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วันพุธท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

--------------------------------------- 

ขอนอบน'อมต*อพระรัตนตรัย  

สวัสดีครับท*านผู'เข'าปฏิบัติธรรมทุกท*าน 

ตอนน้ีก็เปBนช*วงเย็นของวันท่ีสอง ในการเข'ามาปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมคอรGสน้ี ช่ือคอรGสอริยสัจ 

ฉะน้ัน ก็ต'องมีหลักธรรมในการนำไปพิจารณาให'สอดคล'องลงกับหลักอริยสัจ ซ่ึงอันน้ีสำคัญมาก จะทำให'การ

ประพฤติพรหมจรรยGคืออริยมรรคมีองคG ๘ น้ันเกิดข้ึนได' การท่ีจะมีพรหมจรรยGข้ึนมาได'น้ี จะต'องไม*ไปเข'าข'าง

ทิฏฐิ ๒ ประการ คือต'องไม*ไปฝXายสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิ   

สัสสตทิฏฐิ คือความเห็นผิดว*า มีตัวตนเท่ียงแท'ถาวรค'างอยู*ตัวหน่ึง มีตัวเราค'างอยู* ค'างอยู*ท่ีใดท่ีหน่ึง 

อาจจะค'างอยู*ในวิญญาณก็ได' ตายแล'วล*องลอยไปเกิดท่ีโน*น ท่ีน่ี ท่ีน่ัน อย*างน้ีการเจริญมรรค ๘ ก็ไม*มี

ประโยชนG เพราะว*าฆ*าไอ'ตัวคงท่ีน้ีไม*ได' ตัวน้ีมันเท่ียงซะแล'ว จะใช'อาวุธอะไรฆ*ามันก็ไม*ตายซักที เพราะมัน

กระโดดไปน่ันไปน่ีเร่ือย อย*างน้ีเรียกว*าพวกสัสสตทิฏฐิ ผู'ท่ีมีความเห็นว*ามีตัวตนเท่ียงแท'ถาวร การปฏิบัติ

อริยมรรคก็ไม*จำเปBนเลย เพราะปฏิบัติไปก็ฆ*าตัวน้ีไม*ได' ความเปBนจริงไม*มีหรอกไอ'ตัวน้ี ความเปBนจริงก็มีแต*

ขันธG ๕ เกิดเพราะเหตุเพราะป̂จจัย เกิดแล'วดับไป แต*คนโดยมากท่ีเปBนปุถุชนก็ยังเห็นผิดอยู*ว*ามีตัวตน พวกเรา

ก็เลยต'องมาฟ̂งเร่ืองขันธG ๕ ให'เข'าใจ คือต'องเข'าใจทุกขGน่ันเอง ต'องเห็นว*าไม*มีตัวตนอย*างไร ต'องใช'มรรคไปฆ*า

ความเห็นผิด 

ตัวตนท่ีแท'จริงไม*มี มันมีข้ึนมา เพราะความเห็นผิดเท*าน้ันเอง ของเราก็ไม*เคยมี มีข้ึนมาเพราะ

ความเห็นผิดเท*าน้ันเอง เราเปBนน่ันเปBนน่ี ก็ไม*เคยมี มีข้ึนมาเพราะความเห็นผิด เราก็เลยเจริญมรรคข้ึนมาเพ่ือ

ละความเห็นผิด ถ'ามีตัวตนเท่ียงแท' เจริญมรรคอย*างไรก็ฆ*าไม*ได' เพราะมันเท่ียงซะแล'ว เอามรรคมาฟ̂น มันก็

กระโดดหนีไปท่ีอ่ืน ตายจากภพน้ี มันก็กระโดดหนีไปภพหน'าไปเร่ือย รูปร*างกายพัง มันก็กระโดดหนีไปพร'อม

กับวิญญาณ แบบท่ีคนชาวโลกเขาเห็นผิดกัน  แม'แต*เมืองไทยเราเองก็มีความเช่ือว*า พอตาย วิญญาณก็ออกจาก

ร*าง มีตัวตนไปพร'อมกับวิญญาณไปเกิดท่ีโน*น ท่ีน่ี หอบบุญและบาปติดตามไปด'วย น่ีก็ยังเห็นผิดอยู* แบบน้ี

เรียกว*าสัสสตทิฏฐิ การประพฤติพรหมจรรยGก็คืออริยมรรคมีองคG ๘ ก็จะไม*มีประโยชนG ทุกท*านก็เลยต'องละตัว

น้ีให'ได' ให'เห็นว*าตัวตนเท่ียงแท'ถาวรน้ี เปBนแค*ความเห็นผิด ตัวตนมันจะย่ิงใหญ*ขนาดไหน ยืดยาวขนาดไหนก็

ช*างมัน ให'เราเข'าใจว*าน้ันเปBนเพียงความเห็นผิด ตัวตนจริงไม*มี มีข้ึนมาตอนเห็นผิดเท*าน้ันเอง  

เราเจริญมรรคก็เพ่ือฆ*าความเห็นผิด ละสักกายทิฏฐิ พอละสักกายทิฏฐิได'แล'ว ตัวตนตัวน้ีท่ีเท่ียงแท'

ถาวรก็หายไป ไม*มีอีก ไม*ต'องคิดถึงมันอีกด'วยซ้ำไป ท่ีคิดถึงมันก็เพราะความเห็นผิด น้ีคือแบบท่ีหน่ึงเรียกว*า

พวกสัสสตทิฏฐิ ถ'ายังมีสัสสตทิฏฐิอยู* เจริญมรรคไม*ข้ึนนะ ทุกท*านก็เลยต'องค*อย ๆ ฟ̂งให'ดี ให'เห็นว*าไม*มีตัวตน 

แต*ความรู'สึกว*ามีตัวตนอาจจะมีได' เพราะมันเปBนกิเลส พอมีตัวตนข้ึนมา ให'รู'จักว*า อันน้ีเปBนทิฏฐิ เปBนกิเลส เรา
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ปฏิบัติเพ่ือละตัวน้ี ไม,ใช,ละตัวตน แต,ละความเห็นผิดว,ามีตัวตน ตัวตนยังไงมันก็ไม*มี มันเปBนคำสมมติเฉย ๆ 

ไม*ต'องละตัวตน ย่ิงถ'าเปBนตัวตนเท่ียง ยังไงก็ฆ*าไม*ตาย เพราะมันเท่ียงไปแล'ว ยังไงมันก็อยู*ค้ำฟbา แต*ความจริง 

ตัวตนเท่ียงแท'ไม*มี  

อันท่ีสองคือ อุจเฉททิฏฐิ ความเห็นผิดว*า มีตัวตนขาดสูญ มีตัวตนตาย เช*น ตอนน้ี เราเปBนคนอยู* 

เม่ือเราตายแล'วเราก็หายสูญไปเลย ไม*ต'องเกิดอีกอย*างน้ีเปBนต'น  อย*างน้ีการเจริญมรรคก็ไม*มีประโยชนG 

เพราะว*า ยังไงก็ตายแล'ว ไม*เกิดอยู*แล'ว ก็ไม*ต'องมีมรรคไปละอะไร ซ่ึงผิดท้ังหมดเลย ความเปBนจริงก็ไม*ได'มีคน

เกิด แต*ความเกิดต'องมีถ'ายังมีอวิชชาอยู* ต'องเจริญมรรคมา เพ่ือละอวิชชา ทุกขGจะได'ไม*เกิด  ท่ีถูกมันต'องเปBน

อย*างน้ี ถ'ามีความเห็นผิดว*า เอาล*ะ..เราตายแล'ว ร*างกายตายพังไป ตัวเราตัวสัตวGก็ตายไปด'วย ดับสูญไปด'วย 

อันน้ีการเจริญมรรคก็ไม*เกิดประโยชนG เพราะยังไงก็ไม*เกิดอยู*แล'ว น้ีพวกอุจเฉททิฏฐิ  

พวกเราก็ต'องละท้ังสองข'างเลย คือไม*มีท้ังสองตัวแหละ ไม*มีท้ังตัวตนเท่ียงแท'ถาวร ไม*มีท้ังตัวตนสูญ

สลาย มีแต*ขันธG ๕ เกิดข้ึน ขันธG ๕ ดับไปน่ันเอง เม่ือมีเหตุป̂จจัยพร'อมก็เกิดข้ึน หมดเหตุหมดป̂จจัยก็ดับไป มี

แต*ทุกขGเกิด มีแต*ทุกขGดับน่ันเอง เท*าน้ันแหละ เม่ือมีตัวตนโผล*มา มันก็คือความเห็นผิด เราไม*ได'ละทุกขG เราจะ

ละตัวน้ี ละความเห็นผิดว*าเปBนตัวเปBนตนน้ี  ถ'าเข'าใจอย*างน้ีก็สามารถเจริญมรรคได'แล'ว รู'จักทุกขGและรู'จักกิเลส

ท่ีจะละ คนท่ีเขาไม*ได'ฟ̂งธรรมเน่ีย ปฏิบัติยังไงก็ไม*เข'ามรรคซักที เพราะว*าเขานึกว*ามีตัวตน เขาก็จะไปละตัวตน

บ'าง จะไปทำให'ตัวตนดีงามสูงส*งบ'าง ทำตัวตนให'มันเท่ียงบ'าง ทำตัวตนให'หมดไปบ'าง ม่ัวไปหมดเลย น่ีมันเปBน

กิเลส ทุกท*านก็เลยต'องฟ̂งเร่ืองอริยสัจให'ชัดเจน แล'วไปหัดกำหนดแยกรูปแยกนามให'ชัด 

ความสะอาดบริสุทธ์ิตัวแรก ในแบบวิสุทธิทางด'านป̂ญญา เลยเรียกว*าทิฏฐิวิสุทธิ คือความบริสุทธ์ิ

ทางด'านทิฏฐิ ความเห็นต'องบริสุทธ์ิสะอาดก*อน เห็นตามเปBนจริงว*า มันมีแต*รูปธรรมนามธรรม ไม*มีคน กิเลสยัง

ละไม*ได' มีคนยังโผล*ข้ึนมา มีเรายังโผล*ข้ึนมา แต*น่ีมันเปBนกิเลส เราปฏิบัติเพ่ือละความเห็นผิดและละความยึด

ความถือ เพราะตัวเราและของเราไม*เคยมี มีแต*รูปนาม ขันธG ๕ ทุกท*านฟ̂งมาพอสมควรแล'ว ผ*านไปสองวันแล'ว

คงโดนอัดเข'าไปเยอะ ไม*ใช*อัดแบบไม*ดีนะ อัดแบบดี อัดของดีเข'าไปเยอะ ก็คงจะพอเข'าใจแล'ว หลายท*านก็เคย

เข'าใจมานานแล'วด'วย ดีแล'ว จะได'เสริมกันเข'าไป จะได'มีความเข'าใจชัดเจนย่ิงข้ึน จะได'ปฏิบัติได'ตรงได'ถูกต'อง 

เราเจริญมรรคน้ี มีวัตถุประสงคGหลักเลย คือถอนกิเลสออกมา เพราะความเปBนจริง มันก็มีแต*ขันธG ๕ 

มีแต*ขันธG ๕ เกิดข้ึน มีแต*ขันธG ๕ ดับไป ไม*เคยมีเราหรือมีของเราเลย ท่ีว*าของเราน้ี มันเปBนกิเลส เราจะถอนตัว

น้ี ทีน้ี จะถอนกิเลสตัวน้ีก็ต'องไปเห็นขันธG ๕ ให'มันลึกซ้ึงชัดเจนกว*าเดิมไปเร่ือย ๆ มันก็จะค*อย ๆ ถอนออกมา

อย*างน้ี ตอนแรกข้ันการฟ̂งก*อน พอเข'าใจอยู*ว*ามีแต*รูป-นาม ขันธG ๕ ข้ันฝeกสติก็พอรู'จักอยู*ว*า รูปเดิน จิตรับรู' 

ข้ันวิป̂สสนาก็พอรู'อยู*ว*า รูป-นามเปBนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แต*มันยังถอนไม*ข้ึน ต'องทำให'ลึกซ้ึงกว*าน้ัน 

สำหรับพระสูตรท่ีผมนำมาอ*านให'ฟ̂ง ก็เน'นมาทางด'านอริยสัจในแบบปฏิบัติซักหน*อย ในช*วงเย็น

วันน้ีก็จะอ*านให'ฟ̂งอีกเหมือนกัน เก่ียวกับขันธG ๕ และธรรมะอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข'องกับอุปทานขันธG ๕ ให'ฟ̂ง เพราะ

อุปาทานขันธG ๕ เปBนทุกขG และธรรมะอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข'องมีหลายหมวดด'วยกัน 
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ในคัมภีรGมัชฌิมนิกาย อุปริป̂ณณาสกG มหาปุณณมสูตร พระพุทธองคGจะทรงแสดงธรรมโดยการตอบ

คำถามพระภิกษุรูปหน่ึงจำนวน ๑๐ คำถามด'วยกัน ทุกท*านก็ค*อย ๆ ฟ̂งตามไป บางเร่ืองก็เคยพูดไปแล'วในสูตร

อ่ืน ๆ ก็ซ้ำกันด'วย บางเร่ืองก็ไม*ซ้ำ เร่ืองไหนท่ีซ้ำก็ฟ̂งซ้ำ เพราะมันซ้ำก็ต'องฟ̂งซ้ำนะ มันซ้ำไปแล'วน่ี ทำไงได' มี 

๑๐ ประเด็นด'วยกัน บางประเด็นซ้ำ บางประเด็นไม*ซ้ำ ประเด็นท่ีซ้ำ ฟ̂งอีกก็จะได'เข'าใจลึกซ้ึงชัดเจน สำทับเข'า

ไปให'ม่ันคง ประเด็นท่ีไม*ซ้ำก็จะได'เข'าใจเพ่ิมเติมให'ละเอียด จะได'ปฏิบัติได'ตรงถูกต'อง เพราะหลักในทางการ

ปฏิบัติช้ันสูงเน่ีย เปBนการปฏิบัติทางจิตทางป̂ญญาล'วน ๆ โดยเฉพาะเน'นให'เกิดสัมมาทิฏฐิท่ีเปBนหัวหน'า  

ฉะน้ัน การใส*ใจให'ตรงให'ถูกต'องน้ี เปBนเร่ืองจำเปBนสำหรับระดับสูง  ระดับสูงน้ีเปBนเร่ืองการใส*ใจให'

ถูก เลยต'องมีข'อมูลท่ีชัดเจนถูกต'อง การปฏิบัติต'น ๆ โดยมากก็ให'รู'จักส่ิงต*าง ๆ ท่ีเปBนสังขาร เช*น รูป-นาม ขันธG 

๕ ให'รับรู'มัน เรียนรู'ความจริงของมัน ให'เราเปBนฝXายรับ และนำมาศึกษาเรียนรู'  ให'รู'จักอย*าไปยินดี อย*าไปยิน

ร'าย ให'รู'จัก รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ให'รู'จักแยกแยะ สติปOฏฐานในเบ้ืองต)น ท,านก็เลยไม,ให)คิด

มากนัก ไม,ให)ไปนึกอะไร ให)รับเฉย ๆ ให)เปTนฝVายรับ ให)รับรู) รับรู)ว,ามันเปTนอย,างไร ให)เปTนข)อมูลท่ีบริสุทธ์ิ 

ไม,ต)องใส,ความยินดียินร)าย ไม,ต)องใส,รักใส,ชังเข)าไป น้ีถือว,าเปTนพ้ืนฐานเบ้ืองต)น พอช้ันสูงข้ึนไปต)องเอา

ข)อมูลเหล,าน้ันมาใส,ใจในแง,ท่ีว,า ส,วนไหนมันเปTนทุกขสัจ ส,วนไหนมันเปTนสมุทัยสัจ ส,วนไหนมันเปTนนิโรธ

สัจ ส,วนไหนมันเปTนมรรคสัจ แยกแยะให)ชัดเจน ให)มันลึกกว,าเดิม อย*างน้ีทำนองน้ี ในคอรGสน้ีก็จะเน'นมา

ทางด'านลึกหน*อย แต*ก็พูดย'อนกลับมาช้ันพ้ืนฐานด'วย ท*านใดท่ียังทำช้ันสูงไม*ได' ก็ไม*เปBนไร  เราก็ฟ̂งไว'ก*อน

แล'วก็หัดทำข้ันพ้ืนฐานไป  

คัมภีรGมัชฌิมนิกาย อุปปริป̂ณณาสกG พระไตรปkฎกเล*มท่ี ๑๔ มหาปุณณมสูตร พระสูตรน้ียาว

