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ก ถ า มุ ข

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เคยรับสั่ง 

เล่าให้ฟังว่า คร้ังหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระด�าริว่า  

การแสดงพระธรรมเทศนาหรืออบรมกรรมฐานของเจ้าพระคุณสมเด็จ

พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีช่วงว่าง

ระหว่างประโยค นานเหลือเกิน ฟังเทปแล้วไม่ทันพระทัย พระองค์จึง

ลองตัดช่วงว่างระหว่างประโยคออกให้หมด แต่พอกลับมาฟังแบบไม่มี

ช่วงว่างตามเดิมอีกครั้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่า ยิ่งฟังไม่ 

รู้เร่ือง ต้องกลับไปฟังแบบไม่ตัดต่อเหมือนเดิม ถึงได้อรรถรสของ 

พระธรรมที่ทรงแสดง

ในท�านองเดยีวกนั พลต�ารวจเอกวสษิฐ เดชกญุชร อดตีนายต�ารวจ

ราชส�านกัประจ�าราชองครักษ์ เคยเล่าให้ฟังเหมอืนกนัว่า “คร้ังหนึง่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเทปบันทึกเสียง

ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา 

สังฆปริณายก เมื่อได้รับพระราชทานแล้ว  ก็รับมาเปิดฟัง  แต่ฟังได้ไม่

ยาวนัก ก็เลิกฟัง  ถึงแม้ว่าวันนี้ถ้าใครมีโอกาสเปิดฟังก็จะรู้สึกเหมือน 

ผม เพราะว่าพระธรรมเทศนาในเจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ ทรงประณตีในเรือ่ง

การใช้ถ้อยค�า แต่ละประโยคที่ออกมา แม้จะเป็นการพูดปากเปล่า   



ก็จะสมบูรณ์เรียบร้อยน�าไปพิมพ์เป็นหนังสือได้เลย ไม่ต้องไปขัดเกลา

หรือแต่งใหม่ทั้งนั้น พระองค์ทรงประณีตมาก เพราะฉะนั้น เวลา 

พระองค์เทศน์ ทรงเทศน์ช้า คนฟังท่ีใจร้อนกจ็ะรู้สกึขาดเป็นห้วง ๆ แล้ว

ในที่สุดคนฟังใจร้อน อย่างผมนี่ก็เลิก ไม่ฟังเลย แต่ต่อมามีอยู่วันหนึ่ง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งถามผมถึงเทปม้วนนั้นว่า ฟังเทป 

สมเด็จญาณฯ หรือยัง  ครั้นผมจะกราบบังคมทูลโกหกก็กลัวพระองค์

จะทรงจับได้ ก็เลยต้องกราบบังคมทูลตามตรงว่า เอาไปฟังแล้ว  ยังฟัง

ไม่จบ เลยเก็บไว้ก่อน พระองค์ทรงรับสั่งถามว่าท�าไมถึงเก็บ ผมก็ 

กราบบังคมทูลตามตรงว่าเจ้าพระคุณสมเด็จฯ พูดช้า เป็นห้วง ๆ  

ตอน ๆ เลยไม่ได้ฟัง เก็บไว้ก่อน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง 

ชี้หน้าผม  แล้วรับสั่งว่า ฟังไม่เป็น คิดไปก่อนใช่มั้ยว่า ท่านจะพูดว่า 

อย่างนั้นอย่างนี้  แล้วพอท่านไม่ได้พูดว่าอย่างนั้น เราก็เลยเบื่อ ใช่หรือ

เปล่า ซ่ึงก็เป็นความจริงตามที่ทรงรับสั่ง ผมได้แต่นั่งประนมมืออยู่ 

อย่างนั้น พระองค์เลยรับสั่งต่อว่า ไปฟังใหม่ แล้วอย่าคิดไปก่อน  

ให้หยุดพร้อม ๆ กับสมเด็จฯ ท่านหยุดแค่ไหน ก็หยุดแค่นั้น คอยจน

ท่านเร่ิมประโยคใหม่ ค่อยฟังท่านต่อ ผมกลับไปฟัง คราวนี้ฟังจนจบ 

ทั้งม้วน จริงอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวรับสั่ง เป็นเทป 

พระธรรมเทศนาในสมเด็จพระสังฆราชที่ดีที่สุดม้วนหนึ่ง”

จากเกร็ดการฟังพระธรรมท่ีเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงแสดงหรือ

อบรมท้ังสองเร่ืองนี้ แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการแสดงพระธรรมของ

พระองค์นั้น มีลักษณะเฉพาะ ท่ีดูเหมือนว่าจะยาก เพราะมีช่วงเงียบ

ระหว่างประโยคยาวเกนิไป แต่เมือ่มกีารถอดเทปบนัทึกเสยีงทีท่รงอบรม



มาพิมพ์เป็นหนังสือพระนิพนธ์ น่าจะง่ายต่อการอ่านศึกษาอบรม  

เพราะไม่มีช่วงว่างระหว่างประโยคเหมือนฟังเทปบันทึกเสียง พออ่าน 

เข้าจริง ๆ ปรากฏว่า คนส่วนหนึ่งสะท้อนว่า พระนิพนธ์ของเจ้าพระคุณ 

สมเดจ็ฯ อ่านยาก มคี�าบาลเียอะ อธิบายลุม่ลกึเกนิไป แต่มอีีกกลุ่มหนึง่

บอกว่า เป็นสุดยอดของหนังสือทางพระพุทธศาสนา ท่ีทั้งอ่านง่ายและ 

ก่อให้เกิดความแจ่มแจ้งในอรรถรสของพระธรรมอย่างแท้จริง ทั้งนี้อาจ

เป็นที่ว่าการอ่านพระนิพนธ์ของพระองค์นั้น คงเหมือนกันกับการฟัง 

การอบรมจากเทปหรือฟังอยู่เฉพาะพระพักตร์ คือต้องค่อย ๆ อ่าน  

และคิดตาม ไม่ใช่อ่านให้จบเล่ม แต่ต้องอ่านให้เข้าใจพระประสงค์ว่า

ต้องการให้ผูอ่้านเข้าใจอะไรเป็นประเดน็ ๆ ไป ฉะนัน้ หนงัสอืพระนพินธ์

ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชส่วนใหญ่ มิใช่เป็นหนังสือประเภท

ต้องอ่านให้จบ แต่เป็นการย่อยในแต่ละส่วนแต่ละบท เป็นหนังสือท่ีจะ

เลือกอ่านหน้าไหนก็ได้ อ่านเมื่อใดก็จะได้ความแจ่มแจ้งในเร่ืองนั้น ๆ 

เมื่อนั้น

พระนิพนธ์เ ร่ือง สัมมาทิฏฐิ ตามพระเถราธิบายของท่าน 

พระสารีบุตรเถระ เป็นพระนพินธ์เร่ืองหนึง่ ท่ีทรงกลัน่ออกมาจากพระทยั 

ทรงสอนเป็นมุขปาฐะ ในรูปแบบบทอบรมจิตตภาวนาที่พระองค์อบรม

เป็นประจ�าอาทิตย์ละ ๒ วัน (วันธรรมสวนะกับหลังวันธรรมสวนะ) แก่

พระสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหารและพุทธศาสนิกชนทั่วไป ที่ชั้น ๒ ตึก สว 

ธรรมนิเวศ วัดบวรนิเวศวิหาร ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ 

ถึง ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ รวม ๔๒ ครั้ง ต่อมามีการถอดเทป 

แล้วพมิพ์เผยแพร่เมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๘ ต่อมา พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว



ทรงพบว่า ยังมีข้อบกพร่องอยู่ จึงทรงพระกรุณาตรวจทานต้นฉบับใหม่ 

ด้วยพระองค์เอง แล้วพระราชทานมาท่ีเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เพื่อพิมพ ์

ขึน้ใหม่พร้อมทัง้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ส�าหรับการพมิพ์

ด้วย 

เนื้อหาของพระนิพนธ์นี้ แม้ชื่อว่า สัมมาทิฏฐิ แต่เจ้าพระคุณ 

สมเดจ็ฯ ได้ทรงอธิบายให้เหน็ว่า ความจริง สมัมาทิฏฐ ิเป็นกญุแจส�าคญั

ที่จะไขไปสู่ขุมทรัพย์ของพระพุทธศาสนา แม้โดยธรรม สัมมาทิฏฐิ  

เป็นองค์แรกของมรรคมีองค์ ๘ ก็จริง แต่ทรงโยงให้เห็นว่า สัมมาทิฏฐิ 

กค็อื หัวใจของพระพทุธศาสนานัน่เอง ได้ทรงอธิบายให้เหน็ว่า พระพทุธ-

ศาสนาอีกนัยหนึ่งก็คือ สัมมาทิฏฐิศาสนา หรือศาสนาแห่งสัมมาทิฏฐิ

นั่นเอง

พระนิพนธ์เรื่อง สัมมาทิฏฐิ นี้ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้บรรยาย

ตามหลกั สมัมาทฏิฐสิตูร ทีม่มีาในพระไตรปิฎกเล่มท่ี ๑๒ พระสตุตนัตปิฎก 

มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตั้งแต่ข้อท่ี ๑๑๐-๑๓๐ ซ่ึงเป็นเร่ืองราว 

ที่ เกิดขึ้นเมื่อพระสารีบุตรเรียกประชุมภิกษุท้ังหมดที่พ�านักอยู ่ใน 

พระวิหารเชตวัน นครสาวัตถี แล้วมาสนทนากันว่า อย่างไรเรียกว่า  

สมัมาทิฏฐ ิแล้วพระสารีบุตรเถระกไ็ด้อรรถาธิบายเร่ืองนีใ้ห้ภกิษุทัง้หลาย

ฟัง ในรูปแบบถาม-ตอบ ที่เป็นค�าถามหลัก ๆ อยู่ ๑๕ เรื่อง เป็นความ

รู้เกีย่วกบักศุลและอกศุล อาหาร ความจริง ชรา มรณะ ชาติ ภพ อปุาทาน 

ตัณหา เวทนา ผัสสะ อายตนะ นามรูป วิญญาณ สังขาร อวิชชา และ 

อาสวะ 



ในการอบรมจิตตภาวนา ภายใต้หัวข้อ สัมมาทิฏฐิ เจ้าพระคุณ 

สมเด็จฯ ได้ย่อยสัมมาทิฏฐิสูตรดังกล่าวให้เกิดความเข้าใจง่าย และ

สามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจ�าวัน ทรงโยงให้เห็นว่า หลักธรรมทุกข้อ

เกีย่วโยงซ่ึงกนัและกนั เมือ่มคีวามเข้าใจท่ีลกึซ้ึงในพระธรรมจะเห็นได้ว่า 

หัวใจของพระพุทธศาสนาอยู่ที่ สัมมาทิฏฐิ นั่นเอง มีอยู่หลายเร่ืองท่ี 

เจ้าพระคุณสมเด็จ ฯ ทรงอรรถาธิบายให้เห็นเป็นภาพ จนแม้ผู้มีปัญญา

น้อยก็สามารถเข้าถึงพระธรรมได้โดยง่าย จะขอยกตัวอย่างบางเร่ืองมา

กล่าว ณ ที่นี้ 

๑. ตัณหา คอืความทีก่ระเสอืกกระสน ไม่หยดุอยูก่บัที ่เคล่ือนท่ี  

 ทรงอธิบายว่า เป็นธรรมชาติของสิง่มชีวีติ และเป็นค�าเดยีวกนั 

 กับค�าว่า สัตว์ที่เรียกว่า ตสา ที่แปลว่าเคลื่อนที่ได้ กับสัตว์ 

 จ�าพวกที่ว่า ถาวรา ที่แปลว่า อยู่กับที่ คือถาวรเคลื่อนท่ี 

 ไม่ได้ แต่ในความหมายนั้นครอบคลุมทั้งร่างกาย และจิตใจ  

 ที่ทะยานอยาก ดิ้นรน กวัดแกว่ง กระสับกระส่าย

๒. นาม ตามรูปศัพท์เป็นค�าเดียวกันกับ นมะ หรือ นโม ที ่

 แปลว่า น้อม ในความหมายว่าเป็นอาการของจิตใจที่น้อม 

 ออกไปรู้อามรณ์คอืเร่ืองท้ังหลาย เช่นเดยีวกนักบักริิยาทีบ่รุุษ 

 นอนหลับต่ืนข้ึนเพราะเสียงมะม่วงหล่น ก็เอื้อมมือออกไป 

 ยื่นมือออกไปจับผลมะม่วง อาการท่ีเอื้อมมือหรือยื่นแขน 

 ออกไป นั่นก็คืออาการที่จิตน้อมออกไปรับอารมณ์นั่นเอง



๓. รูป ที่รู้จักกัน เช่น รูปร่างหน้าตา รูปกาย ตามศัพท์แปลว่า  

 ช�ารุด สิ่งใดย่อมช�ารุด สิ่งนั้นชื่อว่ารูป 

๔. กาลเวลาเป็นเคร่ืองมือที่จะท�าให้เกิดความเข้าใจในอริยสัจจ์  

 ๔ ได้มากขึน้หรือได้ง่ายขึน้ เพราะสิง่ปรงุแต่งทัง้หลายในโลก  

 มีนัยตามกาลเวลา ส่วนกาลเวลานั้นย่อมควบคู่กันไปกับ 

 ไตรลักษณ์ ฉะนั้น ความเป็นไตรลักษณ์ย่อมมี ก็เพราะม ี

 กาลเวลา คือมีอดีต มีอนาคต มีปัจจุบัน

๕. ความแตกต่างระหว่างความรู้กับความรู้จริง คนเราได้อาศัย 

 ความรู้ทางตา ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางมนะคือใจ คือ 

 คิดเองเออเองกันอยู่ดั่งนี้เป็นพื้น ซ่ึงไม่ใช่เป็นความรู้จริง  

 แต่ความรู้จริงนั้นต้องอาศัยตาหูเหล่านี้แหละ แต่ก็ต้องมา 

 พินิจพิจารณา ที่เรียกว่าดูแล้วก็ต้องมาคิด คิดแล้วก็ต้องมา 

 ปฏิบัติมากระท�าต่าง ๆ จึงจะเป็นตัวปัญญา คือความรู้จริง 

 ขึ้นในทุก ๆ สิ่ง

๖. ข้ออธิบายเพิ่มเติมของท่านพระสารีบุตรในพระสูตรนี้ คือ 

 ท่านได้แสดงข้ออาสวะ เพ่ิมเติมจากหลักปฏิจจสมุปบาทท่ี 

 พระพทุธเจ้าทรงแสดงไว้ ในหลกัปฏจิจสมปุบาทนัน้ทีส่ดุแค่ 

 อวิชชา แต่ท่านพระสารีบุตรยังได้แสดงต่อไปว่า เหตุให้เกิด 

 อวชิชากค็อือาสวะ เพราะอาสวะเกดิอวชิชาจึงเกดิ แต่ต่อจาก 

 นั้นท่านก็แสดงกลับไปอีกว่า อาสวะเกิดก็เพราะอวิชชา คือ 

 เพราะอวิชชาเกิดอาสวะจึงเกิด 



๗. กาย แปลว่า ประชุม ส่วนทั้งหลายที่มาประชุมกันเป็นกายนี้ 

 มีธรรมชาติแตกท�าลาย จึงต้องปรุงแต่งอยู่เสมอ หยุดความ 

 เป็นสังขารคือหยุดปรุงแต่งเมื่อใด กายก็แตกท�าลายเมื่อนั้น  

 เพราะฉะนั้น จึงได้ตรัสยกเอา ลมอัสสาสะ (เข้า) ปัสสาสะ  

 (ออก) ข้ึนมาว่าเป็นตัวกายสังขาร เคร่ืองปรุงแต่งกาย ใน 

 ท�านองเดียวกัน วิตก วิจาร คือความตรึก ความตรอง  

 จึงเป็นเคร่ืองปรุงวาจา ท่ีเรียกว่า วจีสังขาร สัญญา คือ 

 ความจ�าได้หมายรู้ เวทนาคือความรู้ เป็นเคร่ืองปรุงจิต  

 ที่เรียกว่า จิตตสังขาร

๘. ความรู้ในอริยสัจจ์ต้องเป็นความรู้ ๕ ระดับ ได้ทรงอธิบาย 

 ว่าความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้มีอยู่ ๕ ระดับด้วยกัน คือ  

 ๑. จักษุ  คอืดวงตา เป็นความรู้ระดบัรู้เหน็ ผ่านอายตนะ  

 ๒. ญาณ  คือความหยั่งรู้ เป็นความรู้ระดับความเข้าใจ  

 ๓. ปัญญา คือความรู ้รอบ เป ็นความรู ้ระดับทุกมิติ  

 ๔. วิชชา  คือความรู้จริง เป็นความรู้ระดับละได้ และ  

 ๕. อาโลก  คือความสว่าง หรือความรู้ระดับรู้แจ้ง (รู้เห็น  

   รู้เข้าใจ รู้รอบ รู้จริง และรู้แจ้ง) 

จากข้อความเหล่านี้ จะเห็นได้ว่า เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงย่อย

ค�าธรรมะท่ีเป็นภาษาบาลี ให้ผู้อ่านได้เข้าใจแจ่มแจ้ง และโยงให้เห็น 

เป็นภาพว่า ธรรมะแต่ละข้อท�างานในใจเราอย่างไร 



อนึง่ สิง่ท่ีน่าศกึษาอย่างหนึง่ในการศกึษาพระสตูรในพระไตรปิฎก

ก็คือ การเปรียบเทียบพระสูตรเดียวกันในแหล่งที่มาหลายแห่ง เช่น 

พระไตรปิฎกฉบับจนี หรือฉบับมหายาน ในขณะทีส่มัมาทฏิฐสิตูรปรากฏ

ในมัชฌิมนิกาย ของพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี แต่มีปรากฏอยู่ใน 

มัธยามาคม และสัมยุกตาคม ของพระไตรปิฎกฉบับภาษาจีน เมื่อท�า 

การศกึษาเปรียบเทียบพบว่า ในพระไตรปิฎกบาลแีละจีนมคีวามแตกต่าง

กันในการเรียงล�าดับหัวข้อธรรมดังนี้ 

พระไตรปิฎกจีน	 พระไตรปิฎกบาลี

กุศล/อกุศล  กุศล/อกุศล

อาหาร อาหาร

อาสวะ อริยสัจจ์ ๔

อริยสัจจ์ ๔ ชรา ถึง สังขาร

ชรา ถึง สังขาร อวิชชา

 อาสวะ   

จากการเรียงล�าดับข้อธรรมในพระไตรปิฎกบาลี แสดงให้เห็น 

ชัดว่า ท�าอย่างไรจึงจะได้มาซึ่งสัมมาทิฏฐิ ด้วยการละราคะ โทสะ และ

ลดอหงัการ มมงัการ อย่างไร เมือ่ท�าลายซ่ึงอวชิชาและอาสวะลงได้ กจ็ะ

สามารถดบัทกุข์ได้ เนือ้หาดงักล่าวไม่ชดัเจนในสมัมาทิฏฐสิตูร ท่ีมมีาใน

พระไตรปิฎกฉบับจีน 

ในท�านองเดยีวกนัอกีประเดน็หนึง่ทีม่กีารน�าเสนอทีแ่ตกต่างกนัใน

พระไตรปิฎกภาษาบาลีกับภาษาจีนก็คือ การอธิบายหลักอริยสัจจ์ ๔  



ตามหลกับาล ีมกัเสนอในรูปแบบทีคุ่น้เคย คอื ทุกข์ สมทุยั นโิรธ มรรค 

แต่ในคัมภีร์ สัมยุกตาคมะของภาษาจีน แปลต่างออกไปโดยเฉพาะข้อ 

๒ กับ ๓ กล่าวคือ ๑. ทุกข์ ๒. สมุทัย ๓. ทักษะในการท�าความเข้าใจ

การดับทุกข์ และ ๔. ทักษะในการท�าความเข้าใจเมื่อทุกข์ดับแล้วและ

ทุกข์ไม่ก�าเริบอีก

เนือ้หาตามหลกัพระพทุธศาสนา สมัมาทิฏฐ ิเป็นศพัท์ทีค่รอบคลุม

ความหมายที่กว้าง เช่น ตามพระสูตรต่าง ๆ มีความหมายว่า เป็นความ

เข้าใจ เป็นประสบการณ์เฉพาะตนในอริยสัจจ์ ๔ และมรรคมีองค์ ๘  

ที่ด�ารงอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์ แสดงถึงหลักอิทัปปัจจยตา ที่อาศัย 

ซ่ึงกันและกัน เป็นกฎแห่งเหตุและผล เป็น สุญญตา มีลักษณะของ

ธรรมชาติแห่งความจริง เป็นปัญญา เป็นความรู้ เป็นวิปัสสนาที่น�าไปสู่

การตรัสรู้ สมัมาทฏิฐ ิเป็นเคร่ืองก�าหนดว่า จะรับรู้และปฏบิตัติอบอย่างไร

ในทุกเรื่อง เป็นเครื่องส่งเสริมให้ด�ารงอยู่ด้วยพรหมวิหารธรรม อยู่ด้วย

สังวรธรรม อยู่ด้วยสมาธิ อยู่อย่างมีสติ ปัญญา และอยู่ด้วยการละ

อุปาทาน เป็นการเห็นแจ้งในขันธ์ห้า นอกจากนั้น สัมมาทิฏฐิ ยังเป็น 

พื้นฐานของหลักมัชฌิมาปฏิปทา ท่ีปฏิบัติทาง กาย วาจา และใจ เพื่อ 

มุ่งสู่การตรัสรู้ รู้แจ้ง เห็นชัด ซึ่งสัจจธรรม 

สรุป จะเห็นได้ว่า สัมมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบ เห็นในอริยสัจจ์

ทั้ง ๔ เมื่อเข้าใจถูกต้องสามารถท�าให้เกิดความเข้าใจในค�าส่ังสอนของ

พระพทุธศาสนาและก่อให้เกดิความสขุเป็นพืน้ฐาน และในขณะเดยีวกนั

กส็ามารถปฏบัิตไิปถงึการดบัทกุข์ได้อย่างสิน้เชงิ เพราะฉะนัน้ สัมมาทิฏฐิ

เองสามารถท�าความเข้าใจได้ในสองระดบั คอืระดบัความคดิ ความเข้าใจ 



และระดับความรู้ ความรู้แจ้ง บนพื้นฐานของประสบการณ์ สัมมาทิฏฐิ

ระดับความรู้แจ้ง คือการเห็นความจริงจากประสบการณ์โดยตรงของ

ตนเอง แต่ท้ังนี้การมีประสบการณ์ที่ถูกต้องก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจและ

การรับรู้ที่ถูกต้องเป็นพื้นฐาน ถ้าจะเปรียบสัมมาทิฏฐิระดับความคิด  

ความเข้าใจเหมอืนฝ่ามอื มอืทีจ่บัความจริงด้วยความคดิ เป็นสมัมาทิฏฐิ

ระดบัความคดิ ส่วนสมัมาทิฏฐริะดบัความจริง อาจเปรียบเสมอืนดวงตา 

เป็นดวงตาแห่งปัญญา ท่ีมองเห็นทะลุสิ่งต่าง ๆ ตามความมีอยู่ของ

ธรรมชาติของสิ่งนั้น ๆ

ในนามของคณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือในการพระศพสมเด็จ

พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก ขออนโุมทนา

อ�านวยพร ผูร่้วมบ�าเพญ็การกศุลด้วยการพมิพ์พระนพินธ์ในเจ้าพระคณุ

สมเด็จฯ เพื่อแจกเป็นธรรมทาน และได้ตั้งใจบ�าเพ็ญกุศลอุทิศถวาย 

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ-

ปริณายกในคร้ังนี ้อ�านวยให้ทกุท่านมคีวามเจริญรุ่งเรืองในการประพฤติ

ปฏบิตัธิรรมให้ยิง่ขึน้ ๆ ดงัท่ีใจปรารถนา ขอให้ทุกท่านประสบจตรุพธิพร

และประสบสันติสุขในธรรมทั่วกันตลอดไป

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ 

พฤษภาคม ๒๕๕๗   



พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ-

บพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ทรง 

พระราชปรารภว่า สมเดจ็พระญาณสงัวร เจ้าอาวาสวดับวรนเิวศวหิาร 

จะเจริญชนมายุครบ ๖ รอบนักษัตร ในวันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช 

๒๕๒๘ นี้ เป็นโอกาสอันควรยิ่งท่ีจะได้ทรงร่วมบ�าเพ็ญพระราชกุศล 

ในการฉลองชนมายุที่จะมีขึ้นในวาระนั้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือท่ีประกอบด้วยสาระประโยชน์ 

อันเกี่ยวด้วยวัดบวรนิเวศวิหารและสมเด็จพระญาณสังวรขึ้น ๓ เล่ม 

คือต�านานวัดบวรนิเวศวิหาร เล่มหนึ่ง ศิลปกรรมวัดบวรนิเวศวิหาร 

เล่มหนึ่ง กับเรื่องสัมมาทิฏฐิ อีกเล่มหนึ่ง ส�าหรับทรงถวายเป็นเครื่อง

บชูาพระคณุสมเดจ็พระญาณสงัวรทีไ่ด้เมตตากรุณาเกือ้กลูในสรรพกจิ

ส่วนพระองค์เป็นอันมากตลอดมาเป็นนิจและเฉลิมเกียรติคุณที่ได้

ปฏบิตับิ�าเพญ็กรณยีกจิเป็นอเนกปริยาย เพือ่ประโยชน์และความเจริญ

มั่งคงแห่งพระศาสนา ทั้งเพื่อความผาสุกสวัสดีของบุคคลทุกเพศ 

ทุกวัยทุกภูมิปัญญาโดยเสมอหน้ากัน

พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๘



ค ำ น ำ 
(ใ น ก า ร พิ ม พ์ ค รั้ ง แ ร ก)

หนังสือเรื่อง “สัมมาทิฏฐิ	 ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารี-

บุตรเถระ”	 นี้รวบรวมจากการแสดงธรรมของสมเด็จพระญาณสังวร 

(เจริญ สุวัฑฒนมหาเถระ) ในการปฏิบัติอบรมจิต ทุกวันธรรมสวนะ

และวันหลังวันธรรมสวนะ ณ ตึก สว วัดบวรนิเวศวิหาร ระหว่าง 

เดือนตุลาคม ๒๕๒๗ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๒๘ รวม ๔๒ คร้ัง  

ซ่ึงท่านแสดงโดยมุขปาฐะทุกคร้ัง และ ดร.เสาวนีย์ จักรพิทักษ์  

บันทึกถอดจากแถบบันทึกเสียงเรียบเรียงเป็นต้นฉบับถวายให้ท่าน

ตรวจแก้เติมหัวข้อเป็นตอน ๆ ไป

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงพระราชด�าริว่า พระธรรมเทศนา

ชุดนี้นอกจากจะแสดงข้อธรรมะส�าคัญ ๆ อันเป็นแก่นค�าสอนของ

พระพุทธศาสนาแล้ว ยังแสดงให้ประจักษ์ถึงปรีชาญาณอันกว้างขวาง

ล�้าลึกของพระสารีบุตรเถระในการอธิบายธรรมะนี้อีกประการหนึ่ง 

และประการที่สาม สมเด็จพระญาณสังวร (สุวัฑฒนมหาเถระ) ได้น�า

พระเถราธิบายแห่งพระอัครสาวกองค์นั้นมาอธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติม

ให้พอเหมาะพอดแีก่ความรู้ความคดิของคนในยคุปัจจุบัน ให้เข้าใจได้

โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมพมิพ์



ขึ้นเป็นเล่มสมุดส�าหรับพระราชทานในงานฉลองชนมายุ ๖ รอบของ

สมเด็จพระญาณสังวร (สุวัฑฒนมหาเถระ) เพื่อบูชาเฉลิมเกียรติคุณ 

และเพ่ือเผยแผ่สารธรรมในพระพุทธศาสนาให้แพร่หลาย ทรงหวัง 

พระราชหฤทยัว่าผู้ท่ีได้รับพระราชทานไปอ่านไปศกึษาจักได้รับประโยชน์

คือความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องแน่ชัดในธรรมที่มีแสดงอยู่ทั้งนั้น 

โดยทั่วกัน

ส�านักราชเลขาธิการ

วันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๘



ค ำ น ำ 
(ใ น ก า ร พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๒)

เร่ือง “สมัมาทิฏฐ	ิตามพระเถราธบิายของท่านพระสารีบุตรเถระ”	

นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมให้จัดพิมพ์ขึ้นคร้ังแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ พระราชทาน

ถวายสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก 

ขณะเมือ่ทรงด�ารงสมณศกัดิท์ี ่สมเดจ็พระญาณสงัวร เนือ่งในวโรกาส

ทรงบ�าเพ็ญพระกศุลฉลองพระชนมายคุรบ ๖ รอบ เมือ่วนัที ่๓ ตลุาคม 

พ.ศ. ๒๕๒๘ ดังความแจ้งในพระราชปรารภและค�าน�าในการพิมพ์ 

ครั้งนั้นแล้ว

หลังจากพิมพ์คร้ังแรกแล้ว ยังไม่มีการจัดพิมพ์ขึ้นใหม่อีก  

ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้ทรงมพีระราชปรารภกบัสมเดจ็

พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราชสกลมหาสงัฆปริณายก ถงึหนงัสอื

สัมมาทิฏฐิฉบับพิมพ์คร้ังแรกว่ายังมีท่ีบกพร่องอยู่หลายแห่ง ได้ทรง

พระราชอตุสาหะตรวจทานต้นฉบับใหม่ตลอดท้ังเร่ือง แล้วพระราชทาน

มาที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เพื่อจัดพิมพ์ขึ้นใหม่

อีกคร้ังหนึ่ง พร้อมท้ังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

พระราชทานพระราชทรัพย์ส�าหรับการพิมพ์ครั้งนี้ด้วย



ในการจัดพมิพ์คร้ังนี ้สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช 

ได้ทรงแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค�า ข้อความ ในบางเร่ืองบางตอนบ้าง  

เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

อนึ่ง ได้มีผู้มาแสดงความประสงค์ท่ีมหามกุฏราชวิทยาลัยฯ  

ใคร่จะได้หนงัสอืเร่ืองนี ้ฉะนัน้ ในการท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมให้จัดพมิพ์เร่ืองสมัมาทิฏฐิขึน้ใหม่อกีคร้ังหนึง่ มหามกฏุราช

วิทยาลัยฯ จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสมทบจัดพิมพ ์

ขึน้อกีส่วนหนึง่ส�าหรับจัดจ�าหน่ายเป็นการเผยแผ่แก่ประชาชนผู้สนใจ

ทั่วไป

มหามกุฏราชวิทยาลัย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์

๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๕





วันท่ี ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา สมเด็จพระญาณสังวร  

วัดบวรนิเวศวิหาร เป็น สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก นับเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙  

แห่งกรุงรัตนโกสนิทร์ ลถุงึปี พ.ศ. ๒๕๕๖ นบัเป็นสมเดจ็พระสงัฆราช 

ที่ทรงด�ารงต�าแหน่งยาวนานกว่าสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใด ๆ  

ในอดีตที่ผ่านมา คือ ๒๔ ปี

พ ร ะ ป ร ะ วั ติ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก
(สุวฑฺฒนมหาเถร เจริญ คชวัตร)



วันท่ี ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นวันคล้ายวันประสูติของ 

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา 

สังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ ๑๐๐ พรรษาบริบูรณ์ นับเป็น 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ท่ีเจริญพระชนมายุ 

ยิ่งยืนนานกว่าสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใด ๆ ในอดีตท่ีผ่านมา  

ทั้งทรงด�ารงต�าแหน่งต่าง ๆ ทางคณะสงฆ์ยาวนานกว่าพระองค ์

อื่น ๆ คือ ทรงด�ารงต�าแหน่งเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ๒๕ ปี  

ทรงด�ารงต�าแหน่งเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ๕๒ ปี นับเป็น 

บุญบารมีในทางปรหิตปฏิบัติของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช  

ซึ่งยากที่จะมีเป็นสาธารณะแก่บุคคลทั่วไป



สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา 

สังฆปริณายก มีพระนามเดิมว่า เจริญ นามสกุล คชวัตร ทรงมี 

พระชาติภูมิ ณ จังหวัดกาญจนบุรี ประสูติเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม  

พ.ศ. ๒๔๕๖ ทรงบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อพระชนมายุ ๑๔ พรรษา 

ณ วัดเทวสังฆาราม กาญจนบุรี แล้วเข้ามาอยู่ศึกษาพระปริยัติธรรม 

ณ วดับวรนเิวศวิหาร จนพระชนมายคุรบอปุสมบท และทรงอปุสมบท 

ณ วัดบวรนิเวศวิหารเมื่อวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๖ โดย

สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงวชริญาณวงศ์ ทรงเป็นพระอปัุชฌาย์ 

ได้ประทับอยู่ศึกษา ณ วัดบวรนิเวศวิหารตลอดมา จนกระทั่งสอบได้

เป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค เมื่อพ.ศ. ๒๔๘๔

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงด�ารงสมณศักดิ์มาโดย 

ล�าดับดังนี้ ทรงเป็นพระราชาคณะช้ันสามัญ พระราชาคณะชั้นราช  

และพระราชาคณะช้ันเทพ ในราชทินนามที่ พระโศภนคณาภรณ์  

ทรงเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมท่ี พระธรรมวราภรณ์ ทรงเป็น 

พระราชาคณะชั้นเจ้าคณะรองท่ี พระสาสนโสภณ ทรงเป็นสมเด็จ 

พระราชาคณะที่ สมเด็จพระญาณสังวร และทรงได้รับพระราชทาน

สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช ในราชทินนามท่ี สมเด็จพระญาณ-

สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงเป็นผู้ใคร่ในการศึกษา 

ทรงมพีระอธัยาศยัใฝ่รู้ใฝ่เรียนมาตัง้แต่ทรงเป็นพระเปรียญ โดยเฉพาะ

ในด้านภาษา ทรงศึกษาภาษาต่าง ๆ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน 

จีน และ สันสกฤต จนสามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี กระทั่ง  



เจ้าพระคณุสมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงวชริญาณวงศ์ พระอปัุชฌาย์

ทรงเห็นว่า จะเพลินในการศึกษามากไป วันหนึ่งทรงเตือนว่า  

ควรท�ากรรมฐานเสียบ้าง เป็นเหตุให้พระองค์ทรงเร่ิมท�ากรรมฐาน 

มาแต่บัดนั้น และท�าตลอดมาอย่างต่อเนื่อง จึงทรงเป็นพระมหาเถระ

ที่ทรงภูมิธรรม ทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติ

เจ ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงศึกษาหาความรู ้

สมัยใหมอ่ยูเ่สมอ เป็นเหตใุห้ทรงมทีศันะกว้างขวาง ทนัต่อเหตกุารณ์

บ้านเมอืง ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการสัง่สอนและเผยแผ่พระพทุธศาสนา

เป็นอย่างมาก และทรงนิพนธ์หนังสือทางพระพุทธศาสนาได้อย่าง 

สมสมัย เหมาะแก่บุคคลและสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน และทรง 

สั่งสอนพระพุทธศาสนาทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ในด้านการศึกษา ได้ทรงมีพระด�าริทางการศึกษาที่กว้างไกล  

ทรงมีส่วนร่วมในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรก 

ของไทย คือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมาแต่ต้น ทรงริเริ่ม 

ให้มีส�านักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศขึ้นเป็นคร้ังแรก  

เพือ่ฝึกอบรมพระธรรมทูตไทย ท่ีจะไปปฏบัิติศาสนกจิในต่างประเทศ

ทรงเป็นพระมหาเถระไทยรูปแรก ทีไ่ด้ด�าเนนิงานพระธรรมทตู

ในต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยเร่ิมจากทรงเป็นประธาน 

กรรมการอ�านวยการส�านักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ 

เป็นรูปแรก เสด็จไปเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเปิดวัดไทยแห่งแรกใน 

ทวีปยุโรป คือวัดพุทธปทีป ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร  



ทรงน�าพระพุทธศาสนาเถรวาทไปสู่ทวีปออสเตรเลียเป็นคร้ังแรก  

โดยการสร้างวัดพุทธรังษีขึ้น ณ นครซิดนีย์ ทรงให้ก�าเนิดคณะสงฆ์

เถรวาทข้ึนในประเทศอินโดนีเซีย ทรงช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนา 

เถรวาทในประเทศเนปาล โดยเสดจ็ไปให้การบรรพชาแก่ ศากยะกลุบตุร

ในประเทศเนปาลเป็นคร้ังแรก ท�าให้ประเพณีการบวชฟื้นตัวขึ้น 

อีกครั้งหนึ่งในเนปาลยุคปัจจุบัน ทรงอุปถัมภ์การสร้างวัดแคโรไลนา-

พุทธจักรวนาราม สหรัฐอเมริกา ทรงเจริญศาสนไมตรีกับองค ์

ดาไลลามะ กระท่ังเป็นท่ีทรงคุ ้นเคยและได้วิสาสะกันหลายคร้ัง 

และทรงเป็นพระประมขุแห่งศาสนจักรพระองค์แรกท่ีได้รับทลูเชญิให้

เสดจ็เยอืนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการในประวัตศิาสตร์

จีน





เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงเป็นนักวิชาการและ 

นกัวเิคราะห์ธรรมตามหลกัการของพระพทุธศาสนา ทีเ่รียกว่า ธัมมวจิยะ 

เพื่อแสดงให้เห็นว่า พุทธธรรมนั้นสามารถประยุกต์ใช้กับกิจกรรม 

ของชีวิตได้ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูงสุด ทรงมี

ผลงานด้านพระนพินธ์ท้ังทีเ่ป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษจ�านวนกว่า 

๑๐๐ เรื่องประกอบด้วยพระนิพนธ์แสดงค�าสอนทางพระพุทธศาสนา

ทั้งระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง รวมถึงความเรียงเชิงศาสนคดี

อีกจ�านวนมาก ซ่ึงล้วนมีคุณค่าควรแก่การศึกษา สถาบันการศึกษา 

ของชาติหลายแห่งตระหนักถึงพระปรีชาสามารถและคุณค่าแห่งงาน

พระนพินธ์ ตลอดถงึพระกรณยีกจิทีท่รงปฏบิติั จึงได้ทูลถวายปริญญา

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เป็นการเทิดพระเกียรติหลายสาขา รวม ๑๓ 

มหาวิทยาลัย

นอกจากพระกรณียกิจตามหน้าที่ต�าแหน่งแล้ว ยังได้ทรง 

ปฏิบัติหน้าที่พิเศษ อันมีความส�าคัญยิ่งอีกหลายวาระ กล่าวคือ  

ทรงเป็นพระอภิบาลในพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว  

รัชกาลปัจจุบัน เมื่อครั้งทรงพระผนวช เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ พร้อมทั้ง

ทรงถวายความรู้ในพระธรรมวินัย ตลอดระยะเวลาแห่งการทรง 

พระผนวช ทรงเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ ในสมเด็จพระบรม- 

โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อคร้ัง 

ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๑



เจ้าพระคณุสมเดจ็พระญาณสงัวร ไม่เพยีงแค่สร้างศาสนธรรม 

คือค�าสอนมอบไว้เป็นมรดกธรรมแก่พุทธศาสนิกชน และแก่โลก 

เท่านั้น แต่ยังได้ทรงสร้างวัตถุธรรมอันน�าสุขประโยชน์สู่ประชาชน 

ทั่วไป มอบไว้เป็นมรดกของแผ่นดินอีกเป็นจ�านวนมาก อาทิ  

วัดญาณสังวราราม ชลบุรี วัดรัชดาภิเษก กาญจนบุรี วัดวังพุไทร 

เพชรบุรี วัดล้านนาญาณสังวราราม เชียงใหม่ พระบรมธาตุเจดีย ์

ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคี รี เชียงราย โรงพยาบาลสมเด็จ 

พระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรี ตึกสกลมหาสังฆปริณายก  

ในโรงพยาบาลและโรงเรียนในถิ่นธุรกันดาร ๑๙ แห่ง โรงพยาบาล 



สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ท่ี ๑๙ ท่าม่วง กาญจนบุรี ตึกวชิร- 

ญาณวงศ์ ตึกวชิรญาณสามัคคีพยาบาร ตึก ภปร ในโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรี 

และวัดไทยในต่างประเทศอีกหลายแห่ง

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงด�ารงต�าแหน่งหน้าท่ี 

ส�าคัญทางการคณะสงฆ์ในด้านต่าง ๆ มาเป็นล�าดับ เป็นเหตุให้ทรง 

ปฏิบัติพระกรณียกิจเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนา ประเทศชาติ และ 

ประชาชน เป็นอเนกประการ นับได้ว่าทรงเป็นพระมหาเถระที ่

ทรงเพียบพร้อมด้วยอัตตสมบัติและปรหิตปฏิบัติ และทรงเป็น 

ครุฐานียบุคคลของชาติ ทั้งในด้านพุทธจักรและอาณาจักร

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงเป็นท่ีเคารพสักการะ

ตลอดไปถึงพุทธศาสนิกชนในนานาประเทศ ด้วยเหตุนี้ ทางรัฐบาล

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จึงได้ทูลถวายต�าแหน่ง อภิธชมหา 

รัฐคุ รุ  อันเป ็นสมณศักดิ์สูงสุดแห่งคณะสงฆ์เมียนมาร ์  เมื่อ  

พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีประชุมผู้น�าสูงสุดแห่งพุทธศาสนาโลก เมื่อ  

พ.ศ. ๒๕๕๕ ได ้ทูลถวายต�าแหน่ง “พระประมุขสูงสุดแห่ง 

พระพุทธศาสนาโลก”

ถึง พ.ศ. ๒๕๔๓ พระสุขภาพของเจ ้าพระคุณสมเด็จ 

พระญาณสังวรถดถอยลง เนื่องจากทรงเจริญพระชนมายุมากขึ้น  

ไม่อ�านวยให้ทรงปฏิบัติพระศาสนกิจต่าง ๆ ได้โดยสะดวก จึงเสด็จ 



เข้าประทบัรักษาพระองค์ ณ ตึกวชริญาณสามคัคพียาบาร โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ในช่วงแรก ๆ ยังเสด็จกลับไปประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็น 

ระยะ ๆ คร้ังละ ๓ - ๔ วัน และเสด็จไปสดับพระปาติโมกข์ ณ  

พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ทุกวันธรรมสวนะเดือนเพ็ญและ 

เดือนดับ กระท่ังพระสุขภาพไม่อ�านวย คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา

พยาบาลจึงกราบทูลให้งดการเสด็จไปสดับพระปาติโมกข์ดังกล่าว  

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมา

ถงึวันท่ี ๑๓ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ พระอาการประชวรโดยทัว่ไป

ทรุดลง คณะแพทย์จึงได้ถวายการผ่าตัดพระอันตะ (ล�าไส้) และ 

พระอันตคุณ (ล�าไส้น้อย) หลังการผ่าตัด ทรงมีพระอาการทั่วไป 

เป็นที่พอใจของคณะแพทย์ ถึงวันท่ี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

เร่ิมมีพระอาการความดันพระโลหิตลดลง แต่มีการกระเต้ืองขึ้นเป็น

ระยะ ๆ กระท่ังถึงวันท่ี ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ความดัน 

พระโลหิตลดลงถึง ๒๐ และคงตัวอยู่ระยะหนึ่ง ถึงเวลา ๑๙.๓๐ น. 

ความดันพระโลหิตลงถึง ๐ ในทันทีทันใด

คณะแพทย์ได้ออกแถลงการณ์ในเวลาต่อมาว่า เจ้าพระคุณ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

สิ้นพระชนม์ด้วยการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต เมื่อวันท่ี ๒๔  

ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๓๐ น. สริิพระชนมายไุด้ ๑๐๐ พรรษา

กับ ๒๑ วัน



วันที่  ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได ้ เชิญพระศพจาก 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มายังพระต�าหนักเพ็ชร  

วัดบวรนิเวศวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์มาถวายน�้าสรงพระศพ ณ  

พระต�าหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร แล้วเชิญพระศพประดิษฐาน 

ในพระโกศกุดั่นใหญ่ ประดิษฐานภายใต้เศวตฉัตร ๓ ชั้น บน 

พระแท่นแว่นฟ้าปิดทองประดับกระจก แวดล้อมด้วยฉัตรเคร่ืองสูง  

๓ คู่ ประดับพุ่มตาดทองดอกไม้แจกัน และเทียนไฟฟ้ารายรอบ 

พระโกศบนพระแท่นแว่นฟ้าทั้งสองชั้น 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมถวายพระศพ ท้ังกลางวันและ 

กลางคืน พร้อมทั้งมีประโคมย�่ายามถวายพระศพ เป็นเวลา ๗ วัน  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ บ�าเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (๓๐ -  

๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) ปัญญาสมวาร (๑๑ - ๑๒ ธันวาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๖) และสตมวาร (๓๐ - ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗)  

ถวายพระศพตามราชประเพณีโดยล�าดับ

นับแต่ได้เชิญพระศพประดิษฐาน ณ พระต�าหนักเพ็ชร 

วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันท่ี ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมา  

ได้มีพระบรมวงศานุวงศ์ ผู้น�าประเทศ ทูตานุทูตประเทศต่าง ๆ  

และองค์กรศาสนา พร้อมท้ังพุทธศาสนิกชน ท้ังภายในประเทศและ

ต่างประเทศ มาถวายสักการะเคารพพระศพอย่างเนืองแน่นอย่าง 

มิเคยปรากฏมาก่อน อาทิ 



คณะทูตานุทูตกว่า ๒๓ ประเทศ มาร่วมในการบ�าเพ็ญ 

พระราชกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

พระราชกศุลปัญญาสมวาร (๕๐ วนั) วนัที ่๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

และ พระราชกศุลสตมวาร (๑๐๐ วนั) วนัท่ี ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

พระราชทานพระศพเจ้าพระคุณสมเด็จฯ 

วนัที ่๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ส�านกัวาตกินัโดยสภาประมขุ

บาทหลวงโรมันคาธอลิกแห่งประเทศไทย ได้ประกอบพิธีมิสซาถวาย

พระกุศลแด่พระศพเจ้าพระคุณสมเด็จฯ

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะสงฆ์แห่งนิกาย 

เนนบุตซึซู แห่งประเทศญ่ีปุ่น ได้ประกอบพิธีสวดถวายพระกุศล 

แด่พระศพเจ้าพระคุณสมเด็จฯ

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ฯพณฯ เชอร์ริง ต็อปเกย์  

นายกรัฐมนตรีแห่ประเทศภูฏาน พร้อมด้วยภริยาและคณะได้มา 

ถวายสักการะเคารพพระศพเจ้าพระคุณสมเด็จฯ

วันท่ี ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ พระมหาคณาจารย์จีน 

ธรรมสมาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย พร้อมด้วยคณะสงฆ์จีน  

ได้ประกอบพิธีกงเต็กน้อมถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ

วันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ พระมหาคณานัมธรรม- 

ปัญญาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่อนมันกิาย พร้อมด้วยคณะสงฆ์อนมันกิาย  

ได้ประกอบพิธีกงเต็กน้อมถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ



วันท่ี ๑๗ - ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รัฐบาลอินเดีย  

โดย รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ประเทศอินเดีย และ ฯพณฯ  

เอกอคัรราชทตูอนิเดยีประจ�าประเทศไทย ได้ประกอบพธีิวชัรยานบชูา 

ถวายพระกุศลแด่พระศพเจ้าพระคุณสมเด็จฯ อย่างเต็มรูปแบบตาม

ลัทธิวัชรยานแห่งทิเบต

วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะสังฆเถรวาทแห่ง 

อินโดนีเซีย พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนอินโดนีเซียจ�านวนกว่า  

๑๐๐ คน ได้บ�าเพ็ญกุศลถวายพระศพเจ้าพระคุณสมเด็จฯ

นอกจากนี้ ยังได้มีผู้น�าองค์กรทางศาสนาในประเทศต่าง ๆ  

ส่งสารแสดงความอาลัย เนื่องในการสิ้นพระชนม์ของเจ้าพระคุณ 

สมเด็จฯ จ� านวนมาก อาทิ  องค ์ทะไลลามะ พระสังฆราช  

พระสังฆนายก องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรพุทธศาสนา 

จากนานาประเทศ

กล่าวได้ว ่า เจ ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงด�ารงอยู่ในฐานะพระสังฆ-

บิดรของพุทธบริษัททั่วโลกโดยแท้





ส า ร บั ญ

ครั้งที่ ๑  ปัญญาในธรรม ๑

	 ปัญญาในธรรมคือสัมมาทิฏฐิ	 ๑

	 รู้จักอกุศล	 รู้จักอกุศลมูล	 ๒

	 รู้จักกุศล	 รู้จักกุศลมูล	 ๔

	 สุตะ	จินตา	ภาวนา	 ๕

	 กัลยาณมิตร	และโยนิโสมนสิการ	 ๖

	 สัมมาทิฏฐิน�ามาซึ่งความสิ้นทุกข์	 ๘

	 ญาณทัสสนะ	 ๘

ครั้งที่ ๒  อาหาร ๔ ๑๒

	 รู้จักอาหาร	 ๑๓

	 หนึ่ง	 	 อาหารของกายหรือรูปธรรม	 ๑๓	

	 สอง	 	 อาหารของนามธรรม	 ๑๔

	 สาม	 	 อาหารของกรรม	 ๑๘	

	 สี่	 	 อาหารของนามรูป	 ๑๙

	 รู้จักอาหารสมุทัยคือตัณหา	 ๒๑



	 รู้จักอาหารนิโรธ	 ๒๒

	 รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาหาร	 ๒๒

	 ดับภพดับชาติเมื่อดับตัณหา	 ๒๓

ครั้งที่ ๓  ความรู้จักอริยสัจจ์ ๔ ๒๕

	 อริยสัจจ์	๔	 เป็นที่รวมของกุศลธรรม	 ๒๖	

	 รู้จักทุกข์	 ๒๗

	 รู้จักทุกขสมุทัย	 ๒๘

	 รู้จักทุกขนิโรธ	 ๒๘

	 รู้จักมรรค	 ๒๙

	 อธิบายอริยสัจจ์เพิ่มเติม	 ๒๙	

	 กิจในอริยสัจจ์	 ๓๐	

	 อาศัยศรัทธาและปัญญา	 ๓๑

	 บุรุษบุคคล	๔	จ�าพวก	 ๓๓

ครั้งที่ ๔  ความรู้จักอริยสัจจ์ ๔ (ต่อ) ๓๗

	 ละความยึดถือในขันธ์	๕	 ๓๘

	 รู้วัฏฏะของกิเลส	กรรม	วิบาก	 ๓๙

	 ตัดวัฏฏะด้วยการดับตัณหา	 ๔๒

	 หัดดูให้รู้จักทุกข์ว่าเป็นทุกข์	 ๔๓

	 รู้ว่าทุกข์คือสังขารสิ่งผสมปรุงแต่ง	 ๔๖

	 รู้จักลักษณะของสังขาร	 ๔๖

	 รู้ว่าทุกข์คอืวปิริณามะ	ความแปรปรวนเปลีย่นแปลง	 ๔๗

	 ธรรมจักษุ	ดวงตาเห็นธรรม	 ๔๗



ครั้งที่ ๕  ความรู้จักชรามรณะ ๔๙

	 พระเถราธิบายเรื่องชรามรณะ	 ๕๐

	 พิจารณาให้รู้จักชรามรณะ	 ในสายโซ่ของสังสารวัฏ	 ๕๑

	 รู้จักความแก่ที่ปกปิดและความแก่ที่ไม่ปกปิด	 ๕๔

	 รู้จักความตายที่ปกปิดและความตายที่ไม่ปกปิด	 ๕๗

ครั้งที่ ๖  ความรู้จักชาติความเกิด ๖๐

	 ความหมายของชาติความเกิด	 ๖๑

	 มีชรามรณะเพราะมีชาติ	 ๖๔

	 มีชาติเพราะมีภพ	 ๖๕

	 ทรงหาทางปฏิบัติเพื่อดับชาติ	 ๖๖	

ครั้งที่ ๗  ความรู้จักภพ ๖๙

	 รู้จักภพ	๓	 ๗๐

	 ภพ	๒	 ในปฏิจจสมุปบาท	 ๗๑

	 กรรมหรือการที่กระท�าเกิดจากใจ	 ๗๒

	 กรรมภพ	 ๗๓

	 มีกรรมภพจึงมีชาติความเกิด	 ๗๔

	 อุปปัตติภพความเข้าถึงชาติความเกิด	 ๗๕

	 ความรู้จักภพที่เป็นความเห็นชอบ	 ๗๕

ครั้งที่ ๘  ความรู้จักภพ ๓ ๗๘

	 ทบทวนกรรมภพและอุปปัตติภพ	 ๗๘

	 ภพ	๓	 	 ๘๐

	 กามภพ	 ๘๐



	 รู้อหังการ	มมังการ	 ๘๑

	 รู้โทษของกาม	 ๘๓

	 ไม่หลงติดในรสของกาม	 ๘๔

	 สุคติและทุคติ	 ๘๗

	 รูปภพ		 ๘๗	

	 อรูปภพ	 ๘๘

	 มีภพมีชาติในปัจจุบันทุกขณะ	 ๘๙

ครั้งที่ ๙  ความรู้จักอุปาทาน ๙๑

	 อุปาทาน	๔	 ๙๒

	 ความยึดถือกาม	 ๙๓

	 อาการทั้ง	๓	ของความยึดถือกาม	 ๙๕

	 ความยึดถือทิฏฐิคือความเห็น	 ๙๗

	 มิจฉาทิฏฐิ	๓	 ๙๘

	 อกิริยทิฏฐิ	 ๙๘

	 อเหตุกทิฏฐิ	 ๙๙

	 นัตถิกทิฏฐิ	 ๙๙

	 โทษของมิจฉาทิฏฐิ	 ๑๐๑

	 สัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิ	 ๑๐๒

ครั้งที่ ๑๐  ความรู้จักอุปาทาน (ต่อ) ๑๐๕

	 ทบทวนมิจฉาทิฏฐิ	 ๑๐๕

	 สัมมาทิฏฐิในอริยสัจจ์	 ๑๐๖

	 สิ้นตัณหา	สิ้นเชื้อที่ท�าให้เกิด	 ๑๐๘



	 ละความยึดถือในความเห็นที่ผิด	 ๑๑๐

	 ละความยึดถือในความเห็นที่ไม่เป็นประโยชน์	 ๑๑๑	

	 ทางปฏิบัติเกี่ยวกับความเห็น	 ๑๑๑

	 ยึดหลักธรรมาธิปไตย	 ๑๑๒

	 ละตัณหาธิปไตย	 ๑๑๓

	 มีสติและปัญญาประกอบ	 ๑๑๔

	 ความพร้อมเพรียงเกิดจากความประพฤติ	 ๑๑๕

	 และความเห็นที่เสมอกัน	

ครั้งที่ ๑๑ ความรู้จักอุปาทาน (ต่อ) ๑๑๘

	 ความยึดถือศีลและวัตร	 ๑๑๘

	 อธิบายศีลและวัตร	 ๑๑๙

	 ศีลและวัตรภายนอกพุทธศาสนา	 ๑๒๐

	 ทรงละความยึดถือในศีลและวัตร	 ๑๒๑

	 สมาธิจิตที่บริสุทธิ์	 ๑๒๒

	 อาศัยตัณหาละตัณหา	 ๑๒๔

	 ศีลและวัตรในพุทธศาสนา	 ๑๒๖

	 ยึดและปล่อยศีลและวัตรเป็นขั้น	ๆ	 ๑๒๘

ครั้งที่ ๑๒ ความรู้จักอุปาทาน (ต่อ) ๑๓๑

	 อัตตาในพุทธศาสนา	 ๑๓๒

	 รู้สมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะ	 ๑๓๓

	 ความยึดถือวาทะว่าตนมาจากสมมติบัญญัติ	 ๑๓๕

	 ความยึดถือที่ตั้งแห่งสมมติบัญญัติ	 ๑๓๗



	 ทรงสอนให้พิจารณาที่ตั้งของสมมติบัญญัติ	 ๑๓๘

	 ว่าเป็นสังขาร	

	 ตรัสสอนให้พิจารณาแยกสังขาร	 ๑๔๑

	 ก�าหนดรู้ตามความเป็นจริงโดยไตรลักษณ์	 ๑๔๒

ครั้งที่ ๑๓ ความรู้จักอุปาทาน (ต่อ) ๑๔๕

	 สักกายทิฏฐิ	๒๐	 ๑๔๖

	 สักกายทิฏฐิเป็นอุปาทานขั้นต�่า	 ๑๔๗

	 ละสักกายทิฏฐิได้	 ก็ยังมีอัตตาตัวตนอยู่	 ๑๔๘

	 ละอุปาทานอย่างละเอียด	 	 ๑๔๙

	 จึงจะละอัตตาตัวตนได้หมด	

	 ดับอัตตวาทุปาทาน	ดับอุปาทานได้ทั้งหมด	 ๑๕๑

ครั้งที่ ๑๔ ความรู้จักตัณหา ๑๕๓

	 รู้จักตัณหา	 ๑๕๔

	 อายตนะภายในภายนอก	 ๑๕๕

	 อารมณ์	๖	 ๑๕๖

	 ตัณหาเกิดจากกระแสอารมณ์ผ่านทวารเข้าสู่จิต	 ๑๕๗

	 ลักษณะของตัณหา	 ๑๕๘

	 ผลของตัณหา	 ๑๕๙

ครั้งที่ ๑๕ ความรู้จักตัณหา (ต่อ) ๑๖๑

	 ทบทวนเรื่องตัณหา	 ๑๖๑

	 โลกกับตัณหา	 ๑๖๒

	 ลักษณะการรับอารมณ์ของตัณหา	 ๑๖๓



	 กามตัณหา	ภวตัณหา	 วิภวตัณหา	 ๑๖๔

	 ความอิ่มด้วยตัณหาไม่มี	 ๑๖๕

	 ตัณหาในทุกข์	 ๑๖๖

	 ทรงชี้ให้รู้จักทุกข์	 ๑๖๙

	 ปฏิบัติโพชฌงค์เพื่อละตัณหาละทุกข์	 ๑๗๐

ครั้งที่ ๑๖ ความรู้จักเวทนา ๑๗๑

	 เวทนา	๓	 ๑๗๒

	 เวทนา	๕	 ๑๗๓

	 เวทนา	๖	ที่เกิดจากสัมผัส	 ๑๗๔

	 เวทนาเป็นที่ตั้งของ	 ราคะ	 โทสะ	 โมหะ	 ๑๗๗

	 ทรงสอนให้ท�าสติก�าหนดพิจารณาเวทนา	 ๑๗๘

ครั้งที่ ๑๗ ความรู้จักผัสสะ ๑๘๑

	 อธิบายผัสสะหรือสัมผัส	๖	 ๑๘๒

	 สัมผัสเป็นของละเอียด	ก�าหนดได้ยาก	 ๑๘๔

	 วิถีจิตต้องด�าเนินไปตามขั้นตอน	 ๑๘๕

	 ชนกกรรมน�าให้เกิด	 ๑๘๖

	 ก�าหนดรูปและนามเป็นท่ีตัง้ของวปัิสสนากรรมฐาน	 ๑๘๗

	 หัดก�าหนดดูให้รู้จักมโนวิญญาณหรือตัวรู้	 ๑๘๘

ครั้งที่ ๑๘ ความรู้จักอายตนะ ๖ ๑๙๑

	 อายตนะ	๖	 เป็นวิปัสสนาภูมิ	 ๑๙๒

	 อายตนะภายในเป็นประตูของจิต	 ๑๙๓

	 อายตนะภายนอก	 เรียกว่าอารมณ์	๖	 ๑๙๓



	 อินทรีย์คืออายตนะ	๖	 ๑๙๖

	 ทรงสอนให้ส�ารวมอินทรีย์หรือมีสติ	 ๑๙๗

	 อารมณ์ที่เข้ามาทางทวาร	๖	ท�าให้ตัณหาฟุ้งขึ้น	 ๑๙๘

	 ใช้สติและปัญญาก�าหนดรู้กระแสของตัณหา	 ๒๐๐

ครั้งที่ ๑๙ ความรู้จักนามรูป ๒๐๒ 

	 รู้จักนามรูปหรือขันธ์	๕	 ๒๐๓

	 ขันธ์	๕	 เป็นที่ตั้งของวิปัสสนากรรมฐาน	 ๒๐๔

	 นามคือชื่อของภาวะอาการทางกายและใจ	 ๒๐๖

	 นามเป็นอาการของจิตที่น้อมออกรู้อารมณ์	 ๒๐๗

	 นามในพระเถราธิบาย	 ๒๐๙

ครั้งที่ ๒๐ ความรู้จักนามรูป (ต่อ) ๒๑๑

	 มหาภูตรูป	๔	 ๒๑๒

	 การจ�าแนกธาตุ	 ๒๑๓

	 ปฐวีธาตุ	 ธาตุดิน	 ๒๑๓

	 อาโปธาตุ	 ธาตุน�้า	 ๒๑๔

	 อาการ	๓๑	หรือ	๓๒	 ๒๑๔

	 เตโชธาตุ	 ธาตุไฟ	 ๒๑๔

	 วาโยธาตุ	 ธาตุลม	 ๒๑๕

	 พิจารณาให้เห็นสักแต่ว่าเป็นธาตุ	 ๒๑๕

	 อุปาทายรูป	 รูปอาศัย	 ๒๑๖

	 รูป	๒๘	 ๒๑๙



ครั้งที่ ๒๑ ความรู้จักวิญญาณ ๒๒๑ 

 จิตกับวิญญาณในขันธ์	๕	 ๒๒๒

	 จิตกับวิญญาณธาตุในธาตุ	 ๖	 ๒๒๔

	 วญิญาณในขนัธ์	๕	คอือาการท่ีจิตออกรับอารมณ์	 ๒๒๔	

	 วิญญาณในขันธ์	๕	 เป็นสิ่งที่เกิดดับ	 ๒๒๖

	 มโนเป็นอายตนะภายในข้อที่	 ๖	 ๒๒๗

	 อธิบายหมู่แห่งวิญญาณ	๖	 ๒๒๗

	 ใช้สติก�าหนดดูให้รู้จักหมู่แห่งวิญญาณ	๖	 ๒๒๘

	 หัดดูให้เห็นความเกิดดับ	 ๒๒๙

ครั้งที่ ๒๒ ความรู้จักสังขาร ๒๓๐

	 สังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่ง	 ๒๓๑

	 สังขาร	๒	 ๒๓๒

	 สังขตลักษณะ	 ๒๓๓

	 พิจารณาโดยลักษณะว่าเป็นทุกข์	 ๒๓๔

	 พิจารณาทุกข์โดยเป็นสังขาร	 ๒๓๔

	 พิจารณาทุกข์โดยเป็นวิปริณามะ	 ๒๓๕

	 สังขาร	๓	 ๒๓๖

	 กายสังขาร	 ๒๓๖

	 วจีสังขาร	 ๒๓๗

	 จิตตสังขาร	 ๒๓๗

	 สรุปสังขาร	๓	 ๒๓๙



ครั้งที่ ๒๓ ความรู้จักอวิชชา ๒๔๑

	 อวิชชาเป็นต้นเหตุส�าคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์	 ๒๔๒

	 อวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะ	 ๒๔๓

	 ปฏิปทาปฏิบัติก่อนตรัสรู้	 ๒๔๔

	 ทรงแสวงหาโมกขธรรม	 ๒๔๕

	 ทรงปฏิบัติสัมมาสมาธิเพื่อทุกขนิโรธ	 ๒๔๗

	 ละความยึดถือในอุปกิเลสของสมาธิและวิปัสสนา	๒๔๘

	 ทรงตรัสรู้อริยสัจจ์	๔	 ๒๔๙

ครั้งที่ ๒๔ อวิชชา ๘ ๒๕๓

	 ทบทวนอริยสัจจะ	 ๒๕๓

	 พระพุทธาธิบายอวิชชาเพิ่มเติม	 ๒๕๖

	 ทรงได้พระญาณ	๓	 ๒๕๗

	 ความไม่รู้ในอริยสัจจ์สายทุกข์	 ๒๕๙

	 และสายความดับทุกข์	

	 หัวใจของอริยสัจจ์	 ๒๖๒

ครั้งที่ ๒๕ อวิชชา ๘ (ต่อ) ๒๖๔

	 อวิชชา	๘	อีกปริยายหนึ่ง	 ๒๖๔

	 ความหมายของเงื่อนต้นเงื่อนปลาย	 ๒๖๖

	 จับเงื่อนไขในอริยสัจจ์ให้ถูกต้อง	 ๒๖๗

	 ตัณหาอุปาทานเป็นเงื่อนต้นของทุกข์	 ๒๖๘

	 หัดจับให้รู้จักเงื่อนปลายของทุกเรื่อง	 ๒๗๑

	 หัดจับเงื่อนต้นเงื่อนปลายในสายทุกข์	 ๒๗๒



	 หัดจับเงื่อนต้นเงื่อนปลายในสายนิโรธ	 ๒๗๒

	 รู้ผลหรือเงื่อนปลายของศีล	 ๒๗๔

	 รู้ว่าสมาธิเป็นเงื่อนต้นของนิโรธ	 ๒๗๕

 วปัิสสนาปัญญาเป็นเง่ือนต้นของการปล่อยวางทกุข์	 ๒๗๖

	 รู้ว่าเงื่อนต้นเงื่อนปลายต้องอาศัยกัน	 ๒๗๗

ครั้งที่ ๒๖ อวิชชาโดยสรุป ๒๗๘

	 อวิชชาเป็นตัวต้นเดิมของอุปกิเลส	 ๒๘๐

	 อธิบายทบทวนอวิชชาในอริยสัจจ์ทั้ง	๔	 ๒๘๑

	 รู้จักปฏิจจสมุปบาทหรือลูกโซ่ที่เป็นอริยสัจจ์	๔	 ๒๘๓

	 มีไตรลักษณ์เพราะมีกาลเวลา	 ๒๘๔

	 สังขารขึ้นอยู่กับกาลเวลา	 ๒๘๖

	 สัจจธรรมไม่ประกอบด้วยกาลเวลา	 ๒๘๗

	 วิสังขารหรือนิพพานอยู่เหนือกาลเวลา	 ๒๘๙

ครั้งที่ ๒๗ ความรู้จักอาสวะ ๒๙๒

	 อาสวะและอนุสัยเป็นกิเลสอย่างละเอียด	 ๒๙๓

	 กิเลสอย่างหยาบหรืออกุศลมูล	 ๒๙๔

	 นิวรณ์หรือกิเลสอย่างกลาง	 ๒๙๖

	 อาสวะ	๓	และอนุสัย	๓	 ๒๙๘

	 กามาสวะและราคานุสัย	 ๒๙๘

	 ภวาสวะและปฏิฆานุสัย	 ๒๙๘

	 รู้จักภพกับปฏิฆะว่าเป็นสิ่งที่เนื่องกัน	 ๓๐๐

	 อวิชชาสวะและอวิชชานุสัย	 ๓๐๑



ครั้งที่ ๒๘ ความรู้จักอาสวะ (ต่อ) ๓๐๒

	 กิเลสกามและวัตถุกาม	 ๓๐๒

	 รู้จักกามที่เป็นอาสวะ	 ๓๐๔

	 รู้จักภพที่เป็นอาสวะ	 ๓๐๗

	 รู้จักอวิชชาที่เป็นอาสวะ	 ๓๐๗

	 นิวรณ์เกิดจากอาสวอนุสัย	 ๓๐๙

	 กรรมกิเลสหรือวีติกกมกิเลส	 ๓๑๑

	 ละอาสวะได้จึงจะเป็นพระอรหันต์	 ๓๑๒

	 อวิชชาเกิดเพราะอาสวะ	อาสวะเกิดเพราะอวิชชา	 ๓๑๓

ครั้งที่ ๒๙ ความรู้จักอาสวะ (ต่อ) ๓๑๖

	 วิชชา	 วิมุตติเกิดจากจิตตภาวนา	 ๓๑๖

	 อนุสัยกิเลสเกิดจากเวทนา	 ๓๑๗

	 ราคานุสัยเกิดจากสุขเวทนา	 ๓๑๘

	 ปฏิฆานุสัยเกิดจากทุกขเวทนา	 ๓๑๙

	 อวิชชานุสัยเกิดจากอทุกขมสุขเวทนา	 ๓๑๙

	 ตรัสสอนให้มีอินทรียสังวร	 ๓๒๐

	 อนุสัย	๔	 ๓๒๒

	 รู้จักจิตส่วนลึกอันเป็นที่ตั้งของอาสวอนุสัย	 ๓๒๓

ครั้งที่ ๓๐ สรุปสัมมาทิฏฐิ ๓๒๕

	 ทบทวนพระเถราธิบาย	 ๓๒๕

	 อวิชชาและอาสวะเป็นที่สิ้นสุดของสายเกิดทุกข์	 ๓๒๘

	 ยกชาติชรามรณะเป็นที่ตั้งในทุกขสัจจะ	 ๓๒๙



	 จับอธิบายเหตุเกิดของแต่ละข้อ	 ๓๓๑

	 อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกาลเวลา	 ๓๓๒

	 รู้จักความสืบต่อของกาลเวลา	 ๓๓๓

	 มองเห็นความไม่เที่ยงหรือความเกิดดับ	 ๓๓๔	

	 อวิชชาเป็นต้นเหตุส�าคัญของอาสวะ	 ๓๓๖

ครั้งที่ ๓๑ ปฏิจจสมุปบาท ข้ออาสวะ อวิชชา ๓๓๘

	 จิตไม่มีสรีระสัณฐาน	 ๓๓๙

	 จิตเป็นธาตุรู้	 ๓๔๑

	 จิตเก็บบารมีและอาสวะ	 ๓๔๒

	 อาสวะท�าให้เกิดกาม	 เกิดภพ	และเกิดอวิชชา	 ๓๔๓

	 อวิชชาตกตะกอนในจิตเพราะอาสวะ	 ๓๔๔

	 ปฏิบัติเพิ่มวิชชาเพื่อละอวิชชา	 ๓๔๕

ครั้งที่ ๓๒ ปฏิจจสมุปบาท ข้ออวิชชา สังขาร ๓๔๘

	 สังขารในหมวดธรรมต่าง	ๆ	 ๓๕๐

	 อธิบายความหมายของสังขารที่เป็นกลาง	ๆ	 ๓๕๑

	 สังขารมีความปรุงแต่งที่เป็นสันตติ	 	 ๓๕๒	

	 ดับการปรุงแต่ง	ดับสังขาร	 ๓๕๓

	 ท�าบุญ	ท�าบาป	ท�าสมาธิ	 เป็นสังขาร	 ๓๕๕

	 มรรค	๘	 เป็นยอดของสังขตธรรม	 ๓๕๕

	 สังขารเกิดเพราะอวิชชา	 ๓๕๗

	 จิตหยุดปรุงแต่งเมื่อสิ้นอวิชชา	 ๓๕๘



ครั้งที่ ๓๓ ปฏิจจสมุปบาท ข้ออวิชชา สังขาร (ต่อ) ๓๖๑

	 อวิชชาปรุงแต่จิตให้รู้ผิดรู้หลง	 ๓๖๑

	 ความรู้ที่ปรุงแต่งไม่เป็นความรู้จริง	 ๓๖๓

	 เห็นสังขารเห็นความเกิดดับของสังขาร	 	 ๓๖๔

	 จึงชื่อว่าเห็นทุกข์	

	 ความเห็นเกิดดับเป็นธรรมจักษุ	 ๓๖๙

	 ดับอวิชชา	ดับสังขาร	ด้วยวิชชา	 ๓๗๐

ครั้งที่ ๓๔ ปฏิจจสมุปบาท ข้อสังขาร วิญญาณ ๓๗๒

	 ธาตุ	๕	ผสมปรุงแต่งขึ้นเป็นสังขาร	 ๓๗๓

	 วิญญาณธาตุเข้ามาประกอบกับธาตุ	๕	 	 ๓๗๔

	 เป็นสัตว์บุคคล	

	 เกิดวิถีวิญญาณหรือวิญญาณ	๖	 เพราะสังขาร	 ๓๗๖

	 เกิดกายสังขาร	 เกิดวิญญาณ	 ๓๗๖

	 ดับกายสังขาร	ดับวิญญาณ	 ๓๗๗

	 เกิดวจีสังขาร	 เกิดวิญญาณ	 ๓๗๗

	 เกิดจิตตสังขาร	 เกิดวิญญาณ	 ๓๗๘

ครั้งที่ ๓๕ ปฏิจจสมุปบาท ข้อวิญญาณนามรูป ๓๘๒ 

	 พระพุทธาธิบายเรื่องวิญญาณและนามรูป	 ๓๘๓

	 นามรูปเกิดเพราะปฏิสนธิวิญญาณ	 ๓๘๕	

	 นามรูปเกิดเพราะวิถีวิญญาณ	 ๓๘๕

	 ปิยรูป	สาตรูป	 ๓๘๗



	 อารมณ์เข้าสู่จิตได้เพราะวิญญาณ	 ๓๘๘

	 ภวังคจิต	 ๓๘๙

	 วิถีจิต	 	 ๓๙๐	

	 วิถีจิตเป็นวิญญาณก่อน	แล้วจึงเป็นนามรูป	 ๓๙๑

ครั้งที่ ๓๖ ปฏิจจสมุปบาท ข้อนามรูปอายตนะ ๓๙๓

	 อธิบายทบทวนความหมายของนามรูป	 ๓๙๕

	 เจตนาจัดเป็นสังขาร	ผัสสะและมนสิการ	 ๓๙๖

	 จัดเป็นวิญญาณ	

	 ธรรมะในปฏิจจสมุปบาทมีอยู่ในกาย	 ๓๙๘

	 และจิตของทุกคน	

	 อายตนะเกิดเพราะนามรูป	 ๔๐๐

	 มโนคือใจเป็นอายตนะข้อพิเศษ	 ๔๐๑

	 อายตนะทั้ง	 ๖	ปฏิบัติหน้าที่ได้เมื่อนามรูป	 ๔๐๓

	 บังเกิดขึ้น	

ครั้งที่ ๓๗ ปฏิจจสมุปบาท ข้ออายตนะ ผัสสะ เวทนา ๔๐๔

	 ผัสสะเกิดจากอายตนะทั้ง	 ๖	 ๔๐๕

	 นามคืออาการที่จิตน้อมออกรับอารมณ์	 ๔๐๖

	 การรับอารมณ์ครั้งแรกของจิตคือวิญญาณ	 ๔๐๘

	 สัมผัสหรือผัสสะเกิดจากการรับอารมณ์ที่แรงขึ้น	 ๔๐๙

	 ทรงแสดงขันธ์	๕	จากส่วนที่หยาบไปหาละเอียด	 ๔๑๐

	 ทรงแสดงการเกิดนามรูป	 ๔๑๒



	 และสัมผัสอย่างรวบรัดเพื่อวิปัสสนาภูมิ	

	 ทรงสอนให้พิจารณานามรูปโดยอาการ	 	 ๔๑๓

	 เพศ	นิมิต	และอุเทศ	

ครั้งที่ ๓๘ ปฏิจจสมุปบาท ข้อผัสสะ เวทนา ตัณหา ๔๑๗

	 เวทนาเกิดเพราะสัมผัสหรือผัสสะ	 ๔๑๙

	 ที่เกิดของเวทนาทางกายและใจ	 ๔๒๐

	 การปฏิบัติดับเวทนาด้วยสมาธิ	 ๔๒๒

	 อาศัยนิรามิสเวทนาดับสัมผัสกับกิเลสก่อน	 ๔๒๓

	 ดับเวทนาทั้งหมดจึงจะได้สมาธิขั้นสูง	 ๔๒๔

ครั้งที่ ๓๙ ปฏิจจสมุปบาท ข้อตัณหา อุปาทาน ๔๒๖

	 มีตัณหา	ความอยาก	ก็มีอุปาทาน	ความยึดถือ	 ๔๒๗

	 ตัณหาท�าให้มีการแสวงหาและการได้	 ๔๒๘

	 มีอุปาทาน	๔	 เพราะตัณหา	 ๔๓๐

	 พิจารณาให้เห็นโทษของตัณหา	 ๔๓๒

ครั้งที่ ๔๐ สรุปปฏิจจสมุปบาท ๔๓๔ 

	 มีภพมีชาติเพราะอุปาทาน	 ๔๓๔

	 ทุกข์ทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะชาติความเกิด	 ๔๓๕

	 ทบทวนแต่ละลูกโซ่ในปฏิจจสมุปบาท	 ๔๓๖

	 มรรคมีองค์	๘	ดับได้ทุกข้อ	 ๔๓๘

	 อริยสัจจ์สายเกิดทุกข์และสายดับทุกข์	 ๔๔๐

	 พิจารณาให้เห็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์	 ๔๔๑



	 เห็นสมุทัยของแต่ละเงื่อนโดยล�าดับ	 ๔๔๔

	 เห็นนิโรธคือความดับทุกข์	 ๔๔๔

	 เห็นมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์	 ๔๔๔

	 สรุปสัมมาทิฏฐิและปฏิจจสมุปบาท	 ๔๔๕

ครั้งที่ ๔๑ อธิบายอริยสัจจ์โดยพิสดาร ๔๔๙

	 อานิสงสผลของสมาธิ	 ๔๔๙

	 อาศัยสติและปัญญาพิจารณาให้เห็นสัจจะ	 ๔๕๓

	 ทุกข์เกิดจากตัณหาอุปาทานในจิตใจ	 ๔๕๔

	 ทรงตรัสรู้ในอริยสัจจ์	๔	 ๔๕๖

ครั้งที่ ๔๒ อธิบายอริยสัจจ์โดยพิสดาร (ต่อ) ๔๕๘

	 ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท	 ๔๕๘

	 ทรงพิจารณาโดยละเอียดทั้งสายเกิดทุกข์	 ๔๖๒

	 และสายดับทุกข์	

	 ทรงก�าจัดมารและเสนาได้หมดสิ้น	 ๔๖๔

ครั้งที่ ๔๓ สรุปสติปัฏฐาน ๔ ๔๖๗

	 สรุปสติปัฏฐาน	๔	 ๔๖๗

	 สติปัฏฐาน	๔	 ในมหาสติปัฏฐานสูตร	 ๔๖๙

	 สติปัฏฐาน	๔	 ในบางพระสูตร	 ๔๗๑

	 ทางปฏิบัติสติปัฏฐาน	 ๔๗๒

	 วิธีปฏิบัติสติปัฏฐานคือภาวนา	 ๔๗๓

	 หน้าที่ของภาวนา	 ๔๗๔





ครั้งที่ ๑  
ปัญญาในธรรม

บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต.  

ในเบ้ืองต้นกข็อให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมสัการพระผูม้พีระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้ง 

พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวมกายวาจาใจ ให้เป็นศีล 

ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ปัญญาในธรรมคือสัมมาทิฏฐิ

ปัญญาในธรรมนั้นเรียกได้ว่าเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ 

เป็นความเห็นตรง. สัมมาทิฏฐินี้เป็นข้อส�าคัญ พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัส

ไว้เป็นข้อแรกในมรรคมีองค์ ๘ คือเป็นองค์แรกของมรรคมีองค์ ๘ 

นั้น. เพราะฉะนั้น การท�าสมาธิดั่งท่ีได้กล่าวว่าท�าสมาธิในการฟัง  

ก็เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมอันเป็นสัมมาทิฏฐินี้เอง. ถ้าหากว่าไม่ได้

ปัญญาในธรรมอันเป็นสัมมาทิฏฐินี้ ก็มิบรรลุถึงข้อท่ีปฏิบัติและผล 

แห่งข้อที่ปฏิบัติ อันเป็นที่มุ่งในทางพุทธศาสนา.



2

ค�าว่า พทุธศาสนา นัน้กแ็สดงอยูแ่ล้วว่า เป็นศาสนาทางปัญญา 

เพราะพระพทุธเจ้าผู้ตรัสรู้กค็อืทรงปัญญาตรัสรู้นัน้เอง. ฉะนัน้ ปัญญา

จึงเป็นข้อส�าคัญและปัญญาท่ีมุ่งหวังก็คือสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ 

ความเห็นตรงนี้เอง. เมื่อได้ความเห็นชอบ ได้ความเห็นตรง ก็ย่อมจะ

ได้ปสาทะ คือความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรม เป็นผู้มาสู่

สัทธรรมนี้. ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่าการมาสู่สัทธรรมนี้ ก็ต้องอาศัย 

ความเลื่อมใสท่ีไม่หว่ันไหวในพระธรรม. ความเลื่อมใสที่ไม่หว่ันไหว

ในพระธรรมก็ต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบความเห็นตรง 

เป็นหลัก. ทุกคนย่อมมีความรู้ความเห็นซ่ึงเป็นตัวปัญญาที่ได้มาแต่

ชาติก�าเนิดเป็นมนุษย์ ซ่ึงแปลอย่างหนึ่งว่า ผู้ที่มีใจสูงหรือผู้ท่ีม ี

ความรู้สูง. ฉะนั้น จึงสามารถที่จะรู้สัจจะคือความจริงของสิ่งทั้งหลาย

ได้ในข้ันธรรมดาสามัญทั่วไป. และเมื่อได้อบรม ปัญญาที่ได้มาแต ่

ชาติก�าเนิด อันเรียกว่า สชาติปัญญา ยิ่ง ๆ ขึ้นไปแล้ว ก็จะได้ความรู้

ทีย่ิง่ ๆ ขึน้ไป ได้สมัมาทฏิฐ ิคอืความเหน็ชอบทีย่ิง่ ๆ ข้ึนไป ได้ความ

เห็นตรงที่ยิ่ง ๆ ขึ้นไป.

รู้จักอกุศล รู้จักอกุศลมูล 

พระพทุธเจ้าได้ตรัสอธิบายสมัมาทิฏฐคิอืความเหน็ชอบไว้ท่ัวไป 

ว่าคือความรู้ในอริยสัจจ์ท้ังสี่ รู้จักทุกข์ รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์  

รู้จักนิโรธความดับทุกข์ รู้จักมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์. 

ท่านพระสารีบุตรเถระก็ได้อธิบายสัมมาทิฏฐิแก่ภิกษุทั้งหลายที่ท่าน



3คร้ังที่ ๑ ปัญญาในธรรม

ประมวลไว้ใน สัมมาทิฏฐิสูตร โดยที่ท่านได้อธิบายกว้างขวางออกไป

ขยายความออกไป จับตั้งแต่เบื้องต้น โดยที่ท่านได้กล่าวตั้งเป็นกระทู้

ขึ้นว่า ที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนั้นเป็นอย่างไร. 

ท่านก็อธิบายว่าได้แก่ ความรู้จักอกุศล ความรู้จักอกุศลมูล มูลเหตุ

ของอกุศล ความรู้จักกุศล ความรู้จักกุศลมูล มูลเหตุของกุศล.  

ท่านก็ได้แสดงอธิบายขยายความต่อไปอีกว่าอกุศลนั้นได้แก่อะไร.  

ท่านกย็กเอา อกศุลกรรมบถ คอื ทางแห่งกรรมทีเ่ป็นอกศุล ขึน้แสดง.

ทางกายอันเรียกว่ากายกรรมอันเป็นอกุศล ๓ คือ การท�าสัตว์

มีชีวิตให้ตกล่วงไป ๑ การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ ๑  

การประพฤติผิดในกามท้ังหลาย ๑. ทั้ง ๓ นี้เป็นทางแห่งกรรมที ่

เป็นอกุศลทางกาย.

ทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศลทางวาจาคือวจีกรรมมี ๔ ก็ได้แก่ 

พูดเท็จ ๑ พูดส่อเสียด ๑ พูดค�าหยาบ ๑ พูดเพ้อเจ้อเหลวไหล ๑.  

ก็รวมทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศลทางวาจาเป็น ๔.

ทางแห่งกรรมทีเ่ป็นอกศุลทางใจ ๓ กค็อื อภิชฌา โลภเพ่งเลง็

ทรัพย์สิ่งของของผู ้อื่น ๑ พยาบาทปองร้ายเขา ๑ มิจฉาทิฏฐิ  

ความเห็นผิดจากคลองธรรม เช่น เห็นว่า ไม่มีบาป ไม่มีบุญ จะท�า

อย่างไรก็ไม่เป็นบาป จะท�าอย่างไรก็ไม่เป็นบุญ ไม่มีผลของบาปบุญ 

และไม่มีมารดาบิดา ไม่มีกรรมดีกรรมชั่ว ผลของกรรมดี กรรมชั่ว 

ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้า ไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติชอบทั้งหลาย 

ปฏิเสธว่าไม่มีทั้งหมด. เหล่านี้เป็นมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดจาก 

คลองธรรม ๑. ก็รวมเป็นทางกรรมที่เป็นอกุศลทางใจ ๓.
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รวมเป็นอกุศลกรรมบถ ๑๐. ทางแห่งกรรมท่ีเป็นอกุศล ๑๐  

นี้คืออกุศล.สัมมาทิฏฐิก็คือ รู้จักทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศลทั้ง ๑๐ 

ประการเหล่านี้ว่าเป็นอกุศลจริง.

อกุศลมูล มูลเหตุของอกุศล ก็ได้แก่ โลภะ คือความโลภ 

อยากได้ อนัน�าให้ประกอบอกศุลกรรม โทสะ ความโกรธแค้นขดัเคอืง

อันน�าให้ประกอบอกุศลกรรม โมหะ ความหลงอันน�าให้ประกอบ 

อกุศลกรรม. สัมมาทิฏฐิก็คือความรู้จักอกุศลมูลเหล่านี้ว่า โลภะ  

โทสะ โมหะ เป็นมูลเหตุของอกุศลกรรมทั้งหลายตามเป็นจริง.

รู้จักกุศล รู้จักกุศลมูล

ส่วนกศุลและกศุลมลูนัน้กต็รงกนัข้าม. กศุลกไ็ด้แก่ กศุลกรรมบถ

ทั้ง ๑๐ คือ ทางแห่งกรรมที่เป็นกุศล เป็นกายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ 

มโนกรรม ๓.

กายกรรม ๓ กค็อื เว้นจากการท�าสตัว์มชีวีติให้ตกล่วง เว้นจาก

การถือเอาสิ่งของท่ีเจ้าของเขามิได้ให้ เว้นจากความประพฤติผิดใน 

กามทั้งหลาย.

วจกีรรม ๔ กค็อื เว้นจากพดูเทจ็ เว้นจากพดูส่อเสยีด เว้นจาก

พูดค�าหยาบ เว้นจากพูดเพ้อเจ้อเหลวไหล.

มโนกรรม ๓ ก็คือ ไม่โลภเพ่งเล็งทรัพย์สิ่งของของผู้อื่น  

ไม่พยาบาทปองร้ายผู้อื่น และสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบตาม 

คลองธรรม.
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ทั้ง ๑๐ ข ้อนี้  ก็ตรงกันข ้ามกับอกุศลกรรมบถท้ัง ๑๐.  

สัมมาทิฏฐิก็คือรู้จักกุศลกรรมบถทั้ง ๑๐ นี้ ว่าแต่ละข้อเป็นกุศลจริง.

ส่วน กศุลมูล มลูเหตขุองกศุลนัน้ กไ็ด้แก่ อโลภะ ความไม่โลภ

อยากได้ โดยมีสันโดษความพอใจอยู่ในทรัพย์สมบัติเฉพาะที่เป็น 

ของตนเท่านั้นเป็นต้น อโทสะ ความไม่โกรธแค้นขัดเคือง ก็โดย 

ที่มีเมตตากรุณาเป็นต้น อโมหะ ความไม่หลง ก็คือ ความที่ม ี

ปัญญารู้ตามเป็นจริงอันท�าไม่ให้หลงใหล ไม่ให้ถือเอาผิด.

สุตะ จินตา ภาวนา

สมัมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ กค็อืรู้จักกศุลมลูเหล่านี ้ว่าทุก ๆ ข้อ

เป็นมูลเหตุของกุศลจริง. สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบดังนี้ เป็นทิฏฐิ

คือความเห็น เป็นทัสสนะคือความเห็น เป็นญาณะคือความรู้ หรือ 

เป็นปัญญาคือความรู้ทั่วถึงท่ีจ�าต้องการเป็นขั้นต้นของทุก ๆ คน 

ในโลก. แต่ว่าจะได้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบดั่งนี้ได้ ก็ต้องอาศัย

ความท่ีใช้ปัญญาท่ีมีอยู่เป็นพื้นในการประกอบปลูกปัญญาให้ยิ่ง ๆ  

ขึ้นไป

ด้วยการฟังการเรียน อันรวมในค�าว่า สุตะ

ด้วยการคิดพินิจพิจารณา อันรวมเรียกว่า จินตา และ

ด้วยการปฏิบัติอบรมต่าง ๆ ในข้อที่พึงปฏิบัติอบรมนั้น ๆ  

อันเรียกว่า ภาวนา.
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และเมื่อได้ประกอบปฏิบัติปลูกปัญญา อบรมปัญญา เพิ่มพูน

ปัญญาในทางท่ีถูกต้องอยู่เสมอ ก็ย่อมจะได้ ปัญญาที่เป็นปัญญา 

ถูกต้อง อันเรียกว่า สัมมัปปัญญา ได้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ 

ดังกล่าว.

กัลยาณมิตร และโยนิโสมนสิการ

และข้อนี้ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ในท่ีอื่นอีกว่า ก็ต้องอาศัย 

มิตตสัมปทา คือ ความถึงพร้อมด้วยมิตร อันหมายความว่าได้มิตรที่

ดงีาม อนัเรียกว่ากลัยาณมติร. พระพทุธเจ้าเป็นยอดของกลัยาณมติร. 

มารดาบดิาครูอาจารย์ทัง้หลายกเ็ป็นกลัยาณมติร. เพือ่นมติรทัง้หลาย

ซ่ึงเป็นผู้ทรงปัญญาสามารถท่ีจะให้ค�าแนะน�าอบรมอันถูกต้องได ้

ก็เรียกว่า กัลยาณมิตร. ต้องอาศัยกัลยาณมิตรนี้ประการหนึ่ง.

อกีประการหนึง่ กค็อื โยนิโสมนสกิาร ทีแ่ปลว่า การท�าไว้ในใจ 

จับให้ถึงต้นเหตุ ดังเช่นเมื่อก�าหนดเพื่อรู้จักอกุศล ก็ต้องจับให้ถึง 

ต้นเหตุว่า มีมูลเหตุมาจาก โลภะ โทสะ โมหะ ซึ่งเป็นอกุศลมูล และ

เมื่อก�าหนดเพื่อรู้จักกุศล ก็ต้องจับให้ถึงต้นเหตุ ว่ามีต้นเหตุหรือมูล

เหตุมาจากกุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ ดังกล่าว. ความใส่ใจ

คือความก�าหนดใจพินิจพิจารณาจับเหตุของผลให้ได ้ดั่งนี้คือ 

โยนิโสมนสิการ ก็ต้องอาศัยโยนิโสมนสิการนี้อีกข้อหนึ่ง 

ได้มพีระพทุธภาษิตตรัสไว้ว่า กลัยาณมติร และโยนโิสมนสกิาร

นี้ย่อมเป็นเบ้ืองต้นของสัมมาปฏิบัติทุกอย่าง. ไม่ว่าจะเป็นสมาธิ  
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ไม่ว่าจะเป็นปัญญา หรือจะคลุมไปได้จนถึงศีลท้ังหมด ต้องอาศัย 

มกีลัยาณมติรและโยนโิสมนสกิารมาตัง้แต่เบือ้งต้น เหมอืนอย่างอรุณ

เป็นเบ้ืองต้นของวนั. กลัยาณมติรและโยนโิสมนสกิารกเ็ปรียบเหมอืน

ว่าเป็นอรุณ เป็นเบ้ืองต้นของความสว่างของสัมมาปฏิบัติ คุณงาม 

ความดีทั้งสิ้น อันนับว่าเป็นความสว่าง จึงต้องอาศัยกัลยาณมิตรและ

โยนิโสมนสิการดั่งนี้. และในหมวดธรรมบางหมวดก็ได้ตรัสอธิบาย

ขยายความออกไปในทางปฏบิติัว่า ส้องเสพคบหาสตับรุุษคอืคนดกีไ็ด้

แต่กัลยาณมิตรนี้เอง.

ฟังธรรมของคนดี มีโยนิโสมนสิการใส่ใจ คือน�าเอาธรรมะที่ฟัง

มาใส่ไว้ในใจตัง้ต้นแต่ตัง้ใจฟัง ต้ังใจพจิารณาจับเหตุจับผลและปฏบิตัิ

ธรรมสมควรแก่ธรรม.

ข้อใดที่พึงละก็ละ.

ข้อใดที่พึงปฏิบัติก็พึงปฏิบัติ.

ข้อใดที่พึงปฏิบัติก่อนก็ปฏิบัติก่อน.

ข้อใดที่พึงปฏิบัติภายหลังก็ปฏิบัติภายหลัง.

ดั่งนี้เป็นต้นเรียกว่า ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม. และเมื่อมี 

ทั้ง ๔ ข้อนี้ ก็เป็นอันว่าน�าให้ได้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบความ 

เห็นตรง น�าให้ได้ความเลื่อมใสที่ไม่หวั่นไหวในพระธรรม น�าเข้ามาสู่

สัทธรรมของสัตตบุรุษ หรือธรรมท่ีดีคือถูกต้อง คือพระธรรมวินัยนี้

ดั่งนี้.
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สัมมาทิฏฐิน�ามาซึ่งความสิ้นทุกข์

เพราะฉะนั้น การปฏิบัติเพื่อให้ได้สัมมาทิฏฐิดังกล่าวนี้ พระ- 

สารีบุตรจึงได้น�ามาอธิบายไว้เป็นประการแรก. และท่านยังได้กล่าว 

ไว้ด้วยว่า เมื่อได้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ รู้จักอกุศล รู้จัก 

อกุศลมูล รู้จักกุศล รู้จักกุศลมูล อันน�าให้ได้สัมมาทิฏฐิ คือความ 

เห็นชอบความเห็นตรง ก็ย่อมจะน�าให้ได้ความเลื่อมใสท่ีไม่หวั่นไหว 

ในพระธรรมน�าเข้ามาสู่พระธรรมวินัยนี้. ที่ท่านเรียกว่าน�าเข้ามาสู่

สทัธรรมนี ้กค็อืน�าเข้ามาสูพ่ระพทุธศาสนา ค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า

นี้นั่นเอง. และเมื่อเป็นดั่งนี้ก็ย่อมจะเป็นเหตุให้ปฏิบัติละกิเลสท่ีนอน

จมหมักหมมดองจิตสันดานอันเรียกว่า อาสวะ หรือเรียกว่า อนุสัย 

อนัยกขึน้มา กค็อืว่าเป็นเหตุให้ ละราคานสุยั กเิลสทีน่อนจมหมกัหมม

จิตสนัดานคอืราคะ บรรเทาปฏฆิานสุยั อนสุยัคอืปฏฆิะ ความกระทบ

กระทั่งอันเป็นเบ้ืองต้นของกิเลสกองโทสะ ถอนทิฏฐิมานานุสัย  

อนุสัยคือทิฏฐิมานะ ละอวิชชา ท�าวิชชาให้บังเกิดขึ้น. จึงเป็นไปเพื่อ

การกระท�าความสิ้นสุดแห่งกองทุกข์ได้ดังนี้

ญาณทัสสนะ

เพราะฉะนัน้ ปัญญาทีต้่องการในทางพทุธศาสนาอันเป็นขัน้ต้น

ที่ต้องการท่ัวไป ก็คือปัญญาท่ีท�าให้เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 

ดังกล่าว ก็คือให้รู้จักอกุศล ให้รู้จักอกุศลมูล ให้รู้จักกุศล ให้รู้จัก 

กศุลมลู. แต่ว่าพงึท�าความเข้าใจด้วยอกีว่า ความรู้จักทีเ่ป็นตวัปัญญา
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ที่เป็นสัมมาทิฏฐิดังกล่าวนี้ ไม่ใช่สัญญาคือความทรงจ�า. ความทรงจ�า

นั้นก็คือความทรงจ�า ตามที่ฟัง ตามที่อ่าน ตามที่เล่าเรียน ก็จ�าได้ว่า

อกุศลกรรมบถ ๑๐ อกุศลมูล ๓ มีอะไรบ้าง กุศลกรรมบถ ๑๐  

กุศลมูล ๓ มีอะไรบ้างก็จ�าได้. ความจ�าได้ดั่งนี้ยังไม่เป็นปัญญา  

ยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิดังกล่าว ต้องอาศัยความคิดพินิจพิจารณาและ 

การปฏิบัติอีกด้วย คือว่าต้องคิดพิจารณาไป และต้องปฏิบัติไป.  

การปฏิบัติไปนั้นก็คือ ปหานะ ละ อย่างหนึ่ง ภาวนา ท�าให้มีขึ้น  

ให้เป็นขึ้น อย่างหนึ่ง.

ละ กค็อืว่าต้องฝึกละอกศุลกรรมบถทัง้ ๑๐ ละอกศุลมลูทัง้ ๓. 

นี่เป็นข้อต้องปฏิบัติฝึกหัดละ.

ภาวนา คือท�าให้มีข้ึนให้เป็นขึ้นนั้น คือต้องปฏิบัติฝึกที่จะ 

ประกอบกุศลกรรมบถท้ัง ๑๐ และอบรมกุศลมูล อโลภะ อโทสะ  

อโมหะ ให้มีขึ้น ให้บังเกิดขึ้นในจิตใจ.

นีก้ร็วมเข้าในค�าว่า สตุะ จินตา ภาวนา ซ่ึงเป็นเหตใุห้ได้ปัญญา.

ปัญญาท่ีได้จากสุตะคือการสดับการอ่านการเรียน ก็เรียกว่า  

สุตมัยปัญญา.

ที่ได้จากความคิดพินิจพิจารณา ก็เรียกว่า จินตามัยปัญญา.

ที่ได้จากการปฏิบัติอบรม ก็เรียกว่า ภาวนามัยปัญญา.

แต่ว่าในข้อ ๓ นี้ ก็ต้องประกอบด้วยทั้งละและทั้งท�าให้มีขึ้น 

ดังกล่าวนั้น. และเมื่อปฏิบัติไป ๆ อาศัยสุตะ อาศัยจินตา อาศัย 
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ภาวนา ทั้ง ๓ นี้ ก็ย่อมจะได้ปัญญาที่เป็นตัวความรู้ขึ้นของตัวเอง  

ได้ความเห็นข้ึนของตัวเอง ซ่ึงมีค�าเรียกอีกว่า ญาณทัสสนะ ความรู้ 

ความเห็น รู้เห็นว่าข้อนี้ ๆ เป็นอกุศลจริง ข้อนี้ ๆ เป็นอกุศลมูลจริง 

ข้อนี้ ๆ เป็นกุศลจริง ข้อนี้ ๆ เป็นกุศลมูลจริง.

ในการที่จะปฏิบัติประกอบปัญญาในทางทั้ง ๓ ดังกล่าวนั้น  

ก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรและอาศัยโยนิโสมนสิการดังกล่าวมานั้น 

ประกอบกันอยู่ตลอดเวลา. ฉะนั้นผู้มุ่งจะได้ปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิ 

จึงต้องปฏิบัติตามมงคลสูตรคาถาแรกของพระพุทธเจ้าอยู่ให้เป็น 

ประจ�าคือ

ไม่เสวนาคบหาคนพาลท้ังหลาย เสวนาคบหาบัณฑิตท้ังหลาย 

และบูชาผู้ที่ควรบูชาทั้งหลาย.

เมื่อปฏิบัติอยู ่ดังนี้แล้ว จึงจะได้กัลยาณมิตร. และเมื่อม ี

โยนโิสมนสกิารประกอบอยูต่ลอด กย่็อมจะเจริญปัญญาขึน้โดยตลอด 

ท�าให้เกดิความรู้ของตวัเองขึน้รับรองว่านีเ่ป็นอย่างนีจ้ริง นีเ่ป็นอย่างนี้

จริงตามความเป็นจริง โดยท่ีจับเหตจัุบผลได้ถกู จับได้ว่าอกศุลมลูนัน้

เป็นตัวเหตุ ตัวอกุศลนั้นเป็นตัวผล กุศลมูลนั้นเป็นตัวเหตุ ตัวกุศล

นั้นเป็นตัวผล. ซ่ึงการท่ีจะจับเหตุจับผลได้ถูกต้องดังนี้ ก็เกิดจาก 

โยนโิสมนสกิาร ใส่ใจ ต้ังแต่ต้ังใจฟังค�าสอนของกลัยาณมติร มาจนถงึ

พินิจพิจารณาขบเจาะจับเหตุแห่งผลให้ได้ หรือว่าจับผลสาวหาเหต ุ

ให้ได้ จับเหตุที่จะส่งผลให้ได้. นี่แหละคือโยนิโสมนสิการ ให้ความรู้

ของตัวเองบังเกิดขึ้น รับรองว่าข้อนี้เป็นความจริง ข้อนี้เป็นความจริง.  
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และเมื่อได้ปัญญาคือความรู้ของตัวเอง ให้เกิดขึ้นรับรองขึ้นตาม 

เป็นจริงดั่งนี้ จึงจะชื่อว่า มีความเห็นชอบ ท่ีเรียกว่า สัมมาทิฏฐิ  

ความเห็นตรง ที่เรียกว่า อุชุกทิฏฐิ. ท�าให้มีความเลื่อมใส ไม่หวั่นไหว

ในพระธรรม โดยตรงก็คือในค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่า

สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ธรรมะอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้

ดีแล้ว คือ ดีจริง ถูกต้องจริง งามในเบ้ืองต้น งามในท่ามกลาง  

งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์คือศาสนา ค�าสั่งสอนที่แสดงความ

ประพฤตอินัประเสริฐ พร้อมท้ังอรรถะคอืเนือ้ความ พร้อมท้ังพยญัชนะ

คือถ้อยค�า บริบูรณ์คือไม่บกพร่อง บริสุทธ์ิคือไม่มีผิดพลาดสิ้นเชิง  

ย่อมจะได้ความเลื่อมใส ท่ีไม่หว่ันไหวในพระธรรมอันเป็นสวากขาต-

ธรรมของพระพุทธเจ้าดั่งนี้.

และเมื่อเป็นดั่งนี้แหละจึงจะชื่อว่าได้เข้ามาสู่พระสัทธรรมนี้  

ได้เข้ามาสูพ่ระศาสนานี ้ได้เข้ามาสูพ่ระธรรมวนิยันี.้ ถ้าหากว่ายงัไม่ได้

สมัมาทิฏฐแิม้ในขัน้ต้นดงักล่าว ยงัหาชือ่ว่าได้เข้ามาสูพ่ระสทัธรรมนีไ้ม่. 

หาชื่อว่ามีความเลื่อมใสท่ีไม่หวั่นไหวในพระธรรมไม่. เพราะฉะนั้น  

จึงเป็นข้อท่ีควรปฏิบัติ ต้ังใจที่จะสดับตรับฟัง ท่ีจะพินิจพิจารณา  

ที่จะปฏิบัติอบรม เพื่อให้ได้ปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิ ดังกล่าว.

ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๗
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บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต.  

ในเบ้ืองต้นกข็อให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมสัการพระผูม้พีระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น. ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้ง 

พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล  

ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ปัญญาในธรรมนั้น ดังได้กล่าวแล้ว ก็คือสัมมาทิฏฐิความ 

เห็นชอบ. ท่านพระสารีบุตรได้แสดงสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบไว ้ 

ว่าเป็นอย่างไรเป็นความเห็นชอบ และยงัได้แสดงไว้ต่อไปดงัทีจ่ะกล่าว 

ณ บัดนี้ . คือภิกษุท้ังหลายเมื่อได้ฟังท่านพระสารีบุตรอธิบาย 

สัมมาทิฏฐิดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงได้ถามท่านต่อไปว่า ยังมีอธิบาย 

โดยปริยายคือทางอันอื่นอีกหรือไม่. ท่านพระสารีบุตรก็ได้ตอบว่ามี 

และก็ได้แสดงปริยายคือทางอธิบายต่อไปอีกว่า สัมมาทิฏฐิความ 

เห็นชอบ กค็อื ความรู้จักอาหาร รู้จักอาหารสมุทยั เหตเุกดิแห่งอาหาร 

รู้จักอาหารนิโรธ ความดับอาหาร และรู้จักอาหารนิโรธคามินีปฏิปทา 

ข้อปฏิบัติอันเป็นทางให้ถึงความดับอาหาร.
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รู้จักอาหาร

ค�าว่า อาหาร นัน้เป็นค�าท่ีทุก ๆ คนกเ็รียกกนัถงึอาหารทีบ่ริโภค

เพื่อบ�ารุงเลี้ยงร่างกาย. แต่ว่าค�าว่าอาหาร มิใช่หมายความถึงเพียง

อาหารส�าหรับบ�ารุงเลี้ยงร่างกายเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงอาหาร

อย่างอื่นอีกด้วย. ท่านพระสารีบุตรได้แสดงอธิบายอาหารไว้ ๔  

ประการ คือ

หนึ่ง กวฬิงการาหาร อาหารค�าข้าว

สอง  ผัสสาหาร อาหารคือผัสสะ

สาม  มโนสัญเจตนาหาร อาหารคือมโนสัญเจตนา ความ

จงใจ และ

สี่  วิญญาณาหาร อาหารคือวิญญาณ.

ค�าว่า อาหาร นั้นตามศัพท์แปลว่า น�ามา ก็หมายถึงสิ่งท่ีเป็น

ปัจจัย คือเป็นเครื่องอาศัยที่น�าผลมา.

หน่ึง อาหารของกายหรือรูปธรรม

ข้อท่ีหนึ่ง กวฬิงการาหาร อาหารคือค�าข้าว ก็หมายถึงอาหาร 

ที่บุคคลตลอดจนถึงสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายบริโภค เป็นอย่างละเอียด

ก็มี เป็นอย่างหยาบก็มี. ยกเอาค�าข้าวขึ้นเป็นที่ต้ังเป็นชื่อ เพราะว่า 

ข้าวนั้นก็ถือว่าเป็นอาหารหลักส�าหรับที่จะบ�ารุงเลี้ยงร่างกาย. ฉะนั้น  



คร้ังที่ ๒ อาหาร ๔14

จึงยกขึ้นเป็นชื่อของอาหารส�าหรับบ�ารุงเลี้ยงร่างกายอันหมายคลุมถึง

อาหารทุกอย่างที่บริโภคส�าหรับบ�ารุงเลี้ยงร่างกาย.

นี้คือกวฬิงการาหาร อาหารคือค�าข้าว ข้อที่หนึ่ง.

สอง อาหารของนามธรรม

ข้อที่สอง ผัสสาหาร อาหารคือผัสสะ หมายถึงอายตนะภายใน 

อายตนะภายนอก และวิญญาณ มาประชุมกัน เรียกว่า สัมผัส  

หรือ ผัสสะ อันแปลว่า กระทบ. เป็นอาหารแห่งนามธรรมทั้งหลาย  

คือ แห่งเวทนา แห่งสัญญา แห่งสังขาร และแห่งวิญญาณเองท่ีเกิด 

สืบต่อไป.

กวฬิงการาหาร อาหารคอืค�าข้าวข้อแรกเป็นอาหารของรูปธรรม 

คือ ร่างกายส่วนรูป.

ผัสสาหาร อาหารคือผัสสะหรือสัมผัสเป็นอาหารของนามธรรม 

คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่เกิดสืบเนื่องกันไป.

ผัสสาหาร อาหารคือผัสสะข้อท่ีสองนี้ พระพุทธเจ้าได้ตรัส 

แสดงไว้ว่า คือความประชุมของอายตนะภายใน อายตนะภายนอก 

และวิญญาณ โดยท่ีเมื่อตากับรูปประจวบกันก็ย่อมเกิดวิญญาณ  

คือ ความรู้ในรูปท่ีเรียกว่าเห็นรูป. อันการเห็นรูป ดังที่พูดกันก็มัก 

จะพูดกันว่า เห็นรูปด้วยจักษุคือตา. แต่เมื่อแสดงตามทางอภิธรรม 

ท่านแสดงว่าเห็นรูปด้วยจักขุวิญญาณคือความรู้รูปทางจักษุ. ตานั้น



15คร้ังที่ ๒ อาหาร ๔

เป็นเพียงประสาทส�าหรับเป็นที่อาศัยรับรูปที่มาประจวบกันเท่านั้น.  

ถ้ายังไม่เกิดจักขุวิญญาณ การเห็นรูปก็ยังไม่เกิดขึ้น. เพราะฉะนั้น  

จึงต้องเกิดจักขุวิญญาณ วิญญาณทางตา ก็คือรู้รูปทางตา ที่เรียกกัน

ว่าเห็นรูป. เพราะฉะนั้น การเห็นรูปจึงมิใช่เห็นด้วยจักขุหรือจักษุ  

แต่ว่าเห็นด้วยจักขุวิญญาณ.

เมื่อพูดตามธรรมดาก็พูดว่าเห็นรูปด้วยจักษุ แต่เมื่อพูดตาม 

ทางอภิธรรมก็จะพูดว่าเห็นรูปด้วย จักขุวิญญาณ.

แม้ในอายตนะข้อต่อไปกเ็ช่นเดยีวกนั หกูบัเสยีงมาประจวบกนั

ก็เกิด โสตวิญญาณ ได้ยินเสียง.

จมกูกบักลิน่มาประจวบกนักเ็กดิ ฆานวญิญาณ รู้กลิน่ทางจมกู.

ลิ้นกับรสมาประจวบกันก็เกิด ชิวหาวิญญาณ รู้รสทราบรส 

ทางลิ้น.

กายกับโผฏฐัพพะสิ่งที่กายถูกต ้องมาประจวบกันก็ เกิด  

กายวิญญาณ รู้สิ่งถูกต้องทางกาย.

มโนคอืใจกบัธรรมะคอืเร่ืองราวมาประจวบกนักเ็กดิ มโนวญิญาณ 

รู้เรื่องที่ใจคิดทางมโนคือใจ.

นี้เป็นปกติของอายตนะภายในภายนอกและวิญญาณทาง 

อายตนะทั้ง ๖ นี้ ซึ่งบังเกิดขึ้นเป็นปกติแก่ทุก ๆ คน ทุก ๆ เวลา. 

และเมื่อทั้ง ๓ นี้มาประชุมกัน จึงเรียกว่าเป็นสัมผัสท่ีแปลว่าความ

กระทบ หรือเรียกสั้นว่าผัสสะ. และผัสสะหรือสัมผัสดังกล่าวมา 
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นี้เองเป็นอาหารของนามธรรมทั้งหลาย คือ ของเวทนา ของสัญญา  

ของสังขาร และของวิญญาณที่เกิดสืบจากสังขาร.

เพราะฉะนั้น ตามอธิบายนี้วิญญาณจึงบังเกิดข้ึนในเมื่อ 

อายตนะภายในอายตนะภายนอกมาประจวบกัน ก็เป็นวิญญาณข้ึน

ตามทางอายตนะ. และเมื่อท้ัง ๓ มาประชุมกันเป็นสัมผัส จึงเกิด 

เวทนา เกิดสัญญา เกิดสังขาร และก็เกิดวิญญาณสืบต่อกันไปอีก.  

เพราะฉะนัน้ วิญญาณจึงมาตรงทีเ่มือ่อายตนะภายในอายตนะภายนอก

ประจวบกันนั้นหนหนึ่ง และเมื่อมาประชุมกันเป็นสัมผัสหรือผัสสะ 

ก็เป็นเวทนา เป็นสัญญา เป็นสังขาร และก็เป็นวิญญาณขึ้นอีก  

วิญญาณก็มาบังเกิดขึ้นสืบจากสังขารอีกคร้ังหนึ่ง. และก็มาเป็น 

สัมผัส เป็นเวทนา เป็นสัญญา เป็นสังขาร และก็เป็นวิญญาณ.  

ก็วนกันไปอยู ่ดั่งนี้ในอารมณ์ทั้งหลายท่ีจิตนี้รับ เร่ิมมาจากทาง 

อายตนะซึ่งเป็นฝ่ายรูปแล้วก็มาเป็นนามธรรม. เพราะฉะนั้น ขันธ์ ๕ 

รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันประกอบย่อเข้าเป็นรูป 

เป็นนาม. รูปก็เป็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็เป็นนาม  

รวมเป็นขันธ์ ๕ ย่อก็เป็นรูปเป็นนาม อันเรียกว่านามรูปนี้ จึงเป็นสิ่ง 

ท่ีเร่ิมต้นมาต้ังแต่ถือก�าเนิดเกิดก่อขึ้นในครรภ์ของมารดา แต่ยัง 

ไม่สมบูรณ์เต็มท่ี จนเมื่อได้คลอดออกมาจึงมีความสมบูรณ์ แต่แม ้

เช่นนั้นก็ยังอ่อน. เมื่อเติบโตขึ้นจึงเจริญขึ้นสมบูรณ์ขึ้นจนมีความ

สมบูรณ์เต็มท่ี ดังรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณของบุคคล 

ที่เติบโตขึ้น ต้ังแต่เป็นเด็กเล็ก เป็นเด็กใหญ่ เป็นหนุ่มเป็นสาว  

ก็เป็นความสมบูรณ์ของขันธ์ ๕ ขึ้นมาโดยล�าดับ.
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ดังจะพึงเห็นได้ว่า เมื่อส่วนรูปมีความสมบูรณ์ ส่วนนามก ็

สมบูรณ์ ดังเช่นเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจสมบูรณ์ จึงรับ

อายตนะภายนอกต่าง ๆ ได้ฉับพลันคล่องแคล่วว่องไว. วิญญาณ 

ที่บังเกิดข้ึน สัมผัสที่บังเกิดขึ้น สืบมาถึงเวทนา สัญญา สังขาร  

แล้วต่อไปวิญญาณอีกก็สมบูรณ์ฉับพลัน. และตรงนี้ก็น่าท่ีจะต้อง

อธิบายเพ่ิมเติมอีกนิดหนึ่งว่า ในขันธ์ ๕ นั้นไม่จัดใส่วิญญาณกับ 

สัมผัสท่ีบังเกิดขึ้นในช่วงนี้เข้าไว้. จัดรูปเป็นท่ี ๑ แล้วก็มาเวทนา  

สัญญา สังขาร วิญญาณต่อท้าย. ตัดเอาวิญญาณกับสัมผัสที่บังเกิด

ขึ้นในระหว่างรูปกับเวทนาเสีย. ถ้าหากว่าจะใส่ไว้ด้วยก็ไม่ใช่เป็น 

ขันธ์ ๕ จะต้องเป็นขันธ์ ๖ ขันธ์ ๗. แต่นี่ไม่ใส่ไว้ ตัดเอาวิญญาณ 

กับสัมผัสที่บังเกิดขึ้นในช่วงนี้ออกเสีย จึงเป็นขันธ์ ๕ แสดงวิญญาณ

ไว้ข้างท้ายเท่านั้น. พิจารณาดูก็เพื่อสะดวกเป็น วิปัสสนาภูมิ คือ  

เป็นภมูแิห่งวปัิสสนา คอืเป็นกรรมฐานส�าหรับวิปัสสนาในอนัทีจ่ะก�าหนด

พจิารณาให้รู้ให้เห็นได้สะดวก เพราะว่ารูปนัน้กเ็ป็นของหยาบ พิจารณา

ได้สะดวก. มาเวทนากน็บัว่าเป็นนามธรรมทีห่ยาบบงัเกดิขึน้ทัง้ทางกาย

ทัง้ทางใจ จึงมาเป็นที ่๒. จึงมาถงึสญัญาถงึสงัขารซ่ึงเป็นส่วนนามธรรม

ล้วน ๆ. แล้วจึงมาวิญญาณซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ละเอียด ก็เอาคุมไว้ข้าง

ท้ายส�าหรับทีจ่ะพจิารณาเป็นกรรมฐานเป็นวปัิสสนาภมูไิด้โดยสะดวก. 

ฉะนั้น ผัสสะจึงมีความหมายถึงความประชุมของทั้ง ๓ อย่าง

ดังที่กล่าวนั้น. เป็นอาหารของเวทนา คือเป็นปัจจัยน�าผลมา คือน�าให้

เกิดเวทนา ความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์ หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข.  

ให้เกิดสัญญาคือความรู้จ�าได้ จ�ารูปจ�าเสียงจ�ากลิ่นจ�ารสจ�าโผฏฐัพพะ
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จ�าเรื่องราวอะไรต่าง ๆ ได้. เป็นสังขารคือความรู้คิดปรุงหรือปรุงคิด

ต่าง ๆ. และเมื่อคิดปรุงไปก็รู้ไปด้วยก็เป็นวิญญาณ แล้วก็วนเป็น

วงกลมมาใหม่อีก.

ก็เป็นไปอยู ่ดังนี้. เป็นเร่ืองของรูปและนามที่บังเกิดอยู ่ใน 

ปัจจุบันของบุคคลทุก ๆ คนโดยที่รูปนั้นก็ต้องอาศัยอาหารคือค�าข้าว 

หยาบบ้างละเอียดบ้าง ส่วนนามก็อาศัยอาหารคือผัสสะดังท่ีกล่าว 

มาแล้ว. ถ้าหากว่ารูปไม่ได้อาศัยอาหารคือค�าข้าวก็ด�ารงอยู่ไม่ได้.  

นามไม่อาศยัอาหารคอืผัสสะหรือสมัผสั นามกบั็งเกดิข้ึนเป็นไปไม่ได้.

เพราะฉะนั้น อาหารคือค�าข้าวจึงเป็นท่ี ๑ อาหารคือผัสสะ 

จึงเป็นที่ ๒.

สาม อาหารของกรรม

มาถึงข้อที่สาม มโนสัญเจตนาหาร อาหารคือมโนสัญเจตนา 

ความจงใจ. ตรัสว่าเป็นอาหารของกรรม และพระสารีบุตรก็ได้แสดง

อธิบายตามพระพุทธเจ้า เพราะว่ากรรมคือการงานท่ีบุคคลกระท�า  

ทางกายก็เป็นกายกรรม ทางวาจาก็เป็นวจีกรรม ทางใจก็เป็น 

มโนกรรม ย่อมเกิดจากมโนสัญเจตนาคือความจงใจ จะต้องมี 

มโนสญัเจตนา หรือเรียกสัน้ว่าเจตนา ความจงใจเป็นเหต ุจึงได้กระท�า

ทางกายเป็นกายกรรม กระท�าทางวาจาเป็นวจีกรรม กระท�าทางใจ 

เป็นมโนกรรม. พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเอาไว้ว่า
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เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ วทามิ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรากล่าว

เจตนาคอืความจงใจว่าเป็นกรรม คอืเป็นเหตใุห้กระท�ากรรม เพราะว่า

บุคคลมีเจตนาคือความจงใจแล้ว จึงกระท�าทางกายบ้าง กระท�า 

ทางวาจาบ้าง และกระท�าทางใจบ้าง.

ฉะนั้น กรรมท่ีบุคคลกระท�าทุก ๆ อย่าง ทางกาย ทางวาจา  

ทางใจ ไม่ว่าจะเป็นกุศลกรรมหรือบุญกรรม ไม่ว่าจะเป็นอกุศลกรรม

หรือบาปกรรม ย่อมมเีจตนาคอืความจงใจหรือมโนสญัเจตนาเป็นเหตุ 

คือเป็นอาหาร เป็นปัจจัยที่น�าผลมาคือน�าให้เป็นเหตุให้บังเกิดกรรม.

ฉะนั้น มโนสัญเจตนาหรือเจตนาคือความจงใจจึงเป็นอาหาร 

ของกรรม นับเป็นข้อที่ ๓

สี่ อาหารของนามรูป

มาถึงข้อที่ ๔ วิญญาณาหาร อาหารคือวิญญาณ. อันวิญญาณ

นี้ที่ได้กล่าวมาไว้เบื้องต้น ท่านเรียกว่าเป็น วิถีวิญญาณ เป็นวิญญาณ

ในวิถี อันหมายความว่าเป็นวิญญาณท่ีบังเกิดขึ้นตามวิถีคือตามทาง. 

วิถีคือทาง ก็คือวิถีของกายจิตนี้ที่ประกอบกันอยู่เป็นไปอยู่ อันนับ 

แต่อายตนะภายในอายตนะภายนอกมาประจวบกันเป็นวิญญาณ  

เป็นสัมผัส เป็นเวทนา เป็นต้นดังกล่าวมาแล้ว. นี้เรียกว่าเป็นวิถีคือ

เป็นทางแห่งความเป็นไปของกายและจิต ท่ีอาศัยกันอยู่ ที่ประกอบ 

กันอยู่ ที่ด�าเนินไปอยู่จึงเรียกว่า วิถีวิญญาณ.
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อีกอย่างหนึ่ง ปฏิสนธิวิญญาณ วิญญาณในปฏิสนธิ. วิญญาณ

ในปฏิสนธินี้ก็ได้แก่วิญญาณธาตุคือธาตุรู้หรือจิตที่อาศัยอยู่ในกายนี้ 

ซ่ึงบุคคลทุก ๆ คนนี้มีกายและจิตประกอบกันอยู่. ถ้าหากว่าไม่มี 

จิต กายนี้ก็ด�ารงอยู่มิได้ ต้องแตกสลาย. เพราะฉะนั้น จึงได้มีแสดง

เอาไว้ในบางพระสูตรว่า เมื่อมีชาติคือความเกิด ตั้งต้นแต่เกิดข้ึน 

ในครรภ์ของมารดา เร่ิมก่อเกิดข้ึนก็มีปฏิสนธิวิญญาณ ซึ่งมีค�า 

เรียกว่า คันธัพพะ คนธรรพ์เข้ามาสู่ครรภ์ของมารดาอีกส่วนหนึ่ง  

มาประกอบเข้ากับส่วนประกอบท่ีเป็นรูป. เมื่อเป็นดังนี้ สัตว์จึงเร่ิมมี

ชาติก็คือความเกิดขึ้นมา. และเมื่อคันธัพพะหรือปฏิสนธิวิญญาณ 

เข้าสู่ครรภ์ของมารดาในขณะท่ีได้เร่ิมก่อรูปขึ้นต้ังต้นแต่เป็นกลละ  

และก็เร่ิมเติบโตข้ึนแตกเป็นปัญจสาขา มีอายตนะที่บริบูรณ์ขึ้น 

โดยล�าดับ ก็จะต้องมีปฏิสนธิวิญญาณประกอบอยู ่ด้วยตลอด.  

ถ้าหากว่าปฏิสนธิวิญญาณหรือว่าจิตหรือว่าคนธรรพ์ดังที่เรียกใน 

พระสูตร พรากออกไปเสียเมื่อใดรูปที่ก่อขึ้นมาตั้งแต่ต้นนั้นก็เป็น 

อันว่าแตกสลาย ไม่ก่อเกิดขึ้นอีกต่อไป. แม้ว่าเมื่อคลอดออกมาจาก

ครรภ์ของมารดาแล้ว กายและจิตนี้ก็ต้องประกอบกันอยู่ตลอดเวลา

เรียกว่าปฏสินธิวญิญาณทีม่าตัง้แต่ในเบ้ืองต้นนัน้กจ็ะต้องอยู.่ ถ้าหากว่า

ปฏิสนธิวิญญาณที่มาตั้งแต่เบื้องต้นนั้นหรือว่าจิตออกไปเสียจาก 

ร่างกายนี้เมื่อใด ร่างกายอันนี้ก็เป็นอันว่าหยุดที่จะเติบโต แตกสลาย 

ที่เรียกว่าตาย จะด�ารงอยู่ต่อไปมิได้. หรือจะเรียกว่าขันธ์ ๕ หรือ 

รูปนาม เมื่อวิญญาณดังกล่าวไม่มีแล้ว ขันธ์ ๕ หรือรูปนามก็ 

แตกสลาย. 
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ได้มีพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ ที่ใช้เป็นบทส�าหรับพิจารณาว่า

อจิรํ วตยํ กาโย ไม่นานหนอกายนี้

ปวึ อธิเสสฺสติ จักนอนทับแผ่นดิน

ฉุฑฺโฑ อเปตวิญฺญาโณ ปราศจากวิญญาณ ถูกทิ้ง

นิรตฺถํว กลิงฺครํ ราวกับท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีประโยชน์.

คาถาบทนี้ก็เป็นเครื่องแสดงว่า กายนี้ทั้งรูปกายทั้งนามกายคือ

ขนัธ์ ๕ หากปราศจากวญิญาณเสยีแล้ว กจั็กต้องนอนหรือถกูทอดท้ิง

ให้นอนทับแผ่นดิน เหมือนอย่างท่อนฟืนท่อนไม้ไม่มีประโยชน์  

กายทั้งรูปกายทั้งนามกายหรือขันธ์ ๕ นี้ที่ยังด�ารงชีวิตอยู่ได้ ก็เพราะ

ยังมีวิญญาณ ไม่ปราศจากวิญญาณ. ฉะนั้น วิญญาณนี้จึงเป็น 

อาหารส�าคญัของนามรูปหรือของขนัธ์ ๕ หรือว่าของรูปกาย นามกาย. 

เมื่อวิญญาณนี้ยังอยู่ นามรูปก็ยังด�ารงอยู่ แต่เมื่อปราศจากวิญญาณ

เสียแล้ว นามรูปก็เป็นอันว่าแตกสลาย.

ฉะนั้น วิญญาณจึงเป็นอาหารของนามรูป เป็นข้อที่ ๔.

รู้จักอาหารสมุทัยคือตัณหา

พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงอาหารไว้ ๔ อย่างดงันี ้และพระสารีบุตร

ก็ได้แสดงตาม. สัมมาทิฏฐิก็คือความรู้จักอาหารทั้ง ๔ เหล่านี้ว่า

คําข้าว เป็นอาหารของกาย คือของรูปกาย

ผัสสะ หรือสัมผัส เป็นอาหารของนามมีเวทนาเป็นต้น
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มโนสัญเจตนา หรือเจตนาความจงใจ เป็นอาหารของกรรม

วิญญาณ เป็นอาหารของนามรูป

ต่อจากนี้ท่านพระสารีบุตรก็ได้แสดงอธิบายให้รู ้จักอาหาร 

สมุทัย เหตุเกิดแห่งอาหาร ก็ชี้เอาตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยาก. 

สัมมาทิฏฐิก็คือความรู้จักว่า ตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากเป็น

เหตุแห่งอาหารทั้ง ๔ ดังกล่าว.

รู้จักอาหารนิโรธ

และแสดงต่อไปว่า ความรู้จักอาหารนิโรธคือความดับอาหาร  

ก็คือความรู้จักว่าดับตัณหาเสียได้ ก็เป็นความดับอาหาร. และปัญญา

ที่รู้จักดังนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ.

รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาหาร

ต่อไปก็แสดงว่า ปัญญาท่ีรู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาหาร 

กค็อืมรรคมอีงค์ ๘ อนัได้แก่ สัมมาทิฏฐิ ความเหน็ชอบ สมัมาสงักปัปะ 

ความด�าริชอบ สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ 

สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ สัมมาวายามะ เพียรชอบ สัมมาสติ  

ระลกึชอบ สมัมาสมาธิ ตัง้ใจชอบ เป็นข้อปฏบิตัใิห้ถงึความดบัอาหาร. 

ปัญญาท่ีรู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาหารดังนี้เป็นสัมมาทิฏฐิคือ

ความเห็นชอบ. 
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ดับภพดับชาติเม่ือดับตัณหา

พจิารณาดแูนวอธิบายของท่านดงันี ้กจ็ะพึงเหน็ได้ว่า เพราะตัณหา

นี้เองเป็น โปโนพฺภวิกา เป็นเหตุให้ถือภพถือชาติใหม่. เพราะฉะนั้น 

จึงเป็นเหตุให้แสวงหาอาหารแห่งรูปธรรมนามธรรมแห่งกรรมและ 

แห่งวิญญาณอยู่ตลอดไป ซ่ึงเมื่อมีอาหารเหล่านี้อยู่ก็เป็นอันว่าไม่ม ี

ที่จะจบภพจบชาติ เพราะท่านต้องการแสดงในทางดับกิเลสและ 

กองทุกข์ท้ังสิ้น ก็คือดับภพดับชาติ เป็นแนวอธิบายในทางดับภพ 

ดับชาติ. จึงได้แสดงว่าตัณหาเป็นตัวสมุทัยแห่งอาหาร และดับตัณหา

เสียได้ก็เป็นการดับอาหาร คือเป็นการดับภพดับชาติ และก็มรรคมี

องค์ ๘ นั่นแหละเป็นทางปฏิบัติ. แม้จะกล่าวว่าท่านแสดงมุ่งในทาง

ดับภพดับชาติ แต่ก็เป็นสัจจะคือความจริงว่าความสืบต่อภพชาติก็

เพราะมีตัณหานี้เองเป็นตัวเหตุ. เพราะสัจจะคือความจริงเป็นดั่งนี้  

จึงได้มีพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่า โลกอันตัณหาก่อขึ้น.

เพราะฉะนัน้ เมือ่ยงัเป็นโลกกเ็พราะยงัมตีณัหาอยูเ่ป็นตวัก่อให้

เกดิขึน้ ดบัตัณหาเสยีได้กด็บัโลก และกเ็ป็นการดบัทกุข์ เป็นสจัจะคอื

ความจริง. แต่แม้เช่นนั้นเมื่อไม่ประสงค์จะดับโลก ไม่ประสงค์จะดับ

ตณัหา ยงัต้องการโลกอยู ่ยงัอยูก่บัโลกกป็ฏบัิติในการแสวงหาอาหาร

ท้ัง ๔ นีโ้ดยทางทีช่อบ เพือ่จะได้ภพชาตทิีด่ทีีช่อบ. ภพชาตใินปัจจุบนั

ก็เป็นภพชาติที่ดี ที่ชอบ มีความสุข ภพชาติต่อไปก็มีความสุข ดั่งนี้ 

ก็เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง



เพราะฉะนั้น ท่านพระสารีบุตรจึงได้แสดงสัจจะคือความจริง 

และความที่มีปัญญารู้จักความจริงในเร่ืองอาหาร ในเร่ืองเหตุเกิด 

อาหาร ในเรือ่งความดบัอาหาร ในเร่ืองทางปฏบิติัให้ถงึความดบัอาหาร. 

ดั่งนี้แหละคือเป็นสัมมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบ. แม้จะเป็นข้อที่ 

ต้องพิจารณา เรียกว่ายากขึ้นไปจากประการแรก แต่ก็สามารถจะ

พิจารณาให้เห็นสัจจะคือความจริงได้ และจะท�าให้เข้าใจธรรมะที่

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนดียิ่งขึ้น. เพราะฉะนั้น ท่านจึงได้แสดงว่า  

เมื่อมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ ก็ย่อมจะมีความเห็นตรง ย่อมจะ 

มีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระสัทธรรม มาสู่หลักพระสัทธรรมนี้.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๒๕ ตุลาคม ๒๕๒๗
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บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต.  

ในเบื้องต้นขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้ง 

พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล 

ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

จะแสดงเร่ืองสัมมาทิฏฐิ ตามอธิบายของท่านพระสารีบุตรใน

สัมมาทิฏฐิสูตร.

สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ความเห็นตรง ย่อมน�าให้ได้ปสาทะ

ความเลื่อมใสที่ไม่หวั่นไหวในพระธรรม น�ามาสู ่พระสัทธรรมคือ 

พระธรรมวินัยในศาสนานี้. ท่านพระสารีบุตรได้แสดงอธิบายว่าเห็น

อย่างไรรู้อย่างไรเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบโดยปริยายคือ 

ทางแสดงหลายประการ ต้ังแต่ในเบ้ืองต้นก็คือ รู้จักอกุศล รู้จัก 

อกุศลมูล รู ้จักกุศล รู้จักกุศลมูล อันเป็นสัมมาทิฏฐิที่คนท่ัวไป 

พึงมีเป็นพ้ืนฐาน. ต่อจากนั้นท่านก็ได้แสดงอาหาร คือธรรมะที่น�า 
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ผลมา อนัหมายถงึเหตแุห่งผล ตัง้ต้นแต่อาหารอนัเป็นเหตคุวามด�ารง

อยู่ได้ของกาย อันเป็นฝ่ายรูปธรรม อาหารของนามธรรม อาหาร 

ของกรรม คือการที่กระท�าทางกายวาจาใจของทุกคน และอาหาร 

ของนามรูป เพื่อให้รู้จักอาหาร ธรรมะท่ีน�าผลมาคือเหตุแห่งทั้ง ๔  

อย่างนั้น. 

อริยสัจจ์ ๔ เป็นที่รวมของกุศลธรรม

และต่อจากนั้น เมื่อภิกษุทั้งหลายได้ถามต่อไป ท่านก็ได้แสดง

อธิบายสืบต่อไปอันจะแสดงในวันนี้. ก็คือท่านได้อธิบายไว้มีใจ 

ความว่า สมัมาทิฏฐ ิความเหน็ชอบกค็อืความรู้จกัทกุข์ รู้จกัทกุขสมทุยั 

เหตุให้เกิดทุกข์ รู้จักทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ รู้จักทุกขนิโรธคามินี-

ปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์. ท่านก็ได้แสดงอธิบายตาม 

ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาไว้ ตั้งต้นแต่ปฐมเทศนาของพระองค์  

ซึ่งเราทั้งหลายต่างก็ได้ยินได้ฟังเรื่องอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้มาแล้ว. แต่แม้

เช่นนั้น เรื่องอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ก็เป็นเรื่องอันส�าคัญในพระพุทธศาสนา 

ซ่ึงพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่าเป็นท่ีรวมแห่งธรรมะในพระพุทธศาสนา 

ทั้งสิ้น. โดยพยัญชนะที่ตรัสนั้นยกเอาว่าเป็นที่รวมแห่งกุศลธรรม 

ในพุทธศาสนาท้ังสิ้น ก็หมายถึงความรู้ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ อันเป็น 

สัมมาทิฏฐินั้นเอง.

ความรู้ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้เป็นกุศลอันส�าคัญ. ค�าว่า กุศล นั้น

ตามศพัท์แปลว่า ความฉลาด กค็อืความรู้ท่ีเป็นความฉลาด. ยอดของ
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ความรู้ท่ีเป็นความฉลาดก็กล่าวได้ว่าคือความรู้จักอริยสัจจ์ทั้ง ๔.  

เพราะฉะนั้น กุศลธรรมทั้งหมดจึงรวมอยู่ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ก็คือ 

รวมอยู่ในความรู้จักอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้. และแม้ตัวอริยสัจจ์ทั้ง ๔ เอง 

สรีระแห่งอริยสัจจ์ท้ัง ๔ เองก็เป็นท่ีรวมของธรรมะท้ังสิ้น ดังที่ได ้

กล่าวไว้ในเบ้ืองต้นนั้น. เพราะฉะนั้น แม้จะฟังบ่อย ๆ พิจารณา 

บ่อย ๆ ก็ยิ่งเป็นการดี เพราะจะท�าให้ได้ความรู้ซาบซ้ึงในอริยสัจจ์ 

ทั้ง ๔ นี้มากขึ้น จะเห็นความส�าคัญของอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้มากขึ้น.  

และก็มิใช่เฉพาะเป็นธรรมะเบ้ืองสูงเท่านั้น แต่ว่าเป็นธรรมะที่มีอยู่ 

เป็นไปอยู่ตั้งแต่ในเบื้องต้น มีอยู่เป็นไปอยู่ท่ัวไป เป็นแต่เพียงว่า 

ใครจะเหน็หรือไม่เห็นเท่านัน้ เพราะเป็นสจัจะคอืความจริงทีป่รากฏอยู่

ทีเ่ป็นไปอยู.่ ฉะนัน้ ในเบ้ืองต้นจึงจะได้กล่าวทบทวนถงึพระเถราธิบาย

ซึ่งอธิบายตามพระพุทธาธิบายนั้นเองก่อน.

รู้จักทุกข์

รู้จักทุกข์ ก็คือรู้จักว่า ชาติ ความเกิด เป็นทุกข์ ชรา ความแก่ 

เป็นทุกข์ มรณะ ความตาย เป็นทุกข์ โสกะ ความแห้งใจ ปริเทวะ 

ความคร�่าครวญรัญจวนใจ ทุกขะ ความไม่สบายกาย โทมนัสสะ  

ความไม่สบายใจ อุปายาสะ ความคับแค้นใจเป็นทุกข์ ความประจวบ

กับสัตว์และสังขารทั้งหลาย สิ่งท้ังหลายอันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์  

ความพลัดพรากจากสัตว์และสังขารท้ังหลาย สิ่งท้ังหลายอันเป็น 

ที่รักเป็นทุกข์ ความปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์.
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กล่าวโดยย่อ ขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ ประการเป็นทุกข์ ก็คือ 

รูปขันธ์ กองรูป เวทนาขันธ์ กองเวทนา สัญญาขันธ์ กองสัญญา 

สังขารขันธ์ กองสังขาร วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ เป็นทุกข์. 

รู้จักทุกขสมุทัย

รู้จักทุกขสมุทัย เหตุเกิดทุกข์ ก็คือรู้จักว่า ตัณหา ความอยาก 

ความดิ้นรนของใจ ความทะยานอยาก อันเป็นไปเพ่ือภพใหม่  

ประกอบกับ นันทิ ความเพลิน ราคะ ความติดใจยินดี มีความ

เพลดิเพลนิยิง่ขึน้ ๆ ในอารมณ์นัน้ ๆ ในสิง่นัน้ ๆ อนัได้แก่ กามตณัหา 

ความอยากไปในกาม คืออารมณ์หรือสิ่ง คือรูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลาย ภวตัณหา ความอยาก

ไปในภพ ความเป็นนั่นเป็นนี่ วิภวตัณหา ความอยากไปในวิภพ  

คือความไม่เป็นนั่นเป็นนี่ เป็นเหตุให้เกิดทุกข์.

รู้จักทุกขนิโรธ

รู ้จักทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ ก็คือรู้จักว่าความดับตัณหา  

ส�ารอกตณัหาออกได้ไม่มเีหลอื การสละตณัหาเสียได้ การสลดัตณัหา

เสยีได้ ความพ้นตณัหาเสยีได้ ความไม่อาลยัเกีย่วเกาะผูกพนัตณัหาได้ 

เป็นความดับทุกข์.
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รู้จักมรรค

รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ก็คือรู้จัก มรรคมีองค์ ๘ 

อันได้แก่ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสัมกัปปะ ความด�าริชอบ 

สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชีวะ 

เลี้ยงชีวิตชอบ สัมมาวายามะ เพียรชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ  

สัมมาสมาธิ ต้ังใจชอบ เป็นมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์  

ดั่งนี้.

ความรู้จักอริยสัจจ์ท้ัง ๔ ดังกล่าวเป็นสัมมาทิฏฐิคือความ 

เห็นชอบ เป็นความเห็นตรง ซ่ึงน�าให้เกิดปสาทะความเลื่อมใสไม่ 

หว่ันไหวในพระธรรม น�ามาสู ่สัทธรรมคือธรรมวินัยในศาสนานี้  

เป็นไปเพื่อละราคานุสัย อนุสัยคือกิเลสที่นอนเนื่องจิตสันดาน คือ 

ราคะ ความติดใจยินดี บรรเทาปฏิฆานุสัย อนุสัยคือปฏิฆะ ความ

กระทบกระท่ังหงุดหงิดขัดเคืองโกรธแค้น ถอนอวิชชานุสัย อนุสัย 

คืออวิชชา ความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริง ละมานะทิฏฐิอนุสัย 

ว่าเรามีเราเป็น ละอวิชชา ท�าวิชชาให้บังเกิดขึ้น ดั่งนี้.

อธิบายอริยสัจจ์เพ่ิมเติม

นี้เป็นพระเถราธิบายที่ท่านอธิบายตามพระพุทธาธิบายนั้นเอง 

และเป็นอธิบายที่เป็นหลักในการอธิบายอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้. จึงควรจะ

ท�าความเข้าใจสักเล็กน้อย ในค�าว่า อริยสัจจ์ ที่ท่านให้ค�าแปลไว้ว่า 

สจัจะคอืความจริงท่ีท�าผู้รู้ให้เป็นอริยะคอืบุคคลผูเ้จริญบุคคลผู้ประเสริฐ 
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หรือแปลว่า สัจจะคือความจริงท่ีบุคคลผู้เป็นอริยะพึงรู้ ดั่งนี้. และ

บางทีก็แปลรวบรัดว่า สัจจะคือความจริงที่ประเสริฐ อันหมายถึงที่สูง

ที่ละเอียดอันเป็นวิสัยที่จะพึงรู้ได้ของปัญญาที่สูงกว่าปัญญาสามัญ. 

แต่มิได้หมายความว่าสัจจะท่ีประเสริฐนั้นเป็นสัจจะที่ดี ที่พึงปฏิบัติ

อบรมให้มีขึ้น เพราะว่าทุกขสัจจะความจริงคือทุกข์นั้น ก็ไม่ใช่เป็น 

สิ่งที่ใครต้องการจะก่อทุกข์ให้บังเกิดขึ้น สมุทัยสัจจะ สัจจะคือสมุทัย 

เหตุให้เกิดทุกข์ อันได้แก่ตัณหานั้น ก็มิได้ตรัสสอนหรือสั่งสอน 

ให้ปฏิบัติอบรมตัณหาให้มีขึ้น.

เพราะฉะนั้น หากแปล อริยสัจจะ ว่า สัจจะอันประเสริฐ ค�าว่า

ประเสริฐในท่ีนีจึ้งไม่ได้หมายความว่าด ีท่ีจะพงึปฏบิตัอิบรมไปทกุอย่าง 

แต่หมายความว่าท่ีละเอียด ที่สูงกว่าสัจจะสามัญทั่วไป อันเป็นวิสัย

ของภูมิปัญญาท่ีสูงขึ้นจะพึงรู้ คือที่จะพึงรู้แจ้งเห็นจริง ที่จะปฏิบัติ 

ในกิจของสัจจะทั้ง ๔ นี้ได้จริง ๆ เพราะว่าเมื่อว่าถึงล�าพังตัวสัจจะ 

คือความจริงทั้ง ๔ นี้ มีกิจที่จะพึงปฏิบัติต่าง ๆ กัน.

กิจในอริยสัจจ ์

พระพทุธเจ้าตรัสสอนให้ท�าปริญญา คอืความรู้รอบคอบในทุกข์ 

ตรัสสอนให้ท�าปหานะ คือละสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์. สั่งสอนให้ท�า 

สัจฉิกรณะ คือ การกระท�าให้แจ้งในนิโรธคือความดับทุกข์. ตรัสสอน

ให้ท�าภาวนา คือการปฏิบัติอบรมมรรคมีองค์ ๘ อันเป็นทางปฏิบัติให้

ถึงความดับทุกข์ ปฏิบัติอบรมให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นมา. เพราะฉะนั้น  

กิจที่จะพึงปฏิบัตินั้นในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ จึงมีอยู่ ๔ อย่าง คือ
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หนึ่ง  ปริญญา  รู้รอบคอบหรือก�าหนดรู้จักทุกข์

สอง  ปหานะ  ละสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์

สาม  สัจฉิกรณะ  กระท�าให้แจ้งนิโรธ ความดับทุกข์ และ

สี่  ภาวนา  การปฏิบัติอบรมท�ามรรคมีองค์ ๘ ให้ม ี

  ขึ้นให้เป็นขึ้นมา.

กจิในอริยสจัจ์ทัง้ ๔ จึงมต่ีางกนัเป็น ๔ ดงันี.้ แต่ว่าในการปฏบัิติ

อริยสัจจ์ทั้ง ๔ ก็คือการปฏิบัติท�ากิจในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ให้บังเกิดขึ้น 

พระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนทุกคนนี่แหละให้ปฏิบัติตั้งแต่ในเบื้องต้น. 

เรียกว่าเมื่อเข้ามาสู่พุทธศาสนาตั้งแต่ในเบ้ืองต้น ก็ต้องเร่ิมปฏิบัติ 

กิจในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ด้วยกัน.

อาศัยศรัทธาและปัญญา

แต่ในการปฏิบัติเบื้องต้นนั้นก็เรียกว่า ต้องอาศัยศรัทธา คือ

ความเชื่อในค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ ต้องอาศัยปัญญา  

คือความที่ฟัง อ่าน คิดพินิจพิจารณา ตลอดจนถึงปฏิบัติให้มีความรู้

ความเข้าใจ เป็นตัวปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้. 

พุทธศาสนิกชนทุกคนเมื่อเข้ามาสู่พุทธศาสนาต้ังแต่เบื้องแรกก็ต้อง

อาศัยศรัทธาและอาศัยปัญญาดังกล่าวนี้ น�าการปฏิบัติให้เป็นไป.

บางคนก็หนักทางศรัทธา เรียกว่า สัทธานุสารี แล่นไปตาม

ศรัทธา.
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บางคนก็หนักทางปัญญา ชอบใคร่ครวญพิจารณา เรียกว่า 

ปัญญานุสารี แล่นไปตามปัญญา.

ศรัทธาและปัญญาทั้ง ๒ นี้เป็นหลัก ซึ่งทุก ๆ คนอันที่จริง 

ก็ต้องมีอยู่ด้วยกันทั้งศรัทธาและทั้งปัญญา ก็เพราะว่าสิ่งใดที่รู้เห็น 

ได้ด้วยปัญญาของตัวเอง เช่นธรรมะท่ีทรงสั่งสอนเป็นเหตุผลขั้นต้น

ขั้นต�่าอันเป็นธรรมดาสามัญท่ีจะพึงบังเกิดข้ึนในปัจจุบัน ตามองเห็น

ได้ในบัดนี้ ก็ไม่จ�าต้องอาศัยศรัทธา เพราะได้ปัญญารู้เห็นได้ด้วย 

ตัวเองแล้ว. แต่ว่าข้ออันใดท่ีตนยังไม่อาจจะรู้เห็นได้ ก็ต้องอาศัย 

ศรัทธาคือความเชื่อในค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า. แต่ก็ไม่ใช่เชื่อ 

เพียงอย่างเดียว ก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาจับเหตุจับผล อันเรียกว่า

โยนิโสมนสิการ ท�าไว้ในใจ คือรับเอาค�าสั่งสอนมาไว้ในใจ ตั้งต้นแต่

ใส่ใจท่ีจะฟังที่จะอ่านก�าหนดจดจ�า น�ามาขบเจาะคือพินิจให้มีความรู้

ความเข้าใจ ลงความเห็น ก็คือท�าความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้องว่าเป็น

อย่างนั้นเป็นอย่างนี้. ดั่งนี้ก็เรียกว่าอาศัยศรัทธาน�าเพื่อจะได้ปัญญา 

ยิ่ง ๆ ข้ึนต่อไป และแม้ว่าจะชอบทางปัญญาพินิจพิจารณาให้มี 

ความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง. แต่แม้เช่นนั้น สิ่งที่ยังไม่รู้ไม่เห็นด้วย

ตนเองได้ ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ก็รับฟัง คือใช้ศรัทธา 

เช่ือไว้ก่อน ยังไม่ปฏิเสธ และก็ปฏิบัติเพื่อให้ได้ปัญญายิ่ง ๆ ขึ้นสืบ 

ต่อไป. ดั่งนี้ ต้องอาศัยศรัทธาต้องอาศัยปัญญาดังกล่าว. 

แม้ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ก็เช่นเดียวกัน. หน้าที่ของผู้ฟังอริยสัจจ์

ก็คือ ปฏิบัติในกิจของอริยสัจจ์ดังที่กล่าวมาแล้ว อาศัยศรัทธาและ

อาศัยปัญญาในการที่จะท�าความก�าหนดรู้จักทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้า
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ทรงสัง่สอน. อะไรทีต่รัสว่าเป็นทกุข์ กใ็ช้ศรัทธาใช้ปัญญาประกอบกนั 

เพื่อก�าหนดรู้ เพื่อท�าความรู้รอบคอบ ว่าข้อนี้เป็นทุกข์จริง ข้อนี ้

เป็นทุกข์จริง และเป็นทุกข์จริงอย่างนี้ เป็นทุกข์จริงอย่างนี้. ข้ออื่น 

ก็เช่นเดียวกัน อาศัยศรัทธาอาศัยปัญญาเพื่อละสมุทัย คือละตัณหา 

อาศัยศรัทธาอาศัยปัญญาเพื่อท�าให้แจ้งนิโรธ คือความดับตัณหา  

ซึ่งตรัสว่าเป็นความดับทุกข์ อาศัยศรัทธาและปัญญาปฏิบัติท�าภาวนา 

คืออบรมมรรคมีองค์ ๘ ให้บังเกิดขึ้น ก็อาศัยศรัทธาและปัญญาดังนี้ 

ปฏิบัติในกิจของอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ให้ก้าวหน้าไปโดยล�าดับ.

