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ค�ำน�ำ

 หนงัสอื “รูก้ฎ แจ้งธรรม” นี ้เรยีบเรยีงจากค�าบรรยาย ห้อง 
สาวัตถีธรรมะเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารบุญยง ว่องวานิช ยุวพุทธิก 
สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่  
14 มิถุนายน 255๘ และ วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 255๘  
เวลา 13.30 – 16.00 น. ผู้บรรยายได้น�ามาปรับปรุงเพิ่มเติม
ตามสมควร

 ค�าบรรยายมี 2 ตอน บรรยายโดยน�าพระพุทธพจน์จาก 
พระไตรปิฎกบาลีมาแปลและขยายความ เนื้อหาแสดงกฎเกณฑ์
และหลกัธรรมส�าคญัทีจ่�าเป็นต้องรู ้คอื กฎทีไ่ม่ขึน้กบัการอบุตัขิอง
พระตถาคตทั้งหลาย ๔ กฎ, ธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ๒ อย่าง, 
ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นแสดงเป็นสัจจะ ๔ ข้อ, ลักษณะ
พเิศษของธรรมะทัง้ปวง ๑๐ ชดุ เชือ่มโยงไปสูก่ารปฏบิตัเิพือ่ท�าให้ 
แจ้งนิพพานอย่างมีหลักเกณฑ์ ตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรง
แสดงไว้ในพระสุตตันตปิฎก 



 ขออนุโมทนายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และผู ้ท่ีเกี่ยวข้องในการท�าหนังสือเล่มนี้ และขอ 
ขอบคุณญาติธรรมทั้งหลายที่มีเมตตาต่อผู้บรรยายเสมอมา หาก
มีความผิดพลาดประการใด อันเกิดจากความด้อยสติปัญญาของ 
ผู้บรรยาย กก็ราบขอขมาต่อพระรตันตรยัและครบูาอาจารย์ทัง้หลาย  
และขอโหสิกรรมจากท่านผู้อ่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย

 

สุภีร์ ทุมทอง
ผู้บรรยาย 

1๘ สิงหาคม 255๘



สำรบัญ

รู้กฎ แจ้งธรรม ตอนที่ ๑ (ช่วงที่ ๑)

 1. กฎที่ไม่ขึ้นกับการอุบัติของพระตถาคต

 2.  ธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้

รู้กฎ แจ้งธรรม ตอนที่ ๑ (ช่วงที่ ๒)

 3.  ธรรมะที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นแสดงเป็นสัจจะ

 4.  ธรรมะทั้งปวง 10 ชุด

รู้กฎ แจ้งธรรม ตอนที่ ๒ (ช่วงที่ ๑) 

รู้กฎ แจ้งธรรม ตอนที่ ๒ (ช่วงที่ ๒)





รู้กฎ แจ้งธรรม 
ตอนที่ ๑ (ช่วงที่ ๑)

โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

ชั้น ๒ ห้องสาวัตถีธรรมะเธียเตอร์ อาคารบุญยง ว่องวานิช
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
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 ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย 
 สวัสดีครับทำ่นผู้สนใจธรรมะทุกท่ำน 

 วันนี้ผมมีโอกาสมาบรรยาย ตามการเชิญของทางยุวพุทธิก
สมาคมแห่งประเทศไทยฯ ส�าหรับการบรรยายในคราวนี้ ตั้งหัวข้อ
ในการบรรยายไว้ คือหัวข้อว่า “รู้กฎ แจ้งธรรม ตอนที่ ๑” 

 ในชื่อหัวข้อที่ตั้งไว้นี้ มีค�าหลักอยู่ 2 ค�าด้วยกัน คือ กฎ กับ
ค�าว่า ธรรม หมายความว่า ธรรมะเป็นอย่างหนึ่ง เป็นภาวะที่มัน
เป็นอย่างนั้น และมันก็มีกฎของมัน แสดงว่ากฎกับธรรมะเป็น
คนละอย่างกนั ตวัธรรมะเป็นอย่างหนึง่ เป็นสิง่ทีม่ภีาวะ มลีกัษณะ
เป็นอย่างนั้นของมัน แล้วมันก็มีกฎเกณฑ์ มีระเบียบ มีแบบแผน  
มีความเป็นไป มีข้อก�าหนดที่แน่นอนของมัน เป็นอีกอย่างหนึ่ง 
คนละส่วนกัน แท้ที่จริงก็คล้ายๆ กับมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละ แต่
เป็นคนละเรื่องกันอยู่ มองคนละมุมกัน อันหนึ่งเป็นตัวกฎของมัน 
อีกอันหนึ่งเป็นตัวมัน 

 เหมือนกับพวกเรานั่งๆ อยู่นี้ ถ้าว่ารวมๆ แล้วก็เป็นตัวชีวิต 
เป็นตัวรูปตัวนาม ทีนี้กฎของตัวมัน กฎของชีวิต ความเป็นไปของ



รู้กฎ แจ้งธรรม๑๒ :

ชีวิต มันเป็นอย่างไรก็อีกเร่ืองหนึ่ง คนละอันกัน ความเป็นไปของ
ชีวิต นี่ไม่ใช่ตัวชีวิต มันคนละตัวกัน แต่ตัวท่ีเป็นไปก็คือตัวชีวิต 
นั่นแหละ ตกลงแล้ว มันตัวเดียวกันไหม มันก็น่าจะตัวนั้นนั่นแหละ 
ท่ีเป็นไป แต่มองคนละแง่คนละมมุ อนัหนึง่เป็นตวัธรรมะ อีกอันหนึง่ 
เป็นตัวกฎ อย่างนี้ 

 ตัง้หวัข้อขึน้มา รูก้ฎ หมายความว่า ถ้าใครรูจ้กักฎเกณฑ์ รูจ้กั
ธรรมดาของสิ่งต่างๆ ธรรมดาของสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งนั้น การรู้ธรรมดา
ของสิ่งนั้น รู้กฎเกณฑ์ รู้ความเป็นไปของสิ่งนั้น ท�าให้เราเข้าใจ 
สิ่งนั้น ได้ชัดเจนแจ่มแจ้ง เหมือนกับชีวิตของเรา ถ้าเรารู้กฎของ 
ชีวิต รู้ความเป็นไปของชีวิต รู้จักจุดเริ่มต้นว่ามันเป็นมาอย่างไร  
เชือ่มโยงกนัมาอย่างไร และจะไปจบตรงไหนอย่างไร อย่างนีเ้รยีกว่า 
รู้จักกฎเกณฑ์ของมัน จะท�าให้เข้าใจแจ่มแจ้งในชีวิตได้ ตั้งหัวข้อ 
ไว้อย่างนี้ ค�าอธิบายเบื้องต้นก็ประมาณนี้ 

 ทีนี้ กฎอะไรบ้างที่ต้องรู้ รู้แล้วจะแจ้งธรรมะอะไรบ้าง จะได้
ขยายความต่อไปตามค�าสอนของพระอรหันตสัมมาสมัพทุธเจ้า ครัง้นี ้
บรรยายครั้งที่ 1 ครั้งหน้าจะเป็นครั้งที่ 2

 ครั้งที่ 1 นี้จะบรรยายกฎใหญ่ๆ ธรรมะใหญ่ๆ ซึ่งอาจจะไม่
ลงรายละเอียดอะไรมากนัก เอาแบบครอบคลุมไว้ก่อนเป็นหลัก 
ในครั้งที่ 2 จึงจะบรรยายเป็นหมวดย่อยๆ หรือแง่มุมประเด็นปลีก
ย่อยต่างๆ การน�าไปพิจารณาในทางปฏบิตั ิคราวนีจ้ะบรรยายกฎที่
เป็นหลักใหญ่ๆ ก่อน เป็นตัวกฎที่ครอบคลุมกฎทั้งปวงเอาไว้ หรือ



: ๑๓สุภีร์ ทุมทอง

ตัวธรรมะทีค่รอบคลมุตวัธรรมะท้ังปวงเอาไว้ก่อน ท่านทัง้หลายพอ
เข้าใจแล้ว จะได้น�าไปศึกษาต่อไปได้ 

 หลายท่านในที่นี้ คงได้สนใจธรรมะ ศึกษาธรรมะหมวดนั้น
หมวดนี้ หรือกฎธรรมะ กฎนั้นกฎนี้เยอะแยะหลายกฎ เช่น กฎของ
กรรม กฎไตรลักษณ์ กฎอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท กฎของการ
ให้ เป็นต้น นีค้งจะศกึษากนัมาบ้างเหมอืนกนั มาในคราวนีผ้มจะพดู
ให้ฟังเพิ่มเติม ในตอนที่ 1 จะพูดกฎหลักๆ กฎใหญ่ๆ ก่อน ผมจะ
ตั้งเป็นชุดๆ ขึ้นมา บรรยายแล้วก็สรุปไปตามล�าดับ สรุปครอบคลุม
ทั้งหมด จะบรรยายในครั้งที่ 2 ท่านใดต้องการฟังก็ต้องมาอีกครั้ง
หนึ่ง

๑. กฎที่ไม่ขึ้นกับกำรอุบัติของพระตถำคต

 ชุดที่ 1 กฎที่ไม่ขึ้นกับการอุบัติของพระตถาคต อันนี้เป็น
กฎที่มันเป็นอย่างนั้น เป็นธรรมดา กฎนี้มีพระพุทธพจน์ตรัสเอาไว้  
แสดงกฎที่ไม่ขึ้นกับการอุบัติของพระตถาคต กฎอันนี้ถ้าว่าโดย
แจกแจงแยกแยะออกมาจะมีอยู่ 4 กฎหลักๆ ด้วยกัน เดี๋ยวเรียน
ไปเรื่อยๆ จะได้ทราบว่ามีกฎอะไรบ้าง 

 ท่านทัง้หลายควรจะจ�ากฎเหล่านีไ้ว้ ในฐานะทีเ่ป็นกฎธรรมดา 
เป็นกฎธรรมชาติ เป็นความแน่นอนอย่างนั้นของธรรมะ ที่ไม่ขึ้น 
กับการอุบัติของพระตถาคต กฎบางกฎมีขึ้นมาตอนที่พระพุทธเจ้า



รู้กฎ แจ้งธรรม๑๔ :

อุบัติขึ้นเท่านั้น แต่บางกฎนั้นมีอยู่ตลอดมาและตลอดไป ไม่ขึ้นกับ
การอุบัติของพระพุทธเจ้า 

 อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นทางไปนิพพาน จะเกิดขึ้นก็ต่อเม่ือ
มีพระพุทธเจ้าอุบัติข้ึนเท่านั้น ส่วนสังขารไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงอยู่
อย่างนั้น เป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้น เพราะฉะนั้น บางกฎนี่มันเป็น
กฎธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติจริงๆ ล้วนๆ ที่ไม่ขึ้นกับการอุบัติของ 
พระตถาคต บางกฎก็เป็นกฎธรรมชาตินั่นแหละ แต่ต้องมี
พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นก่อนแล้วพระองค์เอาธรรมะตัวน้ันตัวน้ีมา
วางระบบ เพื่อสร้างขึ้นมาเป็นกฎอีกต่อหนึ่ง เป็นข้อธรรมะ ข้อ
วินัย เป็นแบบแผนส�าหรับการปฏิบัติเพื่อจะให้เกิดศีล สมาธิ 
ปัญญา อย่างนี้เป็นกฎที่พระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นมาแสดงเมื่อ
พระองค์ตรัสรู้แล้ว

 ในเบื้องต้นก็มาเรียน กฎที่ไม่ขึ้นกับการอุบัติขึ้นของพระ
ตถาคต กฎนี้ ถ้าพูดแบบแจกแจง มีอยู่ 4 กฎด้วยกัน ถ้าพูดโดย
พระสูตร ยกมาจาก 2 พระสูตรก็ครบแล้ว 

 พระสูตรที่ 1 อังคุตรนิกาย ติกนิบาต อุปปาทาสูตร พระ
ไตรปิฎกเล่ม 20 ข้อ 137 พระสูตรนี้แสดงกฎที่ไม่ขึ้นกับการอุบัติ
ของพระตถาคต 3 กฎ โดยค�าบาลีที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้มีว่า 

 อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตาน� ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พระ
ตถาคตทั้งหลายจะอุบัติขึ้นก็ตาม
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 อนปุปฺาทา วา ตถาคตาน� พระตถาคตทัง้หลายจะไม่อุบัตขิึน้ 
ก็ตาม คือจะมีพระตถาคตอุบัติหรือไม่อุบัติ มีพระพุทธเจ้าอุบัติ
หรือไม่อุบัติ จะมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ หรือไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้  
จะมีผู้รู้หรือไม่มีผู้รู้ก็ตาม 

 ติาว สา ธาตุ ธาตุอันนั้นก็ยังด�ารงอยู่อย่างนั้นนั่นเทียว 

 ติาว แปลว่า ด�ารงอยูแ่ล้วนัน่เทยีว ด�ารงอยูอ่ย่างนัน้เช่นเคย 
สา ธาตุ แปลว่า ธาตุอันนั้น ธาตุนั้น ธาตุคือธรรมะหรือกฎเกณฑ์
ระเบียบอันนัน้ ข้อก�าหนดอนัแน่นอนอนันัน้ ยังตัง้อยูอ่ย่างนัน้ทเีดยีว  
แสดงว่า กฎ ไม่ได้มผีูส้ร้าง มนัเป็นมาและกเ็ป็นไปอย่างนัน้ตลอดมา
และกต็ลอดไป จงึไม่มผีูส้ร้างกฎ และไม่ต้องไปบอกว่าจดุเริม่ต้นกฎ
อยู่ตรงไหน เพราะว่ามันด�ารงอยู่อย่างนั้นตลอดมา แล้วก็จะด�ารง
อยู่ตลอดไป จุดเริ่มต้นของกฎไม่มี ผู้สร้างกฎไม่มี มีแต่กฎที่ด�ารง
อยู่อย่างนั้น แล้วก็จะด�ารงอยู่ตลอดไป ไม่ว่าจะมีการอุบัติขึ้นของ
พระตถาคตทั้งหลายก็ตาม หรือไม่มีการอุบัติขึ้นก็ตาม 

 ธา-ตุ อ่านแบบบาลีเป็น 2 พยางค์ อ่านเป็นไทยว่า ธาตุ  
แปลว่า สิง่ของทีไ่ร้เจ้าของ ไร้ตวัตน เป็นธาต ุเป็นธรรมะ หรอืภาษา
ยุคใหม่ว่า เป็นธรรมชาติ ทีนี้ พอใช้ค�าว่าธรรมชาติ ในความรู้สึก 
ของเรากจ็ะไปมองถงึต้นไม้ ใบหญ้า ป่าเขา น�า้ตก จนกระทัง่มองเห็น 
ถึงสวนสัตว์ไปซะอีก อันนี้ก็ล�าบากอยู่ เป็นเรื่องของภาษา 



รู้กฎ แจ้งธรรม๑๖ :

 ค�าว่า ธาตุ นี้หมายถึง ภาวะที่ทรงสภาพอย่างนั้น ภาวะที่
ไม่มีเจ้าของ ภาวะที่ไร้ตัวสัตว์บุคคล ไร้ผู้มีอ�านาจไปครอบครอง 
ธาตุอันนั้นก็ยังคงด�ารงอยู่อย่างนั้นทีเดียว หมายถึงว่า มันด�ารงอยู่
ตลอดมาและยังด�ารงอยู่ตลอดไป ก่อนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ด�ารง
อยู่อย่างนั้น ตรัสรู้แล้วก็ด�ารงอยู่อย่างนั้น พระองค์ปรินิพพานแล้ว 
ก็ยังด�ารงอยู่อย่างนั้น 

 ธมฺมฏฺิตตา เป็นความตั้งข้ึนและด�ารงอยู่ตามธรรม ิต  
แปลว่า ตั้งขึ้น หรือ ด�ารงอยู่ เป็นความตั้งขึ้นและด�ารงอยู่ไปตาม
ธรรม ไม่ใช่ตามคนโน้นคนนี้ ไม่ใช่ตามการชี้นิ้วสั่งการของใคร 

 ธมฺมนิยามตา เป็นข้อก�าหนดแน่นอนของธรรม ค�าว่า กฎ  
ท่ีเราเอามาใช้ โดยส่วนใหญ่กจ็ะแปลมาจากค�าว่าธรรมนยิามนีแ่หละ 
ค�าว่า นิยาม ภาษาไทยเราก็เอามาใช้เป็นค�านิยามอย่างนั้นอย่างนี้  
นิยามของสิ่งนั้นสิ่งนี้ คือข้อก�าหนดที่แน่นอนของส่ิงที่มันเป็นไป
อย่างนั้น เป็นไปตามธรรมะ ถ้าจะแปล ธรรมนิยาม ก็แปลว่า กฎ
ของธรรมก็ได้ กฎแห่งธรรม เป็นข้อก�าหนดที่แน่นอนของธรรมะ 
ธรรมะมนัเป็นไปอย่างนัน้ ตามธรรมดา ตามธรรมชาตขิองมนั ไม่ได้ 
เป็นไปตามใคร 

 คือค�าว่า สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา สังขารทั้งหลายทั้งปวง 
ไม่เที่ยง พวกเราก็ได้ยินบ่อยๆ อยู่แล้วส�าหรับกฎข้อนี้ เป็นสิ่งหรือ
เป็นกฎเกณฑ์ที่ด�ารงอยู่ตลอดมาและตลอดไป ไม่ขึ้นกับการอุบัติ
ของพระตถาคต 
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 พระตถาคตทั้งหลายจะอุบัติข้ึนก็ตามไม่อุบัติขึ้นก็ตาม ธาต ุ
อันนั้นก็ยังด�ารงอยู่อย่างนั้น เป็นความตั้งอยู่และเป็นไปตามธรรม 
เป็นข้อก�าหนดแน่นอนของธรรมะ คือ สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา 
สังขารทั้งหลายท้ังปวงไม่เท่ียง ข้อนี้เป็นข้อก�าหนดที่แน่นอนของ
ธรรมะ พวกเราก็สรุปได้แล้ว เป็นกฎข้อที่ 1 ที่ไม่ขึ้นกับการอุบัติ
ของพระตถาคต

 พระพทุธเจ้าทรงวางพระองค์เป็นผูพ้บกฎอนันัน้ ซึง่มนักด็�ารง
อยู่อย่างนั้นแหละ พระองค์ค้นพบแล้ว ตรัสรู้แล้ว รู้แจ้งแทงตลอด
แล้ว ก็เอามาบอก บอกตามที่มันเป็นนั่นแหละ พระองค์ตรัสต่อไป
ว่า

 ต� ตถาคโต อภิสมฺพุชฺฌติ อภิสเมติ พระตถาคตย่อมตรัสรู้ 
ย่อมแทงตลอด ซ่ึงธาตุอันนั้น แทงตลอดซ่ึงกฎหรือธรรมนิยาม ที่
ว่า สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง อันนั้นแล้ว 

 อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา ครั้นได้ตรัสรู้แล้ว

 อภิสเมตฺวา ครั้นได้แทงตลอดแล้ว 

 อาจิกฺขติ ย่อมบอก 

 เทเสต ิย่อมแสดง 

 ปญฺญาเปติ ย่อมบัญญัติ 

 ปฏฺเปติ ย่อมตั้งขึ้น 

 วิวรติ ย่อมเปิดเผย 



รู้กฎ แจ้งธรรม๑๘ :

 วิภชติ ย่อมจ�าแนก 

 อุตฺตานีกโรติ ย่อมกระท�าให้ง่ายๆ 

 พระพุทธองค์ทรงกระท�าให้ตื้นๆ เข้าใจง่าย โดยการยก
ตัวอย่างเปรียบเทียบอย่างนั้นอย่างนี้ เพ่ือให้เข้าใจกฎอันนั้นว่า  
สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง ดังนี้

 ดังนั้น กฎว่า สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา นี้เป็นกฎที่ด�ารงอยู่
อย่างนั้น ไม่ขึ้นกับการอุบัติขึ้นของพระตถาคต พระพุทธเจ้าตรัสรู้ 
รูแ้จ้งแทงตลอด แล้วกเ็อามาบอก มาแสดง บญัญตั ิแต่งตัง้ เปิดเผย 
จ�าแนก และท�าให้ง่ายเท่านั้น 

 แต่กฎก็ยังเป็นกฎ ไม่ใช่มันไม่เที่ยง เพราะพระพุทธเจ้า 
ตรัสว่ามันไม่เที่ยง ที่มันไม่เที่ยงเพราะมันไม่เที่ยงอย่างนั้นตลอดมา  
ของไม่เที่ยงมันไม่เท่ียง จากท่ีเคยมีของไม่เที่ยงมันก็มีของไม่
เทีย่ง ไม่จ�าเป็นว่าจากไม่มค่ีอยมามภีายหลงั จากเคยมแีละกม็ต่ีอมา  
เพียงแต่มีแต่ของไม่เท่ียง จากเดิมก็มีของไม่เที่ยง ต่อมาก็มีของไม่
เที่ยง 

 ไม่ใช่ว่าแต่เดิมไม่มีอะไรเลย ตอนนี้ค่อยมามี แต่เดิมก็ม ี
นั่นแหละ แต่มีของไม่เที่ยง ตอนนี้ก็มีอีกแหละ มีของไม่เที่ยง ชาติ
ที่แล้วก็มีนั่นแหละ แต่มีของไม่เที่ยง ชาตินี้ก็มีอีกแหละ แต่มีของ 
ไม่เที่ยง ชาติหน้าก็จะมีอีกแหละ ถ้าจะมีนะ แต่มีของไม่เที่ยง มัน
เป็นอย่างนัน้ตลอดมาและตลอดไป ไม่มจีดุตัง้ต้นและไม่มจีดุสิน้สดุ 
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ส่ิงนี้มันเป็นกฎท่ีไม่ขึ้นกับการอุบัติของพระตถาคต มันเป็นอย่างนี้ 
เป็นธรรมดา สิ่งนี้คือกฎข้อที่ 1

 ในอุปปาทาสูตรมีอยู่ 3 กฎด้วยกัน เป็นชุดของกฎ ต่อไปอีก
กฎหนึ่ง ค�าขึ้นต้นเหมือนเดิม เปลี่ยนแต่ตัวกฎ พระพุทธองค์ตรัส 
ต่อไปว่า 

 อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตาน� อนุปฺปาทา วา ตถาคตาน� 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตทั้งหลายจะอุบัติขึ้นก็ตาม หรือว่า
พระตถาคตทั้งหลายจะไม่อุบัติก็ตาม 

 ติาว สา ธาตุ ธาตุอันนั้นก็ยังด�ารงอยู่แล้วนั่นเทียว ด�ารงอยู่
อย่างนัน้แหละ ติาว กคื็อด�ารงอยู ่เป็นอยู ่มอียูแ่ล้ว เป็นมาเป็นไป
อย่างนั้นตลอดมา 

 ธมฺมฏฺติตา เป็นการตั้งขึ้นและด�ารงอยู่ตามธรรม 

 ธมฺมนิยามตา เป็นข้อก�าหนดแน่นอนของธรรมะ เป็นธรรม
นิยาม หรือเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมะ เป็นกฎแห่งธรรม เป็นข้อ
ก�าหนดที่แน่นอนอย่างนั้นของธรรมะ 

 คือ สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์  
ทัง้ปวงคอืทัง้หมด ไม่เหลอืเลย ไม่มสีกัเลก็น้อยทีส่งัขารมนัจะเป็น 
สุข สังขารทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นทุกข์ เป็นทุกข์ คือ ถูกบีบคั้น
เข้ามารอบด้าน ไม่อาจจะคงค้างอยู่ในสภาวะใดสภาวะหนึ่งได้
ตลอดกาล มันเป็นทุกข์ 



รู้กฎ แจ้งธรรม๒๐ :

 ต� ตถาคโต อภิสมฺพุชฺฌติ อภิสเมติ พระตถาคตย่อมตรัสรู้ 
ย่อมแทงตลอดซึ่งธาตุอันนั้นแล้ว ซึ่งกฎเกณฑ์อันนั้นแล้ว คือกฎ 
ทีว่่า สพเฺพ สงขฺารา ทกุขฺา นัน้แล้ว ครัน้ตรสัรูแ้ล้ว รูแ้จ้งแทงตลอด 
แล้ว พระองค์ทรงน�ามาบอก มาแสดง บัญญัติ แต่งตั้ง เปิดเผย 
จ�าแนก และท�าให้ง่ายๆ ท�าให้ตื้นๆ ด้วยอุปมาอุปไมยต่างๆ ว่า  
สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา นี้ก็เป็นกฎที่ไม่ขึ้นกับการอุบัติของพระ
ตถาคต ข้อที่ 2

 ท่านทั้งหลายได้ฟังกฎแล้ว มันจะเข้ากับชื่อหัวข้อไหม ลองนึก 
ดูต้ังช่ือเรื่องว่า “รู้กฎ...แจ้งธรรม” ได้ฟังได้ไป 2 กฎแล้ว มันจะ 
แจ้งธรรมยังไง ลองนึกๆ ดู ช่วยผมนึกหน่อย จะแจ้งยังไงท�านองนี้ 
ผมจะบรรยายไปเรื่อยๆ ก่อน ค่อยสรุปอีกทีหนึ่ง

 ต่อไปกฎที่ 3 พระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่า

 อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตาน� อนุปฺปาทา วา ตถาคตาน� 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตทั้งหลายจะอุบัติขึ้นก็ตาม หรือว่า
พระตถาคตทั้งหลายจะไม่อุบัติก็ตาม 

 ติาว สา ธาตุ ธาตุอันนั้นก็ยังด�ารงอยู่แล้วนั่นเทียว ธาตุอัน
น้ัน ธรรมะอันนั้นหรือกฎเกณฑ์อันนั้น กฎท่ีไม่เข้าใครออกใครนั้น
แหละ ทางธรรมะ ท่านเรียกสิ่งเป็นอย่างนั้นของมัน ไม่เข้าใครออก
ใคร ไม่เอาใจใคร ไม่แกล้งใคร ท่านเรียกว่ามันเป็นธาตุ เป็น ธา-ตุ 

 ธมฺมฏฺติตา เป็นการตั้งขึ้นและด�ารงอยู่ตามธรรม มันตั้งขึ้น 
ถ้ามันมีเงื่อนไขตามธรรมะ และมันก็ด�ารงอยู่ตามธรรมะ ไม่ได้ขึ้น
ตามใจใคร มันตั้งขึ้นตามธรรม มันด�ารงอยู่ตามธรรม 
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 ธมฺมนิยามตา เป็นธรรมนิยาม เป็นข้อก�าหนดแน่นอนของ
ธรรม 

 คือ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา 
อนันีแ้ปลทบัศพัท์ หรอืจะแปลว่า ไม่มตีวัตน ไม่ใช่ตวัตน ไม่มอีตัตา 
ไม่ใช่อัตตา ไม่มีเรา ไม่ใช่เรา อย่างนี้ก็ได้ ในกรณีแปล อัตตา ว่า 
ตัวตน ก็แปลว่า ไม่เป็นตัวตน ไม่มีตัวตน หากแปล อัตตา ว่า เรา  
ก็แปลว่า ไม่เป็นเรา ไม่มีเรา อย่างนี้ก็ได้ ถ้าแปลทับศัพท์ก็ว่า  
ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา 

 ค�าว่า อนตัตา นีเ้ป็นค�าปฏเิสธ ทางบาลแียกศพัท์ว่า น + อตตฺา  
ค�าว่า อตัตา เป็นลกัษณะของคนเหน็ผดิว่า มตีวัตน ทีม่ัน่คง เทีย่งแท้  
ถาวร เป็นผู้สร้าง ผู้ดลบันดาล โดยกฎที่แท้จริงนั้น ไม่มีตัวตนที่
มั่นคงยั่งยืนเที่ยงแท้ ไม่มีผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่อย่างนั้น มีแต่เหตุเงื่อนไข
ปัจจัยเท่านั้นเอง พระพุทธองค์ทรงใช้ค�าปฏิเสธกลายเป็น อนัตตา 
คือ นะ อัตตา ไม่ใช่อัตตาอย่างนั้น ไม่มีอัตตาอย่างนั้น เป็นอนัตตา
นั่นเอง เป็นค�าปฏิเสธอัตตา 

 ต� ตถาคโต อภิสมฺพุชฺฌติ อภิสเมติ พระตถาคตย่อมตรัสรู้ 
ย่อมรู้แจ้งแทงตลอดซึ่งธาตุอันนั้นแล้ว ครั้นตรัสรู้แล้ว รู้แจ้งแทง
ตลอดแล้ว ก็เอามาบอก มาแสดง บัญญัติ แต่งตั้ง เปิดเผย จ�าแนก 
และกระท�าให้ง่ายๆ ว่า สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมะทั้งหลายทั้ง
ปวงเป็นอนัตตา ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมด ไม่มีเหลือเลย เป็น
สิ่งไม่ใช่ตัวตน ดังนี้



รู้กฎ แจ้งธรรม๒๒ :

 ในพระสูตรชื่อว่าอุปปาทาสูตร ในอังคุตรนิกาย ติกนิบาต 
มีอยู่ 3 กฎด้วยกันเป็นชุดๆ หนึ่ง ซ่ึงกฎนี้เราชาวพุทธทั้งหลายก็
ทราบดีอยู่แล้ว เพราะว่าได้ยินเป็นประจ�า ซึ่งเป็นเรื่องดีมาก ท่าน 
ท้ังหลายอย่าลมืจ�าไว้ เป็นกฎหลกัทีไ่ม่ขึน้กบัการอบุตัขิองพระตถาคต  
พระพุทธเจ้าของเราท่ีทรงแสดงว่า ส่ิงท้ังหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตน  
ค�าสอนนีพ้ระองค์ทรงสอนตามท่ีมนัเป็น ไม่ใช่พระองค์ตรสัว่า ไม่ใช่
ตัวตน มันจึงไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่อย่างนั้น แต่ธรรมะทั้งหลายมันไม่มี 
ตัวตนอยู่แล้ว พระพุทธเจ้าไปตรัสรู้ รู้แจ้งแทงตลอดแล้ว ก็เอามา 
บอก ตรัสตามที่มันเป็นจริงเท่านั้น 

 ผ่านไป 3 กฎแล้ว ต่อไปกฎที่ 4 ยกมาจากอีกสูตรหนึ่ง จาก
สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ปัจจยสูตร เล่ม 16 ข้อ 20 พระสูตรนี้ 
กล่าวถึงกฎที่ 4

 หลายท่านพอมองเห็นค�าขึ้นต้น ก็จะทราบว่า กฎนี้ก็คือ กฎ 
อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท หรือเรียกว่า กฎปฏิจจสมุปบาท 
ก็ได้ พระพุทธองค์ตรัสว่า 

 ชาติปจฺจยา ภิกฺขเว ชรามรณ� ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะ
ชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะจึงมี 

 อุปฺปาทา วา ตถาคตาน� อนุปฺปาทา วา ตถาคตาน� พระ
ตถาคตทั้งหลายจะอุบัติขึ้นก็ตาม พระตถาคตทั้งหลายจะไม่อุบัติ
ขึ้นก็ตาม 



: ๒๓สุภีร์ ทุมทอง

 ติาว สา ธาตุ ธาตุอันนั้นก็ยังด�ารงอยู่อย่างนั้นนั่นเทียว  
ธาตุอันนั้นก็คือกฎเกณฑ์ที่ว่า ชาติปจฺจยา ชรามรณ� นั่นเอง ตัว 
กฎเกณฑ์อันนั้น เพราะชาติเป็นปัจจัย ชราและมรณะจึงมี เพราะ
ชาติคือการประชุมรวมกัน การเกิดของขันธ์ 5 การได้อายตนะ ตา 
ห ูจมกู ล้ิน กาย และใจมาครบถ้วน เพราะมาประชมุรวมกนันีแ่หละ
เป็นปัจจยั ชราคอืความแก่ มรณะคอืความตายจงึม ีมนักเ็ป็นอย่างนี้ 
ตลอดมาและตลอดไป มันเป็นกฎที่ไม่ขึ้นกับการอุบัติของพระ
ตถาคต พระตถาคตจะอุบัติหรือไม่อุบัติ เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรา
มรณะจึงมี เป็นอย่างนั้น เป็นธรรมดา เป็นธรรมชาติของมัน 

 ธมฺมฏฺติตา เป็นความตั้งขึ้นและด�ารงอยู่ตามธรรม ถ้ายังมี
ชาติอยู่ ชรามรณะก็ยังมีอยู่ เป็นความตั้งขึ้นตามธรรมะ ชราจะตั้ง
ขึน้ได้กเ็พราะมชีาต ิมรณะจะตัง้ขึน้ได้กเ็พราะมีชาต ิมันเป็นไปตาม 
ธรรมะอย่างนั้น เป็นความตั้งข้ึนและด�ารงอยู่ ต้องแก่อยู่ก็เพราะ
ยังมีชาติอยู่ ยังมีตายอยู่ก็เพราะยังมีชาติอยู่ เป็นอย่างนั้น เป็นไป
ตามธรรม ไม่ได้เป็นไปตามใคร ไม่ได้เป็นไปตามคนโน้นคนนี้ มีแต่ 
ธรรมที่เป็นไปตามธรรมล้วนๆ

 ธมฺมนิยามตา เป็นข้อก�าหนดแน่นอนของธรรมะ เป็นความ
แน่นอนที่มันต้องเป็นอย่างนั้นของธรรมะ ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง  
ถ้ามีความเกิด ชราก็ต้องมี มรณะก็ต้องมี มันเป็นความก�าหนด
แน่นอน เป็นข้อก�าหนดที่แน่นอนของธรรม 



รู้กฎ แจ้งธรรม๒๔ :

 อิทปฺปจฺจยตา เป็นความท่ีมีส่ิงนี้ คือชาตินี้เป็นปัจจัย ชรา
มรณะนี้จึงมี ชาติแบบนี้ชรามรณะก็ต้องแบบนี้ อย่างท่านทั้งหลาย
เป็นชาติคน ก็ต้องแก่แบบคนและก็ตายแบบคน ถ้าบางชาติเกิด 
เป็นสัตว์ ชาติสุนัขก็ต้องแก่แบบสุนัขและก็ตายอย่างสุนัข 

 ท่านทั้งหลายตอนนี้เป็นคน ไม่มีวันตายอย่างเขียดนะ ถ้าม ี
คนมาบอกว่า เดี๋ยวคุณตายอย่างเขียดนะ อันนี้เราเถียงเขาได้ ผม
ไม่มีวันตายอย่างเขียดหรอก เพราะผมชาติคนอยู่ตอนนี้ ถ้าชาติใด
เกิดตกระก�าล�าบาก เกิดเป็นเขียดขึ้นมา ก็ตายอย่างเขียดเลย ก่อน
จะตายอย่างเขียดก็ต้องแก่อย่างเขียดก่อน 

 ท่านจึงว่า อิทปฺปจฺจยตา เพราะชาติอย่างนี้ๆ เป็นปัจจัย  
ชราอย่างนี้ๆ จึงมี มรณะอย่างนี้ๆ จึงมี มันเป็นไปตามกฎระเบียบ
ของธรรมะ ไม่ได้เป็นไปตามใจชอบ ไม่ได้เป็นไปตามใจอยาก ไม่ได้ 
เป็นไปตามใคร ไม่ได้แกล้งใครอะไร ไม่ได้เป็นไปตามใครว่าหรือ 
ไม่ว่า มันเป็นอย่างนั้น ตอนนี้พวกเราเป็นชาติคนก็ต้องแก่อย่างคน  
แก่อย่างนี้แหละ และตายอย่างคนนี่แหละ ไม่มีวันตายอย่าง
นกเค้าแมวหรือตายอย่างเขียดอย่างที่เขาว่า 

 ต� ตถาคโต อภิสมฺพุชฺฌติ อภิสเมติ พระตถาคตย่อมตรัสรู้ 
ย่อมรู้แจ้งแทงตลอดซึ่งธาตุอันนั้นแล้ว ธาตุที่ว่า ชาติปจฺจยา ชรา
มรณ� เพราะชาตเิป็นปัจจยัชรามรณะจงึม ีนัน่แหละ พระตถาคตไป
ตรัสรู้ รู้แจ้งแทงตลอด แทงทะลุอันนั้นแล้ว รู้แจ้งธาตุอันนั้นแล้ว 



: ๒๕สุภีร์ ทุมทอง

 อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา อภิสเมตฺวา อาจิกฺขติ เทเสติ ปญฺญาเปติ 
ปฏฺเปติ วิวรติ วิภชติ อุตฺตานีกโรติ ปสฺสถา ติ ครั้นได้ตรัสรู้แล้ว 
ครั้นได้รู้แจ้งแทงตลอดแล้ว จึงบอก จึงแสดง จึงบัญญัติ แต่งตั้ง  
เปิดเผย จ�าแนก และย่อมกระท�าให้ง่ายๆ กระท�าให้ตื้นๆ และ 
กล่าวว่า เธอทั้งหลายจงดูเถิด 

 ปสฺสถ แปลว่า เธอทั้งหลายจงดู คือ ทรงบอกพุทธบริษัทว่า 
ความจริงมันเป็นอย่างนี้ จงดูๆ คนแก่ที่แก่เพราะเกิด จงดูเถิด คน
ตายที่ตายเพราะเกิด จงดูสิ่งนี้ๆ เพราะอันนี้ๆ เป็นปัจจัย อันนี้ๆ  
มันจงึม ีเป็นอทิปัปัจจยตาอย่างนีแ้หละ เป็น ธมมฺฏฺติตา อย่างนีแ้หละ  
เป็น ธมฺมนิยามตา อย่างนี้แหละ 

 พระพุทธองค์ทรงแจกแจงอย่างนั้นอย่างนี้ เป็นรายละเอียด
ปลีกย่อยหลากหลาย อย่างที่พวกเราได้ศึกษากันเยอะแยะ เป็น
ธรรมหมวดนัน้บ้างหมวดนีบ้้าง ทรงประสงค์จะชีแ้จงให้เข้าใจง่ายๆ 
นั่นเอง แท้ที่จริง กฎย่อยๆ ก็มาจากกฎหลักนั่นเอง พระพุทธองค์ 
ไปรู้แจ้งแทงตลอดแล้ว มันเป็นอย่างนั้น พระองค์ทรงน�ามาบอก
ว่า มันเป็นอย่างนั้น เพราะมันไม่เป็นอย่างอื่น นี้ก็เป็นขั้นตอน
กระบวนการว่า ชาติปจฺจยา ชรามรณ� 

 ทนีีใ้นปฏจิจสมปุบาทนัน้ หลายท่านทีไ่ด้ศกึษามากจ็ะทราบว่า 
มี 11 ขั้นตอนด้วยกัน มี 11 จุดเชื่อมโยงเป็นปัจจัย มีธรรมะอยู่ 
12 อย่าง มปัีจจยัเชือ่มโยงกนั 11 ขัน้ตอน 11 ปัจจยาการ แต่เป็น 
สายโซ่เส้นเดยีวกนั เชือ่มโยงต่อเนือ่งกนั หลงัจากทีพ่ระพทุธองค์ได้



รู้กฎ แจ้งธรรม๒๖ :

ตรัส ชาติปจฺจยา ชรามรณ� แล้วพระองค์ได้ทรงแสดงการเชื่อมโยง
ในขั้นตอนอื่นๆ เข้ามาอีก สรุปแล้วมี 11 อัน ผมจะยกมาเฉพาะ 
ที่เป็นหัวข้อ

 เมื่อกี้ ชาติปจฺจยา ชรามรณ� ก็ว่าไปแล้ว จริงๆ เป็นขั้นตอน
ที่ 1 มีวงเล็บเป็นล�าดับที่ 11 เพื่อให้นับง่ายเท่านั้นเอง 

 ภวปจฺจยา ภิกฺขเว ชาติ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะภพ 
เป็นปัจจัย ชาติจึงมี ก็เหมือนกัน อันนี้ก็เป็นธมฺมฏฺติตา เป็น 
ธมฺมนิยามตา เพราะภพเป็นปัจจัยนั่นแหละ ชาติมันจึงมี อันนี้มัน
เป็นอย่างนี้ 

 อุปาทานปจฺจยา ภิกฺขเว ภโว ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะ
อุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี ก็เหมือนกัน 

 ตณฺหาปจจฺยา ภกิขฺเว อปุาทาน� ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย เพราะ
ตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี

 เวทนาปจฺจยา ภิกฺขเว ตณฺหา ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะ
เวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี 

 ผสฺสปจฺจยา ภิกฺขเว เวทนา ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะ 
ผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมีก็เหมือนกัน 

 อันนี้ให้ทราบว่าทุกๆ ขั้นตอน ทุกๆ ประโยค ทุกๆ ประเด็นนี้ 
เป็นกฎทั้งนั้นแหละ แต่เรียกรวมๆ กันแล้ว เรียก กฎอิทัปปัจจยตา
ปฏิจจสมุปบาท ปลีกย่อยลงไปแล้วมีตั้ง 11 กฎเกณฑ์อยู่ในนั้น  
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มีธรรมะ 12 ตัว เชื่อมโยงกันอยู่

 เมื่อพระพุทธองค์ทรงน�ามาแสดงในที่อื่น ให้เหมาะกับจริต
อธัยาศยัของผูฟั้ง อาจจะตดัจดุใดจดุหนึง่มาแสดงกไ็ด้ ท่านทัง้หลาย 
ให้ทราบว่า ในค�าแสดงกฎทกุขัน้ตอนนัน้ ให้เตมิข้อความเหมอืนเดมิ 
เข้ามา คือค�าว่า “ไม่ว่าพระตถาคตเจ้าทั้งหลายจะอุบัติขึ้นก็ตาม 
หรือพระตถาคตเจ้าทั้งหลายจะไม่อุบัติขึ้นก็ตาม ธาตุอันนั้นก็ยัง
ด�ารงอยู่แล้วนั่นเทียว” 

 ธาตอัุนนัน้ กค็อืค�าต่างๆ เหล่านีแ้หละ เช่น ค�าว่า ผสสฺปจจฺยา  
ภิกฺขเว เวทนา ธาตุหรือกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบว่า เพราะผัสสะ
เป็นปัจจัย เวทนาจึงมี มันก็เป็นอย่างนี้ ถ้ามีผัสสะเป็นปัจจัย ผัสสะ 
อย่างนี้ๆ เป็นปัจจัย เวทนาอย่างนี้ๆ จึงมี มันก็เป็นอย่างนั้นของ
มัน เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมะ พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ รู้แจ้ง 
แทงตลอดเข้าแล้ว กท็รงน�ามาบอก มาแสดง บญัญัต ิแต่งตัง้ เปิดเผย  
จ�าแนกและท�าให้ง่าย และบอกว่า เธอทั้งหลายจงดู จงดูเวทนา
อย่างนี้ๆ มันเกิดเพราะปัจจัยคือผัสสะอย่างนี้ๆ มันเป็นไปตามกฎ
ของธรรมะ ไม่ได้เป็นไปตามใจชอบ ไม่ได้เป็นไปตามใจอยากของ
ใคร ไม่ได้เอาใจใคร ไม่ได้แกล้งใคร

 อย่างพวกเราโดยท่ัวไป ก็อยากจะมีแต่เวทนาที่เป็นสุขอย่าง
เดียว แต่เวทนาไม่ได้เกิดตามอยาก มันเกิดตามผัสสะ พอผัสสะมัน
เปลี่ยนแปลง เวทนามันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามผัสสะอย่างนั้น 
ประโยคอื่นๆ ต่อไปก็ตามหลักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง



รู้กฎ แจ้งธรรม๒๘ :

