะสิ่งที่กายถูกต้องทางกายคือทราบสิ่งถูกต้อง และ

มโนวิญญาณ คือรู้เรื่องราวทางมโนคือใจ.

กต้็องมีวญิญาณนีบั้งเกดิขึน้ก่อน นามรปูจงึบงัเกิดขึน้ อนัหมายความว่า ส่วน

ที่เป็นรูปก็ปฏิบัติหน้าที่ของรูป ส่วนที่เป็นนามคือเวทนา สัญญา สังขาร ก็บังเกิดขึ้น

สืบต่อจากวิญญาณ เป็นไปตามพระเถราธิบายนั้น. เพราะฉะนั้น จึงต้องมีวิญญาณ

บังเกิดขึ้นก่อนนามรูปจึงบังเกิดขึ้น.

ในข้อนีก้พ็งึท�าความเข้าใจง่าย ๆ ว่า ในเบือ้งต้นนัน้ทกุคนจะต้องเกดิวญิญาณ

ขึ้นก่อนตามวิถี เช่นจะต้องเห็นรูป ต้องได้ยินเสียง ต้องได้ทราบกลิ่น ทราบรส  

ทราบโผฏฐัพพะ และได้คิดได้รู้เรื่องทางมโนคือใจ. และเมื่อเป็นดั่งนี้ นามคือเวทนา

สัญญาสังขารทั้งหลายจึงบังเกิดสืบต่อกันไป และรูปจึงปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปตามนาม

เวทนาสัญญาสังขารนั้นสืบต่อไป. ถ้าหากว่าไม่มีวิญญาณคือไม่เห็นรูป ไม่ได้ยินเสียง

เป็นต้น นามรูปก็ไม่ปฏิบัติหน้าที่คือไม่บังเกิดเป็นนามรูปขึ้น.

ปิยรูป สาตรูป

และข้อทีพ่งึหยิบยกขึน้มาพจิารณาให้เหน็ชดัขึน้ไปอกีกค็อื ตวั จติ กบั อารมณ์. 

จิตที่คิดไปในอารมณ์ต่าง ๆ ด�าริไปในอารมณ์ต่าง ๆ ครุ่นคิดไปในอารมณ์ต่าง ๆ  

ก็ต้องอาศัยวิญญาณบังเกิดขึ้นก่อน. และการที่จะท�าความเข้าใจในข้อนี้ก็จะต้องท�า 

ความเข้าใจในข้อ นามรูป อีกสักหน่อยหนึ่ง.

ค�าว่า นาม น้ันเข้าใจกันง่าย ๆ ก็คือ มิใช่รูป สักแต่ว่าเป็นช่ือเรียกขึ้นใน 

สิ่งที่ไม่มีรูปคือมีแต่นามไม่มีรูป. ส่วนที่เป็น รูป นั้นก็คือ ที่เป็นวัตถุอันเป็นรูปอย่าง

หยาบ และ ที่เป็นตัวที่ตั้งของจิต แม้ไม่ใช่รูป. ที่ก�าหนดของจิตแม้ไม่ใช่รูป ก็ขอยืม 

ค�าว่ารูปมาเรียกด้วย เช่นค�าว่า ปิยรูป สาตรูป รูปที่เป็นที่รัก รูปที่เป็นที่พอใจส�าราญใจ 

อนัหมายถงึทกุ ๆ สิง่ทีจ่ติก�าหนดถงึกค็อืตวัอารมณ์นัน้เอง. ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ทีเ่ป็น
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ส่วนรูป หรือเป็นอารมณ์ที่เป็นส่วนธรรมคือเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่รูป แต่ว่าเป็นส่ิงท่ี

จิตก�าหนดถึง จิตคิดถึง อันเป็นส่วนท่ีรักใคร่เป็นส่วนที่ชอบใจส�าราญใจ ก็เรียกว่า 

ปิยรูปสาตรูปได้. ขอยืมค�าว่ารูปมาใช้เรียกครอบไปได้ทั้งหมด. และโดยเฉพาะส่วนที่

เป็นอารมณ์ของจตินัน้คอืเป็นตวัเรือ่ง ไม่ใช่เป็นตวัวตัถโุดยตรง. เป็นตวัเรือ่ง เป็นเร่ือง

ของวตัถกุไ็ด้ เป็นเรือ่งของสิง่ทีไ่ม่ใช่วตัถกุไ็ด้ คอืเรือ่งทีจ่ติคิด เรือ่งท่ีจติด�าริ เรือ่งทีจิ่ต

ครุ่นคิดถึงหรือหมกมุ่นถึง อันเรียกว่าอารมณ์. อารมณ์นี่แหละซึ่งเป็นที่รักใคร่ที่พอใจ

ส�าราญใจ กเ็รียกว่าปิยรปู สาตรปูได้ คอืเป็นสิง่ รปูกค็อืเป็นสิง่ สิง่ทีจ่ติคดิด�ารหิมกมุน่

ถึงอันเป็นที่ชอบใจส�าราญใจ พอใจ ก็เป็นปิยรูป สาตรูป.

ค�าว่า รูป จึงมีความหมายถึง สิ่งที่เป็นวัตถุโดยตรง หรือหมายถึง สิ่งที่จิต

ก�าหนดคิดถึงหมกมุ่นถึง อันเรียกว่าอารมณ์ดังกล่าว. นี้เป็นตัวอารมณ์.

อารมณ์เข้าสู่จติได้เพราะวญิญาณ

และเมือ่อายตนะภายในภายนอกมาประจวบกนั จติกอ็อกจากภวงัค์น้อมออก

ไปรับอารมณ์ คือไปรับเรื่องของรูป ของเสียง ของกลิ่น ของรส ของโผฏฐัพพะ  

ของธรรมะคอืเรือ่งราวนัน้เข้ามา. ตวัรปูจรงิ ๆ เสียง กลิน่ รส โผฏฐพัพะจริง ๆ เป็นวัตถุ 

ย่อมเข้ามาสู่จติซ่ึงมิใช่วตัถไุม่ได้ เพราะจติไม่มสีรรีะรปูร่างสัณฐาน ดงัทีม่พีระพทุธภาษติ

ตรัสไว้ว่า

อสรีรํ ไม่มีสรีระรูปร่างสัณฐาน แต่มีกายนี้เป็นที่อาศัย

วัตถุเข้ามาสู ่จิตไม่ได้. สิ่งที่เข้ามาสู ่จิตได้ก็คือตัวอารมณ์ คือเป็นเรื่อง  

เรื่องของสิ่งเหล่านั้น. ธรรมารมณ์ อารมณ์คือเรื่องราวของรูปเสียงเป็นต้น ที่ประสบ

พบผ่านมาแล้วเป็นต้น กเ็หมอืนกนั ไม่ใช่วตัถกุเ็ข้าสูจ่ติได้ เข้าสูจิ่ตในฐานะเป็นอารมณ์

คอืเป็นเร่ืองเช่นเดียวกนั. อารมณ์คอืเรือ่งทีจ่ะเข้าสูจ่ติได้นีก้จ็ะต้องเริม่ต้นตัง้แต่วญิญาณ

เช่นเดียวกันคือ จะต้องเกิดวิญญาณขึ้นก่อน อารมณ์ทั้งหลายจึงจะเข้าสู่จิตได้.
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ภวังคจติ

และจิตนีท่้านได้มีแสดงอธบิายไว้ในอภธิรรมว่า จติทีเ่ป็นตวัจิตซึง่ยงัไม่มอีารมณ์

เรยีกว่า ภวังคจิต. ค�าว่า ภวังค์ น้ันแปลว่า องค์ของภวะ คอืองค์ของภพ คือความเป็น. 

พิจารณาดูในทางหนึ่งก็น่าเข้าใจว่า นามรูปนี้เมื่อมีจิตที่เริ่มแต่ปฏิสนธิจิตหรือปฏิสนธิ

วิญญาณดังท่ีกล่าวมาแล้วตามพระพุทธาธิบายท่ีอ้างมาข้างต้นนั้น จึงมีตัวภพคือ 

ความเป็น. ในที่นี้มุ่งถึงความมีชีวิต. นามรูปนี้ก็ด�ารงอยู่ และเมื่อมีปฏิสนธิจิตปฏิสนธิ

วิญญาณตั้งแต่เบ้ืองต้น ก็ก่อตั้งนามรูปนี้มาในเบื้องต้น เติบใหญ่ข้ึนเจริญขึ้นมา 

โดยล�าดับ ดังที่ปรากฏอยู่แก่ทุก ๆ คนในบัดนี้ เพราะยังมีตัวจิตที่เป็นปฏิสนธิจิต  

ที่เป็นปฏิสนธิวิญญาณในเบื้องต้น และดังท่ีได้กล่าวแล้วว่า พระอาจารย์ท่านเรียกว่า

ภวังคจิตอีกค�าหนึ่งด้วย คือจิตที่เป็นองค์ของภพ คือเป็นองคสมบัติหรือองคคุณแห่ง

ภพคือความเป็น ในที่นี้คือชีวิตความด�ารงอยู่ ความเป็นอยู่ ความมีชีวิตอยู่. ชีวิตก็คือ

ความเป็น ไม่ตาย ยังเป็นอยู่.

เพราะฉะน้ัน ตัวจิตท่ีท�าให้ชีวิตนี้ด�ารงอยู่ ท�าให้นามรูปนี้ด�ารงอยู่ จึงเรียก 

อีกค�าหนึ่งว่า ภวังคะ องค์ของภพ องค์ของความเป็น เป็นอยู่ ด�ารงอยู่ ไม่ตาย ยังมี

จิตนี้อยู่ก็แปลว่ายังไม่ตาย ยังด�ารงอยู่ ยังเป็นอยู่ พิจารณาดูความก็เป็นดังนี้ได้จึง 

เรียกว่า ภวังคจิต ท่านอาจารย์ท่านก็เรียกดังนั้นว่าภวังคจิต อันท�าให้ยังด�ารงอยู่  

ยังเป็นอยู่ไม่ตาย.

วถิจีติ

และความหมายของภวังคจิตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ตัวภวังคจิตที่แท้ ๆ นั้นยัง

ไม่มีอารมณ์ คือ จิตที่ยังไม่มีอารมณ์ เรียกว่า ภวังคจิต. ต่อเมื่อมีอารมณ์ จึงเป็น  

วถิจิีต วถิวีญิญาณ จติทีบ่งัเกดิขึน้เป็นไปตามทาง ในเม่ืออายตนะภายในภายนอกมา

ประจวบกันเป็นต้น. จิตที่เป็นไปตามทางนี้ก็คือว่าจิตเดินทาง จิตเคลื่อนไหว จิตที ่

น้อมไป ไม่ใช่จิตที่อยู่ตัวคือนิ่งอยู่เฉย ๆ. เพราะฉะนั้น ท่านจึงมีค�าเปรียบเอาไว้ว่า 
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เหมอืนอย่างคนทีน่อนหลบัอยูใ่ต้ต้นมะม่วง. เม่ือผลมะม่วงหล่นลงมา เสยีงผลมะม่วง

หล่นลงมากระทบแผ่นดิน เสียงนั้นก็มากระทบโสตประสาทของคนที่นอนหลับก็ตื่น 

ข้ึนมา. ตื่นขึ้นมาก็เอื้อมมือไปหยิบเอาผลมะม่วงมาบริโภค เสร็จแล้วก็หลับไปใหม่.  

นี้เป็นอุปมา.

มข้ีออปุมยัว่าจติทีอ่ยูใ่นภวงัค์นัน้กเ็หมอืนอย่างคนนอนหลบั. และจติทีอ่อกรบั

อารมณ์นั้นก็เหมือนอย่างคนนอนหลับที่ตื่นขึ้น เอื้อมมือออกไปหยิบผลมะม่วงบริโภค

แล้วกห็ลบัไปใหม่. กคื็อเมือ่อายตนะภายในภายนอกมาประจวบกนั กเ็หมอืนอย่างเป็น

สิง่ทีม่ากระทบเข้ากับภวงัคจติ ภวงัคจติก็ตืน่ขึน้มาน้อมออกรบัอารมณ์. เมือ่รบัอารมณ์

แล้วก็กลับเข้าภวังค์ใหม่คือเหมือนอย่างหลับไปใหม่. เมื่ออายตนะภายในภายนอก 

มาประจวบกนัใหม่ จติกอ็อกมาจากภวงัค์น้อมออกรบัอารมณ์. เสรจ็แล้วกห็ลบัไปใหม่

คือเข้าภวังค์ใหม่ ท่านแสดงธรรมชาติของจิตไว้ดังนี้.

จิตที่ไม่รับอารมณ์นั้น เรียกว่า ภวังคจิต

และจิตที่ออกรับอารมณ์นั้น เรียกว่า วิถีจิต.

วิถี ก็คือ ทาง ก็หมายความว่าจิตน้อมออกไปเหมือนอย่างเดินทาง.

วถิจีติเป็นวญิญาณก่อน แล้วจงึเป็นนามรูป

และในการท่ีน้อมออกรบัอารมณ์นี ้เมือ่แสดงตามขนัธ์ ๕ รปู เวทนา สญัญา 

สังขาร วิญญาณ ก็เป็นวิญญาณขึ้นก่อน คือว่าเริ่มแต่จักขุวิญญาณ คือเมื่อตากับรูป

มาประจวบกนักระทบถงึจติ จติกอ็อกจากภวังค์ มาเป็นวิถีจติ. ทีแรกกเ็ป็นจกัษุวญิญาณ 

รู้รูปทางจักษุคือเห็นรูป. ในข้ออื่นก็เช่นเดียวกัน และเมื่อจักขุวิญญาณเห็นรูปขึ้นแล้ว 

กเ็กดิสมัผสั เกดิเวทนา เกิดสัญญา เกิดสังขาร ก็โดยอาศยัรูปนั้นเอง เป็นนามรปูคอื

จะต้องมีรูปเป็นที่อาศัยอยู่ด้วย จึงจะเกิดเป็นสัมผัสเป็นเวทนาทางกายทางใจ หรือว่า

ทางรูปกายและทางใจ. เกิดสัญญาเกิดสังขารคือคิดปรุงหรือปรุงคิด. เสร็จแล้วก็เข้าสู่

ภวังค์ใหม่ในอารมณ์นั้น. ครั้นเม่ืออายตนะภายในภายนอกประจวบกันใหม่อีก จิตก็
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ออกจากภวังค์น้อมออกรับอารมณ์ใหม่. ก็เป็นวิญญาณข้ึนก่อน. แล้วก็เป็นสัมผัส  

เป็นเวทนา เป็นสญัญา สงัขาร โดยมีรปูเป็นท่ีอาศยัไปด้วยกัน. เสรจ็แล้วกก็ลับสู่ภวังค์ใหม่. 

เป็นไปด่ังน้ีทุกอารมณ์ แต่ว่าเป็นไปรวดเร็วมาก. และจิตนี้ก็มีปกติรับอารมณ์ได ้

คราวละหนึ่งเท่านั้น จะรับพร้อมกันสองไม่ได้ คราวละหนึ่ง. และเมื่อที่หนึ่งเกิดดับ 

ไปแล้ว จึงรับอารมณ์ท่ีสองได้. อารมณ์ที่สองเกิดดับไปแล้วจึงรับอารมณ์ที่สามได ้

ต่อ ๆ ไปดั่งนี้. ที่ว่า เกิด นั้นก็คือว่า ออกจากภวังค์. ดับ นั้นก็คือว่า เข้าสู่ภวังค ์

ตามเดิม. เป็นธรรมชาติ เป็นธรรมดาของจิตดั่งนี้.

เพราะฉะนั้น อารมณ์ทุกอารมณ์นั้นก็เป็นนามรูปนั่นเองรวมกันอยู่ ซึ่งตั้งต้น

แต่วิญญาณ. เม่ือมีวิญญาณขึ้นก่อนแล้วจึงจะออกรับอารมณ์ บังเกิดเป็นเวทนา  

เป็นสัญญา เป็นสังขาร คือเป็นความรูส้กึเป็นสขุ เป็นทกุข์ เป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สขุ 

เป็นความจ�าได้หมายรู้ เป็นความคิดปรุงเป็นความปรุงคิด ในเรื่องนั้นไปทีละอารมณ์

ดัง่นี.้ แต่ว่าเพราะรวดเรว็มากจึงได้ไม่รูส้กึว่าหรอืไม่รูว่้าเป็นทีละอารมณ์เป็นทีละอารมณ์ 

เกิดดับอยู่ทีละอารมณ์ ๆ. และจิตก็ออกจากภวังค์เข้าสู่ภวังค์อยู่ทีละอารมณ์ ๆ ดั่งนี้. 

เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของจิตเป็นไปอยู่ดั่งนี้.

เพราะฉะนัน้ ภวงัคจติซึง่เป็นตวัจติต้นเดมิ รบัอารมณ์กอ็อกจากภวงัค์มาเป็น

วิถีจิต. วิถีจิตนั้นทีแรกก็เป็นวิญญาณ. แล้วจึงจะเป็นนาม เป็นรูป เป็นตัวอารมณ์ 

ดังที่ปรากฏอยู่ในจิตใจของทุก ๆ คนอย่างเต็มที่. ทุกคนก็มีสุขมีทุกข์มีเป็นกลาง ๆ 

ไม่ทกุข์ไม่สขุ มคีวามจ�าได้หมายรู ้มคีวามคดิปรงุมคีวามปรงุคดิ. ทัง้หมดนีก้เ็ป็นนาม

รูปนี่แหละรวมกันอยู่ เป็นตัวอารมณ์ซึ่งจะต้องมีวิญญาณเป็นเบื้องต้น. เพราะฉะนั้น 

เมื่อวิญญาณเกิดนามรูปจึงเกิด นี้เป็นอธิบายตามวิถีวิญญาณหรือวิถีจิต.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๒๘ เมษายน ๒๕๒๘
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บัดน้ี จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ความเห็นชอบคือเห็นถูกต้องในปฏิจจสมุปบาท ธรรมะท่ีอาศัยกันบังเกิดขึ้น 

ตามที่ท่านพระสารีบุตรได้ให้เถราธิบายไว้ ฟังดูก็เป็นเรื่องยากหรือเข้าใจยาก. แต่เมื่อ

ได้ตัง้ใจฟังทราบอธบิายของข้อธรรมะนัน้ ๆ และตัง้ใจฟังว่าธรรมะนัน้ ๆ เป็นเหตปัุจจยั

ทีเ่ก่ียวเน่ืองกนัเหมอืนอย่างลกูโซ่อย่างไร แม้ตามทีไ่ด้อธบิาย ก็ย่อมจะพอเข้าใจไปโดย

ล�าดับ. ความเข้าใจนี้แม้ว่าจะเริ่มต้นเพียงเล็กน้อย หรือเฉพาะบางข้อบางประการ 

กย่็อมเป็นการด ีเป็นอนัว่าได้เริม่เข้าใจบ้าง. และความเข้าใจบ้างนีเ้ม่ือได้ตัง้ใจฟังตัง้ใจ

พจิารณาซ�า้ ๆ ไปบ่อย ๆ และเมือ่ได้มกีารปฏบิตัทิางศลีทางสมาธปิระกอบกบัปัญญา

ที่พิจารณา ก็จะท�าให้เข้าใจมากขึ้น ๆ เปรียบเหมือนอย่างว่าน�้าฝนที่ตกทีละหยาด ๆ 

จากชายคาลงตุม่น�า้ กท็�าตุม่น�า้ให้เตม็ได้จากน�า้ฝนทีต่กทลีะหยาด ๆ เท่านัน้. แต่ท่าน

กส็อนอยูเ่สมอว่าให้ท�าบ่อย ๆ. ใช้ค�าว่า ซ่องเสพให้มาก ปฏบัิตใิห้มาก ปฏบิตับ่ิอย ๆ 

จงึจะได้ผลท่ีสบืต่อและเพิม่พนู. เหมอืนอย่างน�า้ทีต่กทลีะหยาด ๆ นัน้ลงตุม่ เมือ่ตกลง

ไปได้สัก ๑๐ หยด ๒๐ หยด ๑๐ หยาด ๒๐ หยาดก็หยุด ทิ้งไว้สักวันสองวันน�้าใน
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ตุ่มนั้นก็จะแห้งไป. ก็เป็นอันว่าต้องรองน�้าฝนกันใหม่อีกทีละ ๑๐ หยด ๒๐ หยด  

แล้วกห็ยดุไปอกีวนัสองวนั น�า้ฝนนัน้กห็มดไปอกีแห้งไปอกี. เพราะฉะนัน้ จะต้องรอง

ติดต่อทีละหยาด ๆ นั้น ก็หมายความว่าจะต้องติดต่อด้วย ไม่ทันที่จะแห้ง น�้าจึงจะ

เพิ่มเติมขึ้นมาจนถึงเต็มตุ่มได้. เพราะฉะนั้น การท�าบ่อย ๆ ที่เรียกว่ามีความเพียร 

ไม่ย่อหย่อน แต่ว่ามีความเพียรที่มั่นคง คือติดต่อสืบต่อกันไปอยู่เสมอ แม้ทีละน้อยที่

เหมือนอย่างน�้าทีละหยาด ๆ นั้น ก็ท�าให้เต็มได้ แต่ให้ติดต่อกันไปอยู่เสมอเท่านั้น. 

ความเข้าใจในธรรมะก็เช่นเดียวกัน ก็ย่อมได้มาทีละน้อย ๆ. แต่ว่าไม่ติดต่อที่จะฟังที่

จะพิจารณา ก็จะไม่ได้ความเข้าใจติดต่อกันมากขึ้น.

จะได้แสดงอธิบายต่อถึงข้อท่ีว่า เพราะนามรูปบังเกิดขึ้น อายตนะทั้ง ๖  

จึงเกิดขึ้นหรือว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัย อายตนะทั้ง ๖ จึงเกิดขึ้น ซึ่งสืบต่อมาจาก

เบ้ืองต้น ว่าเพราะอาสวะเป็นปัจจัยอวิชชาเกิด หรืออวิชชาเป็นปัจจัยอาสวะเกิด  

อาสวะเป็นปัจจยัอวชิชาเกดิ และเพราะอวชิชาเกดิสงัขารความปรุงแต่งกเ็กดิ เพราะ

สงัขารเกดิวญิญาณกเ็กดิ เพราะวญิญาณเกดินามรปูกเ็กดิ เพราะนามรปูเกดิอายตนะ

ก็เกิด.

จะได้กล่าวถึง นามรูป เพิ่มเติมจากที่ได้อธิบายไปแล้ว.

อธบิายทบทวนความหมายของนามรูป

ค�าว่า นามรูป นี้ประกอบขึ้นด้วย นาม และ รูป หรือว่ารูปและนาม. แต่ว่า

เมื่อเรียกคู่กัน ย้ายเอานามไว้ข้างหน้าเป็นนามรูป. มักจะฟังอธิบายหรือฟังเทศน์กัน

บ่อย ๆ ว่า ขันธ์ ๕ คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ย่อลงเป็น ๒.

รูปก็เป็น รูป.

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็น นาม.

โดยมากก็เทศน์กันหรืออธิบายกันดั่งนี้. แต่พึงเข้าใจว่าไม่จ�าเป็นที่จะต้องจัด

อย่างน้ีไปทั้งหมด คือเม่ือเป็นนามแล้วก็จะต้องเป็นเวทนา เป็นสัญญา เป็นสังขาร  
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เป็นวิญญาณในขันธ์ ๕. อะไรจะเป็นนามก็สุดแต่พุทธาธิบายในหมวดธรรมที่แสดงถึง

นามรูปนั้น ๆ ในเมื่อแสดงขันธ์ ๕ ก็ย่อขันธ์ ๕ เข้านามรูปดังกล่าว. แต่ว่าเมื่อแสดง

ในหมวดธรรมอืน่ การจะจดัอะไรเข้าเป็นรปูเป็นนามนัน้ กส็ดุแต่ปรยิายแห่งธรรม คอื

ทางแสดงแห่งธรรมน้ัน ๆ ดังเช่นในปฏิจจสมุปบาท ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นนี้  

ก็ได้มีพระเถราธิบายถึงรูปและนามไว้แล้ว ซึ่งก็ได้แสดงอธิบายไว้ในที่นี้แล้ว. แต่จะขอ

กล่าวซ�้าเพื่อไม่ต้องนึกอีกครั้งหนึ่งว่า

รูป นั้นก็ มหาภูตรูป กับ อุปาทายรูป รูปใหญ่ รูปอาศัย. 

การอธิบายรูปก็ตรงกันในปริยายแห่งธรรมทั้งปวง.

