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ค�าน�า

 หนงัสือ “สูตรโสดำบนั เล่ม ๒” น้ี เป็นหนงัสอืเล่มที ่๒ ในชดุสตูรโสดาบัน 
ซึ่งมีทั้งหมด ๕ เล่ม เรียบเรียงจากค�าบรรยายในหัวข้อ “สูตรโสดาบัน” ที่ ห้อง 
เอกายนมรรค อาคารมหพันธ์ บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จ�ากัด (มหาชน) 
บรรยายทกุวนัอังคารทีส่องของเดอืน เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. การบรรยายหัวข้อนี้ 
ได้บรรยายต่อเนือ่งมาตัง้แต่เดอืนมนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถงึเดอืนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
รวมจ�านวน ๔๙ ตอน 

 เนื้อหาในเล่มนี้ น�ามาจากการบรรยาย ครั้งที่ ๑๑-๒๐ จ�านวน ๑๐ ตอน 
บรรยายระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่ม เสบียงธรรม 
มหพันธ์ เป็นผู้ถอดค�าบรรยาย ผู้บรรยายได้น�ามาปรับปรุงเพิ่มเติมตามสมควร



 เนื้อหาที่บรรยายนั้น เป็นการน�าพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า ที่ทรง
แสดงเรือ่งเกีย่วกบัพระโสดาบนัในพระไตรปิฎก มาร้อยเรยีง ผกูโยงกนั และอธบิาย
ให้เข้าใจง่าย ช่วยให้เข้าใจเรือ่งพระโสดาบนัได้ชดัเจนตลอดทัว่ถงึ ทัง้ด้านลกัษณะ
และคุณสมบัติของพระโสดาบัน คุณประโยชน์และอานิสงส์ของความเป็น 
พระโสดาบัน และวิธีการปฏิบัติแบบต่างๆ โดยในเล่ม ๒ นี้ ประกอบด้วยเนื้อหา
เกีย่วกบั วธีิกำรปฏบิตัเิพือ่เป็นพระโสดำบนัในด้ำนปัญญำ คอื พจิำรณำกระแส
ปฏิจจสมุปบำท พิจำรณำอิทัปปัจจยตำ พิจำรณำแยกองค์ประกอบและมอง
ตำมเป็นจริง เป็นไปตำมอนิจจลักษณะ ทุกขลักษณะ และอนัตตลักษณะ

 ขออนุโมทนา บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จ�ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็น
เหตุปัจจัยท่ีส�าคัญในการท�าให้เกิดหนังสือชุดนี้ ขออนุโมทนาผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ท�าหนังสือเล่มนี้ และขอขอบคุณญาติธรรมทั้งหลายที่มีเมตตาต่อผู้บรรยายเสมอ
มา หากมคีวามผดิพลาดประการใด อนัเกดิจากความด้อยสตปัิญญาของผู้บรรยาย 
ก็กราบขอขมาต่อพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ทั้งหลาย และขออโหสิกรรม 
จากท่านผู้อ่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย
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ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย 
สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่าน 

 
 วันนี้ ก็มาฟังธรรมะในหัวข้อท่ีชื่อว่า สูตรโสดาบัน ตอนที่ ๑๑ นะครับ 
ส�าหรับการบรรยายในหัวข้อนี้ก็เน้นให้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพระโสดาบัน โดย
ตั้งประเด็นในการบรรยายไว้ ๓ ประเด็นด้วยกัน คือ 

 ประเด็นที่ ๑ ลักษณะและคุณสมบัติของพระโสดาบัน เรื่องนี้ได้พูดจบไป
แล้วนะครับ 

 ประเด็นที่ ๒ คุณประโยชน์และอานิสงส์ของความเป็นพระโสดาบัน  
เรื่องนี้ก็ได้พูดจบไปแล้ว 

 ประเด็นที่ ๓ วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบัน

สูตรโสดาบัน ตอนที่ ๑๑

บรรยาย วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
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 ตอนนี ้ก�าลงับรรยายอยูใ่นประเดน็ที ่๓ เรือ่งวธิปีฏบัิตเิพือ่เป็นพระโสดาบัน 
ส�าหรับวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบัน หรือปฏิบัติเพื่อเป็นพระอริยบุคคลชั้นอื่นๆ 
ถ้าพดูแบบครบถ้วนเตม็ที ่ไม่พดูแบบเป็นเรือ่งราวอะไรมากนกั ข้อปฏบัิตกิมี็เหมือนกนั
คืออริยมรรคมีองค์ ๘ ถ้ำใครปฏิบัติได้ครบถ้วน มีองค์ทั้ง ๘ มำประชุมรวมกัน 
ครบสมบูรณ์ จะได้วิชชำและวิมุตติ เป็นพระอรหันต์นั่นเอง ถ้าท�าได้บางส่วน 
ได้ทั้ง ๘ มารวมประชุมกัน มีธรรมจักษุ ก็จะเป็นพระโสดาบัน ถ้าเยอะกว่านั้น 
ขึ้นมาอีก ก็เป็นพระสกทาคามี เป็นพระอนาคามี เต็มที่บริบูรณ์สมบูรณ์ครบหมด 
ก็เป็นพระอรหันต์นะครับ อันนั้นพูดในแบบครอบคลุมเต็มที่ ไม่พูดรายละเอียด
ประเด็นปลีกย่อย เพราะถ้าพูดรายละเอียดประเด็นปลีกย่อยแล้วก็มีความต่างกัน
มาก เนื่องจากผู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้านี้ มีจริตอัธยาศัยต่างกัน 
มีนิสัยต่างกัน บางทีเพศก็ต่างกัน เป็นพระบ้าง เป็นญาติโยมบ้าง ข้อปฏิบัต ิ
ปลีกย่อยก็จะมีความต่างกัน กรรมฐานต่างๆ วิธีปฏิบัติต่างๆ ก็มีความต่างกัน 
ในรายละเอียดมาก พูดถึงรายละเอียดก็เลยมีเยอะ ถ้าพูดแบบคลุมๆ เต็มที่แล้ว 
ไม่เยอะ ข้อปฏิบัตินี้พระพุทธองค์ทรงประกาศไว้แล้วตั้งแต่ปฐมเทศนา คือทรง
แสดงพระธรรมจักร แสดงมัชฌิมาปฏิปทา คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ ใครท�าตามแล้ว
จะมีดวงตาเห็นอริยสัจ มีเท่านี้ที่เป็นหลักปฏิบัติที่ครอบคลุมที่สุด
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 ฉะน้ัน ไม่ว่าเราจะเรียนธรรมะ ปฏิบัติธรรมะ หรือท�ากรรมฐานอะไร 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ตาม วัตถุประสงค์ก็เพียงเพื่อให้องค์มรรค 
ทั้ง ๘ มาประชุมกัน ท�าอะไรต่างๆ เช่น เรียนหนังสือ เรียนธรรมะ ฟังธรรมะนี้  
ก็เพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ถ้าฟังแล้วเกิดสัมมาทิฏฐิได้ก็เพียงพอแล้ว ถ้าฟังแล้ว 
ยังไม่เกิดก็ต้องมีเทคนิคท�าให้เกิดต่อไป ฟังแล้วเกิดสัมมาสังกัปปะก็เพียงพอแล้ว 
ถ้าฟังแล้วยังไม่เกิดเลย ฟังธรรมะแล้วก็ยังเห็นผิดเหมือนเดิม เข้าใจอะไรดีแล้ว  
แต่ความคิดก็ยังเลวเหมือนเดิม อันนี้ก็ยังไม่พอ ต้องไปฝึกต่อไป ท�ายังไงความคิด
จึงจะถูกต้อง ถ้าฟังธรรมะแล้วได้สัมมาวาจาคือวาจาถูกเลย งดเว้นวจีทุจริตได้  
พูดแต่วาจาที่ถูกต้องก็จบ ไม่ต้องท�าอะไรอย่างอ่ืนอีก แต่ถ้าฟังแล้ว เข้าใจแล้ว  
ยงัท�าไม่ได้ ยงัไม่ปฏบิตัใินองค์มรรค วาจายงัไม่ดก็ีต้องไปฝึกไปหัด ไปขดัเกลา หรอื
ถ้ายังไม่พร้อม ก็ต้องไปฝึกคุณสมบัติส�าหรับเตรียมความพร้อม ฝึกธรรมะที่ท�าให้
จิตใจเข้มแข็งมีบารมี ๑๐ เป็นต้น ถ้าพูดเต็มที่แล้ว สิ่งที่เราท�ากันอยู่ คือมาฝึก
อริยมรรคให้มาประชุมรวมกัน นี้พูดแบบวิธีปฏิบัติแบบครอบคลุม

 ค�าสอนที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้นี้มีหลายพระสูตร ผมก็ได้น�ามาแสดง
ให้ฟังเก่ียวกับวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบัน พูดเต็มท่ีก็คือให้ปฏิบัติอยู ่ใน
อริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ ทีนี้ อริยมรรคมีองค์ ๘ นั้นมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า 
เมื่อมีความเห็นถูกต้อง รู้ว่าอะไรดี อะไรไม่ดี ก็ท�าความเพียรละสิ่งที่ไม่ดีแล้วเจริญ
สิ่งที่ดี มีสติก�ากับในการกระท�า สร้างองค์มรรคต่างๆ เพิ่มเข้ามา เม่ือมารวมกัน
เพียงพอก็จะเริ่มเกิดธรรมจักษุขึ้น
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 ในการบรรยายคร้ังก่อนๆ ผมก็ได้พูดถึงตัวหัวหน้าเป็นหลักก่อน คือ 
ตวัสมัมาทฏิฐิ หรอืตวัปัญญา มรรคทัง้ ๘ นีต้้องมาร่วมกนั มหีวัหน้ำคอืสมัมำทฏิฐิ 
เวลาเราพูด เราก็พูดแต่ปัญญาก่อน ถ้าปัญญาถึงนี้ก็ได้บรรลุแล้ว แต่ปัญญาจะมา
เดี่ยวๆ ไม่ได้ เป็นหัวหน้าเขา ต้องมีลูกน้องด้วย มีกองสนับสนุน มีด้านศีล 
ด้านสมาธ ิด้านความคิดท่ีถกูต้อง ด้านวาจาท่ีดตีามมาด้วย ถ้าปัญญามาถงึขนาดนี้
ก็จะได้เห็นธรรม ฉะนั้น ในคราวก่อนๆ มา ผมก็ได้พูดตัวหัวหน้ามาก่อนคือ 
ตัวปัญญา พูดเป็นตัวน�ามานะครับ ถ้าพูดตัวปัญญาจบแล้ว ยังเข้าไม่ถึง ก็จะมี 
ตัวองค์ธรรมอื่นๆ ตามมาอีก ในคราวที่แล้วๆ มา บรรยายวิธีปฏิบัติเพื่อเป็น 
พระโสดาบันพูดไปแล้ว ๓ ข้อด้วยกัน

 ข้อที่ ๑ มีธรรมจักษุ มีปัญญารู้เห็นธรรม ถ้าใครมีปัญญารู้เห็นธรรม ไม่ว่า
จะท�าอะไรก็ตาม หากเกิดธรรมจักษุข้ึน เดินจงกรมแล้วเกิดธรรมจักษุข้ึน หรือ 
ไปพิจารณาอะไรแล้วเกิดธรรมจักษุขึ้น อันนี้ก็คือเป็นพระโสดาบันเลย ถ้าท่านใด 
ได้ศกึษาพระสูตรในยคุพุทธกาล เมือ่มผู้ีคนได้ฟังธรรม พระพทุธองค์ทรงแสดงธรรม 
เขาก็เกิดธรรมจักษุอันปราศจากธุลี ปราศจากมลทินข้ึนมาว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวลล้วนดับไปเป็นธรรมดา ยังกิญจิ 
สมุทยธัมมัง สัพพันตัง นิโรธธัมมัง” ถ้าเกิดธรรมจักษุอย่างนี้ข้ึนมา ก็เป็น 
พระโสดาบันแล้ว แสดงว่าองค์มรรคมารวมกัน ประชุมกัน เกิดเป็นดวงตาขึ้นมา
แบบนี้ นั้นก็เป็นข้อที่ ๑ ที่ได้พูดไปแล้ว
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 ข้อท่ี ๒ มีปัญญำยอมรับกฎเกณฑ์ของธรรม กฎเกณฑ์ของสังขาร 
และนิพพาน ยอมรับหลักสัจธรรม หลักสัจธรรมความจริงที่เราได้ยินกันบ่อยๆ คือ 
หลักไตรลักษณ์ และข้อเท็จจริงของนพิพาน ถ้าใครทีย่อมรบัข้อเทจ็จรงิ ยอมรบักฎ
โดยไม่ฝ ืน ไม่ขัดแย้ง อย่างนี้ก็จะท�าให้เกิดองค์มรรคมาประชุมรวมกัน  
กฎไตรลักษณ์นั้นก็มีหลักๆ ที่เราได้ยินประจ�า คือ สัพเพ สังขารา อนิจจา สังขาร
ส่ิงปรุงแต่งทั้งหลายท้ังปวงไม่เท่ียง ถ้าใครฝึกปฏิบัติมาเรื่อย มีดวงตาเห็น ฝึก 
มีปัญญามาเรื่อย จนกระทั่งยอมรับว่า สังขารทุกอย่างมันไม่เที่ยงหมด ไม่มีสังขาร
สักอย่างเลยที่มันจะเที่ยง ไม่มีสังขารใดมั่นคง อย่างนี้จิตจะยอมรับความจริง 
สัพเพ สังขารา ทุกขา สังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ เป็นของไม่คงที่ 
เป็นของไม่คงทนทั้งหมด สัพเพ ธัมมา อนัตตา ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ล้วนไม่ใช่ 
ตัวตน และยอมรับนิพพานว่าเป็นความดับทุกข์ นิพพานเป็นสุขอย่างแท้จริง  
พวกสังขารนี้เป็นฝ่ายทุกข์ ส่วนนิพพานเป็นฝ่ายดับทุกข์ ถ้ายอมรับกฎเกณฑ์อันนี้ 
ยอมรับสัจธรรมความจริงได้ ถ้าเรียกเป็นญาณ ท่านเรียกว่า อนุโลมญำณ หรือ
ญาณที่คล้อยตามหลักสัจธรรม มีปัญญาคล้อยตามความจริง ลงกับความจริง  
พอลงกับความจริง จติมนักจ็ะวางสงัขารแล้วก็จะเข้าสูก่ารรูแ้จ้งนพิพาน การทีเ่รา
จะเข้าสู่การรู้แจ้งนิพพานได้ ก็ต้องมีเครื่องมือพาเข้า หรือว่าเรือส�าหรับพาเข้าไป 
ตัวเรือนี้ก็คืออริยมรรคนั่นเอง มารวมกันแล้วเกิดเป็นดวงตาเห็นธรรม
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 แต่โดยทัว่ไป พวกเรานัน้ยงัตดิข้องในสงัขาร ไม่วางสงัขาร พอไม่วางสงัขาร 
ถึงแม้จะฟังเร่ืองนิพพานขนาดไหน ใจมันก็ไปไม่ได้นะ ในการปฏิบัติทั่วไปจึงให ้
มาก�าหนดรู้สังขารว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนอยู่เสมออย่างนี้ จนจิต
ยอมรับกฎได้ วิธีสังเกตว่ายอมรับกฎได้ไหม คือเวลาท่ีประสบกับข้อเท็จจริงของ
สังขารนี้ ยอมรับได้ไหม มีปัญหาไหม เวลาเห็นคนไม่แน่ไม่นอน มีปัญหาไหม 
คนก็ไม่แน่ไม่นอนอยู่แล้ว เห็นคนไม่เหมือนกันเนี่ย มีปัญหาไหม เห็นคนไม่แน่ 
ไม่นอนกเ็หน็ว่าเป็นเรือ่งธรรมดา เห็นคนไม่เหมอืนกนักเ็ป็นเรือ่งธรรมดา เหน็โลก
มนัมปัีญหาเยอะ มนัทกุข์ เป็นธรรมดาไหม ถ้าคนไม่ยอมรบั พอมนัเป็นทกุข์ขึน้มา 
ก็รู้สึกว่า แหม... ไม่น่าเป็นอย่างนี้เลย ท�าไมมันวุ่นวายอย่างนี้

 ต้องฝึกปฏิบัติให้มีดวงตา มีปัญญา จนยอมรับ ยอมรับสังขาร การยอมรับ
สังขารจะท�าให้จิตใจปลอดโปร่ง ตั้งมั่น เป็นสมาธิ แล้วก็ท�ากิจของตัวเองต่อไป 
คือท�าอริยมรรคต่อไปได้ ถ้าไม่ยอมรับกฎของสังขารมันก็จะไปแก้สังขาร พอไป 
แก้สังขาร มันก็จะวนอยู่กับสังขาร สังขารไม่เที่ยงก็พยายามแก้ให้มันเที่ยง สังขาร 
ไม่แน่นอนกพ็ยายามแก้ให้มนัแน่นอน หาเหตใุห้มนัแน่นอน เกดิเป็นหลกัวชิาต่างๆ 
ที่ใช้ในการบริหาร แล้วก็ต้องปรับแก้วิชาเหล่านี้ไปเรื่อยๆ เรียกว่าเรียนแล้ว 
ไม่มวีนัจบ เพราะว่ามนัต้องแก้ไปเร่ือยๆ เนือ่งจากสงัขารมนัเปลีย่นไปตามเงือ่นไข 
เวลา ยุคสมัย เมื่อเงื่อนไขเปลี่ยน หลักวิชาเหล่านั้นก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆ แล้วก็
จะเรียนไม่จบ จนกระทั่งชีวิตจบก่อน จบชาติเก่า ขึ้นชาติใหม่ก็ต้องเรียนใหม่อีก
ไปเรื่อยๆ ไม่มีวันจบ แต่ถ้ายอมรับกฎสังขารได้ ก็จะท�าให้เป็นคนไม่ประมาท  
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เลิกวุ่นกับสังขำรแล้วก็มำท�ำกิจของตนเองที่ควรจะท�ำ ก็คือกิจก�ำหนดรู้ทุกข์ 
กิจละเหตุแห่งทุกข์ กิจท่ีจะท�ำให้แจ้งนิพพำน และกิจเจริญมรรค พอยอมรับ 
ก็จะท�าให้องค์มรรคมารวมได้ นี้เป็นวิธีปฏิบัติข้อที่ ๒ คือยอมรับกฎสังขาร และ 
ข้อเท็จจริงของนิพพาน ถ้ายอมรับได้ก็จะมีดวงตา ถ้ายอมรับไม่ได้ ยังเข้าไม่ถึง 
ก็แสดงว่าหัวหน้าคือปัญญายังไม่มา ยังไม่มาก็ต้องฝึกกันต่อไป ลูกน้องก็ต้องฝึกๆ 
กนัมาอย่างนี ้๒ ข้อน้ีได้พูดจบไปในคราวท่ีแล้ว และในคราวทีแ่ล้วได้พดูเกริน่ไว้บ้าง 
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบันข้อที่ ๓ คือ วิธีพิจารณาสิ่งต่างๆ ให้เห็นอยู่ใน
รูปกระแส ถ้าพูดในแบบหลักธรรมก็คือพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง 

 การพิจารณาแบบปฏิจจสมุปบาท จะช่วยให้เห็นธรรม ดังที่ท่านว่า “ผู้ใด
เห็นธรรม ผู ้นั้นก็เห็นปฏิจจสมุปบาท ผู ้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู ้นั้นก็ช่ือว่า 
เห็นธรรม” เวลาเรียนหลักธรรมข้อใดข้อหนึ่ง ถ้าเป็นคนที่รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท 
คือรู้เร่ืองสิ่งต่างๆ ที่เป็นไปในรูปกระแส พิจารณาให้ทะลุเข้าไป ก็จะมีดวงตาได้ 
อันนี้ผมก็พูดปัญญาระดับสูงและรองลงมาตามล�าดับ ตอนแรกพูดถึงธรรมจักษุ  
นีสู้งแล้ว ถ้าเกดิปัญญานีก้เ็ป็นโสดาบนัเลย รองลงมากย็อมรบักฎเกณฑ์ของสงัขาร
และยอมรับนิพพานจิตก็จะรวมลงเกิดอริยมรรค เกิดธรรมจักษุ ถ้ารองลงมาอีก 
ก็พิจารณาปฏิจจสมุปบาท ท�าให้เห็นธรรม ถ้าพิจารณาปฏิจจสมุปบาทได้สองข้าง
กจ็ะหยัง่ลงอรยิสจัเหมอืนกนั คือ ทกุข์กบัเหตเุกิดทกุข์ นีเ้ป็นฝ่ายเกดิ ความดับทกุข์
กับข้อปฏิบัติ นี้เป็นฝ่ายดับ นี้ก็พูดถึงปัญญาระดับรองลงมาเรื่อยๆ ท่านทั้งหลาย
ฟังดูว่า ตนเองถึงขั้นไหนแล้ว 
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 ช่วงแรกๆ นี้ ยกหัวหน้ามาพูดนะครับ เดี๋ยวต่อๆ ไปก็จะพูดรองลงมาอีก 
ถ้ายังไม่ถึงปฏิจจสมุปบาทที่เป็นเงื่อนไขยาวๆ ก็ต้องรู ้จักมองแบบมีเงื่อนไข 
แบบสั้นๆ การมองมีเงื่อนไขแบบสั้นๆ เรียกว่า มองแบบอิทัปปัจจยตา มองแบบ 
มีเหตุปัจจัย เป็นเงื่อนไขสั้นๆ เมื่ออันนี้มีอันนี้จึงมี เพราะความเกิดขึ้นของอันน้ี  
อันนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ก็ไม่มี เพราะความดับไปของสิ่งนี้ สิ่งนี้ก็ดับไป  
อันนี้ก็ปัญญาระดับรองลงมาอีก ถ้ามองแบบเง่ือนไขไม่เป็น ก็ต้องหัดมองแบบ
แยกแยะองค์ประกอบ เพราะสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏในโลกนี้ มันเป็นสังขาร สิ่งที่เป็น
สงัขารมนัเกดิจากของหลายสิง่มารวมกนั ฉะนัน้ มันจงึหลอกตาคนได้ ไม่ว่าจะเป็น
ไมโครโฟนก็ดี แก้วน�้าก็ดี เป็นสิ่งนี้ขึ้นมาได้ มันต้องมีหลายอย่างมารวมกัน เรียก
ว่าเป็นสังขตธรรม หรือเป็นสังขาร เราต้องหัดมองแบบแยกองค์ประกอบออกมา
ว่า มันมีหลายสิ่งรวมกันและไปดูข้อเท็จจริงของแต่ละสิ่ง ก็จะเข้าใจมันอย่างน้ี  
นะครับ พูดในแง่ปัญญารองลงมาเรื่อยๆ
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  ๓.๑.๓ พิจำรณำกระแสปฏิจจสมุปบำท (ต่อ)

 ตอนนี้ พูดมาถึงข้อท่ี ๓ กำรพิจำรณำสิ่งต่ำงๆ ที่เป็นไปในลักษณะ 
เป็นกระแส เป็นปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง เป็นของอิงอาศัยกันในรูปกระแสนะครับ 
กระแสนี้มีอยู่ ๒ กระแสด้วยกัน กระแสที่ ๑ เรียกว่ากระแสเกิด พูดเป็นภาษาบาลี 
ก็คือสมุทยวำระ กระแสเกิด กระแสเวียนว่ายไปเรื่อยๆ เกิดแล้ว อยู่นานๆ ก็แก่ 
แก่แล้วก็ตาย ตายแล้วก็เกิดใหม่ เกิดใหม่ก็แก่ใหม่ แล้วก็ตายใหม่ แล้วก็เกิดใหม่ 
แล้วก็แก่ใหม่ แล้วก็ตายใหม่ แล้วก็เกิดใหม่ แล้วก็ตายใหม่ ไปตามเหตุปัจจัย โดย
เงื่อนไขหลักในกระบวนการตัวนี้ก็คืออวิชชา ความไม่รู้อริยสัจท�าให้เกิดบุญบาป 
กุศล อกุศล ที่ท�าเอาไว้นี้ส่งผลได้ ตามหลักแบบที่เราท่องกันประจ�า ท่านอาจจะ
ไปท่องไว้ก็ได้นะ เวลาพิจารณาด้วยปัญญา ต้องมาดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพราะ 
อวิชชาเป็นปัจจยั สงัขารทัง้หลายจึงม ีเพราะสงัขารเป็นปัจจยั วญิญาณจงึม ีเพราะ
วญิญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี ไล่ไปเรือ่ยๆ ในกระบวนการฝ่ายเกิด ฝ่ายวนเวียน 
เร่ิมต้นจากอวิชชา ความไม่รู้อริยสัจเป็นหลัก พอไม่รู้ทุกข์เป็นต้น บุญและบาป 
เราก็ท�าไว้เยอะแยะ บุญบาปที่ท�าไว้พวกนี้ก็ส่งผลได้ ที่มันส่งผลได้ไม่ใช่เพราะ 
มบีาปมบีญุเยอะ ทีบ่าปบุญยงัส่งผลได้เพราะยงัมีอวชิชาเท่านัน้ ผูท้ีเ่ป็นพระอรหันต์ 
ท่านก็ผ่านการท�าบญุท�าบาปมาเยอะแบบพวกเรานีแ้หละ แต่ท่านหมดอวชิชาแล้ว 
บุญและบาปก็ส่งผลไม่ได้ ท�าให้เกิดวิญญาณอันใหม่ไม่ได้ อย่างนี้นะครับ ถ้าเรา
เข้าใจกระบวนการอย่างนี ้กจ็ะมองทะล ุเป็นลกัษณะของปัญญา ต้องหัดมองให้เป็น 
มองเป็นกระบวนการในรูปกระแส ไม่ได้มาลอยๆ มาเพราะเงื่อนไข เงื่อนไขหลัก 
ก็คืออวิชชา คือความไม่รู้อริยสัจ และที่หน้าตาแตกต่างกัน ต่างๆ นานา สุขทุกข์
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ต่างกันก็เพราะกรรม กรรมมันให้ผลได้เพราะอวิชชา ท�าให้เกิดวิญญาณ นามรูป
ต่างๆ มา จนเป็นพวกเรานั่งอยู่ทุกวันนี้ ได้มีวิญญาณทางตา ได้ดู วิญญาณทางหู  
ได้ฟัง มวีญิญาณทางล้ิน ได้กนิอาหารไปเมือ่กีน้ี ้วญิญาณทางใจ ได้คดิได้นกึ ได้รบัรู้
สิ่งต่างๆ เป็นผลมาจากกรรม และกรรมที่ส่งผลได้ก็เพราะมีอวิชชาปัจจัย ต่อเนื่อง
กันมาแบบนี้

 อีกสายหนึ่ง ก็คือ สายดับ สายไม่มี นิโรธวำระ สายดับก็เริ่มตั้งแต่ท�าลาย
อวชิชา เพราะการส�ารอกหรอืท�าลายให้อวชิชามันหมดด้วยอรยิมรรคทีไ่ด้สร้างขึน้ 
การปฏิบัติทางพุทธศาสนานี้ เน้นให้เกิดปัญญา ให้เกิดวิชชา เกิดความรู้ เมื่อเกิด
วิชชา อวิชชามันก็จะหมดไป เพราะอวิชชาคือความมืด วิชชาคือความสว่าง 
หลักการง่ายๆ ของการต่อสู้กับความมืด คืออย่าไปยุ่งกับความมืด เอาแสงสว่าง 
มาใส่แทน พอเอาแสงสว่างมาใส่แทน แสงสว่างเต็มที่ ความมืดก็หายไป หลักการ
ก็มีเท่านี้นะ ฉะนั้น ถ้าใครยังไม่มีแสงของตัวเอง ยังไม่มีความสว่างเป็นของตัวเอง 
หลักง่ายๆ ก็คือ ยกจิตตัวเองไปไว้ในที่ที่เป็นแสงสว่าง เท่านี้ก็อยู่ได้แล้ว อย่าไปยุ่ง
กับความมืด อย่าไปยุ่งกับโลก อย่าไปยุ่งกับความเห็นความคิดของใคร เรำยกจิต
ไปไว้กับพระรัตนตรัย คือพระรัตนตรัยนั้นเกิดจากความสว่าง พระพุทธเจ้า 
พระธรรม พระสงฆ์นี้ เป็นแสงสว่าง เรามืดอยู่ ก็ยกจิตไว้ไปตรงนั้น นี้ก็เรียกว่า 
การถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะนั่นเองนะครับ ให้พระรัตนตรัยช่วยก�าจัดปัดเป่า
อันตราย ถ้าไปฟังคนอื่น ฟังหมอดู ฟังคนนั้นทัก คนนี้ทัก พวกนั้นก็มืดเหมือนกัน 
ไม่รู้เรื่องเหมือนกัน เราไม่รู้เรื่องมันก็หนักเลยนะ ก็จะพากันเดินอยู่ในความมืด 
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 ฝ่ายดับก็เริ่มต้นที่วิชชา เริ่มต้นที่ความรู้ การจะดับอะไร จะเลิกเกี่ยวข้อง
อะไรได้ ถ้าไม่รู้จริงมันจะเลิกไม่ได้โดยธรรมชาติ แม้แต่ทุจริต ค�าพูดที่ไม่ดี อะไร 
ไม่ดีนี่ ถ้ารู้ไม่จริงมันเลิกไม่ได้เหมือนกัน อันนี้มันเป็นกฎธรรมดา จะต้องเห็นโทษ
ของมนั เหน็ว่า การพูดไม่ดีนีม้นัมโีทษ ไม่มปีระโยชน์ ไม่จ�าเป็นต้องพดู มันจงึจะเลกิ 
จนกระทัง่แม้การเวยีนว่ายตายเกดิ การเกิดเป็นสตัว์อบาย ไม่มปีระโยชน์ ต้องเหน็
อย่างนี้ เห็นโทษ เห็นว่ามันไม่มีประโยชน์ ไม่จ�าเป็นต้องไปเกิดอย่างนี้ จึงจะ 
เลิกเกิด ถ้าเห็นว่า จ�าเป็นต้องพูดโกหกอยู่ จ�าเป็นต้องคิดไม่ดีอยู่ จ�าเป็นต้อง 
ท�าไม่ดีอยู่ อันนี้ก็ยังตกอบายได้อยู่อย่างนี้ ทุกอย่างจึงเริ่มต้นที่ความรู้ ถ้ารู้เต็มที่ 
ความมืดทุกอย่างมันก็จะหายหมด ถ้ารู้ไม่เต็มที่ รู้เล็กน้อย สิ่งหยาบๆ มันก็จะ 
ลดลง ลดลงไปเร่ือยๆ นะ ทางพุทธศาสนาเราก็เลยมาปฏิบัติอยู่สายดับนี้แหละ 
สายที่ท�าให้เกิดความรู้ขึ้น การพิจารณาแบบปฏิจจสมุปบาท ก็พิจารณา ๒ ข้าง 
คือ ข้างเกิด กับ ข้างดับ
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 ในคราวที่แล้ว ผมยกตัวอย่างหลักธรรมขึ้นมา เพื่อใช้ในการอธิบาย 
แล้วกใ็ห้ท่านทัง้หลายได้กลบัไปพจิารณา หลกัธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดงเยอะ
กับคฤหัสถ์ มีคนบรรลุธรรมมากในยุคพุทธกาล คือหลักอนุปุพพิกถำ พิจารณา 
เป็นปฏิจจสมุปบาท พวกเราได้ฟังเร่ืองนี้บ่อย แต่ฟังแล้ว แทนท่ีจะเกิดปัญญา  
ก็หลงไปเลย ไม่ได้เอาปัญญาน�า พอไม่ได้เอาปัญญาน�า ก็ถูกตัณหาทิฏฐิน�าบ้าง 
พิจารณาไม่ออกบ้าง ไม่ครบกระบวนบ้าง อนุปุพพิกถามี ๕ ยกมาแค่อันเดียว  
ก็เลยผิดไปเลย ฉะนั้น เวลาเรียนธรรมะก็ต้องเข้าใจวิธีเรียน อนุปุพพิกถามี ๕  
ก็ต้องจ�าไว้ว่า ๕ ก่อน พิจารณาอย่างไรจึงจะได้ปัญญา ต้องรู้วิธีอีกต่อหน่ึง  
คราวที่แล้ว ผมก็เกริ่นให้ฟังไปแล้วเรื่องนี้ การพิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยอาศัย
ข้อธรรมคอือนุปพุพิกถา ความจริงอาศัยข้อธรรมอย่างอืน่กไ็ด้ เพียงแต่อนันีย้กเป็น
ตัวอย่าง ท่านได้ตัวอย่างแล้วก็เอาไปใช้กับเรื่องอื่นๆ ได้ มองทุกอย่างเป็นไป 
ในรูปกระแส ไม่ได้อยู่ลอยๆ ท�าอันนี้แล้ว ได้ผลอันนี้มา ไม่ใช่จะหยุดอยู่เท่านั้น  
มันยังต่อเนื่องขึ้นไปเรื่อยๆ ต้องหาที่จบของมัน เป็นกระแสแห่งเหตุปัจจัย ถ้า
พิจารณาได้ ก็จะมีดวงตา มีปัญญา
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 อนุปุพพิกถามี ๕ ข้อที่ ๑ ทานกถา ธรรมเทศนาเรื่องทาน ข้อที่ ๒ สีลกถา 
ธรรมเทศนาเรื่องศีล ข้อที่ ๓ สัคคกถา ธรรมเทศนาเรื่องสวรรค์และอารมณ์ที่เลิศ
ทั้งหลาย ที่ได้มาจากผลของทานและศีล อาหารอร่อย เงินทอง ชื่อเสียง อ�านาจ 
ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข พวกนี้เรียกว่าสัคคะ ก็คืออารมณ์ที่เลิศ สิ่งที่เลิศ สิ่งที่คน
ปรารถนาต้องการ ถ้าเป็นชาติหน้าก็คือไปเกิดบนสวรรค์ ถ้าชาติน้ีก็ได้สิ่งของดีๆ 
อะไรต่างๆ อันนี้คือสัคคะ ข้อที่ ๔ แสดงโทษ ความเศร้าหมอง ความต�่าทราม 
ของกาม โทษของสิ่งดีๆ ท่ีเราได้มาจากทานและศีล ผลที่ได้จากการท�าสิ่งดีๆ  
จากการท�าบุญต่างๆ นี้แหละ มันมีโทษติดอยู่กับตัวมัน ข้อที่ ๕ แสดงอานิสงส ์
ในเนกขัมมะ อานิสงส์ที่จะได้จากการคิดออกจากกาม ๕ ข้อนี้พิจารณาเป็น 
ปฏิจจสมุปบาทได้อย่างไร มันเป็นปฏิจจสมุปบาทตรงไหน บางท่านก็ยังงงอยู่  
เราได้ฟังเรื่องทานมานาน บางคนได้ฟังเรื่องทาน แทนที่จะได้พิจารณาให้ลึกซึ้ง 
ได้ปัญญา ได้บรรลุธรรม ก็ไปติดข้องเรื่องทาน จะเอาผลของบุญ บางทีหลงไปอีก
เกิดอวิชชาอีก
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 ฉะนัน้ เวลาฟังเรือ่งอะไร เบือ้งต้นต้องฟังให้เกดิความรู ้ต้องรูจ้กัว่าสิง่ทัง้หลาย
มันไม่ได้เป็นไปตามความอยาก ไม่ได้เป็นไปตามความคิด ไม่ได้เป็นไปตาม 
ความไม่อยากหรือไม่คิด ไม่ได้เป็นไปตามความเห็นหรือไม่เห็น มันเป็นอย่าง 
ที่มันเป็น นี้คือตัวปัญญาสัมมาทิฏฐิ เพรำะหลักกำรของปฏิจจสมุปบำทฝ่ำยดับ 
ก็คือท�ำให้อวิชชำมันหมด ให้เกิดวิชชำมำแทน วิชชาจะมากจะน้อยต้องให้เกิด
ให้ได้ เวลาเราฟังเรือ่งอะไรต้องฟังให้เกดิความรูใ้ห้ได้ รูว่้าอะไร รูว่้ามันเป็นอย่างไร 
มันไม่เหมือนที่เราคิดนะ เช่น ฟังเรื่องทานนี่ ให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานได้ผลมา 
หนึ่งร้อยเท่า ให้ทานแก่คนที่ทุศีลได้ผลมาหนึ่งพันเท่า ให้ทานแก่คนที่มีศีลได้ผล
มาหนึ่งแสนเท่า หรือให้ทานแก่พระอริยเจ้าให้ผลมานับไม่ถ้วนอย่างนี้ เป็นต้น  
ฟังอย่างนี้ ต้องฟังให้เกิดปัญญาว่า โอ้... สิ่งต่างๆ มันเป็นไปตามเงื่อนไข ไม่ได ้
เป็นไปตามอยากหรือเป็นไปตามความคิด
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 คนโดยทัว่ไปอาจจะคิดว่า คนนีก้ม็กีนิอยูแ่ล้ว พระอรยิเจ้าท่านกม็ขีองเยอะ
อยู่แล้ว ก็ให้กับคนยากจนน่าจะดีกว่า นี้คือคนทั่วไปคิด ความจริงมันไม่ได้เป็นไป
ตามคิด มันเป็นไปตามเงื่อนไข ถ้าผู้รับเป็นนาบุญที่ดี ให้กับนาที่ดีได้ผลเยอะกว่า 
เราเอาพืชไปปลูกนาที่ดี ข้าวมันก็ขึ้นเยอะ อย่างน้ีมันเป็นไปตามเงื่อนไข ไม่ได้ 
เป็นไปตามคดิ อย่างนีเ้รยีกว่า ฟังแล้วได้สมัมาทฏิฐ ิฟังแล้วได้ปัญญา บางคนแทนที่
จะฟังแล้วได้ปัญญา ก็หลงอีก โอ้... อยากได้บุญ การจะได้บุญเยอะต้องท�าอย่างนี้ 
กว็ิง่หาพระอรยิเจ้า อย่างนีก็้หลงไปอีก ฉะนัน้ ต้องฟังให้เกิดสมัมาทฏิฐว่ิา สิง่ต่างๆ 
มนัเป็นไปตามเงือ่นไขของมนั เหมอืนเราจะพดูเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ กเ็พือ่จะพจิารณา
ให้ได้ว่าสิ่งต่างๆ เหล่านั้น มันไม่ได้เป็นไปตามอยากหรือไม่อยากของใคร แต่มัน
เป็นไปตามเงือ่นไขของมนั การรูอ้ย่างนีแ้หละเรยีกว่าสมัมาทฏิฐแิล้ว ได้ปัญญาแล้ว
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 แม้ฟังเร่ืองทาน การให้ทานเฉพาะเจาะจงบุคคล แม้ว่าบุคคลนัน้จะเป็นคนดี 
มีคุณธรรมขนาดไหนก็ให้ผลไม่เยอะนัก ทานที่จะให้ผลเยอะคือให้เป็นสังฆทาน  
คอืถวายเป็นสังฆทาน อ้าว... ท�าไมเป็นอย่างนัน้ล่ะ ไม่ได้เป็นไปตามอยากนะ บางที
เรานกึว่า เอ... ไปถวายสงัฆทานทีว่ดั วัดนีพ้ระนสิยัไม่ค่อยด ีกลบัไปถวายพระอรหันต์
ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดีกว่า ถวายเป็นบุคคล เจาะจงหลวงพ่อรูปนี้ ซึ่งท่าน
ปฏบิตัดิปีฏบิติัชอบ มคีวามส�ารวมระวงั น่าจะได้ผลเยอะกว่านะ อาจจะคดิอย่างนัน้ 
แต่ความจริงไม่ได้เป็นไปตามคิดนะ พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้แล้ว คือ ให้ทาน
แก่บุคคลที่เป็นปาฏิปุคคลิกทานนี้ได้ผลน้อยกว่า ส่วนการถวายสังฆทานนี้ ไม่ว่า
พระจะดหีรอืไม่ด ีให้ทานเป็นของกลางแก่สงฆ์สาวกของพระพทุธเจ้า ได้ผลเยอะกว่า 
ท�าไมเป็นอย่างนั้น ก็เพราะเป็นอย่างนั้นแหละ ถ้าใครฟังแล้วได้ปัญญาเข้าใจ
เงือ่นไขกเ็รยีกว่าได้สมัมาทิฏฐ ิถ้าฟังแล้วเกดิความอยากน�าหน้า เข้าใจว่าสงัฆทาน
ได้ผลเยอะ ก็มุ่งเอาผลอย่างนี้ อันนี้ฟังแล้วโง่หนักกว่าเดิม คือหลงนั่นเอง หลงผล 
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 ฉะนั้น ต้องฟังเพ่ือให้เข้าใจว่า สิ่งต่างๆ มันเป็นไปตามเงื่อนไข เป็นไป 
ตามเหตุ ธรรมทีเ่ป็นสงัขารนี ่มนัเกดิตามเงือ่นไข ไม่ได้เป็นตามอยากหรอืไม่อยาก 
ไม่ได้เป็นไปตามคิดหรือไม่คิด เราอาจจะคิดว่าให้หลวงพ่อที่ท่านปฏิบัติด ี
ปฏิบัติชอบนี้น่าจะให้ผลเยอะกว่า พระภิกษุวัดนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยเรียบร้อย อันนี้
เราคิด แต่โดยแท้จริงไม่เป็นอย่างนั้น ท�าไมถึงไม่เป็นอย่างนั้น ก็เพราะมันไม่เป็น
อย่างนั้นแหละ มันเป็นอย่างอื่นไป มันเป็นตามเรื่องของมัน ท�าไมให้สังฆทานจึงมี
อานิสงส์เยอะนัก ท�าให้จิตใจเข็มแข็ง ท�าให้มีบารมีเยอะขึ้น ช่วยให้พระศาสนา
มั่นคงโดยภาพรวม อย่างนี้เป็นต้น ข้อที่ ๑ ธรรมเทศนาเรื่องทาน ท่านทั้งหลายคง
มีโอกาสได้ฟังเรื่องทานอยู่เร่ือย ก็อย่าลืมฟังให้ได้ปัญญา ไม่ใช่ฟังแล้วได้กิเลส 
มาเรื่อยนะและต้องฟังให้ครบด้วย

 ต่อมา สลีกถา ธรรมเทศนาเรือ่งศีล กต้็องฟังให้ได้ปัญญาว่า ศีลนีม่คีณุเยอะ 
มีอานิสงส์มากกว่าทานอีก เป็นถึงมหำทำน ศีลเป็นการส�ารวมระมัดระวัง เป็น 
การงด การเว้น เป็นการให้ความไม่มีภัย ให้ความปลอดภัย ให้ความไม่เบียดเบียน 
ให้ความสบายใจแก่ผู้คนทั้งหลาย ฉะนั้น คนหรือสัตว์มีจ�านวนเท่าไร เราก็ให้ 
เท่านัน้แหละ จึงมากกว่าการให้ทาน เนือ่งจากการให้ทานเรากใ็ห้เป็นคนๆ ให้เป็น
กลุม่ๆ ฉะนัน้ ถ้าให้เป็นกลุ่ม ให้เป็นสังฆะนี ่อานิสงส์กเ็ยอะ จติใจมีความเข้มแข็งนะ 
ถ้าให้เฉพาะเจาะจง เลือกเอาตามใจเรา ชอบรูปไหนก็ไปรูปนั้น นี้ก็ใจแคบ ดีกว่า
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ไม่ให้นะแต่ยังแคบอยู่อย่างนี้ อันนี้อานิสงส์ก็น้อย ในแง่บุญบารมีหรือว่าก�าลัง 
ของจิตก็น้อย ถ้าให้แบบเป็นกลาง ก�าลังจิตก็จะเยอะ ทีนี้ ด้านศีลก็เป็นการให้ 
ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น เช่น ศีลข้อที่ ๑ งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ งดเว้นจากการเบียดเบียน
สัตว์ ไม่คิดฆ่าสัตว์ คิดแต่เมตตา ให้อภัย อย่างนี้นะ ถ้าคิดอย่างนี้ ไม่มีเจตนาที่จะ
ฆ่าสัตว์เลย ไม่คิดฆ่าสัตว์ตลอดทั้งชีวิตนี้ สัตว์มีจ�านวนเท่าไรในโลกนี้ในจักรวาลนี้ 
ในเมื่อเราไม่ฆ่า เรางดเว้นจากการฆ่า เราก็ให้ทุกคน ให้การไม่เบียดเบียน ให้อภัย 
ให้ความปลอดภัย ไปอยูท่ี่ไหนสัตว์กป็ลอดภยัทกุตัว เพราะไม่มีท่ีมือเราจะไปตบเขา 
ท�าร้ายทบุตเีขา อย่างนีศี้ลกเ็ลยเป็นมหาทาน เป็นของทีมี่ผลมีอานสิงส์มากกว่าทาน 
ก็เพราะมันมากกว่าจริงๆ ถ้าใครฟังแล้ว ได้ความเข้าใจอย่างนี้ ได้ปัญญาก็อย่างนี้ 
เรยีกได้ว่าได้สมัมาทฏิฐ ิฟังเข้าใจถกูต้อง ถ้าฟังแล้วยงัไม่เข้าใจกอ็ย่าเลกิฟัง หลายคน
ฟังเรื่องทานแล้ว ให้ทานได้ผลเยอะ ไม่ค่อยรู้เรื่อง ก็จ�าๆ มา ฟังเรื่องศีล ศีลดี  
มีอานิสงส์เยอะ เคยฟังแล้วอย่างนี้ก็มี ได้แค่จ�าๆ มา แต่ก็ยังไม่เข้าใจชัดเจน 
ในเหตุผล ฉะนั้นเราฟังธรรมะนี่ ต้องฟังธรรมะให้มันเป็นธรรมะให้ได้ ฟังทาน 
ให้เป็นทานให้ได้เป็นเหตุเงื่อนไขที่ดีท�าให้เกิดผลดี ท�าไมอันนั้นจึงเกิดผลดีมาก 
ท�าไมอันนี้ได้ผลน้อย มันเป็นเร่ืองธรรมดาของอันนั้นแหละ ถ้าเราเข้าใจตรงตาม 
ทีม่นัเป็นกเ็รยีกว่าสมัมาทิฏฐ ิมคีวามเห็นตรง ถ้ายงัไม่ตรง ต้องฟังบ่อยๆ แล้วกเ็อา
ไปพิจารณาดู
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 เรื่องศีลก็เป็นมหาทาน ถ้าเป็นผู้ที่งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของ 
ไม่ได้ให้ งดเว้นจากการยักยอกอะไรของใคร งดเว้นตลอดไป ไม่คิดจะเอาของใคร
อีกเลย สิ่งของคนอื่นมีเท่าไร เราก็ให้ทั้งหมดนะ คิดดู สิ่งของคนอื่นมีเยอะแยะนะ 
ไม่คิดจะเอาของใครเลย บญุมันกเ็ยอะ ก�าลังจิตกจ็ะมากอย่างนี ้ไม่ว่าสิง่ของคนอืน่
จะมากจะน้อย มีมูลค่าเท่านู้นเท่านี้ เราจะชอบไม่ชอบก็จะไม่เอาเลย ก�าลังจิต 
กจ็ะเยอะ ศลีมนัก็เลยมอีานิสงส์มากกว่าทานด้วยประการอย่างนี ้ตวัทานและศลีน้ี
เป็นเหตุท�าให้เกิดผลท่ีดี อารมณ์ท่ีดี อารมณ์ที่เลิศ ที่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
ต้องการเรยีกว่าสคัคะ แปลเป็นไทยว่าสวรรค์ จรงิๆ สวรรค์นีเ้ป็นค�าไทย บาลกีค็อื
ค�าว่าสัคคะ สัคคะ แปลว่า สิ่งที่เลิศ สิ่งที่คนอยากได้ต้องการ เช่น มองเห็นก็อยาก
เห็นสิ่งที่ดีๆ ที่เลิศตามความรู้สึกของเรา อยากได้ฟังเสียงที่ดีๆ อาหารที่อร่อย 
ถูกกับธาตุอย่างนี้ เป็นต้น อย่างนี้เรียกว่าสัคคะ คืออารมณ์ที่เลิศ ถ้าตายแล้ว 
ได้เกิดใหม่ก็ไปเกดิท่ีด ีดกีว่าเดมิหรืออะไรม่ันคงกว่าเดมิกว่็าไป เลยเรยีกอกีภูมิหนึง่
ว่าสวรรค์ สังคกถา เรื่องของสวรรค์เป็นเรื่องของผล 
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 สามเรื่องนี้รวมกัน ทานกถา สีลกถา สัคคกถา รวมกันสามอันนี้เป็น 
ปฏิจจสมุปบาท ฝ่ายเกิดก็คือเหตุให้เกิดผล เป็นฝ่ายเกิดอย่างนี้ อะไรก็ตามที่พูด
เรือ่งเหตอุย่างนี้ๆ  ท�าให้เกดิผลอย่างนี้ๆ  อันนีเ้ป็นฝ่ายเกิดทัง้นัน้ ส่วนถ้าเป็นฝ่ายดบั 
เป็นเหตุที่ท�าให้ถึงผลที่มีอยู่แล้ว ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้จะง่าย เวลาฟังเร่ืองอะไร 
ให้พิจารณาว่าเป็นฝ่ายเกิดหรือฝ่ายดับ เป็นกระแสเกิดหรือกระแสดับ ถ้าเป็น 
กระแสเกิด เหตุปัจจัยเง่ือนไขเหล่านั้น จะท�าให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา ถ้าเป็น 
ฝ่ายดับนี ่จะเป็นเหตใุห้ถงึสิง่ท่ีมอียูแ่ล้ว อะไรบางอย่างทีม่อียูแ่ล้ว กค็อืพระนพิพาน 
เป็นสิง่ทีม่อียูแ่ล้ว เป็นของด�ารงคงทีอ่ยูอ่ย่างนัน้ เรากม็าท�าเหตใุห้ถงึผล เหตใุห้ถงึ
นิพพาน ถ้าอันใดเป็นเหตุให้เกิดผลบางสิ่ง นั่นแหละเป็นฝ่ายเกิดทั้งนั้น ทำง 
พุทธศำสนำเรำแสดงเหตุให้เกิดผล เพื่อให้เกิดควำมเบื่อหน่ำย ไม่ใช่ให้รัก 
พระองค์ทรงสั่งสอนว่า ท่ีเราและเธอทั้งหลายพากันเวียนว่ายตายเกิดมานาน 
ก็เพราะมีอวิชชาบังตา มีตัณหาผูกไว้ เลยเวียนว่ายตายเกิด บางชาติก็เป็นพระเจ้า
จักรพรรดิ บางชาติก็เป็นเทวดา บางชาติก็เป็นหมา บางชาติก็เป็นควาย บางชาติ
ก็เป็นนู้นเป็นนี้ น่าเบื่อหน่าย
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 เวลากล่าวถงึเหตใุห้เกดิผลนี ่แสดงเพือ่ให้เกดิความเบือ่หน่าย ถ้าเราไม่เบือ่ 
แสดงว่าฟังผิด ไม่เกิดสัมมาทิฏฐิ เช่นฟังว่า ให้ทานแล้วให้ผลเยอะ ชอบแล้ว 
อยากไปเกิดรับผลของทาน อย่างนี้แสดงว่าฟังผิด ไม่เกิดสัมมาทิฏฐิ ถ้าเกิด 
สัมมาทิฏฐินี่ จะเกิดความเบื่อในประเด็นว่า โอ้... ต้องได้รับผลอย่างนู้นอย่างนี้ 
มันน่าเบื่อ วนๆ เวียนๆ เกิดๆ ตายๆ เรื่อยไป ถ้าเข้าใจอย่างนี้ ก็จะเริ่มรู้จักมอง
อย่างเป็นกระแส ไม่เป็นเรื่องของตัวตนของตน ทานนี้เป็นเหตุที่ดี ศีลเป็นเหตุที่ดี 
ท�าให้เกิดอารมณ์ที่ดีๆ อารมณ์เลิศๆ ได้ไปเกิดบนสวรรค์ ดูเหมือนดีมากเลย 
มนุษย์ทั่วไปก็ต้องการ โดยเฉพาะพวกเราที่เป็นฆราวาสนี่ ต้องการสิ่งของดีๆ 
พระพทุธองค์ทรงหยบิเร่ืองนีม้าสอนแก่ฆราวาสเป็นพเิศษ ยกเรือ่งทีส่�าคญัส�าหรับ
เขามาพูดเลย คล้ายๆ แทงใจด�ากันเลย ขนาดสิ่งที่ดีที่สุดนี่ ยังเป็นทุกข์ ดังนั้น 
ไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่ไม่ดี อยากได้อารมณ์ที่ดีๆ อยากได้ไปเกิดบนสวรรค์ อยากได้
ความสุข อยากได้ลาภ ยศ สรรเสริญ ไม่ใช่ได้มาลอยๆ ได้มาตามเง่ือนไข คือ 
ต้องมีเรื่องทาน ต้องมีเรื่องศีลมา ถึงได้ผลที่ต้องการ ไม่ใช่ได้มาลอยๆ อันนี้เป็น 
ฝ่ายเกิด เหตุให้เกิดผล 
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 ทนีี ้เพือ่ให้เข้าใจถงึฝ่ายดบั เพือ่ให้เชือ่มโยงหลกัธรรมให้ครบถ้วนท้ังกระแส 
ฝ่ายเกิดเป็นของน่าเบื่อหน่าย พระองค์ทรงแสดงต่อมาอีกเป็นข้อที่ ๔ ก็คือ โทษ 
ควำมเศร้ำหมอง และควำมต�่ำทรำมของกำม คือโทษของสวรรค์นั่นแหละ  
โทษของอารมณ์ดีๆ ได้ลาภ ได้ยศ สรรเสริญ ความสุข การได้ไปเกิดบนสวรรค์ 
ชั้นโน้นชั้นนี้ต่างๆ เวลาแสดงเรื่องสวรรค์นี่ พระองค์ทรงแสดงอายุของชาวสวรรค์
ไว้ด้วย เพื่อให้เห็นว่า การไปเกิดบนสวรรค์ก็มีข้อจ�ากัด การเป็นเจ้าของสิ่งนั้นสิ่งนี้ 
โดยมข้ีอจ�ากดั มรีะยะเวลาจ�ากดั กแ็สดงอยู่แล้วว่ามันเป็นทกุข์และไม่ใช่ของเราจรงิ 
เดี๋ยวเจ้าของเขาจะมาทวงคืน เหมือนอย่างพวกเรานี้ มีคนมาบอกว่า เดี๋ยวให้คุณ
เป็นเจ้าของบรษิทัคร่ึงวนันะ เลยคร่ึงวนัแล้วผมจะมาเอาคนื อย่างนีจ้ะอยากเป็นไหม 
ใครจะเอาภาระมาแบกใส่บ่าอย่างนี้ ก็โง่เต็มทีละ ทีนี้ ถ้าขยายครึ่งวันออกไปเป็น
หนึ่งวัน ขยายออกไปอีก ผมให้คุณหนึ่งเดือน ขยายออกไปอีก ผมให้คุณหนึ่งปี 
ขยายออกไปอีก ผมให้คุณแปดสิบปี หรือผมให้คุณหนึ่งร้อยปี ก็เหมือนกันละนะ 
เพยีงแต่ขยายระยะเวลาออกไป ยิง่ขยายนานเรากรู้็สกึว่า แหม... น่าจะด ีนีก้โ็ง่หนกั
ไปเลยนะ ท่านจงึแสดงโทษของกามเอาไว้ว่า กามมนัมข้ีอจ�ากดัของมนัโดยธรรมชาติ 
ไม่ใช่ความผดิของมนัหรอก ถ้าจะมคีวามผิดสักอย่างในโลกนีก้็คือ ผิดที่เราไม่รู้เรื่อง
ของมัน คืออวิชชานั่นเอง
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 หลักทางพุทธศาสนาที่ต้องการจริงๆ คือ ต้องการให้มีวิชชา ให้มีความรู้
เท่านัน้เอง ไม่ได้ไปโทษอะไรใครทัง้นัน้ เพราะว่าสิง่นัน้มนักเ็ป็นของมัน จะไปโทษมนั
ก็ไม่ได้ เพราะมันเป็นอย่างนั้น ถ้าจะโทษอย่างเดียวก็คือความไม่รู ้สิ่งนั้น 
ตามเป็นจริง โทษใครก็ไม่ได้ โทษชาวบ้านก็ไม่ได้ เพราะว่าเขาไม่รู้เหมือนกันอีก 
สิ่งที่ร้ายกว่าเขา ปกปิดความจริงก็เป็นอวิชชา เป็นหัวหน้าเขา ทางพุทธศาสนา 
ก็มาแก้ตรงนี้ มาแก้อวิชชา ให้ท�าวิชาให้เกิดข้ึน ในหลักปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับ 
จงึเริม่ต้นทีท่�าลายอวชิชาให้หมดไป โดยการฝึกอรยิมรรคให้มขีึน้ เริม่จากการฟังธรรม
ให้มีสัมมาทิฏฐิ ให้มีความเห็นถูกต้อง มีความคิดถูกต้อง พูดและท�าให้ถูกต้อง 
จะได้มีปัญญานี้แหละ ส่วนอันอื่นก็ยังมีของมันเหมือนเดิม พอมีปัญญาขึ้นมา 
ก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องได้ถูกต้องต่อไป เลยมีข้อที่ ๔ เพื่อให้เกิดปัญญา เกิดความรู้ 
ทรงแสดงโทษของกาม แสดงโทษของสิ่งดีๆ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เงินทอง 
ชือ่เสยีง อ�านาจ วาสนา ความรู้ต่างๆ ความเป็นเจ้าของอนันูน้อนันี ้กเ็ป็นเวลาจ�ากดั 
จนกระทั่งเกิดเป็นเทวดาก็มีอายุจ�ากัด ถ้าเป็นชั้นจาตุมหาราชิกาก็มีอายุ ๕๐๐ ปี
ทิพย์ ๕๐๐ ปีเทวดา ไม่ใช่ ๕๐๐ ปีคนนะ ยาวแค่ไหนท่านแจกแจงรายละเอียดว่า 
ส�าหรบัพวกเรานี ้๕๐ ปี เท่ากบั ๑ วนั ๑ คนื ของเทวดาช้ันจาตมุหาราชกิา ๕๐ ปี
ของพวกเราเท่ากับ ๑ วันของเขา คิดต่อไปอีก ๓๐ วัน ก็เท่ากับ ๑ เดือน ๑๒ เดือน 
เท่ากับ ๑ ปี เขามีอายุ ๕๐๐ ปีทิพย์ ยาวกว่าพวกเรามาก แต่ยาวยังไงมันก็มี 
ข้อจ�ากัดนะ จะยืดเวลาไปเท่าไหร่ก็หมดเหมือนเดิมอย่างนี้ 
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 สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา มีอายุ ๕๐๐ ปีทิพย์ ถ้าเป็นชั้นดาวดึงส์ มีอายุ 
๑,๐๐๐ ปีทิพย์ หลายท่านอาจจะเคยเรียนอายุของเทวดามา ถ้าเปรียบเทียบ 
กับคนก็ต่างกันไปอีก เพราะวงชีวิตมันต่างกัน วงชีวิตต่างกัน รัศมีของการหมุน 
มันต่างกัน วงชีวิตต่างกันก็คือ ๑๐๐ ปีมนุษย์ เท่ากับ ๑ วันของเทวดาชั้นดาวดึงส์ 
บางท่านเคยได้ยินเร่ืองพระพุทธองค์ทรงแสดงพระอภิธรรมที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส ์
๓ เดือนในหมู่มนุษย์เราเนี่ย ถ้าหารดูดีๆ ก็แป๊บเดียวส�าหรับดาวดึงส์ มนุษย์เรา 
ก็รู้สึกเหมือน ๓ เดือน พวกเทวดาก็คล้ายๆ มาฟังธรรมแป๊บเดียว อย่างพวกเรา 
มาฟังธรรมชั่วโมงกว่าก็เลิกแล้ว คล้ายกันเลย เพราะว่า ๑๐๐ ปีมนุษย์นี้ เท่ากับ 
๑ วันของพวกเทพดาวดึงส์ พระพุทธเจ้าทรงไปแค่ ๓ เดือน ไม่ถึงปีด้วยซ�้าไป 
ไม่ถึงวันของพวกเทวดา พวกเทวดาก็มาฟังธรรมแป๊บเดียว ก็เป็นอย่างนั้นแหละ 
ส่วนความรู้สึกของพวกมนุษย์ พระพุทธเจ้าหายไป ทรงจ�าพรรษาอยู่ดาวดึงส์นั้น 
๓ เดือน เทพดาวดึงส์มีอายุอยู่ ๑,๐๐๐ ปีทิพย์ ก็ตายเหมือนกัน ถ้าสวรรค์ชั้นอื่นๆ 
ชั้นยามา ชั้นดุสิต เป็นต้น ก็ขยายเวลาออกไปเรื่อยๆ แต่ก็มีเวลาจ�ากัดเหมือนกัน 
คือตายเหมือนกันหมด อย่างนี้ท�านองนี้นะครับ 
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 กามทัง้หลายมโีทษมาก อย่างมนษุย์เรากต้็องแสวงหาด้วยความยากล�าบาก 
รบรากัน ตีกัน ฆ่ากัน อะไรต่างๆ ท�าทุจริตเยอะแยะ แม้แต่ได้ของดีมาแล้วก็อยู่ 
ไม่นานนะ เม่ือเข้าใจอย่างนี้แล้ว มีสัมมาทิฏฐิแล้วก็ทรงแสดงถึงข้อท่ี ๕ คือ 
อำนิสงส์ในเนกขัมมะ อานิสงส์หรือข้อดีในการคิดจะออกจากกาม หลังจากรู้ว่า
กามมีโทษอย่างนี้ๆ โทษนี้ไม่ใช่ว่าเราไปโทษมัน แต่โทษของมันติดอยู่กับตัวมัน 
เรารู้จักว่าข้อเสียมันเป็นอย่างนี้ มันมีข้อดีแง่ไหนก็รู้กันอยู่แล้ว ส่วนข้อเสียมันมี 
ยังไง คนไม่ค่อยได้มอง พระพุทธองค์ทรงให้มามองให้มารู้จักนะ พอรู้จักแล้วก็คิด
จะออก พระพุทธองค์ก็ได้ทรงแสดงอานิสงส์ของการคิดออกจากกาม การคิดออก
จากกามนี้มีอานิสงส์เยอะ ถึงแม้เรายังมีกามคุณอยู่ เราก็ไม่ทุกข์เพราะมัน ถ้ามี
บรษิทัใหญ่ๆ มเีงนิเยอะๆ แล้วกค็ดิจะออก อย่างนีส้บาย เพราะเราไม่ทกุข์ เรารูจ้กั
ว่ามนัมโีทษอย่างนี้ๆ  เป็นของไม่แน่ไม่นอน เรากไ็ม่ประมาท ระวงัไว้นะ ท�าเหตเุงือ่นไข
ไปถึงเวลาก็ยกให้ชาวบ้านไป ยกให้คนนู้นคนนี้ไป แค่คิดจะออกนี้มันดีแล้ว 
ไม่เหนือ่ยหนกั บางคนไม่คิดจะออกเลย อย่างนีก้ต็ายฟรเีลย เหนือ่ยด้วย ทกุข์ด้วย 
อกีสกัหน่อยกต้็องออกเหมอืนกนั คนท่ีคิดจะออกกอ็อกเหมอืนกนัแหละ แต่ว่าสบาย 
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 การมีสิ่งนั้นโดยไม่ทุกข์นี่ มีได้โดยอาศัยการรู้ความจริงแล้วก็คิดจะออก 
ได้รบัความสขุจากส่ิงท่ีม ี เอามาเป็นของใช้ จนกระท่ังร่างกายของเรานีก้เ็หมือนกัน 
เด๋ียวสักหน่อยก็พังแล้ว เราก็คิดจะออก ถึงเวลาก็ไป ถึงเวลามันใช้การไม่ได้ก็ไป 
ไปหาร่างใหม่ตามกรรม จะได้ระมดัระวงัในการใช้ร่างกาย รูว่้าอยูไ่ม่นาน ชาตถิดัไป 
ถ้าไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็ต้องเกิดอีก ต้องท�ากรรมให้ดีไว้ ระวังไว้ รักษากรรม 
ให้ดีไว้ จะได้เกิดในร่างใหม่ที่ดี ปฏิบัติธรรมต่อไป การคิดจะออกนี้จึงท�าให้ท�า 
คุณงามความดต่ีางๆ กระตุน้ให้ท�าความเพยีรถกูต้องเดนิไปสูน่พิพานได้ ได้อานสิงส์
เยอะแยะ ตั้งแต่ความสุขชั้นพื้นฐาน คือมีมันโดยไม่ทุกข์ มีก็ดี เอามาเป็นของใช้ 
แต่ไม่ใช่ของเรา ของใช้ก็ใช้ไป ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่างๆ นะครับ

 นอกจากนั้นแล้ว ความคิดจะออก ก็มีเวลาไปฝึกจิต ท�าให้จิตเป็นสมาธิ 
มคีวามต้ังมัน่ หลังจากคดิจะออกแล้ว กอ็�านวยความสะดวก ท�าให้เกิดความสะดวก
สบาย มีความสุข สุขนี้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดสมำธิ เกิดความตั้งม่ันของจิตได้ง่าย 
ไปท�ากรรมฐาน เกิดสมาธิ ได้ความสุขจากสมาธิ อาศัยสมาธินั้นเจริญวิปัสสนา 
ปฏิบัติธรรมเจริญอริยมรรคก็เข้าถึงความสุขอย่างแท้จริง คือท�าให้แจ้งนิพพาน 
ต่อไป
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 ถ้าพูดเรียงล�าดับทั้ง ๕ เริ่มตั้งแต่วงจรฝ่ายเกิดทุกข์ จนกระทั่งถึงนิพพาน
เรียงไปเลย ก็มีสองหลักอย่างนี้ ถ้าได้พิจารณาตลอดสายก็จะท�าให้ได้ปัญญารู้จัก
ว่า โลกนีม้นัเป็นอย่างนี ้แม้แต่สิง่ของท่ีด ีอารมณ์ทีเ่ลศิสวรรค์เนีย่กเ็กดิจากเงือ่นไข
เหตุปัจจัยคือทานและศีล ท�าให้ได้อารมณ์ฝ่ายดีมา ท�าให้ได้สวรรค์ ได้เกิดที่ดีๆ 
แต่สวรรค์ก็ไม่เท่ียง อยู่ได้ไม่นานก็ต้องจากไป คนที่รู้จักโทษของกาม สิ่งต่างๆ 
ที่ไม่แน่ไม่นอน เขาก็ระวังไว้ ความรู้นี้เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นถูกต้อง 
พอเห็นถูกก็จะคิดถูกคือคิดออก ถ้าเราไปเช็กดูในอริยมรรคมีองค์ ๘ นี้ก็คือ 
เห็นทุกข์โดยความเป็นทุกข์ เห็นเหตุที่ท�าให้มันเกิด อันนี้คือสัมมาทิฏฐิ

 ธรรมะนัน่แหละมนัเป็นไปตามเงือ่นไข คนมปัีญญาก็มองอะไรกเ็ป็นธรรมะ
หมด เพราะมันเป็นธรรมะหมดอยู่แล้ว ทุกอย่างมันเป็นไปตามเงื่อนไข ไม่ได ้
เป็นไปตามอยากนะ ต้องใส่เหตอัุนนีเ้ข้าไปจงึเกดิผลอันนีข้ึน้ แต่อันนีมั้นกไ็ม่อยูน่าน
อีกหรอก ถ้าเรามัวหมกมุ่นอยู่กับอันนี้ มันก็ไม่ได้อะไร ต้องรู้จักมัน เอามันมาใช้ 
ให้เกิดประโยชน์และคิดจะออกจากมัน นี่แหละที่ถูกต้อง

 นีค้อืวธิพิีจารณาแบบอนปุพุพิกถา ซึง่พวกเราได้ฟังกนัเป็นประจ�าอยู ่เรือ่งทาน 
ให้ทานแล้วได้ผลอย่างนู้นอย่างนี้ อย่าลืมพิจารณาให้ตลอดสาย ได้ผลแล้ว 
ผลมันอยู่นานไหม เที่ยงไหม ต้องคิดออก ไปทางเนกขัมมะ จึงถูกต้อง ถ้าพิจารณา
ได้ถกูต้อง มีสัมมาทฏิฐแิบบนี ้การให้ทาน การรกัษาศีล หรอืการท�าอะไรต่อมิอะไร
ต่างๆ ก็จะมารวมเป็นมรรค มารวมเป็นตบะ เป็นเดชะ เป็นพลวปัจจัย เป็นนิสัย
ตามส่งไปสู่นิพพาน ถ้าพิจารณาไม่ตลอดสาย ท�าทานก็หวังผลเพ่ือเป็นตัวตน  
เป็นเสบียงเอาไว้ไปกินชาติหน้า อันนี้ก็จะไม่ส่งผลไปสู่นิพพาน แต่จะส่งผลให้เกิด
อีกอย่างนี้ 
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 ดังนั้น ของใช้ก็ต้องใช้ให้เป็น เงินเป็นของใช้ เอามาใช้ มันเป็นของกลางๆ 
ทานเป็นเหตุที่ดี เป็นของใช้ เอามาใช้อะไร เอามาใช้ไม่ดีก็ผิดเหมือนกัน ถ้าเอามา
เป็นของใช้ เอามาเป็นอุปกรณ์อ�านวยความสะดวก เดินตามอริยมรรค พาไป
นิพพาน ทาน ศีล เป็นต้น เหล่านี้ก็จะเป็นบารมี ท�าให้เจริญอริยมรรคได้สะดวก 
พาไปนิพพานได้ แม้ธรรมะชั้นพื้นฐานท่ัวไป ตั้งแต่ความมีระเบียบวินัย  
ความซือ่สตัย์ ความรบัผดิชอบต่อหน้าทีข่องตนเอง รูจ้กัควบคมุตนเอง ความอดทน 
ให้อภัย รู้จักข้อจ�ากัดของตนเอง อะไรต่างๆ เหล่านี้ ก็เอามาใช้เป็นบารมี ท�าให้
เกิดอริยมรรคได้หมด อย่างนี้ 

 อันนี้เรียกว่ารู้จักพิจารณาแบบเป็นกระแส ส่ิงต่างๆ ที่เป็นไปในลักษณะ
เป็นกระบวนการ เพียงแต่ว่าจะเป็นกระบวนการเกิดหรือจะเป็นกระบวนการดับ 
ทานทีท่�าอยูอ่าจจะเป็นแบบเกดิหรอืเป็นแบบดบักไ็ด้ ฟังธรรมกเ็หมือนกนั จะเป็น
แบบเกิดหรือเป็นแบบดับก็ได้ อยู่ท่ีรู้เรื่องไหม รู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของใช ้
เอามาใช้ท�าอะไร ท�าได้ขนาดไหน ในยคุพทุธกาล พระพุทธองค์ทรงแสดงอนปุพุพกิถา 
และประกาศอริยสัจ คนก็ได้บรรลุธรรมกันมาก โดยส่วนใหญ่ก็ได้บรรลุธรรม 
เป็นพระโสดาบัน ฉะนั้น พวกเราก็สามารถพิจารณาสิ่งเหล่านี้ได้ พิจารณาเรื่อง
ทานทีเ่ป็นเหต ุศลีท่ีเป็นเหต ุท�าให้เกดิผลท่ีเป็นสวรรค์ เวียนๆ วนๆ อยูน่ี ่พจิารณา
โทษของกามทั้งหลาย โทษที่ติดอยู่กับตัวสิ่งต่างๆ ก็คือมันไม่เที่ยง มันไม่อยู่นาน 
มันไม่มีใครเป็นเจ้าของ ทรัพย์สมบัติสิ่งต่างๆ ในโลกมันเป็นอย่างนี้แหละ 
เป็นธรรมดาอย่างน้ี เมื่อรู้โทษแล้วก็คิดจะออก ความคิดจะออกนี้มีอานิสงส์มาก 
ยังไม่ได้ให้ออกจริง ให้คิดเฉยๆ คิดจะออก เป็นเนกขัมมะ ถ้าใครท่ีมีบารมีเยอะ 
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คิดจะออกจากโลก ออกไปเลย ออกไปบวชอย่างนี้ คิดจะออกแล้วออกไปเป็น
นกับวช กย็งัออกไม่ได้จรงิ ต้องมาบณิฑบาตกบัชาวบ้านเหมอืนเดมิ ต้องเกีย่วข้อง 
แต่เกี่ยวข้องให้อยู่ในวงจ�ากัด ไม่ให้เกิดความติดข้องหรือเกิดโทษขึ้น

 พอเราคิดจะออกจากอะไร ก็จะเกี่ยวข้องโดยถูกต้อง ถ้าแบบสูงสุดคือ 
ไปบวชเป็นพระ คิดจะออกจากโลก แต่ความจริง ต้องอยู่ในโลกเหมือนเดิม ต้อง
บิณฑบาต ต้องเกี่ยวข้องกับชาวโลกเขา แต่จะอยู่ในวงจ�ากัด มุ่งในการเกิดมรรค 
พวกเราก็เหมือนกัน ถ้าคิดจะออกจากครอบครัว ออกจากสามี ออกจากภรรยา 
ออกจากลกู คดิจะออกปุบ๊ กม็ข้ีอจ�ากดัว่าต้องปฏบัิตต่ิอภรรยาให้ถกูต้องเหมาะสม 
ไม่ให้เกิดโทษข้ึน ให้ได้องค์มรรค ถ้าคิดจะออกจากลูก เราเป็นแม่ก็ท�าหน้าท่ี 
ต่อลกูให้ถกูต้อง คิดจะออกจากแม่ก็ท�าหน้าท่ีให้ถกูต้อง มนัมข้ีอจ�ากดันะ ถ้าสงูสดุ
กอ็ย่างทีผ่มยกตวัอย่าง เป็นพระนี ่มเีนกขมัมะ คิดจะออกจากโลก ไม่อยากอยูแ่ล้ว
โลกนีห้นไีปอยูถ่�า้อยูอ่ะไร แต่ความจรงิกอ็อกอย่างนัน้ไม่ได้ เพราะข้อเทจ็จรงิกค็อื 
เราอยู่ในโลก ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับโลก ฉะนั้น การเกี่ยวข้องสัมพันธ์ต้องม ี
ข้อจ�ากัดจึงจะถูกต้อง ถ้าเป็นพระก็มีข้อจ�ากัดทางวินัย อย่างนั้นท�าได้ อย่างนี ้
ท�าไม่ได้อะไรต่างๆ แล้วก็อาศัยเจริญมรรคไป พวกเราก็เหมือนกัน ให้น�าหลักการ
เดียวกันนี้มาใช้ ก็จะเดินมรรคได้ ท�าให้ถึงนิพพานได้
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 นี้พูดอนุปุพพิกถา ๕ ประการ ข้อที่ ๑ ทานกถา ธรรมเทศนาเรื่องทาน 
ข้อที่ ๒ สีลกถา ธรรมเทศนาเรื่องศีล ศีลมีอะไรบ้าง มีคุณประโยชน์อย่างไร  
แล้วกอ็ย่าลมืฟังบ่อยๆ ฟังให้ได้ปัญญา ได้สมัมาทฏิฐิ ข้อที ่๓ สคัคกถา ธรรมเทศนา
เรื่องสวรรค์ ฟังเร่ืองผลต่างๆ ท่ีดีๆ ได้มาเกิดในโลกนี้ ไม่ได้มาตามอยาก ใครๆ 
กอ็ยากได้ลาภ อยากได้ความสุข แต่ความสุขไม่ได้มาตามความอยาก ใครๆ กค็ดิว่า
จะมีความสุข แต่ความสุขไม่ได้มาตามความคดิ มนัมาตามเงือ่นไข เป็นอย่างนัน้แหละ 
ใครๆ ก็อยากไปสวรรค์ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะได้ไปสวรรค์ ใครๆ ก็อยากเสวยความสุข 
แต่ไม่ใช่ทกุคนจะเสวยความสขุ ความสขุมนัมาเพราะเงือ่นไข เกดิเพราะเหตุปัจจัย 
มันมีเวลาจ�ากัด ก็ต้องรู้จักสัคคกถา ข้อที่ ๔ รู้จักโทษ ความเศร้าหมอง และความ
ต�่าทรามแห่งกาม ไม่ใช่ของดีวิเศษอะไร ไปยุ่งด้วยมีแต่ท�าให้จิตเศร้าหมองตกต�่า
ทั้งนั้น ข้อที่ ๕ กามาทีนวกถา รู้จักอานิสงส์ในเนกขัมมะ 

 พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโทษของกามนี้ไว้มาก เพราะ
ต้องการให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ให้เกิดความรู้ ให้พิจารณาเรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
สิง่ต่างๆ อยู่ไม่นาน เราต้องตายเป็นธรรมดา หรืออะไรต่างๆ เยอะแยะ กเ็พือ่ให้เหน็
สิ่งต่างๆ เหล่านี้ว่ามันมีโทษอยู่ ให้เห็นโทษของมันอย่างนี้ ผมจะอ่านพระสูตรหนึ่ง
ให้ฟัง พระพทุธองค์ทรงแสดงโทษแห่งกามไว้ ท่านทัง้หลายก็จะได้จ�าไว้ ไปพจิารณา
ได้ ทรงแสดงโดยอปุมานะ ค�าอปุมากช็ดัเจนด ีอปุมาไหนชดัเจน เรากน็�าไปพจิารณา
ดู จะได้เกดิปัญญา เกดิความรู้ คนท่ีมปัีญญาด ีเป็นคนทีเ่ข้าใจเรือ่งสงัขารทัง้หลาย
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน อย่างนี้ก็จะเห็นโทษของกามได้ง่าย ส่วนใครที่ยัง 
ไม่ค่อยมีปัญญาขนาดนั้น ก็ต้องใช้วิธีพิจารณาดู อาจจะพิจารณาโดยอุปมาก็ได้ 
เพื่อให้เกิดเป็นสัมมาทิฏฐิ จะได้คิดจะออกจากสิ่งนั้น การคิดจะออกนี้มีอานิสงส์
มาก ถ้าไม่คิดจะออกนี้มีแต่โทษ มีแต่ล�าบาก เป็นทุกข์ทรมานไม่จบไม่สิ้น
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 ดังนั้น สิ่งต่างๆ ในโลกที่มีอยู่นี้ ถ้าเป็นบุคคลผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิ เขาก็จะคิด
จะออกจากทุกอย่างนั่นแหละ เพียงแต่ตอนนี้ยังออกไม่ได้ ก็ต้องท�าหน้าที่ไปให้
เหมาะสมไปก่อน ระมดัระวงัเพือ่พฒันาฝึกหัดตนเอง ข้อฝึกหัดในการกระท�า เรยีก
ว่าสิกขำบท ถ้าเป็นพระนี่ มีข้อฝึกหัดเยอะ สิกขาบทก็เลยมีเยอะ สิกขาบทเยอะๆ 
นี้ดี ท�าให้ได้ฝึกตัวเองมากและได้ผลไว ส่วนฆราวาสเราก็มีสิกขาบทน้อยหน่อย  
เราอาศัยสิกขาบทน้อยๆ เหล่านั้นเป็นพื้นฐาน แล้วก็พยายามมีข้อจ�ากัดอย่างอื่น
เพิ่มขึ้นมา เพื่อจะได้มีเวลาไปท�าสมาธิฝึกปัญญาต่อไป

 ในคัมภีร์มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ โปตลิยสูตร ข้อ ๔๒ พระผู้มี 
พระภาคตรัสว่า

“คหบดี เปรียบเหมือนสุนัขท่ีก�าลังหิวโซ ยืนอยู่ใกล้เขียงของ 
คนฆ่าโค คนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ช�านาญ โยนโครงกระดูก 
ที่เชือดช�าแหละเนื้อออกหมดแล้ว แต่มีเลือดติดอยู่บ้างไปให้มัน ท่าน
เข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร สุนัขตัวนั้นเม่ือแทะโครงกระดูกที่เชือด
ช�าแหละเนื้อออกหมดแล้ว แต่มีเลือดติดอยู่บ้างนั้น จะบรรเทาความหิว
ได้บ้างไหม”

“ไม่ได้ พระพุทธเจ้าข้า”
“ข้อนั้นเพราะเหตุไร”
“เพราะโครงกระดกูทีเ่ชอืดช�าแหละเนือ้ออกหมดแล้วนัน้ แม้จะมี

เลอืดตดิอยูบ้่าง สุนขันัน้กจ็ะพงึมคีวามเหนด็เหนือ่ยและความหวิมากขึน้
อีก พระพุทธเจ้าข้า” 
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คหบดี อริยสาวกก็อย่างน้ันเหมือนกัน เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่า 
“พระผู้มีพระภาคตรัสกามทั้งหลายว่า มีอุปมาด้วยโครงกระดูก มีทุกข์
มาก มคีวามคบัแค้นมาก โทษในกามเหล่านัน้มีอยูม่ากยิง่” ครัน้เหน็โทษ 
แห่งกามนี้ตามความเป็นจริง ด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้ว จึงเว้น
อุเบกขาที่มีอารมณ์ต่างกัน ที่อิงอาศัยอารมณ์ต่างกัน แล้วเจริญอุเบกขา
ที่มีอารมณ์เดียว ที่อิงอาศัยอารมณ์เดียว ซึ่งเป็นที่ดับไม่เหลือแห่ง 
ความถือมั่นโลกามิสโดยประการทั้งปวง

 ข้อ ๔๓

“คหบด ีเปรยีบเหมอืนนกแร้ง นกตะกรมุ หรอืนกเหยีย่ว คาบชิน้เนือ้
บินไป ฝูงนกแร้งก็ดี ฝูงนกตะกรุมก็ดี ฝูงนกเหยี่ยวก็ดี พากันโผเข้าไปรุม
จกิทึง้ชิน้เนือ้นัน้ ท่านเข้าใจความข้อนัน้ว่าอย่างไร ถ้านกแร้ง นกตะกรมุ 
หรือนกเหยี่ยวนั้น ไม่รีบปล่อยชิ้นเนื้อนั้นเสีย มันอาจถึงตาย หรือได้รับ
ทุกข์ปางตาย เพราะชิ้นเนื้อนั้นเป็นเหตุใช่ไหม”

“ใช่ พระพุทธเจ้าข้า”
คหบดี อริยสาวกก็อย่างน้ันเหมือนกัน เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่า 

“พระผู้มีพระภาคตรัสกามทั้งหลายว่า มีอุปมาด้วยชิ้นเนื้อ มีทุกข์มาก 
มีความคับแค้นมาก โทษในกามเหล่านั้นมีอยู่มากยิ่ง” ครั้นเห็นโทษ 
แห่งกามนี้ตามความเป็นจริง ด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้ว จึงเว้น
อุเบกขาที่มีอารมณ์ต่างกัน ที่อิงอาศัยอารมณ์ต่างกัน แล้วเจริญอุเบกขา
ที่มีอารมณ์เดียว ที่อิงอาศัยอารมณ์เดียว ซึ่งเป็นที่ดับไม่เหลือแห่ง 
ความถือมั่นโลกามิสโดยประการทั้งปวง
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 ข้อ ๔๔

“คหบดี เปรียบเหมอืนบรุุษถอืคบหญ้าทีไ่ฟตดิลกุโชนเดนิทวนลม
ไป ท่านเข้าใจความข้อนัน้ว่าอย่างไร ถ้าบรุษุนัน้ไม่รบีปล่อยคบหญ้าทีมี่ 
ไฟติดลุกโชนนัน้เสยี คบหญ้าท่ีมไีฟตดิลกุโชนนัน้กจ็ะพงึไหม้มอื ไหม้แขน 
หรอือวยัวะน้อยใหญ่ ส่วนใดส่วนหนึง่ของเขา เขาอาจถงึตาย หรอืได้รบั
ทุกข์ปางตาย เพราะคบเพลิงนั้นเป็นเหตุใช่ไหม”

“ใช่ พระพุทธเจ้าข้า”
คหบดี อริยสาวกก็อย่างน้ันเหมือนกัน เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่า 

“พระผู้มีพระภาคตรัสกามทั้งหลายว่า มีอุปมาด้วยคบเพลิง มีทุกข์มาก  
มคีวามคบัแค้นมาก โทษในกามเหล่านัน้มอียูม่ากยิง่” ครัน้เหน็โทษแห่ง
กามนี้ตามความเป็นจริง ด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้ว จึงเว้นอุเบกขา
ที่มีอารมณ์ต่างกัน ท่ีอิงอาศัยอารมณ์ต่างกัน แล้วเจริญอุเบกขาที่มี
อารมณ์เดยีว ท่ีองิอาศยัอารมณ์เดยีว ซึง่เป็นทีด่บัไม่เหลอืแห่งความถอืมัน่
โลกามิสโดยประการทั้งปวง

 ข้อ ๔๕ 

“คหบดี เปรียบเหมือนหลุมถ่านเพลิงมีความลึกกว่า ๑ ชั่วบุรุษ 
เตม็ด้วยถ่านเพลงิทีป่ราศจากเปลว ปราศจากควนั ล�าดบันัน้ บรุษุผูห้นึง่
เป็นคนรักชีวิต ไม่อยากตาย รักสุขเกลียดทุกข์มาถึงเข้า มีชาย ๒ คน 
เป็นคนแขง็แรงช่วยกนั จบัแขนเขาข้างละคน ฉุดเข้าไปยงัหลมุถ่านเพลงิ 
ท่านเข้าใจความข้อนัน้ว่าอย่างไร คนผูน้ัน้จะพงึน้อมกายเข้าไปอย่างนัน้ 
ใช่ไหม”
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“ไม่ใช่ พระพุทธเจ้าข้า”
“ข้อนั้นเพราะเหตุไร”
“เพราะบุรุษผู ้นั้นรู ้ว ่า ถ้าเราจักตกลงไปยังหลุมถ่านเพลิงนี้  

อาจถึงตายหรือได้รับทุกข์ปางตาย เพราะหลุมถ่านเพลิงนั้นเป็นเหตุ 
พระพุทธเจ้าข้า”

คหบดี อริยสาวกก็อย่างน้ันเหมือนกัน เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่า 
“พระผู ้มีพระภาคตรัสกามทั้งหลายว่า มีอุปมาด้วยหลุมถ่านเพลิง  
มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก โทษในกามเหล่านั้นมีอยู ่มากยิ่ง”  
ครัน้เห็นโทษแห่งกามนีต้ามความเป็นจริง ด้วยปัญญาอนัชอบอย่างนีแ้ล้ว 
จึงเว้นอุเบกขาที่มีอารมณ์ต่างกัน ที่อิงอาศัยอารมณ์ต่างกัน แล้วเจริญ
อุเบกขาที่มีอารมณ์เดียว ท่ีอิงอาศัยอารมณ์เดียว ซึ่งเป็นที่ดับไม่เหลือ
แห่งความถือมั่นโลกามิสโดยประการทั้งปวง

 ข้อ ๔๖ 

“คหบดี คนฝันเห็นสวน ป่า สถานที่ สระโบกขรณี ที่น่ารื่นรมย์ 
เขาตื่นขึ้นมาก็ไม่เห็นอะไรเลย แม้ฉันใด อริยสาวกก็อย่างนั้นเหมือนกัน 
เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่า “พระผู้มีพระภาคตรัสกามทั้งหลายว่า มีอุปมา
ด้วยความฝัน มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก โทษในกามเหล่านั้นมีอยู่
มากยิ่ง” ครั้นเห็นโทษแห่งกามนี้ตามความเป็นจริง ด้วยปัญญาอันชอบ
อย่างนี้แล้ว จึงเว้นอุเบกขาที่มีอารมณ์ต่างกัน ที่อิงอาศัยอารมณ์ต่างกัน 
แล้วเจริญอุเบกขาที่มีอารมณ์เดียว ที่อิงอาศัยอารมณ์เดียว ซึ่งเป็นที่ดับ
ไม่เหลือแห่งความถือมั่นโลกามิสโดยประการทั้งปวง
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 ข้อ ๔๗

“คหบดี เปรียบเหมือนคนยืมทรัพย์สมบัติคือแก้วมณีและกุณฑล
อย่างดีของบุคคลอื่น นั่งยานพาหนะไป เขาสวมใส่ทรัพย์สมบัติที่ตนยืม
มาไว้รอบตัว เดินไประหว่างร้านค้าในตลาด ประชาชนเห็นเขาแล้ว 
ก็ซุบซิบกันอย่างนี้ว่า “คนนี้รวยจริง พวกคนรวยเขาใช้สอยสมบัติกัน
อย่างนี้เอง” พวกเจ้าของพบเขา ณ ที่ใดที่หนึ่งเข้า ก็จะพึงน�าเอาของ 
ของตนคืนไปในที่นั้นๆ ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร สมควรไหม 
กับการที่คนผู้นั้นไม่แสดงอาการหวงแหนในทรัพย์สมบัติ”

“สมควร พระพุทธเจ้าข้า”
“ข้อนั้นเพราะเหตุไร”
“เพราะเจ้าของมีสิทธิ์จะน�าของของตนคืนไป พระพุทธเจ้าข้า”
คหบดี อริยสาวกก็อย่างน้ันเหมือนกัน เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่า 

“พระผู้มพีระภาคตรัสกามท้ังหลายว่า มีอปุมาด้วยของขอยมื มีทกุข์มาก
มีความคับแค้นมาก โทษในกามเหล่านั้นมีอยู่มากยิ่ง” ครั้นเห็นโทษ 
แห่งกามนี้ตามความเป็นจริง ด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้ว จึงเว้น
อุเบกขาที่มีอารมณ์ต่างกัน ที่อิงอาศัยอารมณ์ต่างกัน แล้วเจริญอุเบกขา
ที่มีอารมณ์เดียว ที่อิงอาศัยอารมณ์เดียว ซึ่งเป็นที่ดับไม่เหลือแห่ง 
ความถือมั่นโลกามิสโดยประการทั้งปวง
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 ข้อ ๔๘

“คหบด ีเปรยีบเหมือนราวป่าใหญ่ไม่ไกลจากหมูบ้่านหรอืนคิม ต้นไม้
ในราวป่านัน้มผีลดกดาษด่ืน แต่ยงัไม่หล่นลงมาเลยสกัผลเดยีว ชายคนหนึง่
ผู้ต้องการผลไม้ เที่ยวเสาะแสวงหาผลไม้ เขามาถึงราวป่านั้น เห็นต้นไม้
ที่มีผลดกดาษดื่นนั้น เขาคิดอย่างนี้ว่า “ต้นไม้นี้มีผลดกดาษดื่น แต่ไม่มี
ผลหล่นลงมาสักผลเดียว แต่เรารู้วิธีปีนขึ้นต้นไม้ ทางที่ดี เราควรปีนขึ้น
ต้นไม้นี้แล้วกินพออ่ิมและใส่พกให้เต็ม” เขาจึงปีนขึ้นต้นไม้นั้นแล้วกิน
พออ่ิมและใส่พกให้เต็ม ต่อมา ชายคนที่ ๒ ต้องการผลไม้ ถือขวาน 
ทีค่มกรบิเทีย่วเสาะแสวงหาผลไม้ เขามาถงึราวป่านัน้ เหน็ต้นไม้มผีลดก
ดาษดื่น เขาคิดอย่างนี้ว่า “ต้นไม้นี้มีผลดกดาษดื่น แต่ไม่มีผลหล่นลงมา
สักผลเดียว และเราก็ไม่รู้วิธีปีนขึ้นต้นไม้ ทางที่ดี เราควรจะตัดต้นไม้นี้ 
ที่โคนต้น แล้วกินพออิ่มและใส่พกให้เต็ม” เขาจึงตัดต้นไม้นั้นที่โคนต้น 
ท่านเข้าใจความข้อนัน้ว่าอย่างไร ชายคนแรกโน้นทีปี่นขึน้ต้นไม้ก่อน ถ้าไม่รบี
ลงมา ต้นไม้กล้็มทับมือเท้า หรืออวยัวะน้อยใหญ่ส่วนใดส่วนหนึง่ของเขา 
หกัได้ เขาอาจถงึตายหรอืได้รบัทกุข์ปางตาย เพราะต้นไม้นัน้เป็นเหตุใช่ไหม”

“ใช่ พระพุทธเจ้าข้า”
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “คหบดี อริยสาวกก็อย่างนั้นเหมือนกัน 

เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่า “พระผู้มีพระภาคตรัสกามทั้งหลายว่า มีอุปมา
ด้วยผลไม้ มทีกุข์มาก มคีวามคบัแค้นมาก โทษในกามเหล่านัน้มอียูม่ากยิง่” 
ครัน้เหน็โทษของกามนีต้ามความเป็นจรงิ ด้วยปัญญาอนัชอบอย่างนีแ้ล้ว 
จึงเว้นอุเบกขาที่มีอารมณ์ต่างกัน ที่อิงอาศัยอารมณ์ต่างกันแล้ว เจริญ
อุเบกขาที่มีอารมณ์เดียว ท่ีอิงอาศัยอารมณ์เดียว ซึ่งเป็นที่ดับไม่เหลือ
แห่งความถือมั่นโลกามิสโดยประการทั้งปวง
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 นีเ้ป็นพระสตูรเกีย่วกบัโทษของกาม พอเหน็ข้อเทจ็จรงิด้วยปัญญาอนัชอบ
แล้ว ก็จะมีความคิดออกไป มีเนกขัมมะ เจริญในทางที่จะท�าให้ละโลกามิส 
โดยประการทั้งปวงได้ คือ เน้นไปที่สองข้อข้างหลังนั่นเอง ส่วนเรื่องทาน เรื่องศีล 
เรื่องสวรรค์ นั่นฟังมาบ่อยแล้ว เราก็อย่าลืมฟัง ที่ฟังนี้ไม่ใช่ให้ชอบนะ ฟังให้เบื่อ 
ฟังเรื่องทาน ให้ทานแล้วได้รับผลเยอะแยะ ฟังว่าไปเกิดที่นั่นที่นี่ ได้เป็นพระเจ้า
จักรพรรดิ ได้เป็นพระราชา ได้มีเงินทอง ข้าวของเครื่องใช้อย่างนู้นอย่างนี้  
ฟังให้เบื่อ ฟังเรื่องของชาวบ้านเขา ก็ฟังให้เข้าใจสัจธรรม โอ้... คุณบิลเกตส์ รวย
อย่างนั้นอย่างนี้ แล้วก็แก่ แล้วก็ตาย ฟังให้เบ่ือไปเลย บางคนฟังแล้วอยากเป็น
อย่างเขา การที่จะได้อย่างนั้นมาเป็นผล ก็ต้องมีเหตุ ทานบ้าง ศีลบ้าง ความเพียร
ปัจจุบัน การลงทุนท�าธุรกิจต่างๆ อันนั้นบ้าง อันนี้บ้าง ได้มาด้วยความยากล�าบาก 
ได้มาแล้วก็ไม่ได้เป็นเจ้าของอยู่นาน ถึงแม้ว่าเขาจะมีเงินเยอะขนาดนั้น มีรถ 
สักยี่สิบคันปกติก็จะขับได้ทีละคัน บางทีไม่ได้ขับเองด้วยซ�้า มีคนขับให้ อย่างนี ้
คนขับรถนั่งรถเยอะกว่าเราด้วยซ�้าไป บางทีเรานั่งแป๊บเดียวก็ลงแล้ว บางทีไม่มี
อ�านาจในตัวเอง ลูกน้องขับไปส่งจึงไปได้ ลูกน้องไม่ขับ เราไปไม่ได้ อย่างนี้ก็มี  
มีบ้านก็หลังโต บางคนมีหลายหลัง ปกติก็นอนได้แค่หลังเดียว และทั้งบ้านจริงๆ 
ที่นอนก็ไม่ได้เต็มบ้าน นอนเฉพาะที่นอนของตัวเองหน่อยหนึ่ง นอกนั้นก็คนอื่น 
เอาไปนอน เช่น หมาบ้าง แมวบ้าง จิ้งจกบ้าง ตุ๊กแกบ้าง อะไรบ้างก็ว่าไป ถ้าเรา
จะไปหลงอย่างนั้นมากมันก็ไม่ไหว ของดีก็ดีนั่นแหละ เป็นของใช้อย่างนี้ ให้ฟัง 
ไม่ใช่ฟังให้อยากได้ แต่ฟังให้เบื่อ
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 คนมทีีดิ่นเยอะๆ อะไรเยอะๆ เวลาอยู ่เขาไม่ได้อยูท่ัง้ร้อยไร่พนัไร่นัน่หรอก 
เขาก็อยู่หน่อยหนึ่ง หรือไม่กี่ตารางวาเท่านั้นแหละ นอกนั้นก็เป็นภาระอีกหลาย
ประการ ดังนั้น เราจะมีบ้างก็ได้ แต่ให้รู้จักข้อเท็จจริงของมัน พอรู้จักแล้วก็จะได้
เห็นโทษว่า มันอยู่กับเราไม่นานนะ คิดจะออก จะได้เกี่ยวข้องกับมันอย่างถูกต้อง
ต่อไป ถ้าไม่คิดจะออกเลย นี้ก็ล�าบาก เหน็ดเหนื่อยมาก บริหารยากล�าบาก จึงใช้
ค�าว่า เห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง คือความจริงมันเป็นอย่างนั้น 
พระพุทธองค์ทรงให้เห็นตามท่ีมันเป็น มันเป็นอย่างนั้นนะ ตอนนี้ มำพูดเน้น 
เรื่องโทษของกำม จะได้มีปัญญำ มีสัมมำทิฏฐิ คิดจะออก จะได้ไปสร้ำงเสริม
อุเบกขำหรือว่ำจิตท่ีเป็นสมำธิ เพื่อมุ ่งไปทำงนิพพำนต่อไป สิ่งอ�านวย 
ความสะดวกมันก็ดีเหมือนกันนะ สะดวกมันก็ดีกว่าไม่สะดวกเยอะ เอามาเป็น
อปุกรณ์ในการพาไปทางนพิพาน โปตลยิสูตรนี ้แสดงอปุมาโทษของกามไว้ ๗ อย่าง
ด้วยกนั ในพระสตูรอืน่ๆ กจ็ะมอีปุมาอืน่ๆ อกีหลายประการ ยกมาพอเป็นตวัอย่าง

 ทาน ศีล สวรรค์ โทษของกาม พิจารณายังไง มันทะลุถึงกันยังไง สิ่งดีๆ คือ
สวรรค์นีม้นัเกดิมาจากเหต ุเหตกุคื็อทานและศลีนัน่แหละ สิง่เหล่านีท้ีไ่ด้มากมี็โทษ 
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 อุปมาที่หนึ่ง กำมทั้งหลำยอุปมำด้วยโครงกระดูก เรื่องก็มีอยู่ว่า เปรียบ
เหมอืนกบัมสีนุขัทีก่�าลงัหวิโซ ยนือยูข้่างเขยีงของคนฆ่าโคหรอืลกูมือของคนฆ่าโค 
ทีนี้คนฆ่าโคเขาก็เก่งเหลือเกิน ช�านาญมาก ฆ่าโคเรียบร้อยแล้ว เขาก็เลาะเอาเนื้อ
ออกหมดเลย เหลือแต่กระดูกและเลือดติดอยู่หน่อยหนึ่ง ถ้าคนฆ่าโคไม่ช�านาญ
เนื้ออาจจะติดอยู่เยอะหน่อย แต่นี้เขาช�านาญ ก็เอาเนื้อออกหมดเหลือแต่กระดูก
และเลือดติดอยู่ โยนไปให้สุนัขที่ก�าลังหิวโซนั่น ถามว่า สุนัขที่ก�าลังหิวโซนั้น  
ไปแทะเลียโครงกระดูกที่เชือดช�าแหละเนื้อออกหมดแล้วนั้น จะบรรเทาความหิว
ได้บ้างไหม ตอบว่า ไม่ได้ เหมือนกามนี่แหละ ดูเหมือนได้อะไรมาเยอะแยะ กินลง
ไปแล้วบรรเทาความหิวได้บ้างไหม กินอาหารอร่อยแล้วบรรเทาความอยาก 
ได้บ้างไหม บางคนกินแล้วก็ยังอยากกินอีกอยู่นั้นแหละ บรรเทาความหิวไม่ได้ 
ควำมหิวด้วยอ�ำนำจตัณหำ มีอะไรเท่ำไรมันก็บรรเทำไม่ได้ เหมือนกับสุนัข 
ที่หิวโซนี้แหละสุนัขที่หิวโซก็คือพวกเราท้ังหลาย อุปมาเจ็บปวดดีเหมือนกัน  
พวกเราทั้งหลายเป็นสุนัข ไม่ใช่สุนัขธรรมดานะ เป็นสุนัขที่หิวโซด้วยนะ กาม 
ทั้งหลายที่ได้มาเหมือนกับโครงกระดูกที่มีเลือดติดมา ดังนั้น จะไปแทะเลียยังไง 
ก็ไม่มีวันอ่ิมไม่มีวันหายหิวได้ ไม่มีวันบรรเทาความหิวได้ ยังอยากอย่างน้ัน 
อยู่ตลอดไป
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 อุปมานี้ก็คงชัดอยู่ พวกเราท้ังหลายก็คงได้กามคุณ ได้ส่ิงนั้นได้สิ่งนี้อะไร
ดีๆ  มาเยอะแล้ว แต่ความอยากกไ็ม่เคยหมดเลย กย็งัอยากต่อไปเรือ่ยๆ อยากแทะ
นั่นแทะนี่ไปเรื่อย นี้ก็ชัดเจน พอเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้แล้ว ก็จะเลิกของพวกนั้น 
ค�าว่า เลิกนี้ไม่ใช่เลิกกินข้าว เลิกนอน ไม่ใช่อย่างนั้น แต่เลิกที่จะหาความสุข 
จากการท�าอย่างนั้น ให้หาความสุขจากสมาธิ จากอารมณ์เดียว ท�าจิตให้เป็นหนึ่ง 
โดยเฉพาะคนทีม่เีป้าหมายแน่นอน ต้องการไปนพิพาน กร็บีมาท�าอรยิมรรคต่อไป 
จะได้เห็นอานิสงส์ในเนกขัมมะต่อไป เริ่มตั้งแต่ได้ความสุขเอิบอิ่มที่ได้จากสมาธิ 
ความเอิบอิ่มที่เกิดจากสมาธินี้ มันพอหายหิวได้ และหายได้นานกว่ากามคุณ 
กามคุณนี้มันไม่อิ่มเลย หิวไปเรื่อยๆ กินอาหารอร่อยๆ นี่ เอ... อันนี้อร่อย นึกถึง 
ตู้เย็นแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้กินใหม่ เอาไปใส่ตู้เย็นไว้ สักหน่อยหาของใหม่อีกแล้ว 
สมาธิก็จะอ่ิมนานหน่อย แต่ก็อ่ิมไม่จริง ถ้าปฏิบัติอริยมรรคเพิ่มพูนข้ึนไปจนถึง
นพิพาน อนันีก้อ็ิม่เตม็ทีแ่ล้ว ปราศจากความหวิ นีก้็อาศัยการเห็นโทษของกามนี้
แหละ เห็นข้อเท็จจริงด้วยปัญญาอันชอบ คือมีสัมมาทิฏฐิ แล้วคิดออก ถ้าไม่ได้
เห็นด้วยปัญญาอย่างนี้ ถึงจะฟังบ่อยๆ เท่าไรมันก็ยังไม่ออกนะ ฟังไว้นั่นแหละ
ดีแล้ว ให้พิจารณาและปฏิบัติให้เห็นชัดด้วย ถ้าฟังแล้วเห็นชัดตามนี้ก็คิดจะออก 
ปฏิบัติอริยมรรคได้ 

 เราต้องเปลี่ยนความเห็นให้ตรงกับข้อเท็จจริง อุปมาที่หนึ่ง อุปมากาม 
ทั้งหลายเหมือนกับโครงกระดูก รูป เสียง กล่ิน รส สัมผัส เงินทอง ชื่อเสียง  
ความสขุ ความสบาย สิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ บนโลกนี ้เหมอืนกบัโครงกระดกู 
แทะแล้วไม่อิ่มสักที ไม่หายหิว 
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 อุปมาท่ีสอง กำมทั้งหลำยอุปมำด้วยช้ินเน้ือ กามทั้งหลายอุปมาด้วย 
ชิ้นเนื้อ เรื่องก็มีอยู่ว่า เหมือนกับพวกนกแร้ง นกตะกรุมหรือว่านกเหยี่ยว คาบ 
ชิ้นเนื้อบินไป คาบชิ้นเนื้อก็คือสิ่งของวัตถุกามต่างๆ อ�านาจก็ดี ชื่อเสียงก็ดี  
การยอมรับหรอืความสะดวกสบายกด็ ีเงนิก็ดี คาบอนันีไ้ป พอคาบไปแล้ว คนอืน่ๆ 
นกอื่นๆ ก็มีเหมือนกัน มาเป็นฝูงๆ เลย มาแย่งกันนะ ไม่ใช่โทษของนกของอะไร
หรอก มันเป็นโทษของกามที่มีคนแย่งกันเยอะ คนต้องการกันมาก ถ้ามีนกอื่นๆ 
มาแย่งแล้วนกตัวนี้ไม่ยอมปล่อย ก็ต้องจิกกัน ฆ่ากัน ท�าร้ายกัน อาจจะตายหรือ
ทุกข์ปางตาย คนอื่นมาเราก็สู้สักพักหนึ่ง แต่สู้ไปสู้มา โอ... หมดก�าลัง ไม่ไหวแล้ว 
ต้องรีบปล่อยให้คนอ่ืนเขาไป ก็ไม่เป็นไรนะ ถ้าจะคาบช้ินเนื้อนี้บินตลอดไป 
กไ็ม่ไหวแล้ว เพราะพวกรุมแย่งกนัเยอะ อริยสาวกท้ังหลายลกูศษิย์ของพระพทุธเจ้า 
รู้ด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แหละ จะได้คิดจะออกจากกาม 

 อุปมาที่สาม กำมทั้งหลำยอุปมำด้วยคบเพลิงหญ้ำ คบเพลิงหญ้าถือไป  
ไฟมันก็ลุก ลุกไปเรื่อย ลุกไปเร่ือยๆ มันก็จะไหม้มือ ดังนั้น พอไฟมันลุก เรา 
ก็ต้องคอยดู ถ้าร้อนมือแล้ว ต้องปล่อยทิ้งไป และในระหว่างที่เดินไป ถ้าเดิน 
ทวนลมไป ไฟมันก็จะไหม้ตาเรา มีสะเก็ดไฟมากระทบตา ต้องระมัดระวัง หลบ 
ให้ดีๆ ถ้าหลบไม่ดีเดี๋ยวกามคุณเหล่านั้นก็กระทบตาเอา ท�าให้ตาบอด พอตาบอด
เดี๋ยวก็ไปแย่งกันกับคนอื่น ท�าทุจริตบ้าง หนักไปเลยทีนี้
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 อุปมาที่สี่ กำมทั้งหลำยอุปมำด้วยหลุมถ่ำนเพลิง เป็นหลุมตกลงไปแล้ว
ตายทกุคน ใครทีต่ดิกบัดกักามคณุนี ่สรปุง่ายๆ คอืลงต�า่ทกุคน จะเอาไหม เหมอืน
เราเป็นบุรุษที่ไม่มีก�าลัง มีบุรุษสองคนมีก�าลังเขาดึงไป ลากให้ไปลงหลุมถ่านเพลิง
ที่มีไฟลุกเต็มอยู่ในนั้น มีถ่านเพลิงอยู่ในน้ัน เราตกลงไปก็ต้องตายหรือทุกข ์
ปางตายแน่นอน เหมือนพวกเราที่เป็นมนุษย์นี่ ถ้าไปติดกับกามคุณก็ตกต�่าเลย 
สมมติว่า ตอนใกล้ตายนะ ถ้าไปติดข้องกับบ้าน ติดข้องกับที่ดินตดิข้องกับอะไร
ต่างๆ อย่างน้ีล�าบากเลย จิตเศร้าหมอง กต็กลงไปภพข้างล่างเลย จึงควรรู้จักใหด้ีว่า 
มันมีโทษแล้วรีบปล่อย จิตก็ให้เป็นไปในทางเนกขัมมะ คนมีเป้าหมายแน่ชัด 
ก็ตั้งไปนิพพานไว้ก่อน ส่วนจะเดินได้แค่ไหนก็ค่อยว่ากัน ถ้ามาติดข้องอยู่ทางนี้ 
ตกหลุมถ่านเพลงิตายแน่นอนเลย หนกัๆ คอืตายจากความเป็นมนษุย์นี ่ใครจะตาย
ก็อย่าไปห่วงสมบัตินะ ห้ามห่วงสมบัติ เพราะถ้าห่วงสมบัตินี้ จบเลยนะ ลงหนัก
เลย ต้ังแต่ตอนนี้เป็นต้นไป ควรฝึกไว้ สมบัติถ้าจะหายไปบ้าง ไม่ต้องห่วงมัน  
ไม่ต้องวุ่นวาย หัดไว้ 

 อุปมาที่ห้า กำมท้ังหลำยอุปมำด้วยควำมฝัน อันนี้ก็คงจะชัดอยู่แล้ว  
คนที่นอนฝัน ฝันไปแล้วก็เห็นสวนป่า สถานที่หรือสระน�้าที่น่ารื่นรมย์ น่าสบาย  
พอต่ืนข้ึนมาก็ไม่เห็นอะไรเลย ก็เหมือนกัน ตอนนี้เราตื่นมาในโลกมนุษย์  
ในยุคนี้นะ ชาติที่แล้วไปเป็นอะไรมาก็ไม่รู้นะ บางคนอาจมีสมบัติเยอะกว่าชาตินี้
ก็ได้ ตื่นขึ้นมาแล้วหายหมดเลย ไม่มีอะไรเหลือ ในชาตินี้ก็เหมือนกัน เราก็รู้สึกว่า
เรามีนั่นมีนี่ พอชาติหน้าตื่นขึ้นมาอีกที ก็เป็นป่าหญ้าแล้ว เกิดเป็นควายกินหญ้า
แล้ว หรือเป็นเทวดา อยู่วิมานทองไปแล้ว สิ่งท่ีมีอยู่ในโลกนี้หายหมด มันเป็น 
อย่างนั้น ตื่นข้ึนมาอีกทีก็ไม่เหลือแล้ว อันนี้ พูดแบบระดับชาติ ระดับภพ  



53  

พูดระดับรองๆ ลงมาในชีวิตประจ�าวันของเรา ที่เรารู้สึกว่ามีนั่นมีนี่ ก็เป็นแค่ฝัน 
เหมือนกัน โดยความจริงก็ไม่มีเหมือนกันนี้แหละ สิ่งนั้นของเรา สิ่งนี้ของเรา 
คนโดยท่ัวไปตกอยูใ่นโลกของความฝัน กฝั็นไปเรือ่ยนึกว่ามีจริงๆ จังๆ แท้ทีจ่รงิแล้ว 
ขนาดตัวเราของเรานี้ยังไม่มีเลย ตัวเราจริงๆ นี้ยังไม่มี เส้นผม ขน เล็บ ฟัน หนัง 
ที่มาประชุมรวมกันเป็นกายนี้ ก็ยังไม่เป็นของเราเลย ต้องแก่ ผุไป พังไป สลายไป 
เดี๋ยวก็หมดไป สิ่งอื่นๆ จะมีได้อย่างไร ลองพิจารณาดู ถ้าเป็นคนมีปัญญา 
ก็มองเห็นชัด ถ้ายังไม่ชัด เราก็ต้องพิจารณาด้วยอุปมา เพื่อให้เกิดปัญญานั่นเอง

 พระอริยสาวกท่านเห็นชัดตามท่ีมันเป็นจริง ความจริงมันเป็นอย่างนั้น  
เราไม่ได้ไปใส่ร้ายมนันะ ฟังดก็ูเหมอืนไปใส่ร้ายมนัเหลอืเกนิ ความจรงิไม่ได้ใส่ร้าย 
มันเป็นจริงอย่างนั้น ถ้ำรู้แล้ว เรำจะปฏิบัติได้ถูกต้องตำมที่มันเป็นจริง จะได้
ระวัง จะได้เอำแง่ดีมันมำใช้ แง่ที่เป็นโทษก็ระวังไว้ ส�ำรวมไว้ อย่ำให้มัน 
มีโทษขึ้นมำ ไม่อย่างนั้น มันจะกัดเรา มันจะท�าร้ายเอา ดีไม่ดีก็ท�าให้เราตกอบาย
ได้อีก ไปต่อสู้แย่งชิงกัน ท�าทุจริต โอ้โห... หนักเลยทีนี้ ข้อส�าคัญคือความรู้  
ต้องรู้เห็นด้วยปัญญาอันชอบตามที่มันเป็นจริง ค�าว่าปัญญาอันชอบ ก็คือปัญญา 
ที่มันถูกต้อง ถูกกับอะไร ถูกกับข้อเท็จจริงนั่นแหละ ความจริงมันเป็นอย่างนั้น  
เราก็รู้อย่างนั้น ของไม่เที่ยงก็เห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยง ของที่มันชั่วคราวก็ว่า 
มันเป็นชั่วคราว อย่างนี้เรียกว่าปัญญาอันชอบ ปัญญาที่ถูกต้อง ได้แก่ ปัญญา 
แบบวิปัสสนาและมรรคนั่นเอง พอมีปัญญาที่ถูกต้องแล้ว จะได้คิดให้ถูกต้อง คือ
คิดออกจากมัน และท�าให้ถูกต้องต่อไป คือการเจริญมรรคน่ันแหละถูกที่สุดแล้ว 
เพียงแต่ยังท�าไม่ได้เต็มที่ ต้องมีข้อพิจารณาหลายเรื่อง ตอนนี้ก็มาพิจารณา 
ในแง่อนุปุพพิกถา ให้เห็นเป็นปฏิจจสมุปบาท เพื่อจะได้เดินมรรคได้ 
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 อุปมาที่หก กำมทั้งหลำยอุปมำด้วยของที่ยืมเขำมำ ทุกอย่างเลย ยืมเขา
มาหมด ขนาดหนังหน้านี้ ก็ยังยืมมาเลยนะ ส่องกระจกดู ยืมใครมายังไม่รู้ ยืม 
ซากเป็ดซากไก่มา ท้ายที่สุดเจ้าของเขาก็มาทวงเอาคืน พอเจ้าของมาทวงเอาคืน 
เราจะแสดงอาการหวงแหนว่าไม่คืน อย่างนีก้เ็กินคนไปแล้ว เวลาเจ้าของมาทวงคนื
กต้็องให้ไปตามสบายไปเถอะ เพราะของของเขานี ้เรายมืเขามาใช้นะ ความสะดวก
สบายก็ดี ยืมเขามาใช้ พอเขาจะเอาคืนไป เราก็ต้องให้เขาไป ใครมาตีโพยตีพาย
อย่างนั้นอย่างนี้ ท�าไมต้องมาเอาของเราไป อย่างนี้ก็เกินไปแล้ว จึงต้องมีปัญญา
รู้จกั อปุมาเหมอืนของขอยมื ไม่ว่าจะเป็นทรพัย์สมบตัหิรอืแก้วแหวนเงนิทองกต็าม 
เอามาประดับร่างกายเดินไป คนอื่นเขาก็ว่า โอ้... เป็นคนรวยอย่างนั้นอย่างนี้  
เดี๋ยวสักหน่อยเจ้าของมาทวงคืน 

 อุปมาที่เจ็ด กำมทั้งหลำยอุปมำด้วยผลไม้ท่ีอยู ่บนต้น ผู ้ที่ต้องการ 
ผลไม้นั้น คือต้องการกามคุณเหล่านั้น ต้องการความสะดวกสบายเงินทองหรือ
อ�านาจเหล่าน้ัน ก็มีเทคนิควิธีการที่จะเอาผลไม้ต่างกัน อย่างในที่ยกตัวอย่าง 
ที่พระพุทธองค์ทรงแสดง มีอยู่สองคน คนท่ีหนึ่งต้องการผลไม้ ปีนต้นไม้ได้  
ก็ปีนข้ึนไปเอา อีกคนหนึ่งปีนไม่เป็น แต่แบกขวานมา ก็ฟันต้นไม้ มีวิธีการ 
ไม่เหมือนกัน เม่ือวิธีการไม่เหมือนกันก็ต้องมีการกระทบกระท่ังกันบ้าง จึงต้อง
ระมัดระวัง อย่างคนที่สองมาฟันต้นไม้ คนที่หนึ่งเห็นไม่ไหวแล้ว ก็ต้องรีบกระโดด
ลงมา ถ้าไม่รีบลง ต้นไม้หักลงมาทับตัวเองได้ 
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 นี้ก็เป็นอุปมา ๗ ประการในที่นี้ อุปมาที่หนึ่ง อุปมาด้วยโครงกระดูก สอง 
อุปมาด้วยชิ้นเนื้อ สาม อุปมาด้วยคบเพลิง สี่ อุปมาด้วยหลุมถ่านเพลิง ห้า อุปมา
ด้วยความฝัน หก อุปมาด้วยของขอยืม และเจ็ด อุปมาด้วยผลไม้ ท่านจ�าอุปมา
ไหนได้ชัดเจน พิจารณาแล้วชัดดี ก็เอาอันนั้นไปใช้นะ ที่พิจารณานี้ก็ต้องการให้มี
ปัญญานัน่เอง ปัญญาเป็นสมัมาทฏิฐนิ�ามาข้างหน้า พอมีปัญญำแล้วกจ็ะได้มีควำม
คิดท่ีจะออก จะได้มำเจริญมรรคต่อไป ความจริง ต้องการท�าให้แจ้งนิพพาน 
นีแ่หละ ถ้าปัญญาเยอะกไ็ปได้เลย ปัญญาน้อยต้องมเีทคนคิหลายประการช่วยกนั 
อย่างนี้นะครับ 

 บรรยายวนันี ้กค็งพอสมควรแก่เวลาเท่านีน้ะครบั อนโุมทนาทกุท่านครบั
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สูตรโสดาบัน ตอนที่ ๑๒

บรรยาย วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย 
สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่าน 

 วันนี้ ก็มาฟังธรรมะในหัวข้อ สูตรโสดาบัน ตอนที่ ๑๒ นะครับ ส�าหรับ
ธรรมะที่บรรยายในหัวข้อนี้ ผมก็ตั้งประเด็นในการบรรยายไว้ ๓ ประเด็นด้วยกัน 

 ประเด็นที่ ๑ ลักษณะและคุณสมบัติของพระโสดาบัน ประเด็นนี้ก็ได้พูด
จบไปแล้วนะครับ

 ประเด็นที ่๒ คุณประโยชนแ์ละอานิสงสข์องความเปน็พระโสดาบัน นี้กไ็ด้
พูดจบไปแล้วเช่นเดียวกัน

 ประเด็นที่ ๓ วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบัน 
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 ตอนนี้ ก�าลังพูดอยู่ในประเด็นท่ี ๓ คือวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบัน 
นะครับ ส�าหรับวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันนั้น ถ้าพูดแบบครอบคลุมเต็ม 
ท่ีครบถ้วนแล้วก็คือปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘ ถ้าผู้ใดท�าตามได้ มีอริยมรรค 
มีองค์ ๘ มาประชุมรวมกัน โดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า ช�าระทิฏฐิให้หมดจด  
มีความรู้ในเรื่องทุกข์ รู้จักทุกข์ว่าเป็นทุกข์ รู้จักเหตุเกิดทุกข์ว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์ 
รู้จักความดับทุกข์ว่าเป็นความดับทุกข์ แล้วก็รู้จักหนทางคืออริยมรรคมีองค์ ๘  
ว่าเป็นหนทางให้ถึงความดับทุกข์ ถ้าช�าระความเห็นได้ชัดเจนครบถ้วนแล้ว  
มีความเห็นที่ถูกต้องทั้ง ๔ ประเด็นนี้ชัดเจน คนนั้นก็ได้เป็นพระโสดาบัน เมื่อเป็น
พระโสดาบัน ได้มีความเหน็ถกูต้องสมบรูณ์แล้ว กเ็ดนิตามมรรคไปเรือ่ยๆ จะเข้าถงึ
ความเป็นพระอริยเจ้าชั้นอ่ืนๆ จนกระท่ังถึงความเป็นพระอรหันต์ในที่สุดอย่างนี้
นะครับ
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 ดังนั้น ถ้าพูดแบบครบถ้วนเต็มที่แล้ว วิธีปฏิบัติก็คือท�าอริยมรรคมีองค์ ๘ 
นั่นเอง ไม่ว่าจะปฏิบัติเป็นพระอริยบุคคลระดับไหนก็ปฏิบัติอยู่ในกรอบนี้ทั้งนั้น 
พระโสดาบันก็ปฏิบัติอยู่ในกรอบนี้ ให้องค์มรรคมีประชุมกันเพียงพอท่ีจะเป็น
โสดาบัน ถ้าใครท�าได้เต็มท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมดก็เป็นพระอรหันต์ ทีนี้  
ในองค์มรรคทั้ง ๘ มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า พระโสดาบันนี่เน้นให้ช�าระทิฏฐิ 
ให้หมดจด ช�าระความเห็นให้บริสุทธิ์ก่อน ถ้าสามารถช�าระทิฏฐิได้ แม้องค์มรรค
อื่นๆ ยังไม่สมบูรณ์ ยังไม่เต็ม กิเลสอื่นๆ ยังเหลืออยู่ ถ้าช�าระทิฏฐิได้ก็จะได้เป็น
พระโสดาบัน แล้วก็ค่อยท�าองค์มรรคอื่นๆ เพิ่มเติมให้บริบูรณ์ต่อไป ละกิเลสอื่นๆ 
ต่อไป คนที่ปฏิบัติไปเป็นล�าดับ ก็ต้องค่อยๆ หัดเบื้องต้นจากการช�าระความเห็น
ไปก่อนพอช�าระความเห็นได้ชัดเจน ช�าระความเห็นผิด สะสางความเห็นผิดๆ ได้
หมดแล้ว เป็นพระโสดาบันแล้วก็ท�าระดับอื่นต่อไป ส่วนถ้าใครต้องการถึงขนาด
เป็นพระอรหนัต์เลย กท็�าทัง้ศลีเตม็ทีร่อไว้ก่อน ท�าสมาธใิห้เต็มทีร่อไว้ก่อน เพือ่ให้
ประชุมกันทีเดียวเลยก็ได้ อันนี้ก็มีอุบายหลายวิธี แต่ทุกๆ คนก็ต้องเหมือนกัน 
คือต้องผ่านความเป็นพระโสดาบันก่อน บางคนเป็นพระโสดาบันแล้ว ยังมี 
คุณธรรมอื่นๆ หรือมีองค์มรรคอื่นๆ ท่ีบริบูรณ์เพียงพอแล้วก็สามารถเล่ือนไป 
ชั้นอื่นได้ ส่วนบางคนช�าระความเห็นได้ถูกได้ตรงแล้ว แต่องค์มรรคที่เป็นตัวช่วย
ด้านล่างๆ นี้ยังไม่บริบูรณ์ก็จะหยุดค้างอยู่
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 คราวนี้ก็มาพูดสูตรโสดาบัน ตอนนี้พูดประเด็นที่ ๓ วิธีปฏิบัติเพื่อเป็น 
พระโสดาบัน เน้นในแง่ว่า ถ้าจะเอาแค่ปฏิบัติให้เป็นเพียงโสดาบัน ยังไม่ต้อง 
ถึงขนาดละกเิลสข้ันท่ีเป็นราคะ โทสะ โมหะ หรอืกเิลสอืน่ๆ ทีล่ะเอยีด แค่ละกเิลส
หยาบๆ ก่อน ละความเห็นผิด ละทุจริตทั้ง ๑๐ ละมัจฉริยะ ละความอิจฉาริษยา 
เป็นพระโสดาบันนี่ท�าอย่างไร ในคราวก่อนๆ มาผมก็ได้พูดวิธีการปฏิบัติโดยยก 
ในด้านปัญญาขึน้มาก่อน เนือ่งจากว่าในองค์มรรคทัง้ ๘ นัน้มสีมัมาทฏิฐิเป็นหวัหน้า 
ถ้าใครมีสัมมาทิฏฐิก็บรรลุไปเลยนะ ทีนี้ การจะมีสัมมาทิฏฐิ แน่นอนว่าต้องมีองค์
อื่นๆ มารองรับอยู่แล้ว เพียงแต่จะเยอะหรือไม่เยอะเท่านั้นเอง ถ้าคนมีปัญญา 
ก็บรรลุได้ เหมือนในยุคพุทธกาลท่ีฟังธรรม พิจารณาธรรมตามก็บรรลุไปนั่นเอง 
องค์มรรคก็เลยมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า ซึ่งสัมมาทิฏฐินั้นเกิดจากเหตุ ๒ ประการ 
เหตุที่ ๑ คือ ปรโตโฆสะ เสียงจากผู้อืน่ เสียงจากพระพทุธเจ้า คือฟังธรรมะนั่นเอง 
เหตุที่ ๒ คือ โยนิโสมนสิกำร การกระท�าเอาไว้ในใจโดยแยบคาย ถ้าคนไหน 
ฟังแล้วก็ใส่ใจ มีปัญญาก็บรรลุไปเลย ถ้าคนฟังแล้วเอามาใส่ใจ ยังไม่มีปัญญา 
ก็แสดงว่าข้างล่างไม่ค่อยดี ต้องไปช�าระศีล ช�าระพวกกิเลสหยาบๆ พวกนิวรณ์
ต่างๆ ให้ดี มาฟังใหม่ มาใส่ใจธรรมะ ก็จะมีปัญญาเพิ่มขึ้นไปตามล�าดับ ในยุค
พทุธกาลนี ่มผีูท้ีฟั่งแล้วบรรลธุรรมมากมายอย่างทีเ่คยพดูให้ฟังหลายตวัอย่างแล้ว 
ฉะนั้น สรุปว่าวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันนั้น หากพูดโดยครอบคลุมแล้วก็คือ
ปฏบิตัติามอรยิมรรคมอีงค์ ๘ โดยมสีมัมาทฏิฐคืิอตวัปัญญา ความเห็นทีถ่กูต้องนัน้
เป็นหัวหน้า ผมได้พดูวิธปีฏิบตัเิป็นแง่ปลกีย่อยมาตามล�าดบั โดยยกอนัทีส่งูมาก่อน 
เอาด้านปัญญาระดับสูงมา ตอนนี้พูดไปได้ ๓ ข้อแล้วนะครับ
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 ข้อที่ ๑ มีปัญญารู้เห็นธรรม หรือว่า มีธรรมจักขุ ถ้าผู้ใดมีธรรมจักขุ คนนั้น
ก็บ่งบอกว่าได้เป็นโสดาบัน เราพูดถึงแต่ตัวปัญญาก็ได้ อันนี้พูดถึงแต่หัวหน้าเขา 
แสดงว่าต้องมีลูกน้องมาพอที่จะมีดวงตานั่นและ 