 หลายท่านในทีนี้คงจะท่องได้ ถ้าท่องได้แล้วก็ถือว่าดีมาก 
ทีเดียว ถือว่าท่องจ�ากฎใหญ่ๆ ได้ ท่านทั้งหลายควรท่องจ�าเอาไว้ 
กฎหลักที่ไม่ข้ึนกับการอุบัติของพระตถาคต นี่มี 4 กฎเท่านั้นเอง 
ไม่ได้ยากเกินไป 

 สฬายตนปจฺจยา ภิกฺขเว ผสฺโส ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะ 
สฬายตนะ คืออายตนะ 6 นั่นเองเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี 

 นามรปูปจจฺยา ภกิขฺเว สฬายตน� ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย เพราะ
นามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะจึงมี 

 วญิญฺาณปจจฺยา ภกิขฺเว นามรปํู ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย เพราะ
วิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี 

 สงขฺารปจจฺยา ภกิขฺเว วญิญฺาณ� ดกู่อนภิกษุทัง้หลาย เพราะ
สังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี 

 อวิชฺชาปจฺจยา ภิกฺขเว สงฺขารา ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะ
อวิชชาเป็นปัจจัย สังขารทั้งหลายจึงมี

 อนันี ้กฎปฏจิจสมปุบาทฝ่ายเกดิ เริม่ต้นจาก อวชิชฺาปจจฺยา  
สงฺขารา ไปจนถึง ชาติปจฺจยา ชรามรณ� องค์ธรรม 12 องค์  
เช่ือมโยง 11 จุด เป็นสายต่อเนื่องกัน เป็นกระบวนการเป็นไป 
ของธรรมะ เป็นกฎที่ไม่ขึ้นกับการอุบัติของพระตถาคต แบบที ่
พวกเราเรียนกันโดยทั่วไปว่าปฏิจจสมุบาทมี 2 สายนั้น ถ้าเอา
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เฉพาะกฎที่ไม่ขึ้นกับการอุบัติของพระตถาคตเฉพาะสายสมุทัย 
เอาเฉพาะสายเกิดเท่านั้น แต่พอมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
มาอบุตัขิึน้ พระองค์จะทรงแสดงมอีกีสายหนึง่ คอืมฝ่ีายนโิรธวาร 
อันนั้นจะเกิดตอนที่มีพระตถาคตอุบัติเท่านั้น ถ้าไม่มีพระตถาคต
อุบัติ จะไม่มีสายดับเลย มีแต่สายเกิดอย่างเดียว อันนี้เอาเฉพาะที่
ไม่ขึน้กบัการอบุตัขิองพระตถาคตท้ังหลายก่อน คอืปฏจิจสมปุบาท 
สายเกิดนี้เอง

 ดงันัน้ อวชิชา จงึเป็นธรรมดาของโลก ทีเ่ป็นมาและกเ็ป็นไป 
อย่างนั้นตลอดมา และก็จะเป็นไปตลอดไป ที่จะดับอวิชชาหรือ 
คานอ�านาจอวิชชาได้ ก็มีเฉพาะตอนที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเท่านั้น 
ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้า อวิชชาก็จะยังอยู่เหมือนเดิม อย่างทุกวันนี้
อวิชชากยั็งอยู ่ก็ยงัเป็นมาและเป็นไป บางท่านเข้าใจ รูว้ธิ ีกส็ามารถ
ท�าให้วิชชาเกิดขึ้นมาได้ อันนั้นเป็น ปฎิจจสมุปบาทฝ่ายดับ จะมี
เฉพาะตอนที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น อริยมรรคมีองค์ ๘ มีปรากฏ
เฉพาะตอนท่ีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น ส่วนกฎที่ไม่ขึ้นกับการอุบัติ 
ของพระตถาคต คือปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิด จะมีตลอดมาและก็
ตลอดไปอย่างนั้น 

 อันนี้กฎหลักๆ ที่ไม่ขึ้นกับการอุบัติของพระตถาคต ก็เลยม ี
กฎใหญ่ๆ 4 กฎนี้แหละ แต่ในกฎที่ว่า อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุป 
บาท แยกเป็นชุดๆ มี 11 ชุดด้วยกัน มีธรรมะ 12 อย่างเชื่อมโยง
กันอยู่ พระพุทธองค์ตรัสอย่างนี้แล้ว พระองค์ทรงสรุปลงท้ายว่า 



รู้กฎ แจ้งธรรม๓๐ :

 ชาติปจฺจยา ภิกฺขเว ชรามรณ� ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะ
ชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะจงึม ีเป็นต้น จนกระทัง่ถงึ อวชิชฺาปจจฺยา  
ภิกฺขเว สงฺขารา ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย 
สังขารทั้งหลายจึงมี 

 อติ ิโข ภกิขฺเว ยา ตตรฺ ตถตา ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย ในธรรมะ 
ท่ีมีด้วยประการดังนี้แหละ คือด้วยประการที่ว่า เพราะชาติเป็น
ปัจจัย ชรามรณะจึงมี อันนี้แหละ มีลักษณะเป็น ตถตา เป็นอย่าง
นั้นของมันเอง เป็นเช่นนั้นเอง 

 ตถตา แปลว่า ความเป็นเช่นนั้นเอง ความเป็นอย่างนั้นของ
มันเอง อย่างนั้นก็คืออย่างที่มันเป็น อย่างที่ว่า เพราะอวิชชาเป็น
ปัจจยั สงัขารทัง้หลายจงึม ีเป็นต้นนัน่แหละ เป็นอย่างนัน้ของธรรม 
เป็นอย่างนั้นของชาติ เป็นอย่างน้ันของชราและมรณะ เพราะ
อวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี มันเป็นเช่นนั้นของมัน เป็นอย่างนั้น
ของอวิชชาที่มันเป็นปัจจัย เป็นอย่างนั้นของสังขารที่เกิดขึ้นเพราะ
อวิชชาเป็นปัจจัย มันเป็นผล เพราะอวิชชาอย่างนี้ๆ จึงเกิดสังขาร
อย่างนี้ๆ 

 อวิชชา คือ ความไม่รู้อริยสัจ เพราะไม่รู้อย่างนี้ๆ จึงท�า
สงัขารคอืกรรมอย่างนี้ๆ  ทนีีเ้พือ่พดูให้คนไทยอย่างพวกเราให้เข้าใจ
ง่าย อวิชชาคือความไม่รู้ นิยมเรียกว่าความโง่ ความไม่รู้ เพราะโง่ 
ขนาดนี้ จึงท�ากรรมได้อย่างนี้ ถ้าไม่โง่อย่างนี้ก็จะท�ากรรมอย่าง
นี้ๆ ไม่ได้ ถ้าโง่ลดลงหน่อยก็ท�ากรรมอย่างนี้ไม่ได้ ท�ากรรมดีขึ้นมา
หน่อย ก็ว่าไป 
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 เพราะอวิชชาอย่างนี้ๆ สังขารจึงอย่างนี้ๆ เพราะสังขาร 
อย่างนี้ๆ วิญญาณจึงอย่างนี้ๆ ถ้าสังขาร เป็นอย่างอื่นไป วิญญาณ 
ก็ต้องเป็นอย่างอื่น ถ้าสังขารจะเป็นอย่างอื่นได้ กรรมจะเป็นอย่าง
อื่น อวิชชาก็จะต้องไม่ใช่อย่างนี้ อวิชชาก็ต้องเป็นอย่างอื่นไปอีก  
ถ้ายงัโง่คล้ายเดมิ กท็�ากรรมเหมอืนเดมิ เกดิคล้ายๆ เดมิ ถ้าต้องการ
เปลี่ยนกรรม เปลี่ยนสังขาร ก็ต้องเปลี่ยนความรู้ เปลี่ยนอวิชชา 
เปลี่ยนตรงนี้ ถ้าโง่อย่างเดิมก็ท�าอย่างเดิม ถ้าไม่โง่อย่างเดิมก็ไม่ท�า
อย่างเดิม 

 ถ้าโง่กว่านี้ก็จะท�าโหดกว่านี้อีก ถ้าโง่ไม่เท่านี้ก็จะท�าได้ไม ่
เท่านี้ ถ้าท�าได้เท่านี้ แสดงว่าโง่เท่านี้แหละ อวิชชาอย่างนี้ๆ สังขาร
จึงอย่างนี้ๆ บางคนนี่โง่ฉลาดมาก โง่ยังไงโง่ฉลาดมาก หมายถึงว่า 
บางคนเขาเก่ง ไปท�าสมาธิอย่างนั้นอย่างนี้ ได้ระดับฌานอย่างนี้ๆ 
คือเขาโง่แบบฉลาด ไปท�าให้มีความสุขอย่างนั้น จนบางคนได้ถึง
อภิญญาต่างๆ อันนั้นก็ยังสังขารอยู่เหมือนกัน 

 อวิชชามีหลายระดับขั้นเหลือเกิน แต่ก็ยังอยู่ในความไม่รู ้
อรยิสจัเหมอืนกนันีแ่หละ เพราะไม่รูอ้รยิสจั เพราะอวชิชาเป็นปัจจยั 
สังขารจึงมี อวิชชานี้คือความไม่รู้อริยสัจ ก็จะไปท�ากรรมคือสังขาร 
มีเจตนาคือท�าอย่างนี้ๆ เพื่อตัวตน

 ถ้ายกตัวอย่างหน่อย ท่านทั้งหลายจะได้เข้าใจง่าย เช่น ไม่รู้
จักทุกข์ อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ เป็นตัวทุกข์ เขาคิดว่าเป็นตัวเรา ตัว
เขา ก็ไปท�าให้มันเป็นสุข เปลี่ยนมันให้มันเป็นสุข นึกว่าเป็นตัวตน 
ก็ท�าเพื่อตัวตนอย่างนั้นอย่างนี้วุ่นวายไป เกิดสังขารขึ้นมา 



รู้กฎ แจ้งธรรม๓๒ :

 บางคนไม่รู้จัก สมุทัย คือ ตัณหา ความรักตัวเองว่าเป็นเหตุ
เกิดทุกข์ ก็ไปท�าตามตัณหา ท�าตามใจชอบ ได้ท�าตามใจตนนึกว่าดี  
นึกว่าจะหมดทกุข์ กไ็ปท�าสงัขารเป็นเหตใุห้เกดิทกุข์ บางคนไม่รูจ้กั 
ว่า นิพพานเป็นความดับทุกข์ นึกว่าได้อย่างใจอยากแล้วจะดับ
ทุกข์ นึกว่าไปท�าอย่างนี้แล้วจะดับทุกข์ ก็ไปท�ากัน เกิดกรรมต่างๆ 
มากมาย ไม่รู้จักหนทางดับทุกข์ ก็ไปปฏิบัติผิดๆ มงคลตื่นข่าว 
เยอะแยะ ปรุงแต่งเพี้ยนๆ หลากหลาย 

 ยกตัวอย่าง เช่น ไม่รู้จักว่า อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นความ 
ดับทุกข์ บางคนอยากจะดับทุกข์ อยากจะถึงความสุข รู้สึกว่าชีวิต
มันเป็นทุกข์เยอะ เขาก็อยากจะหมดทุกข์ เขาไม่รู้จักทางให้หมด 
ทุกข์ว่าคืออริยมรรคมีองค์ ๘ เขาก็ไปนิมนต์พระมาสวดที่บ้าน ฉัน
ที่บ้าน ให้พระรดน�า้มนต์ให้ จะได้พ้นทุกข์อย่างนี้ อันนี้ก็เกิดกรรม 
อวิชชาท�าให้เกิดการท�าบุญ โง่ขนาดนี้ยังท�าบุญได้เลย เพราะไม่รู้
มรรคแท้ๆ เลยท�าบญุ แต่ท�าบญุกย็งัทุกข์เหมอืนเดมิแหละ เวยีนว่าย 
ตายเกิดเหมือนเดิม เพราะไม่รู้ว่ามรรคเป็นหนทางดับทุกข์ เขาก็ 
ไปนิมนต์พระมาท�าบุญขึ้นบ้านใหม่ลงบ้านเก่า อะไรก็ว่าไป 

 เขาอยากจะหมดเสนียดจัญไร เขาไม่รู้จักว่าท�าอย่างไรจะ 
หมดเสนียดจัญไร การจะหมดเสนียดจัญไร ตามค�าสอนของ
พระพุทธเจ้านี้ จะต้องใช้อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เสนียด
จัญไร คือ กิเลสทั้งหลาย เวรทั้งหลาย หมดได้เพราะอริยมรรค 
พอเขาไม่รู ้ก็ไปนิมนต์พระมาขึ้นบ้าน ให้ท่านไล่เสนียดจัญไรให้  
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กลัวว่าเสนียดจัญไรมันจะอยู่ในเสา ก็ให้ไปรดน�้าเสา กลัวว่าถ้ารด
แล้ว น�้ามันแห้ง เสนียดจัญไรจะโผล่มา ก็เอาแผ่นทองไปแปะ ให้
เขียนยันต์อะไรต่อมิอะไร เกิดการท�าบุญขึ้นบ้านใหม่ขึ้นมา เพราะ
อวชิชา คอื ความไม่รูม้รรค ๘ เป็นปัจจยั ก่อให้เกดิปญุญาภสิงัขาร 
ท�าบุญก็ได้วิญญาณมาตามนั้น เกิดใหม่อีก แล้ววนไปอยู่อย่างนั้น 

 บางคนหนักกว่านั้น ไม่รู้มรรค แล้วไปท�าบาปอีก เช่น ไม่รู้จัก 
ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดความสุข อยากจะได้ความสุข อยากจะหมด
เวรหมดกรรม อยากจะหมดเจ้ากรรมนายเวร ก็ต้องเจริญมรรค 
นั่นแหละ เขาไม่รู้จัก อยากจะหมดเจ้ากรรมนายเวร ก็ไปแก้กรรม 
เชื่อหมอดูเขาอย่างนั้นอย่างนี้ หลงไปอีก ก็เป็นอบุญ เป็นบาปไป 
นี่อวิชชาไม่รู้จักอริยมรรคมีองค์ ๘ ว่าเป็นทางให้สิ้นกรรมก็ไปเชื่อ
หมอดู คุณอยากจะสิ้นกรรมให้ท�าอย่างนี้ ให้ซื้อเต่ามาตัวหนึ่ง เอา
กรรมไปติดกับเต่าแล้วปล่อยเต่าไป กรรมของคุณก็จะหายไปกับ 
เต่า เราไปท�าแบบเต่า ก็เลยโง่กว่าเต่าอีกทีนี้ 

 อวิชชาเป็นปัจจัย ให้เกิดอบุญอีกแล้ว เกิดบาป เป็นสังขาร 
สังขารก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ เป็นวงจรที่หมุนวนกันมาจนถึง
ทุกวันนี้ พระตถาคตจะอุบัติหรือไม่อุบัติก็เป็นอย่างนี้ ตอนนี้พระ
ตถาคตอุบัติแล้ว หลายท่านยังเป็นอย่างนี้อยู่ วนๆ กันอยู่นี่แหละ 
ตอนไม่อุบัติก็เป็นอย่างนี้เหมือนกัน เป็นมาและก็เป็นไป เพราะไม่ 
รู้จักอริยสัจ 4 นั่นเอง 



รู้กฎ แจ้งธรรม๓๔ :

 อวชิชาเป็นปัจจยัสงัขารจงึม ีมนัเป็นตถตา มันเป็นเช่นนัน้เอง 
เพราะอวิชาอย่างนี้ๆ จึงท�าสังขารอย่างนี้ๆ เพราะสังขารเป็นอย่าง
นี้ๆ วิญญาณจึงเป็นอย่างนี้ๆ เพราะวิญญาณเป็นอย่างนี้ๆ นามรูป
จึงเป็นอย่างนี้ๆ 

 ท่านทั้งหลายมานั่งอยู่นี่ ได้นามรูปเป็นโครงสร้างอย่างนี้ มี
อุปนิสัยใจคอ ไปเรียนหนังสือเชี่ยวชาญด้านน้ันด้านนี้มา มีรูปร่าง
อย่างนี้ๆ จนบางท่านอ้วนอย่างนี้ๆ ก็เพราะวิญญาณมันเป็นอย่าง
นี้ๆ เหมือนอาคารหลังนี้มันเป็นอย่างนี้ๆ ก็เป็นเพราะว่ามีสถาปนิก 
เขานึกไว้แล้วก็เขียนแบบ วิศวกรก็มาถอดแบบ ให้ช่างเอาวัสด ุ
อย่างนั้นอย่างนี้มาสร้างอย่างนี้ๆ 

 พวกเราก็เหมือนกัน มีกรรมปรุงแต่ง ท�าให้เกิดวิญญาณ 
สงัขารเป็นปัจจยัให้เกดิวิญญาณ วิญญาณกปั็จจยัให้เกดินามรปู  
ทานอาหาร ย่อยแล้ว โตเป็นผม ขน เล็บ ฟัน หนัง จนถึงทุกวันนี้
แหละ จุดเริ่มต้นได้มาจากธาตุของพ่อของแม่ผสมกัน มีวิญญาณ
มาเกิด เริ่มต้นแค่หยดน�้ามันใสๆ นิดเดียวที่มองไม่เห็น ต่อมาอาศัย
อาหารจนกระทั่งสร้างเป็นเส้นผม เป็นต้นอย่างนี้แหละ ร่างกาย
ของพวกเราก็มหัศจรรย์เหมือนกัน กินข้าว กินซากเป็ด ซากไก่ 
ย่อยสลาย กลายเป็นเส้นผม ท�าให้เส้นผมเกิดขึ้นมาได้ เป็นโรงงาน
มหัศจรรย์เหลือเกิน

 นามรูปเป็นผลที่เกิดจากวิญญาณ มันก็เป็นไปอย่างนี้แหละ 
ถ้าอย่างสัตว์อื่นๆ มีกรรมมาอย่างอ่ืน ควายกินหญ้าเป็นอาหาร  
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ย่อยสลายไปเป็นเขาควายได้ ส่วนพวกเราไม่มีเขา กินผักกินหญ้า 
กไ็ม่เป็นเขา เพราะวญิญาณเป็นอย่างนี ้นามรปูจงึเป็นอย่างนี ้ตถตา  
มันเป็นไปตามธรรมอย่างนั้นแหละ 

 เพราะอวชิชาอย่างนัน้เป็นปัจจยั สงัขารอย่างนัน้ กรรมอย่าง
นั้นจึงมี 

 เพราะกรรมอย่างนั้นเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณอย่างนั้น

 เพราะมีวิญญาณอย่างนั้นเป็นปัจจัย นามรูปอย่างนั้นจึงมี 

 เพราะนามรูปอย่างนั้นเป็นปัจจัย อายตนะอย่างนั้นจึงมี 

 เพราะอายตนะอย่างนั้นเป็นปัจจัย ผัสสะอย่างนั้นจึงมี 

 เพราะผัสสะอย่างนั้นๆ เป็นปัจจัย เวทนาอย่างนั้นๆ จึงมี

 พวกเราแม้จะประสบกับอารมณ์เหมือนกัน แต่ความรู้สึกไม่
เหมือนกัน เพราะผัสสะไม่เหมือนกัน ท่านทั้งหลายฟังผมบรรยาย
ธรรมะ บางท่านชอบ เกิดความสุข รู้สึกสบายใจ บางท่านเป็นทุกข์ 
ทนไม่ค่อยไหว ล�าบากแทบแย่แล้ว เมื่อไหร่จะจบซักที เวทนามัน 
ไม่เหมือนกันทั้งๆ ที่อารมณ์เหมือนกัน 

 ท�าไมเวทนาไม่เหมือนกัน ก็เพราะผัสสะไม่เหมือนกัน 

 ท�าไมผัสสะไม่เหมือนกัน ก็เพราะอายตนะไม่เหมือน ใจของ
ท่านแต่ละคนไม่เหมือนกัน 

 ท�าไม่ใจจึงไม่เหมือนกัน เพราะนามรูปไม่เหมือนกัน 

 ท�าไม่นามรูปจึงไม่เหมือนกัน เพราะวิญญาณไม่เหมือนกัน 



รู้กฎ แจ้งธรรม๓๖ :

 สั่งสมมาคนละอย่างกัน พอมากระทบสิ่งเดียวกัน ท�าให้เกิด
ความรู้สึกต่างกัน กินอาหารอย่างเดียวกัน บางคนทนง่าย ทนได้
สบาย เป็นสุขเวทนา อร่อยไป บางคนไม่อร่อย ท�าไมเป็นอย่างนั้น 
อาหารก็ชนิดเดียวกัน ท่ีเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าผัสสะต่างกัน ที่
ผัสสะต่างกนั กเ็พราะอายตนะต่างกนั ลิน้ต่างกนั ทีอ่ายตนะต่างกนั 
เพราะนามรูปต่างกัน ที่นามรูปต่างกันเพราะวิญญาณมันต่างกัน  
มาจากกรรมที่ต่างกัน อวิชชาต่างกัน เป็นอย่างนี้ 

 แต่ละท่านจึงไม่เหมือนกันเลย เพราะเงื่อนไขต่างกัน พอ
เงื่อนไขต่างกัน จะให้ผลเหมือนกัน ก็เป็นไปไม่ได้ ท่านทั้งหลาย 
จึงไม่ต้องพยายามให้ใครเหมือนกัน เพราะว่าไม่มีทางเป็นไปได้ ถ้า
จะให้เหมือนกัน ต้องไปแก้ท่ีอวิชชาซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้ เพราะ
อวิชชามันเกิดและดับไปแล้ว เป็นเหตุมีไว้แล้ว มีเงื่อนไขพร้อม 
ก็ส่งผลได้ 

 คนที่เห็นเหมือนกัน ก็มีแต่เหล่าพระอริยเจ้า ที่ท่านมีปัญญา 
รู้แจ้งอริยสัจ พูดสิ่งเดียวกันเท่านั้น ส่วนพวกปุถุชนทั้งหลายพูด
คนละอย่างกัน เห็นอาจารย์คนเดียวกันก็พูดคนละอย่างกัน ผมพูด
ธรรมะให้ฟัง แต่ละท่านก็คิดไม่เหมือนกัน บางท่านเข้าใจ บางท่าน
กเ็ข้าใจอกีเหมอืนกนั แต่เข้าใจไปคนละอย่าง ถามว่าเข้าใจยงัไงครบั 
เข้าใจไปคนละเรื่องเลยก็มี มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะมันเป็นอย่างนี้ 
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 ที่มันเป็นอย่างนี้ ท่านก็ใช้ค�าบาลีว่า 

 ตถตา มันเป็นเช่นนั้นของมันเอง เป็นเช่นนั้นเอง เช่นอวิชชา
เป็นปัจจัยสังขารจึงมี มันเป็นอย่างนั้นแหละ 

 อวติถตา ไม่คลาดเคลือ่นจากความเป็นเช่นนัน้ ไม่ใช่ว่าไม่เป็น 
เช่นนัน้ ไม่เคล่ือนจากความเป็นอย่างนัน้ มนัต้องเป็นอย่างนัน้แหละ 
ไม่คลาดเคลื่อนเปลี่ยนแปลงจากความเป็นเช่นนั้น 

 อนญฺญถตา ไม่เป็นอย่างอ่ืน ไม่เป็นอื่นจากความเป็นอย่าง
นั้น ไม่ใช่อื่นจากนั้น 

 อิทปฺปจฺจยตา คือความมีสิ่งนี้เป็นปัจจัย สิ่งนี้จึงมี อวิชชา
อย่างนี้เป็นปัจจัย สังขารอย่างนี้จึงมีขึ้น สังขารอย่างนี้ๆ เป็นปัจจัย 
วิญญาณอย่างนี้ๆ จึงมีขึ้นมา

 แต่ละคน แต่ละท่าน ต้องพิจารณาดูตัวเองเป็นหลัก มันเป็น
อย่างนี้ๆ  เกดิเพราะมปัีจจยัอย่างนี้ๆ  จะให้คนอืน่มารูส้กึอะไรเหมอืน
เราก็ไม่ได้ ฉันเจ็บปวดอย่างนี้ๆ เธอเข้าใจฉันไหม คนก็บอกเข้าใจๆ 
แต่ไม่เข้าใจหรอก พูดไปอย่างนั้นแหละ พูดให้เข้าใจกันก็ไม่เข้าใจ 
สักที เพราะแต่ละคนไม่เหมือนกัน 

 อย� วุจฺจติ ภิกฺขเว ปฏิจฺจสมุปฺปาโท ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย น้ี
เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท 



รู้กฎ แจ้งธรรม๓๘ :

 กฎทีไ่ม่ขึน้กบัการอบุตัขิองพระตถาคต โดยปฏจิจสมุปบาทนี้ 
เอาเฉพาะปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดทุกข์ พระพุทธเจ้าจะอุบัติหรือ 
ไม่อบุตักิเ็ป็นอย่างน้ี คนยงัโง่เสมอ มอีวิชชา ไม่รูแ้จ้งอรยิสจั กไ็ป 
สร้างกรรม ท�าให้เวียนว่ายตายเกิด วนเวียนอยู่อย่างนี้ อย่างพวก
เรามาถึงตอนนี้ พระพุทธเจ้าอุบัติมาตั้ง 2,600 กว่าปีแล้วเป็น 
ยังไง ยังหลงอยู่เลย เป็นอย่างนี้ตลอดมา 

 เป็นธรรมดาที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ เพราะไม่รู้อริยสัจ 
เพราะความไม่รูอ้รยิสจัเป็นปัจจยั กเ็กดิสงัขารการท�ากรรมปรงุแต่ง 
ต่างๆ พอท�ากรรมปรุงแต่งต่างๆ ดีบ้างไม่ดีบ้างตามความไม่รู้ ก็ท�า 
ให้เกิดวิญญาณ เกิดนามรูปต่างๆ วนเวียนกันอยู่อย่างนี้ พอถึงเวลา
ตายก็ไม่รู้เหมือนเดิม นึกว่าตัวเราเป็นผู้ตาย เราเป็นผู้พลัดพราก 
จากสิ่งของๆ เรา ก็เป็นอวิชชาอีกรอบหนึ่ง 

 ฉะนั้น ตอนแก่ ตอนตาย ก็เป็นตอนส�าคัญอีกตอนหนึ่ง ตอน 
ท่ีต้องสูญเสีย ต้องพลัดพรากก็เป็นตอนส�าคัญเหมือนกัน ถ้าแก่ 
แบบหลงๆ เหมือนเดิม คือเห็นว่า เราเป็นผู้แก่ อวิชชาก็ขึ้นใหม่ 
เกิดสังขารหมุนวนไป ดังนั้น คนที่ไม่รู้แจ้งอริยสัจ ก็ต้องเวียนว่าย
ตายเกิดหมุนวนไปเรื่อยๆ เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย ปฏิจจสมุปบาท
ฝ่ายเกิดจึงมีลักษณะเป็นวงกลม หมุนวนกันไป 

 ในองค์ชรามรณะ ก็ยังขยายออกมาอีก เป็นทุกข์จรทั้งหลาย 
มโีสกะ ปรเิทวะ ทกุข์ โทมนัส และอปุายาส แต่ไม่นบัองค์ประกอบ
เพิ่ม เพราะเป็นทุกข์จรมา บางคนมี บางคนไม่มี บางคนมีมาก  
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บางคนมีน้อย ส�าหรับทุกข์จริง คือชรามรณะ ทุกคนแก่เท่ากัน ไม่
มากไม่น้อยไปกว่ากัน มันเป็นอย่างนั้นแหละ ตายเท่ากัน หนึ่งชีวิต
ก็หนึ่งตาย ถ้าเกิดสองทีก็ตายสองที เกิดสามทีก็ตายสามที ไม่ได้
เปรียบเสียเปรียบกัน

 เกิดทีเดียวก็แก่ทีเดียว ตายทีเดียวเหมือนกัน เกิดสองที 
ก็ตายสองที ไม่ได้เปรียบกันเสียเปรียบกัน ได้อะไรก็ต้องเสียอันนั้น 
อันนี้เป็นเรื่องธรรมดา ดังนั้น จึงไม่ต้องไปอิจฉาคนที่เขาได้เยอะ 
เพราะได้เยอะก็เสียเยอะ ได้น้อยก็เสียน้อย อันนี้ก็เป็นธรรมดา มี
สามีก็ทิ้งสามี ไม่มีสามีก็ไม่ต้องทิ้ง พอๆ กัน มันเป็นอย่างนั้น

 คนที่ไม่มีความรู้ ไม่มีปัญญา พอชรามรณะเกิดขึ้น ก็นึกว่า 
เขาเป็นผู้แก่ เขาเป็นผู้ตาย เขาเป็นผู้เศร้าโศก เขาเป็นผู้พลัดพราก 
อย่างนี้อวิชชาก็เกิดขึ้น ท่านท้ังหลายจะได้เกิดอีกนานไหม ก็ต้อง
ดูว่ายังมีอวิชชาอีกเยอะไหม วิธีดูว่าอวิชชาเยอะไหมก็ดูตอนที่แก่ 
ตอนที่เจ็บ ตอนที่ตาย โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาสะ ดูว่า 
ยังหลงอยู่ไหม โศกแบบหลงๆ มีเราเป็นผู้โศก สูญเสียแบบหลงๆ  
มีเราเป็นผู้สูญเสีย เราเป็นผู้ต้องสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ เราเป็นผู้ถูก
กระท�า เขามาท�าให้เราเป็นทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้ มีเราเป็นผู้ทุกข์  
ก็หลงอยู ่ถ้าหลงทุกอารมณ์ อวชิชากไ็ม่จ�ากดัเลย กเ็กดิอกีไม่จ�ากดั
ไปเรือ่ยๆ ถ้าได้ปฏบิตัธิรรมตามค�าสอนของพระพทุธเจ้า กจ็ะยบัยัง้ 
จนกระทั่งหมดการเวียนว่ายตายเกิดได้ เป็นปฏิจจสมุปบาทอีก 
ข้างหนึ่ง 



รู้กฎ แจ้งธรรม๔๐ :

 ตอนนี้พูดถึงกฎในเบื้องต้นท่ีว่า กฎท่ีไม่ขึ้นกับการอุบัติของ
พระตถาคต กเ็ป็นปฏจิจสมปุบาทฝ่ายเกดิทกุข์ หมุนวนกนัไปอย่างนี้  
มีหลายชื่อด้วยกัน ตถตา อวิตถตา อนญฺญถตา อิทปฺปจฺจยตา  
ปฏิจฺจสมุปฺบาท หรือค�าที่แสดงความเป็นกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เคย
แสดงเอาไว้แล้ว คือ ธมฺมฏฺติตา ธมฺมนิยามตา 

 สรุปว่า กฎที่ไม่ขึ้นกับการอุบัติของพระตถาคตมีอยู่ 4 กฎ 
ด้วยกัน 

 กฎข้อที่ 1 คือ สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา สังขารสิ่งปรุงแต่ง 
ทัง้หลายทัง้ปวงเป็นของไม่เทีย่ง จากไม่มกีม็ามี มีแล้วกห็ายไป ถ้ามี 
ขึ้นมาก็มีเพราะความไม่เท่ียง ของไม่เท่ียงปรุงแต่งให้มันมีตาม
เงือ่นไข หมดเงือ่นไขกพ็งัไป ในขณะทีด่�ารงอยูก็่ปรากฏอาการเสือ่ม
สลายอย่างนี้เรียกว่า อนิจฺจา ไม่เที่ยง

 กฎข้อที ่2 สพเฺพ สงขฺารา ทกุขฺา สงัขารสิง่ปรงุแต่งทัง้หลาย
ทั้งปวงเป็นทุกข์ เป็นของถูกบีบ ถูกคั้น โดยรอบด้าน ให้นึกถึงการ 
ถูกบีบ พวกเราเหมือนอยู่ในก�ามือของคนที่ใหญ่กว่าเรา เราถูกบีบ 
เป็นยังไงครับ คงจะหน้าเขียวเลย ตอนนี้เขียวบ้างหรือยังก็ไม่รู้ 
ถูกบีบมาโดยรอบด้านเลย ถูกบีบให้ต้องเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ ถูกบีบให้
เรี่ยวแรงหมดไปด้วยความแก่ ถูกบีบให้ต้องทิ้งสิ่งนั้นสิ่งนี้ ท้ายที่สุด
ก็บีบจนเราหมดทุกอย่างไปจริงๆ ทีนี้นอกจากถูกบีบด้วยธรรมดา
สังขารแล้ว ยังถูกบีบด้วยอ�านาจกิเลส ท�าให้เราอยู่นิ่งไม่ได้ ต้อง 
ไปท�าโน่นท�านี่ วุ่นวายหัวหมุนอยู่ ยังไม่หมดตัณหา ตายก่อนอีก
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แล้ว วิ่งวุ่นอยู่จนถึงทุกวันนี้แหละ มันเป็นทุกข์อย่างนี้แหละ หลาย
ขั้นหลายตอนเหลือเกิน ลักษณะทุกข์นี้ เป็นกฎธรรมดาที่ไม่ขึ้นกับ 
การอุบัติของพระตถาคต

 กฎข้อที ่3 สพเฺพ ธมมฺา อนตตฺา ธรรมะทัง้หลายทัง้ปวงไม่ใช่
ตัวตน ไม่มีตัว ไม่มีตน ไม่เป็นตัว ไม่เป็นตน ไม่อาจควบคุมบังคับ
ตามใจชอบได้ มันเป็นของมัน ไม่เป็นคน ไม่เป็นหญิง ไม่เป็นชาย  
ไม่เป็นสัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา ไม่มีสัตว์ ไม่มีบุคคล ไป
สิงอยู่ อย่างพวกเรานั่งๆ อยู่นี้ก็เป็นเพียงรูป เป็นเพียงนาม เป็น
ธรรมะที่ไร้ตัวตน ไม่มีคน ไม่มีเรา ไปสิงอยู่ในร่างกายนี้ และไม่มี
เราอยู่นอกร่างกาย เพราะในร่างกายก็เป็นธรรมะ นอกร่างกาย
ก็เป็นธรรมะ ไม่มีเราไปสิงอยู่ในร่างกาย และไม่มีเราไปสิงอยู่บน
ต้นไม้ ใบหญ้า หรือไปสิงอยู่ในรูปภาพ ไม่มีสัตว์ใดๆ เลย เราเป็น
แค่สมมติเท่านั้นเอง 

 อย่างผมชื่ออาจารย์สุภีร์ ก็ไม่มีอาจารย์สุภีร์มาสิงอยู่ในร่างนี้  
ไม่มีอยู่ทุกที่ เป็นค�าสมมติเท่านั้น อาจารย์สุภีร์สิงอยู่ไหน อยู่ที่
อ�าเภอใช่ไหม จดชื่อไว้ ลงทะเบียนไว้ อันนั้นก็สมมติ ไม่มีสิงอยู่ใน
ร่างกายนี้หรอก อันนี้ก็เป็นรูปเป็นนาม เป็นขันธ์ 5 ธรรมดาที่เป็น
อนัตตา ไม่มีตัวตน กายนี้ไม่ใช่ของเรา แล้วก็ไม่ใช่ของผู้อื่น 

 เวทนาก็ไม่ใช่ของเราและไม่ใช่ของผู้อื่น สัญญาก็ไม่ใช่ของเรา
และไม่ใช่ของผู้อื่นด้วย สังขารความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆ ทั้งดีและ
ไม่ดี ก็ไม่ใช่ของเราและไม่ใช่ของผู้อื่น วิญญาณก็ไม่ใช่ของเราและ
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ไม่ใช่ของผู้อื่น ไม่เป็นของใคร ไม่เป็นของสัตว์ ไม่ใช่ของบุคคลใดๆ 
ทั้งสิ้น มันเป็นอนัตตา ไม่มีตัวตน ไม่เป็นตัวตน ไม่เป็นสัตว์ ไม่เป็น
บุคคล 

 อธบิายในอกีแง่หนึง่ อนตัตา หมายถงึ มนัไม่เป็นไปในอ�านาจ 
ไม่มีผู้มีอ�านาจครอบครอง ดลบันดาลอะไรต่างๆ ความหมายนี้ 
ก็ท�าให้เราพิจารณาได้ง่าย เพราะถ้ามันเป็นอัตตา เป็นตัวตนแล้ว 
เราก็จะต้องบังคับควบคุมมันได้ตามใจเรา แต่นี่มันไม่เป็นไปตามใจ
เรา ดังนั้น มันจึงไม่เป็นตัวตน 

 อย่างที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในอนัตตลักขณสูตร ทรงบอกวิธี
พิจารณา รูปํ ภิกฺขเว อนตฺตา ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นอนัตตา 
หากรูปนี้จักเป็นอัตตาแล้วไซร้ เราก็คงจะบังคับบัญชารูปได้ว่า ขอ 
รูปของเราจงเป็นอย่างนี้ ขอรูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย 
เอาแต่ละรูป แยกย่อยมาพิจารณาดูก็ได้ ขอเส้นผมของเราจงเป็น
อย่างนี้ ขอเส้นผมของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย ขอหนังของเรา
จงเป็นอย่างนี้ จงเต่งตึง อย่าได้เป็นอย่างนั้น อย่าได้หย่อนยานเลย 

 ถ้ามีตัวเราอยู่ในหนังก็คงจะบอกได้ แต่นี่หนังมันก็เป็นหนัง 
เป็นธรรมะ เป็นธรรมชาต ิเป็นสงัขาร ไม่มตีวัเราไปสิงอยูใ่นนัน้ ไม่มี
ตัวเราเป็นผู้มีอ�านาจเป็นเจ้าของครอบครองหนังนั้น ดังนั้น รูปจึง
เป็นอนัตตา เราจึงไม่ได้การบังคับบัญชาในรูปว่า ขอรูปของเราจง
เป็นอย่างนี้ ขอรูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย รูปมันก็เป็นรูป  
มนัย่อมเป็นไปตามปัจจยัของมนั พอถงึเวลามนักผ็พุงัไปตามธรรมดา 
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ของมัน นามก็เป็นนามอย่างนั้น อย่างนี้เรียกว่าเป็นอนัตตา สพฺเพ  
ธมฺมา อนตฺตา มันก็เป็นของมัน สังขารก็เป็นสังขาร นิพพาน 
ก็เป็นนิพพาน เป็นอย่างนั้น ไม่เป็นของใคร นี้คือกฎข้อที่ 3

 กฎข้อที่ 4 อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺบาท ความมีสิ่งนี้ๆ  
เป็นปัจจัย สิ่งนี้ๆ ที่เป็นผลจึงมีขึ้น ที่ผลเป็นอย่างนี้ๆ ก็เพราะเหตุ
เป็นอย่างนี้ๆ เหมาะสมกับผลนั้นแหละ จึงเกิดผลอย่างนี้ๆ ขึ้น  
เหตตุ้องอย่างนี ้ผลจงึอย่างนี ้ต่อเนือ่งกนัไปเป็นกระบวนการ องิอาศยั 
กันและกันตามหลักที่ว่า อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เป็นต้น จนถึง 
ชาติปจฺจยา ชรามรณ� 

 นี้เป็นกฎที่ไม่ขึ้นกับการอุบัติของพระตถาคต สรุปว่ามี 4 กฎ 
ท่านทั้งหลายก็ได้ทราบแล้ว 
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๒. ธรรมะที่พระพุทธเจ้ำตรัสรู้

 ต่อไป ชดุท่ี 2 ธรรมะทีพ่ระพทุธเจ้าตรัสรู ้พระองค์ทรงแสดง
เอาไว้ใน สังยุตตนิกาย สคาถวรรค พรหมายาจนสูตร เล่ม 15  
ข้อ 172 และในที่อื่นๆ อีกหลายแห่ง ธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัส
รู้หลักๆ มี 2 ประการ อะไรบ้าง จะยกบาลีมาให้ดู พระพุทธองค์
ตรัสว่า 

 อธิคโต โข มฺยาย� ธมฺโม ธรรมะนี้อันเราได้เข้าถึงแล้ว อธิคโต 
แปลว่า เข้าถึง หรอืบรรล ุได้เข้าถงึ ได้รู้จกั ได้รูแ้จ้งแทงตลอด อธคิโต 
แปลว่า ได้บรรลุก็ได้ ได้เข้าถึง ธรรมะนี้อันเราได้บรรลุแล้ว ธรรมะ
ที่พระองค์ได้บรรลุแล้วมีลักษณะ คือ 

 คมฺภีโร เป็นธรรมะที่ลึกซึ้ง ไม่ใช่ธรรมะที่ตื้นๆ ปฏิเสธความ
ตื้น

 ทุทฺทโส เป็นธรรมะที่เห็นได้ยาก เป็นธรรมะที่เห็นได้แต่เห็น 
ยาก ธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้ สามารถเห็นได้ รู้ได้แต่ยาก ไม่ใช ่
ได้เห็นง่ายๆ จะต้องมีอุบายมีวิธีที่เหมาะสมถูกต้องจึงจะเห็นได้ 

 ทุรนุโพโธ รู้ตามได้ยาก ธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้ รู้ตามได้แต่
ยาก พวกเราต้องท�าใจไว้ก่อนว่า ถ้าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า
จะยาก อนัไหนยากๆ มนักเ็ท่ดเีหมอืนกนั เพราะฉะนัน้ เป็นลูกศิษย์
พระพุทธเจ้าเท่สุดแล้ว เพราะยาก เป็นอันอื่นมันง่ายเกินไป ไหว้ๆ 
ก็ได้แล้ว แต่นี่ไหว้ก็ไม่ได้นะ ขอยังไม่ได้เลย ต้องท�าเอาด้วย ท�าให้
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ถูกด้วยนะ ท�าไม่ถูกก็ไม่ได้อีก ยากจริงๆ รู้ตามได้แต่ยาก 

 สนฺโต เป็นธรรมะที่สงบ 

 ปณีโต เป็นธรรมะที่ประณีต 

 อตกฺกาวจโร เป็นธรรมะทีไ่ม่ใช่วสิยัของตกักะ ไม่ใช่อารมณ์ของ 
การนึกคิดเอา จะนึกคิดธรรมะเอาไม่ได้ จะต้องปฏิบัติให้เหมาะสม
ถูกต้องจนมีปัญญา มีดวงตาเห็นเอา จึงจะได้เห็นธรรมะจริงๆ 

 นิปุโณ เป็นธรรมะที่ละเอียดอ่อน 

 ปณฺฑิตเวทนีโย อันบัณฑิตเท่านั้นจึงจะรู้ได้ คนพาลรู้ไม่ได้  
คนพาลที่ยังท�าอกุศลท�าทุจริตต่างๆ ท�ากายทุจริต วจีทุจริต มโน
ทุจริตอยู่ ไม่อาจจะเห็นธรรมะเหล่านี้ได้ เห็นได้เฉพาะบัณฑิต ต้อง
เป็นคนดีและปฏิบัติตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า ตั้งอยู่ในความดี
ประพฤติปฏิบัติตามล�าดับเท่านั้น บัณฑิตเท่านั้นจึงจะรู้ได้ คนพาล
รู้ไม่ได้ 

 ธรรมะทีพ่ระพทุธองค์ตรสัรู ้มลีกัษณะ คมฺภโีร ลึกซึง้ ทุทฺทโส 
เห็นได้ยาก ทุรนุโพโธ รู้ตามได้ยาก สนฺโต สงบ ปณีโต ประณีต  
อตกฺกาวจโร ไม่ใช่วิสัยของการคิดนึกตรึกเอา นิปุโณ เป็นของ
ละเอียดอ่อน ปณฺฑิตเวทนีโย อันบัณฑิตเท่านั้นจะรู้ได้ 