บุรุษบุคคล ๔ จ�าพวก

ในการปฏิบัตินั้น ผู้ท่ีเป็นอุคฆติตัญญูคือรู้เร็ว เมื่อฟังค�าสอน

เร่ืองอริยสัจจ์เพียงหัวข้อก็เข้าใจได้ทันที. ผู้ที่เป็นวิปจิตัญญูคือม ี

ความรู้ท่ีช้าเข้าอีกหน่อยหนึ่ง เมื่อฟังอริยสัจจ์เพียงหัวข้อและฟัง 

อธิบายในหัวข้อ ก็มีความรู้ความเข้าใจ. บุคคลที่เป็นเนยยะคือ 

พึงแนะน�าได้ เมื่อฟังหัวข้อฟังอธิบายแล้ว หนหนึ่งก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ 

ก็จะต้องฟังหนที่ ๒ หนที่ ๓ หนที่ ๔ หลาย ๆ หน ก็อาจจะมีความรู้

ความเข้าใจได้. ที่เรียกว่า เนยยะ คือพึงแนะน�าได้ ต้องแนะน�าอบรม

พร�่าสอนอยู่บ่อย ๆ. บุคคลส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นพวกที่ ๓ นี้ คือ 

เป็นพวกที่เรียกว่า เนยยะ คือพึงแนะน�าอบรมได้. และค�าว่าเนยยะ 

นี้เองก็ใช้อยู่ในค�าว่า เวไนยนิกร ดังที่ได้กล่าวกันว่าพระพุทธเจ้าได้

อบรมสั่งสอนเวไนยนิกรซ่ึงแปลว่า หมู่แห่งชนที่พึงแนะน�าได้ที่พึง 

สอนได้. 
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และยังมีอีกค�าหนึ่งในบทพระพุทธคุณว่า ปุริสทัมมสารถ ิ

พระพุทธเจ้าทรงเป็นเหมือนอย่างสารถี ฝึกบุรุษบุคคลที่ควรฝึก ก็คือ

ฝึกบุรุษบคุคลทีฝึ่กได้. ซ่ึงค�านีว่้า ปริุสทมัมะ บรุุษบุคคลทีฝึ่กได้ หรือ 

เวไนยนิกร หมู่แห่งชนท่ีพึงแนะน�าได้ อบรมได้ ก็หมายถึงบุคคล  

๓ จ�าพวกดังกล่าวมา คือ 

อุคฆติตัญญู บุคคลที่รู้ได้เร็ว

วิปจิตัญญู บุคคลท่ีรู้ได้ช้าเข้าหน่อยหนึ่ง คือเมื่อยกหัวข้อขึ้น

แล้วก็ต้องอธิบาย

เนยยะ บุคคลที่พึงแนะน�าได้อบรมได้ คือต้องพร�่าสอนกันอยู่

บ่อย ๆ หลายครั้งหลายหน.

สามจ�าพวกนี้เป็นปุริสทัมมะ บุรุษบุคคลท่ีพึงฝึกที่ฝึกได้ เป็น 

เวเนยยะหรือเวไนยนิกร หมู่แห่งชนท่ีพึงฝึกได้แนะน�าได้อบรมได้. 

พระพุทธเจ้าย่อมทรงสั่งสอนได้แก่บุคคลทั้ง ๓ พวกดังกล่าวนี้.  

และค�านี้เองก็บ่งว่าจะต้องมีอีกพวกหนึ่งคือจ�าพวกที่ฝึกไม่ได้ คือ 

มิใช่เป็นปุริสทัมมะ บุรุษบุคคลที่พึงฝึกได้. แต่ว่าเป็นบุรุษบุคคลที ่

ฝึกไม่ได้ ดั่งนี้ก็มีอยู่. บุคคลจ�าพวกท่ีฝึกไม่ได้นี้เอง ก็เช่นเป็นผู้ที่มี

ทิฏฐิมานะมาก ไม่ยอมรับค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือที่เรียกว่า  

ปทปรมะ มบีทอย่างยิง่ กค็อืหมายความว่าเป็นผู้ทีโ่ง่เง่ามาก ไม่สามารถ

ที่จะรู้ธรรมะที่ทรงสั่งสอนได้ และก็หมายรวมไปถึงผู้ท่ีมีทิฏฐิมานะ 

มากดังกล่าวนั้นด้วย.

จ�าพวกที่มีทิฏฐิมานะมากนั้นก็ยกตัวอย่างเช่น อาจารย์สญชัย

ของท่าน พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ ท่ีเมื่อท่านพระอัครสาวก 
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ทั้ง ๒ ก่อนที่ท่านจะเข้าบวช ท่านได้พบพระอัสสชิเถระแล้วท่านกลับ

ไปชักชวนท่านอาจารย์ของท่าน คืออาจารย์สญชัย. ท่านอาจารย์ 

สญชัยนั้นท่านเป็นอาจารย์ใหญ่มีผู้นับถือมาก ก็ไม่ยอมที่จะลดตัวไป

เป็นลกูศษิย์ของใครอกี. มทีฏิฐมิานะอยู ่จึงไม่ยอมไปเฝ้าพระพทุธเจ้า 

ทั้งที่ท่านก็รู้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นน่าจะต้องดี จึงได้จูงใจ 

เอาศิษย์ส�าคัญของท่านไปนับถือได้. ท่านจึงถามว่า ในโลกนี้คน 

ฉลาดมากหรือคนโง่มาก. ท่านพระอัครสาวกทั้งสองเมื่อยังเป็น 

ปริพาชก ท่านก็ตอบว่า คนโง่มาก. ท่านอาจารย์สญชัยจึงได้บอกว่า  

ถ้าอย่างนั้นก็ให้คนฉลาดไปหาพระพุทธเจ้า ให้คนโง่มาหาท่านก็ 

แล้วกัน. ดั่งนี้ก็คือเป็นจ�าพวกท่ีเรียกว่าเป็นบุรุษบุคคลที่ฝึกไม่ได้  

เพราะมีทิฏฐิมานะมาก และตลอดจนถึงผู้ที่โง่เง่าจนเกินไป ก็รวมอยู่

ในค�าว่าปทปรมะอันเป็นจ�าพวกที่ ๔.

เพราะฉะนั้น กิจในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้จึงเป็นข้อท่ีทุกคนจะพึง

ปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นด้วยกันท้ังนั้น. และการปฏิบัติในพุทธศาสนา 

ทั้งสิ้น ก็รวมเข้าในการปฏิบัติกิจทั้ง ๔ นี้ คือ ก�าหนดรู้จักทุกข์  

ละสมุทัย ท�าให้แจ้งนิโรธ ปฏิบัติอบรมในมรรคมีองค์ ๘ ซ่ึงย่นเข้า 

ก็ในศีล สมาธิ ปัญญา. เพราะฉะนั้น อริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้จึงเป็นธรรมะ

ส�าคัญที่ควรจะต้องฟังบ่อย ๆ ต้องพินิจพิจารณากันบ่อย ๆ และ 

เป็นที่รวบรวมธรรมะทั้งสิ้น ก็รวมอยู่ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้. กุศลธรรม

ทั้งสิ้นก็รวมอยู่ในความรู้ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้.

ต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจท�าความสงบสืบไป.

๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๗
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ความรู้จักอริยสัจจ์ ๔ (ต่อ)

บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต.  

ในเบ้ืองต้นกข็อให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมสัการพระผูม้พีระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้ง 

พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล 

ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ได้แสดงท่านพระสารีบุตรอธิบายสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ  

ในขั้นท่ีอธิบายนี้ก็คือรู้ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ รู้จักทุกข์ รู้จักเหตุเกิดทุกข์ 

รู้จักความดับทุกข์ รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์. และได้แสดง 

กิจในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ คือ

ทําปริญญา  ความรู้รอบคอบก�าหนดรู้ในทุกข์

ทําปหานะ  การละสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์

ทําสัจฉิกรณะ  กระท�าให้แจ้งความดับทุกข์

ทาํภาวนา อบรมปฏบัิติมรรคมอีงค์ ๘ ให้มขีึน้ให้เป็นขึน้มาและ

เป็นข้อปฏิบัติที่พึงปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้น.
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ละความยึดถือในขันธ์ ๕

การปฏิบัติพุทธศาสนาก็ปฏิบัติในกิจ ๔ อย่างนี้ในอริยสัจจ์นั้น

เองดังที่ได้กล่าวมาแล้ว. เพราะฉะนั้น ในเบื้องต้นผู้ปฏิบัติธรรมะก็พึง

ศึกษาสดับตรับฟังว่าทุกข์คืออะไรตามท่ีตรัสไว้ว่าชาติความเกิดเป็น

ทกุข์เป็นต้น และเมือ่สรุปเข้าขนัธ์เป็นทีย่ดึถอืทัง้ ๕ ประการ เป็นทกุข์

ดัง่นี.้ ก�าหนดพจิารณาให้มคีวามรู้ความเข้าใจ. และส�าหรับข้อข้างต้น ๆ 

ก็พิจารณาเห็นได้โดยไม่ยากนัก.

ส่วนข้อที่ว่าขันธ์เป็นท่ียึดถือทั้ง ๕ ประการ เป็นทุกข์โดยย่อ  

ก็ต้องท�าความเข้าใจว่า ขันธ์คือกองทั้ง ๕.

รูปขันธ์ ก็คือรูปกาย อันประกอบด้วยธาตุดินน�้าไฟลมนี้.

เวทนาขันธ์ กองเวทนา ก็ได้แก่ความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์ เป็น 

กลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขทั้งทางกายทั้งทางใจ.

สญัญาขนัธ์ กค็อืกองแห่งสญัญา ความจ�าได้หมายรู้ เป็นต้นว่า 

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

คือเรื่องราวที่คิดหรือที่รู้ทางมโนคือใจ.

สังขารขันธ์ กองสังขาร ก็คือความคิดปรุงหรือความปรุงคิด 

ต่าง ๆ ในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส ในโผฏฐัพพะ และในธรรมะ  

คือเรื่องราวที่จ�าได้.

วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ คือความรู้เห็นรูปทางตา ความรู้

ได้ยินเสียงทางหู ความรู้ทราบกลิ่นรส โผฏฐัพพะทางจมูกทางลิ้น 

ทางกาย และความรู้เรื่องที่คิดหรือที่นึกที่รู้ทางมโนคือใจ.
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รูปกเ็ป็นรปู. เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ รวมเรียกว่านาม. 

รูปนาม แต่เรียกลับกันเสียว่านามรูป ขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ ประการ

เหล่านี้เป็นทุกข์. ก็เพราะยึดถือจึงเป็นทุกข์ ถ้าไม่ยึดถือ ขันธ์ทั้ง ๕ นี้

กเ็ป็นสภาพธรรมดา ซ่ึงมชีาติคอืความเกดิเป็นเบือ้งต้น มชีราความเก่า

ตลอดจนถงึช�ารุดทรุดโทรมโดยล�าดบั และมมีรณะความตายเป็นทีส่ดุ 

ก็เป็นสภาวะเป็นธรรมดา. เมื่อบุคคลไม่ยึดถือ ขันธ์ทั้ง ๕ นี้ก็เป็นไป

ตามสภาพธรรมดา เกิดแก่ตายหรือเกิดแก่เจ็บตาย. แต่เมื่อบุคคลไป

ยึดถือเพราะมีตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยาก เป็นเหตุปัจจัยให ้

ยึดว่าเป็นของเรา เป็นอัตตาตัวตนของเรา. บุคคลโดยตรงคือจิตใจ 

จึงต้องเป็นทุกข์. ต้องมีโศกะ มีปริเทวะเป็นต้น ซ่ึงรวมเข้าก็เป็น ๒  

คอื ประจวบกบัสิง่หรือสตัว์สงัขารทีไ่ม่เป็นทีรั่ก พลดัพรากจากสิง่หรือ

สตัว์สงัขารซ่ึงเป็นท่ีรกั ย่อเข้าอกีกเ็ป็นหนึง่คอื ปรารถนาไม่ได้สมหวงั. 

และท้ังหมดนี้ก็สรุปเข้าย่อเข้าในขันธ์เป็นท่ียึดถือทั้ง ๕ ประการ 

เหล่านี้นั่นแหละ.

รู้วัฏฏะของกิเลส กรรม วิบาก

เพราะฉะนั้น จึงมีความส�าคัญอยู ่ที่ความยึดถือ ยึดถือว่า  

เอตํ มม นี่เป็นของเรา เอโสหมสฺมิ เราเป็นนี่ เอโส เม อตฺตา  

นี่เป็นอัตตาตัวตนของเรา. ท่ียึดถือก็เพราะมีตัณหา ความอยาก 

ความดิ้นรน ความทะยานอยากของจิตใจ. เพราะฉะนั้น จึงศึกษา 

ให้รู้จักว่าตณัหานีเ้ป็นตวัสมทุยั เหตใุห้เกดิทกุข์. นอกจากให้เกดิทกุข์
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ทางจิตใจ มโีสกะปริเทวะเป็นต้นดงักล่าว ยงัเป็นเหตุก่อภพชาติต่อไป 

ต้องเวยีนว่ายตายเกดิต่อไป. ความเวยีนว่ายตายเกดิต่อไปนัน้เรียกว่า 

สังสาระหรือ สงสาร อันแปลว่า ความท่องเที่ยวไป. และความ 

ท่องเที่ยวไปนั้นก็ท่องเที่ยวไปโดยอาการที่เป็น วัฏฏะ อันแปลว่า วน. 

วัฏฏะคือวนนั้น ก็พูดกันง่าย ๆ ว่าเวียนเกิดเวียนตาย หรือเวียนเกิด

แก่เจ็บตาย คอืเมือ่เกดิ กแ็ก่กเ็จ็บกต็าย ตายแล้วกเ็กดิกแ็ก่กเ็จบ็แล้ว

ก็ตาย ตายแล้วก็เกิด ก็เวียนอยู่ดั่งนี้. ความเวียนอยู่ดังนี้เรียกว่า  

วัฏฏะ คือความวนหรือความเวียนซึ่งพูดกันเข้าใจง่าย ๆ. 

แต่เมือ่จะแสดงถงึวัฏฏะคอืความวนตามหลกัธรรมทีพ่ระพทุธเจ้า

ทรงสั่งสอนไว้ก็มี ๓ อย่าง คือ

กิเลสวัฏฏะ วนคือกิเลส

กรรมวัฏฏะ วนคือกรรม

วิปากวัฏฏะ วนคือวิบาก ผลของกรรม

อันหมายความว่า กิเลสก็เป็นเหตุให้ท�ากรรม กิเลสจึงเป็นเหตุ 

กรรมจึงเป็นผลของกิเลส. และกรรมนั้นเองก็เป็นตัวเหตุให้เกิดวิบาก

คอืผล กรรมจึงเป็นเหตุวิบากจึงเป็นผล. และวิบากนัน้เองกเ็ป็นตัวเหตุ

ก่อกิเลสข้ึนอีก. เมื่อเป็นดังนี้ วิบากนั้นก็เป็นเหตุ กิเลสก็เป็นผล 

ของวิบาก และกิเลสก็เป็นเหตุให้กระท�ากรรม กิเลสก็เป็นเหตุ  

กรรมก็เป็นผลของกิเลสและกรรมนั้นเองก็เป็นเหตุส่งวิบาก. เมื่อเป็น

ดังนี้ กิเลสก็กลับเป็นเหตุ วิบากก็เป็นผล และวิบากคือผลนั้นก็กลับ

เป็นเหตุก่อให้เกิดกิเลสขึ้นอีก.
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เพราะฉะนั้น กิเลส กรรม วิบาก จึงวนอยู่ดั่งนี้ ก็โดยที่บุคคล

นี้เอง หรือจิตนี้เองท่ีวนอยู่ในกิเลส กรรม วิบาก แล้วก็กลับเป็น 

เหตุก่อกิเลส กิเลสก็ก่อกรรม กรรมก็ก่อวิบาก วิบากก็ก่อกิเลส.  

เพราะฉะนัน้ สตัว์บคุคลจึงวนอยูใ่นกเิลส กรรม วบิากทัง้ ๓ นี.้ นีเ้ป็น

วัฏฏะ วัฏฏะคือความวนนี้ ก็วนอยู่ในปัจจุบันนี้นี่เอง และวนอยู ่

เร่ือยไป ในอดีตก็วนมาดั่งนี้ ในปัจจุบันก็วนมาดั่งนี้ ในอนาคตก็จะ 

วนต่อไปดั่งนี้.

เพราะฉะนัน้ วัฏฏะคอืความวนนี ้จงึวนอยูใ่นกเิลส กรรม วบิาก 

หรือในกงของกิเลส กรรม วิบาก. กิเลส กรรม วิบากนี้เป็นก�า  

เมื่อเทียบกับล้อ จะเป็นล้อเกวียนหรือล้อรถก็ตามซึ่งประกอบด้วยกง 

ประกอบด้วยก�า ก็มีอยู่ ๓ ก�า ก็คือกิเลส กรรม วิบาก ปิดประกอบ

อยู่ในกงอันเป็นวงกลม. วัฏฏะคือความวนก็วนเป็นวงกลมอยู่ดั่งนี้.

พจิารณาดคูวามเป็นไปของจิตในปัจจุบนั กจ็ะพึงเห็นได้ว่ากว็น

อยูใ่น ๓ อย่างนี.้ เป็นต้นว่าเกดิตัณหาขึน้ในรปู ตัณหานัน้กเ็ป็นกเิลส. 

ก็เป็นเหตุให้ประกอบกรรมคือจงใจท่ีจะดูรูป. และเมื่อเป็นกรรมคือ

ประกอบการดูรูป เช่น ขวนขวายไปดู มองดู ดั่งนี้ก็เป็นกรรม. ก็ได้

วิบากคือผล คือเป็นรูปที่จงใจจะดูด้วยรูปตัณหา. การเห็นรูปนี่เป็น

วิบากคือผล. ผลของกรรมคือการที่จงใจดู. และเมื่อเห็นรูป รูปท่ีน่า

รักใคร่ปรารถนาพอใจ ก็ก่อให้เกิดรูปตัณหายิ่งขึ้นไปอีก. รูปตัณหา 

นัน้กเ็ป็นเหตใุห้ประกอบกรรมคอืการดยูิง่ขึน้ไปอกี. ดกูเ็ห็นซ่ึงเป็นผล. 

รูปที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจก็ก่อให้เกิดรูปตัณหายิ่งขึ้นไปอีก.
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เพราะฉะนั้น ทุก ๆ อย่างในปัจจุบันนี้ จิตของสรรพสัตว์คือ 

จิตท่ียังมีความข้องความเกี่ยว มีสังโยชน์คือความผูกพัน ก็วนอยู่ใน

กิเลสกรรมวิบากท้ัง ๓ นี้ตลอดเวลาไม่ออกไปนอกจากวงแห่งกิเลส

กรรมวิบากทั้ง ๓ นี้ ก็เป็นไปอยู่ดังนี้.

ตัดวัฏฏะด้วยการดับตัณหา

และเมื่อว่าถึงวงกว้างคือเกิดแก่ตายในชาติหนึ่ง ๆ. เกิดคือชาติ 

ก็เป็นตัววิบากคือผลของกิเลสท่ีเป็นมาแต่อดีต ก็คือตัณหานั่นเอง  

ยกตัณหาขึ้นเป็นประธาน. แต่ที่ท่านอธิบายนั้นท่านมักอธิบายว่า  

อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม. ในท่ีนี้ก็ยกเอาเพียงข้อกิเลสคือ 

ตัณหาอย่างเดียว. เพราะตัณหานั้นเป็นตัวก่อภพชาติ และเมื่อมี 

ชาติคือความเกิดขึ้นมา ก็แก่ก็เจ็บก็ตายในท่ีสุด. และเมื่อยังมี 

ตัณหาอยู่ ยังดับตัณหาไม่ได้ ตัณหาก็เป็นชนกกิเลส ชนกกรรม  

น�าก่อภพก่อชาติใหม่ขึ้นมาอีก. และเป็นชาติขึ้นก็ต้องแก่ต้องเจ็บ 

ต้องตาย. ตายแล้วกม็ปีฏสินธิคอืเกดิ เกดิกแ็ก่กเ็จ็บกต็าย ตายแล้วก็

เกดิ. กเ็ป็นอนัว่าแม้ในวงกว้างกว็นเวยีนอยูด่ัง่นี.้ สตัว์ บุคคล หรือจิต 

อันนี้จึงท่องเท่ียวอยู่ในวัฏฏะคือวนดังท่ีกล่าวมานี้. เพราะฉะนั้น  

จึงเรียกว่า วัฏสงสารท่องเท่ียววนเวียนอยู่ในกิเลส กรรม วิบาก  

ท่องเท่ียววนเวียนเกิดแก่เจ็บตาย ก็เป็นไปอยู่ดั่งนี้. เพราะฉะนั้น  

ก็เป็นอันศึกษาให้รู้จักตัวสมุทัยคือตัณหาซ่ึงเป็นตัวต้นเหตุ. เมื่อดับ

ตัณหาเสียได้ก็เป็นอันว่าหักวัฏฏะคือวนดังกล่าว. ดับกิเลส ดับทุกข์ 



43คร้ังที่ ๔ ความรู้จักอริยสัจจ์ ๔ (ต่อ)

ทางจิตใจในปัจจุบัน วิบากขันธ์ยังอยู่ก็อยู่ไปเหมือนดังวิบากขันธ์ 

ของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย. และเมื่อดับขันธ ์

ในที่สุด ไม่เกิดอีก ก็เป็นอันว่าเป็น ปรินิพพาน คือ ดับรอบ สิ้นทุกข์

ด้วยประการท้ังปวง. ก็เป็นอันศึกษาให้รู ้จักทุกขนิโรธ คือความ 

ดับทุกข์. จึงมาถึงศึกษาให้รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ซ่ึงก็ 

รวมเข้าในมรรคมีองค์ ๘ ย่อเข้าก็เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญา.

หัดดูให้รู้จักทุกข์ว่าเป็นทุกข์

เมื่อศึกษาให้รู้จักดังนี้ ก็ปฏิบัติหัดที่จะก�าหนดรู้จักทุกข์ตามท่ี

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน. และก�าหนดเข้ามาดูทุกข์อันมีอยู่ที่ตัวเราเอง 

คือ ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ ซึ่งเป็นตัวสภาวทุกข์. หัดดูให้รู้จักทุกข์ 

ทางจิตใจที่บังเกิดขึ้น มีโสกะปริเทวะ เป็นต้น. และก�าหนดให้รู้จักว่า 

ที่ต้องมีทุกข์โศกกันอยู่ดั่งนี้ ก็เพราะว่ายังมีท่ีรัก. ยังมีไม่เป็นที่รัก  

เมื่อประจวบกับสิ่งท่ีไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ขึ้นมา. พลัดพรากจากสิ่งท่ี

เป็นท่ีรักก็เป็นทุกข์ขึ้นมา.รวมเข้าก็คือว่าเพราะยังมีความปรารถนา  

และความปรารถนานั้นไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ขึ้นมา.

อนัความปรารถนาไม่สมหวงันัน้ย่อมมอียู ่เพราะความปรารถนา

ท่ีสมหวังที่เรียกว่าสมหวังนั้น ก็คือความท่ีได้มาตามที่ต้องการตาม 

ที่หวัง. แต่ความท่ีได้มาตามที่ต้องการตามที่หวังนั้นเรียกว่าเป็น 

ความประจวบ. เมื่อประจวบกับสิ่งท่ีเป็นที่รักก็ย่อมจะมีความสุข.  

แต่ว่าอันความสุขท่ีได้จากความประจวบกับสิ่งท่ีเป็นที่รักนั้นก็เป็น 
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การเร่ิมต้นของความพลัดพราก. เหมือนอย่างเมื่อได้ชาติคือความ 

เกิดมา ตนเองเกิดมาก็ดี ลูกหลานเกิดมาก็ดี ก็เรียกว่าเป็นความ 

ต้ังต้นการได้. แต่ว่าความต้ังต้นการได้นี้ ก็เป็นความตั้งต้นของ 

ความเสื่อมความดับ เพราะเมื่อเกิดมาก็ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลง 

ไปในทางขึ้นและในทางเสื่อมจนถึงดับในท่ีสุด. แต่ว่าเมื่อยังมีตัณหา 

มีความยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา ก็ย่อมจะไม่ต้องการให้สิ่งที่ 

ยึดถือนี้ต้องเปลี่ยนแปลงไปต้องดับไป ซ่ึงเป็นการฝืนสภาพธรรมดา

อันเป็นไปไม่ได้. เมื่อเป็นดั่งนี้ การได้นั้นเองและยึดถือจึงเป็นตัว 

ต้นเหตุท่ีให้เกิดทุกข์ต่าง ๆ. ความได้ที่ทุกคนพอใจดีใจร่าเริงนั้น  

ทุกอย่างเป็นความต้ังต้นแห่งความทุกข์ เพราะจะต้องแปรปรวน

เปลี่ยนแปลงต้องพลัดพรากไป. การได้ลาภได้ยศที่ทุกคนพอใจดีใจ

ร่าเริงนั้น คือความเร่ิมต้นของความพลัดพรากซ่ึงเป็นตัวทุกข์เป็น 

เหตุให้เกิดทุกข์ เพราะในที่สุดก็จะต้องพลัดพราก. ถ้าลาภยศนั้น 

ไม่พลัดพรากไปก่อน ชีวิตนี้ก็ต้องพลัดพราก เพราะชีวิตนี้ก็ต้องเกิด

ต้องดับ. เพราะฉะนั้น ทุกสิ่งจึงเป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับ. หัดก�าหนด

พิจารณาให้รู้จักสัจจะคือความจริงดั่งนี้ คือให้รู้จักว่าทุกข์เป็นทุกข์.  

อันนี้เป็นข้อฝึกทางปัญญาที่จะให้รู้จัก.

รู้จักว่าทุกข์เป็นทุกข์นั้น นอกจากท่ีพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้

ตามที่ได้แสดงแล้ว ก็ก�าหนดให้รู้จักว่า

ทุก ๆ สิ่งที่ได้จะเป็นลาภเป็นยศเป็นอะไรก็ตาม ที่ได้นั้นชื่อว่า

เป็นการได้ท่ีเป็นความต้ังต้นของความพลัดพราก. เพราะฉะนั้น เมื่อ
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ได้กด็ใีจ รู้สกึเป็นสขุ แต่ความดใีจความสขุนัน้ตัง้อยูป่ระเดีย๋วประด๋าว. 

และเมื่อสิ่งที่ได้นั้นต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปดับไป เมื่อมีความ

ยดึถอือยูว่่าเป็นตัวเราของเรา ยดึถอืไว้เท่าไรกต้็องเป็นทุกข์มากเท่านัน้. 

ยึดถือมากก็ทุกข์มาก ยึดถือน้อยก็ทุกข์น้อย. ไม่ยึดถือเลยจึงจะไม่

เป็นทุกข์.

เพราะฉะนั้น ก็ต้องศึกษาให้รู้จักว่าทุกข์ก็เป็นทุกข์ รู้จักว่าสิ่งที่

ได้จะเป็นลาภเป็นยศก็ตาม เป็นความสุขเป็นความร่ืนเริงเป็นความ

หัวเราะความบันเทิงต่าง ๆ นั่น เป็นตัวทุกข์เป็นตัวทุกข์ทุก ๆ อย่าง 

เพราะเป็นสิ่งท่ีต้องเกิดต้องดับต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงได้ทั้งสิ้น 

ไม่มีอะไรที่จะด�ารงอยู่. หัดรู้จักทุกข์ รู้จักตัวทุกข์ว่าเป็นตัวทุกข์ดังนี้. 

และความที่ก�าหนดให้รู้จักทุกข์ว่าเป็นตัวทุกข์ดั่งนี้ ก็พึงหัดก�าหนด 

ให้รู้จักทุก ๆ อย่างท่ีประสบทางอายตนะทั้งสิ้น. แม้ตัวความสุข 

ความร่าเริงความเพลิดเพลินต่าง ๆ เอง ก็ก�าหนดให้รู้จักว่านั่นแหละ

ก็เป็นตัวทุกข์ เพราะเป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับ. สิ่งทั้งหลายอันเป็นท่ี 

ตั้งของความสุขความเพลิดเพลินเหล่านั้นก็เป็นตัวทุกข์ เพราะเป็นสิ่ง

ทีต้่องเกดิต้องดบั ท�าความรู้เท่าไว้ตัง้แต่ในเบือ้งต้น. เมือ่จะมคีวามสขุ

กม็คีวามสขุไป มคีวามเพลดิเพลนิมคีวามร่าเริงมคีวามหัวเราะกหั็วเราะ

ไปร่าเริงไปเพลดิเพลนิไป. แต่ในขณะเดยีวกนักท็�าความรู้เท่าทนัไว้ด้วย

ว่านัน่คอืตวัทุกข์ทัง้นัน้ เพราะเป็นสิง่ทีต้่องเกดิต้องดบั ต้องแปรปรวน

เปลี่ยนแปลงไป.
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รู้ว่าทุกข์คือสังขาร สิ่งผสมปรุงแต่ง

ทัง้นีเ้พราะอะไร กเ็พราะว่าทุก ๆ สิง่ทุก ๆ อย่างเหล่านีล้้วนเป็น

สังขาร คือ สิ่งผสมปรุงแต่งทั้งนั้น เป็นสิ่งผสม ปรุงแต่งทุก ๆ อย่าง. 

ตากับรูป หูกับเสียง เป็นต้น ก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่ง. และเมื่อตากับ 

รูปประจวบกัน เห็นรูปท่ีเรียกว่าวิญญาณก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่ง.  

เวทนา สัญญา สังขารต่าง ๆ ที่บังเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่ง.  

ทุก ๆ อย่างเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งท้ังนั้น ซ่ึงมีความรวมกันเข้ามา 

ประจวบกันเข้ามา ท่ีเรียกว่าชาติ คือความเกิดก็ได้เป็นเบื้องต้น  

แล้วก็ต้องมีความแตกมีความดับในที่สุด เรียกว่าเกิดดับ. เกิดเป็น

เบ้ืองต้น ดับเป็นที่สุด. ทุกอย่างต้องเป็นไปดังนี้. และสิ่งที่มาผสม 

ปรุงแต่งอันมีลักษณะดั่งนี้นี่แหละเรียกว่า สังขาร สิ่งผสมปรุงแต่ง. 

ท�าความรู้จักว่านี่คือสังขาร คือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งอันเป็นสิ่งท่ีต้อง 

เกิดต้องดับ.

รู้จักลักษณะของสังขาร

และเมือ่เป็นสงัขารอนัเป็นสิง่ทีต้่องเกดิต้องดบัดัง่นี ้พระพทุธเจ้า

จึงทรงสั่งสอนให้รู้จักลักษณะของสิ่งผสมปรุงแต่งอันเรียกว่า สังขต-

ลักษณะ ลักษณะของสิ่งผสมปรุงแต่งหรือลักษณะของสิ่งที่เรียกว่า 

เป็นสังขารว่า อุปฺปาโท ปญฺญายติ ความเกิดขึ้นปรากฏ วโย ปญฺญายต ิ

ความเสื่อมไปปรากฏ ิตสฺส อญฺญถตฺตํ ปญฺญายติ เมื่อตั้งอยู่  

ความที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปปรากฏ.
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รู้ว่าทุกข์คือวิปริณามะ ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลง

ความเปลี่ยนแปลงไปนี้ของชีวิตของทุก ๆ สิ่งมีอยู ่ตลอด  

เหมอืนอย่างกาลเวลาทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยูท่กุขณะไม่มหียดุ กาลเวลา

ไม่มีหยุดที่จะล่วงไป ๆ ต้องเปลี่ยนแปลงไป. สังขารชีวิตร่างกาย 

ทุก ๆ สิ่งในโลกนี้ก็ไม่มีหยุด ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป.

เพราะฉะนั้น เมื่อก�าหนดให้รู้จักสังขาร จึงต้องก�าหนดให้รู้จัก  

วิปริณามะ อันเป็นลักษณะของสังขาร อันได้แก่ ความแปรปรวน

เปลี่ยนแปลง. นี่เป็นวิธีพิจารณา. เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได ้

ทรงสอนวิธีก�าหนดให้รู้จักทุกข์ไว้ ๓ อย่าง

ข้อหนึ่ง ก็คือ ทุกขทุกขะ ให้รู้จักทุกข์ว่าเป็นตัวทุกข์.

ข้อสอง สังขารทุกขะ ให้รู้จักว่าทุกข์ก็คือสังขาร สิ่งที่ผสมปรุง

แต่งทั้งหมด.

ข้อสาม วิปริณามทุกขะ ให้รู้จักวิปริณามทุกข์ ทุกข์คือความ

แปรปรวนเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่เกิดจนถึงดับ มีเกิดเบื้องต้น มีดับเป็น

ที่สุดดั่งนี้

ธรรมจักษุ ดวงตาเห็นธรรม

เพราะฉะนั้น ท่านท่ีได้ดวงตาเห็นธรรม เมื่อฟังเทศนาของ

พระพุทธเจ้า ดังท่านพระอัญญาโกณฑัญญะ เมื่อฟังปฐมเทศนาของ

พระพุทธเจ้าท่ีตรัสแสดงอริยสัจจ์ ท่านฟังแล้วท่านเข้าใจจับประเด็น



อันส�าคัญได้. คือท่านเห็นทุกข์ เห็นทุกขทุกขะ ตัวทุกข์ว่าเป็นตัวทุกข์ 

เห็นสังขารทุกขะ ทุกข์คือสังขาร สิ่งผสมปรุงแต่ง เห็นวิปริณามทุกขะ 

ทุกข์คือความแปรปรวนเปลี่ยนแปลง ต้องเกิดต้องดับ. ธรรมจักษุ 

ดวงตาเห็นธรรม ของท่านจึงมีแสดงไว้ว่า ท่านเห็นว่า

ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺมํ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา

สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา 

ดั่งนี้.

คือ ท่านเห็นทุกขทุกขะ เห็นสังขารทุกขะ เห็นวิปริณามทุกขะ 

ทุก ๆ สิ่งที่เป็นสังขารสิ่งผสมปรุงแต่งเป็นตัวทุกข์ เป็นตัวสังขาร  

และเป็นสิ่งที่ต ้องเกิดต้องดับท้ังสิ้น. อันนี้แหละเป็นธรรมจักษุ  

ดวงตาเห็นธรรม. ฟังเทศน์อริยสัจจ์ ท่านเกิดธรรมจักษุดวงตา 

เหน็ธรรมดัง่นี ้และท่านทีไ่ด้ดวงตาเหน็ธรรมดัง่นี ้ท่านแสดงว่าท่านได้ 

โสดาปัตตมิรรค โสดาปัตตผิล เป็นโสดาบันบุคคล อันเป็นอริยบคุคล

ขั้นที่ ๑ ในพระพุทธศาสนา.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจท�าความสงบสืบไป

๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๗

48



ครั้งที่ ๕ 
ความรู้จักชรามรณะ

บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต.  

ในเบ้ืองต้นกข็อให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมสัการพระผูม้พีระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้ง 

พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล  

ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ได้แสดงสัมมาทิฏฐิตามเถราธิบายแห่งท่านพระสารีบุตร และ

โดยที่ท่านได้อธิบายไว้โดยปริยายคือทางแสดงติดต่อกันหลายข้อ 

หลายประการ. แต่อันที่จริงก็เป็นทางธรรมะที่ด�าเนินไปทางเดียวกัน 

เป็นแต่ท่านได้จ�าแนกแจกแสดง เพื่อเป็นทางพิจารณาทางปัญญาของ

ผู้ที่มุ่งทราบและมุ่งปฏิบัติอบรมทั้งหลาย.
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พระเถราธิบายเรื่องชรามรณะ

ภกิษุทัง้หลายได้ถามท่านต่อไปอีกว่า จะมทีางอธิบายสมัมาทิฏฐิ

อีกหรือไม่. ท่านก็ตอบว่ามี และก็ได้แสดงอธิบายต่อไปอีกว่า  

สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ก็คือรู้จักชรามรณะ รู้จักสมุทัย เหตุเกิด

แห่งชราและมรณะ รู้จักความดับชรามรณะและรู้จักทางปฏิบัติให้ถึง

ความดับชรามรณะ. ท่านก็ได้แสดงชี้แจงต่อไปอีกว่า

ชรา ก็ได้แก่ความแก่ ความทรุดโทรม ฟันหัก ผมหงอก  

หนงัเหีย่วย่น ความเสือ่มแห่งอาย ุความหง่อมแก่แห่งอนิทรีย์ทัง้หลาย 

มีตาเป็นต้น มรณะ ก็ได้แก่จุติความเคลื่อน ความแตกท�าลาย  

ความหายไป มฤตยูความตาย การกระท�ากาละ ความแตกแห่งขันธ์

ทั้งหลาย ความทอดท้ิงซากศพไว้ ความตัดขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิต 

รู้จักชราความแก่ มรณะความตาย ดังนี้.

เหตเุกดิแห่งชรามรณะ ความแก่ความตายกค็อืชาติ ความเกดิ. 

รู้จักเหตุเกิดแห่งความแก่ความตาย ก็คือรู้จักว่าชาติความเกิดเป็น

สมุทัย เหตุเกิดแห่งความแก่ความตาย.

ดับชาติคือความเกิดเสียได้ ก็เป็นความดับชรามรณะ รู้จัก

ความดับชรามรณะก็คือรู้จักว่าดับชาติคือความเกิดเสียได้ เป็นความ

ดับชรามรณะดังกล่าว. 

ทางปฏิบัติให้ถึงความดับชาติคือความเกิด ทางปฏิบัติให้ถึง

ความดับชรามรณะ ความแก่ ความตาย ก็คือมรรคมีองค์ ๘ ได้แก่ 
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สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ สัมมาวาจา 

เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ 

สมัมาวายามะ เพยีรชอบ สมัมาสติ ระลกึชอบ สมัมาสมาธิ ตัง้ใจชอบ. 

รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับชรามรณะ ก็คือรู้จักว่ามรรคมีองค์ ๘  

ดังกล่าวเป็นทางดับชรามรณะ.

เมื่อรู้จักดังนี้ ก็ชื่อว่า สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ความเห็นตรง 

เป็นเหตุละอนุสัย กิเลสท่ีนอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานคือราคะความ 

ติดใจยินดี บรรเทาปฏิฆานุสัย อนุสัยคือปฏิฆะ ความกระทบกระทั่ง

ขัดเคือง ถอนอนุสัยคือทิฏฐิมานะ ว่าเรามีเราเป็น ละอวิชชาความไม่รู้ 

ท�าวิชชาความรู้ให้บังเกิดขึ้น น�าให้ได้ความเลื่อมใส ไม่หวั่นไหว 

ในพระธรรม น�ามาสู่พระสัทธรรมคือพระธรรมวินัยในศาสนานี้ ดังนี้. 

พิจารณาให้รู้จักชรามรณะ ในสายโซ่ของสังสารวัฏ

ตามเถราธิบายนีก้เ็ป็นการแสดงอธิบายอริยสจัจ์ทัง้ ๔ นัน้แหละ

ให้พิสดารกว้างขวางออกไป. โดยที่อริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้เป็นหลักใหญ ่ 

เป็นผลเป็นเหตุในด้านทุกข์หรือด้านวัฏฏะความวนเวียน เป็นเหตุ 

เป็นผลในด้านดับทุกข์ หรือดับวัฏฏะ ความวนเวียน และแม้ใน 

อธิบายอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ที่อธิบายโดยทั่วไป ดังที่พระสารีบุตรได้แสดง

อธิบายไว้ในเบื้องต้นแล้วว่า สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ ก็คือรู้จักทุกข์ 

รู้จักทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกข์ รู้จักทุกขนิโรธความดับทุกข์ รู้จักมรรค

ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ และก็ได้แสดงอธิบายแต่ละข้อขยาย



คร้ังที่ ๕ ความรู้จักชรามรณะ52

ความออกไป ดังในข้อทุกข์ข้อแรกก็แสดงด้วยเร่ิมว่า ชาติความเกิด

เป็นทุกข์ ชราความแก่เป็นทุกข์ มรณะความตายเป็นทุกข์ เป็นต้น  

รวมอยู่ในข้อทุกขสัจจะสภาพท่ีจริงคือทุกข์. แต่ในท่ีนี้ท่านได้จ�าแนก

แจกแจงออกไปอกี คอืในข้อทุกขสจัจะสภาพทีจ่ริงคอืทกุข์ ทีไ่ด้ยกเอา

ชาติทุกข์ ชราทุกข์ มรณทุกข์ ขึ้นมาแสดง ก็อธิบายขยายความว่า 

แม้ใน ๓ ข้อนี้เองก็ยังเป็นอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ได้ คือ

ชรามรณะ ความแก่ความตาย

ชรามรณสมุทัย เหตุเกิดแห่งความแก่ความตาย ก็คือชาต ิ

ความเกิด ดังที่แสดงไว้ว่า ชาติปิ ทุกฺขา ชาติคือความเกิดเป็นทุกข์นั้น

นั่นแหละ

ชรามรณนโิรธ ดบัความแก่ความตายกค็อืดบัชาติความเกดิเสยี

ชรามรณนิโรธคามนิปีฏิปทา ข้อปฏบิตัใิห้ถงึความดบัชรามรณะ 

ก็คือมรรคมีองค์ ๘.

ส�าหรับในข้อ ๔ นี้อธิบายเป็นข้อยืน. เพราะฉะนั้น แม้ในข้อ 

ทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ท่ีอธิบายกันทั่วไปนั้น ๓ ข้อข้างต้น 

ก็มาจ�าแนกเป็นอริยสัจจ์ ๔ อีกได้ ส�าหรับเป็นทางพิจารณา อันเรียก

ว่า ปฏิจจสมุปบาท ซ่ึงแปลว่า อธิบายจับเหตุจับผลที่สืบเนื่องกันไป

เหมือนอย่างลูกโซ่ สืบเนื่องกันไปเป็นลูก ๆ รวมกันก็เป็นสายโซ่ 

ทั้งเส้น. แปลตามศัพท์ก็แปลว่า ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น คือ 

เป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยกันและกันบังเกิดขึ้นเป็นไป เหมือนอย่าง 

ลูกโซ่ลูกที่ ๑ ก็เป็นปัจจัยของลูกที่ ๒ ลูกที่ ๒ ก็เป็นปัจจัยของลูกที่ 

๓ ลูกที่ ๓ ก็เป็นปัจจัยของลูกที่ ๔ เชื่อมโยงกันไปดั่งนี้เป็นสายโซ่.
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สายโซ่ปฏจิจสมปุบาท ประกอบด้วยลกูโซ่แต่ละลกูทีพ่วัพนักนั

กับลูกอื่น และมีมากสายต่อเนื่องพัวพันกันยุ่งเหยิง. ฉะนั้น เมื่อ 

พระอานนท์กราบทลูว่า ปฏจิจสมปุบาทนีล้กึซ้ึงสดุประมาณ แต่กบ็งัเกดิ

แก่ท่านเหมอืนเป็นของตืน้ พระพทุธเจ้าได้ตรัสห้ามว่าอย่าพดูอย่างนัน้ 

และตรัสว่าเพราะหมู่สัตว์นี้ไม่รู ้จริงจึงเกิดเป็นยุ่งประดุจด้ายของ 

ช่างหกูเกดิเป็นปมประหนึง่กระจุกด้าย เกดิมาเหมอืนหญ้ามงุกระต่าย

หญ้าปล้อง.

และในการพจิารณาจับเหตุจับผล หรือจับปัจจัยจับผลท่ีโยงกนั

ไปเป็นสายโซ่ของสังสารวัฏ คือความท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตาย 

ของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ก็พิจารณาจับได้ตามนัยปฏิจจสมุปบาท  

ธรรมะทีอ่าศยักนับงัเกดิขึน้เนือ่งกนัไปเป็นลกูโซ่ดงักล่าว ทีพ่ระพทุธเจ้า

ได้ตรัสรู้และได้ตรัสจ�าแนกชีแ้จงแสดงเปิดเผยเหมอืนอย่างทรงแก้ปม

กระจุกด้ายท่ียุ่งออกให้เป็นเส้นด้ายที่ต่อกันยาวยืด. และในการท่ี 

จะจับขึ้นมาพิจารณาให้เห็นได้สะดวก ก็จับพิจารณาโดยทางแห่ง 

เถราธิบายของท่านพระสารีบุตรนี้ ตั้งต้นแต่จับชรามรณะความแก ่

ความตาย ว่าความแก่คืออะไร ความตายคืออะไร ให้รู้จักความแก่  

ให้รู้จักความตาย. และกพ็จิารณาให้รู้จักสมทุยัของความแก่ความตาย

ว่าคือชาติ ความเกิดนั้นแหละ เป็นสมุทัยของความแก่ความตาย  

ให้รู้จักความดับความแก่ความตาย นั่นก็คือดับชาติความเกิดเสียได้ 

ก็เป็นความดับความแก่ความตาย ให้รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับ

ความแก่ความตาย คือดับชาติดังกล่าวก็คือมรรคมีองค์ ๘ ซ่ึง 

มรรคมีองค์ ๘ นี้เป็นข้อธรรมปฏิบัติที่ยืน.
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เพราะฉะนั้น ผู ้มุ ่งอบรมสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ ดัง 

พระเถราธิบายท่ีท่านได้แสดงมาโดยล�าดับ จับตั้งแต่ให้รู้จักอกุศล 

อกุศลมูล ให้รู้จักกุศล กุศลมูล ให้รู้จักอาหารทั้ง ๔ ให้รู้จักอริยสัจจ์

ทั้ง ๔ โดยอธิบายท่ัวไปอันเป็นหลักใหญ่ แล้วท่านจึงมาซอยให้เห็น

เงื่อนที่ต่อเนื่องกันไปเป็นสาย เหมือนอย่างสายโซ่ดังกล่าวนั้น โดยให้

จับพิจารณาให้รู้จัก ก็ตามหลักผลและเหตุด้านเกิดและด้านดับแห่ง

อริยสัจจ์ทั้ง ๔ ท่ีเป็นหลักใหญ่นั้นนั่นเองดังกล่าว. เพราะฉะนั้น  

ผู้ศกึษาปฏบิติัพทุธศาสนาทางปัญญา จึงควรศกึษาตามแนวเถราธิบาย

ของท่านพระสารีบุตรนี้ อันเป็นทางอธิบายทางปัญญาท่ีดีเยี่ยม  

อันท�าให้ได้ปัญญารู้จักพุทธศาสนา. แม้โดยปริยัติก็ตาม โดยปฏิบัติ

ก็ตาม ย่อมใช้ได้ทั้ง ๒ ทาง จับพิจารณาให้รู ้จักชราความแก่  

มรณะคือความตาย ว่าความแก่เป็นอย่างนี้ ความตายเป็นอย่างนี้.

รู้จักความแก่ที่ปกปิดและความแก่ที่ไม่ปกปิด

ท่านพระอาจารย์ได้อธิบายความแก่ความตายให้ละเอียดขึ้น 

ไปอีก โดยที่แสดงว่า ชราคือความแก่นั้นมี ๒ อย่าง คือ

ปฏิจฉันนชรา ความแก่ที่ปกปิด

อัปปฏิจฉันนชรา ความแก่ที่ไม่ปกปิด.

ความแก่ท่ีปกปิดนั้น ก็คือความแก่ที่มีเ ร่ิมตั้งแต่ชาติคือ 

ความเกดิ ตัง้ต้นแต่เป็นกลละในครรภ์ของมารดามาจนเป็นตวัเป็นตน 

คลอดออกมาก็เจริญขึ้นเป็นเด็กเล็ก เป็นเด็กใหญ่ เป็นหนุ่มเป็นสาว 
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เป็นความเจริญเต็มที่. ดั่งนี้ เรียกว่า ปฏิจฉันนชรา ความแก่ที่ปกปิด 

หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความแก่ขึ้น.

อนัความแก่ขึน้นีก้เ็ป็นชราเหมอืนกนั คอืความแก่. เราท้ังหลาย

ก็ยังเรียกความแก่ขึ้นของผลไม้ว่าผลไม้แก่. ผลไม้นั้นก็เร่ิมมาต้ังแต่

ต้นจนปรากฏเป็นผลเล็ก ๆ แลว้ก็โตขึน้ ๆ จากผลไม้อ่อน ก็แก่ขึ้น ๆ 

จนแก่เตม็ที ่กเ็รียกกนัว่าผลไม้แก่. แต่ว่าบุคคลเราร่างกายท่ีเจริญขึน้ ๆ 

จนเจริญเต็มที่ ไม่เรียกกันว่าแก่. แต่อันที่จริงก็เป็นอย่างเดียวกันกับ

ผลไม้นัน้ แต่เพราะคนเราไม่เหน็ว่าเป็นความแก่ แต่ว่าไปเหน็ผลไม้ว่า

แก่ในเมื่อผลไม้นั้นเจริญเต็มที่. ส่วนคนเราเจริญเต็มที่นั้นเราไม่ 

เห็นว่าแก่ เห็นว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นความเจริญเต็มที่ แต่อันที่จริง

ก็เป็นอย่างเดียวกันเรียกว่าเป็นความแก่ขึ้น. และเมื่อร่างกายเจริญ 

เต็มที่แล้วก็เริ่มเสื่อมลง เรียกว่า เป็นความแก่ลง ก็แก่ลงไปเรื่อย ๆ. 

ความแก่ลงนี้ก็เป็นความแก่ที่ปรากฏ ซึ่งทุก ๆ คนก็รับรองกันว่าแก่. 

จึงเรียกว่า อัปปฏิจฉันนชรา ความแก่ที่ไม่ปกปิด.

เมื่อเทียบกับพระพุทธาธิบายหรือพระเถราธิบายที่แสดงมา 

ข้างต้นนั้นท่ีอธิบายว่าชราความแก่ก็คือความแก่ ซ่ึงค�านี้ซ่ึงเป็นค�า 

เร่ิมต้นก็อาจเป็นความแก่ท่ีปกปิดก็ได้. และต่อมาจึงอธิบายต่อไปว่า

ความช�ารุดทรุดโทรม ซ่ึงเป็นอธิบายของความแก่ลง และอธิบาย 

ให้ชัดต่อไปอีกว่าได้แก่อาการที่ฟันหัก ผมหงอก หนังเหี่ยวย่น  

ความเสื่อมแห่งอายุ ความแก่หง่อมแห่งอินทรีย์ทั้งหลายมีตาเป็นต้น. 

อันความเสื่อมแห่งอายุนั้นก็กล่าวได้ว่าเร่ิมเสื่อมตั้งแต่เวลาแรกของ 

ชาติคือความเกิด. เมื่อมีชาติคือความเกิดก็เร่ิมเสื่อมเร่ือยไป เช่นว่า
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เกิดขึ้นมาได้ ๑ ปีก็เสื่อมไป ๑ ปี เกิดมาได้ ๒ ปีก็เสื่อมไป ๒ ปี.  

ก็แปลว่าลดเวลาที่มีอยู่ทั้งหมดของชีวิตลงไปทุกขณะ ๆ ที่เวลาของ

อายุล่วงไป ๆ. เพราะฉะนั้น อายุที่ล่วงไป ๆ นับตั้งแต่ชาติคือ 

ความเกิดก็เรียกว่าเร่ิมเสื่อมไปโดยล�าดับคือคืบเข้าไปสู่ท่ีสุดอันได้แก่

ความตายโดยล�าดับทุกขณะทุกเวลาที่ล่วงไป ๆ. ฉะนั้น ความเสื่อม

ของอายุจึงมีมาโดยล�าดับตั้งแต่ชาติคือความเกิด. และเมื่อแก่ลง  

ความทรุดโทรมของอินทรีย์ทั้งหลายมีตาเป็นต้น ก็ปรากฏ. แต่อัน 

ท่ีจริงนั้นตามศัพท์ที่ท่านใช้ว่า อินฺทฺ ริยานํ ปริปาโก ที่แปลว่า  

ความสุกรอบของอินทรีย์ท้ังหลาย ย่อมหมายความได้ตั้งแต่แก่ขึ้น

ตลอดจนถึงแก่ลง แต่ก็มักจะแปลกันว่า ความหง่อมเสื่อม. แต่อัน 

ที่จริงนั้นไม่ตรง หาค�าแปลยาก จึงขอยืมค�าว่าความหง่อมความเสื่อม 

หรือแก่หง่อมมาใช้เท่านัน้. แต่อนัท่ีจริงตามศพัท์นัน้ได้ท้ังแก่ขึน้แก่ลง. 

อนิทรีย์คอืตาหูจมกูลิน้กาย กเ็ร่ิมทีจ่ะสมบูรณ์ขึน้โดยล�าดบัตัง้แต่ชาติ

คือความเกิด. ดังนี้เรียกว่า ปริปากะ คือ ความที่สุกโดยรอบ คือ 

ในทางสมบูรณ์เหมือนอย่างผลไม้ท่ีแก่เต็มที่ แปลว่า สมบูรณ์ที่สุด  

แล้วจึงแก่งอม แปลว่าแก่ลง ตาเสื่อม หูเสื่อม เป็นต้น.

เพราะฉะนั้น แม้ในพุทธาธิบายและเถราธิบายนั้นก็อธิบายได้ 

ทั้งแก่ขึ้นและแก่ลงดังกล่าวนั้น. แต่พระอาจารย์ได้มาช้ีให้ชัดข้ึนอีก 

เป็นปฏิจฉันนชรา แก่ที่ปกปิดกับอัปปฏิจฉันนชรา แก่ที่ไม่ปกปิด  

ซ่ึงอันที่จริงนั้นก็ไม่ได้ปกปิดด้วยกันทั้งสอง ปรากฏทั้งสอง เป็นแต่

เพียงว่าบุคคลไม่รู้จักเท่านั้น คือช้ีแจงอย่างละเอียด ไม่รู้จักก็ต้อง 

ชี้กันไปตรง ๆ ว่าแก่ข้ึน แก่ลง จ้ีลงไปให้ชัดขึ้นเท่านั้นเอง. แต ่
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พระพุทธาธิบายและพระเถราธิบายนั้นก็ครอบไปได้ทั้ง ๒ อย่างแล้ว. 

ท่านจึงใช้ค�าอธิบายถึงเร่ืองความแก่นี้ไว้หลายค�าดังท่ีกล่าวมานั้น.  

ก็ก�าหนดพิจารณาให้รู้จักชราคือความแก่ดังกล่าว ว่าทุกคนก็มีชรา 

คือความแก่ดังกล่าว. เด็กก็พิจารณาได้ ผู้ใหญ่ก็ได้ เพราะก็แก่ 

ด้วยกันท้ังนั้นต้ังแต่ชาติคือความเกิด ดังกล่าวมานั้น ว่านี่คือชราคือ

ความแก่.

รู้จักความตายที่ปกปิดและความตายที่ไม่ปกปิด

มาถึงมรณะคือความตาย พระอาจารย์ก็ให้ค�าอธิบายไว้ ๒  

อย่างเช่นเดียวกัน คือ

ปฏิจฉันนมรณะ ความตายที่ปกปิด กับ อัปปฏิจฉันนมรณะ 

ความตายที่ไม่ปกปิด

โดยอธิบายว่า อันความดับของธาตุทั้งหลายอันประกอบเข้า 

เป็นรูปขันธ์และของนามขันธ์ท้ังหลาย ย่อมมีความดับอยู่ทุกขณะใน

ปัจจุบัน แต่ว่าอาศัยมีสันตติคือความสืบต่อ ด้วยอาหารท้ังหลาย 

เข้าไปบ�ารุงเลี้ยงชดเชยส่วนท่ีดับไปนั้น จึงมีความเกิดของรูปนาม 

ต่อเนื่องกันไป คือว่าเกิดดับ แล้วก็เกิดแล้วก็ดับ แล้วก็เกิดต่อเนื่อง

กันไป. อันความดับที่มีอยู่ในระหว่าง ๆ นี้คือมรณะ ความตายที่มีอยู่

ในระหว่าง ๆ จะพึงเห็นได้แต่โดยมีอาหารเข้าช่วยท�าให้เกิดต่อ 

เนื่องกัน ดังที่ได้มีเถราธิบายไว้แล้วในอาหาร ๔ ที่กล่าวมาแล้ว.
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แม้ผู ้ศึกษาทางสรีรวิทยาในปัจจุบันก็ยังได้กล่าวไว้เช่นนั้น  

ว่าร่างกายของทุก ๆ คนในปัจจุบันนี้แม้จนชั้นกระดูกที่เป็นโครงร่าง

ของแต่ละบุคคล ก็หาใช่ร่างกายหาใช่กระดูกท่ีเป็นโครงร่างต้ังแต ่

เมื่อเป็นเด็ก ๆ ไม่. กระดูกและโครงร่างตั้งแต่เมื่อเป็นเด็ก ๆ นั้น 

ดับหมดไปแล้ว. แต่อาศัยท่ีมีร่างกายตลอดจนถึงกระดูกที่เป็น 

โครงร่างใหม่บังเกิดขึ้นทดแทนโดยอาหาร. เพราะฉะนั้น ชีวิตจึงยัง

ด�ารงอยู่สืบเนื่อง. ความต้องการอาหารส�าหรับท่ีจะชดเชยสืบเนื่องนี้ 

อย่างละเอียดก็เห็นได้ เช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออก. ต้องหายใจ

เข้าต้องหายใจออกกันอยู่ทุกขณะหยุดไม่ได้ อันแสดงว่าต้องการใช ้

ลมเข้าไปชดเชยส่วนที่ดับไปหมดไป หยุดหายใจสักครู่หนึ่ง ชีวิตก็จะ

ต้องดับต่อไม่ติด. อันนี้แสดงว่าเกิดดับเกิดดับมีอยู่ในปัจจุบันและ 

ดบันัน้กค็อืมรณะความตาย. แต่อาศยัมสีนัตติคอืความสบืต่อดงักล่าว 

หายใจเข้าก็มีหายใจออก ออกแล้วก็เข้า เมื่อใดสันตติคือความสืบ 

ต่อนีห้ยดุ เช่นหายใจเข้าแล้วไม่ออก หรือออกแล้วไม่เข้า ดบัอสัสาสะ-

ปัสสาสะ ความตายที่เรียกว่ามรณะในที่สุดก็ปรากฏ. ความตายใน

ระหว่าง ๆ ท่ียงัมสีนัตตสิบืต่อเป็นความตายท่ีไม่ปรากฏ แต่ความตาย

ที่ปรากฏก็คือความตายในที่สุดที่สิ้นความสืบต่อดังที่กล่าวนั้น.

แต่ตามพระเถราธิบายก็เ ร่ิมต้ังแต่ว ่า จุติ  ความเคลื่อน  

ความแตกสลาย ความอันตรธานหายไป ก็เป็นถ้อยค�าที่คลุมได้ทั้ง ๒ 

อย่าง ตัง้ต้นด้วยค�าว่าจติุคอืความเคลือ่น ชีวิตนีก้เ็คลือ่นไปสูค่วามดบั

เรื่อย ๆ ไปทุกขณะแล้ว ตั้งแต่ดับที่ยังมีสันตติความสืบต่อ จนไปถึง
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ความดับที่สิ้นสันตติอันเป็นความตายท่ีสุด. แต่ว่าส�าหรับผู้ท่ีอ่อน 

สติปัญญาก็ยังมองไม่เห็นชัด จึงต้องจี้ลงไปว่าตายที่ปกปิดและตายที่

ไม่ปกปิดคือสะกิดใจให้พิจารณาให้เห็นชัด.

เป็นอันว่า ชราและมรณะนี้มีอยู่ตั้งแต่ในปัจจุบัน ตั้งแต่ชาติคือ

ความเกิด. หัดพิจารณาให้รู้จักชรา ให้รู้จักมรณะท่ีมีอยู่ในตนเอง.  

ทกุ ๆ คนมอียูด้่วยกนัท้ังนัน้. เมือ่หัดให้รู้จักสมทัุยของชรามรณะกค็อื

ชาติความเกิด เพราะมีชาติคือความเกิดเป็นเบื้องต้น จึงมีชรามรณะ 

ถ้าไม่มีชาติคือความเกิด ชรามรณะก็ไม่มี. เพราะฉะนั้น ดับชาติเสีย

ได้จึงเป็นอันว่าดับชรามรณะ. แต่ทางปฏิบัตินั้นก็คือมรรคมีองค์ ๘ 

เพื่อให้ถึงความดับชรามรณะคือดับชาติความเกิด.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป

๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๗
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ครั้งที่ ๖ 
ความรู้จักชาติความเกิด

บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต.  

ในเบ้ืองต้นกข็อให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมสัการพระผูม้พีระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้ง 

พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล 

ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ท่านพระสารีบุตรได้แสดงอธิบายสัมมาทิฏฐิต ่อไปอีกว่า  

สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็คือรู้จักชาติความเกิด รู้จักชาติสมุทัย 

เหตุเกดิแห่งชาต ิรู้จกัชาตนิโิรธความดบัแห่งชาติ รู้จกัชาตนิโิรธคามนิี

ปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งชาติ. รู้จักดังนี้เป็นสัมมาทิฏฐิ 

ความเหน็ชอบ อชุกุทิฏฐคิวามเหน็ตรง น�าให้ได้ความเลือ่มใส ไม่หวัน่ไหว

ในพระธรรม น�ามาสู่สัทธรรมคือพระธรรมวินัยในศาสนานี้ ดั่งนี้.

กเ็ป็นอนัว่า ท่านพระสารีบตุรได้อธิบายสมัมาทิฏฐคิอืความเหน็

ชอบคืบขึ้นไปอีกช่วงหนึ่ง หรืออีกลูกโซ่หนึ่ง หรืออีกเปลาะหนึ่ง. และ

ท่านได้แสดงอธิบายถึง
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ชาติ คือความเกิด ว่าก็ได้แก่ ชาติ สัญชาติ ความก้าวลง  

ความบังเกิด ความบังเกิดยิ่ง ความปรากฏแห่งขันธ์ ท้ังหลาย  

ความได้เฉพาะอายตนะทั้งหลาย. รู้จักชาติก็คือรู้จักดั่งนี้.

รู้จักชาติสมุทัย เหตุเกิดแห่งชาติ ก็คือรู้จักว่าเหตุเกิดแห่งชาติ

หรือความเกิดแห่งชาติก็มี เพราะความเกิดแห่งภพ คือเพราะภพเกิด 

ชาติก็เกิด. รู้จักดั่งนี้เป็นความรู้จักเหตุเกิดแห่งชาติ.

รู้จักชาตินิโรธ ความดับแห่งชาติ ก็คือรู้จักว่าความดับแห่งชาติ

ย่อมมีเพราะความดับแห่งภพ ก็คือว่าเพราะภพดับ. ชาติก็ดับ รู้ดั่งนี้

เป็นความรู้จักชาตินิโรธ ความดับแห่งชาติ.

รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับชาติ ก็คือรู้จักว่ามรรคมีองค์ ๘ 

มีสัมมาทิฏฐิ เป็นต้น เป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับชาติ. 

ความหมายของชาติความเกิด

ต่อไปนี้จะได้แสดงอธิบายไปตามสมควร. อันชาติคือความ 

เกิดนี้ ท่ีได้มีพระพุทธาธิบายและมีพระเถราธิบายตาม ว่าได้แก ่

ชาติ สัญชาติ ความก้าวลง และใช้ค�าอื่น ๆ ก็มีความหมายถึงชาติคือ

ความเกิดตามที่ได้เข้าใจกันและได้พูดถึงกัน. อันชาติคือความเกิดนี้ 

ส�าหรับมนุษยชาติหรือว่าสัตว์ที่เกิดอาศัยครรภ์มารดาท้ังปวงย่อม 

เรียกว่า ชาติคือความเกิด ตั้งแต่ก่อก�าเนิดขึ้นในครรภ์ของมารดา.
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อนัความก่อก�าเนดิขึน้ในครรภ์ของมารดานี ้ได้มพีระพทุธภาษิต

แสดงอธิบายไว้ว่า อาศัยองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ หนึ่ง มารดา

บดิาอยูด้่วยกนั สอง มารดามรีะด ูสาม คนัธัพพะหรือทีเ่รียกว่าคนธรรพ์ 

หมายถงึสตัว์ทีจ่ะมาถอืก�าเนดิ หรือหมายถงึปฏสินธิวญิญาณมาปรากฏ

ขึ้น. เมื่อประกอบด้วยองค์ ๓ ประการนี้ ครรภ์ก็ต้ังขึ้น. หรือเรียก 

ตามค�าแปลตามศัพท์ภาษาบาลี ว่าความก้าวลงแห่งครรภ์ก็ย่อมมี.  

อันค�าว่าครรภ์นี้ ก็หมายถึงสัตว์ผู้มาบังเกิดในท้องของแม่. ที่เรียกว่า

ตั้งครรภ์ ก็คือความก้าวลงของครรภ์ ก้าวลงของสัตว์ท่ีจะมาบังเกิด 

ในครรภ์ก็ย่อมมีขึ้น และก็เรียกว่าเป็น ปฐมจิต ปฐมวิญญาณ  

ตั้งแต่นั้น. และอาศัยความเติบโตขึ้นมาโดยล�าดับ จนถึงครบถ้วน  

๙ เดือน ๑๐ เดือน ก็คลอดออกจากครรภ์ของมารดา. ชาติคือ 

ความเกดินัน้กน็บัต้ังแต่คนัธัพพะ หรือคนธรรพ์หรือปฏสินธิวญิญาณ

มาปรากฏก่อขึน้ เป็นปฐมจิตปฐมวญิญาณ. แต่ตามทีน่บักนัคอืนบัอายุ 

ก็มักจะนับตั้งแต่เมื่อได้คลอดออกมาจากครรภ์ของมารดาแล้ว จึงจะ

เรียกว่าเกิด และก็นับอายุกันมาตั้งแต่นั้น.

ในพระบาลอีกีแห่งหนึง่ได้มแีสดงไว้ว่า เมือ่ธาตทุัง้ ๖ มาประชมุกนั 

ครรภ์จึงตั้งขึ้นหรือก้าวลง ที่เรียกว่าตั้งครรภ์. ธาตุทั้ง ๖ นั้นก็ได้แก่

ปฐวีธาตุ ธาตุดิน อาโปธาตุ ธาตุน�้า เตโชธาตุ ธาตุไฟ วาโยธาตุ  

ธาตุลม อากาศธาตุ ธาตุอากาศ คือช่องว่าง วิญญาณธาตุ ธาตุรู ้

หรือธาตุวิญญาณ. เมื่อธาตุทั้ง ๖ นี้มาประชุมกัน ครรภ์ก็ตั้งขึ้นหรือ

ความก้าวลงของครรภ์ก็มีขึ้น. และเมื่อครรภ์ตั้งขึ้น นามรูปก็มีขึ้น.
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ตามพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ในที่นี้ ว่าเมื่อธาตุทั้ง ๖ ประชุมกัน 

ครรภ์ก็ตั้งขึ้น. ธาตุทั้ง ๖ นั้น ธาตุทั้ง ๕ ข้างต้น คือธาตุดิน ธาตุน�้า 

ธาตุไฟ ธาตุลม ธาตุอากาศ เป็นธาตุที่ไม่มีความรู้ เป็นธาตุท่ีเป็น 

ฝ่ายวัตถุ เป็นฝ่ายรูป. ส่วนธาตุที่ ๖ คือวิญญาณธาตุนั้น เป็นธาตุรู้. 

และธาตุที่ ๖ นี้คือวิญญาณธาตุ ก็ตรงกับที่เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณ. 

รวมความกค็อืเมือ่ส่วนท่ีเป็นรูปคอืธาตุ ๕ ข้างต้น กบัปฏสินธิวญิญาณ 

มาประชมุกนั ครรภ์กต้ั็งขึน้มานบัเป็นปฐมจิตปฐมวญิญาณดัง่ทีก่ล่าว.

ชาติคือความเกิดนี้ ก่อนที่พระพุทธศาสนาจะบังเกิดขึ้น หรือ

หลังจากท่ีพระพุทธศาสนาบังเกิดข้ึนแล้ว ย่อมมีความเชื่อถือกันว่า 

มีอยู่ ๒ อย่าง.

อย่างหนึ่ง ก็คือเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย.

อีกอย่างหนึ่ง เกิดมาแล้วด�ารงอยู่เป็นนิรันดรไม่ตาย.

และคนเป็นอนัมากหรือเรียกว่าท้ังโลก เมือ่เกดิมากไ็ม่ปรารถนา

ที่จะแก่จะเจ็บจะตายต้องการท่ีจะด�ารงอยู่. แม้ว่ารู้ว่าด�ารงอยู่ไม่ได้  

ก็ต้องการให้อายุยืนนาน จึงพากันแสวงหาวิธีหรือหยูกยาที่จะท�าให้ 

อายุยืนนาน ที่เรียกว่าอายุวัฒนะ. และแม้ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ รู้อยู่ว่า

จะต้องตาย ก็ปรารถนาที่จะไปเกิดในภพชาติที่ไม่ตาย เช่นไปเกิด 

เป็นเทพที่เชื่อว่าไม่ตาย. เพราะฉะนั้น จึงได้เรียกเทพว่าอมร ที่แปลว่า

ผู้ไม่ตาย. แม้ศาสดาท้ังหลายผู้สอนศาสนานั้น ๆ ก็สอนกันว่ามี 

สรวงสวรรค์ อันเป็นที่สถิตของเทพที่เป็นอมรคือไม่ตายนี้ และก็สอน

ให้นับถือปฏิบัติเพื่อที่จะไปเกิดในภูมิชั้นของเทพที่ไม่ตาย ไปเป็นอมร
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คือเป็นผู้ไม่ตายคือไปเกิดแล้วก็ไม่ตาย. และแม้เป็นมนุษย์นี้เอง 

ก็ยังมีลัทธิที่เชื่อถือว่า เมื่อไปปฏิบัติในวิธีพิเศษตามลัทธิท่ีสั่งสอนนั้น 

ก็จะส�าเร็จทั้งที่เป็นกายมนุษย์นี้ เป็นผู้ที่ด�ารงชีวิตอยู่ตลอดไปไม่ตาย 

เช่น ไปส�าเร็จเป็นเซียนต่าง ๆ.

มีชรามรณะเพราะมีชาติ

พระพุทธเจ้าเองเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ยังมิได้ตรัสรู้ ทรงเป็น 

สิทธัตถะราชกุมาร เมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต คือคนแก่  

คนเจ็บ คนตาย และสมณะ ก็ได้ทรงพิจารณาเข้ามาเห็นว่า แม ้

พระองค์เองจะทรงด�ารงอยู่ในโลกนี้ในฐานะใด ๆ ก็ตาม แม้ในฐานะ

เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระราชาเอกในโลก ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย.  

จึงได้ทรงปรารถนาโมกขธรรม ธรรมะเป็นเคร่ืองหลุดพ้น พ้นจาก 

ความแก่ความเจ็บความตาย ด้วยทรงพจิารณาเทยีบเคยีงว่า เมือ่มแีก่

มเีจ็บมตีาย กจ็ะต้องมไีม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย เหมอืนอย่างเมือ่มกีลางวนั

ก็มีกลางคืน มีกลางคืนก็มีกลางวันเป็นคู่กัน จึงได้เสด็จออกผนวช 

เพื่อทรงแสวงหาโมกขธรรม. ในพุทธประวัติตอนนี้ก็ยังมิได้กล่าวถึง

ชาติคอืความเกดิ. ต่อเมือ่พระองค์ได้ทรงพบทางท่ีเป็นมชัฌิมาปฏปิทา

ข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลางด้วยพระองค์เอง ได้ทรงพิจารณาด้วย

พระปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ จึงได้ทรงพบว่า  

ความแก่ความเจ็บความตายนัน้ย่อมมเีพราะชาตคิอื ความเกดิ. เมือ่มี

ชาตคิอืความเกดิ จะเกดิเป็นอะไร ๆ กต้็องมดีบัคอืตายหรือแตกสลาย
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ในที่สุด. ไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตาย. ใครหรืออะไร 

เมื่อมีเกิด ก็ต้องมีดับดังกล่าว. จึงได้ทรงพบสัจจะคือความจริง  

ว่าสมุทัยคือความเกิดหรือเหตุเกิดของชรามรณะนั้นก็เพราะชาติ.  

เมื่อมีชาติก็มีชรามีมรณะ อันนับว่าเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ 

ตามที่ท่านพระสารีบุตรได้อธิบาย.

มีชาติเพราะมีภพ

และพระพุทธเจ้าเมื่อคร้ังเป็นพระโพธิสัตว์ ก็ทรงพิจารณาสืบ 

ค้นขึ้นไปว่า ความเกิดขึ้นแห่งชาติหรือเหตุเกิดแห่งชาตินั้นคืออะไร. 

ก็ได้ทรงพบว่าก็คือภพ. เพราะภพเกิดขึ้น ชาติจึงเกิดขึ้น เพราะภพ 

มีข้ึน ชาติจึงมีขึ้น. ดังที่ท่านพระสารีบุตรได้น�ามาอธิบายในขั้นนี้.  

และพระพุทธเจ้าเมื่อคร้ังเป็นพระโพธิสัตว์ก็ได้ทรงค้นคว้าสืบ ๆ  

ขึ้นไป. แต่ในขั้นนี้นั้นเอาเพียงแค่ว่า เพราะมีภพหรือเพราะภพเกิดขึ้น

จึงมีชาติ ชาติจึงเกิดขึ้น. เพราะความเกิดขึ้นแห่งภพจึงมีความเกิดขึ้น

แห่งชาติ. กเ็ป็นอนัว่า พระพทุธเจ้าพระองค์เดยีวเท่านัน้ในโลกนีซ่ึ้งเป็น

พระผูต้รัสรู้ ได้ตรัสรู้พบสจัจะคอืความจริงต้ังแต่ในขัน้นี ้ว่าชรามรณะ

นั้นมีเพราะชาติความเกิด และชาติคือความเกิดมีขึ้นก็เพราะมีภพ.
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ทรงหาทางปฏิบัติเพ่ือดับชาติ

นีเ้ป็นสจัจะคอืเป็นความจริง ท่ีเป็นความตรัสรู้ของพระพทุธเจ้า 

และพระพทุธเจ้าคอืพระผู้ตรัสรู้ทีไ่ด้ชือ่ว่าพทุธะนีเ้ท่านัน้จึงตรัสรู้ดงันี.้ 

ศาสดาก่อนแต่พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น หรือแม้ภายหลังที่พระพุทธเจ้า

ทรงบังเกิดขึ้น ก็มิได้มีผู้ใดแสดงดั่งนี้ ได้ตรัสรู้ดั่งนี้. เพราะฉะนั้น 

พระพทุธเจ้าเมือ่ทรงเป็นพระโพธสิตัว์ เป็นสทิธัตถะราชกมุาร เมือ่เสดจ็

ออกทรงผนวชแล้ว ได้ทรงเข้าศกึษาในส�านกัท่านอาจารย์อาฬารดาบส

และอุททกดาบส. ได้ทรงศึกษาจบสมาบัติ ๗ สมาบัติ ๘ ซ่ึงเป็น 

สมาธิอย่างสูงตามลัทธิของท่านดาบสทั้ง ๒ นั้น ซ่ึงยังปฏิบัติสมาธิ 

ดังกล่าวเพื่อภพชาติ ซ่ึงเข้าใจว่าเพื่อเป็นอมรคือไม่ตาย ดังเช่นที่ 

บัญญัติว่าเป็นพรหมหรือเป็นเทพชั้นสูงสุดชั้นใดชั้นหนึ่ง. เมื่อเป็น 

ดังนี้ จึงเป็นอันว่าปฏิบัติลัทธิสมาบัติท้ังปวงนั้นเพื่อชาติคือความเกิด  

ซ่ึงความเกิดในภพชาติท่ีไม่ตายนั้นไม่มี. เมื่อมีชาติคือความเกิดแล้ว 

จะในภพชาติใดก็ตาม ก็จะต้องมีดับ ต่างแต่เร็วหรือช้าเท่านั้น. แต่ก็

มิได้ทรงปฏิเสธว่าไม่มีเทพดา ไม่มีพรหม. เทพดา พรหม มี ซึ่งเมื่อ

ปฏิบัติตามลัทธิสมาบัตินั้นก็ไปได้. แต่ว่าแม้ไปเกิดเป็นพรหมเป็น 

เทพนั้น ๆ ก็ชื่อว่ามีชาติคือความเกิด ก็จะต้องมีแก่มีตายมีดับ  

จึงเป็นอันว่าไม่พ้นทุกข์ เพราะยังต้องมีเกิดมีดับ และยังมีตัณหา 

คือความอยาก อันเป็น โปโนพฺภวิกา เป็นไปเพื่อเกิดในภพชาติใหม่.  

ก็เป็นอันว่ายังไม่สิ้นกิเลส ยังไม่สิ้นชาติ สิ้นภพ ยังไม่สิ้นทุกข์. จึงได้

เสด็จหลีกออกไปทรงบ�าเพ็ญทุกกรกิริยา แต่ก็ไม่ทรงเห็นว่าจะเป็น

ประโยชน์ เพราะไม่เป็นทางให้เกิดปัญญาที่จะรู้ถึงสัจจะคือความจริง



67คร้ังที่ ๖ ความรู้จักชาติความเกิด

ที่ยิ่ง ๆ ขึ้นไปได้. แต่ก็เป็นอันว่าแม้ในขั้นที่ทรงละสละส�านักของท่าน

ดาบสท้ัง ๒ นั้น ก็ได้ทรงเร่ิมท่ีจะเข้าพระทัยที่จะรู้ว่า เมื่อยังมีชาติ 

คือความเกิดอยู่ ก็จะต้องมีชรามีมรณะ ยังมีทุกข์. เพราะฉะนั้น  

ก็จะต้องหาทางปฏิบัติเพื่อดับชาติคือความเกิด. ซ่ึงทางปฏิบัติเพื่อ 

ดบัชาติคอืความเกดินีย้งัไม่มศีาสดาใดสัง่สอนได้. มแีต่สัง่สอนท่ีจะให้

ไปเกิดในภพชาติ ท่ีเข้าใจว่าเป็นอมรคือไม่ตายดังที่กล่าวนั้น ซ่ึงหามี

ไม่ตามความเป็นจริงดงัท่ีกล่าว. เพราะฉะนัน้ กเ็ป็นอันว่าแม้ในขัน้นัน้ 

พระโพธิสัตว์ก็ได้มีพระปัญญาท่ีได้ทรงพิจารณาเห็น จับเหตุจับผล  

จับลูกโซ่ของสังสารวัฏ จับตั้งแต่ความแก่ความตาย ว่ามีเพราะชาติ 

คือความเกิด. แต่ว่าเมื่อยังไม่มีศาสดาใดจะสั่งสอนว่าจะดับชาติได้

อย่างไร จึงต้องทรงหาเอาเองด้วย ทรงปฏิบัติค้นคว้าต่อไป จนได ้

ทรงพบทางที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาดังกล่าว

เพราะฉะนั้น เง่ือนของธรรมะตอนนี้จึงเป็นเง่ือนส�าคัญ ท่ีผู ้

ศกึษาปฏบัิติธรรมะทางปัญญาหรือทางวปัิสสนาจะต้องท�าความเข้าใจ. 

และเมื่อเป็นดั่งนี้แล้วจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ ที่จะน�า 

ให้เข้ามาสู่สัทธรรมคือพระธรรมวินัยในศาสนานี้ถูกตรง.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๗





ครั้งที่ ๗ 
ความรู้จักภพ

บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต.  

ในเบ้ืองต้นกข็อให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมสัการพระผูม้พีระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้ง 

พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล 

ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ได้แสดงเร่ืองสัมมาทิฏฐิตามเถราธิบายแห่งพระสารีบุตรเถระ 

มาโดยล�าดับ จนถึงท่านพระสารีบุตรได้กล่าวอธิบายจับชรามรณะ 

ว่ามีเพราะชาติคือความเกิด ชาติคือความเกิดมีเพราะภพ. และภิกษุ

ทั้งหลายก็ได้กราบเรียนถามท่านอีกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ 

จะมีอธิบายอย่างไรอีก. ท่านก็ตอบว่า มี และท่านก็จับอธิบายต่อไป 

ซ่ึงมีความว่า ความเห็นชอบคือสัมมาทิฏฐินั้น ก็คือรู้จักความเกิดขึ้น

แห่งภพว่ามเีพราะความเกดิข้ึนแห่งอปุาทาน โดยทีท่่านได้ให้ค�าอธิบาย

เป็นหัวข้อไว้ก่อนว่า สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ที่จะพึงอธิบายได ้

ต่อไปนัน้ กค็ือความรูจ้กัภพ ความรูจ้กัเหตเุกดิขึน้แห่งภพ รูจ้กัความ
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ดับภพ รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับภพ. เมื่อมีความรู้จักดังนี ้

กช็ือ่ว่า สมัมาทฏิฐ ิเห็นชอบ อชุกุทิฏฐ ิเหน็ตรง ท�าให้ได้ความเลือ่มใส

ไม่หว่ันไหวในพระธรรม และน�ามาสู่สัทธรรมคือพระธรรมวินัยใน

ศาสนานี้ ดังนี้.

รู้จักภพ ๓

และท่านกไ็ด้อธบิายขยายความในข้อแรกว่า รู้จกัภพ กค็อืรู้จัก

ว่าภพนั้นมี ๓ คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ อันค�าว่า ภพ นั้นมักจะ

พูดกันคู่กับ ชาติ ว่า ภพชาติ ซ่ึงดูเหมือนจะคล้าย ๆ กันหรือเป็น 

อันเดียวกัน และก็ได้มีอธิบายภพท้ัง ๓ นี้ไว้ด้วย ว่าได้แก่โลกอัน 

เป็นที่บังเกิดขึ้นของสัตว์ทั้งหลาย.

และโลกท่ีบังเกิดข้ึนของผู้ท่ียังท่องเท่ียวไปในกาม ก็เรียกว่า 

กามภพ.

ส่วนโลกท่ีบังเกิดข้ึนของผู้ท่ียังท่องเท่ียวไปในรูป อันหมายถึง

ได้รูปฌาน ได้รูปสมาบัติ อันเป็นชั้นพรหม คือชั้นรูปพรหม ก็เรียกว่า 

รูปภพ.

ส่วนโลกอันเป็นท่ีบังเกิดขึ้นของผู้ที่ท่องเท่ียวไปในอรูป คือ 

ได้อรูปฌาน อรูปสมาบัติ คือเกิดเป็นอรูปพรหม ก็เรียกว่า อรูปภพ

นีเ้ป็นอธิบายทัว่ไป. และกอ็ธิบายท่ัวไปนีเ้องท่ีได้เป็นท่ีเข้าใจกนั

ทั่วไปดังนี้ และก็พูดควบคู่กันไปกับชาติว่า ชาติภพ ดังกล่าว.
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ภพ ๒ ในปฏิจจสมุปบาท

แต่ว ่าในธรรมะท่ีอาศัยกันบังเกิดข้ึนเป็นลูกโซ่โยงกันไป  

อันเรียกตามศัพท์ว่า ปฏิจจสมุปบาท ธรรมะท่ีอาศัยกันบังเกิดขึ้น  

ที่ท่านพระสารีบุตรมาจับอธิบายแสดงสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ  

กค็อืความท่ีรู้จักธรรมะท่ีอาศยักนับงัเกดิขึน้ อนัโยงกนัไปเป็นลกูโซ่นี.้ 

ท่านจับแต่ชรามรณะว่ามีเพราะชาติคือความเกิด. ชาติคือความเกิด 

ก็มีเพราะภพ. และในตอนนี้ท่านก็แสดงว่าภพก็มีเพราะอุปาทาน.  

แต่ในข้อแรกที่ท่านตั้งขึ้นเป็นหัวข้อ ท่านก็จับเอาภพขึ้นเป็นท่ีตั้ง  

ว่าสัมมาทิฏฐินั้นคือ ความรู้จักภพ รู้จักภพสมุทัย เหตุเกิดภพ รู้จัก

ภพนิโรธ ความดับภพ รู้จักภพนิโรธคามินีปฏิปทา หรือภวนิโรธคา- 

มินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับภพ ดังท่ีกล่าว. เมื่อเป็นดั่งนี้  

ภพกับชาติจึงต่างกัน และชาติมีเพราะภพ ความเกิดขึ้นแห่งชาติ 

ก็มีเพราะความเกิดขึ้นแห่งภพ.

เมื่อเป็นดังนี้ ค�าว่าภพในที่นี้จึงมีอธิบายต่างออกไปจากที่กล่าว

มาข้างต้น. เป็นอธิบายจ�าเพาะในหมวดธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นโยง

กันไปเหมือนดังลูกโซ่ดังกล่าวนั้น. และท่านก็ได้อธิบายไว้ว่า ภพหรือ

ภวะในที่นี้มี ๒ คือ กรรมภพ ภพคือกรรม และอุปปัตติภพ ภพคือ 

อุปบัติคือความเข้าถึง.
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กรรมหรือการที่กระท�าเกิดจากใจ

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

กายกรรม ท�าทางวาจาที่เรียกว่าวจีกรรม กรรมท�าทางใจก็เรียกว่า

มโนกรรม. หมายถึงการงานที่กระท�าด้วยความจงใจอันเรียกว่า 

เจตนา. เมื่อเจตนาคือจงใจท�า การที่กระท�านั้นจึงเป็นกรรมอันให้ 
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ทางกายบ้าง ทางวาจาบ้าง ทางใจบ้าง ดั่งนี้.

แต่แม้เช่นนัน้ ในการแสดงกรรมโดยพสิดาร ท่านกย็งัจัดกรรม

ทีท่�าโดยมไิด้มเีจตนาคอืไม่ได้จงใจไว้ ว่าเป็นกรรมประเภทหนึง่เหมอืน

กัน เรียกว่า กตัตตากรรม กรรมท่ีสักแต่ว่าท�า. พิจารณาดูแล้ว 

กจ็ะเหน็ได้ว่า การกระท�าบางอย่างทีก่ระท�าไปแม้มไิด้เจตนา แต่อาศยั

ความประมาทเลินเล่อเผลอเพลินพลาดพลั้ง ก็มีโทษได้เหมือนกัน. 

เพราะฉะนั้น ท่านจึงจัดเอาไว้ว่าเป็นกรรมประเภทหนึ่งด้วย ก็ม ี

เหตุผลอยู ่. แต่ว่ากล่าวโดยท่ัวไปแล้ว เมื่อมีเจตนาคือจงใจท�า  

ท่านจึงเรียกว่าเป็นกรรมดงัพระพทุธภาษิตท่ีได้ยกมาแปลไว้ข้างต้นนัน้.



73คร้ังที่ ๗ ความรู้จักภพ

กรรมภพ

เพราะฉะนั้น กรรมจึงเกิดจากใจ. ใจที่จงใจอย่างใดอย่างหนึ่ง 

กเ็ป็นกรรมขึน้มาทางใจก่อน อนัเรียกว่ามโนกรรม. และเมือ่ได้พดูออก

ไปด้วยใจทีม่คีวามจงใจนัน้กเ็ป็นวจกีรรม. เมือ่ท�าทางกายออกไปกเ็ป็น

กายกรรม. เมื่อบังเกิดขึ้นอยู่ในใจ จงใจอยู่ในใจอย่างใดอย่างหนึ่ง  

ด้วยคิดไป ก็เป็นมโนกรรม. เพราะฉะนั้น กรรมจึงเกิดจากใจ และ

ล�าพังคิดไปในใจก็เป็นมโนกรรมได้. ฉะนั้น การท่ีท่านจัดว่ากรรม 

ก็ชื่อว่าเป็นภพอย่างหนึ่ง คือ กรรมภพ ภพคือกรรม ก็มีเหตุผลอยู่. 

เพราะค�าว่า ภพ นั้นมาจากค�าว่า ภว ที่แปลว่า เป็น หรือ ความเป็น

ความมี. มีอีกค�าหนึ่งคือค�าว่า ภาวะ ก็แปลว่า ความเป็น ความมี.  

เป็นค�าเดียวกันกับค�าว่าภวหรือภพ ความเป็นความมี. เพราะฉะนั้น  

ที่ชื่อว่าภพก็คือความเป็นความมีที่เกิดตั้งขึ้นในจิตใจนี้ก่อน.

ความเป็นความมีอะไรที่บังเกิดขึ้นตั้งขึ้นในจิตใจนี้ก่อน ก็คือ 

ความเป็นเรา ความมีเรา อันเรียกชื่ออีกค�าหนึ่งว่า อัสมิ. อัสมิมานะ 

ความส�าคัญว่าเรามีเราเป็น. ฉะนั้น ความมีเราความเป็นเราขึ้นอันเป็น

ตัวอัสมิคืออัสมิมานะนี้ จึงบังเกิดขึ้นในจิตใจนี้ มีอยู่เป็นไปอยู่ และ

เมื่อมีเราเป็นเราหรือเรามีขึ้นเราเป็นขึ้น จึงมีอย่างอื่นต่อ ๆ ไป เช่นว่า 

มีของเรา คือจะต้องมีเราขึ้นมาก่อนจึงจะมีของเรา ถ้าไม่มีเราของเรา 

ก็ไม่มี. ฉะนั้น ความมีเราเป็นเราขึ้น ตั้งขึ้นในจิตใจนี้ ก็เรียกได้ว่า 

เป็นมโนกรรมอันละเอียด ซ่ึงมีอยู่ในบุคคลสามัญทุก ๆ คนตรงกับ 

ค�าว่า ภวาสวะ อาสวะคือภพ นอนจมดองจิตสันดานของทุก ๆ คน 

อยู่ ก็คือความท่ีมีเราเป็นเรา เป็นตัวภวาสวะ. อันนี้แหละกล่าวได้ว่า

เป็นตัวมโนกรรมอันละเอียดที่ทุก ๆ คนมีอยู่.
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มีกรรมภพจึงมีชาติความเกิด

ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า จะต้องมีเราเป็นเราขึ้นก่อน จึงจะมีของเรา 

และไม่ใช่ว่าจะมีเพียงของเราเท่านั้น แต่ก็หมายความว่า ย่อมมีสิ่งอื่น

ทุก ๆ อย่างท่ีเกี่ยวกับตัวเรานี้. และข้อที่เกี่ยวเนื่องเป็นประการแรก 

ก็คือว่า ชาติ ความเกิด. ต้องมีตัวเราและตัวเรานี้เกิด. ถ้าหากว่าไม่มี

ตัวเราก็ไม่มีอะไรเกิด. แต่เพราะมีตัวเราจึงมีชาติคือความเกิด คือ 

ตัวเราเกิด เช่นเดียวกับว่าของเราดังท่ีกล่าวแล้ว. ต้องมีตัวเราจึงม ี

ของเรา ถ้าไม่มีตัวเรา ของเราก็ไม่มี. ฉันใดก็ดี เมื่อมีตัวเรา ตัวเรา 

นี้เองที่มีอยู่จึงเกิด. เพราะฉะนั้น ชาติคือความเกิดจึงมีเพราะภพ  

ก็คือความที่มีเราเป็นเราคือตัวเรา และตัวเราท่ีมีที่ เป ็นอยู ่ อัน 

เป็นมโนกรรมอย่างละเอียดนี้เองเกิด. เพราะฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่า  

ภพในท่ีนี้หมายถึงกรรมภพ ภพคือกรรม. ก็ดังท่ีได้อธิบายแล้วว่า 

หมายถึงมโนกรรมอย่างละเอียด. ที่เรามีเราเป็น เป็นเรามีเรา เป็นตัว

เราข้ึนมานี่แหละคือตัวภพ และตัวภพนี้เองก็เป็นตัวกรรม คือจิตใจ 

นี้เองปรุงแต่งขึ้นท�าขึ้นมาสร้างตัวเราขึ้นมา ท�าขึ้นมา เป็นมโนกรรม

อย่างละเอียด และเมื่อสร้างตัวเราขึ้นมาก็ตัวเรานี้เองจึงเกิด.

เพราะฉะนั้น เพราะมีกรรมภพดั่งนี้จึงมีชาติคือความเกิด.  

ถ้าไม่มกีรรมภพดงันีก้ไ็ม่มอีะไรเกดิ เพราะไม่มตัีวเรา. เมือ่ไม่มตีวัเรา

ก็ไม่มีอะไรเกิด เมื่อมีตัวเราขึ้นจึงมีชาติคือ ความเกิด คือตัวเราเกิด 

และตัวเรานี้เองก็คือ กรรมภพ. 
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อุปปัตติภพความเข้าถึงชาติความเกิด

และอธิบายของภพประการที่ ๒ ว่าได้แก่ อุปปัตติภพ ภพคือ

ความเข้าถึงก็สืบเนื่องมาจากกรรมภพนั่นเอง. คือเมื่อเรามีเราเป็น  

มีเราเป็นเรา ตัวเรานี้เองจึงเข้าถึงชาติคือความเกิด. คือตัวเรานี้เอง 

มีอาการไปมีอาการมา และประการแรกก็คือไปสู่ชาติคือความเกิด  

เข้าถึงชาติคือความเกิด. ตัวเรานี้เองเข้าถึงชาติคือความเกิด ดังที ่

เรียกในท่ีอื่นว่า ปฏิสนธิวิญญาณ หรือปฏิสนธิจิต หรือปฏิสนธิ.  

และอันนี้เองที่เป็นอุปปัตติภพ ถ้าหากว่ามีตัวเรา. แต่ว่าถ้าตัวเราไม่มี

อาการไปไม่มีอาการมา ก็ไม่มีอาการเข้าถึงชาติคือความเกิด. แต่ข้อนี้

เป็นไปไม่ได้. เมื่อมีตัวเรา ตัวเราก็ต้องมีอาการไปอาการมา จึงต้องมี

อาการเข้าถึงชาติคือความเกิด. อาการของตัวเราที่เข้าถึง คือที่ไปที่มา

นี่แหละเป็น อุปปัตติภพ.

ความรู้จักภพที่เป็นความเห็นชอบ

เพราะฉะนั้น ท่านพระสารีบุตรท่านจึงได้แสดงว่า สัมมาทิฏฐิ 

คือความเห็นชอบนั้นก็คือรู้จักภพว่าภพคืออะไร เป็นประการแรก.  

และเมื่อรู้จักภพ ว่าภพคือกรรมภพและอุปปัตติภพ อันได้แก่ภาวะ 

ทีเ่ป็นเรา ท่ีมเีรา เป็นตวัเรา ซ่ึงมอีาการเคลือ่นไหวไปมาได้ เข้าถงึโน่น

เข้าถึงนี่ได้ นี่แหละคือตัวภพ ซ่ึงเมื่อมีภพดังนี้ก็มีชาติคือความเกิด.  

ให้รู้จักภพดังนี้ ก็ช่ือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบ ความเห็น

ตรง. ต่อไปท่านก็แสดงว่า
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รู้จักภวสมุทัยหรือภพสมุทัย เหตุเกิดแห่งภพ ก็ได้แก่อุปาทาน

คือความยึดถือ

รู้จักภวนโิรธหรือภพนโิรธ ความดบัภพ กค็อืความดบัอปุาทาน

ความยึดถือ

รู้จักภวนิโรธคามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับภพ ก็คือ

ดับอุปาทานเสีย.

ความที่รู้จักดังนี้เป็นสัมมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบ เป็นความ

เห็นตรง เป็นไปเพื่อละราคานุสัย อนุสัยคือราคะความติดใจยินดี  

เพื่อบรรเทาปฏิฆานุสัย อนุสัยคือปฏิฆะ ความกระทบกระทั่งโกรธ 

แค้นขัดเคือง เป็นไปเพื่อถอนอนุสัยคือทิฏฐิมานะว่าเรามีเราเป็น  

เป็นไปเพ่ือละอวิชชา เพื่อท�าวิชชาคือความรู้แจ้งเห็นจริงให้บังเกิดขึ้น 

น�าให้ได้ความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรม น�ามาสู่สัทธรรมคือ 

พระธรรมวินัยในศาสนานี้ ดั่งนี้.

เพราะฉะนัน้ ความทีม่าพจิารณาให้รู้จักธรรมะทีอ่าศยักนับังเกดิ

ขึ้น โยงกันไปเป็นลูกโซ่ ตามพระเถราธิบายนี้ จึงเป็นข้อที่ควรกระท�า. 

และเมื่อพิจารณาให้มีความเข้าใจแล้ว ก็ได้รู้จักสัจจะคือความจริงใน

พุทธศาสนา จนถึงขั้นท่ีเป็นอริยสัจจ์. และจะรู้จักอริยสัจจ์ท้ัง ๔  

ทีจ่�าแนกออกไปได้อย่างกว้างขวาง. และครอบคลมุสจัจะคอืความจริง
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ทุกอย่าง. เพราะฉะนั้น จึงเป็นข้อท่ีควรต้ังใจฟัง ตั้งใจพิจารณาให้มี

ความเข้าใจ และเมื่อมีความเข้าใจแล้วก็จะได้ประโยชน์ดังกล่าว.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๗
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ครั้งที่ ๘ 
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บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต.  

ในเบ้ืองต้นกข็อให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมสัการพระผูม้พีระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้ง 

พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล 

ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ทบทวนกรรมภพและอุปปัตติภพ

ได้แสดงพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตร ตามท่ีท่าน 

พระธรรมสังคาหกาจารย์ได้ร้อยกรองไว้ในสัมมาทิฏฐิสูตรโดยล�าดับ 

มาถงึข้อทีท่่านอธิบายว่าสมัมาทิฏฐ ิคอืความเหน็ชอบ กไ็ด้แก่ รู้จักภพ 

รู้จักสมุทัย เหตุให้เกิดภพ รู้จักนิโรธ ความดับภพ และรู้จักนิโรธ- 

คามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับภพ. ก็ได้แสดงอธิบายไปแล้ว.  

แต่วันนี้จะได้เพิ่มเติมในข้อรู้จักภพ ซ่ึงได้อธิบายความหมายของภพ
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ในหมวดธรรมท่ีอาศัยกันเกิดขึ้น โยงกันไปเหมือนดั่งลูกโซ่ อันเรียก

ว่าปฏจิจสมุปบาทแปลว่าธรรมทีอ่าศัยกนับงัเกิดขึน้. และไดแ้สดงภพ 

ว่าในท่ีนี้หมายถึงกรรมภพ ภพคือกรรม อุปปัตติภพ ภพคืออุปบัติ. 

และได้แสดงถึงกรรม ว ่าคือการที่กระท�าอันเกิดที่ใจเกิดที่ จิต  

จิตจงใจท�า แม้ท�าทางใจ ก็เรียกว่ามโนกรรม กรรมทางใจ.

กรรมภพในที่นี้เป็นตัวต้น ก็ได้อธิบายแล้วว่า ได้แก่ อัสม ิ

คือความเป็นเรา หรือความที่เราเป็นเรามี เป็นการสร้างความเป็น 

เราขึ้น ซึ่งท่านได้อธิบายในข้อต่อไป ว่าสมุทัยคือเหตุเกิดแห่งภพ 

ดงักล่าวกค็อือปุาทาน ความยดึถอื. แต่ยงัไม่อธิบายอปุาทาน จะอธิบาย

ภพเสียก่อน ซ่ึงสร้างตัวอัสมิ ความท่ีเรามีความที่ เราเป็นขึ้น.  

เพราะภพหรือภวแปลว่าความมีความเป็น เช่นเดียวกับภาวะที่แปลว่า

ความมีความเป็น มีเราเป็นเราข้ึนก่อน จึงเป็นตัวมโนกรรมอัน 

ละเอียดซึ่งมีขึ้นเป็นประการแรก ดองสันดานเป็นภวานุสัย อนุสัยคือ

ภพตลอดมาช้านาน. และเมื่อมีกรรมภพ ภพคือกรรม ดั่งนี้  

จึงมีอุปปัตติภพ ภพคืออุปบัติ ความเข้าถึง ก็คือความที่เข้าถึง 

ชาติความเกิด. เพราะเมื่อเป็นภพคือความมีความเป็น เป็นเราขึ้นมา 

เราก็มิได้อยู่เฉย ๆ มีความไปความมา มีความเข้าถึง เข้าถึงนั่น 

เข้าถึงนี่ ก็คือเข้าถึงชาติความเกิดต่อไป. นี้ได้อธิบายมาแล้ว แต่ได้ซ�้า

ความเพื่อทบทวน.
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ภพ ๓

โดยที่วันนี้จะได้อธิบายถึงภพ ๓ ท่ีได้กล่าวไว้แล้วตาม 

พระเถราธิบาย. คือ พระเถราธิบายท่านว่ารู้จักภพ ก็คือ รู้จักภพ ๓ 

อันได้แก่ กามภพ รูปภพ อรูปภพ

กามภพ

ข้อแรก กามภพ ภพท่ีเป็นกามหรือที่ประกอบด้วยกาม ก็คือ

ความที่มีเราเป็นเราอันประกอบด้วยกาม. จะกล่าวว่าคือจิตใจนี้เอง 

ที่เป็นท่ีตั้งของตัวเราดังกล่าวท่องเที่ยวไปในกาม ประกอบด้วยกาม 

หยั่งลงไปในกามเป็นภาวะจิตใจ หรือเป็นภวเป็นภพแห่งจิตใจของ

สามัญชนทั้งปวง ที่เป็นกามาพจร ประกอบด้วยกาม. อันกาม  

นั้นแปลว่า ใคร่ แปลว่า ปรารถนา. มี ๒ อย่าง คือ

กิเลสกาม กามที่เป็นกิเลส อันได้แก่ตัวความใคร่ตัวความ

ปรารถนา.

อีกอย่างหนึ่ง วัตถุกาม กามคือพัสดุ โดยมาก แสดงไว้ ๕  

คือ รูปที่ตาเห็น เสียงที่หูได้ยิน กลิ่นที่จมูกได้ทราบ รสที่ลิ้นได้ทราบ 

และโผฏฐัพพะสิ่งถูกต้องท่ีกายได้ทราบ. รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ 

ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลาย ดั่งนี้เรียกว่าวัตถุกาม.
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อีกอย่างหนึ่งเรียกว่า กามคุณ. ค�านี้แม้คนไทยก็พูดรู้จัก 

กันมาก. กามคุณก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่ารักใคร่พอใจ 

ทั้งหลาย. ท�าไมจึงเรียกว่ากามคุณ. ก็เพราะวัตถุกามที่น่ารักใคร ่

ปรารถนาพอใจทั้งปวงเหล่านี้ก็มีคุณอยู่ คือท�าให้เกิดความสุขโสมนัส

ได้อยู ่เพราะว่าส่วนท่ีน่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจมอียู ่เป็นทีต่ัง้ของ

สขุของโสมนสั ท�าให้เกดิสขุท�าให้เกดิโสมนสัมอียู ่คอืแปลว่ามคีณุอยู.่ 

เพราะมคีณุอยูด่งันี ้จึงท�าให้รักท�าให้ใคร่ท�าให้ปรารถนาท�าให้ต้องการ. 

ถ้าไม่มคีณุกจ็ะไม่ท�าให้รักใคร่ปรารถนาต้องการ. เพราะฉะนัน้ จึงเรียก

ส่วนที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจเหล่านี้ว่ากามคุณ ก็คือวัตถุกามทั้ง ๕ 

นั้นเอง อันเป็นส่วนที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ เป็นกามคุณ. และ 

เพราะกามมีคุณเป็นที่ตั้งของสุขโสมนัสดังกล่าว สามัญชนทั้งปวงจึง

ได้หลงติดอยู่ ยากที่จะหลุดพ้น ยากที่จะปล่อยได้. และจึงท่องเที่ยว

ไปในกามคุณ แสวงหากามคุณเหล่านี้กันอยู่เป็นประจ�า. 

รู้อหังการ มมังการ

และโดยเฉพาะกามคุณนี้ อันเป็นที่ตั้งของกามที่เป็นกิเลส  

กามท่ีเป็นกิเลสนั้นเล่าก็ต้ังอยู่ในตัวเราท่ีเป็นตัวภพดังกล่าวแล้ว.  

และตัวเราท่ีเป็นตัวภพดังกล่าวนั้นก็ได้กล่าวแล้วว่า ก็เป็นกรรมชนิด 

ที่ละเอียดเป็นตัวมโนกรรม คือท่ีจิตนี้เองสร้างขึ้นมา กระท�าขึ้นมา 

ด้วยอ�านาจของอุปาทานคือความยึดถือ. เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่า 

อหังการ ก็คือว่ากรรมนี้เองกระท�าให้เป็นเราขึ้นมา.
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การกระท�าให้เป็นเราขึ้นมานี้เรียกว่า อหังการ. ค�านี้บางทีเรา 

พูดถึงกันว่าคนนั้นมีอหังการมาก คนนี้มีอหังการมาก ที่มีความหมาย

ถึงความท่ีทะนงตัวยกตัวถือตัวเป็นต้น. แต่ตามศัพท์นั้นแปลว่า  

การท�าให้เป็นเรา การสร้างให้เป็นเรา. ซ่ึงการท�าให้เป็นเรา การสร้างให้

เป็นเรานีค้อืตัวกรรมนัน้เอง. และตวักรรมนีเ้องกเ็ป็นกรรมภพดงักล่าว

มาแล้ว มีอยู่ในจิตใจที่เป็นปัจจุบันนี้แหละ สร้างให้เป็นอหังการขึ้นมา 

ท�าให้เป็นเราขึ้นมา. และเมื่อสร้างให้เป็นอหังการให้เป็นเราขึ้นมาแล้ว

ดั่งนี้ก็มีมมังการตามมา.

ค�าว่า มมังการ นั้นแปลว่า ท�าให้เป็นของเรา สืบเนื่องมาจาก

อหังการ. เมื่อมีการท�าให้เป็นเราขึ้นมา ก็มีการท�าให้เป็นของเราขึ้นมา 

เพราะเมือ่มเีรากต้็องมขีองเรา. ดัง่นีก้เ็ป็นกรรมภพซ่ึงมอียูใ่นปัจจุบนั.

การท�าให้เป็นเรา สร้างเรา สร้างของเราขึ้นมา เรียกควบกันว่า 

อหังการมมังการ.

อะไรเป็นของเรา. ของเราที่เป็นของเรา ตามที่พระพุทธเจ้าตรัส

เอาไว้ว่า

กมฺมสฺสโกมฺหิ เรามีกรรมเป็นของ ๆ เรา

กมฺมทายาโท เรามีกรรมเป็นทายาท คือต้องรับผลของกรรม 

เป็นต้น.

ก็คือกรรมนี้เองเป็นของเรา. การสร้างให้เป็นเราขึ้นมา เป็น

มโนกรรมอันละเอียด.และเมื่อเป็นมโนกรรมคือเป็นกรรมขึ้นมา  
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กรรมอันนี้เองก็เป็นของเรา ซ่ึงจะต่ออุปบัติคือเข้าถึงชาติต่อไป.  

และนอกจากนี้เมื่อสร้างให้เป็นเราขึ้นมา เราก็ไปประกอบกรรมต่าง ๆ 

ทางกายทางวาจาทางใจ ดีบ้างชั่วบ้าง. กรรมที่ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้

ก็เป็นของ ๆ เราอีกนั่นแหละ ซ่ึงจะต้องไปเสวยผลต่อไป. จึงได้มี

พระพุทธภาษิตตรัสเอาไว้ว่า

ยํ กมฺมํ กริสฺสามิ กลฺยาณํ วา ปาปกํ วา เราจักท�ากรรม 

อันใดไว้ ดีหรือชั่ว

ตสฺส ทายาโท ภวิสฺสามิ เราจักต้องเป็นทายาทรับผลของ 

กรรมนั้น ดั่งนี้.

และเมื่อสร้างเราขึ้นมาและเราท่ีสร้างขึ้นมานี้ก็ท่องเท่ียวไป 

ในกามดังกล่าวติดอยู่ในกามดังกล่าว ก็ชื่อว่าเป็นกามภพ.

รู้โทษของกาม

แต่ว่าพึงเข้าใจว่า ท่ีกล่าวว่ากามคุณ กามก็มีคุณเป็นที่ตั้งของ

ปีติโสมนัสดังกล่าวนั้น หาใช่มีคุณอย่างเดียวไม่ ยังมีโทษอันเรียกว่า 

กามาทีนพ โทษของกาม ซ่ึงพระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงชี้แจงอาทีนพ 

คือโทษของกามไว้เป็นอันมาก และตรัสไว้ด้วยว่า กามนี้ท�าให้เกิดสุข

โสมนัสอันเป็นส่วนคุณนั้นน้อย แต่ว่ามีอาทีนพคือโทษนั้นมาก.

พิจารณาดูก็จะเห็นได้ว่า ทุก ๆ คนนั้นต้องมีทั้งราคะมีทั้งโทสะ

มีท้ังโมหะ. ถ้าว่ากามมีคุณโดยส่วนเดียวแล้ว ก็มีแต่ที่จะยินดี 



คร้ังที่ ๘ ความรู้จักภพ ๓84

เพลิดเพลินสนุกสนานกันไปโดยส่วนเดียว. แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่.  

บางทีก็สมปรารถนาได้ตามต้องการ บางทีก็ไม่สมปรารถนาและมีเหตุ

ขดัข้องต่าง ๆ. จงึต้องมโีทสะคอืความโกรธแค้นขดัเคอืง ในเมือ่ไม่ได้

ตามท่ีต้องการตามที่รักใคร่ปรารถนา แต่ไปได้ในสิ่งท่ีไม่ต้องการไม่ 

รักใคร่ไม่ปรารถนา และยังมีความหลงติดอยู่.

ทั้งข้อที่ว่ามีสุขโสมนัสน้อยแต่ว่ามีทุกข์โทษมากนั้น พิจารณา 

ดูแล้วก็จะพึงเห็นได้ว่าความสุขโสมนัสที่ได้จากกามนั้น เป็นการได้

อย่างผวิเผนิ. ยกตัวอย่างท่ีเหน็ง่าย เช่นว่ารสท่ีน่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ 

เช่นรสอาหารอันท�าให้บุคคลติดในรสอาหารต้องการอาหารที่มีรส 

ที่ต้องการ. แต่ว่าความอร่อยที่ได้จากรสอาหารนั้นก็อร่อยอยู่แค่ลิ้น. 

เมื่อน�าเข้าปากลิ้นก็ได้ทราบรส รสท่ีอร่อย รสที่น่ารักใคร่ปรารถนา

พอใจ แต่คร้ันล่วงล�าคอลงไปแล้ว รสท่ีอร่อยนั้นก็หมดไปทันที.  

เรียกว่าอร่อยอยู่แค่ลิ้น รสท่ีว่าอร่อยนักหนาอยู่แค่ลิ้นเท่านั้นหาได้ 

อร่อยลงไปลึกซึ้งไม่.

ไม่หลงติดในรสของกาม

พจิารณาดใูห้ดแีล้วกจ็ะเห็นว่า แม้รูปท่ีน่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ

ที่เห็นทางตาก็แค่ตา เสียงที่ว่าไพเราะเพราะพร้ิงก็แค่หู กลิ่นก็เช่น

เดียวกัน สิ่งท่ีถูกต้องทางกายก็เช่นเดียวกัน. เพราะฉะนั้น ความสุข

โสมนสัทัง้ปวงทีไ่ด้จากกามคณุนัน้ จึงได้ในขัน้ผวิเผนิ เช่นได้รสอร่อย

แค่ลิ้น แล้วก็หายไปหมดไป. ก็ได้เท่านั้น. แต่ว่าทุกข์โทษที่ตามมานั้น
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มีมาก. ยิ่งมีความหลงติดอยู่ในส่วนที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจก็ต้อง

มีทุกข์มีโทษมาก.

บุคคลท่ีต้องประกอบอกุศลกรรมทั้งหลาย ต้องละเมิดศีล 

ทั้งหลาย ก็เพราะเหตุที่หลงติดอยู่ในรสของกาม หรือในสุขโสมนัส 

ของกามในขั้นผิวเผินดังกล่าวมานี้ทั้งนั้น. ท�าให้ต้องแสวงหาต่าง ๆ 

แสวงหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่าง ๆ อันปรากฏเป็นทรัพย์สิน 

เงินทองอะไรต่าง ๆ เป็นสิ่งต่าง ๆ เป็นบุคคลต่าง ๆ เพราะหลงอยู่ 

ในส่วนสุขของโสมนัสเพียงชั่วแล่นแค่ผิวเผิน. และเพราะเหตุท่ีสุข

โสมนสันัน้ต้ังอยูเ่พยีงแค่ผวิเผินชัว่แล่น จึงต้องบริโภคสิง่ทีเ่รียกกนัว่า

กามกันบ่อย ๆ เพราะเมื่อบริโภคแล้ว สุขโสมนัสนั้นชั่วแล่นก็หายไป 

ก็ต้องบริโภคกันใหม่ แล้วก็หายไปต้องบริโภคกันใหม่ ดังนี้ไม่สิ้นสุด. 

ทั้งยังหาอาจที่จะได้สมประสงค์ไปทุกสิ่งทุกประการไม่. ทั้งจะต้องมี

ความพลัดพรากสิ่งที่เป็นผู้บริโภค คือตาหูจมูกลิ้นกายของตนเอง 

ก็ต้องเสื่อมต้องช�ารุดทรุดโทรม เพราะอันท่ีจริงนั้นสิ่งท่ีเป็นผู้บริโภค

นั้นก็คือตานี้เอง หูนี้เอง จมูกนี้เอง ลิ้นนี้เอง กายนี้เอง เช่นว่าอร่อย 

ก็แค่ลิ้น ลิ้นนั้นเองอร่อย แต่เพราะใจไปหลง หลงรับเอาความทราบ

ในรสของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของโผฏฐัพพะมาเป็นของจิตใจ 

จิตใจหลงติดรับเอาไปอร่อยอยู่ในใจ. ที่จริงอร่อยอยู่แค่ลิ้น ไม่ใช่ 

อร่อยท่ีจิตใจ. แต่ว่าจิตใจไปหลงยึดเอาความอร่อยของลิ้นมาเป็น 

ความอร่อยที่จิตใจ จึงท�าให้จิตใจนี้เพิ่มตัวกามที่เป็นกิเลส ความใคร่

ความปรารถนาต้องการมากขึ้น ต้องการพัสดุกาม ต้องการกามคุณ

ต่าง ๆ มากขึ้น. 
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ท่านจึงว่า ความอิ่มด้วยตัณหานั้นไม่มี หรือ ความอิ่มด้วยกาม

นั้นไม่มี. เพราะว่าจิตใจนี้เองไม่มีอิ่มไม่มีพอ. ในส่วนของตาหูจมูกลิ้น

กายนั้นมีอิ่มมีพอเช่นว่าตาต้องการให้ดูรูปท่ีน่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ 

ตาก็ดูอยู่ได้เท่าท่ีสามารถจะดูได้. นานเกินไปตาก็ไม่สามารถจะดูได้. 

แต่ใจกย็งัไม่อิม่ไม่พอขืนให้ดอูยูน่ัน่แหละจนถงึตาเองกบ็อบช�า้ล�าบาก. 

หูก็เหมือนกัน ฟังเสียงที่น่าไพเราะน่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลาย. 

หูเองฟังนาน ๆ ไปก็ไม่ไหวเหมือนกัน. จมูกต้องการกลิ่นที่น่ารักใคร่

ปรารถนาพอใจ. ใช้อยู่บ่อย ๆ ก็ไม่ไหวเหมือนกัน. ลิ้นก็เหมือนกัน

อร่อยลิ้น. แล้วก็ให้อร่อยอยู่เร่ือย ๆ ไป ลิ้นก็ทนไม่ไหวเหมือนกัน 

ท้องกท็นไม่ไหว. กายกเ็หมอืนกนั ถกูต้องสิง่ทีน่่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ

เกินไปก็ไม่ไหวเหมือนกัน.

แปลว่าตัวของตาหูจมูกลิ้นกายนี้เองมีพอ อย่างอาหารที่บริโภค

แล้วอิ่ม มีอิ่ม.เรียกว่า ตาก็มีอิ่ม หูก็มีอิ่ม จมูกก็มีอ่ิม ลิ้นก็มีอ่ิม  

กายกม็อีิม่คอืมพีอ. แต่ใจนีเ่องท่ีเป็นตวัไม่พอไม่มอีิม่ไม่มเีต็ม. คนจึง

ต้องประพฤติทุจริตต่าง ๆ เพราะกามนี่แหละ. ผิดศีลกันได้ต่าง ๆ 

เพราะกามนี่แหละ. ต้องสร้างบาปสร้างอกุศลกรรมกันต่าง ๆ ฆ่าฟัน

กนัอะไรเป็นต้น เบยีดเบยีนกนัต่าง ๆ กเ็พราะกามนีแ่หละ วุน่วายกนั

ก็เพราะกามนี่แหละ. ก็เพราะใจนี่แหละที่เป็นตัวกามภพสร้างตัวเรา 

ข้ึนมา แล้วตัวเราเองก็ท่องเท่ียวไปในกาม แล้วก็ใจนี้เองไม่อิ่มไม่พอ

ในกาม. เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า มีคุณน้อย มีสุขโสมนัส

น้อย แต่มโีทษมาก. จึงได้ทรงแสดงกามาทนีพ โทษของกาม แต่กย็าก

ที่บุคคลจะเข้าใจจะมองเห็นได้ เพราะว่ามีความติดอยู่มาก มีโมหะ 

คือความหลงอยู่มาก.
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สุคติและทุคติ

นี่แหละเป็นกามภพ ซ่ึงเมื่อเป็นกามภพแล้วก็เป็นอุปปัตติภพ 

คือให้เข้าถึง ให้เข้าถึงชาติที่เป็นกามาพจรทั้งหลายตามกรรมท่ี 

กระท�าไว้. เมื่อเป็นบาปกรรมก็เข้าถึงชาติของสัตว์เดรัจฉาน ชาติของ

สัตว์นรก ของเปรต ของอสุรกาย. ถ้าเป็นกรรมดีก็เข้าถึงชาติของ 

มนุษย์ ของเทพที่เป็นขั้นกามาพจร ยังท่องเท่ียวอยู่ในกามด้วยกัน  

แต่ว่าเป็นฝ่ายกุศล. ถ้าฝ่ายอกุศลก็ไปในทางทุคติ. ถ้าเป็นฝ่ายดีก็ไป

สุคติ. เพราะตัวกามภพในปัจจุบันคือใจของเรานี่แหละท่ีเป็นตัวกาม 

ใจของเราที่สร้างตัวเราขึ้นมา แล้วตัวเราก็ท่องเที่ยวอยู่ในกาม ซึ่งเป็น

ตัวมโนกรรม ซ่ึงเป็นของเรา แล้วยังไปสร้างกรรมต่าง ๆ ทางกาย 

ทางวาจาทางใจ ถ้าดีก็ดีไป ถ้าชั่วก็ชั่วไป. จะดีหรือจะชั่ว ไปสุคติ 

ไปทุคติ คือ เข้าถึงชาติที่เป็นสุคติ หรือเข้าถึงชาติที่เป็นทุคติ ตาม 

กรรมทีด่หีรือชัว่ท่ีได้กระท�าเอาไว้อันเป็นข้ันกามาพจรด้วยกนั. นีแ้หละ

คือกามภพ อุปปัตติภพที่เป็นชั้นกาม.

รูปภพ

คราวนี้ผู ้ที่ ได ้ เห็นโทษของกามดังกล่าวนี้  จึงได ้บ�าเพ็ญ 

เนกขัมมะ คือออกจากกามตั้งต้นแต่การปฏิบัติในศีล ปฏิบัติในสมาธิ 

จิตสงบจากกามและอกุศลธรรมท้ังหลาย ด้วยการที่ตั้งจิตไว้ใน 

รูปกรรมฐาน กรรมฐานท่ีมีรูปเป็นอารมณ์. ก็เป็นจิตที่ละเอียดขึ้นไป

อีกชั้นหนึ่ง และเป็นภพคือเป็นตัวเราที่ท่องเที่ยวไปในรูปสมาธิ ในรูป
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กรรมฐาน เป็นรูปาพจร. กเ็ป็นกรรมภพขึน้ในจิตใจ กเ็ป็นอปุปัตตภิพ 

ให้เข้าถึงชาติที่เป็นรูปพรหม.

อรูปภพ

และเมื่อได้ปฏิบัติในศีลในสมาธิที่สูงขึ้นไปกว่ารูปกรรมฐาน 

ปฏิบัติในอรูปกรรมฐาน ไม่มีรูป ภพของจิตก็เลื่อนขึ้นอีกชั้นหนึ่ง 

เป็นอรูปภพ. ก็เป็นกรรมภพเป็นอุปปัตติภพท่ีเป็นอรูป ที่ท่องเท่ียว 

ไปในอรูป. ก็ให้เข้าถึงชาติที่เป็นอรูปพรหม. แต่ว่าก็ยังเป็นภพอยู ่

นั่นเอง คือยังมีตัวเรา มีของเรา มีอหังการมมังการ.

ที่เป็น กามภพ นั้น ก็มีอหังการมมังการที่ท่องเที่ยวไปในกาม 

ทั้งที่เป็นฝ่ายสุคติ ทั้งที่เป็นฝ่ายทุคติ.

ทีเ่ป็น รูปภพ นัน้ กม็อีหังการมมงัการท่ีท่องเท่ียวไปในรูปสมาธิ 

รูปสมาบัติ.

ทีเ่ป็น อรูปภพ กม็อีหงัการมมงัการท่ีท่องเทีย่วไปในอรูปกรรมฐาน 

อรูปสมาบัติ.

ก็แปลว่ายังมีตัวเราของเรา เพราะแม้ทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นกรรม 

บาปหรือบุญท่ีกระท�าในขั้นกามาพจรก็เป็นกรรม รูปสมาธิรูปสมาบัติ

ก็เปน็กรรม อรูปสมาธิ อรูปสมาบัติก็ยังเป็นกรรม จึงยงัเปน็กรรมภพ

เป็นอุปปัตติภพ เข้าถึงชาติคือความเกิด ยังไม่พ้นชาติคือความเกิด

เพราะยังมีภพดังกล่าว.
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มีภพมีชาติในปัจจุบันทุกขณะ

ภพและชาติดงักล่าวมานีอ้าจพจิารณาเหน็ได้ในปัจจบัุน ว่ามภีพ

มชีาติในปัจจุบันทนัทีต่อเนือ่งกนัไป. เมือ่สร้างตวัเราของเราขึน้อนัเป็น

มโนกรรม เป็นกรรมภพ ตวัเรานีก้เ็ข้าถงึชาตคิอืความเกดิ เกดิเป็นนัน่

เป็นนี่ขึ้นมาทันทีตามที่สร้าง เป็นต้นว่า เป็นมนุษย์ เป็นหญิงเป็นชาย 

เป็นคนดีเป็นคนชั่ว. เมื่อตัวเราที่เราสร้างขึ้น เมื่อตัวเราที่สร้างขึ้นเป็น

อหังการนี้เป็นกรรมภพ ก็เป็นอุปปัตติภพ เข้าถึง คือเกิดเป็นตัวเรา 

ขึ้นทันที คือสร้างตัวเราก็เกิดเป็นตัวเราขึ้นทันที. เปรียบเหมือนอย่าง

ว่าเอาทัพสัมภาระต่าง ๆ มาสร้างบ้าน นี่เป็นการที่เรียกว่าสร้างบ้าน. 

เปรียบเหมอืนอย่างว่าเป็นกรรมภพ กเ็ป็นอปุปัตติภพ คอืเกดิเป็นบ้าน

ขึ้นเมื่อสร้างเสร็จ. เกิดนั้นคือชาติ เมื่อสร้างบ้านก็เกิดเป็นบ้านขึ้น  

เมื่อสร้างโต๊ะเก้าอี้ก็เกิดเป็นโต๊ะเก้าอี้ขึ้น. ทีแรกเมื่อสร้างเราก็เกิดเป็น

เราขึ้น. สร้างนั้นเป็นตัวภพ เกิดก็เป็นชาติ. และเมื่อตัวเรานี้สร้างกุศล

กรรมก็เกิดเป็นคนดีขึ้นทันที สร้างอกุศลกรรมก็เกิดเป็นคนชั่วขึ้น 

ทันที. เพราะฉะนั้น ในปัจจุบันนี้ภพกับชาติก็คู่กันอยู่ดังนี้ตลอดเวลา.  

ความเป็นคนดีความเป็นคนช่ัวนั้นมีทันทีในเมื่อสร้างกรรมดีกรรมชั่ว

ขึ้น คือเมื่อตัวเรานี้สร้างกรรมดีกรรมชั่วขึ้น.

คราวนี้ ถ้าไม่มีการสร้างกรรมดีกรรมชั่วขึ้น ที่จะเกิดเป็นคนดี

คนชั่วก็ไม่มี.และหากว่าถ้าไม่มีตัวเราก็ไม่มีใครจะเป็นผู้สร้างกรรมดี

กรรมชัว่. จึงต้องมตีวัเรา. ตวัเราจะมขีึน้ได้กต้็องมกีารสร้างขึน้มาด้วย



อุปาทาน เป็นอหังการ เป็นมมังการขึ้นมาดังที่กล่าวมาแล้ว ก็เกิดเป็น

ตัวเราขึ้นมา. แล้วเมื่อเกิดเป็นตัวเราขึ้นมา ตัวเราท�าดีก็มีความดีเป็น

ของเราก็เกิดเป็นคนดีขึ้นมาทันที ท�าชั่วก็มีความชั่วเป็นของเราก็เกิด

เป็นคนชั่วขึ้นมาทันที ความจริงเป็นดังนี้. เพราะฉะนั้น เมื่อพิจารณา

ดใูห้ดแีล้วจะเหน็ว่าชาติภพนัน้หรือภพชาตินัน้มอียูใ่นปัจจบัุนนีทุ้กขณะ 

เป็นสัจจะคือความจริง.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๗
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บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต.  

ในเบ้ืองต้นกข็อให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมสัการพระผูม้พีระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้ง 

พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล 

ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

จะแสดงพระเถราธิบายเร่ืองสมัมาทฏิฐ ิท่ีท่านพระสารีบตุรเถระ

ได้แสดงแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ถามปัญหาเร่ืองสัมมาทิฏฐิ ซ่ึงท่านก็ได้ 

แสดงมาโดยล�าดับตามที่ภิกษุทั้งหลายถาม. คือเมื่อท่านตอบจบไป

คราวหนึ่ง ภิกษุท้ังหลายก็ถามท่านอีกว่ายังมีอธิบายอย่างอ่ืนอีก 

หรือไม่. ท่านก็ตอบว่ามี แล้วท่านก็อธิบายไป. จบแล้วภิกษุทั้งหลาย 

ก็ถามท่านอีกว่ายังมีอธิบายเป็นอย่างอื่นต่อไปอีกหรือไม่. ท่านก ็

ตอบว่ามี. ท่านก็อธิบายไปจนถึงเข้าหมวดแห่งธรรมะท่ีอาศัยกัน 

บังเกิดขึ้น อันโยงกันไปเป็นลูกโซ่ ซึ่งเรียกว่าปฏิจจสมุปบาท. ก็ได้น�า

เอาพระเถราธิบายนี้มาแสดงโดยล�าดับจนถึงท่านตอบปัญหาที่ภิกษุ 
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ทั้งหลายถามดังกล่าวในข้ออุปาทาน ซึ่งสืบเนื่องมาจากภพซึ่งได้แสดง

ไปแล้ว. โดยที่ภพมีข้ึนก็เพราะมีอุปาทาน ท่านจึงได้จับอธิบาย 

สัมมาทิฏฐิในข้ออุปาทานนี้ คือท่านได้มีเถราธิบายโดยใจความว่า 

สัมมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบ ก็คือรู้จักอุปาทาน รู้จักเหตุเกิดขึ้น 

แห่งอุปาทาน รู้จักความดับอุปาทาน รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับ

อุปาทาน. และท่านก็ได้แสดงอธิบายในข้อแรก คือข้อที่ว่า

รู้จักอุปาทาน จ�าแนกอุปาทานออกเป็น ๔ คือ กามุปาทาน  

ความยึดถือกาม ทิฏฐุปาทาน ความยึดถือทิฏฐิ สีลัพพตุปาทาน  

ความยึดถือศีลและพรต อัตตวาทุปาทาน ความยึดถือวาทะว่าตน.  

รู้จักอุปาทาน ก็คือรู้จักอุปาทานทั้ง ๔ นี้.

รู ้จักเหตุเกิดแห่งอุปาทาน ก็คือรู ้จักว่าอุปาทานเกิดขึ้นก ็

เพราะตัณหาเกิดขึ้น ตัณหาจึงเป็นเหตุเกิดแห่งอุปาทาน.

รู้จักความดับอุปาทาน ก็คือรู้จักว่าตัณหาดับอุปาทานก็ดับ.

รู้จกัทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัอปุาทาน กค็อืรู้จกัว่ามรรคมอีงค์ 

๘ มีสัมมาทิฏฐิ เป็นต้น เป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับอุปาทาน.

อุปาทาน ๔

จะได้แสดงอธิบายอุปาทานทั้ง ๔ ก่อน. อุปาทาน นั้นแปล 

กันว่า ความยึดถือ. ได้มีพระพุทธาธิบายซ่ึงท่านพระสารีบุตรน�ามา

อธิบายว่า อุปาทานมี ๔ ก็คือ
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ความยึดถือกาม

ข้อหนึง่ กามุปาทาน ความยดึถอืกาม. กามนัน้กไ็ด้แก่วตัถกุาม 

กับกิเลสกาม. ดังท่ีได้เคยอธิบายแล้ว ยึดถือกาม ก็คือยึดถือกามท่ี

เป็นวัตถกุาม อนัได้แก่รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะทีน่่ารักใคร่ปรารถนา

พอใจทัง้หลาย ว่าเป็นของเราว่าน่ารักใคร่ปรารถนาพอใจด้วยกเิลสกาม. 

อนัอาการทีย่ดึถอืนี ้เมือ่แสดงเป็นกลาง ๆ ท่านกไ็ด้แสดงอาการ

ที่ยึดถือดังนี้ว่า เอตํ มม นี่เป็นของเรา เอโสหมสฺมิ เราเป็นนี่  

เอโส เม อตฺตา นี่เป็นอัตตาตัวตนของเรา. แต่ในข้อกามุปาทานนี้ 

อธิบายแต่เพียงว่า ยึดถือว่าเป็นของเรา. จะเข้าใจได้ง่าย คือยึดถือว่า

รูปเสียงเป็นต้น ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจเป็นของเรา. แต่ก็ชื่อว่า 

ได้ยึดถือเอาตัวกิเลสกาม คือตัวความรักความใคร่ความปรารถนา 

ความพอใจนั้นไว้ด้วย ไม่ปล่อยความรักความใคร่ความปรารถนา 

ความพอใจในวัตถุนั้น ๆ. เมื่อเป็นดั่งนี้จึงได้ยึดถือวัตถุนั้น ๆ ที่รัก 

ที่ใคร่ที่ปรารถนาที่พอใจ. ถ้าไม่มีความรักความใคร่ความปรารถนา 

ความพอใจอันเป็นกิเลสกาม วัตถุนั้น ๆ ก็ไม่เป็นวัตถุกาม. เป็นแต่

เพียงวัตถุเฉย ๆ. ดังเช่นท่านท่ีสิ้นอาสวกิเลสแล้วเป็นพระอรหันต์  

ไม่มกีเิลสกาม คอืความรักความใคร่ความปรารถนาความพอใจอนัเป็น

ตัวกิเลสอยู่ในจิตใจ เพราะท่านละได้หมดสิ้น. เพราะฉะนั้น เมื่อท่าน

เหน็รูปอะไรทางตา รูปนัน้กไ็ม่เป็นวตัถกุามของท่าน เพราะท่านเห็นรูป

นั้นแล้ว ท่านไม่รักไม่ใคร่ไม่ปรารถนาไม่พอใจ ท่านพรากจิตออกจาก

รูปนัน้ได้. ท่านได้ยนิอะไรทางหู ได้ทราบกลิน่ทราบรสทราบโผฏฐพัพะ

ทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เช่นเดียวกัน ท่านคิดนึกอะไรทางใจก็ 
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เช่นเดียวกัน. ทุก ๆ อย่างไม่เป็นวัตถุกามของท่าน. ท่านพรากจิต 

ออกจากวัตถุคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายทั้งปวงได้.  

รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งปวงนั้นไม่เป็นที่รักใคร่ปรารถนาพอใจ

ของท่าน จึงไม่เป็นวัตถุกามของท่าน เป็นวัตถุเฉย ๆ. 

พระอรหันต์ที่ยังด�ารงชีวิตอยู ่นับแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

กไ็ด้ทรงเห็นรูปอะไรทางตา ได้ยนิเสยีงอะไรทางห ูทราบกลิน่ทราบรส

ทราบโผฏฐัพพะทางจมูกทางลิ้นทางกาย รู ้คิดเร่ืองอะไรทางใจ 

เช่นเดียวกันกับคนทั้งหลาย แต่ว่าท่านไม่มีกิเลสกามอยู่ในใจท่ีจะ 

ออกไปรักใคร่ปรารถนาพอใจในทุก ๆ สิ่งที่ท่านได้เห็นได้ยินเป็นต้น

เหล่านั้น. เพราะฉะนั้น จึงไม่ใช่เป็นวัตถุกามของท่าน เป็นวัตถุเฉย ๆ 

ท้ังนี้ก็เพราะท่านละอุปาทานคือความยึดถือได้หมดสิ้น. โดยตรงก็ไม่

ยดึถอืกเิลสกามนัน่แหละ ไม่ยดึถอืเอาความรักความใคร่ความปรารถนา

ความพอใจเอาไว้ในใจ ละได้หมด. เพราะฉะนั้น จึงไม่ยึดถือวัตถ ุ

ทั้งหลายอันเรียกว่าวัตถุกามนั้น

แต่ว่าสามญัชนท้ังหลายนัน้ยงัมกีเิลสกามอยูใ่นใจ ยงัมคีวามรัก

ความใคร่ความปรารถนาความพอใจ ยังไม่ปล่อยยังไม่วางความรัก

ความใคร่ความปรารถนา ความพอใจในวัตถุท้ังหลายที่เห็นท่ีได้ยิน

เป็นต้น. เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าได้มีความยึดถืออยู่ในตัวกิเลสนี้ด้วย. 

และเป็นข้อส�าคัญ เมื่อมีความยึดถืออยู่ในตัวกิเลสนี้ จึงท�าให้มีความ

ยึดถืออยู่ในตัววัตถุที่เห็นที่ได้ยินเป็นต้น. ท�าให้วัตถุนั้น ๆ เป็นวัตถุ

กามข้ึนมา. และเมื่อกล่าวกันอย่างสามัญเข้าใจง่ายก็กล่าวว่ายึดถือ 

วัตถุกาม. แต่อันที่จริงนั้นยึดถือกิเลสกามนั่นแหละ ยึดถือความรัก
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ความใคร่ความปรารถนาความพอใจไว้ ไม่ปล่อยไม่วาง. อันนี้แหละ

เป็นสิ่งส�าคัญและอันนี้แหละที่เป็นตัวกามุปาทาน ความยึดถือกาม.

อาการทั้ง ๓ ของความยึดถือกาม

และเมื่ออธิบายดังนี้ ก็เอาเข้าในอาการท้ัง ๓ ของอุปาทานนั้น

ได้ คือ ยึดถือว่านี่เป็นของเรา เราเป็นนี่ นี่เป็นอัตตาตัวตนของเรา.  

คือยึดถือเอาเป็นของเราด้วย และเราเป็นนี่ด้วย นี่เป็นอัตตาตัวตน 

ของเราด้วย. 

ยดึถอืว่านีเ่ป็นของเรา กค็อืยดึถอืว่ารูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐัพพะ

เหล่านี้เป็นของเรา ตลอดจนถึงยึดถือว่านี่เป็นความรักของเรา  

ความใคร่ของเรา ความปรารถนาของเรา ความพอใจของเรา.

ยดึถอืว่าเราเป็นนี ่กค็อืตัวเรากเ็ป็นรูปเป็นเสยีงเป็นกลิน่เป็นรส

เป็นโผฏฐัพพะ ตวัเรากค็อืเป็นความรัก เป็นความใคร่ ความปรารถนา 

ความพอใจ.

ทัง้หมดนีป้ระกอบข้ึนเป็นอตัตาตัวตนของเรา. เป็นอนัว่าตัวตน

ของเรานั้นจะต้องประกอบด้วยความรักความใคร่ความปรารถนา 

ความพอใจ. จะต้องประกอบด้วยรูปด้วยเสียงด้วยกลิ่นด้วยรส 

ด้วยโผฏฐัพพะที่น่ารักใคร่ ปรารถนา พอใจทั้งหลายรวมอยู่ในตัวเรา. 

และเราก็เป็นสิ่งเหล่านี้ สิ่งเหล่านี้ก็เป็นของเรา. เช่นเดียวกับอวัยวะ 

ในร่างกายเช่นแขนขาเป็นต้น อวัยวะในร่างกายทุกส่วนนี้จะกล่าวว่า
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เป็นของเราก็ได้ เช่นว่าศีรษะของเรา แขนของเรา ขาของเรา จะกล่าว

ว่าเราเป็นอวัยวะเหล่านีก้ไ็ด้ เช่นว่าในการถ่ายรูป กต้็องถ่ายเอาอวยัวะ

เหล่านี้นั้นแหละท่ีรวมกันเข้า มีศีรษะมีมือมีขามีล�าตัว และเมื่อเรา 

เห็นรูปของอวัยวะต่าง ๆ เหล่านี้. เราก็เข้าใจว่านี่แหละเป็นตัวเรา  

และเราก็เป็นอวัยวะเหล่านี้ อวัยวะเหล่านี้นี่แหละก็เป็นตัวเรา.

เพราะฉะนั้น ตามตัวอย่างนี้จะพึงเห็นได้ว่า อุปาทานคือ 

ความยดึถอืนัน้ เมือ่จะกล่าวให้ครบถ้วน กต้็องกล่าวดงัทีพ่ระพทุธเจ้า

ได้ตรัสแสดงไว้ว่า 

เอตํ มม นี่เป็นของเรา เช่นนี่เป็นขาของเรา เป็นแขนของเรา 

เป็นศีรษะของเรา

เอโสหมสฺมิ เราเป็นนี่ ก็คือ เราก็เป็นศีรษะ เป็นแขน เป็นขา 

เป็นต้นนี่แหละ.

ดังตัวอย่างท่ีว่า เมื่อเห็นรูปถ่าย รูปถ่ายนั้นก็ถ่ายเอาอวัยวะ 

ต่าง ๆ นี้แหละรวมกันเข้า เราก็เป็นศีรษะเป็นแขนเป็นขาเป็นต้น 

นี่แหละ และนี่แหละก็เป็นอัตตาตัวตนของเรา คือท้ังหมดเป็นอัตตา

ตัวตนของเรา. เพราะฉะนั้น แม้ในข้อกามุปาทาน ยึดถือกาม ก็คือ

ยึดถือด้วยอาการดังกล่าวมานี้. และก็ลึกซ้ึง ไม่ใช่เพียงวัตถุเท่านั้น 

ยดึถอืตวัความรักความใคร่ความปรารถนาความพอใจอนัเป็นตวักเิลส

กามไว้ด้วย ไม่ปล่อย ไม่วาง. ถ้าหากว่าปล่อยวางตวักเิลสนีไ้ด้ ตัววตัถุ

กป็ล่อยได้ทันที ไม่เป็นทีติ่ดไม่เป็นทีย่ดึ. ความส�าคญัจึงอยูท่ีค่วามยดึ 
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อยู ่ที่ตัวกิเลส ยึดถืออยู ่ที่ตัวความรักความใคร่ความปรารถนา 

ความพอใจดังที่กล่าวมาแล้ว. นี้คือกามุปาทาน ความยึดถือกาม 

อันสามัญชนมีอยู่ ยังละไม่ได้.

ความยึดถือทิฏฐิคือความเห็น

ข้อที่สอง ทิฏุปาทาน ยึดถือทิฏฐิคือความเห็น. อันความเห็น

นี้หมายถึงความเห็นผิด ยึดถือความเห็นผิด. แต่ว่าท่ียังยึดถืออยู่ 

ก็เพราะว่ายังไม่รู้ว่าเห็นผิด. เมื่อรู้ว่าเห็นผิดเมื่อใดก็ย่อมจะละความ

เหน็ผิดนัน้ได้เมือ่นัน้. ท่ีกล่าวว่าความเห็นผดินีพ้ระพทุธเจ้าตรัสเรียก. 

ค�าว่า ทิฏฐิ นี้มีค�าประกอบเพื่อให้ชัด.

ถ้าเห็นผิดก็เรียกว่า มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด.

ตรงกันข้ามคือเห็นถูกเห็นชอบ ก็เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ ความ 

เห็นชอบ.

แต่ว่ามักจะกล่าวกลาง ๆ คือไม่มีมิจฉา ไม่มีสัมมาน�า กล่าวว่า

ทิฏฐิเฉย ๆ. และเมื่อกล่าวว่าทิฏฐิเฉย ๆ ก็มักจะหมายถึงความ 

เห็นผิด และยืนยันอยู่ในความเห็นผิดนี้. อาการท่ียืนยันอยู่ในความ

เห็นผิดนี้ เป็นตัวอุปาทานคือความยึดถือ อันท�าให้ดื้อดึงถือร้ันอยู่ 

ในความเห็นของตนนั้นที่ผิด ๆ.
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มิจฉาทิฏฐิ ๓

ความเห็นผิดนี้มีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับชั้นหยาบขึ้นไปจนถึง

ชัน้ละเอยีด.ส�าหรับท่ีเป็นระดบัชัน้หยาบ คอืมจิฉาทฏิฐใินอกศุลกรรมบถ

ฝ่ายมโนกรรม. อันมโนกรรมอันเป็นฝ่ายอกุศลนี้ได้แก่ อภิชฌา  

ความโลภเพ่งเลง็สิง่ของของผู้อ่ืนมาเป็นของตน พยาบาท ความมุง่ร้าย

หมายล้างผลาญ และ มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด. มิจฉาทิฏฐินี้ท่าน 

แสดงไว้อีก ๓ คือ

อกิริยทิฏฐิ  ความเห็นว่าไม่เป็นอันท�า

อเหตุกทิฏฐิ  ความเห็นว่าไม่มีเหตุ

นัตถิกทิฏฐิ  ความเห็นว่าไม่มี

อกิริยทิฏฐิ

ข้อแรก อกิริยทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่เป็นอันท�านั้น ก็คือปฏิเสธ

บุญปฏิเสธบาป ว่าการกระท�าไม่มีเป็นบุญ ไม่มีเป็นบาป. ส่วนท่ีว่าดี

หรือช่ัวนั้นเกี่ยวแก่ปัจจัยภายนอกคือบุคคลอื่น. เมื่อบุคคลอื่นรู้เห็น  

ก็ว่าดีบ้างไม่ดีบ้าง ยกย่องบ้างลงโทษบ้าง. แต่ถ้าไม่มีผู้อื่นรู้เห็นก็ไม่มี

บุญไม่มีบาปไม่มีดีไม่มีชั่ว เป็นเพียงการกระท�าเท่านั้น.

อกิริยทิฏฐิดังกล่าวมานี้ผิดหลักพระพุทธศาสนา เพราะหลัก 

พุทธศาสนานั้นแสดงว่า การท�าของบุคคล เมื่อเจตนาจงใจท�า การที่

เป็นบาปกเ็ป็นบาป การท่ีเป็นบญุกเ็ป็นบญุ. คนอืน่จะรู้จะเห็นจะยกย่อง
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ชื่นชมจะลงโทษ หรือไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม เมื่อจงใจท�าการที่เป็นบาปแล้ว 

ก็เป็นบาปอยู่นั่นเอง จงใจท�าการท่ีเป็นบุญแล้ว ก็เป็นบุญอยู่นั่นเอง. 

จึงมีบุญมีบาปมีดีมีชั่ว หรือเรียกว่ามีกรรมดีกรรมชั่ว.

อเหตุกทิฏฐิ

ข้อสอง อเหตุกทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่มีเหตุ คือเมื่อได้รับผลด ี

ผลร้ายต่าง ๆ ก็เห็นว่าเป็นไปตามคราว คือคราวที่มีโชคดีก็ได้รับ 

ผลดีต่าง ๆ คราวที่มีโชคร้ายก็ได้รับผลไม่ดีต่าง ๆ ไม่มีเหตุอะไรที่จะ

มาท�าให้ได้ผลดีผลร้าย เป็นไปตามคราวตามเวลา ตามโชคดีโชคร้าย

เคราะห์ดีเคราะห์ร้ายเท่านั้น.

ความเหน็ดงันีผ้ดิหลกัพทุธศาสนา เพราะตามหลกัพทุธศาสนา

นั้นแสดงว่าผลย่อมเกิดแต่เหตุ ผลดีก็เกิดจากเหตุที่ดี ผลไม่ดีก็เกิด

จากเหตทุีไ่ม่ด.ี แม้ว่าตนเองจะยงัไม่สามารถรู้ถงึเหตขุองผลนัน้ ๆ ได้ 

ผลนัน้ ๆ กต้็องมเีหตุอยูน่ัน่เอง หาได้เป็นไปตามคราวแห่งโชคเคราะห์

ดีหรือไม่ดีดังกล่าวนั้นไม่. ดังท่ีตรัสแสดงไว้ว่าผลดีก็เกิดจากกรรมดี 

ผลชั่วก็เกิดจากกรรมชั่ว. 

นัตถิกทิฏฐิ

ข้อท่ีสาม นัตถิกทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่มี คือไม่มีสิ่งที่เรียกว่า

สมมติสัจจะ ไม่มีสิ่งท่ีเรียกว่าคติธรรมดาหรือคลองธรรมตามเหตุ 
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และผล ไม่มีสิ่งท่ีเรียกว่าสมมติสัจจะนั้นก็เป็นต้นว่าไม่มีมารดาบิดา. 

สัตว์บุคคลเกิดสืบเช้ือสายกันมาตามเร่ืองตามราวเท่านั้น จึงไม่มีใคร 

ที่จะต้องนับถือว่าเป็นบิดาเป็นมารดา. แม้ท่ีนับถือว่าสมณพราหมณ์ 

ก็ไม่มี ไม่มีภิกษุไม่มีสามเณรเป็นต้น. แม้ที่นับถือกันอย่างอื่นเป็นนั่น

เป็นนี่ก็ไม่มี. และไม่มีเหตุผลท่ีเป็นคติธรรมดาหรือที่เป็นไปตาม 

คลองธรรม. คือ คติธรรมดาหรือท่ีเป็นไปตามคลองธรรมเช่นท�าด ี

ได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว ดังท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า จักท�ากรรมอันใดไว้  

ดีหรือชั่วก็จักต้องเป็นผู้รับ ต้องเป็นทายาทรับผลของกรรมนั้น. ไม่มี

เหต ุไม่มผีล คอืไม่มกีรรมดไีม่มผีลด ีไม่มกีรรมชัว่ไม่มผีลชัว่. ดงันัน้ 

เป็นอันว่า นัตถิกทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่มีนี้ ปฏิเสธสมมติสัจจะทั้งหมด 

ปฏิเสธคลองธรรมทั้งหมด.

ความเห็นดงันีผ้ดิคตทิางพทุธศาสนา เพราะทางพทุธศาสนานัน้ 

สอนให้นบัถอืสมมติสจัจะ ความจริงโดยสมมติ. และสอนคลองธรรม

คติธรรมดา คือสอนให้บุตรธิดาเคารพนับถือมารดาบิดา เป็นกตัญญู

กตเวทีต่อมารดาบิดา. สอนให้มารดาบิดาปฏิบัติตนให้เป็นบุพการี  

เป็นพรหมของบุตรธิดา. สอนว่ามีสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติชอบที่พึง

นับถือ เช่นมีภิกษุมีสามเณร และมีบุคคลที่ได้รับสมมติบัญญัติ 

แต่งต้ังในฐานะต่าง ๆ. พระพทุธศาสนาสอนให้ปฏบิตัติามคลองธรรม 

ให้รับรู้ในคลองธรรมหรือคติธรรมดาดังที่ยกมากล่าวข้างต้นนั้น.  

ว่าจักท�ากรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่ว ก็จักต้องเป็นทายาทรับผลของ 

กรรมนั้น ท�าดีไว้ก็รับผลดีเป็นทายาทรับผลดี. ท�าชั่วก็เป็นทายาทรับ

ผลที่ชั่ว เป็นเหตุเป็นผลตามคติธรรมดา.
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โทษของมิจฉาทิฏฐิ

ฉะนั้น มิจฉาทิฏฐิทั้ง ๓ นี้ คือ อกิริยทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่เป็น

อนัท�า อเหตุกทิฏฐ ิความเหน็ว่าไม่มเีหต ุนตัถกิทิฏฐ ิความเหน็ว่าไม่มี 

จึงเป็นความเห็นผิดอย่างร้ายแรง ซ่ึงเมือ่มคีวามยดึถอือยูใ่นมจิฉาทิฏฐิ

นีม้ากจนดิง่ลงอนัเรียกว่า นยิตมจิฉาทิฏฐ ิมคีวามเหน็ผิดท่ีดิง่ลงแล้ว 

กใ็ห้เกดิโทษมหนัต์. ท�าให้ไม่รับรองกรรมท่ีเป็นบญุเป็นบาป ไม่รับรอง

ผลต่าง ๆ ที่ท่านผู้รู้ได้แสดงรับรองว่าเกิดจากเหตุ. ไม่รับรองสมมติ

สัจจะ ไมร่ับรองคลองธรรมหรือคติธรรมดาทัง้สิน้ ซึ่งทางพุทธศาสนา

ถือว่าผู้ท่ีมีความเห็นดังนี้แล้ว จมดิ่งลงไปสู่อบายคือภูมิภพที่เสื่อม. 

กล่าวได้ว่าต้ังแต่ชาตินี้ ถ้าใครมีความเห็นดั่งนี้ ยิ่งดิ่งลงไปแล้วหรือ

แนบแน่นแล้ว เพราะมีอุปาทานความยึดถืออยู่อย่างแรงแล้ว ก็ยิ่งดิ่ง

ลงเหวลงนรกไปทีเดียว. เป็นความเห็นผิดท่ีต้องละจึงจะสามารถ 

ยกตนขึ้นสู่ภูมิชั้นของมนุษย์ของบุคคลที่เป็นระดับสามัญชนคนดีได้.