 ข้อที ่๒ ยอมรบักฎของธรรมชาต ิยอมรบักฎของสังขาร ยอมรบัข้อเท็จจรงิ
ของนิพพาน คือยอมรับสัจธรรม อนุโลมคล้อยตามสัจธรรม นี้ก็คือจิตลงสู่อริยสัจ
นั่นเอง สังขารมันเป็นอย่างนี้ เป็นธรรมดา เป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนอย่างนี้ 
ส่วนความดับทุกข์ก็มีแต่นิพพาน ถ้าใครยอมรับกฎเกณฑ์อย่างนี้ได้ จิตก็หยั่งลงสู่
อริยมรรคเช่นกัน นี่ก็เป็นข้อที่ ๒ นะครับ 

 ตอนนี้ พูดถึงข้อที่ ๓ พูดจากระดับสูงลงมานะครับ สูงก็คือมีธรรมจักขุ 
ถ้ามีปุ๊บก็เป็นโสดาบันเลย ถ้ายังไม่มีธรรมจักขุ ไม่เป็นโสดาบันก็รองลงมา ยอมรับ
กฎของธรรมชาต ิยอมรบักฎสงัขารว่าเป็นอย่างนี ้ยอมรบันพิพานว่าเป็นความดบัทกุข์ 
คืออนุโลมคล้อยตามสัจธรรม ถ้าเป็นผู้ท่ีมีชีวิตอยู่อย่างนี้ ก็มีโอกาสจะได้บรรล ุ
ถ้ายังไม่ยอมรับกฎของสังขาร ยังไม่อนุโลมคล้อยตามสัจธรรมก็ต้องลดลงมาอีก 
ตอนนี้เป็นข้อที่ ๓ พูดไปในคราวที่แล้วก็คือรู้จักพิจารณาสิ่งต่างๆ ให้เป็นไป 
ในลักษณะเป็นกระแส เป็นเหตุและผลต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ถ้าพูดเป็นหลักธรรม 
ก็คือรู้จักพิจารณาปฏิจจสมุปบาท  
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 เหมือนพวกเรานั่งอยู่นี้ก็เป็นกระแส นั่งอยู่นี่ไม่ใช่คน แต่เป็นกระแส 
ของทุกข์ที่ไหลมาเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงตอนนี้ก็เป็นคน แต่การเป็นคนก็อยู่ไม่นาน 
เหมือนกับเป็นช่วงหนึ่งของกระแสท่ีไหลมาถึงจุดนี้ แล้วก็ไหลต่อไป อาจจะเป็น
เทวดา เป็นโน่นเป็นนี่เป็นนั่นไปเรื่อยๆ หมุนไปเรื่อย เหมือนตอนนี้พวกเราทุกคน
ก็หมุนโคจรมาเจอกัน สักหน่อยก็หมุนไปจากกัน ต่อไปก็อาจจะหมุนมาเจอกันอีก 
แล้วก็จากกันอีกก็ได้ แต่ละคนอยู่ในวงจรหรือว่าเป็นกระแสของแต่ละคนไป 
ไม่เกีย่วข้องกนั แต่ก็มาเจอกนัได้ เหมอืนดวงจนัทร์ ดวงอาทติย์ เป็นต้น อยูค่นละทีก่นั
อย่างนี้ ไม่เก่ียวกัน แต่ก็เกี่ยวกันอยู่บ้าง ในแง่ที่มาเจอกันแล้วก็มีผล มีอิทธิพล 
ต่อกันบ้าง เนื่องจากแต่ละคนยังมีกิเลสอยู่ ดังนั้น ที่มีอิทธิพลต่อกันก็เนื่องจาก
กิเลสของคนนั้นๆ ถ้าเราโคจรไปเจอพระอรหันต์ พระอรหันต์คงไม่เป็นอะไร 
แต่พระอรหันต์โคจรมาเจอเรา เราคงเป็นอะไรบ้าง บางทีก็เป็นบาปบ้าง เพราะ 
ไปว่าพระอรหันต์ พระอะไรท�าไมเป็นอย่างนี้ๆ ก็บาปหนักเลย ถ้าได้เลื่อมใส 
ก็เป็นฝ่ายบุญไป ที่ยังเป็นอย่างโน้นนี่ก็เป็นเพราะกิเลสของคนนั้นๆ นั่นแหละ 
พวกเราก็เลยไปตามกระแสของตัวเองของแต่ละคน ตามกระแสของบุญและบาป
ท่ีหมุนไปเรื่อย ที่หมุนโคจรมาเจอกันแล้วสักหน่อยก็ไปจากกันอย่างนี้นะครับ 
ทุกอย่ำงก็เป็นไปอย่ำงนี้ เป็นไปในรูปกระแส ไม่มีตัวตนค้ำงนิ่งอยู่ในที่ใดที่หนึ่ง 
ถ้าเป็นคนรู้จักพิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างน้ีอยู่เสมอ ก็จะเป็นคนมีปัญญาเพิ่มขึ้น 
ก็จะยอมรับหลักสัจธรรมได้ แล้วก็มีธรรมจักขุถึงนิพพานได้ หลักก็เป็นอย่างนี้
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  ๓.๑.๓ พิจำรณำกระแสปฏิจจสมุปบำท (ต่อ)

 ตอนนี้พูดถึงล�าดับที่ ๓ ตั้งชื่อหัวข้อว่า รู้จักพิจารณาสิ่งต่างๆ เป็นไป 
ในลักษณะเป็นกระแส หรือถ้าพดูเป็นหลกัธรรม กค็อืรูจ้กัพจิารณาปฏจิจสมุปบาท 
นั่นเอง อันนี้เป็นการพิจารณาท่ีค่อนข้างสูงเหมือนกัน ถ้าใครพิจารณาได้ก็นับว่า 
มีปัญญามาก อย่างพวกเรานั่งอยู่นี้ก็ไม่ใช่คน แต่เป็นกระแสของเหตุและผล 
ไหลต่อมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาว เป็นผู้ใหญ่ แก่ลงแล้วก็ตาย 
ยังไม่หมดกิเลสก็เกิดใหม่ แก่แล้วก็ตาย แล้วก็เกิดใหม่ แก่แล้วก็ตาย แล้วเกิดใหม่ 
แก่แล้วก็ตาย เป็นกระแส ตอนนี้ก็เป็นแค่จุดจุดหนึ่ง หรือเป็นแค่ช่วงหนึ่งที่อยู่ 
ไม่นาน ถ้าเป็นคนมองอย่างนี้เป็นแล้ว ก็จะไม่เห็นว่าเราเป็นใครจริงๆ เป็นไป 
ในกระแสที่มันไหลไปไม่หยุดนิ่ง เหมือนกับน�้าท่ีไหลไปไม่มีวันย้อนกลับ ไหลไป
เรื่อยๆ ท�านองนี้ การมองอย่างนี้เป็นก็จะท�าให้เป็นคนที่มีปัญญา 
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  ในคราวที่แล้ว ผมยกหมวดธรรมมาหมวดหนึ่ง ซึ่งพระพุทธองค์สอน 
กับพวกฆราวาสบ่อยมาก แล้วก็มีผู้ได้บรรลุเยอะเหลือเกิน คือหมวดที่เรียกว่า 
อนุปุพพิกถา เป็นหมวดที่พระองค์ทรงแสดงเพื่อปรับจิตก่อน พอปรับจิตแล้ว 
ก็ประกาศอริยสัจ ถ้าเรียงตามหลักน่ี เรียงขึ้นไปข้างบน เวลาพระพุทธองค ์
ทรงแสดงอนุปุพพิกถา คนนั้นจิตที่มีความพร้อม พระองค์ก็ทรงประกาศอริยสัจ 
ผู้นั้นก็เกิดธรรมจักขุ ได้ดวงตาเห็นธรรม ส�าหรับเรื่องอนุปุพพิกถา ซึ่งเป็นธรรม
เทศนาที่แสดงไปตามล�าดับ ถ้าเป็นคนที่รู้จักพิจารณาเป็นก็จะเข้าใจและยอมรับ 
หลักสัจธรรมได้ เร่ืองทานเรื่องศีลเป็นเหตุที่ดี เหตุที่ดีท�าให้เกิดสวรรค์ สวรรค์ 
หรอือารมณ์ฝ่ายดี อารมณ์ฝ่ายเลิศท้ังหลายกม็าจากเหตทุีด่ ีอย่างพวกเราทีน่ัง่อยูน่ี้
มีอาหารกินก็ดี มีการได้เห็นท่ีดี มีคนเชื่อฟัง พวกนี้ไม่ใช่เพราะเราดีเด่น หรือ 
เป็นคนดังเป็นคนร�่ารวยอะไร แต่เป็นเพราะผลของความดีท่ีท�าเอาไว้แล้ว บางที
เราอาจจะไม่ทราบ เราเลยนกึว่ามตีวัตน ตนเองเป็นคนมีความสามารถ นกึว่า โอ... 
เรามีเงินเยอะ คนอื่นเลยเชื่อถือเรา เชื่อฟังเราอย่างนี้ แต่ที่จริงแล้ว ถ้าเรามอง 
ภาพกว้างเป็น ก็จะทราบว่า คนมีเงินเยอะแล้ว คนไม่เชื่อมีไหม ก็มีเหมือนกันนะ 
ลูกหลานของเรา แหม... เช่ือฟังเราดีมากเลย คงเป็นเพราะเราเป็นคนดีละมั้ง 
หรือว่าเป็นเพราะเราท�าหน้าที่ถูกต้อง อาจจะคิดอย่างนั้น แต่คนที่เป็นคนดี  
คนไม่เชื่อก็เยอะเหมือนกัน ความจริงเป็นอย่างนั้นอยู่ 
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 แต่พวกเราโดยทั่วไป สายตาจ�ากัดก็มองได้แค่ที่พอมองเห็น พระพุทธเจ้า
ทรงแสดงเหตท่ีุท�าให้เราได้รับส่ิงดีๆ ไม่ใช่เพราะมตีวัตนเป็นผูย้ิง่ใหญ่อะไร แต่เป็น
เพราะเหตุที่ได้ท�าเอาไว้แล้ว เช่น เรื่องของทาน ถ้าเป็นคนที่ให้ทานด้วยศรัทธา 
เชือ่ปัญญาตรสัรู้ของพระพุทธเจ้า เชือ่กรรมและผลของกรรมในอดตี ต่อมา พอผล
ของทานที่ให้ผลก็จะเป็นคนท่ีน่าคบหา ที่เราน่าคบนี่ เป็นผลของกรรมที่ท�าไว้ 
ในอดตี ไม่ใช่เป็นเพราะเราเป็นอยูใ่นตอนนีอ้ย่างเดยีว ยงัมีเงือ่นไขอีกหลายประการ 
ซ่ึงพวกเรามองก็จะนึกว่า เป็นเพราะว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ คนที่ให้ทาน 
โดยเคารพ รูจั้กให้เกยีรต ิรูจ้กัพจิารณาเรือ่งต่างๆ ด้วยปัญญาแล้วให้ทาน เม่ือทานนัน้
ให้ผล คนนั้นก็จะมีคนเชื่อฟัง มีครอบครัว มีภรรยา มีบุตร บุตรหลานก็จะเชื่อฟัง 
มีลูกน้อง ลูกน้องก็จะเชื่อฟัง อย่างนี้เป็นต้น แต่โดยส่วนใหญ่ เวลาเราคิดว่าท�าไม
ลูกน้องจึงเชื่อฟังเรา เราจะนึกถึงแค่ว่าเราเป็นคนให้เงินเดือน มีกฎของบริษัท 
อันนี้คือสายตาจ�ากัด แต่ถ้ามองทะลุไป เป็นเพราะการให้ทานโดยเคารพท�าให้ 
มีคนเชื่อถือ ทานก่อให้เกิดสวรรค์ ก่อให้เกิดอารมณ์ที่ดีๆ ถ้าดีสูงๆ ก็คือไปเกิด 
อยู่บนฟ้า เป็นเทวดา 
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 ถ้ามองแบบปฏิจจสมุปบาท จะมองทะลุไป แม้แต่สวรรค์ แม้แต่อำรมณ์
ดีๆ สิ่งดีๆ ก็อยู่ไม่นำน มันเป็นทุกข์ อย่างตอนนี้ เราเป็นคนเกิดอยู่ในสุคติภูมิ  
ก็เป็นทุกข์ แม้จะรู้สึกไม่เป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์เหมือนกัน เพราะว่า อุปาทานขันธ์ 
ทั้ง ๕ นั้นเป็นทุกข์ ไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ เพราะมันต้องแก่ ต้องเจ็บ แล้วก็
ตาย ถ้ายังมีอวิชชาก็เกิดใหม่ จะเพิกเฉยว่า เอ... ผมไม่ทุกข์อะไรครับ สบายด ี
ก็ทุกข์เหมือนกัน เพราะว่ามันแก่แล้วก็ตาย แล้วก็เกิดใหม่ จะไม่รับรู้ว่าเป็นทุกข์ 
ก็เป็นทุกข์เหมือนเดิม เพราะว่ามันเป็นทุกข์นั่นแหละ พวกเราที่นั่งอยู่นี่รวมทั้ง 
ผมด้วย เป็นตัวทุกข์ เป็นก้อนทุกข์ ถึงใครจะไม่รู้ว่าเป็นก้อนทุกข์ก็เป็นทุกข์  
จะบอกว่ามันสุขมันสบายดี กินอาหารยังอร่อยอยู่ กินสบายจะมองข้ามทุกข์  
จะเพิกเฉยต่อทุกข์ ไม่รู้จักทุกข์ก็เป็นทุกข์เหมือนเดิมอย่างนี้ ถ้ำยังมีกิเลสอยู่อีก 
ยังรักตัวเอง ยังยึดถือว่ำเป็นตัวเรำของเรำอยู่ ก็ยังมีเหตุให้เกิดทุกข์อยู่ จะบอก
ว่าต่อไปไม่ทกุข์อกีต่อไปแล้ว เพราะได้ท�าพิธกีรรมโน้นนีน้ัน้เรียบร้อยแล้ว อย่างนัน้
ก็ยังเกิดทุกข์เหมือนเดิม เพราะว่าที่ไปท�าพิธีกรรมโน้นนี้ก็ดี ก็เพราะรักตัวเอง  
ความรักตัวเองเป็นเหตุเกิดทุกข์ เมื่อยังท�าเหตุอยู่ ผลก็ยังมีอยู่อย่างนั้น
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 พวกเราทุกคนในท่ีนี้ ท่ีนั่งอยู่ก็เป็นทุกข์ จะบอกว่าไม่เป็นทุกข์ก็ไม่ได ้
เป็นทุกข์นั่นแหละ เพียงแต่จะรู้ไหม บางคนเพิกเฉยหรือไม่รู้เร่ือง ก็เป็นทุกข์ 
เหมอืนเดมิ เพราะต้องแก่ เจ็บ แล้วกต็ายไป และเหตเุกดิทกุข์มไีหม เหตใุห้เกิดอกี
มีไหม ต้องเกิดอีกนานไหม ก็ดูกิเลส กิเลสยังมีไหม ยังรักตัวเองอยู่ไหม ยึดถือ 
ของตัวอยูไ่หม ถ้ายังรักตวัอยูก่เ็กิดใหม่ มนัเป็นอย่างนี ้ เพือ่จะให้ออกจากวงจรนีไ้ด้ 
พระพทุธองค์ได้ทรงสอนโทษของกาม ธรรมเทศนาทีแ่สดงโทษของสิง่ดีๆ ในคราว
ที่แล้วผมก็ได้เอามาอ่านให้ฟังบ้าง ท่านทั้งหลายก็จะได้รู้จักมองเป็นกระแส สิ่งใด
สิ่งหนึ่งที่เกิดจากเหตุ สิ่งที่ได้มาก็ดีเหมือนกันนะ แต่มันเป็นของไม่เที่ยง มันเป็น
ทกุข์ มนัเป็นของท่ีไม่ใช่ของเราจริง เหตเุกดิทกุข์กคื็อยงัมีรกัตวัเองอยู ่ไม่ว่าไปเกดิ
ที่ไหน ดีในขนาดไหน ผลของบุญท�ำให้เรำได้ของดีๆ แต่ไม่พอจะท�ำให้พ้นทุกข์ 
เพรำะของดีที่ได้มำก็คือตัวทุกข์นั่นเอง และก็ไม่พ้นเพราะว่ายังรักอยู่ ยังมีกิเลส
อยู่ บุญยังไม่พอที่จะท�าให้หมดกิเลส เลยได้ทั้งทุกข์และเหตุเกิดทุกข์มาในขณะที่
ท�าบุญ เหมือนเราไปท�าบุญ เราเป็นคนท�าบุญ ก็จะได้โน่นได้นี่หรือจะได้สุคติโลก
สวรรค์ก็ท�าไป ตัวเองเป็นคนก็คือตัวทุกข์นั่นแหละ ไปท�าให้เป็นเทวดาก็ทุกข ์
เหมือนเดิม รักตัวเองก็เป็นเหตุเกิดทุกข์ มันก็วนอยู่เท่านี้ วนไปเรื่อยอย่างนี้
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 ธรรมเทศนาท่ีเกีย่วกบัทาน ศีล สวรรค์ กเ็ลยเป็นกระบวนการฝ่ายเกดิทกุข์ 
ส่วนโทษของกามคุณ โทษของสิ่งดีๆ ซึ่งล้วนเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอน จะได้
เห็นคุณค่าของเนกขัมมะ การมีอารมณ์เป็นหนึ่งไปทางนิพพาน เอนเอียงไปทาง
นิพพาน ไม่ว่าจะท�าบุญก็ดี รักษาศีลก็ดี ให้มุ่งไปนิพพาน อย่ามุ่งไปได้ของดีๆ 
ถ้ามุง่ไปได้ของดีๆ  มนักว็นอยูอ่ย่างนัน้ ใจกสั็ดส่ายไม่เป็นหนึง่ ถ้าเห็นโทษของกาม 
เห็นโทษของสิ่งไม่เที่ยง ไม่ใช่ของเรา จิตมันก็มุ ่งไปทางนิพพาน บุญก็ยังท�า 
เหมือนเดิม แต่ท�าแล้วก็มุ่งไปทางโน้น จิตมีความตั้งมั่นเป็นหนึ่งไปทางโน้นอย่างนี้ 
นี้ได้พูดไปในคราวที่แล้ว 

 ในวันนี้ จะพูดแบบสรุปเพ่ิมเติมอีกเล็กน้อย พูดถึงวิธีปฏิบัติเพื่อเป็น
โสดาบัน ข้อที ่๓ คือ รู้จักพิจารณาส่ิงต่างๆ หรอืข้อธรรมใดๆ ทีเ่ราได้ฟังเป็นกระแส 
การพิจารณาเป็นกระแสนี้ จะท�าให้เห็นชัดเจนว่า ไม่มีคน ไม่มีหญิง ไม่มีชาย  
ไม่มเีรา ไม่มเีขา ไม่มผีูม้อี�านาจบนัดาลใดๆ มแีต่เหตทุีม่นัเป็นอย่างนัน้ เหตทุีท่�าให้
เกิดผล อย่างที่ผมยกตัวอย่าง เหตุที่ท�าให้ได้รับการยอมรับก็ดี มีคนเชื่อฟังก็ดี  
เป็นเพราะผลของการให้ทานโดยเคารพ เวลาให้ทานโดยเคารพ เม่ือให้ผลก็จะมี
คนเช่ือฟังอย่างนี้ ถ้าคนไม่เข้าใจก็อาจจะนึกว่า เพราะเรามีเงินเยอะ คนก็เลย 
เชือ่ฟังอย่างนี ้คนมเีงนิเยอะคนไม่เชือ่ฟังกม็เีหมอืนกนั หรอืคนท�าอะไรแล้วประสบ
ความส�าเร็จ คิดจะท�าอะไร คิดท�าโปรเจกต์อะไรก็ท�าได้ มีคนคอยช่วยเหลือ 
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จนท�าความส�าเรจ็ได้ เรากอ็าจจะนกึว่า เป็นเพราะระบบบรหิารมนัด ีมคีวามเข้มแขง็ 
มีกองทุนสนับสนุน อาจจะคิดอย่างนั้น อันนี้ยังเป็นความคิดที่แคบมากๆ เพราะ
โดยแท้จริงแล้ว คนท่ีขยันหาโน่นหานี่ พยายามคิดโปรเจกต์แล้วก็ท�าไม่ส�าเร็จ 
มีมากกว่าอยู่แล้วโดยธรรมชาติ ส่วนคนท่ีคิดอะไรท�าอะไรแล้วก็มักท�าประสบ 
ความส�าเร็จนี่ มันมาจากผลของทานที่เขาให้ตามเวลาที่เหมาะสม คือเวลาให้ทาน
กร็ูจ้กัเลอืกสรรเวลาให้ด ีทานชนดินีค้วรให้แก่ใคร เวลาไหน พจิารณาให้เหมาะสม 
คนต้องการอาหารก็ให้อาหาร คนต้องการเสื้อผ้าก็ให้เสื้อผ้า คนต้องการความรู ้
ก็ให้ความรู้ ให้เหมาะกับคนนั้นๆ ในเวลานั้นๆ ผลของทานเช่นนั้น ท�าให้เป็นคน 
ที่มีลักษณะเมื่อต้องการท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็จะมีคนช่วยท�าให้ประสบความส�าเร็จ 
ฉะนัน้ คนทีป่ระสบความส�าเร็จจงึมน้ีอยโดยธรรมชาติ เพราะโดยทัว่ไป คนทีท่�าบญุ
โดยถกูต้องกค่็อนข้างน้อยอยูแ่ล้ว ถ้าเรามามองผลเฉพาะทีป่รากฏขึน้ เอามาเขยีน
เป็นต�าราก็ดี เป็นวิธีการก็ดีเราก็เขียนไป แต่จริงๆ มันก็ใช้ไม่ได้เหมือนเดิม  
เพราะว่าใช้ได้เฉพาะบางคน ส�าเร็จเฉพาะบางคน เหมือนคนเรียนวิชาเหมือนกัน 
ทุกคนในโรงเรียนเดียวกันในมหาวิทยาลัยเดียวกัน เรียนเป็นพันๆ คน แต่คนที่
ส�าเร็จทางนี้ก็มีคนหนึ่งหรือสองคนเท่านั้นเอง แสดงว่าไม่ได้เกิดจากวิชาที่เรียน 
เกดิจากเบ้ืองหลงัทีล่กึกว่านัน้ แต่คนทัว่ไปเขาไม่รู้ เรากบ็อกว่าวชิาทีเ่รยีนนีแ่หละ
มันดีแล้ว เราเรียนมา เราจึงประสบความส�าเร็จ ลืมนึกไปว่าไอ้คนท่ีเรียนมา 
เหมือนเรา แต่ไม่ประสบความส�าเร็จมีเยอะกว่า 
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 ดังนั้น ยังมีอะไรที่อยู่เบ้ืองหลังลึกกว่าที่คิดมาก ถ้าเป็นคนรู้จักมองลึก 
ก็จะเข้าใจ ทีน้ี พวกเราสายตาจ�ากัด มองไม่เป็นก็ต้องฟังก่อน ฟังพระพุทธเจ้า 
ทรงแสดงเรื่องทาน เรื่องศีลต่างๆ เมื่อให้แล้วส่งผลดีอย่างโน้นอย่างนี้ ผลดีที่เรา 
ได้รบัอยูท่กุวนันีก้ต้็องเป็นผลมาจากทานบ้าง ศลีบ้างนัน่แหละ เพยีงแต่เราไม่อาจ
มีดวงตาชี้ได้ว่า อันไหนเป็นผลมาจากอันไหน แต่ผลที่ดีอย่างนั้นก็เป็นของไม่เที่ยง 
ถ้ายังมัววุ่นอยู่อีก ก็ต้องวนเวียนเกิดตายอยู่อย่างนี้ ต้องให้จิตเป็นหนึ่งไปทำง
นพิพำน อย่างนี ้เป็นวธีิพจิารณาปฏจิจสมปุบาท โดยอาศยัข้อธรรมะทีพ่ระพทุธองค์
ทรงแสดงเยอะคือเรื่องอนุปุพพิกถา ท่านทั้งหลายก็คงได้ผลของทานบ้าง ผลของ
ศีลบ้างเป็นประจ�า มีคนยอมรับก็อย่าไปคิดว่าเราเก่งเราท�าถูก เพราะว่าคนท�าถูก
ไม่ใช่ว่าคนจะยอมรับเสมอไป คนยอมรับไม่ใช่เป็นเพราะที่เราท�าถูก เราท�าถูก 
คนไม่ยอมรับมีไหม มีอยู่ แสดงว่าการยอมรับไม่ได้เป็นผลจากการท�าถูก แต่เป็น
ผลมาจากสิ่งอื่น มีเหตุอีกมากมายอย่างนี้นะครับ เวลาผลเกิดขึ้น เราก็จะได้รู้จัก 
อ๋อ... มาจากทานหรือศีลนี่แหละ ส่งผลสืบทอดมาเป็นกระแส เหตุมี ผลก็มี 
เหตุมันดี ผลมันก็ดี ท�านองนี้ ถ้ารู้จักมองก็จะเข้าใจกระบวนการเป็นกระแส ที่ให้
มองทะลุเป็นกระแสแบบนี้ เพื่อให้จิตโน้มเอียงแล้วก็ดิ่งไปสู่อารมณ์เดียวก็คือ
นิพพานนั่นเอง ไม่มาวุ่นกับพวกนี้ เพราะเราไม่รู้จริงๆ ว่า ผลนี้มาจากเหตุอะไร  
มแีต่เช่ือพระพทุธเจ้าว่า ถ้าผลดเีกดิขึน้แสดงว่าต้องเป็นเหตดุ ีคอืทานบ้าง ศลีบ้าง 
อย่างนี้ ตอนนี้เราก็ท�าทาน รักษาศีลนั่นเอง แต่มุ่งไปนิพพาน
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 ไม่ใช่เฉพาะเร่ืองอนุปุพพิกถาเท่านั้น ที่พิจารณาเป็นกระแสเชื่อมโยง 
ไปเรื่อยๆ เรื่องอ่ืนๆ ก็น�ามาพิจารณาได้ ถ้าเราเรียนปฏิจจสมุปบาทได้เข้าใจด ี
กเ็อามาพจิารณา อย่างเรือ่งทีผ่มพดูบ่อยๆ คอืถ้ายงัไม่หมดอวชิชากย็งัต้องเกดิอีก 
นีก่เ็ป็นหลักปฏิจจสมปุบาทนัน่เอง ตวัเราเป็นกระแสไหลไปเรือ่ย ตอนนีอ้ายเุท่านี้ 
ต่อไปก็แก่ แก่แล้วก็ตาย ตายแล้วยังไม่หมดอวิชชาก็เกิดใหม่ เพราะตามหลัก 
ปฏิจจสมปุบาทน้ี อวชิชาปัจจยา สงัขารา เพราะอวชิชาเป็นปัจจยั สงัขารท้ังหลาย
ย่อมมี สังขารปัจจยา วิญญาณัง เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณย่อมมี ต่อเนื่อง
กนัไปเร่ือยๆ เราสามารถไปศึกษาปฏจิจสมปุบาท แล้วกเ็อามาพจิารณาได้ทัง้เรือ่ง
ตวัเองเรือ่งคนอ่ืน เรือ่งทีแ่ต่ละคนหมนุวนไปมา เป็นวงจรของแต่ละคน เป็นวงกลม
กิเลส กรรม วิบาก พอหมุนไปเรื่อย ถึงเวลาหนึ่งก็มาเจอกัน เจอกันแล้วก็หมุน 
จากกันไป คนอ่ืนๆ ที่ไม่ได้มาเจอก็เป็นวงจรของเขาไปเรื่อย แต่พอดีว่าไม่ได้ 
มาเจอเรา อย่างนี้ก็เป็นโคจรของคนนั้นๆ ไป

 แม้แต่เรื่องบาป เร่ืองอกุศล สิ่งไม่ดีไม่งามต่างๆ จนกระทั่งถึงพวกเรา 
ที่เป็นมนุษย์ในยุคนี้ อายุที่ลดลงก็ดี บาปอกุศลที่เยอะขึ้นก็ดี ทุกอย่างล้วนเป็นไป
ตามกระบวนการจากปฏิจจสมุปบาททั้งนั้น บาปอกุศล ความคิดที่ไม่ดีอย่าง 
ชาวโลกเขาก็มีเรื่องวุ่นวายเยอะแยะ ก็ไม่ได้มาลอยๆ นะ มันมาเป็นกระบวนการ 
ถ้ามองเป็นกระแสที่ยืดยาว ย้อนกลับไปตั้งแต่เกิดโลกใบนี้ มีพวกอาภัสสรพรหม
มาเกิดยุคแรกนะ ไล่มาเรื่อยจนกระทั่งกิเลสก็เยอะขึ้น มาจนถึงทุกวันนี้ ถ้าเป็น
อย่างนี้ก็จะเห็นชัดเรื่องความเป็นไม่มีตัวตน ไม่มีพระเจ้า ไม่มีผู้สร้างบันดาลอะไร
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 ผมจะอ่านพระสตูรหน่ึงให้ฟัง เกีย่วกบัเรือ่งการเกดิขึน้ของบาปอกศุลธรรม
ทั้งหลายที่มากมายนี้ เป็นกระบวนการแห่งปฏิจจสมุปบาทที่ไหลต่อเนื่องไป เวลา
ที่ท่านเห็นสิ่งไม่ดี เช่น คนด่ากัน ทะเลาะเบาะแว้งกัน แก่งแย่งกันก็ดี จะได้มอง
ทะลไุป ทะลคุนไปเป็นกระบวนการปฏจิจสมปุบาท กำรมองทะลไุป จะท�ำให้เกดิ
ปัญญำ ถ้ำมองเป็นคนจะโง่ทนัท ีหลงทันท ีเกิดความเร่าร้อนขึน้ ตาเป็นของร้อน
จงึต้องระวังให้ด ีร้อนเพราะอะไร ร้อนก็เพราะไฟคอืราคะ ไฟคอืโทสะ ไฟคอืโมหะ
อย่างน้ี เดี๋ยวสักหน่อยก็ร้อนเพราะ เกิด แก่ เจ็บ ตายไปเรื่อย ตาเป็นของร้อน 
จึงจ�าเป็นต้องระมัดระวัง เราเห็นตาเป็นตา มันไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา สิ่งภายนอก
ก็เป็นเพียงรูปที่มากระทบตา ท�าให้เกิดเป็นจักขุวิญญาณ เป็นจักขุสัมผัส มีความ
รู้สึกสบายตาไม่สบายตา เป็นเวทนา ซึ่งล้วนไม่เที่ยง ไม่แน่ไม่นอน พวกเรา 
โดยทั่วไปไม่ระวัง พอไม่ระวัง ใช้ตาก็หลง หลงสิ่งที่มองเห็น เกิดความร้อนคือหลง 
ร้อนเพราะไฟคือโมหะ ท�าให้ตัวเองต้องเกิดใหม่ หูได้ยินเสียง ก็ว่า เราโดนด่า  
เราโดนชมอย่างโน้นอย่างนี้ เราโดนชม เขาชมเรา นี้ก็หูได้ยินเสียงแล้วก็หลงไป 
อันนี้ไฟคือโมหะเผาเอา ก็ต้องเกิดใหม่
 
 ในทฆีนกิาย มหาวรรค ข้อ ๑๐๓ พระผูม้พีระภาคได้ตรสักบัท่านพระอานนท์
ดังต่อไปนี้ว่า 

อานนท์เพราะเหตุนั้น เหตุ ต้นเหตุ เหตุเกิด และปัจจัยแห่งตัณหา
ก็คือเวทนานั่นเอง อานนท์ ด้วยเหตุดังนี้แล
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เพราะอาศัยเวทนา ตัณหาจึงมี
เพราะอาศัยตัณหา ปริเยสนาคือการแสวงหา จึงมี
เพราะอาศัยปริเยสนา ลาภะคือการได้มา จึงมี
เพราะอาศัยลาภะ วินิจฉยะคือการก�าหนด จึงมี
เพราะอาศัยวินิจฉยะ ฉันทราคะคือความก�าหนัดด้วยอ�านาจ 

ความพอใจ จึงมี
เพราะอาศัยฉันทราคะ อัชโฌสานะ คือความหมกมุ่นฝังใจ จึงมี
เพราะอาศัยอัชโฌสานะ ปริคคหะ คือการยึดถือครอบครอง จึงมี
เพราะอาศัยปริคคหะ มัจฉริยะ คือความตระหนี่ จึงมี
เพราะอาศัยมัจฉริยะ อารักขะ คือความหวงกั้น จึงมี
เพราะอารักขะเป็นเหตุ บาปอกุศลธรรมเป็นอเนก ย่อมเกิดขึ้น 

จากการถือท่อนไม้ การถือศัสตรา การทะเลาะ การแก่งแย่ง การวิวาท
การพูดขึ้นเสียงว่า ‘มึง มึง’ การพูดส่อเสียด และการพูดเท็จ

 
 อนันี ้อ่านให้ฟังส่วนหนึง่ก่อน แสดงถงึเหตปัุจจยั ทีม่าของบาปอกศุลธรรม
ทั้งหลายเป็นอเนกประการ ย่อมเกิดขึ้น มีอะไรบ้าง มีการถือท่อนไม้ เอาท่อนไม้
มาตีกนั ถือศาสตรา เอาของมคีมมาฆ่าฟันกนั มาแย่งกนั แย่งท่ีดนิบ้าง แย่งผูห้ญิงบ้าง 
แย่งโน่นบ้าง แย่งนี่บ้าง การทะเลาะ การแก่งแย่ง การวิวาทกัน การพูดขึ้นเสียง 
มึง มึง กู กู นั่นของเรา นั่นของเขา การพูดส่อเสียดกัน ใส่ร้ายกัน และการพูดเท็จ 
สิ่งเหล่านี้เป็นบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่มีปรากฏอยู่มาก พวกเราก็เห็นอยู่นะ 
ถ้าเป็นคนมองเป็นก็จะได้เป็นปัญญาเช่นเดียวกัน ที่สิ่งไม่ดีเหล่านี้เกิดขึ้น ไม่ใช่มัน
เกิดขึ้นมาลอยๆ มันเป็นไปตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัย
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 เพราะอะไรจึงเกิดบาปอกุศลธรรมเหล่านี้ เพราะมีการหวง หวงเรียกว่า
อารักขา การรักษาของของตัวเอง ทั้งๆ ที่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ของตัวเองเลย แต่เขา 
ก็รักษาให้มันเป็นของของตัวเอง และเป็นประโยชน์แก่พวกตัวเอง กลุ่มตัวเอง 
ลกูตวัเอง หลานตวัเอง จนกระทัง่ประเทศตัวเอง บำปอกศุลธรรมทัง้หลำยมันเกดิ
จำกกำรรกัษำผลประโยชน์ต่ำงๆ เกิดจำกกำรรกัษำให้เป็นของตวัเอง เอำไว้ให้
พวกของตัวเองกลุ่มตัวเอง ประเทศตัวเอง จึงเกิดกำรทะเลำะ กำรแก่งแย่ง 
กำรวิวำท กำรพูดขึ้นเสียงกัน กำรพูดส่อเสียด กำรพูดเท็จ กำรรบรำฆ่ำฟันกัน 
พวกนี้ทั้งหมดเกิดจากการรักษาเรียกว่าอารักขา พอมีการรักษา หวงทั้งๆ ที่ไม่มี
ของใครหรอก แต่ด้วยความหวงท่ีเกิดขึ้นมันเป็นกิเลส ไม่ว่าจะรักษาหน้า รักษา
พวกพ้อง รกัษาผลประโยชน์ รักษาบริษทั รกัษาแผ่นดนิ รักษาทีด่นิ รกัษาประเทศ 
รักษาชื่อเสียง รักษาเก้าอี้ รักษาอะไรต่อมิอะไร ไม่ใช่เป็นที่เก้าอี้ แต่เป็นการรักษา
เก้าอ้ี ไม่ใช่เป็นที่แผ่นดิน เป็นการรักษาแผ่นดิน ไม่ใช่เป็นเพราะประเทศโน้น
ประเทศนี ้เป็นการรักษา ก่อให้เกิดอกศุลกรรมท้ังหลาย ท่านท้ังหลายกม็องดใูนโลก
มเียอะแยะ ถ้ามองเป็นกจ็ะได้ปัญญา ถ้ามองไม่เป็นกมี็แต่สิน้หนทาง อบัจนปัญญา 
หาทางออกไม่ได้ หาไปเรื่อยก็มืดตลอดไป ถ้าท่านไหนมองไปก็มืดหมด ทั้งๆ ที่ไฟ
ก็สว่างมากแล้ว เปิดหลอดนั้นหลอดนี้ เปิดไปหลายหลอดแล้ว ไฟข้างนอกก็สว่าง
ได้ประมาณนี้แหละ แต่ไฟนอกไม่ว่าจะสว่างขนาดไหน จนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้น
ก็ตาม ก็สว่างไปถึงจิตใจที่มืดไม่ได้ ความมืดที่ใหญ่ที่สุด พระพุทธเจ้าตรัสไว้คือ
ความมืดก็คืออวิชชา ความมืดคืออวิชชาน่ี ไฟจะเยอะเท่าไร จนกระทั่งไปยืน 
ตากแดดก็ยังโง่เหมือนเดิม โง่คาอยู่ เอาไฟเผาแล้วยังไม่สว่างเลย เปิดไฟเป็น 
แสนดวงก็เท่าเดิมแหละ ยังโง่เหมือนเดิม ต้องอาศัยธรรมะ
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 กเ็หมอืนพวกเราในยคุนี ้มองไปไหน ท�าไมปัญหาในโลกมนัเยอะเหลอืเกนิ
อย่างโน้นอย่างน้ี ไม่มีทางออกเลย ดูเหมือนไม่เห็นแสงสว่างเลย ที่เป็นเช่นนั้น
เพราะว่าในใจเขาเตม็ไปด้วยความมดื เพราะเขาเหน็เป็นแต่คน เหน็แต่ผูห้ญงิผูช้าย 
มดืไปหมด มดืเตม็ที ่กไ็ม่มแีสงสว่าง พระพทุธเจ้าทรงบอกไว้ว่า ความมืดทีร้่ายแรง
ที่สุดก็คือ อวิชชา แสงสว่ำงดีที่สุดคือปัญญำ พวกเราต้องมาฝึกพวกตัวนี้ ฟังแล้ว
ก็ต้องเอาไปใส่ใจ ถ้าไม่ได้ใส่ใจก็ไม่ได้ปัญญา ก็มืดอยู่อย่างนั้น หาทางออกไม่ได ้
ค้างอยู่อย่างนั้น สักหน่อยก็จะแก่แล้ว สักหน่อยก็จะไม่สบายแล้ว สักหน่อยก็จะ
ตายแล้ว เป็นโรคแล้ว ไม่มีทางรักษาแล้ว ไม่รู้จะไปทางไหนเลย มืดหมด นี้ก็คือ
อวิชชาเต็มที่แล้ว ดังนั้น ต้องรีบหาแสงสว่างไปส่อง การฟังธรรมนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของแสงทีจ่ะส่องเข้าไป ฟังแล้วกเ็อาไปใส่ใจ ให้เกดิเป็นความสว่าง นีผ่มยกตวัอย่าง 
บางท่านอาจจะรู้สึกได้ว่า วันๆ ดูในข่าว เขาฆ่าตัดคอกัน คดโกงกัน ดูเหมือนโลก
มันมืดมิดลงทุกวันๆ อย่างนี้ แต่ท่ีจริง โลกมันไม่มืดลงหรอก เพราะมันมืดสนิท 
อยู่แล้ว ไม่มีวันมืดมิดลง เพราะมันมืดมิดมาแต่ไหนแต่ไร ไม่เคยมีแสงสว่างเลย 
พวกเราต้องใส่แสงสว่างส่องเข้าไป แสงสว่างคือธรรมะ โดยการฟังและก็ใส่ใจ  
ตอนนี้ฟังก่อน ต่อไปก็หัดไปใส่ใจ
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 บาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้น เช่น การใช้ท่อนไม้ทุบตีกันก็ดี ฆ่ากัน 
ก็ดี การทะเลาะเบาะแว้ง แก่งแย่งกัน พูดส่อเสียด พูดเท็จ ทั้งหลายนี้ มันเกิด 
จากการอารักขา การดูแลรักษานั่นเอง รักษาหน้าก็ดี ไม่เกี่ยวกับหน้า เกี่ยวกับ 
การรักษาหน้า รักษาที่ดินของเราโน่นนี่นั่น การรักษาเกิดขึ้นมานี่ ก็มีเพราะ 
เหตุปัจจัยเหมือนกัน มาจากเหตุปัจจัยเงื่อนไขก็คือมัจฉริยะ ความตระหน่ี  
ความทนไม่ได้ที่สมบัติเราจะเป็นของผู้อื่น ความกีดกันคนอ่ืนเขา กลัวเขาจะได ้
สิ่งนั้นไป กีดกันไม่อยากให้คนได้สิ่งนี้ ต้องรักษาไว้ให้มันเป็นของฝ่ายเรา กีดกัน 
ฝ่ังโน้นไป ยอมไม่ได้ทีจ่ะให้ฝ่ังโน้นมาได้สิง่นีไ้ป แปลเป็นภาษาไทยว่าความตระหนี่ 
คือความทนไม่ได้ที่คนอื่นเขาจะได้สิ่งนั้นไป คนอื่นเขาจะได้ดีกว่า เลิศกว่า หรือว่า
รวยกว่า สงูกว่า ล�า้หน้ากว่า ทนไม่ได้กม็กีารหวง มีการกดีกนั กวาดเขาออกไปจาก
วงโคจร เลยมกีารอารกัขา มกีารรกัษาขึน้มากเ็พราะมีความตระหนี ่ไม่เกีย่วกบัคน 
ไม่เก่ียวกับใคร เกี่ยวกับกิเลสท่ีมันเป็นไปอย่างนี้ สัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปในโลก  
เป็นไปตามกระแสกเิลส เรามองภาพรวมกจ็ะมองออกว่าเป็นไปตามกเิลสชนดิไหน 
โลกนี้เป็นไปตำมกระแสของตัณหำ
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 พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่ท่านพระอานนท์นี้ ก็แสดงธรรมให้ทราบว่า 
มีธรรมอะไรบ้างในนี้ จะได้รู้จักพิจารณาและเกิดปัญญาได้ มองทะลุสัตว์บุคคล 
ตัวตน ไม่อย่างนั้นพวกเราก็จะติดตันอยู่กับสมมติ คนนั้นเป็นอย่างนี้ คนน้ีเป็น 
อย่างนัน้ ค้างอยูอ่ย่างนี ้นีแ้ม้แต่บาปอกศุลธรรมทัง้หลาย สิง่ไม่ดทีัง้หลายก็สามารถ
มองทะลุได้ สิ่งไม่ดีเกิดจากอารักขา อารักขานั้นเกิดจากมัจฉริยะคือความตระหนี่ 
คือความที่หวงแหน กีดกันคนอื่นเขา ทนไม่ได้ที่คนอื่นเขาจะได้ดีกว่า เลิศกว่า  
ล�้าหน้ากว่า เก่งกว่า ดีกว่า สะดวกสบายกว่า ที่มีมัจฉริยะก็เป็นเพราะกิเลส 
เช่นเดียวกันคือเพราะปริคคหะ คือการยึดถือครอบครอง ที่มีมัจฉริยะ ก็เพราะมี
ปริคคหะ ปริคคหะคือการยึดถือครอบครอง ความจริงส่ิงต่างๆ ก็เป็นของมัน  
แต่เพราะมกีารครอบครอง มกีารไปเป็นเจ้าของ ถอืครองสิง่ใดส่ิงหนึง่ พอถือครอง
ก็เกิดความตระหนี่ขึ้น คนที่ไม่รู้ธรรมนี่ ก็จะรู้สึกมีนั่นมีนี่อะไรเยอะแยะ มีสิ่งที่เขา
ครอบครองอยู่ คนนั้นก็ครอบครองอีกอย่างหนึ่ง เราก็ครอบครองอีกอย่างหนึ่ง 
ครองนั่นครองนี่ ครองเก้าอี้ ครองการยอมรับ ครองอะไรต่อมิอะไร แล้วก็ตระหนี่ 
ตระหนี่แล้วก็อารักขา อารักขาก็เกิดทุจริตต่างๆ
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 ทีม่กีารครอบครองกเ็พราะมอีชัโฌสานะ คอืความหมกมุน่ฝังใจว่าสิง่นีม้นัดี
แก่เรา มันเหมาะแก่เรา มันถูกใจเรา มันท�าให้เราดูดีขึ้น เป็นผู้เป็นคนขึ้น ภูมิใจ 
ในตัวเองขึ้น อัชโฌสานะแปลเป็นไทยว่า ความหมกมุ่นความฝังใจ ในความรู้สึก
แบบหมกมุน่ฝังใจกค็อืความรูส้กึทีต่วัเองมคีวามส�าคญัหรอืว่าเข้ากบัตวัเอง มีความ
ภมูใิจ พอใจในตวัเอง ในลกัษณะทีเ่ป็นกเิลส มอีนัใดอนัหนึง่ ได้อารมณ์อนัใดอนัหนึง่ 
ได้เก่งด้านใดด้านหนึ่ง ก็จะหมกมุ่นว่าถ้าเก่งอย่างนี้แล้ว จะมีความน่าภาคภูมิใจ
เป็นท่ีพอใจแก่พ่อแม่ แก่ครอบครัว แก่บรรพบุรษุ แก่สงัคม อะไรกว่็าไป อนันีเ้รยีก
ว่าอัชโฌสานะ ความหมกมุน่ พอมคีวำมหมกมุน่ฝังใจก็ครอบครองสิง่นัน้ ถอืครอง
สิง่นัน้ ครองนู่นครองน่ี พอครอบครอง ยดึถอืครองกต็ระหนี ่อำรกัขำ แล้วกเ็กดิ
เป็นทุจริตต่ำงๆ โดยเริ่มต้นจากคิดไม่ดีก่อน เวลาเราหวงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รักษาสิ่งใด
สิ่งหนึ่งก็จะมองคนอ่ืนจะมาแย่งเอาของเราไป การมองกันในแง่ร้ายต่างๆ ก็เริ่ม 
มีขึ้น ความคิดพยาบาทต่างๆ มีเวรกันก็มีขึ้น จนกระทั่งค�าพูดต่างๆ ก็ไม่ดีขึ้นมา
อย่างนี้
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 ที่มีความหมกมุ่นฝังใจก็เพราะมีฉันทราคะ คือความก�าหนัดด้วยอ�านาจ
ความพอใจ สิง่นัน้มนักอ็ยูข่องมนัดีๆ  แต่ราคะเกดิขึน้มาในใจ เกดิความพอใจ กเิลส
มันท�าให้เกิดความพอใจในสิ่งต่างๆ สิ่งนั้นมันไม่รับรู้ด้วย แต่มันมีความพอใจ 
ในสิ่งนั้น เราไม่รู้จักความพอใจในสิ่งนั้น เราก็เลยไปหมกมุ่นกับสิ่งนั้น ถ้ารู้จักว่า 
อ๋อ... สิ่งนั้นมันก็เป็นของมันนั่นแหละ ส่วนความพอใจในสิ่งนั้นก็เป็นอันหนึ่ง  
มนักจ็ะไม่หมกมุน่ในสิง่นัน้ แต่พวกเราโดยทัว่ไปไม่รูจ้กั นกึว่าความน่าพอใจมันอยู่
ที่สิ่งนั้น ไปหมกมุ่นในสิ่งนั้น แท้ที่จริง สิ่งนั้นมันก็เป็นสิ่งนั้น เหมือนรูปมันก็เป็น
ของมันไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลย เวลาเราชอบใจพอใจ ความพอใจในสิ่งนั้นกับตัวสิ่งนั้น 
มันเป็นคนละสิ่งกัน ถ้ารู้เท่าทัน ก็ไม่หมกมุ่นมันก็ไม่หวงแหนอะไร ถ้าคนไม่รู้จัก 
มันก็จะเป็นกระบวนการไปเรื่อยๆ เป็นกระบวนการที่เกิดทางใจอย่างรวดเร็ว
 
 ที่มีฉันทราคะ ความก�าหนัดด้วยอ�านาจความพอใจ ก็เพราะว่ามีวินิจฉยะ
คือการวินิจฉัย การตัดสินว่าอันไหนเหมาะ อันไหนไม่เหมาะ อันไหนดี อันไหน 
ไม่ดแีก่ตัวเอง อันไหนมปีระโยชน์แก่ตัวเอง อนัไหนไม่มีประโยชน์แก่ตวัเอง อนัไหน
มีคุณ อันไหนมีโทษต่อตัวเอง สิ่งต่างๆ มันก็เป็นของมัน มันไม่เกี่ยวกับเราหรอก 
กิเลสเอาสิ่งต่างๆ มาเกี่ยวกับเรา สิ่งนี้มีคุณแก่เรา สิ่งนี้มีโทษแก่เรา มีตัวมีตน 
ขึ้นมา เอาตัวตนน้ันไปก�าหนดตัดสิน ตัดสินไปตามความคิดความเห็นของตน  
เรียกว่าวินิจฉยะ 
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 ที่มีการตัดสินก็เพราะว่ามีการได้มา ได้นั่นได้นี่ อันนั้นเหมาะแก่เรา อันนี้
ไม่เหมาะ ตัดสินแล้วก็พอใจหมกมุ่น ถือครอง ตระหนี่ หวง รักษา แล้วก็เกิดอกุศล
ต่างๆ การได้โน่นได้นี่มาก็เป็นเพราะการแสวงหา เพราะแสวงหานี่แหละจึงได้มา 
พากันไปหา ไปสร้างมันขึ้นมา เหมือนบ้าน ถ้าท�าให้มันมีขึ้น มันก็มีขึ้น เพราะไป
ปรุงไปแต่งมันขึ้น ไปหาก็เลยได้มา ท�าไมจึงมีการไปหา ก็เพราะว่ามีตัณหา คือ
ความอยาก มันไม่อิ่มพออยู่ข้างใน พอไม่อิ่ม ไม่เต็ม ก็ต้องหาอะไรให้ตัวเองได้เสพ 
ได้เสวย ได้เต็ม เลยไปหา หาก็ได้มา อันนี้ดีแก่เรา อันนี้ไม่ดี อันดีก็เก็บไว้ มีความ
พอใจไล่ไปเรื่อยอย่างนี้

 ท�าไมจึงมีตัณหาก็เพราะเวทนาคือความรู้สึก อันนี้เป็นวิธีการมองกิเลส 
และสิง่ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในโลก สามารถมองทะลุเป็นกระบวนการปฏจิจสมุปบาทได้ 
เห็นเหตุการณ์อันหนึ่งเกิดขึ้นก็จะได้ไม่ติดไม่ตัน หลักๆ จุดต้นตอ ก็เพราะว่า 
ทุกคนเกิดมา เกิดมาแล้วก็มีความรู้สึกนี่และ รู้สึกเป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง 
เป็นอทุกขมสุขบ้าง พอมีความรู้สึก เวทนำเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหำ มีความรู้สึก
สบายตา ไม่สบายตา เป็นสุข เป็นทุกข์ พวกเวทนานี่เป็นผลของเหตุเก่า เป็นผล 
ของกรรม วิญญาณ นาม รูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา มีตาก็ได้มองเห็นและก็ได้
เกิดความรู้สึก มีหูก็ได้ยินได้ฟังเรื่องโน้นเร่ืองน้ีก็เกิดความรู้สึก มีใจท่ียังมีชีวิตอยู่ 
ตืน่ขึน้แล้ว รบัอารมณ์นัน้อารมณ์นี ้รับรู้อารมณ์แล้วกม็คีวามรูส้กึสขุบ้าง ทกุข์บ้าง 
อทุกขมสุขบ้าง คนโดยทั่วไปไม่ได้รู้ชัดความรู้สึกเหล่านี้ตามความเป็นจริง ไม่รู้จัก
อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ ว่าเป็นทุกข์ ไม่รู้จักผัสสะว่าเป็นของไม่เที่ยง ไม่รู้จักเวทนาว่า
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เป็นของไม่เที่ยง พากันหลงว่ามีตัวเรา มีตัวตนเป็นผู้สุข เป็นผู้ทุกข์ อันนี้เวทนา 
ก็เลยเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา ความอยาก ความทะยานของจิต อยากให้ตัวเอง 
ได้โน่นได้นี่ ได้เสพได้เสวยเพราะว่าไม่อ่ิม มันหิว มันอยาก อยากให้ตัวเองได้กิน
ของอร่อย อยากให้ตัวเองได้ดูนั่นดูนี่ที่ยังไม่ได้ดูเป็นต้น ก็แสวงหา แสวงหาก็ได้มา 
ได้มาก็ตัดสินว่าอันนี้เหมาะแก่ตน ไม่เหมาะแก่ตน เราก็เลยได้โน่นได้นี่ มีน่ันมีนี่
เยอะแยะไปหมด เหมือนตัวเองเก่งกล้าสามารถ

 ความจริงที่ได้นั่นได้นี่มาเยอะ ท�าโน่นท�านี่ได้เยอะไปหมด เป็นเพราะ 
ตัวเองไม่สามารถควบคุมตัณหาได้นั่นเอง ที่พวกเราได้เยอะแยะไปหมดจะกระทั่ง
ได้เกิดนี่ ไม่ใช่เพราะเก่งนะนี่ ขนาดได้เกิดยังไม่เก่งเลย บางคนนี่หลงผิดว่าผมเก่ง
พอตัวอยู่ สามารถสร้างบ้าน สร้างอะไรใหญ่โตได้ อันนี้ก็ยิ่งโง่หนักไปเรื่อยๆ  
เพราะแท้ที่จริง ที่ได้โน่นได้นี่มาก็เพราะว่าไปแสวงหา ไปก่อ ไปสร้างจึงได้มา และ 
ท่ีก่อสร้างอะไรขึ้นมาเป็นเพราะตัณหา ที่มีตัณหาก็เพราะเวทนา เวทนาจึงเป็น
ปัจจัยให้เกิดตัณหาอย่างนี้ ฉะนั้น ที่พวกเรำได้มำเวียนว่ำยตำยเกิด ได้โน่นได้นี่
ได้อะไรมำเยอะแยะนัน้ ไม่ใช่เพรำะเก่ง แต่เป็นเพรำะควบคมุกเิลสไม่ได้ ควบคมุ
กิเลสไม่ได้ ไม่มีธรรมะทีเ่พยีงพอส�ำหรบักำรละกเิลส ธรรมะทีใ่ช้ในการท�าให้เกิด
ปัญญา สามารถละกิเลสก็คืออริยมรรคมีองค์ ๘ ตอนนี้ก�าลังบอกวิธีพิจารณา 
ให้เกิดปัญญาอยู่ เวลาเราเห็นสิ่งต่างๆ ที่มาจากกิเลส โดยเฉพาะพวกทุจริตต่างๆ 
ที่มีมากมายเต็มโลก จะได้มองเป็น พอมองเป็นก็จะได้ปัญญา
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 เนือ้ความตามทีพ่ระพทุธองค์ตรสัในทีน่ี ้พระองค์ตรสักบัท่านพระอานนท์
ว่า 

อานนท์เพราะเหตุนั้น เหตุ ต้นเหตุ เหตุเกิด และปัจจัยแห่งตัณหา
ก็คือเวทนานั่นเอง อานนท์ ด้วยเหตุดังนี้แล

เพราะอาศัยเวทนา ตัณหาจึงมี
เพราะอาศัยตัณหา ปริเยสนาคือการแสวงหา จึงมี
เพราะอาศัยปริเยสนา ลาภะคือการได้ จึงมี
เพราะอาศัยลาภะ วินิจฉยะคือการตัดสิน จึงมี
เพราะอาศัยวินิจฉยะ ฉันทราคะคือความก�าหนัดด้วยอ�านาจ 

ความพอใจ จึงมี
เพราะอาศัยฉันทราคะ อัชโฌสานะ คือความหมกมุ่นฝังใจ จึงมี
เพราะอาศัยอัชโฌสานะ ปริคคหะ คือการยึดถือครอบครอง จึงมี
เพราะอาศัยปริคคหะ มัจฉริยะ คือความตระหนี่ จึงมี
เพราะอาศัยมัจฉริยะ อารักขะ คือความหวงกั้น จึงมี
เพราะอารกัขะเป็นเหต ุบาปอกศุลธรรมเป็นอเนก ย่อมเกดิขึน้จาก

การถือท่อนไม้ การถือศัสตรา การทะเลาะ การแก่งแย่ง การวิวาทการ
พูดขึ้นเสียงว่า ‘มึง มึง’ การพูด ส่อเสียด และการพูดเท็จ 
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 กระบวนนี้ก็เกิดจากเวทนานี่แหละ และเวทนาก็เป็นผลมาจากของเก่า 
ถ้าเป็นสุขก็เป็นผลมาจากทานบ้าง ศีลบ้างอย่างนี้ ทีนี้ คนไม่รู้จักสิ่งเหล่าน้ัน 
ตามความเป็นจริงก็หลงว่าเราเป็นผู้ได้สุข เราเป็นผู้ได้ทุกข์อย่างนี้ ตัณหาก็เกิดขึ้น 
อาศัยเวทนาตัณหาก็มี เพราะอาศัยตัณหาก็แสวงหาต่อไป แสวงหาเพื่อให้ตัวเรา
อยู่ม่ันคง ให้เราได้นู่นได้นี่ พอหาก็ได้มา เพราะมันเป็นสังขาร เราสร้างอะไร 
เราก็ได้สิ่งนั้น หานู่นหานี่ก็ได้ พอได้ก็ตัดสิน อันไหนเหมาะแก่เราไม่เหมาะแก่เรา 
เอาเราเป็นหลักในการตัดสินอย่างนี้ พอตัดสินแล้วก็เกิดหมกมุ่นฝังใจ ยึดถือ 
ครอบครองเอามาเป็นของเรา ให้มนัเป็นของเราและกลุม่ของเราตลอดไป ตระหนี ่
หวง ไม่ต้องการให้มนัเป็นของผูอ้ืน่ กดีกนัผูอ้ืน่เขาไม่ให้ได้ส่ิงนี ้ไม่ให้เขาได้มากกว่า
เรา แล้วก็รักษาของตน พวกของตน จนกระทั่งแบ่งแยกเป็นพรรคเป็นพวก เป็น 
กลุม่เป็นเหล่าต่างๆ ด้วยการรกัษาน่ีแหละ จงึเกดิบาปอกศุลธรรมขึน้มาเป็นอนัมาก
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 อันนี้ จะได้ทราบว่าวิบากก็คือทุกข์ สุข เป็นต้น อันเป็นเวทนานี้ ก่อก็ให้
เกดิกเิลสอย่างไร และกิเลสกก่็อให้เกดิกรรม กรรมกก่็อให้เกดิวบิากหมุนอยูอ่ย่างนี้ 
ตอนนีเ้อาเรือ่งทุจรติหรอืสิง่ไม่ดทีีม่เียอะแยะทัง้หลายในโลกมาพจิารณา จะได้มอง
ทะลุย้อนกลับว่าแท้ที่จริงก็มีอยู่เท่านี้ วนกันอยู่เท่านี้แหละ เป็นวงจรอยู่อย่างน้ี 
ตอนนี้ก็กระจายช่วงของกิเลสให้เห็นชัดขึ้นว่าจะไปก่อกรรมอย่างไร อย่างที ่
หลายท่านได้รู้จักวงจรกิเลส กรรม วิบาก เวทนาก็เป็นวิบาก ตอนนี้ไม่ได้กระจาย
วิบากมากนัก หากกระจายวิบากก็ต้องแจกขยายเป็นวิญญาณ นามรูป สฬายตนะ 
ผัสสะ เวทนา พวกนี้ก็ล้วนเป็นวิบาก เป็นผลของกรรมเก่า ตอนนี้เน้นขยายกิเลส 
พอมีเวทนาก็เกิดเป็นตัณหา เป็นกิเลสแล้ว ตัณหาก็เกิดการแสวงหา ล้วนเป็น
ลักษณะของกิเลส จนกระทั่งไปท�ากรรมทุจริตต่างๆ พระพุทธองค์ทรงแจกแจง
กเิลสออกมาให้เหน็ชดั เราทัง้หลายกจ็ะได้พจิารณาเป็น คนทีพ่จิารณากระบวนการ
เป็นปฏิจจสมุปบาทบ่อยๆ ก็จะท�าให้เป็นผู้มีปัญญา มองทะลุได้ ให้เราหัดมอง 
ให้เห็นความจริง ให้เห็นสิ่งต่างๆ เป็นไปในลักษณะเป็นกระแสแห่งเหตุปัจจัย
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 ทีนี้ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องแค่วงจร กิเลส กรรม วิบาก ที่แจกแจงเป็นลักษณะ
อย่างนี้เท่านั้น สามารถมองท้ังโลกของเรานี้ ที่เป็นไปอยู่จนกระทั่งพวกเราอยู่ 
ทกุวนันี ้เรามอีายนุ้อยขนาดนี ้แล้วกม็โีรคมาก เจ็บป่วยมาก กม็าจากเงือ่นไขปัจจยั
เหมือนกัน ท่านไหนที่เคยฟังผมบรรยายเร่ืองก�าเนิดของโลก ก็เป็นการพิจารณา
ปฏจิจสมปุบาทแบบกว้าง ท่านกจ็ะได้เข้าใจว่า เราได้มาอยูใ่นตอนนี ้กเ็ป็นเหมอืน
เสี้ยวเวลานิดเดียวของการหมุนไปของโลกที่หมุนวนอยู่ ไม่ได้ใหญ่โตอะไร บางที
เราไม่เข้าใจอันนี้ก็นึกว่าตัวเองใหญ่โตคับโลก อย่างนี้เป็นต้น ฉะนั้น พวกเห็นผิดนี่
จะยึดถือว่าเราเป็นใหญ่เป็นโต เราเป็นผู้ถูกอย่างนี้ นั่นคือความเห็นผิด ส่วน 
ความเหน็ทีถ่กูต้องกค็อืไม่มตีวัตน ไม่มเีราจรงิๆ มีแต่ส่ิงต่างๆ ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไข 
ตามเหตุ ตามปัจจัย 

 ต่อไป ผมจะอ่านพระสูตรหนึ่งให้ฟัง เกี่ยวกับความเป็นไปของโลก 
ที่เก่ียวโยงกันท้ังชนชั้นปกครอง ท้ังพวกเรา ท้ังอากาศ ทั้งวันเดือนปี จนกระทั่ง
เชื่อมโยงกันไปทั้งโลก ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเป็นไปในรูปกระแส 

 ในอังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต อธรรมิกสูตร ข้อ ๗๐
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ภิกษุท้ังหลาย ในเวลาท่ีพระราชาไม่ตั้งอยู ่ในธรรม แม้พวก
ข้าราชการ ก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรม เม่ือพวกข้าราชการไม่ตั้งอยู่ในธรรม 
แม้พราหมณ์และคฤหบดีก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรม เม่ือพราหมณ์และคฤหบดี
ไม่ตั้งอยู่ในธรรม แม้ชาวนิคมและชาวชนบท ก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรม เมื่อ 
ชาวนิคมและชาวชนบทไม่ตั้งอยู่ในธรรม ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ 
ก็หมุนไปไม่สม�่าเสมอ เม่ือดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรหมุนไป 
ไม่สม�่าเสมอ หมู่ดาวนักษัตรก็โคจรไปไม่สม�่าเสมอ เม่ือหมู่ดาวนักษัตร 
ก็โคจรไปไม่สม�่าเสมอ คืนและวันก็หมุนเวียนไปไม่สม�่าเสมอ เมื่อคืน 
และวันหมุนไปไม่สม�่าเสมอ เดือนหนึ่งและครึ่งเดือนก็หมุนเวียนไป 
ไม่สม�่าเสมอ เมื่อเดือนหนึ่งและครึ่งเดือนหมุนเวียนไปไม่สม�่าเสมอ ฤดู
และปีกห็มนุเวยีนไปไม่สม�า่เสมอ เมือ่ฤดแูละปีหมุนเวยีนไปไม่สม�า่เสมอ 
ลมก็พัดไปไม่สม�่าเสมอ พัดไปผิดทางไม่สม�่าเสมอ เมื่อลมพัดไป 
ไม่สม�่าเสมอ พัดไปผิดทางไม่สม�่าเสมอ พวกเทวดาก็ขัดเคืองใจ เมื่อ 
พวกเทวดาขัดเคืองใจฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาล เม่ือฝนไม่ตกต้องตาม
ฤดูกาล ข้าวกล้าทั้งหลายก็ออกรวงสุกไม่พร้อมกัน 

ภิกษุทั้งหลาย มนุษย์ทั้งหลายบริโภคข้าวกล้าที่สุกไม่พร้อมกัน 
ย่อมมีอายุน้อย ๑ มีผิวพรรณไม่ดี ๑ มีก�าลังไม่ดี ๑ มีความเจ็บป่วยมาก 
๑ 



89  

เวลาที่พระราชาตั้งอยู่ในธรรม แม้พวกข้าราชการก็ตั้งอยู่ในธรรม 
เมื่อพวกข้าราชการตั้งอยู่ในธรรม แม้พราหมณ์และคฤหบดีก็ตั้งอยู่ 
ในธรรม เมื่อพราหมณ์และคฤหบดีตั้งอยู่ในธรรม แม้ชาวนิคมและ 
ชาวชนบทก็ตั้งอยู่ในธรรม เมื่อชาวนิคมและชาวชนบทตั้งอยู่ในธรรม  
ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็โคจรไปสม�่าเสมอ เมื่อดวงจันทร์และ 
ดวงอาทิตย์โคจรไปสม�่าเสมอ หมู่ดาวนักษัตรก็โคจรไปสม�่าเสมอ เม่ือ 
หมู่ดาวนักษัตรโคจรไปสม�่าเสมอ คืนและวันก็หมุนเวียนไปสม�่าเสมอ  
เมื่อคืนและวันหมุนเวียนไปสม�่าเสมอ เดือนหนึ่งและครึ่งเดือน 
ก็หมุนเวียนไปสม�่าเสมอ เมื่อเดือนหนึ่งและครึ่งเดือนหมุนเวียนไป
สม�่าเสมอ ฤดูและปีก็หมุนเวียนไปสม�่าเสมอ เมื่อฤดูและปีหมุนเวียนไป
สม�่าเสมอ ลมก็พัดไปสม�่าเสมอ พัดไปถูกทางสม�่าเสมอ เมื่อลมพัดไป
สม�่าเสมอ พัดไปถูกทางสม�่าเสมอ พวกเทวดาก็ไม่ขัดเคืองใจ เม่ือ 
พวกเทวดาไม่ขัดเคืองใจ ฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลเมื่อฝนตกต้องตาม
ฤดูกาล ข้าวกล้าทั้งหลายก็ออกรวงสุกพร้อมกัน 

ภิกษุท้ังหลาย มนุษย์ท้ังหลายบริโภคข้าวกล้าสุกพร้อมกัน ย่อม
มีอายุยืน ๑ มีผิวพรรณผ่องใส ๑ มีก�าลัง ๑ และมีความเจ็บป่วยน้อย ๑ 
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 พระสูตรน้ี ฟังดแูล้ว กเ็ป็นไปท้ังโลก เป็นเหต ุปัจจยั เป็นเงือ่นไขทีเ่ชือ่มโยง
กนั เป็นไปในลกัษณะกระแส เร่ิมต้นจากคนชัน้ระดบันกัปกครอง เพราะนกัปกครอง
เป็นตัวแทนของคนในถ่ินนัน้ ในโลกนัน้ๆ ในคราวนัน้ๆ หรอืในสมัยนัน้ๆ ถ้าระดบั
นักปกครองไม่ตั้งอยู่ในธรรม ยังเห็นว่าการฆ่าสัตว์ เบียดเบียนสัตว์ คิดท�าร้ายกัน
เป็นเรือ่งถกูต้องอะไรแล้ว ไม่รูจั้กให้อภยั ไม่ได้ต้ังอยูใ่นธรรม คดิเบียดเบียนคนโน้น
คนนี ้อนันีก็้เป็นตวัแทนของกลุ่มนัน้ ถ้าพูดแบบกลุม่ใหญ่ๆ กคื็อเป็นตวัแทนของโลก 
นักปกครองโลก ถ้าเป็นประเทศ นักปกครองประเทศก็เป็นตัวแทนของคน 
ในประเทศนัน้ๆ ถ้าพระราชาหรือว่านกัปกครองไม่ตัง้อยูใ่นธรรม แม้พวกข้าราชการ
ก็จะไม่ตั้งอยู่ในธรรม อันนี้ก็ดูง่ายนะ เป็นกระแสอย่างนี้ เราแก้ไม่ได้ โลกมันเป็น
อย่างนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยของมัน แล้วมันก็จะส่งกระแสแห่งเหตุปัจจัยไหล
ไปเรือ่ย เป็นกระแสทีห่มนุไป พวกเราอยูใ่นโลก ถ้าไม่มีปัญญากต้็องถกูส่ิงเหล่านัน้
กระทบกระทัง่เอา พอกระทบกระทัง่กอ็าจจะไม่รูว่้ามนัมาเพราะอะไร กว็ุน่วายใจ 
ถ้ารูจ้กั กรรมได้ประมวลมาแล้วให้มาเกดิในยคุนีก้เ็พือ่รบักระทบอันนี้ๆ  มองเข้าใจ
ด้วยปัญญาว่า เวลานี้เป็นอย่างนี้ๆ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว กรรมได้ประมวลเวลา 
ที่เหมาะที่สุดส�าหรับเรา ให้เรามาโผล่ตรงน้ีเพื่อจะได้ถูกกระทบตรงนั้นตรงนี้  
ให้รบัผลของกรรมอย่างนัน้อย่างนี ้เราก็มปัีญญามองเข้าใจ ไม่ต้านโลก เพราะโลก
เขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
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 พระพทุธองค์กไ็ด้ทรงแสดงในเวลาทีพ่ระราชาไม่ตัง้อยูใ่นธรรม กค็อืชนชัน้
ปกครองไม่อยูใ่นธรรม โดยเฉพาะเรือ่งเกีย่วกบักรรมบถทัง้ ๑๐ ในยคุนีท่้านทัง้หลาย
ดเูอากแ็ล้วกนั คนระดบัสงูๆ คนระดบัปกครองนีเ่ป็นอย่างไรบ้าง ดวู่ามีธรรมะไหม 
ธรรมะระดับโลกๆ ก็ไม่ต้องดูลึกซ้ึงอะไร ไม่ต้องถึงขนาดอริยสัจหรอก ดูแค ่
กรรมบถ ๑๐ ก็ดูออกแล้ว ดูว่าเขาผิดข้อเหล่านี้ไหม ถ้าผิด ไม่ตั้งอยู่ในข้อธรรม
เหล่านี้ ไม่อยู่ในการให้อภัยกันอะไรกัน ก็เรียกว่าชนชั้นปกครองหรือพระราชา 
ไม่ตัง้อยูใ่นธรรม แม้พวกข้าราชการกไ็ม่ตัง้อยูใ่นธรรม เมือ่พวกข้าราชการไม่ตัง้อยู่
ในธรรม แม้พราหมณ์และคหบดีก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรม พอพวกข้าราชการซึ่งเป็นรอง
ลงมาจากนักปกครองไม่ต้ังอยู ่ในธรรม พวกพราหมณ์ก็คือพวกชนชั้นศึกษา 
นักวิชาการ พวกคหบดีก็คือพวกเศรษฐี พวกพ่อค้าต่างๆ ก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมด้วย 
เมือ่พราหมณ์และคหบดไีม่ตัง้อยูใ่นธรรม ชาวนคิมและชาวชนบทกไ็ม่ตัง้อยูใ่นธรรม 
อันนี้ก็คือพวกประชาชนต่างๆ เป็นผลต่อเนื่องกันอย่างนี้ 

 โลกเป็นส่ิงท่ีต้องก�าหนดรู้ รู้จักทุกข์ รู้จักเหตุเกิดทุกข์อย่างนี้ มันเป็น 
อย่างนีเ้ป็นธรรมดา ส่วนทางเรากใ็ห้เดนิไปตามมรรคเพือ่มุง่ไปนพิพาน ลดละกเิลส 
ของตนเอง เม่ือชาวนิคมและชาวชนบทไม่ตั้งอยู่ในธรรม อันนี้ในกรณีไม่ตั้งอยู ่
ในธรรม ธรรมะเริ่มลดน้อยลง อกุศลก็มีมากขึ้นเป็นที่รู้จักทั่วกันไปแล้ว ดวงจันทร์
และดวงอาทติย์ก็หมนุโคจรไปไม่สม�า่เสมอ เม่ือดวงจนัทร์และดวงอาทติย์หมุนโคจร
ไม่สม�่าเสมอ หมู่ดาวนักษัตรก็โคจรไม่สม�่าเสมอ เวลาที่คนมีคุณธรรมเสื่อมลง 
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เริม่ต้ังแต่นกัปกครองและคนอืน่ๆ กจ็ะส่งผลต่อวงโคจรของดวงจนัทร์และดวงอาทติย์ 
ส่งผลต่อวงโคจรของดาวนักษัตรต่างๆ ท่ีเขามตี�าราไว้ให้ดูดาวโคจรอย่างโน้นอย่างนี้ 
ท้ายที่สุดเวลาที่คนมีอกุศลเยอะๆ ก็จะดูไม่ตรง เนื่องจากว่าวงโคจรมันเปลี่ยน 
เพราะดวงดาวจริงๆ ที่เขาจะดูได้ดีก็ต่อเมื่อมันโคจรนิ่งๆ เดิมๆ ซึ่งมันจะนิ่งๆ  
ก็ต่อเมื่อคนมีคุณธรรมเยอะๆ เขาเก็บสถิติไว้ ตอนคนมีคุณธรรมน้อยลง วงโคจร
มันไม่นิ่ง ทายไปก็ไม่ตรง ไม่มีอันไหนที่มันเที่ยงแน่นอนเลย จึงเป็นที่พึ่งไม่ได ้ 
หลักวิชาต่างๆ วิชาโหราศาสตร์ วิชาดวงดาว ที่เก็บสถิติไว้ ใช้ได้ในช่วงเวลาที่มัน
เป็นอย่างนัน้ พอเลยเวลานัน้ไปแล้ว วชิาเหล่านัน้กใ็ช้ไม่ได้จริง ท�าไมจงึใช้ไม่ได้จรงิ 
กเ็พราะวงโคจรมันเปลีย่นนัน่เอง มันเปลีย่นแปลงตามคน สิง่ทีเ่ป็นหลกัใหญ่กค็อื
เรื่องกรรม ดี ชั่ว อะไรต่างๆ อยู่ที่กรรมนั่นเอง

 เวลาที่คนไม่ตั้งอยู่ในธรรมก็จะส่งผลกระทบต่อวงโคจรของดวงจันทร ์
และดวงอาทิตย์ จะหมุนไปไม่สม�่าเสมอ เมื่อดวงจันทร์และดวงอาทิตย์หมุนไป 
ไม่สม�่าเสมอ ก็ท�าให้หมู่ดาวนักษัตรโคจรไปไม่สม�่าเสมอ คืนและวันก็หมุนไป 
ไม่สม�่าเสมอ พอคืนและวัน เดือนหนึ่งและครึ่งเดือนไม่สม�่าเสมอ ฤดูและปี 
ก็หมุนเวียนไปไม่สม�่าเสมอ แบบท่ีพวกเราเห็นอยู่ก็คือยุคนี้ก็มั่วๆ บางคนก็ว่า 
อากาศมันเปลี่ยนอย่างโน้นอย่างนี้ ลมมันเปลี่ยน ฝนมันเปลี่ยน แต่ท่ีจริง มันม ี
ลึกกว่านั้นอีก ก็คือชนชั้นปกครองไม่ตั้งอยู่ในธรรม มันส่งผลกระทบต่อเนื่องมา
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 ถ้าเราไม่เข้าใจ เรากจ็ะมองแค่แคบๆ มองแค่ทีเ่ขาพดูในแบบวทิยาศาสตร์ 
ซึ่งอาจจะเป็นจริงบ้าง ไม่จริงบ้าง ถ้าให้ลึกซึ้ง ทุกอย่างมันจะเป็นไปในรูปกระแส
และส่งผลกระทบต่อกันอย่างนี้ ถ้าได้ฟังไว้ก็จะเป็นคนที่มีความใจกว้าง ท�าให้ 
มปัีญญา มองเข้าใจสิง่ต่างๆ ได้ทะลปุรโุปร่ง เข้าใจโลกได้ชดัเจน ทีโ่ลกมนัเป็นอย่าง
นี้ก็เพราะมันเป็นอย่างนี้แหละ เข้าใจโลก รู้ทางออกจากโลกคืออริยมรรคมีองค์ ๘ 
ถ้าไม่รู้จักโลกนี่มันออกไม่ได้ มันหมุนอยู่อย่างนี้

 เมื่อฤดูและปีหมุนเวียนไปไม่สม�่าเสมอ ลมก็พัดไปไม่สม�่าเสมอ พอลมพัด
ไม่สม�่าเสมอ พัดไปผิดท่ีผิดทาง พวกเทวดาก็ขัดเคืองใจไม่ชอบ อันนี้ก็เลยไปถึง
พวกเทวดา เพราะเทวดาโดยท่ัวไป ถ้าเทวดาทีเ่กีย่วข้องกบัมนษุย์เรา กเ็ป็นเทวดา
ชั้นจาตุมหาราชิกาท่ีอยู่ใกล้ๆ กัน อยู่ตามต้นไม้บ้าง อยู่ตามภูเขาบ้าง อยู่ตาม 
ที่ต่างๆ บ้าง พอฤดูและปีมันหมุนเวียนไม่สม�่าเสมอ เวลาลมพัดแรงก็แรงเกินเหตุ 
น�้าก็เยอะเกินเหตุ บางทีก็ไม่มีน�้าเลย อะไรต่างๆ ลมแรงเกินเหตุ ต้นไม้ก็หักโค่น 
บ้านเทวดาก็พัง น�้าท่วมบ้าง ดินถล่มบ้าง เทวดาบ้านพัง เทวดาก็ไม่ชอบ ที่เป็น
อย่างน้ีก็เนื่องจากว่าเวลาอากาศมันเปลี่ยน ดินมันก็เปลี่ยน ลมเปลี่ยนทิศ 
เปลี่ยนทาง อย่างนี้ท�าให้ต้นไม้หักโค่นลง ท�าให้ความเป็นอยู่ของเทวดาล�าบากขึ้น 
เทวดาก็ไม่ชอบ ทีนี้ เทวดาเขามีความเกี่ยวข้องเรื่องฝน เรื่องลม ดูแลทิศโน้นทิศนี้
หลายประการ พอเทวดาไม่ชอบใจ อะไรหลายอย่างก็จะเพี้ยนขึ้นมา
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 เมื่อเทวดาขัดเคืองใจ ฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาล เม่ือฝนไม่ตกต้อง 
ตามฤดูกาล ข้าวกล้าทั้งหลายก็ออกรวงสุกไม่พร้อมกัน ก็เลยมาถึงเรื่องอาหาร 
ท่ีเราเห็นกันอยู่ ก็เป็นอาหารของพวกเรานั่นแหละ ทีนี้ เวลาที่มนุษย์ทั้งหลาย
บริโภคข้าวกล้าที่สุกไม่พร้อมกัน ก็จะเป็นคนอายุน้อย มีผิวพรรณไม่ดี มีก�าลังไม่ดี 
และมีความเจ็บป่วยมาก ดังนั้น ความเจ็บป่วยที่มากขึ้นนี้มาจากอาหารนั่นแหละ
เป็นหลัก และอาหารที่ท�าให้เป็นโรคมากเป็นผลสืบเนื่องกันมา เราจะหลบไปไหน
คราวนี้ ถ้ารู้เรื่องแล้วก็เตรียมรับสภาพ 

 อันนี ้ได้กล่าวถงึเวลาทีช่นระดับปกครองไม่ตัง้อยูใ่นธรรม แต่เนือ่งจากโลก
เป็นระบบใหญ่ เราอาจจะมีชีวิตอยู่ไม่ถึง พระพุทธองค์ทรงแจกแจงให้ฟังแล้ว 
ทรงสอนวิธีการมองให้เป็น ตอนนี้ เราก็เป็นคน มาอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งสายตาจ�ากัด 
อาจจะมองได้ไม่ยาวไกลนัก อาจจะยังไม่ถึงช่วงเสื่อมจริงๆ แต่คงมีอะไรหลาย
ประการให้เห็นแล้ว พอเห็นแล้วจะได้เข้าใจ ถ้ามองเหตุปัจจัยเงื่อนไขยังไม่ชัด 
อย่างน้อยก็รู้ว่ามันต้องมีเหตุ ต้องมีปัจจัย ต้องมีเงื่อนไขอย่างนี้ อันนี้ เป็นฝ่าย 
ท่ีมนุษย์มีอายุน้อย มีผิวพรรณที่ไม่ดี มีก�าลังไม่ดี และมีความเจ็บป่วยมาก 
ก็เพราะบริโภคข้าวกล้าอาหารที่สุกไม่พร้อมกัน เกิดจากฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล 
เกิดจากพวกเทวดาไม่ชอบ เกิดจากพวกลมพัดไม่สม�่าเสมอ เกิดจากฤดูเดือนป ี
มนัไม่สม�า่เสมอ เกดิจากวงโคจรของดวงดาว ดวงจนัทร์ดวงอาทติย์ทีเ่ปลีย่นแปลง
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ไม่สม�่าเสมอ ที่เป็นอย่างนี้ก็คนนั่นเองที่ไม่ตั้งอยู่ในธรรม ไม่ตั้งอยู่ในกุศลกรรมบถ 
๑๐ ประการ ไม่รักษาศลีนัน่เอง พอไม่ตัง้อยูใ่นสิง่เหล่านี ้ไม่รับเอาสิง่เหล่าน้ีมาเป็น
ข้อปฏบิตั ิฆ่ากนับ้าง โกหกอะไรกนับ้าง คลมุไปทัง้หมดแล้วกเ็ป็นอย่างนีก้เ็สยีระบบ
ไปหมดอย่างนี้นะ สรุปแล้วก็คือศีลธรรมของคนนั่นแหละเป็นหลักใหญ่ โลกเรา
ยังพออยู่ได้ เพราะมีธรรมะในแบบโลกๆ ธรรมะแบบโลกๆ ก็กุศลกรรมบถ ๑๐  
ยังอยู่ โลกก็ยังพออยู่ได้ ถ้าธรรมหมดไป โลกก็จะร้อนมากกว่านี้ขึ้นไปเรื่อยๆ  
อย่างนี้ อันนี้ก็เป็นฝ่ายที่เสื่อมนะครับ 

 ส่วนฝ่ายเจริญก็ตรงข้ามกัน ในเวลาที่พระราชาตั้งอยู่ในธรรม คนระดับ
ปกครองตั้งอยู่ในธรรม พวกข้าราชการก็ตั้งในธรรม เมื่อข้าราชการตั้งอยู่ในธรรม 
แม้พวกพราหมณ์คหบดีก็ตั้งอยู่ในธรรม พวกประชาชนต่างๆ ก็ตั้งอยู่ในธรรม 
คนโดยส่วนมากคือประชาชน โดยส่วนใหญ่เป็นไปตามนักปกครอง ดูเหมือน 
คนจ�านวนมาก แต่ไม่ได้เป็นตวัของตวัเอง เป็นไปตามคนข้างบน ฉะนัน้ คนข้างบน 
มีไม่กี่คนหรอก ส่วนมากเป็นผู้ตาม ถ้าข้างบนดีข้างล่างจะดีไปด้วย ถ้าข้างบนไม่ดี 
ข้างล่างจะไม่ดีไปด้วยอย่างนี้นะ โลกก็คงเป็นอย่างนี้มานานแล้ว ก็คงเป็นอย่างนี้ 
ไปเรือ่ยๆ อย่างนีน้ะครบั พระองค์ตรสัเรือ่งทีเ่ป็นแบบโลกๆ ให้เราพอรูเ้รือ่งเข้าใจ
นะครับ พระสูตรนี้เลยกล่าวแบบกว้างๆ แบบมองโลกทั้งใบ เกี่ยวกับคน เกี่ยวกับ
พระอาทิตย์ เกี่ยวกับอะไรต่อมิอะไรพ่วงกัน 
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 สรุปว่า วันนี้ผมมาพูดวิธีการปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันวิธีที่ ๓ คือ 
รู้จักพิจารณาสิ่งต่างๆ ให้เป็นไปในลักษณะเป็นกระแส พิจารณาปฏิจจสมุปบาท 
น่ันเอง โดยยกตัวอย่างข้อธรรมหมวดนั้นบ้างหมวดนี้บ้าง ถ้าท่านใดที่ได้เรียน 
เร่ืองปฏจิจสมปุบาทมาแล้ว มคีวามเข้าใจแล้ว กเ็อาข้อธรรมนัน้มาพจิารณาได้เลย 
หรือว่าเรื่องที่ดูเหมือนง่ายๆ ถ้ามองเป็นก็จะได้รับประโยชน์ มีปัญญาได้ คือ 
เร่ืองอนุปุพพิกถา คนมองเป็นก็จะท�าให้เกิดปัญญา เรื่องที่ยกตัวอย่างมาอีกก็คือ
เร่ืองเกีย่วกบัอกศุลธรรมทีเ่กดิจนเตม็โลก ท่ีมกีารฆ่ากนั มีการทะเลาะเบาะแว้งกนั 
แก่งแย่งกัน ตบตีกัน ด่ากัน โกหกกัน เราจะได้มองเป็น บาปอกุศลธรรมต่างๆ  
เหล่านี้มันเกิดขึ้น ไม่ใช่มาลอยๆ เป็นไปในรูปกระแส ไม่ใช่เพราะไอ้คนนี้มันเลว
โดยชาติก�าเนิด แต่เพราะเป็นไปตามกระแสแห่งเป็นเหตุปัจจัย

 เริม่จากวบิากกค็อืเวทนาก่อน พอมเีวทนาก็เกดิตณัหา แล้วขยายตรงกเิลส
ออกมาให้เหน็เด่นชดัว่า มนัมกีเิลสอะไรบ้างทีท่�างานอยูจ่นกระทัง่เกดิกรรมทีไ่ม่ดี
ต่างๆ ทีเ่ป็นทจุรตินีเ้กดิจากการอารักขา เกดิจากการรกัษาของของตวัเอง หวงแหน
ของตัวเอง และการรักษาของของตัวเองนี้มันเกิดจากความตระหนี่ ทนไม่ได ้
ท่ีสิ่งนั้นจะตกเป็นของผู้อ่ืน กีดกันผู้อื่นไม่ให้ได้สิ่งนั้นไป กลัวเขาจะได้มากกว่า  
ในระหว่างนัน้พระพุทธองค์ทรงแจกแจงกเิลสทีแ่ทรกเข้ามาอกีหลายประการ และ
ช่วงท้ายได้อ่านพระสูตรแสดงถึงโลกทั้งใบเกี่ยวเนื่องกันไปหมด ตั้งแต่ชนระดับสูง 
นักปกครอง ไล่มาจนถึงประชาชนทั่วไป เก่ียวเนื่องไปถึงดวงจันทร์ดวงอาทิตย์
ดวงดาว จนถึงดินฟ้าอากาศ เทวดาและกลับมาถึงอาหารที่เรากินกัน จนส่งผล 
ต่อชีวิตที่เป็นอย่างนี้ พวกเราตอนนี้อายุสั้นลง โรคเยอะขึ้นก็ต้องยอมรับ
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 อยู่ในวงโคจรของโลกก็ต้องเข้าใจอย่างนี้ พอเข้าใจแล้ว รู้จักโลกอย่างนี้
แล้ว ทางออกก็มีแล้วคืออริยมรรคมีองค์ ๘ ถ้าโลกเป็นอย่างนี้แล้วไม่เบื่อหน่าย  
ไม่คิดจะออกก็ไม่รู้จะว่ายังไง ก็พูดพอให้มีดวงตามองทะลุโลก เข้าใจโลก จะได้ 
ไม่ตนัเกนิไป เพราะบางท่านเหน็โลกมนัเลวร้ายเป็นอย่างโน้นอย่างนี ้มองอะไรรู้สกึ
มืดตันมองหาทางออกไม่ได้อย่างนี้ ควำมมืดนั่นคืออวิชชำ เรำต้องเติมวิชชำ
เข้ำไปแล้วเตมิปัญญำเข้ำไป ถ้ำมปัีญญำ อยูล่�ำบำกยำกเยน็แสนเขญ็ขนำดไหน 
มันก็ไม่มืดหรอก คนมีปัญญาก็มองสว่างทั้งนั้น เราอยู่ในสุคติภูมิแล้วยังมองว่ามืด
ก็แสดงว่าเป็นที่ไม่มีปัญญานั่นแหละ ทางออกก็มีอยู่ก็คืออริยมรรคมีองค์ ๘ ต้อง
มาเดินทางนี้ ถ้าไม่เดินทางนี้ก็จะรู้สึกเหมือนไม่มีทางออกอย่างที่เรารู ้สึกกัน 
นั่นแหละ หลายท่านอาจจะรู้สึกว่า เราจะหาทางออกได้ยังไง อยู่ไปก็แก่ลงทุกวัน 
แก่แล้วกต็ายมนัจะออกยงัไง ถ้าไม่ได้อยูใ่นมรรค ทางออกไม่ม ีฉะนัน้ ให้ยกตวัเอง
มาตั้งอยู่ในมรรค จะได้ทางออกนะครับ 

 เอาละบรรยายวนันี ้กพ็อสมควรแก่เวลาเท่านีน้ะครบั อนโุมทนาทกุท่านครบั
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สูตรโสดาบัน ตอนที่ ๑๓ 

บรรยาย วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย
สวัสดีท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่าน

 วนันี ้ก็มาฟังธรรมะอกีคร้ังหนึง่นะครบั ส�าหรบัการบรรยายธรรมะในช่วงนี้ 
ชื่อหัวข้อในการบรรยายว่า สูตรโสดาบัน คือพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้
เกี่ยวกับพระโสดาบัน ซึ่งการบรรยายในหัวข้อนี้ผมก็ตั้งประเด็นในการบรรยายไว้ 
๓ ประเด็นด้วยกัน 

 ประเด็นที่ ๑ ลักษณะและคุณสมบัติของพระโสดาบัน 

 ประเด็นที่ ๒ คุณประโยชน์และอานิสงส์ของพระโสดาบัน 

 ประเด็นที่ ๓ วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบัน 



  100

 ตอนนี ้ก�าลงัพดูอยูใ่นประเดน็ที ่๓ วธิปีฏิบัตเิพือ่เป็นพระโสดาบัน ซึง่หัวข้อนี้
ท่านทั้งหลายก็อย่าลืมตั้งใจฟังให้ดีเป็นพิเศษ เพื่อที่จะได้เอาไปปฏิบัติ เพื่อจะได้
เป็นพระโสดาบัน พระโสดาบันนั้นเป็นผู้ท่ีได้มีปัญญาเห็นอริยสัจ ได้รู้จักทุกข ์
ตามที่มันเป็นจริง ได้รู้จักเหตุเกิดทุกข์ตามที่มันเป็นจริง ได้รู้จักความดับทุกข ์
ตามทีม่นัเป็นจรงิ และได้รูจ้กัหนทางข้อปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์ตามทีม่นัเป็นจริง 
อันนี้เป็นขั้นตอนที่ส�าคัญ ไม่อย่างนั้นแล้ว วัฏฏะสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิด 
ก็จะไม่มีวันหยุด จะหมุนไปเร่ือยๆ ถ้าไม่ได้เป็นพระโสดาบัน แต่ถ้าได้เป็น 
พระโสดาบนั รู้อรยิสจัแล้วอย่างนี ้กม็กีารจบลงได้แล้ว อยูท่ีจ่ะท�าความเพยีรเพิม่เตมิ 
หรือว่ามีปัญญามากขนาดไหน ถ้ามีปัญญามากก็เร่งปฏิบัติให้เป็นพระอรหันต์ 
ต่อไป ถ้ามีปัญญาน้อย ก็เกิดในกามภูมิมากที่สุดอีก ๗ ชาติ เท่านั้นเอง อย่างนี้  
ถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่ก็ยังเวียนว่ายกันไปอีกนานไม่จบไม่ส้ินสักที ถึงแม้จะได้ยิน 
ได้ฟังมาว่า สังขารนี้มันเป็นทุกข์ มันไม่แน่ไม่นอน อย่างนี้มันก็ไม่อาจจะหยุดได้ 
เพราะว่ายังไม่เห็นอริยสัจ 

 ความรู้เรื่องอริยสัจนี้จึงเป็นความรู้ที่ส�าคัญ ซึ่งการจะมีดวงตาเห็นอริยสัจ 
ก็ต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘ ให้มาประชุมกันมารวมกันเข้า จะได้มีดวงตา
เป็นธรรมจักขุ ได้เห็นอริยสัจ ผู้ท่ีมาถึงอริยมรรคมีองค์ ๘ ได้หยั่งลงสู่ข้อปฏิบัต ิ
อนันีเ้รยีกว่าพระโสดำบนั ตอนเป็นพระโสดาบนัจงึมคีวามส�าคญัมาก จะถึงจุดจบ
ของวัฏฏะสงสารได้ มจีดุเริม่ต้นก่อนคอืเป็นพระโสดาบัน ถ้าไม่ได้เป็นพระโสดาบัน
ก็ไม่รู้แจ้งอริยสัจ บางคนไม่เคยฟังเรื่องอริยสัจเลยก็จะมืดไปหมดเลย พวกเรา 
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คงได้แสงสว่างจากธรรมะบ้าง มากบ้างน้อยบ้างก็อยู่ที่ความเข้าใจเรื่องอริยสัจ 
นี่แหละ ถ้าใครเข้าใจเรื่องอริยสัจ รู้จักทุกข์ตามที่มันเป็นจริง ได้ฟังเรื่องทุกข์ 
อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ เป็นตัวทุกข์ ได้ฟังบ่อยๆ อันนี้ก็นับว่าได้แสงสว่างของธรรมะ 
สว่างหรอืไม่สว่าง เราวดักนัท่ีความรู้เรือ่งอรยิสจันีแ่หละ ถ้าใครรูเ้ยอะ กส็ว่างเยอะ 
ใครไม่รู้เลยก็มืดเลย 

 อวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจ วิชชาก็คือความรู้อริยสัจนั่นเอง ตรงข้ามกัน 
ทนีี ้การปฏิบัตเิพ่ือเป็นพระโสดาบนั เพ่ือจะได้มีดวงตาเหน็อรยิสจันีจ้งึเป็นขัน้ตอน
ที่ส�าคัญ พอมีดวงตาเห็นอริยสัจแล้ว รู้จักทุกข์ รู้จักเหตุเกิดทุกข์แล้ว ก็จะได้มุ่งไป
นิพพาน เดินไปตามมรรคต่อไป จะไปเร็วหรือช้าก็อยู่ที่การเดินของแต่ละคน  
ส่วนปุถุชนนี่ยังไม่แน่นอน ดูเหมือนจะเดินแต่ไม่ได้เดิน มันก็วุ่นวาย

 ส�าหรบัประเดน็ที ่๓ เรือ่งวธิปีฏบิตัเิพ่ีอเป็นพระโสดาบันนัน้ ผมได้ตัง้ประเดน็
และพูดเป็นหัวข้อย่อยในการบรรยายมาจากคราวก่อนๆ โดยเน้นมาทางด้าน
ปัญญาก่อน เนื่องจากปัญญาหรือสัมมาทิฏฐินี้เป็นหัวหน้าก็เลยไปพูดหัวหน้าก่อน 
แต่กต้็องมลีกูน้องด้วยนัน่แหละ ถ้าพดูวิธปีฏิบัตเิพือ่เป็นโสดาบัน พดูเต็มทีบ่รบูิรณ์
แล้วก็พูดตามอริยมรรคมีองค์ ๘ อันนี้พูดแบบเต็มที่ ในอริยมรรคมีองค์ ๘ นั้น 
มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า เราก็เลยพูดถึงตัวหัวหน้าเป็นหลักไว้ก่อน ตัวปัญญา  
ตัวความรู้ ถ้าใครมีปัญญาสัมมาทิฏฐิก็จะได้เป็นพระโสดาบัน ซึ่งการจะมีปัญญา
เห็นความจริง ก็ต้องมีศีลและมีสมาธิพอที่จะเป็นโสดาบันนั่นแหละจึงจะมีดวงตา
เห็นธรรมได้ ส�าหรับคราวก่อนๆ ที่พูดมาตอนนี้ พูดมาแล้ว ๓ ข้อนะครับ
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 ข้อที่ ๑ มีปัญญารู้เห็นธรรม อันนี้ก็คือมีธรรมจักขุ ผู้ใดที่มีดวงตาเห็นธรรม
กจ็ะได้เป็นพระโสดาบนั อนันีก้ส็งูสดุแล้ว บางคนฟังธรรมแล้วกม็ดีวงตาเหน็ธรรม 
เป็นโสดาบัน ค�าว่าเหน็ธรรม มดีวงตาเหน็ธรรม ชือ่กบ็อกแล้วเหน็ความไม่มตีวัตน 
สัตว์ บุคคล อยู่ที่ใดที่หนึ่ง มีแต่ธรรมมันเป็นอย่างนั้น ซึ่งธรรมก็สามารถแจกแจง
แยกแยะหลากหลาย เป็นสงัขารธรรม วสิงัขารธรรม เป็นทกุข์ เป็นทกุขสมุทยั เป็น
ทุกขนิโรธ เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม  
อย่างนี้เป็นต้น ผู้ที่มีดวงตาเห็นว่ามันมีแต่ธรรมที่เป็นอย่างนั้น อันนี้พระโสดาบัน 
ดังน้ัน พระโสดาบันจะมีปัญญารู้จักอะไรเป็นอะไรท่ีชัดเจน ไม่มีคนอยู่สักที่เลย 
ส่วนคนที่ยังไม่เป็นพระโสดาบัน เวลาฟังก็ดูเหมือนเป็นธรรมะทั้งหมด แต่เวลาที่มี
กิเลสความหลงเกิดขึ้นก็มักจะค้านธรรมะ เกิดต้ังค�าถามว่าท�าไมมันเป็นอย่างนั้น 
ท�าไมมันเป็นอย่างนี้ น่าจะเป็นอย่างนู้น น่าจะเป็นอย่างนี้ อะไรก็ว่าไปนะ อันนี้
เรยีกว่ายงัไม่ได้มดีวงตาเหน็ธรรม ถ้าเป็นพระโสดาบันกเ็ห็นธรรม ธรรมทีว่่านีก้คื็อ
ภาวะที่ไร้ตัวตน ธรรมะท้ังหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน อันนี้เราก็ได้ยินบ่อยๆ 
อนัตตานี้เป็นธรรมะชั้นสูง ถ้าใครเห็นชัดตรงนี้ว่าไม่มีตัวตนอยู่สักที่เดียวเลย อันนี้
จะได้เป็นพระโสดาบัน ซึ่งต้องมีกระบวนการมา ถ้ามีปัญญาน้อยท่านก็เลยให้จับ
เร่ืองง่ายๆ ก่อน เรือ่งง่ายสดุคอืเร่ืองความไม่เทีย่ง ความไม่แน่นอน ใช้ได้ตัง้แต่เรือ่ง
พื้นๆ ทั่วไป มีสิ่งไหนเที่ยงแน่นอนบ้าง ไม่มีเลย มีแต่สิ่งหมดสิ้นไป สิ่งใดไม่เที่ยง 
ส่ิงนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา สิ่งนั้น 
ก็ไม่ใช่ตน ไม่ใช่ของตน ไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใคร มันเป็นของมัน อนัตตาเป็นความรู้
ระดับสูง นี้เรียกว่ามีปัญญารู้เห็นธรรม 



103  

 ข้อที่ ๒ มีปัญญายอมรับกฎของธรรมะ ยอมรับกฎสังขาร และยอมรับ
นิพพาน เรียกว่าอนุโลมคล้อยตามสัจธรรม สังขารนี้เป็นของท่ีไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 
ไม่ใช่ตัวตน เกิดจากปัจจัยปรุงแต่ง ได้แก่ ทุกข์ กับ ทุกขสมุทัย อันนี้อยู่ฝ่ายสังขาร 
เป็นสงัขตธรรม ส่วนอกีข้ำงหนึง่ คอืข้ำงนพิพำน ควำมดบัทกุข์ เป็นอสงัขตธรรม 
ทำงไปคืออริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นสังขตธรรมที่ควรท�ำให้เกิดขึ้น ใครที่มีปัญญา
ยอมรบัสัจธรรม ยอมรับหลกัการอนันี ้เรียกว่ามีอนโุลมสจัจะ ได้สจัจานโุลมิกญาณ 
หรือญาณที่สอดคล้องกับสัจธรรม มีโอกาสที่จะเกิดดวงตาเห็นธรรม บรรยายจาก
ระดับสูงลงมาเรื่อยๆ ไล่ลงมา จนมาถึงคราวที่แล้ว พูดข้อที่ ๓ 

 ข้อที่ ๓ พิจารณาให้เห็นสิ่งต่างๆ เป็นไปในลักษณะเป็นกระแส อันนี้ก็คือ
พจิารณาในลกัษณะปฏจิจสมปุบาท ถ้าใครพจิารณาตามปฏจิจสมปุบาทเข้าใจชดั 
ก็จะยอมรับกฎธรรมชาติที่เป็นกระบวนการเกิดขึ้นของทุกข์นี้ข้างหนึ่ง และความ
ดับทุกข์อีกข้างหนึ่ง จะเข้าใจชัดเรื่องความไม่มีตัวไม่มีตน 

  ๓.๑.๓ พิจำรณำกระแสปฏิจจสมุปบำท (ต่อ)

 ในคราวท่ีแล้ว ได้พูดยกตัวอย่างจากพระสูตร โดยเฉพาะเรื่องง่ายๆ 
ทีพ่ระพทุธองค์ทรงแสดงแก่ฆราวาสมากกค็อืเรือ่งอนปุพุพิกถา ๕ ประการ เอามา
พิจารณาเป็นแบบปฏิจจสมุปบาท แท้ที่จริง ทุกๆ เรื่องก็สามารถเอามาพิจารณา
แบบปฏิจจสมุปบาทได้หมด เพียงแต่พิจารณาแล้วถามสอบสวนให้ลึกซึ้งลงไป
เรื่อยๆ จนเห็นชัดว่ามันมาจากเหตุปัจจัย ไม่มีตัวตน ท่านใดที่ได้ศึกษาเรื่อง 
ปฏิจจสมุปบาทมาดี โดยเฉพาะเรื่องปฏิจจสมุปบาทสองสาย ก็เอาสิ่งนั้น 
มาพิจารณาได้เลย เมื่อฝึกให้มีสติ สมาธิบ้างแล้ว พิจารณารูปนามให้เห็นว่า  
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ไม่เท่ียง เป็นทกุข์ ไม่ใช่ตวัตน แล้วกม็าพิจารณาแบบปฏจิจสมุปบาท ถ้ายงัท�าตรงนี้
ไม่ได้ เดีย๋วผมจะมีข้อท่ี ๔ ท่ี ๕ ง่ายลงไปเร่ือยๆ ตอนนีพ้ดูจากยากลงมา จากสงูสดุ
ก็คอืมธีรรมจักษุ มอีนโุลมญาณคล้อยตามอรยิสจั ต่อมากร็ูจ้กัพจิารณาปฏิจจสมุปบาท 
รูจ้กัพิจารณาสิง่ต่างๆ เป็นไปอย่างมเีง่ือนไข และมีหลายเงือ่นไขต่อเนือ่งกนั จะหยบิ
เร่ืองใดเรื่องหนึ่งมาก็ได้ ในคราวที่แล้วยกเรื่องอนุปุพพิกถา ยกเรื่องกิเลสต่างๆ  
ทีเ่กิดข้ึนในชีวติคนเราท่ัวไป ปัญหาต่างๆ ท่ีเกดิขึน้ในโลก จะได้ไม่ตดิตนัอยูท่ีจ่ดุใด
จุดหนึ่ง มองทะลุเข้าไป 

 วนันี ้กจ็ะมาพดูยกตวัอย่างเกีย่วกบัเรือ่งเหล่านีต่้อไป ตวัอย่างนีก็้สามารถ
อ่านในพระสูตรต่างๆ ท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ได้ โดยเฉพาะท่านไหนทีไ่ด้ศกึษา
เรื่องปฏิจจสมุปบาทมาดี ปฏิจจสมุปบาทมี ๒ สาย คือ สายเกิด สมุทยวาระ

เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี เพราะสังขารเป็นปัจจัย
วิญญาณจึงมี เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี เพราะนามรูปเป็น
ปัจจัย สฬายตนะจึงมี เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี เพราะ 
ผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี เพราะ
ตณัหาเป็นปัจจัย อปุาทานจงึม ีเพราะอปุาทานเป็นปัจจยั ภพจงึม ีเพราะ
ภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ 
ทุกข์ โทมนัส อุปายาส จึงมีขึ้น ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ล้วนๆ นี้ก็ย่อม
มีด้วยประการฉะนี้
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 อันนีเ้ป็นฝ่ายเกดิ ฝ่ายเกดิจะพจิารณาง่าย เนือ่งจากว่าพวกเราอยูฝ่่ายเกดิ
อยู่แล้ว นอนอยู่กับฝ่ายเกิด เดิน ยืน กินอาหาร หรืออะไรต่อมิอะไรอยู่กับฝ่ายเกิด
อยู่แล้ว เพราะมันมปีระจ�าอยูแ่ล้ว คือกองทกุข์ล้วนๆ ท่านทัง้หลายนัง่อยูน่ี ่รวมทัง้
ผมด้วยก็เป็นกองทุกข์ล้วนๆ ที่หายใจเข้าหายใจออก เติบโตแล้วแก่ไป ไม่มีคนอยู่
ในนี้เลย ไม่มีสัตว์ บุคคล แทรกสิงอยู่ในนี้สักส่วนหนึ่งเลย เป็นกองทุกข์ล้วนๆ  
ก็คือ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เพียวๆ นั่นเอง เส้นผมก็เส้นผมล้วนๆ เป็นธาตุดิน ธาตุน�้า 
ธาตุไฟ ธาตุลมล้วนๆ ขนก็ขนล้วนๆ กระดูกก็กระดูกล้วนๆ หนังก็หนังล้วนๆ  
สุขก็สุขล้วนๆ ทุกข์ก็ทุกข์ล้วนๆ ไม่มีคน ไม่มีหญิง ไม่มีชาย ความคิดก็ไม่มีคนอยู่
ในความคดิ ความเหน็ผดิว่ามเีรากไ็ม่มเีราอยูน่ัน้ ยดึถอืว่าเป็นของเรากไ็ม่มีของเรา 
อันนั้นเป็นแค่ยึดถือผิดๆ ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆ ไม่มีคนแทรกอยู่ในนั้น ไม่มีเรา ไม่มี
ของเรา ขนาดคดิว่ามเีรายงัไม่มีเราเลย ขนาดคดิว่าเทีย่งยงัไม่เทีย่งเลย คดิดูเอาเถอะ 
ขนาดยดึว่าเป็นของเรา ตวัความยดึยงัไม่เป็นของเราเลย แล้วส่ิงทีถ่กูยดึมันจะเป็น
ได้อย่างไร ถ้าคนรู้จักพิจารณาก็จะเข้าใจลึกซึ้ง เห็นความไม่มีตัวตนชัดเจนยิ่งขึ้น

 ปฏิจจสมุปบาทนี่มันยาว อย่างพวกเราปัญญาน้อย เวลาพิจารณา 
ปฏิจจสมุปบาทก็ไม่จ�าเป็นไม่ต้องพิจารณาทั้งหมด เพราะว่ามันเยอะไป บางคน
ก็ได้แต่ท่อง ไม่เอามาพิจารณา ไม่เอามาใส่ใจ มันก็ไม่เกิดปัญญา ก็ได้แต่สัญญา  
จ�าได้บ้าง ท่องได้ ได้แต่บุญ ไปเวียนว่ายตายเกิด ไม่ได้ปัญญา ไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิ 
การจะได้เป็นปัญญาสมัมาทฏิฐ ิต้องมกีารฝึกให้มีสตสิมัปชัญญะ มีสมาธม่ัินคงแล้ว
ก็มาพิจารณา ในการพิจารณาปฏิจจสมุปบาท แบบที่ผมยกมาก็มีหลายวิธี ซ่ึง 
ท่านสามารถอ่านในพระสตูรได้ โดยส่วนใหญ่แล้ว ท่ีพระพทุธองค์ทรงแนะน�าภกิษุ
ทั้งหลาย จะมีหลายๆ จุดที่พระองค์ตั้งเป็นบทน�าแล้วก็ให้พิจารณา โดยยกจุด 
ที่พิจารณาได้ง่ายๆ ก่อน เช่น เรื่องชรามรณะ จะยกบ่อย เพราะง่ายที่สุด เห็นๆ 
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กันอยู่ทุกคน ท่านท้ังหลายท่ีนั่งอยู่นี่ ตัวเองก็แก่เป็นประจ�าอยู่แล้ว ทุกคนก็เป็น
อย่างนี้หมด ก็หยิบความแก่และความตายมาตั้งเป็นหลักก่อน เพรำะอะไรหนอ
ควำมแก่และควำมตำยจึงมี เพรำะอะไรเป็นปัจจัยควำมแก่และควำมตำย 
จึงเกิดขึ้น เมื่อมีสติสัมปชัญญะ มีสมาธิแล้ว ให้รู้จักพิจารณา มองให้เห็น อย่าไป
มองเป็นคนแก่ เป็นเขาแก่ เป็นเราแก่ ต้องมองเป็นภาวะ เป็นความแก่ คนเราโดย
ส่วนใหญ่จะเห็นเป็นคนไปเสียก่อนเนื่องจากขาดสติสัมปชัญญะ ขาดสมาธิ จะใช้
ปัญญาได้ก็ต้องมีสมาธิให้ดี ต้องไม่ไปยึดถือเป็นคน เป็นเรา เป็นเขา ถ้ายังท�าไม่ได้
อย่างน้อยก็ฟังไว้ก่อน

 พระองค์ตรสับ่อยกย็กอนัทีป่รากฏชดั คอืความแก่และความตาย ปรากฏชดั 
ครอบง�าทั้งโลก หรือจะเอาสภาวะอื่นๆ ที่เป็นทุกข์จรมาก็ได้ แม้จะเป็นทุกข์จร 
มันก็เยอะเหมือนกัน โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาสะ เต็มโลก ทั่วไปหมด 
ทั้งเรา ทั้งผู้อื่น ก็เป็นแบบเดียวกัน เมื่ออะไรหนอมีควำมแก่และควำมตำยจึงมี 
เมื่ออะไรหนอมี ควำมโศกจึงมี เพรำะอะไรเป็นปัจจัย ควำมโศกจึงเกิดขึ้น ถ้า
เรารู้จักตั้งอย่างนี้ ก็จะพิจารณาสาวหาเหตุลึกลงไปเรื่อยๆ ได้ ท่านทั้งหลายคงพอ
จะได้ค�าตอบอยู่ การฟังแบบเรียนปริยัติมันก็ฟังง่าย แต่ตอนพิจารณานี่บางคน
พิจารณาไม่ค่อยออก เนื่องจากไม่เคยได้ฝึกหัด อุปนิสัยไม่ชินกับการมองให้ลึก  
ต้องไปฝึกนสิยัของตวัเองให้มลัีกษณะทีช่อบมองอะไรให้ลึกๆ มองให้ลึกซึง้ ถ้ามอง
ลึกซึ้งแล้วจะเห็นชัดว่า ชีวิตเป็นกระแสที่ไหลไปเรื่อยๆ ไม่มีหยุดนิ่งเลย ไม่มีจุดนิ่ง
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อันใดอันหนึ่ง ต้องเห็นอย่างนั้นแหละ ตอนนี้มันเหมือนมีจุดนิ่งอยู่ เหมือนมีตัวเรา
น่ิงๆ อยู่คนหนึ่ง เรียกว่าจุดนิ่ง จริงๆ จุดน่ิงมันไม่มี มันเกิดจากความหลง ไม่มี 
ตัวเราอยูน่ีห่รอก ถ้าพูดเป็นกระแสยดืออกไปแล้ว ความเป็นคนกเ็ป็นสัน้นดิเดยีวเอง 
ชาติที่แล้วเป็นอะไรมาก็ไม่ทราบ ชาติโน้นๆ เป็นอะไรมา ถ้าขยายออกไปแล้ว 
ก็เป็นกระแสของทุกข์ที่เปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อยๆ และขณะท่ีเป็นคนก็ไม่ได้เป็นคน
นิ่งๆ ที่ไหนหรอก ไม่ได้เป็นผม ขน เล็บ ฟัน หนังที่นิ่งๆ มันก็มีแต่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ 
เป็นกระแส ถ้าใครสามารถมองทะลเุป็นกระแสได้ อย่างนีก้เ็รยีกว่ารูจ้กัปฏจิจสมุปบาท

 ถามว่าจะต้องมองเยอะหรือไม่เยอะ ไม่เกี่ยวกับว่ามองเยอะหรือไม่เยอะ 
เกี่ยวกับว่ามองแล้วได้ปัญญามั้ย ถ้าได้ปัญญาก็จบ ไม่ได้ก็ยังไม่จบ ก็ต้องพิจารณา
ไปเรื่อยๆ นี้ยกตัวอย่างที่พระพุทธองค์ทรงสอนบ่อยๆ ก็คือ ยกทุกข์ที่ปรากฏชัด
ขึน้มา ทกุข์ทีป่รากฏชดัในโลกนีก็้คอืทกุข์ทีเ่กดิจากความแก่และความตาย มันรวม
เด่นมากเลย เด่นจริงๆ เพราะทุกคนในโลกนี้ แม้จะร�่ารวย มั่งมีศรีสุขอย่างไร  
จะทรัพย์สินเงินทองเยอะขนาดไหนก็หนีความแก่ไม่พ้น ถ้าเอาอันอื่นมาพิจารณา
มันยาก แต่ความแก่นี้มันจะจะอยู่แล้ว หนีไม่ออกสักคนเลย ความตายมันหนี 
ไม่ออกสักคน จะเป็นคนยากดีมีจนอย่างไรก็เด่นอยู่ที่ความแก่และความตาย 
พิจารณาโสกะ ปริเทวะ บางทียากนิดหนึ่ง เนื่องจากว่าบางคนก็มีความสุข 
อยู่อย่างนั้น ไม่ค่อยโศกเท่าไร แต่บางคนก็โศกบ่อยๆ ทุกข์บ่อยๆ ก็น�ามาพิจารณา
ได้ดี 
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 ถ้าความแก่และความตายมันจะเด่นมาก ทุกคนก็เป็นอย่างนี้หมด คนที่
รู้จักพิจารณาลึกซึ้ง ก็จะเห็นว่าเราทุกคนไม่มีทางออก พิจารณาจากวันนี้ไปไล่ไป
เร่ือยๆ สกัหลายปีหน่อยเดีย๋วกต็ายแล้วน่ี เดีย๋วกจ็บแล้วนี ่ถ้าพจิารณาอย่างนีก็้จะ
ได้รู ้จักว่า มันเป็นทุกข์จริงๆ ถ้ามีปัญญาเพิ่มไปอีกก็จะรู้จักว่า ถ้ำยังมีกิเลส  
ตำยแล้วก็ไม่ตำยจริง ตำยแล้วก็เกิดใหม่ อันนี้ยิ่งไม่มีทางออกใหญ่เลย ถ้าตาย
แล้วจบกันก็ยังพอมีทางออกบ้าง ออกจากหน้าคนนั้นหน้าคนนี้ ออกจากป่วย 
เป็นโรคนั้นโรคนี้ ตายไปแล้ว ไม่ต้องเจอคนนี้อีกต่อไปแล้ว ไม่ต้องมีอย่างนี้อีก 
ต่อไปนี้แล้ว แต่มันไม่เป็นอย่างนั้น เพราะยังมีอวิชชาเหลืออยู่ ตายแล้วเกิดใหม่  
ไม่ชอบหน้าคนนี้ ตายแล้วคงจะจบกันแล้ว ที่ไหนได้ ตายแล้วเกิดใหม่อีกแล้ว  
ทีนี้แหละ วุ่นเลย ถ้าอยู่ในวัฏฏะสงสาร ต้องพบความทุกข์มากมายอีกแล้ว จึงเห็น
ว่าไม่มีทางออกเลยจรงิๆ ทางออกมีทีเ่ดยีวคอืนพิพาน โดยมทีางด�าเนนิคอือรยิมรรค 
มีองค์ ๘ เราต้องการพิจารณาให้เห็นชัดตรงนี้เพื่อให้เกิดปัญญา ไม่อย่างนั้นก็จะ
เป็นคนลุ่มหลงและประมาทอยู่ อันนี้คือยกความแก่และความตาย โสกะ ปริเทวะ 
ทุกข์ โทมนัส อุปายาสะขึ้นมา เป็นตัวตั้ง มีพระสูตรเยอะแยะที่พระองค์ทรงให้
พิจารณาในเรื่องนี้ 
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 โดยเฉพาะคนทีแ่ก่แล้ว ก็มคีวามทกุข์อะไรเยอะแยะไปหมด เม่ืออะไรหนอ
ม ีความแก่และความตายจงึม ีเพราะอะไรเป็นปัจจยัความแก่และความตายจงึเกดิ
ขึ้น พิจารณาตามหลักการท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดง หลักการมีอยู่แล้ว อ๋อ...  
ก็เพราะเกิดนี่เอง ย้อนกลับไป เพราะอะไรเป็นปัจจัยเกิดจึงมี เพราะมีภพ มันมา 
ตามกรรม ไปตามกรรม นี่ก็เริ่มหลายกระบวนการแล้ว ก็เริ่มเห็นชัดว่าไม่เป็นสัตว์
บุคคลแล้ว เพิ่งเกิดมาในชาตินี้ เมื่อวานยังไม่แก่เท่านี้เลย วันนี้แก่เท่านี้แล้ว ที่แก่
ก็เพราะเกิดมาและอยู่มานาน แล้วที่เกิดมามีชาติอยู่ได้ก็เพราะมีกรรมรักษาไว้  
มกีรรมกเ็พราะมอุีปาทาน มอุีปาทานกเ็พราะตัณหา อย่างนีก้จ็ะเข้าใจ ก็จะรูจ้กัว่า 
ทุกข์ทั้งหมดทั้งมวล เรื่องของวัฏฏะสงสารมาจากความไม่รู ้อริยสัจ มาจาก 
ความหลงอย่างนี้นะครับ อย่างพวกเราไม่ต้องพิจารณาไปทุกอย่างก็ได้ พิจารณา
ให้เป็นกระแสสักสองสามสภาวะที่เชื่อมโยงกัน ก็เข้าใจเป็นรูปกระแสแล้ว อันนี้ 
ยกชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาสะ มาเป็นบทตั้ง
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 ทีนี้ จะพิจารณาไปท่ีตัวชาติก็ได้ การพิจารณาไปที่ตัวชาติ คือความเกิด 
ในภพโน้นภพนี้ ก็พิจารณาได้เยอะเหมือนกัน มีหลายพระสูตรที่พระพุทธองค์ 
ทรงได้แนะน�าวิธีพิจารณาไว้ เพื่อให้พุทธบริษัทนี้กลัวต่อความเกิด เพราะมันเกิด
มาจากเหตุ เกิดในภพภูมิต่างๆ นี่ กามภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ เกิดจากอุปาทานและ
กรรม เห็นหมา เห็นแมวอะไรต่อมิอะไรก็พิจารณาได้ อย่างพวกเราเกิดเป็นคนนี่ 
กเ็ป็นชาตคิน กเ็กดิเพราะกรรมแบบคน ถ้าเป็นพวกสัตว์ต่างๆ สัตว์อบาย สัตว์นรก
ก็เกิดจากกรรม เกิดจากตัณหา เกิดจากอวิชชา พอมีปัญญาบ้างแล้ว ก็จะรู้จักว่า 
เราทั้งหลายได้ท�ากรรมต่างๆ มาทั้งดีและไม่ดี เนื่องจากมีอวิชชาอยู่ สรุปว่ามีสิทธิ์
ไปเกดิในภพภูมล่ิางๆ เยอะอยู ่ท�ำให้กลัวต่อกำรเวยีนว่ำยตำยเกดิ จะได้มีปัญญำ
เห็นคุณค่ำของนิพพำน ได้เดินไปตำมมรรคยิ่งๆ ขึ้น อันนี้ก็มีการสอนบ่อยเรื่อง
เกี่ยวกับภพภูมิต่างๆ เป็นการชี้ให้เห็นโทษของการเกิด ให้เห็นโทษของชาติ

 อีกแบบหนึ่ง ให้พิจารณามาท่ีสิ่งที่พวกเราแสวงหาและหนีกันมาก คือ
เวทนา แบบนี้พวกเราก็คงจะคุ้นเคยกันอยู่แล้ว แสวงหาสุข หนีทุกข์กันอยู่แล้ว  
ถ้าพิจารณาเกี่ยวกับเวทนา พระพุทธองค์ทรงให้พิจารณาแยกเป็นทวาร แยกสิ่ง 
ที่ปรากฏในปัจจุบันเชื่อมโยงต่อกันใน ๖ ทวาร ทวารละ ๕ แสดงธรรมะเป็น  
๓๐ อย่าง อันนี้ท่านก็สามารถไปพิจารณาได้เช่นกัน อยู่ในหลักปฏิจจสมุปบาท 
นี่แหละ แต่ไม่เอามาทั้งหมด เอามาส่วนหนึ่ง เอามาส่วนที่เป็นเริ่มตั้งแต่วิญญาณ 
นามรปู สฬายตนะ ผสัสะ แล้วกเ็วทนา ถ้าว่าตามแบบพระสตูรทัว่ไป จะแสดงเป็น
ทวารทั้ง ๖ เพราะอาศัยตาและรูปก็เกิดเป็นวิญญาณ ความประชุมกันของธรรม  
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๓ ประการ คือ ตา รูป จักขุวิญญาณ เรียกว่าผัสสะ พอมีผัสสะก็เกิดเป็นเวทนา 
อันนี้ก็ได้สภาวะหลายอย่างเรียงกันมา แสดงให้เห็นถึงความไม่มีตัวไม่มีตน เป็น 
การพิจารณาปฎิจจสมุปบาท ยกบางส่วน พวกเราปัญญาน้อยจะพิจารณาทั้งหมด 
ทั้ง ๑๑ กระบวนการ ๑๒ สภาวธรรมเชื่อมโยงเป็นเหตุผลกัน ไม่สามารถจะท�าได้ 
ต้องพิจารณาส่วนย่อยๆ มาก่อน ยกชรามรณะขึ้นมาตั้งแล้วก็พิจารณาสาวหาเหตุ 
ยกภพภูมิมาตั้งพิจารณาสาวหาเหตุ ยกเวทนาขึ้นมาตั้งแล้วก็พิจารณาสาวหาเหตุ 
ท่านที่ช�านาญตรงไหนก็อย่าลืมลองดู นี้พูดแบบฝ่ายเกิดนะครับ

 ส�าหรับฝ่ายดับ ก็เริ่มต้นจากค�าว่า เพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ
คอือริยมรรค สงัขารจึงดบั ถ้าพูดแบบบาลี กค็อื อวชิชายะ ตเวว อเสสวริาคนโิรธา 
สงัขารนโิรโธ เพราะความดบัโดยการส�ารอกให้หมดไปไม่เหลอืซึง่อวชิชานัน้แหละ
ด้วยวิราคะ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณก็ดับ ไล่ไปเรื่อยๆ จนถึงเพราะ
ชาติดับ ชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสะ จึงดับ ความดับ
ไปแห่งกองทกุข์ล้วนๆ นีก้ย่็อมมด้ีวยประการอย่างนี ้อนันีก้ค็ล้ายกนั คอื พจิารณา
ตั้งต้นที่ชรามรณะ ความแก่และความตายก็ได้ แล้วย้อนกลับ เม่ืออะไรมันไม่มี 
ความแก่และความตายจงึจะไม่ม ีเมือ่อะไรมนัหมด ความแก่และความตายจงึจะหมด 
ก็จะย้อนกลับได้เช่นกัน คือเม่ือชาติมันหมด ความแก่และความตายมันก็หมด  
โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัสและอุปายาสะ มันหมด ไล่ไปเรื่อยๆ ก็จะรู้จักว่า เมื่อ
อวิชชาหมด ชรามรณะมันก็จะหมด อวิชชาจะหมดได้ ก็ด้วยการฝึกอริยมรรค 
มีองค์ ๘ ให้มีวิชชาเกิดขึ้น มีวิชชาที่สมบูรณ์ อันนี้จะหยิบตรงไหนมาก็ได้
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 สรุปว่า ถ้าพูดแบบทางทฤษฎีแล้ว ปฏิจจสมุปบาทนั้นมี ๒ สาย สายที่ ๑ 
เริ่มต้นจากอวิชชา ความไม่รู้อริยสัจแล้วก็เวียนว่ายไปเร่ือย เป็นฝ่ายเกิดทุกข์  
ฝ่ายที่ ๒ เป็นฝ่ายดับ เริ่มต้นจากวิชชาความรู้ ท�าลายอวิชชาทิ้งไป ถ้าพิจารณา
แบบง่ายๆ ก็คือ ไม่ว่าทุกข์อะไรจะเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็น ความแก่ ความตาย  
ความเกิด หรืออะไรต่อมิอะไร อันนี้เกิดจากอวิชชา พิจารณาย้อนกลับว่า อ๋อ...  
มนัเกิดจากความไม่รู้ จนกระท่ังเข้าใจสตัว์โลกทัง้หมด คนในโลกทัง้หมดว่าทีเ่กดิๆ 
ตายๆ กันอยู่นี่ ต้องทุกข์ทรมานกันอยู่ทุกวันนี้ มาแย่งนั่น แย่งนี่กัน เพราะอวิชชา
คือความไม่รู้อริยสัจ อย่างนี้ เมื่อพิจำรณำปฏิจจสมุปบำทแล้ว จะไม่โทษคน  
จะโทษอวชิชำ คอืควำมไม่รูอ้รยิสจั ต่อไปมองอะไรจะไม่มคีน จะเหน็เป็นอวชิชา
เป็นปัจจัยให้เกิดอันนี้ขึ้น เกิดแก่ เจ็บ ตาย เกิดการแสวงหา เกิดนั่นขึ้น เกิดนี่ขึ้น 
เกิดทุกข์ตรงโน้นตรงนี้ ก็เพราะอวิชชา ก็จะเข้าใจโลกทั้งหมดว่ามาจากอวิชชา  
ก็จะไม่สงสัยว่า ท�าไมเขาท�าพิธีโน้นพิธีนี้ ท�าไมคนนี้เป็นอย่างนั้น ท�าไมคนนั้น 
เป็นอย่างนี ้อะไรเยอะแยะ เราต้องการข้อสรปุตรงนีว่้า โลกทัง้หมดเกดิจากอวชิชา 
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 ถ้าไม่รู ้จักพิจารณาบ่อยๆ มันจะไม่ได้ข้อสรุปตรงนี้ ทั้งที่เรียนมาแล้ว  
แต่ไม่ได้ข้อสรุป มันจะตันอยู่ที่คน เอ... ท�าไมคนนี้จึงมาด่าเรา ท�าไมคนนี้จึงนิสัย
อย่างนี ้ท�าไมคนนีจ้งึตาย จงึแก่ จงึเจ็บ อย่างน้ีคอืมันตนั มันไม่ทะล ุพจิารณาเข้าใจ
แล้ว ก็อ๋อ... นี่เป็นเพราะอวิชชา นั่งอยู่นี่ก็เพราะอวิชชา เป็นคนดีก็เพราะอวิชชา 
เป็นคนไม่ดีก็เพราะอวิชชา เราต้องการข้อสรุปอันนี้ ตามหลักปฏิจจสมุปบาท 
นั่นเอง ให้พิจารณาบ่อยๆ เพื่อให้เกิดปัญญา เข้าใจโลกทั้งหมดนี่แหละ ถ้ำเข้ำใจ
โลกทั้งหมด จะรู้ว่ำโลกน้ีมันเป็นทุกข์เท่ำนั้นแหละ แล้วเกิดจำกเหตุก็คือ
ทุกขสมุทัย เหมือนกันหมด ไม่ต่ำงกัน ที่ให้พิจารณาจุดนั้นบ้างจุดนี้บ้าง ก็เพื่อ 
ให้ได้ปัญญา เป็นข้อสรุปคล้อยตามสัจธรรม

 ปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดน้ี เป็นสัจจะ ๒ ข้อ คือ ทุกข์ กับ ทุกขสมุทัย  
บางท่านต้องการทราบเหตุผลว่า ท�าไมต้องพิจารณาบ่อยๆ ท�าไมต้องพิจารณา 
อันนั้นบ้างอันนี้บ้าง พิจารณาอันไหนก็ได้ เพื่อให้ได้ปัญญา เป็นข้อสรุป เราจะได้
ไม่ติดตันอยู่ที่คนใดคนหนึ่ง หรือเหตุการณ์อันใดอันหนึ่ง เพราะคนใดคนหนึ่งไม่มี 
ท่ีเกิดเพราะอวิชชาท�าให้มาเกิด เหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ก็เกิดเพราะอวิชชา  
มีโน่นมีนี่ก็เกิดเพราะอวิชชา ถ้าใครได้ข้อสรุปตรงนี้เรียกว่ามีปัญญา ต่อไปก็ท�าจิต
ให้หยั่งลงสู่หลักสัจธรรมก็คือโลกเป็นทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหา ตัณหานี ้
มาจากอวิชชา เท่าน้ีแหละไม่มอีะไร พิจารณาบ่อยๆ เยอะๆ ดเูหมือนจะมีหลายเรือ่ง 
แต่จริงๆ แล้ว ต้องการปัญญาที่หยั่งลงสู่สัจธรรม 
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 พิจารณาฝ่ายดับ ก็จะได้อริยสัจ ๒ ข้อ เช่นกัน พิจารณาฝ่ายดับ เมื่ออะไร
ไม่มี ชรามรณะจึงจะไม่มี ไล่ย้อนกลับ พิจารณาบ่อยๆ เมื่ออะไรหนอไม่มี สุขทุกข์
จึงจะไม่ม ีกไ็ล่ย้อนกลบัว่า อ๋อ... เพราะผสัสะไม่มี สขุทกุข์จงึไม่มี ท�าอย่างไรผสัสะ
จึงจะไม่มี มันต้องไม่มีวิญญาณ ท�าไงจึงจะไม่มีวิญญาณ ก็ต้องไม่มีตา ไม่มีรูปมา 
กระทบกนั แล้วจะไม่มเีหล่านีม้นัก็ต้องท�าลายอวชิชาทิง้ไป มวีชิชาเกดิขึน้สมบรูณ์ 
อย่างนี้ สภาวะที่ไม่มีรูปไม่มีนามก็คือพระนิพพาน เริ่มเข้าใจภาวะที่ไร้รูปไร้นาม 
ภาวะทีดั่บของรปูท้ังปวง ตอนนีม้กีองทุกข์อยู ่ ถ้าพจิารณาย้อนกลบั ไม่มกีองทกุข์
เลย กองทุกข์มันดับหมด ไม่มีทุกข์เกิด ไม่มีทุกข์ดับเลย ควำมดับของทุกข์ 
อันนั้นก็คือพระนิพพำน ถ้าพิจารณาความดับของทุกข์บ่อยๆ ก็จะเข้าใจนิพพาน
ยิง่ขึน้ไปเรือ่ยๆ นพิพานเป็นอีกภาวะหนึง่ท่ีไม่ใช่รูปไม่ใช่นาม ไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทกุข์ 
เป็นความดบัทกุข์ ความไม่มขีองทุกข์นัน่เอง อย่างนีท้�านองนี ้หนทางทีจ่ะด�าเนนิไป 
ท�าให้มีวิชชาเกิดขึ้น แทนอวิชชา วิชชาจะเกิดขึ้นได้ด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘  
ทางไปก็คืออริยมรรคมีองค์ ๘ ก็จะเข้าใจทุกขนิโรธและทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
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 พิจารณาปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับ จะเข้าใจสัจจะ ๒ ข้อคือทุกขนิโรธะกับ
ทกุขนโิรธคามนีิปฏปิทา ต้องพิจารณาพวกนีบ่้อยๆ จงึจะเข้าใจนพิพาน ไม่อย่างน้ัน
จะไม่เข้าใจว่ามนัดับอย่างไร ถ้าได้พิจารณาบ่อยๆ ได้รูจั้กมอง สังเกตบ่อยๆ จะท�าให้
รู้จักความดับของรูปของนาม ความไม่มีรูปไม่มีนาม ภาวะไร้รูปไร้นาม ภาวะไม่มี
ขันธ์ ๕ เพราะขันธ์ ๕ เกิดจากอวิชชา พิจารณาบ่อยๆ ก็จะเข้าใจ การเข้าใจก็คือ
ลกัษณะของพระโสดาบนันีแ่หละ ยงัเข้าไม่ถึงนิพพาน แต่มีปัญญารูจั้กแล้ว เม่ือจิต
หยั่งลงยอมรับหลักสัจธรรมก็จะมีดวงตาเห็นธรรมต่อไป
 
 การพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนี้ถ้าใครพิจารณาได้ ถือว่าปัญญาเยอะ  
ถ้าปัญญาไม่เยอะ ก็จะมีวิธีล่างๆ ลงมาอีก ตอนนี้หยิบหลักปฏิจจสมุปบาทฝ่าย
สมทุยวาระกับนโิรธะวาระมาพิจารณาเลย แต่ในการพจิารณาเป็นปฏจิจสมปุบาทน้ัน 
เราไม่จ�าเป็นต้องพิจารณาไปที่ตัวหลักปฏิจจสมุปบาททั้งหมดก็ได้ คือหลัก 
ปฏิจจสมุปบาทมันยาก พิจารณาหมวดธรรมอื่นๆ ก็ได้ อย่างที่ผมได้ยกตัวอย่าง
การพิจารณาอนุปุพพิกถา ก็พิจารณาเป็นปฏิจจสมุปบาทได้ 

 วันนี้ จะพูดอีกประเด็นหนึ่ง เป็นวิธีการพิจารณาเป็นปฏิจจสมุปบาท  
ผมจะยกตัวอย่างมา เอาแบบยาวๆ หน่อย มีทั้งฝ่ายเกิดมีทั้งฝ่ายดับ ในฝ่ายเกิด 
พระสูตรที่ยกมานี้ พิจารณาธรรม ๑๐ อย่างด้วยกัน ฝ่ายดับก็พิจารณาธรรม  
๑๐ อย่าง เป็นกระบวนการที่เป็นไปในรูปกระแส พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ครบ 
เราพิจารณาไม่จ�าเป็นต้องพิจารณาครบก็ได้ ยกประเด็นใดประเด็นหนึ่งเป็นตัวตั้ง
แล้วย้อนกลับสัก ๒-๓ ประเด็น ต่อเนื่องกัน ก็จะเห็นว่าไม่มีคน ไม่ติดตันอยู่จุดใด
จุดหนึ่ง ปัญญาจะค่อยๆ มีขึ้น พอมีปัญญาก็จะมองทะลุปรุโปร่งได้ 
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 เรื่องนี้มาจากคัมภีร์อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ใน ตัณหำสูตร ข้อ ๖๒ 
พระพุทธองค์ตรัสว่า 

ภิกษุทั้งหลาย เงื่อนต้นแห่งภวตัณหา ย่อมไม่ปรากฏ ในกาลก่อน
แต่นี้ ภวตัณหาไม่มี ภายหลังจึงมี เพราะฉะนั้น เราจึงกล่าวค�านี้อย่างนี้ 
เมื่อเป็นเช่นนั้น ภวตัณหาที่มีข้อนี้เป็นปัจจัยจึงปรากฏ

แม้ภวตัณหา เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร  
อะไรเล่าเป็นอาหารของภวตัณหา ควรตอบว่า “อวิชชา” 

แม้อวิชชา เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร  
อะไรเล่าเป็นอาหารของอวิชชา ควรตอบว่า “นิวรณ์ ๕” 

แม้นิวรณ์ ๕ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร  
อะไรเล่าเป็นอาหารของนิวรณ์ ๕ ควรตอบว่า “ทุจริต ๓” 

แม้ทุจริต ๓ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร  
อะไรเล่าเป็นอาหารของทุจริต ๓ ควรตอบว่า “ความไม่ส�ารวมอินทรีย์” 

แม้ความไม่ส�ารวมอินทรีย เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่า 
ไม่มีอาหาร อะไรเล่าเป็นอาหารของความไม่ส�ารวมอินทรีย์ ควรตอบว่า 
“ความไม่มีสติสัมปชัญญะ” 

แม้ความไม่มีสติสัมปชัญญะ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่า
ไม่มีอาหาร อะไรเล่าเป็นอาหารของความไม่มีสติสัมปชัญญะ ควรตอบ
ว่า “การมนสิการโดยไม่แยบคาย” 

แม้การมนสิการโดยไม่แยบคาย เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าว
ว่าไม่มีอาหาร อะไรเล่าเป็นอาหารของการมนสิการโดยไม่แยบคาย  
ควรตอบว่า “ความไม่มีศรัทธา”



  118

แม้ความไม่มศีรัทธา เรากก็ล่าวว่ามีอาหาร มไิด้กล่าวว่าไม่มอีาหาร 
อะไรเล่า เป็นอาหารของความไม่มีศรัทธา ควรตอบว่า “การไม่ฟัง
สัทธรรม” 

แม้การฟังอสัทธรรม เรากก็ล่าวว่ามอีาหาร มไิด้กล่าวว่าไม่มอีาหาร 
อะไรเล่า เป็นอาหารของการฟังอสัทธรรม ควรตอบว่า “การไม่คบ
สัตบุรุษ”

การไม่คบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ ย่อมท�าให้การไม่ฟังสัทธรรมบริบูรณ์ 
การไม่ฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์ ย่อมท�าให้ความไม่มีศรัทธาบริบูรณ์ 
ความไม่มศีรัทธาท่ีบริบรูณ์ ย่อมท�าให้การมนสกิารโดยไม่แยบคาย

บริบูรณ์ 
การมนสิการโดยไม่แยบคายที่บริบูรณ์ ย่อมท�าให้ความไม่มี

สติสัมปชัญญะบริบูรณ์ 
ความไม่มีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ ย่อมท�าให้ความไม่ส�ารวม

อินทรีย์บริบูรณ์ 
ความไม่ส�ารวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ ย่อมท�าให้ทุจริต ๓ บริบูรณ์ 
ทุจริต ๓ ที่บริบูรณ์ ย่อมท�าให้นิวรณ์ ๕ บริบูรณ์ 
นิวรณ์ ๕ ที่บริบูรณ์ ย่อมให้อวิชชาบริบูรณ์ 
อวิชชาที่บริบูรณ์ ย่อมท�าให้ภวตัณหาบริบูรณ์ 
ภวตัณหานี้มีอาหารอย่างนี้ และบริบูรณ์อย่างนี้
ภิกษุทั้งหลาย การไม่คบสัตบุรุษท่ีบริบูรณ์ ย่อมท�าให้การไม่ฟัง

สทัธรรมบรบิรูณ์ การไม่ฟังสัทธรรมทีบ่รบูิรณ์ ย่อมท�าให้ความไม่มีศรทัธา
บริบูรณ์ ความไม่มีศรัทธาท่ีบริบูรณ์ ย่อมท�าให้การมนสิการโดย 
ไม่แยบคายบริบูรณ์ การมนสิการโดยไม่แยบคายที่บริบูรณ์ ย่อมท�าให้
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ความไม่มีสตสัิมปชญัญะบริบรูณ์ ความไม่มีสตสิมัปชญัญะทีบ่รบูิรณ์ ย่อม
ท�าให้ความไม่ส�ารวมอินทรีย์บริบูรณ์ ความไม่ส�ารวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ 
ย่อมท�าให้ทุจริต ๓ บริบูรณ์ ทุจริต ๓ ที่บริบูรณ์ ย่อมท�าให้นิวรณ์ ๕ 
บริบูรณ์ นิวรณ์ ๕ ที่บริบูรณ์ ย่อมให้อวิชชาบริบูรณ์ อวิชชาที่บริบูรณ์ 
ย่อมท�าให้ภวตัณหาบริบูรณ์ ภวตัณหานี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์
อย่างนี้ เปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกลงบนยอดเขา เม่ือฝนตกลง
หนักๆ น�้านั้นไหลไปตามที่ลุ่มท�าให้ซอกเขา ล�าธาร และห้วยเต็มเปี่ยม 
ซอกเขา ล�าธาร และห้วยเต็มเปี่ยมแล้วท�าหนองให้เต็ม หนองเต็มแล้ว
ท�าให้บึงเต็ม บึงเต็มแล้วท�าให้แม่น�้าน้อยเต็ม แม่น�้าน้อยเต็มแล้วท�าให้
แม่น�้าใหญ่เต็ม แม่น�้าใหญ่เต็มแล้วท�าให้มหาสมุทรสาครเต็ม มหาสมุทร
สาครนี้มีอาหารอย่างนี้ และเต็มเปี่ยมอย่างนี้

แม้วชิชาและวมุิตต ิเรากก็ล่าวว่ามีอาหาร มไิด้กล่าวว่าไม่มอีาหาร 
อะไรเล่าเป็นอาหารของวิชชาและวิมุตติ ควรตอบว่า “โพชฌงค์ ๗” 

แม้โพชฌงค์ ๗ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร  
อะไรเล่าเป็นอาหารของโพชฌงค์ ๗ ควรตอบว่า “สติปัฏฐาน ๔” 

แม้สติปัฏฐาน ๔ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร 
อะไรเล่าเป็นอาหารของสติปัฏฐาน ๔ ควรตอบว่า “สุจริต ๓” 

แม้สุจริต ๓ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร  
อะไรเล่าเป็นอาหารของสุจริต ๓ ควรตอบว่า “ความส�ารวมอินทรีย์” 

แม้ความส�ารวมอินทรีย์ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มี
อาหาร อะไรเล่าเป็นอาหารของความส�ารวมอินทรีย์ ควรตอบว่า 
“สติสัมปชัญญะ” 
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แม้สติสัมปชัญญะ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร 
อะไรเล่าเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะ ควรตอบว่า “การมนสิการ 
โดยแยบคาย” 

แม้การมนสิการโดยแยบคาย เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่า
ไม่มีอาหาร อะไรเล่าเป็นอาหารของการมนสิการโดยแยบคาย ควรตอบ
ว่า “ศรัทธา” 

แม้ศรัทธา เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร  
อะไรเล่าเป็นอาหารของศรัทธา ควรตอบว่า “การฟังสัทธรรม” 

แม้การฟังสทัธรรม เราก็กล่าวว่ามอีาหาร มไิด้กล่าวว่าไม่มอีาหาร 
อะไรเล่าเป็นอาหารของการฟังสัทธรรม ควรตอบว่า “การคบสัตบุรุษ”

การคบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ ย่อมท�าให้การฟังสัทธรรมบริบูรณ์ 
การฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์ ย่อมท�าให้ศรัทธาบริบูรณ์ 
ศรัทธาที่บริบูรณ์ ย่อมท�าให้การมนสิการโดยแยบคายบริบูรณ์ 
การมนสิการโดยแยบคายที่บริบูรณ์ ย่อมท�าให้สติสัมปชัญญะ

บริบูรณ์ 
สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ ย่อมท�าให้ความส�ารวมอินทรีย์บริบูรณ์ 
ความส�ารวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ ย่อมท�าให้สุจริต ๓ บริบูรณ์ 
สุจริต ๓ ที่บริบูรณ์ ย่อมท�าให้สติปัฏฐาน ๔ บริบูรณ์ 
สติปัฏฐาน ๔ ที่บริบูรณ์ ย่อมท�าให้โพชฌงค์ ๗ บริบูรณ์ 
โพชฌงค์ ๗ ที่บริบูรณ์ ย่อมท�าให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์ 
วิชชาและวิมุตตินี้มีอาหารอย่างนี้ และบริบูรณ์อย่างนี้ 
ภกิษุทัง้หลาย การคบสตับรุษุทีบ่รบิรูณ์ ย่อมท�าให้การฟังสทัธรรม

บริบูรณ์ การฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์ ย่อมท�าให้ศรัทธาบริบูรณ์ ศรัทธา 
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ทีบ่รบิรูณ์ ย่อมท�าให้การมนสกิารโดยแยบคายบรบิรูณ์ การมนสกิารโดย
แยบคายที่บริบูรณ์ ย่อมท�าให้สติสัมปชัญญะบริบูรณ์ สติสัมปชัญญะ 
ที่บริบูรณ์ ย่อมท�าให้ความส�ารวมอินทรีย์บริบูรณ์ ความส�ารวมอินทรีย์
ที่บริบูรณ์ ย่อมท�าให้สุจริต ๓ บริบูรณ์ สุจริต ๓ ที่บริบูรณ์ ย่อมท�าให้ 
สติปัฏฐาน ๔ บริบูรณ์ สติปัฏฐาน ๔ ที่บริบูรณ์ ย่อมท�าให้โพชฌงค์ ๗ 
บรบิรูณ์ โพชฌงค์ ๗ ท่ีบริบูรณ์ ย่อมท�าให้วชิชาและวมิตุตบิรบิรูณ์ วชิชา
และวิมุตตินี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้ เปรียบเหมือนเมื่อ 
ฝนเมด็ใหญ่ตกลงบนยอดเขา เมือ่ฝนตกลงหนกัๆ น�า้นัน้ไหลไปตามทีลุ่่ม
ท�าให้ซอกเขา ล�าธาร และห้วยเต็มเปี่ยม ซอกเขา ล�าธาร และห้วย 
เต็มเปี่ยมแล้วท�าให้หนองเต็ม หนองเต็มแล้วท�าให้บึงเต็ม บึงเต็มแล้ว
ท�าให้แม่น�า้น้อยเตม็ แม่น�า้น้อยเตม็แล้วท�าให้แม่น�า้ใหญ่เตม็ แม่น�า้ใหญ่
เตม็แล้วท�าให้มหาสมทุรสาครเตม็ มหาสมุทรสาครนีมี้อาหารอย่างนี ้และ
เต็มเปี่ยม อย่างนี้ 

ตัณหาสูตรที่ ๒ จบ

 พระสูตรนี้ กล่าวถึงเงื่อนต้นของภวตัณหาไม่ปรากฏ ในกาลก่อนแต่กาลนี้
ภวตณัหาไม่ม ีแต่ภายหลังจึงม ีเพราะเหตนุัน้ เราจงึกล่าวอย่างนีว่้า ภวตณัหามีสิง่นี้
เป็นปัจจัยจึงปรากฏ ภวตัณหามีอาหารไม่ใช่ไม่มีอาหาร อะไรเล่าเป็นอาหารของ
ภวตัณหา ควรกล่าวว่าอวิชชา ภวตัณหาก็คือความติดข้องในภพ อยากให้ตัวเอง
เป็นคนนีต้ลอดไป ความรูส้กึเราเป็นคนนี ้อนันีเ้ป็นตณัหาทีเ่กดิมาภายหลงั ซึง่แต่เดมิ
เราไม่ได้เป็นคนนี้และตัณหาแบบนี้ยังไม่เคยมี เพิ่งมามี เพ่ิงมาปรากฏ ตอนเป็น
หนุ่มสาว ก็อยากจะเป็นหนุ่มสาวอย่างนี้ มีก�าลังแข็งแรงอย่างนี้ตลอดไป นี้เป็น
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ลักษณะภวตัณหำ คือ ความอยากจะมีภาวะอย่างน้ันตลอดไป มีความรู้สึก 
สะดวกสบาย มีเงินมีทอง มีคนนับหน้าถือตา ก็อยากจะได้ภาวะอย่างนี้ มีภาวะ
อย่างนี้ ให้ตนเป็นอย่างนี้ตลอดไป มีความสุขก็อยากให้มีความสุขอย่างนี้ตลอดไป 
ความรู้สึกเหล่านี้แต่เดิมไม่เคยมี วันก่อนหน้านี้ไม่มี เพิ่งมามีเมื่อกี้นี้ เพิ่งมาปรากฏ
เมื่อกี้ ความรู้สึกเราเป็นคนแก่ เท่านี้ก็ดีแล้วอย่าแก่กว่านี้ อยากเป็นอย่างนี้ๆ  
เรียกว่าภวตัณหา ความจริง ตัวเราไม่มี ความรู้สึกว่าเราเป็นนั่นเป็นน่ี แล้วก็มี 
ความรกัตัวเอง อยากให้ตวัเองเป็นอย่างนีต้ลอดไป อยากให้ตวัเองอยูใ่นภาวะอย่างนี้ 
สบายอย่างนี้ สะดวกอย่างนี้ตลอดไป นี้เรียกว่าภวตัณหา กิเลสอันนี้ละเอียด  
เป็นพระอรหันต์จึงจะละได้

 ส�าหรับการปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบัน ให้รู้ก่อนว่าอันนี้คือกิเลส เพิ่งมี 
เม่ือกี้นี้ ไม่ได้มีมาก่อนหน้านี้ กิเลสตัวนี้ไม่ได้มาจากชาติที่แล้ว เพ่ิงมีเมื่อกี้นี้  
ชาตทิีแ่ล้วไม่ได้ปรากฏ ความรู้สกึอยากเป็นคนนีน้ะ อยากมเีงนิเท่านี ้ไม่ได้ปรากฏ 
ชาติท่ีแล้ว อาจจะเกิดเป็นควาย อยากกินหญ้าอร่อยๆ เท่านั้นเอง อันนั้นเป็น
ภวตัณหาแบบควายแล้ว ตอนนี้เป็นคนรวยเท่านี้ก็อยากจะเป็นคนนี้ อยากจะมี
ครอบครัวอย่างนี้ อยำกจะมีควำมสุขปลอดภัยอย่ำงนี้ๆ อยำกจะอยู่อย่ำงน้ี  
ควำมรู้สึกอย่ำงนี้ไม่ได้เกิดมำจำกชำติที่แล้ว ไม่ได้เกิดมำจำกเม่ือวำนน้ี เพิ่ง 
เกิดมำเมื่อก้ีนี้ อันนี้เรียกภวตัณหำ เพิ่งมีขึ้น เพิ่งปรำกฏขึ้น ไม่ได้มำก่อน 
พระพุทธองค์ตรัสเงื่อนต้นของภวตัณหาไม่ปรากฏ ในกาลก่อนต้ังแต่กาลนี้ 
ภวตัณหาไม่มี ภายหลังจึงมี ความรู้สึกนี้ เมื่อวานไม่ได้มี ความรู้สึกของวันนี้เพิ่งมี
วันนี้ และมันก็ไม่เกิดมาลอยๆ มีเงื่อนไข มีเหตุปัจจัย มีอาหาร ตัณหานี้เป็นเหตุ
เกิดทุกข์ ท�าเพื่อตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วก็ได้ทุกข์มาอีกเยอะแยะมากมาย 
ภวตัณหานีมี้เงือ่นไขมเีหตปัุจจยั อะไรเป็นอาหารของภวตณัหา ควรกล่าวว่าอวชิชา 
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คอืความหลงนึกวา่มีตวัเอง ไมม่ีความรู้ ไมเ่ข้าใจในอรยิสจั ไม่รู้จกัทุกข์ ไมรู่จ้กัเหตุ
เกิดทุกข์ ไม่รู้จักความดับทุกข์ ไม่รู้จักหนทางถึงความดับทุกข์

 อวชิชาแต่ก่อนกไ็ม่ได้ม ีเพิง่มเีมือ่กี ้เกดิขึน้อกีเหมอืนกนั อวชิชาก็มอีาหาร
เช่นกัน มีเหตุมีปัจจัยมา อะไรเป็นอาหารของอวิชชา ควรกล่าวว่า นิวรณ์ ๕  
นวิรณ์ ๕ คอืการปล่อยใจไปตามอารมณ์ต่างๆ ให้เกดิความยนิดยีนิร้าย ยนิดกีเ็ป็น
กามฉันทนิวรณ์ ยินร้ายก็เป็นพยาปาทนิวรณ์ ปล่อยใจให้เศร้าซึมง่วงเหงา จิต 
ถอยก�าลงักเ็ป็นถีนมทิธนวิรณ์ ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านอย่างนูน้อย่างนี ้ปล่อยสะเปะสะปะ
ไปกเ็ป็นอทุธจัจกกุกุจจนวิรณ์ เคลอืบแคลงลังเลสงสัยในเรือ่งไม่น่าสงสัย ปล่อยให้
คิดในเรื่องที่คิดไม่ออกก็เกิดความลังเลสงสัย เป็นวิจิกิจฉานิวรณ์ เมื่อเกิดนิวรณ์ 
จิตก็เศร้าหมอง นิวรณ์ก็จะบังตา พอบังตาก็มองไม่เห็นความจริง เป็นอวิชชา  
พอมองไม่เห็นความจริง ก็รู้สึกว่ามีเรา มีตัวตนอย่างนู้นอย่างนี้ ก็เกิดภวตัณหา  
ต้องท�าเพือ่ตวัเรา ให้เรากนิอร่อย ให้เราได้น่ันได้นี ่สภาวะทุกอย่างมีเงือ่นไขของมัน 
ไม่ใช่ว่าเราจะมีอยู่ก่อน ไม่ใช่เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ก่อน เพิ่งมีเมื่อกี้นี้ มีเมื่อ
เกิดขึ้น เกิดเพราะอวิชชา และอวิชชาก็ไม่ได้มีอยู่ก่อน ไม่ได้โง่อยู่ก่อน ไม่ได้หลง
อยู่ก่อน ไม่ได้มืดอยู่ก่อน มืดมีอาหารคือนิวรณ์ ๕ 

 นิวรณ์ ๕ ก็มีอาหารคือทุจริต ๓ ทุจริต ๓ ก็มีอาหารคือความไม่ส�ารวม
อินทรีย์ ความไม่ส�ารวมอินทรีย์ก็มีอาหารคือความไม่มีสติสัมปชัญญะ ความไม่มี
สติสัมปชัญญะก็มีอาหารคืออโยนิโสมนสิการ อโยนิโสมนสิการก็มีอาหารคือ 
ความไม่มีศรัทธา ความไม่มีศรัทธาก็มีอาหารคือการไม่ได้ฟังพระสัทธรรม การ 
ไม่ได้ฟังพระสทัธรรมกม็อีาหารคือการไม่ได้คบสตับรุษุ สภาวะ ๑๐ อย่างเรยีงล�าดับ
เป็นปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดทกุข์ แต่ใช้หมวดธรรมอกีแง่หนึ่ง ไม่ไดแ้สดงตามหลัก
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ปัจจยาการ ๑๑ อย่าง ๑๒ ข้อธรรม แบบนัน้ แสดงตวัสภาวะทีล่กึซึง้ซึง่คนมีปัญญา
พิจารณาได้ บางทีคนปัญญาน้อยๆ กพิ็จารณาล�าบาก พจิาณาจากข้อธรรมอืน่กไ็ด้ 
แต่พจิารณาเป็นกระบวนการ ไม่จ�าเป็นต้องพจิารณาทกุอย่าง ท่านอาจจะพจิารณา
แค่ ๒ อย่าง ๓ อย่าง ต่อเนื่องกัน ให้มีลักษณะเป็นกระแส คือมันเชื่อมโยงต่อเนื่อง
กัน ไม่ติดอยู่ที่ใดที่หนึ่ง 

 สมมติรูส้กึว่า เป็นตัวเรา รักตวัเอง กจ็ะไม่หยุดอยูเ่ท่านี ้คนทีไ่ม่รูจั้กพจิารณา 
พอรักตวัเองป๊ับ ก็อยากให้ตัวเองได้นัน่ได้นี ่อยากให้เราปลอดภยั กไ็ปท�าตามกเิลส
เลย ถ้าเป็นคนมปัีญญา กพิ็จารณาว่า ความรู้สึกเช่นน้ีเพิง่เกิดขึน้ มันเกิดเพราะอะไร 
เกดิเพราะอวชิชา อวชิชาเกดิเพราะปล่อยจติให้ยนิดยีนิร้าย ให้รกั ให้ชงัในอารมณ์
ต่างๆ กม็องได้ย้อนกลบัไป อ๋อ... เป็นเพราะไม่ได้คบหาพระพทุธเจ้า ไม่ได้ฟังธรรม
นี่เอง ฝ่ำยที่มีควำมหลง มีตัวตน ท�ำตำมตัวตน ก็มีสำเหตุหลักมำจำกไม่ได้ฟัง
พระพุทธเจ้ำ หลักมีเท่านี้แหละ ท�านองนี้นะครับ

 สภาวะ ๑๐ อย่าง มีอะไรบ้าง เมื่อกี้ท่านอาจจะจดไม่ทัน มีภวตัณหา  
คือความติดใจในภพ ติดใจในความเป็นอยู่ของตัวตน อยากให้ตัวเป็นอย่างนี้  
อยู่อย่างนี้ รักตัวเอง อยากให้ตัวเองด�ารงอยู่ในภาวะอย่างนี้ๆ ซึ่งเป็นความรู้สึก 
พื้นฐานของพวกเราทุกคน เรียกว่าสัญชาตญาณก็ได้ ทุกคนรักตัวเอง ถึงแม้จะ 
ทุกข์ยากล�าบากอย่างไร ก็ไม่อยากให้ตัวเองตาย จะต้องหาทางให้ตัวเองอยู่รอด 
จนได้ ให้ตวัเองด�ารงอยู ่เรียกภวตณัหา ท่ีภาษาจติวทิยาหรอืภาษาใหม่ เขาเรยีกว่า
สัญชาตญาณ ท�าให้เกิดความกลัว ต้องเอาตัวรอดอย่างนู้นอย่างนี้ เหมือนกับ 
เกิดมาคู่กับตัวเราเลย แท้ท่ีจริงแล้ว ไม่ได้เกิดมาคู่กับตัวเรา เพราะตัวเราไม่มี  
สิ่งที่เกิดมาคือทุกข์ คืออุปาทานขันธ์ ๕ ตัวอุปาทานขันธ์ ๕ ไม่ใช่กิเลส แต่อันนี้ 
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มกีเิลส มนัเกดิมาทหีลงั สรปุคอืไม่ใช่สัญชาตญาณ แต่เป็นกเิลส กเิลสทีมั่นมีบ่อยๆ 
เพิง่มเีมือ่ก้ี มนัเพ่ิงเกดิเมือ่กี ้ เงือ่นต้นของภวตณัหาไม่ปรากฏ ในกาลก่อนแต่กาลนี้ 
ภวตัณหาไม่ม ีแต่ภายหลงัจงึม ีแต่ก่อนเรายงัไม่รกัตวัเราเองอย่างนี ้แต่ก่อนเรารกั
ตัวเองแบบอ่ืน ความที่รักตัวเองแบบนี้เพิ่งมีเมื่อกี้นี้ ที่จะรักษาหน้าตัวเองแบบนี้ 
เพิ่งมีเมื่อกี้นี้ แล้วก็ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับที่เราเกิด เพราะที่เกิดมาจริงๆ คือรูปนาม 
ขันธ์ ๕ ส่วนตัวนี้เป็นกิเลส ต้องแยกให้ออก รูปนาม ขันธ์ ๕ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง 
เป็นอันหนึ่ง ความรักตัวเองเป็นอีกอันหนึ่ง อยากให้ตัวเอง มั่นคง อยู่นาน ตัวเอง
ปลอดภัย เป็นอีกอันหนึ่ง อยากให้ตัวเองปลอดภัย อยากให้ตัวเองสะดวกสบาย 
ไม่ใช่ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง แต่เป็นภวตัณหา คนละอันกัน ไม่ได้มาพร้อมกับ 
ความเกิด

 พวกเราจะเหมารวมกันหมดเลย ทั้งอุปาทานขันธ์ ๕ ทั้งกิเลสรวมกันเลย 
ยดึเป็นตวัตนไปหมด มันกเ็ลยงง ต้องหัดแยกแยะ ตอนนีพ้ดูชัน้สงู ต้องหดั แยกรูป 
แยกนาม ผม ขน เล็บ ฟัน หนงั รูป นาม ขันธ์ ๕ เป็นอนัหนึง่ ภวตัณหา ความตดิใจ
ในชีวิต ความรักตัวเองเป็นอีกอันหนึ่ง เป็นกิเลส ภวตัณหามีขึ้นมาก็เพราะอวิชชา 
ภวตัณหา นี้สภาวะที่ ๑ ต่อมาก็อวิชชา นี้สภาวะที่ ๒ ที่มีอวิชชา ท�าให้หลง มอง
ไม่เห็น มองอะไรไม่ออกเพราะมีนิวรณ์บังตา เป็นสภาวะที่ ๓ นี่มันเชื่อมโยงกัน 
กิเลสทุกอย่างนี่ เชื่อมโยงกันอยู่ มันอิงอาศัยกัน ที่มีนิวรณ์ขึ้นมาก็เพราะทุจริต ๓ 
นี้เป็นสภาวะที่ ๔ ยังมีทุจริต ยังมีความคิดไม่ดีอยู่ในใจ ยังมีค�าพูดไม่ดี ยังมีการ 
กระท�าที่ไม่ดีอยู่ นิวรณ์จึงมี ทุจริต ๓ ก็เพราะไม่ส�ารวมอินทรีย์ เป็นสภาวะที่ ๕ 
อินทรีย์ทั้ง ๖ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่เป็นอายตนะภายในพวกนี้ มันเป็นผล 
มาจากกรรมเก่า พอได้รับผลมาจากกรรมเก่าแล้ว ก็แน่นอนว่า พวกเราต้องมี 
การเห็น ได้ยิน ดมกลิ่น ลิ้มรส สัมผัส รับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ อันนี้เป็นเรื่องธรรมดา 
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ถ้าไม่ส�ารวมระวัง ขาดสติสัมปชัญญะ มันก็จะเป็นที่มาของกิเลสต่างๆ ท�าให้เกิด
ความคดิไม่ดต่ีางๆ ท�าให้เกดินวิรณ์ เกิดตณัหาขึน้ ตณัหาไม่ได้มอียูก่่อนนะ อวชิชา
ก็ไม่ได้มีอยู่ก่อน มันมาจากเงื่อนไขปัจจัย

 เมื่อเกิดความหลงว่า อันนี้ของเรา บ้านของเรา สามีของเรา ทรัพย์สมบัติ
ของเรา หน้าตาของเรา เรามสีทิธิใ์นสิง่นี้ๆ  ถ้ามสีตขึิน้มา เป็นคนทีพ่อมปัีญญาบ้าง 
ก็พิจารณาย้อนกลับได้เลยว่า ของเรามันมีขึ้นมาได้อย่างไร อ๋อ... มันหลง ต้องหัด
บ่อยๆ ถ้ายังหัดไม่ได้ก็ต้องหลบไปอยู่คนเดียว จะได้มีเวลา มีสติดีๆ แล้วก็หัด
พจิำรณำให้คล่องไว้ พอคล่องแล้วจะได้เอำมำใช้ได้ ถ้าไม่หดัเอาไว้ มาอยูอ่ย่างนี้
มันท�าไม่ได้เพราะว่ามันไม่ช�านาญ 

 สภาวะที ่๔ คือทุจริต ๓ สภาวะท่ี ๕ คอืความไม่ส�ารวมอินทรย์ี สภาวะที ่๖ 
คือไม่มีสติสัมปชัญญะ เป็นคนใช้ชีวิตแบบไม่มีสติ ไม่เอาจิตมาไว้กลับตัว ไม่มีสติ 
เดิน ยืน นั่ง นอน ไม่มีสัมปชัญญะ ไม่รู้จักการพิจารณาการกิน การดื่ม การพูด  
การนิ่ง การคิดอะไร ไม่มีปัญญาพิจารณา พอไม่มีปัญญา มันก็ไม่ส�ารวมอินทรีย์ 
กิเลสต่างๆ ก็เข้ามา ท�าไมจึงไม่มีสติสัมปชัญญะ ก็ต่อเนื่องมาจากสภาวะที่ ๗  
คืออโยนิโสมนสิการ การคิดพิจารณาแบบไม่แยบคาย การใส่ใจไม่ถูกต้อง มีข้อมูล
ไม่ถูก เป็นคนที่ชอบคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ ข้อมูลมันผิด ข้อมูลในโลกนี้ที่เขาให้เรามา 
อนันัน้ของเรา อนันีข้องเรา เราท�าอนันี ้เรามสีทิธิจ์ะได้ กฎหมายคุ้มครองเรา อะไร
ต่อมอิะไร เรากเ็อาข้อมลูเหล่านัน้มาใส่ใจ ข้อมูลผดิ พอไปคดิเหตผุลต่างๆ มันก็ผดิ
ไปด้วย เรยีกว่า อโยนโิสมนสกิาร สตสิมัปชญัญะก็ไม่ม ีหลงไป ขาดสตสิมัปชญัญะ 
ท�าไมจึงมีอโยนิโสมนสิการ ใส่ใจโดยไม่ถูกต้อง ไปคิดเรื่องที่ไม่จ�าเป็น ท�าให้เกิด
อกุศลเยอะแยะมากมาย สิ่งต่างๆ ในโลกไม่เป็นของเราเลย แต่เราได้ข้อมูลมาผิด 
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ได้ข้อมูลมาผิดก็คิดผิด ขาดสติ ขาดปัญญา เป็นเพราะไม่มีศรัทธา ไม่เชื่อปัญญา
ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เป็นสภาวะที่ ๘ ท�าไมจึงไม่มีศรัทธา ก็ต่อไปสภาวะที่ ๙  
คอืไม่ได้ฟังพระสทัธรรม พอไม่ได้ฟังพระสทัธรรม ไม่ได้เข้าใจว่าพระพทุธองค์ตรสัรู้
อะไร เราก็ไม่มีศรัทธา ไม่เชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ไม่ได้จดจ�าข้อมูล 
ทีถู่กต้องไว้ คดิปรงุแต่งไปตามชาวโลกเขา คดิตามชาวโลกเขา กข็าดสตสิมัปชญัญะ
ไปเรื่อย กิเลสก็ท่วมทับอย่างนี้ ท�าไมจึงไม่ได้ฟังสัทธรรม ก็เพราะไม่ได้คบสัตบุรุษ 
เป็นสภาวะที่ ๑๐ ท�านองนี้นะครับ 

 ทีนี้ ถ้าพิจารณาลึกลงไปอีกว่า ท�าไมไม่ได้คบสัตบุรุษ ก็เพราะว่าไม่ได้เกิด
ในประเทศทีส่มควร ไม่ได้ท�าบญุไว้ในกาลก่อน อะไรกว่็าไป แต่พระสตูรนีเ้ป็นแบบ ๑๐ 
ก็เลยมีเท่านี้ หมายถึงว่าเมื่อเกิดอะไรขึ้น ไม่ติดตันอยู่จุดใดจุดหนึ่ง พิจารณาจาก
จุดนั้นย้อนไปย้อนมาได้ ทะลุปรุโปร่ง การหัดพิจารณาลึกซึ้งอย่างนี้ ท�าให้เกิด
ปัญญาทีล่กึซึง้ การพจิารณาลกึซึง้อย่างนี ้ถ้าเป็นฝ่ายเกดิทกุข์ ฝ่ายเกดิกจ็ะได้สจัจะ 
๒ ข้อ คือ ทุกข์ กับ เหตุเกิดทุกข์ ไม่ว่าจะพิจารณาจากข้อธรรมอะไรก็ได้ ถ้าได้
ปัญญาขึ้นมาก็จะได้สัจจะ ๒ ข้อ ถ้าพิจารณาฝ่ายเกิดจะได้ข้อทุกข์ ปัญหาต่างๆ 
เกิดขึ้นมา มันมาจากเหตุ ถ้าเหตุมันยังมีอยู่ ผลของมันก็ต้องมี เหมือนพวกเรานั่ง
อยู่นี้ หำกยังเห็นผิดว่ำเป็นตัวตน แล้วไปท�ำเพื่อตัวเองอยู่ มันก็ต้องทุกข์อยู่ 
เพรำะเหตุมันมี ผลมันก็ต้องมี เราก็จะเข้าใจชาวโลกที่เขาท�ากันอยู่ว่า ที่เขาท�านี่ 
ไปท�าเหตเุกิดทกุข์ แล้วมันจะไม่ทุกข์ได้อย่างไร ทกุข์แล้วก็ไปท�าพธิกีรรมนัน้ให้มนั
หายทกุข์ แล้วเขากด็ใีจว่า เขาจะหายทุกข์ มนัจะหายทกุข์ได้อย่างไร เพราะพธิกีรรม
ที่เขาท�ามันท�าเพ่ือตัวเอง การท�าเพ่ือให้ตัวเองหายทุกข์นี้ เป็นเหตุเกิดทุกข์  
เพราะเป็นความรักตัวเอง ไปท�าเหตุแล้วจะหายทุกข์ได้มั้ย ไม่ได้ 
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 ชาวโลกที่เขาหลงว่าท�าพิธีนี้แล้วจะหายทุกข์นั้น เป็นความเห็นผิด เพราะ
ไม่ตรงกบัความเป็นจริง ท�าพิธนีีแ้ล้วจะหายทุกข์ นัน่แหละเป็นเหตใุห้เกดิทกุข์ เหตุ
มีผลก็ต้องมี ไม่ท�าเพื่อตัวเองนั่นแหละจึงจะหายทุกข์ ท�าเพื่อไปนิพพานจึงจะ 
หายทุกข์ ชาวโลกที่แก้ปัญหากันทุกอย่างนี้ เขาแก้ผิดท้ังหมด ผู้ที่มีปัญญา เป็น
พระโสดาบันจึงเข้าใจหมด เข้าใจทั้งโลก ที่เขาแก้ปัญหานี้ผิดหมด ท�าไมผิดหมด 
เพราะไปท�าเพือ่ตัวเอง ท�าเพ่ือตวัเอง เป็นเหตเุกิดสขุหรอืเป็นเหตุเกดิทกุข์ เป็นเหตุ
เกดิทกุข์ ไปท�าเพือ่ตวัเองเสรจ็กน็กึว่าจะพ้นทกุข์ ไปท�าเหตเุกดิทกุข์แล้วจะพ้นทกุข์
ได้อย่างไร มันเป็นไปไม่ได้อย่างนี้ 

 ดังนั้น พอมีปัญญา เราจะมองทะลุโลกเลยว่า อ๋อ... เป็นอย่างนี้ ชาวโลก
ไม่มีทางออกเลย เพราะวันๆ ไปท�าให้ตัวเอง คุณอยากจะสิ้นเวรสิ้นกรรม คุณก็ไป
แก้กรรมอย่างนี้ แก้กรรมแล้วจะสิ้นกรรมได้มั้ย เขาก็จะมองออกว่า มันสิ้นไม่ได้ 
เพราะว่ามันไปแก้ให้ตัวเอง ท�าตามตัณหา ตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ มันก็ไม่พ้น 
ท�านองนี้นะครับ จะสิ้นกรรมได้ก็ต้องถึงนิพพำน เดินไปตำมมรรค พระโสดาบัน
จงึมองออกหมด ท่ีให้พิจารณาบ่อยๆ ก็เพ่ือต้องการปัญญาตัวนี ้ให้หย่ังลงสูส่จัจะ ๔ 
ถ้าพิจารณาฝ่ายเกิดจะได้ ๒ สัจจะ นี่ยกตัวอย่างมา ๑๐ สภาวะ
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 บางพระสูตรพระพุทธองค์ทรงแสดงน้อยกว่านี้ แต่ส่วนใหญ่ก็จะแสดง 
โดยมชีือ่สภาวะเหล่านีป้ระกอบอยู ่ท่านไปอ่านเพิม่เตมิแล้วกพ็จิารณาตามได้ หรอื
จ�าไว้ ๑๐ อย่างนี้ เวลามีอะไรเกิดขึ้น เช่น มีนิวรณ์เกิดขึ้น นั่งสมาธิแล้วก็ง่วงนอน
เกิดขึ้น นี้เป็นนิวรณ์ ก็ต้องรู้จักพิจารณาให้มีปัญญา ไม่ใช่ว่าง่วงนอนก็ท�าอะไร 
ไม่เป็นเลย คดิไปคดิมาก็หาแต่หมอนมานอน ต้องพกัผ่อนสถานเดยีว อย่างนีก้ไ็ม่เคย
มปัีญญา ฉะนัน้ การจะพจิารณาให้มีปัญญา ต้องแยกแยะ นวิรณ์ไม่ใช่ตวัตน ไม่ใช่เรา 
ไม่ใช่ของเรา มันเกิดเพราะเหตุ เหตุให้เกิดนิวรณ์คือทุจริต ๓ เพราะยังมีทุจริตอยู่ 
ยังคิดไม่ดีอยู่ทางใจ ยังพูดไม่ดีอยู่ มันก็ต้องมีนิวรณ์ เออ... มันก็เป็นเรื่องธรรมดา 
เหตุมันมี ผลมันจะไม่มีได้อย่างไร เราก็ย้อนกลับไป ที่มีทุจริตนี้เพราะอะไร เพราะ
ไม่ส�ารวมอินทรีย์ ไม่ส�ารวมระวัง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มีช่องรับแล้วก็ไม่ระวัง 
ท�าไมไม่ส�ารวมอินทรีย์ เพราะขาดสติสัมปชัญญะ อย่างนี้นะ แค่ง่วงนอนเกิดขึ้น  
กส็ามารถพจิารณาเป็นปฏจิจสมปุบาทได้แล้วอย่างนี ้พจิารณาย้อนกลับ ท้ายทีสุ่ด
ก็จะเห็นชัดว่า เป็นเพราะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าน่ันแหละ ท่ียังวนเวียนหัวหมุน รัก 
ตวัเอง ท�าผิดพลาดอยูน่ี ่เป็นเพราะไม่เชือ่พระพทุธเจ้า เป็นเพราะไม่ได้ฟังสทัธรรม 
เป็นเพราะไม่ได้คบสัตบรุษุนัน่แหละ นีเ้ป็นฝ่ายเกิด ยกตวัอย่างมาจากองัคตุตรนกิาย 
ทสกนิบาต ตัณหาสูตร เป็นทสกนิบาตก็มีหลักธรรมอยู่ ๑๐ ชื่อด้วยกัน ถ้าเป็น 
สูตรอื่นๆ จะมีหลักธรรมน้อยกว่านี้ แต่ว่าพิจารณาแบบเดียวกัน เชื่อมโยงกันไป
เรื่อยๆ ถ้าพิจารณาบ่อยๆ ก็จะได้มีปัญญา 
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 ต่อมา เป็นฝ่ายดับ ฝ่ายดับก็เริ่มต้นที่วิชชาและวิมุตติ พอมีวิชชาก็จะได้
วมิตุตคิอืความหลดุพ้น ต้องมคีวามรู ้มวีชิชาก่อน คอืท�าลายอวชิชาทิง้ไป ได้อรยิมรรค
คือวิชชาก็จะได้หลุดพ้นออกไปได้ ทีนี้ วิชชาและวิมุตติก็มีอาหารเหมือนกัน มีเหตุ
มีปัจจัย ไม่ใช่วิชชานี้จะมีอยู่ก่อน มันมีเพราะมีเงื่อนไข มีเหตุมีปัจจัย อวิชชาก็มี
เหตปัุจจยั วชิชาและวมิตุตกิม็เีหตุมปัีจจยัเช่นกนั มอีาหารเหมอืนกนั อะไรเป็นอาหาร
ของวิชชาและวิมุตติ ควรกล่าวว่า โพชฌงค์ ๗ อะไรเป็นอาหารของโพชฌงค์ ๗ 
ควรกล่าวว่า สติปัฏฐาน ๔ อะไรเป็นอาหารของสตปัิฏฐาน ๔ ควรกล่าวว่า สจุรติ ๓ 
อะไรเป็นอาหารของสุจริต ๓ ควรกล่าวว่าความส�ารวมอินทรีย์ อะไรเป็นอาหาร
ของการส�ารวมอินทรีย์ ควรกล่าวว่าสติสัมปชัญญะ อะไรเป็นอาหารของ
สตสิมัปชญัญะ ควรกล่าวว่าโยนโิสมนสกิาร การรูจ้กัคิดพจิารณา ใส่ใจตามค�าสอน
ของพระพุทธเจ้า จะท�าให้ได้สติสัมปชัญญะ ทีนี้ ข้อมูลที่จะเอามาใส่ใจจะได้มา
จากไหน ได้มาจากศรัทธา เชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า จะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
ศรัทธาได้มาจากไหน ฟังพระสัทธรรม ฟังพระสัทธรรมได้มาจากคบหาสัตบุรุษ  
นี่ก็สภาวะ ๑๐ อย่างเหมือนกัน นี้เป็นฝ่ายวิชชา ฝ่ายปัญญา ฝ่ายความรู้
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 สภำวะ ๑๐ อย่ำง อะไรบ้ำง สภำวะที ่๑ คอื วชิชำและวมุิตติ ทีส่ภำวะ ๒ 
โพชฌงค์ ๗ สภำวะท่ี ๓ สติปัฏฐำน ๔ สภำวะที่ ๔ สุจริต ๓ สภำวะท่ี ๕  
ควำมส�ำรวมอินทรีย์ สภำวะที่ ๖ สติสัมปชัญญะ สภำวะที่ ๗ โยนิโสมนสิกำร 
สภำวะที่ ๘ ศรัทธำ สภำวะที่ ๙ ฟังพระสัทธรรม สภำวะที่ ๑๐ คบสัตบุรุษ  
มี ๑๐ ข้อ เป็นฝ่ำยดับ ฝ่ำยปัญญำ ฝ่ำยวิชชำ ฝ่ำยควำมรู้ เวลาที่เราท�าข้อใด
ข้อหนึ่ง เราก็ไม่ติดตันอยู่จุดใดจุดหนึ่ง สามารถพิจารณาไปข้างหน้าก็ได้ ย้อนมา
ข้างหลงักไ็ด้ ฝึกให้มีสตสิมัปชญัญะ กรู้็จกัว่า เออ... สตสิมัปชญัญะนีเ่ป็นฝ่ายวชิชา 
ฝ่ายปัญญา สตสิมัปชญัญะนีเ้อาไว้ช่วยอะไร ช่วยให้เกดิอินทรยีสังวร อนิทรยีสังวร
ท�าให้เกิดสุจริต ๓ สุจริต ๓ ท�าให้สติปัฏฐาน ๔ สมบูรณ์ บริบูรณ์อย่างนี้เป็นต้น 
เชื่อมโยงต่อกันไปเรื่อยๆ มองเป็นกระแส เป็นกระบวนการ เม่ือเห็นคนเริ่มฟัง
ธรรมะ ก็ไม่มองเป็นคนแล้ว ท่ีเขามโีอกาสได้ฟัง เป็นเพราะได้คบสตับุรษุ แล้วทีฟั่ง
ไปนี่ ฟังสัทธรรมดีๆ เขาก็จะมีศรัทธา พอมีศรัทธาก็จะได้ใส่ใจให้ถูกต้อง มี
สติสัมปชัญญะ ความเป็นคนก็จะหายไป ความเป็นพรรคพวกกันอะไรกันก็จะ 
หายไป กลายเป็นกระบวนการ กลายเป็นกระแสที่ไหลนี้ไปเรื่อยๆ อันนี้เป็นอุบาย
เป็นเทคนิค เป็นวิธีการ ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้หลากหลายเหลือเกิน 
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 อันนี้ ผมยกตัวอย่างมาพอให้เข้าใจหลักการว่า ใช้วิธีพิจารณาอย่างนี้ คือ
วธิพีจิารณาแบบปฏจิจสมปุบาท การท่ีสิง่ต่างๆ อิงอาศยักนัและกันเกดิขึน้ เชือ่มโยง
ต่อเน่ืองกันไป ถ้าคนเก่งๆ ก็จะพิจารณาได้ลึก ยิ่งลึกปัญญาก็จะยิ่งมาก อย่าง 
พวกเรานีก้อ็าจจะ ๒ หรอื ๓ ขัน้ตอน กถ็อืว่าเริม่เป็นปฏจิจสมปุบาทและเชือ่มโยง
กัน การมองแบบปฏิจจสมุปบาท ก็คือมองเป็นกระแสท่ีเช่ือมโยง ถ้าเป็นคน 
มีปัญญาก็จะมองทะลุ เหมือนเรานั่งอยู่ตรงนี้ มองเชื่อมโยงไป อ๋อ... คนนี้ชาตินี้ 
มาจากท้องแม่เหมือนกัน อาศัยธาตุพ่อแม่ผสมกันเป็นหยดน�้า แล้วก็เติบโตขึ้นมา
เพราะอาหารเหมอืนกนั ถ้าคนมปัีญญามากกว่านัน้ กม็องทะลุออกไปทีม่าเกดิเป็น
ลูกแม่คนนี้เพราะกรรมเก่าได้ท�าไว้ และท่ีมาเกิดอยู่เวียนว่ายอยู่นี่ก็เพราะอวิชชา 
เมือ่อยูต่่อไปเรือ่ยๆ ร่างกายกจ็ะพัง ตาย แล้วก็จะไปตามกรรม กจ็ะมองทะลคุนไป 
มองเหน็คนแต่ทะลคุน มองถงึท่ีมาด้วย มองเหน็ร่างกาย แต่ทะลรุ่างกาย รูจ้กัทีม่า
ของร่างกายว่า จุดเริ่มต้นมาจากธาตุพ่อแม่ผสมกัน อาศัยข้าวน�้าจึงเติบโตขึ้น  
ถึงเวลาตายก็พังสลายสิ้นไปหมด มองเห็นนามธรรม อุปนิสัยต่างๆ ที่สั่งสมมา  
แล้วก็จะไปเรื่อยๆ ตามกรรม อย่างนี้ คนเหลือมั้ย ไม่เหลือคนเลย เหลือแต่รูป 
และนาม รูปนี่จบที่ชาติหนึ่ง ส่วนนามนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าถึงนิพพานอย่างนี้ 
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 จุดเริม่ต้นไม่ปรากฏเลย อวิชชา ตณัหา อะไรต่างๆ กม็าเรือ่ยๆ ตามเหตปัุจจยั 
อย่างนี้เรียกว่ามองทะลุคน พอทะลุคนแล้วก็เข้าใจโลกทั้งหมด มองไปทางไหน 
ก็เข้าใจ รู้ที่มาแล้วว่า โลกน้ีมำจำกควำมไม่รู้อริยสัจเท่ำนั้นเอง แบบนี้เรียกว่า 
รู้จักปฏิจจสมุปบาทแล้ว ท่ีมืดบอด ไม่รู้ เป็นผู้มีอวิชชา ก็เพราะไม่ได้ฟังธรรมะ  
ไม่ได้คบหาพระพุทธเจ้า มีเท่านี้ นี่ฝ่ายหน่ึง ส่วนที่ดับทุกข์ ได้ถึงนิพพาน ได้ฟัง
พระพทุธเจ้า ได้ปฏบิตัติามค�าสอนของพระพทุธเจ้า กมี็เท่านีเ้อง มีสองข้าง ข้างหนึง่
ทุกข์กับเหตุเกิดทุกข์ อีกข้างหนึ่งดับทุกข์กับหนทางดับทุกข์ มีสองข้างอย่างนี้  
ถ้าใครมองแล้วได้ข้อสรุปอย่างนี ้กเ็ข้าใจชดั ให้หดัมองบ่อยๆ ปัญญาก็เป็นส่วนหนึง่ 
ไปฝึกศีล สมาธิเอามารวมกับปัญญานี้ พอองค์มรรคมาประชุมรวมกัน หยั่งลงสู่
อริยมรรคมีองค์ ๘ มีดวงตาเห็นสัจธรรมต่อไป อย่างนี้ 

 ผมบรรยายเกีย่วกบัเรือ่งวธิปีฏิบตัเิป็นพระโสดาบนั ในข้อที ่๓ คอืพจิารณา
สิง่ต่างๆ ให้เป็นไปในลกัษณะเป็นกระแส ถ้าพดูแบบหลกัธรรมกค็อืให้รูจ้กัพจิารณา
ปฏิจจสมุปบาท อย่างที่หลายท่านเคยได้ยินบ่อยๆ ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้นั้น
ชือ่ว่าเหน็ธรรม ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ัน้ชือ่ว่าเห็นปฏจิจสมุปบาท กเ็พราะอย่างนีแ้หละ 
ถ้าเห็นเป็นกระบวนการเหตุผลของธรรม นี่เรื่องตัวตนจะขาดไป ไม่มีตน มีแต่ 
ความแก่และความตาย มาเพราะความเกิด ความเกิดมาเพราะกรรม เพราะภพ  
จงึมชีาติ และกรรมมมีาเพราะอุปาทาน อุปาทานมาเพราะตณัหา ตณัหามาเพราะ
อวิชชา ก็จะเข้าใจสภาวะนี้ทั้งหมด เข้าใจกระบวนการ แต่กว่าจะเกิดความเข้าใจ
อย่างที่กล่าวมานี้ ต้องหัดเอา ต้องฝึกเอา ต้องฝึกโดยหยิบข้อธรรมอันใดอันหนึ่ง
เป็นตัวตั้งแล้วก็พิจารณา โดยเฉพาะตัวเราที่นั่งๆ อยู่นี่ หยิบขึ้นมาพิจารณา 
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 วันนี้ พูดวิธีพิจารณาปฏิจจสมุปบาท โดยถ้าพูดเป็นหลักการแล้ว  
ปฏิจจสมปุบาทมสีองข้าง ข้างเกดิ สมทุยวาระ เร่ิมต้นจาก เพราะอวชิชาเป็นปัจจยั 
สังขารจึงมี จนถึง เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส 
อุปายาสะจึงมี ความเกิดขึ้นของกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ กับ
ข้างดบั เริม่ต้นจากเพราะความดบัไปไม่เหลอืแห่งอวชิชาด้วยวริาคะ ส�ารอกอวิชชา 
เอาอวิชชาออกไปให้หมด ดับอวิชชาไปไม่เหลือ สังขารจึงดับ จนกระทั่ง เพราะ
ชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาสะจึงดับ ความดับไปแห่ง
กองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ อันนี้เป็นหลักของปฏิจจสมุปบาท 
พูดถึงตัวสภาวะเลย ในตัวสภาวะเหล่านี้ เราสามารถยกตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมา 
เป็นหลักก่อนแล้วพิจารณา ผมเลยได้กล่าวถึงสภาวะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ 
เช่น ยกชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนสั อปุายาสะ อนัน้ีเป็นหลกัขึน้มาก่อน 
เนื่องจากทุกข์ของสัตว์โลกมันเด่นขึ้นมาที่ความแก่และความตาย 

 อย่าว่าแต่มนษุย์เราเลย เทวดากเ็ด่นท่ีแก่และตายเหมือนกนั กห็ยิบตวันีม้า 
เม่ืออะไรมี ความแก่และความตายจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัย ความแก่และ 
ความตายจึงเกิดขึ้น ย้อนกลับได้ พอย้อนกลับก็เป็นกระบวนการปฏิจจสมุปบาท 
จะต้องใช้โยนโิสมนสกิารคอืใส่ใจ การจะใส่ใจธรรมะลึกซึง้อย่างนีไ้ด้ ใจจะต้องเป็น
สมาธิก่อน มีความตั้งมั่น เป็นสมาธิแล้วก็ใส่เข้ามา การฟังไว้ก็ส�าคัญในเบ้ืองต้น 
เสร็จแล้วก็ต้องใส่ลงไปในใจ
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 ยกชาตคืิอความเกดิในภพต่างๆ ขึน้มาก็ได้ หรอืแบบชาตปัิจจบุนั แจกแจง
แยกแยะแบบคนทั่วไปติดข้องกันมาก คือเรื่องสุข เรื่องทุกข์ เรื่องเวทนา เกิดมา
จากผัสสะ เกิดมาจากวิญญาณทั้งหลาย เกิดมาจากการรับรู้ ทางตา หู จมูก ลิ้น 
กาย ใจ กระทบอารมณ์แล้วก็เกิดเป็นวิญญาณ เป็นผัสสะ เกิดเป็นเวทนา สุขบ้าง 
ทุกข์บ้าง อทุกขมสุขบ้าง อย่างนี้ 

 ส่วนฝ่ายดับก็คล้ายกัน เพียงแต่พิจารณาแบบตรงข้ามกัน เมื่ออะไรไม่มี 
ชราและมรณะ จึงไม่มี เพราะอะไรดับ ชราและมรณะ จึงดับ ก็ย้อนกลับ พอ
พิจารณาครบถ้วนอย่างนี้บ่อยๆ ก็จะได้ความรู้ครอบคลุม คือ โลกที่จะเกิดขึ้น 
ก็เพรำะอวิชชำ ที่จะดับก็เพรำะวิชชำ อวิชชำคือควำมไม่รู้อริยสัจ วิชชำคือ
ควำมรู้อริยสัจ หลักการมีเท่าน้ี ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้องปฏิบัติให้เป็นพระโสดาบัน 
เพราะว่าถ้ายงัมีอวิชชา ไม่รู้อริยสจันี ่วฏัฏะสงสารมนัยงัยดืยาวไปเรือ่ยๆ ไม่สิน้สดุ 
เพราะจะต้องท�าเพือ่ตวัตนไปเรือ่ยๆ เพราะมันหลงอยู ่ถ้ารูอ้รยิสจัแล้ว วฏัฏะสงสาร
ก็จะสิ้นสุดได้ จึงเป็นความจ�าเป็นมาก วันหลังค่อยปฏิบัติได้มั้ย วัฏฏะสงสาร 
มันก็ยาวไปอีกแล้ว ทุกข์ก็เยอะไปเรื่อยๆ จึงมีความจ�าเป็นว่าจะต้องรู้อริยสัจให้ได้ 
ถ้าไม่รูม้นักเ็ป็นอย่างนีไ้ปเร่ือย วนไปเร่ือย อนัน้ี ยกเรือ่งปฏจิจสมุปบาทขัน้หลักการ
ขึ้นมาพิจารณาจุดใดจุดหนึ่งย้อนกลับก็ได้
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 หรือยกหมวดธรรมอ่ืนๆ ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในแง่เป็นการเชื่อมโยง
แบบปฏิจจสมปุบาท ซึง่มเียอะในพระสตูร ผมยกมาพระสตูรหนึง่ในองัคตุตรนกิาย 
ทสกนบิาต ตณัหาสตูร กล่าวถงึเรือ่งธรรมะ ๑๐ ประการทีเ่ชือ่มโยงกนัอยูท่ัง้ฝ่ายเกดิ
และฝ่ายดับ ฝ่ายละ ๑๐ สภาวะ ส่วนธรรมอื่นๆ ก็จะคล้ายอย่างนี้ แต่ว่าแสดง 
มากบ้างน้อยบ้าง นี้ก็ยกมาเป็นตัวอย่าง ท่านทั้งหลายจะได้รู้จักวิธีพิจารณา ถ้า
ฝ่ายเกิดนี่ก็เร่ิมจากภวตัณหา เป็นความรักตัวเอง อยากให้ตัวเองปลอดภัย  
กลัวตัวเองจะเป็นนั่นเป็นนี่ อันนี้เพิ่งมี ต้องรู้จักว่า ที่เกิดๆ มานี่เป็นก้อนทุกข์ เป็น 
กองทุกข์ เป็นตัวทุกข์ ส่วนความรักตัวเองนี่ เป็นอีกอันหนึ่ง ไม่ใช่กองทุกข์ เป็น
คนละอันกัน ต้องแยกให้ออกก่อน ความรักตัวเองนี่ ไม่ใช่รูปนาม เป็นคนละตัวกัน 
เป็นนามเหมือนกัน แต่ว่าเป็นนามอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นกิเลสเกิดขึ้นมาภายหลัง มัน 
ไม่ได้เป็นสัญชาตญาณอะไรอย่างท่ีเขาว่าหรอก เป็นของที่เกิดขึ้นเมื่อมีเงื่อนไข 
มเีหตุมปัีจจัย ทีม่ตีณัหาเกิดขึน้กเ็พราะมอีวชิชา มอีวชิชากเ็พราะมอีาหารคือนวิรณ์ 
ท่ีมนีวิรณ์ก็เพราะมอีาหาร มนัได้อาหารมนักม็ข้ึีนคอืทจุรติ ๓ ทีม่ทีจุรติ ๓ กเ็พราะ
มันได้อาหาร มีเงื่อนไขให้มันเกิดคือความไม่ส�ารวมอินทรีย์ ที่ไม่ส�ารวมอินทรีย ์
ก็มีอาหารคือไม่มีสติสัมปชัญญะ ที่ไม่มีสติสัมปชัญญะก็เพราะมีอาหารคือ 
อโยนิโสมนสิการ ที่มีอโยนิโสมนสิการก็เพราะมีอาหารคือความไม่มีศรัทธา ความ
ไม่มีศรัทธามีอาหารคือไม่ได้ฟังพระสัทธรรม แล้วก็ไม่ได้คบสัตบุรุษ ไม่ได้คบผู้รู้  
ไม่ได้เข้าหาพระพุทธเจ้า ไม่ได้ไปเข้าใกล้ท่าน เลยไม่ได้ฟังสัทธรรมอย่างนี้ อันนี้
เป็นฝ่ายเกิด ฝ่ายกิเลสต่างๆ ดังนั้น คนจะดีขนำดไหน ถ้ำไม่ได้ฟังธรรมก็จะอยู่
แต่ฝ่ำยเกิด ฝ่ำยอวิชชำ ฝ่ำยหลง จะเป็นคนดี ท�าบุญอะไรเยอะขนาดไหน ก็มี
แต่ท�าเพื่อตัวตน เพื่อของตน จนกระทั่งใจกว้างขนาดไหน ก็ท�าเพื่อโลกของเรา  
เพื่อชนชาติของเรา ก็มีความหลงผิดตลอดไปอยู่อย่างนี้ จนกว่าจะได้มาฝ่ายวิชชา 
ฝ่ายความรู้ ได้มาฟังธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้นั่นแหละ
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 ฝ่ายวชิชาและวมิตุต ิก็มสีภาวะที ่๑ วชิชาและวมุิต ิสภาวะที ่๒ โพชฌงค์ ๗ 
สภาวะที่ ๓ สติปัฏฐาน ๔ สภาวะที่ ๔ สุจริต ๓ สภาวะที่ ๕ ความส�ารวมอินทรีย์ 
สภาวะที ่๖ สตสิมัปชญัญะ สภาวะที ่๗ โยนโิสมนสิการ สภาวะที ่๘ ศรทัธา สภาวะ
ที่ ๙ ฟังพระสัทธรรม สภาวะที่ ๑๐ คบสัตบุรุษ ฉะนั้น ถ้าว่าตามอย่างนี้แล้ว  
ถ้าพูดถึงตัวหลักๆ ท่ีใหญ่ๆ ในฝ่ายอวิชชา ฝ่ายโลกๆ ฝ่ายไม่รู้ ที่ท�าให้เวียนว่าย 
ตายเกิด ก็คืออวิชชากับภวตัณหา ตัวหลักเขาแหละ ตัวที่ว่าเป็นตัวหลักก็ไม่ได้ 
มีตัวตนอะไร มีเหตุมีปัจจัยขึ้นมาเหมือนกัน เกิดข้ึนมาก็เพราะปล่อยจิต ขาด
สติสัมปชัญญะ ไม่ระวัง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี้แหละท�าให้หลง ถ้าเป็นคน 
มสีตสิมัปชญัญะด ีระมดัระวงั ตา หู จมกู ลิน้ กาย ใจ รักษากาย วาจา ใจ ให้ดงีาม 
เป็นสุจริต พวกอวิชชาและภวตัณหาก็ไม่มีอย่างนี้ อันนี้ว่าถึงฝ่ายเกิดทุกข์ ฝ่ายที่
ท�าให้เวยีนว่ายไปในวฏัฏะสงสาร มตีวัใหญ่ๆ กคื็อ อวชิชากบัภวตัณหา เป็นตวัหลัก 
เกดิขึน้ตามเงือ่นไข ถ้าพูดถงึเหตเุงือ่นไขเบ้ืองหลงัของตวันี ้ก็คอื การไม่ได้ฟังธรรม 
ไม่มีศรัทธาในค�าสอนของพระพุทธเจ้า พอไม่ได้มีศรัทธา ไม่ได้ฟังค�าสอนของ
พระพุทธเจ้า ข้อมูลที่มีอยู่มันผิด คิดเหตุผลแบบผิดๆ ขาดสติสัมปชัญญะ ก็วนอยู่
อย่างนี้ นี้เป็นฝ่ายเกิดเวียนว่ายไปในวัฏฏะสงสาร 
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 ถ้าเป็นฝ่ายความรู ้กว็ชิชาวมิตุต ิเป็นฝ่ายปัญญา ฝา่ยความรู ้แล้วกม็ธีรรม
อื่นๆ เริ่มต้นก็คือได้คบสัตบุรุษ ได้เข้าหาพระพุทธเจ้า ได้ฟังสัทธรรม ได้มีศรัทธา 
ถ้าใครมีศรัทธา ก็มีโอกาสที่จะอยู่ฝ่ายนี้ พอมีศรัทธา จ�าข้อมูลต่างๆ ที่ได้ฟังเอาไว้ 
ต่อไปก็เอามาโยนิโสมนสิการ เอามาใส่ใจ พอเอามาใส่ใจไว้บ่อยๆ ก็เป็น
สติสัมปชัญญะ เอาข้อธรรมต่างๆ มาใส่ลงไปในใจ จึงจะเกิดเป็นสติสัมปชัญญะ 
ต้องเอามาหัด มาฝึกใส่ลงไปในใจ เนื่องจากจิตใจของเราแต่เดิมไม่ชิน ก็มาฟัง  
ฟังแล้วก็จ�าไว้ จ�าไว้ก็เอามาใส่ใจ เอามาฝึกหัดให้มันเคยชิน คุ้นกับการมีความรู้ตัว 
มีสติอยู่กับตัว นึกถึงธรรมะต่างๆ ท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ เลยมีกรรมฐาน 
แบบต่างๆ เยอะแยะให้เราฝึกกัน เพ่ือให้มีสติและรู้จักใช้สัมปชัญญะคือปัญญา 
พิจารณาเรื่องต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักธรรม พอมีสติสัมปชัญญะอย่างนี้ ก็เป็น
ปัจจัยเป็นอาหารให้มีความส�ารวมระวัง มีความส�ารวมอินทรีย์ พอส�ารวมอินทรีย์
ก็จะมีสุจริต ๓ สติปัฏฐานก็จะสมบูรณ์ ตัวสติปัฏฐานก็จะเป็นสติสัมโพชฌงค์  
เอามาฝึกธมัมวจัิยให้ย่ิงๆ ขึน้ ท�าโพชฌงค์ข้ออืน่ๆ กจ็ะเกดิเป็นมรรค ท�าให้ได้วชิชา
และวิมุตติต่อไป เป็นกระบวนการอย่างนี้ กระบวนการฝ่ายดับคือท�าลายอวิชชา 
ท�าวิชชาให้เกิดขึ้น
 
 กระบวนการแห่งธรรมเลยมี ๒ ข้าง มีฝ่ายอวิชชากับฝ่ายวิชชา ถ้าว่าตาม
ปฏิจจสมุปบาท มีฝ่ายอวิชชา กับ ฝ่ายท�าให้อวิชชาดับ ค�าว่า ท�าให้อวิชชาดับคือ
ท�าให้วิชชาเกิดนั่นแหละ ท�าให้วิชชาเกิดขึ้น ให้แสงสว่างมีขึ้น วิชชามี อวิชชาก็จะ
ดับไป พระโสดาบนักจ็ะเข้าใจประเดน็ตรงนีว่้า ถ้าอวชิชาหมดไปโดยสิน้เชงิ มวีชิชา
เตม็ทีบ่รบูิรณ์ เป็นพระอรหนัต์ กจ็ะเข้าถงึนพิพาน ทกุอย่างกจ็ะดับหมด กองทกุข์
ก็จะดับทั้งหมด แต่ยังไม่ถึงนะ เข้าใจเฉยๆ
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 พระโสดาบันจึงมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่ง สามารถมนสิการ ใส่ใจ 
ปฏิจสมุปบาทได้ตลอดสาย แต่ว่าท�าไม่ครบ แต่ใส่ใจได้ เข้าใจได้ว่า เวลาที่วิชชา
เกิดเต็มที่ อวิชชาหมดไปจะเข้าถึงนิพพานอย่างไร เข้าใจแต่ยังท�าไม่ได้ นี้พูดถึง
ประเด็นที่ ๓ ในวิธีการฝึกปัญญา ผมยกตัวอย่างมาก็คงจะพอเข้าใจ 

 ต่อไป พูดเกริ่นเป็นหัวข้อเอาไว้วิธีที่ ๔ คือ การพิจารณาแบบมีเงื่อนไข  
สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นต้องมีเงื่อนไขให้มันเกิด อันนี้เรียกว่าพิจารณาแบบอิทัปปัจจยตา 
อันนี้ก็จะเหมือนกับหลักปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละ เพียงแต่ว่าปฏิจจสมุปบาท  
จะพิจารณาเป็นกระแสท่ียาวลกึไปเร่ือยๆ อทิปัปัจจยตาจะพจิารณาเป็นแบบกว้าง 
ถ้ายังพิจารณาแบบอิทัปปัจจยตาท่ีเป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่ได้ ต้องรู้จักพิจารณา 
แยกรูปแยกนาม แล้วก็พิจารณาข้อเท็จจริงของรูปนามเป็นไปตามอนิจจลักษณะ 
ทุกขลักษณะ อนัตตลักษณะ อันนี้เป็นขั้นต้น เดี๋ยวจะพูดต่อไปในข้อที่ ๕ ถ้ายังท�า
ไม่ได้ ก็ยังมีข้อที่ ๖ ข้อที่ ๗ ไล่ไปเรื่อยๆ ตอนนี้ พูดข้อสูงๆ แล้ว บางท่านเลยต้อง
แหงนคอฟังบ้าง แต่ก็ฟังไว้ หลายท่านพอท�าได้ก็ลองหัดดู ถ้าท�าไม่ได้ก็เดี๋ยวฟัง
เรื่องที่ใช้ปัญญาน้อยลง สมาธิน้อยลง ก็ค่อยๆ ไปหัดท�านะครับ 

 เอาล่ะบรรยายวันนี้ ก็พอสมควรแก่เวลา เท่านี้นะครับ อนุโมทนาทุกท่าน
ครับ
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สูตรโสดาบัน ตอนที่ ๑๔

บรรยาย วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย
สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่าน

 วนันี ้กม็าฟังธรรมะอกีคร้ังหนึง่นะครบั ส�าหรบัหวัข้อการบรรยายในช่วงนี้ 
ชื่อหัวข้อว่า สูตรโสดาบัน คือพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ ข้อธรรม 
ทีพ่ระองค์ทรงแสดงแจกแจงไว้เกีย่วกับเรือ่งพระโสดาบนั ผมได้ตัง้ประเดน็ในการ
บรรยายไว้ ๓ ประเด็นด้วยกัน 

 ประเด็นที่ ๑ ลักษณะและคุณสมบัติของพระโสดาบัน ประเด็นนี้พูดจบ 
ไปแล้ว
 
 ประเด็นที่ ๒ คุณประโยชน์และอานิสงส์ของความเป็นพระโสดาบัน 
ประเด็นนี้ก็พูดจบไปแล้ว 

 ประเด็นที่ ๓ วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบัน



  142

 ตอนนี้ ก�าลังบรรยายอยู่ในประเด็นที่ ๓ นะครับ ส�าหรับการปฏิบัติ 
เพื่อเป็นพระโสดาบัน โดยหลักธรรมแบบครบถ้วน ก็คือท�าตามอริยมรรคมีองค์ ๘  
ซึง่เป็นหนทางท่ีจะท�าให้เกดิดวงตา เกดิปัญญา ถ้าพดูในแบบข้อปฏบิตัทิีป่ลกีย่อย
รองลงมาก็มีหลายๆ ส่วนด้วยกัน ถ้าพูดถึงหัวหน้าเขาก็คือตัวสัมมาทิฏฐิ ถ้าใคร 
มีสัมมาทิฏฐิครบถ้วนสมบูรณ์ แน่นอนว่า ต้องมีทั้งความคิดที่ถูกต้อง มีศีลและก็มี
สมาธิพอสมควรที่จะได้เป็นพระโสดาบัน ก็จะได้เป็นพระโสดาบัน คือมีอริยมรรค
มีองค์ ๘ ประชุมรวมกัน ในเบื้องต้น ผมก็เลยได้พูดวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบัน 
โดยมุ่งเน้นไปทางด้านปัญญา ตอนนี้พูดมาแล้ว ๓ ข้อนะครับ
 
 ข้อที่ ๑ มีปัญญารู้เห็นธรรม มีธรรมจักขุ มีดวงตาเห็นธรรมอันปราศจาก
ธุลีปราศจากมลทินว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ส่ิงนั้นทั้งมวล 
ล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา ถ้ามีธรรมจักขุอย่างนี้ ก็เป็นพระโสดาบัน 

 ข้อที่ ๒ ยอมรับกฎของสังขาร และยอมรับข้อเท็จจริงของนิพพานว่า 
เป็นความพ้นทุกข์ อันนี้ก็คือมีปัญญารู้เห็นสอดคล้องกับข้อเท็จจริง สอดคล้องกับ
สัจจะทั้ง ๔ รู้จักทุกข์ รู้จักเหตุเกิดทุกข์ รู้จักความดับทุกข์ แล้วรู้จักหนทางชัดเจน 

 ข้อที่ ๓ รู้จักพิจารณาสิ่งต่างๆ เป็นไปตามกระแสแห่งเหตุปัจจัย การเป็น
ไปของสิ่งทั้งหลายที่มันเป็นไปได้ ก็เพราะมันเป็นสังขาร โลกที่มันหมุนเวียนไปอยู่ 
เป็นไปได้ก็เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลง การที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นไปได้ 
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มันสมดุลอยู่ทกุวนันี ้มนัเป็นไปตามกระแสของเหตปัุจจยั เหมือนร่างกายของเรานี้
จะเป็นไปได้ ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง คือต้องเดิน ยืน นั่ง นอน แล้วก็ไปท�าโน่น
ท�านี่ ร่างกายจึงอยู่ได้ ถ้าไม่มีความเป็นไป ไม่มีความเปลี่ยนแปลงมันก็อยู่ไม่ได ้ 
ถ้านัง่อย่างเดยีวเลย โดยคิดว่า มนัเป็นความสขุสบายดแีล้ว ไม่ลุกขึน้ มันกอ็ยูไ่ม่ได้ 
มันก็พัง เหมือนเราปั่นจักรยาน หรือท�าอะไรต่อมิอะไรต่างๆ ท�าการงานต่างๆ  
ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงจึงอยู่ได้ 

 เราป่ันจกัรยานแล้ว ต้องป่ันไปเร่ือยๆ จงึอยูไ่ด้ ถ้าหยดุเมือ่ไรกล้็ม ถ้าหากว่า 
เรารู้สึกว่าหยุด ก็เตรียมตัวล้มได้ เตรียมพังนั่นเอง ถ้ารู้สึกว่า ไปไม่รอดแล้ว  
ก็เตรียมตัวพัง เหมือนร่างกายเนี่ย ถ้ารู้สึกว่าวันไหน มันลุกไม่ขึ้น นั่งท่าเดียว 
กเ็ตรยีมตวัพงัไปเลย มนัเป็นตวับ่งบอกแล้ว โลกสงัขารมันเป็นอย่างนี ้นีพ่ดูในแบบ
ที่มันเป็นไป ถ้าพูดแบบกระบวนการตามค�าสอนของพระพุทธเจ้าก็เรียก
กระบวนการนีว่้าเป็นปฏจิจสมปุบาท มองสิง่ต่างๆ เป็นไปตามเงือ่นไข เป็นไปตาม
เหตปัุจจยัเชือ่มโยงต่อกนัไปเรือ่ยๆ สิง่ไม่เท่ียงสร้างส่ิงไม่เทีย่ง ส่ิงไม่เทีย่งกเ็กดิจาก
สิ่งไม่เที่ยง ก็เลยเป็นทุกข์ ไม่มีตัวตนที่จะบังคับสิ่งต่างๆ มันเป็นไปตามเงื่อนไข  
ถ้าเป็นไปตามเงือ่นไขคล้ายๆ เดมิ ผลท่ีตามมาก็จะคล้ายๆ เดมิ จะเปลีย่นแปลงผล
ไม่ได้ ถ้าต้องการจะเปลี่ยนแปลงผล ก็ต้องท�าแบบใหม่ๆ หรือเหตุแบบใหม่ๆ  
ผลจึงจะใหม่ เหมือนเราต้องการจะบรรลุธรรม อยากจะมีปัญญา แต่ขี้เกียจ 
เหมือนเดิม อย่างนี้คงจะไม่ได้ เพราะว่าถ้าขี้เกียจเหมือนเดิม ก็คงจะโง่เหมือนเดิม
ไปเรื่อยๆ อย่างนั้น เพราะว่าเหตุเหมือนเดิม จะหวังผลให้มันใหม่ อย่างนี้มันไม่ได้ 
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 สิ่งต่างๆ มันเป็นไปตามเง่ือนไข เป็นไปตามเหตุ เป็นไปตามปัจจัย  
ถ้าอยากฉลาด ก็ต้องคบหาพระพุทธเจ้า คบหาสัตบุรุษ ได้ฟังพระสัทธรรม แล้วก็
โยนิโสมนสิการ ใส่ใจให้ถูก ต้องคิดให้เป็น พิจารณาสิ่งต่างๆ ให้เป็น ถ้าคิด 
แบบเดิม ใช้ชีวิตแบบเดิม แล้วจะหวังให้มีปัญญา ก็เป็นไปไม่ได้ ถ้ำไม่รู้อริยสัจ 
แล้วจะหวังพ้นทุกข์ ก็เป็นไปไม่ได้ เพราะว่าอวิชชานี้มันเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร 
สังขารกเ็ป็นปัจจยัให้เกดิวญิญาณไปเร่ือยตามกระบวนการเกดิขึน้เป็นไปของกองทกุข์ 
ก็เป็นไปอย่างนี้เป็นธรรมดา ถ้ายังท�าสิ่งต่างๆ ด้วยความไม่รู้อะไรเป็นเหตุอะไร 
เป็นผลอยู่ ไม่รู้จักในแง่อริยสัจอยู่ ก็แน่นอนต้องเป็นทุกข์ ไม่ใช่ว่าเราท�าอย่างเดิม 
คือท�าด้วยความไม่รู้แล้วจะได้ความสุข มันเป็นไปไม่ได้ เพราะสิ่งต่างๆ นี้ มันไม่มี
ตัวตน มันเป็นไปตามเงื่อนไข ถ้าพูดแบบภาพรวม ก็คือถ้าท�าอะไรด้วยอวิชชาแล้ว 
ผลที่ตามมาก็คือทุกข์นั่นเอง 

 อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ นี่เป็นตัวทุกข์ ต้องเวียนว่ายตายเกิด ถ้าท�าอะไร 
ด้วยความไม่รู ้อย่างเชน่วา่ เราเห็นวา่ ชีวติของเราในช่วงนีรู้้สกึวา่ ตกระก�าล�าบาก 
หรือรู้สึกว่าดวงไม่ค่อยดีเลย มีเสนียดจัญไรเยอะ เราไม่รู้ เราอยากจะมีความสุข 
อยากจะพ้นทุกข์ พ้นเสนียดจัญไรบ้าง ก็นิมนต์พระมาที่บ้าน ให้ท่านสวดมนต ์
ให้ รดน�้ามนต์ให้ อะไรให้ แล้วเราก็คิดว่า พระมาสวดแล้วคงจะพ้นทุกข์ พ้นโศก 
คงจะพ้นเสนียดจัญไรแล้ว คงจะพ้นเคราะห์แล้ว อย่างนั้นไม่อาจจะพ้นทุกข ์
พ้นโศกไปได้ เพราะว่าให้พระมาสวดมนต์แล้วก็รดน�้ามนต์ นี้ไม่ใช่ทางที่ท�าให้ถึง
ความพ้นทุกข์ เราท�าด้วยความไม่รู้ ไม่รู้จักมรรคว่าเป็นทาง ทางที่จะท�าให้ถึง 
ความพ้นทุกข์ก็มีอันเดียว อย่างที่เรียนมาบ่อยๆ ก็คืออริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นทาง
ให้ถึงความพ้นทุกข์ อันนี้เราไม่รู้ทาง ท�าด้วยอวิชชา ไปนิมนต์พระมาสวดให้  



145  

ท�าบุญให้ อวิชชาก็เป็นปัจจัยให้เกิดบุญ บุญเป็นส่วนบุญ แต่บุญนี้มาจากอวิชชา 
บุญนี้ก็จะเป็นเหตุให้เกิดใหม่และทุกข์ต่อไปเรื่อยๆ คนที่ได้รับผลของบุญ ได้เงิน
เยอะบ้าง ได้เกดิเป็นมนษุย์บ้าง กย็งัหลงเหมอืนเดมิ ยงัทกุข์เป็นเหมือนเดมิ ยงัไม่รู้
เรื่องเหมือนเดิม เพราะเหตุมันเหมือนเดิมนั่นเอง อวิชชาก็เป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร
อยู่อย่างนี้

 เมื่อไม่รู้ว่าตัณหาคือการท�าตามใจตนเอง ท�าให้ตนเองถูกใจ ตามอ�าเภอใจ
เสมอ ท�าให้ตนเองสบายใจอย่างนั้นอย่างนี้ เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ เราก็ปรุงแต่ง 
ท�านัน่ท�านี ่ท�าให้มนัรวดเร็วทนัอกทนัใจ อยากได้เหมอืนทีใ่จคดิ จะปรงุแต่งดเีท่าไร
ก็ยังทุกข์เหมือนเดิม เพราะว่าอวิชชามันเหมือนเดิม ท�าเหมือนเดิม ผลจะต่างจาก
เดิมไม่ได้ ท�าอะไรได้รวดเร็วดั่งใจคิด จนทุกวันนี้มีโทรศัพท์มือถือ มี ๓ จี มี ๔ จี  
๕ จี เร็วเหมือนใจคิดเลย อยากพูดอะไรก็พูดได้ อยากท�าอะไรก็ท�าได้ อยากรู้เรื่อง
อะไรก็รู้ได้ ก็นึกว่าคงจะพ้นทุกข์แล้ว แต่ผลปรากฏว่าก็ยังทุกข์เหมือนเดิม เพรำะ
ว่ำกำรท�ำตำมใจตวัเอง ท�ำตำมตณัหำ ไม่รูจ้กัควบคมุจติ มันเป็นเหตใุห้เกิดทกุข์ 
เขาไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์ ไม่รู้จักว่าเหตุให้เกิดทุกข์นี้ควรละ เขาไปเจริญเหตุ 
ให้เกิดทุกข์ นี่อวิชชาก็เป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ เกิดทุกข์
มาเรือ่ยๆ การกระท�ามนัเหมอืนเดมิ ผลกเ็หมือนเดมิอย่างนี ้เหมอืนเราอยากจะลด
ความอ้วน แต่วนัๆ กก็นิเยอะเหมอืนเดมิ ไม่ออกก�าลังกาย ผลกเ็หมือนเดมิ ก็คืออ้วน
เหมือนเดิม แต่ถ้าเปลี่ยนการกระท�าใหม่ อันนี้ก็พอเป็นไปได้ เหตุมันเปลี่ยนแปลง 
อยากจะลดความอ้วน เราก็กินอาหารระมัดระวัง ไม่กินอย่างเดิมแล้ว ตื่นแต่เช้า
กว่าเดิม ออกก�าลังกาย ไม่เหมือนเดิมแล้ว มีความรับผิดชอบอะไรต่อมิอะไร  
เหตุไม่เหมือนเดิม ผลมันจึงจะไม่เหมือนเดิม
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 ถ้าพูดแบบครอบคลุมครบถ้วนตามกระบวนการปฏิจจสมุปบาท ก็คือ  
ถ้ายังท�าตามอวิชชาเหมือนเดิม ผลที่ตามมาก็เหมือนเดิมคือทุกข์ ได้ก้อนทุกข์  
ถ้าไม่รู้จักทุกข์ แล้วก็ไปท�า นึกว่าอุปาทานขันธ์ ๕ คือตัวเรา เป็นสุข เป็นตัวดี  
ตัววเิศษ กไ็ปท�าเพ่ือมนั ปรนเปรอมนั จะปรนเปรอเท่าไร จะนอนนุม่สบายแค่ไหน
ก็ทุกข์เหมือนเดิม เพราะอวิชชานี่มันไปท�า ถ้าไม่รู้จักตัณหาว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์  
กไ็ปท�าให้มนัสะดวก ให้มนัได้ตามใจตน จะสะดวกเท่าไร จนกระท่ังแข่งกบัเทวดาได้ 
ไปเร็วพรวดพราดขนาดไหนก็ทุกข์เหมือนเดิม เพราะอวิชชา ไม่รู้จักความดับทุกข์
ว่าคือนิพพาน นึกว่าความดับทุกข์คืออันนั้นคืออันนี้คืออันโน้น แล้วไปท�า มันก็ผิด
เหมือนเดิม คือทุกข์เหมือนเดิม ถ้าไม่รู้อริยมรรคมีองค์ ๘ ว่าเป็นหนทางให้ถึง 
ความพ้นทกุข์ หนทางให้ถึงความสขุอย่างแท้จรงิ จะท�าพธิกีรรมมงคลตืน่ข่าวเท่าไร 
มันก็ทุกข์เหมือนเดิม เพราะเหตุมันเหมือนเดิม คืออวิชชามันเหมือนเดิม ท�า 
เหมือนเดิม ผลก็ตามเดิมแบบนั้น เป็นไปตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัย 

 ไม่รูจ้กัหนทางทีท่�าให้เกดิความพ้นทกุข์ กเ็ชือ่หมอด ูไปแก้นัน่แก้นีต่ามเขา 
เขาบอกให้แก้กรรมก็แก้ตามเขา เขาบอกว่าแบบนี้จะเจริญก็ท�าตามเขา อันน้ี 
ก็อวิชชา ความไม่รู้หนทาง นี่ก่อให้เกิดอปุญญาภิสังขาร ก่อให้เกิดบาปก่อให้เกิด
มจิฉาทฏิฐิกล็งไปข้างล่างเลย บางทอีวชิชาไม่รูจั้กหนทางนีก้ก่็อให้เกดิบุญ นมินต์พระ
มาท�าบุญอย่างนู้นอย่างนี้ โดยคิดว่า จะไล่เคราะห์ ไล่เสนียดจัญไร อวิชชา 
ความไม่รูจ้กัมรรค ไม่รู้จักหนทาง กท็�าให้เกดิบญุ บุญกก่็อให้เกดิอกี เป็นทกุข์วนเวยีน
กันไป กิเลสก็ไม่หมด ทุกข์ก็ยังอยู่ เพราะเหตุมันเหมือนเดิม 
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 ถ้าจะพ้นทุกข์ก็ต้องเปล่ียนเหตุ เปล่ียนเง่ือนไข คือต้องท�าให้อวิชชา 
มันหมดไป ท�าวิชชาให้มีขึ้น ท�าสัมมาทิฏฐิให้มีขึ้น เมื่ออวิชชำมันไม่มี อวิชชำดับ 
สงัขำรมนักด็บั วญิญำณมนักด็บั ทุกข์มนักดั็บ มนัก็เป็นอย่างนีเ้ป็นไปตามเงือ่นไข 
ทุกอย่างจึงเป็นไปตามเง่ือนไข พวกเราจึงเริ่มต้นด้วยการมาฟังธรรม ต้องไม่ฟัง
อย่างเดิมๆ มาฟังธรรม ฟังค�าสอนของพระพทุธเจ้า ต้องไม่จ�าอย่างเดมิๆ ต้องจดจ�า
ค�าสอนไว้ ต้องไม่คิดนึกแบบเดิมๆ ต้องมาพิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ 
ต้องมานึก มาพิจารณาดูให้สอดคล้องกับที่พระองค์ทรงสอน ไม่ใช่อย่างเดิม ไม่ใช่
สอดคล้องกับใจเราอย่างเดิม แบบนั้นมันอย่างเดิม ผลมันก็อย่างเดิม เป็นทุกข์  
ต้องเปลี่ยนใหม่ เปลี่ยนเรื่องที่ฟัง เปลี่ยนเรื่องที่จดจ�า เปลี่ยนเรื่องที่คิดพิจารณา 
เปล่ียนมมุมอง ทุกอย่างเปลีย่นหมด ถ้าถามว่าเปลีย่นกีอ่นั ก็เปลีย่น ๘ อนั องค์ ๘ 
นั่นแหละเปล่ียนให้หมด อันนี้ก็จะท�าให้เกิดเป็นวิชชา เป็นปัญญาขึ้นมา อวิชชา
มันก็หมด สังขารมันก็ดับ วิญญาณก็ดับ นามรูปมันก็ดับ ทุกข์มันก็ดับ นี่มันเป็น
อย่างนี ้กเ็พราะเปลีย่นทีเ่หต ุเหตเุปลีย่น จงึสามารถหวงัว่าผลจะเปล่ียนได้ ถ้าเหตุ
ไม่เปลี่ยนนี่ จะหวังให้ผลมันเปลี่ยน นี่มันเป็นไปไม่ได้ 

 คนเราโดยทั่วไปนี้ อยู่กับความหลงมานาน พออยู่กับความหลงแล้ว ก็คิด
เพี้ยนๆ ไปว่าจะได้ความสุข ท�าตามความหลงแล้วคิดว่าจะหมดทุกข์ อันนี้ก็วน 
ไปนาน พวกเราที่ยังไม่มีปัญญา ก็เลยต้องอาศัยเหตุที่ท�าให้เกิดสัมมาทิฏฐิ  
เกดิปัญญาคอืฟังพระพทุธเจ้ากบัโยนโิสมนสกิาร เหต ุ๒ อย่างมารวมกนั กจ็ะท�าให้
เกิดเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้น 
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 ในคราวท่ีแล้ว ผมพูดถึงกระบวนการปฏิจจสมุปบาท ให้รู้จักพิจารณา 
ส่ิงต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไข พิจารณาสิ่งต่างๆ ที่ไหลไปนี่ มีลักษณะเป็นไปใน 
รูปกระแส ผู้สร้างก็เป็นของไม่เที่ยง สิ่งที่ถูกสร้างที่เกิดจากเหตุปัจจัยก็เป็นของ 
ไม่เที่ยง ปัจจัยก็ไม่เที่ยง ตัวที่เกิดจากปัจจัยก็ไม่เที่ยง ไหลกันไปเรื่อยๆ มันก็เป็น
อย่างนี้ ที่มันยังสมดุล ยังอยู่ได้เพราะมันไม่เที่ยง สังขารมันเป็นอย่างนี้ สังขาร 
ที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มี ที่มันยังด�ารงอยู่ได้ ที่พอเป็นไปได้ เพราะมันเปลี่ยนแปลง 
บีบคั้นกันให้ปรับเปลี่ยน มันเป็นทุกข์ มันเป็นอย่างนี้ เป็นเรื่องสังขาร ถ้าเป็น 
ผู้ที่สามารถพิจารณากระบวนการครบถ้วน ก็จะเข้าใจท่ีไปที่มาทั้งหมด ผู้สร้าง  
ผู้มีอ�านาจบันดาลท่ีเป็นผู้เท่ียงแท้ ผู้ใหญ่โตแท้จริง จึงไม่มี มีแต่สิ่งที่เป็นเงื่อนไข 
เป็นเหตุเป็นปัจจัย ของไม่เที่ยงสร้างของไม่เที่ยง เหมือนพวกเรานี้ เป็นสิ่งไม่เที่ยง
ประชุมกันหลายๆ อย่าง ก็สร้างโรงงาน สร้างบริษัทซึ่งไม่มีวันจะเที่ยงเลย เพราะ
ของไม่เทีย่งสร้างของไม่เท่ียงและกจ็ะไม่เท่ียงไปเรือ่ยๆ มนัจงึสมดลุกนัไป ไม่ใช่ว่า 
สิ่งไม่เที่ยงจะสร้างอันที่เที่ยงขึ้นมาได้ หรือของเที่ยงจะสร้างอันที่ไม่เที่ยงขึ้นมาได้ 
ของเที่ยงก็มีแต่พระนิพพานซึ่งไม่สร้างอะไร มันคงที่อยู่อย่างนั้น ส่วนของไม่คงที่
น่ีคือสังขาร และสิ่งที่สร้างของไม่คงที่ก็คือของไม่คงท่ีคือสังขารเหมือนกัน ไม่ใช่ 
จะมีพระเจ้าเที่ยงแท้และสร้างพวกเราให้เป็นคนไม่เที่ยง ไม่ใช่อย่างนั้น ไม่ใช่ว่า
พระเจ้าไม่รู ้จักตาย สร้างให้เรารู้จักตาย มันไม่ใช่อย่างนั้น มีแต่คนรู้จักตาย 
สร้างคนที่รู้จักตาย เหมือนกับพ่อแม่เราก็รู้จักตาย เราก็เกิดจากพ่อแม่ เราก็รู้จัก
ตายเหมือนกัน มันก็เป็นอย่างนี้ ถ้าพ่อแม่เราไม่รู้จักตายมันก็คับโลก เพื่อให้โลก
อยู่ได้ พ่อแม่ก็ต้องตาย เราก็ต้องตายเหมือนกัน เป็นอย่างนี้ เป็นสังขาร มาตาม 
กระบวนการแห่งเหตุปัจจัย เหตุก็ไม่เที่ยง แม้อวิชชาก็ไม่เที่ยงก่อให้เกิดสังขาร 
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คือเจตนากไ็ม่เท่ียงเหมอืนกนั ก่อให้เกดิวญิญาณ ซึง่เจ้าวญิญาณทีเ่ป็นผลกไ็ม่เทีย่ง
เหมอืนกนั นีเ่ป็นอย่างน้ี จนกระท่ังเป็นทุกข์ ทกุข์นีก่ไ็ม่เท่ียงเหมือนกนั ไร้แก่นสำร
เหมือนกัน ไม่มีตัวตนเหมือนกันอย่ำงนี้ อันนี้ได้พูดไปในคราวที่แล้ว คือการรู้จัก
พิจารณาส่ิงต่างๆ เป็นไปตามเง่ือนไข ถ้าพูดแบบนี้ครบถ้วนแล้ว คือพิจารณา 
ในแบบปฏิจจสมุปบาทมี ๒ สาย

  ๓.๑.๔ พิจำรณำอิทัปปัจจยตำ

 วนันี ้จะพดูต่อไปในประเดน็การฝึกฝ่ายปัญญา กค็อืรูจ้กัพิจารณาสิง่ต่างๆ 
มีข้ึนมาและหมดไปตามเงื่อนไข อันนี้ก็คือพิจารณาอิทัปปัจจยตำ ที่จริงข้อที่ ๓ 
และข้อที่ ๔ นี่เป็นเรื่องเดียวกัน แต่พิจารณาคนละแง่มุมกัน ถ้าปฏิจจสมุปบาทนี้
พจิารณาแบบลกึลงไป เป็นกระแส เป็นกระบวนการเกดิของทกุข์ ส่วนอทิปัปัจจยตา
นีเ่ป็นการพจิารณาการมขีึน้ การเกดิขึน้ และการไม่มี การหมดไป ของสภาวะต่างๆ 
หลักอิทัปปัจจยตา ที่เราเคยท่องกันบ่อยๆ มีว่า

“อิมสฺมึ สติ อิท� โหติ” 
“อิมสฺสุปฺปาทา อิท� อุปฺปชฺชติ” 

“อิมสฺมึ อสติ อิท� น โหติ” 
“อิมสฺส นิโรธา อิท� นิรุชฺฌติ” 

เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี
เพราะความเกิดข้ึนของสิ่งนี้ 
สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น 
เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึงไม่มี
เพราะความดับไปของสิ่งนี้  
สิ่งนี้จึงดับไป 
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 พิจารณาการมีขึ้นและการหมดไปของสิ่งนั้น มองแบบกว้าง จะไม่เหมือน
กับปฏิจจสมุปบาท แต่กฎเกณฑ์เหมือนกันแหละ เพราะมันครอบคลุมกันอยู่  
ท่านจึงใช้ค�ารวมกันว่า อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ถ้าว่าโดยเจาะจงลงไป  
ปฏิจจสมปุบาทจะมองในแง่ความเป็นไปทีย่ดืยาว แสดงเหตแุละผลหลายๆ สภาวะ
ต่อเนือ่งกนั ส่วนอิทัปปัจจยตา แสดงหลักกว้างๆ มองถงึสิง่นัน้มีขึน้มาเพราะเง่ือนไข
และหมดไปเพราะหมดเงื่อนไข เป็นเรื่องเดียวกันแต่มองคนละประเด็นกัน ถ้าพูด
แบบไทยๆ กว่็าปฏจิจสมปุบาทนีม่องลกึเป็นกระแส อิทปัปัจจยตามองแบบกว้างๆ 
ว่าเกิดมาได้อย่างไร 

 ถ้ายกธรรมทีเ่ป็นเรือ่งเดยีวกนัมาพิจารณา กจ็ะท�าให้เข้าใจได้ชดัขึน้ ถ้าเรา
ยังพิจารณาแบบปฏิจจสมุปบาทที่เป็นแบบลึกยังไม่เป็น ก็ให้หัดพิจารณาแบบ 
อิทัปปัจจยตาก่อน เพราะง่ายกว่า มีสิ่งใดเกิดขึ้น ก็ต้องมีเงื่อนไขมีอะไรต่างๆ ถ้า
มองอย่างปฏิจจสมุปบาทจะมองอย่างลึกว่า ที่มีขึ้นมาอย่างนี้ มันไม่ได้มีเฉพาะ
ปรากฏการณ์นั้น ยังมีเบื้องหลังปรากฏการณ์อีก ยังมีปัจจัย และยังมีปัจจัยของ 
ตัวปัจจัยที่ต่อเนื่อง มีผู้สร้างของผู้สร้างนั้นอีก ผู้สร้างของผู้สร้างมันก็ต้องมีผู้สร้าง
มีเงื่อนไข เป็นกระแสไป ส่วนอิทัปปัจจยตาเอาแค่ที่ปรากฏว่า มันเกิดจากเงื่อนไข
ก็ใช้ได้ 
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 หลกัทีเ่ราพิจารณาตามแบบ ถ้าพูดถงึปฏจิจสมุปบาทกพ็จิารณาว่า เพราะ
อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเป็นต้น จนถึง เพราะชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชราและ
มรณะอย่างนี้ ไล่เป็นกระบวนการไป ถ้าเป็นฝ่ายดับก็พิจารณา เพราะความดับ 
ไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นแหละ สังขารจึงดับ จนถึงเพราะชาติดับ ชรามรณะ 
จงึดบัไป นัน่เป็นแบบปฏจิจสมปุบาท เป็นกระบวนการแห่งเหตปัุจจยั ถ้าพจิารณา
แบบอิทปัปัจจยตากส็ามารถยกองค์ของปฏจิจสมปุบาทนัน้แต่ละองค์มาพจิารณา
ได้ ผมจะอ่านตัวอย่างให้ฟัง ท่านทั้งหลายได้ฟังตัวอย่างบ่อยๆ จะได้จ�าได้ และน�า
ไปใช้ได้ หลายท่านได้ยินบ่อยๆ แต่เวลาที่เกิดเหตุการณ์จริง เนื่องจากไม่คุ้นเคย 
กท็�าไม่ค่อยได้ ดงัน้ัน ต้องไปฝึกท�าให้คุ้นเคย ถ้าท�าตอนทีก่ระทบอารมณ์ ตอนทียุ่ง่
ยังไม่ได้ ก็ต้องไปหัดอยู่คนเดียวก่อน หัดอยู่คนเดียว ฝึกให้มีสติ จิตเป็นสมาธิ  
ตั้งมั่น ไม่มีนิวรณ์ แล้วก็หัดพิจารณาให้มันคุ้นเคย ให้ชิน ให้ช�านาญ มีวสี  
พอคุ้นเคยแล้ว ต่อมาก็จะเอามาใช้ได้ 

 ในสังยุตตนิกาย นิทานวรรค โคตมสูตร ข้อที่ ๑๐ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า

 ภกิษทุัง้หลาย ก่อนแต่ตรัสรู้ เม่ือเราเป็นโพธสิตัว์ ยงัไม่ได้ตรสัรู้ 
ได้มีความคิดค�านึงอย่างนี้ว่า โลกนี้ถึงความคับแค้น จึงเกิด แก่ ตาย จุติ
และอุบตั ิกบ็คุคลไม่รูอ้บุายสลัดออกจากทกุข์คอืชราและมรณะน้ี เม่ือไร
จึงจะพ้นจากทุกข์คอื ชราและมรณะนีไ้ด้ เรานัน้ได้มคีวามคดิค�านงึอย่างนี้
ว่า เมือ่อะไรม ีชราและมรณะจงึม ีเพราะอะไรเป็นปัจจยั ชราและมรณะ
จึงมี เพราะมนสิการโดยแยบคายจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่า เม่ือชาติมี  
ชราและมรณะจึงมี เพราะชาติเป็นปัจจัย ชราและมรณะจึงมี 



  152

 ส่วนนี้ ทรงหยิบเรื่องชราและมรณะขึ้นมาพิจารณาในแบบอิทัปปัจจยตา 
กค็อืเมือ่อะไรม ีชราและมรณะจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจยั ชราและมรณะจึงเกดิข้ึน 
นีก้พ็จิารณาฝ่ายเกดิ สิง่ต่างๆ ทีป่รากฏขึน้มาในโลกของสงัขาร แล้วมนัปรากฏขึน้
มาเพราะเงื่อนไข เพราะเหตุเพราะปัจจัย ถ้าเป็นคนมีสติสัมปชัญญะดี มีจิตที่มี
ความพร้อม ก็ต้ังค�าถามในใจตัวเองขึ้นมา การตั้งค�าถามขึ้นมานี้เรียกว่าโยนิโส
มนสิการ ก็จะท�าให้เกิดค�าตอบขึ้นมา เพราะพวกเราคงได้ฟังธรรมมาบ้างแล้ว  
เพยีงต้ังค�าถาม ค�าตอบกจ็ะค่อยๆ เข้ามาได้ ถ้าไม่มสีตสิมัปชญัญะ ไม่มสีมาธ ิมแีต่
นิวรณ์ครอบง�า มันก็ตั้งไม่ได้ ไม่มีเวลาพิจารณา พอไม่ได้พิจารณา ปัญญาก็ไม่เกิด
 
 อันนี้ก็เป็นหลักง่ายๆ คือเมื่อมีสิ่งใดปรากฏขึ้น เช่นในที่นี้ ยกตัวอย่าง  
ที่รวมของทุกข์ที่ปรากฏชัด ทุกข์ก็จะมารวมเด่นอยู่ที่เกิด แก่ เจ็บ ตายนี่แหละ ก็
เห็นกันอยู่อย่างนี้ เราทุกคนก็จะเป็นอย่างน้ีทั้งนั้น ทั้งๆ ที่เราก็เป็นอย่างนี้ และ
เห็นกันอยู่ทุกวัน แต่ท�าไมปัญญาไม่เกิด ที่ปัญญาไม่เกิดเพราะไม่มีโยนิโสมนสิการ 
คือไม่ได้เอามาใส่ใจ ทีนี้ ถ้าพวกเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็ไล่ย้อนกลับไป 
ท�าไมจงึไม่ได้โยนโิสมนสิการ กเ็พราะไม่ได้ฟังธรรม ถ้าได้ฟังธรรม ได้โยนโิสมนสิการ 
ปัญญาก็จะเกดิ คนอ่ืนก่อนหน้าท่ีพระพุทธเจ้าจะตรสัรู ้ เขาก็เหน็คนตายเหมือนกัน 
แต่ว่าไม่ได้ตรัสรู้ แต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นคนตายแล้ว เอามาใคร่ครวญ เอามา
พจิารณา เพราะพระองค์ได้บ�าเพญ็บารมมีาทีจ่ะคิดด้วยตวัเอง ส่วนพวกเราไม่ต้อง 
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เราฟังมาแล้ว จดจ�าไว้ เอามาพิจารณา ทีนี้ ถ้าไม่เอามาพิจารณา ถึงฟังแล้วก็ไม่ได้
ปัญญาเหมือนเดิม ถ้าเรามีศรัทธา ได้ฟังค�าสอนของพระพุทธเจ้า และเอามาใส่ใจ
บ่อยๆ ก็จะเกิดปัญญาได้ อันนี้ก็เอาเรื่องชราและมรณะมาตั้งเป็นหัวข้อพิจารณา 
เมื่ออะไรมี ชราและมรณะจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัย ชราและมรณะจึงมี เพราะ
มนสิการโดยแยบคายอย่างนี้ก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาได้ ก็ปัญญาของพวกเรา ไม่ได้
เกิดมาเอง แต่อาศัยการฟังมา เพราะฉะนั้น ทุกท่านในที่นี้ คงได้ฟังธรรมมาเยอะ 
ผมได้พูดบ่อยๆ ก็วนเวียนอยู่เรื่องนี้ เพราะไม่ว่าจะพูดไปเท่าไร ธรรมก็เป็นอย่างนี้
อยู่แล้ว จะพูดอย่างอื่นก็ไม่ได้ ต้องพูดอย่างนี้ ถ้าพิจารณาลึกซึ้งลงไปก็จะสามารถ
พิจารณาสภาวะอื่นๆ เป็นปฏิจจสมุปบาทได้ต่อไป แต่นี่เป็นวิธีฝึกในแง่ง่ายๆ ก่อน 
คือพิจารณาอิทัปปัจจยตา อันนี้ฝ่ายเกิด

 ชาติก็เหมือนกัน เมื่ออะไรมี ชาติจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัย ชาติจึงมี  
อย่างนี ้สภาวะอืน่ๆ กค็ล้ายกนัอย่างนี ้ส่วนฝ่ายดบั พจิารณาเหมือนกนั พระพทุธองค์
ตรัสใน โคตมสูตร ว่า

จากนั้น เราจึงด�าริว่า เมื่ออะไรไม่มี ชรามรณะจึงไม่มี เพราะอะไร
ดบั ชรามรณะจงึดบั เพราะมนสกิารโดยแยบคาย จงึได้รูแ้จ้งด้วยปัญญา
ว่า เมื่อชาติไม่มี ชรามรณะจึงไม่มี เพราะชาติดับ ชรามรณะจึงดับ
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 ฝ่ายดับเป็นแบบนี้ ก็ตามกฎปฏิจจสมุปบาท ถ้าท่านใดท่องได้ ก็แค่หยิบ
สภาวธรรมข้อใดข้อหนึง่ ใส่เข้าไปในอทัิปปัจจยตา เม่ือสิง่นีมี้ สิง่นีจ้งึมี เพราะความ
เกดิข้ึนของส่ิงนี ้สิง่นีจ้งึเกดิขึน้ เมือ่สิง่นีไ้ม่ม ีสิง่นีก้ไ็ม่มี เพราะความดบัไปของสิง่นี้ 
สิง่นีจึ้งดับไป เมือ่ชาตไิม่ม ีชรามรณะกไ็ม่ม ีเพราะชาตดิบั ชรามรณะจงึดับ อย่างนี้ 
เม่ืออวิชชาไม่มี สังขารก็ไม่มี เมื่ออวิชชาดับ สังขารก็ดับ อันน้ีฝ่ายดับอย่างนี้  
การพิจารณาเป็นแต่ละสภาวะว่าความเกดิมเีงือ่นไขอย่างไร ความดบัเพราะเงือ่นไข
อย่างไร อันนี้เรียกว่าอิทัปปัจจยตา จะเอาองค์ปฏิจจสมุปบาทหรือว่าเอาธรรมะ
อย่างอื่นมาก็ได้ ถ้าคนพิจารณาอย่างนี้เก่งๆ ก็จะสามารถมองลึกลงไปเป็นปฏิจจ
สมุปบาทได้ต่อไป เนื่องจากปฏิจจสมุปบาทมองแบบลึก บางท่านอาจจะยังไม่เก่ง 
ยังไม่มีปัญญาก็มองแบบง่ายๆ ก่อน อันนี้เป็นตัวอย่างในโคตมสูตรที่พระพุทธองค์
ได้ทรงแสดงไว้

 อีกพระสูตรหนึ่ง ในสังยุตตนิกาย นิทานวรรค พระสูตรนี้พระพุทธองค ์
ได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ เป็นวิธีการพิจารณาแบบท�านองเดียวกันนี้แหละ โดย
พิจารณาจากสิ่งที่เห็นที่ปรากฏก่อน ผมจะอ่านตัวอย่าง ยกเรื่องชรามรณะขึ้นมา
เป็นตัวอย่าง

 ในสังยุตตนิกาย มหาวรวรรค มหำนิทำนสูตร ข้อ ๙๘ พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า
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อานนท์ ข้อทีเ่รากล่าวไว้เช่นนีว่้า “เพราะชาตเิป็นปัจจัย ชรามรณะ
จึงมี เธอพึงทราบเหตุผลท่ีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะจึงมี ดังต่อไปนี้  
กถ้็าชาต ิคอื ชาติ เพือ่ความเป็นเทพของพวกเทพ เพือ่ความเป็นคนธรรพ์
ของพวกคนธรรพ์ เพื่อความเป็นยักษ์ของพวกยักษ์ เพื่อความเป็นภูต 
ของพวกภตู เพือ่ความเป็นมนษุย์ของพวกมนษุย์ เพือ่ความเป็นสตัว์สีเ่ท้า
ของพวกสตัว์สีเ่ท้า เพ่ือความเป็นสตัว์ปีกของพวกสตัว์ปีก เพือ่ความเป็น
สัตว์เลื้อยคลานของพวกสัตว์เลื้อยคลาน ไม่ได้มีแก่ใครๆ ในภพไหนๆ  
ทัว่ทกุแห่ง กถ้็าชาตไิม่ได้มเีพือ่ความเป็นอย่างนัน้ของสรรพสตัว์พวกนัน้ๆ 
เมื่อชาติไม่มีโดยประการทั้งปวง เพราะชาติดับไป ชรามรณะจะปรากฏ
ได้หรือ”

ท่านพระอานนท์ทูลตอบว่า “ปรากฏไม่ได้เลย พระพุทธเจ้าข้า”
พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า “อานนท์ เพราะเหตุนั้น เหตุ ต้นเหตุ 

เหตุเกิด และปัจจัยแห่งชราและมรณะ ก็คือชาตินั่นเอง”
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 อันนี้ก็เป็นวิธีพิจารณา ยกตัวอย่างเร่ืองชรามรณะขึ้นมา ต้องมีความเกิด 
เกิดเป็นเทพของพวกเทพ พวกเทพจึงมีแก่และมีตาย เกิดเป็นสัตว์ปีก เกิดเป็น
มนุษย์อย่างพวกเรา เกิดเป็นสัตว์ ๔ เท้า ต้องมีความเกิดเพื่อเป็นอย่างนี้ จึงมีแก่
และชราของพวกสัตว์ท่ีเป็นอย่างนี้ ถ้าความเกิดของสัตว์ ๔ เท้าไม่มีในที่ไหนๆ 
อย่างพวกเราตอนนี้ไม่ได้เกิดเป็นสัตว์ ๔ เท้า ความแก่แบบนั้นก็ไม่มี ฉะนั้น ถ้าพูด
แบบภาพรวมเลย คือถ้าไม่มีความเกิดท้ังหมดในโลกนี้ ความแก่ความตายก็ไม่มี 
อันนี้พิจารณาแบบครอบคลุมครบถ้วน ถ้าเราพิจารณาบ่อยๆ ก็จะได้ปัญญา เรา 
ก็เห็นคนเกิด เห็นนั่นเห็นนี่อยู่ทุกวัน คนนิสัยไม่ดี ถ้าไม่มีกรรมที่ท�าให้เขาเกิดมานี่ 
ก็จะไม่มีคนแก่ท่ีนิสัยไม่ดีอย่างนี้ คนแก่ท่ีนิสัยไม่ดีอย่างนี้ก็มีเกิดขึ้นมาอย่างนี้  
จะนิสัยดีจะอะไรต่อมิอะไรก็ต้องมีความเกิดมา จึงมีชราและมรณะ ถ้าไม่เกิดก็จะ
ไม่มีชราและมรณะท�านองนี้ ชรามรณะและทุกข์ต่างๆ ก็มีอยู่เต็มโลก ถ้าเรา 
มีสติสัมปชัญญะ ก็หยิบมาโยนิโสมนสิการได้เสมอ มีสติสัมปชัญญะเม่ือไร  
เจอเหตุการณ์อะไร เจอทุกข์อะไร เจอคนแก่คนเจ็บคนตายเมื่อไรก็พิจารณา หรือ
โสกะ ปริเทวะ เรื่องทุกข์อื่นๆ ก็พิจารณาได้ 
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 เพราะว่าตามหลักการเราก็ทราบดีอยู่แล้ว คือ “ชาติปัจจยา ชรามรณัง 
โสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสา สัมภวันติ” คือเพราะชาติเป็นปัจจัย ชรา มรณะ 
โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัสและอุปายาสจึงมี หลักการเป็นอย่างน้ี เป็นข้อมูล  
เป็นปรโตโฆสะ เราฟังมาแล้ว จดจ�าไว้ขึน้ใจแล้ว ทนีี ้ท�าอย่างไรจงึจะเกดิเป็นปัญญา 
ต้องเอามาโยนิโสมนสิการ เอามาใส่ใจ เห็นคนทุกข์ เพราะอะไร เพราะชาติ  
ทุกข์แบบคนก็เพราะชาติแบบคนมันมี ถ้าชาติแบบคนไม่มี แล้วทุกข์อย่างคนจะมี
ไหม ก็ไม่มี ทุกข์แบบสุนัข แบบแมว ท�าไมมันทุกข์แท้ ก็เพราะมีชาติสุนัข ชาติแมว 
มนัจึงทกุข์อย่างนัน้ๆ มนัจงึยากล�าบากอย่างนัน้ๆ จงึแก่ จงึตาย จงึทกุข์อย่างนัน้ๆ 
ถ้าไม่มีความเกิดอย่างนั้นๆ ขึ้นมา ก็ไม่มีความแก่และความตายอย่างนั้นๆ  
พอพิจารณาบ่อยๆ อย่างนี้ ก็จะเกิดเป็นปัญญารู้จักตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดง
ว่า เพราะชาตเิป็นปัจจัย ชรามรณะจงึม ีธรรมอืน่ๆ กใ็ห้เข้าใจแบบเดยีวกนันีแ่หละ 

 การพิจาณาแบบอิทัปปัจจยตานี่ ถ้าเราจ�าหลักการได้ จะไม่ยากเลย เพียง
ประกอบสภาวะต่างๆ เข้าไปในหลักการว่า เม่ือส่ิงน้ีมี ส่ิงนี้จึงมี เพราะความ 
เกิดขึ้นของสิ่งนี้ ส่ิงนี้จึงเกิดข้ึน เมื่อส่ิงนี้ไม่มี สิ่งนี้ก็ไม่มี เพราะความดับไปของ 
สิ่งนี้ สิ่งนี้ก็ดับไป ท�าบ่อยๆ ปัญญาก็จะเกิดขึ้น 



  158

 ผมจะยกตัวอย่างอีกชุดหนึ่งที่อยู่ ในพระสูตรเดียวกันนี่แหละ แต่อยู ่
ตอนท้ายๆ ข้อ ๑๑๕ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ว่า 

อานนท์ ข้อทีเ่รากล่าวเช่นน้ีว่า “เพราะวญิญาณเป็นปัจจยั นามรปู
จึงมี” เธอพึงทราบเหตุผลที่วิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี ดังต่อไปนี้ 
กถ้็าวิญญาณ จกัไม่หยัง่ลงในท้องมารดา นามรปูจะก่อตวัขึน้ในท้องมารดา
ได้หรือ”

ท่านพระอานนท์ทูลตอบว่า “ไม่ได้เลย พระพุทธเจ้าข้า”
พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า “ก็ถ้าวิญญาณหยั่งลงในท้องมารดา

แล้วล่วงเลยไป นามรูปจักบังเกิดขึ้นเพื่อความเป็นอย่างนี้ได้หรือ”
ท่านพระอานนท์ทูลตอบว่า “ไม่ได้เลย พระพุทธเจ้าข้า”
พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า “ก็ถ้าวิญญาณเด็กชายหรือเด็กหญิง

ผู้เยาว์วัยจักขาดความสืบต่อ นามรูปจักเจริญงอกงามไพบูลย์ได้หรือ”
ท่านพระอานนท์ทูลตอบว่า “ไม่ได้เลย พระพุทธเจ้าข้า”
พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า “อานนท์ เพราะเหตุนั้น เหตุ ต้นเหตุ 

เหตุเกิด และปัจจัยแห่งนามรูป ก็คือวิญญาณนั่นเอง
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 วญิญาณเป็นปัจจยัให้เกดินามรปู เตมิโตมาจนกระทัง่เป็นอายตนะครบถ้วน
แบบพวกเรา นี้ก็มาจากเหตุปัจจัย ไม่ใช่มีตัวตนอะไร มาจากเงื่อนไขปัจจัย เพราะ
มีวิญญาณอยู่ในร่างนี้ จึงมีอายตนะอย่างนี้ ที่มีอายตนะก็เพราะนามรูป มันเติบโต
ขึ้นมา จึงมี ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่มีนามรูปก็เพราะมีวิญญาณ ถ้าพิจารณา 
อย่างทีพ่ระพทุธองค์ได้ตรสักบัท่านพระอานนท์ ถ้าวญิญาณไม่หยัง่ลงในท้องมารดา 
นามรูปจะก่อตัวขึ้นในท้องมารดาได้หรือ อย่างนี้ก็ไม่ได้ ถ้าวิญญาณหยั่งลง 
ในท้องมารดาแล้ว หยัง่ลงหน่อยเดยีว โตมานดิหนึง่กไ็ปแล้ว อย่างนีน้ามรปูจะเตบิโต
ขึน้มาก่อเป็นหวัเป็นแขนเป็นขาอย่างนีไ้ด้หรอื กไ็ม่ได้เช่นเดยีวกนั พอก่อตวัเป็นแขน
เป็นขาแล้ว ถ้าวิญญาณเด็กชายเด็กหญิงผู้เยาว์วัยนั้น ขาดความสืบต่อ เกิดมา 
เป็นเด็กแล้ว แต่ขาดการสืบต่อคือตายตั้งแต่เด็ก อย่างนี้นามรูปจักเจริญงอกงาม
ไพบูลย์ เป็นคนที่รู้จักคิด เป็นผู้หลักผู้ใหญ่สามารถที่จะเอาตา หู จมูก ลิ้น กาย 
และใจมาเป็นเคร่ืองรับรู้โลก แล้วคิดกระท�าต่อโลกได้หรือ จะมีอายตนะครบ 
จนเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะ เกิดเวทนาได้หรือเปล่า ก็เป็นไปไม่ได้ สรุปว่า วิญญาณ
นั่นแหละเป็นปัจจัยให้เกิดนามและรูปจนเติบโตมาถึงทุกวันนี้ 
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 พวกเราก็มีนามรูปเติบโตมาอยู่นี่ เป็นรูปร่าง เป็นหัว เป็นแขน เป็นขา  
จนมีอายตนะมาแปะที่ตา ที่จมูก เอาไว้ส�าหรับรับรู้โลกอย่างนี้ อย่างที่เห็นกันอยู่ 
อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร สังขารก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ วิญญาณก็เป็น
ปัจจัยให้เกิดนามรูป ตอนนี้เอาตอนวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปมาพิจารณา
แบบอิทัปปัจจยตา ฉะนั้น ตอนที่พิจารณาอิทัปปัจจยตาเราจะยกจุดไหนมาก็ได้ 
เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็หยิบยกมาได้ พอท�าบ่อยๆ ปัญญาก็จะเยอะขึ้น พอมีปัญญา
เยอะขึ้นแล้ว ก็สามารถพิจารณาลึกลงไปเป็นปฏิจจสมุปบาทได้ เรื่องของตัวเรา
เองก็สามารถพิจารณาได้ คือที่ได้มีอายุเท่านี้ก็เพราะอะไร ก็เป็นนามรูปที่อาย ุ
เท่านี้ และที่อายุเท่านี้ได้ก็เพราะมีวิญญาณยังครองร่างนี้อยู่ ถ้าวิญญาณขาดการ
สบืต่อไป อายจุะเท่านีไ้หม กไ็ม่เท่านี ้แต่ละส่วนล้วนไม่เทีย่ง ล้วนแปรปรวนอย่างนี้ 
พวกเราทัง้หลายจงึได้แก่อยูทุ่กวนันี ้กเ็พราะวญิญาณมันเป็นปัจจยัให้เกดินามและ
รูป ที่แก่ๆ อยู่ทุกวันนี้ ถ้าวิญญาณไปก่อนก็ไม่ได้แก่ ดังนั้น สิ่งต่างๆ ล้วนไม่เที่ยง 
สิ่งไม่เที่ยงก่อให้เกิดสิ่งไม่เท่ียง เราจึงไม่จ�าเป็นต้องกลัวว่าจะแก่ ให้กลัวว่าจะ 
ไม่ได้แก่นั่นแหละ ถ้าวิญญาณยังอยู่ก็ได้แก่แน่นอน มันเป็นอย่างนั้น เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ เพราะวญิญาณมนัไม่เทีย่ง มนักส็ร้างสิง่ไม่เทีย่งนัน่แหละ แก่แล้วกส็กัหน่อย
ก็ตาย อย่างนี้เป็นธรรมดา วิธีอย่างนี้ ถ้าเรียกตามหลักธรรมก็เรียกว่าพิจารณา 
อทิปัปัจจยตา พจิารณาเพราะสิง่นีเ้ป็นปัจจัยสิง่นีจ้งึมขีึน้ เมือ่สิง่นีห้มด สิง่นีก็้หมด 