ส่วน นาม นั้นท่านพระสารีบุตรได้ให้อธิบายไว้ว่า ได้แก่

เวทนา ความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข

สัญญา ความจ�าได้หมายรู้

เจตนา ความจงใจ

ผัสสะ ก็คือความกระทบแห่งอายตนะภายในภายนอกและวิญญาณรวมกัน 

คือเป็นความกระทบแห่งอารมณ์ถึงจิตที่มีความแรงให้เกิดเวทนาขึ้นได้ และ

มนสิการ ความท�าไว้ในใจคือใส่ใจในอารมณ์นั้น ๆ ในเรื่องนั้น ๆ. 

นามจึงได้แก่ เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ และมนสิการดังกล่าว.

เจตนาจัดเป็นสังขาร ผัสสะและมนสกิารจัดเป็นวญิญาณ

จะเหน็ได้ว่าไม่มสีงัขารไม่มวีญิญาณแสดงโดยชือ่ไว้ในข้อนามในทีน่ี.้ ท�าไมจงึ

ไม่แสดงไว้. กน่็าจะเหน็ว่าเพือ่ทีจ่ะให้ไม่เข้าใจสับสนในล�าดบัของธรรมะทีเ่กิดเนือ่งกนั

เป็นสาย เหมือนอย่างลูกโซ่ที่คล้องเนื่องกันไปเป็นสาย เพราะว่าสังขารและวิญญาณ

ได้กล่าวไว้ในล�าดับข้างต้นมาแล้ว

อวิชชาเกิดสังขารเกิด หรืออวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร

สังขารเกิดวิญญาณเกิด หรือว่าสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ
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วิญญาณเกิดนามรูปเกิด หรือวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป.

เพราะได้กล่าวหรือยกเอาค�าว่าสังขารและค�าว่าวิญญาณไปใช้ในล�าดับข้างต้น

นั้นแล้ว. มาถึงนามรูปเม่ืออธิบายถึงข้อนามจึงไม่ใช้ค�าว่าสังขาร ไม่ใช้ค�าว่าวิญญาณ 

ในข้อนามนี้. แม้ว่าความหมายของค�าว่าสังขารกับค�าว่าวิญญาณในล�าดับที่กล่าวมา 

ข้างต้น ในหมวดปฏิจจสมุปบาท ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นนี้ จะมีความหมายที่ 

แตกต่างไปจากความหมายของค�าว่าสังขารและวิญญาณในขันธ์ ๕ ก็ตาม แต่หากว่า

เอามาใช้ในข้อนามนี้ส�าหรับในหมวดธรรมนี้ ก็จะเป็นค�าที่ซ�้ากัน แม้เนื้อความจะ 

ต่างกันก็ตามก็จะท�าให้เข้าใจสับสน. จึงเอาเจตนาผัสสะ มนสิการมาใช้แทน. แต่ก็ยัง

มีข้อซ�้าอีกเหมือนกัน คือค�าว่าเวทนากับผัสสะ ที่จะกล่าวในอันดับต่อไป. แต่แม ้

เช่นนั้นก็เป็นความจ�าเป็นที่จะต้องให้มี ๒ ข้อนี้อยู่ในที่นี้ด้วย เพราะว่า ๒ ข้อนี ้

ย่อมเป็นนามในขันธ์ ๕ หรือในข้อว่านามรูปนี้ด้วยจริง ๆ. และแม้ค�าว่าสังขาร ค�าว่า

วิญญาณจะไม่ได้กล่าวถึง แต่ค�าว่าเจตนา ผัสสะ มนสิการ : 

เจตนา นั้นก็เป็นความจงใจ ก็จัดเป็นสังขารในขันธ์ ๕ นั้นเอง เพราะสังขาร

ในขันธ์ ๕ นั้น ได้แก่ความคิดปรุงหรือปรุงคิดตามสัญญาคือความจ�าหมาย เจตนาคือ

ความจงใจ กมี็ลักษณะเป็นความคิดปรงุหรือความปรงุคดินัน้เอง ซึง่เป็นไปตามสัญญา.

ผัสสะ นั้นเล่าก็เนื่องด้วยวิญญาณในขันธ์ ๕.

และ มนสิการ นั้นเล่า ท�าไว้ในใจ ก็เท่ากับเป็นวิญญาณเหมือนกัน เพราะ

วิญญาณนั้นที่เป็นความรู้คือเห็นรูป รู ้คือได้ยินเสียงเป็นต้นนั้นก็ต้องเอาเรื่องรูป  

เรือ่งเสยีงนัน้เข้ามาใส่ไว้ในใจ จงึจะเกดิการรูร้ปูทีเ่รยีกว่าเห็นรปู รูเ้สียงทีเ่รยีกว่าได้ยิน

เสียงขึ้นมา.

เพราะฉะนั้น ผัสสะ มนสิการนั้นก็เนื่องกับวิญญาณ ที่จัดเข้าเป็นวิญญาณ 

ในขันธ์ ๕ ได้ แต่ใช้ค�าให้แตกต่างกันไปเสีย.
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ธรรมะในปฏจิจสมุปบาทมอียู่ในกายและจติของทุกคน

และก็พงึเข้าใจว่า ทุก ๆ ข้อในปฏจิจสมปุบาทนี ้มอียูด้่วยกนัแล้วทัง้นัน้ในจติ

นี้หรือในกายและจิตนี้ของทุก ๆ คน. ส�าหรับในธรรมะที่แสดงถึงข้อที่อาศัยกันบังเกิด

ข้ึนดังกล่าวมานัน้ กแ็สดงเป็นทางพจิารณาถงึว่าทกุ ๆ อย่างทีม่อียูใ่นทกุ ๆ คนนีเ้นือ่ง

กนัไปอย่างไร. เหมอืนอย่างว่าเรอืนหลงัหนึง่ย่อมมีอยู่พร้อมต้ังแต่ฐานรากเสาและเครือ่ง

ทพัสมัภาระท้ังหลายของเรือนจนถงึหลงัคา มอียูพ่ร้อมทกุ ๆ อย่าง. คราวนีเ้มือ่ต้องการ

ที่จะแสดงว่าความประกอบเข้าเป็นเรือนท้ังหลังนี้ ตัวทัพสัมภาระมีเคร่ืองไม้เป็นต้นท่ี

ประกอบเข้าเป็นเรือนนั้น ต่อเนื่องกันขึ้นไปอย่างไร ตั้งแต่รากฐานจนถึงหลังคา หรือ

ว่าต้ังแต่หลังคาลงมาจนถึงรากฐาน. เหมือนดังจะกล่าวว่า รากฐานก็มีเสาตั้งขึ้น.  

เมือ่มเีสาต้ังขึน้กมี็ตวัพืน้เรอืนตัง้ขึน้ อันประกอบด้วยส่วนประกอบต่าง ๆ ของพ้ืนเรอืน. 

และเมื่อมีพื้นเรือนตั้งขึ้นก็มีฝาต้ังขึ้น. เม่ือมีฝาตั้งข้ึนก็ย่อมมีประตูมีหน้าต่างตั้งขึ้น. 

และเมื่อมีประตูหน้าต่างต้ังขึ้นก็มีที่สุดของฝา. เมื่อมีที่สุดของฝาก็ต้องเริ่มมีหลังคา 

หลงัคามอีะไรบ้างตัง้ขึน้กต่็อกนัขึน้ไปจนถงึอกไก่ จนถึงกระเบือ้งมงุหลงัคา. เพราะฉะนัน้ 

เรอืนหลังหนึง่ทีต่ัง้ขึน้มานัน้กต่็างเป็นปัจจยัอาศัยซึง่กนัและกนัขึน้ไปดงันี ้ต้ังแต่รากฐาน 

ขึ้นไปจนถึงยอด หรือว่ายอดลงมาจนถึงรากฐานข้างล่าง. นี้เปรียบเหมือนว่าเป็นเรือน

ไม้ใต้ถุนโปร่ง เหมือนดังเรือนของชาวบ้านในชนบททั่วไป. แม้วัตถุอื่นก็เช่นเดียวกัน.

และในการอธิบายของทัพสัมภาระแต่ละชิ้นนั้น เช่นว่าเพราะมีรากฐานจึงมี

เสาตั้งขึ้นมาบนรากฐาน. รากฐานนั้นได้แก่อะไร. รากฐานก็เช่นว่าเป็นไม้เสาเข็มเป็น

คอนกรีตผสมด้วยปนูทรายหนิ. และคราวนีเ้ม่ือมีรากฐานกมี็เสาต้ังขึน้มาบนรากฐาน. 

เสาน้ันกไ็ด้แก่อะไร. ถ้าเป็นเสาปูนกต้็องเป็นคอนกรตี กจ็ะต้องว่ากนัถึงว่าต้องประกอบ

ด้วยเหล็ก ด้วยหนิ ด้วยทราย ด้วยปนู. กซ็�า้กนักบัรากฐานนัน้แหละ แต่ว่าสิง่ทีซ่�า้กนั

นั้นมีหน้าที่ต่างกัน. ส�าหรับท่ีเป็นเสาเข็ม เป็นปูน เป็นทราย เป็นเหล็ก เป็นหิน  

ทีท่�าเป็นรากฐานนัน้มหีน้าทีเ่ป็นรากฐาน. แต่ว่าเมือ่มาถึงเสาเป็นปัจจยัให้เสาตัง้ขึน้บน

รากฐาน พวกเหล็ก ปูน ทราย หินเหล่านี้ก็มาท�าหน้าที่เป็นเสา. แม้เครื่องใช้ทัพ

สมัภาระสงูขึน้ ๆ ถ้าเป็นเคร่ืองปูน กจ็ะต้องใช้วัตถทุีซ่�า้กนัอยูน่ีแ่หละ. ถ้าเป็นเครือ่งไม้ 
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เช่นว่าเป็นฝาไม้ก็ต้องประกอบด้วยไม้ เช่นประตูหน้าต่าง ถ้าเป็นไม้ก็ต้องประกอบ 

ด้วยไม้ แต่ว่าท�าหน้าทีต่่างกนัว่านัน่เป็นฝา นัน่เป็นประตเูป็นหน้าต่าง. ครัน้มาถงึเครือ่ง

หลังคา ถ้าหากว่าเป็นปูนก็ต้องใช้วัตถุท่ีเป็นเหล็กเป็นปูนเป็นทรายเป็นหินนั่นแหละ 

แต่ว่ามาใช้เป็นเครือ่งบนหลงัคา. ถ้าเป็นไม้กใ็ช้ไม้นัน่แหละ แต่มาใช้เป็นเครือ่งบนของ

หลังคาจนถึงยอด. ก็แปลว่าวัตถุที่มาประกอบเป็นเรือนนั้นก็ใช้ไม้ ใช้เหล็ก ใช้อิฐ  

ใช้ปนู ใช้ทราย กต็ัง้แต่รากฐานขึน้ไปจนถงึหลงัคา ถ้าใช้ไม้กต้็องใช้ไม้เร่ือยขึน้ไปจนถงึ

หลังคาบ้านนั่นแหละ. เพราะฉะนั้น แม้ว่าวัตถุเหล่านี้จะซ�้ากัน แต่ว่าก็ใช้ท�าหน้าท่ี 

ต่างกัน เป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นไปดังที่กล่าวมาแล้ว.

อายตนะเกดิเพราะนามรูป

ฉันใดก็ดี เม่ือพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นนี้ ก็มีข้อที่ 

ซ�้า ๆ กันอยู่ในข้อที่เป็นเหตุปัจจัยของกันนั้น. แต่ว่าก็จ�าเป็นที่จะต้องซ�้ากันดังที่ 

กล่าวมา ในเม่ือเทียบกับบ้านเรือนท่ีกล่าวมานั้น แต่ว่าแม้ว่าจะซ�้ากันแต่ก็ท�าหน้าที่ 

ต่างกัน.

อวิชชา ก็ท�าหน้าที่เป็นอวิชชาให้เกิดสังขาร.

สังขาร ก็ท�าหน้าที่เป็นสังขารที่เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ.

วิญญาณ ก็ท�าหน้าที่เป็นวิญญาณที่เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป.

และ นามรูป กท็�าหน้าท่ีเป็นนามรปูท่ีเป็นปัจจยัให้เกดิอายตนะทัง้ ๖ ซึง่แสดง

ในวันนี้.

เพราะฉะนัน้ จงึให้ท�าความเข้าใจดัง่นี ้คอืเข้าใจว่าธรรมะทกุข้อในธรรมะท่ีอาศยั

กนับงัเกดิข้ึนนีก้ม็อียูพ่ร้อมแล้วในทกุ ๆ คน. และในทุก ๆ ข้อกมี็ผสมกนัอยู่. ดงัเม่ือ

แสดงถึง

อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร ในตัวสังขารนั้นเองก็มีอวิชชาปนอยู่ด้วย.
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สงัขารเป็นปัจจัยให้เกดิวิญญาณ ในวญิญาณนัน้เองกม็ตีวัอวชิชามตีวัสงัขาร

ปนอยู่ด้วย.

วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป ในนามรูปนี้เองก็มีข้างต้นนั้นปนอยู่ด้วย 

คือ อวิชชา สังขาร วิญญาณ. จึงจะเป็นนามรูปที่เป็นสายบังเกิดขึ้น สืบเนื่องมาจาก

อวิชชาซึ่งเป็นสายสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์.

และ นามรปูดงักล่าวนีก้เ็ป็นปัจจยัให้เกดิอายตนะ คอืหมายความว่าเมือ่นาม

รูปเป็นนามรูปขึ้นมา รูปก็เป็นมหาภูตรูป อุปาทายรูป นามก็เป็นนามดั่งที่ท่านแสดง

ไว้ว่า เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ และดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ก็มีข้างต้น

มารวมอยู่ด้วยทั้งหมด ก็เป็นนามรูป และเมื่อนามรูปเกิดขึ้นมาเป็นขึ้นมา ดังที่ทุก ๆ 

คนในบัดน้ีก็มีนามรูปของตนบังเกิดขึ้นอยู่ พร้อมอยู่ และในนามรูปนี้ก็มีอวิชชา  

มีสังขาร มีวิญญาณรวมอยู ่ด้วย และเมื่อเป็นดั่งนี้ อายตนะทั้ง ๖ จึงเกิดขึ้น  

อันหมายความว่าอายตนะท้ัง ๖ จึงปฏิบัติหน้าที่ของอายตนะได้ คือตาก็รับรูปได้  

หูก็รับเสียงได้ จมูกก็รับกลิ่นได้ ลิ้นก็รับรสได้ กายก็รับโผฏฐัพพะสิ่งที่กายถูกต้องได้ 

ตลอดจนถึงมโนคือใจ ก็รับธรรมะคือเรื่องราวทางใจได้ ตลอดจนถึงปฏิบัติหน้าที่คู่กัน

ไปกับ ๕ ข้อข้างต้นนั้นได้. 

มโนคอืใจเป็นอายตนะข้อพเิศษ

คอืข้อมโนคอืใจนีอ้นัเป็นอายตนะข้อที ่๖ นัน้ ไม่ได้ท�าหน้าทีเ่พยีงรบัอารมณ์ 

คือเรื่องที่ใจคิดใจรู้เพียงอย่างเดียว.

แต่ว่ามีหน้าที่ประกอบไปกับตาด้วย ตาจึงจะรับรูปให้เกิด จักษุวิญญาณ คือ

เห็นรูปได้.

มโนคอืใจต้องประกอบไปกบัห ูหจูงึจะรบัเสยีงให้เกดิ โสตวญิญาณ คอืได้ยนิ

เสียงได้.
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มโนคือใจจะต้องประกอบไปกับฆานะคือจมูก จมูกจึงจะรับกลิ่นให้เกิด  

ฆานวิญญาณ คือรู้กลิ่นได้.

มโนคือใจจะต้องประกอบไปกับลิ้น ลิ้นจึงจะรับรสให้เกิด ชิวหาวิญญาณ คือ

รู้รสได้.

มโนคอืใจจะต้องประกอบไปด้วยกาย กายจงึจะรบัสิง่ถกูต้องให้เกดิ กายวญิญาณ 

คือรู้สิ่งถูกต้องทางกายได้.

และมโนคือใจนี้ก็ยังรับธรรมะคือเรื่องราว เช่นเรื่องของรูปเสียงเป็นต้น ที่ได้

พบได้เห็นมาแล้ว เช่นว่าได้พบได้เห็นมาแล้วเม่ือเช้านี้ เย็นวันนี้มโนคือใจก็ยังเอามา

คิดได้มานึกถึงได้ ก็เป็นเรื่องเป็นราวที่บังเกิดขึ้นทางมโนคือใจซึ่งเป็นอายตนะข้อที่ ๖. 

เพราะฉะน้ัน มโนคือใจนี้จึงต้องประกอบไปกับอายตนะ ๕ ข้อข้างต้นนั้น  

และต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้ด้วย. จึงเป็นอายตนะข้อพิเศษ. ในข้อนี้ได้กล่าวมา

หลายหนแล้วว่าเช่นก�าลังฟังอยู่นี ้มโนคือใจต้องฟังด้วยจงึจะได้ยนิ. ถ้ามโนคอืใจไม่ฟัง 

เช่นว่าจิตไปคิดถึงเรื่องอื่นหูก็ดับทันที เสียงที่พูดนี้ก็จะไม่ได้ยิน. ต่อเมื่อจิตตั้งที่จะฟัง

ดังที่ได้เตือนตั้งแต่ข้างต้นแล้วว่าให้มีสมาธิในการฟัง มโนก็มาพร้อมกับจิตมาฟังเสียง. 

เมือ่เป็นดังนี ้หจูงึไม่ดบัหกูไ็ด้ยิน จงึได้เกิดโสตวิญญาณคอืได้ยินเสียง รูเ้สียงขึน้มาได้. 

เพราะฉะนั้น มโนคือใจนี้จึงเป็นสิ่งส�าคัญซึ่งเท่ากับเป็นทวารของจิต. ส�าหรับตาหูจมูก

ลิ้นกายนั้นเป็นทวารนอก. ถ้าจะเปรียบเหมือนอย่างว่าเป็นบ้านท่ีมีประตูนอกอยู่  

๕ ประตู และยังมีประตูในอีก ๑ ประตูของห้องชั้นใน. ตัวจิตเองนั้นอยู่ในห้องชั้นใน

เหมือนอย่างว่านั่งอยู่ในห้องชั้นใน. ทุก ๆ อย่างที่ผ่านเข้ามาจะต้องผ่านประตูนอก ๕ 

ประตูนั้น และจะต้องผ่านประตูในคือมโนซึ่งเป็นตัวมโนทวารจึงจะมาถึงจิต. จิตก็รับ

อารมณ์ทางมโนทวาร และก็ทางทวารตาทวารหูเป็นต้นตามประเภทของรูปของเสียง

เป็นต้น. ฉะนั้น มโนจึงเป็นสิ่งส�าคัญ.
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อายตนะทั้ง ๖ ปฏบิัตหิน้าที่ได้เมื่อนามรูปบังเกดิขึ้น

และรวมความว่าอายตนะท้ัง ๖ น้ี ในเมือ่นามรปูบังเกดิขึน้ อายตนะทัง้ ๖ นี้ 

จึงปฏิบัติหน้าที่ได้. ถ้าหากว่านามรูปไม่บังเกิดขึ้น อายตนะท้ัง ๖ นี้ก็ปฏิบัติหน้าท่ี 

ไม่ได้. แม้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นส่วนเนื้อที่เป็นส่วนประสาทจะมีอยู่ก็ตาม แต่ก็แม้

ในเวลาที่หลับสนิท อายตนะทั้ง ๖ คือตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจ ก็ไม่บังเกิดขึ้น

คือไม่ปฏิบัติหน้าที่. แต่ว่าถึงการหลับนั้นโดยมากหลับไม่สนิท จึงมีฝัน ซึ่งก็มีอธิบาย

ว่า กายส่วนทีเ่กีย่วแก่ประสาททัง้ ๕ ข้างต้น จกัขปุระสาท โสตประสาท ฆานประสาท 

ชวิหาประสาท กายประสาทหลับ แต่ว่าข้อที ่๖ คือตวัมโนทวารนีไ้ม่หลบั. เพราะฉะนัน้

จึงฝัน ฝันถึงเรื่องนั้นถึงเรื่องนี้ โดยมากก็เป็นสิ่งที่ได้เคยเห็นมาแล้วเคยได้ยินมาแล้ว 

หรือเคยคิดเคยนึกมาแล้วเก็บมาฝัน ก็คือมโนนี้เองไม่หลับ แต่ถ้ามโนหลับก็แปลว่า

หลับสนิทไม่ฝัน. ในปัจจุบันนี้ท่านก็ยังแสดงกันว่าคนเรานั้นหลับสนิทน้อย ฝันมาก  

แต่ว่าฝันทีจ่�าไว้ได้ในเมือ่ตืน่นัน้มน้ีอย โดยมากจ�าไม่ได้อนัแสดงว่าหลบัไม่สนทิจรงิ ๆ. 

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๔ พฤษภาคม ๒๕๒๘
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บัดน้ี จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ได้แสดงพระเถราธิบายในข้อสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ มาโดยล�าดับ จับแต่

ชาติ ชรา มรณะ ขึ้นไปจนถึงอวิชชาอาสวะ. และก�าลังอธิบายในข้อท่ีท้ังหมดนี้  

เป็นปัจจัยของกันอย่างไร คือเป็นเหมือนอย่างลูกโซ่ที่โยงกันไปเป็นสายโซ่อย่างไร  

จับแต่อวิชชาอาสวะ อาสวะอวิชชาซึ่งเป็นปัจจัยของกันและกัน และเป็นปัจจัยให้เกิด

สงัขาร สงัขารกเ็ป็นปัจจยัให้เกดิวญิญาณ วิญญาณกเ็ป็นปัจจยัให้เกดินามรปู นามรปู

ก็เป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะ. และต่อจากนี้ก็ถึงเงื่อนหรือข้อต่อของลูกโซ่ว่า อายตนะ

เป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะหรือสัมผัส ผัสสะหรือสัมผัสเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาตามล�าดับ

ในปฏิจจสมุปบาท ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้.

จึงจะจับอธิบายในเงื่อนหรือข้อต่ออันนี้ว่า เพราะอายตนะทั้ง ๖ เกิดข้ึน  

จึงเกิดสัมผัสหรือผัสสะ
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ผัสสะเกดิจากอายตนะทั้ง ๖

ส�าหรบัอายตนะทัง้ ๖ นัน้กไ็ด้อธบิายแล้ว ว่าได้แก่ อายตนะภายในทัง้ ๖ คือ

ตา เป็นเครื่องต่อรูป

หู เป็นเครื่องต่อเสียง

จมูก เป็นเครื่องต่อกลิ่น

ลิ้น เป็นเครื่องต่อรส

กาย เป็นเครื่องต่อโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กายถูกต้อง.

มโนคือใจ เป็นเครื่องต่อธรรมะคือเรื่องราว.

และเมื่ออายตนะทั้ง ๖ ต่อกันด่ังนี้ ก็เป็นปัจจัยให้เกิดสัมผัสหรือผัสสะ  

อันแปลว่า ความกระทบ. ผัสสะหรือสัมผัสนี้ก็มี ๖ อันได้แก่

จักขุสัมผัส สัมผัสทางตา

โสตสัมผัส สัมผัสทางหู

ฆานสัมผัส สัมผัสทางจมูก

ชิวหาสัมผัส สัมผัสทางลิ้น

กายสัมผัส สัมผัสทางกาย และ

มโนสัมผัส สัมผัสทางใจ.

ในพระสตูรทัว่ไปได้อธบิายสมัผสัไว้ว่า คือความประชมุกนัขององค์ ๓ อนัได้แก่ 

อายตนะภายใน ๑ อายตนะภายนอก ๑ และวิญญาณอกี ๑. โดยทีไ่ด้ตรสัแสดงอธบิาย

ไว้ดังเช่นในพระพุทธาธิบายอริยสัจจ์ข้อสมุทัยและข้อนิโรธในสัจจปัพพะ ข้อที่ว่าด้วย

สจัจะว่า เมือ่อายตนะภายในกบัอายตนะภายนอกประจวบกันหรือต่อกันก็เกิดวญิญาณ.

ยกตวัอย่างเช่นเมือ่ตาต่อกบัรปูกเ็กดิจักขวุญิญาณ ความรูร้ปูทางตาทีเ่รียกว่า

เห็นรูป และเมื่อทั้ง ๓ นี้มาประชุมกันก็เรียกว่าสัมผัสที่แปลว่าความกระทบกัน ก็คือ

ความประชุมกันของตาของรูปและของจักขุวิญญาณ ความรู้รูปทางตาคือเห็นรูป  

และในอายตนะข้อต่อไปแต่ละข้อก็เช่นเดียวกัน.
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นามคอือาการที่จติน้อมออกรับอารมณ์

นี้เป็นการแสดงวิถีจิตคือทางด�าเนินของจิตอย่างละเอียด และเมื่อเกิดสัมผัส

ดังกล่าวแล้วจึงเกิดเวทนา เกิดสัญญา เกิดสังขาร. และวิถีจิตดังที่กล่าวมานี้ก็พึง 

เข้าใจว่า ตัวจิตคือตัวธาตุรู้หรือที่เรียกว่าวิญญาณธาตุ โดยปกติย่อมอยู่ในภวังค์อัน 

เรียกว่า ภวังคจิต.