 อาลยรามา โข ปนาย� ปชา อาลยรตา อาลยสมฺมุทิตา ส่วน
ประชา คอืหมูส่ตัว์นี ้ชาวโลกนี ้เป็นผูท่ี้ยนิดใีนอาลยั รืน่เรงิในอาลยั 
หมกมุ่นอยู่ในอาลัย 
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 พระพทุธองค์ตรัสย้อนมาถงึพวกหมูส่ตัว์ คอืพวกเราทัง้หลาย 
รวมทั้งสัตว์อื่นๆ ด้วย เป็นพวกยินดีเพลิดเพลินหมกมุ่นในอาลัย  
ห่วงหวังกังวลอยู่กับเรื่องต่างๆ ยินดีในสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่คิดเอาว่าเป็น
ของตน ทั้งๆ ที่ไม่ใช่ของตัวเองสักอย่าง ห่วงสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเอง 
นัน่แหละ หมกมุ่นวุน่วายอยู ่ห่วงสาม ีสามเีป็นของตวัเองไหม ไม่เป็น  
แต่ห่วง ลูกก็ไม่ใช่ของตัวเอง แต่ห่วง ห่วงบ้าน ห่วงทรัพย์สิน ห่วง
ที่ดิน กลัวมันจะหาย ท้ังๆ ท่ีไม่ใช่ของตัวเองสักอย่าง ตัวเองไม่มี
อะไรสักอย่างที่จะให้หาย ก็ห่วงว่ามันจะหาย ห่วงของที่ไม่มีว่ามัน
จะหาย ก็งงตัวเองอยู่เหมือนกัน ไม่รู้ว่าท�าจะยังไง 

 ท่านทั้งหลายเกิดมา มีอะไรเป็นของตัวเองสักอย่างไหม ไม่มี
สักอย่าง แต่กลัวมันหาย กลัวอะไรจะหายบ้างครับ บางคนกลัว 
เงินหาย กลัวนั่นหาย กลัวหน้าหาย คือกลัวเสียหน้าก็มี ล�าบาก 
ล�าบน เรียกว่า เป็นคนที่ยินดีในอาลัย ห่วงใยกังวลสิ่งนั้นสิ่งนี้เยอะ 
คนแบบนี้เห็นธรรมะไม่ได้ ต้องให้เลิกห่วงใยกังวลก่อน เลิกยินดี
เพลิดเพลินหมกมุ่นก่อน 

 ส่วนธรรมะของพระองค์เป็นอกีแบบหนึง่ ผูจ้ะเหน็ได้ ต้องเป็น
คนที่มีจิตสงบ เป็นบัณฑิต มีสติ มีสมาธิ มีปัญญา จึงจะรู้ได้ ส่วน 
ชาวประชาหมูส่ตัว์โลกอย่างพวกเราทัง้หลาย มนษุย์ตาด�าๆ เป็นพวก 
ที่ยินดีในอาลัย รื่นรมย์และหมกมุ่นอยู่ในอาลัย ไม่อาจจะเห็นได้ 

 อาลยรามาย โข ปน ปชาย อาลยรตาย อาลยสมฺมุทิตาย 
ทุทฺทส� อิท� าน� ฐานะอันนี้ อันหมู่สัตว์ผู้ที่ยินดีในอาลัย รื่นรมย์อยู่
ในอาลัย หมกมุ่นอยู่ในอาลัยเห็นได้ยาก 



รู้กฎ แจ้งธรรม๔๘ :

 ยทิท� อิทปฺปจฺจยตา ปฏิจฺจสมุปฺปาโท ได้แก่ อิทัปปัจจยตา
ปฏิจจสมุปบาท 

 อทิปัปัจจยตาปฏจิจสมปุบาท เป็นฐานะทีเ่ห็นได้ยาก ส�าหรบั
หมู่สัตว์ที่ยังยินดี หมกมุ่น และเพลิดเพลินอยู่ในอาลัย ยังติดยัง
ข้องกับกามคุณต่างๆ อยู่ เพราะฉะนั้น พวกเราต้องไปฝึกปฏิบัติ
สติสัมปชัญญะ ฝึกสมาธิ ให้หมดอาลัย มีจิตตั้งมั่น จึงจะได้มีโอกาส
เห็นบ้าง เนื่องจากว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ เห็นได้อยู่แต่ยาก 
รู้ตามได้แต่ยาก จึงต้องไปฝึกไปหัด ถ้าจะใช้จิตอย่างเดิม ใช้วิถีชีวิต
อย่างเดมิ เพลนิอยูก่บัอาลยั หมกมุน่อยูก่บักามคณุ ไม่คดิเนกขมัมะ 
ไม่อยู่กายวิเวก อย่างนั้นไม่ได้เห็น เนื่องจากว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้
นั้น เห็นได้ยาก มันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดา พวกเราที่รักการปฏิบัติ
ธรรม อยากจะรูธ้รรม อยากเหน็ธรรม แต่ใช้ชวีติอย่างเดมิ อย่างนัน้
หมดสิทธิ์เลย จะต้องท�าแบบใหม่ ฝึกหัดจิตใจใหม่ จึงจะมีโอกาส 
ได้เห็น 

 พระองค์ตรัสฐานะที่เห็นได้ยาก อันที่หนึ่ง คือ อิทัปปัจจยตา
ปฏิจจสมุปบาท เป็นธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้ ซึ่งหมู่สัตว์เห็นได้ยาก 
เนื่องจากว่ายังมีความเพลิดเพลินยินดีหมกมุ่นในอาลัย 

 อีกฐานะหนึ่งท่ีเห็นได้ยากเหมือนกัน พระองค์ตรัสต่อไปว่า  
อิทมฺปิ โข าน� ทุทฺทส� และแม้อีกฐานะนี้ก็เห็นได้ยากเช่นกัน  
ยทิท� สพฺพสงฺขารสมโถ ได้แก่ ความสงบระงับของสังขารทั้งปวง 
อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทแสดงเร่ืองสังขาร มีอีกอย่างหนึ่งที่
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พระองค์ตรัสรู้ คือความสงบระงับของสังขารทั้งปวง 

 สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ความสลัดคืนอุปธิทั้งปวง 

 ตณฺหากฺขโย ความสิ้นแห่งตัณหา 

 วิราโค ความคลายก�าหนัด คลายความติด คลายความยึดถือ 

 นิโรโธ ความดับสนิท ไม่มีการเกิดอีก เพราะหมดเชื้อ หมด
เหตุ หมดเงื่อนไข ดับแล้วไม่เกิดอีก ไม่มีอีก 

 นิพฺพาน� คือพระนิพพาน 

 ถ้าสรุปตามพระสูตรนี้ ธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้ มีอยู่ 2 อย่าง 
อย่างที่หนึ่ง คือ อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ซึ่งเป็นธรรมะฝ่าย
สังขาร อีกอย่างหนึ่ง คือเป็นธรรมะฝ่ายระงับสงบสังขาร เป็น 
ความสิ้นตัณหา เป็นความคลายก�าหนัด เป็นความดับ คือนิพพาน 
ธรรมะทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัรูก้เ็ลยมอียู ่2 ประการ คือ อิทัปปัจจยตา 
ปฏิจจสมุปบาท กับ นิพพาน 

 เมื่อกี้นี้ ผมได้พูดถึงธรรมะ 2 ชื่อเพิ่มขึ้นมาอีก คือค�าว่า 
สังขาร กับ นิพพาน หรือเรียกเป็น สังขตะ กับ อสังขตะ ท่านไหน
ที่ได้ศึกษาธรรมะมาเยอะแล้วก็คงจะไม่งง บางท่านศึกษาธรรมะ
มายังไม่เยอะก็อาจจะงงบ้าง ผมจะยกสังขตลักษณะ กับ อสังขต
ลักษณะ มาแสดงให้ดู จะได้พอเข้าใจสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ 

 อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทแสดงความเป็นไปของสังขาร 
สังขตธรรมทั้งหลายท่ีเป็นไป สังขตะ มันเป็นยังไง มันมีลักษณะ
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อย่างไร นิพพานเป็น อสังขตะ เป็นความสงบระงับของสังขารทั้ง
ปวง ที่ว่าไม่ปรุงไม่แต่ง มีลักษณะอย่างไร จะยกพระสูตรมาแสดง
นิดหน่อย ให้พอเข้าใจเป็นเบื้องต้น

 ใน องัคตุรนกิาย ตกินบิาต สงัขตลกัขณสูตร เล่ม 20 ข้อ 47  
พระพุทธองค์ตรัสว่า 

 ตีณิมานิ ภิกฺขเว สงฺขตสฺส สงฺขตลกฺขณานิ ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย สังขตลักษณะแห่งสังขตธรรม 3 ประการเหล่านี้ สังขต
ลกัษณะของสิง่ทีเ่ป็นสงัขตะ เป็นลกัษณะของสิง่ทีป่รงุแต่งขึน้ แสดง 
ว่ามันเป็นของปรุงแต่ง มันมีเงื่อนไขให้เกิดขึ้น ตัวลักษณะที่บ่งชี้
ว่ามันเป็นสังขตธรรม สังขตลักษณะแห่งสังขตธรรม มี 3 ประการ 

 กตมานิ ตีณิ 3 ประการอะไรบ้าง 

 อปุปฺาโท ปญญฺายต ิคอื ความเกดิปรากฏ มคีวามเกดิปรากฏ
ให้เห็น

 วโย ปญฺญายติ ความสิ้นไปปรากฏ สังขตธรรมนี้มีความเกิด
ปรากฏ และมีความส้ินไปปรากฏ อะไรก็ตามที่ปรากฏว่า โผล่มา
และหายไป นั่นเป็นสังขตธรรม มันมีสังขตลักษณะ 

 ติสฺส อญฺญถตฺต� ปญฺญายติ เมื่อขณะด�ารงอยู่ ความเป็น
อย่างอื่นก็ปรากฏ ในขณะที่ด�ารงอยู่ ปรากฏความเป็นอย่างอ่ืน  
คือ ความเสื่อมจากเดิม ไม่เหมือนเดิม คร�่าคร่าลง แก่ลง เก่าลง 
หมองลง เป็นต้น 
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 อญฺญถตฺต� คือ ความเป็นอย่างอื่น ความไม่เหมือนเดิม อย่าง
เส้นผมบนหัว ก็ไม่เท่าเดิมมัน ยาวขึ้นกว่าเดิม มันไม่เหมือนเดิม 
ปรากฏเป็นอย่างอืน่ แต่เดมิเคยขาวครึง่หวั ต่อมาขาวเกอืบเตม็แล้ว  
ต่อมาก็ขาวจนเต็มหัวจริงๆ อย่างนี้เรียกว่า เส้นผมเป็นสังขตธรรม 
เพราะแสดงสังขตลกัษณะ หนงัปรากฏอาการไม่เหมอืนเดมิ เหีย่วย่น  
มีริ้วรอย เล็บมันก็งอกได้ เรียกว่าเป็นสังขตะ เมื่อด�ารงอยู่ความ 
เป็นอย่างอื่นปรากฏ 

 อมิาน ิโข ภกิขฺเว ตณี ิสงขฺตสสฺ สงขฺตลกขฺณาน ิดกู่อนภกิษุ
ทั้งหลาย สังขตลักษณะของสังขตธรรม 3 ประการเหล่านี้แล 

 ต่อมาทีต่รงกนัข้าม อสังขตะ ภาวะท่ีไม่มีการปรงุแต่ง ตรงข้าม 
กับสังขตะ เป็นความสงบระงับของสังขารทั้งหลาย นิโรธ หรือ
นิพพาน มีลักษณะอย่างไร 

 ใน อังคุตรนิกาย ติกนิบาต อสังขตลักขณสูตร เล่ม 20  
ข้อ 4๘ พระพุทธองค์ตรัสว่า 

 ตณีมิาน ิภกิขฺเว อสงขฺตสฺส อสงขฺตลกขฺณาน ิดกู่อนภกิษทุัง้
หลาย อสังขตลักษณะของอสังขตธรรม 3 ประการเหล่านี้ อสังขต
ธรรมก็มีลักษณะที่แสดงว่าเป็นอสังขตะอยู่ 3 ประการ 

 กตมานิ ตีณิ 3 ประการอะไรบ้าง 
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 น อุปฺปาโท ปญฺญายติ ความเกิดไม่ปรากฏ ไม่มีความเกิด 
ไม่มีการโผล่ขึ้นมา

 น วโย ปญฺญายติ ความสิ้นไปไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏความ 
สิ้นไป ไม่เกิดและไม่สิ้นไป ไม่เกิดและไม่ดับ

 น ติสฺส อญญฺถตฺต� ปญฺญายติ เมื่อด�ารงอยู่ ความเป็นอย่าง
อื่นย่อมไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏว่าเป็นอย่างอื่น เป็นอย่างนั้น เที่ยงแท้ 
คงเดมิ ไม่มใีหม่เพราะไม่ได้เกดิ ไม่มเีก่า เพราะไม่มเีสือ่ม และไม่เป็น
อย่างอื่นไป 

 ฉะนั้น อสังขตธรรม หรือนิพพาน มีแต่ความด�ารงอยู่อย่าง
เดียว ความเกิดไม่ปรากฏ ความสิ้นไปไม่ปรากฏ และเมื่อด�ารงอยู่
ความเป็นอย่างอืน่ไม่ปรากฏ หมายถงึว่ามนัแน่นอน เทีย่งแท้ นิง่อยู่  
และไม่เสื่อม เป็นอย่างเดิมตลอดมาและเป็นอย่างเดิมตลอดไป ใน
ขณะทีต่ัง้อยูค่วามเป็นอย่างอืน่ไม่ปรากฏ นพิพานมอียูต่ลอดมาและ
จะมอียูต่ลอดไป ไม่ปรากฏความเสือ่มเลย ไม่ปรากฏความเกดิและ
ความดับ สิ่งที่จะด�ารงอยู่ตลอดไปก็คือสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับ 

 สิง่ทีม่คีวามเกดิจะไม่มวีนัอยูก่บัเราตลอดไป มนัเป็นอย่างนัน้ 
อย่างพวกเราทัง้หลาย เกดิมากไ็ม่ได้หอบเอาสามมีาด้วย สามมีาหา 
เอาทีหลัง ไม่รู้ว่าใครจะส้ินไปก่อน เพราะเป็นสิ่งไม่เที่ยง เป็นสิ่ง 
ไม่แน่นอน สิ่งที่แน่นอนต้องเป็นของไม่เกิด เป็นของไม่เสื่อมไป ไม่
สิ้นไป เป็นของที่ตั้งอยู่ เมื่อตั้งอยู่ความเป็นอย่างอื่นไม่ปรากฏ คือ
พระนิพพาน 
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 ท่านจึงว่านิพพานเป็นของเที่ยง เป็นของคงที่ คงทน ไม่มี 
การเสื่อม และไม่มีการเกิด ไม่สิ้นไปด้วย เพราะมีอสังขตลักษณะ 
3 ประการนี้แหละ

 (1) น อุปฺปาโท ปญฺญายติ ความเกิดย่อมไม่ปรากฏ 

 (2) น วโย ปญฺญายติ ความสิ้นไปย่อมไม่ปรากฏ

 (3) น ติสฺส อญฺญถตฺต� ปญฺญายติ เม่ือตั้งอยู่ ความเป็น
อย่างอื่นย่อมไม่ปรากฏ

 พระนิพพานจึงตั้งอยู่และไม่เสื่อมเลย ตั้งอยู่ตลอดมาและ
ตลอดไป ไม่ปรากฏความเสื่อม สิ่งที่มีอยู่ตลอดก็คือนิพพาน ส่วน 
ส่ิงทีไ่ม่มคีงอยูต่ลอดคอืสงัขารทัง้หลาย แต่ทัง้ๆ ทีน่พิพานมีอยูต่ลอด
มาและไม่เสื่อม เราก็ไม่เคยเห็นเลย ที่ไม่เคยเห็น ไม่ใช่ไม่มีนิพพาน 
เพราะไม่มีตา 

 เพราะฉะนั้น พวกเราเลยต้องพากันมาฝึกตา เพื่อให้เข้าถึง
นิพพาน ตัวที่ขวางไม่ให้เข้าถึงก็คือตัณหา ใครสิ้นตัณหาก็เข้าถึง
นิพพาน ก็มีเท่านั้นแหละ หลักการมีเท่านั้น ถ้ายังไม่สิ้นตัณหา มี 
ตัวตนค้างอยู่ มีเรา มีของเรา ห่วงตัวเรา ก็ไม่ถึงนิพพาน เพราะ
มันขวางทางไปนิพพาน ผู้ที่ถึงนิพพานเลยต้องสิ้นตัณหา คือพระ
อรหันต์ สิ้นตัณหา หมดตัณหาเข้าถึงนิพพาน 

 อิมานิ โข ภิกฺขเว ตีณิ อสงฺขตสฺส อสงฺขตลกฺขณานิ ดูก่อน
ภิกษุทั้งหลาย อสังขตลักษณะของอสังขตธรรม 3 ประการเหล่านี้
แล
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  ฉะน้ัน ทีผ่มยกมาในเบือ้งต้นนีก้พ็ดูถงึ กฎทีไ่ม่ขึน้กบัการ
ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ไม่ข้ึนกับการอุบัติของพระตถาคต 4 กฎ  
ต่อมาก็พูดถึงธรรมะท่ีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ 2 อย่าง ต่อมาชุดที่ 3 
กล่าวถงึธรรมะทีพ่ระพทุธเจ้ายกขึน้แสดงเป็นสจัจะ หมายถงึ สจัจะ
ชดุนีจ้ะมเีฉพาะตอนทีพ่ระพทุธเจ้าอบุตัขิึน้แล้วเท่านัน้ พระพทุธเจ้า
ท้ังหลายทรงยกขึน้มาแสดงด้วยพระองค์เอง เป็นสามกุกงัสกิธรรม
เทศนา ซึ่งก็เป็นความจริงตามธรรมชาตินั่นแหละ แต่พระองค์
ทรงตั้งขึ้นเป็นหมวดธรรม เพื่อมาแสดงแก่สาวก เรียกว่า ธรรมะ
ที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นแสดงเป็นสัจจะ อันนี้หลายท่านคงรู้จักดี 
อริยสัจ ๔ และต่อไป ชุดที่ 4 มี ธรรมทั้งปวง ๑๐ ประการ ตอน
นี้ให้ท่านพักสักครู่ก่อนนะครับ
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รู้กฎ แจ้งธรรม๕๖ :

รู้กฎ แจ้งธรรม 
ตอนที่ ๑ (ช่วงที่ ๒)

โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

ชั้น ๒ ห้องสาวัตถีธรรมะเธียเตอร์ อาคารบุญยง ว่องวานิช
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
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 ส�าหรับวันนี้ ผมมาบรรยายในหัวข้อ “รู้กฎ แจ้งธรรม” รู้กฎ
เกณฑ์ ระเบียบ หรือข้อก�าหนดแน่นอน ที่มันเป็นอย่างนั้น ท�าให้
เข้าใจธรรมะได้ชัดขึ้น การบรรยายชุดนี้จะมี 2 ครั้ง ในตอนนี้ครั้ง
แรก ได้พูดถึงกฎใหญ่ๆ กฎหลักๆ และธรรมะใหญ่ๆ ธรรมะหลักๆ 
เพื่อว่าจะค่อยๆ รวมลงสู่ธรรมะข้อประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้สามารถ
น�าไปศึกษาต่อไปได้

 เบื้องต้นได้กล่าวถึง กฎที่ไม่ขึ้นกับการอุบัติของพระตถาคต 
มีอยู่ 4 กฎด้วยกัน คือ สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา, สพฺเพ สงฺขารา 
ทุกฺขา, สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา และ อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺบาท 
นี้พูดถึงตัวกฎที่ไม่ขึ้นกับการอุบัติของพระตถาคต 

 ส่วนธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มีอยู่ 2 ประการ อย่างที่ 
1 คือ อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺบาท แสดงความหมุนวน เชื่อม
โยง เป็นไป เป็นเหตุปัจจัยต่อเนื่องกันไปของสังขาร เป็นความเกิด
ขึ้นของกองทุกข์ล้วนๆ อย่างที่ 2 คือ ความสงบระงับสังขาร คือ
นิพพาน พระองค์ทรงรู้แจ้งทั้งโลก ทั้งเหนือโลกด้วย ทั้งสังขาร ทั้ง
นิพพาน ทั้งสังขตธรรม ท้ังอสังขตธรรม ทั้งหมดล้วนเป็นธรรมะ 
โดยมีลักษณะของสังขตะ 3 ประการ และลักษณะของอสังขตะ 3 
ประการ อย่างที่กล่าวไปแล้ว



รู้กฎ แจ้งธรรม๕๘ :

๓. ธรรมะที่พระพุทธเจ้ำยกขึ้นแสดงเป็นสัจจะ

 เมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้ว พระองค์ทรงได้ยกธรรมะขึ้นมา
แสดงเป็นสจัจะ ทีพ่วกเราทราบกนัด ีจงึได้ตัง้เป็นชดุที ่3 คอื ธรรมะ
ที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นแสดงเป็นสัจจะ ที่มันเป็นอย่างนั้น เพราะว่า
มันเป็นอย่างนั้น มันไม่เป็นอย่างอื่น พวกเราเป็นสาวก ได้ปฏิบัติ
ตาม ได้รู้จักสัจจะอันนี้ เข้าถึงสัจจะอันนี้ ทะลุปรุโปร่งอันนี้ ก็จะได้ 
บรรลุธรรม คือ อริยสัจ ๔ นั่นเอง 

 ใน สังยุตตนิกาย มหาวรวรรค ตถสูตร พระไตรปิฎก เล่ม 
19 ข้อ 1090 พระพุทธองค์ตรัสว่า 

 จตฺตาริมานิ ภิกฺขเว ตถานิ อวิตถานิ อนญฺญถานิ ดูก่อน
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมะ 4 ประการเหล่านี้ มีลักษณะเป็นเช่นนั้น  
ไม่เพี้ยนจากความเป็นเช่นนั้น หรือแปลว่า ไม่ใช่ว่าไม่เป็นเช่นนั้น  
ไม่เป็นอย่างอื่น ค�าบาลี 3 ค�าน้ี ท่านท้ังหลายก็คงคุ้นมาจากกฎ 
ต่างๆ นั่นแหละ ในตอนที่แสดง กฎที่ไม่ขึ้นกับการอุบัติของพระ
ตถาคต ก็จะมีค�าว่า ตถตา อวิตถตา อนญฺญถตา 

 เมื่อพระพุทธเจ้าทรงยกสัจจะ 4 ขึ้นมาแสดง พระองค์ก็ทรง 
ใช้ค�าเหล่านีม้าขยายความสัจจะ ทรงยกข้ึนแสดงโดยความเป็นสจัจะ  
ที่มันเป็นอย่างนั้น มันเป็นกฎเหมือนกัน แต่เป็นกฎที่พระองค์ตั้ง
ขึ้นมาเพื่อแสดงแก่สาวก สาวกที่ยังมีกิเลสอย่างพวกเราทั้งหลาย 
ให้ปฏิบัติเพื่อรู้สัจจะน้ี พอรู้อันน้ีแล้วก็จบ หมดกิเลส เมื่อหมด
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กิเลส ก็ไม่มีเรื่องที่ต้องท�าอีกต่อไปแล้ว พระองค์ทรงตั้งขึ้นมาจาก
ความจริงที่มันมีอยู่ในธรรมชาตินั้นแหละ เอาเฉพาะที่มีประโยชน์ 
ต่อสาวกมาแสดง ไม่เอามาเยอะ ไม่ต้องไปรู้ทั้งหมด ไม่ต้องไปรู้ 
เยอะ รูอั้นเฉพาะทีม่ปีระโยชน์ และท�าให้หมดกเิลสได้ ตัง้ขึน้มาเป็น
สัจจะ เป็นความจริงที่จ�าเป็นต้องรู้ คืออริยสัจ 4 นั่นเอง พระองค์
ตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมะหรือสัจจะ 4 ประการเหล่านี้  
มีลักษณะเป็นเช่นนั้น ไม่ใช่ว่าไม่เป็นเช่นนั้น หรือไม่เพี้ยนจาก 
ความเป็นเช่นนั้น และไม่เป็นอย่างอื่น 

 กตมานิ จตฺตาริ 4 ประการอะไรบ้าง 

 “อิท� ทุกฺขนฺ”ติ ภิกฺขเว ตถเมต� อวิตถเมต� อนญฺญถเมต�  
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คือสัจจะข้อที่ 1 ว่า “นี้เป็นทุกข์” ดังนี้ มัน
เป็นเช่นนั้น ไม่ใช่ว่าไม่เป็นเช่นนั้น มันไม่เป็นอย่างอื่น ทุกข์มัน 
ก็เป็นเช่นนั้น มันเป็นอย่างนั้น เพราะมันเป็นทุกข์ มันไม่เพี้ยนจาก
ความเป็นทุกข์ มันไม่เป็นอื่นจากความเป็นทุกข์ พอเราเข้าใจ 
อย่างนี้ เราก็ศึกษาต่อไปว่า ทุกข์คืออะไร ก็ให้อยู่ในเนื้อความ ใน
บทขยายแสดงสัจจะอันนี้ ที่เราศึกษาเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้น 
คือมันเป็นทุกข์อย่างนั้น 

 ท่านไหนได้ศึกษาเรื่องอริยสัจ 4 มาแล้ว ก็จะทราบว่า 
อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ เป็นตัวทุกข์ เพราะมันเป็นเช่นนั้นแหละ มัน 
ไม่เพีย้นจากความเป็นเช่นนัน้ อปุาทานขนัธ์ ๕ จะเปลีย่น ให้มนัเป็น 
สุขหรือจะเปลี่ยนให้มันเป็นคน เป็นหญิงหรือเป็นชาย อันนี้ไม่ได้ 



รู้กฎ แจ้งธรรม๖๐ :

เพราะมนัไม่เพีย้น มนัไม่เป็นอย่างอืน่ มนัต้องเป็นทกุข์อย่างแน่นอน 
มันเป็นสัจจะ ก็เหมือนกับมันเป็นกฎนั่นเอง แต่ไม่ใช่กฎที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาต ิเป็นกฎทีพ่ระพทุธเจ้าตัง้ขึน้มาเป็นสจัจะ เพือ่สอนพวกเรา 
ที่เป็นสาวก โดยใช้ข้อเท็จจริงในธรรมชาติมาวางระเบียบใหม่ เพื่อ
ให้เรารู้เฉพาะอันที่จ�าเป็น อันที่ไม่จ�าเป็นมันมีเยอะ ไม่ต้องรู้ก็ได้  
รู ้เฉพาะอันที่จ�าเป็นและก็เพียงพอจะท�าให้หมดกิเลส คือ รู ้ 
อริยสัจ ๔

 สิ่งไม่เที่ยงมีอยู่เต็มโลก ไม่ต้องไปรู้หมดก็ได้ รู้แค่ไม่กี่อันที่
มันไม่เที่ยง และเอาเฉพาะที่มันพ้นทุกข์ สิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัย 
หลักวิชาการต่างๆ ในโลก สังขารทั้งหลาย หลักวิชาการแพทย์ก็ดี 
วิศวกรรมก็ดี วิทยาศาสตร์ อะไรก็ดี มันก็เกิดจากเหตุปัจจัย เป็น 
ของไม่แน่นอนทั้งนั้น ของไม่เท่ียงน่ันแหละมันสร้างของไม่เที่ยง 
ถนนกเ็ป็นของไม่เทีย่งเกดิจากก้อนหนิทีเ่ป็นของไม่เทีย่ง ถ้าก้อนหนิ 
มันเที่ยงมันก็สร้างถนนไม่ได้ ก้อนหินต้องไม่เที่ยงก่อน ต้องแตก 
ออกมาก่อน จึงเอามาสร้างของไม่เที่ยงได้ มันเป็นไปตามเงื่อนไข
อย่างนี้ แต่อันนี้ไปเรียนมันก็ไม่หมดทุกข์ เอามาใช้ประโยชน์ได้บ้าง 
แต่ไม่หมดกิเลส ฉะนั้น เอาเฉพาะอันที่จ�าเป็นวางขึ้นมาเป็นสัจจะ 
จะได้ไม่เรียนมากเกินความจ�าเป็น ถ้าเรียนมาก มันก็จะมากเกินไป 
คงตายก่อน ฉะนัน้ ไม่ต้องเรยีนมาก เรยีนน้อยๆ เรยีนสัจจะ 4 กพ็อ 

 พระองค์ทรงวางระบบข้ึนมาเป็นสัจจะ ฉะนั้น มีทั้งสัจจะที ่
เป็นไปโดยธรรมชาติไม่ขึ้นกับการอุบัติของพระตถาคต มันเป็น 
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อย่างนั้น เยอะไปหมด สัพพสังขารมันเป็นอย่างนั้น เราไม่ต้องรู้ 
ไปหมด และธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ มันลึกซึ้งเหลือเกิน เราก็ 
ไม่ต้องรูท้ัง้หมด เอาเฉพาะสิง่ท่ีพระพุทธเจ้าทรงยกขึน้มาเป็นสจัจะ 
แสดงแก่สาวกก็พอ แต่สัจจะที่พระองค์ทรงยกขึ้นมาก็มีพื้นฐานมา
จากข้อเท็จจริงในธรรมชาตินั่นเอง ผมจึงได้ยก ชุด 1 กับ ชุด 2  
มาก่อน ชุดที่ 3 ก็เลยตามมา ท่านลองพิจารณาดู จะได้เข้าใจสัจจะ
ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

 ถ้าเราพิจารณา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เราก็พิจารณาให้
เห็นว่า นี้มันเป็นทุกข์เท่านั้นแหละ เราไม่ได้พิจารณาอนิจจัง ทุกขัง  
อนตัตา เพือ่ทีจ่ะได้ปัญญาอะไรมากมาย หรอืเพือ่จะเอาไปท�าอะไร
อย่างอื่น แต่พิจารณาเพื่อจะให้หยั่งลงสู่ความจริงว่า นี้มันเป็นทุกข์ 
ส่ิงใดไม่เที่ยง ส่ิงน้ันเป็นทุกข์ ส่ิงใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความ
แปรปรวนเป็นธรรมดา มันก็ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา 
มันเป็นทุกข์ มันเป็นอย่างน้ันแหละ มันไม่เพี้ยนจากความเป็น
อย่างนั้น มันไม่เป็นอย่างอื่นจากความเป็นอย่างนั้น ฉะนั้น จะรู้ 
สิ่งไม่เที่ยงเยอะเท่าไหร่ก็ตาม ท้ายที่สุดเราต้องการรวบว่า นี่มัน 
เป็นทุกข์อย่างนั้น ไม่ต้องการรู้อะไรมากกว่านี้หรอก ถ้ารู้อย่างนี้
มันจะหมดกิเลส ถ้าไม่รู้อย่างนี้ แม้จะรู้อะไรเยอะแยะมากมาย รู้วิธี 
สร้างนั่นสร้างนี่ เยอะแยะหลากหลาย รู้ของไม่เที่ยงมากมายก็ไม่
พ้นทุกข์ ต้องรู้สัจจะ 4



รู้กฎ แจ้งธรรม๖๒ :

 ข้อท่ี 2 “อย� ทกุขฺสมทุโย”ต ิตถเมต� อวติถเมต� อนญญฺถเมต� 
สัจจะความจริงว่า “นี้ทุกขสมุทัย” ข้อนี้มันก็เป็นเช่นนั้น คือตัณหา
มนัเป็นเหตุเกดิทกุข์ มนักเ็ป็นเช่นนัน้แหละ มนัไม่ใช่ว่าไม่เป็นเช่นนัน้  
มันไม่เพี้ยนจากความเป็นเช่นนั้น 

 อวติถเมต� แยกเป็น เอต� แปลว่า นัน่ คอืสิง่นัน้นัน่แหละ ตณัหา
นั่น อวิตถ� แปลว่า ไม่เพี้ยนจากความเป็นอย่างนั้น หมายความว่า 
ตัณหามนัเป็นเหตุเกดิทุกข์ มนักเ็ป็นเหตเุกดิทุกข์ เพราะมันเป็นเหตุ
เกิดทุกข์ มันไม่อาจจะเปลี่ยนเป็นเหตุเกิดสุข ไม่อาจจะเปลี่ยนเป็น
ตัวตน ไม่อาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปได้ มันไม่เพี้ยนจากนี้ไปได้ 

 อนญฺญถเมต� แยกเป็น เอต� นั่น อนญญฺถ� ไม่เป็นอย่างอื่น 
ไปจากอันนี้ พระองค์ทรงใช้ค�าข้ึนมาเพ่ือแสดงให้ม่ันคงแนบแน่น  
ให้เราเห็นชัดว่า ต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆ ไม่เพี้ยนจากความเป็น 
อย่างนั้น และไม่เป็นอย่างอ่ืน อุปาทานขันธ์ทั้ง 5 ต้องเป็นทุกข์ 
เพราะมนัเป็นทกุข์ มนัไม่แปรเปลีย่นไปจากอย่างนี ้ไม่เป็นอย่างอืน่ 
จากนี้ ตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ ก็ต้องเป็นเหตุเกิดทุกข์ ความรัก 
ตัวตน รักตัวเองเป็นเหตุเกิดทุกข์ ก็ต้องเป็นเหตุเกิดทุกข์ ไม่เพี้ยน
จากนี้และไม่เป็นอย่างอ่ืนจากนี้ รักตัวเองแล้วจะสบาย รักตัวเอง 
แล้วจะสุข รักตัวเองแล้วจะดี อย่างนี้เป็นไปไม่ได้ เพราะไม่ใช่ 
สัจจะ ถ้าเป็นสัจจะ รักตัวเอง ความรักตัวตนมันเป็นเหตุเกิดทุกข์ 
มันก็ต้องเป็นเหตุเกิดทุกข์ ถ้ายังรักตัวเองอยู่ ก็ต้องเกิดทุกข์ ต้อง
เกิดใหม่ ท่านทั้งหลายก็เหมือนกัน ถ้ายังรักตัวเอง ห่วงหวงตัวเอง
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อยู่อย่างนั้นอย่างนี้ รักตัวเองอยู่ก็เกิดใหม่ รักตัวเองมากก็เกิดมาก 
รักตัวเองเท่าฟ้าก็เกิดเท่าฟ้าเหมือนกัน มันเป็นอย่างนั้นแหละ รัก
เท่าไหร่มันก็ทุกข์เท่านั้น โดยธรรมชาติ มันเป็นอย่างนั้น มันเป็น
ความจรงิทีไ่ม่อาจจะเปลีย่นเป็นอย่างอ่ืน ไม่ใช่ว่ารกับางอย่างท�าให้
เกิดสุข รักบางอย่างท�าให้เกิดทุกข์ ไม่ใช่อย่างนั้น แต่ว่ารักอันไหน
มันก็ทุกข์หมดเลย มันเป็นสัจจะอย่างนี้

 ข้อที ่3 “อย� ทกุขฺนโิรโธ”ต ิตถเมต� อวติถเมต� อนญญฺถเมต�  
สัจจะข้อว่า “น้ีเป็นทุกขนิโรธ” ข้อนี้ก็เป็นเช่นนั้น ไม่ใช่ว่าไม่เป็น
เช่นนั้น ไม่เพี้ยนจากความเป็นเช่นนั้น ไม่เป็นอย่างอื่นจากความ
เป็นอย่างนั้น ทุกขนิโรธ คือพระนิพพาน ความดับของทุกข์ ไม่มี
ทุกข์ ไม่มีทุกข์เกิด ดับตัณหา สิ้นตัณหา หมดเหตุให้เกิดทุกข์ ทุกข์
ก็ไม่มี ทุกข์ก็ไม่เกิด ก็คือพระนิพพาน 

 ความดับทกุข์คอืพระนพิพานกต้็องเป็นอย่างนี ้ความดบัทกุข์ 
จะเป็นอย่างอื่นไปก็ไม่ได้ ไม่เพี้ยนจากความเป็นอย่างนั้น และ
ไม่เป็นอย่างอื่น พระพุทธองค์ทรงใช้ค�าเพ่ือแสดงความเป็นสัจจะ  
เป็นธรรมะที่พระองค์ยกขึ้นมาแสดงส�าหรับพวกเราที่เป็นสาวก 

 ฉะนั้น พวกเราที่เป็นสาวกต้องเข้าใจธรรมะหมวดนี้ให้ดีๆ  
และไปปฏิบัติให้ตรงตามหมวดนี้ ถึงแม้จะเรียนศึกษาเยอะแยะ
ขนาดไหน แยกละเอียดมาขนาดไหนก็ตาม จะต้องรวมลงมาใน
สัจจะทั้ง 4 นี้ ถ้าไม่เห็นสัจจะนี้ ไปเห็นอย่างอื่น มันก็ไม่หมดทุกข์ 
ไม่หมดกิเลส จะต้องให้เห็นสัจจะอันนี้ให้ได้ ส่วนจะเห็นอย่างไร  
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อนันีก้ท่็านทัง้หลายกไ็ปศกึษาเพิม่เตมิ ผมมาพูดเพือ่ให้รูจ้กักฎเกณฑ์ 
ที่ส�าคัญๆ ท่านจะได้แจ้งในธรรมะ ถ้าแจ้งเลยก็ดีไป ถ้ายังไม่แจ้ง
อย่างน้อยก็ได้เป็นหลักการเอาไว้ไปศึกษาต่อไป

 ต่อไปข้อท่ี 4 “อย� ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา”ติ ตถเมต�  
อวิตถเมต� อนญฺญถเมต� สัจจะข้อว่า “นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา” 
นี้มันก็เป็นเช่นนั้นแหละ ไม่ใช่ว่าไม่เป็นเช่นนั้น มันไม่เป็นอย่างอื่น
จากความเป็นอย่างนั้น คือ อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์ ๘ 
ประการ นี้เท่านั้น เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา มันเป็นอย่างนั้น
แหละ มนัไม่เป็นอย่างอืน่ ไม่มทีางอืน่จากอนันีเ้ลย ไม่เพีย้นจากอันนี้
ไปได้ ไม่ใช่ว่า คณุไม่อยากจะเป็นทุกข์ คุณกไ็ปหาพระมาสวด อย่าง
นั้นมันก็ผิดเพี้ยนไป ถ้าไม่อยากจะทุกข์ อยากจะถึงความพ้นทุกข์  
ก็ต้องใช้อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์ ๘ ประการ อย่างนี้จึง 
จะถูกต้อง อยากจะพ้นทุกข์ พ้นโศก พ้นโรค พ้นภัย พ้นเคราะห์ 
พ้นเสนียดจัญไรทั้งหลายทุกประการ ก็ต้องปฏิบัติอริยมรรคม ี
องค์ ๘ อยากจะหมดทุกข์ หมดโศก ไม่ใช่ไปหาบทสวดมาสวด ไม่ใช่
อย่างนัน้ บางคนสวดจนเกอืบตาย จนจะตายจรงิแล้ว เกอืบตายแล้ว  
ดีนะที่ติดเกือบไว้ ถ้าไม่ติดเกือบ ตายจริงๆ ตายด้วยความโง่ ก็เกิด
วนเวียนไป 

 ท่านทั้งหลายต้องมาเรียน จะได้มีความรู้ ถ้าไม่เรียนไม่รู้ ต้อง
เรยีนถึงจะรู ้อย่างน้อยกจ็ะได้รู้สจัจะว่า ถ้าอยากจะพ้นทกุข์ พ้นโศก  
พ้นโรค พ้นภัย ต้องอริยมรรคมอีงค์ ๘ อย่างนี ้อย่างน้อยกไ็ด้รู ้ดกีว่า
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ไม่รู้อีก บางคนตายด้วยความไม่รู้ นึกว่าสวดแล้ว จะรอดพ้น สวด
ก�าแพงแก้วทั้ง 7 ชั้นป้องกันห้อมล้อม แล้วเราจะปลอดภัย ลืมนึก
ไปว่าถ้าก�าแพง 7 ชัน้ล้อมไว้อย่างนัน้แล้ว เกดิช๊อกขึน้มา ออกไม่ได้ 
จะหนักขนาดไหน ไปอยู่ในก�าแพงตั้ง 7 ชั้น ถ้าหายใจไม่ออกขึ้นมา 
จะเป็นยังไง ลืมนึกไป จ้องแต่จะเอาก�าแพงหลายชั้นเกินไป ถ้าไฟ
ไหม้บ้าน รถดับเพลิงเข้าไม่ได้ เพราะก�าแพงเยอะไปจะเป็นยังไง 
รถพยาบาลมาช่วยไม่ทัน ไปโรงพยาบาลไม่ทันจะเป็นยังไง เพราะ
ฉะนัน้ ก�าแพงช้ันเดยีวกน่็าจะพอแล้ว แต่เขากส็วดอยูน่ัน่แหละ อนั
นี้เรียกว่าคนไม่รู้เรื่องก็หลงไป ฉะนั้น ทางดับทุกข์ ทางจะหมดทุกข์ 
คืออริยมรรคมีองค์ ๘ มันต้องเป็นอย่างนี้ มันไม่เป็นอย่างอื่นหรอก 
ที่มันเป็นอย่างนี้ เพราะมันเป็นเช่นนั้น มันไม่เพี้ยนจากความเป็น
เช่นนั้น ไม่เป็นอย่างอื่นจากนั้นเลย

 นี่เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นแสดงเป็นสัจจะด้วย
พระองค์เอง ต้องมีพระพุทธเจ้าจึงจะมีสัจจะอันน้ี มีมรรค มี
หนทาง มีผู้บอก มีผู้สอนในเรื่องนี้ ส่วนสิ่งไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่
ตัวตน และเวียนว่ายตายเกิด มันก็มีมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว มันเป็น
อย่างนั้น ไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติก็เป็นอย่างนั้น แต่อริยสัจ 4 ต้อง
ตอนพระพุทธเจ้าอุบัติ พระองค์ตรัสรู้สัจจะ จึงมาตั้งระบบขึ้น เพื่อ
เอามาสอนพวกสาวก 

 สจัจะ 4 นี ้เป็นความรู้ท่ีจ�าเป็นส�าหรับพวกเราสาวกทัง้หลาย 
จะต้องรู้ให้ดีๆ ปฏิบัติให้รู้อันนี้ให้ได้ ถ้าไม่รู้อันนี้ มันไม่หมดทุกข์ 
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ไม่รู้จริง มันไม่รู้แจ้งธรรมะ ถ้าท่านต้องการรู้แจ้งสัจธรรม ก็ต้องรู้
กฎเกณฑ์ รู้ระเบียบการปฏิบัติให้ดีๆ จะได้ปฏิบัติ จะได้หมดกิเลส 
ได้สิ้นตัณหา ได้เข้าถึงนิพพาน

 พระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่า อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ ตถานิ 
อวิตถานิ อนญฺญถานิ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัจจะ 4 ประการเหล่า
เหล่านี้แล มีลักษณะเป็นเช่นนั้นของมันเอง ไม่เพี้ยนจากความเป็น
เช่นนั้น ไม่เป็นอื่นจากนั้น และพระองค์ก็ได้ตักเตือนให้พุทธบริษัท
ปฏิบัติเพื่อรู้อริยสัจ 4 ว่า

 ตสฺมาติห ภิกฺขเว “อิท� ทุกฺขนฺ”ติ โยโค กรณีโย ดูก่อนภิกษุ
ท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ โยคะคือการประกอบความเพียร 
อย่างมีหลักการ มีเทคนิควิธีที่ถูกต้อง ตรงตามเหตุปัจจัย อันเธอ 
ทั้งหลายพึงกระท�า เพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์” เพื่อรู้ 
ชัดตามความเป็นจรงิว่า “นีท้กุขสมทุยั” เพือ่รูช้ดัตามความเป็นจรงิ
ว่า “นี้ทุกขนิโรธ” 