 ต่อไปจะอ่านให้ฟังอีกพระสูตรหนึ่ง พูดแบบกว้างๆ เลยก็ได้ พระสูตรนี้
กล่าวถึงการที่เราได้เกิดเป็นผู้เป็นคนในมนุษย์นี้ ในกามภูมินี้ก็ดี หรือสัตว์อื่นๆ  
ที่ไปเกิดเป็นพรหมก็ดี เป็นเพราะอะไรจึงเป็นอย่างนั้น ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่า 
มีกรรมเป็นเหตุจึงได้เกิด ในอังคุตตรนิกาย ติกนิบาตร ข้อ ๗๘ ทุติยภวสูตร
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ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ 
ถวายอภวิาทแล้วนัง่ ณ ทีส่มควร ได้กราบทลูกบัพระผูม้พีระภาคดงันีว่้า 
“ข้าแต่พระองค์ผูเ้จริญ พระองค์ตรัสเรยีกว่า “ภพ ภพ” ด้วยเหตเุพยีงไร 
ภพจึงมีได้ พระพุทธเจ้าข้า”

พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า “อานนท์ ถ้ากรรมที่อ�านวยผลให ้
ในกามธาตุจักไม่มีแล้ว กามภพพึงปรากฏบ้างไหม” 

พระอานนท์กราบทูลว่า “ไม่พึงปรากฏเลย พระพุทธเจ้าข้า”
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “อานนท์ เพราะเหตุนี้แล กรรมจึงชื่อว่า

เป็นไร่นา วญิญาณจงึชือ่ว่าเป็นพืช ตณัหาจงึชือ่ว่าเป็นยางเหนยีว เจตนา
แน่วแน่ ความปรารถนาด�ารงมั่นอยู่ได้เพราะธาตุอย่างหยาบของสัตว์ 
ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องปิดกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูกใจ การเกิดในภพใหม่
จึงมีต่อไปอีกด้วยประการฉะนี้”

พระผู ้มีพระภาคตรัสถามต่อไปอีกว ่า “อานนท์ ถ ้ากรรม 
ที่อ�านวยผลให้ในรูปธาตุจักไม่มีแล้ว รูปภพพึงปรากฏบ้างไหม” 

พระอานนท์กราบทูลว่า “ไม่พึงปรากฏเลย พระพุทธเจ้าข้า”
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “อานนท์ เพราะเหตุนี้แล กรรมจึงชื่อว่า

เป็นไร่นา วญิญาณจงึชือ่ว่าเป็นพืช ตณัหาจงึชือ่ว่าเป็นยางเหนยีว เจตนา
แน่วแน่ ความปรารถนาด�ารงมั่นอยู่ได้เพราะธาตุอย่างกลางของสัตว์ 
ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องปิดกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูกใจ การเกิดในภพใหม่
จึงมีต่อไปอีกด้วยประการฉะนี้”

พระผู ้มีพระภาคตรัสถามต่อไปอีกว ่า “อานนท์ ถ ้ากรรม 
ที่อ�านวยผลให้ในอรูปธาตุจักไม่มีแล้ว อรูปภพพึงปรากฏบ้างไหม” 

พระอานนท์กราบทูลว่า “ไม่พึงปรากฏเลย พระพุทธเจ้าข้า”
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พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “อานนท์ เพราะเหตุนี้แล กรรมจึงชื่อว่า
เป็นไร่นา วญิญาณจงึชือ่ว่าเป็นพืช ตณัหาจงึชือ่ว่าเป็นยางเหนยีว เจตนา
แน่วแน่ ความปรารถนาด�ารงมั่นอยู่ได้เพราะธาตุอย่างประณีตของสัตว์
ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องปิดกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูกใจ การเกิดในภพใหม่
จงึมต่ีอไปอกีด้วยประการฉะนี ้อานนท์ ภพมไีด้ด้วยเหตดุงักล่าวมานีแ้ล”

ทุติยภวสูตรที่ ๗ จบ

 นี้คือการเกิดในภพใหม่มีขึ้นมาได้เพราะอะไร ไม่ใช่มีขึ้นมาได้ลอยๆ อย่าง
พวกเราน่ี ทีเ่กดิขึน้มาได้นีไ่ม่ใช่ลอยไปลอยมา หรอืไม่ใช่เพราะพระเจ้าเป็นคนสร้าง 
แต่มีเงื่อนไข มีเหตุ มีปัจจัยที่จะเกิดในกามภพ พวกเราตอนนี้เกิดในกามภพ ภพ 
ที่ติดอยู่กับรูป เสียง กลิ่น สัมผัส มีอยู่ ๑๑ ภูมิ มีอบาย ๔ มนุษย์ ๑ และเทวภูมิ ๖ 
ชั้น เรียกว่าพวกกามธาตุ กามภพนี่ เกิดอย่างมีเงื่อนไข มีเหตุ มีปัจจัย ทีนี้ รูปธาตุ 
เกดิเป็นรปูพรหม นีก้เ็กิดเพราะมีเง่ือนไข มปัีจจยัเหมือนกนั จนถงึอรปูธาต ุอรปูภพ
ก็เกิดเพราะเงื่อนไขเพราะปัจจัยเหมือนกัน ท่านพระอานนท์ได้มาทูลถามว่า  
ท่ีพระพุทธองค์ตรัสว่า ภพ ภพ นี่ด้วยเหตุเพียงเท่าไรภพจึงมีได้ พวกเราก็ได้ยิน
บ่อยๆ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ถ้ามองแบบอิทัปปัจจยตาก็คือภพนี้ ต้องมีเงื่อนไข 
มันจึงมีข้ึน ถ้าไม่มีเง่ือนไข มันไม่มีขึ้น พวกเราตอนนี้มาเกิดในกามภพ ที่นั่งๆ  
อยู่นี่เป็นคน ก็ต้องมีเงื่อนไขของความเป็นคน และคนอื่นก็ต้องมีเง่ือนไขของเขา
เช่นกัน หมาแมวก็ต้องมีเงื่อนไขของเขา เป็นเทพ เป็นพรหม เป็นอรูปพรหมก็มี
เงื่อนไข



163  

 พระพทุธองค์ได้ตรัสถามท่านพระอานนท์ว่า อานนท์ ถ้ากรรมทีอ่�านวยผล
ให้ในกามธาตุไม่มีแล้ว กามภพพึงปรากฏบ้างไหม อันนี้กามภพ ถ้ากรรม 
ทีอ่�านวยผลมนัไม่ม ีถ้าตวัเหตทุีจ่ะท�าให้เกิดเป็นคนมนัไม่มแีล้ว คนจะปรากฏไหม 
กามภพจะปรากฏไหม พระอานนท์ก็บอกว่า ไม่พึงปรากฏเลย พระพุทธเจ้าข้า  
ถ้าเหตมุนัไม่ม ีอันนีจ้ะปรากฏไม่ได้ เพราะว่าส่ิงต่างๆ มันเป็นสังขาร สงัขำรจะมีได้
เพรำะมีเงื่อนไข ถ้ำเหตุมันไม่มี มันจะมีไหม มันก็ไม่มี พวกเราเห็นอะไรที่เป็น
สังขารก็บอกได้เลย ถ้าเหตุมันไม่มี อันนี้มันจะมีขึ้นมาไหม มันมีขึ้นมาไม่ได้ อันนี้
ที่มันมีขึ้นมาได้ ก็เพราะมันมีเงื่อนไข จนกระทั่งโลกของเราที่เป็นอย่างนี้ที่เห็นๆ 
กันอยู่นี่ โลกมันปรากฏอย่างนี้ ก็เพราะมีเงื่อนไข แท้ท่ีจริงแล้ว โลกมันปรากฏ 
แก่สายตาเรานี่ มันก็ยังไม่ใช่โลกจริง เป็นโลกที่ปรากฏเท่านั้นเอง ปรากฏตาม 
เครื่องมือที่เราได้มา เพราะกรรมท�ามาไม่เหมือนกัน แต่ละคนก็เลยเห็นโลก 
ไม่เหมอืนกนั อย่างท่านนัง่อยูใ่นทีน่ี ้บางคนมองเห็นผมแล้วกช็ดัเจนด ีโลกทางตาชดั 
บางคนมองไม่ค่อยชัด เพราะง่วงนอนสะลึมสะลือ สายตาไม่ดีแล้ว มองไม่ค่อยชัด 
แต่ละคนนีไ่ม่เหมอืนกนั แต่ผมกย็งัเป็นผมเหมือนเดมิ แต่ว่าปรากฏแก่ท่านทัง้หลาย
ไม่เหมือนกัน เหมือนโลกมันก็เป็นโลกเหมือนเดิม มันเป็นอย่างน้ันแหละ แต่ว่า 
มันปรากฏแก่เราไม่เหมือนกัน และไม่ใช่โลกจริงด้วย เป็นความสามารถของ
อายตนะเราที่เห็นอย่างนั้น
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 บางคนมคีวามสามารถของอายตนะเท่านีย้งัไม่พอ ยงัถกูกเิลสครอบง�าด้วย 
ข้อเท็จจริงของโลกก็ถูกปิดตายไปเลย ฉะนั้น โลกที่ปรากฏแก่เรานี่ไม่ใช่โลกจริง 
เป็นโลกที่เครื่องมือของเรามันรับได้เท่านั้นเอง อย่างตอนนี้ท่านมองมาเห็นผม 
เป็นคน ผมก็เป็นผมอย่างทีเ่ป็น แต่ว่าปรากฏแก่แต่ละคนไม่เหมอืนกนั ตามเครือ่งรบั 
ตามตา ห ูจมกู ล้ิน กายและใจ โลกมนักเ็ป็นโลก แต่ปรากฏกบัแต่ละคนไม่เหมือนกนั 
ความสวยความงามอะไรก็ไม่เหมือนกัน อย่างเรามองว่าสิ่งนี้มันสวย มันมีค่า 
ส่ิงนัน้มนักเ็ป็นสิง่นัน้ของมนัแหละ ถ้าให้สุนขัมามองดู มันก็อาจจะมองไปอกีอย่างหนึง่ 
พวกเราด้วยกันเอง มองนางงามสวยดีนะ แล้วก็มีสุนัขจูงมาด้วย ให้สุนัขมามอง
ระหว่างคนนางงามกับนางสุนัขที่จูงมาใครสวยกว่ากัน ถ้าโดยสายตาสุนัขแล้ว  
ตามสายตาสุนัขก็คงจะมองตรงกันข้ามไปว่าสุนัขนี่สวยกว่า ถ้าให้เทวดามามอง 
ไม่สวยเลยทั้งคนทั้งสุนัข เทพงามกว่าอะไรก็ว่าไป แต่ว่าความเป็นจริง ส่ิงนั้น 
มันก็เป็นสิ่งนั้น แต่ละคนมีเคร่ืองรับต่างๆ กัน เราเห็นมันเป็นสีเขียว สีเหลือง  
สแีดงต่างๆ นีไ้ม่ใช่มนัเป็นสเีหลอืง สีเขยีว สแีดง แต่ว่าเป็นเพราะเครือ่งรบัของเรา
มันเป็นอย่างนั้น มันไม่ได้เป็นสีอะไร มันก็เป็นของมันนั่นแหละ เรำจะบอกว่ำ 
มันเป็นอะไร มันก็เป็นของมันอยู่ดี แต่ตาเรามันมองได้เท่านั้น เราบอกว่า นี่สีฟ้า 
ให้สุนัขมามอง มันอาจจะเห็นเป็นสีขาวก็ได้ ทีนี้ ก็ต้องตกลงกับสุนัขว่าใครเห็น
ถูกกันแน่ แต่จริงๆ มันก็อยู่ที่เครื่องรับของคนนั้น
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 ฉะนั้น โลกที่ปรากฏแก่ ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจของเรานี่ ไม่ใช่โลกจริง 
เป็นเครื่องมือของเราสามารถรับได้แค่นี้ ถ้าจะให้โลกปรากฏจริงๆ ก็ต้องมีปัญญา
ทีเ่กดิจากอรยิมรรค ถ้ามปัีญญาทีเ่กดิจากอรยิมรรค เป็นธรรมจกัข ุโลกกจ็ะปรากฏ
ตามที่มันเป็น ตอนนี้โลกปรากฏแก่เรา ไม่ได้ตามปรากฏที่มันเป็น มันก็เป็นอย่าง
ทีม่นัเป็น แต่ตาเรามนัมคีวามสามารถเท่านี ้ความจริง คนไม่ม ีเป็นขันธ์ ๕ ทีป่ระชมุ
รวมกันเพียงชั่วคราวเท่านั้น เป็นของไม่เที่ยง แต่ตาเราเห็นว่าเป็นคน เห็นว่า 
สีเหลือง สีแดงอยู่ อันนี้มันเป็นความสามารถของตาเรา ซึ่งโทษโลกไม่ได้ ตาเรา 
ได้เท่านี้ ผลของกรรมสร้างมาแบบนี้ ถ้าไม่มีกรรมให้ได้ตาแบบนี้ จะได้ตาแบบนี้
มาไหม คุณสมบัติของตาคนได้เท่านี้ อาจจะสู้ตานกเค้าแมวไม่ได้ ถ้าตาเทวดา 
ก็ตาทิพย์คุณภาพก็สูงกว่านี้ ส่ิงต่างๆ เหล่านี้ก็เป็นไปตามเงื่อนไข เงื่อนไขมัน 
ต่างกัน ผลก็ต่างกัน เมื่อเอาอายตนะเหล่านี้ไปใช้มองโลก แต่ละคนก็มองโลก 
ต่างกัน ไม่ใช่เพราะโลกมันต่างกนั แต่เพราะเครือ่งรบัต่างกนั ท�าไมเครือ่งรบัต่างกนั 
เพราะกรรมท�ามาไม่เหมือนกันอย่างนี้ แล้วท�าอย่างไรโลกมันจึงจะปรากฏตาม 
ที่มันเป็นจริง ต้องมีดวงตาท่ีเกิดจากอริยมรรค ฉะนั้น คนที่จะเห็นโลกตำม 
ควำมเป็นจริง มีแต่พระอริยเจ้ำเท่ำน้ัน นอกนั้นไม่เห็น ทีนี้ คนด้วยกันก็เห็น
คล้ายๆ กัน ก็เลยตกลงกันว่าเป็นคน สมมติกัน ฉะนั้น ถ้าจะบอกจริง ก็จริง 
ตามสมมติ จริงของคนอะไรก็ว่าไป คนตกลงกันอย่างนั้น 
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 พวกเราได้เกดิมาในโลกนีแ้ละโลกนีป้รากฏแก่เราอย่างนี ้กเ็พราะว่ากรรม
ที่ท�ามานั่นเอง ที่โลกปรากฏอย่างนี้ ไม่ใช่เพราะโลกมันเป็นอย่างนี้ ที่โลกมันเป็น
อย่างนี้เพราะกรรมเราท�ามา ท่ีเราเห็นว่าโลกมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เพราะมันเป็น
อย่างนี้ เพราะกรรมเราท�ามาจึงเห็นโลกอย่างนี้ โลกมันก็เป็นของมัน แต่ตาเรา 
มีความสามารถเท่านี้ก็เลยได้เห็นเท่านี้ หูเราเป็นอย่างนี้ก็เลยได้ยินเท่านี้ จริงๆ  
มีอีกหลายเสียงท่ีเราไม่ได้ยิน เป็นอย่างนั้นแหละเป็นธรรมดา แต่คนที่ไม่รู้เรื่อง 
ก็มักจะเอาสิ่งที่เห็น ส่ิงที่ได้ยินดี สิ่งที่ได้สัมผัส ส่ิงที่มีประสบการณ์ไปตัดสิน 
ความจรงิ กเ็ลยไม่จริงอยูเ่ร่ือย เพราะว่าอนันีเ้ป็นแค่เครือ่งมือของเขาเฉยๆ สรปุว่า 
เราทัง้หลายนัง่อยูน่ี ่ได้ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย และใจ จนมโีลกปรากฏข้ึนก็เพราะกรรม

 พระพุทธองค์ได้ตรัสว่า ถ้ากรรมที่อ�านวยผลให้ในกามธาตุ จักไม่มีแล้ว 
กามภพพึงปรากฏบ้างไหม โลกที่ปรากฏแก่เราทุกวันได้เห็น ได้ยิน ได้ปรากฏมา
อย่างนี้ เพราะกรรมจึงปรากฏ ไม่ใช่ว่าโลกมันเป็นอย่างนี้ แต่เพราะกรรม ท�าให้
โลกปรากฏอย่างนี้ ถ้าสุนัขมานั่งอยู่ในนี้ มันจะรู้สึกอีกอย่างหนึ่ง มันไม่รู ้สึก 
เหมือนคน สีสันก็ไม่เหมือนคน เพราะกรรมมันให้มันมาอย่างนั้น ถ้าเป็นคนท่ีได้
ฝึกสติปัญญามา เป็นคนที่จิตใจดีงาม กรรมที่ท�ามาดี โลกก็จะปรากฏอย่างหนึ่ง 
ส่วนคนที่จิตใจท�ามาไม่ดี โลกก็จะปรากฏอีกอย่างหนึ่ง อาจจะรู้สึกน่าร�าคาญ 
อย่างนู้นอย่างนี้อะไรก็ว่าไป รู้สึกโลกมันแคบ โลกมันก็เป็นของมัน ไม่ได้แคบ 
แล้วกไ็ม่ได้กว้างด้วย แต่ปรากฏกบับางคนอาจจะรูส้กึแคบ ปรากฏกบับางคนรูส้กึ
ว่ากว้าง แล้วแต่คุณภาพของจิตเขา แล้วแต่กรรมที่เขาท�ามา 
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 ดังนั้น เพื่อให้โลกปรากฏตามที่เป็นจริง พวกเราก็เลยพยายามฝึกปัญญา 
ให้มีอริยมรรค ไม่อย่างนั้นเราก็จะหลงเครื่องมือของตัวเอง ทั้งๆ ที่ครื่องมือ 
มีข้อจ�ากัด เราบอกว่า ผมก็เห็นจริงๆ นะ ก็เห็นจริงอยู่ แต่ว่าไม่ได้เห็นของจริง 
ความสามารถตาคุณมีเท่านั้น เหมือนกับบอกว่า อาจารย์พูดเบาจังเลย หูคุณไม่ดี
ก็มาโทษคนอ่ืนอย่างนั้นไม่ได้ เช่น อาจารย์พูดไม่เห็นรู้เรื่องเลยอย่างนั้นอย่างนี้ 
ก็ว่าไป แท้ที่จริงที่พูดไม่รู้เรื่องนี่ ไม่ใช่คนพูดไม่รู้เรื่อง เป็นเพราะคุณภาพทางด้าน
ปัญญาทางด้านจิตที่ท�ามากรรมเก่านี่มันไม่ดี ถ้าคนมีปัญญาท�าของเก่ามาดี  
เขาก็รู้เรื่อง พูดรู้เรื่อง เขาก็รู้ว่าพูดรู้เรื่อง พูดไม่รู้เรื่อง เขาก็รู้ว่าพูดไม่รู้เรื่อง

 อันนี้ถ้ากรรมที่อ�านวยผลให้ในกามธาตุจักไม่มีแล้ว กามภพพึงปรากฏ 
บ้างไหม ท่านพระอานนท์ก็กราบทูลว่า ไม่พึงปรากฏเลย พระพุทธเจ้าข้า อย่าง
พวกเราที่ปรากฏกามธาตุกามภพอย่างนี้ คนปรากฏแบบคน โลกแบบสุนัข 
ไม่เหมือนคน สุนัขมองกับคนมองไม่เหมือนกัน อย่าว่าแต่สุนัขกับคนเลย เอาคน
ด้วยกันน่ี คนที่โตแบบพวกเรากับเด็กๆ ก็ปรากฏไม่เหมือนกัน ท�าไมโลกปรากฏ 
ไม่เหมือนกันเพราะกรรมท�ามาไม่เหมือนกัน ฉะนั้น จึงเชื่อสายตาตัวเองไม่ได้  
ต้องเชือ่พระพทุธเจ้า เพราะพระองค์ทรงเห็นโลกตามทีเ่ป็นจรงิ ถ้าเชือ่สายตาตัวเอง
กจ็ะหลงอยูอ่ย่างนัน้ พวกเราโดยท่ัวไปเช่ือสายตาตวัเองมากเกินไป เช่ือหูมากเกนิไป 
จงึหลงอยูอ่ย่างนัน้วนอยู ่แต่ถ้าเปลีย่นมาเชือ่พระพทุธเจ้าแทน ม่ันใจว่าทีพ่ระองค์
ทรงแสดงไว้มาจากการตรัสรู้ แล้วก็หัดใส่ใจพิจารณาอย่างนั้น เราเห็นว่าสวย  
ตามันเห็นว่าสวย แต่ท่านบอกว่ามันไม่สวย เราเห็นว่าเป็นคน แต่ท่านว่าไม่ใช่คน 
เราก็ไม่คิดตามตัวเอง เราไปคิดตามของท่าน อย่างนี้จะมีปัญญาต่อไป
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 พระพุทธองค์ทรงสรุปว่า อานนท์ เพราะเหตุนี้ กรรมจึงชื่อว่ำเป็นไร่นำ 
วิญญำณจึงชื่อว่ำเป็นพืช ตัณหำจึงชื่อว่ำเป็นยำงเหนียว เจตนาแน่วแน่ ความ
ปรารถนาด�ารงมัน่อยูไ่ด้ เพราะธาตอุย่างหยาบของสตัว์ทีมี่อวชิชาเป็นเครือ่งปิดกัน้ 
มีตัณหาเป็นเครื่องผูกใจ การเกิดขึ้นในภพใหม่จึงมีต่อไปอีก ด้วยประการฉะนี้  
ตอนนีเ้ราเหมือนมท่ีีนา ท่ีอยู ่ท่ีเกดิ ท่ีอาศัย กใ็ครเป็นคนสร้างฉากนี ้กรรมเป็นไร่นา 
ในมุมมองของสุนัขก็จะรู้สึกต่างจากเรา ก็เป็นไร่นา เป็นสวน เป็นที่อยู่อาศัย 
ของเขา เป็นฉากของเขา วิญญาณเป็นพืช เพราะถ้าวิญญาณไม่อยู่ในร่างนี้ เริ่ม
ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ ถ้าวิญญาณไม่มาเกิดจะมีอะไรงอกขึ้นมาบ้าง ก็ไม่มี อาศัยของ
ธาตุของพ่อแม่ผสมกัน วิญญาณหยั่งลงอยู่ในท้องแม่ก็เริ่มงอกส่วนต่างๆ ออกมา 
งอกหัว แขน ขา และงอกส่วนต่างๆ แบบที่พวกเราเป็นอยู่ทุกวันนี้ งอกนั่นงอกนี่
ขึ้นมา เพราะอะไรจึงท�าสิ่งเหล่านั้นงอกขึ้นมาได้ เติบโตขึ้นมาในกายของเรานี้ได้ 
อาศัยอาหารกินเข้าไปก็เติบโต เพราะมีวิญญาณอยู่ในร่างนี้ เส้นผมพวกเราก็เลย
งอกได้ เพราะมวีญิญาณ กายกเ็ลยเป็นท่ีเกดิของสิง่ไม่สวยงามมผีมเป็นต้น เส้นผม
ของเรานี่ไม่ได้โตข้างนอก โตอยู่บนหัวเราเท่านั้น ถ้าเราตัดผมออกแล้วเอาไปปัก 
ที่สวนหรือว่าที่แปลงปลูกผักมันจะงอกไหม ไม่งอก รดน�้าอย่างดีก็ไม่งอก หรือเอา
ข้าวให้มันกินก็ไม่งอก แต่ว่าเรากินข้าวเข้าไป มีวิญญาณอยู่ในนี้ มีกรรมประมวล
เป็นไร่นามาแล้วอย่างนี้ มันก็เป็นผมแบบคน มันงอกบนหัวเรา เส้นขนแบบสุนัข
แบบแมวหรอืขนควายกไ็ม่งอกอยูบ่นตวัเรา มนัเป็นกรรมประมวลมา ลองพิจารณา
ดูให้ลึกซึ้ง ท่านจะเข้าใจเรื่องของกรรมว่ามันมีอิทธิพลต่อโลกยังไงบ้าง พอเข้าใจ
แล้ว จะได้รู้จักว่า ถ้าอยากจะพ้นโลก ท่านจะต้องให้มันหมดสิ่งเหล่านี้ไปด้วยการ
ปฏิบัติอริยมรรค ไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ เพราะกรรมเป็นตัวจัดสรร
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ประมวลมา ประมวลแบบคน เส้นผมแบบคน จึงงอกบนหัวคน งอกนั่นงอกนี่ขึ้น
มา เล็บอยู่ในร่างเราถึงได้งอกได้ และต้องมีวิญญาณด้วยจึงงอกได้ ถ้าตัดแล้วไป
ปักไว้บนดิน มันก็ไม่งอกแล้ว

 วิญญาณจึงชื่อว่าเป็นพืช เหมือนกับเม็ดข้าวนี่ เม็ดข้าวมันมีพีชะอยู่ในนั้น 
เมือ่เราเอาไปปลกูในนา มนัก็เตบิโตงอกงาม งอกส่วนนัน้ส่วนนีอ้อกมา ก็เหมือนกับ
กรรมนี้เป็นไร่นา เป็นฉาก เป็นนา เป็นที่อาศัยให้เราอยู่ จะมีวัชพืชมากวัชพืชน้อย 
สะดวกสบายหรือไม่สะดวก นาดีหรือไม่ดี กรรมเป็นตัวจัดสรร เจอใครบ้าง มีฉาก
อะไรให้เล่นบ้าง มีโอกาสให้อะไรเกิดขึ้นบ้าง ก็อยู่ที่กรรมได้ประมวลมา วิญญาณ
เป็นพืชท�าให้งอกส่วนอื่นๆ ออกมา งอกแขนขาออกมา นอกจากแขนขาแล้วก็ยัง
งอกบ้าน งอกที่ดิน งอกนู่น งอกนี่ งอกบริษัท งอกสาขาต่างๆ ออกมา งอกลูกน้อง
อะไรต่อมิอะไรเต็มไปทั่วเลย นี่ใครเป็นคนท�าให้มันงอกออกมา คือวิญญาณ ใคร
ท�าให้มีสถานที่เล่นอย่างนี้ ใหญ่โตอย่างนี้ หรือแคบๆ อย่างนี้คือกรรม เราก็จะได้
รู้จักทั้งชีวิตของเราว่า มันมีเงื่อนไข อันนี้พูดแบบรวมๆ แบบที่เราได้ยินบ่อยๆ ว่า 
ทุกคนได้นั่นได้นี่มาก็เพราะกรรมนี่แหละ ก็เรื่องเดียวกัน แต่ว่าอันนั้นพิจารณา 
อาจจะยังไม่ชัด ตอนนี้เราใช้โยนิโสมนสิการให้ชัดเจน 
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 พระพุทธองค์ตรัสถ้ากรรมที่อ�านวยผลให้ในกามธาตุจักไม่มีแล้ว กามภพ
จะปรากฏใหม ที่เป็นอยู่นี่ เช่น พี่น้องคลานตามกันมาก็ดี เพื่อนฝูงก็ดี อะไรก็ดีนี่ 
ถ้าไม่มีกรรมจะปรากฏไหม ที่ปรากฏไม่ใช่สิ่งนั้น ปรากฏนี่เพราะตาเราเห็น และ
ตาน่ีมาจากกรรม ท่ีปรากฏทางหูนี่ไม่ใช่สิ่งนั้นจริงๆ แต่ว่าหูนี่มันมีคุณภาพเท่านี้ 
กเ็ลยได้ยนิเสยีงแบบนี ้จนถึงใจ ใจมคุีณภาพอย่างน้ีกเ็ลยได้รบัรูเ้ร่ืองอย่างนี ้บางคน
เห็นโลกจึงคิดแบบหนึ่ง บางคนเห็นแล้วก็คิดอีกอย่างหนึ่ง บางคนเห็นแล้วก็ชอบ 
บางคนเหน็แล้วก็ไม่ชอบ บางคนเห็นแล้วไม่รูเ้รือ่งเลย มีค�าถามเต็มไปหมด บางคน
เหน็แล้วเข้าใจหมด ท่ีเป็นเช่นนัน้กเ็พราะกรรมท�ามาไม่เหมือนกัน บางคนท�ากรรม
ชนิดที่ท�าให้เกิดปัญญามา บางคนท�ากรรมแบบหลงมาตลอดไม่รู้เรื่อง อย่างนี้
เป็นต้น 
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 พระองค์จึงทรงสรุปว่า เพราะเหตุนี้แล กรรมจึงชื่อว่าเป็นไร่นา วิญญาณ
จึงชื่อว่าเป็นพืช ตัณหาจึงชื่อว่าเป็นยางเหนียว ท�าให้วิญญาณงอกต่อมาได้ ถ้ายัง
มียางอยู่มันก็งอกได้เรื่อยๆ ถ้ายางไม่หมด พวกเราก็เลยงอกไปเรื่อยๆ งอกตา หู 
จมูก ลิ้น กาย ใจ แล้วงอกนู่น งอกนี่ มีอันนั้นแล้ว ถ้าตัณหายังไม่หมดเป็นไง มัน
ก็งอกต่อ บางคนงอกจนหลายบ้านแล้ว บ้านชักจะเป็นโกดังเก็บของ พอเก็บโกดัง
ที ่๑ ไม่พอ ต้องงอกโกดงัที ่๒ มาเรือ่ย มตีณัหาเป็นยางเหนยีวกท็�าให้งอกได้เรือ่ยๆ 
ยังงอกได้อยู่เรื่อยๆ ในภพภูมินั้น ในกามธาตุนั้น ก็เพราะวิญญาณ ที่วิญญาณงอก
ได้ก็เพราะกรรม หลักก็มีเท่านี้ เอาแบบย่อๆ พิจารณาแบบอิทัปปัจจยตาพอให้
รู้จักว่า สิ่งต่างๆ มีขึ้นมาได้ เพราะอะไร ถ้าหมดกรรมสิ้นกรรมที่จะให้เกิดในกาม
ธาต ุวญิญาณกห็มด พอวญิญาณหมดอย่างอืน่กไ็ม่งอก กจ็บ อย่างนีแ้หละ พระองค์
จึงได้ตรัสว่า เจตนาแน่วแน่ ความปรารถนาด�ารงม่ันอยู่ได้เพราะธาตุอย่างหยาบ
ของสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเคร่ืองปิดกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูกใจ การเกิดในภพใหม่
จึงมีต่อไปอีกด้วยประการฉะนี้ ถ้าคนไม่รู้เรื่องเหล่านี้อย่างครบถ้วน ก็จะมีเจตนา 
มีความปรารถนาที่จะด�ารงมั่นอยู่ในธาตุอย่างหยาบ อยู่ในโลกแบบนี้ อยากจะอยู่
แบบนี้อีก เพราะมีอวิชชาบังตา ตัณหาผูกใจเอาไว้ก็จะเกิดในภพใหม่อย่างนี้ต่อไป
อกี มทีีม่าทีไ่ปอย่างนีน้ะ นีก่เ็รือ่งกามธาต ุหรอืกามภพ แบบพวกเรานีเ่ป็นกามภพ
เป็นมนุษย์ 

 ถึงจะเป็นรูปภพก็เหมือนกันนี่แหละ บางท่านงงว่า เป็นรูปพรหมนี้มันยัง
ไง จรงิๆ กเ็หมอืนกนั คอืถ้ากรรมทีจ่ะให้ไปเกดิในรปูธาตไุม่มี รปูภพจะปรากฏไหม 
ก็ไม่ปรากฏเช่นเดียวกัน อย่างนี้สรุปว่า ก็เพราะไม่รู้อริยสัจเหมือนกันทั้งนั้นแหละ 
เลยได้ท�ากรรม พอท�ากรรมแล้วก็ได้ไปเกิด กรรมก็เป็นไร่นา วิญญาณก็ชื่อว่าเป็น
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พชื ตณัหาชือ่ว่าเป็นยางเหนยีว พอเกดิมาแล้วก็พากนัมีความยดึถอืตดิข้อง เพรำะ
มอีวชิชำบังตำ ตณัหำผกูไว้ กเ็กดิในภพใหม่ต่อไป ทางด้านอรปูธาต ุพวกเราอาจ
จะงงหนักหน่อย เพราะอรูปธาตุนี้มีแต่นามอย่างเดียว ก็เหมือนกัน ก็มาจากกรรม
เหมือนกัน นี่เป็นวิธีพิจารณาแบบอิทัปปัจจยตา คือสิ่งต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไข ที่
ปรากฏแก่พวกเรา ท่ีเป็นกามธาตุอย่างนี้ก็ปรากฏตามเงื่อนไข ปรากฏอย่างนี้แก่
เรา ปรากฏแก่คนอื่นไม่เหมือนเรา ถ้าจะเห็นชัดก็เอาสุนัข เอาแมวมา มันเห็นไม่
เหมือนเรา แม้แต่คนด้วยกันก็ไม่เหมือนกัน คุณภาพของตา หู จมูก ลิ้น กาย และ
ใจของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เพราะว่างอกจากวิญญาณที่ไม่เหมือนกัน และ
วิญญาณก็มาจากกรรมไม่เหมือนกัน 

 คนทีเ่ห็นเหมอืนกนักมี็แต่พระอริยเจ้า ส่วนปถุชุนนีไ่ม่มใีครเหน็เหมอืนกนั
เลย มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาเห็นตามที่ตาเขาเห็น ทุกคนคิดไม่เหมือนกันเลย 
เพราะคิดตามที่ตัวเองคิด ตามที่ตัวเองนึกเอาอะไรเอา แต่ละคนจึงคิดไม่เหมือน
กนั คนทีค่ดิเหมอืนกนัก็มแีต่พระอรยิเจ้ำ ท่ำนว่ำทกุข์มนัเป็นทกุข์ กเ็หน็เหมอืน
กัน คิดเหมือนกัน คิดถูกต้องเหมือนกัน พูดเหมือนกัน อะไรเหมือนกันตำมหลัก
กำร ส่วนปุถุชนนี่ไม่ต้องห่วงเลย เพราะว่าแต่ละคนต่างกันมาก ถ้าเอาสิ่งที่แต่ละ
คนคดิแต่ละคนเห็นมาเถยีงกนัจงึไม่เกดิประโยชน์อะไร เพราะว่าบอกความจริงไม่
ได้ ความจริงก็เป็นความจริงของมัน 

 อันนี้ ได้กล่าวถึงกามภพ รูปภพ อรูปภพมีปรากฏขึ้นมาได้อย่างไร เกิดขึ้น
มาได้อย่างไร เหมือนโลกที่เราเห็นอยู่นี้ ได้เห็น ได้ยิน ได้รับรู้อยู่นี้ มีได้เพราะอะไร 
ไม่ใช่เพราะโลกมันเป็นอย่างนี้ แต่มันปรากฏแก่เราอย่างนี้ได้ ก็เพราะมีกรรมเป็น
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ไร่นา มีวิญญาณเป็นพืช มีตัณหาเป็นยางเหนียว โลกก็เลยงอกอย่างที่พวกเราเห็น
อยู่แบบนี้ ทั้งๆ ที่ปรากฏอย่างนี้ ปรากฏกับเรากับผู้อื่นก็ไม่เหมือนกัน อันนี้เป็นวิธี
การพิจารณาแบบกว้างๆ โดยอาศัยสภาวะของปฏิจจสมุปบาทมาพิจารณา แต ่
ไม่ได้พิจารณาแบบลึกมากนัก แบบลึกๆ ได้อธิบายไปแล้วในข้อที่ ๓ วันนี้อธิบาย
ข้อที่ ๔ คือพิจารณาแบบอิทัปปัจจยตา พิจารณาแบบสิ่งต่างๆ มีขึ้นมา พิจารณา
แบบมีขึ้น เกิดขึ้นแล้วหมดไปตามเงื่อนไข ถ้าปฏิจจสมุปบาทพิจารณาการเป็นไป
เป็นกระแสไหลไปเรื่อย

 ทีนี้ จะพิจารณาอิทัปปัจจยตาได้ ต้องรู้หลักธรรม รู้จักตัวธรรมะ แยกแยะ
ธรรมะได้ รู้ข้อเท็จจริงของธรรมเหล่านั้น นี้ก็คือแยกนาม แยกรูป แยกขันธ์  
แยกธาตุ แยกอายตนะ รู้จักอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือรู้ข้อเท็จจริงของธรรมะ  
แล้วก็น�ามาพิจารณาธรรมเหล่านี้ว่า มันเป็นไปตามเงื่อนไข ตามเหตุ ตามปัจจัย 
เป็นไปตามกระแส พิจารณาลงสู่อริยสัจ เท่านี้แหละ ถ้าพูดถึงในฝ่ายปัญญา ทีนี้ 
ค�าว่า เท่านี้แหละ แต่ละคนก็ใช้เวลาไม่เหมือนกัน บางคนใช้เวลามาก บางคน 
ใช้เวลาน้อย 

 ในตอนท้ายของวนันี ้ผมจะอ่านตวัอย่าง ท่านผู้ทีไ่ด้บรรลุเป็นพระโสดาบัน
ให้ฟังสักท่านหนึ่ง เมื่อเราฟังแล้วก็จะได้มีก�าลังใจบ้าง กล่าวถึงเรื่องชายคนหนึ่ง 
ชื่อว่าสุปปพุทธะ ซ่ึงเป็นคนโรคเร้ือน เป็นคนยากจนก�าพร้า คือเป็นขอทาน แต่
ไม่ใช่ขอทานธรรมดา เป็นขอทานท่ีเป็นโรคเร้ือนด้วย ไม่มีใครอยากคบหา ตอนหลงั
ได้เป็นพระโสดาบัน 
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 ในคัมภีร์ขุททกนิกาย อุทาน สุปปพุทธกุฏฐิสูตร ข้อ ๔๓ ข้าพเจ้าได้สดับ
มาอย่างนี้

สมยัหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ พระเวฬวุนั กลนัทกนวิาป
สถาน เขตกรุงราชคฤห์ สมยันัน้ ชายคนหนึง่ชือ่สปุปพทุธะ เป็นโรคเรือ้น 
ยากจน ก�าพร้า ยากไร้ วนัหนึง่ พระผูม้พีระภาคมบีริษทัหมูใ่หญ่แวดล้อม
ประทบันัง่แสดงธรรมอยู ่ชายโรคเร้ือนชือ่สปุปพทุธะได้เหน็หมูม่หาชนนัน้
นั่งประชุมกันแต่ที่ไกล ได้มีความคิดดังนี้ว่า “ชนทั้งหลายก�าลังแจก 
ของเคี้ยวหรือของบริโภค ในที่นี้เป็นแน่ ทางที่ดีเราควรเข้าไปยัง 
หมู่มหาชนนั้น พึงได้ของเคี้ยวหรือของบริโภคในที่นี้บ้าง”

ล�าดับนั้น ชายโรคเรื้อนชื่อสุปปพุทธะได้เข้าไปยังหมู่มหาชนนั้น 
ได้เห็นพระผู้มีพระภาคมีบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมประทับนั่งแสดงธรรม
อยู ่จงึมคีวามคดิดงันีว่้า “ชนทัง้หลายคงไม่แจกของเคีย้วหรอืของบรโิภค
ในทีน่ี ้พระสมณโคดมนีแ้สดงธรรมในบรษิทั ทางทีด่เีราควรฟังธรรมบ้าง” 
จึงนั่งลง ณ ที่สมควรในที่นั้น ด้วยตั้งใจว่า “เราจักฟังธรรม”

ขณะนั้น พระผู ้มีพระภาคทรงมนสิการก�าหนดจิตของบริษัท 
ทุกหมู่เหล่าด้วยพระทัยว่า ในบริษัทนี้ ใครหนอแลควรรู้แจ้งธรรม  
พระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นชายโรคเรื้อนชื่อสุปปพุทธะนั่งอยู่ใน
บริษัทนั้น จึงทรงพระด�าริดังนี้ว่า “ในบริษัทนี้ ชายคนนี้แลควรรู้แจ้ง
ธรรม” พระองค์ทรงปรารภชายโรคเรือ้นชือ่สุปปพทุธะ จงึตรสัอนปุุพพกีถา 
คือ ทรงประกาศ
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๑. ทานกถา คือธรรมเทศนาเรื่องทาน
๒. สีลกถา คือธรรมเทศนาเรื่องศีล
๓. สัคคกถา คือธรรมเทศนาเรื่องสวรรค์
๔. กามาทีนวกถา คือเรื่องโทษ ความต�่าทราม ความเศร้าหมอง

แห่งกาม
๕. เนกขัมมานิสังสกถา คือเรื่องอานิสงส์แห่งการออกจากกาม
เมื่อทรงทราบว่าชายโรคเรื้อนชื่อสุปปพุทธะมีจิตควรบรรลุธรรม 

สงบ อ่อน ปราศจากนิวรณ์ เบิกบาน ผ่องใส จึงทรงประกาศสามุกกังสิก
เทศนาของพระพุทธเจ้าท้ังหลาย คือ ทุกข์ สมทุยั นโิรธ มรรค ธรรมจกัษุ
อันไร้ธุลี ปราศจากมลทิน ได้เกิดแก่ชายโรคเรื้อนชื่อสุปปพุทธะ ณ ที่นั่ง
นัน้นัน่เองว่า “สิง่ใดสิง่หนึง่มคีวามเกิดขึน้เป็นธรรมดา สิง่นัน้ทัง้ปวงล้วน
มคีวามดบัไปเป็นธรรมดา” เปรยีบเหมอืนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทนิ 
ควรรับน�้าย้อมได้เป็นอย่างดี

ครั้งนั้นแล ชายโรคเรื้อนชื่อสุปปพุทธะได้เห็นธรรม บรรลุธรรม รู้
ธรรม หยั่งลงสู่ธรรม ข้ามพ้นความสงสัย ปราศจากความเคลือบแคลง 
ถึงความ แกล้วกล้า ปราศจากความมีผู้อื่นเป็นปัจจัยในศาสนาของพระ
ศาสดา ลกุจากท่ีนัง่เข้าไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึท่ีประทบั ถวายอภวิาท
แล้วนั่ง ณ ที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนัก 
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนัก พระผู้มี
พระภาคทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆ เปรียบเหมือน
บุคคลหงายของท่ีคว�่า เปิดของท่ีปิด บอกทางแก่ผู้หลงทาง หรือตาม
ประทีปในที่มืด โดยตั้งใจว่า “คนมีตาดี จักเห็นรูปได้” ข้าพระองค์นี้ขอ
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ถงึพระผูม้พีระภาคพร้อมทัง้พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ขอพระผู้
มีพระภาคจงทรงจ�าข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะ ตั้งแต่วันนี้
เป็นต้นไป จนตลอดชีวิต”

เมือ่ชายโรคเรือ้นชือ่สปุปพทุธะได้ฟังพระด�ารสัทีพ่ระผูม้พีระภาค
ทรงชี้แจงให้เห็นชัด ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ เร้าใจให้อาจหาญ
แกล้วกล้า ปลอบชโลมใจ ให้สดชืน่ร่าเรงิด้วยธรรมกีถาแล้วกช็ืน่ชมยนิดี
พระภาษิตที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้ว จึงลุกจากที่นั่ง ถวายอภิวาทแล้ว
ลุกขึ้นท�าประทักษิณจากไป ทันใดนั้นเอง โคแม่ลูกอ่อนได้ขวิดชายโรค
เรื้อนชื่อสุปปพุทธะผู้จากไปไม่นานจนล้มลงเสียชีวิต

ล�าดบันัน้ ภิกษจุ�านวนมากเข้าไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถึงทีป่ระทบั 
ถวายอภิวาท แล้วนั่ง ณ ที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ชายโรคเรื้อนช่ือสุปปพุทธะผู้ได้ฟังพระด�ารัสที่
พระองค์ทรงชี้แจงให้เห็นชัด ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ เร้าใจให้
อาจหาญแกล้วกล้า ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถา เขาเสีย
ชีวิตแล้ว คติของเขาเป็นอย่างไร สัมปรายภพของเขาเป็น อย่างไร 
พระพุทธเจ้าข้า”

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ชายโรคเรื้อนชื่อสุปป
พุทธะเป็นบัณฑิต ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม และไม่เบียดเบียนเราให้
ล�าบาก เพราะธรรมเป็นเหตุ ชายโรคเรื้อนชื่อสุปปพุทธะ เป็นโสดาบัน 
เพราะสังโยชน์ ๓ ประการสิ้นไป ไม่มีทางตกต�่า มีความแน่นอนที่จะ
ส�าเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า”

เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างน้ี ภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มี
พระภาค ดงันีว่้า “ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ อะไรหนอแลเป็นเหต ุอะไรเป็น
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ปัจจัยที่ท�าให้ชายชื่อสุปปพุทธะ เป็นโรคเรื้อน ยากจน ก�าพร้า ยากไร้ 
พระพุทธเจ้าข้า”

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ชาติก่อน ชายโรคเรื้อน
ชื่อสุปปพุทธะเป็นบุตรเศรษฐีในกรุงราชคฤห์นี้เอง เขาออกไปยัง 
สวนสาธารณะ ได้เหน็พระปัจเจกพทุธะนามว่าตครสขิ ีก�าลงัเดนิบิณฑบาต
ในพระนคร เขาครัน้เห็นแล้ว จงึได้มีความคิดอย่างนีว่้า “ใครนี ้เป็นโรคเรือ้น
ห่มผ้าสกปรกเที่ยวไป” แล้วถ่มน�้าลายเดินแซงไปทางด้านซ้าย เพราะ 
ผลแห่งกรรมนั้น เขาไหม้อยู่ในนรกหลาย ๑๐๐ หลาย ๑,๐๐๐ หลาย 
๑๐๐,๐๐๐ ปี เพราะเศษแห่งวิบากกรรมนั้นยังเหลืออยู่ เขาจึงเกิด 
เป็นชาย โรคเรือ้น ยากจน ก�าพร้า ยากไร้ในกรงุราชคฤห์นีเ้อง เขาอาศัย
ธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้แล้ว ยึดมั่นศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา 
เขาครั้นได้อาศัยธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้แล้วยึดม่ันศรัทธา ศีล  
สุตะ จาคะ ปัญญา หลังจากตายแล้ว เขาจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์  
เข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดาชั้นดาวดึงส์ และรุ่งโรจน์เหนือกว่า
เทวดาเหล่าอื่น ในชั้นดาวดึงส์นั้น ด้วยวรรณะและยศ”

ล�าดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว จึงทรง 
เปล่งอุทานนี้ ในเวลานั้นว่า

บัณฑิตในโลกนี้ เมื่อยังมีความบากบั่นอยู่
ควรละเว้นบาปทุกอย่าง
เหมือนคนตาดีละเว้นทางขรุขระ ฉะนั้น 

สุปปพุทธกุฏฐิสูตรที่ ๓ จบ
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 พระสูตรนี้ ก็เป็นตัวอย่างของท่านผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน จากคน 
ที่ดูเหมือนไม่มีอะไร คือเป็นชายโรคเรื้อน ยากจน ก�าพร้า ยากไร้ เป็นขอทานเรา
ดีๆ นี่เอง แต่เป็นขอทานชนิดที่โรคเรื้อน มือกุด ไม่ค่อยมีใครอยากเข้าใกล้ ยากจน 
ก�าพร้า ไม่มีคนดูแล ชื่อสุปปพุทธะ ชายชื่อสุปปพุทธะที่เป็นโรคเรื้อนนี้เขาเป็น
ขอทาน มองดูคนเขาประชุมกัน โดยทั่วไปก็จะมีการแจกโรงทาน คราวหนึ่งก็เห็น
พระพุทธเจ้าและภิกษุทั้งหลาย หมู่มหาชนแวดล้อมกันอยู่ ก็นึกว่า สถานท่ีนั้น 
เขาน่าจะแจกของเค้ียวแจกอาหารบ้าง คงจะมีโรงทานบ้าง อยากได้อาหาร กเ็ลยไป 
พอไปกไ็ปเจอพระพุทธเจ้ามบีริษัทหมูใ่หญ่แวดล้อม พระพทุธเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่ 
ไม่มแีจกอาหาร มแีต่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม ทนีี ้ เขากมี็ความคดิว่า สถานท่ีนี้
คงไม่แจกของแล้ว เอาล่ะ เราจะตัง้ใจฟังธรรม นีก้เ็ขากไ็ด้ท�าสิง่เหล่านี ้ท�าเหตุปัจจยั
ในอดีตมาเยอะ ถ้าเป็นขอทานคนอื่นนี่ ตั้งใจจะไปรับอาหารแจกทานอย่างน้ี  
ถ้าไม่ได้รับอาหาร บางทีอาจจะบ่นก็ได้ว่า มาแล้วไม่ได้ คงจะไม่คิดเรื่องฟังธรรม 
แต่ท่านนีไ้ปแล้ว เจอว่าไม่มกีารแจกโรงทานกัน ไม่มกีารแจกของ มแีต่พระพทุธเจ้า
ทรงแสดงธรรม เขาก็มีจิตเลื่อมใส แล้วก็ต้ังใจว่า ทางที่ดีเราควรจะฟังธรรมบ้าง  
ก็นั่งฟังธรรม 
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 ทีนี้ ในยุคพุทธกาลก็อย่างท่ีผมกล่าวมาบ่อยๆ ถ้าแบบพูดแบบภาษาคน
ธรรมดา กว่็าเป็นยคุทีโ่ชคด ีพระพทุธเจ้าจะตรวจดอูปุนสิยั ตรวจดจูติของพุทธบรษัิท
ว่า วนันีม้ใีครจะได้รู้ธรรมะบ้าง ทีพ่ทุธบรษิทัหมูใ่หญ่นัน้ พระพทุธองค์ตรวจดแูล้ว 
ก็มีนายนี้ปรากฏในข่ายพระญาณ พระองค์ก็ทรงมุ่งแสดงธรรมแก่ชายโรคเรื้อน 
ชื่อสุปปพุทธะโดยเฉพาะเลย ส่วนคนอื่นๆ ก็ฟังเป็นอุปนิสัยไป แต่ว่าธรรมเทศนา
ที่พระองค์แสดงวันนี้เจาะจงนายนี้โดยเฉพาะ พระองค์ทรงประกาศอนุปุพพิกถา
ให้เหมาะกับเขาคนนี้โดยเฉพาะ เน้นเร่ืองให้เหมาะสมกับท่านนี้โดยเฉพาะ อันนี้ 
ก็เป็นความสามารถของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พอพระองค์ทราบว่าชาย 
โรคเรื้อนชื่อสุปปพุทธะ มีจิตที่ควรแก่การบรรลุธรรม สงบ อ่อน ปราศจากนิวรณ์ 
เบิกบาน ผ่องใสแล้ว พระองค์ก็ทรงประกาศอริยสัจ ๔ ฉะนั้น ไม่ว่าพวกเรา 
จะพิจารณาเรื่องอะไรในตอนต้น ต้องพิจารณาให้ลงสู่อริยสัจทั้ง ๔

 อย่างที่ผมได้บรรยายมา ถ้าพูดเป็นกระบวนการส�าหรับผู้ที่พิจารณา 
มาตามล�าดับ คือต้องพิจารณาแยกองค์ประกอบ เพราะว่าพวกเราโดยทั่วไป 
หลงสังขารหลงโลกอยู่ โลกมันเป็นสังขาร สังขารมันมีหลายส่วนมารวมกัน ถ้าเอา
มันมารวมกัน เดี๋ยวจะเห็นเป็นคน เป็นหญิง เป็นชาย มันเห็นผิด ต้องแยก 
องค์ประกอบออกมา เป็นรูปธรรม เป็นนามธรรม เป็นกาย เป็นจติ แยกเป็นขนัธ์ ๕ 
แยกเป็นธาตุ ๔ แยกเป็นอายตนะส่วนต่างๆ แล้ว ก็ต้องมองในแง่มันเป็นไปตาม
สภาพธรรมดาของมัน เป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ เมื่อเข้าใจตัวมันแล้วต่อมาก็มา
พิจารณาสิ่งต่างๆ มันมีเงื่อนไขปัจจัย มาตามเงื่อนไข หมดไปเพราะหมดเงื่อนไข 
ความเป็นไปของมันตามกระบวนการปฏิจจสมุปบาทซึ่งมี ๒ ข้าง ข้างทุกข์กับ 
ข้างความดับทุกข์ ให้หยั่งลงสู่อริยสัจ อันนี้ส�าหรับคนที่พิจารณาไปตามล�าดับ 
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 แต่ในท่ีนี ้พระพุทธองค์ทรงแสดงให้เหมาะกบัท่านนีโ้ดยเฉพาะ เขากพ็จิารณา
ตามไปก็เข้าใจชัด ท้ายที่สุดพระพุทธองค์ทรงประกาศอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย 
นโิรธ มรรค ธรรมจกัษอุนัไร้ธลุ ีปราศจากมลทนิกไ็ด้เกดิขึน้แก่เขา ณ ทีน่ัง่นัน่แหละ
ว่า สิง่ใดสิง่หนึง่มีความเกดิขึน้เป็นธรรมดา สิง่นัน้ทัง้ปวงล้วนมคีวามดบัไปเป็นธรรมดา 
นี่ก็เป็นธรรมจักขุ ถ้าเห็นอริยสัจนี่ จะได้ธรรมจักขุ ผมก็ได้อธิบายมาแล้ว ตั้งแต่
ตอนต้น เป็นธรรมจกัข ุเหน็อริยสจั พิจารณาปฏิจจสมปุบาท พจิารณาอทิปัปัจจยตา 
ค่อยๆ ไล่ลงมาเร่ือยส�าหรับคนท่ีเป็นไปตามล�าดับ ส่วนท่านนี้พระพุทธองค์ 
ทรงแสดงธรรมเจาะจงท่านโดยเฉพาะ ทรงแสดงอนุปุพพิกถา เม่ือมีความพร้อม 
พระองค์ทรงประกาศอริยสัจ ๔ ก็ได้บรรลุธรรม พอได้บรรลุธรรมแล้ว ก็ประกาศ
ตนเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะจนตลอดชีวิต กราบกระท�าประทักษิณพระพุทธเจ้าแล้ว
ก็หลีกไป พอไปได้นิดเดียวเท่านั้นเอง โคแม่ลูกอ่อนก็ได้ขวิดเขาตาย ภิกษุก็เลย
สงสยั เหน็คนโรคเร้ือนมาฟังธรรมลุกข้ึนแป๊บเดยีว โคขวดิตาย กน่็าสงสัยเหมือนกัน
ว่า คนนี้มาฟังธรรมแล้ว ได้แสดงตนเป็นอุบาสกต่อหน้าพระพุทธเจ้า คติเขาเป็น
อย่างไร ภิกษุก็มากราบทูลถาม พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนนี้เป็นพระโสดาบันแล้ว 
นายสุปปพุทธะ ซ่ึงเป็นชายโรคเรื้อนนี่ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม เป็นคน 
มคีวามรู ้เป็นบัณฑิต ท�าให้เราไม่ต้องล�าบากแสดงธรรมมาก แสดงธรรมหน่อยเดยีว
ก็ได้บรรลุแล้ว 
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 อย่างพวกเราทัว่ไปแสดงมาหลายปีแล้ว ล�าบากกนัไปทัง้คนแสดงทัง้คนฟัง 
แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนนี้เป็นบัณฑิต แสดงทีเดียวบรรลุเป็นพระโสดาบันเลย 
ท�าให้พระองค์ไม่ล�าบาก บางคนบางท่านนี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมบ่อยมาก 
กว่าจะได้บรรลุก็นานเลย แต่พระพุทธองค์ก็ไม่ทรงที่จะย่อท้ออย่างนั้น เพราะ
พระองค์บ�าเพญ็บารมมีาเพือ่จะทรงแสดงธรรมโปรด ส�าหรบัชายโรคเรือ้นสปุปพุทธะ 
ฟังทีเดียวบรรลุเลย บรรลุเป็นพระโสดาบันและกราบลา ลุกขึ้นไปก็ถูกโคขวิดตาย 

 ภิกษุรูปหนึ่งก็เกิดความสงสัยว่า แปลกจริงนะ คนจะได้เป็นพระโสดาบัน
อยู่แล้ว เป็นชายโรคเรื้อน มือกุด ใครๆ รังเกียจ เป็นขอทาน ไปขออาหารเขากิน 
เป็นโสดาบัน มันน่าสงสัยเหมือนกัน ก็เลยถามว่า แล้วคนนี้ อะไรเป็นเหตุอะไร 
เป็นปัจจัย จึงท�าให้เขาเป็นเช่นนี้ ถามถึงเหตุปัจจัยเงื่อนไข ท�าไมจึงมาเป็นอย่างนี้ 
ท้ังๆ ทีจ่ะเป็นโสดาบนั ท�าไมจึงเป็นแบบนี ้พระพทุธเจ้าได้ตรสับพุกรรมของเขาว่า 
ในชาตก่ิอน ชายคนนีเ้ป็นลูกเศรษฐใีนกรงุราชคฤห์นีเ้อง ในตอนทีไ่ม่มีพุทธศาสนา 
ในอินเดียกม็โีอกาสท่ีจะมพีระปัจเจกพุทธเจ้า เพราะในอนิเดยีนกับวชก็มีอยูต่ลอด
อยู่แล้ว และในบรรดานักบวช ถ้านอกศาสนา นอกพุทธกาล ไม่มีพระพุทธศาสนา
แล้ว อาจจะมีพระปัจเจกพระพุทธเจ้าปนอยู่ในนักบวชเหล่านั้น แต่นักบวช 
ส่วนใหญ่ก็คงไม่รู้เรื่องนั้น แต่ยุคนี้จะไม่มีพระปัจเจกพระพุทธเจ้า เนื่องจากมี
พระพุทธศาสนาอยู่ พอหมดศาสนาไป แถวนั้นแหละ แถวอินเดีย จะมีนักบวช 
ที่เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ารวมอยู่ด้วย รวมอยู่ในกลุ่มสมณะนั้นแหละ 
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 ลูกเศรษฐีคนนี้ พอเห็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็เลยเกิดความคิดไม่ดี 
ว่า คนนี้เป็นใคร เป็นคนโรคเรื้อนละมั้ง ถึงห่มผ้าคลุมซะมิดชิดเลย สงสัยข้างใน
เป็นหิดเป็นหนองเปื่อยล่ะมั้ง เป็นโรคเรื้อน ก็คิดไปได้ ความคิดคนนี่มันคุมไม่อยู่ 
คดิอย่างนีก้เ็ป็นมโนทุจรติ พระปัจเจกพระพทุธเจ้าท่านมคีณุธรรมมาก บาปกเ็ลยมาก 
ทีนี้ คิดยังไม่พอ ยังไปถ่มน�้าลายแล้วก็แสดงความไม่เคารพโดยการไปแซงซ้าย  
โดยวัฒนธรรมอินเดีย การแสดงความเคารพต้องเวียนขวา เวียนประทักษิณ เวลา
กราบเรียบร้อยจะลากลับ กราบแล้วประทักษิณ เวียนขวาแล้วก็กลับ ทางไทยเรา
กเ็ลยเอาประเพณนีีม้าใช้ เพ่ือแสดงความเคารพมากกเ็วยีน ๓ รอบเลย แต่ทีป่รากฏ
ในคัมภีร์ท่านว่าเวียนประทักษิณเฉยๆ แล้วหลีกไปเลย ไม่มี ๓ รอบ หมายถึงว่า
เวลาเขาจะไป เขาเวียนขวาไป นั้นเป็นการแสดงความเคารพ ส่วนบุตรเศรษฐีนี้
แสดงความไม่เคารพคือแซงด้านซ้าย อันนี้เป็นประเพณีของเขา เวลาไม่เคารพ 
นี่แซงซ้าย ถ้าเคารพเวียนขวา ไม่แซงเวียนเอา เดินเวียนแล้วก็จากไป ด้วยการ 
ไม่เคารพด้วยความคิดที่ไม่ดีนั้นด้วย ผลของกรรมนั้นก็ไปตกนรกหลายแสนปี  
นานทีเดียว พอมาเกิดเป็นมนุษย์ เนื่องจากกรรมต่างๆ ได้ลดลงแล้ว กรรมฝ่ายดี 
มีโอกาสในการให้ผล แต่เศษของกรรมนั้นยังเหลืออยู่ ก็เลยเกิดเป็นชายโรคเรื้อน 
ยากจน ก�าพร้า แต่ที่ได้บรรลุเป็นโสดาบันนี้ก็เพราะอาศัยธรรมวินัยที่พระตถาคต
ประกาศเอาไว้แล้วนี่แหละ 
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 การอาศัยธรรมวินัยนี่ส�าคัญมาก เป็นจุดเปลี่ยนทีเดียว เหตุปัจจัย 
ไม่เหมือนเดิมแล้ว ตอนนี้อาศัยธรรมวินัยท่ีพระพุทธเจ้าประกาศไว้ เข้าไปหา  
นั่งใกล้ ฟังธรรม โยนิโสมนสิการ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ได้บรรลุธรรม พอได้
มีคุณธรรมเป็นพระโสดาบัน ก็เป็นผู้ที่ประกอบด้วยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา 
หลังจากตายแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ จากขอทานโรคเรื้อน อาศัย 
ธรรมวินัยได้เป็นพระโสดาบันแล้ว ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เปลี่ยนภพชาติ 
กันแค่วันเดียวเอง ตอนนี้ธรรมวินัยก็ยังเหลืออยู่ พวกเราก็อย่าลืมพากันปฏิบัติ  
อย่าลืมฟังให้ดีแล้วก็เอาไปใส่ใจโยนิโสมนสิการ จะได้เป็นคนมีปัญญา นี้เป็น
ตัวอย่างหนึ่ง ตัวอย่างผู้ท่ีได้บรรลุเป็นพระโสดาบันก็มีเป็นจ�านวนมาก แต่ยก 
ท่านนี้มาก็เพื่อจะเห็นคุณค่าของธรรมวินัยที่พระองค์ประกาศไว้ ช่วยคนได้มาก 
อย่าว่าแต่คนเลย บางครั้งมีสัตว์มาฟังธรรม ฟังไม่รู้เรื่องยังได้ไปสวรรค์เลย ท่านนี้
ฟังรู้เรื่องได้เป็นพระโสดาบัน ได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
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 สรุปว่า วันนี้ได้บรรยายวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน ข้อที่ ๔ คือ พิจารณา
สิง่ต่างๆ ว่ามขีึน้มาและหมดไปตามเงือ่นไข หรอืพูดเป็นภาษาธรรมว่า รูจ้กัพจิารณา
อิทัปปัจจยตา อาศัยธรรมหรือตัวสภาวะต่างๆ ที่ปรากฏนั่นแหละเป็นจุดตั้งต้น 
แล้วก็พิจารณา เช่น ชราและมรณะ หยิบขึ้นมา เม่ืออะไรมี ชราและมรณะจึงมี 
เพราะอะไรเป็นปัจจัย ชราและมรณะจึงมี หรือแม้แต่โลกของเราที่ปรากฏอย่างนี้ 
กามภพทีป่รากฏอย่างนี ้มนัปรากฏเพราะอะไร มอีะไรเป็นเงือ่นไข อย่างนีเ้ป็นต้น 
พิจารณาได้ทั้งนั้น 

บรรยายมา ก็พอสมควรแก่เวลานะครับ อนุโมทนาทุกท่านครับ
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สูตรโสดาบัน ตอนที่ ๑๕

บรรยาย วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย
สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่าน

 วันนี้ก็มาฟังธรรมะในหัวข้อ สูตรโสดาบัน ตอนที่ ๑๕ นะครับ ส�าหรับ 
การบรรยายในเรือ่งนี ้ตอนนีบ้รรยายอยูใ่นประเด็นเรือ่งวธิปีฏบัิตเิพ่ือเป็นโสดาบัน 
ซ่ึงวธีิปฏบิตัเิพือ่เป็นพระโสดาบนั ถ้าพูดแบบครอบคลมุครบถ้วนเตม็ที ่ก็คอืปฏบัิติ
ตามอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า ถ้ามีสัมมาทิฏฐิเป็น
หัวหน้า ท่านก็อุปมาเหมือนกับว่า ในตอนเช้า ก่อนดวงอาทิตย์จะขึ้น จะมีแสงเงิน
แสงทองโผล่ข้ึนมาก่อน เป็นไปได้ท่ีจะมคีวามรู้อริยสจั ๔ ตามมา ทนีี ้สมัมาทฏิฐนิี้
ไม่ใช่ทัง้หมด เป็นองค์ประกอบอนัหนึง่ แต่เป็นหวัหน้าเขา เป็นตวัน�ามา เหมือนกบั
แสงเงินแสงทองในตอนเช้า เป็นตัวบ่งบอกว่าจะมีดวงอาทิตย์เกิดขึ้น ดวงอาทิตย์
ก�าลงัจะมา แต่ยงัไม่ใช่ดวงอาทติย์ขึน้ เป็นแค่แสงมาก่อน สมัมาทิฏฐกิเ็ป็นหวัหน้า
เขา เป็นตวัเบือ้งต้น ถ้ามสีมัมาทฏิฐิกเ็ป็นอนัหวงัได้ว่าจะมีองค์มรรคอ่ืนๆ มาประชมุ
กัน เมื่อองค์มรรคมาประชุมกันแล้ว จะได้มีดวงตารู้แจ้งอริยสัจ 
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 ส�าหรับหัวข้อ สูตรโสดาบัน ประเด็นที่ ๓ วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบันนั้น 
ผมได้พูดไปหลายข้อด้วยกัน ที่พูดไปแล้วมี ๔ ข้อ 

 ข้อที่ ๑ มีปัญญารู้เห็นธรรม มีธรรมจักขุ 

 ข้อที่ ๒ ยอมรับกฎเกณฑ์ของสังขารและพระนิพพาน คือมีปัญญาอนุโลม
สอดคล้องกับหลักสัจธรรม 

 ข้อที ่๓ รูจ้กัพิจารณาสิง่ต่างๆ เป็นไปในลักษณะเป็นกระแสแห่งเหตปัุจจยั
เชื่อมโยงกันไป ไม่มีจุดตั้งต้น ไม่มีจุดสิ้นสุด ตามกระบวนการปฏิจจสมุปบาท 

 ข้อที่ ๔ รู้จักพิจารณาสิ่งต่างๆ ว่า มีเกิดขึ้นมา เป็นขึ้นมา หรือหมดไป เป็น
ไปตามเงื่อนไข หมดไปก็เพราะมันหมดเงื่อนไข คือรู้จักพิจารณาอิทัปปัจจยตา

 ในคราวทีแ่ล้ว พดูมาถงึข้อที ่๔ นีเ่อง แต่ทีจ่รงิแล้ว การพจิารณาอิทปัปัจจยตา 
กับปฏิจสมุปบาทนี้ เป็นเร่ืองเดียวกันนี่แหละ เพียงแต่อิทัปปัจจยตามองเง่ือนไข
กว้างๆ ส่วนปฏจิสมปุบาทมองแบบลึก ให้ทะลุปรโุปร่ง เหตทุีท่�าให้เกิดผล กย็งัมีเหตุ
ให้เกดิมนัด้วย เหตขุองเหตกุม็เีหตตุ่อเนือ่งกนัไป การรูจ้กัพจิารณาส่ิงต่างๆ เป็นไป
ในลักษณะเป็นกระแส ท�าให้มุมมองนั้นไม่ติดตัน ไม่รู้สึกว่า มีผู้สร้าง ไม่รู้สึกว่า  
มพีระเจ้า เป็นผูย้ิง่ใหญ่ ไม่รู้สึกว่ามีตวัตนไปแทรกอยูต่รงนัน้ตรงนี ้เพราะว่าทกุอย่าง
ล้วนเป็นไปตามเงื่อนไข ตามเหตุ ตามปัจจัย ถ้าจะมีตัวเราขึ้นมาคนหนึ่ง ตัวเรา 
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ก็เป็นหนึ่งในกระแสแห่งเหตุปัจจัยเท่านั้น ไม่ได้มีตัวเราคงที่อยู่จริงๆ เหมือนจะมี
คนขึ้นมา ก็เป็นคนในรูปกระแส เป็นคนก็เป็นช่วงหนึ่ง ไม่ใช่มีคนจริงๆ จังๆ ขึ้นมา 
เหมือนตอนนี้เราเป็นคน ก็เป็นช่วงหนึ่งที่อยู่ในรูปกระแส ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนจริงๆ 
ขึ้นมาได้สักหน่อย คนนี้ คือรูปนาม ขันธ์ ๕ นี้ ที่สมมติว่าเป็นคนนี้ก็จะหายไป และ
อาจจะเป็นสัตว์อื่นๆ ตามมา อาจจะเป็นเทวดา ก็ไม่ใช่มีเทวดาจริงๆ ไม่ได้มีตัวตน
จรงิจงัอะไรขึน้มา ไม่ได้มผีูส้ร้างจรงิๆ เพราะผูส้ร้างกถ็กูสร้างมาจากเหตปัุจจยั ผูส้ร้าง
ก็มีเหตุเหมือนกันต่อเนื่องกันไปอย่างนี้ 

 แต่คนโดยทัว่ไป ไม่มปัีญญามองทะลปุรโุปร่ง กมั็กจะนกึว่ามีผู้สร้าง มีผู้บันดาล 
จนกระทั่งมองโลก ต้องให้พระเจ้าเป็นผู้สร้างโลก ลืมนึกให้ลึกซึ้งหรือมองให้ลึก 
ต่อไปอีกว่า แล้วใครเป็นคนสร้างพระเจ้า และใครเป็นคนสร้างพระเจ้าของพระเจ้า
อย่างนี้ ทีนี้ คนท่ีไม่รู้เร่ือง เมื่อพิจารณาคิดนึกไปก็ยิ่งเพี้ยนไปเรื่อย ให้พระเจ้า 
เป็นผู้มั่นคง สร้างโลกซึ่งไม่มั่นคง พระเจ้าผู้ไม่ตาย สร้างคนผู้ต้องตาย ก็ยิ่งเพี้ยน
กันไป เพราะแท้ที่จริงแล้ว การจะสร้างอะไรได้ สิ่งนั้นก็ต้องไม่ม่ันคงจึงสร้างได้  
ถ้าเราเป็นผู้มัน่คงแล้ว เรากส็ร้างให้สิง่นัน้สิง่นีเ้กดิขึน้ไม่ได้ สิง่ไม่เทีย่งสร้างสิง่ไม่เทีย่ง
นั่นเอง และพวกเรานั่งอยู่นี่ พ่อแม่ของเราก็ต้องแก่เป็นธรรมดา เราเป็นลูกก็ต้อง
แก่เป็นธรรมดาเหมือนกันอย่างนี้ เป็นอย่างนั้น สิ่งไม่เที่ยงจึงสร้างสิ่งไม่เที่ยงได้  
ถ้าของเทีย่งก็ไม่ต้องสร้างอะไร เพราะมนัเท่ียงไปแล้ว มันม่ันคงไปแล้ว ของไม่ม่ันคง
นั่นเองสร้างของไม่มั่นคง ของไม่ใช่ตัวตนน่ันแหละ มันสร้างของไม่มีตัวไม่มีตน  
มันเป็นอย่างนั้น เอาเหตุปัจจัยบังคับให้เกิดผลอย่างนั้นอย่างนี้ 



  190

 ถ้ามีตัวตนบังคับอยู่แล้วก็สร้างอะไรไม่ได้เลย เพราะว่ามีตัวตนค้างอยู่ที่ใด
ทีห่น่ึงไปแล้ว ตวัตนมนัคอยขวางอยู ่มนัเป็นก้างขวางคออยู ่มันเป็นอย่างนัน้อย่างนี้
อยู่แล้ว แต่เพราะไม่มีตัวตน ไม่มีใครเป็นเจ้าของ ไม่มีใครมีอ�านาจอย่างแท้จริง  
มันจึงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ตามเง่ือนไขที่ใส่เข้าไปอย่างนี้ ดังนั้น การรู้จัก
พจิารณาอิทปัปัจจยตาปฏจิจสมปุบาท กจ็ะท�าให้ยอมรบักฎของสงัขาร เป็นส่วนผสม
ของสิง่ไม่มัน่คง และยอมรับสิง่ท่ีมัน่คงมอีย่างเดยีวเท่านัน้คอืพระนพิพาน ส่วนสงัขาร
นีล้่วนเป็นของไม่เทีย่ง อะไรทีเ่กดิได้กล้็วนเป็นของไม่เทีย่ง อะไรทีเ่ป็นผู้สร้างกย่็อม
ไม่เที่ยงเหมือนกัน ถ้ามีพระเจ้าสร้างโลกซึ่งไม่เที่ยง แสดงว่าพระเจ้าก็ต้องไม่เที่ยง
เหมือนกัน มันเป็นอย่างนั้น เป็นกฎเกณฑ์ธรรมดา

 ถ้าผู้พิจารณาอย่างนี้เข้าใจแล้วก็จะเห็นธรรมว่า ของไม่เที่ยงนั้นเอง 
สร้ำงของไม่เที่ยง ของไม่เที่ยงเป็นเหตุ เกิดผลเป็นของไม่เที่ยง ของเที่ยงแท้ก็มี
อย่ำงเดียวก็คือพระนิพพำน นี้พูดมาจนกระทั่งถึงวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน  
ข้อที่ ๔ นะครับ ซึ่งในช่วงต้น ผมได้พูดเกี่ยวกับประเด็นในฝ่ายปัญญา เนื่องจาก
ทางด้านปัญญาสัมมาทิฏฐินี้เป็นหัวหน้า ถ้าท่านมีศีล มีสติสัมปชัญญะ มีสมาธ ิ
พอสมควรแล้ว ก็จะได้มาฝึกในด้านปัญญาต่อไป ถ้าท่านใด ยังไม่มีด้าน
สติสัมปชัญญะ ยังไม่มีสมาธิ ก็ต้องไปฝึกเพิ่มเติม ในช่วงต้น ยกฝ่ายปัญญาขึ้นมา
แสดงก่อน 
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 ข้อที ่๔ พิจารณาส่ิงต่างๆ เป็นไปอย่างมีเง่ือนไข คอื พิจารณาอทัิปปัจจยตา 
ก็ใช้หลักการของอิทัปปัจจยตาท่ีว่า เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะความเกิดขึ้นของ 
สิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ก็ไม่มี เพราะความดับไปของสิ่งนี้ สิ่งนี ้
จงึดบัไป การรูจ้กัพจิารณาอย่างนีอ้ยูเ่สมอ แทนค�าว่า ส่ิงนี ้ด้วยภาวะ หรอืส่ิงต่างๆ 
ทีป่รากฏ ยกขึน้มาเป็นประเดน็ แล้วก็มอง ทีมี่ส่ิงนีข้ึน้มาก็เพราะมีสิง่นัน้ เม่ือสิง่นีมี้ 
สิ่งนี้จึงมี เพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เม่ือส่ิงน้ีไม่มี ส่ิงนี้ก็ไม่มี  
เพราะความดับไปของสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป 

  ๓.๑.๔ พิจำรณำอิทัปปัจจยตำ (ต่อ)

 ในคราวก่อนๆ ผมก็ได้ยกตัวอย่างจากพระสูตรมาอ่านให้ฟังหลายเรื่อง 
ด้วยกัน สิง่ทีพ่ระพุทธองค์ทรงให้พวกเราพิจารณาอยูเ่สมอ คอืเรือ่งเกีย่วกบัตวัเอง 
ที่เป็นเรื่องพื้นๆ นี่ ถ้าเข้าใจตัวเองแล้วก็จะเข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลกทั้งหมดได้ ถ้าไป
พิจารณาโลก พิจารณาข้างนอกนี่ เหตุการณ์มันมาก พิจารณาไม่จบไม่สิ้น  
ถ้าพจิารณาจากภายในตวัเอง จากตัวเราเองนีม้าได้อย่างไร อยูไ่ด้อย่างไร พจิารณา
สิ่งต่างๆ เป็นไปตามหลักเงื่อนไข 
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 ตัวอย่างในคัมภีร์มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ มหำหัตถิปโทปมำสูตร  
ข้อ ๓๐๖ ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวว่า 

ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย อาศัยอากาศ อาศัยไม้ เถาวัลย์ หญ้า และ
ดินเหนียว มาประกอบเข้ากันจึงนับว่าเรือน แม้ฉันใด อากาศอาศัย
กระดูก เอ็น เนื้อ และหนัง มาประกอบเข้าด้วยกันจึงนับว่ารูป ฉันนั้น

 นี้ก็เป็นค�าง่ายๆ ซึ่งท�าให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆ ที่อิงอาศัยกัน แม้แต่ร่างกายนี้ 
ก็เป็นของอิงอาศัยกันหลายๆ ส่วน อาศัยกระดูกนี่เป็นโครงร่าง อาศัยเส้นเอ็น 
มามัดกระดูกไว้ด้วยกัน ถ้าไม่มีเอ็นมาดึงรัดกระดูกเอาไว้ กระดูกมันก็จะย้ายท่ี 
หรือกระจัดกระจายไปตามทศิต่างๆ ตอนนีก้ระดกูของพวกเรานี ้มนัมาต่อกนัเป็น
รูปทรง เป็นแบบคน อาศัยกระดูก อาศัยเอ็นมัดกระดูกไว้ อาศัยเนื้อมาอัดเข้าไป 
อาศยัหนงัหุม้โดยรอบ อย่างนีป้ระกอบเข้าด้วยกัน ค�าว่ารปู ทีส่มมตว่ิาเป็นคน เป็น
ผู้หญิง เป็นผู้ชายจึงมีขึ้นอย่างนี้แหละ เหมือนกับเรือน ก็เป็นอากาศในเบื้องต้น 
อาศัยไม้ เถาวัลย์ หญ้า และดินเหนียวมาประกอบเข้ากันจึงนับว่าเรือน เรือนและ
บ้านนี้ เป็นการเรียกชื่อเฉยๆ เป็นสมมติเหมือนกับคน ผู้หญิง ผู้ชาย เป็นค�าสมมติ 
ตอนนี้ ด้านกายภาพก็มองรูปลักษณ์แบบนี้ว่าเป็นคน ถ้ามองแบบลึกซึ้งหน่อย  
คนก็ต้องประกอบทั้งรูปทั้งนาม แม้แต่ด้านกายภาพเองก็ต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัย 
มาประกอบเข้ากนั อากาศอาศัยกระดกู เอ็น เน้ือ และหนงั มาประกอบเข้าด้วยกนั
จึงนับว่ารูป
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  การเห็น การได้ยิน การรับรู้เรื่องต่างๆ ที่มีอยู่ทุกวันนี้ ก็เป็นไปตามกฎ
เกณฑข์องอทิปัปจัจยตา การได้ยนิเสยีงมขีึน้ ถ้าขาดเงือ่นไข ขาดปัจจยัไปอย่างใด
อย่างหนึง่ การได้ยนิอย่างนีก้จ็ะไม่มขีึน้ ท่านพระสารีบตุรได้ขยายความวธิพิีจารณา
ตรงนี้เอาไว้ว่า 

หากจักษุที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกท�าลาย รูปที่เป็นอายตนะ
ภายนอกไม่มาสู่คลองจักษุ ทั้งความใส่ใจอันเกิดจากจักษุและรูปนั้นก็
ไม่มี วิญญาณส่วนที่เกิดจากจักษุและรูปนั้นก็ไม่ปรากฏ 

หากจักษุที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกท�าลาย รูปที่เป็นอายตนะ
ภายนอกมาสู่คลองจักษุ แต่ความใส่ใจอันเกิดจากจักษุและรูปนั้นไม่มี 
วิญญาณส่วนที่เกิดจากจักษุและรูปนั้นก็ไม่ปรากฏ 

แต่เมื่อใดจักษุที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกท�าลาย รูปที่เป็น
อายตนะภายนอกมาสู่คลองจักษุ ทั้งความใส่ใจอันเกิดจากจักษุและรูป
นั้นก็มี เมื่อนั้นวิญญาณส่วนที่เกิดจากจักษุและรูปนั้น ย่อมปรากฏด้วย
อาการอย่างนี้ 
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 การจะมองเหน็รปูครัง้หนึง่ ต้องอาศยัเงือ่นไขให้ครบถ้วน ถ้าเงือ่นไขไม่ครบ
ถ้วน มนักไ็ม่เหน็สิง่นัน้ แม้สิง่นัน้อยูใ่นภาวะหรอือยูใ่นสถานการณ์ท่ีเราพอจะมอง
เห็นได้ แต่ก็มองไม่เห็น เหมือนมีคนถามเราบ่อยๆ อ้าว... เธอไปที่นั่นไม่เห็นอันนี้
เหรอ ไม่เห็นอันนั้นเหรอ อย่างนี้ เราก็บอกว่าไม่เห็น น่าจะเห็นแต่ว่าไม่เห็น ที่เป็น
เช่นนัน้กเ็พราะเงือ่นไขปัจจยัต่างๆ มนัไม่ครบถ้วน สิง่ทีเ่รามองไม่เหน็ สิง่ทีไ่ม่ปรำกฏ
นัน้มเียอะแยะ เพรำะเงือ่นไขปัจจยัมนัไม่ครบ ดงันัน้ ส่ิงใดทีป่รากฏขึน้มาในชวีติ
ของเรา โลกปรากฏกับเราทั้ง ๖ ทวาร ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย 
และทางใจ อันนีเ้ป็นจดุตัง้ต้น ส่วนท่ีมสีิง่อืน่เยอะแยะมากมาย กเ็พราะมนัปรากฏ
ทาง ๖ ทวารนี่แหละ นอกนั้นแล้ว โลกมันก็อยู่ของมัน แต่มันจะปรากฏต่อเมื่อเรา
มทีวาร หรอืมช่ีองให้รับรู้โลก อย่างน้ี ถ้าไม่มช่ีองทางในการรับรู ้โลกมันกอ็ยู่ของมัน
อย่างนั้น เราก็ไม่รับรู้ 

 ถ้ารู้จกักระบวนการรับรู้ต่างๆ เหล่านีใ้ห้ด ีรูจ้กัว่าท่ีมกีารรบัรู้ต่างๆ เกดิขึน้ 
ที่มีการเห็นครั้งหนึ่ง ต้องอาศัยปัจจัย อาศัยเหตุ คือตาต้องดีก่อน จักษุยังไม่แตก
ท�าลาย ตาทีเ่ป็นจกัขปุระสาทซมึอยูใ่นลกูตา ยงัไม่แตก ยงัไม่ท�าลาย ตำยงัไม่บอด 
ต้องมีรูปมำสู่คลองจักษุด้วย และต้องมีท้ังควำมใส่ใจสนใจที่จะเอำตำไปดูรูป
นั้นด้วย ถึงแม้จะมีรูปนั้นมาสู่คลองแล้ว ถ้าเราไม่สนใจดู ก็ไม่เห็นเช่นกัน เหมือน
เรามองไปทางเดียวกัน บางคนเห็นอย่างหนึ่ง บางคนเห็นอีกอย่างหนึ่ง การเห็น
แต่ละอย่างนี้ ไม่ใช่มีตัวตนมีความสามารถบังคับได้ แต่เป็นไปตามเงื่อนไข เป็นไป
ตามปัจจัย
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 แม้แต่ท่านที่ฟังผมบรรยายในที่นี้ ได้ยินเสียงผมพูดอย่างนี้ ก็เป็นเพราะหู
ยังดีอยู่ โสตประสาทยังซึมอยู่ในหู มีเสียงมาสู่คลอง และต้องมีความใส่ใจสนใจ 
ที่จะเอาหูนี้ไปรับเสียง จึงจะได้ยินเสียงนี้ บางคนไม่ใส่ใจ มัวคิดเพลินไปเสีย หรือ
นั่งท�าสมาธิ สนใจลมหายใจไปเสีย ถึงจะมีเสียงไปกระทบหู ก็ไม่เกิดการรับรู้เรื่อง
นี้ขึ้น บางคนก็หลงไปเลย จนกระทั่งนั่งหลับไปเลยก็มี เหตุปัจจัยมันต้องครบถ้วน 
จึงเกิดการได้ยินเสียงขึ้น จนกระท่ังการรับรู้เรื่องต่างๆ ในโลกก็เหมือนกัน หนัง 
ละคร ทีวี ข่าว อะไรต่อมิอะไรต่างๆ ดูเหมือนว่า เรามีความสามารถที่จะดูสิ่งนั้น
สิ่งนี้ก็ดูได้ แต่ที่จริงแล้ว สิ่งต่างๆ มันเป็นไปตามเงื่อนไข เป็นไปตามเหตุปัจจัย  
ถ้าเป็นคนรู้จักโยนิโสมนสิการ รู้จักใส่ใจบ่อยๆ ปัญญาก็จะค่อยๆ เติบโตขึ้น  
อย่าลืมหัดให้เป็นนิสัยไว้ เราก็จะได้เป็นผู้มีปัญญา
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 ปัญญานั้นเกิดจากการประกอบ คือการท�าบ่อยๆ หัดบ่อยๆ ฝึกบ่อยๆ  
ถ้ายงัฝึกปัญญาไม่ได้ กต้็องไปท�าฝึกสต ิท�าสมาธใิห้มัน่คงแล้วกห็ดัมองให้เป็นแบบ
ปัญญา ถ้าคนมีปัญญา เขามองกท็ะลปุรุโปร่ง ถ้าเรายงัไม่ทะลปุรโุปร่ง ต้องหดัใส่ใจ
ในทางปัญญา พจิารณาในแง่สิง่ต่างๆ เป็นไปตามเงือ่นไข เป็นไปตามเหตตุามปัจจยั 
ความคดิความนึกต่างๆ ความรับรู้เร่ืองนัน้เรือ่งนีก้ต้็องมีใจก่อน มีเรือ่งมากระทบใจ 
แล้วก็มีความใส่ใจสนใจที่จะให้ใจไปรับเรื่องนั้น เร่ืองนั้นจึงปรากฏขึ้นมา เราจะ 
มาพูดเอาเองว่า ฉันไม่สนใจยังรู้ได้ อย่างนี้ไม่ได้ ความจริง ต้องสนใจมันจึงรู้ ต้อง
อยากคิดมันจึงคิดเรื่องนั้น จะมาพูดเล่นๆ ว่า แหม... ไม่อยากคิดมันก็คิด อย่างนี้
ไม่ได้ ถ้าไม่อยากคิดมันต้องไม่คิดเรื่องนั้น ฉะนั้น อยากจะคิดเรื่องนั้น ติดข้องกับ
เรือ่งนัน้ นกึถึงเร่ืองนัน้ เร่ืองนัน้จงึปรากฏขึน้มาในใจ ถ้าเราเป็นคนทีรู่จ้กัพจิารณา
ก็จะได้ปัญญา ส่วนคนท่ีไม่รู้จักพิจารณา ก็มีแต่บ่นว่า แหม... ไม่อยากคิดก็คิด  
ไม่อยากนึกถึงมันก็นึกถึงอย่างนี้ แท้ที่จริงแล้ว เพราะใส่ใจถึงเรื่องนั้น เรื่องนั้น 
จึงปรากฏ ถ้าไม่ใส่ใจเรื่องนั้นจะไม่ปรากฏ อย่างนี้ 

 เหมอืนเราเหน็คนคนหนึง่ เคยท�าอะไรไม่ดกีบัเราตัง้แต่ก่อนมา เราไปใส่ใจ
เรื่องในอดีต เรื่องในอดีตจึงปรากฏออกมาอย่างนี้ อันนี้ เป็นเรื่องที่ท่านให้เรา 
ทั้งหลายพิจารณาบ่อยๆ เนืองๆ พิจารณาถึงสิ่งต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไข เป็นไป
ตามเหตุปัจจัย ก็คือเป็นไปตามหลักอิทัปปัจจยตา เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะ 
ความเกิดขึ้นของสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อส่ิงนี้ไม่มี สิ่งน้ีก็ไม่มี เพราะความดับไป
ของสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป
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 ต่อไปผมจะอ่านพระสูตรหนึ่งให้ฟัง เกี่ยวกับเรื่องท้าวสักกะมาถามปัญหา
กับพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงแสดงวิธีมองแบบอิทัปปัจจยตาเชื่อมต่อด้วยปฏิจจ
สมุปบาท ท่านก็ลองฟังดู จะได้เอาไปพิจารณาได้ เป็นข้อสังเกต หรือเป็นตัวอย่าง
นะครับ ในทีฆนิกาย มหาวรรค สักกปัญหำสูตร ข้อ ๓๕๗ 

เม่ือพระผู้มีพระภาคทรงประทานพระวโรกาสแล้ว ท้าวสักกะ 
จอมเทพได้ทูลถามปัญหาข้อท่ี ๑ นีว่้า “ข้าแต่พระองค์ผูน้ริทุกข์ พวกเทพ 
มนษุย์ อสรู นาค คนธรรพ์ และสตัว์เหล่าอืน่อกีจ�านวนมาก ต่างกมี็ความ
ปรารถนาอย่างนี้ว่า “ขอพวกเราจงเป็นผู้ไม่มีเวร จงเป็นผู้ไม่ถูกลงโทษ 
จงเป็นผูไ้ม่มศีตัร ูจงเป็นผูไ้ม่ถกูเบียดเบยีน จงเป็นผูไ้ม่จองเวรกนัอยูเ่ถดิ” 
แต่เพราะมีอะไรเป็นเคร่ืองผูกมัดเล่า พวกเขาจึงยังคงมีเวร ถูกลงโทษ  
มศีตัรู ถกูเบียดเบยีน ยังจองเวรกนัอยู”่ ท้าวเธอได้ทลูถามปัญหาอย่างน้ี

พระผูม้พีระภาคตรสัตอบว่า “จอมเทพ พวกเทพ มนุษย์ อสูร นาค 
คนธรรพ์ และสัตว์เหล่าอื่นอีกจ�านวนมาก ต่างมีความปรารถนาอย่างนี้
ว่า “ขอพวกเราจงเป็นผู้ไม่มีเวร จงเป็นผู้ไม่ถูกลงโทษ จงเป็นผู้ไม่มีศัตรู 
จงเป็นผู้ไม่ถกูเบยีดเบยีน จงเป็นผูไ้ม่จองเวรกนัอยูเ่ถดิ” แต่เพราะมอีสิสา
คือความริษยา และมัจฉริยะคือความตระหนี่ เป็นเครื่องผูกมัด พวกเขา
จึงยังคงมีเวร ถูกลงโทษ มีศัตรู ถูกเบียดเบียน จองเวรกันอยู่”

เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสตอบปัญหาที่ท้าวสักกะจอมเทพทูลถาม
อย่างนีแ้ล้ว ท้าวสกักะจอมเทพมีพระทยัยนิดช่ืีนชมอนโุมทนาพระภาษติ
ของพระผูม้พีระภาคว่า “ข้าแต่พระผูม้พีระภาค เรือ่งนีเ้ป็นอย่างนัน้ ข้าแต่
พระสุคต เรื่องนี้เป็นอย่างนั้น ข้าพระองค์ไม่มีความสงสัยในเรื่องนี้ หมด
ความแคลงใจแล้วเพราะได้ฟังการตรัสตอบปัญหาของพระผูมี้พระภาค”
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 นี้เป็นค�าถามที่ ๑ เดี๋ยวจะมีอีกหลายค�าถาม ในค�าถามที่ ๑ นี้ท้าวสักกะ
จอมเทพ คือหัวหน้าของเทวดาชั้นดาวดึงส์นั้นมาเฝ้าขอโอกาสพระพุทธเจ้า เพื่อ
จะถามปัญหา มาถามปัญหาเกี่ยวกับข้อข้องใจในทางธรรม ซึ่งพวกเราทุกคนก็คง
มคีวามรูส้กึคล้ายๆ กบัท้าวสกักะเหมือนกนั คือพวกเทพ มนษุย์ อสรู นาค คนธรรพ์ 
และสัตว์เหล่าอื่นอีกเป็นจ�านวนมาก ต่างก็มีความปรารถนา มีความอยาก มีความ
คาดหวัง มีความต้องการ ปรารถนาว่า ขอพวกเราจงเป็นผู้ไม่มีเวร อย่าได้มีเวร 
อย่าได้ผูกเวรต่อกัน ขอให้เป็นเพื่อน เป็นมิตรกัน หวังดี ปรารถนาดีต่อกัน เราอย่า
เป็นเวรกบัเขา เขาอย่าเป็นเวรกบัเรา จงอย่าเป็นผูถ้กูลงโทษ จงอย่ามีศัตร ูเดินไปไหน
ก็ไม่อยากจะมีศัตรู ไม่อยากถูกใครท�าร้าย จงอย่าเป็นผู้เบียดเบียน อย่าได้จองเวร
กนัเลย อย่างนี ้สตัว์ท้ังหลายรวมท้ังมนษุย์ทัง้เทวดา ต่างกมี็ความปรารถนาอย่างนี้ 
แต่เพราะอะไรเป็นเหตเุป็นปัจจยั อะไรเป็นเครือ่งผกูมดัเอาไว้ จงึยงัคงมเีวรกนัอยู่ 
ยังคิดไม่ดีต่อกันอยู่ ยังเบียดเบียนกันอยู่ ทั้งๆ ที่ทุกคนก็ต่างมีความปรารถนา 
ไม่อยากจะมีศัตรู มันเป็นอย่างนี้ทุกๆ คนไป พวกเรานั่งอยู่นี่ก็คงไม่อยากจะมีศัตรู 
ไม่อยากจะคิดเบียดเบียนใคร ไม่อยากจะว่าใคร อยากจะอยู่สบายๆ อยากเห็น 
ทุกคนเป็นเพื่อนเป็นมิตร เป็นความปรารถนาขั้นพื้นฐานธรรมดา พวกเรา 
กป็รารถนากนัอย่างนี ้เพราะเหตไุร ท้ังๆ ท่ีทุกคนทัง้สากลจักรวาลนี ้ต่างกป็รารถนา
อย่าได้มีศัตรู อย่าได้มีเวร ท�าไมความปรารถนาของคนจึงไม่ส�าเร็จ
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 เพราะสิ่งต่างๆ ไม่ได้เป็นไปตามความปรารถนา แต่มันเป็นไปตามเงื่อนไข 
เป็นไปตามเหตุปัจจัย เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะความเกิดขึ้นสิ่งนี้ สิ่งนี้ก็เกิดขึ้น 
ท้าวสักกะก็เลยมาถามว่า ท�าไมสิ่งที่เกิดปรากฏในโลกของเรา มันจึงขัดกับความ
ปรารถนานัก คนชาวโลก รวมสัตว์ทั้งหลาย ทั้งเทพ ต่างก็ปรารถนาความไม่มีเวร 
ต่างก็ปรารถนาความอยู่สบาย ไม่มีศัตรู ไม่มีการท�าร้ายกัน ไม่มีสงคราม เขาก็ว่า
อย่างนัน้ แม้แต่คนท�าสงครามกเ็พ่ือยุตุสิงครามน่ันแหละ เขากว่็าอย่างนัน้ เขาก็พดู
กันอย่างนั้น ไม่มีใครอยากให้ตัวเองเป็นศัตรูกับใคร ไม่อยากให้ใครมาเบียดเบียน
ท�าร้ายตัวเอง เป็นอย่างนั้น เพราะเหตุใดทั้งๆ ที่มีความปรารถนาอย่างนี้ พวกเขา
จึงยังคงมีเวรอยู่ ยังถูกท�าร้าย ยังมีศัตรูอยู่ ยังจองเวรกันอยู่ เป็นเพราะเหตุใด  
ท้าวสักกะได้ถาม เหมือนถามแทนพวกเรา
 
 อย่างนี้ก็เห็นๆ กันอยู ่ แต่ละคนแต่ละท่านก็ปรารถนาความไม่มีเวร  
อยากจะมีความสุข ไม่มีศัตรู แต่ก็ยังมีศัตรูกันอยู่ ยังมีเวรกันอยู่ เพราะอะไร  
พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า จอมเทพ พวกเทพ มนุษย์ อสูร นาค คนธรรพ์ และ
สัตว์เหล่าอื่นอีกเป็นจ�านวนมากต่างมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า ขอพวกเราจงเป็น
ผู้ไม่มีเวร จงเป็นผู้ไม่ถูกลงโทษ จงเป็นผู้ไม่มีศัตรู จงเป็นผู้ไม่ถูกเบียดเบียน จงเป็น
ผู้ไม่จองเวรกันอยู่เถิด แต่เพรำะมีอิสสำคือควำมริษยำ และมัจฉริยะคือควำม
ตระหนี ่เป็นเครือ่งผกูมดั พวกเขำจงึยงัคงมเีวร ถกูลงโทษ มีศตัร ูถกูเบียดเบียน
จองเวรกันอยู่ เพราะว่ามีเงื่อนไข มีเหตุปัจจัย เหมือนกับว่าสิ่งนี้ก็คือความเป็น 
ผูม้เีวรกนั เป็นศตัรูกนั มปีรากฏอยูใ่นโลก เพราะอะไรมี สิง่นีมั้นจงึมี ทัง้ๆ ท่ีทกุคน
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ก็ปรารถนาอยู่สบาย ไม่มีศัตรู ต้องการให้สงบ ไม่ต้องมารบราฆ่าฟันกัน ไม่ต้องมา
ด่าทอกัน ไม่ต้องผูกเวรกัน ทั้งๆ ที่ปรารถนาอย่างนั้น แต่ก็ยังปรากฏอยู่ว่ามีการ
ท�าร้ายกัน เป็นศัตรูกัน จองเวรกันก็เห็นๆ อยู่ ไม่พอใจกันก็มาก เพราะอะไรมันมี 
เพราะอะไรมันเป็นปัจจัย สิ่งนี้มันจึงมี 

 พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบว่า เป็นเพราะมีความอิสสาคือความริษยาต่อกัน 
มีความริษยา มีความไม่พอใจที่คนอื่นเขาได้ลาภ ได้ยศ ได้อะไรต่อมิอะไรมากกว่า 
แทนที่จะยินดีที่คนนั้นเขาได้ ก็รู้สึกมีความอิจฉากัน ริษยากัน ไม่อยากให้คนอื่นได้
มากกว่าตน เขาได้มากกว่าก็แทนที่จะยินดีที่คนอื่นเขาได้ดี ในเมื่อเงื่อนไขมันเป็น
อย่างนี ้เห็นคนอืน่ได้ดเีหน็คนอืน่มคีวามสขุ แทนทีจ่ะยนิดกีบัเขา เห็นคนอืน่ได้เยอะ 
แทนที่จะยินดี เห็นคนอ่ืนเขามีความสุข แทนที่จะยินดีกลายเป็นอิจฉาริษยาเขา 
ในเม่ือเงือ่นไขมนัเป็นอย่างนี ้ความเป็นศัตรูกนักป็รากฏมขีึน้ มนัเป็นไปตามเงือ่นไข 
อกีอย่างหนึง่ มีมจัฉริยะคือความตระหนี ่ความเป็นคนใจแคบ หวงแหนของของตน
มากเกินเหตุ แล้วก็คอยกีดกันคนอื่นเขาไม่ให้ได้สิ่งนี้ไป หวงของตัวเอง หวงพรรค 
หวงพวก หวงเพื่อนพ้อง หวงผลประโยชน์ต่างๆ กีดกันเขาไม่ให้เข้ามาร่วมวงด้วย 
ไม่ให้ร่วมวงแย่งอะไรกับเรา ในเมื่อเงื่อนไขมันเป็นอย่างนี้แล้ว ความเป็นศัตรูกัน 
ใส่ร้ายกัน ผูกเวรกันก็มีขึ้น เมื่อสิ่งนี้มันมี คือ เพรำะอิจฉำและมัจฉริยะนี้มันมี 
ควำมพยำบำทกัน มุ่งร้ำยกัน เป็นศัตรูกัน ผูกเวรกัน ก็มีขึ้น มันเป็นอย่ำงนี้  
มันเป็นไปตำมเงื่อนไข 
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 ท้าวสักกะพอได้ฟังค�าตอบ ท่านเป็นคนมีปัญญา มาถามปัญหาตรงกับ 
ท่ีตัวเองอยากรู้ พระพุทธเจ้าตรัสตอบเรื่องที่สงสัยพอดี ก็เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้ง 
พวกเราอาจจะไม่สงสัยข้อนี้ อาจสงสัยว่า ท�ายังไงบริษัทจะเจริญก้าวหน้า อย่างนี้
ก็ว่าไป แต่ว่าท้าวสักกะนี่ผูกปัญหามาถามตรงประเด็น พอพระพุทธเจ้าตรัสตอบ 
ท่านก็เข้าใจชดั ท่ีผมยกมากเ็พราะว่าเข้ากบัประเดน็ทีเ่ราก�าลงัพดูกนัอยู ่กค็อืการ
ฝึกทางด้านปัญญา พอดว่ีาท้าวสกักะนี ่มาเฝ้าแล้วถามก็ตรงประเดน็พอด ีสามารถ
พิจารณาตามไปก็สามารถบรรลุธรรมได้ ต่อมา ท้าวสักกะองค์นี้ก็จะได้เป็น 
พระโสดาบัน เดี๋ยวมีค�าถามต่อไปก่อน ถามและตอบหลายค�าถาม พิจารณาตาม
ค�าตอบไปเรื่อยๆ ก็ได้มีดวงตาเห็นธรรม พวกเราเช่นเดียวกัน ถ้ารู้จักพิจารณา 
อิทัปปัจจยตา มองให้ลึกเป็นปฏิจจสมุปบาท ยอมรับกฎสัจธรรม ก็มีดวงตา 
เห็นธรรม เป็นโสดาบันได้ 

 นี้ค�าถามที่ ๑ ค�าถามว่า เพราะเหตุใดพวกเทพ มนุษย์ อสูร นาค คนธรรพ์ 
และสัตว์เหล่าอื่นเป็นจ�านวนมากต่างก็มีความปรารถนาว่า ขอพวกเราจงเป็น 
ผู้ไม่มเีวร ไม่ถกูลงโทษ ไม่มศัีตร ูไม่ผกูเวรกนั ต่างปรารถนาอย่างนี ้ท�าไมผลปรากฏ
ว่ายงัมกีารเป็นศตัรกูนัอยู ่ยงัมกีารผกูเวรกันอยู ่ทีเ่ป็นอย่างนัน้ก็เพราะว่ายงัมคีวาม
อสิสารษิยากนั ยงัมคีวามตระหนีห่วงแหนของตวัเอง มคีวามใจแคบ ยงัมกีารกดีกัน
คนอ่ืนเขาจากสิ่งที่เราควรจะได้ เรามีสิทธิ์จะได้ กีดกันคนอื่นออกไปข้างนอก  
ให้เรากินหรืออยู่ในสิ่งนี้คนเดียว จนกระทั่งเกิดเป็นประเทศต่างๆ กั้นเขตแดน  
แล้วก็ห้ามคนอื่นๆ เข้ามาบุกรุก ห้ามมาขุดอะไรของเราไป อย่างนี้เป็นต้น แม้
ระหว่างประเทศก็มี ระหว่างครอบครัวก็มี ระหว่างนั่น ระหว่างนี่ มันเต็มไปหมด 
ในเมื่อความจริงมันเป็นอย่างนี้ เงื่อนไขมันเป็นอย่างนี้ ผลมันก็ต้องมี คนก็เลย
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เบียดเบียนกัน เป็นศัตรูกัน บางทีก็เกิดสงครามกัน นานๆ ก็เป็นสงครามใหญ ่
สักทีหนึ่ง เพราะว่าเงื่อนไขมันเหมือนฝีที่พุพองเรียบร้อยแล้ว มันก็แตกระเบิด 
อย่างนี้ ท�านองนี้
 
 สิง่ทีป่รากฏขึน้มาในโลกกป็รากฏขึน้มาจากเงือ่นไขทีม่นัพร้อมเตม็ที ่ฝีมนั
จะแตกแล้ว มันก็เกิดปรากฏ เยอะแยะมากมายอย่างนี้ ท่านที่มีปัญญา ท่านก็มอง
ทะลุปรุโปร่ง ส่วนผู้ที่มองไม่ทะลุก็ควานหาสาเหตุกันไป เพราะนั่นเพราะนี่ เพราะ
อะไรต่อมิอะไร ผิดๆ พลาดๆ มองไม่แจ้ง ไม่ทะลุปรุโปร่ง นี้ก็เป็นค�าถามค�าตอบ
ข้อที่ ๑ ต่อไปค�าถามค�าตอบข้อที่ ๒ ข้อที่ ๓ ข้อที่ ๔ ข้อที่ ๕ ผมจะอ่านเรียงไป
ตามล�าดับ ข้อ ๓๕๘ 

ท้าวสักกะจอมเทพทรงชื่นชมอนุโมทนาพระภาษิตของพระผู้มี 
พระภาค ดังนี้แล้ว ได้ทูลถามปัญหาให้ยิ่งขึ้นไปว่า “ข้าแต่พระองค ์
ผู้นิรทุกข์ อิสสาและมัจฉริยะ มีอะไรเป็นต้นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิด  
มอีะไรเป็นก�าเนิด มอีะไรเป็นแดนเกดิ เมือ่มอีะไร จงึมอีสิสาและมจัฉรยิะ 
เมื่อไม่มีอะไร จึงไม่มีอิสสาและมัจฉริยะ”

พระผู ้มีพระภาคตรัสตอบว่า “จอมเทพ อิสสาและมัจฉริยะ  
มีอารมณ์อันเป็นท่ีรักและไม่เป็นท่ีรักเป็นต้นเหตุ มีอารมณ์อันเป็นที่รัก
และไม่เป็นที่รักเป็นเหตุเกิด มีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รัก 
เป็นก�าเนิด มีอารมณ์อันเป็นท่ีรักและไม่เป็นที่รักเป็นแดนเกิด เม่ือมี
อารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รัก จึงมีอิสสาและมัจฉริยะ เมื่อไม่มี
อารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รัก จึงไม่มีอิสสาและมัจฉริยะ”
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ท้าวเธอทูลถามว่า “อารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รัก มีอะไร
เป็นต้นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิด มีอะไรเป็นก�าเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด 
เมือ่มอีะไรจงึมอีารมณ์ อนัเป็นทีร่กัและไม่เป็นทีรั่ก เมือ่ไม่มอีะไรจงึไม่มี
อารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รัก”

พระผูม้พีระภาคตรสัตอบว่า “อารมณ์อันเป็นทีร่กัและไม่เป็นทีร่กั
มีฉันทะเป็นต้นเหตุ มีฉันทะเป็นเหตุเกิด มีฉันทะเป็นก�าเนิด มีฉันทะ 
เป็นแดนเกิด เมื่อมีฉันทะจึงมีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รัก  
เมื่อไม่มีฉันทะจึงไม่มีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รัก”

ท้าวเธอทูลถามว่า “ฉันทะมีอะไรเป็นต้นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิด 
มีอะไรเป็นก�าเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด เมื่อมีอะไรจึงมีฉันทะ เมื่อไม่มี
อะไรจึงไม่มีฉันทะ”

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “ฉันทะมีวิตกเป็นต้นเหตุ มีวิตก 
เป็นเหตุเกิด มีวิตกเป็นก�าเนิด มีวิตกเป็นแดนเกิด เมื่อมีวิตกจึงมีฉันทะ 
เมื่อไม่มีวิตกจึงไม่มีฉันทะ”

ท้าวเธอทูลถามว่า “วิตกมีอะไรเป็นต้นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิด  
มอีะไรเป็นก�าเนดิ มอีะไรเป็นแดนเกดิ เมือ่มอีะไรจงึมีวติก เมือ่ไม่มอีะไร
จึงไม่มีวิตก”

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “วิตกมีแง่ต่างแห่งปปัญจสัญญา
เป็นต้นเหตุ มีแง่ต่างแห่งปปัญจสัญญาเป็นเหตุเกิด มีแง่ต่างแห่ง 
ปปัญจสัญญาเป็นก�าเนิด มีแง่ต่างแห่งปปัญจสัญญาเป็นแดนเกิด เมื่อมี
แง่ต่างแห่งปปัญจสัญญาจึงมีวิตก เมื่อไม่มีแง่ต่างแห่งปปัญจสัญญา 
จึงไม่มีวิตก”
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 นี้ก็อ่านต่อเนื่องมาเรียงมาตามล�าดับ มีค�าถามค�าตอบในข้อ ๓๕๘ ที่อ่าน
เมื่อกี้อยู่ ๔ ประเด็นด้วยกัน ๔ ค�าถามและ ๔ ค�าตอบ โดยค�าถามแรกผ่านไปแล้ว 
คือที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในโลกนี้คนเป็นศัตรูกัน ท�าร้ายเบียดเบียนกัน ผูกเวรกัน 
เต็มไปหมดเลย เยอะแยะ ถ้ายกคนออกไป คนมันไม่มี ไม่มีคน ที่ความเบียดเบียน 
เป็นศัตรกูนั ท�าร้ายเบยีดเบียนกนัเกิดข้ึนเพราะอะไร เม่ืออะไรมันมี จึงมีสิง่น้ีขึน้มา 
กเ็พราะมอีสิสาและมจัฉรยิะ อนันัน้กไ็ด้ค�าตอบไปแล้ว ดงันัน้ ตรำบใดทีย่งัมอีสิสำ
และมัจฉริยะอยู่ จะให้โลกสงบสุข ไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่มีศัตรูกันนี้ มันย่อม 
เป็นไปไม่ได้ เมื่อใดที่ไม่มีอิสสา มีแต่ความหวังดีต่อกัน ปรารถนาดีต่อกัน ใครได้ดี
ก็ดีใจด้วยกันหมดทั้งโลกนะ อย่างนี้ก็จะไม่มีศัตรูกันเลยนะ เมื่อโลกไม่มีมัจฉริยะ
คือไม่มีความหวงแหน ไม่มีความใจแคบ ไม่มีการกีดกันผู้อื่นออกไปจากวงการ  
ไม่มีการกีดกันออกไปจากผลประโยชน์ต่างๆ เลย มีแต่ช่วยกัน อย่างนี้ ก็จะไม่มี
ศัตรูเลย ถ้าเหตุมันยังมีอยู่จะให้ผลมันเป็นอย่างอื่น ก็เป็นไปไม่ได้ อย่างนี้ คนโดย
ทั่วไปนี้ ไม่อยากให้มีสงครามแต่ว่าหวงของตัวเอง ปกป้องผลประโยชน์ส่วนตัว 
อย่างนั้นอย่างนี้อย่างแน่นหนาทีเดียว อย่างนี้ก็เหมือนกับว่าไม่อยากให้มีสงคราม
แต่ท�าเหตแุห่งสงครามนัน่เอง อนันีก้เ็นือ่งจากมนษุย์นีเ้ขาไม่มีความรู ้พระพุทธเจ้า
ได้ตรัสให้ท้าวสักกะฟัง ท้าวสักกะก็เป็นหัวหน้าเทวดาชั้นดาวดึงส์ พิจารณาดู 
ก็เข้าใจลึกซึ้ง มาถามปัญหาก็ได้ค�าตอบค�าถามค�าตอบที่ ๑ จบไปแล้ว 
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 ถามต่อไป อิสสาและมัจฉริยะมีอะไรเป็นต้นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุ มันจึงมี
ขึ้น เพราะอิสสามัจฉริยะนี้เกิดกับจิตนี่ แต่เดิมไม่ได้มี พวกเราไม่ได้มีอิสสาริษยา
ตลอดเวลา มัจฉริยะก็ไม่ได้มีตลอดเวลา มันเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆ เท่านั้น 
เม่ือมีอะไรเป็นปัจจัย อิสสาและมัจฉริยะมันจึงมีขึ้น เกิดขึ้น เมื่ออะไรไม่มีอิสสา
และมัจฉริยะมันจึงจะไม่มี ถามในแง่อิทัปปัจจยตา อย่างที่กล่าวเป็นหลักการ  
เมื่ออะไรมันมี อันนี้มันจึงมี อะไรเกิดอันนี้จึงจะเกิด เมื่ออะไรไม่มี อันนี้มันจึงไม่มี 
เมื่ออะไรมันหมด อันนี้มันจึงหมด อย่างนี้ ถ้าเป็นคนรู้จักมองในแง่นี้ก็เรียกว่ารู้จัก
เป็นคนมองแบบใช้ปัญญา ไม่ใช้อารมณ์ ไม่ใช้ความรู้สึก ถ้าหัดบ่อยๆ ก็จะเป็นคน
ที่มีปัญญาลึกซึ้ง แหลมคมขึ้น ปัญญาก็จะค่อยๆ เยอะขึ้น 
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 อิสสาและมจัฉริยะมีอะไรเป็นต้นเหต ุมอีะไรเป็นเหตเุกดิ มอีะไรเป็นก�าเนดิ 
มีอะไรเป็นแดนเกิด เมื่อมีอะไร จึงมีอิสสาและมัจฉริยะ เมื่ออะไรมันมี อะไรมันมี 
อิสสาและมัจฉริยะมันจึงมี เมื่อะไรไม่มี อิสสาและมัจฉริยะจึงไม่มี พระพุทธองค์
ก็ได้ตรัสตอบปัญหาข้อนี้ว่า เพราะมีอารมณ์อันเป็นที่รักและที่ไม่รัก มันมีสิ่งต่างๆ 
ที่เราชอบและเราไม่ชอบ อารมณ์ในโลกมี ๒ อย่าง เพราะมันมี ๒ สิ่งอยู่ ของที่เป็น
ที่รักกับของไม่เป็นที่รัก จริงๆ สิ่งของหรืออารมณ์มันไม่เก่ียว อันน้ีน่ารักไหม 
หรืออันนั้นไม่น่ารัก มันก็ไม่เกี่ยว มันก็ไม่รู้เรื่องด้วย แต่ว่ำโลกตอนน้ีมันแตก 
เป็นเสี่ยงๆ ออกเป็น ๒ ขั้ว ๒ ข้ำง คือมีของอันเป็นที่รักและของอันไม่เป็นที่รัก 
จึงมีอิสสำและมัจฉริยะขึ้นมำ พอมีอิสสาและมัจฉริยะก็ก่อให้เกิดความเป็นศัตรู 
แก่งแย่ง ชงิดีชิงเด่นกนั ผกูเวรกนัอย่างท่ีปรากฏจนกระท่ังบาปอกุศลธรรมทัง้หลาย
ก็มีมากมาย ก็เพราะมีอารมณ์หรือสิ่งอันเป็นที่รักและส่ิงอันไม่เป็นที่รัก ถ้าสิ่ง 
อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักไม่มี อิสสาและมัจฉริยะก็ไม่มี ถ้าเห็นอันนี้เป็นอันนี้ 
เป็นของใช้ธรรมดา เอามาใช้ท�าอะไร กใ็ช้ตามเหตุผลไป ไม่ได้มีของรกัและของไม่รัก 
ความหวงก็ไม่มีขึ้นมา แต่เพราะมีอารมณ์อันเป็นที่รัก และที่ไม่รัก เราก็ต้องหวง
อันที่รักนี่แหละ อันที่ไม่รักก็โยนให้คนอื่นเขาไป ก็เกิดการอิสสาริษยา เกิดตระหนี่
หวงของ ของที่เราหวงมันก็ไม่รู้เรื่องด้วยหรอก หวงแก้วน�า้อย่างนี้เป็นต้น แก้ว
น�้ามันก็เป็นของใช้ เป็นของที่ตักน�้าดื่ม มันก็ไม่รู้เรื่องด้วย สิ่งนี้มันอาจจะเป็นที่รัก
ของใครบางคน แต่ส่ิงนีม้นักไ็ม่รู้ มนักไ็ม่รู้เร่ืองหรอก แต่ความเป็นทีร่กั มันก่อให้เกดิ
มจัฉรยิะ ตระหนีห่วงแหน หรอืใครได้มากกว่าตน ได้ของทีต่นรกัมากกว่าตน กเ็กดิ
อิสสาริษยาชาวบ้านเขา มันก็เชื่อมโยงต่อเนื่องกันไป นี่มันเป็นเหตุปัจจัยลึกซึ้งอยู่
อย่างนี้
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 กเิลสทัง้หลายกเ็กดิอยูภ่ายในใจคนนีแ่หละ เมือ่รนุแรงก็เหมอืนฝีแตก ก็ระบาย
ออกมาข้างนอก ออกมาเป็นค�าพูด การกระท�า และความคิดต่างๆ เยอะแยะ
มากมาย จนกระทัง่ออกมาเป็นสงครามฆ่ากนั เบยีดเบยีนอะไรกนัอย่างนี ้เกดิจาก
กิเลสคนนี้เอง พระพุทธองค์ได้ตรัสตอบ คือเมื่ออารมณ์อันเป็นที่รักและที่ไม่รัก 
มีอยู่ อิสสาและมัจฉริยะจึงมี ถ้าของรักยังมี จะไม่ให้หวงได้ไหม ก็ไม่ได้ เพราะ 
มันมีของน่ารัก มันก็ต้องหวง บอกว่ามีของน่ารัก แต่ไม่หวง เรารักลูกของเรา  
ลูกเราเป็นที่รักของเรา ไม่หวงลูกก็เกินไปแล้ว เพราะยังมีของน่ารัก มันก็ย่อมมี
ของที่หวงอยู่ ถ้าของที่น่ารักไม่มี ของรักไม่มี ความหวงจะมีไหม มันก็ไม่มี 

 ถ้าของรักมี ความหวงก็ต้องมี มันเป็นไปตามเงื่อนไข ตามเหตุตามปัจจัย 
มันไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งของ เกี่ยวกับกิเลสในใจคน ของรักมันไม่เกี่ยว พอคนนี้รักอันนี้ 
เขาก็หวงอันนี้ เลยมีของรักและมีของหวง ของรักของหวงก็ท�าให้เกิดกิเลสอื่นๆ 
ขึ้นตามมา ใครมาท�าลายของรักของหวง ก็เลยเกิดอาฆาตพยาบาทกัน ถ้าเรารัก
และหวงแก้วน�้าอันนี้ หมามาท�าแก้วอันนี้แตก เราก็แช่งหมาเลย พยาบาทหมา 
หมานี่แกจ�าไว้ นี้ขนาดเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร ถ้าใหญ่โตกว่านี้ 
มันจะเป็นอย่างไร ลองพิจารณาดู เป็นไปตามเงื่อนไขทั้งนั้น 
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 อันนี้ค�าถามและค�าตอบข้อที่ ๒ คือเมื่ออารมณ์อันเป็นที่รักและที่ไม่รัก 
มีอยู่ อิสสาและมัจฉริยะจึงมี เมื่ออารมณ์อันเป็นที่รักและที่ไม่รักไม่มี อิสสาและ
มัจฉริยะจึงจะไม่มี ถ้าพูดแบบภาษาเราง่ายๆ ของรักมีก็ต้องหวง ถ้าของรักไม่มี 
ก็ไม่หวง ไม่ต้องกีดกันชาวบ้านเขา ไม่มีความรู้สึกกีดกัน ที่รู้สึกกีดกันคนนั้นคนนี้ 
ไม่อยากให้เขาได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกินหน้าเรา หวงแหนสิ่งของก็เพราะมีของรัก เหมือน
เรามีที่บ้านของเรา มีของรักเพียบเลย เป็นโกดัง เราก็ต้องสร้างรั้วล้อมรอบเอาไว้
กันคนอื่น จนกระทั่งกันหมา กันแมว กันจิ้งจก กันตุ๊กแก กันนั่นกันนี่ ไม่ให้มายุ่ง 
จนกระทั่ง บางทีกันตัวเองออกไปข้างนอก ผลปรากฏขึ้นมาก็เห็นชัดอยู่ คนที่มี
ปัญญาท่านพิจารณาดู พวกนี้มันเล่นเด็กน้อยอะไรกัน พวกเราผู้เล่นนี่มันก็ไม่ค่อย
รู้เรื่อง ต้องออกมาเป็นผู้รู้ ผู้ดูจึงจะเข้าใจ ถ้าเป็นผู้เล่นนี้มันไม่รู้นะ เหมือนกับเรา
ดูฟุตบอล เรารู้สึกเก่งกว่านักฟุตบอลเยอะอยู่ ไปเล่นจริงๆ สู้เขาไม่ได้หรอก เวลา
อยู่ข้างนอกสนามนี่เก่งมาก มันน่าจะเตะอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าไป

 ตอนนี้ก็เหมือนกับเราเป็นผู้เล่นอยู่ในโลก เราก็ไม่รู้จักโลก พระพุทธเจ้า
เป็นผู้รูแ้จ้งโลก เรากม็าฟังแล้วกม็าพจิารณาตาม จะได้เป็นผูด้ ูผูรู้ ้ดบู่อยๆ พจิารณา
บ่อยๆ ก็จะเข้าใจ เป็นผู้รู้โลก ผู้แจ่มแจ้งโลกต่อไปอย่างนี้ อันนี้ค�าถามข้อที่ ๒  
ก็ตอบไปแล้ว เมื่ออำรมณ์อันเป็นที่รักและที่ไม่รักมีอยู่ อิสสำและมัจฉริยะจึงมี 
เมือ่อำรมณ์อนัเป็นทีร่กัและทีไ่ม่รกัไม่ม ีอสิสำและมจัฉรยิะกจ็ะไม่ม ีต่อไปค�าถาม
ข้อที ่๓ กล็กึลงไปอกี ถามเหมอืนเดมิ เรือ่งอิทปัปัจจยตานีแ่หละ ถามเรือ่งสืบเนือ่ง
ไปเรือ่ยๆ ถามเหมือนเดมิเลย เมือ่อะไรม ีสิง่นีจ้งึม ีฉะนัน้ ถ้าเราใช้หลักการเดยีวกนั
นี ้เมือ่มปีรากฏการณ์อะไรขึน้มา โดยเฉพาะทีเ่กดิในจติใจตวัเอง กพ็จิารณาบ่อยๆ 
ปัญญาก็มีขึ้น
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 ค�าถามข้อที่ ๓ อารมณ์อันเป็นที่รักและที่ไม่รักมันเกิดจากอะไร มีอะไร
เป็นต้นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิด เมื่ออะไรมี จึงมีอารมณ์ที่น่ารักและที่ไม่น่ารัก  
จึงมีของชอบใจ ไม่ชอบใจ จึงมีของถูกใจ ไม่ถูกใจ ท�าไมมันเป็นอย่างนั้น ท�าไม 
สิง่นีจึ้งเกดิขึน้ ทัง้ๆ ทีอ่นันีม้นักอ็ยูข่องมนัดีๆ  ท�าไมจงึกลายเป็นของถกูใจขึน้มาได้ 
อันนั้นมันก็อยู่ของมัน ท�าไมจึงกลายเป็นของถูกใจและไม่ถูกใจขึ้นมาได้ ท�าไม 
บางคราวถกูใจ บางคราวไม่ถกูใจ แม้แต่ห้องนี ้ตอนสร้างแรกๆ กว่็าถกูใจ อยูน่านๆ 
เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้น ก็ไม่ถูกใจซะแล้วก็มี ตกลงมันเป็นที่ห้องหรือเป็นที่ใจ
กันแน่ หรือเป็นสิ่งอื่นที่เกิดในใจ ก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกัน บางคราวเห็นหน้าคนนี้
แล้วถูกใจ บางคราวเห็นแล้วไม่ถูกใจ อยู่ที่หน้าคนนี้หรือเปล่า ถ้าอยู่ที่หน้าคนนี้ 
กน่็าจะถูกใจตลอดเวลา เราเหน็หน้าคนน้ีแล้วรูส้กึถกูใจสบายใจเหลอืเกนิ เป็นทีร่กั 
คนนี้ไปที่ไหนก็น่าจะเป็นที่รักของทุกคน แต่ไม่เป็นอย่างนั้น มันก็น่าจะมีเงื่อนไข
อื่นๆ ที่ลงตามหลักสัจธรรม ลงตามเหตุผลที่แท้จริง ท้าวสักกะก็เลยได้กราบทูล
ถามว่า สิง่เป็นทีร่กัและสิง่ไม่เป็นทีร่กันี ้มนัเกดิจากอะไรกนัแน่ มีอะไรเป็นเหตเุกดิ 
เมื่ออะไรไม่มี สิ่งอันเป็นที่รักและที่ไม่รักจึงจะไม่มี
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 พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่า อารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักนี้ มีฉันทะ
เป็นเหตุเกิด มีความพอใจเป็นเหตุเกิด ท�าไมสิ่งนี้จึงเป็นที่รักของคนหนึ่ง เพราะ 
คนนั้นเขาพอใจ เขาเลยรักสิ่งนี้ บางคนเขาไม่พอใจสิ่งนี้ สิ่งนี้ก็ไม่ได้เป็นที่รัก 
ของอีกคนหนึ่งอย่างนี้ ฉันทะนั่นเองเป็นเหตุเป็นปัจจัย ท�าให้อารมณ์นั้น มีทั้ง 
เป็นสิง่น่ารกั ทัง้เป็นสิง่ไม่น่ารกั แต่ละคนกเ็ลยอยูใ่นโลกเพือ่แสวงหาส่ิงทีเ่ขาพอใจ 
พอได้มาก็มีสมหวังอย่างนั้นอย่างนี้ มีความหวัง มีสมหวัง อะไรต่อมิอะไรต่างๆ  
เป็นเพราะว่าเขาพอใจ ถ้าไม่พอใจมันก็ไม่สมหวัง ก็กลายเป็นอารมณ์ที่ไม่ดี  
ถ้าพอใจแล้วมนักเ็ป็นอารมณ์ทีด่ ีเป็นอารมณ์ทีใ่ห้ความสมหวงัได้ อย่างลูกของเรา
เรียนหนังสือจบ เราก็บอกว่าแม่สมหวัง สมหวังที่ลูกเรียนจบ ทั้งปริญญาตรี 
ปริญญาโท อย่างนั้นอย่างนี้ แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่ลูกจบปริญญาตรี ปริญญาโทหรอก
ที่ท�าให้เราสมหวัง ที่มันเกิดความสมหวัง เกิดอารมณ์ที่น่ารักอย่างนี้ขึ้นมา เป็น
เพราะพอใจ ถ้าลูกเรียนจบปริญญาโท แต่เราไม่พอใจ เราจะสมหวังไหม จะเป็น
ที่รักไหม ไม่นะ ยังไม่จบปริญญาเอก หรือว่าให้มันไปสูงกว่าปริญญาเอก ออก 
นอกโลกไปเลยหรืออะไรอย่างนี้ ถ้าไม่พอใจมันก็ไม่ใช่อารมณ์อันเป็นที่รัก  
หากความพอใจไม่มี อารมณ์อันเป็นที่รักก็ไม่มี ความสมหวังอะไรก็ไม่มี
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 สิง่ต่างๆ ในโลกกเ็ลยมทีัง้สิง่น่ารกั สิง่ไม่น่ารกั สิง่ท�าให้เราสมหวงั สิง่ท�าให้
ไม่สมหวงัอย่างนัน้อย่างนี ้เพราะความพอใจ เมือ่ตรงกบัความพอใจ ตรงกบัฉนัทะ
ก็เรียกว่าสมหวัง เป็นอารมณ์น่ารัก อันนี้มันให้เรามีความสุขก็ว่าไป พอไม่สมหวัง 
ก็ไม่น่ารัก ก็เป็นอย่างนี้ มีสองข้าง มีอารมณ์น่ารัก มีอารมณ์ไม่น่ารัก พอมีอารมณ์
น่ารักไม่น่ารัก ก็เลยมีทั้งอิสสาทั้งมัจฉริยะ มีการเป็นศัตรูกัน ผูกอาฆาตพยาบาท
ต่อเนื่องกันไป พูดมาถึงค�าถามและค�าตอบชุดที่ ๓ ส่ิงอันเป็นที่รักและไม่น่ารัก 
อารมณ์ทีน่่าพอใจไม่น่าพอใจ ทีส่มหวงัและผดิหวงัทัง้หลายนี ้มาจากฉนัทะ มาจาก
พอใจ ถ้ำเขำพอใจ สมหวัง ก็เป็นที่รัก ถ้ำไม่พอใจ ไม่สมหวัง ก็ไม่เป็นที่รัก  
แต่ละคนก็มีควำมพอใจต่ำงๆ กันไป สิ่งใดที่ให้ควำมพอใจได้ สิ่งนั้นก็เป็นที่รัก
ของคนนั้น สิ่งใดให้ควำมพอใจแก่คนนั้นไม่ได้ สิ่งนั้นก็ไม่ได้เป็นที่รัก 