ค�าว่า ภวังค์ นั้นดังที่ได้เคยอธิบายแล้วว่า แปลว่า องค์ของภพคือความเป็น 

ซึ่งกล่าวง่าย ๆ ว่าเป็นตัวชีวิตหรือเป็นตัวความด�ารงอยู่ของชีวิต เพราะว่าทุก ๆ คนนี้

ด�ารงชีวิตอยู่ก็เพราะกายและจิตประกอบกันอยู่ เมื่อไม่มีจิตหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า

ปราศจากวิญญาณ ร่างกายนี้ก็กลายเป็นศพ กลายเป็นเหมือนอย่างท่อนไม้ก้อนหิน

ก้อนดิน แต่ความด�ารงชีวิตอยู่นี้ก็เพราะกายและจิตนี้ประกอบกันอยู่. จิตหรือธาตุรู้นี้

เมือ่ยังอยูเ่ป็นปกติเฉย ๆ ยงัไม่แสดงอาการอะไรกเ็รียกว่าภวงัค์ หรอืภวงัคะเป็นองค์ 

คือเป็นองคคุณ องคสมบัติของภพคือความเป็น คือความท่ียังด�ารงความเป็นภพ 

เป็นชาติ ความด�ารงชีวิตอยู่ดังกล่าว จึงเรียกว่า ภวังค์.

ท่านจึงเปรียบเหมือนอย่างบุรุษที่นอนหลับอยู่ใต้ต้นมะม่วง. เพราะฉะนั้น  

จิตที่ยังอยู่ปกติเฉย ๆ ก็เป็นเหมือนอย่างบุรุษท่ีนอนหลับอยู่ใต้ต้นมะม่วง. คราวนี้ 

เมื่อมีอารมณ์มากระทบก็กระทบทางอายตนะภายในทั้ง ๖ หรือทางทวารทั้ง ๖ มีตา

หูเป็นต้นน่ันแหละ เช่นว่ามรีปูมาประจวบกบัตา มีเสียงมาประจวบกบัหู รปูเสียงทีม่า

ประจวบนัน้ ท่านเปรียบเหมือนอย่างว่าผลมะม่วงหล่นจากต้น. หล่นตมูลงมาใกล้บรุษุ

ที่นอนหลับก็เป็นเครื่องปลุกบุรุษที่นอนหลับนั้นให้ตื่นขึ้น. ฉันใดก็ดี จิตหรือธาตุรู้นี้ 

เมื่อมีอารมณ์มากระทบทางทวารหรืออายตนะภายในดังกล่าวนั้น ก็ออกจากภวังค์คือ

เหมอืนอย่างว่าตืน่ขึน้มาและกน้็อมออกไปรับอารมณ์ กเ็หมือนอย่างบรุุษทีเ่ม่ือมะม่วง

หล่นลงมา เสียงมะม่วงกระทบหูก็ตื่นขึ้น ก็เอื้อมมือไปหยิบมะม่วง จิตก็น้อมออกไป

จับอารมณ์. กิริยาที่จิตน้อมออกไปนี้แหละเรียกว่า นาม.
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การรับอารมณ์ครั้งแรกของจติคอืวญิญาณ

ค�าว่า นาม นัน้ กม็ต้ีนศพัท์อย่างเดียวกบัค�าว่า นโม ท่ีแปลว่า ความนอบน้อม. 

นามกคื็อความน้อม หมายถงึอาการทีจ่ติน้อมออกรบัอารมณ์ เช่นเดียวกบักริยิาทีบ่รุษุ

นอนหลับตื่นขึ้นเพราะเสียงมะม่วงหล่น ก็เอื้อมมือออกไปยื่นมือออกไปจับผลมะม่วง. 

อาการทีเ่อือ้มแขนออกไป นัน่กค็อือาการทีจ่ติน้อมออกไปรบัอารมณ์นัน่เอง. และการ

รับอารมณ์ครั้งแรกของจิตนั้นเรียกว่า วิญญาณ ที่เราเรียกกันว่า เห็นได้ยิน ทราบ 

หรือว่าคิดรู้.

เห็นนั้น ใช้ในอาการที่เกี่ยวกับรูปเห็นรูป.

ได้ยินนั้น ใช้ในอาการที่เกี่ยวกับเสียงได้ยินเสียง.

ทราบน้ัน ใช้ในอาการท่ีเก่ียวกบักล่ินรสและโผฏฐพัพะ คอืทราบกลิน่ทราบรส 

ทราบโผฏฐัพพะสิ่งถูกต้อง.

คิดหรือรู้นั้น ใช้ในอาการที่เกี่ยวกับมโนคือใจซึ่งเป็นอายตนะข้อที่ ๖ รู้หรือ

คิดธรรมะคือเรื่องราว. มโนอันเป็นอายตนะข้อที่ ๖ นี้ ก็ได้เคยกล่าวอธิบายไว้แล้วว่า

สัมพันธ์กับอายตนะ ๕ ข้อข้างต้นอย่างไร และสัมพันธ์กับจิตอย่างไร จึงจะไม่กล่าว

ซ�้าอีกในที่นี้.

ก็เป็นอันว่า อาการที่จิตออกจากภวังค์ น้อมออกรับอารมณ์ กิริยาอันนี้เองที่

เรยีกว่า นาม แปลว่า น้อมจติน้อมออกรบัอารมณ์. อาการทีร่บัอารมณ์แรกกค็อืวญิญาณ 

มีจักขุวิญญาณ โสตวิญญาณเป็นต้น. และถ้าเป็นอารมณ์ที่เบามาก จิตก็อาจจะปล่อย

อารมณ์ไว้แค่นัน้ แค่วญิญาณเท่านัน้ แล้วกก็ลบัเข้าภวงัค์ไปใหม่. ถ้าจะเทยีบกเ็หมอืน

อย่างบรุษุทีต่ืน่ขึน้มาเอ้ือมมือไปหยิบมะม่วง พอหยบิถูกมะม่วงก็ไม่สนใจต่อไป กป็ล่อย

ก็หลับไปใหม่. ก็เป็นอันว่า อารมณ์ที่เข้ามาก็ยุติแค่นั้น.
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สัมผัสหรอืผัสสะเกดิจากการรับอารมณ์ที่แรงขึ้น

แต่ถ้าเป็นอารมณ์ที่แรง จิตก็ไม่ปล่อยแค่นั้น คือเมื่อเริ่มน้อมออกรับอารมณ์ 

เป็นวิญญาณดังกล่าวแล้ว ก็ยึดอารมณ์นั้นแรงเข้าอีก. อาการที่ยึดอารมณ์นั้นแรงเข้า

อีกนั้นนี้เองที่ท่านแสดงว่า องค์ ๓ มาประชุมกัน คืออายตนะภายใน ๑ อายตนะ

ภายนอก ๑ วิญญาณ ๑ มาประชุมกัน เป็นสัมผัส หรือเป็นผัสสะ.

กเ็หมือนอย่างบุรษุท่ีนอนหลับเอ้ือมมอืออกไปถกูผลมะม่วง กไ็ม่ปล่อยแค่นัน้

จับมะม่วงนั้น. นี้คือสัมผัสหรือผัสสะ แปลว่ากระทบมะม่วงนั้น ถูกต้องมะม่วงนั้น.  

ไม่เพียงแต่ถูกต้องในขั้นแรกแต่เพียงเบา ๆ เท่านั้น แต่ว่าจับหรือถูกต้องที่แรงขึ้นจึง

เป็นสัมผัส. และเมื่อเป็นสัมผัสดังนี้แล้วก็เกิดเวทนา และเมื่อเกิดเวทนาก็เกิดสัญญา. 

เมื่อเกิดสัญญาก็เกิดสังขารคือความคิดปรุงหรือความปรุงคิด เหมือนอย่างบุรุษนั้น 

เอื้อมมือไปจับมะม่วงแล้วก็น�ามาเคี้ยวในปาก แล้วก็กลืนผลมะม่วงลงไป.

อาการเหล่านีเ้มือ่เทยีบกบัจติทีน้่อมออกไปรบัอารมณ์ เป็นวิญญาณ เป็นสัมผสั 

เป็นเวทนา เป็นสญัญา เป็นสงัขาร ปรงุคิดหรอืคดิปรงุ กค็อืว่าเคีย้วมะม่วงกลนืมะม่วง

เข้าไป เสร็จแล้วกห็ลบัไปใหม่. จตินัน้เมือ่คดิปรงุหรอืปรงุคดิแล้ว กเ็ป็นอนัว่าตกสูภ่วงัค์

ใหม่เหมอืนดงัหลบัไปใหม่. และเมือ่มอีารมณ์อืน่มากระทบเข้าอกีกอ็อกจากภวงัค์น้อม

ออกไปรับอารมณ์ดังกล่าวน้ัน แล้วก็กลับตกสู่ภวังค์ใหม่ เป็นด่ังนี้อยู่ทุกอารมณ์ที่มา

กระทบ. ท่านอธบิายหลกัดัง่นี ้เป็นการอธบิายอย่างละเอยีดถึงวิถีจติทีเ่ป็นไปของสัตว์

บุคคลทั้งปวง. แม้วิถีจิตของพระอริยบุคคลทั้งหลาย ท่านก็แสดงว่าก็เป็นไปอย่างนี้.

อาการที่จิตน้อมออกรับอารมณ์ดั่งนี้แหละคือ นาม.
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ทรงแสดงขันธ์ ๕ จากส่วนที่หยาบไปหาละเอยีด

และ รูป ก็คือกายส่วนที่เป็นรูป รวมทั้งอายตนะภายในที่เป็นส่วนรูปทั้ง ๕ 

ข้างต้นหรือประสาททั้ง ๕ ก็รวมเรียกว่าเป็นรูปทั้งหมด. ส่วนที่เป็นนามก็คืออาการที่

จิตน้อมออกไปรับอารมณ์ดังที่กล่าวมานั้น. แต่ว่า ในการท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง

ธรรมะสั่งสอน มิได้ทรงแสดงโดยละเอียดดั่งนี้ไปทุกแห่ง ทรงแสดงเพื่ออะไร. เพื่อให้

จับพิจารณาทางปัญญาหรือทางวิปัสสนา ก็ตรัสแสดงโดยเป็นขันธ์ ๕ คือเป็นรูป  

เป็นเวทนา เป็นสญัญา เป็นสงัขาร และเป็นวิญญาณ. แม้ว่าวิญญาณนัน้จะเกดิขึน้ก่อน

ตามวิถีจิตดังแสดงมาข้างต้น แต่ก็ตรัสไว้เป็นขันธ์ที่ ๕. และก็ยังมีแสดงไว้ในบาง 

พระสูตรถึงความเกิดขึ้นของวิถีจิต เป็นวิญญาณ เป็นสัมผัส เป็นเวทนา เป็นสัญญา 

เป็นสังขาร แล้วก็เป็นวิญญาณต่อไปอีก โดยที่มิได้แจกแจงถึงวิถีจิตอย่างละเอียด  

ซึง่จะต้องออกจากภวงัค์แล้วก็ตกภวงัค์ไปทุกขณะจติคอืทุกอารมณ์ ทีป่ระสบ. แต่แสดง

ในทางทีจ่ะหยบิยกขึน้มาพจิารณาทางปัญญาหรอืทางวิปัสสนาได้. เพราะต้องการทีจ่ะ

ให้พิจารณาโดย ไตรลักษณ์ ให้เห็นอนิจจะไม่เที่ยง ทุกขะเป็นทุกข์ ต้องแปรปรวน

เปลี่ยนแปลง อนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน จึงแสดงจากหยาบไปหาละเอียด. แสดงรูปซึ่ง

เป็นส่วนหยาบ เวทนาซึง่เป็นนามธรรมอนันบัว่าหยาบ เพราะเวทนานัน้เกดิขึน้ทัง้ทาง

กายทัง้ทางใจ คอืทัง้ทางรปูและทัง้ทางใจ แล้วจงึมาสัญญา สังขาร แล้วจงึมาวิญญาณ 

ซึง่เป็นนามธรรมท่ีละเอียด. เม่ือเป็นดัง่น้ี จงึจะเหน็ไตรลกัษณ์ในรปู ในเวทนา ในสญัญา 

ในสังขาร ในวิญญาณ ได้โดยง่าย.

การที่เรียงวิญญาณไว้ท้ายขันธ์ ๕ ยังมีทางพิจารณาเห็นได้อีกว่า เพื่อแสดง

สันตติคือความสืบต่อ คือจิตที่น้อมออกรับอารมณ์โดยออกจากภวังค์ เป็นวิญญาณ 

ผสัสะ เวทนา สญัญา สงัขาร ในอารมณ์หนึง่ ๆ แล้วกต็กภวังค์ แต่กมิ็ได้หยุดอยู่เพยีงนัน้ 

ยังน้อมออกรับอารมณ์อ่ืน ๆ โดยออกจากภวังค์ เป็นวิญญาณเป็นต้น ในอารมณ ์

อื่น ๆ นั้น แล้วก็ตกภวังค์ ทยอยไปทีละอารมณ์ ๆ ซึ่งเป็นสันตติที่รวดเร็วมาก.  

ได้เคยเปรียบเทียบกับภาพยนตร์ เมื่อดูที่จอจนเห็นภาพคนเดินเป็นต้น เหมือนเดิน 

จริง ๆ แต่เมื่อดูฟิล์มจะเห็นภาพขาดเป็นช่อง ๆ มีช่องว่างตัดแยกออกจากกันเป็น 

ภาพ ๆ ช่องว่างเทียบกันได้กับภวังค์.
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อนึง่ ได้เคยอธบิายไว้ในท่ีอ่ืนว่า วญิญาณต่อจากสงัขาร คือเมือ่สงัขารคิดปรงุ

หรอืปรงุคดิ กร็ูไ้ปด้วย. ความรูท้ีเ่กดิต่อไปด้วยนัน้คอืวญิญาณ แล้วกเ็ป็นผสัสะเวทนา

เป็นต้นต่อไป เหมือนเป็นวงกลม. ดังน้ีเป็นการอธิบายโดยปริยายคือทางอธิบายโดย

รวบรดัอย่างง่าย ๆ จะกล่าวว่าโดยสตุตนัตนยักไ็ด้. แต่โดยอภธิรรมนยั ซึง่จะต้องกล่าว

ถึงภวังค์ ก็มีอธิบายดังกล่าวข้างต้น แต่ก็ไม่ขัดกันเพราะที่ว่าเป็นวงกลมก็เป็นวงกลม

ที่ ๑ - ๒ - ๓ เป็นต้น เท่ากับเป็นภาพในฟิล์มภาพหนึ่ง ๆ คืออารมณ์หนึ่ง ๆ. 

ทรงแสดงการเกดินามรูปและสัมผัสอย่างรวบรัด
เพื่อวปิัสสนาภูมิ

แม้ในการแสดงอริยสัจจ์อย่างละเอียดคือปฏิจจสมุปบาท ธรรมะที่อาศัยกัน

บงัเกดิขึน้ดัง่ทีก่�าลงักล่าวอยูน่ี ้ในบางพระสตูรกต็รสัรวบรดั. เช่นทรงแสดงจบัแต่ ชรา 

มรณะ ชาต ิขึน้มาจนถงึวญิญาณ. ไม่ต่อขึน้ไปถึงสังขารถึงอวิชชาอาสวะ แค่วิญญาณ. 

และบางแห่งก็ตัดอายตนะ. กล่าวคือตรัสแสดงว่า เพราะวิญญาณเกิดนามรูปก็เกิด 

เพราะนามรปูเกดิสมัผสักเ็กดิ ไปสมัผสัทเีดียว ไม่แสดงอายตนะไว้ตรงนี ้คอืไม่แสดง

ว่าเพราะนามรูปเกิดอายตนะท้ัง ๖ ก็เกิด เพราะอายตนะทั้ง ๖ เกิด สัมผัสก็เกิด  

แปลว่าตัดอายตนะเสีย ไม่แสดง. ตรัสว่า เพราะนามรูปเกิดสัมผัสก็เกิด.

และในการท่ีตรสัแสดงนี ้กต็รัสแสดงในทางทีเ่ป็นประโยชน์ส�าหรบัผูต้้องการ

จะพิจารณาโดยไตรลักษณ์ ซึ่งเป็นวิปัสสนาธุระทางปัญญา สามารถที่จะพิจารณา 

จับนามรูปและสัมผัสให้เป็นวิปัสสนาภูมิ ภูมิของวิปัสสนาได้. คือได้ตรัสแสดงไว้มี

ใจความว่า เมื่อนามรูปเกิดขึ้น สัมผัสจึงเกิดขึ้น ถ้านามรูปไม่มีสัมผัสก็ไม่มี.
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ทรงสอนให้พจิารณานามรูป
โดยอาการ เพศ นมิติ และอุเทศ

และการจบัพิจารณา นามรปู กต็รสัสอนให้จบัพจิารณา โดยอาการ โดยเพศ 

โดยนิมิต คือเครื่องก�าหนด และโดยอุเทศ ก็คือการแสดงหรือการที่จะตั้งชื่อส�าหรับ

เรียกแสดง. จับ นาม ขึ้นก่อน.

เวทนา ก็ให้จับพิจารณาว่าเวทนาที่บังเกิดขึ้น เป็นสุข เป็นทุกข์ หรือเป็น 

กลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข มี อาการ เป็นอย่างไร. ดูเวทนาที่บังเกิดขึ้นที่ตัวเองในปัจจุบัน 

ถ้าเป็นสุขมีอาการเป็นอย่างไร ทุกข์มีอาการเป็นอย่างไร ไม่ทุกข์ไม่สุข มีอาการเป็น

อย่างไร. มี เพศ เป็นอย่างไร ก็คือมีลักษณะที่ละเอียดหรือที่ซ่อนเร้นอยู่อย่างไร  

ของเวทนาที่ท�าให้เวทนาต่างจากข้ออื่นมีสัญญาเป็นต้น เหมือนอย่างสตรีต่างจากบุรุษ 

บรุุษต่างจากสตร.ี ม ีนมิติ คอืว่ามเีครือ่งก�าหนด มีที ่ๆ จะก�าหนดอย่างไร. มี อเุทศ 

คือมีการแสดงอันหมายความว่ายกชื่อเรียกขึ้นว่าเวทนาอย่างนี้ ๆ. 

สัญญา ก็เหมือนกัน ดูอาการของสัญญาคือความจ�าหมายของจิตในอารมณ์

นั้น ๆ ว่ามี อาการ เป็นอย่างไร. มี เพศ คือมีลักษณะที่เร้นลับปกปิดอยู่ตรงไหน

อย่างไร. ม ีนมิติ คอืเครือ่งก�าหนดอย่างไร. ม ีอเุทศ คอืว่ายกชือ่ขึน้เรยีกว่า นีค่อืสญัญา.

สงัขาร คอืความปรงุคดิหรอืคดิปรงุกเ็หมอืนกนั ดจูติของตวัเองทีค่ดิปรุงหรอื

ปรงุคิดว่าม ีอาการ เป็นอย่างไร. ม ีเพศ ดงักล่าวเป็นอย่างไร. มี นมิติ เคร่ืองก�าหนด

เป็นอย่างไร. มี อุเทศ คือว่าตั้งชื่อเรียกว่าเป็นสังขารอย่างนี้ ๆ ไม่ให้ปนกันว่านั่น 

เป็นเวทนา นี่เป็นสัญญา นี่เป็นสังขาร.

และ วิญญาณ ก็เหมือนกัน ก็ดูตัวที่เม่ืออายตนะต่อกันก็เกิดความรู้ขึ้น  

เป็นเห็น เป็นได้ยิน เป็นทราบ เป็นคิดหรือรู้. มี อาการ เป็นอย่างไร. มี เพศ  

เป็นอย่างไร. มี นิมิต เครื่องก�าหนดเป็นอย่างไร มี อุเทศ คือว่าตั้งชื่อเรียกว่านี่เป็น

จักขุวิญญาณ นี่เป็นโสตวิญญาณดังนี้เป็นต้น.
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ก�าหนดดูจิตของตนเองท่ีน้อมออกรับอารมณ์ซึ่งเป็นตัวนามดังกล่าว ให้รู้จัก

อาการ ให้รู้จักเพศ ให้รู้จักนิมิต ให้รู้จักอุเทศดังที่กล่าวมาแล้ว เป็นอันฝึกให้รู้จัก

วิปัสสนาภูมิ. และเม่ือก�าหนดให้รู้จักดังน้ี จึงจะเกิดสัมผัสคือความกระทบดังที่กล่าว

โดยช่ือ ในรูปคือในส่วนที่เป็นรูป เพราะว่าก็จะได้ก�าหนดชื่อหรือรู้ชื่อของตา ของหู 

จมูก ลิ้น กาย รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะเป็นต้น อันเป็นส่วนรูปนั้นด้วย.  

และก็ให้ก�าหนดรูปโดยอาการ โดยเพศ โดยนิมิต และโดยอุเทศ คือการที่จะตั้งชื่อ

เรียกดังที่กล่าวมานั้นด้วย. และเมื่อเป็นดั่งนี้จึงจะมีสัมผัสคือความกระทบในนาม คือ

กระทบในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณดังที่กล่าวมานั้นด้วย. และเมื่อได้

พิจารณาทั้งนามทั้งรูปให้รู้จักดังกล่าวมานั้น สัมผัสคือความกระทบท้ังโดยช่ือท้ังโดย

การกระทบกันและกันก็ย่อมบังเกิดขึ้น. และเม่ือจับพิจารณาดูสัมผัสคือความกระทบ

ทั้งโดยช่ือทั้งโดยความกระทบ ก็จะรู้จักตัวสัมผัสท่ีบังเกิดขึ้นในจิตใจอันเป็นส่วนมาก

และทั้งในกายอันเป็นส่วนรูป คือทั้งในนามรูป.

ตามทีต่รัสแสดงไว้น้ี เป็นตรัสแสดงมุง่ทางวปัิสสนาภมู ิโดยทีต่ดัเอาข้ออายตนะ

ตรงกลางออกเสีย. จากนามรูปก็มาสัมผัสทีเดียว. แต่เมื่อแสดงโดยปกติก็ตรัสแสดง

นามรปู อายตนะ แล้วจงึมาสัมผสั. เพราะฉะนัน้ ในการฟังความทีข้่อเหล่านีเ้ป็นปัจจัย

ของกัน จึงอาจใช้วิธีนี้พิจารณาทางวิปัสสนาภูมิได้ คือพิจารณาจับให้รู้จักนามรูปโดย

อาการเป็นต้น น�าให้รูจ้กัสมัผสัซึง่เกิดสบืเนือ่ง. ก็จะเหน็นามรปูเหน็สมัผสัเป็นวปัิสสนาภมูิ 

และก็จะท�าให้พิจารณาเห็นอนิจจะทุกขะอนัตตาในข้อเหล่านี้.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒๘



ครั้งที่ ๓๘ 

ปฏจิจสมุปบาท ข้อผัสสะ เวทนา ตัณหา

บัดน้ี จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ได้แสดงธรรมะทีอ่าศยักนับังเกดิขึน้ว่าอาศยักันอย่างไร ตามนยัพระเถราธิบาย

ของท่านพระสารีบุตร ซ่ึงท่านอธิบายในข้อสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบประกอบด้วย 

พระพุทธาธิบายซ่ึงน�ามาแทรกเข้า. และในตอนที่แสดงอธิบายถึงธรรมะที่อาศัยกัน

บงัเกดิขึน้สบืไปเป็นสาย เหมอืนอย่างสายโซ่ซึง่ประกอบด้วยลกูโซ่เป็นอนัมาก ในตอน

ที่ก�าลังอธิบายนี้ก็เท่ากับก�าลังอธิบายว่าลูกโซ่แต่ละลูกนั้นคล้องกันไปอย่างไร จึงได้ 

ต่อกันไปเป็นสายเส้นเดียวกัน ซึ่งได้มาถึงข้อว่า เพราะผัสสะหรือสัมผัสเป็นปัจจัยคือ 

เป็นเหตุอาศัย คือเมื่อสัมผัสหรือผัสสะเกิดขึ้น เวทนาก็เกิด

เงือ่นหรอืข้อต่อ ซึง่ได้อธบิายไปแล้วกค็อื เพราะอายตนะทัง้ ๖ เป็นปัจจยัจงึ

เกิดสัมผัสหรือผัสสะ.