พอสมควร พระพุทธองคGได'ตรัสตอบคำถามท่ีพระภิกษุรูปหน่ึงท*านถาม มี ๑๐ ประเด็นด'วยกัน ทุกท*านก็ฟ̂งไป

เร่ือย ๆ สบาย ๆ เพราะเน้ือหายาวทีเดียว แต*อย*าสบายมาก เด๋ียวมันจะหลับนะ ค*อย ๆ ฟ̂งไป แยกแยะว*า 

ประเด็นไหนเปBนประเด็นไหน พระพุทธเจ'าตอบว*าอย*างไร ในคำถามน้ี ๆ อย*างน้ี นะครับ  

ข'อท่ี ๘๕  

ข'าพเจ'าได'สดับมาอย*างน้ี 

สมัยหน่ึง พระผู'มีพระภาคประทับอยู* ณ ปราสาทของมิคารมาตา ในบุพพาราม เขตกรุงสาวัตถี สมัย

น้ัน ในวันอุโบสถข้ึน  ๑๕ ค่ำ คืนดวงจันทรGเต็มดวง พระผู'มีพระภาคทรงมีภิกษุสงฆGแวดล'อม ประทับน่ัง ณ ท่ี

แจ'ง คร้ังน้ัน ภิกษุรูปหน่ึงลุกจากอาสนะ ห*มจีวรเฉวียงบ*า ประนมมือไปทางท่ีพระผู'มีพระภาคประทับอยู* ได'

กราบทูลพระผู'มีพระภาคดังน้ีว*า 

“ข'าแต*พระองคGผู'เจริญ ข'าพระองคGขอทูลถามเหตุอย*างหน่ึงกับพระองคG ถ'าพระผู'มีพระภาคทรง

ประทานวโรกาส ท่ีจะตอบป̂ญหาแก*ข'าพระองคG” 

พระผู'มีพระภาคตรัสตอบว*า “ภิกษุ ถ'าเช*นน้ัน เธอจงน่ังบนอาสนะของตนแล'ว ถามป̂ญหาท่ีเธอ

ต'องการจะถามเถิด” 
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ข'อ ๘๖  

ลำดับน้ัน ภิกษุน้ันน่ังบนอาสนะของตนแล'วได'ทูลถามป̂ญหากับพระผู'มีพระภาคว*า “ข'าแต*พระองคGผู'

เจริญ อุปาทานขันธG ๕ ประการน้ีใช*ไหม คือ (๑) รูปูปาทานขันธG (๒) เวทนูปาทานขันธG (๓) สัญuูปาทานขันธG 

(๔) สังขารูปาทานขันธG (๕) วิญญาณูปาทานขันธG” 

 พระผู'มีพระภาคตรัสตอบว*า “ภิกษุ อุปาทานขันธG ๕ ประการน้ี คือ (๑) รูปูปาทานขันธG (๒) เวทนู

ปาทานขันธG (๓) สัญuูปาทานขันธG (๔) สังขารูปาทานขันธG (๕) วิญญาณูปาทานขันธG” 

ภิกษุน้ันช่ืนชมยินดีพระภาษิตของพระผู'มีพระภาคว*า “สาธุ พระพุทธเจ'าข'า” แล'วได'ทูลถามป̂ญหา

ย่ิงข้ึนไปว*า “อุปาทานขันธG ๕ ประการน้ี มีอะไรเปBนมูลเหตุ พระพุทธเจ'าข'า” 

พระผู'มีพระภาคตรัสตอบว*า “ภิกษุ อุปาทานขันธG ๕ ประการน้ี มีฉันทะเปBนมูลเหตุ” 

ภิกษุน้ันได'ทูลถามต*อไปว*า “อุปาทานกับอุปาทานขันธG ๕ ประการน้ันเปBนอย*างเดียวกัน หรือ

อุปาทานเปBนอย*างอ่ืนจากอุปาทานขันธG ๕ ประการ พระพุทธเจ'าข'า” 

พระผู'มีพระภาคตรัสตอบว*า “ภิกษุ  อุปาทานกับอุปาทานขันธG ๕ ประการน้ันเปBนอย*างเดียวกันก็

มิใช* ท้ังอุปาทานเปBนอย*างอ่ืนจากอุปาทานขันธG ๕ ประการก็มิใช* แต*ฉันทราคะในอุปาทานขันธG ๕ ประการน้ัน 

เปBนตัวอุปาทาน” 

ภิกษุได'กราบทูลถามต*อไปว*า “ข'าแต*พระองคGผู'เจริญ ก็ฉันทราคะต*าง ๆ ในอุปาทานขันธG ๕ ประการ 

จะพึงมีได'หรือ” 

พระผู'มีพระภาคตรัสตอบว*า “มีได' ภิกษุ” แล'วได'ตรัสต*อไปว*า “ภิกษุ บุคคลบางคนในโลกน้ีมีความ

ปรารถนาอย*างน้ีว*า “ในอนาคต ขอเราพึงมีรูปอย*างน้ี มีเวทนาอย*างน้ี มีสัญญาอย*างน้ี มีสังขารอย*างน้ี มี

วิญญาณอย*างน้ี  ภิกษุ ฉันทราคะต*าง ๆ  ในอุปาทานขันธG ๕ ประการ พึงมีได' ด'วยอาการอย*างน้ี” 

ภิกษุน้ันได'ทูลถามว*า “ข'าแต*พระองคGผู'เจริญ ด'วยเหตุเพียงเท*าไรขันธGจึงช่ือว*าขันธG” 

พระผู'มีพระภาคตรัสตอบว*า “ภิกษุ รูปอย*างใดอย*างหน่ึง ท้ังท่ีเปBนอดีต อนาคต และป̂จจุบัน เปBนไป

ในภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล' น้ีเรียกว*ารูปขันธG 

เวทนาอย*างใดอย*างหน่ึง ท้ังท่ีเปBนอดีต อนาคต และป̂จจุบัน เปBนไปในภายในหรือภายนอก หยาบ

หรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล'ก็ตาม น้ีเรียกว*าเวทนาขันธG 

สัญญาอย*างใดอย*างหน่ึง ท้ังท่ีเปBนอดีต อนาคต และป̂จจุบัน เปBนไปในภายในหรือภายนอก หยาบ

หรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล'ก็ตาม น้ีเรียกว*าสัญญาขันธG 

สังขารอย*างใดอย*างหน่ึง ท้ังท่ีเปBนอดีต อนาคต และป̂จจุบัน เปBนไปในภายในหรือภายนอก หยาบ

หรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล'ก็ตาม น้ีเรียกว*าสังขารขันธG 
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วิญญาณอย*างใดอย*างหน่ึง ท้ังทีเปBนอดีต อนาคต และป̂จจุบัน เปBนไปในภายในหรือภายนอก หยาบ

หรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล'ก็ตาม น้ีเรียกว*าวิญญาณขันธG 

ภิกษุ ด'วยเหตุเพียงเท*าน้ี ขันธGจึงช่ือว*าขันธG” 

ภิกษุน้ันได'ทูลถามว*า  “ข'าแต*พระองคGผู'เจริญ อะไรหนอ เปBนเหตุเปBนป̂จจัยทำให'รูปขันธGปรากฏ 

อะไรเปBนเหตุเปBนป̂จจัยทำให'เวทนาขันธGปรากฎ อะไรเปBนเหตุเปBนป̂จจัยทำให'สัญญาขันธGปรากฏ อะไรเปBนเหตุ

เปBนป̂จจัยทำให'สังขารขันธGปรากฎ อะไรเปBนเหตุเปBนป̂จจัยทำให'วิญญาณขันธGปรากฏ” 

พระผู'มีพระภาคตรัสตอบว*า “ภิกษุ มหาภูตรูป ๔ เปBนเหตุเปBนป̂จจัยทำให'รูปขันธGปรากฏ ผัสสะเปBน

เหตุเปBนป̂จจัยทำให'เวทนาขันธGปรากฏ ผัสสะเปBนเหตุเปBนป̂จจัยทำให'สัญญาขันธGปรากฏ ผัสสะเปBนเหตุเปBน

ป̂จจัยทำให'สังขารขันธGปรากฏ นาม-รูปเปBนเหตุเปBนป̂จจัยทำให'วิญญาณขันธGปรากฏ” 

ข'อ ๘๗  

ภิกษุน้ันได'ทูลถามว*า “ข'าแต*พระองคGผู'เจริญ สักกายทิฏฐิมีได'อย*างไร” 

พระผู'มีพระภาคตรัสตอบว*า “ภิกษุ ปุถุชนในโลกน้ี ผู'ไม*ได'สดับ ไม*ได'เห็นพระอริยะ ไม*ฉลาดในธรรม

ของพระอริยะ ไม*ได'รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะ ไม*ได'เห็นสัตบุรุษ ไม*ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไม*ได'

รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษ พิจารณาเห็นรูปโดยความเปBนอัตตา พิจารณาเห็นอัตตาว*ามีรูป พิจารณา

เห็นรูปในอัตตา หรือพิจารณาเห็นอัตตาในรูป พิจารณาเห็นเวทนาโดยความเปBนอัตตา พิจารณาเห็นอัตตาว*ามี

เวทนา พิจารณาเห็นเวทนาในอัตตา หรือพิจารณาเห็นอัตตาในเวทนา พิจารณาเห็นสัญญาโดยความเปBนอัตตา 

พิจารณาเห็นอัตตาว*ามีสัญญา พิจารณาเห็นสัญญาในอัตตา หรือพิจารณาเห็นอัตตาในสัญญา พิจารณาเห็น

สังขารโดยความเปBนอัตตา พิจารณาเห็นอัตตาว*ามีสังขาร พิจารณาเห็นสังขารในอัตตา หรือพิจารณาเห็นอัตตา

ในสังขาร พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเปBนอัตตา พิจารณาเห็นอัตตาว*ามีวิญญาณ พิจารณาเห็นวิญญาณใน

อัตตา หรือพิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณ  ภิกษุ  สักกายทิฏฐิมีได'อย*างน้ี” 

ภิกษุน้ันได'ทูลถามว*า “ข'าแต*พระองคGผู'เจริญ สักกายทิฏฐิไม*มีได'อย*างไร” 

พระผู'มีพระภาคตรัสตอบว*า “ภิกษุ อริยสาวกในธรรมวินัยน้ีผู'ได'สดับ ได'เห็นพระอริยะ ฉลาดใน

ธรรมของพระอริยะ ได'รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะ ได'เห็นสัตบุรุษ ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ได'รับ

การแนะนำในธรรมของสัตบุรุษ ไม*พิจารณาเห็นรูปโดยความเปBนอัตตา ไม*พิจารณาเห็นอัตตาว*ามีรูป ไม*

พิจารณาเห็นรูปในอัตตา หรือไม*พิจารณาเห็นอัตตาในรูป  ไม*พิจารณาเห็นเวทนาโดยความเปBนอัตตา ไม*

พิจารณาเห็นอัตตาว*ามีเวทนา ไม*พิจารณาเห็นเวทนาในอัตตา หรือไม*พิจารณาเห็นอัตตาในเวทนา  ไม*พิจารณา

เห็นสัญญาโดยความเปBนอัตตา ไม*พิจารณาเห็นอัตตาว*ามีสัญญา ไม*พิจารณาเห็นสัญญาในอัตตา หรือไม*

พิจารณาเห็นอัตตาในสัญญา  ไม*พิจารณาเห็นสังขารโดยความเปBนอัตตา ไม*พิจารณาเห็นอัตตาว*ามีสังขาร ไม*

พิจารณาเห็นสังขารในอัตตา หรือไม*พิจารณาเห็นอัตตาในสังขาร  ไม*พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเปBนอัตตา 
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ไม*พิจารณาเห็นอัตตาว*ามีวิญญาณ ไม*พิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตา หรือไม*พิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณ 

ภิกษุ สักกายทิฏฐิมีไม*ได'อย*างน้ี” 

ข'อ ๘๘  

ภิกษุน้ันได'ทูลถามว*า “ข'าแต*พระองคGผู'เจริญ อะไรเปBนคุณ อะไรเปBนโทษ อะไรเปBนเคร่ืองสลัดออก

จากรูป อะไรเปBนคุณ อะไรเปBนโทษ อะไรเปBนเคร่ืองสลัดออกจากเวทนา อะไรเปBนคุณ อะไรเปBนโทษ อะไรเปBน

เคร่ืองสลัดออกจากสัญญา อะไรเปBนคุณ อะไรเปBนโทษ อะไรเปBนเคร่ืองสลัดออกจากสังขาร อะไรเปBนคุณ อะไร

เปBนโทษ อะไรเปBนเคร่ืองสลัดออกจากวิญญาณ” 

พระผู'มีพระภาคตรัสตอบว*า “ภิกษุ สภาพท่ีสุขโสมนัสอาศัยรูปเกิดข้ึน น้ีเปBนคุณของรูป สภาพท่ีรูป

ไม*เท่ียงเปBนทุกขG มีความแปรผันเปBนธรรมดา น้ีเปBนโทษในรูป  ธรรมเปBนท่ีกำจัดฉันทราคะ  ธรรมเปBนท่ีละ

ฉันทราคะในรูป น้ีเปBนเคร่ืองสลัดออกจากรูป 

สภาพท่ีสุขโสมนัสอาศัยเวทนาเกิดข้ึน น้ีเปBนคุณในเวทนา สภาพท่ีเวทนาไม*เท่ียง เปBนทุกขG มีความ

แปรผันเปBนธรรมดา น้ีเปBนโทษในเวทนา ธรรมเปBนท่ีกำจัดฉันทราคะ ธรรมเปBนท่ีละฉันทราคะในเวทนา น้ีเปBน

เคร่ืองสลัดออกจากเวทนา 

สภาพท่ีสุขโสมนัสอาศัยสัญญาเกิดข้ึน น้ีเปBนคุณในสัญญา สภาพท่ีสัญญาไม*เท่ียง เปBนทุกขG มีความ

แปรผันเปBนธรรมดา น้ีเปBนโทษในสัญญา ธรรมเปBนท่ีกำจัดฉันทราคะ ธรรมเปBนท่ีละฉันทราคะในสัญญา น้ีเปBน

เคร่ืองสลัดออกจากสัญญา 

สภาพท่ีสุขโสมนัสอาศัยสังขารเกิดข้ึน น้ีเปBนคุณในสังขาร สภาพท่ีสังขารไม*เท่ียง เปBนทุกขG มีความ

แปรผันเปBนธรรมดา น้ีเปBนโทษในสังขาร ธรรมเปBนท่ีกำจัดฉันทราคะ ธรรมเปBนท่ีละฉันทราคะในสังขาร น้ีเปBน

เคร่ืองสลัดออกจากสังขาร 

สภาพท่ีสุขโสมนัสอาศัยวิญญาณเกิดข้ึน น้ีเปBนคุณในวิญญาณ สภาพท่ีวิญญาณไม*เท่ียง เปBนทุกขGมี

ความแปรผันเปBนธรรมดา น้ีเปBนโทษในวิญญาณ ธรรมเปBนท่ีกำจัดฉันทราคะ ธรรมเปBนท่ีละฉันทราคะใน

วิญญาณ น้ีเปBนเคร่ืองสลัดออกจากวิญญาณ 

ข'อ ๘๙  

ภิกษุน้ันได'ทูลถามว*า “ข'าแต*พระองคGผู'เจริญ บุคคลรู'อยู*อย*างไร เห็นอยู*อย*างไร จึงจะไม*มีอหังการ 

มมังการ และมานานุสัย ในกายท่ีมีวิญญาณน้ี และในสรรพนิมิตภายนอก” 

พระผู'มีพระภาคตรัสตอบว*า “ภิกษุ รูปอย*างใดอย*างหน่ึง ท้ังท่ีเปBนอดีต อนาคต และป̂จจุบัน เปBนไป

ในภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล'ก็ตาม ภิกษุน้ันพิจารณาเห็นรูป

ท้ังหมดน้ันด'วยป̂ญญาอันชอบ ตามความเปBนจริงอย*างน้ีว*า “น่ันไม*ใช*ของเรา เราไม*เปBนน่ัน น่ันไม*ใช*อัตตาของ

เรา” 
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เวทนาอย*างใดอย*างหน่ึง ท้ังท่ีเปBนอดีต อนาคต และป̂จจุบัน เปBนไปในภายในหรือภายนอก หยาบ

หรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล'ก็ตาม ภิกษุน้ันพิจารณาเห็นเวทนาท้ังหมดน้ันด'วยป̂ญญาอันชอบ 

ตามความเปBนจริงอย*างน้ีว*า “น่ันไม*ใช*ของเรา เราไม*เปBนน่ัน น่ันไม*ใช*อัตตาของเรา” 

สัญญาอย*างใดอย*างหน่ึง ท้ังท่ีเปBนอดีต อนาคต และป̂จจุบัน เปBนไปในภายในหรือภายนอก หยาบ

หรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล'ก็ตาม ภิกษุน้ันพิจารณาเห็นสัญญาท้ังหมดน้ันด'วยป̂ญญาอันชอบ

ตามความเปBนจริงอย*างน้ีว*า “น่ันไม*ใช*ของเรา เราไม*เปBนน่ัน น่ันไม*ใช*อัตตาของเรา” 

สังขารอย*างใดอย*างหน่ึง ท้ังท่ีเปBนอดีต อนาคต และป̂จจุบัน เปBนไปในภายในหรือภายนอก หยาบ

หรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล'ก็ตาม ภิกษุน้ันพิจารณาเห็นสังขารท้ังหมดน้ันด'วยป̂ญญาอันชอบ

ตามความเปBนจริงอย*างน้ีว*า “น่ันไม*ใช*ของเรา เราไม*เปBนน่ัน น่ันไม*ใช*อัตตาของเรา” 

วิญญาณอย*างใดอย*างหน่ึง ท้ังท่ีเปBนอดีต อนาคต และป̂จจุบัน เปBนไปในภายในหรือภายนอก หยาบ

หรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล'ก็ตาม ภิกษุน้ันพิจารณาเห็นวิญญาณท้ังหมดน้ันด'วยป̂ญญาอันชอบ

ตามความเปBนจริงอย*างน้ีว*า “น่ันไม*ใช*ของเรา เราไม*เปBนน่ัน น่ันไม*ใช*อัตตาของเรา” 

ภิกษุ เม่ือบุคคลรู'อยู*อย*างน้ี เห็นอยู*อย*างน้ี จึงจะไม*มีอหังการ มมังการ และมานานุสัยในกายท่ีมี

วิญญาณน้ี และในสรรพนิมิตในภายนอก” 

ข'อ ๙๐  

ลำดับน้ัน ภิกษุรูปหน่ึงได'เกิดความคิดคำนึงอย*างน้ีว*า “ท*านผู'เจริญท้ังหลาย ได'ยินว*า รูปเปBนอนัตตา 

เวทนาเปBนอนัตตา สัญญาเปBนอนัตตา สังขารเปBนอนัตตา วิญญาณเปBนอนัตตา เพราะเหตุน้ันกรรมท่ีถูกอนัตตา

กระทำ จักถูกต'องอัตตาได'อย*างไร” 

คร้ังน้ัน พระผู'มีพระภาคทรงทราบความคิดคำนึงของภิกษุรูปน้ันด'วยพระทัยแล'ว ได'รับส่ังเรียกภิกษุ

ท้ังหลายมาตรัสว*า “ภิกษุท้ังหลาย เปBนไปได'ท่ีโมฆบุรุษบางคนในธรรมวินัยน้ี เปBนผู'ไม*รู'แจ'ง ตกอยู*ในอำนาจ

อวิชชา มีใจถูกตัณหาครอบงำ จึงเข'าใจคำส่ังสอนของศาสดาอย*างสะเพร*าด'วยความคิดคำนึงว*า “ท*านผู'เจริญ

ท้ังหลาย ได'ยินว*า รูปเปBนอนัตตา เวทนาเปBนอนัตตา สัญญาเปBนอนัตตา สังขารเปBนอนัตตา วิญญาณเปBน

อนัตตา เพราะเหตุน้ัน กรรมท่ีถูกอนัตตากระทำ จักถูกต'องอัตตาได'อย*างไร” ภิกษุท้ังหลายเราจะย'อนถาม เรา

ได'แนะนำเธอท้ังหลายในธรรมเหล*าน้ัน ๆ ไว'แล'ว  

ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายเข'าใจความข'อน้ันว*าอย*างไร คือรูปเท่ียงหรือไม*เท่ียง 

ภิกษุเหล*าน้ันทูลตอบว*า “ไม*เท่ียง พระพุทธเจ'าข'า” 

“ก็ส่ิงใดไม*เท่ียง ส่ิงน้ันเปBนทุกขGหรือเปBนสุข” 

“เปBนทุกขG พระพุทธเจ'าข'า”  
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“ก็ส่ิงใดไม*เท่ียง เปBนทุกขG มีความแปรผันไปเปBนธรรมดา ควรหรือท่ีจะพิจารณาเห็นส่ิงน้ันว*า       

น่ันของเรา เราเปBนน่ัน น่ันเปBนอัตตาของเรา” 

 “ข'อน้ันไม*ควรเลย พระพุทธเจ'าข'า” 

 “ภิกษุท้ังหลาย  เธอท้ังหลายเข'าใจความข'อน้ันว*าอย*างไร คือ เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ

เท่ียงหรือไม*เท่ียง” 

 “ไม*เท่ียง พระพุทธเจ'าข'า” 

 “ก็ส่ิงใดไม*เท่ียง ส่ิงน้ันเปBนทุกขGหรือเปBนสุข” 

 “เปBนทุกขG พระพุทธเจ'าข'า” 

 “ก็ส่ิงใดไม*เท่ียง เปBนทุกขG มีความแปรผันเปBนธรรมดา ควรหรือท่ีจะพิจารณาเห็นส่ิงน้ันว*า  น่ันของ

เรา เราเปBนน่ัน น่ันเปBนอัตตาของเรา” 

 “ข'อน้ันไม*ควรเลย พระพุทธเจ'าข'า” 

พระผู'มีพระภาคจึงตรัสว*า  “ภิกษุท้ังหลาย เพราะฉะน้ัน รูปอย*างใดอย*างหน่ึง ท้ังท่ีเปBนอดีต อนาคต 

และป̂จจุบัน เปBนไปในภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล' ภิกษุพึงพิจารณา

เห็นรูปท้ังหมดน้ันด'วยป̂ญญาอันชอบ ตามความเปBนจริงอย*างน้ีว*า “น่ันไม*ใช*ของเรา เราไม*เปBนน่ัน น่ันไม*ใช*

อัตตาของเรา” 

เวทนาอย*างใดอย*างหน่ึง ท้ังท่ีเปBนอดีต อนาคต และป̂จจุบัน เปBนไปในภายในหรือภายนอก หยาบ

หรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล' ภิกษุพึงพิจารณาเห็นเวทนาท้ังหมดน้ันด'วยป̂ญญาอันชอบ ตาม

ความเปBนจริงอย*างน้ีว*า “น่ันไม*ใช*ของเรา เราไม*เปBนน่ัน น่ันไม*ใช*อัตตาของเรา” 

สัญญาอย*างใดอย*างหน่ึง ท้ังท่ีเปBนอดีต อนาคต และป̂จจุบัน เปBนไปในภายในหรือภายนอก หยาบ

หรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล' ภิกษุพึงพิจารณาเห็นสัญญาท้ังหมดน้ันด'วยป̂ญญาอันชอบ ตาม

ความเปBนจริงอย*างน้ีว*า “น่ันไม*ใช*ของเรา เราไม*เปBนน่ัน น่ันไม*ใช*อัตตาของเรา” 

สังขารอย*างใดอย*างหน่ึง ท้ังท่ีเปBนอดีต อนาคต และป̂จจุบัน เปBนไปในภายในหรือภายนอก หยาบ

หรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล' ภิกษุพึงพิจารณาเห็นสังขารท้ังหมดน้ันด'วยป̂ญญาอันชอบ ตาม

ความเปBนจริงอย*างน้ีว*า “น่ันไม*ใช*ของเรา เราไม*เปBนน่ัน น่ันไม*ใช*อัตตาของเรา” 

วิญญาณอย*างใดอย*างหน่ึง ท้ังท่ีเปBนอดีต อนาคต และป̂จจุบัน เปBนไปในภายในหรือภายนอก หยาบ

หรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล' ภิกษุพึงพิจารณาเห็นวิญญาณท้ังหมดน้ันด'วยป̂ญญาอันชอบ ตาม

ความเปBนจริงอย*างน้ีว*า “น่ันไม*ใช*ของเรา เราไม*เปBนน่ัน น่ันไม*ใช*อัตตาของเรา” 
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ภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผู'ได'สดับ เห็นอยู*อย*างน้ี ย*อมเบ่ือหน*ายแม'ในรูป ย*อมเบ่ือหน*ายแม'ในเวทนา 

ย*อมเบ่ือหน*ายแม'ในสัญญา ย*อมเบ่ือหน*ายแม'ในสังขารท้ังหลาย ย*อมเบ่ือหน*ายแม'ในวิญญาณ เม่ือเบ่ือหน*าย 

ย*อมคลายกำหนัด เพราะคลายกำหนัด จิตย*อมหลุดพ'น เม่ือจิตหลุดพ'นแล'ว ย*อมมีญาณว*า “หลุดพ'นแล'ว” อริย

สาวกย*อมรู'ชัดว*า “ชาติส้ินแล'ว อยู*จบพรหมจรรยGแล'ว ทำกิจท่ีควรทำเสร็จแล'ว ไม*มีกิจอ่ืนเพ่ือความเปBนอย*างน้ี

อีกต*อไป” 

พระผู'มีพระภาคได'ตรัสภาษิตน้ีแล'ว ภิกษุเหล*าน้ันมีใจยินดี ต*างช่ืนชมพระภาษิตของพระผู'มีพระภาค 

และเม่ือพระผู'มีพระภาคตรัสเวยยากรณภาษิตน้ีอยู* ภิกษุประมาณ ๖๐ รูป ได'มีจิตหลุดพ'นจากอาสวะเพราะไม*

ถือม่ัน ดังน้ีแล 

มหาปุณณมสูตรท่ี ๙ จบ 

พระสูตรน้ียาวพอสมควร จบพระสูตร ได'บรรลุเปBนพระอรหันตGไป ๖๐ รูป ส*วนพวกเราเปBนยังไงครับ 

ก็อย*างน้ันแหละ อย*างท่ีเปBนอยู*น่ันแหละ พระสูตรน้ีก็ไม*ธรรมดาเหมือนกัน พิจารณาตามก็สามารถได'บรรลุได'

เลย  บรรลุถึงไหนก็ว*ากันไป  แต*ในตอนน้ัน ท'ายพระสูตรสรุปว*า ภิกษุท้ังหลายท่ีน่ังฟ̂งอยู*ในตอนน้ัน จิตของ

ท*าน ๖๐ รูป ก็หลุดพ'นจากอาสวะเพราะไม*ยึดม่ันถือม่ัน เปBนพระสูตรสำคัญอีกสูตรหน่ึงทีเดียว 

การต้ังคำถามและมีคำตอบท่ีถูกต'องน้ี จะช*วยให'เกิดป̂ญญาระดับต*าง ๆ มากทีเดียว ทุกท*านจึงควร

ต้ังคำถามกับตัวเองบ*อย ๆ แต*ถามให'ถูก ไม*ใช*ถามม่ัว ผมจึงเน'นให'ท*านไปหัดต้ังคำถามให'เปBน พระสูตรน้ีมี

พระพุทธเจ'าตรัสตอบ ภิกษุรูปหน่ึงท*านถาม ก็ได'รับคำตอบไป ผู'ฟ̂งก็พลอยได'รับประโยชนGไปด'วย พิจารณาตาม

ก็ได'บรรลุกันอย*างน้ี ตอนน้ีไม*รู'เราจะถามอะไรใครดี เราก็ถามตัวเองบ*อย ๆ เพ่ือนำให'เราเข'าสู*หลักสัจจะก*อน  

อย*างน'อยก็เข'าได'ข'อหน่ึง เข'าสู*ขันธG ๕ เราน่ังอยู*น่ี ต'องหัดถามตัวเองบ*อย ๆ ใครเปBนคนน่ัง แล'วก็ตอบให'ถูก

ด'วย ตอบว*าขันธG ๕ น่ังอยู* แล'วค*อย ๆ พิจารณาให'ละเอียดไปเร่ือย ๆ เหตุการณGต*าง ๆ ก็คล'ายกันแหละ ถ'าเรา

ต้ังสติได'แล'ว ค*อย ๆ สังเกต ค*อย ๆ ใส*ใจ จะได'ความรู' ให'หย่ังลงสู*อริยสัจ ๔ น่ีแหละ  

ทีน้ี มาดูเน้ือหาในพระสูตรน้ี บางประเด็นผมก็ได'อ*านพระสูตรอ่ืนให'ฟ̂งแล'ว เน้ือหาซ้ำกัน ดีแล'ว จะ

ได'ฟ̂งหลาย ๆ รอบ จะได'ข้ึนใจ บางประเด็นก็เปBนประเด็นใหม* เก่ียวเน่ืองกับเร่ืองทุกขG เร่ืองเหตุเกิดทุกขG เร่ือง

ความดับทุกขG เร่ืองข'อปฏิบัติให'ถูกต'องน่ีแหละ ภิกษุรูปหน่ึง ท*านก็ทูลถามพระพุทธเจ'า ๑๐ คำถามด'วยกัน  

คำถามท่ี ๑ ถามถึงอุปาทานขันธGท้ัง ๕ ว*า มีแค* ๕ น้ีใช*ม้ัย มีเกินเปBน ๖ เปBน ๗ บ'างม้ัย ไม*มีนะ 

พระพุทธเจ'าตรัสอย*างไรต'องเปBนอย*างน้ัน มีแค* ๕ น้ี น่ีท*านก็ถามอุปาทานขันธG ๕ ทุกขGมีแค*น้ีใช*ม้ัย ก็ไม*เกินน้ี 

ไม*มีว*าอุปาทานขันธGเปBน ๔ เปBน ๓ หรือเปBน ๖ เปBน ๗ อะไร พระภิกษุท*านก็ถามเพ่ือความม่ันใจว*า ทุกขGมันคือ

อุปาทานขันธGท้ัง ๕ ใช*ม้ัย มีเท*าน้ีท้ังโลก ท้ังหมดท้ังปวง จะมีส่ิงอ่ืนแทรกอยู*บ'างม้ัย ถามให'ชัดว*า ท้ังโลกมีแค*น้ี

ใช*ม้ัย ท้ังโลกน่ีมีแต*ขันธG ๕ ซ่ึงเปBนทุกขG ถ'าเปBนอย*างน้ีแล'วจะไปหาสุขเจอม้ัยครับ ไม*เจอ.. จะไปหาของเท่ียง

เจอม้ัยในโลกน้ี ชีวิตม่ันคง หาเจอม้ัย สามีม่ันคง ลูกม่ันคง อะไรม่ันคงต*าง ๆ น่ี ไปหาก็ไม*เจอแล'ว เพราะมีเท*าน้ี

เอง พระภิกษุท*านทูลถามแบบให'ชัดเจนลงไปว*า “ข'าแต*พระองคGผู'เจริญ อุปาทานขันธG ๕ ประการน่ีมีเท*าน้ี
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ใช*ม้ัย”  พระพุทธเจ'าก็ตรัสตอบว*า “ใช*แล'ว มีเท*าน้ี” ทุกท*านจึงควรม่ันใจว*าในโลกมันมีเท*าน้ีแหละ ถ'าเราไม*

เห็นก็แสดงว*าตาไม*มี ตาบอดไปเห็นผิดเปBนสุข เปBนตัว เปBนตน เรียกว*าเห็นผิดแล'ว เห็นผิดจากความเปBนจริง 

เพราะความจริงมันมีเท*าน้ี  ถ'าไปเห็นเปBนตน เปBนสุข เปBนสวยเปBนงาม เปBนดีเด*น ในท่ีใดท่ีหน่ึง น้ันคือมันเห็น

ผิด  ทุกท*านก็อย*าลืมจำไว'  ดูเหมือนเปBนเร่ืองธรรมดา แต*ลึกซ้ึง ทุกท*านก็อย*าลืมจำไว'แม*น  พระพุทธเจ'าตรัส

อย*างไรก็เปBนอย*างน้ันแน*นอน ไม*มีวันเปBนอย*างอ่ืน  

โลกน้ีเปBนทุกขGแน*นอน ทุกข\คืออุปาทานขันธ\ ๕ อันน้ีแน,นอน และไม,เกินน้ีไปได) ไม,มีสัตว\บุคคล