เพราะฉะนั้น ความยึดถือความเห็นผิดในข้อนี้จึงให้โทษอย่าง

มหันต์. ผู้ที่นับถือพุทธศาสนานั้นกล่าวได้ว่า ย่อมละความเห็นผิด 

อนัมโีทษมหนัต์อนัร้ายแรงนีไ้ด้ด้วยกนั จึงได้เป็นพทุธศาสนกิผูน้บัถอื

พุทธศาสนาได้. ถ้ายังละไม่ได้ก็ย่อมจะไม่นับถือพุทธศาสนาหรือย่อม

จะท�าลายพทุธศาสนา หรือแม้ย่อมจะท�าลายศาสนาทุกอย่างทกุศาสนา

ที่สอนให้ละชั่วท�าดีแม้ในขั้นสามัญ.
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สัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิ

มาถึงมิจฉาทิฏฐิที่เป็นระดับมีโทษน้อยเข้า ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิที่

เรียกว่า สัสสตทิฏฐิ ความเห็นว่าเที่ยง กับ อุจเฉททิฏฐิ ความเห็นว่า

ขาดสูญ.

สัสสตทิฏฐิ ความเห็นว่าเที่ยงนั้นก็คือเห็นว่าในปัจจุบันนี้ก็ม ี

อัตตาคือตัวตน. เมื่อกายนี้แตกสลาย อัตตาคือตัวตนก็ไม่แตกสลาย

ไปถือชาติภพใหม่ และก็เป็นไปดังนี้ตลอดไป. มีอัตตาคือตัวตนที่ไม่

ตายอยู่ดังนี้ตลอดไป. ที่ตายนั้นเป็นแต่เพียงร่างกายสังขารเท่านั้น

อีกข้อหนึ่ง อุจเฉททิฏฐิ ความเห็นว่าขาดสูญ คือเห็นว่ามีอัตตา

ตัวตนอยู่ในชาตินี้เท่านั้น เมื่อร่างกายอันนี้แตกสลาย อัตตาตัวตน 

ก็แตกสลายไปพร้อมกัน ไม่มีอัตตาตัวตนที่จะไปถือชาติภพใหม่.

ความเห็นแรก สสัสตทฏิฐ ิคอืเห็นว่าตายเกดิ คอืเหน็ว่าตายเกดิ 

เกิดกันเร่ือยไปไม่มีสิ้นสุด. ความเห็นหลัง อุจเฉททิฏฐิ คือเห็นว่า 

ตายสูญไม่เกิด. คนโดยมากนั้นก็มักจะเห็นกันว่าตายเกิด. แต่ก็มี 

บางคนท่ีเห็นว่า ตายสูญไม่เกิดเพราะว่าไม่เห็นว่ามีอะไรไปเกิด. เมื่อ

ตายแล้วก็หมดลมหายใจ ก็เป็นซากศพ ไม่ปรากฏว่ามีอัตตาอะไร  

ไม่รูไ้ม่เห็นอตัตาอะไรว่าไปเกดิ. คนบางคนจงึลงความเหน็ว่าตายสญู. 

อันที่จริงก็เป็นอย่างนั้น คือว่าคนสามัญท่ัวไปนั้นไม่รู้ไม่เห็นว่ามีอะไร

ไปเกดิ. เมือ่ใครตายหมดลมหายใจ กน็�าไปเผาไปฝังกนั แต่แม้เช่นนัน้

คนส่วนใหญ่ในโลกนี้ก็ปรากฏว่า เชื่อกันว่าตายเกิด เพราะเชื่อต่อ 
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ค�าสอนของศาสดาท่ีสอนว่าตายเกดิ หรือว่าปรากฏเหตกุารณ์บางอย่าง

เช่นฝันเห็นคนที่ตายไปแล้ว หรือปรากฏภาพของคนที่ตายไปแล้ว 

เป็นต้น.

แต่แม้เช่นนั้น ความเห็นดังนี้ก็ผิดหลักพุทธศาสนา เพราะ 

พุทธศาสนานั้น ไม่สอนว่า ตายเกิดกันเรื่อยไปและไม่สอนว่าตายสูญ 

ซึ่งเป็นค�าสอนที่แสดงตายตัวไปฝ่ายเดียว. แต่ว่าสอนจ�าแนกตามเหตุ

และผล อันเรียกว่า วิภัชวาทะ กล่าวจ�าแนกตามเหตุและผล คือ 

เมือ่มเีหตใุห้เกดิกเ็กดิ เมือ่สิน้เหตุให้เกดิกไ็ม่เกดิ. ดงัเช่นในเถราธิบาย

ของท่านพระสารีบุตรที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ชรามรณะ มีขึ้นก็เพราะมี

ชาติคือความเกิด. ชาติคือความเกิดมีขึ้นก็เพราะมีภพ ดั่งนี้. ก็แปลว่า

เมือ่ยงัมเีหตปัุจจัยให้เกดิกต้็องเกดิ. เมือ่สิน้เหตปัุจจัยให้เกดิกไ็ม่เกดิ. 

คือเมื่อตัดตัณหาได้สิ้นเชิง สิ้นกิเลสหมดก็ไม่เกิด. แต่แม้ไม่เกิดก ็

ไม่แสดงว่าสูญ. ถ้าเห็นว่าพระอรหันต์สูญก็เรียกว่าเป็นความเห็นผิด

อีกเหมือนกัน.

เพราะฉะนั้น แม้ความเห็นท้ัง ๒ นี้ก็เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิ  

ความเห็นผิด แต่เป็นความเห็นผิดท่ียังไม่ถือว่ามีโทษร้ายแรงเหมือน

อย่างดัง ๓ ข้อข้างต้น. แต่คนท่ัวไปก็ยังมีความเห็นดังนี้อยู่เป็น 

อันมาก.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจท�าความสงบสืบไป

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๗
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บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต.  

ในเบ้ืองต้นกข็อให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมสัการพระผูม้พีระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้ง 

พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล 

ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ทบทวนมิจฉาทิฏฐิ

ได้แสดงเร่ืองสัมมาทิฏฐิตามเถราธิบายของท่านพระสารีบุตร

เถระมาถึงข้ออุปาทาน. และข้ออุปาทานนี้ก็ก�าลังอธิบายทิฏฐุปาทาน 

ความยดึถอืทิฏฐคิอืความเหน็. และกไ็ด้แสดงถงึทฏิฐคิอืความเหน็ผดิ

ต่าง ๆ ที่เป็นอย่างรุนแรง เป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดที่ดิ่งลง 

คือ
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อกิริยทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่เป็นอันกระท�า คือไม่มีบุญไม่มีบาป.

อเหตุกทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่มีเหตุ คือผลที่ได้ต่าง ๆ บังเกิดขึ้น

ตามคราวแห่งโชคเคราะห์.

นัตถิกทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่มี เป็นการปฏิเสธสมมติสัจจะ  

ความจริงโดยสมมต ิปฏเิสธคติธรรมดา เช่นคตกิรรมและผลของกรรม 

เป็นความเห็นที่ผิดหลักพุทธศาสนาสิ้นเชิง.

เพราะฉะนั้น พระอาจารย์จึงแสดงว่า ความเห็นผิดท้ัง ๓ นี้  

ห้ามทัง้สคุติ คอื คตทิีด่ ีห้ามทัง้มรรคผลนพิพาน. และได้แสดงต่อไป

ถึงทิฏฐิคือความเห็น ๒ อย่าง คือ

สัสสตทิฏฐิ ความเห็นว่าเที่ยง.

อุจเฉททิฏฐิ ความเห็นว่าขาดสูญ.

กล่าวสั้นง่าย ๆ คือเห็นว่าตายเกิดกับเห็นว่าตายสูญ. แต่ต้อง

เข้าใจว่าเห็นว่าตายเกิดที่เป็นสัสสตทิฏฐินั้น คือต้องเกิดกันร�่าไปไม่มี 

สิ้นสุด. แต่กล่าวสั้นว่า เห็นว่าตายเกิด กับเห็นว่าตายสูญ.

สัมมาทิฏฐิในอริยสัจจ์

อนัความเหน็ดงันีเ้ป็นความเห็นท่ีผดิจากสมัมาทฏิฐใินอริยสจัจ์ 

คอืสมัมาทฏิฐใินองค์มรรค. สมัมาทฏิฐคิอืความเห็นชอบในองค์มรรค

ในอริยสัจจ์นี้ แสดงเป็น วิภัชวาทะ คือกล่าวจ�าแนกตามเหตุและผล. 

ทุกข์ เป็น ผล สมุทัย เป็น เหตุ นิโรธ เป็น ผลมรรค เป็น เหตุ.
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ทุกข์กับสมุทัยเป็นผลและเหตุ ในด้านก่อทุกข์.

นิโรธกับมรรคเป็นผลและเหตุ ในด้านดับทุกข์.

ส�าหรับในด้านก่อทุกข์นั้น คือทุกข์กับสมุทัย. ทุกข์นั้นก็ดังที่ได้

สวดได้ทราบกันอยู่แล้วเนือง ๆ เริ่มต้นด้วย ชาติปิ ทุกฺขา แม้ความ

เกิดเป็นทุกข์ คือ ชาติเป็นทุกข์และสมุทัยนั้นก็ได้แก่ ตัณหา  

ความดิ้นรนทะยานอยาก. ฉะนั้น เมื่อยังมีตัณหาเป็นสมุทัยอยู ่  

ก็จะต้องมีทุกข์มีชาติความเกิด เป็นต้น. กล่าวสั้นเมื่อยังมีตัณหา 

อยู่ก็ต้องเกิด.

ส่วนนิโรธและมรรคนั้นเป็นผลและเหตุ ในด้านดับทุกข์. นิโรธ

คือดับตัณหาได้ก็ดับทุกข์ได้. กล่าวโดยตรงก็คือ เมื่อดับตัณหาได้  

ก็ดับทุกข์ต้ังต้นแต่ชาติคือความเกิดได้. ฉะนั้น เมื่อดับตัณหาได้  

ก็ไม่เกิดอีก. แต่ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติในเหตุคือมรรคมีองค์ ๘.

ฉะนั้น ตามหลักพุทธศาสนาจึงไม่ยืนยันตายตัวว่าตายเกิด  

และไม่แสดงว่าตายสูญ แต่แสดงไปตามเหตุผล. เมื่อยังมีตัณหาอยู่ 

ก็ยังต้องเกิด. เมื่อดับตัณหาได้ สิ้นตัณหาเสียได้ ก็สิ้นชาติคือ 

ความเกิด คือไม่เกิดอีก. ฉะนั้น ตามหลักพุทธศาสนาจึงตายเกิดกัน

ตลอดเวลาที่ยังมีตัณหา. แต่เมื่อดับตัณหาได้จึงจะไม่เกิดอีก. แต่แม้

ไม่เกิดอีกก็ไม่แสดงว่าตายสูญ.

ดังได้มีเรื่องเล่าว่า มีพระรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลได้เที่ยวกล่าว

ว่าพระอรหันต์ตายสูญ ท่านพระสารีบุตรได้เรียกเอาพระรูปนั้นมา 

และก็ได้ถามว่า เธอเท่ียวพูดดั่งนั้นจริงหรือ. พระรูปนั้นก็ตอบรับว่า
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จริง เทีย่วพดูไปอย่างนัน้จริงว่าพระอรหันต์ตายสญู. ท่านพระสารีบุตร

ก็ถามว่า อะไรเป็นพระอรหันต์ รูปเป็นพระอรหันต์หรือ. พระรูปนั้น 

ก็ตอบว่าไม่ใช่. ท่านก็ถามไปโดยล�าดับ และพระรูปนั้นก็ตอบไป 

โดยล�าดับ ดั่งนี้. เวทนาเป็นพระอรหันต์หรือ. ไม่ใช่. สัญญาเป็น 

พระอรหันต์หรือ. ไม่ใช่. สงัขารเป็นพระอรหนัต์หรือ. ไม่ใช่. วญิญาณ

เป็นพระอรหันต์หรือ. ไม่ใช่. ท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวว่า ก็เมื่อ 

เธอได้ตอบว่า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมิใช่เป็นพระอรหันต์ 

ท�าไมจึงกล่าวว่าพระอรหันต์ตายสูญ. พระรูปนั้นจึงได้ยอมรับว่า  

ทีก่ล่าวไปนัน้เป็นการกล่าวไปด้วยความไม่รู้ และมไิด้เฉลยีวคดิตามท่ี

ท่านพระสารีบุตรได้ถามและตนก็ได้ตอบไปนั้น

สิ้นตัณหา สิ้นเชื้อที่ท�าให้เกิด

พิจารณาดูตามค�าถามและค�าตอบนี้จับความได้ว่า ที่เรียกว่า 

ตายนัน้กค็อืขนัธ์ ๕ แตกท�าลาย. แต่เมือ่ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์. 

คร้ันขนัธ์ ๕ แตกท�าลายท�าไมจึงกล่าวว่าพระอรหนัต์ตายสญู. แต่ท่าน

ก็ไม่ได้เฉลยว่าเมื่อไม่ตายสูญแล้วเป็นอย่างไร. แต่ว่าได้มีพระพุทธ-

ภาษิตแสดงไว้โดยอปุมา ว่าเหมอืนอย่างไฟทีต้่องลมพดัดบัไป หรือว่า

ไฟที่สิ้นเชื้อดับไป. ดับไฟนั้นเมื่อมีเชื้อก็ติดขึ้นมาอีก. และเมื่อสิ้นเชื้อ 

ก็ดับ. และเมื่อไม่มีเชื้อท่ีจะก่อให้เกิดไฟขึ้นอีก ไฟก็ไม่เกิด. แต่ว่า 

ไฟนัน้กไ็ม่ควรจะกล่าวว่าสญู เพราะเมือ่มเีชือ้ไฟกเ็กดิขึน้อกี หากไม่มี

เชื้อไฟจึงจะไม่เกิดขึ้นมาอีก. พระอรหันต์นั้นสิ้นกิเลสซ่ึงเป็นเชื้อให ้

เกดิแล้ว. ยกตณัหาขึน้มาเป็นข้อแสดง กค็อืสิน้ตณัหาแล้วสิน้เชือ้ทีใ่ห้
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เกดิแล้ว. เพราะฉะนัน้ ท่านจึงไม่เกดิอกี แต่กไ็ม่สญู. พจิารณาดเูทยีบ

กับไฟดังที่กล่าวมานั้น ตัวธาตุไฟนั้นไม่สูญ คือหมายถึงตัวธาตุที่เป็น

ธาตุแท้ เม่ือไม่มีเชื้อก็ไม่ติดเป็นไฟขึ้นอีก แต่ว่าธาตุที่เป็นธาตุแท้นั้น 

ก็ไม่ปรากฏ. เมื่อเป็นดังนี้ พระอรหันต์จึงไม่มีวิญญาณ. เมื่อท่าน 

ดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้ว ไม่มีวิญญาณที่จะท่องเที่ยวอยู่. เมื่อมี

วิญญาณที่ยังท่องเที่ยวอยู่ก็แสดงว่ายังไม่เป็นพระอรหันต์ ยังต้องถือ

ภพถือชาติ คือเกิดในภพชาติอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่.

ดงัได้มเีร่ืองทีเ่ล่าว่า เมือ่พระอรหนัต์บางรปูท่านดบัขนัธปรินพิพาน 

มารได้ค้นหาวิญญาณของท่านว่าวิญญาณของท่านไปในท่ีไหน. แต่ก็

ไม่สามารถจะพบวิญญาณของพระอรหันต์ได้. พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัส

ว่า มารไม่สามารถจะพบวิญญาณของพระอรหันต์ได้ก็เช่นเดียวกับ 

ไม่สามารถท่ีจะพบรอยต่าง ๆ เช่นรอยมือรอยเท้าในอากาศได้  

เพราะท่านไม่เกิดเป็นอะไรอีก และก็มีแสดงว่าเมื่อดับขันธปรินิพพาน

แล้วก็พ้นสมมติบัญญัติ พ้นทางของถ้อยค�าที่จะพูดถึงอีกต่อไปว่า 

เป็นอะไร เพราะเมือ่พดูถงึได้ว่าเป็นนัน่เป็นนี ่กต้็องแสดงว่าต้องมภีพ

มีชาติ จึงยังเป็นนั่นเป็นนี่อยู่. เมื่อไม่มีภพมีชาติ ไม่เป็นโน่นเป็นนี่ 

อะไรท้ังหมดแล้ว ก็ไม่มีท่ีตั้งของถ้อยค�าอะไรที่จะยกขึ้นมาพูดได้  

จะว่าวิญญาณก็ไม่ได้ จิตก็ไม่ได้ อะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้น.

เพราะฉะนั้น บรรดาผู้ท่ียังมีความคิดเห็นว่า ยังสามารถจะไป

เฝ้าพระพุทธเจ้าได้ไปเฝ้าพระอรหันต์ได้ในที่นั่นที่นี่ จึงไม่ตรงกับหลัก

แห่งพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดั่งที่ได้กล่าวมานี่. 

ท่านไม่มีภพมีชาติ เป็นนั่นเป็นนี่ที่จะไปเฝ้าได้. มีทางเดียวก็คือเห็น
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ธรรมะ ดังที่มีพุทธภาษิตตรัสไว้ว่า ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา  

ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นเห็นธรรม. ก็คือเห็นธรรมะด้วยปัญญา เห็นสัจจะ 

คอืความจริงด้วยปัญญา ดงัทีธ่รรมจักษุดวงตาเหน็ธรรมได้บงัเกดิแก่

ท่านพระโกณฑัญญะว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา  

สิ่งนั้นท้ังหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา. เห็นเกิดเห็นดับของสิ่งที ่

เกิดดับทั้งหลาย เห็นสัจจะคือความจริงดั่งนี้ชื่อว่าเห็นธรรม. และเมื่อ

เห็นธรรมดั่งนี้ก็เห็นพระพุทธเจ้า. คือย่อมรู้ย่อมเห็น ว่าพระพุทธเจ้า 

ผู้ตรัสแสดงธรรมะข้อนี้ไว้เป็นพุทโธ คือเป็นผู้ตรัสรู้จริง. ดั่งนี้คือ 

เห็นพระพุทธเจ้า. เห็นพระพุทธเจ้าก็คือเห็นธรรม. เห็นธรรมก็คือ 

เห็นพระพุทธเจ้า. เห็นดั่งนี้ก็คือเป็นการเห็นสัจจธรรม. สัจจธรรมนั้น

เองท่ีพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ แล้วที่สาวกของพระพุทธเจ้าได้รู้ตาม.  

รู้ตามได้จริงเมือ่ใด. กรั็บรองว่าผู้ตรัสรู้ข้อนีไ้ว้เป็นพทุธะจริง เป็นพทุโธ

จริง ๆ. 

ละความยึดถือในความเห็นที่ผิด

ฉะนั้น ความเห็นทั้ง ๒ ดังกล่าว คือความเห็นว่าเที่ยงและ 

ความเห็นว่าขาดสูญจึงผิดต่อสัมมาทิฏฐิในอริยสัจจ์ที่พระพุทธเจ้าได้

ตรัสเอาไว้. ใครก็ตามที่ยึดถือความเห็นผิดดั่งนี้จึงไม่อาจท่ีจะบรรลุ

มรรคผลนพิพานได้ เพราะว่าขดัต่อสมัมาทิฏฐใินอริยสจัจ์. ต่อเมือ่ละ

ความเห็นนี้ได้ แต่ว่าเห็นในเหตุผลตามสัจจะทั้ง ๔ ที่เป็นอริยสัจจ์ 

นั่นแหละ จึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิในอริยสัจจ์ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรง 

สัง่สอน. ฉะนัน้ กจ็ะต้องละอปุาทานคอืความยดึถอืความเห็นดงักล่าว
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นั้นหากมี และฝึกอบรมให้มีความเห็นชอบตามหลักสัมมาทิฏฐิใน 

อริยสัจจ์ดังที่กล่าว.

ละความยึดถือในความเห็นที่ไม่เป็นประโยชน์

อนึง่ ยงัมคีวามเห็นท่ีไม่เป็นประโยชน์ เป็นไปเพือ่ความทุ่มเถยีง

กันอยู่อีกเป็นอันมาก เป็นต้นว่า ความเห็นที่ว่าโลกเที่ยง โลกไม่เที่ยง 

โลกมทีีส่ดุ โลกไม่มท่ีีสดุ เป็นต้น. เมือ่มผู้ีมากราบทลูถามพระพทุธเจ้า 

พระพุทธเจ้าไม่ตรัสพยากรณ์. ตรัสว่าไม่เป็นประโยชน์. แต่เมื่อมี 

ผู้กราบทูลถามปัญหาในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ พระพุทธเจ้าจึงตรัสพยากรณ์

คือตรัสแก้ตรัสอธิบาย เพราะเป็นปัญหาท่ีเป็นประโยชน์. ฉะนั้น  

แม้ความเห็นที่ไม่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ เมื่อไปยึดถือความเห็นนั้น ๆ  

ก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ และไม่เข้าทางแห่งสัมมาทิฏฐิในอริยสัจจ์

ดงัทีก่ล่าวมา. เมือ่ไปยดึถอืเข้าแล้ว กเ็ป็นเคร่ืองป้องกนัมใิห้ขวนขวาย

เพ่ือได้ความเห็นท่ีชอบถูกต้อง อันเป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อความสิ้น

กิเลสและกองทุกข์.

ทางปฏิบัติเกี่ยวกับความเห็น

แม้ความเห็นต่าง ๆ ในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งทุก ๆ คนมีอยู่ในเรื่อง

นั้นบ้าง ในเร่ืองนี้บ้าง ถ้าหากว่าไปยึดถือในความเห็นของตนนั้น ๆ  

ก็เป็นทิฏฐุปาทานเหมือนกัน. ท�าให้ดื้อร้ันยืนยันไม่ยอมท่ีจะเปลี่ยน

ความเห็นของตน และเป็นเหตุให้โต้เถียงวิวาทกับผู้ท่ีมีความเห็น 
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ต่างกัน. ฉะนั้น ทางปฏิบัติเกี่ยวกับความเห็นนี้ จึงควรที่จะยุติด้วย

เหตผุล. คอืแม้ใครจะมคีวามเห็นของตนอย่างไรกม็ไีป แต่กฟั็งเหตผุล

ของผู้อื่นด้วย. และมาไตร่ตรองพิจารณาว่าความเห็นของผู้ใดถูกต้อง

กรั็บเอาซ่ึงความเห็นอนัถกูต้องนัน้ ไม่ยนืยนัในความเห็นของตวั. แม้ว่า

ผิดก็ไม่ยอมผิด บางทีก็รู้ว่าผิดแต่ก็ไม่ยอมที่จะแก้ไข. ดั่งนี้ก็แสดงว่า

มีความยึดถืออยู่ในความเห็นของตนอย่างรุนแรง และก็ถือร้ันอยู่ใน 

ความเห็นของตนนั้น.

ได้มีค�าว่า นานา จิตฺตํ อันแสดงถึงว่า ทุกคนนั้นต่างจิตต่างใจ

กัน จึงย่อมมีความคิดเห็นที่ต่าง ๆ กัน. เพราะฉะนั้น จึงได้มีทางที่จะ

ยุติความเห็นให้เหลืออย่างหนึ่ง ส�าหรับท่ีจะถือเอาเป็นทางปฏิบัติ.  

เช่นในท่ีประชุมของคนเป็นอันมาก ก็ถือเอามติของเสียงข้างมาก.  

เมือ่เสยีงข้างมากลงว่าอย่างไร กถ็อืเอามตินัน้เป็นทางปฏบัิต.ิ แต่ว่าคติ

ในทางพุทธศาสนานั้น ในพระวินัยบัญญัติ ก็มีอยู่ข้อหนึ่งส�าหรับที่จะ

ระงับอธิกรณ์. ใช้วิธี เยภุยฺยสิกา คือว่าเสียงข้างมากเป็นประมาณ.  

เป็นข้อหนึ่งใน ๗ ข้อ อันแสดงว่าทางพุทธศาสนานั้นมิได้ถือหลักของ

เสียงข้างมากเพียงประการเดียว แต่มีหลักอื่น ๆ อีกถึง ๖ ข้อ. ๗  

ทั้งข้อที่ถือเอาเสียงข้างมาก.

ยึดหลักธรรมาธิปไตย

แต่เมื่อกล่าวตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน อันเป็นหลัก

ธรรมะท่ีพึงถือปฏิบัติเพื่อความถูกต้องจริง ๆ แล้วต้องการให้ถือเอา

ธรรมะคอืความถกูต้องนัน่แหละเป็นหลกั. ดงัท่ีได้มแีสดงอธิปไตย ๓ 
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คอื โลกาธปิไตย โลกเป็นใหญ่ อตัตาธิปไตย ตนเป็นใหญ่ ธรรมาธิปไตย 

ธรรมะเป็นใหญ่.

โลกาธิปไตย โลกเป็นใหญ่นัน้ กค็อืชาวโลกกห็มายถงึคนส่วนมาก 

เมื่อคนส่วนมากว่าอย่างใดก็ถือเอาตามคนส่วนมากนั้น. ดั่งนี้เรียกว่า 

โลกเป็นใหญ่.

ตนเป็นใหญ่นั้น ก็คือว่าถือเอาความเห็นของตนเท่านั้นเป็น

ประมาณ ไม่ฟังเสียงใคร. ดั่งนี้ตนเป็นใหญ่.

ธรรมะเป็นใหญ่น้ัน กค็อืถอืเอาความถกูต้องนัน่แหละเป็นส�าคญั 

ไม่ถือเอาโลกเป็นใหญ่ ไม่ถือเอาตนเป็นใหญ่ เพราะว่าแม้โลกคือ 

คนเป็นอันมากจะมีความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็มิใช่หมายความว่า

ถูกต้องไปทั้งหมด. คนส่วนใหญ่มีความเห็นผิดก็มีอยู่เป็นอันมาก.  

แม้ตนเองกเ็หมอืนกนัมส่ีวนผิดอยูเ่ป็นอนัมาก มใิช่ว่าตนเองเห็นอะไร

แล้วจะถูกต้องไปหมด. เพราะฉะนั้น หลักอันถูกต้องจริง ๆ แล้วต้อง

เป็นหลักธรรมาธิปไตย คือธรรมะเป็นใหญ่.

ละตัณหาธิปไตย

ทั้ง ๓ นี้ได้ตรัสย่อเข้าอีกเป็น ๒ คือ เป็น ตัณหาธิปไตย  

กับเป็น ธรรมาธิปไตย ตัณหาธิปไตยนั้นก็คือตัณหาเป็นใหญ่ ตัณหา

เป็นความดิน้รนทะยานอยาก. เมือ่ตณัหาคอืความดิน้รนทะยานอยาก

เป็นใหญ่ กย่็อมจะยุง่ยากเดอืดร้อน. แต่เมือ่มธีรรมะคอืความถกูต้อง

เป็นใหญ่ จึงจะมคีวามสงบสขุ เพราะเป็นความถกูต้องเป็นไปเพือ่เกือ้กลู
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จริง ๆ. ฉะนั้น แม้จะเป็นโลกก็ตามเป็นตนก็ตาม เมื่อยังประกอบ 

ด้วยตณัหาคอืความดิน้รนทะยานอยากอยู ่และใช้ตณัหานัน้ในการลง

ความเห็นในการปฏิบัติอะไรต่าง ๆ อยู่แล้ว ก็เรียกว่า ตัณหาธิปไตย. 

เมือ่เป็นตณัหาธิปไตยแล้วกจ็ะไม่พบกบัความสงบความเรียบร้อยและ

ผลดีต่าง ๆ ท่ีแท้จริง. ต่อเมื่อธรรมะเป็นใหญ่คือถูกต้อง เมื่อคน 

ส่วนมากถือธรรมะคือความถูกต้องเป็นใหญ่ คนส่วนมากนั้นก็ใช้ได้ 

มติของคนส่วนมากนั้นก็ใช้ได้ หรือเมื่อตนเองถือเอาธรรมะคือ 

ความถกูต้องเป็นใหญ่ ความคดิเหน็ของตนเองนัน้กใ็ช้ได้เช่นเดยีวกนั 

เพราะฉะนั้น หากว่ามาปฏิบัติตามท่ีพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน  

ไม่ยึดถือในความเห็นท่ีมีตัณหาเป็นใหญ่ จะเป็นความเห็นของคน 

ส่วนมากก็ตาม ของตัวเองก็ตาม แต่ว่ายึดถือเอาความเห็นที่มีธรรมะ

เป็นใหญ่ทีถ่กูต้อง จะเป็นความเห็นของคนส่วนมากกไ็ด้ ของใครกไ็ด้ 

ของตัวเองก็ได้ ดั่งนี้แล้วจึงจะเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยถูกต้อง.

มีสติและปัญญาประกอบ

และในการที่จะบรรลุถึงความที่จะมีธรรมะเป็นใหญ่นี้ได้ 

พระพุทธเจ้ายังได้ตรัสสอนไว้อีกว่า ให้มี สตาธิปไตย คือมีสติ 

เป็นใหญ่. จะเป็นคนอืน่กต็าม เป็นตวัเองกต็าม ให้ใช้สตเิป็นใหญ่ คอื

ความระลึกได้. ความระลึกรู้อันถูกต้อง ประกอบด้วยปัญญาอัน 

ถูกต้อง ดังนี้เรียกว่า สตาธิปไตย มีสติเป็นใหญ่. เมื่อได้สตาธิปไตย

คอืมสีติเป็นใหญ่ด้วยกนัดัง่นีแ้ล้ว กย่็อมจะพบธรรมาธิปไตย คอืธรรมะ
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เป็นใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นผูอ้ืน่กต็าม ไม่ว่าจะเป็นตนเองกต็าม. พระพทุธเจ้า

ได้ตรัสถึงพระองค์เองว่าได้ทรงเป็นธรรมาธิปไตย คือทรงมีธรรมะ 

เป็นใหญ่. ในการที่ทรงแสดงธรรมะสั่งสอน ในการที่ปกครองหมู่สงฆ์ 

ทรงมีธรรมะเป็นใหญ่ดั่งนี้. เพราะฉะนั้น ทิฏฐุปาทานคือความยึดถือ

ทฏิฐิคอืความเหน็นัน้จึงต้องพจิารณาด ูหากไปยดึถอืทฏิฐคิอืความเหน็

ที่มีตัณหาเป็นใหญ่แล้ว ก็เป็นอันว่าเป็นไปในทางผิดมากกว่าเป็นไป 

ในทางถูก. ต่อเมื่อได้มีทิฏฐิคือความเห็นที่มีธรรมะเป็นใหญ่นั่นแหละ

จึงจะเป็นไปในทางที่ถูกต้อง.

ความพร้อมเพรียง 
เกิดจากความประพฤติและความเห็นที่เสมอกัน

ทางพุทธศาสนาได้แสดงให้ภิกษุทั้งหลาย ผู้ท่ีจะมีสังฆสามัคคี 

คอืมคีวามพร้อมเพรียงกนัของสงฆ์ ไม่แตกแยก ด้วยอาศยัหลกัส�าคญั 

๒ ข้อ คือ

หนึ่ง สีลสามัญญตา ความเป็นผู้ที่มีศีลเสมอกัน

สอง ทฏิฐสิามญัญตา ความเป็นผูท้ีม่ทิีฏฐิคอืความเห็นเสมอกนั.

สลีสามญัญตา ความมศีลีเสมอกนันัน้ กม็คีวามประพฤติปฏบิตัิ

ทางกายทางวาจาตลอดจนถึงทางใจ ตามหลักแห่งพระพุทธบัญญัติ

ของพระพุทธเจ้า ร่วมกันเสมอกัน.

ทิฏฐิสามัญญตา ความมทีฏิฐเิสมอกนันัน้ กค็อืมคีวามเหน็ชอบ

ถกูต้องตามพระธรรมวนิยัท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ได้ทรงบญัญตัไิว้.
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สรุปเข้ามาความเห็นท่ีเป็นความเห็นอันถูกต้องนั้น ก็ได้แก ่

ความเห็นท่ีเป็นอริยะคือความเห็นที่พระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยะได้ตรัส

แสดงเอาไว้. ความเห็นท่ีเป็นตัวอริยะเอง คอื เป็นความเหน็ทีป่ระเสริฐ

ท่ีถูกต้อง อันเป็นความเห็นที่เป็นไปเพื่อออกจากทุกข์ เป็นความเห็น 

ที่น�าผู้ที่ประกอบด้วยความเห็นนั้นท่ีปฏิบัติกระท�าความเห็นนั้นให้ถึง

ความสิ้นทุกข์โดยชอบได้. ดั่งนี้แหละคือเป็นความเห็นที่ผู้อยู่ร่วมเป็น

สังฆสามัคคีจะพึงมีความเห็นร่วมกัน.

เมือ่หมูแ่ห่งภกิษุมสีลีสามญัญตา มทีฏิฐสิามญัญตา ดัง่นี ้กย่็อม

มีความสามัคคีพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน. แต่ถ้าหากว่ามี 

ศีลไม่เสมอกัน มีความเห็นไม่เสมอกันคือแตกต่างกัน ก็ย่อมเป็น 

เหตุแตกแยก. ฉะนั้น การที่พระสงฆ์ในพุทธศาสนาแตกแยกออก 

เป็นยานต่าง ๆ เป็นนิกายต่าง ๆ ตั้งแต่ครั้งเก่าก่อนมาจนถึงในสมัย 

หลัง ๆ นี้ ก็เพราะเหตุที่มีศีลไม่เสมอกัน มีความเห็นไม่เสมอกันดังที่

กล่าวมานี้. เมื่อมีศีลเสมอกันมีความเห็นเสมอกันอยู่แล้ว ก็ย่อม 

จะมีความสามัคคีพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและไม่มีความ

แตกแยกกัน.

ในข้อนี้เมื่อพิจารณาดูแล้ว แม้ในทางฝ่ายคฤหัสถชนก็เช่น

เดียวกัน. ท่ีรวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นคณะ ตั้งแต่ครอบครัวหนึ่งขึ้นไป

จนถึงประเทศชาติ เมื่อมีความประพฤติเสมอกันอยู่ และมีความเห็น

เสมอกันอยู่ในสิ่งต่าง ๆ ก็ย่อมจะมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน.  

แต่ถ้าหากว่าแตกแยกความประพฤติกัน และแตกแยกความเห็นกัน 

กย่็อมเป็นเหตุแตกแยกเป็นไปเพือ่หายนะคอืความเสือ่ม. เพราะฉะนัน้ 
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เร่ืองทิฏฐิคือความเห็นจึงเป็นสิ่งส�าคัญมาก น�าความประพฤติ.  

ความประพฤติต่าง ๆ นั้นย่อมสืบเนื่องมาจากความเห็น. เมื่อเป็น 

ความเหน็ทีถ่กูต้อง กป็ระพฤตถิกูต้อง. เมือ่เป็นความเห็นทีไ่ม่ถกูต้อง 

ความประพฤติก็ไม่ถูกต้อง. ฉะนั้น เร่ืองทิฏฐิคือความเห็นจึงเป็น 

สิ่งส�าคัญมาก และทิฏฐุปาทานความยึดถือความเห็นคือทิฏฐินี้ก็มุ่ง

หมายถึงยึดถือความเห็นที่ผิดต่าง ๆ นั่นแหละ. เพราะฉะนั้น หากไม่

ทราบในข้อนี้ดีแล้ว และปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอัน 

เกี่ยวกับเร่ืองความเห็นคือระมัดระวังท่ีจะไม่ยึดถือความเห็น จะเป็น

ของโลก ของใครกต็าม หรือของตนเองกต็าม แต่ว่ามุง่พจิารณาจับเหตุ

จับผล ถือเอาธรรมะคือความถูกต้องเป็นประมาณ จะเป็นความเห็น

ของตนกต็ามของผูอ้ืน่กต็าม เมือ่ไม่ถกูต้องคอืไม่เป็นไปตามคลองธรรม

ดัง่นีแ้ล้ว กไ็ม่ยดึมัน่ถอืร้ันอยูใ่นความเห็นนัน้. แต่ว่าละเสยีแก้ไขเสยี. 

แต่ถ้าหากว่าเป็นความเห็นอันเป็นธรรมะคอืถกูต้อง จึงจะปฏบัิติรับเอา

ความเหน็นัน้. และในการทีจ่ะพจิารณาดั่งนี ้ก็พจิารณาไดต้ามเหตุผล 

ตามความเป็นจริง. ประการหนึ่ง ก็ต้องอาศัยดูว่าเป็นตัณหาธิปไตย

หรือเปล่า. ถ้าเป็นตัณหาธิปไตยก็เป็นอันว่าไม่ถูกแน่. แต่ถ้าหากว่า 

ไม่เป็นตัณหาธิปไตย ก็เป็นอันว่าเป็นข้อท่ีรับไว้พิจารณา. และก็ต้อง

อาศัยให้มีสตาธิปไตย มีสติเป็นใหญ่อยู่ด้วยกันพร้อมทั้งปัญญา.  

ดั่งนี้แล้วก็จะน�าให้สามารถพบความเห็นอันถูกต้อง. น�าการปฏิบัติ 

อันถูกต้องให้บังเกิดได้ เป็นความสวัสดีในที่ทั้งปวง.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด ตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๗
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บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต.  

ในเบือ้งต้นกข็อให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมสัการพระผูม้พีระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้ง 

พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล 

ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ความยึดถือศีลและวัตร

จะแสดงพระเถราธิบายแห่งพระสารีบุตรเรื่องสัมมาทิฏฐิ ซึ่งถึง

ข้อท่ีท่านพระสารีบุตรเถระได้แสดงอธิบายสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ 

ว่าคอืรู้จักอปุาทานรูจ้กัเหตเุกดิขึน้แห่งอปุาทาน รู้จักความดบัอปุาทาน 

รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอุปาทาน. และข้อแรกรู้จักอุปาทานนั้น 

ท่านได้แสดงยกเอาอุปาทาน ๔ ข้ึนมา. ได้แสดงไปแล้ว ๒ ข้อ.  

จะแสดงข้อท่ี ๓ คือ สีลัพพตุปาทาน ความยึดถือศีลและวัตรหรือ 

ศีลและพรต.
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อธิบายศีลและวัตร

ค�าว่า ศีลวัตร ประกอบด้วยค�า ๒ ค�า คือ ศีล ค�าหนึ่ง  

และ วตัร อกีค�าหนึง่. ศลีนัน้กไ็ด้แก่ความประพฤติหรือข้อทีป่ระพฤติ. 

วัตรนั้นก็ได้แก่ข้อที่ปฏิบัติ. บางทีเรียกว่าพรต ดังค�าว่า บ�าเพ็ญพรต. 

พรตก็มาจากวัตร ข้อที่ปฏิบัตินี้เอง. ทั้ง ๒ ค�านี้เป็นค�าที่ใช้คู่กัน.

ศีล ความประพฤติหรือข้อท่ีประพฤตินั้น ถ้าเป็นศีลในทาง 

พุทธศาสนา ก็แสดงเป็นข้อที่พึงเว้น ดังศีล ๕ ก็ได้แก่เว้นจากภัยเวร 

๕ ข้อ ดังนี้ เป็นต้น. และเมื่อมาถึงปาติโมกขสังวรศีล ศีลใน 

พระปาติโมกข์ส�าหรับภิกษุ ก็มีทั้งข้อห้ามและข้อที่อนุญาต. ข้อห้าม 

ก็คือข้อที่บัญญัติห้ามมิให้กระท�า ห้ามการกระท�า เมื่อไปล่วงละเมิด

กระท�าเข้าก็ต้องอาบัติหนัก ปานกลาง หรือเบาตามพระบัญญัต ิ

นั้น ๆ. และก็มีข้อท่ีทรงอนุญาตให้ท�าเรียกว่าข้ออนุญาต คือท่ีทรง 

สั่งให้กระท�า หากไม่ท�าตามที่ทรงสั่งให้ท�าก็ต้องอาบัติอีกเหมือนกัน. 

แต่ว่าศีลทั่วไป ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ก็แสดงในทางเป็นข้อห้ามคือ 

ให้งดเว้น.

วัตร นั้นได้แก่การปฏิบัติ ความปฏิบัติ หรือข้อที่ปฏิบัติ ดังเช่น

ข้อท่ีเกี่ยวแก่ข้อที่พึงปฏิบัติต่าง ๆ. ยกตัวอย่างส�าหรับภิกษุบริษัท  

ก็เช่น อุปัชฌายวัตร อาจาริยวัตร ข้อที่สัทธิวิหาริกอันเตวาสิกพึง 

ปฏิบัติต่อพระอุปัชฌาย์อาจารย์ และข้อท่ีพึงปฏิบัติต่าง ๆ เหล่านี ้

เรียกว่าวัตร.
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ศีลและวัตรภายนอกพุทธศาสนา

ศลีและวตัรนีไ้ด้มมีาแก่บคุคลผู้ยดึถอือยูใ่นศลีและวตัรท้ังหลาย

ตั้งแต่เก่าก่อนพุทธกาล ดังเช่นศีลและวัตรของผู้บวชเป็นฤษีดาบส  

เมื่อถือลัทธิบูชาไฟก็ท�าการบูชาไฟ คือก่อกองไฟขึ้น. ฤษีดาบสทั้งปวง

ก็มีศีล คือข้อที่ประพฤติหรือความประพฤติที่งดเว้นจากการกระท�า 

บางอย่าง. และมีวัตรคือข้อท่ีพึงปฏิบัติ ดังเช่นบูชาไฟดังกล่าวนั้น.  

ดังนี้ก็เป็นศีลและวัตรของฤษีดาบสท้ังหลาย. นอกจากนี้ยังมีศีล 

และวัตรของศาสดาทั้งหลายภายนอกพุทธศาสนา ดั่งเช่นที่แสดงไว้ 

ในคัมภีร์พุทธศาสนาถึงศาสดาภายนอกพุทธศาสนา ที่เรียกว่าศาสดา 

๖ จ�าพวก ซ่ึงต่างก็ได้สั่งสอนศีลและวัตรแก่สาวกทั้งหลายของตน 

ในทางต่าง ๆ กัน. แม้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงทางสุดโต่ง ๒ ทาง 

ที่บรรพชิตผู้มุ่งจะตรัสรู้ไม่ควรที่จะส้องเสพปฏิบัติ คือ 

กามสุขัลลิกานุโยค ความประกอบตนด้วยความสุขสดชื่น 

ในทางกาม และ

อัตตกิลมถานุโยค ความปฏิบัติทรมานตนให้ล�าบาก คือ  

ท�าทุกกรกิริยาต่าง ๆ. 

เหล่านีก้ช่ื็อว่าเป็นศลีและวตัร ซ่ึงศาสดาในภายนอกพทุธศาสนา

สัง่สอนกนั. และนอกจากนีก้ย็งัมผีูท่ี้ยดึถอืปฏบิติัในศลีวตัรท่ีแปลก ๆ 

ไปจากนี้ ดังท่ีมีแสดงเล่าไว้ในคัมภีร์พุทธศาสนาอันเรียกว่า โควัตร 

สนุขัวัตร. โควตัรกค็อืว่าถอืปฏบิตัอิย่างโค. สนุขัวตัรกค็อืว่าถอืปฏบัิติ

อย่างสุนัข. เป็นต้นว่า ผู้ที่ยึดถือปฏิบัติในโควัตร สุนัขวัตร ก็ใช้เดิน  
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๔ ขาแบบสุนัขแบบโค ท�ากิริยาอาการท�าเสียงและบริโภคแบบสุนัข 

แบบโคเหล่านีเ้รียกว่าโควัตร สนุขัวัตร. ในคร้ังพทุธกาลถอืศลีและวตัร

กันแบบนี้ก็ยังมี. และก็มีแสดงเล่าว่า บางคนที่ถือโควัตรสุนัขวัตร 

ได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเมื่อปฏิบัติในศีลและวัตรแบบสุนัข 

แบบโค สิ้นชีวิตไปจะไปเกิดเป็นอะไร. พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่า  

ก็ไปเกิดเป็นสุนัขไปเกิดเป็นโคนั่นแหละ ดั่งนี้. เหล่านี้เป็นศีลและวัตร

ในภายนอกพุทธศาสนาซึ่งมีอยู่มากมาย ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงเว้นมา

โดยล�าดับ.

ทรงละความยึดถือในศีลและวัตร

ส�าหรับศลีและวตัรทีเ่ป็นชัน้หยาบ พระพทุธเจ้ากไ็ด้ทรงเว้นเสยี 

ทีเดียว. ไม่ทรงทดลอง. แต่ในบางอย่างได้ทรงทดลองปฏิบัติ ดังเช่น

ที่ทรงเข้าศึกษาในส�านักของพระดาบสทั้ง ๒ คือ อาฬารดาบสและ 

อุททกดาบส ซ่ึงสั่งสอนศีลและวัตรเพื่อสมาบัติ ๗ เพื่อสมาบัติ ๘  

ซ่ึงก็นับว่าเป็นศีลและวัตรทางสมาธิอันละเอียดประณีต แต่ว่าก็ยัง

ประกอบด้วยอุปาทานคือความยึดถือในศีลและวัตรท่ีปฏิบัติ คือ 

ในสมาบัติ ๗ ในสมาบัติ ๘ เพื่อไปเกิดเป็นพรหม ก็คือว่าเพื่อภพ 

เพื่อชาติ ยังไม่พ้นจากภพจากชาติ จึงยังไม่พ้นจากทุกข์. เพราะฉะนั้น 

จึงได้ทรงลาออกจากส�านักของท่านอาจารย์ทั้ง ๒ ก็ไปทรงทดลอง

ประพฤติปฏิบัติศีลและวัตรท่ีเป็นทุกกรกิริยา ทรมานพระกายให้ 

ล�าบากด้วยวิธีต่าง ๆ จนถึงอย่างยิ่งยวด. และในท่ีสุดทรงเห็นว่า 

ไม่เป็นประโยชน์ ไม่ให้เกิดปัญญาที่จะตรัสรู้ธรรมะได้ จึงได้ทรงเลิก.
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สมาธิจิตที่บริสุทธิ์

และได้ทรงหวนระลึกถึงสมาธิจิตท่ีทรงได้เมื่อเป็นพระกุมาร 

เลก็ ๆ ตามเสดจ็พระพทุธบดิาไปในพระราชพธีิแรกนาขวญั. พระกมุาร

น้อยได้ประทับพักอยู่ท่ีใต้ร่มไม้ในขณะท่ีพระราชบิดาทรงประกอบ 

พระราชพธีิ. จิตของพระองค์กร็วมเข้า. ทีท่่านแสดงว่าก�าหนดลมหายใจ

เข้าออก. ทรงได้ปฐมฌาน. แต่ว่าฌานที่ทรงได้คร้ังนั้นก็เสื่อมไป.  

ทรงระลึกได้จึงทรงเห็นว่า สมาธิท่ีทรงได้อย่างบริสุทธ์ิเมื่อคร้ังเป็น 

พระกุมารนั้น จะพึงเป็นทางแห่งความตรัสรู้ได้ ซ่ึงทรงจับท�าสมาธิท่ี

ท่านแสดงว่าก�าหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอานาปานสติ ซึ่งเป็นสมาธิ

อย่างบริสุทธ์ิไม่ยึดถือเพื่ออะไร. คร้ันทรงได้สมาธิจนถึงขั้นฌานแล้ว 

ก็ทรงน้อมจิตที่เป็นสมาธินี้ไปเพื่อรู้. จึงทรงได้ พระญาณทั้ง ๓  

อันได้แก่

ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ความหยั่งรู้ระลึกชาติในปางก่อนได้

จุตูปปาตญาณ ความหยั่งรู้จุติคือความเคลื่อน และอุปบัติ  

ความเข้าถึงชาตินั้น ๆ ว่าเป็นไปตามกรรม และ

อาสวักขยญาณ ความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะ จึงได้ตรัสรู้เป็น

พระพุทธเจ้า.

ตามพทุธประวัติท่ีแสดงนี ้กจ็ะพึงเห็นได้ว่าในท่ีสดุพระโพธิสตัว์

ที่จะตรัสเป็นพระพุทธเจ้านั้น ก็ไปทรงได้พระองค์เองเป็นอาจารย์ คือ

พระองค์เองเมื่อเป็นพระกุมารเล็ก ๆ ซ่ึงได้สมาธิจนถึงปฐมฌาน 
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ในพระราชพธีิแรกนาขวัญท่ีเล่ามานัน้. กพ็ระกมุารเลก็ ๆ คอืพระองค์

นั่นแหละเป็นพระอาจารย์ ของพระองค์เอง. เมื่อทรงแสวงหาทางแห่ง

ความตรัสรู้ กโ็ดยท่ีจติของพระกมุารเลก็ ๆ นีเ้ป็นจิตทีบ่ริสทุธ์ิ ยงัไม่มี

ตัณหาคือความอยากในอะไรท้ังที่เป็นส่วนกามตัณหา ภวตัณหา 

วิภวตัณหา. และเมื่อประทับนั่งอยู่เฉย ๆ ในขณะที่พระราชบิดา 

ทรงแรกนาขวัญนั้น อาศัยพระบารมีท่ีทรงบ�าเพ็ญมา จึงท�าให้จิต 

ของพระองค์รวมเข้าก�าหนดลมหายใจเข้าออก เพราะว่าลมหายใจ 

เข้าออกนี้ทุกคนก็ต้องหายใจกันอยู่ตลอดเวลา ปรากฏอยู่ตลอดเวลา 

เป็นแต่ว่าไม่ได้ก�าหนดเท่านั้น. ครั้นองค์พระกุมารเล็ก ๆ นั่งประทับ

รออยู่เฉย ๆ และก็ไม่ได้มีตัณหาคือความอยากในอะไร ลมหายใจ 

เข้าออกของพระองค์จึงปรากฏแก่จิต. จิตก็จับก�าหนด ก็ได้ปฐมฌาน

อย่างบริสุทธ์ิ ปราศจากตัณหาคือความอยากว่าจะไปเป็นพรหม 

เป็นเทพหรือไปเป็นอะไร ตามวิสัยของจิตของเด็ก ๆ เล็ก ๆ ซึ่งเมื่อ

เป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้ว จิตที่จะบริสุทธ์ิเหมือนอย่างเด็กเล็ก ๆ ดั่งนี้หา 

ยากเข้า เพราะเมื่อรู้เดียงสามากขึ้น ตัณหาคือความอยากต่าง ๆ  

ก็มากข้ึน. เพราะฉะนั้น แม้ว่าจะมาปฏิบัติธรรมะเช่นว่าออกบวชเป็น

ฤษีชีไพร หรือออกบวชในลัทธิใดลัทธิหนึ่ง ก็ล้วนแต่ออกบวชด้วย

ตณัหา คอืต้องการเกดิเป็นนัน่เกดิเป็นนี ่ต้องการได้นัน่ได้นี.่ แต่ว่ายงั

มิได้หวนรู้จักว่าเพื่อดับกิเลสเพื่อดับตัณหา. ไม่รู้จักที่จะท�าจิตให้เป็น

อุเบกขาคือวางเฉย. ล้วนแต่เป็นไปเพื่อผลท่ีต้องการตามค�าสอนของ

อาจารย์นัน้ ๆ หรือตามลทัธิของอาจารย์นัน้ ๆ. ฉะนัน้ จิตจงึไม่บริสทุธิ์
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เหมือนอย่างเด็กที่ยังไม่เดียงสาอะไรนัก

เพราะฉะนัน้ ภาวะของจิตทีบ่ริสทุธ์ิอย่างจติเดก็ทีไ่ม่เดยีงสาอะไร

นักนี้เป็นข้อท่ีแม้ผู้ใหญ่เองท่ีต้องการปฏิบัติธรรมะก็พึงนึกถึงและพึง

ใช้ปฏิบัติว่าจะต้องท�าจิตให้เหมือนอย่างนั้น

อาศัยตัณหาละตัณหา

พระพุทธเจ้าเองก็ทรงได้พระองค์เองเมื่อทรงเป็นพระกุมาร 

น้อย ๆ นี้เป็นอาจารย์จริง ๆ. และก็ทรงน�าเอาวิธีของอาจารย์น้อย ๆ 

คือพระองค์เองเมื่อยังเป็นเด็กนั้นมาทรงปฏิบัติต่อโดยทรงท�าจิต 

ให้บริสุทธ์ิ คือปฏิบัติท�าสมาธิไปให้จิตรวมเข้าโดยไม่ต้องการอะไร  

ไม่ต้องการเพือ่อยากเกดิเป็นโน่นเป็นนีอ่ะไร. แม้ว่าจะมคีวามต้องการ

อยู่ก็ต้องการเพื่อท่ีจะได้ตรัสรู้ ต้องการท่ีจะพ้นทุกข์ ซ่ึงก็เป็นตัณหา

อย่างละเอียดอย่างหนึ่งเหมือนกัน. แต่แม้เช่นนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้อง 

อาศัยเพื่อละเสีย. ดังที่ท่านพระอานนท์ได้แสดงอธิบาย คือตามหลัก

ที่ว่า อาศัยตัณหาละตัณหาเสีย. ซ่ึงท่านพระอานนท์ได้แสดงอธิบาย 

ไว้ว่า ก็คือคิดว่าไฉนจึงจะได้ท�าทุกข์นี้ให้สิ้นไปและปฏิบัติท�าทุกข์ให ้

สิ้นไป. ดั่งนี้เรียกว่าอาศัยตัณหาละตัณหา. พูดตรง ๆ ก็คือว่าอยาก 

ที่จะสิ้นทุกข์ จึงปฏิบัติเพื่อสิ้นทุกข์. แต่ว่าในที่สุดเวลาที่จะสิ้นทุกข ์

ก็ต้องละตัณหาอย่างละเอียดนี้เสียเหมือนกัน ถ้าไม่เช่นนั้นก็ถึง 

ความสิ้นทุกข์ไม่ได้.

ดั่งเช่นที่ได้เคยแสดงแล้ว ก็คือองค์ของท่านพระอานนท์เอง 
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ที่ท่านยังเป็นเสขบุคคลคือยังเป็นพระโสดาบัน ยังไม่ส�าเร็จเป็น 

พระอรหันต์ จนถึงวันที่จะท�าปฐมสังคายนา. บรรดาพระเถระที่จะเข้า

ประชุมท�าปฐมสังคายนานั้น ท่านพระมหากัสสปเถระผู้เป็นประธาน 

ได้เลือกพระเถระที่เป็นพระอรหันต์ท้ังหมด เว้นแต่ท่านพระอานนท์

องค์เดียวท่ียังเป็นเสขบุคคลแต่ว่าท่านพระมหากัสสปเถระก็เลือก 

พระอานนท์เข้า เพราะเป็นผู้ที่ได้ทรงธรรม ทรงวินัยคือจ�าค�าสั่งสอน

ของพระพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดีเลิศ อันจะขาดท่านเสียมิได้. เมื่อถึง 

วนัท่ีจะท�าปฐมสงัคายนา ท่านพระมหากสัสปะกเ็ตอืนท่านพระอานนท์

ว่าให้บ�าเพ็ญสมณธรรมด้วยความไม่ประมาท ท่านพระอานนท ์

ก็ได้บ�าเพ็ญสมณธรรมอย่างยิ่งยวด. เมื่อท่านท�าไปในราตรีท่ีรุ่งขึ้น 

จะเป็นวันเร่ิมท�าปฐมสังคายนานั้น ท่านก็ยังไม่บรรลุถึงธรรมะสูงสุด 

ท่านจึงคิดว่าจะพัก จึงได้เอนองค์ลงเพื่อจะพัก. ในขณะที่เอนองค ์

ลงยังไม่ถึงอิริยาบถที่เรียกว่านอนอย่างเต็มที่ และก็มิใช่อิริยาบถ 

ที่นั่งอย่างเต็มที่ คือในขณะที่เอนองค์ลงนั้น จิตของท่านก็พ้นจาก 

อาสวะทั้งสิ้น คือส�าเร็จเป็นพระอรหันต์. 

ซ่ึงเร่ืองนี้ท่านได้แสดงอธิบายกันมาว่า ท่านพระอานนท์นั้น 

ท่านได้ปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ หรือที่เรียกว่าสมณธรรมนั้นมาอย่าง

สมบูรณ์ แต่เพราะยังมีตัณหาคือความอยากที่จะส�าเร็จ อันตัณหานี้

เองเป็นเคร่ืองกั้นมิให้จิตหลุดพ้นจากอาสวะท้ังหลายเป็นพระอรหันต์

ได้. จนท่านคิดว่าจะพัก จึงเอนองค์ลงเพื่อพัก ซ่ึงความคิดที่จะพัก 

นัน้เป็นความวางตณัหา พอท่านวางตณัหาเสยีได้ คอืตณัหาทีต้่องการ
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ส�าเร็จ จิตของท่านก็พ้นจากอาสวะทันที ดั่งนี้.

เพราะฉะนั้น แม้ว่าจะอาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาแต่ก็ต้องวาง

ตัณหาจึงจะละตัณหาได้ ถ้ายังไม่วางตัณหาก็ยังละตัณหาไม่ได้ จิตก็

พ้นจากอาสวะไม่ได้ ส�าเร็จไม่ได้ ต้องวางตัณหาจึงจะละตัณหา จิตจึง

จะพ้นจากอาสวกิเลสได้.

ศีลและวัตรในพุทธศาสนา

เพราะฉะนั้น ตามท่ีกล่าวมานี้ก็ได้แสดงถึงศีลและวัตรใน 

ภายนอกพุทธศาสนา และแม้ในพุทธศาสนาก็มีศีลและวัตร คือศีล 

ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ประพฤติ และวัตรคือข้อปฏิบัติต่าง ๆ  

ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติ ซ่ึงแม้ศีลและวัตรในพุทธศาสนา 

นี้เอง ถ้าหากว่ายังประพฤติปฏิบัติด้วยตัณหา ก็ชื่อว่ายังเป็น สีลัพพ- 

ตุปาทาน คือความยึดถือศีลและวัตร. และได้มีค�าเรียกอีกค�าหนึ่งว่า 

สีลัพพตปรามาส ความยึดถือลูบคล�าศีลและวัตรในสังโยชน์ ๑๐.

แต่ว่าสลีพัพตปรามาสนีซ้ึง่มอีาการเป็นความยดึถอืเช่นเดยีวกบั

สีลัพพตุปาทานแต่ว่าหยาบกว่า. และในการอธิบายสีลัพพตปรามาส  

ก็อธิบายคล้ายคลึงกันกับสีลัพพตุปาทานคือศีลและวัตรในค�าว่า 

สลีพัพตปรามาสในสงัโยชน์ ๑๐ นัน้ กห็มายถงึศลีและวัตรในภายนอก

พทุธศาสนา ตลอดถงึศลีและวตัรในพทุธศาสนาเอง. คอืเมือ่ละศลีและ

วัตรในภายนอกพุทธศาสนาแล้วมาปฏิบัติศีลและวัตรในพุทธศาสนา 

เมื่อปฏิบัติด้วยตัณหา ก็ชื่อว่ายังเป็นสีลัพพตปรามาส. แต่ว่าใช้ค�าว่า
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ปรามาสนี้แรงกว่าค�าว่าอุปาทาน คือหมายความว่าต้องลูบคล�า. คือ 

ต้องจับเอาไว้. ถ้าไม่จับเอาไว้ ศีลและวัตรก็จะขาดเป็นท่อนเป็น 

ช่องด่างพร้อย. ดังเช่นศีล ๕ สมาทานศีล ๕ รักษาศีล ๕ ก็จะต้องจับ

ยึดรักษาไว้ ถ้าไม่เช่นนั้นศีล ๕ ก็จะขาดเป็นท่อนเป็นช่องด่างพร้อย. 

คือจะต้องรักษากันอย่างกวดขัน. ต้องจับต้องยึดกันไว้เหมือนอย่าง 

การรักษาศีล ๕ ของสามัญชนทั้งหลาย เพราะยังมีสักกายทิฏฐิ  

ความเห็นยึดถือว่าตัวเราของเราเป็นอย่างแรง. เพราะฉะนั้น ความ

ประพฤติจึงเป็นไปตามอ�านาจของตัวเราของเรา ก็คือตามอ�านาจ 

กิเลสตัณหาท้ังหลาย. ฉะนั้น จึงปรากฏว่าคนสามัญทั่วไปนั้นไม่อาจ 

ที่จะรักษาศีล ๕ ไว้โดยไม่ให้ขาดเป็นท่อน ไม่ให้ทะลุเป็นช่อง ไม่ให้

ด่างไม่ให้พร้อยกันตลอดไปได้. ต้องมีขาดต้องมีต่อกันอยู่เร่ือย ๆ  

ดังจะพึงเห็นได้ว่า ต้องมีการสมาทานกันอยู่เสมอ. ทั้งนี้ก็เพราะว่า 

จิตสามัญยังเป็นไปตามอ�านาจของกิเลสตัณหาอยู ่เป็นอันมาก.  

จนกว่าจะละสักกายทิฏฐิด้วยการเห็นธรรมะอันเป็นธรรมจักษุได้  

จึงจะไม่ต้องคอยยึดศีลและวัตรไว้.

เพราะฉะนัน้ จึงมแีสดงว่าพระโสดาบนับุคคลนัน้มศีลี ๕ บังเกดิ

ข้ึนโดยอัตโนมัติเอง และพระโสดาบันนั้นไม่มีที่จะละเมิดที่จะล่วง 

ศีล ๕ โดยที่พระโสดาบันไม่ต้องรักษา ไม่ต้องคอยจับคอยยึด.  

แปลว่าปล่อยจับปล่อยยึดได้ ก็มีศีล ๕ ขึ้นมาเอง โดยที่จะไม่ละเมิด

เลยเป็นธรรมชาตธิรรมดาของพระโสดาบัน. เพราะฉะนัน้ พระโสดาบัน

จึงละ สังโยชน์ได้ ๓ คือ

สักกายทิฏฐิ ความเห็นยึดถือว่ากายของเรา คือเห็นยึดถือว่า 
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ตัวเราของเราซึ่งเป็นอย่างแรง

สลีพัพตปรามาส ความลบูคล�าคอืจับยดึศลีและวตัรเอาไว้ และ

วิจิกิจฉา ความเคลือบแคลงสงสัยในพระรัตนตรัยเพราะเห็น

ธรรมะที่เป็นตัวสัมมาทิฏฐิแล้ว.

เพราะฉะนั้น พระโสดาบันจึงละสังโยชน์ท้ัง ๓ ได้ดังกล่าว.  

ก็เป็นอันว่าส�าหรับสีลัพพตปรามาสนั้นละได้ด้วยโสดาปัตติมรรค.  

แต่แม้เช่นนั้นก็ยังมีสีลัพพตุปาทาน คือความยึดถือในศีลและวัตร 

อยูเ่ป็นอย่างละเอยีด. เหมอืนอย่างท่านพระอานนท์ท่านเป็นพระโสดาบนั 

ท่านละสีลัพพตปรามาสได้. แต่ว่ายังมีตัณหาที่จะตรัสรู้ ก็ชื่อว่ายังมี 

สีลัพพตุปาทานอยู่ จนท่านวาง. และเมื่อท่านวาง จิตของท่านก ็

วิมุตติหลุดพ้นจากอาสวะทั้งสิ้นทันทีดั่งนี้.

ยึดและปล่อยศีลและวัตรเป็นขั้น ๆ 

สีลัพพตุปาทานนี้จึงมีใจความท่ีคลุมอุปาทานคือความยึดถือ

ทัง้หมด. แม้ว่าเป็นพระโสดาบัน พระสกทาคาม ีพระอนาคาม ีซ่ึงท่าน

ละมาได้โดยล�าดับ แต่ว่าก็ยังละอุปาทานท่ีเป็นอย่างละเอียดไม่ได้. 

จนกว่าจะเป็นพระอรหันต์จึงละได้หมด. เพราะฉะนั้นสีลัพพตุปาทาน

นี้จึงมีความที่คลุมไปได้ท้ังหมด คลุมสีลัพพตปรามาสด้วย. แต่ว่า 

สีลัพพตปรามาสนั้นเป็นอย่างหยาบดังที่ได้กล่าวมาแล้ว. ส่วนสีลัพพ-

ตุปาทานนี้คลุมได้หมด. อันสีลัพพตุปาทานดังกล่าวมานี้ ก็มิใช่ว่า 

จะเป็นสิ่งท่ีทุกคนจะพากันละพากันท้ิงได้ หรือเป็นสิ่งที่เป็นของไม่ดี. 
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จ�าเป็นที่จะต้องแบ่งตามภูมิตามชั้น.

กล่าวคือถ้าเป็นศีลและวัตรในภายนอกพุทธศาสนา อันเป็นศีล

และวัตรท่ีผิดต่าง ๆ นั่นก็เป็นอันว่าผู้นับถือพุทธศาสนาก็ต้องละ 

ต้องเว้นไปโดยล�าดบั. และมาถงึศลีและวตัรในพทุธศาสนาเองกจ็ะต้อง

ละต้องเว้นเหมือนกัน. แต่ว่าก่อนท่ีจะละจะเว้นก็ต้องสมาทาน คือ 

ต้องรับถือปฏิบัติก่อน. และจะต้องอาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาดังกล่าว

มานัน้ คอืยงัจะต้องมสีลีพัพตปรามาส สลีพัพตปุาทานอยูใ่นการปฏบัิติ

มาโดยล�าดับ. แต่ว่าก็ยึดและปล่อยไปเป็นขั้น ๆ. เหมือนอย่างคน 

เดินขึ้นบันไดซ่ึงมีหลายข้ัน ก็ต้องขึ้นไปทีละขั้น. และขั้นที่ก�าลังขึ้น 

อยู่นั้นก็จะต้องเหยียบอยู่บนบันไดทั้ง ๒ เท้าในขั้นนั้น. ดั่งนี้เรียกว่า

ยังมีสีลัพพตปรามาส สีลัพพตุปาทานอยู่ในขั้นนั้น. แต่ว่าที่จะก้าวขึ้น

ขั้นต่อไปนั้น ก็จะต้องละขั้นท่ีก�าลังยืนอยู่นั้นก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง  

คือว่าปล่อยขั้นท่ีก�าลังยืนอยู่ทีแรกนั้น. ถ้าหากว่าไม่ปล่อยขั้นที่ก�าลัง

ยืนอยู่ทีแรกนั้น ยังคงยืนอยู่ในขั้นเดิมนั่นแหละ ก็แปลว่าก้าวขึ้นไป 

ไม่ได้. เพราะฉะนั้น ก็ต้องปล่อยขั้นท่ี ๑ ก้าวขึ้นไปสู่ขั้นท่ี ๒ ก็จะ 

ต้องยึดขั้นที่ ๒ ทรงตัวอยู่ในขั้นที่ ๒ แล้วจึงต้องละขั้นที่ ๒ ก้าวขึ้นสู่

ขั้นที่ ๓. ก็แปลว่าต้องรับปฏิบัติคือต้องยึด แล้วก็ปล่อย เดินขึ้นไป 

เป็นขั้น ๆ ดั่งนี้ จึงจะขึ้นสูงขึ้นไปได้โดยล�าดับ จนถึงขั้นสุดท้ายแล้ว 

ก็เป็นอันว่าปล่อยได้หมด ดังนี้.

เพราะฉะนัน้ ในทางพทุธศาสนาทีแ่สดงธรรมะอันละเอยีดนี ้จึง

ไม่ใช่หมายความว่าข้อทีแ่สดงนัน้เป็นสิง่ทีม่โีทษต้องละเสยีหมดตัง้แต่



เบ้ืองต้น. ถ้าละเสยีหมดตัง้แต่เบือ้งต้นแล้ว กเ็ป็นอนัว่าปฏบิติัอะไรไม่

ได้. เหมือนอย่างว่ามีบันได ก็เป็นอันว่าขึ้นบันไดกันไม่ได้ เพราะขึ้น

บันไดแล้วก็จะต้องเหยียบขึ้นไปทีละขั้น. ถ้าสอนว่าอย่าให้เหยียบ 

เหยียบแล้วไปยึดดั่งนี้ ก็เป็นอันว่าไม่ต้องขึ้นบันไดกัน และเป็นอันว่า

ก้าวขึ้นไปไม่ได้. เพราะฉะนั้น ก็จะต้องยึด จะต้องปล่อยไปโดยล�าดับ

ดั่งนี้เป็นขั้น ๆ ไป. นี้กล่าวในข้อที่เป็นข้อพึงปฏิบัติคือเป็นทางปฏิบัติ

อันถูกชอบ. แต่ว่าถ้าเป็นทางปฏิบัติอันไม่ถูกไม่ชอบแล้ว ก็ต้องปล่อย

เสียทีเดียว ไม่ต้องไปทดลองก่อน. เช่นว่าเว้นจากการฆ่า มีเมตตา

กรุณา ก็ไม่ต้องไปทดลองฆ่าเสียก่อนแล้วจึงเว้น ละเสียทีเดียว.  

แต่ในข้อท่ีพึงปฏิบัตินั้น ก็ให้ปฏิบัติไป แล้วก็ต้องก้าวไปเป็นขั้น ๆ  

ดังกล่าวมานี้. ดั่งนี้เป็นอธิบายในสีลัพพตุปาทาน ความยึดถือศีล 

และวัตร.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๑ ธันวาคม ๒๕๒๗
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บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการบริหารจิต.  

ในเบ้ืองต้นกข็อให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมสัการพระผูม้พีระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้ง 

พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล 

ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

จะแสดงสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ตามพระเถราธิบายของ 

ท่านพระสารีบุตร ซ่ึงได้แสดงอธิบายมาโดยล�าดับ มาถึงข้อว่า  

สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ คือรู้จักอุปาทาน รู้จักเหตุเกิดอุปาทาน  

รู้จักความดับอุปาทาน รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอุปาทาน. และ 

ได้มีเถราธิบายในข้อรู้จักอุปาทาน ว่า อุปาทานมี ๔ คือ

กามุปาทาน ยึดถือหรือถือมั่นกาม

ทิฏุปาทาน ยึดถือหรือถือมั่นทิฏฐิ

สีลัพพตุปาทาน ยึดถือหรือถือมั่นศีลและวัตร และข้อ ๔

อัตตวาทุปาทาน ถือมั่นหรือยึดถือวาทะว่าตน.
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ในที่นี้ได้แสดงอธิบายมาแล้ว ๓ ข้อข้างต้น. จะอธิบายข้อที่ ๔ 

อัตตวาทุปาทาน ยึดถือหรือถือมั่นวาทะว่าตน.

อัตตาในพุทธศาสนา

อันค�าว่า อัตตา ที่แปลกันว่า ตน ทางพุทธศาสนาได้มีแสดงไว้

เป็น ๒ ระดับ คือ

ระดับแรก พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้รักษาตน คุ้มครองตน  

ฝึกตน และตรัสสอนว่าตนเป็นนาถะคือที่พึ่งของตน ดั่งนี้.

อีกระดับหนึ่ง ตรัสสอนว่า มิใช่ตน ดังเช่นที่ตรัสสอนว่า  

รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รวมเรียกว่าขันธ์ ๕ เป็นอนัตตา

มิใช่อัตตา ตัวตน หรือได้ตรัสสอนยกเอาอายตนะภายในภายนอก 

ภายในกค็อืตาหจูมกูลิน้กายและมนะคอืใจ ภายนอกกค็อืรูปเสยีงกลิน่

รสโผฏฐัพพะ สิ่งท่ีกายถูกต้อง และธรรมคือเร่ืองราว เป็นอนัตตา  

มิใช่อัตตาตัวตน. และได้ตรัสสอนไว้ว่า สังขารทั้งปวงเป็นอนิจจะ 

คือไม่เท่ียง สังขารทั้งปวงเป็นทุกขะคือเป็นทุกข์ ทนอยู ่ไม่ได้  

ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาคือมิใช่อัตตา

ตัวตน และในข้อว่าธรรมทั้งปวงนี้แสดงอธิบายว่า ท้ังสังขตธรรม  

ธรรมะที่ปัจจัยปรุงแต่งอันเรียกว่าสังขาร ทั้งอสังขตธรรม ธรรมะที่

ปัจจัยไม่ได้ปรุงแต่งอนัเรียกว่าวสิงัขาร ทัง้หมดเป็นอนตัตา มใิช่อตัตา

ตัวตน.
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รู้สมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะ

ส�าหรับระดับท่ีตรัสสอนให้ฝึกตน คุ้มครองตน ให้มีตนเป็น 

ที่พึ่งของตนเรียกว่าตรัสสอนโดย สมมติสัจจะ ความจริงโดยสมมติ  

คือโดยที่มีมติร่วมกันเรียกข้ึนบัญญัติขึ้นแต่งตั้งขึ้น และก็รับรอง 

เรียกกัน. ส�าหรับการบัญญัติขึ้นแต่งต้ังข้ึนก็เรียกว่า บัญญัติ และ 

ข้อที่มีมติคือความรับรู้ร่วมกันเรียกว่า สมมติ. บางทีก็เรียกควบคู่กัน

ว่า สมมติบัญญัติ. สมมติก็คือมีมติรับรู้ร่วมกัน บัญญัติก็คือแต่งตั้ง

ขึ้น. เหมือนดังเช่นสิ่งท่ีเกิดบนแผ่นดินเจริญเติบโตขึ้นมีต้นมีกิ่งมีใบ

มีดอกมีผล คนก็บัญญัติคือแต่งต้ังเรียกกันว่าต้นไม้. เพราะฉะนั้น  

สิ่งนี้ก็เป็นต้นไม้ขึ้นมา. และค�าว่าต้นไม้นี้เองก็เป็นสมมติ ก็คือมีมต ิ

รับรู้ร่วมกนั เรียกร่วมกนัว่าต้นไม้. เพราะฉะนัน้ ค�าว่าต้นไม้นัน้จึงเป็น

สมมติบัญญัติ แต่งต้ังข้ึนว่าให้สิ่งนี้เป็นต้นไม้. และสิ่งนี้ก็เป็นต้นไม้ 

ขึ้นมา รับรองร่วมกัน เรียกร่วมกัน. สิ่งท้ังหลายในโลกนี้ที่บังเกิดม ี

ข้ึนโดยธรรมชาติธรรมดา สิ่งเหล่านั้นเองก็เป็นธรรมชาติธรรมดา.  

อย่างต้นไม้ท่ีบังเกดิขึน้กบ็งัเกดิขึน้โดยธรรมชาตโิดยธรรมดา. แต่บคุคล 

นี้เองมาแต่งตั้งขึ้นให้สิ่งนั้นเป็นนั่นให้สิ่งนี้เป็นนี่และก็รับรองร่วมกัน 

เรียกร่วมกัน. และแม้มนุษย์และเดรัจฉานท้ังหลาย ที่เรียกกันว่า 

มนุษย์ คน หรือเดรัจฉาน. และแม้มนุษย์เองก็เรียกแยกออกไปเป็น

หญิงเป็นชาย และแต่ละคนก็มีชื่อนั้นมีชื่อนี้. สัตว์เดรัจฉานต่าง ๆ  

ก็เป็นช้างเป็นม้า เป็นต้น ก็แต่งตั้งกันขึ้นมาเรียกกัน แล้วก็รับรอง 

เรียกร่วมกนัให้เหมอืนกนัจึงเป็นสมมติบัญญัต.ิ กต้็องมสีมมตบิญัญตัิ

ดั่งนี้ จึงจะเรียกพูดกันได้ เข้าใจกันได้และก็เรียกร่วมกันเหมือนกัน 
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ด้วยถ้อยค�าที่เป็นภาษาเดียวกัน. สิ่งที่เรียกว่าต้นไม้ ภูเขา เมื่อพูดว่า 

ต้นไม้ ภูเขา ก็เข้าใจกัน เพราะก็รับรองกันว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นต้นไม ้

เป็นภูเขา ถ้าใครจะไปเรียกให้ผิดแผกออกไปเป็นอย่างอื่น เรียกภูเขา

ว่าต้นไม้ เรียกต้นไม้ว่าภูเขา ดังนี้แล้ว ก็เรียกว่าผิดสมมติบัญญัติ  

แล้วก็ฟังไม่เข้าใจกัน ไขว้เขวกัน. แล้วก็ท�าให้คนที่เรียกไขว้เขวไปนั้น

เป็นที่เข้าใจว่าเป็นคนที่จะต้องมีสติวิปลาสเป็นต้น.

เพราะฉะนั้น เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะสั่งสอนก็ต้องใช้

ภาษาที่พูดเรียกสิ่งนั้นเรียกสิ่งนี้ ก็เป็นไปตามสมมติบัญญัติโลก.  

และเมื่อโลกมีสมมติบัญญัติว่าอย่างนี้ เรียกอย่างนี้ ทรงแสดงธรรมะ

ก็เรียกอย่างนั้นเรียกอย่างนี้. และก็นับว่าเป็นสัจจะคือความจริง 

อย่างหนึ่ง อันเรียกว่า สมมติสัจจะ ความจริงโดยสมมติ หรือจะเรียก

ว่า บัญญัติสัจจะ ความจริงโดยบัญญัติก็ได้. และก็ตรัสสั่งสอนให้ 

ทกุ ๆ คนปฏบัิติชอบตามควรแก่สมมติบัญญัติโลก. ทรงแสดงธรรมะ

สั่งสอนข้อที่พึงปฏิบัติให้เหมาะให้ควรแก่สมมติบัญญัติท่ีเป็นสมมติ

สจัจะต่าง ๆ นี.้ วนิยัทีท่รงบัญญตัไิว้และธรรมะในขัน้ศลีต่าง ๆ กเ็ป็น

ไปตามควรแก่สมมติบัญญัติ. แต่แม้เช่นนั้นก็ตรัสสอนให้รู้จักสัจจะ 

อีกระดับหนึ่ง คือ ปรมัตถสัจจะ อันได้แก่ความจริงที่มีเนื้อความอัน

สขุมุละเอยีดเป็นอย่างยิง่. คอืเป็นสจัจะคอืความจริงทีเ่ป็นอย่างยิง่คอื

จริงแท้ มิใช่เป็นไปตามสมมติบัญญัติ. ก็ดังที่ตรัสสอนให้พิจารณาว่า

สังขารท้ังหลายทั้งปวงเป็นอนิจจะไม่เที่ยง สังขารทั้งหลาย 

ทั้งปวงเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป และ 

ทั้งสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่ง ท้ังวิสังขารคือสิ่งที่ไม่ผสมปรุงแต่งอัน

ได้แก่นิพพาน และแม้ธรรมะอันเป็นส่วนท่ีไม่ผสมปรุงแต่งอื่น ๆ  
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คือท้ังสังขารทั้งวิสังขารเป็นอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน. ให้ก�าหนดรู ้

ดั่งนี้.

ความยึดถือวาทะว่าตนมาจากสมมติบัญญัติ

เพราะฉะนั้น วาทะคือถ้อยค�าที่พูดกันเป็นภาษาดังที่กล่าวมา 

ข้างต้น ก็ล้วนเป็นสมมติเป็นบัญญัติส�าหรับจะเรียกกัน. ถ้าหากว่าไป

ยึดมั่นโดยส่วนเดียว โดยท่ีไม่ท�าความรู้จักว่านั่นเป็นสมมติเป็น 

บัญญัติ ก็กลายเป็นอุปาทานคือความยึดมั่นหรือความยึดถือ.  

และบรรดาสิ่งท่ีเป็นสมมติบัญญัติ เป็นวาทะที่เรียกร้องกัน ที่เป็น 

ข้อส�าคัญในส่วนท่ีเป็นธรรมปฏิบัติท่ีตรัสยกขึ้นมาแสดงก็คืออัตตา  

ตน ก็คือตัวเราของเรา. ซ่ึงเมื่อมีตัวเราของเรา ก็มีตัวเขาของเขา.  

แม้ค�าว่าอัตตา ตน หรือตัวเราของเรา ตัวเขาของเขา เป็นต้นเหล่านี้  

ที่เรียกกันกล่าวกันนี่แหละคือ อัตตวาทะ วาทะว่าตน อันหมาย 

รวมถึงว่า วาทะว่าตัวเราของเรา. และเมื่อตัวเราของเรามี ก็ต้องมี 

ตัวเขาของเขา. เพราะฉะนั้น ค�าว่า อัตตวาทะ วาทะว่าตนหรืออัตตา 

จึงหมายถึงสมมติบัญญัติดังที่กล่าวมานั้น. เป็นถ้อยค�าที่เรียกกัน.  

และเมือ่เรียกกนักเ็ข้าใจกนัรู้จักกนั. และเมือ่เรียกกนัรู้จักกนัเข้าใจกนั 

เมื่อไม่พิจารณาด้วยปัญญาให้รู ้ จักก็ย่อมจะมีความถือมั่นหรือ 

ความยดึถอื. ความถอืมัน่หรือความยดึถอืนีจึ้งเรียกว่าอตัตวาทปุาทาน 

ความถือมั่นหรือความยึดถือวาทะว่าตน ก็คือยึดถือหรือถือมั่นสมมติ

บัญญัติว่าตน. เป็นเหตุให้ถือเราถือเขาถือพวกถือพ้องเป็นต้นสืบ 

ต่อไป.
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และความยึดถือวาทะว่าตน ตัวเราของเราดังกล่าวมานี้ ซ่ึงสืบ

มาจากสมมติบัญญัติดังกล่าว เมื่อไม่พิจารณาด้วยปัญญา ก็ท�าให้มี

ความถือมั่นหรือยึดถือในสิ่งอันเป็นท่ีต้ังแห่งสมมติบัญญัตินั้น ๆ  

ว่าเป็นจริงมีจริง. ดังเช่นเมื่อมีความยึดถือหรือถือมั่นในวาทะว่าตน 

ในสมมตบิญัญัตว่ิาตน กท็�าให้หลงยดึถอืในสิง่อนัเป็นทีตั่ง้ของสมมติ

บัญญัตินั้น ว่าเป็นตนจริง ๆ. 

ก็เช่นเดียวกันสมมติบัญญัติว่าต้นไม้ ก็เรียกว่าเป็น รุกขวาทะ 

วาทะว่าต้นไม้ซ่ึงเป็นสมมติบญัญติั. เมือ่ไม่พจิารณากท็�าให้ถอืมัน่หรอื

ยึดถือในท่ีตั้งของสมมติบัญญัติว่าต้นไม้นั้นว่าเป็นต้นไม้ขึ้นจริง ๆ.  

อนัท่ีตัง้แห่งสมมติบญัญัตว่ิาต้นไม้นัน้กไ็ด้แก่สิง่ทีเ่กดิข้ึนจากแผ่นดนิ 

มีราก มีต้น มีกิ่ง มีใบ มีดอก มีผล. สิ่งท่ีบังเกิดขึ้นจากแผ่นดิน 

ที่มีรูปร่างลักษณะดังนี้แหละ เป็นที่ตั้งแห่งสมมติบัญญัติว่าต้นไม้  

แห่งวาทะทีก่ล่าวกนัว่าต้นไม้. และเมือ่เรียกเพลนิ ๆ ไปกไ็ปหลงยดึถอื

เอาที่ตั้งแห่งสมมติบัญญัติว่าต้นไม้นั้น ว่าเป็นตัวต้นไม้ขึ้นจริง ๆ.

จะยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่ง สมมติบัญญัติหรือวาทะว่า 

บ้านเรือน กเ็ป็น ฆรวาทะ ฆร กแ็ปลว่า เรือน วาทะ ก ็ถ้อยค�า ถ้อยค�า

ที่เรียกว่าเรือน ก็เอาทัพสัมภาระต่าง ๆ เช่น ไม้ เป็นต้น มาประกอบ

เข้า มีเสา มีพ้ืน มีฝา มีหลังคา และมีสิ่งประกอบต่าง ๆ เป็นเรือน  

ก็สมมติบัญญัติขึ้นว่าสิ่งนี้เป็นเรือน. และเมื่อเรียกกันเพลิน ๆ ไป  

ก็ไปหลงยึดถือเอาท่ีต้ังของสมมติบัญญัติว่าเรือนนั้น ก็เป็นตัวบ้าน 

ตัวเรือนขึ้นจริง ๆ.
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ฉันใดก็ดี อัตภาพอันนี้อันประกอบด้วยกายและใจ ซ่ึงสมเด็จ

พระบรมศาสดาได้ตรัสเรียกว่านามรูป และเมื่อแยกออกไปอีก ก็ตรัส

แยกออกไปเป็นขันธ์ ๕ คือ แยกออกไปเป็น ๕ กอง อันเรียกว่า 

ขนัธ์ ๕ ย่อลงมากเ็ป็นนามรูป รวมกนัเข้ากเ็ป็นทีต่ัง้ของสมมตบิญัญัติ

ว่า อัตตา หรือ อัตตภาพ. และก็มีสมมติบัญญัติเรียกกันต่าง ๆ  

ออกไป ว่าเป็นสตัว์ บคุคล เป็นชาย เป็นหญิง. และกย็งัมสีมมติบญัญัติ

ละเอียดออกไปอีก เป็นชื่อต่าง ๆ ส�าหรับท่ีจะได้ก�าหนดหมาย 

เรียกร้องกัน.

ความยึดถือที่ต้ังแห่งสมมติบัญญัติ

นามรูปหรือขนัธ์ ๕ กเ็ป็นทีต่ัง้ของสมมติบญัญตัว่ิาอตัภาพหรือ

อัตตา. และเมื่อเรียกกันเพลิน ๆ ไป ก็หลงยึดถือว่าเป็นอัตตาขึ้น 

จริง ๆ เป็นตัวเราเป็นของเราขึ้นจริง ๆ. ก็เป็นตัวเราขึ้นก่อน และ 

เมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเรา และเมื่อมีตัวเราของเราก็ต้องมีตัวเขา 

ของเขา. ก็ต้องแยกออกไปดั่งนี้. เพราะฉะนั้น ความยึดถืออันเรียกว่า

อุปาทาน หรือความถือมั่นอันเรียกว่าอุปาทานนี้ จึงยึดถือในที่ตั้งของ

สมมตบิญัญตันิีแ้หละ และโดยเฉพาะกท็ีต่ัง้แห่งสมมตบิญัญตัว่ิาอตัตา 

หรืออัตภาพ กายใจ นามรูป หรือขันธ์ ๕ อันนี้ว่าเป็นตัวเราของเรา 

ขึ้นจริง ๆ. 

อปุาทานข้อนีส้�าคญัมาก ย่อมเป็นมลูของความยดึถอือืน่ต่าง ๆ 

อีกเป็นอันมาก และในทางพระพุทธศาสนาก็ได้มีค�าเรียกความยึดถือ

ดังกล่าวนี้ในข้อนี้ไว้หลายชื่อ เช่น
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เรียกว่า อัตตานุทิฏฐิ ความตามเห็นว่าอัตตาตัวตน ความตาม

เห็นว่าตัวเราของเรา

เรียกว่า สักกายทิฏฐิ ความเห็นว่ากายของตน

เรียกว่า อัสมิมานทิฏฐิ มานะคือความส�าคัญหมาย ทิฏฐิคือ

ความเห็นว่าอัสมิเรามีเราเป็น

หรือเรียกว่า อัสมิมานะ ความส�าคัญหมายว่าเรามีเราเป็น  

หรือเรียกว่ามานะเฉย ๆ

ซ่ึงมานะที่เป็นต้นเดิม ก็คืออัสมิมานะ ความส�าคัญหมายว่า 

เรามีเราเป็น. เมื่อมีอัสมิมานะขึ้นมาเป็นต้นเดิมดั่งนี้ ก็มีมานะอื่น ๆ 

ตามมาอีกเป็นอันมาก.

ทรงสอนให้พิจารณาที่ต้ังของสมมติบัญญัติว่าเป็นสังขาร

เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจึงได้พยายามท่ีจะได้ทรงชีแ้จง ให้มา

ก�าหนดพิจารณาถึงท่ีตั้งของสมมติบัญญัติต่าง ๆ หรือว่าของวาทะ 

ต่าง ๆ ท่ีเกดิขึน้จากสมมติบัญญติั. ให้มาพจิารณาบรรดาทีต้ั่งเหล่านัน้ 

ว่าเป็นสังขารคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งนั้น เมื่อผสมปรุงแต่งขึ้นแล้ว 

จึงมีสมมติบัญญัติขึ้นมา เหมือนดังที่ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้  

แปลความว่า 
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เหมือนอย่างเพราะอังคสัมภาระ คือส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มา

ประกอบเข้า เสียงเรียกกันว่ารถจึงได้มีข้ึน. เมื่อขันธ์ทั้งหลายมา 

ประกอบกันเข้า สมมติว่าสัตว์ บุคคลตัวตนเราเขาจึงได้มีขึ้น.

เพราะฉะนั้น ผู ้ปฏิบัติธรรมะท่ีจะให้รู ้ถึงปรมัตถสัจจะคือ 

ความจริงโดยปรมัตถ์ คือความจริงที่เป็นความจริงอย่างยิ่ง จึงต้อง 

มาหัดปฏิบัติพิจารณาดูบรรดาที่ ต้ังของสมมติบัญญัติท้ังหลาย  

ดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสสอนไว้นี้ ที่ทรงยกเอารถขึ้นมา. เมื่อเอาส่วน

ประกอบต่าง ๆ เช่นว่าล้อและทุก ๆ ส่วนมาประกอบกนัเข้า เสยีงเรียก

กันว่ารถจึงได้มีข้ึน แต่อันท่ีจริงรถจริง ๆ นั้นไม่มี. ค�าว่ารถนั้นเป็น

สมมติบัญญัติเรียกขึ้นเท่านั้น. ในเมื่อถอดแยกส่วนประกอบต่าง ๆ 

นัน้ออกไป แยกเอาล้อออกไปแยกเอาตวัรถต่าง ๆ ออกไป เสยีงเรียก

ว่ารถก็หายไป. รถจริง ๆ จึงไม่มี. รถเป็นสมมติบัญญัติเท่านั้น.  

แม้ต้นไม้บ้านเรือนดังท่ีกล่าวมาข้างต้นก็เช่นเดียวกัน. ในเมื่อเอาทัพ

สัมภาระต่าง ๆ มาปรุงกันเข้าก็เป็นเรือน. แต่เมื่อร้ือเรือนนั้นออก  

ร้ือหลังคา ร้ือเสา ร้ือฝา ร้ือพื้น ถอนเสาออก เสียงเรียกว่าเรือนก ็

หายไป. เรือนจริง ๆ จึงไม่มี. เมื่อทุกอย่างมาประกอบกันเข้า สมมติ

บัญญัติเสียงเรียกว่าเรือนจึงได้มีขึ้น. ต้นไม้ก็เหมือนกัน เมื่อตัดโค่น

ตัดกิ่งก้านล�าต้นถอนรากออกไปหมดแล้ว เสียงว่าต้นไม้นั้นก็หายไป 

ต้นไม้จริง ๆ จึงไม่มี. 

แม้อัตตวาทะหรือสมมติบัญญัติถ้อยค�าที่เรียกว่าอัตตาตัวตน 

คืออัตภาพนี้ก็เช่นเดียวกัน. เมื่อขันธ์ทั้งหลายมาประกอบกันเข้า  
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เสียงเรียกว่าอัตตาตัวตนก็มีขึ้น. เมื่อขันธ์แตกสลาย เสียงเรียกว่า 

อตัตาตัวตนกห็ายไป ตวัตนจริง ๆ จึงไม่ม.ี เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้า

จึงได้ตรัสสอนมาให้พิจารณาดูท่ีต้ังของสมมติบัญญัติท้ังหลายดังที่

กล่าวมานี้ ว่าเมื่อมาประกอบกันเข้าเป็นสังขาร ก็เป็นที่ตั้งของสมมติ

บัญญัติเรียกกันต่าง ๆ. และเมื่อสังขารคือส่วนที่มาประกอบกันนั้น

แตกสลายแยกย้ายกันออกไป สมมติบัญญัติต่าง ๆ นั้นก็หายไป.

ฉะนั้น วาทะที่สมมติบัญญัติที่เรียกกันต่าง ๆ ซึ่งสังขารทุก ๆ 

อย่างไม่จ�าเพาะแต่อัตตาเท่านั้น ต้นไม้ภูเขาอะไรเป็นต้นดังกล่าวนั้น 

ก็เหมือนกัน จึงไม่มีความจริงแท้อยู่ในตัว เป็นสมมติบัญญัติเท่านั้น. 

ตรัสสอนให้พิจารณาที่ตั้งของสมมติบัญญัติเหล่านั้นว่าเป็นตัวสังขาร

เป็นสิ่งผสมปรุงแต่ง. และได้ทรงชี้มาดูให้รู้จักท่ีแห่งสมมติบัญญัติว่า

อัตตาตัวตนคืออัตภาพอันนี้ โดยท่ีตรัสสอนชี้แยกออกให้รู้จักว่าไม่มี

ตวัอตัภาพหรืออตัตาทีแ่ท้จริง อยูใ่นสงัขาร คอืสิง่ผสมปรุงแต่งก้อนนี้

กองนี้. โดยได้ตรัสชี้แยกออกไปว่าอันท่ีจริงนั้นประกอบขึ้นด้วยขันธ์

คือกองทั้ง ๕ นั่นเป็นรูป นั่นเป็นเวทนา นั่นเป็นสัญญา นั่นเป็นสังขาร 

นั่นเป็นวิญญาณ เหมือนดังตรัสชี้ให้ดูเรือนว่า นั่นหลังคา นั่นฝา  

นั่นพื้น นั่นเสา และชี้ให้ดูรถว่า นั่นล้อ นั่นตัวรถ นั่นเครื่องประกอบ

ต่าง ๆ ของรถ. ให้ดูต้นไม้ว่า นั่นเป็นกิ่ง เป็นก้าน เป็นล�าต้น  

เป็นราก เป็นเปลือก เป็นกระพี้ เป็นแก่น เป็นต้น ซึ่งมาประกอบกัน

เข้าเป็นสังขารคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งอย่างหนึ่ง ๆ. 
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ตรัสสอนให้พิจารณาแยกสังขาร

และในอตัภาพอนันีก้ป็ระกอบขึน้ด้วยขนัธ์ ๕ กต็รัสชีใ้ห้รู้จักว่า

สิ่งท่ีมาประกอบนั้นอะไรบ้าง. ส่วนที่แข้นแข็งซ่ึงประกอบขึ้นด้วยธาตุ

ทั้ง ๔ มีอาการ ๓๑ หรือ ๓๒ นี่เป็นกองรูป. ดังกองรูปของทุก ๆ คน

ท่ีนั่งกันอยู่นี้ ก็คือว่ากองรูปกองหนึ่งมากองกันอยู่ประกอบด้วยธาตุ

ทั้ง ๔ ประกอบด้วยอาการ ๓๑, ๓๒. เรียกแยกออกไปเป็นศีรษะเป็น

แขนเป็นขาเป็นล�าตัว เป็นต้น กม็ากองกนัอยู ่นีเ่ป็นกองรูป. ความรู้สกึ

เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขก็เป็นกองเวทนา.  

ความจ�าได้หมายรู้ รู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้โผฏฐัพพะรู้เร่ืองราวต่าง ๆ 

ก็เป็นกองสัญญา. ความปรุงคิดหรือความคิดปรุงต่าง ๆ ก็เป็น 

กองสงัขาร ซ่ึงเป็นความปรุงแต่งภายในจิต. และกองความรู้สกึเมือ่ตา

กับรูปประจวบกัน ก็เป็นความรู้รูปคือเห็นรูป. หูกับเสียงประจวบกัน

ก็เป็นความรู้หรือได้ยินเสียง. เมื่อจมูกกับกลิ่น ลิ้นกับรส กายและ 

สิ่งที่กายถูกต้องมาประจวบกัน ก็เกิดความรู้หรือทราบในกลิ่นในรส 

ในโผฏฐัพพะ. เมื่อมโนหรือใจกับธรรมะเร่ืองราวมาประจวบกัน  

ก็เกิดความรู้ในเรื่องที่ใจคิดรู้เหล่านั้น นั่นก็เป็นกองวิญญาณ.

เพราะฉะนั้น ก็ขันธ์ ๕ เหล่านี้เองมาประกอบกันเข้า ซ่ึงเมื่อ 

ย่อเข้าแล้ว รูปกเ็ป็นรูป เวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณกเ็ป็นนาม กเ็ป็น

นามรูป. นีเ้ป็นสงัขารคอืเป็นสิง่ผสมปรุงแต่งเป็นทีต่ัง้แห่งสมมติบัญญตัิ

ว่าอัตตาตัวเราหรืออัตภาพ. และเมื่อขันธ์ ๕ เหล่านี้ยังประกอบกัน 
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อยู่ ไม่แตกสลายแยกกันออก สมมติบัญญัติว่าตัวเรา อัตภาพ อัตตา

ก็ยังอยู่. ในเมื่อกองทั้ง ๕ เหล่านี้แตกสลายในเมื่อมรณะมาถึงนาม 

ก็ดับ รูปก็แตกสลายไปโดยล�าดับ. สมมติบัญญัติว่าอัตตาอัตภาพ 

ก็หายไป.

ก�าหนดรู้ตามความเป็นจริงโดยไตรลักษณ์

ได้ตรัสสอนให้รู้จักพจิารณาแยกดัง่นี ้ให้รู้จกัตามความเป็นจริง 

นี้แหละคือวิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริง ซ่ึงจะต้องมีสมาธิ คือจะต้องมีจิต 

ตั้งมั่นก�าหนดอยู่ในที่ตั้งแห่งสมมติบัญญัติว่าอัตตาหรืออัตภาพอันนี้.

ให้รู้จักว่านี่รูป นี่เวทนา นี่สัญญา นี่สังขาร นี่วิญญาณ. มีชาติ

ความเกิดเป็นเบ้ืองต้น มีชราความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้ง

พยาธิในท่ามกลาง. มีมรณะเป็นที่สุด. เพราะฉะนั้น จึงเป็น อนิจจะ 

ไม่เทีย่งต้องเกดิต้องดบั. เป็น ทกุขะ เป็นทกุข์คอืทนอยูค่งท่ีไม่ได้ต้อง

แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป บังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้. เพราะ

ปรารถนานั้นก็ปรารถนาท่ีจะไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตาย ก็ปรารถนา

ไม่ได้ ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย จึงเป็น อนัตตา ไม่ใช่อัตตาตัวตน.

ตรัสสอนให้รู้จักพิจารณาในท่ีต้ังของสมมติบัญญัติดั่งนี้. และ

โดยเฉพาะข้อส�าคัญก็คือสมมติบัญญัติว่าอัตตาตัวเราของเรา ตัวเรา

ก่อน แล้วก็มีของเรา แล้วก็จะมีตัวเขาของเขา และเมื่อพิจารณาให้รู้ 

จักท่ีตั้งของสมมติบัญญัติโดยเฉพาะท่ีตัวเรานี้ตามความเป็นจริงโดย
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ไตรลักษณ์ดั่งนี้แล้ว ก็จะท�าให้หายหลง หายยึดถือ. แต่เมื่อยังไม่ได้

เห็นแจ้งจริง ก็ย่อมจะต้องมีความยึดถืออยู่ เป็นอัตตวาทุปาทาน.

อนึ่ง เมื่อมีอุปาทานนี้ ยังเป็นเหตุให้ถือเราถือเขาด้วยอ�านาจ

มานะ จนเป็นเหตุถือพวกเป็นเหตุให้เกิดความแก่งแย่งวิวาทและ 

อกุศลธรรมต่าง ๆ อีกมากมาย.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป

๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๗
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บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต.  

ในเบ้ืองต้นกข็อให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมสัการพระผูม้พีระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้ง 

พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล 

ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ได้แสดงอตัตวาทปุาทาน และได้กล่าวถงึศพัท์ธรรมะท่ีหมายถงึ

อุปาทานบางค�า เช่น สักกายทิฏฐิ ความเห็นยึดถือกายของตน.  

แต่ว่าตามศัพท์ว่าสักกายทิฏฐิไม่มีค�าว่ายึดถืออยู่ มีแต่ค�าว่าความเห็น

ว่ากายของตน. แต่เมื่อแปลโดยความก็มักจะเติมค�าว่ายึดถือเข้าด้วย 

กับค�าว่าอัตตานุทิฏฐิ ความตามเห็นว่าอัตตาตัวตน กับอีกค�าหนึ่งว่า

มานะ ความส�าคัญหมายอย่างละเอียดก็คือ อัสมิมานะความส�าคัญ

หมายว่าเรามเีราเป็น. บางแห่งกเ็รียกด้วยถ้อยค�าทีย่าวว่า อสัมมิานทิฏฐิ 

มานะและทิฏฐิว่าเรามีเราเป็น.
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สักกายทิฏฐิ ๒๐

จะได้แสดงค�าว่า สักกายทิฏฐิ ความเห็นว่ากายของตน. ค�านี้

แสดงเป็นสังโยชน์ข้อที่ ๑ ในสังโยชน์ ๑๐. และได้มีค�าอธิบาย 

ที่เป็นพระพุทธาธิบายในท่ีทั้งปวงว่าสักกายทิฏฐิ ๒๐ ก็คือทิฏฐ ิ

ความเห็นว่ากายของตนในขันธ์ 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.

เหน็ว่าตนมีขันธ์ ๕ คอืเห็นว่าตนมรูีป ตนมเีวทนา ตนมสีญัญา 

ตนมีสังขาร ตนมีวิญญาณ ก็ได้อีก ๕.

เห็นขันธ์ ๕ ในตน คือเห็นรูปในตน เห็นเวทนาในตน  

เห็นสัญญาในตน เห็นสังขารในตน เห็นวิญญาณในตน ก็เป็นอีก ๕.

เห็นตนในขันธ์ ๕ คือเห็นตนในรูป เห็นตนในเวทนา เห็นตน

ในสัญญา เห็นตนในสังขาร เห็นตนในวิญญาณ ก็เป็นอีก ๕.

ห้าสี่หนก็เป็น ๒๐ จึงเรียกว่าสักกายทิฏฐิ ๒๐ ความเห็นว่า 

กายของตน ๒๐.
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สักกายทิฏฐิเป็นอุปาทานขั้นต�่า

สักกายทิฏฐินี้ที่แสดงเป็นสังโยชน์ก็แสดงว่า พระโสดาบัน 

ละสังโยชน์ ๓ ข้างต้นได้ ก็คือละ

สักกายทิฏฐิ ความเห็นว่ากายของตน

วิจิกิจฉา ความเคลือบแคลงสงสัยในพระรัตนตรัยเป็นต้น

สีลัพพตปรามาส ความลูกคล�ายึดถือศีลและวัตร.

พระโสดาบันนั้นเป็นอริยบุคคลข้ันท่ี ๑ ซ่ึงแสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่

ตกต�่า ไม่ไปเกิดในอบายคือไม่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉาน

เป็นเปรตเป็นอสุรกายต่าง ๆ และจะท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายอยู่

ในมนษุย์ในเทพซ่ึงเป็นสคุติ ๗ ชาติเป็นอย่างยิง่ กจ็ะบรรลถุงึมรรคผล

ข้ันสงูสดุ เป็นพระอรหันต์ขณีาสพสิน้ชาติสิน้ภพ. คอืจะท่องเทีย่วเวยีน

เกิดเวียนตายอยู่ต่อไปอีก ก็ท่องเท่ียวเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสุคติ

ภพท้ังหลาย และจะส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ขีณาสพภายใน ๗ ชาต ิ

เป็นอย่างมากไม่เกนิ ๗ ชาติไป. และโสดาบันบคุคลนี ้ในคร้ังพทุธกาล

ที่แสดงไว้ ก็มีคฤหัสถ์บรรลุเป็นอันมาก. และก็ยังเป็นผู้ครองเรือน  

มีภรรยา มีสามีเหมือนอย่างชาวบ้านทั้งหลาย เพราะยังมีกามราคะ 

มีปฏิฆะยังละไม่ได้.

เพราะฉะนัน้ สกักายทฏิฐทีิล่ะได้นัน้จึงไม่หมายถงึว่าละอปุาทาน

ได้ทั้งหมด.และสักกายทิฏฐินั้น หากหมายถึงอุปาทาน ก็หมายถึง

อุปาทานที่เป็นขั้นแรกหรือเป็นขั้นต�่า ซ่ึงเมื่อละได้ ก็ท�าให้ไม่ละเมิด 
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ศีล ๕ ไม่มีอกุศลมูลคือโลภโกรธหลงอย่างแรง อันเป็นเหตุให้ละเมิด

ศีล ๕ อันจะน�าให้ไปอบาย. แต่ก็ยังมีอุปาทานที่เป็นขั้นละเอียดซึ่งจะ

ต้องละต่อไป.

ละสักกายทิฏฐิได้ ก็ยังมีอัตตาตัวตนอยู่

ฉะนั้น จึงน่าคิดว่าท่านจึงใช้ค�าว่าสักกายทิฏฐิ ความเห็นว่า 

กายของตน. และแม้ว่าจะอธิบายเป็นสักกายทิฏฐิ ๒๐ คือความเห็น

ขันธ์ ๕ ว่าเป็นตน เห็นตนว่ามีขันธ์ ๕ เห็นขันธ์ ๕ ในตน เห็นตน 

ในขันธ์ ๕. และเมื่อละได้ ก็แสดงว่าละความเห็นดังกล่าวนั้นได้  

มองเห็นขันธ์ ๕ ว่าเป็นอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน หรือกล่าวอีก 

อย่างหนึ่งก็มองเห็นอัตตาตัวตนว่า มิใช่ขันธ์ ๕ ไม่มีขันธ์ ๕. เมื่อเป็น

ดั่งนี้ จึงส่องความว่ายังมีอัตตาตัวตนอยู่ แต่ว่าอัตตาตัวตนนั้นไม่ใช่

ขนัธ์ ๕ และขนัธ์ ๕ กไ็ม่ใช่อตัตาตวัตน แต่ว่าอตัตาตวัตนนัน้ยงัมอียู.่ 

เมื่อยังมีอัตตาตัวตนอยู่ แม้จะมิใช่ขันธ์ ๕ หรือขันธ์ ๕ มิใช่อัตตา 

ตวัตน เมือ่ยงัมอีตัตาตวัตนอยูท่ีล่ะเอยีดยิง่ขึน้ไปกว่านัน้ คอืทีล่ะเอยีด

ยิง่ขึน้ไปกว่าขนัธ์ ๕ จึงยงัมกีามราคะปฏฆิะเป็นต้น ซ่ึงอริยมรรคอริยผล 

ขั้นสูงขึ้นไปจึงจะละได้ขึ้นไปเป็นล�าดับ. แต่แม้เช่นนั้น เมื่อเห็นว่า 

ขนัธ์ ๕ มใิช่อตัตาตัวตนหรืออตัตาตัวตน มใิช่ขนัธ์ ๕ ดงักล่าว กท็�าให้

ละวิจิกิจฉา ละสีลัพพตปรามาสได้ และไม่บังเกิดอกุศลมูลคือโลภ 

โกรธหลงอย่างแรงที่เป็นเหตุแห่งกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตต่าง ๆ 

ก็คือมีศีล ๕ โดยธรรมดา.
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เพราะฉะนั้น พิจารณาดูตามถ้อยค�าดังกล่าวมานี้ พระโสดาบัน

ท่านละสกักายทิฏฐกิค็อืละอปุาทานในขัน้ท่ีว่าขนัธ์ ๕ มใิช่อตัตาตวัตน 

อัตตาตัวตนมิใช่ขันธ์ ๕ แต่ว่าอัตตาตัวตนยังมีอยู่ และอัตตาตัวตนที่

ท่านละได้ท่ีเป็นสักกายทิฏฐิดั่งนี้ก็เป็นข้อท่ีให้บังเกิดผลดังกล่าวแล้ว. 

เมื่อท�าความเข้าใจดั่งนี้ ก็ย่อมจะเห็นว่าท่านจึงยังครองเรือนได้ และ 

ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ได้ ถ้ายังไม่บรรลุมรรคผลที่สูงขึ้นไป 

ในภพชาติท่ีเป็นโสดาบันบุคคลนั้น แต่ก็ไม่เกิน ๗ ชาติตามท่ีท่าน 

แสดงไว้.

ละอุปาทานอย่างละเอียด  
จึงจะละอัตตาตัวตนได้หมด

และในสังโยชน์ ๑๐ นั้นเอง ที่เป็นสังโยชน์เบื้องบนที่จะพึงละ

ได้ด้วยอรหัตตมรรค อรหัตตผล มคี�าว่า มานะ กค็อืสงัโยชน์ ๑๐ นัน้.

สกักายทิฏฐ ิวจิกิจิฉา สลีพัพตปรามาส ละได้ด้วยโสดาปัตตมิรรค 

โสดาปัตติผล ละได้ก็เป็น โสดาบัน ละสังโยชน์เบื้องต�่าทั้ง ๓ นั้นได้. 

ท�า ราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบางลงมากขึ้นไปอีกได้ ก็ด้วย 

สกทาคามิมรรค สกทาคามิผล ก็เป็น สกทาคามีบุคคล.

และเมื่อละเพิ่ม กามราคะ ปฏิฆะ ได้อีก ๒ รวมเป็น ๕ ก็ด้วย

อนาคามิมรรค อนาคามิผล ก็เป็น อนาคามีบุคคล.
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ท้ัง ๕ นี้ก็เป็นสังโยชน์เบื้องต�่า. ยังมีสังโยชน์เบ้ืองสูงอีก ๕  

คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา ละได้ด้วย 

อรหัตตมรรค อรหัตตผล เป็น พระอรหันตขีณาสพ.

และมานะนี้เองท่ีกล่าวแล้วว่า อย่างละเอียดก็คืออัสมิมานะ  

ความส�าคัญหมายว่า เรามีเราเป็น ก็คือยึดถือว่าเรามีเราเป็น  

เป็นอุปาทานอย่างละเอียด. เมื่อละมานะนี้ได้ซ่ึงรวมอยู่ในสังโยชน ์

เบ้ืองสูง ๕ ข้อ ก็เป็นอันว่า ละความยึดถือว่าอัตตาตัวตนได้หมด  

จึงส�าเร็จเป็นพระอรหันตขีณาสพ.

ส่วนค�าว่า อตัตานทิุฏฐ ิความตามเห็นว่าอตัตาตวัตน และค�าว่า 

อตัตวาทปุาทาน ความยดึถอืวาทะว่าตวัตน เป็นค�ากลาง ๆ ครอบคลมุ

ได้ถึงอุปาทาน ความยึดถือทุกชั้นทั้งชั้นหยาบ ชั้นกลาง ชั้นละเอียด. 

เพราะฉะนั้น ศัพท์ธรรมะดังกล่าวนี้จึงเป็นข้อที่ควรเพ่งพินิจพิจารณา

ให้เข้าใจ. ถ้าไม่เช่นนั้นแล้ว ก็ย่อมจะมีความสงสัยเช่นสงสัยว่าละ 

สักกายทิฏฐิได้ ก็น่าจะไม่ต้องครองบ้านครองเรือน ไม่ต้องแต่งงาน

แต่งการอย่างชาวบ้าน. แต่ท�าไมละได้แล้วจงึยงัครองเรือนเป็นชาวบ้าน

อยู่ได้. แต่เมื่อมีความเข้าใจในความหมายถึงขั้นตอนของอุปาทาน 

ดังกล่าว ว่ามีอย่างหยาบอย่างละเอียด ก็ย่อมจะเข้าใจ.
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ดับอัตตวาทุปาทาน ดับอุปาทานได้ทั้งหมด

และในอุปาทาน ๔ นี้ ข้อท่ี ๔ อัตตวาทุปาทาน ความถือมั่น

หรือยึดถือวาทะว่าตนย่อมเป็นข้อส�าคัญ. เมื่อมีข้อนี้อยู ่จึงมีกาม 

อันท�าให้ยึดถือเป็นกามุปาทาน จึงมีทิฏฐิคือความเห็นท่ีผิดต่าง ๆ  

อันท�าให้ยึดถือเป็นทิฏฐุปาทาน จึงมีศีลและวัตรต่าง ๆ ที่ปฏิบัติ 

อันท�าให้ยึดถือเป็นสีลัพพตุปาทาน. เพราะเมื่อมีความยึดถือวาทะ 

ว่าตนยึดถือสมมติบัญญัติว่าตน ก็คือยึดถือที่ตั้งของสมมติบัญญัติ 

นั้น ๆ ว่าตัวเราของเราที่ยึดถือนั้น. จึงยังมีทิฏฐิคือความเห็นที่ผิด 

ตั้งแต่อย่างหยาบจนถึงอย่างละเอียด. เพราะยังมีอวิชชาคือความไม่รู้

ในสัจจะท่ีเป็นตัวความจริง อันเป็นปรมัตถสัจจะดังที่กล่าวแล้ว  

จึงมีความยึดถืออยู่ในความเห็นนั้น. ก็คือยึดถืออยู่ในความเห็นว่า 

ตัวเราของเรา ยึดอยู ่ในวาทะว่าตัวเราของเรา ยึดถืออยู ่ในท่ีต้ัง 

ของสมมติบัญญัติของวาทะว่าตัวเราของเรานั้น. คือยังเห็นว่าตัวเรา

ของเรามี เรามีเราเป็น. และเมื่อเป็นดั่งนี้ ศีลที่ปฏิบัติวัตรที่ปฏิบัติ  

จะเป็นภายในภายนอกพุทธศาสนาก็ตาม จะเป็นอย่างหยาบละเอียด

ก็ตาม จึงอดไม่ได้ที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่งเสริมสนับสนุนอัตตา 

ตัวตน คือตัวเราของเราที่ยึดถือไว้นั้นเพื่อตัวเราของเราที่ยึดถือไว้นั้น.

และศลีและวตัรทีป่ฏบัิตนิัน้ ในเบ้ืองต้นกย่็อมอาจยดึถอืศลีและ

วัตรภายนอกพุทธศาสนาต่าง ๆ. แต่เมื่อได้สดับฟังค�าสั่งสอนของ

พระพุทธเจ้า ปฏบิติัศลีสมาธิปัญญาของพระพุทธเจ้าได้ความรู้มากขึน้ 

ก็มาปฏิบัติในศีลและวัตรในพุทธศาสนา. แม้เช่นนั้นก็ยังทิ้งตนไม่ได้ 



เพราะยงัมอีตัตาตวัตนท่ียดึถอือยู.่ ยงัอาจจะไขว้เขวไปได้น้อยหรือมาก. 

แต่แม้ว่าไม่ไขว้เขวไปเลย ปฏิบัติในศีลและวัตรที่เป็นมรรคมีองค์ ๘ 

เป็นศลีเป็นสมาธิปัญญาอันถกูต้องจริง ๆ และแม้ว่าไม่มุง่มนษุย์สมบตัิ

สวรรคสมบัติ แต่ก็ยังมุ่งนิพพานสมบัติ. ก็คือเพื่อให้ตนท่ียึดถือไว้นี้ 

บรรลุถึงนิพพาน บรรลุถึงมรรคผล. เพราะฉะนั้น ก็นับว่ายังเป็น 

สีลัพพตุปาทานอยู่ แต่เป็นอย่างละเอียด. 

เพราะฉะนัน้ ท่านพระอานนท์ท่านจึงอธิบายในข้อว่า ทีต่รัสสอน

ว่าให้อาศัยตัณหาละตัณหา ก็คือผู้ท่ีปฏิบัติธรรมะด้วยปรารถนาว่า  

ไฉนหนอเราจักบรรลมุรรคผลนพิพาน ดัง่นี.้ จนกว่าทีจ่ะได้ละอตัตวา

ทปุาทานนีไ้ด้ ถอนอตัตานทุฏิฐคิวามเหน็ว่าอตัตาตัวตนได้ ละมานะท่ี

เป็นอย่างละเอียดคืออัสมิมานะ หรือว่าอัสมิมานทิฏฐิ ความส�าคัญ

หมาย ความเห็น ว่าเรามีเราเป็น ละได้หมด ละอุปาทานได้หมด ดั่งนี้ 

จึงจะละกามได้หมด ละทฏิฐทิีเ่ป็นมจิฉาทฏิฐไิด้หมดเพราะละอวชิชาได้ 

และละสีลัพพตุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในศีลและวัตรได้ทุกอย่าง 

เพราะว่าเสร็จกิจที่จะต้องปฏิบัติแล้ว. เพราะฉะนั้น อุปาทานทั้ง ๔ นี้ 

จึงควรพิจารณาให้มีความเข้าใจ. แม้จะยังละไม่ได้ ก็ให้มีความเข้าใจ. 

และต้ังใจปฏบิติัตามทีท่่านพระสารีบตุรท่านแสดงไว้ต่อไปว่า เหตเุกดิ

ของอุปาทานก็คือตัณหา. ดับอุปาทานก็คือดับตัณหา. ทางปฏิบัติ 

ให้ถึงความดับอุปาทานก็คือมรรคมีองค์ ๘.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๒๓ ธันวาคม ๒๕๒๗
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บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต.  

ในเบ้ืองต้นกข็อให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมสัการพระผูม้พีระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้ง 

พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล 

ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ได้แสดงสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ตามเถราธิบายแห่งท่าน 

พระสารีบตุรมาโดยล�าดบั. ท่านพระสารีบตุรได้แสดงอธิบายจบปัญหา

หนึ่งแล้ว ภิกษุทั้งหลายก็ได้กราบเรียนถามท่านยิ่งขึ้นไปอีก. และท่าน

ก็ได้กล่าวว่า ยังมีปริยายอื่นยิ่งขึ้นไปอีก. และก็แสดงต่อไปอีกเป็น 

ข้อ ๆ ขึ้นไป. และท่านก็ได้แสดงอธิบายตามหลักอริยสัจจ์ทั้ง ๔  

และตามหลักปฏิจจสมุปบาท ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น แสดงต่อ

จากท่ีได้แสดงอธิบายแล้ว. จึงถึงตอนท่ีท่านพระสารีบุตรได้แสดง 

อธิบายว่า สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ก็คือรู้จักตัณหา รู้จักเหตุเกิด 

แห่งตณัหา รูจั้กความดบัตัณหา รู้จักทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัตัณหา.
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รู้จักตัณหานั้น ก็คือรู้จักรูปตัณหา ตัณหาในรูป สัททตัณหา 

ตัณหาในเสียง คันธตัณหา ตัณหาในกลิ่น รสตัณหา ตัณหาในรส 

โผฏฐัพพตัณหา ตัณหาในสิ่งท่ีถูกต้อง ธรรมตัณหา คือตัณหา 

ในธรรมารมณ์ อันได้แก่เร่ือง. และท่านได้แสดงอธิบายต่อไปว่า  

รู้จักเหตุเกิดตัณหานั้น ก็คือรู้จักว่าความเกิดขึ้นแห่งตัณหา มีขึ้น 

ก็เพราะความเกิดขึ้นแห่งเวทนา. และ ได้แสดงถึงความดับตัณหาว่า 

ความดับตัณหามีขึ้นก็เพราะดับเวทนา. แสดงทางปฏิบัติให้ถึงความ 

ดับตัณหา ว่ามีมรรคมีองค์ ๘ คือมรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิ 

ความเห็นชอบเป็นต้น.

รู้จักตัณหา

จะได้แสดงอธิบายถึงข้อท่ีว่า รู้จักตัณหา คือรู้จักตัณหาใน

อายตนะภายนอกทั้ง ๖ หรือในอารมณ์ทั้ง ๖. ตัณหานั้นพระพุทธเจ้า

ได้ตรัสอธิบายไว้ เช่นในปฐมเทศนามีใจความว่า ตัณหาเป็นเหต ุ

ให้มีภพใหม่ ไปกับนันทิความเพลิน ราคะความติดใจยินดี มีความ

อภินันท์คือเพลิดเพลินยินดียิ่ง ๆ ในอารมณ์นั้น ๆ. ได้แก่

กามตัณหา ตัณหาในกาม คือรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 

ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลาย หรือว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ

และธรรมารมณ์ คือ เรื่องราวที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลาย

ภวตัณหา ตัณหาในภพ คือความเป็นนั่นเป็นนี่

วิภวตัณหา ตัณหาในวิภพ คือความไม่เป็นนั่นเป็นนี่.
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และ ตัณหา  นั้นท่านมักแปลกันว่า ความทะยานอยาก  

ความดิ้นรนของจิตใจ หรือแปลกันอย่างธรรมดาว่า ความอยาก.  

อธิบายตัณหาโดยท่ัวไปก็มักอธิบายตามพระพุทธาธิบายดังกล่าว.  

แต่ในท่ีบางแห่ง ก็ได้มีพระพุทธาธิบายว่า ตัณหาคือตัณหาใน 

อายตนะภายนอกท้ัง ๖ คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือสิ่งถูกต้อง 

และธรรมะคอืเร่ืองราว หรือว่าในอารมณ์ ๖ กค็อือายตนะภายนอก ๖ 

นั้นนั่นแหละ.

อายตนะภายในภายนอก

ศัพท์ธรรมะนั้นเรียกว่าอายตนะ ก็โดยที่เรียกคู่กับอายตนะ  

คือ อายตนะ นั้นแปลว่าท่ีต่อ หรือว่า ต่อกัน. แบ่งออกเป็นภายใน 

ก็คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และมนะคือใจ ท่ีเป็นภายนอกก็ได้แก ่

รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะสิ่งถูกต้อง และธรรมะคือเร่ืองราว.  

เมื่อจัดเป็นคู่กัน.

ตาก็คู่กับรูป คือตากับรูปนั้นต่อกัน.

หูก็คู่กับเสียง เพราะว่าหูกับเสียงนั้นก็ต่อกัน.

จมูกก็คู่กับกลิ่น เพราะจมูกกับกลิ่นนั้นก็ต่อกัน.

ลิ้นก็คู่กับรส เพราะลิ้นกับรสนั้นก็ต่อกัน.

กายก็คู่กับโผฏฐัพพะสิ่งท่ีถูกต้อง เพราะกายกับโผฏฐัพพะนั้น

ก็ต่อกัน.
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มนะคือใจก็คู่กับธรรมะคือเร่ืองราว เพราะมโนหรือมนะคือ 

ใจกับธรรมะคือเรื่องราวนั้นต่อกัน.

ฉะนั้น เมื่อต่อกันดั่งนี้ จึงเรียกว่าอายตนะ.

อารมณ์ ๖

อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอารมณ์. ค�าว่า อารมณ์ นั้นได้แก่ เรื่องที่

จิตคิด เรื่องท่ีจิตด�าริ เร่ืองท่ีจิตใจหมกมุ่นถึง ครุ่นคิดถึง อันเป็น 

ที่ตั้งของวิญญาณ. ภาษาอภิธรรมนั้นเรียกว่า อาลัมพนะ ที่แปลว่า  

เป็นเคร่ืองหน่วงของจิต และค�าว่า อารมณ์ท้ัง ๖ นี้ ก็เรียกคู่กับ  

ทวาร ที่แปลว่า ประตู ก็คือว่าอายตนะภายในอันได้แก่ ตา หู จมูก 

ลิ้น กาย และมนะคือใจนั้น นอกจากเรียกว่าอายตนะภายในแล้ว  

ยังเรียกว่าทวารท้ัง ๖ คือประตูท้ัง ๖ เช่นว่า ตาก็เรียกว่าจักขุทวาร  

คือประตูตา เป็นต้น และเมื่อเรียกตาเป็นต้นว่าทวาร ก็เรียกอายตนะ

ภายนอกท้ัง ๖ ท่ีต่อกันว่าอารมณ์ คือเรียกว่ารูปารมณ์ อารมณ์คือ 

รูป เป็นต้น. ฉะนั้น ค�าว่าทวารกับอารมณ์จึงเป็นข้อท่ีเรียกคู่กัน.  

แต่ก็หมายถึงสิ่งอันเดียวกันหรือหมวดเดียวกันกับอายตนะภายใน 

กับอายตนะภายนอกนั่นแหละ. ที่เรียกว่าทวารกับอารมณ์นั้นก็อาจมี

ปัญหาว่าเป็นประตูของอะไร. ส�าหรับอะไรที่จะเข้าไป. ก็ตอบว่าเป็น

ประตสู�าหรับท่ีอารมณ์ทัง้ ๖ นัน้จะเข้าไปนัน้เอง เข้าไปสูอ่ะไร คอืเข้าไป

สู่จิต หรือที่เรียกว่าวิญญาณ.
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ดังที่ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสแสดงไว้ว่า มีนครหนึ่ง เจ้านคร

เรียกว่า นครสาม ีเจ้านครซ่ึงได้ประทับอยูก่ลางนครและได้มทูีตเข้าไป

สู่นครทางทวารคือทางประตูแห่งนคร และได้มีพระพุทธาธิบายว่า  

นครสามีเจ้านครนั้นก็คือจิต. และก็มีอธิบายสืบเนื่องกันว่าประตูแห่ง

นครนั้นก็คือทวารทั้ง ๖. ได้แก่

จักขุทวาร ประตูตา ส�าหรับอารมณ์คือรูปเข้าไป.

โสตทวาร ประตูหู ส�าหรับอารมณ์คือเสียงเข้าไป.

ฆานทวาร ประตูจมูก ส�าหรับอารมณ์คือกลิ่นเข้าไป.

ชิวหาทวาร ประตูลิ้น ส�าหรับอารมณ์คือรสเข้าไป.

กายทวาร ประตูกาย ส�าหรับอารมณ์คือโผฏฐัพพะสิ่งที่ถูกต้อง

เข้าไป. และ

มโนทวาร ประตูใจ ส�าหรับท่ีอารมณ์คือธรรมะอันได้แก ่

เรื่องราวเข้าไป.

ก็เข้าไปสู่นครสามี. เจ้านครก็คือจิตหรือวิญญาณนี้เอง จิตหรือ

วิญญาณก็รับอารมณ์ที่เข้าไปทางทวารทั้ง ๖ นี้.

ตัณหาเกิดจากกระแสอารมณ์ผ่านทวารเข้าสู่จิต

แต่ว ่าส�าหรับจิตหรือวิญญาณสามัญนั้นยังมีอาสวกิเลส.  

เพราะฉะนั้น เมื่ออารมณ์ท้ัง ๖ ผ่านทวารทั้ง ๖ เข้าสู ่จิตใจหรือ 

วิญญาณ จึงเกิดตัณหาคือความดิ้นรนความทะยานอยาก หรือ 
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ความอยากในอารมณ์ท่ีเข้าไปนัน้. เมือ่อารมณ์คอืรูปเข้าไปกเ็กดิตณัหา

ในรูป เมื่ออารมณ์คือเสียงเข้าไป ก็เกิดตัณหาในเสียง. อารมณ์คือ 

กลิ่น คือรส คือโผฏฐัพพะ คือธรรมะเร่ืองราวเข้าไป ก็เกิดตัณหา 

ในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะและในธรรมะคือเร่ืองราวนั้น ๆ ตัณหา 

จึงบังเกิดขึ้นดั่งนี้. และตัณหาที่บังเกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง ๖ ดังที่กล่าว

มานั้น เมื่อเป็นอารมณ์ท่ีรักใคร่ปรารถนาพอใจก็เกิดเป็นกามตัณหา. 

และก็ย่อมเกิดภวตัณหา ต้องการท่ีจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอารมณ์ 

ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจนั้น คือต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ในอันท่ีจะ 

ครอบครองกามคอืสิง่ทีน่่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทัง้หลาย. แต่ถ้าหากว่า

อารมณ์เหล่านั้นไม่เป็นที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ ก็เกิดวิภวตัณหา

ความอยากทีจ่ะให้อารมณ์เหลา่นัน้สิน้ไปหมดไป. ไมต้่องการทีจ่ะเป็น

นั่นเป็นนี่ ซึ่งจะต้องมีอารมณ์ที่ไม่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจนั้น ๆ. 

ลักษณะของตัณหา

เมือ่รวมความเข้ามาแล้ว กเ็ป็นความอยากทีจ่ะดงึเข้ามาทีจ่ะน�า

เข้ามาเป็นตัวเราเป็นของเรานั้นอย่างหนึ่ง. เป็นความอยากที่จะผลัก

ออกไปให้พ้น ในสิง่ท่ีไม่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจท่ีเกลยีดชงั ไม่ต้องการ

นั้นอีกอย่างหนึ่ง. จิตใจของสามัญชน จึงมีอาการที่เรียกว่าเป็น 

ความอยากในอารมณ์ดงักล่าวมานี ้ทีจ่ะดงึเข้ามาท่ีจะเป็นตวัเราของเรา 

และท่ีจะผลกัออกไป ท่ีจะท�าลายให้หมดสิน้ไป. อาการของความอยาก

ดังกล่าวนี้ จึงมีลักษณะท่ีดิ้นรนกระสับกระส่ายกระวนกระวาย  

จิตใจเคลื่อนไหวขยับเขยื้อนไปในอารมณ์ท้ังหลายด้วยอาการต่าง ๆ 
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ดังกล่าวนั้นอยู่เสมอ. และเมื่อเป็นความอยากอย่างแรงที่มีอาการ 

ดงักล่าวท่ีจะดงึเข้ามาท่ีจะได้มาท่ีจะครอบครองเป็นตวัเราเป็นของเรา. 

ที่มีอาการดังกล่าวมานี้ เมื่อแรงก็เรียกว่าเป็นความทะยานอยาก  

ความดิ้นรนก็มีมาก ความทุรนทุรายกระสับกระส่ายก็มีมาก. แต่เมื่อ

ไม่แรงก็มีน้อย คือดิ้นรนน้อยกระสับกระส่ายน้อย กระวนกระวาย 

น้อย แต่รวมความว่า จิตใจนั้นก็ย่อมไม่อยู่สงบไม่อยู่กับท่ี แต่ว่า

เคลื่อนไหวกระสับกระส่ายดิ้นรนไปด้วยอาการดังกล่าวนั้นในอารมณ์

ทั้งหลายอยู่เร่ือยไป. และความดิ้นรนกระสับกระส่ายดังกล่าวมานี ้

ก็ไม่มีหยุด. เช่นว่าเมื่อได้สิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจได้เป็นเจ้าเข้า 

เจ้าของได้ครอบครองสิ่งนี้ก็ไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้น. สิ่งนี้ที่ได้นั้น 

คร้ันได้มาแล้ว ความอยากในสิ่งนั้นก็สงบเพราะว่าได้แล้ว แต่ว่าก็ 

ไม่สงบเพียงเท่านั้น ยังอยากได้ในสิ่งอื่นเป็นสิ่งที่ ๒ เป็นสิ่งที่ ๓  

เป็นสิ่งที่ ๔ เป็นสิ่งท่ี ๕ ต่อ ๆ ไปอีก. ต้องการท่ีจะได้ ต้องการ 

ที่จะเป็นเราของเรา ต้องการที่จะให้สิ่งที่ไม่ชอบหมดไปอยู่เรื่อยไป.

ผลของตัณหา

เพราะฉะนัน้ เมือ่พจิารณาดกูระแสของจิตอย่างละเอยีดของตน

แล้ว ก็จะเห็นว่า อันกามก็ดี อันตัวเราของเราก็ดี ย่อมบังเกิดขึ้น 

และดับไปอยู่ในอารมณ์ต่าง ๆ ติดต่อกันตลอดไป กามและตัวเรา 

ของเราบังเกิดขึ้นในสิ่งท่ี ๑ แล้วก็ดับไป กามและตัวเราของเราก็ 

บังเกิดขึ้นในสิ่งที่ ๒ แล้วก็ดับไป บังเกิดขึ้นในสิ่งที่ ๓ แล้วก็ดับไป.



เพราะฉะนั้น จึงตรัสแสดงว่า เป็นไปเพื่อภพใหม่. ภพก็คือ

ความเป็น ความเป็นเราของเรา หรือเป็นตัวเรานัน่แหละ. ใหม่อยูเ่สมอ. 

คือตัวเราของเราบังเกิดขึ้นใหม่ในสิ่งนั้น ๆ อยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด. 

ตวัเราของเราบงัเกดิขึน้ในสิง่นี.้ สงบแล้วกบั็งเกดิขึน้ในสิง่นัน้ สงบแล้ว

บงัเกดิขึน้ในสิง่โน้น. กเ็ป็นไปอยูด่งันี.้ ท้ังมคีวามตดิใจมคีวามเพลดิเพลนิ 

ทัง้มคีวามอภนินัท์บนัเทงิยนิดยีิง่ ๆ ขึน้ไปในอารมณ์นัน้ ๆ อยูเ่ร่ือยไป. 

อาการดัง่นีเ้ป็นอาการทีเ่รียกว่าตณัหา. มอียูใ่นจิตใจของสามญัชนทัว่ไป. 

และตัณหานี้ก็บังเกิดขึ้นเพราะเวทนา ดับเวทนาได้ก็ดับตัณหาได้.  

แต่ว่าจะดับได้ก็เพราะปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิ เป็นต้น.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๗
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บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต.  

ในเบ้ืองต้นกข็อให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมสัการพระผูม้พีระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้ง 

พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล 

ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ทบทวนเร่ืองตัณหา

ได้แสดงพระเถราธิบายของพระสารีบุตร ในเร่ืองสัมมาทิฏฐิ 

ความเห็นชอบถึงตอนที่ความเห็นชอบก็คือความรู้จักตัณหา รู้จักเหตุ

เกิดตัณหา รู้จักความดับตัณหา รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับตัณหา. 

และก�าลังอธิบายถึงตัณหาท่ีมีพระเถราธิบายยกเอาตัณหา ๖ ตัณหา 

ในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส ในโผฏฐัพพะสิ่งที่กายถูกต้อง และ 

ในธรรมะคือเรื่องราว. และก็ได้อธิบายถึงตัณหา ๓ ที่พระพุทธเจ้าได้

ทรงตรัสอธิบายไว้ ตั้งแต่ในปฐมเทศนา คือ กามตัณหา ภวตัณหา 
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วิภวตัณหา. และแสดงลักษณะของตัณหา อันกล่าวถึงผลของตัณหา

และสิง่ท่ีไปด้วยกนักบัตณัหากบัความเจริญของตัณหา. ผลของตัณหา

นัน้ กค็อืเพ่ือเป็นไปเพือ่ภพใหม่. สิง่ทีไ่ปด้วยกนักบัตณัหานัน้ กไ็ด้แก่ 

นันทิ ความเพลิน ราคะ ความติดใจยินดี. ความเจริญของตัณหานั้น 

ก็คือความท่ีมีความอภินันท์ ยินดียิ่ง ๆ ขึ้นไปในอารมณ์นั้น ๆ.  

ตัณหาย่อมให้ผลเป็นไปเพื่อภพใหม่ทั้งในปัจจุบันทั้งในภายหน้า และ

ก็มีนันทิความเพลิน มีราคะความติดใจยินดีไปด้วยกัน เหมือนอย่าง

เป็นสหายกัน กับมีความเจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นด้วยความยินดี

เพลิดเพลินไปในอารมณ์นั้น ๆ. กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา  

ย่อมมีลักษณะดังกล่าวมานี้.

โลกกับตัณหา

และก็พึงทราบต่อไปอีกว่า อันตัณหานั้นเป็นข้อท่ีคู ่กับโลก 

และย่อมมีอยู่ในสัตวโลกทั้งหมด. เพราะฉะนั้น จึงต้องเวียนว่าย 

ตายเกดิอยูใ่นโลก ต้องเป็นไปอยูใ่นโลก. โลกจึงมตีณัหา และสตัวโลก

จึงมีตัณหา. สิ้นตัณหาเสียเมื่อใดก็เป็น โลกุตตระ คือพ้นโลกเหนือ

โลก สัตวโลกก็ยุติความเป็นสัตวโลก มาเป็นโลกุตตระเหนือโลก.  

เพราะฉะนั้น โลกกับตัณหาจึงเป็นสิ่งที่ต้องประกอบกันอยู่. 
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ลักษณะการรับอารมณ์ของตัณหา

อนัลกัษณะท่ีแท้จริงของตัณหานัน้ กค็อืความท่ีกระเสอืกกระสน 

ไม่หยุดอยู่กับที่เคลื่อนท่ี. ฉะนั้น จึงได้มีแสดงถึงลักษณะดังกล่าว  

ของทางร่างกายก็มี. ของทางจิตใจก็มี. ของทางร่างกายนั้น ก็ม ี

แสดงถึง สัตว์ ๒ จ�าพวก คือ

สัตว์ที่เรียกว่า ตสา เคลื่อนที่ได้จ�าพวกหนึ่ง

สัตว์ที่ เรียกว่า ถาวรา  อยู ่กับที่  คือถาวรเคลื่อนที่ไม่ได้  

อีกจ�าพวกหนึ่ง.

สัตว์ท่ีเรียกว่า ตสา จ�าพวกเคลื่อนที่ได้นั้น ก็เช่นมนุษย์  

สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายท้ังบนบกและในน�้าที่เคลื่อนท่ีได้ เช่นมนุษย์ 

และสัตว์บกท้ังหลายก็เคลื่อนท่ีได้ เดินวิ่งไปโน่นไปนี่ได้. ส่วนสัตว์

จ�าพวกท่ีเคล่ือนท่ีไม่ได้อันเรียกว่า ถาวรา หรือถาวรอยู่กับที่นั้น  

ก็เช่นสัตว์น�้าบางชนิดที่เกิดติดอยู ่กับที่ เช่นหอยบางชนิด เช่น 

หอยนางรมเกิดติดอยู่กับท่ี เช่นติดอยู่กับก้อนหินในทะเล ในน�้า  

เคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้ เรียกว่า ถาวระหรือถาวรา. ได้มีแสดงไว้ใน 

เมตตสูตร

ตสา วา ถาวรา วา สตัว์ท่ีเคลือ่นท่ีได้และสตัว์ทีเ่คลือ่นทีไ่ม่ได้.

ท่ีให้แผ่เมตตาจิตออกไปในสัตว์ท้ังหมดเหล่านี้. สัตว์จ�าพวกท่ี

เรียกว่า ตสา เคลื่อนท่ีได้นั้นก็เป็นค�าเดียวกับค�าว่า ตัณหา. แต่นั่น

หมายถึงทางร่างกาย. ส่วนทางจิตใจนั้น จิตใจของปุถุชนสามัญชน  
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ก็เป็นจิตใจที่เรียกว่า ตสา คือเคลื่อนที่เพราะมีตัณหาที่ท�าให้เคลื่อนที่ 

ที่มีอาการอันเรียกกันว่าดิ้นรน กวัดแกว่ง กระสับกระส่าย. แต่ว่า 

ค�าเหล่านี้แสดงอาการที่เคลื่อนที่อย่างรุนแรง. แม้ว่าจะเคลื่อนที่อย่าง

ไม่รุนแรง ก็เป็นตัณหาเหมือนกัน คือมีอาการท่ีเคลื่อนออกไปรับ 

อารมณ์จบัอารมณ์นัน้ ๆ โดยเฉพาะกค็อืออกไปรับอารมณ์จับอารมณ์ 

๖ มีรูปารมณ์ อารมณ์ คือรูปเป็นต้น ที่มาประสบทางตาเป็นต้น.  

แต่ว่าก็จ�าเป็นที่จะต้องใช้ศัพท์ใดศัพท์หนึ่งเพื่อให้เป็นที่เข้าใจใน 

ลักษณะของ ตัณหา ดังที่กล่าวมานี้ จึงแปลกันว่า ความอยาก.  

และเมื่อมุ่งถึงลักษณะที่แรง ก็เรียกว่า ทะยานอยาก หรือแปลว่า  

ดิน้รน กวัดแกว่ง กระสบักระส่าย. แต่อนัทีจ่ริงนัน้แปลว่าความอยาก

เท่านั้นก็เพียงพอ คือเป็นความประสงค์ความต้องการยื่นออกไปจับ

หรือรับอารมณ์ดังกล่าว.

กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา

และอารมณ์ที่ออกไปรับไปจับนั้น เมื่อกล่าวเป็นกลาง ๆ ก็คือ

อารมณ์ ๖ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมะคือเรื่องราว ดังที่

กล่าวมานั้น. และเพื่อให้ชัดข้ึนว่าอารมณ์ท่ีตัณหาประสงค์ต้องการ 

หรือท่ีอยากกค็อือารมณ์ทีเ่ป็นกาม ท่ีแปลว่าน่ารักใคร่หรือเป็นทีรั่กใคร่. 

เพราะฉะนั้น เพื่อให้ชัดจึงได้เรียกว่ากามตัณหา ตัณหาในกามคือ 

อารมณ์ที่เป็นที่รักใคร่ ที่น่ารักใคร่. และยิ่งขึ้นไปกว่านี้ ก็ยังประสงค์

ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ จึงได้มีแสดงภวตัณหา ตัณหาในภพ เป็นนั่น

เป็นนี่. และที่เป็นนั่นเป็นนี่นั้น ก่อนที่จะเป็นนั่นเป็นนี่อะไรก็ต้องเป็น



165คร้ังที่ ๑๕  ความรู้จักตัณหา (ต่อ)

เราขึ้นก่อน. ตัณหาในภพนั้นจึงตั้งต้นด้วยตัณหาในความเป็นเรา คือ

ตัณหาในความที่เป็นตัวเรา. และเมื่อมีตัวเราขึ้น ก็ต้องมีความอยากที่

จะให้ตัวเรานี้เป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีก. และก็มิใช่แต่เท่านั้น เมื่อไม่ได้

ตามต้องการตามอยาก ไม่เป็นตามต้องการตามอยาก ก็ต้องการที่จะ

ให้สิ่งท่ีขัดขวางทั้งหลาย ต้องการท่ีจะให้สิ่งที่ไม่ชอบทั้งหลายสิ้นไป 

หมดไป ต้องการที่จะไม่เป็นตามที่ไม่ชอบจะเป็นไม่อยากจะเป็น  

ก็เป็นวิภวตัณหาขึ้นมา.

ความอิ่มด้วยตัณหาไม่มี

พระพุทธเจ้าทรงจ�าแนกแจกธรรม ก็ทรงจ�าแนกให้เห็นชัดว่า

อยากอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาอยากเหล่านี้ก็เป็นตัณหาทั้งนั้น.  

จนกระทั่งอยากด�ารงชีวิตอยู่นานก็เป็นตัณหา อยากตายก็เป็นตัณหา. 

อยากด�ารงชวีติอยูน่านกเ็ป็นกามตัณหาเป็นภวตณัหา. อยากตายกเ็ป็น

วิภวตัณหา. เมื่อยังเป็นสัตวโลกอยู่ก็จะต้องมีตัณหาดังท่ีกล่าวมานี้. 

แม้ว่าต้องการมรรคผลนิพพาน ความต้องการนั้นบังเกิดขึ้นว่า เมื่อไร

จะได้มรรคได้ผลได้นิพพานก็เป็นตัณหาเหมือนกัน. และแม้ว่าจะได้

อริยมรรคอริยผลเป็นพระโสดาบัน เป็นพระสกทาคาม ีเป็นพระอนาคามี 

กล็ะตณัหาหยาบ ๆ ได้ไปโดยล�าดบั แต่กย็งัมตีณัหาในมรรคผลนพิพาน

ที่ยังไม่ได้. เมื่อมีความอยากว่าเมื่อไรจะได้ ก็เป็นตัณหาเหมือนกัน 

เป็นอย่างละเอียด. ก็แปลว่ายังมีตัณหาอยู่เพราะว่ายังไม่เสร็จกิจ.  

ท่านจึงแสดงว่าให้อาศัยตัณหาละตัณหา. เพราะฉะนั้น ตัณหานั้น 

จึงเป็นสิ่งที่มีอยู่คู่กับโลก คู่กับสัตวโลกดั่งนี้. ใครจะอยากมีหรือไม่
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อยากมีก็ต้องมี ในเมื่อยังเป็นสัตวโลก. หรือว่าเป็นอริยบุคคลแล้ว 

กต็าม แต่ว่ายงัไม่ถงึมรรคผลนพิพานท่ีเป็นถงึขัน้พระอรหนัต์ กย็งัจะ

ต้องมีกันอยู่ตามช้ัน. เพราะฉะนั้น ในข้ันปฏิบัตินั้น ท่านจึงสอน 

ให้อาศัยตัณหาละตัณหา. และก็ได้มีสอนไว้ว่า สัตวโลกทั่วไปนั้นมี

จิตใจที่พร่อง ตัณหาทาสะ เป็นทาสของตัณหา. มีจิตใจท่ีพร่องนั้น  

ก็คือมีความอยากมีความต้องการ ไม่เต็มไม่อิ่ม ไม่เพียงพอ. เมื่อเป็น

ดั่งนี้ จิตใจจึงมีความกระหาย มีความอยากใคร่จะได้ใคร่จะเป็น 

ต่าง ๆ ใคร่ที่จะท�าลายล้างสิ่งที่ขัดขวางต่าง ๆ เพราะว่าพร่องไม่เต็ม

ไม่อิ่มไม่พอ. และก็ยังมีตรัสเอาไว้อีกว่า ความอิ่มด้วยตัณหาไม่มี. 

เหมือนไฟไม่อิ่มด้วยเชื้อ เอาเชื้อมาสุมเข้ามากเท่าใด ไฟก็ลุกโตขึ้น 

ก็กินเชื้อมากข้ึน. ไม่มีท่ีจะอิ่ม ไม่มีท่ีจะพอ. ยิ่งสุมไฟใส่เชื้อมากขึ้น 

ไฟก็กองโตข้ึน. ฉะนั้น เมื่อเป็นทาสของตัณหา ตัณหาสั่งให้แสวงหา

ต่าง ๆ ตามท่ีอยากตามท่ีต้องการ ได้มาเท่าไรก็ไม่พอ ต้องการ 

เพิ่มเติมขึ้นอยู่เสมอ. เพราะฉะนั้น โลกทั่วไปจึงเรียกว่าเป็นโลกที่ 

พร่องและเป็นทาสของตัณหา.

ตัณหาในทุกข์

สิ่งท้ังปวงที่ตัณหาต้องการจะได้ต้องการจะเป็น ก็รวมเรียก 

อยู่ในค�าเดียวว่า ทุกข์ คือ ทุกขอริยสัจจ์ อริยสัจจ์ข้อทุกข์ รวมอยู่ 

ในค�านี้ คือเป็น ตัณหาในทุกข์. แต่ว่าเพราะยังมองไม่เห็นว่าสิ่งท่ี 

อยากจะได้อยากจะเป็นนั้นเป็นตัวทุกข์ จึงต้องการ. เพราะฉะนั้น 

พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนชี้ให้รู้จักทุกข์ไว้เป็นข้อส�าคัญ ดังที่ตรัส 
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แสดงชี้ให้รู้จักทุกข์ไว้ในอริยสัจจะข้อท่ี ๑ คือทุกขสัจจะ ต้ังต้นแต่

สภาวทุกข์.

ชาติคือความเกิดเป็นทุกข์ ชราความแก่เป็นทุกข์ มรณะความ

ตายเป็นทุกข์โสกะความแห้งใจ ปริเทวะความรัญจวนคร�่าครวญใจ 

ทุกขะความไม่สบายกาย โทมนัสสะความไม่สบายใจ อุปายาสะความ

คบัแค้นใจเป็นทุกข์ ความประจวบกบัสิง่ท่ีไม่เป็นท่ีรักทัง้หลายเป็นทกุข์ 

ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักทั้งหลายเป็นทุกข์ ปรารถนาไม่ได้

สมหวังเป็นทุกข์.

โดยย่อ ขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ ประการเป็นทุกข์. ก็ได้แก่  

รูปขันธ์ กองรูป เวทนาขันธ์ กองเวทนา สัญญาขันธ์ กองสัญญา  

สังขารขันธ์ กองสังขาร วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ.

และนอกจากนี้ยังได้ตรัสชี้แจงให้รู้จักทุกข์ ยกเอาอายตนะธาตุ

เป็นต้นขึ้นมาชี้ ตลอดจนถึงยกเอาโลกขึ้นมาชี้ว่าเป็นทุกข์ เพราะว่า 

ที่ชื่อว่าโลกนั้นก็เป็นท้ังหมดเหล่านี้. และตัวค�าว่า โลก เองนั้นก็ 

แปลว่า สิ่งที่ช�ารุด สิ่งใดช�ารุดสิ่งนั้นชื่อว่าโลก ลุชฺชตีติ โลโก.  