แต่ก็ได้แสดงอธิบายแทรกว่า ในพระสูตรบางพระสูตร พระพุทธเจ้าได้ทรง

แสดงข้ามอายตนะทั้ง ๖ คือตรัสว่า เพราะนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสัมผัส ก็เป็นปริยาย

คือเป็นทางแสดงของธรรมะ ซึ่งเป็นไปตามความเหมาะสมในการแสดงนั้น ๆ ซึ่งบาง



298 สัมมาทิฏฐิ

ครัง้กแ็จกแจงอย่างละเอียด บางครัง้กแ็สดงอย่างรวบรดั. เมือ่แสดงอย่างรวบรดักข้็าม

อายตนะทัง้ ๖ ดงัทีไ่ด้แสดงอธบิายแล้ว. แต่เม่ือแสดงไม่รวบรดักแ็สดงอายตนะทัง้ ๖ 

ต่อจากนามรปู คอื เพราะนามรูปเป็นปัจจยักเ็กดิอายตนะทัง้ ๖ เพราะอายตนะทัง้ ๖ 

เป็นปัจจัยก็เกิดสัมผัสหรือผัสสะ.

และแม้ในข้ออายตนะทั้ง ๖ เป็นปัจจัยแห่งผัสสะนั้น ผู้ปฏิบัติก็เพ่งพิจารณา

จับให้รู้จักอาการเป็นต้นของอายตนะทั้ง ๖ นั้นแต่ละข้อเชื่อมกับสัมผัสหรือผัสสะ  

ให้เป็น วิปัสสนาภูมิ ภูมิของวิปัสสนาได้ คือเพ่งพินิจพิจารณาให้รู้จัก อาการ ให้รู้จัก 

เพศ ให้รู้จัก นิมิต คือเครื่องก�าหนด และให้รู้จัก อุเทศ คือการแสดง เช่นแสดงชื่อ

ของตากับรูปท่ีต่อกัน หูกับเสียงท่ีต่อกัน จมูกกับกลิ่นที่ต่อกัน ล้ินกับรสท่ีต่อกัน  

กายและโผฏฐพัพะท่ีต่อกนั มโนคือใจและธรรมะคอืเร่ืองราวท่ีต่อกัน จึงได้เกดิวิญญาณ 

เช่นจกัขุวิญญาณ รูร้ปูทางตาคอืเหน็รปู เป็นต้น.และเมือ่ทัง้ ๓ นีม้าประชมุกนั จงึเกิด

สัมผัสหรือผัสสะ.

แต่ว่าใน หมวดปฏิจจสมุปบาท ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น แสดงว่า  

เพราะอายตนะเป็นปัจจัย ก็เกิดสัมผัสหรือผัสสะ. ก็เป็นการรวบรัด.

เวทนาเกดิเพราะสัมผัสหรอืผัสสะ

การพิจารณาให้รู้จักอาการเป็นต้นของวิถีจิต ทางด�าเนินของจิตใจดั่งนี้ก็เป็น

วปัิสสนาภมู ิภูมิของวปัิสสนา ดังกล่าวแล้ว. และเพราะสัมผสัหรือผสัสะเป็นปัจจยัหรอื

ว่าเพราะสัมผัสหรือผัสสะมีขึ้นเกิดขึ้น จึงเกิดเวทนา จึงมีเวทนา. เพราะฉะนั้น  

เวทนาคือสขุทกุข์หรอืมใิช่ทกุข์มใิช่สขุ หรอืว่าเวทนาทีจ่�าแนกออกเป็น เวทนา ๕ ได้แก่ 

สุข ทุกข์ โสมนัส โทมนัส อุเบกขา. ซึ่งมีอธิบายว่า

สุข ก็ได้แก่สุขทางกาย

ทุกข์ ก็ได้แก่ทุกข์ทางกาย

โสมนัส สุขทางใจ
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โทมนัส ทุกข์ทางใจ

อุเบกขา ก็คือความเป็นกลาง ๆ มิใช่ทุกข์มิใช่สุข มิใช่โสมนัส มิใช่โทมนัส.

แต่เมื่อย่อเข้าก็เป็นเวทนา ๓ ที่แสดงกันโดยมาก คือสุข ทุกข์ และ 

อทุกขมสุข มิใช่ทุกข์มิใช่สุข. เมื่อแสดง เวทนา ๓ ดั่งนี้ 

สุข ก็หมายถึงทั้งสุขทางกายทั้งสุขทางใจ

ทุกข์ ก็หมายถึงทั้งทุกข์ทางกายทั้งทุกข์ทางใจ

อทกุขมสขุ มิใช่ทุกข์มิใช่สขุ กห็มายถงึอเุบกขาเป็นกลาง ๆ มใิช่ทกุข์มใิช่สุข

ทางกายทางใจ.

เพราะฉะนั้น แม้จะจ�าแนกเวทนาเป็น ๓ แม้จะจ�าแนกเวทนาเป็น ๕ ก็เป็น

อันเดียวกันนั้นเอง ก็คือหมายถึงสุขทุกข์และมิใช่ทุกข์มิใช่สุขเป็นกลาง ๆ ที่เป็นไป 

ทางกายบ้างที่เป็นไปทางใจบ้าง. 

ที่เกดิของเวทนาทางกายและใจ

และท่านมแีสดงขยายความออกไปอกีว่า อันสขุทกุข์ทางกายนัน้ กบ็งัเกดิจาก

กายสัมผัส สัมผัสทางกาย คือสัมผัสสิ่งที่ถูกต้องทางกาย. ส่วนสัมผัสทางตาที่เห็นรูป

ต่าง ๆ สัมผัสทางหูที่ได้ยินเสียงต่าง ๆ สัมผัสทางจมูกที่ได้ทราบกลิ่นต่าง ๆ สัมผัส

ทางลิ้นที่ได้ทราบรสต่าง ๆ และสัมผัสทางมโนคือใจที่ได้คิดได้รู้เรื่องต่าง ๆ ย่อมเป็น

ปัจจัยให้เกิดสุขทุกข์ทางใจ. ฉะนั้น สุขทุกข์ทางกายนั้นจึงเกิดจากสัมผัสทางกาย 

เพยีงทางเดยีว. เป็นการจ�าแนกแสดงส�าหรบัพจิารณาทีเ่กดิของเวทนา. จะได้จบัพจิารณา

ได้ถูกต้อง. และเวทนาดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ก็พูดกันว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ หรือเป็น 

กลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ซึ่งอันที่จริงนั้นก็เป็นตัวความรู้อย่างหนึ่ง คืออาการที่จิตน้อม

ออกรู้อารมณ์ที่เข้ามาทางอายตนะภายในหรือทางทวารทั้ง ๖ นั้น. หน้าที่ของจิตนั้น

เป็นวญิญาณธาตคุอืธาตรุู.้ เพราะฉะนัน้ อาการทีน้่อมออกรบัอารมณ์นัน้กค็อืรูอ้ารมณ์

นัน้เอง. ซึง่รู้ทแีรกกเ็ป็น วญิญาณทัง้ ๖ ดงัทีก่ล่าวมาแล้ว รูต่้อมาแรงขึน้กค็อื สมัผสั

และแรงขึ้นก็เป็น เวทนา ซึ่งเป็นตัวรู้เหมือนกัน.
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เพราะฉะนั้น เวทนานั้นคือตัวรู้ ที่รู้เป็นสุข รู้เป็นทุกข์ หรือรู้เป็นกลาง ๆ  

ไม่ทุกข์ไม่สุข. ถ้าไม่มีความรู้หรือไม่มีตัวรู้อยู่แล้ว สุขทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข ์

ไม่สุขก็ย่อมไม่บังเกิดขึ้น.

เพราะฉะนั้น ค�าว่า เวทนา นั้น ตามศัพท์ก็แปลว่า รู้ หรือว่า รับรู้. และก็มี

นักธรรมะท่ีแปลว่า เสวย เช่น สุขเวทนาก็เสวยสุข ทุกขเวทนาก็เสวยทุกข์ ก็คือ 

กนิสขุกนิทกุข์. ค�าว่า อตัตา ท่ีแปลกนัว่า ตวัตน กม็คี�าแปลอย่างหนึง่ว่า ผูก้นิผูเ้สวย 

ก็คือผูกิ้นผูเ้สวยสขุหรอืทุกข์นีเ้อง. เพราะฉะนัน้ เวทนานัน้กคื็อความรู ้แต่หมายจ�าเพาะ

ว่าความรูท้ีเ่ป็นสขุหรอืเป็นทกุข์หรอืเป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สขุดงัทีก่ล่าวมานัน้ ซึง่เกดิ

สบืเนือ่งมาจากสมัผสัหรือผสัสะ. เพราะสมัผสัหรอืผสัสะเป็นปัจจยั หรอืว่าเพราะสัมผสั

หรือผัสสะมีเกิดขึ้นจึงมีเวทนาจึงเกิดเวทนา. ท่านจึงมีเปรียบเอาไว้ว่า เหมือนอย่างไม้

สไีฟสองอันมาสกีนักเ็กดิไฟฉนัใด เพราะสมัผสักค็อือายตนะภายในภายนอกกบัวญิญาณ

มาประจวบกันจึงเกิดเวทนา. สัมผัสหรือผัสสะจึงเท่ากับไม้สีไฟสองอันท่ีมาสีกัน.  

เวทนาก็เปรียบเหมือนอย่างไฟที่บังเกิดขึ้น เพราะไม้สีไฟสองอันที่มาสีกันนั้น. ฉะนั้น 

เมื่อแยกไม้สีไฟสองอันมิให้สีกัน ไฟก็ไม่เกิด. เม่ือแยกอายตนะภายในภายนอกกับ

วิญญาณมิให้มาประชุมกันได้ก็ไม่เกิดเวทนา.

การปฏบิัตดิับเวทนาด้วยสมาธิ

ในการปฏิบัติทางสมาธิขั้นสูงนั้น ก็เป็นการปฏิบัติเพื่อจะดับเวทนาด้วยสมาธิ 

โดยทีม่ใิห้ไม้สไีฟสองอันมาสีกนั คือมิให้อายตนะภายในภายนอกกบัวิญญาณมาประชุม

กันมาประจวบกัน. เมื่อเปน็ดั่งนี้กด็ับเวทนาได้. และในการปฏิบัตสิมาธินัน้ กเ็ป็นการ

ปฏบิตัใิช้สมัผสัและเวทนาทีเ่ป็น นิรามสิ คอืไม่มีกเิลสเป็นเครือ่งล่อ มาเป็นเครือ่งดบั

เวทนาที่เป็น สามิส คือมีกิเลสเป็นเครื่องล่อ.

ดังจะพึงเห็นได้ว่า จิตโดยปกตินั้นก็เหมือนอย่างไม้สีไฟสองอันที่สีกัน ก็เกิด

เวทนาอยู่เสมอ คือว่าอายตนะภายในภายนอกมาประจวบกัน เกิดวิญญาณ มีเห็นรูป

ได้ยนิเสยีงเป็นต้น. และเม่ือท้ัง ๓ ส่วนนีม้าประชมุกนัเป็นสมัผสักเ็กดิเวทนา แต่เป็น

ไปในทางกามาพจร คือหยั่งลงในกามโดยมาก. เพราะฉะนั้น
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จึงได้เกิด กามฉันท์ ความพอใจรักใคร่ในกามหรือด้วยกามบ้าง

เกดิ พยาบาท คือความกระทบกระทัง่ หงุดหงดิ โกรธแค้น ขดัเคอืง มุง่ร้าย 

หมายล้างผลาญบ้าง.

คือเกิด นิวรณ์ ต่าง ๆ เพราะว่าตากับรูปที่มาประจวบกันเป็นต้นนั้น ก็เป็น

ตากับรูปที่เป็นไปในกาม คือเป็นรูปที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ.

เมื่อตามาต่อกับรูปเช่นนั้นก็เป็นไปในทางกาม ก็เกิด กามฉันท์.

ถ้าไปพบรูปที่ขัดกันกับรูปที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ ก็เกิด พยาบาท.

มักจะเป็นไปในทางนี้ อันท่ีจริงนั้นก็เป็นกรรมฐานเหมือนกัน แต่เป็นกิเลส

กรรมฐาน คือเป็นที่ตั้งของการงานทางใจที่เป็นฝ่ายกิเลส.

อาศัยนริามสิเวทนาดับสัมผัสกับกเิลสก่อน

เพราะฉะนั้น ในการปฏิบัติสมาธิ พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้ปฏิบัติใน

กรรมฐานทีไ่ม่เป็นไปเพือ่กเิลส หรอืไม่เป็นไปเพือ่ก่อกเิลส เช่นตัง้สตกิ�าหนดพจิารณา

กายเวทนาจิตธรรม. ก็ใช้มโนกับธรรมะซึ่งเป็นอายตนะที่ ๖ นั้นแหละ คิดหรือนึกใน

เรื่องที่เป็นกรรมฐาน. แปลว่าพรากจิตออกจากอารมณ์อันเป็นไปเพื่อกิเลส มาตั้งอยู่

ในอารมณ์ของกรรมฐานที่ไม่เป็นไปเพื่อกิเลส แต่เป็นไปเพื่อดับกิเลส. เมื่อพรากจิต

ออกมาตั้งอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานได้ ตั้งสติก�าหนดพิจารณากายเวทนาจิตธรรม  

ก็ต้องอาศัยอายตนะท่ี ๖ คือมโนกับธรรมะ ใจต่อกับธรรมะที่เป็นกรรมฐานก็เกิด

สัมผัส. เมื่อเกิดสัมผัสก็เกิดเวทนา แต่ก็เป็นนิรามิสเวทนา เวทนาท่ีไม่มีกิเลสเป็น 

เครื่องล่อ. และเมื่อใจมาตั้งอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานได้ ได้สัมผัสกับกรรมฐาน  

ได้เวทนาที่เป็นนิรามิสดั่งนี้ ก็เป็นอันว่าดับสัมผัสกับกิเลสกับกามคุณารมณ์ อารมณ์

อันเป็นที่ตั้งของกิเลส ดับเวทนาท่ีเป็นสามิสคือที่มีกิเลสเป็นเคร่ืองล่อได้. ก็แปลว่า 

ดับสมัผสัดับเวทนาในฝ่ายกเิลสและเวทนาในฝ่ายทีเ่ป็นนริามสิไม่มกีเิลสเป็นเคร่ืองล่อ.
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การเริ่มต้นปฏิบัติกรรมฐานก็ต้องใช้ดั่งนี้. ก็แปลว่าใช้ไม้สีไฟสองอันสีกันให้

เกดิไฟเหมอืนกนั. แต่ว่าไม้สไีฟสองอนัทีส่กีนัให้เกดิเวทนาทีเ่ป็นนริามิสนี ้เป็นไม้สีไฟ

สองอันท่ีพระพุทธเจ้าได้ประทานไว้ เช่น สติปัฏฐานทั้ง ๔ หรือกรรมฐานทั้งปวง  

ที่ตรัสสอนเอาไว้ให้ปฏิบัติก็ล้วนเป็นไม้สีไฟทั้งนั้น. ให้รับเอากรรมฐานนี้แหละมาสีเข้า

กับใจ ให้สัมผัสกับใจ ให้เกิดเวทนาที่เป็นนิรามิส ก็เป็นอันว่าจะดับไม้สีไฟสองอัน 

ฝ่ายกิเลส.

ดับเวทนาทั้งหมดจงึจะได้สมาธขิั้นสูง

กล่าวสั้นเข้ามาก็คือว่า อารมณ์ที่มาสีกับใจที่เป็นฝ่ายกิเลสนั้น ก็ท�าให้สัมผัส

กบัฝ่ายกเิลส ได้เวทนาทีเ่ป็นสามสิฝ่ายกเิลส. แต่เม่ือมาปฏบิตัใิช้ไม้สีไฟของพระพทุธเจ้า 

คือเอากรรมฐานมาสีเข้ากับใจ ก็จะสัมผัสกับไม้สีไฟท่ีเป็นกรรมฐานได้เวทนาท่ีเป็น 

นิรามิส. เพราะฉะนั้น การปฏิบัติท�าสมาธินั้นในเบื้องต้นก็ปฏิบัติด้วยอาศัยวิธีนี้.  

แต่ว่าจิตนี้เมื่อเริ่มปฏิบัตินั้น ยังเป็นจิตที่เป็นกามาพจรเต็มที่ เพราะฉะนั้น จึงยกขึ้น

มาสู่กรรมฐานไม่ค่อยจะได้มักจะตกลงไป. ก็คือว่าปกตินั้นไปติดหรือไปพอใจเสียแล้ว

ในไม้สีไฟที่เป็นฝ่ายกาม เป็นฝ่ายกิเลส รับเข้ามาสีใจอยู่เสมอ และเมื่อน�าเข้ามาสีใจ

กเ็กดิสมัผสักบัใจ กเ็กดิไฟกเิลสกเ็ป็นเวทนาท่ีเป็นสามิส เป็นไปอยู่ดัง่นี.้ ครัน้มาเปล่ียน

ไม้สีไฟที่เป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้า น�าเอากรรมฐานเข้ามาสีกับใจ ใจก็ไม่ค่อยจะ

ยอมรับ ไม่ค่อยจะยอมให้กรรมฐานนี้มาสีกับใจ มักจะหนีออกไปรับเอาไม้สีไฟที่เป็น

ฝ่ายกามมาสีใจอยู่ มักจะเป็นดั่งนี้.

นีเ้ป็นลกัษณะของจติทีเ่ป็นกามาพจร. แต่เม่ือปฏิบตัอิยูบ่่อย ๆ มคีวามคุน้เคย

กบัไม้สีไฟของพระพทุธเจ้า เอากรรมฐานมาสกีบัใจอยู ่ให้สมัผสักบัใจอยูใ่ห้เกดิเวทนา

ที่เป็นสามิสอยู่. ก็แปลว่า ทีแรกน้ัน เมื่อปฏิบัติกรรมฐานนั้นมักจะได้ทุกขเวทนา  

เพราะว่าใจไม่ชอบ มักจะอดึอดัร�าคาญ เพราะจติเป็นกามาพจรย่อมเป็นดัง่นี ้แต่ครัน้

เม่ือน�ามาสีใจอยู่บ่อย ๆ สัมผัสกับใจบ่อย ๆ ได้เวทนาที่เป็นสุขขึ้นที่เป็นนิรามิส 

อันเป็นสุขที่บริสุทธิ์ย่อมจะน้อมใจให้กลับมาสู่กรรมฐานของพระพุทธเจ้า อันเป็นไม้
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สีไฟของพระพุทธเจ้าสัมผัสกับไม้สีไฟของพระพุทธเจ้า สัมผัสกับความสุขที่ได้  

อันเป็นสุขเวทนาที่เป็นนิรามิสจะท�าให้ได้ฉันทะคือความพอใจในการปฏิบัติกรรมฐาน

มากขึ้น. ก็แปลว่า จิตจะได้สมาธิมากขึ้น แต่เมื่อถึงสมาธิขั้นสูงแล้ว ท่านแสดงว่า 

ปฏบิตัพิรากไม้สไีฟทัง้หมด ดบัเวทนาทัง้หมด จิตจึงจะได้สมาธิถงึข้ันสงู ซ่ึงเป็นอุเบกขา

อันบริสุทธิ์.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๘



ครั้งที่ ๓๙

ปฏจิจสมุปบาท ข้อตัณหา อุปาทาน

บัดน้ี จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ได้แสดงข้อสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรมาโดยล�าดับ 

โดยที่ท่านได้จับอธิบายในข้อสัมมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบ ว่าคือเห็นอย่างไร จ�าแนก

แจกแจงตามล�าดับธรรมะในปฏิจจสมุปบาท คือธรรมะท่ีอาศัยกันบังเกิดขึ้น จับแต่ 

ข้อชรามรณะย้อนขึ้นไปจนถึงอวิชชาอาสวะ แต่ละข้อก็จ�าแนกออกตามหลักอริยสัจจ ์

ทั้ง ๔ ซึ่งเป็นผลและเหตุในด้านเกิดทุกข์ และผลและเหตุในด้านดับทุกข์ไปทีละข้อ. 

ในการอธิบายในที่นี้ก็อธิบายไปตามแนวของท่าน. และเมื่อขึ้นไปถึงอวิชชาอาสวะ  

จึงได้รับอธิบายในแต่ละข้อที่เป็นผลและเหตุในด้านเกิดทุกข์หรือว่าในด้านเกิด ว่าเป็น

ปัจจัยที่สืบกันลงไปอย่างไร. ก็จับแต่ข้ออวิชชาอาสวะหรืออาสวะอวิชชาลงมาว่าเป็น

เหตุปัจจัยของกันอย่างไร. และก็ต่อลงมา

อวิชชา เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารอย่างไร

สังขาร เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณอย่างไร

วิญญาณ เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปอย่างไร

นามรูป เป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะ ๖ อย่างไร
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อายตนะ ๖ เป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะอย่างไร

ผัสสะ เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาอย่างไร

เวทนา เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาอย่างไร.

มตีัณหา ความอยาก ก็มอีุปาทาน ความยดึถอื

ในวันนี้จะได้จับอธิบายว่า ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทาน.

คือเม่ือมีตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก ก็ย่อมมีอุปาทาน คือความยึดถือ 

และอุปาทานนั้นท่านพระเถระก็ได้แยกออกเป็น อุปาทาน ๔ คือ 

กามุปาทาน ยึดถือกาม

ทิฏุปาทาน ยึดถือทิฏฐิคือความเห็น

สีลัพพตุปาทาน ยึดถือศีลและพรต

อัตตวาทุปาทาน ยึดถือวาทะว่าตน.

ซึง่อปุาทาน ๔ นี ้กไ็ด้แสดงอธบิายแล้ว เม่ือได้แสดงมาถึงล�าดบัของอปุาทาน. 

เพราะมีตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยาก จึงมีอุปาทานคือความยึดถือ คือเพราะ

อยากจึงยึด ถ้าหากว่าไม่มีอยากซึ่งเป็นตัวตัณหา ก็ย่อมไม่มียึดซึ่งเป็นอุปาทาน.

ตัณหาท�าให้มกีารแสวงหาและการได้

แต่ได้มีพระพทุธาธบิายแทรกเข้ามาตรงตณัหานีใ้นพระสูตรอืน่ ว่าเพราะตณัหา

เป็นเหตุให้เกิดอะไรต่ออะไรต่าง ๆ อีกมากมาย ซึ่งก็เป็นข้อที่จะพึงเห็นได้อย่าง 

ง่าย ๆ เพราะเป็นเรือ่งท่ีมีอยูเ่ป็นไปอยูเ่หมอืนอย่างเป็นธรรมดาโลก. ซึง่โลกนัน้กไ็ด้มี 

พระพุทธภาษิตตรัสแสดงไว้ว่าอันตัณหาก่อให้เกิดขึ้น

ตณฺหาย อุฑฺฑิโต โลโก โลกอันตัณหาก่อให้เกิดขึ้น.
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เพราะฉะนัน้ ข้อทีต่รสัจ�าแนกว่าอะไรเกดิขึน้บ้างจากตณัหา จงึแสดงถึงความ

เป็นพระสพัพญัญ ูผูรู้้ธรรมทัง้หมดของพระพทุธเจ้า และแสดงถงึทรงเป็นพระผูจ้�าแนก

แจกธรรม สั่งสอนได้อย่างถูกต้องแท้จริง คือได้ตรัสแสดงชี้แจง สิ่งที่เกิดขึ้นอันเนื่อง

มาจากตัณหา อันกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาโลกที่ตัณหาก่อข้ึน คือได้ตรัสแสดง 

ไว้ว่า

เพราะมีตณัหาคอืความดิน้รนทะยานอยาก จงึม ีการแสวงหา คือมกีารแสวงหา

สิ่งที่ตัณหาทะยานอยากเพื่อจะได้. ทะยานอยากเพื่อจะได้อะไรก็แสวงหาส่ิงนั้น.  

ทะยานอยากเพื่อจะเป็นอะไร ก็แสวงหาเพื่อจะเป็นอย่างนั้น. ทะยานอยากเพื่อท่ีจะ 

ไม่ให้เป็นอะไร ก็แสวงหาเพื่อท่ีจะไม่ให้เป็นอย่างนั้น. เพราะฉะนั้น เพราะมีตัณหา 

จึงมีการแสวงหา.