 จนกระทัง่ถงึ “อย� ทกุขฺนิโรธคามนีิ ปฏปิทา” ต ิโยโค กรณโีย  
ค�าว่า โยคะ นี้หมายถึงการประกอบความเพียรที่ถูกต้อง และ 
กระท�าอย่างมีหลักการ มีวัตถุประสงค์ที่ถูกต้อง ต้องมาเรียนรู้วิธี 
ให้ดีๆ  มคีวามรูเ้ข้าใจและปฏบิตัใิห้ถกู ท่ีต้องปฏบิตัใิห้ถกูทัง้หมดนัน้ 
ก็เพื่อจะรู้อริยสัจ 4 เท่านั้น อย่าไปปฏิบัติเพื่อเห็นอย่างอื่น อย่าท�า
อย่างอื่น ต้องปฏิบัติโยคะเพื่อวัตถุประสงค์นี้ ต้องท�าอย่างมีปัญญา 
ท�าด้วยความรู ้ต้องท�าอย่างถกูอบุายวธิจีงึจะได้ผล ผลทีต้่องการ คอื
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รู้ชัดตามความเป็นจริงอริยสัจ 4 ประการ โยคะ คือการประกอบ
ความเพียร อันเธอทั้งหลายพึงกระท�า เพื่อรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่า 
“นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา” ต้องปฏิบัติให้รู ้ชัดว่า อริยมรรคมี 
องค์ ๘ เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ตามที่มันจริง มันเป็นอย่างนั้น 
ต้องปฏิบัติให้รู้ชัดว่ามันเป็นอย่างนั้น

 ธรรมะทีพ่ระพุทธเจ้าทรงยกขึน้แสดงเป็นสจัจะ คอื อรยิสจั ๔  
เพราะทุกข์ก็เป็นทุกข์ มันไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นทุกข์ไปได้  
ไม่อาจจะเป็นอย่างอื่น ไม่อาจจะเป็นทุกขสมุทัย ไม่อาจจะเป็น
ทุกขนิโรธ ไม่อาจจะเป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ทุกขสมุทัยก็เป็น 
ทกุขสมทุยั ไม่อาจจะเปลีย่นเป็นทุกข์ ไม่อาจจะเปลีย่นเป็นทกุขนโิรธ  
ไม่อาจจะเปลี่ยนเป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาได้ มันเป็นเหตุเกิด 
ทุกข์เพราะว่ามันเป็นเหตุเกิดทุกข์ มันไม่เพี้ยนจากนั้น ไม่เป็นอื่น
ไปจากนั้น นิพพานคือทุกขนิโรธ ไม่อาจจะเป็นทุกข์ ไม่อาจเป็น
ทุกขสมุทัย ไม่อาจเป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาได้ อริยมรรคอัน
ประกอบไปด้วยองค์ ๘ นี้เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา มันก็เป็น 
อย่างนัน้ เพราะมนัเป็นอย่างนัน้ มนัไม่เพีย้นจากความเป็นอย่างนัน้  
มนัไม่เป็นอย่างอืน่ ไม่อาจจะเปลีย่นเป็นทุกข์ ไม่อาจเป็นทกุขสมุทยั  
ไม่อาจเป็นทุกขนิโรธ เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเท่านั้น และไม่มี
ธรรมะอื่นที่จะมาเป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาแทนได้ 

 นี่เป็นลักษณะสัจธรรมท่ีพระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นแสดงด้วย
พระองค์เอง ผมเลยเขียนสรุปหัวข้อเอาไว้ว่า ธรรมะที่พระพุทธเจ้า
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ยกขึ้นแสดงเป็นสัจจะ ได้แก่ อริยสัจ 4 พวกเราทั้งหลายที่เป็นพุทธ
บริษทั เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าควรจะเข้าใจข้อธรรมะชดุนีใ้ห้ดีๆ   
แล้วก็หาวิธีฝึกปฏิบัติเพื่อเห็นอริยสัจ 4 ไปปฏิบัติวิธีใดๆ ก็ตาม  
ควรจะถามด้วยว่า ที่ดิฉัน หรือที่กระผมปฏิบัติ จะเห็นอริยสัจ 4 
ได้อย่างไรครับ ช่วยถามสักนิดหนึ่ง ปฏิบัติอย่างนี้แล้ว จะปฏิบัติสูง 
ขึ้นไปอย่างไร จึงจะมีดวงตาเห็นอริยสัจได้ มีวิธีอุบายต่อเนื่องกัน
ไปอย่างไร

 เราปฏิบัติก็ต้องรู้ด้วยว่า ท้ายที่สุดจะต้องเป็นไปเพื่อรู้แจ้ง
อริยสัจ เพื่อรู้สัจจะทั้ง 4 เบื้องต้นเราก็เรียนไปก่อนก็ได้ ค่อยๆ ไป
ปฏิบัติ ค่อยๆ ฝึกหัดกันไป เรียกว่า ท�าโยคะคือการประกอบความ
เพยีรนัน่เอง นีก้ล่าวถงึ ธรรมะทีพ่ระพทุธเจ้ายกขึน้แสดงเป็นสจัจะ 
คืออริยสัจ 4 สัจจะนั้นมีเยอะแยะมากมาย ธรรมะที่พระพุทธองค์
ตรัสรูก้ม็มีาก พระองค์ยกหมวดธรรมตัง้ขึน้มาเป็นระบบส�าหรบัสอน 
พุทธบริษัท รวมลงในอริยสัจ 4 พวกเราควรจะรวบให้ได้ เวลาไป 
ศึกษาธรรมะหรือปฏิบัติที่ใดที่หนึ่ง ควรจะรู้ว่า ศึกษาเพื่อรู ้จัก 
อันนี้ ปฏิบัติก็เพื่อรู้จักอันนี้ รู้อย่างไรก็ควรจะศึกษาให้ละเอียด ให้
มีแนวทางที่ถูกต้อง
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๔. ธรรมะทั้งปวง ๑๐ ชุด

 เมื่อทราบหมวดธรรมหลักใหญ่ๆ ดังนี้แล้ว ธรรมะหมวด
ต่างๆ ปลีกย่อยมีเยอะ เพื่อให้ท่านทั้งหลาย สามารถเลือกสรรข้อ
ธรรมะบางข้อ ในการน�าไปพจิารณาเพือ่ประพฤตปิฏบิตัต่ิอไป จะได้ 
ยก ธรรมะทั้งปวง ๑๐ ชุด มาเป็นตัวอย่าง ธรรมะแต่ละอย่างก็มี
ลกัษณะพเิศษต่างๆ กนัไป ถ้าพูดถงึธรรมะท้ังปวงแล้ว พระพทุธองค์ 
ทรงแสดงไว้เป็นค�าบาลี 10 ประโยคด้วยกัน ผมจึงเขียนหัวข้อว่า  
ธรรมะท้ังปวง ๑๐ ชุด เริ่มต้นตั้งแต่ ฉนฺทมูลกา สพฺเพ ธมฺมา 
จนถึง นิพฺพานปริโยสานา สพฺเพ ธมฺมา อันนี้มี 10 ประโยค  
10 ชุดด้วยกัน 

 ในบรรดาธรรมะทั้งหลายทั้งปวง ทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่
สังขาร ซึ่งมีเยอะแยะหลายท่านได้เรียนมา เรื่องสังขาร รูปนาม  
ขันธ์ 5 รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ 
รูปก็มีตั้งเยอะ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณก็มีแยกละเอียดออก
ไปอีก อะไรเยอะแยะไปหมด ทีนี้ ธรรมะอะไรที่มีความโดดเด่นใน
เรื่องนั้นๆ ถ้าได้เข้าใจบ้าง ก็จะพอมองภาพของธรรมะออก 

 ผมจะยกค�าสอนที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ใน อังคุตรนิกาย  
ทสกนิบาต มูลกสูตร พระไตรปิฎกเล่ม 24 ข้อ 5๘ มาแสดงให้ฟัง 
กล่าวถึงธรรมะทั้งปวง 10 ชุด คือในบรรดาธรรมะทั้งปวง ธรรมะ
ไหนโดดเด่นในเรื่องไหน ท่านทั้งหลายจะได้พอมองภาพออก 
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 ประโยคที่ 1 ฉนฺทมูลกา สพฺเพ ธมฺมา ธรรมะทั้งหลาย 
ทั้งปวง มีฉันทะเป็นมูล

 ประโยคที่ 2 มนสิการสมฺภวา สพฺเพ ธมฺมา ธรรมะทั้งหลาย
ทั้งปวง มีมนสิการเป็นแดนเกิด

 ประโยคท่ี 3 ผสฺสสมุทยา สพฺเพ ธมฺมา ธรรมะทั้งหลาย 
ทั้งปวง มีผัสสะเป็นเหตุเกิด

 ประโยคที ่4 เวทนาสโมสรณา สพเฺพ ธมมฺา ธรรมะทัง้หลาย
ทั้งปวง มีเวทนาเป็นที่รวม

 ประโยคที่ 5 สมาธิปมุขา สพฺเพ ธมฺมา ธรรมะทั้งหลาย 
ทั้งปวง มีสมาธิเป็นประมุข

 ประโยคที่ 6 สตาธิปเตยฺยา สพฺเพ ธมฺมา ธรรมะทั้งหลาย 
ทั้งปวง มีสติเป็นอธิบดี

 ประโยคที่ 7 ปญฺญุตฺตรา สพฺเพ ธมฺมา ธรรมะทั้งหลาย 
ทั้งปวง มีปัญญาเป็นยอด

 ประโยคที่ ๘ วิมุตฺติสารา สพฺเพ ธมฺมา ธรรมะทั้งหลายทั้ง
ปวง มีวิมุตเป็นแก่นสาร

 ประโยคที่ 9 อมโตคธา สพฺเพ ธมฺมา ธรรมะทั้งหลายทั้งปวง 
มีอมตะเป็นที่รวมลง

 ประโยคที่ 10 นิพฺพานปริโยสานา สพฺเพ ธมฺมา ธรรมะทั้ง
หลายทั้งปวง มีนิพพานเป็นที่สุด 
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 ธรรมะทั้งหลายท้ังปวงมีนิพพานเป็นจุดสุดท้าย ถ้ายังไม่ถึง
นพิพานมนักย็งัไม่จบ จดุจบสดุท้ายกค็อืนพิพาน อย่างท่านทัง้หลาย 
นั่งๆ กันอยู่นี่ อยากรู้ว่าตัวเองจบหรือยัง ดูว่าถึงนิพพานหรือยัง 
ยังไม่ถึงก็ยังไม่จบ อาจารย์พูดจบหรือยัง ต้องถามต่อไปว่า พูดถึง
นิพพานหรือยัง ถ้ายังไม่ถึงก็ไม่จบ เดี๋ยวพูดใหม่ก็ว่ากันไปเรื่อย นี้
มันเป็นอย่างนี้ เป็นธรรมดาของธรรมะ 

 บางประโยค ท่านทั้งหลายอาจจะเข้าใจแล้ว เพราะว่าเข้าใจ 
ได้ง่าย บางประโยคก็เข้าใจได้ยากหน่อย เช่น นิพฺพานปริโยสานา  
สพฺเพ ธมฺมา ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงมีนิพพานเป็นจุดสุดท้าย 
จุดจบของทุกเรื่อง เหมือนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา 
ปรนิพิพานแล้วด้วยอนปุาทาปรินพิพาน ทีก่รุงกสุนิารา เรือ่งทกุอย่าง 
กจ็บลง พวกเรากศ็กึษาเรือ่งของพระองค์ตัง้แต่ชาดก จนชาตสิดุท้าย 
มเีรือ่งนัน้เรือ่งนี ้มแีต่เร่ืองก่อนหน้านัน้ท้ังนัน้ พอถงึปรนิพิพานแล้ว 
มีเรื่องต่อไหม ไม่มีแล้ว จบเลย 

 ส่วนพวกเราทั้งหลายประวัติยังยืดยาวต่อไป ถ้ายังไม่ถึง
นิพพานก็ต่อไปอีกนะ อย่าเพิ่งรีบระลึกชาติก็ได้ รอถึงนิพพานก่อน
แล้วค่อยระลึกเอา เหมือนพระอรหันต์เวลาที่ท่านถึงนิพพาน เป็น
พระอรหันต์ท่านจะนิพพานแล้ว ท่านก็ระลึกชาติว่าเคยเวียนว่าย
ตายเกิดร่วมกันมานาน เคยเป็นญาติ เป็นพี่น้อง เป็นศัตรูกันมา  
ชาติก่อนๆ ลาจากกันก็ไม่ได้ลาจริง กลับมาเกิดร่วมกันอีกแล้ว เป็น
คนด้วยกนับ้าง เป็นปลวกรงัเดยีวกนับ้าง เป็นหมีแพนด้าอยูส่วนสตัว์ 
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เดียวกันบ้าง เป็นเทวดาอยู่วิมานเดียวกันบ้าง เกิดๆ ตายๆ ไปเรื่อย  
สับเปลี่ยนกันไป ตอนนี้เป็นพระอรหันต์แล้วก็จะไม่เจอกันอีก เป็น 
การลาครัง้สดุท้าย อย่างพวกเราไม่ได้ลาจรงินะ เดีย๋วเจอใหม่อกีแล้ว  
วนอยู่นั่น อย่างนี้มันไม่จบซักที ถ้าจะจบจริงๆ ธรรมะที่จบจริงๆ 
ต้องจบที่นิพพาน 

 ประโยคอ่ืนๆ เดี๋ยวผมจะอธิบายเท่าที่มีเวลา ท่านทั้งหลาย
ฟังแล้วก็พอจะได้เลือกสรรธรรมะอะไรได้ หรือพอจะตอบค�าถาม
บางอย่างได้ชัดเจนขึ้น เช่น ถามว่า ค�าสอนของพระพุทธเจ้ามีอะไร 
เป็นแก่นสารอย่างนี ้อย่างไหนเป็นแก่นของธรรมะ บางท่านกย็กนัน่ 
ยกนีม่าเยอะแยะไปหมด ถ้าเราท่องประโยคเหล่านีไ้ด้ ต�าตอบกง่็าย
นิดเดียว ประโยคที่ ๘ วิมุตฺติสารา สพฺเพ ธมฺมา ธรรมะทั้งหลาย
ท้ังปวงมีวิมุตติเป็นแก่นสาร ตัวแก่นของธรรมะทั้งหลายทั้งปวง
ทั้งหมดคือวิมุตติ 

 ถ้าอยากจะรูว่้า เรามาเรยีนธรรมะแล้วได้แก่นไปไหม ไม่ใช่ว่า  
หนูเรียนธรรมะเยอะ จดไปได้ 3 เล่มสมุด แบกหนักเลย อย่างนี้ 
ไม่ใช่แล้ว ถ้าได้แก่นสารคือได้ความหลุดพ้น ได้วิมุตติ ได้ความ 
ปล่อยวาง ท�าสมาธ ิเจรญิปัญญา หรอืปฏบิตัอิะไรต่างๆ กเ็หมอืน
กนั มวีมิตุตนิัน่แหละเป็นแก่นสาร ในพระสตูรต่างๆ พระพทุธองค์
ทรงแสดงไว้มากเหมือนกัน แต่พระสูตรนี้ผมยกมาในแง่ที่แสดง
เปรียบเทยีบธรรมะทัง้ปวง ในบรรดาธรรมะทัง้หลายทัง้ปวงมีวมุิตติ
เป็นแก่น วิมุตตินั่นแหละเป็นแก่นของธรรมะทั้งปวง ถ้าได้ธรรมะ 
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ข้อนั้นข้อนี้เยอะ แต่ไม่ถึงวิมุตติ ไม่หลุดไม่พ้น ไม่ปล่อยวาง ไม่เลิก
ยึดมั่นถือมั่น แม้จะมีปัญญารู้นั่นรู้นี่เยอะก็ยังไม่ได้แก่น เพราะไม่
หลุดพ้น ยังยึดยังถืออยู่ก็ไม่ได้แก่นสารอะไร พอเรารู้จักกฎเกณฑ์
ธรรมะต่างๆ เราก็จะเข้าใจได้ลึกซึ้งขึ้น 

 ต่อไป ผมจะขยายความไปตามล�าดับเริ่มต้น ตั้งแต่ประโยค 
ที่ 1 คือ ฉนฺทมูลกา สพฺเพ ธมฺมา ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงมีฉันทะ
เป็นมูล 

 ฉันทะ แปลว่า ความพอใจ ความชอบใจ ความใฝ่ใจ ธรรมะ
ทั้งหลายทั้งปวงท่ีเกิดขึ้น เป็นไปและจะเป็นไป มีฉันทะเป็นมูล  
ท่านทั้งหลายที่ได้เป็นท่านทั้งหลายอยู่ทุกวันนี้ ได้มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ ก็
เพราะฉันทะนั่นแหละเป็นมูล มีฉันทะจึงมาเป็นอย่างนี้ ที่ได้มา
นั่งเรียน นั่งฟังผมพูดก็เพราะมีฉันทะนั่นแหละเป็นมูล ถ้าไม่พอใจ 
ส่ิงนีก้จ็ะไม่ได้มา ท่ีเวยีนว่ายตายเกดิกเ็พราะพอใจทีจ่ะเวยีนว่ายอยู่ 
ยังพอใจอยู่ บางคนอาจจะบอกหนูไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ ทุกข์เหลือ
เกนิ นัน่เป็นแค่ค�าพดู ทีย่งัเวยีนว่ายอยู ่กเ็พราะพอใจทีจ่ะเวยีนว่าย
อยู่ สามีคนนี้นิสัยไม่ค่อยดี มาบ่นให้ฟังเรื่อย สามีหนู เตะหนูทุกวัน
เลย ท�าไมไม่ทิง้เขาล่ะ ท้ายท่ีสดุกไ็ม่มอีะไร ยงัพอใจอยู ่กอ็ยูอ่ย่างนัน้
ไปเรื่อยๆ ฉันทะจึงเป็นมูลของธรรมะทั้งหลาย ทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายไม่ดี 

 ตามหลักการทั่วไป ฉันทะมีทั้งฝ่ายไม่ดีก็มี ฝ่ายดีก็มี คนชอบ
ไม่ดีจึงไม่ดี ชอบดีจึงดี พอใจที่จะไม่ดีจึงไม่ดี พอใจที่จะดีจึงดี ใฝ่ 
ไม่ดีก็ไม่ดี ใฝ่ดีจึงดี เหมือนพวกเรา พอใจที่จะอยู่อย่างนี้ก็เลยอยู่
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อย่างนี้ ถ้ารู้สึกว่าอยู่อย่างนี้มันไม่น่าพอใจแล้ว อยากจะไปนิพพาน
ก็ต้องไปพอใจนิพพานก่อน ไปพอใจอริยมรรคจึงจะปฏิบัติตามได้

 เมื่อเอามาใช้ฝ่ายดี มีฉันทะเป็นมูลเหมือนกัน ใครชอบใจ 
พอใจในธรรมะ ชอบข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ดีแล้ว เขา
ก็จะมีความเพียร มีความใคร่ มีความต้องการที่ศึกษาและปฏิบัติ 
ให้ยิ่งๆ ขึ้น คนใคร่ธรรมะก็จะเจริญงอกงามไปในธรรม เพราะเขา
อยากมธีรรมะ อยากเป็นคนดกีเ็ลยด ีชอบเป็นคนดกีเ็ลยด ีใฝ่ธรรมะ
ก็เลยได้ธรรมะ ท่านทั้งหลายที่นั่งๆ อยู่นี้ ก็อยู่ตามความพอใจ ถ้า
ไม่พอใจก็ไปแล้ว ถ้าพอใจจะไปนิพพานก็ถึงนิพพาน พระพุทธเจ้า
สรุปไว้แล้ว ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูล 

 ถ้าอยากจะเจริญงอกงามไปในธรรมะฝ่ายดี ต้องชอบธรรมะ
ฝ่ายดีก่อน ต้องพอใจในธรรมะฝ่ายดีก่อน ใฝ่ความดี รักที่จะเป็น
อย่างนัน้ก่อน พอรักท่ีจะเป็นอย่างนัน้กจ็ะได้เป็นอย่างนัน้ในโอกาส 
ต่อไป อย่างท่านพระสารีบตุรเหน็อคัรสาวกฝ่ายขวาของพระพทุธเจ้า 
องค์หนึ่ง ท่านก็อยากจะเป็นอย่างนั้นบ้าง ท่านก็ได้เป็น ถ้าพวกเรา
อยากจะเป็นพระอริยสาวก เราก็จะได้เป็น ความรัก ความชอบใจ 
ความใฝ่ใจที่จะได้เป็น จึงท�าให้เกิดความพากเพียรเพื่อที่จะเป็น  
ส่วนจะได้เป็นตอนไหนนัน้กอ็กีเรือ่งหนึง่ ต้องไปท�าเงือ่นไขอืน่ๆ เพิม่
เตมิ แต่ทกุอย่างมนัเป็นไปตามฉนัทะ ถ้าชอบในข้อปฏบิตัอินัดงีาม
ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ก็จะได้ปฏิบัติ ถ้าไม่ชอบไม่พอใจก็จะ 
ไม่ได้ปฏิบัติ มันเป็นอย่างนี้แหละ มันเป็นไปตามฉันทะ
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 เวลาที่พระพุทธองค์ทรงขยายความวิริยะ หรือความเพียรใน
การปฏิบัติธรรม ไม่ได้แสดงความเพียรมาก่อน เอาฉันทะมาก่อน 
ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ท�าฉันทะให้เกิด แล้วค่อยพยายาม ปรารภ
ความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว้ ค�าบาลีว่า ฉนฺท� ชเนติ แปลว่า  
ท�าฉันทะให้เกิด แล้วค่อยปรารภความเพียร ถ้าไม่มีฉันทะ ไม่มี 
ความชอบใจ ไม่มีความใฝ่ใจไปในทางดีงาม มันท�าไม่ได้ ต้องม ี
ความชอบ มีความพอใจ มีความรัก มีความใฝ่ไปทางนั้น เรียกว่า
กัตตุกัมยตาฉันทะ บ้าง กุศลธรรมฉันทะ บ้าง

 พวกเราทั้งหลาย ที่เวียนว่ายตายเกิดมาถึงตอนนี้ แสดงว่า 
รักวัฏฏสงสารมาก พอใจ ใฝ่ใจไปทางวนเวียน นิยมท�าเพื่อตัวตน
ตามตัณหามาเนิ่นนาน หากอยากเลิกเวียนว่าย ก็ต้องเปลี่ยนใจไป 
รักนิพพานแทน ต้องเห็นคุณค่าของนิพพาน อยากไปนิพพาน แล้ว
จึงจะได้ไป ถ้ายังไม่อยากไป ยังไงก็ไม่ได้ไป บางคนปฏิบัติธรรมก็
กลัวจะบรรลุ กลัวทานอาหารไม่อร่อย กลัวทุกอย่างจะหายหมดไป  
อย่างนี้ไม่ต้องกลัวเลย ไม่ได้บรรลุอย่างแน่นอน ไม่ต้องสงสัยเลย 
เพราะไม่มีฉันทะนั่นเอง 

 ธรรมะมันเป็นไปตามฉันทะ บางคนไม่กล้าปฏิบัติเยอะ ผม 
กลวัครบัอาจารย์ กลัวว่าปฏบิตัเิยอะจะบรรลุครบั อย่างนีไ้ม่ต้องกลวั  
ไม่ได้บรรลแุน่นอน ต้องอยากบรรลกุ่อน ต้องชอบก่อน มคีวามพอใจ
ก่อน แล้วค่อยๆ ปฏบิตัติามล�าดบัไป กจ็ะได้ผลในล�าดบัถดัไป ฉนัทะ
นี้ส�าคัญมากในแง่ที่เป็นมูลแห่งธรรมทั้งปวง เพราะมีฉันทะ มีความ
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พอใจ อยากจะได้สมบัติทางโลก พวกเราก็ไปหาความรู้จนได้สมบัติ
มาเพียบ ทีนี้ ถ้าอยากได้สมบัติทางธรรม ก็ต้องพอใจก่อน ใฝ่ใจไป
ทางธรรมก่อน แล้วก็ใช้ความไปขวนขวาย ก็จะค่อยๆ ได้มา อย่าง
นี้จึงว่า ฉนฺทมูลกา สพฺเพ ธมฺมา 

 ประโยคที่ 2 มนสิการสมฺภวา สพฺเพ ธมฺมา ธรรมะทั้งหลาย
ทั้งปวงมีมนสิการเป็นแดนเกิด สมฺภวา แปลว่า แดนเกิด มนสิการ 
คือ การกระท�าไว้ในใจ ใส่ลงไปในใจ เหมือนปลูกพืชลงไป 

 ตามหลักการท่ัวไปนั้น ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีก็ตาม 
แต่เดิมมันไม่ได้มี ที่มันงอกออกมาเยอะแยะ เป็นเพราะการใส่ใจ 
ถ้าใส่ใจไม่ถูก มนสิการไม่ถูก กิเลสทั้งหลายก็จะเกิดขึ้น ถ้าใส่ใจถูก 
บุญกุศลคุณงามความดีทั้งหลาย จนกระทั่งมรรคก็จะงอกออกมา 
มันเป็นอย่างนี้ มันมีแดนเกิดของมัน แต่เดิมมันไม่ได้มีนั่นมีนี่อะไร
ต่างๆ 

 ฝ่ายบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเกิดขึ้น เพราะไปใส่ใจไม่ถูก 
คิดนึกพิจารณาไม่เป็น เรียกว่า อโยนิโสมนสิการ กิเลสทั้งหลาย
ก็มีขึ้น ท่านทั้งหลายเกิดมา ก็ไม่ได้มีกิเลสติดตัวมา มีอวิชชาไปท�า
สังขาร ท�ากรรม เกิดผลได้วิญญาณ นามรูป อย่างนี้เป็นผล ไม่ได้ 
เป็นกิเลส ที่มีกิเลสเกิดขึ้น ไปยึดถือสิ่งของต่างๆ ในโลก เพราะ
มนสิการผิดพลาด เลยเกิดกิเลสต่างๆ ขึ้นมาเยอะแยะ มีมนสิการ
เป็นแดนเกิด คนนี้สวยอย่างนั้นอย่างนี้ อย่างนี้กิเลสเกิด เพราะไป
มนสิการว่าสวยงาม แต่เดิมไม่มีกิเลส แต่พอเห็นหน้าคนนี้เท่านั้น
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แหละ กค็ดิว่าสวยงามน่ารกัอย่างนัน้อย่างนี ้กเิลสกเ็ข้ามาเป็นขบวน
เลย ธรรมะทั้งหลายฝ่ายกิเลสก็มีขึ้นมาอีกเพียบ 

 ฝ่ายดีก็มาจากมนสิการเหมือนกัน แต่เป็นโยนิโสมนสิการ ที่
จะได้สตสิมัปชญัญะ ได้ปัญญา ได้คณุงามความดต่ีางๆ กม็าจาก
การโยนโิสมนสกิาร เหน็หน้าคนนีแ้ล้ว กใ็ส่ใจไปว่า นีเ่ส้นผม ไม่เหน็ 
สวยงามอะไรเลย เป็นของไม่เท่ียง แต่เดิมขาวหน่อยหนึ่ง ต่อมา
ก็ขาวกว่าเดิมแล้ว แก่แล้ว อะไรแล้ว ใส่ใจให้ถูกต้อง ก็ได้สติ ได้
ปัญญา ได้ข้อธรรมอืน่ๆ มาเพียบเลย นีจ่งึว่า ธรรมะทัง้หลายทัง้ปวง 
มีมนสิการเป็นแดนเกิด

 กเิลสทัง้หลาย ความโลภ ความโกรธ ความตดิข้อง กเิลสต่างๆ 
ติดข้องในสิ่งสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้ มาจากการใส่ใจไม่ถูกต้อง 
เรยีกว่าอโยนโิสมนสกิาร บางท่านกว่็า อาจารย์..ดฉินักส็วยเหมอืน
กนันะ ผู้ชายต้ัง 10 คนมองว่าดฉินัสวยหมด แสดงว่าผูช้ายเหล่านัน้
ตาถั่ว เขาไม่รู้เรื่อง แท้ที่จริง ตัวเรานี้สวยงามไหม กายนี้ไม่สวย พอ
คนเห็นแล้ว มีอโยนิโสมนสิการ ความสวยก็เลยเกิดขึ้น ความสวย
ที่แท้จริงไม่ใช่หน้าเรา มันเกิดในใจของคนที่มีกิเลสเท่านั้นเอง คนที่ 
ตาถัว่หลายคนมารวมกนักบ็อกว่า คณุสวยเหลอืเกนิครบั ยอดเยีย่ม
มาก ให้รางวัลที่หนึ่งไป อะไรก็ได้ ความจริง มีแต่ของไม่สวย ดังนั้น 
เราอย่าเอาตาถั่วของคนอื่นมาเป็นความจริงของเรา บางคนพอเขา
ชมว่าสวย ก็เอาความสวยมาเป็นของเรา เอาตาถั่วของชาวบ้านมา
เป็นจรงิได้ไหม ไม่ได้ เพราะว่ากายนีม้นัไม่สวยอยูแ่ล้วโดยธรรมชาติ 
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พอมนสิการโดยไม่แยบคาย มีอโยนิโสมนสิการ กิเลสก็เกิดขึ้น  
เห็นเป็นว่าสวยงาม น่าเอาอย่างนัน้อย่างนี ้ตดิข้องมากมายเหลอืเกนิ  
สิ่งอื่นๆ ก็ติดตามมา ทั้งลิปสติก แป้งผัดหน้า เพื่อบ�ารุงบ�าเรอของ
สวยงามนี ้ความจรงิ มนัสวยไหมครบั ไม่สวย แต่เป็นเพราะอโยนโิส
มนสิการ จึงเพี้ยนไป 

 ฝ่ายดีมาจากโยนิโสมนสิการ ถ้าใส่ใจถูกต้อง มองดูกายสวย
ตรงไหน ใส่ใจให้ถูกต้อง ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง อย่างตจปัญจก
กรรมฐาน ๕ ท่านให้ท่องว่า ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง บางท่านแต่ง
ปกปิดจนสวยงามเลย ลองท่องถงึส่วนอืน่ไปเรือ่ยๆ เนือ้ เอน็ กระดกู 
จนถึงอาหารใหม่ อาหารเก่า อุจจาระ ปัสสาวะ ยังสวยอยู่ไหม ถ้า
อุจจาระยังสวยอยู่ อย่างนั้นคงไม่ไหวแล้ว สอนไม่ได้แล้วคนนั้น  
ลองท่องดูก็ได้ ลองใส่ใจโยนิโสมนสิการดูก็จะเข้าใจ ได้คุณงาม 
ความดี ได้สติสัมปชัญญะ ได้สมถะวิปัสสนา ได้ธรรมะอื่นๆ มาเป็น
ขบวนเลย นี่มาจากมนสิการทั้งนั้น ท่านจึงว่า ธรรมะทั้งหลายทั้ง
ปวงมีมนสิการเป็นแดนเกิด

 ประโยคที่ 3 ผสฺสสมุทยา สพฺเพ ธมฺมา ธรรมะทั้งหลาย 
ทัง้ปวงมผีสัสะเป็นสมทัุย มผัีสสะเป็นเหตเุกดิ พอมีการกระทบผสัสะ  
ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงจึงเกิดขึ้น ท่ีมีตัวผมเกิดขึ้น มีปรากฏขึ้น  
เป็นอาจารย์มานั่งบรรยายธรรม เป็นเพราะอะไรครับ เป็นเพราะ 
ตาเห็นนั่นแหละ ได้ยินเสียงธรรมะ เพราะอะไรครับ เป็นเพราะหู
ได้ยิน เพราะผัสสะนั่นเอง สิ่งที่ปรากฏในโลกนี้ดูเหมือนมีเยอะแยะ 
แท้ที่จริง มันปรากฏเพราะมีผัสสะเท่านั้นเอง ถ้าไม่มีผัสสะ จะมี
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อะไรไหมครับ ไม่มี พวกเราได้ของเก่ามาตามกรรม คือ ตา หู จมูก 
ลิ้น กาย และใจ นี้เป็นกรรมส่งมาให้ ได้คุณภาพมาเท่านี้ 

 โลกก็อยู่ของมันดีๆ ทีนี้ พอมีอายตนะภายใน 6 ก็เป็นปัจจัย
ให้เกิดผัสสะ โลกก็เลยปรากฏแก่เราตามคุณภาพของตาเรา โลกที่
เรามองเห็น ไม่ใช่โลกจริง เป็นโลกที่ปรากฏกับตาเรา ต้องดูว่า 
ตาเราดีไหม ตาท่านดีไหมครับ เอาตาของเราไปตัดสินโลกไม่ได้ 
เพราะว่าโลกนัน้ไม่ได้ปรากฏตามทีม่นัเป็นจรงิ ปรากฏตามคณุภาพ
ของตาเรา ตาเราได้มาจากกรรมเก่า กรรมเก่ามันมาจากอวิชชา  
ถา้มองด้วยสายตาแบบเดิม จะตอ้งผิด เพราะตามันเกิดจากอวชิชา 
เหมอืนท่านหไูม่ด ีท่านกบ็อกว่าอาจารย์ช่วยพดูดงัๆ หน่อย อาจารย์
เสียงเบามาก ไม่ใช่เป็นที่เสียง หูไม่ดี เอาหูไม่ดีมาตัดสินเสียงไม่ได้

 ถ้าตาเรามองแล้วสวยงาม สวยงามเหมือนตาเห็นไหมครับ 
ไม่ครับ ตาไม่ดีครับ โลกที่ปรากฏแก่อายตนะทั้งหลายของพวกเรา 
ไม่ใช่โลกจรงิ เป็นโลกทีป่รากฏเท่าทีต่าเราจะรบัได้ ตามจกัขสุมัผสั
นั่นเอง สมมติว่า ผู้ชายเห็นผู้หญิงคนหนึ่งสวยงามมากเลย ผู้หญิง 
คนนัน้จูงน้องหมาตวัเมยีมาตวัหนึง่ ผูช้ายท่านนีก้จ็งูน้องหมาตวัผูม้า  
ทนีี ้ระหว่างสายตาคนกบัสายตาหมาจะเชือ่ใคร ตาคนกต้็องเหน็ว่า 
สาวคนนั้นสวย ทีนี้ หมามันจะเห็นว่าสาวสวยไหมครับ ไม่ครับ มัน
เห็นว่าหมาสวย ตกลงจะเชื่อใคร สรุปว่าตาของทั้งหมาทั้งคนเชื่อ 
ไม่ได้เลย เพราะว่าโลกนี้ไม่ได้ปรากฏตามที่มันเป็นจริง แต่ปรากฏ
ตามที่ตามันมีคุณสมบัติเท่านั้น 



รู้กฎ แจ้งธรรม๘๐ :

 จิตใจก็เหมือนกัน ถ้าจิตใจของเราเป็นอย่างนี้ คุณสมบัติทาง 
ใจเป็นอย่างนี้ รู้สึกอึดอัด รู้สึกว่าโลกมันน่าอึดอัดน่าร�าคาญ แท้ที่
จริงแล้ว โลกมันก็เป็นของมัน ส่วนโลกที่ปรากฏดูอึดอัดนี้ เป็น
ตัวบ่งบอกว่าใจเราไม่ดี ถ้าท่านยังมองเห็นผมเป็นคนอยู่ แสดงว่า
ผมเป็นคนไหมครับ แสดงว่าตาท่านไม่ดีครับ ความจริง ผมเป็นคน
ไหมครับ ก็เป็นคนนั่นแหละ แต่ก็ไม่เป็นคน เป็นรูปเป็นนามที่มา 
ตามกรรม สิง่ต่างๆ ท่ีปรากฏขึน้มาแก่เรา เป็นเพราะผสัสะ ทีเ่รารูส้กึ
ว่าอันนั้นมันถูกใจเราอย่างนั้นอย่างนี้ นั้นไม่ใช่ความจริงของสิ่งนั้น  
นั้นเป็นแค่ผัสสะที่เกิดจากอายตนะที่ได้มาจากกรรมเก่า แล้วก็เกิด
ความรู้สึกต่างๆ ตามมา เกิดในใจนี่เอง

 โลกทั้งหลายปรากฏแก่เราทั้งหลาย ตามองเห็น หูได้ยินนั่น
ได้ยินนี่ จมูกได้ดมกลิ่น ลิ้นได้ลิ้มรส ได้กินนั่นกินนี่ อันนั้นอันนี้
อร่อย ได้ลิ้มรสชาติของโลก น่องเป็ด น่องไก่ กินกันไปมากมาย 
แท้ที่จริง ที่มีอย่างนั้นขึ้นมา มีความรู้สึกอย่างนั้นขึ้นมา เป็นเพราะ
ผัสสะเท่านั้นเอง ถ้าไม่มีผัสสะก็จะไม่มีสิ่งนั้นขึ้นมาเลย ที่มีผัสสะ
ก็เพราะมีอายตนะ มีเครื่องรับ โลกมันก็อยู่ของมัน เรามีเครื่องรับ 
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ พอกระทบกับอารมณ์ก็เกิดเป็นวิญญาณ 
ธรรมะ 3 ประการรวมกัน ความประชุมกันของธรรม ๓ ประการ 
คือ อายตนะภายใน อายตนะภายนอก และวิญญาณ เป็นผัสสะ 
จึงมีโลกทางตา โลกทางหู โลกทางจมูก โลกทางลิ้น โลกทางกาย 
โลกทางใจขึ้นมา 
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 โลกจรงิจะปรากฏกบัญาณปัญญาท่ีเกดิจากอรยิมรรคมีองค์ ๘  
ไม่ได้ปรากฏกับตาเรา สิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่ของจริง เห็น 
ตามคณุภาพตาเราเท่านัน้ ทีเ่ราเหน็สามขีองเราอยูท่กุวนั จรงิๆ เป็น
สามีของเราไหมครับ เห็นทุกวัน ไม่ใช่ได้ยังไง ก็ไม่ใช่ของเราอยู่ดี
ครับ เป็นอย่างนั้น ท�าไมมันเป็นอย่างนั้น เพราะมันไม่เป็นอย่างอื่น 
ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงมีผัสสะเป็นเหตุเกิดก็เพราะอย่างนี้ มีนั่นมีนี่
ทัง้หมดเพราะผสัสะ มเีงนิมทีองในธนาคารทัง้หมดเป็นเพราะผสัสะ  
คือไปนึกถึงมัน เร่ืองเหล่านั้นมากระทบใจ เกิดมโนสัมผัส เลยม ี
ขึ้นมา ถ้าไม่เห็นมันจะมีไหม ไม่มีเลย ถ้าไม่ได้ยินมันจะมีไหม ไม่มี
เลย ถ้าไม่นึกถึงมันก็ไม่มี ก็เท่านั้นแหละ ไม่มีอะไรเลยโลกนี้ ถ้าเรา
ขาดอายตนะไปอายตนะหนึ่ง โลกก็หายไปหนึ่งทาง เช่น อายตนะ
ตาหายไป โลกทางตาจะมีไหมครับ ก็ไม่มี เพราะไม่มีผัสสะนั่นเอง

 ประโยคที ่4 เวทนาสโมสรณา สพเฺพ ธมฺมา ธรรมะทัง้หลาย
ทัง้ปวงมเีวทนาเป็นท่ีประชมุ เป็นสโมสร สโมสรเอาไว้ส�าหรบัประชมุ  
สุมหัวรวมกันเพื่อท�ากิจกรรมต่างๆ เช่น สโมสรฟุตบอล เป็นต้น 
สโมสรเป็นที่รวมเพ่ือท�ากิจกรรม ธรรมะท้ังหลายทั้งปวงมีเวทนา
เป็นที่รวมประชุม ท่านทั้งหลายมาประชุมกันท�านั่นท�านี่ อยู่ในโลก 
หานั่นหานี่เยอะแยะ เพื่ออะไรครับ เพื่อเวทนา เพื่อความสุข หา
เงินเยอะๆ เพื่ออะไรครับ เพื่อซื้ออะไรก็ได้ท่ีท�าให้เกิดความสุขขึ้น 
นอนเพือ่อะไรครบั เพ่ือความสขุ จนมาปฏบิตัธิรรม นัง่สมาธหิลงัขด 
หลงัแขง็ เพือ่ว่าหลงัจากหายหลงัแขง็ไปแล้ว พ้นจากภาวะนีไ้ปแล้ว 
จะเกดิความสขุขึน้ เพือ่เวทนาทัง้นัน้ เพือ่หนีทกุข์ ให้หมดทกุข์ และ
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เพื่อให้ได้ความสุข ให้เข้าถึงความสุข รักสุขเกลียดทุกข์ทั้งนั้นเลย 
ทุกคนเป็นอย่างนี้ท้ังนั้น ไม่อาจเป็นอย่างอ่ืนได้เลย เพราะมันเป็น
สัจจะ มันเป็นธรรมะ 

 ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงมีเวทนาเป็นสโมสร เป็นที่รวมประชุม 
สุมรวมกันท�ากิจกรรมต่างๆ ท่านท้ังหลายท่ีท�ากิจกรรมอยู่ เรียน
ธรรมะเพื่ออะไรครับ เพื่อให้เกิดความสุข ให้เกิดความสบายใจ ถ้า
ไม่เรียนธรรมะ ไม่ปฏิบัติธรรม ไม่มีธรรมะ ตกอบาย มันจะทุกข์ 
ไม่สบายใจ ต้องมาเรียนธรรมะ ให้สบายใจ ปฏิบัติให้หมดทุกข์ ถึง
ความสุขอย่างแท้จริง 

 เราท�ากจิกรรมทกุอย่าง ทกุคนเป็นอย่างนีห้มด ทัง้ท่านทัง้ผม 
ตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกัน เพราะมันเป็นธรรมะไม่ใช่คน ไม่ใช ่
ใคร ไม่ใช่ของใคร ทกุคนต่างหนีทกุข์เพือ่ไปหาสขุ แต่วธิกีารแต่ละ
คนไม่เหมือนกัน ถ้าเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็สบาย  
งดเว้นจากความชั่ว จะได้หนีจากทุกข์ได้ ไปท�าความดี จะได้
ความสุข แล้วก็ปล่อยวาง อยู่สูงขึ้นไป จะได้ไม่เป็นทุกข์อีกต่อไป 
เลย สุขอย่างเดียวแท้คือนิพพาน ดังนั้น ว่าไปแล้วก็มีสโมสรที่
เดียวกันนี่แหละ ที่ท�างานที่เดียวกัน ไม่ว่าจะท�าดีท�าชั่ว ต่างก็รักสุข
เกลยีดทกุข์ด้วยกนัทัง้นัน้ จนกระทัง่ผูม้าปฏบิตัธิรรมเพือ่ไปนพิพาน 
ก็เพื่อจะหนีทุกข์ทั้งนั้นแหละ นี่เป็นสโมสรการท�างาน

 ประโยคที ่5 สมาธปิมขุา สพเฺพ ธมมฺา ธรรมะทัง้หลายทัง้ปวง 
มีสมาธิเป็นประมุข ค�าว่า ประมุข เป็นจุดศูนย์รวม เป็นที่รวมลง 
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ของคนอื่นๆ เหมือนประเทศไทยเรานี้ มีในหลวงเป็นประมุข 
หมายความว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นศูนย์รวมคนเก่ง คนเก่งมี 
หลายคน ถ้าไม่มีจุดศูนย์รวม เก่งคนละอย่างสองอย่าง อย่างนั้น 
ก็สู้ใครไม่ได้ ถ้ามีศูนย์รวมอยู่คนหนึ่ง มีประมุขอยู่คนหนึ่ง คนเก่ง
หลายคนมารวมกัน ท�างานเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน 
เป็นยังไงครับ ชนะได้ สู้ข้าศึก สู้ฝ่ายตรงข้ามได้ อย่างนี้จึงเรียกว่า
ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงมีสมาธิเป็นประมุข

 ตามหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ สมาธิอยู่สุดท้าย เพราะเป็น
ประมุข เอาคนเก่ง 7 คนมารวมกันเข้า สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ 
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ 
ถ้าแต่ละคนต่างคนต่างเก่ง อย่างนั้นไม่เก่งจริง ท�าลายกิเลสไม่ได้ 
วิธีการคือต้องมีประมุขคนหนึ่ง ให้คนเก่งทั้ง 7 นี้ มารวมกันเข้าไป
ในคนที่ ๘ ก็จะรวมเป็นหนึ่ง น�้าหนึ่งใจเดียวกันท�าลายกิเลสได้  
ถ้าอุปมาเหมือนทางโลก เช่น เรามีคนหนึ่งเป็นประมุขไว้ เป็นที่ 
ศูนย์รวมจิตใจไว้ คนเก่งหลายๆ คนมารวมกันท�างาน เก่งคนละ 
อย่าง แต่มารวมกันท�าเพื่อให้งานนั้นๆ ประสบความส�าเร็จ 

 สมาธินั้นเป็นประมุข พวกเราก็เลยพากันเน้นท�าสมาธิ แต่
บางทีใช้สมาธิในทางที่ผิด แทนที่จะใช้สมาธิส�าหรับรวมคนเก่ง  
กลับไปท�าสมาธิเพื่อให้เกิดความสุข สมาธิขี้เกียจ สมาธินั่งนิ่ง  
อย่างนี้ผิด เพราะมันไม่ถูก ต้องเอาสมาธิเป็นประมุขคือเป็นที่รวม
คนเก่ง จะต้องไปหาคนเก่งก่อนว่ามีคนเก่งอะไรบ้าง ถ้าตามหลัก
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อริยมรรคก็มีคนเก่งหลักๆ 7 คน แล้วก็เอา 7 คนนั้นมารวมใน
หนึ่ง คือสมาธิ มีคนหนึ่งเป็นศูนย์รวม จึงว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวง
มีสมาธิเป็นประมุข

 ประโยคที่ 6 สตาธิปเตยฺยา สพฺเพ ธมฺมา ธรรมะทั้งหลาย
ท้ังปวงมีสติเป็นอธิบดี อธิปติ หมายถึง เป็นใหญ่ เป็นเจ้างานใน 
ทุกงาน เป็นเจ้าหน้าที่ในงานทุกอย่าง ในเมืองไทยเราก็เน้นมาก  
ท่านทั้งหลายที่สนใจธรรมะคงจะเคยได้ยินบ่อยๆ จะท�าการงาน 
ใดๆ แม้ขั้นศีลจะต้องมีสติ แม้จะให้ทาน จะหยอดตู้ท�าบุญ ก็ต้อง
มีสตินึกให้ได้ ถ้านึกไม่ได้ ก็ไม่ได้ท�าบุญ ถึงตู้จะมี ไม่ได้นึกก็ไม่ได้ 
หยอด แม้ขั้นเบื้องต้น ท�าทานก็ต้องมีสติ ขั้นมีศีลก็ต้องมีสติ ทีนี้  
ย่ิงสูงๆ ขึ้นไป จะท�าภาวนาต่างๆ ก็ต้องอาศัยสติเป็นตัวเจ้าการ 
เจ้าของเรื่องในการด�าเนินการทั้งนั้น 

 สวดมนต์ก็ต้องมีพุทธานุสสติ นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า จะ
นั่งฟังธรรมให้รู้เรื่องก็ต้องมีสติ นึกตามข้อธรรมะไป จนกระทั่งจะ
พัฒนาให้เกิดปัญญา ก็ต้องใช้สติ มีสติ มีความรู้ตัว มีสติอยู่กับลม
หายใจเข้าออก มีสติพิจารณาผม ขน เล็บ ฟัน หนัง มีสติพิจารณา
ว่าเราต้องตายเป็นธรรมดา เป็นเจ้างานทุกเรื่องเลย แม้กระทั่งได้
สมาธิ จิตสงบแล้ว ก็ต้องมีสติไปจับอารมณ์มาโชว์แก่ปัญญา ให้
ปัญญาพิจารณาตัดสินให้ว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เป็นต้น

 สติต้องใช้ทุกงาน ตั้งแต่งานเล็กๆ ไปจนงานใหญ่ ที่ทาง 
เมืองไทยเรานิยมพูดท�านองอุปมาว่า ตั้งแต่สากกะเบือยันเรือรบ 
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ต้ังแต่งานยิบย่อยต่างๆ ท�าบุญเล็กๆ น้อยๆ จนถึงงานจริงจัง ท�า
สมถะวิปัสสนา เจริญอริยมรรค สติเป็นตัวหลักในทุกงาน เป็น
อธิบดีคือท�าทุกงาน ความไม่ประมาทนั้น พระพุทธองค์ตรัสว่า  
เป็นที่รวมของกุศลธรรมทุกประการ กุศลมีหลายประการ แต่สติ 
ผู้เป็นเจ้าการ เป็นทีร่วมลงของเรือ่งนี ้ต้องมเีสมอคือสต ิจงึว่า ธรรมะ
ทั้งหลายทั้งปวงนี้มีสติเป็นอธิบดี

 ประโยคท่ี 7 ปญฺญุตฺตรา สพฺเพ ธมฺมา ธรรมะทั้งหลาย 
ทั้งปวงมีปัญญาเป็นยอด ถึงแม้จะมีสมาธิเป็นประมุข เป็นศูนย์รวม 
จิตใจ เป็นศูนย์รวมคนอื่นๆ แล้ว มีสติเป็นเจ้าการในเรื่องต่างๆ  
แล้ว ถ้าพูดถึงสูงสุด เป็นผู้ตัดสินว่าถูก ตัดสินว่าผิด ตัดว่าใช้การได้  
ใช้การไม่ได้ รู้อะไรเป็นอะไรอย่างแท้จริง เป็นเหมือนศาลตัดสิน 
คดีความ ต้องให้ปัญญา

 ปัญญาเป็นคนตัดสินถูกผิด อันไหนจะเอาไม่เอา อันไหน 
ควรละ อันไหนควรเจริญ ละอย่างไร เจริญอย่างไร มีเหตุปัจจัย
อย่างไร ปัญญาเป็นยอดกว่าเขาในลักษณะท�านองนี้ อยู่สูงกว่าเขา 
คนอื่นเขาท�ามาแทบล้มแทบตาย เหนื่อยอย่างหนัก ปัญญาบอกว่า  
ที่ท�ามานั่นผิด ไม่เอา ก็ต้องท้ิงท้ังหมดนั้น ส่วนสิ่งดีๆ สิ่งจ�าเป็น  
ยังไม่ได้ท�า ปัญญาบอกว่า ต้องไปท�ามา ปัญญาเป็นเหมือนศาล
ตัดสินถูกผิด อะไรควร อะไรไม่ควรต่างๆ เป็นยอดกว่าเขาเลย ใน
ธรรมะทั้งหลายปัญญาเป็นยอด



รู้กฎ แจ้งธรรม๘๖ :

 ประโยคที่ ๘ วิมุตฺติสารา สพฺเพ ธมฺมา ธรรมะทั้งหลาย 
ท้ังปวงมีวิมุตติเป็นแก่นสาร ตัวแก่นจริงๆ ไม่ใช่สมาธิ ไม่ใช่สติ  
ไม่ใช่ปัญญา ไม่ใช่ศีล ไม่ใช่อื่นๆ แต่เป็นวิมุตติคือความหลุดพ้น 

 ที่ปฏิบัติอะไรต่อมิอะไรท้ังหลาย ก็เพ่ือให้ถึงวิมุตติ หลุดพ้น 
เรียนธรรมะก็เหมือนกัน เรียนมากเรียนน้อยก็ไม่ใช่แก่นสารอะไร 
บางท่านเรียนธรรมะหนึ่งคาถาแล้วบรรลุอรหันต์ไป หลุดพ้น อย่าง
น้ีได้แก่นไปหรอืยงัครบั ได้แก่นแล้ว บางท่านเรยีนไปเยอะเลย จดไว้ 
เต็มสมุด แต่ไม่หลุดพ้น อย่างนี้ยังไม่ได้แก่น ต้องเรียนต่อไป ดีกว่า
ไม่ได้เรียน คงได้บุญ ได้เป็นอุปนิสัยวาสนาติดไปในภายหน้า แต่ยัง
ไม่ได้แก่น เพราะแก่นคือวิมุตติ ของจริงต้องเป็นอย่างนั้น เพราะ 
มันเป็นอย่างนั้น มันไม่เป็นอย่างอื่น

 ประโยคที่ 9 อมโตคธา สพฺเพ ธมฺมา ธรรมะทั้งหลายทั้งปวง
มีอมตะเป็นที่หยั่งลง มีอมตะคือความไม่ตายเป็นที่หยั่งลง เหมือน
ท่าน�า้ เราจะข้ามไปฝ่ังโน้น ต้องลงเรือท่ีท่าน�้า ท่าน�า้ส�าหรบัพวกเรา  
เราจะลงตรงไหน ลงที่ความไม่ตาย ความเป็นอมตะนั่นเอง 

 พวกเราทั้งหลายเดินไปหาอะไรครับ เดินไปหาความมั่นคง 
ถ้าไปหาความมั่นคงในสังขาร มันไม่มี ต้องไปหาความมั่นคงที่ไหน
ดี หลายท่านก็ทราบแล้ว คือต้องไปทางนิพพาน ต้องพากันปฏิบัติ
สติปัฏฐาน ๔ เป็นต้น เจริญให้มาก กระท�าให้มาก จะได้หยั่งลง
ไปทางอมตะ จะได้ใกล้ต่อความเป็นอมตะ หยั่งลงสู่ความไม่ตาย
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 ถ้าไปทางโลก ไปทางสังขาร มันใกล้ตายเข้าไปทุกวัน หลาย
ท่านตอนนี้ก็ใกล้ตายแล้ว ระวังเถอะจะตายสักกวัน ไม่ต้องระวัง 
ตายเหมือนกัน ระวังก็ตายเหมือนกัน แต่ระวังไว้หน่อยก็ดี ถ้าจะ
หยั่งลง ทุกท่านต้องหยั่งลงที่อมตะทั้งนั้น ไม่อยากจะตายทั้งนั้น
ใช่ไหมครับ หาอะไรก็เพื่อความมั่นคง แต่ที่จะให้เกิดความม่ันคง
เพราะมีเงินมีทองมันไม่ได้ พวกเราก็เลยต้องหาความมั่นคงด้วยวิธี
อื่น เช่น เป็นคนมีศีลดี เป็นคนมีธรรมะ เป็นคนมีจิตเป็นอุเบกขา 
รู้จักปล่อย รู้จักวาง เริ่มรู้จักมั่นคงขึ้น ค่อยๆ หยั่งลงอมตะ อมตะนี้
เองเป็นที่หยั่งลง

 ประโยคที่ 10 ประโยคสุดท้าย นิพฺพานปริโยสานา สพฺเพ 
ธมฺมา ธรรมะท้ังหลายท้ังปวงมีนิพพานเป็นจุดจบ มีนิพพานเป็น 
ปริโยสาน จุดสิ้นสุด จุดสุดท้าย ท่านทั้งหลายคงมีความชัดเจน มี
เป้าหมาย มีจุดหมายปลายทาง ตามค�าสอนของพระอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจ้า ทุกอย่างที่ท�า ฝึกหัดกันนี้ มีเป้าหมายที่นิพพาน มุ่ง 
ไปที่จุดเดียวคือนิพพาน 

 ถ้าว่าตาม 10 ประโยคนี ้เอาประโยคแรกกบัประโยคสดุท้าย 
มาพิจารณาดู ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนสุดท้าย ท่านทั้งหลายถ้าต้องการ
ไปนพิพาน ต้องเริม่ต้นจากความชอบ ความพอใจ มฉีนัทะ อยากไป
กนัไหมครบั ถ้าอยากไปกค็งจะได้ไป ประโยคแรกอยากไป ประโยค
ที่ 10 คือจบแล้ว ถ้ามีอยากถูกต้อง อยากไปนิพพานก็จะจบ 



รู้กฎ แจ้งธรรม๘๘ :

 ถ้าอยากได้เงินอยากได้ทอง อย่างนั้นไปฝ่ายสังขารคงไม่จบ 
เพราะมันไม่ใช่ที่จบของธรรมะท้ังหลายท้ังปวง ที่จบของธรรมะ 
ท้ังหลายทั้งปวงคือนิพพาน ถ้ามีข้อที่ 1 คือ ฉันทะ อยากจะไป
นิพพานอย่างนี้จบได้ เป็นข้อที่ 10 ส่วนจะจบเมื่อไหร่ ชาติไหน
อันนี้อีกเรื่องหนึ่ง

 แต่ส�าหรับผมบรรยายคงต้องจบแล้วครับ เพราะหมดเวลา 
สรุปว่าที่ผมมาบรรยาย รู้กฎ แจ้งธรรม ครั้งที่ 1 นี้ ได้ยกข้อธรรมะ
ใหญ่ๆ กฎใหญ่ๆ มาแสดง ส่วนในคราวถดัไปเป็นครัง้ที ่2 จะอธบิาย
ว่า น�าเอากฎใหญ่ๆ เหล่านี้ มาพิจารณาในการปฏิบัติอย่างไร จึง 
จะสามารถรูแ้จ้งธรรมได้ ท่านทัง้หลายจะได้น�าไปศกึษาและปฏบิตัิ
ต่อไปได้ 

 บรรยายวันนี้คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้ อนุโมทนาทุกท่าน
ครับ
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รู้กฎ แจ้งธรรม9๐ :

รู้กฎ แจ้งธรรม 
ตอนที่ ๒ (ช่วงที่ ๑)

โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง

วันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

ห้องสาวัตถีธรรมะเธียเตอร์ ชั้น ๒ อาคารบุญยง ว่องวานิช
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
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 ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย 

 สวัสดีครับทำ่นผู้สนใจในธรรมะทุกท่ำน 

 วันนี้ผมก็มีโอกาสมาบรรยายธรรมะ ในหัวข้อ “รู้กฎ แจ้ง
ธรรม” เป็นตอนที ่2 ซึง่การบรรยายในหวัข้อนี ้ก�าหนดไว้มี 2 ตอน 
ครั้งนี้เป็นตอนสุดท้าย ส�าหรับในคราวท่ีแล้ว ผมได้ยกประเด็นขึ้น 
มาบรรยาย 4 หัวข้อหลักๆ เป็นธรรมะใหญ่ๆ 4 ชุดด้วยกัน สรุป
จากการบรรยายครั้งที่แล้วก่อนนะครับ

 ชดุที ่1 กฎทีไ่ม่ขึน้กบัการอบุตัขิองพระตถาคต ซึง่มีอยู ่4 กฎ 
ด้วยกัน พระพุทธเจ้าของเราได้ทรงรับรองว่า เป็นกฎที่มันเป็นของ
มันอย่างนั้น เป็นธัมมัฏฐิติ เป็นธรรมนิยาม เรียกเป็นภาษาบาลีว่า 
ธมฺมฏฺติตา ธมฺมนิยามตา เป็นสิ่งท่ีเป็นอย่างนั้น ไม่ขึ้นกับการ
อุบัติของพระตถาคตทั้งหลาย พระตถาคตจะอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติ
ขึ้นก็ตาม สิ่งนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นของมัน มันเป็นไปตามกฎ ซึ่งกฎ
ที่พระพุทธองค์ทรงแจกแจงไว้ในลักษณะเช่นนั้น มีอยู่ 4 กฎ

 กฎที่ 1 สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่
เที่ยง



รู้กฎ แจ้งธรรม9๒ :

 กฎที่ 2 สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็น
ทุกข์ 

 กฎที ่3 สพเฺพ ธมมฺา อนตตฺา ธรรมะท้ังหลายทัง้ปวงไม่ใช่ตวั
ไม่ใช่ตน ธรรมะทัง้หลายทัง้ปวงไม่มตีวัไม่มตีน หรอืจะแปลทบัศัพท์
ว่า ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา อย่างนี้ก็ได้

 กฎที่ 4 อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺบาท ความที่มีสิ่งนี้เป็น
ปัจจัยสิ่งนี้จึงมีขึ้น คือเป็นสิ่งที่อิงอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้น

 กฎข้อท่ี 1, 2, 3 โดยท่ัวไปเราจะได้ยินอยู่ รวมๆ กันอยู่  
ส่วนกฎข้อที่ 4 น้ีจะแยกออกมา กฎข้อท่ี 1,2,3 แสดงสามัญ
ธรรมดาที่เสมอเหมือนกันของสิ่งทั้งหลาย ส่วนกฎข้อที่ 4 แสดง
กระบวนการเป็นไปของสงัขาร ทีเ่ชือ่มโยงต่อเนือ่งกนัไปไม่ขาดสาย 
เป็นไปตามเหตุผลในธรรมชาติ 

 ชุดที่ 2 ธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ตัวธรรมะตัวหลักแท้ๆ  
ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ธรรมะท้ังหลายท้ังปวงในสากลจักรวาล มี
อยู่ 2 ประการ พระพุทธเจ้าของเราเป็นสัพพัญญู พระองค์ทรงรู ้
ครบถ้วนทั้งหมด

 อย่างที่ 1 คือ อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺบาท อันนี้เป็น 
ความเกดิขึน้และเป็นไปต่อเนือ่ง เป็นกระแสอนัยาวนานของสังขาร
ทั้งหลาย สังขารมีแต่ของไม่เที่ยง มีแต่ของเป็นทุกข์ มีแต่ของไม่ใช่
ตัวตน เป็นเหตุและผลเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน ไม่ใช่ว่าแต่เดิมโลกของ
เรานีไ้ม่มอีะไร โลกของเรานี ้แต่เดมิมนักม็อีะไร แต่อะไรทีม่นัมนีัน้
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มันไม่เที่ยง ของไม่เที่ยงก่อให้เกิดของไม่เที่ยง และของไม่เที่ยงที่
เป็นผลเกดิข้ึน กก่็อให้เกดิของไม่เท่ียงสบืต่อกันไปเรือ่ย อย่างนี ้เป็น
ความเป็นไปฝ่ายสังขาร เป็นความเกิดขึ้นของกองทุกข์ล้วนๆ 

 อย่างที่ 2 คือ นิพพาน ซ่ึงเป็นความสงบระงับของสังขาร 
ทั้งปวง ไม่ใช่สังขาร 

 นี้เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ สรุปว่าธรรมะทั้งโลก
ทั้งสากล ก็มีแค่ 2 อย่างเท่านี้ คือ ธรรมะที่เป็นฝ่ายสังขาร เป็น 
สังขตธรรม เป็นไปตามเงื่อนไข เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน 
กับ พระนิพพาน ที่เป็นอสังขตธรรม เป็นวิสังขารธรรม

 ชุดที่ 3 ธรรมะที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นแสดงโดยความเป็น
สัจจะ เป็นความจริงที่มันเป็นอย่างนั้น มันไม่เป็นอย่างอื่นจาก
ความเป็นอย่างนั้น มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไม่คลาดเคลื่อนจาก
ความเป็นอย่างนั้น ไม่เป็นอย่างอื่น คือ อริยสัจ ๔ อันนี้เป็นธรรมะ
ที่พระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นแสดง 

 พระพุทธเจ้าของเราในปัจจุบันนี้ ทรงยกเรื่องนี้ขึ้นมาแสดง 
พระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตก็ทรงยกเร่ืองนี้เหมือนกัน ในอนาคต 
พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็จะทรงยกเร่ืองนี้ขึ้นมาแสดงเช่นเดียวกัน มี 
ทกุขอรยิสจั, ทุกขสมทุยอรยิสัจ, ทกุขนิโรธอรยิสจั และ ทกุขนโิรธ
คามินีปฏิปทาอริยสัจ 



รู้กฎ แจ้งธรรม9๔ :

 ทกุข์มนัเป็นทุกข์กเ็พราะว่าทุกข์มนัเป็นทกุข์ มันเป็นอย่างนัน้  
มนัไม่อาจจะไม่เป็นอย่างนัน้ มนัไม่เป็นอย่างอืน่ ถ้าเม่ือแจกแจงแล้ว  
อุปาทานขันธ์ ๕ นั่นเองเป็นตัวทุกข์ เพราะมันเป็นทุกข์ ตัณหา 
เป็นเหตุเกิดทุกข์ พระนิพพาน เป็นความดับทุกข์ และอริยมรรค
อันประกอบไปด้วยองค์ ๘ ประการ นั้นเป็นหนทางให้ถึงความ 
ดับทุกข์ เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นแสดงเป็นสัจจะ 

 อริยสัจ 4 นั้นเป็นธรรมะที่แสดงโดยเหตุโดยผล มีอยู่ 2 ข้าง
ด้วยกนั ข้างทีห่นึง่ ทกุข์กบัทกุขสมทุยั เป็นเหตผุลในแง่เชือ่มโยงต่อ
เนื่องกันไปในฝ่ายสังขาร โดยทุกข์นั้นเป็นผลที่เกิดจากเหตุ สมุทัย
เป็นเหตุให้เกิดผล อีกข้างหนึ่ง เป็นฝ่ายนิพพานกับอริยมรรค เป็น
เหตุผลเหมือนกัน แต่เป็นแบบฝ่ายนิพพาน ไม่มีการวนเวียนต่อไป 
ทุกขนิโรธ เป็นผลที่มีอยู่แล้ว ไม่ต้องสร้างขึ้น นิพพานด�ารงคงที่
อยู่อย่างนั้น ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ นั้น
เป็นเหตุให้ถึงผล ไม่ใช่เหตุให้เกิด แต่เป็นเหตุให้เข้าถึงนิพพาน  
นี้เป็นธรรมะที่พระองค์ยกขึ้นแสดงเป็นสัจจะ เป็นสัจธรรม

 ชุดที่ 4 ลักษณะธรรมะทั้งปวง ๑๐ ชุด แสดงให้เห็นว่า  
ในบรรดาธรรมะทั้งปวง ทั้งที่เป็นสังขารและเป็นวิสังขาร เป็น 
สังขตธรรมและอสังขตธรรมนั้น ธรรมะใดมีลักษณะเด่นเป็นพิเศษ 
เป็นตัวหลักในเรื่องนั้นๆ มีอยู่ 10 ชุดด้วยกัน เริ่มต้นตั้งแต่ ธรรมะ
ท้ังหลายทัง้ปวงมฉีนัทะเป็นมลู จนกระทัง่ถงึ ธรรมะทัง้หลายทัง้ปวง
มีนิพพานเป็นจุดสุดท้าย เป็นจุดจบ 
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 สรุปแล้วในคราวที่แล้ว บรรยายครั้งที่ 1 ในหัวข้อ รู้กฎ แจ้ง
ธรรม ผมได้ยกหลักธรรมขึ้นมา 4 ชุดหลักๆ แสดงกฎใหญ่และ
ธรรมะทั้งหลาย ถ้าพูดโดยกฎย่อยๆ มันมีเยอะ ก็เลยไม่พูด พูดกฎ
ใหญ่ๆ ไปเลย กฎย่อยๆ ท่านทั้งหลายก็ไปศึกษาต่อไปเมื่อมีโอกาส

 ส�าหรับวันนี้ พูดครั้งที่ 2 จะพูดเชื่อมโยงเป็นเรื่องราว ให ้
สมกบัหวัข้อทีไ่ด้ตัง้ชือ่เอาไว้ คอื “รูก้ฎ แจ้งธรรม” กฎเหล่านีท้ีเ่ป็น 
กฎใหญ่ๆ เป็นหลกัธรรมชดุใหญ่ๆ 4 เรือ่งทีย่กมา ถ้ารูส้ิง่เหล่านีแ้ล้ว  
รู้กฎที่ไม่ขึ้นกับการอุบัติของพระตถาคต รู้ธรรมะคือปฏิจจสมุป 
บาทกับนิพพาน รู้อริยสัจ จะเกี่ยวข้องกับการแจ้งธรรมะอย่างไร 
พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไร ผมจะได้ยกมาแสดงให้ฟัง ท่านศึกษา
เรื่องนี้แล้วก็จะได้เข้าใจชัดเจนว่า การจะแจ้งธรรมะ คือกระท�า
ธรรมะให้แจ้ง ต้องรู้กฎเกณฑ์เหล่านี้ ถ้าไม่รู้กฎเกณฑ์แล้ว จะบอก
ว่าแจ้งธรรมะ เห็นธรรมะ เข้าใจธรรมะ หรือบรรลธุรรมแล้ว อย่างนี ้
เป็นไปไม่ได้ มันเป็นข้อก�าหนดที่แน่นอน เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมะ 
ว่า จะต้องเข้าใจแจ่มแจ้งในกฎเกณฑ์เหล่านี้ ไม่มีข้อลังเลสงสัย ไม่
เห็นเป็นอย่างอื่น จึงจะเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้า ได้แจ่มแจ้งใน 
ธรรมะ ได้บรรลธุรรม เป็นพระโสดาบนั พระสกทาคามี พระอนาคามี 
จนถึงเป็นพระอรหันต์ อย่างนี้ วันนี้จะมาพูดเชื่อมโยงให้ฟังต่อไป 

 กฎต่างๆ ท่ีได้พูดถึง มีค�าบาลีหลายค�าที่แสดงความเป็น 
กฎเกณฑ์ ได้แก่ ติาว สา ธาตุ ธาตุอันนั้นเป็นสิ่งที่ด�ารงคงที่อยู่
อย่างนั้น อันนี้หมายความว่า มันเป็นกฎ เป็นระเบียบ เป็นของคงที่
ด�ารงอยู่อย่างนั้น เป็นของที่มันเป็นอย่างนั้น มันไม่เป็นอย่างอื่น 



รู้กฎ แจ้งธรรม9๖ :

จากความเป็นอย่างนั้น ไม่ว่าใครจะเป็นอะไร มันก็ไม่เป็นอะไรไป
กับใคร มันเป็นธาตุที่ด�ารงคงที่อยู่อย่างนั้น

 ธมฺมฏฺติตา เป็นความตั้งขึ้นและเป็นไปตามธรรมะ ตาม 
เหตุ ตามเงื่อนไข ตามปัจจัย

 ธมมฺนยิามตา  เปน็ข้อก�าหนดแน่นอนของธรรมะ  ไม่ใช่ใคร
ก�าหนด  ไม่ใช่ฟ้าดนิก�าหนด  ไม่ใช่พระเจ้าก�าหนด  ไม่ใช่พรหม 
ก�าหนด  แต่เปน็ข้อก�าหนดของธรรม  ข้อก�าหนดตามเง่ือนไข  ตาม
ปัจจัยของมัน ไม่ใช่ใครคนใดคนหน่ึงมาก�าหนดข้ึน

 อิทปฺปจฺจยตา เป็นความมีสิ่งนี้เป็นปัจจัย สิ่งนี้จึงมีขึ้น สิ่งที่
เกิดขึ้นนี้ไม่ได้ทิ้งปัจจัย ปัจจัยเป็นเงื่อนไขท�าให้เกิดผลขึ้นมา

 ตถตา เป็นความเป็นเช่นนั้นเอง เป็นอย่างนั้นเองของมัน  
ไม่ได้เป็นอย่างอื่น

 อวิตถตา ไม่เพี้ยนจากความเป็นอย่างนั้น ไม่คลาดเคลื่อน 
จากความเป็นอย่างนั้น

 อนญฺญถตา ไม่เป็นอย่างอื่นจากความเป็นอย่างนั้น

 ปฏจิจฺสมปฺุปาโท เป็นความทีส่ิง่ทัง้หลายองิอาศยักนัและกนั
พร้อมแล้วจึงเกิดขึ้น มีขึ้นเพราะการอิงอาศัยกันและกัน อิงอาศัย
เหตุ อิงอาศัยปัจจัย เมื่อปัจจัยมีพร้อมมันจึงเกิดขึ้น

 ค�าเหล่านีเ้ป็นค�าแสดงตวักฎ ค�าว่า รูก้ฎ คอื รูส้ิง่เหล่านีแ้หละ 
รู้ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง รู้ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์  
รู้ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตน รู้อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺบาท 
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หรือ กฎปลีกย่อยอ่ืนๆ ท่ีอยู่ภายใต้กฎเหล่านี้ รู้ชัด เข้าใจชัดด้วย
ปัญญา

 ทีนี้ ค�าว่า “รู้กฎ แจ้งธรรม” ที่ตั้งเป็นหัวข้อไว้ ถ้าจะยก
พระพทุธพจน์มาอ้างอิงว่า การรู้กฎมาก่อน การแจ้งธรรมจงึมาทหีลงั  
อย่างนี้ มีพระด�ารัสที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ไหม มีเหมือนกัน แต่ 
ค�าว่า รู้กฎ แจ้งธรรม เป็นค�าไทย ค�าบาลีจะเป็นอีกค�าหนึ่ง เช่น 
ยกมาจาก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค สุสิมปริพพาชกสูตร ถ้าจะ
อ่านพระสูตรเต็มทั้งหมดต้องไปอ่านในพระไตรปิฎกเล่มที่ 16 ข้อ 
70 ที่ผมมาบรรยายนี้เป็นแบบย่อๆ ตัดตอนมา ตัดมาตรงนั้นบ้าง 
ตรงนี้บ้าง 

 พระสูตรนี้ พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่ปริพพาชก นักบวช
นอกศาสนาผู้หน่ึงชือ่ว่าสสุมิะ พระองค์ทรงแจกแจงหลกัปฏจิจสมุป 
บาทว่า ต้องรู้ ต้องเห็น อย่างไรจึงจะได้เข้าถึงธรรมะ รู้แจ้งธรรมะ
ได้ ในตอนหนึ่งพระองค์ทรงสรุปว่า

 ปุพฺเพ โข สุสิม ธมฺมฏฺติิญาณ� ดูก่อนสุสิมะ ธมฺมฏฺติิญาณ
มาก่อน 

 ธมฺมฏฺติิญาณ คือ ญาณที่รู ้ความเกิดขึ้นและเป็นไปของ
ธรรมะ คือ รู้กฎ ค�าว่า ธมฺมฏฺติิ คือ ค�าที่แสดงความเป็นไปของ
ธรรมะ ธมฺมฏฺติตา นี่แหละค�าเดียวกัน ธมฺมฏฺติตา เป็นค�าแสดง 
กฎ มีค�าว่า ตา อยู่ข้างหลัง แสดงภาวะความเป็นอย่างนั้น ส่วน 
ธมฺมฏฺติิ เป็นค�าที่เอามาเชื่อมกับค�าว่าญาณ คือ มีญาณรู้กฎก่อน 
รู้กฎเกณฑ์ของธรรมะ 



รู้กฎ แจ้งธรรม9๘ :

 ปุพฺเพ แปลว่า ก่อน, ในกาลก่อน, มาก่อน, มีก่อน, เกิดขึ้น
ก่อน 

 ธมฺมฏฺติิ แปลว่า ความเกิดขึ้นด�ารงอยู่และเป็นไปตามธรรม 

 การเกิดขึ้นและด�ารงอยู่เป็นไปตามธรรม ถ้าว่าโดยกฎ คือ 
กฎอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท สังขารมันไม่เที่ยง เป็นเหตุให ้
เกิดของไม่เที่ยง ของเป็นทุกข์ เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ของไม่ใช่ตัว
ตน เป็นเหตุให้เกิดของไม่ใช่ตัวตน เชื่อมโยงกันไปอย่างนี้เรียกว่า 
ธมมฺฏฺติ ิแปลว่า ความเกดิขึน้และเป็นไปตามธรรม ธมมฺฏฺติญิาณ  
ญาณคือความรู้ในเรื่องเหล่านี้ ความรู้เรื่องธรรมะทั้งหลายมันเกิด
ขึ้นและเป็นไปตามเงื่อนไขตามปัจจัยอย่างนี้มาก่อน ญาณอย่างนี้มี
ก่อน ญาณอย่างนี้เกิดก่อน

 ปจฺฉา นิพฺพาเน ญาณ� นิพพานญาณ หรือ ญาณในนิพพาน
มาทีหลัง ญาณในการรู้แจ้งธรรมะ เข้าถึงธรรมะ รู้นิพพานมาทีหลัง 
จะกระโดดไปรู้นิพพานเลยโดยไม่ต้องรู้กฎไม่ได้ รู้นิพพานเลยไม่ได้ 
ต้องมี ธมฺมฏฺติิญาณ มาก่อน คือรู้กฎมาก่อน 

 อย่างทีเ่รารูก้นัดใีนทางวปัิสสนา ต้องแยกรปูแยกนามว่า เป็น
ของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน เกิดตามเหตุตามปัจจัย เป็นไป
ตามกระแสอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทก่อน นี้คือ ธมฺมฏฺติิญาณ  
นั่นแหละ ญาณที่รู ้จักความเกิดขึ้นและเป็นไปตามธรรมก่อน  
นิพฺพาเน ญาณ� ญาณในนิพพาน ญาณรู้นิพพานมาทีหลัง 
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 อยากจะถึงนิพพาน อยากจะพ้นทุกข์ ไม่ใช่ไปรู้นิพพานได้
เลย ต้องมีความรู้กฎก่อน แล้วจึงจะแจ้งนิพพาน จึงจะแจ้งธรรม 
เข้าถึงธรรมได้ในภายหลัง แม้แต่จะเป็นพระโสดาบัน พระโสดาบัน
ท่านกเ็หน็พระนพิพาน การจะรูน้พิพานกต้็องรูก้ฎก่อน รูก้ฎสงัขาร 
ทั้งหลายทั้งปวง เป็นธัมมัฏฐิติญาณก่อน จึงจะถึงนิพพาน จึงจะ
กระท�าให้แจ้งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล แล้วก็อรหัต
ผลได้

 ค�าว่า รู้ คือ ญาณ หรือ ปัญญา ญาณขั้นต่างๆ ตัวความรู้นี้ 
รู้อะไร รู้กฎของธรรมะนั่นแหละ รู้สิ่งต่างๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ ์
ของมัน ทีนี้ ค�าว่า แจ้ง ก็เป็นญาณอีกชนิดหนึ่งที่ได้เข้าถึงสิ่งที่ควร
เข้าถึง ธรรมะท่ีควรจะเข้าถึง ถ้าว่าแบบสูงสุด คือพระนิพพาน 
ถ้าว่าเป็น ๒ อย่าง คอืวิชชาและวิมตุต ิผมเลยตัง้ชือ่หวัข้อบรรยาย
เป็น รูก้ฎ แจ้งธรรม ต้องมคีวามรู้เร่ืองกฎเกณฑ์ต่างๆ ก่อนจงึจะแจ้ง
ธรรมได้

 สรุปว่า การรู้กฎแล้วจึงแจ้งธรรม ก็ถือว่าเป็นกฎอย่างหนึ่ง 
ที่พระพุทธเจ้าทรงรับรองเอาไว้ ผมยกตัวอย่างมาจากพระสูตร  
สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค สสุมิปรพิพาชกสตูร พระพทุธองค์ตรสัว่า 

 ปุพฺเพ โข สุสิม ธมฺมฏฺติิญาณ� ดูก่อนสุสิมะ ธัมมัฏฐิติญาณ
คือญาณปัญญาความรู้เรื่องความเกิดขึ้นและเป็นไปตามธรรมะมา
ก่อน รูอิ้ทปัปัจจยตาปฏจิจสมปุบาทมาก่อน ปจฉฺา นิพพฺาเน ญาณ� 
ญาณในนิพพานมาทหีลงั ความรูเ้รือ่งพระนพิพานอย่างแท้จรงิจะมา



รู้กฎ แจ้งธรรม๑๐๐ :

ทีหลัง จะไปรู้นิพพานลอยๆ โดยไม่ผ่านการรู้อิทัปปัจจยตาปฏิจจ 
สมุปบาทไม่ได้ จะต้องรู้อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทมาก่อน จึง 
จะมีความรู้เรื่องนิพพานชัดเจนได้

 ทีนี้ ผมจะยกมาจากพระสูตร ซึ่งแสดงรายละเอียดเยอะกว่า
นี้ ท่านทั้งหลายจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ในอังคุตรนิกาย ฉักกนิบาต 
อนิจจสูตร เล่ม 22 ข้อ 9๘ พระพุทธองค์ตรัสว่า

 โส วต ภิกฺขเว ภิกฺขุ กญฺจิ สงฺขาร� นิจฺจโต สมนุปสฺสนฺโต  
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหนอ เมื่อยังเห็นซึ่งสังขารใดๆ โดย
ความเป็นของเที่ยง

 อนโุลมกิาย ขนฺตยิา สมนฺนาคโต ภวิสฺสตีติ จกัเป็นผูป้ระกอบ
ด้วยอนุโลมิกขันติ คือการยอมรับกฎเกณฑ์ความจริงของธรรมชาติ 
มีปัญญาคล้อยตามหลักสัจธรรม ดังนี้

 เนต� าน� วิชฺชติ นั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้

 อนุโลมิกาย ขนฺติยา อสมนฺนาคโต สมฺมตฺตนิยาม�  
โอกฺกมิสฺสตีติ ภิกษุนั้นเมื่อไม่ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ จักก้าวลง
สู่สัมมัตตนิยาม ดังนี้

 เนต� าน� วิชฺชติ นั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้

 สมฺมตฺตนิยาม� อโนกฺกมมาโน โสตาปตฺติผล� วา สกทาคามิ
ผล� วา อนาคามิผล� วา อรหตฺต� วา สจฺฉิกริสฺสตีติ ภิกษุผู้ไม่ก้าว
ลงสู่สัมมัตตนิยาม จักกระท�าให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลก็ดี สกทาคามิ
ผลก็ดี อนาคามิผลก็ดี หรืออรหัตผลก็ดี ดังนี้



: ๑๐๑สุภีร์ ทุมทอง

 เนต� าน� วิชฺชติ นั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้

 ในช่วงต้นของพระสตูรนี ้จากองัคตุรนกิาย ฉกักนบิาต อนจิจ 
สูตร พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เชื่อมโยงมาหลายค�า
ด้วยกัน บางท่านอาจจะงงอยู่ ตามไม่ค่อยทัน แต่บางท่านพิจารณา
ตามไปก็เข้าใจ ตามเรื่องนี้ เกี่ยวกับเรื่องกฎเกณฑ์ รู้กฎก่อนจึงแจ้ง
ธรรมะได้นั่นเอง ถ้าไม่รู้ระเบียบ ไม่รู้กฎเกณฑ์ของธรรมะ จะให ้
แจ้งธรรมะ มันเป็นไปไม่ได้

 พระองค์ตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหนอ เมื่อยัง 
เห็นซึ่งสังขารใดๆ โดยความเป็นของเที่ยง จะเป็นผู้ประกอบด้วย 
อนุโลมิกขันติ ดังนี้ นั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ 

 โดยกฎของสังขาร เราก็ทราบกันดีแล้วว่า สพฺเพ สงฺขารา 
อนิจฺจา สังขารท้ังหลายท้ังปวงเป็นของไม่เที่ยง ถ้าภิกษุบางรูป
หรอืผูป้ฏบิตับิางท่าน ผูท้ีเ่หน็โทษภยัของวฏัฏสงสารแล้ว มาปฏบัิติ
ตามทีพ่ระพทุธองค์ทรงสัง่สอน ถ้ายงัเหน็สงัขารบางอย่างโดยความ
เป็นของเที่ยง ยังเห็นสังขารบางอย่างเที่ยง ไม่เห็นสังขารทั้งหมด
ว่าไม่เที่ยง ไม่เห็นทั้งปวง ยังไม่เห็นทั้งหมด เห็นบางอย่างไม่เที่ยง 
บางอย่างยังเที่ยงอยู่ เห็นสังขารอันใดอันหนึ่งยังเที่ยงอยู่ จะเป็น
ผู้ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ คือญาณปัญญาที่สอดคล้องกับหลัก
อริยสัจ 4 เป็นภาษาญาณ เรียกว่าอนุโลมญาณ จะได้อนุโลมญาณ 
ญาณที่เห็นสอดคล้องกับความเป็นจริง นั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ 



รู้กฎ แจ้งธรรม๑๐๒ :

 การจะยอมรับความเป็นจริงได้ จิตจะลงต่อความเป็นจริง  
ต้องเข้าใจกฎก่อน จะต้องเห็นสังขารท้ังหลายทั้งปวงเป็นของไม่
เท่ียงทั้งหมดก่อน ไม่มีแม้แต่นิดเดียว ท่ีสังขารจะเที่ยงแท้ม่ันคง 
จะต้องยอมรับได้ก่อน ถ้ายอมรับไม่ได้จะไปยอมรับอริยสัจ มัน 
เป็นไปไม่ได้ มันเป็นกฎอีกชั้นหนึ่ง มีกฎหลายชั้นเรียงกันอยู่ นี้
พระองค์ตรัสในฝ่ายที่เป็นไปไม่ได้

 ภิกษุเมื่อยังเห็นซึ่งสังขารใดๆ โดยความเป็นของเที่ยง จะ 
เป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ ดังนี้ นั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้  
อนุโลมิกขันติ ค�านี้ ส�าหรับท่านที่ไม่ใช่นักศึกษาธรรมะอาจจะงง 
นิดหน่อย ส่วนท่านที่ศึกษาธรรมะได้ยินบ่อยๆ อนุโลมิกคือ
สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ 
คืออริยสัจ 4 เป็นความจริงที่พระองค์ยกขึ้นมาแสดงแก่พวกเรา
เหล่าสาวก ปัญญาเห็นสอดคล้องกันสัจจะ เรียกว่าอนุโลมญาณ 

 อนุโลมญาณ ญาณที่สอดคล้องเห็นลงพอดีกับหลักสัจธรรม 
อุปาทานขันธ์ 5 เป็นทุกข์ ก็เห็นว่าเป็นทุกข์ ตัณหาเป็นเหตุเกิด
ทุกข์ ก็เห็นว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์ นิพพานเป็นความดับทุกข์ เป็นสุข
อย่างแท้จริง ก็เห็นอย่างนั้น อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นหนทาง ก็เห็น
ว่าเป็นหนทาง ซึ่งการที่จะประกอบด้วยปัญญาอย่างนี้ ต้องเห็นว่า  
สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงก่อน ต้องผ่านกฎสังขาร 
มาก่อน ถ้ายังเห็นสังขารบางชนิดว่าเที่ยงอยู่ ยังมีความหวังกับ
สังขารบางประการอยู่ การจะยอมรับอริยสัจ 4 ก็เป็นไปไม่ได้



: ๑๐๓สุภีร์ ทุมทอง

 ประโยคต่อไปว่า ภิกษุเมื่อไม่ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ จะ
ก้าวลงสู่สัมมัตนิยาม นั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ 

 ส�าหรับภิกษุที่ไม่ยอมรับหลักอริยสัจ 4 ใจยังไม่ยอมรับ จะ
ก้าวลงสู่ความแน่นอนในทางกุศล คือ ก้าวลงสู่อริยมรรคมีองค์ ๘ 
อริยมรรคมีองค์ ๘ จะมาประชุมรวมเข้าไปในจิต จะเกิดมรรคจิต 
จิตที่เป็นมรรคขึ้นมา นั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ พอไม่เกิดมรรค มรรค
ไม่รวมกนั จะให้ได้เป็นพระอรยิเจ้า จะท�าให้แจ้งธรรมะ แจ้งนพิพาน 
ก็เป็นไปไม่ได้ ภิกษุเมื่อไม่ก้าวลงสู่สัมมัตนิยาม คืออริยมรรคไม่เกิด 
จะกระท�าให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลก็ดี สกทาคามิผลก็ดี อนาคามิผล 
ก็ดี หรืออรหัตผลก็ดี นั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้

 ต่อไปพระสูตรเดียวกัน แสดงฝ่ายตรงกันข้าม ฐานะที่เป็น 
ไปได้ ในอังคุตรนิกาย ฉักกนิบาต อนิจจสูตร พระพุทธองค์ตรัสว่า

 โส วต ภิกฺขเว ภิกฺขุ สพฺพสงฺขาเร อนิจฺจโต สมนุปสฺสนฺโต  
ดูก่อนภกิษทุัง้หลาย ภกิษนุัน้หนอ เมือ่เหน็ซึง่สงัขารทัง้ปวงทัง้หลาย  
โดยความเป็นของไม่เที่ยง 

 เมื่อเห็นว่า สังขารทั้งปวงเลย ทั้งหมดเลย ไม่มีสังขารนิดหนึ่ง
ที่เป็นของเที่ยง สังขารท้ังหลายในอดีต อนาคต ปัจจุบัน ภายใน 
ภายนอก หยาบ ละเอียด ทราม ประณีต ไกล ใกล้ ทั้งเรา ทั้งเขา 
เหมือนกันหมด โดยความเป็นของไม่เที่ยง เมื่อเห็นสัพพสังขาร 
โดยความเป็นของไม่เที่ยง ไม่แน่นอน ไม่คงทน ต้องเสื่อมสลาย  
หมดไปเป็นธรรมดา 



รู้กฎ แจ้งธรรม๑๐๔ :

 อนโุลมกิาย ขนฺตยิา สมนฺนาคโต ภวิสฺสตีติ จกัเป็นผูป้ระกอบ
ด้วยอนุโลมิกขันติ ดังนี้ านเมต� วิชฺชติ นั่นเป็นฐานะที่มีได้ 

 เมื่อเห็นสังขารทั้งปวง เป็นไปตามกฎธรรมดาของสังขาร คือ 
สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยง 
ถ้ายอมรับและเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็นของไม่เที่ยง ไม่มี 
สักสังขาร ไม่มีแม้แต่นิดหนึ่ง น้อยหนึ่ง หรือสถานที่ใดที่หนึ่งที่ไป 
อยู่แล้ว สังขารมันจะเที่ยงได้ แม้ในร่างกายของเราเอง สังขาร 
ทั้งหลายมารวมกันทั้งหมดนี้ เป็นที่ชุมนุมของสิ่งที่ไม่เที่ยง สังขาร
ในภายนอกคอืบคุคลอ่ืนรวมท้ังโลกนี ้กเ็ป็นของไม่เทีย่งทัง้หมดเลย

 เมื่อเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็นของไม่เที่ยง จะเป็น 
ผู้ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ คือยอมรับหลักอริยสัจ 4 ยอมรับ 
ตามที่เป็นจริงว่า อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ คือชีวิตที่เป็นผลมาจาก
อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรมนี้ เป็นทุกข์ อย่างนี้ก็เป็นไปได้ 
ยอมรับว่า ตัณหาคือความรักตน เป็นเหตุเกิดทุกข์ ก็เป็นไปได้  
ความรักตัวเอง พวกเราก็มีด้วยกันทุกคน แต่เราไม่ยอมรับว่า มัน 
เป็นเหตเุกดิทกุข์ ท�าให้ต้องเวยีนตายเกดิมานาน ประสบความทกุข์
ยากล�าบาก ทรมานทรก�า ต้องมานั่งร้องไห้ น�้าตาเช็ดหัวเข่า เพราะ
เร่ืองนั้นเรื่องนี้มาจนถึงทุกวันนี้ ท�ายังไงจะยอมรับกันสักที พอไม่
ยอมรับก็ท�าตามความรักตัวเอง ค้างอยู่อย่างนั้น นึกว่าได้ท�าตาม 
ใจชอบแล้วมันจะเป็นเหตุให้เกิดความสุข อย่างนั้นก็ผิดอยู่ตลอด
เวลา แท้ที่จริง การท�าตามใจชอบ ท�าตามตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ 



: ๑๐๕สุภีร์ ทุมทอง

 หลักอริยสัจ 4 เราก็ท่องกันมานานแล้ว ตัณหาเป็นเหตุเกิด
ทุกข์ ตัณหาเป็นตัวสร้างโลก ตัณหาท�าให้สัตว์เกิด แต่ก็ยังไม่เห็น
ชัดสักที ที่เป็นอย่างนั้น เพราะเราไม่ยอมรับหลักสัจธรรมนั่นเอง  
ยังไม่ยอมรับสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง ยังไม่เห็นความจริง 
ของสังขาร จะให้ยอมรับหลักอริยสัจ 4 มันก็เป็นไปไม่ได้ 

 แท้ที่จริง ความรักตัวเองนั้นมี เป็นตัณหา เป็นกิเลส แต่ตัว 
เองอันเป็นสุดที่รักนั้นมันไม่มี ไม่มีตัวตน ไม่มีตัวเรา ไม่มีตัวเขา มี
แต่กิเลส ถ้ายอมรับได้มันก็ง่ายแล้ว ปฏิบัติเพื่อละความรักตัวเอง 
ละตัณหา เพราะยังไงตัวเองมันก็ไม่มีอยู่แล้ว ก็ง่ายที่จะละความรัก
ตัวเองนั้น แต่พวกเรารักตัวเองแถมยังเห็นผิดอีกด้วยว่า ตัวเองอัน
เป็นสุดที่รักมีอยู่จริงๆ เลยผิดหลายชั้นอยู่ ต้องไปแก้ไข มองให้เห็น
ว่า ตัวเองอันเป็นสุดท่ีรักมันไม่มี มีแต่สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็น
ของไม่เที่ยงเท่านั้น 

 พอรู้อย่างนี้แล้วก็จะทราบว่า ตัณหามี ความรักตัวเองมี แต่
ตัวเองอันเป็นที่รักนั้นไม่มี ความยึดถือว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเรา 
ความหวงของๆ เรา ความจับจองเป็นของตนนั้นมี เป็นกิเลสที่เกิด
ต่อเนื่องจากตัณหา แต่ของตนอันแท้จริงน้ีมันไม่มี มีแต่สังขาร
ทั้งหลายทั้งปวงไม่เท่ียง เลยต้องไปเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงโดย 
ความเป็นของไม่เที่ยง จะต้องรู้กฎก่อนจึงยอมรับสัจธรรม พอ
ยอมรับสัจธรรมจึงจะแจ้งธรรมะได้ ไม่อย่างนั้นแล้ว ถึงเราจะเรียน
อริยสัจ 4 แต่ใจก็ไม่ยอมรับ ท่องได้ ยอมรับว่า พระพุทธเจ้าตรัส 
จริงแท้ แต่ในด้านจิตใจแล้ว ยังเพี้ยนอยู่เหมือนเดิม



รู้กฎ แจ้งธรรม๑๐๖ :

 นี้เป็นฐานะหรือเงื่อนไขที่เป็นไปได้ คือ ภิกษุนั้นหนอ เมื่อ
เห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็นของไม่เที่ยง จะเป็นผู้ประกอบด้วย 
อนุโลมิกขันติ คือยอมรับหลักอริยสัจ 4 ยอมรับอริยมรรคมีองค์ ๘ 
ว่าเป็นหลักปฏิบัติ ไม่เอาทางอื่นอีกต่อไปแล้ว นี่มันก็ยาก ทั้งๆ ที่
พวกเราก็ทราบกันมาและเรียนกันมานานแล้ว อริยมรรคมีองค์ ๘ 
เป็นหนทาง ท่องได้ตั้งแต่เด็กทีเดียว แต่วิถีชีวิตก็ไม่ได้เปลี่ยนเลย 
เริ่มต้นจากความเห็นก็ไม่ได้เปลี่ยน สัมมาทิฏฐิท่านว่ามันเป็นอย่าง
นี้ เราก็เห็นเพี้ยนไปอย่างอื่น สัมมาสังกัปปะท่านว่าต้องคิดอย่างนี้ 
เราก็คิดไปอย่างอื่น อยากจะเปลี่ยนผล แต่เหตุไม่ยอมเปลี่ยน มัน
ก็เลยวนอยู่อย่างนี้ เพราะไม่ยอมรับข้อปฏิบัติคืออริยมรรคนั่นเอง 

 ที่ไม่ปฏิบัติด�าเนินตามอริยมรรค เพราะไม่ยอมรับอริยสัจ 
เพราะไม่ยอมรับว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงนั่นเอง 
ยังเห็นว่า แน่นอน มั่นคง โดยเฉพาะเห็นผิดว่า มีตัวตนอยู่จริงๆ  
ก็เลยค้างอยู่ 

 กล่าวถึงฐานะทีเ่ป็นไปได้ จงึต้องรูก้ฎก่อนว่า สงัขารทัง้หลาย
ทั้งปวงไม่เที่ยง มันส�าคัญอย่างนี้ จะต้องรู้กฎก่อนจึงจะแจ้งธรรมะ 
ต้องมีธัมมัฏฐิติญาณมาก่อน นิพพานญาณจึงจะมาทีหลัง 

 พระพุทธองค์ตรัสว่า อนุโลมิกาย ขนฺติยา สมนฺนาคโต  
สมมฺตตฺนยิาม� โอกกฺมสิสฺตตี ิภกิษผุูป้ระกอบแล้วด้วยอนโุลมิกขนัติ 
คือยอมรับหลักอริยสัจ 4 จะก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม ดังนี้ านเมต� 
วิชฺชติ นั่นเป็นฐานะที่จะมีได้
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 ถ้ายอมรับหลักอริยสัจ 4 แล้วจะก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม คือ
ความแน่นอนในฝ่ายดี ฝ่ายกุศล ยอมรับหลักปฏิบัติคืออริยมรรคมี
องค์ ๘ ไม่เหลือหลักปฏิบัติอื่นใดทั้งปวง จะเป็นไปได้ เพราะเห็นว่า
สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงนั่นแหละ ท�าให้ยอมรับหลักอริยสัจ 
เพราะยอมรับหลักอริยสัจนั่นแหละ จึงหยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม คือ
ความแน่นอนในฝ่ายกุศลในฝ่ายดี หยั่งลงสู่ข้อปฏิบัติคืออริยมรรค 
ได้เต็มที่ ไม่มีข้อปฏิบัติอื่นใดหลงเหลืออีกต่อไปแล้ว ทั้งชีวิตนั้นก็
ปรับเปลี่ยนตามอริยมรรคมีองค์ ๘ ทั้งหมด รอแต่ท�าให้สมบูรณ์
เท่านั้นเอง หยั่งลงในอริยมรรคนี้แล้ว พอหยั่งลงในนี้แล้ว ก็เป็นไป
ได้ที่จะกระท�าให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล เป็นต้น 

 สมมฺตตฺนิยาม� โอกกฺมมาโน โสตาปตตฺผิล� วา สกทาคามผิล�  
วา อนาคามิผล� วา อรหตฺต� วา สจฺฉิกริสฺสตีติ ภิกษุผู้ก้าวลงสู่ 
สัมมัตตนิยาม คือยอมรับเอาอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นข้อปฏิบัติ  
หยั่งลงสู่ความแน่นอนในธรรมะในฝ่ายดีฝ่ายกุศล ต่อไปจะเป็นผู้
ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์แน่นอน กระท�าให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลได้  
สกทาคามิผล อนาคามิผล จนกระทั่งถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ 
ดังนี้ านเมต� วิชฺชติ นั่นเป็นฐานะที่จะมีได้

 นี้เป็นความส�าคัญของเร่ืองกฎเกณฑ์ การรู้กฎส�าคัญมาก  
ท่านทั้งหลายก็คงได้ฟังกฎ สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา มาเป็นประจ�า 
ซึง่ดมีาก ให้ฟังต่อไป ให้ท่องต่อไป ถ้าให้สงูไปกว่านัน้ ต้องพจิารณา
ต่อไปด้วย จะพิจารณาได้ ก็ต้องมีสติให้มั่นคง มีสติตั้งม่ัน ไม่หลง 
ลืม ต้องมีสมาธิ ต้องไปฝึกสติ ไปท�าสมาธิต่อไป เป็นหน้าที่ของเรา



รู้กฎ แจ้งธรรม๑๐๘ :

ทั้งหลายที่จะต้องท�ากัน ในคราวนี้ ผมมาพูดให้รู้ว่า รู้กฎจึงจะแจ้ง
ธรรมะได้ บอกความส�าคญั ส่วนการปฏบิตันิัน้ท่านต้องไปท�าเอาเอง  
เน้นพูดในระดับสูงๆ เป็นระดับปัญญา ท่านทั้งหลายฟังเอาไว้ว่า  
มันมีความส�าคัญอย่างนี้ มีกฎระเบียบความเป็นไปอย่างนี้ เราต้อง
ท�าตามกฎระเบียบ ผลจึงจะเป็นไปได้

 ต่อไป กฎเกี่ยวเรื่องทุกข์ก็เหมือนกันครับ ผมตัดตอนมา 
แสดง จากอังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ทุกขสูตร เล่ม 22 ข้อ 99 
พระพุทธองค์ตรัสว่า 

 โส วต ภิกฺขเว ภิกฺขุ กญฺจิ สงฺขาร� สุขโต สมนุปสฺสนฺโต...
เนต� าน� วิชฺชติ ข้อความส่วนที่ละไว้ก็เหมือนกัน พระองค์ตรัสว่า  
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหนอ เมื่อยังเห็นซึ่งสังขารใดๆ โดย
ความเป็นสุข เห็นสังขารบางประการโดยความเป็นสุข สบาย 
ปลอดภัย จิตสงบแล้วปลอดภัย ไปอยู่ที่นั่นแล้วปลอดภัย ปล่อยใจ 
เพลินได้ สบายใจได้ ไม่ต้องห่วงกังวลแล้ว ไม่เป็นไรแล้ว ไม่ตาย 
แล้ว เรียกว่าเป็นสุข มันปลอดภัย สบาย มันโปร่ง มันโล่ง 

 ถ้ายังเห็นสังขารอะไรอย่างหนึ่งอย่างใดว่า มันเบาใจได้ เรา
ได้สมาธิชั้นสูงแล้ว ไปอยู่พรหมโลก เบาใจได้แล้ว ถ้ายังเห็นอย่างนี้
อยู่ การที่จะยอมรับหลักสัจธรรม ยอมรับอริยสัจ 4 ก็เป็นไปไม่ได้ 
เพราะยังเห็นสังขารบางประการโดยความเป็นสุข เห็นว่าเข้าสมาธิ
เป็นความสุข สมาธิยังพอหวังได้ สบายใจได้ โปร่งโล่งใจได้ อย่างนี้ 
ก็ท�าตามตัณหาอยู่ตลอดไป ไม่เห็นว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ ยัง 
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นึกว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดสุขอยู่อย่างนั้น ได้ท�าให้ตนมีความสุข
สบายใจ จิตใจสงบ ตนสบาย ตนก็ปลอดภัย ถ้าเห็นอยู่อย่างนี้  
มันก็ผิดไปแล้ว การจะยอมรับหลักอริยสัจ 4 คือได้อนุโลมิกขันติ  
ก็เป็นไปไม่ได้

 เมื่อไม่ยอมรับหลักอริยสัจ 4 ไม่ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ 
การจะก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม คือข้อปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘ ก็
เป็นไปไม่ได้ พอไม่ก้าวลงสู่อริยมรรคมีองค์ ๘ อริยมรรคมีองค์ ๘ 
ไม่รวมกัน ไม่เกิดขึ้น การกระท�าให้แจ้งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล  
อนาคามิผล หรือกระท�าให้แจ้งซึ่งความเป็นพระอรหันต์ ก็ไม่ใช่ 
ฐานะที่จะเป็นไปได้

 ส่วนฝ่ายตรงกันข้าม สพฺพสงฺขาเร ทุกฺขโต สมนุปสฺสนฺโต... 
จนกระทั่งถึง านเมต� วิชฺชติ ภิกษุเมื่อเห็นซึ่งสังขารทั้งปวงโดย
ความเป็นทุกข์ ถ้าเห็นสังขารทั้งหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นอดีต อนาคต 
ปัจจุบัน ภายใน ภายนอก หยาบ ละเอียด ทราม ประณีต ไกลหรือ
ใกล้ ไม่ว่าจะอยูท่ีไ่หนกต็าม ถ้าเป็นสังขารแล้วไม่น่าไว้วางใจทัง้นัน้  
เพราะมนัเป็นทกุข์เป็นของไม่น่าเพลดิเพลนิทัง้นัน้ ไม่น่ายนิดทีัง้นัน้ 
เป็นทุกข์ ไม่คงทน ถูกบีบคั้นด้วยกันทั้งหมดเลย อย่างนี้ก็เป็นไปได้  
ถ้ายังมีสังขารบางชนิดน่ายินดีอยู่ จบกันเลย มันไม่ยอมรับหลัก
อริยสัจ 4 ถ้าเห็นว่า สังขารทั้งหมดเลย สัพพสังขาร ตามกฎที่เรา
ท่องกันไว้ คือ สัพเพ สังขารา ทุกขา สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็น
ทุกข์ เป็นของไม่น่าเพลิดเพลิน ไม่น่ายินดี ไม่น่าพอใจ เป็นของ 
บีบคั้น สามารถท�าให้เกิดทุกข์ได้เสมอ 



รู้กฎ แจ้งธรรม๑๑๐ :

 ฉะนั้น สังขารมันเป็นอย่างนี้โดยธรรมชาติ เราจึงต้องระวังไว้ 
แม้แต่สมาธิที่ดีๆ นั่งแล้วสบาย นั่งสบายแล้วมันเสียหายอะไร มัน
เป็นทุกข์ มันพร้อมจะก่อทุกข์ให้เสมอ เรานั่งสบายวันนี้ วันต่อมา 
เข้าสมาธแิบบเดมิไม่ได้อีกกเ็ครียดแล้ว นีม่นัพร้อมจะให้ทกุข์แก่เรา
อยู่เสมอ มันแว้งกัดเราอยู่ตลอด ยังไปเชื่อใจมันอยู่ ก็เกินไป บาง
ท่านแค่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ สามีเอาใจนิดหน่อยก็เป็นบ้าจะตายแล้ว 
เขาพร้อมจะท�าทุกข์ให้เราเสมอ ยังไปหลงเชื่อ วนอยู่อย่างนั้น ถ้า 
ไปเห็นสังขารบางชนิดโดยความเป็นสุข อย่างนั้นก็จบกันเลย ไม ่
อาจจะท�าให้แจ้งธรรมะได้ จะต้องเหน็สพัพสงัขารโดยความเป็นทกุข์  
เป็นของบีบคั้น เป็นของที่ไม่น่าไว้วางใจ เป็นของมีโทษมีภัย เป็น
ที่มาของความทุกข์นานาประการ 

 แม้แต่ความสงบ สิ่งดีๆ ที่เราชอบกัน ทุกอย่างที่เป็นสังขาร  
มันพร้อมจะให้ทุกข์เกิดขึ้นเสมอ มีศักยภาพที่จะท�าให้เกิดทุกข์
ส�าหรับผู้ไปยึดไปถือ อันนั้นเป็นธรรมชาติของมัน การที่เราเห็นว่า
มันเป็นทุกข์ อันนี้จึงเห็นถูกต้อง สังขารท้ังหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ 
นี้ให้ท่านทั้งหลายจ�าให้แม่น ท่องบ่อยๆ จ�าให้ขึ้นใจ ไปพิจารณา
บ่อยๆ ถ้ายังพิจารณาไม่ได้ จิตยังฟุ้งซ่าน มีนิวรณ์เยอะอยู่ ก็ต้องไป
ท�าสมาธิ ไปฝึกสติมา ให้พิจารณาได้ ยกสังขาร คือ รูป นาม ขันธ์ 5  
มาพิจารณาให้เข้ากฎเกณฑ์อันนี้ เร่ืองท่ีผมมาบรรยายนี้ เป็นเรื่อง 
ที่ระดับค่อนข้างสูงนิดหนึ่ง แต่เป็นหลักการไว้ส�าหรับท่านที่สนใจ 
จะได้ศึกษาละเอียดต่อไป
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 ลักษณะของหัวข้อ “รู้กฎ แจ้งธรรม” มันเป็นอย่างนี้ ต้องรู้
กฎก่อน และยอมรับกฎให้ได้ก่อน จึงจะแจ้งธรรมะได้ เราอยากจะ
ถึงความพ้นทุกข์ อยากจะถึงนิพพาน หากไม่ได้ปฏิบัติอริยมรรค 
มีองค์ ๘ ไม่ได้เดินตามทางนี้ มันไม่ถึงนิพพาน ทีนี้ จะมีอริยมรรค 
มอีงค์ ๘ รวมกนัได้ จะต้องยอมรบัอรยิสจั 4 ก่อน ยอมรบักฎอรยิสจั 
4 ที่พระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นแสดงก่อน ถ้ายังไม่ยอมรับ จะปฏิบัติ
อริยมรรคอย่างเต็มบริบูรณ์ หรือจะเดินตามมรรคเต็มที่ มันเป็นไป
ไม่ได้ ทีนี้ จะยอมรับอริยสัจ 4 ไม่ใช่สักว่า รู้อริยสัจว่ามีอะไรบ้าง 
ต้องไปพิจารณาก่อน ต้องเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงโดยความเป็น
ของไม่เที่ยง สังขารท้ังหลายท้ังปวงโดยความเป็นทุกข์ก่อน และมี
อีกประเด็นหนึ่ง คือ ต้องเห็นธรรมะทั้งหลายทั้งปวงโดยความไม่ใช่
ตัวตน เป็นของบังคับควบคุมไม่ได้

 สพฺพสงฺขาเร ทุกฺขโต สมนุปสฺสนฺโต ภิกษุเมื่อเห็นสังขาร
ทั้งปวงโดยความเป็นทุกข์ ค�าว่า ทุกข์ คือ เป็นของบีบคั้น ของที่มี
ศักยภาพท�าให้เกิดความทุกข์ ความเครียด ความวิตกกังวลได้ ของ
ไม่น่าไว้วางใจ เป็นของมีภัย เป็นของน่ากลัว อย่าไปยุ่ง อย่าไปจับ 
อย่าไปยึดถือมัน มันจะกัดหรือท�าร้ายให้ตายหรือปางตายได้ ถ้า 
เหน็สงัขารทัง้ปวงโดยความเป็นทกุข์ การทีจ่ะเป็นผูท้ีป่ระกอบด้วย 
อนุโลมิกขันติ ยอมรับหลักอริยสัจ 4 ก็เป็นไปได้ เมื่อประกอบด้วย
อนุโลมิกขันติ จะหยั่งลงสู่สัมมัตตนิยามก็เป็นไปได้ เมื่อหยั่งลงสู่
สัมมัตตนิยาม คือข้อปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘ จะกระท�าให้แจ้ง
โสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล จนกระทั่งถึงความเป็น



รู้กฎ แจ้งธรรม๑๑๒ :

พระอรหันต์ ก็เป็นไปได้ 

 ต่อไป เป็นเรื่องลักษณะอนัตตา ค�าอื่นๆ เหมือนกัน เปลี่ยน
เฉพาะค�าแสดงกฎ ในอังคุตรนิกาย ฉักกนิบาต อนัตตสูตร เล่ม 22 
ข้อ 100 พระพุทธองค์ตรัสว่า

 โส วต ภิกฺขเว ภิกฺขุ กญฺจิ ธมฺม� อตฺตโต สมนุปสฺสนฺโต ดู
ก่อนภกิษทุัง้หลาย ภกิษนุัน้หนอ เมือ่ยงัเหน็ซึง่ธรรมะใดๆ โดยความ
เป็นตัวตน เหน็ว่า มตีวัเราไปสงิแทรกอยูท่ีใ่ดทีห่นึง่ สงิอยูใ่นขนัธ์ 5  
ก็ดี หรือบางทีก็อยู่นอกขันธ์ 5 ยังเห็นว่า มีตัวเราสามารถบังคับ
ควบคุมสิ่งนั้นได้สิ่งนี้ได้ มีตัวเราเป็นเจ้าของ เป็นผู้เสวยผล เป็น 
ผูค้รอบครองการกระท�าหรอืผลของการกระท�า เมือ่ท�าดแีล้วเราเป็น 
ผู้รับผลอย่างนั้นอย่างนี้ ถ้ายังมีตัวเราสิงแทรกหรือวนเวียนอยู่ที่ใด 
ทีห่นึง่อย่างนี ้การจะยอมรับหลักอริยสัจ 4 กเ็ป็นไปไม่ได้ พอยอมรบั
หลักอริยสัจ 4 ไม่ได้ จะให้หยั่งลงสู่อริยมรรคมีองค์ ๘ ก็เป็นไป 
ไม่ได้ ท�าให้แจ้งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล จนกระทั่ง
ถึงแจ้งความเป็นพระอรหันต์ ก็เป็นไปไม่ได้ นี้ฝ่ายหนึ่ง เนต� าน� 
วิชฺชติ นั่นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้

 อีกฝ่ายหนึ่ง สพฺพธมฺเม อนตฺตโต สมนุปสฺสนฺโต ภิกษุเม่ือ
เห็นสังขารทั้งปวงโดยความไม่มีตัวตน ไม่มีตัวตนอยู่ในเส้นผม ไม่
ตัวตนอยู่ในขน ไม่ตัวตนอยู่ในเล็บ ไม่ตัวตนอยู่ในฟัน ไม่ตัวตน
อยู่ในหนัง ไม่ตัวตนอยู่ในเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ ไม่ตัวตนอยู่ใน 
ความก�าหนดหมายคือสัญญา ไม่ตัวตนอยู่ในบุญในกุศล ไม่ตัวตน 
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อยู่ในสังขารต่างๆ ไม่ตัวตนอยู่ในวิญญาณใดๆ ทั้งสิ้น ไม่มีตัวตน 
ใดๆ อยู่ในนั้นเลย ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่สักที่สักแห่ง ไม่มีตัว
ตนในขันธ์ 5 รวมทั้งไม่มีตัวตนนอกขันธ์ 5 และไม่เป็นตัวตนที่จะ
ควบคุมบังคับอะไรได้ มีแต่สิ่งต่างๆ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขตามปัจจัย
ของมัน 

 เห็น สพฺพธมฺเม อนตฺตโต อย่างนี้ จะเป็นผู้ที่ประกอบด้วย 
อนุโลมิกขันติ ก็เป็นไปได้ ผู้ที่ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ จะหยั่ง 
ลงสู่สัมมัตตนิยามก็เป็นไปได้ ผู้ที่หยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม จะกระท�า
ให้แจ้งโสดาปัตตผิล สกทาคามผิล อนาคามผิล จนกระทัง่ถงึกระท�า
ให้แจ้งซึ่งความเป็นพระอรหันต์ ก็เป็นไปได้ 

 อันนี้เป็นกฎหลัก 3 กฎที่พวกเราทราบกันดีนั่นเอง ต้องรู้กฎ
เหล่านี้ก่อน จึงจะสามารถเข้าถึงธรรมะ แจ้งธรรมะได้ตามล�าดับ
ไป ถ้ายังผิดกฎอยู่ ถ้ายังเห็นสังขารใดๆ โดยความเป็นของเที่ยงอยู่ 
อย่างนี้ ยังไม่เข้าถึงธรรมะ ยังแจ้งธรรมะไม่ได้ ถ้ายังเห็นสังขารใดๆ 
โดยความเป็นสุขอยู่ เห็นธรรมะใดๆ โดยความเป็นตัวตนอยู่ ยังมี
อัตตาไปสิงไปแทรกหรือไปนอนค้างอยู่จุดใดจุดหนึ่งที่ห่างไกลมาก 
จะให้เข้าถึงธรรมะ ก็เป็นไปไม่ได้ มันเป็นกฎเป็นระเบียบของมัน
อย่างนี้ ต้องรู้กฎจึงจะแจ้งธรรมะ

 ต่อไปเรือ่งนพิพาน ต้องรูใ้ห้ถกูต้องเหมอืนกนั ในองัคตุรนกิาย 
ฉักกนิบาต นิพพานสูตร เล่ม 22 ข้อ 101 พระพุทธองค์ตรัสว่า



รู้กฎ แจ้งธรรม๑๑๔ :

 โส วต ภิกฺขเว ภิกฺขุ นิพฺพาน� ทุกฺขโต สมนุปสฺสนฺโต ดูก่อน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหนอ เมื่อเห็นนิพพานโดยความเป็นทุกข์  
อนุโลมิกาย ขนฺติยา สมนฺนาคโต ภวิสฺสตีติ จักเป็นผู้ประกอบด้วย
อนุโลมิกขันติ ดังนี้ เนต� าน� วิชฺชติ นั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้

 ถ้ายังเห็นนิพพานโดยความเป็นทุกข์อยู่ นิพพานคือความสิ้น
ทั้งทุกข์ สิ้นทั้งเหตุเกิดทุกข์ ไม่มีเหตุเกิดทุกข์ก็ไม่มีทุกข์เกิด ไม่ท�า
ตามตัณหา ไม่ท�าตามอยาก สิ้นตัณหาอันเป็นเหตุเกิดทุกข์ ทุกข์
ก็ไม่เกิด ทุกข์ไม่มี ถ้าใครยังเห็นว่านิพพานเป็นทุกข์อยู่ ไม่ท�าตาม 
ใจอยากมันทุกข์มากเหลือเกิน ถ้ายังเห็นอย่างนี้อยู่ ก็ไม่อาจเห็น
ธรรมะได้ จะต้องเห็นนิพพานโดยความเป็นสุขนั่นแหละ นิพพาน
ความดับของทุกข์ ความดับของเหตุเกิดทุกข์ เป็นความสงบ เป็น
ความปลอดโปร่ง เป็นความเบาสบาย นั่นแหละจึงจะท�าให้แจ้ง
ธรรมะได้ 

 ถ้ายังเห็นนิพพานโดยความเป็นทุกข์ ถ้าไม่เหลืออะไรแล้ว  
รู้สึกโหวงเหวง เป็นทุกข์เหลือเกิน ไม่ได้ท�าอะไรตามใจชอบแล้ว 
ทุกข์มาก ต้องได้ท�าอะไรตามใจชอบจึงอยู่ได้ อย่างนี้ก็ห่างไกล
นิพพานมากเหลือเกิน เพราะยังเห็นนิพพานโดยความเป็นทุกข์
อยู ่ถ้าไม่ได้ท�าตามตณัหาไม่รูจ้ะอยูย่งัไง ไม่ท�าเพือ่ตวัเองแล้วจะท�า 
เพื่อใคร อย่างนี้เกิดอีกนานเลย

 เราทั้งหลายต้องฟังให้ดีโดยเฉพาะเรื่องนิพพาน เราไม่เคยถึง
มาก่อนกจ็ะยากนดิหนึง่ แต่ค่อยๆ พจิารณาไป นพิพานคือความดบั
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ของทุกข์ จะดับทุกข์ก็ต้องดับเหตุของทุกข์ เหตุของทุกข์คือตัณหา 
ดับตัณหา สิ้นตัณหา หมดตัณหา ไม่ท�าตามอยาก ไม่ท�าตามความ
คาดหวังต้องการ ไม่ท�าตามความคิดเพื่อตัวเพื่อตน ถ้าเห็นว่า การ
ไม่ท�าตามใจชอบนี้มันเป็นทุกข์ เห็นว่า การท�าตามใจชอบมันสบาย
อยู่ จะเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ ดังนี้ นั่นไม่ใช่ฐานะที่จะ 
เป็นไปได้

 อนุโลมิกาย  ขนฺติยา  อสมนฺนาคโต  สมฺมตฺตนิยาม�  
โอกกฺมสิสฺตีติ เนต� าน� วิชชฺต ิภกิษผุูไ้ม่ประกอบด้วยอนโุลมิกขนัติ 
คือไม่ยอมรับหลักอริยสัจ 4 จะหยั่งลงสู่สัมมัตตนิยามคือข้อปฏิบัติ
อริยมรรค ทั้งชีวิตของเขาจะหยั่งลงสู่อริยมรรค เปลี่ยนความเห็น 
ให้ตรง เปลี่ยนความคิดให้ตรง ด�าเนินชีวิตแบบใหม่ทั้งหมด เพื่อ
ความพ้นทุกข์ นั่นก็ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้

 ความเห็นนี่เปลี่ยนยากที่สุด โดยเฉพาะยุคนี้ แต่ละคนต่างก็
ถูกสอนให้เชื่อมั่นในตนเอง ท้ังๆ ท่ีทุกข์เหลือเกินแล้ว ไม่ยอมเชื่อ 
คนอ่ืน ทนีี ้คนอืน่กเ็ชือ่ไม่ค่อยได้ กลวัจะเป็นทกุข์อกี เลยเชือ่ตวัเอง
ไว้ก่อน ไม่รู้จะไปไหนแล้ว ในยุคพุทธกาล พระพุทธเจ้าของเราเป็น 
ผู้เชี่ยวชาญ พระองค์เป็นสัพพัญญู แสดงธรรมที่เหมาะสมกับคน
นั้นๆ ปรับความเห็นเขาได้ ยุคนี้ไม่มีอาจารย์ใดที่เป็นอย่างนั้นแล้ว 
เราทั้งหลายจึงต้องช่วยตัวเอง ต้องมาศึกษาให้ดี รู้กฎของธรรมะ  
จ�ากฎไว้ดีๆ แล้วไปปฏิบัติให้เห็นตามนั้น ความจริงก็ย่อมเป็นความ
จรงิอยูอ่ย่างนัน้ มนัไม่ไปไหนหรอก อยูท่ีค่วามเพยีรของเรามาท�าเอา 



รู้กฎ แจ้งธรรม๑๑๖ :

 ภิกษุนั้นเมื่อยังเห็นนิพพานโดยความเป็นทุกข์ จะเป็นผู ้
ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ ดังนี้ นั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ ภิกษุผู้ไม่
ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ จะก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม ดังนี้ นั่นไม่ใช่
ฐานะที่จะมีได้ 

 สมฺมตฺตนิยาม� อโนกฺกมมาโน โสตาปตฺติผล� วา สกทาคามิ
ผล� วา อนาคามผิล� วา อรหตตฺ� วา สจฉฺกิรสิสฺตีติ เนต� าน� วชฺิชติ  
ภิกษุผู ้ไม่หยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม คือไม่เปลี่ยนความเห็นให้เป็น 
สัมมาทิฏฐิ ไม่เปลี่ยนความคิดให้เป็นสัมมาสังกัปปะ ไม่มีอริยมรรค
ทัง้ ๘ เข้ามาประชมุในจติ ไม่มอีรยิมรรคมอีงค์ ๘ มาประชมุรวมกนั 
จะกระท�าให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลก็ดี สกทาคามิผลก็ดี อนาคามิผล 
ก็ดี จนกระทั่งถึงความเป็นพระอรหันต์ก็ดี ดังนี้ นั่นไม่ใช่ฐานะที่จะ
มีได้

 ฝ่ายตรงกันข้าม ในนิพพานสูตร พระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่า  
โส วต ภิกฺขเว ภิกฺขุ นิพฺพาน� สุขโต สมนุปสฺสนฺโต อนุโลมิกาย  
ขนฺติยา สมนฺนาคโต ภวิสฺสตีติ านเมต� วิชฺชติ ดูก่อนภิกษุ 
ท้ังหลาย ภิกษุนั้นหนอ เมื่อเห็นซึ่งพระนิพพานโดยความเป็นสุข 
เห็นนิพพานโดยความเป็นสุข สบาย ปลอดโปร่ง เบาโล่ง เป็นที่พึ่ง
ได้ ไร้กังวลนานาประการ เห็นความดับทุกข์ ความไม่เหลืออะไร  
เป็นความปลอดโปร่งสบาย ถ้าเราไม่เหลืออะไรสักอย่าง มันดีจริงๆ 
ไม่ท�าตามใจเรามันดีจริงๆ มันสบาย มันปลอดโปร่ง เห็นความดับ
ของทุกข์เป็นสุข 
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 ทุกข์เกิดเพราะเหตุก็ต้องดับเหตุ เหตุของทุกข์ก็คือตัณหา 
นิพพานเป็นความดับทุกข์ ดับเหตุของทุกข์ด้วย ไม่มีทั้งทุกข์ ไม่มี
ทั้งเหตุเกิดทุกข์ เพราะดับเหตุของทุกข์นั่นเอง เมื่อเห็นนิพพานคือ
สภาวะอันนี้ โดยความเป็นสุข ปลอดโปร่ง สบาย เย็น สงบ อย่าง
นี้ จะเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ ดังนี้ นั่นเป็นฐานะที่จะมีได้ 
เห็นการไม่ท�าตามใจชอบ ไม่ท�าตามใจอยาก ไม่ท�าตามตัณหา ไม่
ท�าตามใจตน ไม่ท�าตามความคิดของตน มันโปร่ง มันสบาย มันดี 
มันเป็นสุข ดับตัณหามันเป็นสุข เห็นอย่างนี้ จะเป็นผู้ประกอบด้วย 
อนุโลมิกขันติ คือจะมีญาณที่ยอมรับอริยสัจ เป็นไปได้

 อนุโลมิกาย  ขนฺติยา  สมนฺนาคโต  สมฺมตฺตนิยาม�   
โอกกฺมสิสฺตตี ิานเมต� วิชฺชต ิภกิษุผู้ประกอบแล้วด้วยอนโุลมิกขนัติ  
จะหยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม ดังนี้ นั่นเป็นฐานะที่จะเป็นไปได้ ข้อนี้ 
ก็เหมือนข้ออื่น เพียงแต่เปลี่ยนหลักธรรมไป 

 ธรรมะหลกัใหญ่ๆ ทีก่ล่าวไปแล้ว ธรรมะทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัรู้
มี 2 อย่าง ได้แก่ (1) อิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท นี้เป็นสังขาร 
สังขตธรรม กับ (2) พระนิพพาน วิสังขาร อสังขตธรรม เท่านี ้
แหละ และมีกฎของธรรมอยู่ 4 กฎ (1) สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา  
(2) สพเฺพ สงขฺารา ทกุขฺา (3) สพเฺพ ธมมฺา อนตตฺา (4) อิทปฺปจจฺยตา 
ปฏิจฺจสมุปฺบาท ธรรมะก็มีเท่านี้ กฎเกณฑ์ก็เป็นอย่างนี้ ธรรม 
ใหญ่ๆ หลักใหญ่ๆ มีเท่านี้ ผมน�าเอาหลักใหญ่ๆ มาพูดเลย แสดง
ให้เห็นถึงความส�าคัญ เวลาปฏิบัติท่านทั้งหลายจะได้นึกถึงว่า ต้อง
รู้อย่างนี้จึงจะแจ้งธรรมะ จึงจะเข้าถึงธรรมะได้



รู้กฎ แจ้งธรรม๑๑๘ :

 สมฺมตฺตนิยาม� โอกฺกมมาโน โสตาปตฺติผล� วา สกทาคามิ
ผล� วา อนาคามิผล� วา อรหตฺต� วา สจฺฉิกริสฺสตีติ านเมต� วิชฺชติ  
ภิกษุผู้ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม จะกระท�าให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลก็ดี 
สกทาคามิผลก็ดี อนาคามิผลก็ดี หรือความเป็นพระอรหันต์ก็ดี  
ดังนี้ นั่นเป็นฐานะที่จะมีได้

 ผมยกตัวอย่าง พระสูตรที่แสดงให้เห็นกฎเกณฑ์ว่า รู ้กฎ
สงัขารและนพิพานก่อน จงึจะท�าให้แจ้งธรรมะได้ ต้องรูก้ฎเกณฑ์ รู้
ระเบียบตรงตามทีม่ันเป็นจริง ถ้ายงัเห็นผดิพลาดอยู่ จะแจ้งธรรมะ
ไม่ได้ ต้องรู้ระเบียบกฎเกณฑ์ตามท่ีมันเป็น จึงจะแจ้งธรรมะได้  
ถ้าพูดถึงการแจ้งธรรมะ คือการบรรลุธรรม เป็นพระโสดาบัน พระ
สกทาคามี พระอนาคามี จนกระทั่งถึงเป็นพระอรหันต์ ค�าว่า แจ้ง  
ในที่นี้แปลมาจากค�าว่า สัจฉิกริยา ค�ากิริยาในพระสูตรที่ยกมาว่า 
สจฺฉิกริสฺสติ จักกระท�าให้แจ้ง จะแจ้ง จะเข้าใจ เดินตามความแจ่ม
แจ้ง เดินตามแสงไฟนั้นไปจนเข้าถึงส่ิงท่ีควรเข้าถึงต่อไปได้ ต้องรู้
กฎก่อนจึงจะแจ้งธรรม ดังท่ีได้ยกพระพุทธพจน์สั้นๆ มาแสดงไว้
ตอนต้นว่า

 ปุพฺเพ โข สุสิม ธมฺมฏฺติิญาณ� ปจฺฉา นิพฺพาเน ญาณ�  
ดูก่อนสุสิมะ ธัมมัฏฐิติญาณ ญาณคือความรู้ในความเกิดขึ้นและ 
เป็นไปตามธรรม เป็นไปตามกฎของธรรมนั่นแหละมาก่อน ส่วน
ญาณในนิพพานมาทีหลัง 
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 เพื่อขยายความตรงนี้ให้เข้าใจ เลยยกมาหลายพระสูตร 
ท่านทั้งหลายคงจะพอมองเห็นภาพเชื่อมโยงไปสู่กฎระเบียบต่างๆ 
หลักๆ ที่ยกมาก็เป็นกฎไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน แสดงความ
ต่างระหว่างสังขารกับนิพพาน ยังไม่ได้ยกปฏิจจสมุปบาทมา ต่อไป 
จะยกพระสูตรแสดงเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทมาบ้าง เพื่อแสดงว่า  
ต้องรู้ปฏิจจสมุปบาท รู้กฎอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทก่อนนั่น
แหละ จึงจะแจ้งธรรมะ คือได้เป็นพระโสดาบัน เป็นต้น

 แม้แต่คุณสมบัติของพระโสดาบัน พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้
เช่นนั้นเหมือนกัน ในสังยุตตนิกาย นิทานวรรค ปัญจเวรภยสูตร 
พระไตรปิฎกเล่ม 16 ข้อ 41 พระพทุธองค์ทรงแสดงแก่ท่านอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี ซึ่งท่านเป็นพระโสดาบัน พระองค์ตรัสว่า

 ยโต โข คหปต ิอรยิสาวกสฺส ปญจฺ ภยาน ิเวราน ิวปูสนตฺานิ  
โหนติฺ ดกู่อนคหบด ีเมือ่ใดแล ภยัและเวร 5 ประการ ของอรยิสาวก
สงบระงับไปแล้ว นี้อย่างหนึ่ง

 จตูหิ จ โสตาปตฺติยงฺเคหิ สมนฺนาคโต โหติ อริยสาวกเป็น 
ผู้ประกอบแล้วด้วยโสตาปัตติยังคะ คือคุณสมบัติของผู้ที่ได้บรรลุ
เป็นโสดาบัน 4 อย่าง จตูหิ แปลว่า 4 นี้อย่างที่สอง

 และ อริโย จสฺส ญาโย ปญฺญา สุทิฏฺโ โหติ สุปฺปฏิวิทฺโธ 
อริยญายธรรมอันอริยสาวกนั้นได้เห็นเป็นอย่างดีแล้ว แทงตลอด
เป็นอย่างดีแล้วด้วยปัญญา นี้เป็นอย่างที่สาม 



รู้กฎ แจ้งธรรม๑๒๐ :

 คุณสมบัติของความเป็นพระโสดาบัน ในพระสูตรนี้ พระองค์
แสดงไว้ 3 ประการ 

 อย่างที่ 1 ภัยเวร ๕ ประการสงบระงับแล้ว คือเจตนาที่จะ
ผิดศีลทั้ง 5 ไม่มีแล้ว แม้แต่ในความคิด ไม่มีในความนึก ไม่ต้อง 
พูดถึงการกระท�าด้วยกายวาจา เมื่อไม่มีการผิดศีล 5 ไม่มีเวรทั้ง 5 
ก็ไม่ต้องมีทุกข์โทมนัสที่เกิดจากการท�าผิดเลย 

 อย่างที่ 2 ประกอบด้วยโสตาปัตติยังคะ ๔ คือเป็นผู้เลื่อมใส
ไม่หวัน่ไหวในพระพุทธเจ้า เลือ่มใสไม่หวัน่ไหวในพระธรรม เลือ่มใส
ไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ และเป็นผู้มีศีลที่พระอริยเจ้ารักใคร่ มี 
อริยกันตศีล ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่พร้อย เป็นไท ไม่ถูกตัณหาและ 
ทิฏฐิไปถือครองเอาไว้ อันจะเป็นไปเพื่อสมาธิ

 อย่างที่ 3 ได้เห็นและแทงตลอดอริยญายธรรมเป็นอย่างดี
ด้วยปัญญา ธรรมที่ถูกต้องเหมาะสมอันเป็นอริยะ ได้รู้เข้าใจ แทง
ตลอด ทะลุปรุโปร่งว่ามีแต่ธรรมะ ไม่มีตัวตน สัตว์ บุคคล ไม่มีเรา 
ไม่มีเขา เป็นแต่ธรรมะล้วนๆ ได้เห็นว่ามีแต่ธรรม

 สรุปว่า ผู้ประกอบด้วยคุณธรรม 3 ประการนี้ สามารถ
พยากรณ์ตนด้วยตนว่า เป็นพระโสดาบัน ถ้าให้ผู้อื่นมาพยากรณ์ 
เขาเห็นจิตเราแค่แป๊บเดียว บางทีเขาพยากรณ์ไม่ถูก ส่วนตัวเรานี่
อยูก่บัจิตของเราตลอดเวลา รูอ้ยูแ่ล้ว มเีจตนาร้ายๆ เกดิขึน้บ้างไหม 
คุณสมบัติในจิตเป็นอย่างไร มีโสตาปัตติยังคะ 4 ไหม มีปัญญาที่รู้
เห็นแทงตลอดอริยญายธรรมไหม เห็นว่ามีแต่ธรรมไหม ก็สามารถ
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พยากรณ์ตนเองได้ พระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่า

 โส อากงฺขมาโน อตฺตนาว อตฺตาน� พฺยากเรยฺย อริยสาวก 
นั้นเมื่อปรารถนา ก็พึงพยากรณ์ซึ่งตนด้วยตนเองทีเดียวว่า 

 ขีณนิรโยมฺหิ เราเป็นผู้มีนรกสิ้นไปแล้ว

 ขีณติรจฺฉานโยนิ เป็นผู้มีก�าเนิดสัตว์เดรัจฉานสิ้นไปแล้ว

 ขีณเปตฺติวิสโย มีก�าเนิดของเปรตสิ้นไปแล้ว

 ขีณาปายทุคฺคติวินิปาโต มีการตกไปในอบายทุคติและ
วินิบาตสิ้นไปแล้ว

 โสตาปนฺโนหมสฺมิ เราเป็นพระโสดาบัน

 อวินิปาตธมฺโม เป็นผู้ที่ไม่ตกต�่าอีกเป็นธรรมดา

 นิยโต เป็นผู้แน่นอน

 สมฺโพธิปรายโน มีสัมโพธิคือการตรัสรู้เป็นพระอรหันต์อยู่ 
ภายหน้า ความเป็นพระอรหันต์รออยู่เบื้องหน้า อิติ ดังนี้

 เมื่อมีคุณสมบัติ 3 ประการนี้ หากต้องการก็พึงพยากรณ์ตน
ด้วยตนว่า เป็นโสดาบัน ท่านทั้งหลายก็อย่าลืมจ�าไว้ เวลาปฏิบัต ิ
จะได้พิจารณาตนเอง 

 อย่างที่ 1 ภัยเวร 5 ประการระงับไปแล้ว เจตนาไม่ดีทั้ง 5  
อย่างไม่เกิดขึ้นแม้แต่ในความคิดเลย ไม่มีทุกข์โทมนัสเกี่ยวกับ 
เรื่องนี้เลย



รู้กฎ แจ้งธรรม๑๒๒ :

 อย่างที ่2 ประกอบด้วยโสตาปัตตยิงัคะ 4 เลือ่มใสไม่หวัน่ไหว 
ในคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ เหมือนคุณ
พระพุทธเจ้า คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์แนบชิดกับใจอยู่เสมอ ไม่
ต้องมานัง่นกึเช้าเยน็ อย่างพวกเราทีเ่ป็นปถุชุน ต้องมเีวลาให้มานกึ
เช้าเย็น บางคนมานั่งนึกยังไม่ค่อยมา บางทีรู้สึกเบื่อ เมื่อไหร่จะจบ
ซักที อันนี้ยังห่างไกลมากเหลือเกิน ถ้าเป็นพระโสดาบันท่านอยู่กับ
คุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ตลอดเวลา แล้วก็มีอริยกันตศีล  
ซึ่งเป็นศีลที่มีสติสัมปชัญญะรักษาคุ้มครองไว้เป็นฐานของสมาธิ

 อย่างที่ 3 ได้เห็นและแทงตลอดอริยญายธรรมเป็นอย่างด ี
ด้วยปัญญา ข้อนี้แหละที่ผมจะขยายความ เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎ
ธรรมะ จะเป็นพระโสดาบนัได้ ต้องรู้อริยญายธรรมด้วยปัญญา รูแ้ทง 
ตลอดด้วยดี พระพุทธองค์ทรงขยายความว่า

 กตโม จสฺส อริโย ญาโย ปญฺญาย สุทิฏฺโ โหติ สุปฏิวิทฺโธ 
อริยสาวกนั้นเป็นผู้ท่ีรู้แจ้งแทงตลอดซ่ึงอริยญายธรรมด้วยปัญญา
เป็นอย่างไร จึงสามารถพยากรณ์ตนด้วยตนว่า ได้เห็นธรรมะแล้ว 
ได้เป็นโสดาบันแล้ว ในฝ่ายปัญญาจะใช้หลักธรรมใดเป็นตัวตัดสิน 
ก็ใช้หลักธรรมปฏิจจสมุปบาทเป็นตัวตัดสิน ท�าให้เห็นชัดความ 
ไม่มีตัวตนได้ พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิได้ ละความเห็นผิดว่า 
เป็นตัวเป็นตนหมดสิ้นแล้ว 

 หลักธรรมที่เป็นตัววัด คือสามารถพิจารณาปฏิจจสมุปบาท 
ได้เป็นอย่างดี รู้ชัดถึงกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยต่างๆ ได้ชัดเจน 
ไม่มีผู้สร้าง มีแต่สิ่งต่างๆ เป็นไปตามเหตุ และเหตุที่สร้างผลก็มีเหตุ
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ต่อเนือ่งกนัไป ไม่มอีะไรเป็นต้นเค้า ไม่มผีูม้อี�านาจดลบนัดาลใดๆ 
มแีต่สิง่ต่างๆ ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขตามปัจจยั ไม่มตีวัตนเทีย่งแท้
ถาวร ไปซึม ไปแทรก ไปสิง อยู่ที่ใดที่หนึ่ง รู้ชัดอย่างนี้จึงจะเป็น
โสดาบันได้ ต้องรู้กฎอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ต้องรู้กฎอันนี้ 
ให้ชัดเจน จึงจะแจ้งธรรมะ 

 พระพทุธองค์ทรงขยายความว่า อธิ คหปติ อรยิสาวโก ปฏจิจฺ
สมุปฺปาทญฺเญว สาธุก� โยนิโส มนสิกโรติ ดูก่อนคหบดี อริยสาวก
ในพระธรรมวินัยนี้ ย่อมกระท�าเอาไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดี 
ซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง 

 ปฏิจฺจสมุปฺปาทญฺเญว แปลว่า ปฏิจจสมุปบาทนั้นนั่นแหละ 

 สาธุก� แปลว่า เป็นอย่างดี ให้ถูกต้องชัดเจน 

 โยนิโส แปลว่า แยบคาย ถูกต้อง ถูกต้นเค้า ถูกเหตุ ถูกปัจจัย 

 มนสิกโรติ แปลว่า ย่อมกระท�าไว้ในใจ ใส่ไว้ในใจ พิจารณา
ด้วยใจ 

 มองอะไรก็เห็นเป็นกระแสปฏิจจสมุปบาทได้ อะไรที่เกิด
ย่อมมีเหตุ ไม่มีตัวตนนิ่งๆ ไม่สิ่งใดสิ่งที่แน่นอนค้างอยู่ ไม่มีผู้สร้าง 
บันดาลอะไร ต้องมีเงื่อนไขมีเหตุมีปัจจัย มองอะไรก็เข้าใจชัด ไม่มี
ตัวตนไปอยู่ที่ใดที่หนึ่ง ส่วนผู้ที่มองไม่ทะลุ ไปท�าดีขึ้นมา ตัวตน
ก็ไปสิงในการกระท�าความดีนั้น กลายเป็นเราเป็นผู้ท�า ได้รับผล 
ความดี ได้กินของอร่อย มีตัวตนมาสิงร่างกายนี้ เห็นผิดว่า เราเป็น
ผู้กิน เราเป็นผู้ดื่มอยู่นั่นแหละ อย่างนี้ก็วนเวียนแล้ว 



รู้กฎ แจ้งธรรม๑๒๔ :

 ถ้าเป็นพระโสดาบนัเหน็ชดัว่า ความเอรด็อร่อยนีเ้ป็นสกัแต่ว่า 
เวทนา เป็นเวทนาที่เกิดขึ้น เป็นเวทนาที่มันสุข เป็นความอร่อย
มันอร่อย ความอร่อยนี้เกิดขึ้นเพราะผัสสะ ผัสสะเกิดขึ้นเพราะ
อายตนะ กม็เีท่านีแ้หละ มนักว็นไปอย่างนี ้เป็นไปตามกระบวนการ
แห่งเหตุปัจจัย ไม่มีตัวตนอะไรสิงแทรกอยู่จุดใดจุดหนึ่ง 

 แต่ปุถุชนทั้งหลายยังเห็นผิด ไม่ทะลุปรุโปร่ง เดี๋ยวก็มีตัวตน
เกดิขึน้ มเีรา มเีขาเกดิขึน้ ขวางกระแสแห่งเหตปัุจจยั ทกุอย่างล้วน 
ไปตามกระแสนั่นแหละ แต่เขาก็ไปจับจุดหน่ึงในกระแสว่าเป็น 
ตัวตนขึ้นมา แค่รสมาชนปลายล้ินก็ว่าเราอร่อย ไปจับเอามาเป็น 
ตัวตน เราเป็นผู้อร่อย เราเป็นผู้กิน ยึดถืออย่างนั้นอย่างนี้ มันก็
วุ่นวาย ไม่ได้โยนิโสปฏิจจสมุปบาทให้ดี 

 พระโสดาบันมีลักษณะพิเศษในฝ่ายปัญญา คือสามารถ
พจิารณาปฏจิจสมปุบาทได้เป็นอย่างด ีสามารถใส่ใจได้ เหน็ธรรมะ
ท้ังหลายล้วนเป็นไปตามกระแส ไม่มีตัวตนอยู่สักที่เดียวเลย แม้
ความรกัตนกเ็ป็นตณัหา แต่ไม่มตีนอนัเป็นสดุทีร่กันัน้เลย ของๆ ตน 
ก็เป็นอุปาทานที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆ ไม่มีของๆ ตนใดๆ ทั้งสิ้น ความ
ยึดว่าของตนมีอยู่ แต่ของตนแท้จริงไม่มี เพราะตนก็ยังไม่มี  
พระโสดาบันยังมีความยึดถือ แต่รู ้ว่านั้นเป็นแค่ความยึด ไม่ใช ่
ของๆ ตนจริงๆ ความยึดว่าของๆ ตนเป็นอุปาทาน ส่วนของๆ ตน
จริงๆ แท้ๆ ที่มั่นคงยืนยาวไม่มีจริง 



: ๑๒๕สุภีร์ ทุมทอง

 พระโสดาบันยังรักตัวเอง รักลูกหลานตัวเอง แต่รู้ว่าตัวเอง 
อันเป็นสุดที่รักนั้นไม่มี เข้าใจว่าทุกอย่างมันตามกระบวนการแห่ง
เหตุปัจจัย แต่ละคนหมุนเป็นวงโคจร มาเจอกันพักหนึ่งแล้วก็หมุน
จากไป เป็นสามีภรรยา เป็นพ่อแม่ เป็นลูก เป็นหลานกันพักหนึ่ง 
สกัหน่อยกจ็ากไป ไม่ใครจริงๆ ท่านเข้าใจว่า ความโศกไม่ได้เกดิจาก
ลูกหลานตายอย่างนั้นหรอก ความโศกเกิดเพราะความรัก ท่านก็
มุ่งท�าความเพียรพยายามละตัณหา ท�าถูกตามอริยมรรคมีองค์ ๘ 

 ส่วนปุถุชนผิดไปทั่วเลย ไม่อยากจะเศร้าโศก ก็นิมนต์พระ 
มาสวดให้หายโศก หายโรค หายภัย พระสวดแล้วก็ยังโศก วนเวียน
ไป ไม่ได้ท�าตามอริยมรรคสักที อยากจะพ้นทุกข์ พ้นโศก พ้นโรค  
พ้นภัย ก็หานั่นหานี่มาท�า หาบทสวดมาสวดกัน มันก็วุ่นวายมาก 
เพราะไม่แจ่มแจ้งในปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง ไม่แจ่มแจ้งในกฎ กฎ
ปฏิจจสมุปบาทก็มีความส�าคัญมากอย่างนี้ 

 พระพทุธองค์ตรัสวธิกีารโยนโิสมนสิการ หรอืการกระท�าเอาไว้ 
ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างด ีซึง่ปฏจิจสมปุบาทของเหล่าอรยิสาวก 
ว่า 

 อิมสฺมึ สติ อิท� โหติ เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี 

 อมิสสฺปุปฺาทา อทิ� อปุปฺชชฺต ิเพราะความเกดิขึน้ของสิง่นี ้สิง่
นี้จึงเกิดขึ้น

 อิมสฺมึ อสติ อิท� น โหติ เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึงไม่มี



รู้กฎ แจ้งธรรม๑๒๖ :

 อิมสฺส นิโรธา อิท� นิรุชฺฌติ เพราะความดับไปของสิ่งนี้ สิ่งนี้
จึงดับไป

 พระอริยสาวกจะพิจารณาได้ชัดเจนอย่างนี้ ไม่ว่าสิ่งใดๆ เกิด
ข้ึน พระโสดาบันจะไม่ถือว่าสิ่งนั้นมีจริงเลย ไม่ถือว่ามีสิ่งนั้นจริงๆ 
ไม่ถือว่ามีนาฬิกาจริงๆ ไม่ถือว่ามีผู้ชายมีผู้หญิงจริงๆ แต่พิจารณา
มนสิการด้วยปฏิจจสมุปบาทได้ว่า ที่สิ่งนี้มี มีเพราะอะไร มีเพราะ
เหตุ เพราะปัจจัย ไปอย่างไร มาอย่างไร เข้าใจชัดเรื่องไม่มีตัวตน 
ทั้งในตัวเองและผู้อื่น ทั้งภายใน ทั้งภายนอก ไม่มีของใคร ไม่มีใคร
เป็นเจ้าของสิ่งใด

 พระโสดาบันท่านยังมีกิเลส มีตัณหาอุปาทาน มีมานะอยู่  
ละได้เฉพาะด้านทิฏฐิ คือละความเห็นผิดๆ เมื่อไปยึดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ที่ต้องละ คือละอุปาทานไม่ใช่ละสิ่งของ ส่วนพวกเราบางทีงง พระ
ท่านบอกให้ละทิ้งสิ่งของ งงไปหมด ตกลงต้องละบ้านทิ้งบ้านไป
หรือไง งงไปหมดแล้ว มันยังไม่ชัดเจน เพราะยังไม่เข้าใจกฎปฏิจจ
สมุปบาทนั่นเอง

 เมื่อขยายความได้แก่กระบวนการ อวิชชาปัจจยา สังขารา 
เป็นต้น ท่านทั้งหลายก็ไปศึกษาเรื่องนี้ต่อไป ส�าหรับผมมาบรรยาย
เป็นโครงคร่าวๆ ว่า กฎมันส�าคัญอย่างนี้ ต้องรู้กฎจึงจะแจ้งธรรมะ 
ต้องรู้กฎทั้ง 4 กฎที่ยกมา จึงจะเป็นพระโสดาบันเป็นต้นได้ เอาละ
ตอนนี้ก็พักสักครู่ก่อนนะครับ



: ๑๒7สุภีร์ ทุมทอง



รู้กฎ แจ้งธรรม๑๒๘ :

รู้กฎ แจ้งธรรม 
ตอนที่ ๒ (ช่วงที่ ๒)

โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง

วันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

ห้องสาวัตถีธรรมะเธียเตอร์ ชั้น ๒ อาคารบุญยง ว่องวานิช
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์



: ๑๒9สุภีร์ ทุมทอง

 ส�าหรับวันนี้ผมมาบรรยายในหัวข้อ “รู้กฎ แจ้งธรรม” เป็น
ตอนที ่2 ซ่ึงได้อธิบายความหมายของหวัข้อให้ชดัเจนยิง่ขึน้ หลงัจาก 
ในคราวที่แล้ว พูดเน้นไปท่ีตัวกฎของธรรมะ เป็นขั้นหลักการ ใน
ครั้งที่ 2 นี้ บรรยายให้ทราบถึงว่า การรู้กฎเป็นเหตุ เป็นเงื่อนไข
ที่ส�าคัญต่อการรู้แจ้งธรรมะอย่างไร ได้ยกค�าสอนของพระพุทธเจ้า 
ที่ตรัสไว้ในพระสูตรต่างๆ มาให้ทราบกัน ท่านทั้งหลายจะได้เห็น
ความส�าคัญ แล้วน�าไปศึกษาประพฤติปฏิบัติตามต่อไป

 ส�าหรับในช่วงต้น ผมได้กล่าวมาจนกระทั่งถึงเรื่องการรู้กฎ
แบบปฏิจจสมุปบาท ก่อนหน้านั้น มีทั้งกฎอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
ทั้งธรรมะฝ่ายสังขาร ฝ่ายนิพพาน แสดงให้เห็นว่า มีความส�าคัญ
อย่างไร ต้องรู้ธรรมะตามที่มันเป็นจริง จึงจะบรรลุธรรมได้ ถ้ายัง
เพ้ียนอยู่ ยังเห็นผิดอยู่ จะยอมรับหลักอริยสัจก็เป็นไปไม่ได้ ถ้า
ไม่ยอมรับหลักอริยสัจ จะมาปฏิบัติหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ จะ
เปล่ียนความคิดความเห็น เปลี่ยนวิถีชีวิตท้ังหมดให้เป็นไปตาม 
หลักอริยมรรค เพื่อเดินไปนิพพาน ก็เป็นไปไม่ได้ แม้จะท�าคุณงาม
ความดี รักษาศีลบ้างแบบที่พวกเราเป็นกัน พอท�าแบบไม่ยอมรับ
อริยสัจ ก็รักษาศีล เพื่อตัวเอง ให้ทานก็เหมือนกัน ท�าบุญอะไรก็



รู้กฎ แจ้งธรรม๑๓๐ :

เหมือนกัน ให้ทานด้วยคิดว่า เดี๋ยวชาติหน้าเราก็จะได้มีอยู่มีกิน 
ต่อไปอีก จะอ้วนต่อไปอกี ชาตนิีย้งัอ้วนไม่พอ กท็�าบญุเอาไว้เผือ่ชาติ 
ต่อไปจะได้อ้วนต่อไปอีก เขาก็ไปคิดอย่างนั้น การท�าบุญสุนทาน
ต่างๆ การรักษาศีล จนกระท่ังท�าสมาธิ ก็ยังคลาดเคลื่อนอยู่ ไม ่
ตรงจุด ไม่ตรงเป้าหมาย 

 เป้าหมายของพวกเราจริงๆ คือพระนิพพาน ทางเดินคือ
อริยมรรค อันนี้ทุกท่านทราบดี แต่เวลาไปท�าจริง ท�าไมมันผิดมัน
พลาด ก็เพราะไม่รู้กฎของธรรมะนั่นเอง เลยท�าสิ่งต่างๆ ไม่ตรงจุด 
ไม่ตรงประเด็น เหมือนกับเรายิงลูกศร ยิงธนู หรือยิงปืนไม่ก�าหนด
เป้าให้ดีๆ การยิงปืนต้องก�าหนดเป้าก่อน เราจะยิงตรงจุดนั้น จุดที่ 
กลมๆ มีจุดอยู่ตรงกลางกลมๆ นั้น ก�าหนดเป้าแล้วก็ค่อยยิงเข้าไป  
ทีนี้ การจะยิงได้เข้าเป้า ก็ต้องฝึกหัดคุณสมบัติให้พร้อม ฝึก
คุณสมบัติเพื่อจะยิงได้ให้เข้าเป้า จึงต้องมีความรู้ก่อนว่า เราจะท�า
อะไรเพื่ออะไร 

 ถ้าสักแต่ว่ายิง หนูยิงเป็นค่ะ..อาจารย์ ก็ยิงไปเรื่อย ยิงไปทาง
โน้นทีทางนี้ที มันก็ไม่ได้เรื่อง เหมือนท�าบุญรักษาศีลก็ท�าไป ทาง
นั้นทีทางนี้ที ท�าให้ตัวเองสงบ ท�าให้ตัวเองได้บุญ ท�าให้ได้นั่นได้นี่ 
กย็งิเป็นเหมอืนกนัแหละ แต่ยงิไปเร่ือยเป่ือย บางทยีงิไปแล้วลกูปืน 
หล่นโดนหัวชาวบ้านอีก บางคนยิงขึ้นฟ้า โดยเฉพาะคนยิงขึ้นฟ้า
ระวงัให้ดี บางทลูีกปืนมนัตกมาโดนหัวตวัเองกมี็ ฉะนัน้ ต้องก�าหนด
ก่อนว่า จะยิงไปที่เป้าคือนิพพาน ทางเดินคืออริยมรรคอย่างนี้ ไม่
อย่างนั้นแล้วก็ล�าบากหรือเหนื่อยเปล่า 



: ๑๓๑สุภีร์ ทุมทอง

 ทีนี้ การจะยอมรับหลักอริยสัจ ตั้งเป้าหมายไปที่นิพพาน จะ
ได้เดินไปตามมรรคต้องรู้กฎก่อน เห็นว่า สังขารทั้งหลายทั้งปวง
ทั้งหมดไม่เที่ยงก่อน ถ้ายังเห็นสังขารบางชนิดว่าเที่ยง มันก็รู้สึกว่า
อยากไปอยูต่รงนัน้ เหน็ผดิมตีวัตน ไม่ยอมรบัว่าตณัหา ความรกัตน 
ท�าเพื่อตน มันเป็นเหตุเกิดทุกข์ นึกว่าเป็นเหตุเกิดสุขอยู่เรื่อย ถ้า
ไม่ยอมรับว่าสังขารมันเป็นทุกข์ทั้งหมด ยังเห็นสังขารบางชนิดมัน
เป็นสุข ยังปลอดภัยอยู่ ยังเห็นธรรมะบางอย่างว่าเป็นตัวตนบังคับ
ได้ มีตัวตนไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ได้อยู่ อย่างนี้มันก็ต้องท�าเพื่อตน 
ไปเรื่อย ไม่ว่าตนจะอยู่ไกลขนาดไหนจนกระทั่งนอกโลก ไปอยู่ 
พรหม ไปอยู่อรูป มันก็เหนื่อย ไม่ตรงเป้าหมายสักที

 การรู้กฎจึงจ�าเป็นมาก ส�าหรับการเข้าใจแจ่มแจ้งในธรรมะ  
จะได้ปฏิบัติตรงต่อธรรมะ จะได้เข้าถึงนิพพานได้ หลักของการเข้า
ถงึนพิพาน เรากท็ราบกนัดอียูแ่ล้ว นพิพานเป็นเป้าหมาย ทางเดิน 
คืออริยมรรคมีองค์ ๘ แต่การจะมาถึงตรงนี้ได้จะต้องเป็นพระ
โสดาบันก่อน พระโสดาบันคือผู้ที่เห็นอริยสัจ ช�าระความเห็นผิด
ในเรื่องสัจจะได้แล้ว การจะยอมรับสัจจะได้ ต้องเข้าใจกฎอย่าง
ชัดเจนแล้ว เห็นไม่เพี้ยนไปจากกฎ ซึ่งกฎใหญ่ๆ ก็มี 4 กฎอย่างที่
กล่าวไปแล้ว

 ตอนนี้พูดมาถึงกฎอิทัปปัจจยตา พระพุทธองค์ได้ตรัสถึง
คุณสมบัติของพระโสดาบัน มีเรื่องการโยนิโสมนสิการ การใส่ใจ 
การกระท�าไว้ในใจเป็นอย่างดี ซ่ึงปฏิจจสมุปบาทนี่แหละ เป็น
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คุณสมบัติฝ่ายปัญญาของพระโสดาบัน  ก่อนหน้านั้นได้พูดถึง
คุณสมบัติของผู้ที่พยากรณ์ตนด้วยตนว่า เป็นพระโสดาบัน อย่างที่ 
1 คือภัยเวรทั้ง 5 สงบระงับไปแล้ว ความคิดผิดศีล 5 เจตนาไม่ดี 
5 ประการหมดไปแล้ว อย่างที่ 2 ประกอบด้วยโสตาปัตติยังคะ 4 
และอย่างที่ 3 มีปัญญารู้อริยญายธรรมเข้าใจชัดแทงตลอดด้วยดี

 อรยิญายธรรมท่ีพระพุทธองค์แจกแจงดไีว้แล้ว คอื ปฏจิจสมปุ 
บาท คอืการรูก้ฎนัน่เอง การรูก้ฎท�าให้เป็นโสดาบัน การเห็นปฏจิจ
สมปุบาทนัน้คอืการเหน็ธรรม ค�านีเ้รากไ็ด้ยนิบ่อยๆ ผมจะยกมาย�า้
อกีครัง้หนึง่ จะได้เป็นการทบทวน อยูใ่นมชัฌมินกิาย มลูปัณณาสก์  
มหาหัตถิปโทปมสูตร พระไตรปิฎกเล่มที่ 12 ข้อ 306 เป็นค�า 
ของท่านพระสารีบุตรที่ยกอ้างอิงค�าสอนของพระพุทธเจ้ามาว่า

 วุตฺต� โข ปเนต� ภควตา ข้อนี้สมจริงตามที่พระผู้มีพระภาค
เจ้าตรัสไว้แล้วว่า 

 โย ปฏิจฺจสมุปฺปาท� ปสฺสติ ผู้ใดย่อมเห็นซึ่งปฏิจจสมุปบาท

 โส ธมฺม� ปสฺสติ ผู้นั้นย่อมชื่อว่าย่อมเห็นธรรม

 โย ธมฺม� ปสฺสติ ผู้ใดย่อมเห็นธรรม

 โส ปฏิจฺจสมุปฺปาท� ปสฺสติ ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นปฏิจจสมุป 
บาท

 ค�านี้ก็ชัดเจนอยู่ในตัวดีอยู่แล้ว ทีนี้ นอกจากผู้ที่เป็นพระ
โสดาบันแล้ว ยังมีผู้อยู่ระดับอื่นๆ อีกบ้างไหม หรือนอกจากกฎ 4 
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กฎ ยังมีเรื่องอื่นๆ อีกบ้างไหม ที่เป็นเรื่องแนวเดียวกัน ผมจะยกมา
พอเป็นตัวอย่าง เร่ืองเกี่ยวกับกฎอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นี่แหละ 
พอเป็นตัวอย่าง บางคร้ังแม้ไม่ถึงเป็นโสดาบัน อาศัยความเชื่อ
ศรัทธา ก็เป็นผู้ที่จะเป็นพระโสดาบันในอนาคตได้ แจ้งธรรมใน
อนาคตได้ 

 ในสังยุตนิกาย ขันธวารวรรค ขันธสูตร เล่ม 17 ข้อ 311  
พระสูตรอื่นๆ ก็มีข้อความท�านองเดียวกันนี้ ผู้ที่มีลักษณะเช่นนี้  
จะท�าให้หยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ ได้ และ
ท้ายที่สุดก็จะท�าให้แจ้งธรรมะ บรรลุเป็นพระโสดาบันในอนาคต 
ได้ พระพุทธองค์ตรัสว่า

 รูปํ ภิกฺขเว อนิจฺจ� วิปริณามิ อญฺญถาภาวิ ดูก่อนภิกษุทั้ง
หลาย รูปไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีภาวะเป็นอย่างอื่นไป นี้เป็น
ค�าแสดงกฎของรูป กฎของสังขาร ซึ่งก็เป็นธรรมดาเราก็ทราบกัน
อยู่ และมีความส�าคัญอย่างไร จะได้บอกต่อไป

 เวทนา อนิจฺจา วิปริณามี อญฺญถาภาวี เวทนาไม่เที่ยง มี
ความแปรปรวน มีภาวะเป็นอย่างอื่น เป็นอย่างอื่นจากที่เราเคยถือ
เคยยึดกันไว้ ปกติที่พวกเราเคยถือเคยยึดกันไว้ก็ว่า รูปเป็นของเรา
เป็นตัวเรา เวทนาเป็นตัวเราเป็นของเรา แต่ความจริงมันเป็นอื่นไป
จากที่เคยยึดถือไว้นั่นแหละ มันก็เป็นของมัน รูปก็เป็นรูป ไม่ใช่เรา 
ไม่ใช่ของเรา เวทนาก็เป็นเวทนา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา 
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 สญฺญา อนิจฺจา วิปริณามี อญญถาภาวี  สัญญาไม่เท่ียง มี
ความแปรปรวน มีภาวะเป็นอย่างอ่ืน

 สงขฺารา  อนจิจฺา  วปิรณิามโิน  อญฺญถาภาวโิน  สงัขารท้ัง
หลายไม่เท่ียง มีความแปรปรวน มีภาวะเป็นอย่างอ่ืน

 วญิญฺาน�  อนิจฺจ�  วิปรณิาม ิ อญฺญถาภาว ิ วญิญาณไม่เทีย่ง 
มีความแปรปรวน มีภาวะเป็นอย่างอื่น

 นี้คือกฎธรรมดาของสังขารนั่นเอง โดยเน้นไปที่ของไม่เที่ยง 
กฎอนิจจังนั่นแหละ เป็นธรรมดาของมันอย่างนั้น พระพุทธองค ์
ตรัสต่อไปว่า

 โย ภิกฺขเว อิเม ธมฺเม เอว� สทฺทหติ อธิมุจฺจติ ดูก่อนภิกษุ 
ท้ังหลาย บุคคลใดแลย่อมเชื่อ ย่อมน้อมจิตลงอย่างแน่นอน ซึ่ง
ธรรมะเหล่านี้ 

 สทฺทหติ แปลว่า ย่อมเชื่อ 

 อธิมุจฺจติ แปลว่า ย่อมน้อมจิตดิ่งลง 

 เชื่อมั่นและน้อมให้ใจดิ่งไป เชื่อแน่ซึ่งธรรมะเหล่านี้อย่างนี้
ว่า รูปจะต้องไม่เที่ยง มีความแปรปรวน และเป็นอย่างอื่นไป ไม่ได้ 
มีปัญญาเป็นของตัวเอง แต่มีความเชื่อมั่นและมีจิตที่ดิ่งลงไปว่า  
รูปต้องไม่เที่ยงอย่างแน่นอน ทั้งๆ ที่ไม่ได้เห็นด้วยปัญญา สทฺทหติ  
แปลว่า ย่อมเชื่อ อธิมุจฺจติ แปลว่า ย่อมน้อมใจให้ดิ่งลงไป ปักใจ
มั่นคงลงไปว่า สังขารทั้งหลายจะต้องไม่เที่ยง มีความแปรปรวน  
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มภีาวะเป็นอย่างอ่ืน ท้ังๆ ท่ีไม่ได้เห็นแต่อาศัยศรทัธา อาศยัความเชือ่ 
น้อมน�าจิตให้ดิ่งลงไปว่า ต้องเป็นอย่างนั้นๆ อย่างแน่นอน เพราะ
ว่ามันไม่เป็นอย่างอ่ืน พระพุทธองค์ผู้เป็นสัพพัญญูตรัสไว้อย่างไร 
ก็ต้องเป็นอย่างนั้น 

 บุคคลใดย่อมเชื่อ ย่อมท�าใจให้ดิ่งลงไปซึ่งธรรมะเหล่านี้อย่าง
นี้ อย� วุจฺจติ สทฺธานุสารี โอกฺกนฺโต สมฺมตฺตนิยาม� บุคคลนี้ถูก 
เรียกว่าสัทธานุสารี ผู้เป็นไปตามศรัทธา คล้อยไปตามศรัทธา หยั่ง
ลงสู่สัมมัตตนิยาม คนนี้ปฏิบัติอริยมรรคได้โดยใช้ศรัทธา ไม่ต้องใช้
การเหน็อรยิสจั ปกตกิารหยัง่ลงสูอ่รยิมรรคจะต้องเหน็อรยิสจัก่อน 
มีวิธีไม่ต้องผ่านการเห็นอริยสัจ คือวิธีเชื่อก่อนเลย ใช้ศรัทธาน้อม
จิตลงไปให้ปฏิบัติอยู่ในสัมมัตตนิยามคืออริยมรรค หมายความว่า
เช่ือปัญญาตรสัรูข้องพระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้าว่าอย่างไรกต้็องเป็น
อย่างนั้น พระองค์ตรัสว่า รูปไม่เท่ียง รูปจะเที่ยง มันเป็นไปไม่ได้  
กด็ิง่ลงไปอย่างน้ันเลย พวกเราคนยคุใหม่จะให้เชือ่ใครกย็ากอยู ่พอ
ยากก็ปฏิบัติยาก 

 ฉะนั้นผู้ปฏิบัติโดยมีศรัทธา มีจิตดิ่งลงในสิ่งถูกต้อง ปฏิบัติ
ได้ง่ายมากคือใช้ศรัทธา เชื่อเอาเลย คนยุคเก่าเขาจึงบรรลุกันง่าย 
เพราะพระพุทธเจ้าทรงเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย
เป็นที่ต้ังแห่งศรัทธา เขาก็เชื่อท่านเลย ไปฟังท่าน ท่านว่าอย่างไร 
ก็ว่าอย่างนั้น ปฏิบัติตามท่าน ก็มีโอกาสบรรลุแล้ว บุคคลนี้ถูก 
เรียกว่าสัทธานุสารี หยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม หยั่งลงสู่อริยมรรคมี 
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องค์ ๘ ได้ ปฏิบัติปัญญา ศีล สมาธิ ได้ โดยอาศัยศรัทธาเป็นตัวน�า 
ไม่ปฏิบัติอย่างอื่นแล้ว ปฏิบัติตามทางอย่างเดียว มีโอกาสบรรลุใน
โอกาสต่อไป เมื่อองค์มรรคพร้อม

 อย� วุจฺจติ สทฺธานุสารี โอกฺกนฺโต สมฺมตฺตนิยาม� บุคคลนี้ 
ถูกเรียกว่า สัทธานุสารี หยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม

 สปฺปุริสภูมึ  โอกฺกนฺโต  ชื่อว่าหยั่งลงสู่ภูมิของสัตบุรุษ  

 วีติวตฺโต  ปุถุชฺชนภูม ึ เป็นผู้ที่ล่วงพ้นภูมิของปุถุชน 

 คนนี้ไม่ใช่ปุถุชน แต่ก็ไม่ใช่พระอริยเจ้า ยังไม่ใช่ทั้ง 2 อย่าง 
ท่านเรยีกว่าผูก้�าลงัปฏบิตัเิพือ่เป็นพระโสดาบนันัน่เอง ปถุชุนกเ็ป็น
อย่างหนึ่ง ผู้ปฏิบัติเพ่ือเป็นโสดาบันก็เป็นอย่างหนึ่ง พระโสดาบัน 
กเ็ป็นอีกอย่างหนึง่ ผูป้ฏบิตัเิพือ่จะเป็นพระโสดาบัน แต่ยงัไม่ได้เป็น
ตอนนี้ มี 2 ท่าน เดี๋ยวท่านที่ 2 จะพูดให้ฟังภายหลัง ท่านที่หนึ่ง 
คอื ท่านนีแ้หละเป็นสทัธานสุารี เชือ่เลยว่า หลกัเกณฑ์สจัธรรมเป็น
อย่างนี ้ข้อปฏบิตัต่ิอความเป็นจริง จะต้องปฏบิตัอิรยิมรรคมอีงค์ ๘  
ก็ปฏิบัติตามเลย ไม่ท�าอย่างอื่นเลย เรียกว่าสัทธานุสารีหยั่งลงสู่
สัมมัตตนิยามโดยไม่ต้องผ่านการหยั่งรู้อริยสัจ

 โดยปกติแล้ว การหยั่งลงสู่อริยมรรคจะต้องผ่านการยอมรับ
อริยสัจก่อน แต่วิธีนี้ใช้ศรัทธา พอมีศรัทธาก็ปฏิบัติตามมรรค พอ
ปฏบิตัติามมรรค มรรครวมสมบรูณ์กบ็รรลไุป ส่วนจะบรรลุเม่ือไหร่
นัน้เป็นอีกเรือ่งหนึง่ แต่จะต้องบรรลกุ่อนตายแน่นอน พระพทุธองค์
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ทรงรับรองไว้ บุคคลนี้เป็นผู้หยั่งลงสู่สัปปุริสภูมิ ล่วงพ้นภูมิปุถุชน

 อภพฺโพ ต� กมฺม� กาตุ�, ย� กมฺม� กตฺวา นิรย� วา ติรจฺฉาน 
โยนึ วา ปิตฺติวิสย� วา อุปปชฺเชยฺย เป็นผู้ไม่อาจจะท�ากรรม อันท�า
แล้วเป็นเหตุไปตกนรก ก�าเนดิสตัว์เดรจัฉาน ภมูแิห่งเปรต ลกัษณะ
คล้ายๆ โสดาบัน แต่ยงัไม่เป็นโสดาบนั ไม่ท�ากรรมรนุแรงอะไรต่างๆ 
ที่เป็นเหตุให้ไปอบาย

 อภพฺโพว ตาว กาล� กาตุ�, ยาว น โสตาปตฺติผล� สจฺฉิกโรติ  
เป็นผู้ที่ไม่อาจตาย ไม่ท�ากาละ ตราบเท่าที่ยังไม่ท�าให้แจ้งโสดา 
ปัตติผล ถ้าไม่เป็นพระโสดาบันจะยังไม่ตาย จะต้องท�าให้แจ้งโสดา
ปัตติผลก่อน จึงจะเสียชีวิต

 ท่านเหล่านีจ้ะได้บรรลเุป็นพระโสดาบนัก่อนตาย ท่านเรยีกว่า 
สทัธานสุาร ีถ้าดตูามวธิทีีพ่ระพทุธองค์ตรสัไว้ คอืรปูเป็นของไม่เทีย่ง 
มีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่น นี้ก็เป็นธรรมดาของสังขาร ใช้วิธี 
เชื่อมั่นน้อมจิตลงไปว่า รูปจะต้องเป็นอย่างนั้น มันไม่เป็นอย่างอื่น 
และหยั่งลงสู่อริยมรรค คือข้อปฏิบัติปัญญา ศีล สมาธิ เปลี่ยนวิถี
ชวีติทัง้หมดโดยอาศยัศรทัธาเป็นตวัน�า ยงัไม่ได้เห็นสัจจะ เรยีกว่า 
สทัธานสุาร ีผูด้�าเนนิไปตามศรทัธา ใช้ศรทัธาเป็นตวัน�า สรปุแล้วคอื
ปฏิบัติปัญญา ศีล สมาธิ เจริญมรรคมีองค์ ๘ นี่แหละ เมื่อถึงเวลา
เหตปัุจจัยพร้อมกจ็ะได้บรรลธุรรม ถ้าไม่ได้บรรลใุนตอนมีชวีติ ตอน
ก่อนตายก็จะบรรลุ ถ้ายังไม่บรรลุก็จะไม่ตาย อันนี้เป็นท่านที่หนึ่ง
คือสัทธานุสารี ท่านใดที่ยังไม่รู้แจ้งกฎ ยังไม่มีปัญญา ก็ใช้แบบนี้ได้ 



รู้กฎ แจ้งธรรม๑๓๘ :

 อีกท่านหนึ่ง ยสฺส โข ภิกฺขเว อิเม ธมฺมา เอว� ปญฺญาย 
มตฺตโส นชิฌฺาน� ขมนตฺ ิดกู่อนภกิษทุัง้หลาย ธรรมะเหล่านีย่้อมทน
ซึ่งการเพ่งพิจารณาด้วยปัญญาเป็นอย่างยิ่งส�าหรับบุคคลใด บุคคล
นี้มีปัญญา เรียนแล้ว ท่องจ�าด้วยดี พิจารณาเก่ง ใช้ปัญญาเป็นตัว 
น�าแทน ธรรมะเหล่านี้คือรูปเป็นของไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มี
ภาวะเป็นอย่างอืน่พจิารณาแล้วกเ็ข้าใจชดั เนือ่งจากเป็นคนมีปัญญา 
มีความเข้าใจดี แต่ว่ายังไม่ได้เห็นอริยสัจ อาศัยปัญญาเป็นพื้นฐาน
อย่างนี้ น้อมน�าจิตลงสู่การปฏิบัติอริยมรรคได้ เรียกว่า ธัมมานุสารี 

 อย� วุจฺจติ ธมฺมานุสารี โอกฺกนฺโต สมฺมตฺตนิยาม� บุคคลนี้
เรียกว่า ธัมมานุสารี หยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม ผู้เป็นไปตามธรรมะ 
เป็นไปตามปัญญาที่เห็นธรรม คือผู้ที่เน้นไปทางปัญญา เมื่อเรียน
ธรรมะหรือฟังธรรมะ ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้แล้ว มาพิจารณา
ดูก็เห็นจริงตามนั้น ยังไม่ได้เห็นสัจจะ แต่เห็นธรรมะตามกฎนั้น  
มันเป็นอย่างนั้น ก็น้อมใจลงไปเพื่อปฏิบัติอริยมรรค 

 ฉะน้ัน ส�าหรับผู้ที่ยังไม่มีอริยมรรค ยังไม่ยอมรับสัจธรรม 
ยังไม่เป็นโสดาบัน มี 2 แนวทางในการน้อมน�าจิต แนวทางที่ 1 
ใช้ศรัทธา เรียกว่า สัทธานุสารี แนวทางที่ 2 ใช้ปัญญา เรียกว่า  
ธัมมานุสารี

 สปฺปุริสภูมึ โอกฺกนฺโต หยั่งลงสู่ภูมิของสัตบุรุษ วีติวตฺโต  
ปุถุชฺชนภูมึ ก้าวล่วงพ้นภูมิปุถุชน อภพฺโพ ต� กมฺม� กาตุ�, ย� กมฺม� 
กตฺวา นิรย� วา ติรจฺฉานโยนึ วา ปิตฺติวิสย� วา อุปปชฺเชยฺย เป็น
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ผู้ที่ไม่สมควรที่จะท�ากรรม ที่ท�าแล้วน�าไปเกิดนรก ไปก�าเนิดสัตว์
เดรัจฉาน หรือไปภูมิแห่งเปรต ไม่ท�ากรรมให้ตกอบาย เป็นผู้ที่
ด�าเนินไปตามมรรคทั้ง ๘

 อภพฺโพว ตาว กาล� กาตุ�, ยาว น โสตาปตฺติผล� สจฺฉิกโรติ  
เป็นผู้ไม่สมควรเพื่อที่จะท�ากาละ เป็นผู้ไม่สมควรตาย เป็นผู้ที่จะ 
ไม่ตาย ตราบเท่าที่ยังไม่ท�าให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล

 ทั้ง 2 ท่านนี้ ยังไม่ได้แจ้งธรรมะ ยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันใน
ตอนนี ้ท่านแรกใช้ศรทัธา มคีวามเชือ่มัน่ น้อมจติให้ดิง่ลงไป ปฏบิตัิ
ตามมรรค ก็สามารถแจ้งธรรมได้ในภายหลัง ท่านที่สอง พิจารณา
ธรรมเข้าใจชัดด้วยปัญญาระดับหนึ่ง ยังไม่เห็นอริยสัจ ใช้ปัญญา
น้อมจิตปฏิบัติอริยมรรค ปฏิบัติไปตามองค์มรรคนั่นแหละ ถ้าครบ
รวมกนัเข้ากบ็รรลธุรรม ไม่บรรลตุอนยงัมวีติ กจ็ะได้บรรลกุ่อนตาย 
ถ้ายังไม่บรรลุ จะไม่ตาย 

 ท่านว่า แม้โลกจะแตก ก็ต้องรอก่อน ต้องรอบารมีเต็มพร้อม
ให้บรรลุก่อน สมมติว่า ผู้ปฏิบัตินี้ป่วยเป็นโรคมะเร็ง รักษาไม่หาย 
ปฏิบัติจนเป็นสัทธานุสารี ปฏิบัติอริยมรรค ท�าสมถะวิปัสสนาอยู่ 
บารมยีงัไม่พร้อมมะเรง็กร็อก่อน  รอให้เขาบรรลโุสดาบนัก่อน  มะเรง็ 
ค่อยลุกลามแล้วจึงตาย วิธีนี้เหมาะมากส�าหรับท่านไหนที่ป่วยเป็น
โรครกัษาไม่หาย ว่าไปแล้วเราทกุคนรวมทัง้ผมด้วย กเ็ป็นโรครกัษา
ไม่หาย ทุกคนต้องตายหมดเลย ดังนั้น ควรจะพยายามท�าให้ลง  
2 แนวทางนี้ไว้ 



รู้กฎ แจ้งธรรม๑๔๐ :

 ส่วนผูท้ีรู่เ้หน็ธรรมแล้ว กเ็ป็นพระโสดาบัน พระพทุธองค์ตรสั
ว่า โย ภิกฺขเว อิเม ธมฺเม เอว� ปชานาติ เอว� ปสฺสติ ดูก่อนภิกษุ
ทัง้หลาย บุคคลใดย่อมรูซ้ึง่ธรรมะเหล่านีอ้ย่างนี ้ย่อมเหน็ซึง่ธรรมะ
เหล่านี้อย่างนี้ คือ รู้เห็นว่า รูปไม่เที่ยง มีความแปรปรวน เป็นอย่าง
อื่น บุคคลใดที่รู้ชัดซึ่งรูปที่ไม่เท่ียงว่าไม่เท่ียงอย่างนี้ เห็นซึ่งรูปที่ 
ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงอย่างนี้ เห็นรูปที่แปรปรวนว่าแปรปรวนอย่างนี้ 
ผู้ท่ีรู้ ผู้ที่เห็น ท่านเห็นอริยสัจ ก็หยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม เป็นพระ
โสดาบัน

 อย� วุจฺจติ โสตาปนฺโน บุคคลนี้เรียกว่าโสดาบัน

 อวินิปาตธมฺโม เป็นผู้ไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา

 นิยโต เป็นผู้แน่นอน

 สมฺโพธิปรายโน มีสัมโพธิ คือ การตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ใน
ภายหน้า

 ฉะนัน้ ผู้ทีรู่ก้ฎ และแจ้งธรรมแล้ว เข้าใจธรรมะชดัเจน หยัง่ลง 
สู่ทางปฏิบัติแน่นอน ก็เป็นโสดาบันเป็นต้นไป ส่วนปุถุชนถ้ายังไม่
ถึงความเป็นพระโสดาบัน มีอยู่ 2 แนวทาง ที่จะท�าให้เป็นโสดาบัน
ในชาตินี้ แนวทางที่ 1 คือสัทธานุสารี ไปตามศรัทธา ใช้ศรัทธาเป็น
ตัวน�า แนวทางที่ 2 ธัมมานุสารี ไปตามปัญญา ใช้ปัญญาเป็นตัวน�า 
ถ้าไม่เอา 2 วิธีนี้ ก็ต้องปฏิบัติให้เป็นพระโสดาบันตอนนี้เลย มีทาง
เลือกอยู่เท่านี้แหละ ไม่อย่างนั้นก็เป็นปุถุชนที่ไม่แน่นอนตลอดไป  
ก็มีอันตราย



: ๑๔๑สุภีร์ ทุมทอง

 การรูก้ฎจึงเป็นเรือ่งส�าคญัมากจรงิๆ ต้องเข้าใจกฎ เข้าใจธรรมดา  
เข้าใจธรรมชาติ กฎหลักๆ มี 4 กฎ อย่างที่ผมยกมาแสดงแล้ว ผู้ใด 
ทีรู่อ้ย่างนี ้เหน็อย่างนี ้ยอมรับกฎธรรมดา ยอมรบัธรรมชาต ิได้เป็น 
โสดาบัน พอเป็นโสดาบันแล้ว รู้แจ้งอริยสัจแล้ว ก็เป็นไปได้ที่จะ
กระท�าที่สุดแห่งทุกข์ บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้

 ผมจะยกพระสูตรเกี่ยวกับความรู้เรื่องอริยสัจมาประกอบ ใน
สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค ขทิรปัตตสตูร ในพระไตรปิฎกเล่มที ่19 
ข้อ 1102 พระพุทธองค์ตรัสว่า

 โย ภกิขฺเว เอว� วเทยยฺ ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย บคุคลใดพงึกล่าว
อย่างนี้ว่า

 อห� ทุกฺข� อริยสจฺจ� ยถาภูต� อนภิสเมจฺจ เรายังไม่รู้แจ้งแล้ว
ซึ่งทุกขอริยสัจ ตามที่มันเป็นจริง

 ทุกฺขสมุทย� อริยสจฺจ� ยถาภูต� อนภิสเมจฺจ ยังไม่ได้รู้แจ้งแล้ว
ซึ่งทุกขสมุทยอริยสัจ ตามที่มันเป็นจริง

 ทุกฺขนิโรธ� อริยสจฺจ� ยถาภูต� อนภิสเมจฺจ ยังไม่ได้รู้แจ้งแล้ว
ซึ่งทุกขนิโรธอริยสัจ ตามที่มันเป็นจริง

 ทุกฺขนิโรธคามินึ ปฏิปท� อริยสจฺจ� ยถาภูต� อนภิสเมจฺจ ยัง
ไม่ได้รูแ้จ้งแล้วซึง่ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั ตามทีม่นัเป็นจรงิ

 ผู้ใดที่กล่าวอย่างนี้ว่า กระผมหรือดิฉันยังไม่ได้รู้แจ้งแล้วซึ่ง
อริยสัจทั้ง 4 ไม่ได้รู้จักทุกข์ตามท่ีมันเป็นจริง ไม่ได้รู้จักอุปาทาน



รู้กฎ แจ้งธรรม๑๔๒ :

ขันธ์ทั้ง 5 ว่ามันเป็นทุกข์ ตามความเป็นจริงแล้ว อุปาทานขันธ์ทั้ง 
5 เป็นทุกข์ มันเปลี่ยนไม่ได้ มันเป็นไปตามธรรมชาติ ยังไม่รู้ ยัง 
ไม่เหน็ว่า ตณัหาเป็นเหตเุกดิทกุข์ ยงัไม่รูย้งัไม่เหน็ว่า นโิรธเป็นความ
ดับทุกข์ ความสิ้นตัณหา ความสิ้นขันธ์ 5 เป็นความดับทุกข์ ยังไม่รู้
ยังไม่เห็นว่า อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นหนทางแห่งความดับทุกข์

 สมฺมา ทุกฺขสฺสนฺต� กริสฺสามีติ กระผมหรือว่าดิฉันหรือว่า
ข้าพเจ้าจะกระท�าซึง่ทีส่ดุแห่งทกุข์ได้โดยชอบ ดงันี ้เนต� าน� วชิชฺติ  
นั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้

 ผู้ที่ยังไม่รู้กฎ โดยเฉพาะกฎที่พระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นแสดง 
คืออริยสัจ 4 ยังไม่รู้อริยสัจ 4 มาบอกว่า จะท�าที่สุดแห่งทุกข์โดย
ถูกต้อง อย่างนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ ข้อนี้ต้องจ�าแม่นๆ ไม่อย่าง
นั้น พวกเราจะถูกหลอกเยอะ คุณอยากจะหมดทุกข์ใช่ไหม ปล่อย
ทุกข์ไปกับเต่า ทุกข์ก็จะหมด พากันไปปล่อยเต่า โง่ค้างอยู่อย่างนี้
ไม่ไหวหรอก ถ้าไม่รู้อริยสัจ จะมาพูดเรื่องท�าให้หมดทุกข์ ท�าให้ถึง
ความสิน้ทกุข์ มนัเป็นไปไม่ได้อย่างเดด็ขาด บาลว่ีา เนต� าน� วชิชฺติ  
นั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้

 อยากจะหมดทุกข์ หมดโศก หมดโรค หมดภัย คุณต้องสวด
บทนี้ ไม่มีพูดเรื่องอริยสัจสักค�า อย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอก สวด
จนตายก็เป็นไปไม่ได้ เพราะมันเป็นไปไม่ได้ มันไม่ใช่หนทาง ต้อง
รู้กฎ เข้าใจกฎก่อน พวกเราต้องรู้เรื่องเหล่านี้ ถ้าไม่รู้จะถูกหลอก 
ไปนานเลย หลงวนเวียนวุ่นวายอยู่อย่างนี้ 



: ๑๔๓สุภีร์ ทุมทอง

 การจะท�าที่สุดแห่งทุกข์ได้ หมดทุกข์ได้ ก็ต่อเม่ือรู้อริยสัจ 
แล้วเท่านัน้ ต้องเร่ิมจากเป็นพระโสดาบนัก่อน จงึจะเป็นพระอรหนัต์ 
ได้นั่นเอง จะหมดกิเลส หมดความโลภ ความโกรธ ความหลง ก็
ต้องรู้อริยสัจ หลายท่านอยากจะหมดความโกรธ คุณอยากจะหมด 
ความโกรธ ไม่อยากเป็นทุกข์เพราะความโกรธต้องท�าอย่างนี้ สวด
อย่างนี้ๆ  ไม่มเีรือ่งอรยิสจัสกัค�า แล้วยงัไปเชือ่เขาอกี อย่างนีก้เ็กนิไป  
เพราะฉะนัน้ เราต้องจ�าแม่นๆ ถ้าไม่มเีรือ่งอรยิสจัแล้ว จะให้ละเลกิ
ความโกรธด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ให้หมดทุกข์ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง มันไม่มี
ทางเป็นไปได้ ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ พระพุทธเจ้าทรงรับรองไว้
อย่างนี้ 

 ถ้ารูอ้รยิสจัแล้ว อนันีเ้ป็นไปได้ ในฝ่ายเป็นไปได้ พระพทุธองค์
ตรัสในทางตรงกันข้ามว่า 

 โย จ โข ภิกฺขเว เอว� วเทยฺย ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ส่วนบุคคล
ใดแลพึงกล่าวดังนี้ว่า

 อห� ทุกฺข� อริยสจฺจ� ยถาภูต� อภิสเมจฺจ กระผมหรือดิฉันหรือ
ว่าข้าพเจ้า รู้แจ้งแล้วซึ่งทุกขอริยสัจ ตามความเป็นจริง รู้แล้วว่า
อุปาทานขันธ์ทั้ง 5 เป็นทุกข์ ทุกข์นี้รู้แล้วๆ

 ทุกฺขสมุทย� อริยสจฺจ� ยถาภูต� อภิสเมจฺจ รู้แจ้งแล้วซึ่งทุกข
สมุทยอริยสัจ ตามที่มันเป็นจริง

 ทกฺุขนโิรธ� อรยิสจจฺ� ยถาภตู� อภสิเมจจฺ รูแ้จ้งแล้วซึง่ทกุขนโิรธ
อริยสัจ ตามที่มันเป็นจริง



รู้กฎ แจ้งธรรม๑๔๔ :

 ทุกฺขนิโรธคามินึ ปฏิปท� อริยสจฺจ� ยถาภูต� อภิสเมจฺจ รู้แจ้ง
แล้วซึ่งทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ตามที่มันเป็นจริง

 สมฺมา ทุกฺขสฺสนฺต� กริสฺสามีติ ข้าพเจ้าจักกระท�าซึ่งที่สุดแห่ง
ทุกข์ได้โดยชอบ ดังนี้

 านเมต� วิชฺชติ นั่นเป็นฐานะที่จะมีได้

 ฐานะทีม่ไีด้ตามเงือ่นไขมนัเป็นอย่างนี ้ถ้าจะกระท�าทีส่ดุแห่ง
ทุกข์ได้ ไม่ว่าจะทุกข์เล็กๆ น้อยๆ ความเครียด ความวิตกกังวล  
หรือทกุข์ใหญ่ๆ อะไรกต็าม ต้องเริม่ต้นทีต่รงนี ้ไม่อย่างนัน้แล้ว ไม่มี
วันที่จะแก้ไขได้ บางคนไปหลงเชื่อเขา อยากจะหมดความเครียด
ต้องไปนั่งสมาธิอย่างนี้ๆ พากันไปนั่งท�าสมาธิ จนไปเป็นพระพรหม
เยอะแล้ว ก็ยังไม่เห็นพ้นทุกข์อะไร บางทีดีใจว่า ไปท�าตามเขา 
แล้วไม่ทุกข์ไปตั้ง 2 วันทีเดียว อย่าว่าแค่ 2 วันเลย บางคนไม่ทุกข์
ท้ังชีวิต ไปเป็นพระพรหมอายุตั้ง 500 มหากัป ไม่เห็นพ้นทุกข์ 
อะไร ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะไม่ได้รู้แจ้งอริยสัจ 4

 ถ้าผู้ใดกล่าวว่า ข้าพเจ้ารู้อริยสัจ 4 รู้จักทุกข์ตามที่มันเป็น 
รู้จักอุปาทานขันธ์ทั้ง 5 ว่าเป็นทุกข์ เป็นสิ่งไม่มีตัวตน รู้จักตัณหา 
ว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์ รู้จักพระนิพพาน คือความสิ้นตัณหาว่า เป็น
ความดับทุกข์ รู้จักอริยมรรคมีองค์ ๘ ว่าเป็นหนทางให้ถึงความ 
พ้นทุกข์ ถ้ารู้ตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้ว จะกระท�าซึ่งที่สุดแห่งทุกข์
ได้ อันนี้เป็นไปได้ เป็นฐานะที่เป็นไปได้ 



: ๑๔๕สุภีร์ ทุมทอง

 ฉะนั้น การรู้กฎเป็นสิ่งส�าคัญ สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง 
สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตน  
กฎอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ส�าคัญในแง่ที่จะท�าให้จิตหยั่งลง 
ยอมรบัอรยิสจั การยอมรบัอรยิสจันี ้ท�าให้เป็นผูป้ฏบิตัติามอรยิมรรค 
มีองค์ ๘ ด้วยการรู้อริยสัจนี่แหละ จะท�าให้พ้นทุกข์ได้ เพราะ 
ทางพ้นทุกข์คืออริยมรรคมีองค์ ๘ เราฟังมาและจ�าได้ดี แต่ที่ยัง
ปฏิบัติไม่ได้เพราะยงัไม่รู้อริยสจั  ถ้ารู้อริยสจันัน่แหละจงึจะเดนิทาง 
นี้ได้ ถ้าใครยังไม่รู้ตอนนี้ ก็มี 2 แนวทาง ใช้ศรัทธาน�าก็ได้ ใช ้
ปัญญาน�าก็ได้ 

 อันนี้ยกเรื่องอริยสัจมา อริยสัจเป็นหลักธรรมที่พระพุทธองค์
ทรงยกขึ้นมาแสดงโดยความเป็นสัจธรรม เป็นความเป็นจริงที่มัน
เป็นอย่างนั้น ที่มันเป็นทุกข์เพราะมันเป็นทุกข์ มันไม่เพี้ยนจาก 
ความเป็นทุกข์ มันไม่เป็นทุกขสมุทัย ไม่เป็นทุกขนิโรธ ไม่เป็น
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา มันเป็นทุกข์เพราะมันเป็นทุกข์ มันไม่
เป็นสุข มันเป็นทุกข์นั่นแหละ มันไม่เป็นอย่างอื่นเลย

 ตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ก็เพราะมันเป็นเหตุเกิดทุกข์ตามที่
มันเป็น ต้องรู้ ต้องเห็น ต้องรู้จักตามที่มันเป็น ค�าที่ว่า ตามที่มัน
เป็น แปลมาจากบาลีว่า ยถาภูต� มันเป็นอย่างนั้นก็ต้องเห็นว่ามัน
เป็นอย่างนัน้ จะเห็นมนัเป็นอย่างอ่ืนไม่ได้เพราะว่ามนัเป็นอย่างนัน้ 
เห็นมนัเป็นอย่างอืน่มนักเ็ป็นอย่างนัน้เหมอืนเดมิ จงึต้องเหน็ให้ตรง 
เห็นให้ถูกต้อง ตัวกฎที่ต้องเห็นให้ถูกต้อง มีหลายกฎหลายด้วยกัน 



รู้กฎ แจ้งธรรม๑๔๖ :

กฎหลกัๆ ตามทีผ่มยกมา ท่ีสรุปให้ฟังแล้วว่า มกีฎ 4 กฎทีไ่ม่ขึน้กบั
การอุบัติของพระพุทธเจ้า มีธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้ 2 อย่าง และ
อริยสัจ 4 มีเรื่องหลักๆ อยู่เท่านี้แหละ ถ้าพูดถึงตัวกฎเกณฑ์ ตัว
ระเบียบของธรรมะที่จ�าเป็นต้องรู้ พอรู้แล้วจะท�าให้เข้าถึงธรรมะ 
ท�าให้แจ้งธรรมะได้ บรรลุธรรมได้ วันนี้ยกพระสูตรมาอ้างอิงให้ 
ฟังกัน 

 สรุปว่า ผู้ใดที่กล่าวว่า ผมไม่รู้เรื่องอริยสัจ 4 แต่จะช่วยให้ 
คนพ้นทกุข์  หรอืจะกระท�าทีส่ดุแห่งทกุข์ได้  อย่างนีไ้ม่ใช่ฐานะทีจ่ะ 
มไีด้  โดยเฉพาะหมอดหูมอเดาทัง้หลายจะช่วยให้เราพ้นทกุข์ได้ไหม 
อย่างนั้นไม่ได้แน่นอน มีแต่ช่วยให้เราทุกข์หนักขึ้น และช่วยให้เรา
เสียเงินได้อีก เสียเวลามากขึ้น ไปท�าพิธีกรรม จนตัวเองติดกรรม
มากขึ้น อย่างนั้นมั่วไปเรื่อย ท�าให้เรามีกรรมมากขึ้น แต่ช่วยให้พ้น
ทุกข์ไม่ได้ เพราะหมอดูไม่มีเรื่องอริยสัจ 4 หลักการง่ายๆ อย่างนี้ 
ส่วนฐานะที่มีได้ คือผู้ใดที่บอกว่า รู้อริยสัจ 4 นี่แหละจะกระท�า
ที่สุดแห่งทุกข์ได้

 ถ้าเอากฎท้ังด้านอริยสัจ 4 และปฏิจจสมุปบาทมารวมกัน 
เป็นอรยิสัจ 4 นัน่แหละแต่เอาองค์ปฏจิจสมปุบาทมาเป็นข้อธรรมะ 
เป็นกฎส�าหรับพิจารณา มีปรากฏหลายพระสูตรเหมือนกัน ถ้า 
ใครรู้อย่างนี้ ก็เป็นไปเพื่อได้บรรลุธรรม เห็นแจ้งธรรมะ เป็นพระ
โสดาบันได้ ผมจะยกมาสักพระสูตรหนึ่ง ในสังยุตนิกาย นิทาน 
วรรค ญาณวัตถุสูตร เล่ม 16 ข้อ ข้อ 33 พระพุทธองค์ได้ตรัสถึง



: ๑๔7สุภีร์ ทุมทอง

ญาณวัตถุ คือเรื่องญาณ 44 ญาณ

 กตมานิ จ ภิกฺขเว จตุจตฺตาฬีส� ญาณวตฺถูนิ ดูก่อนภิกษุ 
ทั้งหลาย ญาณวัตถุ คือญาณจ�านวน 44 ญาณ คืออะไรบ้าง ได้แก่
อะไรบ้าง ญาณ 44 เหล่านี ้กเ็อาองค์ของปฏจิจสมุปบาทมาแจกแจง
เป็นญาณ องค์ละ 4 รวม 11 องค์ธรรม ก็เป็นญาณ 44

 ชรามรเณ ญาณ� ญาณในชรามรณะ ความรู้ในชรามรณะ  
รู้จักชรามรณะเป็นอย่างดีว่า ชรามรณะ ไม่ใช่คน ไม่ใช่ผู้หญิง ไม่ใช่
ผู้ชาย เป็นภาวะอย่างหนึ่งที่ปรากฏขึ้นตามเงื่อนไข

 ชรามรณสมุทเย ญาณ� ญาณในชรามรณสมุทัย เหตุเกิดของ
ชรามรณะคือชาติ เมื่อชาติเกิดชรามรณะมันก็เกิด นี่ก็เป็นญาณ

 ชรามรณนิโรเธ ญาณ� ญาณในชรามรณนิโรธ ความดับ  
ความไม่มี ความไม่เกิดของชรามรณะ คือเมื่อชาติดับ ชาติไม่มี  
ชาติไม่เกิด ปราศจากชาติก็ปราศจากชรามรณะ

 ชรามรณนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย ญาณ� ญาณในชรามรณ
นิโรธคามินีปฏิปทา ความรู้ในข้อปฏิบัติท่ีท�าให้เข้าถึงความดับของ
ชรามรณะ คือรู้ว่าอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นมรรค เป็นปฏิปทา เป็น
หนทางให้ถึงความดับของชรามรณะ

 นี้ยกเรื่อง ชรามรณะ ขึ้นมาเป็นตัวตั้งก็ได้ 4 ญาณ ยกธรรมะ
อื่นๆ ขึ้นมาเป็นตัวตั้ง ไปตามกระบวนการปฏิจจสมุปบาท จนถึง
สังขารที่เกิดขึ้นเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย มี ๑๑ หลักธรรม หลัก



รู้กฎ แจ้งธรรม๑๔๘ :

ธรรมละ ๔ ญาณ กลายเป็นญาณ ๔๔ อย่างนี้ ทั้งเรื่องอริยสัจ 
กับปฏิจจสมุปบาทมาผสมกัน ท�าให้แจ้งธรรมะ เข้าใจธรรมะได้ 

 สงฺขาเรสุ ญาณ� ญาณในสังขารทั้งหลาย รู้จักดีในสังขารว่า 
สังขารคือเจตนาที่เป็นตัวกรรมทั้งดีทั้งไม่ดี เป็นสิ่งไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน 

 สงขฺารสมทุเย ญาณ� ญาณในสงัขารสมทุยั เหตเุกดิของสงัขาร
คืออวิชชา อวิชชาเกิด สังขารจึงเกิด

 สงขฺารนโิรเธ ญาณ� ญาณในสงัขารนโิรธ ญาณในความดบัของ
สงัขาร ความไม่มสีงัขาร สงัขารไม่เกดิ เพราะอวชิชาไม่ม ีสงัขารมนั
ก็ไม่มี อวิชชาไม่เกิด สังขารก็ไม่เกิด อวิชชาดับ สังขารก็ดับ 

 สงฺขารนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย ญาณ� ญาณในสังขารนิโรธ
คามินีปฏิปทา รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับของสังขาร คืออริยมรรค 
มีองค์ ๘

 รวมแล้ว 11 หลักธรรม หลักธรรมละ 4 เป็น 44 อย่าง 
นี้แหละ เอากฎอริยสัจ 4 กับปฏิจจสมุปบาทมาเชื่อมโยงต่อเนื่อง 
กนัไป ผูท้ีรู่ก้ฎเกณฑ์เหล่านีจ้รงิๆ ทกุข้อธรรมะ ล้วนเป็นของไม่เทีย่ง  
เป็นทกุข์ ไม่ใช่ตัวตน เป็นไปตามเหตปัุจจยั มเีหตมีุผลตามอรยิสจั 4  
ผู้ที่มีญาณทั้ง 44 มีความรู้เข้าใจว่า สิ่งต่างๆ เป็นไปตามกระบวน
อย่างนี้แหละ ไม่ว่าในอดีต ก็เป็นอย่างนี้ ท่านผู้รู้ท่านก็รู้สิ่งนี้ ใน
อนาคตก็เป็นอย่างนี้ ท่านผู้รู้ก็รู้สิ่งนี้ ในปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้ เป็น
พุทธะเพราะรู้ส่ิงเหล่านี้ เพราะเป็นสัจธรรมเป็นความจริง ผู้ที่ 
รู้เห็นอย่างนี้ จะได้เป็นพระโสดาบัน พระพุทธองค์ทรงสรุปว่า
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 ยโต โข ภกิขฺเว อรยิสาวกสฺส อมิานิ เทวฺ ญาณานิ ปรสิทุธฺานิ  
โหนฺติ ปริโยทาตานิ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในกาลใดแล ญาณ 2 
ชนิดเหล่านี้ของอริยสาวก เป็นของบริสุทธิ์ เป็นของผุดผ่องดีแล้ว

 ธมฺเม ญาณญฺจ อนฺวเย ญาณญฺจ คือ ญาณในธรรม กับ  
ญาณรู้เห็นคล้อยตามธรรม ญาณในธรรม ญาณเห็นธรรม คือเห็น
ปฏิจจสมุปบาทเชื่อมโยงต่อเนื่องถึงกัน และญาณที่เห็นว่า ไม่ว่า
ในอดีต ในอนาคต หรือปัจจุบัน มีการรู้สัจจะเพียงเท่านี้ มีแต่รู้จัก
อรยิสัจ 4 ทัง้นัน้ พระพุทธเจ้าในอดตีกต็รัสรู้อนันี ้ทรงประกาศอนันี้ 
พระพทุธเจ้าในอนาคตกต็รสัรูอ้นันี ้ทรงประกาศอนันี ้พระพทุธเจ้า
ในปัจจุบันก็ตรัสรู้อันนี้ ทรงประกาศอันนี้ ผู้ใดที่มีญาณเรื่องนี้ทะลุ
ปรุโปร่งชัดเจน มีความบริสุทธิ์ผุดผ่อง มองแล้วเห็นเหตุเห็นผล 
ของธรรมะ เหตุไม่มีตัวตน ผลก็ไม่มีตัวตน เป็นแต่ธรรมะล้วนๆ  
ที่เป็นไปตามเงื่อนไข เชื่อมโยงต่อเนื่องกันไปเป็นกระแส บุคคลนี้
จะได้เป็นพระโสดาบัน เรียกชื่อหลายชื่อด้วยกัน

 อย� วุจฺจติ ภิกฺขเว อริยสาวโก ทิฏฺสิมฺปนฺโน อิติปิ ดูก่อน 
ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกถูกเรียกว่าผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยทิฏฐิบ้าง 
ทิฏฺสิมฺปนฺโน ผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยความเห็น คือตาดีเห็นชัดแล้ว  
ตาไม่มืด ไม่บอด ไม่พร่ามัว รักษาตาได้ดีแล้ว มองอะไรก็เห็นชัด 
แล้ว แยกแยะได้ออกแล้ว เหมือนกับเรามีตาดี มองสิ่งของต่างๆ 
แยกแยะของถูกแล้ว เม็ดข้าวสารก็ว่าเม็ดข้าวสาร เม็ดถั่วเขียวก็ว่า 
เม็ดถ่ัวเขียว เม็ดถั่วเหลืองก็ว่าเม็ดถั่วเหลืองแล้ว ตาดีแล้ว ส่วน



รู้กฎ แจ้งธรรม๑๕๐ :

ปุถุชนตาไม่ดี เม็ดข้าวสารไปว่าเม็ดถั่วเขียว เม็ดถั่วเขียวไปว่าเม็ด
ถั่วเหลือง อย่างนี้มันมั่ว ทุกข์ไปว่าเหตุเกิดทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ไปว่า
สุขสบาย ก็หลงไปเรื่อยท�านองนี้ ตายังไม่ดี 

 พระโสดาบันท่านรู้เห็นธรรม  รู้กฎเกณฑ์ของธรรมะตาม 
ปฏิจจสมุปบาท รู้คล้อยตามธรรมะตามอริยสัจ 4 เรียกว่า ทิฏฺิ
สมฺปนฺโน บ้าง ทสฺสนสมฺปนฺโน อิติปิ เรียกท่านว่า ทสฺสนสมฺปนฺโน  
บ้าง ถึงพร้อมด้วยทัสสนะบ้าง อาคโต อิม� สทฺธมฺม� อิติปิ เรียก 
ท่านว่าผู้มาแล้วสู่พระสัทธรรมนี้บ้าง เป็นต้น ชื่อท่านมีเยอะ ใน 
พระสูตรนี้ ที่ยกมามี 9 ชื่อ ได้แก่

 (1) ทิฏฺสิมฺปนฺโน เป็นผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยทิฏฐิ

 (2) ทสฺสนสมฺปนฺโน เป็นสมบูรณ์พร้อมด้วยทัสสนะ

 (3) อาคโต อิม� สทฺธมฺม� เป็นผู้ที่มาแล้วสู่พระสัทธรรมนี้ 

 (4) ปสฺสติ อิม� สทฺธมฺม� ผู้เห็นพระสัทธรรมนี้ เห็นปฏิจจ 
สมุปบาท เห็นอริยสัจ เห็นมรรค ผล นิพพาน 

 (5) เสกฺเขน ญาเณน สมนฺนาคโต เป็นผู้ประกอบด้วยญาณ
ของพระเสขะ

 (6) เสกฺขาย วิชฺชาย สมนฺนาคโต เป็นผู้ประกอบด้วยวิชชา
ของพระเสขะ

 (7)  ธมฺมโสต� สมาปนฺโน เป็นผู้ถึงกระแสธรรม มาถึงกระแส
นิพพาน จะได้ไหลไปสู่นิพพาน ถึงธรรมโสตะ หลังจากที่ไปตาม
กระแสตัณหามายาวนาน ตอนนี้มากระแสธรรมแล้ว
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 (๘)  อริโย นิพฺเพธิกปญฺโญ เป็นผู้มีปัญญาช�าแรกกิเลสอัน 
เป็นอริยะ

 (9)  อมตทฺวาร� อาหจฺจ ติฏฺติ เป็นผู้อยู่ชิดประตูอมตะ

 นี้เป็นชื่อของพระโสดาบัน ท่านผู้ท่ีได้รู ้กฎอนิจจัง ทุกขัง 
อนตัตา รูก้ฎปฏจิจสมปุบาท รูก้ฎอรยิสจั ต้องรูก้ฎเหล่านีจ้งึจะแจ้ง
ธรรมะได้ ต้องรู้กฎ จึงเป็นไปได้ท่ีกระท�าให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล 
เป็นต้น โดยมีหลักอยู่ว่า ธัมมัฏฐิติญาณ คือ ญาณที่เห็นธรรม ญาณ
รู้ธรรมะเป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยเกิดก่อน และ นิพพานญาณ คือ 
ญาณในนิพพาน ญาณในการรู้แจ้งธรรมมาทีหลัง 

 บรรยายคร้ังที่ 2 นี้ถือว่าจบหัวข้อนี้ ท่านไหนยังฟังไม่ทัน
อย่างไร เข้าใจมาก เข้าใจน้อย อย่างไรก็ต้องจบแล้วครับ เพราะมัน
เป็นอย่างนี้ โลกสังขารจะให้มันสมบูรณ์แบบก็เป็นไปไม่ได้ สังขาร
นี้มันไม่สมบูรณ์แบบโดยธรรมชาติ เป็นหลักธรรมดา ต้องเข้าใจ
ธรรมดา การเข้าใจธรรมดานี่แหละเรียกว่ารู้กฎ พอรู้กฎแล้วจะได ้
ยอมรับหลักอริยสัจ การยอมรับหลักอริยสัจท่านเรียกว่าอนุโลมิก 
ขันติ  คือยอมรับหลักสัจธรรม  อนุโลมคล้อยตามสัจธรรม  พอ
อนุโลมคล้อยตามสัจธรรมก็จะหยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม คือข้อปฏิบัติ
อริยมรรคได้ ถ้าหยั่งลงสู่ข้อปฏิบัติอริยมรรคได้แล้ว ก็แน่นอนแล้ว 
เป็นผู้ที่เป็นโสดาบัน รู้แจ้งธรรมะ จะได้เข้าถึงธรรมะ เป็นพระ
อรหันต์ในภายหน้าอย่างแน่นอน 



รู้กฎ แจ้งธรรม๑๕๒ :

 บรรยายวันนี้คงสมควรแก่เวลาเท่านี้ สุดท้ายก็ขอให้ผู้เข้าฟัง 
ธรรมทั้งหลาย จงเป็นผู้มีความเพียร มีสติสัมปชัญญะ เจริญใน
ธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว จนกระทั่งเข้าถึง
มรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญ
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รู้กฎ แจ้งธรรม๑๕๔ :

1 คุณสายสัมพันธ์ สุวรรณประทีป  
  10,000
2 คุณเพ็ญพรรณ วิสุทธิ ณ อยุธยา  
  10,000
3 คุณบุษกร สิงคาลวนิชย์ 5,000
4 คุณดวงใจ ตั้งสง่า 5,000
5 คุณช่อพิภพ โอสถานุเคราะห์ 20,000
6 คุณดารา คาบาลโล่ 2,000
7 คุณกรกนก ยงสกุล 1,200
๘ คุณปุณฑริ สว่างวงศากุล 1,000
9 คุณหญิงวิจันทรา บุนนาค 1,500
10 คุณจรรยา ตั้งกิจเวทย์ 3,000
11 คุณใจทิพย์ เอี่ยมปรีดี 500
12 คุณกะมะลา ภาคสุวรรณ 3,000
13 คุณสุดใจ พานิช 1,000
14 คุณวรัทยา อัสสกุล 2,000
15 คุณชนิกา ศิลปอนันต์ 2,000
16 คุณรัชนีย์ โลพันศรี 1,000
17 คุณอนุธิดา คงสาย 1,000
1๘ คุณอุดมพร ประภารัตน์ 1,000
19 คุณเกษสิรินทร์ ธนันท์ปพัฒน์ 1,000
20 คุณกอบรัตน์ บิวเลอร์ 1,000
21 ม.ล.วราภา อุกฤษณ์ 500
22 คุณมัลลิกา ลิมปิอนันต์ชัย 1,000
23 คุณพจมาน เสริมศิริวิวัฒน์ 1,000
24 คุณนันทลี จารุรัตน์ 1,000
25 คุณนรรจาพร จงควินิต 2,000
26 คุณสุปราณี วัฒนะศันศนีย์ 500
27 คุณรัตนา ชินวัฒนโชติ 500
2๘ คุณพรทิพย์ ธนะโสภณ 1,000
29 คุณโกสัลล์ ล�าซ�า 500

30 คุณพรรณพิไล สุพรรณโรจน์ 1,000
31 คุณรัชนีวรรณ อุทัยศรี 2,000
32 คุณพรทิพย์ สุริยสัตย์ 2,000
33 พล.ร.ท.ทพ.จตุพร ทญ.โบว์ พุกกะเวส 
  4,000
34 คุณสุธาร เดชอุดม 2,000
35 พ.ญ.สิริพร เนาวรัตโนภาส 1,000
36 พี่เอื้อ 1,000
37 คุณสุรีย์  อัตน์ญานติรัตน์ 3,000
3๘ พญ. นุสรา อรรฆศิลป์ 5,000
39 คุณสมใจ ทิพย์ชัยเชษฐา 2,000
40 คุณอัญชลี จันทร์คง 1,000
41 ผศ. นงค์นุช ศรีธนาอนันต์  1,000
42 ดร. อุทิศ-ผศ. ปรียา-อัจฉริยา-
 อายุส-ศุทธ์ธี เกตุทัต 10,000
43 คุณศิริพร ศรีทอง 1,000
44 คุณเกษมสี สกุลชัยสิริวิช 2,000
45 คุณสุวิมล อัศวไชยชาญ 1,000
46 คุณจินตนา กิตติวิบูลย์มาศ 2,000
47 คุณกรองแก้ว จิระกาล 2,500
4๘ คุณพนารัตน์ ชัยสุรินทร์ 50
49 คุณจรินทร ดีธนสุวรรณ  200
50 คุณน�าชัย นพรัตน์  100
51 คุณอรจิรพัชร เหง้าพรหมมิทร์ 50
52 คุณกัญญณัช ศรีโมรา 50
53 คุณวันวิสาข์ ดีเสียง  50
54 คุณธัญลักษณ์ เดชสม 50
55 คุณอุทุมพร มั่นโพธิ์  50
56 คุณกิ่งแก้ว พงษ์ทวี  50
57 คุณรุ่งทิวา สุทธิประภา  50
5๘ คุณกนกนาถ กาญจนสินไพบูลย์  100
59 คุณอทิวราห์ ชายวิชัย 100

รำยชื่อผู้ร่วมบริจำค



: ๑๕๕สุภีร์ ทุมทอง

60 คุณชนิญานันทน์ มั่นหมาย 50
61 คุณเสาวภา น�้าจันทร์ 100
62 คุณชรินทร์ทิพย์ ยอดวงค์ 250
63 คุณสุชาดา ตุลยาภรณ์โชติ 500
64 คุณกชภัส นิมมานนท์ 1,000
65 คุณพุทธชาติ กาญจนวลีรัตน์ 1,000
66 คุณภูชิต กาญจนวลีรัตน์ 4,000
67 คุณปาริชาติ กาญจนวลีรัตน์  10,000
6๘ คุณจิตตราพันธ์ รักษาขันธ์ 1,500
69 คุณมนตรี พงศาภักดีและครอบครัว 
 คุณปิยพันธ์ ตัณฑสุริยะ 
 และตระกูลลิ่วเฉลิมวงศ์ 4,000
70 คุณงามจิตต์ เชาวศิลป์ 1,000
71 คุณนิพัทธ์สุดา จันทรโอภาส
 และครอบครัว 2,100
72 คุณพันธ์ปรินท์ จันทร์สิงห์ 500
73 ผู้เข้าปฏิบัติยุวพุทธิกสมาคมฯ 
 1๘ - 20 ก.ย. 5๘ 2,591
74 ผู้ฟังธรรม บ้านจิตสบาย 
 27 ก.ย. 5๘ 3,110
75 คุณปัญจรัตน์ ชูตาภา 1,000
76 จากฐณิชาฌ์รีสอร์ท 
 4 ต.ค. 5๘ 1,๘10
77 คุณธนิดา บุลสุข 1,000
7๘ ผู้เข้าปฏิบัติวังรีรีสอร์ท 
 5 - 7 ต.ค. 5๘ 2,000

รำยชื่อผู้ร่วมบริจำค

79 ผู้ฟังธรรม บ้านจิตสบาย 
 11 ต.ค. 5๘ 2,900
๘0 ผู้เข้าปฏิบัติอาศรมมาตา 
 23 - 27 ต.ค. 5๘ 9,000
๘1 ทญ.ตุ๊กตา 2,000
๘2 จากฐณิชาฌ์รีสอร์ท 
 1 พ.ย. 5๘ 1,130
๘3 คุณประภาส  หนูเจริญ 1,000
๘4 คุณฉวีวรรณ  วรเพียร 600
๘5 คุณรัตน  ภู่ไพบูลย์ 500
๘6 ทพญ.ภารณี  ชวาลวุฒิ 500
๘7 คุณพิชัย  รักตะสิงห์  200
๘๘ คุณอุบลศิริ  หัวเมืองราช 100
๘9 คุณประยงค์  เมฆสวัสดิ์  100
90 คุณเรณู    เมฆสวัสดิ์ 100
91 คุณส�าอางค์  แซ่อึ้ง 100
92 คุณธัญชนก  จิญกาญจน์  100
93 คุณพิมพรรณ  รักตะสิงห์  140
94 คุณรสสุคนธ์  ชมชื่น 560
95 คุณสิริฉัตร อรรถเวทวรวุฒิ 2,000
96 คุณอัจฉรา อังคีรสนันท์ 300
97 แม่ชีกรรณพร 
 (สวนธรรมรักษ์) 1,500
9๘ ผู้ฟังธรรม บ้านจิตสบาย 
 22 พ.ย. 5๘ 4,550
99 คุณชมพู 1,000
 รวม ๑9๐,๔9๑



รู้กฎ แจ้งธรรม๑๕๖ :

 ผู้ที่สนใจหนังสือและค�าบรรยายของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน 

 www.ajsupee.com และ สามารถติดต่อได้ ดังนี้

 (1) ขอรบัได้ฟร ีผ่านระบบขอรบัหนงัสอืออนไลน์ จากเวบ็ไซต์ 

ajsupee.com ขอรับหนังสือได้ครั้งละ 5 เล่ม และ mp3 ครั้งละ 

๘ แผ่น โดยการเลือกหนังสือ หรือ ซีดีที่ต้องการ ผ่านระบบขอรับ

หนังสืออนไลน์ ยืนยัน และ กรอกชื่อที่อยู่ผู้รับ ในระบบสามารถ

ตรวจสอบสถานะการส่งได้
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 (2) ขอรับได้ฟรีทางไปรษณีย์ ขอรับหนังสือได้ครั้งละ 5 เล่ม  

และ mp3 ครั้งละ ๘ แผ่น ส่งชื่อ ท่ีอยู่ของผู้รับ, ชื่อหนังสือ,  

mp3, DVD ที่ต้องการไปที่ suriyan2t@gmail.com หรือทาง  

Line ID : ajsupee.com ติดต่อสอบถามรายละเอียด คุณสุริยัน 

โทร. 0๘0-553 5553 ครับ

 (3) ติดต่อขอรับที่ชมรมจริยธรรม ตึกประสาทวิทยา ชั้น 3 

โรงพยาบาลศรีธัญญา อ.เมือง จ.นนทบุรี

  โทร. 02-96๘ 9954 ติดต่อคุณสุคนธ์

 (4) ติดต่อขอรายละเอียดได้จาก 

  ชมรมกัลยาณธรรม 

  http//:www.kanlayanatam.com



รู้กฎ แจ้งธรรม๑๕๘ :

วันเดือนปีเกิด 

 ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๑๕ 

 บ้านหนองฮะ ต.หนองฮะ อ.ส�าโรงทาบ จ.สรุนิทร์

การศึกษา
• เปรียญธรรม 4 ประโยค

• ประกาศนยีบตัรบาลใีหญ่ วดัท่ามะโอ จ.ล�าปาง

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา  

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัต ิ

อำจำรย์สุภีร์ ทุมทอง
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งานปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๘)
• กรรมการผูท้รงคุณวฒิุวทิยาลัยสงฆ์  

 มจร. บาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม

• วปัิสสนาจารย์ยวุพุทธกิสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

• อาจารย์สอนวิชาพระอภิธรรมปิฎก  

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม

• บรรยายธรรมะตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ  

 และต่างจังหวัด

• เผยแผ่ธรรมะทางเว็บไซต์ 
  www.ajsupee.com



รู้กฎ แจ้งธรรม๑๖๐ :