อะไรหรอก สัตวGบุคคลน้ันมันก็เปBนความเห็นผิดโผล*มาเฉย ๆ ไม*มีเรา ไม*มีของเรา ไม*มีลูกของเรา ไม*มีสามีของ

เราอะไรหรอก นอกน้ันมันเห็นผิด ยึดผิด ๆ กันมาเฉย ๆ ความจริงมันคือขันธG ๕ น่ันแหละ เต็มอยู*น่ีแถวน้ี ทุก

ท*านท่ีน่ังอยู*ก็ขันธG ๕ หมดเลย ไม*มีใครเปBนอะไรท้ังน้ันแหละ แต*จะให'เปBนน้ี ก็เรียกว*าเปBนแบบสมมติ อย*างเช*น

ให'ผมเปBนอาจารยG ให'ท*านมาเปBนคนฟ̂งอย*างน้ี อย*างน้ีสมมติกัน  โดยความจริงน้ีคืออะไรครับ คืออุปาทานขันธG 

๕ น่ันแหละ มีเท*าน้ี ไม*เกินน้ีหรอก ไปค'นดู ไม*มีเกินน้ี ถ'าค'นดูแล'ว เกินน้ีมาก็แสดงว*าผิด ถ'าค'นเจอขันธG ๕ น่ัน

ถูกแล'ว ค'นลงไปเลยในกายในใจเรา ในท่ีอ่ืน ในท่ีไหน ๆ ก็เหมือนกัน มีแค*น้ีแหละ  

คำถามท่ี ๒ ต*อไป ในเม่ือมันมีเท*าน้ี ท้ังโลกน่ีมันมีเท*าน้ี ท้ังคน ท้ังเทพ ท้ังพรหมอะไรเยอะแยะก็มี

แค*อุปาทานขันธG ๕  ถามต*อไปว*า อุปาทานขันธG ๕ ท่ีเต็มโลกน้ีมีอะไรเปBนมูลเหตุ พระพุทธเจ'าก็ตรัสตอบว*า “มี

ฉันทะเปBนมูลเหตุ” ฉันทะคือความพอใจ ความชอบใจด'วยอำนาจตัณหา คือมีตัณหาน่ันแหละเปBนมูลเหตุ 

ตัณหาน้ีเปBนเหตุเกิดทุกขG ทุกขGมีเยอะแยะเลย หน'าตาแปลกประหลาดมากมาย สูง ต่ำ ดำ ขาว ยาก ดี มี จน ไม*

เหมือนกัน ถ'าว*าโดยสภาวะ มันก็คืออุปาทานขันธG ๕ หมดเลย และทุกขGท้ังหมดมาจากส่ิงเดียวกันคือตัณหา 

ฉันทะคือความพอใจด'วยอำนาจตัณหา ความเพลิน ความพอใจ พอใจในทุกขG พอใจจะเล้ียงหมา พอใจจะเอา

น่ันเอาน่ี เหมือนเราพอใจจะอยู*ท่ีน่ันท่ีน่ี ก็ได'อยู*ต*อไปเร่ือย มีความอยาก ความต'องการ ทุกขGเต็มโลก เต็มวัฏฏ

สงสารมาจากส่ิงเดียวกันคือตัณหา ตัณหาตัวเดียวสร)างโลกท้ังหมด เต็มอยู*ทุกวันน้ี สร'างโน*น น่ี น่ัน สร'าง

กฎระเบียบเยอะแยะมากมาย ก็เพ่ือให'ตัวตนน้ีอยู*ได' ให'ตัณหามันอยู* ให'รักษาผลประโยชนGของตน ถ'าเราเข'าใจ

ส่ิงเหล*าน้ีแล'ว กฎระเบียบก็ครอบงำเราไม*ได'แล'ว เราออกนอกวงจรแล'ว ล'มกฎระเบียบต*าง ๆ เรารู'จักว*าอันน้ี

มันสมมติ สมมติน้ีจะครอบงำจิตใจของเราไม*ได' ถ'าไม*รู'จัก มันจะครอบงำจิตใจ “ท้ังหมดท้ังมวลน่ีมีแต*ขันธG ๕ 

ใช*ม้ัย” “ใช*” อุปาทานขันธG ๕ เปBนตัวทุกขGทุกขGเต็มโลกน่ีแหละ ท่ีไหนก็ทุกขGหมดน่ีแหละ “อุปาทานขันธG ๕ มี

อะไรเปBนมูลเหตุ” “มีฉันทะ มีความพอใจ อันน้ีคือตัณหาน่ันเองเปBนมูล”   

ตัณหาเปBนทุกขสมุทัย ถ'าเราพอใจในโลกอยู* โลกยังมีอะไรพอใจเราบ'างม้ัยครับ มีเพียบ.. แบบน้ียัง

เกิดอีกเยอะ มีอะไรพอใจบ'าง ได'ทานอาหารอร*อย พอใจม้ัยครับ เลิก ๓ ทุ*มพอใจม้ัยครับ พอใจ.. ย่ิงอาจารยG

เลิกก*อนย่ิงพอใจใหญ*  อย*างน้ีเกิดใหม*แน*นอนเลย  มันอยู*ได'ท่ีไหนล*ะ มันทุกขG  พอไม*เห็นทุกขG มันก็พอใจ พอ

พอใจก็เกิดใหม*  ก็วนกันอยู*เท*าเน้ีย  จำไว'แม*น ๆ แล'วก็ไปหัดพิจารณาตามน้ี ท้ังโลกก็มีเท*าน้ีแหละ เราเวียน

ว*ายตายเกิดอยู*ก็เพราะความพอใจ พอใจในอาหาร พอใจในการกิน การนอน พอใจในอยู*บ'าน อะไรต*อมิอะไรก็

พอใจ ความจริงมันทุกขG เราไม*ควรพอใจ ควรจะพอใจในนิพพาน แต*พวกเราพอใจทางวัฏฏะเสียแล'ว  บางท*าน
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อยากไปนิพพานก็มีบ'าง ตอนอยากไปนิพพาน รู'สึกจะวันละ ๒๐ นาที นอกน้ันท้ังพอใจอาหาร น*องไก*เอย ผัด

กระเพราเอย ท้ังพอใจในการนอน พอใจในการพูดคุย พอใจในกาแฟ อย*างน้ีจะพอได'ไปนิพพานบ'างม้ัย ทำไม

มันเอียงไปทางนิพพานน'อยจัง  นึกถึงทางนิพพานน'อยมากเลย พอถึงเวลานอนน่ี โอ'โห.. เปBนเวลาแห*งความ

บันเทิง เวลาให'ฟ̂งธรรม น่ังสมาธิ จะเปBนจะตาย น่ังสมาธิน่ีมันเปBนมรรค นอนน่ีมันเปBนสมุทัย จะเอาอันไหน 

เอานอน.. ก็ได'ทุกขGมา เวลาน่ังสมาธิน่ี มันเปBนมรรคนะ รู'สึกทรมานมาก โอ'โห.. น่ัง ๑ ช่ัวโมง ทรมานมาก มรรค

น่ีเปBนเร่ืองทรมานสำหรับเขา แล'วเขาจะไปไหนอย*างน้ี  เดินจงกรมน่ีมันเปBนมรรคนะ ฟ̂งธรรมน่ีมันเปBนมรรค 

เปBนมรรคพาไปนิพพาน  แต*ใจมันไม*มาทางน้ี  พอมาทางน้ีมันจะดูเหมือนจะนานมาก  เช*น แหม..ฟ̂งธรรมน่ี มัน

นานมาก เม่ือไหร*จะจบซักที  เวลานอน โอ'โห.. ระฆังตีส่ีคร่ึงมา เช'าแล'วเหรอ ทำไมเร็วแท' เอาแล'ว น่ีมันขนาด

น้ันนะ ทุกท*านก็ไปพิจารณาดู น่ีแหละต'นเหตุ สาเหตุของทุกขG มันก็อยู*วน ๆ อยู*แถวน้ี ไม*ได'อยู*ไกลท่ีไหนหรอก 

แต*เราไม*เห็นเพราะไม*มีป̂ญญา  ไม*ได'อยู*ไกลเลย อยู*กับความพอใจในการพูดคุย พอใจในอาหาร พอใจในการ

กิน การนอน พอใจในการเปBนอยู* พอใจดู พอใจฟ̂ง น่ีแหละ มันเหตุให'เกิดอุปาทานขันธG ๕ น่ีคำถามท่ี ๒ 

คำถามท่ี ๓ พระภิกษุท*านทูลถามต*อไปว*า “อุปาทานกับอุปาทานขันธG ๕ ประการน้ันเปBนอย*าง

เดียวกัน หรืออุปาทานเปBนอย*างอ่ืนจากอุปาทานขันธG ๕ ประการ พระพุทธเจ'าข'า”  อุปาทานกับอุปาทานขันธG 

๕ น่ีมันอันเดียวกัน หรือมันคนละอย*างกัน 

พระพุทธเจ'าตรัสตอบว*า “ภิกษุ  อุปาทานกับอุปาทานขันธG ๕ ประการน้ันเปBนอย*างเดียวกันก็มิใช* 

ท้ังอุปาทานเปBนอย*างอ่ืนจากอุปาทานขันธG ๕ ประการก็มิใช* แต*ฉันทราคะในอุปาทานขันธG ๕ ประการน้ันเปBน

ตัวอุปาทาน”  อุปาทานมันก็อยู*ในขันธG ๕ น่ีแหละ อยู*แถว ๆ น้ีแหละ จะบอกว*าคนละอันกันก็ไม*ได' แยกกันก็

ไม*ได' ท้ังหมดมันมีแค*ขันธG ๕ แล'วอุปาทานมันอยู*ไหนละ มันอยู*นอกขันธG ๕ ก็ไม*ได' มันอยู*ตรงน้ีแหละ อยู*แถวน้ี 

แต*จะเปBนอุปาทานขันธG ๕ ก็ไม*ใช* เพราะอุปาทานขันธG ๕ มันเปBนผลมา ตัวฉันทราคะ ตัวชอบพอใจ ยึดถือใน

ขันธG ๕ น่ีแหละเปBนอุปาทาน มันคาอยู*อย*างน้ี  ตัวอุปาทานน้ีมันก็เปBนส*วนหน่ึงในขันธG ๕ น่ันแหละ  

ถ'าพูดแบบขันธG มันก็คือสังขารขันธGน่ันเอง อุปาทานมี ๔ อย*าง หลายท*านท่ีได'เรียนมาบ'างแล'ว คงจะ

พอทราบ มีกามุปาทาน ทิฏxุปาทาน สีลัพพตุปาทาน และอัตตวาทุปาทาน กามุปาทานน้ีคือตัณหา เปBนสังขาร

ขันธG เปBนโลภะ ทิฏxุปาทาน สีลัพพตุปาทาน และอัตตวาทุปาทาน อันน้ีคือทิฏฐิ  อยู*ในสังขารขันธGน่ีเอง ก็เลย

บอกว*า เปBนอย*างอ่ืนไปก็ไม*ใช* เปBนอันเดียวกันก็ไม*ใช* มันคนละอันกัน แต*ก็อยู*ด'วยกันน่ันแหละ อุปาทานมันก็

อยู*ในสังขารขันธGน้ี มันเปBนอย*างน้ี เน่ืองจากสังขารขันธ\มันมีหลายกลุ,ม ฝVายกิเลสก็มี ฝVายมรรคก็มีนะ ฝVาย

ท่ัวไปก็มี อย*างน้ี มรรคน่ีก็เปBนขันธGเหมือนกัน เปBนสังขารขันธG เราก็ทำเอาในโลก ส*วนท่ีเหนือโลก มีอยู*อย*าง

เดียวเท*าน้ันเองคือพระนิพพาน  

คำถามท่ี ๔ “ข'าแต*พระองคGผู'เจริญ ก็ฉันทราคะต*าง ๆ ในอุปาทานขันธG ๕ จะพึงมีได'หรือ” ในเม่ือ

อุปาทานขันธG ๕ มันทุกขGน่ี มันทุกขGขนาดน้ีจะยังชอบม้ัย มันเปBนกองเพลิงจะเพลินได'ม้ัย ภิกษุทูลถามแทนเรา

น่ันแหละ ทุกขGเต็มโลกขนาดน้ี ชอบลงม้ัยครับ พระพุทธเจ'าตรัสตอบว*า “มีได'” ทุกขGขนาดน้ี อุปาทานขันธG ๕ 

เปBนทุกขGนะ มีแต*ของเกิดดับ มีแต*ของเกิดมาแล'วส้ินไปหมดไป ฉันทะราคะในอุปาทานขันธG ๕ จะพึงมีได'ม้ัย 
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พระพุทธเจ'าก็บอกว*า “มีได' ภิกษุ” และพระองคGก็ตรัสต*อไปว*า “บุคคลบางคนในโลกน้ีมีความปรารถนาดังน้ีว*า 

ในอนาคตขอเราจงมีรูปอย*างน้ี” ขอให'เราไปเกิดใหม* รูปน้ีมันไม*ค*อยสวยเท*าไหร* มันแก*แล'ว มันพังแล'ว ขอไป

เกิดใหม*ก็แล'วกัน จะได'เปBนเด็กเทพนะ ไปเปBนเทพบุตร ไปเปBนพรหม ขอเราจงมีรูปอย*างน้ี ขอเราจงมีเวทนา

อย*างน้ี  ทำบุญเยอะ ๆ แล'ว ก็จะได'ไปเกิด ได'รับผลของบุญ มีความสุขเยอะ ๆ ขอเราจงมีสัญญาอย*างน้ี ขอเรา

จงมีสังขารอย*างน้ี ขอเราจงมีวิญญาณอย*างน้ีในอนาคต ท้ังท่ีจริง ๆ แล'วมันมีแต*ทุกขG แต*คนก็ยังปรารถนา น*า

อัศจรรยGเหมือนกัน ความไม*รู' อวิชชาน่ีมันเหลือเกินจริง ๆ เกิดมาแล'วก็ตาย แต*อยากเกิด และไม*อยากตายด'วย 

มันเลยงง พวกเราน่ีก็เหมือนกัน น่ีคืออำนาจของอวิชชา มันทำให'ลุ*มหลง  

ขนาดเปBนไฟร'อน ก็รู'ว*าเปBนทุกขGเกิดดับ รูปก็เปBนทุกขG แต*ก็ยังปรารถนา ขออนาคตของเราจงมีรูป

อย*างน้ี ท้ัง ๆ ท่ีรู'ว*าเกิดแล'วมันตาย แต*อยากเกิด ท้ัง ๆ ท่ีรู'ว*าได'มาแล'ว มันจะต'องท้ิง ต'องพลัดพราก ต'องเสียใจ 

แต*ขอเอามาก*อน ขอให'ได'เยอะ ๆ ก็แล'วกัน เหมือนพวกเราน่ี นิสัยเดียวกันน้ีแหละ มีฉันทราคะประการต*าง ๆ 

อยากได'น่ัน อยากได'น่ี ไม*มีวันอ่ิมพอ เราก็ทราบใช*ม้ัยว*ามีเงินมาเยอะ ๆ น่ี  มันจะต'องเสียเงินเยอะ ระหว*างมี

เยอะกับมีน'อย เอาอันไหนครับ เอาเยอะ ๆ ไว'ก*อน มันเปBนอย*างน้ี การได'รับการยอมรับ มันก็มีป̂ญหาเยอะ 

โน*น น่ี น่ัน เปBนคนดัง มันอยู*ลำบากนะ ระหว*างมีคนยอมรับกับไม*มีคนยอมรับ เอาอันไหนดีครับ ต'องไม*มีใคร

ยอมรับมันถึงดี จะได'สบาย ๆ ปลอดโปร*ง ไม*มีใครสนใจเลย แต*พวกเราน่ี ขอหน*อย ๆ ขอดังหน*อย น่ันแหละ

เรียกว*าฉันทราคะมีอาการต*าง ๆ ขนาดว*ามันเปBนทุกขG ก็ยังอยากได' น่ีคืออวิชชาน่ันเอง 

พระภิกษุท*านทูลถามพระพุทธองคGว*า “ข'าแต*พระองคGผู'เจริญ ก็ฉันทราคะต*าง ๆ ในอุปาทานขันธG ๕ 

ประการ จะพึงมีได'หรือ” ท้ัง ๆ ท่ีอุปาทานขันธG ๕ มันเปBนทุกขG เกิดมาแล'วมันตาย คนจะชอบหรือ พระองคG