และ เพราะมกีารแสวงหา กม็ ีลาภคือการได้มา. ในเมือ่การแสวงหานัน้เป็น

เหตุให้ได้มาก็ย่อมจะได้ เช่นได้ทรัพย์ได้ส่ิงท่ีตัณหาต้องการ อันมีค�าเรียก เช่น  

เรียกว่ากามหรือวัตถุกาม หรือกามคุณ คือรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ คือ 

สิ่งถูกต้อง ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลาย ได้เป็นนั่นเป็นนี่ตามที่ตัณหาต้องการ 

หรือว่าได้ท่ีจะไม่เป็นน่ันเป็นนี่ หรือท่ีให้ส่ิงที่เป็นนั่นเป็นนี่ต้องหายไป หมดไป  

เสื่อมไปสิ้นไปตามที่ตัณหาต้องการ เหล่านี้รวมเข้าในค�าว่า “การได้”.

และ เพราะมกีารได้ จงึม ีความปลงใจตกลงใจว่าเราได้มาซึง่สิง่นัน้สิง่นีแ้ล้ว.

และ เพราะมีความปลงใจตกลงใจดังนี้ จึงมี ฉันทราคะ ความพอใจยินดี  

ความติดใจ พอใจอยู่ในสิ่งที่ได้นั้น ซึ่งตกลงใจว่าเราได้มาแล้ว รับรู้ว่าเราได้มาแล้ว  

ก็มีความยินดีพอใจ มีความพอใจติดใจ หรือติดใจพอใจอยู่ในสิ่งนั้น.

และ เพราะมีความพอใจติดใจหรือว่ายินดีพอใจอยู ่ในส่ิงน้ัน จึงได้มี  

ความสยบติด อันหมายความว่าความพอใจติดใจนั้น ท�าให้ตนหรือจิตใจของตนสยบ

อยูใ่นสิง่น้ันตดิอยูใ่นสิง่นัน้. เหมือนอย่างวตัถทุีต่ดิกนัอยูด้่วยกาว อนัท�าให้มคีวามสยบ

อยู่ด้วยความติด.

และ เพราะมีความสยบอยู ่ด้วยความติด จึงมี ความยึดถือ รวบถือ  

อนัหมายความว่าไม่ต้องการท่ีจะพรากออก. แต่ว่าแถมมคีวามยึดถืออยู่ในความตดินัน้ 
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แปลว่า ต้องการจะให้ติดอยู่ ต้องการท่ีจะให้สยบอยู่ ไม่ต้องการที่จะให้พรากออก  

แม้มีใครมาบอกว่าให้พรากออก เพราะความที่สยบติดอยู่นั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้  

กไ็ม่ยอมฟัง ยงัยนืยนัอยูใ่นความสยบตดินัน้. ดังนีค้อืความทียึ่ดถือหรอืว่ารวบถือด้วย

ความสมัครใจ สมัครใจที่จะยึดถืออยู่อย่างนั้น.

และ เพราะมีความยึดถืออยู่ดั่งนี้ จึงมี มัจฉริยะ ที่แปลกันว่าความตระหนี่

เหนียวแน่นหวงแหน.

และ เพราะมีมัจฉริยะคือความตระหนี่เหนียวแน่นหวงแหน จึงมี อารักขา 

คอืการรกัษาด้วยวธิรีกัษาต่าง ๆ เป็นต้นว่าต้องมกีารถอืกระบองถอืท่อนไม้ ต้องมกีาร

ถือศัสตราวุธ ต้องมีการทะเลาะกัน ต้องมีการแก่งแย่งกัน ต้องมีการวิวาทกัน  

ต้องมีการกล่าวหากัน ว ่าท่านนั่นแหละท่านนั่นแหละ หรือว ่าเจ ้านั่นแหละ 

เจ้าน่ันแหละ ต้องมีการกล่าวส่อเสียด ต้องมีการกล่าวค�าเท็จต่าง ๆ และก็จะต้อง 

มีบาปอกุศลธรรมต่าง ๆ มากมายบังเกิดขึ้นสืบต่อกันไปดั่งนี้.

มอีุปาทาน ๔ เพราะตัณหา

น้ีเป็นพระพุทธาธิบายที่ตรัสจ�าแนกเอาไว้โดยที่ได้ทรงชี้ให้ทุก ๆ คนได้มอง

เห็นได้ว่าความวุ่นวาย ความทุกข์เดือดร้อนต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในโลกนั้นได้มีขึ้นดั่งนี ้ 

สืบจากตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยาก เป็นปฏิจจสมุปบาทสายตัณหาโดยเฉพาะ

อกีกว่า ๑๐ ข้อ. และเมือ่พจิารณาดทูกุคนกจ็ะเห็นได้ว่าเป็นอย่างนีจ้รงิ ๆ. โลกท่ีตัณหา

ก่อขึ้นย่อมเป็นไปดั่งนี้จริง ๆ. และทุกคนที่มีตัณหาก็ย่อมเป็นไปอย่างนี้มากหรือน้อย. 

เพราะฉะนั้น ข้อที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสชี้แจงไว้นี้ จึงเป็นเรื่องที่บังเกิดขึ้นในโลกจริง ๆ 

เพราะเหตุแห่งตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยาก และเมื่อรวมเข้าแล้วก็รวมเข้าใน

อปุาทานทัง้ ๔ นัน่แหละ ทีต่รสัสรุปเข้าว่า เพราะตณัหามีขึน้จงึมีอปุาทานคอืความยึดถือ.

ยดึถอืกาม คือสิง่ท่ีรกัใคร่ปรารถนาพอใจทัง้หลาย ภาวะทีร่กัใคร่ปรารถนาพอใจ

ทั้งหลาย.
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ยึดถือทิฏฐิ คือความเห็น ความเห็นที่เป็นไปตามอ�านาจของตัณหา.

ยึดถือศีลและวัตร คือความประพฤติท่ีเป็นข้อเว้นและความประพฤติท่ีเป็น 

ข้อที่พึงท�าต่าง ๆ ไปตามอ�านาจของตัณหา.

ยดึถือวาทะว่าตัวเราของเรา และกส็บืไปถงึตวัเขาของเขา เพราะเมือ่มตีวัเรา

ของเราก็ต้องมีตัวเขาของเขาคู่กันไป.

ก็รวมเข้าในอุปาทานทั้ง ๔ นี่แหละ ซึ่งปรากฏออกไป ก็เป็นการแสวงหา

เป็นการได้มา ในเม่ือได้ เป็นการที่รับเข้ามาว่าเราได้ ยุติไปเป็นอย่าง ๆ. และม ี

ความพอใจติดใจมีความสยบติด มีความยึดถือ มีความตระหนี่เหนียวแน่น และมี

อารักขาต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้ไม้กระบองท่อนไม้ ต้องใช้ศัสตราวุธต่าง ๆ ต้องทะเลาะกัน 

แก่งแย่งกัน วิวาทกัน กล่าวหากัน ว่าท่านน่ันแหละหรือว่าเจ้านั่นแหละผิดเป็นต้น. 

ต้องพดูส่อเสยีดกนั ต้องพดูเทจ็กนั และต้องประกอบบาปอกศุลธรรมต่าง ๆ เป็นอเนก

คอืไม่น้อย มากมาย ก็สบืเน่ืองมาจากตณัหาซึง่เป็นปัจจยัให้เกดิอปุาทาน ด่ังนีน้ีแ่หละ.

พจิารณาให้เห็นโทษของตัณหา

เพราะฉะนัน้ ตามทีท่รงจ�าแนกไว้นีจ้งึเป็นข้อท่ีพงึพจิารณา. และเมือ่พจิารณา

ดแีล้วกจ็ะท�าให้จติใจน้ีเหน็โทษของตัณหา เห็นโทษของอปุาทาน. ในการทีเ่พ่งพจิารณา

กต้็องใช้สมาธใินสิง่ทีเ่พ่งพจิารณานัน้. ปัญญาท่ีได้มาจากความเพ่งพจิารณากเ็ป็นปัญญา. 

และเมื่อเป็นปัญญาขึ้นดังนี้ ปัญญานี้เองก็จะท�าให้เกิดการละได้การสละได้ ดังที่ท่าน

พระเถระได้แสดงไว้ว่า

สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ก็คือความเห็นตรง เห็นถูกต้อง ประกอบด้วย

ความเลือ่มใส ไม่หวัน่ไหวในธรรม อนัน�ามาสูพ่ระสทัธรรมคือพระธรรมวนิยัในศาสนานี้ 

เป็นเหตุละราคานุสัย อนุสัย กิเลสที่นอนเนื่องในจิตสันดานคือราคะความติดใจยินดี 

บรรเทาอนุสัยคือปฏิฆะ ความกระทบกระทั่งอันเป็นต้นของความโกรธแค้นขัดเคือง 

โทสะพยาบาททั้งหลาย และถอนอนุสัยคือทิฏฐิมานะว่าตัวเราของเรา เป็นเหตุให้ละ

อวิชชาท�าวิชชาให้บังเกิดขึ้นได้. 
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เพราะฉะนั้น จึงน�าให้กระท�าที่สุดของทุกข์ได้.

ความท่ีได้พจิารณาให้มองเหน็ตามเป็นจรงิตามท่ีตรสัไว้นีแ้หละ คือสมัมาทฏิฐ ิ

ความเห็นชอบในแต่ละข้อ. และท่ีตรัสแสดงไว้นี้ก็เป็นข้อท่ีจะพิจารณาเห็นตามไปได้

จรงิ ๆ เพราะเป็นเรือ่งท่ีมีอยู่เป็นไปอยู่จรงิในโลกนี ้ซึง่ทกุ ๆ คนกอ็ยูใ่นโลกนี ้โดยตรง

ก็อยู่ในจิตใจอันนี้นี่แหละของทุก ๆ คน ซึ่งทุก ๆ คนก็มีจิตใจอันนี้อยู่ มีตัณหา  

มีอุปาทานอยู่ และมีความเป็นไปต่าง ๆ อยู่ตามที่ตรัสสอนไว้นี้มากหรือน้อย.

ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๑๗ มิถุนายน ๒๕๒๘



ครั้งที่ ๔๐

สรุปปฏจิจสมุปบาท 

บัดน้ี จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ได้แสดงข้อสมัมาทิฏฐติามพระเถราธิบายของท่านพระสารบีตุร มาโดยล�าดบั 

จะได้แสดงต่อไปในข้อว่า เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยเกิดภพ.

มภีพมชีาตเิพราะอุปาทาน

ภพนั้นก็คือความเป็นความมี อันได้แก่กามภพ รูปภพ อรูปภพ เพราะม ี

ความยึดถือซ่ึงเป็นอุปาทาน จึงมีภพความเป็นความมี. ภพอย่างละเอียดก็คือ 

อัสสมิมานะ ความส�าคัญหมายว่าเรามีเราเป็น. ยึดถือในส่ิงใดก็เกิดเป็นความมี 

ความเป็น คือเป็นเราสืบมาถึงเป็นของเราขึ้นในสิ่งนั้น.

ยึดอยู่ในกามก็เป็นเราขึ้นในกาม ก็เป็น กามภพ.

ยึดในรูปก็เป็นเราขึ้นในรูป เป็น รูปภพ.

ยึดในอรูปก็เป็นเราขึ้นในอรูป เป็น อรูปภพ.
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เพราะฉะน้ัน เม่ือมีอุปาทานคือความยดึถือจงึมภีพ และเมือ่มภีพจงึมชีาต ิคอื

ความเกดิ เพราะว่า เมือ่มเีราในกามกด็ ีในรปูกด็ ีในอรปูกดี็ กมี็ชาตคิอืความเกดิขึน้

แห่งเรา.

ทุกข์ทั้งหมดเกดิขึ้นเพราะชาตคิวามเกดิ

อันชาติคือความเกิดขึ้นน้ัน เม่ือมีเป็นชาติขึ้นแล้ว ก็ต้องมีชรา มีมรณะ  

มโีสกะ ความโศก ปรเิทวะ ความรญัจวนคร�า่ครวญใจ เป็นต้น. เป็นอนัว่าทกุข์ทัง้หมด

ก็เกิดข้ึน. ตรงนี้ได้มีพระพุทธาธิบายขยายชาติคือความเกิดลงไป ตรงท่ีทรงต้องการ 

ที่จะชี้ว่า

เมือ่มีชาตคิอืความเกิดก็มีชรามรณะ 

หากไม่มีชาตคิอืความเกิดก็ไม่มีชรามรณะ 

ดังที่ได้ตรัสถามพระอานนท์ว่า ชาติคือความเกิด ความเกิดของเทพโดย 

ความเป็นเทพ ความเกิดของคนธรรพ์โดยความเป็นคนธรรพ์ ความเกิดของยักษ์ 

โดยความเป็นยักษ์ ความเกิดของภูตโดยความเป็นภูต ความเกิดของมนุษย์โดยความ

เป็นมนษุย์ ความเกดิของสตัว์ ๔ เท้าโดยความเป็นสตัว์ ๔ เท้า ความเกดิของนกโดย

ความเป็นนก ความเกิดของงูสัตว์เล้ือยคลาน. โดยความเป็นงูเป็นสัตว์เลื้อยคลาน 

หากว่าไม่มคีวามเกิดแห่งเทพเป็นต้นเหล่านีข้ึน้ จะมชีรามรณะหรือไม่.ท่านพระอานนท์

กก็ราบทลูว่าไม่มี. ในเม่ือมีความเกดิแห่งเทพเป็นต้นดงักล่าว จงึมชีรามรณะใช่หรอืไม่. 

พระอานนท์ก็กราบทูลว่าใช่ ดั่งนี้.

ทบทวนแต่ละลูกโซ่ในปฏจิจสมุปบาท

ตามทีอ่ธบิายมาต้ังแต่อาสวะ อวชิชา จนถงึชรามรณะนี ้เป็นการแสดงอธบิาย

เพื่อให้เชื่อมต่อว่าเป็นปัจจัยของกันมาโดยล�าดับอย่างไร. ในข้อ สัมมาทิฏฐิ นี้ท่าน 

พระสารีบุตรจับแสดงไปทีละข้อ เป็นอริยสัจจ์ ๔ ไปทีละข้อ คือ
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ให้รูจ้กัชรามรณะ ให้รูจ้กัเหตเุกดิแห่งชรามรณะคอืชาต ิให้รูจ้กัความดบัชรา

มรณะคือดับชาติ ให้รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับชรามรณะ คือมรรคมีองค์ ๘.

ท่านแสดงให้รู้จักชาติ คือความเกิด ให้รู้จักเหตุเกิดแห่งชาติคือภพ ให้รู้จัก

ความดับชาติคือดับภพ ให้รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับชรามรณะคือมรรคมีองค์ ๘

ท่านแสดงให้รูจั้กภพ ให้รูจ้กัเหตเุกดิแห่งภพคอือปุาทาน ให้รูจ้กัความดบัภพ

ก็คือดับอุปาทาน ให้รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับภพก็คือมรรคมีองค์ ๘.

ท่านแสดงให้รู้จักอุปาทาน ให้รู้จักเหตุเกิดแห่งอุปาทานก็คือตัณหา ให้รู้จัก

ความดับอุปาทานก็คือดับตัณหา ให้รู ้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอุปาทานก็คือ 

มรรคมีองค์ ๘.

ท่านแสดงให้รูจ้กัตณัหา ให้รูจ้กัเหตเุกดิแห่งตณัหากค็อืเวทนา ให้รูจ้กัความ

ดับตัณหาก็คือดับเวทนา ให้รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับตัณหาก็คือมรรคมีองค์ ๘.

ท่านแสดงให้รู้จักเวทนา ให้รู้จักเหตุเกิดเวทนาก็คือผัสสะ ให้รู้จักความดับ

เวทนาก็คือดับผัสสะ ให้รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเวทนาก็คือมรรคมีองค์ ๘.

ท่านแสดงให้รู้จักผัสสะ ให้รู้จักเหตุเกิดแห่งผัสสะ ก็คืออายตนะท้ัง ๖.  

ให้รู้จักความดับผัสสะ ก็คือดับอายตนะทั้ง ๖ ให้รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับผัสสะ 

ก็คือมรรคมีองค์ ๘.

ท่านแสดงให้รู้จักอายตนะทั้ง ๖ ให้รู้จักเหตุเกิดแห่งอายตนะทั้ง ๖ ก็คือ 

นามรูป ให้รู้จักความดับแห่งอายตนะทั้ง ๖ ก็คือดับนามรูป ให้รู้จักทางปฏิบัติให้ถึง

ความดับอายตนะทั้ง ๖ ก็คือมรรคมีองค์ ๘.

ท่านแสดงให้รู้จักนามรูป ให้รู้จักเหตุเกิดนามรูปก็คือวิญญาณ ให้รู้จักความ

ดบันามรปูกคื็อดบัวญิญาณ ให้รูจั้กทางปฏิบัตใิห้ถึงความดบันามรูปกค็อืมรรคมอีงค์ ๘.

ท่านแสดงให้รูจ้กัวญิญาณ ให้รูจ้กัเหตเุกดิวิญญาณกค็อืสังขาร ให้รู้จกัความ

ดบัวญิญาณกค็อืดบัสงัขาร ให้รูจ้กัทางปฏบัิตใิห้ถึงความดบัวิญญาณกคื็อมรรคมีองค์ ๘.

ท่านแสดงให้รู้จักสังขาร ให้รู้จักเหตุเกิดสังขารก็คืออวิชชา ให้รู้จักความดับ

สังขารก็คือดับอวิชชา ให้รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับสังขารก็คือมรรคมีองค์ ๘.
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ท่านแสดงให้รู้จักอวิชชา ให้รู้จักเหตุเกิดอวิชชาก็คืออาสวะ ให้รู้จักความดับ

อวิชชาก็คือดับอาสวะ ให้รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอวิชชาก็คือมรรคมีองค์ ๘.

ท่านแสดงให้รูจ้กัอาสวะ ให้รู้จกัเหตเุกดิอาสวะกค็อือวิชชา กก็ลับย้อนมาหา

อวิชชาอีก ให้รู้จักความดับอาสวะก็คือดับอวิชชา ให้รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับ 

อาสวะก็คือมรรคมีองค์ ๘.

มรรคมอีงค์ ๘ ดับได้ทุกข้อ

กเ็ป็นอนัว่ายตุลิงแค่อวชิชาอาสวะหรือว่าอาสวะอวชิชา อนันบัว่าเป็นต้นเงือ่น

ที่ได้ทรงค้นพบ ได้ตรัสรู้ และได้ทรงน�ามาแสดงชี้แจงจ�าแนก และก็เป็นอริยสัจจ์ไป 

ทกุข้อ. ดังจะพงึเหน็ได้ว่า ตามทีไ่ด้สรปุมานีแ้ต่ละข้อกเ็ป็น ๔ เป็น ๔ ทัง้นัน้ คอืเป็น

อริยสจัจ์ ๔ ไปทกุข้อ. และทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัของทุกข้อนัน้กยื็นตวัคอื มรรคมอีงค์ 

๘ อันได้แก่

สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ก็คือเห็นในอริยสัจจ์ทั้ง ๔

สมัมาสงักปัปะ ความด�ารชิอบ กค็อืด�ารใินอรยิสัจจ์ทัง้ ๔ นัน่แหละ แต่ท่าน

แสดงเป็นความด�าริออก ด�าริที่ไม่ปองร้าย ด�าริที่ไม่เบียดเบียน

สัมมาวาจา เจรจาชอบ

สัมมากัมมันตะ การงานชอบ

สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ

สัมมาวายามะ เพียรชอบ

สัมมาสติ ระลึกชอบ

สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ.

ได้มีพระพุทธาธิบายในมรรคมีองค์ ๘ นี้ โดยตั้งข้อสัมมาทิฏฐิน�า คือ

เมื่อมีความเห็นชอบน�า ก็ย่อมมี ความด�าริชอบ

เมื่อมีความด�าริชอบ ก็ย่อมมี วาจาชอบ
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เมื่อมีวาจาชอบ ก็ย่อมมี การงานชอบ

เมื่อมีการงานชอบ ก็ย่อมมี เลี้ยงชีวิตชอบ

เมื่อมีความเลี้ยงชีวิตชอบ ก็ย่อมมี ความเพียรชอบ

เมื่อมีความเพียรชอบ ก็ย่อมมี สติชอบ

เมื่อมีสติชอบ ก็ย่อมมี สมาธิชอบ.

และได้มีพระพุทธาธิบายต่อไปอีกว่า

เมื่อมีสมาธิชอบ ก็ย่อมมี สัมมาญาณะ คือความหยั่งรู้ชอบ

เมื่อมีความหยั่งรู้ชอบ ก็ย่อมมี สัมมาวิมุตติ คือพ้นชอบ ดังนี้.

อรยิสัจจ์สายเกดิทุกข์และสายดับทุกข์

มรรคมีองค์ ๘ นี้ย่อมเป็นหลักส�าคัญในการปฏิบัติเพ่ือดับแห่งทุกข์ทุกข้อ. 

และเมื่อพิจารณาดูตามพระเถราธิบายท่ีท่านแจกข้อธรรมะในปฏิจจสมุปบาท ธรรมะ

ที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น จับแต่ข้อชรามรณะไปจนถึงอวิชชาอาสวะหรืออาสวะอวิชชา 

ก็แยกเป็นอริยสัจจ์ ๔ ไปทุกข้อดังที่กล่าว. และก็กล่าวได้ว่า ก็แบ่งออกเป็น สายเกิด 

และแบ่งออกเป็น สายดับ.

หากจะพดูรวบรดัเข้ามาว่า เป็นสายเกดิแห่งอะไร กก็ล่าวได้ว่า เป็นสายเกดิ

แห่งทุกข์ เพราะว่าสายเกิดนั้นก็มาสุดลงที่ชรามรณะ แก่ตาย และโสกะปริเทวะ  

ความโศกความรัญจวนคร�่าครวญใจ เป็นต้น รวมเข้าก็คือทุกข์ทุกอย่าง. ต้นทางของ

สายเกดิกค็อือวชิชาอาสวะหรืออาสวะอวชิชา กม็าสดุลงทีก่องทกุข์ทัง้หมด มชีรา มรณะ 

โสกะ ปริเทวะ เป็นต้น. เพราะฉะนั้น จึงสรุปเข้าว่าเป็นสายเกิดทุกข์.

ส่วน สายดบั นัน้กล่าวอย่างรวบรดัเข้ามาว่า ดบัอะไร. ก็กล่าวได้ว่า ดับทกุข์ 

เพราะว่าปลายทางกค็อืดบัทกุข์ ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะเป็นต้นดับไปหมด เนือ่งจาก

ดับมาจากต้นทางคืออวิชชาอาสวะหรืออาสวะอวิชชาดับ ทุกอย่างก็ดับมาตลอดสาย

จนถึงดับกองทุกข์ทั้งหมด มีชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะเป็นต้น.
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พจิารณาให้เห็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์

ฉะน้ัน จึงกล่าวได้ว่า บรรดาข้อธรรมในปฏิจจสมุปบาท ธรรมะที่อาศัยกัน

บงัเกดิขึน้ทกุข้อ คอือาสวะอวชิชาหรอือวชิชาอาสวะ อาสวะ อวชิชา สงัขาร วญิญาณ 

นามรูป อายตนะ ๖ ผสัสะ เวทนา ตณัหา อปุาทาน ภพ ชาต ิมรณะ โสกะ ปรเิทวะ 

เป็นต้น ทั้งหมดนี้เป็นทุกขสัจจะ สภาพท่ีจริงคือทุกข์ท้ังหมด เพราะว่าเป็นส่ิงท่ี 

เป็นทุกข์ คือตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปคือต้องเกิดดับ คือเกิดได้

ดับได้. สิ่งที่เกิดดับได้นี้ รวมเข้าในค�าว่าทุกข์ท้ังหมด เพราะว่าตั้งอยู่คงท่ีไม่ได้.  

ทกุข์จึงมไิด้หมายความเฉพาะทกุขเวทนาเท่านัน้. จงึได้มแีสดงถึงค�าว่า ทกุข์ เอาไว้ว่า

ทุกขทุกขะ ทุกข์โดยความเป็นทุกข์

สังขารทุกข์ ทุกข์คือสังขารสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งหลาย

วิปริณามทุกข์ ทุกข์คือความแปรปรวนเปลี่ยนแปลง.

สิง่ทีมี่ลกัษณะเป็นทกุข์โดยเป็นทกุข์ดงัทีเ่รยีกว่าทกุขทกุข์ และสิง่ทีเ่ป็นสงัขาร

คือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหมด และสิ่งที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมด รวมเข้าใน

ค�าว่า ทุกข์ นี้ทั้งนั้น. แม้ตัว เวทนา เอง 

สุขเวทนา ก็เป็นทุกข์ เพราะว่าต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงต้องเกิดดับ

ทุกขเวทนา ก็เป็นทุกข์ เพราะว่าต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงต้องเกิดดับ

อุเบกขาเวทนา ก็เป็นทุกข์ เพราะว่าต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงต้องเกิดดับ

เพราะฉะนัน้ การเหน็ทกุข์นัน้จงึมใิช่หมายความว่าเหน็ในขณะทีม่ทีกุขเวทนา 

เช่นในเวลาที่เหน็ดเหนื่อย หรือในเวลาที่ต้องอยู่ในที่ร้อนไป หนาวไป ในเวลาที่ต้องมี

ทกุขเวทนาต่าง ๆ จากอาพาธป่วยไข้. การเหน็ทกุข์ดัง่นี ้ทกุ ๆ คนเมือ่ประสบทกุขเวทนา

ก็ต้องเห็นท้ังน้ัน คือต้องเสวยทุกข์อยู่ด้วยกันทั้งนั้น แล้วก็ต้องเห็นทุกข์ดังนั้นทั้งนั้น. 