 เมื่อฉันทะมันมี ความพอใจในสิ่งอันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักจึงมี ถูกใจ 
ไม่ถูกใจจึงมี ความพอใจนี้ก็เป็นกิเลสอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจ นี้พูดถึงลึกลงไปในแง่
ท่ีก่อให้เกดิการทะเลาะววิาท ลกึลงไปกคื็อกเิลสต่างๆ ทีท่�างานอยูภ่ายในจติใจคน
น้ันแหละ อันที่จริงตัวตนมันไม่ได้มี คนโดยทั่วไปไม่รู ้แจ้งอริยสัจก็หลงนึกว่า 
มีตัวตน ยึดขันธ์ ๕ เป็นตัวเป็นตน พอนึกว่ามีตัวตน คิดว่ามีตัวตน เลยรักตัวตน 
ทีเ่กดิขึน้ในความคดินี ้ความเหน็ผดิว่ามตีวัตน คอือวชิชาหรือมจิฉาทฏิฐ ิรกัตัวเอง
ท่ีตัวเองคิดข้ึน เรียกว่าตัณหา ตัวเรามันไม่เคยมี พอหลงก็นึกว่ามีตัวเราคนหน่ึง 
ขึน้มา ทนีีก้ร็กัตวัเราท่ีคิดข้ึน รักตวัเราในความคดิ ท้ังๆ ทีตั่วเราจรงิไม่มี แต่คดิว่ามี 
หลงว่ามี ท่ีมีก็คือรูปนาม ขันธ์ ๕ ที่มาตามกรรมไปตามกรรมนั่นแหละ ท่ีมีจริง 
เป็นอย่างนั้น
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 พอไม่รู้อริยสัจก็เลยหลงนึกว่ามีตัว พอนึกว่ามีตัวก็รักตัวที่นึกว่ามี รักตัว 
ที่นึกว่ามีก็คือตัณหา พอมีตัณหารักตัว ต้องการให้ตัวปลอดภัย ตัวไม่รู้อยู่ตรงไหน 
เพราะมันไม่มีจริง ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแน่ มันรู้สึกไม่ม่ันคงสักที แทนที่จะรู้จัก 
ความจริงว่า ที่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแน่ จับตัวมันไม่ได้สักทีนี้ เป็นเพราะมัน 
ไม่มีจริง แทนที่จะรู้อย่างนี้ กลับไปท�าตรงกันข้าม คือรู้สึกมันไม่มั่นคง ไม่รู้มันอยู่
ตรงไหน กไ็ปหาทีใ่ห้มันอยูม่ัน่คงไว้ ไปอยูก่บัชือ่เสยีงเงนิทอง การยอมรบัของสังคม 
มีเงินเยอะๆ ตัวเราจะได้มั่นคงอยู่ในนั้น แทนที่จะย้อนกลับมามองให้เห็นว่า 
เป็นเพราะว่ามันไม่มีตัวตน แทนที่จะรู้อย่างนี้ พอไม่รู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไง ยิ่งไป
เสริมหน้าตาม ให้เราเป็นผู้ถูก ให้เราเป็นผู้มีอ�านาจ ให้คนชมเรา ถ้าสังคมว่าเราดี 
เรากจ็ะดีตามสังคม เอาตวัตนไปอยูกั่บเสยีงชม กบัการยอมรบั กบัลาภ กบัเงนิทอง 
กับอะไรใหญ่ๆ โตๆ คนก็จะได้มองว่าเราใหญ่โตไปด้วย จริงๆ เรามันไม่มี มันต้อง
ไปผูกกับสิ่งอื่น เพื่อบัญญัติตัวเองขึ้นมา บางครั้งก็ไปอยู่กับทัศนคติ อุดมคติ เพื่อ
จะผกูไว้ว่าเราเป็นคนดเีพราะได้ท�าตามอดุมคตนิี ้จะได้ไปสวรรค์ เพราะได้ท�าตาม
ที่เขาบัญญัติหรือตั้งเอาไว้แล้ว ติดกับสมมติอย่างนู้นอย่างนี้เยอะแยะไปหมด แต่
ทีจ่ริงตวัตนมนัไม่ม ีมนัจึงรู้สึกว่าไม่มัน่คง ไม่รู้ว่ามันอยูต่รงไหนแน่ เส้นผมมันมีจรงิ
กไ็ม่ต้องไปหำยำก คล�ำหวัดกูร็ูแ้ล้ว มนัก็อยูบ่นหวั มนัเหน็จะๆ แต่ตวัตนมนัอยู่
ตรงไหน เรำไม่รูเ้ลย เพรำะมันไม่มน่ัีนเอง ทีนี ้แทนทีจ่ะย้อนกลบัมามองความจริง
อนันี ้กไ็ปท�าตรงกนัข้าม แหม... มนัไม่มัน่คง ต้องพยายามให้มัน่คง ความพยายาม
ของเขาก็เลยสูญเปล่าไปหมด ท�านองนี้ ชาวโลกเขาไม่รู ้เรื่อง เขาก็ไปท�ากัน 
อย่างนั้น
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 ความพอใจด้วยอ�านาจตัณหาเรียกว่าฉันทะ ความพอใจของตัวตน อะไร 
ทีใ่ห้ความพอใจแก่ตนได้นีแ่หละ จงึมขีองรกักบัของทีไ่ม่รัก อาหารทีช่อบกบัอาหาร
ที่ไม่ชอบ ก็มีขึ้นมาเพราะอย่างนี้ แท้ที่จริงแล้ว ตัวตนไม่มี แต่มันหลง มีรสอาหาร
มากระทบกับลิ้น ลิ้นก็เป็นธาตุอันหนึ่ง ที่มาจากเงื่อนไขต่างๆ กัน อาศัยธาตุพ่อ
ธาตุแม่และอาหารท่ีต่างกนั เหตมัุนมาไม่เหมือนกนั อาหารท่ีมากระทบแล้วเข้ากัน
พอดี ก็คนละอย่างกันไป แต่ละคนจึงพอใจอาหารไม่เหมือนกัน ชอบไม่เหมือนกัน 
ที่ชอบไม่เหมือนกันนี้ ไม่ใช่เพราะมีตัวตนอะไร แต่เป็นเพราะธาตุไม่เหมือนกัน  
นามรปูไม่เหมือนกนั เพราะผสัสะไม่เหมอืนกนั ผสัสะไม่เหมอืนกนัเพราะอายตนะ 
ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจไม่เหมือนกัน ที่อายตนะไม่เหมือนกัน เพราะนามรูป
ไม่เหมอืนกนั เพราะวญิญาณไม่เหมอืนกัน เพราะกรรมทีท่�ามาไม่เหมือนกนัอย่างน้ี 
แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันสักคน มันเป็นอย่างนี้ 
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 แต่ที่ไม่เหมือนกัน ก็มีเหมือนกันอยู่ คือหลงเหมือนกัน เลยเหมือนพูดกัน
ได้รู้เรื่องทีเดียว สภาวะนี้ไม่เหมือนกันสักคน แต่ก็เหมือนกันทุกคนคือหลงเหมือน
กัน หลงว่าเป็นตัวตน ฉันชอบอันนั้น เธอชอบอันนี้ ก็พูดกันไป จริงๆ ไม่มีฉัน ไม่มี
เธอเลยสักคน มีแต่ธาตุที่มันต่างกัน เมื่อกระทบกับสิ่งต่างกัน เวทนามันก็ต่างกัน 
เพราะผัสสะมันต่างกันเพราะตัวธาตุตั้งต้น ตาไม่เหมือนกันกระทบกับรูปเดียวกัน 
ผัสสะก็ยังต่าง เพราะตามันต่าง เหมือนกับฟังธรรมะ ฟังเรื่องเดียวกัน แต ่
ความเข้าใจไม่เหมือนกัน ความรู้สึกไม่เหมือนกัน เพราะว่ากรรมของแต่ละคน 
ท�ามาไม่เหมอืนกนั บางคนเขาท�ากรรมมาชนดิทีเ่ป็นคนรกัทางธรรม จติใจของเขา
เป็นอย่างนี้ คุณภาพใจเป็นอย่างนี้ ฟังธรรม เกิดผัสสะแบบนี้ เกิดเป็นเวทนา 
แบบนี้ แต่บางคนไม่ได้ท�ากรรมมาแบบนี้ ชอบแต่ดูหนังละคร ฟังเพลง พอมา 
ฟังธรรม ธรรมกระทบเข้า ก็เกิดวิญญาณอีกแบบหนึ่ง เกิดผัสสะอีกแบบหนึ่ง  
เกิดความรู้สึกอีกแบบ ไม่มีใคร ไม่มีคน เป็นแต่สภาวธรรมล้วนๆ มันก็เป็นไป 
อย่างนี้ 
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 นี่ก็พูดให้ฟังเกี่ยวกับที่มาของฉันทะ ความพอใจเพื่อตัวเพื่อตน ที่จริงไม่มี
ตัวตนอะไรหรอก มันหลงอยู่ พอมีความพอใจก็เลยมีของที่รักมีของที่ไม่น่ารัก  
แยกออกมา ความจริง สิ่งของมันน่ารัก มันถูกตาถูกใจ ให้ความสุขแก่คนนั้น 
แก่คนนี้ได้ เป็นเพราะว่าธาตุมันต่างกัน บางคนดูแล้วชอบ บางคนดูแล้วไม่ชอบ 
เพราะธาตุของแต่ละคนต่างกัน ไม่ใช่เป็นคน ไม่ใช่มีใคร แต่คนทั่วไปเขาหลงหมด 
หลงตั้งแต่ต้นเลย เอารูปนาม ขันธ์ ๕ ที่มาตามกรรม ยึดเอาอุปาทานขันธ์ ๕  
เป็นตัวตนไปแล้ว อะไรท่ีถูกใจตน พอใจตน เป็นกลุ่มหนึ่ง อันที่ไม่ถูกใจตน  
ไม่พอใจตน ก็จัดเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง พระพุทธองค์ตรัสตอบค�าถามที่ ๓ ว่า อารมณ์
อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักมีฉันทะเป็นต้นเหตุ มีความพอใจเป็นต้นเหตุ สิ่งไหน 
ที่พอใจของเรำ เรำก็ชอบมัน รักมัน สิ่งไหนที่ไม่พอใจ ก็ไม่ชอบมัน ไม่รักมัน 
จริงๆ มันก็เป็นของมัน มันอยู่ที่ความพอใจ
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 ค�าถามที ่๔ ถามต่อไป ความพอใจนี ่มอีะไรเป็นต้นเหตุ มีอะไรเป็นเหตเุกดิ 
มีอะไรเป็นก�าเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด เมื่ออะไรมันมี ฉันทะหรือความพอใจจึงมี 
เม่ืออะไรไม่มี ฉันทะหรือความพอใจนี้จึงจะไม่มี นี่ก็ค�าถามที่ ๔ พระพุทธองค์ 
ได้ตรัสตอบว่า ฉันทะนั้นมีวิตกคือมีความคิด มันคิดเอาเอง มีวิตก มันคิดนึกไปมัน
ก็เลยพอใจ คิดแง่นั้นแง่นี้ อันนี้มีประโยชน์ต่อตนเองในแง่นี้ เสริมตัวเองในแง่นี ้ 
ชุดน้ีเสริมตัวเองให้ดูดีในแง่น้ีนะ กระเป๋านี้เสริมน่ัน เสริมนี่ คิดเอานะ ส่ิงนั้น 
มันก็อยู่ของมันดีๆ แต่ความคิดมันพาไป หน้าตาอย่างนี้เข้ากับกระเป๋าแบบนี้  
มันคิดเอา วิตกก็คือควำมคิดที่ออกนอกควำมจริง จะหำเอำมำสนองตัวตน  
เมื่อควำมคิดเพื่อตัวตน เป็นประโยชน์แก่ตนแง่นั้นแง่นี้ ฉันทะควำมพอใจจึงมี 
เมื่อวิตกไม่มี ไม่ได้คิดเรื่องผลประโยชน์แก่ตัวตน ของดีๆ ในโลกก็มีเยอะแยะ  
แต่ถ้าไม่ได้คิดว่าจะเอามาให้เราอะไรเลย จะไม่มีอะไรขึ้นมา เมื่อวิตกไม่มี ฉันทะ
คือความพอใจก็ไม่มี อันนี้ก็ค�าถามค�าตอบข้อที่ ๔ 
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 ต่อไป ท้าวสักกะก็ถามลึกซึ้งต่อไปอีก เป็นข้อที่ ๕ แล้วความคิดที่จะ 
เอานั่นมาเป็นประโยชน์แก่ตน มีแง่ดีแก่ตน มุมนั้นบ้าง มุมนี้บ้าง ให้ตนได้นั่นได้นี่ 
อะไรต่อมิอะไรต่างๆ นั้นน่ะเกิดจากอะไร วิตกมันมีอะไรเป็นต้นเหตุ มีอะไร 
เป็นเหตุเกิด เมื่ออะไรมี ความคิดอย่างนั้นจึงมี เม่ืออะไรไม่มี ความคิดอย่างนั้น  
จงึไม่ม ีพระพทุธองค์ได้ตรัสตอบว่า วติกนัน้มีแง่ต่างๆ ของปปัญจสญัญาเป็นต้นเหตุ 
วติกหรอืควำมคดิมข้ีอมลูเก่ำคอืสญัญำเป็นเหตุเกดิ เป็นสญัญาสลบัซบัซ้อน เรยีก
ว่าปปัญจสัญญา เกิดจากกิเลสก่อนๆ แล้วก็ก�าหนดเครื่องหมายให้สิ่งนั้นมีคุณค่า
อย่างนูน้อย่างนี ้ท้ังเราก�าหนดเอง ท้ังสงัคมก�าหนด ทัง้คนอืน่ก�าหนด เพือ่นก�าหนด 
เราก็เก็บเป็นข้อมูลไว้ ทั้งๆ ที่ข้อมูลของสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งนั้น อย่างเช่นแก้วน�้าใบนี้  
มนักค็อืแก้วน�า้ มนัไม่รูต้วัมนัเองด้วยซ�า้ไปว่ามนัเป็นแก้วน�า้ แต่ปปัญจสญัญาข้อมลู
ที่สลับซับซ้อนเกี่ยวกับแก้วน�้านี้ เขาก็ใส่ไว้ ถ้าเป็นข้อมูลธรรมดาก็คือแก้วสีขาว 
เท่านีไ้ม่มีปัญหาอะไร แก้วมนัใหญ่ แก้วมนักลม อันนีไ้ม่มปัีญหาอะไร ถ้าปปัญจสญัญา
มันก็ลึกซึ้ง มีความสลับซับซ้อน แก้วน�้านี้ไม่ใช่ธรรมดา รูปนี้คืออะไร รูปนี้ก็คือ 
รูปหมีพูห์ มันไม่ธรรมดานะรูปนี้ กว่าจะได้ลิขสิทธิ์มานี่มันไม่ธรรมดา และ 
คนวาดรูปนี้ ไม่ใช่คนธรรมดา มันตายไปแล้ว เป็นแก้วที่มีประวัติอันยาวนาน  
ท�าข้ึนเนื่องในวันส�าคัญ มีจ�านวนจ�ากัดมาก เป็นของหายาก ชักจะท�าให้สิ่งนี ้
ดูยิ่งใหญ่อลังการขึ้นมา กลายเป็นข้อมูลที่ซับซ้อน ทั้งข้อมูลที่ตัวเองเก็บมาก็ดี 
ข้อมูลจากชาวโลกเขาให้มา ในหนังสือประวัติศาสตร์ก็ดี ของเก่าๆ ใส่ข้อมูลเข้าไป
เพียบเลย พระเครื่องเก่าๆ ก็ใส่ความพิเศษอัศจรรย์เข้าไป เอามาเช่ากัน  
องค์ละหลายพันหลายหมื่นก็มี คนก็เลยคิดเลยเถิดไป
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 ข้อมูลที่สลับซับซ้อนตามตัณหาอุปทานของผู้คน ตามทิฏฐิของผู้คนที่ใส่
เข้าไป พวกเราก็รับมาจากพวกนี้ท้ังน้ัน รับข้อมูลของคนโน้นคนนี้ ส่วนอนิจจัง  
ทุกขัง อนัตตา เรียนเหมือนกันแต่มันไม่ค่อยเข้า ส่วนข้อมูลอันอื่นมันเข้ามาก  
มีประวัติศาสตร์มาอย่างไร คนท�าอันนี้ไม่ใช่คนธรรมดา มีบรรพบุรุษมาอย่างนี้ 
ข้อมลูทีใ่ส่ลงไปในนีก้เ็ลยเยอะ เรียกว่าปปัญจสญัญา สญัญาซับซ้อน ถ้าเป็นสญัญา
ไม่ซับซ้อนว่าอันนี้มันเล็ก อันนี้มันสีขาว สีเหลือง สีแดง อย่างนี้ไม่เกิดผลอะไรมาก 
มันเป็นข้อมูลธรรมดา คนนี้ชื่อนู้นชื่อนี้ เอาไว้สื่อสาร อันนี้ข้อมูลธรรมดา ถ้าเป็น
ข้อมูลซับซ้อน มันก็ลึกว่าปกติ มีลึกซ้ึงสลับซับซ้อนตามตัณหาอุปาทานของผู้คน 
เวลาที่คนเขาจะค้าขายอะไร เขาก็ใส่ข้อมูลในส่ิงนั้นเข้าไป คนก็รู้สึกว่าสิ่งนั้น 
มีประโยชน์อะไรเพื่อตัวตน สนองอะไรได้ก็คิดต่อไป
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 ปปัญจสญัญำ คอืสญัญาทีซ่บัซ้อน เป็นข้อมูลทีใ่ส่เข้าไปในวตัถส่ิุงของ เรา
ใส่เองก็ดี คนอื่นใส่ให้ก็ดี เรื่องราวความเป็นมาของมันก็ดี อันนี้แหละ เป็นจุดเริ่ม
ต้นของวิตก ความคิดออกไปนอกความจริง เป็นไปเพื่อตัวตน คนที่มีข้อมูลมาก 
ก็คิดได้มาก ฟุ้งได้มาก มีสิ่งท่ีท�าให้พอใจเยอะแยะ จุดตั้งต้นก็เป็นเพราะสัญญา 
คอืข้อมลูนัน่เอง ข้อมลูมนัไม่ได้ผดิ คนน�าข้อมลูไปใช้ โดยไม่รู้จกัว่า ข้อมลูมันกเ็ป็น
ข้อมูล สิ่งนัน้มันก็เป็นสิ่งนั้น มันเป็นคนละอย่างกัน ยิ่งเป็นสัญญาที่เกิดจากตัณหา
และทิฏฐิใส่เข้ามา ยิ่งไปกันใหญ่ สิ่งนั้นมีประวัติศาสตร์อย่างนั้นอย่างนี้ มีเรื่องราว
ความเป็นมา อย่างนี้ คนก็เลยเอาไปคิดต่อ คิดเพื่อตัวตน อะไรต่อมิอะไร พอคิด 
ก็เกิดความพอใจ มันสนองตัวตนได้อย่างนั้นอย่างนี้ บางอันสนองได้ก็เพราะมัน 
ถูกธาตุกนั บางอนัสนองไม่ได้เพราะไม่ถกูธาตุ แต่ตอนนีเ้ขาหลงไปแล้ว วุ่นวายไปแล้ว 
เกิดความพอใจ เกิดสิ่งที่น่ารัก สิ่งไม่น่ารัก เกิดหวง เกิดความอิจฉา เกิดการกีดกัน
ผู้อื่นไม่ให้ได้ของที่เราคิดว่าเรามีสิทธิ์จะได้ ของของเรา วงของเรา กลุ่มของเรา  
ผลประโยชน์ของเรา นี้ก็เลยต้องมีทะเลาะเบาะแว้งกันที่นั่นบ้างที่นี่บ้าง

 ถ้ายกบุคคลตัวตนออกไปให้หมด กล่าวถึงแต่เหตุเงื่อนไขก็จะเห็นว่า  
ในโลกนี้ยังมีเง่ือนไขให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง เกิดวิวาทอะไรต่อมิอะไรต่างๆ 
เต็มไปหมด ต้องการให้โลกไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งนี่ เป็นอันเลิกหวัง เพราะเหตุ
ยังมีอยู่ เมื่อเหตุมี ก็รอแต่ว่าเหตุมันพร้อม ผลมันก็เกิดขึ้น เหตุมันก็ค่อยๆ ก่อตัว
ไปเรื่อยๆ เหมือนกับเป็นฝี รอวันแก่ตัวแล้วก็แตก ระเบิดขึ้นมาจุดใดจุดหนึ่ง  
คนทะเลาะเบาะแว้งกัน เห็นๆ กันอย่างนี้ จนกระทั่งสงครามเกิดขึ้นที่ประเทศ 
นั้นบ้างประเทศนี้บ้าง ก็ไม่ได้แปลกอะไร เพราะว่าเหตุเงื่อนไขต่างๆ มันก็ก่อตัว 
อยู่ในจิตใจของแต่ละคน
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 พอพิจารณาอิทัปปัจจยตาเป็นแล้ว ต่อไปก็จะเข้าใจกระบวนการต่างๆ  
ในจิตใจ พอเข้าใจตัวเอง ก็จะเข้าใจคนอื่น เข้าใจคนอื่นก็จะเข้าใจโลกได้ ถ้าไป
พจิารณาโลกว่าเกดิสงครามเพราะอะไร เพราะนัน่ นี ่โน่น เพราะคนนัน้เอาอาวุธเคมี
ไปถล่มคนนี้ อย่างนี้มันไม่จบไม่สิ้นหรอก อย่างนั้นมันไม่มีความรู้ มีแต่ท�าเหตุให้
เกิดสงคราม แต่อยากให้หยุดสงครามอย่างนี้ มันก็หยุดไม่ได้ เราไม่อยากให้มี 
การทะเลาะกัน แต่หวงแหนสิ่งของ ห้ามไม่ให้เขาเข้ามายุ่ง กันเขาไว้ มีเหตุให้เกิด
ศัตรูอยู่ 

 ที่อ่านให้ฟังนี้ ก็ให้เพื่อให้ทุกท่านรู้จักวิธีพิจารณาอิทัปปัจจยตา เชื่อมโยง
ไปสู่ปฏิจจสมุปบาท โดยยกปัญหาที่ท้าวสักกะได้มาทูลถามพระพุทธเจ้า เราจะได้
ลองเอาไปเป็นตัวอย่าง พิจารณาเหตกุารณ์ต่างๆ ในชีวติของเรา เหตกุารณ์อย่างนี้
มันเกิดเพราะอะไรเป็นปัจจัย เมื่ออะไรมี สิ่งนี้จึงมี ถ้าหัดท�าบ่อยๆ จากเรื่อง 
เล็กๆ น้อยๆ ปัญญาก็จะค่อยๆ มีขึ้น ในที่นี้มี ๕ ค�าถามด้วยกัน 

 ค�าถามที่ ๑ คือ สัตว์ท้ังหลาย พวกเทพมนุษย์ ต่างมีความปรารถนาว่า  
ขอพวกเราอย่ามเีวรกนั อย่าเป็นศตัรกูนั แต่ท�าไมจงึยงัเป็นศัตรกูนัอยู ่กเ็ป็นเพราะ
ยังมีอิสสาริษยาและมีมัจฉริยะ มีความตระหนี่ หวงแหน ใจแคบ กีดกันผู้อื่นเขา
อย่างนี้ ในเมื่อเป็นอย่างนี้อยู่ก็เลยเกิดผลอย่างนั้นขึ้น 

 ค�าถามที่ ๒ อิสสาและมัจฉริยะ อิจฉาริษยากัน มัจฉริยะ หวงแหน ใจแคบ
กดีกันผูอ้ืน่ไม่ให้ได้ส่ิงนัน้ส่ิงนี ้กนัเขาออกไปวงนอก มีเหตุ มีปัจจยัอะไร มันจงึมีขึน้ 
เพราะมีของที่น่ารักกับของท่ีไม่น่ารัก มีอารมณ์อันเป็นที่รักกับอารมณ์อันไม่เป็น
ที่รัก อารมณ์ถูกใจกับอารมณ์ไม่ถูกใจ 
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 ค�าถามท่ี ๓ ท�าไมจึงมีของถูกใจกับของไม่ถูกใจ เพราะมีความพอใจคือ
ฉนัทะ ทีอั่นนัน้มนัถูกใจเพราะว่าเราพอใจ ท�าให้ใจเรารูส้กึพอในเวลานัน้ในช่วงนัน้ 
แต่เวลาผ่านไป อาจจะไม่พอแล้วมันก็ไม่ถูกใจอีกแล้ว ก็เซ็งเหมือนกัน จะเอามัน
ไปตั้งที่ไหน ก็ยกให้ชาวบ้านไป ก็ต้องหาใครถูกใจอันนี้บ้าง ต้องไปหาคนรับไปอีก 
ใครจะเป็นเหยื่อรายต่อไป ก็เอาไปให้เขาอย่างนี้ ท�านองนี้ 

 ค�าถามที่ ๔ ท�าไมจึงมีความพอใจ ความพอใจมีอะไรเป็นต้นเหตุ มีอะไร
เป็นเงื่อนไขเป็นปัจจัยจึงมีขึ้น ตอบว่าเพราะมีวิตก คือความคิดเพื่อตัวเองในแง่นี้ 
แง่นี ้แง่นี ้ให้ตัวเองได้กิน ตวัเองได้ด ูกเ็พราะมีวติก จงึเกดิฉนัทะ ถ้าไม่มีวติก ฉนัทะ
เพื่อตัวเองก็ไม่เกิด 

 ค�าถามที ่๕ ท�าไมจงึมวีติกอย่างนัน้ขึน้มา เพราะมีปปัญจสญัญาคือมีข้อมูล
ที่ใส่ให้กับสิ่งนั้น ข้อมูลที่ซับซ้อนไปใส่ให้กับสิ่งนั้น สิ่งนั้นมันไม่รู้เรื่อง แต่ข้อมูล 
ทีใ่ส่ให้ เป็นข้อมลูท่ีมาจากตณัหาและทิฏฐ ิจึงใส่ราคาให้กบัส่ิงนัน้ๆ เกินความจริงไป 

 นี้ประเด็นท่ีว่าด้วยเร่ืองวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน ข้อท่ี ๔ คือพิจารณา 
สิ่งต่างๆ ให้เห็นว่ามันเป็นไปตามเงื่อนไข มีขึ้นเพราะมันมีเงื่อนไข เงื่อนไขมันมี  
มันจึงมี มันหมดก็เพราะเงื่อนไขหมด ให้รู้จักพิจารณาอย่างนี้ ที่ผมยกตัวอย่างมา
ก็ไม่เยอะ แต่ให้เป็นหลักการไว้ 
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  ๓.๑.๕ พิจำรณำแยกองค์ประกอบและมองตำมเป็นจริง

 ต่อไป วิธีปฏิบัติเพ่ือเป็นโสดาบัน ข้อที่ ๕ คือให้รู้จักมองแบบแยกแยะ 
องค์ประกอบออกมา แล้วก็รู้จักมองข้อเท็จจริงของแต่ละองค์ประกอบ ที่ผม 
ได้พูดมาตามล�าดับนี้ พูดตั้งแต่ปัญญาระดับสูงไล่มา ในข้อที่ ๕ นี้ก็จะเป็นปัญญา
ระดับเบื้องต้น คือรู้จักมองแยกองค์ประกอบ รู้จักมองแต่ละองค์ประกอบว่ามันมี
ข้อเท็จจริง มีกฎธรรมดาอย่างไรบ้าง นี้เป็นจุดตั้งต้นของทางด้านปัญญา พอมอง
แยกแยะองค์ประกอบได้ รู้จักข้อเท็จจริงของแต่ละองค์ประกอบแล้ว ก็มองว่า 
มันเป็นไปตามเงื่อนไข เป็นปัจจัยกัน เป็นไปตามกระแส ไล่ไปก็จะถึงปัญญา 
ที่เห็นธรรมเลย 

 ข้อที ่๕ รูจ้กัมองแบบแยกแยะองค์ประกอบ แยกแยะองค์ประกอบแต่ละส่วนๆ 
ออกมา ท�าไมการหัดแยกแยะองค์ประกอบนี้จึงส�าคัญเป็นเบื้องต้น ก็เนื่องจากว่า
พวกเรานี้อยู่ในโลกสังขาร ค�าว่า สังขำร หมายความว่า มันต้องประกอบด้วย 
หลายส่วนมารวมกัน จึงเกิดเป็นสิ่งหนึ่งข้ึน เหมือนเราแต่ละคน ก็เป็นคนหนึ่งๆ  
ผมก็เป็นคนหนึ่ง แต่ละท่านก็เป็นคนละคนกัน แต่นี่เป็นสังขาร คนหนึ่งคนนี้ 
ไม่ใช่หนึ่ง ต้องมีหลายส่วนมารวมกันจนเป็นหนึ่ง เหมือนปากกานี้มีด้ามหนึ่ง  
อย่างนีม้นัเป็นสังขาร ถ้าเราไปหลงว่ามนัเป็นปากกาด้ามหนึง่ เรากจ็ะนกึว่าปากกา
มจีรงิ ถ้าเป็นคนหัดมองแยกแยะองค์ประกอบอยูเ่สมอ เอาองค์ประกอบแต่ละส่วน
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แยกออกไป รื้อปากกาทิ้ง ปากกานี้ประกอบด้วยหลายส่วน เอาส่วนนี้ออกไป เอา
ส่วนนั้นออกไป ประกอบด้วยหลายส่วนด้วยกัน แต่ละส่วนนั้นก็มีเหตุปัจจัย 
ของมัน มีความจริงของมันแต่ละส่วนๆ เมื่อเอาแต่ละส่วนมาประกอบกัน ปากกา
จึงมีขึ้น ถ้าหัดมองอย่างนี้อยู่เสมอ มุมมองที่ตัน เป็นแท่ง เป็นก้อน ก็จะลดลง  
เราก็เข้าใจสังขารได้ง่ายขึ้น ชัดขึ้น เหมือนกับแก้วน�้านี้ มองมาก็เหมือนมันเป็น 
สิ่งหน่ึงไปเลย ถ้าเป็นคนมีปัญญาเขามองทะลุเข้าไปในนี้ มันประกอบไปด้วย 
หลายส่วน มีส่วนนู้นส่วนนี้กว่าจะสร้างขึ้นมาได้ อย่างนี้เขาก็มองทะลุไป นี่เป็น 
วิธีปฏิบัติเพื่อความเป็นโสดาบัน ข้อที่ ๕ เป็นข้อฝึกทางด้านปัญญา เป็นปัญญา 
ระดับต้นๆ เบื้องต้นของการฝึกปัญญา คือหัดมองแยกองค์ประกอบนะ 

 เหมือนกับโต๊ะ โต๊ะก็มีตัวเดียว ถ้าเป็นการมองแบบธรรมดาที่เคยชิน  
เรากม็องเป็นโต๊ะไปเลย เหมอืนกบัโต๊ะมนัมจีรงิ ถ้าเป็นคนหดัฝึกบ่อยๆ ความรูส้กึ
ว่าโต๊ะมจีรงิจะไม่ม ีเนือ่งจากค�าว่า โต๊ะ เป็นค�าสมมต ิมันเกิดจากหลายส่วนรวมกนั 
เอาไม้กระดานออกไป เอาขาโต๊ะ เอาส่วนนัน้ออก ส่วนนีอ้อกไป เอานอตแต่ละตวั
ออกไป ความเป็นโต๊ะก็ไม่ม ีท่ีมนัมีขึน้มา เพราะเอาหลายๆ ส่วนมารวมกนั แต่การ
มองแยกแยะองค์ประกอบท่ีส�าคัญ ท่ีเน้นให้พวกเรามามองกค็อืมองตวัเอง มองสิง่
ที่เรียกว่าตัวเรา ตัวคน ประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่างๆ รวมกันเข้า ต้องหัด
แยกแยะ อย่าให้เห็นเป็นคนเดียว ต้องแยกออกมา อย่างน้อยต้องแยกเป็น ๒ ส่วน
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 การแยกมาอย่างน้อยเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนหนึ่งเป็นรูปธรรม ส่วนหนึ่ง 
เป็นนามธรรม อนันีถ้อืว่าน้อยท่ีสดุแล้ว ต้องหดัแยกได้ ต้องแยกได้ว่าส่วนหนึง่เป็น
รูปธรรม ส่วนหนึ่งเป็นนามธรรม รูปธรรมคือมันไม่รู้เรื่อง ไม่รู้อะไรเลย ไม่มีเจตนา 
ไม่มคีวามคดินกึ ไม่มคีวามรูส้กึใดๆ ส่วนนามธรรมคอืเป็นฝ่ายรูเ้รือ่ง ฝ่ายรูส้กึนกึคดิ
ต่างๆ ต้องหดัแยกออกมา ถ้าไม่หัดอย่างนี ้มนัจะรูส้กึว่าเป็นตวัเรา เป็นเราคนหนึง่ 
เป็นเราเดิน เรายืน เรานั่ง เรานอน เรากิน เราดื่ม เราท�านั่น เราท�านี่ ถ้าหัดมอง 
บ่อยๆ ก็จะรู้ว่าส่วนหนึ่งเป็นรูปธรรมไม่รู้เรื่อง เช่น นั่งอยู่นี่ เป็นกายมันนั่ง มันไม่รู้
เรื่อง มันไม่ได้นั่งได้เอง ต้องมีอีกส่วนเป็นคนสั่งมัน มีส่วนของความคิดความนึก 
เช่น ฟังผมบรรยายรู้เร่ือง ไม่ใช่รูป เป็นนามธรรม เป็นด้านจติ มคีวามรูส้กึ สขุ ทกุข์ 
เหนื่อย ร�าคาญ ง่วงเหงาหาวนอน อันนี้ไม่ใช่รูป รูปมันไม่รู้จักง่วงนอน ส่วนง่วง
นอนนี้มันเป็นด้านนามธรรม แยกแยะได้ ก็จะไม่รู้สึกว่า มีเราเป็นผู้ง่วงนอน  
ถ้าไม่หัดแยกไว้ พอง่วงขึ้นมาก็ว่า เราง่วง เราเบื่อ เราเซ็ง เราเจ็บหลัง เราปวดหลัง 
มีแต่เรื่องตัวตนตลอด เพราะมุมมองแต่เดิมนั้น เราติดโลกสังขารอยู่ 
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 ทีนี้ สังขารหมายถึงสิ่งที่มีหลายๆ สิ่งมารวมกัน จึงเป็นอันหนึ่ง วิธีมอง 
ให้เกดิปัญญาคอืแยกสงัขารออกมา ส่วนหนึง่เป็นรปูธรรม ส่วนหนึง่เป็นนามธรรม 
หรือจะแยกละเอียดกว่านั้นก็แยกเป็นแบบขันธ์ ๕ ก็ได้ แยกแบบอายตนะ ๑๒  
แยกแบบธาตตุ่างๆ แยกให้ละเอียดออกมา รปูร่างกายกแ็ยกออกมาเป็นอาการ ๓๒ 
อย่างนีเ้ป็นต้น แยกเป็นกีช่นดิ กีล่กัษณะกไ็ด้ ขอให้แยกออกมาแล้วเหน็ข้อเทจ็จริง
ของแต่ละส่วนนั้น พอเข้าใจอย่างน้ีแล้ว ก็จะเกิดเป็นปัญญาพื้นฐานเบ้ืองต้นได้  
ถ้าไม่ท�าอย่างนี้ ปัญญาจะไม่เกิด เนื่องจากว่ามันเคยชินที่จะมองเป็นก้อนๆ เป็น
กลุ่มๆ ข้อที่ ๕ นี้เป็นเบื้องต้นของทางฝ่ายปัญญา แต่ ๔ ข้อที่ผมพูดไปแล้ว เป็น
เรือ่งเบือ้งปลาย ไล่มาเร่ือย หลายท่านแหงนคอฟังไปนานแล้ว ตอนนีก้เ็ป็นเบ้ืองต้น
ของทางปัญญา พอพูดทางปัญญาจบ ต่อไปกจ็ะพดูทางด้านสมาธ ิด้านศลี ด้านสติ 
ด้านอื่นๆ ที่เป็นพื้นฐานที่ส�าคัญ ซึ่งจริงๆ ก็ได้พูดไปเยอะแล้ว เพียงแต่ว่า คราวนี้
มาพูดเป็นเรื่องราว พูดจากระดับสูงลงมาไล่ลงมาเรื่อยเลย ไล่มาจนถึงจุดตั้งต้น
ของทางด้านปัญญา
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 สรปุว่า จุดต้ังต้นของทางด้านปัญญา คอืต้องมองแยกองค์ประกอบออกมา 
เนื่องจากพวกเราอยู่ในโลกสังขาร สังขาร หมายถึง มันมีหลายอันมารวมกัน มัน
จึงเป็นอันหนึ่ง เช่น ตึกมีหลังหนึ่ง มันไม่ใช่มีหนึ่ง มันต้องมีหลายส่วนมารวมกัน 
ถ้าแยกหลายๆ ส่วนที่รวมกันออกมา แยกเหล็ก หิน ปูน ทรายออกไป แยกประตู
หน้าต่าง แยกทกุส่วนออกไป ความเป็นตึกก็จะไม่มี ความเป็นตึกมีข้ึนมาได้ เพราะ
มันมีหลายส่วนมารวมกัน คนที่ฝึกบ่อยๆ เขามองตึก ก็เข้าใจเลยว่ามันไม่มีจริง  
มองทะลุเข้าไป เหมอืนมองคน กรู้็ว่ามคีนอยูช่ือ่นูน้ชือ่นี ้มันเป็นสมมต ิคนนัน้จรงิๆ 
ท่ีสิงอยู่ในร่างนี้จริงๆ ไม่มี ความเป็นตึกหลังนี้ที่มาสิงอยู่ในตึกนี้ไม่มี แต่เพราะ 
การรวมกันขององค์ประกอบหลายๆ ส่วน ด้วยรูปลักษณ์ที่ตรงตามแบบ ตรงตาม
ท่ีสถาปนิกเขาเขียน ตรงตามท่ีวิศวกรเขาวางไว้อย่างนี้ ความเป็นตึกนี้ก็มีขึ้น 
เหมือนกับพวกเรานี่เป็นรูปธรรมนามธรรมมาประชุมรวมกัน พูดละเอียดก็เป็น 
ขันธ์ ๕ ก็ได้ เป็นอายตนะก็ได้ มารวมกัน ประชุมกัน ไม่มีตัวเราอีกคนหนึ่งมาสิง
อยู่ในนี้ หรือว่ามาครองรูปร่าง มาครองจิตใจนี้อยู่ มีแต่รูปธรรมนามธรรมล้วนๆ 
ถ้าหัดมองอย่างนี้บ่อยๆ ความเข้าใจผิดก็จะลดลงไปได้ มองทะลุคน เห็นคน 
เหมือนกัน แต่ทะลุคน เห็นสิ่งต่างๆ เห็นโต๊ะ เห็นเก้าอี้เหมือนกัน แต่มองทะลุโต๊ะ
เก้าอี้ เห็นแก้วน�้าเหมือนกัน แต่มองแล้วทะลุแก้วน�้า คนที่มองทะลุ เขาก็จะเรียก
ว่าแก้วน�้า มันก็เป็นแก้วน�้าเหมือนเดิม หรือจะไม่เรียกว่าแก้วน�้า มันก็เป็นแก้วน�้า
เหมือนเดิม เพราะว่าชื่อเป็นสมมติเฉยๆ จะเรียกชื่ออะไรมันก็เป็นอันนั้นของมัน 
ไม่เก่ียวกับชื่อ ส่วนช่ือก็เป็นสมมติ ตกลงกันส�าหรับเรียกขานให้สะดวกอย่างน้ี 
คราวต่อไปจะมาอธิบายเกี่ยวกับข้อที่ ๕ นี้ พูดเป็นเบื้องต้นไว้ก่อน 
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บรรยายวันนี้ ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับ อนุโมทนาทุกท่านครับ
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สูตรโสดาบัน ตอนที่ ๑๖

บรรยาย วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย 
สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่าน

 วันนี้ก็มาฟังธรรมะในหัวข้อ สูตรโสดาบัน ตอนที่ ๑๖ ส�าหรับหัวข้อนี้  
ผมได้บรรยายมาหลายครั้งแล้ว ตอนนี้บรรยายอยู่ในประเด็นวิธีปฏิบัติเพื่อเป็น 
พระโสดาบัน ส�าหรับวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันที่ได้อธิบายมาแล้ว ก็ได้พูดถึง
ในฝ่ายปัญญา ฝ่ายความรู้ มีหลายระดับด้วยกัน เริ่มตั้งแต่ระดับสูงๆ คือมี 
ธรรมจักขุ มดีวงตาเห็นธรรม สิง่ใดสิง่หนึง่มคีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดา สิง่นัน้ทัง้มวล
ล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา ระดับสูง ถ้ามีดวงตาอย่างนี้ก็เป็นพระโสดาบัน ทีนี้ 
ถ้ายังไม่เป็นพระโสดาบัน ก็ต้องมีอนุโลมญาณ คือญาณที่อนุโลมสอดคล้องกับ 
หลักสัจธรรมความจริง คือเห็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์อยู่เสมอ เห็นเหตุเกิดทุกข์ว่า 
เป็นเหตุเกิดทุกข์อยู่เสมอ แยกแยะได้ เห็นความดับทุกข์ว่าเป็นความดับทุกข์  
เห็นหนทางคืออริยมรรคมีองค์ ๘ ว่าเป็นหนทาง ถ้าเห็นอยู่บ่อยๆ เนืองๆ อย่างนี้ 
ค่อยๆ ช�าระความเหน็ไป แล้วฝึกข้อธรรมะอืน่ๆ เข้ามาให้ประชุมกนั กจ็ะมธีรรมจกัขุ 
มีดวงตาเห็นธรรม นี้ก็ระดับรองลงมา รองลงมาอีก ก็ให้รู้จักพิจารณาสิ่งต่างๆ  
เป็นไปตามเงื่อนไข ตามเหตุ ตามปัจจัย ตามหลักอิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท 
นี้ได้พูดจบไปในคราวที่แล้ว
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  ๓.๑.๕ พิจำรณำแยกองค์ประกอบและมองตำมเป็นจริง (ต่อ)
 
 ในคราวนี ้จะพดูในประเดน็ทีว่่าด้วยเรือ่งการฝึกฝ่ายปัญญา ในแง่มุมการรูจ้กั
มองแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ แล้วก็มองข้อเท็จจริงของแต่ละองค์ประกอบนั้น 
ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของทางด้านปัญญา เนื่องจากว่าพวกเราอยู่ในโลกสังขาร 
สังขารนี้มันคือของปรุงแต่ง มีหลายๆ ส่วนมารวมกันจึงเกิดเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้น 
เหมอืนเราแต่ละคนแต่ละท่าน ผมกเ็ป็นคนหน่ึง แต่ละท่านก็เป็นคนหนึง่ ค�าว่า คน 
เป็นของสมมติ ต้องมีส่วนประกอบหลายๆ ส่วนมาประกอบกัน ถ้าไม่หัดมอง
แยกแยะ มองตามสญัญาเดิม ทีเ่รยีกกนัว่าฆนสญัญำ สญัญากลุม่ก้อน กจ็ะเหมือน
มีคนจริงๆ มีคนไปสิงอยู่ในร่างกายอันนี้ เดี๋ยวสักหน่อยร่างนี้พังก็จะกระโดด 
ออกไปเกิดใหม่ อะไรก็คิดนึกไป เป็นจุดตั้งต้นของความเห็นผิดแล้ว จุดตั้งต้น 
ของความเหน็ผดิ กค็อืความเหน็ผดิว่ามตีวัตนนีแ้หละ พอเห็นผิดแล้วกเ็พีย้นไปอีก
เยอะแยะมากมาย เกิดพิธีกรรมที่ท�าเพื่อตัวเพื่อตนอีกหลายประการ 
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 วิธีแก้ไขก็ต้องมาฝึกปัญญา ฝึกความรู้ ซึ่งถ้าพูดถึงวิธีปฏิบัติในฝ่ายปัญญา 
จดุเริม่ต้นก็คอืรูจ้กัแยกแยะองค์ประกอบ จะแยกกีส่่วนกไ็ด้ แต่อย่างน้อยต้องแยก
ให้ได้ ปกติท่านก็เลยให้เราแยกอย่างน้อยต้องได้ ๒ ส่วน คือ ส่วนหนึ่งเป็นกาย  
ส่วนนีไ้ม่รูเ้รือ่งไม่รู้ราวอะไร อกีส่วนหนึง่เป็นจติ เป็นตวัรูเ้รือ่ง เหมือนท่านทัง้หลาย
ที่นั่งฟังผมพูดอยู่นี้ อย่างน้อยก็ต้องมีสติ แล้วก็แยกได้ว่า ตัวที่นั่งอยู่นี้เป็นกาย  
ไม่ใช่คน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา ไม่ใช่ของเขา เป็นกาย ส่วนตัวที่ฟังรู้เรื่อง รู้สึกง่วงเหงา
หาวนอน เบื่อ เศร้า ร�าคาญ เหล่านี้ไม่ใช่กาย กายมันเบื่อไม่เป็น มันหนักไม่เป็น 
มันเบาไม่เป็น กายมันไม่รู ้เรื่อง ส่วนตัวที่รู ้สึกว่ากินอาหารกลางวันมาใหม่ๆ  
ตัวมันหนักเหลือเกิน อันนี้เป็นนามธรรม เป็นถีนมิทธะมันเกิดขึ้น เป็นนามธรรม 
ไม่ใช่กายหนัก แต่เป็นจิตนั่นแหละ มีเหตุท่ีเกิดประกอบกับจิต ท�าให้เกิดอาการ
อย่างนั้นขึ้น อย่างนี้

 อย่างน้อยก็ต้องแยกได้ ๒ ส่วน ถ้าแยกได้ ๒ ส่วนนี้ ก็จะไม่เห็นว่ามีตัวตน 
เพราะส่วนหนึ่งเป็นกาย อีกส่วนหนึ่งเป็นจิต อันนี้ง่ายที่สุดเลย เนื่องจากว่ากายนี้
มันไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไร เหมือนกับวัตถุสิ่งของข้างนอก แขน ขา ตา หู นี่มัน 
ไม่รู้เรื่อง ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง นี่มันไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไร ไม่รู้ว่ามันดี มันสวย  
มันงามอะไรต่อมิอะไร ส่วนตัวรู้ทั้งหมดนี้เป็นนาม แยกเป็นกายกับจิตก็ได้ แยก
ส่วนหนึ่งเป็นรูปธรรม ส่วนหนึ่งเป็นนามธรรม อันนี้คือ ๒ ส่วน 
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 ทน้ีี ถ้าแยก ๒ ส่วนแล้วยงัไม่ชดัเจน หรอืยงัยดึถอืว่าเป็นตวัตนได้อกี กแ็ยก
ละเอยีดไปอกี โดยเอาจาก ๒ ส่วน นัน้แหละมาแยก เช่น ส่วนหนึง่เป็นรูปธรรมแล้ว 
ก็แยกรูปต่อไปอีกว่า รูปมันมีอะไรบ้าง ปกติเราก็จะแยกเป็นธาตุ ๔ คือ ธาตุดิน 
ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม ยังไม่ยอมรับอีก ก็ต้องแยกลงไปอีก ธาตุดินมีอะไรบ้าง  
แยกลงไป การรู้จักมองแบบแยกแยะองค์ประกอบอย่างนี้ จะท�าให้ความรู้สึกว่า 
มีตัวมีตนมันลดลงแล้วก็หมดไป ถ้ายังมีความรู้สึกว่าเป็นเรา เป็นเขา เป็นของเรา 
เป็นของเขาสิงอยู่ที่ใดที่หนึ่ง อันนี้เรียกว่าทิฏฐิ มันยังไม่หมดจด ยังไม่เห็นชัด  
พวกเรานั่งอยู่นี่ ฟังธรรมก็ทราบดีอยู่แล้วว่า เราคือรูปนาม ขันธ์ ๕ อันนี้ก็ท่องได้
อยู่แล้ว แต่มองทีไรก็เป็นคนทุกที อย่างนี้ก็เลยต้องมาช�าระโดยอาศัยปัญญา 
รู้จักมองแยกแยะ 
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 ถ้าจะแยกแยะละเอียดยิ่งไปกว่านั้น แบบขันธ์ ๕ ก็ได้ แบบอายตนะ ๑๒ 
แบบธาตุ ๑๘ หรือแบบอื่นๆ แล้วแต่วัตถุประสงค์ เพื่อสิ่งเดียวเท่านั้นก็คือเห็นว่า 
นัน่มนัไม่ใช่ของเรำ เรำไม่ได้เป็นนัน่ นัน่ไม่ใช่อตัตำตวัตนของเรำ ถ้าคนมองปุบ๊
ก็เห็นเลยว่า อันนั้นมันเป็นของมัน มันไม่ใช่คน ไม่ใช่ผู้หญิง ไม่ใช่ผู้ชาย อะไรที่มัน
เกิด มันก็ล้วนดับไปทั้งนั้นแหละ แค่นี้ก็ดวงตาเห็นธรรมแล้ว แต่พวกเราเคยถือผิด
มานาน เคยหลงผิด มีสัญญาผิด ก�าหนดผิดๆ มานาน ก็เลยต้องก�าหนดใหม่  
ฝึกใหม่อย่างนี้นะครับ ทีนี้ การที่จะมองด้วยปัญญาอย่างนี้ได้ จิตก็จะต้องมีสมาธิ 
มีความตั้งมั่นดี จึงจะมองได้ ถ้าจิตยังมีความรักความชัง มันจะมองไม่ออก เพราะ
ว่ากเิลสมนัไม่ยอมให้เรามองเป็นรูปเป็นนาม กเิลสมันจะหลอกให้เรามองว่าเป็นเรา
เป็นของเรา เรามสิีทธ์ิในส่ิงน้ัน เรามีสิทธิใ์นส่ิงนี ้เรามีสทิธิไ์ด้สิง่นัน้ เรามีสิทธิไ์ด้ส่ิงนี้ 
เราได้มาด้วยก�าลังแขนของเราก็ว่าไป กิเลสมันจะว่าอย่างนั้น ซึ่งก็เป็นกระแส
ดั้งเดิมที่เราติดมานานแล้ว ก็เลยต้องมีตัวกันกิเลส คือมีสติสัมปชัญญะให้ต่อเนื่อง
กัน และให้ได้สมาธิมีความตั้งมั่น ถ้ามีสติตั้งม่ันดี ไม่หลงลืม ไม่เอากายเอาใจ 
เป็นตัวตน อย่างนี้ก็พิจารณาได้ ส่วนจะมีสมาธิสูงหรือไม่สูงนั่นอีกเรื่องหนึ่ง  
ถ้าสมาธดิ ีจิตสะอาดกม็องได้ลกึซึง้ด ีถ้าไม่สะอาดนกั แค่มีสตม่ัินคงไม่หลงไปถอืว่า
เป็นเราเป็นของเรา ก็พิจารณาได้แล้ว ฉะนั้น ท่านทั้งหลายจึงควรฝึกมองบ่อยๆ 
จะได้มีปัญญานะครับ
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 วันนี้ ผมจะยกพระสูตรมาอ่านให้ฟังแล้วก็ขยายความ ท่านทั้งหลาย 
จะได้มีตัวอย่างในการน�าไปฝึกปฏิบัติ ด่านแรกของการปฏิบัติธรรมก็ต้องเป็น 
พระโสดาบันก่อน พระโสดาบันจะละความเห็นผิดก่อน เห็นผิดว่าเป็นตัวเป็นตน 
เป็นเราเป็นเขาน่ีแหละ เห็นรูปเป็นรูป เห็นนามเป็นนาม ฟังๆ ดูแล้วก็เหมือน 
ไม่ยาก แต่ว่ามนัยาก ความไม่รูน้ีม่นัล�าบาก ฉะนัน้ ว่าไปแล้วธรรมะเรากท็ราบด้วย
กันแล้วทั้งนั้น ต้องเห็นรูปมันเป็นรูป เส้นผมมันเป็นรูปนะ เป็นธาตุดิน อย่างนี ้
เราก็ฟังได้ แต่ใจมันไม่ยอม ต้องฝึกต้องหัดบ่อยๆ ต้องบอกสอนมันอย่างนี้

 ผมจะอ่านพระสตูรทีพ่ระพทุธองค์ทรงแสดงวธิกีารมองแยกแยะองค์ประกอบ 
หลังจากทีจิ่ตมสีมาธ ิตัง้มัน่แล้ว กใ็ห้มองแบบง่ายๆ กค็อืมองเป็นกายเป็นจตินีแ้หละ 
ในทีฆนิกาย สีลขันธวรรค สำมัญญผลสูตร พระพุทธองค์ทรงแสดงเกี่ยวกับ
วิปัสสนาญาณ 

 ข้อ ๒๓๔ 

เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิ ์ผดุผ่อง ไม่มีกเิลสเพยีงดงัเนนิ ปราศจาก
ความเศร้าหมอง เหมาะแก่การใช้งาน ตัง้ม่ันไม่หว่ันไหว อย่างนี ้ภิกษนุัน้
น้อมจิตไปเพือ่ญาณทัสสนะ รูช้ดัอย่างนีว่้า กายของเรานีค้มุกนัเป็นรปูร่าง 
ประกอบขึ้นจากมหาภูตรูป ๔ เกิดจากบิดามารดา เจริญวัยเพราะ 
ข้าวสุกและขนมสด ไม่เที่ยงแท้ ต้องอบต้องนวดเฟ้น มีอันแตกกระจาย
ไปเป็นธรรมดา วิญญาณของเราอาศัยและเนื่องอยู่ในกายนี้
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 ข้อ ๒๓๕

เปรียบเหมือนแก้วไพฑูรย์ อันงดงามตามธรรมชาติ มีแปดเหลี่ยม 
ทีเ่จียระไนดแีล้ว สกุใสเป็นประกาย ได้สดัส่วน มด้ีายสเีขยีว เหลอืง แดง 
ขาว หรือสีนวลร้อยอยู่ข้างใน คนตาถึงหยิบแก้วไพฑูรย์นั้นวางไว้ในมือ
แล้วพิจารณารู้ว่า แก้วไพฑูรย์นั้น งดงามตามธรรมชาติ มีแปดเหลี่ยม  
ทีเ่จียระไนดแีล้ว สกุใสเป็นประกาย ได้สดัส่วน มด้ีายสเีขยีว เหลอืง แดง 
ขาวหรือสีนวล ร้อยอยู่ข้างใน ฉันใด เม่ือจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่อง  
ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง เหมาะแก่การใช้งาน  
ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวอย่างนี้ ภิกษุน้อมจิตไปเพื่อญาณทัสสนะ รู้ชัดอย่างนี้
ว่า กายของเรานี้คุมกันเป็นรูปร่าง ประกอบขึ้นจากมหาภูตรูป ๔  
เกิดจากบิดามารดา เจริญวัยเพราะข้าวสุกและขนมสด ไม่เท่ียงแท้  
ต้องอบ ต้องนวดเฟ้น มอีันแตกกระจัดกระจายไปเปน็ธรรมดา วิญญาณ
ของเราอาศัยและเนื่องอยู่ในกายนี้ฉันนั้น
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 อนันีเ้ป็นวธิง่ีายๆ เมือ่จติเป็นสมาธ ิมคีวามตัง้ม่ันด ีไม่หลงลืมแล้ว กใ็ห้มอง
ง่ายๆ ท่านฟังแล้วกค็งจะพอเห็นภาพ แต่ต้องหดัมองบ่อยๆ กค็อืให้น้อมจติมามอง
ตัวเอง มองกายตัวเอง มองลงไปในกายนี้ มองไปให้มันเห็น ให้มันรู้ชัดอย่างนี้ว่า 
กายของเรานี้คุมกันเป็นรูปร่าง กายก็คือส่วนประกอบหลายๆ ส่วนมารวมกัน  
คุมกันเป็นรูปร่าง มัดรวมกันอยู่อย่างนี้ มีหัวตั้งอยู่บนคอ แขน ๒ ข้าง ขา ๒ ข้าง 
มามัดรวมกันอยู่ คุมกันเป็นรูปร่างเหมือนกับเรือนหรือบ้าน มีตะปูตอกให้คง 
ความเป็นเรอืนเป็นบ้านได้ไม่พงั ร่างกายนีก้เ็หมอืนกนั เวลาจติเป็นสมาธกิอ็ย่าลมื
มองดู ถ้าจิตไม่เป็นสมาธิมันจะไม่ยอมมองนะ มันจะไปมองแต่คนอื่นเขา จะมอง
ว่าเป็นเราเป็นเขา หลงอยูอ่ย่างนัน้นะ ฉะนัน้ จงึต้องถอืโอกาสตอนท่ีจติมันตัง้ม่ันดี 
เป็นสมาธิ จึงต้องมีการฝึกสติสัมปชัญญะแล้วก็ฝึกสมาธิบ่อยๆ จะฝึกด้วยวิธีไหน
ก็ได้ ที่ผมได้แนะน�าไปก็มีมากมายหลายวิธีเหลือเกิน ก็ไปฝึกเอา พอฝึกแล้ว จิตมี
ความตั้งมั่นดี ก็มองลงไปในกายนี้ เหมือนมองคนอื่นหรือมองบ้านเรือนว่า กายนี้
มันคุมกันเป็นรูปร่าง มีหัวอยู่ตรงนี้ มีแขน ๒ ข้าง ขา ๒ ข้าง หูอยู่ตรงนี้ จมูกอยู่
ตรงนี้ ปากอยู่ตรงนี้ มันเป็นรูปร่างอย่างนี้ มาสังเกตดูให้ลึกซึ้งลงไปอย่างนี้ ถ้าไม่มี
สมาธิมันมองไม่ลึกซ้ึง พอมองก็เห็นว่า หน้าเราสวยงามเหลือเกิน สวยอย่างนั้น
อย่างนี้ อันนั้นมองแบบเดิม แบบไม่มีสมาธิ ตอนมีสมาธิก็มองหน้าตารูปร่าง 
ของเราเหมอืนเดิมนัน่แหละ แต่ให้เห็นโดยความคมุกนัเป็นรปูเป็นร่างอย่างนี ้นีว่ธีิ
การมอง
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 กายของเรานีค้มุกนัเป็นรปูร่าง ประกอบขึน้จากมหาภตูรปู ๔ ตัวธำตหุลัก
จริงๆ ท่ีประกอบเป็นร่ำงกำยขึ้นนี้ คือ มหำภูตรูป ๔ ได้แก่ ธำตุดิน ธำตุน�้ำ  
ธำตุไฟ ธำตุลม พูดแบบกว้างๆ ก่อน ส่วนไหนที่มันเป็นของแข็ง ของหยาบ  
ของกระด้าง จับดูแล้วมันเป็นของแข็งๆ นี่ จับหัว จับแขน จับขา อันนี้ก็เป็นดิน 
เป็นส่วนทีม่นัมาแทนท่ีอากาศ กนิเนือ้ท่ีต่างๆ เรามานัง่บนเก้าอี ้มันกก็นิเนือ้ทีแ่ทน
อากาศลงไป ไม่ใช่คนนะ เป็นกาย และกายนี้เป็นส่วนประกอบของธาตุ ๔ โดยมี
ธาตุดินเป็นธาตุหลักอยู่ เป็นของแข็ง เป็นของหยาบ เป็นของกระด้างอยู่อย่างนี้ 
ถ้ามีสมาธิจะมองได้ ถ้าไม่มีสมาธิจะมองไม่ได้นะ เวลาเห็นคนอื่นก็มีแต่คนเดินไป
เดนิมา ฉะนัน้ ต้องหดัให้จติตัง้มัน่ เป็นสมาธแิล้วกม็าพิจารณาด ูมองด ูอย่าลืมมอง
ตัวเอง ถ้ามองตัวเองช�านาญแล้วก็มองคนอ่ืนว่านั่นก็กายเหมือนกัน นั่นก็กาย 
คุมกันเป็นรูปร่าง มีหัวต้ังอยู่บนคอ มีแขนออกมา ๒ ข้าง มีขาออกมา ๒ ข้าง  
อย่างนั้นแหละ เหมือนกับตุ๊กตาหรือว่าเหมือนกับท่อนไม้อะไรต่างๆ ท่ีมีกิ่งก้าน
สาขา รูปก็เป็นอย่างนี้ มันไม่รู้เรื่อง ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง มันไม่รู้เรื่องอะไร  
ต้องมองให้เห็นอย่างนี้

 ท่านว่า กายของเรานี้คุมกันเป็นรูปร่าง ประกอบขึ้นจากมหาภูตรูป ๔  
ธาตดุนิเป็นของแขง็ของหยาบกระด้างเป็นธาตพุืน้ฐาน จบัตรงไหนก็เจอดนิหมดแหละ 
จนกระทั่งเดินไปเดินมาก็มาแทนท่ีอากาศ กินเนื้อที่เข้าไป แทรกเนื้อที่อากาศ  
อากาศโล่งๆ ว่างๆ ก็แทรกไปได้ อันนี้ก็คือกายนั่นเอง แต่เราบอกว่าคน ใช่คนมั้ย 
ไม่ใช่ กายเข้าไปในนั้น กายมันแทรกอากาศเข้าไปได้ก็เพราะว่ามันมีดินอยู่ในนั้น 
นี่อยู่ในกาย มันปั้นขึ้นมา ถ้าเรานึกถึงศิลปินที่ปั้นรูปต่างๆ เขาก็อาศัยดินนี่แหละ
มาปั้น ส่วนที่ ๑ คือธาตุดิน 
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 ส่วนที่ ๒ คือธาตุน�้า ไหลซึมซาบเอิบอาบอยู่ จะปั้นเป็นรูปใดรูปหนึ่งได้ 
ต้องมีน�้าซึมแทรกอยู่ในนั้น เหมือนร่างกายเรานี้จะเชื่อมโยงมัดรวมกันได้ แม้ดิน
จะดูเหมือนเป็นธาตุหลักก็จริง แต่ถ้าไม่มีน�้ามันก็อยู่ไม่ได้ ต้องมีน�้าซึมแทรกอยู่ 
ทุกจุดทุกที่ทั่วไป น�้าจึงมีลักษณะซึมซาบและเอิบอาบ ไหลนองไปทั่วทุกชิ้นส่วน 
ซมึลงไป เหมอืนเวลาป้ันอะไรท่ีเกิดจากดนิกจ็ะมีน�า้แทรกอยูใ่นดนินัน่แหละ ตวัน�า้ 
เป็นอาโปธาตุ พวกเราก็เลยเอามาใช้ภาษาไทยว่าอาบน�้า ค�าว่าอาบ ก็คืออาโป 
ภาษาไทยเราส่วนใหญ่ไม่มีค�าก็ยืมเอาค�าบาลีมาใช้ 

 ต่อไป ธาตุไฟ เตโชธาตุ ธาตุที่มันเป็นความร้อน ความเย็น ความอบอุ่น 
ในร่างกาย แล้วต่อมากเ็ป็นธาตลุม วาโยธาต ุอย่างนี ้นีท่้านให้รูจ้กัพจิารณาให้เห็น
ชัดว่า กายของเรานี้คุมกันขึ้นเป็นรูปร่าง ประกอบขึ้นจากมหาภูตรูป ๔ ทีนี้ เมื่อ
เกิดขึ้นจากมหาภูตรูป ๔ นี้ ที่ได้รูปได้ร่างนี้ มันไม่ใช่ตัวโตมาเท่านี้เลย ไม่ใช่ว่า 
เป็นแขน เป็นขาขนาดเท่านี้มาเลย จะต้องมองให้ลึกซึ้งถึงที่มาของมัน เนื่องจาก
ว่ารูปร่างกายนี้มันเป็นธาตุของโลก มีจุดเริ่มต้นก็คือเกิดจากบิดามารดา  
ด้านกายภาพมีจุดตั้งต้น เอาธาตุของโลกนี้ผสมกัน โดยเริ่มต้นเอาธาตุของพ่อ 
ของแม่มา เอาเลอืดเนือ้ของท่านมาผสมกนั ทกุชิน้ส่วนของเราทัง้หมด ผม ขน เล็บ 
ฟัน หนัง อวัยวะส่วนต่างๆ ทั้งหมดนี้เกิดจากบิดามารดาเป็นจุดตั้งต้น ธาตุของพ่อ
ของแม่หรือว่าหยดเลือดของพ่อของแม่นั้นก็ครอบคลุมเราทั้งหมด ทุกช้ินส่วน  
ต้องมองให้ลกึซ้ึงถงึจดุตัง้ต้นทีม่าของมนั อนันีก้อ็ย่างทีเ่คยกล่าวไปแล้ว ในการฝึก
ปัญญาระดับสูงคือจะต้องมองให้เห็นกระบวนแห่งเหตุปัจจัยนั่นเอง 
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 ถ้ามองแยกแยะองค์ประกอบได้แล้ว มองอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นไป
ตามเหตุปัจจยั เป็นไปตามอรยิสัจ จนบรรลธุรรมนั่นแหละ นีต้้องมองถงึจดุก�าเนิด
ของร่างกายอย่างนี้ กายอันนี้ไม่ได้กระโดดมาจากชาติที่แล้ว ชาติที่แล้วเราอาจจะ
เป็นกายหม ูกายไก่ กายแมว กายหมแีพนด้า หรอือาจจะเป็นกายละเอยีด กายเทพ
อะไรก็ว่าไป แต่กายเหล่านั้นไม่ได้กระโดดมาสู่ภพนี้ ไม่ได้มีชิ้นส่วนของกายเก่า
กระโดดมาในท่ีนี้ ถ้าชาติก่อนเกิดเป็นหมู เขาก็อาจจะเอาขาเราไปจิ้มน�้าพริก 
ไปเรียบร้อยแล้ว ท�าข้าวขาหมูหรืออะไรก็ว่ากันไป ถ้าเป็นกายคนก็ไร้ประโยชน์ 
เขาเผาเรียบร้อย เอาขี้เถ้าไปลอยที่แม่น�้า ถ้าเป็นกายสัตว์ก็ไม่แน่ ยังมีประโยชน์
อยูบ้่าง ตายแล้วเขากต็ดัขาออกไปท�าอาหาร ปรุงรสต่างๆ พวกเราฟังแล้วก็น�า้ลาย
ไหลหยดอยู่ก็มี นี่อย่างนี้ นี่ก็เป็นสักแต่ว่ากายเท่านั้น ส่วนที่น�้าลายไหลหยดอยาก
กนิกเ็ป็นนามธรรม คนละส่วนกนั ต้องหดัแยกแยะ ท่านต้องการให้รูอ้นัทีง่่ายทีส่ดุ
ก่อน คือกายง่ายกว่าเขาเลย มันไม่รู ้เรื่องไม่รู ้ราวอะไร มันมีที่มาเห็นชัดเลย  
แม้ทางวิทยาศาสตร์เขาก็พิสูจน์ได้ว่า จุดตั้งต้นจริงๆ มาจากบิดามารดา พวกเรา
จึงสบืสายบรรพบรุุษได้ เพราะมเีชือ้สายมาจากบิดามารดา บิดามารดาของเรากไ็ด้
มาจากปูย่่าตายายต่างๆ สบืทอดกันไป อนันีเ้ป็นฝ่ายรปูธรรม ทางด้านวทิยาศาสตร์
หรือว่าด้านกายภาพ ด้านฟิสิกส์ เขาพิสูจน์ได้เท่านี้ ส่วนด้านจิตมีความลึกซึ้งมาก 
เขาไม่ได้พิสูจน์กัน เนื่องจากเคร่ืองมือเขาตั้งต้นไว้ว่า ไม่ได้ใช้ด้านจิตตั้งแต่ต้น  
ก็เลยเป็นข้อจ�ากัดของเขาเองนั่นแหละ
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 ลองนั่งเงียบๆ แล้วพิจารณาแยกแยะกายของเรา เอาหัวไปวางไว้ที่หนึ่ง 
เอาแขนไปวางไว้อีกที่หนึ่ง เอาขาไปวางอีกที่หนึ่ง เอากระดูกไปวางอีกที่หนึ่ง  
เอาตับไตไส้พุงไปวางทั่วๆ ห้อง ท�าตอนจิตมีสมาธิ ถ้าจิตไม่มีสมาธิ มันมองอย่างนี้
ไม่ได้ มนัมแีต่สวยงาม มแีต่ตัวเราของเราอย่างนัน้แหละ มันไม่อยากให้เรามองเหน็
ความจริง กิเลสนิวรณ์เป็นตัวปิดบังความจริง ปิดบังปัญญา พวกเราจะต้องฝึก  
ท่านไหนที่ยังละนิวรณ์ไม่ได้ นี้อันตรายเหลือเกิน ต้องไปฝึกสมาธิเยอะๆ ฝึกสติ
มากๆ ถ้ายังรัก ยังชัง ยังง่วงเหงาหาวนอน หดหู่ ฟุ้งซ่าน ลังเลสงสัย นั่งสมาธ ิ
แป๊บเดยีวกง่็วงนอน นัง่ไปนัง่มากฟุ้็งซ่าน พิจารณาไม่ออก เพราะกเิลสนีมั้นไม่ยอม
ให้เราพิจารณา มันอยากให้เราอยู่ในโลกนานๆ เป็นหน้าที่ของกิเลส จะไปว่าเขา 
ก็ไม่ได้ ทางเราจะต้องฝึกสติสัมปชัญญะ ฝึกให้มีความรู้ตัว สติจะเป็นตัวยับยั้ง 
สัมปชัญญะเป็นตัวปัญญาที่จะคอยไม่ให้กิเลสเข้ามาครอบง�าจิต ไม่ให้มันได้ช่อง 
พอมสีติสัมปชญัญะแล้ว เรากห็ากรรมฐานมาท�าให้ช�าระจติ พอจติตัง้ม่ัน ทนีีแ้หละ
ก็เป็นเวลาที่จะพิจารณา ให้เห็นกายนี้คุมกันเป็นรูปร่าง ยกหัวไปไว้ที่หนึ่ง ยกแขน
ไปไว้ที่หนึ่ง ยกตับไตไส้พุงไปวางไว้คนละที่กัน ตัวยกก็คือสตินั่นเอง ถ้ามีสติมันจะ
ยกได้ ยกเส้นผมมาพิจารณา เพราะเส้นผมมันอยู่บนหัวเราอยู่แล้ว เราก็หยิบมัน
มาพิจารณาได้เลย ถ้าไม่มีสมาธิมันหยิบไม่ออก 
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 พระพทุธองค์ได้ตรสัว่า เมือ่จติเป็นสมาธ ิตัง้มัน่แล้ว กพิ็จารณากายทีร่วมกนั
เป็นรูปร่างอย่างนี้ ให้รู้จักส่วนประกอบของมัน มันประกอบไปด้วยธาตุ ๔ ได้แก่ 
ธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม ที่ต้องลงมือท�าการพิจารณาอย่างนี้ ก็เพื่อว่าต่อไป
เมือ่จิตหมดสมาธแิล้ว เราจะได้ไม่กลบัไปยดึไปถอือกี เพราะว่าเคยพจิารณาเอาไว้
แล้ว เคยหดัมองเอาไว้แล้ว ท่านไหนท่ีจิตมสีมาธบ้ิางแล้ว กอ็ย่าลมืมองบ่อยๆ อันนี้
เป็นจุดตัง้ต้นของฝ่ายปัญญา หดัมอง อย่างน้อยต้องมองรปูเป็นส่วนหนึง่ นามเป็น
อกีส่วนหนึง่ ร่างกายเป็นรูปร่าง ประกอบขึน้ด้วยมหาภตูรูปทัง้ ๔ ต้องหดัแยกแยะ
ออกมาหลักๆ มีอยู่ ๔ กอง ส่วนไหนที่เป็นของแข็ง ของหยาบ ของกระด้าง มีผม 
ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้น อันนี้เป็นกองดิน เรียกว่าปฐวีธาตุ ดี เสลด หนอง เลือด 
เป็นต้น อันนี้เป็นกองน�้า เรียกว่าอาโปธาตุ ส่วนไหนที่เป็นความอบอุ่นในร่างกาย 
ความเย็น ความร้อนต่างๆ ท�าให้ร่างกายอบอุ่น ทรุดโทรม ตัวร้อน เผาย่อยอาหาร 
อันนั้นเป็นไฟ เรียกเตโชธาตุ ส่วนเคลื่อนไหว พัดไปทางนู้นทางนี้ในร่างกาย เป็น
ความยดื หด ตึง หย่อน อันนัน้เป็นลม เรียกว่าวาโยธาต ุแยกส่วนประกอบอย่างน้ี 
เหมือนกับเราแยกส่วนประกอบของตึก ทุบตึกทิ้งแล้ว เหล็กเอาไว้กองหนึ่ง ปูน 
เอาไว้กองหนึ่ง ส่วนประกอบที่เป็นไม้เอาไว้กองหนึ่ง หลังคาเอาไว้กองหนึ่ง 
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 ตัวอาคารนั้น สถาปนิกเขียนแบบ วิศวกรถอดแบบออกมาว่าอะไรควรใส่
เข้าไปตรงไหน ปริมาณเท่าไร ช่างทั้งหลายก็สร้างตามนั้น เหมือนกับพวกเรานี่ 
กรรมประมวลมา มกีรรมใหญ่กรรมหนึง่ให้เกดิมาเป็นคน และกรรมย่อยๆ ทัง้หลาย
กช่็วยสนบัสนนุ มอบชิน้ส่วนต่างๆ ให้ เอาเส้นผมแบบนีไ้ป เอาตาแบบนีไ้ป เอาจมูก
อย่างนี้ไป เอาปากอย่างนี้ไป มีหลายกรรมส่งผลรวมกันมา มาแปะตรงนั้นตรงนี้  
มีกรรมอันหนึ่งให้มาเป็นคนและกรรมอ่ืนๆ ก็มาแปะนั่นแปะนี่ ถ้าอยากเห็น 
อย่างนี้ชัด ก็ต้องไปอ่านมหาปุริสลักษณะของพระพุทธเจ้า ลักษณะอาการ ๓๒  
มาจากกรรมไม่เหมือนกนั และมกีรรมหนึง่ทีใ่ห้เกดิเป็นพระพทุธเจ้า แล้วยงัมกีรรม
ย่อยๆ มาแต่งหน้าแต่งตาให้ดูดีน่าเลื่อมใส มันเป็นอย่างนี้ พวกเราก็เหมือนกัน 
อย่างนี้ อย่างนั้นเรียกว่าสังขาร อวิชชาจึงเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร สังขารก็เป็น
ปัจจัยให้เกิดวิญญาณ วิญญาณก็เป็นปัจจัยที่เกิดนามรูป 

 ท่านทั้งหลายอย่าลืมไปหัดพิจารณาดู ถ้าพิจารณาบ่อยๆ ก็จะเข้าใจได้ว่า 
รูปร่างกายของเราเป็นดิน น�้า ไฟ ลม ผสมกัน ไม่ใช่คน ไม่ใช่ผู้หญิง ไม่ใช่ผู้ชาย 
ส่วนผูห้ญงิผู้ชายเป็นสัญญา เราไปก�าหนดไว้ว่า เส้นผมแบบน้ีเป็นผู้หญิง ทาปากแดง
เหมอืนกบัผีปอบ นีเ้ป็นลกัษณะของผูห้ญงิ เรากก็�าหนดเอา เป็นสญัญาทัง้นัน้แหละ 
แต่กายมันไม่รู้เรื่องหรอก ผิวหนังกับลิปสติกสีนั้นมันก็ไม่รู้จักกันอะไร ทีนี้ เรา
ตกแต่งเข้าไปให้มนัสมดลุกนั ถกูใจกเ็ลยว่าสวย ไม่ถกูใจกว่็าไม่สวย กเ็ท่านัน้แหละ 
มันก็มีเท่านั้น ถูกใจไม่ถูกใจนี้ก็คือนามธรรม ที่ว่าสวยไม่สวยก็คือนามธรรม 
เหมือนกัน แต่ตอนนี้เราเอารูปมาพิจารณาก่อน 
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 รปูร่างประกอบขึน้จากมหาภตูรูป ๔ เกดิจากบดิามารดาแล้ว ต้องรูจุ้ดตัง้ต้น
ของร่างกายอนันี ้รูจ้ดุตัง้ต้นแล้ว ก็รูจ้กัว่า มนัเตบิโต ขยายตวัมาได้อย่างไร จนกระท่ัง
รูจ้กัจดุจบของมนั มองแบบเป็นกระบวนการจะช่วยเราได้ตัง้แต่ต้น ท่านไหนเรียน
ปฏิจจสมุปบาทมาแล้ว รู้จักพิจารณาอิทัปปัจจยตา เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะ
ความเกิดขึ้นของสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อส่ิงนี้ไม่มี สิ่งน้ีก็ไม่มี เพราะความดับไป
ของสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป บ่อยๆ ก็พิจารณาไม่ยาก กายนี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไร เห็นได้
ชดักค็อืจดุเริม่ต้นของกายนีม้าจากบิดามารดา มาจากธาตขุองพ่อของแม่ เจรญิวยั
มาเพราะข้าวสุกแล้วก็ขนมต่างๆ เจริญเติบโตมาเพราะอาหาร ธาตุตั้งต้นก็คือ 
ธาตุพ่อธาตแุม่ เลอืดเนือ้ของพ่อของแม่ บดิามารดาท่านจงึว่าเป็นผูม้คีณุมาก เป็น
ผู้มีอุปการะมากแก่ลูก เป็นผู้แสดงโลกนี้แก่บุตร เพราะตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 
อายตนะทั้งหลายเกิดจากธาตุของท่าน ธาตุของท่านเป็นการตั้งต้น แล้วก็อาศัย
อาหารท�าให้มันแตกตัวมาเป็นหัว เป็นแขน เป็นขา แล้วก็มีนิ้วเป็นแฉกๆ อย่างนี้ 
ถ้าเติบโตสมบูรณ์แล้ว กรรมอื่นที่เหมาะสมแล้วก็เอาประสาทตามาใส่ไว้ที่ตา เอา
ประสาทหูมาใส่ไว้ในหู ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นไปตามกรรม พอถึงเวลากรรมนี้ได้
โอกาสก็เอาผลมาลง ตอนแรกมาเกิดเนี่ย กรรมท้ังหมดยังไม่มา ทยอยกันมา 
ตามล�าดับ เหมือนเราสร้างอาคาร ไม่ได้สร้างทีเดียว ตามสถาปนิกและวิศวกร
ออกแบบไว้ ค่อยๆ สร้างขึ้นมาตามล�าดับ พอถึงเวลาก็เอาอันนี้ใส่เข้ามา เหมือน
ร่างกายของเราจุดเริ่มต้นได้มาจากบิดามารดา เติบโตมาด้วยข้าวและขนมอาหาร
ต่างๆ เจริญวัยพอสมควร มีหัว มีแขน มีขา สมบูรณ์พอสมควรแล้ว กรรมอันหนึ่ง
ก็ให้จักขุประสาท คุณภาพตามาอย่างที่เห็นน่ีแหละ ทางหูก็ใส่มาที่รูหู ทางจมูก 
ก็ที่รูจมูก ทางลิ้นก็ที่ปลายลิ้น ทางกายก็ทั่วทั้งร่างกาย ทั้งภายในภายนอก และ
ทางด้านใจอีก กรรมแต่ละกรรมประมวล ถึงเวลาก็ใส่ลงมาจนครบถ้วนสมบูรณ์ 
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 กายก็เจริญวัยมาเพราะข้าวสุกและก็ขนมอย่างนี้ ร่างกายนี้มันไม่เที่ยงแท้ 
มนัไม่แน่นอน มนัแปรปรวนและเปล่ียนแปลง สิง่ทีเ่ปลีย่นแปลงได้แปลกประหลาด
คือร่างกายของเรา ถ้าเป็นโรงงาน บริษัทเฌอร่าอย่างนี้ ใส่ input เข้าไป output 
ออกมาก็จะคล้ายๆ กัน ร่างกายของเรา input ใส่เข้าไปคืออะไรครับ คือซากเป็ด
ซากไก่ พืช ผัก ผลไม้ กินนั่นกินนี่ ดื่มน�้า แต่ output ที่ออกมากลายเป็นเล็บ  
กลายเป็นฟัน กลายเป็นห ูกลายเป็นนัน่ เป็นอวยัวะน้อยใหญ่ กระบวนการท�างาน
ในร่างกายของเรา แม้แต่ทางวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ไม่ได้เลย เนื่องจากมีกรรม 
อยู่เบื้องหลังนั่นเอง ถ้ากรรมหมดแล้วร่างกายจะไม่ท�างาน ทางวิทยาศาสตร์ 
เขาพิสูจน์แต่แบบมันเป็นโรงงาน คล้ายโรงงาน เอา input มาใส่เข้าไป เสร็จแล้ว
ก็ท�างาน ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก สูบฉีดโลหิตอย่างนั้นอย่างนี้ เสร็จแล้วก็มี 
output ออกมา แท้ที่จริงแล้ว มันมีลึกซ้ึงมาก คือถ้ากรรมหมดแล้ววิญญาณ 
ออกจากร่าง ระบบนี้จะถูกปิดไป มันจึงลึกซึ้ง ถ้าพิสูจน์ด้วยเครื่องมือธรรมดา 
มันรู้ไม่ได้ เนื่องจากผู้ที่อยู่เบื้องหลังนั้นคือกรรมนั่นเอง แต่ละคนก็มีเบ้ืองหลัง 
แยกย่อยต่างกันไปตามกรรมที่ตนท�ามา แต่ล้วนมหัศจรรย์ทั้งนั้น เราลองนึกดู
อาหารที่เรากินลงไป ซากเป็ด ซากไก่ ผัก ข้าว กินลงไป แล้วย่อยสลายกลายเป็น
เล็บ เล็บงอกออกมา กลายเป็นหนวดอย่างนี้ ต้องมาโกนทุกเช้า กลายเป็นเส้นผม 
กลายเป็นขน ลองคิดดูสิว่ามันอย่างไรกันแน่ 
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 พระพุทธองค์ทรงแสดงให้รู ้จักว่า ที่มันเจริญเติบโตมาก็เพราะอาหาร  
มันแปลงสภาพมานั่นเอง ถ้าเรารู้จักพิจารณาแล้วก็จะรู้ว่ามันไม่มีอะไร อาศัยธาตุ
ของพ่อของแม่ผสมกัน มีอาหารใส่เข้ามา มันก็แปลงเป็นผม เป็นขน เป็นเล็บ  
เป็นฟัน เป็นหนัง งอกออกมาอย่างนี้ จึงได้ชื่อว่ากาย แปลว่าที่รวมของธาตุทั้ง ๔ 
ที่เกิดของสิ่งไม่สวยไม่งามต่างๆ ของที่เราดื่มกินลงไปอาจจะสวยงาม หรืออาจจะ
มกีลิน่หอมกต็าม แต่พอมนัสร้างข้ึนมาแล้วไม่มีของหอมอยู่ในนี ้ถ้าเป็นกระบวนการ
ท�าน�้าหอม ท�าเสร็จไปแล้วก็ได้น�้าหอมมาให้เราดม อันนั้นก็พื้นๆ ทั่วไป แต ่
ร่างมนุษย์เรานี่ กินอะไรหอมๆ เข้าไป กินเข้าไปแล้ว ออกมาเป็นไงครับ เหม็น
เหมอืนเดมิ นีมั่นเป็นอย่างนีน้ะ มนัอัศจรรย์จรงิๆ มันแปลงธาตไุปได้ยงัไง งงไปหมด 
ท่านจงึให้รูจ้กัพจิารณาสิง่เหล่านี ้จะรูไ้ด้ด้วยปัญญาเท่านัน้ ร่างกายของเรานีท้�างาน 
แต่ละคนยังท�างานไม่เหมือนกันอีก อยู่ที่กรรมว่าแต่ละคนอย่างไร บางคนย่อยไว 
บางคนไม่ค่อยย่อย บางคนกินอะไรตั้งเยอะตั้งแยะ กินไปเถอะไม่อ้วนสักที  
แต่บางคนกินอะไรนิดหน่อย แค่อ้าปากกินลมเท่านั้นแหละ อ้วนแล้ว น่าสงสัย
เหมือนกัน อะไรมันท�าให้แตกต่างกันอย่างนี้ กรรมนั่นเอง น่ีมันลึกซึ้งจริงๆ ถ้า 
กรรมหมด ไม่ท�างานแล้ว 
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 นอกจากพิจารณาว่า กายเกิดจากธาตุของบิดามารดา เจริญวัยมาเพราะ
ข้าวสุกและขนมสด เป็นของไม่เท่ียงแท้แล้ว ก็ต้องพิจารณาความล�าบากของ
ร่างกายนี ้ต้องอบ ต้องนวดเฟ้น ท้ายทีส่ดุกม็อีนัแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดา 
สุดท้ายของมันอย่างนี้ ต้องพิจารณาตั้งต้นจนถึงจุดสุดท้ายของร่างกายนี้ เติบโต
มาเรื่อยๆ ถ้าวิญญาณยังอยู่ในร่างนี้ วิญญาณไม่อยู่ก็หยุดแก่ วิญญาณยังอยู่ยังมี
กรรมหล่อเลี้ยงไว้ก็เติบโตไปเรื่อย ทีนี้ ต้องรู้จักว่ามันยากล�าบาก ร่างกายนี้ต้อง
ดูแลมนัด้วยความยากล�าบาก ล�าบากอย่างไรบ้าง ท่านทัง้หลายกล็องไปด ูร่างกาย
ของเรามนัเป็นทุกข์ มนัไม่สบาย นัง่เก้าอ้ีตวันีม้นัสบาย นัง่นานๆ ความเป็นจรงิมนั
ก็ตามมาทันเสมอ มันต้องปรับตัว ต้องดูแลบริหารกันไป ท้ายที่สุดมีการแตก
กระจัดกระจายเป็นธรรมดา ต่อไป ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง มันก็จะไปจากร่างนี้

 การพจิารณาแยกแยะธาต ุ๔ ให้ละเอยีด มส่ีวนใดในร่างกายเป็นธาตอุะไร 
ในมัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ มหำหัตถิปโทปมสูตร ข้อ ๓๐๒ ท่านพระสารีบุตร
กล่าวว่า
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ปฐวีธาตุภายในเป็นอย่างไร 
คอื อปุาทนิกรปูภายในทีเ่ป็นของเฉพาะตน เป็นของแข้นแข็ง เป็น

ของหยาบ ได้แก่ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก 
ไต หัวใจ ตับ พังผืด ม้าม ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า 
หรืออุปาทินกรูปภายในอ่ืนใด ท่ีเป็นของเฉพาะตน เป็นของแข้นแข็ง  
เป็นของหยาบ นี้เรียกว่าปฐวีธาตุภายใน ปฐวีธาตุภายในและปฐวี
ภายนอกนี้ ก็เป็นปฐวีธาตุนั่นเอง บัณฑิตควรเห็นปฐวีธาตุน้ันตาม 
ความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่ใช ่
เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา บัณฑิตครั้นเห็นปฐวีธาตุนั้นตาม 
ความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้ว ย่อมเบื่อหน่ายในปฐวีธาตุ
แล้วท�าจิตให้คลายก�าหนัดจากปฐวีธาตุ
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 นี้ธาตุที่ ๑ ก็คือ ปฐวีธาตุ ธาตุดินนี้มีลักษณะเป็นของแข็ง เป็นของหยาบ 
เป็นของกระด้าง อย่างที่ผมยกตัวอย่างง่ายๆ เมื่อกี้นี้ เราใช้มือจับดูส่วนไหนที่มัน
ของแขง็ ของหยาบกระด้าง จะเรียกชือ่อะไรกต็าม ในทางธรรมเรยีกว่าเป็นปฐวธีาตุ 
ค�าว่า ธาตุ คือ มันไม่ใช่คน ไม่ใช่ผู้หญิง ไม่ใช่ผู้ชาย ให้แยกออกมา เพื่อให้เห็นชัด 
แยกกันออกมาว่า เป็นส่วนประกอบของธาตุทั้ง ๔ ท่านใดที่ท่องอาการ ๓๒  
ได้อยู่แล้ว ก็สบายเลย เวลานั่งสมาธิก็อย่าลืมแยกส่วนประกอบเหล่านี้ไปกองไว้ 
คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ไต หัวใจ ตับ พังพืด 
ม้าม ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า ส่วนนีค้อืธาตดุนิ เป็นแบบตวัแทน 
ความจริงมันประกอบด้วยธาตุทั้ง ๔ แต่มีดินเป็นส่วนผสมเยอะหน่อย แสดง
ลักษณะของธาตุดินชัดเจน อย่างนี้ ถ้าจ�าได้ไม่หมดก็ไม่เป็นไร อย่างน้อยก็ให้พอ
แยกได้ เวลาท่านแสดงไว้นี ้แสดงท้ังหมด เวลาปฏบัิต ิเราไม่ต้องท�าหมด ให้หัดแยก 
แยกได้เท่าไร ก็ตามก�าลังไปก่อน ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง นี้อยู่ส่วนหนึ่ง ต่อไป 
ก็พิจารณาให้ละเอียดต่อไป เส้นผมมันเป็นดิน มันไม่ใช่ขน ไม่ใช่เล็บ ไม่ใช่ฟัน 
ไม่ใช่หนัง เป็นสภำวะที่ไม่มีควำมคิดนึก ไม่มีควำมรู้สึกใดๆ มันเป็นรูปธรรม 
เกิดอยู่บนศีรษะ เป็นสิ่งไม่เที่ยง ไม่คงอยู่ตลอด ต้องหมดไป สิ้นไป เส้นผมกับ
ศีรษะมันไม่รู้จักกัน กะโหลกศีรษะกับเส้นผมมันก็ไม่รู้จักกัน เส้นผมที่มันงอก 
ออกมาได้ กเ็พราะเหตคุอือาหาร เร่ิมต้นจากธาตขุองพ่อของแม่ผสมกนัและอาหาร
ที่กินอยู่ทุกวัน เส้นผมงอกจนถึงทุกวันนี้ อย่างนี้ท�านองนี้
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 ธาตุที่ ๒ อาโปธาตุ ในข้อ ๓๐๓

อาโปธาตุภายในเป็นอย่างไร 
คืออุปาทินกรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตน เป็นของเอิบอาบ มี

ความเอิบอาบ ได้แก่ ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันข้น น�้าตา เปลวมัน 
น�้าลาย น�้ามูก ไขข้อ มูก หรืออุปาทินกรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตน  
มีความเอิบอาบ นี้เรียกว่า อาโปธาตุภายใน อาโปธาตุภายในและอาโป
ธาตุภายนอกนี้ ก็เป็นอาโปธาตุนั่นเอง บัณฑิตพึงเห็นอาโปธาตุนั้น 
ตามความเป็นจรงิ ด้วยปัญญาอนัชอบตามนีว่้า นัน่ไม่ใช่ของเรา เราไม่ใช่
เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา ครั้นเห็นอาโปธาตุนั้นตามความเป็นจริง 
ด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้ว ย่อมเบ่ือหน่ายในอาโปธาตุ และท�าจิต 
ให้คลายก�าหนัดจากอาโปธาตุ 

 นีเ้ป็นอาโปธาต ุส่วนท่ีซมึแทรกอยูใ่นเนือ้ ในหนงั ซมึซาบในส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย มดิีนเป็นธาตโุครงสร้างอยู ่มนี�า้ซมึอยูใ่นนัน้ พวกเราคงเคยเหน็น�า้อยูเ่รือ่ย
เหมือนกัน แต่ไม่หัดแยกแยะ ตอนจิตเป็นสมาธิอย่าลืมหัดแยกว่า กายมันนั่งอยู่ 
ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง มันส่วนหนึ่ง เป็นปฐวีธาตุ ดี เสลด หนอง เลือด เป็นต้น  
เป็นอาโปธาต ุเป็นสิง่ไม่เทีย่ง ไม่คงอยูต่ลอด ต้องหมดไป สิน้ไป หดัท�าแบบนีบ่้อยๆ  
ก็จะละคลายความยินดีติดข้องในธาตุต่างๆ นั้นได้ จะเห็นว่า มันไม่ใช่คน มันเป็น
กาย ความจริงมันก็เป็นกายนั่นเอง พอถึงจุดสุดท้ายมันจะแตกกระจัดกระจาย 
ท่านไหนที่ยังเห็นผิดในกายอยู่ อย่าลืมธาตุพิจารณาธาตุ ๔ เยอะๆ ซึ่งจะพิจารณา
ได้ดี จิตต้องมีความตั้งมั่นดี อย่าลืมจ�าไว้แล้วก็พิจารณา 
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 ธาตุที่ ๓ เตโชธาตุ ธาตุไฟ เป็นธาตุที่มีลักษณะร้อน ท�าให้เกิดความอบอุ่น 
มีอุณหภูมิ ข้อ ๓๐๔ 

เตโชธาตุที่เป็นภายในเป็นอย่างไร 
คอือปุาทนิกธาตรุปูภายในท่ีเป็นของเฉพาะตน เป็นของเร่าร้อน มี

ความเร่าร้อน ได้แก่ ธรรมชาติเป็นเครื่องท�าร่างกายให้อบอุ่น ธรรมชาติ
ที่เป็นเครื่องท�าร่างกายให้ทรุดโทรม ธรรมชาติท่ีเป็นเครื่องท�าร่างกาย 
ให้เร่าร้อน ธรรมชาติทีเ่ป็นเครือ่งย่อยสิง่ทีก่นิแล้ว ดืม่แล้ว เคีย้วแล้ว และ
ล้ินรสแล้ว หรืออุปาทินกรูปภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตน เป็นของ
เร่าร้อนมีความเร่าร้อน นี้เรียกว่า เตโชธาตุภายใน เตโชภายใน 
และภายนอกน้ีก็เป็นเตโชธาตุนั้นเอง บัณฑิตพึงเห็นเตโชธาตุนั้น 
ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา  
เราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา บัณฑิตครั้นเห็นเตโชธาตุนั้น 
ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้ว ย่อมเบื่อหน่ายใน
เตโชธาตุ และท�าจิตให้คลายก�าหนัดจากเตโชธาตุ 
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 เตโชธาตุมีลักษณะเป็นความเร่าร้อน เป็นความอบอุ่นในร่างกายอันนี้  
ส่วนที่ท�าให้ร่างกายอบอุ่น ร่างกายมีอุณหภูมิระดับหนึ่ง ที่คอยปรับอุณหภูมิเอา 
มนัมดิีนและมนี�า้ซมึอยูใ่นนี ้มอีณุหภมูแิทรกอยูใ่นร่างกายทกุชิน้ส่วนด้วย มันกเ็ลย
ท�าให้ร่างกายของเราไม่แข็งท่ือ ยังอ่อนยังนุ่มได้ ก็เพราะไฟนี้แหละ มันท�าให้
ร่างกายนี้มันอ่อนนุ่มได้ ไฟท�าให้ร่างกายอบอุ่น ไฟท่ีท�าให้ร่างกายนี้ทรุดโทรม 
มันเผามันไหม้ แม้เผาไม่แรงนัก แต่เผานานๆ มันก็แห้งเหมือนกัน หลายท่าน 
กแ็ห้งแล้วตอนนี ้คอืเส้นผม แต่เดมิด�ากข็าว ทีม่นัขาวได้กเ็พาะว่า เส้นผมในร่างกาย
นี้ มันมีดินโครงสร้าง มีน�้าซึมอยู่ และมีไฟอยู่นั้น ไฟมันก็ท�าหน้าที่เผาของมันไป
เรื่อยตามหน้าที่ของมันไป ดินก็ท�าหน้าที่เป็นที่ตั้ง น�้าก็ท�าหน้าที่เอิบอาบ ซึมซาบ 
ให้มีน�้ามีนวล เหมือนผิวหนังของเรา ผิวหนังก็เป็นดิน น�้าก็มาซึมอยู่ในหนัง ท�าให้
มีน�้ามีนวล ไฟก็เผาด้วยเหมือนกัน พอผ่านไปนานๆ น�้าและนวลก็เหือดแห้งไป  
อันนี้ธรรมชาติที่ท�าให้ร่างกายต้องทรุดโทรม ตามพร่ามัว หูพังลง หนังเหี่ยวย่น 
เหมอืนเรามท่ีอนไม้ดบิท่ีมยีางอยู ่แล้วเอาไฟมา ตอนนีร่้างกายเรากเ็หมือนอย่างนัน้ 
เผาไปเร่ือยๆ สกัหน่อยกแ็ห้งไป ธรรมชาตทิีท่�าให้ร่างกายเร่าร้อน ท�าให้มีน�า้ระเหย
ออกมา เช่น เหงื่อแตกเป็นต้น พวกนี้ก็ไฟนั่นแหละเป็นผู้เผาไหม้ เหมือนกับเวลา
เราเอาเนื้อมาเผาไฟ น�้าก็จะออกจากเนื้อ ร่างกายเราก็เหมือนกัน ถ้าไฟมันรุนแรง
น�า้กจ็ะออกมา เวลาเราออกก�าลงักายกด็ ีเวลาป่วยเป็นไข้กด็ ีไฟมาเผาให้น�า้ระเหย
ออกมา อย่างนี้
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 ธรรมชาติที่เป็นเครื่องย่อยสิ่งที่กินแล้ว ดื่มแล้ว เคี้ยวแล้ว ลิ้มรสแล้ว อันนี้
ก็เป็นไฟในร่างกาย ที่เผาอาหาร ซึ่งเป็นไฟที่เผาได้ดีที่สุด เป็นไฟที่เกิดจากกรรม 
ย่อยจนกลายเป็นโอชารส ไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย ย่อยจนกระทั่งว่า
อาหารทีเ่ป็นของหยาบๆ ในโลกน้ี มาหล่อเลีย้งร่างกาย กลายเป็นเลบ็งอกขึน้ กลาย
เป็นฟันงอกขึ้น กลายเป็นขนงอกขึ้น เส้นผมนี่รากของมันก็อยู่ในหัวเรา อาหาร 
มันมาจากไหน ใครเป็นคนย่อยอาหารให้มัน ใครเป็นคนย่อยซากเป็นซากไก่ 
จนกระทัง่เป็นอาหารของเส้นผม กคื็อไฟในร่างกายของเราน่ีแหละ ร่างกายของเรา
จงึเป็นสิง่มหศัจรรย์ซ่ึงแม้วทิยาศาสตร์กยั็งไม่รูท้ัง้หมด เนือ่งจากเคร่ืองมือเขาไม่พอ 
ตัวหลักที่ครอบคลุมโครงสร้างของร่างกายอยู่ก็คือวิญญาณอยู่ในร่างนี้ และ
วิญญาณนี้มันมาจากกรรม ถ้ากรรมหมด วิญญาณจะหมด พอวิญญาณหมด  
กายมนัจะหยดุท�างาน ทางด้านวทิยาศาสตร์เขาคดิว่าร่างกายเหมือนโรงงาน กเ็ลย
ไม่ถกูต้องนกั เนือ่งจากว่าเครือ่งมอืไม่พอ จงึได้แบบคร่าวๆ หมอเขาหายามาปรบัธาตุ
ให้พวกเรา เขาคิดว่าเชือ้โรคเป็นศัตรูต่อร่างกาย ต้องฆ่าทิง้ไป จนร่างกายเราจะพงั
หมดแล้ว พอท�าลายตัวไม่ดี ตัวดีก็พลอยถูกท�าลายไปด้วย เพราะใช้วิธีท�าลาย 
เหมือนเรายิงระเบิดเข้าไปที่จุดหนึ่ง คนเลวก็ตายด้วย คนดีก็ตายด้วย พวกเรา 
ไปทางไหนกไ็ม่รอด ด้านวทิยาศาสตร์พัฒนาไปอย่างไรกพ็งัหมด เนือ่งจากเงือ่นไข
มนัไม่ครบถ้วนนัน่เอง แบบท่ีพวกเรารูก้นันัน่แหละ พฒันามาถงึตอนนีก้ค็งจะทราบ
แล้วว่ามนัจะเจริญหรอืว่าพังไป คงเห็นสภาพแล้ว เพราะว่าเราคดิแบบวทิยาศาสตร์
นั่นเอง คิดแบบไม่เป็นองค์รวม คิดแบบกายภาพ ด้านกายภาพมันต้องขึ้นอยู่กับ
จิต กับกรรม กับสิ่งแวดล้อม และอีกหลายส่วน พอไม่เน้นไปทางด้านจิต ไม่เน้น
ไปทางด้านกรรม กเ็น้นแต่ปรบัธาต ุยาทีเ่รากนิเข้าไปกป็รบัธาต ุเอาไปฆ่าผู้ร้าย ผู้ดี
ก็โดนฆ่าไปด้วย พวกเราก็เลยเจ็บออดๆ แอดๆ ง่ายมากเลย เป็นโรคเยอะ นี้ก็เป็น
วิธีการของในยุคปัจจุบันนะครับ มองยังไม่เป็นองค์รวมนั่นเอง 
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 ส่วนทางพระพุทธศาสนานี้ ให้เห็นชัดความจริง เป็นองค์รวม มีด้านกาย
กับด้านจิต คนเรานี่ไม่ใช่เฉพาะกาย กายเป็นส่วนประกอบอันหนึ่ง และไม่ใช่มี
เฉพาะจิต บางคนเห็นกายไม่ใช่ตัวเราหรอก เราตายแล้วเราก็จะไปเกิดชาติหน้า 
ซึง่กผ็ดิเหมอืนกนั กายกบัจติมารวมกนัจงึเรยีกว่าคนขึน้มา คนเราจงึผิดอยูก่ลับไป
กลับมาอยู่ ๒ ขั้วนี่แหละ อย่างขั้วยุคใหม่ก็เอากายนี้เป็นตัวตน บ�าเรอกาย เรา 
มีสิทธิ์จะได้นั่นได้นี่ เรามีความสามารถก็ท�าเอา กลายเป็นเอากายเป็นตัวหลักอยู่ 
แท้ที่จริงกายนี้ ได้มาจากวิญญาณ และวิญญาณได้มาจากกรรมเก่า 

 ธาตทุี ่๔ คอืธาตลุม มลีกัษณะเคลือ่นไหว พดัไปมา ข้อ ๓๐๕ พระสารบีตุร
กล่าวว่า

วาโยธาตุภายในเป็นอย่างไร 
คือ อุปาทินกรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตน เป็นของพัดไปมา มี

ความพดัไปมา ได้แก่ ลมท่ีพัดข้ึนเบือ้งบน ลมทีพั่ดลงเบ้ืองล่าง ลมในท้อง 
ลมในไส้ ลมที่พัดไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก 
หรืออุปาทินกรูปภายในอ่ืนใดท่ีเป็นของเฉพาะตน เป็นของพัดไปมา มี
ความพดัไปมา นีเ้รียกว่า วาโยธาตุภายใน วาโยธาตภุายในและวาโยธาตุ
ภายนอกนี้ ก็เป็นวาโยธาตุนั่นเอง บัณฑิตพึงเห็นวาโยธาตุนั้นตาม 
ความเป็นจรงิด้วยปัญญาอนัชอบ อย่างนีว่้า นัน่ไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนัน่ 
นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา บัณฑิตคร้ันเห็นวาโยธาตุนั้นตามความเป็นจริง
ด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้ว ย่อมเบื่อหน่ายในวาโยธาตุ และท�าจิต 
ให้คลายก�าหนัดจากวาโยธาตุ 
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 อันนี้คือวาโยธาตุ สภาวะที่มีลักษณะพัดไปพัดมา ไหวไปไหวมา วิ่งไป 
ทางโน้นวิ่งไปทางนี้ อัด ดึง ตึง ยืด ไปเรื่อย ในร่างกายของเรานี้ มีลมพัดขึ้นไป 
เบื้องบน ลมพัดไปข้างล่าง อันนี้ก็เป็นลม ไม่ใช่คน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา มีแต่ลม
มันไปทางนั้น มันไปทางนี้ ลมในท้อง ลมในไส้ และลมที่พัดไปตามอวัยวะชิ้นส่วน
ของร่างกาย โดยผ่านเส้นเอ็น กระดูกในร่างกายของเรานี้ ท่านว่ามีประมาณ  
๓๐๐ กว่าท่อน โครงกระดูกมีเยอะมาก มีเอ็นมัดกระดูกไว้ด้วยกันประมาณ ๙๐๐ 
กว่าเส้น เมื่อมีจิตคิดจะเดิน จะนั่ง จะยืนเกิดขึ้น วาโยธาตุก็จะแผ่ไปตามเส้นเอ็น 
เราก็เลยเกิดอาการเคลื่อนไปเคลื่อนมาได้ อย่างนี้ ไม่ใช่คน เป็นกายที่มันท�า 
อย่างนั้น กายที่มันท�าอย่างนั้นได้ เป็นเพราะมีจิตนั่นเอง จิตอาศัยและเนื่องอยู่ 
ในกาย กายเป็นเคร่ืองมือของจิต เป็นอุปกรณ์อ�านวยความสะดวก ต่อไปกายนี้ 
กจ็ะไม่ค่อยสะดวก เหมอืนรถยนต์พอใช้ไปนานๆ เก่าแล้วเป็นอย่างไร ปัญหากเ็ริม่
เยอะขึน้เรือ่ยๆ มนัก็พังไปเร่ือยๆ เมือ่มนัพังแล้ว อยากจะขบัไปไหนมนักไ็ม่ไปแล้ว 
มีแต่ความอยาก แต่เครื่องมือไม่อ�านวย เหมือนกายของเรา ต่อไปมันก็จะพังไป
อย่างนัน้แหละ ตอนนีม้นัเป็นเคร่ืองอ�านวยความสะดวก จะไปไหนกไ็ปได้ ถ้าไม่ได้
พิจารณาไว้ จะนึกว่าเราเป็นผู้มีอ�านาจ คิดอยากจะเดินก็เดินได้ คิดอยากจะกิน 
ก็กินได้ คิดอยากจะนอนก็นอนได้ ท�าอย่างไรให้อาหารย่อยก็ไม่ต้องคิดมาก มัน 
ก็ย่อยเอง ท�าอะไรเอง ก็เลยหลงผิดกันมาก เพราะไม่รู้จักพิจารณานั่นเอง ถ้ารู้จัก
พจิารณา กายนีม้นัเหมอืนอปุกรณ์ทีอ่�านวยความสะดวก มนักจ็ะอ�านวยความสะดวก
ได้ระดบัหนึง่ พอต่อไปกายมนัพงัลง มนักจ็ะไม่สะดวก อยากจะเดนิต่อไป มนักล็กุ
ไม่ได้แล้ว อย่างนี้เป็นต้น
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 ต่อไป จะเข้าใจกายว่าประกอบไปด้วยธาตุทั้ง ๔ ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุน�้า  
ธาตุไฟ ธาตุลม เดิน ยืน นั่ง นอน ก็เป็นดิน ที่ดินมันเดินไปได้ เพราะลมมันพัดไป
ตามแขนตามขา มันก็เลยเคลื่อนไปเคลื่อนมาได้ ที่ยังเคลื่อนไปเคลื่อนมาได้ก็เป็น
เพราะมจีติ ถ้าจติไม่อยูแ่ล้ว จะเดนิไปเดนิมาอย่างนีไ้ม่ได้แล้ว ตายแล้ว นอนแขง็ทือ่ 
ฉะนั้น กายของเราที่เดิน ยืน นั่ง นอนอยู่กับศพก็เหมือนกันแหละ เป็นกาย 
เหมือนกัน กายมันไม่รู้เรื่อง ที่ต่างกันก็เพราะจิต คนหนึ่งไม่มีจิต อีกคนหนึ่งมีจิต 
อย่างนี้ แต่พวกเรารู้สึกว่ากายของเราไม่เหมือนกับกายคนตาย เพราะไปยึดกาย 
ว่าเป็นตัวเรา คนนั้นเขาตาย เรายังไม่ตาย แท้ที่จริง ที่ตายนอนอยู่ก็คือกายล้วนๆ 
ไม่มีจิต ส่วนเรานี้กายส่วนหนึ่ง จิตส่วนหนึ่ง กายนี้ก็เหมือนกายที่นอนตาย 
อยู่นั่นแหละ แต่ที่ยังไม่เหมือนเขาก็คือยังมีจิตอยู่ในร่างนี้ ยังไม่สิ้นกรรมนั่นเอง 
พิจารณาบ่อยๆ จะเข้าใจตรงนี้ได้ จะเข้าใจทั้งกายภายในคือตัวเอง กายภายนอก
คือผู้อื่น สิ่งของต่างๆ มันก็เหมือนกัน มันไม่รู้เรื่องอะไรหรอก อันนี้มีราคา อันนี้
ไม่มีราคา มีค่าเท่านั้นเท่านี้ มันไม่รู้เรื่อง เงินทองก็ดี เก้าอี้ก็ดี ตึกรามบ้านช่องก็ดี 
มันไม่รู้เรื่อง มันเป็นรูปนั่นเอง เป็นของไม่รู้เรื่อง ตัวรู้เรื่องที่ไปคุยกันคือด้านจิต  
โดยเฉพาะไอ้ตัวที่รู้เรื่องดีมาก และปรุงแต่งได้มากก็คือกิเลสทั้งหลาย 



259  

 ถ้าเรารู้จักกายดีแล้ว ก็จะสะดวกในการพิจารณาว่า กิเลสมันอยู่ตรงไหน 
กายมนัไม่รูเ้รือ่ง เป็นของไม่เทีย่ง เป็นของไม่สวยไม่งาม พอไปส่องกระจกปุบ๊ เอ... 
มองเห็นความสวยงาม อย่างนี้แสดงว่าไม่ใช่กาย ที่เห็นสวยงามนั้นเป็นกิเลส  
ถ้าเราเดนิไปตามถนน ไปเจอคนสวยเดนิมา อย่างนีแ้สดงว่าเป็นกายหรอืเป็นกเิลส
ครับ เป็นกิเลสอย่างแน่นอนเลย อารมณ์ที่ปรากฏนั้น ไม่ใช่อารมณ์ของดวงตา  
แต่เป็นอารมณ์ของกิเลส กิเลสมันเอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ เราก็จะแยกแยะได้  
การพิจารณากายก่อนก็จะแยกแยะได้ง่าย กายมันไม่ใช่กิเลส ทั้งภายในภายนอก 
มันไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรทั้งนั้น มันพูดไม่เป็น ร�าคาญ หงุดหงิด เบื่อ น่ารัก หรือ 
ไม่น่ารัก ก็ไม่เป็นสักอย่าง ถ้าเห็นว่าสวยงามก็แสดงว่าไม่ใช่กาย เป็นกิเลส  
พวกทีย่ดึถอืตวัตนอยูม่าก หลงอยูม่าก กจ็ะหลงไปกบัชาวโลกเขาด้วย คนตัง้สบิคน
ก็เห็นว่าหนูสวยนะ สิบคนนั้นมันตาถั่วหมดเลย เราเอาตาถั่วของคนอื่นมาเป็น 
ตวัเรานี ่มันถกูมัย้ มนัไม่ถูก พอยดึถือตัวตนแล้วมันล�าบากอย่างนี ้พอเขาชมว่าสวย 
เราก็นึกว่าสวยเลย แทนท่ีว่าเขาชมแล้วจะขอบคุณเขา ขอบคุณนะคะคุณตาถั่ว 
ที่ชม มันจะได้เห็นถูกต้อง เพราะว่าความจริงนี้ กายมันเป็นของไม่สวยไม่งาม  
ข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้น เราจะได้แยกแยะถูก 
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 โลกมนัพออยูก่นัได้กเ็พราะอย่างนีแ้หละ มกีเิลสนัน่เอง ถ้าหมดกเิลสกจ็บกนั 
มีกเิลสกเ็ลยต้องบรหิารกนัไป ถงึจะเหน็สวยบ้าง กอ็ย่าให้ถงึกับทจุรติ พวกทีย่ดึถือ
ตัวตน พอเขาว่าสวย ก็เอาตาถั่วของชาวบ้าน มาเป็นตัวตนเลยว่า ใช่ๆ ใครๆ ก็ว่า
อย่างนีน้ะคะ ยิง่โง่หนกัเข้าไปอกี เหมอืนคนอืน่ว่าเราด ีกเ็อาค�าพดูคนอ่ืนมาตัดสิน
เลยว่า เราดีอย่างนั้นอย่างนี้ แท้ที่จริง ดีชั่วมันอยู่ที่กรรม ไม่ได้อยู่ที่ค�าพูด กายมัน
ไม่ดีไม่ชั่ว ไม่ถูกไม่ผิด ถ้าใครว่ามันดีมันชั่ว มันถูกมันผิดแสดงว่าเขาตาถั่วแน่นอน 
เราต้องแยกออก กายนี้มันไม่รู้เรื่อง ส่วนว่าถูกว่าผิดนั้นมันเป็นด้านนามธรรม 

 พระพทุธองค์ทรงให้พจิารณาด้านกายก่อนเป็นพืน้ฐาน พจิารณาแล้วมนัง่าย 
ไม่ซับซ้อน ส่วนด้านจิตมีความซับซ้อนเยอะ อย่างที่พระพุทธองค์ตรัสว่า เมื่อจิต
เป็นสมาธิ บริสุทธิ์ ผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง อ่อน 
เหมาะแก่การใช้งาน ตัง้มัน่ ไม่หวัน่ไหว อย่างนี ้ภกิษนุัน้น้อมจติไปเพือ่ญาณทศันะ 
รู้ชัดอย่างนี้ว่า กายของเรานี้คุมกันเป็นรูปร่าง ประกอบข้ึนจากมหาภูตรูป ๔  
เกิดจากบิดามารดา เจริญวัยเพราะข้าวสุกและขนมสด ไม่เที่ยงแท้ ต้องอบ นวด
เฟ้น มีอันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดา วิญญาณของเราอาศัยและเนื่องอยู่
ในกายนี้ 
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 นีก้เ็ป็นวธิพิีจารณาโดยแยกละเอียดทีก่ายก่อน เดีย๋วจะบอกวธีิแยกละเอยีด
ทางด้านจิตต่อไป ตอนนี้เอาจิตแบบย่อๆ ก่อน ตัวรู้เรื่อง เป็นจิต ส่วนตัวกาย ดิน 
น�้า ไฟ ลม มันไม่รู้เรื่องเลย พิจารณาอย่างนี้เป็นพื้นฐานไว้ก่อน ถ้ารู้เรื่อง คิดได้ 
นึกได้ เบื่อเป็น ขี้เกียจเป็น นั่นไม่ใช่กาย รู้สึกหนักเป็น รู้สึกเบาเป็น นั้นไม่ใช่กาย 
นั้นเป็นฝ่ายจิตนั่นเอง พระพุทธองค์ทรงอุปมาเหมือนกับแก้วไพฑูรย์อันงดงาม 
ตามธรรมชาติ มีแปดเหลี่ยม ท่ีเจียระไนดีแล้ว สุกใส เป็นประกาย ได้สัดส่วน  
มีด้ายสีเขียว เหลือง แดง ขาว หรือสีนวลร้อยอยู่ข้างใน คนตาถึงหยิบแก้วไพฑูรย์
นั้น วางไว้ในมือแล้ว พิจารณาแล้วก็รู้ว่า แก้วไพฑูรย์อันงดงามตามธรรมชาติ  
มแีปดเหลีย่ม ที่เจยีระไนดแีล้ว สกุใส เป็นประกาย ได้สดัส่วน มด้ีายสเีขยีว เหลอืง 
แดง ขาว หรือสีนวลร้อยอยู่ข้างใน ฉันใด เม่ือจิตเป็นสมาธิผุดผ่อง ไม่มีกิเลส 
เพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง อ่อน เหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่น  
ไม่หวั่นไหวอย่างนี้ ภิกษุน้อมจิตไปเพ่ือญาณทัศนะ รู้ชัดอย่างนี้ว่า กายของเรานี้
คมุกันเป็นรปูร่าง ประกอบขึน้จากมหาภตูรปู ๔ เกดิจากบดิามารดา เจรญิวยัเพราะ
ข้าวสุก ขนมสด ไม่เที่ยงแท้ ต้องอบ ต้องนวดเฟ้น มีอันแตกกระจัดกระจายไป 
เป็นธรรมดา วิญญาณของเราอาศัยและเนื่องอยู่ในกายนี้ ฉันนั้น 
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 ให้ท�าแบบนี้ เน้นไปที่แยกแยะกายก่อน เพื่อให้เห็นชัดว่ากายก็เป็นกาย 
ไม่ใช่ตัวตน ดินมันก็เป็นดิน เส้นผมมันก็เป็นเส้นผม ขนมันก็เป็นขน เล็บมันก็เป็น
เล็บ ฟันมันก็เป็นฟัน หนังมันก็เป็นหนัง กรรมได้ปรุงแต่งให้ได้เกิดเป็นคน เลยเอา
เส้นผมมาวางบนหัว เอาตาสองข้างมาวางตรงนี้ๆ ปากมาวางตรงนี้ กรรมหลายๆ 
อย่างมาประชมุกนั คนท�าเหตเุง่ือนไขมาไม่เหมอืนกนั หน้าตา อาย ุผวิพรรณต่างๆ 
เลยไม่เหมือนกันอย่างท่ีปรากฏนี้แหละ แม้เราจะกินอาหารเหมือนๆ กัน กิน 
เข้าไปแล้ว แต่กรรมไม่เหมอืนกนั อะไรท่ีงอกออกมากไ็ม่เหมอืนกนัอกี มคีวามต่าง
ในรายละเอียด เพราะกรรมมันไม่เหมือนกันนั่นเอง นี้เป็นวิธีพิจารณาแยกกาย 
และจิต แยกรูปและนามออกมา เพื่อให้เห็นชัดว่า ไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเรา อันนี้
แยกละเอียดทางด้านรูปออกมาเป็นธาตุ ๔ และด้านตัวรู้ด้านวิญญาณออกมา 
เป็นหนึ่ง ถ้าแยกในแบบที่นามธรรมละเอียดขึ้นมาอีก ก็แยกแบบเป็นขันธ์ ๕  
ด้านรูปนี้ก็เป็นรูปขันธ์ ด้านนามธรรม แยกมาเป็นเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์  
สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์ รวมแล้วเป็น ๕ ส่วน ที่แยกออกมาอย่างนี้ เพื่อให้
เห็นชัดว่า ไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเรานั่นแหละ

 ผมจะอ่านพระสูตรหนึ่งให้ฟังก่อน เพื่อจะได้เข้าใจชัดเจนถึงวัตถุประสงค์
ของการมองแยกแยะส่วนประกอบเหล่านี้ 

 ในสังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค นตุมหำกสูตร ข้อ ๓๓
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เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี
พระผูม้พีระภาคตรัสว่า ภกิษุท้ังหลาย สิง่ใดไม่ใช่ของเธอทัง้หลาย 

เธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้น ส่ิงท่ีเธอทั้งหลายละได้แล้วนั้น จะเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์เกือ้กลู เพ่ือความสุข ก็อะไรเล่าช่ือว่า สิง่ท่ีไม่ใช่ของเธอทัง้หลาย 
คือรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละรูปนั้น รูปที่เธอทั้งหลาย
ละได้แล้วนั้น จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข 

เวทนาไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละเวทนานั้น เวทนา
ทีเ่ธอทัง้หลายละได้แล้วนัน้ จะเป็นไปเพือ่ประโยชน์เกือ้กลู เพือ่ความสขุ 

สัญญาไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละสัญญานั้น สัญญา
ทีเ่ธอทัง้หลายละได้แล้วนัน้ จะเป็นไปเพือ่ประโยชน์เกือ้กลู เพือ่ความสขุ 

สังขารไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละสังขารนั้น สังขาร
ทีเ่ธอทัง้หลายละได้แล้วนัน้ จะเป็นไปเพือ่ประโยชน์เกือ้กลู เพือ่ความสขุ

วิญญาณไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละวิญญาณนั้น 
วิญญาณที่เธอท้ังหลายละได้แล้วนั้น จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล  
เพื่อความสุข 

เปรยีบเหมอืนคนพึงน�าหญ้า ไม้ กิง่ไม้ และใบไม้ ทีมี่อยูใ่นเชตวนันี้ 
ไปเผาหรือจัดการไปตามเรื่อง เธอทั้งหลายจะพึงมีความคิดอย่างนี้บ้าง
ไหมว่า คนทั้งหลายน�าไปเผาหรือจัดการไปตามเรื่อง 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า “ไม่มีเลยพระพุทธเจ้าข้า” 
พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า “ข้อนั้นเพราะเหตุไร” 
ภกิษทุัง้หลายกราบทลูว่า “เพราะหญ้าเป็นต้นนัน้ ไม่ใช่อัตตาหรอื

สิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา พระพุทธเจ้าข้า” 
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พระผู้มพีระภาคตรัสว่า ภกิษุท้ังหลายอปุมานีฉั้นใด อปุมัยก็ฉันนัน้
เหมือนกัน รูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละรูปนั้น รูปที่เธอ
ทั้งหลายละได้แล้วนั้น จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข 
เวทนาไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละเวทนานั้น เวทนาที่เธอ
ทั้งหลายละได้แล้วนั้น จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุข 
สัญญาไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละสัญญานั้น สัญญาที่เธอ
ทั้งหลายละได้แล้วนั้น จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข 
สังขารไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละสังขารนั้น สังขารที่เธอ
ทั้งหลายละได้แล้วนั้น จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข 
วิญญาณไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละวิญญาณนั้น วิญญาณ
ทีเ่ธอทัง้หลายละได้แล้วนัน้ จะเป็นไปเพือ่ประโยชน์เกือ้กลู เพือ่ความสขุ 

นตุมมหากสูตรที่ ๑ จบ
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 วัตถุประสงค์หลักที่ให้แยกแยะองค์ประกอบออกมา ก็เพื่อให้เห็นว่า  
สิง่ทัง้หลายไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา แล้วมนัเป็นของใคร มันเป็นของมัน ไม่ใช่ของเรา 
รูปมันก็เป็นรูป เส้นผมมันก็เป็นเส้นผม ขนมันก็เป็นขน เล็บมันก็เป็นเล็บ ฟันมัน 
ก็เป็นฟัน หนังมันก็เป็นหนัง จนกระทั่งวัตถุภายนอกต่างๆ เช่น เงินมันก็เป็นเงิน 
มันเป็นของใช้แต่ก็ไม่ใช่ของเรา บ้านมันก็เป็นบ้าน เป็นที่อาศัยแต่ไม่ใช่ของเรา 
ประเทศมนักเ็ป็นประเทศ เป็นทีอ่ยูข่องประชาชนทัง้หลายทีมี่อัธยาศัยคล้ายๆ กนั 
แต่ไม่ใช่ของเรา หลักการก็มีเท่านี้ ที่ให้พิจารณาอะไรแยกแยะมากมาย เพื่อเห็น
สิง่ทัง้หลายว่า นัน่ไม่ใช่ของเรานัน่เอง สิง่ท่ีเรายดึมากทีส่ดุกค็อืตวัเราเองนัน่แหละ 
เมือ่พจิารณาเริม่ต้นจากตวัเรา เข้าใจจากตวัเราแล้ว ก็จะเข้าใจสิง่อืน่ๆ ไปด้วย อนันี้
เป็นวัตถุประสงค์หลักของการพิจารณาแยกแยะ ไม่ว่าจะพิจารณาแยก กาย จิต 
รูปธรรม นามธรรม พิจารณาแยกขันธ์ ๕ ก็เพื่อวัตถุประสงค์อันเดียวกัน เพื่อให้
เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ของเราทั้งหลาย 