บอกว*า   “มี” ก็แทบทุกคนมีหมดนะ อวิชชามันครอบจิตใจสัตว\อยู, คนเกิดมาแล)ว ตายให)เห็นเปTนเบือใน

โลกใบน้ี แต,คนก็อยากจะเกิด คนร่ำรวยตายแล'วก็เอาทรัพยGสมบัติอะไรไปไม*ได'สักอย*าง ท้ิงไว'ในโลกใบน้ี แต*

คนก็อยากจะรวย อันน้ีคือคำถามท่ี ๔ ในเม่ืออุปาทานขันธGมันเปBนอย*างน้ี เปBนทุกขGขนาดน้ี จะมีฉันทราคะหรือ 

มีได'.. ขอให'มีรูปอย*างน้ี ๆ ในอนาคต ขอให'มีเวทนาอย*างน้ี ๆ ขอให'มีน่ันมีน่ี ท้ัง ๆ ท่ีมีข้ึนมาก็ไม*เท่ียง

เหมือนเดิม เปBนส่ิงเกิดดับเหมือนเดิม เปBนทุกขGเหมือนเดิม แต*เขาก็อยากมี  

คำถามท่ี ๕ ภิกษุได'ทูลถามว*า “ข'าแต*พระองคGผู'เจริญ ด'วยเหตุเพียงเท*าไรขันธGจึงช่ือว*าขันธG” ทำไม

ขันธGจึงช่ือว*าขันธG เพราะมันมีหลายอย*างปนเปกัน เอามากองรวมกัน พระองคGทรงแสดงว*า ทำไมจึงได'ช่ือว*าขันธG 

ก็เพราะอย*างน้ี คือรูปทุก ๆ ชนิด ท้ังท่ีเปBนอดีต อนาคต และป̂จจุบัน เปBนไปในภายในหรือในภายนอก หยาบ

หรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล' อย*างน้ีเรียกว*ารูปขันธG คือมันเยอะ เอามากองรวมกัน ลักษณะของ

ขันธG คือมันเปBนของเกิดดับ เปBนของไม*แน*ไม*นอน มีลักษณะหลากหลาย เพราะป̂จจัยท่ีทำให'เกิดแตกต*างกัน 

มันก็พลอยแตกต*างกันไป  ในอดีตก็เปBนขันธGท่ีเกิดแล'วดับแล'ว ในอนาคตก็เปBนขันธGท่ียังไม*เกิด ในป̂จจุบันก็คือ

ขันธGท่ีกำลังเกิดอยู*ต*อหน'า เปBนไปในภายในคือตัวเอง ก็เปBนขันธG เปBนไปภายนอกคือคนอ่ืน ก็เปBนขันธG หยาบคือ

ท่ีเห็นเด*นชัด ก็เปBนขันธG ท่ีละเอียดเห็นได'ยาก ละเอียดจนเปBนรูปทิพยG ก็เปBนขันธG ท้ังเลว ท้ังประณีต ท้ังดูน*า
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เกลียด จ้ิงจก ตุyกแก แมลง ดูน*าเกลียด ท้ังหล*อเหลา น*ากอด ก็ตามแต* อันน้ีก็เปBนขันธG อยู*ไกลหรืออยู*ใกล'ก็ตาม 

ก็เปBนขันธGหมด มันเปBนกลุ*ม เปBนกองของส่ิงท่ีไร'ตัวตน เปTนก)อนทุกข\เหมือนกัน มีความหลากหลาย  

ด'านเวทนาก็เหมือนกัน พวกเราก็มีสุขบ'าง มีทุกขGบ'าง สุขน'อยก็มี สุขมากก็มี สุขหยาบก็มี สุข

ละเอียดก็มี สุขกามคุณก็มี สุขประณีต สุขสมาธิก็มี มีทุกอย*างทุกส่ิงน่ันแหละ รวมกันแล'ว มันก็คือเวทนาขันธG 

ไม*ต*างกันเลย ได'ช่ือว*าขันธG  เอามากองรวมกันก็คือกองทุกขGเหมือนกัน ขนาดความรู'สึกท่ีเกิดในสมาธิหรือ

เวทนาละเอียด เอามากองแล'วมันก็คือขันธG เหมือนกัน พอ ๆ กับเวทนาหยาบ ๆ ท่ีรู'สึกทุกขGทรมานน่ันแหละ  

ความสุขในกามกับความสุขในสมาธิ เอามากองรวมกันแล'วมันก็กองเดียวกันคือเวทนาขันธG  

สรุปแล'ว มันก็เท*าเทียมกันหมด ใครเห็นอย*างน้ี ก็ต'องจับเผาท้ิงอย*างเดียวนะ ของดีหรือไม,ดี ก็เปTน

แค,กองทุกข\  “ด'วยเหตุเพียงเท*าไร ขันธGจึงช่ือว*าขันธG”  พระพุทธองคGทรงแจกแจงออกมา มี ๑๑ ลักษณะ

ด'วยกัน คือ เปBนอดีต อนาคต ป̂จจุบัน เปBนไปในภายใน เปBนไปภายนอก หยาบ ละเอียด เลว ประณีต ไกล ใกล' 

อันน้ีเรียกว*าขันธG ท้ังรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ท้ังหมดมันมีอาการแตกต*างกัน ๑๑ อย*างน้ี มันมากอง

รวมกัน ขันธGมันเกิด ๆ ดับ ๆ อยู*น่ี  เยอะแยะมากมาย แต*มันก็เปBนพวกเดียวกัน  มันคือทุกขGน่ันเองอย*างน้ี 

คำถามท่ี ๖ พระภิกษุท*านก็ทูลถามต*อไป “ข'าแต*พระองคGผู'เจริญ อะไรหนอ เปBนเหตุเปBนป̂จจัยให'รูป

ขันธGปรากฏ เปBนเหตุเปBนป̂จจัยให'เวทนาขันธGปรากฏ อะไรเปBนเหตุเปBนป̂จจัยให'สัญญาขันธGปรากฏ อะไรเปBน

เหตุเปBนป̂จจัยให'สังขารขันธGปรากฏ อะไรเหตุเปBนป̂จจัยให'วิญญาณขันธGปรากฏ” อะไรทำให'ขันธGต*าง ๆ เหล*าน้ี

มันปรากฏข้ึน พอขันธGปรากฏข้ึนมา ก็ได'สมมติเปBนคน เปBนหญิง เปBนชาย เปBนสุนัข เปBนแมว เปBนเทวดา เปBน

พรหม ต*าง ๆ โผล*ออกมา จากไม*มีอะไร ก็มีอะไรโผล*ออกมา  

อะไรทำให'รูปขันธGปรากฏ ตอบว*า “มหาภูตรูป ๔” เปBนก'อน เปBนแท*งมาเลย ทำให'รูปขันธGปรากฏ 

ระบบประสาทต*าง ๆ ก็มาแปะอยู*ตรงน้ันตรงน้ี  ถ'าไม*มีมหาภูตรูป ๔ น่ี  รูปขันธGก็ไม*ปรากฏ  พวกเราก็มาเปBนผู'

เปBนคนอย*างน้ี มีรูปทรงอย*างน้ีไม*ได'  ท่ีพวกเราโผล*มาในโลกน้ี ได'ช่ือสมมติบัญญัติต*าง ๆ ตอนน้ีโผล*มาน่ังท่ีน่ี  

แต*เดิมท่ีน่ีมันว*าง ตอนน้ีมันก็ไม*ใช*ท่ีว*างแล'ว เพราะมีมหาภูตรูปมาต้ังอยู*ตรงน้ีแล'ว มันเปBนอย*างน้ี  อันน้ี เปBน

เหตุเปBนป̂จจัยให'รูปขันธGปรากฏคือมหาภูตรูป ๔  

ผัสสะเปBนเหตุเปBนป̂จจัยให'เวทนาขันธG ให'สัญญาขันธG และให'สังขารขันธGปรากฏ เม่ือเกิดผัสสะแล'ว ก็

เกิดโลกข้ึนมาทางทวารต*าง ๆ พอมีรูปก็จะมีระบบประสาท เปBนช*องท่ีทำให'เกิดการรับรู' เช*น ประสาทตา รูป

ภายนอกมันก็มีของมันอยู* มีแสงตกกระทบ แสงมากระทบตา จักขุวิญญาณเกิดข้ึน เกิดการรับรู'ข้ึน การประชุม

กันของ ๓ ส่ิง คือ (๑) ตา อันเปBนรูปภายใน (๒) แสง สี อันเปBนรูปภายนอก มากระทบในคลองตา (๓) จักขุ

วิญญาณ ทำหน'าท่ีในการมองเห็น ส่ิง ๓ ประการประชุมกัน น้ีเรียกว*าผัสสะ เปBนโลกทางตา พอมีโลกทางตา

ข้ึนมา ผัสสะมันเปBนป̂จจัย ความรู'สึกก็เกิดข้ึน สัญญาก็กำหนดหมาย สีแดง สีขาว สีเหลือง โผล*ข้ึน สังขารคือ

ความคิดปรุงแต*งต*าง ๆ ชอบใจหรือไม*ชอบใจเปBนก็โผล*ข้ึน น่ีอย*างน้ี  
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เวทนา สัญญา สังขาร เกิดเพราะผัสสะน่ันเองเปBนป̂จจัย พอต่ืนข้ึนมามองเห็น เวทนาความรู'สึก 

สบาย ไม*สบาย อึดอัด เปBนสุข หรือเฉย ๆ ก็เกิดข้ึน  กำหนดให'เปBนน่ันเปBนน่ีคือสัญญา ความคิดปรุงแต*งต*าง ๆ 

อยากได' ไม*อยากได' พอใจ ไม*พอใจ หงุดหงิด รำคาญ ก็เกิดข้ึน น่ีคือสังขาร  

ส*วนนาม-รูปเปBนเหตุเปBนป̂จจัยให'วิญญาณปรากฏ อันน้ี เน่ืองจากวิญญาณมันเกิดท่ีรูป และต'องมี

นามมาประกอบด'วย วิญญาณจึงเกิดข้ึนได' ขันธG ๕ ก็ปรากฏออกมา เปBนพวกเราน่ีปรากฏตัวออกมา มหาภูตรูป 

๔ ทำให)รูปขันธ\ปรากฏ ผัสสะทำให)เวทนาขันธ\ สัญญาขันธ\ สังขารขันธ\ปรากฏ นาม-รูปทำให)วิญญาณขันธ\

ปรากฏ  เวลามองเห็นรูป หรือได'ยินเสียงน่ี มันก็จะมีเวทนา สัญญา สังขารโผล*ออกมาเลย ส*วนมหาภูตรูปก็มี

อยู*แล'ว เปBนท่ีต้ังอาศัย หลายสิบปzค*อยหายไปทีหน่ึง รูปขันธGก็ปรากฏอยู*ตลอดตามมหาภูตรูป เวทนา สัญญา 

สังขาร ก็รอผัสสะก*อน เม่ือมีผัสสะจึงทำงานได' นาม-รูปก็เปBนป̂จจัยให'วิญญาณขันธGปรากฏ น้ีคือคำถามท่ี ๖  

คำถามท่ี ๗ พระภิกษุท*านได'ทูลถามว*า “ข'าแต*พระองคGผู'เจริญ สักกายทิฏฐิมีได'อย*างไร” ความเห็น

ผิดในส่ิงท่ีมีอยู*จริง  ท้ัง ๆ ท่ีส่ิงท่ีมีอยู*จริง ก็มีแค*ขันธG ๕ แล'วความเห็นผิดมันมีได'อย*างไร มันโผล*มาได'อย*างไร 

มันโผล*ข้ึนมาเพราะว*า เปBนปุถุชนผู'ไม*ได'เรียนธรรมะ ไม*ได'สดับธรรมะ ไม*ได'เห็นพระอริยเจ'า ไม*ฉลาดในธรรม

ของพระอริยเจ'า ไม*ได'รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะ  ไม*ได'เห็นสัตบุรุษ ไม*ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ 

ไม*ได'รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษ ก็เลยเห็นผิดไปจากความเปBนจริง ไปเห็นรูปว*าเปBนตัวตน เปBนผู'หญิง 

เปBนผู'ชาย เปBนสัตวG เปBนบุคคล เปBนเรา เปBนเขา ท้ัง ๆ ท่ีมันเปBนแค*รูป แต*เห็นผิดเสียแล'ว ความเห็นผิดมัน

เกิดข้ึน เพราะเปBนปุถุชนผู'ไม*ได'ฟ̂งธรรมน่ีแหละ คนไม*ได'ฟ̂งธรรมน้ีจะต'องเห็นผิดเลย  มันไม*ได'สดับ ไม*มีข'อมูล

ท่ีถูกต'อง ส่ิงท่ีมีจริงมันมีแค*ขันธG ๕ ไปเห็นผิดในส่ิงท่ีมีจริง เพราะว*าไม*ได'ฟ̂งธรรม ไม*ได'ฟ̂งสัจธรรม ไม*ได'ฟ̂งเร่ือง

จริงเอาไว'  

พวกเราฟ̂งแต*เร่ืองหลอก ๆ โดนหลอกมาต้ังแต*เด็กแล'ว พอเกิดมา เขาก็ว*า น่ี.. พ*อแกนะ น่ี.. แม*

แกนะ ไม*มีใครเกิดข้ึนมา พอรู'ความก็ถูกสอนว*า น่ีรูปขันธG น่ีเวทนาขันธG  มีบ'างม้ัย.. ถ'าแบบน้ัน คงบรรลุเลย  

แต*น่ีอะไร เกิดมา ธรรมก็ไม*ได'สดับ สดับอะไรก็ไม*รู' น่ี.. ส่ิงของ ๆ แก ไม*ใช*ของน'องแกนะ น่ีโรงเรียนแก น่ีครู

ของแก  มีแต*อวิชชาอัดเข'ามา มันเปBนอย*างน้ี ปุถุชนผู'ไม*ได'สดับ ไม*ได'เห็นพระอริยะ ไม*ฉลาดในธรรม ไม*ได'ฟ̂ง

ธรรมเลย สดับแต*คำของอะไรก็ไม*รู' คำของชาวโลกเขา ทีน้ี จะไปโทษโลกก็ไม*ได'อีกแหละ เพราะชาวโลกเขาไม*

รู'  เขาก็สอนอัดข'อมูลเข'ามา น่ันก็พ่ีแก น่ันก็น'องแก น่ันก็ของ ๆ แกนะ น้ีแขนแก น่ีเส้ือผ'าแก อย*าไปให'ใครนะ 

ถ'าใครมาเอา แกตบมันเลย สอนอะไรก็ไม*รู' ม่ัวไปหมดเลย มันก็เลยหวงแหนส่ิงน้ันส่ิงน้ี กิเลสก็เกิดข้ึนมา

สักกายทิฏฐิมีได'อย*างน้ีแหละ  

ส่ิงท่ีมีจริงก็มีอยู* กิเลสมันเกิดข้ึนมา ก็หลอกให'หลง ปkดตาเรา ทำให'ไม*เห็นความจริง ทุกท*านก็เลย

ต'องแยกแยะ ระหว*างส่ิงท่ีมีจริงคือขันธG ๕ กับกิเลส ตัวกิเลสน่ีต'องละ ตัวตนไม*เคยมี มันเปBนแค*กิเลส เปBนแค*

ความเห็นผิดในส่ิงท่ีมีจริงเท*าน้ันเอง เราไม*ได'ละตัวตน ไม*ได'ละของตนเลย เพราะตัวตนก็ไม*เคยมี ของ ๆ ตนก็

ไม*เคยมี ตนเปBนน่ันเปBนน่ีก็ไม*เคยมีเลย มันมีแค*ขันธG ๕ เท*าน้ันเอง เราปฏิบัติเพ่ือละกิเลสเฉย ๆ ไม*ต'องปฏิบัติ

เพ่ือละตัวตนอะไร ไม*ได'ปฏิบัติเพ่ือละของตน ถ'าฟ̂งไม*เข'าใจ บางคนหวาดเสียว มาปฏิบัติธรรมไม*ค*อยกล'า
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ปฏิบัติ กลัวของ ๆ ตนจะหมด เปBนอย*างน้ันไปอีก ความจริง ของ ๆ ตนมันไม*เคยมีอยู*แล'ว ไม*มีของใครท้ังน้ัน

แหละ มันก็เปBนของมันอย*างน้ัน เปBนความจริงอยู*อย*างน้ันของมัน มันเห็นผิดเฉย ๆ ให'ละความเห็นผิดเท*าน้ัน  