แต่ว่าเมื่อเห็นก็ยังจมอยู่ในกองทุกข์ ยังต้องตกอยู่ในทุกข์ พรากจิตออกมาไม่ได้.  

เพราะฉะนั้น ทุกข์อย่างที่เห็น ๆ กันนี้ผู้เห็นจึงไม่ชื่อว่าเห็นทุกข์. เห็นทุกข์นั้นจะต้อง

เห็นว่าแม้ทุกขเวทนาท่ีก�าลังประสบอยู่ก็เป็นทุกข์ คือต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลง  
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เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งต้องเกิดต้องดับ แม้ในเวลาที่ประสบสุขเวทนาต่าง ๆ  

มีความสุขสบายต่าง ๆ ก็ต้องเห็นว่าสุขที่ก�าลังประสบอยู่นั้นเป็นตัวทุกข์ คือเป็นสิ่งที่

แปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ต้องเกิดดับ. แม้ในขณะที่ก�าลังประสบหรือเสวย 

อเุบกขาเวทนา เวทนาทีไ่ม่ทกุข์ไม่สขุ กต้็องรูจั้กว่านัน่เป็นเวทนาทีเ่ป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์

ไม่สขุ ซึง่กต้็องเป็นตวัทุกข์ คอืเป็นสังขารสิง่ผสมปรงุแต่ง ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลง. 

จะต้องเห็นดั่งนี้ จึงจะชื่อว่า เห็นทุกข์.

เห็นทุกข์ในรูป เห็นทุกข์ในเวทนา เห็นทุกข์ในสัญญา เห็นทุกข์ในสังขาร  

เห็นทุกข์ในวิญญาณ ทั้งหมดว่าเป็นสิ่งที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงต้องเกิดต้องดับ.

ชรามรณะโสกะปริเทวะเป็นต้น ก็ต้องเป็นตัวทุกข์ดังกล่าว.

ชาติ ก็ต้องเป็นตัวทุกข์ดังกล่าว.

ภพ ก็ต้องเป็นตัวทุกข์ดังกล่าว.

อุปาทาน ก็ต้องเป็นตัวทุกข์ดังกล่าว.

ตัณหา ก็ต้องเป็นตัวทุกข์ดังกล่าว.

เวทนา ก็ต้องเป็นตัวทุกข์ดังกล่าว.

ผัสสะ ก็ต้องเป็นตัวทุกข์ดังกล่าว.

อายตนะทั้ง ๖ ก็ต้องเป็นตัวทุกข์ดังกล่าว.

นามรูป ก็ต้องเป็นตัวทุกข์ดังกล่าว.

วิญญาณ ก็ต้องเป็นตัวทุกข์ดังกล่าว.

สังขาร ก็ต้องเป็นตัวทุกข์ดังกล่าว.

แม้ อวชิชาอาสวะ กต้็องเป็นตวัทกุข์ดงักล่าว. เพราะเป็นสิง่ทีต้่องเกดิต้องดบั 

คือดับได้.

ดัง่นีจ้งึจะชือ่ว่าเหน็ทกุข์ในอรยิสจัทีส่บืเนือ่งกนัไปเป็นสายเป็นทกุข์ทัง้หมด คอื

เป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับหมด ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงหมด.

เพราะฉะนั้น เห็นดั่งนี้จึงจะชื่อว่า เห็นทุกข์.
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เห็นสมุทัยของแต่ละเงื่อนโดยล�าดับ

และเห็นว่า บรรดาข้อธรรมะเหล่านี้เป็นสมุทัยของกันและกันดังที่ได้แสดง 

มาแล้ว. อาสวะเป็นสมุทัยของอวิชชา อวิชชาเป็นสมุทัยของอาสวะ อาสวะเป็นสมุทัย

ของอวิชชา อวิชชาเป็นสมุทัยของสังขารเป็นต้น ลงมาจนถึงชาติเป็นสมุทัยของ 

ชรามรณะโสกะปริเทวะเป็นต้น เป็นสมุทัยของกันและกันเป็นลูกโซ่มาโดยล�าดับ

ดั่งนี้เป็นข้อ สมุทัย.

เห็นนโิรธคอืความดับทุกข์

และเห็นความดับท่ีต้องดับสืบต่อกันมาเป็นสายจากอวิชชาอาสวะ อาสวะ

อวิชชาลงมาจนถึงชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะเป็นต้น.

นั่นก็เป็นเห็น นิโรธ คือความดับทุกข์.

เห็นมรรคคอืทางปฏบิัตใิห้ถงึความดับทุกข์

และเห็นมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ คือมรรคมีองค์ ๘ ว่าเป็นข้อ

ปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทุกข์ ซ่ึงมีสมัมาทิฏฐคิอืความเห็นชอบเป็นข้อส�าคญั โดยทีม่มีรรค

ทัง้หมดสนบัสนุน คือจะต้องมีท้ังอีก ๗ ข้อมาร่วมกนัเป็นมรรคสมงัค ีความพร้อมเพรียง

กันขององค์มรรค สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบจึงจะมีก�าลังแก่กล้า มองเห็นสัจจะคือ

ความจริงในอริยสัจจ์ท้ัง ๔ เหล่านี้ ท่ีจ�าแนกไปโดยล�าดับตลอดสาย. และเมื่อเป็น 

ดั่งนี้แล้ว จึงจะได้

สัมมาญาณะ ความหยั่งรู้ชอบ

สัมมาวิมุตติ ความหลุดพ้นชอบในที่สุด.



318 สัมมาทิฏฐิ

สรุปสัมมาทฏิฐแิละปฏจิจสมุปบาท

ท่านพระสารบีตุรได้แสดงธรรมะ ในปฏจิจสมปุบาทนีส้บืต่อจากท่ีท่านได้แสดง

ถงึสมัมาทฏิฐคิอืความเหน็ชอบ คอืเหน็ชอบในกรรมพร้อมทัง้เหตขุองกรรม ซ่ึงท่านได้

แสดงว่า

สัมมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบ ก็ได้แก่รู้จักอกุศล รู้จักอกุศลมูล คือโลภะ 

โทสะ โมหะ รู้จักกุศล รู้จักกุศลมูล คืออโลภะ อโทสะ อโมหะ รู้จักอาหารทั้ง ๔  

อันได้แก่รู้จักว่าอาหารคือค�าข้าว ซ่ึงเป็นของหยาบเป็นอาหารของกาย รู้จักผัสสะ  

เป็นอาหารของเวทนา รู้จักมโนสัญเจตนา คือความจงใจว่าเป็นอาหารของกรรม และ

รู้จักวิญญาณว่าเป็นอาหารของนามรูป ดั่งนี้.

แล้วท่านจงึแสดง อรยิสจัจ์ทัง้ ๔ คือให้รูจ้กัทุกข์ รูจ้กัทุกขสมุทัย เหตุเกดิทุกข์ 

รู้จักทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ รู้จักมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์.

แล้วจงึขยายออกมาเป็นข้อธรรมใน ปฏจิจสมปุบาท โดยแยกเป็นอรยิสัจจ์ ๔ 

ไปทุก ๆ ข้อ. แต่ว่าข้อธรรมในปฏิจจสมุปบาทนี้ ท่านพระอานนท์ได้เคยกราบทูล

พระพุทธเจ้าว่าปรากฏแก่ท่านว่าเหมือนเป็นของง่าย. แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าท่าน 

พระอานนท์อย่ากล่าวเช่นนั้น. ธรรมะในปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมะที่ลุ่มลึก ซึ่งเห็น 

ได้ยาก รูไ้ด้ยาก. เพราะฉะน้ัน เมือ่พระพทุธองค์ทรงแสดง อรยิสัจจ์ท้ัง ๔ จึงได้แสดง

โดยปริยายที่เข้าใจกันง่าย.

ทรงแสดงทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์ ก็ทรงชี้ให้รู้จักสภาวทุกข์ คือชาติ 

ชรา มรณะ ให้รู้จักปกิณณกทุกข์ ก็คือโสกะปริเทวะเป็นต้น.

ซึ่งรวบเข้าก็เป็น ประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก พลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รัก.

สรุปลงเป็นหนึ่งก็คือ ปรารถนาไม่ได้สมหวัง.

และโดยย่อกค็อื ขนัธ์เป็นทีย่ดึถอืทัง้ ๕ ประการเป็นตวัทกุข์ กค็อืรปู เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ.
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และ ทรงแสดงทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ ทรงชี้เอาตัณหาความดิ้นรน 

ทะยานอยาก.

ทรงแสดงทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ก็คือดับตัณหา.

ทรงแสดงมรรค ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็คือมรรคมีองค์ ๘ ดังกล่าว 

ซึ่งเป็นปริยายที่เข้าใจได้ง่าย.

แต่ในทางพระสัพพัญญุตญาณที่ตรัสรู้นั้น ได้ตรัสแสดงไว้ว่า ได้ทรงพิจารณา

ปฏิจจสมุปบาท ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น คือได้ตรัสรู้อย่างละเอียด. และเมื่อ 

ได้ตรัสรู้แล้วก็ยังได้พิจารณาปฏิจจสมุปบาท ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นนี้ ทั้งโดย

สมุทัยวาร วาระเกิด นิโรธวาร วาระดับ.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๑๘ มิถุนายน ๒๕๒๘



ครั้งที่ ๔๑

อธบิายอรยิสัจจ์โดยพสิดาร 

บัดน้ี จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

อานสิงสผลของสมาธิ

พระพทุธเจ้าได้ตรสัสอนให้บคุคลปฏบิตัอิบรมจติอนัเรยีกว่า จติตภาวนา หรอื

เรียกว่า กรรมฐาน อันแปลว่าการงานทางจิต ที่ตั้งขึ้น คือที่ปฏิบัติ อันอาศัยข้อที่พึง

ถือเป็นที่ตั้งของการปฏิบัติ. และก็ได้ตรัสแสดงถึงจิตนี้ว่า ดิ้นรน กวัดแกว่ง กระสับ-

กระส่าย รกัษายาก ห้ามยาก แต่ผูมี้ปัญญาย่อมกระท�าจติของตนให้ตรงได้ เหมอืนอย่าง

นายช่างศรท�าลูกศรให้ตรงหรือว่าดัดลูกศรให้ตรง ฉะนั้น ดั่งนี้. และข้อที่จิตนี้ ดิ้นรน 

กวัดแกว่ง กระสับกระส่าย ถ้าไม่ก�าหนดก็อาจจะยังไม่ปรากฏแก่ความรู้ เพราะเป็น

ปกติของทุกคน ย่อมมีจิตใจไม่อยู่ท่ี คิดไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เป็นปกติ และก็เป็น 

เรื่องที่รักใคร่ปรารถนาพอใจอันท�าใจให้อาลัย อันหน่วงใจไปให้คิดถึง หรือว่าคิดไปถึง

เรื่องที่ขัดใจ คิดไปถึงเรื่องที่หลงสยบติดอยู่. ย่อมเป็นไปดั่งนี้อยู่เป็นประจ�า จนถึงไม่

ส�านึกรู้ในจิตของตนเองว่ามีอาการดั่งที่ตรัสสอน.
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แต่เมื่อได้มาจับท�า กรรมฐาน เช่นตั้งจิตก�าหนดใน สติปัฏฐาน ที่ตั้งของสติ 

คอืกายเวทนาจติและธรรมะข้อใดข้อหนึง่ เช่น ก�าหนดในข้ออานาปานสต ิสตกิ�าหนด

ลมหายใจเข้าออก ให้จิตก�าหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าก็ให้รู้ หายใจออก

ก็ให้รู้ จิตมักจะไม่ตั้งอยู่ในข้อที่ตั้งใจจะให้จิตตั้งอยู่นี้. จิตจะออกไปสู่อารมณ์ คือ 

เร่ืองที่เป็นที่อาลัยของจิต คือที่ผูกจิต ทั้งเป็นเรื่องที่น่ารักทั้งเป็นเรื่องที่น่าชังต่าง ๆ. 

เมือ่มสีตนิ�าจติเข้ามาตัง้ไว้ใหม่ อยูท่ี่ลมหายใจเข้าลมหายใจออก เช่นตัง้ไว้ทีป่ลายจมกู 

หรือที่ริมฝีปากเบ้ืองบน เม่ือลมหายใจเข้า ลมหายใจก็ย่อมจะมากระทบที่จุดนี้  

ก�าหนดจิตให้มีความรู้ในลมที่เป็นตัวโผฏฐัพพะ คือที่มาถูกต้องกายส่วนนี้ ท�าความรู้

ว่าน่ีหายใจเข้า นีห่ายใจออก. จติมกัจะไม่ตัง้อยู่ต้องน�ากลบัเข้ามาบ่อย ๆ ดงักล่าวนัน้ 

กเ็พราะจิตยงัไม่ได้ความสขุ ยังไม่ได้ความเพลดิเพลนิในสมาธิ ยังตดิอยู ่ยงัเพลดิเพลนิ

อยู่ในอารมณ์ที่ใคร่ที่ปรารถนาทั้งหลายอันเป็นเหตุดึงจิตออกไป. แต่ว่าเมื่อท�าบ่อย ๆ 

ได้ปีติคือความอิ่มใจ ได้สุขคือความสบายกายสบายใจ อันเกิดจากสมาธิคือว่าจิตรวม

เข้ามาตั้งได้ และท�าให้ได้ปีติได้สุข ก็ย่อมจะท�าให้จิตนี้เริ่มตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิ

ได้ เพราะว่าได้ความสุข ไม่ได้ความอึดอัดเดือดร้อนร�าคาญ. 

ฉะนั้น สมาธินี้จึงมีอานิสงสผลท�าให้ได้ความสุขอยู่ในปัจจุบัน. สามารถที่จะ

ถอนจิตออกจากอารมณ์ภายนอกอันท�าให้วุน่วายได้. แม้ว่าจะชัว่ขณะทีเ่รว็หรือช้า สุดแต่

ความเพียรท่ีปฏิบัติ ถ้าไม่ทิ้งความเพียรที่ปฏิบัติแล้ว ก็จะท�าให้สามารถปฏิบัติรักษา

จิตอยู่ในอารมณ์ของสมาธิได้นาน. ความท่ีพรากจิตออกจากอารมณ์ภายนอกได้  

มาตัง้อยูใ่นอารมณ์ของสมาธทิีเ่ป็นภายในด่ังนี ้กเ็ป็นวธิรีะงบัความทกุข์ต่าง ๆ อนัเกดิ

จากอารมณ์ภายนอกได้ด้วย. ถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะพรากจิตออกมาได้ หากม ี

ความทกุข์ เพราะอารมณ์ภายนอก กย่็อมจะต้องเป็นทกุข์อยู่นาน น้อยหรือมากสุดแต่

ว่าความผูกพันของจิต อันเรียกว่าสังโยชน์ นั้นมีน้อยหรือมากเพียงไร ก็เพราะว่า 

อันอารมณ์ภายนอกต่าง ๆ นั้น 

เมื่อเป็น ปิยสัมปโยค คือความประจวบกับส่ิงท่ีเป็นท่ีรัก ก็ย่อมจะท�าให้ได้

ความสุขความส�าราญ
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หากเป็น ปิยวิปโยค ความพลัดพรากจากส่ิงท่ีเป็นท่ีรัก ก็ย่อมจะท�าให้เกิด

ความทุกข์โศกต่าง ๆ. 

เพราะฉะนั้น เม่ือมิได้ปฏิบัติทางสมาธิ จึงยากท่ีจะพรากจิตออกได้ทั้งจาก

ความสขุ ความเพลิดเพลิน ท้ังจากความทุกข์โศก. แต่ว่าเมือ่ได้ความสขุความเพลดิเพลนิ 

ก็ย่อมจะไม่รู้สึกเป็นทุกข์เดือดร้อน เป็นแต่เพียงว่ารักษาจิตไว้มิให้มัวเมาเพลิดเพลิน

เกินไปเท่านั้น. แต่ว่าจะได้ความสุขความเพลิดเพลินสมปรารถนา ต้องการไปทุกเรื่อง

ทุกราวก็หาไม่ จะต้องพบกับความไม่สมปรารถนาควบคู่กันไปด้วยตามธรรมดา 

ของโลก ซึง่จะต้องมทีัง้ส่วนทีส่มปรารถนาทัง้ส่วนทีไ่ม่สมปรารถนา คอืทัง้ส่วนทีไ่ด้มา

และทั้งส่วนที่จะต้องเสียไป เป็นไปตามคติธรรมดาของโลกของสังขารสิ่งผสมปรุงแต่ง

ทั้งหลาย และเป็นไปตามคติของกรรมท่ีได้กระท�าไว้. เพราะฉะนั้น สุขกับทุกข์จึง 

มีคู่กันอยู่ในโลกเป็นธรรมดาซ่ึงทุกคนต้องประสบ. แต่ผู้ที่สามารถปฏิบัติอบรมจิตให้

ตั้งอยู่ได้ในสมาธิ รู้จักที่จะพรากจิตออกได้จากอารมณ์ภายนอก ย่อมสามารถที่จะหนี

ทุกข์มาอยู่ในสมาธิ อันท�าให้ได้ความสุขจากสมาธิ. แต่คนที่ไม่สามารถท�าสมาธิได้  

ย่อมไม่สามารถจะหลีกหนีจากทุกข์ได้ ต้องเผชิญกับความทุกข์อยู่ร�่าไป.

ฉะนั้น ความที่ท�าสติความระลึกได้ พร้อมทั้งปัญญาคือความรู้ดั่งนี้ มาหัดท�า

สมาธิพรากจิตจากอารมณ์ภายนอกอันท�าให้เกิดสุขก็ตามท�าให้เกิดทุกข์ก็ตาม มาต้ัง

อยู่ในอารมณ์ของสมาธิ และเมื่อพรากออกได้ก็ย่อมจะท�าให้ระงับทุกข์ได้ ท�าให้ได ้

ความสุขได้. แต่ว่าเมื่อออกจากสมาธิไป ก็ย่อมจะต้องไปอยู่กับอารมณ์ภายนอก  

เป็นทุกข์ขึ้นอีก. แต่ถึงดั่งนั้นก็ยังดี เพราะเม่ือเห็นว่าจะทุกข์มากไป ก็หลบเข้ามาสู่

อารมณ์ของสมาธิเสีย ก็จะท�าให้ได้ความสุขจากสมาธิ ท�าให้จิตใจได้ก�าลังได้เรี่ยวแรง

ทีจ่ะปฏบิตักิิจการท้ังหลาย. แต่ว่าเพยีงสมาธอิย่างเดียวยงัไม่สามารถทีจ่ะดบัทกุข์ได้จริง 

จึงต้องปฏบิตัทิางปัญญาประกอบไปด้วย กล่าวคอืใช้สตคิวามระลกึตามทีพ่ระพทุธเจ้า

ทรงสั่งสอน ให้ได้ปัญญาคือความรู้ขึ้นรับรองว่าเป็นความจริง คือ

ใช้สติระลกึไปตามทีท่รงสัง่สอน ว่าเรามคีวามเกิดเป็นธรรมดา 

ว่าเรามคีวามแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ 

เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ 
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เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ 

เรามีความพลัดพรากคือจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่ชอบใจทั้งสิ้น

เรามีกรรมที่กระท�าทางกาย ทางวาจาทางใจเป็นของ ๆ ตน 

เป็นทายาทรับผลของกรรม มีกรรมเป็นก�าเนิด 

มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย 

จกักระท�ากรรมอันใดไว้ดหีรอืชัว่ กจั็กต้องเป็นทายาทรับผลของกรรมนัน้ ด่ังนี.้

อาศัยสตแิละปัญญาพจิารณาให้เห็นสัจจะ

เมื่อพิจารณาดั่งน้ีด้วยสติ คือระลึกไปตามที่ทรงส่ังสอน ให้ความรู้ของตน

บังเกิดข้ึนรับรองว่าเป็นจริง เรามีความแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาจริง เราจะต้อง 

พลดัพรากจรงิ เรามีกรรมเป็นของ ๆ ตนจริง.

ความรูท้ีบั่งเกดิข้ึนรบัรองดัง่นีเ้ป็นตัว ปัญญา อนับังเกดิข้ึนจากสตทิีพ่จิารณา.

เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็จะท�าให้รู้จักสัจจะ คือความจริงของโลก โดยเฉพาะก็คือ 

ขนัธโลก โลกคอืขนัธ์ คือชวีตินีข้องตนว่าเป็นอย่างไร ให้รู้จกัคติของกรรมว่าเป็นอย่างไร 

ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน. 

เพราะฉะนั้น เมื่อต้องประสบกับคติธรรมดาของชีวิตของโลกที่เป็นไปอยู่ดังที่

ตรัสสอนให้พิจารณานั้น ก็จะท�าให้ได้ สติ ระลึกได้ว่าก็ต้องเป็นไปตามคติธรรมดา 

และตามคติของกรรม. ก็จะท�าให้จิตใจนี้สามารถที่จะระงับความตื่นเต้นยินดีใน 

ความสุขต่าง ๆ หรือว่าความทุกข์โศก เพราะประสบเหตุของทุกข์ต่าง ๆ ได้  

ยิ่งกว่าผู้ที่ไม่ได้หัดพิจารณาให้ได้สติให้ได้ปัญญา. และยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็หัดก�าหนด 

ดูให้รู้จักตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้ในธรรมบทว่า

ความโศกเกิดจากบุคคลและสิ่งซึ่งเป็นที่รัก ภัยคือความกลัวต่าง ๆ เกิดจาก

บุคคลและสิ่งที่เป็นที่รัก ความโศกความกลัวเกิดจากความรัก เมื่อพ้นจากบุคคลและ

สิ่งซึ่งเป็นที่รัก พ้นจากความรักเสียได้ ความโศกความกลัวต่าง ๆ ก็ดับ.

และได้ตรัสสอนไว้อีกว่า
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ความโศก ความกลัว เกิดจากตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยาก เมื่อพ้น

จากตัณหาก็ย่อมจะพ้นความความโศกความกลัวได้ ดั่งนี้.

ทุกข์เกดิจากตัณหาอุปาทานในจติใจ

เพราะฉะนั้น ก็หัดพิจารณาจับดูที่จิตใจ ว่าจิตใจที่มีความทุกข์โศกก็ดี มีภัย

คือความกลัวต่าง ๆ อยู่ก็ดี เกิดข้ึนจากอะไร ซึ่งโดยปกติน้ันก็มักจะไปเข้าใจว่าเกิด

จากเหตภุายนอกต่าง ๆ เช่น เกดิจากบคุคลบ้าง ส่ิงต่าง ๆ บ้าง. ซึง่ถ้าเป็นทีร่กับคุคล

หรือสิ่งนั้น ๆ ก็ต้องพลัดพรากไป. ถ้าไม่เป็นที่รัก บุคคลหรือสิ่งนั้น ๆ ก็กล�้ากราย 

เข้ามา. มกัจะไปเพ่งดดูัง่นัน้. และเมือ่เป็นดัง่นีก้ย่ิ็งทบัถมทวีความโศกทบัถมทวีภยัคอื

ความกลัวความหวาดระแวงต่าง ๆ ยิ่งขึ้น. เพราะฉะนั้น ความที่มาพิจารณาจับเหต ุ

ดั่งนี้เรียกว่าเป็นการจับเหตุที่ไม่ตรงกับผล.

พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้จับเหตุให้ตรงกับผล คือตรัสสอนให้จับเข้ามาดู

เหตทุีเ่ป็นตวัเหตภุายใน คอืตณัหาความด้ินรนทะยานอยากในใจของตนเอง ซึง่ตรสัว่า

เป็นทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ เพราะตัณหานี้เป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทาน คือความ

ยึดถือ ยึดถือว่าเป็นตัวเรา ยึดถือว่าเป็นของเรา ยึดถือว่านั่นเป็นที่รัก ยึดถือว่านั่นไม่

เป็นที่รัก. ตัณหาอุปาทานนี้เป็นตัวเหตุที่สร้างบุคคลและสิ่งท่ีเป็นที่รักบ้าง ไม่เป็น 

ทีร่กับ้าง สร้างตวัเราของเราขึน้ในสิง่ทัง้หลายโดยรอบ. เพราะฉะนัน้ ตัณหาความดิน้รน

ทะยานอยาก อุปาทานคือความยึดถือนี้เอง จึงเป็นตัวเหตุที่มีอยู่ในจิตใจนี้เอง.