ยกเอาโลกคือขันธ์ อันเรียกว่า ขันธโลก คือ อัตตภาพ ร่างกาย  

นามกาย คือขันธ์ ๕ ของทุก ๆ คนนี้เป็นตัวอย่าง. เป็นขันธโลก  

ต้องเป็นทุกข์โดยสภาพเกดิแก่ตาย. และจิตใจเองนัน้กม็โีสกะ ปริเทวะ 

เป็นต้น ต้องพลัดพรากจากสิ่งท่ีเป็นท่ีรัก ต้องประจวบกับสิ่งไม่เป็น

ทีรั่ก ปรารถนาไม่ได้สมหวงั. เพราะฉะนัน้ จึงต้องประสบสิง่ทีไ่ม่พอใจ

ไม่ชอบใจ ที่ไม่สบายใจ และสิ่งที่ไม่สบายกายอยู่เสมอ.
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ปัญหาต่าง ๆ อุปสรรคต่าง ๆ ที่บังเกิดขึ้นในทางต่าง ๆ  

ของชีวิต ก็ล้วนเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นตัวทุกข์นี้ทั้งสิ้น. คือเป็นสิ่งท่ี 

ไม่สบายกายไม่สบายใจ ท่ีไม่ชอบใจท่ีเบียดเบียน ทุกคนจึงต้อง 

พบปัญหาต่าง ๆ ต้องแก้กันอยู่ทั้งภายในท้ังภายนอก. ซ่ึงปัญหา 

ต่าง ๆ เหล่านั้นก็คือตัวทุกข์นี้เอง. แก้อย่างนี้ตกแล้วก็ต้องเกิด 

ปัญหาอย่างนั้น. แก้อย่างนั้นแล้วก็ต้องเกิดปัญหาอย่างนี้. แก้อย่างนี้

อยู่ตลอดทุกวี่ทุกวัน. ต้ังต้นแต่ต่ืนขึ้นมาก็ต้องแก้ปัญหาเกี่ยวแก ่

ปากท้องของทุก ๆ คน. เมื่อแก้ปัญหาเกี่ยวแก่ปากท้องมื้อเช้าเสร็จ 

ไปแล้ว ก็ต้องมาแก้ปัญหาเกี่ยวแก่ปากท้องมื้อกลางวันมื้อเย็นใน 

วันนี้ต่อไปอีกตลอดวัน. แล้วก็จะต้องแก้ปัญหาเกี่ยวแก่ปากท้อง 

พรุ่งนีม้ะรืนนีด้งักล่าวมานีต่้อไปอีก. ไม่ใช่ว่าแก้ปัญหาเกีย่วแก่ปากท้อง

มื้อเช้ามื้อหนึ่งได้แล้ว ก็เสร็จกันเท่านั้น ก็เกิดปัญหาขึ้นมาอีก  

หิวกระหายขึ้นมาอีก. ก็ต้องแก้ให้ดื่มให้บริโภคให้อ่ิม. นอกจากนี้ 

กต้็องมพีกัผ่อนหลบันอน. จะต้องมเีคร่ืองแก้ปัญหาเกีย่วแก่หนาวร้อน

ต่าง ๆ มีเสื้อผ้า. ต้องแก้ปัญหาเกี่ยวแก่โรคภัยไข้เจ็บ. นอกจากนี ้

เมื่อท�าการงาน ก็จะต้องแก้ปัญหาเกี่ยวแก่การงานต่าง ๆ. และต้อง 

แก้ปัญหาเกี่ยวแก่ตัณหาเองท่ีก่อข้ึน เช่นตัณหานั้นเองต้องการอยาก

ให้ท�านั่นท�านี่เพื่อท่ีจะได้นั่นได้นี่เพื่อท่ีจะเป็นนั่นเป็นนี่. คร้ันได้นั่น 

ได้นี่มา ได้เป็นนั่นเป็นนี่มา ก็เกิดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้สิ่งที่เป็นนั้น 

ซ่ึงจะต้องแก้กันไปอีก ก็เรียกว่า ตัณหาก่อปัญหา แก้แล้วตัณหา 

ก็ก่อปัญหาขึ้นอีก.
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ทรงชี้ให้รู้จักทุกข์

เพราะฉะนั้น ทุกคนจึงต้องพบกับตัวทุกข์ อย่างละเอียดบ้าง

อย่างหยาบบ้าง. แล้วก็ต้องแก้ทุกข์กันไปคราวหนึ่ง ๆ แล้วก็ต้อง 

แก้กันใหม่อีก. เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงชี้ให้รู้จักทุกข ์

อันนี้แหละเป็นข้อส�าคัญ ว่าเป็นสิ่งที่มีครอบคลุมกันอยู่ทั่วไปทั้งหมด 

และก็เนื่องมาจากตัณหานี้. เพราะฉะนั้น ตัณหานี้แม้ว่าจะจ�าแนก 

ออกไปเป็นตัณหาในอารมณ์ ๖ มีรูปเป็นต้น หรือเป็นตัณหา ๓  

อันมีลักษณะที่ให้เกิดผลเป็นภพใหม่ เป็นใหม่ ที่มีเพื่อนมิตรสหายไป

ด้วยกันอยู่ตลอดเวลาก็คือ นันทิ ความเพลิน ราคะ ความติดใจยินดี 

แล้วก็เติบโตยิ่งขึ้น ๆ ทั้งมีลักษณะที่ท�าให้พร่องไม่เต็ม ท�าให้บุคคล

หรือจิตใจนี้เป็นทาส คอยรับใช้ตัณหาอยู่ตลอดเวลา. และสิ่งทั้งปวง 

ที่ตัณหาต้องการจะได้ต้องการจะเป็นท้ังปวงนั้น ก็คือทุกข์ทั้งนั้น  

กเ็รียกว่าเป็นตณัหาในทุกข์. และท่ีเกดิใหม่ ท่ีเป็นไปเพือ่ความเกดิใหม่ 

คือภพใหม่ เป็นใหม่นั้นก็เป็นทุกข์ใหม่ เป็นทุกข์ใหม่สืบ ๆ กันขึ้นไป

นัน้เอง. แต่เพราะเหตท่ีุยงัมตีวัสหายท่ีไปด้วยกนั คอื นนัท ิความเพลนิ 

ราคะ ความติดใจยินดี จึงยังทิ้งตัวทุกข์ที่อยากที่ต้องการนั้นไม่ได้.  

ก็เรียกว่ายังเพลินยังติดใจยินดีอยู่ในตัวทุกข์. โลกก็เป็นไปกันอยู ่

ดั่งนี้และก็เป็นไปเพื่อภพใหม่. ภพก็คือ ความเป็น เป็นใหม่ ก็คือ 

เป็นทุกข์ใหม่เป็นทุกข์ใหม่กันอยู่เรื่อย ๆ ไปไม่สิ้นสุด.



ปฏิบัติโพชฌงค์เพ่ือละตัณหาละทุกข์

เพราะฉะนั้น ความที่มามีสติระลึกได้ เอาว่าระลึกได้ตามที่

พระพทุธเจ้าทรงสัง่สอนดงัท่ีน�ามาแสดงนีส่้วนหนึง่ และกหั็ดวจิยัธรรม

เลือกเฟ้นธรรม ก็ย่อมจะได้ปัญญารู้จักทุกข์ รู ้จักตัณหายิ่งขึ้น.  

ท�าให้ได้ความเพียรในอันท่ีจะปฏิบัติละตัณหาละทุกข์ยิ่งขึ้น. จะท�า 

ให้ได้ปีติความดูดดื่มในธรรม ความอ่ิมกายอิ่มใจ ได้ความสงบกาย

สงบใจ ได้สมาธิและได้ตัวอุเบกขา ความท่ีมีจิตใจสงบอยู่ในภายใน 

ได้มากขึ้นวางได้มากขึ้น เฉยได้มากข้ึน. แปลว่าลดความวุ่นวาย  

ลดความท่ียึดถือต่าง ๆ ลงไปได้. นี่แหละเป็นตัว อุเบกขา ก็เป็น 

โพชฌงค์ แล้วก็ส่งให้เป็น สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบยิ่ง ๆ ขึ้น  

ตั้งต้นแต่ความเห็นชอบในบาปบุญคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์ 

จนถึงในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ตลอดจนถึงใน 

พระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรได้ชัดเจนขึ้น.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด ตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๗
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บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต.  

ในเบ้ืองต้นกข็อให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมสัการพระผูม้พีระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้ง 

พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล 

ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

จะแสดงสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบตามพระเถราธิบายของ 

ท่านพระสารีบุตรอันมาในสัมมาทิฏฐิสูตรท่ีได้แสดงมาโดยล�าดับ.  

ภกิษุทัง้หลายเมือ่ได้ฟังท่านแสดงมาโดยล�าดบักไ็ด้กราบเรียนถามท่าน

ยิง่ขึน้ไปอกีว่า ยงัมปีริยายคอืทางแสดงอนัอืน่อยูอ่กีหรือท่ีจะท�าให้เป็น

สัมมาทิฏฐิ มีความเห็นชอบ มีความเห็นตรงท�าให้ประกอบด้วย 

ความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรม น�ามาสู ่พระสัทธรรมคือ 

พระธรรมวนิยัในศาสนานี.้ ท่านพระสารีบุตรกไ็ด้ตอบว่า กย็งัมปีริยาย

คอืทางทีพ่งึแสดงอธิบายต่อไปอกี. และท่านกจั็บแสดงต่อไปอกีจากท่ี

ได้น�ามาอธิบายแล้วว่า สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ ก็คือรู้จักเวทนา รู้จักเหตุ

เกิดเวทนา รู้จักความดับเวทนา รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเวทนา. 

เมื่อท่านแจกเป็น ๔ ดั่งนี้ ท่านก็อธิบายไปทีละข้อว่า 
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รู้จักเวทนา ก็คือรู้จักเวทนา ๖ อันได้แก่

 จักขสุมัผสัสชาเวทนา เวทนาท่ีเกดิจากจักขสุมัผัส สมัผสัทางตา

 โสตสมัผสัสชาเวทนา เวทนาทีเ่กดิจากโสตสมัผัส สมัผัสทางหู

 ฆานสมัผสัสชาเวทนา เวทนาท่ีเกดิจากฆานสมัผัส สมัผสัทางจมกู

 ชวิหาสมัผัสสชาเวทนา เวทนาทีเ่กดิจากชวิหาสมัผสั สมัผัสทางลิน้

 กายสมัผสัสชาเวทนา เวทนาทีเ่กดิจากกายสมัผัส สมัผัสทางกาย

 มโนสมัผสัสชาเวทนา เวทนาท่ีเกดิจากมโนสมัผสั สมัผสัทางใจ

รู้จักเหตุเกิดเวทนา ก็คือรู้จักว่าสัมผัสเป็นเหตุเกิดเวทนา

รู้จักความดับเวทนา ก็คือรู้จักว่าเวทนาดับเพราะดับสัมผัส

รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเวทนา ก็คือรู้จักมรรคมีองค์ ๘ 
มีสัมมาทิฏฐิ เป็นต้น.

จึงจะได้อธิบายเร่ือง เวทนา อันเป็นข้อแรกของ ๔ ข้อที่ท่าน 
พระสารีบุตรได้ยกขึ้นอธิบาย ว่าเมื่อรู ้จักก็ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิ คือ 

เห็นชอบ.

เวทนา ๓

เวทนานั้นโดยทั่วไปได้จ�าแนกไว้เป็น ๓ คือ

สุขเวทนา คือเวทนาที่เป็นสุขทางกายทางใจ

ทุกขเวทนา คือเวทนาที่เป็นทุกข์ทางกายทางใจ

อทุกขมสุขเวทนา คือเวทนาที่มิใช่ทุกข์มิใช่สุข คือเวทนาที่มิใช่

ทุกข์มิใช่สุขทางกายทางใจ.
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ฉะนั้น เวทนาจึงหมายถึงขันธ์ ๕ ข้อที่ ๒ ซ่ึงเป็นความรู ้

เสวย เป็นสุข เป็นทุกข์ หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขดังกล่าว.  

เป็นไปได้ทางกายทางใจที่ทุกคนได้ประสบอยู่เป็นประจ�า. และเวทนา

นี้นับเป็นข้อท่ี ๒ ของขันธ์ ๕ ต่อจากรูป ซ่ึงพระพุทธเจ้าได้ทรง 

แสดงขันธ์ ๕ ส�าหรับให้ยกขึ้นพิจารณาทางวิปัสสนากรรมฐานเพื่อ 

ให้รู ้แจ้งเห็นจริง ว่าอัตภาพนี้อันท่ีจริงนั้นเป็นสมมติเป็นบัญญัติ  

ซ่ึงก็นับว่าเป็นความจริงอย่างหนึ่ง เป็นความจริงโดยสมมติหรือ 

โดยบัญญัติ. แต่โดยปรมัตถ์ คือ โดยอรรถคือเนื้อความอย่างยิ่งคือ

อย่างละเอียด ก็หาใช่เป็นอัตตาตัวตนท่ีแท้จริงไม่. จึงได้ตรัสสอน 

ให้จ�าแนกอัตภาพอันเป็นท่ีตั้งของสมมติบัญญัติว่าอัตตาตัวเรานี้  

ว่าเป็นขันธ์ ๕ คือเป็นกองทั้ง ๕ มารวมกันอยู ่ ได้แก่ กองรูป  

กองเวทนา กองสัญญา กองสังขาร กองวิญญาณ.

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รวมเรียกว่านาม รูปก็เป็นรูป. 

ย่อลงจึงเป็นนามรูปดังที่ทราบกันอยู่. เพราะฉะนั้น จึงไม่มีตัวเรา 

ของเรา มีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ประกอบกันอยู่.

เวทนา ๕

เวทนาซ่ึงเป็นข้อ ๒ นั้น ตรัสแสดงไว้เป็นข้อ ๒ ก็เพราะว่า

ก�าหนดได้ง่าย. เกิดขึ้นเป็นไปทั้งทางกายทั้งทางใจ. คือเกิดขึ้นเป็นไป

ทั้งทางรูป รูปกาย และทางนามกาย คือทางใจ จึงก�าหนดได้ง่าย.  

และได้มีจ�าแนกไว้อีกนัยหนึ่งเป็นเวทนา ๕ คือ สุข ทุกข์ โสมนัส 

โทมนัส อุเบกขา. เมื่อแจกออกเป็น ๕ ดั่งนี้



คร้ังที่ ๑๖ ความรู้จักเวทนา174

สุข จึงหมายถึงสุขทางกาย

ทุกข์ จึงหมายถึงทุกข์ทางกาย

โสมนัส หมายถึงสุขทางใจ

โทมนัส หมายถึงทุกข์ทางใจ

อุเบกขา ก็หมายถึงเวทนาที่เป็นกลาง ๆ มิใช่สุขมิใช่ทุกข์  

มิใช่ทุกข์ มิใช่สุข.

เพราะฉะนั้น แม้แจกเป็น ๕ ดั่งนี้ ก็คงย่อลงเป็น ๓ นั่นเอง  

ดังกล่าวมาข้างต้น. แต่ว่าเมื่อแจกออกเป็น ๕ สุข ทุกข์ โสมนัส  

โทมนสั อเุบกขา. สขุและทุกข์กม็คีวามหมายจ�ากดัเข้ามา เฉพาะทีเ่ป็น

ไปทางกาย. โสมนสั โทมนสั กเ็ป็นไปทางใจ อเุบกขากเ็ป็นเช่นเดยีวกนั

คือเป็นกลาง ๆ มิใช่ทุกข์มิใช่สุขดังกล่าว.

เวทนา ๖ ที่เกิดจากสัมผัส

ส่วนในทีน่ีท่้านพระสารีบตุรท่านยกเอาเวทนา ๖ คอืยกเอาเวทนา 

๓ หรือเวทนา ๕ ดังกล่าวแล้วนั่นแหละแจกออก ที่เกิดจากสัมผัสคือ

ความกระทบที่ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางมนะ

คือใจ คือยกเอาสัมผัสทั้ง ๖ นี้ เป็นที่ตั้ง จึงเป็นเวทนา ๖. และ 

เมื่อแจกเป็นเวทนา ๖ ดั่งนี้แล้ว จึงได้มีอธิบายให้ละเอียดต่อไปอีกว่า

ส�าหรับเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น 

และที่เกิดจากสัมผัสทางใจ ทั้ง ๕ นี้ เป็น เวทนาทางใจ คือเป็นสุข

หรือเป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขทางใจ.
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เฉพาะข้อเวทนาที่เกิดจากกายสัมผัส สัมผัสทางกาย จึงเป็น 

เวทนาทางกาย คือเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ 

ไม่สุขทางกาย.

ฉะนัน้ในการพจิารณานัน้จึงให้ท�าความเข้าใจว่า ท่ีว่าเวทนาทีเ่กดิ

จากสัมผัสในทางท้ัง ๕ เป็นไปทางใจย่อมมีความหมายดังเช่นว่า  

เมือ่ตากบัรูปมาประจวบกนักเ็กดิความรู้รูปหรือเหน็รูป และเมือ่ตากบั

รูปและความรู้รูปคือเห็นรูปอันเรียกว่า วิญญาณ ทั้ง ๓ นี้มาประชุม

กันก็เรียกว่าสัมผัส จึงเป็นเหตุให้เกิดเวทนา. หากรูปที่เห็นเป็นที่ตั้ง

ของสขุ กใ็ห้เกดิสขุเวทนา รูปท่ีเหน็เป็นทีต่ัง้ของทุกข์ กใ็ห้เกดิทกุขเวทนา. 

รูปที่เห็นเป็นที่ตั้งของมิใช่ทุกข์มิใช่สุขหรือเป็นกลาง ๆ ก็ท�าให้เกิด 

อทุกขมสุขเวทนา หรืออุเบกขาเวทนา. เวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางหู 

ทางจมูก ทางลิ้น และทางใจก็เช่นเดียวกัน. เพราะฉะนั้น เมื่อมี 

ความอธิบายดัง่นี ้เวทนาท่ีเกดิจากสมัผัสในทางท้ัง ๕ ดงักล่าว จงึเป็น

เวทนาทางใจอย่างเดียว.

หากจะมีปัญหาว่าผงเข้าตาก็เจ็บ หรือเอาน�้าลูบตาก็เย็น ดั่งนี้ 

จะเป็นเวทนาอะไร จะเป็นจักขสุมัผสัสชาเวทนาหรืออย่างไร. กต็อบว่า

ในลักษณะดังกล่าวไม่เรียกว่า จักขุสัมผัสสชาเวทนา แต่เรียกว่า  

กายสัมผัสสชาเวทนา เวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางกาย เพราะว่าผง 

เข้าตาก็หมายถึงตาส่วนท่ีเป็นกาย ไม่ใช่หมายถึงตาส่วนที่เห็นรูป  

หมายถึงตาส่วนที่เป็นกาย จึงจัดว่าเป็นกายสัมผัสสชาเวทนา เป็นไป

ทางกาย. แม้ทางหูเป็นต้น ก็เช่นเดียวกัน. มีอะไรมากระทบหู  

หรือท่ิมต�าท่ีหู ก็เกิดความเจ็บ หรือเอาน�้าล้างน�้าลูบก็เย็นสบาย.  
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อย่างนี้ก็เป็นหูส่วนที่เป็นกายเช่นเดียวกัน ไม่ใช่เป็นหูส่วนที่เป็น 

ประสาทรับเสยีงได้ยนิเสยีง. จึงนบัว่าเป็นกายสมัผัสสชาเวทนา เวทนา

ท่ีเกิดจากสัมผัสทางกาย. เวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางกายนี้มีเป็น 

อนัมาก. ความทีไ่ด้รบัความสขุทางกายต่าง ๆ อนัเกีย่วกบัดนิฟ้าอากาศ

หรือเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกต้องต่าง ๆ อันท�าให้กายสบาย ก็นับว่าเป็นสุข 

ทางกาย. ความที่ต้องกระทบกับดินฟ้าอากาศส่วนที่เกิดทุกข์ เช่น 

ต้องตากแดดตากฝนประกอบการงาน หรือว่าต้องนั่งนาน ๆ เดิน 

นาน ๆ ยืนนาน ๆ หรือแม้นอนนาน ๆ ก็เป็นทุกข์ข้ึนมา. หรือว่า 

อาพาธป่วยไข้ต่าง ๆ เกิดความทุกข์ ก็เป็นทุกขเวทนาทางกาย  

เพราะฉะนั้น ทุกขเวทนาทางกายก็มีมาก สุขก็มีมาก และที่เป็น 

กลาง ๆ ที่ไม่ท�าให้สุขให้ทุกข์ก็นับว่าเป็นกลาง ๆ ได้ก็มีอยู่. แต่บาง

ท่านก็มีอธิบายว่า ท่ีเป็นกลาง ๆ นั้นไม่มี เพราะถ้าเป็นปกติก็นับว่า

เป็นสุข. เหมือนดังเช่นความหนาวความร้อน ความเย็น ความร้อน 

ของดินฟ้าอากาศ ท่ีร้อนไปหรือเย็นไปก็ท�าให้รู้สึกเป็นทุกข์ทางกาย. 

เมื่อมีความร้อนหรือความเย็นท่ีอ�านวยให้เกิดความรู้สึกเป็นสุขสบาย

กท็�าให้เกดิสขุเวทนาทางกาย. หรือทีแ่ม้ไม่ท�าให้เกดิความสขุชดันกัคอื

ไม่ร้อนมากไม่เย็นมากเรียกว่าเป็นปกติ ก็ไม่ท�าให้รู้สึกว่าเป็นสุข 

หรือไม่ท�าให้รู้สกึว่าเป็นทกุข์อย่างไร เป็นปกต.ิ แม้ดัง่นีก้น่็าจะเรียกว่า

เป็นกลาง ๆ ได้. แต่ท่านแสดงว่า จัดว่าเป็นสุขเหมือนกัน. แต่ว่าบาง

ท่านก็แสดงว่าท่ีมีลักษณะเป็นปกติดังกล่าวท่ีไม่ท�าให้รู้สึกว่าเป็นสุข

หรือเป็นทุกข์ ก็นับว่าเป็นกลาง ๆ ได้.
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ส่วนทางใจนั้นย่อมมีชัดท้ัง ๓ อย่าง. เมื่อสัมผัสดังกล่าวเป็น 

ที่ต้ังของสุขก็ให้เกิดสุข เป็นท่ีต้ังของทุกข์ก็ให้เกิดทุกข์. และแม้เป็น 

ที่ต้ังของสุขของทุกข์ดังกล่าว เมื่อใจวางเฉยได้ มีอุเบกขาได้ ก็เป็น

อุเบกขาไม่ทุกข์ไม่สุขทางใจ. หรือสัมผัสดังกล่าวนั้นเองท่ีไม่ท�าให้รู้

เป็นสุขหรือรู้เป็นทุกข์ชัดเจน เป็นสิ่งธรรมดาสามัญ ก็นับว่าเป็น 

เวทนาที่ไม่ทุกข์ไม่สุข. ยกตัวอย่างเช่นว่า ตากับรูปมาประจวบกัน  

หูกับเสียงมาประจวบกัน คือได้ยินอะไร ได้เห็นได้อะไร วันหนึ่ง ๆ 

มากมายนักหนา. แต่ท่ีท�าให้เป็นสุขหรือท�าให้เป็นทุกข์นั้นไม่ใช่ 

ทั้งหมด. ในส่วนที่เห็นแล้วก็แล้วไปไม่ได้ใส่ใจถึง ได้ยินแล้วก็แล้วไป

ไม่ได้ใส่ใจถึง มีอยู่เป็นอันมาก. ในลักษณะดังกล่าวนี้ มิใช่ว่าไม่เกิด

เวทนา เกิดเวทนาเหมือนกัน แต่ว่าเป็นเวทนาที่เป็นกลาง ๆ คือไม่พอ 

ที่จะให้รู้เป็นสุข ไม่พอที่จะให้รู้เป็นทุกข์ ก็เฉย ๆ. ความเฉย ๆ  

นี้ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่ง. เมื่อเป็นความรู้อย่างหนึ่งก็เป็นเวทนา 

อย่างหนึ่ง.

เวทนาเป็นที่ต้ังของ ราคะ โทสะ โมหะ

และเวทนาท่ีเป็นความรู้เฉย ๆ ดังกล่าวมานี้ มักจะมิได ้

พิจารณาถึง มักจะมิได้ค�านึงถึง. ท่านจึงแสดงว่า เวทนาดังกล่าว 

มานี้เป็นที่ตั้งของโมหะคือความหลง.

สุขเวทนา นั้นเป็นที่ตั้งของ ราคะ ความติดใจยินดี.

ทุกขเวทนา นั้นเป็นที่ตั้งของ โทสะ ความโกรธแค้นขัดเคือง.
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ส่วน เวทนาที่เป็นกลาง ๆ ดังกล่าว เป็นที่ตั้งของ โมหะ  

ความหลง.

เพราะว่าเฉย ๆ แต่กเ็ป็นเฉย ๆ ด้วยความไม่รู้ คอืมไิด้ก�าหนด

พิจารณาให้รู้ว่านี่ก็เป็นเวทนาเหมือนกัน. แต่เป็นเวทนาที่เมื่อไม่ได้

ก�าหนดเป็นเวทนาที่ไม่รู้ ไม่รู้จัก. เมื่อไม่รู้จักก็เป็นโมหะคือความหลง 

ตั้งต้นแต่หลงว่าไม่รู้จักว่าเป็นเวทนา. ส่วนสุขทุกข์นั้นเป็นที่ตั้งของ 

ราคะบ้าง เป็นที่ตั้งของโทสะบ้าง ดังกล่าว.

ทรงสอนให้ท�าสติก�าหนดพิจารณาเวทนา

เวทนานี้เป็นข้อที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ท�าสติก�าหนด  

เป็น เวทนานปัุสสนา สติก�าหนดพจิารณาเวทนา ตามรู้ตามเหน็เวทนา 

อันเป็นสติปัฏฐานข้อที่ ๒. และได้มีตรัสสอนเอาไว้ให้ก�าหนดเวทนานี้

ส�าหรับที่จะได้ดับทุกขเวทนาได้อีกด้วย. ดังที่มีเร่ืองเล่าถึงพระนาง 

สามาวดีที่ถูกไฟคลอกสิ้นพระชนม์ในปราสาท โดยท่ีมีผู้ริษยาจุดไฟ

เผาปราสาทที่พระนางได้ประทับอยู่ และปิดกั้นประตูมิให้ออกได้.  

ได้มีแสดงว่าพระนางได้เจริญเวทนาปริคคหกรรมฐาน คือกรรมฐาน 

ท่ีก�าหนดเวทนา ก�าหนดดูเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะท่ีถูกไฟเผาร่างกาย. 

และเมื่อได้ตั้งใจก�าหนดดูจริง ๆ ก็จะมีความแยกระหว่างกายกับ 

ผู ้ดูผู ้รู ้ คือผู้ท่ีก�าหนดเวทนานั้นช่ือว่าเป็นผู ้ดูผู ้รู ้ สิ่งที่ก�าหนดดู 

ก็คือกาย. และเมื่อแยกออกจากกันได้ อันหมายความว่าสติที่ก�าหนด
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ดูก�าหนดรู้นั้นมีก�าลัง เวทนาท่ีเป็นทุกข์จึงอยู่แค่กายคืออยู่ที่กาย  

มิใช่อยู ่ท่ีจิตใจ หรือมิใช่อยู ่ท่ีผู ้ก�าหนดดูก�าหนดรู้. เมื่อเป็นดั่งนี้  

จึงชื่อว่าแยกกายออกจากใจได้. เมื่อแยกกายออกจากใจได้ ใจก็ไม่

ต้องรับเป็นทุกขเวทนาทางใจ. ทุกขเวทนาก็เป็นทุกขเวทนาของกาย  

แต่ว่าไม่เป็นทุกขเวทนาของใจ. สติที่ก�าหนดดูก�าหนดรู้เวทนานี้จึง 

แยกได้ดัง่นี.้ และแม้จะได้รับทกุขเวทนาอย่างอืน่หรือแม้ได้รับสขุเวทนา

ก็ตาม เมื่อตั้งสติก�าหนดดูก�าหนดรู้ให้เป็นเวทนาปริคคหกรรมฐาน 

กรรมฐานทีก่�าหนดเวทนาอยู ่เมือ่สตทิีก่�าหนดมกี�าลงักย่็อมจะแยกได้

เช่นเดียวกัน.

ส�าหรับเวทนาท่ีเป็นทางกายนั้น เมื่อตั้งสติหัดปฏิบัติก�าหนด 

ดกู�าหนดรู้อยูบ่่อย ๆ จนมคีวามช�านาญ ย่อมอาจแยกได้ง่ายกว่าเวทนา

ทางใจ เพราะเวทนาทางใจนั้นอยู่ที่ใจเอง. แต่เวทนาทางกายนั้นอยู่ที่

กาย. ถ้าใจไม่ไปยึดไม่ไปถือ เวทนาทางกายก็อยู่แค่กายไม่เข้าถึงใจ 

แต่ท่ีเวทนาเข้าถงึใจนัน้คอืใจเป็นทุกข์ไปด้วยกบักายกเ็พราะว่ายงัแยก

กันมิได้. เวทนาปริคคหกรรมฐาน กรรมฐานที่ก�าหนดเวทนานี้แหละ 

ที่จะแยกได้ แต่ว่าจะต้องตั้งสติก�าหนดให้มีก�าลัง.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป

๑๕ มกราคม ๒๕๒๘





คร้ังที่ ๑๗
ความรู้จักผัสสะ

บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต.  

ในเบ้ืองต้นกข็อให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมสัการพระผูม้พีระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้ง 

พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล 

ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม

ได้แสดงพระเถราธบิายในสมัมาทิฏฐขิองท่านพระสารีบตุรเถระ 

ซ่ึงมีที่มาในสัมมาทิฏฐิสูตรโดยล�าดับ. ภิกษุทั้งหลายได้กราบเรียน 

ถามท่าน ท่านก็ได้ตอบ. แล้วพระภิกษุท้ังหลายก็ได้เรียนถามท่าน 

อีก ว่ายังมีปริยายคือทางแสดงอย่างอื่นอีกหรือไม่. ท่านก็ตอบว่ามี  

ซ่ึงได้กล่าวมาโดยล�าดับ. ในวันนี้ก็จะได้กล่าวตามที่ท่านตอบค�าถาม

ของพระภกิษุทัง้หลายถงึปริยายคอืทางแสดงอย่างอืน่อกีจากทีไ่ด้แสดง

อธิบายมาแล้ว. ท่านก็ได้ตอบว่า ยังมีปริยายคือทางท่ีแสดงอย่างอื่น

อีก. คือสัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ ก็ได้แก่รู้จักผัสสะ รู้จักเหตุเกิดผัสสะ 

รู้จักความดบัผสัสะ และรู้จักทางปฏบัิตใิห้ถงึความดบัผสัสะ. เมือ่ท่าน

ตั้งหัวข้อขึ้นมาเป็น ๔ ข้อดั่งนี้ ท่านก็ได้แสดงเถราธิบายแต่ละข้อว่า
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รู้จักผัสสะ ก็คือรู้จักสัมผัส ๖ อันได้แก่ จักขุสัมผัส สัมผัส 

ทางตา โสตสัมผัส สัมผัสทางหู ฆานสัมผัส สัมผัสทางจมูก  

ชวิหาสมัผสั สมัผสัทางลิน้ กายสมัผสั สมัผสัทางกาย และมโนสมัผัส 

สัมผัสทางใจ

รู้จกัเหตเุกดิแห่งผสัสะ กค็อืรู้จกัว่า ผสัสะเกดิขึน้เพราะอายตนะ 

๖ เกิดขึ้น

รู้จักความดับผัสสะ ก็คือรู้จักว่า ผัสสะดับก็เพราะอายตนะ  

๖ ดับ

รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับผัสสะ ก็คือรู้จักมรรคมีองค์ ๘  

มีสัมมาทิฏฐิ เป็นต้น.

อธิบายผัสสะหรือสัมผัส ๖

จะอธิบายสัมผัส ๖. ค�านี้เรียกว่า ผัสสะ หรือเรียกว่า สัมผัส 

มักจะแปลกันว่า ความกระทบ. ในภาษาไทยก็น�าเอาค�าว่าสัมผัสมาใช้ 

ซ่ึงใช้ในความหมายว่า กระทบหรือถกูต้อง. แต่ความหมายในทางธรรมะ 

หมายถึงผัสสะหรือสัมผัส ที่เป็นความประชุมกันของอายตนะภายใน

อายตนะภายนอกและวิญญาณ แต่ละทางในทางทั้ง ๖. กล่าวคือ

อายตนะภายในอันได้แก่ตา ภายนอกอันได้แก่รูป มาประจวบ

กัน ก็เกิด จักขุวิญญาณ ความรู้ทางตา ดังที่เรียกว่าเห็นคือเห็นรูป. 
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ทั้ง ๓ นี้ คือ ตา ๑ รูป ๑ จักขุวิญญาณ ๑ มาประชุมกัน ก็เรียกว่า

สัมผัส และเรียกว่า จักขุสัมผัส สัมผัสทางตา.

หูกับเสียงมาประจวบกัน ก็เกิดโสตวิญญาณ ความรู้ทางหูที่ 

เรียกว่าได้ยิน. และทั้ง ๓ นี้คือ หู ๑ เสียง ๑ โสตวิญญาณ ๑  

มาประชุมกัน ก็เรียกว่า โสตสัมผัส สัมผัสทางหู.

จมกูกบักลิน่มาประจวบกนั กเ็กดิฆานวญิญาณ ความรู้ทางจมกู

คือทราบกลิ่น จมูก ๑ กลิ่น ๑ ฆานวิญญาณ ๑ ประชุมกัน ก็เรียกว่า 

ฆานสัมผัส สัมผัสทางจมูก.

ลิ้นกับรสมาประจวบกัน ก็เกิดชิวหาวิญญาณ ความรู้ทางลิ้น 

คือทราบรส. ลิ้น ๑ รส ๑ ชิวหาวิญญาณ ๑ มาประชุมกัน ก็เรียกว่า 

ชิวหาสัมผัส สัมผัสทางลิ้น.

กายและโผฏฐัพพะสิ่งที่กายถูกต้องมาประจวบกัน ก็เกิดกาย

วญิญาณ ความรู้ทางกายคอืทราบสิง่ถกูต้องทางกาย. กาย ๑ โผฏฐพัพะ

สิ่งท่ีกายถูกต้อง ๑ กายวิญญาณ ๑ ประชุมกัน ก็เป็น กายสัมผัส 

สัมผัสทางกาย.

มโนคือใจ กับธรรมะคือเร่ืองราว มาประจวบกันก็เกิดมโน

วิญญาณ ความรู้ทางมโนคือใจ คือรู้เรื่องหรือคิดเรื่อง. มโนคือใจ ๑ 

ธรรมะคือเรื่องราว ๑ มโนวิญญาณ ๑ ประชุมกัน ก็เป็น มโนสัมผัส 

สัมผัสทางมโนคือใจ.

นี้คือผัสสะหรือสัมผัสทางคติธรรม.
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สัมผัสเป็นของละเอียด ก�าหนดได้ยาก

เมื่อพิจารณาดูถึงสัมผัสหรือผัสสะนี้ ก็ย่อมจะทราบว่าเป็น 

ผัสสะหรือสัมผัสทางจิตใจและเป็นของที่ละเอียด ก�าหนดได้ยาก.  

มิใช่แต่สัมผัสหรือผัสสะเท่านั้น นามธรรมท้ังหมดที่เป็นเบื้องต้น  

คือวิญญาณเอง อันได้แก่ความรู้ที่บังเกิดขึ้น เมื่ออายตนะภายใน 

อายตนะภายนอกประจวบกัน อันเป็นความรู้ของจิต ก็เป็นสิ่งที ่

ละเอยีดยิง่ไปกว่าผสัสะหรือสมัผสั. แต่ว่านามธรรมทีบั่งเกดิขึน้สบืไป

จากวิญญาณสัมผัส อันได้แก่เวทนา สัญญา สังขาร ย่อมปรากฏ 

สังเกตจับพิจารณาได้ง่ายขึ้น. ดังเวทนาท่ีเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็น 

กลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข สัญญาที่เป็นความจ�าหมาย สังขารท่ีเป็น 

ความคิดปรุงหรือปรุงคิด เป็นนามธรรมที่ชัดขึ้น ปรากฏมากขึ้น.  

เหมือนอย่างสุขหรือทุกข์ทางกายก็ตาม ทางใจก็ตาม เมื่อเกิดขึ้น 

ทุกคนก็ย่อมจะรู้หรือไม่ทุกข์ไม่สุขก็ย่อมจะรู้. สัญญาความก�าหนด 

จ�าหมาย จ�าได้จ�าไม่ได้ ทุกคนก็ย่อมจะรู้ สังขารความปรุงคิดหรือ 

คดิปรุง ทุกคนกย่็อมจะรู้ใจของตวัเองว่าคดิอย่างไร. และแม้วญิญาณ

ที่บังเกิดขึ้น เมื่ออายตนะภายในอายตนะภายนอกประจวบกันกับ 

เมือ่ท้ัง ๓ มาประชมุกนัเป็นสมัผสัอนัละเอยีดไปกว่า นามธรรมท่ีบงัเกดิ

ต่อไปคือเวทนามักจะสังเกตได้ยากจับได้ยาก ท�าความรู้ในวิญญาณ

ในสัมผัสได้ยาก. ต่อเมื่อเป็นเวทนาเป็นต้น จึงจะชัดขึ้น.
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วิถีจิตต้องด�าเนินไปตามขั้นตอน

และแม้ไม่ต้ังใจท่ีจะก�าหนด แต่ว่าตัวเวทนาเป็นต้นนั้นเองก็ 

โผล่ขึน้มาให้ทราบได้. ความโผล่ขึน้มานี ้แม้วญิญาณและสมัผัสกโ็ผล่

ขึ้นมา. ดังท่ีเมื่อตากับรูปประจวบกัน ก็เกิดความรู้รูปคือเห็นรูป 

อันเรียกว่าจักขุวิญญาณ ทุกคนก็ย่อมจะรู้ว่าได้เห็นรูป. และแม้เมื่อ 

ไม่เห็นก็ย่อมจะรู้ว่าไม่เห็น. แต่โดยมากนั้น เมื่อไม่เห็นสิ่งท่ีต้องการ 

จะไม่เห็น จึงจะรู้ว่าไม่เห็นเพราะใจจะต้ังก�าหนดอยู่คือต้ังก�าหนด 

อยู่ในเร่ืองท่ีอยากจะเห็น แต่คร้ันไม่เห็นก็รู้ว่าไม่เห็น. แต่เมื่อเห็น 

ก็ไม่ได้นึกถึงกิริยาที่เห็นอันเป็นจักขุวิญญาณ แต่ว่าไปนึกถึงสิ่งท่ี 

เห็นนั้น คือข้ามเลยไปถึงขั้นที่เป็นสังขารปรุงคิดหรือคิดปรุง และข้าม

ไปถึงที่เป็นกิเลสขึ้นมา เป็นความยินดีความยินร้ายต่าง ๆ ในรูปท่ี 

เหน็นัน้. ส่วนวถิจีติท่ีแสดงท่ีเป็นไปตามล�าดบันัน้ไม่ได้นกึถงึ. เช่นเดยีว

กบัการท่ีจะขึน้ไปสูท่ีใ่ดทีห่นึง่ซ่ึงจะต้องก้าวขึน้บนัไดไปทลีะขัน้ ทกุคน

ก็ไม่ได้ไปนึกถึงบันไดที่ก้าวขึ้นไป. มุ่งจะขึ้น และก้าวบันไดขึ้นไปกี่ขั้น

กไ็ม่ได้นกึถงึ ไม่ได้มุง่ถงึ. เพราะฉะนัน้ จึงมกัจะไม่รู้ว่าบันไดท่ีก้าวขึน้

ไปนั้นมีกี่ขั้น. วิถีจิตก็เช่นเดียวกัน ต้องเป็นไปตามล�าดับเหมือนอย่าง

ขั้นบันได. คือว่าอายตนะภายในภายนอกท่ีมาประจวบกัน ที่เหมือน

อย่างเป็นบันไดขั้นแรก คือความมาประจวบกันก็เป็นวิญญาณ  

มีจักขุวิญญาณเป็นต้น ก็เป็นบันไดขั้นที่ ๒ และทั้ง ๓ นั้นมาประชุม

กันเป็นสัมผัส ก็เป็นบันไดขั้นที่ ๓. จึงมาถึงเวทนาเป็นบันไดขั้นที่ ๔ 

สัญญาที่ ๕ สังขารที่ ๖ ซึ่งจิตนี้จะต้องด�าเนินไปตามวิถีจิตดังกล่าวนี้

ในอารมณ์ทุกข้อทุกอย่าง.



คร้ังที่ ๑๗ ความรู้จักผัสสะ186

ชนกกรรมน�าให้เกิด

อารมณ์ทุกข้อทกุอย่างทีจิ่ตคดิจะต้องผ่านบนัไดขึน้มาโดยล�าดบั

ดัง่นี.้ จิตเองกบับันไดท่ีจิตด�าเนนิผ่านขึน้มาตามล�าดบันี ้เป็นธรรมชาติ

เป็นธรรมดาของกายและจิตนี้ของทุก ๆ คน. 

จัดเป็น อพยากตธรรม ธรรมะที่เป็นกลาง ๆ ไม่ใช่กุศล  

ไม่ใช่อกุศล ไม่ใช่บาป ไม่ใช่บุญ.

เป็น วิบากขันธ์ คือเป็นขันธ์ซ่ึงได้มาแต่ก�าเนิด เร่ิมต้นเกิด 

ก่อขึ้นในครรภ์ของมารดาซ่ึงทางพระพุทธศาสนาแสดงว่าเป็นวิบาก 

คือผลของกรรมพร้อมทั้งกิเลสซึ่งได้ประกอบกระท�าไว้แล้ว.

เป็น ชนกกรรม กรรมที่น�าให้เกิดขึ้นมา. และเมื่อธาตุทั้งหลาย 

คือธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม ธาตุอากาศ เร่ิมต้นขึ้นได้ที่  

คันธัพพะ คนธรรพ์ ท่านใช้ศัพท์เรียกดั่งนี้ อันได้แก่ปฏิสนธิจิตก็มา

ปฏิสนธิตามกรรม เป็นปฏิสนธิจิต เป็นปฏิสนธิวิญญาณ. เป็นอันว่า

เร่ิมมีธาตุ ๖ ธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม ธาตุอากาศ และ 

ธาตุวิญญาณอันเรียกว่า วิญญาณธาตุ เป็นบุรุษ สตรี สัตว์ บุคคล 

ทุก ๆ คน นี้ก่อก�าเนิดเกิดขึ้นมา.

ในทางพระวินัย ได้แสดงนับว่าเร่ิมเป็นชาติคือความเกิดต้ังแต่

ปฐมจิตปฐมวญิญาณในครรภ์ของมารดาดงักล่าว. และกอ็าศยัอาหาร

เติบโตขึ้นโดยล�าดับจนถึงคลอดออกมา. ก็อาศัยอาหารเติบโตขึ้นมา

โดยล�าดับ. เป็นธาตุ ๖ เป็นกายเป็นจิต. เป็นขันธ์ อายตนะ ธาตุ.  
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เป็นขนัธ์ ๕. เป็นนามรปู อนัเป็นท่ีตัง้ของสมมตบิญัญัตว่ิาเป็นอตัภาพ 

เป็นตัวเรา เป็นเรา. นี้เป็นวิบากขันธ์ วิบากอายตนะ วิบากธาตุ  

ของชนกกรรมท่ีน�าให้มาเกิดพร้อมทั้งกิเลส. เป็นกลาง ๆ ไม่ใช่บุญ 

ไม่ใช่บาป ไม่ใช่กุศล ไม่ใช่อกุศล.

ก�าหนดรูปและนามเป็นที่ต้ังของวิปัสสนากรรมฐาน

และส�าหรับรูปกายอันเป็นท่ีอาศัยของจิต พร้อมกับมโนธาตุ  

มโนวิญญาณธาตุต่าง ๆ อนัเป็นทีต่ัง้ของนามธรรมต่าง ๆ กม็กีระบวน

ของจิตใจเป็นไปตามธรรมชาติตามธรรมดาดังท่ีกล่าวมาแล้ว.  

และส�าหรับรูปกายนั้นอันเป็นส่วนรูปคือกองรูปนั้นก็สังเกตก�าหนด 

ได้ง่าย. เป็นท่ีตั้งของวิปัสสนากรรมฐาน คือเป็นภูมิของวิปัสสนา

กรรมฐาน. และก็น่าจะเป็นท่ีวิญญาณกับสัมผัสนั้นก�าหนดได้ยาก.  

ในขันธ์ ๕ จึงได้จัดนามธรรมต่อจากรูปขันธ์ ก็มาเป็นเวทนา สัญญา 

สังขาร แล้วจึงน�าวิญญาณมาเป็นข้อท้ายเพื่อเป็นวิปัสสนาภูมิ เป็นภูมิ

ส�าหรับพิจารณาทางวิปัสสนาให้เห็นไตรลักษณ์. เมื่อก�าหนดรูปอัน 

เป็นของหยาบ แล้วก็มาเวทนาซ่ึงก็เป็นนามธรรมที่หยาบดังกล่าว  

แล้วก็มาสัญญา มาสังขาร. เมื่อมาถึงสังขาร ก็แปลว่าได้ก�าหนด 

นามธรรมถนัดข้ึน จึงมาวิญญาณเป็นข้อ ๕ ซ่ึงจะก�าหนดได้ง่ายเข้า 

คือก�าหนดตัวรู้ที่เป็นไปกับความคิดปรุงหรือความปรุงคิดต่าง ๆ.  

เพราะว่าเมื่อปรุงคิดหรือคิดปรุงไปต่าง ๆ นั้น ก็ย่อมมีตัวรู้ประกอบ

อยู่ด้วย คือรู้ว่าคิดอะไร ปรุงอะไร. แต่ว่าโดยมากนั้นผู้ที่ไม่ปฏิบัติ
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ธรรมะ มักจะไม่คิดถึงตัวรู้ท่ีประกอบกันไปอยู่กับความคิดปรุงหรือ

ความปรุงคิด เพราะไม่มุ่งคิดปรุงหรือปรุงคิด และไปติดอยู่ในกิเลส 

ยินดียินร้ายหลงงมงายอันบังเกิดขึ้นจากสิ่งที่คิดปรุงหรือปรุงคิดนั้น 

จึงมิได้มานึกถึงตัวรู้ ว่าอันท่ีจริงนั้นทุกคนคิดอะไรก็รู ้ไปด้วยว่า 

คิดอะไร. ฉะนั้น หากหัดก�าหนดดูตัวรู้ที่ไปกับตัวคิดปรุงหรือปรุงคิด 

ก็ย่อมจะจับตัวรู้ได้. และก็ย่อมจะรู้จักว่านั่นแหละเป็นวิญญาณ 

ที่ในขั้นนี้ก็เป็นมโนวิญญาณ.

หัดก�าหนดดูให้รู้จักมโนวิญญาณหรือตัวรู้

และเมื่อเป็นดั่งนี้ ก็มาหัดจับวิญญาณคือตัวรู้. เมื่ออายตนะ

ภายใน-ภายนอกมาประจวบกันดังกล่าวมาข้างต้น ซึ่งเมื่ออายตนะ 

ทั้ง ๒ มาประจวบกันแล้ว โดยปกติก็ย่อมจะเกิดตัวรู้ คือรู้รูปที่เรียก

ว่าเห็นรูป รู้เสียงท่ีเรียกว่าได้ยินเสียง. แต่ว่าจะต้องมีความเข้าใจ 

อีกอันหนึ่งว่า จิตนี้จะต้องต้ังอยู่เพื่อท่ีจะรู้ด้วย. คือเมื่อตากับรูป 

ประจวบกนั จิตนีจ้ะต้องตัง้อยูเ่พือ่ท่ีจะดรููปรู้รูป จึงจะเหน็รูป เกดิเป็น

จักขวุญิญาณ. เมือ่หกูบัเสยีงประจวบกนัจิตนีจ้ะต้องตัง้อยูท่ีจ่ะรู้เสยีง 

จึงจะเกิดโสตวิญญาณคือได้ยินเสียง. ถ้าจิตนี้ไม่ต้ัง แม้ว่าจะมีรูป 

มาอยู่เฉพาะหน้าเฉพาะตา จะมีเสียงมากระทบหูโสตประสาท แต่ก ็

ไม่เห็น ไม่ได้ยิน ถ้าจิตไม่ต้ัง. เหมือนดังท่ีก�าลังบรรยายธรรมอยู่นี ้

ท่านทั้งหลายท่ีฟังอยู่นี้ จะต้องมีจิตตั้งท่ีจะฟังด้วย จึงจะได้ยินเสียง 

ที่แสดงนี้. แต่หากว่าถ้าจิตไม่ตั้งท่ีจะฟัง คือส่งจิตไปเสียในที่อื่น  

แม้เสียงท่ีแสดงนี้จะไปกระทบโสตประสาทแต่ก็ไม่ได้ยิน. หูดับใน 
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เมื่อจิตไม่ตั้งจะฟัง. อายตนะทุกข้อย่อมเป็นดั่งนี้. ตาดับในเมื่อจิต 

ไม่ตั้งท่ีจะดู. หูดับในเมื่อจิตไม่ต้ังที่จะฟัง. จมูกดับลิ้นดับในเมื่อจิต 

ไม่ตั้งท่ีจะทราบกลิ่นทราบรส. กายดับในเมื่อจิตไม่ตั้งที่จะทราบสิ่ง 

ถูกต้อง. เพราะฉะนั้น จิตจึงต้องตั้งประกอบอยู่.

หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือมโนข้อที่ ๖ นั้นเอง ที่เป็นอายตนะ

ข้อท่ี ๖ ท่ีเรียกว่าใจ จะต้องตั้งอยู่ประกอบอยู่กับตากับหูกับจมูก 

กับลิ้นกับกายด้วยทุกเรื่องไป ตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงจะไม่ดับ. ถ้ามโน

ไม่มาประกอบอยูด้่วยแล้วกด็บั. นีเ้ป็นธรรมชาตเิป็นธรรมดา. เพราะฉะนัน้ 

เมื่ออายตนะภายในภายนอกประจวบกันก็เกิดความรู้ขึ้น. จึงอาจ 

หัดก�าหนดดูได้ ดูตัวเห็น ตัวได้ยิน คือตัวรู้นั้นเอง ที่บังเกิดขึ้นนั้น. 

แต่ถ้าหากว่าจิตนี้ต้ังก�าหนดอยู่เพียงเท่านี้คือเพียงแค่จักขุวิญญาณ 

โสตวิญญาณเป็นต้น คือเมื่อตากับรูปประจวบกัน จิตต้ังก�าหนด 

กเ็หน็รูปแล้วจิตกถ็อนไปเสยี. ถ้าเป็นดัง่นีแ้ล้ว เร่ืองนัน้กด็บัอยูแ่ค่นัน้. 

ไม่เป็นสัมผัสไม่เกิดเวทนาสัญญาสังขารอะไร. เพราะฉะนั้น หากว่า 

จิตตัง้อยูต่่อไปก�าหนดต่อไป กล่าวคอืเมือ่ตากบัรูปประจวบกนั จิตตัง้

เพื่อที่จะทราบรูปเห็นรูป ก็เกิดจักขุวิญญาณ รู้รูปเห็นรูป. จิตก็ยัง 

ตั้งอยู่ในเร่ืองนี้ต่อไป. เมื่อจิตต้ังอยู่ในเร่ืองนี้ต่อไป ก็คือจิตได้น�า 

เอาตารูปและตัวจักขุวิญญาณคือตัวรู้ตัวเห็นรูปนั้น มาประชุมกันเอง

ในจิตเป็นสัมผัส. แปลว่าเรื่องนั้นก็กระทบถึงจิตแรงขึ้น จิตไม่ปล่อย. 

และถ้าจิตไม่ปล่อย ต่อไปจึงจะเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขาร.  

แต่ถ้าจิตปล่อยอยู่แค่นี้ไปเร่ืองอื่นเสีย ก็ดับไปแค่สัมผัสเท่านั้น.  

เพราะฉะนั้น จิตที่ต้ังอยู่นี้จึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก. และจิตที่ตั้งอยู่นี้

แหละคือตัวสมาธิ ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดา.



การหัดท�าสมาธินั้นก็คือเป็นการหัดให้ตั้งอยู่ในทางท่ีดีที่ชอบ

นั่นเอง. แต่อันที่จริงตามธรรมชาติธรรมดานั้นก็ต้องมีสมาธิ คือจิตจะ

ต้องต้ังอยู่ วิถีจิตจึงจะเป็นไปได้ดังท่ีกล่าวมาแล้ว. เพราะฉะนั้น  

สัมผัสนั้นก็คือความท่ีอายตนะภายในภายนอก กับตัวเห็นรูปเป็นต้น

นั้นมารวมกัน กระทบจิตแรงขึ้น จึงย่อมจะเป็นเวทนาขึ้นมา.  

เพราะฉะนั้น หากหัดก�าหนดจริง ๆ แล้วก็ก�าหนดได้ สัมผัสจึงม ี

ลกัษณะดงัทีไ่ดแ้สดงมานี.้ จงึเป็นสมัผสั ๖ หรอืเรยีกว่าผสัสะเฉย ๆ.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๒๑ มกราคม ๒๕๒๘
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บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต.  

ในเบือ้งต้นกข็อให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมสัการพระผูม้พีระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ต้ังใจถึงพระองค์พร้อมท้ัง 

พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล 

ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ได้แสดงพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเร่ืองสัมมาทิฏฐิ 

ความเหน็ชอบมาโดยล�าดบั. เมือ่ท่านได้แสดงเถราธิบายจบไปตอนหนึง่ ๆ 

ภกิษุทัง้หลายกไ็ด้กราบเรียนถามท่านว่า จะมปีริยายคอืทางแสดงอย่าง

อื่นอีกหรือไม่ ซ่ึงท่านก็ตอบว่ามี. ในวันนี้ จึงจะได้แสดงต่อไปถึง 

ค�าตอบของท่าน สืบต่อจากที่ได้แสดงมาแล้ว. คือท่านได้แสดงว่ามี

ปริยายคือทางแสดงอย่างอื่นอีก. คือสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ 

ก็ได้แก่รู้จัก สฬายตนะ อายตนะ ๖ รู้จักเหตุเกิดแห่งอายตนะ ๖  

รู้จักความดับอายตนะ ๖ รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอายตนะ ๖. 

เมื่อท่านต้ังหัวข้อข้ึน ๔ ข้อดั่งนี้แล้ว ก็ได้แสดงอธิบายขยายความ 

ต่อไปว่า
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รู้จักสฬายตนะ อายตนะ ๖ ก็คือรู้จักอายตนะภายในทั้ง ๖  

อันได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และมนะคือใจ

รู้จักเหตุเกิดแห่งอายตนะทั้ง ๖ ก็คือรู้จักว่าเพราะนามรูปเกิด 

อายตนะทั้ง ๖ จึงเกิด อายตนะจึงเกิดเพราะเกิดนามรูป

รู้จักความดับแห่งอายตนะท้ัง ๖ กค็อืรู้จักความดบัแห่งนามรูป

รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอายตนะท้ัง ๖ ก็คือรู้จักมรรค 

มีองค์ ๘ อันได้แก่ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ เป็นต้น.

อายตนะ ๖ เป็นวิปัสสนาภูมิ

จะได้อธิบายในข้อแรกคือ อายตนะภายในทั้ง ๖ อันอายตนะนี้

เป็นส่วนของอัตตภาพนี้ ซ่ึงทางพุทธศาสนา สมเด็จพระบรมศาสดา 

ได้ทรงยกขึ้นแสดงสั่งสอนไว้เป็นอันมาก. เช่นเดียวกับขันธ์ ธาต ุ 

กล่าวคือ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ทั้ง ๓ นี้ได้ตรัสแสดงไว้มาก. และ 

โดยเฉพาะตรัสแสดงไว้โดยฐานะเป็น วปัิสสนาภูม ิคอืภมูขิองวปัิสสนา 

อันเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วิปัสสนากรรมฐาน. ผู้ปฏิบัติทางปัญญาคือ 

วปัิสสนาปัญญา ย่อมมขีนัธ์ อายตนะ และธาตุเหล่านีเ้ป็นอารมณ์ คอื

ต้องพจิารณาขนัธ์ พจิารณาอายตนะ พจิารณาธาต.ุ การเจริญวปัิสสนา

กรรมฐานจึงต้องอาศัยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เป็นอารมณ์ เปน็ภูมิคือ 

พืน้ฐานของวปัิสสนาอนัจะทิง้เสยีมไิด้. และอายตนะนีก้เ็ป็นท่ีทราบกนั

อยู่แล้วว่า มีอยู่ ๒ อย่างคู่กัน อันได้แก่อายตนะภายในกับอายตนะ

ภายนอก.
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อายตนะภายใน นั้นก็ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และมนะ 

คือใจ.

อายตนะภายนอก นั้นก็ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 

สิ่งที่กายถูกต้องและธรรมะคือเรื่องราว.

อายตนะภายในเป็นประตูของจิต

ค�าว่า อายตนะ นี้แปลว่า ที่ต่อ อันหมายความว่า อายตนะ

ภายในกับอายตนะภายนอกต่อกัน คือตากับรูปต่อกัน หูกับเสียง 

ต่อกัน จมูกกับกลิ่นต่อกัน ลิ้นกับรสต่อกัน กายกับโผฏฐัพพะสิ่ง 

ถกูต้องต่อกนั มโนคอืใจกบัธรรมะคอืเรือ่งราวต่อกนั. ฉะนัน้ จึงเรียก

ว่าอายตนะ. อีกอย่างหนึ่งต่อกับจิตใจ คือจิตนี้ย่อมรับอารมณ์คือ 

เร่ืองทั้งหลาย โดยอาศัยต่อกับอายตนะภายในกับภายนอกเหล่านี้. 

เพราะฉะนั้น จึงมีค�าเรียกอายตนะภายในทั้ง ๖ ว่า ทวาร อันแปลว่า 

ช่องทาง หรือแปลว่า ประตู อันหมายความว่า เป็นช่องทางหรือประตู

ของจิต ที่จิตออกรับอารมณ์คือเรื่อง.

อายตนะภายนอก เรียกว่าอารมณ์ ๖

อนัค�าว่าอารมณ์นัน้ได้แก่เร่ืองทีจิ่ตคดิ เร่ืองทีจิ่ตด�าริ เร่ืองทีจ่ติ

หมกมุ่นถึง ทอดถอนถึง ครุ่นคิดถึง นอนเนื่องถึง หรือว่าสิ่งที่จิตคิด 

ด�าริ หมกมุ่น นอนเนื่องถึง. อันสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นรูปโดยตรง ไม่ใช่
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เป็นเสยีงเป็นกลิน่เป็นรสเป็นโผฏฐพัพะและเป็นธรรมะคอืเร่ืองข้างนอก

โดยตรง. แต่ว่าเป็นสิ่งท่ีเรียกว่าอารมณ์. ก็แปลว่าเร่ืองอีกนั่นแหละ. 

ซ่ึงถอดออกมาจากรูปเสียงเป็นต้น เพราะเหตุว่าตัวรูปเสียงเป็นต้น 

นั้นจะเอาใส่เข้ามาในจิตไม่ได้ เช่นว่าบ้านเรือนที่อาศัยตามองเห็น  

จะเอาบ้านเรือนจริง ๆ มาใส่ลงไปในจิตไม่ได้. เสียงเป็นต้นก็เหมือน

กันจะเอามาใส่เข้าในจิตไม่ได้. สิ่งท่ีจะเข้าสู่จิตได้จึงเป็นเพียงอารมณ์

คือเร่ืองของสิ่งเหล่านั้นเท่านั้น. อาจเทียบง่าย ๆ เหมือนอย่างกล้อง

ถ่ายภาพ ถ่ายภาพของบ้านเรือนเป็นต้น ภาพของบ้านเรือนนัน้กม็าตดิ

ในกล้องถ่ายภาพ. ตัวบ้านเรือนจริง ๆ นัน้หาได้เข้าไปในกล้องถ่ายภาพ

ไม่. สิ่งที่ติดอยู่ในกล้องถ่ายภาพนั้น เป็นภาพของบ้านเรือนเป็นต้น

เหล่านั้น. ภาพก็คือภาวะความเป็นความมีคือเป็นภาวะไม่ใช่เป็น 

ตัวจริง. สิ่งที่ตาเห็นเป็นต้นนั้น ก็เช่นเดียวกันไม่ได้เข้าสู่จิตใจ. แต่ว่า

ภาพคือภาวะของสิ่งเหล่านั้นเข้าสู่จิตใจ ซึ่งเปรียบเหมือนเลนส์ส�าหรับ 

ติดภาพ. ภาพที่เข้าสู่จิตใจนั้นคืออารมณ์ท่ีแปลกันว่าเร่ือง เร่ืองท่ีจิต

คิดด�าริหมกมุ่นทอดถอนใจถึงต่าง ๆ.

ถ้าเป็นเร่ืองรูปท่ีเข้าทางทวารตา ก็เรียกว่า รูปารมณ์ อารมณ์ 

คือรูป.

ถ้าเป็นเร่ืองเสยีงทีเ่ข้าทางทวารห ูกเ็รียกว่า สทัทารมณ์ อารมณ์

คือเสียง.

ถ้าเป็นเรื่องกลิ่นก็เรียกว่า คันธารมณ์ ที่เข้าทางทวารจมูก.
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ถ้าเป็นเร่ืองรสก็เรียกว่า รสารมณ์ ท่ีเข้าทางชิวหาทวาร  

ทวารลิ้น.

ถ้าเป็นเร่ืองโผฏฐัพพะก็เรียกว่า โผฏฐัพพารมณ์ อารมณ ์

คือโผฏฐัพพะ.

ถ้าเป ็นเร่ืองธรรมะคือเร่ืองราวของสิ่งเหล่านั้นก็เรียกว่า  

ธรรมารมณ์ อารมณ์ คือเรื่องราวที่เข้าทางมโนทวาร ประตูมโนคือใจ.

เพราะฉะนั้น อายตนะภายในท้ัง ๖ จึงเรียกว่า ทวาร ๖.  

และอายตนะภายนอกจึงเรียกว่า อารมณ์ ๖. อารมณ์ ๖ กเ็ข้าทางทวาร

ทั้ง ๖. จิตก็รับอารมณ์ทั้ง ๖ นี้ทางทวารทั้ง ๖ ดังกล่าว.

ฉะนั้น เมื่อเรียกว่าทวาร ๖ อันหมายถึงอายตนะภายในทั้ง ๖ 

อายตนะภายนอกทั้ง ๖ ก็เรียกว่าอารมณ์ ๖. ทวาร ๖ กับอารมณ์ ๖ 

จึงคู่กัน. แต่เมื่อเรียกว่าอายตนะด้วยกันก็เรียกว่าอายตนะภายใน

อายตนะภายนอกเป็นคู ่กัน. ก็มี ความหมายในภาษาธรรมดั่งนี้  

เกี่ยวแก่อายตนะภายในท้ัง ๖ นี้ รวมอยู่ในอัตภาพนี้ซ่ึงถือว่าเป็น  

วิบากอายตนะ เช่นเดียวกับท่ีเรียกว่า วิบากขันธ์ คือเป็นผลของ 

ชนกกรรม กรรมที่ให้เกิดมา เช่นเดียวกับขันธ์. และนับว่าเป็น  

อพยากตธรรม ธรรมะที่เป็นกลาง ๆ ไม่ชื่อว่าเป็นกุศล ไม่ชื่อว่า 

เป็นอกุศล คือหมายความว่า ตัวอายตนะเองไม่ชื่อว่าเป็นกุศลหรือไม่

ชื่อว่าเป็นอกุศลเช่นเดียวกับขันธ์ เพราะว่าเป็นวิบากคือเป็นผล 

ของกรรมที่ให้เกิดมาดังกล่าว.
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อินทรีย์คืออายตนะ ๖

และพระพุทธเจ้าได้ทรงสัง่สอนไว้ในเร่ืองอายตนะนีเ้ป็นอนัมาก. 

ดังเช่นได้ทรงสั่งสอนให้ส�ารวมอินทรีย์ ๖ คือส�ารวมตาหูจมูกลิ้นกาย

และมนะคือใจ ก็เพราะว่าอายตนะภายในท้ัง ๖ หรือทวารท้ัง ๖  

เหล่านี้ ยังได้ชื่อว่า อินทรีย์ ที่แปลว่า เป็นใหญ่ อันหมายความว่า  

ตาเป็นใหญ่ในทางต่อกับรูป หูเป็นใหญ่ในทางต่อกับเสียง จมูกเป็น

ใหญ่ในทางต่อกับกลิ่น ลิ้นเป็นใหญ่ในทางต่อกับรส กายเป็นใหญ่ 

ในทางต่อกับโผฏฐัพพะคือสิ่งท่ีกายถูกต้อง มโนคือใจข้อที่ ๖ นี้เป็น

ใหญ่ในทางรับในทางต่อกับธรรมะคือเร่ืองราว. กับท้ังเป็นใหญ่ใน 

ทางต่อกับรูปคู่กันไปกับตา ต่อกับเสียงคู่กันไปกับหู ต่อกับกลิ่นคู่กัน

ไปกับจมูก ต่อกับรสคู่กันไปกับลิ้น ต่อกับโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กาย 

ถูกต้องคู่กันไปกับกาย. คือเป็นใหญ่ในทางต่อคู่กันไปกับอายตนะ

ภายใน ๕ ข้อข้างต้นนั้นด้วย อันหมายความว่าล�าพังตาหูจมูกลิ้นกาย

ที่เป็นตัวประสาท คือประสาทตาประสาทหู ประสาทจมูก ประสาทลิ้น 

ประสาทกาย ทั้ง ๕ นี้อย่างเดียว ต่อกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ 

ไม่ได้. ต้องมีมโนคือใจข้อที่ ๖ นี้เข้าประกอบอยู่อีกด้วยจึงจะต่อได้. 

ดังที่เคยยกตัวอย่างมาให้ฟังแล้ว. เช่นว่าในบัดนี้ก�าลังแสดงและหู 

ก็ก�าลังฟัง แต่ว่าต้องมีมโนคือใจตั้งใจที่จะฟังด้วย หูจึงจะได้ยินเสียง

ทีแ่สดงนี.้ แต่ถ้าใจไม่ตัง้ฟังค�าท่ีแสดงนี ้คอืส่งใจไปเสยีในทีอ่ืน่เมือ่ใด 

หูก็ดับเมื่อนั้น คือว่าฟังไม่ได้ยิน. ต่อเมื่อใจกลับมาต้ังอยู่ในเสียงท่ี

แสดงนี้ หูจึงจะไม่ดับฟังได้ยิน. นี่ยกตัวอย่างเพียงหู. แต่ไม่ใช่เพียงหู
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อย่างเดียวแม้ตาจมูกลิ้นและกายก็เช่นเดียวกัน. มโนคือใจข้อที่ ๖ นี้ 

จะต้องตั้งที่จะดูที่จะทราบกลิ่น ทราบรส ที่จะทราบโผฏฐัพพะคือสิ่งที่

กายถูกต้องด้วย จึงจะมองเห็น จึงจะทราบกลิ่น ทราบรส จึงจะทราบ

โผฏฐัพพะ. เพราะฉะนั้น มโนคือใจข้อที่ ๖ นี้จึงส�าคัญ ย่อมเป็นใหญ่

คู่กันไปกับอินทรีย์ ๕ ข้างต้นด้วย และเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตน  

คือในทางที่จะต่อกับธรรมะคือเรื่องราวด้วย.

ทรงสอนให้ส�ารวมอินทรีย์หรือมีสติ

พระพทุธเจ้าได้สัง่สอนให้ม ีอินทรียสังวร คอืความส�ารวมอนิทรีย์ 

ตา หู จมูก ลิ้น กาย และมนะคือใจ โดยที่เมื่อเห็นอะไรได้ยิน 

อะไรเป็นต้น ก็ไม่ยึดถือสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดหรือบางส่วนยินดียินร้าย.  

เพราะเมือ่ยดึถอื ความยนิดยีนิร้าย บาปอกศุลธรรมท้ังหลายย่อมไหล

เข้าสู่ใจหรือสู่จิต. ต่อเมื่อมีความส�ารวมอยู่ไม่ยึดถือสิ่งที่เห็นที่ได้ยิน

เป็นต้นเหล่านั้น ก็ย่อมตกอยู่แค่ตาแค่หูในภายนอกเท่านั้นไม่ไหล 

เข้าสู่จิตใจ. และความส�ารวมนี้ก็คือตัวสติ. เพราะฉะนั้น สติจึงเป็น

เหมือนอย่างนายทวารบาลคือนายประตู. เมื่อมีสติอยู่ สตินี้ก็เหมือน

อย่างเป็นนายประตูที่จะรับหรือไม่รับบุคคลที่เข้าประตู. ถ้าเป็นผู้ร้าย 

ก็ไม่รับให้เข้า ถ้าเป็นผู้ดีเป็นมิตรญาติสหายผู้ที่น�าความดีเข้ามาก็รับ.  

สตินี้เองจึงเป็นตัวอินทรียสังวร ความส�ารวมอินทรีย์ ก็เพราะว่าทวาร

ทั้ง ๖ นี้เป็นทวารทั้งของส่วนดีทั้งของส่วนไม่ดี.



คร้ังที่ ๑๘ ความรู้จักอายตนะ ๖198

อารมณ์ที่เข้ามาทางทวาร ๖ ท�าให้ตัณหาฟุ้งขึ้น

ว่าถึงส่วนไม่ดีนั้น ก็ได้แก่ ตัณหานุสัยทั้งหลาย คือกิเลสท่ี 

ดองจิตสนัดาน เช่นตัณหา ความดิน้รนทะยานอยาก ทีด่องจิตสนัดาน 

หรือตัณหานุสัยต่าง ๆ ที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นต่าง ๆ. ตัณหานุสัยเหล่านี้

ย่อมฟุง้ขึน้ ในเมือ่มอีายตนะภายนอกเข้ามากระทบกบัอายตนะภายใน. 

หรืออีกชื่อหนึ่งก็เพราะอารมณ์ต่าง ๆ ที่มาทางทวารทั้ง ๖ เหล่านั้น.

เมื่อเป็นอารมณ์อันเป็นที่ต้ังของราคะ ราคานุสัย อนุสัยคือ 

ราคะก็ฟุ้งขึ้นมาจับอารมณ์เหล่านั้น เกิดราคะ ความติดใจ นันทิ  

ความเพลิดเพลินยินดีต่าง ๆ.

เมื่ออารมณ์เหล่านั้นเป็นท่ีต้ังของปฏิฆะหรือโทสะปฏิฆะ  

ปฏิฆานุสัย ก็ฟุ ้งขึ้นมาเป็นความขัดเคืองกระทบกระท่ังหงุดหงิด 

โกรธแค้น.

เมื่ออารมณ์เหล่านั้นเป็นที่ตั้งของโมหะ ความหลง อวิชชานุสัย 

ก็ฟุ้งขึ้นมาเป็นความหลงต่าง ๆ. 

เพราะฉะนั้น เมื่อดูข้างนอกเข้ามา จึงย่อมปรากฏว่า อายตนะ

ภายในท้ัง ๖ หรือทวารทั้ง ๖ นี้มีเร่ืองอยู่เป็นอันมาก. ตาก็ต้องการ 

จะดูต่าง ๆ ในสิ่งท่ีอยากจะดู. หูก็อยากจะฟังต่าง ๆ ในสิ่งท่ีอยาก 

จะฟัง. จมูกก็อยากที่จะได้ทราบกลิ่นต่าง ๆ ที่อยากจะได้. ลิ้นก็อยาก

ที่จะได้ทราบรสต่าง ๆ ที่อยากจะทราบ. กายก็อยากที่จะถูกต้องสิ่ง 

ถูกต้องต่าง ๆ ที่อยากจะถูกต้อง. มโนคือใจก็อยากที่จะคิดเร่ือง 
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ต่าง ๆ ท่ีอยากจะคิด. ก็คืออาศัยกิเลสเหล่านี้ กองราคะโทสะโมหะ 

หรือว่ากองตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยาก เพราะว่าล้วนแต่ท�าให้ใจ

เกิดดิ้นรนทะยานไปท้ังนั้นซ่ึงเป็นลักษณะของตัณหา. เพราะฉะนั้น 

คนในโลกนี้จึงต้องพยายามท�าต่าง ๆ ท่ีจะเสนอสนองความต้องการ

ของตา ของหู ของจมูก ของลิ้น ของกาย และของมนะคือใจ.  

ยกตัวอย่างเอาเพียงตาอย่างเดียว รูปที่งดงามต่าง ๆ หรือความงาม

ต่าง ๆ ของรูปจะเป็นรูปกาย หรือว่าเป็นรูปของบ้านเรือนสิ่งต่าง ๆ  

ก็ล้วนแต่เป็นความต้องการของตา ที่ต้องการจะดูจะเห็นสิ่งที่เห็นว่า

สวยงาม. จึงต้องมีการแสวงหา มีการจัดท�า มีการตกแต่ง เพื่อที่จะให้

ถูกลูกตาของตน เพื่อที่จะให้ตนเองหรือเพื่อที่จะให้ผู้อื่น ๆ ได้เห็นว่า

งาม เป็นต้น. เพียงแต่เร่ืองของลูกตาอย่างเดียวก็ต้องวุ่นวายกันอยู่

เป็นอันมาก ยังจะเร่ืองของหูของจมูกของลิ้นของกายของใจเอง 

ซ่ึงเป็นตัวต้นอีกมากมาย. เพราะฉะนั้น จึงได้มีพระพุทธภาษิต 

ตรัสเอาไว้ ว่ามีสัตว์อยู่ ๖ จ�าพวก คือว่า 

งู ก็มุ่งที่จะเลื้อยไปสู่จอมปลวก

จระเข้ ก็วิ่งไปลงแม่น�้า

นก ก็บินไปในอากาศ

ไก่ ก็บินไปสู่บ้านที่ตัวอาศัยอยู่

สุนัขจิ้งจอก ก็วิ่งไปสู่ป่าช้าเพื่อที่จะได้กัดกินซากศพ

ลิง ก็วิ่งไปอยู่บนต้นไม้. ฉันใดก็ดี

ตา ก็มุ่งจะดูรูปต่าง ๆ เหมือนอย่างงูที่เลื้อยไปสู่จอมปลวก
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หู ก็อยากจะฟังเสียงต่าง ๆ เหมือนอย่างจระเข้ที่วิ่งไปสู่แม่น�้า

จมูก ก็อยากท่ีจะทราบกลิ่นต่าง ๆ เหมือนอย่างนกท่ีบินไป 

ในอากาศ

ลิ้น ก็อยากที่จะได้รสต่าง ๆ เหมือนอย่างไก่ที่บินไปสู่บ้าน 

ที่ตัวอาศัย

กาย ก็อยากที่จะถูกต้องสิ่งถูกต้องต่าง ๆ เหมือนอย่าง 

สุนัขจิ้งจอกวิ่งไปสู่ป่าช้าเพื่อที่จะได้กัดกินซากศพ

มโน คือใจก็วิ่งไปในเร่ืองราวต่าง ๆ เหมือนอย่างวานรหรือ 

ลิงที่วิ่งหลุกหลิกไปอยู่บนต้นไม้.

เพราะฉะนั้น จึงมีสัตว์ต่าง ๆ เหล่านี้ ๖ ชนิด วิ่งไปบ้างบินไป

บ้างเพ่นพ่านไปท้ังหมด. ในจิตใจของบุคคลก็เป็นเช่นนั้น ก็เหมือน

อย่างมสีตัว์เหล่านี ้คอืเร่ืองของตาหูจมกูลิน้กายใจนีแ่หละ ว่ิงเพ่นพ่าน

ไปอยู่. อาการที่จิตใจวิ่งเพ่นพ่านไปอยู่ดั่งนี้ ก็คืออาการท่ีเรียกว่า  

ตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากต่าง ๆ เป็นไปโดยอ�านาจของราคะ 

หรือโลภะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้างหรืออวิชชาบ้าง เป็นต้น.

ใช้สติและปัญญาก�าหนดรู้กระแสของตัณหา

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้มีความส�ารวม 

อินทรีย์. ให้มีสติพร้อมทั้งมีปัญญาก�าหนดรู้ ว่าอาการท่ีเป็นเช่นนั้น  

ก็เหมือนอย่างบุคคลท่ีตกลงไปสู่กระแสน�้า และก็พอใจเสียด้วยใน
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กระแสน�า้นัน้ ๆ พอใจทีจ่ะลอยคอทีจ่ะว่ายน�า้เล่นอยูใ่นกระแสน�า้นัน้. 

และก็ตรัสเปรียบเทียบเอาว่า กระแสน�้าท่ีคนตกลงไปนั้น หรือที่คน

กระโดดลงไปนั้น ก็คือกระแสตัณหา คือตัณหาความดิ้นรนทะยาน

อยาก. และอาการที่ชอบใจพอใจสนุกสนานเพลิดเพลินที่จะลอยคอ 

ที่จะว่ายเล่นอยู ่ในกระแสน�้านั้น ก็ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจ 

นี่แหละ ท่ีเรียกเป็นภาษาธรรมะว่า ปิยรูป สาตรูป คือเป็นสิ่งที่เป็น

ที่รัก เป็นสิ่งที่ส�าราญก็เพราะว่าตัณหานั้นก็อาศัยตาหูจมูกลิ้นกาย 

และมนะคอืใจนีเ้อง ไม่ใช่อาศยัอะไรอืน่ดงัท่ีกล่าวมาแล้ว และกพ็อใจ

เสียด้วย. ท้ังนี้ก็โดยที่ไม่รู้ว่าในกระแสน�้าคือกระแสตัณหาท่ีใช้ตาหู 

จมูกลิ้นกายและมนะคือใจส�าหรับท่ีจะวิ่งเพ่นพ่านเพลิดเพลินติดอก

ติดใจอยู่นั้น เป็นกระแสน�้าอันประกอบด้วยภัยอันตราย โดยที่เมื่อ

ปล่อยให้ลอยไปกจ็ะยิง่จมลงไปในห้วงน�า้ลกึอนัเป็นตวัสงัโยชน์ทัง้หลาย  

อันประกอบด้วยคลื่นอันเป็นตัวโทสะ โกธะ ความโกรธ อุปายาสะ 

ความคบัแค้นใจทัง้หลาย อนัประกอบด้วยวงัวนได้แก่กามคณุท้ังหลาย 

อันประกอบด้วยสัตว์ร้ายผีเสื้อน�้าท้ังหลาย อันได้แก่ความท่ีติดใจกัน

อยู่ในสิ่งอันเป็นท่ีต้ังของกามเหล่านั้น เป็นบุคคลก็ตามเป็นวัตถุสิ่ง 

ของกต็าม. เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจึงได้ตรัสเตอืน. เมือ่ได้ฟังเตือน

แล้วก็จะได้สติว่ายทวนกระแสเข้าฝั่งได้.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๒๙ มกราคม ๒๕๒๘
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บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต.  

ในเบือ้งต้นกข็อให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมสัการพระผูม้พีระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้ง 

พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล 

ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม

ได้แสดงเร่ืองสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ตามเถราธิบายของ 

ท่านพระสารีบุตรเถระ ซ่ึงภิกษุทั้งหลายได้กราบเรียนถามท่าน และ

ท่านก็ได้ตอบ. ภิกษุท้ังหลายก็ได้กราบเรียนถามท่านถึงปริยายคือ 

ทางแสดงอื่นต่อไปอีก ซ่ึงท่านก็ได้กล่าวตอบดังที่ได้แสดงอธิบายมา

โดยล�าดับ จนถึงข้อท่ีจะแสดงในวันนี้ ซ่ึงท่านได้แสดงตอบแก่ภิกษุ 

ทั้งหลายว่า ยังมีปริยายคือทางแสดงอย่างอื่นอีก คือสัมมาทิฏฐิ  

ความเห็นชอบ ก็ได้แก่รู้จักนามรูป รู้จักเหตุเกิดแห่งนามรูป รู้จัก 

ความดับนามรูป รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับนามรูป. และท่านก็ได้

แสดงอธิบายแต่ละข้อตั้งแต่ข้อหนึ่งว่า 
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รู้จักนามรูป ก็คือ 

 รู้จักนาม อันได้แก่ เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ

 รู้จักรูป กค็อืรู้จักมหาภตูรูปท้ัง ๔ และอุปาทายรูป รูปอาศยั

แห่งมหาภูตรูปทั้ง ๔ นั้น

รู ้จักเหตุเกิดแห่งนามรูป ก็คือรู้จักว่า เพราะวิญญาณเกิด  

นามรูปจึงเกิด

รู้จักความดับนามรูป ก็คือรู้จักว่า เพราะวิญญาณดับนามรูป 

จึงดับ

รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับนามรูป ก็คือรู้จักมรรคมีองค์ ๘ 

มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นต้น.

รู้จักนามรูปหรือขันธ์ ๕

จะได้แสดงอธิบายในข้อ ๑ รู้จักนามรูป. รู้จักนาม ก็คือรู้จัก

เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ. นาม นี้ที่คู่กับ รูป อันเรียก

ว่า นามรูป เป็นศัพท์ธรรมะท่ีผู้ศึกษาธรรมะย่อมได้ทราบกันอยู่และ

ได้ฟังกันอยู ่ในเทศนาทั้งหลายเป็นอันมาก และโดยทั่วไปก็เป็น 

ค�าย่อมาจากขันธ์ ๕. อันขันธ์ ๕ ก็คือกองหรือประชุมทั้ง ๕ อันได้แก่ 

รูปขันธ์ กองรูป เวทนาขันธ์ กองเวทนา สัญญาขันธ์ กองสัญญา  

สังขารขันธ์ กองสังขาร วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ.
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พระพุทธเจ้าได้แสดงถึงขันธ์ ๕ ต้ังแต่ในปฐมเทศนา ซ่ึงเป็น

เทศนาครัง้แรกของพระองค์ซ่ึงได้ตรัสโปรดพระปัญจวคัคย์ี. ทรงแสดง

ขันธ์ ๕ ไว้ในข้อทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์. ซ่ึงได้ตรัสแสดง 

ทุกขสัจจะไว้ เร่ิมแต่ชาติทุกข์ ทุกข์คือชาติความเกิดเป็นต้น. และ 

ได้ทรงแสดงอธิบายชี้สิ่งที่เป็นทุกข์ไปแต่ละข้อ ๆ จนถึงตรัสสรุป 

โดยย่อ ว่าขันธ์เป็นท่ียึดถือท้ัง ๕ ประการก็คือ รูป เวทนา สัญญา 

สังขาร วิญญาณ. แต่ว่าในปฐมเทศนานั้น ได้ตรัสยกขึ้นแสดงชี้ว่า  

ขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ ประการเป็นทุกข์.

ขันธ์ ๕ เป็นที่ต้ังของวิปัสสนากรรมฐาน

มาถึงเทศนาคร้ังท่ี ๒ จึงได้ตรัสยกเอาขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ 

ประการนี้มาตรัสอธิบายว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  

เป็นอนัตตามิใช่ตัวตน เพราะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้.  

และก็ได้ตรัสแสดงอธิบายทางไตรลักษณ์ด้วยวิธีที่ได้ตรัสถาม 

พระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ว่า ขันธ์ ๕ ดังกล่าวเที่ยงหรือไม่เที่ยง. ท่านทั้ง 

๕ ก็กราบทูลตอบว่าไม่เท่ียง. ก็ได้ตรัสถามต่อไปว่า ก็สิ่งใดไม่เที่ยง 

สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข. ก็กราบทูลว่าเป็นทุกข์. จึงได้ตรัสถาม 

ต่อไปว่าก็สิ่งใดไม่เท่ียงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา  

ควรหรือที่จะเห็นยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นของเราว่าเราเป็นสิ่งนั้น ว่าสิ่งนั้น

เป็นอัตตาตัวตนของเรา. ท่านท้ัง ๕ ก็ได้กราบทูลว่าไม่ควรท่ีจะเห็น

ยึดถืออย่างนั้น. พระพุทธองค์จึงได้ตรัสอธิบายเป็นข้อ ๆ ไปว่า
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ขันธ์ทั้ง ๕ เหล่านี้ ที่เป็นอดีตล่วงไปแล้ว  

ท่ีเป็นอนาคตยังไม่มาถึง ทั้งที่เป็นปัจจุบัน ที่เป็น

ภายใน ที่เป็นภายนอก ที่หยาบที่ละเอียด ที่เลว 

ที่ประณีต ท่ีไกลหรือท่ีอยู่ใกล้ ท้ังหมด ล้วนควร

พิจารณาให้เห็นด้วย สัมมัปปัญญา คือปัญญาชอบ

ตามเป็นจริง ว่าไม่ใช่ของเรา เราไม่ใช่เป็นขันธ์ ๕  

ขันธ์ ๕ ไม่ใช่เป็นอัตตาตัวตนของเรา.

อริยสาวกได้สดับแล้วอย่างนี้ย่อมได้ นิพพิทา คือความหน่าย

ในขันธ์ ๕. เมื่อได้ความหน่ายก็สิ้นความติดใจยินดี. เมื่อสิ้นความ 

ติดใจยินดี จิตก็วิมุตติ หลุดพ้นจากอาสวะคือกิเลสที่ดองจิตสันดาน 

ทั้งหลาย. ขันธ์ ๕ จึงเป็นข้อที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงถึงตั้งแต่ 

ในปฐมเทศนา เทศน์คร้ังแรก. และมาตรัสอธิบายโดยไตรลักษณ์ 

ในเทศนาครั้งที่ ๒ แก่พระเบญจวัคคีย์ทั้ง ๕. ท่านทั้ง ๕ เมื่อได้ฟัง

เทศนาครั้งที่ ๒ จบแล้ว ท่านแสดงไว้ว่า จิตของท่านทั้ง ๕ ก็พ้นจาก

อาสวะกิเลสที่ดองจิตสันดานทั้งหลาย.

เพราะฉะนั้น ขันธ์ ๕ จึงเป็นข้อที่ผู้ศึกษาปฏิบัติพุทธศาสนา  

พึงศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ. และท่านก็ย่อขันธ์ ๕ นี้เป็น ๒ คือ

รูปก็เป็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นนาม. แต่เรียกกลับ

กันว่านามรูป. เพราะฉะนั้น ขันธ์ ๕ กับนามรูปนี้จึงเป็นหลักเป็น 

ภูมิเป็นกรรมฐาน ส�าหรับพิจารณาปฏิบัติทางปัญญาหรือทางวิปัสสนา 

และก็ควรที่จะได้ท�าความเข้าใจว่าท�าไมจึงเรียกว่านามรูป. ส�าหรับ 

รูปนั้นก็คงเรียกว่ารูปตามเดิม แต่ส�าหรับเวทนา สัญญา สังขาร  

วิญญาณ ท�าไมจึงเรียกว่านาม.
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นามคือชื่อของภาวะอาการทางกายและใจ

อันค�าว่า นาม นี้ใช้เรียกกันหมายถึงว่าเป็น ชื่อ เช่น ผู้ท่ีม ี

ชื่ออย่างนี้ ๆ ก็เรียกว่ามีนามอย่างนี้ ๆ. เพราะฉะนั้น จึงใช้ท�า 

ความเข้าใจกันง่าย ๆ ว่าท่ีเรียกว่านามนั้นก็คือมีแต่ช่ือส�าหรับเรียก  

คือสักแต่ว่ามีแต่ชื่อ แต่ไม่มีรูปร่างหน้าตาท่ีจะให้มองเห็นได้ด้วยตา 

หรือได้ยินได้ด้วยหู หรือท่ีจะทราบได้ด้วยกลิ่นด้วยรสด้วยการ 

ถูกต้องทางกาย. ตรงกันข้ามกับรูปซึ่งเป็นวัตถุอันจะพึงเห็นได้ด้วยตา

เป็นต้น ดังกล่าว. แต่ว่าเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นั้นไม่มี 

รูปร่างหน้าตาที่จะเห็นได้ด้วยตาเป็นต้นดังกล่าว มีแต่นามท่ีเป็น 

ชื่อส�าหรับเรียกเท่านั้น แต่โดยอธิบายนี้ ก็ใช้เป็นอธิบายส�าหรับท�า 

ความเข้าใจรูปธรรมนามธรรมที่พูดกัน. คือ

รูปธรรม ก็มีรูปร่างที่จะเห็นได้ด้วยตาเป็นต้น

นามธรรม นั้นก็ไม่มีรูปร่าง มีแต่ชื่อเรียกเท่านั้น.

นี้เป็นทางอธิบายที่เข้าใจกันทั่ว ๆ ไป. แต่ว่าถ้าอธิบายเพียง 

เท่านี้ก็ยังไม่เข้าใจอีกเหมือนกันว่าที่เป็นชื่อส�าหรับเรียกเท่านั้นไม่มีรูป

ร่างมีแต่นามหรือช่ือแต่ว่าเป็นนามของอะไร. ในข้อนี้จึงต้องท�า 

ความเข้าใจต่อไป ว่าเป็นนามของภาวะอาการท่ีบังเกิดขึ้นทางร่างกาย

ทางจิตใจ. ภาวะอาการที่บังเกิดขึ้นดังกล่าวไม่มีรูปร่าง ดังเช่นเวทนา 

ความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ที่บังเกิดขึ้น 

ทางกายก็ดี ทางจิตใจก็ดี เป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างมีอาการมีภาวะที่เป็นสุข
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เป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข เหมือนอย่างเมื่อถูกแดด 

ก็ร้อนเป็นทุกข์ เมื่อได้รับลมก็เย็นเป็นสุข. อาการท่ีเป็นสุขเป็นทุกข์ 

ทางร่างกายนีไ้ม่มรูีปร่างแต่ว่ามภีาวะมอีาการ. ทางจิตใจกเ็ช่นเดยีวกนั 

สัญญาความจ�าได้หมายรู้ต่าง ๆ จ�ารูปจ�าเสียงเป็นต้น ก็เป็นอาการ 

หรือเป็นภาวะทางจิตใจ. สังขารความคิดปรุงหรือความปรุงคิด 

ก็เป็นภาวะอาการทางจิตใจ. วิญญาณความรู้รูปทางตาท่ีเรียกว่าเห็น  

รู้เสียงทางหูท่ีเรียกว่าได้ยิน รู้กลิ่นทางจมูก รู้รสทางลิ้น รู้สิ่งถูกต้อง

ทางกาย ที่เรียกว่าทราบกลิ่น ทราบรส ทราบโผฏฐัพพะ รู้เร่ืองราว 

ทางใจท่ีคิดที่รู้ต่าง ๆ ท่ีเรียกว่ารู้เรื่อง ก็เป็นภาวะอาการทางจิตใจ. 

เพราะฉะนั้นนามจึงเป็นช่ือของอาการหรือภาวะทางจิตใจและร่างกาย

ดังกล่าว.

นามเป็นอาการของจิตที่น้อมออกรู้อารมณ์

ก็เป็นอันว่าได้ท�าความเข้าใจถึงเรื่องนามธรรมทั้ง ๔ นี้ ก็เข้าไป

ถึงตัวนามธรรมทั้ง ๔ นี้ . แต่ก็ควรจะทราบให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่า  

ภาวะอาการของจิตใจทั้ง ๔ ดังกล่าวมานี้เป็นไปอย่างไร และค�าว่า 

นามจะมีความหมายท่ียิ่งไปกว่าชื่อดังท่ีกล่าวมาแล้วหรือไม่. ในข้อนี ้

ก็ตอบได้ว่า ยังมีความหมายท่ียิ่งไปกว่าเพียงค�าว่าชื่อดังกล่าว.  

คือค�าว่า นาม นี้ตามรูปศัพท์ก็เป็นอันเดียวกันกับค�าว่า นมะ หรือ  

นโม ท่ีเราท้ังหลายสวดกันอยู่ สวดน�าในการสวดมนต์ไหว้พระ.  

และสวดน�าว่าน�าการที่จะกล่าวถึงสรณคมน์และศีล คือ
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

ท่ีแปลว่า ขอนอบน้อมพระผู้มพีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า

พระองค์นั้น.

ค�าว่า นาม ก็มีมูลศัพท์เป็นอันเดียวกัน คือแปลว่า น้อม.  

แต่ว่ามีความหมายว่าเป็นอาการของจิตใจที่น้อมออกไปรู้อารมณ์คือ

เร่ืองท้ังหลาย. คือว่าจิตใจนี้เมื่อแสดงตามอภิธรรม เมื่อไม่มีอารมณ์

ย่อมเป็น ภวังคจิต จิตที่อยู่ในภวังค์. ตามศัพท์ก็แปลว่าองค์ของภพ 

ซ่ึงท่านเปรียบเหมือนอย่างน�้าในทะเลมหาสมุทรที่สงบอยู่ในขณะที่ 

ยงัไม่มลีมไม่มคีลืน่คอืเมือ่ไม่มลีมน�า้กไ็ม่มคีลืน่ สงบเรียบอยู.่ จิตโดย

ปกติเมื่อยังไม่มีอารมณ์ก็เป็นภวังคจิต. แต่เมื่อมีอารมณ์มากระทบ

ทวารคอืประตทูัง้ ๖ ดงัทีไ่ด้เคยอธิบายแล้ว มอีารมณ์มากระทบประตู

ตาหูจมกูลิน้กาย และกระทบมโนทวารคอืประตใูจ จิตจึงออกจากภวงัค์

น้อมออกรับอารมณ์.

อาการท่ีจิตน้อมออกรับอารมณ์นี้ ก็รับด้วยวิธีรู้คือรู้อารมณ์  

ซ่ึงทีแรกก็รู้ในเมื่ออายตนะภายในอายตนะภายนอกมาประจวบกัน.  

ก็รู ้รูปท่ีเรียกว่าเห็นรูป รู้เสียงที่เรียกว่าได้ยินเสียง รู ้กลิ่น รู ้รส  

รู้โผฏฐัพพะ ที่เรียกว่าทราบกลิ่นทราบรส ทราบโผฏฐัพพะ รู้ธรรมะ

คือเรื่องราวที่เรียกว่ารู้เรื่องราว. ก็ตั้งศัพท์เรียกว่า วิญญาณ.

และเมื่ออายตนะภายนอกภายในกับวิญญาณทั้ง ๓ นี้ประชุม

กัน ก็เป็นความรู้ที่แรงขึ้นเรียกว่า สัมผัส.
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เมื่อเป็นสัมผัสความรู้ก็แรงขึ้น เป็นรู ้เป็นสุข รู ้เป็นทุกข์  

รู้เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ ไม่สุข ที่เรียกว่า เวทนา.

แล้วก็รู้จ�าที่เรียกว่า สัญญา.

แล้วก็รู้คิดปรุงหรือปรุงคิดต่าง ๆ ที่เรียกว่า สังขาร.

แล้วจิตก็ตกภวังค์ กลับไปสู่ภาวะที่เป็นพื้น. ครั้นเมื่อมีอารมณ์

มากระทบทวารทั้ง ๖ นี้อีก จิตก็ออกจากภวังค์มารับอารมณ์ ด้วยวิธี

ท่ีรู ้ดังกล่าวนี้ เป็นอารมณ์ ๆ ไป. แต่ว่าเพราะเป็นสิ่งที่ละเอียด 

และรวดเร็วมาก จึงยากท่ีจะรู ้แยกได้. อันนี้ เป ็นวิถีจิตซ่ึงเป็น 

ธรรมชาติธรรมดา. อาการที่ จิตออกรู ้อารมณ์ดังกล่าวนี้แหละ 

เรียกว่า นาม คือว่าจิตน้อมออกไปรู้เหมือนอย่างยื่นมือออกไปจับ 

สิ่งนั้นสิ่งนี้ และเมื่อจับสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็กลับมาตามเดิม. มีอะไรมา 

ก็จับใหม่. เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่า นาม.

นามในพระเถราธิบาย

แต่ว่านามในพระเถราธิบายนี้ ท่านแสดงว่าได้แก่

เวทนา  ความรู้เป็นสขุเป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สขุ

สัญญา  ความรู้จ�า จ�าได้หมายรู้

เจตนา  ความจงใจ



ผัสสะ  ความกระทบ

มนสิการ  การกระท�าไว้ในใจ.

ก็ขันธ์ ๕ นั่นแหละ. แต่ว่าแสดงในท่ีนี้ที่ซ�้ากับขันธ์ ๕ ก็คือ 

เวทนากับสัญญา. ส่วนอีก ๓ คือ เจตนา ผัสสะ มนสิการ ไม่ซ�้ากับ

ขันธ์ ๕. แต่ก็สรุปเข้าได้ในสังขารคือความคิดปรุงหรือความปรุงคิด 

คือเจตนากับมนสิการ. ผัสสะนั้นเมื่อเป็นสัมผัสก็เป็นเบื้องต้นของ 

เวทนา เพราะฉะนัน้ จงึเป็นอนัว่า สรุปเข้าได้ในเวทนา สญัญา สงัขาร. 

ส่วนวิญญาณนัน้ไม่ได้แสดงอธิบายไว้ในทีน่ี ้เพราะว่าได้มแียกออกไป

ในข้อ ๒ ที่ว่า เพราะวิญญาณเกิด นามรูปจึงเกิด. คือน�าวิญญาณ 

ไปแสดงไว้ในเหตุเกิดของนามรูป ก็วิญญาณเป็นเหตุเกิดของนามรูป. 

เพราะวิญญาณเกิดนามรูปจึงเกิด. เพราะฉะนั้น จึงไม่แสดงวิญญาณ

ไว้ในท่ีนี้. ส่วนรูปนั้นก็ได้แสดงแยกออกไปเป็นมหาภูตรูป ๔ และ 

อุปาทายรูป รูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง ๔. 

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
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บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต.  

ในเบ้ืองต้นก็ขอให้ทุก ๆ ท่านต้ังใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระ

ภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมท้ัง

พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล 

ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ได้แสดงเถราธิบายของท่านพระสารีบุตร ในข้อสัมมาทิฏฐิ  

ความเห็นชอบมาถึงตอนที่ท่านได้แสดงว่า สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ 

ก็คือรู้จักนามรูป รู้จักเหตุเกิดแห่งนามรูป รู้จักความดับแห่งนามรูป 

รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งนามรูป. และท่านก็ได้แสดงอธิบาย

ไปทีละข้อดังท่ีได้แสดงแล้ว และได้แสดงอธิบายขยายความในที่นี้ 

ในข้อแรกคือข้อรู้จักนามรูป. ได้แสดงนามมาแล้ว. จะได้แสดงรูป  

ต่อไป.
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มหาภูตรูป ๔

อนัรูปนัน้กไ็ด้น�ามาใช้กนัในภาษาไทยเป็นทีรู้่จักกนั เช่น รูปร่าง

หน้าตา รูปกาย. ตามศัพท์ ค�าว่า รูป นั้น แปลว่า ช�ารุด. สิ่งใด 

ย่อมช�ารุด สิง่นัน้ชือ่ว่ารูป. ตามความหมายกห็มายถงึรูปทีเ่ป็นรูปขนัธ์

หรือที่เป็นรูปกาย. และได้มีแสดงอธิบายไว้เป็น ๒ อย่างตาม 

พระเถราธิบายนั้นเอง ก็คือ มหาภูตรูป กับ อุปาทายรูป.

มหาภูตรูป รูปที่เป็นภูตะใหญ่. ภูตะ ก็แปลว่า สิ่งที่เป็น สิ่งที่มี. 

รูปที่เป็นสิ่งที่มี สิ่งที่เป็นส่วนใหญ่ เรียกว่ามหาภูตรูป ก็ได้แก่ ธาตุทั้ง 

๔ ที่ประกอบอยู่ในกายคือในรูปกายนี้. อันได้แก่

ส่วนท่ีแข้นแขง็บรรดาทีม่อียูใ่นกายนี ้กเ็รียกว่า ปฐวธีาต ุธาตดุนิ

ส่วนท่ีเอิบอาบเหลวไหลบรรดาท่ีมีอยู ่ในกายนี้ ก็เรียกว่า  

อาโปธาตุ ธาตุน�้า

สิ่งที่อบอุ่นบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ ก็เรียกว่า เตโชธาตุ ธาตุไฟ

สิ่งที่พัดไหวบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ ก็เรียกว่า วาโยธาตุ ธาตุลม

ธาตุทั้ง ๔ บรรดาที่มีอยู่ในกายนี้นี่แหละคือมหาภูตรูปทั้ง ๔  

อันแปลว่า รูป ท่ีเป็นมหาภูตะ คือท่ีเป็นธาตุส่วนใหญ่ ประกอบเข้า 

เป็นกาย. เมื่อธาตุทั้ง ๔ นี้ยังคุมกันอยู่ กายนี้ก็ย่อมด�ารงอยู่คือ 

เป็นกายมีชีวิต. เมื่อธาตุท้ัง ๔ นี้แตกสลายความด�ารงอยู่แห่งกายนี ้

ก็สิ้นไป. ชีวิตก็สิ้นไป.



213คร้ังที่ ๒๐ ความรู้จักนามรูป (ต่อ)

การจ�าแนกธาตุ

ทางพระพุทธศาสนา พระบรมศาสดาได้ทรงแสดงธาตุทั้ง ๔  

นี้อันเป็นส่วนมหาภูตรูปดังกล่าวเป็นกรรมฐาน ดังเช่นท่ีเรียกว่า  

ธาตุกรรมฐาน หรือ จตุธาตุววัฏฐานะ ก�าหนดธาตุทั้ง ๔. และก็ยัง 

ได้ตรัสแสดงวิธีพิจารณาธาตุกรรมฐานนี้ จ�าแนกออกไปเป็นอาการ 

ต่าง ๆ ส�าหรับผู้ปฏิบัติจะได้หยิบยกขึ้นมาพิจารณา. แม้ในทางที่เป็น 

ปฏกิลูะ คอืเป็นปฏกิลูเป็นของไม่สะอาดไม่งดงาม และส�าหรับในด้าน

พิจารณาให้เห็นว่าปฏิกูลไม่สะอาดไม่งดงามนี้ ก็มักยกขึ้นจ�าแนกใน 

ข้อปฐวีธาตุ ธาตุดิน และอาโปธาตุ ธาตุน�้า เพราะเป็นสิ่งท่ีพิจารณา 

เหน็เป็นของปฏกิลูไม่สะอาดได้ง่าย. ดงัทีต่รัสจ�าแนกเอาไว้อันเรียกว่า 

อาการ ๓๒.

ปฐวีธาตุ ธาตุดิน

ส�าหรับที่เป็นส่วน ปฐวีธาตุ ธาตุดิน นั้น ที่ตรัสจ�าแนกไว้ก็คือ 

เกสา ผม โลมา ขน นขา เล็บ ทนฺตา ฟัน ตโจ หนัง ม�ส� เนื้อ นหารู 

เอน็ อฏฺฐิ กระดกู อฏฺฐิมญิชฺ� เยือ่ในกระดกู วกกฺ� ไต หทย� หวัใจ ยกน� 

ตับ กิโลมก� พังผืด ปิหก� ม้าม ปปฺผาส� ปอด อนฺต� ไส้ใหญ่ อนฺตคุณ� 

ไส้เล็กหรือว่าสายรัดไส้ อุทริย� อาหารใหม่ กรีส� อาหารเก่า เป็น ๑๙ 

แต่ได้ตรัสเตมิในทีบ่างแห่งคอื มตถฺเก มตถฺลงฺุค� ขมองในขมองศรีษะ 

ก็รวมเป็น ๒๐.

นี้เป็นส่วน ปฐวีธาตุ ธาตุดิน คือเป็นส่วนที่แข้นแข็ง.
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อาโปธาตุ ธาตุน�้า

ส่วนที่เป็น อาโปธาตุ ธาตุน�้า ตรัสแสดงเอาไว้ส�าหรับพิจารณา

ก็คือ ปิตฺต� น�้าดี เสมฺห� น�้าเสลด ปุพฺโพ น�้าหนอง น�้าเหลือง โลหิต�  

น�้าเลือด เสโท น�้าเหง่ือ เมโท มันข้น อสฺสุ น�้าตา วสา มันเหลว  

เขโฬ น�า้ลาย สงฺิฆาณิกา น�า้มกู ลสกิา ไขข้อ มตุตฺ� มตูร รวมเป็น ๑๒.

อาการ ๓๑ หรือ ๓๒

ส่วนท่ีเป็นปฐวีธาตุเติมขมองศีรษะเป็น ๒๐ กับส่วนที่เป็น 

อาโปธาตุ ๑๒ ก็รวมเป็นอาการ ๓๒ ดังท่ีรู้จักกัน. แต่ที่ตรัสแสดง 

ไว้โดยมากนั้นเพียงอาการ ๓๑ คือไม่มีข้อขมองในขมองศีรษะ.  

พระอาจารย์แสดงว่ารวมอยู่ในข้อเยื่อในกระดูก อฏฺฐิมิญฺช� เยื่อใน

กระดกู. หรือว่าอกีนยัหนึง่รวมอยูใ่นข้อ หทย� หวัใจ ซ่ึงเป็นท่ีเข้าใจกนั

ในคร้ังก่อนว่าเป็นสิ่งที่ให้ส�าเร็จความคิดนึกด้วย. เมื่อเติมขมองใน

ขมองศีรษะเข้า จึงเป็นอาการ ๓๒ แม้ส่วนที่เป็นเตโชธาตุ ธาตุไฟ  

วาโยธาตุ ธาตุลม ก็ได้มีตรัสจ�าแนกเอาไว้.

เตโชธาตุ ธาตุไฟ

ส�าหรับที่เป็น เตโชธาตุ ธาตุไฟ ก็คือไฟที่ท�าให้ร่างกายอบอุ่น 

ไฟทีท่�าให้ร่างกายช�ารุดทรุดโทรม ไฟทีท่�าให้ร่างกายเร่าร้อน ไฟทีย่่อย

อาหารคือที่ช่วยย่อยอาหารในล�าไส้ นี้ก็เป็น เตโชธาตุ ธาตุไฟ.
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วาโยธาตุ ธาตุลม

ส่วนท่ีเป็น วาโยธาตุ ธาตุลม ท่ีตรัสแสดงไว้ส�าหรับพิจารณา 

ก็ได้แก่ลมท่ีพัดข้ึนเบ้ืองบน ลมท่ีพัดลงเบ้ืองต�่า ลมในท้อง ลมใน 

ไส้หรือกระเพาะ ลมท่ีซัดไปพัดไปตลอดอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลาย  

ลมอัสสาสะ ลมหายใจเข้า ลมปัสสาสะ ลมหายใจออก.

พิจารณาให้เห็นสักแต่ว่าเป็นธาตุ

ส�าหรับที่ตรัสสอนให้พิจารณาทางปฏิกูล ไม่สะอาดไม่งดงาม  

ก็ยกเอา ปฐวีธาตุ ธาตุดิน อาโปธาตุ ธาตุน�้า จ�าแนกออกไปเป็น 

ส่วน ๆ เป็นอาการ ๓๑ หรือ ๓๒ ดังกล่าว. ส�าหรับที่ตรัสจ�าแนก 

ไว้ครบทุกธาตุ ก็เพื่อให้พิจารณาให้เห็นสักแต่ว่าเป็นธาตุ. ไม่ควร 

ที่จะยึดถือว่าเป็นของเรา เราเป็นสิ่งเหล่านี้ หรือสิ่งเหล่านี้เป็นอัตตา 

ตัวตนของเรา. ก็เป็นอันว่ามหาภูตรูปทั้ง ๔ นี้ หรือว่าธาตุทั้ง ๔ นี้  

ได้ตรัสสอนให้ใช้เป็นกรรมฐานได้ท้ังทางสมถกรรมฐานและวิปัสสนา
กรรมฐาน. และในการแสดงรูป ก็จ�าแนกรูปออกเป็นมหาภูตรูปทั้ง ๔ 
คือธาตุทั้ง ๔ ดังกล่าวซึ่งกล่าวเป็นส่วนรวม อันได้แก่

ส่วนที่แข้นแข็งก็เป็นมหาภูตรูปส่วนที่เป็นดิน

ส่วนที่เหลวไหลก็เป็นมหาภูตรูปส่วนที่เป็นน�้า

ส่วนที่อบอุ่นก็เป็นมหาภูตรูปส่วนที่เป็นไฟ

ส่วนที่พัดไหวก็เป็นมหาภูตรูปส่วนที่เป็นลม

กล่าวรวม ๆ นี้ หมวดหนึ่งของรูป.
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อุปาทายรูป รูปอาศัย

อีกหมวดหนึ่งของรูปก็คือ อุปาทายรูป ที่แปลว่า รูปอาศัย คือ

เป็นรูปที่อาศัยอยู่แห่งมหาภูตรูปทั้ง 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 คืออารมณ์อันเป็นท่ีเท่ียวไปของประสาททั้ง ๕ นั้น.  

๕ ก็คือ

 รูป ที่เป็นวิสัยของจักขุประสาท

 เสียง ที่เป็นวิสัยของโสตประสาท

 กลิ่น ที่เป็นวิสัยของฆานประสาท

 รส ที่เป็นวิสัยของชิวหาประสาท

 โผฏฐัพพะ สิ่งถูกต้องที่เป็นวิสัยของกายประสาท.

ภาวะ คือเพศ ๒ ได้แก่

 อิตถีภาวะ ภาวะเป็นหญิงหรือเพศหญิง

 ปุริสภาวะ ภาวะเป็นชายหรือเพศชาย.
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ปกิณณกะ ข้อเบ็ดเตล็ด ๔ อันได้แก่

 หทัย หมายถึงสิ่งที่ให้ส�าเร็จความคิดนึก.

 ชีวิตินทรีย์ อินทรีย์คือชีวิต ได้แก่ความเป็นอยู ่ของ 
รูปกาย หรือสิ่งที่ให้รูปกายเป็นอยู่ ด�ารงชีวิตอยู่.

 อาหาร หมายถงึโอชะของอาหารทีบ่ริโภคเข้าไป เป็นโอชะ
ซึมซาบไปเลี้ยงร่างกาย.

 อากาศ ช่องว่างอนัเรียกว่า ปริจเฉทรูป คอืเป็นรูปทีส่�าหรับ
ก�าหนดขอบเขตหรือปันขอบเขต. เป็นต้นว่า นิ้วทั้ง ๕ ของบุคคล 
ไม่ติดเป็นพืดเดียวกัน. แบ่งออกเป็น ๕ นิ้ว มีช่องว่างในระหว่างท้ัง  
๕ นิ้ว. สิ่งที่ท�าให้นิ้วทั้ง ๕ นิ้วนี้แยกกันออกเป็น ๕ นิ้วได้ก็เพราะมี
อากาศคือช่องว่างในระหว่าง. ถ้าไม่มีอากาศคือช่องว่างในระหว่างนิ้ว
ทั้ง ๕ นี้ก็จะติดเป็นพืดอันเดียวกันทั้งหมด. แต่เพราะมีอากาศคือ 
ช่องว่างในระหว่าง จึงได้แบ่งเป็น ๕ นิ้วแยกกันไปได้. เพราะฉะนั้น 
อากาศจึงเรียกว่าปริจเฉทรูป รูปท่ีก�าหนดตัดเป็นส่วนเป็นชิ้นเป็น 
อันให้มีขอบเขตของส่วนนั้น ๆ ของร่างกาย.

วิญญัตติ ๒ อันได้แก่

 กายวิญญัตติ ความเคลื่อนไหวทางกาย

 วจีวิญญัตติ ความเคลื่อนไหวทางวาจา.

ที่เรียกว่าวิญญัตตินั้น เพราะว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวท�าให้
เกิดความรู้กันได้โดยใช้กายเคลื่อนไหว ก็เรียกว่า กายวิญญัตติ เช่น 

ท�ามือแสดงความหมายให้เข้าใจกันและเมื่อใช้วาจาพูดส�าหรับที่จะให้

เข้าใจกันก็เรียกว่า วจีวิญญัตติ
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วิการ คืออาการที่ต่าง ๆ กัน ๓. ได้แก่

 ความเบาของร่างกาย ร่างกายที่ยังมีชีวิตอยู่นี้เบากว่า

ร่างกายที่สิ้นชีวิตแล้ว

 ความอ่อนของร่างกาย คือร่างกายที่มีชีวิตนี้อ่อน เช่น  

แขนจะยกขึน้ยกลงจะงอแขนจะกางแขนกท็�าได้ ขากเ็หมอืนกนั จะยนื

จะนั่งจะพับขาจะเหยียดขาก็ย่อมท�าได้ มีความอ่อนไม่แข็งกระด้าง

เหมือนอย่างศพ คือร่างกายของคนตาย.

 ความควรแก่การงาน คือใช้ร่างกายประกอบการงาน 

ต่าง ๆ ได้ตามต้องการ ใช้มือใช้เท้าเป็นต้นได้ต่าง ๆ. ต่างจากร่างกาย

ของคนท่ีตายแล้ว. เป็นศพไม่ควรแก่การงาน ใช้ท�าการงานอะไรไม่ได้.

ลักษณะ ๔ ก็คือ

 ความที่เติบโตได้ เติบใหญ่ได้ ดั่งเมื่อแรกเกิดมาก็เป็น 

เด็กเล็ก ก็เติบโตขึ้นเป็นเด็กใหญ่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเป็นต้น.

 ความสืบต่อ ก็เช่น ผมเก่าหลุดไป ผมใหม่ก็งอกขึ้นมา

แทน. เล็บเก่าหมดไป เล็บใหม่ก็งอกขึ้นมาแทน. เหมือนอย่างเมื่อ 

โกนผม ผมก็งอกขึ้นมาแทนได้. ตัดเล็บ เล็บก็งอกยาวออกมาได้.  

เป็นความสืบต่อ.

 ความชรา คือความช�ารุดทรุดโทรม กับ

 อนจิจตา ความไม่เทีย่ง กค็อืต้องมเีกดิต้องมดีบัในทีส่ดุ. 

เกิด ก็คือธาตุมาประชุมกัน. ดับ ก็คือว่าธาตุทั้งหลายแตกสลาย  

เป็นอนิจจตา ความไม่เที่ยง.
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รูป ๒๘

ทั้งหมดนี้เรียกว่า อุปาทายรูป รูปอาศัย อาศัยแห่งมหาภูตรูป

ทั้ง ๔ ซึ่งก็รวมเป็น ๒๕ มหาภูตรูป ๔ อุปาทายรูป ๒๕ ก็รวมเป็น 

๒๙. แต่ว่าท่านมักจะตัดโคจร ๕ เหลือ ๔ ในอุปาทายรูป. ซึ่งโคจร  

๕ นั้นก็ดังที่ได้กล่าวแล้ว ได้แก่รูปอันเป็นวิสัยของจักษุ. เสียงอันเป็น

วิสัยของโสตะคือหู. กลิ่นอันเป็นวิสัยของฆานะคือจมูก. รสอันเป็น 

วิสัยของชิวหาคือลิ้น. และโผฏฐัพพะอันเป็นวิสัยของกายะคือกาย. 

ท่านมักจะตัดข้อโผฏฐัพพะนี้ออกเสีย โดยเอาไปรวมเข้าในข้อท่ีหนึ่ง 

คือรูปท่ีเป็นวิสัยของจักษุ เพราะว่าโผฏฐัพพะนั้นก็เป็นรูปเหมือนกัน. 

เพราะฉะนัน้ เมือ่เอาไปรวมกนัเข้ากบัข้อรูป รูปข้อที ่๑ นัน้จึงเป็นวสิยั

ของจักษุด้วย เป็นวิสัยของกายด้วย. เพราะฉะนั้น โคจร ๕ จึงเหลือ 

๔. เมื่อโคจร ๕ เหลือ ๔ อุปาทายรูปที่มีทั้งหมด ๒๕ จึงเหลือ ๒๔. 

ฉะนั้น เมื่อรวมเข้ากับมหาภูตรูปอีก ๔ ก็เป็น ๒๘. เพราะฉะนั้น  

ในอภิธรรมจึงมักจะแสดงว่ารูปท้ังหมด ท้ังมหาภูตรูปทั้งอุปาทายรูป 

มี ๒๘. เหล่านี้คือรูป.

สมัมาทิฏฐ ิกค็อืรู้จักนามรูป รู้จักนาม รู้จกัรูป รู้จักนามกไ็ด้แก่

รู้จักเวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ ดังที่ได้กล่าวอธิบายแล้ว. 

รู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูปทั้ง ๔ และรู้จักอุปาทายรูปแห่งมหาภูตรูป

ทั้ง ๔ นั้น.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
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บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต.  

ในเบ้ืองต้นกข็อให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมสัการพระผูม้พีระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้ง 

พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล 

ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ได้แสดงพระเถราธิบายเร่ือง สัมมาทิฏฐิ ตามที่ภิกษุทั้งหลาย 

ได้กราบเรียนถามท่านพระสารีบุตรเถระมาโดยล�าดับ. และเมื่อท่าน

ตอบไปตอนหนึ่ง ๆ แล้วภิกษุทั้งหลายก็ถามต่อไป ว่ายังจะมีปริยาย

คือทางแสดงอย่างอ่ืนอีกหรือไม่. ท่านก็ตอบว่ามี. ในวันนี้จึงถึงข้อที่

ท่านตอบว่า สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ก็คือรู้จักวิญญาณ รู้จักเหตุ

เกิดแห่งวิญญาณ รู้จักความดับวิญญาณ. รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความ

ดับวิญญาณแล้วท่านได้อธิบายไปทีละข้อว่า

รู้จักวิญญาณ ก็คือรู้จักหมู่แห่งวิญญาณ ๖ คือ

 หมู่แห่งจักขุวิญญาณ วิญญาณทางตา

 หมู่แห่งโสตวิญญาณ วิญญาณทางหู
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 หมู่แห่งฆานวิญญาณ วิญญาณทางจมูก

 หมู่แห่งชิวหาวิญญาณ วิญญาณทางลิ้น

 หมู่แห่งกายวิญญาณ วิญญาณทางกาย

 หมู่แห่งมโนวิญญาณ วิญญาณทางมโนคือใจ.

รู ้จักเหตุเกิดแห่งวิญญาณ ก็คือรู้จักว่า เพราะสังขารเกิด  

วิญญาณจึงเกิด.

รู ้จักความดับแห่งวิญญาณ ก็คือรู้จักว่า เพราะสังขารดับ  

วิญญาณจึงดับ.

รู้จักทางปฏิบติัให้ถงึความดบัวญิญาณ กค็อืรู้จักว่า มรรคมอีงค์ 

๘ มีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบเป็นต้น เป็นทางปฏิบัติให้ถึงความ 

ดับวิญญาณ.

จะได้แสดงอธิบายใน หมู่แห่งวิญญาณ ๖ นี้ต่อไป.

จิตกับวิญญาณในขันธ์ ๕

อนัค�าว่า วญิญาณ นัน้ ได้มใีช้ในพทุธศาสนาหลายความหมาย. 

และว่าถงึถ้อยค�าท่ีเกีย่วแก่จิตใจ วญิญาณกม็อียู ่๓ ค�า คอืจิตค�าหนึง่ 

วิญญาณค�าหนึ่ง มโน ซึ่งมักแปลกันว่าใจ อีกค�าหนึ่ง. แม้จิตก็มักจะ

เรียกควบกันว่าจิตใจ. ค�าว่าใจนั้นเป็นภาษาไทย เรียกรวม ๆ กันไป 

เช่น จิตใจหรือมโนที่แปลกันว่าใจ. ส�าหรับค�าทั้ง ๓ นี้ เมื่อใช้ต่างกัน

ก็ใช้ต่างกันดังนี้. 
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จิตนัน้ได้มพีระพทุธภาษิตตรัสเอาไว้ว่า ให้อบรมจิต ให้รักษาจิต 

ให้ช�าระจติของตนให้ผ่องใส. และยงัได้ตรัสเอาไว้อกีว่า จิตเป็นธรรมชาติ

ประภสัสรคอืผดุผ่อง แต่เศร้าหมองไปเพราะอปุกเิลส เคร่ืองเศร้าหมอง

ที่จรเข้ามา. แต่ว่าจิตนี้เมื่อปฏิบัติท�าจิตตภาวนา อบรมจิตตามที่ 

ตรัสสั่งสอนไว้ ก็วิมุตติหลุดพ้นจากเคร่ืองเศร้าหมองจิตทั้งหลายได้. 

และในท้ายพระสูตรท้ังหลายเป็นอันมากก็มีแสดงว่าภิกษุท้ังหลาย 

ได้ฟังพระพุทธโอวาทท่ีตรัสสั่งสอนแล้ว จิตก็วิมุตติหลุดพ้นจาก 

อาสวะคือกิเลสที่ดองจิตสันดานท้ังหลาย. และในพระสูตรที่แสดง

ไตรลักษณ์ดังเช่น อนัตตลักขณสูตร ตรัสว่า

ขนัธ์ ๕ คอืรูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ 

เป็นอนตัตา เพราะบงัคบัให้เป็นไปตามปรารถนามไิด้. 

เมือ่เป็นดัง่นี ้จึงเป็นอนจิจะคอืไม่เท่ียง เป็นทกุข์ต้อง

แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา. จึงไม่ควรที่

จะยึดถือว่านี่เป็นเรา เราเป็นนี่ นี่เป็นอัตตา ตัวตน

ของเรา.

ท่านพระปัญจวัคคีย์ได้ฟังเทศนานี้จบแล้ว จิตของท่านก็วิมุตติ

หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายดังนี้. ในพระสูตรดังกล่าวนี้แสดงขันธ์ ๕ 

ซึ่งรวมวิญญาณด้วย ว่าเป็นอนัตตา กับทั้งเป็นอนิจจะ เป็นทุกขะ คือ

เป็นไปตามไตรลักษณ์หรือสามัญลักษณะ ลักษณะท่ีทั่วไปแก่สังขาร

ทั้งปวง. แต่มิได้ตรัสว่าจิตเป็นอนัตตาเป็นอนิจจะเป็นทุกขะ แต่ตรัส

ว่าจิตวิมุตติหลุดพ้น และยังได้มีพระคาถาแสดงอีกว่าจิตถึงวิสังขาร

คือนิพพาน เพราะตัณหาทั้งหลายสิ้นไป.
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จิตกับวิญญาณธาตุในธาตุ ๖

เพราะฉะนัน้ ตามทีอ้่างมานี ้จิตจึงเป็นสิง่ส�าคญัในบุคคลท่ีตรัส

สอนให้รักษาตรัสสอนให้อบรม จนถึงตรัสว่าจิตนี้เองที่เป็นผู้วิมุตติ

หลุดพ้น จิตนี้เองบรรลุวิสังขารคือนิพพานและจิตนี้ก็เป็นธรรมชาติ

ธรรมดา อันเรียกว่าเป็นธาตุ. แต่ว่าเมื่อแสดงถึงธาตุทั้ง ๖ คือ  

ปฐวีธาตุ ธาตุดิน อาโปธาตุ ธาตุน�้า เตโชธาตุ ธาตุไฟ วาโยธาตุ  

ธาตุลม อากาสธาตุ ธาตุอากาศ วิญญาณธาตุ ธาตุวิญญาณคือธาตุรู้ 

ก็ใช้ค�าว่า วิญญาณธาตุ คือธาตุรู้. ใน ธาตุวิภังคสูตร ตรัสสอน 

ให้พจิารณาธาตุท้ัง ๕ คอื ธาตดุนิ ธาตนุ�า้ ธาตุไฟ ธาตลุม ธาตุอากาศ 

ว่าไม่ควรท่ีจะยึดถือว่า นั่นเป็นเรา เราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาตัวตน 

ของเรา. แต่ว่ามิได้ตรัสว่าวิญญาณธาตุเป็นเช่นนั้น.

เพราะฉะนั้น ค�าว่า วิญญาณธาตุ ในธาตุ ๖ นี้ จึงมีความหมาย

เสมอกับค�าว่าจิตดังที่กล่าว คือเป็นสิ่งส�าคัญในบุคคลซ่ึงเป็นตัว 

ธรรมชาติธรรมดาเป็นตัวธาตุ. และยังมีในที่อื่นอีกหลายแห่งที่ใช ้

ค�าว่าวิญญาณแทนจิตหรือเท่ากับจิต. ฉะนั้น ค�าว่าวิญญาณ กับค�าว่า

จิต นี้จึงใช้เท่ากัน หมายถึงธาตุที่เป็นอย่างเดียวกันอยู่เป็นอันมาก.

วิญญาณในขันธ์ ๕ คืออาการที่จิตออกรับอารมณ์

แต่ว่าเมื่อแสดงต่างกันก็แสดงถึงวิญญาณที่มีลักษณะต่างจาก

จิตดงักล่าวข้างต้นนัน้ คอืวญิญาณทีแ่สดงในขนัธ์ ๕ รูป เวทนา สญัญา 
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สังขาร วิญญาณ ซ่ึงมีความหมายเป็นอาการของจิตในเมื่ออารมณ์ 

ทั้งหลายมาสู่ทวารทั้ง ๖ หรือว่าอายตนะภายนอกกับอายตนะภายใน

มาประจวบกัน. จิตจึงน้อมออกรับอารมณ์ต้ังต้นแต่รู้อารมณ์ ดังที ่

เรียกว่าเห็นรูป ท่ีเรียกว่าได้ยินเสียง ท่ีเรียกว่าทราบกลิ่น ทราบรส 

ทราบโผฏฐัพพะ และรู้เร่ืองราว เพราะอาการที่จิตออกรับอารมณ์นั้น 

ก็คือรู้นั้นเอง. แต่ว่ารู้ทีแรกดังกล่าวเรียกว่าวิญญาณ. แล้วจึงรู้ที่ยิ่ง ๆ 

ขึ้นไปเป็นสัมผัส เป็นสัญญา เป็นสังขาร ความคิดปรุงหรือปรุงคิด  

ก็ล้วนแต่จิตนี้เองรู้ทั้งนั้น.

เมื่อรู้ที่เป็นการเห็นการได้ยินเป็นต้น ก็เป็น วิญญาณ.

รู้ที่เป็นสัมผัสคือกระทบ ก็เป็น สัมผัส หรือ ผัสสะ.

รู้ที่เป็นสุขเป็นทุกข์ก็เป็น เวทนา.

รู้จ�าก็เป็น สัญญา.

รู้ปรุงคิดหรือคิดปรุงก็เป็น สังขาร.

อาการทีจิ่ตออกรบัอารมณ์นัน้เป็นรู้ทัง้นัน้. แต่ว่าทีเ่ป็นคร้ังแรก

นั้นก็คือวิญญาณดังกล่าว. เมื่อรู้ท่ีเป็นวิญญาณมีขึ้น จึงมีรู้ที่เป็น 

สัมผัส เป็นเวทนา เป็นต้น ต่อไป. นี้เป็นวิญญาณในขันธ์ ๕ ซึ่งเมื่อ

เป็นวิญญาณในขันธ์ ๕ ดั่งนี้ ก็ต้องตกอยู่ในไตรลักษณ์ คือ อนิจจะ

ไม่เท่ียง ทุกขะเป็นทุกข์ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นอนัตตามิใช่

อัตตาตัวตน. วิญญาณจึงมีใช้ในความหมายดังกล่าวนี้อีกอย่างหนึ่ง.
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วิญญาณในขันธ์ ๕ เป็นสิ่งที่เกิดดับ

แต่แม้เช่นนัน้ บคุคลโดยมากกย็งัใช้ค�าว่าวญิญาณแทนจิตหรือ

เสมอกับจิต. และมีความเข้าใจว่าวิญญาณเสมอกับจิต หรือมีความ

เข้าใจยิง่ไปกว่านัน้. วิญญาณนัน้เป็นตวัยนืดงัทีม่แีสดงว่าพระอรหนัต์

บางรูปนิพพาน มารเท่ียวค้นหาวิญญาณของท่านว่าท่านไปไหน 

พระพุทธเจ้าทรงทราบ จึงได้ตรัสว่าไม่สามารถจะค้นพบได้เพราะว่า

ท่านนิพพานแล้วไม่เกิดอีก. ไม่มีวิญญาณท่ีจะไปเกิดอีก และก็ยัง 

ได้แสดงถึงสัตว์บุคคลท่ีเกิดมา เร่ิมตั้งแต่ถือปฏิสนธิในครรภ์ของ 

มารดา ก็เรียกกันว่าปฏิสนธิวิญญาณ ปฏิสนธิจิตก็เรียก. และเมื่อ 

มีปฏิสนธิวิญญาณหรือปฏิสนธิจิตในครรภ์ของมารดาแล้ว ก็เริ่ม 

ปฐมจิตปฐมวิญญาณข้ึนมา. เร่ิมก่อเกิดนามรูปขึ้นมาตั้งแต่เบื้องต้น. 

แม้จะเคลื่อนออกไปคือตาย ก็เป็นจุติจิตจุติวิญญาณ.

เพราะฉะนัน้ คนจึงมกัจะใช้กนัหลงัจากตายว่า วญิญาณไปเกดิ. 

ก็ไม่ใช่ ใช้กันเฉพาะในเวลาปัจจุบันนี้ส�าหรับคนไทยเท่านั้น. แม้ใน 

ภาษาบาลีที่เป็นพระสูตรต่าง ๆ เองก็ยังใช้ดังที่กล่าวมานั้น อันแสดง

ว่าวิญญาณนั้นได้ใช้เป็นที่นิยมท่ัวไปในความหมายของจิต ที่เป็น 

สิ่งส�าคัญในสัตว์บุคคลท้ังหลาย. แต่ในพุทธศาสนาเมื่อมาแสดง 

ขนัธ์ ๕ กม็าใช้ค�าว่าวญิญาณนีเ้ป็นขนัธ์ที ่๕ ซ่ึงต้องตกอยูใ่นไตรลกัษณ์

ดังกล่าวมานั้น. และเป็นสิ่งท่ีมีข้ึนในเมื่ออายตนะภายนอกภาย 

ในประจวบกัน หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า จิตออกรับอารมณ์เริ่มต้นรู้ 

ซึ่งเป็นการเห็นการได้ยิน ซึ่งเป็นรู้ขั้นที่ ๑ ก็เป็นวิญญาณ. วิญญาณ

ในขันธ์ ๕ จึงเป็นสิ่งที่เกิดดับ เกิดดับ เหมือนอย่างขันธ์ ๕ ทุกข้อ.
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มโนเป็นอายตนะภายในข้อที่ ๖

ส่วนมโนคือใจนั้น ได้ใช้เป็นอายตนะภายในข้อที่ ๖ หรือ 

ทวารข้อท่ี ๖. นับเข้าในอายตนะภายในท้ัง ๖ หรือในทวารทั้ง ๖  

ซ่ึงมีหน้าท่ีส�าคัญต้องมีประกอบกันไปกับอายตนะ ๕ ข้อข้างต้น  

ทวาร ๕ ข้อข้างต้น. และมีหน้าท่ีโดยเฉพาะของตนเอง รู้ธรรมคือ 

เร่ืองราวต่าง ๆ ของรูปเสียงเป็นต้น ที่ประจวบพบผ่านมาแล้ว.  

มโนจึงเป็นเร่ืองของอายตนะภายในเป็นเร่ืองของทวารท้ัง ๖ ซ่ึงมิได ้

ใช้ในความหมายอื่นมากเหมือนอย่างวิญญาณและจิต เพราะฉะนั้น  

ผู้ศึกษาพุทธศาสนาจึงต้องศึกษาให้รู้จักความหมายของถ้อยค�าที่ท่าน

ใช้เป็นอย่างเดยีวกนับ้าง ต่างกนับ้าง. และโดยเฉพาะทีเ่ป็นอย่างเดยีวกนั 

ก็คือวิญญาณกับจิตดังกล่าวมานั้น ซ่ึงมีใช้เป็นอย่างเดียวกันหรือ 

เท่ากันเป็นอันมาก. เพราะฉะนั้น การที่จะอธิบายศัพท์จึงต้องก�าหนด

ขอบเขตว่า จะอธิบายศัพท์ เช่นศัพท์ว่าวิญญาณนี้ในข้อไหนใน 

เรื่องอะไร.

ถ้าในเรื่องของธาตุ ๖ ก็ต้องอธิบายเท่ากับจิตหรือเสมอกับจิต.

ถ้าอธิบายในเร่ืองของขันธ์ ๕ วญิญาณกม็คีวามหมายลดลงมา 

เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์เป็นขั้นแรกดังกล่าวมานั้นเท่านั้น.

อธิบายหมู่แห่งวิญญาณ ๖

และในพระเถราธิบายนี้ ท่านพระสารีบุตรได้แสดงอธิบายใน 
ข้อว่ารู้จักวิญญาณ ก็คือรู้จักหมู่แห่งวิญญาณทั้ง ๖ ก็คือวิญญาณใน 

ขันธ์ ๕ นั่นเอง. และท่ีเรียกว่าหมู่นั้นก็เพราะว่าวิญญาณในขันธ์ ๕  
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นีเ้กดิขึน้ดบัไปในทุกอารมณ์ท่ีผ่านทวารท้ัง ๖ เข้ามา. ดงัจะยกอายตนะ
ภายในภายนอกขึ้นเป็นตัวอย่าง ว่าเมื่อตากับรูปประจวบกัน เกิด 
ความรู้ขึ้นที่เรียกว่าเห็นรูป ก็เรียกว่าจักขุวิญญาณ. เมื่อเห็นรูปอันใด
กเ็กดิขึน้ดบัไปในรูปอนันัน้. ทุก ๆ คนนัน้ย่อมเหน็รูปต่าง ๆ มากมาย 
เป็นรูปนั่นรูปนี่. วิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู ่ในรูปนั่นรูปนี่ที่เห็น.  
เพราะฉะนั้น ชั่วระยะเวลาประเดี๋ยวเดียว วิญญาณก็เกิดดับอยู่ใน 
รูปนั่นรูปนี่ที่ตาเห็นนั้น หลายสิบหลายร้อยหลายพัน. แม้ในข้ออื่น 
กเ็หมอืนกนั. เพราะฉะนัน้ จึงเรยีกว่าหมู.่ หมูแ่ห่งวญิญาณเมือ่เกดิขึน้
ทางตาก็เรียกว่าหมู่แห่งวิญญาณทางตา เป็นต้น ดังที่กล่าวมาแล้ว.

ใช้สติก�าหนดดูให้รู้จักหมู่แห่งวิญญาณ ๖

เพราะฉะนั้น สัมมาทิฏฐิ จึงได้แก่ความรู้จักหมู่แห่งวิญญาณ 
ทั้ง ๖ ดังกล่าวมา. ความรู้จักนั้นต้องก�าหนดเข้ามาดูด้วยสติ คือ 
มีสติก�าหนดอยู่ที่ตาที่หูเป็นต้นของตนเอง. เมื่อตาเห็นอะไร หูได้ 
ยินอะไร เห็นหรือได้ยินนั่นแหละคือวิญญาณทางตา วิญญาณทางหู 
และกเ็กดิดบัไปในสิง่ท่ีเหน็สิง่ทีไ่ด้ยนินัน้แต่ละสิง่ ๆ ไป. เพราะฉะนัน้ 
หากว่าหัดใช้สติก�าหนดดูอยู่รู้อยู่ ก็จะรู้สึกว่าเห็นนั่นเห็นนี่ ได้ยินนั่น
ได้ยินนี่ และก็เทียบดูได้ว่าเกิดดับอย่างไร. เช่นในขณะท่ีเห็นใบไม้ 
วิญญาณก็เกิดอยู่ที่ใบไม้ เห็นผลไม้ วิญญาณก็ดับจากใบไม้ไปเกิด 
ที่ผลไม้ เห็นบ้าน วิญญาณก็ดับจากผลไม้ไปเกิดท่ีบ้านท่ีเห็น  
เห็นคนเดินมา วิญญาณก็ดับจากบ้านไปเกิดที่คนเดินมาที่เห็นนั้น  
ดั่งนี้เป็นต้น. ลองคิดดูว่า ขณะหนึ่ง ๆ อันหมายถึงว่าระยะเวลา 
หนึ่ง ๆ ที่แม้ไม่นานนัก วิญญาณก็เกิดที่นี่. ดับจากที่นี่ไปเกิดที่โน่น. 
ดับที่โน่นไปเกิดที่โน้น. อะไรอย่างนี้มากมาย.
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หัดดูให้เห็นความเกิดดับ

เมื่อมีสติหัดก�าหนดดูดั่งนี้  ก็อาจที่จะก�าหนดดูได้รู ้ได้ว ่า 

วิญญาณนี้เกิดที่นี่ ดับจากนี่ไปที่นั่น ดับจากนั่นไปเกิดที่โน่น ดับจาก

ที่โน่นไปเกิดท่ีนั่น เป็นอย่าง ๆ ไป เป็นสิ่ง ๆ ไป จะเห็นว่าเป็นหมู ่

จริง ๆ มากมาย. และก็ไม่ใช่รูปอย่างเดียว ยังมีเสียงอีก. เกิดที่รูป  

ดับจากรูปไปเกิดท่ีเสียง. ดับจากเสียงไปเกิดที่กลิ่น. ดับจากกลิ่น 

ไปเกิดท่ีรส. ดับจากรสไปเกิดท่ีโผฏฐัพพะ สิ่งถูกต้องทางกาย.  

ดับจากโผฏฐัพพะไปเกิดท่ีเร่ืองท่ีผุดขึ้นในใจ. ดับจากเร่ืองที่ผุดขึ้น 

ในใจก็ไปเกิดท่ีนั่นที่นี่. เมื่อรวมกันเข้าทั้ง ๖ แล้ว ก็จะรู้สึกว่าเป็น 

หมู่ใหญ่จริง ๆ ของวิญญาณ เกิดดับเกิดดับกันอยู่ทุกขณะ ๆ ไป.

มีสติก�าหนดอยู่ดั่งนี้เป็นวิธีก�าหนดให้รู้จักวิญญาณ ที่เรียกว่า

หมู่แห่งวิญญาณทางตา หมู่แห่งวิญญาณทางหู ทางจมูก ทางลิ้น  

ทางกาย ทางมนะคอืใจ. แล้วกห็ดัให้เหน็เกดิดบัของวญิญาณดงักล่าว

มานี ้กจ็ะเป็นตวัสติด้วย แล้วกต็วัปัญญาท่ีเป็นวปัิสสนารู้แจ้งเหน็จริง

ด้วย. จะมองเห็นความเกิดดับซ่ึงเป็นตัวอนิจจะคือไม่เท่ียง จะท�าให้

มองเห็นทุกข์คือสิ่งท่ีแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป. จะมองเห็นอนัตตา  

ว่าเป็นสิ่งที่บังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้ ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา  

เป็นไปอยู่อย่างนี้ ดั่งนี้คือรู้จักวิญญาณ รู้จักหมู่แห่งวิญญาณตาม 

พระเถราธิบาย.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
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บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต.  

ในเบ้ืองต้นกข็อให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมสัการพระผูม้พีระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้ง 

พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล 

ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ได้แสดงพระเถราธิบายตอบค�าถามของภิกษุทั้งหลาย ของท่าน

พระธรรมเสนาบดสีารีบตุรมาโดยล�าดบัจนถงึวนันี.้ ท่านได้แสดงอธิบาย

สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ว่าได้แก่รู้จักสังขาร รู้จักเหตุเกิดสังขาร  

รู้จักความดบัสงัขาร รู้จกัทางปฏบิติัให้ถงึความดบัสงัขาร. และท่านได้

แสดงชี้แจงไปทีละข้อว่า

รู้จักสังขาร นั้น สังขารมี ๓ คือ กายสังขาร วจีสังขาร และ 

จิตตสังขาร

รู้จักเหตุเกิดสังขาร นั้น ก็คือรู้จักว่า เพราะอวิชชาเกิด สังขาร

จึงเกิด
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รู้จักความดับสังขาร ก็เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ

รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับสังขาร ว่าได้แก่มรรคมีองค์ ๘  

มีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบเป็นต้น.

จะได้แสดงอธิบายในข้อท่ี ๑ ที่ท่านแสดงชี้แจง สังขาร ๓  

ดังกล่าว.

สังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่ง

แต่ก่อนที่จะได้แสดงสังขาร ๓ จะได้แสดงใจความหรือ 

ความหมายของค�าว่าสังขารก่อน ค�าว่า สังขาร นั้น ก็ตามท่ีได้ทราบ

กันอยู ่โดยมากส�าหรับผู้ปฏิบัติธรรมะหรือศึกษาธรรมะว่าได้แก่  

ปรุงแต่ง คือสิ่งท่ีปรุงแต่งขึ้นก็เรียกว่าสังขาร การปรุงแต่งหรือ 

ความปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขาร. โดยอธิบายว่า ทุก ๆ สิ่งในโลกนี ้

จะเป็นสิง่ท่ีมใีจครอง เช่น มนษุย์ เดรัจฉานทัง้หลาย สิง่ทีไ่ม่มใีจครอง 

เช่น ดินน�้าไฟลมท่ีเป็นภายนอกท่ัวไปและท่ีเป็นต้นไม้ภูเขาเป็นต้น  

เรียกว่าสังขาร คือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น. แม้ที่รวมกันเป็นพื้นพิภพนี้ 

หรือว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวท้ังหลายที่เห็นอยู่ในท้องฟ้า  

ก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น. หรือแม้ลมฝนอากาศเย็นร้อน 

ที่เป็นเร่ืองของโลกธาตุอันบังเกิดขึ้นท้ังสิ้น ก็เป็นสังขารคือสิ่งผสม 

ปรุงแต่ง.



คร้ังที่ ๒๒ ความรู้จักสังขาร232

สังขาร ๒

เพราะฉะนั้น ท่านจึงย่อสังขารลงเป็น ๒ คือ

 อุปาทินนกสังขาร สังขารที่มีใจครอง

 อนุปาทินนกสังขาร สังขารที่ไม่มีใจครอง.

แต่ว่าค�านีท่้านผูเ้พ่งธรรมะบางท่านกอ็ธิบายเป็นอกีอย่างหนึง่ว่า

 สังขารที่ยังยึดถือเป็น อุปาทินนกสังขาร

 สังขารที่ไม่ยึดถือเป็น อนุปาทินนกสังขาร.

แต่แม้จะตีความหรือเข้าใจความเป็นอย่างไร รวมเข้าก็คือว่า 

บรรดาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกท่ีเป็นสิ่งผสมปรุงแต่ง เรียกว่าสังขาร

ทั้งหมด. และค�าว่า ผสมปรุงแต่งนี้ก็มีความหมายที่แจ่มแจ้งอยู่ใน 

ตัวแล้วว่า ไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวท่ีปรากฏเป็นนั่นเป็นนี่ต่าง ๆ แต่ว่ามี 

ส่วนประกอบเข้ามาหลายอย่างมาปรุงแต่งกันขึ้น. ซ่ึงถ้าเทียบอย่าง

หยาบ ๆ ก็เช่นบ้านเรือนที่เป็นบ้านเป็นเรือน ก็เรียกว่าเป็นสังขาร 

คือสิ่งผสมปรุงแต่งเพราะประกอบขึ้นด้วยทัพสัมภาระเช่นไม้เป็นต้น 

หลายสิ่งหลายอย่างมาประกอบกันเข้าเป็นบ้านเป็นเรือน. และค�าว่า 

บ้านว่าเรือนนั้นก็เป็นสมมติบัญญัติของสิ่งผสมปรุงแต่งนั้น ๆ ว่า  

เมื่อผสมปรุงแต่งขึ้นเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าอย่างนั้น เป็นอย่างนี้ก็ 

เรียกว่าอย่างนี้. แม้ค�าว่าสัตว์บุคคล ตัวตนเราเขานี้ก็เช่นเดียวกัน  

ก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่ง. จึงได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ที่แปลความว่า
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เพราะประกอบองคสมัภาระ คอื องค์ประกอบ

ต่าง ๆ ส่วนประกอบต่าง ๆ เข้า เสยีงว่ารถจึงม ีฉนัใด 

เมื่อขันธ์ทั้งหลายมีอยู่เสียงว่าสัตว์บุคคลตัวตนเรา 

เขาจึงมีอยู่ ดั่งนี้.

เพราะฉะนั้น ทุก ๆ อย่างดังกล่าวจึงเรียกว่าสังขาร คือสิ่งผสม

ปรุงแต่งทั้งนั้น.

สังขตลักษณะ

ได้มีพระพุทธภาษิตแสดง สังขตลักษณะ คือลักษณะของ 

สิ่งผสมปรุงแต่งเอาไว้ว่ามี ๓ อย่าง คือ

๑. ความเกิดขึ้นปรากฏ

๒. ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ

๓. เมื่อยังต้ังอยู่ ความเป็นไปอย่างอื่นคือความแปรปรวนไป

เป็นอย่างอื่น ปรากฏ

ฉะนั้น จึงได้มีภาษิตแสดงภาวะของสังขารท้ังหลาย ซ่ึงพระ 

ใช้เป็นค�าส�าหรับสวดว่า

อนิจฺจา วต สงฺขารา สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง

อุปฺปาทวยธมฺมิโน มีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดา

อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป

เตส ํวูปสโม สโุข ความดบัแห่งสงัขารทัง้หลายเหล่านัน้จึงเป็นสขุ 

ดั่งนี้.
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พิจารณาโดยลักษณะว่าเป็นทุกข์

เพราะฉะนั้น ในการพิจารณาทางวิปัสสนา ยกเอาทุกขลักษณะ 

คอืลักษณะเคร่ืองก�าหนดหมายว่าเป็นทกุข์ขึน้มาพจิารณา พระพทุธเจ้า

จึงได้ตรัสสอนให้พิจารณาโดยลักษณะท่ีเรียกว่า ทุกขทุกขะ คือ 

ทุกข์โดยเป็นทุกข์ ก็ได้แก่ทุกข์ที่ปรากฏเป็นทุกข์ เช่น ทุกขเวทนา 

ต่าง ๆ ท่ีบังเกิดขึ้นแก่ร่างกายและจิตใจ. ดั่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัส 

ชี้เอาไว้ในการที่ทรงอธิบาย ทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์ ว่า

เกิดเป็นทุกข์ แก่เป็นทุกข์ ตายเป็นทุกข์ ความโศก 

ความรัญจวนคร�า่ครวญ ความไม่สบายกายไม่สบายใจ 

ความคับแค้นใจเป็นทุกข์ ความประจวบกับสิ่งที่ไม่

เป็นทีรั่กเป็นทกุข์ ความพลดัพรากจากสิง่ทีเ่ป็นทีรั่ก

เป็นทุกข์ ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นทุกข์.

พิจารณาทุกข์โดยที่เป็นทุกข์ต่าง ๆ ซ่ึงทุกคนต้องประสบ 

ทางกายบ้างทางใจบ้าง.

พิจารณาทุกข์โดยเป็นสังขาร

อนึ่ง ได้ตรัสสอนให้พิจารณาว่าเป็นทุกข์โดยเป็นสังขาร อัน 

เรียกว่า สังขารทุกข์ ทุกข์โดยเป็นสังขาร คือล้วนเป็นสิ่งผสมปรุงแต่ง

ทั้งสิ้น. ทุก ๆ อย่างท่ีสมมติบัญญัติข้ึนว่าเป็นนั่นเป็นนี่ ตั้งต้นแต่ 

รูปกายของตนเอง นามกายของตนเอง รูปกายนามกายของผู้อื่นและ
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สัตว์บุคคลต่าง ๆ ทรัพย์สินสิ่งต่าง ๆ ทุกอย่างที่สมมติบัญญัติกันว่า

เป็นนั่นเป็นนี่ท้ังที่ยึดถือกันว่าเป็นของเรา ว่าเราเป็น ว่าเป็นอัตตา 

ตัวตนของเรา ล้วนเป็นสังขารคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งนั้น. ส่วนที่

มีชื่อเรียกกันต่าง ๆ นั้นก็เป็นสมมติบัญญัติทั้งสิ้น. และส่วนที่ว่า 

เป็นเราเป็นของเราก็เป็นความยึดถือเอาเองทั้งสิ้น เพราะว่าทุก ๆ  

อย่างนั้น เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งนั้น.

พิจารณาทุกข์โดยเป็นวิปริณามะ

อนึ่ง ได้ตรัสสอนให้พิจารณาว่าเป็นทุกข์ โดยเป็น วิปริณามะ 

คือความที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป เพราะทุก ๆ สิ่ง ทุก ๆ อย่าง 

ที่เป็นสังขารนั้น ล้วนมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา. 

เป็นไปตามสังขตลักษณะ ลักษณะเคร่ืองก�าหนดหมายแห่งสังขาร 

คือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลายดังกล่าวมาแล้ว. คือมีเกิดมีดับเป็น 

ธรรมดา. เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป. และในระหว่างแห่งเกิดและดับนั้น 

ก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เร่ือย ๆ. ดังเช่น

ร่างกายของทุก ๆ คนเรานี้ เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็ก

แล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงมาเป็นเด็กใหญ่ ใหญ่ขึ้นโดยล�าดับ  

เป็นหนุ่มสาว เป็นกลางคน เป็นคนแก่ เป็นคนแก่เฒ่าไปโดยล�าดับ. 

ในท่ีสุดก็แตกดับ. คือสิ่งท่ีผสมปรุงแต่งนั้นก็แตกสลายจากการ 

ปรุงแต่ง หยุดปรุงแต่ง.
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สังขาร ๓

ฉะนัน้ เร่ืองสงัขารนีจึ้งเป็นข้อท่ีควรท�าความเข้าใจและพจิารณา

ในทางวิปัสสนากรรมฐานได้เป็นอย่างดียิ่ง ตามท่ีประพุทธเจ้าได้ทรง

สั่งสอน. แต่ในท่ีนี้ก็ต้องการที่จะให้มีความเข้าใจในความหมายของ 

ค�าว่าสังขารเพียงว่า ได้แก่สิ่งท่ีผสมปรุงแต่งขึ้น หรืออาการท่ีผสม 

ปรุงแต่งขึ้น เรียกว่าสังขาร. และที่ท่านจ�าแนกสังขารไว้เป็น ๓ คือ  

กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร.

กายสังขาร

กายสงัขาร นัน้กไ็ด้แก่การปรุงแต่งกาย. อธิบายว่า ลมอสัสาสะ 

ปัสสาสะ คือลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ได้ชื่อว่ากายสังขาร 

ปรุงแต่งกาย เพราะว่าเป็นเคร่ืองบ�ารุงปรนปรือกายอยู่ตลอดเวลา.  

กายด�ารงอยู่ได้ก็เพราะมีลมอัสสาสะปัสสาสะบ�ารุงปรนปรืออยู่ตลอด

เวลาไม่มีหยุด. ดังจะพึงเห็นได้ว่าทุก ๆ คนนั้นไม่มีหยุดหายใจ  

กายจึงด�ารงอยูไ่ด้ทีเ่รียกว่าชวีติ. หากหยดุหายใจเมือ่ใดกายกด็�ารงอยู่

ไม่ได้.

เพราะฉะนั้น ลมอัสสาสะ ปัสสาสะ จึงเรียกว่า กายสังขาร  

เป็นเครื่องปรุงกาย.
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วจีสังขาร

วจีสังขาร แปลว่าปรุงแต่งวาจา ได้แก่วิตกวิจาร ท่ีแปลว่า  

ความตรึกความตรอง. วิตกวจิารนีเ้องเป็นต้นของวาจาท่ีทุก ๆ คนพดู 

ก็คือว่าพูดจากใจท่ีวิตกวิจารคือท่ีตรึกตรอง. อาจจะกล่าวได้ว่า  

จิตใจนี้พูดก่อนคือตรึกตรองขึ้นมาก่อน จึงพูดออกทางวาจา หรือว่า

วาจาจึงพูดออกมา. ถ้าหากว่าไม่มีวิตกวิจารขึ้นในจิตใจก่อนการพูด

อะไรออกไปทางวาจาก็เป็นวาจาของคนที่เพ้อคลั่ง หรืออาการท่ี 

เพ้อหรือที่กล่าวในเวลาหลับและจะไม่เป็นภาษา. ฉะนั้น วาจาที่ทุกคน

พูดนี้จึงออกมาจากจิตใจที่มีวิตกมีวิจารคือที่ตรึกตรอง.

ฉะนั้น วิตกวิจารจึงเรียกว่า วจีสังขาร เป็นเครื่องปรุงวาจา.

จิตตสังขาร

จิตตสังขาร ปรุงแต่งจิต ก็ได้แก่สัญญาเวทนา. เวทนานั้นก็ได้

แก่ความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข. สัญญานั้น

ก็ได้แก่ความจ�าได้หมายรู้ เช่น จ�ารูป จ�าเสียง จ�ากลิ่น จ�ารส  

จ�าโผฏฐัพพะ จ�าธรรมะคือเร่ืองราว. เวทนาสัญญานี้เรียกกลับกันว่า 

สัญญาเวทนา. เป็นเคร่ืองปรุงจิต คือปรุงจิตใจให้คิดไปต่าง ๆ.  

ความคิดไปต่าง ๆ นั้นอาศัยสัญญาเวทนา. ถ้าหากว่าไม่มีสัญญา 

คอืความจ�าได้หมายรู้ ไม่มเีวทนาคอืรู้เป็นสขุเป็นทกุข์หรือเป็นกลาง ๆ 

ไม่ทุกข์ไม่สุขก็คิดอะไรไม่ได้. เพราะทุก ๆ คนนั้นจะไปคิดในเร่ืองที่
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ตนเองจ�าไม่ได้ หรือว่าท่ีลืมไปแล้วนั้นหาได้ไม่. จะคิดอะไรได้ก็ต้อง

คิดได้ตามท่ีจ�าได้เท่านั้น. อันที่จริงยกเอาสัญญาขึ้นมาอย่างเดียว  

อธิบายอย่างนีก้เ็ข้าใจ. แต่ท่านยกเอาเวทนาขึน้มาคูด้่วยกโ็ดยทีส่ญัญา

นี้ตามวิถีจิตในขันธ์ ๕ ย่อมเกิดขึ้นอาศัยเวทนา คือต้องมีเวทนาที่

เป็นสขุเป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สขุ จึงจะมสีญัญาคอืจ�าได้. 

ถ้าไม่มีเวทนาแล้วก็จ�าอะไรไม่ได้.

ยกตัวอย่างง่าย ๆ เหมอืนอย่างคนท่ีดบัความรู้ทางกายประสาท 

เช่นว่าฉีดยาชาที่ร่างกาย เมื่อร่างกายส่วนนั้นชาไปแล้ว หมอก็ท�าการ

ผ่าตัดหรือท�าอะไรก็ไม่มีความรู้เจ็บ. เมื่อไม่มีความรู้เจ็บ ก็แปลว่า

สัญญาคือความจ�าในการที่หมอได้กระท�าอะไรตรงร่างกายส่วนนั้น 

ก็ไม่มี. ถ้าหากว่าไม่ได้ฉีดยาชา เมื่อเอามีดไปปาดเข้าก็เจ็บ. เมื่อเจ็บ 

ก็จ�าได้ในอาการที่เจ็บนั้น. นี้ยกตัวอย่างเพียงการท�าให้กายประสาท 

ไม่รู้สึกเพียงข้อเดียว. ถ้าหากว่าไม่มีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ที่เป็น

เวทนา ทางจักขุประสาท โสตประสาท ฆานประสาท ชิวหาประสาท 

หรือทางกายประสาทดงักล่าวนัน้ด้วย ใครจะท�าอะไรทีร่่างกายทกุส่วน 

ก็ย่อมจะไม่มีความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข  

ก็ไม่มีสัญญาคือความจ�าในส่วนนั้น ๆ. หรือคนท่ีถูกฉีดยาสลบหมด 

ความรู้ไปในขณะท่ีสลบนั้น ก็เป็นอันว่าจ�าอะไรในขณะนั้นไม่ได้เลย. 

เพราะฉะนั้น สัญญาจึงมาจากเวทนา. ต้องมีเวทนาจึงจะเกิดสัญญา 

คือความจ�าได้หมายรู้ขึ้นมา.
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เพราะฉะนั้น จิตที่คิดไปต่าง ๆ ที่ปรุงไปต่าง ๆ จึงปรุงไปตาม

สัญญาเวทนา. ถ้าไม่มีสัญญาเวทนาแล้วจิตก็ปรุงไม่ถูก. แม้จิตที่คิด

ปรุงไปต่าง ๆ ดังกล่าวนั้น ก็รวมวิตกวิจารดังกล่าวมาข้างต้นในข้อ 

วจีสังขารเข้าด้วย เพราะวิตกวิจารคือความตรึกความตรองก็เป็น 

ความคิดไปของจิตอย่างหนึ่ง ซ่ึงก็อาศัยสัญญาเวทนาดังกล่าวนี ้

นั่นแหละ.

เพราะฉะนั้น สัญญาเวทนาจึงเป็น จิตตสังขาร เครื่องปรุงจิต.

สรุปสังขาร ๓

กายสังขาร ปรุงแต่งกาย มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็น

เครื่องปรุงแต่งกาย.

วจีสังขาร ก็มีวิตกวิจารเป็นเครื่องปรุงแต่งวาจา.

จิตตสังขาร ก็มีสัญญาเวทนาเป็นเครื่องปรุงแต่งจิต.

นี้แสดงอธิบายถึงเคร่ืองปรุงแต่งกายปรุงแต่งวาจาปรุงแต่งจิต. 

แต่ว่ายังมีการปรุงแต่ง ของกายเองของวาจาเองของจิตเอง. คือกายที่

มีการปรุงแต่งอยู่ คือ กายที่ยังประกอบกันเป็นกาย มีอาการปรุงแต่ง

ของกาย ซึ่งเป็นไปเองต่าง ๆ เช่นว่าอาการ ๓๑ หรือ ๓๒ เกสา ผม 

โลมา ขน นขา เล็บ ทันตา ฟัน เป็นต้น. ผมเองก็มียาวขึ้นไปได้.  

ขนเองก็มีการท่ีตั้งอยู่ หรือที่หลุดก็งอกขึ้นมาใหม่ได้. เหล่านี้เป็นต้น 



เป็นความปรุงแต่งของกาย. ตลอดจนถึงที่เป็นอวัยวะภายในต่าง ๆ 

เช่น ตับ ปอด ก็ปฏิบัติหน้าที่ เช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการที่ท�าการ

หายใจเข้าหายใจออกเป็นต้น ไปอยู่ตลอดเวลา. เหล่านี้เป็นอาการ 

ปรุงแต่งของกายเอง ซึ่งเป็นไปอยู่ไม่มีหยุด. วจีสังขาร วาจาเองที่ 

พูดออกไป ก็พูดกันอยู่ทุกวันตามที่ควรพูด หรือแม้ว่าที่ไม่ควรพูด. 

จิตท่ีคิดนึกไป ก็คิดนึกกันไปต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลาไม่หยุด. แปลว่า

อาการปรุงแต่งของกายของวาจาของจิตเองก็ปรุงแต่งอยู ่ไม่หยุด 

เหมือนกัน. นี่ก็เป็นสังขาร.

เพราะฉะนั้น ชีวิตนี้อันประกอบด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตดั่งที่

กล่าวมา ยกเป็นตัวอย่างเพยีง ๓ ข้อนี ้เป็นสงัขารทีป่รงุแต่งอยูไ่ม่หยดุ

ตั้งแต่เกิดมา. หยุดเมื่อไรก็คือตาย เมื่อยังไม่ตายก็ต้องเป็นสังขาร 

คือปรุงแต่ง. ปรุงแต่งต้ังแต่ถือก�าเนิดเกิดก่อขึ้นในครรภ์ของมารดา. 

คลอดออกมาก็ปรุงแต่งเร่ือยไปจนถึงตายในที่สุด. เพราะฉะนั้น  

อาการที่เรียกว่าสังขารคือปรุงแต่งนี้เป็นอาการของชีวิต ซ่ึงต้องมีการ

ปรุงแต่งกันอยู่ดั่งนี้ตลอดเวลาไม่หยุด. หยุดปรุงแต่งเมื่อใดก็ตาย.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
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บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต.  

ในเบ้ืองต้นกข็อให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมสัการพระผูม้พีระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้ง 

พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ. ตั้งใจส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล 

ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ได้แสดงพระเถราธิบายในข้อสัมมาทิฏฐิตามท่ีภิกษุท้ังหลาย 

ได้กราบเรียนถามมาทีละตอน ๆ โดยล�าดับ จนถึงตอนที่ท่าน 

พระสารีบุตรเถระได้ตอบว่ายังมีปริยายคือทางแสดงอ่ืนต่อไปอีก  

คือสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบได้แก่รู้จักอวิชชา รู้จักเหตุเกิดอวิชชา  

รู้จักความดับอวิชชา รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอวิชชา. และท่าน 

ได้แสดงอธิบายไปทีละข้อว่า

รู้จกัอวชิชา อวชิชากค็อืไม่หยัง่รู้ในทกุข์ ไม่หยัง่รู้ในเหตเุกดิทกุข์ 

ไม่หยังรู้ในความดับทุกข์ ไม่หยั่งรู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์



คร้ังที่ ๒๓ ความรู้จักอวิชชา242

รู้จักเหตุเกดิอวิชชา กค็อืรู้จักว่าเพราะอาสวะเกดิ อวิชชาจึงเกดิ

รู้จักความดับอวิชชา ก็คือรู้จักว่าเพราะอาสวะดับ อวิชชาจึงดับ

รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอวิชชา ก็คือรู้จักมรรคมีองค์ ๘ 

มีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ เป็นต้น.

จะได้อธิบายในข้อแรก รู้จักอวิชชา.

อวิชชาเป็นต้นเหตุส�าคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์

อวิชชา นี้เป็นข้อที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ ว่าเป็น 

ต้นเหตุส�าคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลาย. ในปฏิจจสมุปบาท  

คือธรรมะท่ีอาศัยกันบังเกิดข้ึนก็ตรัสแสดงอวิชชาไว้เป็นข้อต้น. และ

บรรดากิเลสที่เป็นอย่างละเอียดอันบังเกิดนอนจมหมักหมมอยู่ใน 

จิตสันดาน ดองจิตสันดาน ซึ่งเรียกว่าอาสวะหรืออนุสัย ก็คืออวิชชา

เป็นข้อส�าคัญ. และได้มีพระพุทธาธิบายอวิชชา ดังที่ท่านพระสารีบุตร

ได้น�ามาอธิบาย คอืความไม่หยัง่รู้ในอริยสจัจ์ท้ัง ๔. ได้แสดงอวิชชา ๔ 

ไว้ดั่งนี้เป็นพื้น. และที่แสดง อวิชชา ๘ ก็มี เติมเข้าอีก ๔ ข้อ  

อันได้แก่

ไม่รู้จักเงื่อนต้น

ไม่รู้จักเงื่อนปลาย

ไม่รู้จักทั้งเงื่อนต้นทั้งเงื่อนปลาย

ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท คือธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น.
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อีกปริยายคือทางแสดงอันหนึ่ง ก็ได้แก่

ไม่รู้จักอดีต

ไม่รู้จักอนาคต

ไม่รู้จักทั้งอดีตทั้งอนาคต

ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท คือธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น.

จะได้แสดงค�าว่าอวิชชาและอวิชชาในอริยสัจจ์ท้ัง ๔ นั้นก่อน 

อันเป็นข้อหลัก.

อวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะ

อวิชชา แปลตามศัพท์ว่า ความไม่รู้ อันหมายความว่าไม่รู้ 

ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ดังกล่าวนั้น. แต่ว่าถ้ายกขึ้นมาเพียงค�าเดียวว่าไม่รู้ 

ก็อาจมีปัญหาว่า สิ่งที่มีความไม่รู้ก็จะเป็นดั่งก้อนหินก้อนดินท่อน 

ไม้เป็นต้น ซึ่งไม่มีความรู้อยู่ในตัว. แต่ว่าอันบุคคลแม้สัตว์เดรัจฉาน

ทัง้หลาย ย่อมมคีวามรู้อยูใ่นตัว ดงัคนเรากม็คีวามรู้อะไร ๆ อยูใ่นตวั. 

ฉะนั้น จะเรียกว่ามีอวิชชาได้อย่างไร. จึงมีค�าอธิบายให้ชัดขึ้นว่า  

อวิชชานั้นเป็นข้อที่มีอยู ่ เป็นสิ่งที่มีอยู ่แก่สัตวโลกทั้งหลาย ซ่ึงมี 

วิญญาณธาตุคือธาตุรู้หรือว่ามีจิตวิญญาณซึ่งเป็นธรรมชาติเป็นธาตุรู้. 

ดังมนุษย์เราคนเราก็มีความรู้อะไร ๆ อยู่ ต้ังต้นแต่มีความรู้เห็นรูป  

รู้ได้ยินเสียง เป็นต้น ตลอดจนถึงความรู้ในสิ่งต่าง ๆ ที่มีเป็นพื้นอยู่ 

และทีศ่กึษาเล่าเรียนเพิม่เติมข้ึนมาต่าง ๆ อันเรียกว่าวิชชาหรือปัญญา. 
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ฉะนั้น คนเราจึงจะช่ือว่ามีอวิชชาได้อย่างไร. จึงมีค�าตอบว่า ก็มี 

ความรู้นั่นแหละจึงมีอวิชชาขึ้นมาได้. ถ้าไม่มีความรู้อย่างก้อนดิน 

ก้อนหินท่อนไม้ก็ไม่มีอวิชชาขึ้นมาได้. ก็คือมีความรู้ แต่ว่าความรู้ที่มี

อยู่นั้นเป็นความรู้ที่ไม่จริงเป็นความรู้ที่ผิดจากความจริง.

ฉะนั้น ความรู้ที่ไม่จริงความรู้ที่ผิดจากความจริงนี้แหละ คือ

อวิชชา. ในทางตรงกันข้าม เมื่อเป็นความรู้ที่จริงไม่ผิดจากความจริง 

ก็เป็นวิชชา. และอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะ คือความจริงของจริง 

ของแท้ หรือกล่าวอกีนยัหนึง่ว่าเป็นความรู้ทีผ่ดิจากสจัจะ คอืของจริง

ของแท้ นี้คืออวิชชา.

ปฏิปทาปฏิบัติก่อนตรัสรู้

พระพทุธเจ้าผูรู้ผู้เ้หน็ไดท้รงอธบิายอวชิชานีไ้ว้ ว่าไดแ้กค่วามที่

ไม่มีญาณคือความหยั่งรู้ในทุกข์เป็นต้น ดังกล่าว. แต่หากว่าถ้ามิได้

พระพุทธเจ้าผู้รู ้ผู ้เห็นมาทรงแสดงสั่งสอนทุก ๆ คนก็ย่อมจะไม่ 

สามารถจะรู้จักอวิชชาท่ีมีอยู่ในตนเองได้. ย่อมจะเข้าใจว่าตนมีวิชชา

คือความรู้ที่เป็นความรู้จริง เป็นความรู้ถูก. ดังศาสดาทั้งหลายแห่ง

ศาสนาท้ังหลายแห่งลัทธิทั้งหลาย ซ่ึงได้เกิดขึ้นก่อนพระพุทธเจ้า 

หรือภายหลังพระพุทธเจ้า มิได้เป็นผู้รู ้ผู ้เห็นเหมือนพระพุทธเจ้า  

คือมิได้ตรัสรู้เหมือนพระพุทธเจ้า ก็ย่อมเข้าใจว่า แต่ละท่านมีวิชชา 

หรือความรู้ถึงท่ีสุด เป็นผู้ที่ปราศจากอวิชชาคือความไม่รู้ เป็นผู้รู ้

เป็นผู้เห็นแล้ว. แต่อันที่จริงนั้นเมื่อยังมีชาติมีภพก็ชื่อว่ายังมีทุกข์ 
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ยังมีกิเลส ยังไม่สิ้นทุกข์ยังไม่สิ้นกิเลส. ดังท่ีมีความต้องการเกิดอีก 

แม้ในชาติภพที่เข้าใจว่ายั่งยืน. และเมื่อไปเกิดในชาติภพนั้นแล้วก ็

ยั่งยืน มีผู้ท่ีเกิดอยู่ยั่งยืนและเต็มไปด้วยความสุขต่าง ๆ. ดังฤๅษี 

ทั้งหลายดาบสทั้งหลายผู้ปฏิบัติแม้ใกล้พุทธศาสนาเข้ามามาก ดังเช่น

ท่านอาฬารดาบส กาลามโคตร อุททกดาบส รามบุตร ปฏิบัตินับว่า

สมบูรณ์อยู่มากในศีลในสมาธิคือได้ถึงสมาบัติ ๗ สมาบัติ ๘ หรือว่า

รูปฌาน อรูปฌาน แต่ว่าก็ติดอยู่แค่นั้น เพราะว่าต้องการที่จะไป 

เกิดในพรหมโลกเป็นพรหม ซ่ึงเข้าใจว่าด�ารงอยู่ยั่งยืนตลอดไปใน 

พรหมโลกนั้น. แต่พระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์เสด็จออก 

ทรงผนวช ได้เสด็จเข้าไปทรงศึกษาในส�านักของท่านดาบสทั้งสองนั้น 

ก็ทรงเห็นว่ายังเป็นข้อปฏิบัติท่ีเป็นไปเพื่อชาติภพ. เพราะฉะนั้น  

จึงยังมีกิเลสคือความต้องการจะไปเกิดอีกอันเป็นตัณหา. และเมื่อไป

เกิดอีกความเกิดนั้นก็ยังเป็นทุกข์ เพราะเมื่อมีเกิดก็จะต้องมีแก ่

มีตาย. เมื่อไปเกิดเป็นเทพก็จะต้องมีจุติคือเคลื่อนออกจากความเป็น

เทพในที่สุด. จึงยังไม่พ้นทุกข์ไม่พ้นความเวียนว่ายตายเกิด อันเรียก

ว่า วัฏฏสงสาร.

ทรงแสวงหาโมกขธรรม

เพราะฉะนั้น ก็เป็นอันว่าท่านศาสดาและลูกศิษย์ท้ังปวงนั้น 

ก็ยังมีอวิชชาคือความไม่รู ้คือยังมีความรู้ท่ีผิดจากสัจจะที่เป็นตัว 

ความจริง. ยังเห็นในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าสิ้นทุกข์. ยังเห็นในสิ่งที่เป็นเหตุ

เกิดทุกข์ว่าเป็นเหตุเกิดสุข. เพราะฉะนั้น ความรู้ของบรรดาศาสดา 
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และศิษย์ทั้งปวงนั้น จึงเป็นความรู้ท่ียังไม่ถึงท่ีสุด และเมื่อส�าคัญว่า 

ถึงที่สุด ก็เป็นความส�าคัญผิด เป็นความเห็นผิด. ความรู้ก็เป็น 

ความรู้ที่ผิดจากสัจจะท่ีเป็นตัวความจริงดังกล่าว. ยังเป็นความรู้ที่ 

เป็นอวิชชาอยู่. เพราะฉะนั้น จึงได้เสด็จหลีกออกไปทรงแสวงหา 

โมกขธรรม ธรรมะท่ีเป็นเคร่ืองหลุดพ้นด้วยพระองค์เอง. และแม้

พระองค์เองก็ทรงรู้พระองค์เองว่าความรู้ของพระองค์เองท่ียังมีอยู ่

ในขณะท่ีทรงแสวงหานั้น ก็ยังเป็นความรู้ที่ยังเป็นอวิชชาอยู ่อีก 

เหมือนกัน เพราะยังเรียกว่าไม่พบสัจจะที่เป็นตัวความจริงอันเป็น 

โมกขธรรม ธรรมะทีเ่ป็นเคร่ืองหลดุพ้นจากกเิลสและกองทุกข์ได้จริง. 

ยังไม่ทรงรู้ในขณะนั้นว่า สัจจะที่เป็นความจริงนั้นคืออะไร. ฉะนั้น  

แม้ความรู ้ของพระองค์เองในขณะนั้นก็ยังเป็นความรู ้ที่ยังเป็น 

อวิชชา. ทรงปรารถนาจะได้ความรู้ท่ีเป็นวิชชาคือความรู้ที่ตรงกับ 

สัจจะคือความจริง.

ในเบ้ืองต้น ก็ทรงมุ่งอาศัยท่านคณาจารย์ท่ีมีอยู่ในขณะนั้น 

ดังเช่นท่านดาบสทั้งสอง. แต่เมื่อทรงเห็นว่า แม้ความรู้สูงสุดของท่าน

อาจารย์ท้ังสองนั้นก็ยังเป็นอวิชชาอยู่ คือยังไม่เป็นความรู้ท่ีเข้าถึง 

สัจจะท่ีเป็นตัวความจริง จึงได้เสด็จหลีกออกไปทรงแสวงหาด้วย

พระองค์เองเพราะอาศยัผู้อ่ืนไม่ได้แล้ว. จึงได้ทรงจับบ�าเพญ็ทกุรกริิยา 

ก็ไม่ได้ความรู้อะไรขึ้นมาจึงได้ทรงเลิก. แล้วก็ทรงจับปฏิบัติสมาธิ  

ด้วยทรงนกึถงึสมาธิอย่างแน่วแน่ทีท่รงได้เมือ่เป็นพระกมุารตามเสดจ็

พระราชบิดาไปในพระราชพธีิแรกนาขวญั. ทรงได้สมาธิถงึขัน้ปฐมฌาน 

โดยท่ีจิตของพระองค์ได้รวมเข้ามาก�าหนดลมหายใจเข้าออกสงบจาก
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นิวรณ์ท้ังหลาย (ท่ีท่านแสดงว่าถึงปฐมฌาน แต่หลังจากนั้นสมาธินี ้

ก็เสื่อมไป) เป็นสมาธิท่ีบริสุทธ์ิ. เมื่อทรงได้สมาธินี้ด้วยไม่มุ่งที่จะไป

เกิดเป็นพรหมหรือเป็นอะไร หรือเพื่อชาติภพอะไร จิตรวมเข้ามา 

ก�าหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออกก็สงบอยู่ภายใน. สงบจากกาม 

สงบจากอกศุลธรรม สงบจากนวิรณ์ทัง้หลาย. จึงได้จบัปฏบิตัทิางสมาธิ

อันบริสุทธ์ินี้ จนทรงได้อัปปนาสมาธิ สมาธิที่บริสุทธ์ิ ก็เป็นสมาธิ 

นับเข้าเป็นสมาบัติหรือในฌานท่ีท่านดาบสท้ังสองท่านได้และก็ได ้

สอนนัน่แหละ. แต่ว่าความมุง่หมายต่างกนั และของท่านดาบสท้ังสอง

นัน้ ท่านสิน้สดุเพยีงเท่านัน้ เพราะเพยีงพอทีจ่ะไปเกดิเป็นพรหมแล้ว. 

ก็สิ้นสุดเพียงเท่านั้น. ก็กลายเป็นสมาธิท่ีเป็นตัวทุกขสมุทัย เหตุให้ 

เกิดทุกข์ เพราะเป็นเหตุให้เกิดชาติต่อไปอีก.

ทรงปฏิบัติสัมมาสมาธิเพ่ือทุกขนิโรธ

อนันีเ้ป็นเง่ือนส�าคญั. คอืสมาธิทีป่ฏบิตัไิม่ถกูทาง แม้จะได้สมาธิ

จนถึงฌานถึงสมาบัติ ก็เป็นสมาธิท่ีเป็นทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์. 

ไม่ใช่เป็นสมาธท่ีิเป็นทุกขนโิรธความดบัทุกข์. ไม่เป็นสมาธิท่ีนบัเข้าใน

มรรคมีองค์ ๘ ของพระพุทธเจ้าคือสัมมาสมาธิที่เป็นข้อที่ ๘ ฉะนั้น 

สมาธิเมื่อสรุปเข้าแล้วจึงมี ๒ อย่าง. 

สมาธิที่เป็นทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ อย่างหนึ่ง

สมาธิที่เป็นทุกขนิโรธ คือเหตุให้ดับทุกข์เป็นความดับทุกข์  

อีกอย่างหนึ่ง. 
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ผู้ปฏิบัติสมาธิแม้ในพุทธศาสนาเองตามวิธีที่พระพุทธเจ้าทรง 

สั่งสอนไว้เอง บางทีก็ได้สมาธิดี อัปปนาสมาธิ. แต่หากว่าถ้าเป็นไปไม่

ถูกต้องตามวัตถุประสงค์เพื่อความสิ้นทุกข์ ก็กลายเป็นสมาธิที่เป็น

ทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ไป ซึ่งก็มีอยู่ไม่น้อย. ส่วนสมาธิที่เป็นไป

เพื่อทุกขนิโรธ ความดับทุกข์. พระโพธิสัตว์จับปฏิบัติสมาธิเป็นไป 

เพื่อทุกขนิโรธคือความดับทุกข์ คือไม่ต้องการชาติภพอีกต่อไป.  

ไม่ต้องการมนุษยสมบัติ. ไม่ต้องการสวรรค์สมบัติ. หรือไม่ต้องการ

ความเป็นเทพความเป็นพรหมอะไรท้ังสิน้. แต่ว่าต้องการนพิพานซ่ึงยงั

เป็นความต้องการอยู่. เพราะฉะนั้น แม้จะยังมีตัณหาคือความดิ้นรน

ทะยานอยากเพราะยังละตัณหาไม่ได้ ยังมีตัณหาอยู่แต่ก็ใช้ตัณหานั้น

ไปเพ่ือนิพพาน คือต้องการนิพพานเพียงอย่างเดียว. ดังที่ได้มีแสดง

ว่า อาศัยตัณหาละตัณหา. ก็คืออาศัยตัณหาท่ีมีอยู ่นี้เป็นตัณหา 

เพื่อนิพพานต้องการนิพพานก็เพื่อละตัณหานั่นเอง. จึงเป็นสมาธิวิธี

ปฏิบัติเพื่อทุกขนิโรธ คือความดับทุกข์.

ละความยึดถือในอุปกิเลสของสมาธิและวิปัสสนา

เพราะฉะนั้น ผู้ปฏิบัติพุทธศาสนาที่พอใจกรรมฐาน ก็ต้องรู้จัก

ว่ามี ๒ อย่าง คือ

ปฏิบัติไป ๆ แล้วก็เป็นไปเพื่อ ทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์

หรือว่าปฏิบัติไป ๆ ก็เป็นไปเพื่อ ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์.
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ฉะนั้น ต้องให้รู้จักดังนี้. และท่ีเป็นไปเพื่อทุกขสมุทัย เหตุให้

เกิดทุกข์นั้นก็เพราะไปยึดถือในอุปกิเลสของสมาธิในเมื่อปฏิบัติทาง

สมาธิ. ไปยดึถอืในอปุกเิลสของปัญญาในเมือ่ปฏบิติัวปัิสสนา อนัเรียก

ว่า วิปัสสนูปกิเลส. ไปติดเสียในวิปัสสนูปกิเลสนั่น ก็เลยกลายเป็น

ทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ไป เพราะว่าผลของสมาธิของวิปัสสนานั้น

ที่ได้โดยล�าดับเป็นผลท่ีชวนให้ติด. เป็นอุปกิเลสขึ้นมาเป็นอันมาก.  

เมื่อไปติดเข้าแล้ว สมาธิปัญญาที่ปฏิบัติไปนั้น ก็กลายเป็นทุกขสมุทัย

ไป. ต่อเมื่อละผลของสมาธิของปัญญาที่น่าติดน่าชมน่าเสวยนั้นได้.  

ก็เป็นอันว่าไม่สร้างอุปกิเลสของสมาธิของปัญญาขึ้นมา. จึงจะปฏิบัติ

สมาธิปัญญาของตนให้เป็นทุกขนิโรธคือความดับทุกข์ขึ้นมาได้.

ทรงตรัสรู้อริยสัจจ์ ๔

เพราะฉะนั้น พระโพธิสัตว์จึงได้จับปฏิบัติในศีลในสมาธิอัน 

เป็นไปเพื่อทุกขนิโรธ. ได้อัปปนาสมาธิ สมาธิที่แน่วแน่ ก็ถึงขั้นฌาน

ขั้นสมาบัติ. นั่นแหละญาณ คือความหยั่งรู้ คือผุดขึ้นแก่พระองค์.  

ดังที่ตรัสแสดงไว้ในปฐมเทศนาเมื่อทรงพบทางที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทา 

ข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลาง มีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ เป็นต้น  

ก็คือมรรคมีองค์ ๘ นั่นแหละ. ทรงปฏิบัติไปในมรรคมีองค์ ๘ นี้  

อันเป็นไปเพื่อดับกิเลสและกองทุกข์ เป็นไปเพื่อญาณคือความหยั่งรู้ 

จึงทรงได้ญาณ คอืความหยัง่รู้ขึน้. กค็อืว่าญาณคอืความหยัง่รู้ทีแ่สดง

ไว้ว่า
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จักขุ คือดวงตาผุดขึ้น ญาณ คือความหยั่งรู้

ผุดขึ้น ปัญญา คือความรู้ท่ัวถึงผุดขึ้น วิชชา คือ

ความรู้ผดุขึน้ อาโลก คอืความสว่างผดุขึน้ ในธรรมะ

ท่ีพระองค์มิได้เคยทรงสดับมาก่อนว่า นี้ทุกข์ ทุกข์

ควรก�าหนดรู้ ทุกข์พระองค์ทรงก�าหนดรู้ได้แล้ว.  

นีส้มทุยัเหตใุห้เกดิทุกข์ สมทัุยนีค้วรละ สมทุยันีท้รง

ละได้แล้ว. นี้นิโรธ คือความดับทุกข์ ความดับทุกข์

ควรกระท�าให้แจ้ง ความดบัทุกข์นีพ้ระองค์กระท�าให้

แจ้งได้แล้ว. นี้มรรค คือทางปฏิบัติให้ถึงความดับ

ทุกข์ ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี้ ควรอบรมให้

มีขึ้นให้เป็นข้ึน ทางดับทุกข์นี้พระองค์ได้ทรงอบรม

ให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นสมบูรณ์บริบูรณ์แล้ว ดังนี้.

ญาณคอืความหยัง่รู้ผุดข้ึนแก่พระองค์ดัง่นี ้ในธรรมะทีม่ไิด้ทรง

สดบัแล้วมาก่อน. จึงได้ทรงพอพระทัยว่ารู้ละรู้แล้ว ได้ตรัสรู้ อภสิมัโพธิ 

คือความตรัสรู้ยิ่งแล้ว ทรงเป็นผู้ที่ตรัสรู้ยิ่งท่ีเรียกว่าตรัสรู้สัมมา- 

สัมโพธิญาณแล้ว. อวิชชาคือความไม่รู้จึงดับไป. วิชชาความรู้ผุดขึ้น. 

หรือจะเรียกว่าวิชชาคือความรู้ผุดขึ้นอวิชชาดับไป. เหมือนแสงสว่าง

บังเกิดขึ้นความมืดก็หายไป เพราะฉะนั้น จึงทรงเป็น พุทฺโธ คือเป็น

ผู้รู้แล้ว เป็น วิมุตฺโต คือเป็นผู้พ้นแล้ว. พระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้แล้ว 

ก็ทรงอยู่ด้วยวิชชาคือความรู้ และวิมุตติคือความหลุดพ้น. แต่ว่าผู้ที่

ยังมิได้ตรัสรู้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้า หรือแม้พระองค์เองเมื่อยังไม่

ได้ตรัสรู้ ก็ยังมีอวิชชา คือมีความรู้ที่เป็นอวิชชา ไม่รู้จริงในสัจจะ 

ทั้ง ๔.
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เพราะฉะนั้น อวิชชาจึงได้แก่ความไม่หยั่งรู้ในทุกข์ ในเหตุ 

เกิดทุกข์ ในความดับทุกข์ ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์.

ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
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บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต.  

ในเบ้ืองต้นกข็อให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมสัการพระผูม้พีระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้ง 

พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล 

ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ทบทวนอริยสัจจะ

ได้แสดงเถราธิบายในข้อสมัมาทฏิฐทิีท่่านพระสารีบตุรได้แสดง

แก่ภกิษุทัง้หลายมาถงึอวชิชาซ่ึงได้แสดงอธิบายมาแล้วตามเถราธิบาย

ว่า อวชิชาคอืความไม่รู้กไ็ด้แก่ไม่หยัง่รู้ในทุกข์ ไม่หยัง่รู้ในเหตุเกดิทุกข์ 

ไม่หยั่งรู้ในความดับทุกข์ ไม่หยั่งรู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์. 

ได้แสดงอธิบายค�าว่าอวชิชา และเล่าถงึปฏปิทาปฏบิตัขิองพระพทุธเจ้า

ตั้งแต่ก่อนตรัสรู้. ได้ทรงแสวงหาโมกขธรรม ธรรมะเป็นเคร่ือง 

หลุดพ้นจนได้ตรัสรู้อริยสัจจ์ทั้ง ๔. อวิชชาดับ วิชชาเกิด หรือ 
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วิชชาเกิด อวิชชาดับ. จึงทรงเป็นพุทโธ คือเป็นผู้ตรัสรู้แล้ว. และก็ได้

ตรัสแสดงอธิบายอริยสัจจ์ ๔ ทุกข้อ ว่า

ทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์.

ทรงชี ้สภาวทุกข์ ตัง้ต้นแต่ชาต ิความเกดิ ชรา ความแก่ มรณะ 

ความตาย ว่าเป็นทุกข์.

ทรงชี้ ปกิณณกทุกข์ ทุกข์เบ็ดเตล็ดทางจิตใจทั้งหลายว่า โสกะ 

ความโศก ความแห้งใจ ปริเทวะ ความรัญจวนคร�่าครวญใจ ทุกขะ 

ความไม่สบายกาย โทมนัสสะ ความไม่สบายใจ อุปายาสะ ความ 

คับแค้นใจ เป็นทุกข์.

ทรงชี ้สรุปเข้ามาเป็น ๒ คอืความประจวบกบัสิง่หรือสตัว์สงัขาร

ทัง้หลายท่ีไม่เป็นทีรั่กเป็นทกุข์ ความพลดัพรากจากสิง่หรือสตัว์สงัขาร

ทั้งหลายที่เป็นที่รักเป็นทุกข์.

ทรงชี้ สรุปเข้ามาเป็นหนึ่ง คือปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์.

และทรงชี้ สรุปเข้ามาโดยสังเขป ว่า ขันธ์เป็นที่ยึดถือท้ัง ๕ 

ประการ เป็นทกุข์. กไ็ด้แก่กองรูป กองเวทนา กองสญัญา กองสงัขาร 

กองวิญญาณ อันเป็นที่ยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นทุกข์.

อริยสัจจะข้อสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์. ทรงชี้เอา

ตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากมีอาการเป็นกามตัณหา  

ความดิ้นรนทะยานอยากไปในกาม คือ กามคุณ รูปเสียงกลิ่นรส
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โผฏฐพัพะทีน่่ารักใคร่ปรารถนาพอใจท้ังหลาย หรือความดิน้รนไปด้วย

อ�านาจของกามความใคร่ทั้งหลาย.

ภวตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากไปในภพคือความเป็นนั่น

เป็นนี่.

วิภวตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยากไปในวิภพคือความไม่

เป็นนั่นไม่เป็นนี่เป็นสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์.

อริยสัจจะข้อนิโรธ ความดับทุกข์. ทรงชี้เอาความดับตัณหา 

ซึ่งเป็นตัวเหตุ ทุกข์ดับไปหมดก็เป็นความดับทุกข์.

อริยสจัจะข้อมรรค คอืทางปฏบิติัให้ถงึความดบัทกุข์. ทรงชีเ้อา

มรรคคือทางมีองค์ ๘ อันได้แก่

สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ ๒ 

ข้อนี้รวมเข้าเป็น ปัญญาสิกขา

สมัมาวาจา เจรจาชอบ สมัมากมัมนัตะ การงานชอบ สมัมาอาชวีะ 

เลี้ยงชีวิตชอบ ๓ ข้อนี้รวมเข้าเป็น สีลสิกขา

สมัมาวายามะ เพยีรชอบ สมัมาสต ิสติคอืระลกึชอบ สมัมาสมาธิ 

สมาธิคือตั้งใจไว้ชอบ ๓ ข้อนี้รวมเข้าเป็น จิตตสิกขา หรือ สมาธิ

เป็นมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์.
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พระพุทธาธิบายอวิชชาเพ่ิมเติม

อนึ่ง ในที่อื่นได้มีพระพุทธาธิบายในข้อ อวิชชา เพิ่มขึ้นอีก  

๔ ข้อ คือ

ไม่หยั่งรู้ในอดีต

ไม่หยั่งรู้ในอนาคต

ไม่หยั่งรู้ในทั้งอดีตทั้งอนาคต

ไม่หยั่งรู้ในธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น.

ส�าหรับใน ๔ ข้อหลังนี้ ค�าว่า อดีต ก็คือสิ่งหรือกาลเวลาที่ล่วง

มาแล้ว. อนาคต ก็คือสิ่งหรือกาลเวลาที่ยังไม่มาถึง. ไม่หยั่งรู้ในอดีต

ไม่หยั่งรู้ในอนาคต ย่อมมีความหมายหลายอย่าง. อย่างที่เข้าใจกัน

ทั่วไปก็มักจะเข้าใจว่า หมายถึงเร่ืองอดีต หรือหมายถึงเร่ืองอนาคต

ของชวิีตหรือของตน. เช่นว่าในอดตีคอืในกาลเวลาทีล่่วงมาแล้วตนเป็น

อย่างไร. แม้ในชาติท่ีล่วงมาแล้วคือในชาติอดีตตนเป็นอะไรอย่างไร. 

ในอนาคตคือในกาลข้างหน้าตนจะเป็นอะไรจะเป็นอย่างไรต่อไป  

ตลอดจนถึงในชาติหน้าตนจะเป็นอะไรจะเป็นอย่างไรต่อไป. ไม่หยั่งรู้

กค็อืไม่รู้ในเร่ืองของตน ในอดตีคอืในกาลเวลาทีล่่วงมาแล้ว ในอนาคต

คือในกาลเวลาข้างหน้าท่ียังไม่มาถึงดังกล่าว. มักจะเข้าใจกันดังนี้.  

แต่ว่าค�าว่าไม่รู้จักอดีตไม่รู้จักอนาคตในที่นี้มิได้มีความหมายดังนั้น.
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ทรงได้พระญาณ ๓

ดังจะพึงเห็นได้ว่า ท่านแสดงถึงญาณคือความหยั่งรู ้ของ 

พระพทุธเจ้าในราตรทีีต่รสัรูค้อืตัง้แต่กอ่นตรสัรู ้ทรงได้ พระญาณ ๓ 

โดยล�าดับ.

ในปฐมยาม ทรงได้ ปพุเพนวิาสานุสสตญิาณ ความรู้ระลกึขนัธ์

เป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อนได้ คือระลึกชาติหนหลังได้. ทรงระลึกชาติ

หนหลงัได้ไปมากมายพร้อมทัง้ความเป็นไปในชาตนิัน้ ๆ ตลอดจนถงึ

ชื่อโคตร สุขทุกข์ทั้งหลายเป็นต้นในชาตินั้น ๆ ทรงระลึกได้สืบต่อกัน

มาโดยล�าดับ. จากชาตินั้นก็มาสู่ชาตินั้นมาสู่ชาตินั้น เร่ือยมาจนถึง 

สู่ชาติปัจจุบัน. และก็ย้อนหลังไปได้มากมาย.

ในมัชฌิมยาม ทรงได้ จุตูปปาตญาณ คือความรู ้ในจุติ 

ความเคลื่อน อุปบัติเข้าถึงชาตินั้น ๆ ของสัตว์ท้ังหลายว่าเป็นไป 

ตามกรรม. ท�ากรรมชั่วไว้ก็ไปสู่ชาติที่ชั่วมีทุกข์. ท�ากรรมดีไว้ก็ไปสู่ 

ชาติที่ดีมีสุข. 

ในปัจฉิมยาม ทรงได้ อาสวักขยญาณ ความรู้เป็นเหตุสิ้น 

อาสวะคือกิเลสที่ดองจิตสันดานท้ังหลาย ก็คือทรงหยั่งรู้ในอริยสัจจ์

ทั้ง ๔. อวิชชาดับไปหมด วิชชาบังเกิดขึ้น. หรือวิชชาบังเกิดขึ้น  

อวิชชาดับไปหมด. เหมือนอย่างความสว่างบังเกิดข้ึนความมืดก็ 

หายไป.
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ตามพระญาณท้ัง ๓ ท่ีท่านแสดงไว้นี้ ก็เป็นเคร่ืองชี้ให้เห็นว่า 

เมื่อทรงได้พระญาณที่ ๑ ท่ี ๒ ก็ยังมิได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า  

ยังมีอวิชชาอยู ่. คือแม้ว่าจะทรงระลึกชาติหนหลังได้เป็นอันมาก  

เรียกว่ารู้อดีตชาติ และทรงรู้ความเคลื่อนและความเข้าถึงชาตินั้น ๆ 

ของสตัว์ทัง้หลายว่าเป็นไปตามกรรม ด้วยพระญาณท่ี ๒ กย็งัมอีวชิชา

อยู่. จนถึงทรงได้ญาณท่ี ๓ คือตรัสรู้ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ อาสวกิเลส 

ที่ดองจิตสันดานสิ้นไป อวิชชาดับ วิชชาเกิดขึ้น จึงทรงดับอวิชชา 

ได้ด้วยพระญาณที่ ๓ นี้. เพราะฉะนั้น ข้อว่าไม่รู้จักคือไม่หยั่งรู้ใน 

อดีตไม่หยั่งรู้ในอนาคตอันเป็นตัวอวิชชา จึงมิได้มีความหมายถึงไม่รู้

ระลึกอดีตชาติได้ ตลอดถึงไม่รู ้ระลึกถึงอนาคตชาติได้. แต่ว่าม ี

ความหมายอีกอย่างหนึ่ง.

ความหมายของการที่ไม่รู ้จักอดีตไม่รู้จักอนาคตอันเป็นตัว 

อวิชชานี้ พิจารณาดูเทียบเคียงกับข้อที่ตรัสไว้ในเทศนาครั้งที่ ๒  

ที่ได้ตรัสแสดงขันธ์ ๕ ว่าเป็นอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน บังคับให้เป็น

ไปตามปรารถนามิได้. และสิ่งใดท่ีเป็นอนัตตาดั่งนั้นสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่

ไม่เท่ียง. เป็นสิง่ทีเ่ป็นทกุข์ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลง. เป็นสิง่ท่ีไม่พงึ

เห็นยดึถอืว่าเป็นตวัเราเป็นของเรา. กค็อืตรัสแสดงไตรลกัษณ์นัน่เอง. 

แต่ยกอนัตตาขึ้นเป็นที่ตั้งทีแรก. แต่ภายในเนื้อหาของพระสูตรก็เป็น

อันว่าได้แสดงไตรลักษณ์ไว้ครบทุกข้อในทางที่เข้าใจได้ง่าย. และก็ได้

ตรัสสรุปไว้ในตอนท้ายว่า

ขนัธ์ ๕ ท้ังทีเ่ป็นอดตีทัง้ทีเ่ป็นอนาคตทัง้ทีเ่ป็น

ปัจจุบัน ทัง้ท่ีเป็นภายในทัง้ทีเ่ป็นภายนอก ท้ังทีห่ยาบ
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ท้ังท่ีละเอยีด ท้ังทีด่ท้ัีงทีเ่ลว ทัง้ท่ีอยูไ่กลท้ังทีอ่ยูใ่กล้ 

ก็ล้วนไม่พึงเห็นยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราทั้งหมด.

ตามท่ีตรัสแสดงไว้นี้ จึงเป็นอันว่าทรงสอนให้รู ้จักขันธ์ ๕  

ในอดีตก็ตาม ในอนาคตก็ตาม ในปัจจุบันก็ตาม ก็เป็นอนิจจะทุกขะ

อนัตตาอย่างเดียวกันหมดไม่แตกต่างกัน.

ความไม่รู้ในอริยสัจจ์สายทุกข์และสายความดับทุกข์

เพราะฉะนัน้ ข้อว่าไม่หยัง่รู้จักอดตี อนาคต ไม่หยัง่รู้จักท้ังอดตี

ทั้งอนาคตในข้อท่ีแสดงอวิชชานี้ก็จึงมีความหมายว่า อริยสัจจ์ทั้ง ๔  

ที่เป็นไปอยู่ในสายทุกข์กับในสายนิโรธความดับทุกข์.

ในสายทุกข์ ก็คือทุกข์กับสมุทัย.

ในสายนิโรธ ก็คือนิโรธความดับทุกข์ และทางปฏิบัติให้ถึง 

ความดับทุกข์.

อริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ในอดีตก็คงเป็นอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ ในอนาคต

ก็คงเป็นอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้. คือว่าในอดีตนั้นจะเป็นอดีตในชาตินี้หรือ

อดตีในอดตีชาติ ชาตไิหน ๆ กต็าม กีส่บิกีร้่อยกีพ่นัชาตใินอดตีกต็าม

มากกว่านั้นก็ตาม อริยสัจจ์ทั้ง ๔ ที่เป็นสายทุกข์ก็คงเป็นสายทุกข์อยู่

นั่นแหละ. สายนิโรธความดับทุกข์ก็คงเป็นสายนิโรธความดับทุกข์อยู่

นั่นแหละ. เป็นอย่างเดียวกัน. ในอนาคตคือข้างหน้าก็เหมือนกัน.  

เมือ่มสีมทัุยกต้็องมทุีกข์. เมือ่ด�าเนนิในมรรคกย่็อมพบความดบัทกุข์. 
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คงเป็นสายทุกข์สายนิโรธความดับทุกข์อยู่เช่นเดียวกันไม่ต้องสงสัย. 

และก็ไม่จ�าเป็นท่ีจะต้องไปสงสัยหรือไปคิดว่าในอดีตชาตินั้นเกิดเป็น

อะไรมาบ้างท่ีไหนบ้างเป็นอย่างไรบ้าง. ในอนาคตจะไปเกิดที่ไหนบ้าง

เป็นอะไรบ้าง. ไม่จ�าเป็นเพราะว่าจะเกิดเป็นอะไรก็คงอยู่ในสายทุกข์

กบัสายดบัทกุข์นีแ่หละมาแล้ว หรือจะไปเกดิเป็นอะไรข้างหน้ากค็งอยู่

ในสายทุกข์สายดับทุกข์นี่แหละ.

อริยสจัจ์ท้ัง ๔ นี ้จึงเป็นกฎธรรมดา เป็นธรรมะทีเ่ป็นกฎธรรมดา

อยู่ตลอดกาลเวลา เป็น อกาลิโก ไม่มีกาลไม่มีเวลา. เหมือนอย่างว่า

โลกธาตุท่ีทุก ๆ คนอาศัยอยู่นี้ บางคราวก็มีฝนตก บางคราวก็ม ี

ฝนแล้ง. ปีหนึ่ง ๆ ฝนก็ย่อมตกลงมาในฤดูฝนหรือในฤดูอื่นไม่รู้ว่า 

กี่คร้ัง. หากว่าจะไปมัวนับว่าปีนี้ฝนตกกี่คร้ัง ปีที่แล้วมาฝนตกกี่คร้ัง 

ย้อนไป ๆ ก็คงจะเป็นการรวมคร้ังได้มากมาย. แล้วก็ตกท่ีไหนบ้าง  

ตกมากหรือตกน้อยอย่างไร. ก็เช่นเดียวกับสัตวโลกท่ีเวียนว่าย 

ตายเกิดมาในอดีต เกิดมาคร้ังหนึ่งก็คร้ังหนึ่ง ก็เหมือนอย่างว่า 

ฝนตกลงมาคร้ังหนึ่ง ๆ ในปีหนึ่ง ๆ หากว่าจะนับคร้ังดูย้อนขึ้นไป 

มาก ๆ ปี กย็ิง่มากคร้ังขึน้นบัไม่ถ้วน. และหากว่าจะไปคดิถงึในอนาคต

ว่าในปีหน้าในปีโน้นฝนจะตกปีละกี่คร้ัง. คอยนับคร้ังว่าคร้ังหนึ่งนั้น

ตกมากตกน้อยอย่างไร ตกทีไ่หน. กค็ล้าย ๆ กบัว่าไปคดิว่าในอนาคต

นั้นจะไปเกิดที่ไหน เกิดเป็นอะไรเป็นอย่างไร ก็นับไม่ถ้วนอีก 

เหมือนกัน และก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร. เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้า 

ซ่ึงเป็นผู้ดับอวิชชาได้นั้น ก็เพราะได้ตรัสรู้ใน กฎธรรมดา อันเป็น 

กฎเกณฑ์ที่เป็น
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ธรรมฐิติ ความตั้งอยู่แห่งธรรม

ธรรมนิยาม ความก�าหนดแห่งธรรม

เป็นตัวกฎธรรมดาท่ีด�ารงอยู่ คือรวมเข้าในสายทุกข์กับใน 

สายดับทุกข์. เมื่อยังมีสมุทัยคือตัณหาอยู่ก็ต้องเกิดก็ต้องมีทุกข์  

เป็นสายทุกข์. ดับสมุทัยได้จึงจะดับทุกข์ได้ ก็เป็นสายดับทุกข์.  

ทรงได้พบกฎท่ีเป็นธรรมชาติธรรมดาอนันีค้อือริยสจัจ์ท้ัง ๔. กเ็หมอืน

อย่างว่าความรู้ของคนในปัจจุบันนีรู้้เหตท่ีุท�าให้ฝนตก. เมือ่รู้เหตทุีท่�าให้

ฝนตกได้ก็เป็นอันว่ารู้จักฝนในอดีตรู้จักฝนในอนาคตทั้งหมด ว่าฝน

ในอดีตที่ตกมาทุก ๆ ครั้ง นั่นก็เพราะมีเหตุอย่างนี้ ฝนที่จะตกต่อไป

ในอนาคตกี่คร้ัง ๆ ก็เพราะมีเหตุอย่างนี้ ซ่ึงเป็นเหตุอันเดียวกัน.  

เป็นอนัว่ารู้จักเหตุผลอนัเดยีวกนันีเ้ท่านัน้ครอบไปได้ท้ังหมด. รู้จักฝน

ในปัจจุบันว่าฝนในปัจจุบนันีต้กลงมากเ็พราะเหตนุี.้ ฝนทีต่กมาในอดตี

กีร้่อยกีพ่นัปีกีห่มืน่ปีในอดตีกเ็พราะเหตุอย่างนี.้ ทีต่กในอนาคตกีร้่อย

กีห่มืน่กีพ่นัปีกเ็พราะเหตุอย่างนี.้ เพราะฉะนัน้ ความตรัสรู้ของพระองค์

นั้นจึงครอบเป็น สัพพัญญู รู้ทั้งหมด. 

เมื่อยังมีสมุทัยคือตัณหาอยู่ก็ต้องมีทุกข์. ตั้งต้นแต่ ชาติทุกข์ 

คือความเกิด. เหมือนอย่างเมื่อมีเหตุให้ฝนตกอยู่ ฝนก็จะต้องตก.  

ตกมาแล้วในอดีต ตกในบัดนี้ และต่อไปก็จะต้องตกต่อไปอีก.

เหมือนอย่าง เมื่อมีตัณหาอยู่เป็นตัวสมุทัย ก็จะต้องมีชาติคือ

ความเกิด. เกิดมาแล้วในอดีต เกิดอยู่ในปัจจุบัน และก็จะต้องเกิด 

ต่อไปในอนาคต ตราบเท่าที่ยังมีเหตุ.
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เมือ่ดบัเหตคืุอตัณหาได้ กดั็บชาติคือความเกดิได้. กเ็ป็นอนัว่า

หยดุตกกนัที. เป็นอนัว่าในอดตีนัน้ตกกนัมาแล้ว แต่ปัจจุบันนีด้บัเหตุ

เสยีได้แล้ว. เหมอืนอย่างว่าเป็นอนัว่าดบัเหตฝุนตกได้ ฝนกเ็ป็นอนัว่า

ไม่ต้องตกกันต่อไปในอนาคตอีก. หยุดกันเสียทีหนึ่ง.

ความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงเป็นพระญาณที่ครอบโลก 

ครอบจักรวาล ครอบกาลเวลาทั้งหมด ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบัน.

หัวใจของอริยสัจจ์

เพราะฉะนั้น เมื่อยังเป็นอวิชชาอยู่ก็คือไม่รู้จักอริยสัจจ์ทั้ง ๔. 

เมื่อไม่รู้จักอริยสัจจ์ท้ัง ๔ ก็เป็นอันว่าไม่รู้จักอดีต ไม่รู้จักอนาคต  

ไม่รู้จักท้ังอดีตท้ังอนาคต และไม่รู้จักธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น 

อันเรียกว่าปฏิจจสมุปบาท. ก็ย่อลงว่า

ทุกข์นั้นก็อาศัยสมุทัย นิโรธนั้นก็ต้องอาศัย

มรรค เพราะมสีมทุยั กต้็องมทีกุข์ และเพราะมมีรรค

ก็ดับทุกข์ได้.

นี้ย่อลงมาซ่ึงเป็นธรรมะซ่ึงอาศัยซ่ึงกันและกันเป็นไป. และ 

ปฏิจจสมุปบาทนี้ ท่านพระสารีบุตรก็ได้แสดงเป็นเถราธิบาย. จับแต่

ชรา มรณะ โสกะ เป็นต้น. และจับเหตุแห่งชรามรณะโสกะเป็นต้น  

ว่าคือชาติความเกิด. อาศัยชาติคือความเกิดจึงเกิดชรามรณะโสกะ 

เป็นต้น. แล้วก็จับเหตุย้อนขึ้นมาโดยล�าดับจนถึงอวิชชาท่ีก�าลังจะ 
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แสดงอธิบายอยู่นี้. นี่เป็นธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น ซ่ึงก็ล้วนเป็น 

อริยสจัจ์ ๔ ทีจ่�าแนกออกไปเป็นตอน ๆ. แต่เมือ่สรุปเข้าแล้วกส็รุปเข้า

ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค นี้แหละ และก็สรุป

เข้าในคาถาของท่านพระอัสสชิเถระท่ีได้แสดงแก่ท่านพระสารีบุตร 

เมื่อเป็นปริพาชกอยู่ ซึ่งท่านพระสารีบุตรก็ขอให้ท่านแสดง. ท่านบอก

ว่าท่านยังรู้น้อย แสดงได้แต่โดยย่อ. ท่านพระสารีบุตรก็ตอบก็เรียน

ท่านว่า ท่านพระสารีบุตรเองก็ต้องการย่อ ๆ ประโยชน์อะไรด้วยข้อที่

จะต้องแสดงยาว ๆ. ท่านพระอัสสชิจึงได้แสดงแก่ท่านว่า

เย ธมมฺา เหตุปฺปภวา ธรรมทัง้หลายมเีหตเุป็นแดนเกดิหรือว่า

เกิดแต่เหตุ

เตสํ เหตุํ ตถาคโต พระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น

เตสญฺจ โย นิโรโธ จ และความดับแห่งธรรมเหล่านั้น

เอวํวาที มหาสมโณ พระมหาสมณะมีวาทะอย่างนี้ ดังนี้.

ซ่ึงเป็นท่ีนับถือว่าคาถาของพระอัสสชินี้เป็นคาถาที่แสดงหัวใจ

ของอริยสัจจ์อันพระเจ้าอโศกมหาราชได้โปรดให้จารึกคาถานี้ไว้ใน 

หลักศิลาของท่านทั่วอินเดียในครั้งนั้น.

ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
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คร้ังที่ ๒๕
อวิชชา ๘ (ต่อ)

บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต.  

ในเบ้ืองต้นกข็อให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมสัการพระผูม้พีระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้ง 

พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล 

ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

อวิชชา ๘ อีกปริยายหน่ึง

ได้แสดงพระเถราธิบายแห่งท่านพระสารีบุตรในข้อสัมมาทิฏฐิ 

ความเห็นชอบมาโดยล�าดับ จนถึงหมวดอวิชชา ซ่ึงท่านพระเถระได้

อธิบายอวิชชาว่า ได้แก่

ความไม่หยั่งรู้ในทุกข์

ไม่หยั่งรู้ในเหตุเกิดทุกข์

ไม่หยั่งรู้ในความดับทุกข์
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ไม่หยั่งรู ้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ คือไม่หยั่งรู้ใน 

อริยสัจจ์ทั้ง ๔.

ท่านได้แสดงอธิบายอวิชชาเพียงเท่านี้. แต่ในที่นี้ได้แสดง 

อธิบายยกเอาพระพุทธาธิบายที่ตรัสเอาไว้มาเพิ่มเติม โดยท่ีได้ม ี

พระพุทธาธิบาย อวิชชา ก็คือไม่หยั่งรู ้ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ดั่งนั้น 

นั่นแหละ. แต่ในที่บางแห่งได้มีเพิ่มอีก ๔ ข้อ คือ

ไม่หยั่งรู้ในอดีต

ไม่หยั่งรู้ในอนาคต

ไม่หยั่งรู้ทั้งในอดีตทั้งในอนาคต

ไม่หยั่งรู้ในธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น.

ซึ่งใน ๔ ข้อหลังนี้ก็ได้แสดงอธิบายในที่นี้แล้ว. แต่มีอีกปริยาย

หนึง่ทีต่รัสแสดงเอาไว้ คอืไม่ยกเอากาลเวลาเป็นท่ีตัง้ แต่ตรัสแสดงไว้

ซึ่งแปลกันว่า

ไม่หยั่งรู้ในเงื่อนต้น

ไม่หยั่งรู้ในเงื่อนปลาย

ไม่หยั่งรู้ทั้งในเงื่อนต้นทั้งในเงื่อนปลาย และ

ไม่หยั่งรู้ในธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น.

ซึ่งข้อที่ ๔ นี้ก็ตรงกัน. แต่ว่า ๓ ข้อข้างต้นต่างกันดังกล่าว.
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ความหมายของเง่ือนต้นเง่ือนปลาย

ค�าว่า เง่ือนต้นเง่ือนปลาย นี้ ท่านใช้ศัพท์ว่า ปุพพันตะ  

เงื่อนต้น อปรันตะ เงื่อนปลาย. ถ้าตามศัพท์ค�าว่า อันตะ นั้นแปลว่า 

ที่สุด. อย่างในธรรมจักรท่ีตรัสแสดงถึง ทางท่ีสุดโต่ง ๒ ทาง คือ  

กามสุขัลลิกานุโยค ความประกอบพัวพันอยู่ด้วยความสุขสดชื่นใน 

กาม และ อัตตกิลมถานุโยค ความประกอบทรมานตนให้ล�าบาก 

ก็ใช้ค�าว่า อันตะ ซึ่งในที่นั้นแปลกันว่าสุดโต่ง. ซึ่งทางที่สุดทั้ง ๒ ทาง

นี้อันบรรพชิตผู้มุ่งที่จะตรัสรู้ไม่ควรซ่องเสพปฏิบัติ.

ส่วนในที่นี้ ปุพพันตะ ก็อาจแปลได้ว่า ที่สุดเบื้องต้น อปรันตะ 

ที่สุดเบื้องปลาย. และท่ีสุดท้ังเบ้ืองต้นท้ังท่ีสุดเบื้องปลาย. แต่ที่แปล

กันว่า เง่ือนต้น เง่ือนปลาย ท้ังเง่ือนต้น ทั้งเง่ือนปลาย ก็เพื่อให ้

เข้าใจง่าย. และโดยที่ค�าว่าเง่ือนนี้มาใช้ในภาษาไทยหลายค�า เช่น  

เค้าเง่ือน เง่ือนง�า เง่ือนไข. ซ่ึงค�าว่าเง่ือนนี้ก็หมายถึงอย่างเช่นท�า 

เง่ือนที่เชือกหรือที่ด้าย ก็ท�าให้เป็นปุ่มเป็นปมเป็นจุด. เพราะฉะนั้น  

จึงเป็นที่น่าสังเกตเห็นได้. เช่นว่าเส้นด้ายที่เป็นสายยาวเส้นยาว ถ้าไม่

ผูกให้มีเง่ือนก็จะเห็นเป็นเส้นยาว ๆ ไปเหมือนกันหมด. แต่เมื่อ 

ผกูตรงใดตรงหนึง่ให้เป็นเง่ือนขึน้ กจ็ะเป็นปมเป็นจดุให้สงัเกตเหน็ได้. 

เพราะฉะนั้น จึงใช้ค�าว่าเง่ือนนี้ในค�าต่าง ๆ ดังกล่าว เช่น เค้าเง่ือน. 

เมื่อมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นยังคลุมเครืออยู่ ก็ยังไม่รู้ว่าอะไรจึงต้องค้นหา. 

ในเมื่อพอเห็นเค้าเง่ือนของเร่ืองนั้นก็พอที่จะบอกได้ ว่าเร่ืองนั้น 

เป็นอย่างไรตามท่ีต้องการจะทราบ. เพราะฉะนั้น จะแปลว่าที่สุด 
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เบื้องต้นที่สุดเบื้องปลาย. เหมือนอย่างไม้ท่อนหนึ่งก็ต้องมีต้นมีปลาย 

คือมีท่ีสุดข้างต้นท่ีสุดข้างปลาย. สิ่งท้ังหลายอื่น ๆ ก็เช่นเดียวกัน  

จะต้องมทีีส่ดุด้านต้นด้านปลาย เบือ้งต้นเบือ้งปลาย. และเมือ่ทีส่ดุนัน้

มีเค้าเง่ือนท่ีจะเห็นได้. เช่นไม้ที่วางไว้เป็นท่อน ๆ มีเค้าเง่ือนท่ีจะ 

เห็นได้. ไม้ท่ีต่อกันหลายท่อนต่อกันยาว ๆ ก็อาจสังเกตเห็นรอย 

ต่อของไม้เหล่านั้น ท�าให้รู ้ว่าท่อนใดต่ออยู ่ที่ตรงไหน. มองเห็น 

เบ้ืองต้นเบื้องปลายของไม้ท่อนนั้น ท่ีรอยต่อเป็นเค้าเง่ือนให้บอกได้. 

เพราะฉะนั้น ท่านจึงแปลท่ีสุดในค�าว่า ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลาย 

ว่าเง่ือนต้นเง่ือนปลาย อันท�าให้เข้าใจว่ามีเค้าเง่ือนที่จะให้พิจารณา 

เห็นได้ แต่โดยความหมายก็คือว่าที่สุดเบ้ืองต้นที่สุดเบ้ืองปลาย 

นั่นแหละก็เป็นความหมายอันเดียวกัน.

จับเง่ือนไขในอริยสัจจ์ให้ถูกต้อง

เพราะฉะนัน้ ไม่รู้ทีส่ดุเบือ้งต้นหรือเง่ือนต้น ไม่รู้ทีส่ดุเบ้ืองปลาย

หรือเงื่อนปลายจึงมีความหมายถึงในสัจจะคือความจริงทุก ๆ อย่าง. 

คือสัจจะเมื่อรวมเข้าก็ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นั่นแหละ. อันได้แก่

ทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ นี้เป็น ฝ่ายทุกข์

ความดับทุกข์ ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ นี้เป็น ฝ่ายดับ

ทุกข์.
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ฉะนั้น ในการที่จะรู้จักในอริยสัจจ์ดังกล่าวนี้ จึงจะต้องรู้จักเค้า

เง่ือนจึงจะจับได้ถูก. จับทุกข์ได้ถูกต้อง. จับสมุทัยเหตุที่เกิดทุกข์ได ้

ถกูต้อง. จับความดบัทกุข์ได้ถกูต้อง.จับทางปฏบัิติให้ถงึความดบัทกุข์

ได้ถกูต้อง. อนัจะพงึกล่าวได้ว่าสมทัุยคอืเหตนุัน้ย่อมเป็นเง่ือนต้นหรือ

ที่สุดข้างต้น. ส่วนทุกข์นั้นย่อมเป็นเง่ือนปลาย หรือที่สุดข้างปลาย.  

นี้ในฝ่ายทุกข์. ในความทุกข์ท่ีทุก ๆ คนได้รับอยู่ซ่ึงเป็นสภาวทุกข์ 

ได้แก่ เกดิ แก่ ตาย หรือเป็นปกณิณกทุกข์ ทุกข์ทางจิตใจทีบั่งเกดิขึน้

มีโสกะปริเทวะ ความโศกความรัญจวนคร�่าครวญใจเป็นต้น ซ่ึงเป็น

ความทุกข์เดือดร้อนทางใจทั้งหลาย เหล่านี้เมื่อบังเกิดขึ้น ก็จะต้องมี

เง่ือนต้นเง่ือนปลายของทุกข์. มท่ีีสดุเบ้ืองต้นทีส่ดุเบือ้งปลายของทุกข์.  

ยกตัวอย่างดังเช่น เมื่อเป็นทุกข์เพราะความพลัดพรากจากสิ่งท่ีเป็น

ที่รัก เช่นบุคคลท่ีเป็นท่ีรักต้องพรากกันจากกัน หรือว่าทรัพย์ซึ่งเป็น

ที่รักต้องหายไปหรือถูกลักขโมยไปถูกอันตรายต่าง ๆ ไป ก็เกิด 

ความทุกข์ เช่น เกิดความโศกความแห้งใจ ปริเทวะ ความรัญจวน

คร�่าครวญใจ เป็นความทุกข์ที่ทุก ๆ คนต้องได้เคยประสบ.

ตัณหาอุปาทานเป็นเง่ือนต้นของทุกข์

คราวนี้เมื่อความทุกข์ดังนี้บังเกิดขึ้น ก็จับความทุกข์ได้ว่านี่คือ

ทุกข์ซ่ึงเป็นเบื้องปลายคือเป็นตัวผล. จึงต้องจับว่าอะไรเป็นเหตุ.  

ในการจับว่าอะไรเป็นเหตุ นั้น โดยมากก็มักจะไปจับเอาว่าเพราะ 

บุคคลซ่ึงเป็นท่ีรักต้องจากไปต้องพรากไป หรือว่าทรัพย์สินซ่ึงเป็น 

ที่รักนั้น ๆ ต้องพรากไปหรือจากไป หรือว่าได้มีคนนั้น ๆ ซึ่งเป็นศัตรู
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มาท�าลายมาพราก เหล่านี้เป็นต้น โดยมากก็จับตัวเหตุกันดั่งนี้.  

แต่เมื่อจะพิจารณาตามทางอริยสัจจ์ของพระพุทธเจ้า ซ่ึงทรงแสดงว่า

สมุทัย เหตุเกิดทุกข์ก็คือตัณหา. ตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยาก

ซ่ึงเป็นเหตุให้ยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรา. ตัณหาคือความดิ้นรน 

ทะยานอยาก และความยดึถอืว่าเป็นตัวเราของเราอันเรียกว่าอุปาทาน

นี้เอง เป็นสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ มีโสกะปริเทวะเป็นต้นดังที ่

กล่าวนั้น. เพราะฉะนั้น เมื่อจะจับเง่ือนต้นหรือท่ีสุดเบื้องต้นให ้

ถูกต้อง ก็ต้องพิจารณาจับตามหลักอริยสัจจ์ของพระพุทธเจ้าว่า 

ตัวเหตุนั้นก็คือตัณหาอุปาทานในจิตใจนี่เอง ไม่ใช่บุคคลหรือวัตถุ

ภายนอก บุคคลซ่ึงเป็นท่ีรักซ่ึงพรากไปจากไป ทรัพย์สินซ่ึงเป็นที่รัก 

ซ่ึงพลัดพรากไปจากไปเป็นอันตรายไป. นี้เป็นภายนอก. ถ้าหากว่า 

จิตใจนี้ไม่มีความอยากความยึดอยู่ในบุคคลในทรัพย์สินนั้น ทุกข์ก็

ย่อมจะไม่เกดิ. แต่เพราะจิตใจนีม้คีวามอยากคอืตวัตัณหา มคีวามยดึ

คือตัวอุปาทานอยู่จึงได้บังเกิดความทุกข์.

เพราะฉะนัน้ กต้็องหดัจบัเง่ือนต้นหรือเบือ้งต้นท่ีสดุเบือ้งต้นว่า 

คือตัณหาอุปาทานในจิตใจตนเองนี้เองเป็นเง่ือนต้นหรือเป็นที่สุด 

เบื้องต้นของทุกข์ที่ก�าลังได้รับอยู่. เพราะฉะนั้น การหัดที่จะจับสัจจะ

คือความจริงตามหลักสัจจะของพระพุทธเจ้าก็ต้องหัดที่จะพิจารณา 

จับเงื่อนต้นเงื่อนปลาย หรือว่าที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายของเรื่อง. 

คอืเมือ่เร่ืองทีก่�าลงัประสบอยูเ่ป็นตวัทกุข์ ก�าลงัโศกอยูก่�าลงัร้องไห้อยู่

คร�า่ครวญร�าพนัอยู ่กต้็องจบัให้ถกูว่าทกุข์ซ่ึงก�าลงัเสวยอยูก่�าลงัรับอยู่

นี้เป็นเง่ือนปลาย. เง่ือนต้นก็คือตัณหาอุปาทานในจิตใจของตนเอง. 
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บุคคลก็ตามวัตถุก็ตามซ่ึงเป็นภายนอกนั้นเป็นตัวอารมณ์ท่ียึดถือว่า

เป็นตัวเราเป็นของเรา. เพราะฉะนั้น ตัวเง่ือนต้นที่แท้จริงจึงอยู่ท่ีตัว

ตณัหาอปุาทานในจิตใจนีเ้อง. เมือ่ตัณหาอปุาทานนีส้งบลงไป ทกุข์คอื 

โสกะปริเทวะเป็นต้น ก็ย่อมจะสงบ.

ดงัจะพงึเห็นได้ว่า บุคคลท่ีต้องประสบความพลดัพรากดงักล่าว

นั้น เบ้ืองต้นมักจะทุกข์มาก ต้องโศกมากต้องร้องไห้คร�่าครวญ 

ร�าพันมาก เพราะว่าตัณหาคือความอยากอุปาทานคือความยึด  

ยังมากอยู่. ครั้นต่อไป ๆ นาน ๆ เข้า ตัณหาอุปาทานคือความอยาก

ความยึดอยู่ในบุคคลในทรัพย์สินที่พลัดพรากไปนั้น ๆ น้อยลงไป ๆ 

เพราะเหตุว่าจืดจางลืมเลือนไปเองก็ตาม ความทุกข์โศกซ่ึงก�าลังได ้

รับอยู่ก�าลังเสวยอยู่นั้นก็ผ่อนคลายไปหายไป. ในที่สุดเมื่อจิตใจ 

จืดจางลืมเลือนผ่อนคลายความอยากความยึดลงไป ทุกข์โศกก ็

หายไปโดยล�าดับ จนถึงเมื่อเลิกอยากเลิกยึดในบุคคลนั้นในสิ่งนั้น  

ทุกข์โศกก็หายไปหมด ไม่มี. เพราะฉะนั้น นี้แหละคือการหัดจับเงื่อน

ปลายของเร่ืองทัง้หลาย. ในบางคราวเมือ่ได้รับความประจวบกบัสิง่ซ่ึง

เป็นท่ีรัก ย่อมจะมีความยินดีเบิกบานใจเป็นสุข และมีความอยาก 

ความยึดอยู่ในบุคคลและสิ่งซ่ึงเป็นที่รักนั้น. ดังเช่นเมื่อได้บุคคล 

ซ่ึงเป็นท่ีรักมา หรือว่าได้บุตรธิดา ได้ทรัพย์สมบตัต่ิาง ๆ ทีต้่องการมา 

ก็ยินดีเป็นสุข และก็มีความอยากความยึดอยู่ในบุคคลในวัตถุนั้น ๆ. 

ดัง่นีเ้รียกว่าเป็นเง่ือนต้นคอืเป็นตัณหาเป็นอปุาทานย่อมจะมคีวามตดิใจ

ยินดีเพลิดเพลิน. เพราะฉะนั้น จึงได้ตรัสไว้ว่า ตัณหานั้นไปกับความ

ติดใจยินดีความเพลิดเพลิน ท�าให้มีความยินดีเพลิดเพลินยิ่ง ๆ ขึ้น
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ในอารมณ์นั้น ๆ ในสิ่งนั้น ๆ. นี้นับว่าเป็นเงื่อนต้น ซึ่งมักจะไม่นึกถึง

เง่ือนปลายคือตัวทุกข์ เพราะในขณะที่ยังเป็นสมบัติคือเป็นความ 

พร่ังพร้อมอยู่นั้นมีความสุขมีความเพลิดเพลิน ยังไม่มีวิบัติ. แต่ว่า 

ทุก ๆ อย่างนั้น เมื่อเป็นสมบัติแล้วก็ต้องมีวิบัติ เมื่อมีประจวบก็ต้อง

มีพลัดพราก.

หัดจับให้รู้จักเง่ือนปลายของทุกเร่ือง

เพราะฉะนั้น ในเง่ือนปลายอันหมายความว่า เมื่อถึงเวลาที่จะ

ต้องพลัดพรากโดยที่ต้องพลัดพรากไปในระหว่างชีวิตเพราะเหต ุ

อันตรายต่าง ๆ ก็ตาม หรือว่าจะต้องพลัดพรากไปตามคติธรรมดา 

หรือตามสภาวทุกข์ แก่เจ็บตายไปก็ตาม โดยที่ตนเองจะต้อง 

พลัดพรากไปเอง หรือว่าสิ่งนั้นจะต้องพลัดพรากไปก็ตาม เมื่อยังมี

ตัณหาอุปาทานอยู ่ ซ่ึงเป็นเง่ือนต้นอยู ่ ก็จะต้องพบทุกข์ซ่ึงเป็น 

เงื่อนปลายข้างหน้า.

เพราะฉะนั้น แม้ในขณะท่ีก�าลังหัวเราะอยู ่เพลิดเพลินอยู ่  

ตื่นเต้นยินดีอยู่ก็ต้องหัดท่ีจะให้พิจารณาจับว่า นี่เป็นเง่ือนต้นคือ 

เป็นตัณหาอุปาทาน ซึ่งจะต้องพบเงื่อนปลายคือทุกข์ในที่สุด.

เมื่อสิ่งที่อยากยึดถือไว้นั้นต้องพลัดพรากไปด้วยเหตุต่าง ๆ  

ในระหว่างก็ตาม นั้นเป็นเงื่อนปลายที่จะต้องพบ.

เพราะฉะนั้น ก็หัดจับให้รู้จักเงื่อนปลายไว้ดังนี้.
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หัดจับเง่ือนต้นเง่ือนปลายในสายทุกข์

เพราะฉะนัน้ ทกุคนนัน้ในปัจจุบันนีย่้อมประสบอยู ่ทัง้บางคราว

ก็เป็นเง่ือนปลาย บางคราวก็เป็นเง่ือนต้น. คือในคราวท่ีมีทุกข์  

เช่น โสกะ ทุกข์โศกต่าง ๆ เป็นต้น นี่ก�าลังพบอยู่กับเง่ือนปลาย.  

ก�าลงัร้องไห้อยูค่ร�า่ครวญอยู ่นีก่�าลงัพบเง่ือนปลาย. ในขณะทีห่วัเราะ

อยูต่ื่นเต้นยนิดอียู ่นีก่�าลงัอยูก่บัเง่ือนต้น. เพราะฉะนัน้ ผู้ปฏบิติัธรรม

จึงสมควรที่จะหัดจับเงื่อนให้ถูก.

เมื่อก�าลังอยู่กับเง่ือนปลายคือทุกข์โศกต่าง ๆ ก็ต้องจับเง่ือน 

ต้นว่า นี่เกิดจากตัณหาอุปาทานในจิตใจ.

ในขณะท่ีก�าลังอยู่กับเง่ือนต้นคือก�าลังอยู่กับตัณหาอุปาทาน  

มคีวามติดใจยนิด ีมคีวามเพลดิเพลนิมคีวามสขุ กต้็องให้รู้ว่า จะต้อง

พบเงื่อนปลายในภายหลังคือทุกข์ในเมื่อยังมีตัณหาอุปาทานนี้อยู่.

ดั่งนี้เป็น การหัดจับเงื่อนต้นเงื่อนปลายในสายทุกข์.

หัดจับเง่ือนต้นเง่ือนปลายในสายนิโรธ

และอีกทางหนึ่ง ก็หัดจับเงื่อนต้นเงื่อนปลายในสายนิโรธ คือ

ความดับทุกข์. กล่าวคือ ในขณะที่ได้ปฏิบัติธรรมะตามที่พระพุทธเจ้า

ทรงสั่งสอน ปฏิบัติอยู่ในศีลปฏิบัติอยู่ในสมาธิ ปฏิบัติอยู่ในปัญญา  

ก็ให้รู้จักว่า ธรรมะที่ปฏิบัติอยู่นี้เป็นเงื่อนต้นของความดับทุกข์ ซึ่งจะ

ได้พบกับความดับทุกข์.
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แม้ว่าในขณะที่ปฏิบัตินั้นจะรู้สึกว่าไม่เป็นสุข เช่นผู้ที่ปฏิบัติใน

ศลีจะต้องงดเว้นจากข้อนัน้ข้อนี ้ในบางคราวกเิลสตณัหาในใจของตน

ต้องการจะให้ท�าอีกอย่างหนึ่ง แต่ว่าศีลของพระพุทธเจ้านั้นให้งดเว้น

เสียไม่ท�า. เพราะฉะนั้น ใจหนึ่งจึงอยากจะท�า แต่ว่าอีกใจหนึ่งนั้นยัง

ตั้งอยู่ในศีล. ก็แปลว่าสองฝ่ายต่อสู้กัน คือศีลในใจของพระพุทธเจ้า

กับกิเลสตัณหาในใจของบุคคลผู้ที่รักษาศีล. ถ้าหากว่าศีลมีก�าลัง 

กว่าศีลก็ชนะ ก็แปลว่างดเว้นได้ไม่ท�า. แต่หากว่าถ้ากิเลสมีก�าลัง 

กว่าตัณหาอุปาทานมีก�าลังกว่า ตัณหาก็บงการให้บุคคลท�า ศีลก็ 

ขาดไป. แปลว่าท้ิงศีล ปฏิบัติไปตามอ�านาจของตัณหาอุปาทาน.  

เพราะฉะนั้น ความไม่เป็นสุขจึงบังเกิดขึ้น. อย่างท่ีต้องท้ิงศีลเพราะ 

เป็นทุกข์เพราะศีล ก็ทิ้งศีล.

แต่ว่าถ้ามาพิจารณาให้รู้จักว่า ศีลนั้นแหละเป็นเง่ือนต้นของ 

ความดับทุกข์ ให้มีความรู้มีความเข้าใจจริง ๆ แต่ว่าตัณหาอุปาทาน

นัน่แหละเป็นสมทัุยคอืเหตุแห่งทุกข์ ให้มคีวามรูจั้กดัง่นี.้ และกใ็ห้รู้จัก

ว่าเง่ือนต้นคือตัณหาอุปาทานอันเป็นเง่ือนต้นของสายทุกข์นั้นควรจะ

ต้องละเสียต้องงดเว้นเสียไม่ท�า. แต่ว่าเง่ือนต้นของความดับทุกข์คือ

ศีลนั้นควรท�าดั่งนี้.

ก็แปลว่ารู้จักเงื่อนต้นในสายดับทุกข์ แม้ว่าในขณะที่ก�าลังต่อสู้

กันอยู่นั้นเป็นทุกข์ไม่เป็นสุข เพราะว่าใจที่อยากจะท�าที่จะละเมิดศีล

อันเป็นตัณหาอุปาทานนั้นบางคราวก็แรง. แต่ว่าเมื่อความรู้จักอันเป็น

ตวัปัญญาพร้อมท้ังสติก�ากบัอยูไ่ด้ กจ็ะท�าให้เอาชนะได้. สามารถรกัษา

ศีลไว้ได้. และอันที่จริงนั้นผลของศีลย่อมมีต้ังแต่เมื่อปฏิบัติในศีล  
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แต่ว่าตัวทุกข์เพราะเหตุว่าต้องสู้กับกิเลสนั้นก�าบังผลของศีลซ่ึงก�าลัง

ได้รับอยู่. เหมือนอย่างคนที่ป่วยไข้และต้องบริโภคยาขม ซ่ึงต้อง 

เป็นทุกข์เพราะต้องบริโภคยาขม แต่เมื่อบริโภคยาเข้าไปแล้วแม้จะ 

ขมก็จริง แต่ว่ายานั้นก็เข้าไปท�าการเยียวยาแก้ไขโรค บ�าบัดโรคให ้

หายไป. ซ่ึงในเบ้ืองต้นนั้นคนป่วยเองก็ยังไม่รู้. แต่ว่าท่ีรู้ก็คือตัวทุกข์

เพราะต้องกินยาขม. หรือว่าท่ีต้องผ่าตัด ต้องฉีดยา เขาเอาเข็มแทง

เนือ้กเ็จ็บ. ท่ีรู้อยูใ่นปัจจบุนัคอืว่าเจ็บซ่ึงเป็นตัวทกุข์ แต่ว่าผลทีไ่ด้จาก

การท่ีฉดียาหรือว่าผ่าตดันัน้จะเป็นการรักษาให้หายโรคซ่ึงทแีรกยงัไม่รู้. 

แต่ความจริงนัน้การปฏบิติัรักษานัน้กเ็ป็นการบ�าบัดโรคต้ังแต่เบือ้งต้น

แล้ว. แต่ความเจ็บยังก�าบังอยู่ยังมองไม่เห็น.

รู้ผลหรือเง่ือนปลายของศีล

เพราะฉะนัน้ จึงต้องหัดท�าความรู้ดัง่นี ้ว่าผลของศลีนัน้มต้ัีงแต่

ต้น. แต่ว่าตวัทกุข์นัน้ทกุข์เพราะกเิลสตัณหาต่างหาก ซ่ึงยงัครอบง�าใจ

อยู่มาก. เมื่อกิเลสตัณหาพ่ายแพ้ลงไปสงบลงไปแล้ว ความดิ้นรน 

ต่าง ๆ ก็จะหายไปกลายเป็นความสงบความสุขขึ้นโดยล�าดับ.  

ความดับทุกข์ที่ยังไม่ปรากฏก็จะปรากฏขึ้นมา. นี้เป็นเงื่อนปลาย.

เง่ือนปลายคอืความดบัทุกข์ในเบ้ืองต้นนัน้เหมอืนอย่างกบัก�าบงั

ซ่อนเร้นอยู่. บุคคลยังไม่อาจรู้ได้. แต่เมื่อเอาชนะกิเลสได้ กิเลสสงบ

ไปโดยล�าดบัแล้ว ความดบัทกุข์กจ็ะโผล่ขึน้มา เป็นตวัความสขุเป็นตัว

ความสงบ. นี่เป็นเงื่อนปลายของศีล.



275คร้ังที่ ๒๕ อวิชชา ๘ (ต่อ)

รู้ว่าสมาธิเป็นเง่ือนต้นของนิโรธ

ในการปฏิบัติสมาธิก็เหมือนกัน ก็มักจะท�ากันไม่ได้ รวมใจ 

ไม่อยู่ เพราะว่าใจนั้นมักจะแล่นไปตามอารมณ์ที่ใคร่ที่ปรารถนา.  

ให้มารวมอยู่กับลมหายใจเข้า-ออก หายใจเข้าก็รู้ หายใจออกก็รู้  

หรือจะบริกรรมว่า พุทโธ พุทโธ ใจก็มักจะไม่อยู่ใจมักจะออกไป 

ก็เพราะเหตุว่านิวรณ์นี้เอง เป็นต้นว่ากามฉันท์บ้าง พยาบาทบ้าง  

ความง่วงงุนเคลบิเคลิม้บ้าง ความฟุง้ซ่านร�าคาญใจบ้าง ความเคลอืบแคลง

สงสัยต่าง ๆ บ้าง อันเป็นตัวกิเลส ดึงใจออกไปสู่อารมณ์อันเป็นที่ตั้ง

ของกามฉนัท์ พยาบาทเป็นต้นเหล่านัน้. เพราะว่าจิตใจอนันีอ้ยูก่บักเิลส

เหล่านี้มานาน ซ่ึงเปรียบเหมือนปลาท่ีอยู่ในน�้า จิตก็อยู่ในอารมณ์ 

และกิเลสมานาน. เพราะฉะนั้น การท่ีจะดึงใจขึ้นมาจากอารมณ์ 

และกิเลสมาสู่อารมณ์ของกรรมฐานในเบ้ืองต้น จิตใจจึงไม่เป็นสุข.  

เมื่อจิตใจไม่เป็นสุขร่างกายก็ไม่เป็นสุข. ก็ท�าให้ท�าสมาธิไม่ได้นาน

ประเดีย๋วประด๋าว ๔ – ๕ นาที กเ็หมอืนอย่างเป็นตัง้ชัว่โมง. แต่หากว่า

ถ้าปฏิบัติตามใจของกิเลส เช่นว่าดูหนังดูละครเล่นไพ่อะไรเหล่านี้ 

เป็นต้น เป็นชั่วโมง ๆ ก็ไม่รู้สึกว่าเมื่อยล้าเพราะเหตุว่าเป็นไปตาม

อ�านาจของกิเลสท่ีจิตใจ อันนี้ยังมีความติดยังมีความเพลิดเพลินอยู่. 

เมื่อมาท�าสมาธิก็ไม่ได้สุขจากสมาธิในเบื้องต้น.

เพราะฉะนั้น จึงต้องท�าความรู้ว่า สมาธินี่แหละเป็นเง่ือนต้น  

เป็นที่สุดเบื้องต้นของความดับทุกข์. ต้องพยายามท�าไปบ่อย ๆ  

จนจิตใจเอาชนะนิวรณ์ได้ นิวรณ์สงบลงไปได้. เมื่อนิวรณ์สงบลงไป 
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ได้แล้ว จิตก็จะเริ่มได้ความสุขจากสมาธิ คือได้ปีติความอิ่มใจ ได้สุข

ความสบายกายสบายใจ ได้ความสงบอันเป็นความดับทุกข์ขึ้นไปโดย

ล�าดับ.

วิปัสสนาปัญญาเป็นเง่ือนต้นของการปล่อยวางทุกข์

ในทางปัญญาก็เหมือนกัน เมื่อมาพิจารณาทางวิปัสสนาปัญญา 

พิจารณานามรูปว่าเป็นอนิจจะ ไม่เท่ียง ทุกขะ เป็นทุกข์ อนัตตา  

มิใช่อัตตาตัวตน ก็มักจะฝืนกับความท่ีมีความอยากยึดอยู่ในนามรูป

อันนี้ว่าเป็นตัวเราของเรา. คร้ันมาพิจารณาว่าไม่ใช่ตัวเราของเรา  

จึงฝืนกันขัดกันในเบื้องต้น. ใจจึงไม่ลงคือใจไม่ยอม.

ต่อเมื่อมาพิจารณาให้รู้จักว่า ตัวปัญญาวิปัสสนานี้แหละเป็น

เง่ือนต้นของความดับทุกข์จริง ๆ. แต่ท่ีใจยังไม่ยอมนี้ก็เพราะเหตุว่า

ใจยังมีตัณหา มีราคะความติดมีนันทิคือความเพลินอยู่ในนามรูป  

ยังมีความอยากความยึดอยู่ว่าตัวเราของเรา. ต่อเมื่อไม่ยอมพ่ายแพ้

ต่อตัณหาอปุาทานในใจของตน หมัน่พจิารณาอยูบ่่อย ๆ ในเมือ่ความ

ไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาปรากฏขึ้น ตัณหาอุปาทาน 

ท่ีเคยยึดถืออยากยึดอยู่นั้นก็จะลดลง ๆ. ปัญญาคือความรู้แจ้ง 

เห็นจริงก็จะเห็นชัดขึ้น ว่าเป็นอนิจจะ ไม่เท่ียงจริง ทุกขะ เป็นทุกข์ 

ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงจริง เป็นอนัตตาบังคับมิได้ไม่ใช่ตัวเรา 

ของเราจริง. เมื่อเป็นดั่งนี้แล้ว ก็จะพบกับความดับทุกข์ คือความ 

ปล่อยวางไปโดยล�าดับ. นี่เป็นเงื่อนปลาย.
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รู้ว่าเง่ือนต้นเง่ือนปลายต้องอาศัยกัน

เพราะฉะนั้น การหัดจับเง่ือนต้นเง่ือนปลายหรือท่ีสุดเบื้องต้น

ที่สุดเบื้องปลายแยกกันทีละอย่าง และการหัดจับทั้งเง่ือนต้นทั้ง 

เง่ือนปลายหรือท้ังท่ีสุดเบ้ืองต้นท้ังที่สุดเบ้ืองปลายที่ขนานกันไป  

ให้เห็นต่อกันไปเชื่อมกันไป ประกอบกันไปดั่งนี้ ในอริยสัจจ์ท้ัง ๔  

ของพระพุทธเจ้า หัดจับเข้าทั้งในสายทุกข์ทั้งในสายดับทุกข์ดั่งนี้แล้ว 

เป็นการหดัให้ได้ญาณคอืความหยัง่รู้อนัเป็นฝ่ายวชิชา. แต่ว่าฝ่ายอวิชชา

นั้นก็คือไม่หยั่งรู้ในเง่ือนต้นหรือท่ีสุดเบ้ืองต้น ในเง่ือนปลายหรือ 

ที่สุดเบื้องปลาย ในท้ังเง่ือนต้นหรือที่สุดเบื้องต้นท้ังเง่ือนปลายหรือ

ที่สุดเบื้องปลาย ในอริยสัจจ์ ๔ ของพระพุทธเจ้าดังท่ีผู้ที่ยังมีอวิชชา

เป็นไปอยูน่ี.้ คอืความไม่รู้จกั. และในข้อท้ายไม่รู้จักธรรมะทีอ่าศยักนั

บังเกิดขึ้น ก็คือไม่รู้จักข้อที่เงื่อนต้นเงื่อนปลายนี้ต่างอาศัยกันและกัน

เป็นไปในเรื่องทั้งหลาย ก็รวมเข้าในหลักอริยสัจจ์ ๔ นี้แหละ.

ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
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บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต.  

ในเบ้ืองต้นกข็อให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมสัการพระผูม้พีระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้ง 

พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล 

ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ได้แสดงพระเถราธิบายในข้อสมัมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบ ในหมวด

ว่า รู้จักอวิชชา รู้จักเหตุเกิดอวิชชา รู้จักความดับอวิชชา รู้จักทาง 

ปฏิบัติให้ถึงความดับอวิชชา. และได้มีพระเถราธิบายในข้อ อวิชชา  

ว่าได้แก่

ไม่หยั่งรู้ในทุกข์

ไม่หยั่งรู้ในเหตุเกิดทุกข์

ไม่หยั่งรู้ในความดับทุกข์

ไม่หยั่งรู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์.
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ได้แสดงอธิบายเพิ่มเติมในที่นี้อีก ๔ ข้อ ๒ นัย ที่พระพุทธเจ้า

ได้ตรัสไว้ในพระสูตรอื่น คือ

ไม่หยั่งรู้ในอดีต

ไม่หยั่งรู้ในอนาคต

ไม่หยั่งรู้ทั้งในอดีตทั้งในอนาคต

ไม่หยั่งรู้ในธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น

อีกนัยหนึ่งหรืออีกปริยายหนึ่งว่า

ไม่หยั่งรู้ในเงื่อนต้น

ไม่หยั่งรู้ในเงื่อนปลาย

ไม่หยั่งรู้ทั้งในเงื่อนต้นทั้งในเงื่อนปลาย

ไม่หยั่งรู้ในธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น.

รวมเข้าจึงเป็นอวิชชา ๘. แต่อวิชชา ๘ นี้ก็มีข้ออริยสัจจ์ 

ทั้ง ๔ เป็นหลัก. และอีก ๔ ข้อนั้น นัยหนึ่งก็ยกเอาอดีตอนาคต 

ขึ้นแสดง อีกนัยหนึ่งก็ยกเอาเง่ือนต้นเง่ือนปลายขึ้นแสดง. แต่เมื่อ 

ยกเอาอดีตอนาคตขึ้นแสดงก็ไม่ยกเอาเง่ือนต้นเง่ือนปลายขึ้นแสดง. 

จึงรวมเป็น ๘. หรือเมือ่ยกเอาเง่ือนต้นเง่ือนปลายข้ึนแสดงกไ็ม่ยกเอา

อดีตหรืออนาคตขึ้นแสดง. จึงรวมเป็น ๘.
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อวิชชาเป็นตัวต้นเดิมของอุปกิเลส

และโดยท่ีข้ออวิชชานี้เป็นข้อส�าคัญในพระพุทธศาสนา ใน 

ปฏิจจสมุปบาท คือธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น พระพุทธเจ้าเมื่อทรง

สาวขึ้นไปก็ถึงอวิชชา. เพราะฉะนั้นอวิชชาจึงเป็นอันว่าเป็นปัจจัยแรก

ทีส่�าคญัแห่งปัจจัยทีเ่กดิสบืต่อกนัไปโดยล�าดบั จนถงึชาต ิชรา มรณะ 

โสกะ ปริเทวะ เป็นต้น. และเราท้ังหลายได้รู้เร่ืองอวิชชา ก็โดยท่ี

พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสจ�าแนกแจกแจงแสดงสั่งสอนไว้ ถ้าไม่เช่นนั้น

ก็จะไม่สามารถรู้เรื่องอวิชชาได้ทั้งที่อวิชชานี้ก็มิได้มีอยู่ที่ไหน มีอยู่ใน

จิตใจของทุก ๆ คนนี้เอง. ทุก ๆ คนจะรู้จักหรือไม่รู้จักอวิชชาซ่ึง 

นับว่าเป็นตัวต้นเดิมของกิเลสทั้งหลาย อวิชชาก็คงมีอยู่. และเพราะมี

อวิชชาอยู่นี้เอง จึงท�าให้จิตนี้ซ่ึงเป็นธรรมชาติประภัสสรคือผุดผ่อง 

ต้องเศร้าหมองไป เพราะอุปกิเลสคือกิเลสเคร่ืองเศร้าหมองทั้งหลาย 

ที่จรเข้ามา. เพราะฉะนั้น จึงควรพิจารณาใคร่ครวญค�าสั่งสอนของ

พระพุทธเจ้าในเรื่องอวิชชานี้ให้มีความเข้าใจ. แม้ว่าจะยังไม่สามารถรู้

เจาะแทงไปถึงตัวอวิชชา ซ่ึงมีอยู่ในจิตใจของตนเองได้ ก็ยังเป็นการ

เริ่มต้นแห่งความรู้ในเรื่องอวิชชานี้. จึงจะได้แสดงอธิบายประมวลกัน

เข้าอีกครั้งหนึ่ง.
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อธิบายทบทวนอวิชชาในอริยสัจจ์ทั้ง ๔

อวิชชา คือไม่หยั่งรู ้ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ คือในทุกข์ ในเหตุ 

เกิดทุกข์ ในความดับทุกข์ ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ นี้เป็น

หลัก. และเพื่อท่ีจะได้แสดงขยายความถึงอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ ส�าหรับ 

ที่จะได้เป็นทางพิจารณาเพื่อท�าความรู้ความเข้าใจ จึงได้มีแสดงต่อไป

อีก ๒ นัย. ยกเอาอดีตอนาคตขึ้นแสดง หรือว่ายกเอาเง่ือนต้น 

เงื่อนปลายขึ้นแสดง ดั่งที่กล่าวมาแล้ว.

อธิบายโดยปริยายคือทางอันหนึ่ง ไม่หยั่งรู้หรือไม่รู้จักอดีต  

ก็คือไม่รู้จักสาวหลัง ได้แก่เมื่อประสบผลอยู่ในปัจจุบัน ก็ไม่รู้จัก 

จะสาวไปข้างหลังในอดีตว่าเกิดมาจากเหตุอะไร. ดั่งนี้ก็เรียกว่า  

ไม่รู ้จักอดีต. ผลท่ีได้รับอยู ่ในปัจจุบันจึงเท่ากับเป็นเง่ือนปลาย  

ส่วนเหตุในอดีตก็เท่ากับเป็นเงื่อนต้น ที่ตรัสแสดงไว้ในนัยที่ ๒.

อีกอย่างหนึ่งเมื่อเร่ิมกระท�าอะไรอยู่ในปัจจุบันอันนับว่าเป็น 

ส่วนเหตุ ก็ไม่รู้จักที่จะคาดหน้าไปในอนาคต ว่าจะให้เกิดผลต่อไป

อย่างไร. การท่ีจับกระท�าอะไรอยู ่ในปัจจุบันที่เป็นกรรมต่าง ๆ  

เป็นกายกรรม กรรมทางกาย วจีกรรม กรรมทางวาจา มโนกรรม  

กรรมทางใจ อันเป็นส่วนเหตุ ก็เท่ากับว่าเป็นเง่ือนต้น. ส่วนผล 

ที่จะบังเกิดขึ้นต่อไปก็เท่ากับว่าเป็นเง่ือนปลาย. ไม่รู้จักคาดหน้าคือ 

ไม่รู้จักหยั่งถึงผลที่จะบังเกิดขึ้นข้างหน้า. ดั่งนี้จึงเรียกว่า ไม่รู้จัก 

อนาคต. ก็เท่ากับว่า ไม่รู้จักเงื่อนปลาย ที่แสดงไว้ในนัยที่ ๒.
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และความที่ไม่รู ้จักท่ีจะโยงอดีตและอนาคตเข้าถึงกัน คือ 

ไม่หยั่งรู้ถึงเหตุและผล หรือว่าผลและเหตุที่โยงกันอยู่ ก็เรียกว่า  

ไม่รู้จักทั้งอดีตท้ังอนาคต หรือว่าไม่รู้จักทั้งเง่ือนต้นทั้งเง่ือนปลาย  

ดังกล่าวไว้ในนัยที่ ๒.

ส่วนที่ ไม่รู้จักธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดข้ึนอันเรียกว่าปฏิจจ- 

สมุปบาท ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น ก็ได้แก่ไม่รู ้จักดังที่ท่าน 

พระสารีบุตรได้แสดงเถราธิบายมาโดยล�าดับดั่งท่ียกมาแสดงไว้ทีละ

หมวด

จับตัง้แต่ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ คอืความโศก ความรัญจวน

คร�่าครวญใจ เป็นต้น ว่ามีเพราะอะไร. ก็มีเพราะชาติคือความเกิด.

ชาติคือความเกิดมีเพราะอะไร. ก็เพราะภพคือความเป็น.

ภพมีเพราะอะไร. ก็เพราะอุปาทานคือความยึดถือ.

อปุาทานมเีพราะอะไร. กเ็พราะตัณหาความดิน้รนทะยานอยาก.

ตัณหามีเพราะอะไร. ก็เพราะเวทนา.

เวทนามีเพราะอะไร. ก็เพราะผัสสะ ความกระทบ.

ผัสสะมีเพราะอะไร. ก็เพราะอายตนะ ๖.

อายตนะทั้ง ๖ มีเพราะอะไร. ก็เพราะนามรูป.

นามรูปมีเพราะอะไร. ก็เพราะวิญญาณ.

วิญญาณมีเพราะอะไร. ก็เพราะสังขาร.

สังขารมีเพราะอะไร. ก็เพราะอวิชชา.
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รู้จักปฏิจจสมุปบาทหรือลูกโซ่ที่เป็นอริยสัจจ์ ๔

เพราะฉะนั้น เมื่อมาถึงอวิชชา อวิชชาจึงเท่ากับเป็นเง่ือนต้น 

สังขารเท่ากับเป็นเง่ือนปลาย. และสังขารนั้นเองก็ต้องไปเป็นเง่ือนต้น 

วิญญาณเท่ากับเป็นเง่ือนปลาย. ก็ทยอยกันไปดั่งนี้  จนถึงชรา  

มรณะ โสกะ ปริเทวะ เป็นต้น. และก็อาจกล่าวได้ว่าอวิชชานั้น 

ก็เป็นปัจจุบันก่อน และเมื่ออวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารอวิชชา 

ก็เท่ากับเป็นอดีต สังขารก็เป็นปัจจุบัน เมื่อสังขารเป็นปัจจัยให้เกิด

วิญญาณสังขารก็เท่ากับเป็นอดีต วิญญาณก็เป็นปัจจุบัน ก็โยงกันไป

ดั่งนี้. ซ่ึงความรู้จักปฏิจจสมุปบาท คือธรรมะท่ีอาศัยกันบังเกิดขึ้นนี้ 

ก็กล่าวได้ว่าเป็นอริยสัจจ์อย่างละเอียด. แต่ละข้อ ๆ นั้นเท่ากับ 

เป็นลูกโซ่อันหนึ่ง ๆ ท่ีโยงกันไป. อวิชชาก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่ง 

สังขารก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อีกอันหนึ่งเป็นต้น โยงกันไปอาศัยกันไป.  

และท่านพระสารีบุตรได้มาจับอธิบายลูกโซ่แต่ละลูกโซ่นี้ แจกออกไป

เป็น ๔ เป็น ๔. คือลูกโซ่อันหนึ่ง ๆ ก็เท่ากับเป็นอริยสัจจ์ ๔  

ไปทุกลูกโซ่. ดังในลูกโซ่ อวิชชา นี้ท่านแจกไปเป็น ๔ ดังที่กล่าวมา

ข้างต้น คือ

ไม่รู้จักอวิชชา

ไม่รู้จักเหตุเกิดอวิชชา

ไม่รู้จักความดับอวิชชา

ไม่รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอวิชชา.
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ลูกโซ่อื่น ๆ ถัดไปท่านก็แจกเป็น ๔ เป็น ๔. คือเป็นอริยสัจจ์ 

๔ ไปทุกลูกโซ่ ซ่ึงเป็นการแสดงอธิบายอย่างละเอียดพิสดาร. และ 

ในปฏจิจสมปุบาทท่ีพระพทุธเจ้าทรงแสดงสัง่สอนนัน้จบลงแค่อวชิชา. 

แต่ของท่านพระสารีบุตรยังไม่จบ. ยังมีต่อไปอีกลูกโซ่หนึ่ง คือว่าใน 

ข้อเหตุเกิดอวิชชาท่ีท่านชี้เอาว่าได้แก่อาสวะทั้งหลาย. แต่เมื่อถึง 

อาสวะท้ังหลายท่านกแ็จกออกไปอกีเป็น ๔ เหมอืนกนั. แต่ว่าเหตเุกดิ

อาสวะนั้นคืออะไร. ท่านก็ช้ีเอาอวิชชา. ก็วนกลับมาอีก. ก็เป็นอันว่า 

ในพระเถราธิบายนี้มีเพิ่มปฏิจจสมุปบาทท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง 

ไว้ไปอีกเง่ือนหนึ่งคืออาสวะ ซ่ึงจะยังไม่แสดงอธิบายในวันนี้ ก็เพียง

แต่กล่าวย่อค�าว่าปฏิจจสมุปบาท ธรรมะท่ีอาศัยกันบังเกิดขึ้นไว้เสีย

ก่อนคราวหนึ่ง.

มีไตรลักษณ์เพราะมีกาลเวลา

เพราะฉะนั้น อวิชชา ๘ นี้จึงมีอริยสัจจ์ ๔ เป็นหลัก และอีก  

๔ ข้อข้างหลังก็มี ๒ นัยดังที่กล่าวมาแล้ว. แต่ก็มีความอธิบายท่ี 

สมัพนัธ์กนั อกี ๔ ข้อ ๒ นยั ข้างหลงันัน้กเ็ป็นการอธิบายอริยสจัจ์ ๔ 

นั้นเอง อันเกี่ยวด้วยกาลเวลา เกี่ยวด้วยเงื่อน. การจับท�าความเข้าใจ

ในอริยสัจจ์ ๔ อาศัยกาลเวลา อาศัยเง่ือน คือพิจารณาอาศัย 

กาลเวลา อาศัยเง่ือน ย่อมจะท�าให้มีความเข้าใจในอริยสัจจ์ ๔  

นีไ้ด้มากขึน้หรือได้ง่ายขึน้. ข้อทีค่วรอธิบายเพิม่เติมกค็อื กาลเวลานัน้

ย่อมควบคู่กันไปกับไตรลักษณ์ คือ 
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อนิจจตา ความไม่เทีย่ง หรืออนจิจลกัษณะ เคร่ืองก�าหนดหมาย

ว่าไม่เที่ยง.

ทุกขตา ความเป็นทุกข์ หรือทุกขลักษณะ เครื่องก�าหนดหมาย

ว่าเป็นทุกข์.

อนตัตตา ความเป็นอนตัตา หรอือนตัตลกัษณะ เครือ่งก�าหนด

หมายว่าเป็นอนัตตา.

ความเป็นไตรลักษณ์ย่อมมี ก็เพราะมีกาลเวลา คือมีอดีต 

มีอนาคตมีปัจจุบัน. สังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลาย เป็นสังขาร 

ขึ้นก็เพราะอาศัยกาลเวลา จึงได้เป็นสังขารขึ้นมาคือเป็นสิ่งผสม 

ปรุงแต่ง. และเมื่อเป็นสังขารขึ้นมาก็ต้องเป็นไตรลักษณ์. คือสังขาร 

นี้เองแสดงตัวออกว่าอนิจจะ ไม่เท่ียง ต้องเกิดดับ ทุกขะ เป็นทุกข์  

ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลง เป็นอนตัตา บังคบัให้เป็นไปตามปรารถนา

มิได้ มิใช่ตัวเรา ของเราอย่างแท้จริง เพราะว่ากาลเวลานั้นล่วงไป ๆ 

อยู่เสมอ. ปัจจุบันนั้นเป็นปัจจุบันขึ้นมาแล้วก็เป็นอดีตคือล่วงไป.  

ส่วนท่ียังไม่มาถึงเป็นอนาคต. อนาคตก็มาเป็นปัจจุบัน. เป็นปัจจุบัน

แล้วก็เป็นอดีต. เพราะฉะนั้น มีปัจจุบันก็เพราะมีอนาคต และเพราะ 

มีปัจจุบันจึงมีอดีต.



คร้ังที่ ๒๖ อวิชชาโดยสรุป286

สังขารขึ้นอยู่กับกาลเวลา

กาลเวลาจึงเลือ่นไป ๆ อยูทุ่กขณะ ไม่มหียดุ. สงัขารคอืสิง่ผสม

ปรุงแต่งทั้งหลายซ่ึงมีชาติเป็นเบ้ืองต้น จึงต้องมีชรา ต้องมีมรณะ.  

ถ้าหากว่ากาลเวลานี้หยุดได้ ไม่เลื่อนไป ๆ ความไม่เที่ยงของสังขาร 

ก็ต้องหยุดได้. เช่นเมื่อเกิดเป็นเด็กออกมา กาลเวลาหยุดอยู่เพียงนั้น 

ก็คงเป็นเด็กอยู่นั่นแหละ. หรือว่าเมื่อเติบโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาว 

กาลเวลาหยุดอยู่แค่นั้น ก็คงเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่นั่นแหละ. เมื่อเป็น

คนแก่ กาลเวลาหยุดอยู่แค่นั้น ก็เป็นคนแก่อยู ่นั่นแหละ. แต่นี่ 

กาลเวลาไม่หยุด. กาลเวลาที่มาถึงจ�าเพาะหน้าเป็นปัจจุบัน ที่ยังไม่มา

ถึงเป็นอนาคต ที่ล่วงไปก็เป็นอดีต. ปัจจุบันนั้นมาจากอนาคต อดีตก็

มาจากปัจจุบัน ท้ังอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันไม่มีหยุด. เพราะฉะนั้น 

ความไม่เท่ียงของสังขารท้ังหลาย ความเป็นทุกข์ เป็นอนัตตาของ 

สังขารทั้งหลาย จึงไม่มีหยุด. คนเราจึงต้องมีอายุ ๑ ขวบ ๒ ขวบ  

๓ ขวบ ๔ ขวบ เป็นต้น. สมมติว่า ถ้ากาลเวลาหยุดอยู่แค่เมื่อ 

อายุ ๔ ขวบ ก็คง ๔ ขวบอยู่นั่นแหละ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว. แต่หา

เป็นเช่นนั้นไม่. อายุก็ต้องล่วงไป ๆ จนในที่สุดก็ถึงเวลาที่แตกสลาย. 

ชาติ ชรา มรณะ อันเป็นความไม่เท่ียง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาของ 

สังขารท้ังหลายนี้ จึงเป็นไปตามกาลเวลา. กาลเวลานี้เองก็เป็นตัว 

ไม่เท่ียง เป็นตัวทุกข์ เป็นตัวอนัตตาด้วย. เพราะฉะนั้น จึงได้ม ี

พระพุทธภาษิตตรัสเอาไว้ว่า
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กาลเวลาย่อมกินสรรพสัตว์ทั้งหลายพร้อมทั้งตัวเอง.

คือกาลเวลานี้กินผู้ที่เกิดมาคือสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วย และ 

กนิตัวเองด้วย. สตัว์ทัง้หลายท้ังปวงซ่ึงเกดิมากต้็องตกอยูใ่นไตรลกัษณ์ 

คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา. กาลเวลาเองก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา 

กินสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วย กินตัวเองด้วยดั่งนี้. เพราะฉะนั้น ทุก ๆ 

สิ่งที่ยังขึ้นอยู่แก่กาลเวลา คือเป็น กาลิโก ประกอบด้วยกาลเวลา  

ย่อมตกอยู่ในทุกขสัจจะ สภาพท่ีจริงคือทุกข์ทั้งนั้น เป็น สังขาร  

ทั้งนั้น.

ส่วนธรรมชาติท่ีพ้นจากกาลเวลา จึงจะเป็นวิสังขาร คือไม่ใช ่

สิ่งผสมปรุงแต่งอันได้แก่นิพพาน อันเป็นอมตธาตุ ธาตุที่ไม่ตาย.  

ทุก ๆ สิ่งที่ขึ้นอยู่แก่กาลเวลานั้น ต้องเกิดแก่ตายทั้งนั้น จะเป็น 

เทพก็ตาม เป็นมนุษย์ก็ตาม เป็นพรหมก็ตาม ขึ้นอยู่แก่กาลเวลา  

ต้องเกดิแก่ตายทัง้นัน้. แต่ธรรมชาตท่ีิอยูเ่หนอืกาลเวลา เป็น อกาลิโก  

ไม่ประกอบด้วยกาลเวลาเป็น วิสังขาร คือนิพพาน เป็นอมตธาตุ  

ธาตุที่ไม่ตาย ก็คือเป็นธรรมชาติที่พ้นจากกาลเวลาเป็นอกาลิโก.

สัจจธรรมไม่ประกอบด้วยกาลเวลา

ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอกาลิโก ไม่ประกอบด้วยกาลเวลา 

ต้ังต้นแต่ธรรมะท่ีเป็นสัจจะคือความจริงท่ีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ ซ่ึงตรัส

เรียกว่าเป็น
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ธรรมฐิติ ความตั้งอยู่แห่งธรรม

ธรรมนิยาม ความก�าหนดแน่แห่งธรรม.

คือเป็นธรรมชาติธรรมดา ซึง่เรยีกอีกค�าหนึ่งว่า ธาต ุซึง่แปลวา่ 

ทรงอยู่ ด�ารงอยู่. มีความหมายเช่นเดียวกับค�าว่า ธรรม ที่แปลว่า  

ทรงอยู่ ด�ารงอยู่ ดังที่มีตรัสเอาไว้ใน ธรรมนิยามสูตร ว่า 

พระตถาคตพุทธเจ้าจะทรงอุบัติขึ้นหรือไม่ทรงอุบัติขึ้นก็ตาม 

ธาตุนัน้ซ่ึงเป็นธรรมฐติิ ความต้ังอยูแ่ห่งธรรม ธรรมนยิาม ความก�าหนด

แน่แห่งธรรม กต้ั็งอยูด่�ารงอยูแ่ล้ว. อันได้แก่ข้อทีส่งัขารทัง้ปวงไม่เทีย่ง 

ข้อท่ีสังขารท้ังปวงเป็นทุกข์ ข้อท่ีสังขารท้ังปวงเป็นอนัตตามิใช่อัตตา 

ตัวตน ข้อท่ีวิสังขารทั้งปวงเป็นอนัตตามิใช่อัตตาตัวตน ซ่ึงตรัส 

รวมเรียกว่า ข้อที่ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน.  

พระตถาคตพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธาตุนั้นคือธรรมฐิติธรรมนิยามนั้นแล้ว  

จึงได้ตรัสจ�าแนกแจกแจงแสดงเปิดเผยกระท�าให้ตืน้ เพือ่ให้ผู้ฟังเข้าใจ

ว่า สังขารทั้งปวงไม่เท่ียง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ธรรมท้ังปวงเป็น

อนัตตา คือทั้งสังขารธรรมทั้งวิสังขารธรรมเป็นอนัตตา ดั่งนี้.

ข้อท่ีเป็นสจัจะคอืความจริง ซ่ึงเป็นธรรมชาติธรรมดาดงักล่าวนี้

ไม่ขึ้นอยู่แก่กาลเวลา เป็นอกาลิโกไม่ประกอบด้วยกาลเวลา เมื่อไร ๆ 

ก็คงเป็นอยู่อย่างนี้ คือ ข้อที่สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ธรรม 

ทั้งปวงเป็นอนัตตา ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตาอยู่อย่างนี้ ไม่มี 

ที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น.



289คร้ังที่ ๒๖ อวิชชาโดยสรุป

วิสังขารหรือนิพพานอยู่เหนือกาลเวลา

เพราะฉะนั้น สัจจธรรม ธรรมะที่เป็นสัจจะคือความจริงที่เป็น

ธรรมชาติธรรมดาดั่งนี้จึงเป็นอกาลิโก. และจิตนี้เองท่ีได้สดับฟัง 

ธรรมะท่ีพระพทุธเจ้าทรงสัง่สอน ได้ปฏบิติัจนก�าจัดอวชิชาได้หมดสิน้ 

เป็นวชิชาบังเกดิข้ึน วิมตุติหลดุพ้นจากอาสวะทัง้สิน้ กบ็รรลถุงึวสิงัขาร

คือนิพพาน เพราะสิ้นตัณหาท้ังหลาย ก็บรรลุถึงความเป็นอมตธาตุ 

อมตธรรม ธรรมะทีไ่ม่ตาย อยูเ่หนอืกาลเวลา เป็นอกาลโิกไม่ประกอบ

ด้วยกาลเวลา พ้นจากภาวะที่เป็นสังขารซึ่งขึ้นอยู่แก่กาลเวลา ซึ่งตรัส

ว่าไม่เกิดอีก เพราะความเกิดอีกนั้นก็เกิดเป็นสังขารต้องขึ้นอยู่แก่ 

กาลเวลา เมื่อขึ้นอยู่แก่กาลเวลาก็ต้องตกอยู่ในไตรลักษณ์เกิดแก ่

เจ็บตาย. เพราะฉะนั้น เกี่ยวแก่กาลเวลานี้ เมื่อท�าความเข้าใจให้ดี 

พร้อมกับเง่ือนทั้งหลายซ่ึงอาศัยกันอยู่สัมพันธ์กันอยู่ ย่อมจะท�าให้

เข้าใจในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ของพระพุทธเจ้าได้ดีขึ้น และสามารถที่จะจับ

กาลเวลาได้ถูกต้อง.

รู้จักที่จะสาวหลัง ในเมื่อประสบผลที่เป็นไปอยู่ในปัจจุบันได้ 

ถูกต้อง

รู ้จักที่จะคาดหน้า คือเมื่อกระท�าอะไรที่เป็นส่วนเหตุอยู่ใน 

ปัจจุบัน ก็จะคาดไปข้างหน้าได้ถูกว่าจะให้เกิดผลอย่างไร.



เป็นการจับเง่ือนได้ถูกต้องทั้งในด้านที่เป็นสายทุกข์ท้ังในด้าน 

ที่เป็นสายดับทุกข์.

ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
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บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. 

ในเบ้ืองต้นกข็อให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมสัการพระผูม้พีระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้ง 

พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล 

ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ได้แสดงข้อสมัมาทิฏฐติามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตร

มาโดยล�าดับ ถึงหมวดสุดท้ายท่ีภิกษุท้ังหลายได้กราบเรียนถามท่าน 

ว่ายังมีปริยายคือทางแสดงอย่างอื่นแห่งข้อสัมมาทิฏฐิต่อไปอีกหรือ. 

ท่านพระสารีบุตรก็กล่าวตอบว่ายังมีปริยายคือทางแสดงอย่างอ่ืนต่อ

ไปอกี. และท่านกไ็ด้แสดงอธิบายต่อไป อนันบัว่าเป็นหมวดสดุท้ายว่า

สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ก็คือรู้จักอาสวะ รู้จักเหตุเกิดอาสวะ  

รู้จักความดบัอาสวะ รู้จักทางปฏบัิติให้ถงึความดบัอาสวะ. เมือ่ท่านให้

หัวข้อไว้เป็น ๔ ดั่งนี้แล้ว ก็ได้ให้อรรถาธิบายต่อไปว่า
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รู้จักอาสวะ อาสวะมี ๓ คือ กามาสวะ อาสวะคือกาม ภวาสวะ 

อาสวะคือภพ อวิชชาสวะ อาสวะคืออวิชชา

รู้จักเหตุเกดิอาสวะ คอืเพราะอวชิชาเกดิ อาสวะท้ังหลายจึงเกดิ

รู้จักความดับอาสวะ คือรู้จักว่าเพราะอวิชชาดับ อาสวะจึงดับ

รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะ ก็คือรู้จักมรรคคือทาง 

ที่มีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น.

จะได้แสดงอธิบายในข้ออาสวะ.

อาสวะและอนุสัยเป็นกิเลสอย่างละเอียด

กิเลสที่ดองจิตสันดาน ท่ีหมักหมมอยู่ในจิตสันดาน ได้ชื่อ  

อาสวะ จัดเป็นกิเลสอย่างละเอียด. และกิเลสอย่างละเอียดนี้ม ี

เรียกช่ืออีกค�าหนึ่งว่า อนุสัย คือกิเลสท่ีนอนจมติดตามไปอยู่เสมอ. 

อนุสัยนี้ก็แจกเป็น ๓ อีกเหมือนกัน คือ 

ราคานุสัย อนุสัยคือราคะ

ปฏิฆานุสัย อนุสัยคือปฏิฆะ

อวิชชานุสัย อนุสัยคืออวิชชา

เป็นกเิลสอย่างละเอยีดอกีเช่นเดยีวกนั. ค�าว่าอาสวะกบัอนสุยันี้ 

แม้ว่าจะมชีือ่เพีย้นกนัอยูก่ม็คีวามหมายเป็นอย่างเดยีวกนั. เมือ่แสดง

ถึงอาสวะก็หมายถึงอนุสัยรวมอยู่ด้วย. เมื่อแสดงถึงอนุสัยคือเมื่อยก 

อนุสัยขึ้นแสดง ก็หมายถึงอาสวะรวมอยู่ด้วย. เพราะฉะนั้น แม้จะ
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แสดงชื่อใดชื่อหนึ่ง ก็เป็นอันว่าหมายถึง ๒ นี้รวมอยู่ด้วยกัน. และ 

เมื่อกล่าวว่า อาสวอนุสัยเป็นกิเลสอย่างละเอียด ก็ย่อมจะมีกิเลส 

อย่างหยาบ และกิเลสอย่างกลางอีกด้วย ซึ่งก็ได้มีแสดงไว้.

กิเลสอย่างหยาบหรืออกุศลมูล

กิเลสอย่างหยาบ นั้นเรียกว่า วีติกกมกิเลส คือกิเลสที่เป็นเหตุ

ให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวาร ส�าเร็จเป็นกายกรรม วจีกรรม 

มโนกรรม ได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ หรือว่า ราคะ โทสะ โมหะ  

อย่างแรงที่เป็นตัวอกุศลมูล คือเป็นรากเหง้าของอกุศลทั้งหลาย  

กไ็ด้แก่รากเหง้าของอกศุลกรรม ดงัท่ีเรียกว่าอกศุลกรรมบถ ทางของ

กรรมที่เป็นอกุศล.

อกุศลกรรมบถ ทางของกรรมที่เป็นอกุศลนั้นก็แจกเป็น ๓ คือ

เป็นกายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ และมโนกรรม ๓.

กายกรรม ๓ นัน้ได้แก่ ปาณาตบิาต ท�าสตัว์มชีวีติให้ตกล่วงไป 

คือฆ่าสัตว์ตัดชีวิต อทินนาทาน ถือเอาสิ่งของท่ีเจ้าของมิได้ให้  

ด้วยจิตใจเป็นขโมยคือจิตใจคิดจะลัก กาเมสุมิจฉาจาร ประพฤติผิด

ในกามทั้งหลาย.

วจีกรรม ๔ ก็คือ มุสาวาท พูดเท็จ ปิสุณาวาท พูดส่อเสียด 

ผรุสวาท พูดค�าหยาบ สัมผัปปลาปวาท พูดโปรยประโยชน์ คือพูด 

เพ้อเจ้อเหลวไหล.
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มโนกรรม ๓ ก็คืออภิชฌา โลภเพ่งเล็งทรัพย์สิ่งของของผู้อื่น

มาเป็นของตน พยาบาท มุ่งร้ายปองร้ายหมายล้างผลาญ มิจฉาทิฏฐิ 

เห็นผิดจากท�านองคลองธรรม คือ

เห็นว่าไม่เป็นอันท�า หรือไม่มีการท�ากรรม คือกรรมท่ีกระท�า 

ไม่มีบุญ ไม่มีบาป

เห็นว่าไม่มีเหตุ คือผลที่ได้รับเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นความ

เสื่อมเป็นความเจริญต่าง ๆ ไม่มีกรรมที่ท�าดีหรือกรรมชั่วเป็นเหตุ  

แต่ว่าผลทั้งปวงเหล่านี้ บังเกิดข้ึนตามคราวตามความบังเอิญเป็นต้น 

ไม่มีกรรมดีกรรมชั่วที่ท�าไว้มาเป็นเหตุ

เห็นว่าทุก ๆ อย่างไม่มี คือข้อที่นับถือว่ามารดาบิดามีคุณนั้น 

ก็ไม่มี ข ้อท่ีถือว่าท�าทานหรือบูชาต่าง ๆ มีผลนั้นก็ไม่มี ไม่ม ี

สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีประพฤติชอบ เพราะว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าดี

สิ่งที่เรียกว่าชอบ ไม่มีโลกนี้ ไม่มีโลกหน้าเป็นต้น.

อกุศลกรรมบถ ทางของกรรมที่เป็นอกุศล ย่อมประกอบด้วย

กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ ดังกล่าว. บังเกิดขึ้นก็เพราะ

มีเจตนาอันประกอบด้วยกิเลส กองโลภ กองโกรธ กองหลง ดังกล่าว 

ซึ่งเป็นกิเลสอย่างหยาบ คือบังเกิดขึ้นรุนแรง จนถึงให้ละเมิดออกไป

ทางกายทวารเป็นกายกรรม ทางวจีทวารเป็นวจีกรรม ทางมโนทวาร

เป็นมโนกรรมดังกล่าว. จึงเรียกว่า วีติกกมกิเลส กิเลสท่ีเป็นเหตุ 

ให้ล่วงละเมิด.
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พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเรียกไว้อีกชื่อหนึ่งว่า กรรมกิเลส ที่ตรัส

แสดงเอาไว้ ๔ คือ ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร  

และ มสุาวาท จะแปลว่ากรรมทีเ่ศร้าหมองกไ็ด้ แปลว่ากเิลสท่ีเป็นเหตุ

ให้กระท�ากรรมท้ัง ๔ ข้อนี้ก็ได้ คือปรากฏออกมาเป็นปาณาติบาต 

เป็นต้น ซึ่งก็ปรากฏออกมาจากจิตใจนี้เอง อันประกอบด้วยโลภโกรธ

หลงอย่างรุนแรง. และเมื่อจับแสดงถึงกิเลสอย่างรุนแรงที่บังเกิดขึ้น 

ในจิตใจ ในขณะท่ีประกอบกรรมอันเป็นอกุศลกรรมบถหรือที่เป็น 

กรรมกิเลสดังกล่าวนั้น ก็เรียกว่าเป็นกิเลสอย่างหยาบหรือวีติกกม 

กิเลส กิเลสท่ีเป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกทางไตรทวาร เป็นกรรม 

ทั้ง ๓ ดังกล่าวนั้น.

นิวรณ์หรือกิเลสอย่างกลาง

กเิลสอย่างกลาง คอืกเิลสท่ีบงัเกดิขึน้เป็นนวิรณ์อยูใ่นจิตใจ คอื

ท�าจิตใจไม่ให้พบกบัความสงบ และท�าปัญญาให้เสยีให้ทราม คอืไม่ให้

เกิดปัญญา ที่เรียกว่า นิวรณ์. หรือที่เรียกว่า ปริยุฏฐานะ คือกิเลส 

ที่บังเกิดขึ้นท�าจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่าย จึงใช้ค�าว่า 

ปริยฏุฐานะ ทีม่าจากค�าว่าปล้นสะดม. โจรท่ีเข้าปล้นสะดมในบ้านเรือน

ของผูใ้ด กท็�าให้เกดิความโกลาหลอลหม่านเดอืดร้อนวุน่วาย ทรัพย์สนิ

เสียหายหรือตลอดถึงเสียชีวิตเลือดเนื้อ. กิเลสที่บังเกิดขึ้นในจิตใจ 

กป็ล้นจิตใจ ท�าจิตใจให้วุ่นวายกระสบักระส่ายเดอืดร้อนท�าลายธรรมะ

ในจิตที่เป็นส่วนดีส่วนชอบต่าง ๆ เหมือนอย่างโจรเข้าปล้นท�าลาย
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ทรัพย์สินต่าง ๆ. ที่เรียกว่าเป็นกิเลสอย่างกลางนั้นก็เพราะบังเกิดขึ้น

ในจิตใจ ไม่ถึงให้ละเมิดล่วงออกไปทางไตรทวารเป็นกรรมดังกล่าว. 

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงนิวรณ์เอาไว้ ก็คือ

กามฉันท์ ความพอใจรักใคร่ในกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ ท่ีน่ารักใคร่ ปรารถนาพอใจท้ังหลาย หรือว่าความพอใจ 

รักใคร่ด้วยอ�านาจของกาม คือความใคร่ความปรารถนาทั้งหลาย.

พยาบาท ความโกรธแค้นขัดเคือง

ถีนมิทธะ ความง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม

อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านร�าคาญใจ. และ

วิจิกิจฉา ความเคลือบแคลงสงสัย.

กย่็อลงในกเิลสกองโลภโกรธหลงหรือราคะโทสะโมหะนัน่แหละ. 

ที่นับว่าเป็นอย่างกลางก็คือ บังเกิดขึ้นในจิตใจ เป็นนิวรณ์อยู่ในจิตใจ 

ท�าจิตใจให้กลัดกลุ้ม ท�าให้ไม่ได้สมาธิ ท�าให้ไม่ได้ปัญญา. การปฏิบัติ

ทางกรรมฐานแต่ว่าไม่ค่อยได้สมาธิไม่ค่อยได้ปัญญาก็เพราะนิวรณ ์

นี้เอง หรือปริยุฏฐานกิเลสเหล่านี้เอง ไม่สงบไปจากจิตใจ ยังบังเกิด

ขึ้นอยู่ในจิตใจเป็นนิวรณ์อยู่ในจิตใจ เป็นปริยุฏฐานะ คือปล้นจิตใจ

อยู.่ เพราะฉะนัน้ จิตใจจึงไม่ได้สมาธิ ไม่ได้ปัญญา. แต่เมือ่สงบนวิรณ์

เสยีได้ หรอืว่าสงบปริยฏุฐานะ คอืกเิลสทีป่ล้นจิต ท�าจิตใจท่ีกลดักลุม้

วุ่นวายนี้เสียได้ นั่นแหละจึงจะได้สมาธิ จึงจะได้ปัญญา. การปฏิบัติ

กรรมฐานจึงจะส�าเร็จเป็นขั้นตอนขึ้นไปได้.
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อาสวะ ๓ และอนุสัย ๓

กิเลสอย่างละเอียด ก็ได้แก่ อาสวะ ๓ คือ กามาสวะ ภวาสวะ 

อวิชชาสวะหรือ อนุสัย ๓ คือราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย 

ดังที่กล่าวแล้ว. ส�าหรับอาสวะและอนุสัยอันเป็นกิเลสอย่างละเอียด 

ที่แสดงไว้เป็น ๒ ชื่อนี้.

กามาสวะและราคานุสัย

ข้อที่ ๑ ในส่วนอาสวะ ก็ได้แก่ กามาสวะ อาสวะคือกาม

 ในส่วนอนุสัย ก็ได้แก่ ราคานุสัย อนุสัยคือราคะ.

กาม แปลว่า ใคร่. ราคะ แปลว่า ติด คือติดใจ. กามกับราคะ

นั้นก็หมายถึง กิเลสกองความยินดีด้วยกัน. ราคะความใคร่ก็เป็น 

กิเลสกองยินดี. ราคะความติดใจ ก็เป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกัน. 

เพราะฉะนั้น แม้ว่าชื่อจะต่างกัน ก็มีความหมายเป็นอันเดียวกัน.

ภวาสวะและปฏิฆานุสัย

ข้อที่ ๒ ในส่วนอาสวะ ได้แก่ ภวาสวะ อาสวะคือภพ ที่แปลว่า

ความเป็นความเป็นนั่นความเป็นนี่ ต้ังต้นแต่ความเป็นเราเป็น 

ของเรา อันเรียกว่า อัสมิมานะ หรืออัสมิทิฏฐิ หรือว่าเรียกรวมกันว่า 

อัสมิมานะทิฏฐิ ความเห็นนับถือว่า เรามี เราเป็น คือ เป็นเราเป็น 
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ของเรา. นี่เป็นตัวภวะหรือตัวภพ ซึ่งเป็นต้นเดิมในทุก ๆ คน. เมื่อมี

เรามีของเรา เป็นเราเป็นของเราขึ้น เรานี้เองก็เป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีก. 

เพราะฉะนั้น จึงต้องมีเรา คือเป็นเราขึ้นก่อนซ่ึงเป็นตัวภพซ่ึงเป็น 

ต้นเดิม. นี้คือภพ.

ในส่วนอนุสัยข้อ ๒ ได้แก่ ปฏิฆานุสัย อนุสัยคือปฏิฆะท่ี 

แปลว่าการกระทบกระท่ัง. ดูถ้อยค�าแล้วต่างกัน แต่ว่าเมื่อดูความ

สัมพันธ์ย่อมจะเห็นว่าสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด. คือว่าจะต้องมีภพ  

ความเป็น เป็นนั่นเป็นนี่ ตั้งต้นแต่เป็นเราขึ้นมา จึงมีปฏิฆะขึ้นมาได้ 

คือมีที่กระทบกระทั่ง. ตัวเราที่เป็นตัวภพนี้แหละเป็นที่กระทบกระทั่ง 

ความกระทบกระท่ังจึงมีได้. ถ้าไม่มีตัวเราซ่ึงเป็นท่ีกระทบกระทั่ง  

ปฏิฆะ คือความกระทบกระท่ังก็มีขึ้นไม่ได้. เพราะฉะนั้น ภพกับ 

ปฏิฆะนั้นจึงสัมพันธ์กันดั่งนี้. และเมื่อยกข้ึนว่าปฏิฆะความกระทบ

กระท่ัง ก็ต้องหมายว่าต้องมีสิ่งที่เป็นที่กระทบกระท่ัง คือมีตัวเรา 

อันเป็นภพอันเป็นที่กระทบกระทั่ง. หรือเมื่อกล่าวว่าภพความเป็นนั่น

เป็นนี่ตั้งต้นแต่เป็นเรา ก็ต้องหมายถึงว่าจะต้องมีความกระทบกระทั่ง

ขึน้ได้แล้ว เพราะมท่ีีกระทบกระทัง่. ฉะนัน้ จะยกข้ึนว่าภพหรือยกข้ึน

ว่าปฏฆิะ กย่็อมเป็นอนัเดยีวกนัมคีวามเนือ่งถงึกนั. ดงัจะพงึเหน็ได้ว่า 

บุคคลทั่วไปเมื่อมีใครมาสรรเสริญว่า นาย ก. นาง ข. ดีอย่างนั้น 

ดีอย่างนี้. ตัวนาย ก. นาง ข. นั่นย่อมมีตัวภพ ความเป็นนั่นเป็นนี่. 

ตั้งต้นแต่เป็นเรา คือมีตัวเราอยู่ในนาย ก. นาง ข. อันเป็นตัวภพ 

ซ่ึงเป็นต้นเดิมดังกล่าวนั้น. ตัวเราซ่ึงนาย ก. นาง ข. นั้นก็ออกรับ 

ค�าสรรเสริญ. ค�าสรรเสริญนั้นก็แปลว่ามีท่ีกระทบเพราะว่ามีตัวเรา 
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ของนาย ก. นาง ข. ออกรับ ก็มีปฏิฆะ คือ การกระทบขึ้น แต่ว่า

เป็นการกระทบในด้านท�าให้ยินดี เพราะเป็นค�าสรรเสริญ. แต่ถ้าเป็น

ค�านินทาว่าร้าย ตัวเราของนาย ก. นาง ข. ก็ออกรับ. ค�านินทานั้น 

ก็มากระทบตัวของนาย ก. นาง ข. เข้า ก็เกิดความขัดใจยินร้าย.  

แต่ถ้าหากว่านาย ก. นาง ข. นั้นไม่มีตัวเราออกรับ. ค�าสรรเสริญ 

หรือนินทาของใคร ๆ นั้นก็ไม่มากระทบ เพราะว่านาย ก. นาง ข.  

นั้นไม่เอาตัวออกรับ. เมื่อไม่เอาตัวเราออกรับ ค�านินทาหรือสรรเสริญ

ทั้งปวงนั้นก็ผ่านไป ๆ ไม่ท�าให้บังเกิดความยินดีไม่ท�าให้บังเกิดความ

ยินร้าย เพราะว่าไม่มีตัวเราของนาย ก. นาง ข. ออกรับการกระทบ

แห่งค�าสรรเสริญหรือค�านินทาดังกล่าว.

รู้จักภพกับปฏิฆะว่าเป็นสิ่งที่เน่ืองกัน

เพราะฉะนั้น เมื่อพิจารณาดูที่จิตใจของตนเองและของทุก ๆ 

คนแล้ว ก็จะรู้สึกได้ว่าเป็นเช่นนี้. เวลาใครเขามายกย่องก็พอใจก ็

เพราะมีตัวเราออกรับ. มีใครเขามานินทาว่าร้ายก็ขัดแค้นโกรธเคือง 

กเ็พราะมตัีวเราออกรับ คอืออกรับการกระทบ การกระทบกบ็งัเกดิขึน้

อันเรียกว่าปฏิฆะนั้น. เพราะฉะนั้น ผู้ปฏิบัติธรรมะจึงต้องท�าสติให้มี

ความรู้ดั่งนี้ และไม่เอาตัวเราออกรับ แต่ว่ารู้ ได้ยิน เห็น แต่ไม่เอา 

ตัวเราออกรับ. เมื่อไม่เอาตัวเราออกรับ การกระทบก็ไม่มี การกระทบ

ที่เรียกว่าปฏิฆะนั้นก็ไม่มี ก็ไม่ท�าให้จิตใจบังเกิดความขึ้นลง. จิตใจ 

คงสงบเป็นปกติในเมื่อไม่มีปฏิฆะคือการกระทบ. ความยินดีความ
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ยินร้ายต่าง ๆ ตลอดจนถึงกรรมต่าง ๆ ที่สืบเนื่องไป ก็บังเกิดขึ้น 

เพราะมีตัวเรานี้แหละออกรับ ปฏิฆะคือการกระทบก็บังเกิดขึ้น.  

เพราะฉะนั้น ภพกับปฏิฆะนี้จึงเนื่องกันดั่งนี้.

อวิชชาสวะและอวิชชานุสัย

ส่วนในข้อที่ ๓ นั้น ก็ได้แก่ อวิชชาสวะ อาสวะคืออวิชชา และ 

อวิชชานุสัย อนุสัยคืออวิชชา ซึ่งเป็นอันเดียวกัน.

ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๑๓ มีนาคม ๒๕๒๘
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บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. 

ในเบ้ืองต้นกข็อให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมสัการพระผูม้พีระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้ง 

พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล 

ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

จะแสดงอธิบายข้อ อาสวอนุสัย ต่อไป.

กิเลสกามและวัตถุกาม

อาสวะ ๓ กามาสวะ อาสวะคือกาม. กามนั้นมี ๒ อย่าง คือ

กิเลสกาม กามคือความใคร่ที่เป็นตัวกิเลส กับ

วัตถุกาม กามคือวัตถุอันหมายถึงพัสดุหรือสิ่งท่ีน่าใคร่ ที่ใคร่ 

ที่ปรารถนาที่พอใจทั้งหลาย.
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วตัถกุาม กามคอืพสัด ุดงักล่าวย่อมเกดิขึน้จากกเิลสกาม กาม

ที่เป็นตัวกิเลส คือความใคร่ท่ีบังเกิดขึ้นในจิตใจ. ต้องมีกิเลสกาม 

ขึ้นก่อน และเมื่อกิเลสกามไปใคร่ปรารถนาต้องการซ่ึงพัสดุหรือสิ่ง 

อันใด พัสดุหรือสิ่งอันนั้นก็ได้ชื่อว่าวัตถุกาม. ถ้าหากว่าไม่มีความใคร่

ในจิตใจ หรอืว่าความใคร่ในจติใจไม่มบัีงเกดิขึน้ในสิง่อันใด สิง่อันนัน้ 

ก็ไม่เป็นวัตถุกาม. และวัตถุกาม กามคือวัตถุหรือพัสดุหรือสิ่งที่ใคร ่

ที่ปรารถนาที่พอใจนั้น ก็รวมเข้าใน กามคุณทั้ง ๕ โดยมาก คือ

รูป ที่ตาเห็น

เสียง ที่หูได้ยิน

กลิ่น ที่จมูกได้ทราบ

รส ที่ลิ้นได้ทราบ และ

โผฏฐัพพะ สิ่งถูกต้องที่กายได้ถูกต้อง.

โดยมากแสดงเอาไว้ ๕ และเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กามคุณ  

เพราะว่าคนโดยมากนั้นติดในข้อที่เป็นคุณ คือข้อที่น่าพอใจน่ารักใคร่

ปรารถนา ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ สิ่งถูกต้องเหล่านี้  

มักจะมองไม่เห็น กามาทีนพ คือโทษของกาม ซ่ึงพระพุทธเจ้าก็ได ้

ตรัสสอนไว้เนือง ๆ ว่า กามทั้งหลายมีส่วนที่น่าพอใจหรือจะเรียกว่า 

คุณน้อย แต่ว่ามีอาทีนพคือโทษมาก. และได้ตรัสแสดงจ�าแนกโทษ 

ไว้ต่าง ๆ. และแมจ้ะตรสัแสดงโทษของกามไว้ต่าง ๆ แล้วเป็นอนัมาก 

ก็ยังมีประวัติแสดงไว้ว่า ได้มีภิกษุสามเณรบางรูปไม่แลเห็นโทษ 
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กล่าวคดัค้านค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า ว่าข้อทีพ่ระพทุธเจ้าตรัสไว้ว่า

มีโทษนั้นหาได้มีโทษจริงไม่ จนถึงเป็นเหตุให้ภิกษุทั้งหลายพากัน 

ตเิตยีนและกราบทูลพระพทุธเจ้า. พระพทุธเจ้ากไ็ด้ตรัสโอวาทสัง่สอน

จนถึงบัญญัติเป็นพระวินัยไว้บางข้อ เกี่ยวกับเร่ืองคัดค้านค�าสั่งสอน

ของพระพุทธเจ้านี้. ข้อท่ีคัดค้านนั้นข้อหนึ่งก็คือเร่ืองกามนี้แหละ  

ทีย่งัพากนัมองเหน็แต่ส่วนทีเ่ป็นกามคณุ แต่ว่ากามโทษ โทษของกาม 

นั้นมักจะมองกันไม่เห็น.

รู้จักกามที่เป็นอาสวะ

และ กามที่เป็นอาสวะ หมายถึงกามคือความใคร่ ที่เป็นกิเลส

ซ่ึงดองจิตสันดานอยู่ในภายใน. โดยปกตินั้นทุกคนก็ย่อมไม่รู้สึก 

ในกามที่ เป ็นอาสวะนี้ของตนท่ีมีอยู ่  เพราะเป็นอย่างละเอียด.  

เพราะฉะนั้น ท่านจึงมีเปรียบว่าเหมือนอย่างตะกอนที่นอนอยู ่ 

ก้นตุ่ม. น�า้ในตุม่กด็ใูสสะอาด ในเมือ่ตะกอนนัน้นอนอยูก้่นตุ่มเฉย ๆ  

ไม่ฟุง้ขึน้มา น�า้กไ็ม่ขุ่น เหมอืนอย่างว่าเป็นน�า้ท่ีบริสทุธ์ิไม่มตีะกอนอยู.่ 

จิตของบุคคลที่เป็นปุถุชนสามัญท่ัวไปก็เป็นเช่นนั้น. แม้ในขณะที่จิต

รู้สึกว่าบริสุทธ์ิผ่องใสเหมือนอย่างว่าไม่มีกิเลสไม่รู้สึกรักใคร่ในอะไร

ต้องการในอะไร หรือบางทีปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญา ได้ศีล 

ได้สมาธิได้ปัญญาท่ีท�าจิตให้บรสิทุธ์ิ แต่ว่ายงัละอาสวะดงักล่าวนีไ้ม่ได้ 

แต่ว่ากดทับอาสวะไว้ไม่ให้ฟุ้งข้ึนมาก็ท�าให้รู้สึกเหมือนอย่างว่าไม่มี

กิเลส.



305คร้ังที่ ๒๘ ความรู้จักอาสวะ (ต่อ)

ในคร้ังพุทธกาลเอง พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็น ได้มีภิกษุ 

บางรูปบางกลุ่ม ซึ่งได้ออกไปปฏิบัติสมณธรรมในป่า ก็ได้ศีลได้สมาธิ

ได้ปัญญาที่กดอาสวะเอาไว้ กลบอาสวะเอาไว้ จนท�าให้ภิกษุเหล่านั้น

รู้สึกว่าตนสิ้นกิเลสหมดแล้ว จึงได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อรับ 

พุทธพยากรณ์ เพราะในคร้ังพุทธกาลนั้น พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรง 

ประทานพทุธพยากรณ์ว่าท่านองค์ใดสิน้กเิลสแล้วเป็นพระอรหันต์แล้ว 

กเ็ป็นท่ีรับรองของภกิษุทัง้หลาย ของพทุธบริษัททัง้หลาย. ภกิษุกลุม่นัน้

ก็ได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า กราบทูลถึงการปฏิบัติของตนเพื่อให้ 

ทรงพยากรณ์. พระพุทธเจ้าทรงทราบว่ายังไม่สิ้นกิเลสที่เป็นอาสวะ 

ดังกล่าวจึงยังมิให้เข้าเฝ้า. ได้ตรัสสั่งให้ไปในป่าช้าผีดิบ ซ่ึงในคร้ัง

พุทธกาลนั้นผู้ที่ตายก็ต้องน�าเอาศพไปทิ้งไว้ในป่าช้าผีดิบ ส�าหรับที่จะ

ให้สัปเหร่อเป็นผู้จัดการเผาต่อไป. ภิกษุเหล่านั้นก็ได้เข้าไปในป่าช้า

ผีดิบ. เมื่อได้เห็นศพท่ียังสดช่ืน กามท่ีเป็นกามาสวะก็โผล่ขึ้นมา  

เป็นความรู้สึกรักใคร่ปรารถนาพอใจขึ้น จึงได้รู้สึกตนเองว่ายังไม ่

สิน้กเิลส. จึงได้ไปบ�าเพญ็สมณธรรมต่อไปจนเมือ่สิน้กเิลสจริง ๆ แล้ว 

ได้กลบัไปเข้าเฝ้าพระพทุธเจ้าใหม่. จึงได้โปรดให้เข้าเฝ้าและได้ประทาน

พุทธพยากรณ์.

ในคร้ังพุทธกาลนั้น พระพุทธเจ ้าเองได ้เป ็นผู ้ประทาน 

พุทธพยากรณ์แก่พระสาวก. ท่านองค์ใดท่ีสิ้นกิเลสอันหมายถึงสิ้น 

อาสวะดังกล่าวนี้แล้ว ก็ตรัสพยากรณ์ว่าเป็นผู้เสร็จกิจแล้ว ซ่ึงก็เป็น 

ทีรั่บรองของภกิษุท้ังหลายของพทุธบริษัทท้ังหลายดงักล่าว. แต่ว่าหลงั

จากพทุธปรินพิพานแล้วไม่มผู้ีพยากรณ์. แต่กไ็ด้มผีูท้ีน่บัถอืพยากรณ์
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กันเอาเอง. มาจนถึงปัจจุบันนี้ ท่านที่กล่าวกันว่าท่านส�าเร็จชั้นนั้น 

ส�าเร็จช้ันนี้ต่าง ๆ นั้น ก็ล้วนแต่ผู ้เคารพนับถือเป็นผู้พยากรณ ์

ถวายท่านทัง้นัน้. จึงได้ปรากฏเร่ือย ๆ มาจนถงึปัจจุบันว่ามพีระอริยะ

บังเกิดขึ้นที่นั่นบังเกิดขึ้นที่นี่ อยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่ ตั้งแต่พระอรหันต์ลงมา 

กันหลายองค์หลายท่าน ก็ล้วนเป็นผู้ท่ีผู้นับถือพยากรณ์ถวายท่าน 

ทัง้นัน้. ซ่ึงผู้พยากรณ์คอืผู้นบัถอืท้ังหลายนัน้อันทีจ่ริงกม็ใิช่เป็นผูรู้้เป็น

ผูเ้ห็นเหมอืนพระพทุธเจ้า. แต่ว่าเมือ่ได้ฟังธรรมของท่านผูท่ี้ตนเคารพ

นบัถอื ได้เห็นอากปักริิยาความส�ารวมระวังของท่าน กเ็กดิความเคารพ

นับถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ก็นับถือเลยเข้าไปถึงว่าท่าน 

ส�าเร็จแล้ว ก็ถวายพยากรณ์ท่านเป็นโน่นเป็นนี่ คือพากันตั้งถวาย 

ท่านให้เป็นพระอริยบุคคลชั้นต่าง ๆ. แต่ตามประวัตินั้น ภายหลัง 

พุทธนิพพานแล้ว แม้ท่านที่เป็นพระอรหันต์ซ่ึงพระพุทธเจ้าทรง 

พยากรณ์เอาไว้แล้ว ซ่ึงมีชีวิตอยู่หลังจากพุทธปรินิพพาน ดังเช่น 

พระมหากสัสปเถระ พระอนรุุทธเถระ กไ็ม่ปรากฏว่าท่านพยากรณ์ใคร.  

แม้ท่านพระอานนท์เถระที่ตามพุทธประวัติแสดงว่าท่านส�าเร็จเป็น 

พระอรหันต์ในราตรีก่อนท่ีจะถึงวันเร่ิมกระท�าปฐมสังคายนาหลังจาก

พุทธปรินิพพานแล้ว ก็เป็นที่รับรองกันในหมู่พระอรหันต์ท้ังหลาย

เท่านัน้. แต่กไ็ม่ปรากฏว่าได้มพีระอรหันต์รูปใดซ่ึงได้รับพทุธพยากรณ์

แล้วได้กล่าวพยากรณ์เอาไว้. แต่ว่า ท่านเป็นผู้รู้ผู้เห็น ท่านจึงรู้จึงเห็น

จึงทราบภูมิธรรมในจิตใจของผู้ที่บรรลุภูมิธรรมถึงขั้นเดียวกันได้.

เพราะฉะนั้น อาสวะนี้จึงเป็นเรื่องส�าคัญ. และอาสวะคือกามนี้

กห็มายถงึกามท่ีเป็นอย่างละเอยีด อนัมอียูใ่นจิตใจเหมอืนอย่างตะกอน
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ที่นอนก้นตุ ่มดังกล่าวนั้น ซ่ึงปุถุชนสามัญชนย่อมมีอยู ่ด ้วยกัน  

อาจกล่าวได้ว่ามอียูต้ั่งแต่ปฐมจติปฐมวิญญาณในครรภ์ของมารดา คอื

เกิดมาก็มีอาสวะติดมาด้วย.

รู้จักภพที่เป็นอาสวะ

ภวาสวะ อาสวะคอืภพ กไ็ด้อธิบายแล้ว เร่ิมตัง้แต่ความเป็นเรา 

หรือว่าเราเป็นเรามีอันฝังอยู่ดองอยู่ในจิตใจของทุก ๆ คน.

รู้จักอวิชชาที่เป็นอาสวะ

อวิชชาสวะ อาสวะคืออวิชชา ก็ได้แก่ความไม่รู้ในสัจจะท่ีเป็น

ตัวความจริงเป็นต้น ดังท่ีได้กล่าวอธิบายแล้ว. เป็นความไม่รู้ท่ีตั้ง 

อยู่ในความรู้. คือทุก ๆ คนที่เกิดมานี้มีจิตซึ่งเป็นธาตุรู้ก็มีตัวความรู้

อยู่ แต่ว่าความรู้ที่มีอยู่นี้เป็นความรู้ผิด เป็นความรู้หลง นั่นก็เพราะ

ว่ายังเป็นความรู้ท่ีเป็นอวิชชา รู้ แต่ว่าเป็นความรู้ที่เป็นอวิชชา แต่ว่า

ตนเองนั้นไม่รู้จักตัวอวิชชาท่ีมีอยู่ในความรู้ของตัวเอง. พระพุทธเจ้า

ทรงเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นได้ตรัสชี้แจงแสดงไว้เพื่อให้ทราบ. แม้อวิชชา 

ดังกล่าวนี้ก็เป็นตัวความไม่รู้อย่างละเอียดที่มีอยู่ในตัวความรู้. ท�าให้

ความรู้ของทุกคนเป็นความรู้ผดิเป็นความรู้หลง ไม่ใช่เป็นความรู้จริง. 

ยกตัวอย่างง่าย ๆ เหมือนอย่างความรู้ทางตา. เช้านี้ก็มองเห็น 

ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็ขึ้นสูง ๆ ขึ้น เย็นลงก็อาทิตย์



คร้ังที่ ๒๘ ความรู้จักอาสวะ (ต่อ)308

ตกทางทิศตะวันตก ก็รู้ว่าอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตก อาทิตย์โคจรไปดั่งนี้. 

และโลกนี้ก็รู้สึกเฉย ๆ เป็นของท่ีแบนอยู่กับที่. แต่เมื่อความรู้ใน

ภูมิศาสตร์ของโลกของบุคคลเจริญข้ึน ได้แสดงไว้ตรงกันข้ามดั่งที่ 

ผูศ้กึษาในปัจจุบนัทราบกนัอยู.่ แต่ว่าความรู้ท่ีแสดงในปัจจบุนัดงักล่าว

นี้มองไม่เห็นด้วยตา. แม้จะสอนว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ แต่ว่า 

เท่าที่มองเห็นด้วยตารู้ด้วยตา ก็ยังเห็นอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก

เวลาเช้า ตกทางทิศตะวันตกในเวลาเย็นอยู่นั่นเอง. อาทิตย์โคจร 

ทุก ๆ วันดังนี้ แต่ความจริงนั้นตรงกันข้าม ดังที่ผู้ศึกษาทราบกันอยู่.  

แต่ว่าข้อตรงกันข้ามนี้มองไม่เห็นด้วยตา ไม่รู้ด้วยตา แต่ว่ารู้ด้วย 

ความรู้ตามเหตุตามผล. เพราะฉะนั้น ความรู้ที่เป็นตัววิชชาจริง ๆ นี้ 

แม้ในทางภูมิศาสตร์ของโลกก็ยังไม่ปรากฏทางตาทางหูของตน แต่ว่า

ปรากฏด้วยความรู้อันเป็นความรู้จริงซ่ึงพิสูจน์ได้ในทางต่าง ๆ และ 

ก็เป็นที่รับรองกัน.

เพราะฉะนั้น ความรู้ทางตาจึงเป็นอย่างหนึ่ง ความรู้จริงนั้น 

เป็นอีกอย่างหนึ่ง คนเรานั้นได้อาศัยความรู้ทางตาทางจมูกทางลิ้น 

ทางกายทางมนะคือใจ คือคิดเอาเองกันอยู่ดั่งนี้เป็นพื้น ซ่ึงไม่ใช่เป็น

ความรู้จริง. แต่ความรู้จริงนั้นก็ต้องอาศัยตาหูเหล่านี้แหละ แต่ก็ต้อง

มาพินิจพิจารณา ที่เรียกว่าดูแล้วก็ต้องมาคิด คิดแล้วก็ต้องมาปฏิบัติ

มากระท�าต่าง ๆ จึงจะเป็นตวัปัญญาคอืความรู้จรงิขึน้ในทกุ ๆ สิง่เป็น

อยู่ดั่งนี้.
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นิวรณ์เกิดจากอาสวอนุสัย

เพราะฉะนั้น อวิชชานี้จึงเป็นสิ่งท่ีต้องพิจารณาจึงจะรู้ว่ายังมี

อวิชชา. แต่ถ้าไม่พิจารณาแล้วก็จะหลงว่าเรารู้แล้วเรารู้แล้วในสิ่ง 

ทั้งหลายต่าง ๆ อยู่เสมอ. อวิชชาที่เป็นอาสวะนี้ก็มีอยู่ดองจิตสันดาน

ของบุคคลอยู่. แม้ในส่วนที่เป็น อนุสัย อีกชื่อหนึ่ง

ราคานุสัย  อนุสัยคือราคะ ก็หมายถึงความติดใจที่เป็นราคะ

อย่างละเอียด

ปฏิฆานุสัย อนุสัยคือปฏิฆะ ความกระทบกระท่ัง ก็หมายถึง

ความกระทบกระทั่งอย่างละเอียด

อวิชชานุสัย อนุสัยคืออวิชชา ก็เป็นอวิชชาอย่างละเอียดดังที่

กล่าวมาแล้ว.

เพราะฉะนั้น เป็นอันว่าสามัญชนหรือปุถุชนทั้งหลายย่อมม ี

อาสวะมีอนุสัย ดองจิตสันดานนอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานมาต้ังแต ่

ปฐมจติปฐมวญิญาณในครรภ์ของมารดา ตดิมากบัปฏสินธิจิต คลอด

ออกมาเป็นเดก็กม็อีาสวะมอีนสุยั โตขึน้เป็นผูใ้หญ่ เมือ่อายตนะภายใน

ภายนอกเจริญขึ้นเติบโตขึ้น. อาสวะอนุสัยท่ีดองจิตสันดานอยู่นี้  

เมือ่ถกูอารมณ์มากระทบเหมอืนอย่างตะกอนท่ีถกูกวน กฟ็ุง้ขึน้มาเป็น

กิเลสอย่างกลาง คือเป็นนิวรณ์หรือเป็นปริยุฏฐานะ กิเลสที่ปล้นจิต  

ท�าจิตให้กลัดกลุ้มวุ่นวาย.
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ยกเอาอนุสัยเป็นที่ตั้ง ราคานุสัย กิเลสท่ีนอนเนื่องอยู ่ใน 

จิตสันดานคือราคะ เมื่อถูกกระทบด้วยอารมณ์ทางตาทางหูเป็นต้น  

คือได้เห็นได้ยินรูปเสียงเป็นต้น ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ ก็กวน

ตะกอนหรือราคานุสัยนี้ คือตัวราคะที่มีอยู่เป็นต้นเดิมในจิตใจนี้ให ้

ฟุ้งขึ้นมา. ท�าจิตใจให้บังเกิดความรู้สึกก�าหนัดยินดีรักใคร่ปรารถนา

พอใจต่าง ๆ ในรูปในเสียงเป็นต้น ก็เป็นนิวรณ์ขึ้นในจิตใจ.

และเมื่อกระทบกับอารมณ์ที่ไม่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ  

ปฏิฆานุสัย อนุสัยคือปฏิฆะ ความกระทบกระทั่ง ซึ่งมีอยู่ในส่วนลึก

ของจิตใจนีก้ฟุ้็งขึน้มาเป็นโกธะ ความโกรธหรือโทสะ ความประทุษร้าย

ใจคือขัดใจ เป็นนิวรณ์ขึ้นในจิตใจ.

เมื่อกระทบกับอารมณ์ท่ีเป็นกลาง ๆ ไม่พอที่จะให้เกิดรักใคร่

ยินดีหรือเกิดความขัดใจขัดเคืองหงุดหงิด แต่เพราะว่าไม่รู้ความเกิด

ขึ้นไม่รู้ความดับไป ไม่รู้คุณไม่รู้โทษ ไม่รู้วิธีที่จะสลัดออกแล่นออก 

อวิชชา คือความไม่รู้ ซึ่งเป็นอนุสัยก็ฟุ้งขึ้นมาเป็นโมหะคือความหลง 

คือความหลงถือเอาผิดจากความเป็นจริง ก็เป็นนิวรณ์ขึ้นในจิตใจ.

ดังที่มีแสดงไว้ว่า กามฉันท์ก็คือราคะนั้นเองฟุ ้งขึ้นมาเป็น 

กามฉันท์ ความพอใจรักใคร่ในกาม ปฏิฆะก็ฟุ้งขึ้นมาเป็นพยาบาท. 

แต่พยาบาทในที่นี้หมายถึงแค่ความขัดใจ หงุดหงิดขัดเคือง ยังไม่ถึง

มุ ่งร้ายออกไปแก่ใคร ขัดใจขึ้นในใจ ขัดเคืองหงุดหงิดขึ้นในใจ.  

และอวิชชาก็ฟุ ้งขึ้นมาเป็นความง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม ความฟุ้งซ่าน 

ร�าคาญใจ ความสงสัยลังเลใจต่าง ๆ. แต่ว่าความร�าคาญใจนี้บางท่าน

ก็จัดเข้าเป็นกองโทสะ.
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นี้เป็นกิเลสอย่างกลางบังเกิดขึ้นในจิตใจ. จิตใจตัวเองก็ม ี

ความรู้สกึว่าตัวมอียู ่มกีามฉนัท์อยู ่มคีวามหงุดหงิดโกรธแค้นขดัเคอืง

อยู่ มีความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มอยู่ มีความเคลือบแคลง มีความฟุ้งซ่าน

ร�าคาญใจอยู่. มีความเคลือบแคลงสงสัยอยู่ แต่ยังไม่แสดงออกไป 

ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ที่เป็นตัวทวาร เป็นกรรม.

กรรมกิเลสหรือวีติกกมกิเลส

คราวนี้กิเลสอย่างกลางนี้เมื่อแรงขึ้นไปอีก ก็เป็นกิเลสอย่าง 

หยาบที่เป็นวีติกกมะ ให้ล่วงละเมิด ก็ได้แก่ ตัว

ราคะ ท่ีเป็นความก�าหนัดยินดีหรือเป็นกามฉันท์นั้น หรือ 

เป็นโลภะความโลภ อยากได้ก็แรงขึ้นเป็น อภิชฌา โลภเพ่งเล็งเอา 

สิ่งของ ๆ ผู้อื่นมาเป็นของตน.

โทสะ ความโกรธแค้นขัดเคือง ซ่ึงเดิมก็ประทุษร้ายใจของ 

ตัวเองให้เดือดร้อน ก็แรงขึ้นเป็นพยาบาท มุ่งที่จะท�าร้ายเขาว่าร้ายเขา

ต่าง ๆ ที่จะท�าลายเขาออกไปให้พินาศ.

โมหะ คือความหลงถือเอาผิดนั้นแรงขึ้นก็เป็น มิจฉาทิฏฐ ิ 

ความเห็นผิดจากท�านองคลองธรรม.

ก็เป็นมโนกรรมฝ่ายอกุศลกรรมบถดังท่ีได้แสดงแล้ว. ก็เป็น

กิเลสอย่างหยาบ. กิเลสอย่างหยาบนี้ปรากฏออกมาทางไตรทวาร  

เร่ิมตั้งแต่มโนทวาร กายทวาร วจีทวาร เป็น กายกรรม วจีกรรม 

มโนกรรม ฝ่ายอกุศลทั้งหลาย. ท่ีคนทั้งหลายได้พากันประกอบ 
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กระท�ากันอยู่ ก็เพราะว่ากิเลสนี้เองก�าเริบขึ้นมาเป็นอย่างแรง. เหมือน

อย่างตะกอนนอนก้นตุ่มนั้นถูกคนให้ฟุ้งข้ึนมา ก็ท�าให้น�้าในตุ่มนั้น 

ขุ่นจนถึงขุ่นมาก. และเมื่อถูกกวนคนมากขึ้น น�้าในตุ่มนั้นก็กระเพื่อม

จนถึงกระเพื่อมออกไปจากตุ่ม หกไปจากตุ่ม ออกไปเร่ียราดอยู่ใน

ภายนอกจากตุ่ม. กิเลสในใจของบุคคลก็เป็นเช่นนี้ มีอาสวอนุสัย 

ทีเ่ป็นอย่างละเอยีดอยูแ่ละเมือ่กระทบอารมณ์กฟ็ุง้ขึน้มาเป็นอย่างกลาง 

เป็นอย่างหยาบ. กป็รากฏเป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ทีป่ระกอบ

กระท�ากันในทางที่ผิดต่าง ๆ ที่พระพุทธเจ้าเรียกว่ากรรมกิเลสบ้าง  

วีติกกมกิเลสบ้าง ดังที่ได้แสดงแล้ว.

ละอาสวะได้จึงจะเป็นพระอรหันต์

เพราะฉะนั้น พระอรหันต์นั้นจึงมีค�าเรียกว่า ขีณาสวะ ผู้มี 

อาสวะสิน้แล้ว คอืมใิช่ว่าสงบได้จากกเิลสท่ีเป็นอย่างหยาบ กเิลสทีเ่ป็น

อย่างกลาง ซ่ึงคนที่ปฏิบัติในศีลก็สามารถที่จะงดเว้นจากกิเลสอย่าง

หยาบได้ ปฏิบัติในสมาธิได้สมาธิก็สงบกิเลสอย่างกลางได้ แต่ว่ายัง 

ไม่ได้ปัญญาที่ตรัสรู้ในสัจจะที่เป็นความจริงอันเป็นเหตุละกิเลสได ้

หมดสิ้น. ก็แปลว่ายังมีอาสวะอยู่. เมื่อยังมีอาสวะอยู่ก็ยังไม่เป็น 

พระอรหันต์. แม้จะได้ศีลได้สมาธิหรือได้ปัญญาอย่างสามัญที่ยังตัด

กิเลสไม่ได้ ครอบง�าบรรดากิเลสอย่างกลางอย่างหยาบไว้ได้ แต่ว่ายัง

ละท่ีเป็นอาสวะไม่ได้ ก็ยังไม่เป็นพระอรหันต์. จะต้องละกิเลสที่เป็น 

อาสวะได้ท่ีเรียกว่า ขีณาสวะ ผู้มีอาสวะคือกิเลสที่ดองจิตสันดาน 

ได้สิ้นแล้ว จึงจะเป็นพระอรหันต์ผู้เสร็จกิจในพุทธศาสนา.
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อวิชชาเกิดเพราะอาสวะ อาสวะเกิดเพราะอวิชชา

ท่านพระสารีบุตรท่านได้แสดงข้ออาสวะนี้เพิ่มจากปฏิจจ- 

สมุปบาท. ในปฏิจจสมุปบาทนั้นที่สุดแค่อวิชชา. แต่ท่านพระสารีบุตร

ก็ยังได้แสดงต่อไปว่า เหตุท่ีให้เกิดอวิชชาก็คืออาสวะ. เพราะอาสวะ

เกิดอวิชชาจึงเกิด. แต่ต่อจากนั้นท่านก็ต้องแสดงกลับไปอีกว่า  

อาสวะเกดิกเ็พราะอวิชชา คอืเพราะอวิชชาเกดิอาสวะจึงเกดิ. กว็นกลบั

มาหาอวิชชาอีกนั่นเอง. การที่ท่านแสดงอาสวะเพ่ิมขึ้นอีกข้อหนึ่งนี ้

กม็ใิช่ว่าจะเป็นการแสดงทีเ่กนิเลยอาจารย์คอืพระพทุธเจ้าไป เพราะว่า

พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ซึ่งส�าเร็จเป็นพระพุทธเจ้านั้นซึ่งมีแสดงว่า ทรงได้

ญาณที่ระลึกถึงชาติในหนหลังได้ในปฐมยามของราตรีที่ตรัสรู้ ทรงได้

ญาณคือความหยั่งรู้ในจุติความเคลื่อน อุปบัติความเข้าถึงภพชาติ 

นั้น ๆ ของสัตว์ท้ังหลายว่าเป็นไปตามกรรมในมัชฌิมยาม ทรงได้ 

อาสวักขยญาณ ความหยั่งรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะทั้งหลาย ในปัจฉิมยาม

ของราตรี. เมื่อทรงได้อาสวักขยญาณจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า.  

และอาสวักขยญาณนั้นก็คือความหยั่งรู้ในอริยสัจจ์ ๒ สาย ที่ตรัส

แสดงเอาไว้เอง.

สายที่ ๑ ก็คือญาณหยั่งรู้ในทุกข์ ในเหตุเกิดทุกข์ ในความ 

ดับทุกข์ ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ นี้เป็นอริยสัจจ์สายที่ ๑.

อริยสัจจ์สายท่ี ๒ ก็คือญาณความหยั่งรู้ในอาสวะ ญาณ 

ความหยั่งรู้ในเหตุเกิดอาสวะ ญาณความหยั่งรู้ในความดับอาสวะ  

ญาณความหยั่งรู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะ.



พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้เองดั่งนี้. เพราะฉะนั้น ท่าน 

พระสารีบุตรจึงได้น�าอาสวะมาแสดง.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๑๔ มีนาคม ๒๕๒๘
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บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. 

ในเบือ้งต้นกข็อให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมสัการพระผูม้พีระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้ง 

พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล 

ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

วิชชา วิมุตติเกิดจากจิตตภาวนา

ได้แสดงข้อสัมมาทิฏฐิตามเถราธิบายของท่านพระสารีบุตร 

แก่ภิกษุท้ังหลายมาโดยล�าดับ จนถึงหมวดอาสวะ และก็ได้แสดง 

ข้ออาสวะกับข้ออนุสัยมาแล้ว จะได้แสดงเพิ่มเติมถึงความเกิดขึ้น 

ของอาสวอนุสัยตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้จากพระสูตร.  

เพราะว่าอาสวอนสุยันีเ้ป็นกเิลสอย่างละเอยีดทีห่มกัหมมดองจิตสนัดาน

ที่นอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานของสัตว์บุคคลทั้งหลาย เราทั้งหลาย 

ได้ทราบก็เพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้. ความตรัสรู้ของพระองค์ได ้

เจาะแทงลงไปถงึอาสวอนสุยั ละถอนก�าจัดอาสวอนสุยัได้หมดสิน้ด้วย
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พระปัญญาพร้อมทั้งมรรคข้ออื่น ๆ ประกอบกันเป็นมัคคสมังคี  

ก�าจัดอาสวอนุสัยให้หมดสิ้นไป จิตของพระองค์จึงบรรลุถึงวิสังขาร 

คือนิพพาน สิ้นปรุงแต่งด้วยประการทั้งปวง สิ้นตัณหาอันเป็นสมุทัย

แห่งกเิลสและกองทุกข์ทัง้ปวง. จิตนีพ้ระองค์ได้ตรัสบอกไว้ว่าประภสัสร

คือผุดผ่อง แต่เศร้าหมองไปเพราะกิเลสทั้งหลายท่ีจรเข้ามา แต่ว่า 

เมื่อบุคคลได้สดับธรรมะท่ีทรงสั่งสอน ท�าจิตตภาวนาคืออบรมจิต 

ตามที่ทรงสั่งสอนด้วยมรรคมีองค์ ๘ ย่อลงก็เป็นศีลสมาธิปัญญา  

จิตก็จะวิมุตติหลุดพ้นจากกิเลสเคร่ืองเศร้าหมองท่ีจรเข้ามาเป็นจิต 

ที่ประกอบด้วยวิชชาคือความรู้อันตรงกันข้ามกับอวิชชา วิมุตติคือ 

ความหลุดพ้นอันตรงกันข้ามกับอุปาทานคือความยึดถือ.

อนุสัยกิเลสเกิดจากเวทนา

พจิารณาดตูามกระแสพระพทุธภาษิตท่ีตรสัแสดงไว้นี ้กย่็อมจะ

เห็นได้ว่า จิตนีแ้ม้เป็นธรรมชาตทิีป่ระภสัสรคอืผดุผ่อง แต่เมือ่ยงัมไิด้

ปฏิบัติท�าจิตตภาวนาอบรมจิต จิตนี้ก็ยังมีอวิชชาคือความไม่รู้ใน 

สัจจะท่ีเป็นตัวความจริง แม้จิตนี้จะเป็นธาตุรู้ แต่ก็ยังเป็นรู้ผิดรู้หลง 

จึงยังมี อุปาทาน คือความยึดถือ.

และเมื่ออายตนะภายนอกอายตนะภายในประจวบกัน ซึ่งเป็น

ไปตามธรรมดาของกายและใจอันนี้หรือของนามรูปอันนี้ ก็ย่อมเกิด

จักขุวิญญาณ  ความรู้ทางจักษุคือเห็นรูป

โสตวิญญาณ  ความรู้ทางหูคือได้ยินเสียง
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ฆานวิญญาณ  ทราบกลิ่นทางจมูก

ชิวหาวิญญาณ ทราบรสทางลิ้น

กายวิญญาณ  ทราบสิ่งถูกต้องทางกาย

มโนวิญญาณ  ทราบเรื่องราวที่รู้ที่คิดทางมโนคือใจ.

และเมือ่อายตนะภายในตาหูจมกูลิน้กายและมนะคอืใจ อายตนะ

ภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือสิ่งถูกต้อง และธรรมะ 

คอืเร่ืองราวท่ีรู้ท่ีคดิทางใจกบัวญิญาณดงักล่าวทัง้ ๓ อย่างนีม้าประชมุ

กันเข้า ก็เป็น สัมผัสหรือผัสสะ คือความกระทบ.

และเพราะสัมผัสคือความกระทบก็หมายถึงความกระทบจิต 

นี้เอง จึงเกิดเวทนา คือความรู้เป็นสุขรู้เป็นทุกข์หรือรู้เป็นกลาง ๆ  

ไม่ทุกข์ไม่สุขทางกายทางใจ ดังท่ีทุก ๆ คนได้มีเวทนากันอยู่เป็น 

ประจ�า เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างทางกาย

ทางใจ. 

ราคานุสัยเกิดจากสุขเวทนา

และเมื่อได้พบกับ สุขเวทนา เวทนาท่ีเป็นสุข ก็ย่อมจะมี 

ความตดิใจยนิดใีนสขุ. เมือ่เป็นดัง่นี ้ราคะคอืความตดิใจยนิดใีนสขุนี้

กต็กตะกอนนอนเนือ่งอยูใ่นจิต เรียกว่า ราคานสุยั อนสุยักเิลสท่ีนอน

เนื่องอยู่ในจิตคือราคะความติดใจยินดี. แม้ว่าสุขเวทนานั้นจะหาย 

ไปแล้ว แต่ว่าราคานุสัยก็ยังตกตะกอนนอนเนื่องอยู่ในจิต.
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ปฏิฆานุสัยเกิดจากทุกขเวทนา

เมื่อพบกับ ทุกขเวทนา เวทนาท่ีเป็นทุกข์ ก็เกิดความทุกข์ 

เดอืดร้อนอย่างแรง กตี็อกชกหัวต่าง ๆ. ปฏฆิะคอืความกระทบกระทัง่

นัน้กต็กตะกอนนอนเนือ่งอยูใ่นจิต เป็น ปฏฆิานสุยั กเิลสท่ีนอนเนือ่ง

อยู่ในจิตคือปฏิฆะความกระทบกระท่ัง. แม้ว่าทุกขเวทนานั้นจะสงบ 

ไปแล้ว แต่ปฏิฆานุสัยก็ยังนอนเนื่องอยู่ในจิต. 

อวิชชานุสัยเกิดจากอทุกขมสุขเวทนา

เมือ่พบกบั เวทนาท่ีเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สขุ กม็ไิด้พจิารณา

ให้รู้จักความเกิดขึ้นความดับไป ความน่าพอใจ ความไม่น่าพอใจ  

และการท่ีจะน�าจิตแล่นออกไปได้. นี้ก็เป็นอวิชชา. ก็นอนจมนอน 

เนื่องอยู่ในจิต เป็น อวิชชานุสัย กิเลสท่ีนอนเนื่องอยู่ในจิต คือ 

อวิชชาคือตัวที่ไม่รู้. แม้ว่าเวทนาท่ีเป็นกลาง ๆ นั้นจะสงบไปแล้ว  

แต่อวิชชานุสัยนี้ก็ยังนอนเนื่องอยู่ในจิตเป็นตะกอนอยู่ในจิต.

ซ่ึงโดยปกติทุกคนก็จะไม่รู้สึกว่ามีอนุสัยเหล่านี้อยู่ในจิต. ยิ่งผู้

ท่ีปฏิบัติธรรมะได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญา แต่ยังไม่เป็นมรรคก�าจัด 

กิเลสได้ อนุสัยเหล่านี้ก็ยิ่งไม่ปรากฏ. แต่ก็ยังมีอยู่ยังนอนเนื่องอยู่ 

ในจิต นอนจมอยู่ในจิต เป็นตะกอนอยู่ในจิตดังที่เปรียบไว้แล้วว่า

เหมือนอย่างตะกอนนอนก้นตุ่ม ไม่ฟุ้งขึ้นมา น�้าในตุ่มก็ดูใสสะอาด 

แต่อนัทีจ่รงินัน้ ไม่ใช่เป็นน�า้บริสทุธิส์ิน้เชงิ เพราะยงัมตีะกอนนอนจม

อยู่ก้นตุ่ม. นี่คืออนุสัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพบ.
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ได้ตรัสแสดงไว้ในพระสูตรหนึ่งถึงความบังเกิดขึ้นของอนุสัย 

ดั่งนี้ ว่าอาศัยเวทนานี้เอง. หรือว่ากล่าวให้หมดก็คือว่าอาศัยอายตนะ

ภายนอกภายในของบุคคลท่ีประจวบกันเกิดวิญญาณ และทั้ง ๓ นี้ 

ก็มาประชุมกันเป็นสัมผัสหรือผัสสะ ก็เป็นเหตุให้เกิดเวทนา. เมื่อเกิด

เวทนาก็เป็นเหตุให้เกิดราคะบ้าง คือจิตใจยินดีในสุข ปฏิฆะบ้าง  

คือว่าหงุดหงิดในทุกข์ อวิชชาบ้าง คือไม่รู้ในเวทนาท่ีเป็นกลาง ๆ  

ไม่ทุกข์ไม่สุข. ราคะ ปฏิฆะ อวิชชาเหล่านี้ก็ตกเป็นตะกอนนอนจมอยู่

ในจิต เป็นราคานุสัยบ้าง ปฏิฆานุสัยบ้าง อวิชชานุสัยบ้าง ดังกล่าว. 

และเมื่อได้ประสบเวทนากันอยู่เป็นประจ�า และก็มีความติดใจยินดี 

ในสุขกันอยู่เป็นประจ�า หงุดหงิดขัดเคืองในทุกข์อยู่เป็นประจ�า ไม่รู ้

อยู่ในเวทนาท่ีเป็นกลาง ๆ อยู่เป็นประจ�า ราคะ ปฏิฆะ อวิชชาที ่

บังเกิดขึ้นใหม่ ๆ อยู่ทุกว่ีทุกวันทุกเวลาเหล่านี้ก็นอนจมลงไปในจิต 

นอนเนื่องอยู่ในจิตเป็นอนุสัยเพิ่มเติมขึ้นอยู่เสมอ. ก็แปลว่าตะกอน 

ก้นตุ่มนั้นก็มากขึ้นมากขึ้น แต่เมื่อไม่ฟุ้งขึ้นมา น�้าในตุ่มก็ดูยังใส.

ตรัสสอนให้มีอินทรียสังวร

ส่วนอาสวะนั้นก็มีตรัสแสดงไว้ในข้อท่ีตรัสสอนให้ปฏิบัติใน 

อนิทรียสงัวร ความส�ารวมอนิทรีย์ คอืตาหจูมกูลิน้กายและมนะคอืใจ. 

ดังที่ตรัสสอนเอาไว้ว่า

เห็นรูปอะไรทางตา ได้ยนิเสยีงอะไรทางห ูสดูกลิน่อะไรทางจมกู 

ลิ้มรสอะไรทางลิ้น ถูกต้องโผฏฐัพพะคือสิ่งถูกต้องอะไรทางกาย  

คิดหรือรู้เร่ืองอะไรทางมโนคือใจ ก็ไม่ยึดถือโดยนิมิต คือไม่ยึดถือ
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ทั้งหมดว่างามหรือไม่งาม น่าชอบใจหรือไม่น่าชอบใจ ไม่ยึดถือโดย 

อนุพยญัชนะ คอืเลอืกแต่บางส่วนว่างามหรือไม่งาม น่าชอบใจหรือไม่

น่าชอบใจ อภิชฌาคือความยินดี โทมนัสคือความยินร้าย บาปอกุศล

ธรรมทั้งหลายย่อมไหลเข้ามาสู่จิตเพราะเหตุที่มิได้ส�ารวมมิได้รักษา

อินทรีย์ คือตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจเหล่านี้. เพราะตาหูจมูก 

ลิ้นกายและมนะคือใจเหล่านี้อันใดเป็นเหตุ ย่อมปฏิบัติรักษาอินทรีย์

คือตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจเหล่านี้ไว้ มิให้ยึดถือดั่งนั้น มิให้

ความยินดียินร้าย บาปอกุศลธรรมทั้งหลายไหลเข้ามาสู่ใจอย่างนั้น. 

ปฏิบัติดังนี้เรียกว่า อินทรียสังวร ความส�ารวมอินทรีย์.

ตามพระพุทธภาษิตนี้ตรัสเร่ืองอินทรียสังวร และก็ย่อมส่อง

ความถึงว่าหากไม่มีอินทรียสังวรก็ย่อมจะยึดถือย่อมจะยินดียินร้าย

ย่อมจะมีบาปอกุศลธรรมท้ังหลายไหลเข้ามาสู่จิต เพราะเหตุที่ยึดถือ

และยินดียินร้ายดังกล่าว หรือเพราะเหตุท่ีมิได้รักษามิได้ส�ารวมระวัง

อนิทรีย์ท้ัง ๖ คอื ตาหจูมกูลิน้กายและมนะคอืใจดงักล่าว. บุคคลโดย

มากย่อมหย่อนต่อการรักษาอินทรีย์ทั้ง ๖ เหล่านี้ หรือว่าโดยปกติ 

ย่อมไม่รักษาอินทรีย์ท้ัง ๖ เหล่านี้. เมื่อเห็นอะไรทางตา ได้ยิน 

อะไรทางหู ตลอดจนถึงคิดถึงเรื่องอะไรทางมโนคือใจ ย่อมจะยึดถือ

สิ่งท่ีได้เห็นสิ่งที่ได้ยินตลอดจนสิ่งท่ีคิดเป็นต้นนั้น ยึดถือทั้งหมด 

หรือว่ายึดถือบางอย่างบางส่วน ว่างามบ้าง ไม่งามบ้าง น่าชอบใจบ้าง 

ไม่น่าชอบใจบ้าง. และเมื่อเป็นดั่งนี้ จึงเกิดความยินดีความยินร้าย  

เกิดบาปอกุศลธรรมทั้งหลายไหลลงสู่จิต ไหลเข้าสู่จิต. ก็ไหลเข้ามา

ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางมนะคือใจนี้เอง. สิ่งที่ไหล 

เข้ามาสู่จิตก็มาหมักหมมดองจิตสันดานอยู่ เป็น
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กามาสวะ อาสวะสิง่ท่ีไหลมาดองจิตสนัดานคอืกาม ความใคร่

ภวาสวะ อาสวะคือภพ ความเป็นเราเป็นของเรา

อวิชชาสวะ อาสวะคืออวิชชา ไม่รู้

แม้อาสวะเหล่านี้ก็ไหลเข้ามาจากตาหูเป็นต้นดังกล่าว ซ่ึงเมื่อ 

เหน็อะไรได้ยนิอะไรเป็นต้น กเ็กดิความใคร่ความยนิดกีค็อืกามนัน่เอง 

และยึดถือ ก็ยึดถือเป็นตัวเรา เป็นของเรา ก็เป็นภพ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ

อาสวะคือภพ. และแม้เป็นกลาง ๆ ก็ไม่ได้พิจารณาให้รู้จักความเกิด

ความดับเป็นต้น ก็เป็นอวิชชาคือไม่รู้. แม้ว่าการเห็นการยึดถือความ

ยินดีความยินร้ายเป็นต้นนั้นจะผ่านไปแล้วสงบไปแล้ว แต่ก็ยังตก

ตะกอนลงมาเป็นอาสวะ มาดองมาหมักหมมจิตสันดานเป็นกามาสวะ 

ภวาสวะ อวิชชาสวะอยู่. เพราะฉะนั้น ความบังเกิดขึ้นของอาสวะนั้น

จึงบังเกิดขึ้น ดั่งนี้

อนุสัย ๔

และใน สัมมาทิฏฐิสูตร ท่านพระสารีบุตรก็ได้แสดงรวมกัน 

ไว้ว่า

เมื่อมีสัมมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบ มีความเห็นตรง ย่อมจะ

ท�าให้ประกอบด้วยความเลื่อมใส ไม่หวั่นไหวในธรรมะ น�ามาสู ่

พระสัทธรรม คือพระธรรมวินัยนี้ จะละราคานุสัย กิเลสที่นอนเนื่อง

อยู่ในจิตคือราคะ จะถอนปฏิฆานุสัย จะบรรเทาปฏิฆานุสัย อนุสัย 
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คือปฏิฆะ ความกระทบกระทั่ง จะถอนทิฏฐิมานานุสัย อนุสัยคือ 

ทฏิฐิมานะว่าเรามเีราเป็น จะละอวชิชา ท�าวชิชาให้บงัเกดิขึน้ จะกระท�า

ทุกข์ให้สิ้นสุดไปได้ในปัจจุบัน.

เพราะฉะนั้น ก็เท่ากับท่านแสดงอนุสัยไว้เป็น ๔ คือ ราคะ 

ปฏิฆะ และอสัมทิิฏฐมิานานสุยั เรียกสัน้กค็อืภวานสุยันัน่เอง แต่ท่าน

ไม่เรียกว่าภวานุสัย เรียกอย่างเต็มท่ีว่าทิฏฐิมานานุสัย อนุสัยคือ 

ทฏิฐิมานะ ความเห็นยดึถอืว่าเรามเีราเป็น กตั็วภพนัน้แหละดงัทีก่ล่าว 

และ อวชิชา. กเ็ป็นอนัว่าท่านน�าอาสวะกบัอนสุยัทีแ่ยกเอาไว้นีม้ารวม

กันเข้า. แต่แม้ว่าจะไม่รวมกันเข้า แยกออกเป็น ๒ หมวด ข้อท่ี ๒  

ของหมวดท้ัง ๒ นั้นจะต่างกัน คือเป็นภวาสวะกับเป็นปฏิฆานุสัย  

แต่ก็มีความท่ีเนื่องถึงกันสัมพันธ์กัน ดั่งที่ได้อธิบายแล้ว ก็นับว่า 

เป็นอันเดียวกันได้. แต่เมื่อแยกแสดงได้เป็น ๔ ก็เป็นอันว่าครบถ้วน 

คอื เป็นราคะหรือกามหนึง่ เป็นปฏฆิะหนึง่ เป็นภพหรืออสัมทิฏิฐมิานะ

หนึ่ง เป็นอวิชชาหนึ่ง. เป็นตัวกิเลสที่นอนเนื่องหรือนอนจมหมักหมม

ดองจิตสันดานอยู่.

รู้จักจิตส่วนลึกอันเป็นที่ต้ังของอาสวอนุสัย

ก็เพราะเหตุที่จิตนี้ที่ยังไม่มีจิตตภาวนา แม้เป็นธรรมชาติท่ี

ประภสัสร แต่กย็งัมอีวชิชา. เมือ่มอีวชิชากย็งัมอีปุาทาน. เพราะฉะนัน้ 

เมื่ออายตนะภายในภายนอกประจวบกันเกิดวิญญาณ เกิดผัสสะ  

เกิดเวทนา. จึงยังมียินดีมียินร้าย ยังมีหลงไม่รู้. และแม้ว่าความ 



ประสบทางตาหูเป็นต้น ความยินดียินร้าย หลงไม่รู้ที่บังเกิดขึ้นสงบ 

ไปเป็นคราว ๆ แต่ก็ยังนอนจมเป็นตะกอนอยู่ในจิตดองเป็นอาสวะ 

นอนเนื่องเป็นอนุสัย และก็เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอ. ต่อเมื่อได้ปฏิบัติ 

ในอินทรียสังวรและได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือ  

ในมรรคมีองค์ ๘ รวมเข้าเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญา รักษาอินทรีย์ 

รักษาจิต มิให้ยึดถือ ยินดี ยินร้าย หลงไม่รู ้ ในเวลาที่ประสบ 

เร่ืองประสบอารมณ์ต่าง ๆ ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย 

ทางมนะคือใจอยู่ จึงจะเป็นการปฏิบัติที่ไม่เพิ่มราคะอนุสัย และ 

เมือ่ศลีสมาธิปัญญาท่ีปฏบิติันีล้กึซ้ึงลงไปจนถงึรู้ถงึตัวอาสวอนสุยั คอื

ลึกซึ้งลงไปถึงจิตส่วนลึกอันเป็นที่ตั้งของอาสวอนุสัย ก็จะก�าจัด 

อาสวอนุสัยได้บางส่วนจนถึงสิ้นเชิง นั่นแหละจิตนี้จึงเป็นธรรมชาติ 

ที่บริสุทธ์ิ พร้อมทั้งประภัสสรคือผุดผ่อง ประกอบด้วยวิชชาวิมุตติ  

อยู่กับวิชชาวิมุตติตลอดเวลา. ดั่งที่มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่า

ตถาคตคือพระพุทธเจ้าทรงอยู่ด้วยวิชชาวิมุตติ 

ทรงมีวิชชาวิมุตติเป็นธรรมะเครื่องอยู่.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๒๐ มีนาคม ๒๕๒๘
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บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต.  

ในเบ้ืองต้นกข็อให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมสัการพระผูม้พีระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้ง 

พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล 

ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ทบทวนพระเถราธิบาย

ได้แสดงข้อสัมมาทิฏฐิตามเถราธิบายแห่งท่านพระสารีบุตร 

มาโดยล�าดับ และได้แสดงอธิบายแต่ละข้อ. จะได้กล่าวสรุปข้อที่ได้

แสดงอธิบายแล้วตั้งแต่ต้นจนจบสักคร้ังหนึ่งและจะได้แจ้งว่าข้อใด 

ที่ได้แสดงอธิบายมาแล้ว และข้อใดท่ีจะแสดงอธิบายต่อไป. ท่าน 

พระสารีบุตรได้ประทานเถราธิบายข้อสัมมาทิฏฐิแก่ภิกษุทั้งหลาย 

ผูท้ีไ่ด้กราบเรยีนถามท่านและเมือ่ท่านได้แสดงอธิบายหมวดหนึง่แล้ว 

ภิกษุทั้งหลายก็ถามต่อไป. ท่านก็แสดงต่อไปอีกโดยล�าดับ.
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และหลักในการต้ังอธิบายของท่านก็ต้ังหลักอธิบายตามหลัก

แห่งอริยสจัจ์ท้ัง ๔ นัน้แหละ จับต้ังต้นแต่แสดงอธิบายว่า สมัมาทิฏฐิ 

ความเห็นชอบ กไ็ด้แก่ความเห็นตรงถกูต้อง ซ่ึงท�าให้ผูม้สีมัมาทฏิฐไิด้

ความเลือ่มใสไม่หว่ันไหวในธรรม น�ามาสูส่ทัธรรมคอืพระธรรมวนิยันี้ 

ก็ได้แก่ รู ้จักอกุศล รู้จักอกุศลมูล มูลรากของอกุศล รู้จักกุศล  

รู ้จักกุศลมูล มูลรากของกุศล รู้จักอาหาร รู้จักสมุทัย เหตุเกิด 

แห่งอาหาร รู้จักนิโรธ ความดับอาหาร รู้จักมรรค ทางปฏิบัติให้ถึง

ความดับอาหาร รู้จักทุกข์ รู้จักสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ รู้จักนิโรธ  

ความดับทุกข์ รู้จักมรรค ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์.

ต่อจากนี้ ท่านก็แสดงอธิบายไปตามหลักปฏิจจสมุปบาท  

ธรรมะท่ีอาศัยกันบังเกิดขึ้นย้อนหลังขึ้นมา คือท่านแสดงอธิบายว่า  

สัมมาทิฏฐิก็ได้แก่รู ้จักชรามรณะ รู ้จักสมุทัยเหตุเกิดชรามรณะ  

รู้จักความดับชรามรณะ รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับชรามรณะ.

และท่านก็ได้แสดงว่า เหตุเกิดชรามรณะ ก็คือ ชาติ. ท่านจึง

แสดงต่อไปว่า รู้จักชาติคือความเกิด รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดชาติ  

รู้จักความดับชาติ รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับชาติ.

สมทัุยคอืเหตเุกดิแห่งชาตนิัน้ กไ็ด้แก่ ภพ. ท่านจึงแสดงอธิบาย

ต่อไปว่า รู้จักภพ รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดภพ รู้จักความดับภพ รู้จัก 

ทางปฏิบัติให้ถึงความดับภพ.

และสมุทัยคือเหตุเกิดแห่งภพ นั้น ก็ได้แก่ อุปาทาน ท่านจึง

แสดงอธิบายต่อไปว่า รู้จักอุปาทาน รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดอุปาทาน 

รู้จักความดับอุปาทาน รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอุปาทาน.
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ก็ สมุทัยเหตุให้เกิดอุปาทาน นั้น ก็ได้แก่ ตัณหา. ท่านจึง 

แสดงอธิบายต่อไปว่า รู้จักตัณหา รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดตัณหา รู้จัก 

ความดับตัณหา รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับตัณหา.

ก็ สมุทัยคือเหตุให้เกิดตัณหา ก็ได้แก่ เวทนา  ท่านจึง 

แสดงอธิบายต่อไปว่า รู้จักเวทนา รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดเวทนา รู้จัก

ความดับเวทนา รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเวทนา.

ก็ สมุทัยคือเหตุให้เกิดเวทนา ก็ได้แก่ สัมผัสหรือผัสสะ.  

ท่านจึงแสดงอธิบายต่อไปว่า รู้จักผัสสะ รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดผัสสะ 

รู้จักความดับผัสสะ รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับผัสสะ.

ก็ สมทุยัคอืเหตใุห้เกดิผัสสะ กไ็ดแ้ก ่สฬายตนะ. คอือายตนะ

ท้ัง ๖. ท่านจึงแสดงอธิบายต่อไปว่า รู้จักอายตนะทั้ง ๖ รู้จักสมุทัย 

เหตุให้เกิดอายตนะทั้ง ๖ รู้จักความดับอายตนะทั้ง ๖ รู้จักทางปฏิบัติ

ให้ถึงความดับอายตนะทั้ง ๖.

ก็ สมุทัยคือเหตุให้เกิดอายตนะท้ัง ๖ ก็คือ นามรูป. ท่านจึง

แสดงอธิบายต่อไปว่า รู้จักนามรูป รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดนามรูป รู้จัก

ความดับนามรูป รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับนามรูป.

ก็ สมุทัยคือเหตุให้เกิดนามรูป ก็ได้แก่ วิญญาณ. ท่านจึง 

แสดงอธิบายต่อไปว่า รู้จักวิญญาณ รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดวิญญาณ 

รู้จักความดับวิญญาณ รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับวิญญาณ.
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ก็ สมุทัยคือเหตุให้เกิดวิญญาณ ก็ได้แก่ สังขาร. ท่านจึงแสดง

อธิบายต่อไปว่า รู้จักสงัขาร รู้จกัสมทัุยเหตุให้เกดิสงัขาร รู้จักความดบั

สังขาร รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับสังขาร.

ก็ สมุทัยคือเหตุให้เกิดสังขาร ก็ได้แก่ อวิชชา. ท่านจึงแสดง 

ต่อไปว่า รู้จักอวิชชา รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดอวิชชา รู้จักความดับ 

อวิชชา รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอวิชชา.

อวิชชาและอาสวะเป็นที่สิ้นสุดของสายเกิดทุกข์

ก็ปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ก็สิ้นสุดลง 

แค่อวิชชานี้. แต่ท่านพระสารีบุตรเมื่อท่านแจกออกเป็น ๔ ในหมวด

อวิชชาข้อ ๒ คือ เหตุเกิดอวิชชา ท่านจึงแสดงอธิบายต่อไปว่า  

เหตุเกิดอวิชชานั้นก็ได้แก่อาสวะ. ท่านจึงแสดงอธิบายต่อไปว่ารู้จัก 

อาสวะ รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดอาสวะ รู้จักความดับอาสวะ รู้จักทาง

ปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะ.

และเมื่อท่านได้แสดงว่า สมุทัยเหตุให้เกิดอาสวะ ท่านจึง 

แสดงอธิบายต่อไปว่า อวิชชานั้นเอง เพราะอวิชชาเกิดอาสวะก็เกิด.

ก็เป็นอันว่าวนมาหาอวิชชาอีก. และเมื่อวนมาหาอวิชชาอีกดังนี้ 

ก็เป็นอันว่าท่านได้แสดงอธิบาย แม้ว่าจะเพิ่มอาสวะว่าเป็นเหตุเกิด

อวิชชา แต่เมื่อท่านแสดงเหตุเกิดอาสวะ ท่านก็เอาอวิชชาอีกนั่นแหละ
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มาเป็นเหตุเกดิอาสวะ. กว็นมาหาอวิชชาอกี. เพราะฉะนัน้ จึงเป็นอนัว่า

ก็ยุติลงท่ีอวิชชา. เป็นแต่เพียงว่าอวิชชานั้นเกิดขึ้น ก็เพราะอาสวะ 

เกดิข้ึน และอาสวะจะเกดิขึน้กเ็พราะอวชิชาเกดิขึน้อกีนัน่แหละ. กเ็ป็น

อันว่าอวิชชามีก็เพราะอาสวะ อาสวะมีก็เพราะอวิชชา. จึงเป็นอันว่า 

วนกันอยู ่ตรงนี้. จึงยุติกันอยู ่ตรงนี้ อาสวะเกิดก็เพราะอวิชชา.  

อวิชชาเกิดก็เพราะอาสวะ อาสวะเกิดก็เพราะอวิชชา อวิชชาเกิดก็ 

เพราะอาสวะ ก็เป็นอันว่าสิ้นสุดอยู่แค่นี้ เพราะถ้าไม่สิ้นสุดลงแค่นี้  

ก็จะแล่นออกไปนอกทาง.

ยกชาติชรามรณะเป็นที่ต้ังในทุกขสัจจะ

เพราะฉะนั้น อวิชชาและอาสวะนี้จึงนับว่าเป็นที่สิ้นสุดของสาย

เกิดทุกข์ ซ่ึงเมื่อสาวขึ้นมา คือสาวผลหาเหตุขึ้นมา เมื่อจับอริยสัจจ ์

ทั้ง ๔ เป็นหลัก ทุกข์ ทุกขสมุทัย เหตุเกิดทุกข์ ทุกขนิโรธ ความ 

ดับทกุข์ และมรรค ทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์ อนัเป็นอรยิสจัจ์ ๔ 

ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงท่ัวไป และทุกข์นั้นก็ได้ทรงชี้เอาว่า  

เกิดเป็นทุกข์ แก่เป็นทุกข์ ตายเป็นทุกข์ เป็นต้น ดั่งที่เราท้ังหลาย 

สวดกันอยู่ว่า

ชาติปิ ทุกฺขา  ความเกิดเป็นทุกข์

ชราปิ ทุกฺขา  ความแก่เป็นทุกข์

มรณมฺปิ ทุกฺขํ  ความตายเป็นทุกข์.
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เพราะฉะนั้น ท่านจึงจับมาชี้แจงในทุกขสัจจะนี่แหละขึ้นเป็น 

ที่ต้ัง คือยกเอาชาติชรามรณะเป็นที่ตั้ง โดยที่จับแสดงอธิบายเพื่อให้

เกิดปัญญา รู้จักอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้โดยพิสดาร คือจับเอาชรามรณะ 

ความแก่ความตายขึ้นมาแยกออกไปเป็นอีก ๔ ข้อ ก็เป็นอริยสัจจ์ ๔ 

ในข้อชรามรณะ โดยที่ให้ผู ้ปฏิบัติพิจารณาให้ได้สัมมาทิฏฐิ คือ 

ความเหน็ชอบความเห็นตรง คอืรู้จักชรามรณะ รู้จักเหตเุกดิชรามรณะ 

รู้จักความดับชรามรณะ รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับชรามรณะ  

เอาอริยสัจจ์ ๔ กันแค่นี้ก่อน. แล้วท่านก็ชี้ว่าชรามรณะคืออะไร  

เหตุเกิดชรามรณะคืออะไร. ก็คือชาติความเกิดดับชรามรณะก็คือ  

ดับชาติ ความเกิด. เมื่อดับชาติความเกิดได้ก็ดับชรามรณะได้.  

ทางปฏิบัติให้ถึงความดับชรามรณะก็คือมรรคมีองค์ ๘.

ในที่นี้จึงได้แสดงอธิบายในอริยสัจจ์ ๔ ที่ท่านจ�าแนกออกโดย

ละเอียดดั่งนี้ ตามแนวปฏิจจสมุปบาท ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดข้ึน 

ตามทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรัสแสดงเอาไว้ตามท่ีได้ทรงพจิารณา คอืได้แสดง

อธิบายเฉพาะข้อที่ ๑ ของแต่ละหมวดว่า ชรามรณะคืออะไร ชาติคือ

อะไร ภพคืออะไร อุปาทานคืออะไร ตัณหาคืออะไร เวทนาคืออะไร 

ผสัสะคอือะไร อายตนะ ๖ คอือะไร นามรูปคอือะไร วญิญาณคอือะไร 

สังขารคืออะไร อวิชชาคืออะไร อาสวะคืออะไร คือแสดงอธิบายใน 

ข้อที่ ๑ มาโดยล�าดับ.
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จับอธิบายเหตุเกิดของแต่ละข้อ

ส่วนข้อที่ ๒ ของแต่ละหมวดนั้นคือเหตุเกิดของแต่ละข้อ.  

เหตุเกิดของชรามรณะก็คือชาติ เร่ือยขึ้นมาจนถึงเหตุเกิดของอวิชชา 

ก็คืออาสวะ เหตุเกิดของอาสวะก็คืออวิชชา. เป็นเหตุเกิดกันอย่างไร 

ในข้อนี้ยังมิได้อธิบาย. เพราะฉะนั้น จึงจะจับอธิบายในข้อที่ ๒ นี้ว่า

เป็นเหตุเกิดกันอย่างไร จับตั้งแต่อวิชชาเป็นเหตุเกิดอาสวะอย่างไร  

อาสวะเป็นเหตุเกิดอวิชชาอย่างไร เร่ือยมาจนถึงชาติเป็นเหตุเกิดแห่ง

ชรามรณะอย่างไร.

ส�าหรับ อวิชชา นั้นก็ได้แสดงอธิบายแล้ว. ท่านพระสารีบุตร 

ได้แสดงอธิบายไว้ก็ได้แก่ ไม่รู้จักทุกข์ ไม่รู้จักสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ 

ไม่รู้จักนิโรธ ความดับทุกข์ ไม่รู้จักมรรค คือทางปฏิบัติให้ถึงความ 

ดับทุกข์.

ท่านแสดงไว้ก็คืออวิชชา ๔. แต่ในท่ีอื่นได้มีแสดงไว้เป็น  

อวิชชา ๘ คือเพิ่มขึ้นอีก ๔ ข้อ ได้แก่ ไม่รู้เงื่อนต้น ไม่รู้เงื่อนปลาย 

ไม่รู้ท้ังเง่ือนต้นท้ังเง่ือนปลาย ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาท ธรรมะที่อาศัย 

กันบังเกิดขึ้น.

อกีนยัหนึง่ ๔ ข้อหลงัน้ียกกาลเวลาขึน้เป็นทีต้ั่ง คอืไม่รู้จักอดตี 

ไม่รู้จักอนาคต ไม่รู้จักท้ังอดีตท้ังอนาคต ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท  

ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น ซึ่งก็ได้แสดงอธิบายแล้ว.
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อธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกาลเวลา

แต่ในที่นี้ก็จะได้เพิ่มเติมในแนวอธิบายที่เกี่ยวกับกาลเวลาอีก

ปริยายคือทางอันหนึ่ง ท่ีว่าไม่รู้จักอดีต ไม่รู้จักอนาคต ไม่รู้จักทั้ง 

อดีตท้ังอนาคต. กาลเวลาท่ีไม่รู้จักดั่งนี้ ก็ท�าให้ไม่รู้จักทุกขสัจจะ  

สภาพทีจ่ริงคอืทกุข์ด้วย กเ็พราะว่าสภาพท่ีจริงคอืทกุข์นัน้ ทีพ่ระพทุธเจ้า

ได้ตรัสแสดงอธิบายไว้ว่า ชาติ ความเกิด เป็นทุกข์ ชราความแก่  

เป็นทุกข์ มรณะความตาย เป็นทุกข์ จนถึงกล่าวโดยย่อ ขันธ์เป็นที่

ยึดถือทั้ง ๕ ประการเป็นทุกข์ และข้อที่เป็นทุกข์นี้ พระพุทธเจ้าก็ได้

ตรัสแสดงอธิบายไว้ โดยปริยายคอืแนวทางอธิบายต่าง ๆ เป็นอนัมาก. 

ที่เป็น พหุลานุสาสนี คือค�าสั่งสอนเป็นอันมาก ดั่งที่เราทั้งหลาย 

สวดกันอยู่ ก็ดั่งที่ได้ตรัสสอนไว้ว่า

รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่เที่ยง

รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ เป็นอนตัตามใิช่อตัตาตัวตน

สังขารทั้งปวง ไม่เที่ยง

ธรรมท้ังปวงคอืท้ังท่ีเป็นสงัขารและทัง้ทีเ่ป็นวสิงัขาร เป็นอนตัตา

มิใช่อัตตาตัวตน

เป็น ทไวลักษณะ ลักษณะ ๒.

อีกนัยหนึ่งท่ีตรัสแสดงไว้ก็เป็น ไตรลักษณ์ อนิจจะ ไม่เที่ยง 

ทกุขะ เป็นทุกข์ อนตัตา มใิช่อตัตาตวัตน กเ็พือ่ทีจ่ะให้รู้จกัทกุขสจัจะ 
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สภาพท่ีจริงคือทุกข์นั่นเอง อนิจจะคือไม่เท่ียง ก็คือต้องเกิดต้องดับ 

ไม่ยัง่ยนื. อนตัตามใิช่อัตตาตัวตน กเ็พราะบังคบัให้เป็นไปตามปรารถนา

ไม่ได้. และหากว่าจะเติมทุกขะให้เป็นไตรลักษณ์ ก็เพราะตั้งอยู่คงที่

มิได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป. เมื่อพิจารณาขันธ์ ๕ ซ่ึงย่อลง

เป็นนามรูปให้เห็นไตรลักษณ์หรือทไวลักษณ์ ลักษณะ ๒ อนิจจะ 

อนตัตาบังเกดิขึน้ จึงจะเหน็ทุกขสจัจะ สภาพท่ีจริงคอืทกุข์. แต่ว่าท่าน

แสดงไว้ว่า

เครื่องกําบังอนิจจตา ความไม่เที่ยง ก็คือสันตติความสืบต่อ

เครื่องกําบังทุกขตา ความเป็นทุกข์ ก็คือความสุข ความผลัด

เปลี่ยนอิริยาบถ

เคร่ืองกําบังอนัตตตา ความเป็นอนัตตา ก็คือความเป็นก้อน 

เป็นแท่ง

เครื่องก�าบังเหล่านี้ท�าให้มองไม่เห็นอนิจจะ ทุกขะ อนัตตา.

รู้จักความสืบต่อของกาลเวลา

จะยกตัวอย่างข้ออนิจจะไม่เท่ียง เคร่ืองก�าบังก็คือสันตติ  

ความสืบต่อ ดังเช่นหายใจเข้า หายใจออกสืบต่อกันอยู่เสมอ ชีวิต 

จึงด�ารงสืบต่อกันอยู่เสมอ จึงท�าให้ไม่เห็นความดับ เห็นความเกิด 

และความด�ารงอยู่ความต้ังอยู่ ไม่เห็นความดับ. สันตติ คือความ 

สืบต่อนี้ ก็คือความสืบต่อของอดีตปัจจุบันและอนาคตด้วย คือ 



คร้ังที่ ๓๐ สรุปสัมมาทิฏฐิ334

มองไม่เห็นอดีตมองไม่เห็นอนาคตและก็มองไม่เห็นปัจจุบัน. เมื่อเป็น

ดั่งนี้ จึงรู้สึกเหมือนอย่างว่าเที่ยง รู้สึกเหมือนอย่างว่าขันธ์ ๕ นี้เที่ยง 

ชีวิตนี้เที่ยง เกิดต้ังอยู่แต่ไม่ดับ หรือว่าต้ังอยู่แต่ไม่ดับ. เมื่อเที่ยง  

ต้ังอยู่ไม่ดับ ก็คือไม่มีอดีต และเมื่อไม่มีอดีตก็ไม่ต้องมีอนาคต  

มีปัจจุบันคือตั้งอยู่. มองไม่เห็นอดีตคือส่วนที่ดับ และก็มองไม่เห็น

อนาคต คือส่วนที่เข้ามาสืบต่อ และก็ไม่รู้จักปัจจุบัน เพราะมองเห็น

เหมือนอย่างว่าเป็นปัจจุบัน คือตั้งอยู่อย่างไม่ดับ และไม่ดับก็ไม ่

ต้องเกิด ก็เหมือนอย่างไม่เห็นเกิด เหมือนอย่างคนเราท้ังหลายที่มี

ความรู้สึกกันอยู่ในชีวิต ในนามรูปท่ีด�ารงกันอยู่นี้ ว่ารู้สึกว่าเป็นอยู่ 

ตั้งอยู่ด�ารงอยู่ เป็นความเที่ยงอยู่ ไม่ดับ เมื่อไม่ดับก็ไม่ต้องเกิดและ

ไม่ต้องมีอนาคต. เพราะฉะนั้น จึงเป็นอันชื่อว่าไม่รู้จักอดีต ไม่รู้จัก

อนาคต ไม่รู้จักทั้งอดีตทั้งอนาคต.

มองเห็นความไม่เที่ยงหรือความเกิดดับ

เพราะอันที่จริงนั้นความเป็นไปของนามรูปของชีวิตนี้ มีเกิดดับ

อยู่ตลอดเวลา เหมือนอย่างมีหายใจเข้าก็มีหายใจออกอยู่ตลอดเวลา. 

มีเกิดดับอยู่ตลอดเวลา รูปก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลา. เวทนาสัญญา 

สงัขารวิญญาณกเ็กดิดบัอยูต่ลอดเวลา. ดบักเ็ป็นอดตีไป. และเมือ่เป็น

อดีตไป อนาคตก็เข้ามาเป็นปัจจุบัน เมื่อเป็นปัจจุบัน ปัจจุบันก็เป็น

อดตีดบัไป อนาคตกเ็ข้ามาเป็นปัจจุบนั. เพราะมอีนาคตเข้ามานีแ้หละ 

จึงมีสันตติคือความสืบต่อ เหมือนอย่างว่ากลางวันกลางคืน กลางวัน
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ล่วงไป กลางคนืกม็า. ขณะท่ียงัเป็นกลางวนัอยู ่กลางคนืกเ็ป็นอนาคต 

และเมื่อกลางวันหมดไปกลางคืนมา กลางคืนก็มาเป็นปัจจุบัน และ

เมื่อกลางคืนหมดไป กลางวันซ่ึงเป็นอนาคต รุ่งขึ้นก็มาเป็นปัจจุบัน. 

เพราะฉะนั้น เมื่อวานนี้ วันนี้ พรุ่งนี้ จึงวนเวียนสืบต่อกันอยู่ดั่งนี้.  

แต่ว่าเมื่อไม่คิด ก็ไม่รู้ว่าเป็นอดีต เป็นอนาคต เป็นปัจจุบันกันอยู ่

ดั่งนี้. และเมื่อคิดจึงจะรู้ และเมื่อรู้จึงจะรู้ว่านี่แหละคือตัวไม่เที่ยง 

เพราะอดีตนั้นก็คือที่ดับไป อนาคตก็คือว่าท่ีมาแทนส่วนท่ีดับไปนั้น 

มาเป็นปัจจุบัน ปัจจุบันก็เป็นอดีตดับไป อนาคตก็เข้ามาแทน จึงมี

สันตติคือความสืบต่อ. ถ้าความสืบต่อนี้สิ้นสุดเมื่อใด ความดับในท่ี 

สุดก็สิ้นสุดเมื่อนั้น ความดับในที่สุดก็ปรากฏเมื่อนั้น ดังจะพึงเห็นได้

ว่าลมหายใจเข้าล่วงไปก็เป็นอดีต ลมหายใจเข้าใหม่ก็มาแทนซ่ึงเป็น

อนาคตก็เข้ามาแทนเป็นปัจจุบัน เมื่ออดีตอนาคตปัจจุบันยังมาสืบต่อ

กันอยู่ดังนี้ ชีวิตก็ยังด�ารงอยู่ แต่เมื่อลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออก

ซ่ึงเป็นปัจจุบันแล้วก็เป็นอดีต แต่ไม่มีอนาคตเข้ามาทดแทนสืบต่อ  

คือหยุดหายใจ ในที่สุดชีวิตก็สิ้นสุด นั่นคือว่าสันตติขาด แต่คนเราที่

ยงัมสีนัตตคิวามสบืต่อกนัอยูด่ัง่นี ้กเ็พราะว่ามอีดตีมอีนาคตมปัีจจบัุน

นี่แหละสืบต่อกันอยู่ กาลเวลานี้เอง.

เพราะฉะนั้น เมื่อรู้จักอดีตรู้จักอนาคตรู้จักปัจจุบัน จึงจะมอง

เหน็ความไม่เทีย่ง คอืเหน็ว่าเกดิดบัอยูต่ลอดเวลา. แต่เมือ่ดบัแล้วกม็ี

อนาคตเข้ามาทดแทน ไม่มีอนาคตเข้ามาทดแทนเมื่อใดก็สิ้นสุดเมื่อ

นั้น. เพราะฉะนั้น หากไม่รู้จักกาลเวลา ไม่รู้จักอดีต ไม่รู้จักอนาคต 

ไม่รู้จักทัง้อดตีทัง้อนาคต กเ็ป็นอนัว่าไม่รู้จกัทุกขสจัจะ สภาพทีจ่ริงคอื
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ทกุข์ มองไม่เห็นอนจิจะ ไม่เทีย่ง ทกุขะ เป็นทกุข์ อนตัตา ไม่ใช่อตัตา

ตัวตน. ต่อเมื่อรู้จักกาลเวลาดังที่กล่าวมานี้ จึงจะมองเห็นว่าไม่เท่ียง 

เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาเกิดดับอยู่ตลอดเวลา เป็นอดีตเป็นอนาคตเป็น

ปัจจุบันกันอยู่ตลอดเวลา. แต่ว่ามีอนาคตมาทดแทนมาเป็นปัจจุบัน 

ปัจจุบันเป็นอดีตไปแล้ว มีอนาคตมาเป็นปัจจุบันแทน จึงไม่สิ้นสุด 

ยังสืบต่อกันอยู่. แต่อันที่จริงนั้นหาใช่ว่า เท่ียงคือหยุดอยู่เฉย ๆ  

ไม่เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตอยู่ตลอด

เวลา ปัจจุบันก็เป็นอดีต อนาคตก็เข้ามาเป็นปัจจุบัน แล้วเป็นอดีต 

อนาคตก็เข้ามาเป็นปัจจุบันแล้วเป็นอดีต. เพราะฉะนั้น เมื่อรู้จักอดีต 

อนาคต รู้จักทั้งอดีตท้ังอนาคตดั่งนี้ จึงเป็นอันมองเห็นอนิจจตา  

ทุกขตา อนัตตตา มองเห็นทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์ เป็นวิชชา

ขึ้นได้.

อวิชชาเป็นต้นเหตุส�าคัญของอาสวะ

ฉะนั้น เมื่อยังมีอวิชชาอยู่ จึงยังมองไม่เห็น อนิจจตา ทุกขตา 

อนตัตตา ยงัยดึถอืว่าเป็นของเทีย่งเป็นสขุและเป็นอัตตาตวัตนเป็นเรา

เป็นของเรา. เมือ่เป็นดัง่นีจึ้งได้ก่ออาสวะขึน้ ดงัทีไ่ด้แสดงถงึความเกดิ

อาสวอนุสัยมาแล้ว. เมื่อเห็นอะไรทางตา ได้ยินอะไรทางหูเป็นต้น  

จึงยึดถือเป็นตัวเราเป็นของเรา เกิดยินดียินร้าย เกิดอกุศลบาปธรรม

ทั้งหลายไหลเข้ามาดองจิตสันดานเป็นอาสวะ หรือว่าประสบเวทนา 
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ทั้งหลายก็ยินดียินร้าย ไม่รู้ ก็เป็นอนุสัยนอนเนื่องอยู่ในจิต ก็เพราะ

อวิชชาคือไม่รู้ดั่งนี้. เมื่อไม่รู้ดั่งนี้ จึงยึดถือและก่ออาสวอนุสัยขึ้น 

ในจิตใจ. เพราะฉะนั้น อวิชชานี้จึงเป็นต้นเหตุส�าคัญที่ให้เกิดอาสวะ.

ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๒๑ มีนาคม ๒๕๒๘
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บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. 

ในเบือ้งต้นกข็อให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมสัการพระผูม้พีระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้ง 

พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล 

ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ได้แสดงเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรในข้อสัมมาทิฏฐิมา 

โดยล�าดับ จนถึงในข้อสุดท้ายซ่ึงได้แสดงอธิบายข้อว่า เพราะอวิชชา

เกิดขึ้นจึงเกิดอาสวะ และท่านก็ได้แสดงเหตุผลของธรรมะที่เป็น 

เหตุเกิดสืบเนื่องกันไปเหมือนดังลูกโซ่. โดยเฉพาะในข้อสุดท้ายนี้  

เมื่อแสดงว่าเพราะอวิชชาเกิดขึ้นจึงเกิดอาสวะ และเมื่อแสดงถึง 

เหตุปัจจัยที่สืบกันไปเหมือนดังลูกโซ่ ก็แสดงต่อไปว่า เพราะอาสวะ

เกิด จึงเกิดอวิชชา. ก็เป็นอันว่าในหมวดสุดท้ายนี้อันเป็นยอดของ 

ปฏิจจสมุปบาท ธรรมะท่ีอาศัยกันบังเกิดขึ้น จึงต่างเป็นเหตุปัจจัย 

ของกันและกัน อันได้แก่ อวิชชาและอาสวะ หรือ อาสวะและอวิชชา.

เมื่อท่านแสดงถึงอวิชชา ก็จะต้องมีปัญหาว่า เพราะอะไรเกิด 

จึงเกิดอวิชชาท่านจึงแสดงว่า เพราะอาสวะเกิดจึงเกิดอวิชชา
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และกม็ปัีญหาต่อไปอกีว่า เพราะอะไรเกดิจึงเกดิอาสวะ ท่านจึง

แสดงว่า เพราะอวิชชาเกิดจึงเกิดอาสวะ.

ก็เป็นอันว่าอาสวะกับอวิชชานี้เป็นเหตุปัจจัยของกันและกัน  

อันนับว่าเป็นเหตุปัจจัยสุดท้ายท่ีทางพระพุทธศาสนาได้แสดงไว้  

จึงไม่มเีหตปัุจจัยท่ีจะแสดงสบืต่อข้ึนไปอกี. และกไ็ด้แสดงอธิบายแล้ว

ว่า เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดอาสวะ หรือเพราะอวิชชาบังเกิดขึ้น

จึงเกิดอาสวะ. จึงจะได้แสดงในทางที่กลับกันอีกคร้ังหนึ่งว่า เพราะ 

อาสวะเกิดจึงเกิดอวิชชาหรือเพราะมีอาสวะจึงมีอวิชชาบังเกิดขึ้น.

จิตไม่มีสรีระสัณฐาน

ในข้อนี้ก็พึงท�าความเข้าใจไว้ก่อนข้อหนึ่งว่า บรรดาเหตุปัจจัย

เหล่านี้ เหตุปัจจัยที่สุดยอดคืออวิชชากับอาสวะหรืออาสวะกับอวิชชา. 

และเหตุปัจจัยท่ีสืบต่อกันไป รวมว่าท้ังหมดย่อมเป็นสิ่งที่เกิดได ้

เพิ่มเติมได้ และเป็นสิ่งท่ีดับได้ จิตวิมุตติหลุดพ้นจากเหตุปัจจัย 

เหล่านี้ได้. ทั้งนี้ก็เพราะว่าเหตุปัจจัยเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเนื้อแท้ของจิต.  

เนื้อแท้หรือธรรมชาติของจิตนั้นเป็นสิ่งที่ประภัสสรคือผุดผ่อง และ 

เป็นธาตุรู้ท่ีเรียกว่าวิญญาณธาตุ ธาตุรู้. และจิตนี้ไม่มีสรีระสัณฐาน

เหมือนอย่างกาย แต่มีกายนี้เป็นท่ีอาศัยดังท่ีมีพระพุทธภาษิตตรัส 

เอาไว้ว่า

อสรีรํ ไม่มีสรีระคือไม่มีร่างกาย ไม่ใช่วัตถุ.

คูหาสยํ มีคูหาคือถ�้าเป็นที่อาศัย.
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คูหาคือถ�้านี้ พระอาจารย์ได้แสดงอธิบายคลุม ๆ ว่ากาย คือ 

มีกายนี้เป็นท่ีอาศัย เพราะฉะนั้น ทุกคนจึงมีกายและจิตซ่ึงอาศัย 

กนัอยู.่ กายนัน้เป็นวตัถปุระกอบด้วยธาตทุีเ่ป็นวตัถทุัง้หลาย. ท่ีแสดง

ไว้ก็คือธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม ซึ่งหมายถึงว่า 

ส่วนที่แข้นแข็งในกายนี้ก็เรียกว่า ธาตุดิน

ส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลก็เรียกว่า ธาตุนํ้า

ส่วนที่อบอุ่นก็เรียกว่า ธาตุไฟ

ส่วนที่พัดไหวก็เรียกว่า ธาตุลม

และในบางพระสูตรยังเติมอีก ๑ ธาตุ คือ อากาสธาตุ ช่องว่าง 

คือบรรดาช่องว่างท้ังหลายในกายอันนี้ก็เรียกว่าอากาสธาตุ ธาตุคือ 

ช่องว่าง เป็นธาตุ ๕.

แต่โดยมากแสดงไว้เพียงธาตุ ๔ เพราะอากาสธาตุคือช่องว่าง

นั้นไม่ใช่วัตถุแต่ว่าเติมขึ้นอีกก็เพราะว่า ในกายนี้เบ้ืองบนแต่พื้นเท้า 

ขึน้มา เบือ้งต�า่แต่ปลายผมลงไป ย่อมมอีากาสธาตุ คอืช่องว่างอยูเ่ป็น

อันมาก เช่น ช่องตา ช่องหู ช่องจมูก ช่องปาก และช่องเล็ก ๆ  

น้อย ๆ ตลอดจนถึงทุกขุมขน. และช่องว่างเหล่านี้เองท�าให้แบ่ง 

ขอบเขตของอวัยวะร่างกายเป็นส่วน ๆ ออกไปได้ เช่นว่านิ้วท้ัง ๕  

ของบคุคลมช่ีองว่างอยูใ่นระหว่างจึงได้แบ่งออกได้เป็น ๕ นิว้. ถ้าไม่มี

ช่องว่างอยู่ในระหว่างก็จะต้องรวมกันเป็นพืดแบ่งออกเป็น ๕ นิ้ว 

ไม่ได้. ร่างกายเช่นแขนท้ัง ๒ ขาท้ัง ๒ และทุกส่วนกต้็องมช่ีองว่างอยู่

ในระหว่าง ๆ ทั้งนั้น จึงแบ่งออกได้เป็นส่วน ๆ ตลอดจนถึงอวัยวะ

ภายใน เช่น เส้นเอ็น ตับ ปอด หัวใจ เป็นต้น ต่างก็มีช่องว่างใน 
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ระหว่าง ๆ จึงท�าให้แบ่งออกเป็นส่วน ๆ ไปได้. และบรรดาช่องว่างใน

ร่างกายอันนี้มีมาก จนถึงมีผู้ศึกษาวิทยาการในปัจจุบัน ได้แสดงว่า

ร่างกายอันนี้ถ้ายุบรวมเข้า ไม่ให้มีช่องว่างเลยแม้แต่น้อย ร่างกาย 

ของทุก ๆ คนท่ีใหญ่โตอยู่เท่านี้จะเหลือเล็กนิดเดียว อย่างเช่น 

ขนาดปลายไม้ขีด มีท่านหนึ่งแสดงว่าอย่างนี้ แต่ว่าที่ใหญ่โตปรากฏ

เป็นอาการต่าง ๆ ๓๑ หรือ ๓๒ เป็นต้น ก็เพราะมีช่องว่างอยู่เป็น 

อันมาก เพราะฉะนั้น ในบางพระสูตรจึงได้ยกขึ้นเป็นอีกธาตุอันหนึ่ง 

เรียกว่าอากาสธาตุ ธาตุคือช่องว่าง. นี้เป็นส่วนกายซึ่งมีสรีระ รูปร่าง

สัณฐานทรวดทรง.

จิตเป็นธาตุรู้

แต่ว่าจิตไม่มีสรีระสัณฐานเหมือนอย่างกาย แต่ว่ามีคูหาเป็น 

ที่อาศัย ที่ท่านอธิบายว่าก็คือมีกายนี้เป็นท่ีอาศัย. จึงมีปัญหาว่า 

ถ้าจติไม่มสีรีระสณัฐาน มองเหน็ไม่ได้จับต้องไม่ได้กจ็ะรู้ได้อย่างไรว่า

มีจิต. ก็ตอบได้ว่ารู้ได้ที่ความรู้ เพราะจิตนี้เป็นธาตุรู้รู้อะไร ๆ ได้.  

หากจะถามว่าจิตอยู่ที่ไหน ก็ตอบได้ว่า จิตอยู่ที่ตัวรู้ รู ้อยู ่ที่ไหน 

จิตกอ็ยูท่ี่นัน่. และจิตนีเ้พราะเป็นธาตรูุ้และไม่มสีรีระสณัฐาน จงึก�าหนด

ได้ที่ตัวรู ้หรือท่ีความรู้ท่ีทุก ๆ คนมีอยู่ดังกล่าว. และนอกจากนี้ 

ทุกคนก็รู้จิตใจของตัวเองได้ว่าจิตเป็นอย่างไร ต้ังต้นแต่จิตคิดอะไร 

ด�าริอะไร. ทุกคนก็รู้จิตของตัวเอง และเมื่อจิตคิดอะไรรู้อะไรแล้ว  

จิตชอบอะไร ชังอะไร อยากได้อะไร ไม่อยากได้อะไร หรือว่ายินด ี

อะไรยินร้ายอะไร หลงไหลอะไร ทุกคนก็รู้. และโดยที่จิตนี้เป็นธาตุรู้ 

ทุกคนจึงเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นไปได้ดั่งท่ีทุก ๆ คนเรียนกันอยู่ ต้ังต้น 
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แต่ขั้นอนุบาล ขั้นประถม ข้ันมัธยม ข้ันอุดม ตามหลักสูตรต่าง ๆ.  

แต่ว่าเมื่อเรียนรู้อะไร ๆ สิ่งที่รู้นั้นก็ไม่มีสรีระสัณฐานอีกเช่นเดียวกัน 

จะบอกว่าความรู้ที่เรียนนั้นกว้างเท่าไร ยาวเท่าไร ใหญ่เท่าไร เหมือน

อย่างวัตถุ เช่นว่าตึกรามบ้านช่องใหญ่เล็ก หนึ่งชั้น สองชั้น สามชั้น  

กีห้่อง อะไรเป็นต้น จะเอามาแสดงความรู้ท่ีเรียนหรือท่ีรู้ว่ากว้างเท่านัน้

ยาวเท่านีใ้หญ่เท่านัน้นีห้าได้ไม่. ความรู้ทีเ่รียนกนัมากไ็ม่มสีรีระสณัฐาน

อีกเช่นเดียวกัน. แต่ว่าความรู้ทั้งหมดนี้ก็เก็บอยู่ที่จิตอันนี้ และจิตอัน

นีเ้มือ่ปฏบิติัทางสมาธิได้อปุจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ ดงัเช่นพระพทุธเจ้า

ก่อนจะตรัสรู้ทรงได้อัปปนาสมาธิ ก็ทรงได้ญาณคือความหยั่งรู ้ 

ระลึกชาติได้ ระลึกชาติในหนหลังได้ว่าทรงเกิดเป็นอะไร มีชื่อมี 

นามสกุลหรือโคตรอย่างไร มีสุขมีทุกข์อย่างไรเป็นต้น เป็นอันมาก  

อันแสดงว่าจิตนี้เป็นที่เก็บสิ่งที่ประสบพบผ่านไว้ทั้งหมด เก็บอยู่ใน 

จิตท่ีขอยืมค�ามาพูดว่าจิต ส่วนลึกหรือที่พบกันในบัดนี้เรียกกันว่า

จิตใต้ส�านึก. เพราะฉะนั้น เมื่อท�าสมาธิจนถึงได้อัปปนาสมาธิรู้ถึง

จิตใต้ส�านึกหรือจิตส่วนลึกนี้ได้ สิ่งท่ีเก็บไว้ในจิตส่วนลึกก็ปรากฏ 

เป็นความรู้ขึ้นมา ดังความรู้ระลึกชาติได้ของพระพุทธเจ้า.

จิตเก็บบารมีและอาสวะ

และจิตนีเ้องกย็งัเกบ็ดเีกบ็ชัว่ไว้อกีด้วย. เมือ่ท�าด ีกริิยาท่ีท�านัน้

ท�าแล้วก็เสร็จกันไปเป็นคราว ๆ แต่ว่าความดีท่ีท�าไว้นั้นก็ยังเก็บอยู ่

ในจิตส่วนลึก เรียกว่า บารมี เก็บดี. ความดีที่ท�าไว้นั้นไม่หายไปไหน 

แม้ว่ากิริยาที่ท�าเสร็จไปเป็นคราว ๆ แต่ว่าความดีที่ท�านั้นก็ยังเก็บไว้ 

ในจิตส่วนลึก.
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ท�าชั่วก็เหมือนกัน เมื่อท�าชั่วทางกายทางวาจาทางใจอะไรไว้  

ท�าไปแล้วความชั่วก็ยังเก็บเอาไว้ในจิตส่วนลึก ก็เป็น อาสวะ ดองจิต

สันดาน.

เพราะฉะนัน้ จิตนีจึ้งมทีัง้ส่วนดทีีเ่ป็นบารม ีทัง้ส่วนชัว่ทีเ่รียกว่า

อาสวะ พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ลึกเข้าท่ีจิตของพระองค์เองจนทรงพบ 

อาสวะ จึงได้ตรัสรู้และก็ได้ตรัสแสดงสั่งสอนเอาไว้เป็น

กามาสวะ อาสวะคือกาม

ภวาสวะ อาสวะคือภพ

อวิชชาสวะ อาสวะคืออวิชชา.

ก็เป็นอันว่าใจจิตของบุคคลท่ัวไปมีกามเก็บอยู่ในจิตส่วนลึก  

คือความใคร่ความปรารถนาต้องการพร้อมกับสิ่งที่ใคร่ สิ่งที่ปรารถนา 

สิ่งที่ต้องการ มีภวาสวะ อาสวะคือภพ ความเป็น คือเป็นเราเป็น 

ของเราเป็นนั้นเป็นนี่เก็บอยู่ในจิตส่วนลึก มีอวิชชาสวะ อาสวะ คือ

อวิชชาซึ่งเป็นตัวไม่รู้ อันหมายถึงว่ารู้ที่เป็นรู้หลงรู้ผิด. ก็เหมือนอย่าง

ไม่รู้ ก็คือไม่รู้ในทุกข์ ในเหตุเกิดทุกข์ ในความดับทุกข์ ในทางปฏิบัติ

ให้ถึงความดับทุกข์ เป็นต้น เป็นตัวอวิชชาเก็บอยู่ในจิตส่วนลึก  

นี้เป็นส่วนอาสวะ.

อาสวะท�าให้เกิดกาม เกิดภพ และเกิดอวิชชา

เพราะฉะนั้น เมื่อเห็นอะไรทางตา ได้ยินอะไรทางหู ได้ทราบ

กลิ่น ทราบรส ทราบโผฏฐัพพะ สิ่งถูกต้องทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย 
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ได้คิดเร่ืองอะไรต่าง ๆ ทางใจ ตัวกามซ่ึงเก็บอยู่ในจิตส่วนลึกนั้น 

จึงโผล่ขึ้นมา ปรากฏเป็นความรักใคร่ปรารถนา พอใจในรูปเสียง 

เป็นต้นที่ประสบพบผ่านนั้น เป็นฝ่าย ราคะ หรือ โลภะ หรือว่า 

ฝ่ายความยินดี.

แต่ว่าถ้าขัดกับกามท่ีเก็บไว้ในจิตใจส่วนลึกนี้ก็เป็น ปฏิฆะ  

คือความกระทบกระทั่งอันเป็นมูลของโกธะ ความโกรธ โทสะ  

ความประทุษร้ายใจ พยาบาท ความมุ่งร้ายต่าง ๆ อันเป็นกองโทสะ.

และ ภวาสวะ อาสวะคือภพ คือตัวเราของเราก็โผล่ขึ้นมาเป็น

ตัวเราเป็นนั่นเป็นนี่เป็นของเราในสิ่งนั้นในสิ่งนี้.

อวิชชาสวะ อวิชชาคือตัวความไม่รู้ ก็โผล่ขึ้นเป็นความรู้ที ่

รู้หลงรู้ผดิ คอืว่าไม่เหน็ทุกข์ ไม่เหน็เหตเุกดิทกุข์ ไม่เห็นความดบัทกุข์ 

ไม่เห็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ แต่เห็นตรงกันข้าม เห็นทุกข์นั้น

ว่าเป็นสุข เห็นเหตุเกิดทุกข์คือตัณหานั้นว่า เป็นตัวความเพลิดเพลิน

ยินดีสนุกสนาน ความรักใคร่พอใจ เห็นตรงกันข้ามกับอริยสัจจ์.  

นี้เป็นตัวอวิชชา.

อวิชชาตกตะกอนในจิตเพราะอาสวะ

เพราะฉะนัน้ เมือ่อาสวะโผล่ขึน้มาเป็นกาม เป็นภพ เป็นอวชิชา 

ในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส ในโผฏฐัพพะ สิ่งถูกต้อง ในเรื่องราว 

ที่ประสบพบผ่านทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ  

อยู่เป็นปกติ จึงเป็นอวิชชาคือความไม่รู้จริง หรือความไม่รู้ท่ีเป็น 
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ความรู้จริง แต่ว่าเป็นความรู้ความเห็น ว่าน่ารักใคร่ปรารถนาพอใจบ้าง 

ไม่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจบ้าง น่าเพลิดเพลินยินดีบ้าง เห็นทุกข ์

ว่าเป็นสุข เห็นสมุทัยเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาว่าเป็นสิ่งที่น่าเพลิดเพลิน

ยินดี เป็นตัวความสนุกสนาน ความติดใจยินดี จึงติดใจยินดีอยู่ใน

ตณัหาเหตใุห้เกดิทกุข์และในตวัทุกข์ ไม่เห็นว่าเป็นทกุข์ตามท่ีเป็นจริง 

ไม่เห็นอนิจจัง ไม่เห็นทุกขัง ไม่เห็นอนัตตา แต่เห็นว่าเที่ยง เห็นว่า

เป็นสุข เห็นว่าเป็นตัวเราของเรา ความรู้ความเห็นดั่งนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิ

ต่อองค์มรรค เป็นอวิชชาคือตัวความไม่รู้ เป็นโมหะคือความหลง  

เพราะฉะน้ัน เมือ่อาสวะโผล่ขึน้มาในอารมณ์ คอืเร่ืองทัง้หลายทีป่ระสบ

พบผ่านอยู่เป็นปกติดั่งนี้ ความรู้ความเห็น จึงเป็นอวิชชาไปหมด  

ไม่เห็นอริยสัจจ์ท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ เห็นตรงกันข้าม  

เพราะฉะนั้น อวิชชาจึงได้เพิ่มมากขึ้น ตกตะกอนลงในจิตส่วนลึก 

เพิ่มขึ้น ๆ อาสวะ จึงเป็นเหตุให้เกิดอวิชชาดั่งนี้ คือเมื่ออาสวะเกิดขึ้น 

อวิชชาก็เกิดขึ้น.

ปฏิบัติเพ่ิมวิชชาเพ่ือละอวิชชา

เป็นอันว่าอาสวะเกิดขึ้น อวิชชาก็เกิดขึ้น และก็ลงไปเพิ่มเติม

อวิชชา ซ่ึงเป็นอวิชชาสวะ อันเป็นข้อส�าคัญนั้นให้มากขึ้น. แต่ว่า 

เมื่อบารมีโผล่ขึ้นมา คือความดีท่ีได้กระท�าเอาไว้เก็บเอาไว้ในจิตส่วน

ลึกโผล่ข้ึนมา ดังบุคคลท่ีเกิดมาเป็นมนุษย์ทุก ๆ คนนี้ก็กล่าวได้ว่า

บารมีให้เกิดมาเป็นมนุษย์ ก็คือตัวปัญญาหรือตัววิชชานั้นเอง  



ซ่ึงเป็นตัวความรู้ความฉลาดรู้ถูกต้อง ตั้งต้นแต่รู้จักบาปบุญคุณโทษ 

ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ดั่งที่สามัญชนรู้กันอยู่ เมื่อประสบอารมณ์ 

ทางตาทางหูเป็นต้น บารมีโผล่ขึ้นมา ทั้งได้ฟังได้สดับค�าสอนของ 

พระอริยะท้ังหลาย โดยตรงคือของพระพุทธเจ้าที่ตรัสสอนเอาไว้  

ชี้ให้รู้จักทุกข์ รู้จักเหตุเกิดทุกข์ รู้จักความดับทุกข์ รู้จักทางปฏิบัต ิ

ให้ถึงความดับทุกข์ ก็ปฏิบัติก�าหนดพิจารณารู้ว่า

สิ่งท่ีตาเห็น หูได้ยินเป็นต้น เหล่านั้นเป็นตัวทุกข์ คืออนิจจะ 

ไม่เท่ียง เกิดดับเป็นทุกข์ คือต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่ตั้งอยู ่

คงที่ บังคับไม่ได้ คือบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาต้องการไม่ได้  

เป็นอนัตตามิใช่อัตตาตัวตน ไม่ใช่ตัวเราของเรา มองเห็นตัณหาคือ

ความดิ้นรนทะยานอยากของใจว่าเป็นตัวสมุทัย เห็นความดับตัณหา

ว่า เป็นตัวดับทุกข์ เห็นมรรคมีองค์ ๘ ย่นลงในศีลสมาธิปัญญาว่า 

เป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ดังนี้.

ก็เป็นอันว่าเป็นการปฏิบัติเพิ่มวิชชา ผ่อนคลายอวิชชาให ้

น้อยลง. วิชชาคือความรู้ก็ลงไปเพิ่มบารมีส่วนดีในจิตส่วนลึกนี้ให้ 

มากขึ้น.

ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๒๘ มีนาคม ๒๕๒๘
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บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. 

ในเบ้ืองต้นกข็อให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมสัการพระผูม้พีระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้ง 

พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล 

ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ได้แสดงพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรในข้อสัมมาทิฏฐิ 

ความเห็นชอบมาโดยล�าดับ. ภิกษุท้ังหลายได้กราบเรียนถามท่านถึง

อธิบายในข้อสัมมาทิฏฐิ. เมื่อท่านได้ตอบไปตอนหนึ่งแล้ว ภิกษุ 

ทั้งหลายก็ได้กราบเรียนถามปริยายคือทางอธิบายอย่างอื่นต่อไปอีก  

ซ่ึงท่านก็ตอบไปโดยล�าดับตามหลักแห่งปฏิจจสมุปบาท ธรรมะที่ 

อาศัยกันบังเกิดขึ้น โดยยกเอาธรรมะท่ีอาศัยกันบังเกิดขึ้นเหล่านี้ 

มาแสดงอธิบายทีละข้อ จ�าแนกออกเป็น ๔ ตามแนวแห่งอริยสัจจ์ 

ทัง้ ๔ ทุกข้อ. จึงเท่ากบัว่าพระเถราธิบายนีไ้ด้แสดงอธิบายอริยสจัจ์ ๔ 

หลายนัยหลายปริยายอย่างละเอียด ไปตามข้อธรรมะที่เนื่องกันเป็น
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สายแห่งปฏจิจสมปุบาท ธรรมะทีอ่าศยักนับงัเกดิขึน้ โดยจบัข้างปลาย

คือชรามรณะขึ้นมาจนถึงอวิชชาอาสวะ และก็ได้แสดงอธิบายอวิชชา

อาสวะนี้ว่าต่างเป็นปัจจัยของกันและกัน.

พระพุทธาธิบายในปฏิจจสมุปบาทนี้จบลงแค่อวิชชาเป็นส่วน

มาก. ท่านพระสารีบตุรได้จบัเอาพระพทุธาธิบายหรือพระธรรมเทศนา

ของพระพุทธเจ้าในท่ีอื่นมาเพิ่มขึ้นอีกข้อหนึ่ง คืออาสวะ. อวิชชา 

เกดิเพราะอาสวะ กจ็บลงแค่อาสวะ แต่ว่าอาสวะเกดิเพราะอะไรกต้็อง

กลับมาหาอวิชชาอีกว่าเกิดเพราะอวิชชา ซ่ึงได้แสดงอธิบายในที่นี้ 

แล้วว่า อวิชชาเกิดเพราะอาสวะอย่างไร และอาสวะเกิดเพราะอวิชชา

อย่างไร. จึงมาถึงข้อที่จะอธิบายต่อไป ตามพระเถราธิบายว่า เพราะ

อวิชชาเกิด จึงเกิดสังขาร. และค�าว่าสังขารนั้นก็ได้อธิบายในที่นี้ 

แล้วว่า ได้แก่ สังขาร ๓ คือ

กายสังขาร  ได้แก่  ลมอัสสาสะปัสสาสะ ลมหายใจเข้า 

  ลมหายใจออก

วจีสังขาร  ได้แก่  วิตกวิจารความตรึกความตรอง

จิตตสังขาร ได้แก่  สัญญาเวทนา.

ในวันนี้จะได้อธิบายว่า อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร หรือว่า 

เพราะอวิชชาเกิดสังขารจึงเกิดอย่างไร จึงจะต้องอธิบายค�าว่าสังขาร

ก่อน.
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สังขารในหมวดธรรมต่าง ๆ 

ค�าว่า สังขาร นั้นใช้ในหมวดธรรมะหลายหมวด เช่น 

สังขาร ๒  คือสังขารท่ีมีใจครองหรือมีผู ้ครอง เรียกว่า  

อุปาทินนกสังขาร สังขารที่ไม่มีใจครอง หรือไม่มีผู้ครอง เรียกว่า  

อนุปาทินนกสังขาร.

สังขารในเบญจขันธ์ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 

ซึ่งหมายถึงความคิดปรุงหรือความปรุงคิดของจิตใจ.

สังขารท่ีแสดงไว้ในโลก ๓ คือ โอกาสโลก โลกคือโอกาส  

อันได้แก่ พื้นพิภพนี้ สังขารโลก โลกคือสังขาร อันได้แก่ทุก ๆ สิ่งที่

ปรุงแต่งขึ้นจากพื้นพิภพนี้ ตลอดจนถึงเป็นอุปาทินนกสังขารและ 

อนุปาทินนกสังขารดังกล่าว สัตวโลก โลกคือหมู่สัตว์ โดยตรงก ็

หมายถึงจิตใจซึ่งครองสังขารอยู่ ซึ่งยังมีความข้องความติด.

สังขาร ๓ คือ กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร ที่ท่าน 

พระสารีบุตรได้ยกมาอธิบายในข้อว่าสังขารนี้.

และ สังขาร ๓ อีกหมวดหนึ่ง คือ ปุญญาภิสังขาร ปรุงแต่ง

บุญก็คือท�าบุญ อปุญญาภิสังขาร ปรุงแต่งกรรมที่มิใช่บุญคือบาป  

ก็คือท�าบาป อเนญชาภิสังขาร ปรุงแต่งธรรมะที่ไม่หวั่นไหว หมายถึง

สมาธิที่เป็นอัปปนาสมาธิ สมาธิที่แนบแน่น.
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ส�าหรับในข้อสังขารที่ว่า เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร 

หรือเพราะอวิชชาเกิดสังขารเกิดนี้ ก็มีอธิบายถึงสังขาร ๓ ปุญญา- 

ภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อเนญชาภิสังขาร จึงรวมเข้าได้ว่าท่านยก

เอาสังขาร ๓ ทั้ง ๒ หมวดนี้มาอธิบายสังขารในที่นี้.

อธิบายความหมายของสังขารที่เป็นกลาง ๆ

แต่ในเบื้องต้นนี้จะได้อธิบายเป็นกลาง ๆ ก่อน ว่าสังขารก็คือ

สิ่งประสมปรุงแต่งหรือการประสมปรุงแต่ง ทุก ๆ สิ่ง ทุก ๆ อย่าง 

ทีเ่ป็นไปทางจติกต็าม เป็นไปทางกาย หรือเป็นไปอยูใ่นโลกธาตทุัง้สิน้ 

ที่ปรากฏเป็นนั่นเป็นนี่ ทั้งท่ีเป็นอย่างหยาบ ทั้งที่เป็นอย่างละเอียด  

ล้วนเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น. ถ้าหากว่าไม่มีสิ่งผสม 

ปรุงแต่งหรือไม่มีการผสมปรุงแต่ง ก็จะไม่ปรากฏเป็นนั่นเป็นนี ่

อะไรท้ังสิ้น จะไม่ปรากฏสัตว์บุคคล จะไม่ปรากฏต้นไม้ภูเขา จะไม่

ปรากฏโลกธาตุนี้ ไม่ปรากฏพื้นพิภพนี้ ไม่ปรากฏกลางวันกลางคืน  

ไม่ปรากฏหนาวร้อนลมฝน ไม่ปรากฏดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาว

อะไรท้ังสิ้น. แต่ท่ีปรากฏเป็นนั่นเป็นนี่อยู่ดังกล่าว ตลอดจนถึงสัตว์

บุคคลดั่งเราท้ังหลาย ทุก ๆ คนท่ีมีกายมีใจ ก็เพราะมีการผสม 

ปรุงแต่ง จึงมีสิ่งผสมปรุงแต่งปรากฏเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้น ดังเช่นตัวอย่าง

ที่ยกมากล่าวแล้ว. และการผสมปรุงแต่งนี้ย่อมมีอยู ่ตลอดเวลา 

ไม่มีหยุด หยุดทีหนึ่งก็คือว่าแตกสลาย หรือว่าดับไปทีหนึ่ง. เกิดก็คือ

ผสมปรุงแต่งข้ึนใหม่แล้วก็ดับ. ในระหว่างเกิดและดับ ซ่ึงเรียกว่า 

ตั้งอยู่ ก็ไม่หยุดผสมปรุงแต่ง ไม่หยุดความแปรปรวนเปลี่ยนแปลง.
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สังขารมีความปรุงแต่งที่เป็นสันตติ

ดงัจะพงึเหน็ได้ว่า ร่างกายของทุก ๆ คนนีเ้ป็นสงัขารคอืสิง่ผสม

ปรุงแต่งอย่างหนึ่งต้องมีความปรุงแต่งติดต่อกันอยู ่ตลอดเวลา 

ไม่มีหยุด ดังเช่นต้องหายใจเข้าหายใจออกติดต่อกันอยู่ตลอดเวลา 

ไม่มหียดุ. แต่อนัท่ีจริงนัน้ไม่ใช่หมายความว่า สบืเนือ่งกนัเป็นอนัเดยีว

เพราะว่ามีเกิดมีดับต่อเนื่องกันไป คือหมายความว่าเกิดดับแล้วก็เกิด  

แล้วก็ดับ แล้วก็เกิด ติดต่อกันไป อันเรียกว่า สันตติ. ลมหายใจเข้า

ลมหายใจออกนี้ เป็นตัวอย่างที่ปรากฏพิจารณาเห็นได้ คือเอาเป็นว่า

หายใจเข้านี่เป็นเกิด และหายใจออกนั้นเป็นดับ ก็สมมติเท่านั้น.  

แต่อันท่ีจริงนั้นหายใจเข้าเองก็เกิดดับเกิดดับเข้าไป เช่นทีแรกอยู่ที่

ปลายจมูก ก็แปลว่าเกิดท่ีปลายจมูกแล้วก็เข้าไปก็ดับจากปลายจมูก

เข้าไปถึงจุดหนึ่งก็ไปเกิดที่นั่นจุดหนึ่ง ผ่านจุดนั้นไปก็ดับจากจุดนั้น 

ไปเกิดในจุดอื่นต่อไปอีก. หายใจออกก็เหมือนกัน ก็แปลว่าเกิด 

เหมือนกัน คือลมหายใจนั้นในส่วนท่ีน�าออก ก็เกิดต้ังแต่จุดออก 

ทีแรก ผ่านจุดนั้นมาก็ดับจากจุดนั้นอีกจุดหนึ่งก็มาเกิดที่จุดนั้น  

ผ่านแล้วก็ดับที่จุดนั้นมาสู่อีกจุดหนึ่งก็มาเกิดอีกจุดหนึ่ง เรื่อยมาดั่งนี้ 

จนถึงปลายจมูกก็พ้นปลายจมูกไป. ดั่งนี้คือสังขาร ปรุงแต่งไม่หยุด 

ชีวิตจึงด�ารงอยู่ได้. นอกจากนี้อาการทั้งหลายในร่างกายนี้ ที่แบ่งเป็น

อาการ ๓๑ หรืออาการ ๓๒ หรือว่าจะแบ่งตามหลักสรีรศาสตร ์

ในปัจจุบัน ท้ังท่ีเป็นส่วนภายนอกท้ังท่ีเป็นส่วนภายใน ล้วนมีการ 

ปรุงแต่งอยูต่ลอดทุกส่วนทุกสิง่ ไม่มหียดุการปรุงแต่งชวีติจึงด�ารงอยู.่
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ดับการปรุงแต่ง ดับสังขาร

เพราะฉะนั้น สังขารคือความปรุงแต่งนี้จึงเป็นตัวชีวิตของ 

ร่างกายนี้. เมื่อหยุดการปรุงแต่งโดยท่ีไม่มีสันตติคือความสืบต่อ  

ก็แปลว่าชีวิตนี้ดับ ซึ่งเรียกตามภาษาธรรมะว่า กายแตกทําลาย.

กาย นั้นแปลว่า ประชุม. ส่วนท้ังหลายท่ีมาประชุมกันเป็น 

กายนี้แตกท�าลายจึงหยุดปรุงแต่ง ร่างกายนี้จึงเร่ิมเป็นสิ่งท่ีเน่าเปื่อย 

ผุพัง ต้องน�าไปเผาไปฝัง. แม้จะไม่เผาก็ผุพังไปเอง ซึ่งในท่ีสุดก็ 

แตกสลายไปหมด เพราะเหตุว่า หยุดความเป็นสังขารคือหยุดความ

ปรุงแต่ง เพราะฉะนั้น จึงได้ตรัสยกเอาลมอัสสาสะปัสสาสะขึ้นมา  

ว่าเป็นตัว กายสังขาร เคร่ืองปรุงแต่งกายเป็นตัวอย่างให้พิจารณา 

เห็นได้.

กายนี้ด�ารงชีวิตอยู ่ก็เพราะมีลมหายใจเข้าลมหายใจออก.  

ลมหายใจเข้าลมหายใจออกดับ ก็แปลว่าเคร่ืองปรุงกายนี้ดับ กายนี้ 

ก็แตกสลาย. จิตใจก็เหมือนกัน มีเคร่ืองปรุงแต่งคือมีวิตกมีวิจาร  

ความตรึกความตรองหรือความคิด ซ่ึงเป็นเหตุให้พูดออกมาเป็น 

วาจา. วาจาท่ีพูดนี้ก็เพราะมีวิตกวิจารคือความตรึกความตรอง  

จึงเป็นอันว่าต้องมีวิตกวิจาร ความตรึกความตรองขึ้นก่อน วาจา 

จึงจะออกมา. ถ้าหากว่าไม่มีความตรึกความตรองก็ไม่มีวาจา. เพราะ

ฉะนั้น ความตรึกความตรอง จึงเป็นเคร่ืองปรุงวาจา ที่เรียกว่า  

วจีสังขาร.



คร้ังที่ ๓๒ ปฏิจจสมุปบาท ข้ออวิชชา สังขาร354

วาจานี้เป็นผลที่ออกมาจากวิตกวิจารความตรึกความตรอง.  

และจิตท่ีมคีวามคดิไปต่าง ๆ ดงัเช่นมวีติกวจิารความตรึกความตรอง 

ซ่ึงเป็นความตรึกความตรองของจิตนัน้เอง กเ็พราะว่ามสีญัญามเีวทนา. 

สัญญาก็คือความจ�าได้หมายรู้ เวทนาก็มีความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็น 

กลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข. เพราะมีสัญญาเวทนานี้ จิตจึงมีความคิดหรือ

มวีติกมวีจิารความตรึกความตรองไปต่าง ๆ. ถ้าไม่มสีญัญา ไม่มเีวทนา 

จิตก็ไม่ปรากฏ คือจะไม่มีความคิด ไม่มีความตรึกความตรองต่าง ๆ. 

เพราะฉะนั้น สัญญาเวทนานี้จึงเป็น จิตตสังขาร เครื่องปรุงจิต.

อนัคนท่ีจะตายนัน้ท่านแสดงไว้ว่า ดบัวจสีงัขาร คอืดบัวติกวจิาร

ความตรึกความตรองก่อน วาจาจึงดบั นิง่ไม่พดู เพราะไม่มคีวามตรึก

ความตรอง. แต่ว่าเพียงนี้ยังไม่ตาย ต่อไปก็ดับกายสังขาร คือดับลม

อสัสาสะปัสสาสะ หยดุหายใจ. แต่ว่าแม้จะดบัลมหายใจดบักายสงัขาร

ก็ยังไม่ตาย จะต้องดับสัญญาเวทนาซ่ึงเป็นตัว จิตตสังขาร เมื่อดับ

สัญญาเวทนาท่ีเป็นตัวจิตตสังขาร นั่นแหละจึงจะตาย. ซ่ึงข้อนี้ก็ตรง

กบัความรู้ในปัจจุบนัท่ีว่า แม้ว่าจะดบัลมหายใจเข้าออก แต่ว่าถ้าสมอง

ยงัไม่ดบัคนกย็งัไม่ตาย ต้องสมองดบั. เพราะฉะนัน้ จึงมาตรงกบัท่ีว่า

จะต้องดับสัญญาเวทนาซึ่งเป็นจิตตสังขาร ดับจิตตสังขาร ดับสัญญา

เวทนานั่นแหละจึงจะตาย. นี้คือสังขาร ๓.
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ท�าบุญ ท�าบาป ท�าสมาธิ เป็นสังขาร

และเมื่อสังขาร ๓ ดังกล่าวนี้ยังมีอยู่ คนยังมีลมหายใจเข้า 

ออกอยู่ มีวิตกวิจารอยู่ มีสัญญาเวทนาอยู่ ร่างกายก็ยังด�ารงอยู่ 

และเป็นไปได้ เดินยืนนั่งนอนได้. อาการต่าง ๆ ในร่างกายนี้ใช้ได้  

มอืเท้าใช้ได้ จักษุประสาทโสตประสาทเป็นต้นใช้ได้ และพดูได้คดิอะไร

ได้ก็เพราะว่าสังขารทั้ง ๓ นี้ยังด�ารงอยู่. และเมื่อเป็นดั่งนี้ จึงท�าด ี

ได้ท�าชั่วได้ ตลอดจนถึงท�าสมาธิจนถึงได้อัปปนาสมาธิ สมาธิที่ 

แนบแน่นได้. เพราะฉะนัน้ จึงม ีปญุญาภสิงัขาร ปรุงแต่งบญุ อปญุญา-

ภิสังขาร ปรุงแต่งบาป คือท�าบุญท�าบาป อเนญชาภิสังขาร ท�าสมาธิ

กันได้ ดังที่มาปฏิบัติท�าสมาธิกันนี้.

ฉะนัน้ แม้บญุแม้บาปแม้สมาธิทีท่�ากนันี ้กเ็ป็นสงัขารคอืสิง่ผสม

ปรุงแต่ง ต้องแต่งคอืต้องท�า. ถ้าไม่ท�ากไ็ม่เกดิเป็นบุญไม่เกดิเป็นบาป

ไม่เกิดเป็นสมาธิท่ีปรุงแนบแน่น. ต้องท�าคือต้องปรุงต้องแต่งให ้

เป็นบุญขึ้นมาจึงเป็นบุญ ให้เป็นบาปขึ้นมาจึงเป็นบาป ให้เป็นสมาธิ 

ขึ้นมาจึงเป็นสมาธิคือท�าได้.

มรรค ๘ เป็นยอดของสังขตธรรม

แม้มรรคมอีงค์ ๘ ท่ีพระพทุธเจ้าทรงสัง่สอนเอาไว้ให้ปฏบิตัเิป็น

ตัวมรรค ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทุกข้อก็เป็นสังขาร คือเป็นสิ่ง

ผสมปรุงแต่ง คือต้องปฏิบัติ ต้องกระท�า ต้องปฏิบัติอบรมทิฏฐิ  
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คือความเห็นให้เห็นถูกให้เห็นชอบ จึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิ ต้องปฏิบัติ

อบรมความด�าริให้ถูกให้ชอบ จึงจะเป็นสัมมาสังกัปปะความด�าริชอบ 

ต้องปฏิบัติต้องกระท�ากรรมทางวาจาให้ถูกให้ชอบ เว้นจากที่ไม่ถูก 

ไม่ชอบจึงจะเป็นสัมมาวาจา ต้องปฏิบัติต้องกระท�ากรรมทางกายให้ 

ถกูให้ชอบเว้นจากท่ีไม่ถกูไม่ชอบ จึงจะเป็นสมัมากมัมนัตะ ทางอาชพี

กเ็หมอืนกนั จึงจะเป็นสมัมาอาชวีะ ความเพยีรกเ็หมอืนกนั จงึจะเป็น

สัมมาวายามะ สติก็เหมือนกัน จึงจะเป็นสัมมาสติ สมาธิก็เหมือนกัน 

จึงจะเป็นสัมมาสมาธิ คือต้องท�าต้องปฏิบัติ ถ้าไม่ท�าไม่ปฏิบัติ  

มรรคมีองค์ ๘ ก็ไม่มี. เพราะฉะนั้น จึงได้ตรัสเอาไว้ว่ามรรคมีองค์ ๘ 

นี้เป็นยอดของสังขตธรรม ธรรมะที่ปรุงแต่งขึ้น. เพราะว่ามรรคมีองค์ 

๘ นี้ เมื่อได้ปรุงแต่งขึ้นจนเป็นมัคคสมังคี ก�าจัดกิเลสได้หมดสิ้นแล้ว 

กเ็สร็จกจิ ไม่ต้องปรุงแต่งกนัอกีต่อไป จึงชือ่ว่าเป็นยอด. เหมอืนอย่าง

ขึ้นไปถึงยอดไม้แล้ว ก็ไม่ต้องข้ึนต่อไป เมื่อข้ึนไปถึงมรรคมีองค์ ๘  

ทีเ่ป็นมรรคสมงัคแีล้ว ก�าจัดกเิลสได้หมดสิน้แล้ว กเ็ป็นอนัว่าหมดกจิ 

ไม่ต้องขึ้นไม่ต้องท�ากันต่อไป เสร็จกิจ. เพราะฉะนั้น จึงเป็นสังขาร 

คือสิ่งผสมปรุงแต่ง. แต่ว่าปรุงแต่งมรรคมีองค์ ๘ ก็นับเข้าว่า  

เป็นปุญญาภิสังขาร ปรุงแต่งบุญ และก็นับเข้าในข้ออเนญชาภิสังขาร 

ปรุงแต่งอเนญชาเพราะมีสมาธิอยู่ด้วย.
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สังขารเกิดเพราะอวิชชา

สังขารทั้งปวงนี้คือสิ่งผสมปรุงแต่ง. การผสมปรุงแต่งทั้งปวงนี้

มีเพราะอวิชชา. เมื่อมีอวิชชาจึงมีการผสมปรุงแต่ง ดังจะพึงเห็นได้ว่า

เพราะมีอวิชชา จึงได้มีชาติความเกิดขึ้นมาเป็นสังขาร ๓  

กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร

และ เมือ่มสีงัขาร ๓ กแ็ปลว่ามขีนัธ์ ๕ บริบรูณ์ มกีายใจบริบรูณ์ 

ก็ท�าบุญท�าบาปท�าสมาธิกันได้ ปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ ได้

และ การปฏิบัติแม้ท่ีเป็นบุญ ก็เพราะว่าเพื่อที่จะช�าระบาป 

ช�าระกิเลส ซึ่งมีอวิชชานี่แหละเป็นหัวหน้า

ถ้าหากว่า ไม่มีอวิชชาแล้ว คือดับอวิชชาเสียได้แล้ว ก็ไม่ต้อง

ท�าบุญ ไม่ต้องท�าบาปกันต่อไป เรียกว่า เสร็จกิจ.

การที่ต้องท�าบุญอยู่นั้น ก็เพราะว่ามีบาปท่ีจะต้องละ มีกิเลส 

ที่จะต้องละ มีอวิชชาท่ีจะต้องละ จึงต้องท�าบุญ ต้องปฏิบัติใน 

มรรคมีองค์ ๘ ต้องปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญากัน. และเมื่อ 

ยงัมอีวิชชากต้็องท�าบาป เพราะความไม่รู้. เพราะฉะนัน้ จงึต้องท�าบาป

ท�าบุญกันอยู่ ต้องท�าสมาธิกันอยู่. ท�าบุญก็เพื่อละบาปละกิเลส และ 

จะท�าบาปก่อกิเลสกันอยู่ก็เพราะยังมีอวิชชา. เพราะฉะนั้น จึงแปลว่า

ต้องมีกิจที่จะต้องท�า. 
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จิตหยุดปรุงแต่งเม่ือสิ้นอวิชชา

พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนเอาไว้ว่า พึงอบรมศีลสมาธิปัญญา 

ตราบเท่าจนถึงสิ้นความติดใจยินดี บรรลุนิพพาน ดับกิเลสและ 

กองทกุข์ได้หมดสิน้ คอืแปลว่าเมือ่ดบักเิลสได้หมดสิน้แล้ว ดบัอวชิชา

ได้แล้ว อวิชชาเป็นหัวหน้าใหญ่ของกิเลสท้ังหลาย หรือจะว่าอาสวะ 

เป็นหัวหน้าใหญ่ของกิเลสท้ังหลายก็ได้ เมื่อดับได้แล้วก็เป็นอันว่า 

เสร็จกิจ ไม่ต้องปรุงไม่ต้องแต่งกันต่อไป ดังที่ตรัสเอาไว้ว่า จิตถึง 

วิสังขาร คือธรรมะท่ีปราศจากความปรุงแต่ง ไม่มีความปรุงแต่ง 

อันหมายถึงนิพพาน เพราะสิ้นตัณหาทั้งหลาย

ก็เป็นอันว่าจิตนี้หยุดปรุงแต่งเพราะละอวิชชาได้. จิตประกอบ

ด้วยวิชชา คือความรู้แจ่มแจ้งถูกต้องตามความจริง วิมุตติ คือ 

ความหลุดพ้น เรียกว่าเป็นจิตท่ีรู้พ้น. จิตนี้รู้อะไร ๆ ทุกอย่างทาง

อายตนะตาหูเป็นต้น. แต่รู้แล้วก็ไม่ยึด หลุดพ้นทุกอย่าง เป็นจิต 

ที่รู ้พ้น. จิตท่ีรู้ก็คือจิตท่ีมีวิชชา จิตท่ีพ้นก็คือจิตท่ีมีวิมุตติ รู้พ้น.  

จึงเป็นจิตท่ีบรรลุวิสังขารท่ีเรียกว่านิพพาน คือธรรมะที่ไม่มีสังขาร  

ไม่ปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้น ไม่ปรุงแต่งบุญไม่ปรุงแต่งบาป ไม่ปรุงแต่ง 

อเนญชาท้ังหมด อยู่กับรู้และพ้น. ในเมื่อวิบากขันธ์นี้ยังด�ารงอยู่  

ก็คงมีกายสังขารปรุงแต่งกาย อย่างหายใจเข้าหายใจออก มีวจีสังขาร

คอืวิตกวิจาร ตรึกตรอง พดู มจิีตตสงัขาร สญัญาเวทนา คดิตรึกตรอง

เป็นต้น.
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ดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อได้ตรัสรู้แล้ว จิตของพระองค์ 

ดับกิเลสและกองทุกข์ได้สิ้นแล้ว ดับอวิชชาได้แล้ว จิตของพระองค ์

อยู่กับวิชชาวิมุตติ แต่พระกายก็ยังหายใจเข้าหายใจออก และยังทรง

มีวิตกวิจาร แสดงธรรมะสั่งสอนก็เป็นพระวาจาที่แสดงออกมา. วิตก

วิจารหรือวิชชาคือความรู้ วิมุตติคือความพ้น. จิตของพระองค์ก็ยัง 

เป็นจิตตสังขารมีสัญญาเวทนานี้ปรุงแต่งจิตให้คิด จึงทรงตรึกตรอง  

ทรงพระญาณดูสัตว์ทั้งหลายในตอนเช้า. เมื่อผู ้ใดเข้าในข่ายของ 

พระญาณว่าเป็นเวไนยชน คือบุคคลที่พึงแนะน�าอบรมได้ ก็เสด็จไป

ทรงแสดงธรรมะโปรด. ก็เป็นอันว่า กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร 

ของพระองค์นัน้เป็นวิบากขันธ์ท่ีเหลอือยูแ่ละกท็รงใช้วิบากขนัธ์ท่ีเหลอื

อยูน่ีด้้วยพระมหากรุณา. ทรงแสดงธรรมะสัง่สอนโปรดให้เวไนยนกิร

พ้นจากกิเลสและกองทุกข์ตามพระองค์ซ่ึงต้องใช้อยู่ตลอดเวลาถึง  

๔๕ ปี จึงดับขันธปรินิพพาน ดับกายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร. 

แต่เพราะสิน้กเิลสหมดสิน้แล้ว จึงไม่ทรงเกดิอีก ไม่ก่อเกดิกายสงัขาร 

วจีสังขาร จิตตสังขารคือขันธ์ ๕ หรือนามรูปขึ้นอีก เป็นผู้ไม่เกิด.  

เมือ่ไม่เกดิกเ็ป็นผู้ท่ีไม่แก่ไม่ตาย พ้นจากถ้อยค�าทีจ่ะพดูถงึว่าเป็นอะไร 

เพราะเมือ่พดูถงึว่าเป็นอะไร กต้็องเป็นสงัขารขึน้มา ต้องเป็นนัน่เป็นนี่

ขึ้นมาจึงจะพูดถึงได้. แต่เมื่อไม่เป็นสังขาร ไม่เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมา 

ไม่เป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมา ก็ไม่มีอะไรจะพูดถึง. อาจกล่าวได้แต่เพียงว่า 

เป็นอมตธรรม ธรรมะท่ีไม่ตาย ที่เป็นวิสังขาร ไม่มีการปรุงแต่งหรือ

สิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหมด. แต่ตราบใดที่ยังมีอวิชชาอยู ่ ก็จะต้อง 



มีสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่ง กายผสมปรุงแต่ง ต้องท�าบุญต้องท�าบาป

ต้องท�าสมาธิ ตลอดจนถึงต้องปฏิบัติมรรคมีองค์ ๘ เป็นต้นกันไป. 

ดับอวิชชาได้แล้วก็ดับสังขารหรือสิ่งผสมปรุงแต่งได้หมดสิ้น.

เพราะฉะนั้น เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขาร สิ่งผสม 

ปรุงแต่งหรือการผสมปรุงแต่งดัง่นี.้ และสิง่ผสมปรุงแต่งหรือการผสม

ปรุงแต่งอันเรียกว่าสังขารนี้ต้องมีอยู ่ตลอดเวลา ดังชีวิตนี้ต้องม ี

การผสมปรุงแต่งกันอยู่ตลอดเวลาดังที่ได้กล่าวมาแล้ว หยุดเมื่อใด 

ก็ดับชีวิตเมื่อนั้น.

ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๑๒ เมษายน ๒๕๒๘

360
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บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. 

ในเบือ้งต้นกข็อให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมสัการพระผูม้พีระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้ง 

พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล 

ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

จะได้แสดงขยายความ อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร หรือ  

เมื่ออวิชชาเกิดสังขารก็เกิด ต่อไปอีก.

อวิชชาปรุงแต่งจิตให้รู้ผิดรู้หลง

อันสังขารนั้นก็ได้แสดงมาแล้วถึงหมวดธรรมต่าง ๆ ที่มีค�าว่า

สังขาร และได้แสดงความหมายของสังขารที่เป็นส่วนกลาง ๆ อันเป็น

ทีมุ่ง่หมายว่าอวชิชาเป็นเหตใุห้เกดิสงัขารในท่ีนี.้ แต่ยงัมอีีกบางหมวด 

และลักษณะของสังขารท่ีพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ อันสมควรแสดง 

รวมเข้าในข้อนีด้้วย. อวิชชาคอืความไม่รู้อนัหมายถงึไม่รู้ในสจัจะทีเ่ป็น
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ความจริงดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว และเกิดขึ้นที่จิตนี้เอง อันหมายถึงจิต 

ที่เป็นวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ซึ่งมีอยู่ในบุคคลทุก ๆ คน. บุรุษบุคคลนี้

พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าประกอบด้วยธาตุ ๖ คือธาตุดิน ธาตุน�้า 

ธาตุไฟ ธาตุลม ธาตุอากาศ. ท้ัง ๕ นี้เป็นธาตุที่ไม่มีความรู้ในตัว  

และวิญญาณธาตุคือธาตุรู้เป็นข้อที่ ๖ เพราะฉะนั้น จึงรู้อะไร ๆ ได้. 

และวญิญาณธาตุหรือธาตุรู้หรือทีเ่รียกว่าจิตในท่ีนี ้พระพทุธเจ้ากต็รัส

เอาไว้ว่าเป็นธรรมชาติปภัสสรคือผุดผ่อง. แต่เมื่อยังมิได้ปฏิบัติท�า

จิตตภาวนาคือการอบรมจิต จิตหรือธาตุรู้นี้ก็ยังประกอบด้วยอวิชชา

คือความไม่รู้ในสัจจะท่ีเป็นตัวความจริง อันหมายถึงว่าแม้จะเป็น 

ธาตุรู้ แต่ก็เป็นความรู้ผิดรู้หลง ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงเป็น 

อวิชชา ดังท่ีได้แสดงแล้ว. แต่เพราะอวิชชา คือไม่รู้นี้เองจึงเป็นเหต ุ

ให้ปรุงแต่ง. ปรุงแต่งเพื่ออะไร ก็เพื่อให้รู้นั้นเอง. เหมือนอย่างบุคคล

ที่ไม่รู้ในเรื่องอะไร เมื่อต้องการที่จะรู้ในเรื่องนั้นก็ต้องปรุงแต่ง เช่นว่า

ต้องค้นคว้า ต้องไต่ถามสดับตรับฟัง ต้องสืบสวนสอบสวน ต้องคิด

พินิจพิจารณา เพื่อจะให้รู้ในเร่ืองนั้น. นี้คือสังขารคือปรุงแต่ง. และ 

เมื่อรู้แล้วก็เป็นอันว่าหยุดคิด เพื่อท่ีจะรู้ในเร่ืองนั้นได้. แต่ว่าท่ีว่า 

คิดว่ารู้แล้วนั้น บางทีก็ไม่ใช่รู ้จริงรู้ถูก เป็นความรู้ผิดรู้หลงก็มี.  

ก็เป็นอันว่า ก็คงเป็นอวิชชาคือไม่รู้อยู่นั่นเอง แต่ส�าคัญว่ารู้.

เพราะฉะนั้น จึงยังมีสังขารคือปรุงแต่ง อันหมายความว่า  

ความรู้ที่คิดว่ารู้นั้นไม่ใช่เป็นตัวความรู้ แต่เป็นความปรุงแต่งขึ้นว่ารู ้

คอืไม่ใช่รู้จริง. เมือ่ไม่ใช่รู้จริง ความรู้นัน้จึงเป็นความปรุงแต่ง ปรุงแต่ง

ขึ้นว่ารู้ ไม่ใช่เป็นความรู้จริง. ต่อเมื่อเป็นความรู้จริง จึงจะไม่ใช่เป็น

สังขาร คือความปรุงแต่ง.
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ความรู้ที่ปรุงแต่งไม่เป็นความรู้จริง

เพราะฉะนั้น วิชชาคือความรู้ที่บังเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าใน

อริยสัจจ์ ๔ ท่านจึงได้แสดงไว้ว่า

จักษุ คือดวงตาผุดขึ้น

ญาณ คือความหยั่งรู้ผุดขึ้น

ปัญญา คือความรู้ทั่วถึงผุดขึ้น

วิชชา คือความรู้ถูกต้องผุดขึ้น

อาโลก คือความสว่างผุดขึ้นในธรรมะทั้งหลายท่ียังมิได้เคย 

สดับมาก่อนว่านี้ทุกข์ นี้เหตุเกิดทุกข์ นี้ความดับทุกข์ นี้ทางปฏิบัติ 

ให้ถึงความดับทุกข์ เป็นต้น. 

ความรู้ที่ผุดข้ึนดั่งนี้ไม่ใช่เป็นความรู้ท่ีปรุงแต่ง แต่เป็นความรู้

จริง. ส่วนความรู้ท่ีปรุงแต่งนั้นยังไม่ใช่เป็นความรู้จริง แต่เป็นความ

ปรุงแต่งต่างหากอันเรียกว่า สังขาร. แม้ความรู้ท่ีเป็นปริยัติคือที่ 

เล่าเรียน อนัได้แก่สดบัตรับฟังอ่านท่องบ่นจ�าทรง ดงัเช่นสดบัตรับฟัง 

อ่าน ท่องบ่น จ�าทรงค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า จ�าอริยสจัจ์ได้ นีก้เ็ป็น

สงัขารคอืเป็นความปรุงแต่งขึน้ของผูเ้รียน ไม่ใช่เป็นความรู้ของตนเอง 

แต่เป็นความรู ้ของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสสอนเอาไว้ แล้วก็มาฟัง  

มาจ�าทรง เป็นความจ�าเป็นความจ�าทรง ซ่ึงเป็นตัวสังขารคือเป็น 

ความปรุงแต่ง ไม่ใช่เป็นความรู้ที่เป็นตัวปัญญาของตนเอง. จะเป็น

ความรู้ที่เป็นปัญญาของตัวเองนั้น ต้องเป็นความรู้ที่ผุดขึ้น ไม่ใช ่
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คิดขึ้น มิใช่จ�าเอาไว้ เป็นความรู้ท่ีผุดข้ึนโดยท่ีมิได้คิด มิได้แต่ง  

มิได้จ�า.

ดงัจะพงึเหน็ได้ว่าในปฐมเทศนา พระพทุธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา

คือธรรมจักรแก่พระปัญจวัคคีย์ได้ตรัสแสดงถึงทางท่ีทรงปฏิบัติมา 

ทรงละทางที่เป็นสุดโต่ง ๒ อย่าง ทรงปฏิบัติทางที่เป็นมัชฌิมา ซึ่งอยู่

ในท่ามกลาง ไม่ข้องแวะด้วยทางสุดโต่งท้ัง ๒ นั้น อันได้แก ่

มรรคมีองค์ ๘ จึงได้ตรัสรู้อริยสัจจ์ทั้ง ๔. ก็ทรงแสดงอริยสัจจ์ทั้ง ๔ 

และทรงแสดงพระญาณทีม่วีนรอบ ๓ มอีาการ ๑๒ ในอริยสจัจ์ทัง้ ๔. 

และเพราะพระญาณท่ีมีวนรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ ในอริยสัจจ์ท้ัง ๔  

นี้ บริสุทธ์ิบริบูรณ์แก่พระองค์ จึงได้ทรงปฏิญญาพระองค์ว่าได้ 

ตรัสรู้แล้วดั่งนี้. ธรรมจักษุ คือดวงตาเห็นธรรมได้เกิดขึ้นแก่ท่าน 

พระโกณฑัญญะว่า

สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นท้ังหมดม ี

ความดับไปเป็นธรรมดา. 

นี้เป็นตัว ปัญญา.

เห็นสังขารเห็นความเกิดดับของสังขาร จึงชื่อว่าเห็นทุกข์

จะเห็นได้ว่าธรรมจักษุท่ีบังเกิดขึ้นแก่ท่านพระโกณฑัญญะนี้  

ไม่เกี่ยวแก่ถ้อยค�าที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงในปฐมเทศนานั้น.  

แต่เมื่อท่านพระโกณฑัญญะ ท่านได้ฟังแล้ว ท่านเข้าใจ ความเข้าใจ

ของท่านนั้น ก็ผุดขึ้นมาแก่ท่านว่า 
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สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นท้ังหมดม ี

ความดับไปเป็นธรรมดา.

คือท่านเห็นเกิดดับของทุก ๆ สิ่งที่เกิดขึ้น ก็และอันทุก ๆ สิ่ง 

ที่เกิดดับนี้เป็นตัวสังขารคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่ง สิ่งท่ีมีท่ีเป็นขึ้น 

ทุกอย่างในโลกนี้เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งทุกอย่างดังที่ได้กล่าวมาแล้ว. 

เพราะฉะนั้น จึงต้องเกิดดับเป็นธรรมดา. เห็นเกิดเห็นดับคู่กันไป 

ในขณะเดียวกัน นี้เป็นตัวธรรมดาหรือเป็นธรรมะของทุก ๆ สิ่ง 

ทุก ๆ อย่างในโลก ที่มีเกิดขึ้นก็ต้องมีดับ. นี้แหละคือตัวสังขาร.  

และเมื่อเห็นสังขารและเห็นเกิดดับของสังขารจึงชื่อว่าเห็นทุกข์  

ซ่ึงเป็นทกุขสจัจะ สภาพทีจ่ริงคอืทกุข์ กค็อืทกุขอริยสจัทีพ่ระพทุธเจ้า

ตรัสแสดงไว้ในปฐมเทศนานั้นเอง.

แต่ว่าความรู้ท่ีผุดขึ้นแก่ท่านนั้น ไม่ได้อิงพยัญชนะถ้อยค�า 

ในปฐมเทศนา แต่ว่าเป็นความรู้ท่ีผุดขึ้นซ่ึงกล่าวได้ว่าเป็นอรรถรส  

หรือเป็นสาระคือแก่นสารของเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้น  

อนัจะเปรียบได้ว่า เทศนาท่ีพระพทุธเจ้าทรงแสดงหรือทีพ่ระสาวกแสดง

กันต่อมาก็ตาม ซ่ึงทุก ๆ คนได้สดับตรับฟัง ได้เล่าเรียนศึกษาได้ 

ท่องบ่นจ�าทรง ก็เหมือนอย่างอาหารท่ีจัดใส่ไว้ในส�ารับ และท่ีทุกคน 

ก็ตักหยิบบริโภคคือน�าเข้าใส่ปาก. อาหารเหล่านี้ก็รวมกันและกลืนลง

ไปสู่ท้อง เมื่อเข้าไปสู่ท้องแล้วก็ต้องย่อยให้โอชะของอาหารนั้นแผ่ไป

เลี้ยงร่างกาย. ถ้าหากว่าไม่ย่อยเอาโอชะของอาหารนั้นไปเลี้ยงร่างกาย 

อาหารที่บริโภคเข้าไปนั้นไม่ย่อยก็กลายเป็นพิษ ท�าให้ปวดท้อง ท�าให้

เป็นโรค. ต่อเมื่อย่อยเอาโอชะไปเลี้ยงร่างกาย และส่วนกากนั้น 
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กเ็ป็นอาหารเก่าถ่ายทิง้ต่อไป ใช้แต่โอชะของอาหารนัน้ไปเลีย้งร่างกาย

เท่านั้นดังนี้ อาหารนั้นจึงจะส�าเร็จประโยชน์ แผ่ไปเลี้ยงร่างกายได้. 

ธรรมะทีฟั่งกฉ็นันัน้ กเ็หมอืนอย่างอาหารท่ียงัใส่อยูใ่นส�ารับ แม้ทีห่ยบิ

ใส่ปากเคีย้วกเ็ป็นสิง่นัน้เป็นสิง่นี.้ แต่ว่าทีจ่ะเป็นธรรมะท่ีเป็นธรรมจักษุ

ดวงตาเห็นธรรมขึ้นนั้น จะต้องใช้ปัญญาย่อย ย่อยให้เหลือแต่โอชะ  

โอชะของถ้อยค�า โอชะของปริยัติ โอชะของแบบแผน ส่วนที่เป็น 

กากที่ไม่ใช่โอชะนั้นก็วางทิ้งไป ให้เหลือแต่โอชะ.

ฉันใดก็ดี เมื่อท่านพระโกณฑัญญะฟังธรรม ท่านก็มิได้จับ 

เอาพยญัชนะถ้อยค�ามไิด้จับเอาปริยติั แต่ว่าย่อยปริยตัคิอืย่อยถ้อยค�า

นัน้ด้วยปัญญาท่ีพจิารณา จนได้โอชะของปฐมเทศนาของพระพทุธเจ้า

ผุดขึ้นแก่ท่าน คือท่านเห็นเกิดดับ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็น

ธรรมดา สิ่งนั้นท้ังหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา เป็นความเห็น 

เกิดดับที่ผุดข้ึนมา. เพราะฉะนั้น ข้อความในธรรมจักษุของท่าน 

พระโกณฑัญญะนั้น จึงคล้าย ๆ กับเป็นคนละเร่ืองกับปฐมเทศนา. 

แต่อนัทีจ่ริงนัน้ไม่ใช่เป็นคนละเร่ือง แต่เป็นตัวโอชะของปฐมเทศนานัน้ 

อันนี้แหละเป็นสิ่งส�าคัญ. ฉะนั้น ที่จะเห็นธรรมะได้นั้นก็อาศัยถ้อยค�า

นัน่แหละ อาศยัปริยติันัน่แหละ แต่ว่าจับเอาโอชะของปริยติัของถ้อยค�า

นั้นได้ เป็นสาระคือตัวแก่นสารจริง ๆ ให้ความรู้ดั่งนี้ผุดขึ้น นั่นแหละ

จึงจะเป็น ธรรมจักษุ คือดวงตาเห็นธรรมเป็น วิชชา.

และเมื่อเป็นวิชชาแล้วก็สิ้นสงสัย ไม่ต้องคิดปรุงแต่งกันอีก 

ต่อไป. แต่ที่ยังต้องปรุงแต่งกันอยู่นั้น ก็เพราะยังมีอวิชชาคือความ 

ไม่รู้ ไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริง. ในข้อนี้เห็นได้ธรรมดาทั่วไป  
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ดังเช่นเมื่อเห็นอะไรทางตา เพราะอวิชชาคือไม่รู้ในรูปท่ีตาเห็นนั้น  

จึงได้ยึดถือและก็ปรุงแต่งรูปนั้น ว่านี่สวยนี่งามนี่ไม่สวยนี่ไม่งาม  

นี้เป็นสังขารคือปรุงแต่งข้ึนมาแล้ว. แต่งให้รูปที่ตาเห็นนั้นว่างามบ้าง 

ไม่งามบ้าง. และเมื่อแต่งให้เห็นว่างามบ้างไม่งามบ้างขึ้นแล้ว กิเลสก็

เกิดขึ้นจับทันที.

เมื่อแต่งให้เห็นว่างาม ราคะ ความติดความยินดี โลภะ  

ความโลภอยากได้ก็บังเกิดขึ้น.

เม่ือเหน็ว่าไม่งาม กไ็ม่สนใจ หรือว่า โทสะ ปฏฆิะ ความหงุดหงิด

กระทบกระท่ังขัดเคืองก็บังเกิดขึ้น ก็เป็นความปรุงแต่งที่เพิ่มเติม 

ขึ้นไปอีก.

เหล่านี้สังขารทั้งนั้น คือใจปรุงขึ้นทั้งนั้น ว่างามก็ใจปรุงขึ้น  

ว่าไม่งามก็ใจปรุงขึ้น ท้ังนี้ก็เพราะว่ายังมีอวิชชาคือไม่รู้ คือไม่รู้ว่า 

นี่คือสังขาร. รูปที่ตาเห็นนี้คือสังขารเป็นสิ่งที่เกิดดับ. เห็นรูปนั้น 

ก็เป็นเกิด แล้วก็รูปนั้นก็ดับทันที คือหมายความว่าการเห็นนั้น 

เป็นปัจจุบันแล้วก็เป็นอดีตไปทันที เมื่อเป็นอดีตก็คือว่าดับไปแล้ว.  

อันที่จริงนั้นเมื่อคนเห็นอะไรทางตา รูปที่ตาเห็นนั้นก็เกิดดับไปทันท ี

ในขณะนัน้ และเห็นรูปอ่ืนขึน้อีกกเ็กดิดบัไปทันทใีนขณะนัน้. แต่คราว

นี้ยังไม่ดับอยู่ในใจ เพราะว่าจิตใจนี้ยังมีอวิชชาคือไม่รู้ว่านี่คือตัวทุกข์ 

เป็นตัวสงัขาร เป็นสิง่ท่ีเกดิดบั. เมือ่เป็นดัง่นีจึ้งยดึถอื ยดึถอืเอารูปนัน้

มาตั้งอยู่ในใจ.
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เพราะฉะนั้น รูปนั้นจึงไม่ดับอยู่ในใจ เป็นที่ต้ังของราคะบ้าง  

ของโทสะบ้าง หรือว่าของโลภะบ้าง โทสะบ้างสืบต่อไป นี้เป็นสังขาร 

ตัวปรุงแต่งทั้งนั้น. คราวนี้เมื่อเห็นรูปอะไรทางตาแล้วรู้ทันทีว่าเกิดดับ 

รูปที่เห็นในบัดนี้เกิดในบัดนี้ก็ดับไปในบัดนี้แล้ว คือผ่านไปแล้วเป็น

อดีตไปแล้ว ถ้าเห็นเกิดดับทันทีดั่งนี้แล้ว จะไม่เกิดความปรุงแต่ง  

คือไม่ยึดเอารูปท่ีดับไปแล้วนั้นมาปรุงแต่งในใจว่างามหรือไม่งาม  

และก็เกิดชอบหรือเกิดชังขึ้นมา ก็เป็นสังขารคือปรุงแต่งสืบต่อไป.  

อวิชชาจึงเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารคือปรุงแต่งขึ้นดั่งนี้. แต่ว่าถ้ารู้แล้ว 

ก็จะหยุดปรุงแต่งทันที ไม่ปรุงแต่ง ปล่อยให้รูปท่ีตาเห็นนั้น รู้ว่าดับ 

ไปแล้ว เสียงท่ีได้ยินก็ดับไปแล้ว จะเป็นเสียงสรรเสริญเสียงนินทา 

ก็ดับไปแล้ว กลิ่นรสโผฏฐัพพะเรื่องราวท่ีบังเกิดขึ้นในใจที่คิดที่นึก  

เกิดก็ดับไปแล้ว คือเป็นอดีตไปแล้วทันทีคู่กันไปกับเกิด เกิดดับ 

เกิดดับไปทันที ดังนี้เรียกว่า ธรรมจักษุ ดวงตาเห็นธรรม. เมื่อเป็น

วชิชาขึน้มาดงันีแ้ล้ว กจ็ะหยดุไม่ปรุงแต่งในสิง่เหล่านี ้ว่าเป็นอย่างนัน้

เป็นอย่างนี้ แล้วก็ชอบแล้วก็ชังกันเป็นต้นต่อไป ซ่ึงเป็นอย่างนั้น 

เป็นอย่างนี ้ชอบหรือชงัเป็นต้นต่อ ๆ ไปนัน้ กเ็ป็นความปรุงความแต่ง

ทั้งสิ้นเป็นสังขารทั้งสิ้น คือใจนี้เองปรุงขึ้นแต่งขึ้น แต่งเอาสิ่งที่ผ่านไป

แล้วว่ายังมีอยู่. อันนี้แหละเป็นสิ่งส�าคัญคือไม่เห็นเกิดดับ.
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ความเห็นเกิดดับเป็นธรรมจักษุ

เพราะฉะนัน้ ความเหน็เกดิดบัทีเ่ป็นธรรมจักษุนีจึ้งเป็นสิง่ส�าคญั

มาก. ฟังธรรมะทุกข้อทุกบทท่ีจะเป็นตัวธรรมจักษุคือดวงตาเห็น 

ธรรมนั้นซ่ึงก็คือเห็นเกิดดับนี้เอง. และเมื่อเห็นเกิดดับ ก็ไม่ใช่ 

หมายความว่า เห็นเกิดดับเฉพาะตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้  

แต่ว่าท�าให้เห็นเกิดดับในธรรมะคือในสิ่งท่ีเป็นปัจจุบัน ในโลกที่เป็น 

ปัจจุบันนีท้กุอย่าง คอืสิง่ทีม่าประสบทางตาเป็นรูปทีต่าเหน็ มาประสบ

ทางหูเป็นเสียงท่ีหูได้ยิน เป็นกลิ่นเป็นรสเป็นโผฏฐัพพะท่ีจมูกที่ลิ้น 

ที่กายได้ทราบ และเป็นธรรมะเรื่องราวต่าง ๆ ที่ใจได้คิดนึกที่รู้เหล่านี้

ทั้งสิ้น ที่ประสบพบผ่านอยู่ทั้งขณะนี้ เมื่อประสบพบผ่านขึ้นเมื่อใด  

ก็เกิดดับไปเมื่อนั้นทันที คู่กันไปเลย ไม่มีเหลืออยู่. นี้เป็นวิชชา.  

เมื่อเป็นวิชชาขึ้นมาดั่งนี้ได้จริง ๆ แล้ว ก็จะหยุดปรุงหยุดแต่ง  

หยดุยดึ ไม่ยดึให้เป็นสงัโยชน์คอืข้อท่ีผกูพนัจิตใจอยู.่ จิตใจไม่ผกูพนั

อยู่กับสิ่งเหล่านั้น สิ่งเหล่านั้นก็ไม่ผูกพันจิตใจอยู่ และไม่ปรุงแต่ง 

ว่าสิ่งเหล่านั้นงามหรือไม่งามดีหรือไม่ดี ชอบใจหรือไม่ชอบใจ กิเลสที่

เป็นกองราคะโทสะโมหะ ก็ไม่บังเกิดขึ้น ซ่ึงล้วนเป็นสังขารคือสิ่ง 

ปรุงแต่งทั้งสิ้น.
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ดับอวิชชา ดับสังขาร ด้วยวิชชา

เพราะฉะนั้น ธรรมจักษุท่ีเป็นตัวเห็นทุกข์นั้น จึงต้องเห็น 

เกิดดับ และเมื่อเห็นเกิดดับก็ชื่อว่าเห็นทุกข์. ฉะนั้น จะเห็นทุกข์ได้ 

ก็ต้องเห็นสังขาร คือเห็นว่าเป็นสังขาร สิ่งผสมปรุงแต่ง และเมื่อเห็น

สังขารก็จะเห็นเกิดดับของสังขาร. เมื่อเป็นดั่งนี้รวมกันเข้าก็ชื่อว่า 

เห็นทกุข์. ต้องอาศยัวชิชาจึงจะเหน็ทกุข์ เห็นสงัขาร เหน็เกดิดบั. และ

เมื่อเห็นเป็นวิชชาขึ้นดังนี้ก็หยุดปรุงหยุดแต่ง หยุดกิเลสได้ในสิ่ง 

ทั้งปวงเหล่านี้ในโลก. แต่ที่ทุกคนยังต้องยึด ยังต้องปรุง ยังต้องแต่ง 

เป็นตัวสังขารอยู่นี้ก็เพราะอวิชชาคือไม่รู้ คือไม่เห็นเกิดดับของสิ่ง 

ทั้งหลายในโลก ในขณะที่ประสบพบผ่านทางตาทางหูเป็นต้น จึงต้อง

ยดึต้องปรุงต้องแต่งกใ็จนีเ้อง. นีเ้ป็นสงัขารคอืการผสมปรุงแต่งเท่านัน้

ที่บังเกิดขึ้นในจิตใจ. อวิชชาจึงท�าให้เกิดสังขารขึ้น ดังนี้.

และก็กล่าวได้ว่าก็เพราะอวิชชานี้เองก็จะท�าให้เกิดวิชชาขึ้น  

คือท�าให้เกิดปรุงแต่งเพื่อที่จะรู้จะเห็นขึ้นดังที่เมื่อได้ฟังธรรมะที่

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้เช่นดังที่น�ามาแสดงนี้ก็ตั้งใจที่ปฏิบัติใน

ศีลในสมาธิในปัญญา หรือในมรรคมีองค์ ๘ ขึ้นมา. และเมื่อปฏิบัติ

ได้ ดังนี้ ก็จะได้วิชชาคือความรู้ ตรงกันข้ามกับอวิชชา คืออวิชชา 

ก็จะดับไป วิชชาก็จะบังเกิดขึ้น ก็จะท�าให้หยุดปรุง หยุดแต่งในท่ี 

สุดได้.
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เพราะฉะนั้น ก็กล่าวได้อีกว่า ก็เพราะอวิชชานี้เองเป็นปัจจัย 

ให้เกิดปรุงแต่งเพื่อท่ีจะรู้เป็นวิชชาขึ้นมา. และเมื่อเป็นวิชชาขึ้นมา  

อวิชชาดับ ก็หยุดปรุงหยุดแต่งเพราะว่ารู้แล้วก็ไม่ต้องปรุงแต่งกัน  

ดงัท่ีได้กล่าวมาแล้ว. เมือ่เหน็เกดิเหน็ดบัทกุ ๆ อย่างท่ีประสบพบผ่าน

ทางตาทางหูเกิดดับอยู่ในปัจจุบัน ทุกอย่างไม่มีอะไรเหลืออยู่ ก็ไม่มี

อะไรทีจ่ะไปยดึถอื เพราะว่าดบัไปแล้วจึงไม่ต้องคดิปรุงคดิแต่งว่างาม

หรือไม่งาม ดีหรือไม่ดี แล้วก็เกิดยินดีหรือเกิดความยินร้าย ก็เป็น

อันว่าหมดเรื่องกันไป. เพราะฉะนั้น อวิชชาจึงเป็นเหตุให้เกิดสังขาร 

คือความปรุงแต่ง. และเมื่อเป็นวิชชาข้ึนมาก็หยุดสังขารคือความ 

ปรุงแต่งได้.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๑๓ เมษายน ๒๕๒๘
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บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. 

ในเบ้ืองต้นกข็อให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมสัการพระผูม้พีระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้ง 

พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล 

ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ได้แสดงอธิบายข้อสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ตามพระเถรา- 

ธิบายของท่านพระสารีบุตรมาโดยล�าดับ. พระเถราธิบายของท่านนั้น

ก็ได้แสดงข้อสัมมาทิฏฐิ จับตั้งแต่เบ้ืองต้นและเลื่อนขึ้นสู ่ธรรมะ 

ที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น อันเรียกว่าปฏิจจสมุปบาท นับแต่ชรามรณะ  

มีเพราะชาติสืบไปจนถึงอวิชชาอาสวะแต่ละข้อก็แจกออกเป็น ๔  

ตามหลักอริยสัจจ์ทั้ง ๔. และในการอธิบาย ก็ได้อธิบายในข้อที่ ๑  

ของแต่ละหมวด. เมื่อจบแล้วก็ได้จับอธิบายในข้อที่ ๒ ของแต ่

ละหมวด คอืเป็นปัจจัยให้บงัเกดิกนัขึน้ได้อย่างไร จับแต่เพราะอาสวะ

บังเกิดขึ้นอวิชชาจึงเกิดอย่างไร เพราะอวิชชาบังเกิดขึ้นอาสวะจึงเกิด
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อย่างไร. อันนับว่าเป็นการแสดงอริยสัจจ์สายสมุทัยท่ีสุดยอด.  

จับอาสวะและอวชิชาหรืออวชิชาและอาสวะเป็นสดุยอดของสายสมทุยั

เหตุให้เกิดทุกข์ และก็แสดงถอยลงมาว่าเพราะอวิชชาเกิดสังขาร 

เกิดขึ้นอย่างไร. จึงมาถึงในข้อว่า เพราะสังขารเกิดวิญญาณจึงเกิด.

ธาตุ ๕ ผสมปรุงแต่งขึ้นเป็นสังขาร

สังขาร นั้นก็ได้แสดงอธิบายแล้ว กล่าวรวม ๆ ก็ได้แก่สิ่งที ่

ผสมปรุงแต่งหรือการผสมปรุงแต่ง ซึ่งตามพระเถราธิบายก็ได้ยกเอา

กายสังขาร  เคร่ืองปรุงแต่งกาย อันได้แก่ลมหายใจเข้า 

ลมหายใจออก

วจีสังขาร เคร่ืองปรุงแต่งวาจา ก็ได้แก่วิตกวิจาร ความตรึก

ความตรอง

จิตตสังขาร เครื่องปรุงจิต ก็ได้แก่สัญญาเวทนา.

อาศัยสังขารทั้ง ๓ นี้ จึงมีการท�าบุญท�าบาป มีการปฏิบัติสมาธิ

จนถึงอัปปนาสมาธิได้.

ท�าบุญเรียกว่า ปุญญาภิสังขาร ปรุงแต่งบุญ.

ท�าบาปก็เรียกว่า อปุญญาภิสังขาร ปรุงแต่งบาปที่ไม่ใช่บุญ.

ท�าสมาธิจนถงึอัปปนาสมาธิกเ็รียกว่า อเนญชาภสิงัขาร ปรุงแต่ง

ธรรมะที่ไม่หวั่นไหว.
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และก็ได้แสดงแล้วว่า กายและใจนี้ของทุกคนซ่ึงรวมเรียกว่า

อัตภาพนี้เป็นสังขาร คือสิ่งผสมปรุงแต่ง ต้องมีการปรุงแต่งอยู่ตลอด

เวลาหยุดไม่ได้ ชีวิตจึงด�ารงอยู่. และการท่ีจะเข้าใจในข้อว่าเพราะ 

สังขารเกิดขึ้นวิญญาณจึงเกิด หรือเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณ 

จึงเกิดข้ึน ดังท่ีได้แสดงถึงชาติก�าเนิดของสัตว์ บุคคลซ่ึงมีพระพุทธ-

ภาษิตแสดงเอาไว้ว่า บุรุษบุคคลนี้มีธาตุ ๖ คือ ปฐวีธาตุ ธาตุดิน  

อาโปธาตุ ธาตุน�้า เตโชธาตุ ธาตุไฟ วาโยธาตุ ธาตุลม อากาสธาตุ  

ธาตุอากาศ และวิญญาณธาตุ ธาตุวิญญาณ ซึ่งแปลกันว่า ธาตุรู้.

ธาตุ ๕ ข้างต้น คือธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม ธาตุอากาศ 

คือช่องว่าง เป็นรูปธาตุ ธาตุที่เป็นส่วนรูป ไม่มีความรู้อยู่ในตัว หรือ

เรียกว่าเป็นส่วนที่เป็นวัตถุ.

วิญญาณธาตุเข้ามาประกอบกับธาตุ ๕  
เป็นสัตว์บุคคล

เมื่อธาตุท้ัง ๕ นี้มาเป็นสังขารคือผสมปรุงแต่งกันขึ้น. ดังท่ีมี

พระบาลีแสดงไว้ถึงความเกิดขึ้นของบุคคลในครรภ์ของมารดาว่าเร่ิม

ตัง้ต้นแต่เป็นกลละ ซ่ึงเปรียบเหมอืนเป็นหยดน�า้ทีล่ะเอยีดทีส่ดุตดิอยู่

ที่ปลายขนทราย. ซ่ึงในกลละนี้ก็กล่าวได้ว่า ธาตุดินธาตุน�้าธาตุไฟ 

ธาตุลมธาตุอากาศได้รวมกันอยู่วิญญาณจึงลงปฏิสนธิ อันเรียกว่า 

ปฏิสนธิวิญญาณ ก็คือธาตุรู้.



375คร้ังที่ ๓๔ ปฏิจจสมุปบาท ข้อสังขาร วิญญาณ

วิญญาณธาตุ ธาตุรู้ เข้ามาประกอบ เริ่มเป็นสัตว์บุคคล เพราะ

ว่าจะเป็นบุคคลชายหญิง ก็ต้องประกอบด้วยธาตุทั้ง ๖ คือต้องมี

วิญญาณธาตุ ธาตุรู้เข้ามาประกอบด้วย. และวิญญาณธาตุ ธาตุรู้  

นี้ก็เข้าสู่ปฏิสนธิในครรภ์มารดา ในเมื่อธาตุทั้ง ๕ ประกอบกันพร้อม

เป็นสังขาร คือผสมปรุงแต่ง วิญญาณจึงเข้าปฏิสนธิ ซ่ึงมีพระบาลี 

เรียกว่า คันธัพพะ๑ คนธรรพ์ หมายถึงสัตว์ที่จะบังเกิดก็เข้าสู่ครรภ์  

ก็คือปฏิสนธิวิญญาณนั้นเอง.

๑. “คนฺธพฺพ” ศัพท์ในอภิธานัปปทีปิกาสูจิ ให้ค�าแปลโดยพยัญชนะไว้ว่า บริโภคกลิ่น  
 อ่อนไหว ในสวรรค์ ด้วยอ�านาจการขบัการฟ้อนเป็นต้น เมือ่เป็นไปในอรรถ 
 แปลไว้ว่า ๑. คายน (ความขับร้อง) ๒. คายก (คนขับร้อง) ๓. อสฺส (ม้า)  
 ๔. เทวตนตฺร (เทพคนธรรพ์) ๕. ตตฺรูปคสตฺต (สตัว์ท่ีจะเกดิในท้องมารดา) 

ส�าหรับในอรรถว่า ตตฺรูปคสตฺต สัตว์ที่จะเกิดในท้องมารดานั้น เป็นภาษาพื้นเมืองที่
เข้าใจกนัอยูแ่ล้วโดยท่ัวไป มหีลกัฐานปรากฏในอสัสลายนสตูร พระพุทธเจ้าตรัสกบัอสัสลายน 
มาณพ ยกเรื่องอสิตเทวลฤษีว่า  เคยมีพราหมณ์ฤษี ๗ คน ผู้มีความเห็นผิดในเรื่องวรรณะ
พราหมณ์ว่า ประเสริฐสุด ต่อมาอสิตเทวลฤษีได้เดินทางไปแก้ทิฏฐิพราหมณ์ฤษีทั้ง ๗ คน 
ได้ถามคันธัพพปัญหาว่า ท่านรู้หรือไม่ว่าการก้าวลงแห่งสัตว์ในครรภ์ (การตั้งครรภ์) เป็น
อย่างไร พราหมณ์ฤษีตอบว่า ข้าพเจ้าทราบคือ ๑. มารดาบิดาอยู่ร่วมกัน ๒. มารดามีระดู 
(อรรถกถาธิบายว่า มารดาอยู่ในสมัยที่จะตั้งครรภ์ได้) ๓. คนธรรพ์ปรากฏ (สัตว์ผู้จะเกิดใน
ครรภ์ปรากฏ) อสิตเทวลฤษีจึงถามว่า ท่านรู้หรือไม่ว่า “คนธรรพ์” นั้นเป็นกษัตริย์ หรือ
พราหมณ์ หรือแพศย์ หรือศูทร พราหมณ์ฤษีตอบว่า ไม่รู้.... เรื่องอสิตเทวลฤษีนี้ พระองค์
ตรัสเป็นเรือ่งภตูปุพพ� คอืมแีล้วในปางก่อน ค�าตอบของพราหมณ์ฤษีตอนนีต้รงกบัพระพทุธ-
ภาษิตในมหาตัณหาสังขยสูตรซึ่งตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายถึงเหตุ ๓ อย่างประชุมกันเป็นเหตุให้
มีการตั้งครรภ์

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)” “วญิญาณภายหลงัตายและก่อนทีจ่ะเกดิ
อีก” ในบางเล่มให้ที่มาประกอบไว้ว่า ตสฺยาสีทฺทุหิตา คนฺธรฺวคฺฤหิตา.
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เกิดวิถีวิญญาณหรือวิญญาณ ๖ เพราะสังขาร

เพราะฉะนัน้ เพราะสงัขารคอืส่วนผสมปรุงแต่งนีเ้กดิ วญิญาณ

จึงเกิดมาตั้งแต่เบ้ืองต้นดังนี้. และแม้เมื่อก่อเกิดเป็นบุคคลชายหญิง 

มีธาตุ ๖ ดังกล่าวสมบูรณ์ โดยล�าดับ ตั้งแต่ในครรภ์ของมารดาจนถึง

เมื่อคลอดออกมาแล้ว กายใจอันนี้ก็ต้องผสมปรุงแต่งกันอยู่เป็น 

กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร วิญญาณจึงบังเกิดขึ้น. วิญญาณ 

ที่บังเกิดขึ้นถัดมาจากปฏิสนธิวิญญาณก็เป็นวิถีวิญญาณ ก็คือ 

วิญญาณ ๖.

รู้ทางตาคือเห็นรูปเรียกว่า จักขุวิญญาณ.

รู้ทางหูคือได้ยินเสียงก็เรียกว่า โสตวิญญาณ.

รู้ทางจมกูทางลิน้ทางกายกเ็รียกว่า ฆานวญิญาณ ชวิหาวิญญาณ 

กายวิญญาณ.

รู้ทางมโนคือใจซ่ึงเร่ืองราวทั้งหลายท่ีใจคิดใจรู้ก็เรียกว่า มโน-

วิญญาณ.

เกิดกายสังขาร เกิดวิญญาณ

แม้วิถีวิญญาณดังกล่าวนี้จะบังเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยกายสังขาร  

วจีสงัขาร มโนสงัขาร ปรุงแต่งกนัอยู ่วญิญาณจึงเกดิได้ ดงัจะพงึเหน็

ได้ว่า กายสังขาร เคร่ืองปรุงกาย ได้แก่ ลมหายใจเข้าออก ซ่ึงต้อง

หายใจเข้าออกกันอยู่ตลอดเวลาหยุดไม่ได้.
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ดับกายสังขาร ดับวิญญาณ

เมือ่เป็นดัง่นี ้วญิญาณจงึเกดิขึน้ได้ตามวถิคีอืทางตาทางหูเป็นต้น

ดังที่กล่าวมาแล้ว ถ้าหากว่าดับลมหายใจเข้าออก กายนี้แตกสลาย

วิญญาณก็ดับ. ชีวิตนี้ย่อมมีความตายเป็นที่สุดเหมือนกันหมด  

ก็คือว่าจะต้องถึงเวลาหนึ่งซ่ึงจะต้องหยุดหายใจ ที่เรียกว่าตายหรือ 

สิ้นชีวิต. ก็แปลว่าดับกายสังขาร ดับลมหายใจเข้าออก วิญญาณ 

ก็ดับไม่เกิด ดังที่ได้มีพระพุทธภาษิตแสดงเอาไว้ว่า

อจิรํ วตยํ กาโย ปวึ อธิเสสฺสติ ไม่นานหนอกายนี้จักนอน

ทับแผ่นดิน

ฉุฑฺโฑ อเปตวิญฺญาโณ มีวิญญาณไปปราศแล้วคือปราศจาก

วิญญาณต้องถูกทอดทิ้ง

นิรตฺถํว กลิงฺครํ เหมือนอย่างท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีประโยชน์.

เกิดวจีสังขาร เกิดวิญญาณ

และแม้วจีสังขาร เครื่องปรุงแต่งกาย วิตกวิจารไม่เกิดขึ้น คือ

เมื่อไม่คิดไม่นึก ไม่ตรึกไม่ตรองถึงเร่ืองอะไร วิญญาณก็ไม่เกิดขึ้น 

ในเรื่องอันนั้น ต่อเมื่อตรึกตรองคิดนึกถึงเรื่องอันใด วิญญาณจึงเกิด

ขึ้นในเร่ืองอันนั้น. เพราะฉะนั้น เมื่อความตรึกความตรองความคิด

ความนึกดับ วิญญาณก็ดับ. เมื่อความตรึกความตรองคิดนึก 

บังเกิดขึ้น วิญญาณก็เกิดขึ้นในเรื่องที่ตรึกตรองคิดนึกนั้น.
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เกิดจิตตสังขาร เกิดวิญญาณ

แม้จิตตสังขารคือสัญญาเวทนาก็เช่นเดียวกัน. เมื่อมีสัญญา

เวทนา จิตจึงจะคิดนึกตรึกตรอง วิญญาณจึงเกิดขึ้นในเร่ืองที่จิตคิด

นึกตรึกตรองนั้น เพราะว่าจิตจะคิดนึกตรึกตรองได้ ก็เพราะมีเวทนา

มีความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข มีสัญญาจ�าได ้

หมายรู้อยู่ในเร่ืองอันนั้น จิตจึงคิดถึงเร่ืองอันนั้นได้. ถ้าไม่มีเวทนา  

ยกตัวอย่างเช่นฉีดยาชาท่ีร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่ง หมดความรู้สึก

เป็นสุขเป็นทุกข์ที่ร่างกายส่วนนั้น แม้จะเอามีดมาผ่าตัดอย่างหมอ 

ผ่าตัดคนไข้ ความรู้สึกเจ็บก็ไม่มี. เมื่อความรู้สึกเจ็บไม่มี ก็ไม่ท�าให้

เกิดความคิดถึงส่วนนั้น วิญญาณก็ไม่เกิดขึ้นในส่วนนั้น. ต่อเมื่อ 

มีความรู้สึกเจ็บขึ้นในส่วนนั้น วิญญาณจึงจะเกิดขึ้นในส่วนนั้น คือ 

เป็นความรู้. รู้ทางกายท่ีเรียกว่ากายวญิญาณ. แต่เมือ่กายส่วนนัน้ไม่มี

ความรู้สึกเจ็บ กายวิญญาณก็ไม่เกิดขึ้นในส่วนนั้น.

มาถึงสัญญาความจ�าก็เช่นเดียวกัน. จิตจะคิดจะนึกถึงเร่ือง 

อันใดก็เพราะจ�าเรื่องอันนั้นได้. ถ้าลืมเสียแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะคิด 

นึกได้. จะคิดนึกได้ก็คิดนึกได้ในเรื่องที่จ�าได้เท่านั้น. ถ้าจ�าไม่ได้หรือ

ไม่จ�าก็คิดนึกไม่ได้ วิญญาณก็บังเกิดขึ้นในเรื่องนั้นไม่ได้.

เพราะฉะนั้น เมื่อมีสัญญามีเวทนา จิตคิดถึงเรื่องอันใด อาศัย

สัญญาเวทนา ก็เกิดวิญญาณขึ้นในเร่ืองนั้นตามวิถี. ถ้าดับสัญญา 

เวทนาเสีย วิญญาณก็ดับ. ยกตัวอย่างง่าย ๆ ดังเช่น โสตวิญญาณ 

วิญญาณทางหูคือได้ยินเสียง. ในขณะนี้ก�าลังแสดงธรรมบรรยายเป็น
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เสียง เป็นเสียงที่ไปกระทบโสตประสาทคือกระทบหู จิตต้ังใจฟัง  

ก็หมายความว่ามีสัญญามีเวทนาอยู่ในเสียงท่ีไปกระทบโสตประสาท. 

โสตวิญญาณ ความรู้เสียงทางหูจึงบังเกิดขึ้นคือได้ยิน ได้ยินถ้อยค�า 

ที่ได้แสดงนี้. แต่ถ้าจิตไม่ต้ังอยู่ในเสียงท่ีแสดงนี้ ส่งจิตไปคิดถึง 

เร่ืองอื่น ก็ไปมีสัญญาเวทนาในเร่ืองอื่นที่ส่งจิตไปนั่น วิญญาณก็ไป

บังเกิดข้ึนในเร่ืองอื่นนั้น. แต่ว่าวิญญาณไม่บังเกิดขึ้นในเสียงที่ก�าลัง

แสดงอยูน่ี.้ แปลว่าหูดบั แม้ว่าเสยีงท่ีแสดงนีจ้ะไปกระทบโสตประสาท

อยู่เป็นปกตินั่นแหละ. โสตประสาทก็ดีอยู ่ แต่ว่าจิตไม่ตั้งใจฟัง  

จิตไปคิดถึงเรื่องอื่น หูก็ดับจากเสียงที่ก�าลังแสดงนี้ ไม่ได้ยิน ไม่เกิด

โสตวญิญาณในเสยีง แต่ว่าไปเกดิมโนวญิญาณในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส่งจิต

ไปคิดถึงนั้น โสตวิญญาณทางหูนี้ก็ดับไปเกิดมโนวิญญาณในเร่ืองที่

คิดไป.

เพราะฉะนั้น จึงต้องอาศัยสังขาร. เมื่อมีสังขารจึงมีวิญญาณ 

ดังกล่าวนี้ ต้ังแต่ถือก�าเนิดเกิดก่อขึ้นในครรภ์ของมารดาดังกล่าว  

คอืตัง้แต่ปฏสินธวิญิญาณ และมาถงึวถิวีญิญาณคอืวญิญาณทีบ่งัเกดิ

ขึ้นทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางมนะคือใจ ก็เช่น

เดียวกัน ต้องอาศัยสังขาร กายสังขารวจีสังขารมโนสังขารจิตตสังขาร 

ดังกล่าวนี้ เป็นปัจจัยจึงได้เกิดวิญญาณขึ้น เป็นวิถีวิญญาณทางตา 

ทางหูเป็นต้นตามประเภท. เพราะฉะนั้น เพราะสังขารบังเกิดขึ้น 

วิญญาณจึงเกิด.



ข้อท่ีท่านพระสารีบุตรได้แสดงมาโดยล�าดบัเป็นธรรมะทีเ่ป็นเหตุ

เป็นผลสบืต่อกนั. เมือ่ได้ต้ังใจฟังและตัง้ใจทีจ่ะท�าความเข้าใจ ย่อมจะ

ได้ความเข้าใจในธรรมะ ที่เป็นสัจจะคือความจริงตามเหตุและผล  

จะท�าให้จับเหตุจับผล ตั้งต้นแต่จับทุกข์จับสมุทัยคือเหตุเกิดทุกข์ 

และท�าให้จับเงื่อนต้นเงื่อนปลายได้ เพราะทุก ๆ ข้อที่เป็นเหตุเป็นผล

สืบต่อกันนั้น ต่างเป็นเงื่อนต้นเงื่อนปลายของกันและกันไปทุก ๆ ข้อ. 

และเมือ่จบัได้ถกูต้อง กย่็อมจะมคีวามเข้าใจถงึเหตุและผลอนัถกูต้อง. 

การพิจารณาตามทางที่ท่านแสดงดังนี้ย่อมเป็นทางเจริญปัญญาและ

โดยเฉพาะเรียกว่าเป็นทางวิปัสสนาทางทีใ่ห้เกดิปัญญาทีรู้่แจ้งเหน็จริง 

อนัจะท�าให้จับสจัจะความจริงทีเ่ป็นตวัเป็นเหตุและเป็นผลได้. แม้การ

ทีป่ฏบิติัท�าสตหิรือว่าต้ังสติในกายเวทนาจิตธรรม อนัเป็นตวัสตปัิฏฐาน

ทกุข้อ กเ็ป็นการพจิารณาจบัเหตจัุบผลแต่ละข้อเช่นเดยีวกนั ท�าให้ได้

สมาธิและท�าให้ได้ปัญญาเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสไปได้โดยล�าดับ.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๒๗ เมษายน ๒๕๒๘
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บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. 

ในเบ้ืองต้นกข็อให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมสัการพระผูม้พีระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้ง 

พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล 

ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ได้แสดงพระเถราธิบายข้อสมัมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบมาโดยล�าดบั 

จนถึงได้แสดงอธิบายในข้อท่ีแสดงถึงเหตุปัจจัย เมื่ออวิชชาเกิด 

อาสวะเกิด เมื่ออาสวะเกิดอวิชชาเกิด เมื่ออวิชชาเกิดสังขารเกิด  

เมื่อสังขารเกิดวิญญาณเกิด.

และในวันนี้จะได้แสดงอธิบายต่อไป. เมื่อวิญญาณเกิดนามรูป

ก็เกิด.
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พระพุทธาธิบายเร่ืองวิญญาณและนามรูป

ในข้อวิญญาณนี้ที่ได้แสดงอธิบายมาแล้ว. ในพระเถราธิบาย 
ก็ยกเอาวิญญาณ ๖. ซึ่งเป็นวิถีวิญญาณคือวิญญาณในวิถี คือในทาง
ของอายตนะภายในภายนอกท้ัง ๖ ส่วนในพระสูตรบางพระสูตร  
โดยเฉพาะมหานทิานสตูร พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงถงึปฏสินธิวญิญาณ
รวมเข้าด้วย และกไ็ด้มพีระพทุธาธิบายในพระสตูรนัน้ว่า เมือ่วญิญาณ
เกิด นามรูปก็เกิดอย่างไร โดยท่ีได้ตรัสแสดงแก่ภิกษุทั้งหลาย  
โดยทรงต้ังเป็นพระพุทธปุจฉา คือเป็นค�าถามภิกษุท้ังหลายว่า  
เมื่อวิญญาณไม่หยั่งลงคือไม่เป็นไป ไม่ปฏิสนธิในครรภ์ของมารดา 
นามรูปจะก่อตัวขึ้นในครรภ์ของมารดาได้หรือไม่. ภิกษุทั้งหลาย 
ก็ได้กราบทูลว่าไม่ได้ และก็ได้มีอธิบายในค�าท่ีว่าจะก่อตัวขึ้นได ้
หรือไม่ ก็หมายถึงว่าจะก่อตัวขึ้นโดยเป็นกลละเป็นต้นนั้นเอง.  
เมื่อรวมพระพุทธปุจฉาและค�ากราบทูลตอบของภิกษุท้ังหลายเข้า 
ด้วยกัน ก็รวมความเข้าว่า

ในการถอืก�าเนดิเกดิก่อของเดก็ชายหญงิตัง้ต้นขึน้ในครรภ์ของ
มารดานัน้ ถ้าหากว่าวญิญาณไม่ก้าวลงคอืไม่เป็นไปดงัทีเ่รียกว่าไม่ถอื
ปฏิสนธิ หรือปฏิสนธิวิญญาณไม่เข้ามา นามรูปก็จะก่อตัวขึ้นโดยเป็น
รูปตั้งต้นแต่กลละ และเป็นนามตั้งต้นแต่วิญญาณประกอบกันเป็น 
ธาตุ ๖ หาได้ไม่.

ได้มีพระพุทธปุจฉาต่อไปอีกว่า เมื่อวิญญาณหยั่งลงดังท่ีเรียก
ว่าถือปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาแล้ว หากว่าดับไปเคลื่อนไป นามรูป
จักบังเกิดเจริญขึ้นต่อไปได้หรือไม่. ภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าไม่ได้. 

รวมพระพุทธปุจฉาและค�ากราบทูลตอบเข้าก็ได้ความว่า 
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แม้วิญญาณจะปฏิสนธิในครรภ์ของมารดา เร่ิมก่อตัวเป็นนาม

รูปขึ้นแล้ว แต่ถ้าหากว่าวิญญาณที่เข้าถือปฏิสนธินั้น จุติคือเคลื่อน 

ออกไป ดับไป นามรูปแม้จะก่อตัวขึ้น ก็จะไม่บังเกิดเจริญเติบโตขึ้น

ต่อไป.

ได้มพีระพทุธปจุฉาต่อไปอกีว่า แม้เมือ่เดก็คลอดออกจากครรภ์

ของมารดาแล้ว เป็นเด็กหญิงเป็นเด็กชายท่ีเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นแล้ว 

หากวิญญาณดับไปขาดไป นามรูปจักด�ารงต่อไปได้หรือไม่. ภิกษุ 

ทั้งหลายก็กราบทูลว่า นามรูปก็จักด�ารงต่อไปไม่ได้ ก็จะต้องดับ 

ต้องแตกสลาย. รวมความเข้าแล้วก็ได้ว่า 

แม้เมื่อคลอดออกมาเป็นเด็กชายหญิง แม้เติบโตเป็นหนุ่ม 

เป็นสาว หากวิญญาณขาดไปดับไปเสียเมื่อใด นามรูปก็แตกสลาย 

เมื่อนั้น. หากวิญญาณยังอยู่ นามรูปก็ด�ารงอยู่.

ก็ได้มีพระพุทธาธิบายโดยตรงตั้งเป็นพุทธปุจฉาขึ้นเพียงเท่านี้. 

แม้เพยีงเท่านีก้ย่็อมท�าให้เข้าใจต่อไปได้ทัง้หมดว่า แม้เมือ่เดก็ชายหญิง

ทีเ่ป็นหนุม่เป็นสาวเติบโตขึน้เป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่ เมือ่วญิญาณยงัเป็น

ไปอยู่. นามรูปนี้ก็เป็นไปอยู่ เมื่อวิญญาณนี้ดับหรือเคลื่อนไปที่เรียก

ว่าจุติ นามรปูนีก้จั็กขาดจกัดบั กเ็ป็นไปตามพระพทุธภาษิตทีไ่ด้ยกขึน้

แล้วว่า

กายนี้ไม่นานหนอจักนอนทับแผ่นดิน มีวิญญาณไปปราศ คือ

ปราศจาก

วิญญาณ ถกูทอดทิง้เหมอืนอย่างท่อนฟืนท่อนไม้ไม่มปีระโยชน์.
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นามรูปเกิดเพราะปฏิสนธิวิญญาณ

เพราะฉะนั้น วิญญาณ ตามพระพุทธาธิบายนี้ จึงเป็นวิญญาณ

ที่มักจะเรียกกันว่า ปฏิสนธิวิญญาณ. แต่ว่ามักจะเรียกว่าปฏิสนธิ

วิญญาณก็จ�าเพาะเมื่อแรกปฏิสนธิ. ต่อจากปฏิสนธิคือทีแรกนั้นแล้ว 

วิญญาณนัน้กย็งัด�ารงอยู.่ และท่านยงัมคี�าเรียกอกีค�าหนึง่ว่า ภวังคจิต. 

พระอาจารย์ผู้แสดงอธิบายพระสูตรท่านใช้ค�าเรียกอย่างนั้น และก็ได้

อธิบายถึงนามรูป เช่นอธิบายรูปเป็นกัมมชรูป รูปที่เกิดจากกรรม 

เป็นต้น ตามนัยในอภิธรรม.

เมือ่รวมความเข้าแล้วกค็อืว่า นามรูปนีท่ี้ยงัด�ารงชวีติอยู ่จะต้อง

มีวิญญาณหรือมีจิตหรือมีวิญญาณธาตุ คือธาตุรู้ตั้งอยู่ เมื่อวิญญาณ

ธาตุหรือจิตหรือวิญญาณดังกล่าวจุติคือว่าเคลื่อนไปดับไป นามรูปนี ้

ก็แตกสลาย. เพราะฉะนั้น เมื่อวิญญาณเกิดขึ้นนามรูปจึงเกิดหรือ 

เพราะวญิญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงบงัเกดิขึน้ ดงันีต้ามพระพทุธาธิบาย.

นามรูปเกิดเพราะวิถีวิญญาณ

อนึ่ง อธิบายได้โดยทาง วิถีวิญญาณ คือวิญญาณที่บังเกิดขึ้น

ตามวถิ ีคอืตามทางของอายตนะภายในภายนอกทัง้ ๖ ทีม่าประจวบกนั 

เป็น

จักขุวิญญาณ รู้รูปทางจักษุก็คือเห็นรูป

โสตวิญญาณ รู้เสียงทางหูก็คือได้ยินเสียง
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ฆานวิญญาณ รู้กลิ่นทางจมูกคือทราบกลิ่น

ชิวหาวิญญาณ รู้รสทางลิ้นคือทราบรส

กายวิญญาณ รู้โผฏฐัพพะสิ่งที่กายถูกต้องทางกายคือทราบสิ่ง

ถูกต้อง และ

มโนวิญญาณ คือรู้เรื่องราวทางมโนคือใจ.

ก็ต้องมีวิญญาณนี้บังเกิดขึ้นก่อน นามรูปจึงบังเกิดขึ้น อัน

หมายความว่า ส่วนท่ีเป็นรูปก็ปฏิบัติหน้าที่ของรูป ส่วนที่เป็นนาม 

คือเวทนา สัญญา สังขาร ก็บังเกิดขึ้นสืบต่อจากวิญญาณ เป็นไปตาม 

พระเถราธิบายนั้น. เพราะฉะนั้น จึงต้องมีวิญญาณบังเกิดขึ้นก่อน 

นามรูปจึงบังเกิดขึ้น.

ในข้อนี้ก็พึงท�าความเข้าใจง่าย ๆ ว่า ในเบื้องต้นนั้นทุกคน 

จะต้องเกดิวญิญาณข้ึนก่อนตามวิถ ีเช่นจะต้องเหน็รูป ต้องได้ยนิเสยีง 

ต้องได้ทราบกลิ่น ทราบรส ทราบโผฏฐัพพะ และได้คิดได้รู้เร่ือง 

ทางมโนคอืใจ. และเมือ่เป็นดัง่นี ้นามคอืเวทนาสญัญาสงัขารทัง้หลาย

จึงบังเกิดสืบต่อกันไป และรูปจึงปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามนามเวทนา

สัญญาสังขารนั้นสืบต่อไป. ถ้าหากว่าไม่มีวิญญาณคือไม่เห็นรูป  

ไม่ได้ยินเสียงเป็นต้น นามรูปก็ไม่ปฏิบัติหน้าที่คือไม่บังเกิดเป็นนาม

รูปขึ้น.
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ปิยรูป สาตรูป

และข้อที่พึงหยิบยกขึ้นมาพิจารณาให้เห็นชัดขึ้นไปอีกก็คือ  

ตัว จิต กับ อารมณ์. จิตที่คิดไปในอารมณ์ต่าง ๆ ด�าริไปในอารมณ์

ต่าง ๆ ครุ่นคิดไปในอารมณ์ต่าง ๆ ก็ต้องอาศัยวิญญาณบังเกิด 

ขึ้นก่อน. และการที่จะท�าความเข้าใจในข้อนี้ก็จะต้องท�าความเข้าใจ 

ในข้อ นามรูป อีกสักหน่อยหนึ่ง.

ค�าว่า นาม นั้นเข้าใจกันง่าย ๆ ก็คือ มิใช่รูป สักแต่ว่าเป็น 

ชือ่เรียกขึน้ในสิง่ทีไ่ม่มรูีปคอืมแีต่นามไม่มรูีป. ส่วนทีเ่ป็น รูป นัน้กค็อื 

ที่เป็นวัตถุอันเป็นรูปอย่างหยาบ และ ที่เป็นตัวที่ตั้งของจิต แม้ไม่ใช่

รูป. ที่ก�าหนดของจิตแม้ไม่ใช่รูป ก็ขอยืมค�าว่ารูปมาเรียกด้วย เช่น 

ค�าว่า ปิยรูป สาตรูป รูปที่เป็นท่ีรัก รูปท่ีเป็นที่พอใจส�าราญใจ  

อันหมายถึงทุก ๆ สิ่งที่จิตก�าหนดถึงก็คือตัวอารมณ์นั้นเอง. ไม่ว่าจะ

เป็นอารมณ์ท่ีเป็นส่วนรูป หรือเป็นอารมณ์ท่ีเป็นส่วนธรรมคือเป็น 

เร่ืองเป็นราวไม่ใช่รูป แต่ว่าเป็นสิ่งท่ีจิตก�าหนดถึง จิตคิดถึง อันเป็น

ส่วนที่รักใคร่เป็นส่วนที่ชอบใจส�าราญใจ ก็เรียกว่าปิยรูปสาตรูปได้. 

ขอยมืค�าว่ารูปมาใช้เรียกครอบไปได้ทัง้หมด. และโดยเฉพาะส่วนทีเ่ป็น

อารมณ์ของจิตนั้นคือเป็นตัวเร่ือง ไม่ใช่เป็นตัววัตถุโดยตรง. เป็นตัว

เร่ือง เป็นเร่ืองของวัตถุก็ได้ เป็นเร่ืองของส่ิงที่ไม่ใช่วัตถุก็ได้ คือ 

เร่ืองที่จิตคิด เร่ืองท่ีจิตด�าริ เร่ืองท่ีจิตครุ่นคิดถึงหรือหมกมุ่นถึง  

อันเรียกว่าอารมณ์. อารมณ์นี่แหละซ่ึงเป็นท่ีรักใคร่ที่พอใจส�าราญใจ 

ก็เรียกว่าปิยรูป สาตรูปได้ คือเป็นสิ่ง รูปก็คือเป็นสิ่ง สิ่งที่จิตคิดด�าริ

หมกมุ่นถึงอันเป็นที่ชอบใจส�าราญใจ พอใจ ก็เป็นปิยรูป สาตรูป.
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ค�าว่า รูป จงึมคีวามหมายถงึ สิง่ทีเ่ป็นวัตถโุดยตรง หรอืหมายถงึ 

สิ่งท่ีจิตก�าหนดคิดถึงหมกมุ่นถึง อันเรียกว่าอารมณ์ดังกล่าว. นี้เป็น

ตัวอารมณ์.

อารมณ์เข้าสู่จิตได้เพราะวิญญาณ

และเมื่ออายตนะภายในภายนอกมาประจวบกัน จิตก็ออกจาก

ภวงัค์น้อมออกไปรับอารมณ์ คอืไปรับเร่ืองของรูป ของเสยีง ของกลิน่ 

ของรส ของโผฏฐัพพะ ของธรรมะคือเรื่องราวนั้นเข้ามา. ตัวรูปจริง ๆ 

เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะจริง ๆ เป็นวัตถุ ย่อมเข้ามาสู่จิตซ่ึงมิใช ่

วัตถุไม่ได้ เพราะจิตไม่มีสรีระรูปร่างสัณฐาน ดังที่มีพระพุทธภาษิต

ตรัสไว้ว่า

อสรีรํ ไม่มีสรีระรูปร่างสัณฐาน แต่มีกายนี้เป็นที่อาศัย

วัตถุเข้ามาสู่จิตไม่ได้. สิ่งท่ีเข้ามาสู่จิตได้ก็คือตัวอารมณ์ คือ 

เป็นเร่ือง เร่ืองของสิ่งเหล่านั้น. ธรรมารมณ์ อารมณ์คือเร่ืองราวของ

รูปเสียงเป็นต้น ท่ีประสบพบผ่านมาแล้วเป็นต้น ก็เหมือนกัน ไม่ใช่

วตัถกุเ็ข้าสูจิ่ตได้ เข้าสูจิ่ตในฐานะเป็นอารมณ์คอืเป็นเร่ืองเช่นเดยีวกนั. 

อารมณ์คือเร่ืองท่ีจะเข้าสู ่จิตได้นี้ก็จะต้องเร่ิมต้นตั้งแต่วิญญาณ 

เช่นเดียวกันคือ จะต้องเกิดวิญญาณข้ึนก่อน อารมณ์ท้ังหลายจึงจะ

เข้าสู่จิตได้.
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ภวังคจิต

และจิตนีท่้านได้มแีสดงอธิบายไว้ในอภธิรรมว่า จิตทีเ่ป็นตวัจิต

ซึง่ยงัไมม่อีารมณ์เรยีกว่า ภวังคจติ. ค�าว่า ภวงัค์ นัน้แปลว่า องคข์อง

ภวะ คือองค์ของภพ คือความเป็น. พิจารณาดูในทางหนึ่งก็น่าเข้าใจ

ว่า นามรูปนี้เมื่อมีจิตที่เร่ิมแต่ปฏิสนธิจิตหรือปฏิสนธิวิญญาณดังที่

กล่าวมาแล้วตามพระพุทธาธิบายที่อ้างมาข้างต้นนั้น จึงมีตัวภพคือ 

ความเป็น. ในท่ีนี้มุ่งถึงความมีชีวิต. นามรูปนี้ก็ด�ารงอยู่ และเมื่อมี

ปฏิสนธิจิตปฏิสนธิวิญญาณต้ังแต่เบื้องต้น ก็ก่อต้ังนามรูปนี้มาใน 

เบื้องต้น เติบใหญ่ขึ้นเจริญข้ึนมาโดยล�าดับ ดังท่ีปรากฏอยู ่แก ่

ทุก ๆ คนในบัดนี้ เพราะยังมีตัวจิตท่ีเป็นปฏิสนธิจิต ที่เป็นปฏิสนธิ

วิญญาณในเบื้องต้น และดังที่ได้กล่าวแล้วว่า พระอาจารย์ท่าน 

เรียกว่าภวังคจิตอีกค�าหนึ่งด้วย คือจิตที่เป็นองค์ของภพ คือเป็น 

องคสมบัติหรือองคคุณแห่งภพคือความเป็น ในที่นี้คือชีวิตความ 

ด�ารงอยู่ ความเป็นอยู่ ความมีชีวิตอยู่. ชีวิตก็คือความเป็น ไม่ตาย  

ยังเป็นอยู่.

เพราะฉะนั้น ตัวจิตที่ท�าให้ชีวิตนี้ด�ารงอยู่ ท�าให้นามรูปนี้ด�ารง

อยู่ จึงเรียกอีกค�าหนึ่งว่า ภวังคะ องค์ของภพ องค์ของความเป็น  

เป็นอยู่ ด�ารงอยู่ ไม่ตาย ยังมีจิตนี้อยู่ก็แปลว่ายังไม่ตาย ยังด�ารงอยู่ 

ยังเป็นอยู ่  พิจารณาดูความก็เป็นดังนี้ได้จึงเรียกว่า ภวังคจิต  

ท่านอาจารย์ท่านกเ็รียกดงันัน้ว่าภวงัคจิต อนัท�าให้ยงัด�ารงอยู ่ยงัเป็น

อยู่ไม่ตาย.



คร้ังที่ ๓๕ ปฏิจจสมุปบาท ข้อวิญญาณนามรูป390

วิถีจิต

และความหมายของภวังคจิตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ตัวภวังคจิต

ทีแ่ท้ ๆ นัน้ยงัไม่มอีารมณ์ คอื จิตทีย่งัไม่มอีารมณ์ เรียกว่า ภวงัคจติ. 

ต่อเมื่อมีอารมณ์ จึงเป็น วิถีจิต วิถีวิญญาณ จิตท่ีบังเกิดขึ้นเป็นไป

ตามทาง ในเมื่ออายตนะภายในภายนอกมาประจวบกันเป็นต้น. จิตที่

เป็นไปตามทางนี้ก็คือว่าจิตเดินทาง จิตเคลื่อนไหว จิตที่น้อมไป  

ไม่ใช่จิตที่อยู่ตัวคือนิ่งอยู่เฉย ๆ. เพราะฉะนั้น ท่านจึงมีค�าเปรียบ 

เอาไว้ว่า เหมือนอย่างคนที่นอนหลับอยู่ใต้ต้นมะม่วง. เมื่อผลมะม่วง

หล่นลงมา เสียงผลมะม่วงหล่นลงมากระทบแผ่นดิน เสียงนั้นก ็

มากระทบโสตประสาทของคนท่ีนอนหลับก็ต่ืนขึ้นมา. ต่ืนขึ้นมาก ็

เอื้อมมือไปหยิบเอาผลมะม่วงมาบริโภค เสร็จแล้วก็หลับไปใหม่.  

นี้เป็นอุปมา.

มีข้ออุปมัยว่าจิตที่อยู่ในภวังค์นั้นก็เหมือนอย่างคนนอนหลับ. 

และจิตท่ีออกรับอารมณ์นั้นก็เหมือนอย่างคนนอนหลับที่ตื่นขึ้น  

เอื้อมมือออกไปหยิบผลมะม่วงบริโภคแล้วก็หลับไปใหม่. ก็คือ 

เมือ่อายตนะภายในภายนอกมาประจวบกนั กเ็หมอืนอย่างเป็นสิง่ทีม่า

กระทบเข้ากับภวังคจิต ภวังคจิตก็ต่ืนข้ึนมาน้อมออกรับอารมณ์.  

เมื่อรับอารมณ์แล้วก็กลับเข้าภวังค์ใหม่คือเหมือนอย่างหลับไปใหม่. 

เมือ่อายตนะภายในภายนอกมาประจวบกนัใหม่ จติกอ็อกมาจากภวงัค์

น้อมออกรับอารมณ์. เสร็จแล้วก็หลับไปใหม่คือเข้าภวังค์ใหม่  

ท่านแสดงธรรมชาติของจิตไว้ดังนี้.
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จิตที่ไม่รับอารมณ์นั้น เรียกว่า ภวังคจิต

และจิตที่ออกรับอารมณ์นั้น เรียกว่า วิถีจิต.

วิถี ก็คือ ทาง ก็หมายความว่าจิตน้อมออกไปเหมือนอย่าง 

เดินทาง.

วิถีจิตเป็นวิญญาณก่อน แล้วจึงเป็นนามรูป

และในการท่ีน้อมออกรับอารมณ์นี้ เมื่อแสดงตามขันธ์ ๕ รูป 

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็เป็นวิญญาณขึ้นก่อน คือว่าเร่ิม 

แต่จักขุวิญญาณ คือเมื่อตากับรูปมาประจวบกันกระทบถึงจิต จิตก็

ออกจากภวังค์ มาเป็นวิถีจิต. ทีแรกก็เป็นจักษุวิญญาณ รู้รูปทางจักษุ

คือเห็นรูป. ในข้ออ่ืนก็เช่นเดียวกัน และเมื่อจักขุวิญญาณเห็นรูป 

ขึ้นแล้ว ก็เกิดสัมผัส เกิดเวทนา เกิดสัญญา เกิดสังขาร ก็โดยอาศัย

รูปนัน้เอง เป็นนามรูปคอืจะต้องมรูีปเป็นท่ีอาศยัอยูด้่วย จึงจะเกดิเป็น

สัมผัสเป็นเวทนาทางกายทางใจ หรือว่าทางรูปกายและทางใจ. เกิด

สัญญาเกิดสังขารคือคิดปรุงหรือปรุงคิด. เสร็จแล้วก็เข้าสู่ภวังค์ใหม่

ในอารมณ์นั้น. คร้ันเมื่ออายตนะภายในภายนอกประจวบกันใหม่อีก 

จิตก็ออกจากภวังค์น้อมออกรับอารมณ์ใหม่. ก็เป็นวิญญาณขึ้นก่อน. 

แล้วก็เป็นสัมผัส เป็นเวทนา เป็นสัญญา สังขาร โดยมีรูปเป็นที่อาศัย

ไปด้วยกัน. เสร็จแล้วก็กลับสู่ภวังค์ใหม่. เป็นไปดั่งนี้ทุกอารมณ์  

แต่ว่าเป็นไปรวดเร็วมาก. และจิตนี้ก็มีปกติรับอารมณ์ได้คราวละหนึ่ง

เท่านัน้ จะรับพร้อมกนัสองไม่ได้ คราวละหนึง่. และเมือ่ท่ีหนึง่เกดิดบั 

ไปแล้ว จึงรับอารมณ์ท่ีสองได้. อารมณ์ที่สองเกิดดับไปแล้วจึงรับ



อารมณ์ที่สามได้ต่อ ๆ ไปดั่งนี้. ที่ว่า เกิด นั้นก็คือว่า ออกจากภวังค์. 

ดับ นั้นก็คือว่า เข้าสู่ภวังค์ตามเดิม. เป็นธรรมชาติ เป็นธรรมดา 

ของจิตดั่งนี้.

เพราะฉะนัน้ อารมณ์ทกุอารมณ์นัน้กเ็ป็นนามรูปนัน่เองรวมกนั

อยู่ ซ่ึงต้ังต้นแต่วิญญาณ. เมื่อมีวิญญาณขึ้นก่อนแล้วจึงจะออก 

รับอารมณ์ บังเกิดเป็นเวทนา เป็นสัญญา เป็นสังขาร คือเป็นความ

รู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์ เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข เป็นความจ�าได้ 

หมายรู ้เป็นความคดิปรงุเป็นความปรงุคิด ในเรือ่งนัน้ไปทลีะอารมณ์

ดัง่นี.้ แต่ว่าเพราะรวดเร็วมากจึงได้ไม่รู้สกึว่าหรือไม่รู้ว่าเป็นทีละอารมณ์

เป็นทีละอารมณ์ เกิดดับอยู่ทีละอารมณ์ ๆ. และจิตก็ออกจากภวังค์

เข้าสู่ภวังค์อยู่ทีละอารมณ์ ๆ ดั่งนี้. เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของจิต

เป็นไปอยู่ดั่งนี้.

เพราะฉะนั้น ภวังคจิตซ่ึงเป็นตัวจิตต้นเดิม รับอารมณ์ก็ออก

จากภวังค์มาเป็นวถิจิีต. วถิจิีตนัน้ทีแรกกเ็ป็นวิญญาณ. แล้วจึงจะเป็น

นาม เป็นรูป เป็นตัวอารมณ์ดังที่ปรากฏอยู่ในจิตใจของทุก ๆ คน 

อย่างเต็มที่. ทุกคนก็มีสุขมีทุกข์มีเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข มีความ

จ�าได้หมายรู้ มีความคิดปรุงมีความปรุงคิด. ทั้งหมดนี้ก็เป็นนามรูป 

นี่แหละรวมกันอยู่ เป็นตัวอารมณ์ซ่ึงจะต้องมีวิญญาณเป็นเบื้องต้น. 

เพราะฉะนั้น เมื่อวิญญาณเกิดนามรูปจึงเกิด นี้เป็นอธิบายตาม 

วิถีวิญญาณหรือวิถีจิต.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๒๘ เมษายน ๒๕๒๘

392



คร้ังที่ ๓๖
ปฏิจจสมุปบาท ข้อนามรูปอายตนะ

บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. 

ในเบือ้งต้นกข็อให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมสัการพระผูม้พีระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้ง 

พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล 

ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ความเหน็ชอบคอืเห็นถกูต้องในปฏจิจสมปุบาท ธรรมะทีอ่าศยั

กันบังเกิดขึ้น ตามที่ท่านพระสารีบุตรได้ให้เถราธิบายไว้ ฟังดูก็เป็น

เร่ืองยากหรือเข้าใจยาก. แต่เมือ่ได้ตัง้ใจฟังทราบอธิบายของข้อธรรมะ

นั้น ๆ และตั้งใจฟังว่าธรรมะนั้น ๆ เป็นเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวเนื่องกัน

เหมือนอย่างลูกโซ่อย่างไร แม้ตามท่ีได้อธิบาย ก็ย่อมจะพอเข้าใจไป

โดยล�าดับ. ความเข้าใจนี้แม้ว่าจะเร่ิมต้นเพียงเล็กน้อย หรือเฉพาะ 

บางข้อบางประการก็ย่อมเป็นการดี เป็นอันว่าได้เร่ิมเข้าใจบ้าง. และ

ความเข้าใจบ้างนี้เมื่อได้ตั้งใจฟังตั้งใจพิจารณาซ�้า ๆ ไปบ่อย ๆ และ

เมื่อได้มีการปฏิบัติทางศีลทางสมาธิประกอบกับปัญญาที่พิจารณา  

กจ็ะท�าให้เข้าใจมากขึน้ ๆ เปรียบเหมอืนอย่างว่าน�า้ฝนท่ีตกทีละหยาด ๆ 
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จากชายคาลงตุ่มน�้า ก็ท�าตุ่มน�้าให้เต็มได้จากน�้าฝนที่ตกทีละหยาด ๆ 

เท่านั้น. แต่ท่านก็สอนอยู่เสมอว่าให้ท�าบ่อย ๆ. ใช้ค�าว่า ซ่องเสพ 

ให้มาก ปฏบัิตใิห้มาก ปฏบิตับ่ิอย ๆ จึงจะได้ผลทีส่บืต่อและเพิม่พนู. 

เหมือนอย่างน�้าที่ตกทีละหยาด ๆ นั้นลงตุ่ม เมื่อตกลงไปได้สัก  

๑๐ หยด ๒๐ หยด ๑๐ หยาด ๒๐ หยาดก็หยุด ทิ้งไว้สักวันสองวัน

น�้าในตุ่มนั้นก็จะแห้งไป. ก็เป็นอันว่าต้องรองน�้าฝนกันใหม่อีกทีละ  

๑๐ หยด ๒๐ หยด แล้วก็หยุดไปอีกวันสองวัน น�้าฝนนั้นก็หมดไป

อีกแห้งไปอีก. เพราะฉะนั้น จะต้องรองติดต่อทีละหยาด ๆ นั้น  

กห็มายความว่าจะต้องติดต่อด้วย ไม่ทนัทีจ่ะแห้ง น�า้จงึจะเพิม่เติมขึน้

มาจนถงึเตม็ตุม่ได้. เพราะฉะนัน้ การท�าบ่อย ๆ ทีเ่รียกว่ามคีวามเพยีร 

ไม่ย่อหย่อน แต่ว่ามคีวามเพยีรทีม่ัน่คง คอืติดต่อสบืต่อกนัไปอยูเ่สมอ 

แม้ทีละน้อยที่เหมือนอย่างน�้าทีละหยาด ๆ นั้น ก็ท�าให้เต็มได้ แต่ให้

ติดต่อกันไปอยู่เสมอเท่านั้น. ความเข้าใจในธรรมะก็เช่นเดียวกัน  

ก็ย่อมได้มาทีละน้อย ๆ. แต่ว่าไม่ติดต่อที่จะฟังที่จะพิจารณา ก็จะไม่

ได้ความเข้าใจติดต่อกันมากขึ้น.

จะได้แสดงอธิบายต่อถงึข้อท่ีว่า เพราะนามรูปบังเกดิขึน้ อายตนะ

ทั้ง ๖ จึงเกิดขึ้นหรือว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัย อายตนะทั้ง ๖ จึงเกิด

ขึ้น ซึ่งสืบต่อมาจากเบ้ืองต้น ว่าเพราะอาสวะเป็นปัจจัยอวิชชาเกิด  

หรืออวิชชาเป็นปัจจัยอาสวะเกิด อาสวะเป็นปัจจัยอวิชชาเกิด และ

เพราะอวิชชาเกดิสงัขารความปรุงแต่งกเ็กดิ เพราะสงัขารเกดิวญิญาณ

ก็เกิด เพราะวิญญาณเกิดนามรูปก็เกิด เพราะนามรูปเกิดอายตนะ 

ก็เกิด.

จะได้กล่าวถึง นามรูป เพิ่มเติมจากที่ได้อธิบายไปแล้ว.
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อธิบายทบทวนความหมายของนามรูป

ค�าว่า นามรูป นี้ประกอบขึ้นด้วย นาม และ รูป หรือว่ารูปและ

นาม. แต่ว่าเมื่อเรียกคู่กัน ย้ายเอานามไว้ข้างหน้าเป็นนามรูป. มักจะ

ฟังอธิบายหรือฟังเทศน์กันบ่อย ๆ ว่า ขันธ์ ๕ คือรูป เวทนา สัญญา 

สังขาร วิญญาณ ย่อลงเป็น ๒.

รูปก็เป็น รูป.

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็น นาม.

โดยมากกเ็ทศน์กนัหรืออธิบายกนัดัง่นี.้ แต่พงึเข้าใจว่าไม่จ�าเป็น

ที่จะต้องจัดอย่างนี้ไปทั้งหมด คือเมื่อเป็นนามแล้วก็จะต้องเป็น 

เวทนา เป็นสัญญา เป็นสังขาร เป็นวิญญาณในขันธ์ ๕. อะไรจะ 

เป็นนามก็สุดแต่พุทธาธิบายในหมวดธรรมที่แสดงถึงนามรูปนั้น ๆ  

ในเมื่อแสดงขันธ์ ๕ ก็ย่อขันธ์ ๕ เข้านามรูปดังกล่าว. แต่ว่าเมื่อ 

แสดงในหมวดธรรมอ่ืน การจะจัดอะไรเข้าเป็นรูปเป็นนามนัน้ กส็ดุแต่

ปริยายแห่งธรรม คือทางแสดงแห่งธรรมนั้น ๆ ดังเช่นในปฏิจจ- 

สมุปบาท ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นนี้ ก็ได้มีพระเถราธิบายถึงรูป

และนามไว้แล้ว ซ่ึงก็ได้แสดงอธิบายไว้ในท่ีนี้แล้ว. แต่จะขอกล่าวซ�้า

เพื่อไม่ต้องนึกอีกครั้งหนึ่งว่า

รูป นั้นก็ มหาภูตรูป กับ อุปาทายรูป รูปใหญ่ รูปอาศัย. 

การอธิบายรูปก็ตรงกันในปริยายแห่งธรรมทั้งปวง.

ส่วน นาม นั้นท่านพระสารีบุตรได้ให้อธิบายไว้ว่า ได้แก่
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เวทนา ความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข

สัญญา ความจ�าได้หมายรู้

เจตนา ความจงใจ

ผัสสะ ก็คือความกระทบแห่งอายตนะภายในภายนอกและ

วิญญาณรวมกัน คือเป็นความกระทบแห่งอารมณ์ถึงจิตที่มีความแรง

ให้เกิดเวทนาขึ้นได้ และ

มนสกิาร ความท�าไว้ในใจคอืใส่ใจในอารมณ์นัน้ ๆ ในเร่ืองนัน้ ๆ. 

นามจึงได้แก่ เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ และมนสิการ 

ดังกล่าว.

เจตนาจัดเป็นสังขาร ผัสสะและมนสิการจัดเป็นวิญญาณ

จะเห็นได้ว่าไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณแสดงโดยชื่อไว้ในข้อนาม

ในท่ีนี้. ท�าไมจึงไม่แสดงไว้. ก็น่าจะเห็นว่าเพื่อที่จะให้ไม่เข้าใจสับสน

ในล�าดับของธรรมะท่ีเกิดเนื่องกันเป็นสาย เหมือนอย่างลูกโซ่ที ่

คล้องเนื่องกันไปเป็นสาย เพราะว่าสังขารและวิญญาณได้กล่าวไว้ 

ในล�าดับข้างต้นมาแล้ว

อวิชชาเกิดสังขารเกิด หรืออวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร

สงัขารเกดิวญิญาณเกดิ หรือว่าสงัขารเป็นปัจจัยให้เกดิวญิญาณ

วญิญาณเกดินามรูปเกดิ หรือวญิญาณเป็นปัจจัยให้เกดินามรูป.

เพราะได้กล่าวหรือยกเอาค�าว่าสังขารและค�าว่าวิญญาณไปใช ้

ในล�าดับข้างต้นนั้นแล้ว. มาถึงนามรูปเมื่ออธิบายถึงข้อนามจึงไม่ใช ้
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ค�าว่าสังขาร ไม่ใช้ค�าว่าวิญญาณในข้อนามนี้. แม้ว่าความหมายของ 

ค�าว่าสังขารกับค�าว่าวิญญาณในล�าดับท่ีกล่าวมาข้างต้น ในหมวด 

ปฏิจจสมุปบาท ธรรมะท่ีอาศัยกันบังเกิดข้ึนนี้ จะมีความหมายท่ี 

แตกต่างไปจากความหมายของค�าว่าสังขารและวิญญาณในขันธ์ ๕ 

กต็าม แต่หากว่าเอามาใช้ในข้อนามนีส้�าหรับในหมวดธรรมนี ้กจ็ะเป็น

ค�าที่ซ�้ากัน แม้เนื้อความจะต่างกันก็ตามก็จะท�าให้เข้าใจสับสน.  

จึงเอาเจตนาผัสสะ มนสิการมาใช้แทน. แต่ก็ยังมีข้อซ�้าอีกเหมือนกัน 

คือค�าว่าเวทนากับผัสสะ ที่จะกล่าวในอันดับต่อไป. แต่แม้เช่นนั้น 

ก็เป็นความจ�าเป็นท่ีจะต้องให้มี ๒ ข้อนี้อยู่ในท่ีนี้ด้วย เพราะว่า ๒  

ข้อนี้ย่อมเป็นนามในขันธ์ ๕ หรือในข้อว่านามรูปนี้ด้วยจริง ๆ.  

และแม้ค�าว่าสังขาร ค�าว่าวิญญาณจะไม่ได้กล่าวถึง แต่ค�าว่าเจตนา 

ผัสสะ มนสิการ : 

เจตนา นั้นก็เป็นความจงใจ ก็จัดเป็นสังขารในขันธ์ ๕ นั้นเอง 

เพราะสงัขารในขนัธ์ ๕ นัน้ ได้แก่ความคดิปรุงหรือปรงุคดิตามสญัญา

คือความจ�าหมาย เจตนาคือความจงใจ ก็มีลักษณะเป็นความคิด 

ปรุงหรือความปรุงคิดนั้นเอง ซึ่งเป็นไปตามสัญญา.

ผัสสะ นั้นเล่าก็เนื่องด้วยวิญญาณในขันธ์ ๕.

และ มนสกิาร นัน้เล่า ท�าไว้ในใจ กเ็ท่ากบัเป็นวญิญาณเหมอืนกนั 

เพราะวิญญาณนั้นที่เป็นความรู้คือเห็นรูป รู้คือได้ยินเสียงเป็นต้นนั้น

ก็ต้องเอาเร่ืองรูป เร่ืองเสียงนั้นเข้ามาใส่ไว้ในใจ จึงจะเกิดการรู้รูป 

ที่เรียกว่าเห็นรูป รู้เสียงที่เรียกว่าได้ยินเสียงขึ้นมา.

เพราะฉะนั้น ผัสสะ มนสิการนั้นก็เนื่องกับวิญญาณ ที่จัดเข้า

เป็นวิญญาณในขันธ์ ๕ ได้ แต่ใช้ค�าให้แตกต่างกันไปเสีย.
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ธรรมะในปฏิจจสมุปบาทมีอยู่ในกายและจิตของทุกคน

และก็พึงเข้าใจว่า ทุก ๆ ข้อในปฏิจจสมุปบาทนี้ มีอยู่ด้วยกัน

แล้วท้ังนัน้ในจิตนีห้รือในกายและจิตนีข้องทุก ๆ คน. ส�าหรับในธรรมะ

ท่ีแสดงถึงข้อท่ีอาศัยกันบังเกิดขึ้นดังกล่าวมานั้น ก็แสดงเป็นทาง

พิจารณาถึงว่าทุก ๆ อย่างท่ีมีอยู่ในทุก ๆ คนนี้เนื่องกันไปอย่างไร. 

เหมือนอย่างว่าเรือนหลังหนึ่งย่อมมีอยู่พร้อมตั้งแต่ฐานรากเสาและ

เคร่ืองทัพสัมภาระทั้งหลายของเรือนจนถึงหลังคา มีอยู่พร้อมทุก ๆ 

อย่าง. คราวนี้เมื่อต้องการท่ีจะแสดงว่าความประกอบเข้าเป็นเรือน 

ทัง้หลงันี ้ตวัทัพสมัภาระมเีคร่ืองไม้เป็นต้นทีป่ระกอบเข้าเป็นเรือนนัน้ 

ต่อเนื่องกันขึ้นไปอย่างไร ตั้งแต่รากฐานจนถึงหลังคา หรือว่าต้ังแต่

หลังคาลงมาจนถึงรากฐาน. เหมือนดังจะกล่าวว่า รากฐานก็มีเสา 

ตั้งขึ้น. เมื่อมีเสาต้ังข้ึนก็มีตัวพื้นเรือนต้ังข้ึน อันประกอบด้วยส่วน

ประกอบต่าง ๆ ของพื้นเรือน. และเมื่อมีพื้นเรือนตั้งขึ้นก็มีฝาตั้งขึ้น. 

เมือ่มฝีาต้ังขึน้กย่็อมมปีระตมูหีน้าต่างต้ังขึน้. และเมือ่มปีระตูหน้าต่าง

ต้ังขึ้นก็มีท่ีสุดของฝา. เมื่อมีท่ีสุดของฝาก็ต้องเร่ิมมีหลังคา หลังคามี

อะไรบ้างตั้งขึ้นก็ต่อกันขึ้นไปจนถึงอกไก่ จนถึงกระเบ้ืองมุงหลังคา. 

เพราะฉะนั้น เรือนหลังหนึ่งที่ตั้งขึ้นมานั้นก็ต่างเป็นปัจจัยอาศัยซึ่งกัน

และกันขึ้นไปดังนี้ ต้ังแต่รากฐานข้ึนไปจนถึงยอด หรือว่ายอดลงมา

จนถึงรากฐานข้างล่าง. นี้เปรียบเหมือนว่าเป็นเรือนไม้ใต้ถุนโปร่ง  

เหมอืนดงัเรือนของชาวบ้านในชนบททัว่ไป. แม้วตัถอุืน่กเ็ช่นเดยีวกนั.
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และในการอธิบายของทัพสัมภาระแต่ละชิ้นนั้น เช่นว่าเพราะมี

รากฐานจึงมีเสาตั้งขึ้นมาบนรากฐาน. รากฐานนั้นได้แก่อะไร. รากฐาน

ก็เช่นว่าเป็นไม้เสาเข็มเป็นคอนกรีตผสมด้วยปูนทรายหิน. และคราว

นี้เมื่อมีรากฐานก็มีเสาตั้งขึ้นมาบนรากฐาน. เสานั้นก็ได้แก่อะไร.  

ถ้าเป็นเสาปูนกต้็องเป็นคอนกรีต กจ็ะต้องว่ากนัถงึว่าต้องประกอบด้วย

เหล็ก ด้วยหิน ด้วยทราย ด้วยปูน. ก็ซ�้ากันกับรากฐานนั้นแหละ  

แต่ว่าสิ่งท่ีซ�้ากันนั้นมีหน้าที่ต่างกัน. ส�าหรับที่เป็นเสาเข็ม เป็นปูน  

เป็นทราย เป็นเหลก็ เป็นหนิ ทีท่�าเป็นรากฐานนัน้มหีน้าทีเ่ป็นรากฐาน. 

แต่ว่าเมื่อมาถึงเสาเป็นปัจจัยให้เสาต้ังขึ้นบนรากฐาน พวกเหล็ก  

ปูน ทราย หินเหล่านี้ก็มาท�าหน้าท่ีเป็นเสา. แม้เคร่ืองใช้ทัพสัมภาระ 

สูงขึ้น ๆ ถ้าเป็นเคร่ืองปูน ก็จะต้องใช้วัตถุที่ซ�้ากันอยู ่นี่แหละ.  

ถ้าเป็นเคร่ืองไม้ เช่นว่าเป็นฝาไม้ก็ต้องประกอบด้วยไม้ เช่นประตู

หน้าต่าง ถ้าเป็นไม้ก็ต้องประกอบด้วยไม้ แต่ว่าท�าหน้าที่ต่างกันว่า 

นั่นเป็นฝา นั่นเป็นประตูเป็นหน้าต่าง. คร้ันมาถึงเคร่ืองหลังคา  

ถ้าหากว่าเป็นปูนก็ต้องใช้วัตถุท่ีเป็นเหล็กเป็นปูนเป็นทรายเป็นหิน 

นั่นแหละ แต่ว่ามาใช้เป็นเครื่องบนหลังคา. ถ้าเป็นไม้ก็ใช้ไม้นั่นแหละ 

แต่มาใช้เป็นเคร่ืองบนของหลังคาจนถึงยอด. ก็แปลว่าวัตถุท่ีมา 

ประกอบเป็นเรือนนั้นก็ใช้ไม้ ใช้เหล็ก ใช้อิฐ ใช้ปูน ใช้ทราย ก็ตั้งแต่

รากฐานขึน้ไปจนถงึหลงัคา ถ้าใช้ไม้กต้็องใช้ไม้เร่ือยขึน้ไปจนถงึหลงัคา

บ้านนั่นแหละ. เพราะฉะนั้น แม้ว่าวัตถุเหล่านี้จะซ�้ากัน แต่ว่าก็ใช ้

ท�าหน้าที่ต่างกัน เป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นไปดังที่กล่าวมาแล้ว.
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อายตนะเกิดเพราะนามรูป

ฉันใดก็ดี เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะท่ีอาศัยกันบังเกิด

ขึ้นนี้ ก็มีข้อท่ีซ�้า ๆ กันอยู่ในข้อที่เป็นเหตุปัจจัยของกันนั้น. แต่ว่า 

ก็จ�าเป็นที่จะต้องซ�้ากันดังที่กล่าวมา ในเมื่อเทียบกับบ้านเรือนที่กล่าว

มานั้น แต่ว่าแม้ว่าจะซ�้ากันแต่ก็ท�าหน้าที่ต่างกัน.

อวิชชา ก็ท�าหน้าที่เป็นอวิชชาให้เกิดสังขาร.

สังขาร ก็ท�าหน้าที่เป็นสังขารที่เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ.

วิญญาณ ก็ท�าหน้าที่เป็นวิญญาณที่เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป.

และ นามรูป กท็�าหน้าทีเ่ป็นนามรูปทีเ่ป็นปัจจัยให้เกดิอายตนะ

ทั้ง ๖ ซึ่งแสดงในวันนี้.

เพราะฉะนัน้ จึงให้ท�าความเข้าใจดัง่นี ้คอืเข้าใจว่าธรรมะทกุข้อ

ในธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นนี้ก็มีอยู่พร้อมแล้วในทุก ๆ คน. และ

ในทุก ๆ ข้อก็มีผสมกันอยู่. ดังเมื่อแสดงถึง

อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร ในตัวสังขารนั้นเองก็มีอวิชชา

ปนอยู่ด้วย.

สงัขารเป็นปัจจยัให้เกดิวญิญาณ ในวญิญาณนัน้เองกม็ตีวัอวชิชา

มีตัวสังขารปนอยู่ด้วย.

วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป ในนามรูปนี้เองก็มีข้างต้น 

นั้นปนอยู่ด้วย คือ อวิชชา สังขาร วิญญาณ. จึงจะเป็นนามรูปที่เป็น

สายบังเกดิข้ึน สบืเนือ่งมาจากอวชิชาซ่ึงเป็นสายสมทุยั เหตใุห้เกดิทุกข์.
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และ นามรูปดงักล่าวนีก้เ็ป็นปัจจยัให้เกดิอายตนะ คอืหมายความ

ว่าเมื่อนามรูปเป็นนามรูปขึ้นมา รูปก็เป็นมหาภูตรูป อุปาทายรูป  

นามก็เป็นนามดั่งที่ท่านแสดงไว้ว่า เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ 

มนสกิาร และดงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้วว่า กม็ข้ีางต้นมารวมอยูด้่วยทัง้หมด 

ก็เป็นนามรูป และเมื่อนามรูปเกิดขึ้นมาเป็นขึ้นมา ดังที่ทุก ๆ คน 

ในบัดนี้ก็มีนามรูปของตนบังเกิดขึ้นอยู่ พร้อมอยู่ และในนามรูปนี้ก็มี

อวิชชา มีสังขาร มีวิญญาณรวมอยู่ด้วย และเมื่อเป็นดั่งนี้ อายตนะ 

ทั้ง ๖ จึงเกิดขึ้น อันหมายความว่าอายตนะทั้ง ๖ จึงปฏิบัติหน้าที่ของ

อายตนะได้ คือตาก็รับรูปได้ หูก็รับเสียงได้ จมูกก็รับกลิ่นได้ ลิ้นก็ 

รับรสได้ กายก็รับโผฏฐัพพะสิ่งที่กายถูกต้องได้ ตลอดจนถึงมโน 

คอืใจ กรั็บธรรมะคอืเร่ืองราวทางใจได้ ตลอดจนถงึปฏบิตัหิน้าทีคู่ก่นั

ไปกับ ๕ ข้อข้างต้นนั้นได้. 

มโนคือใจเป็นอายตนะข้อพิเศษ

คือข้อมโนคือใจนี้อันเป็นอายตนะข้อท่ี ๖ นั้น ไม่ได้ท�าหน้าที่

เพียงรับอารมณ์ คือเรื่องที่ใจคิดใจรู้เพียงอย่างเดียว.

แต่ว่ามีหน้าท่ีประกอบไปกับตาด้วย ตาจึงจะรับรูปให้เกิด  

จักษุวิญญาณ คือเห็นรูปได้.

มโนคือใจต้องประกอบไปกับหู หูจึงจะรับเสียงให ้ เกิด  

โสตวิญญาณ คือได้ยินเสียงได้.

มโนคือใจจะต้องประกอบไปกับฆานะคือจมูก จมูกจึงจะรับ 

กลิ่นให้เกิด ฆานวิญญาณ คือรู้กลิ่นได้.
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มโนคือใจจะต้องประกอบไปกับลิ้น ลิ้นจึงจะรับรสให้เกิด  

ชิวหาวิญญาณ คือรู้รสได้.

มโนคือใจจะต้องประกอบไปด้วยกาย กายจึงจะรับสิ่งถูกต้อง

ให้เกิด กายวิญญาณ คือรู้สิ่งถูกต้องทางกายได้.

และมโนคอืใจนีก้ย็งัรับธรรมะคอืเรือ่งราว เช่นเร่ืองของรูปเสยีง

เป็นต้น ท่ีได้พบได้เห็นมาแล้ว เช่นว่าได้พบได้เห็นมาแล้วเมื่อเช้านี้  

เย็นวันนี้มโนคือใจก็ยังเอามาคิดได้มานึกถึงได้ ก็เป็นเร่ืองเป็นราว 

ที่บังเกิดขึ้นทางมโนคือใจซึ่งเป็นอายตนะข้อที่ ๖. 

เพราะฉะนั้น มโนคือใจนี้จึงต้องประกอบไปกับอายตนะ ๕ ข้อ

ข้างต้นนั้น และต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้ด้วย. จึงเป็นอายตนะ

ข้อพเิศษ. ในข้อนีไ้ด้กล่าวมาหลายหนแล้วว่าเช่นก�าลงัฟังอยูน่ี ้มโนคอื

ใจต้องฟังด้วยจึงจะได้ยนิ. ถ้ามโนคอืใจไม่ฟัง เช่นว่าจิตไปคดิถงึเร่ือง

อืน่หูกด็บัทนัที เสยีงท่ีพดูนีก้จ็ะไม่ได้ยนิ. ต่อเมือ่จิตตัง้ทีจ่ะฟังดงัทีไ่ด้

เตอืนต้ังแต่ข้างต้นแล้วว่าให้มสีมาธิในการฟัง มโนกม็าพร้อมกบัจิตมา

ฟังเสียง. เมื่อเป็นดังนี้ หูจึงไม่ดับหูก็ได้ยิน จึงได้เกิดโสตวิญญาณคือ

ได้ยนิเสียง รู้เสียงขึ้นมาได.้ เพราะฉะนั้น มโนคือใจนี้จึงเป็นสิ่งส�าคัญ

ซ่ึงเท่ากบัเป็นทวารของจิต. ส�าหรับตาหจูมกูลิน้กายนัน้เป็นทวารนอก. 

ถ้าจะเปรียบเหมือนอย่างว่าเป็นบ้านท่ีมีประตูนอกอยู่ ๕ ประตู และ

ยังมีประตูในอีก ๑ ประตูของห้องชั้นใน. ตัวจิตเองนั้นอยู่ในห้อง 

ชั้นในเหมือนอย่างว่านั่งอยู่ในห้องชั้นใน. ทุก ๆ อย่างที่ผ่านเข้ามา 

จะต้องผ่านประตูนอก ๕ ประตูนั้น และจะต้องผ่านประตูในคือ 

มโนซึ่งเป็นตัวมโนทวารจึงจะมาถึงจิต. จิตก็รับอารมณ์ทางมโนทวาร 
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และก็ทางทวารตาทวารหูเป็นต้นตามประเภทของรูปของเสียงเป็นต้น. 

ฉะนั้น มโนจึงเป็นสิ่งส�าคัญ.

อายตนะทั้ง ๖ ปฏิบัติหน้าที่ได้เม่ือนามรูปบังเกิดขึ้น

และรวมความว่าอายตนะทั้ง ๖ นี้ ในเมื่อนามรูปบังเกิดขึ้น 

อายตนะทั้ง ๖ นี้ จึงปฏิบัติหน้าท่ีได้. ถ้าหากว่านามรูปไม่บังเกิดขึ้น 

อายตนะทั้ง ๖ นี้ก็ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้. แม้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็น 

ส่วนเนื้อท่ีเป็นส่วนประสาทจะมีอยู่ก็ตาม แต่ก็แม้ในเวลาที่หลับสนิท 

อายตนะท้ัง ๖ คือตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจ ก็ไม่บังเกิดข้ึน 

คอืไม่ปฏบิตัหิน้าที.่ แต่ว่าถงึการหลบันัน้โดยมากหลบัไม่สนทิ จึงมฝัีน  

ซ่ึงกม็อีธิบายว่า กายส่วนทีเ่กีย่วแก่ประสาททัง้ ๕ ข้างต้น จักขปุระสาท 

โสตประสาท ฆานประสาท ชิวหาประสาท กายประสาทหลับ แต่ว่าข้อ

ที่ ๖ คือตัวมโนทวารนี้ไม่หลับ. เพราะฉะนั้นจึงฝัน ฝันถึงเร่ืองนั้น 

ถึงเรื่องนี้ โดยมากก็เป็นสิ่งที่ได้เคยเห็นมาแล้วเคยได้ยินมาแล้ว หรือ

เคยคดิเคยนกึมาแล้วเกบ็มาฝัน กค็อืมโนนีเ้องไม่หลบั แต่ถ้ามโนหลบั

ก็แปลว่าหลับสนิทไม่ฝัน. ในปัจจุบันนี้ท่านก็ยังแสดงกันว่าคนเรานั้น

หลับสนิทน้อย ฝันมาก แต่ว่าฝันที่จ�าไว้ได้ในเมื่อตื่นนั้นมีน้อย  

โดยมากจ�าไม่ได้อันแสดงว่าหลับไม่สนิทจริง ๆ. 

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๔ พฤษภาคม ๒๕๒๘
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บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. 

ในเบ้ืองต้นกข็อให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมสัการพระผูม้พีระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้ง 

พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล 

ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ได้แสดงพระเถราธบิายในข้อสมัมาทฏิฐ ิความเห็นชอบ มาโดย

ล�าดับ จับแต่ชาติ ชรา มรณะ ขึ้นไปจนถึงอวิชชาอาสวะ. และก�าลัง

อธิบายในข้อที่ทั้งหมดนี้ เป็นปัจจัยของกันอย่างไร คือเป็นเหมือน 

อย่างลูกโซ่ที่โยงกันไปเป็นสายโซ่อย่างไร จับแต่อวิชชาอาสวะ อาสวะ

อวิชชาซ่ึงเป็นปัจจัยของกันและกัน และเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร  

สงัขารกเ็ป็นปัจจัยให้เกดิวญิญาณ วิญญาณกเ็ป็นปัจจัยให้เกดินามรูป 

นามรปูกเ็ป็นปัจจัยให้เกดิอายตนะ. และต่อจากนีก้ถ็งึเง่ือนหรือข้อต่อ

ของลูกโซ่ว่า อายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะหรือสัมผัส ผัสสะหรือ

สัมผัสเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาตามล�าดับในปฏิจจสมุปบาท ธรรมะท่ี
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อาศัยกันบังเกิดขึ้นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้.

จึงจะจับอธิบายในเงื่อนหรือข้อต่ออันนี้ว่า เพราะอายตนะทั้ง ๖ 

เกิดขึ้น จึงเกิดสัมผัสหรือผัสสะ

ผัสสะเกิดจากอายตนะทั้ง ๖

ส�าหรับอายตนะทั้ง ๖ นั้นก็ได้อธิบายแล้ว ว่าได้แก่ อายตนะ

ภายในทั้ง ๖ คือ

ตา  เป็นเครื่องต่อรูป

หู  เป็นเครื่องต่อเสียง

จมูก  เป็นเครื่องต่อกลิ่น

ลิ้น  เป็นเครื่องต่อรส

กาย  เป็นเครื่องต่อโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กายถูกต้อง.

มโนคือใจ  เป็นเครื่องต่อธรรมะคือเรื่องราว.

และเมื่ออายตนะทั้ง ๖ ต่อกันดั่งนี้ ก็เป็นปัจจัยให้เกิดสัมผัส

หรือผัสสะ อันแปลว่า ความกระทบ. ผัสสะหรือสัมผัสนี้ก็มี ๖  

อันได้แก่

จักขุสัมผัส  สัมผัสทางตา

โสตสัมผัส  สัมผัสทางหู

ฆานสัมผัส  สัมผัสทางจมูก
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ชิวหาสัมผัส  สัมผัสทางลิ้น

กายสัมผัส  สัมผัสทางกาย และ

มโนสัมผัส  สัมผัสทางใจ.

ในพระสตูรทัว่ไปได้อธิบายสมัผัสไว้ว่า คอืความประชมุกนัของ

องค์ ๓ อนัได้แก่ อายตนะภายใน ๑ อายตนะภายนอก ๑ และวิญญาณ

อีก ๑. โดยที่ได้ตรัสแสดงอธิบายไว้ดังเช่นในพระพุทธาธิบาย 

อริยสัจจ์ข้อสมุทัยและข้อนิโรธในสัจจปัพพะ ข้อที่ว่าด้วยสัจจะว่า  

เมื่ออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกประจวบกันหรือต่อกันก็เกิด

วิญญาณ.

ยกตัวอย่างเช่นเมื่อตาต่อกับรูปก็เกิดจักขุวิญญาณ ความรู้ 

รูปทางตาที่เรียกว่าเห็นรูป และเมื่อท้ัง ๓ นี้มาประชุมกันก็เรียกว่า

สัมผัสท่ีแปลว่าความกระทบกัน ก็คือความประชุมกันของตาของรูป

และของจักขุวิญญาณ ความรู้รูปทางตาคือเห็นรูป และในอายตนะ 

ข้อต่อไปแต่ละข้อก็เช่นเดียวกัน.

นามคืออาการที่จิตน้อมออกรับอารมณ์

นี้เป็นการแสดงวิถีจิตคือทางด�าเนินของจิตอย่างละเอียด และ

เมื่อเกิดสัมผัสดังกล่าวแล้วจึงเกิดเวทนา เกิดสัญญา เกิดสังขาร.  

และวถิจิีตดงัทีก่ล่าวมานีก้พ็งึเข้าใจว่า ตวัจิตคอืตัวธาตรูุ้หรือทีเ่รียกว่า

วิญญาณธาตุ โดยปกติย่อมอยู่ในภวังค์อันเรียกว่า ภวังคจิต.
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ค�าว่า ภวังค์ นั้นดังที่ได้เคยอธิบายแล้วว่า แปลว่า องค์ของภพ

คือความเป็น ซึ่งกล่าวง่าย ๆ ว่าเป็นตัวชีวิตหรือเป็นตัวความด�ารงอยู่

ของชวิีต เพราะว่าทกุ ๆ คนนีด้�ารงชวีติอยูก่เ็พราะกายและจติประกอบ

กนัอยู ่เมือ่ไม่มจีติหรือเรียกอีกอย่างหนึง่ว่าปราศจากวญิญาณ ร่างกาย

นี้ก็กลายเป็นศพ กลายเป็นเหมือนอย่างท่อนไม้ก้อนหินก้อนดิน  

แต่ความด�ารงชีวิตอยู่นี้ก็เพราะกายและจิตนี้ประกอบกันอยู่. จิตหรือ

ธาตุรู้นี้เมื่อยังอยู่เป็นปกติเฉย ๆ ยังไม่แสดงอาการอะไรก็เรียกว่า 

ภวังค์ หรือภวังคะเป็นองค์ คือเป็นองคคุณ องคสมบัติของภพ 

คือความเป็น คือความท่ียังด�ารงความเป็นภพเป็นชาติ ความด�ารง 

ชีวิตอยู่ดังกล่าว จึงเรียกว่า ภวังค์.

ท่านจึงเปรียบเหมือนอย่างบุรุษที่นอนหลับอยู่ใต้ต้นมะม่วง. 

เพราะฉะนัน้ จิตท่ียงัอยูป่กติเฉย ๆ กเ็ป็นเหมอืนอย่างบุรุษทีน่อนหลบั

อยูใ่ต้ต้นมะม่วง. คราวนีเ้มือ่มอีารมณ์มากระทบกก็ระทบทางอายตนะ

ภายในทั้ง ๖ หรือทางทวารทั้ง ๖ มีตาหูเป็นต้นนั่นแหละ เช่นว่ามีรูป

มาประจวบกับตา มีเสียงมาประจวบกับหู รูปเสียงท่ีมาประจวบนั้น 

ท่านเปรียบเหมือนอย่างว่าผลมะม่วงหล่นจากต้น. หล่นตูมลงมาใกล้

บุรุษที่นอนหลับก็เป็นเครื่องปลุกบุรุษที่นอนหลับนั้นให้ตื่นขึ้น. ฉันใด

กด็ ีจิตหรือธาตุรู้นีเ้มือ่มอีารมณ์มากระทบทางทวารหรืออายตนะภายใน

ดังกล่าวนั้น ก็ออกจากภวังค์คือเหมือนอย่างว่าตื่นข้ึนมาและก็น้อม

ออกไปรับอารมณ์ ก็เหมือนอย่างบุรุษท่ีเมื่อมะม่วงหล่นลงมา เสียง

มะม่วงกระทบหูก็ตื่นขึ้น ก็เอ้ือมมือไปหยิบมะม่วง จิตก็น้อมออกไป

จับอารมณ์. กิริยาที่จิตน้อมออกไปนี้แหละเรียกว่า นาม.
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การรับอารมณ์คร้ังแรกของจิตคือวิญญาณ

ค�าว่า นาม นั้น ก็มีต้นศัพท์อย่างเดียวกับค�าว่า นโม ที่แปลว่า 

ความนอบน้อม. นามกค็อืความน้อม หมายถงึอาการท่ีจิตน้อมออกรับ

อารมณ์ เช่นเดียวกับกิริยาที่บุรุษนอนหลับตื่นขึ้นเพราะเสียงมะม่วง

หล่น กเ็อือ้มมอืออกไปยืน่มอืออกไปจับผลมะม่วง. อาการทีเ่อือ้มแขน

ออกไป นัน่กค็อือาการทีจ่ติน้อมออกไปรับอารมณ์นัน่เอง. และการรบั

อารมณ์คร้ังแรกของจิตนั้นเรียกว่า วิญญาณ ที่เราเรียกกันว่า  

เห็นได้ยิน ทราบ หรือว่าคิดรู้.

เห็นนั้น ใช้ในอาการที่เกี่ยวกับรูปเห็นรูป.

ได้ยินนั้น ใช้ในอาการที่เกี่ยวกับเสียงได้ยินเสียง.

ทราบน้ัน ใช้ในอาการท่ีเกี่ยวกับกลิ่นรสและโผฏฐัพพะ คือ 

ทราบกลิ่นทราบรส ทราบโผฏฐัพพะสิ่งถูกต้อง.

คิดหรือรู้นั้น ใช้ในอาการที่เกี่ยวกับมโนคือใจซ่ึงเป็นอายตนะ 

ข้อที่ ๖ รู้หรือคิดธรรมะคือเรื่องราว. มโนอันเป็นอายตนะข้อที่ ๖ นี้ 

ก็ได้เคยกล่าวอธิบายไว้แล้วว่าสัมพันธ์กับอายตนะ ๕ ข้อข้างต้น 

อย่างไร และสัมพันธ์กับจิตอย่างไร จึงจะไม่กล่าวซ�้าอีกในที่นี้.

ก็เป็นอันว่า อาการท่ีจิตออกจากภวังค์ น้อมออกรับอารมณ์ 

กิริยาอันนี้เองที่เรียกว่า นาม แปลว่า น้อมจิตน้อมออกรับอารมณ์. 

อาการท่ีรับอารมณ์แรกก็คือวิญญาณ มีจักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ

เป็นต้น. และถ้าเป็นอารมณ์ที่เบามาก จิตก็อาจจะปล่อยอารมณ์ไว้ 

แค่นั้น แค่วิญญาณเท่านั้น แล้วก็กลับเข้าภวังค์ไปใหม่. ถ้าจะเทียบ 
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ก็เหมือนอย่างบุรุษท่ีต่ืนขึ้นมาเอื้อมมือไปหยิบมะม่วง พอหยิบถูก 

มะม่วงก็ไม่สนใจต่อไป ก็ปล่อยก็หลับไปใหม่. ก็เป็นอันว่า อารมณ ์

ที่เข้ามาก็ยุติแค่นั้น.

สัมผัสหรือผัสสะเกิดจากการรับอารมณ์ที่แรงขึ้น

แต่ถ้าเป็นอารมณ์ท่ีแรง จิตก็ไม่ปล่อยแค่นั้น คือเมื่อเร่ิมน้อม

ออกรับอารมณ์ เป็นวญิญาณดงักล่าวแล้ว กย็ดึอารมณ์นัน้แรงเข้าอีก. 

อาการที่ยึดอารมณ์นั้นแรงเข้าอีกนั้นนี้เองที่ท่านแสดงว่า องค์ ๓ มา

ประชุมกัน คืออายตนะภายใน ๑ อายตนะภายนอก ๑ วิญญาณ ๑ 

มาประชุมกัน เป็นสัมผัส หรือเป็นผัสสะ.

ก็เหมือนอย่างบุรุษที่นอนหลับเอื้อมมือออกไปถูกผลมะม่วง  

ก็ไม่ปล่อยแค่นั้นจับมะม่วงนั้น. นี้คือสัมผัสหรือผัสสะ แปลว่า 

กระทบมะม่วงนั้น ถูกต้องมะม่วงนั้น. ไม่เพียงแต่ถูกต้องในขั้นแรก

แต่เพียงเบา ๆ เท่านั้น แต่ว่าจับหรือถูกต้องท่ีแรงขึ้นจึงเป็นสัมผัส. 

และเมื่อเป็นสัมผัสดังนี้แล้วก็เกิดเวทนา และเมื่อเกิดเวทนาก็เกิด 

สญัญา. เมือ่เกดิสญัญากเ็กดิสงัขารคอืความคดิปรุงหรือความปรุงคดิ 

เหมือนอย่างบุรุษนั้นเอื้อมมือไปจับมะม่วงแล้วก็น�ามาเคี้ยวในปาก  

แล้วก็กลืนผลมะม่วงลงไป.

อาการเหล่านี้เมื่อเทียบกับจิตท่ีน้อมออกไปรับอารมณ์ เป็น

วิญญาณ เป็นสัมผัส เป็นเวทนา เป็นสัญญา เป็นสังขาร ปรุงคิดหรือ

คดิปรุง กค็อืว่าเคีย้วมะม่วงกลนืมะม่วงเข้าไป เสร็จแล้วกห็ลบัไปใหม่. 
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จิตนั้นเมื่อคิดปรุงหรือปรุงคิดแล้ว ก็เป็นอันว่าตกสู่ภวังค์ใหม่เหมือน

ดงัหลบัไปใหม่. และเมือ่มอีารมณ์อืน่มากระทบเข้าอีกกอ็อกจากภวงัค์

น้อมออกไปรับอารมณ์ดังกล่าวนั้น แล้วก็กลับตกสู่ภวังค์ใหม่ เป็นดั่ง

นี้อยู่ทุกอารมณ์ที่มากระทบ. ท่านอธิบายหลักดั่งนี้ เป็นการอธิบาย

อย่างละเอียดถึงวิถีจิตท่ีเป็นไปของสัตว์บุคคลทั้งปวง. แม้วิถีจิตของ

พระอริยบุคคลทั้งหลาย ท่านก็แสดงว่าก็เป็นไปอย่างนี้.

อาการที่จิตน้อมออกรับอารมณ์ดั่งนี้แหละคือ นาม.

ทรงแสดงขันธ์ ๕ จากส่วนที่หยาบไปหาละเอียด

และ รูป ก็คือกายส่วนที่เป็นรูป รวมทั้งอายตนะภายในที่เป็น

ส่วนรูปทั้ง ๕ ข้างต้นหรือประสาททั้ง ๕ ก็รวมเรียกว่าเป็นรูปทั้งหมด. 

ส่วนทีเ่ป็นนามกค็อือาการท่ีจิตน้อมออกไปรับอารมณ์ดงัทีก่ล่าวมานัน้. 

แต่ว่า ในการท่ีพระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมะสัง่สอน มไิด้ทรงแสดง

โดยละเอียดดั่งนี้ไปทุกแห่ง ทรงแสดงเพื่ออะไร. เพื่อให้จับพิจารณา

ทางปัญญาหรือทางวิปัสสนา ก็ตรัสแสดงโดยเป็นขันธ์ ๕ คือเป็นรูป  

เป็นเวทนา เป็นสัญญา เป็นสังขาร และเป็นวิญญาณ. แม้ว่าวิญญาณ

นั้นจะเกิดขึ้นก่อนตามวิถีจิตดังแสดงมาข้างต้น แต่ก็ตรัสไว้เป็น 

ขันธ์ที่ ๕. และก็ยังมีแสดงไว้ในบางพระสูตรถึงความเกิดขึ้นของ 

วิถีจิต เป็นวิญญาณ เป็นสัมผัส เป็นเวทนา เป็นสัญญา เป็นสังขาร 

แล้วกเ็ป็นวญิญาณต่อไปอกี โดยท่ีมไิด้แจกแจงถงึวถิจีติอย่างละเอยีด  

ซ่ึงจะต้องออกจากภวังค์แล้วก็ตกภวังค์ไปทุกขณะจิตคือทุกอารมณ์  

ที่ประสบ. แต่แสดงในทางที่จะหยิบยกขึ้นมาพิจารณาทางปัญญาหรือ
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ทางวิปัสสนาได้. เพราะต้องการที่จะให้พิจารณาโดย ไตรลักษณ์  

ให้เห็นอนิจจะไม่เที่ยง ทุกขะเป็นทุกข์ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลง 

อนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน จึงแสดงจากหยาบไปหาละเอียด. แสดงรูป

ซ่ึงเป็นส่วนหยาบ เวทนาซ่ึงเป็นนามธรรมอนันบัว่าหยาบ เพราะเวทนา

นั้นเกิดขึ้นทั้งทางกายทั้งทางใจ คือทั้งทางรูปและทั้งทางใจ แล้วจึงมา

สัญญา สังขาร แล้วจึงมาวิญญาณ ซ่ึงเป็นนามธรรมท่ีละเอียด.  

เมือ่เป็นดัง่นี ้จึงจะเห็นไตรลกัษณ์ในรูป ในเวทนา ในสญัญา ในสงัขาร 

ในวิญญาณ ได้โดยง่าย.

การท่ีเรียงวิญญาณไว้ท้ายขันธ์ ๕ ยังมีทางพิจารณาเห็นได้ 

อีกว่า เพื่อแสดงสันตติคือความสืบต่อ คือจิตท่ีน้อมออกรับอารมณ์

โดยออกจากภวังค์ เป็นวิญญาณ ผัสสะ เวทนา สัญญา สังขาร  

ในอารมณ์หนึ่ง ๆ แล้วก็ตกภวังค์ แต่ก็มิได้หยุดอยู่เพียงนั้น ยังน้อม

ออกรับอารมณ์อื่น ๆ โดยออกจากภวังค์ เป็นวิญญาณเป็นต้น  

ในอารมณ์อื่น ๆ นั้น แล้วก็ตกภวังค์ ทยอยไปทีละอารมณ์ ๆ ซึ่งเป็น

สันตติท่ีรวดเร็วมาก. ได้เคยเปรียบเทียบกับภาพยนตร์ เมื่อดูท่ีจอ 

จนเห็นภาพคนเดินเป็นต้น เหมือนเดินจริง ๆ แต่เมื่อดูฟิล์มจะเห็น

ภาพขาดเป็นช่อง ๆ มช่ีองว่างตัดแยกออกจากกนัเป็นภาพ ๆ ช่องว่าง

เทียบกันได้กับภวังค์.

อนึ่ง ได้เคยอธิบายไว้ในที่อื่นว่า วิญญาณต่อจากสังขาร คือ 

เมื่อสังขารคิดปรุงหรือปรุงคิด ก็รู้ไปด้วย. ความรู้ที่เกิดต่อไปด้วยนั้น

คือวญิญาณ แลว้กเ็ป็นผสัสะเวทนาเป็นต้นต่อไป เหมอืนเป็นวงกลม. 

ดังนี้เป็นการอธิบายโดยปริยายคือทางอธิบายโดยรวบรัดอย่างง่าย ๆ 
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จะกล่าวว่าโดยสุตตันตนัยก็ได้. แต่โดยอภิธรรมนัย ซ่ึงจะต้องกล่าว

ถึงภวังค์ ก็มีอธิบายดังกล่าวข้างต้น แต่ก็ไม่ขัดกันเพราะที่ว่าเป็น 

วงกลมก็เป็นวงกลมที่ ๑ - ๒ - ๓ เป็นต้น เท่ากับเป็นภาพในฟิล์ม

ภาพหนึ่ง ๆ คืออารมณ์หนึ่ง ๆ. 

ทรงแสดงการเกิดนามรูปและสัมผัสอย่างรวบรัด 
เพ่ือวิปัสสนาภูมิ

แม้ในการแสดงอริยสัจจ์อย่างละเอียดคือปฏิจจสมุปบาท  

ธรรมะท่ีอาศัยกันบังเกิดขึ้นดั่งที่ก�าลังกล่าวอยู่นี้ ในบางพระสูตรก ็

ตรัสรวบรัด. เช่นทรงแสดงจับแต่ ชรา มรณะ ชาติ ขึน้มาจนถงึวญิญาณ. 

ไม่ต่อขึ้นไปถึงสังขารถึงอวิชชาอาสวะ แค่วิญญาณ. และบางแห่งก ็

ตัดอายตนะ. กล่าวคือตรัสแสดงว่า เพราะวิญญาณเกิดนามรูปก็เกิด 

เพราะนามรูปเกิดสัมผัสก็เกิด ไปสัมผัสทีเดียว ไม่แสดงอายตนะ 

ไว้ตรงนี้ คือไม่แสดงว่าเพราะนามรูปเกิดอายตนะทั้ง ๖ ก็เกิด  

เพราะอายตนะทั้ง ๖ เกิด สัมผัสก็เกิด แปลว่าตัดอายตนะเสีย  

ไม่แสดง. ตรัสว่า เพราะนามรูปเกิดสัมผัสก็เกิด.

และในการท่ีตรัสแสดงนี้ ก็ตรัสแสดงในทางที่เป็นประโยชน์

ส�าหรับผู้ต้องการจะพิจารณาโดยไตรลักษณ์ ซ่ึงเป็นวิปัสสนาธุระ 

ทางปัญญา สามารถที่จะพิจารณาจับนามรูปและสัมผัสให้เป็น 

วิปัสสนาภูมิ ภูมิของวิปัสสนาได้. คือได้ตรัสแสดงไว้มีใจความว่า  

เมื่อนามรูปเกิดขึ้น สัมผัสจึงเกิดขึ้น ถ้านามรูปไม่มีสัมผัสก็ไม่มี.
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ทรงสอนให้พิจารณานามรูป 
โดยอาการ เพศ นิมิต และอุเทศ

และการจับพิจารณา นามรูป ก็ตรัสสอนให้จับพิจารณา โดย

อาการ โดยเพศ โดยนิมิต คือเคร่ืองก�าหนด และโดยอุเทศ ก็คือ 

การแสดงหรือการที่จะตั้งชื่อส�าหรับเรียกแสดง. จับ นาม ขึ้นก่อน.

เวทนา ก็ให้จับพิจารณาว่าเวทนาที่บังเกิดขึ้น เป็นสุข เป็นทุกข์ 

หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข มี อาการ เป็นอย่างไร. ดูเวทนาที่ 

บังเกิดขึ้นท่ีตัวเองในปัจจุบัน ถ้าเป็นสุขมีอาการเป็นอย่างไร ทุกข์มี

อาการเป็นอย่างไร ไม่ทุกข์ไม่สุข มีอาการเป็นอย่างไร. มี เพศ เป็น

อย่างไร กค็อืมลีกัษณะท่ีละเอยีดหรือทีซ่่อนเร้นอยูอ่ย่างไร ของเวทนา

ท่ีท�าให้เวทนาต่างจากข้ออืน่มสีญัญาเป็นต้น เหมอืนอย่างสตรีต่างจาก

บุรุษ บุรุษต่างจากสตรี. มี นิมิต คือว่ามีเคร่ืองก�าหนด มีที่ ๆ  

จะก�าหนดอย่างไร. มี อุเทศ คือมีการแสดงอันหมายความว่ายกชื่อ

เรียกขึ้นว่าเวทนาอย่างนี้ ๆ. 

สัญญา ก็เหมือนกัน ดูอาการของสัญญาคือความจ�าหมาย 

ของจิตในอารมณ์นัน้ ๆ ว่าม ีอาการ เป็นอย่างไร. ม ีเพศ คอืมลีกัษณะ

ท่ีเร้นลบัปกปิดอยูต่รงไหนอย่างไร. ม ีนมิติ คอืเคร่ืองก�าหนดอย่างไร. 

มี อุเทศ คือว่ายกชื่อขึ้นเรียกว่า นี่คือสัญญา.

สังขาร คือความปรุงคิดหรือคิดปรุงก็เหมือนกัน ดูจิตของ 

ตัวเองที่คิดปรุงหรือปรุงคิดว่ามี อาการ เป็นอย่างไร. มี เพศ ดังกล่าว

เป็นอย่างไร. ม ีนมิติ เคร่ืองก�าหนดเป็นอย่างไร. ม ีอเุทศ คอืว่าต้ังชือ่
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เรียกว่าเป็นสงัขารอย่างนี ้ๆ ไม่ให้ปนกนัว่านัน่เป็นเวทนา นีเ่ป็นสญัญา 

นี่เป็นสังขาร.

และ วิญญาณ ก็เหมือนกัน ก็ดูตัวที่เมื่ออายตนะต่อกันก็เกิด

ความรู้ขึ้น เป็นเห็น เป็นได้ยิน เป็นทราบ เป็นคิดหรือรู้. มี อาการ  

เป็นอย่างไร. มี เพศ เป็นอย่างไร. มี นิมิต เครื่องก�าหนดเป็นอย่างไร 

มี อุเทศ คือว่าตั้งชื่อเรียกว่านี่เป็นจักขุวิญญาณ นี่เป็นโสตวิญญาณ

ดังนี้เป็นต้น.

ก�าหนดดูจิตของตนเองท่ีน้อมออกรับอารมณ์ซ่ึงเป็นตัวนาม 

ดังกล่าว ให้รู้จักอาการ ให้รู้จักเพศ ให้รู้จักนิมิต ให้รู้จักอุเทศดังท่ี

กล่าวมาแล้ว เป็นอันฝึกให้รู้จักวิปัสสนาภูมิ. และเมื่อก�าหนดให้รู้จัก

ดังนี้ จึงจะเกิดสัมผัสคือความกระทบดังที่กล่าวโดยชื่อ ในรูปคือ 

ในส่วนท่ีเป็นรูป เพราะว่าก็จะได้ก�าหนดชื่อหรือรู้ชื่อของตา ของหู  

จมูก ลิ้น กาย รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะเป็นต้น อันเป็นส่วนรูป

นั้นด้วย. และก็ให้ก�าหนดรูปโดยอาการ โดยเพศ โดยนิมิต และ 

โดยอุเทศ คือการที่จะตั้งชื่อเรียกดังที่กล่าวมานั้นด้วย. และเมื่อเป็น

ดั่งนี้จึงจะมีสัมผัสคือความกระทบในนาม คือกระทบในเวทนา ใน

สญัญา ในสงัขาร ในวญิญาณดงัท่ีกล่าวมานัน้ด้วย. และเมือ่ได้พจิารณา

ทั้งนามทั้งรูปให้รู้จักดังกล่าวมานั้น สัมผัสคือความกระทบทั้งโดยชื่อ

ทั้งโดยการกระทบกันและกันก็ย่อมบังเกิดขึ้น. และเมื่อจับพิจารณาดู

สมัผัสคอืความกระทบท้ังโดยชือ่ทัง้โดยความกระทบ กจ็ะรู้จักตวัสมัผสั

ที่บังเกิดขึ้นในจิตใจอันเป็นส่วนมากและทั้งในกายอันเป็นส่วนรูป คือ

ทั้งในนามรูป.
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ตามที่ตรัสแสดงไว้นี้ เป็นตรัสแสดงมุ่งทางวิปัสสนาภูมิ โดยที่

ตัดเอาข้ออายตนะตรงกลางออกเสีย. จากนามรูปก็มาสัมผัสทีเดียว. 

แต่เมื่อแสดงโดยปกติก็ตรัสแสดงนามรูป อายตนะ แล้วจึงมาสัมผัส. 

เพราะฉะนั้น ในการฟังความท่ีข้อเหล่านี้เป็นปัจจัยของกัน จึงอาจใช้

วิธีนี้พิจารณาทางวิปัสสนาภูมิได้ คือพิจารณาจับให้รู้จักนามรูปโดย

อาการเป็นต้น น�าให้รู้จักสัมผัสซึ่งเกิดสืบเนื่อง. ก็จะเห็นนามรูปเห็น

สมัผสัเป็นวิปัสสนาภมู ิและกจ็ะท�าให้พจิารณาเห็นอนจิจะทุกขะอนตัตา

ในข้อเหล่านี้.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒๘
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บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. 

ในเบือ้งต้นกข็อให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมสัการพระผูม้พีระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้ง 

พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล 

ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ได้แสดงธรรมะทีอ่าศยักนับงัเกดิขึน้ว่าอาศยักนัอย่างไร ตามนยั

พระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตร ซ่ึงท่านอธิบายในข้อสัมมาทิฏฐิ 

ความเห็นชอบประกอบด้วยพระพุทธาธิบายซ่ึงน�ามาแทรกเข้า. และ 

ในตอนที่แสดงอธิบายถึงธรรมะท่ีอาศัยกันบังเกิดขึ้นสืบไปเป็นสาย 

เหมือนอย่างสายโซ่ซ่ึงประกอบด้วยลูกโซ่เป็นอันมาก ในตอนท่ีก�าลัง

อธิบายนีก้เ็ท่ากบัก�าลงัอธิบายว่าลกูโซ่แต่ละลกูนัน้คล้องกนัไปอย่างไร 

จึงได้ต่อกนัไปเป็นสายเส้นเดยีวกนั ซ่ึงได้มาถงึข้อว่า เพราะผัสสะหรือ

สัมผัสเป็นปัจจัยคือเป็นเหตุอาศัย คือเมื่อสัมผัสหรือผัสสะเกิดขึ้น 

เวทนาก็เกิด
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เงื่อนหรือข้อต่อ ซึ่งได้อธิบายไปแล้วก็คือ เพราะอายตนะทั้ง ๖ 

เป็นปัจจัยจึงเกิดสัมผัสหรือผัสสะ.

แต่กไ็ด้แสดงอธิบายแทรกว่า ในพระสตูรบางพระสตูร พระพทุธเจ้า

ได้ทรงแสดงข้ามอายตนะท้ัง ๖ คอืตรัสว่า เพราะนามรูปเป็นปัจจยัเกดิ

สัมผัส ก็เป็นปริยายคือเป็นทางแสดงของธรรมะ ซึ่งเป็นไปตามความ

เหมาะสมในการแสดงนั้น ๆ ซ่ึงบางคร้ังก็แจกแจงอย่างละเอียด  

บางคร้ังก็แสดงอย่างรวบรัด. เมื่อแสดงอย่างรวบรัดก็ข้ามอายตนะ 

ทัง้ ๖ ดงัท่ีได้แสดงอธิบายแล้ว. แต่เมือ่แสดงไม่รวบรัดกแ็สดงอายตนะ

ทั้ง ๖ ต่อจากนามรูป คือ เพราะนามรูปเป็นปัจจัยก็เกิดอายตนะทั้ง ๖ 

เพราะอายตนะทั้ง ๖ เป็นปัจจัยก็เกิดสัมผัสหรือผัสสะ.

และแม้ในข้ออายตนะทั้ง ๖ เป็นปัจจัยแห่งผัสสะนั้น ผู้ปฏิบัติ

กเ็พ่งพจิารณาจับให้รู้จักอาการเป็นต้นของอายตนะทัง้ ๖ นัน้แต่ละข้อ

เชื่อมกับสัมผัสหรือผัสสะ ให้เป็น วิปัสสนาภูมิ ภูมิของวิปัสสนาได้  

คือเพ่งพินิจพิจารณาให้รู้จัก อาการ ให้รู้จัก เพศ ให้รู้จัก นิมิต คือ

เครื่องก�าหนด และให้รู้จัก อุเทศ คือการแสดง เช่นแสดงชื่อของตา

กับรูปที่ต่อกัน หูกับเสียงท่ีต่อกัน จมูกกับกลิ่นท่ีต่อกัน ลิ้นกับรสที่ 

ต่อกัน กายและโผฏฐัพพะที่ต่อกัน มโนคือใจและธรรมะคือเรื่องราว

ที่ต่อกัน จึงได้เกิดวิญญาณ เช่นจักขุวิญญาณ รู้รูปทางตาคือเห็นรูป 

เป็นต้น.และเมื่อทั้ง ๓ นี้มาประชุมกัน จึงเกิดสัมผัสหรือผัสสะ.

แต่ว่าใน หมวดปฏิจจสมุปบาท ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น 

แสดงว่า เพราะอายตนะเป็นปัจจัย ก็เกิดสัมผัสหรือผัสสะ. ก็เป็น 

การรวบรัด.
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เวทนาเกิดเพราะสัมผัสหรือผัสสะ

การพิจารณาให้รู้จักอาการเป็นต้นของวิถีจิต ทางด�าเนินของ

จิตใจดั่งนี้ก็เป็นวิปัสสนาภูมิ ภูมิของวิปัสสนา ดังกล่าวแล้ว. และ 

เพราะสัมผัสหรือผัสสะเป็นปัจจัยหรือว่าเพราะสัมผัสหรือผัสสะมีขึ้น

เกิดขึ้น จึงเกิดเวทนา จึงมีเวทนา. เพราะฉะนั้น เวทนาคือสุขทุกข ์

หรือมใิช่ทกุข์มใิช่สขุ หรือว่าเวทนาทีจ่�าแนกออกเป็น เวทนา ๕ ได้แก่ 

สุข ทุกข์ โสมนัส โทมนัส อุเบกขา. ซึ่งมีอธิบายว่า

สุข ก็ได้แก่สุขทางกาย

ทุกข์ ก็ได้แก่ทุกข์ทางกาย

โสมนัส สุขทางใจ

โทมนัส ทุกข์ทางใจ

อุเบกขา ก็คือความเป็นกลาง ๆ มิใช่ทุกข์มิใช่สุข มิใช่โสมนัส 

มิใช่โทมนัส.

แต่เมื่อย่อเข้าก็เป็นเวทนา ๓ ท่ีแสดงกันโดยมาก คือสุข  

ทุกข์ และอทุกขมสุข มิใช่ทุกข์มิใช่สุข. เมื่อแสดง เวทนา ๓ ดั่งนี้ 

สุข ก็หมายถึงทั้งสุขทางกายทั้งสุขทางใจ

ทุกข์ ก็หมายถึงทั้งทุกข์ทางกายทั้งทุกข์ทางใจ

อทุกขมสุข มิใช่ทุกข์มิใช่สุข ก็หมายถึงอุเบกขาเป็นกลาง ๆ  

มิใช่ทุกข์มิใช่สุขทางกายทางใจ.
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เพราะฉะนั้น แม้จะจ�าแนกเวทนาเป็น ๓ แม้จะจ�าแนกเวทนา

เป็น ๕ ก็เป็นอันเดียวกันนั้นเอง ก็คือหมายถึงสุขทุกข์และมิใช่ 

ทุกข์มิใช่สุขเป็นกลาง ๆ ที่เป็นไปทางกายบ้างที่เป็นไปทางใจบ้าง. 

ที่เกิดของเวทนาทางกายและใจ

และท่านมแีสดงขยายความออกไปอีกว่า อนัสขุทกุข์ทางกายนัน้ 

กบั็งเกดิจากกายสมัผสั สมัผัสทางกาย คอืสมัผัสสิง่ทีถ่กูต้องทางกาย. 

ส่วนสัมผัสทางตาท่ีเห็นรูปต่าง ๆ สัมผัสทางหูที่ได้ยินเสียงต่าง ๆ  

สัมผัสทางจมูกที่ได้ทราบกลิ่นต่าง ๆ สัมผัสทางลิ้นที่ได้ทราบรส 

ต่าง ๆ และสมัผสัทางมโนคอืใจท่ีได้คดิได้รู้เร่ืองต่าง ๆ ย่อมเป็นปัจจยั

ให้เกิดสุขทุกข์ทางใจ. ฉะนั้น สุขทุกข์ทางกายนั้นจึงเกิดจากสัมผัส 

ทางกายเพียงทางเดียว. เป็นการจ�าแนกแสดงส�าหรับพิจารณาที่เกิด

ของเวทนา. จะได้จับพิจารณาได้ถูกต้อง. และเวทนาดังที่กล่าวมา 

แล้วนั้น ก็พูดกันว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข  

ซ่ึงอันที่จริงนั้นก็เป็นตัวความรู้อย่างหนึ่ง คืออาการที่จิตน้อมออกรู้

อารมณ์ท่ีเข้ามาทางอายตนะภายในหรือทางทวารท้ัง ๖ นัน้. หน้าทีข่อง

จิตนั้นเป็นวิญญาณธาตุคือธาตุรู้. เพราะฉะนั้น อาการที่น้อมออกรับ

อารมณ์นั้นก็คือรู้อารมณ์นั้นเอง. ซ่ึงรู้ทีแรกก็เป็น วิญญาณทั้ง ๖  

ดังที่กล่าวมาแล้ว รู้ต่อมาแรงขึ้นก็คือ สัมผัสและแรงขึ้นก็เป็น เวทนา 

ซึ่งเป็นตัวรู้เหมือนกัน.
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เพราะฉะนั้น เวทนานั้นคือตัวรู้ ที่รู้เป็นสุข รู้เป็นทุกข์ หรือรู้

เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สขุ. ถ้าไม่มคีวามรู้หรือไม่มตีวัรู้อยูแ่ล้ว สขุทกุข์

หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขก็ย่อมไม่บังเกิดขึ้น.

เพราะฉะนั้น ค�าว่า เวทนา นั้น ตามศัพท์ก็แปลว่า รู้ หรือว่า  

รับรู้. และก็มีนักธรรมะที่แปลว่า เสวย เช่น สุขเวทนาก็เสวยสุข 

ทุกขเวทนาก็เสวยทุกข์ ก็คือกินสุขกินทุกข์. ค�าว่า อัตตา ที่แปลกันว่า 

ตัวตน ก็มีค�าแปลอย่างหนึ่งว่า ผู้กินผู้เสวย ก็คือผู้กินผู้เสวยสุขหรือ

ทุกข์นี้เอง. เพราะฉะนั้น เวทนานั้นก็คือความรู้ แต่หมายจ�าเพาะว่า

ความรู้ท่ีเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขดังที่ 

กล่าวมานั้น ซ่ึงเกิดสืบเนื่องมาจากสัมผัสหรือผัสสะ. เพราะสัมผัส 

หรือผัสสะเป็นปัจจัย หรือว่าเพราะสัมผัสหรือผัสสะมีเกิดขึ้นจึงม ี

เวทนาจึงเกิดเวทนา. ท่านจึงมีเปรียบเอาไว้ว่า เหมือนอย่างไม้สีไฟ 

สองอันมาสีกันก็เกิดไฟฉันใด เพราะสัมผัสก็คืออายตนะภายใน 

ภายนอกกับวิญญาณมาประจวบกันจึงเกิดเวทนา. สัมผัสหรือผัสสะ

จึงเท่ากับไม้สีไฟสองอันท่ีมาสีกัน. เวทนาก็เปรียบเหมือนอย่างไฟ 

ทีบ่งัเกดิขึน้ เพราะไม้สไีฟสองอนัท่ีมาสกีนันัน้. ฉะนัน้ เมือ่แยกไม้สไีฟ

สองอันมิให้สีกัน ไฟก็ไม่เกิด. เมื่อแยกอายตนะภายในภายนอกกับ

วิญญาณมิให้มาประชุมกันได้ก็ไม่เกิดเวทนา.
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การปฏิบัติดับเวทนาด้วยสมาธิ

ในการปฏิบัติทางสมาธิขั้นสูงนั้น ก็เป็นการปฏิบัติเพื่อจะดับ

เวทนาด้วยสมาธิ โดยที่มิให้ไม้สีไฟสองอันมาสีกัน คือมิให้อายตนะ

ภายในภายนอกกับวิญญาณมาประชุมกันมาประจวบกัน. เมื่อเป็น 

ดั่งนี้ก็ดับเวทนาได้. และในการปฏิบัติสมาธินั้น ก็เป็นการปฏิบัติ 

ใช้สัมผัสและเวทนาท่ีเป็น นิรามิส คือไม่มีกิเลสเป็นเคร่ืองล่อ  

มาเป็นเครื่องดับเวทนาที่เป็น สามิส คือมีกิเลสเป็นเครื่องล่อ.

ดังจะพึงเห็นได้ว่า จิตโดยปกตินั้นก็เหมือนอย่างไม้สีไฟสอง 

อันท่ีสีกัน ก็เกิดเวทนาอยู ่เสมอ คือว่าอายตนะภายในภายนอก 

มาประจวบกัน เกิดวิญญาณ มีเห็นรูปได้ยินเสียงเป็นต้น. และเมื่อ 

ทั้ง ๓ ส่วนนี้มาประชุมกันเป็นสัมผัสก็เกิดเวทนา แต่เป็นไปในทาง

กามาพจร คือหยั่งลงในกามโดยมาก. เพราะฉะนั้น

จึงได้เกดิ กามฉันท์ ความพอใจรักใคร่ในกามหรือด้วยกามบ้าง

เกิด พยาบาท คือความกระทบกระทั่ง หงุดหงิด โกรธแค้น 

ขัดเคือง มุ่งร้าย หมายล้างผลาญบ้าง.

คือเกิด นิวรณ์ ต่าง ๆ เพราะว่าตากับรูปท่ีมาประจวบกัน 

เป็นต้นนั้น ก็เป็นตากับรูปที่เป็นไปในกาม คือเป็นรูปที่น่ารักใคร่ 

ปรารถนาพอใจ.

เมือ่ตามาต่อกบัรูปเช่นนัน้กเ็ป็นไปในทางกาม กเ็กดิ กามฉนัท์.
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ถ้าไปพบรูปที่ขัดกันกับรูปที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ ก็เกิด 

พยาบาท.

มักจะเป็นไปในทางนี้ อันที่จริงนั้นก็เป็นกรรมฐานเหมือนกัน  

แต่เป็นกเิลสกรรมฐาน คอืเป็นท่ีตัง้ของการงานทางใจทีเ่ป็นฝ่ายกเิลส.

อาศัยนิรามิสเวทนาดับสัมผัสกับกิเลสก่อน

เพราะฉะนั้น ในการปฏิบัติสมาธิ พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอน 

ให้ปฏบิตัใินกรรมฐานท่ีไม่เป็นไปเพือ่กเิลส หรือไม่เป็นไปเพือ่ก่อกเิลส 

เช่นต้ังสติก�าหนดพิจารณากายเวทนาจิตธรรม. ก็ใช้มโนกับธรรมะ 

ซ่ึงเป็นอายตนะที่ ๖ นั้นแหละ คิดหรือนึกในเร่ืองที่เป็นกรรมฐาน.  

แปลว่าพรากจิตออกจากอารมณ์อันเป็นไปเพื่อกิเลส มาต้ังอยู่ใน 

อารมณ์ของกรรมฐานที่ไม่เป็นไปเพื่อกิเลส แต่เป็นไปเพื่อดับกิเลส. 

เมื่อพรากจิตออกมาต้ังอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานได้ ตั้งสติก�าหนด

พิจารณากายเวทนาจิตธรรม ก็ต้องอาศัยอายตนะที่ ๖ คือมโนกับ

ธรรมะ ใจต่อกับธรรมะที่เป็นกรรมฐานก็เกิดสัมผัส. เมื่อเกิดสัมผัส 

ก็เกิดเวทนา แต่ก็เป็นนิรามิสเวทนา เวทนาที่ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องล่อ. 

และเมือ่ใจมาต้ังอยูใ่นอารมณ์ของกรรมฐานได้ ได้สมัผสักบักรรมฐาน  

ได้เวทนาท่ีเป็นนิรามิสดั่งนี้  ก็เป ็นอันว่าดับสัมผัสกับกิเลสกับ 

กามคุณารมณ์ อารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลส ดับเวทนาท่ีเป็นสามิส 

คอืทีม่กีเิลสเป็นเคร่ืองล่อได้. กแ็ปลว่าดบัสมัผัสดบัเวทนาในฝ่ายกเิลส

และเวทนาในฝ่ายที่เป็นนิรามิสไม่มีกิเลสเป็นเครื่องล่อ.
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การเร่ิมต้นปฏิบัติกรรมฐานก็ต้องใช้ดั่งนี้. ก็แปลว่าใช้ไม้สีไฟ

สองอันสีกันให้เกิดไฟเหมือนกัน. แต่ว่าไม้สีไฟสองอันที่สีกันให้เกิด

เวทนาท่ีเป็นนิรามิสนี้ เป็นไม้สีไฟสองอันท่ีพระพุทธเจ้าได้ประทานไว ้

เช่น สติปัฏฐานทัง้ ๔ หรือกรรมฐานทัง้ปวง ทีต่รัสสอนเอาไว้ให้ปฏบิตัิ

ก็ล้วนเป็นไม้สีไฟทั้งนั้น. ให้รับเอากรรมฐานนี้แหละมาสีเข้ากับใจ  

ให้สัมผัสกับใจ ให้เกิดเวทนาท่ีเป็นนิรามิส ก็เป็นอันว่าจะดับไม้สีไฟ

สองอันฝ่ายกิเลส.

ดับเวทนาทั้งหมดจึงจะได้สมาธิขั้นสูง

กล่าวสั้นเข้ามาก็คือว่า อารมณ์ท่ีมาสีกับใจที่เป็นฝ่ายกิเลสนั้น 

ก็ท�าให้สัมผัสกับฝ่ายกิเลส ได้เวทนาที่เป็นสามิสฝ่ายกิเลส. แต่เมื่อ 

มาปฏิบัติใช้ไม้สีไฟของพระพุทธเจ้า คือเอากรรมฐานมาสีเข้ากับใจ  

ก็จะสัมผัสกับไม ้สีไฟท่ีเป ็นกรรมฐานได้เวทนาที่ เป ็นนิรามิส.  

เพราะฉะนั้น การปฏิบัติท�าสมาธินั้นในเบื้องต้นก็ปฏิบัติด้วยอาศัย 

วิธีนี้. แต่ว่าจิตนี้เมื่อเร่ิมปฏิบัตินั้น ยังเป็นจิตท่ีเป็นกามาพจรเต็มที่ 

เพราะฉะนั้น จึงยกขึ้นมาสู่กรรมฐานไม่ค่อยจะได้มักจะตกลงไป.  

ก็คือว่าปกตินั้นไปติดหรือไปพอใจเสียแล้วในไม้สีไฟที่เป็นฝ่ายกาม 

เป็นฝ่ายกเิลส รับเข้ามาสใีจอยูเ่สมอ และเมือ่น�าเข้ามาสใีจกเ็กดิสมัผัส

กับใจ ก็เกิดไฟกิเลสก็เป็นเวทนาที่เป็นสามิส เป็นไปอยู่ดั่งนี้. ครั้นมา

เปลีย่นไม้สไีฟทีเ่ป็นกรรมฐานของพระพทุธเจ้า น�าเอากรรมฐานเข้ามา
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สีกับใจ ใจก็ไม่ค่อยจะยอมรับ ไม่ค่อยจะยอมให้กรรมฐานนี้มาสี 

กับใจ มักจะหนีออกไปรับเอาไม้สีไฟท่ีเป็นฝ่ายกามมาสีใจอยู่ มักจะ

เป็นดั่งนี้.

นีเ้ป็นลกัษณะของจิตทีเ่ป็นกามาพจร. แต่เมือ่ปฏบิตัอิยูบ่่อย ๆ 

มีความคุ้นเคยกับไม้สีไฟของพระพุทธเจ้า เอากรรมฐานมาสีกับใจอยู่ 

ให้สัมผัสกับใจอยู่ให้เกิดเวทนาที่เป็นสามิสอยู่. ก็แปลว่า ทีแรกนั้น 

เมือ่ปฏบัิติกรรมฐานนัน้มกัจะได้ทกุขเวทนา เพราะว่าใจไม่ชอบ มกัจะ

อึดอัดร�าคาญ เพราะจิตเป็นกามาพจรย่อมเป็นดั่งนี้ แต่ครั้นเมื่อน�ามา

สใีจอยูบ่่อย ๆ สมัผัสกบัใจบ่อย ๆ ได้เวทนาท่ีเป็นสขุขึน้ทีเ่ป็นนริามสิ 

อนัเป็นสขุท่ีบริสทุธิย่์อมจะน้อมใจให้กลบัมาสูก่รรมฐานของพระพทุธเจ้า 

อันเป็นไม้สีไฟของพระพุทธเจ้าสัมผัสกับไม้สีไฟของพระพุทธเจ้า  

สมัผสักบัความสขุท่ีได้ อันเป็นสขุเวทนาท่ีเป็นนริามสิจะท�าให้ได้ฉนัทะ

คอืความพอใจในการปฏบัิติกรรมฐานมากขึน้. กแ็ปลว่า จิตจะได้สมาธิ

มากขึ้น แต่เมื่อถึงสมาธิขั้นสูงแล้ว ท่านแสดงว่า ปฏิบัติพรากไม้สีไฟ

ทั้งหมด ดับเวทนาทั้งหมด จิตจึงจะได้สมาธิถึงขั้นสูง ซึ่งเป็นอุเบกขา

อันบริสุทธิ์.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๘



คร้ังที่ ๓๙ ปฏิจจสมุปบาท ข้อตัณหา อุปาทาน

คร้ังที่ ๓๙
ปฏิจจสมุปบาท ข้อตัณหา อุปาทาน

บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. 

ในเบ้ืองต้นกข็อให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมสัการพระผูม้พีระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้ง 

พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล 

ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ได้แสดงข้อสมัมาทิฏฐติามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตร

มาโดยล�าดับ โดยที่ท่านได้จับอธิบายในข้อสัมมาทิฏฐิ คือความ 

เห็นชอบ ว่าคือเห็นอย่างไร จ�าแนกแจกแจงตามล�าดับธรรมะใน 

ปฏิจจสมุปบาท คือธรรมะท่ีอาศัยกันบังเกิดข้ึน จับแต่ข้อชรามรณะ

ย้อนข้ึนไปจนถึงอวิชชาอาสวะ แต่ละข้อก็จ�าแนกออกตามหลัก 

อริยสัจจ์ทั้ง ๔ ซ่ึงเป็นผลและเหตุในด้านเกิดทุกข์ และผลและเหต ุ

ในด้านดับทุกข์ไปทีละข้อ. ในการอธิบายในที่นี้ก็อธิบายไปตามแนว

ของท่าน. และเมื่อขึ้นไปถึงอวิชชาอาสวะ จึงได้รับอธิบายในแต่ละข้อ

ที่เป็นผลและเหตุในด้านเกิดทุกข์หรือว่าในด้านเกิด ว่าเป็นปัจจัยที่ 
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สืบกันลงไปอย่างไร. ก็จับแต่ข้ออวิชชาอาสวะหรืออาสวะอวิชชาลงมา

ว่าเป็นเหตุปัจจัยของกันอย่างไร. และก็ต่อลงมา

อวิชชา  เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารอย่างไร

สังขาร  เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณอย่างไร

วิญญาณ  เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปอย่างไร

นามรูป  เป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะ ๖ อย่างไร

อายตนะ ๖ เป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะอย่างไร

ผัสสะ  เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาอย่างไร

เวทนา  เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาอย่างไร.

มีตัณหา ความอยาก ก็มีอุปาทาน ความยึดถือ

ในวันนี้จะได้จับอธิบายว่า ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทาน.

คือเมื่อมีตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก ก็ย่อมมีอุปาทาน  

คือความยึดถือ และอุปาทานนั้นท่านพระเถระก็ได้แยกออกเป็น  

อุปาทาน ๔ คือ 

กามุปาทาน ยึดถือกาม

ทิฏุปาทาน ยึดถือทิฏฐิคือความเห็น

สีลัพพตุปาทาน ยึดถือศีลและพรต

อัตตวาทุปาทาน ยึดถือวาทะว่าตน.
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ซ่ึงอปุาทาน ๔ นี ้กไ็ด้แสดงอธิบายแล้ว เมือ่ได้แสดงมาถงึล�าดบั

ของอปุาทาน. เพราะมตัีณหาคอืความดิน้รนทะยานอยาก จึงมอีปุาทาน

คือความยึดถือ คือเพราะอยากจึงยึด ถ้าหากว่าไม่มีอยากซ่ึงเป็น 

ตัวตัณหา ก็ย่อมไม่มียึดซึ่งเป็นอุปาทาน.

ตัณหาท�าให้มีการแสวงหาและการได้

แต่ได้มพีระพทุธาธิบายแทรกเข้ามาตรงตัณหานีใ้นพระสตูรอืน่ 

ว่าเพราะตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอะไรต่ออะไรต่าง ๆ อีกมากมาย  

ซ่ึงก็เป็นข้อท่ีจะพึงเห็นได้อย่างง่าย ๆ เพราะเป็นเร่ืองที่มีอยู่เป็นไป 

อยูเ่หมอืนอย่างเป็นธรรมดาโลก. ซ่ึงโลกนัน้กไ็ด้มพีระพทุธภาษิตตรัส

แสดงไว้ว่าอันตัณหาก่อให้เกิดขึ้น

ตณฺหาย อุฑฺฑิโต โลโก โลกอันตัณหาก่อให้เกิดขึ้น.

เพราะฉะนั้น ข้อท่ีตรัสจ�าแนกว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างจากตัณหา  

จึงแสดงถึงความเป็นพระสัพพัญญู ผู้รู้ธรรมทั้งหมดของพระพุทธเจ้า 

และแสดงถึงทรงเป็นพระผู้จ�าแนกแจกธรรม สั่งสอนได้อย่างถูกต้อง

แท้จริง คือได้ตรัสแสดงชี้แจง สิ่งที่เกิดข้ึนอันเน่ืองมาจากตัณหา  

อันกล่าวได้ว่าเป็นเร่ืองธรรมดาโลกท่ีตัณหาก่อขึ้น คือได้ตรัสแสดง 

ไว้ว่า

เพราะมีตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยาก จึงมี การแสวงหา 

คือมีการแสวงหาสิ่งที่ตัณหาทะยานอยากเพื่อจะได้. ทะยานอยากเพื่อ
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จะได้อะไรก็แสวงหาสิ่งนั้น. ทะยานอยากเพื่อจะเป็นอะไร ก็แสวงหา

เพ่ือจะเป็นอย่างนั้น. ทะยานอยากเพื่อที่จะไม่ให้เป็นอะไร ก็แสวงหา

เพือ่ทีจ่ะไม่ให้เป็นอย่างนัน้. เพราะฉะนัน้ เพราะมตีณัหาจึงมกีารแสวงหา.

และ เพราะมีการแสวงหา ก็มี ลาภคือการได้มา. ในเมื่อ 

การแสวงหานั้นเป็นเหตุให้ได้มาก็ย่อมจะได้ เช่นได้ทรัพย์ได้สิ่งที ่

ตัณหาต้องการ อันมีค�าเรียก เช่น เรียกว่ากามหรือวัตถุกาม หรือ

กามคุณ คือรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ คือสิ่งถูกต้อง ที่น่ารักใคร่

ปรารถนาพอใจท้ังหลาย ได้เป็นนัน่เป็นนีต่ามท่ีตณัหาต้องการ หรือว่า

ได้ท่ีจะไม่เป็นนัน่เป็นนี ่หรือทีใ่ห้สิง่ทีเ่ป็นนัน่เป็นนีต้่องหายไป หมดไป  

เสื่อมไปสิ้นไปตามที่ตัณหาต้องการ เหล่านี้รวมเข้าในค�าว่า “การได้”.

และ เพราะมีการได้ จึงมี ความปลงใจตกลงใจว่าเราได้มาซึ่ง

สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้ว.

และ เพราะมีความปลงใจตกลงใจดังนี้ จึงมี ฉันทราคะ ความ

พอใจยินดี ความติดใจ พอใจอยู่ในสิ่งที่ได้นั้น ซ่ึงตกลงใจว่าเราได ้

มาแล้ว รับรู้ว่าเราได้มาแล้ว ก็มีความยินดีพอใจ มีความพอใจติดใจ 

หรือติดใจพอใจอยู่ในสิ่งนั้น.

และ เพราะมีความพอใจติดใจหรือว่ายินดีพอใจอยู่ในสิ่งนั้น  

จึงได้ม ีความสยบติด อนัหมายความว่าความพอใจติดใจนัน้ ท�าให้ตน

หรือจิตใจของตนสยบอยู่ในสิ่งนั้นติดอยู่ในสิ่งนั้น. เหมือนอย่างวัตถ ุ

ที่ติดกันอยู่ด้วยกาว อันท�าให้มีความสยบอยู่ด้วยความติด.



คร้ังที่ ๓๙ ปฏิจจสมุปบาท ข้อตัณหา อุปาทาน430

และ เพราะมีความสยบอยู่ด้วยความติด จึงมี ความยึดถือ  

รวบถือ อันหมายความว่าไม่ต้องการท่ีจะพรากออก. แต่ว่าแถมมี 

ความยึดถืออยู่ในความติดนั้น แปลว่า ต้องการจะให้ติดอยู่ ต้องการ

ที่จะให้สยบอยู่ ไม่ต้องการที่จะให้พรากออก แม้มีใครมาบอกว่า 

ให้พรากออก เพราะความท่ีสยบติดอยู่นั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ ก็ไม่ 

ยอมฟัง ยังยืนยันอยู่ในความสยบติดนั้น. ดังนี้คือความที่ยึดถือหรือ

ว่ารวบถือด้วยความสมัครใจ สมัครใจที่จะยึดถืออยู่อย่างนั้น.

และ เพราะมีความยึดถืออยู่ดั่งนี้ จึงมี มัจฉริยะ ที่แปลกันว่า

ความตระหนี่เหนียวแน่นหวงแหน.

และ เพราะมีมัจฉริยะคือความตระหนี่เหนียวแน่นหวงแหน  

จึงมี อารักขา คือการรักษาด้วยวิธีรักษาต่าง ๆ เป็นต้นว่าต้องมีการ

ถือกระบองถือท่อนไม้ ต้องมีการถือศัสตราวุธ ต้องมีการทะเลาะกัน 

ต้องมีการแก่งแย่งกัน ต้องมีการวิวาทกัน ต้องมีการกล่าวหากัน  

ว่าท่านนัน่แหละท่านนัน่แหละ หรือว่าเจ้านัน่แหละเจ้านัน่แหละ ต้องมี

การกล่าวส่อเสียด ต้องมีการกล่าวค�าเท็จต่าง ๆ และก็จะต้อง 

มีบาปอกุศลธรรมต่าง ๆ มากมายบังเกิดขึ้นสืบต่อกันไปดั่งนี้.

มีอุปาทาน ๔ เพราะตัณหา

นีเ้ป็นพระพทุธาธิบายท่ีตรัสจ�าแนกเอาไว้โดยท่ีได้ทรงชีใ้ห้ทุก ๆ 

คนได้มองเห็นได้ว่าความวุ่นวาย ความทุกข์เดือดร้อนต่าง ๆ ที่มีอยู่

ในโลกนั้นได้มีขึ้นดั่งนี้ สืบจากตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยาก  
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เป็นปฏิจจสมุปบาทสายตัณหาโดยเฉพาะอีกกว่า ๑๐ ข้อ. และเมื่อ

พิจารณาดูทุกคนก็จะเห็นได้ว่าเป็นอย่างนี้จริง ๆ. โลกที่ตัณหาก่อขึ้น

ย่อมเป็นไปดั่งนี้จริง ๆ. และทุกคนที่มีตัณหาก็ย่อมเป็นไปอย่างนี ้

มากหรือน้อย. เพราะฉะนั้น ข้อท่ีพระพุทธเจ้าได้ตรัสชี้แจงไว้นี้  

จึงเป็นเร่ืองท่ีบังเกิดขึ้นในโลกจริง ๆ เพราะเหตุแห่งตัณหาคือ 

ความดิ้นรนทะยานอยาก และเมื่อรวมเข้าแล้วก็รวมเข้าในอุปาทาน 

ทั้ง ๔ นั่นแหละ ที่ตรัสสรุปเข้าว่า เพราะตัณหามีขึ้นจึงมีอุปาทาน 

คือความยึดถือ.

ยึดถือกาม คือสิ่งท่ีรักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลาย ภาวะที่รัก

ใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลาย.

ยึดถือทิฏฐิ คือความเห็น ความเห็นที่เป็นไปตามอ�านาจของ

ตัณหา.

ยึดถือศีลและวัตร คือความประพฤติที่เป็นข้อเว้นและความ

ประพฤติที่เป็นข้อที่พึงท�าต่าง ๆ ไปตามอ�านาจของตัณหา.

ยึดถือวาทะว่าตัวเราของเรา และก็สืบไปถึงตัวเขาของเขา  

เพราะเมื่อมีตัวเราของเราก็ต้องมีตัวเขาของเขาคู่กันไป.

กร็วมเข้าในอปุาทานทัง้ ๔ นีแ่หละ ซ่ึงปรากฏออกไป กเ็ป็นการ

แสวงหาเป็นการได้มา ในเมื่อได้ เป็นการที่รับเข้ามาว่าเราได้ ยุติไป 

เป็นอย่าง ๆ. และมีความพอใจติดใจมีความสยบติด มีความยึดถือ  

มคีวามตระหนีเ่หนยีวแน่น และมอีารักขาต่าง ๆ ซ่ึงต้องใช้ไม้กระบอง
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ท่อนไม้ ต้องใช้ศสัตราวธุต่าง ๆ ต้องทะเลาะกนั แก่งแย่งกนั ววิาทกนั 

กล่าวหากัน ว่าท่านนั่นแหละหรือว่าเจ้านั่นแหละผิดเป็นต้น. ต้องพูด

ส่อเสียดกัน ต้องพูดเท็จกัน และต้องประกอบบาปอกุศลธรรมต่าง ๆ 

เป็นอเนกคือไม่น้อย มากมาย ก็สืบเนื่องมาจากตัณหาซ่ึงเป็นปัจจัย 

ให้เกิดอุปาทาน ดั่งนี้นี่แหละ.

พิจารณาให้เห็นโทษของตัณหา

เพราะฉะนั้น ตามท่ีทรงจ�าแนกไว้นี้จึงเป็นข้อท่ีพึงพิจารณา.  

และเมื่อพิจารณาดีแล้วก็จะท�าให้จิตใจนี้เห็นโทษของตัณหา เห็นโทษ

ของอุปาทาน. ในการที่เพ่งพิจารณาก็ต้องใช้สมาธิในสิ่งที่เพ่งพิจารณา

นั้น. ปัญญาที่ได้มาจากความเพ่งพิจารณาก็เป็นปัญญา. และเมื่อเป็น

ปัญญาขึ้นดังนี้ ปัญญานี้เองก็จะท�าให้เกิดการละได้การสละได้ ดังท่ี

ท่านพระเถระได้แสดงไว้ว่า

สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ก็คือความเห็นตรง เห็นถูกต้อง 

ประกอบด้วยความเลือ่มใส ไม่หว่ันไหวในธรรม อนัน�ามาสูพ่ระสทัธรรม

คอืพระธรรมวินยัในศาสนานี ้เป็นเหตลุะราคานสุยั อนสุยั กเิลสทีน่อน

เนื่องในจิตสันดานคือราคะความติดใจยินดี บรรเทาอนุสัยคือปฏิฆะ 

ความกระทบกระท่ังอันเป็นต้นของความโกรธแค้นขัดเคือง โทสะ

พยาบาทท้ังหลาย และถอนอนุสัยคือทิฏฐิมานะว่าตัวเราของเรา  

เป็นเหตุให้ละอวิชชาท�าวิชชาให้บังเกิดขึ้นได้. 

เพราะฉะนั้น จึงน�าให้กระท�าที่สุดของทุกข์ได้.
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ความทีไ่ด้พจิารณาให้มองเหน็ตามเป็นจริงตามทีต่รัสไว้นีแ้หละ 

คือสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบในแต่ละข้อ. และที่ตรัสแสดงไว้นี้ก็เป็น

ข้อท่ีจะพิจารณาเห็นตามไปได้จริง ๆ เพราะเป็นเร่ืองที่มีอยู่เป็นไป 

อยู่จริงในโลกนี้ ซึ่งทุก ๆ คนก็อยู่ในโลกนี้ โดยตรงก็อยู่ในจิตใจอันนี้

นี่แหละของทุก ๆ คน ซ่ึงทุก ๆ คนก็มีจิตใจอันนี้อยู ่ มีตัณหา  

มีอุปาทานอยู่ และมีความเป็นไปต่าง ๆ อยู ่ตามท่ีตรัสสอนไว้นี ้

มากหรือน้อย.

ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๑๗ มิถุนายน ๒๕๒๘
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บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. 

ในเบ้ืองต้นกข็อให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมสัการพระผูม้พีระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้ง 

พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล 

ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ได้แสดงข้อสมัมาทิฏฐติามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตร 

มาโดยล�าดับ จะได้แสดงต่อไปในข้อว่า เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย 

เกิดภพ.

มีภพมีชาติเพราะอุปาทาน

ภพนัน้กค็อืความเป็นความม ีอนัได้แก่กามภพ รูปภพ อรูปภพ 

เพราะมีความยึดถือซ่ึงเป็นอุปาทาน จึงมีภพความเป็นความมี.  

ภพอย่างละเอียดก็คืออัสสมิมานะ ความส�าคัญหมายว่าเรามีเราเป็น. 
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ยึดถือในสิ่งใดก็เกิดเป็นความมีความเป็น คือเป็นเราสืบมาถึงเป็น 

ของเราขึ้นในสิ่งนั้น.

ยึดอยู่ในกามก็เป็นเราขึ้นในกาม ก็เป็น กามภพ.

ยึดในรูปก็เป็นเราขึ้นในรูป เป็น รูปภพ.

ยึดในอรูปก็เป็นเราขึ้นในอรูป เป็น อรูปภพ.

เพราะฉะนั้น เมื่อมีอุปาทานคือความยึดถือจึงมีภพ และเมื่อ 

มีภพจึงมีชาติ คือความเกิด เพราะว่า เมื่อมีเราในกามก็ดี ในรูปก็ดี  

ในอรูปก็ดี ก็มีชาติคือความเกิดขึ้นแห่งเรา.

ทุกข์ทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะชาติความเกิด

อันชาติคือความเกิดขึ้นนั้น เมื่อมีเป็นชาติขึ้นแล้ว ก็ต้องมีชรา 

มมีรณะ มโีสกะ ความโศก ปริเทวะ ความรัญจวนคร�า่ครวญใจ เป็นต้น. 

เป็นอันว่าทุกข์ทั้งหมดก็เกิดขึ้น. ตรงนี้ได้มีพระพุทธาธิบายขยายชาติ

คือความเกิดลงไป ตรงที่ทรงต้องการที่จะชี้ว่า

เมื่อมีชาติคือความเกิดก็มีชรามรณะ 

หากไม่มีชาติคือความเกิดก็ไม่มีชรามรณะ 

ดังท่ีได้ตรัสถามพระอานนท์ว่า ชาติคือความเกิด ความเกิด 

ของเทพโดยความเป็นเทพ ความเกิดของคนธรรพ์โดยความเป็น

คนธรรพ์ ความเกิดของยักษ์โดยความเป็นยักษ์ ความเกิดของภูต 

โดยความเป็นภตู ความเกดิของมนษุย์โดยความเป็นมนษุย์ ความเกดิ
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ของสัตว์ ๔ เท้าโดยความเป็นสัตว์ ๔ เท้า ความเกิดของนกโดย 

ความเป็นนก ความเกดิของงูสตัว์เลือ้ยคลาน. โดยความเป็นงูเป็นสตัว์

เลื้อยคลาน หากว่าไม่มีความเกิดแห่งเทพเป็นต้นเหล่านี้ขึ้น จะมีชรา

มรณะหรือไม่.ท่านพระอานนท์ก็กราบทูลว่าไม่มี. ในเมื่อมีความเกิด

แห่งเทพเป็นต้นดังกล่าว จึงมีชรามรณะใช่หรือไม่. พระอานนท์ 

ก็กราบทูลว่าใช่ ดั่งนี้.

ทบทวนแต่ละลูกโซ่ในปฏิจจสมุปบาท

ตามท่ีอธิบายมาต้ังแต่อาสวะ อวชิชา จนถงึชรามรณะนี ้เป็นการ

แสดงอธิบายเพือ่ให้เชือ่มต่อว่าเป็นปัจจัยของกนัมาโดยล�าดบัอย่างไร. 

ในข้อ สัมมาทิฏฐิ นี้ท่านพระสารีบุตรจับแสดงไปทีละข้อ เป็น 

อริยสัจจ์ ๔ ไปทีละข้อ คือ

ให้รูจ้กัชรามรณะ ให้รู้จักเหตุเกดิแห่งชรามรณะคอืชาต ิให้รู้จัก

ความดับชรามรณะคือดับชาติ ให้รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับชรา

มรณะ คือมรรคมีองค์ ๘.

ท่านแสดงให้รู้จักชาติ คอืความเกดิ ให้รู้จักเหตุเกดิแห่งชาตคิอื

ภพ ให้รู้จักความดับชาติคือดับภพ ให้รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับ

ชรามรณะคือมรรคมีองค์ ๘

ท่านแสดงให้รู ้จักภพ ให้รู ้จักเหตุเกิดแห่งภพคืออุปาทาน  

ให้รูจ้กัความดบัภพก็คอืดบัอปุาทาน ให้รูจ้ักทางปฏบิัติให้ถึงความดบั

ภพก็คือมรรคมีองค์ ๘.
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ท่านแสดงให้รู้จักอุปาทาน ให้รู้จักเหตุเกิดแห่งอุปาทานก็คือ

ตัณหา ให้รู้จักความดับอุปาทานก็คือดับตัณหา ให้รู้จักทางปฏิบัติ 

ให้ถึงความดับอุปาทานก็คือมรรคมีองค์ ๘.

ท่านแสดงให้รู้จกัตณัหา ให้รู้จักเหตเุกดิแห่งตณัหากค็อืเวทนา 

ให้รู้จักความดบัตัณหากค็อืดบัเวทนา ให้รู้จักทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบั

ตัณหาก็คือมรรคมีองค์ ๘.

ท่านแสดงให้รู ้จักเวทนา ให้รู้จักเหตุเกิดเวทนาก็คือผัสสะ  

ให้รู้จกัความดบัเวทนากค็อืดบัผัสสะ ให้รู้จักทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบั

เวทนาก็คือมรรคมีองค์ ๘.

ท่านแสดงให้รู้จกัผสัสะ ให้รู้จักเหตเุกดิแห่งผสัสะ กค็อือายตนะ

ทัง้ ๖. ให้รู้จักความดบัผัสสะ กค็อืดบัอายตนะทัง้ ๖ ให้รู้จักทางปฏบัิติ

ให้ถึงความดับผัสสะก็คือมรรคมีองค์ ๘.

ท่านแสดงให้รู้จักอายตนะทั้ง ๖ ให้รู้จักเหตุเกิดแห่งอายตนะ

ทัง้ ๖ กค็อืนามรูป ให้รู้จักความดบัแห่งอายตนะทัง้ ๖ กค็อืดบันามรูป 

ให้รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอายตนะทั้ง ๖ ก็คือมรรคมีองค์ ๘.

ท่านแสดงให้รู้จักนามรูป ให้รู้จักเหตุเกิดนามรูปก็คือวิญญาณ 

ให้รู้จักความดับนามรูปก็คือดับวิญญาณ ให้รู้จักทางปฏิบัติให้ถึง 

ความดับนามรูปก็คือมรรคมีองค์ ๘.

ท่านแสดงให้รู้จกัวญิญาณ ให้รูจ้กัเหตเุกดิวญิญาณกค็อืสงัขาร 

ให้รู้จักความดบัวญิญาณกค็อืดบัสงัขาร ให้รู้จักทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบั

วิญญาณก็คือมรรคมีองค์ ๘.
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ท่านแสดงให้รู้จักสังขาร ให้รู้จักเหตุเกิดสังขารก็คืออวิชชา  

ให้รู้จักความดบัสงัขารกค็อืดบัอวิชชา ให้รู้จักทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบั

สังขารก็คือมรรคมีองค์ ๘.

ท่านแสดงให้รู้จักอวิชชา ให้รู้จักเหตุเกิดอวิชชาก็คืออาสวะ  

ให้รู้จักความดบัอวิชชากค็อืดบัอาสวะ ให้รู้จักทางปฏบิติัให้ถงึความดบั

อวิชชาก็คือมรรคมีองค์ ๘.

ท่านแสดงให้รู้จักอาสวะ ให้รู้จักเหตุเกิดอาสวะก็คืออวิชชา  

ก็กลับย้อนมาหาอวิชชาอีก ให้รู้จักความดับอาสวะก็คือดับอวิชชา  

ให้รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะก็คือมรรคมีองค์ ๘.

มรรคมีองค์ ๘ ดับได้ทุกข้อ

ก็เป็นอันว่ายุติลงแค่อวิชชาอาสวะหรือว่าอาสวะอวิชชา อันนับ

ว่าเป็นต้นเงื่อนที่ได้ทรงค้นพบ ได้ตรัสรู้ และได้ทรงน�ามาแสดงชี้แจง

จ�าแนก และก็เป็นอริยสัจจ์ไปทุกข้อ. ดังจะพึงเห็นได้ว่า ตามที่ได้สรุป

มานี้แต่ละข้อก็เป็น ๔ เป็น ๔ ทั้งนั้น คือเป็นอริยสัจจ์ ๔ ไปทุกข้อ. 

และทางปฏบัิตใิห้ถงึความดบัของทกุข้อนัน้กย็นืตัวคอื มรรคมอีงค์ ๘ 

อันได้แก่

สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ก็คือเห็นในอริยสัจจ์ทั้ง ๔

สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ ก็คือด�าริในอริยสัจจ์ท้ัง ๔  

นั่นแหละ แต่ท่านแสดงเป็นความด�าริออก ด�าริท่ีไม่ปองร้าย ด�าริ 

ที่ไม่เบียดเบียน
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สัมมาวาจา เจรจาชอบ

สัมมากัมมันตะ การงานชอบ

สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ

สัมมาวายามะ เพียรชอบ

สัมมาสติ ระลึกชอบ

สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ.

ได้มีพระพุทธาธิบายในมรรคมีองค์ ๘ นี้ โดยตั้งข้อสัมมาทิฏฐิ

น�า คือ

เมื่อมีความเห็นชอบน�า ก็ย่อมมี ความด�าริชอบ

เมื่อมีความด�าริชอบ ก็ย่อมมี วาจาชอบ

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.
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อริยสัจจ์สายเกิดทุกข์และสายดับทุกข์

มรรคมีองค์ ๘ นี้ย่อมเป็นหลักส�าคัญในการปฏิบัติเพื่อดับแห่ง

ทกุข์ทกุข้อ. และเมือ่พจิารณาดตูามพระเถราธิบายท่ีท่านแจกข้อธรรมะ

ในปฏจิจสมปุบาท ธรรมะทีอ่าศยักนับงัเกดิขึน้ จบัแต่ข้อชรามรณะไป

จนถึงอวิชชาอาสวะหรืออาสวะอวิชชาก็แยกเป็นอริยสัจจ์ ๔ ไปทุกข้อ

ดังที่กล่าว. และก็กล่าวได้ว่า ก็แบ่งออกเป็น สายเกิด และแบ่งออก

เป็น สายดับ.

หากจะพูดรวบรัดเข้ามาว่า เป็นสายเกิดแห่งอะไร ก็กล่าวได้ว่า 

เป็นสายเกิดแห่งทุกข์ เพราะว่าสายเกิดนั้นก็มาสุดลงที่ชรามรณะ  

แก่ตาย และโสกะปริเทวะ ความโศกความรัญจวนคร�า่ครวญใจ เป็นต้น 

รวมเข้าก็คือทุกข์ทุกอย่าง. ต้นทางของสายเกิดก็คืออวิชชาอาสวะ 

หรืออาสวะอวิชชา ก็มาสุดลงที่กองทุกข์ทั้งหมด มีชรา มรณะ โสกะ 

ปริเทวะ เป็นต้น. เพราะฉะนั้น จึงสรุปเข้าว่าเป็นสายเกิดทุกข์.

ส่วน สายดับ นั้นกล่าวอย่างรวบรัดเข้ามาว่า ดับอะไร. ก็กล่าว

ได้ว่า ดับทุกข์ เพราะว่าปลายทางก็คือดับทุกข์ ชรา มรณะ โสกะ  

ปริเทวะเป็นต้นดบัไปหมด เนือ่งจากดบัมาจากต้นทางคอือวิชชาอาสวะ

หรืออาสวะอวิชชาดับ ทุกอย่างก็ดับมาตลอดสายจนถึงดับกองทุกข์

ทั้งหมด มีชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะเป็นต้น.
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พิจารณาให้เห็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์

ฉะนัน้ จึงกล่าวได้ว่า บรรดาข้อธรรมในปฏจิจสมปุบาท ธรรมะ

ท่ีอาศยักนับังเกดิขึน้ทุกข้อ คอือาสวะอวชิชาหรืออวชิชาอาสวะ อาสวะ 

อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป อายตนะ ๖ ผัสสะ เวทนา ตัณหา 

อุปาทาน ภพ ชาติ มรณะ โสกะ ปริเทวะ เป็นต้น ทั้งหมดนี้เป็น 

ทุกขสัจจะ สภาพท่ีจริงคือทุกข์ท้ังหมด เพราะว่าเป็นสิ่งท่ีเป็นทุกข์  

คอืตัง้อยูค่งทีไ่ม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไปคอืต้องเกดิดบั คอื

เกิดได้ดับได้. สิ่งที่เกิดดับได้นี้ รวมเข้าในค�าว่าทุกข์ทั้งหมด เพราะว่า

ตั้งอยู่คงท่ีไม่ได้. ทุกข์จึงมิได้หมายความเฉพาะทุกขเวทนาเท่านั้น.  

จึงได้มีแสดงถึงค�าว่า ทุกข์ เอาไว้ว่า

ทุกขทุกขะ ทุกข์โดยความเป็นทุกข์

สังขารทุกข์ ทุกข์คือสังขารสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งหลาย

วิปริณามทุกข์ ทุกข์คือความแปรปรวนเปลี่ยนแปลง.

สิ่งที่มีลักษณะเป็นทุกข์โดยเป็นทุกข์ดังท่ีเรียกว่าทุกขทุกข์  

และสิง่ท่ีเป็นสงัขารคอืสิง่ผสมปรุงแต่งท้ังหมด และสิง่ทีต้่องแปรปรวน

เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมด รวมเข้าในค�าว่า ทุกข์ นี้ทั้งนั้น. แม้ตัว  

เวทนา เอง 

สขุเวทนา กเ็ป็นทุกข์ เพราะว่าต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงต้อง

เกิดดับ

ทุกขเวทนา ก็เป็นทุกข์ เพราะว่าต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลง

ต้องเกิดดับ
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อเุบกขาเวทนา กเ็ป็นทกุข์ เพราะว่าต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลง

ต้องเกิดดับ

เพราะฉะนั้น การเห็นทุกข์นั้นจึงมิใช่หมายความว่าเห็นในขณะ

ที่มีทุกขเวทนา เช่นในเวลาท่ีเหน็ดเหนื่อย หรือในเวลาที่ต้องอยู่ในที่

ร้อนไป หนาวไป ในเวลาทีต้่องมทีกุขเวทนาต่าง ๆ จากอาพาธป่วยไข้. 

การเห็นทุกข์ดั่งนี้ ทุก ๆ คนเมื่อประสบทุกขเวทนาก็ต้องเห็นท้ังนั้น 

คือต้องเสวยทุกข์อยู่ด้วยกันท้ังนั้น แล้วก็ต้องเห็นทุกข์ดังนั้นท้ังนั้น. 

แต่ว่าเมื่อเห็นก็ยังจมอยู่ในกองทุกข์ ยังต้องตกอยู่ในทุกข์ พรากจิต

ออกมาไม่ได้. เพราะฉะนั้น ทุกข์อย่างที่เห็น ๆ กันนี้ผู้เห็นจึงไม่ชื่อว่า

เห็นทุกข์. เห็นทุกข์นั้นจะต้องเห็นว่าแม้ทุกขเวทนาท่ีก�าลังประสบอยู ่

ก็เป็นทุกข์ คือต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลง เป็นสังขารคือสิ่งผสม 

ปรุงแต่งต้องเกิดต้องดับ แม้ในเวลาที่ประสบสุขเวทนาต่าง ๆ มีความ

สุขสบายต่าง ๆ ก็ต้องเห็นว่าสุขที่ก�าลังประสบอยู่นั้นเป็นตัวทุกข์  

คือเป็นสิง่ทีแ่ปรปรวนเปลีย่นแปลงเป็นสิง่ทีต้่องเกดิดบั. แมใ้นขณะที่

ก�าลังประสบหรือเสวยอุเบกขาเวทนา เวทนาที่ไม่ทุกข์ไม่สุข ก็ต้อง 

รู้จักว่านัน่เป็นเวทนาทีเ่ป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สขุ ซึง่กต้็องเป็นตวัทกุข์ 

คือเป็นสังขารสิ่งผสมปรุงแต่ง ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลง. จะต้อง

เห็นดั่งนี้ จึงจะชื่อว่า เห็นทุกข์.

เห็นทุกข์ในรูป เห็นทุกข์ในเวทนา เห็นทุกข์ในสัญญา  

เห็นทุกข์ในสังขาร เห็นทุกข์ในวิญญาณ ทั้งหมดว่าเป็นสิ่งท่ีต้อง

แปรปรวนเปลี่ยนแปลงต้องเกิดต้องดับ.
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ชรามรณะโสกะปริเทวะเป็นต้น ก็ต้องเป็นตัวทุกข์ดังกล่าว.

ชาติ ก็ต้องเป็นตัวทุกข์ดังกล่าว.

ภพ ก็ต้องเป็นตัวทุกข์ดังกล่าว.

อุปาทาน ก็ต้องเป็นตัวทุกข์ดังกล่าว.

ตัณหา ก็ต้องเป็นตัวทุกข์ดังกล่าว.

เวทนา ก็ต้องเป็นตัวทุกข์ดังกล่าว.

ผัสสะ ก็ต้องเป็นตัวทุกข์ดังกล่าว.

อายตนะทั้ง ๖ ก็ต้องเป็นตัวทุกข์ดังกล่าว.

นามรูป ก็ต้องเป็นตัวทุกข์ดังกล่าว.

วิญญาณ ก็ต้องเป็นตัวทุกข์ดังกล่าว.

สังขาร ก็ต้องเป็นตัวทุกข์ดังกล่าว.

แม้ อวิชชาอาสวะ ก็ต้องเป็นตัวทุกข์ดังกล่าว. เพราะเป็น 

สิ่งที่ต้องเกิดต้องดับ คือดับได้.

ดั่งนี้จึงจะชื่อว่าเห็นทุกข์ในอริยสัจที่สืบเนื่องกันไปเป็นสาย 

เป็นทุกข์ท้ังหมด คือเป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับหมด ต้องแปรปรวน

เปลี่ยนแปลงหมด.

เพราะฉะนั้น เห็นดั่งนี้จึงจะชื่อว่า เห็นทุกข์.
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เห็นสมุทัยของแต่ละเง่ือนโดยล�าดับ

และเห็นว่า บรรดาข้อธรรมะเหล่านี้เป็นสมุทัยของกันและกัน 

ดังที่ได้แสดงมาแล้ว. อาสวะเป็นสมุทัยของอวิชชา อวิชชาเป็น 

สมุทัยของอาสวะ อาสวะเป็นสมุทัยของอวิชชา อวิชชาเป็นสมุทัย 

ของสังขารเป็นต้น ลงมาจนถึงชาติเป็นสมุทัยของชรามรณะโสกะ 

ปริเทวะเป็นต้น เป็นสมุทัยของกันและกันเป็นลูกโซ่มาโดยล�าดับ

ดั่งนี้เป็นข้อ สมุทัย.

เห็นนิโรธคือความดับทุกข์

และเหน็ความดบัท่ีต้องดบัสบืต่อกนัมาเป็นสายจากอวชิชาอาสวะ 

อาสวะอวิชชาลงมาจนถึงชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะเป็นต้น.

นั่นก็เป็นเห็น นิโรธ คือความดับทุกข์.

เห็นมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์

และเห็นมรรคคอืทางปฏบิติัให้ถงึความดบัทุกข์ คอืมรรคมอีงค์ 

๘ ว่าเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ซ่ึงมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็น

ชอบเป็นข้อส�าคัญ โดยที่มีมรรคทั้งหมดสนับสนุน คือจะต้องมีทั้งอีก 

๗ ข้อมาร่วมกนัเป็นมรรคสมงัค ีความพร้อมเพรียงกนัขององค์มรรค 

สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบจึงจะมีก�าลังแก่กล้า มองเห็นสัจจะคือ
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ความจริงในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ เหล่านี้ ที่จ�าแนกไปโดยล�าดับตลอดสาย. 

และเมื่อเป็นดั่งนี้แล้ว จึงจะได้

สัมมาญาณะ ความหยั่งรู้ชอบ

สัมมาวิมุตติ ความหลุดพ้นชอบในที่สุด.

สรุปสัมมาทิฏฐิและปฏิจจสมุปบาท

ท่านพระสารีบุตรได้แสดงธรรมะ ในปฏจิจสมปุบาทนีส้บืต่อจาก

ที่ท่านได้แสดงถึงสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ คือเห็นชอบในกรรม

พร้อมทั้งเหตุของกรรม ซึ่งท่านได้แสดงว่า

สมัมาทฏิฐ ิคอืความเหน็ชอบ กไ็ด้แก่รู้จักอกศุล รู้จักอกศุลมลู 

คือโลภะ โทสะ โมหะ รู้จักกุศล รู้จักกุศลมูล คืออโลภะ อโทสะ  

อโมหะ รู้จักอาหารท้ัง ๔ อันได้แก่รู้จักว่าอาหารคือค�าข้าว ซ่ึงเป็น 

ของหยาบเป็นอาหารของกาย รู้จักผัสสะ เป็นอาหารของเวทนา  

รู้จักมโนสัญเจตนา คือความจงใจว่าเป็นอาหารของกรรม และรู้จัก

วิญญาณว่าเป็นอาหารของนามรูป ดั่งนี้.

แล้วท่านจึงแสดง อริยสัจจ์ทัง้ ๔ คอืให้รู้จักทกุข์ รู้จักทกุขสมทุยั 

เหตุเกดิทุกข์ รู้จักทกุขนโิรธ ความดบัทกุข์ รู้จักมรรคคอืทางปฏบิตัใิห้

ถึงความดับทุกข์.

แล้วจึงขยายออกมาเป็นข้อธรรมใน ปฏิจจสมุปบาท โดยแยก

เป็นอริยสัจจ์ ๔ ไปทุก ๆ ข้อ. แต่ว่าข้อธรรมในปฏิจจสมุปบาทนี้  
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ท่านพระอานนท์ได้เคยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าปรากฏแก่ท่านว่าเหมอืน

เป็นของง่าย. แต่พระพทุธเจ้าตรัสว่าท่านพระอานนท์อย่ากล่าวเช่นนัน้. 

ธรรมะในปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมะที่ลุ่มลึก ซึ่งเห็นได้ยาก รู้ได้ยาก. 

เพราะฉะนั้น เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดง อริยสัจจ์ทั้ง ๔ จึงได้แสดง

โดยปริยายที่เข้าใจกันง่าย.

ทรงแสดงทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์ ก็ทรงชี้ให้รู ้จัก 

สภาวทุกข์ คือชาติ ชรา มรณะ ให้รู้จักปกิณณกทุกข์ ก็คือโสกะ 

ปริเทวะเป็นต้น.

ซ่ึงรวบเข้าก็เป็น ประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก พลัดพรากจาก 

สิ่งที่เป็นที่รัก.

สรุปลงเป็นหนึ่งก็คือ ปรารถนาไม่ได้สมหวัง.

และโดยย่อก็คือ ขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ ประการเป็นตัวทุกข์  

ก็คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ.

และ ทรงแสดงทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ ทรงชี้เอาตัณหา

ความดิ้นรนทะยานอยาก.

ทรงแสดงทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ก็คือดับตัณหา.

ทรงแสดงมรรค ทางปฏบัิตใิห้ถงึความดบัทกุข์กค็อืมรรคมอีงค์ 

๘ ดังกล่าว ซึ่งเป็นปริยายที่เข้าใจได้ง่าย.
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แต่ในทางพระสัพพัญญุตญาณที่ตรัสรู้นั้น ได้ตรัสแสดงไว้ว่า 

ได้ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น คือ 

ได้ตรัสรู ้อย่างละเอียด. และเมื่อได้ตรัสรู ้แล้วก็ยังได้พิจารณา 

ปฏิจจสมุปบาท ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นนี้ ท้ังโดยสมุทัยวาร  

วาระเกิด นิโรธวาร วาระดับ.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๑๘ มิถุนายน ๒๕๒๘
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บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. 

ในเบือ้งต้นกข็อให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมสัการพระผูม้พีระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้ง 

พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล 

ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

อานิสงสผลของสมาธิ

พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้บุคคลปฏิบัติอบรมจิตอันเรียกว่า 

จิตตภาวนา หรือเรียกว่า กรรมฐาน อันแปลว่าการงานทางจิต ที่ตั้ง

ขึน้ คอืท่ีปฏบิติั อนัอาศยัข้อท่ีพงึถอืเป็นทีต่ัง้ของการปฏบิติั. และกไ็ด้

ตรัสแสดงถึงจิตนี้ว่า ดิ้นรน กวัดแกว่ง กระสับกระส่าย รักษายาก 

ห้ามยาก แต่ผู้มีปัญญาย่อมกระท�าจิตของตนให้ตรงได้ เหมือนอย่าง

นายช่างศรท�าลูกศรให้ตรงหรือว่าดัดลูกศรให้ตรง ฉะนั้น ดั่งนี้. และ

ข้อที่จิตนี้ ดิ้นรน กวัดแกว่ง กระสับกระส่าย ถ้าไม่ก�าหนดก็อาจจะยัง
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ไม่ปรากฏแก่ความรู้ เพราะเป็นปกติของทุกคน ย่อมมีจิตใจไม่อยู่ท่ี 

คิดไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เป็นปกติ และก็เป็นเรื่องที่รักใคร่ปรารถนา

พอใจอนัท�าใจให้อาลยั อนัหน่วงใจไปให้คดิถงึ หรือว่าคดิไปถงึเร่ืองที่

ขัดใจ คิดไปถึงเรื่องที่หลงสยบติดอยู่. ย่อมเป็นไปดั่งนี้อยู่เป็นประจ�า 

จนถึงไม่ส�านึกรู้ในจิตของตนเองว่ามีอาการดั่งที่ตรัสสอน.

แต่เมื่อได้มาจับท�า กรรมฐาน เช่นตั้งจิตก�าหนดใน สติปัฏฐาน 

ที่ต้ังของสติ คือกายเวทนาจิตและธรรมะข้อใดข้อหนึ่ง เช่น ก�าหนด 

ในข้ออานาปานสติ สติก�าหนดลมหายใจเข้าออก ให้จิตก�าหนดรู้อยู่ที่ 

ลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าก็ให้รู้ หายใจออกก็ให้รู้ จิตมักจะไม่ตั้ง

อยูใ่นข้อทีต้ั่งใจจะให้จิตต้ังอยูน่ี.้ จิตจะออกไปสูอ่ารมณ์ คอืเร่ืองทีเ่ป็น

ที่อาลัยของจิต คือที่ผูกจิต ทั้งเป็นเร่ืองที่น่ารักท้ังเป็นเร่ืองที่น่าชัง 

ต่าง ๆ. เมื่อมีสติน�าจิตเข้ามาตั้งไว้ใหม่ อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจ

ออก เช่นตั้งไว้ที่ปลายจมูก หรือที่ริมฝีปากเบื้องบน เมื่อลมหายใจเข้า 

ลมหายใจกย่็อมจะมากระทบท่ีจุดนี ้ก�าหนดจิตให้มคีวามรู้ในลมท่ีเป็น

ตัวโผฏฐัพพะ คือที่มาถูกต้องกายส่วนนี้ ท�าความรู้ว่านี่หายใจเข้า  

นีห่ายใจออก. จิตมกัจะไม่ตัง้อยูต้่องน�ากลบัเข้ามาบ่อย ๆ ดงักล่าวนัน้ 

กเ็พราะจิตยงัไม่ได้ความสขุ ยงัไม่ได้ความเพลดิเพลนิในสมาธิ ยงัตดิ

อยู่ ยังเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์ที่ใคร่ที่ปรารถนาทั้งหลายอันเป็นเหตุ

ดึงจิตออกไป. แต่ว่าเมื่อท�าบ่อย ๆ ได้ปีติคือความอิ่มใจ ได้สุขคือ 

ความสบายกายสบายใจ อันเกิดจากสมาธิคือว่าจิตรวมเข้ามาตั้งได้ 

และท�าให้ได้ปีติได้สุข ก็ย่อมจะท�าให้จิตนี้เร่ิมตั้งอยู่ในอารมณ์ของ 

สมาธิได้ เพราะว่าได้ความสุข ไม่ได้ความอึดอัดเดือดร้อนร�าคาญ. 
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ฉะนั้น สมาธินี้จึงมีอานิสงสผลท�าให้ได้ความสุขอยู่ในปัจจุบัน. 

สามารถท่ีจะถอนจิตออกจากอารมณ์ภายนอกอันท�าให้วุ ่นวายได้.  

แม้ว่าจะชั่วขณะท่ีเร็วหรือช้า สุดแต่ความเพียรที่ปฏิบัติ ถ้าไม่ทิ้ง 

ความเพยีรทีป่ฏบิตัแิล้ว กจ็ะท�าให้สามารถปฏบิติัรักษาจิตอยูใ่นอารมณ์

ของสมาธิได้นาน. ความทีพ่รากจิตออกจากอารมณ์ภายนอกได้ มาตัง้

อยู่ในอารมณ์ของสมาธิท่ีเป็นภายในดั่งนี้ ก็เป็นวิธีระงับความทุกข ์

ต่าง ๆ อันเกิดจากอารมณ์ภายนอกได้ด้วย. ถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะ

พรากจิตออกมาได้ หากมีความทุกข์ เพราะอารมณ์ภายนอก ก็ย่อม

จะต้องเป็นทุกข์อยู่นาน น้อยหรือมากสุดแต่ว่าความผูกพันของจิต  

อันเรียกว่าสังโยชน์ นั้นมีน้อยหรือมากเพียงไร ก็เพราะว่าอันอารมณ์

ภายนอกต่าง ๆ นั้น 

เมื่อเป็น ปิยสัมปโยค คือความประจวบกับสิ่งที่เป็นที่รัก  

ก็ย่อมจะท�าให้ได้ความสุขความส�าราญ

หากเป็น ปิยวิปโยค  ความพลัดพรากจากสิ่งท่ีเป็นที่ รัก  

ก็ย่อมจะท�าให้เกิดความทุกข์โศกต่าง ๆ. 

เพราะฉะนัน้ เมือ่มไิด้ปฏบัิติทางสมาธิ จึงยากทีจ่ะพรากจิตออก

ได้ทั้งจากความสุข ความเพลิดเพลิน ทั้งจากความทุกข์โศก. แต่ว่า 

เมื่อได้ความสุขความเพลิดเพลิน ก็ย่อมจะไม่รู้สึกเป็นทุกข์เดือดร้อน 

เป็นแต่เพียงว่ารักษาจิตไว้มิให้มัวเมาเพลิดเพลินเกินไปเท่านั้น. แต่ว่า

จะได้ความสุขความเพลิดเพลินสมปรารถนา ต้องการไปทุกเร่ือง 

ทุกราวก็หาไม่ จะต้องพบกับความไม่สมปรารถนาควบคู่กันไปด้วย 

ตามธรรมดาของโลก ซ่ึงจะต้องมีท้ังส่วนท่ีสมปรารถนาทั้งส่วนท่ี 
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ไม่สมปรารถนา คือทั้งส่วนที่ได้มาและทั้งส่วนที่จะต้องเสียไป เป็นไป

ตามคติธรรมดาของโลกของสังขารสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลาย และเป็น

ไปตามคติของกรรมที่ได้กระท�าไว้. เพราะฉะนั้น สุขกับทุกข์จึงมีคู่กัน

อยู่ในโลกเป็นธรรมดาซ่ึงทุกคนต้องประสบ. แต่ผู้ที่สามารถปฏิบัติ

อบรมจิตให้ต้ังอยู่ได้ในสมาธิ รู้จักที่จะพรากจิตออกได้จากอารมณ์

ภายนอก ย่อมสามารถทีจ่ะหนทีกุข์มาอยูใ่นสมาธ ิอนัท�าให้ได้ความสขุ

จากสมาธิ. แต่คนที่ไม่สามารถท�าสมาธิได้ ย่อมไม่สามารถจะหลีกหนี

จากทุกข์ได้ ต้องเผชิญกับความทุกข์อยู่ร�่าไป.

ฉะนั้น ความที่ท�าสติความระลึกได้ พร้อมทั้งปัญญาคือความรู้

ดัง่นี ้มาหัดท�าสมาธพิรากจิตจากอารมณ์ภายนอกอันท�าให้เกดิสขุกต็าม

ท�าให้เกดิทกุข์กต็าม มาตัง้อยูใ่นอารมณ์ของสมาธิ และเมือ่พรากออก

ได้กย่็อมจะท�าให้ระงับทุกข์ได้ ท�าให้ได้ความสขุได้. แต่ว่าเมือ่ออกจาก

สมาธิไป ก็ย่อมจะต้องไปอยู่กับอารมณ์ภายนอก เป็นทุกข์ขึ้นอีก.  

แต่ถงึดัง่นัน้กย็งัด ีเพราะเมือ่เห็นว่าจะทุกข์มากไป กห็ลบเข้ามาสูอ่ารมณ์

ของสมาธิเสีย ก็จะท�าให้ได้ความสุขจากสมาธิ ท�าให้จิตใจได้ก�าลังได้

เร่ียวแรงทีจ่ะปฏบิตักิจิการทัง้หลาย. แต่ว่าเพยีงสมาธิอย่างเดยีวยงัไม่

สามารถที่จะดับทุกข์ได้จริง จึงต้องปฏิบัติทางปัญญาประกอบไปด้วย 

กล่าวคอืใช้สตคิวามระลกึตามทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอน ให้ได้ปัญญา

คือความรู้ขึ้นรับรองว่าเป็นความจริง คือ

ใช้สติระลึกไปตามที่ทรงสั่งสอน ว่าเรามีความเกิดเป็นธรรมดา 

ว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ 

เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ 
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เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ 

เรามีความพลัดพรากคือจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่

ชอบใจทั้งสิ้น

เรามีกรรมที่กระท�าทางกาย ทางวาจาทางใจเป็นของ ๆ ตน 

เป็นทายาทรับผลของกรรม มีกรรมเป็นก�าเนิด 

มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย 

จักกระท�ากรรมอนัใดไว้ดหีรือชัว่ กจั็กต้องเป็นทายาทรับผลของ

กรรมนั้น ดั่งนี้.

อาศัยสติและปัญญาพิจารณาให้เห็นสัจจะ

เมื่อพิจารณาดั่งนี้ด้วยสติ คือระลึกไปตามที่ทรงสั่งสอน ให้ 

ความรู้ของตนบังเกิดขึ้นรับรองว่าเป็นจริง เรามีความแก่เจ็บตายเป็น

ธรรมดาจริง เราจะต้องพลัดพรากจริง เรามีกรรมเป็นของ ๆ ตนจริง.

ความรู้ท่ีบังเกดิขึน้รับรองดัง่นีเ้ป็นตัว ปัญญา อนับงัเกดิขึน้จาก

สติที่พิจารณา.

เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็จะท�าให้รู้จักสัจจะ คือความจริงของโลก โดย

เฉพาะก็คือขันธโลก โลกคือขันธ์ คือชีวิตนี้ของตนว่าเป็นอย่างไร  

ให้รู้จักคติของกรรมว่าเป็นอย่างไร ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน. 

เพราะฉะนั้น เมื่อต้องประสบกับคติธรรมดาของชีวิตของโลก 

ที่เป็นไปอยู่ดังที่ตรัสสอนให้พิจารณานั้น ก็จะท�าให้ได้ สติ ระลึกได้ว่า
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ก็ต้องเป็นไปตามคติธรรมดาและตามคติของกรรม. ก็จะท�าให้จิตใจ 

นี้สามารถที่จะระงับความต่ืนเต้นยินดีในความสุขต่าง ๆ หรือว่า 

ความทุกข์โศก เพราะประสบเหตุของทุกข์ต่าง ๆ ได้ ยิ่งกว่าผู้ที่ไม่ได้

หัดพิจารณาให้ได้สติให้ได้ปัญญา. และยิ่งข้ึนไปกว่านั้นก็หัดก�าหนด 

ดูให้รู้จักตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้ในธรรมบทว่า

ความโศกเกิดจากบุคคลและสิ่งซ่ึงเป็นท่ีรัก ภัยคือความกลัว

ต่าง ๆ เกิดจากบุคคลและสิ่งที่เป็นที่รัก ความโศกความกลัวเกิดจาก

ความรัก เมือ่พ้นจากบคุคลและสิง่ซ่ึงเป็นทีรั่ก พ้นจากความรักเสยีได้ 

ความโศกความกลัวต่าง ๆ ก็ดับ.

และได้ตรัสสอนไว้อีกว่า

ความโศก ความกลัว เกิดจากตัณหา คือความดิ้นรนทะยาน

อยาก เมื่อพ้นจากตัณหาก็ย่อมจะพ้นความความโศกความกลัวได้  

ดั่งนี้.

ทุกข์เกิดจากตัณหาอุปาทานในจิตใจ

เพราะฉะนั้น ก็หัดพิจารณาจับดูที่จิตใจ ว่าจิตใจที่มีความทุกข์

โศกกด็ ีมภียัคอืความกลวัต่าง ๆ อยูก่ด็ ีเกดิขึน้จากอะไร ซ่ึงโดยปกติ

นัน้กม็กัจะไปเข้าใจว่าเกดิจากเหตุภายนอกต่าง ๆ เช่น เกดิจากบุคคล

บ้าง สิง่ต่าง ๆ บ้าง. ซ่ึงถ้าเป็นทีรั่กบุคคลหรือสิง่นัน้ ๆ กต้็องพลดัพราก

ไป. ถ้าไม่เป็นที่รัก บุคคลหรือสิ่งนั้น ๆ ก็กล�้ากรายเข้ามา. มักจะไป
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เพ่งดดูัง่นัน้. และเมือ่เป็นดัง่นีก้ย็ิง่ทบัถมทวคีวามโศกทับถมทวภียัคอื

ความกลัวความหวาดระแวงต่าง ๆ ยิ่งข้ึน. เพราะฉะนั้น ความท่ีมา

พิจารณาจับเหตุดั่งนี้เรียกว่าเป็นการจับเหตุที่ไม่ตรงกับผล.

พระพทุธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้จับเหตุให้ตรงกบัผล คอืตรัสสอน

ให้จับเข้ามาดูเหตุท่ีเป็นตัวเหตุภายใน คือตัณหาความดิ้นรนทะยาน

อยากในใจของตนเอง ซ่ึงตรัสว่าเป็นทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์  

เพราะตัณหานี้เป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทาน คือความยึดถือ ยึดถือว่า 

เป็นตัวเรา ยึดถือว่าเป็นของเรา ยึดถือว่านั่นเป็นท่ีรัก ยึดถือว่านั่น 

ไม่เป็นที่รัก. ตัณหาอุปาทานนี้เป็นตัวเหตุที่สร้างบุคคลและสิ่งท่ีเป็น

ทีรั่กบ้าง ไม่เป็นทีรั่กบ้าง สร้างตวัเราของเราขึน้ในสิง่ทัง้หลายโดยรอบ. 

เพราะฉะนัน้ ตัณหาความดิน้รนทะยานอยาก อปุาทานคอืความยดึถอื

นี้เอง จึงเป็นตัวเหตุที่มีอยู่ในจิตใจนี้เอง.

หมั่นพิจารณาดั่งนี้ ให้ความรู้ของตนนี้แหละบังเกิดขึ้นรับรอง 

ว่าตัณหาอุปาทานในจิตใจของตนนี้เป็นตัวทุกขสมุทัย เหตุให้เกิด 

ทุกข์จริง. ทุกข์ต่าง ๆ ที่ได้รับอยู่ เป็นความทุกข์โศกต่าง ๆ ก็ดี  

เป็นภยัคอืความกลวัต่าง ๆ กด็ ีกม็าจากตณัหาอปุาทานนีเ้อง. ให้ความ

รู้ของตนนี้แหละบังเกิดขึ้นรับรองว่าเป็นความจริง ด้วยการท่ีหมั่น

พิจารณาอยู่เนือง ๆ ให้มองเห็นว่านี่เป็นตัวเหตุ ทุกข์โศกภัยต่าง ๆ 

นั้นเป็นตัวผล. เมื่อปัญญาบังเกิดขึ้นคือความรู้นี่แหละบังเกิดขึ้น 

รับรองว่าเป็นจริงดั่งนี้ ทุกข์โศกต่าง ๆ ภัยคือความกลัวต่าง ๆ ก็จะ

ดับไปทันที.
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ทรงตรัสรู้ในอริยสัจจ์ ๔

พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ก็ได้ตรัสแสดงไว้ใน

ปฐมเทศนาของพระองค์ว่าตรัสรู้ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ คือ ทุกข์ เหตุเกิด

ทุกข์ ความดับทุกข์ ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์. ทุกข์ต่าง ๆ  

นัน้กเ็พราะมทีกุขสมทัุย เหตุให้เกดิทุกข์ คอืตัณหาความดิน้รนทะยาน

อยาก. ดับตัณหาเสียได้ก็เป็นทุกขนิโรธ ความดับทุกข์. จะดับได้ 

ก็อาศัยปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบเป็นต้น 

มีสัมมาสมาธิ ความต้ังใจชอบเป็นท่ีสุด ซ่ึงแสดงว่าต้องมีสมาธิ คือ

ความท่ีก�าหนดจิตเพ่งจิตอยู่ในอารมณ์ของสมาธิ. อารมณ์ของสมาธิ

เพื่อสมาธิก็เช่นอานาปานสติเป็นต้น. อารมณ์ของสมาธิเพื่อปัญญาก็

คือนามรูปนี้. ก�าหนดดูให้รู้จักนามรูปนี้ให้รู้จักกายใจนี้ ว่าเป็นอนิจจะ 

คือไม่เที่ยงต้องเกิดดับ เป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป และ

เป็นอนัตตาบังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้ จึงมิใช่ตัวเรามิใช่ของ

เราตามที่ยึดถือกันดั่งนี้.

ความรู้ท่ีบังเกิดข้ึนรับรองความจริงนี้ก็เป็น สัมมาทิฏฐิ ความ

เห็นชอบ.

พระพทุธเจ้าได้ทรงปฏบัิตมิาในมรรคมอีงค์ ๘ นี ้ ทีต่รัสเรียกว่า 

มัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติท่ีเป็นหนทางกลางสมบูรณ์. ทรงก�าหนดรู้ 

ทกุข์ ได้แล้ว ทรงละ สมทุยั ได้หมดแล้ว ทรงท�าให้แจ้ง นโิรธ ได้แล้ว 

ทรงปฏิบัติใน มรรคมีองค์ ๘ ได้สมบูรณ์แล้ว จักษุ คือดวงตา ญาณ 

คือความหยั่งรู้ ปัญญา คือความรู้รอบ วิชชา คือความรู้จริง อาโลก 

คือความสว่าง ผุดขึ้นในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ กิเลสและกองทุกข์ดับไป 

หมดสิ้น. จึงเป็น พุทโธ คือเป็นผู้ตรัสรู้แล้ว.
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และความตรัสรู้ของพระองค์ในอริยสจัจ์ทัง้ ๔ นี ้เมือ่แสดงโดย

พิสดารตามทีต่รัสไว้กค็อื ปฏจิจสมปุบาท ธรรมะทีอ่าศยักนับงัเกดิขึน้ 

ซึ่งมีอวิชชาอาสวะเป็นต้น มาจนถึงชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ เป็นต้น 

ซ่ึงเป็นปัจจัยกนัโดยล�าดบั นีเ้ป็นฝ่าย สมุทัยวาร คอืเป็นฝ่ายเกดิ หรือ

เป็นฝ่ายก่อทุกข์.

พระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้แล้ว ก็ได้ทรงพิจารณาอริยสัจจ์ทาง 

ปฏิจจสมุปบาทนี้. แล้วก็ได้ทรงเปล่งอุทานขึ้นซึ่งแปลความว่า

เมื่อใด ธรรมทั้งหลาย ปรากฏแก่พราหมณ์ ผู้มีเพียรเพ่งอยู่  

เมื่อนั้น ความสงสัยของพราหมณ์นั้น ย่อมสิ้นไป เพราะมารู้ธรรมะว่า 

เกดิจากเหตหุรือรู้ธรรมะพร้อมท้ังเหต ุหรือรู้ธรรมะว่ามเีหตทุีเ่ป็นปัจจัย

สืบต่อกันไปจึงท�าให้เกิดทุกข์

แล้วได้ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาททาง นิโรธวาระ หรือ  

นิโรธวาร คือวาระดับคือดับทุกข์ ว่าเพราะดับอวิชชาอาสวะหรือ 

อาสวะอวิชชาเป็นต้น จึงได้ดับมาโดยล�าดับ จนถึงดับชรา มรณะ  

โสกะ ปริเทวะ เป็นต้น. ได้ทรงเปล่งอุทานขึ้นว่า

เมื่อใด ธรรมทั้งหลาย ปรากฏแก่พราหมณ์ ผู้มีเพียรเพ่งอยู่  

เมื่อนั้น ความสงสัยของพราหมณ์นั้น ย่อมสิ้นไป เพราะมารู้ความสิ้น

ไปของปัจจัยคือเหตุทั้งหลาย ดั่งนี้. 

ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๒ กรกฎาคม ๒๕๒๘



คร้ังที่ ๔๒ อธิบายอริยสัจจ์โดยพิสดาร (ต่อ)

คร้ังที่ ๔๒
อธิบายอริยสัจจ์โดยพิสดาร (ต่อ)

บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. 

ในเบ้ืองต้นกข็อให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมสัการพระผูม้พีระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้ง 

พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล 

ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท

ได้แสดงเร่ืองพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้แล้วได้ประทับนั่งเสวย

วิมุตติสุข ณ โคนไม้โพธิพฤกษ์ ทรงพิจารณา ปฏิจจสมุปบาท  

ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น โดย สมุทัยวาร คือโดยวาระเกิดก่อทุกข์ 

ทรงเปล่งอุทานในปฐมยามแห่งราตรีที่แปลความว่า 

เมื่อใด ธรรมทั้งหลาย ปรากฏแก่พราหมณ์ ผู้มีเพียรเพ่งอยู่  

เมื่อนั้น ความสงสัยของพราหมณ์นั้น ย่อมสิ้นไป เพราะมารู้ธรรมว่า 

มีเหตุหรือเกิดแต่เหตุ.
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ต่อจากนั้นทรงพิจารณา ปฏิจจสมุปบาท โดย นิโรธวาร คือ 

โดยวาระดับคือดับทุกข์ทรงเปล่งอุทานในมัชฌิมยามแห่งราตรี  

แปลความว่า

เมื่อใด ธรรมทั้งหลาย ปรากฏแก่พราหมณ์ ผู้มีเพียรเพ่งอยู่  

เมื่อนั้น ความสงสัยของพราหมณ์นั้น ย่อมสิ้นไป เพราะมารู้ความสิ้น

ไปแห่งปัจจัยทั้งหลาย.

ต่อจากนั้นทรงพิจารณา ปฏิจจสมุปบาท ทั้งโดย สมุทัยวาร  

ทัง้โดย นโิรธวาร ทรงเปล่งอทุานในปัจฉมิยามแห่งราตรี แปลความว่า

เมื่อใด ธรรมทั้งหลาย ปรากฏแก่พราหมณ์ ผู้มีเพียรเพ่งอยู่  

เมื่อนั้น ความสงสัยของพราหมณ์นั้น ย่อมสิ้นไป พราหมณ์นั้น ก�าจัด

มารและเสนา สถิตอยู่เหมือนอย่างดวงอาทิตย์สถิตส่องสว่างอยู่ใน

นภากาศ ดั่งนี้.

ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นอันเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทได้แสดง

แล้วตามเถราธิบายแห่งท่านพระสารีบุตร. และก็ได้เคยกล่าวแล้วว่า 

ก็เป็นการพิจารณาอริยสัจจ์โดยพิสดาร. อริยสัจจ์นั้น พระพุทธเจ้าได้

ตรัสแสดงไว้ตั้งแต่ในปฐมเทศนาว่า คือ ทุกข์ ทุกขสมุทัย เหตุเกิด

ทุกข์ ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติ 

ให้ถึงความดับทุกข์ และได้ทรงอธิบาย

ทุกข์ ว่ามีชาติทุกข์ ทุกข์คือชาติเป็นต้น. สรุปเข้าก็ในขันธ์เป็น 

ที่ยึดถือทั้ง ๕ ประการ.
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ทุกขสมุทัย เหตเุกดิทุกข์ ทรงอธิบายยกเอาตณัหา ความดิน้รน

ทะยานอยาก.

ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ ทรงอธิบายยกเอาความดับตัณหา.

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ทรงยก

เอามรรคมีองค์ ๘.

ก็เป็นการทรงแสดงโดยทั่วไป เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจได้โดยง่าย  

เพราะว่าอริยสจัจ์ท่ีทรงอธิบายดัง่นี ้ผู้ฟังทัว่ไปเมือ่ตัง้ใจฟังตัง้ใจพจิารณา

ไปตามก็อาจเข้าใจได้ และสามารถท่ีจะปฏิบัติได้ คือปฏิบัติก�าหนด 

รู้ทุกข์ ละสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหา. ท�าให้แจ้งทุกขนิโรธ  

ความดบัทุกข์คอืดบัตณัหา และอบรมปฏบิตัมิรรคมอีงค์ ๘ ให้บังเกดิข้ึน.

ส่วนในปฏิจจสมุปบาท ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น ก็ได้เคย

กล่าวว่า เป็นการท่ีทรงแสดงอริยสัจจ์โดยละเอียดหรือพิสดาร. และ

พระเถราธิบายของท่านพระสารีบตุรกท็�าให้มองเหน็ชดั ว่าแต่ละข้อนัน้

ก็เป็นอริยสัจจ์ ๔ ทั้งนั้นทุกข้อไป. จึงเป็นอริยสัจจ์ ๔ อย่างละเอียด

อย่างปราณีต ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่จะเข้าใจได้โดยง่าย. ฉะนั้น จึงได้ตรัสห้าม

ท่านพระอานนท์ท่ีกราบทูลว่า ปฏจิจสมปุบาทนัน้ปรากฏว่าง่ายแก่ท่าน. 

พระพทุธเจ้าได้ตรัสห้ามว่าอย่ากล่าวอย่างนัน้ เพราะว่า ปฏจิจสมปุบาท 

เป็นธรรมะท่ีละเอียดสุขุมลุ่มลึก แต่ว่าเมื่อไม่รู้หรือไม่ตรัสรู้ปฏิจจ- 

สมปุบาท กย็งัต้องท่องเท่ียวอยูใ่นวัฏสงสาร ต่อเมือ่รู้ในอริยสจัจ์ท่ีเป็น

ปฏิจจสมุปบาท จึงจะท�าทุกข์ให้สิ้นได้โดยสิ้นเชิง. ได้ตรัสไว้ด้วย

พยัญชนะคือถ้อยค�าที่ท่านแสดงไว้. รวมเข้าก็มีความดังที่กล่าวมานี้.
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ในข้อนี้ หากจะพิจารณาดูในสิ่งท่ีปรากฏอยู่ในโลก ท้ังโดย

ธรรมชาติ ท้ังโดยท่ีมนษุย์คดิขึน้ประดษิฐ์ขึน้ กย่็อมจะเห็นว่ามเีหตุผล

ที่สัมพันธ์กัน ซ่ึงเมื่อแสดงอย่างหยาบ ๆ ท่ัวไปก็เป็นอย่างหนึ่ง.  

แต่เมือ่จะแสดงอย่างละเอยีดกย่็อมเป็นอกีอย่างหนึง่. ยกตัวอย่างง่าย ๆ 

เช่นน�้าประปาท่ีใช้กันอยู่ทุกวันท�าไมจึงจะได้น�้าไหลออกมาซ่ึงเป็น 

ตัวผล ก็จะเห็นกันท่ัวไปว่าต้องเปิดก๊อกน�้า และเมื่อเปิดก๊อกน�้า  

น�า้กไ็หลออกมา. เพราะฉะนัน้ เมือ่ดเูพยีงเท่านีก้จ็ะต้องว่าการเปิดก๊อก

น�า้เป็นเหตนุ�า้ไหลออกมาเป็นผล. แต่เมือ่พจิารณาอย่างละเอยีดกย่็อม

จะเหน็ว่า เหตผุลทีม่นี�า้ประปาใช้นัน้มใิช่เพยีงเท่านัน้ จะต้องมเีหตุผล

อื่น ๆ สัมพันธ์กันอีกมากมาย จึงจะมีน�้าประปาไหล เปิดก๊อกเข้าน�้า 

ก็ไหลออกมา. ดังจะพึงเห็นได้ว่าจะต้องมีการวางท่อประปา จะต้องมี

ที่ท�าน�้าประปาและจะต้องมีเคร่ืองท�าน�้าประปา เคร่ืองน�้าประปานั้น 

ก็จะต้องมีสิ่งต่าง ๆ มาประกอบเป็นเหตุเป็นผลท่ีสัมพันธ์กันอีก 

มากมายและจะต้องมีน�้ามาเพื่อท�าน�้าประปา และน�้าท่ีจะมีมานั้นก็จะ

ต้องมีที่มาว่ามาจากไหน และจะเป็นน�้าขึ้นมาได้อย่างไร. เพราะฉะนั้น 

หากจะคดิค้นหาเหตุผล กจ็ะพบเหตุผลท่ีโยงกนัมามากมาย จนถงึเป็น

น�้าประปาท่ีเมื่อเปิดก๊อกเข้าก็ไหลออกมาดังที่ใช้กันอยู่. ไฟฟ้าท่ีใช้กัน

อยู่นี้ก็เช่นเดียวกัน ก็จะเห็นว่า เมื่อเปิดสวิตซ์ขึ้นไฟก็สว่าง เมื่อปิด

สวิตซ์ไฟก็ดับ. เห็นเพียงเท่านี้ก็จะต้องว่า การเปิดสวิตช์นั้นเป็นเหตุ 

ไฟสว่างก็เป็นผล ดับสวิตช์เป็นเหตุ ไฟดับก็เป็นผล ว่าเพียงเท่านี้.  

แต่เมื่อพิจารณาดูก็จะเห็นว่ายังมีเหตุผลอีกมากมายกว่าจะเป็นไฟฟ้า

ขึน้มาใช้ได้. เช่นจะต้องมกีารวางสายไฟฟ้า จะต้องมเีคร่ืองก�าเนดิไฟฟ้า 

มีสิ่งท่ีมาประกอบเข้าต่าง ๆ เป็นเหตุเป็นผลที่สัมพันธ์กันอีกมาก  

จนถึงเมื่อเปิดสวิตช์ไฟก็สว่าง ปิดสวิตช์ไฟก็ดับดังที่กล่าวมาแล้ว.
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ทรงพิจารณาโดยละเอียด 
ทั้งสายเกิดทุกข์และสายดับทุกข์

เพราะฉะนั้น ในทางจิตที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ก็เช่นเดียวกัน. 

เมื่อดูเพียงง่าย ๆ ก็จะเห็นว่า เมื่อมีเกิดก็มีแก่มีตายมีทุกข์มีโศก 

ต่าง ๆ ดงัท่ีเหน็กนัอยูว่่าทกุคนเกดิมากต้็องแก่ต้องตาย และในระหว่าง

ที่ด�ารงชีวิตอยู่ก็ต้องมีทุกข์ต่าง ๆ มีโสกะปริเทวะเป็นต้น และคน 

โดยมากนั้นก็ไม่ค่อยค�านึงถึงเกิด ค�านึงถึงแต่แค่แก่ พร้อมทั้งเจ็บ 

และตาย และพยายามที่จะไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตาย โดยไม่ได ้

นึกถึงว่าจะต้องมีเกิดเป็นเหตุ. ทั้งท่ีปรากฏอยู่อย่างชัดเจนว่ามาจาก

เกิดเป็นเบ้ืองต้น แต่ว่าโดยมากก็ไม่นึกถึงว่าตัวชาติคือความเกิดนั้น

เป็นเหตุ. จับเอาแค่จะแก้แก่แก้เจ็บแก้ตาย และแก้ทุกข์สุขต่าง ๆ. 

ต้องการท่ีจะไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ให้ทกุข์ต่าง ๆ คอืหมายความ

ว่าให้เกิดมานี่แหละ ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ เห็นว่าจะไม่สามารถจะแก ้

ไม่ให้แก่ ไม่ให้เจ็บ ไม่ให้ตาย ไม่ให้ทุกข์ต่าง ๆ ได้ ก็คิดเอาว่าจะต้อง

มีภพหน้า ชาติหน้า ต้องไปเกิดเป็นเทวดา เป็นพรหมเป็นต้น ซ่ึงจะ

ด�ารงอยู่ตลอดไป ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย. เพราะฉะนั้น จึงมีค�าเรียก

เทวดาว่าอมรที่แปลว่าผู้ไม่ตาย. คนโดยมากก็คิดแก้กันอยู่เพียงเท่านี้  

แต่ก็ไม่สามารถจะแก้ให้ส�าเร็จได้.

พระพทุธเจ้าได้ตรัสรู้. เมือ่พระองค์ทรงเป็นพระโพธิสตัว์ยงัมไิด้

ตรัสรู้ ยงัมไิด้ทรงคดิจะเสดจ็ออกทรงผนวช ในพทุธประวติักแ็สดงว่า 

พระราชกุมารพระโพธิสัตว์ได้เสด็จประพาสทอดพระเนตรเห็นเทวทูต 
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คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ ก็ทรงน้อมเข้ามาว่าพระองค์

กจ็ะต้องเป็นเช่นนัน้. จึงท�าให้ทรงหน่ายในทุกข์ คอืความแก่ความเจบ็

ความตาย กย็งัไม่ไปถงึชาติ และได้ทรงพอพระทัยในความเป็นสมณะ.  

ทรงเห็นว่าความเป็นสมณะนั้นมีโอกาสมีช่องว่างท่ีจะปฏิบัติเพื่อไม่ให้

แก่ ไม่ให้เจ็บ ไม่ให้ตาย ไม่ให้ทุกข์ต่าง ๆ ได้. จึงมีพระหฤทัยน้อมไป

ในการบวช จนถึงได้เสด็จออกทรงผนวช และทรงเข้าศึกษาใน 

ส�านักของคณาจารย์เจ้าลัทธิทั้งสอง. แม้ท่านคณาจารย์นั้นก็คิดแก้ใน

แค่นั้นอีกเหมือนกัน คือไม่ให้แก่ ไม่ให้เจ็บ ไม่ให้ตาย โดยที่จะต้อง

ปฏิบัติทางฌานสมาบัติ ให้ไปเกิดเป็นพรหมก็โดยจะอยู่เป็นพรหม

ตลอดไป ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ซึ่งพระโพธิสัตว์เมื่อทรงพิจารณาแล้ว 

โดยที่ทรงปฏิบัติในฌานสมาบัติเพื่อท่ีจะไปเกิดเป็นพรหมนั้นได ้

เหมือนอย่างท่านอาจารย์ทั้ง ๒ แล้ว ก็ได้ทรงเห็นว่ายังไม่พ้นทุกข์.

ในตอนนี้ก็แสดงว่าได้ทรงพิจารณาเห็นเข้าไปถึงชาติคือความ

เกดิว่า เมือ่ยงัมชีาติคอืความเกดิอยู ่ไม่ว่าจะเกดิเป็นอะไร ไม่ว่าจะเกดิ

เป็นพรหม ก็จะต้องมีจุติคือความเคลื่อน ซึ่งเท่ากับว่าเป็นความตาย.

เพราะฉะนัน้ จึงได้เสดจ็หลกีออกไปทรงค้นคว้าด้วยพระองค์เอง 

จนได้ตรัสรู้ในปฏิจจสมุปบาทนี้ ที่ทรงแสดงสั่งสอน คือทรงพิจารณา

จับทุกข์ต่าง ๆ มีโสกะปริเทวะเป็นต้นสืบขึ้นไป. ก็ทรงจับมรณะ 

คือความตาย จับชรา จับชาติคือความเกิด จับภพคือความเป็น  

จับอุปาทาน จับตัณหา จับเวทนา จับผัสสะ จับอายตนะ จับนามรูป  

จับวิญญาณ จับสังขาร จนถึงจับอวิชชาได้ จับอาสวะได้ วิชชาคือ 

ความรู้ จึงบังเกิดแจ่มแจ้งขึ้นเป็นความตรัสรู้. เมื่อวิชชาบังเกิดขึ้น
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อวิชชาก็ดับ เหมือนอย่างเมื่อความสว่างบังเกิดขึ้นความมืดก็ดับ.  

เมือ่อวชิชาดบักด็บัไปโดยล�าดบั คอืสงัขาร วิญญาณ นามรูป อายตนะ 

ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ

เป็นต้น. ทุกข์ทั้งสิ้นก็ดับไป.

ทรงก�าจัดมารและเสนาได้หมดสิ้น

เพราะฉะนั้น เมื่อพระองค์ทรงพิจารณาธรรมะที่ได้ตรัสรู ้  

คอืสจัจะความจริงท่ีได้ตรัสรู้ สายเกดิ สายดบั และทัง้สายเกดิสายดบั 

จึงได้ทรงเปล่งอุทานขึ้นในปัจฉิมยามแห่งราตรี ดังที่ได้ยกมาแปล 

ไว้แล้ว. ซ�้าอีกครั้งหนึ่งว่า 

เมื่อใด ธรรมทั้งหลาย ปรากฏแก่พราหมณ์ ผู้มีเพียรเพ่งอยู่  

เมื่อนั้น ความสงสัยของพราหมณ์นั้น ย่อมสิ้นไป พราหมณ์นั้น  

ก�าจัดมารและเสนา สถติอยูเ่หมอืนอย่างดวงอาทิตย์สถติส่องสว่างอยู่

ในนภากาศดั่งนี้.

มารนัน้ แปลว่า ผูฆ่้าผู้ท�าลาย. ในพทุธประวติัได้มแีสดงถงึมาร

ทีแ่สดงว่า เป็นเทพช้ันหนึง่อันเรียกว่าเทวบุตร. และเมือ่เป็นมารกเ็รียก

ว่าเทวบุตรมาร เป็นเทพชั้นหนึ่งท่ีมาขัดขวางพระพุทธเจ้าต้ังแต่ใน 

เบื้องต้น. ตั้งแต่ป้องกันมิให้ทรงผนวช และเมื่อทรงผนวชแล้วก็ยังมา

ตามป้องกันต่าง ๆ มิให้ตรัสรู้. จนถึงในราตรีที่ตรัสรู้นั้นมารก็ได้มา

ป้องกันในขั้นสุดท้ายก็ยังมาป้องกันอย่างเต็มที่. แต่ว่าพระพุทธเจ้า 

ได้ทรงชนะมารได้ จึงได้ตรัสรู้.
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นกัธรรมะได้วจิารณ์กนัว่าอาจถอดความได้เป็นธรรมะ. มารท่ีมา

ผจญพระพุทธเจ้านั้นก็คือ กิเลสมาร มารคือกิเลสซ่ึงมีอวิชชาเป็น

หัวหน้า. และเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้ในปฏิจจสมุปบาท ธรรมะที่อาศัย

กันบังเกิดขึ้น ทรงพิจารณาจับผลจับเหตุขึ้นไปจนถึงอวิชชาอาสวะ  

วิชชาบังเกิดขึ้นแก่พระองค์อย่างเต็มที่ อวิชชาจึงดับ ที่ได้กล่าวแล้วว่า

เหมอืนอย่างเมือ่แสงสว่างบังเกดิข้ึนหรือความสว่างบงัเกดิขึน้ความมดื

ก็ดับ. เพราะฉะนั้น เมื่อวิชชาบังเกิดข้ึน อวิชชาก็ดับ. ก็เป็นอันว่า 

ได้ทรงก�าจัดมารเสียได้ พร้อมท้ังเสนาก็คือบรรดากิเลสท้ังหลายที่ 

สืบเนื่องจากอวิชชา เช่นตัณหาอุปาทานหรือกิเลสตัณหาทั้งหลาย  

อย่างท่ีพูดกันว่ากิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดเป็นต้น คือบรรดากิเลส 

ทั้งปวงซ่ึงบังเกิดสืบเนื่องมาจากอวิชชา. กิเลสทั้งปวงเหล่านั้นเรียกว่า

เป็นเสนาของมาร. มารก็คืออวิชชา. กิเลสที่เกิดสืบเนื่องจากอวิชชา 

ก็คือเสนาของมารทั้งหมด. เพราะฉะนั้น เมื่อดับอวิชชาซึ่งเป็นตัวมาร

เสียได้ บรรดาเสนาก็พลอยดับไปหมด. แต่ก็ได้มีแสดงมารไว้ว่ามี  

๕ อย่าง คือ 

ขันธมาร มารคือขันธ์ อันได้แก่นามรูปหรือสกนธ์กายอันนี้

กิเลสมาร มารคือกิเลส

อภิสังขารมาร มารคือความปรุงแต่ง อันได้แก่กรรมที่ประกอบ

กระท�า

มัจจุมาร มารคือความตาย

เทวบุตรมาร มารคือเทพบุตร.



ขันธมาร นั้นก็หมายถึงขันธ์ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ ย่อเป็นนามรูปหรือกายใจอันนี้ ได้ชื่อว่าเป็นมารแก่ผู้ที่ 

ยึดถือ เป็นอุปาทานขันธ์ ขันธ์เป็นที่ยึดถือ. และเมื่อมีความยึดถือ 

อยู่ในขันธ์ ขันธ์ก็เป็นมารคือเป็นเคร่ืองท�าลายล้าง มิให้ปฏิบัติเพื่อ 

บรรลุถึงความสิ้นทุกข์ได้ เพื่อดับกิเลสและกองทุกข์ได้.

กิเลสมาร มารคือกิเลส เป็นมารก็เพราะกิเลสเป็นผู้ฆ่าเป็น 

ผู้ท�าลายล้างต่าง ๆ.

อภิสังขารมาร มารคืออภิสังขารอันได้แก่กรรม ก็เพราะกรรม 

ทีป่ระกอบกระท�านัน้ย่อมสบืเนือ่งมาจากกเิลส. เพราะฉะนัน้ จึงพลอย

เป็นมารไปด้วย เพราะกรรมนั้นเองก็เป็นเคร่ืองป้องกัน เป็นเคร่ือง

ท�าลายต่าง ๆ ได้.

มัจจุมาร มารคือความตาย ก็เพราะว่าความตายนั้นเป็นเครื่อง

ท�าลายชีวิต ท�าให้ไม่มีโอกาสที่จะปฏิบัติสืบต่อไปได้.

เทวบุตรมาร มารคือเทพบุตร ก็หมายถึงเทวดาที่เป็นมารดังที่

กล่าวมาแล้ว.

พระพทุธเจ้าได้ทรงก�าจัดมารและเสนาได้หมดสิน้. ทรงสถติอยู่

เหมือนอย่างดวงอาทิตย์สถิตส่องสว่างอยู่ในนภากาศ.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๒๘
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บัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเคร่ืองอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต. 

ในเบือ้งต้นกข็อให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมสัการพระผูม้พีระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้ง 

พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ต้ังใจส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล 

ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม.

สรุปสติปัฏฐาน ๔

การปฏิบัติกรรมฐาน ผู้ปฏิบัติใช้หลักปฏิบัติใน สติปัฏฐาน  

เป็นส่วนใหญ่. และพระสูตรท่ีแสดงสติปัฏฐาน ซ่ึงเป็นพระสูตรใหญ ่

ที่เรียกว่า มหาสติปัฏฐานสูตร ก็ได้ประมวลข้อกรรมฐานไว้เป็น 

อันมาก ซ่ึงได้ถือเป็นหลักในการอบรมกรรมฐานในส�านักนี้. และ 

ส�าหรับในพรรษากาลท่ีแล้วมาจนถึงบัดนี้ ก็ได้ถือหลักสติปัฏฐาน 

ดังกล่าว. แต่ว่าได้แสดงแทรกธรรมะจากพระสูตรต่าง ๆ ได้อธิบาย

ธรรมะจากพระสตูรต่าง ๆ นัน้ มไิด้แสดงอธิบายสติปัฏฐาน ๔ โดยตรง 
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โดยพิสดาร. เพราะว่าได้เคยอธิบายไว้โดยพิสดารและได้พิมพ์เป็น 

เล่มไว้ ผู้ต้องการทราบอธิบายในสติปัฏฐานโดยตรง ก็อาจที่จะหา 

อ่านได้. และแม้ว่าธรรมะท่ีแสดงอธิบายแทรกเข้ามานัน้ จะเป็นธรรมะ

จากพระสูตรอื่น แต่ก็รวมเข้าได้ในมหาสติปัฏฐานสูตรทั้งสิ้น. ดังเช่น

ที่ได้ยกเอาข้อสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบจากสัมมาทิฏฐิสูตรที่ท่าน 

พระสารีบุตรได้แสดง มาอธิบายติดต่อกันมากคร้ัง จนจบกระแส 

ความในสัมมาทิฏฐิสูตรนั้น ก็รวมเข้าได้ในมหาสติปัฏฐานสูตร 

เช่นเดียวกัน. เพราะในมหาสติปัฏฐานสูตรนั้น ก็ได้แสดงมรรคมีองค์

แปดในหมวดอริยสัจจ์ ๔. มรรคมีองค์แปดนั้นก็มีสัมมาทิฏฐิเป็น 

ข้อแรก. เพราะฉะนั้น เมื่อจับแสดงสัมมาทิฏฐิก็เป็นอันว่าได้แสดง 

ข้อธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน.

ในวันนี้จะได้แสดง สรุปสติปัฏฐาน ๔ ตามท่ีพระพุทธเจ้า 

ได้ตรัสเอาไว้ในพระสูตรหนึ่ง. แต่ก่อนที่จะแสดง ก็ขอกล่าวให้ 

ทราบว่า ข้อที่แสดงจากพระสูตรที่กล่าวนี้มิได้ยกข้อต่าง ๆ ตรงกับ 

มหาสติปัฏฐานสูตรท้ังหมด แต่เลือกหยิบยกมาทรงแสดงและทรง 

แสดงในทางปัญญา และกพ็งึทราบว่าแม้ในทางสมาธิกย่็อมรวมอยูใ่น

แนวเดียวกัน. สติปัฏฐานทั้ง ๔ นี้ที่จะแสดงในวันนี้ จึงอาจจะยากไป

ส�าหรับผู้ที่มาอยู่ใหม่ ผู้ที่เข้ามาใหม่. แต่ว่าให้ถือว่าเป็นการแสดงสรุป

ในคราวสดุท้ายของพรรษากาลท่ีแล้ว. เมือ่เร่ิมแสดงใหม่เมือ่เข้าพรรษา

นี้แล้วจึงจะได้แสดงตั้งต้น ซึ่งเป็นข้อที่จะฟังได้ง่ายขึ้น.
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สติปัฏฐาน ๔ ในมหาสติปัฏฐานสูตร

สติปัฏฐาน ๔ ก็คือ ตั้งสติคือความระลึกได้หรือความระลึก 

รู้ไว้ ในกาย ในเวทนา ในจิต และ ในธรรม. ในมหาสติปัฏฐานสูตร

ได้รวบรวม

ข้อท่ีพึงพิจารณาในกายไว้ ก็คือข้อว่าด้วยลมหายใจเข้าออก 

ข้อว่าด้วยอิริยาบถท้ังสี่ ยืน เดิน นั่ง นอน ข้อว่าด้วยสัมปชัญญะ  

ความรู้ตัวในความเยื้องกรายอิริยาบถท้ังสี่นี้และอิริยาบถประกอบ 

ทั้งหลาย ข้อว่าด้วยกายนี้จ�าแนกออกเป็นอาการทั้งหลาย มี ผม ขน 

เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้น ข้อว่าด้วยธาตุสี่ ดิน น�้า ไฟ ลม ข้อว่า 

ด้วยป่าช้าเก้า คือพิจารณาศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า แยกออกเป็น ๙ ข้อ 

ตั้งต้นแต่ศพท่ีตายแล้ววันหนึ่งสองวันสามวันเป็นต้นไปจนถึงเป็น 

กระดูกผุป่น.

ต้ังสตพิจิารณาเวทนา กค็อืตัง้สตกิ�าหนดเวทนา ความรู้เป็นสขุ

เป็นทุกข์ หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ท้ังท่ีเป็นสามิสคือมีกิเลส 

เป็นเครือ่งล่อให้เกดิขึน้ ท้ังทีเ่ป็นนริามสิคอืไม่มกีเิลสเป็นเคร่ืองล่อหรือ

เป็นเครื่องน�าให้เกิดขึ้น.

ตั้งสติพิจารณาจิต ก็คือต้ังสติก�าหนดดูจิตใจนี้ ท่ีมีราคะ  

ความติดใจยินดีหรือปราศจากราคะ ความติดใจยินดี ที่มีโทสะหรือ

ปราศจากโทสะ ท่ีมีโมหะความหลง หรือปราศจากโมหะความหลง 

เป็นต้น
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ตั้งสติพิจารณาธรรม ก็คือตั้งจิตก�าหนดดูธรรมะทั้งหลาย 

ที่บังเกิดขึ้นในจิต. ตั้งต้นแต่

ก�าหนดดูนิวรณ์ท้ังห้า คือกิเลสที่เป็นเคร่ืองกั้นจิต บังเกิดขึ้น

กลุ ้มรุมจิต มีกามฉันท์ ความพอใจรักใคร่อยู ่ในกาม พยาบาท  

ความมุ่งร้ายปองร้าย เป็นต้น.

ก�าหนดดูขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

ก�าหนดดูความเกิดของขันธ์ ๕ ความดับของขันธ์ ๕

ต้ังสติก�าหนดดอูายตนะภายในทัง้ ๖ ทีรั่บอายตนะภายนอกทัง้ ๖.

อายตนะภายในภายนอกที่รับกัน ก็คือตากับรูปท่ีประจวบกัน  

หูกับเสียงที่ประจวบกัน จมูกกับกลิ่นท่ีประจวบกัน ลิ้นกับรสท่ี 

ประจวบกัน กายและสิ่งถูกต้องทางกายท่ีประจวบกัน มโนคือใจกับ

ธรรมะคอืเร่ืองราวทีป่ระจวบกนั เกดิสงัโยชน์คอืความผกูใจ. และกใ็ห้

รู้จักความเกิดของสังโยชน์ ความดับของสังโยชน์ และสังโยชน์ท่ีดับ

แล้วจะไม่เกิดขึ้น

ตั้งสติก�าหนดดูโพชฌงค์ทั้ง ๗ มีสติโพชฌงค์ องค์แห่งความรู้

คือสติ ธรรมวิจยโพชฌงค์ องค์แห่งความรู้คือธรรมวิจัย ความเลือก

เฟ้นธรรมเป็นต้น.

ตั้งสติก�าหนดดูอริยสัจจ์ทั้ง ๔ คือทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ความดับ

ทุกข์ ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์

ก็รวมเป็นตั้งสติในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม ที่ตรัสไว้ใน

มหาสติปัฏฐานสูตร.
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สติปัฏฐาน ๔ ในบางพระสูตร

และได้ตรัสสรุปไว้ในพระสูตรอีกแห่งหนึ่ง ซ่ึงได้ตรัสอธิบาย 

วิธีปฏิบัติตั้งสติในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม. รวมความเข้ามาว่า

ให้ปฏิบัติ

ต้ังสติ คือความระลึกได้ ความกําหนดได้ในกาย ก็คือใน  

ปฐวีกาย กายที่เป็นส่วนดิน อาโปกาย กายที่เป็นส่วนน�้า เตโชกาย  

กายที่เป็นส่วนไฟ วาโยกาย กายที่เป็นส่วนลม เกสากาย กายที่เป็น

ส่วนผม โลมากาย กายท่ีเป็นส่วนขน ฉวิกาย กายท่ีเป็นส่วนผิว  

จมฺมกาย กายที่เป็นส่วนหนัง มงฺสกาย กายที่เป็นส่วนเนื้อ นหารูกาย 

กายท่ีเป็นส่วนเส้นเอน็ อฏฺฐิกาย กายท่ีเป็นส่วนกระดกู อฏฺฐิมญฺิชกาย 

กายที่เป็นส่วนเยื่อในกระดูก.

ตั้งสติกําหนดเวทนา ก็คือ ในสุขเวทนา เวทนาความรู้ที่เป็นสุข 

ทุกขเวทนา ความรู้ที่เป็นทุกข์ อทุกขมสุขเวทนา เวทนาท่ีมิใช่สุข 

มิใช่ทุกข์. ต้ังสติก�าหนดเวทนาท่ีเกิดทาง สัมผัสทางตา เวทนาที่ 

เกิดจาก สัมผัสทางหู เวทนาท่ีเกิดจาก สัมผัสทางจมูก เวทนาที่ 

เกิดจาก สัมผัสทางลิ้น เวทนาท่ีเกิดจาก สัมผัสทางกาย เวทนาที่ 

เกิดจาก สัมผัสทางมโนคือใจ.

ตั้งสติกําหนดจิตใจ ก็คือก�าหนดดูจิตท่ีมีราคะคือความติดใจ

ยินดี หรือที่ปราศจากราคะคือความติดใจยินดี จิตท่ีมีโทสะหรือจิต 

ที่ปราศจากโทสะ จิตที่มีโมหะ หรือจิตที่ปราศจากโมหะ จิตที่ฟุ้งซ่าน

หรือจิตที่หดหู่ จิตที่ถึงความใหญ่ด้วยเมตตาภาวนาสมาธิเป็นต้นหรือ
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จิตท่ีไม่ถึงความใหญ่ จิตที่ยิ่งคือยิ่งด้วยสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้น 

หรือจิตท่ีไม่ยิ่ง จิตที่มีสมาธิหรือจิตที่ไม่มีสมาธิ จิตท่ีหลุดพ้นหรือ 

จิตที่ไม่หลุดพ้น.

ต้ังสติกําหนดดูธรรม คือธรรมะที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลหรือ

ที่เป็นกลาง ๆ ต่าง ๆ อันนอกไปจากข้อที่กล่าวแล้วในกายในเวทนา

และในจิตทั้งสามข้างต้น.

ทางปฏิบัติสติปัฏฐาน

และได้ตรัส ทางปฏิบัติ เพื่ออะไรหรือโดยวิธีอย่างไรไว้ว่า  

ในการปฏิบัติต้ังสติดังกล่าวนั้น ก็ให้ปฏิบัติพิจารณากาย เวทนา  

จิต ธรรม ทั้งหมด.

โดยเป็นอนิจจะ คือไม่เท่ียง เป็นสิ่งท่ีเกิดดับมิใช่โดยนิจจะ  

คือเป็นของเที่ยง.

โดยเป็นทุกข์ คือเป็นสิ่งท่ีต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลง ไม่ต้ัง

อยู่คงที่ มิใช่โดยเป็นสุข.

โดยเป็นอนัตตา มิใช่ตัวตน มิใช่เป็นเรามิใช่เป็นของเรา  

ไม่ใช่โดยอัตตา คือโดยเป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นของเรา.

มีความหน่าย มิใช่มีความเพลิดเพลิน

มีความคลายความติดใจ มิใช่ติดใจ
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มีความดับ คือดับตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากของใจ มิใช่

ก่อตัณหา

มีความสละวาง มิใช่มีความยึดถือ.

การปฏิบัติตั้งสติก็โดยวิธีดังที่กล่าวมานี้ เพื่อให้เห็นว่าไม่เที่ยง 

ต้องเกิดดับเป็นทุกข์ ต้องมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลง เป็นอนัตตา

มิใช่ตัวเราของเรา และเบื่อหน่ายไม่เพลิดเพลิน เพื่อคลายความติดใจ 

มิใช่ติดใจ เพ่ือดับตัณหาดับทุกข์ มิใช่ก่อให้เกิดตัณหา ก่อทุกข์  

เพื่อปล่อยวางมิใช่เพื่อยึดถือ.

วิธีปฏิบัติสติปัฏฐานคือภาวนา

และได้ตรัสสอนถึง วิธีปฏิบัติ ว่าการปฏิบัตินั้นเรียกว่า ภาวนา 

ที่แปลว่า ท�าให้เกิดขึ้น ท�าให้มีขึ้น. และภาวนานั้นจะท�าอย่างไร ก็ได้

ตรัสสอนเอาไว้อีกว่า ภาวนาอันหมายถึงปฏิบัตินั้น ก็คือปฏิบัติท�า 

สติความระลึกได้ หรือความก�าหนดท�าญาณความหยั่งรู ้ ที่เป็น 

ตัวปัญญาให้บังเกิดขึ้นให้มีขึ้นทันในธรรมะที่เกิดขึ้นในเวลานั้น  

โดยไม่ให้พลาดไม่ให้ล่วงเลยเผลอเรอในธรรมะทีบ่งัเกดิขึน้ในเวลานัน้ 

ยกตัวอย่างเช่นว่า เมือ่ตัง้จิตก�าหนดดกูาย เช่นลมหายใจเข้าลมหายใจ

ออก ก็หมายถึงว่าก�าหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกท่ีบังเกิดขึ้นอยู่

ในปัจจุบัน ดังเช่นก�าหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกท่ีบังเกิดอยู่ใน

บัดนี้ หายใจเข้าในบัดนี้ ก็มีสติ มีญาณก�าหนดรู้ หายใจออกในบัดนี้ 

กม็สีติ มญีาณก�าหนดรู้ มใิช่ว่าเผลอ หายใจเข้าหายใจออกอยูใ่นบดันี้ 
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แต่ว่าจิตมิได้ก�าหนดหรือก�าหนดไม่ทัน จึงไม่มีสติ ไม่มีญาณอยู่ใน 

ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั้น เพราะว่าเผลอสติ หรือว่าจิตไม่ต้ัง

ก�าหนด ไม่ตั้งเพื่อที่จะรู้.

หน้าที่ของภาวนา

ฉะนั้น หน้าที่ของภาวนา คือการปฏิบัติประการแรก ก็คือ

ก�าหนดให้มีสติ ให้มีปัญญาหรือญาณ ก�าหนดทันต่อธรรมะที่

เกิดขึ้นในเวลานั้น นี่เป็นหน้าที่ของภาวนา ประการหนึ่ง.

และให้รวมอินทรีย์ทั้งหลายมาปฏิบัติกิจคือหน้าที่พร้อมกัน. 

ได้แก่รวมตา หู จมูก ลิ้น กาย และมนะคือใจ ให้มาปฏิบัติหน้าที่

ก�าหนดอยู่ในธรรมะที่เกิดขึ้นอยู่ในเวลานั้น สุดแต่ว่าจะยกเอาข้อไหน 

กายข้อไหน เวทนาข้อไหน จิตข้อไหน ธรรมะข้อไหนขึ้นมา ก็ให้ทั้งตา 

ทั้งหู ทั้งจมูก ทั้งลิ้น ทั้งกาย ทั้งมนะคือใจ มาปฏิบัติหน้าที่ก�าหนดรู้

พร้อมกนั. ไม่ใช่ว่าทัง้หกนีจ้ะแยกย้ายกนัไปท�างานท�าหน้าท่ีต่าง ๆ กนั  

ตาไปดูเสียทางหนึ่ง หูไปฟังเสียทางหนึ่ง จมูก ลิ้น กาย มนะคือใจ 

ไปเสยีทางหนึง่ ๆ ต้องรวมกนั. กล่าวย่อกค็อืว่าต้องรวมกายใจนีท้ั้งหมด

เข้ามาเป็นอันเดียวกัน. นี่เป็นหน้าที่ของภาวนา ประการที่สอง.

และน�าความเพียรพยายามปฏบัิต ิโดยเร่ิมด�าเนนิ และก้าวหน้า

ไปจนบรรลถุงึเป้าหมายบรรลถุงึความส�าเร็จ. เป็นสตเิป็นญาณก�าหนด

รู้อยูใ่นธรรมะท่ีเกดิขึน้อยูใ่นเวลานัน้คอืในกายในเวทนาในจิตในธรรม

ที่ก�าหนดนั้น. นี่เป็นหน้าที่ของภาวนาเป็น ประการที่สาม.
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และใช้ความเพยีรปฏบัิตส้ิองเสพอยูใ่นข้อปฏบิติันีเ้นอืง ๆ เสมอ ๆ 

ให้สม�่าเสมอ ไม่ทอดทิ้ง. และความส้องเสพนี้ก็หมายความว่า ให้รับ

เอาข้อท่ีปฏิบัตินี้เข้าไปให้ถึงใจ ให้ต้ังอยู่ในใจ. เหมือนอย่างบริโภค

อาหาร ส้องเสพอาหาร บริโภคอาหารก็ให้น�าเข้าปากเคี้ยวกลืนเข้าไป

ให้เข้าถงึในท้อง เพือ่ย่อยไปเลีย้งร่างกาย. ในการปฏบิตักิเ็ช่นเดยีวกนั 

ต้องรับเอาข้อที่ปฏิบัติกรรมฐานที่ปฏิบัติ ให้เข้าไปถึงใจ เหมือนอย่าง

บริโภคอาหารเข้าไปย่อยเลี้ยงร่างกายให้ร่างกายอิ่มเอิบ ก็ส้องเสพ 

เอาข้อท่ีปฏิบัตินี้เข้าไปให้ถึงใจให้ใจอิ่มเอิบเป็นปีติเป็นสุขขึ้น เป็นผล 

ที่ได้รับ. ดั่งนี้เป็นหน้าท่ีของภาวนาเป็น ประการที่สี่ ซ่ึงพระพุทธเจ้า 

ได้ทรงสั่งสอนเอาไว้.

ก็เป็นอันว่าจบสรุปในสติปัฏฐาน.

ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวด และตั้งใจท�าความสงบสืบต่อไป.

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๘



.



กตัตตากรรม กรรมทีท่�าโดยมไิด้มเีจตนา 

 คือไม่ได้จงใจไว้ว่าเป็นกรรม กรรม 

 ที่สักแต่ว่าท�า

กรรม การงานที่กระท�า

กรรมฐาน การงานทางจิต ที่ตั้งขึ้น คือ 

 ที่ปฏิบัติ

กรรมภพ ภพคือกรรม

กรรมวัฏฏะ วนคือกรรม

กวฬิงการาหาร อาหารคือค�าข้าว

กามคุณ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ  

 ที่น่ารักใคร่พอใจทั้งหลาย

กามฉนัท์ ความพอใจรักใคร่ในกามหรือ 

 ด้วยกาม

กามตัณหา ความอยากไปในกาม คือ 

 อารมณ์หรือสิ่ง คือรูป เสียง กลิ่น  

 รส โผฏฐัพพะ ทีน่่ารักใคร่ปรารถนา 

 พอใจทั้งหลาย 

กามภพ ยดึอยูใ่นกามกเ็ป็นเราขึน้ในกาม

กามสุขัลลิกานุโยค ความประกอบตน 

 ด้วยความสุขสดชื่นในทางกาม

กามาทีนพ โทษของกาม

กามาสวะ อาสวะสิ่งที่ไหลมาดองจิต 

 สันดานคือกาม ความใคร่

กามปุาทาน ความยดึถอืกาม ยดึถอืหรือ 

 ถือมั่นกาม

กาย ประชุม

กายทวาร ประตูกาย

กายวิญญัตติ ความเคลื่อนไหวทางกาย

กายวิญญาณ กายกับโผฏฐัพพะสิ่งที่ 

 กายถูกต้องมาประจวบกันเกิดรู้สิ่ง 

 ถูกต้องทางกาย

กายสงัขาร เคร่ืองปรุงแต่งกาย อนัได้แก่ 

 ลมหายใจเข้าลมหายใจออก เพราะ 

 ว่าเป็นเคร่ืองบ�ารุงปรนปรือกายอยู ่

อ ภิ ธ า น ศั พ ท์



 ตลอดเวลา กายด�ารงอยู่ได้ก็เพราะ 

 มลีมอสัสาสะปัสสาสะบ�ารุงปรนปรือ 

 อยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด

กายสัมผัส สัมผัสทางกาย

กาลิโก ประกอบด้วยกาลเวลา

กเิลสกรรมฐาน เป็นท่ีตัง้ของการงานทาง 

 ใจที่เป็นฝ่ายกิเลส

กิเลสกาม กามที่เป็นกิเลส

กิเลสมาร มารคือกิเลส เป็นมารก็เพราะ 

 กเิลสเป็นผูฆ่้าเป็นผู้ท�าลายล้างต่าง ๆ

กิเลสวัฏฏะ วนคือกิเลส

กุศลกรรมบถ ทางแห่งกรรมที่เป็นกุศล

กุศลมูล มูลเหตุของกุศล

ขันธมาร มารคือขันธ์ อันได้แก่นามรูป 

 หรือสกนธ์กายอันนี้ หมายถึงขันธ์  

 ๕ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ

ขีณาสวะ ผู้มีอาสวะสิ้น

ความชรา ความช�ารุดทรุดโทรม

คันธัพพะ คนธรรพ์ สัตว์ที่จะบังเกิด 

 ก็เข้าสู่ครรภ์ ก็คือปฏิสนธิวิญญาณ 

 นั้นเอง

คันธารมณ์ อารมณ์คือ กลิ่น

คูหาสยํ มีคูหาคือถ�้าเป็นที่อาศัย

ฆรวาทะ วาทะว่าเรือน

ฆานทวาร ประตูจมูก

ฆานวิญญาณ จมูกกับกลิ่นมาประจวบ 

 กันเกิดรู้กลิ่น

ฆานสัมผัส สัมผัสทางจมูก

จักขุทวาร ประตูตา

จักขุวิญญาณ รูปกับตามาประจวบกัน 

 เกิดเห็นรูป เห็นรูปด้วยจักษุ

จักขุสัมผัส สัมผัสทางตา

จิตตภาวนา ปฏิบัติอบรมจิต

จิตตสังขาร เครื่องปรุงจิต ได้แก่สัญญา 

 เวทนา

จินตา การคิดพินิจพิจารณา

จินตามัยปัญญา ปัญญาท่ีได้จากความ 

 คิดพินิจพิจารณา

จุตูปปาตญาณ ความรู้ในจุติความเคลือ่น  

 อุปบัติเข้าถึงชาตินั้น ๆ ของสัตว ์

 ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรม

เจตนา ความจงใจ

ฉนัทราคะ ความพอใจยนิด ีความติดใจ  

 พอใจอยู่ในสิ่งที่ได้

ชนกกรรม กรรมที่น�าให้เกิดขึ้นมา

ชรา ความแก่ ความทรุดโทรม ฟันหัก  

 ผมหงอก หนงัเห่ียวย่น ความเสือ่ม 

 แห่งอาย ุความหง่อมแก่แห่งอนิทรีย์ 

 ทั้งหลาย มีตา เป็นต้น

ชาติ ความเกิด

ชิวหาทวาร ประตูลิ้น

ชิวหาวิญญาณ ลิ้นกับรสมาประจวบกัน 

 เกิดรู้รส

ชิวหาสัมผัส สัมผัสทางลิ้น

ญาณทัสสนะ ความรู้ ความเห็น รู้เห็น 

 ว่าข้อนี้ ๆ เป็นอกุศลจริง ข้อนี้ ๆ  

 เป็นอกุศลมูลจริง ข้อนี้ ๆ เป็น 

 กุศลจริง ข้อนี้ ๆ เป็นกุศลมูลจริง



ตณฺหาย อุฑฺฑิโต โลโก โลกอันตัณหา 

 ก่อให้เกิดขึ้น

ตสา สัตว์จ�าพวกเคลื่อนที่ได้

ตัณหา ความทะยานอยาก ความดิ้นรน 

 ของจิตใจ หรือแปลกนัอย่างธรรมดา 

 ว่า ความอยาก

ตัณหาธิปไตย ตัณหาเป็นใหญ่ ตัณหา 

 เป็นความดิ้นรนทะยานอยาก

เตโชธาตุ ธาตุไฟ

ถาวรา สัตว์จ�าพวกอยู่กับท่ี คือถาวร 

 เคลื่อนที่ไม่ได้

ถีนมิทธะ ความง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม

ทวาร ช่องทาง ประตู หมายความว่า  

 เป็นช่องทางหรือประตูของจิต ที่จิต 

 ออกรับอารมณ์คือเร่ือง ก็คือว่า 

 อายตนะภายในอนัได้แก่ ตา ห ูจมกู  

 ลิ้น กาย และมนะคือใจ

ทะยานอยาก ดิ้นรน กวัดแกว่ง กระสับ- 

 กระส่าย

ทิฏฐิสามัญญตา ความเป็นผู้ที่มีทิฏฐิคือ 

 ความเหน็เสมอกนั ความมทิีฏฐเิสมอ 

 กนันัน้ กค็อืมคีวามเห็นชอบถกูต้อง 

 ตาม พระธรรมวินัยท่ีพระพุทธเจ้า 

 ได้ทรงแสดงไว้ได้ทรงบัญญัติไว้

ทิฏปุาทาน ความยดึถอืทิฏฐ ิยดึถอืทฏิฐ ิ

 คือความเห็น อันความเห็นนี้หมาย 

 ถงึความเห็นผดิ ยดึถอืความเหน็ผดิ

ทุกข์ ทุกข์ทางกาย ว่ามีชาติทุกข์ ทุกข์ 

 คือชาติเป็นต้น สรุปเข้าก็ในขันธ ์

 เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ ประการ

ทุกขทุกขะ ทุกข์โดยความเป็นทุกข์  

 ทุกข์ที่ปรากฏเป็นทุกข์

ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ ทรงอธิบาย 

 ยกเอาความดับตัณหา

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให ้

 ถึงความดับทุกข์ ทรงยกเอามรรค- 

 มีองค์ ๘

ทุกขเวทนา เวทนาที่เป็นทุกข์ทางกาย 

 ทางใจ

ทกุขสมทุยั เหตุเกดิทุกข์ ทรงอธิบายยก 

 เอาตัณหา ความดิน้รนทะยานอยาก

ทุกขะ ความไม่สบายกาย

เทวบุตรมาร มารคือเทพบุตร เทวดาท่ี 

 เป็นมาร

โทมนัส โทมนัสสะ ทุกข์ทางใจ ความ 

 ไม่สบายใจ

โทสะ ความโกรธแค้นขัดเคือง

โทสะ ปฏิฆะ ความหงุดหงิดกระทบ 

 กระทั่งขัดเคือง

ธรรม ทรงอยู่ ด�ารงอยู่

ธรรมจักษุ ดวงตาเห็นธรรม

ธรรมฐิติ ความตั้งอยู่แห่งธรรม

ธรรมนิยาม ความก�าหนดแห่งธรรม

ธรรมาธิปไตย ธรรมะเป็นใหญ่



ธรรมารมณ์ อารมณ์ เร่ืองราวท่ีเข้าทาง 

 มโนทวาร ประตูมโนคือใจ

ธาตุ ทรงอยู่ ด�ารงอยู่ มีความหมาย 

 เช่นเดียวกับธรรม

นโม ความนอบน้อม

นัตถิกทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่มี เป็นการ 

 ปฏิเสธสมมติสัจจะ ความจริงโดย 

 สมมติ ปฏิเสธคติธรรมดา

นันทิ ความเพลิน 

ราคะ ความติดใจยินดี

นาม น้อมจิตน้อมออกรับอารมณ์ อาการ 

 ท่ีจิตน้อมออกรับอารมณ์ ศัพท์ก ็

 เป็นอันเดียวกันกับ นมะ หรือ นโม  

 แต่ว่ามีความหมายว่าเป็นอาการ 

 ของจิตใจท่ีน้อมออกไปรู้อารมณ์  

 คือเรื่องทั้งหลาย

นิพพิทา ความหน่ายในขันธ์

นิมิต เครื่องก�าหนด และให้รู้จัก

นิยตมิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นผิดท่ีดิ่ง 

 ลงแล้ว

นิรามิส ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องล่อ

นิโรธ คือความดับทุกข์

นโิรธวาระ, นโิรธวาร วาระดบัคอืดบัทกุข์

นิวรณ์ ท�าจิตใจไม่ให้พบกับความสงบ  

 และท�าปัญญาให้เสียให้ทราม คือ 

 ไม่ให้เกิดปัญญา

เนยยะ บุคคลที่พึงแนะน�าได้อบรมได้  

 คือต ้องพร�่ าสอนกันอยู ่บ ่อย ๆ  

 หลายครั้งหลายหน

บัญญติั ส�าหรับการบัญญตัขิึน้ แต่งต้ังขึน้

บัญญัติสัจจะ ความจริงโดยบัญญัติ

บารมี ความดีท่ีท�าไว้นั้นก็ยังเก็บอยู่ใน 

 จิตส่วนลึก เก็บดี

ปฏิฆะ, โทสะปฏิฆะ ความขัดเคือง 

 กระทบกระทั่งหงุดหงิดโกรธแค้น

ปฏิฆานุสัย กิเลสท่ีนอนเนื่องอยู่ในจิต 

 คือปฏิฆะความกระทบกระทั่ง

ปฏิจจสมุปบาท ธรรมะท่ีอาศยักนับังเกดิ 

 ข้ึน ธรรมะทีอ่าศยักนับงัเกดิขึน้เป็น 

 ลูกโซ่โยงกันไป

ปฏิจฉันนชรา ความแก่ที่ปกปิด

ปฏิสนธิวิญญาณ วิญญาณในปฏิสนธิ  

 วญิญาณในปฏสินธินีก้ไ็ด้แก่วญิญาณ 

 ธาตุคือธาตุรู้หรือจิตท่ีอาศัยอยู่ใน 

 กายนี้

ปฐวีธาตุ ธาตุดิน

ปทปรมะ มบีทอย่างยิง่ กค็อืหมายความ 

 ว่าเป็นผู้ท่ีโง่เง่ามาก ไม่สามารถท่ี 

 จะรู้ธรรมะท่ีทรงสั่งสอนได้ และก็ 

 หมายรวมไปถงึผูท่ี้มทีฏิฐมิานะมาก

ปรมัตถสัจจะ ความจริงท่ีมีเนื้อความ 

 อันสุขุมละเอียดเป็นอย่างยิ่ง คือ 

 เป็นสจัจะคอืความจริงท่ีเป็นอย่างยิง่ 

 คือจริงแท้ มิใช่เป็นไปตามสมมติ 

 บัญญัติ

ปริญญา รู้รอบคอบหรือก�าหนดรู้จักทกุข์

ปริเทวะ ความคร�่าครวญรัญจวนใจ



ปรินพิพาน ดบัรอบ สิน้ทุกข์ด้วยประการ 

 ทั้งปวง

ปริปากะ ความที่สุกโดยรอบ คือในทาง 

 สมบูรณ์เหมือนอย่างผลไม้ท่ีแก่ 

 เต็มท่ี สมบูรณ์ที่สุดแล้วจึงแก่งอม 

 แก่ลง ตาเสื่อม หูเสื่อม เป็นต้น

ปริยุฏฐานะ กิเลสท่ีบังเกิดขึ้นท�าจิตใจ 

 ให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่าย  

 จึงใช้ค�าว่าปริยฏุฐานะ ท่ีมาจากค�าว่า 

 ปล้นสะดม 

ปหานะ ละ ละสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์

ปัญญานุสารี แล่นไปตามปัญญา

ปิยวิปโยค ความพลัดพรากจากสิ่งที่ 

 เป็นที่รัก

ปิยสัมปโยค ความประจวบกับสิ่งที ่

 เป็นที่รัก

ปุญญาภิสังขาร ปรุงแต่งบุญ

ปุพพันตะ เงื่อนต้น

ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ความรู้ระลึก 

 ขันธ์เป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อนได ้ 

 ระลึกชาติหนหลังได้ ความหยั่งรู้ 

 ระลึกชาติในปางก่อนได้

ปุริสทัมมสารถิ พระพุทธเจ้าทรงเป็น 

 เหมือนอย่างสารถี ฝึกบุรุษบุคคลที่ 

 ควรฝึก กค็อืฝึกบรุษุบคุคลทีฝึ่กได้

ปุริสภาวะ ภาวะเป็นชายหรือเพศชาย

โปโนพฺภวิกา เป็นไปเพื่อเกิดในภพชาติ 

 ใหม่ เป็นเหตุให้ถือภพถือชาติใหม่

ผัสสะ ความกระทบ

ผสัสะ สมัผสั ความกระทบ ความหมาย 

 ว่า กระทบหรือถูกต้อง ที่เป็นความ 

 ประชุมกันของอายตนะภายใน 

 อายตนะภายนอกและวิญญาณ

ผัสสาหาร อาหารคือผัสสะ

โผฏฐัพพารมณ์ อารมณ์คือโผฏฐัพพะ

พยาบาท ปองร้ายเขา โกรธแค้น ขดัเคอืง  

 มุง่ร้าย หมายล้างผลาญ ความโกรธ 

 แค้นขัดเคือง

พุทโธ เป็นผู้ตรัสรู้แล้ว

ภพ ความเป็น ความเป็นเราของเรา หรือ 

 เป็นตัวเรานั่นแหละ มาจากค�าว่า  

 ภว ที่แปลว่า เป็น หรือ ความเป็น 

 ความมี

ภวตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากไป 

 ในภพคือ ความเป็นนั่นเป็นนี่ความ 

 อยากไปในภพ ความเป็นนั่นเป็นนี่  

 ตณัหาในภพ คอืความเป็นนัน่เป็นนี่ 

ภวังค์ องค์ของภวะ องค์ของภพ คือ 

 ความเป็น องค์ของความเป็นอยู่  

 ด�ารงอยู่ ไม่ตาย ตัวชีวิต

ภวังคจิต จิตที่อยู่ในภวังค์ จิตที่ไม่รับ 

 อารมณ์

ภวาสวะ อาสวะคือภพ ความเป็นเรา 

 เป็นของเรา เริ่มตั้งแต่ความเป็นเรา  

 อันฝังอยู่ดองอยู่ในจิตใจ



ภาวนา การปฏบัิติอบรม การปฏบิตัอิบรม 

 ท�ามรรคมีองค์ ๘ ให้มีขึ้นให้เป็น 

 ขึ้นมา ท�าให้เกิดขึ้น ท�าให้มีขึ้น

ภาวนามัยปัญญา ปัญญาท่ีได้จากการ 

 ปฏิบัติอบรม 

ภาวะ ความเป็น ความมี

ภูตะ สิ่งที่เป็น สิ่งที่มี รูปที่เป็นสิ่งที่มี

มนสิการ การกระท�าไว้ในใจ

มโนทวาร ประตูใจ

มโนวิญญาณ มโนคือใจกับธรรมะคือ 

 เร่ืองราวมาประจวบกันเกิดรู้เร่ืองท่ี 

 ใจคิด

มโนสัญเจตนาหาร อาหารคือมโนสัญ- 

 เจตนา ความจงใจ

มโนสัมผัส สัมผัสทางมโนคือใจ

มมังการ ท�าให้เป็นของเรา

มรณะ  ความตาย จุติความเคลื่อน  

 ความแตกท�าลาย ความหายไป  

 มฤตยูความตาย การกระท�ากาละ  

 ความแตกแห่งขันธ์ท้ังหลาย ความ 

 ทอดทิ้งซากศพไว้ ความตัดขาด 

 แห่งอินทรีย์คือชีวิต

มหาภูตรูป รูปที่เป็นภูตะใหญ่

มัจจุมาร มารคือความตาย

มัจฉริยะ  ความตระหนี่ เหนียวแน่น 

 หวงแหน

มัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติที่เป็นหนทาง 

 กลางสมบูรณ์

มจิฉาทิฏฐ ิความเห็นผดิจากคลองธรรม

มิตตสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยมิตร

โมหะ ความหลงถือเอาผิดขั้นแรงขึ้น  

 ความเห็นผิดจากท�านองคลองธรรม

ยดึถอืกาม คอืสิง่ทีรั่กใคร่ปรารถนาพอใจ 

 ทั้งหลาย ภาวะท่ีรักใคร่ปรารถนา 

 พอใจทั้งหลาย

ยึดถือทิฏฐิ คือความเห็น ความเห็นที่ 

 เป็นไปตามอ�านาจของตัณหา

ยึดถือวาทะว่าตัวเราของเรา คือสืบไป 

 ถึงตัวเขาของเขา เพราะเมื่อมีตัวเรา 

 ของเรากต้็องมตัีวเขาของเขาคูก่นัไป

ยดึถอืศีลและวตัร คอืยดึถอืความประพฤต ิ

 ที่เป็นข้อเว้นและความประพฤติที ่

 เป็นข้อทีพ่งึท�าต่าง ๆ ไปตามอ�านาจ 

 ของตัณหา

เยภุยฺยสิกา เสียงข้างมากเป็นประมาณ

โยนโิสมนสกิาร การท�าไว้ในใจ จับให้ถงึ 

 ต้นเหต ุพินจิพจิารณาขบเจาะจับเหตุ 

 แห่งผลให้ได้ หรือว่าจับผลสาวหา 

 เหตุให้ได้ จับเหตุที่จะส่งผลให้ได้

รสารมณ์ อารมณ์คือรส

ราคะ  ความก�าหนัดยินดีหรือเป ็น 

 กามฉันท ์  เป ็นโลภะความโลภ  

 ความตดิใจยนิด ีมคีวามเพลดิเพลนิ 

 ยิ่งขึ้น ๆ ในอารมณ์นั้น ๆ ในสิ่ง 

 นั้น ๆ

ราคานุสัย อนุสัยคือราคะ



รูป ช�ารุด สิง่ใดย่อมช�ารุด สิง่นัน้ชือ่ว่ารูป

รูปขันธ์ รูปกาย อนัประกอบด้วยธาตดุนิ 

 น�้าไฟลม

รูปภพ ยึดในรูปก็เป็นเราขึ้นในรูป

รูปารมณ์ อารมณ์คือรูป

โลก สิ่งที่ช�ารุด 

โลกาธิปไตย โลกเป็นใหญ่

โลกุตตระ พ้นโลกเหนือโลก

วจีวิญญัตติ ความเคลื่อนไหวทางวาจา

วจีสังขาร เคร่ืองปรุงแต่งวาจา ก็ได้แก ่

 วิตกวิจาร ความตรึกความตรอง

วัฏฏะ วน วัฏฏะคือวนนั้น ก็พูดกัน 

 ง่าย ๆ ว่าเวียนเกิดเวียนตาย หรือ 

 เวียนเกิดแก่เจ็บตาย

วัตถุกาม กามคือพัสดุ

วตัร การปฏบิตั ิความปฏบัิติ ข้อท่ีปฏบิติั

วาทะ ถ้อยค�า ถ้อยค�าที่เรียก

วาโยธาตุ ธาตุลม

วจิกิจิฉา ความเคลอืบแคลงสงสยั ความ 

 เคลือบแคลงสงสัยในพระรัตนตรัย  

 เพราะเหน็ธรรมะทีเ่ป็นตวัสมัมาทฏิฐ ิ

 แล้ว

วิชชา ความรู้แจ่มแจ้งถูกต้องตามความ 

 จริง

วิญญาณขันธ์ กองวญิญาณ ความรู้เห็น 

 รูปทางตา ความรู้ได้ยินเสียงทางหู  

 ความรู้ทราบกลิ่นรส โผฏฐัพพะ  

 ทางจมูกทางลิ้นทางกาย และความ 

 รู ้ เรื่องท่ีคิดหรือท่ีนึกท่ีรู ้ทางมโน 

 คือใจ

วิญญาณาหาร อาหารคือวิญญาณ

วิถี ทาง

วิถีจิต จิตที่ออกรับอารมณ์นั้น

วถิวีญิญาณ วญิญาณในวถิ ีหมายความ 

 ว่าเป็นวิญญาณที่บังเกิดขึ้นตามวิถ ี

 คือตามทาง

วิบากขันธ์ เป็นขันธ์ซึ่งได้มาแต่ก�าเนิด

วปิจตัิญญ ูบุคคลท่ีรู้ได้ช้าเข้าหน่อยหนึง่  

 เมื่อยกหัวข้อขึ้นแล้วก็ต้องอธิบาย

วิปริณามทุกข์ ทุกข์คือความแปรปรวน 

 เปลี่ยนแปลง

วิปริณามะ ความที่แปรปรวนเปลี่ยน- 

 แปลงไป 

วิป ัสสนาภูมิ ภูมิแห่งวิปัสสนา เป็น 

 กรรมฐานส�าหรับวปัิสสนาในอนัทีจ่ะ 

 ก�าหนดพจิารณาให้รู้ให้เหน็ได้สะดวก  

 เรียกอกีชือ่หนึง่ว่า วปัิสสนากรรมฐาน

วปัิสสนูปกเิลส ไปยดึถอืในอปุกเิลสของ 

 ปัญญาในเมื่อปฏิบัติวิปัสสนา

วิปากวัฏฏะ วนคือวิบาก ผลของกรรม

วิภวตัณหา ความอยากไปในวิภพ คือ 

 ความไม่เป็นนั่นเป็นนี่ เป็นเหตุให ้

 เกิดทุกข์

วิภัชวาทะ สอนจ�าแนกตามเหตุและผล  

 กล่าวจ�าแนกตามเหตุและผล คือ 



 เมื่อมีเหตุให้เกิดก็เกิด เมื่อสิ้นเหต ุ

 ให้เกิดก็ไม่เกิด

วิมุตติ ความหลุดพ้น เรียกว่าเป็นจิตท่ี 

 รู้พ้น หลุดพ้นจากอาสวะคือกิเลสที่ 

 ดองจิตสันดานทั้งหลาย

วิสังขาร นิพพาน เป็นอมตธาตุ ธาตุที่ 

 ไม่ตาย กค็อืเป็นธรรมชาตท่ีิพ้นจาก 

 กาลเวลาเป็นอกาลิโก

วีติกกมกิเลส กิเลสท่ีเป็นเหตุให้ล่วง 

 ละเมิด กิเลสอย่างหยาบ กิเลสที ่

 เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทาง 

 ไตรทวาร

เวทนา รู้ รับรู้ เสวย

เวทนา ความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็น 

 กลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข

เวทนาขันธ์ กองเวทนา ก็ได้แก่ความรู้ 

 เป็นสุขเป็นทุกข์

เวไนยนิกร หมู่แห่งชนท่ีพึงแนะน�าได้ 

 ที่พึงสอนได้

ศีล ความประพฤติหรือข้อที่ประพฤติ

ศีลวัตร ศีลนั้นก็ได้แก่ความประพฤติ 

 หรือข้อที่ประพฤติ วัตรนั้นก็ได้แก ่

 ข้อที่ปฏิบัติ

สชาติปัญญา ปัญญาทีไ่ด้มาแต่ชาติก�าเนดิ

สตาธิปไตย มีสติเป็นใหญ่ คือความ 

 ระลึกได้ ความระลึกรู้อันถูกต้อง  

 ประกอบด้วยปัญญาอันถูกต้อง

สมมติ สมมติบัญญัติ ข้อที่มีมติคือ 

 ความรับรู้ร่วมกัน

สมมติสัจจะ ความจริงโดยสมมติ คือ 

 โดยที่มีมติร่วมกันเรียกขึ้นบัญญัติ 

 ขึน้แต่งต้ังขึน้ และกรั็บรองเรียกกนั

สมุทัยวาร คือเป็นฝ่ายเกิด หรือเป็น 

 ฝ่ายก่อทุกข์

สักกายทิฏฐิ ความเห็นยึดถือว่ากาย 

 ของเรา คือเห็นยึดถือว ่าตัวเรา 

 ของเรา ซึ่งเป็นอย่างแรง ความเห็น 

 ว่ากายของตน

สังขตลักษณะ ลักษณะของสิ่งผสม 

 ปรุงแต่ง

สังขาร ปรุงแต่ง สิ่งผสมปรุงแต่ง

สังขารขันธ์ กองสังขาร ในรูป ในเสียง  

 ในกลิ่น ในรส ในโผฏฐัพพะ และ 

 ในธรรมะ คือเรื่องราวที่จ�าได้

สังขารทุกข์ ทุกข์คือสังขารสิ่งท่ีผสม 

 ปรุงแต่งทั้งหลาย ทุกข์โดยเป็น 

 สังขาร ล้วนเป็นสิ่งผสมปรุงแต่ง 

 ทั้งสิ้น

สังโยชน์ ความผูกพันของจิต

สังสาระ สงสาร ความท่องเที่ยวไป

สจัจะ ความจริงท่ีบุคคลผู้เป็นอริยะพงึรู้

สจัฉิกรณะ กระท�าให้แจ้งนโิรธ ความดบั 

 ทุกข์

สัญญา ความรู้จ�า จ�าได้หมายรู้



สัญญาขันธ์ กองแห่งสญัญา ความจ�าได้ 

 หมายรู้ จ�ารูป จ�าเสียง จ�ากลิ่น  

 จ�ารส จ�าโผฏฐัพพะ ท่ีคิดหรือท่ีรู้ 

 ทางมโนคือใจ

สัททารมณ์ อารมณ์คือเสียง

สัทธานุสารี แล่นไปตามศรัทธา

สัพพัญญู รู้ทั้งหมด

สัมผัส ผัสสะ กระทบ

สมัมัปปัญญา ปัญญาทีเ่ป็นปัญญาถกูต้อง 

สัมมากัมมันตะ การงานชอบ

สัมมาญาณะ ความหยั่งรู้ชอบ

สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ

สัมมาวาจา เจรจาชอบ

สัมมาวายามะ เพียรชอบ

สัมมาวิมุตติ ความหลุดพ้นชอบ

สัมมาสติ ระลึกชอบ

สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ

สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ

สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ

สัสสตทิฏฐิ ความเห็นว่าเที่ยง

สามิส มีกิเลสเป็นเครื่องล่อ

สีลสามัญญตา ความมีศีลเสมอกันนั้น  

 กค็อืมคีวามประพฤตปิฏบิติัทางกาย 

 ทางวาจาตลอดจนถงึทางใจเสมอกนั

สลีพัพตปรามาส ความลบูคล�าคอืจับยดึ 

 ศีลและวัตรเอาไว้

สีลัพพตุปาทาน ความยึดถือศีลและ 

 พรต ความยึดถือศีลและวัตร

สุข สุขทางกาย

สขุเวทนา เวทนาทีเ่ป็นสขุทางกายทางใจ

สุตะ การฟังการเรียน

สุตมัยปัญญา ปัญญาท่ีได้จากสุตะคือ 

 การสดับการอ่านการเรียน

โสกะ ความแห้งใจ

โสตทวาร ประตูหู

โสตวิญญาณ หูกับเสียงมาประจวบกัน 

 เกิดได้ยินเสียง

โสตสัมผัส สัมผัสทางหู

โสมนัส สุขทางใจ

หทัย สิ่งที่ให้ส�าเร็จความคิดนึก

อกาลิโก ไม่ประกอบด้วยกาลเวลา

อกริิยทฏิฐ ิความเหน็ว่าไม่เป็นอนักระท�า  

 คือไม่มีบุญไม่มีบาป

อกศุลกรรมบถ ทางแห่งกรรมท่ีเป็นอกศุล

อกุศลมูล มูลเหตุของอกุศล

อทุกขมสุขเวทนา เวทนาที่มิใช่ทุกข์มิใช่ 

 สุข คือเวทนาที่มิใช่ทุกข์มิใช่สุข  

 ทางกายทางใจ

อนปุาทินนกสงัขาร สงัขารทีไ่ม่มใีจครอง  

 สังขารที่ไม่ยึดถือ

อเนญชาภิสังขาร ปรุงแต่งธรรมะท่ีไม ่

 หวั่นไหว ท�าสมาธิกันได้

อปรันตะ เงื่อนปลาย

อปญุญาภิสงัขาร ปรงุแต่งบาป ปรุงแต่ง 

 บาปที่ไม่ใช่บุญ



อพยากตธรรม ธรรมะท่ีเป็นกลาง ๆ  

 ไม่ใช่กุศล ไม่ใช่อกุศล ไม่ใช่บาป  

 ไม่ใช่บุญ

อภิชฌา โลภเพ่งเล็งทรัพย์สิ่งของของ 

 ผู้อื่น 

อภิสังขารมาร มารคือความปรุงแต่ง  

 อันได้แก่กรรมที่ประกอบกระท�า  

 มารคืออภิสังขารอันได้แก่กรรม

อริยสัจจะ อริยสัจจ์ สัจจะคือความจริง 

 ทีท่�าผู้รู้ให้เป็นอริยะคอืบุคคลผูเ้จริญ 

 บคุคลผูป้ระเสริฐ สจัจะอนัประเสริฐ

อรูปภพ ยึดในอรูปก็เป็นเราขึ้นในอรูป

อวิชชา ความไม่รู้ อันหมายความว่าไม่รู้ 

 ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔

อวิชชานุสัย อนุสัยคืออวิชชา กิเลสท่ี 

 นอนเนือ่งอยูใ่นจติ อารมณ์เหล่านัน้ 

 เป็นที่ตั้งของโมหะ ความหลง

อวิชชาสวะ อาสวะคืออวิชชา อวิชชาคือ 

 ตัวความไม่รู้

อสรีรํ ไม่มีสรีระคือไม่มีร่างกาย ไม่ใช่ 

 วัตถุ ไม่มีสรีระรูปร่างสัณฐาน แต่ม ี

 กายนี้เป็นที่อาศัย

อหังการ กรรมนี้เองกระท�าให้เป็นเรา 

 ขึ้นมา การกระท�าให้เป็นเราข้ึนมา  

 การท�าให้เป็นเรา การสร้างให้เป็นเรา

อเหตุกทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่มีเหตุ คือ 

 ผลที่ได้ต่าง ๆ บังเกิดขึ้นตามคราว  

 แห่งโชคเคราะห์

อัตตกิลมถานุโยค ความปฏิบัติทรมาน 

 ตนให้ล�าบาก คอื ท�าทุกรกริิยาต่าง ๆ

อัตตวาทะ วาทะว่าตน

อตัตวาทุปาทาน ความถอืมัน่หรือยดึถอื 

 วาทะว่าตนย่อมเป็นข้อส�าคัญ

อัตตา ตัวตน มีค�าแปลอย่างหนึ่งว่า  

 ผู ้กินผู ้เสวย ผู้กินผู้เสวยสุขหรือ 

 ทุกข์ อัตตาธิปไตย ตนเป็นใหญ่

อัตตานุทิฏฐิ ความตามเห็นว่าอัตตา 

 ตวัตน ความตามเห็นว่าตัวเราของเรา

อันตะ ที่สุด

อัปปฏิจฉันนชรา ความแก่ที่ไม่ปกปิด

อัสมิมานะ ความส�าคัญหมายว่าเราม ี

 เราเป็น หรือเรียกว่ามานะเฉย ๆ

อัสมิมานทิฏฐิ มานะคือความส�าคัญ 

 หมาย ทิฏฐิคือความเห็นว่า อัสม ิ

 เรามีเราเป็น

อาโปธาตุ ธาตุน�้า

อายตนะ ทีต่่อ อนัหมายความว่า อายตนะ 

 ภายในกับอายตนะภายนอกต่อกัน

อารมณ์ เร่ืองที่จิตคิด เร่ืองท่ีจิตด�าริ  

 เรื่องที่จิตใจหมกมุ่นถึง ครุ่นคิดถึง

อาลัมพนะ เป็นเครื่องหน่วงของจิต

อาสวะ ดองจิตสันดาน

อาสวะ อนสุยั กเิลสท่ีนอนจมหมกัหมม 

 ดองจิตสันดาน

อาสวกัขยญาณ ความรู้เป็นเหตสุิน้อาสวะ  

 ความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะคือกิเลส 



 ที่ดองจิตสันดานทั้งหลาย ก็คือทรง 

 หยั่งรู้ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔

อาหาร ตามศัพท์แปลว่า น�ามา สิ่งท่ี 

 เป็นปัจจัย คือเป็นเคร่ืองอาศัยท่ี 

 น�าผลมา

อิตถีภาวะ ภาวะเป็นหญิงหรือเพศหญิง

อินทรีย์ เป็นใหญ่ อันหมายความว่า  

 ตาเป็นใหญ่ในทางต่อกับรูป หูเป็น 

 ใหญ่ในทางต่อกับเสียง จมูกเป็น 

 ใหญ่ในทางต่อกบักลิน่ ลิน้เป็นใหญ่ 

 ในทางต่อกับรส กายเป็นใหญ่ใน 

 ทางต่อกับโผฏฐัพพะคือสิ่งท่ีกาย 

 ถูกต้อง มโนคือใจข้อที่ ๖ นี้เป็น 

 ใหญ่ในทางรับในทางต่อกับธรรมะ 

 คือเรื่องราว

อินทรียสังวร ความส�ารวมอินทรีย์ คือ 

 ตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจ

อินฺทฺริยานํ ปริปาโก ความสุกรอบของ 

 อินทรีย์ทั้งหลาย

อุคฆฏิตัญญู บุคคลที่รู้ได้เร็ว

อุจเฉททิฏฐิ ความเห็นว่าขาดสูญ

อุชุกทิฏฐิ ความเห็นตรง

อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านร�าคาญใจ

อุเทศ การแสดง

อุเบกขา เวทนาท่ีเป็นกลาง ๆ มิใช่สุข 

 มิใช่ทุกข์ มิใช่ทุกข์ มิใช่สุข

อปุปัตติภพ ภพคอืความเข้าถงึกส็บืเนือ่ง 

 มาจากกรรมภพนั่นเอง

อุปาทาน ความยึดถือ

อุปาทายรูป รูปอาศัย คือเป็นรูปที่อาศัย 

 อยู่แห่งมหาภูตรูป

อุปาทินนกสังขาร สังขารท่ีมีใจครอง  

 สังขารที่ยังยึดถือ

อุปายาสะ ความคับแค้นใจเป็นทุกข์

เอตํ มม นี่เป็นของเรา

เอโส เม อตฺตา นี่เป็นอัตตาตัวตน 

 ของเรา

เอโสหมสฺมิ เราเป็นนี่



.
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 ๑๖๔, ๑๖๕, ๒๕๔, 

กามที่เป็นอาสวะ ๓๐๔

กามภพ ๗๐, ๘๐, ๘๓, ๘๖,  

 ๘๗, ๘๘, ๔๓๔,  

 ๔๓๕ 

กามสุขัลลิกานุโยค ๑๒๐, ๒๖๖

กามาทีนพ ๘๓, ๘๖, ๓๐๓, 

กามาสวะ ๒๙๓, ๒๙๘, ๓๐๒,  

 ๓๐๕, ๓๒๒, ๓๔๓

กามุปาทาน ๙๒, ๙๓, ๙๕, ๙๖,  

 ๙๗, ๑๓๑, ๑๕๑,  

 ๔๒๗

กาย ๒๐, ๑๕๕, ๒๐๐,  

 ๓๕๓, ๓๗๗, ๓๘๔,  

 ๔๐๕, ๔๒๐

กายแตกท�าลาย ๓๕๓



กายวิญญาณ ๑๕, ๑๘๓, ๒๒๒,  

 ๔๒๐, ๓๑๘, ๓๗๖,  

 ๓๗๘, ๓๘๖, ๔๐๒

กายสังขาร ๑๐๒, ๒๓๐, ๒๓๖,  

 ๒๓๙, ๓๔๙, ๓๕๐,  

 ๓๕๓, ๓๕๔, ๓๕๗,  

 ๓๕๘, ๓๕๙, ๓๗๓,  

 ๓๗๖, ๓๗๗, ๓๗๙, 

การปฏิบัติ ๙, ๓๑, ๓๓, ๑๑๔,  

 ๑๑๗, ๑๑๙, ๓๐๕,  

 ๓๒๔, ๓๔๖, ๓๕๗,  

 ๔๒๒, ๔๔๙, ๔๗๓,  

 ๔๗๔, ๔๗๕

การแสวงหา ๒๓, ๑๙๙, ๔๒๘,  

 ๔๒๙, ๔๓๑, 

การหลับ ๔๐๓

กาลเวลา ๔๗, ๒๕๖, ๒๖๐,  

 ๒๖๒, ๒๖๕, ๒๘๔,  

 ๒๘๖, ๒๘๗, ๒๘๘,  

 ๒๘๙, ๓๓๑, ๓๓๒,  

 ๓๓๓, ๓๓๕, ๓๓๖ 

กิจในอริยสัจจ์  ๓๐, ๓๑, ๓๗ 

กิเลสกาม ๘๐, ๙๓, ๙๔, ๙๖,  

 ๓๐๒, ๓๐๓

กิเลสวัฏฏะ ๔๐

กิเลสอย่างกลาง ๒๙๔, ๒๙๖, ๒๙๗,  

 ๓๐๙, ๓๑๑, ๓๑๒

กิเลสอย่างละเอียด ๒๙๓, ๒๙๔, ๒๙๘,  

 ๓๑๖ 

กิเลสอย่างหยาบ ๒๙๔, ๒๙๕, ๒๙๖,  

 ๓๑๑, ๓๑๒

กุศล ๔, ๒๖

กุศลกรรมบถ ๔, ๕, ๙

เกสากาย ๔๗๑

ขันธ์ ๕ ๑๖, ๑๗, ๒๐, ๒๑,  

 ๓๘, ๑๐๘, ๑๓๒,  

 ๑๓๗, ๑๔๑, ๑๔๖,  

 ๑๔๘, ๑๖๗, ๑๗๓,  

 ๑๘๗, ๒๐๓, ๒๐๔,  

 ๒๐๕, ๒๑๐, ๒๒๒,  

 ๒๒๓, ๒๒๔, ๒๒๕,  

 ๒๒๖, ๒๓๘, ๒๕๘,  

 ๓๓๓, ๓๓๔, ๓๕๗,  

 ๓๕๙, ๓๙๑, ๓๙๕,  

 ๓๙๗, ๔๑๐, ๔๖๖,  

 ๔๗๐

ขันธโลก ๑๖๗, ๔๕๓

ขีณาสวะ ๓๑๒

คติทางพุทธศาสนา ๑๐๐

คติธรรมดา ๙๙, ๑๐๐, ๑๐๑,  

 ๑๐๖, ๒๗๑, ๔๕๒,  

 ๔๕๓, ๔๕๔

ความดับอาหาร ๑๒, ๒๒, ๒๔, ๓๒๖

ความบังเกิดขึ้นของอนุสัย ๓๒๐

ความสยบติด ๔๒๙, ๔๓๐, ๔๓๑

คันธัพพะ ๒๐, ๖๒, ๑๘๖,  

 ๓๗๕ 



โคจร ๒๑๖, ๒๑๙, ๓๐๘

ฆานวิญญาณ ๑๕, ๑๘๓, ๒๒๒,  

 ๓๑๘, ๓๗๖, ๓๘๖,  

 ๔๐๑ 

เง่ือนต้น ๒๔๒, ๒๖๕, ๒๖๖,  

 ๒๖๗, ๒๖๘, ๒๖๙,  

 ๒๗๐, ๒๗๑, ๒๗๒,  

 ๒๗๓, ๒๗๕, ๒๗๖,  

 ๒๗๗, ๒๗๙, ๒๘๑,  

 ๒๘๒, ๒๘๓, ๓๓๑,  

 ๓๘๐

เงื่อนต้นของการปล่อยวางทุกข์   ๒๗๖

เงื่อนต้นของนิโรธ ๒๗๕

เง่ือนปลาย ๒๔๒, ๒๖๕, ๒๖๖,  

 ๒๖๗, ๒๖๘, ๒๗๐,  

 ๒๗๑, ๒๗๒, ๒๗๔,  

 ๒๗๖, ๒๗๗, ๒๗๙,  

 ๒๘๑, ๒๘๓, ๓๓๑,  

 ๓๘๐

เงื่อนปลายของศีล ๒๗๔

จตุธาตุววัฏฐาน ๒๑๓

จักขุวิญญาณ ๑๔, ๑๕, ๑๘๒,  

 ๑๘๓, ๑๘๕, ๑๘๘,  

 ๑๘๙, ๒๒๑, ๒๒๘,  

 ๓๑๗, ๓๗๖, ๓๘๕,  

 ๓๙๑, ๔๐๖, ๔๐๘,  

 ๔๑๔, ๔๑๘

จัมมกาย ๔๗๑

จิต ๔๐, ๑๘๖, ๑๘๘,  

 ๑๘๙, ๑๙๐, ๑๙๓,  

 ๒๐๕, ๒๐๘, ๒๒๒,  

 ๒๒๓, ๒๒๔, ๒๒๕,  

 ๒๒๖, ๒๓๙, ๒๔๐,  

 ๒๘๙, ๓๐๔, ๓๑๗,  

 ๓๒๓, ๓๓๙, ๓๔๑,  

 ๓๔๒, ๓๔๓, ๓๕๔,  

 ๓๕๘, ๓๖๒, ๓๘๗,  

 ๓๘๘, ๓๘๙, ๓๙๐,  

 ๓๙๑, ๓๙๘, ๔๐๒,  

 ๔๐๗, ๔๐๘, ๔๐๙,  

 ๔๑๐, ๔๒๐, ๔๒๒,  

 ๔๕๐

จิตกับวิญญาณ ๒๒๒, ๒๒๔

จิตเก็บบารมีและอาสวะ ๓๔๒

จิตตสังขาร ๒๓๐, ๒๓๖, ๒๓๗,  

 ๒๓๙, ๓๔๙, ๓๕๐,  

 ๓๕๔, ๓๕๗, ๓๕๘,  

 ๓๕๙, ๓๗๓, ๓๗๖,  

 ๓๗๘, ๓๗๙ 

จินตา ๕, ๙

จินตามัยปัญญา ๙

จุติ ๕๐, ๕๘, ๑๒๒,  

 ๒๔๕, ๒๕๗, ๓๑๓,  

 ๓๘๔, ๓๘๕, ๔๖๓

จุตูปปาตญาณ ๑๒๒, ๒๕๗ 

เจตนา ๑๙, ๗๒, ๙๘, ๒๐๙,  



 ๒๑๐, ๒๙๕, ๓๙๖,  

 ๓๙๗, ๔๐๑

ฉวิกาย ๔๗๑

ชนกกรรม ๔๒, ๑๘๖, ๑๘๖,  

 ๑๙๕

ชรา ๕๐, ๕๒, ๕๔, ๕๕,  

 ๕๗, ๕๙, ๒๑๘,  

 ๒๕๔, ๒๘๒

ชาติ ๔๒, ๔๔, ๔๖, ๕๕,  

 ๕๖, ๕๙, ๖๑, ๖๓,  

 ๑๖๗, ๑๘๖, ๒๖๒,  

 ๒๘๒, ๓๓๑, ๓๒๖,  

 ๔๓๕, ๔๔๓, ๔๖๓

ชิวหาวิญญาณ ๑๕, ๑๘๓, ๒๒๒,  

 ๓๑๘, ๓๗๖, ๓๘๖,  

 ๔๐๒

ชีวิตินทรีย์ ๒๑๗

ญาณ ๓ ๑๒๒, ๒๕๗

ญาณคอืความหยัง่รู้ ๒๔๔, ๒๔๙, ๒๕๐,  

 ๒๕๗, ๒๗๗, ๓๑๓,  

 ๓๔๒

ญาณทัสสนะ ๘, ๑๐

ดับตัณหา ๒๒, ๒๓, ๒๘, ๓๓,  

 ๔๒, ๑๐๗, ๑๒๓,  

 ๑๕๒, ๑๕๓, ๑๕๔,  

 ๑๖๐, ๑๖๑, ๒๕๕,  

 ๓๒๗, ๓๔๖, ๔๓๗,  

 ๔๔๖, ๔๕๖, ๔๖๐,  

 ๔๗๓

โดยนิมิต ๓๒๐, ๔๑๓, ๔๑๔

โดยเพศ ๔๑๓, ๔๑๔

โดยอาการ ๔๐, ๔๑๓, ๔๑๔,  

 ๔๑๕ 

โดยอุเทศ ๔๑๓, ๔๑๔

ต้นเหตุส�าคัญของอาสวะ ๓๓๖

ตสา ๑๖๓, ๑๖๔

ตั้งครรภ์ ๖๒

ตัณหา ๒๒, ๖๖, ๙๒, ๑๐๗,  

 ๑๑๓, ๑๑๔, ๑๒๓,  

 ๑๒๔, ๑๒๕, ๑๒๖,  

 ๑๕๓, ๑๕๔, ๑๕๕,  

 ๑๕๗, ๑๕๘, ๑๕๙,  

 ๑๖๐, ๑๖๑, ๑๖๒,  

 ๑๖๓, ๑๖๔, ๑๖๕,  

 ๑๖๖, ๑๖๘, ๒๐๐,  

 ๒๐๑, ๒๕๔, ๒๖๙,  

 ๓๔๖, ๔๒๗, ๔๒๘,  

 ๔๓๑, ๔๓๗, ๔๔๓

ตัณหาก่อปัญหา ๑๖๘

ตัณหาธิปไตย ๑๑๓, ๑๑๔, ๑๑๗

เตโชกาย ๔๗๑

เตโชธาตุ ๖๒, ๒๑๒, ๒๑๔,  

 ๒๒๔, ๓๗๔

ไตรลักษณ์ ๑๔๒, ๑๔๓, ๑๘๗,  

 ๒๐๔, ๒๐๕, ๒๒๓,  

 ๒๒๕, ๒๒๖, ๒๕๘,  

 ๒๘๔, ๒๘๕, ๒๘๗,  



 ๒๘๙, ๓๓๒, ๓๓๓,  

 ๔๑๑, ๔๑๒

ถาวรา ๑๖๓

ทวาร ๑๕๖, ๑๙๓, ๒๐๘

ทวาร ๖ ๑๕๖, ๑๕๗, ๑๙๕,  

 ๑๙๘

ทไวลักษณะ ๓๓๒

ทางปฏิบัติเกี่ยวกับความเห็น 

 ๑๑๑, ๑๑๒

ทางปฏิบัติสติปัฏฐาน ๔๗๒

ทางสุดโต่ง ๒ ๑๒๐, ๒๖๖

ทิฏฐิ ๕, ๙๗, ๑๑๕, ๑๑๗,  

 ๑๕๒

ทิฏฐิมานานุสัย ๘, ๓๒๓

ทิฏฐิสามัญญตา ๑๑๕, ๑๑๖

ทิฏฐุปาทาน ๙๒, ๙๗, ๑๐๕,  

 ๑๑๑, ๑๑๕, ๑๑๗,  

 ๑๓๑, ๑๕๑, ๔๒๗

ที่ตั้งของ ราคะ โทสะ โมหะ ๑๗๗

ที่ตั้งของวิปัสสนากรรมฐาน ๑๘๗, ๒๐๔

ที่ตั้งแห่งสมมติบัญญัติ ๑๓๖, ๑๓๗,  

  ๑๔๑, ๑๔๒

ที่รวมของกุศลธรรม ๒๖

ที่สุดเบื้องต้น ๒๖๖, ๒๖๗, ๒๖๘,  

 ๒๖๙, ๒๗๕, ๒๗๗

ที่สุดเบื้องปลาย ๒๖๖, ๒๖๗, ๒๖๘,  

 ๒๖๙, ๒๗๗ 

ทุกขทุกขะ ๔๗, ๔๘, ๒๓๔,  

 ๔๔๑

ทุกขสัจจะ ๓๐, ๕๒, ๑๖๗,  

 ๒๐๔, ๒๓๔, ๒๕๔,  

 ๒๘๗, ๓๒๙, ๓๓๐,  

 ๓๓๒, ๓๓๓, ๓๓๕,  

 ๓๓๖, ๓๖๕, ๔๔๑,  

 ๔๔๖

โทษของกาม ๘๓, ๘๖, ๘๗, ๓๐๓,  

 ๓๐๔

โทษของมิจฉาทิฏฐิ ๑๐๑

ธรรม ๑๓๒, ๒๘๘ 

ธรรมจักษุ ๔๗, ๔๘, ๓๖๔,  

 ๓๖๖, ๓๖๘, ๓๖๙,  

 ๓๗๐

ธรรมชาติของจิต ๓๓๙, ๓๙๐

ธรรมฐิติ ๒๖๑, ๒๘๘

ธรรมนิยาม ๒๖๑, ๒๘๘

ธรรมนิยามสูตร ๒๘๘

ธรรมาธิปไตย ๑๑๒, ๑๑๓, ๑๑๔,  

 ๑๑๕

ธรรมารมณ์ ๑๕๔, ๑๙๕, ๓๘๘

ธาตุ ๒๑๓, ๒๘๘

ธาตุ ๖ ๖๓, ๑๘๖, ๒๒๔,  

 ๒๒๗, ๓๖๒, ๓๗๔,  

 ๓๗๖, ๓๘๓

ธาตุกรรมฐาน ๒๑๓

นโม ๒๐๗, ๔๐๘

นหารูกาย ๔๗๑

นัตถิกทิฏฐิ ๙๘, ๙๙, ๑๐๐, ๑๐๑,  

 ๑๐๖ 



นันทิ ๒๘, ๑๕๔, ๑๖๒,  

 ๑๖๙, ๑๙๘, ๒๗๖, 

นาม ๒๐๖, ๒๐๗, ๒๐๘,  

 ๒๐๙, ๓๘๗, ๓๙๕,  

 ๔๐๗, ๔๐๘ 

นามธรรม ๑๔, ๒๖, ๑๘๔,  

 ๑๘๗, ๒๐๖, ๔๑๑

นามรูป ๑๖, ๓๙๕ 

นิพพาน ๑๓๔, ๑๕๒, ๒๒๓,  

 ๒๒๔, ๒๒๖, ๒๔๘,  

 ๒๘๗, ๒๘๙, ๓๑๗,  

 ๓๕๘

นิยตมิจฉาทิฏฐิ ๑๐๑, ๑๐๕ 

นิรามิส ๔๒๒, ๔๒๓, ๔๒๔,  

 ๔๒๕, ๔๖๙

นิวรณ์ ๒๔๗, ๒๗๕, ๒๙๖,  

 ๒๙๗, ๓๐๙, ๓๑๐,  

 ๔๒๒, ๔๗๐

เนยยะ ๓๓, ๓๔

บัญญัติ ๑๓๓, ๑๓๕, ๑๗๓

บัญญัติสัจจะ ๑๓๔

บารมี ๓๔๒

บุคคล ๔ จ�าพวก ๓๓ 

ปฏิฆานุสัย ๘, ๒๙, ๕๑, ๗๖,  

 ๑๙๘, ๒๙๘, ๒๙๙,  

 ๓๐๙, ๓๑๐, ๓๑๙,  

 ๓๒๐, ๓๒๒, ๓๒๓

ปฏิจจสมุปบาท ๕๒, ๕๓, ๗๑, ๗๙,  

 ๙๑, ๑๕๓, ๒๔๒,  

 ๒๔๓, ๒๖๒, ๒๘๐,  

 ๒๘๓, ๒๘๔, ๓๑๓,  

 ๓๒๖, ๓๒๘, ๓๓๐,  

 ๓๓๑, ๓๓๘, ๓๔๘,  

 ๓๔๙, ๓๖๑, ๓๗๒,  

 ๓๘๒, ๓๙๓, ๓๙๗,  

 ๓๙๘, ๔๐๕, ๔๑๒,  

 ๔๑๗, ๔๑๘, ๔๒๖,  

 ๔๓๑, ๔๓๔, ๔๓๖,  

 ๔๔๐, ๔๔๑, ๔๔๕,  

 ๔๔๖, ๔๔๗, ๔๕๗,  

 ๔๕๘, ๔๕๙, ๔๖๐,  

 ๔๖๓, ๔๖๕

ปฏิจฉันนชรา ๕๔, ๕๕, ๕๖

ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม     ๗

ปฏิสนธิวิญญาณ ๒๐, ๖๒, ๖๓, ๗๕,  

 ๑๘๖, ๒๒๖, ๓๗๔,  

 ๓๗๕, ๓๗๖, ๓๗๙,  

 ๓๘๓, ๓๘๕, ๓๘๙

ปฐวีกาย ๔๗๑

ปฐวีธาตุ ๖๒, ๒๑๒, ๒๑๓,  

 ๒๑๔. ๒๑๕, ๒๒๔,  

 ๓๗๔

ปทปรมะ ๓๔, ๓๕

ปรมัตถสัจจะ ๑๓๓, ๑๓๔, ๑๓๙,  

 ๑๕๑

ประตูของจิต ๑๙๓



ประสาท ๕ ๒๑๖

ปริจเฉทรูป ๒๑๗

ปริญญา ๓๐, ๓๑, ๓๗

ปรินิพพาน ๔๓, ๑๐๙, ๓๐๕,  

 ๓๐๖, ๓๕๙

ปริยุฏฐานะ ๒๙๖, ๒๙๗, ๓๐๙

ปหานะ ๙, ๓๐, ๓๑, ๓๗

ปัญญาที่ได้มาแต่ชาติก�าเนิด   ๒

ปัญญาที่ต้องการในทางพุทธศาสนา  ๘

ปัญญานุสารี ๓๒

ปัญญาในธรรม ๑, ๑๒

ปิยรูป ๒๐๑, ๓๘๗ 

ปุพพันตะ ๒๖๖

ปุพเพนวิาสานสุสตญิาณ   ๑๒๒, ๒๕๗

ปุริสทัมมสารถิ ๓๔

ปุริสทัมมะ ๓๔

โปโนพฺภวิกา ๒๓, ๖๖

ผลของตัณหา ๑๕๙, ๑๖๒

ผัสสะ ๑๔, ๑๕, ๑๗, ๒๑,  

 ๑๘๒, ๑๘๔, ๒๑๐,  

 ๒๒๕, ๒๘๒, ๓๙๖,  

 ๓๙๗, ๔๐๔, ๔๐๕,  

 ๔๐๙, ๔๑๗, ๔๒๑

ผัสสาหาร ๑๓, ๑๔ 

ฝัน ๔๐๓

พยาบาท ๓

พระญาณ ๓ ๒๕๗

พระโสดาบัน ๑๒๕, ๑๒๗, ๑๒๘,  

 ๑๔๗, ๑๔๙, ๑๖๕

พระอรหันต์ ๙๓, ๙๔, ๑๐๘,  

 ๑๐๙, ๓๑๒

พระอรหันต์ตายสญู ๑๐๗, ๑๐๘

พระอานนท์ ๕๓, ๑๒๔, ๑๒๕,  

 ๑๒๘, ๑๕๒, ๓๐๖,  

 ๔๓๕, ๔๓๖, ๔๔๖,  

 ๔๖๐

พุทธพยากรณ์ ๓๐๕, ๓๐๖

พุทธศาสนา ๒, ๑๐๐, ๑๐๑, ๑๑๒

ภพ ๖๕, ๖๙, ๗๐, ๗๑,  

 ๗๓, ๗๔, ๗๕, ๒๘๒,  

 ๒๙๙, ๓๐๗, ๔๓๔

ภพ ๒ ๗๑

ภพ ๓ ๗๐, ๗๘, ๘๐ 

ภพชาติ ๗๐, ๙๐

ภวตัณหา ๒๘, ๑๒๓, ๑๕๔,  

 ๑๕๘, ๑๖๑, ๑๖๒,  

 ๑๖๔, ๑๖๕, ๒๕๕, 

ภวังค์ ๓๘๙, ๔๐๗ 

ภวังคจิต ๒๐๘, ๓๘๕, ๓๘๙,  

 ๓๙๐, ๓๙๑, ๓๙๒,  

 ๔๐๖  

ภวาสวะ ๗๓, ๒๙๓, ๒๙๘,  

 ๓๐๗, ๓๒๒, ๓๒๓,  

 ๓๔๓, ๓๔๔

ภาวะ ๗๓, ๗๙, ๒๑๖

ภาวนา ๕, ๙, ๓๐, ๓๑,  

 ๔๗๓, ๔๗๔, ๔๗๕



ภาวนามัยปัญญา ๙ 

ภูมิแห่งวิปัสสนา ๑๗

มนสิการ ๒๑๐, ๓๙๖, ๓๙๗

มโนกรรมอันละเอียด ๗๓, ๘๒, 

มโนคือใจ ๑๕, ๓๘, ๑๘๓,  

 ๑๙๖, ๑๙๘, ๒๒๗,  

 ๓๒๐, ๓๒๑, ๓๗๖,  

 ๔๐๑, ๔๐๒, ๔๐๕.  

 ๔๑๘, ๔๒๐, ๔๗๐

มโนวิญญาณ ๑๕, ๑๘๓, ๑๘๗,  

 ๑๘๘, ๓๑๘, ๓๗๙,  

 ๓๘๖

มโนสัญเจตนาหาร ๑๓, ๑๘ 

มมังการ ๘๑, ๘๒, ๙๐

มรณะ ๕๐, ๑๖๗

มรรคมีองค์ ๘ ๒๒, ๒๙, ๙๒, ๑๐๗,  

 ๑๒๕, ๑๕๒, ๑๕๔,  

 ๑๖๐, ๒๔๗, ๒๔๙,  

 ๓๑๗, ๓๒๔, ๓๔๖,  

 ๓๕๕, ๓๕๖, ๓๕๗,  

 ๓๗๐, ๔๓๘, ๔๓๙,  

 ๔๔๐, ๔๔๔, ๔๕๖

มหานิทานสูตร ๓๘๓

มหาภูตรูป ๒๐๓, ๒๑๐, ๒๑๒,  

 ๒๑๓, ๒๑๕, ๒๑๖,  

 ๒๑๙, ๓๙๕, ๔๐๑

มหาสติปัฏฐานสูตร ๔๖๗, ๔๖๘, ๔๖๙,  

 ๔๗๐

มังสกาย ๔๗๑

มัจฉริยะ ๔๓๐

มัชฌิมาปฏิปทา ๖๔, ๖๗, ๒๔๙, ๔๕๖

มาร ๑๐๙, ๒๒๖, ๔๕๙,  

 ๔๖๔, ๔๖๕

มาร ๕ อย่าง ๔๖๕

มิจฉาทิฏฐิ ๓, ๙๗, ๙๘, ๑๐๑,  

 ๑๐๒, ๑๐๓, ๑๐๕,  

 ๑๕๒, ๒๙๕, ๓๑๑,  

 ๓๔๕

มิจฉาทิฏฐิ ๓ ๙๘

มิตตสัมปทา ๖

ไม่ยึดถือโดยนิมิต  ๓๒๐

ไม่ยึดถือโดยอนุพยัญชนะ ๓๒๑

ไม่รู้จักทั้งอดีตทั้งอนาคต ๒๔๓, ๒๖๒,  

  ๒๘๒, ๓๓๑,  

  ๓๓๔, ๓๓๕

ไม่รู้จักอดีต ๒๔๓, ๒๕๖, ๒๕๘,  

 ๒๖๒, ๒๘๑, ๓๓๑,  

 ๓๓๒, ๓๓๔, ๓๓๕

ไม่รู้จักอนาคต ๒๔๓, ๒๕๖, ๒๕๘,  

 ๒๖๒, ๒๘๑, ๓๓๑,  

 ๓๓๒, ๓๓๔, ๓๓๕

ยอดของสังขตธรรม ๓๕๕, ๓๕๖

โยนิโสมนสิการ ๖, ๗, ๑๐, ๓๒

ราคะ ๘, ๒๘, ๑๖๒, ๑๗๗,  

 ๒๐๐, ๒๗๖, ๒๙๘,  

 ๓๑๑, ๓๑๘



ราคานุสัย ๘, ๑๙๘, ๒๙๘,  

 ๓๑๘

รู้จักความตาย ๕๓, ๕๗

รู้จักตัณหา ๑๕๓, ๑๕๔. ๑๖๑,  

 ๑๗๐, ๓๒๗

รู้จักทุกข์ ๒๗, ๓๒, ๑๙๖

รู้จักทุกขนิโรธ ๒๘, ๓๔

รู้จักทุกขสมุทัย ๒๘

รู้จักนามรูป ๒๐๑, ๒๐๓, ๒๑๑,  

 ๒๑๙, ๓๒๗

รู้จักผัสสะ ๑๘๑, ๑๘๒, ๓๒๗,  

 ๔๓๗, ๔๔๕

รู้จักมรรค ๒, ๒๙, ๕๑, ๓๒๖,  

 ๓๓๑, ๔๔๕

รู้จักวิญญาณ ๒๒๑, ๒๒๗, ๒๒๙,  

 ๓๒๖, ๔๓๗, ๔๔๕

รู้จักเวทนา ๑๗๑, ๑๗๒, ๒๐๓,  

 ๒๑๙, ๓๒๗, ๔๓๗ 

รู้จักอริยสัจจ์ ๒๙

รู้จักอาหาร ๑๓, ๒๑, ๒๖

รู้จักอาหาร ๔ ๒๒

รูป ๒๑๒, ๓๘๘, ๓๙๕ 

รูป ๒๘ ๒๑๙

รูปกรรมฐาน ๘๗, ๘๘

รูปธรรม ๑๓, ๒๐๖

รูปภพ ๗๐, ๘๗, ๔๓๕

รูปสมาธิ ๘๗, ๘๘

เริ่มเป็นชาติ ๑๘๖

ลักษณะ ๔ ๒๑๘

ลักษณะของตัณหา ๑๕๘, ๑๖๒, ๑๙๙

โลก ๑๖๗

โลกกับตัณหา ๑๖๒

โลกอนัตณัหาก่อขึน้ ๒๓

โลกาธิปไตย ๑๑๓

โลมากาย ๔๗๑

วจีสังขาร ๒๓๐, ๒๓๗, ๒๓๙,  

 ๒๔๐, ๓๔๙, ๓๕๓,  

 ๓๗๓, ๓๗๗

วัฏฏะ ๓๙, ๔๐, ๔๑, ๔๒,  

 ๕๑

วัตถุกาม ๘๐, ๘๑, ๙๓, ๙๔,  

 ๓๐๒, ๓๐๓, ๔๒๙

วาโยกาย ๔๗๑

วาโยธาตุ ๒๑๒, ๒๑๕

วิการ ๒๑๘

วิจิกิจฉา ๑๒๘, ๑๔๗, ๑๔๘,  

 ๒๙๗, 

วิชชา ๒๔๓, ๒๔๔, ๒๔๖,  

 ๒๕๐, ๓๐๘, ๓๑๖,  

 ๓๑๗, ๓๕๘, ๓๖๓ 

วิญญัตติ ๒ ๒๑๗

วิญญาณ ๑๖, ๒๒๒, ๓๗๖,  

 ๓๘๕ 

วิญญาณของพระอรหันต์ ๑๐๙

วิญญาณคือตัวรู้ ๑๘๘, ๑๘๙



วิญญาณธาตุ ๒๐, ๑๘๖, ๒๒๔,  

 ๒๔๓, ๓๓๙, ๓๖๒,  

 ๓๗๔, ๓๗๕, ๓๘๕,  

 ๔๐๖

วิญญาณาหาร ๑๓, ๑๙ 

วิถีจิต ๑๘๕, ๑๙๐, ๒๙๐,  

 ๒๓๘, ๓๙๐, ๓๙๑,  

 ๓๙๒, ๔๐๖, ๔๑๐,  

 ๔๑๙

วิถีวิญญาณ ๑๙, ๓๗๖, ๓๗๙,  

 ๓๘๓, ๓๘๕, ๓๙๑,  

 ๓๙๒ 

วิธีปฏิบัติสติปัฏฐานคือภาวนา    ๔๗๓

วิบากขันธ์ ๔๓, ๑๘๖, ๑๘๗,  

 ๑๙๕, ๓๕๘, ๓๕๙

วิปจิตัญญู ๓๓, ๓๔

วิปริณามทุกขะ ๔๗, ๔๘

วิปัสสนากรรมฐาน ๑๗๓, ๑๘๗, ๑๙๒,  

 ๒๐๔, ๒๑๕, ๒๓๖

วิปัสสนาภูมิ ๑๗, ๑๘๗, ๑๙๒,  

 ๔๑๒, ๔๑๔, ๔๑๕,  

 ๔๑๘, ๔๑๙

วิปัสสนูปกิเลส ๒๔๙

วิปากวัฏฏะ ๔๐

วิภวตัณหา ๒๘, ๑๒๓, ๑๕๔,  

 ๑๕๘, ๑๖๒, ๑๖๔,  

 ๑๖๕, ๒๕๕

วิภัชวาทะ ๑๐๓, ๑๐๖

วิมุตติ ๑๒๘, ๒๐๕, ๒๒๓,  

 ๒๒๔, ๒๕๐, ๒๘๙,  

 ๓๑๖, ๓๑๗, ๓๒๔,  

 ๓๕๘, ๔๗๒

วิสังขาร ๑๓๒, ๑๓๔, ๑๓๕,  

 ๒๒๓, ๒๒๔, ๒๘๗,  

 ๒๘๙, ๓๓๒, ๓๕๘

วีติกกมกิเลส ๒๙๔, ๒๙๕, ๓๑๑,  

 ๓๑๒

เวทนา ๓ ๑๗๒, ๑๗๔, ๔๑๙

เวทนา ๕ ๑๗๓, ๑๗๕, ๔๑๙

เวทนา ๖ ๑๗๒, ๑๗๔

เวทนาทางกาย ๑๗๕, ๑๗๖, ๑๗๙,  

 ๓๙๑, ๔๒๐

เวทนาทางใจ ๑๗๔, ๑๗๕, ๑๗๙

เวไนยนิกร ๓๓, ๓๔, ๓๕๙

ศาสนาทางปัญญา ๒, ๕๔

ศีล ๑๑๙, ๒๗๓, ๒๗๔, 

ศีลและวัตรนอกพุทธศาสนา     ๑๒๙

ศีลและวัตรในพุทธศาสนา 

 ๑๒๖, ๑๒๙, ๑๕๑

ศีลวัตร ๑๑๙, ๑๒๐

สงสาร ๔๐

สชาติปัญญา ๒

สญชัย ๓๕

สตาธิปไตย ๑๑๔, ๑๑๗

สติปัฏฐาน ๔ ๔๖๖, ๔๖๙, ๔๗๑

สมณธรรม ๑๒๕, ๓๐๕



สมมติ ๑๓๓

สมมติบัญญัติ ๑๓๓, ๑๓๔, ๑๓๕,  

 ๑๓๗, ๑๓๘, ๑๓๙,  

 ๑๔๐, ๑๔๒, ๑๕๑,  

 ๑๗๓, ๑๘๗

สมมติสัจจะ ๙๙, ๑๐๐, ๑๐๑,  

 ๑๓๓, ๑๓๔

สมาธิ ๒ อย่าง ๒๔๗

สมาธิจิต ๑๒๒

สรุปสัมมาทิฏฐิ ๓๒๕, ๔๔๕ 

สักกายทิฏฐิ ๑๒๗, ๑๓๘, ๑๔๕,  

 ๑๔๖, ๑๔๗, ๑๔๘,  

 ๑๔๙, ๑๕๐

สักกายทิฏฐิ ๒๐ ๑๔๖, ๑๔๘

สังขตลักษณะ ๔๖, ๒๓๓, ๒๓๕

สังขาร ๔๖, ๑๓๒, ๑๓๔,  

 ๑๔๐, ๒๓๐, ๒๓๑,  

 ๒๓๒, ๒๓๓, ๒๓๔,  

 ๒๓๕, ๒๓๖, ๒๓๘,  

 ๒๔๐, ๒๘๕, ๒๘๖,  

 ๓๒๘, ๓๕๐, ๓๕๗,  

 ๓๖๕, ๓๖๗, ๓๗๓,  

 ๓๗๔, ๔๐๐, ๔๑๓,  

 ๔๓๘

สังขาร ๒ ๒๓๒, ๓๕๐ 

สังขาร ๓ ๒๓๑, ๒๓๖, ๒๓๙,  

 ๓๔๙, ๓๕๐, ๓๕๑,  

 ๓๕๔, ๓๕๕, ๓๕๗

สังขารทุกข์, สังขารทุกขะ ๔๗, ๔๘,  

  ๒๓๔, ๔๔๑

สังฆสามัคคี ๑๑๕, ๑๑๖ 

สังโยชน์ ๑๐ ๑๒๖, ๑๔๖, ๑๔๙

สังสาระ ๔๐

สัจฉิกรณะ ๓๐, ๓๑, ๓๗

สัญชาติ ๖๑

สัตว์ ๒ จ�าพวก ๑๖๓

สัตว์ ๖ จ�าพวก ๑๙๙

สัทธานุสารี ๓๑

สันตติ ๕๗, ๕๘, ๕๙, ๓๓๓,  

 ๓๓๔, ๓๕๒, ๓๕๓,  

 ๔๑๑

สัพพัญญู ๒๖๑, ๔๒๘

สัมผัส ๑๕, ๑๗๕, ๑๘๒,  

 ๑๘๔, ๒๐๘, ๓๑๘,  

 ๓๙๑, ๔๐๖, ๔๑๒,  

 ๔๑๔, ๔๒๐

สัมผัส ๖ ๑๘๒, ๑๙๐

สัมมัปปัญญา ๖, ๒๐๕

สัมมาทิฏฐิ ๓, ๑๑, ๑๒, ๙๒,  

 ๔๓๖ 

สัมมาทิฏฐิที่พึงมีเป็นพื้นฐาน      ๒๕

สัมมาทิฏฐิสูตร ๓, ๗๘, ๑๗๑, ๑๖๘

สัสสตทิฏฐิ ๑๐๒, ๑๐๖

สาตรูป ๒๐๑, ๓๘๗ 

สามัญชน ๙๔, ๑๒๗, ๑๕๘

สามิส ๔๒๒, ๔๒๓, ๔๒๔,  

 ๔๒๕, ๔๖๙



สีลสามัญญตา ๑๑๕, ๑๑๖

สีลัพพตปรามาส ๑๒๖, ๑๒๘, ๑๒๙,  

 ๑๔๗, ๑๔๘, ๑๔๙

สีลัพพตุปาทาน ๙๒, ๑๑๘, ๑๒๖,  

 ๑๒๘, ๑๒๙, ๑๓๐,  

 ๑๓๑, ๑๕๑, ๑๕๒,  

 ๔๒๗

สุตะ ๕

สุตมัยปัญญา ๙

โสตวิญญาณ ๑๕, ๑๘๓, ๑๘๘,  

 ๑๘๙, ๓๑๗, ๓๗๖,  

 ๓๗๘, ๓๗๙, ๓๘๕,  

 ๔๐๑, ๔๐๒, ๔๐๘

หทัย ๒๑๗

หน้าที่ของภาวนา ๔๗๔, ๔๗๕

หัวใจของอริยสัจจ์ ๒๖๒, ๒๖๓

เหตุเกิดอวิชชา ๒๗๘, ๒๘๓, ๓๒๘,  

 ๔๓๘

เหตุให้เกิดอาสวะ ๓๒๘

เหตุให้ได้ปัญญา ๙

อกิริยทิฏฐิ ๙๘, ๑๐๑, ๑๐๖

อกุศลกรรมบถ ๓, ๒๙๔, ๒๙๕,  

 ๒๙๖, ๓๑๑

อกุศลทางกาย ๓

อกุศลทางใจ ๓

อกุศลทางวาจา ๓

อกุศลมูล ๒, ๓, ๔, ๖, ๘, ๑๓,  

 ๕๔, ๑๔๘, ๒๙๔,  

 ๓๒๖, ๔๔๕

อดีต ๒๕๖

อธิปไตย ๓ ๑๑๒

อนาคต ๒๕๖

อนุปาทินนกสังขาร ๒๓๒, ๓๕๐

อนุสัย ๘, ๒๙๓, ๒๙๔,  

 ๓๐๙

อนุสัย ๓ ๒๙๓, ๒๙๘ 

อนุสัย ๔ ๓๒๒

อปรันตะ ๒๖๖

อพยากตธรรม ๑๘๖, ๑๙๕

อภิชฌา ๓

อมตธรรม ๒๘๙, ๓๕๙

อริยสัจจ์ ๒ สาย ๓๑๓

อริยสัจจ์ ๔ ๒๕๔

อริยสัจจ์ ๔ โดยพิสดาร ๔๕๗

อริยสัจจ์, อริยสัจจะ ๓๐

อริยสัจจ์สายเกิด ๔๔๐

อริยสัจจ์สายดับ ๔๔๐

อรูปกรรมฐาน ๘๘

อรูปภพ ๗๐, ๘๘, ๔๓๔,  

 ๔๓๕

อวิชชา ๒๔๒, ๒๕๖, ๒๗๘,  

 ๒๘๑ 

อวิชชา ๘ ๒๔๒, ๒๕๓, ๒๖๔,  

 ๒๗๙, ๒๘๔

อวิชชาที่เป็นอาสวะ ๓๐๗, ๓๐๙

อวิชชานุสัย ๒๙, ๑๙๘, ๒๙๓,  

 ๒๙๘, ๓๐๑, ๓๐๙,  

 ๓๑๙, ๓๒๐



อหังการ ๘๑, ๘๒, ๘๘

อเหตุกทิฏฐิ ๙๘, ๙๙, ๑๐๑, ๑๐๖

อัฏฐิกาย ๔๗๑

อัฏฐิมิญชกาย ๔๗๑

อัตตกิลมถานุโยค ๑๒๐, ๒๖๖

อัตตภาพ ๑๓๗, ๑๖๗, ๑๙๒

อัตตวาทะ ๑๓๕, ๑๓๙

อัตตวาทุปาทาน ๙๒, ๑๓๕, ๑๔๓,  

 ๑๓๑, ๑๓๒, ๑๓๕,  

 ๑๔๕, ๑๕๐, ๑๕๑,  

 ๑๕๒, ๔๒๗ 

อัตตา ๑๓๒, ๑๓๗, ๔๒๑

อัตตาธิปไตย ๑๑๓

อัตตานุทิฏฐิ ๑๓๘, ๑๔๕, ๑๕๐,  

 ๑๕๒

อตัตาในพทุธศาสนา ๑๓๒

อัตภาพ ๑๓๗, ๑๓๙, ๑๔๐,  

 ๑๔๑, ๑๔๒, ๑๗๓,  

 ๑๘๗

อัปปฏิจฉันนชรา ๕๔, ๕๕, ๕๖

อัสมิทิฏฐิ ๒๙๘, ๓๒๓

อัสมิมานะ ๗๓, ๑๓๘, ๑๔๕,  

 ๑๕๐, ๑๕๒, ๒๙๘

อัสมิมานะทิฏฐิ ๑๓๘, ๒๙๘

อาการของอุปาทาน ๙๕

อาการที่จิตออกรับอารมณ์ 

 ๒๒๔, ๒๒๕

อากาศ ๒๑๗

อากาสธาตุ  ๓๔๐

อานิสงสผลของสมาธิ ๔๔๙

อาโปกาย  ๔๗๑

อาโปธาตุ ๖๒, ๒๑๒, ๒๑๓,  

 ๒๑๔, ๒๑๕, ๒๒๔,  

 ๓๗๔

อายตนะ ๖ ๑๘๒, ๑๙๐, ๑๙๒,  

 ๑๙๖, ๔๐๕, ๔๒๗

อายตนะภายในภายนอก 

 ๑๕, ๑๓๒, ๑๕๕,  

 ๑๘๕, ๑๘๙, ๑๙๐,  

 ๒๒๘, ๓๐๙, ๓๒๓,  

 ๓๘๓, ๓๘๕, ๓๘๘,  

 ๓๙๐, ๓๙๑, ๓๙๖,  

 ๔๒๑, ๔๒๒, ๔๗๐

อารมณ์ ๑๙๓

อารมณ์ ๖ ๑๕๖, ๑๙๕ 

อารักขา ๔๓๐

อาศัยตัณหาละตัณหา 

 ๑๒๔, ๑๕๒, ๑๖๕,  

 ๑๖๖, ๒๔๘

อาสวะ ๘, ๓๔๓

อาสวะ ๓ ๒๙๓, ๒๙๘ 

อาสวักขยญาณ ๑๒๒, ๒๕๗, ๓๑๓

อาหาร ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๘,  

 ๑๙, ๒๑, ๒๒, ๒๔,  

 ๒๕, ๒๖, ๒๑๗,  

 ๔๔๕



อาหารของกรรม ๑๘, ๒๒, ๔๔๕

อาหารของกาย ๑๓, ๒๑, ๔๔๕

อาหารของนามธรรม ๑๔, ๑๖, ๒๖ 

อาหารของนามรูป ๑๙, ๒๑, ๒๒, ๔๔๕

อาหารนิโรธ ๑๒, ๒๒

อาหารสมุทัย ๑๒, ๒๑, ๒๒ 

อาฬารดาบส ๖๖, ๑๒๑, ๒๔๕

อินทรีย์ ๑๙๖, ๓๒๑

อินทรียสังวร ๑๙๗, ๓๒๐, ๓๒๑,  

 ๓๒๔

อุคฆติตัญญู ๓๓, ๓๔

อุจเฉททิฏฐิ ๑๐๒, ๑๐๖

อุชุกทิฏฐิ ๑๑, ๖๐, ๗๐

อุททกดาบส ๖๖, ๑๒๑, ๒๔๕

อุปปัตติภพ ๗๑, ๗๕, ๗๘, ๗๙,  

 ๘๗, ๘๘, ๘๙ 

อุปาทาน ๔ ๙๒, ๑๓๑, ๑๕๑,  

 ๔ ๒ ๗ ,  ๔ ๒ ๘ ,  

 ๔๓๐  

อุปาทายรูป ๒๐๓, ๒๑๐, ๒๑๒,  

 ๒๑๖, ๒๑๙, ๓๙๕,  

 ๔๐๑

อุปาทินนกสังขาร ๒๓๒, ๓๕๐



.



ขอนอบน้อมถวายพระกุศลแทบพระบาท
สมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ด้วยความซาบซึ้งประทับใจ ในพระจริยวัตร 

ในความสะอาดบริสุทธิ์
อันเป็นแบบอย่างที่เลิศแก่การประพฤติปฏิบัติ
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