คำถามท่ี ๘ ถามว*า “ข'าแต*พระองคGผู'เจริญ สักกายทิฏฐิไม*มีได'อย*างไร” สักกายทิฏฐิมีข้ึนมาไม*ได' 

เกิดข้ึนมาไม*ได'อย*างไร ไม*เกิดความเห็นผิดน่ันเอง  อัตตาตัวตนมันมีข้ึนมาเพราะความเห็นผิด และมันจะไม*มี

ข้ึนมาได'อย*างไร  ละตัวน้ีให'มันหมดไป มันก็ไม*มีตัวตนเกิดข้ึนมา จึงไม*ต'องไปยุ*งกับตัวตนอะไร ถามแต*วิธีปฏิบัติ

ก็พอ  จะปฏิบัติอย*างไร เห็นขันธG ๕ อย*างไร พอรู'เข'าใจความจริงแล'ว สักกายทิฏฐิมันก็ไม*เกิด พอมันไม*เกิด ตน

ก็ไม*มี ของตนก็ไม*มี เพราะมันไม*เคยมีอยู*แล'ว มันก็แค*น้ันแหละ ไม*ได'มีอะไร ไม*จำเปBนต'องมาแก'ไขตัวตนของ

ตนอะไรพวกน้ี   

ภิกษุท*านก็ถาม สักกายทิฏฐิไม*มีได'อย*างไร ไม*เกิดข้ึนมาได'อย*างไร พระผู'มีพระภาคตรัสตอบว*า 

“อริยสาวกในธรรมวินัยน้ี” ต'องเปBนอริยสาวก  ต'องมาเปBนสาวกของพระพุทธเจ'าผู'เปBนอริยะ และเปBนผู'ได'สดับ 

ต)องมีสุตะ ต)องมีองค\ความรู) ตอนน้ีก็มารับองคGความรู' สุตะคือองคGความรู'ท่ีพระพุทธเจ'าฝากไว' มีสุตะ ได'เห็น

พระอริยะ ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ได'รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะ ได'เห็นสัตบุรุษ ฉลาดในธรรม

ของสัตบุรุษ ได'รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษ อริยสาวกน้ีจะได'รับการฝeกหัดในธรรมะฝXายน้ี ก็ไม*เห็นรูป

โดยความเปBนอัตตาตัวตน พอไม*เห็นรูปโดยความเปBนอัตตาตัวตน สักกายทิฏฐิมันไม*เกิด ก็ไม*เห็นรูปว*าเปBนตน 

ตนมันก็ไม*มี ไม*เห็นตนมีรูป ตนมันก็ไม*มี ของตนมันก็ไม*มี เพราะมันไม*เคยมีอยู*แล'ว มันเกิดมีข้ึนมาเพราะมัน

เห็นผิดเฉย ๆ  

ถ'ามีตน มีของตน มีตนเปBนน่ันเปBนน่ี มีหน'ามีตา มีตนสูง มีตนต่ำ มีตนเสมอเขาเน่ีย อันน้ันให'เห็นว*า 

น่ันมันเห็นผิด  มีเขาด*าเราข้ึนมา ผิดข้ึนมาแล'ว ผิดไม*ใช*ท่ีเขาด*า ผิดท่ีมีเราให'เขาด*าน่ันแหละ ดันโผล*หน'ามา

เปBนกระสอบทรายให'เขาต*อยเอา อยากโง*นัก เด้ียงเลยสินะ มันผิดแล'วน่ัน ให'ทุกท*านได'สังเกต ตัวตนน่ีมันจะ

โผล*ข้ึนมาเปBนคร้ัง ๆ ตัวน้ันแหละเปBนความเห็นผิด  รักษาหน'าเรา หน'ามันมี รอวันพังเท*าน้ันแหละ มันเปBนรูป 

เปBนผิวหนัง มันเปBนปฐวีธาตุ  รอวันผุพังไปตามอัตตภาพของมันน่ันแหละ  ส*วนตัวเราน้ีไม*มี   

ต'องเปBนอริยสาวกในธรรมวินัยน้ี ผู'ได'สดับ ต'องมีท่ีพ่ึงคือพระศาสนา ต'องเปBนคนมีท่ีพ่ึง ถ'าไม*มีท่ีพ่ึงน่ี

ไม*ไหวนะ จะไม*ได'ความรู' ต)องมีท่ีพ่ึงคือพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ)า มีสุตะ ได)ฟOงธรรม ได)รับคำแนะนำท่ี

ดีงามถูกต)อง ได)ฝdกปฏิบัติ ก็จะไม,เห็นรูปว,าเปTนตัวตน ไม,เห็นตนว,ามีรูป ไม,เห็นรูปในตน หรือไม,เห็นตนอยู,

ในรูป อัตตาตัวตนก็จะไม,มี สักกายทิฏฐิก็ไม*เกิดข้ึนเท*าน้ันแหละ จึงไม*ต'องถามหาว*าตัวตนมันหายไปไหน ตัว

เราหายไปไหน เพราะมันไม*เคยมีน่ันเอง  มันเปBนกิเลส เปBนความเห็นผิดท่ีเกิดข้ึนเฉย ๆ เม่ือกิเลสหมดไป 

ความเห็นผิดไม*เกิด ตัวตน ของตนก็หมดไป  

คำถามท่ี ๙ พระภิกษุทูลถามว*า “ข'าแต*พระองคGผู'เจริญ อะไรเปBนคุณ อะไรเปBนโทษ อะไรเปBนเคร่ือง

สลัดออกจากรูป อะไรเปBนคุณ อะไรเปBนโทษ อะไรเปBนเคร่ืองสลัดออกจากเวทนา อะไรเปBนคุณ อะไรเปBนโทษ 
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อะไรเปBนเคร่ืองสลัดออกจากสัญญา อะไรเปBนคุณ อะไรเปBนโทษ อะไรเปBนเคร่ืองสลัดออกจากสังขาร อะไรเปBน

คุณ อะไรเปBนโทษ อะไรเปBนเคร่ืองสลัดออกจากวิญญาณ” 

ท*านก็ถามลึกซ้ึงข้ึนไปอีก ขันธG ๕ น่ีมันมีคุณอะไร ชาวโลกจึงติดมันนักหนา มันมีโทษอะไร จึงไม*ควร

ไปติดมัน คนจึงเบ่ือหน*ายมันได' และทางออกจากมันคืออะไร พวกเราติดขันธG ๕ อยู*น่ี มันต'องมีข'อดีบางอย*าง 

เราจึงติดมัน ถ'ามันไม*มีคุณให'เราเลย เราจะติดมันม้ัย ก็ไม*ติดเหมือนกัน และมันต'องมีโทษสิ บางคนก็เห็นโทษ

ของมันแล'วออกไปบวชก็มี  ถ'าไม*มีโทษน้ี คนท่ีคิดออกบวชก็ไม*มีเหมือนกัน และต)องมีทางออก เพราะคนหลุด

พ)นก็มี พระพุทธเจ)าทรงหลุดพ)นก,อนใครท้ังหมดเลย ผู)หลุดพ)นตามพระพุทธเจ)าก็มีมากทีเดียว มันต'องมีทุก

ส*วนเลยในเร่ืองเก่ียวกับขันธG ๕    

คนในโลกมันมีอย*างน้ีครบหมดเลย พวกติดขันธG ๕ คาอยู*เลยก็มี แสดงว*าขันธG ๕ มันต'องมีคุณ มีอัส

สาทะ มีแง*ดีของมัน มีข'อเด*นของมัน และคนออกบวชหนีมันก็มี แสดงว*ามันต'องมีโทษ และคนท่ีพ'นจากมันไปก็

มี เช*น พระพุทธเจ'าและเหล*าพระอริยสาวกท้ังหลาย  มันก็ต'องมีทางออกนะ พระภิกษุท*านก็เลยทูลถามว*า 

อะไรเปBนคุณ อะไรเปBนโทษ อะไรเปBนเคร่ืองสลัดออกจากขันธG ๕  

พระพุทธเจ'าตรัสตอบว*า “ภิกษุ สภาพท่ีสุขโสมนัสอาศัยรูปเกิดข้ึน น้ีเปBนคุณในรูป”  รูปมันก็มีคุณ  

เพราะมันให)สุขโสมนัสได) เช*น เรามีหมาน'อยสักตัว เปBนยังไงครับ รูปหมาน'อยน่ี แหม.. ถึงแม'มันจะฉ่ีใส*เราบ'าง

ก็ตาม เราก็กอดมัน เปBนยังไง.. มีความสุขม้ัยครับ มีความสุข น่ันแหละก็เปBนคุณของรูป คือมันให'สุขโสมนัส เรา

ก็เลยติดข'องกับรูป รูปร*างกายน้ีมันให'ความสุขบ'างได'ม้ัยครับ ได'.. บางท*านส*องกระจกดูแล'ว โอ'.. เราอายุต้ัง 

๕๐ แต*ผิวหนังน้ีดูเหมือน ๓๕ เลยนะ เกิดสุขโสมนัสอีก น่ีโง*หนักกว*าเดิม แต*ก็ยังสุขได' ติดผิวหนังอีกแล'ว มันก็

มีคุณ คือมันให'สุขโสมนัส  ย่ิงถ'ามีคนชมนะ คุณดูไม*แก*เลย ผ*านไป ๒๐ ปzแล'วหน'าตายังเหมือนเดิมเลย ความ

จริง ใครเช่ือก็โง*แล'วแบบน้ีนะ แต*เรายอมโง*  ย้ิมรับเลยทีเดียว น้ีก็เกิดสุขโสมนัสข้ึน อาศัยผิวหนังน่ีแหละ อาศัย

รูปน่ีแหละ ทรวดทรงต*าง ๆ น้ีดูไม*เปล่ียนแปลงเลย หุ*นเหมือนเดิมทุกประการเลย ผ*านไป ๒๐ ปzเหมือนเดิม  

เช่ือได'อย*างไรก็ไม*ทราบ แต*เขาเช่ือ มันเปBนอย*างน้ี ก็เปBนสุขโสมนัสท่ีเกิดจากรูป มันทำให'เกิดความสุขได'

เหมือนกัน  โดยเฉพาะรูปเด็กน'อย แหม.. น*ารักเหลือเกิน น*าหยิก น*าหยอด น*าอุ'ม อย*างโน'น อย*างน้ี ความจริง 

เด็กน่ีมันน*าเตะมากกว*า เพราะมันพูดอะไรก็ไม*รู'เร่ือง ท*านไหนมีลูกน่ีนะ มันซน มันพูดไม*รู'เร่ือง แต*มันมีอัสสา

ทะ พูดก็ไม*รู'เร่ือง สอนยากสอนเย็น บอกให'มันน่ังกินอย*างน้ี มันก็ว่ิงกิน บอกว*าอยู*น่ิง ๆ มันก็กระดุกกระดิกไป

มา ถ'าเปBนคนโตกว*าน้ี เราตบมันเลยนะ แต*มันทำให'เกิดสุขโสมนัส  มันก็มีดีเหมือนกันนะ   

สุขโสมนัสน่ันแหละอาศัยรูปเกิดข้ึน น้ีเปBนคุณของรูป น้ีแหละชาวโลกก็เลยติดกันงอมทีเดียว ท้ัง ๆ ท่ี

สุขมันก็น'อยเหลือเกินนะ กว*าจะได'สุขทีหน่ึงน่ี ต'องรอนาน มีทุกขGยากลำบากตามมาอีกเพียบ แต*ชาวโลกก็ยอม

แลก  สุขส*วนใหญ*ก็เกิดเฉพาะตอนวัยเด็ก ตอนท่ีร*างกายยังแข็งแรง ถ'าเจ็บปXวยข้ึนมาก็เละไปหมดเลย แต*เขาก็

ว*าคุ'มค*าแล'ว น่ีคือคนมันหลง ชาวโลกเขาติด เขาก็มีเหตุผลของเขา แต*เปBนเหตุผลแบบหลง ๆ  
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ท*านท่ีออกบวช หรือท*านท่ีไม*เอารูปแล'ว ก็ต'องเห็นโทษ สภาพท่ีรูปไม,เท่ียง เปTนทุกข\ มีความแปร

ผันเปTนธรรมดา น้ีเปTนโทษในรูป  เห็นม้ัย รูปน้ันถึงแม'มันจะดูแข็งแรง พอแก*ข้ึนมา เละไปหมดแหละ น่ีมัน

เปBนอย*างน้ี มันมีโทษนะ ผู'เห็นโทษก็คิดจะออกจากมัน  

ทีน้ี ก็ต'องมีส่ิงท่ีจะช*วยนำออกจากมันได'อย*างแท'จริง คือธรรมะเปBนท่ีกำจัดฉันทราคะ ธรรมะเปBนท่ี

ละฉันทราคะในรูป น้ีเปBนเคร่ืองสลัดออกจากรูปนะ เคร่ืองสลัดออกก็คือพระนิพพาน ทำให)ออกจากรูปได) เรา

ก็เลยต'องมาเจริญมรรคเพ่ือให'ถึงนิพพาน ถ'าถึงนิพพานน่ี จะออกจากรูปได' เพราะรูปมันเปBนโลก เราจะออก

จากรูปเราต'องไปนอกโลก ต'องให'จิตเห็นสภาวะเหนือโลก ตัวท่ีเปBนทางดำเนินให'จิตไปเห็นสภาวะเหนือโลกก็

คือมรรค ๘ เราก็เลยต'องมาเจริญมรรค ๘ จะเจริญมรรคได' อยากจะไปทางน้ี ต'องเห็นโทษของรูป ส*วนคุณของ

รูป น่ีเราก็หมกกับมันมานานแล'ว  บางท*านก็ยังเห็นคุณของมันอยู*มาก เช*น อาหารให'ความสุข รสอร*อยนิด

หน*อย บางท*านก็ติดงอมแงมเลย น่ีคือคุณ โทษ และเคร่ืองสลัดออกของรูป  

ด'านเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ทำนองเดียวกัน สุขโสมนัสท่ีอาศัยเวทนาเกิดข้ึน น้ีเปBนคุณใน

เวทนา เวลามีความสุข ปลอดโปร*ง โล*งใจ เบาใจ น้ีเปBนยังไงครับ ดีไหมครับ ดีมาก โดยเฉพาะในสมาธิ  ใน

สมาธิมันรู'สึกปลอดโปร*ง โล*งเบาใจ สบายใจ ฟ̂งธรรมแล'วก็สบายใจ ทำบุญแล'วก็สบายใจ  อะไรต*าง ๆ เน่ีย มัน

ก็ยังมีอัสสาทะ มีคุณ ก็เลยพออยู*ได' ชาวโลกก็เลยต'องหาวันสบายใจ หาวันพักผ*อน ผ*อนคลาย เขาเครียดจาก

การทำงานมา ก็มีวันหยุดพักผ*อนให' ไปเท่ียว สบายใจ.. ทำงานเครียดขนาดไหน ก็มีพักผ*อนให'  ดูหนังดูละคร

ให' สบายใจ.. เขายังพออยู*ได' เพราะมีคุณของเวทนา สุขโสมนัสท่ีอาศัยเวทนาเกิดข้ึน  

สภาพท่ีเวทนาไม*เท่ียง เปBนทุกขG มีความแปรผันเปBนธรรมดา น้ีเปBนโทษในเวทนา สำหรับผู'ท่ีต'องการ

ออกน้ี ก็ต'องเห็นโทษแล'ว อย*างพวกเราน้ีต'องมาเห็นโทษ  ส*วนคุณของมันน่ี โอย.. ติดแหงกกับมันมานาน  อยู*

มาจนจนถึงทุกวันน้ี ก็ต'องเห็นโทษให'เยอะนะ เราไม,ได)ใส,ร)ายมัน เรารู)จักให)ครอบคลุมทุกด)าน ท้ังคุณ ท้ังโทษ 

คุณก็รับมันมาเยอะแล'ว โทษน้ีไม*ค*อยเห็น ก็ต'องมาฝeกให'เห็น พระพุทธเจ'าทรงรอบรู'ครบถ'วน อัสสาทะพระองคG

ก็ทรงทราบว*าเปBนอัสสาทะ รู'ว*าเขาติดเพราะอะไร อาทีนวะก็ทรงทราบว*าเปBนอาทีนวะ เคร่ืองสลัดออก 

นิพพานคืออะไร ทรงรู'หมด ทรงบอกไว'ทุกอย*าง ท้ังอัสสาทะ อาทีนวะ และนิสสรณะ อัสสาทะคือคุณของมัน 

คือสุขโสมนัสท่ีอาศัยโลกเกิดข้ึนน่ีแหละ เรียกว*าอัสสาทะ คนก็เลยติดอยู*กับโลก ถ'าโลกมันไม*ให'สุขโสมนัสเลย 

คนก็ไม*ติดเหมือนกันนะ แต*โลกมันให'สุขโสมนัสได' มีท่ีพักผ*อนหย*อนใจ มีหนังละครให'ดู มีท่ีนอนนุ*ม ๆ ให' มี

อาหารรับประทานท่ีเอร็ดอร*อย มันก็ติด แต*อัสสาทะน้ีมันมีน'อยมาก ส*วนโทษน้ีมันมีเยอะ คือสภาพท่ีเวทนาไม*

เท่ียง เปBนทุกขG มีความแปรผันเปBนธรรมดา น้ีเปBนโทษในเวทนา ธรรมเปBนท่ีกำจัดฉันทราคะ ธรรมเปBนท่ีละ

ฉันทราคะในเวทนา น้ีเปBนเคร่ืองสลัดออกจากเวทนา  

เคร่ืองสลัดออกมีท่ีเดียวเหมือนกันหมด ภาวะออกจากขันธGได'มีท่ีเดียวคือนิพพาน ขันธG ๕ มันเปBน

โลก เปBนทุกขG เราจะต'องเหนือโลก โลกุตตระเท*าน้ัน ทางท่ีจะไปได'ก็เลยมีทางเดียวเท*าน้ันคือมรรค ๘ เพราะ

มรรค ๘ เปBนประตูอมตะ ให'เราออกจากวัฏฏะได' ออกจากโลกได' ถึงแม'จะเห็นโทษของวัฏฏสงสาร เห็นโทษ
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ของขันธG ๕ แต*ไม*ได'ปฏิบัติมรรค ๘ ไม*ถึงนิพพาน ก็ยังออกไม*ได' จำเปBนจะต'องมาฝeกมรรค ๘ ให'ได' วิปOสสนา

เราก็ปฏิบัติ เพ่ือให)เห็นโทษของรูปนาม จะได)มาเจริญมรรคให)มันเต็มท่ี มันคนละตอนกัน 

วิป̂สสนาเปBนตอนท่ีจะเห็นโทษของรูปของนาม จะได'ผลเปBนความเบ่ือหน*ายสังขาร จะได'มาเจริญ

มรรคเพ่ือไปนิพพาน จะได'มาให'ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ทำศีล สมาธิ ป̂ญญา ให'เต็มสมบูรณG ด'วย

วัตถุประสงคGท่ีถูกต'อง ก็คือเปBนมรรคเพ่ือไปนิพพาน การจะทำส่ิงเหล*าน้ีได'อย*างถูกต'องตรงตามวัตถุประสงคG

อย*างแท'จริง ต'องไปเห็นโทษของรูปนาม ขันธG ๕ ก*อน ต'องมีสัมมาทิฏฐิเปBนตัวหัวหน'า  

ในด'านสัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ทำนองเดียวกัน บุญ..เปBนไงครับ ทำบุญแล'วสุขโสมนัสมีม้ัย มี.. 

บางคนทำบุญก็เกิดปลาบปล้ืมปkติก็พออยู*ได' ฟ̂งธรรม.. เปBนไงครับ มีความสุขม้ัยครับ มี.. มันเปBนบุญไง มี

ความสุข หลายท*านก็ชอบมาฟ̂งผมบรรยายบ*อย ๆ เพราะฟ̂งแล'วมีความสุข นอนหลับสบาย ถ'าไม*ได'ฟ̂งมัน

เครียด พอฟ̂งแล'วนอนหลับดีมาก คือไม*เอาอะไร เอานอนหลับอย*างเดียวน่ีแหละ เขานอนไม*ค*อยหลับ เขา

เครียด มาฟ̂งธรรมให'มันหายเครียด คือสุขโสมนัส มันก็เปBนสิทธ์ิของเขานะ อย*างน้ีก็ไม*ว*าเขาหรอก  มันเปBนอัส

สาทะของบุญของกุศลน่ีแหละ มันให'ความสุขโสมนัส  หลายท*านน่ี พอผมพูดว*า ขอนอบน'อมต*อพระรัตนตรัย

เท*าน้ันแหละ ด'วยความเคยชิน ท*านหลับเลย  แต*เดิมฟ̂งธรรมก*อนนอนใช*ม้ัย ฟ̂งได' ๓๐ นาทีก็หลับ ต*อมาก็

คล*องแคล*วชำนาญข้ึน ๒๐ นาทีก็หลับ ต*อมาก็คล*องข้ึนกว*าเดิมอีก ๑๐ นาทีก็หลับแล'ว ต*อมา แค*เกร่ินเท*าน้ัน

แหละ เพราะมันคล*องแล'ว หลายท*านมีอุปกรณGช*วยให'นอนหลับ ก็คือเสียงผมน่ันแหละ อย*างน้ีมันก็สบาย

เหมือนกัน บุญเปTนของดี เขาเลยติดกัน มันก็คาอยู, ความจริง มันก็มีโทษด)วยเหมือนกัน คือมันไม,เท่ียง 

แปรปรวน แปรผันเปTนอย,างอ่ืนไป ไม,เหมือนท่ีคิดเอาไว)  เราคิดพ่ึงมัน มันพ่ึงได'จริงม้ัย มันไม*ได'  คิดว*ามัน

เปBนอย*างน้ัน มันก็เปBนอย*างอ่ืนไปจากท่ีเราคิดท้ังน้ันแหละ มันแปรปรวนเปBนอย*างอ่ืนไป   

สัญญาก็ดี  สังขารท้ังหลายก็ดี ก็เปBนท่ีพ่ึงไม*ได'จริง เราพ่ึงความรู'น่ันรู'น่ี เรียนจบช้ันน้ันช้ันน้ี ก็รู'สึก

เบิกบานใจ สบายใจ เบาใจ ความรู'ต*าง ๆ ทางโลกน้ี ช*วยให'เรามีสุขโสมนัสเหมือนกัน คนชาวโลกก็เลยอยู*ได' 

นึกว*าท่ีเขาเรียนจบ มีองคGความรู'ด'านน้ันด'านน้ี เขาจะช*วยตัวเองได' แต*ความเปBนจริงแล'ว พอจะตายข้ึนมาน่ีนะ 

เรียนจบปริญญาเอกก็เด้ียงเหมือนกัน แต*ด'วยปริญญาน่ัน มันทำให'เกิดสุขโสมนัสแก*เขา เขาอยู*รอดแน*นอนใน

โลกใบน้ี เขาคิดอย*างน้ันนะ เลยคาอยู* มันเปBนอัสสาทะ เปBนข'อดีของสัญญา บางทีแค*เงินในธนาคาร มีแต*

ตัวเลข เลขหน่ึงตามด'วยศูนยGหลาย ๆ ตัว เขายังไม*ได'ใช'หรอก เพราะเขาจะตายก*อน ตัวเลขยาว ๆ มันมีสุข

โสมนัส บางคนซ้ือหุ'น เวลาหุ'นข้ึน ไม*ได'ขายหุ'นหรอก มันทำให'เขารู'สึกว*าโสมนัส  มันอยู*ได' เรียกว*าอัสสาทะ 

คือสุขโสมนัสอาศัยสัญญา อาศัยการกำหนดหมายว*า มีเงินทอง มีความรู'เท*าน้ัน เกิดข้ึน ความจริง ส่ิงเหล*าน้ี

ช*วยอะไรไม*ได'สักอย*าง แต*มันเกิดสุขโสมนัส ท่ีช*วยได'คือสุขโสมนัสท่ีอาศัยส่ิงน้ันเกิดข้ึน เขาก็พออยู*ได' เงินยัง

ไม*ได'ช*วยอะไรเขาเลย เขากำหนดว*าเขาเปBนคนรวย เขาจะไปทำน่ันทำน่ีด'วยเงินเหล*าน้ันได' เขาไม*ค*อยได'ใช'

หรอก  

พวกมีเงินเยอะ ๆ ส*วนใหญ*ไม*ค*อยได'ใช' เพราะตายก*อนท้ังน้ันแหละ กินข'าวก็จานเดียวน่ันแหละ 

นอนก็นอนเตียงเดียวเท*าน้ันแหละ  เงินส*วนใหญ*ไม*ได'ใช'ท้ังน้ัน แต*มันอยู*ได'เพราะสุขโสมนัส เรียกว*าสุขโสมนัส
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อาศัยสัญญาเกิดข้ึนบ'าง อาศัยสังขารบ'าง จนถึงวิญญาณ ได'เห็นน่ันได'เห็นน่ี ได'รับรู'เร่ืองน้ัน ได'รับรู'เร่ืองน้ี ก็เกิด

สุขโสมนัส ในเม่ือได'รับรู'ลูกเรียนจบปริญญา ก็มีความสุข  ได'รับรู'หลานเรียนจบปริญญาเปBนยังไงครับ ก็มี

ความสุข เราก็ต'องอยู*ต*อ เพ่ือรับรู'ว*าเหลนเรียนจบปริญญา มันก็อยู*ต*อได' หวังลม ๆ แล'ง ๆ ไปน่ันแหละ ไม*รู'จะ

อยู*ถึงหรือเปล*า น่ีคือชาวโลก เขาอยู*กันอย*างน้ี ท*านก็ดูชาวโลกท่ีเขาอยู*กัน อยู*กับละครทีวี อยู*กับหมา อยู*กับ

แมว บางคนมีความสุขเพราะเล้ียงหมา ก็อยู*ได'แล'ว มีความสุขเพราะทีวีบ'าง ก็อยู*กันได'  มันเปBนอย*างน้ี เรียกว*า

ขันธG ๕ มันมีอัสสาทะคือให'สุขโสมนัสได'น่ันเอง คนก็เลยติดกัน  

ส*วนพวกเราน้ี คิดจะออกจากขันธG ๕ เพราะมันมีโทษนะ ถ'าไม*มีโทษ ไม*มีใครคิดจะออกหรอก มันมี

โทษ คือมันเปBนของไม*เท่ียง เปBนทุกขG มีความแปรเปล่ียนเปBนอย*างอ่ืนไปจากท่ีเราคิดเอาไว' คิดว*ามันเปBนตัวเปBน

ตน ไม*ใช*ท้ังน้ัน คิดว,ามันเปTนสุข มันไม,ใช, มันเปTนทุกข\ มันเปTนไฟเผา ไม,ใช,น้ำเย็นมาลูบเรา เปTนไฟท้ังกอง

มาเผาเรา  เม่ือต'องการจะออกแล'ว  ก็ต'องภาวะท่ีจะออกอย*างแท'จริงคือพระนิพพาน  เปBนธรรมะท่ีกำจัด

ฉันทราคะ ธรรมะเปBนท่ีละฉันทราคะในวิญญาณเปBนต'น อันน้ีเปBนเคร่ืองสลัดออกจากวิญญาณ  

พระพุทธองคGทรงรอบรู'เก่ียวกับขันธG ๕ ทุกประเด็น ทำไมคนจึงอยู*ในโลกได' ก็เพราะขันธG ๕ มันให'

สุขโสมนัสได' ทำไมจึงมีคนคิดออก เพราะมันมีโทษ  ทำไมจึงออกได'จริง เพราะมีนิพพาน อย*างน้ี พระองค\ทรง

ค)นพบมรรค ทรงเอามรรคมาบอก ส,วนขันธ\ ๕ ก็มีอยู,แล)ว คุณของมันก็มีอยู,ในตัวมัน โทษของมันก็มีอยู,ใน

ตัวมัน นิพพานก็มีอยู, เหลือแต,มรรคยังไม,มีการเปfดเผย มรรคก็เปBนแบบเดิมน่ันแหละ เปBนอันเดียวกัน 

เหมือนพระพุทธเจ'าองคGก*อน ๆ ทรงสอนไว'น่ันแหละ แต*มิจฉาทิฏฐิก็บังไว'หมดแล'ว พอไม*มีศาสนา ไม*มี

พระพุทธเจ'าตรัสรู' ไม*มีการประกาศธรรม จบกันเลย  พระพุทธเจ'าทรงประกาศมรรคน่ีเอง ธัมมจักกัปปวัตตน

สูตรแสดงมรรคเปBนหลักเลย  มัชฌิมาปฏิปทา มรรค ๘ นะ ขันธG ๕ ก็มีอยู*แล'ว นิพพานก็มีอยู*แล'ว อันหน่ึงเปBน

สังขตธรรม อันหน่ึงเปBนอสังขตธรรม ส่ิงไม*มีตอนไม*มีพระพุทธเจ'า คือมรรค ๘ น่ีเอง 

พระภิกษุท*านได'ทูลถามถึง คุณ โทษ และเคร่ืองสลัดออกของขันธG ๕ ทุกท*านก็ฟ̂งไว' จะได'รู'จักมอง

ส่ิงต*าง ๆ ให'เข'าใจ การออกจากโลก เราออกด'วยความเข'าใจโลกให'รอบด'าน ไม*ใช*เราไปโทษมัน แต*เข'าใจมัน 

และเข'าใจชาวโลกท่ีเขาติดอยู*ด'วย เพราะมันให'สุขโสมนัสจริง ๆ คนท่ีเขาติดอาหารก็เพราะเขามีความสุขกับ

การกิน เราก็ไม*โทษเขา เพราะเขามีความสุขกับการกิน คนท่ีชอบนอนก็เพราะเขามีความสุขกับการนอน แต*

นอนแล'วมันเปBนอะไร มันแก*ตายไปเฉย ๆ เราก็เลยไม*นอนตามเขา แต*เรารู'จักเขา รู'ว*าเขามีความสุข ดังน้ัน คน

จะออกจากโลกน่ีต'องเข'าใจท้ังหมด ไม*โทษโลกด'วย ไม*โทษใครด'วย เข'าใจ รู'จัก มองส่ิงต,าง ๆ ก็มองในแง,ข)อดี 

ข)อเสีย และทางออก มองให)ครบสมบูรณ\ มองแบบน้ี มอง ๓ ด'านน่ันเอง มองข'อดีของมัน คือมันก*อให'เกิดสุข

โสมนัส ข'อเสียคือมันเปBนส่ิงไม*เท่ียง มันเปBนทุกขG มันมีความแปรปรวนเปBนอย*างอ่ืน มันไม*อาจจะเปBนท่ีพ่ึงพา

อาศัยจริง ๆ ได' ภาวะออกจากมันคือนิพพาน ภาวะออกจากขันธGมีท่ีเดียวคือนิพพาน เราก็เลยต'องเดินตาม

มรรคไปนิพพาน  ถ'าอยากจะออก ทุกท*านก็เลยต'องต้ังเปbาไปท่ีนิพพาน แล'วก็เดินด'วยมรรค ๘ น่ันเอง  

คำถามท่ี ๑๐ พระภิกษุท*านทูลถามต*อไปอีกว*า “ข'าแต*พระองคGผู'เจริญ บุคคลรู'อยู*อย*างไร เห็นอยู*

อย*างไร จึงจะไม*มีอหังการ มมังการ และมานานุสัย ในกายท่ีมีวิญญาณน้ีและสรรพนิมิตภายนอก” 
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อหังการ คือ การทำความรู'สึกว*า ตัวเรา ๆ มีตัวเราอยู*ในน้ี  รู'อย*างไร เห็นอย*างไร จึงจะไม*มีอหังการ 

มมังการ คือ การทำความรู'สึกว*า ของเรา ๆ รู'อย*างไร เห็นอย*างไร จึงจะไม*มีมมังการว*าของเรา ในกายท่ีมี

วิญญาณน้ีรวมท้ังส่ิงของข'างนอก  รู'อย*างไร เห็นอย*างไร จึงจะไม*บอกว*าบ'านของเรา รถยนตGของเรา อหังการ 

คือการกระทำความรู'สึกข้ึนมาว*า เปBนตัวเรา เปBนก'อน ๆ แท*ง ๆ ข้ึนมา หรือมมังการคือการกระทำความรู'สึกว*า

ของเรา หรือ มานานุสัยว*า เราเปBนน่ันเปBนน่ีโผล*ข้ึนมา รู'อยู*อย*างไร เห็นอยู*อย*างไร มันจึงจะไม*มีส่ิงเหล*าน้ี  

ความจริง ตัวเรามีม้ัย ไม*มี.. ของเรามีม้ัย ไม*มี.. เราเปBนน่ันเปBนน่ี ก็ไม*มี.. แล'วทำไมมันยังมีข้ึนมาได' รู'

เห็นอย*างไร รู'อยู*เห็นอยู*อย*างไร จึงจะไม*มีส่ิงเหล*าน้ี  ก็เลยไม*ต'องกลัวตัวเรา ของเรา หรือเราเปBนน่ันเปBนน่ี ไม*

ต'องไปยุ*งกับมัน ไปรู'แต*วิธีก็พอ รู'วิธีว*า รู'อย*างน้ีนะ ส่ิงเหล*าน้ีมันจะหมดไป แค*น้ันแหละ หลายท*านก็กลัวตัวตน 

จนงงไปหมดนะ บางท*านก็ว*า เดินจงกรมมันเปBนตัวตน เพ่ือไม*ให'มันเปBนตัวตน ก็ไม*ต'องเดินจงกรม งงหนัก

กว*าเดิม ถ'าไม*เดินจงกรมมันก็ไม*เปBนตัวตน ทำไงดี นอนหลับก็แล'วกัน หนักกว*าเดิม น้ีก็เหลือเกิน  ไม*รู'จะโง*ไป

ถึงไหนก็ยังไม*ทราบ อย*าไปยุ*งอย*างน้ัน อย*าไปยุ*งกับตัวเรากับของเรา อย*าไปยุ*งกับเราเปBนน่ันเปBนน่ี  ให'หาวิธีว*า

จะรู'เห็นอย*างไร ให'แสวงหามรรค แสวงหาวิธีปฏิบัติ  

กิเลสมันต'องมีอยู*แล'วแหละ อย*าไปยุ*ง อย*าไปอยากละ อยากเลิกอะไรมัน ให'รู'จักว*ามันมีข้ึนมา

เพราะยังปฏิบัติไม*ถูก และจะปฏิบัติยังอย*างไรดี  พระภิกษุท*านทูลถามป̂ญหาข'อท่ี ๑๐ “ข'าแต*พระองคGผู'เจริญ 

บุคคลรู'อยู*อย*างไร เห็นอยู*อย*างไร จึงจะไม*มีอหังการ” หมายความว*า อหังการมันมี เกิดข้ึนมาเร่ือย จะรู'จะเห็น

อย*างไรจึงจะไม*มีอหังการ คืออย*าไปยุ*งกับอหังการมัน ให'ยุ*งกับรู'อยู*เห็นอยู*อย*างไร มันจึงจะไม*มีอันน้ี  จึงจะไม*

มีมมังการและไม*มีมานานุสัย  เราก็มีมานะเกิดข้ึนเร่ือย เทียบเขา เทียบเรา ไม*ต'องไปยุ*งกับอันน้ี มันเทียบ อย*า

ไปยุ*งกับมัน เรารู'อยู* เห็นอยู*อย*างไร จึงจะไม*มีพวกน้ีเกิดข้ึน  

พระพุทธเจ'าตรัสว*า “ภิกษุ รูปอย*างใดอย*างหน่ึง ท้ังท่ีเปBนอดีต อนาคต และป̂จจุบัน เปBนภายในหรือ

ภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล'ก็ตาม ภิกษุน้ันพิจารณาเห็นรูปท้ังหมดน้ันด'วย

ป̂ญญาอันชอบ ตามความเปBนจริงอย*างน้ีว*า “น่ันไม,ใช,ของเรา เราไม,เปTนน่ัน น่ันไม,ใช,อัตตาของเรา” วิธีการ

คือให'เห็นรูปท้ังหมด รูปทุก ๆ อย*างน้ัน ไม*ว*าจะเปBนรูปในอดีตก็ตาม ในอดีตก็ต'องรู'ด'วย ในอนาคตก็ต'องรู'จัก

มันด'วย ในป̂จจุบันก็ตาม ในภายในคือตัวเองก็ตาม ในภายนอกคือรูปชาวบ'านก็ตาม ท่ีหยาบก็ตาม ท่ีละเอียดก็

ตาม ท่ีเลวหรือประณีตก็ตาม ไกลหรือใกล'ก็ตาม ให'เห็นด'วยป̂ญญาอันชอบ ป̂ญญาอันชอบมี ๒ อย*างด'วยกัน 

ป̂ญญาอันชอบอย*างท่ี ๑ คือวิปOสสนาปOญญา ป̂ญญาอันชอบอย*างท่ี ๒ คือมรรคปOญญา เห็นด'วยวิป̂สสนาและ

มรรคว*า น่ันไม*ใช*ของเรา เราไม*เปBนน่ัน น่ันไม*ใช*อัตตาตัวตนของเรา ในด'านเวทนาก็เห็นอยู*อย*างน้ี สัญญา 

สังขาร จนถึงวิญญาณ ท้ังท่ีเปBนอดีต อนาคต และป̂จจุบัน เปBนไปในภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด 

เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล'  ภิกษุน้ันพิจารณาเห็นวิญญาณท้ังหมดน้ัน ด'วยป̂ญญาอันชอบตามความเปBนจริง

อย*างน้ีว*า น่ันไม*ใช*ของเรา เราไม*เปBนน่ัน น่ันไม*ใช*อัตตาของเรา 

“ภิกษุ เม่ือบุคคลรู'อยู*อย*างน้ี เห็นอยู*อย*างน้ี จึงจะไม*มีอหังการ ไม*มีมมังการ และมานานุสัยในกายท่ี

มีวิญญาณน้ี และในสรรพนิมิตในภายนอก” ต'องรู'อยู*อย*างน้ี เห็นอยู*อย*างน้ี ไม*ต'องไปว*าอะไรมัน อย,าไปว,า
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กิเลส อย,าไปเกลียดกิเลส ให)รู)อยู,อย,างน้ี เห็นอยู,อย,างน้ี เห็นรูปท้ังหมดน่ี ท้ังหยาบ ละเอียด ทราม ประณีต 

ไกล ใกล' รูปอดีต อนาคต ป̂จจุบัน ให'เห็น รูปในอดีตเน่ีย มันดับไปหมดแล'ว รูปตอนเด็กอะไรต*าง ๆ ให'เห็นว*า 

น่ันไม*ใช*ของเรา ในอดีตท่ีดับไปแล'วท้ังหมด ต้ังแต*เด็ก เข'าโรงเรียนอนุบาล เข'าช้ันประถม มัธยม มหาวิทยาลัย 

ให'ย'อนกลับไปพิจารณาให'หมดว*า น่ันไม*ใช*ของเรา เราไม*ได'เปBนน่ัน น่ันไม*ใช*อัตตาตัวตนของเรา อย*าเอามาเปBน

ตัวตน ไม*อย*างน้ันจะมีชีวประวัติเยอะไป บางท*านน่ีชีวประวัติยาวมาก ต้ังแต*เรียนอนุบาล ยันจบดอกเตอรG ยาว

เปBนหางว*าวเลย เอามาเปBนตัวตนไปหมดเลย อย*างน้ีไม*ได'นะ ต'องพิจารณาเห็นว*า น่ันไม*ใช*ของเรา เราไม*ได'เปBน

น่ัน น่ันไม*ใช*อัตตาตัวตนของเรา ทำอย*างน้ีบ*อย ๆ กับทุก ๆ สภาวะ ไม*ว*าจะเปBนสภาวะบุญ สภาวะบาป  คิดดี 

คิดไม*ดี น้ีคือสังขาร สังขารทุกชนิดเหมือนกันหมด 

ให'ทุกท*านรู'จักวิธีให'ดี ๆ เปBนคำถามท่ี ๑๐ แล'ว คำถามสุดท'ายแล'วนะ ถ'าทำอยู*อย*างน้ีก็ จะไม*มี

อหังการ  ไม*มีมมังการ ไม*มีมานานุสัย ให'ทำแบบน้ี อย*าไปรังเกียจอหังการ อย*าไปรังเกียจมมังการ  ให'ทำอย*าง

น้ี เด๋ียวมันจะไม*มี ถ'าไม*ทำ มันก็มีเร่ือย อย*าไปยุ*งกับมัน อย*าไปว*าอะไรมัน ให'ทำทางน้ี การละกิเลสไม,ใช,ด)วย

การละกิเลส ด)วยการกระทำท่ีถูกต)อง ด)วยการรู) ละตัณหาก็ด)วยการรู)จักทุกข\ให)มันลึกซ้ึงลงไป เม่ือเข)าใจ

ทุกข\ชัดเจน ตัณหามันก็ไม,เกิด เท*าน้ันแหละหลักมัน ละตัณหาไม*ใช*ด'วยการละตัณหา ด'วยการรู'ทุกขGให'มัน

ชัดเจน ให'มันแจ*มแจ'งทะลุปรุโปร*ง น้ี ๑๐ คำถามท่ีพระภิกษุรูปหน่ึงท*านถาม  

เม่ือพระองคGตรัสอย*างน้ี แสดงละเอียดยิบเลย แสดงแต*สภาวะล'วน ๆ  ไม*มีตัว ไม*มีตน  ภิกษุรูปหน่ึง

ก็งง พูดแต*เร่ืองไม*มีตัว ไม*มีตน ท้ังหมดเลย เอ.. ตนมันจะอยู*ยังไง เราทำกรรม ไม*มีตัวตน แล'วใครจะได'รับผล 

เราได'รับสุขทุกขGน้ี ไหนว*าไม*มีตน แล'วใครเปBนคนทำ  ใครเปBนคนรับผล  มีพระงงอยู*รูปหน่ึงนะ ไหนว*าไม*มี

ตัวตน แล'วใครเปBนคนทำ แล'วใครได'รับผล ตนอยู*ตรงไหน มันงงเหมือนกันนะ ความสงสัยเร่ืองน้ี พระพุทธเจ'า

ทรงมีวิธีแก'ให'   

ภิกษุรูปหน่ึง ท*านก็คิดข้ึนมาว*า “ท*านผู'เจริญ ได'ยินว*า รูปก็เปBนอนัตตา  ไม*มีตัวตน เวทนาก็เปBน

อนัตตา  สัญญาก็เปBนอนัตตา สังขารก็เปBนอนัตตา วิญญาณก็เปBนอนัตตา เพราะเหตุน้ันกรรมท่ีถูกอนัตตา

กระทำ จักถูกต'องอัตตาได'อย*างไร” อะไรก็เปBนอนัตตาไปหมด แล'วเราจะเหลืออะไร มันอนัตตาหมดแล'วน่ี เรา

จะเหลืออะไร จะเหลือสุขเหลือทุกขG บุญก็อนัตตาไปแล'วน่ี เปBนสังขารขันธGไปแล'ว บาปก็เปBนสังขารขันธGไปแล'ว  

แล'วเราจะเหลืออะไร กรรมท่ีถูกอนัตตากระทำน้ี จักถูกต'องอัตตาได'อย*างไรเล*า ก็ในเม่ือบุญบาปมันเปBนสังขาร

ไปแล'ว  แล'วเราจะรับอะไรล*ะ ความเปBนจริงก็คือไม*มีตัวตนท้ังน้ันแหละ ท้ังเหตุท้ังผลน่ันแหละ  พระพุทธเจ'า

ทราบความคิดของภิกษุรูปน้ัน พระองคGตรัสว*า 

“ภิกษุท้ังหลาย เปBนไปได'ท่ีโมฆบุรุษบางคนในธรรมวินัยน้ี เปBนผู'ไม*รู'แจ'ง ตกอยู*ในอำนาจอวิชชา มีใจ

ถูกตัณหาครอบงำ จึงเข'าใจคำส่ังสอนของศาสดาอย*างสะเพร*าด'วยความคิดคำนึงว*า “ท*านผู'เจริญท้ังหลาย ได'

ยินว*า รูปเปBนอนัตตา เวทนาเปBนอนัตตา สัญญาเปBนอนัตตา สังขารเปBนอนัตตา วิญญาณเปBนอนัตตา เพราะเหตุ

น้ัน กรรมท่ีถูกอนัตตากระทำ จักถูกต'องอัตตาได'อย*างไรเล*า” อันน้ีพระพุทธเจ'าทรงบอกว*า การงง ๆ ทำนองน้ี

เปBนแบบโมฆบุรุษอยู* คือคนไม*รู'เร่ือง ถ'ามีเร่ืองตัวตนเข'ามาเก่ียวข'องน่ี ประพฤติพรหมจรรยGไม*ได' อย*างภิกษุรูป
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น้ีท*านก็งง พระพุทธเจ'าตรัสว*า เปBนโมฆบุรุษ คือฟ̂งไม*รู'เร่ืองกับเขาเลย  งงอยู*เร่ืองตัวเร่ืองตนอะไรน่ีแหละ  

ไหนว*าไม*มีตัวตนแล'วตนจะอยู*ยังไง  

พระพุทธองคGตรัสกับภิกษุท้ังหลาย โดยการย'อนถาม  เราได'แนะนำเธอท้ังหลายในธรรมเหล*าน้ัน

เหล*าน้ันไว'แล'ว เธอเข'าใจเร่ืองน้ีว*าอย*างไร “รูปเท่ียงหรือไม,เท่ียง” “ไม,เท่ียง”  “ส่ิงใดไม,เท่ียง ส่ิงน้ันเปTน

ทุกข\หรือเปTนสุข”  “เปTนทุกข\”  “ส่ิงใดไม,เท่ียง เปTนทุกข\ มีความแปรปรวนเปTนธรรมดา ควรหรือท่ีจะไป

เห็นว,า น่ันเปTนของเรา เราเปTนน่ัน น่ันเปTนอัตตาตัวตนของเรา” “ไม,ควร”  ความจริง มันมีแต*รูป เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ ตัวตนไม*เคยมีเลย ดังน้ัน จึงไม*ต'องคิดเร่ืองตัวตน เพราะตัวตนมันมากับความเห็นผิด

เฉย ๆ  ไม*ต'องละตัวตน ไม*ต'องให'ค*ากับตัวตนอะไรเลย มันเปBนแค*ความเห็นผิด วิธีแก'คือมาพิจารณาขันธG ๕ 

บ*อย ๆ ทุกท*าน ถ'ามีเร่ืองตัวตนให'งงข้ึนมา ก็อย*าไปยุ*งกับมัน ย'อนกลับมาขันธG ๕ พิจารณาดู รูปเท่ียงหรือไม*

เท่ียง เวทนาเท่ียงหรือไม*เท่ียง สัญญาเท่ียงหรือไม*เท่ียง สังขารท้ังหลายเท่ียงหรือไม*เท่ียง วิญญาณเท่ียงหรือไม*

เท่ียง พิจารณาไปอย*างน้ีเท*าน้ีแหละ ก็จะเข'าใจความจริง  

เม่ือพระพุทธองคGตรัสตอบ ๑๐ คำถาม รวมท้ังวิธีพิจารณาขันธG ๕ ให'เข'าใจความจริง  ภิกษุเหล*าน้ัน 

มีใจยินดีต*างช่ืนชมพระภาษิตของพระผู'มีพระภาค เม่ือพระผู'มีพระภาคตรัสเวยยากรณภาษิตน้ีอยู* ภิกษุ

ประมาณ ๖๐ รูป ได'มีจิตหลุดพ'นจากอาสวะเพราะไม*ถือม่ัน ดังน้ีแล 

พระสูตรน้ี พระภิกษุได'บรรลุพระอรหันตG ๖๐ รูป ทุกท*านก็จะได'เห็นความสำคัญ รู'หลักว*า ปฏิบัติ

กันอย*างน้ี ปฏิบัติตามน้ีมีโอกาสบรรลุธรรมได' มหาปุณณมสูตร จากคัมภีรGมัชฌิมนิกาย อุปริป̂ณณาสกG 

พระไตรปkฎกเล*มท่ี ๑๔ นะครับ ท*านใดสนใจก็ไปอ*านซ้ำได'นะครับ เปBนพระสูตรท่ีพระพุทธองคGทรงแสดงในวัน

พระจันทรGเต็มดวง ปุณณม แปลว*า พระจันทรGเต็มดวง แสดงกลางแจ'งในวันพระจันทรGเต็มดวง กล*าวถึงเร่ือง

ขันธG ๕ และหลักธรรมท่ีเก่ียวข'องกับขันธG ๕ หลายประการ  ตามคำถามของภิกษุรูปหน่ึง ท่ีท*านถาม

พระพุทธเจ'า ๑๐ คำถามด'วยกัน ทุกท*านคงได'องคGความรู'ไปพอสมควร  

บรรยายในเย็นวันน้ี ก็พอสมควรแก*เวลาเท*าน้ีนะครับ อนุโมทนาทุกท*านครับ 

__________________ 