หม่ันพจิารณาดัง่นี ้ให้ความรูข้องตนนีแ้หละบงัเกดิขึน้รบัรอง ว่าตณัหาอปุาทาน

ในจิตใจของตนนี้เป็นตัวทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์จริง. ทุกข์ต่าง ๆ ที่ได้รับอยู่  

เป็นความทกุข์โศกต่าง ๆ กดี็ เป็นภยัคอืความกลวัต่าง ๆ กด็ ีกม็าจากตัณหาอปุาทาน

น้ีเอง. ให้ความรูข้องตนนีแ้หละบงัเกดิขึน้รบัรองว่าเป็นความจรงิ ด้วยการทีห่มัน่พจิารณา

อยู่เนือง ๆ ให้มองเห็นว่านี่เป็นตัวเหตุ ทุกข์โศกภัยต่าง ๆ นั้นเป็นตัวผล. เมื่อปัญญา

บังเกิดข้ึนคือความรู้น่ีแหละบังเกิดขึ้นรับรองว่าเป็นจริงดั่งนี้ ทุกข์โศกต่าง ๆ ภัยคือ

ความกลัวต่าง ๆ ก็จะดับไปทันที.
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ทรงตรัสรู้ในอรยิสัจจ์ ๔

พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ก็ได้ตรัสแสดงไว้ในปฐมเทศนาของ

พระองค์ว่าตรัสรู้ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ คือ ทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ ทางปฏิบัติ

ให้ถึงความดับทุกข์. ทุกข์ต่าง ๆ นั้นก็เพราะมีทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ คือตัณหา 

ความดิ้นรนทะยานอยาก. ดับตัณหาเสียได้ก็เป็นทุกขนิโรธ ความดับทุกข์. จะดับได ้

ก็อาศัยปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบเป็นต้น มีสัมมาสมาธิ 

ความตั้งใจชอบเป็นที่สุด ซึ่งแสดงว่าต้องมีสมาธิ คือความท่ีก�าหนดจิตเพ่งจิตอยู่ใน

อารมณ์ของสมาธิ. อารมณ์ของสมาธเิพือ่สมาธกิเ็ช่นอานาปานสตเิป็นต้น. อารมณ์ของ

สมาธเิพ่ือปัญญากคื็อนามรูปนี.้ ก�าหนดดใูห้รูจั้กนามรปูน้ีให้รูจ้กักายใจนี ้ว่าเป็นอนจิจะ 

คือไม่เที่ยงต้องเกิดดับ เป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป และเป็นอนัตตาบังคับ

ให้เป็นไปตามปรารถนามิได้ จึงมิใช่ตัวเรามิใช่ของเราตามที่ยึดถือกันดั่งนี้.

ความรู้ที่บังเกิดขึ้นรับรองความจริงนี้ก็เป็น สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ.

พระพทุธเจ้าได้ทรงปฏิบัตมิาในมรรคมอีงค์ ๘ นี ้ทีต่รสัเรยีกว่า มชัฌิมาปฏปิทา 

ข้อปฏิบัติที่เป็นหนทางกลางสมบูรณ์. ทรงก�าหนดรู้ ทุกข์ ได้แล้ว ทรงละ สมุทัย  

ได้หมดแล้ว ทรงท�าให้แจ้ง นิโรธ ได้แล้ว ทรงปฏบิติัใน มรรคมีองค์ ๘ ได้สมบรูณ์แล้ว 

จักษุ คือดวงตา ญาณ คือความหยั่งรู้ ปัญญา คือความรู้รอบ วิชชา คือความรู้จริง 

อาโลก คือความสว่าง ผุดขึ้นในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ กิเลสและกองทุกข์ดับไปหมดส้ิน.  

จึงเป็น พุทโธ คือเป็นผู้ตรัสรู้แล้ว.

และความตรัสรู้ของพระองค์ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ เมื่อแสดงโดยพิสดารตามที่

ตรัสไว้ก็คือ ปฏิจจสมุปบาท ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น ซึ่งมีอวิชชาอาสวะเป็นต้น 

มาจนถึงชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ เป็นต้น ซึ่งเป็นปัจจัยกันโดยล�าดับ นี้เป็นฝ่าย 

สมุทัยวาร คือเป็นฝ่ายเกิด หรือเป็นฝ่ายก่อทุกข์.

พระพทุธเจ้าเม่ือได้ตรสัรูแ้ล้ว กไ็ด้ทรงพจิารณาอรยิสจัจ์ทางปฏจิจสมปุบาทนี.้ 

แล้วก็ได้ทรงเปล่งอุทานขึ้นซึ่งแปลความว่า
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เมือ่ใด ธรรมทัง้หลาย ปรากฏแก่พราหมณ์ ผูมี้เพยีรเพ่งอยู่ เมือ่นัน้ ความสงสยั

ของพราหมณ์นัน้ ย่อมสิน้ไป เพราะมารูธ้รรมะว่า เกดิจากเหตหุรอืรูธ้รรมะพร้อมทัง้เหตุ 

หรือรู้ธรรมะว่ามีเหตุที่เป็นปัจจัยสืบต่อกันไปจึงท�าให้เกิดทุกข์

แล้วได้ทรงพจิารณาปฏิจจสมปุบาททาง นโิรธวาระ หรอื นโิรธวาร คอืวาระ

ดับคือดับทุกข์ ว่าเพราะดับอวิชชาอาสวะหรืออาสวะอวิชชาเป็นต้น จึงได้ดับมาโดย

ล�าดับ จนถึงดับชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ เป็นต้น. ได้ทรงเปล่งอุทานขึ้นว่า

เมือ่ใด ธรรมทัง้หลาย ปรากฏแก่พราหมณ์ ผูมี้เพยีรเพ่งอยู่ เมือ่นัน้ ความสงสยั

ของพราหมณ์นั้น ย่อมสิ้นไป เพราะมารู้ความสิ้นไปของปัจจัยคือเหตุทั้งหลาย ดั่งนี้. 

ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๒ กรกฎาคม ๒๕๒๘



ครั้งที่ ๔๒

อธบิายอรยิสัจจ์โดยพสิดาร (ต่อ)

บัดน้ี จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ทรงพจิารณาปฏจิจสมุปบาท

ได้แสดงเร่ืองพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้แล้วได้ประทับนั่งเสวยวิมุตติสุข ณ  

โคนไม้โพธิพฤกษ์ ทรงพิจารณา ปฏิจจสมุปบาท ธรรมะท่ีอาศัยกันบังเกิดขึ้น โดย  

สมทุยัวาร คอืโดยวาระเกดิก่อทุกข์ ทรงเปล่งอทุานในปฐมยามแห่งราตรทีีแ่ปลความว่า 

เมือ่ใด ธรรมทัง้หลาย ปรากฏแก่พราหมณ์ ผูมี้เพยีรเพ่งอยู ่เมือ่นัน้ ความสงสยั

ของพราหมณ์นั้น ย่อมสิ้นไป เพราะมารู้ธรรมว่ามีเหตุหรือเกิดแต่เหตุ.

ต่อจากนั้นทรงพิจารณา ปฏิจจสมุปบาท โดย นิโรธวาร คือโดยวาระดับคือ

ดับทุกข์ทรงเปล่งอุทานในมัชฌิมยามแห่งราตรี แปลความว่า
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เมือ่ใด ธรรมทัง้หลาย ปรากฏแก่พราหมณ์ ผูมี้เพยีรเพ่งอยู่ เมือ่นัน้ ความสงสยั

ของพราหมณ์นั้น ย่อมสิ้นไป เพราะมารู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลาย.

ต่อจากนัน้ทรงพจิารณา ปฏจิจสมปุบาท ท้ังโดย สมุทยัวาร ท้ังโดย นโิรธวาร 

ทรงเปล่งอุทานในปัจฉิมยามแห่งราตรี แปลความว่า

เมือ่ใด ธรรมทัง้หลาย ปรากฏแก่พราหมณ์ ผูม้เีพยีรเพ่งอยู่ เมือ่นัน้ ความสงสยั

ของพราหมณ์นัน้ ย่อมสิน้ไป พราหมณ์นัน้ ก�าจัดมารและเสนา สถติอยูเ่หมือนอย่าง

ดวงอาทิตย์สถิตส่องสว่างอยู่ในนภากาศ ดั่งนี้.

ธรรมะท่ีอาศัยกนับังเกดิขึน้อันเรยีกว่าปฏจิจสมปุบาทได้แสดงแล้วตามเถราธบิาย

แห่งท่านพระสารบีตุร. และกไ็ด้เคยกล่าวแล้วว่ากเ็ป็นการพจิารณาอรยิสจัจ์โดยพสิดาร. 

อรยิสจัจ์นัน้ พระพทุธเจ้าได้ตรสัแสดงไว้ตัง้แต่ในปฐมเทศนาว่า คอื ทกุข์ ทกุขสมทุยั 

เหตเุกิดทกุข์ ทกุขนิโรธ ความดบัทุกข์ ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา ข้อปฏิบตัใิห้ถงึความ

ดับทุกข์ และได้ทรงอธิบาย

ทุกข์ ว่ามีชาติทุกข์ ทุกข์คือชาติเป็นต้น. สรุปเข้าก็ในขันธ์เป็นที่ยึดถือท้ัง  

๕ ประการ.

ทกุขสมุทยั เหตเุกิดทกุข์ ทรงอธบิายยกเอาตณัหา ความดิน้รนทะยานอยาก.

ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ ทรงอธิบายยกเอาความดับตัณหา.

ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา ข้อปฏบัิตใิห้ถึงความดับทุกข์ ทรงยกเอามรรคมอีงค์ ๘.

ก็เป็นการทรงแสดงโดยทั่วไป เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจได้โดยง่าย เพราะว่าอริยสัจจ ์

ที่ทรงอธิบายดั่งน้ี ผู้ฟังทั่วไปเม่ือตั้งใจฟังตั้งใจพิจารณาไปตามก็อาจเข้าใจได้ และ

สามารถที่จะปฏิบัติได้ คือปฏิบัติก�าหนดรู้ทุกข์ ละสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหา. 

ท�าให้แจ้งทุกขนิโรธ ความดับทุกข์คือดับตัณหา และอบรมปฏิบัติมรรคมีองค์ ๘  

ให้บังเกิดขึ้น.

ส่วนในปฏจิจสมุปบาท ธรรมะท่ีอาศยักนับงัเกดิขึน้ กไ็ด้เคยกล่าวว่า เป็นการ

ทีท่รงแสดงอรยิสจัจ์โดยละเอียดหรอืพสิดาร. และพระเถราธบิายของท่านพระสารบีตุร

กท็�าให้มองเหน็ชัด ว่าแต่ละข้อน้ันกเ็ป็นอริยสัจจ์ ๔ ทัง้นัน้ทกุข้อไป. จึงเป็นอริยสัจจ์ ๔ 
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อย่างละเอยีดอย่างปราณตี ซึง่ไม่ใช่ส่ิงทีจ่ะเข้าใจได้โดยง่าย. ฉะนัน้ จงึได้ตรสัห้ามท่าน

พระอานนท์ที่กราบทูลว่า ปฏิจจสมุปบาทนั้นปรากฏว่าง่ายแก่ท่าน. พระพุทธเจ้าได้

ตรัสห้ามว่าอย่ากล่าวอย่างนั้น เพราะว่า ปฏิจจสมุปบาท เป็นธรรมะท่ีละเอียดสุขุม 

ลุ่มลึก แต่ว่าเม่ือไม่รู้หรือไม่ตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาท ก็ยังต้องท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสาร 

ต่อเมื่อรู้ในอริยสัจจ์ที่เป็นปฏิจจสมุปบาท จึงจะท�าทุกข์ให้สิ้นได้โดยสิ้นเชิง. ได้ตรัสไว้

ด้วยพยัญชนะคือถ้อยค�าที่ท่านแสดงไว้. รวมเข้าก็มีความดังที่กล่าวมานี้.

ในข้อนี ้หากจะพจิารณาดใูนสิง่ท่ีปรากฏอยู่ในโลก ทัง้โดยธรรมชาต ิทัง้โดยที่

มนุษย์คิดขึ้นประดิษฐ์ขึ้น ก็ย่อมจะเห็นว่ามีเหตุผลที่สัมพันธ์กัน ซึ่งเมื่อแสดงอย่าง

หยาบ ๆ ทัว่ไปกเ็ป็นอย่างหนึง่. แต่เมือ่จะแสดงอย่างละเอยีดกย่็อมเป็นอกีอย่างหนึง่. 

ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่นน�้าประปาท่ีใช้กันอยู่ทุกวันท�าไมจึงจะได้น�้าไหลออกมาซึ่งเป็น

ตัวผล ก็จะเห็นกันทั่วไปว่าต้องเปิดก๊อกน�้า และเมื่อเปิดก๊อกน�้า น�้าก็ไหลออกมา. 

เพราะฉะนัน้ เม่ือดเูพียงเท่าน้ีก็จะต้องว่าการเปิดก๊อกน�า้เป็นเหตนุ�า้ไหลออกมาเป็นผล. 

แต่เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดก็ย่อมจะเห็นว่า เหตุผลที่มีน�้าประปาใช้นั้นมิใช่เพียง

เท่านัน้ จะต้องมเีหตผุลอืน่ ๆ สมัพนัธ์กนัอกีมากมาย จงึจะมนี�า้ประปาไหล เปิดก๊อก

เข้าน�้าก็ไหลออกมา. ดังจะพึงเห็นได้ว่าจะต้องมีการวางท่อประปา จะต้องมีที่ท�า 

น�้าประปาและจะต้องมีเครื่องท�าน�้าประปา เครื่องน�้าประปานั้นก็จะต้องมีสิ่งต่าง ๆ  

มาประกอบเป็นเหตเุป็นผลทีส่มัพนัธ์กนัอกีมากมายและจะต้องมนี�า้มาเพือ่ท�าน�า้ประปา 

และน�้าที่จะมีมานั้นก็จะต้องมีที่มาว่ามาจากไหน และจะเป็นน�้าขึ้นมาได้อย่างไร.  

เพราะฉะนั้น หากจะคิดค้นหาเหตุผล ก็จะพบเหตุผลที่โยงกันมามากมาย จนถึงเป็น

น�า้ประปาทีเ่มือ่เปิดก๊อกเข้ากไ็หลออกมาดงัทีใ่ช้กนัอยู.่ ไฟฟ้าทีใ่ช้กนัอยูน่ีก้เ็ช่นเดยีวกนั 

กจ็ะเห็นว่า เมือ่เปิดสวติซ์ขึน้ไฟกส็ว่าง เมือ่ปิดสวิตซ์ไฟกด็บั. เห็นเพยีงเท่านีก็้จะต้อง

ว่า การเปิดสวิตช์นั้นเป็นเหตุ ไฟสว่างก็เป็นผล ดับสวิตช์เป็นเหตุ ไฟดับก็เป็นผล ว่า

เพียงเท่าน้ี. แต่เม่ือพิจารณาดูก็จะเห็นว่ายังมีเหตุผลอีกมากมายกว่าจะเป็นไฟฟ้าขึ้น

มาใช้ได้. เช่นจะต้องมกีารวางสายไฟฟ้า จะต้องมเีครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า มสีิง่ท่ีมาประกอบ

เข้าต่าง ๆ เป็นเหตเุป็นผลทีส่มัพนัธ์กนัอกีมาก จนถงึเมือ่เปิดสวติช์ไฟกส็ว่าง ปิดสวติช์

ไฟก็ดับดังที่กล่าวมาแล้ว.
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ทรงพจิารณาโดยละเอยีด
ทั้งสายเกดิทุกข์และสายดับทุกข์

เพราะฉะนัน้ ในทางจติทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรสัรูก้เ็ช่นเดยีวกนั. เม่ือดเูพียงง่าย ๆ 

ก็จะเห็นว่า เมื่อมีเกิดก็มีแก่มีตายมีทุกข์มีโศกต่าง ๆ ดังที่เห็นกันอยู่ว่าทุกคนเกิดมา

ก็ต้องแก่ต้องตาย และในระหว่างที่ด�ารงชีวิตอยู่ก็ต้องมีทุกข์ต่าง ๆ มีโสกะปริเทวะ

เป็นต้น และคนโดยมากนั้นก็ไม่ค่อยค�านึงถึงเกิด ค�านึงถึงแต่แค่แก่ พร้อมทั้งเจ็บ 

และตาย และพยายามทีจ่ะไม่ให้แก่ไม่ให้เจบ็ไม่ให้ตาย โดยไม่ได้นกึถึงว่าจะต้องมีเกดิ

เป็นเหตุ. ทั้งที่ปรากฏอยู่อย่างชัดเจนว่ามาจากเกิดเป็นเบื้องต้น แต่ว่าโดยมากก็ไม่

นกึถงึว่าตวัชาตคืิอความเกิดน้ันเป็นเหต.ุ จบัเอาแค่จะแก้แก่แก้เจบ็แก้ตาย และแก้ทกุข์

สขุต่าง ๆ. ต้องการท่ีจะไม่ให้แก่ไม่ให้เจบ็ไม่ให้ตายไม่ให้ทุกข์ต่าง ๆ คอืหมายความว่า

ให้เกิดมานี่แหละ ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ เห็นว่าจะไม่สามารถจะแก้ไม่ให้แก่ ไม่ให้เจ็บ 

ไม่ให้ตาย ไม่ให้ทกุข์ต่าง ๆ ได้ กค็ดิเอาว่าจะต้องมีภพหน้า ชาตหิน้า ต้องไปเกดิเป็น

เทวดา เป็นพรหมเป็นต้น ซึง่จะด�ารงอยูต่ลอดไป ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย. เพราะฉะนัน้ 

จึงมีค�าเรียกเทวดาว่าอมรที่แปลว่าผู้ไม่ตาย. คนโดยมากก็คิดแก้กันอยู่เพียงเท่านี้  

แต่ก็ไม่สามารถจะแก้ให้ส�าเร็จได้.

พระพทุธเจ้าได้ตรสัรู้. เม่ือพระองค์ทรงเป็นพระโพธสัิตว์ยงัมไิด้ตรสัรู ้ยงัมไิด้

ทรงคิดจะเสด็จออกทรงผนวช ในพุทธประวัติก็แสดงว่า พระราชกุมารพระโพธิสัตว ์

ได้เสด็จประพาสทอดพระเนตรเห็นเทวทูต คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ  

กท็รงน้อมเข้ามาว่าพระองค์กจ็ะต้องเป็นเช่นนัน้. จงึท�าให้ทรงหน่ายในทกุข์ คือความแก่

ความเจ็บความตาย ก็ยังไม่ไปถึงชาติ และได้ทรงพอพระทัยในความเป็นสมณะ.  

ทรงเห็นว่าความเป็นสมณะน้ันมีโอกาสมีช่องว่างที่จะปฏิบัติเพื่อไม่ให้แก่ ไม่ให้เจ็บ  

ไม่ให้ตาย ไม่ให้ทกุข์ต่าง ๆ ได้. จงึมพีระหฤทยัน้อมไปในการบวช จนถึงได้เสดจ็ออก

ทรงผนวช และทรงเข้าศกึษาในส�านักของคณาจารย์เจ้าลทัธทิัง้สอง. แม้ท่านคณาจารย์

น้ันกคิ็ดแก้ในแค่น้ันอีกเหมอืนกนั คอืไม่ให้แก่ ไม่ให้เจบ็ ไม่ให้ตาย โดยท่ีจะต้องปฏบิตัิ

ทางฌานสมาบัติ ให้ไปเกิดเป็นพรหมก็โดยจะอยู่เป็นพรหมตลอดไป ไม่แก่ ไม่เจ็บ  

ไม่ตาย ซึง่พระโพธสิตัว์เมือ่ทรงพจิารณาแล้ว โดยทีท่รงปฏบัิตใินฌานสมาบตัเิพือ่ทีจ่ะ
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ไปเกิดเป็นพรหมน้ันได้เหมือนอย่างท่านอาจารย์ทั้ง ๒ แล้ว ก็ได้ทรงเห็นว่ายังไม ่

พ้นทุกข์.

ในตอนนี้ก็แสดงว่าได้ทรงพิจารณาเห็นเข้าไปถึงชาติคือความเกิดว่า เมื่อยังมี

ชาติคือความเกิดอยู่ ไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไร ไม่ว่าจะเกิดเป็นพรหม ก็จะต้องมีจุติคือ

ความเคลื่อน ซึ่งเท่ากับว่าเป็นความตาย.

เพราะฉะนั้น จึงได้เสด็จหลีกออกไปทรงค้นคว้าด้วยพระองค์เอง จนได้ตรัสรู้

ในปฏจิจสมุปบาทนี ้ทีท่รงแสดงสัง่สอน คอืทรงพจิารณาจบัทกุข์ต่าง ๆ มโีสกะปริเทวะ

เป็นต้นสบืขึน้ไป. กท็รงจับมรณะคอืความตาย จบัชรา จบัชาตคิอืความเกดิ จบัภพคอื

ความเป็น จับอุปาทาน จับตัณหา จับเวทนา จับผัสสะ จับอายตนะ จับนามรูป  

จับวิญญาณ จับสังขาร จนถึงจับอวิชชาได้ จับอาสวะได้ วิชชาคือความรู้ จึงบังเกิด 

แจ่มแจ้งข้ึนเป็นความตรสัรู้. เมือ่วชิชาบงัเกดิขึน้อวชิชากดั็บ เหมอืนอย่างเมือ่ความสว่าง

บงัเกดิขึน้ความมดืกด็บั. เมือ่อวชิชาดับกดั็บไปโดยล�าดับ คอืสังขาร วิญญาณ นามรปู 

อายตนะ ผสัสะ เวทนา ตณัหา อปุาทาน ภพ ชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะเป็นต้น. 

ทุกข์ทั้งสิ้นก็ดับไป.

ทรงก�าจัดมารและเสนาได้หมดสิ้น

เพราะฉะนั้น เมื่อพระองค์ทรงพิจารณาธรรมะที่ได้ตรัสรู้ คือสัจจะความจริง

ที่ได้ตรัสรู้ สายเกิด สายดับ และทั้งสายเกิดสายดับ จึงได้ทรงเปล่งอุทานข้ึนใน 

ปัจฉิมยามแห่งราตรี ดังที่ได้ยกมาแปลไว้แล้ว. ซ�้าอีกครั้งหนึ่งว่า 

เมือ่ใด ธรรมทัง้หลาย ปรากฏแก่พราหมณ์ ผู้มเีพยีรเพ่งอยู ่เมือ่นัน้ ความสงสยั

ของพราหมณ์นัน้ ย่อมสิน้ไป พราหมณ์น้ัน ก�าจัดมารและเสนา สถติอยูเ่หมือนอย่าง

ดวงอาทิตย์สถิตส่องสว่างอยู่ในนภากาศดั่งนี้.

มารนั้น แปลว่า ผู้ฆ่าผู้ท�าลาย. ในพุทธประวัติได้มีแสดงถึงมารท่ีแสดงว่า  

เป็นเทพชั้นหนึ่งอันเรียกว่าเทวบุตร. และเมื่อเป็นมารก็เรียกว่าเทวบุตรมาร เป็นเทพ
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ชั้นหน่ึงที่มาขัดขวางพระพุทธเจ้าตั้งแต่ในเบื้องต้น. ตั้งแต่ป้องกันมิให้ทรงผนวช  

และเมือ่ทรงผนวชแล้วกย็งัมาตามป้องกนัต่าง ๆ มิให้ตรสัรู.้ จนถึงในราตรทีีต่รสัรูน้ัน้

มารก็ได้มาป้องกันในข้ันสุดท้ายก็ยังมาป้องกันอย่างเต็มที่. แต่ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรง

ชนะมารได้ จึงได้ตรัสรู้.