 อย่างในนตุมหากสูตรนี้ พระพุทธองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษ ุ
ทั้งหลาย สิ่งใดไม่ใช่ชองเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้น สิ่งที่เธอทั้งหลาย 
ละได้แล้วนั้น จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข สิ่งนั้นมันก็เป็นของมัน 
ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย ก็ต้องละ ละสิ่งที่ไม่ใช่ของเรานั่นแหละ มัน
ไม่ใช่ของเราอยู่แล้ว เราละสิ่งท่ีไม่ใช่ของเรา มันไม่น่าจะยากนะ สิ่งนั้นมันไม่ใช ่
ของเรา เราก็ละส่ิงที่ไม่ใช่ของเราเสีย มันน่าจะง่าย แต่มันกลับยากมากที่สุด  
ยากเพราะกิเลสนั่นเอง 
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 เริ่มต้นจากความหลงผิด นึกว่ามันเป็นของเรา แล้วมีความถือผิด อุปนิสัย
ที่เคยชินมานาน กิเลสที่รักตัวตน อยากให้ตัวตนได้นั่นได้นี่ตามใจตน กิเลสตามมา
อีกหลายขบวนเลย ก็เลยต้องมีอริยมรรคมีองค์ ๘ มาขัดเกลากิเลส เราทั้งหลาย 
กไ็ม่ได้มอีะไร เรากท็ิง้ของทีเ่ราไม่ได้ม ีปกตกิไ็ม่มีอะไรอยูแ่ล้ว เกิดมากไ็ม่ได้มีอะไร
มา ทิ้งของที่ตัวเองไม่ได้มีอยู่ก่อน ก็ไม่ยาก อันนี้ว่าตามเหตุผลที่ลึกซึ้งทางฝ่าย
บัญญัติ แต่กิเลสมันไม่ว่าอย่างนี้ กิเลสมันว่านั่นก็ของเรา เราหามาได้ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต จะไม่เป็นของเราได้อย่างไร อย่างนี้ก็เพี้ยนไปเลย ก็เลยต้องมีความ
เห็นให้ถกูต้องก่อน แม้แต่ร่างกายเรานีก้ไ็ม่ใช่ของเรา เป็นของใช้ เป็นเครือ่งอ�านวย
ความสะดวก มือมันก็เป็นมือ หัวสมองมันก็เป็นหัวสมอง ได้มาจากกรรมเก่า  
ถ้ากรรมเก่าดี หัวสมองดี ก็เอามาใช้ประโยชน์ ใครจะไปว่าอะไร ที่ผิดก็คือเอา 
หัวสมองมาเป็นของเรา มันผิดอยู่ตรงนี้ 
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 ถ้าละความเห็นผิด ละความยดึถือได้ จะเพือ่ประโยชน์เกือ้กูล เพือ่ความสขุ 
ถ้าอยากจะมคีวามสุข อยากจะได้ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์จากโลกนีไ้ป กต้็องละ ถ้าไม่ละ
ก็จะไม่ได้อะไรจากโลกนี้ไปเลย รู้สึกว่ามีนั่นมีนี่เยอะแยะ บางคนติดวัตถุสิ่งของ 
ในโลก ยื้อแย่งกัน ท�าทุจริต ตกอบายกันมากมาย เวลาจะตายไปก็ยังอยากอยู่ต่อ 
ไม่อยากตาย ห่วงนั่น ห่วงนี่ พะวงนั่น พะวงนี่ ก็หลงหนัก ตกอบายกันมากมาย  
จึงอันตรายมาก ถ้าต้องการประโยชน์เกือ้กลูและความสุข ต้องละสิง่ทีไ่ม่ใช่ของเรา 
ของมันไม่ใช่ของเรำ ก็ละของที่ไม่ใช่ของเรำ ท้ิงของท่ีเรำไม่มีน่ันแหละ เรำ 
ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้ว ถ้าพิจารณาให้ดี เราเกิดมาก็ไม่ได้มีอะไรมา ไม่ได้มีหน้ามีตา 
ไม่ได้มีคนยอมรับอะไร เราก็ท้ิงของท่ีเราไม่ได้มีมาตั้งแต่ต้น ก็เท่านั้นแหละ  
ข้อเท็จจริงตามเหตุผลทางปัญญามันก็อย่างนี้ แต่กิเลสมันไม่ว่าอย่างนี้ กิเลสว่า 
แหม... เราอุตส่าห์หามา พากันยึดถือ มีความตะหนี่หวงแหนอะไรต่อมิอะไร
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 เราต้องมาพิจารณาให้ชัดเจน เริ่มตั้งแต่ตัวเรานี่แหละ ที่เรียกว่าตัวเรา 
ก็ไม่ใช่ตัวเราจริงหรอก รูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละรูปนั้นเสีย  
รูปที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้น จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข ด้าน
รูปธรรมก็พิจารณาไปที่ธาตุ ๔ ดิน น�้า ไฟ ลม ด้านนามธรรมแยกออกมาเป็น ๔ 
เพื่อให้เหมาะส�าหรับคนที่ยังติดข้องในด้านนามธรรม นึกว่า เราเป็นผู้อร่อย เป็น
ความอร่อยของเรา ความจริงเป็นเพียงเวทนาท่ีเกิดขึ้น เวทนาเกิดจากผัสสะ  
เกิดจากการกระทบที่ปลายลิ้น ผัสสะเกิดขึ้นก็เกิดเป็นเวทนา ความอร่อย 
เป็นเวทนา ผูอ้ร่อยไม่ใช่เรา เป็นเวทนามนัอร่อย ถ้าไปยดึถอืเวทนากว่็าเป็นเราอร่อย 
ปัญหาก็เกิดขึ้น อร่อยก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่ให้รู้ว่า นั้นมันเป็นความอร่อย มันเกิดจาก
ผัสสะ เป็นเวทนาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆ เท่านั้น เหมือนเราถูกด่า โดนนินทา แล้วเกิด
ความทกุข์ข้ึน ทกุข์ทัง้หลายเกิดจากผสัสะ ไม่ได้เกดิจากคนด่า ผสัสะต่างกนั เวทนา
เลยต่างกัน บางคนถูกด่าแล้วก็ดีใจก็มี บางคนถูกด่าแล้วเสียใจก็มี เพราะผัสสะ 
มันต่างกัน ที่ผัสสะมันต่างกัน ก็เพราะอายตนะมันต่างกัน นามรูปมันต่างกัน 
วญิญาณมนัต่างกนั เพราะกรรมต่างกนั คนทีก่รรมด ีมีปัญญาด ีเขาถกูด่าเขากด็ใีจ 
ไม่เห็นเป็นไรเลย แสดงว่าหูยังดีอยู่ ยังมีชีวิตอยู่ ยังรับรู้เรื่องต่างๆ ได้อยู่ โลก 
มันก็อยู่ของมัน พอมีอายตนะ ก็เกิดผัสสะ ผัสสะก็เกิดเวทนา สุขบ้าง ทุกข์บ้าง 



 พอมีวิชชาแล้ว ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ ก็ไม่ได้เป็นที่ตั้งของผัสสะ 
ชนิดที่จะท�าให้เกิดทุกข์อีกต่อไป เห็นอะไรก็ไม่เป็นทุกข์เลย ท�าไมเป็นอย่างนั้นล่ะ 
เพราะมีปัญญาแล้ว ท�านองนี้ ถ้าว่าแบบปฏิจจสมุปบาทแล้วเหตุของทุกข์ 
ในวัฏฏะสงสารคืออวิชชา ความไม่รู้อริยสัจ เราก็เจริญมรรค ท�าให้เกิดความรู้ขึ้น 

 บรรยายวันนี้ ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับ อนุโมทนาทุกท่านครับ
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สูตรโสดาบัน ตอนที่ ๑๗

บรรยาย วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย 
สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่าน 

 วันนี้บรรยายธรรมะในหัวข้อ สูตรโสดาบัน ตอนท่ี ๑๗ นะครับ ส�าหรับ 
การบรรยายในหัวข้อนี้ ก็บรรยายมาหลายครั้งแล้ว ตอนนี้บรรยายอยู่ในประเด็น
ที่ว่าด้วยเรื่องวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน ส�าหรับวิธิปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน ถ้าว่า
โดยครอบคลุมครบถ้วนเต็มที่แล้ว คือปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคมีองค์ ๘ ปฏิบัติอยู่ใน
ปัญญา ในศีล ในสมาธิ เอามาประชุมรวมกัน พอมีองค์มรรคมาประชุมรวมกัน  
ก็จะเกิดเป็นธรรมจักขุ มีดวงตาเห็นธรรม 
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 ผมได้ยกพระสูตรมาแสดงวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันหลายพระสูตร
ด้วยกัน โดยแบ่งวิธีการปฏิบัติ เริ่มต้นตั้งแต่หมวดเกี่ยวกับด้านปัญญา ตอนนี ้
พูดในประเด็นเกี่ยวกับวิธีการรู้จักมองแบบแยกแยะองค์ประกอบ และรู้จักมอง 
ข้อเท็จจริงของแต่ละองค์ประกอบนั้น ซึ่งล้วนเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัว 
ไม่ใช่ตน พูดตั้งแต่ระดับสูงมา คือการมีธรรมจักขุ มีดวงตาเห็นธรรม ไล่มาเรื่อยๆ 
จนกระทั่งพูดถึงการฝึกปัญญาระดับเบื้องต้น ถ้าพูดถึงการฝึกฝ่ายปัญญาระดับ
เบือ้งต้น กค็อื การรูจ้กัแยกองค์ประกอบต่างๆ ออกมา เพราะว่าพวกเรานีเ้ป็นสังขาร 
สังขารจะมลีกัษณะคือต้องมกีารปรุงแต่งรวมกนัขึน้ มหีลายๆ ส่ิงรวมกนัขึน้จงึเป็น
สิง่ใดส่ิงหนึง่ พวกเราถ้าไม่หัดแยกแยะองค์ประกอบออกมา จะหลงว่ามีสิง่นัน้สิง่นี้
จริงๆ มีแก้วน�้าจริงๆ มีไมโครโฟนจริงๆ มีคนจริงๆ มีผู้หญิงจริงๆ มีผู้ชายจริงๆ  
มักจะหลงตามสัญญาเดิมๆ และความยึดถือเดิมๆ อย่างนี้นะครับ

 ถ้าหดัมองแยกแยะองค์ประกอบบ่อยๆ แก้วน�า้ก็จะหายไป แต่แก้วน�า้กย็งั
มีอยู่ มีอยู่ในแง่มุมที่มีหลายๆ ส่วนมารวมกัน ยังไม่แตกออกจากกัน จึงเรียกว่า 
แก้วน�้า แต่ก็รู้อยู่ว่าสักหน่อยมันก็จะแตก ไมโครโฟนก็จะไม่มีอยู่จริง แต่มันก็มีอยู่
ตอนท่ีมีหลายๆ ส่วนมารวมกันขึ้น และรู้ว่าที่รวมกันนี้ ไม่ได้รวมอย่างม่ันคง 
ตลอดไป รวมกันอยู่ช่วงหนึ่ง สักหน่อยก็พังไป ควำมเป็นคนก็จะหำยไป แต่คน 
ก็ยังมีอยู่ มีอยู่ก็ตอนที่มีองค์ประกอบส่วนต่ำงๆ มำรวมประชุมกันขึ้น โดยมี
เงือ่นไขหลกัก็คอืกรรมให้เป็นคนน่ันแหละมนัรกัษาไว้ พอหมดสิน้เงือ่นไข หมดเหตุ
หมดปัจจัย มันพังไป ความเป็นคนก็หายไป อย่างนี้ท�านองนี้ ถ้าหัดมองแยกแยะ
บ่อยๆ ก็จะรู้จักข้อเท็จจริง
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 ในคราวท่ีแล้ว ได้ยกพระสูตรท่ีกล่าวถงึ วธิมีองในการแยกแยะองค์ประกอบ
แบบง่ายๆ ส�าหรบัพวกเราทกุคนควรจะแยกเป็น คือ อย่างน้อยกต้็องมองแบบแยกรปู
แยกนาม มองแยกส่วนหนึง่เป็นกาย ส่วนหน่ึงเป็นจติ กายกับจติคนละส่วนกนั กาย 
แปลว่า ทีป่ระชมุหรอืทีร่วมของรปูต่างๆ โดยรปูทีเ่ป็นหลกัเป็นประธาน คอืธาต ุ๔ 
ได้แก่ ธาตดุนิ ธาตนุ�า้ ธาตไุฟ ธาตลุม ธาตดุนิมีลักษณะเป็นของแขง็ เป็นของหยาบ 
เป็นของกระด้าง เป็นธาตุพื้นฐาน กินเนื้อที่ เหมือนกับพวกเรานั่งอยู่นี่ เห็นเป็นรูป
เป็นร่างทรวดทรงต่างๆ ท่ีเป็นของแข็งหยาบกระด้าง อนันีค้อืดนิ ไม่มีคนอยู ่แต่ท่ียงั
เคล่ือนไหวไปมา ยงัท�านัน่ท�านีไ่ด้กเ็พราะยงัมีจติอยู ่ถ้าไม่มีจติอยูก่เ็หมือนกับก้อนดนิ 
ไม่มีค่าเท่ากับก้อนดินด้วยซ�้าไป ก้อนดินยังเอาไปท�าอะไรต่อมิอะไร ท�าประโยชน์
อื่นได้บ้าง ส่วนกายคนก็เป็นดินเหมือนกัน แต่เขาไม่เอาไปท�าประโยชน์อะไร
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 ตอนนี้ที่เรายังมีความต่างจากก้อนดิน เพราะว่ามีวิญญาณนั่นแหละ แต่
ส่วนประกอบด้านกายภาพกเ็หมอืนกนัคอืมดีนิ มนี�า้ซมึอยูใ่นดนิ ซมึทัว่ไป เอบิอาบ
ซึมซาบอยู่ มีไฟเป็นความร้อน เป็นอุณหภูมิที่ซึมแทรกอยู่ในดินนั่นแหละ คอย 
เผาไหม้น�า้ เหมอืนกบัเวลาท่ีร้อนมาก น�า้กจ็ะออกมา เข้าเตาอบก็ด ีเข้าห้องซาวน่า
กด็ ีน�า้กจ็ะออกมา เพราะมนัมคีวามร้อน อันนีค้อืการปรบัธาตนุัน่เอง นอกจากนัน้
ก็มีลม พัดเคลื่อนไหวไปมา โดยเฉพาะการเดิน ยืน นั่ง นอน อิริยาบถต่างๆ ของ
พวกเรานี ้ก็มาจากลมทีเ่คลือ่นไปตามเส้นเอ็นทีอ่ยูต่ามร่างกาย เวลามีจติคดิจะยนื
ขึ้นมา ธาตุลมที่เกิดจากจิตก็ส่งไปตามเส้นเอ็นต่างๆ ก็เกิดการยืดขึ้นหรือหดลง
อย่างนั้นอย่างนี้ อุปมาก็คล้ายๆ ร่างกายเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่ง ลมนี้เป็นตัวชัก 
ให้หุ่นยนต์นั้นเคลื่อนไปเคลื่อนมา โดยมีผู้ที่ชักคือจิต ถ้าไม่มีจิตแล้ว ร่างกายนี ้
มันกเ็ดนิไปเดนิมาไม่ได้ ว่าไปแล้ว ร่างกายเราท่ีนัง่อยูน่ีก้บัศพคนตายกเ็หมือนกนัแหละ 
แต่ที่ไม่เหมือน พวกเรามีจิตอยู่ ตอนนี้ปากของเราก็ขมุบขมิบได้ พูดได้ ท�าอะไรได้ 
อันที่จริงปากนั้นมันไม่รู้เรื่อง
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 ในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าทรงให้พวกเรานี้ แยกแยะอย่างน้อยก็ได้ ๒ ส่วน 
คอื ส่วนหนึง่เป็นกาย อกีส่วนเป็นสิง่ท่ีมาองิอาศัยอยูใ่นกายนีก้คื็อจติหรอืวญิญาณ 
วิญญาณหรือจิตก็อาศัยเนื่องอยู่ในกายนี้ กายของเราจึงเติบโต งอกผม งอกขน 
งอกเล็บ งอกฟัน งอกหนัง งอกส่วนต่างๆ ขึ้นมา และท�างานอย่างที่เห็นกันอยู่ 
เพราะยงัมจิีตอยูน่ัน่เอง อนันีว้ธิแียกแบบง่ายๆ หรอืว่าพืน้ฐานทีส่ดุ ถ้าแยกได้แบบ
นี้ก็เริ่มจะมองเห็นว่าไม่มีคน ไม่มีผู้หญิง ไม่มีผู้ชาย มีแต่ดิน น�้า ไฟ ลม ส่วนกาย
มันง่าย เพราะกายมันไม่รู้เรื่อง ไม่สุข ไม่ทุกข์ ไม่ดี ไม่ชั่ว ส่วนตัวที่รู้ก็คือด้านจิต  
ดี ชั่ว ความคิด ความจ�า ความรู้สึกอะไรต่างๆ มันอยู่ด้านจิต กายนี้มันเจ็บไม่เป็น 
ปวดไม่เป็น ถ้าเราหัดพิจารณาไว้บ่อยๆ เวลาเจ็บปวดขึ้นมา ก็จะรู้ได้ว่า ไม่ใช่กาย 
เป็นด้านจิต เวลาคิด เวลานึก ก็รู้ว่า ไม่ใช่กาย แต่เป็นจิต หัดแบบนี้บ่อยๆ ก็เริ่ม
พอจะมีปัญญาบ้างแล้ว
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  ๓.๑.๕ พิจำรณำแยกองค์ประกอบและมองตำมเป็นจริง (ต่อ)

 ในคราวที่แล้ว ผมได้ยกพระสูตรมาอ่านให้ฟังแล้ว ให้แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
ส่วนหนึ่งเป็นกาย และกายนี้ประกอบไปด้วยรูป ธาตุทั้ง ๔ ดิน น�้า ไฟ ลม และธาตุ
ทัง้ ๔ ทีร่วมกันข้ึนนี ้ล้วนไม่เท่ียง แปรปรวน สักหน่อยกต้็องพงั แตกกระจดักระจาย
เป็นธรรมดา วิญญาณอาศัยและเนื่องอยู่ในกายนี้ ที่พวกเราไม่เหมือนกับท่อนไม้
ใบหญ้ากเ็พราะมวีญิญาณนีแ้หละ มวีญิญาณมาครองอยู ่วญิญาณนีเ้กดิจากกรรม 
ไม่ได้ครองตลอดเวลา ครองอยู่ช่วงใดช่วงหนึ่ง กายก็ท�างานได้ เมื่อกายท�างานได้ 
ก็มีส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับร่างกาย เป็นปัจจัยเครื่องอาศัย พวกเราก็เลยได้เป็น
เจ้าของส่ิงนั้นบ้างสิ่งนี้บ้าง แต่ก็เป็นได้ไม่นาน นานสุดในภพนี้ก็คือครองร่างกาย 
แต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของจริงๆ เพราะไม่อาจจะบังคับควบคุมได้อย่างแท้จริง บังคับ
ได้บ้างเหมอืนกนั แต่ว่ากไ็ม่ใช่ตวัเรา เหมอืนกบัว่าเราบังคบัลกูน้องเราได้ เราบงัคบั
ลูกน้องว่า เอ้า... แกซักเสื้อผ้า แกถูบ้าน ก็ใช้ได้เหมือนกัน แต่ไม่ได้ตลอด ให้มอง
กาย ให้มองจิตใจ มองเหมือนมองคนอื่น กายเดิน ยืน นั่ง นอน จิตคิดนึกต่างๆ  
ก็เหมือนคนอื่น ไม่ใช่จะบังคับบัญชาได้จริง ถึงจะบังคับได้บ้าง ก็ไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่
ของเราอยู่ดี โดยแท้จริง มันบังคับไม่ได้ตลอดไปเนื่องจากว่ามันมีเงื่อนไขเยอะ 
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 ร่างกายของเราตอนนี ้สมมตเิราอยากจะลกุ มันกค็งลกุได้อยู ่เพราะเงือ่นไข
มันพร้อมอยู่ คือธาตุต่างๆ มันยังเหมาะสมอยู่ ถึงบังคับได้อย่างนี้ ก็ไม่ควรถือว่า
เป็นเรา ควรถือว่าเป็นกาย ก็เหมือนลูกน้องเรา บังคับมันถูบ้านได้ ก็ไม่ควรถือว่า
เราเป็นคนถู ก็บอกว่ามันแหละเป็นคนถู เหมือนกับเราบังคับกายให้ลุกขึ้นได้  
ก็ไม่ควรจะเห็นว่าเป็นตัวเรา ก็ควรเห็นว่าเป็นกายนั่นแหละลุกขึ้น กายมันเดิน  
กายมันยืน กายมันนั่ง กายมันนอน อันนี้เป็นวิธีการฝึกการหัดเบื้องต้น คือให้เห็น
ว่าเป็นมัน มันเป็นอย่างนั้น มันเป็นอย่างนี้ เหมือนเห็นคนอื่น พอเห็นคนอื่นบ่อยๆ 
รูจั้กความจรงิ เข้าใจความจรงิว่า รปูก็เป็นของไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ ไม่ใช่ตวัตนบ่อยๆ 
แม้แต่ตัวเราผูเ้หน็ กจ็ะไม่มีตวัตนไปด้วย เพราะปัญญามนัมากขึน้ สรปุคอืไม่มใีคร
เลย ไม่มีทั้งเรา ไม่มีทั้งเขา มีแต่รูปและนาม ขันธ์ ๕ นั่นเอง

 ในคราวที่แล้ว ผมได้กล่าววัตถุประสงค์ที่พระพุทธองค์ให้พวกเรา 
ได้ฝึกปัญญา มองแบบแยกแยะแจกแจง เพื่อให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ของเรา  
นั่นแหละเป็นวัตถุประสงค์หลักเลย อะไรบ้างที่ไม่ใช่ของเรา ที่อ่านให้ฟังในคราว 
ที่แล้ว ก็คือขันธ์ ๕ ที่พระองค์ตรัสว่า 

ภิกษท้ัุงหลาย สิง่ใดไม่ใช่ของเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละสิง่นัน้ 
สิง่ทีเ่ธอท้ังหลายละได้แล้วนัน้ จะเป็นไปเพือ่ประโยชน์เก้ือกลู เพือ่ความ
สุข ก็อะไรเล่า ชื่อว่าสิ่งที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย ก็คือ รูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย
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 นี้ก็คือวัตถุประสงค์หลักเลยที่ให้มองแยกแยะบ่อยๆ ทีนี้ การเห็นว่าไม่ใช่
ของเรา คอืการเหน็อนตัตา ต้องใช้ปัญญาระดับสูง ท่านกเ็ลยมีวธิเีทคนคิขึน้มาเพือ่
ช่วยให้มองเห็น ถ้ายังไม่เห็นอนัตตา ก็ให้เห็นเป็นทุกข์ก่อน ให้เห็นอนิจจัง ไม่เที่ยง 
ไม่แน่ไม่นอนก่อน ถ้ายังไม่เห็นขนาดนี้ อย่างน้อยก็แยกได้ ๒ ส่วนก่อน อย่างนี้
เป็นต้น

 ผมก็ยกการฝึกปัญญาพื้นฐาน คือให้หัดแยกรูปธรรม นามธรรม กายและ
จิต และก็กล่าววัตถุประสงค์ว่า ที่ให้หัดมองอย่างนี้ ก็เพื่อให้เห็นว่า มันไม่ใช่ตัวเรา 
ไม่ใช่ของเรานั่นแหละ แล้วมันเป็นอะไร มันก็เป็นของมัน เส้นผมก็เป็นเส้นผม เรา
ก็เห็นอยู่ ถ้าเป็นคนมีปัญญามองดู มันก็เป็นของมันนั่นแหละ มันมาสุมรวมกันอยู่
บนหวัเรา หนงัมารวมเข้า กเ็รยีกว่าคน เรยีกว่ามนษุย์ขึน้มา ต่างจากต้นไม้ใบหญ้า
กเ็พราะมีวิญญาณมาครองอยู ่กรรมประมวลมา อกีสกัหน่อยก็พังหมด ข้อเทจ็จรงิ
มันก็เป็นอย่างนั้น นี้กล่าวถึงพื้นฐาน คือให้แยกเป็น ๒ ส่วน หัดแยก เมื่อแยกได้
เป็น ๒ ส่วนแล้ว เป็นกายกับจิตแล้ว ก็แยกกายออกมาเป็นธาตุ ๔ และธาตุ ๔  
กแ็ยกออกมาให้ละเอยีดออกไปอกี ธาตดุนิก็มี ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั อย่างนีเ้ป็นต้น 
แยกบ่อยๆ อย่างนี้นะ นี้พูดไปในคราวที่แล้ว

 วันนี้จะพูดต่อไป ถึงการหัดแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ จะอ่านพระสูตร
เกี่ยวกับขันธ์ ๕ ให้ฟัง ท่านทั้งหลายก็จะได้เข้าใจและหัดมองบ่อยๆ 
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 ในคัมภีร์สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เผณปิณฑูปมสูตร ข้อ ๙๕

สมยัหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ ฝ่ังแม่น�า้คงคา เขตเมือง 
อยุชฌา ณ ที่นั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า 

ภกิษุท้ังหลาย แม่น�า้คงคานีพึ้งพดัฟองน�า้กลุม่ใหญ่มา บุรษุผูมี้ตาดี
กจ็ะพึงเห็น เพ่ง พิจารณาฟองน�า้กลุ่มใหญ่นัน้โดยแยบคายได้ เม่ือเขาเหน็ 
เพ่ง พิจารณาฟองน�้ากลุ่มใหญ่นั้นโดยแยบคาย ฟองน�้าก็จะพึงปรากฏ
เป็นของว่าง เปล่า หาสาระมิได้เลย สาระในฟองน�้าจะมีได้อย่างไร  
แม้ฉันใด รูปอย่างใดอย่างหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกัน ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต
และปัจจุบัน เป็นภายใน ภายนอก หยาบ ละเอียด ทราม ประณีต ไกล 
หรอืใกล้ก็ตาม ภกิษุเห็น เพ่ง พิจารณารปูนัน้โดยแยบคาย เมือ่เธอเหน็ เพ่ง 
พิจารณารูปนั้นโดยแยบคาย รูปก็จะปรากฏเป็นของว่าง เปล่า หาสาระ
มิได้เลย สาระในรูปจะมีได้อย่างไร 

เมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกในสารทฤดู ฟองน�้าเกิดขึ้นและดับไปบนผิวน�้า 
บรุษุผู้มตีาดก็ีพึงเห็น เพ่ง พิจารณาฟองน�า้น้ันโดยแยบคายได้ เม่ือเขาเหน็ 
เพ่ง พิจารณา ฟองน�้านั้นโดยแยบคาย ฟองน�้าก็จะพึงปรากฏเป็น 
ของว่าง เปล่า หาสาระมิได้เลย สาระในฟองน�้านั้นจะมีได้อย่างไร  
แม้ฉันใด เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกัน ทั้งที่เป็นอดีต 
อนาคตและปัจจบุนั เป็นภายใน ภายนอก หยาบ ละเอียด ทราม ประณตี 
ไกล หรือใกล้ก็ตาม ภิกษุเห็น เพ่ง พิจารณาเวทนานั้นโดยแยบคาย  
เมื่อเธอเห็น เพ่ง พิจารณาเวทนานั้นโดยแยบคาย เวทนาก็จะปรากฏ 
เป็นของว่าง เปล่า หาสาระมิได้เลย สาระในเวทนาจะมีได้อย่างไร 
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เมื่อเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนยังอยู่ พยับแดดระยิบระยับในเวลา
เที่ยง บุรุษผู้มีตาดีก็จะพึงเห็น เพ่ง พิจารณาพยับแดดนั้นโดยแยบคาย
ได้ เมื่อเขาเห็น เพ่ง พิจารณาพยับแดดนั้นโดยแยบคาย พยับแดดก็จะ
ปรากฏเป็นของว่าง เปล่า หาสาระมิได้เลย สาระในพยับแดดจะมีได้
อย่างไร แม้ฉันใด สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกัน ทั้งที่เป็น
อดีต อนาคตและปัจจุบัน เป็นภายใน ภายนอก หยาบ ละเอียด ทราม 
ประณีต ไกล หรือใกล้ก็ตาม ภิกษุเห็น เพ่ง พิจารณาสัญญานั้นโดย
แยบคาย เมื่อเธอเห็น เพ่ง พิจารณาสัญญานั้นโดยแยบคาย สัญญาก็จะ
ปรากฏเป็นของว่าง เปล่า หาสาระมไิด้เลย สาระในสญัญาจะมไีด้อย่างไร

บุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เท่ียวเสาะแสวงหาแก่นไม้ ถือขวานที่คม
เข้าไปสู่ป่า เขาเห็นต้นกล้วยใหญ่ ตรง ก�าลังรุ่น ไม่มีแก่นในป่านั้นจึงตัด
โคน ตัดปลาย แล้วปอกกาบออก เขาปอกกาบออกแล้ว ไม่ได้แม้กระพี้
ในต้นกล้วยนั้น จะได้แก่นแต่ท่ีไหนเล่า บุรุษผู้มีตาดีก็จะเห็น เพ่ง 
พจิารณาต้นกล้วยนัน้โดยแยบคายได้ เมือ่เขาเหน็ เพ่ง พจิารณาต้นกล้วย
นั้นโดยแยบคาย ต้นกล้วยก็จะพึงปรากฏเป็นของว่าง เปล่า หาแก่นมิได้
เลย แก่นในต้นกล้วยจะมีได้อย่างไร แม้ฉันใด สังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่ง
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ทั้งที่เป็นอดีต อนาคตและปัจจุบัน เป็นภายใน 
ภายนอก หยาบ ละเอียด ทราม ประณีต ไกล หรือใกล้ก็ตาม ภิกษุเห็น 
เพ่ง พิจารณาสังขารนั้นโดยแยบคาย เมื่อเธอเห็น เพ่ง พิจารณาสังขาร
นั้นโดยแยบคาย สังขารก็จะปรากฏเป็นของว่าง เปล่า หาสาระมิได้เลย 
สาระในสังขารทั้งหลายจะมีได้อย่างไร
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นักมายากลหรือลูกมือนักมายากล แสดงมายากลที่ทางใหญ่ ๔ 
แพร่ง บุรษุผูม้ตีาดกีจ็ะพงึเหน็ เพ่ง พจิารณามายากลนัน้โดยแยบคายได้ 
เมื่อเขาเห็น เพ่ง พิจารณามายากลนั้นโดยแยบคาย มายากลก็จะพึง
ปรากฏเป็นของว่าง เปล่า หาสาระมิได้เลย สาระในมายากลจะมีได้
อย่างไร แม้ฉันใด วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ทั้งที่
เป็นอดีต อนาคตและปัจจบุนั เป็นภายใน ภายนอก หยาบ ละเอยีด ทราม 
ประณีต ไกล หรือใกล้ก็ตาม ภิกษุเห็น เพ่ง พิจารณาวิญญาณนั้นโดย
แยบคาย เมื่อเธอเห็น เพ่ง พิจารณาวิญญาณนั้นโดยแยบคาย วิญญาณ
ก็จะปรากฏเป็นของว่าง เปล่า หาสาระมิได้เลย สาระในวิญญาณจะมีได้
อย่างไร

ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่าย 
แม้ในรูป ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญา ย่อม
เบ่ือหน่ายแม้ในสงัขาร ย่อมเบือ่หน่ายแม้ในวญิญาณ เม่ือเบือ่หน่าย ย่อม
คลายก�าหนัด เพราะคลายก�าหนัดจิตย่อมหลุดพ้น เมื่อจิตหลุดพ้นแล้ว 
ก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควร
ท�าได้ท�าเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป 

พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดาได้ตรสัเวยยากรณภาษิตนีแ้ล้ว จงึได้
ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า
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พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์ 
ทรงแสดงแล้วว่า รูปอุปมาด้วยกลุ่มฟองน�้า 
เวทนาอุปมาด้วยฟองน�้า สัญญาอุปมาด้วยพยับแดด 
สังขารอุปมาด้วยต้นกล้วย และวิญญาณอุปมาด้วยมายากล 
ภิกษุเพ่งพิจารณาเห็นขันธ์ ๕ นั้นโดยแยบคายด้วยประการใดๆ 
ขันธ์ ๕ นั้น ก็ปรากฏเป็นของว่าง เปล่า ด้วยประการนั้นๆ 
การละธรรม ๓ ประการซึ่งพระพุทธเจ้า
ผู้ทรงมีปัญญาดุจแผ่นดิน ทรงปรารภกายนี้ แสดงไว้แล้ว 
ท่านทั้งหลาย จงดูรูปที่บุคคลทิ้งแล้ว 
เมื่อใด อายุ ไออุ่น และวิญญาณละกายนี้ 
เมื่อนั้น กายนี้ก็ถูกทอดทิ้ง นอนเป็นเหยื่อของสัตว์อื่น 
ปราศจากเจตนา ความสืบต่อเป็นเช่นนี้ 
นี้เป็นมายากลส�าหรับหลอกลวงคนโง่ 
ขันธ์ ๕ เปรียบเหมือนเพชฌฆาต 
เราบอกแล้ว สาระในขันธ์ ๕ นี้ไม่มี 
ภิกษุผู้ปรารภความเพียร มีสติ มีสัมปชัญญะ 
พึงพิจารณาขันธ์ทั้งหลายอย่างนี้ทั้งกลางวันและกลางคืน 
ภิกษุเมื่อปรารถนาบทอันไม่จุติ
พึงละสังโยชน์ทั้งปวง ท�าที่พึ่งแก่ตน 
ประพฤติดุจบุคคลถูกไฟไหม้ศีรษะ ฉะนั้น

เผณปิณฑูปมสูตรที่ ๓ จบ
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 อันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับขันธ์ ๕ ส�าหรับให้เราพิจารณา มีทั้งในแง่มองไปที่
อปุมาต่างๆ แล้วย้อนกลบัเข้ามาทีข่นัธ์ ๕ ทีร่วมกนัขึน้มาเป็นตวัเรานีแ่หละ ถ้าพดู
ให้ย่อๆ ที่สุด คือให้รู้จักแยกรูปแยกนามออกมา ทีนี้ คนเราส่วนใหญ่โดยทั่วไป  
ไม่ค่อยรู้จักนามธรรม ท�าให้เข้าใจผิด หลงผิดในนามธรรม ในขันธ์ ๕ รูปนี้จัดเป็น
ขันธ์ ๑ รูปนี้ดูง่าย โดยเฉพาะรูปใหญ่ คือ ธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม ควร
พิจารณาให้เป็นทุกคน อย่าง ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง พิจารณาดู แล้วก็ยกไว้ที่หนึ่ง 
เป็นปฐวีธาตุ ดี เสลด หนอง เลือด เป็นต้น เป็นอาโปธาตุ อันนี้ก็ควรจะพิจารณา
ให้เป็น ในด้านรูปธรรม ด้านร่างกาย มันง่าย ส่วนด้านจิตนี้ยาก พระพุทธองค์ทรง
จ�าแนกด้านนามธรรม แยกออกมาเป็น ๔ ส่วน จะได้เห็นง่ายขึน้ พิจารณาได้ชดัขึน้

 เบื้องต้นจะมาพิจารณาแยกด้านจิตเป็น ๔ มันยาก พิจารณากายกับจิต
ก่อน ด้ำนกำยนี้ก็คือส่วนท่ีมันไม่รู้เรื่อง ไม่รับรู้อำรมณ์ต่ำงๆ ไม่รู้สึกสุขทุกข์  
ไม่คดินกึอะไร ไม่มเีจตนำ อนันัน้เป็นรปู เป็นด้ำนกำยภำพ ส่วนทีเ่ป็นด้ำนควำม
รู้สึก นึกคิด สุข ทุกข์ ต่ำงๆ จัดรวมเป็นด้ำนจิต คนเราต่างจากท่อนไม้ ใบหญ้า 
คือมีความคิด มีความรู้สึก มีความเศร้า เหงา ร�าคาญ จิตเป็นประธานในการรับรู้ 
พอมีจิตรับรู้เกิดขึ้น เวทนาก็ท�างานได้ ถ้าไม่มีจิตรับรู้ เวทนามันก็ไม่มี เหมือน 
พวกเรานอนหลบัสนทิ วญิญาณไม่ตืน่ข้ึนมาท�างาน จะรู้สกึสขุทุกข์มันกเ็ป็นไปไม่ได้ 
ต้องตื่นขึ้นมาก่อน ต้องรับรู้ ต้องมีวิญญาณก่อน เวทนา ความรู้สึกสุข ความรู้สึก
ทุกข์ จึงเกิดขึ้นได้ แท้ท่ีจริง มันก็เกิดด้วยกันเพียงแต่ว่ามันละเอียด มันเป็น
นามธรรม พวกเราโดยท่ัวไปนี ้ยคุใหม่เรียนทางด้านวทิยาศาสตร์ด้วย ไม่ค่อยได้สนใจ
ทางด้านจิต เลยยิ่งยากเข้าไปใหญ่ 
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 แท้ที่จริง ความรู้สึกสุขกับความรู้ว่าสุข นี้มันคนละสภาวะกัน ควำมรู้สึก
ทุกข์นี้เป็นเวทนำ ควำมรู้ว่ำรู้สึกทุกข์ นี้เป็นวิญญำณ มันเกิดด้วยกัน ท�ำงำน 
อยู่ด้วยกัน แต่ว่ำมันคนละอันกัน พวกเรานี้ รวมเหมาว่าเป็นเราไปเลย เราสุข  
เราทุกข์ ไปเลย แท้ที่จริงแล้ว มันมีหลายตัวอยู่ด้วยกัน ที่กิน ที่ดื่ม เอร็ดอร่อย 
เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม อะไรต่อมิอะไร ตัวกายมันไม่รู้เรื่องเลย มันไม่รู้ว่าอร่อยหรือ
ไม่อร่อยอะไรทั้งนั้นแหละ ความรู้สึกอร่อย อันนี้เป็นเวทนาที่เป็นสุข ความรับรู้ว่า
อร่อย รู้ว่ารู้สึกอร่อยอันนี้เป็นวิญญาณ การก�าหนดจดจ�าว่า นี่เป็ด นี่หมู นี่ผัก  
นี่อะไรต่อมิอะไร อันนี้เป็นสัญญา ความชอบ ความไม่ชอบ ความพอใจ ความ 
ไม่พอใจ อันนี้เป็นสังขาร มันรวมกันอยู่ จึงแยกแยะได้ยาก ท่านจึงให้เราหัดมอง
แยกแยะง่ายๆ ก่อน ต้องเอาในด้านรูปกายนี้ว่า มันไม่รู้เรื่อง ปากกับอาหารนี่มัน
ไม่รู้เร่ืองกัน อาหารกับฟันนี้มันไม่รู้จักกัน ต้องแยกอย่างนี้ก่อน ส่วนตัวที่รู้สึกว่า
อร่อย ไม่ใช่ปาก ไม่ใช่กาย แต่เป็นเวทนา กายมันไม่รู้เรื่อง มันเป็นแค่เครื่องมือ 
ของจิตเท่านั้นเอง 
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 ตอนนี้พวกเรามีเครื่องมือดีอยู่ ก็คล้ายๆ กับเรามีครกกับสาก ตอนนี้เรา 
ก็มีเครื่องมือคือครกกับสาก เราจะต�าน�้าพริก เราก็ต�าๆ เข้าไป ตอนนี้ครกก็คือ 
ปากของเรา สากก็คือฟัน เราก็เอาพริกเข้าไปใส่ เอาซากเป็ดซากไก่ใส่เข้าไปใส่  
ก็ต�าๆ เข้าไป พวกน้ันมันไม่รู้เรื่องหรอก ครกกับสาก มันไม่รู้จักกัน ไม่รู้จักเจ็บ  
ไม่รู้จักปวดอะไร ไม่รู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อย มันเป็นแค่เครื่องมือ เป็นอุปกรณ์เฉยๆ 
ตอนนี้อุปกรณ์ยังใช้ได้ ต้องรู้จักก่อน ด้านรูปนี้ง่ายที่สุดแล้ว มันไม่รู้เรื่องไม่รู้ราว
อะไรเลย ไม่มีอร่อยหรือไม่อร่อยอะไร ความรู้สึกอร่อยนี้คือเวทนา สุขเวทนา 
มันทนได้ง่าย อยากจะทน ทนได้ง่าย อย่างอร่อยนี้ ทนได้ง่ายมั้ย ทนได้ง่าย อยาก
จะกินไปจนหมดจานเลย จนกระทั่งบางคนแน่นพุงแล้วยังจะกินต่อไปอีก อย่างนี้
เรียกว่าเวทนามันสบาย มันสุข เป็นสุขเวทนา เป็นความรู้สึกสุข ถ้าไม่อร่อยก็ทน
ไม่ค่อยได้ ไม่อยากกิน เป็นทกุขเวทนานัน่เอง เป็นความรูส้กึ ส่วนตวัความรูว่้ารูส้กึ 
เป็นวิญญาณ ตัวความรู้สึกนี่เป็นเวทนา ตัวความรู้ว่ารู้สึกอย่างนี้ๆ อันนี้เป็น
วิญญาณ ตัวความรู้สึกไม่อร่อย เป็นเวทนา เป็นเวทนาที่เป็นทุกข์ ส่วนความรู้ว่า
ไม่อร่อย อนันีเ้ป็นวญิญาณ ต้องหดัแยกแยะแบบนี ้ถ้าหดัแยกแยะบ่อยๆ กจ็ะท�าได้
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 ถ้ายังแยกจิตออกมาไม่ได้ อย่างน้อยก็ให้รู้กายก่อน กายมันไม่รู้เรื่อง ส่วน
ฝ่ายจิตนี้มันรู้เรื่อง ฝ่ายจิตมันรวมเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไว้ด้วยกัน พอ
หัดแยกได้แล้ว ต่อมาก็มาหัดแยกตัวรู้ โดยเฉพาะเวลาที่เราเอาจิตไปไว้กับกาย  
เอาไว้กบักรรมฐานต่างๆ พวกความรูส้กึแรงๆ มันกจ็ะแยกออกมาอยูแ่ล้ว มันดงู่าย 
เช่น ความรู้สึกทุกข์ ไม่อร่อยนี่ก็มองง่าย พอรู้สึกอร่อย ก็ดูว่า นี่ไม่ใช่กาย นี่เป็น
เวทนา อย่างน้ี ต้องหดัฝึกบ่อยๆ ต้องมสีติ มสีมาธจึิงจะหัดได้ ถ้าไม่มีสต ิโดยเฉพาะ
ตอนกินอาหาร ขาดสติ ไม่ได้พิจารณาก่อนนี่ ไม่ต้องพูดถึงพิจารณาหรอก  
น�้าลายไหลไปก่อนแล้วบางคน แค่เห็นขาหมูมา โอ... ท่าทางน่าอร่อยนะ ขาดสติ 
อย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงพิจารณาหรอก นี้ผมพูดให้ฟังก่อน จะพิจารณาได้ มันต้อง 
มีสติยับยั้งก่อน ถ้าไม่มีสติยั้ง ก็ต้องหัดฝืนนั่งนานๆ มีสติแล้วโยนิโสมนสิการ ใส่ใจ
ให้ดีก่อน จึงจะพิจารณาได้ 
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  ฉะนั้น การพิจารณานี่ จะมาท�าตอนกระทบอารมณ์เลยก็จะท�าไม่ได้  
ต้องหนีไปก่อน ไปอยู่ห้องคนเดียว ท�าสมาธิ แล้วก็หัดก่อนเลย หัดให้พอเป็นบ้าง 
ท�าเป็นบ้างแล้ว ต่อมาเวลากระทบอารมณ์ก็จะท�าได้บ้าง ถ้าไม่เคยหัดเอาไว้เลย 
มากระทบเรื่องราวต่างๆ มากินอาหารอร่อย แล้วค่อยพิจารณาอย่างนี้ คงจะท�า 
ไม่ได้เลย ท่านจึงให้พวกเรานี้พากันอยู่เงียบๆ กายวิเวก หัดฝึกสติสัมปชัญญะ ให้
มีสมาธิมั่นคง ไม่ง่วงเหงาหาวนอน ไม่ฟุ้งซ่าน แล้วหัดพิจารณาแยกแยะ เริ่มต้น
จากช�าแหละกายของตนเอง แยกให้ออกมาดูว่ามีคนอยู่มั้ย มีสักคนมั้ยในกายนี้  
จนกระทั่งเห็นว่า มันเป็นธาตุ ๔ ต่อมาพิจารณาในด้านจิต แยกออกมาเป็นเวทนา
คือความรู้สึก สัญญาคือความก�าหนดเครื่องหมาย ก�าหนดให้มันเป็นหมี มันก็เป็น
หมีขึ้นมา แต่มันไม่เป็นหมีอะไรหรอก ก�าหนดให้มันเป็นแก้ว มันก็เป็นแก้วขึ้นมา 
แก้วนี้มันอยู่ในใจคนนั่นแหละ มันอยู่ที่การก�าหนดคือสัญญา การก�าหนดท�า
เครื่องหมายผู้หญิงผู้ชายนี้ มันไม่ได้อยู่ข้างนอก มันอยู่ที่สัญญา อย่างพวกศิลปิน
ทัง้หลาย ก�าหนดอนันัน้แทนอนันี ้ก�าหนดอนันีแ้ทนอนันัน้ เราดไูม่เป็นกง็ง ก�าหนด
หมายให้พอดีๆ รู้จักว่าจะเอามาใช้ประโยชน์อะไร ถ้าก�าหนดดีๆ ก็เอามาใช้
ประโยชน์ว่า ก�าหนดหมายอันนี้เป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้า เวลาเห็นปุ๊บ  
ให้นึกถึงพุทธคุณเป็นต้น อย่างนี้ก�าหนดอย่างมีเป้าหมายถูกต้อง 
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 สิง่ต่างๆ มนักเ็ป็นของมนั สสีนัต่างๆ มนักไ็ม่รูเ้รือ่งไม่รูร้าวอะไร ภาพเขยีน
ต่างๆ ตัวภาพมันไม่รู้เรื่องตัวมันเองเลย มันคือกระดาษอันหนึ่ง แล้วก็มีสีมาทา
แปะๆ ตัดกันไปมาอย่างนี้ อะไรละเป็นตัวรู้เรื่อง กระดาษมันเป็นรูป มันไม่รู้เรื่อง 
มือก็ไม่รู้เรื่อง พู่กันก็ไม่รู้เรื่อง ผู้รู้เรื่องนี่ต้องเป็นฝ่ายจิตนั่นเอง เวลาแยกละเอียด
ลงไป ใครเป็นผู้ก�าหนดว่าคืออะไร คือ สัญญาเป็นผู้ก�าหนดเครื่องหมาย ผู้รู้ว่า 
มีการก�าหนดก็คือวิญญาณ วิญญาณก็คือความรู้พื้นฐาน รับรู้เรื่องต่างๆ อยู่ พอมี
วิญญาณแล้ว พวกเวทนา สัญญา สังขารก็ท�างานได้
 
 ส�าหรับพระสูตรเมือ่กี ้ผมได้อ่านเก่ียวกบัเร่ืองขนัธ์ ๕ ให้ฟัง ซึง่พระพทุธองค์
ได้ตรัสแสดงโดยอุปมา พระองค์ตรัสว่า 

ภกิษุท้ังหลาย แม่น�า้คงคานีพึ้งพดัฟองน�า้กลุม่ใหญ่มา บุรษุผูมี้ตาดี
ก็จะพึงเห็น เพ่ง พิจารณา ฟองน�้ากลุ่มใหญ่นั้น โดยแยบคายได้ เมื่อเขา
เห็น เพ่ง พิจารณา ฟองน�้ากลุ่มใหญ่นั้นโดยแยบคาย ฟองน�้าก็จะพึง
ปรากฏเป็นของว่าง เปล่า หาสาระมิได้เลย สาระในฟองน�้านั้น จะมีได้
อย่างไร แม้ฉันใด
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 นีเ้ป็นอุปมาทีพุ่ทธองค์ทรงแสดงไว้ เหมือนกบัแม่น�า้คงคา แม่น�า้ใหญ่ไหลมา 
พดัเอาฟองน�า้กลุม่ใหญ่ กลุ่มของฟองน�า้กลุ่มใหญ่ๆ เวลาน�า้ไหลแรงๆ ท่านทัง้หลาย
อาจจะเคยเห็นเป็นฟองน�้าเป็นกลุ่มๆ มาเลย มีหญ้า มีใบไม้ มีอะไรติดมาในนั้น 
ไหลมาเรื่อย ถ้าเป็นบุรุษตาดี เห็นฟองน�้าอันนั้นแล้วก็เพ่งพิจารณาให้ดีๆ เข้าไป
เพ่ง เข้าไปมองดู ถ้าไม่มองก็จะไม่เห็น มันจะไหลผ่านไปเฉยๆ พวกเรานี้คงผ่าน
ก้อนฟองน�า้อย่างนัน้มานานแล้ว ต้องเป็นคนตาด ีพระองค์ตรสัว่า ก้อนฟองน�า้ไหล
มาแล้ว บรุษุคนมีตาดก็ีเข้าไปเพ่งพิจารณา มองด ูไปจ้องดโูดยแยบคาย มองมุมน้ัน
มุมนี้ พอมองบ่อยๆ เพ่งพิจารณาอย่างดี ฟองน�้าใหญ่นั้นก็จะปรากฏเป็นของ 
ว่าง เปล่า หาสาระไม่ได้เลย 

 ฟองน�า้กลุม่ใหญ่ๆ นัน้ พอพดัไปสกัพกัหนึง่ ได้สกัสีห้่าเมตรกแ็ตกกระจาย
แล้ว บางทีก็ไปได้ไกลหน่อย สักกิโลเมตรหนึ่งก็แตกกระจายแล้ว ท้ายที่สุด 
กแ็ตกกระจาย ก้อนฟองน�า้แม้จะใหญ่ น�า้ไหลแรงๆ ไหลไป บางทีไหลไปสกัสบิเมตร
ก็พังสลายลง บางทีไหลไปสักยี่สิบเมตรก็พัง บางทีไหลไปกิโลเมตรหนึ่งก็พังแล้ว 
เหมือนกบัร่างกายของคนเราท่ัวไปนี ้บางคนก็พงัไปตัง้แต่อยูใ่นท้องแม่ ตายไปแล้ว 
มันก็เป็นก้อนๆ เป็นกลุ่มรวมกัน บางคนคลอดออกมาจากท้องแม่หนึ่งเดือน 
กพ็งัแล้ว บางคนสองเดือน บางคนปีหน่ึง บางคนสองปี บางคนสิบปี บางคนยีส่บิปี 
บางคนห้าสิบปี ไปเรื่อยๆ ถึงแม้จะเกินห้าสิบปี หกสิบปีไป ท้ายที่สุดก็พังสลาย 
เมื่อถึงเวลาของมัน แปดสิบปีบ้าง เก้าสิบปีบ้าง 
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 เหมือนกลุ่มฟองน�้ากลุ่มใหญ่ ที่ไหลไปอยู่อย่างนั้นแหละ ถ้าคนตาดีไปเพ่ง 
พิจารณาดูให้ดี ก็จะปรากฏเป็นของว่าง เปล่า หาสาระไม่ได้เลย ไม่มีตัวตนอะไร 
ที่เป็นก้อนฟองน�้ำอย่ำงจริงจัง มีส่วนประกอบหลำยส่วนประกอบกันเข้ำ ไม่มี
ควำมเท่ียงแท้ถำวร เพรำะเดี๋ยวสักหน่อยก็พังไปแล้ว ก็เหมือนร่ำงกำยน้ี เรา 
ทั้งหลายก็เหมือนก้อนฟองน�้าก้อนใหญ่ที่ไหลมา บางท่านก็ก้อนใหญ่มากเลย  
น�้าหนักเยอะกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขา ไหลมาจนถึงทุกวันนี้แหละ บางคนแตก 
ไปก่อนหน้านีแ้ล้ว ไหลมาไม่ถงึตอนนี ้หลายคนทีพ่วกเรารูจ้กักแ็ตกไปก่อนเราเยอะ
แล้ว บางคนไหลไปก่อนหน้าก็แตกก่อนหน้าโน้น ตายไปเรียบร้อยแล้ว บางคนนี่
อายุน้อยกว่าเราแต่ก็ตายก่อน ดูเหมือนจะมีตัวตน เป็นตัวคน ตัวหญิง ตัวชาย  
แต่ว่าไม่มีใครเลย พอกายแตกไป ไม่เห็นมีใครเหลืออยู่เลย เผาแล้วก็ไม่มีคนที่ไหน
เลย เป็นแค่สิ่งนั้นมารวมกันชั่วครั้งชั่วคราว สักหน่อยก็สลายไป ไม่มีคนเหลืออยู่ 
เหมือนกับก้อนฟองน�้าอันใหญ่มารวมกัน ไหลไป พอแตกก็ไม่เห็นมีอะไรอยู่ในนั้น
เลย 

 ร่างกายของพวกเราออกจากท้องแม่มา ไหลลอยมาเรื่อยเหมือนก้อน
ฟองน�้าไหลไป ทีแรกมีก้อนขนาดเล็ก พอไหลมาเรื่อยก็ไปดูดเอาหญ้าบ้าง กิ่งไม้
บ้าง ดูดเข้ามาก็ก้อนใหญ่ขึ้นๆ พวกเราก็ดูดอาหาร ดูดมาเรื่อย ก็ใหญ่ขึ้นๆ แต่ถึง
จะใหญ่โตอย่างไร พอถึงเวลาช่วงหนึ่งก็พังลง ท่านทั้งหลายก็จ�าไว้ เวลาไปนั่งมอง
น�้าที่ไหลอยู่ อย่าลืมน้อมเข้ามาที่กายของเราก็เหมือนอย่างนั้นแหละ ก�าลังไหลไป
อย่างนั้น นั่งอยู่ตอนนี้ก็ก�าลังไหลอยู่ จะแตกเมื่อไรยังไม่รู้เลย แตกเรียบร้อยแล้ว 
ไม่เหลือสาระแก่นสารอะไร เหมือนมีแก่นแต่ไม่มี เหมือนมีแต่ไม่มี จะบอกว่ามีก็มี
เหมือนกัน มีตอนมันมารวมกัน สมมติเรียกว่าคน เรียกว่าหญิง เรียกว่าชายขึ้นมา 
พอแตกออกไปก็ไม่เหลืออะไร
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 ถ้าเข้าใจร่างกายของเราดีแล้ว ก็จะเข้าใจสิ่งต่างๆ ในโลกทั้งหมด อาคาร
หลังนี้ก็เหมือนกัน มันก็มารวมกันพักหนึ่ง โรงงานก็มีหลายส่วนมารวมกัน พอ 
ถึงเวลาก็พังลง ก็ไม่เหลืออะไร ไม่มีอะไรที่เป็นจริงเป็นจังขึ้นมา มีแต่ของท่ีเป็น
ของชั่วครั้งชั่วครำวเท่ำน้ัน เรียกว่าเป็นของท่ีไหลไปเรื่อย เหมือนกับกระแสน�้า 
ไม่มีตัวตนที่เป็นของมั่นคงเที่ยงแท้ พวกเราจึงต้องปรับตัวอยู่เสมอ ปรับนั่น  
ปรับนี่ ธุรกิจต่างๆ ก็ต้องปรับตัวเสมอ เพราะมันไม่มีตัวตนที่เที่ยงแท้นั่นเอง ต้อง
ปรับตัว กายนั่งนานๆ ก็แสดงอาการออกมาว่าไม่รอดแล้ว มีเวทนาเป็นตัวคอย 
บ่งชี้ว่าเกิดทุกข์ขึ้นมาแล้ว จะไม่ไหวแล้วนะ ต้องปรับเปลี่ยนอาการของกาย ยืน 
เดิน นั่ง นอน ปรับตัวไปเรื่อยเพราะมันเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน 
อย่างนี้แหละ ถึงจะปรับตัวอย่างไร ท้ายที่สุดก็พังลง ทุกบริษัททุกองค์กรก็ตกอยู่
ในสถานการณ์เดยีวกนั ต้องมกีารปรับตวัไปเรือ่ย ไม่มอีนัไหนนิง่ ท้ายทีส่ดุทัง้หมด
ก็พังลงไป แปรสภาพไปเรื่อยอย่างนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้มีตัวตนเที่ยงแท้  
เม่ือมีหลายๆ ส่วนมารวมกันเข้า ผสมกันก็สมมติเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้น ถ้าเราเข้าใจ 
ด้านกายภาพของตัวเองจะเข้าทั้งโลกหมดเลยอย่างนี้นะ

 ร่างกายของเรานี ้ถ้าปล่อยให้มนัผ่านเลยไป กจ็ะหลงผดิไป แต่ถ้าพจิารณา
ดู จ้องมองดูอยู่เสมอ สังเกตดูอยู่ว่า กายมันท�านั่นท�านี่ เดิน ยืน นั่ง นอน ที่มัน 
เดินได้ก็เพราะจิตสั่งอย่างนั้นอย่างนี้ จากมีก็ไปสู่ความไม่มี มีเรี่ยวแรง สักหน่อย 
ก็หมดเรี่ยวแรง จากใช้การได้ดี สักหน่อยก็ใช้การไม่ค่อยได้ จนใช้การไม่ได้เลย  
มองดูอยู่เสมอก็จะเข้าใจว่า แก่นสารนี่มันไม่มี ความไร้แก่นสารก็จะปรากฏขึ้นมา 
นี้เป็นอุปมาเรื่องรูปเหมือนก้อนฟองน�้า พระพุทธองค์ทรงสรุปว่า
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รปูอย่างใดอย่างหนึง่กฉ็นันัน้เหมอืนกนั ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และ
ปัจจุบัน เป็นภายในหรือภายนอก หยาบหรอืละเอยีด ทรามหรือประณตี 
ไกลหรือใกล้ก็ตาม ภิกษุเห็น เพ่ง พิจารณารูปนั้นโดยแยบคาย เมื่อเธอ
เห็น เพ่ง พิจารณารูปนั้นโดยแยบคาย รูปก็จะปรากฏเป็นของว่าง เปล่า 
หาสาระมิได้เลย สาระในรูปจะมีได้อย่างไร 

 เวทนาอุปมาดจุกบัต่อมน�า้ เมือ่เวลาฝนตก เมด็ฝนตกลงมากระทบทีผ่วิน�า้ 
มนักจ็ะเกดิเป็นต่อมน�า้หรือเม็ดน�า้ขึน้มาแล้วกแ็ตกไป เวทนากจ็ะเหมอืนอย่างนัน้
แหละ พระพุทธองค์ตรัสว่า

เมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกในสารทฤดู ฟองน�้าหรือต่อมน�้าเกิดขึ้นแล้วดับ
ไปบนผิวน�้า บุรุษผู้มีตาดีก็พึงเห็น เพ่ง พิจารณาต่อมน�้านั้นโดยแยบคาย
ได้ เมื่อเขาเห็น เพ่ง พิจารณา ต่อมน�้านั้นโดยแยบคาย ต่อมน�้าก็จะ 
พึงปรากฏเป็นของว่าง เปล่า หาสาระมิได้เลย สาระในต่อมน�้านั้นจะมี
ได้อย่างไร แม้ฉันใด
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 อุปมาด้านเวทนาก็เร็วกว่าในด้านกายเยอะ ด้านกายเป็นเหมือนก้อน
ฟองน�้าอันใหญ่ไหลไปกว่าจะแตกก็นานหน่อย เหมือนร่างกายของเราน้ีแหละ  
ส่วนด้านเวทนาเป็นต่อมน�้า เวลาที่ฝนตกลงมาที่หนองน�้า มันก็จะเกิดต่อมน�้าแล้ว
ก็แตกไป ถ้าเป็นคนจ้องดูอยู่เสมอ มันอยู่นานมั้ยต่อมน�้านี่ เกิดขึ้นมาแล้วมันคงอยู่
ตลอดมั้ย มีใครจับยึดถือเป็นเจ้าของได้บ้าง พิจารณาแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็น 
ของว่าง เปล่า หาแก่นสารไม่ได้ ต้องมองบ่อยๆ ฟังก็รู้พอรู้เรื่อง แต่ว่าใจของเรานี่
มันยอมรับความจริงยาก ต้องไปฝึกใจให้ดีแล้วก็น่ังเพ่งพิจารณาดู เหมือนบุรุษ 
ตาดีคนหนึ่ง ไปนั่งเพ่ง เวลาฝนตกก็ไปนั่งเพ่งผิวน�้า 

 เม็ดฝนเม็ดท่ีหนึ่งตกมาก็แตก เม็ดท่ีสองตกลงมาก็แตก จ้องมองดูอย่าง
แยบคาย อันไหนจะอยู่นานบ้าง ขอดูหน่อยสิ มองไปมองมาก็ไม่เห็นมีอันไหนเลย
ที่จะอยู่นาน ความไร้แก่นสาร ไร้สาระก็จะปรากฏขึ้น ไม่มีต่อมน�้าจริงจังเลย  
มันเกิดจากหยดน�้าตกลงกระทบผิวน�้าแล้วก็แตกเท่านั้นเอง ไม่มีแบบจริงๆ จังๆ  
มีอยู่แป๊บเดียว มีไม่นาน มีตามเงื่อนไข อุปมาด้านรูป ก้อนฟองน�้าใหญ่ยังดูเหมือน
นาน แต่กไ็ม่มจีรงิๆ อกีแหละ พอไหลไปสกัพกักแ็ตกอีกแล้ว รปูร่างกายเหมอืนจะ
มีจริงๆ อยู่นานเป็นหลายปีเลย อย่างเป็นเด็กก็อยู่ตั้งหลายปี บางคนดูหน้าเด็ก 
อยูเ่ลยหลายปีทเีดยีว อยูไ่ม่นานอกีแหละ ขนาดดเูหมอืนหลายปี แต่ทางด้านเวทนา 
ไม่มอัีนไหนข้ามวนั แป๊บเดยีวเท่านัน้ อร่อยข้ามวนัมมีัย้ คงไม่ม ีมแีต่น�า้ลายตวัเอง 
กลนืไปกลนืมาอยู่นัน่แหละ ไม่เห็นมนัจะอร่อยข้ามวนัข้ามเดือนข้ามปีอะไร ด้านรูป
ดูเหมือนข้ามวันข้ามเดือนได้ อันนี้เป็นความรู้สึก แต่ข้อเท็จจริงที่อยู่เบ้ืองหลัง 
มันรวดเร็วกว่านั้นมาก เราพิจารณาเอาแบบพื้นๆ ก่อนก็ได้ 
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 ต่อมน�า้กจ็ะแตกเร็วมาก ต่อมน�า้กม็เีหมือนกนั มีตอนทีเ่ม็ดฝนมันตกลงบน
ผิวน�้า กระทบกันแล้วเกิดต่อมน�้าขึ้น มันไม่มีแก่นสารที่จะเป็นตัวมันจริงๆ เป็นตัว
เป็นตนมั่นคงค้างอยู่ที่ใดที่หนึ่ง ไม่มีเลย มีแต่ความรู้สึกที่เกิดจากผัสสะเป็นครั้งๆ 
กระทบขึ้นมาแล้วก็หายไป มีตอนมันเกิดขึ้นนั่นแหละ เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็น
ครัง้ๆ เท่านัน้ เกดิตอนเหตุปัจจัยมนัครบถ้วน ถ้าเราพจิารณาได้อย่างนี ้กจ็ะทราบ
ว่า กว่าจะเกดิความรู้สึกอร่อยทีหน่ึงนี ้พ่อครวัต้องไปท�าอะไรมาบ้าง ต้องไปอบเนือ้
อยู่สามวัน ต้องมาผัด เติมนั่น เติมนี่ เลือกแต่ชิ้นดีๆ อะไรต่อมิอะไร ต้องมาใส่จาน
ให้ดูดี ต้องมีเก้าอี้อย่างดีให้นั่ง แสงสว่างก�าลังพอเหมาะ ต้องมีคนเสิร์ฟท่ีฝึกมา
อย่างด ีลองคดิดมูนัจะคุม้ค่ากบัความอร่อยทีผ่่านลิน้แค่แป๊บเดยีวมัย้ บางคนบอก
ว่าคุ้ม ไม่เสียชาติเกิดแล้ว เขาก็ว่ากันไป อันนี้ก็เป็นกิเลสของแต่ละคน ก็วุ่นกันไป

 ถ้าเราก�าหนดดู พิจารณาดู ความไร้แก่นสาร ความไร้สาระก็จะปรากฏ  
ถ้าไม่พิจารณาดูก็จะไม่ปรากฏ ก็จะรู้สึกเหมือนว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา เราเป็น 
ผู้อร่อย เป็นความอร่อยของเรา เราเป็นผู้สุข เราเป็นผู้ทุกข์ สุขทุกข์เป็นของเรา 
แต่ความจริงไม่ใช่ ไม่มีใครเป็นผู้สุข ไม่มีใครเป็นผู้ทุกข์ เวทนำนั่นเองเป็นสุข 
เวทนำนั่นเองเป็นทุกข์ ไม่มีใครเป็นเจ้าของความสุข ความทุกข์ มีแต่ความสุข 
เกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัย มีแต่ทุกข์เกิดขึ้นตามเงื่อนไข เกิดเป็นครั้งๆ ตามผัสสะ 
เกิดแล้วดับ เหมือนกับต่อมน�้านั่นเอง นี้ก็อุปมาเวทนาเหมือนต่อมน�้า 
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 สัญญาก็อุปมาเหมือนพยับแดด พระพุทธองค์ตรัสว่า 

เมือ่เดอืนท้ายแห่งฤดรู้อนยงัอยู ่พยบัแดดระยบิระยบัในเวลาเทีย่ง 
บุรุษผู้มีตาดีก็จะพึงเห็น เพ่ง พิจารณาพยับแดดนั้นโดยแยบคายได้ เมื่อ
เขาเห็น เพ่ง พิจารณาพยับแดดนั้นโดยแยบคาย พยับแดดก็จะปรากฏ
เป็นของว่าง เปล่า หาสาระมิได้เลย สาระในพยับแดดจะมีได้อย่างไร  
แม้ฉันใด

 สัญญาก็เหมือนพยับแดด เดือนสุดท้ายของฤดูร้อน เวลาเที่ยงก็ดูเหมือน 
มีน�้าอยู่บนถนน หลายท่านเคยขับรถไปตามถนน ดูเหมือนจะมีน�้าอยู่บนถนน  
พอขับเข้าไปดูจริงๆ มันไม่มีน�้าอยู่เลย สัญญาก็เหมือนอย่างนั้นแหละ เหมือนกับ
มีคน มีหญิง มีชาย มีสีเขียว สีเหลือง สีแดง มีนั่น มีนี่ อะไรเยอะแยะมากมาย 
เหมือนวาดรูปแล้วก็เป็นรูปคนนั้น รูปคนนี้ ถ้าเพ่งพิจารณาดูลงไปให้ลึกจริงๆ  
มันกลับไม่มีอะไร มีแต่สีสันตัดกันไปมาเท่านั้น สีเขียวมันไม่รู้ตัวมันเองด้วยซ�้า 
ไปว่ามันเป็นสีเขียว สัญญาก�าหนดหมายเอาสีที่มาตัดกัน ท�าเครื่องหมายว่า 
เป็นนั่นเป็นนี่ ของไม่มีจริงก็ก�าหนดขึ้นมาให้มันดูเหมือนมีจริงมีจัง แท้ที่จริง 
ผู้ก�าหนดหมายยังไม่จริงเลย ตัวที่ถูกก�าหนดมันจะจริงได้หรือ ก�าหนดหมายว่า 
อันนี้เป็นของของเรา อันนี้เป็นของคุณ ผู้ท่ีก�าหนดท�าเครื่องหมายก็คือตัวสัญญา 
นี่แหละ ตัววิญญาณเป็นตัวรับรู้ว่ามีการก�าหนดหมาย สัญญำที่ก�ำหนดหมำยนี ้
ยังไม่เที่ยงเลย ไม่ได้ก�าหนดว่าสิ่งนี้เป็นของเราตลอดเวลา เพิ่งมาก�าหนดเมื่อมี 
ผัสสะนี้เอง
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 อย่างบอกว่า สิ่งนี้เป็นสีเหลือง เราก็ไม่ได้ก�าหนดมันทั้งวัน เพิ่งก�าหนด 
ตอนทีผ่มพดู ตกลงว่าสเีหลอืงมนัจะมจีริงหรอืเปล่า มนัไม่จรงิ ตวัสญัญามนัยงัเพิง่
มาเกิดเมื่อกี้นี้เอง พอเกิดว่านี่สีเหลือง หันหน้าไปอีกทางหนึ่งก็ก�าหนดไปอีกอย่าง
หนึ่งแล้ว ก็กลายเป็นสีสันอื่นไปแล้ว สัญญามันเกิดดับไวขนาดนี้ เกิดดับไปพร้อม
กบัจติเลย แล้วความเป็นหญงิเป็นชาย จะมจีรงิได้อย่างไร มันก็ไม่มี คนทีห่ลงสัญญา
เลยถกูสญัญาหลอก เหมอืนกบัพยบัแดดหลอกว่ามนี�า้ มองดไูกลๆ เหมอืนกบัมนี�า้
จริงๆ ถ้าเข้าไปดูใกล้ๆ ตรวจสอบดูแล้วไม่มีอะไรเลย ไม่มีน�้าเลย

 สญัญากเ็ลยยากมากส�าหรบัพวกเราทีจ่ะพจิารณา คนเราโดยทัว่ไปจงึหลง
สมมติ ติดสมมติกัน เราเรียนวิชาความรู้ต่างๆ ก็ดี เราก็เรียนตามสัญญาคือข้อมูล
ที่เขาเก็บต่อๆ กันมา แล้วเอาข้อมูลมาใส่เข้าไปในสิ่งนั้นส่ิงนี้ แก้วนี้มีคุณค่ามาก 
เป็นของเก่าเกบ็มาแต่โบราณ ราคาประมาณค่าไม่ได้ อะไรกว่็าไป แก้วมนัไม่รูเ้รือ่ง
เลย ก้อนดินมันไม่รู้เรื่องเลย การก�าหนดหมายคือสัญญาอย่างนี้ คนที่ไม่รู้เร่ือง
สัญญาก็จะติดสมมติเยอะแยะไปหมด 



  298

 ทีนี้ สัญญาก็สลับซับซ้อนเหลือเกิน ถ้าสัญญาพ้ืนฐานก็สีแดง สีเหลือง 
สีเขียว ตัดกันอย่างนั้นอย่างนี้ สัญญำที่เป็นผลสืบเนื่องจำกกิเลสต่ำงๆ ก็สลับ 
ซับซ้อนมำก อันนั้นมีค่ากว่าอันนี้ อันนี้มีค่ากว่าอันโน้น แท้ที่จริง สิ่งต่างๆ ที่เป็น
รูปธรรม เป็นแค่ธาตุ ๔ ดิน น�้า ไฟ ลม มันไม่ได้มีอันไหนมีค่ากว่าอันไหน เพราะ
มนัไม่รูเ้รือ่ง เราก�าหนดให้มันมค่ีามนักเ็ลยมค่ีา ก�าหนดให้มนัสงูมนักเ็ลยสงู ก�าหนด
ให้มนัต�า่มนักเ็ลยต�า่ ด้านรปูธรรมมนัไม่รูเ้รือ่ง อย่างคนผิวขาวกบัคนผิวด�า คนไหน
หล่อกว่ากัน ผิวหนังมันไม่รู้เรื่อง ก�าหนดว่าผิวขาวสวยกว่า ถ้าไปเชื่อ เราก็โง่พอดี 
ก�าหนดหมายอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้น มันเป็นจริงหรือเปล่า ก็ไม่จริงจังอะไร  
อนันีเ้ป็นสญัญา เป็นการก�าหนดเครือ่งหมาย ก�าหนดให้อะไรเป็นอะไร บอกว่ามนั
เป็นอะไร ก�าหนดให้มันเป็นแก้วมันก็เลยเป็นแก้ว มันเป็นแก้วในใจเรา ข้างนอก
มันไม่ได้เป็นนะ ข้างนอกมันเป็นอะไร มันเป็นของมัน มันไม่รู ้เรื่องด้วยเลย  
เราก�าหนดให้มันเป็น บีบคอให้มันเป็น ก็เลยเหมือนบีบคอให้ตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่ 
ก�าหนดหมายกันว่าคนนี้เป็นลูก คนนี้เป็นสามี ก�าหนดให้เป็นแล้วก็บีบคอซึ่งกัน
และกนัให้เป็น ควำมจรงิไม่มใีครเป็นอะไร เป็นของเขำ เป็นรปู เป็นนำมธรรมดำ
นั่นแหละ มาตามกรรมแล้วก็ไปตามกรรม
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 การก�าหนดเคร่ืองหมายคือสัญญาน้ี เป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งในชีวิต 
เป็นส่วนหนึ่งในขันธ์ ๕ เป็นสัญญาขันธ์ มาประชุมรวมกันกับขันธ์อื่นๆ ก็เลยเรียก
ว่าคน ต้องรู้จักให้ดี จะได้ไม่หลง อย่าไปหลงความรู้สึก ความรู้สึกคือเวทนา  
ความสุข ความทุกข์ ถ้าไม่รู้ก็จะหัวหมุน รักสุข เกลียดทุกข์ อยากเป็นอยู่ ไม่อยาก
ตาย หลงอยู่กับเวทนา วุ่นอยู่กับเวทนา สัญญานี้ ถ้าไม่รู้เรื่องของมันก็จะติดสมมติ 
ติดนั่นติดนี่เต็มไปหมด เริ่มจากติดชื่อ ติดนามสกุล ติดของสวยงาม มีค่าเท่านู้น
เท่านี้ ของแพงไม่แพง เขาสมมติเอา สมมติให้มันแพงมันก็เลยแพง ถ้าเรารู้จัก 
ก็ไม่มีปัญหา ถ้าไม่รู้จักก็ล�าบาก ติดของมีค่าอย่างนั้นอย่างนี้ แท้ที่จริง ของมีค่า 
ก็คือลมหายใจเข้าออกนี่แหละ มันมีค่ามากกว่าส่ิงภายนอกเหล่านั้นตั้งเยอะ  
ถ้าหายใจเข้าไม่หายใจออกมันก็ตายแล้ว นามธรรมมันเกิดที่กายนี่แหละ กายพัง
มันก็อยู่ไม่ได้แล้ว อันนี้สัญญาอุปมาเหมือนกับพยับแดด
 
 สังขารอุปมาเหมือนต้นกล้วย มันมีกาบหุ้มอยู่เยอะแยะ จนล�าต้นของมัน
ดูใหญ่โตพอสมควรทีเดียว ข้างนอกมันมีสีสันอย่างหนึ่ง พอลอกกาบกล้วยลึก 
เข้าไปเรื่อยๆ สีสันเป็นอีกอย่างหนึ่ง ลอกลึกลงไปเท่าไร แม้แต่กระพี้ยังไม่ปรากฏ
เลย แก่นมันจะมีได้อย่างไร มันไม่มีหรอก สังขารจึงมีหลากหลาย สีเขียวก็มี  
ลอกไปเรือ่ย สขีาวก็มี มทีัง้อกศุล มีท้ังกศุล มทีัง้บญุ ทัง้บาป มทีัง้ละเอยีด มทีัง้หยาบ 
เยอะแยะไปหมด มันก็ไม่มีตัวตน ไม่มีแก่นสารเหมือนกัน อันนี้สังขารเหมือนกับ
ต้นกล้วย
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 วญิญาณเหมอืนกบันกัมายากล หรอืลกูมือของนกัมายากลผูมี้ความช�านาญ 
วิญญาณนี้มันรวดเร็ว มันรับรู้ไปกับเขาได้ทุกเรื่อง ที่รู้สึกสุข ทุกข์ได้ ก็เพราะมี
วิญญาณ ที่ก�าหนดหมายได้ก็เพราะมีวิญญาณ ที่โกรธ โลภ หลงได้ ที่เป็นคนดีได้ 
มีสติได้ ก็เพราะมีวิญญาณ ไปกับเขาทุกเรื่องเลย เกิดดับต่อเนื่องรวดเร็วมาก จึง
อุปมาเหมือนกับนักมายากล นักมายากลนั้น เวลาเราดูเขาเล่นนี่ ดูจริงจังมาก ท�า
อะไรให้มันเร็ว ตาเรามองไม่ทัน จิตก็เหมือนกัน เกิดดับรวดเร็วมาก จนท�าให้มัน
เหมอืนต่อเนือ่งเป็นอันเดยีวกัน เร่ืองราวมนัจงึต่อเนือ่งกนัได้ ท�าให้รูส้กึว่า มเีราไป
นั่นไปนี่ ได้รู้จักคนนั้นคนนี้ ได้กินอาหารอร่อยที่นั่นที่นี่ มีประวัติอย่างนั้นอย่างนี้ 
วิญญาณมันเกิดกับเขาทั้งหมดเลย เราเดินไปที่นั่นที่นี่ ความจริงมีใครไปหรอก มี
กายมันไป จิตมันสั่งไป ได้กินของอร่อย ไม่มีใครได้กินหรอก มีเวทนามันเกิดขึ้น 
วญิญาณมนัรู้เรือ่งกบัเขาด้วย ได้ไปเจอคนนัน้คนนี ้คนนีเ้ขาใหญ่โต เป็นดาราอย่าง
น้ันอย่างนี้ นี่ก็ก�าหนดหมายเอา เป็นสัญญา วิญญาณก็รู้กับเขาไปด้วย พวกเรา 
ก็เลยมีเรื่องราวมาเล่าเพียบเลย กลายเป็นเราคนเดียวไปเลย เพราะมันเกิดดับ 
ต่อเนื่องรวดเร็ว 

 วิญญาณมันรู้กับเขาไปทุกเรื่องเลย เดิน ยืน นั่ง นอน เป็นกาย วิญญาณ 
กรู้็ไปด้วย อร่อยเป็นเวทนา วญิญาณกร็ูไ้ปด้วยเหมอืนกัน รูว่้ารู้สกึอร่อยเป็นวญิญาณ 
ก�าหนดอันนั้นอันนี้สวยงามน่าเอา วิญญาณก็รู้กับเขาเหมือนกัน โกรธคนนั้นคนนี้ 
ความโกรธเป็นสังขาร รู้ว่าโกรธเป็นวิญญาณ เลยพูดได้เป็นเรื่องราว เป็นประวัติ
ตัวเองยืดยาวออกไป พวกเราก็เลยมีประวัติตั้งแต่เด็กจนถึงทุกวันนี้ แท้ที่จริงแล้ว 
น่ันก็เป็นแค่ปรากฏการณ์ของขันธ์ ๕ เราเอามาต่อกันเป็นเรื่องราว ถ้าขันธ์ ๕ 
ด�าเนินไปอีกอย่างหนึ่ง เราก็มีประวัติไปเป็นอีกอย่างหนึ่ง เพราะวิญญาณเป็น 
นักมายากลที่เกิดดับรวดเร็วไปเรื่อยๆ 
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 นีผ้มได้อ่านเผณปิณฑปูมสตูรให้ฟัง แล้วกข็ยายความเลก็น้อย เน้นไปท่ีการ
แจกแจงสิง่ทีเ่รยีกว่าตวัเรา แยกไปในแง่มุมขนัธ์ ๕ เพือ่ให้เหน็ว่าไม่มีคนจรงิๆ ท่าน
ทั้งหลายก็อย่าลืมไปฝึกมองดู ถ้ายังมองแบบขันธ์ ๕ ไม่ได้ ก็มองแบบง่ายๆ ก่อน 
คือเป็นกายกับจิต กายเป็นพวกไม่รู้เรื่อง ส่วนจิตเป็นตัวรู้ จิตหรือวิญญาณก็อาศัย
และเนื่องอยู่ในกายนี้แหละ พอท�าอย่างนั้นได้บ้างแล้ว ด้านจิตก็แยกออกมาเป็น 
๔ ส่วน เอาส่วนทีง่่ายๆ ก่อน เวทนานีง่่าย ก็พิจารณาก่อน ส่วนนามอืน่ๆ ยากเพิม่ขึน้ 
กค่็อยๆ หดัพจิารณาแยกแยะไป เวทนา สัญญา สงัขาร วญิญาณ ถ้ากระจายออกมา
อย่างนีไ้ด้ ตัวตนกจ็ะหายไป เม่ือมคีวามรู้สึกว่ามีตวัเราเกดิขึน้ เรากจ็ะได้รูว่้า ตวัตน
มันเข้ามาตอนไหน มันเข้ามาตอนที่มีความเห็นผิดเกิดขึ้นเท่านั้นเอง 

 วันนี้ พูดการฝึกหัดให้มีปัญญา โดยการรู้จักแยกแยะส่วนประกอบต่างๆ 
ตอนนีพ้ดูในแง่แยกแยะแบบขนัธ์ ๕ พอแยกแยะได้แล้ว กใ็ห้พจิารณาทกุส่วนประกอบ
นั้นให้เห็นความจริง โดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน หัดมอง 
บ่อยๆ อย่างนี ้ความจริงกจ็ะปรากฏชดั ท�าให้เข้าใจว่า มนัเป็นอย่างนี ้อนันีเ้ป็นอบุาย
วิธีการฝึกปัญญาระดับต้นทีเดียว ถ้าใครต้องการมีปัญญาต้องฝึกอย่างนี้ ถ้ายังฝึก
ปัญญาไม่ได้ก็ฟังให้เข้าใจไว้ก่อน แล้วไปฝึกสติสัมปชัญญะ ฝึกให้มีจิตมาอยู่กับตัว 
ให้ได้สมาธบ้ิาง แล้วกฝึ็กหดัพจิารณา ถ้าอยูห่ลายคนแล้วไม่ได้สมาธ ิกไ็ปอยูเ่งยีบๆ 
คนเดยีว มเีวลาอยูก่บัตัวเอง ฝึกไว้ หัดไว้ ซ้อมไว้ ถ้าไม่หดั มันกไ็ม่เป็น ถงึแม้จะฟัง
พอเข้าใจ แต่มันท�าไม่เป็น มันก็ไม่เป็นสักที เลยต้องมีเวลาไปหัด ปลีกตัวไป แล้ว
ก็หัดท�าดู พอท�าเป็นแล้ว ก็เอาออกมาใช้ น�ามาฝึกต่อไปได้ 

 บรรยายวันนี้ ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับ อนุโมทนาทุกท่านครับ
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สูตรโสดาบัน ตอนที่ ๑๘

บรรยาย วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย 
สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่าน

 วันนี้ ก็มาฟังธรรมะในหัวข้อ สูตรโสดาบัน ตอนที่ ๑๘ นะครับ ส�าหรับ 
การบรรยายในช่วงนี ้บรรยายอยูใ่นประเดน็ทีว่่าด้วยเร่ืองวธิปีฏบัิติเพ่ือเป็นโสดาบัน 
โดยวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบันในช่วงน้ี ผมก็ได้ยกวิธีในด้านปัญญา แต่ความจริง
แล้ว การจะมีปัญญาก็ต้องมีสมาธิ มีศีล แล้วก็มีธรรมะอื่นให้ครบถ้วน เพียงแต่ว่า
ตอนนี้ยกเรื่องปัญญาขึ้นมาแสดง โดยยกพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว ้
มาขยายความให้ฟัง ส�าหรับการฝึกปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบันในด้านปัญญา ผมก็ได้
ยกมาหลายข้อเหมือนกัน ตอนนี้ก�าลังพูดในประเด็นที่ว่าด้วยเรื่องการรู้จักมอง
แยกแยะองค์ประกอบ แล้วก็รู้จักข้อเท็จจริงของแต่ละองค์ประกอบนั้น ซึ่งเป็น 
วิธีการฝึกปัญญาระดับเบื้องต้น
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 การฝึกปัญญาระดับเบื้องต้น คือการรู้จักแยกแยะองค์ประกอบ เนื่องจาก
พวกเราอยู่ในโลกนี้ ที่มันจะเป็นโลก เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาได้ ก็เพราะว่ามันมีการ
รวมกันของสิ่งหลายๆ สิ่ง คือมันเป็นสังขาร สังขาร แปลว่า เป็นสิ่งที่มันปรุงแต่ง 
มีหลายสิ่งหลายอย่างมารวมกัน สร้างให้เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา ทีนี้ ถ้าคนไม่หัด
แยกแยะองค์ประกอบต่างๆ มันก็จะติดสัญญา หรือติดความจ�าแบบเดิมๆ นึกว่า 
มีคน มีหญิง มีชาย มีนั่น มีนี่ เหมือนกับเรามองเห็นรถยนต์ ด้วยสัญญาเดิมๆ  
เราก็จะมองว่า มีรถยนต์อะไรพวกนี้ จะมองอย่างไรไม่ให้มันเป็นรถยนต์ วิธีการ 
ก็คือต้องไปแยกองค์ประกอบของรถยนต์ออกมา แล้วก็เพ่งมองดูให้เห็นชัดว่า 
มันไม่มีรถยนต์จริงๆ ไม่มีรถยนต์อยู่ในล้อ ไม่มีรถยนต์อยู่ในตัวถัง ในแบตเตอร่ี  
ในเครื่องยนต์ ในนอตแต่ละตัว ไม่มีรถยนต์อยู่สักที่เลย ถ้าได้พิจารณาเข้าใจ 
อย่างนั้นแล้ว ต่อไปแม้จะเอาองค์ประกอบเหล่านั้นมารวมกันเข้าให้เป็นรถยนต์ 
จนกระทั่งรถยนต์วิ่งได้ เราก็จะไม่รู้สึกว่ามีรถยนต์ แต่เป็นส่วนประกอบหลายๆ 
ส่วนมารวมกันเข้า ค�าว่า รถยนต์ เลยมีข้ึน ถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็จะเข้าใจวิธีการ 
ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเอาไว้ คือการรู ้จักแยกแยะองค์ประกอบเหล่านี้  
ไม่อย่างนั้นแล้วพวกเราก็จะเห็นเป็นคน เป็นหญิง เป็นชาย ค้างอยู่อย่างนี้
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  วิธีการก็คือต้องไปหัดแยกออกไป โดยการแยกอย่างพื้นฐานอย่างน้อย 
ก็แยกเป็น ๒ ส่วน คือรูปธรรมกับนามธรรม หรือด้านกายกับด้านจิต พอแยกได้ 
ความเป็นคนก็จะหายไป ตอนนี้ก�าลังพูดในประเด็นที่เกี่ยวกับการรู้จักแยกแยะ 
องค์ประกอบโดยในแนวของขันธ์ ๕ ซึ่งเป็นแนวที่ท่านเน้นไว้มากในพระไตรปิฎก 
เพราะว่าพวกเราโดยทั่วไปนี่ ถ้าพูดถึงว่ายึดอะไรมากกว่ากัน ก็ต้องว่ายึดทาง
นามธรรม เพราะมันเป็นของท่ีละเอียด ส่วนด้านรูปธรรมจริงๆ มันก็ยึดด้วย 
นั่นแหละ แต่ส่วนใหญ่คงพอมองเห็นภาพอยู่ ถ้าคนมีปัญญาบ้าง มองดูก็เห็นว่า 
กายมันอยู่ได้หนึ่งชาติ สักหน่อยก็ต้องแก่และตาย ต้องพลัดพรากไป ถ้าเป็นคน 
มีปัญญาช่างสังเกตก็จะพอมองเห็น ส่วนด้านนามธรรม มันยากมาก ท่านก็เลย
แจกแจงแบบขันธ์ ๕ โดยด้านรูปนี้จะเป็นหนึ่ง คือรูปขันธ์ ส่วนด้านนามธรรมแยก
ละเอยีดเป็น ๔ เป็นเวทนาขนัธ์ สญัญาขนัธ์ สงัขารขนัธ์ และวญิญาณขนัธ์ ในคราว
ทีแ่ล้วผมกอ่็านพระสตูรให้ฟังช่ือว่าเผณปิณฑปูมสตูร พระสตูรทีแ่สดงอปุมาว่าด้วย
กลุ่มฟองน�้า
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 กลุ่มฟองน�้าเป็นค�าอุปมา เหมือนกลุ่มฟองน�้าลอยไปมาตามแม่น�้า ถ้าคน
ที่มีตาดี เพ่ง จ้อง มองดูให้ลึกซึ้ง เรียกว่ารู้จักมนสิการ ใส่ใจให้ถูกต้อง ก็จะเห็นว่า
แก่นสารในฟองน�า้มนัไม่ม ีถงึเวลามนักจ็ะแตก บางทกีไ็หลไปได้หน่อยเดยีวกแ็ตก
แล้ว บางทีไหลไปกลางแม่น�้าก็แตก แต่ท้ายที่สุดอย่างไรก็ต้องแตกอยู่ดี ตัวแก่น 
ตัวแกน หรือว่าสิ่งที่เป็นฟองน�้าที่เป็นจริงๆ จังๆ มันไม่มี กลุ่มฟองน�้ำน้ีก็อุปมำ
เหมือนรูปขันธ์ รูปขันธ์มาประชุมรวมกัน เป็นผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น 
กระดูก ธาตดุนิ ธาตนุ�า้ ธาตุไฟ ธาตลุม มาประชมุรวมกนั เหมอืนกลุม่ฟองน�า้ใหญ่ๆ 
ถ้าคนที่มีตาดี คือนักปฏิบัติอย่างพวกเรานี้แหละ ได้ฟังแล้วก็ไปฝึกให้มีสติ มีสมาธิ 
ไม่มีนิวรณ์แล้วก็มามองดู เอาเส้นผมออกมามองดูว่า เส้นผมมันมาจากไหน มา
อย่างไร เราก็จะทราบว่า แต่ดั้งเดิมแล้ว แม้แต่ในชาตินี้เอง แต่เดิมก็ไม่มีเส้นผม
อะไร มาจากธาตุของพ่อของแม่ แล้วก็อาศัยอาหารกินเข้าไป แม้แต่อาหารเมื่อกี้ 
ที่เรากลืนกินลงไปก็ย่อย แล้วก็ไปกลายเป็นเส้นผม กลายเป็นขน เป็นเล็บ เป็นฟัน 
เป็นหนัง ถ้าเป็นคนที่มีดวงตาแล้วก็คอยเพ่งมองดูอยู่เสมอ เพ่งมอง จ้องดู ให้เห็น
ความจรงิว่า อ๋อ... รูปนีมั่นมารวมกันเข้า กเ็ลยเรยีกว่ากาย แต่ละชิน้ส่วนมันไม่เทีย่ง 
ไม่แน่ไม่นอน มันมาอย่างนี้ สักหน่อยในท่ีสุดมันก็พังสลายไป ความเห็นว่ามีคน  
มีหญิง มีชาย ก็จะลดลงจนกระทั่งหมดไปอย่างนี้ท�านองนี้ อันนี้เป็นวิธีการฝึก 
ในด้านปัญญา
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 เวทนำก็อุปมำเหมือนกับต่อมน�้ำ เวลาที่ฝนตก เม็ดฝนตกลงบนหนองน�้า 
เมือ่ฝนหยดลงมากระทบกบัน�า้ในหนองน�า้ มต่ีอมน�า้ขึน้มาแล้วแป๊บเดยีวกแ็ตกไป 
ความรู้สึกสุข ทุกข์ อร่อย ไม่อร่อย ความอร่อยเมื่อกี้นี้ที่เรากินอาหารเข้าไป ถูกที่
ปลายล้ิน ความอร่อยนั้นก็เป็นเวทนา มีน�้าฝนตกลงมากระทบกับน�้าในหนองน�้า  
กเ็หมอืนกบัมอีาหารคือรสมากระทบกบัปลายลิน้แล้วกเ็กดิความอร่อยขึน้มา ความ
อร่อยตอนนีก้ไ็ม่อยูต่ดิทีป่ลายล้ินแล้ว มนักด็บัไป เกดิแล้วก็ดบั จรงิๆ เป็นคนละส่วน
ด้วยซ�า้ไป เพราะลิน้เป็นรูป มนัไม่รู้เร่ือง ส่วนความอร่อยนัน้เป็นเวทนาทีอ่าศยัทางลิน้
เกิดขึ้น ก็เป็นของไม่เที่ยง เปรียบเหมือนต่อมน�้า ความสุข ความทุกข์ นี้เป็นเวทนา

 สัญญำเปรียบเหมือนพยับแดด เหมือนจะมีอะไรก็ไม่มีอะไร เหมือนจะมี
สเีหลอืงกไ็ม่มีสเีหลอืงจรงิๆ ถ้าไปตรวจสอบทางวทิยาศาสตร์แล้วกท็ราบว่า ทีเ่ป็น
สีเหลืองก็เพราะความจ�ากัดของสายตาเรา มันมองได้เท่านี้ ตามหลักจริงๆ สีที่เรา
มองเห็น ถ้าพูดแบบในด้านวิทยาศาสตร์เต็มที่เลย สีที่เรามองเห็นก็คือสีที่มันไม่มี
อยู่จริงนั่นแหละ เช่น มองเห็นตรงนี้เป็นสีเหลือง ถ้าเอาไปตรวจสอบจริงๆ สีที่มี
อยูใ่นทีน่ีม้ทีกุสยีกเว้นสเีหลอืง เราจงึมองเหน็เป็นสีเหลอืง อนันีก้ล็กึลบัน่าดเูหมอืน
กัน แต่ก็ไม่ลึกลับอะไรเลย เป็นหลักวิทยาศาสตร์ธรรมดาง่ายๆ แต่พวกเรานี่ส่วน
ใหญ่เชื่อสายตาตัวเอง ถ้าไปเรียนเรื่องการสะท้อนแสงหรือปริซึมของแสงเราก็จะ
เข้าใจ ในแสงมันมีหลายแสงอยู่ในนี้ เหมือนที่เราเห็นรุ้งกินน�้าหรืออะไรก็ดี ตอนนี้
มันเป็นแสงอย่างนั้นอยู่ สิ่งท่ีเรามองเห็นว่าเป็นสีนั้นสีนี้ก็คือสีที่ไม่มีในตอนนั้น
แหละ ก็กลายเป็นสีน้ันขึ้นมาอย่างน้ี แต่เราก็ดูเหมือนว่ามันมีสีนั้นสีนี้ แท้ที่จริง 
อันนั้นก็คือสัญญานั่นเอง สีเหลืองที่เรามองเห็น แท้ที่จริง แสงมากระทบตาเรา 
ความจ�ากัดของสายตาเรา มันก็เห็นได้เท่านี้แหละ สีเหลืองมันไม่ได้มีอยู่ตรงนี้  
เราก็เลยเห็นเป็นสีเหลือง
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 พวกเรากจ็ะรู้สกึว่าสเีหลอืงมนัน่าจะอยูต่รงนี ้เราจงึมองเหน็มนัเป็นสเีหลอืง 
เราคิดอย่างนั้น ต้องเรียนเรื่องการสะท้อนแสงหรือกฎของแสงอะไรต่อมิอะไร  
บางท่านอาจจะเคยเรยีนจนหวัหมนุไปหมดแล้ว อนันีม้นัลกึลบัซบัซ้อน เรือ่งเกีย่วกบั
ความยาวคลืน่ทีต่าเรามองเห็นได้ สรุปว่าแสงมนักม็หีลายสอียูใ่นนี ้แต่เรามองเหน็
ได้เท่าที่ตาเราจะประมวลผลได้ แล้วเวลามองเห็น ก็มองเป็นกลับหัวอีกอะไรอีก
วุน่วายกนัจรงิ สรปุว่า ท่ีเห็นๆ อยูน่ีม้นัพยบัแดดนัน่เอง คอืมันไม่มีแต่มันเหมือนมี 
ทีรู่ส้กึว่ามนีัน่มนีี ่เหมอืนกบัเรามองพยบัแดดข้างหน้า เหมือนกบัมีน�า้แต่ว่าน�า้ไม่มี 
ไม่มสีีเหลอืง แต่ปรากฎเป็นมสีีเหลือง จริงๆ คือมีสอีืน่ แต่ไม่ใช่สเีหลอืง แต่มองเหน็
เป็นสีเหลอืง อย่างนีเ้ป็นต้น อันนีก้เ็ป็นกฎวทิยาศาสตร์ธรรมดา ทนีี ้เราเคยมองแต่
ตามตาตัวเอง ตามคุณภาพตามันก็เลยไม่เข้าใจ พระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้ 
ตั้งนานแล้วเรื่องพวกนี้



309  

 สังขำรเปรียบเหมือนต้นกล้วย อุปมาเหมือนกับบุรุษคนหนึ่งต้องการไม้
ไปท�าประโยชน์ต่างๆ เอามาท�าเป็นเสาบ้าน เป็นขือ่ เป็นแป เป็นต้น ไปเจอต้นกล้วย
ก็ตัดอย่างดีเลย ตัดโคน ตัดปลาย ลอกดู ก็มีแต่กาบ ไม่มีแก่น ก็เหมือนกับสังขาร
ทั้งหลายที่ว่าเป็นของดีบ้างไม่ดีบ้าง เป็นบุญบ้าง เป็นบาปบ้าง ดูเหมือนจะมี 
แก่นสารมาก บาปนี่ท�าแล้ว เป็นเหตุไม่ดี ได้รับผลไม่ดี ได้รับผลเป็นทุกข์ ดูเหมือน
จะมตัีวตนเป็นผู้ลงโทษอยูเ่หมอืนกัน ท�าบญุแล้วก็จะได้รับผลของบุญ เป็นความสขุ
อย่างนัน้อย่างนี ้ดเูหมอืนจะมแีก่นสาร เป็นสิง่ทีค่อยอ�านวยประโยชน์หรอืเป็นคน
ตกรางวัลมาให้ ถ้ามองดูลึกซ้ึงจริงๆ ด้วยปัญญาแล้ว ไม่มีแก่นสารอยู่ในนั้นเลย 
บาปทีใ่ห้ผลได้กต้็องอาศัยเหตอ่ืุนๆ อีกเยอะแยะ บาปเกดิแล้ว มนัก็ดบัไปเลย ไม่มี
แก่นจริงๆ ไม่มีคอยดูท่าทีว่า เดี๋ยวฉันจะให้ผลแกนะ ไปลงโทษแกอย่างนั้นอย่างนี้ 
มนัไม่มตีวัตนอย่างนัน้ บาปท�าแล้วจะให้ผลได้ มันกต้็องอาศัยเงือ่นไขอ่ืนๆ อีกหลาย
ประการ ถ้าเงื่อนไขไม่ครบก็ให้ผลไม่ได้ ท�าบุญแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะยิ่งใหญ่ มีอ�านาจ
ใหญ่โตทีจ่ะให้ผลเป็นแก่นสารได้เลย ต้องมเีงือ่นไขอืน่ๆ อกีหลายประการจงึจะให้
ผลได้ ถ้าเงื่อนไขไม่ครบก็ให้ผลไม่ได้อีกเหมือนกัน ถ้าเพ่งมองลงไปลึกซึ้งแล้ว  
แก่นสารที่ว่าท�าบาปแล้วจะให้ผลเป็นทุกข์ก็ดี บุญให้ผลเป็นสุขก็ดีอะไรก็ดี ไม่มี 
ตัวตน ไม่มีแก่นสารเลย ถ้าลอกดูแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ 
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 วิญญำณอุปมำเหมือนกับมำยำกล นักมายากลเขามีความช�านาญ ท�า
อะไรรวดเร็ว พอท�าอะไรเร็วๆ เราก็มองไม่ทัน หลายท่านก็คงเคยดูนักมายากล  
น่าต่ืนเต้นเหมือนกัน เพราะเรามองไม่ทัน อันน้ีก็คล้ายกัน วิญญาณมันเกิดดับ
รวดเร็วกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขา พอวิญญาณเกิดและรับรู้แล้ว เป็นที่ตั้งหรือ 
เป็นเวทีให้เวทนาเกิดขึ้น เป็นสุข เป็นทุกข์ ไปกับสิ่งที่ได้เห็น สิ่งที่ได้ยิน สิ่งที่ลิ้มรส
นั้น สิ่งที่รับรู้นั้น สัญญาก็ท�างานได้ สังขารก็ท�างานได้ พวกเวทนา สัญญา สังขาร 
ดูเหมือนได้เวทีมากระโดดโลดเต้นอย่างนั้นอย่างนี้ ผู้สร้างเวทีขึ้นมาก็คือวิญญาณ 
วิญญาณก็เกิดดับเร็วมาก มองไม่ทัน ท�าให้รู้สึกว่าเป็นอันเดียวตลอด ความถี ่
ของจิตนั้นเยอะมาก เอาแค่ความถี่ของหลอดไฟ แค่เกิดดับ กะพริบแค่ ๕๐ ครั้ง
ต่อวินาที สายตาของพวกเราก็มองไม่ทันแล้ว เพราะสายตาคนมองได้ ๑๖ เฟรม
ต่อวินาที ถ้าต�่ากว่า ๑๖ เฟรม มันจึงมองเป็นคนละอันได้ ถ้าเกิน ๑๖ เฟรมขึ้นไป 
ก็กลายเป็นสิ่งเดียวกัน ที่กลายเป็นสิ่งเดียวกันมันไม่ใช่สิ่งเดียวกัน แต่สายตาของ
เรามันจ�ากัด จึงใช้สายตานี้ตัดสินความจริงไม่ได้ ต้องใช้ปัญญาแทน วิธีการก็ต้อง
ไปฝึกหัดให้มสีมาธ ิแล้วกส็งัเกตบ่อยๆ ว่า มนัคนละอนักนั วญิญาณตอนทีม่องเหน็
กบัวิญญาณตอนทีไ่ด้ยนิ มนัจะอนัเดยีวกนัไม่ได้ เพราะอารมณ์มนัคนละอนักันแล้ว 
ตอนเห็นมีอารมณ์เป็นรูป ตอนได้ยินมีอารมณ์เป็นเสียงไปแล้ว คนละอันไปแล้ว 
ตอนสุขก็เป็นอย่างหนึ่ง ตอนทุกข์ก็เป็นอย่างหนึ่ง เวทนาคนละอย่างกันแล้ว 
วิญญาณจะเป็นอันเดียวกันก็เป็นไปไม่ได้ หรือแค่ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก 
ความรูท้ีล่มหายใจเข้า กต้็องเป็นความรูอ้นัหน่ึง ความรูท้ีล่มหายใจออก ก็ต้องเป็น
ความรู้อีกอันหนึ่ง เป็นจิตคนละอย่างกัน อย่างนี้เป็นต้น ถ้าเป็นคนช่างสังเกต 
อย่างนี้ ต่อไปก็จะเข้าใจถึงวิญญาณที่ไร้ตัวตน ไร้แก่นสารได้อย่างนี้ 
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 คนโดยส่วนใหญ่ยึดถือวิญญาณนี่แหละ ยึดถือจิตนี้แหละว่า จิตไปเกิด  
เกบ็บญุ เกบ็บาป ยดึถอืจติว่าเป็นตวัเรา เราได้เสวยความสขุอย่างนัน้อย่างนีวุ้น่วาย
ไป ถ้ารู้จักแยกแยะองค์ประกอบออกมา ความจ�าหมายว่า เป็นตัวตน เป็นสัตว์ 
เป็นบุคคล ความเคยชินที่จะมองอย่างนั้น ก็จะลดลง กลายเป็นความเคยชิน 
แบบใหม่ มีความรู้ว่า นี้เป็นรูป นี้เป็นนาม ด้านนาม สุข ทุกข์ เฉยๆ เป็นเวทนา 
การก�าหนดเป็นสีเหลือง สีแดง เป็นคน เป็นหญิง เป็นชาย สูง ต�่า เหลี่ยม กลม 
เป็นต้น เป็นสญัญา บญุบาปท่ีเกดิในจิต ท�าให้จติดบ้ีางไม่ดีบ้าง ภาวะต่างๆ ทีเ่กิดขึน้
อันนี้เป็นสังขาร การรับรู้ที่เป็นประธานเป็นหลัก รู้ทางตา รู้ทางหู รู้ทางจมูก  
รู้ทางลิ้น รู้ทางกาย รู้ทางใจ นี้เป็นวิญญาณ ถ้าเปลี่ยนความเคยชินในการมองได้ 
ก็จะเปลี่ยนความเห็นได้ เดิมพวกเรามองไปตามความเคยชินแบบเดิม เพราะ
อุปาทานขันธ์มันเป็นไปตามเคยชิน เคยชินอันไหนมันก็จะติดอันนั้น เคยชินที่จะ
มองว่าเป็นก้อน เห็นปุบ๊กเ็ป็นก้อนเลย ถ้าเคยชินมองเป็นรูปนาม หดับ่อยๆ มันกจ็ะ
มองเป็นรูปนามอยู ่เสมอๆ อย่างน้ี การเปลี่ยนความเคยชินตรงนี้ก็เลยยาก  
และต้องผ่านกระบวนการวิธีฝึกหัด
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  ๓.๑.๕ พิจำรณำแยกองค์ประกอบและมองตำมเป็นจริง (ต่อ)

 วันนี้ จะอ่านพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องขันธ์ ๕ นี้แหละให้ฟัง แล้วก็อธิบาย 
ตามสมควรไป เพ่ือเราท้ังหลายจะได้รู้จักหลักการในการพิจารณาเรื่องขันธ์ ๕ 
พระพุทธองค์ทรงแสดงตามท่ีมันเป็นจริง ส่วนเราจะรู้หรือไม่รู้ ฟังแล้วต้องไปฝึก
ไปหัดกันเอา ในสังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ปุปผสูตร ข้อ ๙๔ 

เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี
ณ ทีน้ั่นแล พระผูม้พีระภาคได้ตรัสว่า ภกิษทุัง้หลาย เราไม่ขดัแย้ง

กบัโลก แต่โลกขดัแย้งกับเรา ผูก้ล่าวเป็นธรรม ไม่ขดัแย้งกบัใครๆ ในโลก 
สิ่งใดที่บัณฑิตในโลกสมมติว่าไม่มี แม้เราก็กล่าวสิ่งนั้นว่า ไม่มี สิ่งใด 
ที่บัณฑิตในโลกสมมติว่ามี แม้เราก็กล่าวสิ่งนั้นว่า มี

ก็อะไรเล่ำชื่อวำ่ส่ิงที่บัณฑิตในโลกสมมติว่ำไม่มี เรำก็กล่ำวว่ำ 
ไม่มี 

คือ รูปที่เที่ยงแท้ ยั่งยืน คงทน ไม่ผันแปร ที่บัณฑิตในโลกสมมติ
ว่าไม่มี แม้เราก็กล่าวรูปนั้นว่า ไม่มี 

เวทนาที่เที่ยงแท้ ยั่งยืน คงทน ไม่ผันแปร ที่บัณฑิตในโลกสมมติ
ว่าไม่มี แม้เราก็กล่าวเวทนานั้นว่า ไม่มี

สัญญาที่เที่ยงแท้ ยั่งยืน คงทน ไม่ผันแปร ที่บัณฑิตในโลกสมมติ
ว่าไม่มี แม้เราก็กล่าวสัญญานั้นว่า ไม่มี

สังขารที่เที่ยงแท้ ยั่งยืน คงทน ไม่ผันแปร ที่บัณฑิตในโลกสมมติ
ว่าไม่มี แม้เราก็กล่าวสังขารนั้นว่า ไม่มี



313  

วญิญาณทีเ่ทีย่งแท้ ยัง่ยนื คงทน ไม่ผนัแปร ทีบ่ณัฑติในโลกสมมติ
ว่าไม่มี แม้เราก็กล่าววิญญาณนั้นว่า ไม่มี

นี้แลชื่อว่าสิ่งที่บัณฑิตในโลกสมมติว่าไม่มี แม้เราก็กล่าวว่า ไม่มี
อะไรเล่ำชื่อว่ำสิ่งที่บัณฑิตในโลกสมมติว่ำมี เรำก็กล่ำวว่ำ มี
คือ รูปที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ผันแปร ที่บัณฑิตในโลกสมมติว่ามี  

แม้เราก็กล่าวรูปนั้นว่า มี
เวทนาที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ผันแปร ที่บัณฑิตในโลกสมมติว่ามี  

แม้เราก็กล่าวเวทนานั้นว่า มี
สัญญาที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ผันแปร ที่บัณฑิตในโลกสมมติว่ามี  

แม้เราก็กล่าวสัญญานั้นว่า มี
สังขารที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ผันแปร ที่บัณฑิตในโลกสมมติว่ามี  

แม้เราก็กล่าวสังขารนั้นว่า มี
วิญญาณที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ผันแปร ที่บัณฑิตในโลกสมมติว่ามี 

แม้เราก็กล่าววิญญาณนั้นว่า มี
นี้แลชื่อว่าสิ่งที่บัณฑิตในโลกสมมติว่ามี แม้เราก็กล่าวว่า มี
โลกธรรมมอียูใ่นโลก ตถาคตตรัสรู้ รูแ้จ้งโลกธรรมนัน้แล้ว จึงบอก 

แสดง บัญญัติ ก�าหนด เปิดเผยจ�าแนก ท�าให้ง่าย
กอ็ะไรเล่าชือ่ว่าโลกธรรมในโลก ทีต่ถาคตตรสัรู ้รูแ้จ้งแล้ว จงึบอก 

แสดง บัญญัติ ก�าหนด เปิดเผย จ�าแนก ท�าให้ง่าย
คือ รูปจัดเป็นโลกธรรมในโลก ที่ตถาคตตรัสรู้ รู้แจ้งแล้ว จึงบอก 

แสดง บัญญัติ ก�าหนด เปิดเผย จ�าแนก ท�าให้ง่าย
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บุคคลใด เมื่อตถาคตบอก แสดง บัญญัติ ก�าหนด เปิดเผย จ�าแนก 
ท�าให้ง่ายอยู่อย่างนี้ ยังไม่รู้ ไม่เห็น เราจะท�าอะไรกับบุคคลผู้โง่เขลา  
เป็นปุถุชน คนบอด ไม่มีดวงตา ไม่รู้ ไม่เห็นนั้นได้

เวทนาจัดเป็นโลกธรรมในโลก ที่ตถาคตตรัสรู้ รู้แจ้งแล้ว จึงบอก 
แสดง บัญญัติ ก�าหนด เปิดเผย จ�าแนก ท�าให้ง่าย

บุคคลใด เมื่อตถาคตบอก แสดง บัญญัติ ก�าหนด เปิดเผย จ�าแนก 
ท�าให้ง่ายอยู่อย่างนี้ ยังไม่รู้ ไม่เห็น เราจะท�าอะไรกับบุคคลผู้โง่เขลา  
เป็นปุถุชน คนบอด ไม่มีดวงตา ไม่รู้ ไม่เห็นนั้นได้

สัญญาจัดเป็นโลกธรรมในโลก ที่ตถาคตตรัสรู้ รู้แจ้งแล้ว จึงบอก 
แสดง บัญญัติ ก�าหนด เปิดเผย จ�าแนก ท�าให้ง่าย

บุคคลใด เมื่อตถาคตบอก แสดง บัญญัติ ก�าหนด เปิดเผย จ�าแนก 
ท�าให้ง่ายอยู่อย่างนี้ ยังไม่รู้ ไม่เห็น เราจะท�าอะไรกับบุคคลผู้โง่เขลา  
เป็นปุถุชน คนบอด ไม่มีดวงตา ไม่รู้ ไม่เห็นนั้นได้

สังขารจัดเป็นโลกธรรมในโลก ที่ตถาคตตรัสรู้ รู้แจ้งแล้ว จึงบอก 
แสดง บัญญัติ ก�าหนด เปิดเผย จ�าแนก ท�าให้ง่าย

บุคคลใด เมื่อตถาคตบอก แสดง บัญญัติ ก�าหนด เปิดเผย จ�าแนก 
ท�าให้ง่ายอยู่อย่างนี้ ยังไม่รู้ ไม่เห็น เราจะท�าอะไรกับบุคคลผู้โง่เขลา  
เป็นปุถุชน คนบอด ไม่มีดวงตา ไม่รู้ ไม่เห็นนั้นได้



315  

วญิญาณจดัเป็นโลกธรรมในโลกทีต่ถาคตตรสัรู ้รูแ้จ้งแล้ว จงึบอก 
แสดง บัญญัติ ก�าหนด เปิดเผย จ�าแนก ท�าให้ง่าย

บุคคลใด เมื่อตถาคตบอก แสดง บัญญัติ ก�าหนด เปิดเผย จ�าแนก 
ท�าให้ง่ายอยูอ่ย่างนี ้ยงัไม่รู ้ไม่เหน็ เราจะท�าอะไรกบับุคคลผู้โง่เขลา เป็น
ปุถุชน คนบอด ไม่มีดวงตา ไม่รู้ ไม่เห็นนั้นได้

ภิกษุทั้งหลาย ดอกอุบลก็ดี ดอกปทุมก็ดี ดอกบุณฑริกก็ดี เกิดใน
น�้า เจริญในน�้า โผล่พ้นน�้าแล้วตั้งอยู่ แต่ไม่ติดน�้า แม้ฉันใด ตถาคตก็ฉัน
นั้นเหมือนกัน เกิดในโลก เจริญในโลก ครอบง�าโลกอยู่ แต่ไม่ติดโลก

ปุปผสูตรที่ ๒ จบ

 พระสูตรนี้ กล่าวถึงส่ิงท่ีไม่มีกับสิ่งที่มี ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้  
โดยยกเรือ่งขนัธ์ ๕ มาเป็นประธาน สิง่ท่ีไม่ม ีพระองค์กก็ล่าวว่าไม่ม ีเพราะมนัไม่มี 
สิ่งท่ีไม่มีคืออะไร คือรูปที่เที่ยงแท้ ยั่งยืน คงทน ไม่ผันแปร รูปที่เที่ยงแท้  
มันไม่มี เราพิจารณาดูเส้นผม ที่มันเที่ยงแท้ มันมีมั้ย จนกระทั่งสิ่งภายนอก อะไร
ต่อมิอะไร ที่เป็นซากปรักหักพัง เราก็ไปชมกัน หลายซากแล้ว บางคนชมไปชมมา 
จนตัวเองจะกลายเป็นซากเอง บางทียังไม่รู้เรื่องเลย ยังรู้สึกว่ามันม่ันคงอยู่ เป็น
เวลานานมาก ห้าพันปี เป็นหมื่นๆ ปีอะไรก็ว่าไป ดูไปดูมาจนตัวเองจะกลายเป็น
ซากแทนสิ่งนั้นแล้ว ก็ยังไม่รู้เรื่องเลย ต้องให้รู้เรื่องของโลก 
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 สิ่งที่ไม่มี คือรูปที่เที่ยงแท้ ยั่งยืน คงทน ไม่ผันแปร มันไม่มี พระพุทธเจ้า 
ก็ตรัสว่ามันไม่มี เวทนา ความสุขที่ยั่งยืน มั่นคง เที่ยงแท้ ความทุกข์ที่ยั่งยืน มั่นคง 
เที่ยงแท้ ไม่ผันแปร มันไม่มีในโลกนี้ มันเป็นอย่างนี้แหละ สัญญา การก�าหนด
เครือ่งหมาย ก�าหนดว่าเพชรมันเป็นของมค่ีาเท่านัน้เท่านี ้มนัจะมค่ีาจรงิจงั คงทน 
เทีย่งแท้ ยัง่ยืน ตลอดไปมนักเ็ป็นไปไม่ได้ ในยคุเก่าๆ เขาก�าหนดกนัว่าเหรยีญอะไร
สักอย่างหนึ่ง เป็นเงิน เหรียญรูกลมๆ คล้ายๆ โดนัท เป็นเงิน เป็นของมีค่า นี้ก็เป็น
สญัญาการก�าหนด แต่สัญญาท่ีเท่ียงแท้ยัง่ยนื คงทน ไม่ผนัแปร มันไม่มี เก่ากว่านัน้
เขาก็อาจจะเอาเปลือกหอย มาก�าหนดเป็นเงนิ ทกุวนัน้ีจะเอาเปลอืกหอยมาซือ้ของ 
คงไม่ได้ ถ้าจะเอามาท�าเครื่องประดับอะไรก็ว่ากันไป จนกระทั่งพระพุทธรูป เรา 
ก็ก�าหนดเครื่องหมายท�าสัญญากันว่า เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า แต่จะยั่งยืน 
ตลอดไปมั้ย ก็ไม่ตลอดไป เดี๋ยวสักหน่อยก็อาจจะกลายเป็นเครื่องประดับไป  
หรืออาจจะกลายเป็นก้อนหินท่ีไม่มีใครรู้จักไปก็ได้ มันไม่เที่ยงแท้อย่างนี้ สัญญา 
ทีเ่ทีย่งแท้ ยัง่ยนื คงทน ไม่ผนัแปร ไม่ม ีสงัขารก็เหมอืนกนั สงัขารทีเ่ทีย่งแท้ ยัง่ยนื 
คงทน ไม่ผันแปร ก็ไม่มี วิญญำณที่เที่ยงแท้ ย่ังยืน คงทน ไม่ผันแปร ก็ไม่ม ี
บัณฑิตทั้งหลำยเขำกล่ำวว่ำไม่มี พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าไม่มี เพราะมันไม่มีนั่นเอง 
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 สิ่งที่มีล่ะคืออะไร ในโลกมันก็มีเหมือนกัน มีแต่ของไม่เที่ยง รูปที่ไม่เที่ยง 
เป็นทุกข์ ผันแปร นั่นแหละมี มีแต่มีรูปไม่เที่ยง มีแต่ของไม่เที่ยงทั้งนั้นเลย มีสุข
เหมือนกัน แต่เป็นสุขที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ผันแปร มีทุกข์เหมือนกัน มีแต่ทุกข ์
ท่ีไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ผันแปรอยู่เสมอ มีสัญญาที่ไม่เที่ยง ตอนนี้ก�าหนดว่ามีค่า  
ต่อไปอาจก�าหนดเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้ ตอนนี้ก�าหนดว่าถูก ต่อไปอาจจะก�าหนด
ว่าผิดก็ได้ ตอนนี้ก�าหนดว่าเจริญงอกงาม ต่อไปอาจจะว่าป่าเถื่อนก็ได้ เหมือน 
คนป่าโบราณ เขาก็ก�าหนดประเพณีอะไรต่อมิอะไรต่างๆ การละเล่นแบบคนป่า 
เขาก็ก�าหนดว่าน่ันเป็นความเจริญของเขา พวกเราไปดูของคนป่าแล้วก็บอกว่า 
ป่าเถื่อน ก็เป็นการก�าหนดแบบใหม่ขึ้นมา แบบพวกเรานี้ ถือว่าเจริญ แต่รุ่นต่อไป 
ลูกหลานเราอาจจะหาว่าแบบนี้มันไม่ได้เรื่อง อย่างนี้ก็ว่ากันไป 
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 ในโลกนี้ มันก็มีรูปที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ผันแปร มีเวทนาที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 
ผันแปร มีสัญญาที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ผันแปร มีสังขารที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ผันแปร 
มีวิญญาณที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ผันแปร อยู่เสมออย่างนี้ ในโลกมีทั้งสิ่งที่ไม่มี มีทั้ง
สิง่ทีม่ ีเราอยูใ่นโลกกค็วรจะทราบเอาไว้ สิง่ทีไ่ม่มีในโลก กคื็อรปูทีเ่ทีย่งแท้ มันไม่มี
ในโลกนี้ เวทนาที่เที่ยงแท้ สุข ทุกข์ ที่เที่ยงแท้ ไม่มีในโลก สัญญาที่จะมั่นคงตลอด
กาลนาน จนกระท่ังเครื่องหมายการค้าก็ดี อะไรก็ดี มันก็ต้องเปลี่ยนไปเร่ือยๆ  
ทีจ่ะมัน่คงถาวร เท่ียงแท้ ไม่ม ีสังขารท่ีจะมัน่คง เทีย่งแท้ กไ็ม่มี วญิญาณทีเ่ทีย่งแท้ 
มั่นคง ก็ไม่มี สิ่งที่ไม่มี มันเป็นอย่างนี้ คือ ขันธ์ ๕ ที่เที่ยงไม่มี ส่วนสิ่งที่มีก็คือ 
รปูทีไ่ม่เทีย่ง มนัม ีมทีกุอย่าง มแีต่ของไม่เทีย่ง มสีขุ มทีกุข์ แต่สขุ ทุกข์ มนัไม่เทีย่ง 
มีแต่ของไม่เที่ยง มีความอร่อย มีความสะดวก มีความสบาย มีแต่ความสะดวก 
ที่ไม่เที่ยง ต่อไปก็ไม่สะดวก หรืออาจจะสะดวกกว่าเดิม หรือสะดวกน้อยกว่าเดิม 
อะไรกว่็ากนัไป มแีต่สงัขาร บญุ บาปกม็ ีมีแต่ของไม่เทีย่ง มแีต่สงัขารทีม่นัไม่เทีย่ง 
ของไม่เท่ียง นั้นมี ส่วนของเท่ียง มั่นคง ไม่มีในโลกนี้ มันเป็นอย่างนี้แหละ  
พวกเราอยู่ในโลกก็ต้องทราบไว้
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 พระพุทธเจ้าทรงเอาความจริงมาแจกแจง แยกแยะให้ดูขนาดนี้ ถ้าไม่รู้ 
กเ็กินไป แต่บางคนกไ็ม่รู้ พระพทุธองค์ตรสับอกว่า บคุคลใด เมือ่ตถาคตบอก แสดง 
บญัญัต ิก�าหนด เปิดเผย จ�าแนก ท�าให้ง่ายอยูอ่ย่างนี ้ยงัไม่รู ้ยงัไม่เหน็ เราจะท�าอะไร
กับบุคคลผู้โง่เขลา เป็นปุถุชน คนบอด ไม่มีดวงตา ไม่รู้ไม่เห็นนั้นได้ พระองค์ตรัส
อย่างนี ้กห็มายถงึว่า พระองค์ตรัสบอกขนาดน้ี จ�าแนก เปิดเผย ท�าให้ง่ายขนาดนี้ 
รปูนีม้นัเป็นของไม่เท่ียง รูปมอีะไรบ้าง มธีาตุ ๔ ดิน น�า้ ไฟ ลม ดินมีอะไรบ้าง มีผม 
ขน เล็บ ฟัน หนัง ดูไว้นะ เส้นผมมีแต่ของไม่เที่ยง บอกชัดขนาดนี้ ท�าให้ง่าย 
ขนาดน้ี แล้วยงัไม่รู้ไม่เห็น เราจะไปท�าอะไรกบัคนโง่ๆ อย่างนัน้ได้ อย่างพวกเรานี่
รูส้กึว่าพระพทุธเจ้าจะท�าอะไรเราไม่ได้ มนัล�าบากจรงิๆ นะ พระองค์กต็รสัขนาดนี้

 พระองค์ท�าหน้าที่พระศาสดาสมบูรณ์แบบจริงๆ คือแจกให้ดูทุกอย่างเลย 
ละเอียดยิบเลยว่างั้นเถอะ แจกละเอียดขนาดนี้ ถ้าคนยังไม่รู้ไม่เห็นอีก ก็ท�าอะไร
เขาไม่ได้แล้วกับคนโง่เป็นปุถุชนอย่างนั้น พระองค์ตรัสอย่างนี้ เวทนาก็เหมือนกัน 
บคุคลใดเมือ่ตถาคตบอก แสดง บญัญติั ก�าหนด เปิดเผย จ�าแนก ท�าให้ง่ายอย่างน้ี 
คือท�าให้ชัดเจนขนาดนี้ เวทนาต่างๆ มันเป็นอย่างไร พระองค์ก็แจกแจง แยกแยะ
ว่ามันเกิดจากผัสสะ ตากระทบรูปเกิดจักขุวิญญาณ สามสิ่งมาประชุมกันเป็น 
ผัสสะ พอมีผัสสะก็เกิดเป็นเวทนา ชัดขนาดนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างบอกหมด ล้วนเป็น
ของไม่เที่ยง สิ่งที่มี มีแต่ของไม่เที่ยง บอกขนาดนี้ จ�าแนกให้ชัดเจน ท�าให้ง่าย 
ขนาดนี้ ยังไม่รู้ ไม่เห็น เราจะท�าอะไรกับบุคคลผู้โง่เขลา เป็นปุถุชนคนบอด ไม่มี
ดวงตา ไม่รู้ไม่เห็นนั้นได้ ถ้าโง่ขนาดนั้น ก็ท�าอะไรไม่ได้แล้ว 
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 พวกเราทั้งหลายที่นั่งอยู่นี้ ก็ไม่ใช่ธรรมดา ต้องเป็นคนที่พระพุทธเจ้า 
ท�าอะไรเราไม่ได้แล้ว ถ้าฟังตามพระสูตรนี้แล้วก็เป็นตามนั้นไปเลย อันนี้อ่านตาม 
พระสตูรทีพ่ระองค์ตรัสเอาไว้ชดัเจน อปุมาอปุไมยชดัเจนด ีหากพวกเราไม่ยอมท�า 
ไม่ยอมพิจารณา แล้วก็ปล่อยไป ก็จะเห็นตามความเคยชินไปอย่างเดิม เพราะ
อุปาทานขันธ์นั้นมันเป็นไปตามความเคยชิน เราเคยชินมองแบบไหน มันก็มอง
แบบนั้นแหละ ถ้าเราเปลี่ยนความเคยชินแบบใหม่ หัดพิจารณาดู นี่ผมอยู่บนหัว 
นี่เล็บ นี่ฟัน น่ีหนัง มันเป็นของไม่เท่ียง เอามาตรวจสอบดูทุกวันว่า เส้นผม 
มนักง็อกยาวกว่าเดมิแล้วนี ่มนัเท่ียงท่ีไหนล่ะ เลบ็นีมั่นกง็อกอยู่เรือ่ย มันไม่เท่าเดมิ
แล้วนี่ ความรู้สึกต่างๆ ก็ดี ความคิดนึกอะไรก็ดี เม่ือกี้มันรู้สึกอย่างนี้ ตอนน้ี 
มันรู้สึกอีกย่างหนึ่งแล้วนี่ อย่างนี้เป็นต้น ถ้าเป็นคนตรวจสอบ ใส่ใจพิจารณา 
อยู่เสมอ ท�าอย่างนี้บ่อยๆ มันก็เคยชินมาทางนี้ ก็เปลี่ยนความเห็นได้แล้ว ปุถุชน
ที่ยังมืดบอด พระองค์แจกแจงละเอียดขนาดนี้ ยังไม่รู้ไม่เห็น พระองค์ก็ตรัสว่า 
เราจะไปท�าอะไรกับเขาได้ จะไปท�าอะไรกับคนที่มืดบอดเป็นปุถุชนอย่างนั้นได้
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 พระพทุธองค์ทรงสรปุว่า ตวัพระองค์นัน้อปุมาเหมือนกบัดอกอบุล ดอกปทมุ 
ดอกบุณฑริก ภิกษุทั้งหลาย ดอกอุบล ดอกปทุม ดอกบุณฑริกก็ดี เกิดในน�้า เจริญ
ในน�้า โผล่พ้นน�้าแล้ว ตั้งอยู่ แต่ไม่ติดน�้า แม้ฉันใด ตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกัน เกิด
ในโลก เจริญในโลก ครอบง�าโลกอยู่ แต่ไม่ติดโลก อันนี้ก็สรุปพระสูตรนี้ ฉะนั้น 
พระสูตรชื่อว่าปุปผสูตรนี้ พระองค์ทรงแสดงส่ิงที่ไม่มีในโลกกับสิ่งที่มีในโลก พูด
แบบขันธ์ แบบแจกแจง แยกแยะ เราจะได้ทราบชัด สิ่งที่ไม่มีในโลก คือรูปที่เที่ยง 
มันไม่มีในโลกนี้ เวทนา ความสุข ความทุกข์ ที่เที่ยง มันไม่มีในโลกนี้ ความ
เอรด็อร่อย ความหวาน อนันีก็้เวทนานัน่เอง ทีเ่ทีย่ง มนัไม่มใีนโลกนี ้สญัญา ความ
ก�าหนดเครื่องหมาย ความจดจ�า สิ่งนั้นสิ่งนี้ ที่ผมยกตัวอย่าง เช่น ของที่มีราคา
เยอะๆ เช่นเพชรอย่างนี้ เขาก็ก�าหนดขึ้น แม้กระทั่งพระพุทธรูป เขาก็ก�าหนดกัน
ว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า แต่การก�าหนดแบบนี้ไม่ได้ติดอยู่กับสิ่งนี้เสมอไป 
ไม่นานกจ็ะหมดแล้ว บางทเีราก็เหน็แล้ว ทกุวนันีก้เ็ปลีย่นแปลงเยอะแยะ นีก้แ็สดง
ความจริงอยู่เสมอ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร จนถึงวิญญาณ ที่เที่ยงแท้ ยั่งยืน 
มั่นคง ไม่มีในโลก ส่วนสิ่งที่มี ก็คือรูปไม่เที่ยง เวทนาไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน นั่นแหละ
มันมี สัญญา สังขาร วิญญาณไม่เที่ยง นั่นแหละมี อันนี้พระพุทธเจ้าของเราก็เอา
มาแจกแจง แยกแยะ ท�าให้ง่ายๆ ชี้ให้ดู
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 ทีนี้ อยู่ที่พวกเราไปดู ขนาดชี้ให้ดู จับมือให้ดู ถ้าตาบอดขนาดนั้น ก็ไม่รู้ 
จะท�าอะไรกับเขาแล้ว แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงไม่ยุ่งกับเรา เพราะว่าพระองค์เกิด 
ในโลก อุปมาเหมือนดอกบัวเกิดในน�้า พ้นเหนือน�้าแล้ว ก็ไม่ติดน�้า น�้าไม่ติด 
พระองค์ครอบง�าโลก เหนือโลก พวกเราจะเป็นอย่างไรกเ็ป็นเรือ่งของเรา บางท่าน
ก็ไปหาผลประโยชน์จากพระพุทธเจ้า กราบขอให้ลูกช้างปลอดภัยหน่อย 
พระพุทธเจ้าไม่ได้ยุ่งกับเราหรอก พระสูตรช่ือว่า ปุปผสูตร กล่าวถึงสิ่งที่ไม่มี 
และสิ่งที่มี เราทั้งหลายจะได้จ�าเอาไว้ 

 ต่อไป อีกพระสูตรหนึ่งแสดงโดยอุปมาอุปไมยต่างๆ จะได้มีข้อคิดน�าไป
พิจารณาได้ บางทีการมีอุปมาบ้าง มีหลักตรงน้ันบ้างตรงนี้บ้าง ยกหลายๆ สูตร 
มาแสดง แต่แสดงเรื่องเดียวกัน ก็จะท�าให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้น เราจะได้ไปพิจารณาได้ 

 ในสังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค โคมยปิณฑสูตร ข้อ ๙๖ อุปมาว่าด้วย 
ก้อนขี้โค โคมยะ แปลว่า โคมัย หรือ ก้อนขี้โค ขี้โคเป็นของมีค่าของชาวอินเดียเขา
มาตัง้แต่ยคุพทุธกาล เขาถือว่าขีโ้คนีเ้ป็นมงคล ทางไทยเราอาจจะถอือีกอย่างหนึง่ 
ของเขานัน้ เวลาพระจะขึน้บ้านต้องเอาโคมยัมาทาบ้าน ทกุวนันีก้ย็งัมอียู ่เนือ่งจาก 
ผนังบ้านไม่ค่อยสวย เวลานิมนต์พระมาขึ้นบ้านก็ต้องทาสีบ้านใหม่ว่างั้นเถอะ  
สีที่ทาบ้านก็คือขี้โคนั่นเอง ทาโคมัย พระสูตรนี้จะกล่าวถึงอุปมาเกี่ยวกับก้อนขี้โค
นี้แหละ 
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เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี
ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่ง นั่ง ณ ที่สมควร ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาค 

ดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ รูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่จักเที่ยงแท้ ยั่งยืน 
คงทน ไม่ผันแปร เที่ยงเสมออยู่อย่างนั้น มีอยู่หรือ 

เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีจักเท่ียงแท้ ย่ังยืน คงทน ไม่ผันแปร 
เที่ยงเสมออยู่อย่างนั้น มีอยู่หรือ 

สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งที่จักเที่ยงแท้ ยั่งยืน คงทน ไม่ผันแปร 
เที่ยงเสมออยู่อย่างนั้น มีอยู่หรือ 

สังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่จักเที่ยงแท้ ยั่งยืน คงทน ไม่ผันแปร 
เที่ยงเสมออยู่อย่างนั้น มีอยู่หรือ

วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งที่จักเที่ยงแท้ ยั่งยืน คงทน ไม่ผันแปร 
เที่ยงเสมออยู่อย่างนั้น มีอยู่หรือ

พระผูมี้พระภาคตรัสตอบว่า ภกิษุ รปูอย่างใดอย่างหนึง่ทีจ่กัเทีย่งแท้ 
ยั่งยืน คงทน ไม่ผันแปร เที่ยงเสมออยู่อย่างนั้น ไม่มีเลย 

เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีจักเท่ียงแท้ ย่ังยืน คงทน ไม่ผันแปร 
เที่ยงเสมออยู่อย่างนั้น ไม่มีเลย 

สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งที่จักเที่ยงแท้ ยั่งยืน คงทน ไม่ผันแปร 
เที่ยงเสมออยู่อย่างนั้น ไม่มีเลย 

สังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่จักเที่ยงแท้ ยั่งยืน คงทน ไม่ผันแปร 
เที่ยงเสมออยู่อย่างนั้น ไม่มีเลย 

วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งที่จักเที่ยงแท้ ยั่งยืน คงทน ไม่ผันแปร 
เที่ยงเสมออยู่อย่างนั้น ไม่มีเลย
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ล�าดบันัน้ พระผูม้พีระภาคทรงหยบิก้อนโคมยัเลก็ๆ ขึน้มาแล้วตรัส
ว่า ภิกษุ การได้อัตภาพแม้ประมาณเท่านี้ที่จักเที่ยงแท้ ยั่งยืน คงทน  
ไม่ผันแปร เที่ยงเสมออยู่อย่างนั้น ไม่มี ถ้ำแม้กำรได้อัตภำพประมำณ
เท่ำนี้ จักเที่ยงแท้ ยั่งยืน คงทน ไม่ผันแปรแล้วไซร้ กำรอยู่ประพฤติ
พรหมจรรย์ เพื่อควำมสิ้นทุกข์โดยชอบนี้ ก็จะไม่พึงปรำกฏ แต่เพราะ
การได้อัตภาพแม้ประมาณเท่านี้ที่จักเที่ยงแท้ ยั่งยืน คงทน ไม่ผันแปร 
ไม่มี ฉะนั้น การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบ 
จึงปรากฏ

ภิกษุ เรื่องเคยมีมาแล้ว เราได้เป็นพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้รับ
มูรธาภิเษก มีเมือง ๘๔,๐๐๐ เมือง ซึ่งมีกุสาวดีราชธานีเป็นเมืองหลวง 

มีปราสาท ๘๔,๐๐๐ องค์ ซึ่งมีธรรมปราสาทเป็นปราสาทหลวง 
มีเรือนยอด ๘๔,๐๐๐ หลัง ซ่ึงมีเรือนยอดมหาพยูหะเป็นเรือน 

ยอดหลวง 
มีบัลลังก์ ๘๔,๐๐๐ บัลลังก์ ท�าด้วยงา ท�าด้วยแก่นจันทน์แดง 

ประดับด้วยทองและเงิน ลาดด้วยผ้าโกเชาว์ ลาดด้วยผ้าก�าพลขาว  
ลาดด้วยเครือ่งลาดท�าด้วยขนแกะ มเีครือ่งลาดอย่างดที�าด้วยหนงัชะมด 
มีเพดานสีแดง มีหมอนสีแดงทั้ง ๒ ข้าง 

มช้ีางต้น ๘๔,๐๐๐ ช้าง ซึง่มเีคร่ืองประดบัท�าด้วยทอง มีธงท�าด้วย
ทอง คลุมด้วยข่ายทอง มีพญาช้างอุโบสถเป็นหัวหน้า 

มีม้าต้น ๘๔,๐๐๐ ม้า ซ่ึงมีเครื่องประดับท�าด้วยทอง คลุมด้วย 
ข่ายทอง มีม้าวลาหกอัศวราชเป็นหัวหน้า 
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มีรถทรง ๘๔,๐๐๐ คัน มีเครื่องประดับท�าด้วยทอง มีธงท�าด้วย
ทอง คลุมด้วยข่ายทอง มีเวชยันตราชรถเป็นประธาน 

มีแก้ว ๘๔,๐๐๐ ดวง มีแก้วมณีเป็นประธาน 
มีพระสนม ๘๔,๐๐๐ นาง มีพระนางสุภัททาเทวีเป็นหัวหน้า 
มีกษัตริย์ ๘๔,๐๐๐ พระองค์ ตามเสด็จ มีขุนพลแก้วเป็นประมุข 
มีแม่โคนม ๘๔,๐๐๐ ตัว ผูกด้วยเชือกป่าน แขวนกระดิ่งส�าริด 
มีผ้า ๘๔,๐๐๐ โกฏิ คือผ้าเปลือกไม้เนื้อละเอียด ผ้าไหม 

เนื้อละเอียด ผ้าขนสัตว์เนื้อละเอียด ผ้าฝ้ายเนื้อละเอียด 
มีภาชนะทอง ๘๔,๐๐๐ ส�ารับ ซ่ึงชนทั้งหลายใส่อาหารน�ามา 

ทั้งในเวลาเย็นและในเวลาเช้า
ภกิษุ กบ็รรดาเมอืง ๘๔,๐๐๐ เมอืงนัน้ เมอืงทีเ่ราครองในสมยันัน้

มีเมืองเดียวเท่านั้น คือกุสาวดีราชธานี 
บรรดาปราสาท ๘๔,๐๐๐ องค์นั้น ปราสาทที่เราครองในสมัยนั้น

มีหลังเดียวเท่านั้น คือธรรมปราสาท 
บรรดาเรือนยอด ๘๔,๐๐๐ หลังนั้น เรือนยอดที่เราครองในสมัย

นั้นมีหลังเดียวเท่านั้น คือเรือนยอดมหาพยูหะ 
บรรดาบัลลังก์ ๘๔,๐๐๐ บัลลังก์นั้น บัลลังก์ที่เรานั่งในสมัยนั้น 

มีบัลลังก์เดียวเท่านั้น คือบัลลังก์ที่ท�าด้วยงา ท�าด้วยแก่นจันทน์แดง ท�า
ด้วยทอง ท�าด้วยเงิน 
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บรรดาช้างต้น ๘๔,๐๐๐ ช้างนั้น ช้างที่เราทรงในสมัยนั้นมีช้าง
เดียวเท่านั้น คือพญาช้างอุโบสถ 

บรรดาม้าต้น ๘๔,๐๐๐ ม้านั้น ม้าที่เราทรงในสมัยน้ันมีม้าเดียว
เท่านั้น คือม้าวลาหกอัศวราช 

บรรดาราชรถ ๘๔,๐๐๐ คันนั้น ราชรถที่เราทรงในสมัยนั้น 
มีคันเดียวเท่านั้น คือเวชยันตราชรถ 

บรรดาพระสนม ๘๔,๐๐๐ นางนัน้ พระสนมทีเ่รายกย่องในสมยันัน้
มีนางเดียวเท่านั้น คือนางขัตติยานีหรือนางเวลามิกา

บรรดาผ้า ๘๔,๐๐๐ โกฏนิัน้ ผ้าทีเ่ราทรงในสมยันัน้มีคูเ่ดยีวเท่านัน้ 
คือผ้าเปลือกไม้เนื้อละเอียด ผ้าไหมเนื้อละเอียด ผ้าขนสัตว์เนื้อละเอียด 
หรือผ้าฝ้ายเนื้อละเอียด 

บรรดาภาชนะทอง ๘๔,๐๐๐ ส�ารับนั้น ภาชนะทองซึ่งใส่ข้าวสุก
ที่หุงจากข้าวสาร ๑ ทะนาน เป็นอย่างมากและแกงกับอันพอเหมาะแก่
ข้าวนั้นที่เราบริโภคมีส�ารับเดียวเท่านั้น 

ภกิษ ุสงัขารทัง้ปวงนัน้ ล่วงไป ดบัไป แปรผนัไปแล้ว ด้วยประการ
ดังนี้ สังขารท้ังหลายไม่เท่ียงอย่างนี้ สังขำรทั้งหลำยไม่ยั่งยืนอย่ำงนี้ 
สงัขำรทัง้หลำยไม่น่ำเบำใจอย่ำงนี ้กส็งัขำรทัง้ปวงมลีกัษณะทีไ่ม่เทีย่ง
อย่ำงน้ี ควรทีเดียวที่จะเบื่อหน่าย คลายก�าหนัด พ้นไปจากสังขาร 
ทั้งปวง

โคมยปิณฑสูตรที่ ๔ จบ
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 อนันี ้พระสตูรอปุมาเรือ่งก้อนขีโ้ค มภีกิษรุปูหนึง่มาถามว่า ข้าแต่พระองค์
ผู้เจริญ รูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเที่ยงแท้ ยั่งยืน คงทน ไม่ผันแปร เที่ยงเสมอ 
อยู่อย่างนั้น มีอยู่หรือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ถามแบบเดียวกัน  
พระพุทธองค์ได้ตรัสตอบว่า ภิกษุ รูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเที่ยงแท้ ยั่งยืน คงทน 
ไม่ผันแปร เที่ยงเสมออยู่อย่างนั้น ไม่มีเลย ฉะนั้น สิ่งที่มี ก็มีแต่สิ่งไม่เที่ยง มีแต่รูป
ท่ีไม่เที่ยง มีแต่เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่ไม่เที่ยง วิญญำณอย่ำงใด 
อย่ำงหนึ่งที่จะเที่ยงแท้ ยั่งยืน คงทน ไม่ผันแปร เที่ยงเสมออยู่อย่ำงนั้น ไม่มีเลย 
เราจึงควรจ�าไว้แม่นๆ ฟังบ่อยๆ ต่อไปก็ไปหัดมอง สิ่งอันใดอันหนึ่งที่จะเที่ยงแท้
ไม่ม ีมแีต่ของไม่เทีย่ง อย่างนี ้ต้องหดัเปลีย่นมมุมองบ่อยๆ จนเกดิความเคยชนิขึน้ 
ถ้าใครสามารถทีจ่ะมองแยกแยะอย่างนีไ้ด้ ก็เริม่จะมปัีญญา ต่อไป กม็องให้ละเอยีด
ลึกซึ้งขึ้น ถ้าใครยังมองไม่ได้ เนื่องจากตายังบอดอยู่ ยังมืดอยู่ ก็ต้องไปฝึกช�าระตา
ให้ดี เพื่อเอามามอง ส่วนใครตายังบอด มองอย่างไรก็ไม่เห็น ก็คงท�าอะไรเขาไม่ได้ 

 พระพทุธองค์ทรงหยบิก้อนขีโ้คเล็กๆ ขึน้มาก้อนหนึง่ พระพทุธเจ้าของเรา
ทรงแสดงธรรมไม่จ�ากัดจริงๆ ขนาดขี้โคยังหยิบมาแสดงธรรมได้ ขี้วัวเรานี้แหละ 
เอาขีโ้คขึน้มาตรสัว่า การได้อตัภาพแม้ประมาณนัน้เท่านีท้ีจ่ะเทีย่งแท้ ยัง่ยนื มัน่คง 
มันไม่มี หยิบก้อนขี้โคขึ้นมาก้อนเล็กๆ การได้อัตภาพเท่าก้อนขี้โค พวกสัตว์ต่างๆ 
ที่มีอัตภาพเท่าก้อนขี้โค ก็เช่นอะไรล่ะ พวกจิ้งหรีดเล็กๆ ประมาณนั้น โดยเฉพาะ
พวกสัตว์ที่อยู่ในก้อนขี้โค ก้อนขี้วัว ขี้ควาย คือแมงกุดจี่ หลายท่านคงเคยกิน 
แมงกุดจ่ี เป็นอาหารที่อยู่ลึกมาก อยู่ใต้ก้อนข้ีโคก้อนขี้ควายเท่าน้ัน เป็นอาหาร 
ท่ีหาได้ยาก ต้องไปตรวจสอบขี้ควายให้ดีๆ ปักเสาจองไว้ให้มั่นคง เด๋ียวคนมา 
เอาไปก่อน กลางวันควายขี้แล้ว ก็ก�าหนดไว้ว่าขี้มันอยู่ตรงนี้ เช้าวันรุ่งขึ้น ก็มาขุด
หาแมงกุดจ่ีในนั้น พระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสเรื่องแมงกุดจี่หรอก ตรัสเรื่องการได้
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อัตภาพเท่าก้อนขี้โค ก้อนขี้โคก็มีก้อนเล็กบ้าง ก้อนใหญ่บ้าง พระองค์หยิบมาก็คง
หยิบก้อนเล็กๆ หรอก คงไม่หยิบก้อนใหญ่ หยิบก้อนเล็กๆ การได้อัตภาพเท่านี้
เล็กๆ เท่านี้จะเที่ยงแท้ มั่นคง ยั่งยืน มันไม่มี เพื่อชี้บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะ
ใหญ่โตขนาดไหน ไม่มีอันไหน ยั่งยืน มั่นคงเลย จนตลอดโลกนี้ มีแต่ของไม่เที่ยง
สร้างของไม่เที่ยงทั้งนั้น แม้แต่ตึกหลังนี้ก็เกิดจากของไม่เที่ยง เขาก็ไประเบิดหิน 
ที่ดูเหมือนว่ามันมั่นคง ขนาดว่าภูเขาหินดูเหมือนมั่นคง ก็ยังระเบิดทิ้งเลย ระเบิด
แล้วก็เอามาท�าเป็นหินสร้างตึกก็ได้ เหล็กที่อยู่เหมือนมั่นคง เขาก็ไประเบิดเอามา
หลอมเป็นเหลก็ แล้วก็เอามาก่อสร้าง ดเูหมอืนม่ันคงนัน่แหละ แท้ทีจ่รงิ สิง่เหล่านี ้
ที่สร้างขึ้นมาได้ก็สร้างข้ึนมาจากของไม่มั่นคงนั่นเอง จนท้ายที่สุดแม้โลกใบน้ี 
ทีดู่เหมอืนจะไม่มวีนัแตก กย็งัแตกท�าลายอยู ่อะไรทีจ่ะเทีย่งแท้ มัน่คง ยัง่ยนื แม้แต่
ของเล็กๆ น้อยๆ เท่าก้อนขี้โคมันก็ไม่มี 

 พระองค์ก็ตรัสต่อไปว่า ถ้าแม้การได้อัตภาพเพียงเท่านี้จะเที่ยงแท้ ยั่งยืน 
คงทน ไม่ผันแปรแล้วไซร้ การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อการสิ้นทุกข์โดยชอบ 
ก็จะไม่พึงปรากฏ สิ่งต่างๆ ไม่เที่ยงนี้ มันดีแล้ว จะได้ประพฤติพรหมจรรย์ได้ ถ้ามี
ของเที่ยงอันใดอันหนึ่งในโลก จะประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้ ถ้าท�าบุญแล้ว บุญนั้น
มนัเทีย่ง เรากต้็องรบัผลของบญุเท่านัน้ อยูร่อต่อไป ไม่ต้องออกไปจากวฏัฏะสงสาร
แล้ว ถ้าท�าบาปแล้วบาปมนัเท่ียง เรากต้็องคอยรบัผลของบาป ผกูตดิกนัอยูอ่ย่างนัน้ 
อันนี้ก็ไม่ไหว ถ้ามีสามีมีลูกแล้วเท่ียง ก็จะต้องคอยป้อนข้าวป้อนน�้าอยู่อย่างนั้น 
ไม่รู้จักโตสักที เพราะมันกลายเป็นคนเที่ยงไปแล้ว คงไม่ต้องประพฤติพรหมจรรย์
แล้ว ถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นของเท่ียงไม่รู้จักเติบโต อายุไม่ถึง ๒๐ ปีสักที ไม่ได้บวช 
สักที นี่มันเป็นอย่างนี้ 
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 ฉะนั้น ถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเที่ยง เช่น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ส่วนใดส่วนหนึ่ง
เที่ยงแล้วไซร้ การประพฤติพรหมจรรย์มันมีไม่ได้ จนกระทั่งแม้พวกเรามานั่ง 
ฟังธรรมอย่างนีไ้ด้ กเ็พราะสิง่ต่างๆ มนัเป็นของไม่เท่ียงนัน้แหละ อาหารต่างๆ ไม่มี
ของอันไหนมันเที่ยงเลย อาหารท่ีเรากลืนกินก็มาจากส่วนอื่นๆ ที่ปรุงแต่งกันมา 
อาหารที่เรากินก็ย่อย ไม่เที่ยง กลายเป็นผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ซึ่งของไม่เที่ยงสร้าง
ของไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้ จนกระทั่งบุญบาป เป็นเหตุไม่เที่ยง สร้างวิบากซึ่งไม่เที่ยง 
กห็มนุกนัไปอย่างนีแ้หละ ไม่มสีิง่ไหนมนัเทีย่งเลย ถ้าหากมนัเทีย่ง การอยูป่ระพฤติ
พรหมจรรย์ก็จะไม่ปรากฏ การได้อัตภาพแม้มีประมาณเท่านี้ ที่จะเที่ยงแท้ ยั่งยืน 
คงทน ไม่ผันแปร ไม่มี ฉะนั้น การอยู่เพื่อประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกข์
โดยชอบจงึปรากฏ ในเมือ่ไม่มสีิง่ใดเป็นของเทีย่งเลย การอยูป่ระพฤตพิรหมจรรย์
จึงปรากฏได้ จึงมีโอกาสพ้นทุกข์ท้ังปวงได้ ถ้าความเคยชินอย่างนี้มันเที่ยง เรา 
กไ็ม่อาจจะเปลีย่นเป็นอย่างอืน่ได้ ต้องเหน็ผดิ มองเป็นคนอย่างนัน้ตลอดไป เหมือน
พวกเราตอนนี้ มองทีไรก็เป็นคนทุกที มันไม่ทุกทีหรอก เพราะมันไม่เที่ยง ถ้ามอง
ทีไรก็เป็นคน มันก็เท่ียงอยูอ่ย่างนัน้ เราก็ไม่มทีางเป็นอย่างอืน่ไปได้ มนักต้็องเทีย่ง
อย่างนั้นตลอดไป แต่เพราะมันไม่เที่ยง ตอนนี้มองเป็นคน ถ้าเราไปท�าเหตุอย่าง
อื่น ฝึกบ่อยๆ มันก็เปลี่ยนไปได้ เปลี่ยนเป็นมองว่าเป็นของไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัวตนได้ 

 อุปมาง่ายๆ เหมือนกับการขับรถยนต์ อย่างนี้เป็นต้น ถ้าการขับรถยนต ์
ไม่เป็นนี่ มันเป็นของเที่ยง เราก็ไม่มีวันขับรถเป็นเลย ตั้งแต่เราเกิดมา เราก็ไม่ได้
ขับรถยนต์เป็นตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ แล้วเราก็ขับรถไม่เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดมา ถ้า
เราก็ปล่อยไว้อย่างนั้น เรานึกว่ามันเที่ยง เราก็ท�าอะไรไม่ได้ ก็ต้องรับสภาพนั้นไป 
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แต่เป็นเพราะมันไม่เที่ยง เราหัดบ่อยๆ หัดไปหัดมา มันก็เปลี่ยนนิสัยได้ กลายเป็น
คนขับรถเป็นแล้ว เหมือนพวกเรา ได้วิชาความรู้อะไรต่อมิอะไรมาหลายต่อหลาย
ประการ ก็เพราะสิ่งท้ังหลายนั้นมันเป็นของไม่เที่ยง ทั้งๆ ที่ ข้อเท็จจริงมันอยู ่
ต�าหน้าอย่างนี้ ความเห็นของเรามันก็ยังผิดอยู่ ทั้งๆ ที่ได้สิ่งต่างๆ มาก็เพราะมัน
ไม่เที่ยง แต่นึกว่าเที่ยง มันก็เลยค้านกันอยู่อย่างนี้ เลยวนไปวนมา 

 การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ คือการฝึกปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนความเห็นให้มัน
กับความเป็นจริง เพราะความจริงมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว ไม่เที่ยงมันจึงดีแล้ว  
ถกูต้องแล้ว เพราะของทีเ่ทีย่ง มนัไม่มีนัน่เอง ทีย่งัผดิอยูก่ค็อืความเหน็ของเรานีแ่หละ 
แต่ควำมเห็นผิดนี้ก็ไม่เที่ยงอีกแหละ ควำมเห็นถูกจึงเกิดขึ้นแทรกได้ เราจึงมา
ฝึกปัญญา ฝึกช�าระความเห็น ถ้าความเห็นผิดมันเที่ยง ก็ช�าระไม่ได้ แต ่
ความเห็นผิดนี่ มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน เราเห็นผิดว่าเป็นคนอยู่ จะท�าอย่างไร 
ให้เห็นไม่เป็นคน เป็นไปได้หรือ เป็นไปได้เพราะว่าความเห็นผิดนี้มันไม่เที่ยง 
เหมือนกับที่เราบอกว่า เราขับรถไม่เป็น เป็นไปได้หรือที่คนจะขับรถเป็น เป็นไป
ได้ส ิเพราะว่ามนัเป็นของไม่เทีย่งนัน่เอง ไม่เทีย่งมนัจงึดอีย่างนี ้เป็นโอกาสเลยทเีดยีว 
อยากจะเปลีย่นแปลงอย่างไรกเ็ปลีย่นได้หมด สูงสุดเปล่ียนได้ถงึขนาดเป็นอรหันต์
เลย ไม่จ�าเป็นต้องพูดถึงเปลี่ยนเป็นระดับคนดี ระดับพื้นฐาน จะเปลี่ยนได้เหรอ  
ไม่ต้องพูดถึงเลย ขนาดเปลี่ยนสูงสุดถึงอรหันต์ยังเปลี่ยนได้ ไม่จ�าเป็นต้องพูดถึง
เปล่ียนเป็นเทวดาชั้นโน้นชั้นนี้ จะเปลี่ยนได้ม้ัย เปลี่ยนได้ทุกอย่างเพราะมันเป็น
ของไม่เที่ยงนั่นเอง
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 พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงแก่ภิกษุรูปหนึ่ง ทีนี้ เพื่อแสดงถึงสิ่งทั้งหลาย 
ทั้งปวง แม้ขนาดเท่าก้อนขี้โคก็ยังไม่เที่ยงเลย สิ่งที่ใหญ่กว่านี้ ก็ไม่มีอันไหนเที่ยง 
พระองค์ทรงยกอุปมาเร่ืองของพระองค์เอง ในพระชาติที่พระองค์เป็นพระเจ้า
จกัรพรรดคิรองโลกนีท้ั้งโลก ในยคุนี ้ไม่มตีวัอย่างพระเจ้าจกัรพรรด ิเรากเ็ลยไม่ได้
มีประวัติศาสตร์เรียน ถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ มีพระราชาใหญ่พระองค์หนึ่ง 
ที่ครองทั้งโลก ส่วนประเทศอ่ืนๆ แคว้นอ่ืนๆ ก็เป็นเมืองขึ้น ก็จะมีอยู่บางยุค  
ในยคุพทุธกาล ถ้าพระพุทธเจ้าของเราไม่ทรงออกบวช กจ็ะได้ครองท้ังหมด ผูท้ีจ่ะ
ได้ครองโลกทั้งหมด ต้องมีอาวุธที่คนอื่นสู้ไม่ได้คือจักรแก้ว เป็นอาวุธที่เกิดมาจาก
กรรม แต่จักรแก้วนี้ไม่ได้ใช้งานจริง เอาไว้ขู่ชาวบ้านเฉยๆ ท�าให้เขาไม่กล้าหือ  
ยอมเป็นเมืองขึ้นแต่โดยดี ไม่กล้าต่อสู้ด้วย ก็เหมือนยุคนี้ที่เขาท�าอาวุธขึ้นมาเพื่อ
จะข่มขู่กนัอย่างนัน้อย่างนี ้แต่พอดว่ีาไม่มคีนมีอ�านาจหรือมบุีญมากพอทีจ่ะได้เป็น
หนึ่งในโลก ก็เลยต้องรบกันอยู่เร่ือย ถ้ามีพระเจ้าจักรพรรดิแล้ว มีอาวุธที่คนอื่น 
สู้ไม่ได้ เพราะเป็นอาวุธที่เกิดจากกรรม เป็นจักรแก้ว 

 ในตอนทีพ่ระองค์เป็นพระเจ้าจกัรพรรดนิัน้ ทรงแสดงว่า มีเมืองทีค่รองนัน้ 
๘๔,๐๐๐ เมือง คงรวมเมืองเล็กๆ ต่างๆ เข้ามาด้วย อย่างในโลกเรา เมืองก็มี 
เยอะแยะ ประเทศไทยก็มีตั้งหลายจังหวัด รวมแล้วก็คงเยอะมาก ที่พระองค์เล่า
ให้ฟัง ก็มีตัวเลขที่เป็นตัวเลขประจ�าโลก ที่ถือว่าสูงที่สุด คือตัวเลข ๘๔,๐๐๐ เป็น
ตัวเลขประจ�าโลก เวลาทา่นทัง้หลายได้ฟังเรื่องอะไรที่มีตวัเลขสงูที่สดุ จะมตีัวเลข 
๘๔,๐๐๐ เสมอ บางท่านอาจจะงงว่า ท�าไมตัวเลขมันลงตัวกัน ไปรวมหัวกันมา
หรืออย่างไร อันนี้มันเป็นกฎของโลก โลกมันก็มีกฎเป็นกฎฟิสิกส์ คนที่เรียนเรื่อง
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สตูรค�านวณเลขยกก�าลังเขากจ็ะเข้าใจ เพราะมนัเป็นกฎนัน่เอง โลกมนัอยูต่ามกฎ
ของมัน เป็นธรรมดาอย่างนั้น ตัวเลขที่สูงที่สุดในโลกก็คือ ๘๔,๐๐๐ หมายถึงว่า 
ใครใหญ่ทีส่ดุกจ็ะได้ของเยอะท่ีสุด ถ้าบุญเยอะทีส่ดุ เมืองทีค่รองก็มี ๘๔,๐๐๐ เมือง 
ปราสาทมี ๘๔,๐๐๐ ยอดบัลลังก์ จนกระทั่งนางสนมก็มี ๘๔,๐๐๐ คน อย่างนี้
เป็นต้น คือสูงสุดที่มีได้นั่นเอง ถ้าน้อยกว่านี้ก็แสดงว่าบุญยังไม่มากพอ ยังไม่มาก
ที่สุดที่โลกจะให้ได้ โลกให้ได้ระดับสูงสุดก็คือ ๘๔,๐๐๐ เช่น พระไตรปิฎก 
เป็นที่รวมองค์ความรู้ระดับสูงสุด ก็จะมี ๘๔,๐๐๐ เร่ือง ถ้าหนังสือที่เราอ่านได้
เรื่องสองเรื่อง อันนี้ยังเด็กๆ เป็นหนังสือเด็กน้อยอยู่ ถ้าองค์ความรู้ที่ใหญ่สูงสุด 
ก็ ๘๔,๐๐๐ เร่ือง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ อันนี้คือของที่ใหญ่ที่สุด เยอะที่สุด  
สูงที่สุด จะมีเท่านี้ ถ้ามียังไม่ถึงก็แสดงว่ายังไม่ครบถ้วนเท่านั้นเอง อันนี้มันเป็น 
กฎทางโลก 

 ถ้าอายุเยอะที่สุดก็เป็น ๘๔,๐๐๐ กัป พวกเนวสัญญานาสัญญายตนะ  
พวกอรูปพรหมชั้นสุดท้าย อันนั้นโลกในแบบเวียนว่ายตายเกิด อายุเยอะที่สุดคือ 
๘๔,๐๐๐ กปั ถ้าอย่างพวกเราอาย ุ๘๐ ปี ๙๐ ปีนี ่ยงัถอืว่าเดก็ๆ ยงัน้อยอยู ่เทวดา
อายุเท่านู้นเท่านี้ ถ้ายังไม่ถึง ๘๔,๐๐๐ กัป แสดงว่ายังไม่สูงสุด เราก็มาตรวจสอบ
ดูว่า เรามีบ้านกี่หลัง ปราสาทกี่หลัง บางคนปราสาทไม่มีสักหลัง มีแต่เรือน 
หลังเล็กๆ ถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีระดับปราสาท ๘๔,๐๐๐ องค์ ท�านองนี้ 
นะครับ พวกเราเอาแค่บ้านไม่ต้องถึงกับปราสาท บางท่านก็อาจจะมีหนึ่งหลัง  
สองหลัง คือบุญยังน้อยมากเทียบกับสิ่งที่โลกให้ได้ 
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 พระพุทธองค์ทรงยกมาแสดง ยกพระชาติที่เรียกว่าประสบความส�าเร็จ  
ได้อะไรสงูสดุทีโ่ลกจะให้ได้ คอืได้เท่านีแ้ล้ว ไม่มอีะไรจะสงูเกนินีแ้ล้ว สงูสดุในโลก
จะได้เท่านี้ แต่ยุคนี้ไม่มีคนที่จะมีขนาดนี้ อย่างคุณบิลเกตส์ หรือใครต่อใครก็ได้ 
ไม่กี่ล้านล้านเอง มันก็ไม่ถึงกับทั้งโลก บ้านเขาก็คงจะมีหลายหลังอยู่ แต่คงไม่ถึง
กับ ๘๔,๐๐๐ อย่างนี้ท�านองนี้ เมียของเขาก็คงจะมีอยู่ แต่คงไม่ถึง ๘๔,๐๐๐ นาง 
แค่นางสองนางก็คงจะแย่แล้วในยุคนี้ มันไม่ไหว พวกเราก็ไม่มีประวัติศาสตร ์
ให้เรียนเกีย่วกับพระเจ้าจกัรพรรดิ กเ็ลยต้องเรยีนเรือ่งอดตีทีพ่ระองค์เล่ามาให้ฟัง
ท่ีเล่าๆ นี้ก็เพื่อจะบอกว่า ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่อะไรขนาดไหน ท้ายที่สุดก็ไม่แน่นอน 
เป็นของไม่เทีย่ง ส่ิงท่ีดเูหมอืนมัน่คง พระองค์มีอ�านาจครอบง�าโลกท้ังหมด ดเูหมือน
ผูม้อี�านาจยิง่ใหญ่ เพราะมอีาวธุสามารถทีจ่ะปราบปรามคนนสัิยไม่ดต่ีางๆ ได้หมด 
ใครๆ ก็ไม่กล้าหือ เพราะว่ามีอาวุธหนักกว่าชาวบ้านเขา พระองค์ไม่ต้องออกโรง 
อาวุธวิ่งไปเองเลย พวกศัตรูเห็น จักรแก้วมาแล้ว ก็ต้องหลบกันเป็นแถว ยอมแต่
โดยดี ก็คงคล้ายๆ กับยุคนี้ที่เขาท�าอาวุธไว้ ไม่ได้เอาไว้รบหรอก เอาไว้ขู่กันเฉยๆ 
เพียงแต่ยุคนี้ไม่มีคนเก่งจริงๆ ไม่มีคนมีบุญจริงๆ ก็เลยมีการรบกันอยู่ ปรามกัน 
ไม่ได้จริง
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 พระองค์ทรงเล่ามา ก็เพื่อจะให้เห็นชัดว่า สิ่งที่มีอยู่เหมือนยิ่งใหญ่ มีอะไร
ครบทุกอย่าง ไม่มีใครท�าอะไรพระองค์ได้ ท้ำยที่สุดก็สู้สังขำรไม่ได้ ไม่ต้องมีใคร
ท�ำอะไรพระองค์เลย ก็ต้องพังสลำย จักรแก้วก็หายไป เมื่อพระองค์สิ้น จักรแก้ว
กห็ายไปด้วย หมดไปด้วย ต่อมา ผูค้นกม็าแย่งชงิกนัเหมอืนเดมิอกี กเ็พราะสิง่ต่างๆ 
มันเป็นของไม่เที่ยง ร่วงลงไป ดับไป อย่างนี้แหละ สังขารทั้งหลายไม่น่าเบาใจ 
อย่างนี ้อาจจะดเูหมอืนมัน่คงยิง่ใหญ่ พวกเรานีก็้ไม่เหน็จะมัน่คงอะไร บ้านกเ็ลก็ๆ 
ทหารยามเฝ้าประตูก็ไม่มี ศัตรูก็มีเยอะ แต่พระเจ้าจักรพรรดิมีอาวุธจักรแก้ว 
อยู่ข้างๆ ใครก็ท�าอันตรายไม่ได้ ขนาดนั้นก็ยังไม่ยั่งยืน ไม่น่าไว้ใจเลย ก็ล�าบากอยู่ 
พวกเราแค่จะไปตามถนนยังไม่รู้จะเจอระเบิดตอนไหนเลย พระเจ้าจักรพรรด ิ
ไม่ต้องกลัวเลยนะ ขนาดนั้นยังไม่น่าไว้ใจ พวกเราก็ควรจะไม่น่าไว้ใจเช่นกัน
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 พระองค์ทรงสรุปว่า สังขารทั้งปวงมีลักษณะไม่เที่ยงอย่างนี้ ควรทีเดียว 
ที่จะเบ่ือหน่าย คลายก�าหนัด แล้วก็พ้นไปจากสังขารท้ังปวง นี้ก็โคมยปิณฑสูตร  
มีเน้ือความอย่างนี้ จะยิ่งใหญ่ ใหญ่โตขนาดไหน มีมากขนาดไหน ที่ส�ำคัญก็คือ 
ข้อจ�ำกดัของควำมเป็นมนุษย์น้ีแหละ ถึงจะมีวตัถสุิง่ของ มีปราสาท ๘๔,๐๐๐ องค์ 
ปราสาทที่ครองในสมัยนั้นก็จะมีแค่อันเดียวเท่านั้น เพราะความจ�ากัดของความ
เป็นมนุษย์นี้แหละ ถึงแม้เมืองจะมี ๘๔,๐๐๐ เมือง เมืองที่ครองในสมัยนั้นจริงๆ 
ท่ีอยู่ในสมัยนั้นจริงๆ ก็มีเมืองเดียว คือเมืองกุสาวดีราชธานี บรรดาช้าง มีช้าง 
ตั้ง ๘๔,๐๐๐ เชือก เวลาทรงจริงๆ ช้างทรงในตอนนั้นจะทรงทีละสองเชือกก็ไม่ได้ 
ก็ต้องขึ้นเชือกเดียว ถึงจะมีเยอะไปขึ้นเชือกอื่นมันก็จะวิ่งหนี ไม่ค่อยคุ้นก็ล�าบาก 
กเ็หลอืเชอืกเดยีวทีข่ึน้ได้ ดเูหมอืนจะมช้ีางเยอะ แต่ตวัทีข่ึน้ได้จรงิๆ กค็อืตวัทีคุ่น้เคย 
ก็คือตัวที่ชื่อว่าช้างอุโบสถ ราชรถก็มี ๘๔,๐๐๐ คัน แต่ที่ทรงก็มีคันเดียว อย่างนี้
เป็นต้น นี้ก็เป็นข้อจ�ากัดของสิ่งต่างๆ จนกระทั่งถึงเรื่องภาชนะทองค�า ๘๔,๐๐๐ 
ที่ใส่ส�ารับอาหารมาทุกเช้าทุกเย็น ถึงจะมีภาชนะเยอะขนาดไหน อย่างพวกเรานี้
จะกินอาหารทีหนึ่ง ก็มีหลายภาชนะเหมือนกัน ถ้าเยอะท่ีสุดคือ ๘๔,๐๐๐ ไม่มี 
โรงครวัไหนท�าได้ ต้องโรงครวัพระเจ้าจกัรพรรดเิท่านัน้ทีจ่ะท�าได้ ถงึจะเยอะขนาดนัน้
ก็เฉพาะภาชนะทองที่ใส่ข้าวสุกนิดหน่อยแล้วก็กับข้าวนิดหน่อยเท่านั้น นอกนั้น 
ก็นั่งมองเฉยๆ ไม่ได้เสวยอะไร นี่มันเป็นอย่างนี้ แล้วท้ายที่สุดจะเสวยหรือไม่เสวย 
สิ่งเหล่านั้นก็จะเสื่อมไป หมดไป ฉะนั้น ควรทีเดียวที่จะเบื่อหน่าย คลายก�าหนัด 
แล้วก็พ้นไปจากสังขารทั้งหลาย 
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 นีก้พ็ระสตูรเกีย่วกบัเรือ่งก้อนขีโ้ค เราไปเหน็วตัถุสิง่ของใดๆ กจ็ะสามารถ
นึกได้ว่า สิ่งที่จะเที่ยงแท้ มั่นคงในโลก ไม่มี พระพุทธเจ้าของเราทรงแสดงธรรม 
ยกได้ทุกเรื่อง แม้แต่ก้อนขี้โคทรงยกมาเป็นธรรมะ แสดงให้เห็นความจริงได้  
พวกเราก็พิจารณาดู สิ่งต่างๆ ท่ีอยู่ใกล้ตัว กระเป๋าห้ิว หนังจระเข้ก็ดี หนังงูก็ดี  
มนัเป็นของไม่เทีย่ง ถงึจะมสัีกสบิอนักห็ิว้ได้ทลีะอนั เพราะมอืมนัมสีองมอื มนัหนกั 
หิ้วอันเดียวก็จะแย่แล้ว สู้พระเจ้าจักรพรรดิไม่ได้ ท่านมี ๘๔,๐๐๐ ทั้งหมดเลย  
ท้ายที่สุดแล้วจะมีมากมีน้อย ก็เป็นของไม่เที่ยง ที่เป็นของไม่เที่ยง นั่นมันถูกต้อง
แล้ว การประพฤตพิรหมจรรย์กจ็ะปรากฏได้ ถ้าเทีย่งแล้วการประพฤตพิรหมจรรย์
จะไม่ปรากฏ

 ต่อไปอีกพระสูตรหนึ่ง ในสังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค คัททูลพัทธสูตร 
อปุมาว่าด้วยสนุขัทีถ่กูล่ามเอาไว้ อนันีก้แ็สดงเรือ่งขนัธ์ ๕ เช่นเดียวกัน เราทัง้หลาย
จะได้ฟังอุปมาได้หลายๆ เรือ่ง พอฟังเข้าใจลกึซึง้ดแีล้ว จะได้ไปพิจารณาเรือ่งต่างๆ 
ได้ พจิารณาบ่อยๆ ฝึกไว้ พระพุทธองค์ทรงแจกแจงละเอยีดแล้วกง่็าย เราพจิารณา
ตาม มีโอกาสจะมีปัญญาได้ ในข้อ ๙๙
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เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย สงสารคือการเวียนว่าย 

ตายเกิด นี้มีเบื้องต้นเบื้องปลายที่ใครๆ รู้ไม่ได้ เบื้องต้นเบื้องปลาย 
ไม่ปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลาย ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องปิดกั้น มีตัณหาเป็น 
เครื่องประกอบไว้ ท่องเที่ยวไป

มหาสมุทรยังมีเวลาเหือดแห้งไป มีอยู่ไม่ได้ แต่เราก็มิได้กล่าวว่า 
สัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องปิดกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ 
ท่องเที่ยวไปอยู่ จะท�าที่สุดแห่งทุกข์ได้

ขุนเขาสิเนรุยังมีเวลาถูกไฟเผาพินาศไป มีอยู่ไม่ได้ แต่เราก็มิได้
กล่าวว่า สัตว์ทั้งหลายผู ้มีอวิชชาเป็นเครื่องปิดกั้น มีตัณหาเป็น 
เครื่องประกอบไว้ ท่องเที่ยวไปอยู่ จะท�าที่สุดแห่งทุกข์ได้

แผ่นดินใหญ่ยังมีเวลาถูกไฟเผาพินาศไป มีอยู่ไม่ได้ แต่เราก็มิได้
กล่าวว่า สัตว์ทั้งหลายผู ้มีอวิชชาเป็นเครื่องปิดกั้น มีตัณหาเป็น 
เครื่องประกอบไว้ ท่องเที่ยวไปอยู่ จะท�าที่สุดแห่งทุกข์ได้ 

สุนัขที่เขาผูกไว้ด้วยเชือก ล่ามไว้ที่หลักหรือเสาที่แข็งแรง วิ่งวน
เวียนหลักหรือเสานั้นเอง แม้ฉันใด ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
ไม่ได้เห็นพระอริยะ ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้รับการแนะน�า
ในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้เห็นสัตบุรุษ ไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ 
ไม่ได้รับการแนะน�าในธรรมของสัตบุรุษ พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็น
อัตตา พจิารณาเหน็อตัตาว่ามรีปู พจิารณาเหน็รปูในอัตตา หรอืพจิารณา
เห็นอัตตาในรูป พิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตา พิจารณาเห็น
อัตตาว่ามีเวทนา พิจารณาเห็นเวทนาในอัตตา หรือพิจารณาเห็นอัตตา
ในเวทนา พิจารณาเห็นสัญญาโดยความเป็นอัตตา พิจารณาเห็นอัตตา
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ว่ามีสัญญา พิจารณาเห็นสัญญาในอัตตา หรือพิจารณาเห็นอัตตา 
ในสัญญา พิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นอัตตา พิจารณาเห็นอัตตา
ว่ามีสังขาร พิจารณาเห็นสังขารในอัตตา หรือพิจารณาเห็นอัตตา 
ในสงัขาร พิจารณาเห็นวญิญาณโดยความเป็นอตัตา พจิารณาเหน็อตัตา
ว่ามีวิญญาณ พิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตา หรือพิจารณาเห็นอัตตา 
ในวิญญาณ 

ปุถุชนนั้นแล่นวนเวียนอยู่กับรูป แล่นวนเวียนอยู่กับเวทนา แล่น
วนเวียนอยู่กับสัญญา แล่นวนเวียนอยู่กับสังขาร แล่นวนเวียนอยู่กับ
วิญญาณ เมื่อเขาแล่นวนเวียนอยู่กับรูป เม่ือแล่นวนเวียนอยู่กับเวทนา 
เมื่อแล่นวนเวียนอยู่กับสัญญา เม่ือแล่นวนเวียนอยู่กับสังขาร เม่ือแล่น
วนเวียนอยู่กับวิญญาณ เรากล่าวว่า ไม่พ้นจากรูป ไม่พ้นจากเวทนา  
ไม่พ้นจากสัญญา ไม่พ้นจากสังขาร ไม่พ้นจากวิญญาณ ไม่พ้นจากชาติ 
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส และชื่อว่าไม่พ้น
จากทุกข์

ภิกษุทั้งหลาย ส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับ ได้เห็นพระอริยะ ฉลาด 
ในธรรมของพระอริยะ ได้รับการแนะน�าในธรรมของพระอริยะ ได้เห็น
สตับุรษุ ฉลาดในธรรมของสตับรุษุ ได้รบัการแนะน�าในธรรมของสตับุรษุ 
ไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตา ไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูป  
ไม่พจิารณาเห็นรูปในอตัตา หรือไม่พิจารณาเห็นอตัตาในรปู ไม่พจิารณา
เห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตา ไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีเวทนา 
ไม่พิจารณาเห็นเวทนาในอัตตา หรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในเวทนา  
ไม่พิจารณาเห็นสัญญาโดยความเป็นอัตตา ไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามี
สัญญา ไม่พิจารณาเห็นสัญญาในอัตตา หรือไม่พิจารณาเห็นอัตตา 
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ในสัญญา ไม่พิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นอัตตา ไม่พิจารณาเห็น
อัตตาว่ามีสังขาร ไม่พิจารณาเห็นสังขารในอัตตา หรือไม่พิจารณาเห็น
อัตตาในสงัขาร ไม่พิจารณาเหน็วิญญาณโดยความเป็นอตัตา ไม่พจิารณา
เห็นอัตตาว่ามีวิญญาณ ไม่พิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตา หรือ 
ไม่พิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณ 

อริยสาวกนั้นไม่แล่นวนเวียนอยู่กับรูป ไม่แล่นวนเวียนอยู่กับ
เวทนา ไม่แล่นวนเวียนอยู่กับสัญญา ไม่แล่นวนเวียนอยู่กับสังขาร  
ไม่แล่นวนเวยีนอยูก่บัวญิญาณ เมือ่เธอไม่แล่นวนเวยีนอยูก่บัรปู ไม่แล่น
วนเวียนอยู่กับเวทนา ไม่แล่นวนเวียนอยู่กับสัญญา ไม่แล่นวนเวียนอยู่
กับสังขาร ไม่แล่นวนเวียนอยู่กับวิญญาณ ย่อมพ้นจากรูป ย่อมพ้นจาก
เวทนา ย่อมพ้นจากสัญญา ย่อมพ้นจากสังขาร ย่อมพ้นจากวิญญาณ  
เรากล่าวว่า ย่อมพ้นจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส 
และอุปายาส และย่อมพ้นจากทุกข์

คัททูลพัทธสูตรที่ ๗ จบ
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 พระสูตรนี้ ก็กล่าวถึงการเวียนว่าย หมุนวนด้านจิตใจของพวกเรา ถ้ายัง
หมุนวนอยู่อย่างนี้ หมุนวนด้วยอ�านาจอวิชชาที่เป็นเครื่องปิดกั้นและตัณหาที่เป็น
เคร่ืองประกอบไว้ก็จะไม่มีทางออก วนอยู่กับอะไรบ้าง ก็วนอยู่กับขันธ์ทั้ง ๕  
ที่ไม่เคยเป็นของเราสักที วนอยู่กับเส้นผม ท�าให้เส้นผมดูสวยงาม ให้เราดูดี วนอยู่
กับหนัง ท�าให้เราดูเต่งตึง หนังเราเหี่ยวแล้วก็ไปท�าบุญ เดี๋ยวชาติหน้าเราจะได้มี
หนังที่สวยงามอะไรก็ว่าไป ก็วนอยู่เท่านี้ เอาเนื้อหนังอยู่เท่านี้ ชาตินี้ก็กินนั่นกินนี่ 
ชาติต่อไป กลัวอดอาหาร กลัวจะไม่ได้กินอาหารอีก ก็ท�าบุญ วนอยู่กับการกิน 
การดื่มอยู่อย่างนี้ นี้ก็อุปมาเหมือนพระสูตรนี้ที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ ที่วนอยู ่
ก็วนอยู่กับสุขบ้าง ทุกข์บ้าง เราไม่อยากจะทุกข์ก็หานั่นหานี่ท�า เราอยากจะม ี
ความสุข นี่ก็วนอยู่กับเวทนา วนอยู่กับสัญญา อันนี้มีค่า อันนั้นไม่มีค่า ถูกเขาด่า 
ถูกเขาชม นู่นนี่นั่นก็ว่าไป วนอยู่กับบุญกับบาป วนไปวนมาท�านองนี้ วนอยู่กับ
เรื่องโน้นเรื่องนี้ รับรู้ทางตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องปิดกั้น 
มีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ก็จะวนอยู่อย่างนี้ ออกจากวัฏฏะไม่ได้อย่างนี้ 

 ชาตินี้ก็เป็นตัวท่ีบ่งบอกว่าจะออกได้หรือออกไม่ได้ ถ้าในชาตินี้ ทุกวันนี ้
ยังวนอยู่อย่างนี้ กินก็ให้เราอร่อยมีความสุข นอนก็ให้เรามีความสุข จะลุกขึ้นมา
ท�าความเพยีรสกัหน่อย กก็ลวัเราจะล�าบาก วุน่อยูอ่ย่างนัน้ ไม่มอีะไรหรอก วนอยู่
กับรูป กับขา กับแขน กับอะไรพวกนี้แหละ ถ้ำในชำตินี้ยังวนอยู่อย่ำงนี้อีก  
ก็ขยำยภพออกไป ถ้าเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในจิต ก็จะเข้าใจทั้งหมด ทั้งสังสารวัฏนี้ 
ว่ามันมาและไปอย่างไร มันกลมอย่างไร 
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 พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิด ที่มีเบื้องต้น 
เบื้องปลายท่ีใครๆ รู้ไม่ได้ เบื้องต้นเบ้ืองปลายไม่ปรากฏเพราะว่ามันเป็นวงกลม 
ส�าหรับสัตว์ทั้งหลายที่มีอวิชชาปิดบังตาอยู่ มีตัณหาผูกเอาไว้ ตัวอวิชชานี้มันบัง
มิดเลย ถึงเราจะฟังว่ามันไม่เที่ยง ไม่มีตัวตน แต่ถ้ายังมีอวิชชาอยู่ มันก็ยังมองเห็น
เป็นตัวเป็นตนอยู ่อวชิชามนับงั เรากเ็ลยต้องมาฟังธรรม เพือ่ให้แสงของธรรมส่อง
เข้าไป ในร่างกายของเรามันมีรูเต็มไปหมด มันมีรูอย่างไรก็ลองเอาเข็มจิ้มดู มันยัง
แทงเข้าเลย ท�าไมมันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามันมีรูอยู่ ปัญญานั้นเป็นนามธรรม 
จึงช�าแรกเข้าไปในรูได้หมดว่า ในตัวเรามีรูพรุนทุกชิ้นส่วน ไม่มีก้อน ไม่มีแท่ง 
อย่างนั้นหรอก ร่างกายมีรูโพรง แต่ละเซลล์มันมีช่องว่าง เพียงแต่ว่าตาเรา 
มองไม่เห็น แต่ปัญญาสามารถช�าแรกลงไปได้ ท่านจึงให้ฝึกสติ ท�าสมาธิให้ดี แล้ว
กส่็องลงไปมอง ช�าแรกดตูรงนัน้ตรงนี ้กจ็ะเห็นความจรงิได้ ไม่อย่างนัน้แล้วอวิชชา
ก็จะบังไว้มิดสนิทเลย แสงมันก็จะเข้าไม่ได้ แสงเข้าไม่ได้ดูเหมือนว่าจะไม่มีรู  
เป็นก้อนแท่งตันเลย 
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 อวิชชาจึงเป็นเครื่องปิดกั้น เป็นตัวบัง ส่วนตัณหาเป็นเคร่ืองประกอบ  
ความรักตัวเองเป็นเคร่ืองประกอบผูกไว้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ มีสองตัวนี้เป็นกิเลสหลักๆ 
ก็ต้องวนเวียนไป ไม่รู้จักตายสักที พระองค์ก็ได้ทรงอุปมาว่า มหาสมุทรยังมีวัน
เหือดแห้งไป อยู่ไม่ได้ มหาสมุทรท่ีน�้าเยอะแยะนี่ ยังมีวันแห้ง แต่สัตว์ทั้งหลาย 
ผู้ยังมีอวิชชาเป็นเครื่องปิดกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ ท่องเที่ยวไปไม่มี 
ที่สิ้นสุดเลย น�้ำในมหำสมุทรยังมีวันหมด แต่ว่ำภพชำติ กำรเวียนว่ำยของคน 
ที่ยังมีอวิชชำปิดกั้นตัณหำประกอบไว้จะไม่รู ้จักหมด เขาสิเนรุยังมีเวลา 
ถูกไฟไหม้เผาพินาศไปหมดไป เขาลูกใหญ่ๆ นี่ ยังมีวันหมด พวกเราไม่ต้องไปหา
ใครให้เป็นพยานอะไรก็ได้ พวกที่ยังมีอวิชชาปิดบังนี่อยู่นานกว่าชาวบ้านเขา  
อยูน่านมาก ไม่มวีนัดบัสนทิจรงิๆ ตายแล้วกเ็กดิใหม่ ตายแล้วกเ็กดิใหม่อยูน่ัน่แหละ 
แผ่นดนิใหญ่ยงัมเีวลาถกูไฟเผาพินาศ แผ่นดนิทีเ่ราอยูน่ีย่งัมวีนัหมด ยงัมวีนัถูกเผา
ท�าลายด้วยไฟ แต่สัตว์ท้ังหลายท่ีมีอวิชชาเป็นเครื่องปิดกั้น มีตัณหาประกอบไว้
ท่องเที่ยวไป จะท�าที่สุดแห่งทุกข์นั้นไม่ได้เลย พระองค์ทรงอุปมา ๓ เรื่อง ด้วยกัน 
คือ มหาสมุทร ขุนเขาสิเนรุ แผ่นดินใหญ่ ยังมีวันเหือดแห้ง ยังมีวันหมดไป  
ส่วนสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายอยู่นี้ยังต้องไปอีกนาน ถ้ายังมีอวิชชาบังตา มีตัณหา
ผูกเอาไว้ ทรงแสดงไว้เพื่อพวกเราจะเกิดความสังเวช ไม่ประมาท จะได้มาฝึก 
ให้หมดอวิชชานั่นเอง
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 ตอนที่ว่าด้วยเรื่องการวนเวียน ประกอบไปในโลก อุปมาเหมือนกับสุนัข 
ที่เขาผูกไว้ด้วยเชือก ล่ามไว้ที่หลักหรือเสาที่แข็งแรง สุนัขก็วิ่งวนอยู่แถวหลักหรือ
เสานั้นเอง ปุถุชนที่ไม่ได้สดับก็เหมือนกันสุนัขตัวนี้ ยึดรูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ ยึดว่าเป็นตน เป็นของตน เป็นเรา เป็นของเรา เวลาท�าอะไร ก็ท�าเพื่อตน 
ท�าเพื่อของตน มันก็วิ่งวุ่นอยู่ วิ่งไปหาเงินเพื่อเอามาให้ตน เอาไปให้ของตน โน่น 
น่ี นั่น วุ่นอยู่ วิ่งไปวิ่งมา เหมือนกับสุนัขท่ีเขาผูกไว้ด้วยเชือก ล่ามไว้ที่หลักหรือ 
เสาที่แข็งแรง ก็วิ่งวนอยู่กับหลักหรือเสานี่เอง

 ส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับไม่เป็นอย่างนั้น พวกเราก็อย่าลืมเป็นอริยสาวก 
ผูไ้ด้สดบั คอืได้ฟังธรรมนีแ้หละ ได้ฟังธรรม ได้รบัค�าแนะน�าดแีล้ว ต่อไปกไ็ปฝึก  
เห็นรูปเป็นรูป เห็นเส้นผมเป็นเส้นผม เห็นขนเป็นขน เห็นเล็บเป็นเล็บ เห็นฟัน 
เป็นฟัน เห็นหนังเป็นหนัง ซ่ึงล้วนเป็นของไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัวตน เห็นเวทนา 
เป็นเวทนา อย่าไปเห็นเวทนาเป็นตัวเป็นตน อย่าไปมองเห็นว่า ตนเป็นทุกข์  
ต้องท�าให้ตนมันหายทุกข์ คิดอย่างนั้น มันก็วนอยู่อย่างนี้ ถ้าเห็นทุกข์เป็นทุกข์ 
ทกุข์เป็นของไม่เทีย่ง จะปล่อยวางได้ เหน็สขุเป็นสขุ เป็นเวทนา ของไม่เทีย่ง ไม่ใช่ 
ตัวตน ก็จะปล่อยวางได้ ถ้ายังเห็นสุขเป็นเรา เราเป็นผู้เสวยความสุข ความสุข 
ของเรา ก็ต้องวิ่งไปอย่างนี้
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 อริยสาวกผู้ได้สดับก็จะไม่เห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ โดย 
ความเป็นตน เป็นของตน พอเห็นอย่างน้ี ก็จะไม่แล่นวนเวียนไปในรูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ พอไม่แล่นวนเวียนไป ก็จะพ้นจากสิ่งเหล่านั้นได้ พ้นจาก
อ�านาจของมนัได้ ไม่ท�าตามอ�านาจกเิลสต่างๆ พอพ้นจากรปู เวทนา สญัญา สงัขาร 
วิญญาณ ก็ย่อมพ้นจากชาติ ชรา มรณะ เป็นต้น เพรำะชำติก็คือกำรมำรวมกัน
ของขันธ์ ๕ ที่ขันธ์ ๕ มำรวมกันได้ เป็นเพรำะยังมีตัณหำผูกเอำไว้อยู่ มันก็มำ
รวมกัน พอหมดตัณหา หมดความอยากเพื่อตัวเพื่อตน หมดความรักตนแล้ว  
มันก็พ้นจากชาติ ขันธ์ ๕ มันก็อยู่คนละส่วนกันไป ถึงเวลาไป มันก็ไม่มารวมกันอีก 
ก็พ้นไปจากชาติ พ้นจากชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสะ 
ชื่อว่าพ้นไปจากทุกข์ 

 ตอนนี ้พวกเรายงัไม่พ้นกเ็นือ่งจากว่า ผม ขน เล็บ ฟัน หนงั อะไรต่อมิอะไร
มันมารวมกันอยู่ พวกนี้มันมาตามกรรมเก่า กรรมมันส่งผลให้มารวมกัน เนื่องจาก
ว่าเรายึดถือว่าเราเป็นผู้ท�ากรรม เราเป็นผู้มีบุญ จึงมานั่งอยู่นี่ เป็นไงดีมั้ยครับ  
เป็นผู้มีบุญ นั่งอยู่จนแก่เลย เพราะยึดว่าเราเป็นผู้มีบุญ พอยึดมันก็มารวมกัน  
มีเหตุคือกรรม พอยึดกรรมว่าเราเป็นผู้ท�ากรรม เป็นกรรมของเรา มันก็มารวมกัน
เป็นก้อน ถ้าไม่ยึดไม่ถือ กรรมท�าแล้วก็แล้วกันไป ไม่ใช่เราท�า ไม่ใช่กรรมของเรา 
มันก็ไม่มารวมกัน ถ้ายึดถือมันก็มารวมกัน พอมารวมกันก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละ 
เป็นที่ลงของความทุกข์ประการต่างๆ เริ่มต้นจากร่างกาย พอเกิดก็แก่ เป็นรัง 
ของโรคชนิดโน้นชนิดนี้ เยอะแยะมากมาย ยังยึดอีกก็เกิดใหม่ วนไปเรื่อยอย่างนี้ 
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 นี้อุปมาด้วยสุนัขถูกล่าม พูดภาษาเพราะนะ สุนัขถูกล่าม ถ้าพูดภาษา
ธรรมดากค็อืหมานัน่เอง หมาถกูล่ามไว้ หมอืนกบัปุถชุนทีไ่ม่ได้สดบั ไม่ได้ฟังธรรม 
ไม่รู ้วิธีปฏิบัติ ไม่รู ้เรื่องขันธ์ อายตนะ ธาตุ ไม่รู ้วิธีปฏิบัติตามแนวอริยมรรค  
วนอยู่กับรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ พวกเราต้องเป็นอริยสาวก 
ผู้ได้สดับ มีความรู้เรื่องขันธ์ ๕ รู้ชัดรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หัดแยก 
ให้ดีๆ เห็นเส้นผม ต้องมองออกว่า นี่เป็นเส้นผม ไม่ใช่คน นี่ตา นี่หู ตา หู จมูก ลิ้น 
กาย ใจ แยกออกมา หัดท�าบ่อยๆ มันก็เคยชิน ช�านาญ ถ้าไม่หัด คนเรามันเคยชิน
ที่จะมองเป็นคน มันติดการมองแบบน้ัน มองเป็นภาพรวม เขาปั้นรูปเสร็จแล้ว  
เอาส่วนต่างๆ มาแปะเข้าไป จมูก ปาก แปะเข้าไป มันรวมหลายส่วนเข้าไป  
มองเป็นคนอยู่ตลอด มันก็เลยเคยชิน การจะเห็นว่าไม่เป็นคน ก็ต้องฝึกรื้อคน 
ออกไปก่อน คนที่ไม่เคยรื้อ มันก็จะล�าบาก ต้องฝึกให้จิตมาอยู่กับตัว มีสติ มีสมาธิ 
ทีนี้ ก็มานั่งรื้อ เอาตาวางไว้ที่หนึ่ง ไม่ต้องวางไว้ด้วยกัน วางไว้คนละข้าง แยกดิน 
น�้า ไฟ ลม แยกสุข ทุกข์ ความคิด ออกไป ท�าบ่อยๆ มันก็จะเห็นชัดว่า คนมันไม่มี 
มันมีรูปหลายรูปมาผสมกัน เอาหูมาแปะ เอาตามาแปะไว้ มีวิญญาณยังอยู่ในร่าง
เท่านั้นแหละ จึงท�าให้ต่างจากศพคนตาย ด้านร่างกายมันก็ไม่ต่างกันกับศพ ที่มัน
ต่างกันก็เพราะมีวิญญาณอยู่ เมื่อใดที่อายุ ไออุ่น วิญญาณหมดไป ก็ตายแล้ว 
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 ดังนั้น วันนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน โดยเน้นในฝ่าย
ปัญญา ซ่ึงเป็นเบื้องต้นฝ่ายปัญญาเลย คือการรู้จักแยกองค์ประกอบต่างๆ แยก 
แง่ไหนก็ได้ ตอนนี้ ผมพูดแยกในแง่ขันธ์ ๕ อ่านพระสูตรให้ฟังหลายพระสูตร  
เนื้อความหลักๆ ก็เหมือนกัน ต้องการให้รู้จักว่ามันมีแต่ขันธ์ ๕ ต้องแยกให้ออก
เท่านั้นแหละ ยกนั่นยกนี่มาเยอะ ท่านทั้งหลายจะได้มีค�าอุปมาต่างๆ ไว้เตือนใจ
ตนเอง 

 บรรยายในวันนี ้กพ็อสมควรแก่เวลาในวนันีน้ะครบั อนโุมทนาทกุท่านครบั





349  

สูตรโสดาบัน ตอนที่ ๑๙

บรรยาย วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย 
สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่าน 

 วันนี้มาฟังธรรมะในหัวข้อ สูตรโสดาบัน ตอนที่ ๑๙ นะครับ ส�าหรับ 
ในช่วงนี้ บรรยายอยู่ในประเด็นที่ว่าด้วยเรื่องวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบัน  
ถ้ำต้องกำรเป็นผู้แน่นอน ต้องปฏิบัติให้เป็นพระโสดำบัน พระโสดาบันก็จะเป็น
ผูท้ีม่ปัีญญารูช้ดั รูจ้กัอะไรเป็นอะไรอย่างถกูต้อง คอืรูจ้กัทกุข์ว่าเป็นทกุข์ รูจ้กัของ
ไม่เที่ยงว่าไม่เท่ียง เพราะของไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้ว ข้อเท็จจริงมันเป็น 
อย่างนั้น ไม่อาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ เห็นตรงตามหลักอริยสัจ ผู้ที่เห็น 
ตรงตามความเป็นจริงเรียกว่าพระโสดาบัน ผู้เข้าสู่กระแสธรรม เข้าสู่หนทางคือ
อริยมรรค
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   ๓.๑.๕ พิจำรณำแยกองค์ประกอบและมองตำมเป็นจริง (ต่อ)

 ตอนนี้ พูดอยู่ในประเด็นด้านปัญญา โดยพูดถึงการฝึกเบื้องต้นทางด้าน
ปัญญา คือ การรู้จักแยกแยะองค์ประกอบ และพิจารณาข้อเท็จจริงของแต่ละ 
องค์ประกอบนั้น เพ่ือจะให้เกิดปัญญาเห็นธรรม ต้องแยกองค์ประกอบออกมา 
อย่างน้อยก็ต้องแยกได้ ๒ ส่วน ส่วนหนึ่งเป็นรูปธรรม คือส่วนที่มันไม่รู้เรื่อง เช่น 
ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ กระดูก พวกนี้มันไม่รู้เรื่อง พวกนี้เป็นรูป มันไม่รู้เรื่อง 
ไม่มีความคิด ไม่มีความรู้สึก อีกส่วนหนึ่งเป็นตัวรู้ ตัวรู้สึก ความนึกคิดต่างๆ  
พวกนี้คือนาม มีรูปธรรม มีนามธรรม เมื่อแยกได้เป็น ๒ ส่วนแล้ว ก็ต้องมนสิการ
หรือใส่ใจข้อเท็จจริงของแต่ละองค์ประกอบนั้น ใส่ใจโดยความเป็นของไม่เที่ยง 
เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน

 คราวก่อนได้พูดถึงการแยกแยะในลักษณะที่เป็นขันธ์ ๕ ซึ่งพระพุทธองค์
ได้ทรงแจกแจงไว้มากเนือ่งจากคนโดยท่ัวไปจะตดิด้านนามธรรม เพราะนามธรรม
มันเป็นของละเอียด ด้านรูปก็เลยจัดเป็น ๑ ส่วน คือรูปขันธ์ ส่วนด้านนามธรรม
แยกมาเป็น ๔ ส่วน คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ ที่แยก
ออกมาแบบนี้ก็เพื่อให้เห็นชัดว่า มันไม่มีคน ไม่มีของเที่ยงนั่นเอง ทีนี้ ของไม่เที่ยง 
มันก็เปิดเผยตัวเองอยู่เสมอตลอดเวลานั่นแหละ ของเป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์ 
อย่างนั้นเสมอ เปิดเผยตัวอยู่ตลอดเวลา ของไม่ใช่ตัวตนมันก็ไม่ใช่ตัวตน เปิดเผย
ตัวอยู่ตลอดเวลา แต่มันมีสิ่งที่บังตาคนอยู่ พวกเราก็เลยต้องมาฝึกหัด เพื่อใส่ใจ 
ให้ถูกต้อง 
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 ท่านว่า สันตติคือการสืบต่อ ความต่อเนื่องกัน การเกิดดับๆ ที่ต่อเนื่องกัน
ไปเรื่อยๆ มันเกิดดับก็จริง แต่มันเกิดดับแล้วมันก็เกิดใหม่ แล้วก็ดับใหม่ เกิดใหม่
แล้วก็ดับใหม่อย่างต่อเนื่อง การต่อเนื่องที่ยืดยาว เรียกว่าสันตติ เมื่อมีลักษณะ
สันตติต่อเนื่องกันไปนานๆ มีลักษณะคล้ายๆ เดิม สายตาคนทั่วไปจะรู้สึกว่า 
มนัเป็นของเทีย่ง เหมอืนกบัพวกเรานี ้ความจรงิก็คอืขนัธ์ ๕ เกิดแล้วดบั เกดิแล้วดบั 
ต่อเนื่องกันมาเป็นสาย เลยดูเหมือนเป็นคนเดิม เที่ยงอยู่ เรียกว่าสันตติ มันปิดบัง
อนิจจลักษณะ 

 สิ่งต่างๆ หลอกตาเราได้มากมาย เช่น ไฟฟ้าแสงสว่างเป็นต้น พวกนี้ 
มนักเ็กดิดบั เกดิดับโดยใช้ความต่างศักย์เป็นตัวท�าให้ไฟมันกะพริบ อย่างทีพ่วกเรา
เรียนมาก็รู้อยู่แล้ว คือมันกะพริบอยู่ ๕๐ ครั้งต่อวินาที มันเกิดดับ แต่มันเกิดดับ
ต่อเนื่อง ถ้าไฟมันดับแล้วไม่เกิดต่อ ก็ค่อยมารู้อีกทีว่า ไฟมันดับ ถ้ามันเกิดดับ  
เกิดดับต่อเนื่อง จะไม่รู้สึกว่าไฟดับ จะรู้สึกว่ามันมีไฟเที่ยงอยู่ตลอด ถ้าไฟมันดับ
ไปแล้วไม่ยอมเกิด สมมติว่ามีไฟสักหลอดหนึ่งในที่นี้มันดับลง มันดับแล้ว ไม่ยอม
เกิดใหม่ อันนี้ก็จะรู้สึกว่าไฟมันดับ มันเป็นอย่างนั้น 
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 สันตติคือการเกิดดับๆ ที่ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ เลยปิดบังอนิจจลักษณะ 
ทั้งๆ ที่มันมีอยู่ ท�าให้เราหลงว่าไฟมันสว่างตลอดเวลา ความจริงแล้วมันไม่สว่าง
ตลอดเวลา เราจะรู้ก็นานจนไฟหลอดมันเสียโน่นแหละ จึงนึกได้สักคร้ังว่า  
ไฟมันต้องดับนะ แท้ที่จริง ในระหว่างนั้นมันก็เกิดดับๆ ตลอด ๑ วินาที ๕๐ ครั้ง 
ไม่ใช่มาดับตอนที่หลอดไฟเสีย ไม่ใช่ตอนนั้น ก็เหมือนกับตัวพวกเรานี้เกิดดับๆ 
ตลอดเวลา แต่จะรู้สึกอีกที ก็ตอนที่ขายกไม่ขึ้นแล้ว มันดับไปหมดแล้ว ตอนที่ 
ขายกไปยกมาได้ จะไม่รู้สึกว่ามันเกิดดับ เพราะมันสืบต่อเนื่องกัน การต่อเนื่องกัน
จะท�าให้ปิดบังอนิจจลักษณะ เลยต้องมาฝึกหัดมองบ่อยๆ ว่า มันไม่ใช่ของเดิม  
มนัเปลีย่นแปลง หรอือปุมาเหมอืนกบัว่า เราเหน็คนเอาดวงไฟมาหมนุเป็นวงกลม 
ถ้าเขาหมุนไวๆ ก็จะเหมือนกับไฟมีดวงเดียวแล้วหมุนอยู่แต่โดยความจริงมันเป็น
คนละตอนๆ ต่อเนือ่งกนัไป การสบืต่อของการหมุน ถ้าเขาหมุนแล้วไม่ต่อ เขาหมุน
ไปแล้วก็ยกค้างไว้เฉยๆ เราก็จะรู้จักว่า ไฟไม่ได้วงกลมแล้วนี่ ถ้าหมุนตลอดเวลา 
มนักดู็ต่อเนือ่งกนั มนักห็ลอกตาเราได้ หรอื เครือ่งบินมนับนิ มนัมใีบพดั ส่วนใหญ่
ก็มี ๒ ใบพัด หรือ ๓ ใบพัด หรือ ๔ ใบพัดก็ว่าไป เวลามันหมุนเร็วๆ นี่ ก็ดูเหมือน
มนัเป็นอนัเดยีวกนั หมนุเป็นวงกลม ถ้ามนัหยดุหมนุเมือ่ไรกจ็ะเหน็ว่ามนัเป็นคนละ
อันกัน อย่างนี้ 
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 ตอนทีม่นัหมนุไว หากไม่รู้เท่าทนั จะท�าให้เกดิความรูส้กึว่า มนัเป็นของเทีย่ง 
มันเป็นของแน่นอน แต่แท้ที่จริง มันไม่ใช่ของแน่นอน มันเกิดดับแบบต่อเนื่องกัน 
เรียกว่าสันตติ เลยรู้สึกว่าเป็นของเท่ียง ท่านเลยบอกว่าสันตตินี้มันปิดบัง 
อนิจจลักษณะ ตอนนี้พวกเราก็ยังสืบต่อ ต่อเนื่องมาเรื่อยๆ เลยดูเหมือนคนเดิม 
ความจริงมันไม่เหมือนคนเดิมนะ เพียงแต่มันสืบต่อ พอหมดชาติท�าไมจึงรู้สึกว่า
เป็นคนใหม่ เพราะว่ามันไม่ต่อแล้ว ความจริงเมื่อวานนี้กับวันนี้ก็คนละคนกันแล้ว 
คนละอันกัน แต่ความต่อเนื่องในชาตินี้ เลยนึกว่าเป็นคนเดียวกัน จะมานึกได้อีก
ทีหนึ่ง ตอนจะไปไม่รอดแล้วโน่นแหละ ความจริงแล้ว เป็นรูปใหม่ตลอดเลย  
เป็นความคิดอันใหม่ ความรู้สึกใหม่ตลอด เหมือนกับไฟที่ดูเหมือนมันนิ่งอยู่  
มันก็ใหม่ตลอด เกิดดับๆ ตลอด เราจะรู้สึกว่าใหม่ ก็ต่อเม่ือหลอดนี้มันดับไป  
ไปเอาหลอดนีอ้อก แล้วเอาหลอดใหม่มาใส่น่ันแหละ อย่างนี ้หรอือปุมาเหมือนกบั
แม่น�้าที่ไหลไปเรื่อย เราจะรู้สึกว่าเหมือนน�้าใหญ่มันเป็นผืนเดียวกัน ความจริง 
มนัเป็นผนืเดยีวกนัมัย้ ไม่หรอก มนัเป็นหยดน�า้อนัเลก็ๆ หลายหยดมารวมกนั และ
แต่ละหยดไม่ได้หยุดนิ่ง มันไหลไปเรื่อย 
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 อนิจจลักษณะคือความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลาย ไม่แน่นอน มีปรากฏ
อยู่สม�่าเสมอ เป็นลักษณะของสังขตธรรมทั้งหลาย สิ่งนั้นมันมีอนิจจลักษณะอยู่ 
ในตัวมนันัน่เอง ทุกชิน้ส่วนในร่างกายเรา ทุกเซลล์ ทกุอณกูเ็หมือนกนัหมดนีแ้หละ 
จนกระทั่งด้านนามธรรม จิตก็เกิดดับตลอด ความสุข ความทุกข์ ก็เกิดดับตลอด 
แต่ที่ไม่เห็นเพราะสันตติมันปิดบังไว้ วิธีการสังเกตดูง่ายๆ คือ เราต้องหยุดก่อน 
หยุดพักหนึ่ง แล้วก็ดู ถ้ามีอะไรต่อเนื่องกันนานๆ ก็ให้เราหยุดก่อน หยุดแล้วดู  
ก็จะเห็นว่ามันไม่เท่ียง เช่น คิดเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งต่อเนื่องกันจะรู้สึกว่ามันยาว  
ถ้าหยดุคดิแล้วมามองด ูความคิดมันจะดบัไป จะเหน็ว่ามันเป็นของดบัไป ตอนแรก
ที่คิดต่อเนื่องกัน ดูเหมือนมันไม่ดับ ความจริงมันก็ดับเหมือนกัน เพียงแต่ว่ามัน 
ต่อเนื่อง เลยมองไม่เห็น เรียกว่าสันตติมันปิดบังอนิจจลักษณะนั่นเอง นีล่กัษณะ 
ที ่๑ คอืไม่เทีย่ง ต้องพิจารณาบ่อยๆ จึงจะเห็น ถ้าไม่พจิารณาจะไม่เห็น เนื่องจาก
ว่ามันมีความต่อเนื่องกันของสิ่งต่างๆ บังเอาไว้ ความเป็นจริงคือไม่มีส่วนไหน 
ท่ีมันเที่ยงเลย ทุกช้ินส่วนในร่างกายของเรา รวมทั้งในจิตใจของเราก็เป็นอย่างนี้
เหมอืนกนั ถ้ายงัเห็นเป็นของเท่ียงมัน่คงกแ็สดงว่ายงัเหน็ผดิอยู ่ถกูสนัตตมินับงัตา
อยู่
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 ลักษณะที่ ๒ ทุกขลักษณะ ท่านว่า อิริยำบถมันปิดบังทุกข์ อิริยาบถ 
ก็คือการเคลื่อนย้าย ถ่ายเท ร่างกายหรือว่าชิ้นส่วนต่างๆ ให้มันเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม ความจริงทุกข์นี่ตามมาทันอยู่เสมอ แต่กว่าที่มันจะปรากฏต่อสายตาเรา 
โดยเฉพาะคนท่ีสายตาจ�ากัด ปัญญาน้อย กว่าที่มันจะปรากฏนี้มันต้องนาน 
พอสมควร พอมันต้องใช้เวลานานพอสมควร เราก็เปลี่ยน ย้าย เคลื่อนที่ก่อน มัน
ก็ไม่ปรากฏ แต่ความจริง มันค่อยๆ ปรากฏมาเรื่อย มันมีปรากฏอยู่แล้ว เพียงแต่
ว่าปัญญาน้อย หากปัญญาน้อยจะต้องดูนานๆ จึงจะเห็น เช่น ยืนนานๆ จะเป็น
อย่างไร จะเกดิอะไรขึน้ มนักจ็ะทุกข์ขึน้มา เพราะว่ากายนีม้นัเป็นทกุข์ เรากท็ราบ
แล้ว ถ้าอยู่ในอิริยาบถเดียวนานๆ เดินนานๆ จะเป็นอย่างไร เป็นทุกข์ แต่คน 
โดยทัว่ไปนี ้จะเปลีย่นอิริยาบถเสยีก่อนท่ีทุกข์จะปรากฏ ความจรงิทกุข์มนัปรากฏ
อยู่แล้ว อยู่ในระดับยังน้อยอยู่ คนปัญญาน้อย มองไม่เห็น คนปัญญาน้อยจะเห็น
ทุกข์ก็ต่อเมื่อทุกข์ใหญ่ก่อน มันรุนแรง มันตามบีบอัดเข้ามา ทีนี้ ก่อนที่ทุกข ์
จะมาถึง เขาเปลี่ยนอิริยาบถก่อน เช่น เมื่อเดิน ก่อนจะเมื่อยจนทนไม่ไหวก็ไปนั่ง
ซะก่อน นั่งแล้วก่อนจะทนไม่ไหวก็ลุกยืนซะก่อน ยืนแล้วก่อนจะทนไม่ไหวก็เดิน
ซะก่อน ปวดท้องแล้ว ก่อนจะทนไม่ไหว ก็ไปอุจจาระซะก่อน หิวข้าว ก่อนจะหิว
จนทนไม่ไหว ก็ไปกินซะก่อน เรียกว่าการเปลี่ยนอิริยาบถนี้มันปิดบังทุกข์อยู ่ 
คนก็เลยหลงอยู่ทุกวันนี้ 
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 สงัขารทัง้หลายทัง้รปูทัง้นามนี ้ มนัถกูบบีคัน้มาโดยรอบด้าน พอถกูบบีคัน้ 
มาถึงจุดหนึ่งมันก็จะทุกข์ขึ้นมา ทีนี้ ถ้าเราสังเกต ไม่ถึงเวลาของมัน ทุกข์ก็จะ 
ไม่ปรากฏกับสายตา จึงต้องสังเกตนานๆ เช่น เห็นคนเขาอุ้มลูกอยู่ เราคิดว่า โอ... 
อุ้มลูกน่าจะมีความสุข เด็กน่ารัก ลองให้เขาอุ้มอยู่อย่างนั้นทั้งวัน จะเกิดอะไรขึ้น 
ลกูกจ็ะตาย แม่ก็จะตายด้วย ลกูกจ็ะต้องปัสสาวะแตก แม่กจ็ะต้องเหนือ่ยลิน้ห้อย
ทีเดยีว นีแ้สดงว่าดไูม่ถงึจดุ เปลีย่นอิริยาบถไปก่อน ผูถ้กูดผู่านไปก่อนหรอืผูด้ผู่าน
ไปก่อน ทกุข์จงึยงัไม่ปรากฏ ลองเอาผู้ดูกบัผู้ถูกดูมาค้างอยูน่านๆ เอาแม่ทีอุ่ม้ลกูอยู่ 
มีความสุขนั่นแหละ แม่คนนั้นก็เล่นกับลูกไป เราก็นั่งดูไป จะเกิดอะไรขึ้น ทุกข์
ตามมาทันอย่างแน่นอน โดยทั่วไปนี่ บางทีแม่ลูกคู่นั้นไปก่อน เราก็เลยรู้สึกว่าเขา
สุขอยู ่หรอืเราไปก่อน เลยไม่ได้ดตูอนเขาเป็นทกุข์ ตอนเดก็มนัร้องไห้กระจองอแง 
นี้จึงเรียกว่า อิริยาบถมันปิดบังทุกขลักษณะ 
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 ทุกขลักษณะนี้มีอยู่แล้ว พวกเราทั้งหลายนั่งอยู่ แป๊บเดียวก็ตามมาทัน  
เราก็เปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่โดยเฉพาะพวกที่ยังขาดสติสัมปชัญญะอยู่มาก แขน ขา 
มันจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ ที่เปลี่ยนอัตโนมัตินี่ แทนที่จะได้เห็นมันเป็นทุกข์ เลย
ไม่เห็นสักที มันเปลี่ยนตามความเคยชิน ถ้าเราอัดวิดีโอไว้ นั่งฟังธรรมนี่ เปลี่ยนไป
ตั้งร้อยท่าแล้ว เปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่ กายนี้ถ้านั่งนานเกินไปมันจะอย่างนั้นอย่างนี้ 
ใจก็รักตัวเองมากด้วย ยึดถือว่ากายนี้เป็นตัวเรา ก็ไปผสมโรงอีก เลยป้องกัน 
หลายรูปแบบ เพื่อหนีทุกข์ หนีไปหนีมาก็หนีไม่พ้น สักหน่อยทุกข์ก็จะปรากฏ 
ขึน้มา ตอนเป็นโรคแรงๆ รกัษาไม่หายบ้าง ตอนทีเ่จบ็ป่วยลุกไม่ข้ึนบ้าง เดนิไม่ได้บ้าง 
อะไรบ้าง ก็จะปรากฏออกมาชัดตรงนั้น โดยความจริง มันปรากฏตั้งนานแล้ว แต่
เราหนมีนัอยู ่หนไีม่ได้จรงิหรอก ข้อเทจ็จรงิคอืมนัเป็นทกุข์ โดนปิดบงัด้วยอริยิาบถ 
เหมือนกับบริษัทนี้ ถ้าอยู่แบบคงที่ มันจะต้องพัง แต่ก่อนมันจะพัง เราก็ปรับปรุง
บริษัทใหม่ ปรับปรุงใหม่อยู่เร่ือย เลยดูเหมือนว่าบริษัทเรานี่ มันมั่นคงมากและ 
มันราบรื่น ความจริง หมายความว่า ถ้าอยู่อย่างเดิม มันจะไม่ราบรื่น มันถูกบีบมา
โดยรอบด้าน แต่เราปรับปรุงไปก่อน กเ็ลยดูเหมอืนว่า มนัด ีมนัสบาย มนัปลอดโปร่ง 
อันนั้นคือผลัดเปลี่ยนอิริยาบถหรือการยักย้ายถ่ายเท
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 คนมีปัญญาก็จะรู้จักว่า ท่ีต้องปรับตัวเพราะว่ามันเป็นทุกข์ ไม่ได้ปรับ 
ให้มันกลำยเป็นสุข ปรับเพรำะว่ำมันเป็นทุกข์น่ันแหละ มันจะได้ไม่ทุกข์ 
มำกนัก คนที่ไม่มีความรู้ก็หลงไปอย่างนั้น ปรับไปเรื่อยก็สุขสบาย ทุกข์ตามไม่ทัน 
แต่ทีไ่หนได้ พอเอาเข้าจรงิกห็นไีม่รอด ทกุข์นีก้ป็รากฏตวัอยูเ่สมอทเีดยีว แต่อาศยั
การเคลื่อนที่จึงพอบรรเทาได้บ้าง เท้าของเราอยู่นิ่งๆ ไม่ได้นะ ต้องปรับอยู่เสมอ 
ต้องเขยิบเท้าไปมาอย่างนั้นอย่างนี้ ถ้าอยากจะต้องการเห็นทุกข์ ก็ต้องท�าอะไร
นานๆ สักหน่อย เช่น นั่งนานๆ จะได้เรียนรู้ว่า ทุกข์มันตามมาได้ ถ้านั่งแป๊บเดียว
แล้วก็ลุกไป ลุกแป๊บเดียวแล้วก็นั่งลง กลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ ไม่รู้จักฝึกหัด 
ความอดทน ทกุขลักษณะกไ็ม่ปรากฏท้ังๆ ท่ีมอียู ่ ทีไ่ม่ปรากฏเพราะตาเราไม่ค่อยดี 
พอตาเราไม่ดีก็ต้องเอาทุกข์ใหญ่ๆ มาชนมันจึงจะมองเห็น ทุกข์ละเอียดๆ มันมอง
ไม่เห็น 
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 สังขารทุกอย่างมันเป็นทุกข์หมดนี่แหละ เพียงแต่ว่า คนเริ่มต้นใหม่ๆ  
บางครั้งต้องฝึกสังเกตเอา ท่านทั้งหลายจะได้สังเกตเวลาที่ปรับเปลี่ยน ยักย้าย 
ถ่ายเท เปลี่ยนอิริยาบถต่างๆ นี้ แท้ที่จริง ส�าหรับแก้ทุกข์เท่านั้นเองและก็แก ้
ไม่ได้จริง ถ้าคนไม่มีความรู้ ไม่ได้สังเกตให้ดี การเปลี่ยนอันนี้แหละจะปิดบัง 
ความจริง ท�าให้มองไม่เห็น ส่วนสันตติมันปิดบังอนิจจลักษณะ อันไหนที่ท�า 
ต่อเนื่องกันนานๆ ถ้าหยุดจะเห็นความไม่เที่ยง ถ้าแสงไฟมันเกิดดับต่อเนื่องกัน
นานๆ รู้สึกว่าไฟมันยังอยู่เหมือนเดิม มันเที่ยงอยู่ ถ้าปิดเสีย ก็จะรู้จักว่ามันดับ 
อะไรที่มันอยู่นานๆ ลองหยุดดูจะเห็นว่ามันไม่เที่ยง หยุดแล้วต้องสังเกตด้วยนะ 
ถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็น ถ้าใช้ชีวิตไปวันๆ ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ ตื่นเช้าไปท�างาน 
เยน็มานอน ตืน่เช้าไปท�างาน อย่างนีจ้ะไม่เหน็ความไม่เทีย่งเลย เพราะว่ามันสบืต่อ 
มันสันตติ ต้องตัดวิถีชีวิตความเคยชิน อาจจะต้องไปอยู่ในห้องพระคนเดียว หรือ
ไปอยูน่ิง่ๆ คนเดยีว ไปอยูป่่า เริม่เห็นความไม่เทีย่งได้ เพราะมันถกูตดัความเคยชนิ 
ถกูตัดสนัตติออกมา กจ็ะพอมองเห็นได้ อย่างนีท้�านองนี ้ความไม่เทีย่งกม็อียูป่ระจ�า
นะ แต่มองยากเหมือนกัน เนื่องจากความสืบต่อ ความคล้ายเดิม มันปิดบัง 
อนิจจลักษณะไว้ ส่วนการผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ การปรับตัวไปนั่นไปนี่ เปลี่ยน
อิริยาบถจากยืนเป็นเดิน จากเดินเป็นนั่ง จากนั่งเป็นนอน ท�าโน่นท�านี่ ปรับอยู่
เสมอ นี่มันปิดบังทุกขลักษณะ ปิดบังอย่างไรก็หนีความจริงไม่พ้นนะ ท้ำยที่สุด 
ทุกคนก็ต้องเผชิญหน้ำกบัควำมจรงิ หนไีปไหนกไ็ม่พ้น ของไม่เทีย่งมนักไ็ม่เทีย่ง
อยู่อย่างนั้นแหละ ของเป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละ ถ้าใครรู้ก่อน 
มันก็สะดวก บริหารพอเป็นไปได้ 
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 ลักษณะที่ ๓ อนัตตลักษณะ นี่ก็อีกลักษณะหนึ่งที่ต้องมองให้เห็น อนัตตา
น่ีกม็ตีวับงัอยู ่ท่านว่า ฆนสญัญำมนับงัไว้ ฆนะคอืกลุ่มก้อน สัญญำคอืกำรก�ำหนด
จดจ�ำเป ็นกลุ ่มก ้อน ฆนสัญญำคือกำรมองเป็นหน่วยรวมน่ีมันปิดบัง 
อนตัตลกัษณะ ปิดบงัความไม่มส่ิีงนัน้จริงๆ คนโดยส่วนใหญ่มองสิง่ทีเ่ป็นกลุม่ก้อน 
มองไม่เห็นข้อเท็จจริงว่า ความจริง ไม่มีสิ่งน้ันจริง เหมือนเรามองเสื้อ ก็จะมอง 
ไม่เห็นเส้นด้ายแต่ละเส้น เพราะเห็นเป็นเสื้อไปแล้ว ความจริงเสื้อมันมีมั้ย มันไม่มี 
มันก็คือเส้นด้ายที่เขาเอามาสอดประสานกันเข้าไป ความจริงเป็นอย่างนั้น ถ้าเอา
ด้ายแต่ละเส้นออกไป เสื้อจะมีมั้ย ก็ไม่มี แต่เรามองกลุ่มก้อนของเสื้อไปแล้ว  
เส้ือก็จะม ีไม่เหน็เส้นด้ายแล้ว เหน็แต่เสือ้ เรยีกว่ามองเป็นกลุม่เป็นก้อน หรอือย่าง
เช่นมองเป็นคน ถ้ามองทะลุปรโุปร่ง เอาเส้นผมวางไว้ เอาตาไปวางไว้ เอาหูไปวาง
ไว้ เอาจมูกไปวางไว้ แยกกันไปแต่ละที่กัน คนจะมีมั้ย คนก็ไม่มีจริง มีแต่ส่วนผสม
ต่างๆ มาประกอบกันเข้า

 แต่พวกเราโดยทัว่ไปไม่ได้สงัเกตนะ มองเป็นภาพรวม เป็นหน่วยรวม มอง
เป็นกลุ่มก้อนไปเสียก่อน มองเห็นเสื้อก่อน สรุปรวบรัดไปก่อนแล้ว ด้ายแต่ละเส้น
ก็จะมองไม่เห็น วิธีการก็จะต้องหัดมองไปที่ด้ายแต่ละเส้น แล้วพิจารณาดูว่า  
ด้ายแต่ละเส้นมันเท่ียงหรือเปล่า ควบคุมได้หรือเปล่า พอมองเป็นอย่างนี้แล้ว  
ก็จะรู้จักว่า เอาด้ายแต่ละเส้นมาประสานกันเข้า ก็เลยเรียกว่าเส้ือเท่าน้ันเอง  
เสื้อไม่มีจริง แต่ก็มีในลักษณะสมมติที่เป็นภาพรวมอยู่ คนโดยทั่วไปไม่เคยหัดมอง
แบบนี้ จะถูกภาพรวมนั้นบังตาไว้ เรียกว่าถูกความเป็นกลุ่มก้อนหรือฆนสัญญานี้
บังอนัตตลักษณะ 
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 เหมือนเรามองมาข้างหน้า เจอรูปปั้นช้าง เราก็ว่า นั่นเป็นช้าง อันนี้มอง
เป็นกลุ่มก้อน ถ้ามองเป็นช้างอย่างนี้ ก้อนหิน ปูน และอื่นๆ ก็จะไม่มี กลายเป็น
เห็นช้างไปแล้ว นี้คือมองเป็นกลุ่มก้อน ถ้ามองตามหลักที่แท้จริง เอากลุ่มก้อน 
ออกไป ความจริงคืออะไร ความจริงก็คือปูนเอามาปั ้น เอาส่วนนั้นส่วนนี ้
มาประกอบ แล้วทาสีเข้าไปเท่านั้นเอง ช้างมีมั้ย ไม่มี อย่างนี้ คนส่วนใหญ่จะหลง
นึกว่ามี ก�าหนดว่ามี อย่างนี้เรียกว่าฆนะ หรือความเป็นกลุ่มก้อน ความเป็นหน่วย
รวมปิดบังอนัตตลักษณะ ปิดบังข้อเท็จจริงของสิ่งนั้น เราคิดว่ามีช้าง แต่ความจริง
ช้างเป็นเพียงแค่สมมติ ความจริงคือมันไม่มี 

 มองเป็นคน เป็นหญิง เป็นชาย ความจริงคนมีม้ัย ความจริงลึกๆ แล้ว 
มันไม่มี มันเป็นสมมติ ท่ีเห็นมันเป็นอย่างนั้น เพราะว่าความเป็นหน่วยรวม  
ควำมเป็นกลุม่ก้อน ควำมเป็นหน่วยรวม มนับงัอนตัตลกัษณะ บังข้อเทจ็จรงิอยู่  
นี้คือข้อเท็จจริงของสิ่งต่างๆ ต้องฝึกแยกแยะส่วนประกอบแต่ละส่วนออกมา  
ให้รู้จักรูป รู้จักนาม รู้จักขันธ์ทั้ง ๕ ซึ่งแต่ละส่วนล้วนไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช ่
ตัวตน ต้องใส่ใจให้ดี โยนิโสมนสิการให้เป็น ถ้าใส่ใจเป็นแล้วก็จะสามารถที่จะ 
มองเห็นความจริงได้ ถ้าไม่หัด มันก็มองไม่เห็น

 วันนี้ ผมจะอ่านพระสูตรให้ฟังเพ่ิมเติม เพื่อจะเป็นหลักน�าไปพิจารณา
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ถ้ามองโดยความไม่เที่ยง อันนี้ง ่ายสุด ถ้ามองโดย 
ความไม่เที่ยงเป็นแล้ว ก็เชื่อมต่อไปมองโดยความเป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนต่อไปได้  

 พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในสังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ยทนิจจสูตร  
ข้อ ๑๕ มีข้อความว่า
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เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย รูปไม่เท่ียง สิ่งใดไม่เที่ยง 

สิ่งน้ันเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตา  
สิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้
ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา 

เวทนาไม่เท่ียง ส่ิงใดไม่เท่ียง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์  
สิง่นัน้เป็นอนัตตา สิง่ใดเป็นอนตัตา สิง่นัน้เธอทัง้หลายพงึเห็นด้วยปัญญา
อันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น  
นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา 

สัญญาไม่เท่ียง ส่ิงใดไม่เท่ียง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์  
สิง่นัน้เป็นอนัตตา สิง่ใดเป็นอนตัตา สิง่นัน้เธอทัง้หลายพงึเห็นด้วยปัญญา
อันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น  
นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา 

สังขารไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์  
สิง่นัน้เป็นอนัตตา สิง่ใดเป็นอนตัตา สิง่นัน้เธอทัง้หลายพงึเห็นด้วยปัญญา
อันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น  
นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา 

วิญญาณไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ ส่ิงใดเป็นทุกข์  
สิง่นัน้เป็นอนัตตา สิง่ใดเป็นอนตัตา สิง่นัน้เธอทัง้หลายพงึเห็นด้วยปัญญา
อันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น  
นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา 
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ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่าย 
คลายก�าหนัด จนกระทั่งถึง ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป

ยทนิจจสูตรที่ ๔ จบ

 นี้ก็เป็นการเร่ิมต้น มองจากความไม่เที่ยง ไม่เที่ยงมองง่ายที่สุด สิ่งใด 
ไม่เที่ยง สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา เราต้องการมองให้ลึก
ทะลไุปถงึอนตัตา คือมนักเ็ป็นของมนัอย่างนัน้ ไม่ใช่ใคร ไม่ใช่ของใคร ให้เหน็ตำม
ที่มันเป็น แต่การที่จะเห็นตามที่มันเป็น คนปัญญาน้อยจะเห็นว่า มันไม่เที่ยงก่อน 
เห็นว่ามันแปรปรวน พอเห็นว่ามันแปรปรวน ก็จะรู้จักว่า สิ่งต่างๆ มันไม่อาจจะ
คงที่ ไม่อาจจะคงทนถาวรได้ มันถูกบีบให้เป็นอย่างนั้น มันเป็นทุกข์ เห็นว่ามัน 
ก็เป็นของมัน ถ้ามันเป็นของเราหรือเป็นตัวเราแล้ว เราก็ต้องบังคับมัน ไม่ให้มัน
แปรปรวน เปลีย่นแปลง ให้มนัคงท่ีคงทนได้ แต่ไม่ใช่ตวัเรา ไม่ใช่ของเรา จงึไม่อาจ
บังคับเอาตามใจปรารถนาได้ นี้เริ่มต้นจากไม่เที่ยง 
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 ค�าว่า ไม่เท่ียง กม็กีารมองได้หลายลักษณะด้วยกนั เช่น จากไม่มีกม็ามีขึน้ 
แล้วจากมีแล้วมันก็ไม่มี สิ่งใดที่มีลักษณะเป็นอย่างนั้น เรียกว่ามันไม่เที่ยง  
แก้วอนันีม้นัไม่เทีย่ง เพราะอะไร เพราะแต่เดมิมนัไม่ม ีมนัก็มาม ีถ้ามนัมแีล้ว จดุจบ
ของมนัเป็นอย่างไร จุดจบของมนัคือมนัจะไม่ม ีมันจะพงั มันหมดไป สิน้ไป ไม่เหลือ
อยู่ อย่างนี้เรียกว่าไม่เที่ยง อันนี้ง่ายๆ ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่นี้ แต่เดิมมีม้ัย ไม่มี  
ก็โผล่มา จุดจบจะเป็นอย่างไร ก็ไป หายไป หมดไป นี่แหละเรียกว่าไม่เที่ยง ถ้ามี
อาการอย่างนี ้เรียกว่าส่ิงน้ันมนัตกอยู่ในลักษณะความไม่เทีย่ง โต๊ะตวันีก้เ็หมือนกนั 
แต่เดมิมมัีย้ ไม่ม ีมแีล้วจุดจบจะเป็นอย่างไร ผมไม่รู้ครบัอาจารย์ รูแ้ต่ว่าผมจะตาย
ก่อนมัน แต่มันก็พังเหมือนกัน ไม่ว่าใครจะไปก่อน แต่จุดจบของมันเราก็รู้ได้  
เอาจากประสบการณ์ มองอันอื่นๆ มาก่อนก็ได้ แล้วสรปุได้ว่า จากไม่มีแล้วมามี  
อนันีเ้รยีกว่าไม่เทีย่ง และจากมีแล้ว มนัจะหมดไปม้ัย ถ้ามันหมดได้ กเ็รยีกว่ามันตก
อยู่ภายใต้กฎความไม่เที่ยงนี้แหละ มันเป็นสังขาร 
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 ทั้งโลกตกอยู่ในลักษณะนี้ท้ังหมด มันเป็นอย่างนั้น เรามองเห็นอะไร  
แต่เดิมยังไม่เห็น อันนี้มันก็โผล่มา แล้วจุดจบมันเป็นอย่างไร ก็หายจากสายตา 
เราไป ท้ายที่สุดมันก็ต้องหายไปจริงๆ หมดไปจริงๆ อย่างนี้เรียกว่ามันไม่เที่ยง  
มีความเกิดดับ เปลี่ยนแปลง แปรสภาพ ถ้ามีอยู่ก็มีอยู่ชั่วครั้งชั่วคราว สิ่งที่มีอยู่
จริงในโลกนี้ คือรูปที่ไม่เที่ยงนั้นแหละมีอยู่จริง รูปที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่มั่นคง 
มีอยู่ เวทนาคือความสุขที่ไม่เที่ยง มีอยู่ ความสุขมีอยู่จริงนะ แต่เป็นความสุข 
ท่ีมันไม่เที่ยง ทุกข์ก็มีเหมือนกัน แต่เป็นความทุกข์ที่ไม่เที่ยง สัญญาการก�าหนด
เครือ่งหมาย ก�าหนดว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่ ก�าหนดว่าเราเป็นโน่นเป็นนี ่กมี็เหมือนกนั 
แต่การก�าหนดเครื่องหมายมันไม่เที่ยง ก�าหนดให้เป็นสีเหลืองมันก็มีจริง แต่มัน 
ไม่เที่ยง มันแปรปรวน มันเปลี่ยนแปลงไปได้ 
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 สญัญาก็ไม่เท่ียง สังขาร วญิญาณเป็นของอยูช่ัว่ขณะ และเป็นของท่ีขดัแย้ง
กับความเที่ยง มันแสดงโชว์ตัวมันเองอยู ่เสมอว่ามันไม่เที่ยง ถ้าเราไปค้นดู  
สังเกตดู มองดูให้ลึกๆ ลงไป ก็จะไม่พบความเที่ยงเลย พบแต่ความไม่เที่ยง 
แปรปรวน มันขดัแย้งกับความเทีย่ง ถงึใครจะพยายามพดูขอให้เทีย่ง ขอให้แน่นอน 
เหมือนที่เขาท�าพิธีกรรมมงคลตื่นข่าวอะไรมากมายนี้ ก็ไม่มีวันเป็นจริง คนไม่เป็น
พระโสดาบันเขาจะหลงพวกนี้เยอะ พระโสดาบันจะไม่ผิดพลาดเรื่องพวกนี้แล้ว 
ควำมผิดพลำดท่ีใหญ่หลวงคือควำมเห็นผิด ของไม่เที่ยงไปเห็นว่าเที่ยง เรานึก
ว่า เห็นอย่างนี้ มันไม่เป็นไรมั้ง แท้ที่จริง อันนี้มันหนักกว่าเขาแล้ว ทิฏฐิเป็นกิเลส
ที่หนักหนากว่าเรื่องอื่น ถ้ายังมีความเห็นผิดอยู่ ก็ยังท�ากรรมชั่วได้ ถ้าไปเห็นว่า 
มันเที่ยง มันแน่นอน เห็นว่ามันสุขก็จะยึดเป็นของตนได้ พอยึดว่าเป็นของตนก็จะ
หวงของตน พอหวงของตนมาก ไปหานัน่หานีม่า ตวัเองกม็สีทิธ์ิในสิง่ทีต่นหามาได้ 
พอยึดถอืมากเข้า มคีวามตระหนีห่วงแหน ไม่อยากให้ใครเอาของของเราไป กดีกนั
คนอ่ืน ไม่ให้ได้สิง่นัน้สิง่นี ้มกีารรกัษาของตน พอมกีารรกัษาของตนกเ็ริม่ท�าทจุรติ
ได้ ปกป้องรกัษาผลประโยชน์ของตนกต้็องมกีารด่ากนั คดโกงกัน อย่างนัน้อย่างนี้ 
จนกระทั่งฆ่ากันก็มี แบบท่ีเราเห็นเกิดสงครามแย่งชิงแผ่นดินกัน ก็เกิดจาก 
ความเห็นผิดก่อน กิเลสนี้มันอยู่ลึก คนก็มองไม่เห็น 
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 พวกเรามาฝึกเพื่อหลุดจากวงจรเหล่านี้ไป ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้ว 
ก็ปลอดภัย ถ้ายังไม่เป็นนี่ ก็ยังประมาทไม่ได้ ถึงแม้จะเป็นคนดี หากยังเห็นผิด 
อยู่นี่ เดี๋ยวสักหน่อยมันกลับไปยึด พอกลับไปยึด รู้สึกว่าเรามีสิทธิ์ในที่ดิน มีสิทธิ์
ในสิ่งนี้สิ่งนี้ที่เราหามา เราดูแลลูกสาวของเรามา ผู้ชายคนนั้นมาหักอกลูกสาว 
ของเราอย่างนี้ ธรรมะก็ธรรมะเถอะ ขอไปยิงมันก่อน เอาแล้วทีนี้ มันล�าบากมาก 
เวลามันยึดขึ้นมา ปกป้องผลประโยชน์ขึ้นมานี่ ธรรมะรอไว้ก่อนเถอะ ขอแช่งมัน
สักหน่อยเถอะ นี่เห็นมั้ย

 ถ้าไม่เป็นพระโสดาบันไม่มีวันปลอดภัยเลย ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะเหตุ 
อย่างนี้แหละ แม้กระท่ังว่า ถ้ายังไม่เป็นพระโสดาบัน สามารถฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ได้ 
เพราะมนัเป็นอย่างนัน้จริงๆ ถ้ายงัไม่เป็นพระโสดาบัน มันอันตราย ตวัความเหน็ผิด
นี่ ของไม่เที่ยงไปเห็นว่าเที่ยง โอ้โห... ร้ายกาจนะ ถ้ายังเห็นอย่างนี้อยู่ ต้องระวัง 
กิเลสอื่นๆ อาจจะตามมาได้ ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วไม่ต้องห่วง เพราะท่านเห็น
ของไม่เที่ยงว่ามันไม่เที่ยง เห็นตรง ความเห็นของเรานี่ เปลี่ยนความจริงไม่ได้  
แต่เปลี่ยนความเห็นได้ให้ตรงความจริงได้ ถ้าท�าตามค�าสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ 
ควำมจริงเปลี่ยนไม่ได้ แต่เปล่ียนควำมเห็นได้ เปลี่ยนควำมคิดได้ พอปฏิบัติ 
ก็เลยเป็นมรรค ๘ ให้เปลี่ยนความเห็นให้ตรง ไม่ได้ให้เปลี่ยนอะไรนะ ความจริง 
มันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้ว ก็แค่เห็นว่ามันไม่เที่ยงเท่านั้นเอง
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 บางคนบอก อันนี้แหละที่มันยาก ถ้าไปเห็นว่ามันเที่ยงก็ง่ายดีเหลือเกิน 
แล้วมันจะเที่ยงให้เรามั้ยล่ะ ไปเห็นว่าเที่ยง มันก็ไม่เคยเที่ยงสักที เราก็ประสบอยู่
กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ สิ่งไม่แน่นอนก็เห็นอยู่เป็นประจ�านี่ อยากจะเจอแต่สิ่งแน่นอน 
มันยากเย็นจริงๆ เลยต้องมาฝึกกัน เบื้องต้นด้านปัญญาก็คือต้องหัดแยกแต่ละ 
องค์ประกอบออกมา แล้วกดู็แต่ละองค์ประกอบ ให้เหน็ว่า มันไม่เทีย่ง สิง่ใดไม่เท่ียง 
สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา อย่างนี้นะครับ 

 ต่อไป อีกพระสูตรหนึ่ง ยังทุกขสูตร เริ่มต้นที่มองว่าเป็นทุกข์ ถ้ามองทุกข์
แล้วก็แสดงว่ามีปัญญาเยอะขึ้น เมื่อมองทุกข์ ก็มองไปที่อนัตตาได้เลย เบ้ืองต้น 
ถ้าปัญญาน้อยให้มองไม่เทีย่งบ่อยๆ มนัมาแล้วกไ็ป หรอืมองไปทีแ่ต่เดมิไม่มกีม็ามี  
มีแล้วก็หายไป หรือมองไปที่จุดจบ สิ่งใดที่มีแล้วเกิดขึ้นแล้วก็มีจุดจบ มันหมดไป 
อันนั้นก็คือมันเป็นสิ่งไม่เที่ยง อันนี้เป็นปัญญาของพระโสดาบันที่เราได้ยินบ่อยๆ 
สิง่ใดสิง่หนึง่มคีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดา สิง่นัน้ทัง้มวลล้วนมคีวามดบัไปเป็นธรรมดา 
เหน็หน้าใครปุบ๊ก็เห็นจุดจบแล้ว แกโผล่มา แกตายแน่เลย ไม่ใช่เราไปแช่งให้เขาตาย 
แต่เขาต้องตายเป็นธรรมดา คนมีปัญญา มีอนิจจลักษณะอยู่ในใจ เขาก็มองเหน็
อย่างน้ัน ถ้าไม่เห็นก็ต้องตัดสันตติ คือตัดความเคยชิน ความสืบต่อนั้นปิดบัง 
อนิจจลักษณะ 



  370

 ต้องการเห็นทุกข์นี่ ก็อย่าเปลี่ยนอิริยาบถ ให้ดูนานๆ แล้วจะรู้สึก อย่าง 
ถ้าคนที่ไม่เคยอยู่บริษัทมหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์นี่ มาแบบผ่านๆ มาเป็นแขก  
จะรู้สึกว่าบริษัทนี้มีความสุขมากเลยนะ ยิ้มแย้มแจ่มใส คนที่มาฟังธรรมนี่เห็น 
แต่ละคน เป็นเหมือนพี่น้องยิ้มแย้มดูดี แต่คนที่อยู่นานๆ เป็นอย่างไรครับ เครียด
เกือบตาย ท�าไมมันต่างกัน เพราะคนหนึ่งไม่เปลี่ยนอิริยาบถ อีกคนหนึ่งมาแล้ว 
มนักไ็ป ไม่ได้สงัเกตนานๆ ส่วนทีค่นเป็นคนสงัเกตนานๆ จะรูว่้า มนัทกุข์ อยูท่ีไ่หน
มันทุกข์ทั้งหมดแหละ
 
  บางคนอิจฉาชาวบ้านว่าอาชีพนั้นมันดีนะ มันมีความสุข ตัวเองนี้ทุกข์ 
เหลือเกิน แท้ที่จริง ไอ้หมอนั่น ก็ทุกข์เกือบตายเหมือนกัน ท�าไมเราจึงเห็นเขา
เป็นสุข เพราะเราเปล่ียนอิริยาบถบ่อย เราไม่ได้สงัเกตนานๆ มันปิดบังทกุขลกัษณะ 
ถ้ายนืนานๆ ท่าทางจะมคีวามสขุ แสดงว่าคนดูนีม่นัดแูป๊บเดยีว ถ้าดอูยูต่ลอดแล้ว 
ให้คนนั้นยืนอยู่ตลอด จะเกิดอะไรขึ้น ทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมา ดังนั้น จะต้องรู้จัก
วิธีท�าให้ข้อเท็จจริงปรากฏขึ้นมา พอเราก�าหนดตัวจริงมันได้ เดี๋ยวเราก็ไปมองได้
ทุกสถานการณ์ ตอนแรกนี่มันต้องมีเทคนิค ถ้าไม่มีเทคนิค ปล่อยให้ทุกอย่าง 
มันเป็นไปปกติ จะมาเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันจะไม่เห็น จะเห็นอนิจจัง 
ต้องหลบก่อน ไปตัดสันตติก่อน เหมือนกับใบพัดมันหมุนอยู่ เราไปมองตอนมัน
หมุนนี่ อย่างไรมันก็ค้างอยู่อย่างนั้น ต้องให้มันหยุดหมุนก่อน เราก็จะรู้ว่า ใบพัด
มันคนละอันกัน 

 ในยังทุกขสูตรนี้ จะมองเริ่มต้นจากทุกขลักษณะ ยังทุกขสูตร ข้อ ๑๖  
มีข้อความว่า
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เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ 

สิง่นัน้เป็นอนตัตา ส่ิงใดเป็นอนตัตา ส่ิงนัน้เธอทัง้หลายพงึเหน็ด้วยปัญญา
อันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น  
นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา

เวทนาเป็นทกุข์ สิง่ใดเป็นทกุข์ สิง่นัน้เป็นอนตัตา สิง่ใดเป็นอนตัตา 
สิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้
ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา

สญัญาเป็นทกุข์ ส่ิงใดเป็นทกุข์ สิง่นัน้เป็นอนตัตา สิง่ใดเป็นอนตัตา 
สิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้
ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา

สงัขารเป็นทกุข์ สิง่ใดเป็นทกุข์ สิง่นัน้เป็นอนตัตา สิง่ใดเป็นอนตัตา 
สิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้
ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา

วิญญาณเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใด 
เป็นอนตัตา สิง่นัน้ เธอท้ังหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอนัชอบตามความเป็น
จริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา

ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่าย 
คลายก�าหนัด จนกระทั่งถึง ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป

ยังทุกขสูตรที่ ๕ จบ
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 พระสูตรนี้เริ่มต้นที่ทุกข์ สรุปว่า เราจะมองไปที่ไม่เที่ยงก็ได้ถ้าปัญญาน้อย 
มองไม่เที่ยง แล้วก็ทุกข์ แล้วก็อนัตตา แล้วก็สรุปว่า มันเป็นของมันอย่างนั้น  
นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่ได้เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา มันก็เป็นของมันอย่างนั้น 
หรอืปัญญามากขึน้มาหน่อยกม็องไปท่ีทุกข์ก็ได้ ส่ิงใดเป็นทุกข์ ส่ิงน้ันกเ็ป็นอนัตตำ 
ท่านทั้งหลายก็ลองส�ารวจดูว่า เราปัญญามากหรือปัญญาน้อย ถ้าปัญญามากขึ้น
อกี กม็องอนตัตาไปเลย ถ้าปัญญายงัน้อยอยู ่มองอะไรกอ็นจิจงัไว้ก่อน ท่องไว้ก่อน
ว่า เดีย๋วต้องตาย ต้องหมดไป ต้องสิน้ไป จดุจบของมนัเป็นอย่างไรต้องมองให้ออก 
ถ้าไม่หัดมอง มันไม่เห็น เพราะสันตติมันปิดบังอนิจจลักษณะอยู่ ต้องหยุดมอง  
พอมีเรื่องอะไรปุ๊บก็หยุด แล้วก็มองจุดจบของเรื่องนี้ 

 สมมติก�าลังเถียงกันอยู่ในห้องประชุม เถียงกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าเรา 
เถียงกันมันก็ไม่จบเพราะมันสืบต่ออยู่ ถ้าเราหยุดปุ๊บ จุดจบของการเถียงกัน 
คืออะไร ตายหมดทุกคน จุดจบของพวกท่ีเถียงกันอยู่นี่ตายหมดเลย แล้วจะ 
เถียงกันไปท�าไม เราก็จะเข้าใจว่าเท่านี้แหละหนอชีวิต ถ้าก�าลังสันตติอยู่ ก�าลัง
ถล่มกันอยู่นี่ โอ้โห... มากันเป็นขบวนเลย ถ้าคนมีปัญญาสักนิดเขาก็จะหยุดก่อน  
แล้วมองจุดจบของมันคืออะไร มองหน้าแต่ละคน จะตายกันในห้องประชุม หรือ
จะตายกันข้างนอกห้อง ก็จบแค่ตายนัน่แหละ กจ็ะเข้าใจชดั หยดุนี ่มนัเป็นตวัช่วย
ในการเปิดเผยอนจิจลกัษณะออกมา การสบืต่อมนัปิดบงั ส่วนทกุข์กอ็ริยิาบถปิดบงั
ทุกข์ การยักย้าย ถ่ายเท สิ่งต่างๆ ปิดบังความจริง วิธีการจะเห็นทุกข์ จะให้ทุกข์
มันปรากฏชัด ต้องทุกข์เยอะๆ จึงจะปรากฏ เลยต้องดูนานๆ ใครที่เราเห็นเขาว่า
มีความสุข เธอสุขให้ฉันดูนานๆ หน่อยสิ คนที่ร้องคาราโอเกะ มีความสุขมาก  
เดี๋ยวฉันขออยู่ดูสักคืน ให้แกร้องไปเลย จะเกิดอะไรขึ้น ทั้งเราทั้งเขาจะปรากฏว่า
ทุกข์มาก
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 ไม่อย่างนั้น มันไม่ปรากฏนะ มันจะหลงอยู่ เป็นอุบายเป็นวิธี เนื่องจาก 
ว่าอริิยาบถมนัปิดบงัทุกขลักษณะ พวกเราก็ต้องรูว้ธิใีห้ดีๆ  นะ ถ้าไม่รู้วธินีีมั่นไม่เหน็ 
ถ้าหัดด้วยเทคนิคอย่างนี้ พอจับตัวมันได้ก็เห็นว่า อ๋อ... มันเป็นอย่างนี้ หน้าตาแก
เป็นอย่างนี้ ต่อไปมันก็ไปเห็นได้ทุกที่ไป ถ้าไม่หัดตอนต้น มันก็ไม่เห็นสักที  
เลยต้องมกีารปฏบิตัธิรรมบ้าง ต้องมกีารฝึกฝนอย่างนัน้บ้างอย่างนีบ้้าง กเ็พ่ือซ้อม
ให้เห็นอย่างนี้นะ หลายท่านเคยไปฝึกบ้างแล้ว ล้วนเป็นอุบายเป็นวิธี เพื่อต้องการ
ให้อนิจจลักษณะมันปรากฏ ทุกขลักษณะมันปรากฏ จนถึงอนัตตลักษณะปรากฏ
ขึ้นมา 

 ตอนนี ้พดูทกุขลกัษณะ ทกุข์กม็ลีกัษณะหลกัๆ คอืมนับบีมนัคัน้มาโดยรอบ
ด้าน เพราะเหตุปัจจัยนี่มันหลายอย่าง ทั้งตัวมันเองก็ดี ทั้งเหตุปัจจัยก็ดี  
มนับบีกนัมา บบีนานๆ เข้า แรงบบีกต้็องเยอะข้ึน มนักต้็องมรีะยะหนึง่ทีเ่ราสมัผสั
หรือรู้สึกถึงแรงบีบอันนั้นได้ เหมือนเรานั่งนานๆ ทุกอย่างก็ต้องค่อยๆ บีบเข้ามา 
ท้ายที่สุดก็สัมผัสถึงแรงบีบได้ว่า โอ้... มันทุกข์ มันตามมาทัน ถ้าไม่หนีไปเสียก่อน 
คนมีปัญญาเห็นว่ามันทุกข์ตั้งนานแล้ว แต่คนปัญญาน้อย ในเมื่อสังขารมันบีบมา
โดยรอบด้าน บีบเป็นประจ�า บีบอยู่เสมออยู่นี้ เป็นของบีบคั้น ทั้งตัวมันเองด้วย 
ทั้งสิ่งแวดล้อมรอบข้างก็บีบมา ถ้าทนอยู่อย่างนั้นพอสมควร ก็จะสัมผัสได้ถึง 
แรงบีบ เห็นว่า นี่มันทุกข์ ปัญญาก็จะเกิด ถ้าคนไม่มีปัญญาก็จะเอาสุขอีกแล้ว  
ก็เปลี่ยนอีกแล้ว จะเอาสุข 
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 ผูรู้จ้กัมองกจ็ะได้รบัประโยชน์ มาในโลกนี ้ถ้ารู้จกัมองอนจิจงั ทกุขงั อนตัตา 
กเ็หน็ทัง้หมดแหละ มแีต่ของไม่เท่ียง มแีต่ของเป็นทกุข์ มแีต่ของไม่ใช่ตัวตนทัง้นัน้ 
เพียงแต่ต้องมองให้เป็น ถ้ามองเป็นโยนิโสมนสิการ ใส่ใจถูกต้อง ก็จะเห็นอย่างนี้ 
ทุกข์เป็นของบีบคั้น ไม่อาจจะทนอยู่ในภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตลอดไป ต้องมี
การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงอยู่เสมอ เป็นท่ีตั้งของความทุกข์ความยากล�าบาก  
เป็นสิง่ทีข่ดัแย้งต่อควำมสขุ คอืมนัไม่สะดวกสบำย ไม่รำบรืน่ ไม่อำจวำงใจได้ 
ฉะนัน้ ความรูส้กึของพวกเราโดยท่ัวไปจงึรู้สกึว่าสขุไม่สดุ ไม่เตม็ที ่จะว่าอร่อยดเูหมือน
ว่าอร่อยไม่เต็มที่ น่าจะมีอะไรที่เกินกว่านี้ ขนาดกินของอร่อยแล้ว ถ้าเติมน�้าปลา
ลงไปอกีสกัหน่อย จะอร่อยยิง่ข้ึน เนือ้น้ีมนันุม่นะ ถ้าไปอบอีกสกันาทจีะนุม่ยิง่กว่านี้ 
ก็คิดอยู่นั่นแหละ แท้ที่จริง สังขารมันให้ความสุขไม่เต็มบรบิรูณ์ มนัเป็นธรรมชาติ 
เพราะมนัถกูบีบคัน้มาโดยรอบด้านอยูแ่ล้ว มนัเป็นทกุข์นัน่เอง
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 คนที่ยังไม่รู้เรื่อง จะรู้สึกว่าจะมีอะไรที่สมบูรณ์แบบได้กว่านี้ ขึ้นไปเรื่อยๆ 
ทุกคนจึงพยายามหาสิ่งสมบูรณ์แบบ ซึ่งไม่มีจริง เพราะว่าจะมีสิ่งสมบูรณ์แบบ 
กว่านั้นไปเรื่อยๆ สิ่งท่ีเป็นธรรมชาติก็คือความไม่สมบูรณ์แบบ นั่นแหละก็คือ 
ความสมบูรณ์แบบ หมายถึงว่าแต่ละคนไม่สมบูรณ์แบบ คนนี้ไม่สมบูรณ์ คนนี ้
ไม่สมบูรณ์ เอามารวมกนัเป็นองค์รวม มันกจ็ะกลายเป็นสมบูรณ์แบบในแบบโลกๆ 
เพราะมันรวมกันหลายอันแล้วนี่ โดยสภาพของทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนเป็นของ 
ที่ไม่อาจจะคงทนอยู่ได้ ไม่อาจจะสมบูรณ์แบบด้วยตัวของมันเอง มันจึงต้องทุกข์ 
ต้องปรับตัว ต้องเปลี่ยนเงื่อนไขโน่นนี่ ให้ความสุขแก่ใครไม่ได้จริง เป็นที่ตั้งของ 
ความทกุข์ ใครมอีะไร ไปเกีย่วข้องกบัอะไรกต้็องเตรยีมพร้อมทีจ่ะทกุข์กบัส่ิงน้ัน 
ยิ่งถ้าคนไม่รู้เรื่อง ไม่เตรียมพร้อมเอาไว้ก็จะรู้สึกเครียดมาก ถ้าคนเตรียมพร้อม 
เอาไว้ ก็คิดอยู่แล้วว่า แกจะหาเรื่องมาให้ฉัน นึกไว้แล้วเชียว

 เหน็หมาน้อยตวัน่ารกั เราอยากเลีย้งมัน เรากร็ูอ้ยูแ่ล้ว แกหาเรือ่งมาให้ฉัน
อย่างแน่นอนเลย พอไปเลี้ยงสักหน่อย มันก็ขี้ใส่บ้านเลย เราก็รู ้เลย โห...  
นึกไว้แล้วเชียว ปัญหามันก็มี แต่ไม่เกิดความทุกข์ในจิตใจ เพราะรู้ทุกข์ มันก็ 
ไม่เป็นทุกข์ คนไม่รู้จักทุกข์นี้จึงมีอันตรายมาก ไม่รู้จักทุกข์ พากันไปหาความสุข 
รักษาสุขให้อยู่นานๆ หาวิธีอย่างนู้นอย่างนี้ ยิ่งเพี้ยนไปไกลมาก หาความสมบูรณ์
แบบอย่างนู้นอย่างนี้ อะไรต่อมิอะไร ค้นหาอันนู้นอันนี้ หลักวิชาไหนจะสมบูรณ์
แบบทีส่ดุ เพอร์เฟ็กต์ท่ีสดุ หลกับริหารไหนท่ีจะสมบรูณ์ทีด่ ีดทีีส่ดุกไ็ปหามา อะไร
ต่อมิอะไรก็วุ่นวาย แล้วก็หาไม่ได้ ท่ีมีปัญหา มันถูกแล้ว สังขำรนี้มันเป็นทุกข์  
ไม่ว่ำระบบใดๆ กต็ำม ล้วนมช่ีองโหว่ มข้ีอขดัแย้งต่อควำมสขุ มนัเป็นธรรมชำต ิ
ถ้าจะป้องกันไว้ทุกอัน ไม่ให้มันเกิดทุกข์เลย มันจะเหนื่อยซะเปล่า 
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 อีกพระสตูรหนึง่ ยกเรือ่งอนตัตามาพิจารณา อนตัตานีเ่ป็นปัญญาระดบัสงู
ขึ้นนะ ถ้าใครปรากฏเห็นอนัตตา ก็แสดงว่ามีปัญญาเยอะขึ้น สามารถพิจารณา 
เห็นความจริงต่อไปได้ ใน ยทนัตตำสูตร ข้อ ๑๗ มีข้อความว่า

เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็น

อนตัตา สิง่นัน้เธอทัง้หลายพงึเหน็ด้วยปัญญาอนัชอบตามความเป็นจรงิ
อย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา 

เวทนาเป็นอนตัตา สิง่ใดเป็นอนตัตา สิง่นัน้เธอทัง้หลายพงึเหน็ด้วย
ปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว ่า นั่นไม่ใช่ของเรา เรา 
ไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา 

สัญญาเป็นอนัตตา ส่ิงใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็น
ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา เรา 
ไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา

สังขารเป็นอนตัตา สิง่ใดเป็นอนัตตา สิง่นัน้เธอทัง้หลายพงึเหน็ด้วย
ปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว ่า นั่นไม่ใช่ของเรา เรา 
ไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา 

วิญญาณเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็น
ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา เรา 
ไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา 

ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่าย 
คลายก�าหนัด จนกระทั่งถึง ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป

ยทนัตตาสูตรที่ ๖ จบ
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 ถ้าปัญญาน้อยให้มองไม่เที่ยงก่อน สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใด 
เป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา ปัญญาค่อยๆ ลึกซึ้งขึ้น ส่วนคนไหนที่มีปัญญาเยอะ 
ก็ให้มองธรรมะคืออนัตตาไปเลย สิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งน้ันก็พึงเห็นด้วยปัญญาว่า 
นัน่ไม่ใช่ของเรา เรากไ็ม่ได้เป็นนัน่ นัน่ไม่ใช่อตัตาตวัตนของเรา อนัตตานีร้ะดบัสงู  
คนที่ปัญญาน้อย มาพูดเร่ืองไม่มีตัวตน เรื่องอนัตตา ดูเหมือนลักษณะเป็นแบบ
ลอยๆ อยู่ เหมือนกับไม่เหลืออะไร อันนี้คนปัญญาน้อย พูดถึงจะดูเหมือนลอยๆ 
ถ้าคนปัญญาเยอะเขาจะมองทะลุปรุโปร่ง สิ่งต่างๆ มีเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน แต่ไม่มี
ตัวใดที่มันนิ่งๆ เป็นตัวเป็นตน เป็นแต่สิ่งที่มี เพรำะยังมีอีกสิ่งที่มีอยู่ ปัญญาน้อย
อย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องนี้ก็ได้ ให้ไปพิจารณาไม่เที่ยงก่อน พิจารณาอนิจจลักษณะก่อน 
ฝึกปัญญาขึ้นมา แล้วค่อยๆ มามองทุกข์ มามองอนัตตา มองแง่ไหนก็ได้ ให้อยู่ใน
ไตรลักษณ์นี่แหละ ในกฎความจริงนี้แหละ ซึ่งอนัตตานี้ ก็คือไม่ใช่อัตตา ไม่ใช ่
ตวัตน เป็นของว่างจากตวัตน ไม่มตีวัเรา ไม่มีตวัเขา ไม่มีสัตว์ไปสงิไปอยูใ่นสิง่นัน้ๆ 
ร่างกายของเรานี้ไม่มีตัวเรามาสิงอยู่นี้ มีแต่รูป มีแต่นามล้วนๆ เพียวๆ ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์ เรียกว่าไม่มีตัวไปสิงอยู่ เห็นหมาก็ไม่มีหมาไปสิงอยู่ในรูปหมานั่น  
มแีต่รปูล้วนๆ มีแต่นามล้วนๆ ไม่มีหมา ไม่มคีวายไปสงิอยู ่ไม่มีอะไรไปสงิอยูท่ีไ่หน 
ไม่มีตัวตน ไม่มีสัตว์ ไม่มีบุคคล คนไม่สิงแล้วใครจะสิง ผีสิงหรือไง อย่างนี้ก็วุ่นวาย
ไป แท้ที่จริง มีแต่รูปกับนำม มันเต็มบริบูรณ์ในตัวมันอยู่แล้ว มีนามธรรมที่เป็น
ความรู้สึกนึกคิดต่างๆ มีเจตนา ความคิด ความจ�า ความรู้สึก มีรูปเป็นที่อยู่ของจิต 
เป็นเครื่องมือ พอจิตสั่งเคร่ืองมือใช้สอยได้ มันก็ใช้ท�างานไปอย่างนั้นอย่างนี้  
พอหมดเวลาก็แยกกัน แล้วก็เกิดใหม่ ได้รูปใหม่ ก็ใช้งานกันใหม่ ก็มีอยู่เท่านั้น
แหละ
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 ต้องมาหดัให้เกดิปัญญา อนตัตามนัยาก มนัไม่มสีตัว์ บคุคล ตวัตน เรา เขา 
ไม่มีเขาด่าเรา ไม่มีเขาสิงอยู่ในร่างนั้นและใช้ปากนั้นมาด่าเรา ไม่มีเขา มีแต่นาม
และรูป ตัวเราก็ไม่มี ไม่มีเราเป็นผู้ถูกกระท�าอะไร เพราะไม่มีเราสิงอยู่ในนี้ มีแต่
นามและรปูเท่านัน้ ตรงนีม้นัยาก เพราะพวกเราโดยทัว่ไปนีย่งัหลงอยู ่ฆนสญัญานี้
มันบังอนัตตลักษณะไว้ ต้องหัดแยกบ่อยๆ 

 อนัตตายังหมายถึงอย่างอื่นอีก เช่น ไม่มีเจ้าของ ไร้เจ้าของ ไม่มีเจ้าของ
อย่างแท้จริง คือมันเป็นของมัน มันเป็นของมันแบบไม่มีเจ้าของ ผม ขน เล็บ ฟัน 
หนัง ก็ไม่มีเจ้าของ ที่ดินหรืออื่นๆ ก็ไม่มีเจ้าของ พูดภาษาง่ายๆ ถ้าบอกว่า  
มันเป็นของใคร ก็ต้องบอกว่ามันเป็นของกลางๆ มันไม่ใช่ของใคร มันไม่มีเจ้าของ 
มันไร้เจ้าของ มันเป็นของมัน ในเมื่อมันไร้เจ้าของ ก็เหมือนว่าทุกคนมีสิทธิ์และ 
ทุกคนก็ไม่มีสิทธิ์ จะบอกว่ามีสิทธิ์ก็ใช่อีกเหมือนกัน แต่ไม่ใช่ว่ามีสิทธิ์เป็นเจ้าของ
นะ มีสิทธิ์ใช้สอยหรืออะไรตามสมควรไป แต่พวกเราค�าว่าสิทธิ์นี้ หมายถึงมีสิทธิ์
ครอบครองเป็นเจ้าของ ถ้าแบบนี้ไม่มีสิทธิ์ ไม่มีสิทธิ์ในลูก ในสามี ในบริษัท  
ในทีด่นิ เอาง่ายๆ ขนาดในผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั ของตัวเองยงัไม่มสีทิธิเ์ป็นเจ้าของ
เลย เรียกว่าไร้เจ้าของ เป็นของที่ไม่เป็นไปในอ�ำนำจ ไม่ขึ้นต่อใคร เส้นผมมันจะ
ขาวนี่ มันไม่ข้ึนต่อความต้องการของเรา ไม่ได้ขออนุญาตเราก่อน ร่างกายจะ 
เจ็บป่วย จะเป็นมะเร็งก็ดี ถ้ากินอาหารไม่ระวังก็เป็นเลย ไม่ได้ขออนุญาต และ 
ไม่ได้มีต่อรองว่าเดีย๋วคณุกินอาหารแบบนีบ่้อยๆ เกนิ ๕๐ ค�าเมือ่ไร เป็นมะเรง็ทนัที 
มันไม่ได้บอกอย่างนั้น ไม่ได้ตกอยู่ในอ�านาจของเราหรืออ�านาจของใคร มันเป็น
ของมันอย่างนั้น มีลักษณะที่แย้งต่ออัตตำ อัตตานี้ก็คือรู้สึกว่าเป็นใหญ่เป็นโต  
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รู้สึกว่าควบคมุอนันัน้อนันีไ้ด้ แต่ข้อเท็จจริง แย้งต่อความต้องการอยูเ่รือ่ย ตวัทีแ่ย้ง
น่ันแหละคืออนัตตา มันแย้งต่ออัตตา อัตตาก็คือความคิดของเรา ส่วนอนัตตา 
มันแย้งกับความคิดของเรา ที่มันมีลักษณะขัดแย้งนั่นคือความจริง เมื่อไรที่รู้สึกว่า 
มันเหมือนที่เราคิดตลอดเลย แสดงว่ามันผิดอยู่ ถ้ารู้สึกว่า มันแย้ง มันไม่เหมือน 
ที่คิดเลย แสดงว่ามันเป็นความจริง มันก�าลังแสดงอนัตตา มันแย้งต่อความเที่ยง 
มันก็ไม่เที่ยง มันแย้งต่อความสุข มันก็เป็นทุกข์ แย้งต่ออัตตา แย้งต่อตัวเรา ก็เป็น
อนัตตา 

 ให้พิจารณาเห็นขันธ์ทั้ง ๕ ก่อน แยกแยะออกมาให้ชัดเจน เพราะขันธ ์
ทั้ง ๕ มันรวมกันอยู่ แยกแล้วก็มองขันธ์ท้ัง ๕ โดยความไม่เที่ยง เป็นทุกข์  
เป็นอนัตตา ทีนี้ เพื่อให้มองลึกซึ้งยิ่งขึ้น จะเกิดปัญญาตอบตนเองได้ชัด ไม่สงสัย
ลังเล ผมจะอ่านพระสูตรอื่นๆ ให้ฟัง จะได้รู้จักแนวในการน�าไปพิจารณา อนิจจัง 
ทุกขัง อนัตตา ได้ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

 ใน สเหตุอนิจสูตร ข้อ ๑๘ มีข้อความว่า
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เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย รูปไม่เที่ยง แม้เหตุปัจจัย 

ที่ให้รูปเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยง รูปเกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยง ที่ไหนจักเที่ยงเล่า 
เวทนาไม่เที่ยง แม้เหตุปัจจัยที่ให้เวทนาเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยง เวทนา

เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยง ที่ไหนจักเที่ยงเล่า 
สัญญาไม่เท่ียง แม้เหตุปัจจัยท่ีให้สัญญาเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยง สัญญา

เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยง ที่ไหนจักเที่ยงเล่า 
สังขารไม่เที่ยง แม้เหตุปัจจัยที่ให้สังขารเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยง สังขาร

เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยง ที่ไหนจักเที่ยงเล่า 
วิญญาณไม่เที่ยง แม้เหตุปัจจัยท่ีให้วิญญาณเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยง 

วิญญาณเกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยง ที่ไหนจักเที่ยงเล่า
 

สเหตุอนิจจสูตรที่ ๗ จบ
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 อันนี้ก็เป็นหลักที่น�าไปพิจารณาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น พิจารณาไม่เที่ยง ให้ทะลุ 
ไปถึงปัจจัยของมัน รูปมันไม่เที่ยง แต่เดิมไม่มี มีแล้วก็หายไป มันมีจุดจบอย่างนี้ 
มองดอูะไรทีม่จุีดจบ มนัหายไป แต่เดมิมหีน้าโผล่มา สกัหน่อยหายหน้าไป นัน่แหละ
มันไม่เที่ยง ท�าไมมันจึงไม่เที่ยงล่ะ มองลึกลงไป เพื่อฝึกปัญญาให้ลึกซึ้งขึ้น จะได้
เอาปัญญานี้ไปใช้กับเรื่องอื่นๆ ได้ ถ้าเรามีโอกาส เราไม่ฝึกนี่ ปัญญาไม่เกิด  
พอปัญญาไม่เกิด มีเรื่องอื่นมา มันก็ใช้ไม่ได้ ดังนั้น ถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้น ถ้าเรา 
มีสติดี มีปัญญาดี รู้จักพิจารณาไว้เสมอ เป็นโอกาส ให้ปัญญาเกิดขึ้น 

 พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงเร่ืองวิธีท่ีพิจารณาลึกซึ้งขึ้นอีก คือ รูปไม่เที่ยง  
แม้เหตปัุจจยัท่ีท�าให้รูปเกดิข้ึนกไ็ม่เท่ียง รปูเกิดจำกสิง่ทีไ่ม่เทีย่ง ทีไ่หนจกัเท่ียงเล่ำ 
อันนี้ก็ลึกซ้ึง คล้ายๆ ให้มันลงไปในใจมากข้ึนอีก เพราะถ้าบอกว่าไม่เที่ยง 
อย่างเดียวมันไม่ลงลึก ใจยังไม่ยอมรับ จะต้องให้ลึกไปอีก ถ้าท่านไหนได้พิจารณา
มันไม่เที่ยง และตัวปัจจัยที่ท�าให้มันเกิดขึ้นมา ก็ไม่เที่ยง ตัวนี้ที่มันเกิดจากปัจจัย
ที่ไม่เที่ยง ที่ไหนมันจะเที่ยง ความเที่ยงจะมีจากที่ไหน อย่างนี้ก็สามารถค่อยๆ 
พิจารณา โยนิโสมนสิการบ่อยๆ เวทนาก็คล้ายกัน ความสุข ความทุกข์ ถ้าหยิบ
ความทุกข์ขึ้นมาพิจารณา ความทุกข์ก็จะลดลงมากแล้ว เพราะว่าเป็นอารมณ์ 
ของปัญญาไปในตอนนั้น ถ้านั่งทุกข์อยู่ หลงอยู่ว่า เราเป็นคนเศร้า เราเป็นคน 
ถูกกระท�า ท�าไมต้องมาท�าร้ายเราด้วย เราท�าผิดอะไร มันก็ทุกข์หนักขึ้น 
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 ทีนี้ ถ้าเราหยิบทุกข์นั้นขึ้นมา เป็นสภาวธรรมอันหนึ่ง เป็นเวทนา ทุกข์ 
ทางใจก็หายไปแล้ว กลายเป็นว่า ทุกข์นั้นเป็นอารมณ์ของปัญญา ทุกข์นี้ไม่เที่ยง 
เพราะว่าแต่เดิมมันไม่มี มันก็โผล่มามีขึ้น เราไม่ได้ทุกข์อย่างนี้ตลอดมา ตั้งแต่เกิด
เราก็ไม่ได้มีทุกข์อย่างนี้ เพ่ิงมีทุกข์เกิดขึ้นก็ตอนนี้ แสดงว่ามันเพิ่งมีมา แสดง 
ให้เหน็ชัดว่ามนัไม่เท่ียง จากไม่มมีนัมามี มแีล้วมันจะอยูค่งท่ีตลอดไปม้ัย มันก็ไม่อยู่
ตลอดไป จุดจบของมันก็คือมันจะต้องหาย มันก็ไม่เที่ยง มาพิจารณาดูเหตุปัจจัย
ทีท่�าให้เกดิอนันี ้ เหตุปัจจัยท่ีท�าให้เวทนาคือความทกุข์นีเ้กดิขึน้ เทีย่งม้ัย ก็ไม่เทีย่ง 
เวทนาที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยง ความเที่ยงจะมีมั้ย มันก็ไม่มี มันก็ลึกซึ้งแล้ว ก็ได้
ปัญญาเพิ่มมาอีก

 สภาวะอื่นก็คล้ายกัน พิจารณาอย่างนี้ พิจารณาไปที่ปัจจัยมันด้วย สิ่งนั้น
มนัไม่เทีย่ง ตวัปัจจัยท่ีให้สิง่นัน้เกดิขึน้กไ็ม่เท่ียง สิง่นัน้เกดิจากสิง่ไม่เทีย่งทีไ่หนมนั
จะเทีย่ง ความเทีย่งจะมแีต่ท่ีไหน ความแน่นอนจะมีแต่ทีไ่หน คนไม่แน่ไม่นอน เกิด
จากคนไม่แน่ไม่นอน ถ้าเราจะพูดเป็นภาษาคนก็ว่า เจ้าคนนี้... เป็นลูกของพ่อแม่ 
เป็นหลานของปู่ย่าตายาย พ่อแม่ก็ยังไม่แน่นอนเลย ปู่ย่าตายายก็ยังไม่แน่นอน 
แล้วความแน่นอนจะมีแต่ที่ไหนเล่า ท�านองนี้ เราเป็นลูกนี่ก็รู้จักแก่ รู้จักตาย  
เพราะพ่อแม่ที่ให้เราเกิดมา ก็รู้จักแก่ รู้จักตายเหมือนกัน ลูกเกิดจากพ่อแม่ทีรู่จ้กั
ตาย แล้วลูกไม่รู้จักตายนี่ มันก็จะเป็นไปได้หรือเปล่า มันก็เป็นไปไม่ได้ อย่างนี ้
กส็ามารถน�าไปพิจารณาได้ทุกเร่ือง ตัง้แต่พ้ืนๆ ท่ัวไป จนกระทัง่เรือ่งลกึซึง้ ที่ลึกซึ้ง
ทีสุ่ดกค็อืเรือ่งตวัเอง เรือ่งกำยและใจ เรือ่งขนัธ์ ๕ ซึง่จะท�ำให้ลดละควำมยึดถอื
และควำมเข้ำใจผิดต่ำงๆ ได้ นี้สเหตุอนิจจสูตร 
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 ต่อไป สเหตุทุกขสูตร ก็คล้ายๆ กัน เพียงแต่เปล่ียนไม่เที่ยงเป็นทุกข์  
ก็พิจารณาได้ท�านองเดียวกัน ข้อที่ ๑๙ มีข้อความว่า

เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นทุกข์ แม้เหตุปัจจัย

ที่ให้รูปเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์ รูปเกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์ ที่ไหนจักมีสุขเล่า 
เวทนาเป็นทุกข์ แม้เหตปัุจจยัท่ีให้เวทนาเกดิขึน้กเ็ป็นทกุข์ เวทนา

เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์ ที่ไหนจักมีสุขเล่า 
สญัญาเป็นทกุข์ แม้เหตปัุจจยัทีใ่ห้สัญญาเกดิขึน้กเ็ป็นทกุข์ สญัญา

เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์ ที่ไหนจักมีสุขเล่า 
สงัขารเป็นทุกข์ แม้เหตุปัจจยัท่ีให้สงัขารเกดิขึน้กเ็ป็นทกุข์ สงัขาร

เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์ ที่ไหนจักมีสุขเล่า 
วิญญาณเป็นทุกข์ แม้เหตุปัจจัยที่ให้วิญญาณเกิดขึ้นก็เป็นทุกข ์

วิญญาณเกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์ ที่ไหนจักมีสุขเล่า 

สเหตุทุกขสูตรที่ ๘ จบ
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 นีก้เ็รือ่งป็นทกุข์ นีก็้ใช้ปัญญาเยอะขึน้ ถ้าปัญญายงัน้อยกพ็จิารณาไม่เทีย่ง
ไปก่อน ให้หดัมองให้เหน็ ทกุสิง่ทกุอย่างมนัล้วนไม่เทีย่ง ถ้ามนัเทีย่งแล้วจะมอีะไร
ขึ้นมาได้มั้ย ก็มีขึ้นมาไม่ได้ อิฐ หิน ปูน ทราย จะมีได้ก็เพราะภูเขามันไม่เที่ยงก่อน 
เขาไประเบิดมาแล้วเอามาย่อยจนเป็นปูน เป็นวัสดุก่อสร้าง เป็นอะไรต่อมิอะไร
ต่างๆ เอามาสร้างเป็นตึกได้ ตึกนี้มันเกิดจากของไม่เที่ยง สิ่งไม่เที่ยงสร้างขึ้นแล้ว
มันจะมั่นคง ยั่งยืนได้หรือเปล่า อย่างนี้ก็เห็นชัดแล้ว คนที่มีปัญญามองแป๊บเดียว
กเ็ข้าใจทะลปุรุโปร่งแล้วว่า โลกทัง้โลกมนัไม่เทีย่ง มนัเป็นของต้องพงัทัง้หมด ท�าไม
มนัพงัทัง้หมดท้ังๆ ท่ียงัไม่พังเลย กม็นัพังท้ังหมดจรงิๆ ขนาดผูม้องดยูงัต้องพงัเลย 
แล้วสิ่งอื่นมันจะไม่พังได้อย่างไร มันก็เห็นชัด อย่างนี้เรียกว่ามองด้วยปัญญา  
มองด้วยสายตาคนธรรมดาไม่เห็นนะ ยังเห็นว่ามันคงที่อยู่ ถ้ามองด้วยปัญญา  
กเ็ห็นว่าของต้องตาย ของต้องพัง เพราะมันเกดิจากปัจจยัท่ีล้วนแต่ไม่เทีย่ง อย่างนี้
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 รูปเป็นทุกข์ แม้เหตุปัจจัยที่ให้รูปเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์ รูปเกิดจำกสิ่งที่ 
เป็นทุกข์ ท่ีไหนจะมสีขุเล่ำ รปูนีม่นักเ็กดิจากของท่ีเป็นทกุข์ ร่างกายของเรานีม่นั
เป็นรปู เกิดจากสิง่ท่ีเป็นทุกข์ เกดิจากซากเป็นซากไก่ น่องไก่ทีเ่รากนิกนัเยอะแยะ
มากมาย กนิปลาดกุกัน เมือ่กีผ้มกก็นิ ปลาดกุน่ีทกุข์ม้ัย โอ... ทกุข์นะ กว่าจะรอดโน่น
รอดนี่มาได้ รอดเบ็ดของชาวบ้านมาได้ ตอนนี้ก็ไม่รอดปากคนเสียแล้ว โดนกินไป
เรียบร้อย ลองคิดดูสิ เหตุปัจจัยมันเป็นทุกข์ มันเหนื่อยยากล�าบากกว่าจะมาถงึนี่ 
แล้วพวกเราไปกินมนัทีเ่ป็นทกุข์นี ่เราจะสขุได้หรอืเปล่า อร่อยอยูน่ะ แต่กไ็ม่อยูต่ลอด 
ท้ายที่สุดก็หนีความจริงไม่พ้นคือเป็นทุกข์นั่นเอง ทุกข์ก็จะมารวมเด่นอยู่ที่เมื่ออยู่
นานๆ ท่านไหนท่ีอยากรู้จกัทุกข์ ทุกข์จะปรากฏนีต้่องอยูน่านๆ เช่น นัง่นานๆ ทกุข์
ก็จะตามมาทัน บางคนลุกนั่ง ก็ให้ลุกนั่งไปเยอะๆ ให้ถึงแก่ เมื่อถึงแก่ ทุกข์ก็เริ่ม
จะมารวมเด่นแล้ว ให้อยู่จนเตรียมมรณะนั่นแหละ เป็นไงครับ มันก็จะค่อยๆ  
มารวมกันเข้าไป มันจะค่อยๆ ทยอยกันตั้งแต่ต้นแล้ว เขาหนีอยู่ หนีไม่พ้นหรอก 
ข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้น



387  

 ทกุข์โดยทัว่ไป กจ็ะมารวมเด่นอยูท่ี่ความแก่ ความตาย ความต้องพลดัพราก 
บางคนทนไม่ได้กต้็องหาวธิรีะบายออกจนน�า้ตาไหลพราก บ่น พร�า่เพ้อ ร�า่ไรร�าพนั 
ร้องไห้ คร�่าครวญ เหมือนคนเสียสติ พวกเราก็คงเคยเห็นปรากฏการณ์เหล่านั้น  
มีอยู่เต็มโลก ถ้าเรายังหลง ยังยึดถืออยู่อย่างเขา ก็เป็นอย่างเขาเหมือนกัน เพราะ
ทุกคนต้องเป็นอย่างนั้น ถ้ารู้จักสิ่งต่างๆ ตามเป็นจริง มาปฏิบัติตามค�าสอน 
ของพระพุทธเจ้า ก็จะได้พ้นจากทุกข์ได้ พ้นจากโสกะและปริเทวะได้ จะพ้นทุกข์
ก็ต้องรู้ทุกข์ รู้ว่ำมันไม่เที่ยง พอรู้แล้วก็พ้นจำกอ�ำนำจของมันได้ ของไม่เที่ยง 
ก็เป็นของไม่เที่ยง เป็นสังขารไป ปล่อยวางมันไปตามเรื่อง ส่วนเราก็ไม่เป็นไร  
สบายเลย 

  แต่ถ้าไม่รู้จักของไม่เที่ยง ไปฝากชีวิตไว้กับของไม่เที่ยง จิตใจก็ส่ันไหว 
ไปเรื่อย จะให้เป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้ เพราะอันนั้นมันไม่เที่ยง เลยต้องวนอยู ่
อย่างน้ัน จึงต้องมีปัญญารู้จัก วิญญาณเป็นทุกข์ แม้เหตุปัจจัยที่ให้วิญญาณ 
เกิดขึ้นก็เป็นทุกข์ วิญญาณเกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์ ที่ไหนจักมีสุขเล่า อย่างนี้  
เป็นทุกข์ เป็นของที่ไม่คงที่ ไม่อาจคงทนอยู่ได้นานตลอดไป สังขารในโลกนี้ ที่จะ
อยู่แล้วสบายตลอดนี้ ไม่มี ที่จะอยู่แล้ว สมบูรณ์พูนสุข อ้วนท้วน ตลอดไป ไม่มี 
กินเข้าไปอิ่มหน�าส�าราญ แล้วก็ต้องย่อย ต้องหิวอีก ย่อยอีก อยู่อย่างนั้น ที่จะ
สมบูรณ์พูนสุขตลอดกาลนี้ ไม่มี เพราะสังขารมันเป็นทุกข์นั่นเอง 
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 ต่อมา สเหตุอนัตตสูตร ก็พิจารณาแบบเดียวกัน เปลี่ยนแต่มุมมอง  
ข้อ ๒๐ มีข้อความว่า

เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี
พระผู้มพีระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย รปูเป็นอนัตตา แม้เหตปัุจจยั

ทีใ่ห้รปูเกดิขึน้ก็เป็นอนตัตา รปูเกดิจากสิง่ทีเ่ป็นอนตัตา ทีไ่หนจกัมอีตัตา
เล่า 

เวทนาเป็นอนัตตา แม้เหตุปัจจัยที่ให้เวทนาเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตา  
เวทนาเกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตา ที่ไหนจักมีอัตตาเล่า 

สัญญาเป็นอนัตตา แม้เหตุปัจจัยท่ีให้สัญญาเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตา  
สัญญาเกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตา ที่ไหนจักมีอัตตาเล่า

สังขารเป็นอนัตตา แม้เหตุปัจจัยท่ีให้สังขารเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตา  
สังขารเกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตา ที่ไหนจักมีอัตตาเล่า 

วิญญาณเป็นอนัตตา แม้เหตุปัจจัยที่ให้วิญญาณเกิดขึ้นก็เป็น
อนัตตา วิญญาณเกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตา ที่ไหนจักมีอัตตาเล่า

 
สเหตุอนัตตสูตรที่ ๙ จบ
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 นีก็้หลกัการเดยีวกนั ท่านท้ังหลายกอ็ย่าลมื จ�าไว้เป็นหลกัในการพจิารณา 
เวลาแยกองค์ประกอบออกมา นี้เป็นรูป นี้เป็นธาตุดิน นี้เป็นธาตุน�้า นี้เป็นธาตุไฟ 
นีเ้ป็นธาตลุม แล้วก็ให้รูจ้กัพจิารณาว่า รปูนัน้มันไม่มีตวัตน เส้นผมมันกเ็ป็นเส้นผม
ล้วนๆ ไม่มีคน สัตว์ สิงอยู่ในนี้เลย ไม่มีใครเป็นเจ้าของเส้นผมนี้ ไม่มีใครมีอ�านาจ
สัง่มนัว่า แกจงอย่าแก่ แกจงอย่าไปไหน มนัแย้งต่ออตัตาตัวตนอยูเ่สมอ แป๊บเดียว
มนักส่็งกลิน่เหมน็อยูเ่ร่ือย มนัแย้งกบัเรา เราไม่อยากให้มนัเหมน็ อยากให้มนัหอม
เท่านัน้ มนักแ็ย้งอยูเ่ร่ือย เราจงึต้องมีอปุกรณ์ไว้เตรยีมพร้อม เดีย๋วมันแย้งต่ออตัตา
ตัวเราเมื่อไร ก็สระมันเมื่อนั้น 

 ผวิหนงัเรากอ็ยากให้มนัเต่งตึง อยากให้มนัหอมอย่างนัน้ตลอด ข้อเท็จจรงิ 
มันเป็นอย่างน้ันมั้ย มันตรงข้ามกับความต้องการของเราประจ�าทีเดียว มันเป็น
อย่างนัน้ ถ้าเป็นความต้องการของเรากว่็า ร่างกาย... ขอให้แขง็แรงบึกบนึ มีกล้ามขึน้ 
โดยไม่ต้องออกก�าลังกาย นอนตื่นสายทุกวันแล้วแข็งแรงอย่างนี้ ชอบมาก นี่คือ
ความต้องการของเรา แล้วความจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า มันแย้งกันนะ มันแย้ง
มากเลย แต่บางคน แย้งขนาดนี้ยังไม่เคยเห็นอนัตตาเลย อาจารย์ท�าอย่างไร 
จะเห็นอนตัตา นอนทับอนตัตาไม่เห็นหรือไงล่ะนัน่ กน็อนอยู่นัน่จนอ้วนไปหมดแล้ว 
ก็อยากจะผอมไม่ใช่รึ นั่นแหละมันแย้งต่อตัวตนแล้ว จึงต้องสังเกตเอา มามอง 
บ่อยๆ อย่างนี้ 
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 รปูมนัเป็นอนตัตาอย่างนีแ้หละ มนัไม่มีคน ไม่มีสตัว์อะไรอยูใ่นนัน้ ไม่มีใคร
มอี�านาจเป็นเจ้าของในสิง่นัน้ และแม้ปัจจยัทีใ่ห้เกดิรปูอันนัน้ มนักเ็ป็นอนตัตาด้วย 
ถ้าจะเอาซากสัตว์มากิน สัตว์ก็ไม่ได้อยู่ในซากสัตว์นั้นๆ ไม่มีสัตว์ บุคคล อยู่ในนั้น 
ก็เป็นรูปเพียวๆ เหมือนกัน ท่ีกินลงไปนั้น เป็นธาตุเหมือนกัน แม้เหตุปัจจัยให้ 
รูปเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตำ รูปเกิดจำกส่ิงท่ีเป็นอนัตตำ แล้วอัตตำมันจะอยู่ไหน  
มนัจะมีมัย้ มนัไม่ม ีอย่างน้ีนะ ถ้าพิจารณาอยูอ่ย่างนีเ้สมอ ต่อไปปัญญากจ็ะเกิดขึน้ 
ยังไม่ต้องรีบอยากให้ปัญญาเกิดหรอก ให้รีบพิจารณาบ่อยๆ แล้วปัญญาเกิดก็จะ 
รู้เองว่า อ๋อ... มันอย่างนี้ มันจะร้อง อ๋อ... มันจะเข้าใจ จะเห็นชัด

 ทางด้านเวทนาก็เหมือนกัน ความสุข ความทุกข์นี้มันเกิดขึ้น ไม่มีใครเป็น
ผู้เสวยความสุข อร่อยก็ไม่มีใครเป็นผู้อร่อย มีแต่ความอร่อยเกิดขึ้น ไม่มีใครเป็น
เจ้าของความอร่อย ไม่มีใครบังคับความอร่อยให้ติดล้ินตลอดวันได้ ก็มีแต่อร่อย
แป๊บเดียวก็หายไปหมด แล้วใครรักษาความอร่อยอันนี้ได้บ้าง เหมือนตอนกลาง
วัน หลายท่านก็มาบ่นให้ฟัง อาจารย์อันนี้อร่อยมากเลย ตอนนี้เป็นไง หายไปหมด
หรือยัง ไปไหนไม่รู้แล้ว มันมีตัวใคร มีของใครมั้ย มีใครเป็นเจ้าของมั้ย ถ้าไม่ใช่เรา
แล้วน่าจะเป็นคนอ่ืนใช่หรือไม่ ไม่มีใครเลย ทั้งไม่ใช่เรา ทั้งไม่ใช่ผู้อื่น นี่เวทนา 
ความอร่อย ความไม่อร่อย ความสุข ความทุกข์ ความสบาย ความไม่สบาย  
ความเจ็บ ความปวดอะไรทั้งหลาย ก็พิจารณาแบบเดียวกัน
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 แม้เหตุปัจจัยที่ให้ความสุข ความทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นอนัตตาเหมือนกัน  
ตัวผัสสะก็ไม่มีตัวตน ไม่มีใครอยู่ในนั้นเหมือนกัน ความสุข ทุกข์ หรือเวทนาที่เกิด
เพราะอนัตตา เพราะสิ่งไม่ใช่ตัวตน ตัวตนจะมีแต่ที่ไหน อัตตาจะมีแต่ที่ไหน ไม่มี 
มันก็มีของมันนั่นแหละ มีทุกอย่างเลย แต่ไม่มีของเที่ยง ไม่มีสุขอันแท้จริง ไม่มี 
ตัวตน มีทุกอย่ำงเลย แต่มีรูปที่ไม่เที่ยง มีรูปที่ไม่คงทน มีรูปที่ไม่ใช่ตัวตน  
มนัเป็นสกัแต่ว่ารปู มีสัญญา มสีงัขาร มวีญิญาณเหมือนกนั แต่มีวญิญาณท่ีไม่เทีย่ง 
มีวิญญาณที่ไม่คงทน มีวิญญาณท่ีไม่มีตัวคนสิงอยู่ มีแต่ของไม่เที่ยงนั่นเอง มีแต่
ของเป็นทุกข์ มีแต่ของไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตน อันนี้ก็เป็นวิธีการพิจารณา อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา 

 วันนี้ ผมได้เน้นมาพูดตรงนี้นะ เพื่อจะให้ท่านท้ังหลายมีหลักการในการ 
น�าไปพิจารณาได้ คงได้ยินบ่อย ๆ แล้วเร่ืองพิจารณาไปที่ไตรลักษณ์ แต่อาจจะ
ไม่มีหลัก วันนี้จึงพูดหลักง่ายๆ ที่สามารถน�าไปใช้พิจารณาได้ อันนี้เป็นวิธีการ 
ในการพัฒนาปัญญาตั้งแต่ขั้นเบ้ืองต้น ถ้าจะฝึกปัญญา ก็จะเริ่มต้นจากการแยก 
องค์ประกอบต่างๆ ออกไป แยกรูป แยกนาม 
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 ตอนนี้พูดในแง่แยกเป็น รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ 
วิญญาณขันธ์ แยกส่ิงสมมติท่ีเรียกว่าตัวเรานี้ ออกมาเป็น ๕ ส่วน พอแยกเป็น  
๕ ส่วนแล้วก็มองดูแต่ละส่วนนั้นว่ามันเป็นของไม่เที่ยง จากไม่มีแล้วมามี มีแล้ว 
กลับไม่มี เป็นของเกิดดับๆ อยู่ตลอด เป็นของอยู่ชั่วคราว มันแย้งต่อความเที่ยง 
มันโชว์ตัวมันอยู่เรื่อยว่ามันหายอยู่เรื่อย หมดอยู่เรื่อย แล้วก็โผล่อยู่เรื่อย ผลุบๆ 
โผล่ๆ กแ็สดงว่ามนัไม่เท่ียง มันเป็นทกุข์ เป็นของทีถ่กูบบีคัน้มาโดยรอบด้านทเีดยีว 
เป็นของที่ไม่อาจจะคงสภาพดั้งเดิมอยู่ได้ เป็นวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ แล้วก็
แย้งต่อความสุข ความสบาย ความสมบูรณ์แบบ รู้สึกว่าสมบูรณ์แบบครู่เดียว  
วันดีคืนดีก็ไม่สมบูรณ์อีกแล้ว มีข้อแย้งข้อขัดอยู่เรื่อย นึกว่าจะดีที่สุดแล้ว ก็ยังมี
ค้างอยู่ตรงนั้นตรงนี้ แท้ที่จริงมันไม่สมบูรณ์นั่นเอง เป็นธรรมดาของมันแล้ว แล้ว
ก็อนัตตา พิจารณาอนัตตา ให้เห็นว่าไม่มีตัวตนผู้สร้าง ผู้บันดาล ผู้สิง ผู้ครองร่าง 
ครองสิ่งนั้นอยู่ ไม่มีใครเป็นเจ้าของ ไม่เป็นไปตามอ�านาจ และแย้งต่ออัตตา  
แย้งต่อความคาดหวัง ความอยาก ความต้องการ เราจึงรู้สึกว่าผิดหวังอยู่เรื่อย  
มันแย้งกับพวกเราอยู่เรื่อย 
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 บรรยายวันนี้ ก็พอสมควรแก่เวลา เท่านี้นะครับ อนุโมทนาทุกท่านครับ
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สูตรโสดาบัน ตอนที่ ๒๐

บรรยาย วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย 
สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่าน

 วันนี้ก็มาเรียนธรรมะในหัวข้อ สูตรโสดาบัน ตอนที่ ๒๐ ตอนนี้ ก�าลัง
บรรยายอยูใ่นประเด็นวธิปีฏิบตัเิพ่ือเป็นพระโสดาบนั วธิปีฏบิตัเิพือ่เป็นพระโสดาบนั
นั้นที่ก�าลังบรรยายอยู่ ก็เน้นไปด้านปัญญามาก่อน ตอนน้ีพูดมาถึงจุดเริ่มต้น 
การพัฒนาทางด้านปัญญา แน่นอนว่าการจะมีปัญญาก็จะต้องมีสมาธิอยู  ่
ในนั้นแหละ มีสมาธิเพียงพอจึงจะสามารถเจริญปัญญาได้ ส่วนจะมากจะน้อย
อย่างไร จะแนบแน่นหรือเปล่านั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่อย่างน้อยก็ต้องมีสมาธิระดับ
หนึ่งจึงจะเจริญปัญญา สามารถพิจารณาให้เห็นความจริงได้ และการที่จะมีสมาธิ
ให้เพียงพอส�าหรับเจริญปัญญา แน่นอนว่าจะต้องมีสติควบคุมจิต เอาจิตมาไว ้
กับตัว เป็นคนที่มีความรู้ตัว ใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะอย่างนี้นะครับ
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 ตอนนี้ เน้นพูดเร่ืองการใช้ปัญญา พูดมาเรื่อยๆ จนกระท่ังถึงเป็นปัญญา 
ในระดับต้นๆ คือ พูดในข้อที่ว่า รู้จักมองแยกแยะองค์ประกอบ และพิจำรณำ 
ข้อเท็จจริงของแต่ละองค์ประกอบน้ัน ถ้ารู้จักแยกแยะองค์ประกอบเป็น รู้จัก
พิจารณาความจริง ข้อเท็จจริง ของแต่ละองค์ประกอบนั้นว่า มันเป็นของไม่เที่ยง 
มันเป็นทุกข์ มันไม่ใช่ตัวตน ถ้ามองเป็นอย่างนี้ ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญญา
ทางด้านวิปัสสนา หัดท�าบ่อยๆ ก็มีโอกาสที่ปัญญาจะเกิดขึ้นมาได้ ถ้ายังท�าไม่ได้ 
ก็ต้องไปฝึกสมาธิให้พอท�าได้ ท่านใดมีสติบ้างแล้ว มีสมาธิบ้างแล้ว ก็อย่าลืมมาท�า
ทางด้านปัญญา ถ้ายงัไม่มก็ีหัดโยนโิสมนสกิาร หดัพจิารณาได้ แต่เนือ่งจากปัญญา
ระดับนี้เป็นข้ันสูง ต้องมีฐานที่จะท�าให้ปัญญาเกิดก็คือสมาธิ จิตมีความตั้งม่ัน  
จิตท่ีมีสมาธิ มีความตั้งมั่น ก็ต้องไม่มีนิวรณ์ต่างๆ ไม่ยินดีไม่ยินร้าย จึงต้อง
ระมดัระวงัการใช้ชวีติ ต้องเป็นผูม้ศีีล มกีารส�ารวมระวงัอนิทรย์ี เป็นต้น เดีย๋วเรือ่ง
สมาธิ เรื่องสติก็จะได้พูดในโอกาสต่อๆ ไป ตอนนี้พูดเรื่องปัญญา ในแง่การรู้จัก
มองแยกแยะองค์ประกอบนะ

  ๓.๑.๕ พิจำรณำแยกองค์ประกอบและมองตำมเป็นจริง (ต่อ)

 ที่พูดไปในคราวที่แล้ว คือการแยกแยะในแนวขันธ์ ๕ และรู ้จักมอง 
ข้อเทจ็จรงิในแง่ไตรลกัษณ์ โดยหลกัแล้ว การฝึกทางด้านปัญญา กคื็อต้องรูจั้กมอง
แยกแยะ รู้จักว่าอันไหนเป็นรูป อันไหนเป็นนาม และรู้จักมองว่า มันเป็นของ 
ไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ ไม่ใช่ตวัตน หลกักม็ง่ีายๆ เท่านีแ้หละ ข้อเทจ็จรงิ ความเป็นจริง 
ที่เป็นของไม่เที่ยงมันก็มีอยู่ วัตถุประสงค์ท่ีให้มองว่าเป็นของไม่เที่ยง คือเพื่อให้
เกิดควำมเบื่อหน่ำย คลำยก�ำหนัด จะได้มุ่งปฏิบัติเพื่อควำมพ้นทุกข์ คือปฏิบัติ
ตำมมรรคอย่ำงเต็มที่ต่อไป ถ้ายังไม่เบื่อหน่าย ก็ยังไม่มุ่งไปนิพพานอย่างเต็มที่ 
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เนื่องจากพวกเราก็สองจิตสองใจ หรือสามจิตสามใจก็ยังไม่รู้ หลายจิตหลายใจไป 
ยิ่งหลายใจมากเท่าไร จิตก็ยิ่งแตกกระสานซ่านเซ็นไปเรื่อยๆ มันไม่อยากลง 
เป็นหนึง่ ทางพทุธศาสนาเราต้องการให้จติลงเป็นหนึง่ มุง่ตรงไปนพิพานอย่างเดยีว 
ถ้ามุ่งตรงลงได้อย่างนี้ จิตจะเป็นสมาธิในองค์มรรคนั่นเอง เป็นสัมมาสมาธิ ถ้าจิต
ยังไม่ด่ิงลงอย่างนี้ ก็ยังท�าอะไรก็เพื่อจะดูของสวยๆ ฟังเสียงเพราะๆ อยู่ จิตมัน 
ก็แตกกระจาย เรียกว่าจิตมันติดในกาม ก็เกิดความฟุ้งซ่าน 

 เราก็เลยต้องมาฝึกมีสติ แล้วเอาสติผูกจิตไว้กับอารมณ์อันใดอันหนึ่ง เพื่อ
ให้มันมีสมาธิก่อน พอมีสมาธิก็ไปเจริญปัญญาเพื่อให้เห็นโทษของโลก ใจมันจะได้
ไม่ไปทางโลก พอไม่ไปทางตา ทางหู ทางเร่ืองต่างๆ ในโลก มันกจ็ะค่อยๆ รวมเข้ามา 
รวมเข้ามาทางความสงบ รักความสงบ เอนเอียงไปนิพพาน พอเอียงมากๆ เข้า 
ทางโลกมันก็ไม่ไปแล้ว มันก็ไปทำงนิพพำนอย่ำงเดียว นี้เรียกว่ำสัมมำสมำธิ
นั่นเอง ดังนั้น ที่ให้พิจารณาด้วยปัญญา ก็เพ่ือให้จิตมีความต้ังมั่นและดิ่งไปทาง
นิพพาน ไม่อย่างนั้นจิตของพวกเรามันก็ไม่ยอมไป ยังรู้สึกว่าเสียดายนั่นเสียดายนี่ 
พวกเราทั้งหลายก็เวียนว่ายมานานแล้ว ยังอยู่ในโลกสังขาร สังขารมันเป็นของ 
ไม่เที่ยง เป็นของไม่แน่นอน เป็นของไม่น่าเพลิดเพลิน พระพุทธองค์ทรงแสดงให้รู้
ชัดแล้ว มาดูความจริง จะได้เบื่อหน่าย คลายก�าหนัด

 ผมจะอ่านพระสตูรหนึง่ให้ฟังก่อน เพ่ือจะได้รูว่้า พวกเราเวยีนว่ายตายเกดิ
มานาน จะได้เบื่อหน่ายการเวียนว่ายตายเกิด หลายท่านก็เบื่อบ้างแล้ว แต่เบื่อ 
บางอารมณ์ บางอารมณ์ไม่เบื่อ แท้ท่ีจริง สังขารทั้งหมดมันน่าเบ่ือ ถ้ายังไม่เบ่ือ  
ก็ต้องไปปฏิบัติวิปัสสนา ฝึกทางด้านปัญญา มองแยกแยะต่างๆ ให้มันเห็นชัด 
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 ในสังยุตตนิกาย นิทานวรรค เวปุลลปัพพตสูตร ข้อ ๑๔๓

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ภูเขาคิชกูฏ เขตกรุง
ราชคฤห์ ณ ที่นั้น พระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า 
ภกิษุทัง้หลาย ภกิษเุหล่านัน้ทลูรบัสนองพระด�ารสัแล้ว พระผูม้พีระภาค
จึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า

ภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้มีเบื้องต้นและเบ้ืองปลายรู้ไม่ได้ ที่สุด 
เบื้องต้น ที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวาง  
ถูกตัณหาผูกไว้ วนเวียน ท่องเที่ยวไป 

เรื่องเคยมีมาแล้ว ภูเขาเวปุลละน้ีได้ชื่อว่าปาจีนวังสะ สมัยนั้น 
หมูม่นษุย์ได้ชือ่ว่าเผ่าติวรา มนษุย์เผ่าตวิรา มีอายปุระมาณ ๔๐,๐๐๐ ปี 
มนุษย์เผ่าติวรา ขึ้นภูเขาปาจีนวังสะใช้เวลา ๔ วัน ลงก็ใช้เวลา ๔ วัน 
สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันธะ 
เสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนาม
ว่ากกุสันธะ มีพระสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศ คู่เจริญ ชื่อว่าวิธูระและสัญชีวะ 

เธอท้ังหลายจงดูเถิด ชื่อภูเขาลูกนี้แหละหายไปแล้ว มนุษย์ 
เหล่านัน้กต็ายไปแล้ว และพระผู้มพีระภาคพระองค์นัน้กป็รนิพิพานแล้ว 

ภิกษุท้ังหลาย สังขารท้ังหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ ไม่ยั่งยืนอย่างนี้  
ไม่น่าชืน่ใจอย่างนี ้ เพราะเหตุนีแ้หละจึงควรเบ่ือหน่าย ควรคลายก�าหนดั 
ควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวง

เรือ่งเคยมมีาแล้ว ภเูขาเวปลุละนีไ้ด้ชือ่ว่าวงกต สมยันัน้หมูม่นษุย์
ได้ชือ่ว่าเผ่าโรหติสัสะ มนษุย์เผ่าโรหติสัสะ มีอายปุระมาณ ๓๐,๐๐๐ ปี 
มนุษย์เผ่าโรหิตัสสะ ขึ้นภูเขาวงกตใช้เวลา ๓ วัน ลงก็ใช้เวลา ๓ วัน  
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สมัยนัน้ พระผู้มพีระภาคอรหันตสัมมาสมัพทุธเจ้าพระนามว่าโกนาคมนะ 
เสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนาม
ว่าโกนาคมนะ มีพระสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศ คู่เจริญ ชื่อว่า ภิยโยสะและ
อุตตระ 

เธอท้ังหลายจงดูเถิด ชื่อภูเขาลูกนี้แหละหายไปแล้ว มนุษย์ 
เหล่านัน้ก็ตายไปแล้ว และพระผู้มพีระภาคพระองค์นัน้กป็รนิพิพานแล้ว 

ภิกษุท้ังหลาย สังขารท้ังหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ ไม่ยั่งยืนอย่างนี้  
ไม่น่าชืน่ใจอย่างนี ้ เพราะเหตุนีแ้หละจงึควรเบ่ือหน่าย ควรคลายก�าหนดั 
ควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวง

เรือ่งเคยมมีาแล้ว ภเูขาเวปุลละนีไ้ด้ชือ่ว่าสปัุสสะ สมัยน้ัน หมู่มนษุย์
ได้ชือ่ว่าเผ่าสปุปิยา มนษุย์เผ่าสปุปิยา มอีายปุระมาณ ๒๐,๐๐๐ ปี มนษุย์
เผ่าสุปปิยา ขึ้นภูเขาสุปัสสะใช้เวลา ๒ วัน ลงก็ใช้เวลา ๒ วัน สมัยนั้น 
พระผู้มพีระภาคอรหันตสมัมาสมัพุทธเจ้าพระนามว่ากสัสปะ เสดจ็อบุตัิ
ขึ้นในโลก พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากสัสปะ 
มพีระสาวกคูห่นึง่เป็นคูเ่ลศิ คูเ่จรญิ ช่ือว่าตสิสะและภารทวาชะ

เธอท้ังหลายจงดูเถิด ชื่อภูเขาลูกนี้แหละหายไปแล้ว มนุษย์ 
เหล่านัน้ก็ตายไปแล้ว และพระผู้มพีระภาคพระองค์นัน้กป็รนิพิพานแล้ว 

ภิกษุท้ังหลาย สังขารท้ังหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ ไม่ยั่งยืนอย่างนี้  
ไม่น่าช่ืนใจอย่างนี ้เพราะเหตนุีแ้หละจงึควรเบือ่หน่าย ควรคลายก�าหนดั 
ควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวง

แต่ในบัดนี้ ภูเขาเวปุลละน้ีได้ชื่อว่าเวปุลละเหมือนเดิม ก็บัดนี ้
หมูม่นุษย์เหล่าน้ีได้ชือ่ว่าเผ่ามาคธะ มนษุย์เผ่ามาคธะมอีายนุ้อย นดิหน่อย 
ผู้ใดมีชีวิตอยู่นาน ผู้นั้นมีอายุเพียง ๑๐๐ ปีเป็นเกณฑ์ จะต�่ากว่าหรือ 
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เกินกว่าก็มี มนุษย์เผ่ามาคธะ ขึ้นภูเขาเวปุลละเพียงครู่เดียว ลงก็เพียง
ครู่เดียว และบัดนี้เราเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลก 
เรามสีาวกคูห่นึง่เป็นคูเ่ลศิ คูเ่จรญิ ช่ือว่าสารบุีตรและโมคคัลลานะ 

สมัยนั้น ภูเขาน้ีแหละจักหายไป มนุษย์เหล่าน้ีก็จักตาย และเรา 
ก็จักปรินิพพาน 

ภิกษุท้ังหลาย สังขารท้ังหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ ไม่ยั่งยืนอย่างนี้  
ไม่น่าช่ืนใจอย่างนี ้เพราะเหตนุีแ้หละจงึควรเบือ่หน่าย ควรคลายก�าหนดั 
ควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวง

พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสเวยยากรณภาษิตนี้แล้ว  
จึงได้ตรัสคาถา ประพันธ์ต่อไปว่า

ภูเขาปาจีนวังสะของหมู่มนุษย์เผ่าติวรา 
ภูเขาวงกตของหมู่มนุษย์เผ่าโรหิตัสสะ 
ภูเขาสุปัสสะของหมู่มนุษย์เผ่าสุปปิยา 
และภูเขาเวปุลละของหมู่มนุษย์เผ่ามาคธะ
สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ 
มีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดา 
เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป 
ความเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นความสุข

เวปุลลปัพพตสูตรที่ ๑๐ จบ
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 พระสตูรนี ้แสดงให้เข้าใจความจรงิของสงัขาร ซึง่ล้วนไม่เทีย่ง จะได้มคีวาม
เบือ่หน่าย จะได้ออกจากสังขาร อยากจะนพิพาน ทีน่ี ้การจะอยากออกไปนพิพาน 
ไม่ใช่จะไปได้ตอนที่อยาก ก็ต้องไปด้วยมรรค การจะมุ่งปฏิบัติมรรคได้เต็มที่นี่ 
ต้องเบื่อก่อน ถ้าไม่เบื่อมันก็ปฏิบัติไม่เต็มที่ ยึกๆ ยักๆ อยู่อย่างนั้น จะนั่งสมาธ ิ
กก็ลวัสงบ กลวัจะบรรลอุยูอ่ย่างนัน้ อย่างนีก้ไ็ม่ได้บรรล ุบางทนีัง่กไ็ม่ได้ความสงบ
เลย จิตมีแต่ความฟุ้งซ่าน มีแต่ไปดูเร่ืองนั้น ไปฟังเรื่องนี้ จิตมันก็แตกกระจาย 
ไปหมด หลายอารมณ์ พอไปนั่งสมาธิก็ไม่เคยสงบ หรือบางคนก็อาจจะไปทนนั่ง 
๔ วัน ๕ วัน สงบแล้วออกมา ก็ใจแตกอีกเหมือนเดิม ฉะนั้น คนที่จะเห็นความจริง
ได้ ก็ต้องเบื่อสังขาร จึงจะเป็นคนที่ด�าเนินตามมรรคได้เต็มที่ 

 การปฏิบัติเพ่ือเป็นโสดาบัน ต้องมีความเห็นถูกต้อง เป็นสัมมาทิฏฐิ  
รู้อริยสัจ เริ่มต้นคือต้องรู้จักขันธ์ ๕ ว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นี้แหละ ส�าหรับ
ในเวปุลลปัพพตสูตรนี้ พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงสงสารก็คือการเวียนว่ายตายเกิดนี้ 
มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู ้ไม่ได้ ที่สุดเบ้ืองต้น ที่สุดเบื้องปลาย ไม่ปรากฏ  
ส�าหรบัสัตว์ทัง้หลายผูถ้กูอวชิชากดีขวาง ถกูตณัหาผกูไว้ วนเวยีนไป ท่องเทีย่วไป 
แบบพวกเราทั้งหลายที่วนมาถึงจนทุกวันนี้แหละ พระพุทธองค์ก็ทรงแสดง
เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ เรื่องที่เคยมีมาแล้ว ๓ เหตุการณ์ เรื่องในปัจจุบันอีก 
๑ เหตุการณ์ ซึ่งแสดงถึงสังขารมันเป็นของไม่เที่ยง ไม่แน่ไม่นอน ฉะนั้น เรื่อง 
การเหน็ความไม่เท่ียง กเ็ร่ิมก่อนส�าหรับคนปัญญายงัน้อยอยู ่ขัน้สงูสดุกค็อืต้องเหน็
อนัตตานั่นแหละ เห็นปฏิจจสมุปบาท เห็นอริยสัจ สูงสุดคืออันนั้น ถ้ายังไม่เห็น  
กต้็องเหน็อนจิจงัก่อน เห็นความไม่เทีย่ง จะได้เร่งท�ากจิให้ส�าเรจ็ด้วยความไม่ประมาท 
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 พระพุทธองค์ได้ทรงเล่าเรื่องที่เคยมีมาแล้ว โดยสมัยนั้น พระองค์ประทับ
อยูท่ีภู่เขาคชิฌกฏู ใกล้กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ หลายท่านทีเ่คยไปไหว้พระทีอ่นิเดยี 
คงรู้จกัภูเขาคิชฌกฏู ท่านทีไ่ม่เคยไปกน็ัง่วาดภาพเอาเองก็แล้วกัน หรือไปดรูปูภาพ
ท่ีเขาถ่ายกนัมา พระองค์ตรัสกับภกิษท้ัุงหลายเรือ่งภเูขาลกูหนึง่ทีอ่ยูใ่กล้ๆ บรเิวณ
นัน้ อยูท่ีภ่เูขาคชิฌกูฏกม็องเห็นภเูขาเวลปลุละ ด้านทศิเหนอืภเูขาคชิฌกฏู พระองค์
ทรงเล่าเรือ่งว่า เร่ืองเคยมีมาแล้วในสมยัหนึง่ภูเขาเวลปุลละ ไม่ได้ชือ่ภเูขาเวลปุลละ 
แต่ได้ชือ่ว่าปาจนีวงัสะ ในสมยันัน้ พวกมนษุย์ก็ไม่ใช่ชาวแคว้นมคธ เป็นชาวเผ่าตวิรา 
กลุ่มมนุษย์กลุ่มนั้นมีอายุประมาณ ๔๐,๐๐๐ ปี ภูเขาลูกนั้นก็ใหญ่มาก เวลาขึน้ 
ก็ใช้เวลา ๔ วัน ลงก็ใช้เวลา ๔ วัน ในสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจ้า องค์ท่ี ๑ กัปนี้ ก็คือ พระพุทธเจ้ากกุสันธะทรงอุบัติขึ้นมาในโลก  
มีอัครสาวกก็คือพระวิธูระและพระสัญชีวะ พอถึงวันหนึ่งก็ผ่านไป จนถึงวันนี ้
กไ็ม่เหลอืแล้ว ชือ่ภเูขากไ็ม่ได้ช่ือนีแ้ล้ว พระองค์จงึทรงสรปุว่า เธอทัง้หลายจงดเูถดิ 
ชื่อภูเขาลูกนี้แหละหายไปแล้ว ยุคนั้นได้ช่ือว่าปาจีนวังสะ ตอนนีไ้ม่ได้ชือ่นีแ้ล้ว  
และหมูม่นษุย์เหล่านัน้ก็ตายไปแล้ว คนกลุม่นัน้ เมือ่ถึงเวลาหนึง่ก็ตายไป หายไป 
หมดไป พวกอาย ุ๔๐,๐๐๐ ปี ต่อมากอ็ายลุดลงไปเรือ่ย บรรพบุรษต่างๆ ลูกหลาน
สืบเชื้อสายกันต่อมา จนกระทั่งตายกันไป เกิดสงครามบ้าง อะไรบ้าง 

 โลกของเรามีอายุ ๑ มหากัป กัปนี้มีพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ พระองค ์
ที ่๑ กค็อืพระพุทธเจ้ากกสุนัธะ เกดิในยคุท่ีมนษุย์อาย ุ๔๐,๐๐๐ ปี ชือ่ภเูขาลกูนี ้
ก็หายไปแล้ว มนุษย์เหล่านั้นก็ตายไปแล้ว และพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นและ
พระสาวกกป็รนิพิพานไปแล้ว นีก้บ่็งบอกถงึความไม่เทีย่งไม่แน่ไม่นอน ประวตัขิอง
สถานที่นั้น แสดงถึงความไม่เที่ยงเป็นหลัก พระองค์ทรงสรุปว่า ภิกษุทั้งหลาย 
สงัขารทัง้หลายไม่เท่ียงอย่างนี ้ไม่ยัง่ยนือย่างนี ้ไม่น่าชืน่ใจอย่างนี ้เพราะเหตนุีแ้หละ
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จึงควรเบื่อหน่าย ควรคลายก�าหนัด ควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวง ในเมื่อ 
ข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้ ก็ควรเบื่อมัน ถ้าใครไม่เบ่ือก็แสดงว่ายังท�าไม่ถูกต้องอยู่ 
เพราะว่าความจริงมันเป็นของไม่เที่ยง เป็นของไม่ยั่งยืน นี้ก็เรื่องที่ ๑ 

 เรือ่งที ่๒ กเ็คยมีมาแล้วเช่นกัน อกียคุหนึง่ สมยัหนึง่ ไม่ใช่ยคุเดมิ หลงัจาก
พระพทุธเจ้ากกุสนัธะ อาย ุ๔๐,๐๐๐ ปี ในยคุนัน้ ผู้คนกห็มดไปแล้วในยคุนัน้ ผูค้น
ก็อายุลดลงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งหมดไปในโลกนี้ ก็เกิดมนุษย์ยุคใหม่ขึ้นมา อายุสูง
จนนบัไม่ได้แล้วกอ็ายลุดลงมาเรือ่ยๆ มีเร่ืองราวมาอีก กค็อืภเูขาลกูนีไ้ด้ชือ่ว่าภเูขา
วงกต สมัยนั้นหมู่มนุษย์ได้ชื่อว่าเผ่าโรหิตัสสะ มีอายุประมาณ ๓๐,๐๐๐ ปี ภูเขา
นี้ขึ้นใช้เวลา ๓ วัน ลงก็ใช้เวลา ๓ วัน ตอนนั้นมีพระผู้มีพระภาคพระนามว่า 
โกนาคมนะ ทรงอุบัติขึ้นในโลก เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๒ ในกัปนี้แหละ คนละยุค
คนละสมยักนั ผูค้นกค็นละเผ่าพันธุกั์น มอัีครสาวกคอืพระภยิโยสะและพระอตุตระ 
ท้ายที่สุดชื่อของภูเขาของลูกนี้ก็หายไป เผ่ามนุษย์ก็หายไป ไม่เหลือสืบเชื้อสาย 
หมดยคุไป พระผูมี้พระภาคพระองค์โกนาคมนะและพระสาวกกป็รนิพิพานไปแล้ว 
สังขารทั้งหลายก็ไม่เที่ยงอย่างนี้ ไม่ยั่งยืนอย่างนี้ ไม่น่าชื่นใจอย่างนี้

 เรื่องที่ ๓ อีกยุคหนึ่ง ก็ภูเขาเวลปุลละนี่แหละได้ช่ือว่าสุปัสสะ มีมนุษย ์
เผ่าสุปปิยา มีอายุประมาณ ๒๐,๐๐๐ ปี ขึ้นภูเขา ลงภูเขา ใช้เวลาอย่างละ ๒ วัน  
มีพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ เป็นองค์ที่ ๓  
ในกัปนี้ ทรงอุบัติในยุคที่คนอายุ ๒๐,๐๐๐ ปี มีอัครสาวกชื่อพระติสสะและ 
พระภารทวาชะ ท้ายที่สุดแล้ว ภูเขาลูกนี้ก็หายไป คนที่เป็นเผ่าพันธุ์นั้นก็หมดไป 
พระพุทธเจ้ากัสสปะและพระสาวกก็ปรินิพพานไป 
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 จนกระทั่งมาในยุคน้ี ภูเขาลูกนี้ได้ชื่อว่าภูเขาเวปุลละ เป็นสถานที่เดิม 
นั้นเอง เพราะว่าโลกนี้ยังไม่แตกไป โลกของเราจะอายุ ๑ มหากัป มีพระพุทธเจ้า 
๕ พระองค์ ผ่านไป ๓ แล้ว ตอนนี้อยู่ในยุคของพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๔ เมื่อหมดยุค
ขององค์ที่ ๔ ชาวโลกก็จะอายุลดลงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งตายกันหมดโลก แล้วเกิด
มนุษย์ยุคใหม่ข้ึนมา กลายเป็นเผ่าพันธุ์ใหม่จนอายุมากนับไม่ได้ แล้วอายุก็ลดลง
เร่ือยๆ จนถึง ๘๐,๐๐๐ ปี จึงจะมีพระพุทธเจ้าเมตเตยยะเสด็จอุบัติขึ้น อันนั้น 
ก็ในอนาคต 

 ในเวปุลลสูตรนี้ พูดถึง ๔ ตอนด้วยกัน เรื่องที่เคยผ่านมาแล้ว ๓ เรื่อง แล้ว
เรื่องในปัจจุบันอีก ๑ เรื่อง ภูเขาเวปุลละในปัจจุบันนี้ก็ชื่อว่าเวปุลละเหมือนเดิม 
มนุษย์ก็เป็นมาคธะ มีอายุน้อยประมาณ ๑๐๐ ปี อาจจะต�่ากว่าหรือเกินกว่าบ้าง 
เวลาขึ้นภูเขาก็ใช้เวลาครู่เดียว ลงก็ครู่เดียว พระพุทธเจ้าของเราเป็นพระพุทธเจ้า 
มีพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะเป็นอัครสาวก แล้วท้ายที่สุดภูเขาลูกนี้ 
ก็จะหายไป ตอนนี้ยังไม่หาย มนุษย์ก็จะตายไป เผ่าพันธุ์มนุษย์อย่างพวกเรานี ่
ต่อเนื่องกันมานานแล้ว เดี๋ยวสักหน่อยก็จะหมดเชื้อสาย หมดเผ่าพันธุ์ไป และ
พระพุทธเจ้าของเราและเหล่าพระสาวกก็ได้ปรินิพพานไปแล้ว สังขำรทั้งหลำย 
ไม่เท่ียงอย่ำงนี้ ไม่ยั่งยืนอย่ำงน้ี ไม่น่ำชื่นใจอย่ำงนี้ เพราะเหตุนี้แหละจึงควร 
เบื่อหน่าย ควรคลายก�าหนัด ควรหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวง
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 ดังนั้น ที่ให้เห็นความจริงก็เพื่อให้เกิดความเบื่อหน่าย จะได้พ้นได้ พ้นด้วย
ญาณปัญญาทีเ่กดิจากอริยมรรคมอีงค์ ๘ เบือ่หน่ายนีเ้ป็นขัน้เบ้ืองต้น เพือ่จะได้มุง่
ปฏิบัติอย่างเต็มที่ ถ้าไม่เบื่อหน่ายก็ยังหมุนวน ยังกลับไปกลับมาอยู่ สังขารเป็น
ของน่าเบ่ือหน่าย อย่างพวกเราทั่วไปที่ไม่มีความรู้ พากันเวียนว่ายตายเกิด ไม่รู้
เรื่องความไม่แน่นอน ไม่รู้เร่ืองสังขารท้ังหลายทั้งปวงไม่เที่ยง ก็ยังติดก็ยังข้อง  
บางคนกย็งัตดิเพชรนลิจินดา สร้อยแหวนอยู่ แท้ทีจ่รงิเพชรนลิจนิดาอะไรต่างๆ นัน้ 
ก็เป็นกระดูกของของคนสัตว์ต่างๆ ที่อัดกันเข้าไป อัดนานไปก็กลายเป็นของแข็ง 
เป็นเพชร เราก็เอามาสวมกัน ก็ดูดีเหมือนกัน จนกระทั่งเลือดเนื้อของกันและกัน 
ตายแล้วทับถมกันไป เราก็สูบกันขึ้นมา เอามาเป็นน�้ามันใส่รถยนต์ ขับรถไปไหน
ต่อไหนได้ ก็วนไปวนมาแถวนีแ้หละ ไมได้ไปไหนกนัหรอก บางส่วนกม็าเป็นอาหาร
ให้กิน กลับกันไปกลับกันมา ก็เป็นสังขารเท่านั้นเอง ที่กลับไปกลับมา หมุนวน 
มายาวนานนะครับ สิ่งต่างๆ มันเป็นของไม่เที่ยง เป็นของแปรปรวน เป็นของไม่
น่าชื่นใจอย่างนี้แหละ

 สิ่งต่างๆ แม้ของเล็กๆ น้อยๆ จนกระทั่งเท่าปลายเล็บมันจะเป็นของเที่ยง 
เป็นไม่มี พระพุทธองค์ได้ตรัสปัญหาของพระภิกษุรูปหนึ่ง 
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 ในสังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค นขสิขำสูตร ข้อ ๙๗ มีข้อความว่า

เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี
ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่สมควร ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่

พระองค์ผู ้เจริญ รูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่จักเที่ยงแท้ ยั่งยืน คงทน  
ไม่ผันแปร เที่ยงเสมออยู่อย่างนั้น มีอยู่หรือ 

เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีจักเท่ียงแท้ ย่ังยืน คงทน ไม่ผันแปร 
เที่ยงเสมออยู่อย่างนั้น มีอยู่หรือ 

สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งที่จักเที่ยงแท้ ยั่งยืน คงทน ไม่ผันแปร 
เที่ยงเสมออยู่อย่างนั้น มีอยู่หรือ

สังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่จักเที่ยงแท้ ยั่งยืน คงทน ไม่ผันแปร 
เที่ยงเสมออยู่อย่างนั้น มีอยู่หรือ 

วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งที่จักเที่ยงแท้ ยั่งยืน คงทน ไม่ผันแปร 
เที่ยงเสมออยู่อย่างนั้น มีอยู่หรือ 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ภิกษุ รูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่จัก 
เที่ยงแท้ ยั่งยืน คงทน ไม่ผันแปร เที่ยงเสมออยู่อย่างนั้น ไม่มีเลย 

เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีจักเท่ียงแท้ ย่ังยืน คงทน ไม่ผันแปร 
เที่ยงเสมออยู่อย่างนั้น ไม่มีเลย 

สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งที่จักเที่ยงแท้ ยั่งยืน คงทน ไม่ผันแปร 
เที่ยงเสมออยู่อย่างนั้น ไม่มีเลย 

สังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่จักเที่ยงแท้ ยั่งยืน คงทน ไม่ผันแปร 
เที่ยงเสมออยู่อย่างนั้น ไม่มีเลย 

วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งที่จักเที่ยงแท้ ยั่งยืน คงทน ไม่ผันแปร 
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เที่ยงเสมออยู่อย่างนั้น ไม่มีเลย

ล�าดับนัน้ พระผู้มพีระภาคทรงช้อนฝุ่นนดิหน่อยด้วยปลายพระนขา
แล้ว ตรสักบัภกิษุนัน้ว่า ภกิษ ุ รปูแม้ประมาณเท่านีท้ีจ่กัเทีย่งแท้ ยั่งยืน 
คงทน ไม่ผันแปร เที่ยงเสมออยู่อย่างนั้น ไม่มี ถ้ารูปแม้ประมาณเท่านี้ 
จักเที่ยงแท้ ยั่งยืน คงทน ไม่ผันแปรแล้ว การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์
เพือ่ความสิน้ทุกข์โดยชอบนี ้กจ็ะไม่พึงปรากฏ แต่เพราะรปูแม้ประมาณ
เท่านี้ที่จักเที่ยงแท้ ยั่งยืน คงทน ไม่ผันแปร ไม่มี ฉะนั้น การอยู่ประพฤติ
พรหมจรรย์ เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบจึงปรากฏ 

เวทนาแม้ประมาณเท่านี้ท่ีจักเท่ียงแท้ ยั่งยืน คงทน ไม่ผันแปร 
เที่ยงเสมออยู่อย่างนั้น ไม่มี ถ้าเวทนาแม้ประมาณเท่านี้ จักเที่ยงแท้ 
ยั่งยืน คงทน ไม่ผันแปรแล้ว การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความ 
สิน้ทุกข์โดยชอบนี ้ กจ็ะไม่พงึปรากฏ แต่เพราะเวทนาแม้ประมาณเท่านี้ 
ที่จักเที่ยงแท้ ยั่งยืน คงทน ไม่ผันแปร ไม่มี ฉะนั้น การอยู่ประพฤติ
พรหมจรรย์ เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบจึงปรากฏ

สัญญาแม้ประมาณเท่านี้ที่จักเที่ยงแท้ ยั่งยืน คงทน ไม่ผันแปร 
เที่ยงเสมออยู่อย่างนั้น ไม่มี ถ้าสัญญาแม้ประมาณเท่านี้ จักเที่ยงแท้ 
ยั่งยืน คงทน ไม่ผันแปรแล้ว การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความ 
สิน้ทุกข์โดยชอบนี ้ กจ็ะไม่พงึปรากฏ แต่เพราะสญัญาแม้ประมาณเท่านี ้
ที่จักเที่ยงแท้ ยั่งยืน คงทน ไม่ผันแปร ไม่มี ฉะนั้น การอยู่ประพฤติ
พรหมจรรย์ เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบจึงปรากฏ
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สังขารแม้ประมาณเท่านี้ท่ีจักเที่ยงแท้ ยั่งยืน คงทน ไม่ผันแปร 
เที่ยงเสมออยู่อย่างนั้น ไม่มี ถ้าสังขารแม้ประมาณเท่านี้ จักเที่ยงแท้ 
ยั่งยืน คงทน ไม่ผันแปร แล้ว การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความ 
ส้ินทกุข์โดยชอบนี ้ กจ็ะไม่พึงปรากฏ แต่เพราะสงัขารแม้ประมาณเท่านี ้
ที่จักเที่ยงแท้ ยั่งยืน คงทน ไม่ผันแปร ไม่มี ฉะนั้น การอยู่ประพฤติ
พรหมจรรย์ เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบจึงปรากฏ

วิญญาณแม้ประมาณเท่านี้ที่จักเที่ยงแท้ ยั่งยืน คงทน ไม่ผันแปร 
เที่ยงเสมออยู่อย่างนั้น ไม่มี ถ้าวิญญาณแม้ประมาณเท่านี้ จักเที่ยงแท้ 
ยั่งยืน คงทน ไม่ผันแปรแล้ว การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความ 
สิน้ทกุข์โดยชอบนี ้กจ็ะไม่พงึปรากฏ แต่เพราะวญิญาณแม้ประมาณเท่า
นี้ที่จักเที่ยงแท้ ยั่งยืน คงทน ไม่ผันแปร ไม่มี ฉะนั้น การอยู่ประพฤติ
พรหมจรรย์ เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบจึงปรากฏ

ภิกษุ เธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง
ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง
ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า
เพราะเหตนุัน้แล อริยสาวกผู้ได้สดบัเหน็อยูอ่ย่างนี ้ ย่อมเบ่ือหน่าย 

คลายก�าหนัด จนกระทั่งถึง ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป

นขสิขาสูตรที่ ๕ จบ
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 พระสตูรทีอ่่านให้ฟังเมือ่นี ้กล่าวถงึขนัธ์ทัง้ ๕ คอื รปู เวทนา สญัญา สงัขาร 
วิญญาณ อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งหมดทั้งปวง แม้เล็กๆ น้อยๆ ที่จะเป็นของเที่ยงแท้ 
ยัง่ยนื คงทน ไม่ผนัแปร เท่ียงเสมอ หรือค้างคงอยูอ่ย่างนัน้ ไม่มีเลย ดูเส้นผมของเรา
ก็ได้ เอามาวัดดูทุกวันๆ ก็เห็นชัด เล็บก็ลองเอามาวัดดูก็ได้ ไม่ตัดอยู่สักวันสองวัน 
มันก็งอกยาวออกมาเลย สิ่งที่จะคงอยู่กับที่ มันไม่มี อะไรเล็กๆ น้อยๆ เท่าขี้ฝุ่น 
ทีพ่ระพทุธองค์ทรงหยบิขึน้มาด้วยปลายพระนขา ทีจ่ะเทีย่งแท้ มันไม่มี เพราะของ
ท่ีเที่ยงแท้ไม่มีอย่างนี้แหละ การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์จึงจะมีได้ เนื่องจาก
ประพฤติพรหมจรรย์ ก็เพื่อเบื่อหน่ายในของไม่เที่ยงนี้แหละ ถ้ามีบางสิ่งบางอย่าง
มันเที่ยงอยู่ ก็หนีอันนี้ไปเอาอีกอันหนึ่งไปเรื่อยๆ แต่ไม่ว่าที่ไหนๆ ก็ตาม ถ้ายังเป็น
สังขาร ที่จะเที่ยงถาวรนี้มันไม่มี อย่างนี้จึงปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายได้ 

 สิ่งเที่ยงแท้ในสังขารนั้น หาอย่างไรก็ไม่เจอ หากันมานาน หากันหลายที่ 
จนไปพรหมโลก ไปไหนต่อไหน ไปท่ัวเลย เพ่ือให้มันม่ันคงถาวร พระราชาผูย้ิง่ใหญ่
ในโลก หายานั่นยานี่ เพื่อท�าให้ชีวิตเป็นอมตะกันก็มี มีนิทานหรือเรื่องเล่าปรากฏ
อยู ่แสดงให้เหน็ถึงความไม่รู้แจ้งในสจัธรรม จนกระท่ังไปเป็นเทวดา ไปเป็นพรหม 
นึกว่าจะเที่ยง มั่นคง ก็ท�ากันไป 

 สังขารทั้งหลาย ขันธ์ ๕ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ 
วิญญาณขันธ์ ล้วนเป็นของไม่เที่ยง คนที่ไม่มีความรู้ ก็พากันไปยึดถือ จิตก็เลยมี
ความเศร้าหมอง พวกที่เกิดอยู่ในกามภูมิ เมื่อไปติดกับกามคุณ จิตก็พลอยตกต�่า
ไปด้วย จิตก็เศร้าหมอง เพราะกามคุณเป็นของชั้นต�่า เศร้าหมอง ถ้าติดอยู่กับรูป 
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เสียง กลิ่น รส สัมผัส ติดกับการกิน การนอน ติดกับเสื้อผ้า ติดกับแหวนเพชร  
ติดกบัอะไรต่อมิอะไร จติกจ็ะต้องเศร้าหมอง บางคนตดิกบัแหวนเพชร แหวนเพชร
มนัใสแจ๋วเลย จติน่าจะใสไปด้วย อย่างนีก้โ็ง่แล้ว จติกเ็ศร้าหมองเหมอืนเดมิ ท�าไม
มันยังเศร้าหมองเหมือนเดิม เพราะมันติดของต�่า มันก็เลยเศร้าหมอง มันไม่ได ้
ติดของสูงอะไร ถ้าติดของสูงก็ติดการให้ทาน ติดการสวดมนต์ จนกระทั่งติดสมาธิ 
จิตมันก็จะพลอยสูงไปด้วย โดยภพภูมิก็มี ๓ ขั้น มีกามภูมินี้ต�่ากว่าเขาเลย ระดับ
ที่ ๒ รูปภูมิ ระดับที่ ๓ อรูปภูมิ ถ้าต้องการให้จิตใจสะอาด อย่างน้อยก็ต้องติด 
รูปภูมิ คือติดสมาธิ ติดการบริจาค ติดการปล่อยวาง ถ้าสูงสุดก็มีนิพพานเป็น
อารมณ์นั่นแหละ 

 ถ้าใครยงัมาตดิรูป เสยีง กลิน่ รส สมัผสั ติดเพลงเพราะๆ มนัจะเพราะมาก
ขนาดไหน จนลอยเหาะได้ จิตก็เศร้าหมองเหมือนเดิม จิตก็ตกต�่าเหมือนเดิม  
กำมภูมิเป็นภูมิที่ต�่ำที่สุดแล้ว เวลาพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรม พระองค์จึงตรัส
ว่า กามภมูเิป็นของชัน้ต�า่ เพราะว่ามนัต�า่จรงิๆ พวกเราบอกว่ามนัก็มค่ีาอยู ่มนัสงูอยู่ 
อะไรอยู่ แต่ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้น ใครมาติดพวกนี้อยู่ จิตก็เลยมีความ 
เศร้าหมอง ดังนั้น พวกเราก็ต้องรู้จัก แล้วไม่ติดข้อง จิตจะได้ไปทางสมาธิ พอไป
ทางสมาธิ จิตยังพอสะอาดบ้าง ไร้นิวรณ์ได้บ้าง ถ้าติดของในโลกนี่ จิตจะต้อง 
เศร้าหมอง พอจิตเศร้าหมอง ไม่ผ่องแผ้วอย่างนี้ เวลาตาย คนโดยมากที่ติด 
ของต�่าๆ ก็จะตกไปต�่าๆ คนโดยมาก ตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์อบาย เนื่องจากหลง
นี่แหละ บางคนหลงยังไม่พอ ยังมีความอยากได้ไม่รู้จักพอด้วย ก็เป็นเปรตอีก  
บางคนหลงยังไม่พอ ยังมีความคิดโหดร้ายด้วย ก็เป็นสัตว์นรก 
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 ผมจะอ่านพระสูตรหนึง่ให้ฟัง ชือ่ว่าทุตยิคทัทลูพทัธสตูร กล่าวถงึการตดิข้อง
ในขันธ์ ด้วยความไม่รู้เรื่องจิตก็จะเศร้าหมอง จิตเศร้าหมองโดยมากก็ตกอบายกนั 
พวกเราได้ฟังธรรมแล้ว ต้องฝึกให้ไม่ตดิข้อง การจะไม่ติดข้องได้ ต้องรูข้้อเทจ็จริงว่า 
สังขารทั้งหลายเป็นของไม่เท่ียง ถ้าไม่รู้ความจริง มันก็จะติดข้อง ยังเห็นว่า  
มีสีสันสวยงามในโลก เสื้อผ้าลายนู้นลายนี้ มันสวยงามเหลือเกิน ลายดอก ลาย
หลายดอก ลาย ๕ ดอกอย่างนี้ ยังสวยอยู่ จิตมันก็เศร้าหมอง ในสังยุตตนิกาย  
ขันธวารวรรค ทุติยคัททูลพัทธสูตร ข้อ ๑๐๐ 

เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี
พระผู ้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้มีเบ้ืองต้น 

เบือ้งปลายท่ีใครๆ รู้ไม่ได้ เบือ้งต้นเบือ้งปลายไม่ปรากฏแก่สตัว์ทัง้หลาย
ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องปิดกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ ท่องเที่ยวไป

สุนัขที่เขาผูกไว้ด้วยเชือก ล่ามไว้ที่หลักหรือเสาที่แข็งแรง ถ้าแม้
สนุขันัน้เดนิ กเ็ดนิใกล้หลักหรือเสานัน้เอง ถ้าแม้สนุขันัน้ยนื กย็นืใกล้หลัก
หรือเสานั้นเอง ถ้าแม้สุนัขนั้นหมอบ ก็หมอบใกล้หลักหรือเสานั้นเอง  
ถ้าแม้สุนัขนั้นนอน ก็นอนใกล้หลักหรือเสานั้นเอง แม้ฉันใด 

ปุถชุนผูไ้ม่ได้สดบักฉ็นันัน้เหมอืนกนั พจิารณาเหน็รปูว่า นัน่ของเรา 
เราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเรา พิจารณาเห็นเวทนาว่า นั่นของเรา  
เราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเรา พิจารณาเห็นสัญญาว่า นั่นของเรา  
เราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเรา พิจารณาเห็นสังขารว่า นั่นของเรา  
เราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเรา พิจารณาเห็นวิญญาณว่า นั่นของเรา 
เราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเรา ปุถุชนน้ัน ถ้าแม้เขาเดินก็เดินใกล้
อุปาทานขันธ์ ๕ ประการนี้เอง ถ้าแม้เขายืนก็ยืนใกล้อุปาทานขันธ์ ๕ 
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ประการนีเ้อง ถ้าแม้เขานัง่กน็ัง่ใกล้อปุาทานขนัธ์ ๕ ประการนีเ้อง ถ้าแม้
เขานอนก็นอนใกล้อุปาทานขันธ์ ๕ ประการนี้เอง 

ภกิษทุัง้หลาย เพราะเหตนุัน้แล เธอทัง้หลายควรพจิารณาจติของตน
เนืองๆ ว่า จิตนี้เศร้าหมองแล้วด้วยราคะ โทสะ โมหะ เป็นเวลานาน  
สัตว์ทัง้หลายเศร้าหมองเพราะจติเศร้าหมอง สตัว์ทัง้หลายบรสิทุธิเ์พราะ
จิตผ่องแผ้ว ภาพจิตรกรรมที่เขาเขียนไว้ เธอทั้งหลายเห็นแล้วหรือ

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า เห็นแล้ว พระพุทธเจ้าข้า
พระผู้มพีระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย แม้ภาพจติรกรรมทีเ่ขาเขยีน

ไว้นัน้ จิตรกรกคิ็ดด้วยจตินัน่เอง จตินัน่เองวจิติรกว่าภาพจติรกรรมทีเ่ขา
เขียนไว้นัน้ เพราะเหตนุัน้แล เธอทัง้หลายควรพจิารณาจติของตนเนอืงๆ 
ว่า จตินีเ้ศร้าหมองแล้วด้วยราคะ โทสะ โมหะ เป็นเวลานาน สตัว์ทัง้หลาย
เศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมอง สัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์เพราะจิตผ่องแผ้ว 

เราไม่พิจารณาเห็นสัตว์อื่นแม้เพียงหมู่เดียวซึ่งวิจิตรเหมือนอย่าง
สัตว์ดิรัจฉานนี้เลย สัตว์ดิรัจฉานแม้เหล่านั้นจิตรกรก็คิดด้วยจิตนั่นเอง 
จตินัน่เองวจิติรกว่าสตัว์ดริจัฉานแม้เหล่านัน้ เพราะเหตนุัน้ เธอท้ังหลาย
ควรพิจารณาจิตของตนเนืองๆ ว่า จิตนี้เศร้าหมองแล้วด้วยราคะ โทสะ 
โมหะ เป็นเวลานาน สัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมอง สัตว์
ทั้งหลายบริสุทธิ์เพราะจิตผ่องแผ้ว

ภิกษุท้ังหลาย ช่างย้อมหรือจิตรกร เมื่อมีเครื่องย้อมก็ดี ครั่งก็ดี 
ขมิน้กด็ ีสเีขยีวกด็ ีสแีดงกด็ ีพงึเขยีนรปูสตรหีรอืรปูบรุษุมอีวยัวะน้อยใหญ่
ครบทุกส่วน ลงบนแผ่นกระดาน ฝา หรือแผ่นผ้าที่เกลี้ยงเกลา แม้ฉันใด 
ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อจะให้เกิด ก็ให้รูปนั่นเองเกิด 
เมือ่จะให้เกดิ กใ็ห้เวทนานัน่เองเกดิ เม่ือจะให้เกดิ กใ็ห้สัญญานัน่เองเกดิ 
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เมื่อจะให้เกิด ก็ให้สังขารนั่นเองเกิด เมื่อจะให้เกิด ก็ให้วิญญาณนั่นเอง
เกิด

ภิกษุ เธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณเที่ยง 

หรือไม่เที่ยง
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เพราะเหตุนั้นแล อริยสาวกผู้ได้สดับเห็น

อยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่าย คลายก�าหนัด จนกระทั่งถึง ไม่มีกิจอื่น 
เพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป

ทุติยคัททูลพัทธสูตรที่ ๘ จบ

 พระสูตรนี้ กล่าวถึงเรื่องเครื่องผูกที่ท�าให้วนเวียนอยู่ เหมือนกับสุนัข 
ที่ถูกล่ามเอาไว้ที่หลัก ทีนี้ ยิ่งคนที่ผูกไว้กับของต�่าๆ คือกามคุณ ติดอยู่ในรูป เสียง 
กลิ่น รส สัมผัส ของโลกๆ อันนี้ยิ่งอันตรายมาก เพราะเวลาสร้างขึ้นมา ติดใน 
รูปแบบไหนมันก็สร้างรูปแบบนั้นขึ้นมา ถ้าคนหลงของพื้นๆ ของต�่าๆ ก็ตกไปใน
ภพต�่าๆ อันนี้จึงอันตรายมาก พวกเราท่ีได้มีโอกาสฟังธรรม จึงต้องพิจารณาไว ้
ให้ดี พระพทุธองค์ได้ตรสัเอาไว้ อปุมาเหมอืนกันสนุขัท่ีเขาผกูไว้ด้วยเชอืก ล่ามไว้ 
ทีห่ลกัหรือเสาที่แข็งแรง ถ้าแม้สุนัขนั้นมันเดิน มันยืน มันหมอบ หรือว่ามันนอน 
มันก็อยู่แถวๆ หลักนั่นแหละ ปุถุชนที่ไม่ได้สดับก็เหมือนกัน ยังเห็นรูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณว่า นั่นของเรา เราเป็นนั่น น่ันเป็นอัตตาตัวตนของเรา  
ก็วนอยู่แถวนี้ วนอยู่แถวอุปาทานขันธ์ ๕ นี่แหละ
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 พระพทุธองค์ได้ตรัสเตอืนว่า ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตน้ัุนแลควรพจิารณา
จิตของตนเนืองๆ ว่า จิตนี้เศร้าหมองแล้วด้วย ราคะ โทสะ โมหะ เป็นเวลานาน 
สัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมอง สัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์ เพราะจิต
ผ่องแผ้ว คนท่ียังติดในของต�่าๆ ยังเห็นของต�่าเป็นของสูงอยู่อย่างนี้ ก็เพราะจิต 
มันเศร้าหมองด้วยราคะ โทสะ โมหะ มาเป็นเวลานาน คือมันชิน พวกเราจึงต้อง
ฝึกหัดให้ลดละความเศร้าหมองนีล้งไป ไปท�าสมาธิให้จติมันสะอาดบ้าง จะได้คุน้เคย
กับของสะอาด คุ้นเคยกับของสูงๆ หน่อย ถ้าคุ้นเคยกับของต�่าๆ บางทีของสูงๆ  
มันไม่รู้เรื่อง เดี๋ยวจะนึกว่าไอ้ต�่านี้มันสูงแล้ว

 พระพุทธองค์ทรงให้พิจารณาจิตของตนเนอืงๆ ถ้าคนทีจ่ติยังฟุง้ซ่านอยูม่าก
กพ็จิารณาไม่ออก ไม่รูม้นัเศร้าหมองตรงไหน เพราะมันเศร้าหมองมาก มนัด�ามาก 
จนไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลย จึงต้องไปฝึกให้มันขาวบ้าง ให้มันสะอาด เช่น ฝึก
สติสัมปชัญญะ ท�าสมาธิ ไม่ยุ่งอะไรกับใคร จิตเริ่มสะอาดบ้าง ก็จะพอมองออกว่า 
จิตเศร้าหมองมันเป็นอย่างไร วิธีดูง่ายๆ คือยังติดข้องในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส 
ที่เป็นของต�่าๆ นี้มั้ย ถ้ายังฟังเพลงไพเราะเพราะพริ้ง เคลิบเคลิ้มอยู่ ก็แสดงว่า  
จิตเศร้าหมองมาก ทีนี้ ถ้าเลยเถิดไปกว่านั้น ถึงขนาดท�าทุจริตได้ เห็นว่าพูด 
ค�าหยาบคายเป็นเรื่องธรรมดา พวกนี้ก็จมลงไปข้างล่างหนักเลย อย่างนี้ท�านองนี้ 

  สัตว์ทั้งหลายจะไปต�่าหรือสูงนี่ ดูตำมคุณภำพของจิต ถ้าจิตมันหมอง  
ติดอยู่กับของพื้นๆ นี่ จะให้ไปสูงกว่านี้ไม่ได้ คนโดยมากจึงตกอบาย เนื่องจากว่า
ติดกับของพื้นๆ คนที่ลุ่มหลงวัตถุสิ่งของ มีโมหะมาก ก็เลยเกิดเป็นสัตว์อบาย  
ถ้ามีกิเลสตัวอื่นมาแรงกว่านั้น ก็ลึกลงไปเรื่อยๆ พวกเราจะรอดหรือไม่รอดก็อยู่ที่
ตวัเอง ตอนนีเ้ป็นคนอยูก่ดี็แล้ว กรรมเก่าให้มา จะได้เป็นคนอกีม้ัย หรอืจะสงูข้ึนไป
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กว่าคน หรือเป็นพระอรยิเจ้า กอ็ยูท่ีจ่ตินัน่เอง ถ้าจติยงัเศร้าหมอง สตัว์ก็เศร้าหมอง
ด้วย ถ้าจิตผ่องแผ้ว สัตว์ก็บริสุทธิ์ จิตเริ่มผ่องแผ้วต้ังแต่ได้รู้จักการมีสติ มีศีล  
มสีมาธ ิหมดจดจากทุจริต หมดจดจากนวิรณ์เป็นต้นไป สตัว์กจ็ะเป็นผูบ้ริสทุธิ ์ ถ้า 
ได้เกิดอีกอย่างน้อยก็เกิดสุคติโลกสวรรค์ สูงไปเรื่อยจนกระทั่งเป็นพรหม อะไร 
ก็ว่ากันไป สูงสุดก็คือไม่เกิดนั่นแหละ สิ่งส�าคัญมันอยู่ที่จิตนั่นเอง 

 พระพุทธองค์ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า ภาพจิตกรรมที่เขาเขียนไว้ เธอ 
ทั้งหลายเห็นแล้วหรือ ภิกษุก็กราบทูลว่า เห็นแล้วพระพุทธเจ้าข้า พระองค์ได้ตรัส
ว่า ภาพจิตกรรมท่ีเขาเขียนนั้น จิตกรทั้งหลายเขาก็คิดด้วยจิตนั่นแหละ จิตมัน 
ก็ละเอียดกว่าหรือมีความลึกซึ้งกว่า วิจิตรกว่าภาพจิตกรรมที่ดูสวยงามดูลึกลับ 
นั่นอีก พระองค์ตรัสถึงสิ่งที่วิจิตรมาก มีความแตกต่าง หลากหลาย พิสดารมาก 
คือ จิตที่ท�าให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน การไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เพราะว่าจิต 
มันพาไป จิตมันหลงไป จิตมันข้องอยู่ พระองค์ตรัสว่า เราไม่พิจารณาเห็นสัตว์อื่น
แม้เพียงหมู่เดียว ซึ่งวิจิตรเหมือนอย่างสัตว์เดรัจฉานนี้เลย สัตว์เดรัจฉาน แม ้
เหล่านัน้ จิตกรกค็ดิด้วยจตินัน้เอง จิตนัน่เองวจิติรกว่าสตัว์เดรัจฉาน แม้เหล่านัน้ 
เพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายควรพิจารณาจิตของตนเนืองๆ ว่าจิตนี้เศร้าหมองแล้ว
ด้วยราคะ โทสะ โมหะเป็นเวลานาน สตัว์ท้ังหลายเศร้าหมอง เพราะจติเศร้าหมอง 
สัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์ เพราะจิตผ่องแผ้ว
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 ฉะนั้น ต่อไปจะเขียนภาพอะไร ก็ต้องได้เขียนภาพดีๆ หน่อย คนเขียน 
กค็อืจตินัน่เอง ตวัเป็นคนอยูด่ีๆ  ไปเขยีนรปูสตัว์ อย่างนีม้นัเหมาะมัย้ สตัว์เดรจัฉาน
มันวิจิตรพิสดารเยอะมาก มีตั้งแต่ตัวเล็กๆ มองไม่เห็น จนกระทั่งตัวใหญ่มากๆ 
ตั้งแต่ไม่มีขาจนกระทั่งขาเป็นร้อยๆ อย่างนี้ก็มี แปลกพิสดาร มีทั้งอยู่ในน�้า มีทั้ง
อยูบ่นบก มทีัง้อยูไ่ปอากาศ มท้ัีงอยูภู่เขาหิมพานต์นีเ้ป็นต้น แปลกกนัมากเหลอืเกนิ 
ผู้ที่สร้างสัตว์เหล่านั้นขึ้นมาก็คืออะไร ก็คือจิต จิตมันวิจิตรแตกต่ำงหลำกหลำย 
เลยสร้ำงกรรมที่แตกต่ำงกัน ท�ำให้เกิดผลแตกต่ำงกันไป จิตนั่นแหละมันเศร้า
หมองจากกิเลสต่างๆ แล้วก็วาดรูปออกมา กลายเป็นสัตว์ชนิดนั้น สัตว์ชนิดนี้  
ชนิดนู้นอะไรต่อมิอะไร คนที่ติดข้องเรื่องนอน ติดเหนียวหนึบ พอเขียนรูปภาพจะ
ออกมาเป็นอย่างไร เป็นหอยทาก พวกนอนบิดไปบิดมา ไม่ไปไหนหรอก กินแล้ว
ก็นอนอืดอยู่นั่นแหละ กว่าจะย่อยได้ หมดเวลาไปเป็นสัปดาห์ เขียนรูปออกมา 
เป็นงเูหลอืม ท่านท้ังหลายกล็องไปดวู่า ตอนนีเ้ราเขยีนภาพอะไร ยงัไงกใ็ห้สงูๆ หน่อย

 จิตมันติดในส่ิงนั้น จึงเศร้าหมอง แล้วก็สร้างรูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ ซึ่งเป็นอุปาทานขันธ์ ทั้ง ๕ ขึ้นมา พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงที่จิตกรเขา 
วาดรูป ภิกษุทั้งหลาย ช่างย้อมหรือจิตรกร เมื่อมีเครื่องมือย้อมก็ดี ครั่งก็ดี ขมิ้น 
ก็ดี สีเขียวก็ดี สีแดงก็ดี พึงเขียนรูปสตรีหรือบุรุษ มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบทุกส่วน 
ลงบนแผ่นกระดาษ ฝา หรือแผ่นผ้าท่ีเกลี้ยงเกลา แม้ฉันใด ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ 
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อจะให้เกิดก็ให้รูปนี้เกิดเป็นต้น
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 พวกปุถุชนท่ีไม่ได้ฟังธรรม ไม่มีการปฏิบัติเพื่อไปนิพพาน ก็เป็นจิตรกร 
ในอุปมานี้แหละ จิตรกรเขามีอุปกรณ์ครบแล้วเขาก็เขียนรูป คนปุถุชนนี้ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน เขียนรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ตามจิตที่วิจิตร เศร้าหมอง 
ก็ด้วยอ�านาจกิเลสราคะ โทสะ โมหะ ที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน จิตที่เศร้าหมองนี้
จะขัดเกลาได้ด้วยก็ธรรมะนี้แหละ จึงต้องฟังให้ดีๆ ถ้าไม่ได้ฟัง ก็เขียนรูปโน่นรูปนี่
ไปเรื่อย ปฏิบัติอริยมรรคเต็มที่นั่นแหละจึงจะหลุดพ้นได้ในโอกาสต่อไป ผมจงึได้
กล่าวว่า การรู้จักแยกแยะองค์ประกอบ รู้จักข้อเท็จจริงของธรรมะเหล่านี้ว่า  
ล้วนไม่เทีย่ง ไม่ใช่ตวัตน เป็นพืน้ฐานเบือ้งต้น จะได้ไปปฏบิตัอิรยิมรรคได้เตม็ทีต่่อไป

  ผูป้ฏบัิตจึิงต้องรู้เร่ืองรูป เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ ซึง่เป็นของไม่เท่ียง 
เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนนี่แหละ พอรู้จักแล้วจะได้เบื่อหน่าย เมื่อเบื่อหน่ายจะได้ไป
ปฏิบัติอริยมรรค เดินไปตามมรรคให้เต็มที่ต่อไป เม่ือฝึกหัดอบรมท�าอริยมรรค 
เต็มที่ จะถึงความสิ้นอาสวะได้ ผมจะอ่านอีกพระสูตรหนึ่งให้ฟัง 

 ในสังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค วำสิชฏสูตร ข้อที่ ๑๐๑ 
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เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย เรากล่าวความสิ้นไปแห่ง

อาสวะของบุคคลผู้รู้อยู่ เห็นอยู่ มิได้กล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะของ
บุคคลผู้ไม่รู้ ไม่เห็น 

เมื่อบุคคลรู้ เห็นอย่ำงไร ควำมสิ้นไปแห่งอำสวะจึงมี
คือ เมื่อบุคคลรู้ เห็นอยู่ว่า รูปเป็นดังนี้ ความเกิดข้ึนแห่งรูป 

เป็นดังนี้ ความดับแห่งรูปเป็นดังนี้ เวทนาเป็นดังนี้ ความเกิดขึ้นแห่ง
เวทนาเป็นดังนี้ ความดับแห่งเวทนาเป็นดังนี้ สัญญาเป็นดังนี้ ความเกิด
ขึ้นแห่งสัญญาเป็นดังนี้ ความดับแห่งสัญญาเป็นดังนี้ สังขารเป็นดังนี้ 
ความเกิดขึ้นแห่งสังขารเป็นดังนี้ ความดับแห่งสังขารเป็นดังนี้ วิญญาณ
เป็นดังนี้ ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นดังนี้ ความดับแห่งวิญญาณ 
เป็นดังนี้ เมื่อบุคคลรู้ เห็นอย่างนี้ ความสิ้นไปแห่งอาสวะจึงมี

ภกิษุท้ังหลาย เมือ่ภกิษุไม่ประกอบภาวนาอยูเ่นอืงๆ ถงึจะมคีวาม
ปรารถนาอย่างนีว่้า ท�าอย่างไรหนอ จติของเราจงึจะหลุดพ้นจากอาสวะ
เพราะไม่ถือมั่น ก็จริง ถึงอย่างนั้น จิตของเธอก็ไม่หลุดพ้นจากอาสวะ
เพราะไม่ถือมั่นได้เลย ข้อนั้นเพราะเหตุไร ข้อนั้นพึงกล่าวได้ว่า เพราะ
เธอไม่ได้เจริญ 

เพรำะเธอไม่ได้เจริญอะไร 
คือ เพราะเธอไม่ได้เจริญสติปัฏฐาน ๔ ประการ ไม่ได้เจริญ 

สัมมัปปธาน ๔ ประการ ไม่ได้เจริญอิทธิบาท ๔ ประการ ไม่ได้เจริญ
อินทรีย์ ๕ ประการ ไม่ได้เจริญพละ ๕ ประการ ไม่ได้เจริญโพชฌงค์  
๗ ประการ ไม่ได้เจริญอริยมรรคมีองค์ ๘
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ไข่ไก่ ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟอง ไข่เหล่านั้น แม่ไก่ไม่ทับ  
ไม่กก ไม่ฟักให้ด ีแม่ไก่นัน้ถงึจะมคีวามปรารถนาอย่างนีว่้า ท�าอย่างไรหนอ 
ลกูของเราจงึจะท�าลายกระเปาะไข่ด้วยปลายเลบ็เท้า หรอืด้วยจะงอยปาก
ออกมาโดยความสวัสดี ก็จริง ถึงอย่างนั้น ลูกไก่เหล่านั้นก็ไม่สามารถ
ท�าลายกระเปาะไข่ด้วยปลายเล็บเท้าหรือด้วยจะงอยปากออกมาโดย
ความสวัสดีได้ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะไข่ไก่ ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง  
หรือ ๑๒ ฟองนั้น แม่ไก่ไม่ทับ ไม่กก ไม่ฟักให้ดี แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น
เหมอืนกนั เมือ่ไม่ประกอบภาวนาอยูเ่นอืงๆ ถงึจะมีความปรารถนา อย่างนี้
ว่า ท�าอย่างไรหนอ จิตของเราจึงจะหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่น 
ก็จริง ถึงอย่างนั้น จิตของเธอก็ไม่หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่น 
ได้เลย ข้อนั้นเพราะเหตุไร ข้อนั้นพึงกล่าวได้ว่า เพราะเธอไม่ได้เจริญ 

เพรำะเธอไม่ได้เจริญอะไร 
คือ เพราะเธอไม่ได้เจริญสติปัฏฐาน ๔ ประการ ไม่ได้เจริญ 

สัมมัปปธาน ๔ ประการ ไม่ได้เจริญอิทธิบาท ๔ ประการ ไม่ได้เจริญ
อินทรีย์ ๕ ประการ ไม่ได้เจริญพละ ๕ ประการ ไม่ได้เจริญโพชฌงค์  
๗ ประการ ไม่ได้เจริญอริยมรรคมีองค์ ๘

ภกิษุท้ังหลาย เมือ่ภกิษุประกอบภาวนาอยูเ่นอืงๆ ถึงจะไม่มคีวาม
ปรารถนาอย่างนี้ว่า ท�าอย่างไรหนอ จิตของเราจึงจะหลุดพ้นจาก 
อาสวะเพราะไม่ถือมัน่ กจ็ริง ถึงอย่างนัน้ จติของเธอกห็ลดุพ้นจากอาสวะ
เพราะไม่ถือมั่นได้ ข้อนั้นเพราะเหตุไร ข้อนั้นพึงกล่าวได้ว่า เพราะเธอ 
ได้เจริญ 
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เพรำะเธอได้เจริญอะไร 
คอื เพราะเธอได้เจรญิสตปัิฏฐาน ๔ ประการ ได้เจรญิสมัมปัปธาน 

๔ ประการ ได้เจริญอิทธิบาท ๔ ประการ ได้เจริญอินทรีย์ ๕ ประการ 
ได้เจรญิพละ ๕ ประการ ได้เจรญิโพชฌงค์ ๗ ประการ ได้เจรญิอรยิมรรค
มีองค์ ๘ 

ไข่ไก่ ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟอง ไข่เหล่านั้น แม่ไก่ทับ กก 
ฟักไว้ดี แม่ไก่นั้นถึงจะไม่มีความปรารถนาอย่างนี้ว่า ท�าอย่างไรหนอ  
ลกูของเราจงึจะท�าลายกระเปาะไข่ด้วยปลายเลบ็เท้า หรอืด้วยจะงอยปาก 
ออกมาโดยความสวสัด ีกจ็รงิ ถงึอย่างนัน้ ลกูไก่เหล่านัน้กส็ามารถท�าลาย
กระเปาะไข่ด้วยปลายเล็บเท้าหรือด้วยจะงอยปาก ออกมาโดยความ
สวัสดีได้ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะไข่ไก่ ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟอง
นัน้ แม่ไก่ทบั กก ฟักไว้ดแีล้ว แม้ฉนัใด ภกิษุกฉั็นนัน้เหมือนกนัเม่ือภิกษุ
ประกอบภาวนาอยู่เนืองๆ ถึงจะไม่มีความปรารถนา อย่างนี้ว่า ท�า
อย่างไรหนอ จิตของเราจึงจะหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่น ก็จริง 
ถึงอย่างนั้น จิตของเธอก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นได้ ข้อนั้น
เพราะเหตุไร ข้อนั้นพึงกล่าวได้ว่า เพราะเธอได้เจริญ 

เพรำะเธอได้เจริญอะไร 
คอื เพราะเธอได้เจรญิสตปัิฏฐาน ๔ ประการ ได้เจรญิสมัมปัปธาน 

๔ ประการ ได้เจริญอิทธิบาท ๔ ประการ ได้เจริญอินทรีย์ ๕ ประการ 
ได้เจรญิพละ ๕ ประการ ได้เจรญิโพชฌงค์ ๗ ประการ ได้เจรญิอรยิมรรค
มีองค์ ๘ 
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รอยนิว้มอื หรือรอยนิว้หัวแม่มอืปรากฏอยูท่ีด้่ามมีดของช่างไม้หรือ
ลูกมือของช่างไม้ แต่ช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้นั้น หารู้ไม่ว่า วันนี้  
ด้ามมีดของเราสึกไปประมาณเท่านี้ เม่ือวานนี้ สึกไปประมาณเท่านี้  
วันก่อนๆ สึกไปประมาณเท่านี้ ท่ีแท้เม่ือด้ามมีดสึกไปแล้ว ช่างไม้หรือ
ลูกมือของช่างไม้นั้น ก็รู้ว่า สึกไปแล้ว แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน
เมื่อประกอบภาวนาอยู่เนืองๆ หารู้ไม่ว่า วันนี้ อาสวะทั้งหลายของเรา
สิ้นไปประมาณเท่านี้ เมื่อวานนี้ สิ้นไปประมาณเท่านี้ วันก่อนๆ สิ้นไป
ประมาณเท่านี ้กจ็ริง ถงึอย่างนัน้ เมือ่อาสวะสิน้ไปแล้ว เธอกร็ูว่้า สิน้ไปแล้ว

ภิกษุท้ังหลาย เมื่อเรือเดินสมุทรที่ผูกด้วยเครื่องผูกคือหวาย 
จอดอยู่ในน�้าตลอดฤดูฝน พอถึงฤดูหนาวเขาก็เข็นขึ้นบก เครื่องผูก 
เหล่านั้นต้องลมและแดด ถูกฝนตกรด ย่อมผุเปื่อยไปโดยง่าย แม้ฉันใด 
ภกิษกุฉ็นันัน้เหมอืนกนั เมือ่ประกอบภาวนาอยูเ่นอืงๆ สังโยชน์ทัง้หลาย 
ก็เสื่อมสิ้นไปโดยง่ายเช่นกัน

วาสิชฏสูตรที่ ๙ จบ

 นีก้เ็ป็นอีกพระสูตรหนึง่ กล่าวถึงหลกัการในการปฏบัิตท่ีิจะท�าให้สิน้อาสวะ 
สิ้นสังโยชน์ สิ้นเครื่องผูก หลักการคือต้องเป็นผู้รู้ ผู้เห็นความเป็นจริง พอรู้เห็น
ความจริงแล้ว ก็ไปเจริญภาวนา เจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ เจริญโพธิปักขิยธรรม  
รู้เห็นอะไรเล่า จึงจะท�าให้สิ้นอาสวะได้ ต้องรู้เห็นขันธ์ ๕ ตามที่มันเป็นจริง ต้องรู้
ต้องเห็นอยู่เสมอ ต้องมีปัญญารู้จักขันธ์ ๕ ต้องรู ้อยู ่เห็นอยู่ว่า รูปเป็นดังนี้  
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ความเกิดแห่งรูปเป็นดังนี้ ความดับแห่งรูปเป็นดังนี้ อันนี้รู้เรื่องรูป รูปขันธ์เกิดขึ้น
และดับไป รูเ้วทนา ความเกดิของเวทนามนัเป็นดงันี ้ความดบัมนัเป็นอย่างนี ้สญัญา 
สงัขาร วญิญาณ กเ็หมอืนกนั วญิญาณเป็นดงัน้ี ความเกดิขึน้แห่งวิญญาณเป็นดังนี้ 
ความดับแห่งวิญญาณเป็นดังนี้ บุคคลรู้เห็นอย่างนี้แหละ ความสิ้นอาสวะจึงจะมี
ได้ จึงจะหมดกิเลสได้ ต้องรู้อย่างนี้เป็นเบื้องต้นก่อน รู้อย่างนี้เป็นเบื้องต้นแล้วยัง
ไม่บรรลุนะ แล้วจะบรรลุเมื่อไรล่ะ ต้องไปเจริญมรรคนั่นเอง พอรู้จักอย่างนี้จะได้
เบื่อหน่ายโลกสังขาร เบื่อหน่ายแล้วก็จะได้ปฏิบัติอริยมรรคได้ หากยังไม่เบื่อ  
ก็ต้องไปพิจารณาดูว่า มันเท่ียงมั้ย มันแน่นอนมั้ย ถ้ายงัพจิารณาไม่ได้ กต้็องท�า
สมาธิให้จติตัง้มัน่ขึน้ ถ้ายงัไม่มสีมาธกิต้็องหนอีอกไปปลีกวิเวกอยู่คนเดียว ฝึกสติ
อะไรก็ว่าไป มีอุบายเยอะแยะมากมาย 

 ตอนนี้ พูดถึงทางด้านปัญญา พูดส�าหรับท่านที่มีความสามารถ ต้องมอง
ให้รู้จัก พระพุทธองค์ตรัสความสิ้นอาสวะมีส�าหรับบุคคลที่รู้อยู่เห็นอยู่ รู้เรื่อง 
ขันธ์ ๕ เรื่องรูปนามที่ล้วนไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่มีตัวตนนี่แหละ รู้อยู่เสมอ รู้เรื่องนี้
แล้วยังไม่พอ ต้องไปท�าภาวนาด้วย ไปฝึกฝ่ายปัญญาขึ้นมา เบื่อโลกยังไม่พอ  
เบือ่โลกแล้วนัง่เฉยๆ ก็ไม่ได้ ไม่บรรล ุต้องไปฝึกฝ่ายด ีธรรมทีเ่ป็นฝ่ายโพธคิอืปัญญา
รูอ้รยิสจั คอืโพธปัิกขิยธรรม ถ้าไม่ได้ภาวนา ไม่ได้เจริญโพธปัิกขิยธรรม ๓๗ ประการ 
มีสติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗  
และอริยมรรคมีองค์ ๘ ถ้าไม่ได้เจรญิภาวนาธรรมเหล่านี ้กไ็ม่อาจทีจ่ะหลดุพ้นจาก
อาสวะได้ เพราะก�าลังจิตและปัญญามันไม่พอ ดังนั้น ไม่ใช่เห็นแล้ว เบื่อแล้ว 
มันจะพ้นนะ เห็นแล้ว มันก็ดีแล้ว ถ้าก�าลังปัญญาไม่มี ไม่ได้เจริญโพธิปักขิยธรรม 
องค์ประกอบไม่ครบสมบูรณ์อย่างนี้ 
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 พระองค์ทรงแสดงอุปมา เหมือนกับไข่ไก่มี ๘ ฟองก็ดี ๑๐ ฟองก็ดี หรือ 
๑๒ ฟองก็ดี แม่ไก่ไม่ทับ ไม่กก ไม่ฟักให้ดี แม่ไก่คอยแต่นั่ง นึกว่า เมื่อไรมันจะได้
ออกมาสกัที อยากให้ออกมาโดยสวสัด ีเหมอืนพวกเราเบือ่โลกแล้ว นกึอยูว่่า เมือ่ไร
จะพ้นสกัท ีเฉยอยู ่นัง่สมาธกิไ็ม่ยอมท�า เดนิจงกรมกไ็ม่ท�า ไม่อบรมมรรค อรยิมรรค
มีองค์ ๘ ก็ไม่ท�าให้ครบสักที รู้แต่ว่าเบื่อหน่ายโลก เห็นแล้วว่ามีแต่ของไม่เที่ยง 
เดีย๋วรอมนับรรลอุย่างเดยีว มันกไ็ม่บรรลสุกัท ีทีไ่ม่บรรลสุกัที เพราะไม่ได้ประกอบ
การภาวนา เหมอืนแม่ไก่ต้องการให้ลกูออกมานัน่แหละ แต่ไม่ได้กก ไม่ได้ทับให้ดี  
ไม่ได้ฟักให้ดี ถึงจะมีความปรารถนาว่าขอลูกของเราจงท�าลายกระเปาะฟองไข ่
ด้วยปลายเลบ็เท้า หรอืด้วยจะงอยปากออกมาโดยสวสัด ีลกูไก่กอ็อกมาไม่ได้ ภกิษุ
กฉ็นันัน้เหมอืนกนั เมือ่ไม่ประกอบภาวนาเนอืงๆ ไม่เจรญิโพธปัิกขยิธรรมทัง้ ๗ หมวด
นั่นแหละ ถ้าพูดหมวดสุดท้ายก็ไม่ได้เจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ ถ้าพูดย่อก็คือไม่ได้
เจริญปัญญา ศีล สมาธิ หรือไม่ได้เจริญสมถะวิปัสสนาให้บริบูรณ์ ไม่ได้ท�าให้ 
มันเต็ม ถึงแม้จะอยากบรรลุ อยากจะสิ้นอาสวะ สิ้นกิเลสก็ไม่อาจจะพ้นได้  
อยากจะให้จิตหลุดพ้น อยำกจะพ้นมันก็ไม่พ้น เพรำะว่ำไม่ได้เจริญมรรคนั่นเอง 
พวกเราก็อย่าลืมเจริญมรรค จะได้พ้น

 ผู้ใดที่รู้จักขันธ์ ๕ แล้ว เป็นผู้เบื่อหน่าย อยากจะหลุดพ้นหรือไม่อยาก 
จะหลดุพ้นกต็าม เป็นผูท้ีเ่จรญิอรยิมรรค เจรญิโพธปัิกขยิธรรม ประกอบภาวนาเนอืงๆ 
กไ็ม่ต้องความปรารถนาว่าเราจะบรรล ุไม่ต้องตัง้หรอก เดีย๋วถงึเวลามันกบ็รรลุเอง 
หรอืตัง้ก็ได้ ตัง้กบ็รรลไุด้ ไม่ตัง้กบ็รรลไุด้ เพราะการบรรลนุัน้ ไม่ได้มาจากการตัง้ใจ
ว่าต้ังอธิษฐานหรือขอเอาไว้ ได้มาจากเหตุปัจจัยนั่นแหละ ถ้าได้ภาวนาอยู่ใน 
โพธิปักขิยธรรม ๗ หมวดนี้ สักวันหนึ่งก็จะท�าให้จิตหลุดพ้นจากอาสวะได้ 



  426

 เหมือนกับไข่ไก่นี้แหละ ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟอง แม่ไก่ไปกก ไป
ทับให้ดี ถึงแม่ไก่นั้นจะไม่มีความปรารถนาว่า ขอให้ลูกของเราจงออกมาได ้
ด้วยเล็บเท้าหรือด้วยจะงอยปาก แต่ลูกไก่ก็ออกมาได้ เพราะแม่กกดีนั่นเอง  
เหมือนกับผู้ที่ได้เจริญภาวนาอยู่เสมอ เจริญอะไร เจริญสติปัฏฐาน ๔ ท�าอยู่เสมอ 
มีสติดูกายว่าเป็นกายอยู่เสมอ เป็นต้น จนกระทั่งประกอบอริยมรรคมีองค์ ๘  
ท�าอยู่เสมอ ท�าสมถะบ้าง วิปัสสนาบ้างอยู่เสมอ เจริญปัญญา ศีล สมาธิอยู่เสมอ 
ถึงจะไม่ปรารถนาว่า ท�าอย่างไรหนอจิตของเราจึงจะหลุดพ้นจากอาสวะ จิต 
ก็หลุดพ้นได้ เพราะว่าได้เจริญ ส่วนจะหลุดพ้นเม่ือไร หลุดพ้นตอนไหน อย่างนี ้
ไม่ทราบ ถ้าหลุดพ้นแล้ว ก็รู้แน่ หลุดพ้นเมื่อไร ต้องรู้แน่ วันนี้หลุดไปเท่าไร  
บอกไม่ได้ ถ้าหลุดพ้นนั้นรู้แน่นอน ตอนยังไม่หลุด มันหลุดได้เท่าไร อย่างนี้ 
บอกไม่ได้ 

 พระองค์ทรงอุปมาเอาไว้ว่า เหมือนกับรอยนิ้วมือหรือรอยนิ้วหัวแม่มือ 
ปรากฏที่ด้ามมีดของช่างไม้หรือลูกมือของนายช่างไม้ บางท่านอาจจะเคยจับมีด 
วันนี้มีดมันสึกไปเท่าไร เมื่อวานนี้สึกไปเท่าไร วันก่อนๆ หน้านั้นสึกไปเท่าไร บอก
ไม่ได้ ถ้าจับอยู่ทุกวันๆ ไม่ว่าจะเป็นด้ามมีดแบบด้ามเหล็ก หรือแบบด้ามไม้ก็ตาม 
จับทุกวันๆ เวลาผ่านไปนาน ด้ามมีดสึกก็ย่อมรู้ชัดว่าด้ามมีดมันสึก เหมือนอาสวะ
ท้ังหลายท่ีสิน้ไปนัน่แหละ ปฏบิตัวินันีอ้าสวะหมดไปเท่าไร กามราคะหมดไปเท่าไร 
เจริญเมตตาวันนี้ ปฏิฆะหรือความโกรธหมดไปเท่าไร เจริญวิปัสสนาวันนี้ 
ความเห็นผิดหมดไปเท่าไร บอกไม่ได้ แต่มันค่อยๆ หมดไปเรื่อยๆ จนมันหมดไป
โดยสิ้นเชิงนั่นแหละ เมื่อไรหมดก็รู้ชัดแน่นอน แต่ตอนที่ท�ำอยู่ ไม่รู้ว่ำหมดไป
เท่ำไร นี้ก็เป็นอุปมา
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 บางท่านปฏิบัติแล้ว เหมือนกิเลสไม่ลด ก็งงเหมือนกัน ให้นึกถึงอุปมานี้ 
อุปมาช่างไม้หรอืลกูมอืของนายช่างไม้ เขาต้องจบัมดีทกุวนั จับวันนี ้ด้ามมดีสกึไป
เท่าไร เขาก็ไม่รู้ เมื่อวานสึกไปเท่าไร เขาก็ไม่รู้ วันก่อนๆ สึกไปเท่าไร เขาก็ไม่รู้  
แต่เมื่อด้ามมีดสึกไป อาจจะนานหน่อย เป็นปี สองปี ก็รู้ชัดเจนว่าด้ามมีดสึกแล้ว 
แต่ตอนจับใช้งาน วันนีส้กึไปเท่านัน้เท่านีจ้ะไม่ทราบ ผู้ภาวนาเช่นเดยีวกนั ภำวนำ
วันนี้ กิเลสลดเท่ำไร อำสวะส้ินไปเท่ำไร บอกไม่ได้ แต่เม่ือมันสิ้นนั่นแหละ 
จึงรู้ได้ นี้เป็นการแสดงอุปมาเกี่ยวกับเร่ืองการเจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ เจริญ 
โพธิปักขยิธรรม มนัลดละกิเลส ลดละอาสวะ แต่ไม่อาจจะบอกได้ว่าก�าลงัเจรญิอยู่
วนันี ้กเิลสมนัลดไปเท่าไร จะบอกได้กต่็อเมือ่กเิลสมนัหมดไปจรงิๆ พอหมดไปกย่็อม
รู้ได้ว่ามันหมดไป แต่วันนี้มันหมดเท่าไร บอกไม่ได้

 อีกอุปมาหนึ่ง กล่าวถึงเครื่องผูกนี้มันจะหลุดได้ง่าย ก็ต่อเมื่อมีการเจริญ
มรรค พวกเราอยากจะพ้นจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ ดูเหมือนมันพ้นยากเย็นมาก สงสัยกัน
ว่า ท�าไมมนัพ้นยากเยน็นกั ทีเ่ป็นเช่นนัน้ เพราะไม่ได้ภาวนา ไม่มอีรยิมรรคนัน่เอง 
พระพุทธองค์ทรงอุปมาเรื่องเรือเดินสมุทรที่มีเครื่องผูก หมดหน้าเดินสมุทร เขา 
ก็เข็นขึ้นไปผูกไว้ เมื่อเอาไปผูกไว้แล้ว เครื่องผูกอาจจะเป็นเชือกหรือหวาย มันถูก
ลม แดด และฝนตกรดบ่อยๆ มันก็เปื่อย พอเปื่อยมันก็ขาดได้ง่าย ฉันใด ผู้ที่เจริญ
ภาวนาก็ฉันนั้นแหละ เชือกที่ผูกคือสังโยชน์ที่มันผูกไว้กับรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส 
เราอยากจะพ้น ท�าอย่างไรจึงจะพ้นจากรสอาหารได้ มันยังอร่อยติดใจอยู่อย่างนี้ 
รูส้กึลิน้กับน่องไก่นีม่นัตดิแปะกนัทเีดียว ท�าอย่างไรมันจะหลดุออกจากกัน ท�าไม 
มันหลุดยากเย็นแท้ ที่มันหลุดยำกเพรำะไม่ได้ภำวนำ ถ้าได้ภาวนานี่ เครื่องผูก 
มันก็เหมือนกับเชือกที่ยุ่ย มันก็หลุดได้ง่าย 
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 ท่านไหนทีม่อีาการว่า การปล่อยแต่ละเรือ่ง นีมั่นยากจรงิๆ ทีเ่ป็นอย่างนัน้ 
ก็เพราะว่า ไม่ได้ภาวนานั่นเอง บางเรื่องอยากจะทิ้ง มันทิ้งไม่ได้ กว่าจะทิ้งได้ 
ก็ยากเย็นหรือเกิน ต้องให้เวลาผ่านไป ให้อนิจจังมาช่วยกวาดออกไป ส่วนก�าลัง
ของตัวเองที่ว่าอันนี้ให้ทิ้งไปเลย ไม่มีความสามารถที่จะท�าได้ ท�าไมจึงไม่สามารถ
ท�าได้ ก็เพราะไม่มีการภาวนา นี้ก็อีกอุปมาหนึ่ง 

 เราทั้งหลายต้องรู้จักเบื้องต้นว่า การจะรู้อริยสัจ หมดสิ้นอาสวะได้ ต้อง
รู้จักรูปนาม ขันธ์ ๕ ว่าเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน อันนี้เป็นพื้นฐาน  
ต่อมา ต้องมีการภาวนา มีการเจริญโพธิปักขิยธรรม เจริญอริยมรรคมีองค์ ๘  
ให้ครบถ้วน ถ้าเจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ ก็ไม่ต้องไปตั้งความปรารถนา แม้ไม่ต้อง
ปรารถนาก็สิ้นอาสวะได้ ส่วนจะสิ้นเมื่อไร ก็จะรู้ได้เมื่อมันสิ้น ตอนมันยังไม่สิ้น  
ก็ยังไม่รู ้ ตอนนี้มันลดไปเท่าไร ก็ไม่รู ้เหมือนกัน นี้ให้จ�าอุปมาเกี่ยวกับเรื่อง 
จับด้ามมีด 

 เมื่อได้มาเจริญมรรค เจริญสติปัฏฐาน ๔ เป็นต้น เจริญวิปัสสนา สังโยชน์
ทีผ่กูเอาไว้กบัเรือ่งต่างๆ มนักจ็ะหลดุได้ง่าย อนันีอ้ปุมาเหมอืนกบัเรอืทีเ่ขามเีชอืก
ผูกไว้ ถ้าเอาเชือกขึ้นบนบกให้ลม ให้แดดเผา ให้ฝนตกรดบ่อยๆ เชือกที่ผูก 
มนักเ็ป่ือยยุย่ได้ง่าย ทนีี ้แทบไม่ต้องท�าอะไร แค่จบัเชอืกดงึนดิหน่อยมนักข็าดเลย  
ให้เราทั้งหลายได้รู้จักอุบายวิธีในการปฏิบัติ อย่างที่ผมได้กล่าวเกร่ินมาแล้ว คือ
ส�าหรับการปฏิบัติเบื้องต้น ถ้าพูดในแง่ปัญญาก็คือต้องรู้จักแยกแยะองค์ประกอบ 
ในที่นี้ พูดถึงแยกแยะเป็นขันธ์ ๕ มองให้เห็นความจริงเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
เพือ่ให้เกดิความเบือ่หน่าย เบือ่หน่ายแล้วกจ็ะได้ไปภาวนามรรคให้เตม็ที ่ไม่อย่างนัน้
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มันไม่เต็มสักที แค่จะท�าสมาธิมันก็ไม่ได้แล้ว ถ้าติดสังขารอยู่นี่ ติดนั่นติดนี่ แค่จะ
หาเวลาไปเดินจงกรม ฝึกสติมันก็ไม่ได้แล้ว 

 วันนี้ได้บรรยายเก่ียวกับเร่ืองวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน โดยเน้นทางด้าน
ปัญญาขั้นพ้ืนฐาน แสดงให้เห็นถึงว่า พระพุทธองค์ทรงแสดงให้พิจารณารูปนาม 
ขันธ์ ๕ เพ่ือให้เบ่ือหน่ายในสังขาร จะได้ปฏิบัติด�าเนินตามมรรคได้เต็มที่ ยก 
พระสูตรนั้นบ้าง พระสูตรนี้บ้าง มาอ่านให้ฟัง ท่านทั้งหลายก็จะได้เอาไปเป็น
ตัวอย่างและน�าไปปฏิบัติได้ พระสูตรต่างๆ ที่อ่านมา เนื้อความก็คล้ายๆ เดิม  
ฟังซ�้าไปซ�้ามาจะได้มีความคุ้นเคย และน�าไปพิจารณาต่อได้

 เอาละบรรยายวนันี ้ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านีน้ะครบั อนโุมทนาทกุท่านครบั



บรรณานุกรม

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก�  
๒๕๐๐. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๐๐.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๓๙.



ส�ำหรับท่ำนที่มีควำมต้องกำรที่จะขอรับหนังสือ 
หรือซีดี/ดีวีดี ของอำจำรย์สุภีร์ ทุมทอง 

สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ www.ajsupee.com 
หรือท่ำนสำมำรถด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้

(๑) ขอรับได้ฟรี ผ่านระบบขอรับสื่อธรรมะออนไลน์ จากเว็บไซต์ 
ajsupee.com ซึ่งท่านสามารถขอรับหนังสือได้ครั้งละ ๕ เล่ม และซีดี/
ดีวดีี ได้ครัง้ละ ๘ แผ่น โดยการเลอืกหนังสอื หรือซดี/ีดวีดี ีทีท่่านต้องการ
ผ่านระบบขอรับหนงัสือออนไลน์ ยนืยนัการขอรบั และกรอกชือ่ทีอ่ยูผู่ร้บั 
ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะการส่งได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์

(๒) ขอรับได้ฟรีทางไปรษณีย์ ซึ่งท่านสามารถขอรับหนังสือได้ 
ครั้งละ ๕ เล่ม และซีดี/ดีวีดี ได้ครั้งละ ๘ แผ่น โดยการส่งชื่อ-นามสกุล 
ทีอ่ยูข่องผูรั้บ ช่ือหนังสอื ชือ่ซดี/ีดวีดีี ทีต้่องการ พร้อมทัง้ระบวุตัถปุระสงค์
ในการขอรบัสือ่ธรรมะไปทีอ่เีมล : suriyan2t@gmail.com หรือทาง Line 
ID : ajsupee.com หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติมได้ที่ คุณสุริยัน โทร. ๐๘-๐๕๕๓-๕๕๕๓

(๓) ติดต่อขอรับได้ท่ีชมรมจริยธรรม ตึกประสาทวิทยาชั้น ๒  
โรงพยาบาลศรีธัญญา อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. ๐-๒๙๖๘-๙๙๕๔ ติดต่อ
คุณสุคนธ์

(๔) ติดต่อขอรายละเอียดได้จากชมรมกัลยาณธรรม ตาม 
รายละเอียดในเว็บไซต์ http://www.kanlayanatam.com



อ.สุภีร์ ทุมทอง

วันเดือนปีเกิด
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๑๕

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

ประวัติ



กำรศึกษำ
• เปรียญธรรม ๔ ประโยค
• ประกาศนียบัตรบาลีใหญ่ วัดท่ามะโอ จ.ล�าปาง
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
• ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งำนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๓)
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยสงฆ์ มจร.  

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม
• อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม  
และห้องเรียนวัดพิชยญาติการาม

• วิปัสสนาจารย์ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
• สอนปฏิบตัธิรรมในส�านกัปฏิบตัธิรรมต่างๆ ท้ังในกรงุเทพฯ และต่างจงัหวดั
• บรรยายธรรมะตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
• เผยแผ่ธรรมะทางสื่อต่างๆ ดังนี้   

เว็บไซต์ : www.ajsupee.com
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/Ajsupee
ยูทูบ : www.youtube.com/user/ajsupee