นักธรรมะได้วจิารณ์กนัว่าอาจถอดความได้เป็นธรรมะ. มารทีม่าผจญพระพทุธเจ้า

นั้นก็คือ กิเลสมาร มารคือกิเลสซึ่งมีอวิชชาเป็นหัวหน้า. และเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้ใน

ปฏิจจสมุปบาท ธรรมะท่ีอาศัยกันบังเกิดขึ้น ทรงพิจารณาจับผลจับเหตุขึ้นไปจนถึง

อวิชชาอาสวะ วิชชาบังเกิดขึ้นแก่พระองค์อย่างเต็มที่ อวิชชาจึงดับ ที่ได้กล่าวแล้วว่า

เหมอืนอย่างเม่ือแสงสว่างบงัเกิดขึน้หรอืความสว่างบังเกดิขึน้ความมดืกด็บั. เพราะฉะนัน้ 

เมื่อวิชชาบังเกิดขึ้น อวิชชาก็ดับ. ก็เป็นอันว่าได้ทรงก�าจัดมารเสียได้ พร้อมทั้งเสนา 

ก็คือบรรดากิเลสท้ังหลายท่ีสืบเนื่องจากอวิชชา เช่นตัณหาอุปาทานหรือกิเลสตัณหา

ทั้งหลาย อย่างที่พูดกันว่ากิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดเป็นต้น คือบรรดากิเลสทั้งปวง

ซึ่งบังเกิดสืบเน่ืองมาจากอวิชชา. กิเลสทั้งปวงเหล่านั้นเรียกว่าเป็นเสนาของมาร.  

มารก็คืออวชิชา. กเิลสท่ีเกดิสบืเนือ่งจากอวชิชากค็อืเสนาของมารทัง้หมด. เพราะฉะนัน้ 

เมื่อดับอวิชชาซ่ึงเป็นตัวมารเสียได้ บรรดาเสนาก็พลอยดับไปหมด. แต่ก็ได้มีแสดง 

มารไว้ว่ามี ๕ อย่าง คือ 

ขันธมาร มารคือขันธ์ อันได้แก่นามรูปหรือสกนธ์กายอันนี้

กิเลสมาร มารคือกิเลส

อภิสังขารมาร มารคือความปรุงแต่ง อันได้แก่กรรมที่ประกอบกระท�า

มัจจุมาร มารคือความตาย

เทวบุตรมาร มารคือเทพบุตร.

ขนัธมาร นัน้กห็มายถงึขันธ์ ๕ รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ย่อเป็น

นามรูปหรือกายใจอันนี้ ได้ชื่อว่าเป็นมารแก่ผู้ท่ียึดถือ เป็นอุปาทานขันธ์ ขันธ์เป็นท่ี

ยึดถือ. และเมื่อมีความยึดถืออยู่ในขันธ์ ขันธ์ก็เป็นมารคือเป็นเครื่องท�าลายล้าง  

มิให้ปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงความสิ้นทุกข์ได้ เพื่อดับกิเลสและกองทุกข์ได้.
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กเิลสมาร มารคอืกเิลส เป็นมารกเ็พราะกเิลสเป็นผูฆ่้าเป็นผูท้�าลายล้างต่าง ๆ.

อภสิงัขารมาร มารคอือภสิงัขารอนัได้แก่กรรม กเ็พราะกรรมท่ีประกอบกระท�า

นั้นย่อมสืบเนื่องมาจากกิเลส. เพราะฉะนั้น จึงพลอยเป็นมารไปด้วย เพราะกรรมนั้น

เองก็เป็นเครื่องป้องกัน เป็นเครื่องท�าลายต่าง ๆ ได้.

มัจจุมาร มารคือความตาย ก็เพราะว่าความตายนั้นเป็นเครื่องท�าลายชีวิต 

ท�าให้ไม่มีโอกาสที่จะปฏิบัติสืบต่อไปได้.

เทวบุตรมาร มารคือเทพบุตร ก็หมายถึงเทวดาที่เป็นมารดังที่กล่าวมาแล้ว.

พระพุทธเจ้าได้ทรงก�าจัดมารและเสนาได้หมดส้ิน. ทรงสถิตอยู่เหมือนอย่าง

ดวงอาทิตย์สถิตส่องสว่างอยู่ในนภากาศ.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๒๘



ครั้งที่ ๔๓

สรุปสตปิัฏฐาน ๔

บัดน้ี จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. ในเบื้องต้น 

ก็ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวม

กายวาจาใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

สรุปสตปิัฏฐาน ๔

การปฏิบัติกรรมฐาน ผู้ปฏิบัติใช้หลักปฏิบัติใน สติปัฏฐาน เป็นส่วนใหญ่. 

และพระสูตรที่แสดงสติปัฏฐาน ซึ่งเป็นพระสูตรใหญ่ท่ีเรียกว่า มหาสติปัฏฐานสูตร 

ก็ได้ประมวลข้อกรรมฐานไว้เป็นอันมาก ซ่ึงได้ถือเป็นหลักในการอบรมกรรมฐานใน

ส�านกัน้ี. และส�าหรบัในพรรษากาลทีแ่ล้วมาจนถงึบดันี ้กไ็ด้ถอืหลกัสตปัิฏฐานดงักล่าว. 

แต่ว่าได้แสดงแทรกธรรมะจากพระสตูรต่าง ๆ ได้อธบิายธรรมะจากพระสูตรต่าง ๆ นัน้ 

มิได้แสดงอธิบายสติปัฏฐาน ๔ โดยตรง โดยพิสดาร. เพราะว่าได้เคยอธิบายไว้โดย

พสิดารและได้พมิพ์เป็นเล่มไว้ ผูต้้องการทราบอธบิายในสตปัิฏฐานโดยตรง กอ็าจทีจ่ะ

หาอ่านได้. และแม้ว่าธรรมะทีแ่สดงอธบิายแทรกเข้ามานัน้ จะเป็นธรรมะจากพระสูตรอืน่ 
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แต่กร็วมเข้าได้ในมหาสติปัฏฐานสตูรทัง้สิน้. ดงัเช่นทีไ่ด้ยกเอาข้อสัมมาทฏิฐคิวามเห็น

ชอบจากสัมมาทิฏฐิสูตรท่ีท่านพระสารีบุตรได้แสดง มาอธิบายติดต่อกันมากครั้ง  

จนจบกระแสความในสมัมาทิฏฐสิตูรนัน้ กร็วมเข้าได้ในมหาสตปัิฏฐานสูตรเช่นเดยีวกนั. 

เพราะในมหาสติปัฏฐานสูตรนั้น ก็ได้แสดงมรรคมีองค์แปดในหมวดอริยสัจจ์ ๔.  

มรรคมีองค์แปดนั้นก็มีสัมมาทิฏฐิเป็นข้อแรก. เพราะฉะนั้น เมื่อจับแสดงสัมมาทิฏฐ ิ

ก็เป็นอันว่าได้แสดงข้อธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน.

ในวันนี้จะได้แสดง สรุปสติปัฏฐาน ๔ ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ใน 

พระสตูรหนึง่. แต่ก่อนท่ีจะแสดง กข็อกล่าวให้ทราบว่า ข้อทีแ่สดงจากพระสตูรทีก่ล่าว

นี้มิได้ยกข้อต่าง ๆ ตรงกับมหาสติปัฏฐานสูตรทั้งหมด แต่เลือกหยิบยกมาทรงแสดง

และทรงแสดงในทางปัญญา และก็พึงทราบว่าแม้ในทางสมาธิก็ย่อมรวมอยู่ในแนว

เดียวกัน. สติปัฏฐานทั้ง ๔ นี้ที่จะแสดงในวันนี้ จึงอาจจะยากไปส�าหรับผู้ที่มาอยู่ใหม่ 

ผู้ที่เข้ามาใหม่. แต่ว่าให้ถือว่าเป็นการแสดงสรุปในคราวสุดท้ายของพรรษากาลที่แล้ว. 

เมือ่เริม่แสดงใหม่เมือ่เข้าพรรษานีแ้ล้วจงึจะได้แสดงตัง้ต้น ซึง่เป็นข้อทีจ่ะฟังได้ง่ายขึน้.

สตปิัฏฐาน ๔ ในมหาสตปิัฏฐานสูตร

สติปัฏฐาน ๔ ก็คือ ตั้งสติคือความระลึกได้หรือความระลึกรู้ไว้ ในกาย  

ในเวทนา ในจิต และ ในธรรม. ในมหาสติปัฏฐานสูตรได้รวบรวม

ข้อทีพึ่งพิจารณาในกายไว้ กค็อืข้อว่าด้วยลมหายใจเข้าออก ข้อว่าด้วยอริยิาบถ

ทั้งสี่ ยืน เดิน นั่ง นอน ข้อว่าด้วยสัมปชัญญะ ความรู้ตัวในความเยื้องกรายอิริยาบถ

ทั้งสี่นี้และอิริยาบถประกอบทั้งหลาย ข้อว่าด้วยกายนี้จ�าแนกออกเป็นอาการทั้งหลาย 

ม ีผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้น ข้อว่าด้วยธาตส่ีุ ดนิ น�า้ ไฟ ลม ข้อว่าด้วยป่าช้าเก้า 

คือพจิารณาศพทีเ่ขาทิง้ไว้ในป่าช้า แยกออกเป็น ๙ ข้อ ตัง้ต้นแต่ศพทีต่ายแล้ววันหนึง่

สองวันสามวันเป็นต้นไปจนถึงเป็นกระดูกผุป่น.
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ตัง้สติพิจารณาเวทนา ก็คือตัง้สตกิ�าหนดเวทนา ความรูเ้ป็นสุขเป็นทกุข์ หรอื

เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ทั้งที่เป็นสามิสคือมีกิเลสเป็นเครื่องล่อให้เกิดขึ้น ทั้งที่เป็น

นิรามิสคือไม่มีกิเลสเป็นเครื่องล่อหรือเป็นเครื่องน�าให้เกิดขึ้น.

ตัง้สตพิิจารณาจิต ก็คือต้ังสติก�าหนดดจูติใจนี ้ทีม่รีาคะ ความตดิใจยนิดหีรอื

ปราศจากราคะ ความตดิใจยนิดี ท่ีมีโทสะหรอืปราศจากโทสะ ท่ีมโีมหะความหลง หรอื

ปราศจากโมหะความหลง เป็นต้น

ต้ังสติพิจารณาธรรม ก็คือต้ังจิตก�าหนดดูธรรมะทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นในจิต. 

ตั้งต้นแต่

ก�าหนดดนูวิรณ์ทัง้ห้า คอืกเิลสทีเ่ป็นเครือ่งกัน้จติ บงัเกดิขึน้กลุม้รมุจติ มกีามฉนัท์ 

ความพอใจรักใคร่อยู่ในกาม พยาบาท ความมุ่งร้ายปองร้าย เป็นต้น.

ก�าหนดดูขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

ก�าหนดดูความเกิดของขันธ์ ๕ ความดับของขันธ์ ๕

ตั้งสติก�าหนดดูอายตนะภายในทั้ง ๖ ที่รับอายตนะภายนอกทั้ง ๖.

อายตนะภายในภายนอกที่รับกัน ก็คือตากับรูปที่ประจวบกัน หูกับเสียงที่

ประจวบกัน จมูกกับกลิ่นท่ีประจวบกัน ลิ้นกับรสที่ประจวบกัน กายและส่ิงถูกต้อง 

ทางกายที่ประจวบกัน มโนคือใจกับธรรมะคือเรื่องราวที่ประจวบกัน เกิดสังโยชน์คือ

ความผูกใจ. และก็ให้รู้จักความเกิดของสังโยชน์ ความดับของสังโยชน์ และสังโยชน ์

ที่ดับแล้วจะไม่เกิดขึ้น

ต้ังสติก�าหนดดูโพชฌงค์ทั้ง ๗ มีสติโพชฌงค์ องค์แห่งความรู ้คือสติ  

ธรรมวิจยโพชฌงค์ องค์แห่งความรู้คือธรรมวิจัย ความเลือกเฟ้นธรรมเป็นต้น.

ตัง้สตกิ�าหนดดอูริยสจัจ์ทัง้ ๔ คือทกุข์ เหตเุกดิทกุข์ ความดับทกุข์ ทางปฏิบตัิ

ให้ถึงความดับทุกข์

กร็วมเป็นต้ังสติในกาย ในเวทนา ในจติ ในธรรม ทีต่รสัไว้ในมหาสติปัฏฐานสตูร.
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สตปิัฏฐาน ๔ ในบางพระสูตร

และได้ตรัสสรุปไว้ในพระสูตรอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งได้ตรัสอธิบายวิธีปฏิบัติตั้งสต ิ

ในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม. รวมความเข้ามาว่าให้ปฏิบัติ

ตั้งสติ คือความระลึกได้ ความกําหนดได้ในกาย ก็คือใน ปฐวีกาย กายที่

เป็นส่วนดิน อาโปกาย กายท่ีเป็นส่วนน�้า เตโชกาย กายที่เป็นส่วนไฟ วาโยกาย  

กายที่เป็นส่วนลม เกสากาย กายที่เป็นส่วนผม โลมากาย กายที่เป็นส่วนขน ฉวิกาย  

กายที่เป็นส่วนผิว จมฺมกาย กายที่เป็นส่วนหนัง มงฺสกาย กายท่ีเป็นส่วนเนื้อ  

นหารูกาย กายที่เป็นส่วนเส้นเอ็น อฏฺฐิกาย กายที่เป็นส่วนกระดูก อฏฺฐิมิญฺชกาย 

กายที่เป็นส่วนเยื่อในกระดูก.

ตั้งสติกําหนดเวทนา ก็คือ ในสุขเวทนา เวทนาความรู้ที่เป็นสุข ทุกขเวทนา 

ความรู้ที่เป็นทุกข์ อทุกขมสุขเวทนา เวทนาที่มิใช่สุขมิใช่ทุกข์. ตั้งสติก�าหนดเวทนาที่

เกดิทาง สมัผสัทางตา เวทนาทีเ่กดิจาก สมัผสัทางห ูเวทนาทีเ่กดิจาก สมัผัสทางจมกู 

เวทนาที่เกิดจาก สัมผัสทางลิ้น เวทนาที่เกิดจาก สัมผัสทางกาย เวทนาท่ีเกิดจาก 

สัมผัสทางมโนคือใจ.

ตั้งสติกําหนดจิตใจ ก็คือก�าหนดดูจิตที่มีราคะคือความติดใจยินดี หรือที่

ปราศจากราคะคือความติดใจยินดี จิตที่มีโทสะหรือจิตที่ปราศจากโทสะ จิตที่มีโมหะ 

หรือจิตที่ปราศจากโมหะ จิตที่ฟุ้งซ่านหรือจิตที่หดหู่ จิตที่ถึงความใหญ่ด้วยเมตตา

ภาวนาสมาธิเป็นต้นหรือจิตที่ไม่ถึงความใหญ่ จิตที่ยิ่งคือยิ่งด้วยสมาธิปัญญาวิมุตต ิ

หลุดพ้น หรือจิตที่ไม่ยิ่ง จิตที่มีสมาธิหรือจิตท่ีไม่มีสมาธิ จิตท่ีหลุดพ้นหรือจิตท่ีไม่ 

หลุดพ้น.

ตั้งสติกําหนดดูธรรม คือธรรมะที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลหรือที่เป็นกลาง ๆ 

ต่าง ๆ อันนอกไปจากข้อที่กล่าวแล้วในกายในเวทนาและในจิตทั้งสามข้างต้น.
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ทางปฏบิัติสตปิัฏฐาน

และได้ตรสั ทางปฏิบตั ิเพือ่อะไรหรอืโดยวธิอีย่างไรไว้ว่า ในการปฏบิตัต้ัิงสติ

ดังกล่าวนั้น ก็ให้ปฏิบัติพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม ทั้งหมด.

โดยเป็นอนิจจะ คือไม่เท่ียง เป็นสิง่ทีเ่กดิดบัมใิช่โดยนจิจะ คอืเป็นของเทีย่ง.

โดยเป็นทกุข์ คอืเป็นสิง่ทีต้่องแปรปรวนเปลีย่นแปลง ไม่ตัง้อยู่คงที ่มิใช่โดย

เป็นสุข.

โดยเป็นอนัตตา มิใช่ตัวตน มิใช่เป็นเรามิใช่เป็นของเรา ไม่ใช่โดยอัตตา คือ

โดยเป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นของเรา.

มีความหน่าย มิใช่มีความเพลิดเพลิน

มีความคลายความติดใจ มิใช่ติดใจ

มีความดับ คือดับตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากของใจ มิใช่ก่อตัณหา

มีความสละวาง มิใช่มีความยึดถือ.

การปฏิบัติตั้งสติก็โดยวิธีดังที่กล่าวมานี้ เพื่อให้เห็นว่าไม่เที่ยง ต้องเกิดดับ 

เป็นทุกข์ ต้องมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลง เป็นอนัตตามิใช่ตัวเราของเรา และ 

เบ่ือหน่ายไม่เพลิดเพลิน เพื่อคลายความติดใจ มิใช่ติดใจ เพื่อดับตัณหาดับทุกข์  

มิใช่ก่อให้เกิดตัณหา ก่อทุกข์ เพื่อปล่อยวางมิใช่เพื่อยึดถือ.

วธิปีฏบิัตสิตปิัฏฐานคอืภาวนา

และได้ตรัสสอนถึง วิธีปฏิบัติ ว่าการปฏิบัติน้ันเรียกว่า ภาวนา ท่ีแปลว่า 

ท�าให้เกดิขึน้ ท�าให้มขีึน้. และภาวนานัน้จะท�าอย่างไร กไ็ด้ตรสัสอนเอาไว้อกีว่า ภาวนา

อันหมายถึงปฏิบัตินั้น ก็คือปฏิบัติท�าสติความระลึกได้ หรือความก�าหนดท�าญาณ 

ความหยั่งรู้ ที่เป็นตัวปัญญาให้บังเกิดขึ้นให้มีข้ึนทันในธรรมะท่ีเกิดขึ้นในเวลานั้น  
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โดยไม่ให้พลาดไม่ให้ล่วงเลยเผลอเรอในธรรมะทีบ่งัเกดิขึน้ในเวลานัน้ ยกตวัอย่างเช่น

ว่า เมื่อตั้งจิตก�าหนดดูกาย เช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออก ก็หมายถึงว่าก�าหนด 

ลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่บังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน ดังเช่นก�าหนดลมหายใจเข้า 

ลมหายใจออกที่บังเกิดอยู่ในบัดนี้ หายใจเข้าในบัดนี้ ก็มีสติ มีญาณก�าหนดรู้ หายใจ

ออกในบัดนี้ ก็มีสติ มีญาณก�าหนดรู้ มิใช่ว่าเผลอ หายใจเข้าหายใจออกอยู่ในบัดนี้ 

แต่ว่าจิตมิได้ก�าหนดหรือก�าหนดไม่ทัน จึงไม่มีสติ ไม่มีญาณอยู่ในลมหายใจเข้าลม

หายใจออกนั้น เพราะว่าเผลอสติ หรือว่าจิตไม่ตั้งก�าหนด ไม่ตั้งเพื่อที่จะรู้.

หน้าที่ของภาวนา

ฉะนั้น หน้าที่ของภาวนา คือการปฏิบัติประการแรก ก็คือ

ก�าหนดให้มสีต ิให้มปัีญญาหรอืญาณ ก�าหนดทนัต่อธรรมะทีเ่กดิข้ึนในเวลานัน้ 

นี่เป็นหน้าที่ของภาวนา ประการหนึ่ง.

และให้รวมอินทรีย์ทั้งหลายมาปฏิบัติกิจคือหน้าที่พร้อมกัน. ได้แก่รวมตา  

หู จมูก ลิ้น กาย และมนะคือใจ ให้มาปฏิบัติหน้าที่ก�าหนดอยู่ในธรรมะที่เกิดขึ้นอยู่

ในเวลานั้น สุดแต่ว่าจะยกเอาข้อไหน กายข้อไหน เวทนาข้อไหน จิตข้อไหน ธรรมะ

ข้อไหนขึ้นมา ก็ให้ทั้งตา ทั้งหู ทั้งจมูก ทั้งลิ้น ทั้งกาย ทั้งมนะคือใจ มาปฏิบัติหน้าที่

ก�าหนดรู้พร้อมกัน. ไม่ใช่ว่าท้ังหกนี้จะแยกย้ายกันไปท�างานท�าหน้าที่ต่าง ๆ กัน  

ตาไปดูเสียทางหนึ่ง หูไปฟังเสียทางหนึ่ง จมูก ลิ้น กาย มนะคือใจไปเสียทางหนึ่ง ๆ 

ต้องรวมกัน. กล่าวย่อก็คือว่าต้องรวมกายใจนี้ท้ังหมดเข้ามาเป็นอันเดียวกัน. นี่เป็น

หน้าที่ของภาวนา ประการที่สอง.

และน�าความเพียรพยายามปฏิบัติ โดยเริ่มด�าเนิน และก้าวหน้าไปจนบรรลุ

ถึงเป้าหมายบรรลุถึงความส�าเร็จ. เป็นสติเป็นญาณก�าหนดรู้อยู่ในธรรมะที่เกิดขึ้นอยู่

ในเวลานั้นคือในกายในเวทนาในจิตในธรรมที่ก�าหนดนั้น. นี่เป็นหน้าที่ของภาวนาเป็น 

ประการที่สาม.
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และใช้ความเพยีรปฏิบตัส้ิองเสพอยูใ่นข้อปฏบิตันิีเ้นอืง ๆ เสมอ ๆ ให้สม�า่เสมอ 

ไม่ทอดทิ้ง. และความส้องเสพนี้ก็หมายความว่า ให้รับเอาข้อที่ปฏิบัตินี้เข้าไปให้ถึงใจ 

ให้ตั้งอยู่ในใจ. เหมือนอย่างบริโภคอาหาร ส้องเสพอาหาร บริโภคอาหารก็ให้น�าเข้า

ปากเคีย้วกลนืเข้าไปให้เข้าถงึในท้อง เพือ่ย่อยไปเลีย้งร่างกาย. ในการปฏิบตักิเ็ช่นเดียวกนั 

ต้องรับเอาข้อที่ปฏิบัติกรรมฐานท่ีปฏิบัติ ให้เข้าไปถึงใจ เหมือนอย่างบริโภคอาหาร

เข้าไปย่อยเลี้ยงร่างกายให้ร่างกายอิ่มเอิบ ก็ส้องเสพเอาข้อที่ปฏิบัตินี้เข้าไปให้ถึงใจให้

ใจอิม่เอบิเป็นปีตเิป็นสขุขึน้ เป็นผลท่ีได้รบั. ดัง่น้ีเป็นหน้าท่ีของภาวนาเป็น ประการทีส่ี่ 

ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้.

ก็เป็นอันว่าจบสรุปในสติปัฏฐาน.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๘
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ตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๙๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖ และค�าสัง่ส�านกันายกรฐัมนตรี 

ที่ ๔๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งท่ีปรึกษาและกรรมการ  

รองประธานกรรมการ และกรรมการ ในคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖  

เพิ่มเติมซึ่งคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฯ มีอ�านาจหน้าท่ีในการแต่งตั้งคณะกรรมการ  

คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�างานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามท่ีเห็น 

สมควร นั้น

คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖ ในคราวประชมุครัง้ที ่๑/๒๕๕๖ 

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ดังนั้น อาศัยอ�านาจหน้าท่ีตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี และมติที่ประชุม 

คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฯ ดังกล่าว จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดท�าหนังสือท่ี

ระลกึและจดหมายเหตุ งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยมีองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

 ๑.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานกรรมการ

 ๑.๒ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการ

 ๑.๓ ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี กรรมการ

ค�ำสั่งคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรจัดงำนฉลองพระชันษำ

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ๑๐๐ ปี ๓ ตุลำคม ๒๕๕๖

ที่ ๔/๒๕๕๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท�ำหนังสือที่ระลึกและจดหมำยเหตุ งำนฉลองพระชันษำ ๑๐๐ ปี

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ๓ ตุลำคม ๒๕๕๖



 ๑.๔ ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการ

 ๑.๕  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรรมการ

 ๑.๖  ผู้อ�านวยการส�านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ กรรมการ

   ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี 

 ๑.๗  นางสายไหม จบกลศึก กรรมการ

 ๑.๘  นางสาวทรงสรรค์ นิลก�าแหง กรรมการ

 ๑.๙  นายประสพโชค อ่อนกอ กรรมการ

 ๑.๑๐ ผู้แทนวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการ

 ๑.๑๑ อธิบดีกรมศิลปากร กรรมการและ

    เลขานุการ

 ๑.๑๒ ผู้อ�านวยการส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  กรรมการ

   กรมศิลปากร และผู้ช่วยเลขานุการ

 ๑.๑๓ ผู้อ�านวยการส�านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรรมการ

   กรมศิลปากร และผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อ�ำนำจหน้ำที่

 ๒.๑  ด�าเนินการจัดท�าหนังสอืทีร่ะลึกและจดหมายเหตใุห้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย

 ๒.๒ ก�าหนดหลักเกณฑ์และพิจารณากลั่นกรองหนังสือที่ระลึกของหน่วยงาน 

  ที่เสนอขอร่วมจัดท�า

 ๒.๓ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท�างานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามท่ี 

  เห็นสมควร

 ๒.๔ รายงานผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฯ เพื่อทราบ

 ๒.๕ ด�าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖


