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อ่านอ๋อแล้วจะหายเอ๋อ

ที่เคยเบลอจะเบิกบาน

สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น

เพราะไม่ใช่อย่างนั้นซักกะหน่อย !

เพราะรักจึงส่งมาให้อ่าน

แด่..........................

จาก.............................
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ค�าน�า

อ๋อ

	 หนังสือเร่ือง	 “อ๋อ”	 นี้	 เป็นหนังสือรวมเรื่องธรรมในอุดมคติ

ของผู้เขียนมาตลอดระยะเวลา	 ๕๐	 กว่าปี	 ในการศึกษาพระพุทธ

ศาสนา	โดยมีเป้าหมายต้องการรู้ความจริง	๓	อย่าง	คือ

๑.	 ความจริงในกฎของธรรมชาติว่า	 พระพุทธเจ้าใช้อะไรใน

การตรัสรู้และตรัสรู้เรื่องอะไร?	

๒.	ความจริงนั้นท�าให้แก้ปัญหาทุกข์อย่างสิ้นสุดได้อย่างไร?

๓.	ความจริงน้ันท�าให้มีความสุขในปัจจุบันและตลอดกาลนาน	

(อมตะ)	ได้อย่างไร?

	 ภายในหนังสือ	“อ๋อ”	นี้	จึงมีธรรมที่เป็นกฎแห่งธรรมดาของ

ความจริงอันชื่นใจร่าเริงเบิกบานใน	๓	มุมมอง	ดังกล่าว	ด้วยปัญญา

อันเสมอภาคที่พระพุทธเจ้าทรงให้เกียรติว่า	 ทุกชั้นวรรณะล้วนมี 

โลกุตตรธรรมเป็นทรัพย์ประจ�าตัวของทุกคน	และมีวิมุตติเสมอกัน
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	 ดังนั้น	จึงขอแสดงความเคารพ

และให ้ เกียรติต ่อวุฒิภาวะทาง

ปัญญาของทุกท่าน	 อันเป็นทรัพย์

ประจ�าตัวของทุกคนที่สามารถ

เข้าใจกฎของความเป็นจริงอันเป็น

ที่ตั้งอยู่แห่งธรรมดานี้ได้	และเป็นกฎ

ตายตัวแห่งความเป็นธรรมดา	 คือ	 ธรรม

ท้ังหมดไม่ใช่เรือ่งเหนอืธรรมดาแต่อย่างใด	ดงัพทุธพจน์ท่ีว่า	“ตถาคต 

ท้ังหลายจะบังเกิดขึ้นหรือไม่	ธรรมธาตุนั้นก็ยังคงตั้งอยู่”		

	 เมื่อเป็นดังพุทธพจน์นี้แล้ว	หากท่านทั้งหลายไม่ดูหมิ่นตนเอง

จนเกินไปว่า	 เราไม่มีบารมีพอจะเข้าใจความจริงอันธรรมดานี้ได	้

หรือไม่หย่ิงทะนงจนเกินงามว่า	 คนอ่ืนคงไม่มีใครเห็นได้	 แล้วเรา

จะเห็นจะรู้ไปได้อย่างไร?	มานะทิฏฐิเช่นนั้นเองที่ปิดกั้น	ไม่ให้เห็น

ความจริงตรงหน้า	อันเป็นกฎธรรมดาที่เปิดเผยอยู่ตลอดเวลา	

	 เนือ้หาในหนงัสอื	“อ๋อ”	เล่มนีจ้งึอยากเชิญชวนให้ท่านทีม่คีวาม

เสมอภาคทางวุฒิปัญญาได้ช่วยกันสืบทอด	เก็บค�าสอนท่ีเป็นกฎของ

ความจริง	อันน�ามาใช้แก้ปัญหาทุกข์ได้จริง	และพบความสุขตลอด

กาลนานได้จริง	ให้ลูกหลานของมนุษยชาติได้น�าไปใช้เป็นที่พึ่งอย่าง

แท้จริง	 ไม่งมงายในเรื่องเหนือธรรมดาอย่างขาดเหตุผลแต่น�ากฎ
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ธรรมดาเหล่านี้ไปใช้แก้ปัญหาทุกข์และพบสุขกับชีวิตประจ�าวัน	ด้วย

การเจริญสติในอายตนะ	๖	วิญญาณ	๖	ผัสสะ	๖	เวทนา	๖	ซึ่งมี 

อยู่ตลอดเส้นทางแห่งชีวิต	หากรู้จักความมหัศจรรย์แห่งเลข	๖	นี้

ย่อมท�าให้ฉลาด	 ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 มีหลักประกันอัน

มั่นคง	 ไม่เพลี่ยงพล�้าต่อบาปอกุศลอันเศร้าหมอง	แต่สามารถดูแล

ใจให้พบกับความสุขทั้งทางกายและทางใจ	 สมดังเป้าหมายในพุทธ

ศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้	 และถูกรักษามา	 ๒,๕๐๐	 กว่าปี	

จนถึงปัจจุบัน	ซึ่งอยู่ที่ว่าพวกเราในปัจจุบันจะรักษาค�าสอนที่งดงาม

แก้ปัญหาทุกข์ได้จริงและพบสุขได้จริงนี้	 ท�าให้ลูกหลานเราได้ใช้

อย่างถูกวิธีกันอย่างไร					

	 ดังนั้น	 ด้วยเดชแห่งธรรมอันวิริยะนฤมิตรขึ้นให้ประจักษ์ต่อ

สัจธรรมอันล�้าค่า	ประดิษฐานเป็นปัญญาด้วยธรรมจักษุภายใน	จง

ช่วยอภิบาลปกปักษ์รักษาผู้ปฏิบัติธรรม	 เก้ือกูลธรรม	 ขวนขวาย

เผยแพร่ธรรมสู่ใจมหาชนให้ได้รับความร่มเย็นในธรรม	 มีความสุข

เกษมศานต์ตลอดทุกเมื่อเทอญ

	 	 พระครูใบฎีกาอ�านาจ	โอภาโส

	 	 วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

	 	 ๑๓	สิงหาคม	๒๕๕๖
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คุยกันก่อน

เพื่อไม่เป็นการสับสนในการอ่าน	โปรดสังเกต	เห็นเลข	๖	ในทุกบท

ของหนังสือ		“อ๋อ”	ไว้เสมอ	ไม่เผลอเพลินในวิญญาณ	๖	จะ		“อ๋อ”	

ได้ในทุกบทของหนังสือ		“อ๋อ”	เล่มนี	้

มหัศจรรย์เลข ๖ 

 ๕๐ กว่าปี	ในการปฏิบัติธรรมล้มลุกคลุกคลานฝ่าป่าเขาและ

เพิงถ�้า	ป่าช้า	อดอาหาร	งดพูด	อดนอน	ตะลอนไปตามส�านักปฏิบัติ

ต่างๆ	เพื่อทางแห่งความพ้นทุกข์และอมตสุขอันนิรันดร์

	 ทางด�าเนินในพุทธศาสนานั้น	 ดูเหมือนจะมีมากมายและมา

รวมลงที่หัวใจส�าคัญ	อันแตกต่างจากศาสนาอื่นคือ	 “สัพเพ	ธัมมา	

อนัตตา”	หรือ	ธรรมทั้งหลายล้วนไม่มีตัวตน	คือทั้งสังขตธรรม	คือ

ธรรมที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้น	และอสังขตธรรม	คือธรรมที่ไม่อาศัย

เหตุปัจจัย	

	 ธรรมที่อาศัยเหตุปัจจัย	ล้วนมีอยู่ในทุกมุมมองของพุทธศาสนา

และท่ีส�าคัญคือ	ปฏิจจสมุปบาท อันขยายออกเป็นอริยสัจ ๔ และ
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ธรรมที่ไม่อาศัยเหตุปัจจัยคือ 

นิพพาน ซึ่งทั้งหมดคือสิ่ง

ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู ้ 

และส่ิงที่พระพุทธเจ้าทุก

พระองค์ใช้ในการตรสัรู ้คอื  

ทรงละนิวรณ์ ๕ เจริญสติ

ปัฏฐาน ๔ และ โพชฌงค์ ๗ 

คือการสังเกตเก็บข้อมูลท�างานวิจัย

อย่างมีเหตุผล	และเข้าสู่สภาวะนั้นด้วยการเจริญสมาธิ	ปัญญา

	 ดังนั้น	 ปัญญาในการศึกษาตามค�าสอนของพระพุทธองค์นั้น 

จึงต้องผสมผสานกันทั้ง	๓	ด้านคือ

๑.	 สุตตมยปัญญา	ปัญญาจากการเล่าเรียนค�าสอนที่ถูกต้อง

ของพระพุทธองค์

๒.	 จินตมยปัญญา	ปัญญาจากการพิจารณาตามความเป็นจริง

๓.	ภาวนามยปัญญา	ปัญญาจากการเข้าไปประจักษ์ตัวสภาวะ

แท้ของสิ่งนั้นๆ	

	 ดังนั้น	การอ่านหนังสือเรื่อง	“อ๋อ”	แล้วให้	“อ๋อ”	นั้นจึงจ�าเป็น

ต้องใช้ปัญญา	 ในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 การมีสติสังเกตตัว
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สภาวะแท้	 โดยการรู้ชัดลงไปในความเป็นกระแสเหตุปัจจัยของ 

สิ่งนั้นตรงปัจจุบันอันอาศัยอายตนะภายนอก	๖	ภายใน	๖	ท�าให้เกิด 

วิญญาณ	๖	ผัสสะ	๖	และเวทนา	๖	จนถึงตัณหา	๖	

 แท้จริงการปฏิบัติธรรมใช้เพียงขณะปัจจุบันตรงหน้าเท่านั้น 

ด้วยการมีสติรักษาใจให้ปกติสุข	 การปฏิบัติธรรมจึงมีความจ�าเป็น

ต้องเห็นทุกเหตุปัจจัยตรงปัจจุบัน	ปัญญาก็จะเกิดข้ึนตรงปัจจุบันนั้น	

ความปกติสุขอันเป็นผลของการปฏิบัติก็เกิดขึ้นตรงปัจจุบันนั้น	

๑.	 มีสติระลึกรู้ลงตรงปัจจุบัน	 เห็นลักษณะของเหตุปัจจัยใน

สิ่งนั้นๆ	ที่อาศัยกันเกิดขึ้นตรงหน้า

๒.	 เมื่อมีปัญญาเห็นสภาวะน้ันไม่หลงยึดมั่นจะละอวิชชา 

ที่หลงผิดว่าเป็นตัวเป็นตนออกไปได้	 ไม่เผลอเพลินใน

วญิญาณ ๖ ทีม่อียูต่ลอดเส้นทางในปัจจุบันขณะของชีวิต

	 เม่ือเจริญสติตรงปัจจุบันดังกล่าว	จึงจะอ่านหนังสือ	“อ๋อ”	แล้ว

จะ	“อ๋อ”	ได้อย่างถึงใจ

	 ในหนังสือ	“อ๋อ”	นี้	จึงได้คัดเลือกพุทธพจน์หมวดอายตนะ	๖	 

คือ	รูป	รส	กลิ่น	เสียง	สัมผัสกาย	และความคิดปรุงแต่ง	ที่เกี่ยวข้อง

กับชีวิตประจ�าวันของทุกคนอยู่ตลอดเวลา	 ท่ีทุกคนจะต้องประสบ
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ทางใดทางหนึ่ง	ซึ่งพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นถึงปฏิปทา	ที่สบายต่อ

นิพพาน		

	 หนังสือ	“อ๋อ”	น้ีที่แท้จริงแล้วคือมหัศจรรย์แห่งเลข	๖	ท่ีเกิดกับ 

ทุกชีวิตโดยความเป็นธาตุ	(Element)	ตามธรรมชาติคือ		๑)	รูป	 

๒)	 เสียง	๓)	กลิ่น	๔)	รส		๕)	สัมผัสกาย	และ	๖)	ความคิด

ปรุงแต่งอันเป็นธาตุ	มิใช่ตัวตนของใคร	จึงท�าให้เกิดเวทนา	๖	คือ	

ในความรู้สึกสุขทุกข์	๖	ทาง	จดจ�า	๖	น�ามาคิด	๖	รับรู้	๖	จนถึง 

อยากได้	 ๖	 อย่างนี้	 หรือ	 อยากพ้นจาก	 ๖	 อย่างข้างต้นนี้	 หาก

เห็นด้วยสติสัมปชัญญะรู้ชัดว่าเลข	 ๖	 น้ี	 ไม่ใช่ตัวตน	 การปฏิบัติ

ท่ีเรียบง่ายและเป็นปฏิปทาที่สบายต่อนิพพานจะด�าเนินไปตลอด

สายทางแห่งการปฏิบัติ	 แม้จะอยู่ในสถานที่ใดในโลกก็พบหนทาง

ท�าที่สุดแห่งทุกข์ได้	 โดยมีสติไม่เผลอเพลินในวิญญาณ	๖	 ซึ่งเป็น 

การปฏิบัติเจริญสติกับชีวิตประจ�าวันได้ตลอดเวลา	โดยตระหนักอยู่ 

ในใจว่า	ความเพลิน	(นันทิ)	คืออุปาทาน	พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า	 

“วิญญาณที่ไม่เป็นอุปาทานย่อมนิพพาน” (ส.ฬา.สํ. ๑๘/๑๗๙/๑๒๘)
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	 ความจริงแล้วจักรวาลทั้งหมดเป็นเพียงธาตุ	(Element)	ล้วนๆ	

ไม่ได้มีตัวตนของใครอยู่ในนั้น	ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน	แม้อวิชชาก็

เป็นธาตุ	 (Element)	 ที่ไม่รู้จักกระแสเหตุปัจจัยที่อาศัยกันเกิดขึ้น

แล้วดับไป	หลงยึดมั่นกับธาตุ	๔	ที่ประกอบเป็นรูปร่างต่างๆ	ว่าเป็น

ตัวเป็นตน	อีกท้ังรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายเหล่าน้ันก็เป็นธาตุที่มีอยู่

ในธรรมชาติ	 ไม่ว่าจะมีการเกิด-ตายมากสักเท่าใด ก็ไม่มีตัวตน

ของใครที่เป็นเจ้าของ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสกาย ธรรมารมณ ์ 

ทีท่�าให้เกิดสขุทุกข์ชัว่ขณะ	แล้วดบัไปไม่คงที	่	อาศยัผสัสะ	๖	เกดิดบั

มหัศจรรย์แห่งเลข ๖ 
เล่นตลกกับชีวิต
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ไปตามเหตปัุจจยันัน้ๆ	มากมาย	ไม่ว่าผัสสะจากชีวติในห้วงมหรรณพ

นับไม่ถ้วน	ก็ไม่ได้มีตัวตนถาวรอยู่จริงของชื่อสมมุติเหล่าน้ัน	เวทนา

นั้นจึงเป็นธาตุอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับความจ�าในรูป	เสียง	กลิ่น	รส	

สัมผัสกาย	ธรรมารมณ์	ความจ�านั้นเป็นธาตุ	(Element)	เช่นเดียว

กับความคิดถึง	 รูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	สัมผัสกาย	 และธรรมารมณ์	

และวิญญาณธาตุนั้นรับรู้	 รูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	 สัมผัสกาย	 และ	

ธรรมารมณ์	ซึ่งเมื่อเจริญสติสมาธิปัญญาเข้าไปรู้สภาวะนั้นทั้งหมด

ล้วนเป็นธาตุที่ปราศจากชื่อว่าอะไรๆ	 แต่อย่างใด	 แม้แต่อวิชชาก ็

เป็นธาตุ	 แต่อวิชชาต่างหากที่ไม่รู้เรื่องนี้คือ ไม่รู้ว่าสรรพสิ่งไม่ม ี

ตัวตน จึงไปคว้าเอาธาตุต่างๆ มาหลงยึดมั่นว่าเป็นตัวตน 

	 เมื่อ	๒,๕๐๐	กว่าปีที่แล้ว	ใน	๖,๐๐๐		ล้านคน	มีพระพุทธเจ้า

อยู่องค์เดียวท่ีเห็นว่าอวิชชาเป็นธาตุ	 (Element)	 และท้ังหมดใน 

ขันธ์	๕	เป็น	ธาตุ	(Element)	ตามกระแสเหตุปัจจัยเท่านั้น	จนเกิด

คาถาอันน่าเศร้าเกิดขึ้นในใจ
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	 ดูก่อนราชกุมาร!	 ความคิดข้อน้ีได้เกิดขึ้นแก่เราว่า	 “ธรรมที่

เราบรรลุแล้วนี้เป็นธรรมอันลึก	 สัตว์อื่นเห็นได้ยาก	 ยากที่สัตว์อื่น

จะรู้ตาม	เป็นธรรมระงับและประณีตไม่เป็นวิสัยที่จะหยั่งง่ายๆแห่ง

ความตรึก	 เป็นของละเอียด	 เป็นวิสัยรู้ได้เฉพาะบัณฑิต.	 ก็สัตว์

เหล่านี้	มีอาลัยเป็นที่มายินดี	ยินดีแล้วในอาลัย	เพลิดเพลินแล้วใน

อาลัย;	ส�าหรับสัตว์ผู้มีอาลัยเป็นที่มายินดี	ยินดีเพลิดเพลินในอาลัย

นั้น	ยากนักที่จะเห็นสิ่งนี้คือ	ปฏิจจสมุปบาท	กล่าวคือความท่ีส่ิงน้ีๆ	 

เป็นปัจจัยแก่สิ่งนี้ๆ	(อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปาโท);	และยากนักที่จะเห็น

๏ ปฏิจจสมุปบาท 
 เป็นเรื่องลึกซ้ึงเท่ากับเรื่องนิพพาน
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แม้ส่ิงนี้	คือนิพพาน อันเป็นธรรมเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารท้ังปวง	

เป็นธรรมอันสลัดคืนซ่ึงอุปธิทั้งปวง	เป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความ

จางคลาย	เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์	หากเราพึงแสดงธรรมแล้ว

สัตว์อ่ืนไม่พึงรู้ท่ัวถึง	 ข้อนั้นจักเป็นความเหนื่อยเปล่าแก่เรา,	 เป็น

ความล�าบากแก่เรา”.	โอ,	ราชกุมาร!	คาถาอันหน้าเศร้า	(อนจฺฉริยา) 

เหล่านี้	ที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อน	ได้ปรากฏแจ่มแจ้งแก่เราว่า	:-

	 “กาลนี	้ไม่ควรประกาศธรรมทีเ่ราบรรลไุด้แล้วโดยยาก.	ธรรมนี้	 

สัตว์ที่ถูกราคะโทสะปิดกั้นแล้ว	 ไม่รู้ได้โดยง่ายเลย.	สัตว์ผู้ก�าหนัด

แล้วด้วยราคะ	 อันความมืดห่อหุ้มแล้ว	 จักไม่เห็นธรรมอันไปทวน

กระแส อันเป็นธรรมละเอียด ลึกซึ้ง เห็นได้ยาก เป็นอณู”	ดังนี้.

	 (ยังมีอีกสูตรหนึ่ง	 (มหา.ที.	 ๑๐/๔๒/๔๑)	 ซึ่งมีเนื้อความ

เหมือนกันกับข้อความข้างบนนี้	 แต่เป็นค�ากล่าวของพระพุทธเจ้า 

วิปัสสี)

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! คร้ังน้ันแล พระผู้มีพระภาคอรหันต

สัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่าวิปัสสี ได้ทรงพระดําริว่า “ถ้าอย่างไร 

เราพึงแสดงธรรมเถิด” ดังน้ี. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ลําดับนั้น พระ

ผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่าวิปัสสี ได้ทรง

พระดําริอีกว่า “ธรรมท่ีเราบรรลุแล้วน้ี เป็นธรรมอันลึก สัตว์อื่น

เห็นได้ยาก ยากที่สัตว์อื่นจะรู้ตาม เป็นธรรมระงับและประณีต ไม่
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เป็นวิสัยท่ีจะหยั่งลงง่ายๆแห่งความตรึก เป็นของละเอียด เป็นวิสัย

รู้ได้เฉพาะบัณฑิต. ก็สัตว์เหล่านี้ มีอาลัยเป็นที่มายินดี ยินดีแล้ว

ในอาลัย เพลิดเพลินแล้วในอาลัย ; สําหรับสัตว์ผู้มีอาลัยเป็นที่มา

ยินดี ยินดีเพลิดเพลินในอาลัยนั้น ยากนักที่จะเห็นสิ่งนี้ คือ อิทัป

ปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท (ปฏิจจสมุปบาท กล่าวคือความที่สิ่งนี้ๆ 

เป็นปัจจัยแก่สิ่งนี้ๆ) ; และยากนักที่จะเห็นแม้สิ่งนี้ คือ นิพพาน 

อันเป็นธรรมเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวง เป็นธรรมอันสลัด

คืนซึ่งอุปธิทั้งปวง เป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา เป็นความจางคลาย  

เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์. หากเราพึงแสดงธรรมแล้ว สัตว์อื่น 

ไม่พึงรู้ทั่วถึง ข้อน้ันจักเป็นความเหน่ือยเปล่าแก่เรา, เป็นความ

ลําบากแก่เรา” ดังนี้.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! ได้ยินว่า คาถาอันน่าเศร้า (อนจฺฉริยา) 

เหล่านี้ซึ่งพระองค์ไม่เคยสดับมาแต่ก่อน ได้แจ่มแจ้งกะพระผู้มีพระ

ภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ดังนี้ว่า :- 

 “กาลนี ้ไม่ควรประกาศธรรมทีเ่ราบรรลไุด้แล้วโดยยาก. ธรรมนี ้

สัตว์ที่ถูกราคะโทสะปิดกั้นแล้ว ไม่รู้ได้โดยง่ายเลย. สัตว์ผู้กําหนัด

แล้วด้วยราคะ อันความมืดห่อหุ้มแล้ว จักไม่เห็นธรรมอันไปทวน

กระแส อนัเป็นธรรมละเอยีด ลกึซึง้ เหน็ได้ยาก เป็นอณ”ู, ดงันี ้แล.  

(ม.ม.๑๓/๕๐๙/๔๖๑)
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	 ในเม่ือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ล้วนทรงใช้วิธีเดียวกันทั้งหมด

คือทรงละนิวรณ์	 เจริญสติปัฏฐาน	 ๔	 และโพชฌงค์	 ๗	 ดังนั้นจึง

ควรมีสติอยู่เสมอในทุกอิริยาบถโดยทวนกระแสเข้าไปเห็นสภาวะที ่

เป็นธาตุ	(Element)	เป็นอณู

	 ความจริงแล้วธรรมะไม่ใช่เร่ืองไกลตัว	 แต่เป็นเรื่องแนบชิด

อยู่กับชีวิตจิตใจตลอดเวลา	 หากยอมรับกฎของความเป็นจริงของ

สิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นรอบตัวทั้งหมดล้วนเป็นธาตุท้ังสิ้น	 ตั้งแต ่

๏ ตั้งสติก่อน
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รูปลักษณ์ที่ปรากฏเป็นท้องฟ้า		ดวงดาว	สายฟ้า	สายน�้า	สายลม	 

อันผสมเป็นรูปร่างแห่งปรากฏการณ์และสรรพชีวิตต่างๆ	 อยู ่

รายล้อมรอบกายใจ	 ในขณะนี้	 ล้วนเป็นธาตุ	 เป็นอณูท่ีมารวมตัว 

กนัเป็นปรากฏการณ์ต่างๆ	ซึง่แปรปรวนอยูต่ลอดเวลา	แต่ความสบืต่อ 

ของกระแสเหตปัุจจยัได้มาบดบงัจนดเูหมอืนเป็นตวัตน	ดงันัน้การจะ 

เข้าถึงความจริงที่เรียบง่ายนี้ได้	จึงจ�าเป็นต้องมีสติระลึกรู้ตรงปัจจุบัน

ขณะที่มีหลักฐานรองรับตรงหน้า	ไม่เผลอเพลิน	มีใจที่ปกติ	และมี

สมัปชญัญะ	รู้ชดัทวนกระแสของความไม่รูท้ีห่ลงยดึมัน่เพือ่ประจักษ์

ถึงตัวสภาวะแท้ของสิ่งนั้น	อันเป็นเพียงแค่ธาตุ เป็นอณูปราศจาก

ชื่ออยู่ก่อนแต่ดั้งเดิม	 ไม่ว่านักวิทยาศาสตร์จะตั้งชื่อธาตุเหล่านั้น

ว่าอะไร

๑.	 ทุกสิ่งล้วนเป็นธาตุ	 (Element)	 ไม่ใช่แค่ธาตุ	๔	อย่างที่

เข้าใจกนัทางรปูธาต	ุแม้แต่นามธรรมก็เป็นธาต	ุ(Element)	 

เช่นเดียวกัน

๒.	ทุกสิ่งแห่งปรากฏการณ์ล้วนมีลักษณะอาศัยเหตุปัจจัยเกิด

ขึ้นเป็นอนัตตา	คือไม่มีตัวตนด้วยตนเอง	ไม่คงท่ีแปรปรวน

เป็นอื่นจากที่เคยยึดเอาไว้

	 เม่ือเป็นดงันี	้โครงการส�ารวจวญิญาณ	๖	ซึง่เป็นธาต	ุจงึเริม่ต้น 

ตรงปัจจุบันขณะน้ีด้วย	 การเห็นสิ่งท่ีอาศัยกันเกิดขึ้นเป็นธาตุหรือ

19



เป็นสภาวธรรมที่ไม่ใช่อัตตาตัวตนแต่อย่างใด	หากไม่เผลอเพลินใน

วิญญาณ	๖	นั้น	ด้วยการทวนกระแสเข้าไปเห็นกระแสเหตุปัจจัยที่

อาศัยกันเกิดขึ้นเป็นสภาวธรรมเป็นธาตุหรือเป็นอณู

๑.	 ตัวอักษรที่ เห็นอยู ่ น้ีเป ็นธาตุเมื่อกระทบเข้ากับเซลล์

ประสาทตาที่เป็นธาตุ	 จึงท�าให้เกิดจักขุวิญญาณหรือ

การเห็น	 หากสิ่งที่ถูกเห็นทั้งหมดเป็นธาตุที่ไม่ใช่ตัวตน	

อาศัยเหตุปัจจัยแปรปรวนไม่คงที	่ 

จักขุวิญญาณจึงไม่มีตัวตน 

เป็นเพียงธาตุ	(Element)	 

ชนดิหนึง่เท่านัน้	และไม่ใช่ 

ของเราเพราะเกิดจาก

เหตปัุจจยัในปัจจบุนัขณะ	 

ที่สืบต่อกันอยู่ตรงหน้า

๒.	รู้สึกท่ีเท้ากระทบพื้นจนรู้ชัด 

และยืนยันกับหลักฐานตรงหน้าได้	พื้นเป็นเพียงธาตุไม่ใช่

ตัวตน	อาศัยเหตุปัจจัยที่แปรปรวนไม่คงที่	 เท้าเป็นเซลล์

ผิวหนังไม่ใช่ตัวตน	 กายวิญญาณจึงไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียง

ธาตุ	 (Element)	 ชนิดหนึ่ง	 ที่ไม่มีชื่อว่าเท้าหรือพื้นและ

ไม่ใช่	 “เรารับรู้”	 แต่เป็นกระแสเหตุปัจจัย	กายวิญญาณ

จึงไม่ใช่เป็น	“เรา”
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๓.	 รู้สึกทีอ่ากาศธาตกุระทบปลายจมกูไหลผ่านเข้าสูล่มหายใจ 

ด้วยกล่ินหอมบางๆในรุ่งอรุณหรือราตรีท่ีเปลี่ยนไปไม่คงที่

เป็นเพียงธาตุที่กระทบจมูก	ฆานวิญญาณจึงเป็นเพียงธาตุ

อันเกิดจากสิ่งไม่ใช่ตัวตน	ไม่มีเราอยู่ในวิญญาณนั้น	

๔.	หากสังเกตจะได้ยินการเคลื่อนไหวมากมายรายรอบ

ในอากาศ	 เสียงใบไม้	 เสียงคลื่นทะเล	 อาศัยเหตุปัจจัย

แปรปรวนไม่คงที่หรือเสียงแอร์คอนดิชั่นอันเป็นธาตุเมื่อ

มากระทบเซลล์ประสาทหูอันเป็นธาตุไม่ใช่ตัวตนถาวร	

โสตวิญญาณจึงเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่ตัวตนเช่นกัน	

ไม่ใช่เราได้ยิน	มีแต่การได้ยินปรากฏการณ์ของธรรมชาต	ิ 

ซึ่งไม่ใช่ตัวตน

๕.	พักดื่มน�้าสบายๆ	 สังเกตน�้านั้นเป็นธาตุกระทบกับล้ินซึ่ง

เป็นเซลล์ประสาทธาตุที่ไม่ใช่ตัวตน	จึงเกิดชิวหาวิญญาณ

อันเป็นธาตุที่ไม ่ใช ่ตัวตนเช่นกัน	 เมื่อ

การสัมผัสทางลิ้นกับรสดับ	 ชิวหา

วิญญาณก็ดับ	 ไม่ได ้มีตัวตน

ถาวรแต่อย่างใด

๖.	คดิค�าว่า	พทุโธ	ขึน้มาในใจ	 

ความคดิน้ันเป็นเพยีงธาตุไม่ใช่ 

ตัวตน	กระทบกบัใจอนัเป็นธาตุ	 

จึงท�าให ้ เกิดมโนวิญญาณธาตุ
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อันไม่ใช ่ตัวตน	 ไม ่ ใช ่ เรารู  ้ 

ถ้อยค�าปรุงแต่งในใจอ่ืนๆ 

ท่ีเกิด-ดับก็เช่นกัน	 เป็น 

การน�าความจ�ามาคดิ	แล้ว 

ดับไป	 ไม่ใช่ “เราคิด”  

เม่ือรู้สึกต้ังแต่ศีรษะจรด 

ปลายเท้าจะเกดิความรู้สกึตวั 

ท่ีปลอดโปร่ง	 ไร้เจ้าของ	 พระพุทธ

องค์ทรงตรัสว่า	 “วิญญาณที่ไม่มีอุปาทาน	 ย่อมนิพพาน”	 

(สฬา.ส. ๑๘/๑๗๙/๑๒๘)

	 หัวใจของหนังสือ	“อ๋อ”	นี้	จึงอยู่ที่การเข้าใจอายตนะ	๖	และ

มีสติไม่เผลอเพลินกับวิญญาณ	๖	ซึ่งแทรกอยู่ในทุกบทของหนังสือ	

“อ๋อ”	 เล่มนี้	 ดังนั้นจึงขอให้เกียรติต่อวุฒิภาวะทางสติปัญญาของ

ทุกท่านที่สามารถเจริญสติกับวิญญาณ	 ๖	 ได้ตลอดเส้นทางของ

ชีวิต	ส่วนการเผลอเพลินกับวิญญาณ	๖	มากน้อยเพียงใด	ย่อมรู้

ได้เฉพาะตน	ว่าภพ-ชาติมากน้อยเพียงใด
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บทที่

กันไว้ดีกว่าแก้
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๏ อณูอวกาศในร่างกาย

การเริงร�าแห่งกระแสเหตุปัจจัย

ลีลาศไปบนความว่างดั่งอวกาศอันมิสิ้นสุด

ประดุจหมู่เมฆเริงร�าแต่ไม่เปื้อนฟ้า

ประดุจการฉาบทาละอองรุ้งบนนภาฟ้าหลังฝน

เสียงฟ้าค�ารณบนความว่างแล้วจางหาย

แม้ความว่างอยู่ภายในกลีบดอกไม้

ดั่งฟ้าไกลถูกโอบกอดด้วยกลีบมวลบุปผา

เพราะมีที่ว่างในหินผาจึงมีถ�้าอาศัย

เพราะมีที่ว่างในร่างกายอวกาศจึงไหลผ่าน

คลื่นพลังงานแห่งกระแสเหตุปัจจัย

จัดระเบียบวินัยร้อยเรียงกันเป็นรูปร่างต่างๆ

อวกาศถูกโอบกอดไว้ด้วยผิวหนัง

กระดูกเส้นเอ็น

และเส้นเอ็นกระดูกผิวหนัง

ก็ถูกโอบกอดด้วยอากาศธาตุ

เกิดเป็นสัมพันธภาพแห่งมวลสารและพลังงาน
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จิตวิญญาณที่ไม่มีมาก่อนจึงก่อครรลองผัสสะอวิชชา

คือผัสสะที่ไม่รู้เหตุปัจจัยอาศัยกันเกิดขึ้น

๑.	จึงยึดมั่นร่างกายโดยไม่เห็นเหตุปัจจัยว่าไม่ใช่ตัวตน

๒.	ผลแห่งสุข-ทุกขเวทนามาจากผัสสะ	เหตุปัจจัยก็ไม่รู้

๓.	หลงตู่ความจ�ารูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัสกาย-ใจว่า	เราจ�า

๔.	แม้น�ามาคิดถึงรูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัสกาย-ใจ	แค่ความคิด

๕.	แต่เหน็ผดิในวญิญาณเพลนิรู้	รูป	เสยีง	กลิน่	รส	สัมผสักาย-ใจ

อุปาทานขันธ์	๕	จึงถักทอจากธาตุอวิชชา

ไม่ใช่	“คน”	มีอวิชชา	แต่อวิชชาเป็นธาตุ

ที่ปราศจากตัวตนเช่นกัน

พระพุทธองค์	จึงทรงตรัสว่า

เมือ่เวทนาอันเกิดจากอวิชชาสมัผสัถูกต้องแล้ว	

ความถึงกบัจับฉวยว่า 

	“เรามีอยู่ฯ	นี่เป็นเราฯ	ย่อมมีฯ”	(ขนฺธ.สํ.๑๗/๕๗/๙๔)

บรรดาทิฏฐิที่ร�่าร้องอยู่ในใจควรจะท�าอย่างไร?	 

“นั่นไม่ใช่เรา”
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	 กลิ่นหอมของรุ่งอรุณข้างริมธารน�้าตกเสียงนกร้องท่ีปราศจาก

ชื่อสมมุติ	 	ปราศจากความหมายถูกผิดดีชั่ว	 เพราะธรรมชาติแห่ง

ก้อนหินล�าธารแมกไม้เหล่านั้นมิเคยรู้ว่ามันมีชื่อว่าอะไร	แม้แยกองค์

ประกอบออกเป็นอณูมันก็มิได้เป็นเช่นนั้นอย่างที่หมายมั่น

	 การปฏิบัติธรรมแปลว่าการเข้าไปเห็นความจริงตรงปัจจุบันท่ี

มีหลักฐานรองรับ	 ซึ่งคนทุกเพศทุกวัยสามารถปฏิบัติธรรมได้ทุกที่	

ทุกเวลา	 หากมีสติเห็นกระแสเหตุปัจจัยที่เกิด-ดับอยู่ตรงหน้าไม่ว่า

ธรรมโดยย่อ
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จะอยู่ในป่าเขา	หรือ	ในเมืองและตลอดเส้นทางแห่งชีวิตก็สามารถ

มีสัมมาทิฏฐิเห็นถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นใน

อายตนะภายนอก	๖	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัสกาย	และ	ความคิด 

ปรุงแต่งต่างๆ	ที่มากระทบกับอายตนะภายใน	๖	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	

กาย	ใจ	จึงท�าให้เกิดหมู่แห่งวิญญาณ	๖	สุข-ทุกข์จาก	๖	ความจ�า	๖	 

ความคิดซึ่งทั้งหมดคือองค์ประกอบของชีวิตท่ีอาศัยกันเกิดขึ้น 

เรียกว่า	ขันธ์	๕	ซึ่งท�างานสัมพันธ์กันตลอดเส้นทางแห่งชีวิต	การ

เข้าใจเพียงแค่นี้จะเกิดสติสัมปชัญญะ	 มีปัญญาเจียระไนเห็นเหตุ

ปัจจัยในแต่ละขณะอย่างฉลาดโดยแก้ปัญหา	สุข-ทุกข์	อย่างถูกวิธี	

คือ	มีสติเห็นความจริงตรงหน้าว่า	สุข-ทุกข์	ไม่ได้มาจากตน	หรือ	

คนอื่นท�า	แต่มาจากผัสสะทาง	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัสกาย	และ	

ธรรมารมณ์	 โดยเฉพาะความคิดปรุงแต่งที่มีเจตนาดี	 ย่อมมีความ

สุข	เจตนาร้ายย่อมเป็นทุกข์	สติจึงมีความไม่เผลอปรุงแต่งขัดเคือง

ต่อ	รูปกิริยาที่หยาบ	เสียงที่หยาบ	รสที่หยาบ	กลิ่นที่หยาบ	สัมผัส

กายที่หยาบ	หรือ	ความคิดปรุงแต่งที่หยาบ	และไม่เผลอหลงฟูฟ่อง

ล่องลอยต่อรปูท่ีประณีต	เสยีงทีป่ระณตี	รสทีป่ระณีต	กลิน่ทีป่ระณีต	

สัมผัสกายที่ประณีต	 หรือ	 ความคิดปรุงแต่งที่ประณีต	 เพราะสิ่ง

ท้ัง	๖	เหล่านั้น	ล้วนอาศัยเหตุปัจจัยกันเกิดขึ้นไม่ใช่ตัวตน	ไม่คงที่	

แปรปรวนเป็นอื่นอยู่ตลอดเวลา	สติจึงมีผลลัพธ์ รักษาใจให้ปกติสุข 

ในท่ามกลางผัสสะทั้ง ๖ เหล่านั้น 
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	 สติสัมปชัญญะจึงมีคุณูปการต่อชีวิตในการแก้ปัญหาสุข-ทุกข์	

อย่างถูกวิธีด้วยเหตุนี้	ซึ่งการปฏิบัติตลอดเส้นทางแห่งชีวิตจึงมิอาจ

ท้ิงสติไปได้	เพราะเมื่อใดที่ใจไม่ปกติย่อมเป็นเครื่องหมายให้เห็น

ว่าเมื่อนั้นขาดสติไปแล้ว เพราะสติมีผลลัพธ์รักษาใจให้ปกติสุข

นั่นเอง

	 ป้าแป้นเคยเป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลพระมงกุฏอายุ	 ๗๕	

แล้วยังคงยิ้มแป้นมาเข้าคอร์สธุดงค์ติดต่อกันทุกปี	แม้หมอมยุรีอาย	ุ

๗๕	 ก็เช่นกันเป็นหมออยู่โรงพยาบาลพุทธชินราช	 แต่ไม่เคยกลัว

ล�าบากยังคงมีความสุขกับธรรมชาติที่ปราศจากชื่อปรุงแต่งว่าอะไร?	

อย่างไร?	 ท�าให้นึกถึงสมัยพุทธกาลที่ผู ้สูงวัยอย่าง	 มาลุกยบุตร 

ได้ทูลขอธรรมโดยย่อจากพระพุทธองค์ดังนี้

๏ ทรงแสดงธรรมโดยย่อด้วยวิญญาณ ๖ 

 ไม่มีเราอยู่ตรงนี้

 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! ข้าพระองค์เป็นคนชรา เป็นคนแก่

คนเฒ่ามานานผ่านวัยมาตามลําดับ. ขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดง

ธรรมโดยย่อ ขอพระสุคตทรงแสดงธรรมโดยย่อ ในลักษณะที่ข้า

พระองค์จะพึงรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้า 
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ในลักษณะที่ข้าพระองค์จะพึงเป็นทายาทแห่งภาษิตของพระผู้มี 

พระภาคเจ้า เถิดพระเจ้าข้า !”

(๑) มาลุกยบุตร ! ท่านจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร คือ รูป

ทั้งหลายอันรู้สึกกันได้ทางตา เป็นรูปที่ท่านไม่ได้เห็น ไม่

เคยเห็น ท่ีท่านกําลังเห็นอยู่ก็ไม่มี ที่ท่านคิดว่าท่านควรจะ

ได้เห็นก็ไม่มี ดังนี้แล้ว ความพอใจก็ดี ความกําหนัดก็ดี  

ความรักก็ดี ในรูปเหล่าน้ัน ย่อมมีแก่ท่านหรือ ? “ข้อน้ัน

หามิได้พระเจ้าข้า !

 (ต่อไปนี้ ได้มีการตรัสถาม และการทูลตอบ ในทํานอง

เดียวกันน้ีทุกตัวอักษรผิดกันแต่ชื่อของสิ่งที่นํามากล่าว 

คือในกรณีแห่ง เสียงอันรู้สึกกันได้ทางหู ในกรณีแห่ง 

กลิ่นอันรู้สึกกันได้ทางจมูก ในกรณีแห่ง รสอันรู้สึกกันได้

ทางลิ้น ในกรณีแห่ง โผฏฐัพพะอันรู้สึกกันได้ทางผิวกาย 

และในกรณีแห่ง ธรรมารมณ์อันรู้สึกกันได้ทางมโน)

(๒) มาลุกยบุตร ! ในบรรดาสิ่งที่ท ่าน พึงเห็น พึงฟัง  

พึงรู้สึก พึงรู้แจ้งเหล่านั้น ;
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 ใน สิ่งที่ท่านเห็นแล้ว จักเป็นแต่เพียงสักว่าเห็น ;

 ใน สิ่งที่ท่านฟังแล้ว จักเป็นแต่เพียงสักว่าได้ยิน ;

 ใน ส่ิงที่ท่านรู้สึกแล้ว (ทางจมูก, ลิ้น, กาย) จักเป็นแต่

เพียงสักว่ารู้สึก ;

 ใน สิ่งที่ท่านรู้แจ้งแล้ว (ทางวิญญาณ) ก็จักเป็นแต่เพียง

สักว่ารู้แจ้ง ;

 มาลุกยบุตร! เมื่อใดแล ในบรรดาธรรมเหล่านั้น :  

เมื่อสิ่งท่ีเห็นแล้วสักว่าเห็น, สิ่งท่ีฟังแล้วสักว่าได้ยิน,  

ส่ิงที่รู้สึกแล้วสักว่ารู้สึก,สิ่งที่รู้แจ้งแล้วสักว่ารู้แจ้ง, ดังนี้

แล้ว ; มาลุกยบุตร ! เมื่อนั้น ตัวท่าน

 ย่อมไม่มีเพราะเหตุนั้น;

(๓) มาลุกยบุตร! เมื่อใดตัวท่านไม่มีเพราะเหตุนั้น,  

เมื่อนั้น ตัวท่านก็ไม่มีในที่นั้น ๆ ;

 มาลุกยบุตร ! เมื่อใดตัวท่าน

ไม่มีในที่นั้นๆ, เมื่อน้ันตัว

ท่านก็ไม่มีในโลกนี้ ไม่มีใน
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โลกอ่ืน ไม่มีในระหว่างโลกทั้งสอง ; 

นั่นแหละ คือท่ีสุดแห่งความทุกข์ ดังนี้.

(๔) “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! ข้าพระองค์รู้ท่ัวถึงเนื้อความ 

แห่งภาษิตอันพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วโดยย่อนี้ได้โดย

พิสดาร ดังต่อไปนี้ :-

 เห็นรูปแล้วสติหลงลืม ทําในใจซึ่งรูปนิมิตว่าน่ารัก มีจิต

กําหนัดแก่กล้าแล้ว เสวยอารมณ์นั้นอยู่ ความสยบมัวเมา

ย่อมครอบงําบุคคลนั้น. เวทนาอันเกิดจากรูปเป็นอเนก

ประการ ย่อมเจริญแก่เขานั้น. อภิชฌาและวิหิงสาย่อม

เข้าไปกลุ้มรุมจิตของเขา.

 เม่ือสะสมทกุข์อยูอ่ย่างนี ้ท่านกล่าวว่ายงัไกลจากนพิพาน.

 (ในกรณแีห่งการฟังเสยีง ดมกลิน่ ล้ิมรส ถกูต้องโผฏฐัพพะ 

ด้วยกาย รู้สึกธรรมารมณ์ด้วยใจก็มีข้อความท่ีกล่าวไว้

อย่างเดียวกัน).
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(๕) บุคคลนั้นไม่กําหนัดในรูป ท ! เห็นรูปแล้ว มีจิตเฉพาะ  

มีจิตไม่กําหนัดเสวยอารมณ์อยู่ ความสยบมัวเมาย่อม

ไม่ครอบงําบุคคลนั้น. เมื่อเขาเห็นอยู่ซึ่งรูปตามที่เป็น

จริง เสวยเวทนาอยู่ทุกข์ก็สิ้นไป ๆ ไม่เพิ่มพูนขึ้น เขามี

สติประพฤติอยู่ด้วยอาการอย่างนี้,เมื่อไม่สะสมทุกข์อยู่ 

อย่างนี้ ท่านกล่าวว่าอยู่ใกล้ต่อนิพพาน.

 (ในกรณีแห่งการฟังเสียง ดมกล่ิน ล้ิมรส ถกูต้องโผฏฐพัพะ 

ด้วยกาย รู้สึกธรรมารมณ์ด้วยใจก็มีข้อความที่กล่าวไว้

อย่างเดียวกัน).

 ข้าแต่พระองค์ผู ้เจริญ ! ข้าพระองค์รู้ทั่วถึงเนื้อความ

แห่งภาษิตอันพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วโดยย่อน้ี ได้โดย

พิสดารอย่างนี้ พระเจ้าข้า !”

 พระผูม้พีระภาค ทรงรบัรองความข้อนัน้ ว่าเป็นการถูกต้อง.  

ท่านมาลกุยบุตรหลกีออกสูท่ี่สงดักระทาํความเพยีร ได้เป็น 

อรหันต์องค์หนึ่งในศาสนานี้. 

 (สฬา.สํ. ๑๘/๑๓๒-๑๓๙/๙๑-๙๕)
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ในเชิงปฏิบัติ 

 การกนัไว้ดกีว่าแก้คอืการมสีตใินขณะผัสสะ	๖	ไม่หลงปรงุแต่ง 

ชอบ-ชัง	ต่อผัสสะอันประณีตหรือหยาบกระด้าง เห็นความปรุงแต่ง

เป็นธรรมหยาบ	สติจะรักษาจิตที่ปกติสุขเอาไว้ได้ในท่ามกลางผัสสะ 

ที่ไม่มีแล้วจึงมีข้ึนมา เมื่อมีแล้วก็ดับไป	 มีปัญญาเห็นถึงลักษณะ

ความไม่มีตัวตนถาวรของสิ่งนั้น

(๑)	เปรียบเหมือนคนในชนบทที่ไม่เคยเห็นกระเป๋าหนังใน

อิตาลี	 ไม่ได้คิดถึงกระเป๋าหนังที่อิตาลี	 ความก�าหนัดใน

กระเป๋าหนังทีอิ่ตาลใีบน้ันจะเกดิขึน้ในใจเขาได้ไหม?	แสดง

ให้เห็นว่าความก�าหนัดไม่ได้มีตัวตนอยู ่จริงมาก่อนใน	 

รูป	รส	กล่ิน	เสียง	สัมผัสกาย	และ	ธรรมารมณ์ก็เช่นกัน	 

ผัสสะทั้งหลายเหล่าน้ีไม่ได้มีมาก่อน	 เมื่อมีแล้วก็ดับไป	 

ไม่ควรเข้าไปยึดมั่นก่อความทุกข์ใจอย่างไม่สมควร

(๒)	ในขณะที่ได้เห็นมีเพียงตากระทบรูป	 ท�าให้เกิดจักขุ

วิญญาณ	ดังนั้นวิญญาณจึงไม่ใช่ตัวตน (คือเกิดขึ้นจาก

เหตุปัจจัย ที่ไม่ใช่ตัวตนนั้น)	เช่นเดียวกับท่ีตากระทบตัว

อักษรตรงหน้า	ล้วนเป็นเหตุปัจจัย	ไม่ได้มีตัวตนของใคร

33



อยู่จริงในเหตุปัจจัยนั้นๆ	ใน	รูป	รส	กลิ่น	เสียง	สัมผัส

กาย	และ	ความคิดปรุงแต่งต่างๆ	ก็เช่นกัน

(๓)	หากมีแต่เหตุปัจจัยที่ตากระทบตัวอักษรตรงนี้	 ในผัสสะ

ตรงนี้เป็นสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้น	ไม่ใช่เรา มีจักขุวิญญาณ 

จึงไม่ได้มีตัวตนของเราอยู่จริงในโลกใบนี้	 หรือในโลกอื่น

ก็ไม่ได้มีเรา	ความคร�่าครวญคับแค้นทุกข์ใจจะมาจากไหน	

ในผัสสะทั้ง	๖	ก็เช่นเดียวกัน

(๔)	หากตากระทบตัวอักษรตรงหน้าแล้วขาดสติ	ปรุงแต่งชอบ

ชังย่อมกลุ้มรุมอยู่ในใจ	ย่อมห่างไกลจากความไม่ปรุงแต่ง 

(นิพพาน)

(๕)	หากมีสติ	 ตากระทบตัวอักษร	 เห็นตามความเป็นจริงใน

กระแสเหตุปัจจัยที่ไม่ใช่ตัวตน	ย่อมอยู่ใกล้ต่อ	สภาวะที่

ไม่ปรุงแต่ง (นิพพาน)

	 ดังนั้น	ในการปฏิบัติต่ออายตนะ	๖	ทุกหมวด	ด้วยการมีสติ

ไม่หลงลืมใจที่ปกติอยู่ก่อน	เป็นการกันไว้ดีกว่าแก้	เห็นกระแสเหตุ

ปัจจัยที่อาศัยกันเกิดข้ึนไม่ใช่ตัวตน	ย่อมไม่มีราคะต่อสิ่งไม่มีตัวตน

เหล่านั้นและไม่มีโทสะ คือ เพ่งโทษโกรธเกลียดขัดเคืองกับสิ่งที่

ไม่ใช่ตัวตนเหล่านั้น	มีสติจ�าสภาวะได้แม่นย�าเห็นลักษณะอาศัยกัน
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เกิดขึ้นไม่คงที่มีลักษณะแปรปรวนดับไป	 ไม่ใช่อย่างท่ีก�าลังยึดมั่น

อยู่ในใจ	เมื่อไม่ยึดมั่นจะเกิดภาวะที่ปลอดโปร่งกว้างขวาง	ผู้ปฏิบัติ

สามารถสังเกตเห็นว่ามีอะไรที่ยึดมั่นอยู่ในใจหรือไม่	 หากเห็นสิ่งที่

ยึดมั่นอยู่ในใจ	 มีสติปัญญารู้ชัดว่า	 สิ่งที่ยึดอยู่นั้นแท้จริงแล้วไม่ได้

เป็นอย่างที่ยึด	 จึงจะยิ้มขึ้นในใจอย่างปลอดโปร่งโล่งเบา	ทุกข์หาย

ไปเป็นภูเขาทันที

	 ในการปฏิบัติกับชีวิตประจ�าวัน

	 เช่นเสียงบีบแตรรถกระทบหูท�าให้เกิดโสตวิญญาณ	หากเห็น

เสียงแตรรถ	 ไม่ใช่ตัวตน	 หูไม่ใช่ตัวตน	 โสตวิญญาณไม่ใช่ตัวตน	

เป็นการกันไว้ดีกว่าแก้

	 แต่หากขาดสติ	 ขัดเคืองไม่ชอบเสียงบีบแตร	 ลงไปทะเลาะ

ท�าร้ายร่างกายกันจนถึงสถานีต�ารวจ	 เป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุ	

อย่างไม่สมควร

	 ในกรณีแห่งผัสสะทั้ง	๖	ก็เช่นกัน	หากมีสติ	เห็นกระแสเหตุ

ปัจจัยไม่ใช่ตัวตน	เมื่อน้ันตัวท่านย่อมไม่มีเพราะเหตุนั้น	ซึ่งพระพุทธ

องค์ทรงตรัสว่า

 “น่ันแหละคือที่สุดแห่งทุกข์”
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ต้นทุนเดิมของใจคือความปกติสุขประภัสสร
มีการผลิบานความหอมหวานแห่งปัญญาเป็นของขวัญ

พื้นฐานแห่งการภาวนาอันดับแรกเพื่อรักษาใจที่ปกติสุขนั้น
ส่วนของขวัญอันเป็นปัญญา

ดุจละอองเกสรอันหอมหวานที่แบ่งปันไปในอุทยานแห่งชีวิต

พระพุทธองค์จึงทรงตรัสถึงจิตประภัสสรอยู่ก่อนดังพุทธพจน์นี้

มีสติรักษาจิตประภัสสร
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ในเชิงปฏิบัติ “ท�าไมจึงต้องภาวนา?”

	 ภกิษ	ุท.! จตินี ้เป็นธรรมชาตปิระภสัสร แต่จิต (ท่ีมธีรรมชาติ

ประภัสสร) น้ันแล เข้าถึงความเศร้าหมองแล้วเพราะอุปกิเลสอัน

เป็นอาคันตุกะจรมา	เรากล่าวว่า	ปุถุชนผู้ไม่มีการสดับ	ย่อมไม่รู้ชัด

ตามที่เป็นจริงซึ่งความจริงข้อนั้น	เพราะเหตุนั้น	จิตตภาวนา	ย่อม

ไม่มีแก่ปุถุชนผู้ไม่มี	การสดับ	ดังนี้

	 ภกิษ	ุท.!	จตินี ้เป็นธรรมชาตปิระภสัสร แต่จิต	(ท่ีมธีรรมชาติ

ประภัสสร)	นั้นแล เป็นจิตพ้นวิเศษจากอุปกิเลสอันเป็นอาคันตุกะ

จรมานั้นได้ เรากล่าวว่า	 อริยสาวก	 ย่อมรู้ชัดตามท่ีเป็นจริงซึ่ง

ความจริงข้อนั้น	 เพราะเหตุนั้น	 จิตตภาวนา	 ย่อมมีแก่อริยสาวก 

ผู้มีการสดับ	ดังนี้	(เอก.อํ. ๒๐/๕๒-๕๓/๑๑-๑๒)

	 อุปกิเลสนั้นไม่ได้มีอยู่ในโต๊ะ	เก้าอี้	ก้อนหิน	สายน�้า	แต่อยู่ใน

ตัวคน

 ผู้ปฏิบัติพึงรู้จักอุปกิเลส	๑๖	ที่จรผ่านเข้ามาทางผัสสะ	๖	เวลา

สนทนาหรือต้องเกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน	หากขาดสติจะไปคว้ากิเลสที่ผ่าน

มาทางผัสสะ	๖	แล้วปรุงแต่งกิเลสภายในตอบโต้กิเลสภายนอก	ถูก

หลอกด้วยอุปกิเลสให้ใจเศร้าหมอง	ดังนี้
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	 	 ๑.	 ความเพ่งเล็งอยากได้ด้วยความโลภ

	 	 ๒.	 คิดร้าย

	 	 ๓.	 โกรธ

	 	 ๔.	 ผูกโกรธ

	 	 ๕.	 ลบหลู่ความดีของผู้อื่น

	 	 ๖.	 ไม่ยอมให้ใครดีกว่า

	 	 ๗.	 ริษยา

	 	 ๘.	 ตระหนี่

	 	 ๙.	 มารยา

	 	 ๑๐.	 โอ้อวด

	 	 ๑๑.	 กระด้างดื้อ

	 	 ๑๒.	 ไม่ยอมลดละ	มุ่งแต่เอาชนะอย่างขาดเหตุผล

	 	 ๑๓.	 ทะนงตนหยิ่งจองหอง

	 	 ๑๔.	 ดูหมิ่นเขา	ถือตัวว่ายิ่งกว่าเขา

	 	 ๑๕.	 มัวเมา

	 	 ๑๖.	 ประมาท

	 อุปกิเลสเหล่านี้ล้วนจรผ่านเข้ามาทางผัสสะ	 ๖	 หากขาดสติ 

ไปคว้ามาโต้ตอบด้วยกเิลสภายใน		ใจย่อมเศร้าหมอง	จงึต้องเจรญิสติ 

ในท่ามกลางผสัสะ ๖ มภีาวนาเป็นเครือ่งอยู ่จึงจะรกัษาใจทีป่กตสุิข 

ประภัสสร จึงเป็นจิตพ้นวิเศษจากอุปกิเลสที่จรมาได้
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	 ความหมายของภาวนา	 บางโอกาสผู้ปฏิบัติพึงเลือก

สถานที่ให้กายวิเวก	 จิตวิเวก	 กิเลสวิเวก	 คือมีนัดกับ

ความสงบบ้าง	จะพบความจริงว่า	ธรรมชาติเดิมของ

สิ่งต่างๆรอบตัวตั้งแต่	ต้นไม้	ท้องฟ้า	ล�าธาร	ล้วนว่าง

จากกิเลสอยู่ก่อน		เพราะอุปกิเลส	๑๖	อยู่ในตัวคน	

เวลาเจอคน	๑๐	คน	จะพบเจอกิเลสนับ	๑๐๐	แบบ	

ซึ่งหากไม่มีภาวนาเป็นเครื่องอยู่	 สติที่มีก�าลังน้อยจะ

เผลอลืมใจที่ปกติ	 ออกไปโต้ตอบกับกิเลสท่ีไม่มีตัวตน

เหล่านั้น	

	 การภาวนา	คอื	การหาโอกาสให้กเิลสวเิวกบ้าง	เป็นการตัง้หลกั 

ไว้กบัใจว่าสิง่ท่ียงัไม่เหน็	ไม่ได้ยนิ	ฯ	กไ็ม่มผีลอะไรกับใจท่ีปกตอิยู่ก่อน	 

ดังนั้น	 เวลาที่เห็นที่ได้ยิน	 ฯ	 มีสติมีปัญญาเห็นเป็นกระแสเหตุ 

ปัจจัยที่ไม่ใช่ตัวตน	มีสติรักษาใจไว้กับฐานภาวนา	เช่น	พุทโธ	หรือ 

ลมหายใจ	หรือเท้ากระทบพื้น	หรือรู้สึกตัวชัด	ปลอดโปร่งโล่งเบา	 

ซึ่งผู้ปฏิบัติสามารถเลือกใช้ฐานภาวนาที่เหมาะสมกับแต่ละโอกาส 

แห่งผัสสะอย่างฉลาด	 เช่น	ภาวนาในขณะสนทนา	 ด้วยการรู้สึก 

ท่ีเท้ากระทบพื้น	หรือลมหายใจ	หรือเอานิ้วโป้งกับนิ้วช้ีแตะกันเบาๆ	

เหมือนไฟกระพริบ	 เพื่อให้ใจไม่ล่องลอยไปในกิเลสขณะสนทนา	

โดยอาศัยรู้อยู่กับใจที่ปกติสุขอยู่ก่อนตรงน้ิวท่ีแตะกันเบาๆ	เกิด-ดับ

เห็นเสียงและกิริยาภายนอกที่ดับไป	 แม้จะหยาบหรือมายาก็ล้วน
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ดับไป	ไม่ใช่ตัวตน	หรือ	ภาวนาในสถานที่สาธารณะ ขณะเดินอยู่

ท่ามกลางฝูงชน	รู้สึกเท้ากระทบพื้น	แล้วเกิด-ดับทีละก้าวเพื่อเป็นที่

ตั้งแห่งรู้ว่า	กายวิญญาณที่เท้ากระทบพื้นไม่ใช่ตัวตน	ท�าให้ใจไม่ลอย

เผลอออกไปก่อกิเลสกับสิ่งภายนอกหรือถูกหลอกด้วยอุปกิเลสท่ีจร

ผ่านมาทางกิริยา	วาจา	การภาวนานั้นจึงเป็นท้ังสมถะและวิปัสสนา

คือ	อาศัยเท้ากระทบพื้นเพื่อไม่ให้ใจลอยและเห็นกระแสเหตุปัจจัย

เกิด-ดับ	เป็นวิปัสสนา	เป็นจิตพ้นวิเศษจากกิเลสท่ีจรมาได้ด้วยเหตุนี้

๏ คิด พูด ท�า อย่างมีสติ

	 ตราบใดยังมีชีวิต	 กระทบ

กับผัสสะ	๖	รอบตัวที่เป็นอุปกิเลส

ดารดาษอันเกิดจาก	 อวิชชา	 ตัณหา	 อุปาทานที่ไม่ใช่ตัวตนทั้งสิ้น	

คือมีแต่อุปกิเลสที่แฝงอยู่ในตัวคนแล้วจรผ่านเข้ามาทางผัสสะ	 ๖	 

ดังนั้นหากขาดสติเผลอไปคว้าอุปกิเลสเหล่านั้น	 ใจย่อมเศร้าหมอง

จึงจ�าเป็นต้องมีภาวนาเป็นเคร่ืองอยู่คือมีสติรู ้อยู่ท่ีกาย-ใจในขณะ	

คิด	พูด	ท�า	รักษาใจให้ปกติ	รู้สึกตัวรู้ชัด	เห็นกระแสเหตุปัจจัยที่

อาศัยกันเกิดข้ึนไม่ใช่ตัวตน	เป็นการให้อาหารวิชชาไว้เสมอ	ไม่เผลอ

ให้อาหารอวิชชาท่ีหลงผิดว่าเป็นตัวตน	ดังน้ันในชีวิตประจ�าวันย่อม 

ยังต้องมีความคิด	ค�าพูด	การกระท�าทางอายตนะ	๖
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 การภาวนา	คอื	การมสีตต่ิอเน่ืองกบัชวีติประจ�าวนัมคีวามเพยีร 

ไม่คว้าอุปกิเลสที่จรมา

๑.	ในขณะคิด	มีสัมมาทิฏฐิ	เห็นถูกว่า	ขันธ์	๕	ไม่ใช่ตัวตน	

มีสัมมาสติระลึกรู้ว่าสังขาร	เป็นอนัตตา	คือก�าลังคิดถึงรูป	

เสียง	 กลิ่น	 รส	 สัมผัสกาย	 และปรุงแต่งในความคิดนั้น	

ผสมด้วยความจ�า	๖	+	เวทนา	๖	เห็นถูกว่าความคิดไม่ใช่

ตัวตน	ไม่ก่อตัณหา	๖		เห็นความปรุงแต่งที่เป็นกุศลธรรม	

อกุศลธรรม	ไม่ใช่ตัวตน	มีความเพียรปิดกั้น อกุศลธรรม

ที่ยังไม่มี หรือเมื่อมีขึ้นมีความเพียรละทิ้งออกจากใจ  

	 ความคิดนั้นจึงไม่ก่อความโลภ	กับสิ่งไม่ใช่ตัวตนทั้ง	๖

	 ความคิดนั้นจึงไม่ก่อความโกรธ	กับสิ่งไม่ใช่ตัวตนทั้ง	๖

	 ความคิดนั้นจึงไม่ก่อความหลง	กับสิ่งไม่ใช่ตัวตนทั้ง	๖

	 คือคิดถึง	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัสกาย	และธรรมารมณ์		

ความคิดเป็นอนัตตา	 แม้สิ่งที่ท�าให้เกิดความคิด	 ก็เป็น

อนัตตา	ตัณหา	๖	จะก่อตัวไม่ได้	อุปาทาน	คือความเผลอ

เพลินย่อมไม่มี	ภพ-ชาติย่อมไม่มี
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๒.	 ในขณะพูด	จึงมีสัมมาทิฏฐิ	เห็นถูกว่าขันธ์	๕	ไม่ใช่ตัวตน

	 	 	 มีสัมมาสติระลึกรู้ว่า	 อายตนะ	 ๖	 ขันธ์	 ๕	 

	 	 ไม่ใช่ตัวตน

	 	 	 มีสัมมาวายามะเพียรปิดกั้นอกุศล	เห็นขันธ์	๕	 

	 	 	 ไม่ใช่ตัวตน

	 	 	 (มีลักษณะของความฉลาดเหมือนในช่วงแรก 

	 	 	 คือในขณะที่คิดก่อนพูด)

	 ๓.	 ในขณะกระท�า	คอืการเหน็	การฟังเสียง	ลิ้มรสอาหาร	ฯ

	 	 	 มีสัมมาทิฏฐิเห็นถูกว่า	ขันธ์	๕	ไม่ใช่ตัวตน

	 	 	 มีสัมมาสติเห็นกายในกาย	เวทนาในเวทนา	 

	 	 	 จิตในจิต	ธรรมในธรรม

	 	 	 มีสัมมาวายามะ	ปิดกั้นอกุศลที่ไม่มีไม่ให้มี

   (มลีกัษณะของความฉลาดเหมอืนในช่วงแรกคอืคิดก่อนทํา)
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มรรคมีองค์	๘	ย่อมบริบูรณ์	ท้ังศีล	สมาธิ	ปัญญา	คือ

	 ๑.	วาจาชอบ		ประพฤติชอบ	การงานชอบ	 เป็น		 ศีล

	 ๒.	ความเพียรชอบ	สติชอบ	สมาธิชอบ	 เป็น		 สมาธิ

	 ๓.	ความเห็นชอบ	ด�าริชอบ		 เป็น		 ปัญญา

	 ผู้ปฏิบัติก็พึงสังเกตเห็นว่ายามใดที่ใจเศร้าหมองขณะนั้นได้ท้ิง

ฐานที่ตั้งแห่งสติลืมใจที่ปกติ	และไปคว้าอุปกิเลสที่จรผ่านเข้ามา	เช่น	

หลงมองกิริยาวาจาที่ปรุงแต่งจากอวิชชาภายนอกว่าเป็นตัวตน  

แล้วปรุงแต่งกิเลสความชอบชังขึ้นมา	 ใจเลยเศร้าหมองเพราะถูก

หลอกด้วยอวิชชาภายใน

	 ผู้ปฏิบัติที่มีประสบการณ์เช่นนี้	จะจ�าได้แม่นย�าถึงเหตุปัจจัย

ที่ท�าให้ใจเศร้าหมองและไม่กล้าประมาทขาดสติไม่ว่าในกรณีใดๆ 

หรือ สถานการณ์ใดๆ	โดยมีสติอยู่ในท่ามกลางผัสสะ	๖	ที่ไม่ใช่ตัว

ตนย่อมไม่หลงผิดว่า	สุข-ทุกข์	มาจากตนหรือผู้อื่นท�า	ย่อมขยันปิด

กั้นอกุศลคือ	โลภะ	โทสะ	โมหะ	ที่ไม่มีอยู่ก่อน	หรือ	เผลอขาดสติ	

มี	โลภะ	โทสะ	โมหะ	เข้ามาในใจรีบสลัดทิ้งทันที
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ในเชิงปฏิบัติ

	 ผูป้ฏบิตัเิจรญิสตไิม่ลมืกาย	-	ใจในท่ามกลางผสัสะทางอายตนะ	๖	 

ย่อมมีผลลัพธ์รักษาใจที่ปกติ	ผู้ปฏิบัติที่ฉลาดในการเจริญสติย่อมจะ

ไม่เผลอเพลินปรุงแต่งทุกข์มาทับถมใจอย่างไม่สมควรและไม่เผลอ

เพลนิอยู่กบัความสขุอย่างมวัเมา	มสีตริกัษาใจให้ปกตสุิขน้ัน เพ่ือไม่

เป็นทีอ่าศยัของตณัหา ทฏิฐ ิและ อปุาทานน่ันเอง ผูป้ฏบัิติทีเ่ข้าใจ

ว่าความเผลอเพลินคือ อุปาทาน ย่อมขยันละความเผลอเพลิน 

ดังกล่าว เพราะเม่ืออปุาทานไม่มี	ภพ-ชาติกไ็ม่ม	ีนัน่คือท่ีสุดแห่งทุกข์
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๏ ปฏิบัติธรรมเรียบง่าย

ตั้งสติสูดลมหายใจเบาๆ

ได้กลิ่นอะไรหรือเปล่า

ยกมือขึ้นมาดอมดม

ได้กลิ่นหอมรุ่งอรุณหรือราตรี

กลิ่นหอมบางๆในลมหายใจ

หรือแท้จริงแล้วมันมิใช่กลิ่นหรือจมูก

เป็นอณู	ที่ไม่ใช่อณู	ไม่มีชื่อว่าอณู

เมื่อกระทบกันท�าให้เกิดฆานวิญญาณ

เพียงตั้งชื่อสมมุติไว้สื่อสาร

แต่ความจริงแล้วมันเป็นอื่นที่ไม่ใช่อย่างนั้น

แม้สุข-ทุกขเวทนาที่เกิดจากกลิ่น

ก็เป็นเหตุปัจจัยในกระแสอณูที่ไม่มีเราอยู่ในนั้น

เมื่อไม่มีชื่อว่าอะไรๆอยู่ในใจมาก่อน

หากตอนนี้มีอะไรในใจก็เป็นอื่นต่างออกไป	ที่ไม่ใช่อย่างนั้น

เห็นอยู่อย่างนี้	ตัณหา	อุปาทานจึงถูกละ

ดูเข้าไปในใจตอนนี้มีอะไรยึดมั่นอยู่หรือไม่?

เพราะสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น

ทดลองตั้งใจฟังเสียงรอบกาย
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ใบไม้กระทบกันมันรู้หรือไม่ว่ามันเป็นเสียง

หรือมันเป็นอย่างอื่นที่สมมุติกัน

เมื่อกระทบหู	มันใช่หูดังชื่อสมมุติหรือไม่

หากกระจายออกเป็นอณูมันก็มิใช่หู

เสียงกระทบหูท�าให้เกิดการได้ยินคือโสตวิญญาณ

เมื่อเสียงไม่ใช่ตัวตน	หูไม่ใช่ตัวตน

โสตวิญญาณจะเป็นตัวตนของเราไปได้อย่างไร

ย่อมไม่มีเราอยู่ตรงนี้

แม้โสตสัมผัสท�าให้เกิดสุข-ทุกขเวทนาจากโสตสัมผัส

สุข-ทุกขเวทนาก็เป็นอื่นอยู่เสมอไม่คงที่

จึงไม่มีสักอณูที่เป็นเราอยู่ตรงนี้

สิ่งที่เกิดขึ้นในใจตรงนี้ก็เป็นอย่างอื่น

ไม่ใช่อย่างที่ยึดไว้

เมื่อไม่ยึดมั่นในสิ่งทั้งปวง

ตัณหา	อุปาทานจึงละไป

ถ้าขณะนี้ยึดอะไรไว้	อุปาทานก็ยังไม่ถูกละ

ถ้าขณะนี้ในใจไม่ยึดอะไรก็ไม่มีตัณหา	อุปาทาน

เพราะอะไรที่ยึดไว้มันก็ไม่ใช่อย่างนั้น

มีแต่กระแสเหตุปัจจัยแต่ไม่มี	“เรา”	อยู่ตรงนี้หรือที่ไหนๆ

นี่แหละ	คือ	ที่สุดแห่งทุกข์
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 ภกิษ ุท.! ธรรมเพ่ือการรอบรู้อุปาทานทัง้ปวง เป็นอย่างไรเล่า ?

 (ความจริงมีอยู่ว่า) เพราะอาศัย จักษุ และรูป จึงเกิดจักขุ

วิญญาณ ;การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ (ตา+รูป+จักขุ

วิญญาณ) นั้นคือผัสสะ ;เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา. ภิกษุ 

ท.! อริยสาวกผู้มีการสดับ เห็นอยู่ (ซึ่งกระแสการปรุงแต่ง) อย่าง

นี้ ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในจักษุ เบื่อหน่ายทั้งในรูป เบ่ือหน่ายท้ังในจักขุ

วิญญาณ เบื่อหน่ายทั้งในจักขุสัมผัส เบื่อหน่ายทั้งในเวทนา. เมื่อ

๏ ไม่ยึดมั่นในอายตนะ ๖
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เบื่อหน่าย ย่อมคลายกําหนัด; เพราะคลายกําหนัด ย่อมหลุดพ้น. 

เธอย่อมรู้ชัดว่า “อุปาทานของเรา เรารอบรู้แล้ว เพราะความหลุด

พ้นนั้น (วิโมกฺขปริญฺญาต)” ดังนี้.

 (ในกรณแีห่ง โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และ มนะ กม็ข้ีอความ

ที่ตรัสไว้อย่างเดียวกัน).

 (สฬา. สํ. ๑๘/๖๓/๓๙)

 “เพราะความดับแห่งนันทิ(เพลิน)	จึงมีความดับแห่งอุปาทาน

คือ	ความดับลงแห่งทุกข์”

 (ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๙/๑๙)

ในเชิงปฏิบัติ 

 เ ม่ือรู ้ จักความเผลอเพลินคืออุปาทาน	 	 ผู ้ เจริญสต ิ

ในวิญญาณ	๖	ย่อมรอบรู้ด้วยตนเองได้ว่า	อุปาทานหรือความเผลอ

เพลินนั้น	ถูกรู้จักหรือยัง?	ถ้ารู้จักแล้วย่อมเบื่อหน่ายต่อความเผลอ

เพลินท่ีไม่มีตัวตน	 เช่น	 ขณะน่ังคิดเผลอเพลินปรุงแต่งชอบ-ชัง 

ต่อรูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัสกาย	เห็นกระแสเหตุปัจจัยที่ไม่ใช่ตัวตน	 

ย่อมเกิดสติข้ึนเพราะรู้ชัดว่า นั่น อุปาทานคือความเผลอเพลิน

ไม่ใช่ “เราคิด”	และย่อมรู้ชัดว่า	สติ	สมาธิ	ปัญญา	มีก�าลังมากน้อย 

เพียงใด	คือ
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๑.	 สติ	ระลึกรู้อยู่ที่อายตนะ	๖	ผัสสะ	๖	เวทนา	๖

๒.	สมาธ	ิตัง้มัน่อยู่กบัรู้	เพือ่ไม่เป็นทีอ่าศยัของตณัหา	อปุาทาน

๓.	ปัญญา	 เห็นตามความเป็นจริงของเหตุปัจจัยที่อาศัยกัน 

เกิดข้ึน ไม่ใช่ตัวตน	ไม่หลงด้วยอวิชชา	คืออวิชชาไม่รู้จัก 

ว่าสุข-ทุกขเวทนาเกิดจากเหตุปัจจัย	 ไม่ใช่ตัวตน	 จึงเกิด

ตัณหา	๖	อยากได้ในรูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัสกาย-ใจ

 เมื่อเห็นความจริงของกระแสเหตุปัจจัยที่ท�าให้เกิดเวทนา๖	

ไม่ใช่ตัวตน	ย่อมเบื่อหน่ายคลายตัณหา	คลายความเผลอเพลินคือ	

อุปาทาน	 รู้ชัดซึ่งอุปาทาน ไม่ขาดสติเผลอเพลิน ย่อมหลุดพ้น 

จากการเข้าไปก�าหนัด อยากได้ในรูป เสียง กลิน่ รส สัมผสักาย-ใจ  

ที่ไม่ใช่ตัวตนเหล่านั้น

	 คอื	ความหลดุพ้นจากอุปาทานน่ันเอง	โดยรู้ว่าอปุาทาน	เกิดจาก 

ตัณหา	 และตัณหาเกิดจากการอยากได้สุขเวทนา	 พ้นทุกขเวทนา	

เมื่อรู้ความจริงว่า	เวทนาไม่ใช่ตัวตน	เกิดจากผัสสะ	๖	และผัสสะ	๖	 

เกิดจากอายตนะภายใน	 ๖	 ภายนอก	 ๖	 กระทบกันท�าให้เกิด	

วิญญาณ	๖	ซึ่งเป็นกระแสเหตุปัจจัย	ไม่ใช่ตัวตน	ท�าให้ตัณหาดับ	

อุปาทานดับ	รอบรู้อุปาทานจึงหลุดพ้นด้วยเหตุนี้
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๏ ปฏิบัติธรรมเพ่ือละอุปาทาน

เมื่อรูปร่างแห่งเงาเมฆสีฟ้าสะท้อนลงบนผิวน�้าจนเป็นสีฟ้าสดใส

รูปร่างเงาเมฆนั้นก็ไม่คงที่แปรปรวนไปเป็นอย่างอื่น

แม้ว่ามันจะเกิดจากน�้าแอ่งเดียวกัน

เหมือนเงาความคิดในใจ

ใจนั้นปรุงแต่งธรรมารมณ์ดี-ร้ายขึ้น

สะท้อนเงาอยู่ในใจ ท�าให้เกิดมโนวิญญาณ

เป็นปัจจัยให้เกิดมโนผัสสะ

และมโนผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดสุข-ทุกขเวทนาจากมโนผัสสะ

คือปรุงแต่งดีก็เกิดสุขเวทนา

เมื่อปรุงแต่งร้ายก็เกิดทุกขเวทนา

เหมือนเงาเมฆสีชมพูหรือสีด�าสะท้อนบนผิวน�้า
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เป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่เงาใจจริงจัง

เพราะเมื่อกระจายตัวออกเป็นอณู

มันก็เป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่อย่างนั้นสักอย่างเดียว

เมื่อกระจายธรรมารมณ์ความคิดปรุงแต่งออกเป็นอณู

จะหาสักอณูที่เป็นตัวตนก็ไม่เจอ

ล้วนเป็นไปโดยประการอื่นที่ยึดถือเอาไว้ไม่ได้

แม้แต่ค�าว่า	“อณู”	ก็มิใช่	“อณู”

“ใจ”	ก็ไม่ใช่	“ใจ”	แต่เป็นโดยประการอื่น

เห็นอยู่อย่างนี้	อุปาทาน	จึงถูกละไป

ย่อมเบื่อหน่ายต่อความยึดมั่นที่ยึดเอาไว้ไม่ได้

จึงหลุดพ้นจากการยึดมั่นในสิ่งต่างๆ	ที่ไม่มีตัวตนแต่อย่างใด
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๏		ไม่เพลินเลข ๖ ย่อมพ้นทุกข์

 ความไม่เพลินในอายตนะ	คือความหลุดพ้นจากทุกข์	

 ภิกษ ุท .! ส่วน ผูใ้ด ย่อมไม่เพลินกะตา, ไม่เพลนิกะหู , ไม่เพลนิ 

กะจมูก, ไม่เพลินกะลิ้น, ไม่เพลินกะกาย, ไม่เพลินกะใจ แล้วไซร้ ; 

ผู้นั้น ชื่อว่า ย่อมไม่เพลิดเพลินกะสิ่งอันเป็นทุกข์. ผู้ใด ย่อมไม่

เพลิดเพลินกะส่ิงอันเป็นทุกข์ ;เรากล่าวว่า ผู้นั้น ย่อมหลุดพ้นจาก

ทุกข์ ดังนี้.

 (สฬา. สํ. ๑๘/๑๙/๑๖) 

 ภกิษ ุท.! ส่วนผูใ้ดแล ย่อมไม่เพลดิเพลนิกะรปู, ไม่เพลดิเพลนิ 

กะเสยีง, ไม่เพลดิเพลนิกะกลิน่, ไม่เพลดิเพลนิกะรส, ไม่เพลดิเพลิน 

กะโผฏฐัพพะ, ไม่เพลิดเพลินกะธรรมารมณ์ แล้วไซร้; ผู้นั้น ชื่อว่า  

ย่อมไม่เพลิดเพลินกะส่ิงอันเป็นทุกข์. ผู้ใด ย่อมไม่เพลิดเพลิน  

กะสิง่อันเป็นทกุข์.เรากล่าว่า ผูน้ัน้ย่อมหลุดพ้น 

จากทุกข์ ดังนี้แล.

 (สฬา. สํ. ๑๘/๒๐/๑๗)

52



ในเชิงปฏิบัติ

	 การมีสติในอายตนะ	 ๖	 จะรู้ชัดอยู่กับใจได้ว่า	 มีความเผลอ

เพลินในขณะผัสสะทางรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสทางกาย หรือ

เพลินในความคิดปรุงแต่ง ชอบชังกับ ๖ เรื่อง  ที่ไม่ใช่ตัวตนนั้น	

การมีสติหรือขาดสติเผลอเพลินมากน้อยเพียงใดโดยสังเกตดูได้จาก

ลักษณะที่เป็นทุกข์

	 ค�าว่าเพลินกะสิ่งอันเป็นทุกข์นั้น	มิได้หมายถึงทุกขเวทนา		แต่

หมายถึงทุกขลักษณะคือลักษณะอันไม่คงที่	ลักษณะของสิ่งที่อาศัย

เหตุปัจจัยเกิดขึ้นและก่อเหตุปัจจัยให้อีกสิ่ง	เป็นลูกโซ่	จึงมีลักษณะ

แปรปรวนคือ	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัสกาย-ใจ	ล้วนไม่คงที่	อาศัย

เหตุปัจจัยเกิดข้ึน	 ไม่ได้มีตัวตนอยู่จริง	 แปรปรวน	 ไม่ม่ันคง	 ไม่

ปลอดภัย	ไม่น่าเข้าไปอาศัยยึดมั่นด้วยอุปาทาน

 คือมีแต่ทุกขลักษณะของธรรมชาติ แต่ไม่ได้มีตัวตนของ

ใครผู้เป็นเจ้าของทุกขลักษณะอันไม่คงที่ เป็นกระแสเหตุปัจจัย

ที่แปรปรวนเหล่านั้น
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	 เมื่อมีสติรู้เห็นอยู่เช่นนี้	 จึงไม่เข้าไปเพลินอยู่กับทุกขลักษณะ

เหล่านั้น	 หลุดพ้นออกมาจากความยึดมั่น	 ไม่คร�่าครวญคับแค้นใจ	

ในท่ามกลางความแปรปรวนของรูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัสกาย-ใจ	

เหล่านั้น

	 ค�าว่า	“ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์”	นั้นจึงไม่ได้เกิดจากอิทธิฤทธิ์

ใดๆ	หรือ	เรื่องเหนือธรรมชาติแต่อย่างใด	แต่เกิดจากปัญญาเข้าใจ

เหตุปัจจัยในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิต	คือ	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัส

กาย	 และ	 ธรรมารมณ์	 โดยเห็นลักษณะของความไม่คงท่ีไม่ใช่ 

ตัวตนนั่นเอง
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๏ ปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญสติตรงปัจจุบันขณะ

ลองสังเกตความรู้สึกดูที่เท้ากระทบพื้น

มันมีชื่อว่าพื้นจริงหรือไม่?	และมันก็ไม่ใช่ธาตุ	๔

หรือหากกระจายตัวออกเป็นอณู	มันก็เป็นอย่างอื่น

หรือค�าว่าเท้ามันเป็นเท้าจริงหรือไม่?

หรือหากกระจายตัวออกเป็นอณู	มันก็เป็นอย่างอื่น

แม้แต่กายวิญญาณที่รับรู้เท้ากระทบพื้น

มันมีอยู่ก่อนในจักรวาลหรือไม่

หรือมันเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่อย่างที่ยึดเอาไว้

แม้แต่กายสัมผัสใดๆก็ไม่ควรเผลอเพลิน

หรือสุข-ทุกขเวทนาที่เกิดจากสัมผัสกายล้วนสลายไป

ดังนั้นอะไรที่เกิดขึ้นในใจก็ไม่ควรยึดมั่นเผลอเพลิน

เพราะมันไม่ใช่อย่างนั้น	คือต่างจากสิ่งที่ยึดไว้	ความเพลินจึงละไป

เมื่ออะไรเกิดขึ้นในใจตรงนี้ควรยึดมั่นหรือไม่?

เพราะสิ่งทั้งปวงล้วนเป็นอย่างอื่นจากที่ยึดไว้เสมอ

เมื่อไม่เผลอเพลิน	ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ตรงนี้	เดี๋ยวนี้
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๏ วิญญาณ ๖ ไม่มีอยู่ก่อน

	 ในการเจริญสติกับชีวิตประจ�าวันที่ต้องกระทบกับรูป	 เสียง	

กลิ่น	รส	สัมผัสกาย	และ	ธรรมารมณ์นั้น	หากเห็นเป็นกระแสเหตุ

ปัจจัยที่ไม่ใช่ตัวตนเป็นการให้อาหารแก่วิชชา	แต่อวิชชาสัมผัสนั้น

คอื	การไม่รูเ้หตปัุจจยัทีอ่าศยักนัเกดิข้ึน	ในขณะแห่งผสัสะท้ัง	๖	ทาง

ท่ีกระทบกับรูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัสกาย-ใจ	ที่ไม่ใช่ตัวตนเพราะ

เกิดจากเหตุปัจจัยที่ไม่ใช่ตัวตน	 ซึ่งวิญญาณน้ันไม่ได้มีมาก่อนดัง 

ค�าของพระสารีบุตร

	 ดังนี้	

 “เปรียบเหมือนอวกาศถูกแวดล้อมปิดกั้นไว้แล้ว (ส่วนหนึ่ง)

 โดยอาศยัไม้ด้วย เถาวัลย์ด้วย ดนิเหนียวด้วย หญ้าด้วย ย่อมถงึ 

ซึ่งการนับว่า “เรือน” ดังนี้ ฉันใด

 ดูก่อนท่านผู ้มีอายุท้ังหลาย! 

อวกาศถูกแวดล้อมปิดกั้นไว้แล้ว 

(ส่วนหนึ่ง)โดยอาศัยกระดูกด้วย  

เอ็นด้วย เนื้อด ้วย หนังด้วย  

ย่อมถึงซึ่งการนับว่า “รูป (กาย)” 
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ดงันี ้ฉนันัน้ แม้หากว่า จกัษ ุ(ตา).....และรปูทัง้หลาย......กย็งัไม่มาสู่ 

คลอง (แห่งจกัษ)ุ จติทีล่ะภวงัค์อันเกดิจากอายตนะทัง้ ๒ (นอกกบัใน 

กระทบกัน)ก็ไม่มีแล้วไซร้

ความปรากฏแห่งส่วนของวิญญาณ....ก็ยังจะไม่มีมาก่อน

 แม้หากว่าจักษุ (ตา) และรูปทั้งหลาย......มาสู่คลองแห่งจักษุ

แต่จิตที่ละภวังค์..ก็ไม่มีแล้วไซร้...วิญญาณ..ก็ยังจะไม่มีอยู่นั่นเอง

 แต่ว่าในการใดแล จักษุ (ตา)....และรูปทั้งหลาย..มาสู่คลอง 

แห่งจักษุ ทั้งจิตที่ละภวังค์อันเกิดจากอายตนะ ๒ (นอกในกระทบ

กัน)อย่างนั้นก็มีด้วย แล้วไซร้ ความปรากฏแห่งส่วนของวิญญาณ

อนัเกดิจาก (เหตุปัจจยั)อายตนะ ๒ (นอกในกระทบกนั) อย่างนัน้  

ย่อมมีในกาลนั้น (วิญญาณมีได้เพราะเหตุปัจจัยนั้น) 

 รูปใด (ที่ เป ็นของเกิดร ่วมจากกรณีข ้างต ้นน้ัน) ย ่อม

สงเคราะห ์ในรูปาทานขันธ ์ (รูปที่มีอุปาทานเข ้าไปยึดมั่น) 

เวทนาใด (ที่เป็นของเกิดร่วมจากกรณีข้างต้นนั้น) ย่อมถึงการ

สงเคราะห์ใน เวทนูปาทานขันธ์ (เวทนาที่มีอุปาทานเข้าไปยึดมั่น)  

สัญญาใด (ที่ เป ็นของเกิดร ่วมจากกรณีข ้างต ้นนั้น)ย ่อมถึง 

การสงเคราะห์ในสญัญปูาทานขนัธ์ (ความจาํทีม่อีปุาทานเข้าไปยดึมัน่)
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 สังขารใด(ที่เป็นของเกิดร่วมจากกรณีข้างต้นนั้น) ย่อมถึงการ

สงเคราะห์ในสังขารูปาทานขันธ์(ความคิดท่ีมีอุปาทานเข้าไปยึดมั่น)

 วญิญาณใด (ท่ีเป็นของเกดิร่วมในกรณีข้างต้นนัน้) ย่อมถงึการ

สงเคราะห์ในวิญญาณปูาทานขนัธ์ (การรับรู้ท่ีมอีปุาทานเข้าไปยึดมัน่) 

การประชุมพร้อม การรวมหมู่กันแห่งอุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ เหล่านี้  

ย่อมมไีด้ด้วยอาการอย่างน้ี (มู.ม. ๑๒/๓๔๖/๓๕๘)

ในเชิงปฏิบัติ

	 ผู้ปฏิบัติธรรมพึงสังเกต	 ในการเจริญสติระลึกรู้มีสัมปชัญญะ

รู ้ชัดตรงปัจจุบันขณะที่ตากระทบตัวอักษรตรงหน้าจึงเกิดจักขุ

วิญญาณ	หากตัวอักษรนี้ไม่ใช่ตัวตน	เซลล์ประสาทตาอันเป็นธาตุ

ห่อความว่างเอาไว้ในอะตอมเป็นอณู	 เกิดภวังค์คลื่นพลังงานใน

ความว่างที่ขึ้นมารับภาพจากจอประสาทตา	 เรียกว่าจักขุวิญญาณ	

อันเกิดจากกระแสเหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวตนไม่ได้มีมาก่อนและยังไม่มี

มาก่อนเมื่อมีขึ้นด้วยอวิชชาผัสสะคือไม่รู้จักเหตุปัจจัยที่อาศัยกัน

เกิดขึ้นจึงหลงว่าเป็นตัวตน

	 ในการรับรู้ทั้ง	๖	ทางล้วนอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นบนอากาศนี้ 

เช่นกัน	 คือความว่างที่ถูกแวดล้อมปิดก้ันไว้ด้วยเนื้อเยื่อเซลล์

ประสาทอันเป็นอะตอมแทรกตัวอยู่ในผิวหนังกระดูกร้อยรัดไว้ด้วย

เส้นเอ็นห่อหุ้มอวกาศไว้เป็นอณู	แม้ในช่องว่าง DNA ที่เล็ก ๑ ใน  
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๑ ล้านมิลและ	DNA	ในร่างกายนีห้ากดงึออกจะยาวไปกลบัดวงจนัทร์ 

ได้	๕,๐๐๐	รอบ	ช่องว่างเล็กในอะตอมที่เป็นอณูนั้นเองเกิดเป็นคลื่น

พลังงานแห่งภวังค์ขึ้นมารับรู้ตามเซลล์ประสาทตากระทบรูปท�าให้

เกิดจักขุวิญญาณคือการเห็น	 หูกระทบเสียงท�าให้เกิดการได้ยิน	

จมูกกระทบกลิ่นท�าให้เกิดการรับกลิ่น	 ลิ้นกระทบรสท�าให้เกิดการ

รู้รส	กายกระทบสัมผัสท�าให้เกิดการรับรู้ทางกาย	เช่น	อากาศถูก

ผิวกาย	เป็นต้น	จนถึงความคิดกระทบใจท�าให้เกิดการรับรู้ในเรื่อง

ท่ีคิด	รวมเป็นหมู่แห่ง	วิญญาณ	๖	ซึ่งเกิดจากกระแสเหตุปัจจัยอัน

ไม่ใช่ตัวตน	หาก รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสกาย-ใจ ไม่ใช่ตัวตน 

หมู่แห่งวิญญาณ ๖ จึงไม่ใช่ตัวตนด้วยเช่นกัน	ท�าให้หมดอุปาทาน

ในวิญญาณ	พระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่า

	 “วิญญาณที่จะเป็นอุปาทานย่อมไม่มี	 	 	 ภิกษุผู้ไม่มีอุปาทาน

ย่อมปรินิพพาน”	(ส ฬา. สํ. ๑๘/๑๗๙/๑๒๘)

	 “ความเพลินใดในวิญญาณ	 ความเพลินนั้นคืออุปาทาน”		

“เพราะความดับแห่งนันทิ(เพลิน)จึงมีความดับแห่งอุปาทานคือความ

ดับลงแห่งทุกข์”	(ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๙/๑๙)
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ในเชิงปฏิบัติต่อวิญญาณ ๖ 

	 การเจริญสติกับชีวิตประจ�าวัน	 สติมีลักษณะการไม่เผลอ

เพลินในการรับรู้ทั้ง ๖ หรือวิญญาณ ๖	 เห็นลักษณะของเหตุ

ปัจจัยที่อาศัยกันเกิดขึ้น	ไม่เผลอเพลินในขณะเห็น,	ได้ยิน,	ได้กล่ิน, 

ลิ้มรส,	สัมผัสกายและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ไม่เผลอเพลินในเนื้อเรื่อง

ท่ีคิดปรุงแต่ง

	 เหตุท่ีต้องเจริญสติทุกขณะ	เพราะชีวิตต้องกระทบกับรูป	เสียง	

กลิน่	รส	สมัผสักาย-ใจอนัไม่คงที	่แปรปรวนไปตามกระแสเหตปัุจจยั

อยู่ตลอดเวลา	เมื่อไม่เผลอเพลิน	อุปาทานย่อมไม่มี

 เมื่อวิญญาณที่จะเป็นอุปาทานไม่มี ย่อมนิพพาน

	 ผู ้ปฏิบัติที่ฉลาดย่อมสามารถเจริญสติในขณะแห่งการรับรู ้

คือ	วิญญาณ	๖	ได้ตลอดเวลา	ด้วยการสังเกตความเผลอเพลินอัน

เป็นอุปาทานและเพียรละความเพลินนั้น	ไม่ว่าจะอยู่ท่ีใดในโลกก็ยัง

สามารถปฏิบัติธรรมตามค�าสอนของพระพุทธองค์ได้ว่า	 วิญญาณ 

ที่เป็นอุปาทานไม่มี ย่อมนิพพาน
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๏ การปฏิบัติธรรมย่อมเห็นความจริง
ต่างจากท่ีเคยยึดมั่น

พักดื่มน�้าสักหน่อยดีไหม?

เมื่อน�้ากระทบลิ้น

น�้าก็ไม่ได้รู้ว่ามันเป็นน�้า

ลิ้นก็ไม่ได้รู้ว่ามันเป็นลิ้น

การรับรสทางลิ้นชื่อว่า	ชิวหาวิญญาณ	ซึ่งไม่ได้มีมาก่อน	

มันก็ไม่รู้ว่ามันชื่อชิวหาวิญญาณ	หรือ	ชิวหาสัมผัส

จนถึง	สุข-ทุกขเวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัสนั้น

เมื่อกระจายตัวออกเป็นอณู

เวทนาล้วนเกิดจากเหตุปัจจัยที่ไม่ใช่ตัวตน

ในความจริงแท้ของอณูเหล่านั้น

ล้วนเป็นไปโดยประการอ่ืนทั้งหมด

ไม่มีชื่อว่า	น�้า	ลิ้น	ชิวหาวิญญาณ	ชิวหาสัมผัส	หรือเวทนา

สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น

เพราะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างที่ยึดไว้

เมื่อไม่ยึดมั่นเห็นโดยประการอื่นที่ไม่ใช่อย่างที่ยึด

อุปาทานจึงละไป

วิญญาณที่ไม่มีอุปาทานนั้นย่อมประจักษ์ขึ้นตรงหน้า
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ในเชิงปฏิบัติ  		“กันไว้ดีกว่าแก้”

	 การเจริญสติปัฏฐาน	 ๔	 นั้นผู้ปฏิบัติจึงควรสังเกตเห็นความ

เผลอเพลินโดยเฉพาะการดูจิตในจิต	ที่เพลินอยู่ในความคิดปรุงแต่ง

ต่างๆ

๑.	 คือเมื่อเผลอปรุงแต่งความชอบใจในรูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	

สัมผัสกาย	ที่น�าสุขเวทนามาให้	จิตจึงเกิดราคะ	แล้วเพลิน

อยู่กับเนื้อหาที่ปรุงแต่งนั้น	 เมื่อมีสติเห็นรูป	 เสียง	 กลิ่น	

รส	สัมผัส	ไม่ใช่ตัวตน	จิตที่มีราคะจึงดับ

๒.	 เมื่อเผลอปรุงแต่งความขัดเคืองในรูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	

สัมผัสกาย	 ที่น�าทุกขเวทนามาให้	 จิตจึงเกิดโทสะ	 แล้ว

เผลอเพลินอยู่กับเนื้อหาปรุงแต่งร้ายนั้น	 เมื่อมีสติเห็น

กระแสเหตุปัจจัยในรูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัสกาย	ว่าไม่ใช่

ตัวตน	 ความเผลอเพลินในโทสะนั้นจึงดับไป	 เกิดปัญญา

เห็นว่า	โทสะ	ไม่ได้มีตัวตนอยู่จริง

๓.	ในมุมมองของโมหะที่หลงเผลอเพลินในตัวตน	 หลงผิด	 

ยึดมั่นในมุมใดมุมหนึ่ง	 ย่อมเห็นสภาวธรรมตามความจริง

ว่าเป็นอย่างอ่ืนต่างจากที่เคยยึดมั่นเอาไว้ด้วยช่ือสมมุติ

เหล่านั้นไม่ว่าอะไรที่ยึดมั่นขึ้นในใจล้วนไม่ใช่อย่างที่หลง 

ยึดมั่นเอาไว้
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	 การเจริญสติที่ถูกต้องจะเห็นได้ว่าในกาย	 เวทนา	 จิต	 ธรรม	

ล้วนเป็นทางเข้า	๔	ทางที่มาสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันคือ	

๑.	 เห็นกระแสเหตุปัจจัย	ที่อาศัยกันเกิดขึ้นไม่ใช่ตัวตน

๒.	จึงละความยินดียินร้ายออกจากใจ

๓.	เพราะเห็นกาย	เวทนา	จิต	ธรรม	ไม่ใช่ตัวตนอย่างที่เคย

ยึดมั่นไว้แต่อย่างไร

๔.	 จึงอาศัยกาย	เวทนา	จิต	ธรรม	เป็นท่ีตั้งแห่งสติหรือความ

ระลึกรู้หรืออาศัยเป็นที่รู้ความจริง	เป็นการกันไว้ดีกว่าแก	้

คือ	เพื่อไม่เป็นที่อาศัยของตัณหา ทิฏฐิ และ อุปาทาน 

เพราะตัณหา อุปาทานท�าให้เกิดภพ-ชาติ

๕.	 เมื่อตัณหา อุปาทานไม่มี ภพ-ชาติ ย่อมไม่มี ความ

คร�่าครวญคับแค้นหรือทุกข์ใจย่อมไม่มีด้วยเหตุนี้ ค�าว่า	

“หลุดพ้นจากทุกข์”	 จึงเกิดจากสติที่ไม่เผลอเพลินได้ด้วย

การปฏิบัติดังกล่าวนี้
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๏ มีสติรักษาใจให้ปกติสุขท่ามกลางผัสสะ ๖ ที่ไม่ใช่ตัวตน

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ผัสสายตนะทั้งหลาย ๖ อย่างเหล่านี้  

อนับคุคลฝึกแล้ว คุม้ครองแล้ว รกัษาแล้ว สาํรวมระวงัแล้ว ย่อมเป็น 

สิ่งนํามาอย่างยิ่งซึ่งสุข

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ผัสสายตนะทั้งหลาย ๖ อย่าง นั้นเป็น

อย่างไรเล่า? ๖ อย่าง นั้นคือ:-

 ผัสสายตนะ คือจักษุ (ตา) ...ฯลฯ... ...นํามาอย่างยิ่งซึ่งสุข;

 ผัสสายตนะ คือโสตะ (หู) ...ฯลฯ... ...นํามาอย่างยิ่งซึ่งสุข;

 ผัสสายตนะ คือฆานะ (จมูก)...ฯลฯ... ...นํามาอย่างยิ่งซ่ึงสุข;

 ผัสสายตนะ คือชิวหา (ลิ้น) ...ฯลฯ... ...นํามาอย่างยิ่งซึ่งสุข;

 ผัสสายตนะ คือกายะ (กาย)...ฯลฯ... ...นํามาอย่างยิ่งซึ่งสุข;

 ผัสสายตนะ คือมนะ (ใจ) ...ฯลฯ... ...นํามาอย่างยิ่งซึ่งสุข;

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ผัสสายตนะท้ังหลาย ๖ อย่างเหล่านี้แล 

อนับคุคลฝึกแล้ว คุม้ครองแล้ว รกัษาแล้ว สาํรวมระวงัแล้ว ย่อมเป็น 

สิ่งนํามาอย่างยิ่งซึ่งสุข. (สฬา.สํ. ๑๘/๑๒๙/๘๘)
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	 ในการเจริญสติต่อผัสสะทั้ง	๖	ในชีวิตเป็นการเห็นกระแสเหตุ

ปัจจัยที่อาศัยกันเกิดขึ้น	คือ	ตากระทบตัวอักษร	จึงเกิดจักขุวิญญาณ	

แสดงให้เห็นว่าจักขุวิญญาณไม่ใช่ตัวตน	ไม่ใช่เราเห็น	หรือ	หูกระทบ 

เสียง	 คลื่นเสียงแอร์คอนดิชั่นท�าให้เกิดโสตวิญญาณ	 ไม่ใช่ตัวตน	 

ไม่ใช่เราได้ยิน	ฯ

	 ดังนั้น	การเจริญสติด้วยการส�ารวมระวังในผัสสะ	๖	ย่อมไม่

เผลอเพลินในวิญญาณ	๖	ที่ไม่ใช่ตัวตน	ไม่หลงไปปรุงแต่ง	ชอบ-ชัง	 

ให้ใจกระสับกระส่ายเร่าร้อนกระวนกระวาย	 เมื่อไม่เผลอเพลินใน

ขณะผัสสะ	 ๖	 มีสติรักษาใจให้ปกติสุขอยู่ก่อน	 จึงน�ามาอย่างยิ่ง 

ซึ่งสุข	 แม้ในท่ามกลางความแปรปรวนของเหตุปัจจัยในรูป	 เสียง	

กลิ่น	รส	สัมผัสกาย-ใจ	ที่ไม่ใช่ตัวตนเหล่านั้น	ดังพุทธพจน์นี้

	 “ตถาคต	 ยังคงอยู่เป็นสุขแม้เพราะความแปรปรวน	 จาง

คลายดับไปแห่งรูป	 เสียง	กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะ	และธรรมารมณ์” 

(สฬา. สํ. ๑๘/๒๑๖/๑๕๙)
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ในเชิงปฏิบัติ “กันไว้ดีกว่าแก้	หากหลงว่าแน่จะแก้ไม่ทัน”

	 การเจริญสติในท่ามกลางผัสสะ	 ๖	 กับชีวิตประจ�าวันเป็น 

การกันไว้ดีกว่าแก้	ด้วยมีฐานที่ตั้งของสติอยู่ที่กาย-ใจ	ไม่หลงลืมใจ

ที่ปกติอยู่ก่อน	ด้วยการตามดูกายในกาย	เวทนาในเวทนา	จิตในจิต	

ธรรมในธรรม	อันอาศัยเหตุปัจจัย	เกิดขึ้นแล้วดับไป

	 เม่ือตามดูเวทนาในเวทนาจะพบความจริงว่า	 สุข-ทุกข์ไม่ได้ 

เกดิจากตนหรอืผูอ้ืน่ท�า แต่เกิดจากผสัสะ ๖ ทางรปู เสยีง กลิน่ รส  

สมัผสักาย และ ธรรมารมณ์	ซึง่	รปู	เสยีง	ภายนอกจากบคุคลต่างๆ	

นั้นมักเจือด้วยอุปกิเลส	 ๑๖	 หากขาดสติ	 จะเข้าไปคว้าอุปกิเลส

ภายนอกมาปรุงเป็นกิเลสภายใน	ก่อความทุกข์ใจอย่างไม่สมควร

	 บางครั้งผู ้ปฏิบัติจึงต้องหัดมีนัดกับความสงบอยู ่ในสถานที่

เกื้อกูลคือ	กายวิเวก	จิตวิเวก	กิเลสวิเวก	บ้าง	เช่น	หากอยู่กับคน	

๑๐๐	คน	จะเจออุปกิเลสเป็นร้อยๆ	ที่พุ่งเข้ามาปะทะ	หากต้นทุน

ของสติสัมปชัญญะไม่เข้มแข็งพอ	ก็จะไปคว้าอุปกิเลสข้างนอกเข้ามา

ปรุงอุปกิเลสภายในใจจึงเศร้าหมอง	แต่หากอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ

เช่น	น�้าตก	ก้อนหิน	๑๐๐	ก้อน	ก้อนหินในล�าธารน�้าไม่มีอุปกิเลสอยู่

ภายใน	ก้อนหิน	เม็ดทราย	หรือ	ต้นไม้เหล่านั้นท�าให้กิเลสภายในได้
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วเิวกบ้าง	เป็นการเพิม่ต้นทนุของสตสิมัปชัญญะ	ให้มกี�าลงัพอทีจ่ะจ�า

สภาวะได้แม่นย�าว่า	จิตนั้นประภัสสรอยู่ก่อนอุปกิเลสแค่จรผ่านมา	 

หากไม่ไปคว้าใจก็ไม่เศร้าหมอง	หรือ	หากไปคว้าใจก็เศร้าหมอง

	 เมื่อเข้าใจเช่นนี้จึงไม่กล้าประมาทมัวเมา	ต่ออุปกิเลสภายในไม่

เผลอเพลนิในขณะผสัสะ	๖	อนัเป็นการปิดช่องไม่ให้อุปกิเลสงอกงาม

	 แต่กระนั้นชีวิตของทุกคนย่อมต้องพบเจอผู้อื่นทางใดทางหนึ่ง

เสมอซึ่งปุถุชนผู้มิได้สดับธรรมย่อมมีอุปกิเลสอยู่ภายใน	การมีสติ

ไม่ประมาทระมัดระวังไม่ลืมใจที่ปกติในขณะคิด	พูด	กระท�า	จึงเป็น

สิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่ง	 ดังนั้นมรรคมีองค์	 ๘	 กับชีวิตประจ�าวันจึงสอด

ผสานเข้ามาสัมพันธ์กับการใช้ชีวิต	ด้วย	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	คือ	มี

วาจาชอบ ประพฤติชอบ การงานชอบ เป็นศีล	ความเพียรปิดกั้น

อกศุล	มสีต	ิเหน็กายในกาย	เวทนาในเวทนา	จติในจติ	ธรรมในธรรม	 

และ	มีสมาธิตั้งมั่น	เป็นจุดรวมความหมายของสมาธิ	และมีปัญญา  

คอื สมัมาทิฏฐิ และ การด�ารชิอบอยูใ่นใจ ทีจ่ะไม่คดิไปในทาง โลภ 

โกรธ หลง เพราะรู้ว่า สุข-ทุกข์ ไม่ได้เกิดจากตน หรือ คนอื่นท�า  

แต่เกิดจาก	 ผัสสะ	 ๖	 ที่ไม่ใช่ตัวตนจึงรักษาใจให้ปกติสุขได้ใน

ท่ามกลาง	รปู	รส	กล่ิน	เสยีง	สมัผัสกาย	และ	ธรรมารมณ์	ท่ีแปรปรวน 

จางคลายดับไปเหล่านั้น
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	 การต้ังสติไว้ในใจเพียงแค่นี้เป็นการกันไว้ดีกว่าแก้	 ก็ย่อมพอ

รอดปลอดภยัจากการก่อความทกุข์ใจอย่างไม่สมควร	และไม่ต้องสละ 

ความปกติสุขโดยชอบธรรมที่มีอยู่ประจ�าใจอยู่แล้ว	อีกทั้งไม่มัวเมา

เผลอเพลินในความสุขนั้น	 เพราะความเพลินเป็นอุปาทาน	 ท�าให้

เกิดภพ-ชาติ	การปฏิบัติที่เข้าใจเพียงแค่นี้อยู่ที่ไหนในโลกก็ปฏิบัติ

ธรรมน�าความสุขมาสู่ใจ ตัดกระแสอุปาทาน ภพ-ชาติ ได้มากน้อย 

สุดแต่ก�าลัง
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สรุป บทที่๑ ในเชิงปฏิบัติ	“กันไว้ดีกว่าแก้”

๑.	 ธรรมโดยย่อที่พระพุทธเจ้าประทานให้	คือ	ในขณะผัสสะ 

แห่งอายตนะภายนอก	๖	และอายตนะภายใน	๖	ท�าให้ 

เกดิวิญญาณ	๖	นัน้	มสีตเิห็นกระแสเหตุปัจจยัทีไ่ม่ใช่ตวัตน	 

ย่อมไม่มีตัวตนของ	“เรา”	ที่เป็นผู้เห็น	ผู้ได้ยิน	แต่อย่างใด	

มีแต่การเห็นการได้ยินที่เป็นกระแสเหตุปัจจัยในธรรมชาติ	

ไม่เข้าไปยดึมัน่หลงผดิว่าเป็น	“เรา”	จงึเห็นความจรงิว่าไม่มี	

“เรา”	อยู่ตรงน้ีหรือไม่มี	“เรา”	อยู่ตรงที่ไหนๆ	การตื่นครั้ง

แรกในชวีติ จึงคือการเห็นความเผลอคดิค�าว่า “เรา” ในใจ  

มีสติเฉลียวใจเห็นว่าความคิดไม่ใช่ “เรา” จะเกิดอาการ

วูบขึ้นในใจเหมือนหลุดพ้นออกมาจากความคิดปรุงแต่ง 

และจ�าได้แม่นย�าว่า “ไม่มีเรา” มีแต่ความคิดที่คิดค�าว่า 

“เรา” ขึ้นมา

๒.	การเจรญิสตใินผสัสะ	๖	กบัชีวติประจ�าวนันัน้อยูท่ี่ว่าใครจะ

มีปัญญาเห็นส่วนไหนเด่นในกระแสเหตุปัจจัยที่อาศัยกัน

เกิดขึ้นของกายในกาย	เวทนาในเวทนา	จิตในจิต	ธรรมใน

ธรรม	ซึ่งทั้งหมดล้วนมารวมตรงจุดหมายเดียวกันคือ	เห็น

ลักษณะ	อาศัยกันเกิดขึ้นแล้วดับไป	ไม่คงที่	เป็นอนัตตา	 

คือ	ความไม่ใช่ตัวตน	เป็นสภาวธรรมที่ว่างจากชื่อว่าอะไร?	

อย่างไร?
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๓.	ผู้ปฏิบัติที่มาถูกทางแล้วจะฉลาดในการใช้	กาย	เวทนา	จิต	 

ธรรม	สักแต่ว่าเป็นที่อาศัย	 เป็นที่ตั้งแห่งรู้	 เพื่อไม่เป็นที่

อาศัยของ	ตัณหา	ทิฏฐิ	และอุปาทาน	เมื่อตัณหาอุปาทาน

ไม่มีภพ-ชาติก็ไม่มี	เป็นการตัดไฟเสียแต่ต้นลมหรือกันไว้

ดีกว่าแก้	นั่นเอง

๔.	สติปัฏฐาน	๔	จึงเป็นทางสายเอกที่ท�าให้เกิดผลดังนี้

๑.	 ดับความคร�่าครวญร้องไห้ร�าพึงร�าพัน

๒.	ดับความทุกข์ใจ

๓.	ท�าให้เกิดความบริสุทธิ์ของกาย-ใจ

๔.	ท�าให้เกิดอริยมรรค

๕.	ท�าให้แจ้งนิพพาน

	 ผู ้ปฏิบัติท่ีฉลาดอาจจะร้อง	 อ๋อ	 ขึ้นมาถึงธรรมโดยย่อที่

พระพุทธองค์ทรงประทานให้ในผัสสะ	๖		ด้วยการเห็นเป็นกระแส

เหตุปัจจัย	ไม่มี	“เรา”	อยู่ตรงนี้หรือที่ไหนๆ	เข้าใจถึงหนทางของสติ

ท่ีไม่ประมาท	กันไว้ดีกว่าแก้	หรือ	ตัดไฟเสียแต่ต้นลม	ด้วยการมี

สติเป็นที่สักแต่ว่าอาศัยเป็นที่ตั้งแห่งรู้	เพื่อไม่เป็นที่อาศัยของตัณหา	

อุปาทาน	เม่ือตัณหา	อุปาทานไม่มี	ภพ-ชาติ	ย่อมไม่มีคือ	ไม่มี	“เรา”	

ในท่ีนี้หรือที่ไหนๆ	คือ	ท�าให้แจ้งนิพพานได้ด้วยเหตุนี้นี่เอง!
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บทที่

เริ่มต้นถูกทาง
ก็ถึงปลายทาง
อย่างถูกต้อง
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เป็นสุขได้ท่ามกลางความแปรปรวน

เสียงน�้าตกไม่เคยรู้ว่าตัวเองเป็นเสียงน�้าตก

แม้ก้อนหินก็ไม่เคยรู้ว่าตัวเองเป็นก้อนหิน

กี่รอยเท้าที่อยู่บนผืนดินมากมายแล้วเลือนหาย

ก้าวย่างแห่งสติที่ผัสสะเกิดดับใต้ฝ่าเท้า

เพียงระลึกรู้และรู้ชัดความจริงที่ว่างจากชื่อ

เพียงแค่ผัสสะใต้ฝ่าเท้าอาศัยเหตุปัจจัย	ไม่ใช่ตัวตน

เสียงน�้าตกอยู่ของมันอย่างนั้นบนโลกใบนี้

เมื่อกระทบหูท�าให้เกิดโสตวิญญาณ

เมื่อเสียงไม่ใช่ตัวตน	ไร้เจ้าของเสียงน�้าตก

หูเป็นเซลล์ประสาทท�าให้เกิดการได้ยิน

สมมุติชื่อว่า	โสตวิญญาณ

จึงไม่ควรหมายมั่นโดยความเป็นโสตวิญญาณ

และไม่ควรหมายมั่นว่า วิญญาณของเรา

ละสักกายทิฏฐิ	คือ	การละความเห็นผิด

เพียงแค่เห็นถูกตามความเป็นจริง
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เพราะการทะเลาะกับเสียงและผืนดิน

เป็นการก่อทุกข์อย่างไม่สมควร

แต่สมควรมีสติสัมปชัญญะ	รู้ชัดในผัสสะทั้ง	๖

หากเสียงน�้าตกและก้อนหินไม่ใช่ตัวตน

เป็นสักแต่ว่าเสียงและไม่หมายมั่นโดยความเป็นเสียง

รูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัสกาย	ธรรมารมณ์

ย่อมไม่สมควรหมายมั่นว่าเป็นตัวตนเช่นกัน

ย่อมอยู่เป็นสุขได้ในท่ามกลางความแปรปรวน

ของสิ่งไม่ใช่ตัวตนเหล่านั้น

พระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่า

“ตถาคต	ยังคงอยู่เป็นสุขแม้เพราะความแปรปรวน

จางคลายดับไปแห่งรูป	เสียง	กลิ่น	รส	

สัมผัสกายและธรรมารมณ์”

(สฬา.สํ. ๑๘/๒๑๖/๑๕๙)
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	 การธดุงค์	ในฤดหูนาวท่ามกลางขนุเขาสายหมอกดอกไม้ป่านัน้	 

เป็นการขัดเกลากิเลสแม้ว่า	 “มล”	 เด็กสาวดูเม็กซ์ที่เป็นคนกลัวผี

กลัวความล�าบากก็สมัครเข้ามาเพื่อแก้ไขกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในใจ

ให้หาย	 คนกลุ่มนี้อายุประมาณ	๓๐	 ปี	 ตั้งแต่หมอจอย,	 เหมี่ยว,	

กิ๊ง,	น้อง,	ดาว	ฯ	ล้วนเป็นคนมีปฏิภาณไหวพริบ	 เรียบง่าย	และ

สามารถออกมาแจกแจงความละเอียดลึกซึ้งในโพธิปักขิยธรรม ๓๗ 

ท่ีเริ่มต้นจากเลข	๖	ได้อย่างน่าอัศจรรย์	จนถึงความหมายของการ

ละอวิชชาที่ท�าให้แจ้งซึ่งนิโรธ

รู้อายตนะ ๖ ท�าให้เกิดมรรคมีองค์ ๘
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	 เพราะอวิชชานั้นไม่รู้จักว่าทุกสิ่งล้วนเกิดจากเหตุปัจจัย	ดังนั้น 

การมีสติเห็นตามความเป็นจริง	 จึงหมายถึงการเห็นลักษณะของ 

สิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นเช่น	 ตาเป็นเซลล์ประสาทที่อาศัยธาตุ	 ๔	 แม้

รูปต่างๆ	 ก็เป็นธาตุ	 ๔	 ที่ไม่ใช่ตัวตนเมื่อมากระทบกันท�าให้เกิด

จักขุวิญญาณ จึงไม่ใช่ตัวตน	จนถึง	สุข	ทุกข์	อุเบกขาที่เกิดจาก

การเห็นนั้นจึงไม่ใช่ตัวตนของผู้อ่ืนหรือตนเป็นผู้กระท�า	 แต่เป็น 

กระแสเหตุปัจจัยที่อาศัยสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้น	ตัณหานั้นเกิดจาก

การอยากได้สุขเวทนาและพ้นทุกขเวทนา	เมื่อรู้สุข-ทุกขเวทนาไม่ใช่

ตัวตน ตัณหาจึงไม่ก่อตัวขึ้น	ส่วนอุปาทานท่ีท�าหน้าท่ียึดกับตัณหา

แล้วไม่ปล่อย	เมื่อตัณหาไม่ก่อตัว อุปาทานก็ก่อตัวขึ้นไม่ได้เพราะ

ไม่มีตัณหาให้ยึด	 ส่วนภพ	 คือการเข้าไปอาศัยในส่ิงท่ียึดม่ันน้ันก็

พลันก่อตัวขึ้นมาไม่ได้เช่นกัน	การส�าคัญผิดว่า	“นั่นเป็นเรา”	“นั่น

เป็นของเรา”	คือ	ชาติหรือการเกิดความส�าคัญผิดว่าเป็นตัวตนจึงไม่

ปรากฏในใจ	 ความคร�่าครวญคับแค้นใจเพราะความแปรปรวนของ

รูป	 เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัสกาย	และ	ธรรมารมณ์	จึงไม่ก่อตัวขึ้น	 

สภาวะนั้นจึงปลอดโปร่งโล่งเบาเป็นปกติสุข จากการมีสติเห็นตาม

ความเป็นจริงในท่ามกลางผัสสะ ๖ ด้วยเหตุนี้

75



๏ รู้จักเลข ๖ ท�าให้สุขกายสุขใจ รู้ทันอายตนะ ๖ 

 ตามที่เป็นจริง ท�าให้เกิดโพธิปักขิยธรรม ๓๗  

 สมถะ วิปัสสนา และอริยสัจ ๔

 ภิกษุ ท.! ....ส่วนบุคคล เมื่อรู้เมื่อเห็นซึ่ง จักษุ ตามที่เป็นจริง, 

เมื่อรู ้เมื่อเห็นซึ่ง รูปท้ังหลาย ตามท่ีเป็นจริง, เมื่อรู้เมื่อเห็นซึ่ง  

จักขุวิญญาณตามท่ีเป ็นจริง , เมื่อรู ้ เมื่อเห็นซึ่ ง จักขุสัมผัส  

ตามที่เป ็นจริง, เมื่อรู ้ เมื่อเห็นซึ่งเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะจักขุ

สัมผัสเป็นปัจจัย อันเป็นสุขก็ตาม เป็นทุกข์ก็ตาม ไม่ใช่ทุกข์

ไม่ใช่สุขก็ตาม ตามที่เป็นจริงแล้ว; เขาย่อมไม่กําหนัดในจักษุ,  

ไม่กําหนัดในรูปทั้งหลาย, ไม่กําหนัดในจักขุวิญญาณ, ไม่กําหนัด

ในจักขุสัมผัส, และไม่กําหนัดในเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัส

เป็นปัจจัย อันเป็นสุขก็ตาม เป็นทุกข์ก็ตาม ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข

ก็ตาม. เมื่อบุคคลนั้นไม่กําหนัดแล้ว ไม่ติดพันแล้ว ไม่ลุ่มหลงแล้ว  

ตามเหน็อาทนีวะ (โทษของสิง่เหล่านัน้) อยูเ่นอืง ๆ , ปัญจปุาทานขันธ์ 

ทั้งหลาย ย่อมถึงซึ่งความไม่ก่อเกิดต่อไป; และตัณหา อันเป็น

เครื่องน�าไปสู ่ภพใหม่ อันประกอบอยู ่ด้วยความก�าหนัดด้วย

อ�านาจความเพลิน เป็นเครื่องท�าให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆ  

อันเขาย่อมละเสียได้; ความกระวนกระวาย (ทรถ) แม้ทางกาย  

อันเขาย่อมละเสียได้, ความกระวนกระวายแม้ทางจิต อันเขาย่อม 
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ละเสียได ้ ; ความแผดเผา (สนฺตาป) แม้ทางกายอันเขา 

ย่อมละเสียได้, ความแผดเผา แม้ทางจิต อันเขาย่อมละเสียได้;  

ความเร่าร้อน (ปริฬาห) แม้ทางกาย อันเขาย่อมละเสียได้,  

ความเร่าร้อน แม้ทางจิต อันเขาย่อมละเสียได้. บุคคลนั้นย่อม 

เสวยซึ่งความสุข อันเป็นไป ทางกายด้วย. ซึ่งความสุขอันเป็นไป 

ทางจิต ด้วย.

 เม่ือบุคคลเป็นเช่นน้ันแล้ว ทิฏฐิของเขา ย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิ;  

ความดําริของเขา ย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะ; ความพยายามของเขา 

ย่อมเป็นสัมมาวายามะ; สติของเขา ย่อมเป็นสัมมาสติ; สมาธิ  

ของเขา ย่อมเป็นสมัมาสมาธ;ิ ส่วน กายกรรม วจกีรรม และ อาชวีะ  

ของเขา เป็นธรรมบริสุทธิ์อยู่ก่อนแล้วนั่นเทียว. ด้วยอาการอย่างนี ้

เป็นอันว่า อริยอัฏฐังคิกมรรค นี้ของเขานั้น ย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบ 

แห่งความเจริญ.

 เม่ือเขาทําอริยอัฏฐังคิกมรรคให้เจริญอยู่ด้วยอาการอย่างนี้,  

สติปัฏฐาน แม้ท้ัง ๔ ย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญ; 

สัมมัปปธาน แม้ท้ัง ๔ ย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญ;  

อทิธบิาท แม้ทัง้ ๔ ย่อมถงึซึง่ความเตม็รอบแห่งความเจรญิ; อนิทรย์ี 

แม้ทั้ง ๕ ย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญ; พละ แม้ทั้ง ๕  
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ย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญ; โพชฌงค์แม้ทั้ง ๗  

ย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญ. ธรรมทั้งสองคือ สมถะ 

และวิปัสสนาของเขานั้น ย่อมเป็นธรรมเคียงคู่กันไป. 

 บุคคลนั้น ย่อมกําหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง ซึ่งธรรมทั้งหลาย

อันบุคคลพึงกําหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง; ย่อมละด้วยปัญญาอันยิ่ง  

ซ่ึงธรรมทั้งหลายอันบุคคลพึงละด้วยปัญญาอันยิ่ง; ย่อมทําให้เจริญ 

ด้วยปัญญาอันยิ่ง ซึ่งธรรมทั้งหลายอันบุคคลพึงทําให้เจริญด้วย

ปัญญาอันยิ่ง; ย่อมทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่ง ซึ่งธรรมทั้งหลาย 

อันบุคคลพึงทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่ง.

 ภิกษุ ท.! ก็ธรรมเหล่าไหนเล่า เป็นธรรมอันบุคคลพึงกําหนดรู้ 

ด้วยปัญญาอันยิ่ง? คําตอบพึงมีว่า ปัญจุปาทานขันธ์ทั้งหลาย 

กล่าวคืออุปาทานขันธ์คือรูป อุปาทานขันธ์คือเวทนา อุปาทานขันธ ์

คือสัญญา อุปาทานขันธ์คือสังขาร อุปาทานขันธ์คือวิญญาณ:  

ธรรมทั้งหลายเหล่านี้แล ชื่อว่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงกําหนดรู้ด้วย

ปัญญาอันยิ่ง.
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 ภิกษุ ท.! ก็ ธรรมเหล่าไหนเล่า เป็นธรรมอันบุคคลพึงละด้วย

ปัญญาอันยิ่ง? คําตอบ พึงมีว่า อวิชชา ด้วย ภวตัณหา ด้วย: ธรรม 

ทั้งหลายเหล่านี้แล ชื่อว่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงละด้วยปัญญาอันย่ิง.

 ภิกษุ ท.! ก็ ธรรมเหล่าไหนเล่า เป็นธรรมอันบุคคลพึงทําให้

เจรญิด้วยปัญญาอนัยิง่? คาํตอบ พงึมว่ีา สมถะ ด้วย วปัิสสนา ด้วย:  

ธรรมทั้งหลายเหล่าน้ีแล ช่ือว่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงทําให้เจริญ

ด้วยปัญญาอันยิ่ง.

 ภิกษุ ท.! ก็ ธรรมเหล่าไหนเล่า เป็นธรรมอันบุคคลพึงทําให้

แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่ง? คําตอบ พึงมีว่า วิชชา ด้วย วิมุตติ ด้วย: 

ธรรมทั้งหลายเหล่าน้ีแล ชื่อว่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงทําให้แจ้งด้วย

ปัญญาอันยิ่ง.

 (ในกรณีที่เกี่ยวกับ โสต ฆาน ชิวหา กาย มโน และ สหรคต

ธรรมแห่งอายตนะท่ีโสต เป็นต้น ก็มีเน้ือความเหมือนกับที่กล่าว

แล้วในกรณีแห่งจักษุและสหรคตธรรมของจักษุ ดังที่กล่าวข้างบนนี้ 

ทุกประการ พึงขยายความเอาเองให้เต็มตามนั้น). 

 (อุปริ.ม. ๑๑๔/๘๒๘-๘๓๑/๕๒๓-๕๒๖)

79



โพธิปักขิยธรรม ๓๗

ในเชิงปฏิบัติ

 การเจริญสติกับชีวิตประจ�าวัน ด้วยผัสสะทางรูป	 เสียง	 

กลิ่น	 รส	 สัมผัสกาย-ใจนั้น	 หากเห็นตามความเป็นจริง	 ย่อมเกิด

ผลลัพธ์	ดังนี้

๑.	 อุปาทานขันธ์ไม่พอกพูน	 คือไม่เผลอเพลินในเวทนา	 ๖	 

อันเกิดจากผัสสะ	๖	ที่ไม่ใช่ตัวตน	

๒.	ตัณหา	๖	ย่อมละไป

๓.	เมื่อไม่มีตัณหา	ย่อมเกิดความสุขทางกาย-ใจ

๔.	 อีกทั้งมรรคมีองค์	๘	ย่อมเกิดขึ้นพร้อมท้ังโพธิปักขิยธรรม	

๓๗	ประการก็เกิดพร้อมจากผัสสะ	๖	นี้

๑.	 มรรคมอีงค์	๘	การเหน็กระแสเหตุปัจจยัในอายตนะ	๖	 

ท่ีอาศัยกันเกิดข้ึนไม่ใช่ตัวตน	 สุข-ทุกข์จากผัสสะ	 ๖		 

จึงไม่ใช่ตัวตน	 คือสุข-ทุกข์ไม่ได้มาจากตนหรือไม่ได้ 

มาจากคนอ่ืนท�า	 ย่อมเกิดส ัมมาทิฏฐิ ท�าให้เกิด 

สมัมาสังกปัปะไม่คดิโกรธ	เบยีดเบียนเพราะรูว่้าสขุ-ทุกข์ 
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ไม่ได้มาจากตนหรือคนอื่นท�า	 แต่มาจากอายตนะ	 ๖	 

ที่ไม่ใช่ตัวตน	 จึงท�าให้เกิดสัมมาวาจาไม่ต้องทะเลาะ 

วิวาทกับสิ่งไม่ใช่ตัวตน	 เกิดสัมมากัมมันตะ	 และ 

สัมมาอาชีวะ	 คือความประพฤติและการงานที่ไม่

เบียดเบียนใคร	สัมมาวายามะคอยปิดกั้นโลภะ	โทสะ	

โมหะ	ที่ไม่มีมาก่อนด้วยสัมมาสติ	ระลึกรู้ลงที่กาย-ใจ

ท�าให้เกิดสัมมาสมาธิตั้งมั่นด้วยใจที่เป็นกลาง

๒.	สติปัฏฐาน	๔	การมีสติเห็นเหตุปัจจัยในอายตนะ	 ๖	

ท�าให้เห็นกายในกาย เวทนาในเวทนาว่าสุข-ทุกข์เกิด

จากผัสสะทางอายตนะ	๖	ที่ไม่ใช่ตัวตน	เห็นจิตในจิต  

ที่มีราคะ	เพราะอยากได้สุขเวทนา	แต่สุขเวทนาไม่ใช่ 

ตัวตน	 ราคะจึง ดับ	 จิตมี โทสะ	 เพราะไม ่ชอบ

ทุกขเวทนา	 แต่ทุกขเวทนาเกิดจากผัสสะ	 ๖	 ที่

ไม่ใช่ตัวตน	 โทสะ	 โมหะ	 จึงดับ	 เห็นธรรมในธรรม 

คือขันธ์	 ๕	 อันเกิดจากสิ่งไม่ใช่ตัวตน	 คือ	 รูปเป็น 

ธาตุ	 ๔,	 เวทนา	 ๖	 เกิดจากผัสสะ	 ๖,	 สัญญา	 ๖	 

เกิดจากผัสสะ	 ๖,	 สังขาร	 ๖	 เกิดจากผัสสะ	 ๖,	 

วิญญาณ	๖	เกิดจากอายตนะภายใน	๖	ภายนอก	๖	 

กระทบกัน	ไม่ใช่ตัวตน	
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๓.	สัมมัปปธาน	คือเมื่อรู้ว่า	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัส

กาย-ใจไม่ใช่ตัวตน	จึงเพียร	

๑)	ปิดกั้นโลภะ	โทสะ	โมหะ	ที่ไม่มีอยู่ก่อน	

๒)	เพียรละอกุศลที่เกิดขึ้น		

๓)	เพียรเจริญกุศล	

๔)	เพียรรักษากุศลที่ไม่มีโลภะ	โทสะ	โมหะ	อยู่ในใจ	

๔.	อิทธิบาท	๔	คือเมื่อรู้จักอายตนะ	๖	ไม่ใช่ตัวตน	ไม่

ประมาท	มีสต	ิ

๑)	มีฉันทะในการเจริญสมาธิให้ใจมั่นคง	

๒)	มีวิริยะในการเจริญสมาธิปิดกั้นอกุศล	

๓)	มีจิตใจฝักใฝ่จดจ่อในการมีสมาธิไม่หวั่นไหว	

๔)	มีวิมังสาคือปัญญาพิจารณา	 เห็นความเป็นจริงใน 

ผัสสะตรงหน้าทั้ง	๖	นั้นไม่หลงผิดด้วยอวิชชา	

๕.	อินทรีย์	๕	พละ	๕	คือเมื่อเห็นจักษุตามความเป็นจริง	 

เห็นรูปตามความเป็นจริง	 เห็นการกระทบกันของ

อายตนะ	 ๖	 ท�าให้เกิดวิญญาณ	 ๖	 ที่ไม่ใช่ตัวตน	 

สุข-ทุกขเวทนาจากผัสสะ	๖	ที่ไม่ใช่ตัวตน			

	 	 ๑)	ศรัทธาพละ	มีเหตุผล		 ๑)	สัทธินทรีย์	ไม่งมงาย

	 	 ๒)	วิริยะพละขยันปิดกั้น	 ๒)	วริยิินทรย์ี	ไม่เกียจคร้าน 

	 	 	 โลภะ	โทสะ	โมหะ
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	 	 ๓)	สติพละ	ระลึกรู้กาย-ใจ	๓)	สตินทรีย์	ไม่ประมาท

	 	 	 รักษาใจให้ปกติสุข

	 	 ๔)	สมาธิพละ	มีใจตั้งมั่น	 ๔)	สมาธนิทรย์ี	ไม่ฟุง้ซ่าน

	 	 ๕)	ปัญญาพละ	เห็นเหตุ	 ๕)	ปัญญินทรีย์	 ไม่หลง 

	 	 	 ปัจจัยตามความเป็นจริง		 ด้วยอวิชชา

๖.	โพชฌงค์	๗	เมื่อเห็นอายตนะภายนอก	๖	ภายใน	๖	

วิญญาณ	๖	ผัสสะ	๖	เวทนา	๖	ไม่ใช่ตัวตน	อาศัย

กันเกิดขึ้นจากอะไรก็รู้	ดับเพราะอะไรก็รู	้

๑)	สติปัฏฐาน	๔	ย่อมบริบูรณ์

๒)	เมื่อสติเห็นเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นแล้วดับไปในกาย	

เวทนา	 จิต	 ธรรม	 เป็นสภาวธรรมท่ีไม่ใช่ตัวตน	

ธัมมวิจยะ	ย่อมบริบูรณ์	 	

๓)	เมือ่ธัมมวจิยะ	เหน็สภาวธรรมท่ีไม่ใช่ตัวตน	ย่อมขยัน 

ปิดกั้น โลภะ โทสะ โมหะ	วิริยะ	ย่อมบริบูรณ์

๔)	เมื่อปิดกั้น	โลภะ	โทสะ	โมหะ	ไม่ให้เกิดขึ้น	ปีติ	

ความอิ่มเอิบใจ	ย่อมบริบูรณ์

๕)	เมื่อปีติอิ่มเอิบใจเป็นสุขอยู่ภายใน	 ปัสสัทธิ	 คือ 

ความสงบระงับไม่แส่ส่ายย่อมบริบูรณ์

๖)	เมื่อมีความสงบระงับอยู ่ในใจ	 สมาธิ	 คือความ 

ตั้งมั่นย่อมบริบูรณ์
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๗)	เม่ือสมาธิต้ังมั่น	 อุเบกขา	 ความเป็นกลางย่อม

บริบูรณ์

	 เมื่อรวมตั้งแต่ข้อ	๑-๖	หัวข้อ	จะได้โพธิปักขิยธรรม ๓๗ คือ 

ธรรมที่เอื้อต่อการตรัสรู ้ ๓๗ ประการ เกิดขึ้นจากการรู ้เห็น

อายตนะ ๖ ตามความเป็นจริงดังกล่าว    

๑. สมถะและวิปัสสนา 

	 ย่อมเป็นธรรมเคยีงคูก่นัไป	คอืความสงบระงับหลุดพ้นจาก	 

โลภะ	โทสะ	โมหะ	จากกิเลสอันเศร้าหมองด้วยสมาธิ	และ	

วิปัสสนาหลุดพ้นจากกิเลส	อวิชชา	ด้วยการเห็นความจริง 

ของรูป–นาม	 ที่อาศัยกันเกิดขึ้น	 ไม่ใช่ตัวตน	 ไม่คงที	่ 

เห็นโทษคือ	อาทีนวญาณ	ไม่ก�าหนัด	ไม่ติดพัน	ไม่ลุ่มหลง	 

ท�าให้เหน็อริยสจั	๔	ในสัจจานุโลมกิญาณ	อนัประกอบด้วย 

โพธิปักขิยธรรม	 ๓๗	 ดังกล่าว	 กิเลสจึงครอบง�าขันธ์	 ๕	 

ไม่ได้	 จึงเกิดโคตรภูญาณข้ามจากโคตรปุถุชนไปสู่อริยะ	

เกิดมรรคญาณ	ผลญาณ	ปัจจเวกขณญาณได้ด้วยเหตุนี้	
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๒. อริยสัจ ๔ 

	 ในท้ายบท	 ทรงแสดงในความหมายของธรรมท่ีควรรู	้ 

ควรละ	ควรเจริญ	ควรท�าให้แจ้ง	ดังนี้

๑)	อุปาทานขันธ์	๕		ควรรู้

๒)	ตัณหาและอวิชชา	ควรละ

๓)	สมถะและวิปัสสนา	ควรเจริญ

๔)	วิชชาและวิมุติ	ควรท�าให้แจ้ง

	 จะเห็นได้ว่าเพียงแต่เห็นอายตนะ	๖	ตามความเป็นจริง	ธรรม

ท่ีเป็นธรรมฝ่ายกุศลและปัญญาทั้งหลายก็เข้าสามัคคีร่วมกัน	แม้ใน 

สมถะวิปัสสนาท่ีจะท�าให้เกิดโคตรภูญาณ คือกิเลสเศร้าหมอง 

ครอบครองใจไม่ได้	 อันเป็นรอยต่อส�าคัญที่ข้ามโคตรปุถุชนมาสู่

มรรคญาณ	ผลญาณ	ปัจจเวกขณญาณ	ซึ่งไม่ได้เกิดจากการจงใจ

ท�าด้วยอัตตาตัวตน	 แต่เกิดจากการที่กิเลสเข้ามาในใจไม่ได้เพราะ

ธรรมฝ่ายกุศลเห็นความจริงทั้งหมดอยู่ในใจนั่นเอง
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๏ ไม่รู้จักอายตนะ ๖ ยังอยู่ห่างไกลจากธรรมวินัย

 ดูก่อนภิกษุ ท.! ภิกษุรูปใดก็ตามยังไม่รู ้ชัดซึ่ง เหตุเกิด 

ความตั้งอยู ่ไม่ได้ คุณ โทษ และ อุบายเครื่องออกไปพ้นแห่ง

ผัสสายตนะทั้งหลาย ๖ ประการตามความเป็นจริง ก็เป็นอันว่า 

พรหมจรรย์นี้อันภิกษุนั้นไม่ได้อยู่ประพฤติ  เธออยู่ห่างไกลออกไป 

จากธรรมวินัยนี้. 

 ดูก่อนภิกษุ! เธอจะสําคัญความข้อน้ีว่าอย่างไร: เธอย่อมตาม

เห็นซึ่งจักษุว่า “น่ันของเรา; นั่นเป็นเรา; นั่นเป็นตัวตนของเรา;” 

ดังนี้หรือ? 

 “ข้อนั้น หามิได้ พระเจ้าข้า!”

 ถูกแล้ว ภิกษุ, ในข้อนี้ การที่เธอตามเห็นซึ่งจักษุด้วยอาการ

อย่างน้ีว่า  “นัน่ไม่ใช่ของเรา; นัน่ไม่เป็นเรา; น่ันไม่ใช่ตวัตนของเรา;”   

ดังนี้ จักเป็นอันเธอเห็นดีแล้วด้วยปัญญาโดยชอบตามความจริง:  

นี้แล เป็นที่สุดแห่งทุกข์.

 [ในกรณีแห่ง โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และมนะ ก็ทรงถาม,  

ภิกษุทูลตอบ, และตรัสอย ่างเดียวกันกับในกรณีแห ่ง จักษุ  

ทุกประการ] (สฬา.สํ. ๑๘/๘๕/๕๒)
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 สิ่งทั้งปวงที่ต้องรู้จักเพื่อความสิ้นทุกข์

 ภิกษุ ท.! เมื่อไม่รู้ ยิ่งไม่รอบรู้ ไม่คลายกําหนัด ไม่ละขาดซึ่ง 

สิง่ทัง้ปวงกเ็ป็นผูไ้ม่ควรแก่ความส้ินไปแห่งทกุข์. ภกิษ ุท.! สิง่ทัง้ปวง 

นั้นคืออะไรเล่า? ภิกษุ ท.! สิ่งทั้งปวงคือ

 (อายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ วญิญาณ ๖ สมัผสั ๖  

เวทนา ๖: ทรงจําแนกทีละหมวด และแยกอย่างในหมวดน้ันๆ  

ในที่นี้ยกมากล่าวคราวเดียวกันเพราะเห็นว่าเป็นที่รู้จักกันดีแล้ว)

เลข ๖ ซ่อนอยู่ในชีวิต
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 (ต่อจากนี้ ได้ตรัสข้อความป็นปฏิปักขนัยคือเมื่อรู้สิ่งทั้งปวง ก็

ควรแก่ความส้ินไปแห่งทุกข์อันผู้ศึกษาพึงเทียบเคียงได้ด้วยตนเอง.) 

(สฬา. สํ. ๑๘/๒๗-๒๘/๒๑)

 [ในสูตรถัดไปทรงแสดงส่ิงท้ังปวงด้วยวิญญาตัพพธรรมทาง  

๑)จักษุ ๒)โสตะ ๓)ฆานะ ๔)ชิวหา ๕)กายะและ ๖)มนะ 

(สฬา.สํ. ๑๘/๒๙-๓๐/๒๒-๒๓)

 อกีสตูรหน่ึง ทรงแสดงส่ิงท้ังปวงด้วยขนัธ์ ๕ (ส.ํข. ๑๗/๕๖-๕๗/๓๓)] 

(ซึ่งรูป เวทนา ๖ สัญญา ๖ สังขาร ๖ วิญญาณ ๖)
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ละอวิชชา
เพราะเห็นเลข ๖ ไม่เที่ยง

	 ดูก่อนภิกษุ!	เมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักษุ โดยความเป็นของ

ไม่เที่ยง,	อวิชชาจึงจะละไป	วิชชาจึงจะเกิดขึ้น;

	 เมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งรูปทั้งหลาย	 ...ฯลฯ...;

	 เมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักขุวิญญาณ	...ฯลฯ...;

	 เมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักขุสัมผัส	 ...ฯลฯ...;

	 เมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งเวทนาอันเป็นสุขก็ตาม	เป็นทุกข์ก็ตาม	

มิใช่ทุกข์	มิใช่สุขก็ตาม	ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย	 โดย

ความเป็นของไม่เที่ยง,	อวิชชาจึงจะละไป	วิชชาจึงจะเกิดขึ้น

(ในกรณีแห่งโสตะ ฆานะ ชิวหา กาย และมโน ทุกหมวด มีข้อความอย่างเดียวกัน).

	 ดูก่อนภิกษุ!	เมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักษุ โดยความเป็นของ

ไม่เที่ยง,	อวิชชาจึงจะละไป	วิชชาจึงจะเกิดขึ้น.	(สฬา.สํ. ๑๘/๙๕/๖๑) 
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๏ เป็นอย่างอื่น ต่างจากที่ยึดเอาไว้

(เรื่องนี้ มีความประสงค์เพื่อขยายความของเรื่องที่แล้วมาให้ชัดเจนย่ิงขึ้น)

	 ดกู่อนภกิษ	ุท.!	วญิญาณย่อมมขีึน้	เพราะอาศยัธรรม	๒	อย่าง.	 

๒	 อย่างอะไรเล่า?	 ๒	 อย่างคือ	 ดูก่อนภิกษุ	 ท.!	 เพราะอาศัย 

ซึ่งจักษุด้วย	ซึ่งรูปทั้งหลายด้วย	จักขุวิญญาณ	จึงเกิดขึ้น.

 จักษุเป็นสิ่งไม่เที่ยง	 มีความแปรปรวน	 มีความเป็นไปโดย

ประการอื่น.

 รูปทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง	มีความแปรปรวน	มีความเป็นไป 

โดยประการอื่น:	 ธรรมทั้งสอง	 (จักษุ+รูป)	 อย่างนี้แล	 เป็นสิ่งท่ี 

หวั่นไหวด้วย	อาพาธด้วย	ไม่เที่ยง	มีความแปรปรวน	มีความเป็น

ไปโดยประการอ่ืน.

 จักขุวิญญาณ	เป็นสิ่งไม่เที่ยง	มีความแปรปรวน	มีความเป็น

ไปโดยประการอื่น.

	 เหตุอันใดก็ตาม	ปัจจัยอันใดก็ตาม	เพื่อความเกิดขึ้นแห่งจักขุ

วิญญาณ,	แม้เหตุอันนั้น	แม้ปัจจัยอันนั้น	ก็ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง	มี

ความแปรปรวน	มีความเป็นไปโดยประการอื่น.	 ดูก่อนภิกษุ	 ท.! 
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จกัขวิุญญาณเกิดข้ึนแล้วเพราะอาศยัปัจจยัทีไ่ม่เทีย่งดงันี	้จกัขวุญิญาณ 

จักเป็นของเที่ยงมาแต่ไหน.

	 ดูก่อนภิกษุ	 ท.!	 ความประจวบพร้อม	 ความประชุมพร้อม	

ความมาพร้อมกันแห่งธรรมทั้งหลาย	(จักษุ+รูป+วิญญาณ)	๓	อย่าง 

เหล่านี้	 อันใดแล;	 ดูก่อนภิกษุ	 ท.!	 อันนี้เราเรียกว่าจักขุสัมผัส.	 

ดูก่อนภิกษุ	ท.!	แม้จักขุสัมผัสก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง	มีความแปรปรวน	

มีความเป็นไปโดยประการอื่น.

	 เหตอุนัใดกต็าม	ปัจจัยใดกต็าม	เพือ่ความเกิดขึน้แห่งจกัขสัุมผสั,	 

แม้เหตุอันนั้น	 แม้ปัจจัยอันนั้น	 ก็ล้วนเป็นส่ิงท่ีไม่เท่ียง	 มีความ

แปรปรวน	 มีความเป็นไปโดยประการอื่น.	 ดูก่อนภิกษุ	 ท.!	 

จักขุสัมผัสเกิดขึ้นแล้วเพราะอาศัยปัจจัยที่ไม่เที่ยงดังนี้	 จักขุสัมผัส

จักเป็นของเที่ยงมาแต่ไหน.

	 ดูก ่อนภิกษุ	 ท.!	 บุคคลผู ้ที่ ผัสสะกระทบแล้วย ่อมรู ้สึก  

(เวเทต)ิ,	ผสัสะกระทบแล้วย่อมคดิ	(เจเตต)ิ,	ผสัสะกระทบแล้วย่อม 

จ�าได้หมายรู้	 (สญฺชานาติ):	 แม้ธรรมทั้งหลาย	 (เวทนา,	 เจตนา,	 

สัญญา)	 อย่างนี้เหล่านี้ ก็ล้วนเป็นสิ่งหวั่นไหวด้วย	 อาพาธด้วย	 

ไม่เที่ยง	มีความแปรปรวน	มีความเป็นไปโดยประการอื่น.

(ในกรณแีห่งโสตวญิญาณกดี็, ฆานวญิญาณกด็,ี กายวิญญาณกด็,ี กม็นียัอย่างเดยีวกนั)
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	 ดูก่อนภิกษุ	 ท.!	 เพราะอาศัยซึ่งมโนด้วย	 ซึ่งธรรมารมณ ์

ท้ังหลายด้วย	มโนวิญญาณจึงเกิดขึ้น

 มโน	 เป็นสิ่งไม่เที่ยง	 มีความแปรปรวน	 มีความเป็นไปโดย

ประการอื่น; 

 ธรรมารมณ์ทั้งหลายเป็นสิ่งไม่เที่ยง	มีความแปรปรวน	มีความ

เป็นไปโดยประการอืน่:	ธรรมทัง้สอง	(มโน	+	ธรรมารมณ์)	อย่างนีแ้ล	 

เป็นสิ่งท่ีหว่ันไหวด้วย	 อาพาธด้วย	 ไม่เที่ยง	 มีความแปรปรวน	 

มีความเป็นไปโดยประการอื่น;

 มโนวญิญาณ	เป็นสิง่ไม่เทีย่ง	มคีวามแปรปรวน	มีความเป็นไป 

โดยประการอื่น.

	 เหตอุนัใดกต็าม	ปัจจยัใดกต็าม	เพือ่ความเกดิขึน้แห่งมโนวญิญาณ,	 

แม้เหตอัุนนัน้	แม้ปัจจัยอันน้ัน	กล้็วนเป็นสิง่ทีไ่ม่เท่ียง	มคีวามแปรปรวน 

มีความเป็นไปโดยประการอื่น.	 ดูก่อนภิกษุ	 ท.!	 มโนวิญญาณ 

เกิดข้ึนแล้วเพราะอาศัยปัจจัยที่ไม่เที่ยง	 ดังนี้	 มโนวิญญาณจักเป็น

ของเที่ยงมาแต่ไหน.
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	 ดูก่อนภิกษุ	 ท.!	 ความประจวบพร้อม	 ความประชุมพร้อม	 

ความมาพร้อมกันแห่งธรรมทั้งหลาย	 (มโน+ธรรมารมณ์+มโน

วิญญาณ)	 ๓	 อย่างเหล่าน้ี	 อันใดแล;	 ดูก่อนภิกษุ	 ท.!	 อันนี้ 

เราเรียกว่ามโนสัมผัส.	 ดูก่อนภิกษุ	 ท.!	 แม้มโนสัมผัสก็เป็นสิ่งที ่

ไม่เที่ยง	มีความแปรปรวน	มีความเป็นไปโดยประการอื่น.

	 เหตอุนัใดก็ตาม	ปัจจัยใดกต็าม	เพือ่ความเกิดขึน้แห่งมโนสัมผสั,	 

แม้เหตอุนันัน้	แม้ปัจจัยอันน้ัน	กล้็วนเป็นสิง่ทีไ่ม่เท่ียง	มคีวามแปรปรวน	 

มีความเป็นไปโดยประการอื่น.	ดูก่อนภิกษุ	ท.!	มโนสัมผัสเกิดขึ้น

แล้วเพราะอาศัยปัจจัยที่ไม่เท่ียงดังน้ี	มโนสัมผัสจักเป็นของเที่ยงมา

แต่ไหน.

	 ดูก ่อนภิกษุ	 ท.!	 บุคคลผู ้ที่ ผัสสะกระทบแล้วย ่อมรู ้สึก  

(เวเทต)ิ,	ผัสสะกระทบแล้วย่อมคิด	(เจเตติ),	ผัสสะกระทบแล้วย่อม 

จ�าได้หมายรู้	(สญฺชานาติ)	:	แม้ธรรมทั้งหลาย	(เวทนา,	เจตนา,	 

สัญญา)	 อย่างนี้เหล่านี้	 ก็ล้วนเป็นสิ่งหวั่นไหวด้วย	 อาพาธด้วย	 

ไม่เที่ยง	มีความแปรปรวน	มีความเป็นไปโดยประการอื่น.

 (สฬา.สํ. ๑๘/๑๒๔-๑๒๗/๘๕)
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ในเชิงปฏิบัติ 

 ผู้ปฏิบัติพึงท�าความเข้าใจค�าสอนของพระพุทธองค์ให้ถ่องแท้

	 เมื่อพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า

	 “มโนเป็นสิ่งไม่เที่ยง	 มีความแปรปรวน	 มีความเป็นไปโดย

ประการอื่น”	(สฬา.สํ. ๑๘/๑๒๔-๗/๘๕)

	 เม่ือเป็นดังค�าตรัสนี้	 ผู้ปฏิบัติพึงท�าความเข้าใจให้ถูกต้องว่า	

“มโนน้ันมีความเป็นไปโดยประการอื่นจากที่เคยยึดม่ันเอาไว้ หรือ

จิตก็ไม่ใช่จิต รวมถึงมโนวิญญาณที่มีความเป็นไปโดยประการอื่น

เช่นกัน	ดังพุทธพจน์นี้

	 “เหตุอันใดก็ตาม	 ปัจจัยอันใดก็ตาม	 เพื่อความเกิดขึ้นแห่ง

มโนวิญญาณ	แม้เหตุอันนั้น	แม้ปัจจัยอันนั้น	ก็ล้วนเป็นสิ่งไม่เที่ยง	 

มีความแปรปรวน	มีความเป็นไปโดยประการอื่น

	 ดูก่อนภิกษุ	ท.!	มโนวิญญาณเกิดขึ้นแล้ว	เพราะอาศัยปัจจัย

ท่ีไม่เที่ยงดังนี้	มโนวิญญาณจักเป็นของเที่ยงมาแต่ไหน

	 (ซ่ึงพระพุทธองค์ทรงแสดงให้เห็นว่า	 มโน+ธรรมารมณ	์ 

จึงท�าให้เกิดมโนวิญญาณ	๓	อย่างนี้รวมกันเรียกว่า	มโนสัมผัส)
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	 ดูก่อนภิกษุ	ท.!	บุคคลผู้ที่สัมผัสกระทบแล้วย่อมรู้สึก	ผัสสะ

กระทบแล้วย่อมคิด	ผัสสะกระทบแล้วย่อมจ�าได้หมายรู้	แม้ธรรม

ท้ังหลาย	(เวทนา	 เจตนา	สัญญา)	อย่างนี้เหล่านี้	ก็ล้วนเป็นสิ่งที่

หวั่นไหวด้วย	อาพาธด้วย	ไม่เที่ยง	มีความแปรปรวน	มีความเป็น

ไปโดยประการอื่น”	(สฬา.สํ. ๑๘/๑๒๔-๗/๘๕)

 ผู้ปฏิบัติพึงสังเกตเห็นการท�างานของขันธ์ ๕	จากผัสสะนั้น

ย่อมรู้สึกคือ	มีเวทนา	ย่อมคิด	ย่อมจ�า	แต่ทั้งหมดล้วนเป็นไปโดย

ประการอื่นจากที่เคยยึดมั่นเอาไว้	ซึ่งจิตไม่ใช่จิต	และอาการของจิต

ก็ไม่ใช่อย่างท่ียึดเอาไว้	เพราะวิญญาณไม่ใช่ตนซึ่งพระพุทธองค์ทรง

ชี้ให้เห็นผลแห่งความไม่ยึดมั่นจิต	ดังนี้

	 ย่อมไม่ตามเห็นวิญญาณโดยความเป็นตนบ้าง

	 ย่อมไม่ตามเห็นซึ่งตนว่ามีวิญญาณบ้าง

	 ย่อมไม่ตามเห็นซึ่งวิญญาณในตนบ้าง

	 ย่อมไม่ตามเห็นซึ่งตนในวิญญาณบ้าง

	 ครั้นวิญญาณนั้นแปรปรวนไป	มีความเป็นไปโดยประการอื่น

แก่ท่านฯ	 เพราะความไม่ยึดมั่นแห่งจิต	ท่านย่อมไม่เป็นผู้มีความ

หวาดเสียว	ไม่มีความคับแค้น	ไม่มีความพะว้าพะวง	และไม่สะดุ้งอยู	่ 

เพราะความไม่ยึดมั่น (อุปริ.ม. ๑๔/๖๓๙,๖๔๓/๔๑๑,๔๑๔)
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	 ผู ้ปฏิ บัติพึ งทบทวนดูความหมายที่ เ รียกว ่ า	 จิต	 มโน	 

มโนวญิญาณ	และธรรมารมณ์	ในขณะปฏบิตัโิดยเห็นโดยประการอ่ืน 

จากที่เคยยึดมั่นเอาไว้

	 “เพราะเหตุที่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่น	 ดังน้ีแล้ว	 การตั้งขึ้น 

แห่งกองทุกข์	กล่าวคือ	ชาติ	ชรา	มรณะ	ย่อมไม่มีอีกต่อไป”

	 ผู้ปฏิบัติพึงท�าความเข้าใจความหมายของการไม่ยึดมั่นถือมั่น

คอื	อปุาทานดับ ภพ-ชาตย่ิอมดบั เพราะการละอปุาทานนัน้เป็นการ

ละอวิชชาที่ไม่รู้ จึงยึดมั่นว่าสิ่งเหล่านั้นจริงจังแต่การละอวิชชา

นั้นเป็นการเห็นสิ่งที่ยึดไว้โดยประการอื่น จากที่เคยยึดเอาไว้  

ซ่ึงภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระพุทธองค์ว่า

	 ภิ.	“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	ธรรมอย่างหนึ่ง	มีอยู่หรือไม่หนอ	

ซ่ึงเมื่อละได้แล้ว	อวิชชาย่อมละไป	พระเจ้าข้าฯ”

	 พ.	“ดกู่อนภกิษ!ุ	ภิกษุน้ันย่อมเหน็ซึง่นิมติทัง้หลายของสิง่ทัง้ปวง 

โดยประการอืน่” ทรงตรสัถงึตา,	รปู,	จกัขวุญิญาณ,	จกัขสุมัผสั,	เวทนา 

จากจักขุสัมผัส
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	 เช่นเดียวกับหู,	เสียง,	โสตวิญญาณ,	โสตสัมผัส,	เวทนาจาก

โสตสัมผัส

	 เช่นเดียวกับจมูก,	กลิ่น,	ฆานวิญญาณ,	ฆานสัมผัส,	เวทนา

จากฆานสัมผัส

	 เช่นเดียวกับลิ้น,	รส,	ชิวหาวิญญาณ,	ชิวหาสัมผัส,	เวทนาจาก

ชิวหาสัมผัส

	 เช่นเดียวกับกาย,	สัมผัส,	กายวิญญาณ,	กายสัมผัส,	เวทนา

จากกายสัมผัส

	 เช่นเดียวกับใจ,	 ธรรมารมณ์,	 มโนวิญญาณ,	 มโนสัมผัส,	

เวทนาจากมโนสัมผัส
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 ย่อมเห็นมโนโดยประการอ่ืน,	 ย่อมเห็นธรรมารมณ์โดย

ประการอื่น,	ย่อมเห็นซึ่งมโนวิญญาณโดยประการอื่น,	ย่อมเห็นซึ่ง

มโนสัมผัสโดยประการอ่ืน,	ย่อมเห็นซ่ึงเวทนาอันเป็นสุขก็ตาม	ทุกข์

ก็ตาม	มิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตาม	ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย

โดยประการอื่น

	 ภิกษุรู้อยู่อย่างนี้	 เห็นอยู่อย่างนี้แล	อวิชชาจึงจะละไป	วิชชา

จึงจะเกิดขึ้น	(สฬา.สํ. ๑๘/๙๖/๖๒)

	 ภิกษุ	ท.!	ในกาลใดแล	อวิชชาเป็นสิ่งที่ภิกษุย่อมไม่ยึดมั่นซึ่ง 

กามุปาทาน,	ทิฏฐุปาทาน,	สีลัพพตุปาทาน,	อัตตวาทุปาทาน	เพราะ

การส�ารอกเสียได้หมดซึ่งอวิชชา	เพราะการเกิดขึ้นแห่งวิชชา

 เม่ือไม่ยึดมั่นอยู่ ย่อมไม่สะดุ้ง ย่อมปรินิพพานเฉพาะตนนั่น

เทยีว	เธอนัน้ย่อมรู้ชัดว่า	ชาตสิิน้แล้ว	พรหมจรรย์อนัเราได้อยูจ่บแล้ว	 

กิจที่ต้องท�าได้ท�าเสร็จแล้ว	 กิจอื่นเพ่ือความเป็นอย่างน้ี	 มิได้มีอีก	 

ดังนี้

 (มู.ม. ๑๒/๑๕๖-๑๕๗/๑๓๒-๑๓๔)
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๏ ดับเย็นที่เลข ๖

 ถ้าหมดเชื้อก็ปรินิพพาน

 คฤหบดี! รูปทั้งหลาย ที่เห็นด้วยตาก็ดี, เสียงทั้งหลาย ที่ฟัง

ด้วยหูก็ดี, กลิ่นทั้งหลาย ที่ดมด้วยจมูกก็ดี, รสทั้งหลาย ที่ลิ้มด้วย

ล้ินก็ดี, โผฏฐัพพะทั้งหลาย ที่สัมผัสด้วยกายก็ดี และธรรมารมณ์

ทั้งหลาย ที่รู้แจ้งด้วยใจก็ดี; อันเป็นส่ิงท่ีน่าปรารถนา น่ารักใคร่  

น่าพอใจ ที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร ่ 

เป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดย้อมใจ มีอยู ่; และภิกษุก็ไม่เป็นผู ้

เพลิดเพลิน ไม่พรํ่าสรรเสริญ ไม่เมาหมกอยู ่ ซ่ึงอารมณ์มีรูป 

เป็นต้นนั้น, เม่ือไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ําสรรเสริญ ไม่เมาหมกอยู่  

ซึ่งอารมณ์มีรูป เป็นต้นนั้น วิญญาณของภิกษุนั้น ก็ไม่อาศัยซ่ึง

อารมณ์มีรูป เป็นต้นนั้น ไม่มีสิ่งนั้นๆ เป็นอุปาทาน

 คฤหบดี! ภิกษุผู้หมดอุปาทาน ย่อมปรินิพพาน.

 คฤหบดี! นี่แล เป็นเหตุเป็นปัจจัย (ซึ่งด้วยความหมดอุปาทาน

นั่นแหละ) ที่สัตว์ทั้งหลายบางเหล่าในโลกนี้ ย่อมจักปรินิพพานใน

ปัจจุบันนี้ แล. (สฬา.สํ. ๑๘/๑๙๒/๑๓๘)
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 ภิกษุ ท.! ถ้าภิกษุ เป็นผู้หลุดพ้นแล้ว ไม่ถือมั่นด้วยอุปาทาน; 

เพราะความหน่าย เพราะคลายกําหนัด เพราะความดับเย็นแล้ว  

ที่ตา, ที่หู, ที่จมูก, ที่ลิ้น, ท่ีกาย, ท่ีใจ; ก็เป็นการสมควรที่จะกล่าวว่า 

ภิกษุเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรมนี้ นั่นแล. 

 (สฬา.สํ. ๑๘/๒๔๔/๑๗๗)

 ความเพลินนั้นคืออุปาทาน (ขนธ.สํ. ๑๗/๒๘/๑๙)

	 เมื่อเจริญสติที่	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	จะรู้จักสังเกตเห็น 

ความเผลอเพลินในการรับรู้ทั้ง	 ๖	 ช่องทาง	 โดยเฉพาะการเพลิน 

อยู่ในธรรมารมณ์	 หรือความคิดปรุงแต่งไปในรูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	 

สมัผสักาย-ใจ		เม่ือได้ท�าตามค�าสอนของพระพทุธองค์ว่า	ความเพลนิ 

นั้นคืออุปาทาน	 ย่อมรู้จักที่จะละความเผลอเพลิน	 ไม่หลงขาดสติ 

เห็นผิดว่า	รูป	เสียง		กลิ่น	รส	สัมผัสกาย-ใจเหล่านั้นว่าเป็นตัวตน	 

มีความเพียร	ไม่เกียจคร้านในการระมัดระวัง	ไม่ประมาทในผัสสะ 

ท้ัง	๖	มีสติต่อเนื่อง	มีสมาธิมั่นคง	มีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงใน

รูป	เสียง	กล่ิน	รส	สัมผัสกาย-ใจ	ที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้น	มีสติเห็น

ความคิดทั้ง	๖	เรื่อง	เป็นอนัตตาเพราะเรื่องที่คิดทั้ง	๖	เป็นอนัตตา	

ไม่ใช่ตัวตน	คือ	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัสกาย-ใจ	ไม่ใช่ตัวตน
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	 วิญญาณ	 ๖	 ที่ไม่มีอุปาทานย่อมดับเย็น	 คือไม่เผลอเพลิน

ในการรับรู้	 ๖	 ช่องทาง	 เมื่ออุปาทานคือความเผลอเพลินน้อยลง	 

ภพ-ชาติก็น้อยลง	เมื่ออุปาทานไม่มี	ภพ-ชาติก็ไม่มี	

	 การเจริญสติเห็นวิญญาณ	๖	หรือการรับรู้ทั้ง	๖	ช่องทางว่า	

เผลอเพลินมากน้อยเพียงใดย่อมประจักษ์ได้เฉพาะตนว่า	ภพ-ชาติ	

คือการหลงเข้าไปอาศัยในความเผลอเพลินด้วยอุปาทานท�าให้เกิด

ภพ-ชาติ	มีอยู่มากน้อยเพียงใด	ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก หากเข้าใจว่า  

วิญญาณ ๖ ไม่มีอุปาทานย่อมปรินิพพาน มีสติไม่เผลอเพลินใน

วิญญาณ ๖ ย่อมรู้ได้แก่ใจ ว่าภพ-ชาติ เหลือมากน้อยเพียงใด 

จนถึงความเพลินน้ันเพลินชอบหรือเพลินชัง	 ก็ย่อมก่อภพ-ชาติ 

แบบนั้นๆ	เมื่อเข้าใจเช่นนี้ย่อมขยันเจริญสติ	ไม่เผลอเพลินเมื่อเห็น

การเผลอเพลินนั้นจึงดับไวขึ้น	 ส่วนการเผลอเพลินในทางร้ายนั้น 

ยิง่ดบัไวเพราะมสีต	ิจ�าถงึโทษภยัของผลทีจ่ะตามมา	การปฏบัิตธิรรม 

จึงปฏิบัติได้ทุกขณะกับวิญญาณ	๖	ที่ไม่เผลอเพลิน	หากวิญญาณนั้น 

ไม่มีอุปาทานย่อมนิพพาน
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สรุป บทที่ ๒ ในเชิงปฏิบัติ 	ที่ลัดสั้นในอายตนะ	๖	แต่ได้ผลครบ
โพธิปักขิยธรรม	๓๗

๑.	 การเจริญสติกับชีวิตประจ�าวันในปัจจุบันขณะแห่งผัสสะ 

ทั้ง	๖	ทาง	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	ที่กระทบกับรูป	เสียง	

กลิน่	รส	สมัผสักาย	และ	ธรรมารมณ์	ท�าให้เกิดวญิญาณ	๖	 

ที่อาศัยเหตุปัจจัยที่ไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้น	วิญญาณ	๖	ซึ่งไม่ใช่

ตัวตน	และ	เวทนา	๖	ซึ่งไม่ใช่ตัวตนไปด้วยเหตุนี้

๒.	 เมื่อเห็นเวทนา	 ๖	 ไม่ใช่ตัวตน	 ตัณหาจึงไม่ก่อตัว	 เมื่อ

ตัณหาไม่มี	อุปาทานย่อมไม่มี	ภพ-ชาติจึงก่อตัวขึ้นไม่ได้	

ความเข้าใจเช่นนี้ท�าให้เกิดปัญญาเข้าไปอบรมสมาธิ

๓.	การเห็นกระแสเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นในเวทนา	 ๖	 จึงรู้ว่า 

สุข-ทุกข์	 ไม่ได้เกิดจากตนหรือคนอ่ืนท�า	 นี้จึงท�าให้เกิด

สัมมาทิฏฐิ	 คือความเห็นถูกตามความเป็นจริงในส่ิงท่ี

อาศัยกันเกิดขึ้นไม่ใช่ตัวตน	มรรคมีองค์	๘	จึงรวมกันใน	 

สัมมาสมาธิที่เป็นหนึ่ง	 ได้ด้วยเหตุนี้	 เป็นเหตุให้เกิด 

โพธิปักขิยธรรม	๓๗	มาสามัคคีรวมกันด้วยปัญญาที่เป็น

ฝ่ายกุศลทั้งหมดจึงท�าให้กิเลสอันเศร้าหมองก่อตัวขึ้นไม่ได้
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๔.	การปฏิบัติจึงเรียบง่ายลัดสั้นอยู่ตรงปัจจุบันขณะที่มีสติ

ไม่เผลอเพลินในวิญญาณ	๖	เป็นการตัดไฟเสียแต่ต้นลม	

เพราะความเผลอเพลินคืออุปาทานท�าให้เกิด	 ภพ-ชาติ	

โดยเฉพาะการไม่เผลอเพลินกับความคิดปรุงแต่งที่ไม่มี 

ตวัตนของใครอยู่ในน้ันจริง	เมือ่วญิญาณทีไ่ม่เผลอเพลนิคอื

ไม่มีอุปาทานย่อมนิพพานด้วยเหตุนี้	การปฏิบัติธรรมด้วย

การเจริญสติในวิญญาณ	๖	นี้อยู่ตรงไหนในโลกก็ปฏิบัติได้	 

ผูป้ฏบัิติทีฉ่ลาดอาจจะร้อง	“อ๋อ”	ขึน้มาเข้าใจถึงการเจริญสติ 

ระลึกรู้ตรงวิญญาณ	๖	ที่ไม่ใช่ตัวตน	การเพลินมากน้อย	 

ภพ-ชาติ	ย่อมมากน้อยตามนั้นย่อมจะ	“อ๋อ”	อยู่แก่ใจและ 

ขยนัไม่	“เอ๋อ”	คอืไม่เผลอเพลนิในวญิญาณ	๖	ทีไ่ม่ใช่ตวัตน 

นั่นเอง!
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บทที่

“ฉลาด”
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ยืมใช้สมมุติแต่ไม่ยึดมั่น

ชื่ออะไรรอบกายต่างๆ	ล้วนสมมุติ

ยืมใช้สมมุติ	แต่ไม่ยึดมั่นจนก่อทุกข์

ทดลองทิ้งออกจากใจสักขณะ	จะเป็นไรกัน

หากไม่ยึดมั่นตอนนี้	ก็ไม่เห็นมีอะไรให้ทุกข์ใจ

แล้วจะทุกข์ใจไปท�าไมกัน!
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ฉลาดรู้จัก คุณ โทษ และทางออก

	 เวลาแหงนมองท้องฟ้าและธรรมชาติรอบตัวทั้งหลายล้วน 

ไม่เคยรูเ้รือ่งด้วยว่ามันสงูส่งหรอืต�า่ต้อยด้อยค่า	แปลกดทีีใ่ครบางคน 

พยายามจะแบ่งแยกชนชั้นโดยเอาวัตถุที่ไม่รู ้เรื่องเหมือนกันอยู ่

แต่ก่อน	 ซ่ึงพระพุทธองค์ทรงให้เกียรติว่า	 โลกุตรธรรมล้วนเป็น

ทรัพย์ประจ�าตัวคนและมีวิมุตติที่เสมอกัน	 ต่างกันแต่ความขยันท่ี

จะปิดกั้นอกุศลคือ	โลภะ	โทสะ	โมหะ	ที่ไม่มีอยู่ก่อนไม่ให้มีขึ้นมา

	 บางคนที่เข้าใจจึงขยันที่จะเพ่ิมพูนความฉลาดในทางกุศล 

ให้เจริญงอกงาม	เมื่อกุศลสถิตอยู่ในบัลลังก์ใจ	อกุศลที่ไม่มีอยู่ก่อน

จะมีขึ้นมาได้อย่างไร	เมื่อพระพุทธองค์ทรงให้ความเสมอภาคไม่แบ่ง 

ชนชั้นในการเข้าใจความจริง	 ทุกคนจึงไม่ควรดูหมิ่นตนเองว่า 

ความฉลาดนั้นยากเกินไป

	 ผูป้ฏบิตับิางคนเป็นคนเชยีงใหม่	เป็นคนส�าเพง็	เป็นนางฟ้าจาก

สมุทรสงครามหรือ	นางฟ้าการบินไทย	ญ่ีปุ่น	ยูไนเต็ด	หรือ	นก	แอ๋ว	 

เชอรี	่อาจารย์เรณวูรรณ	ทีพ่ยายามพฒันาความฉลาดจน	”หมอสนุย์ี”	 

กล้าประกาศว่าการเข้าใจปฏิจจสมุปบาทน้ันไม่เสียชาติเกิดแล้ว	 

ซึ่งความฉลาดท่ีโดดเด่นในพุทธศาสนาน้ันพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้

ดังนี้
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ฉลาดเห็นเลข ๖ ในเลข ๕

	 ภิกษุ	ท.!	ภิกษุผู้ฉลาดในฐานะ	๗	ประการ(สตฺตฏฺฐานกุสโล)	 

ผูพ้จิารณาใคร่ครวญธรรมโดยวธีิ	๓	ประการ(ตวิิธปูปรกฺิข)ี	เราเรยีกว่า	 

เกพลี	อยู่จบกิจแห่งพรหมจรรย์	เป็นอุดมบุรุษ	ในธรรมวินัยนี้.

	 ภกิษ	ุท.!	ภกิษผุูฉ้ลาดในฐานะ	๗	ประการนัน้เป็นอย่างไรเล่า?		 

ภกิษ	ุท.!	ภกิษใุนกรณนีี	้ย่อมรูช้ดัซึง่รปู	รูช้ดัซึง่เหตใุห้เกดิขึน้แห่งรปู	 

รู ้ชัดซ่ึงความดับไม่เหลือแห่งรูป	 รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ 

ไม่เหลือแห่งรูป	รู้ชัดซึ่งอัสสาทะ(รสอร่อย)	แห่งรูป	รู้ชัดซึ่งอาทีนวะ	 

(โทษอนัต�า่ทราม)	แห่งรปู	รูชั้ดซึง่นสิสรณะ(อบุายเป็นเครือ่งออกไปพ้น)	 

จากรูป(รวม	๗	ประการ).

	 (ในกรณีแห่ง	เวทนา	สัญญา	สังขาร	และ	วิญญาณ	ก็ได้ตรัสไว้ 

ด้วยข้อความอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งรูปทุกประการ	ต่างกันแต่

เพียงชื่อแห่งขันธ์	เท่านั้น).

	 ภิกษุ		ท.!		รูปเป็นอย่างไรเล่า?		มหาภูตรูป	๔	อย่างด้วย	รูป 

ท่ีอาศยัมหาภตูรปู	๔	อย่างด้วย:	น้ีเราเรียกว่ารปู;	การเกดิข้ึนแห่งรปู	 

ย่อมมเีพราะความเกดิข้ึนแห่งอาหาร;	ความดบัไม่เหลอืแห่งรปู	ย่อมมี	 

เพราะความดบัไม่เหลอืแห่งอาหาร;	มรรคอันประกอบด้วยองค์	๘	อนั
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ประเสริฐนั่นเอง	เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งรูป,	ได้แก่

ส่ิงเหล่านี้	คือ	ความเห็นชอบ	ความด�าริชอบ	การพูดจาชอบ	การท�า	

การงานชอบ	การเลี้ยงชีวิตชอบ	ความพยายามชอบ	ความระลึกชอบ	 

ความตั้งใจม่ันชอบ;	 สุขโสมนัสที่อาศัยรูปเกิดขึ้นอันใด, นี้เป็น  

อัสสาทะแห่งรูป; ข้อที่รูป ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวน 

เป็นธรรมดา อันใด, น้ีเป็น อาทีนวะแห่งรูป; การน�าออกเสีย

ได้ซึ่งความก�าหนัดด้วยอ�านาจความพอใจ กล่าวคือการละเสีย 

ได้ซึ่งความก�าหนัดด้วยอ�านาจความพอใจในรูป อันใด, นี้เป็น  

นิสสรณะเคร่ืองออกจากรูป (รวมเป็นสิ่งที่ต้องรู้ชัด	๗	อย่าง).

	 ภิกษุ	 ท.!	 สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด	 รู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง

ซ่ึงรูปว่า	อย่างนี้คือรูป,	อย่างนี้คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งรูป,	อย่างนี้คือ 

ความดับไม่เหลือแห่งรูป,	อย่างน้ีคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือ

แห่งรูป,	 อย่างนี้คืออัสสาทะแห่งรูป,	 อย่างนี้คืออาทีนวะแห่งรูป,	 

อย่างนี้คือนิสสรณะแห่งรูป,	ดังนี้แล้ว	 เป็นผู้ปฏิบัติแล้ว	เพื่อความ

เบื่อหน่าย	 เพื่อความคลายก�าหนัด	 เพื่อความดับไม่เหลือแห่งรูป;	

สมณะหรือพราหมณ์เหล่าน้ัน	 เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว.	 บุคคลเหล่าใด	

เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว,	บุคคลเหล่านั้น ชื่อว่าหยั่งในธรรมวินัยนี้.

	 ภกิษ	ุท.!	สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด	รูด้้วยปัญญาอนัยิง่ซึง่รปู 

ว่า	อย่างนีค้อืรปู,	อย่างนีค้อืเหตุให้เกดิขึน้แห่งรูป,	อย่างนีคื้อความดบั 

ไม่เหลือแห่งรูป,	อย่างนี้คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งรูป,	
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อย ่ า ง

นี้ 

คือ	 อัสสาทะ 

แห ่งรูป,	 อย ่าง น้ีคือ	 

อาทีนวะแห่งรูป,	 อย่างนี้คือ	 

นิสสรณะแห่งรูป,	 ดังนี้แล้ว	 เป็นผู ้พ ้น 

วิเศษแล้ว เพราะความเบื่อหน่าย เพราะความคลายก�าหนัด  

เพราะความดับไม่เหลือ เพราะความไม่ยึดม่ันซึ่งรูป. สมณะ 

หรือพราหมณ์เหล่านั้น เป็นผู้พ้นวิเศษแล้วด้วยดี(สุวิมุตฺตา).

	 บุคคลเหล่าใด	 เป็นผู้พ้นวิเศษแล้วด้วยดี,	 บุคคลเหล่าน้ัน	 

ชือ่ว่าเป็นเกพล.ี	บคุคลเหล่าใด	เป็นเกพล,ี	วฏัฏะของบุคคลเหล่าน้ัน  

ย่อมไม่มีเพื่อการบัญญัติ. 

	 ภกิษ	ุท.!	เวทนา	เป็นอย่างไรเล่า?	ภิกษ	ุท.!	หมูแ่ห่งเวทนา ๖ หมู ่

เหล่านี	้คอื	จกัขสุมัผัสสชาเวทนา	โสตสมัผัสสชาเวทนา	ฆานสมัผสัสชา 

เวทนา	ชวิหาสมัผัสสชาเวทนา	กายสมัผัสสชาเวทนา	มโนสมัผสัสชา 

เวทนา:	นี้เราเรียกว่าเวทนา;	การเกิดขึ้นแห่งเวทนา	ย่อมมี	เพราะ 

ความเกิดขึ้นแห่งผัสสะ;	 ความดับไม่เหลือแห่งเวทนา	 ย่อมมี	

เพราะความดับไม่เหลือแห่งผัสสะ;	 มรรคอันประกอบด้วยองค์	 ๘ 

อันประเสริฐน่ันเอง	 เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่ง

เวทนา,	 ....ฯลฯ	 ....	 [ข้อความต่อไปนี้	 มีเน้ือความอย่างเดียวกับ 
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ในกรณีแห่งรูป	 ต่างกันแต่เพียงว่านี้เป็นกรณีแห่งเวทนาเท่านั้น 

ไปจนถึงค�าว่า	....	สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น	เป็นผู้พ้นวิเศษแล้ว

ด้วยดี(สุวิมุตฺตา.)].

	 บุคคลเหล่าใด	เป็นผู้พ้นวิเศษแล้วด้วยดี,	บุคคลเหล่าน้ัน	ช่ือว่า

เป็นเกพลี	บุคคลเหล่าใดเป็นเกพลี,	วัฏฏะของบุคคลเหล่านั้น	ย่อม

ไม่มีเพื่อการบัญญัติ.

	 ภกิษ	ุท.!	สญัญา	เป็นอย่างไรเล่า?	ภิกษุ	ท.!	หมูแ่ห่งสญัญา ๖ หมู ่

เหล่านี้	คือ	รูปสัญญา	สัททสัญญา	คันธสัญญา	รสสัญญา	โผฏฐัพพ

สัญญา		ธัมมสัญญา:	นี้เราเรียกว่าสัญญา;		ความเกิดขึ้นแห่งสัญญา	 

ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะ;	 ความดับไม่เหลือแห่งสัญญา	

ย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งผัสสะ;	 มรรคอันประกอบด้วย

องค์	๘	อันประเสริฐ	นั่นเอง	เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือ

แห่งสัญญา,	....	ฯลฯ	....[ข้อความต่อไปน้ี	มีเนื้อความอย่างเดียวกับ

ในกรณีแห่งรูป	 ต่างกันแต่เพียงว่าน้ีเป็นกรณีแห่งสัญญาเท่านั้นไป

จนถึงค�าว่า	 ....	 สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น	 เป็นผู้พ้นวิเศษแล้ว

ด้วยดี(สุวิมุตฺตา).].
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	 บุคคลเหล่าใด	เป็นผู้พ้นวิเศษแล้วด้วยดี,	บุคคลเหล่าน้ัน	ช่ือว่า 

เป็นเกพลี.	 บุคคลเหล่าใด	 เป็นเกพลี,	 วัฏฏะของบุคคลเหล่านั้น	 

ย่อมไม่มีเพื่อการบัญญัติ.

	 ภิกษุ	ท.!	สังขารทั้งหลาย	เป็นอย่างไรเล่า?		ภิกษุ	ท.!	หมู่แห่ง 

เจตนา ๖ หมูเ่หล่านี	้คอื	รปูสญัเจตนา	สทัทสัญเจตนา	คันธสัญเจตนา	 

โผฏฐัพพสัญเจตนา	ธัมมสัญเจตนา:	น้ีเราเรียกว่า	สังขารทั้งหลาย;	

ความเกิดขึ้นแห่งสังขารย่อมมี	 เพราะความเกิดข้ึนแห่งผัสสะ;	 

ความดับไม่เหลือแห่งสังขารย่อมมี	 เพราะความดับไม่เหลือแห่ง 

ผัสสะ;	 มรรคอันประกอบด้วยองค์	 ๘	 อันประเสริฐนั่นเอง	 เป็น 

ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขาร,	....	ฯลฯ	....	[ข้อความ

ต่อไปนี้	มีเนื้อความอย่างเดียวกับในกรณีแห่งรูป	ต่างกันแต่เพียงว่า

นี้เป็นกรณีแห่งสังขารเท่านั้น	ไปจนถึงค�าว่า	....สมณะหรือพราหมณ์

เหล่านั้นเป็นผู้พ้นวิเศษแล้วด้วยดี(สุวิมุตฺตา).].

	 บุคคลเหล่าใด	เป็นผู้พ้นวิเศษแล้วด้วยดี,	บุคคลเหล่าน้ัน	ช่ือว่า 

เป็นเกพลี,	บุคคลเหล่าใด	เป็นเกพลี,	วัฏฏะของบุคคลเหล่านั้น	ย่อม

ไม่มีเพื่อการบัญญัติ.

	 ภกิษ	ุ	ท	.!	วิญญาณ	เป็นอย่างไรเล่า?			ภกิษ	ุท.!	หมูแ่ห่ง วญิญาณ  

๖ หมู่เหล่านี้	คือจักขุวิญญาณ	โสตวิญญาณ	ฆานวิญญาณ	ชิวหา
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วิญญาณ	 กายวิญญาณ	 มโนวิญญาณ:	 นี้เราเรียกว่าวิญญาณ;	 

ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณย่อมมี	 เพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูป; 

ความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณย่อมมี	 เพราะความดับไม่เหลือแห่ง

นามรูป;	 มรรคอันประกอบด้วยองค์	 ๘	 อันประเสริฐนั่นเอง	 เป็น	

ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณ,....	ฯลฯ	....[ข้อความ 

ต่อไปนี้	 มีเนื้อความอย่างเดียวกับในกรณีแห่งรูป	 ต่างกันแต่เพียง

ว่านี้เป็นกรณีแห่งวิญญาณเท่าน้ัน	 ไปจนถึงค�าว่า	 ....สมณะหรือ

พราหมณ์เหล่านั้น	เป็นผู้พ้นวิเศษแล้วด้วยดี(สุวิมุตฺตา).].

	 บคุคลเหล่าใด	เป็นผูพ้้นวเิศษแล้วด้วยด,ี		บคุคลเหล่านัน้		ชือ่ว่า 

เป็นเกพลี,	บุคคลเหล่าใดเป็นเกพลี,	วัฏฏะของบุคคลเหล่านั้น	ย่อม

ไม่มีเพื่อการบัญญัติ.

	 	 	 ภิกษุ	 ท.!	 	 ภิกษุเป็นผู้ฉลาดในฐานะ	 ๗	 ประการ	 

(สตฺตฏฺฐานกุสโล)	ด้วยอาการอย่างนี้	แล.

	 	 ภิกษ	ุท	.!	ภกิษเุป็นผูพิ้จารณาใคร่ครวญ 

ธรรมโดยวิธี	 ๓	 ประการ(ติวิธูปปริกฺขี)	 

น้ัน เป ็นอย ่ า ง ไร เล ่ า?	 ภิกษุ 	 ท . !	

ภิกษุในกรณีนี้ 	 ย ่อมพิจารณา
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ใคร ่ครวญธรรม	 โดยความเป็น	 

ธาตุ;	 ย่อมพิจารณาใคร่ครวญ

ธรรม	โดยความเป็น	อายตนะ;	 

ย่อมพิจารณาใคร่ครวญธรรม	 

โดยความเป็น	ปฏิจจสมุปบาท.	 

ภิกษุ	 ท.!	 ภิกษุเป ็นผู ้พิจารณา 

ใคร่ครวญธรรมโดยวิธี	๓	ประการ	ด้วยอาการ

อย่างนี้	แล.

	 ภิกษุ	 ท.!	 ภิกษุเป็นผู ้ฉลาดในฐานะ 

๗	ประการด้วย	เป็นผู้พิจารณาใคร่ครวญธรรม 

โดยวิธี	 ๓	 ประการด้วย	 เราเรียกว่า	 เกพล	ี 

อยู่จบกิจแห่งพรหมจรรย์	 เป็นอุดมบุรุษ	 ในธรรม

วินัยนี้,	ดังนี้แล.	

 (ขนฺธ.สํ. ๑๗/๑๑๘-๑๒๔/๗๖-๘๐)
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เลข ๖ เป็น ธาตุ

	 แท้จริงแล้วค�าว่า	 ธาตุ(Element)	 ในศาสนาพุทธมีมากมาย	 

แม้ความสุขก็เป็นเพียงธาตุชนิดหน่ึงที่เรียกว่า	สุขธาตุ(พระไตรปิฎก 

เล่ม	๓๕)	ซึ่งธาตุชนิดนี้มิได้เป็นเคมีชื่อทางวิทยาศาสตร์	แต่สัมผัส

ได้ทางนามธรรมจากวิญญาณธาตุ(Consciousness	 element)	 

ซึ่งความหมายในธาตุเหล ่าน้ี	 ซ่ึงเป ็นนามธรรมไกลเกินกว ่า

วิทยาศาสตร์ทางเคมีหรือฟิสิกส์จะเห็นได้ด้วยรูปธรรม	 แต่ก็เป็น 

ปรากฏการณ์ทางเหตุป ัจจัยที่บริสุทธ์ิ	 ซึ่ งพระพุทธองค ์ทรง
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เรียกว่า	 ธรรมธาตุ	 อันตั้งอยู ่โดยความเป็นธรรมดา	 หรือเป็น 

กฎตายตัวแห่งความเป็นธรรมดา

		 มุมมองเรื่อง	 ธาตุ	 นี้นั้นเองซึ่งเป็นความลึกซึ้งเข้าไปถึงความ

เป็นอนัตตา	คือการเห็นถูกว่า สุข-ทุกข์ ไม่ได้เกิดมาจากตนหรือ 

คนอืน่ท�า แต่มาจากผัสสะทางธาตตุ่างๆ สุข-ทกุข์ จงึเป็นธาตไุปด้วย  

คือความจริงท่ีว่าไม่มีตัวตนของใคร เป็นเจ้าของธาตุเหล่านั้น	หรือ

ธาตุเหล่านั้นไม่ได้เป็นตัวตนของใคร	 เช่น	 ตากระทบรูปท�าให้เกิด

วิญญาณธาตุ	 เป็นปัจจัยท�าให้ความสุข-ทุกข์	 จึงเกิดขึ้น	 ซึ่งถ้ารูป 

เป็นธาตุ	 ตาเป็นเซลล์ประสาทธาตุ	 จักขุวิญญาณซึ่งเป็นธาตุ	 และ	

สุข-ทุกข์จากผัสสะน้ันจึงเป็นธาตุไปด้วย	 น้ีเป็นการเห็นถูกใน 

สัมมาทิฏฐิิ	คือเห็นกระแสเหตุปัจจัยที่อาศัยกันเกิดขึ้น	ไม่ได้มีตัวตน

ด้วยตนเอง	จงึไม่ก่อทกุข์ใจจากเจตนาร้าย	ความสขุทีฉ่ลาดจงึเกดิจาก

การเห็นถูกชนิดนี้	ทดลองพิจารณาความสัมพันธ์ของธาตุ	๑๘	ดูจาก 

เหตุปัจจัย	๖	กลุ่มนี้	จะเห็นความจริงที่ท�าให้ละสักกายทิฏฐิ	หรือ

ละความเห็นผิดเรื่องวิญญาณ	๖	 เป็นตัวตนไปได้ด้วย	 และเห็นว่า 

วิญญาณ	๖	ก็เป็นธาตุ(Consciousness	element)	ชนิดหน่ึง	เหมือน 

ท่ีรสชาติอาหาร	 เป็นธาตุ(Flavor	 element)	ที่ไม่ใช่ตัวตนของใคร

แต่อย่างใด
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 ธาตุ  ๑๘		(สิ่งที่ทรงสภาวะของตนอยู่เอง	ตามที่เหตุปัจจัย

ปรุงแต่งขึ้น	 เป็นไปตามธรรมนิยามคือก�าหนดแห่งธรรมดา	 ไม่ม ี

ผู้สร้างผู้บันดาล	 และมีรูปลักษณะกิจอาการเป็นแบบจ�าเพาะตัว	 

อันพึงก�าหนดเอาเป็นหลักได้แต่ละอย่างๆ	-	Dhatu;	elements)

	๑.	 จักขุธาตุ	(ธาตุคือจักขุปสาท	—	eye	element)

	๒.	 รูปธาตุ	(ธาตุคือรูปารมณ์	—	data	element)

	๓.	 จักขุวิญญาณธาตุ	 (ธาตุคือจักขุวิญญาณ	—	 eye-con-

sciousness	element)

	๔.		โสตธาตุ	(ธาตุคือโสตปสาท	—	ear	element)

	๕.		สัททธาตุ	(ธาตุคือสัททารมณ์	—	sound	element)

	๖.	 โสตวิญญาณธาตุ	 (ธาตุคือโสตวิญญาณ	 —	 ear-con-

sciousness	element)

	๗.	 ฆานธาตุ	(ธาตุคือฆานปสาท	—	nose	element)

	๘.	 คันธธาตุ	(ธาตุคือคันธารมณ์	—	odour	element)

	๙.	 ฆานวิญญาณธาตุ	 (ธาตุคือฆานวิญญาณ	 —	 nose-

consciousness	element)

	๑๐.	 ชิวหาธาตุ	(ธาตุคือชิวหาปสาท	—	tongue	element)

	๑๑.	 รสธาตุ	(ธาตุคือรสารมณ์	—	flavor	element)

๑๒.	ชิวหาวิญญาณธาตุ	(ธาตุคือชิวหาวิญญาณ	—	tongue-

consciousness	element)
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๑๓.	กายธาตุ	(ธาตุคือกายปสาท	—		body	element)

๑๔.	 โผฏฐัพพธาตุ	(ธาตุคือโผฏฐัพพารมณ์	—	tangible-data	

element)

๑๕.	กายวิญญาณธาตุ	 (ธาตุคือกายวิญญาณ	 —	 body-

consciousness	element)

๑๖.	 มโนธาตุ	(ธาตุคือมโน	—	mind	element)

๑๗.	ธรรมธาตุ	(ธาตคุอืธรรมารมณ์	—	mental-data	element)

๑๘.	มโนวิญญาณธาตุ	 (ธาตุคือมโนวิญญาณ	 —	 mind-

consciousness	element)

	 ปัจจุบันวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจเกี่ยวกับธาตุต่างๆมากขึ้น	 

แม้จะยังไม่สามารถเข้าใจเรื่องวิญญาณธาตุ	แต่พัฒนาการแห่งการ

เรยีนรูค้วามจรงิเป็นสิง่ทีคู่ค่วรต่อการทุม่เทเสมอ	แม้นกัวทิยาศาสตร์ 

จะรู้ว่า	สรรพสิ่งในจักรวาลไม่ใช่อย่างที่ตาเห็น	แม้แต่	โปรตอน	หรือ	 

อิเล็กตรอน	 ก็ล้วนเป็นเส้นพลังงานเล็กๆ	 ท่ีสั่นด้วยความถี่ขนาด

ต่างๆกัน	 แล้วท�าให้เกิดเป็นรูปและพลังงานขึ้นมา	 ผู้ปฏิบัติธรรมที่

เจริญภาวนามยปัญญาจะเห็นขันธ์ ๕ เป็นคลื่นพลังงานแม้ในขณะ

เจริญสมาธิจะเห็นความคิดปรุงแต่งต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาเป็นช่วงๆ 

เหมือนการสั่นสะเทือน	 เมื่อเข้าสมาธิสงบปราศจากการปรุงแต่ง	 

จงึเหมอืนเป็นความว่างเปล่าคอืไม่มคีวามยดึมัน่อะไรว่าเป็นเรา	ของเรา 

ในใจคือ	อสังขตธาตุที่ปราศจากการปรุงแต่งอยู่แต่ดั้งเดิมนั่นเอง	
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	 ดังนั้น	ในเร่ืองของธาตุน้ัน	มิได้หมายถึงเพียงแค่ธาตุ	๔	อย่าง 

ท่ีหลายคนเข้าใจ	เพราะในศาสนาพทุธน้ัน	ทรงตรสัถงึธาตหุลกั	๒	อย่าง	 

คอื	สงัขตธาต(ุConditioned	element)	และ	อสงัขตธาต(ุUnconditioned	 

element)		(พระไตรปิฎกเล่ม	๓๕)			สงัขตธาต	ุคอื	ธาตทุีอ่าศยัเหตปัุจจยั 

เกิดข้ึน	และอสังขตธาตุคือธาตุที่ไม่อาศัยเหตุปัจจัย

	 ดงันัน้	แม้วทิยาศาสตร์จะเจรญิก้าวหน้าสกัเพยีงใด	กเ็พยีงเข้าใจ 

ธาตทุีอ่าศยักนัเกดิข้ึนแล้วพฒันาขึน้มาเพือ่ตอบสนองประสาททัง้ ๖  

ช่องทาง คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจอันเป็นธาตุ กระทบกับรูป 

เสียง กลิ่น รส สัมผัสกายและธรรมารมณ์อันเป็นธาตุ กระทบกัน 

ให้เกิดวิญญาณ ๖ อันเป็นธาตุแห่งการรับรู้(Consciousness  

element) และตอบสนองให้เกิดสุขหรือทุกข์ อันเป็นเช่นเดียว

กับธาตุ ไม่ใช่ตัวตนแต่อย่างใด

	 กฎแห่งความจริงเหล่าน้ีของสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้น(Conditioned	 

element)	ย่อมแสดงให้เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนด้วยตนเอง	อันสมควร

ระงับความเร่าร้อนทางกาย-ใจ	 เพื่อส่งผลสู่ความสุขอีกชนิดหนึ่ง	 

ซึ่งไม่มีความกระวนกระวาย	 ไม่เผลอเพลินในวิญญาณ	 ๖	 ดัง 

พุทธพจน์นี้

	 “วิญญาณที่ไม่มีอุปาทาน	ย่อมนิพพาน”	

 (สฬา.สํ. ๑๘/๑๗๙/๑๒๙) 
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ไม่มีราคะในธาตุ ๖

 ภิกษุ ท.! ถ้าราคะในรูปธาตุ ในเวทนาธาตุ ในสัญญาธาตุ ใน

สงัขารธาต ุในวญิญาณธาตุ เป็นส่ิงท่ีภิกษลุะได้แล้ว; เพราะละราคะได้ 

อารมณ์สําหรบัวญิญาณกข็าดลง  ท่ีตัง้ของวิญญาณกไ็ม่มี.  วญิญาณ

อันไม่มีที่ตั้งนั้นก็ไม่งอกงาม หลุดพ้นไปเพราะไม่ถูกปรุงแต่ง;   

เพราะหลดุพ้นไปกต็ัง้มัน่ เพราะตัง้มัน่กยิ็นดใีนตนเอง; เพราะยนิด ี

ในตนเองก็ไม่หวั่นไหว; เมื่อไม่หว่ันไหวก็ปรินิพพานเฉพาะตน;  

ย่อมรู ้ชัดว่า “ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู ่จบแล้ว กิจที่ควร

ทําได้ทําเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีก” ดังนี้.  

(ขนฺธ.สํ. ๑๗/๑๐๕/๖๖)
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 ในเชงิปฏบิตั	ิผูป้ฏบิตัเิจรญิสตติามดเูวทนาในเวทนา	จะเหน็เวทนา 
เกิดจากผัสสะ	๖	คือ	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัสกาย	อันเป็นธาตุ	

ดังนั้น	ธรรมารมณ์จึงเป็นธาตุเช่นกัน

	 เมือ่พระพทุธองค์ทรงสอนให้พจิารณาใคร่ครวญโดยความเป็นธาตุ	 

เป็นอายตนะ	 เป็นปฏิจจสมุปบาท	คือสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้น	 แม้แต่

ขันธ์	๕	ก็เป็นธาตุ	คือ

๑.		รปูธาต	ุเป็นธาต	ุ๔	ทีปั่จจยัปรงุแต่ง		คอื	ธรรมอันเป็นธรรมชาติ 

อาศัยกันเกิดขึ้น

๒.	 เวทนาธาตุ	 ที่อาศัยผัสสะจากธาตุ	 ๖	 ภายใน-ภายนอก

กระทบกัน	 คือ	 ธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันเกิดขึ้น	

คือ	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัสกาย	ธรรมารมณ์	เป็นธาตุ	

(Element)	ไม่ใช่ตัวตน

๓.	สัญญาธาตุ	ที่อาศัยผัสสะ	๖	ท�าให้เกิดหมู่แห่งความจ�า	๖	

คือ	ธาตุอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันเกิดขึ้น

๔.	 สังขารธาตุ	ที่อาศัยผัสสะ	๖	ท�าให้เกิดหมู่แห่งความคิด	๖	

คือ	ธาตุอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันเกิดขึ้น

๕.	วิญญาณธาตุ	ที่อาศัยอายตนะภายใน	๖	ภายนอก	๖	ท�าให้

เกิดวิญญาณ	๖	คือ	ธาตุอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันเกิดขึ้น
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	 ดังนั้น	 หากมีสติปัญญาเห็นได้เช่นนี้	 ไม่มีราคะในธาตุต่างๆ	

เหล่านั้นที่ไม่ใช่ตัวตน	 ย่อมหลุดพ้น	 เพราะไม่ถูกปรุงแต่งด้วย 

ความชอบ-ชัง	ต่อธาตุต่างๆเหล่านั้นซึ่งไม่รู้เรื่องด้วย

	 ในขณะปฏิบัติกับชีวิตประจ�าวัน	 เช่น	ตอนเช้ากินข้าวแกงจืด

ต้มเลือดหมู	เห็นเลือดหมูเป็นธาตุตามชื่อวิทยาศาสตร์ก่อนก็ได้	เช่น

ธาตุเหล็กฯ	เป็นต้น	เมื่อกระทบลิ้นท�าให้เกิดชิวหาวิญญาณธาตุและ

สุข-ทุกขเวทนาธาตุ	 กินอาหารเช้าเสร็จ	 ดื่มกาแฟหรือน�้าส้มหรือ 

นมสด	เห็นเป็นธาตุแคลเซียมฯ	แต่ในขณะสัมผัสรับรู้ที่ปลายลิ้นนั้น	 

มีแต่สภาวธรรมอันเป็นธาตุที่ไม่มีชื่อสมมุติ	 จึงหลุดพ้นเพราะไม่

ปรุงแต่ง	 เมื่อไม่หวั่นไหวก็ปรินิพพานเฉพาะตน	คือ	อุปาทานไม่มี	

ภพ-ชาติจึงไม่มี	คือ	รู้ชาติสิ้นแล้ว	คือ	 ไม่หลงตระหนักว่าขันธ์	๕	

เป็นเราด้วยเหตุนี้

 เหตุปัจจัยของเบญจขันธ์ก็เป็นอนัตตา 

 ภิกษุ ท.!  รูป เป็นอนัตตา. ถึงแม้เหตุ แม้ปัจจัย เพื่อการ 

บังเกิดขึ้นของรูป ก็เป็นอนัตตา, รูป ที่เกิดจากเหตุปัจจัยอันเป็น

อนัตตาแล้ว จักเป็นอัตตาได้อย่างไร;
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 ภิกษุ ท.! เวทนา เป็นอนัตตา. ถึงแม้เหตุ แม้ปัจจัย เพื่อการ

บังเกิดขึ้นของเวทนา ก็เป็นอนัตตา, เวทนา ที่เกิดจากเหตุปัจจัย  

อันเป็นอนัตตาแล้ว  จักเป็นอัตตาได้อย่างไร;

 ภิกษุ ท.! สัญญา เป็นอนัตตา. ถึงแม้เหตุ แม้ปัจจัย เพื่อการ

บังเกิดขึ้นของสัญญา ก็เป็นอนัตตา, สัญญา ที่เกิดจากเหตุปัจจัย

อันเป็นอนัตตาแล้ว จักเป็นอัตตาได้อย่างไร;

 ภิกษุ ท.! สังขารทั้งหลาย เป็นอนัตตา. ถึงแม้เหตุ แม้ปัจจัย

เพ่ือการบงัเกดิขึน้ของสังขารท้ังหลาย กเ็ป็นอนัตตา, สงัขารทัง้หลาย 

ที่เกิดจากเหตุปัจจัยอันเป็นอนัตตาแล้ว จักเป็นอัตตาได้อย่างไร;

 ภิกษุ ท.! วิญญาณ เป็นอนัตตา. ถึงแม้เหตุ แม้ปัจจัย เพื่อ

การบังเกิดขึ้นของวิญญาณ ก็เป็นอนัตตา, วิญญาณ ที่เกิดจากเหตุ

ปัจจัยอันเป็นอนัตตาแล้ว จักเป็นอัตตาได้อย่างไร แล.

 (ขนฺธ.สํ. ๑๗/๔๗/๓๐)

	 ในเชิงปฏบัิตเิจรญิสต	ิเวลาเผลอไม่ได้จงใจจะคิดแต่จู่ๆ 	ความจ�า

เรื่องในอดีตก็ระเหยขึ้นมา	หากสัญญาคือความจ�า	๖	ปรากฏขึ้น	เช่น	

จ�าเสียงหรือวจีสังขารที่ปรุงแต่งจากภายนอกและเกิดความจ�าเสียง 

หรือเนื้อหาในค�าพูดนั้น	หากเผลอขาดสติไหลไปในความจ�า	น�ามา

คิดปรุงแต่งชอบ-ชังในเนื้อเรื่องจนเกิดเป็นสุข-ทุกขเวทนา	 จะมีสติ	

ระลึกรู้ขึ้นมาได้ทัน	 และเห็นความจริงในกระแสเหตุปัจจัยว่า	 น่ัน
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สัญญาความจ�า ทั้ง ๖ เป็นอนัตตา แม้เหตุให้เกิดความจ�า ก็เป็น

อนัตตา	หรือเผลอเพลินไปในเนื้อเรื่องที่คิดปรุงแต่งชอบ-ชัง	จะไม่

ขาดสติเห็นว่า	ความคิดเป็นอนัตตา แม้ส่ิงที่ท�าให้เกิดความคิดคือ 

รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสกาย-ใจก็เป็นอนัตตา	และสุข-ทุกขเวทนา 

ทัง้	๖	นัน่ก็ไม่ใช่ตวัตน	ไม่ได้เกดิจากตนหรือผูอ้ืน่ท�า	แต่เกดิจากผสัสะ 

ทางรูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัสกาย-ใจ	ที่เป็นธาตุ	เป็นอายตนะ	๖	 

เป็นกระแสเหตุปัจจัยที่อาศัยกันเกิดขึ้น	 ไม่ได้มีตัวตนแต่อย่างใด	

เมื่อมีสติเห็นวิญญาณ	๖	เป็นอนัตตา	เพราะเกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตา	

ไม่เผลอเพลินในวิญญาณ	 ๖	 ผู้ปฏิบัติพึงเจริญสติเห็นกระแสเหตุ

ปัจจัยเป็นอนัตตา	ไม่เผลอเพลินกับสิ่งไม่ใช่ตัวตน

 วิญญาณที่ไม่มีอุปาทาน ย่อมนิพพาน 

 ข้อปฏิบัติที่เป็นสักกายนิโรธคามินีปฏิปทา 

 ภิกษุ ท.! สักกายนิโรธคามินีปฏิปทา(ทางดําเนินแห่งจิตให้ถึง

ซึ่งการดับไปแห่งสักกายะ) เป็นอย่างไรเล่า?.

 ภิกษุ ท.! ในกรณีน้ี อริยสาวกผู้มีการสดับ ได้เห็นพระอริยเจ้า 

ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้า ได้รับการแนะนําในธรรมของ 

พระอริยเจ้า ได้เห็นสัตบุรุษ ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ได้รับ 

การแนะนําในธรรมของสัตบุรุษ; 
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 ย่อมไม่ตามเห็นรูปโดยความเป็นตน หรือไม่ตามเห็นซ่ึงตนว่า

มีรูป หรือไม่ตามเห็นว่ารูปมีอยู่ในตน หรือไม่ตามเห็นซ่ึงตนว่ามีอยู่

ในรูป บ้าง;

 ย่อมไม่ตามเห็นเวทนาโดยความเป็นตน หรือไม่ตามเห็นซ่ึง

ตนว่ามีเวทนา หรือไม่ตามเห็นซึ่งเวทนาว่ามีอยู่ในตน หรือไม่ตาม

เห็นซึ่งตนว่ามีอยู่ในเวทนา บ้าง;

 ย่อมไม่ตามเห็นซึ่งสัญญาโดยความเป็นตน หรือไม่ตามเห็น 

ซึ่งตนว่ามีสัญญา หรือไม่ตามเห็นซึ่งสัญญาว่ามีอยู่ในตน หรือไม่

ตามเห็นซึ่งตนว่ามีอยู่ในสัญญา บ้าง;

 ย่อมไม่ตามเห็นซ่ึงสังขารโดยความเป็นตน หรือไม่ตามเห็น 

ซึ่งตนว่ามีสังขาร หรือไม่ตามเห็นซึ่งสังขารว่ามีอยู่ในตน หรือไม่

ตามเห็นซึ่งตนว่ามีอยู่ในสังขาร บ้าง;

 ย่อมไม่ตามเห็นซึ่งวิญญาณโดยความเป็นตน หรือไม่ตามเห็น

ซึ่งตนว่ามีวิญญาณ หรือไม่ตามเห็นซึ่งวิญญาณว่ามีอยู่ในตน หรือ

ไม่ตามเห็นซึ่งตนว่ามีอยู่ในวิญญาณ บ้าง;

124



 ภิกษุ ท.!  นี้เราเรียกว่า สักกายนิโรธคามินีปฏิปทา ดังนี้

 ภิกษุ ท.!  ข้อน้ีอธิบายว่า ข้อ(ท่ีกล่าวมาทั้งหมด)นั้น เรียกว่า 

การตามเห็นอันเป็นเครื่องให้ถึงซึ่งการดับไปแห่งทุกข์(ทุกขนิโรธ 

คามินี สมนปสฺสน) (ขนธ.สํ. ๑๗/๙๐/๕๕) 

ในเชิงปฏิบัติ 

 แบบเรียบง่าย	ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับรูปท่ีประกอบด้วยธาตุ	๔	 

เช่น	 ในขณะดื่มน�้า	 ไม่เห็นน�้าโดยความเป็นตน หรือตนเป็นน�้า 

หรือน�้าอยู่ในตัวตน หรือมีตัวตนของเราอยู่ในน�้า	จนถึงขณะรับรู ้

ทางวิญญาณ	๖	เช่น	เท้ากระทบพื้นท�าให้เกิดกายวิญญาณ	ไม่เห็น

กายวิญญาณในความเป็นตน	ไม่เห็นซึ่งตัวตนว่ามีวิญญาณ	หรือไม่

เห็นซึ่งวิญญาณว่าอยู่ในตัวตน	 หรือไม่ตามเห็นซึ่งตัวตนว่ามีอยู่ใน

วิญญาณ	 เพราะวิญญาณเกิดจากกระแสเหตุปัจจัยทางรูป เสียง 

กลิ่น รส สัมผัสกาย-ใจ ที่ไม่ใช่ตัวตน วิญญาณจะเป็นตัวตนไป

ได้อย่างไร	เมื่อไม่เผลอเพลินในวิญญาณ	๖	วิญญาณที่ไม่มีอุปาทาน

ย่อมนิพพาน
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ความเพลินดับ อุปาทานดับ

 ดูก่อนภิกษุ ท.! ก็ความดับแห่งรูป........แห่งเวทนา.......แห่ง

สัญญา.....แห่งสังขารทั้งหลาย......แห่งวิญญาณ เป็นอย่างไรเล่า?

 ดูก่อนภิกษุ ท.! ภิกษุในกรณีนี้ ย่อมไม่เพลิดเพลิน ย่อมไม่

พร่ําสรรเสริญ ย่อมไม่เมาหมกอยู่.  ภิกษุนั้น ย่อมไม่เพลิดเพลิน 

ย่อมไม่พร่ําสรรเสริญ ย่อมไม่เมาหมกอยู่ ซึ่งอะไรเล่า?

เลข ๖ ในขันธ์ ๕
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 ดูก่อนภิกษุ ท.! ภิกษุนั้น ย่อมไม่เพลิดเพลิน ย่อมไม่พรํ่า

สรรเสริญ ย่อมไม่เมาหมกอยู่ซึ่งรูป. เมื่อภิกษุนั้น ไม่เพลิดเพลิน  

ไม่พรํ่าสรรเสริญ ไม่เมาหมกอยู่ซึ่งรูป, นันทิ(ความเพลิน) ย่อม

ดับไป. เพราะความดับแห่งนันทิของภิกษุนั้น จึงมีความดับแห่ง

อุปาทาน; เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ; 

เพราะมีความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ; เพราะมีความดับ 

แห่งชาตินั้นแล, ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส

ทั้งหลาย จึงดับสิ้น; ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วย

อาการอย่างนี้.

 ดูก่อนภิกษุ ท.! ภิกษุนั้น ย่อมไม่เพลิดเพลิน ย่อมไม่พรํ่า

สรรเสริญ ย่อมไม่เมาหมกอยู่ซึ่งเวทนา. ...ฯลฯ...ฯลฯ.....ความดับลง 

แห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้. 

 ดูก่อนภิกษุ ท.! ภิกษุนั้น ย่อมไม่เพลิดเพลิน ย่อมไม่พรํ่า

สรรเสรญิ ย่อมไม่เมาหมกอยูซ่ึง่สญัญา. ...ฯลฯ...ฯลฯ.....ความดบัลง 

แห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้. 

 ดูก่อนภิกษุ ท.! ภิกษุนั้น ย่อมไม่เพลิดเพลิน ย่อมไม่พรํ่า

สรรเสริญ ย่อมไม่เมาหมกอยู่ซึ่งสังขาร. ...ฯลฯ...ฯลฯ.....ความดับลง 

แห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้. 
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 ดูก่อนภิกษุ ท.! ภิกษุนั้น ย่อมไม่เพลิดเพลิน ย่อมไม่พรํ่า 

สรรเสรญิ ย่อมไม่เมาหมกอยูซ่ึ่งวิญญาณ. เมือ่ภกิษุนัน้ ไม่เพลดิเพลนิ  

ไม่พรํ่าสรรเสริญ ไม่เมาหมกอยู่ซึ่งวิญญาณ, นันทิใดในวิญญาณ 

นันทินั้นย่อมดับไป เพราะความดับแห่งนันทิของภิกษุนั้น จึงมี 

ความดับแห่งอุปาทาน; เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับ

แห่งภพ; เพราะมีความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ; เพราะม ี

ความดับแห่งชาติน้ันแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส 

อปุายาสทัง้หลาย จงึดบัส้ิน; ความดบัลงแห่งกองทุกข์ทัง้สิน้นี ้ย่อมม ี

ด้วยอาการอย่างนี้.

 ดกู่อนภกิษ ุท.! นีคื้อ ความดบัแห่งรปู..แห่งเวทนา..แห่งสญัญา.. 

แห่งสังขารทั้งหลาย..แห่งวิญญาณ ดังนี้แล. 

 (ขนธ.สํ. ๑๗/๓๐/๒๐)

	 ผู้ปฏิบัติควรมีความซ่ือตรงต่อการน�าค�าสอนของพระพุทธเจ้า

มาใช้ในการไม่เผลอเพลิน	ไม่พร�่าสรรเสริญติดอกติดใจหมกมุ่นอยู่

ในเนื้อหาที่ยึดมั่นต่อรูป	เวทนา	สัญญา	สังขาร	วิญญาณ

	 เม่ือผู้ปฏิบัติไม่เผลอเพลินในขันธ์	 ๕	 โดยเห็นเป็นเพียงธาต	ุ

(Element)	ชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับธาตุต่างๆ	รอบตัว
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 ความรู้สึกที่มีต่อขันธ์ ๕ จะถอยห่างออกมาเหมือนแยกออก

มาจากท่ีเคยยึดมั่นไว้	เช่นไม่เผลอเพลินเข้าไปในเนื้อเรื่องท่ีคิดเห็น

ความคิดเป็นสิ่งถูกรู้ ความคิดจึงดับไป	ความรู้สึกที่ถอยห่างนี้จะเกิด

ขึ้นอัตโนมัติไม่ได้จงใจแต่เกิดจากสติ	สมาธิ	ปัญญา	ที่เห็นตามความ

เป็นจริงว่า	รูปก็เป็นแค่รูปธาตุ	เวทนาก็เป็นแค่เวทนาธาตุ	ความจ�า

ก็เป็นแค่ธาตุอย่างหนึ่งในปรากฏการณ์ธรรมชาติ	เช่นเดียวกับการ

เห็นความคิดก็เป็นแค่ความคิดไม่ใช่	“เราคิด”	และวิญญาณการรับ

รู้ก็เป็นแค่การรับรู้ที่อาศัยเหตุปัจจัยอาศัยกันเกิดขึ้น	 ไม่ใช่เรารับรู้ 

ขันธ์	 ๕	 ทั้งหมดจึงเป็นสิ่งถูกรู้ที่ไม่เผลอเพลินถล�าเข้าไปมั่นหมาย

ในขันธ์	๕	

 ค�าว่า “ดับ” น้ันหมายถึงการดับความยึดมั่นว่าขันธ์ ๕ เป็น 

ขันธ์ ๕ หรือไม่ได้ยึดมั่นว่า	รูปเป็นรูป	หรือ	เวทนาเป็นเวทนา	หรือ 

ความจ�าเป็นความจ�าฯ	 แต่เห็นเป็นแค่ปรากฏการณ์บางส่ิงใน 

ธรรมชาติ	ต่างจากที่เคยยึดม่ันเอาไว้	เพราะเห็นสภาวะนั้นปราศจาก

ชื่อสมมุติอยู่ก่อนนั่นเอง
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	 ความรู้สึกที่ถอยห่างจากขันธ์	๕	จึงเหมือนการถอยห่างมีระยะ

จากผนังบ้าน	ก�าแพงหรือโต๊ะ	หรือเหมือนเห็นขันธ์ ๕ ในคนอื่น  

คือ	เห็นตามความจริงว่านั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา	ซึ่งความรู้สึกที่มีต่อ

ขันธ์	๕	ภายในก็เช่นกัน	ซึ่งผู้ปฏิบัติที่มีประสบการณ์ตรง	จากการ

ไม่ยึดมั่นจะเห็นว่า	 แม้สิ่งที่เรียกว่าขันธ์	 ๕	 ก็ดับหายไปจากความ 

ยึดม่ันนั้น	 	 เป็นเพียงสภาวะที่ไม่มีชื่อว่าสภาวะอะไร?	 อย่างไร?	 

นั่นคือ	ความหมายของความดับความยึดมั่น
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ธรรมหมวดละหก  ๖ หมวด

 ทรงแสดงธรรมเนื่องด้วยปฏิจจสมุปบาท 

 มีความงามเบื้องต้น-ท่ามกลาง-เบื้องปลาย

 ดูก่อนภิกษุ ท.! เราจักแสดงธรรมอันมีความไพเราะใน 

เบื้องต้น ไพเราะในท่ามกลาง ไพเราะในเบื้องปลาย แก่พวกเธอ 

ทัง้หลาย:  จกัประกาศพรหมจรรย์พร้อมท้ังอรรถะ พร้อมทัง้พยญัชนะ  

บรสิทุธิบ์รบิรูณ์สิน้เชิง;  กล่าวคอืธรรมหมวดละหก ๖ หมวด. พวกเธอ 

ทัง้หลายจงฟังซึง่ธรรมนัน้, จงทําในใจให้สําเรจ็ประโยชน์, เราจกักล่าว 

บัดนี้. .....

 ดูก่อนภิกษุ ท.! (๑) อายตนะท้ังหลาย ๖ อันเป็นภายใน  

เป็นสิ่งที่ควรรู้, (๒) อายตนะท้ังหลาย ๖ อันเป็นภายนอก เป็นสิ่งท่ี 

ควรรู,้ (๓) หมูแ่ห่งวญิญาณทัง้หลาย ๖ เป็นสิง่ทีค่วรรู,้ (๔) หมูแ่ห่ง 

ผัสสะทั้งหลาย ๖ เป็นสิ่งที่ควรรู้, (๕) หมู่แห่งเวทนาทั้งหลาย ๖  

เป็นสิ่งที่ควรรู้, (๖) หมู่แห่งตัณหาทั้งหลาย ๖ เป็นสิ่งที่ควรรู้,
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 (๑) คําอันเรากล่าวแล้วอย่างนี้ว่า “อายตนะทั้งหลาย ๖ อัน

เป็นภายใน เป็นสิ่งที่ควรรู้” ดังน้ีน้ัน เราอาศัยอะไรกล่าวเล่า?  

อายตนะคือ ตา มีอยู่, อายตนะคือ หู มีอยู่, อายตนะคือ จมูก มีอยู่,  

อายตนะคือ ลิ้น มีอยู่, อายตนะคือ กาย มีอยู่, อายตนะคือ ใจ มีอยู่.  

ข้อทีเ่รากล่าวว่า “อายตนะทัง้หลาย ๖ อนัเป็นภายใน เป็นสิง่ทีค่วรรู”้  

ดงันีน้ัน้ เราอาศยัสิง่เหล่าน้ีเองกล่าว. น้ีคอื ธรรมหมวดละ ๖  หมวดท่ี ๑

 (๒) คําอันเรากล่าวแล้วอย่างนี้ว่า “อายตนะทั้งหลาย ๖ อัน

เป็นภายนอก เป็นสิ่งท่ีควรรู้” ดังน้ีน้ัน เราอาศัยอะไรกล่าวเล่า? 

อายตนะคือ รูป มีอยู่, อายตนะคือ เสียง มีอยู่, อายตนะคือ กลิ่น 

มีอยู่, อายตนะคือ รส มีอยู่, อายตนะคือ โผฏฐัพพะ มีอยู่, อายตนะ

คือ ธรรมารมณ์ มีอยู่. ข้อที่เรากล่าวว่า “อายตนะทั้งหลาย ๖  อัน

เป็นภายนอก เป็นสิ่งที่ควรรู้” ดังนี้นั้น เราอาศัยสิ่งเหล่านี้เองกล่าว. 

นี้คือธรรมหมวดละ ๖  หมวดที่ ๒

 (๓) คําอันเรากล่าวแล้วอย่างนี้ว่า “หมู่แห่งวิญญาณทั้งหลาย 

๖ เป็นสิง่ทีค่วรรู”้ ดงันีน้ัน้ เราอาศยัอะไรกล่าวเล่า?  เพราะอาศยัซึง่

จักษุด้วย รูปท้ังหลายด้วย จึงเกิดจักขุวิญญาณ; (ในกรณีแห่งโสตะ

ที่จะให้เกิดโสตวิญญาณก็ดี ฆานะท่ีจะให้เกิดฆานวิญญาณก็ดี ชิวหา  

ที่จะให้เกิดชิวหาวิญญาณก็ดี กายะท่ีจะให้เกิดกายวิญญาณก็ดี  
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และมนะที่จะให้เกิดมโนวิญญาณก็ดี ก็มีข้อความอย่างเดียวกัน). ข้อ

ที่เรากล่าวว่า “หมู่แห่งวิญญาณทั้งหลาย ๖ เป็นสิ่งที่ควรรู้” ดังนี้นั้น 

เราอาศัยสิ่งเหล่านี้เองกล่าว. นี้คือ ธรรมหมวดละ ๖ หมวดที่ ๓

 (๔) คําอันเรากล่าวแล้วอย่างนี้ว่า “หมู่แห่งผัสสะทั้งหลาย ๖  

เป็นสิ่งที่ควรรู้” ดังนี้น้ัน เราอาศัยอะไรกล่าวเล่า? เพราะอาศัยซึ่ง

จักษุด้วย รูปทั้งหลายด้วย  จึงเกิดจักขุวิญญาณ; การประจวบพร้อม

แห่งธรรม ๓ ประการ (จักษุ+รูป+จักขุวิญญาณ) นั่นคือ ผัสสะ;  

(ในกรณีแห่งโสตะที่จะให้เกิดโสตสัมผัสก็ดี ฆานะที่จะให้เกิดฆาน

สัมผัสก็ดี เป็นต้น จนกระทั่งถึงมโนที่จะให้เกิดมโนสัมผัสก็ดี ก็มี

ข้อความอย่างเดียวกัน). ข้อที่เรากล่าวว่า “หมู่แห่งผัสสะทั้งหลาย ๖ 

เป็นสิ่งที่ควรรู้” ดังนี้นั้น เราอาศัยสิ่งเหล่านี้เองกล่าว. นี้คือ ธรรม

หมวดละ ๖ หมวดที่ ๔

 (๕) คําที่เรากล่าวแล้วอย่างนี้ว่า “หมู่แห่งเวทนาทั้งหลาย ๖ 

เป็นสิ่งที่ควรรู้” ดังนี้น้ัน เราอาศัยอะไรกล่าวเล่า? เพราะอาศัยซึ่ง

จักษุด้วย รูปทั้งหลายด้วย  จึงเกิดจักขุวิญญาณ; การประจวบพร้อม

แห่งธรรม ๓ ประการ (จักษุ+รูป+จักขุวิญญาณ) นั่นคือ ผัสสะ;  

เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา; (ในกรณีแห่งโสตะที่จะให้เกิด 

โสตสัมผัสสชาเวทนาก็ดี ฆานะที่จะให้เกิดฆานสัมผัสสชาเวทนาก็ดี  

เป็นต้น จนกระทั่งถึงมนะที่จะให้เกิดมโนสัมผัสสชาเวทนาก็ดี  
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ก็มีข้อความอย่างเดียวกัน). ข้อที่เรากล่าวว่า “หมู ่แห่งเวทนา 

ทัง้หลาย ๖ เป็นสิง่ทีค่วรรู้” ดังน้ีน้ัน เราอาศัยสิง่เหล่านีเ้องกล่าว. นีค้อื  

ธรรมหมวดละ ๖ หมวดที่  ๕

 (๖) คําที่เรากล่าวแล้วอย่างนี้ว่า “หมู่แห่งตัณหาทั้งหลาย ๖ 

เป็นส่ิงที่ควรรู้” ดังนี้น้ัน เราอาศัยอะไรกล่าวเล่า? เพราะอาศัยซึ่ง

จักษุด้วย รูปทั้งหลายด้วย  จึงเกิดจักขุวิญญาณ การประจวบพร้อม

แห่งธรรม ๓ ประการ (จักษุ+รูป+จักขุวิญญาณ) นั่นคือผัสสะ,  

เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา; เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมี 

ตัณหา;(ในกรณีแห ่งการเกิดสัททตัณหาก็ดี คันธตัณหาก็ดี  

รสตัณหาก็ดี โผฏฐัพพตัณหาก็ดี ธัมมตัณหาก็ดี ก็มีข้อความอย่าง

เดียวกนั). ข้อทีเ่รากล่าวว่า “หมูแ่ห่งตณัหาทัง้หลาย ๖ เป็นสิง่ทีค่วรรู”้  

ดงันีน้ั้น เราอาศยัสิง่เหล่านีเ้องกล่าว. นีค้อื ธรรมหมวดละ ๖ หมวดที ่ ๖

 ผูใ้ดพงึกล่าวอย่างนีว่้า “จกัษ ุเป็นอัตตา”,  ค�ากล่าวเช่นนัน้ ย่อม  

ไม่เข้าถงึ(ซึง่ฐานะแห่งเหตผุล); เพราะว่าความเกดิกด็ ีความเสือ่มกด็ี  

ของจักษุ ปรากฏอยู่. ก็เมื่อความเกิดก็ดี ความเสื่อมก็ดีของสิ่งใด 

ปรากฏอยู่, คําที่ควรกล่าวสําหรับส่ิง(จักษุ)นั้น ก็ควรจะต้องเป็น

อย่างน้ีว่า “อัตตาของเรา ย่อมเกิดขึ้นด้วย ย่อมเสื่อมไปด้วย”ดังนี้; 

เพราะฉะนั้น คํากล่าวของผู้ที่กล่าวว่า “จักษุ เป็นอัตตา” ดังนี้นั้น  

จึงไม่เข้าถึง(ซ่ึงฐานะแห่งเหตุผล); เพราะเหตุน้ัน จักษุจึงเป็น
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อนัตตา. (ในกรณีแห่งรูปก็ดี จักขุวิญญาณก็ดี จักขุสัมผัสก็ดี จักขุ

สัมผัสสชาเวทนาก็ดี รูปตัณหาก็ดี มีข้อความอย่างเดียวกันกับใน

กรณีแห่งจักษุต่างกันแต่เพียงประโยคสุดท้าย คือจะเอาธรรมและ

สหรคตธรรมที่กล่าวแล้วในกรณีก่อนมากล่าวเพ่ิมข้างหน้าในกรณี

หลังอีกตามลําดับกันไปแห่งกรณีนั้นๆ; เช่นในกรณีแห่งจักขุสัมผัส:  

ประโยคสุดท้ายจะมีว่า “เพราะเหตุนั้น จักษุจึงเป็นอนัตตา, รูปทั้ง

หลายจึงเป็นอนัตตา, จักขุวิญญาณจึงเป็นอนัตตา, จักขุสัมผัสจึง

เป็นอนัตตา.”; หรือเช่นในกรณีแห่งรูปตัณหา อันเป็นกรณีสุดท้าย

แห่งหมวดจักษุ ประโยคสุดท้ายจะมีว่า “เพราะเหตุนั้น จักษุจึงเป็น

อนัตตา, รูปทั้งหลายจึงเป็นอนัตตา, จักขุวิญญาณจึงเป็นอนัตตา, 

จักขุสัมผัสจึงเป็นอนัตตา, เวทนาจึงเป็นอนัตตา, ตัณหาจึงเป็น

อนัตตา.”

 ข้อความในหมวดโสตะกด็ ี ฆานะกด็ ี ชวิหาก็ด ี กายะกด็ ี มนะกด็ ี

ที่ถูกยืดถือเป็นอัตตา; ก็มีนัยแห่งการตรัสอย่างเดียวกันกับข้อความ 

ที่ตรัสแล้วในหมวดแห่งจักษุที่ถูกยึดถือเป็นอัตตา ต่างกันแต่เพียง 

ชื่อธรรมประจําหมวดแต่ละหมวดเท่านั้น.

[ข้างบนนี้ เป็นการแสดงความงามเบื้องต้น]
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 ดูก่อนภิกษุ ท.! ก็ ปฏิปทาอันให้ถึงความเกิดขึ้นพร้อมแห่ง

สักกายะ มีอยู่อย่างนี้ คือ:-

 บคุคล ย่อมสําคญัเหน็ซึง่จกัษวุ่า “นัน่ ของเรา, นัน่ เป็นเรา, นัน่  

เป็นอตัตาของเรา”. (ในกรณแีห่งรปูทัง้หลาย, จักขวิุญญาณ, จักขสุมัผสั,  

เวทนา, และตัณหา; กต็รัสมนัียดุจเดียวกนักบัในกรณีแห่งจกัษ.ุ

 ในกรณีแห่งหมวดโสตะกด็ ีฆานะกด็ ีชิวหากด็ ีกายะกด็ ีมนะกด็ี  

ได้ตรัสไว้มีนัยเดียวกันกับในกรณีแห่งหมวดจักษุนั้นทุกประการ 

ต่างกันแต่เพียงชื่อซึ่งต้องเปลี่ยนไปตามหมวดนั้นๆ เท่านั้น.)

[ข้างบนนี้ เป็นการแสดงความงามในท่ามกลาง]

 ดูก่อนภิกษุ ท.! ก็ ปฏิปทาอันให้ถึงความดับไม่เหลือแห่ง 

สักกายะ มีอยู่อย่างนี้ คือ:-

 บคุคล ย่อมตามเหน็ด้วยดซีึง่จกัษวุ่า  “นัน่ ไม่ใช่ของเรา(เนต ํมม),  

นัน่ ไม่เป็นเรา(เนโสหมสมฺ)ิ, นัน่ ไม่ใช่อตัตาของเรา(น เมโส อตตฺา)”    

(ในกรณีแห่งรูปทั้งหลาย, จักขุวิญญาณ, จักขุสัมผัส, เวทนา, และ

ตัณหา; ก็ตรัสมีนัยดุจเดียวกันกับกรณีแห่งจักษุ.

 กรณีแห่งหมวดโสตะ-ฆานะ ไปจนกระทั่งหมวด มนะ ก็ได้

ตรัสไว้มีนัยยะอย่างเดียวกันกับที่ตรัสไว้ในกรณีแห่งหมวดจักษุนั้น 
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ทุกประการ ต่างกันแต่เพียงช่ือซึ่งต้องเปล่ียนไปตามหมวดนั้นๆ 

เท่าน้ัน).

[ข้างบนนี้ เป็นการแสดงความงามในเบื้องปลาย]

 (ต่อไปได้ทรงแสดงอายตนะภายใน อายตนะภายนอก วญิญาณ  

ผสัสะ ทําหน้าทีก่นัจนเกดิเวทนา; ปฏบัิตผิดิต่อเวทนา ๓ มสีขุเวทนา 

เป็นต้น กเ็ป็นเหตใุห้เพิม่อนุสยัน้ันๆ ไปตามเวทนา; เมือ่ยงัละบรรเทา  

ถอนอนุสัยไม่ได้ ไม่ทําวิชชาให้เกิดขึ้นแล้ว ก็ไม่เป็นฐานะที่จะทํา 

ที่สุดแห่งทุกข์ได้ในทิฏฐธรรม; ซึ่งเนื้อความที่ทรงแสดงนี้ ได้นําใส่ไว้

ในหมวดที ่๕ ภายใต้หวัข้อว่า “เวทนาในปฏิจจสมปุบาทเป็นเหตใุห้เกดิ 

อนสุยั”; แล้วได้ตรสัโดยนยัทีต่รงกนัข้าม หรอืปฏิปักขนยั อกีครัง้หนึง่,   

ซึง่เนือ้ความทีท่รงแสดงน้ีกไ็ด้นํามาใส่ไว้แล้วในหมวดที ่๖ โดยหัวข้อ

ว่า “อนุสัยไม่อาจจะเกิด เมื่อรู้เท่าทันเวทนาในปฏิจจสมุปบาท”. 

 ผู้ศึกษาต้องการทราบรายละเอียดในถ้อยคําท่ีตรัสทั้งสองนัยนี้

กด็ไูด้จากหวัข้อนัน้ๆ แห่งหมวดนัน้ๆ. ต่อจากนัน้ ได้ตรสัว่า อริยสาวก 

เมือ่เห็นอยูอ่ย่างนัน้ จะเบ่ือหน่าย คลายก�าหนดั หลดุพ้นในอายตนะ 

ภายในทั้ง ๖ และสหรคตธรรมที่เนื่องด้วยอายตนะนั้นๆ ซึ่งม ี

จาํนวน ๖ หมวดๆละ ๖. ในทีสุ่ดแห่งธรรมเทศนานี ้มผีลท�าให้ภกิษุ  

๖๐ รูป บรรลุอรหัตตผล.) (อุปริ.ม. ๑๔/๘๑๐-๘๒๔/๔๓๘-๔๔๗).
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 ภิกษุนั้น เห็นรูปด้วยตาแล้วฯ เมื่อภิกษุนั้น ไม่เพลิดเพลิน  

ไม่พรํ่าสรรเสริญ ไม่เมาหมกอยู่ ในเวทนานั้นๆ; นันทิ ในเวทนา 

ทั้งหลายเหล่านั้นย่อมดับไป. เพราะความดับแห่งนันทิของภิกษุนั้น  

จึงมีความดับแห่งอุปาทาน; เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน   

จงึมคีวามดบัแห่งภพ; เพราะมคีวามดบัแห่งภพ จงึมคีวามดบัแห่งชาต;ิ  

เพราะมีความดับแห่งชาติ ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขโทมนัส 

อุปายาสทั้งหลายจึงดับส้ิน. ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งหมดนี้  

ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.

ไม่เพลินในเลข ๖ ภพ-ชาติก็ดับ
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 (ในกรณีแห่ง การได้ยินเสียงด้วยหู รู้สึกกลิ่นด้วยจมูก ลิ้มรส

ด้วยลิน้ ถูกต้องสมัผสัทางผวิหนงัด้วยผวิกาย และ รูแ้จ้งธรรมารมณ์

ด้วยใจ ก็ได้ตรัสไว้ทํานองเดียวกัน). (มู.ม. ๑๒/๔๕๘/๓๔๗)

 รู้จักอายตนะ ๖ โดยความเป็นธาตุ คือ ธรรมธาตุ คือธรรม

อันเป็นธรรมชาติ ที่อาศัยกันเกิดขึ้น เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท 

 โดยสังเกตจากตัณหา ๖  เกิดจากเวทนา ๖ เกิดจากผัสสะ ๖  

เกิดจากสฬายตนะ ๖  หมวดที่เหลือต่อจากนั้นจะเข้าใจง่าย ขึ้นกับ

สภาวธรรมหรือธรรมธาตุที่เกิดกับชีวิตประจําวัน

 โปรดสังเกตให้ละเอียด ท้ังหมดล้วนเป็นธรรมธาตุ ทั้ง ๑๑ 

เหตุปัจจัย ไม่ใช่ตัวตนเป็นธาตุล้วนๆ 

 ๑) ดูก่อนภิกษุ ท.! เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะย่อมมี.  

ดูก่อนภิกษุ ท.! เพราะเหตุท่ีพระตถาคตทั้งหลาย จะบังเกิดข้ึน 

กต็าม, จะไม่บงัเกดิขึน้กต็าม, ธรรมธาตนุัน้ ย่อมตัง้อยูแ่ล้วนัน่เทยีว;  

คือความตั้งอยู่แห่งธรรมดา(ธัมมัฏฐิตตา), คือความเป็นกฎตายตัว

แห่งธรรมดา(ธัมมนิยามตา), คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้ สิ่งนี้เป็นปัจจัย 

สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น(อิทัปปัจจยตา). 

139



 ตถาคตย่อมรูพ้ร้อมเฉพาะ ย่อมถึงพร้อมเฉพาะ ซึง่ธรรมธาตนุัน้;  

ครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้ว ถึงพร้อมเฉพาะแล้ว, ย่อมบอก ย่อมแสดง 

ย่อมบัญญัติ ย่อมตั้งขึ้นไว้ ย่อมเปิดเผย ย่อมจําแนกแจกแจง  

ย่อมทาํให้เป็นเหมอืนการหงายของท่ีควํา่ และได้กล่าวแล้วในบดันีว่้า  

“ดูก่อนภิกษุ ท.! ท่านทั้งหลายจงมาดู: เพราะชาติเป็น ปัจจัย ชรา

มรณะย่อมมี” ดังนี้.

 ดูก่อนภิกษุ ท.! เพราะเหตุดังนี้แล:  ธรรมธาตุใด ในกรณีนั้น  

อันเป็น ตถตา คือความเป็นอย่างน้ัน, เป็น อวิตถตา คือความไม่ผิด 

ไปจากความเป็นอย่างน้ัน, เป็น อนัญญถตา คือความไม่เป็นไป

โดยประการอื่น, เป็น อิทัปปัจจยตา คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็น

ปัจจัย ส่ิงนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น; ดูก่อนภิกษุ ท.! ธรรมนี้ เราเรียกว่า  

ปฏิจจสมุปบาท(คือธรรมอันเป็นธรรมชาติ อาศัยกันแล้วเกิดขึ้น).		

 ๒) ดูก่อนภิกษุ ท.! เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติย่อมมี. ดูก่อน

ภิกษุ ท.! เพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลาย จะบังเกิดขึ้นก็ตาม,..

ฯลฯ.. …ฯ ล ฯ … (ธรรมธาตุใน ๓ ย่อหน้าเหมือนกันในความ

เป็นธรรมธาตุ) 

 (๓) ดูก่อนภิกษุ ท.! เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพย่อมมี. 

ดูก่อนภิกษุ ท.! เพราะเหตุท่ีพระตถาคตทั้งหลาย จะบังเกิดข้ึน
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ก็ตาม,..ฯลฯ……..ฯลฯ …..(ธรรมธาตุใน ๓ ย่อหน้าเหมือนกันใน

ความเป็นธรรมธาตุ) 

 (๔) ดูก่อนภิกษุ ท.! เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานย่อมมี.  

ดูก่อนภิกษุ ท.! เพราะเหตุท่ีพระตถาคตทั้งหลาย จะบังเกิดข้ึน

ก็ตาม,..ฯลฯ.. …ฯลฯ … (ธรรมธาตุใน ๓ ย่อหน้าเหมือนกันใน

ความเป็นธรรมธาตุ) 

 (๕) ดูก่อนภิกษุ ท.! เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาย่อมมี.  

ดูก่อนภิกษุ ท.! เพราะเหตุท่ีพระตถาคตทั้งหลาย จะบังเกิดข้ึน 

ก็ตาม,..ฯลฯ.. …ฯลฯ … (ธรรมธาตุใน ๓ ย่อหน้าเหมือนกันใน

ความเป็นธรรมธาตุ) 

 (๖) ดูก่อนภิกษุ ท.! เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาย่อมมี.  

ดูก่อนภิกษุ ท.!เพราะเหตุท่ีพระตถาคตทั้งหลาย จะบังเกิดขึ้น

ก็ตาม,..ฯลฯ..…ฯลฯ … (ธรรมธาตุใน ๓ ย่อหน้าเหมือนกันใน

ความเป็นธรรมธาตุ) 
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 (๗) ดูก่อนภิกษุ ท.! เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะ 

ย่อมมี. ดูก่อนภิกษุ ท.! เพราะเหตุท่ีพระตถาคตทั้งหลาย จะบังเกิด

ข้ึนก็ตาม,..ฯลฯ..…ฯลฯ …(ธรรมธาตุใน ๓ ย่อหน้าเหมือนกันใน

ความเป็นธรรมธาตุ) 

 (๘) ดูก่อนภกิษ ุท.! เพราะนามรปูเป็นปัจจยั สฬายตนะย่อมม.ี   

ดูก่อนภิกษุ ท.! เพราะเหตุท่ีพระตถาคตทั้งหลาย จะบังเกิดข้ึน

ก็ตาม,..ฯลฯ..…ฯลฯ … (ธรรมธาตุใน ๓ ย่อหน้าเหมือนกันใน

ความเป็นธรรมธาตุ) 

 (๙) ดูก่อนภิกษุ ท.! เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูป 

ย่อมม.ี ดกู่อนภกิษ ุท.! เพราะเหตุท่ีพระตถาคตทัง้หลาย จะบังเกดิขึน้ 

ก็ตาม,..ฯลฯ..  …ฯลฯ … (ธรรมธาตุใน ๓ ย่อหน้าเหมือนกันใน

ความเป็นธรรมธาตุ)  

 (๑๐) ดูก่อนภิกษุ ท.! เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณย่อมมี.  

ดูก่อนภิกษุ ท.! เพราะเหตุท่ีพระตถาคตทั้งหลาย จะบังเกิดข้ึน

ก็ตาม,..ฯลฯ.. …ฯลฯ … (ธรรมธาตุใน ๓ ย่อหน้าเหมือนกันใน

ความเป็นธรรมธาตุ) 
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 (๑๑) ดูก่อนภิกษุ ท.! เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารทั้งหลาย   

ย่อมมี. ดูก่อนภิกษุ ท.! เพราะเหตุท่ีพระตถาคตทั้งหลาย จะ

บังเกิดขึ้นก็ตาม, จะไม่บังเกิดขึ้นก็ตาม, ธรรมธาตุนั้น ย่อมตั้ง

อยู ่แล้วนั่นเทียว; คือความต้ังอยู ่แห่งธรรมดา(ธัมมัฏฐิตตา),  

คือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดา(ธัมมนิยามตา), คือความที่  

เมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัย สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น(อิทัปปัจจยตา). 

 ตถาคตย่อมรูพ้ร้อมเฉพาะ ย่อมถึงพร้อมเฉพาะ ซึง่ธรรมธาตนุัน้;  

ครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้ว ถึงพร้อมเฉพาะแล้ว, ย่อมบอก ย่อมแสดง 

ย่อมบัญญัติ ย่อมตั้งขึ้นไว้ ย่อมเปิดเผย ย่อมจําแนกแจกแจง ย่อม

ทําให้เป็นเหมือนการหงายของท่ีคว่ํา และได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่า  

“ดูก่อนภิกษุ ท.! ท่านทั้งหลายจงมาดู: เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย 

สังขารทั้งหลายย่อมมี” ดังนี้.

 ดูก่อนภิกษุ ท.! เพราะเหตุดังน้ีแล: ธรรมธาตุใดในกรณีนั้น  

อันเป็น ตถตา คือความเป็นอย่างนั้น, เป็น อวิตถตา คือความไม่

ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้น, เป็นอนัญญถตา คือความไม่เป็นไป

โดยประการอื่น, เป็น อิทัปปัจจยตา คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็น

ปัจจัย สิ่งนี้ส่ิงนี้จึงเกิดขึ้น;
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 ดูก่อนภิกษุ ท.! ธรรมน้ี เราเรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท(คอืธรรม

อันเป็นธรรมชาติ อาศัยกันแล้วเกิดขึ้น). (นิทาน. สํ. ๑๖/ ๓๐/ ๖๑.)

	 ธรรมธาตุในทุก	๑๑		ขั้นตอน	นั้นแม้เพียงกระแสเหตุปัจจัย

เดียวก็ทรงเรียกว่า	ปฏิจจสมุปบาท		ค�าว่าธรรมธาตุนี้	แม้แต่อวิชชา 

ก็เป็นธาตุ(Element)ชนิดหนึ่ง	 ไม่ใช่คนมีอวิชชา	 การเห็นเป็น

ธรรมดา	 ไม่ใช่เป็นตัวตนของใครในกระแสเหตุปัจจัย	 เหล่านั้น	

นั่นเองท่ีเกิดคาถาอันน่าเศร้าในใจพระพุทธองค์	 ที่ทรงเห็นทั้งหมด

เป็นอณู	มิใช่ตัวตนแต่อย่างใด	คาถาอันน่าเศร้า(อนจฺฉริยา)เหล่านี้   

ที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อน ได้ปรากฏแจ่มแจ้งแก่เราว่า

 “กาลน้ี ไม่ควรประกาศธรรมท่ีเราบรรลไุด้แล้วโดยยาก.  ธรรมนี้  

สัตว์ที่ถูกราคะโทสะปิดกั้นแล้ว ไม่รู้ได้โดยง่ายเลย. สัตว์ผู้กําหนัด

แล้วด้วยราคะ อันความมืดห่อหุ้มแล้ว จักไม่เห็นธรรมอันไปทวน

กระแส อันเป็น ธรรมละเอียด ลึกซึ้ง เห็นได้ยาก เป็นอณู” ดังนี้.  

(ราชวรรค ม.ม. ๑๓/๕๐๙/๓๔๗)

	 ซึง่ทรงตรสัว่าเป็นของประณตี	ต้องทวนกระแสเข้าไปเห็นเป็นอณู

	 ดังนั้น	การปฏิบัติจึงมิใช่ใช้แต่การจ�า	หรือการคิดจินตนาการ

เอาว่า	ธรรมชาติไม่ใช่คนหรืออณูเป็นอย่างไร	เพราะความจริงแล้ว
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ความคิดก็เป็นอณูหรือเป็นพลังงาน(Element)	ไม่ใช่	“เราคิด”

	 เมื่อเจริญสมาธิทวนกระแสเข้าไป	 สัมผัสตัวสภาวะแท้ใน 

แต่ละขณะ	 ท่ีละเอียด	 ประณีตลึกซึ้งขึ้น	 จนรู้ชัดถึงความเป็นอณ	ู 

ท่ีไร้รูปลักษณ์	ไร้ขอบเขต	ไร้ชื่อสมมุติ	ว่า	“เรา”	หรือ	“อะไร?”	หรือ	

“อย่างไร?”	มีแต่ความสงบ	ระงบั	ประณตี	จนช่ือสมมตุขิองธรรมธาตุ

และชื่อสมมุติของอณูไม่ปรากฏ	 เมื่อถึงสภาวะนั้นจะเข้าใจว่า 

ท�าไมจึงเกิดคาถาอันน่าเศร้าเช่นนี้ขึ้นในใจพระพุทธเจ้าทุกพระองค์	

เพราะคงเป็นการยากมากที่จะบอกผู้คนทั้งหลายว่า	 “คนไม่ใช่คน	

ไม่มีตัวตนของใครอยู่ในกระแสเหตุปัจจัย	 อันเป็นเพียงธรรมธาตุ

ที่บริสุทธิ์เหล่านั้น	 อันเป็นเพียงแค่ละอองอณูที่ไม่มีอัตตาตัวตน 

ของใครท่ีมีอวิชชา	 ตัณหา	 อุปาทานแต่อย่างใด	 แม้แต่อวิชชาก็

เป็นธรรมธาตุ	 เป็นอณูที่ไม่รู้ความจริงว่าทุกปรากฏการณ์ล้วนเป็น 

กระแสเหตุปัจจัย	 ดังนั้น	 เมื่อเกิดปัญญาเห็นกระแสเหตุปัจจัยจึง

ท�าให้อวิชชาดับ	ด้วยเหตุนี้”
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สรุป บทที่ ๓ ในเชิงปฏิบัติ

๑.	 ผูป้ฏบิตัทิีฉ่ลาดยงัคงเจรญิสตกิบัชวีติประจ�าวนักับผัสสะ	๖	 

ตรงปัจจุบันขณะอยู่เหมือนเดิมแต่ฉลาดเห็นโดยความเป็น

ธาตุ(Element)	ที่อาศัยกันเกิดขึ้น	เป็นกระแสเหตุปัจจัยที่

ไม่ใช่ตัวตนใน	เวทนา	๖	สัญญา	๖	สังขาร	๖	วิญญาณ	๖ 

ทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งถูกรู้โดยมีตัวรู ้ถอยห่างออกมาโดย

อัตโนมัติ	 ด้วยการเจริญสติโดยอาศัย	 กาย	 เวทนา	 จิต	

ธรรม	 เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกรู้	 เป็นที่ตั้งแห่งรู้	 เพื่อ

ไม่เป็นที่อาศัยของตัณหา	 ทิฏฐิ	 และอุปาทาน	 เป็นการ

ตัดไฟตั้งแต่ต้นลม	 ไม่ให้กระแสปฏิจจสมุปบาท	 คือ	 

ตัณหาàอุปาทานàภพàชาติàชรามรณะ	 ความโศก

ความคร�่าครวญ	 ความทุกข์กาย	 ความทุกข์ใจ	 ความคับ

แค้นใจ	คือไม่ให้สิ่งเหล่านี้ก่อตัวขึ้นมานั่นเอง	โดยการไม่

เผลอเพลินกับ	เวทนา ๖	ตัณหาจึงก่อตัวไม่ได้

๒.	ผู้ปฏิบัติที่ฉลาดจะรู้จักใช้คุณของ	 รูป	 รส	 กลิ่น	 เสียง	

สัมผัสกาย	 และ	 ธรรมารมณ์ต่างๆ	 อย่างเป็นประโยชน์

ไม่คร�่าครวญกับกระแสเหตุปัจจัยท่ีแปรปรวนไป	และรู้จัก 

อุบายทางออกที่ไม่เผลอเพลินด้วยการมีสติปัญญาที่รู ้ว่า	 

ความเพลินคืออุปาทาน	จะก่อ	ภพ-ชาติ	ขึ้นมา	จึงขยันกัน 
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ไว้ดีกว่าแก้	 คือเมื่อไม่เผลอเพลินในเวทนา	 ๖	 ตัณหา	 

อุปาทาน	ภพ-ชาติ	ก็ไม่มี

๓.	ความฉลาดโดยการเห็นเป็นธาตุ(Element)นั้น	 จะเกิด 

ปัญญากว้างขวางเห็นทุกอย่างต่างจากที่เคยยึดมั่นเอาไว	้

ไม่ใช่คนมีอวิชชา	ตัณหา	อุปาทานแต่อย่างไร	แต่เป็นเพียง 

ธาตุ(Element)	 ที่เป็นกระแสเหตุปัจจัยอาศัยกันเกิดขึ้น

ไม่มีสักอณูที่เป็นอัตตาตัวตนของใครแต่อย่างใด	 จึงเกิด

สัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตตรธรรมขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

๔.	ความฉลาดที่เห็นเป็นธาตุ(Element)	เป็นอณูท่ีไม่ใช่ตัวตน 

ยงัคงน�ามาใช้กบัการเจรญิสตใินผสัสะ	๖	กับชีวติประจ�าวนั	 

เช่นเสียงบีบแตรรถที่กระทบหู	 ท�าให้เกิดโสตวิญญาณ	

เมื่อมีสัมมาทิฏฐิเห็นเป็นธาตุ(Element)	จะไม่โกรธเสียง

บีบแตรรถนั้น	 เช่นเดียวกับผัสสะทั้ง	 ๖	 ทาง	 เมื่อเห็น 

เป็นธาตุ(Element)ที่อาศัยกันเกิดขึ้นต่างจากที่เคยยึด

เอาไว้	จะเห็นขันธ์	๕	เป็นสิ่งถูกรู้	จะร้อง	“อ๋อ”	ขึ้นมา 

ด้วยความเข้าใจและอาจหัวเราะใส่อวิชชาที่ไม่รู้จักกระแส 

เหตุปัจจัย	และฉลาดเข้าใจว่า	ท�าไมต้องเจริญสติปัฏฐาน  

เพื่อไม่เป็นที่อาศัยของตัณหา อุปาทาน ภพ-ชาตินั่นเอง	 

และ	 วิญญาณ	 ๖	 ที่ไม่มีอุปาทานย่อมนิพพาน	 เพราะ

อุปาทานดับ	ภพ-ชาติ	ย่อมดับด้วยเหตุนี	้

147



บทที่

มีแต่เหตุปัจจัย
แต่ไม่มีใครอยู่ในนั้น
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ไม่ยึดไม่อึดอัด

สมมุติมีไว้ให้ใช้

ยืมใช้แต่ไม่หลงยึด

ถ้าหากเผลอยึด

จะอึดอัดทันที
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เห็นเหตุปัจจัยจึงหายสงสัย

	 กลุ ่มชมรมอสาธารณญาณคือกลุ่มคนอารมณ์ดีในจังหวัด

พษิณุโลก	ทีย่ิม้ได้เสมอแม้จะเจอเรือ่งผดิปกต	ิโดยถอืว่าความผดิปกต ิ

เป็นเรื่องปกติของปุถุชน	เพราะรู้จักเลข	๖	ว่าไม่มีตัวตนของใครอยู่

ในเลข	๖	เหล่านั้นคือ	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัสกาย	ธรรมารมณ์	

อันเป็นอายตนะภายนอก	๖	กระทบกับ	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	

คืออายตนะภายใน	๖	จึงท�าให้เกิด	วิญญาณ	๖	ผัสสะ	๖	เวทนา	๖	 

ตัณหา	๖	ซึ่งเป็นกระแสเหตุปัจจัยอาศัยกันเกิดข้ึนไม่ใช่ตัวตนของผู้

อืน่หรอืตนท�าแต่อย่างใด	กลุม่อาจารย์เจีย๊บ,	อาจารย์ฝอย,	อาจารย์วร,ี	 

อาจารย์นก,	อาจารย์เบส	และกลุ่มบ้านธรรมทาน	จนถึงกลุ่มหมอ-

พยาบาล	ตั้งแต่	หมอหริ	“ม่วย”	หมอวินัยและภรรยา	หมอสมชาย	

หมอจ๋า	หมอมยุรี	หมอสุนีย์	หมอโตมร	ล้วนพยายามพูดคุยเรื่อง

ปฏิจจสมุปบาทกันในทุกแง่มุม	จน	“แต๋ง”	ถึงกับกล่าวขึ้นว่า	“ปฏิบัติ

ธรรมมานับ	๑๐	ปี	ไม่รู้ว่า	ไม่รู้อะไรอยู่สักอย่าง?	ปัจจุบันนี้รู้แล้วว่า	 

ไม่รู้อะไรและกว่าจะอ๋อได้	 ก็เมื่อได้เข้าใจปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง”	 

ซ่ึงเรื่องนี้แม้ในสมัยพุทธกาลก็พูดคุยกันเร่ืองปฏิจจสมุปบาทระหว่าง

พระสารีบุตร	ดังนี้
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๏  ไม่มี “บุคคล” ในปฏิจจสมุปบาท

	 ครั้งหนึ่ง	 ท่านพระสารีบุตรกับท่านพระมหาโกฏฐิตะ	 อยู ่	 

ณ	ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน	 ใกล้เมืองพาราณสี.	 ครั้งนั้น	 ท่านพระ 

มหาโกฏฐิตะออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็น	เข้าไปหาพระสารีบุตร

ถงึท่ีอยูแ่ล้วได้กล่าวค�านีก้ะท่านพระสารีบุตรว่า	“ดกู่อนท่านสารบุีตร!	 

ชรามรณะเป็นสิ่งที่บุคคลกระท�าเองหรือหนอ?	หรือว่า	ชรามรณะ	

เป็นสิ่งที่บุคคลอ่ืนกระท�า?	ชรามรณะ	เป็นสิ่งท่ีบุคคลกระท�าเองด้วย	

บุคคลอื่นกระท�าด้วยหรือ?	หรือว่า	ชรามรณะ	เป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคล

กระท�าเองหรือบุคคลอ่ืนกระท�า	ก็เกิดข้ึนได้	เล่า?”

	 ท่านพระสารีบุตรได้ตอบว่า	“ดูก่อนท่านโกฏฐิตะ!	ชรามรณะ	

เป็นสิ่งที่บุคคลกระท�าเอง	 ก็ไม่ใช่,	 ชรามรณะ	 เป็นส่ิงท่ีบุคคลอ่ืน

กระท�า	ก็ไม่ใช่,	ชรามรณะ	 เป็นสิ่งที่บุคคลกระท�าเองด้วย	บุคคล

อื่นกระท�าด้วย	ก็ไม่ใช่,	ทั้งชรามรณะ	จะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระท�า

เองหรือบุคคลอื่นกระท�า	ก็เกิดขึ้นได้	ก็ไม่ใช่;	แต่ว่า	เพราะมีชาติ

เป็นปัจจัย จึงมีชรามรณะ”

	 ท่านพระมหาโกฏฐิตะได้ถามอีกว่า	“ดูก่อนท่านสารีบุตร!	ชาติ	 

เป็นสิ่งที่บุคคลกระท�าเองหรือหนอ?	หรือว่า	ชาติ	เป็นสิ่งที่บุคคลอื่น 
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กระท�า?	ชาต	ิเป็นสิง่ทีบ่คุคลกระท�าเองด้วยบคุคลอืน่กระท�าด้วยหรอื?	 

หรือว่า	 ชาติ	 เป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระท�าเองหรือบุคคลอ่ืนกระท�า 

ก็เกิดขึ้นได้	เล่า?”

	 ท่านพระสารีบุตร	ได้ตอบว่า	“ดูก่อนท่านโกฏฐิตะ!	ชาติ	เป็น

สิ่งที่บุคคลกระท�าเอง	ก็ไม่ใช่,	ชาติ	เป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระท�า	ก็ไม่ใช่,	 

ชาติ	 เป็นสิ่งที่บุคคลกระท�าเองด้วย	บุคคลอื่นกระท�าด้วย	ก็ไม่ใช่,	

ท้ังชาติ	จะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระท�าเองหรือบุคคลอื่นกระท�า	ก็เกิด

ขึ้นได้	ก็ไม่ใช่;	แต่ว่า เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ”

	 ท่านพระมหาโกฏฐิตะ	ได้ถามอีกว่า	“ดูก่อนท่านสารีบุตร!	ภพ	 

เป็นสิ่งท่ีบุคคลกระท�าเองหรือหนอ?	หรือว่า	ภพ	เป็นสิ่งที่บุคคลอื่น

กระท�า?	 ภพ	 เป็นสิ่งที่บุคคลกระท�าเองด้วยบุคคลอื่นกระท�าด้วย

หรือ?	 หรือว่า	 ภพ	 เป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระท�าเองหรือบุคคลอื่น

กระท�า	ก็เกิดขึ้นได้	เล่า?”

	 ท่านพระสารีบุตร	ได้ตอบว่า	“ดูก่อนท่านโกฏฐิตะ!	ภพ	เป็น

สิ่งที่บุคคลกระท�าเอง	ก็ไม่ใช่,	ภพ	เป็นสิ่งที่บุคคลอ่ืนกระท�า	ก็ไม่ใช่,	

ภพ	 เป็นสิ่งท่ีบุคคลกระท�าเองด้วย	 บุคคลอื่นกระท�าด้วยก็ไม่ใช่,	 

ท้ังภพ	จะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระท�าเองหรือบุคคลอื่นกระท�าก็เกิด

ขึ้นได้	ก็ไม่ใช่;	แต่ว่า	เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ”
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	 ท่านพระมหาโกฏฐิตะ	 ได้ถามอีกว่า	 “ดูก่อนท่านสารีบุตร!	

อุปาทาน	เป็นสิ่งที่บุคคลกระท�าเองหรือ?	หรือว่า	เป็นสิ่งที่บุคคลอื่น

กระท�า?	อุปาทาน	เป็นสิ่งที่บุคคลกระท�าเองด้วย	บุคคลอื่นกระท�า

ด้วยหรอื?	หรอืว่าเป็นสิง่ทีไ่ม่ใช่บคุคลกระท�าเองหรอืบุคคลอ่ืนกระท�า	

ก็เกิดขึ้นได้	เล่า?”

	 ท่านพระสารีบุตร	ได้ตอบว่า	“ดูก่อนท่านโกฏฐิตะ!	อุปาทาน	

เป็นสิง่ทีบ่คุคลกระท�าเอง	กไ็ม่ใช่,	อุปาทาน	เป็นสิง่ทีบ่คุคลอืน่กระท�า	

ก็ไม่ใช่,	อุปาทาน	เป็นสิ่งที่บุคคลกระท�าเองด้วย		บุคคลอื่นกระท�า

ด้วยก็ไม่ใช่,	 ท้ังจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระท�าเองหรือบุคคลอื่น 

กระท�าก็เกิดขึ้นได้	ก็ไม่ใช่;	แต่ว่า	เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมี

อุปาทาน”

	 ท่านพระมหาโกฏฐิตะ	 ได้ถามอีกว่า	 “ดูก่อนท่านสารีบุตร!	

ตัณหา	เป็นสิ่งที่บุคคลกระท�าเองหรือ?	หรือว่า	เป็นสิ่งที่บุคคลอื่น

กระท�า?	ตัณหา	เป็นสิ่งที่บุคคลกระท�าเองด้วยบุคคลอื่นกระท�าด้วย

หรือ?	 หรือว่าเป็นสิ่งท่ีไม่ใช่บุคคลกระท�าเองหรือบุคคลอ่ืนกระท�า	 

ก็เกิดขึ้นได้	เล่า?	“

	 ท่านพระสารีบุตร	 ได้ตอบว่า	 “ดูก่อนท่านโกฏฐิตะ!	 ตัณหา	

เป็นสิ่งที่บุคคลกระท�าเอง	ก็ไม่ใช่,	เป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระท�า	ก็ไม่ใช่,	
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ตัณหา	เป็นสิ่งที่บุคคลกระท�าเองด้วย	บุคคลอื่นกระท�าด้วย	ก็ไม่ใช่,	

ท้ังจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระท�าเองหรือบุคคลอื่นกระท�าก็เกิดขึ้นได้	

ก็ไม่ใช่;	แต่ว่า	เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา”

	 พระมหาโกฏฐติะ	ได้ถามอีกว่า	“ดูก่อนท่านสารบีตุร!	เวทนา	เป็น

สิง่ท่ีบุคคลกระท�าเองหรือ?	หรือว่า	เป็นสิง่ทีบ่คุคลอืน่กระท�า?	เวทนา	

เป็นส่ิงที่บุคคลกระท�าเองด้วยบุคคลอ่ืนกระท�าด้วยหรือ?	หรือว่าเป็น 

สิ่งท่ีมิใช่บุคคลกระท�าเองหรือบุคคลอื่นกระท�า	ก็เกิดขึ้นได้	เล่า?”

	 พระสารีบุตร	 ได้ตอบว่า	 “ดูก่อนท่านโกฏฐิตะ!	 เวทนา	 เป็น

สิ่งท่ีบุคคลกระท�าเอง	ก็ไม่ใช่,	เวทนา	เป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระท�า	ก็

ไม่ใช่,	เวทนา	เป็นสิ่งที่บุคคลกระท�าเองด้วย	บุคคลอื่นกระท�าด้วย	

ก็ไม่ใช่,	ทั้งจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระท�าเองหรือบุคคลอื่นกระท�าก็

เกิดขึ้นได้	ก็ไม่ใช่;	แต่ว่า	เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา”

	 พระมหาโกฏฐิตะ	ได้ถามอีกว่า	“ดูก่อนท่านสารีบุตร!	ผัสสะ	 

เป็นสิ่งที่บุคคลกระท�าเองหรือ?	หรือว่า	เป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระท�า?	 

เป็นส่ิงที่บุคคลกระท�าเองด้วยบุคคลอ่ืนกระท�าด้วยหรือ?	หรือว่าเป็น

สิ่งท่ีมิใช่บุคคลกระท�าเองหรือบุคคลอื่นกระท�า	ก็เกิดขึ้นได้	เล่า?”
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	 พระสารีบุตร	ได้ตอบว่า	“ดูก่อนท่านโกฏฐิตะ!	ผัสสะ	เป็นส่ิงที่ 

บุคคลกระท�าเอง	ก็ไม่ใช่,	เป็นสิ่งที่บุคคลอ่ืนกระท�า	ก็ไม่ใช่,	เป็นสิ่งที ่

บุคคลกระท�าเองด้วยบุคคลอ่ืนกระท�าด้วย	 ก็ไม่ใช่,	 ทั้งจะเป็นสิ่งที่ 

มิใช่บุคคลกระท�าเองหรือบุคคลอ่ืนกระท�าก็เกิดขึ้นได้	ก็ไม่ใช่;	แต่ว่า	 

เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ”

	 พระมหาโกฏฐิตะ	ได้ถามอีกว่า	“ดูก่อนท่านสารบุีตร!	สฬายตนะ	 

เป็นสิ่งที่บุคคลกระท�าเองหรือ?	หรือว่า	เป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระท�า?	

เป็นสิ่งที่บุคคลกระท�าเองด้วยบุคคลอ่ืนกระท�าด้วยหรือ?	หรือว่าเป็น

สิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระท�าเองหรือบุคคลอื่นกระท�า	ก็เกิดขึ้นได้	เล่า?”

	 พระสารีบุตร	ได้ตอบว่า	“ดูก่อนท่านโกฏฐิตะ!	สฬายตนะ	เป็น

ส่ิงที่บุคคลกระท�าเอง	ก็ไม่ใช่,	เป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระท�า	ก็ไม่ใช่,	เป็น

สิ่งที่บุคคลกระท�าเองด้วยบุคคลอื่นกระท�าด้วย	 ก็ไม่ใช่,	 ทั้งจะเป็น 

สิ่งท่ีไม่ใช่บุคคลกระท�าเองหรือบุคคลอ่ืนกระท�าก็เกิดขึ้นได้	ก็ไม่ใช่;	 

แต่ว่า	เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ”
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	 พระมหาโกฏฐิตะ	ได้ถามอีกว่า	“ดูก่อนท่านสารีบุตร!	นามรูป	 

เป็นสิ่งที่บุคคลกระท�าเองหรือ?	หรือว่า	เป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระท�า?	 

เป็นสิง่ทีบ่คุคลกระท�าเองด้วย	บคุคลอืน่กระท�าด้วยหรอื?	หรือว่าเป็น 

สิ่งท่ีไม่ใช่บุคคลกระท�าเองหรือบุคคลอื่นกระท�า	ก็เกิดขึ้นได้	เล่า?”

	 พระสารบีตุร	ได้ตอบว่า	“ดูก่อนท่านโกฏฐติะ!	นามรปู	เป็นสิง่ที ่

บุคคลกระท�าเอง	ก็ไม่ใช่,	เป็นสิ่งที่บุคคลอ่ืนกระท�า	ก็ไม่ใช่,	เป็นสิ่งที ่

บุคคลกระท�าเองด้วยบุคคลอ่ืนกระท�าด้วย	 ก็ไม่ใช่,	 ทั้งจะเป็นสิ่งที่

ไม่ใช่บคุคลกระท�าเองหรือบคุคลอ่ืนกระท�ากเ็กดิขึน้ได้	กไ็ม่ใช่;	แต่ว่า	 

เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป”

	 พระมหาโกฏฐติะ	ได้ถามอกีว่า	“ดกู่อนท่านสารบีตุร!	วญิญาณ	 

เป็นสิ่งที่บุคคลกระท�าเองหรือ?	หรือว่า	เป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระท�า?	 

เป็นสิง่ทีบ่คุคลกระท�าเองด้วย	บคุคลอืน่กระท�าด้วยหรอื?	หรือว่าเป็น 

สิ่งท่ีไม่ใช่บุคคลกระท�าเองหรือบุคคลอื่นกระท�าก็เกิดขึ้นได้	เล่า?”

	 พระสารบีตุร	ได้ตอบว่า	“ดูก่อนท่านโกฏฐิตะ!	วญิญาณ	เป็นส่ิงท่ี 

บุคคลกระท�าเอง	ก็ไม่ใช่,	เป็นสิ่งที่บุคคลอ่ืนกระท�า	ก็ไม่ใช่,	เป็นสิ่งที ่

บุคคลกระท�าเองด้วยบุคคลอ่ืนกระท�าด้วย	 ก็ไม่ใช่,	 ทั้งจะเป็นสิ่งที่

ไม่ใช่บคุคลกระท�าเองหรือบคุคลอ่ืนกระท�ากเ็กดิขึน้ได้	กไ็ม่ใช่;	แต่ว่า	 

เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ” (นิทาน. สํ. ๑๖/๒๖๓/๑๒๔) 
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๏ ไม่มีใครในกระแสปฏิจจสมุปบาท

	 การเจรญิสตกิบัชวีติประจ�าวนัในผสัสะ	๖	ตรงปัจจบัุนขณะด้วย

การเห็นลักษณะของสิ่งที่เกิดขึ้นจาก	 กายในกาย	 เวทนาในเวทนา	 

จติในจิต	ธรรมในธรรม	โดยเฉพาะทีม่าของสขุ-ทกุข์จะเหน็ความจรงิว่า 

สขุ-ทุกข์ไม่ได้เกิดจากบุคคลกระท�าเองหรอืบคุคลอืน่กระท�า แต่เกดิ 

จากผสัสะ ๖	คอื	ผสัสะทางรูป	เสยีง	กลิน่	รส	สมัผสักาย	และ	ธรรมารมณ์

ซึ่งเป็นธาตุ(Element)	ที่อาศัยปัจจัยอ่ืนเกิดขึ้นเช่นกัน	ไม่ได้เกดิจาก 

บุคคลกระท�าเองหรือบุคคลอื่นกระท�า	 เพราะปฏิจจสมุปบาทเป็น 

เพียงธาตุที่อาศัยกันเกิดขึ้นและดับไป	 ไม่ได้มีตัวตนของใครอยู่ใน

กระแสเหตุปัจจัยเหล่านั้น

	 ปัญญาความเข้าใจเช่นนี้ได้เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อ	๒,๕๐๐	กว่าปี 

แต่มนุษยชาติส่วนใหญ่ในทุกวันนี้ก็ยังสับสนในที่มาของสุข-ทุกข	์

และแก้ปัญหาสุข-ทุกข์	 อย่างไม่ตรงตามกฎของธรรมชาติ	 จึงก่อ

ความผิดพลาดด้วยการแก้ปัญหาทุกข์	 ด้วยการก่อทุกข์อีกตัวหนึ่ง

ขึ้นมาเป็นระลอกหมุนวนกันอย่างไม่จบสิ้น	 เพราะแม้แต่ภพ-ชาติ

ก็มิได้เกิดจากบุคคลกระท�าเองหรือบุคคลอื่นกระท�าให้แต่เกิดจาก

อุปาทาน	คือนันทิ	หรือความเพลินซึ่งเป็นธาตุ(Element)	ชนิดหนึ่ง

ไม่ใช่ตัวตนของใครแต่อย่างใด
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	 การปฏบิตัจึิงยังคงมสีติไม่เผลอเพลนิกับเวทนา	๖	ในขณะผัสสะ	 

รูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัสกาย	และ	ธรรมารมณ์ซึ่งไม่ได้เกิดจาก 

บุคคลท�าเองหรือบุคคลอ่ืนท�าให้	 แต่เป็นธาตุ(Element)ท่ีอาศัย 

ปัจจยัอืน่เกดิขึน้	เป็นของไม่เทีย่ง	ซึง่พระสารบีตุรได้ตอบกบัพระพทุธองค์ 

ดังต่อไปนี้

๏ การรู้ปฏิจจสมุปบาท  เป็นหลักการพยากรณ์อรหัตตผล

	 ภิกษุกฬารขัตติยะเข ้าไปหาพระสารีบุตร	 ได้เล ่าเรื่องท่ี 

พระโมลิยผัคคุนะผู้ลาสิกขาเวียนมาเป็นฆราวาสให้พระสารีบุตรฟัง	 

พระสารีบุตรกล่าวว่าที่พระโมลิยผัคคุนะลาสิกขาไปนั้น	 ต้องเป็น

เพราะไม่ได้ความม่ันใจในธรรมวินัยน้ีเป็นแน	่เมื่อได้ฟังดังนั้น	ภิกษุ

กฬารขัตติยะจึงได้ย้อนถามถึงความรู้สึกส่วนตัวพระสารีบุตรเอง

ว่าท่านได้ความม่ันใจในธรรมวินัยแล้วหรือพระสารีบุตรได้ตอบว่า		

เราไม่มีกังขาในข้อน้ีเลย	 ภิกษุกฬารขัตติยะได้ถามอีกว่า	 แล้วใน

กาลต่อไปข้างหน้าเล่า?	พระสารีบุตรตอบว่า	เราไม่ลังเลสงสัยเลย		
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ภิกษุกฬารขัตติยะจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า	 ทูลกล่าวหา 

พระสารบีตุรว่าพยากรณ์อรหตัตผลว่าตนมชีาตสิิน้แล้ว	เป็นต้น		พระผูม้ี 

พระภาคเจ้า	ได้รับสั่งให้เรียกหา	พระสารีบุตรมาแล้วตรัสถามว่า:-								

	 ดูก่อนสารีบุตร!	ได้ยินว่า	เธอพยากรณ์อรหัตตผลว่า	“เราย่อม 

รู้ชัดว่า	‘ชาติสิ้นแล้ว,	พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว,	กิจที่ควรท�า	ได้ท�า

เสร็จแล้ว,	กิจอื่น	ที่ต้องปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้	มิได้มีอีก’		

ดังนี้	จริงหรือ?”

	 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ!	 เนื้อความโดยบทและโดยพยัญชนะ

ท้ังหลายเช่นนั้น		ข้าพระองค์มิได้กล่าวแล้ว	พระเจ้าข้า!”

	 ดกู่อนสารบีตุร!	กลุบตุรย่อมพยากรณ์อรหัตตผล	ได้โดยปรยิาย 

แม้ต่างๆกัน	 เม่ือเป็นดังนั้น	 ประชาชนทั้งหลายก็ย่อมเห็นการ

พยากรณ์โดยปริยายใดปริยายหนึ่งนั้น	 ว่าเป็นอรหัตตผลที่กุลบุตร

นั้นพยากรณ์แล้ว

	 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ!	กข้็าพระองค์ได้กราบทลูแล้วมใิช่หรอืว่า	 

เนื้อความมีอรรถและพยัญชนะทั้งหลายเช่นนั้น	 ข้าพระองค์มิได้

กล่าวแล้ว”
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	 ดกู่อนสารบีตุร!	ถ้าคนทัง้หลาย	จะพึงถามเธออย่างนีว่้า	“ข้าแต่ 

ท่านสารบีตุร!	ท่านรู้อยูอ่ย่างไร	เหน็อยูอ่ย่างไร	จงึพยากรณ์อรหตัตผลว่า	 

‘ชาติสิ้นแล้ว,	พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว,	กิจที่ควรท�า	ได้ท�าเสร็จแล้ว,	 

กิจท่ีต้องปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้	 มิได้มีอีก’	 ดังนี้”	 ดูก่อน 

สารีบุตร!	เธอถูกถามอย่างนี้แล้ว	จะตอบแก่เขาว่าอย่างไร?

	 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ!	ถ้าเขาถามเช่นนั้น	ข้าพระองค์จะตอบ 

แก่เขาว่า	‘ดูก่อนท่านทั้งหลาย!	ชาติ	มีสิ่งใดเป็นเหตุ	เมื่อชาติสิ้น 

เพราะความสิน้แห่งเหตนุัน้	ข้าพเจ้ารูว่้าชาตสิิน้แล้ว	ดังน้ี	พรหมจรรย์ 

ได้อยู ่จบแล้ว	 กิจที่ควรท�า	 ได้ท�าเสร็จแล้ว	 กิจอื่นที่ต้องปฏิบัต ิ

เพ่ือความหลุดพ้นอย่างนี้	มิได้มีอีก’	ดังนี้”	ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ!	 

เมื่อถูกถามอย่างนี้	ข้าพระองค์จะตอบแก่เขาอย่างนี้”

	 ดูก่อนสารีบุตร!	ถ้าคนท้ังหลายจะพึงถามเธอ(ต่อไป)อย่างนี้ว่า		 

“ข้าแต่ท่านสารีบุตร!	ก็ชาติ	มีอะไรเป็นเหตุให้เกิด(นิทาน)?	มีอะไร 

เป็นเครื่องก่อให้เกิด(สมุทย)?	 มีอะไรเป็นเครื่องก�าเนิด(ชาติก)?	 

มีอะไรเป็นแดนเกิด(ปภว)เล่า?”	ดังนี้	ดูก่อนสารีบุตร!	เธอถูกถาม

อย่างนี้แล้ว	จะตอบแก่เขาว่าอย่างไร?

	 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ!	ถ้าเขาถามเช่นนั้น	ข้าพระองค์จะตอบ 

แก่เขาว่า	 ‘ดูก่อนท่านทั้งหลาย!	 ชาติ	 มีภพเป็นเหตุให้เกิด	 มีภพ
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เป็นเครื่องก่อให้เกิด	 มีภพเป็นเคร่ืองก�าเนิด	 มีภพเป็นแดนเกิด’.	 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ!	 เมื่อถูกถามอย่างนี้	 ข้าพระองค์จะตอบแก่

เขาอย่างนี้”

	 ดูก่อนสารีบุตร!	 ถ้าคนทั้งหลายจะพึงถามเธอ(ต่อไปอีก)	

อย่างนี้ว่า	 “ข้าแต่ท่านสารีบุตร!	 ก็ภพเล่า	 มีอะไรเป็นเหตุให้เกิด?	 

มีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิด?	มีอะไรเป็นเครื่องก�าเนิด?	มีอะไรเป็น

แดนเกิด?”	 ดังนี้.	 ดูก่อนสารีบุตร!	 เธอถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบ

แก่เขาว่าอย่างไร?

	 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ!	 ถ้าเขาถามเช่นนั้น	 ข้าพระองค์จะ

ตอบแก่เขาว่า	‘ดูก่อนท่านทั้งหลาย!	ภพ	มีอุปาทานเป็นเหตุให้เกิด	 

มีอุปาทานเป็นเครื่องก่อให้เกิด	 มีอุปาทานเป็นเครื่องก�าเนิด	 มี

อุปาทานเป็นแดนเกิด’.	ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ!	เมื่อถูกถามอย่างนี้	 

ข้าพระองค์จะตอบแก่เขาอย่างนี้”

	 ดูก่อนสารีบุตร!	 ถ้าคนทั้งหลาย	 จะพึงถามเธอ(ต่อไปอีก)ว่า	 

“ข้าแต่ท่านสารีบุตร!	 ก็อุปาทานเล่า	 มีอะไรเป็นเหตุให้เกิด?	 ม ี

อะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิด?	 มีอะไรเป็นเครื่องก�าเนิด?	 มีอะไรเป็น

แดนเกิด?”	ดังนี้.	ดูก่อนสารีบุตร!	เธอถูกถามอย่างนี้แล้ว	จะตอบ

แก่เขาว่าอย่างไร?
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	 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ!	ถ้าเขาถามเช่นนั้น	ข้าพระองค์จะตอบ 

แก่เขาว่า	‘ดูก่อน	ท่านทั้งหลาย!	อุปาทาน	มีตัณหาเป็นเหตุให้เกิด	 

มีตัณหาเป็นเครื่องก่อให้เกิด	มีตัณหาเป็นเครื่องก�าเนิด	มีตัณหาเป็น

แดนเกิด’.	ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ!	 เมื่อถูกถามอย่างนี้	 ข้าพระองค์ 

จะตอบแก่เขาอย่างนี้”

	 ดูก่อนสารีบุตร!	 ถ้าคนทั้งหลายจะพึงถามเธอ(ต่อไปอีก)	 

อย่างนี้ว่า	“ข้าแต่ท่านสารีบุตร!	ก็ตัณหาเล่า	มีอะไรเป็นเหตุให้เกิด?	 

มีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิด?	มีอะไรเป็นเครื่องก�าเนิด?	มีอะไรเป็น

แดนเกิด?”	ดังนี้.	ดูก่อนสารีบุตร!	เธอถูกถามอย่างนี้แล้ว	จะตอบ

แก่เขาว่าอย่างไร?

	 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ!	ถ้าเขาถามเช่นนั้น	ข้าพระองค์จะตอบ

แก่เขาว่า	‘ดูก่อน	ท่านทั้งหลาย!	ตัณหา	มีเวทนาเป็นเหตุให้เกิด	มี

ตัณหาเป็นเครื่องก่อให้เกิด	มีตัณหาเป็นเครื่องก�าเนิด	มีตัณหาเป็น

แดนเกิด’.	ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ!	 เมื่อถูกถามอย่างนี้	 ข้าพระองค์

จะตอบแก่เขาอย่างนี้”.

	 ดูก่อนสารีบุตร!	 ถ้าคนทั้งหลาย	 จะพึงถามเธอ(ต่อไปอีก)	

อย่างนี้ว่า	“ข้าแต่ท่านสารีบุตร!	ก็เวทนาเล่า	มีอะไรเป็นเหตุให้เกิด?	 
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มีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิด?		มีอะไรเป็นเครื่องก�าเนิด?	มีอะไรเป็น

แดนเกิด?”		ดังน้ี.	ดูก่อนสารีบุตร!	เธอถูกถามอย่างนี้แล้ว		จะตอบ 

แก่เขาว่าอย่างไร?

	 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ!	ถ้าเขาถามเช่นนั้น	ข้าพระองค์จะตอบ

แก่เขาว่า	‘ดูก่อน	ท่านทั้งหลาย!	เวทนา	มีผัสสะเป็นเหตุให้เกิด	มี

ผัสสะเป็นเครื่องก่อให้เกิด	 มีผัสสะเป็นเครื่องก�าเนิด	 มีผัสสะเป็น

แดนเกิด’.	ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ!	 เมื่อถูกถามอย่างนี้	 ข้าพระองค์

จะตอบแก่เขาอย่างนี้”

	 ดูก่อนสารีบุตร!	 ถ้าคนทั้งหลายจะพึงถามเธอ(ต่อไปอีก) 

อย่างนี้ว่า	“ข้าแต่ท่านสารีบุตร!	เมื่อท่านรู้อยู่อย่างไร	เห็นอยู่อย่างไร	

นันทิ	 (กิเลสเป็นเหตุให้รู้สึกเพลิน)	 จึงจะไม่เข้าไปตั้งอยู่ในเวทนา 

ท้ังหลาย?	”	ดังนี้.	ดูก่อนสารีบุตร!	เธอถูกถามอย่างนี้แล้ว	จะตอบ

แก่เขาว่าอย่างไร?

	 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ!	ถ้าเขาถามเช่นนั้น	ข้าพระองค์จะตอบ 

แก่เขาว่า	 ‘ดูก่อนท่านทั้งหลาย!	 เวทนา	 ๓	 อย่างเหล่านี้	 มีอยู่;	 

๓	 อย่าง	 คือ	 สุขเวทนา	 ทุกขเวทนา	 อทุกขมสุขเวทนา.	 ดูก่อน 

ท่านทั้งหลาย!	 เดี๋ยวนี้	 ข้าพเจ้ารู้แล้วว่า	 เวทนา	 ทั้ง	 ๓	 อย่างนั้น	 
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เป็นของไม่เที่ยง,	สิ่งใดเป็นของไม่เที่ยง,	สิ่งนั้นล้วนเป็นทุกข์	ดังนี้;		 

เพราะรู้อยู	่เหน็อยูอ่ย่างนี	้นนัท ิจงึไม่เข้าไปตัง้อยูใ่นเวทนาทัง้หลาย’	 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ!		เมื่อถูกถามอย่างนี้	ข้าพระองค์จะตอบแก่

เขาอย่างนี้”															

	 ถูกแล้ว	ถูกแล้ว	สารีบุตร!	ปริยายที่เธอกล่าวนี้	ก็เพื่อกระท�า

ให้แจ้งซึ่งเนื้อความนั้นแหละแต่โดยย่อว่า	“เวทนาใดๆก็ตาม	เวทนา

นั้นท้ังหมดย่อมถึงการประชุมลงในความทุกข์”	ดังนี้

	 ดูก่อนสารีบุตร!	 ถ้าคนทั้งหลายจะพึงถามเธอ(ต่อไปอีก) 

อย่างนี้ว่า	“ข้าแต่ท่านสารีบุตร!	เพราะอาศัยวิโมกข์อย่างไหน	ท่าน

จึงพยากรณ์อรหัตตผลว่า	 ‘ชาติสิ้นแล้ว,	พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว,	

กิจท่ีควรท�า	 ได้ท�าเสร็จแล้ว,	 กิจอื่นที่ต้องปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้น

อย่างนี้	มิได้มีอีก’,	ดังนี้”	ดูก่อนสารีบุตร!		เธอถูกถามอย่างนี้แล้ว	

จะตอบแก่เขาว่าอย่างไร?

	 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ!	ถ้าเขาถามเช่นนั้น	ข้าพระองค์จะตอบ

แก่เขาว่า	‘ดกู่อน	ท่านทัง้หลาย!	เพราะอาศยัอชัฌัตตวโิมกข์,		เพราะ

ความสิ้นไปแห่งอุปาทานทั้งปวง,	เราจึงเป็นผู้มีสติอยู่	ในลักษณะที่ 
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อาสวะทั้งหลาย	 จะไหลไปตามไม่ได้,	 อนึ่ง	 เราย่อมไม่ดูหมิ่น 

ซึ่งตนเองด้วย’	 ดังนี้	 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ!	 เมื่อถูกถามอย่างนี	้ 

ข้าพระองค์จะตอบแก่เขาอย่างนี้”

	 ถูกแล้ว	ถูกแล้ว	สารีบุตร!	ปริยายที่เธอกล่าวนี้	ก็เพื่อกระท�า

ให้แจ้งซึ่งเน้ือความน้ันแหละ	 แต่โดยย่อว่า	 “ข้าพเจ้าไม่ข้องใจใน 

อาสวะทั้งหลาย	ที่พระสมณะกล่าวแล้ว	และข้าพเจ้า	ไม่ลังเลสงสัย

ว่าอาสวะทั้งหลายเหล่านั้น	ข้าพเจ้าละแล้วหรือยัง”	ดังนี้

	 พระผู้มีพระภาคเจ้า	คร้ันตรัสอย่างน้ีแล้ว		เสด็จลุกจากอาสนะ			

เข้าสู่วิหารที่ประทับส่วนพระองค์

	 (อัชฌัตตวิโมกข์	คือ	ความพ้นวิเศษในภายใน	โดยเหตุที่นันทิ

หรือตัณหา	ไม่เข้าไปตั้งอยู่ในเวทนา	จิตจึงพ้นจากความทุกข์อันจะ

พึงเกิดจากเวทนาในภายใน	 ในขณะน้ัน	 อธิบายว่าเมื่อไม่มีตัณหา

หรือนันทิก็ย่อมไม่มีอุปาทาน	เมื่อไม่มีอุปาทานก็ไม่เป็นทุกข์	อาการ

อย่างนี้	 เรียกว่า	 อัชฌัตตวิโมกข์	 ใช้เป็นเครื่องวัดในการพยากรณ์ 

อรหัตตผลว่ามีจริงหรือไม่)

 (นิทาน. สํ. ๑๖/๑๐๖/๕๓)
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๏  ไม่เผลอเพลินในเวทนา ๖ ตัณหาดับ ภพ-ชาติดับ

	 พระพุทธองค์ทรงสรุปว่า	 “เวทนาทั้งหมดย่อมถึงการประชุม

ลงในความทุกข ์นั้น”	 มิได ้หมายถึงทุกขเวทนา	 แต่หมายถึง 

ทุกขลักษณะ	 คือลักษณะไม่คงที่	 ลักษณะอาศัยเหตุปัจจัยไม่ใช่ 

ตัวตน		และลักษณะที่แปรปรวน		คือไม่มีตัวตนของใครอยู่ในกระแส

เหตุปัจจัยเหล่านั้น	เพราะแม้แต่สุขเวทนาก็ประชุมลงในความทุกข์

คือ	ไม่คงที่	อาศัยเหตุปัจจัย	และแปรปรวน

	 ส่วนค�าตอบของพระสารีบุตรดังบทนี้	 ช้ีให้เห็นถึงการปฏิบัติ

ที่ตัดต้นทางของตัณหาเสียก่อนที่จะเกิด หรือตัดไฟแต่ต้นลม  

หรือกันไว้ดีกว่าแก้ ด้วยการไม่เผลอเพลินในเวทนา ๖	 มี

สติอยู ่ในลักษณะที่เห็นความแปรปรวนเป็นอย่างอ่ืนจากท่ี

เคยยึดมั่นเอาไว้	 ท�าให้อวิชชาไม่ไหลเข้ามาสู่	 โดยไม่

ดูหมิ่นตนเอง	 หรือมีมานะในทางใดทางหนึ่ง 

ซึ่งเป็นตัวตนเปรียบเทียบกับตัวตนของ

ใคร	 ว่าใครสูงส่งต�่าต้อยเพราะ 

ไม่มีตัวตนของใครทั้งในและ

นอก	 จึงไม่ต้องมีมานะหรือ 

ดูหมิ่นตัวเอง
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	 เม่ือมีสตไิม่เผลอเพลนิในเวทนา		ความเร่าร้อนกระสบักระส่าย 

ด้วยตัณหาท่ีตามมาจึงไม่มี	ซ่ึงในเชิงปฏิบัติ	สภาวะแห่งความดิ้นรน

ในใจจึงไม่ปรากฏ	 ในเชิงทฤษฎี	 คือเมื่อตัณหาไม่มี	 อุปาทานย่อม

ไม่มี	เมื่ออุปาทานไม่มี	ภพย่อมไม่มี	เมื่อภพไม่มี	ชาติย่อมไม่มีฯ

	 คือภพ-ชาติดับลงเพราะเหตุ น้ี	 มิได ้มี ใครอยู ่ ในกระแส 

ปฏจิจสมปุบาท	และมไิด้มใีครตายในกระแสปฏจิจสมปุบาท	มแีต่ธาตุ	 

(Element)	 ที่อาศัยกันเกิดขึ้นและดับไปเท่านั้น	 เมื่อภพ-ชาติดับ	

ความหลงตระหนักว่า	ขันธ์	๕	เป็นเรา	จึงไม่ปรากฏขึ้นในใจ	โดย

เห็นสภาวะของการไม่มีความคร�่าครวญคับแค้นใจในแง่มุมต่างๆ	

ทุกข์จึงดับลงเพราะภพ-ชาติดับได้ด้วยเหตุนี้
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 ปฏิจจสมุปบาทกับชีวิตประจ�าวัน

	 กระแสเหตุปัจจัยในชีวิตประจ�าวันนั้น	 เป็นการถักทอของ	 

Element	 เหมือนการที่ธาตุน�้ากระทบธาตุไฟ	 แล้วเป็นไอระเหย

เปลี่ยนเป็นธาตุที่เรียกว่าเมฆฝน	พายุหรือลูกเห็บ	เกล็ดน�้าค้างหรือ

น�้าหวานในผลไม้	 ซึ่งทั้งหมดเป็นกระแส	 Element	 จากรูป	 เสียง	

กลิ่น	รส	สัมผัสกาย	และ	ธรรมารมณ์	กระทบกับ	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	

ตัณหา ๖ กับชีวิตประจ�าวัน
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กาย	ใจ	ท�าให้เกิด	วิญญาณ	๖	ผัสสะ	๖	และ	เวทนา ๖ ที่ไม่ได้

เกิดจากตนหรือคนอื่นท�า

	 การมีสติเห็นกระแสเหตุป ัจจัยภายในชีวิตประจ�าวันใน 

ท่ามกลางผัสสะ	๖	คือ	เมื่อสิ่งน้ีมี	สิ่งน้ีๆจึงมี	แต่หากเผลอเพลินใน

เวทนา ๖ จะเกิดมี ตัณหา ๖	เช่น	อยากเห็นรูปร่างสวย	อยากได้

รสชาตอิาหารท่ีชอบ	เป็นต้น	กเ็กิดคลืน่พลงังาน(Element)	ท่ีเรียกว่า 

อปุาทาน	ซึง่มหีน้าทียึ่ดกบัตณัหาแล้วไม่ปล่อย	ในขณะยดึจะมลีกัษณะ 

เผลอเพลินอยู่ในตัณหาที่อยากล้ิมรสสัมผัสนั้นๆ	จึงลงมือก่อเจตนา	

แล้วเข้าไปอาศัยอยู่ในเจตนาดี-ร้ายน้ันๆ	 เรียก	 กรรมภพ	 ซึ่งเป็น	

Element	อีกชนิดหนึ่งส่งผลสู่	Element	อีกชนิดหนึ่ง	สมมุติเรียกว่า	 

ชาติ	คือ	การตระหนักถึงการได้ปรากฏการณ์ของขันธ์ต่างๆ	ตาม

เจตนานั้น	ตั้งแต่เวทนาขันธ์	จากเจตนาดีให้ผลเป็นสุขเวทนา	และ 

ส่งผลต่อสัญญาขันธ์	 คือจ�าในสิ่งที่ก่อเจตนาลงไป	 และการได้มา

ซ่ึงสังขารความปรุงแต่งและวิญญาณท่ีรับรู ้อย่างเผลอเพลินหลง

ตระหนักว่า	ปรากฏการณ์ของขันธ์	๕	เหล่านั้นเป็นตนในทางดีหรือ

ทางร้าย	ซ่ึงล้วนเป็นกระแสเหตปัุจจัยในปลายเหต	ุอนัเกดิจากต้นเหตุ 

จากผัสสะทางอายตนะ	๖	ที่ไม่ใช่ตัวตนนั่นเอง
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	 จะเห็นได้ว่าภพ-ชาติ	ชนิดน้ีเกิดขึ้นแตกต่างกันมากมายในชีวิต

ประจ�าวัน	เช่น	หูกระทบเสียงเกิดความไม่พอใจ	ตัณหาอยากท�าร้าย	

อุปาทานยึดกับตัณหาไม่ปล่อยลงมือก่อเจตนาร้าย(กรรมภพ)	 

ทางกาย	วาจา	ใจ	เช่น	พดูไม่ดี	เวทนาอารมณ์เป็นทุกข์	หน้าตาบูดบ้ึง 

และเกิดสัญญาจ�าได้ในสิ่งที่ท�าลงไปน�ามาคิด	และเกิดวิญญาณรับรู ้

เจตนาร้าย	 วนเวียนมาหล่อเล้ียงเวทนาที่เป็นทุกข์นั้น	 หลงผิดว่า	

“เราทุกข์”(ชาติ)	 คร�่าคราญคับแค้นใจ	 หรือเจตนาดี(กรรมภพ)	 

เกิดสุขเวทนา	สัญญาจ�าได้ในสิ่งที่ท�า	น�ามาคิดว่า	“เราท�าดี”(ชาติ)

	 อุปาทานàภพàชาติ	 นั้น	 สามารถเห็นได้จากสภาวธรรมใน

ชีวิตประจ�าวัน	เช่น	

	 ยึดสิ่งใดก็เข้าไปอาศัยในสิ่งน้ัน	 ยึดกับความเกลียดก็เข้าไป

อาศัยในความเกลียด(อบายภูมิ)	

	 ยึดกับความดี	ก็เข้าไปอาศัย	อยู่ในความดี(สุคติภูมิ)

	 ซึ่งภพ-ชาติ	คือเจตนาดีร้ายในแต่ละขณะ	ในแต่ละเหตุการณ	์

ในแต่ละบคุคลท่ีเข้าไปเกีย่วข้อง	มอีงค์ประกอบแตกต่างกนัไปนัน่เอง	

ความรู้สึกว่า	“เราเป็นคนดีบ้าง”		“เราเป็นคนไม่ดีบ้าง”	ภพ-ชาติ  

จึงเกิดความต่างระดับกันไป	 เช่น	 อยู ่กับครอบครัว	 อยู ่กับลูก	 
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หรืออยู่กับผู้บังคับบัญชา	หรืออยู่กับคู่แข่งทางผลประโยชน์	อยู่กับ 

ธุรกิจต�าแหน่งหน้าที่การงาน	 กรรมภพหรือเจตนา	 ก็จะแตกต่าง

ระดับอุณหภูมิกันไป	 เป็นเพียงแค่ธาตุ(Element)	 ไม่ใช่ตัวตนของ

ใครจริงจัง	 แม้ว่าในกรณีของ	 ภพ-ชาติ น้ัน	 จะถูกส่งต่อมาจาก	

ตัณหา	๖	 อุปาทาน	๔	ที่ยึดไว้ด้วยทิฏฐิ,	 ยึดมั่นในความก�าหนัด,	

ยึดม่ันในศีลพรต	 และหลงว่าเป็นอัตตาในวาทะหรือช่ือสมมุตินั้นๆ		 

จึงท�าให้	ภพ-ชาติ	น้ันๆ	ซึ่งโดดเด่นไม่เท่ากัน	คือ	“เราชอบฟังเพลง

จนตดิเป็นนสิยั”	หรือ	“เขาชอบกนิอาหารทะเล”	“เขาติดเหล้า”		ซึง่มี 

เจตนาดี-ร้ายที่ท�าบ่อยๆ	เข้ามาเป็นข้อสรุปภาพรวมของ	“เรา”	“เขา”	 

เช่น	“เขาเป็นคนด	ีแต่ขีน้้อยใจ”	หรือ	“เขาเป็นคนอารมณ์ร้าย	แต่ใจดี”	 

หรอื	“เขาเป็นคนเคร่งศาสนา”	ซึง่ทัง้หมดเป็นธาต(ุElement)	ทีถ่กัทอ 

ต่อเนื่องกันอยู่	ไม่ได้มีอัตตาตัวตนของใครอยู่ในนั้น

 ภพ-ชาติ	ที่เกิดขึ้นกับชีวิตประจ�าวันนี้	หากเข้าใจกระแสเหตุ

ปัจจัยในปฎิจจสมุปบาท		จะฉลาดที่จะไม่ทะเลาะกับธาตุ(Element)	

ท่ีไม่มีตัวตน	 และไม่ท�าตามค�าสั่งจากตัณหาธาตุภายในท่ีไม่ใช่ตัว

ตนเช่นกัน	คือ	มีสัมมาทิฏฐิ	เห็นถูก	คิดถูก	กระท�าถูกการงานถูก	

ขยันถูก	มีสติถูก	มีสมาธิถูกตรงในการใช้ชีวิตประจ�าวัน	ซึ่งยังคงต้อง	 

คิด	 พูด	 ท�าอยู่แต่ไม่หลงกระแสธาตุ(Element)ด้วยอวิชชาในการ

แก้ปัญหา	และเห็นถูกว่า	ปัญหามีไว้แก้ ไม่ได้มีไว้โกรธ	สามารถ

มีสติรักษาประโยชน์ของใจที่ปกติสุขเอาไว้ได้ด้วยการเห็น	ภพ-ชาติ  
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คือเจตนาต่างๆเป็น	 Element	 ไม่มีตัวตนของใครอยู่จริงข้างนอก

และไม่ถูกหลอกด้วยอวิชชาว่า	 ขันธ์	 ๕	 ข้างในเป็นตัวตน	 “เรา”	 

ในท่ีสุด	จะเห็นว่าเป็นแต่ธาตุทั้งสิ้น	ไม่มีทั้งข้างนอกข้างใน	แต่เป็น 

กระแสเหตุปัจจัยล้วนๆ	ในธรรมชาติ

	 การแก้ปัญหาด้วยมมุมองธาต(ุElement)	เหมอืนก�าลงัตอบสนอง 

แก้ไขกฎทางพลังงานที่ไม ่ใช ่ตัวตน	 โดยจัดระเบียบวินัยเรื่อง 

ปฏิจจสมุปบาทภายในให้ถูกวิธี	เพราะเจตนาหรือความคิดนั้น	ไม่ใช่	

“เรา”	หากรู้จักน�ามาใช้	เช่น	เจตนาดี ก็ยังคงมีความสุขไม่ถูกหลอก

ด้วยธาตุ(Element)	ทาง	รูป	เสียง	กล่ิน	รส	สัมผัสกาย-ใจภายนอก

ว่าเป็นตวัตนของใครอยู่ในนัน้		จงึไม่ต้องไปทะเลาะ	หรอืโกรธเกลยีด	

ก่อเจตนาร้ายกับสิ่งไม่มีตัวตน	อีกทั้งมีสติไม่เผลอเพลินกับเวทนา	๖	 

อันเกิดจากผัสสะ	๖	วิญญาณ	๖	อายตนะภายใน	๖	ภายนอก	๖	 

ที่ไม่ใช่ตนท�าหรือคนอื่นท�าแต่อย่างใด

	 การปฏิบัติธรรม	หากมีสติเฉลียวใจได้ว่าเวทนา	๖	ไม่ใช่ตัวตน	

ไม่เผลอเพลินในเวทนา	๖	การเพลินคือ	อุปาทาน	หากอุปาทานไม่ม	ี	

ภพก็ไม่มี	ชาติก็ไม่มี		
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สรุป บทที่ ๔ ในเชิงปฏิบัติ

๑.	 ผูป้ฏบิตัทิีฉ่ลาดยงัคงเจรญิสต	ิดงัค�ากล่าวของพระสารบีตุร 

ทีว่่า	นนัท(ิความเพลนิ)	ไม่เข้าไปตัง้อยูใ่นเวทนา	เพราะเหน็	 

สุข-ทุกข์-อุเบกขาเวทนา	เป็นของไม่เที่ยง	สิ่งใดไม่เที่ยง	 

สิง่นัน้ล้วนเป็นทุกข์	ซึง่พระพทุธองค์ทรงตรสัว่า	“เวทนาใดๆ	 

ก็ตาม	 เวทนาทั้งหมดย่อมถึงการประชุมลงในความทุกข์	 

แม้แต ่สุขเวทนา	 ก็มีลักษณะเป็นทุกข ์	 คือลักษณะ

ทนอยู ่กับที่ไม่ได้	 ลักษณะอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นและ 

เป็นปัจจัยแก่สิ่งอื่นคือไม่ได้มีตัวตนอยู่จริง	และมีลักษณะ 

แปรปรวน	คือ	มีแต่ทุกขลักษณะ	แต่ไม่ใช่ใครเป็นเจ้าของ

ความทุกข์”

๒.		ดังนั้น	การเจริญสติจึงเห็น	เวทนาในเวทนา	ว่าอาศัยผัสสะ

ทั้ง	๖	คือ	รูป	รส	กล่ิน	เสียง	สัมผัสกาย	และ	ธรรมารมณ์	

ที่เป็นกระแสเหตุปัจจัยอาศัยกันเกิดขึ้นไม่ใช่ตัวตน	ไม่ได้

เกิดจากตนท�าหรือคนอ่ืนท�า	 จึงไม่ต้องไปแก้ปัญหาด้วย

การก่อตัณหาอยากได้ด้วยความโลภ	หรืออยากท�าร้ายใคร

เพราะไม่มีตัวตนของใครอยู่ในผัสสะทั้ง	๖	เหล่านั้น
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๓.		จะเห็นได้ว่าการรู้ความจริงหรือการปฏิบัติธรรมนั้นล้วนใช้

เพียงขณะปัจจุบัน	ในการมีสติไม่เผลอเพลินกับ	เวทนา	๖		

อันเป็นการตัดไฟเสียแต่ต้นลม	 เพราะหากเผลอขาดสต	ิ

เพลนิในเวทนา	๖	ย่อมเกดิตณัหา	๖	และอปุาทาน	ภพ-ชาต	ิ 

ซึ่งมีลักษณะของความโศก	 ความคร�่าครวญคับแค้นใจ	 

ซึง่เป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุที่ยุ่งยากซับซ้อนจากการก่อ 

ตัณหา	อุปาทาน	สร้างทุกข์ซ้อนทุกข์อย่างไม่สมควร

๔.	ในที่สุดแล้วผู้ปฏิบัติจะรู้สึกปลอดโปร่งโล่งเบาว่าการปฏิบัติ

มาถูกทางแล้ว	 ในการเจริญสติปัฏฐาน	 ๔	 ด้วยความไม่

ประมาทในผัสสะ	๖	เป็นการกันไว้ดีกว่าแก้	เห็นกระแส

เหตุปัจจัยในอายตนะภายใน	 ๖	 ภายนอก	 ๖	 ท�าให้เกิด	

วิญญาณ	๖	ผัสสะ	๖	เวทนา	๖	ทีไ่ม่ใช่ตวัตน	ไม่เผลอเพลนิ

ในเวทนา	๖	แต่มสีตอิาศยั	กาย	เวทนา	จติ	ธรรม	เป็นทีต้ั่ง 

แห่งรู้	 เพื่อไม่เป็นที่อาศัยของตัณหา	 อุปาทาน	 ภพ-ชาต	ิ

นั่นเอง	เมื่อไม่เผลอเพลินในเวทนา	๖	จะร้อง	อ๋อ	ขึ้นมาใน

ใจอย่างโปร่งโล่งเบาที่ไม่มีตัณหา	อุปาทาน	และ	หายสงสัย 

ในความหมายของ	ภพ-ชาติ	ได้อย่างเข้าใจซาบซึ้งว่าสิ่งนี้

ไม่มี	สิ่งนี้ย่อมไม่มี
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๕.	ความฉลาดที่เห็นเป็นธาตุ(Element)เป็นอณูท่ีไม่ใช่ตัวตน

ยงัคงน�ามาใช้กบัการเจรญิสตใินผสัสะ	๖	กับชีวติประจ�าวนั	 

เช่นเสียงบีบแตรรถที่กระทบหู	 ท�าให้เกิดโสตวิญญาณ	 

เม่ือมีสัมมาทิฏฐิเห็นเป็นธาตุ(Element)จะไม่โกรธเสียง

บีบแตรรถนั้น	เช่นเดียวกับผัสสะทั้ง	๖	ทาง	เมื่อเห็นเป็น

ธาตุ(Element)	ที่อาศัยกันเกิดขึ้น	ต่างจากท่ีเคยยึดเอาไว้ 

จะเห็นขันธ์	๕	เป็นสิ่งถูกรู้	จะร้อง	อ๋อ	ขึ้นมาด้วยความ

เข้าใจและอาจหัวเราะใส่อวิชชาที่ไม่รู้จักกระแสเหตุปัจจัย	

และฉลาดเข้าใจว่าท�าไมต้องเจริญสติปัฏฐาน	เพื่อไม่เป็น 

ท่ีอาศัยของตัณหา	 อุปาทาน	 ภพ-ชาติ	 นั่นเอง	 และ	

วิญญาณ	๖	ทีไ่ม่มอีปุาทานย่อมนพิพาน	เพราะอุปาทานดบั	 

ภพ-ชาติย่อมดับ	ด้วยเหตุนี้
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บทที่

ฉลาดในอายตนะ ๖
สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น
เพราะมันไม่ใช่อย่างนั้น 

ซักกะหน่อย
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สรรพส่ิงรอบกายเป็นกระแส
เหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวตนที่ยึดมั่นไว้

ปีกสีขาวแห่งจิตวิญญาณ

กางร่อนโบยบินปีกสีขาวอยู่ในฟ้าขาว

บางเบาจนแยกไม่ออกว่าปีกขาว	หรือฟ้าขาว

จนกระทั่งกะพริบปีกนั้นควานพบเกสรน�้าหวาน

ดอกไม้สีขาวราวยอมจ�านนต่อปีกผีเสื้อขาว

ดมดอมซุกไซ้ควานหาความหอมหวาน

อย่างไม่รู้จักหมดสิ้น	กว่ากลีบจะโรยรา

กว่าปีกจะอ่อนล้าตายคาข้างกลีบขาวที่ร่วงโรย

ท่ามกลางผืนหิมะขาวในสายลมโปรยปลิว

แยกไม่ออกว่าปีกขาว	กลีบดอกไม้ขาว	หรือหิมะขาวโปรยปลิว
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	 ความจริงแล้วธรรมชาติดั้งเดิมล้วนว่างจากชื่อสมมุติอยู่ก่อน

ดังผีเสื้อไม่เคยรู้จักชื่อดอกไม้และดอกไม้มิเคยล่วงรู้ถึงสายพันธุ์ของ

ผีเส้ือ	มีแต่ผัสสะที่ท�าให้เกิดเวทนา	แต่กระนั้นมันก็มิได้มีตัวตนของ

สิ่งใดอยู่ในสุข-ทุกขเวทนาที่เกิดจากผัสสะในกระแสเหตุปัจจัยถักทอ 

เกิดดับระยิบระยับอยู่ในรูป	เสียง	กล่ิน	รส	สัมผัสกาย-ใจท้ัง	๖	ทาง

อันก่อหมู่แห่งวิญญาณ	๖	ซึ่งเกิดจากกระแสเหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวตน

และไม่ควรหมายมั่นโดยความเป็นวิญญาณหรือว่าวิญญาณของเรา	

	 พระพุทธองค์ทรงให้เกียรติต่อวุฒิภาวะทางสติปัญญาของ 

ทุกคน	ว่ามีโลกุตรธรรมเป็นทรัพย์ประจ�าตัว	หากไม่ดูหมิ่นตนเอง

หรอืหยิง่ทะนงจนเกนิงามย่อมยอมรับความจรงิของกระแสเหตปัุจจยั

ในธรรมชาติเดิมที่ว่างจากชื่อ	ว่างจากเจ้าของในรูป	เสียง	กลิ่น	รส	

สัมผัสกาย-ใจ	ไม่ม่ันหมายว่าธรรมชาติแห่งผัสสะอันอาศัยเหตุปัจจัย

เกิดขึ้นนั้นว่าเป็นของเรา	 และไม่หลงส�าคัญม่ันหมายในช่ือสมมุติ	 

ซ่ึงวิญญาณ	ในวิญญาณ	หรือโดยความเป็นวิญญาณ	เพราะหมู่แห่ง

วญิญาณ	๖	คอืการรบัรูใ้นรปู	เสยีง	กลิน่	รส	สมัผสักาย	ธรรมารมณ์

ล้วนเป็นองค์ประกอบของเหตุปัจจัย	 ย่อมไม่สมควรมั่นหมายใน

วิญญาณ	 ๖	 ว่าเป็นของเราในสภาวธรรมแห่งธรรมชาติที่อาศัยกัน

เกิดขึ้น	 เพราะมีอายตนะภายใน	 ๖	 กระทบอายตนะภายนอก	 ๖ 
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จึงมีวิญญาณ	๖	ท�าให้เกิดผัสสะ	๖	เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนา	๖	คือ

สุข	ทุกข์	อุเบกขา	ที่เกิดจากรูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัสกาย	และ	

ธรรมารมณ	์	

	 เมื่อมีสติเห็นเวทนาไม่ใช่ตัวตนเพราะเกิดจากเหตุปัจจัยที่ไม่ใช่

ตัวตน	 ไม่เผลอเพลินในเวทนา	 ๖	 ตัณหา	 ๖	 ย่อมไม่มี	 อุปาทาน

ย่อมไม่มี	ภพย่อมไม่มี	ย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว	มีสติไม่เผลอเพลิน	

ความเพลินใดในวิญญาณ	ความเพลินนั้นคืออุปาทาน	เมื่อวิญญาณ

ท่ีจะเป็นอุปาทานไม่มี	ย่อมนิพพาน
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	 การปฏิบัติธรรม	 หรือการเห็นความจริงนั้นไม่ได้เริ่มต้นจาก

เรื่องเหนือธรรมชาติ	 แต่เริ่มต้นจากการเห็นความจริงในธรรมชาติ

ของอายตนะภายใน	๖	ภายนอก	๖	คือ	ความจริงของ	รูป	เสียง	

กลิ่น	รส	สัมผัสกายและความคิดปรุงแต่งต่างๆ	ซึ่งกระทบกับ	ตา	หู	 

จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	ท�าให้เกิดวิญญาณ	๖	ผัสสะ	๖	เวทนา	๖	ตัณหา	๖

การปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติ
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	 ซึ่งหากเริ่มด้วยการมีสติสัมปชัญญะอย่างซื่อตรงไม่ฟั่นเฟือน	

ย่อมเห็นความจริงที่ตรงไปตรงมาเช่นน้ีได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งใน

กระแสเหตุปัจจัยที่อาศัยกันเกิดขึ้นในสิ่งที่เรียกว่า	ชีวิต	ซึ่งประกอบ

ด้วยขันธ์	๕

๑.	 รูป	 เป็นกระแสเหตุปัจจัยของธาตุ	 ๔	 และธาตุ	 ๔	 น้ัน

เข้าไปอาศัยอยู่ในรูปลักษณ์ที่แตกต่างออกไปเป็น	 ตา	 หู	

จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ

๒.	 เวทนา	๖	เป็นกระแสเหตุปัจจัยจากผัสสะ	๖	ทางที่ท�าให้

เกิด	สุข	ทุกข์	อุเบกขา

๓.	สัญญา	๖	เป็นกระแสเหตุปัจจัยจากผัสสะ	๖	เมื่อผัสสะ

แล้วย่อมจ�าได้ในรูป	 เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัสกาย	และจ�า

ความคิดปรุงแต่งนั้นๆ

๔.	สังขาร	๖	 เป็นกระแสเหตุปัจจัยจากผัสสะ	๖	ทาง	 เมื่อ

ผัสสะแล้วย่อมคิดถึง	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัสกายและ

คิดถึงความคิดปรุงแต่งต่างๆ

๕.	วิญญาณ	๖	เป็นกระแสเหตุปัจจัยที่กระทบกันของอายตนะ

ภายใน	๖	ภายนอก	๖
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	 การมีสติปัญญาเห็นกระแสเหตุปัจจัยที่อาศัยกันเกิดขึ้นนี้เอง 

ท่ีเป็นมุมมองของ	 อนัตตา	 ที่ต่างจากศาสนาอ่ืนๆ	 พระพุทธองค์ 

จึงทรงให้ช่วยกันพิจารณาสอบสวนด้วยความฉลาดในอายตนะและ

ปฏิจจสมุปบาท	จึงจะเป็นการช่วยรักษาค�าสอนในพระพุทธศาสนา

ให้ตั้งอยู่มั่นคงเพื่อเกิดสุขแก่มหาชน	 เกิดสุขแก่เทวดาและมนุษย์

ท้ังหลาย

	 คอืความเข้าใจใน	สขุ-ทุกขเวทนา	ว่าไม่ได้มาจากตนหรอืคนอืน่ท�า	 

แต่มาจากผัสสะ	๖	อายตนะภายใน	๖	ภายนอก	๖	ที่ไม่ใช่ตัวตน	 

เป็นการแก้ปัญหาสุข-ทุกข์อย่างถูกวิธี	 ไม่หลงผิดไปท�าร้ายผู้อื่นที่

ไม่ใช่ต้นเหตุแห่งทุกข์และไม่หลงผิดท�าร้ายตนเองด้วยการกินเหล้า

เมายาฆ่าตัวตาย

	 เมื่อเข้าใจว่า	สุข-ทุกขเวทนาไม่ใช่ตัวตน	ตัณหาที่อยากได้สุข	

อยากพ้นทุกข์	จึงก่อตัวขึ้นไม่ได้	คือตัณหาไม่ได้มีอยู่ก่อนตั้งแต่ต้น 

ไม่ใช่คนมีตัณหา	แต่ตัณหาเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งอยากได้สุข	อยาก

พ้นทุกขเวทนา	เมื่อมีปัญญารู้จักสุข-ทุกขเวทนาไม่ใช่ตัวตน ตัณหา 

ดับอุปาทานจึงดับ ภพ-ชาติ ความคร�่าครวญคับแค้นใจจึงดับ 

ด้วยเหตุนี้
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๏ ฉลาดในอายตนะ ๖ และ ปฏิจจสมุปบาท

	 ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย!	 ธรรม	 ๒	 อย่าง	 อันพระผู้มี 

พระภาคเจ้า	ผู้รู้	ผู้เห็น	ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า	ได้ตรัสไว้ดีแล้ว		

มีอยู่;	 อันพุทธบริษัททั้งหลาย(ภิกษุ	 ภิกษุณี	 อุบาสก	 อุบาสิกา)	 

ท้ังปวงนัน่เทยีว	พงึท�าสงัคติี(คอืสอบสวน	จนเป็นท่ีเข้าใจตรงกันทุกคน	 

แล้วช่วยกันสาธยาย	เพื่อทรงจ�าไว้อย่างมั่นคง)ในธรรม	๒	อย่างนั้น,		 

ไม่พึงวิวาทกันในธรรม	 ๒	 อย่างนั้น,	 โดยประการที่พรหมจรรย	์

(ศาสนา)นี้	จะพึงมั่นคง	ตั้งอยู่นาน		ข้อน้ันจะพึงเป็นไป		เพ่ือหิตสุข	 

แก่มหาชนเป็นอันมาก	 เพื่ออนุเคราะห์โลก	 เพื่อประโยชน์หิตสุข	

แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย	 ธรรม	 ๒	 อย่างนั้นคืออะไรเล่า?		 

ธรรม	๒	อย่างนั้นคือ:-

	 อายตนกุสลตา		 -		ความเป็นผู้ฉลาดในอายตนะ	๑,

	 ปฏจิจสมปุปาทกสุลตา	-	ความเป็นผู้ฉลาดในปฏจิจสมปุบาท	๑,

	 ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย!	 เหล่านี้แลคือธรรม	 ๒	 อย่าง	 

อันพระผู้มีพระภาคเจ้า	 ผู้รู ้	 ผู้เห็น	 ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า	

ได้ตรัสไว้ดีแล้ว;	 อันพุทธบริษัททั้งหลาย(ภิกษุ	 ภิกษุณี	 อุบาสก	

อุบาสิกา)ทั้งปวงนั่นเทียว	พึงท�าสังคีติ(คือสอบสวน	จนเป็นที่เข้าใจ 
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ตรงกนัทุกคน	แล้วช่วยกนัสาธยาย	เพือ่ทรงจ�าไว้อย่างมัน่คง)	ในธรรม 

๒	อย่างนั้น,	 ไม่พึงวิวาทกันในธรรม	๒	 อย่างนั้น,	 โดยประการที่

พรหมจรรย์(ศาสนา)นี้	จะพึงมั่นคง	ตั้งอยู่นาน	ข้อนั้นจะพึงเป็นไป 

เพื่อหิตสุขแก่มหาชนเป็นอันมาก	เพื่ออนุเคราะห์โลก	เพื่อประโยชน์

หติสขุ	แก่เทวดาและมนษุย์ทัง้หลาย,	ดงันี	้แล	(ปา. ท.ี ๑๑ / ๒๒๖ / ๒๒๗) 
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๏ เจริญสติเห็นเวทนาในเวทนา

 ในเชิงปฏิบัติ	เจริญสติเห็นเวทนาในเวทนา	จะพบความจริงว่า
สุข-ทุกขเวทนา	เกิดมาจากผัสสะทางอายตนะภายใน	๖	ภายนอก	๖	 

ท่ีท�าให้เกิดวิญญาณ	๖	ผัสสะ	๖	เวทนา	๖	ทาง	คือจาก	รูป	เสียง	

กลิ่น	 รส	 สัมผัสกาย	 และความคิดปรุงแต่งต่างๆซึ่งไม่ใช่ตัวตน 

ไม่หลงผิดว่าสุข-ทุกข์ มาจากตนหรือคนอื่นท�า

ถาม	:	สุข-ทุกข์	ผู้อื่นตัวการอ่ืนท�าให้หรือ?

ตอบ	:	อย่ากล่าวอย่างนั้น

ถาม	:	สุข-ทุกข์	ตนท�าเองหรือ?

ตอบ	:	อย่ากล่าวอย่างนั้น

ถาม	:	สุข-ทุกข์	เกิดขึ้นลอยๆ	หรือ?

ตอบ	:	อย่ากล่าวอย่างนั้น

  (สํ.นิ. ๑๖/๕๔-๕๕/ ๒๖-๒๘)

ถาม	:	ใครหนอเสวยเวทนา?	(สุข-ทุกข์)

ตอบ	:	ตั้งปัญหายังไม่ถูกฯ	เพราะผัสสะเป็นปัจจัย	เวทนาจึงมี
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ถาม	:	ใครหนอเป็นผู้รับผัสสะ?

ตอบ:		ตั้งปัญหายังไม่ถูกฯ	 เพราะสฬายตนะ(อายตนะภายใน	 ๖	 

	 	ภายนอก	๖	กระทบกัน)	เป็นปัจจัย	ผัสสะจึงมี	เพราะผัสสะ 

	 	 เป็นปัจจัย	เวทนาจึงมี

  (สํ.น. ๑๖/๓๓-๓๖/๑๖-๑๗)

	 	สุข-ทุกข์ท่ีเกิดจากกรรมนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า	“เจตนา	 

	 	 เราเรียกว่ากรรม”	

	 	ผูป้ฏบิตัโิปรดสงัเกตสภาวะของเจตนาว่าเป็นเพยีงสภาวธรรม	 

	 	ไม่ใช่ตัวตน	“คือกรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งเวทนา”	

	 และสภาวะของเวทนา	 ไม่ใช่ตัวตน	 แต่เกิดจากเหตุปัจจัยท่ี

ไม่ใช่ตัวตนเช่นกัน	สุข-ทุกข์จึงไม่ได้เกิดจากตนหรือผู้อื่นท�าแต่เกิด

จากผัสสะทั้ง	 ๖	 โดยเฉพาะสุข-ทุกข์จากเจตนาภายในที่เกิดจาก

กรรมภายใน	กุศลกรรมหรืออกุศลกรรมคือการปรุงแต่งธรรมารมณ์	

หากก่อเจตนาดีเป็นสุข	ก่อเจตนาร้ายเป็นทุกข์นั่นเอง	การเจริญสติ

จึงมีลักษณะ
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๑.	 ไม่เผลอเพลิน

๒.	 มีท่ีตั้ง	 เห็นกระแสเหตุปัจจัยของกายในกาย	 เวทนาใน

เวทนา	จิตในจิต	ธรรมในธรรม	ว่าเกิดเพราะอะไรก็รู้	ดับ

เพราะอะไรก็รู้	เพื่อไม่เป็นที่อาศัยของตัณหาและอุปาทาน	

นั่นเอง

๓.	สติจึงมีผลลัพธ์รักษาใจให้ปกติสุขได้ด้วยเหตุที่ว่าเมื่อเห็น	

สุข-ทุกขเวทนาไม่ใช่ตัวตน	ตัณหาจึงดับ	อุปาทาน	ภพ-ชาติ

จึงดับ

๔.	 เหตุใกล้ให้เกิดสติ	 เกิดจากการจ�าได้ว่าปรากฏการณ์

ทั้งหมดเป็นกระแสเหตุปัจจัยอาศัยกันเกิดขึ้นไม่ใช่ตัวตน	

จึงเกิด	 อนัตตสัญญา	 จ�าได้แม่นย�าในเวลาที่เกิดผล	 รู้ว่า 

เกิดมาจากเหตุอะไรและในขณะสร้างเหตุ	 ก็รู ้ว่าผลใด

จะตามมา	 ท�าให้เกิดสติขึ้นเป็นอัตโนมัติ	 ไม่เผลอเพลิน 

หลงผิดว่าเป็นอัตตาตัวตน
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 พระพุทธองค์ทรงสาธยายปฏิจจสมุปบาท

 ในจุดเริ่มต้นของอายตนะ ๖ วิญญาณ ๖  ผัสสะ ๖

  เวทนา ๖ ตัณหา ๖

	 ครั้งหนึ่ง	พระผู้มีพระภาคเจ้า	 เมื่อเสด็จประทับในที่หลีกเร้น

แห่งหนึ่งแล้ว	ได้ทรงกล่าวค�าปริยายนี้(ตามล�าพังพระองค์)	ว่า;

เห็นอายตนะ ๖ ไว้เสมอ
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 เพราะอาศยัซึง่จกัษดุ้วย, ซึง่รปูทัง้หลายด้วย, จงึเกดิจกัขวุญิญาณ;  

การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ (จกัษ ุ+ รปู + จักขวิุญญาณ)  

นั่นคือผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย  จึงมีเวทนา เพราะมีเวทนา

เป็นปัจจัย จงึมตีณัหา เพราะมตีณัหาเป็นปัจจยั จงึมอีปุาทาน  เพราะ

มีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะ

มีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส 

ทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถ้วน: ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข ์

ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้ 

 เพราะอาศัยซึ่งโสตะด้วย, ซึ่งเสียงทั้งหลายด้วย, จึงเกิดโสต

วิญญาณ; การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ(โสตะ+เสียง+ 

โสตวิญญาณ) นั่นคือผัสสะ; เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา; 

....ฯลฯ........ฯลฯ........(ในกรณีแห่งโสตะ ฆานะ ชิวหา และกายะ   

ตอนที่ละไปยาลไว้เช่นน้ีทุกแห่ง  หมายความว่ามีข้อความเต็ม  

ดุจในกรณีแห่งจักษุ และกรณีแห่ง มนะ ทุกตัวอักษร)

 เพราะอาศัยซึ่งฆานะด้วย, ซึ่งกลิ่นทั้งหลายด้วย, จึงเกิด 

ฆานวิญญาน; การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ(ฆานะ+ 

กลิ่น+ฆานวิญญาณ) นั่นคือผัสสะ; เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย  

จึงมีเวทนา; .......ฯลฯ.......ฯลฯ........
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 เพราะอาศัยซึ่งชิวหาด้วย, ซึ่งรสทั้งหลายด้วย, จึงเกิด 

ชิวหาวิญญาณ; การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ (ชิวหา+ 

รส+ชิวหาวิญญาณ) นั่นคือผัสสะ; เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมี

เวทนา; .......ฯลฯ.......ฯลฯ........

 เพราะอาศัยซึ่งกายะด้วย, ซึ่งโผฏฐัพพะทั้งหลายด้วย,  จึงเกิด  

กายวิญญาณ; การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ(กาย+ 

โผฏฐัพพะ+กายวิญญาณ) นั่นคือผัสสะ; เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย 

จึงมีเวทนา;  .......ฯลฯ.......ฯลฯ........

 เพราะอาศัยซ่ึงมนะด้วย, ซึ่งธรรมารมณ์ทั้งหลายด้วย, จึงเกิด 

มโนวิญญาณ; การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ(มโน+ 

ธรรมารมณ์+มโนวิญญาณ) น่ันคือ ผัสสะ; เพราะมีผัสสะเป็น

ปัจจัย จึงมีเวทนา; เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย  จึงมีตัณหา; เพราะม ี

ตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน; เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ 

 เพราะมคีวามดบัแห่งอปุาทาน  จงึมคีวามดบัแห่งภพ;  เพราะม ี

ความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ; เพราะมีความดับแห่งชาติ

นั่นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึง

ดับสิ้น: ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้. 
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 สมยันัน้แล ภกิษอุงค์หน่ึง ได้ยนืแอบฟังพระผูม้พีระภาคเจ้าอยู่   

พระผู้มีพระภาคเจ้าทอดพระเนตรเห็นภิกษุ ผู้ยืนแอบฟังนั้นแล้ว 

ได้ตรัสคํานี้กับภิกษุนั้นว่า “ดูก่อน ภิกษุ! เธอได้ยินธรรมปริยายนี ้

แล้วมิใช่หรือ? (ได้ยิน พระเจ้าข้า)”

 ดูก่อนภิกษุ!  เธอจงรับเอาธรรมปริยายนี้ไป; ดูก่อนภิกษุ!  

เธอจงเล่าเรียนธรรมปริยายน้ี ดูก่อนภิกษุ! เธอจงทรงไว้ซึ่งธรรม

ปริยายนี้ ดูก่อนภิกษุ! ธรรมปริยายนี้ประกอบด้วยประโยชน์ 

 “ผู้ใดเหน็ปฏจิจสมปุบาท, ผูน้ัน้ชือ่ว่าเห็นธรรม; ผูใ้ดเหน็ธรรม,  

ผูน้ัน้ชือ่ว่าเหน็ปฏจิจสมปุบาท”, (มหาหตัถปิโทปมสตูร ๑๒ /๓๕๙ ๑ ๓๔๖) :   

 ซ่ึงเทยีบกนัได้กบัพทุธภาษติ ในขันธวารวรรค สงัยตุตนกิาย ว่า  

“ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต  ผู้ใดเห็นตถาคต  ผู้นั้นเห็นธรรม”

 “ทรงแนะนําอย่างยิ่งให้ศึกษาเรื่อง ปฏิจจสมุปบาท” และว่า   

“ปฏิจจสมุปบาทมี เมื่อมีการกระทบของอายตนะ” ตรัสว ่า  

“ปฏิจจสมุปบาท เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์” “ทรงกําชับสาวก 

ให้เล่าเรียน ปฏิจจสมุปบาท” “แม้พระพุทธองค์ก็ทรงสาธยาย  

ปฏิจจสมุปบาท”  
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	 บทธรรมข้างต้นที่พระพุทธองค์ทรงสาธยายล�าพัง	เริ่มต้นจาก	

อายตนะ	๖	วิญญาณ	๖	ผัสสะ	๖	เวทนา	๖	ตัณหา	๖	ซึ่งอาศัยกัน

เกิดข้ึนทีละช่องทางของอายตนะ	ซึ่งเป็นกระแสเหตุปัจจัย	อาศัยกัน

เกิดข้ึนเป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิดทุกข์	และทรงสาธยายในสายดับ

ทุกข์ที่เห็นความจริงของอายตนะ	๖	วิญญาณ	๖	ผัสสะ	๖	เวทนา	๖ 

เมื่อตัณหา	๖	ดับ	อุปาทานจึงดับ	ภพชาติจึงดับ	ทุกข์จึงดับ	

	 ในเชิงปฏิบัติแล้ว	 เมื่อไม่เผลอเพลินในเวทนา	 ๖	 ท่ีเหลือจึง

ไม่ต้องพูดถึง	 เพราะไม่มีตัณหา	 ย่อมไม่มีอุปาทาน	 ภพ-ชาติย่อม

ไม่มี	ความโศก	ความคร�่าครวญ	ความคับแค้นใจ	ความดับลงแห่ง 

กองทุกข์ทั้งสิ้น	ย่อมมี	ด้วยอาการอย่างนี้
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๏ อริยสาวก ย่อมรู้ปฏิจจสมุปบาท โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่น

	 ดูก่อนภิกษุ	ท.!	อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว	ย่อมไม่มีความสงสัย 

อย่างนี้ว่า 

	 “เพราะอะไรมี	อะไรจึงมีหนอ;	

	 เพราะความเกิดขึ้นแห่งอะไร	อะไรจึงเกิดขึน้;	

	 เพราะอะไรมี	สงัขารท้ังหลายจึงมี;	

	 เพราะอะไรมี	วิญญาณจึงมี;	

	 เพราะอะไรมี	นามรูปจึงมี;	

	 เพราะอะไรมี	สฬายตนะจึงมี;	

	 เพราะอะไรมี	ผัสสะจึงมี;	

	 เพราะอะไรมี	เวทนาจึงมี;	

	 เพราะอะไรมี	ตัณหาจึงมี;	

	 เพราะอะไรมี	อุปาทานจึงมี;	

	 เพราะอะไรมี	ภพจึงมี;

		 เพราะอะไรมี	ชาติจึงมี;	

	 เพราะอะไรมี	ชรามรณะจึงมี”	ดังนี้.

	 ดูก่อนภิกษุ	 ท.!	 โดยที่แท้	 อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว	 ย่อม	 

มีญาณหยั่งรู้ในเรื่องนี้ โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นว่า	
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	 “เพราะสิ่งนี้มี	สิ่งนี้จึงมี;	

	 เพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้	สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น:	

	 เพราะอวิชชามี	สังขารทั้งหลายจึงมี;	

	 เพราะสังขารทั้งหลายมี	วิญญาณจึงมี;	

	 เพราะวิญญาณมี	นามรูปจึงมี;	

	 เพราะนามรูปมี	สฬายตนะจึงมี;	

	 เพราะสฬายตนะมี	ผัสสะจึงมี;	

	 เพราะผัสสะมี	เวทนาจึงมี;	

	 เพราะเวทนามี	ตัณหาจึงมี;	

	 เพราะตัณหามี	อุปาทานจึงมี;	

	 เพราะอุปาทานมี		ภพจึงมี;

		 เพราะภพมี	ชาติจึงมี;	

	 เพราะชาติมี	ชรามรณะจึงมี”	ดังนี้.	

	 อริยสาวกนั้น	 ย่อมรู้ประจักษ์อย่างนี้ว่า	 “โลกนี้	 ย่อมเกิดขึ้น

ด้วยอาการอย่างนี้”	ดังนี้.

	 ดูก่อนภิกษุ	ท.!	โดยที่แท้	อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว	ย่อม	ไม่มี

ความสงสัยอย่างนี้ว่า	

	 “เพราะอะไรไม่มี	อะไรจึงไม่มีหนอ;	

	 เพราะความดับแห่งอะไร	อะไรจึงดับ:	

	 เพราะอะไรไม่มี		สังขารทั้งหลายจึงไม่มี;	
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	 เพราะอะไรไม่มี	วิญญาณจึงไม่มี;	

	 เพราะอะไรไม่มี	นามรูปจึงไม่มี;	

	 เพราะอะไรไม่มี	สฬายตนะจึงไม่มี;	

	 เพราะอะไรไม่มี	ผัสสะจึงไม่มี;	

	 เพราะอะไรไม่มี	เวทนาจึงไม่มี;	

	 เพราะอะไรไม่มี	ตัณหาจึงไม่มี;	

	 เพราะอะไรไม่มี	อุปาทานจึงไม่มี;	

	 เพราะอะไรไม่มี	ภพจึงไม่มี;	

	 เพราะอะไรไม่มี	ชาติจึงไม่มี;	

	 เพราะอะไรไม่มี	ชรามรณะจึงไม่มี”	ดังนี้.

	 ดูก่อนภิกษุ	ท.!	โดยที่แท้	อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว	ย่อมมีญาณ

หยั่งรู้ในเรื่องน้ี โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นว่า	

	 “เพราะสิ่งนี้ไม่มี	สิ่งนี้จึงไม่มี;	

	 เพราะความดับของสิ่งนี้	สิ่งนี้จึงดับ:	

	 เพราะอวิชชาไม่มี	สังขารทั้งหลายจึงไม่มี;	

	 เพราะสังขารทั้งหลายไม่มี	วิญญาณจึงไม่มี;	

	 เพราะวิญญาณไม่มี	นามรูปจึงไม่มี;	

	 เพราะนามรูปไม่มี	สฬายตนะจึงไม่มี;	

	 เพราะสฬายตนะไม่มี	ผัสสะจึงไม่มี;	

	 เพราะผัสสะไม่มี	เวทนาจึงไม่มี;	
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	 เพราะเวทนาไม่มี	ตัณหาจึงไม่มี;	

	 เพราะตัณหาไม่มี	อุปาทานจึงไม่มี;	

	 เพราะอุปาทานไม่มี	ภพจึงไม่มี;	

	 เพราะภพไม่มี	ชาติจึงไม่มี;	

	 เพราะชาติไม่มี	ชรามรณะจึงไม่มี”	ดังนี้.	

	 อริยสาวกนั้น	 ย่อมรู้ประจักษ์อย่างน้ีว่า	 “โลกน้ีย่อมเกิดขึ้น	

ด้วยอาการอย่างนี้”	ดังนี้.

	 ดูก่อนภิกษุ	 ท.!	 อริยสาวก ย่อมมารู ้ทั่วถึงเหตุเกิดและ 

ความดับแห่งโลก ตามที่เห็นจริงอย่างน้ี ในกาลใด;	 ในกาลนั้น	 

เราเรียกอริยสาวกนี้ว่า 

	 “ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิ”	ดังนี้บ้าง;	

	 “ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัสสนะ”	ดังนี้บ้าง;	

	 “ผู้มาถึงพระสัทธรรมนี้แล้ว”	ดังนี้บ้าง;	

	 “ได้เห็นพระสัทธรรมนี้”	ดังนี้บ้าง;	

	 “ผู้ประกอบแล้วด้วยญาณอันเป็นเสขะ”	ดังนี้บ้าง;	

	 “ผู้ประกอบแล้วด้วยวิชชาอันเป็นเสขะ”	ดังนี้บ้าง;	

	 “ผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้ว”	ดังนี้บ้าง;	

	 “ผู้ประเสริฐมีปัญญาเครื่องช�าแรกกิเลส”	ดังนี้บ้าง;	

 “ยืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะ” ดังนี้บ้าง;	ดังนี้แล.
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  รู้จักเลข ๖ ไม่ใช่ตวัตน อวิชชาจงึละไป วชิชาจึงจะเกดิขึน้

 เห็นอายตนะ ๖ เป็นอย่างอื่น  มิใช่เป็นอย่างที่สมมุติกัน

 ภิกษุรูปหนึ่ง ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าดังน้ีว่า “ข้าแต่

พระองค์ผู้เจริญ! ธรรมอย่างหนึ่งมีอยู่หรือไม่หนอ ซึ่งเมื่อภิกษุละ

ได้แล้ว อวิชชาย่อมละไป วิชชาย่อมเกิดขึ้นพระเจ้าข้า?”

 ดูก่อนภิกษุ! ธรรมอย่างหนึ่งมีอยู่แล.......ฯลฯ...

 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! ธรรมอย่างหนึ่งนั้น คืออะไรเล่าหนอ 

.......ฯลฯ.......?”

 ดูก่อนภิกษุ! อวิชชานั่นแลเป็นธรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งเมื่อภิกษุละ

ได้แล้ว อวิชชาย่อมละไป วิชชาย่อมเกิดขึ้น

 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! เมื่อภิกษุรู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไร 

อวิชชาจึงจะละไป  วิชชาจึงจะเกิดขึ้นพระเจ้าข้า?”

 ดูก่อนภิกษุ! หลักธรรมอันภิกษุในกรณีนี้ได้สดับแล้ว ย่อมมี 

อยู่ว่า “ส่ิงทั้งหลายทั้งปวง อันใครๆไม่ควรยึดมั่น(ว่าเป็นตัวเรา-  

ของเรา)” ดังนี ้ดูก่อนภกิษ!ุ ถ้าภกิษไุด้สดบัหลกัธรรมข้อนัน้อย่างนีว่้า  
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สิ่งทั้งหลายทั้งปวง อันใครๆไม่ควรยึดมั่นดังนี้แล้วไซร้. ภิกษุนั้น 

ย่อมรู้ยิ่งซึ่งธรรมทั้งปวง;

 ครั้นรู้ยิ่งซึ่งธรรมทั้งปวงแล้ว, ย่อมรอบรู้ซึ่งธรรมทั้งปวง; 

 ครั้นรอบรู้ซึ่งธรรมทั้งปวงแล้ว, ภิกษุนั้นย่อมเห็นซึ่งนิมิตทั้ง

หลายของสิ่งทั้งปวงโดยประการอื่น;

 ย่อมเห็นซึ่งจักษุโดยประการอื่น; ย่อมเห็นรูปทั้งหลายโดย

ประการอื่น; ย่อมเห็นซึ่งจักขุวิญญาณโดยประการอื่น; ย่อมเห็น 

ซ่ึงจักขุสัมผัสโดยประการอื่น; ย่อมเห็นซ่ึงเวทนาอันเป็นสุขก็ตาม

เป็นทุกข์ก็ตาม มิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตาม ที่เกิดขึ้น เพราะจักขุสัมผัส

เป็นปัจจัยโดยประการอื่น

 (ในกรณีแห่งโสตะก็ดี ฆานะก็ดี ชิวหาก็ดี กายก็ดี มโนก็ดี 

และธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตด้วย โสตะ ฆานะ ชิวหา กายและมโน

นั้นๆก็ดี  พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ มีนัยอย่างเดียวกับในกรณี

แห่งการเห็นจักษุและธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตด้วยจักษุ)

 ดูก่อนภิกษุ! เมื่อภิกษุรู้อยู่อย่างนี้  เห็นอยู่อย่างนี้แล  อวิชชา

จึงจะละไป วิชชาจึงจะเกิดขึ้น.

198



 อวิชชาซึ่งเป็นต้นเงื่อนของ ปฎิจจสมุปบาท จะละไปได้เพราะ

การเห็นแจ้งในข้อท่ีว่า  ธรรมท้ังหลายท้ังปวงอันบุคคลไม่ควรยึดมั่น

ถือมั่น ซึ่งควรถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา

 (สฬา.สํ. ๑๘/๙๖/๓๑.) 

 ในเชิงปฏิบัติ	ผู้ปฏิบัติพึงสังเกตเห็นว่าการเพลินในเนื้อเรื่องที่
คิดหรือเพลินในชื่อของสิ่งเหล่านั้น	น่ันละคือการยึดมั่นด้วยอุปาทาน

คืออวิชชาที่นอนเน่ืองอยู่ภายใน	ท�าให้เกิดอัตตวาทุปาทาน	การเห็น

อายตนะภายใน	๖	ภายนอก	๖	วิญญาณ	๖	ผัสสะ	๖	และเวทนา	๖	 

โดยประการอื่น	ต่างจากที่เคยยึดมั่นเอาไว้	เพราะอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้น	 

จึงไม่คงท่ีแปรปรวนเป็นอื่นอยู่ตลอดเวลา	 และมิได้มีช่ือดังสมมุติ

เหล่านั้นจริง	เช่น	ในบรรดาแห่งรูปทั้งหลาย	ตั้งแต่ท้องฟ้า	ก็ไม่ใช่

ท้องฟ้า	ดวงดาวมากมายมหาศาล	ก็ไม่ได้มีช่ือตามท่ีนักดาราศาสตร์

ตั้งชื่อสมมุติ		หรือ	ขุนเขา	ก็มิรู้ตัวว่าเป็นขุนเขาของประเทศใด		เช่น

เดยีวกบัสายน�า้ต่าง	ๆ 	แม้นักวทิยาศาสตร์จะต้ังชือ่ว่าเป็น	H
2
O		มนัก ็

ไม่รูเ้รือ่ง	หรอืเป็นอย่างอ่ืนทีไ่ม่ใช่อย่างน้ัน	จนถงึดอกไม้หลากหลายช่ือ	 

หรือผีเสื้อหลายสายพันธุ์	ฯ		

	 พระพุทธองค์จึงมิให้ทรงหมายมั่นในสิ่งทั้งปวงเหล่านั้น	คือละ	

อัตตวาทุปาทาน	หรือละความยึดมั่นละความเผลอเพลินในช่ือวาทะ 

ว่ามีอัตตาตัวตนของสิ่งทั้งปวงเหล่านั้น	เป็นวิมุตติที่ออกจากสมมุติ
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นัน่เอง	จึงท�าให้อวิชชาดบั		วชิชาจงึเกดิขึน้	คอืรูว่้า	รปู	เสียง	กลิน่	รส	 

สัมผัสกาย-ใจ	 ไม่ใช่ตัวตนและไม่ใช่อย่างที่ยึดไว้สักอย่าง	 การจะ 

ปรงุแต่งด้วยอวชิชาทางกายสงัขาร		วจสีงัขาร		จติตสงัขาร		เพือ่โต้ตอบ 

ด้วยราคะ	โทสะ	โมหะ	กบัสิง่ไม่มตีวัตนของรูป	เสยีง	กลิน่	รส	สมัผสั 

กาย	 ใจ	 เหล่านั้นย่อมเป็นไปไม่ได้	 คือการละความเผลอเพลินใน

วญิญาณ	๖	ไม่หลงไปกบัเน้ือหาสมมติุทีเ่คยยึดม่ันเอาไว้	หรอืไม่เพลนิ 

กับเนื้อหาเพราะมันล้วนเป็นอื่นไม่ใช่สิ่งที่จะยึดเอาไว้ได้สักอณู	

 ซึ่งอยู่ที่ก�าลังสติ สมาธิ ปัญญา อันเป็นอาหารให้วิชชานั้น จะ

ชิงไหวชิงพริบกับอวิชชาในขณะผัสสะ ๖ ได้แค่ไหน?	คือ	ถ้าเผลอ

เพลินขาดสติในผัสสะ	๖	อวิชชาก็ได้อาหารหล่อเลี้ยงให้เติบโต		ถ้าม ี

สติไม่เผลอเพลินในผัสสะ	๖	เห็นกระแสเหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวตนเป็น

อย่างอื่น	ไม่ยึดมั่นถือม่ันว่าเป็นตัวตน วิชชาก็ได้อาหาร หากวิชชา

ได้อาหารบ่อยเข้า  อวิชชาก็จะถูกละไปในที่สุด
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	 เมื่อเข้าใจเช่นนี้	 จึงไม่ประมาทขาดสติในผัสสะ	๖	 ให้อาหาร

อวิชชาให้เติบโตครอบง�าอยู่ในใจ		ก่อความทุกข์อย่างไม่สมควรจาก

การขาดสติเผลอเพลินหลงว่า	 รูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	 สัมผัสกาย-ใจ	 

เป็นตัวตน	 แต่เห็นเป็นอย่างอ่ืนที่ว่างจากช่ือสมมุติอยู ่ก่อน	 ไม่

เผลอเพลินในชื่อแม้ค�าว่าวิญญาณ	๖	ก็มิใช่วิญญาณดังที่หมายมั่น

ด้วยการมีสติพิสูจน์ดูตรงปัจจุบันขณะ	 เท้ากระทบพ้ืนท�าให้เกิด 

กายวญิญาณ	ทัง้หมดเป็นกระแสเหตุปัจจัยทีว่่างจากช่ือ	ไม่ม	ี“เรา”	อยู่

ในนั้นสักอณู	จึงไม่มีเราอยู่ตรงน้ี	หรือ	ที่ไหนๆในโลก	เห็นอยู่อย่างนี้	 

ในผัสสะ	 ๖	 อวิชชาจึงละไป	 วิชชาจึงเกิดขึ้น	 คือละโมหะ	 หรือ	 

ละความหลงว่าเป็นตวัตน	เมือ่ละโมหะได้ย่อมไม่มรีาคะ	โทสะ	ในสิง่ที ่

ไม่ใช่ตัวตนไปได้ด้วยเช่นกัน
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	 การเจริญสติปัฏฐาน	๔	เห็นธรรมในธรรมในหมวดอายตนะ	๖	 

เพ่ือละสังโยชน์

	 ดูก่อน	ภิกษุ	ท.!

	 ภิกษุเฝ้าตามดูธรรมในธรรมทั้งหลาย	คือ	อายตนะภายใน	๖	

ภายนอก	๖.......

รู้จักเลข ๖ ละสังโยชน์
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	 ๑.	ตา	กับ	รูป

	 ...	ย่อมรู้ชัดตาด้วย	รู้ชัดรูปทั้งหลายด้วย	และรู้ชัดสังโยชน์	ที่

อาศัยตาและรูปทั้ง	๒	นั้นเกิดขึ้น

	 อนึ่งสังโยชน์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใด	 ย่อมรู้ชัด

ประการนั้นด้วย	 สังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใด	

ย่อมรู้ชัดประการน้ันด้วย	 สังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไป

ด้วยประการใด	ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย

	 ๒.	หู	กับ	เสียง	...

	 ๓.	จมูก	กับ	กลิ่น	...

	 ๔.	ลิ้น	กับ	รส	...

	 ๕.	กาย	กับ	สิ่งสัมผัส	...

	 ๖.	ใจ	กับ	ธรรมารมณ์	...

	 (ทรงตรัสเหมือนกันในทุก	๖	ช่องทาง)

 (ที.มหา. ๑๐/๒๘๙-๒๙๒/๒๖๔-๒๖๗)

	 ภิกษุ	ท.!	อินทรีย์	๖	เหล่านี้มีอยู่	๖	เหล่าไหนเล่า?	๖	คือ	

จักขุนทรีย์	โสตินทรีย์	ฆานินทรีย์	ชิวหินทรีย์	กายินทรีย์	มนินทรีย์
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	 ภกิษ	ุท.!	เม่ือใด	อริยสาวกรู้ชดัแจ้งตามเป็นจรงิ	ซึง่ความเกดิข้ึน	 

(สมุทัย)	 ซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้(อัตถังคมะ)	 ซึ่งรสอร่อย(อัสสาทะ)	 

ซ่ึงโทษอันต�่าทราม(อาทีนวะ)	 และซึ่งอุบายเครื่องออก(นิสสรณะ)	

แห่งอินทรีย์	 ๖	 เหล่านี้,	 ภิกษุ	 ท.!	 อริยสาวกนี้เราเรียกว่าเป็น

โสดาบัน	มีอันไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา	เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพาน	

จักตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้า	

 (มหาวาร.สํ. ๑๙/๙๐๒/๒๗๑)

	 ผูป้ฏบิตัพิงึสงัเกตว่าพระโสดาบนั	รูช้ดัตามเป็นจรงิในอายตนะ	๖	 

ซึ่งเกิดขึ้นต้ังอยู่ไม่ได้	 คือรู้ชัดว่าไม่ใช่ตัวตน	 จึงเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อ

นพิพาน	และพฒันาขึน้มาละความยึดมัน่เป็นพระอรหนัต์	ดงัพทุธพจน์ 

ต่อไปนี้

	 ภิกษุ	ท.!	อินทรีย์	๖	เหล่านี้มีอยู่	๖	เหล่าไหนเล่า?	๖	คือ	

จักขุนทรีย์	โสตินทรีย์	ฆานินทรีย์	ชิวหินทรีย์	กายินทรีย์	มนินทรีย์

	 ภกิษ	ุท.!	เม่ือใด	ภกิษรุูช้ดัแจ้งตามเป็นจรงิ	ซึง่ความเกดิขึน้	ซึง่

ความตั้งอยู่ไม่ได้	ซึ่งรสอร่อย	ซึ่งโทษอันต�่าทราม	และซึ่งอุบายเครื่อง

ออกแห่งอินทรีย์	๖	เหล่านี้	ดังนี้แล้ว	เป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะไม่มี

ความยึดมั่น	 ภิกษุ	 ท.!	 ภิกษุนี้	 เราเรียกว่า	 เป็นพระอรหันต์ผู้มี 

อาสวะสิ้นแล้ว	อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว	ท�ากิจที่ควรท�าส�าเร็จแล้ว	มี
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ภาระอันปลงลงแล้ว	มีประโยชน์ตนอันตามถึงแล้ว	มีสังโยชน์ในภพ

สิ้นไปหมดแล้ว	เป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ	ดังนี้แล	

 ในเชิงปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติจะเห็นได้ว่าพระโสดาบันรู้จักอายตนะ	๖	
ตามความเป็นจริงและรู้จักอุบายทางออก	ที่จะไม่เผลอเพลิน	แต่ยัง

ไม่สามารถละความเพลินได้ทั้งหมด	ส่วนพระอรหันต์ละความเพลิน	

คือ	อุปาทาน	จึงเป็นผู้หลุดพ้นเพราะไม่มีความยึดมั่น

	 การรู้จักอายตนะภายใน	๖	ภายนอก	๖	ที่ท�าให้เกิดวิญญาณ	๖	 

โดยเห็นลักษณะไม่คงที่	ลักษณะอาศัยเหตุปัจจัย	และเป็นเหตุปัจจัย

ให้กับสิ่งอื่นพร้อมกันไปในตัว	จนถึงลักษณะที่แปรปรวนเป็นอื่นที่ไม่

ได้เป็นอย่างนั้น	ท�าให้ละสังโยชน์เบื้องต�่า	คือ	ละสักกายทิฏฐิ	เป็น

พระโสดาบัน	ดังพุทธพจน์ต่อไปนี้

๏ โสดาปัตติมรรค  และ โสดาปัตติผล

	 พระโสดาบันไม่คิดว่า	สุข-ทุกข์	มาจากผู้อื่น	หรือตนท�า

	 แต่รู้ว่ามาจากผัสสะ	จากตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	อันไม่เที่ยง

	 โสดาปัตตมิรรค	คอืผู้ก�าลงัด�าเนินอยูบ่นหนทางของพระโสดาบัน		 

ซ่ึงพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ดังนี้
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ก. สัทธานุสารี

	 ภิกษุทั้งหลาย!	ตา...หู...จมูก...ลิ้น...กาย...ใจ	เป็นสิ่งไม่เที่ยง		

มีความแปรปรวนเป็นปกติ		มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติ

	 ภิกษุ	ท.!	บุคคลใดมีความเชื่อน้อมจิตไปในธรรม	๖	อย่างนี้	 

ด้วยอาการอย่างนี้	บุคคลนี้เราเรียกว่าเป็น	สัทธานุสารี

	 หยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม(ระบบแห่งความถูกต้อง)	

	 หยั่งลงสู่สัปปุริสภูมิ(ภูมิแห่งสัตบุรุษ)	

	ล่วงพ้นปุถุชนภูมิ	 ไม่อาจท่ีจะกระท�า

กรรม	อันกระท�าแล้วจะเข้าถึง

นรก	ก�าเนิดเดรัจฉาน	หรือ

เปรตวสิยั	และไม่ควรท่ีจะท�า 

กาละก ่อนแต ่ที่จะท�าให ้

แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล	(ขณะ

มีความเช่ือน้อมจิตอยู ่ใน

โสดาปัตติมรรค)
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ข. ธัมมานุสารี

	 ภิกษุ	ท.!	ธรรม	๖	อย่างเหล่านี้	ทนต่อการเพ่งโดยประมาณ 

อันยิ่งแห่งปัญญาของบุคคลใด	ด้วยอาการอย่างนี้	

	 บุคคลนี้เราเรียกว่า		ธัมมานุสารี		

	 หยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม(ระบบแห่งความถูกต้อง)

	 หยั่งลงสู่สัปปุริสภูมิ(ภูมิแห่งสัตบุรุษ)

	 ล่วงพ้นปุถุชนภูมิ	 	 ไม่อาจที่จะกระท�ากรรมอันกระท�าแล้วจะ

เข้าถึงนรก	ก�าเนิดเดรัจฉาน	หรือเปรตวิสัย	และไม่ควรที่จะท�ากาละ 

ก่อนแต่ท่ีจะท�าให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล	 (ขณะก�าลังเพ่งด้วยปัญญา

อันยิ่งในโสดาปัตติมรรค)	

 (ขนธ. สํ. ๑๗/๔๖๙/๒๗๘.)

	 ภิกษุ	ท.!	บุคคลใดย่อมรู้	ย่อมเห็นซึ่งธรรม	๖	อย่างเหล่านี้	 

ด้วยอาการอย่างนี้(ตามที่กล่าวแล้วในโสดาปัตติมรรค	 ๒	 จ�าพวก		 

มีการเห็นความไม่เที่ยง	 เป็นต้น)	 บุคคลนี้เราเรียกว่า	 โสดาบัน	 

(ผู้ถึงแล้วซึ่งกระแส)	ผู้มีอันไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา	เป็นผู้เท่ียงแท้ต่อ 

พระนพิพาน	มกีารตรัสรู้พร้อมเป็นเบือ้งหน้า	

 (ขนธ. สํ. ๑๗/๔๖๙/๒๗๘)
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	 สารีบุตร!		อริยอัฏฐังคิกมรรค		นี้นั่นแหละช่ือว่ากระแสได้แก่		 

สมัมาทฏิฐิ		สมัมาสงักปัปะ		สมัมาวาจา		สมัมากมัมนัตะ		สมัมาอาชวีะ		 

สัมมาวายามะ	สัมมาสติ	สัมมาสมาธิ

 (มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๔๓๑/๔๓๔-๔๓๕)

 เห็นทุกข์ในเลข ๖ ละสักกายทิฏฐิ

 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! เมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไร  

สักกายทิฏฐิย่อมละไป พระเจ้าข้า?”

 ภิกษุ ท.! เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ ซึ่งจักษุโดยความเป็นทุกข์ 

สักกายทิฏฐิย่อมละไป เมื่อบุคคลรู้อยู ่ เห็นอยู่ ซึ่งรูปทั้งหลาย 

โดยความเป็นทุกข์ สักกายทิฏฐิย่อมละไป เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่  

ซึ่งจักขุวิญญาณ โดยความเป็นทุกข์ สักกายทิฏฐิย่อมละไป เมื่อ

บุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ ซึ่งจักขุสัมผัส โดยความเป็นทุกข์ สักกายทิฏฐิ

ย่อมละไป เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ ซึ่งเวทนา อันเป็นสุขก็ตาม อัน

เป็นทุกข์ก็ตาม อันเป็นอทุกขมสุขก็ตาม ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัส

เป็นปัจจัย โดยความเป็นทุกข์ สักกายทิฏฐิย่อมละไป

 (ในกรณีแห่ง อายตนิกธรรมอีก ๕ หมวดถัดไป คือ หมวด

โสตะ ฆานะ  ชิวหา กายะ และมนะ ก็มีข้อความอย่างเดียวกันกับ
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ข้างบนนี้ ต่างแต่ชื่อธรรมที่ต้องเปลี่ยนไปตามหมวดนั้นๆ เท่านั้น : 

รวมเป็นธรรมที่ถูกรู้เห็นโดยความเป็นทุกขัง ทั้งหมด ๓๐ อย่าง)

 ภกิษ ุท.! เม่ือบุคคลรูอ้ยูอ่ย่างน้ี เหน็อยูอ่ย่างนีแ้ล สกักายทฎิฐิ  

ย่อมละไป

 (สฟา.สํ. ๑๘ /๒๕๕/๑๖๗)

 ในเชิงปฏิบัติ	ผู้ปฏิบตัพึิงสงัเกตเหน็ลกัษณะของสภาวธรรมนัน้ๆ

	 ค�าว่า	ทุกข์	ในที่นี้หมายถึงลักษณะ	๓	อย่างคือ

	 ๑.	ลักษณะที่คงที่อยู่ไม่ได้

	 ๒.	ลกัษณะทีอ่าศยัเหตปัุจจยัเกดิขึน้	และเป็นปัจจยัให้กับส่ิงอ่ืน	

	 ๓.	ลักษณะที่แปรปรวนไปตามเหตุปัจจัยนั้น	

	 คือ	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัสกาย	และความคิดปรุงแต่ง	ล้วน

เกิดจากเหตุปัจจัยที่ประกอบกันเข้าเมื่อกระทบกับ	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	

กาย	ใจ	เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดวิญญาณ	๖	และผัสสะ	๖	เป็นปัจจัย

ให้เกิดหมู่แห่ง	 สุข-ทุกข์-อุเบกขาเวทนา	 จาก	 ๖	 ทาง	 หากมีสติ 

ระลกึรู ้สงัเกตดเูวทนา ๖ ในปัจจบุนัขณะนีจ้ะเกิดปัญญา	เหน็ว่ามา 

จากผัสสะ	๖		วิญญาณ	๖	อายตนะภายใน	๖		ภายนอก	๖		เมื่อรูป,	 
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เสยีง,	กล่ิน,	รส,	สมัผสักาย,	ความปรงุแต่งต่าง	ๆ 	ไม่คงที	่ปรวนแปร 

ไปตามกระแสเหตปัุจจยัจากทัง้ภายในและภายนอก	เช่น	รปูปรวนแปร 

ไปตามธาตุ	 ๔	 ทั้งภายนอก	 ภายใน	 จึงไม่ได้มีตัวตนด้วยตนเอง		

เมื่อปัจจัยภายนอกเปลี่ยน		รูปก็เปลี่ยน	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัสกาย

และความคิดปรุงแต่งต่าง	ๆ	ก็เช่นกัน	ล้วนเป็นไปโดยประการอื่น

จากที่เคยยึดมั่นเอาไว้

	 “สักกายะ”	แปลว่า	ตัวตน	“ทิฏฐิ”	แปลว่า	ความเห็น

	 การละสักกายทิฏฐิ	 จึงหมายถึง	 การละความเห็นผิดว่าเป็น 

ตัวตน	ด้วยการมีสติเห็นอายตนะภายใน	๖	ภายนอก	๖	วิญญาณ	๖	 

ผัสสะ	๖		เวทนา	๖		เป็นกระแสเหตุปัจจัยที่อาศัย 

กันเกิดขึ้น	ไม่คงที่สักขณะจึงมิได้มีตัวตน

อยู่จริงของสิ่งที่เคยยึดมั่นเอาไว้

	 เมื่อพระโสดาบัน	ละ		

๑.	 สักกายทิฏฐิ	อันเป็นสังโยชน์

เบื้องต�่าแล้ว			

๒.	 จึงละวิจิกิจฉา	 คือหายสงสัย 

ที่มาของสุข-ทุกขเวทนา	 โดยรู้ว่า 
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ไม่ได้มาจากคนอืน่ท�าหรอืมาจากตนท�า	แต่มาจากผสัสะ	๖	 

วิญญาณ	 ๖	 อายตนะภายใน	 ๖	 อายตนะภายนอก	 ๖	 

ที่ไม่ใช่ตัวตน	 หายสงสัยในการตรัสรู ้ของพระพุทธเจ้า	 

หายสงสัยในพระธรรม	 หายสงสัยในพระสงฆ์ท่ีปฏิบัต ิ

ตามค�าสอนนั้น			

๓.	 จึงละสีลัพพตปรามาส	คือไม่งมงายกับพิธีกรรมในการแก้

ปัญหา	สุข-ทุกข์	(เช่น	การแช่แม่น�้าหรือไหว้ต้นไม้ภูเขา	ฯ)	

๑)	จึงไม่ท�าร้ายใคร	ในการแก้ปัญหา	สุข-ทุกข์

๒)	จึงไม่ขโมยของใคร	ในการแก้ปัญหา	สุข-ทุกข์

๓)	จึงไม่แย่งคนรักใคร	ในการแก้ปัญหา	สุข-ทุกข์

๔)	จึงไม่โกหกหยาบคายกบัใคร	ในการแก้ปัญหา	สขุ-ทกุข์	

๕)	จึงไม่เสพสิ่งเสพติด	ในการแก้ปัญหา	สุข-ทุกข์

๔.	จึงละราคะที่พาไปอบาย		(แต่ไม่ได้ละสุคติภูมิ)

๕.	จึงละโทสะที่พาไปอบาย	(แต่ไม่ได้ละสุคติภูมิ)

๖.	จึงละโมหะที่พาไปอบาย	(แต่ไม่ได้ละสุคติภูมิ)	

	 เพราะเหตุที่ว่าพระโสดาบันมีศีลสมบูรณ์	แต่มีสมาธิกับปัญญา

พอประมาณ		

	 เมือ่สมาธไิม่บรบิรูณ์ตลอดเวลา	จงึมคีวามเผลอเพลนิในเวทนา	๖	 

(นันทิ)	ความเพลิน	คือ	อุปาทาน	ท�าให้เกิดภพ-ชาติ	
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	 แต่พระโสดาบันมีปัญญาพอประมาณ	 รู ้จักอุปาทานท�าให้ 

เกิดภพ-ชาติ	 เมื่อมีศีลที่เก้ือกูลต่อสมาธิจึงขยันละความเพลิน 

ในวิญญาณ	 ๖	 เมื่อนันทิ(ความเพลิน)น้อยลง	 อุปาทานก็น้อยลง	 

ภพ-ชาตก็ิน้อยลง(ตามก�าลงัของศรัทธา	ความเพยีร	สติ	สมาธ	ิปัญญา)	 

จึงเหลือ	๗		ชาติบ้าง	๒	-	๓	ชาติบ้าง	๑	ชาติบ้าง	ที่มีแต่สุคติภูมิ 

เท่านัน้	ปิดอบายภมูถิาวร	มคีวามไม่ตกต�า่เป็นธรรมดา	มคีวามเท่ียงแท้ 

ต่อพระนิพพาน	ผู้ปฏิบัติพึงสังเกตความเผลอเพลิน คือ อุปาทาน 

ในวิญญาณ ๖ ว่ามีมากน้อยเพียงใด จะทราบด้วยตนเองว่า  

ภพ-ชาติ เหลือมากน้อยเพียงใด

  แม้แต่พระสกทาคามี	เมื่อสมาธิปัญญาแก่กล้าขึ้นอีก	(นันทิ)	

ความเพลนิในวญิญาณ ๖ เวทนา ๖ กน้็อยลงไป ท�าให้ ราคะ ปฏิฆะ  

โมหะ ก็น้อยลงไป	 เมื่อความเพลินคืออุปาทานน้อยลง	 ภพ-ชาติ

ก็น้อยลงเหลือเพียง	๑	ชาติในเทวโลก	ด้วยราคะที่บางจึงมาสู่โลก

แห่งปฏิจจสมุปบาทอีกคราวเดียวเพราะค�าว่าโลกในความหมาย 

ของพระพทุธองค์	คอื	โลกแห่งอายตนะภายใน	๖	อายตนะภายนอก	๖	 

วิญญาณ	๖	ผัสสะ	๖	เวทนา	๖	เพราะยังมีความเพลินคือ	อุปาทาน	

แต่เหลือน้อยลงดังกล่าว	 ซึ่งผู้ปฏิบัติพึงสังเกตดูความเพลินในเน้ือ

เรื่องสมมุติเหล่านั้น	 เพราะอวิชชา	 จะเห็นเป็นอย่างอื่นจากที่เคย 

ยึดมั่นเอาไว้	จะเกิดสติสกัดกั้นความเผลอเพลิน	ละความเผลอเพลิน

ออกไปทุกครั้งที่รู ้สึกตัว	 เมื่อความเพลินในราคะ	 เพลินในปฏิฆะ	
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เพลินในโมหะน้องลง	 ผู้ปฏิบัติย่อมรู้อยู่แก่ใจว่า	 ภพ-ชาติ	 ที่เหลือ

จะเป็นอย่างไร

	 “ภิกษุ	 ท.!	 ภิกษุในกรณีนี้	 เห็นรูปด้วยตาแล้ว	 ยังจ�าเป็นอยู่

อีกหรือท่ีจะต้องรู้ธรรมทั้งหลายด้วยอาศัยความเชื่อ	 ความชอบใจ	 

การฟังตามๆกันมา	การตริตรองไปตามอาการ	การเห็นว่ามันเข้ากัน 

ได้กับทิฏฐิของตน?”

	 “ข้อนั้นหามิได้	พระเจ้าข้า”

	 “ภิกษุ	ท.!	ธรรมทั้งหลายเป็นสิ่งที่ต้องเห็นด้วยปัญญาแล้วจึง

จะรู้มิใช่หรือ?”

	 “ข้อนั้นเป็นอย่างนั้น	พระเจ้าข้า!”	

 (สฬา.ส. ๑๘/๒๓๙-๒๔๒/๑๕๖-๑๕๗)
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  พระอรยิเจ้า ไม่ใช่สิง่สดุวสัิย หากเข้าใจอายตนะ  ๖ เพือ่ละ  

 ราคะ ปฏิฆะ อวิชชา

	 ภิกษุ	ท.!	เพราะอาศัยตาด้วย	รูปด้วย	จึงเกิดความรู้แจ้งทาง

ตาขึ้น,	 การประจวบพร้อมแห่งตา+รูป+วิญญาณ)ทั้งสามอย่างนั้น	 

ย่อมเกิดผสัสะ,	เพราะผสัสะเป็นปัจจยั		จงึเกดิเวทนา	อนัเป็นสขุบ้าง	 

ทุกข์บ้าง	ไม่ใช่ทุกข์	ไม่ใช่สุขบ้าง.

	 ภิกษุ	 ท.!	 บุคคลนั้น	 เมื่อถูกสุขเวทนากระทบแล้ว	 ย่อมไม่

เพลิดเพลิน	ไม่พร�่าเพ้อถึง	ไม่เมาหมกติดอกติดใจ,	อนุสัยคือราคะ 

ย่อมไม่ตามนอนในสันดานของบุคคลนั้น.

	 ภิกษุ	ท.!	บุคคลนั้น	 เมื่อถูกทุกขเวทนากระทบแล้ว	ย่อมไม่

โศกเศร้า	ไม่ระทมใจ	ไม่คร�่าครวญ	ตีอกร�่าไห้	ไม่ถึงความลืมหลง,	 

อนุสัยคือปฏิฆะ ย่อมไม่ตามนอนในสันดานของบุคคลนั้น.

	 ภกิษ	ุท.!	บคุคลนัน้	เมือ่ถกูเวทนาอนัไม่ทกุข์	ไม่สขุกระทบแล้ว	 

ย่อมรู้ชัดแจ้งตรงตามที่เป็นจริง	 ซึ่งความก่อขึ้นของเวทนานั้น	 ซึ่ง

ความตั้งอยู่ไม่ได้ของเวทนานั้น	 ซึ่งรสอร่อยของเวทนานั้น	 ซึ่งโทษ

ของเวทนานั้น		ซึ่งอุบายเครื่องออกพ้นไปได้จากเวทนานั้น,		อนุสัย 

คือ อวิชชา ย่อมไม่ตามนอนในสันดานของบุคคลนั้น.
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	 (ในกรณีที่เกี่ยวกับอายตนะภายในและภายนอกคู่อื่นอันได้

ประจวบกันเกิด	วิญญาณ	ผัสสะ	และเวทนา	เป็น	อีก	๕	หมวด	น้ัน	 

ก็มีข้อความอย่างเดียวกันกับหมวดแรกน้ี	ผิดกันแต่ช่ือเรียกเท่านั้น).

	 ภกิษ	ุท.!	บคุคลนัน้หนอ	ละอนสุยัคอืราคะ	ในสุขเวทนาได้แล้ว,	 

บรรเทาอนุสัยคือปฏิฆะ	 ในทุกขเวทนาเสียแล้ว,	 ถอนขึ้นได้กระทั่ง

ราก	ซึ่งอนุสัยคืออวิชชา	ในเวทนาอันไม่ทุกข์ไม่สุขเสียได้แล้ว,	ท่าน

ละอวิชชาได้แล้ว ท�าวิชชาให้เกิดขึ้นแล้ว, จักเป็นผู้ท�าที่สุดแห่ง

ทุกข์ได้ ในปัจจุบันนี้โดยแท้;

	 ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้แล. (อุปริ. ม. ๑๔/๘๒๓/๔๔๕)

	 ผู้ปฏิบัติจะสังเกตเห็นความหมายของการละอวิชชา	 ท�าวิชชา 

ให้เกิดขึน้	จักเป็นผู้ท�าที่สุดแห่งทุกข์ได้นั้น	จากการที่เห็นอายตนะ	๖	 

เป็นอื่นจากทีเ่คยยดึเอาไว้	ไม่เผลอเพลนิในเนือ้หาทีก่่อราคะและปฏฆิะ	 

เมือ่รู้จักอายตนะภายใน	๖		ภายนอก		๖		วญิญาณ		๖		ผสัสะ		๖			และ 

เวทนา	๖		ทางไม่ใช่ตัวตน	มีศีลสมบูรณ์และมีสมาธิสมบูรณ์ แต่ม ี

ปัญญาพอประมาณเพราะการที่มีสมาธิสมบูรณ์น่ันเอง จึงท�าให ้

ละราคะในสุขเวทนาอันเกิดจาก รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสกาย 

และความคิดปรุงแต่ง ที่ ไม ่ใช ่ตัวตนได้ และละปฏิฆะใน

ทุกขเวทนาที่เกิดจาก รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสกาย และความคิด 
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ที่ไม่ใช่ตัวตนได้	 แต่ยังติดอยู่กับอุเบกขาเวทนา(อวิชชาจึงยังไม่

หมดสนิท)	 ท�าให้เกิดเป็นพรหมอีก	 ๑	 ชาติ	 อยู่ด้วยอุเบกขา	 คือ	 

ไม่สุข	ไม่ทุกข์	แต่เป็นอุเบกขาเวทนา	เป็นพระอนาคามีด้วยเหตุนี้		

	 ซึ่งหากละอุเบกขาเวทนา	 ถอนกระทั่งรากซึ่งอวิชชานุสัย	 คือ	

ไม่เพลนิในเวทนาทัง้		๓	จาก	๖	ทาง		เมือ่ความเพลนิคอือปุาทานดบั		 

ภพ-ชาตย่ิอมดบั	เรยีกว่า	พระอรหนัต์	เพือ่ความเข้าใจร่วมกนั	แต่ไม่

ได้มีตัวตนของใครเป็นอะไร	เพราะละสักกายทิฏฐิ	คือ	ละความเห็น

ผิดว่ามีตัวตน	ด้วยการเห็นเลข	๖	ดังกล่าวตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว	จึงละ 

ความยึดมั่น

	 “เป็นผู้หลุดพ้นแล้ว	เพราะไม่มีความยึดมั่น	ภิกษุ	ท.!	ภิกษุนี ้

เราเรียกว่าเป็นอรหันต์ฯ	 มีสังโยชน์ในภพส้ินไปหมดแล้ว	 เป็น 

ผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบนี้แล”	
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 เจริญสมาธิเพื่อละความเพลินอายตนะ ๖ ในขันธ์ ๕

 ดูก่อนภิกษุ ท.!  พวกเธอทั้งหลาย จงเจริญสมาธิเถิด. ดูก่อน

ภิกษุ ท.!  ภิกษุผู้มีจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้ว ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริง

ก็ภิกษุนั้น ย่อมรู้ชัดตามท่ีเป็นจริง ซึ่งอะไรเล่า? ภิกษุน้ัน ย่อมรู้ชัด

ตามที่เป็นจริง ซึ่งความเกิดขึ้นและความดับไปแห่งรูป ...แห่งเวทนา 

...แห่งสัญญา ...แห่งสังขารทั้งหลาย…..แห่งวิญญาณ.

 ดูก่อนภิกษุ ท.! ก็การเกิดขึ้นแห่งรูป...แห่งเวทนา...แห่ง

สัญญา...แห่งสังขารทั้งหลาย...แห่งวิญญาณ. เป็นอย่างไรเล่า?

 ดูก่อนภิกษุ ท.! ภิกษุในกรณีนี้ ย่อมเพลิดเพลิน ย่อมพรํ่า

สรรเสริญ ย่อมเมาหมกอยู่ ภิกษุนั้น ย่อมเพลิดเพลิน ย่อมพร่ํา

สรรเสริญ ย่อมเมาหมกอยู่ ซึ่งอะไรเล่า?

 ดูก่อนภิกษุ ท.! ภิกษุน้ัน ย่อมเพลิดเพลิน ย่อมพรํ่าสรรเสริญ 

ย่อมเมาหมกอยู่ ซึ่งรูป เมื่อภิกษุนั้น เพลิดเพลิน พร่ําสรรเสริญ 

เมาหมกอยู่ ซึ่งรูป, นันทิ(ความเพลิน)ย่อมเกิดขึ้น. ความเพลินใด  

ในรูป, ความเพลินน้ันคืออุปาทาน. เพราะอุปาทานของภิกษุนั้น

เป็นปัจจัย จึงมีภพ; เพราะมีภพเป็นปัจจัย  จึงมีชาติ; เพราะมีชาติ
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เป็นปัจจัย, ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย   

จึงเกิดขึ้นครบถ้วน: ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้	ย่อมมี	 

ด้วยอาการอย่างนี้.

	 ดูก่อนภิกษุ	ท.!	ภิกษุน้ัน	ย่อมเพลิดเพลิน	ย่อมพร�่าสรรเสริญ	

ย่อมเมาหมกอยู่		ซึ่งเวทนา	...ฯลฯ...ฯลฯ...	ความเกิดขึ้นพร้อมแห่ง

กองทุกข์ทั้งสิ้นนี้	ย่อมมี	ด้วยอาการอย่างนี้.

	 ดูก่อนภิกษุ	ท.!	ภิกษุน้ัน	ย่อมเพลิดเพลิน	ย่อมพร�่าสรรเสริญ	

ย่อมเมาหมกอยู่		ซ่ึงสัญญา	...ฯลฯ...ฯลฯ...	ความเกิดขึ้นพร้อมแห่ง

กองทุกข์ทั้งสิ้นนี้	ย่อมมี	ด้วยอาการอย่างนี้.

	 ดูก่อนภิกษุ	ท.!	ภิกษุน้ัน	ย่อมเพลิดเพลิน	ย่อมพร�่าสรรเสริญ	

ย่อมเมาหมกอยู่	 ซึ่งสังขารทั้งหลาย	 ...ฯลฯ...ฯลฯ...	 ความเกิดขึ้น

พร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้	ย่อมมี	ด้วยอาการอย่างนี้.

	 ดูก่อนภิกษุ	ท.!	ภิกษุน้ัน	ย่อมเพลิดเพลิน	ย่อมพร�่าสรรเสริญ	 

ย่อมเมาหมกอยู	่	ซึง่วญิญาณ	เมือ่ภกิษนุัน้	เพลดิเพลนิ	พร�า่สรรเสรญิ	 

เมาหมกอยู ่	 ซึ่งวิญญาณ,	 นันทิ	 ย่อมเกิดขึ้น.	 ความเพลินใด	 

ในวิญญาณ,	 ความเพลินน้ันคือ	 อุปาทาน.	 เพราะอุปาทานของ 
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ภิกษุนั้นเป็นปัจจัย	 จึงมีภพ;	 เพราะมีภพเป็นปัจจัย	 จึงมีชาติ;	 

เพราะมชีาตเิป็นปัจจัย,	ชรามรณะ	โสกะปริเทวะทุกขะ	โทมนสัอปุายาส 

ท้ังหลาย	 จึงเกิดขึ้นครบถ้วน:	 ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์	 

ท้ังสิ้นนี้	ย่อมมี	ด้วยอาการอย่างนี้.

	 ดูก่อนภิกษุ	 ท.!	 นี้คือ	 ความเกิดขึ้นแห่งรูป...แห่งเวทนา... 

แห่งสัญญา...แห่งสังขารทั้งหลาย...แห่งวิญญาณ.	(ขนธ.สํ. ๑๗/๒๗/๑๓)

	 อานนท์!	มรรคและปฏิปทา	เพือ่ละเสยีซึง่โอรมัภาคยิสงัโยชน์	๕	 

นั้นเป็นอย่างไรเล่า?

	 อานนท์!	 ภิกษุในกรณีนี้	 เพราะสงัดจากอุปธิ	 เพราะละเสีย

ซ่ึงอกุศลธรรมทั้งหลาย	 เพราะความระงับเฉพาะแห่งความหยาบ

กระด้างทางกายโดยประการทั้งปวง	สงัดจากกามทั้งหลาย	สงัดจาก

อกุศลธรรมทั้งหลาย	เข้าถึงปฐมฌาน	อันมีวิตกวิจาร	มีปีติและสุข

อันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่	ในปฐมฌานนั้นมีธรรมคือ รูป เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ(ที่ก�าลังท�าหน้าที่อยู่) เธอนั้นตามเห็น 

ซึ่งธรรมเหล่านั้น โดยความเป็นของไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข ์

เป็นโรค	เป็นหวัฝี	เป็นลกูศร	เป็นความยากล�าบาก	เป็นอาพาธ	เป็นดงั 

ผู้อื่น(ให้ยืมมา)	เป็นของแตกสลาย	เป็นของว่าง	เป็นของไม่ใช่ตน	

219



เธอด�ารงจิตด้วยธรรม(คือขันธ์ทั้ง	 ๕)เหล่านั้น	 (อันประกอบด้วย

ลักษณะ	 ๑๑	 ประการ	 มีอนิจจลักษณะ	 เป็นต้น)แล้วจึงน้อมจิต

สู่อมตธาตุ(คือนิพพาน)	 ด้วยการก�าหนดว่า	 “นั่นสงบระงับ นั่น

ประณีต;	นั่นคือธรรมชาติเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวง	เป็นที่

สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวง เป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา เป็นความจางคลาย  

เป็นความดับ เป็นนิพพาน” ดังนี้ เขาด�ารงอยู่ในวิปัสสนาญาณ  

มีปฐมฌานเป็นบาทนั้น ย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะ; ถ้าไม่ถึง 

ความสิ้นไปแห่งอาสวะ ก็เป็นโอปปาติกะ อนาคามี ผู้ปรินิพพาน

ในภพนั้น	 มีการไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา	 เพราะ 

ความส้ินไปแห่งสังโยชน์มีในเบื้องต�่า	๕	ประการ	และเพราะอ�านาจ 

แห่งธัมมราคะ	 ธัมมนันทิ(อันเกิดจากการก�าหนดจิตในอมตธาตุ)	 

นั้นๆนั่นเอง

	 อานนท์!	 แม้น้ีแล	 ก็เป็นมรรค	 เป็นปฏิปทา	 เพื่อละเสียซึ่ง 

โอรัมภาคิยสังโยชน์	๕	นั้น

	 *(ในฌาน	๒-๓-๔	และอรูปฌาน	๓	ก็ตรัสแบบเดียวกัน)

 (ม.ม. ๑๓/๑๕๓-๑๕๙/๑๒๓-๑๒๘)

	 “ด�ารงอยู่ในวิปัสสนาญาณ	มีปฐมฌานเป็นบาท”
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ในเชิงปฏิบัติ	 ผู ้ปฏิบัติพึงสังเกตพุทธพจน์บทนี้จะเห็นว่า	 เพียง
ปฐมฌานก็เป็นบาทฐานให้แก่วิปัสสนาด้วยการเห็นขันธ์	๕	ไม่เที่ยง	

เป็นทุกข์	เป็นของไม่ใช่ตน(วิปัสสนาญาณ)	ซึ่งหากปฏิบัติมาถูกทาง

จะเห็นเป็นดังผู้อื่น	คือความตั้งมั่นนั้นถอยห่างออกมาจากขันธ์	๕	

เหมือนเห็นผู้อื่น	 คือไม่ใช่เราที่มีเวทนา	 สัญญา	 สังขาร	 วิญญาณ	

แต่เห็นเป็นของไม่ใช่ตัวตน	ผู้ปฏิบัติที่ประจักษ์สภาวะนี้จะเกิดสติ

อัตโนมัติที่แนบอยู่กับใจไม่เผลอเพลินในเนื้อเรื่องหรือไม่เผลอเพลิน

ในชือ่สมมตุต่ิางๆ	ด้วยอวชิชาทีท่�าให้เกดิอาสวะ	คอื	กามาสวะ	ภวาสวะ	 

อวิชชาสวะ	คือ	ความฝันใฝ่อยากได้ในกาม	อยากได้ในภาวะที่ดีกว่า	

หรือฝันใฝ่เพลินอยู่ในชื่อสมมุติต่างๆ	ด้วยอวิชชา	

	 ในพุทธพจน์บทนี้มีค�าว่า	 น้อมจิตใจ 

สู ่ อ มตธ า ตุ ด ้ ว ยก า รก� า หนดว ่ า	 

“น่ันสงบระงับ	 นั่นประณีต”ฯ	 เป็น 

สิ่งที่สิ้นไปแห่งตัณหา	 ซึ่งผู ้ปฏิบัติ 

พึงน้อมจิตใจด้วยความแยบคาย 

ดังค�าสอนของพระพุทธองค์
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๏	ตทังคนิพพุโต-ดับเย็นด้วยองค์นั้นๆ

	 ภิกษุ	 ท.!	 เม่ือบุคคลเห็นซึ่งความไม่เท่ียง	 ความแปรปรวน	 

ความจางคลาย	 ความดับของรูปนั้นเทียว	 แล้วเห็นด้วยปัญญา 

อันชอบตามท่ีเป็นจริงว่า	 รูปทั้งปวงทั้งในกาลก่อน	 และในกาลนี้	 

ไม่เท่ียง	 เป็นทุกข์	 มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา	 ดังนี้อยู่,	 โสกะ

ปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย	ย่อมละไป.	เพราะละเสียได ้

ซ่ึงโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลายเหล่านั้น	 เขาย่อม

ไม่สะดุ้งหวาดเสียว;	เมื่อไม่สะดุ้งหวาดเสียว	ย่อมอยู่เป็นสุข;	ผู้อยู่

เป็นสุข(ด้วยอาการอย่างนี้)	เรากล่าวว่า	เป็นภิกษุผู้	ตทังคนิพพุโต  

(ดับเย็นด้วยองค์นั้นๆ)	ดังนี้.

	 (ในกรณีแห่ง	เวทนา	สัญญา	สังขาร	และ	วิญญาณ	ก็มีถ้อยค�า

ท่ีตรัสไว้ท�านองเดียวกัน).	(ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๘/๔๓)

	 หรือในค�ากล่าวของพระอานนท์ต่อพระอุทายี

	 อาวุโส!	 ภิกษุในกรณีนี้สงัดแล้วจากกาม	 สงัดแล้วจากอกุศล

ธรรม	เข้าถึงปฐมฌาน	อันมีวิตก	วิจาร	ปิติและสุข	อันเกิดจากวิเวก

แล้วแลอยู่
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	 อาวุโส!	ตทังคนิพพาน อันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยปริยาย

	 (ในกรณีแห ่งฌาน	 ๒-๓-๔	 จนถึงอรูปฌาน	 ๔	 และ 

สัญญาเวทยิตนิโรธ)	(นวก.อํ. ๒๓/๒๕๔/๔๑๗)

	 ผู้ปฏิบัติท่ีตั้งใจศึกษาค�าสอนของพระพุทธองค์	ย่อมสังเกตเห็น

ในพุทธพจน์ที่ทรงแนะน�าในปฐมฌานให้ตามเห็น	รูป	เวทนา	สัญญา	

สงัขาร	วญิญาณ	โดยความไม่เทีย่ง	เป็นทุกข์	เป็นอนตัตา	แล้วน้อมจติ 

สู่อมตธาตุ	ว่านั่นสงบระงับ	นั่นประณีตฯ

	 ส่วนในตอนต้นของบทนี้ก็เช่นเดียวกันคือเห็นขันธ์	๕	ในอดีต	

ปัจจุบันขณะ	ไม่เท่ียง	เป็นทุกข์	แปรปรวน	คือ	ไม่มีตัวตนถาวรเป็น

อนัตตา	ย่อมละความโศกความคร�่าครวญทุกข์กายทุกข์ใจ	ความคับ

แค้นใจย่อมละไป	 เมื่อไม่สะดุ้งหวาดเสียวย่อมอยู่เป็นสุข	 ซึ่งผ่อน 

ค�าว่านิพพานลงมาให้เห็นได้ง่ายขึ้นด้วยค�าว่า	ตทังคนิพพุโต(ดับเย็น

ด้วยองค์นั้นๆ)

	 ซึง่พระอานนท์ได้กล่าวถึง	“ตทงัคนิพพาน”	อนัพระผูมี้พระภาค 

ตรัสไว้โดยปริยายในมุมของฌาน	๑-๒-๓-๔	จนถึงอรูปฌาน	๔	และ

สัญญาเวทยิตนิโรธ
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	 ดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงควรขยันเจริญสมาธิ	เพราะแม้เพียงปฐมฌาน	

ก็ดับกิเลสให้เกิดความเย็นเป็นสุขได้ด้วยองค์ธรรมน้ัน	 เมื่อสัมผัส

สภาวธรรมอันสงบเย็นนั้นๆ	ก็ไม่ต้องส�าคัญมั่นหมายว่ามีชื่ออะไร?	

หรือได้เป็นอะไร?	 เพราะไม่มีใครเป็นอะไรอยู่แล้วตั้งแต่ต้น	 เพียง

แต่อาศัยภาวนาเป็นเครื่องอยู่	เพื่อความสงบเย็นเป็นสุขก็พอ!
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๏	ไม่เผลอเพลินในสมาธิเพราะไม่ใช่อย่างที่ยึดมั่นไว้

 ในเชิงปฏิบัติ	ปฐมฌานมอีงค์ประกอบ	เช่น	มวีติกกบัลมหายใจ
เข้า-ออก	วิจารว่าเข้าหรือออก	ยาวหรือสั้น	ท�าให้ละนิวรณ์	๕	เกิด

ปิติ	สุข	เอกคตารมณ์	พระพุทธองค์ทรงสอนให้ตามเห็น	รูป	เวทนา	

สัญญา	 สังขาร	 วิญญาณ	 โดยไม่เที่ยงเป็นทุกข์ที่ไม่ใช่ตัวตน	 แล้ว 

น้อมใจสู่	 อมตธาตุ	 ว่านั่นสงบระงับนั่นประณีต	 เป็นที่สิ้นไปแห่ง

ตัณหา	ด�ารงอยู่ในวิปัสสนามีปฐมฌานเป็นบาทนั้น

	 ในขณะเจริญสมาธิ	สิ่งที่รบกวนผู้ปฏิบัติคือเนื้อเรื่องที่คิด	เมื่อ 

ปฏิบัติตามค�าสอนของพระพุทธองค์ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นและ 

เห็นโดยประการอื่นจากอวิชชาที่เคยยึดไว้	จะเกิดสติตัวจริงไม่เผลอ 

เพลินไปกับเนื้อหาที่คิดหลงในชื่อสมมุติต่างๆซึ่งไม่ได้มีอยู่ก่อน  

ย่อมสังเกตเห็นความสงบระงับอยู่ท่ีหน่ึง	ไม่ติดกับความคิดปรุงแต่ง	 

การเห็นความจริงในมุมน้ีน่ีเอง	 ที่ท�าให้ผู้ปฏิบัติไม่กล้าประมาทต่อ 

อวชิชาท่ีนอนเนือ่งในสนัดานมานานแสนนาน	ด้วยความยดึมัน่ว่ามนั 

เป็นอย่างนั้นจริงจัง	เมื่อพระพุทธองค์ทรงสอนให้เห็นโดยประการอื่น	 

ต่างจากท่ีเคยยึดเอาไว้	ผู้ปฏิบัติจะสังเกตเห็นว่า	สิ่งที่เคยยึดไว้ไม่ใช ่

อย่างนั้นสักกะหน่อย	และซักกะหน่อยมันก็ไม่ใช่อย่างนั้น	อวิชชาจะ 

หลบหน้าหายไปจากจติใจในขณะทีว่ชิชาเกดิขึน้	แต่เพราะอวชิชานสัุย 

หรือ	อวิชชาสังโยชน์ยังไม่หมดไปจากสันดาน	จึงต้องมีภาวนาเป็น
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เครื่องอยู่ซ่ึงจะเกิดสติอัตโนมัติคอยสกัดกั้นอวิชชาไม่ให้ได้อาหาร	

คือหากหลงผิดยึดมั่นว่าเป็นตัวตน	อวิชชาก็ได้อาหารงอกงาม	หากมี 

สติเห็นถูกว่าเป็นกระแสเหตุปัจจัย	วิชชาก็ได้อาหาร

	 ดังนั้น	ในขณะเจริญสมาธิจึงเป็นเวทีที่วิชชาได้เปรียบ

	 ในขณะท่ีกระทบกับโลกสมมุติอุปาทานรอบด้าน	อวิชชาจะได้

เปรียบ	

	 เมื่อผู้ปฏิบัติเข้าใจเช่นนี้จะขยันเจริญสติสมาธิไว้เสมอไม่เผลอ

เพลินคือ	ไม่น�าอาหารแห่งความเพลินในอายตนะ	๖	มาให้อาหาร

อวิชชา	 โดยเฉพาะการเผลอเพลินในความคิดปรุงแต่ง	 ซึ่งควรน�า 

ค�าสอนของพระพุทธองค์มาชี้ให้เห็นไว้ในใจเสมอว่า	 “เห็นโดย

ประการอื่น”	จากท่ีเคยยึดมั่นเอาไว้	การภาวนาจะเรียบง่ายไม่เผลอ

เพลินไม่เผลอเพ่ง

	 เพียงปฐมฌานก็พอเป็นบาทฐานวิปัสสนา

๑.	 แยกรูป-นาม	 เช่น	 เท้ากระทบพื้นเป็นรูปธรรม	 การรับรู้

เป็นนามธรรมสมมุติชื่อเรียกว่า	กายวิญญาณ	เป็นต้น

๒.	 เห็นกระแสเหตุป ัจจัย	 เพราะมีเท ้ากระทบพื้นจึงม ี

กายวิญญาณแสดงให้เห็นด้วยปัญญาว่า	 วิญญาณไม่ใช่ 
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ตัวตนอาศัยการกระทบกันทั้ง	 ๖	 ช่องทางจึงเกิดขึ้น	 ใน

ขณะความคดิกระทบใจท�าให้เกดิมโนวญิญาณเช่นกนั	หรอื

หากเผลอคิดร้ายจึงเกิดทุกขเวทนา	เป็นต้น	แสดงให้เห็น

ว่า	สุข-ทุกข์	ภายในไม่ได้มาจากตนหรือคนอื่นท�าแต่เกิด

จากเจตนาดี-ร้าย	นั่นเอง

๓.	เห็นลักษณะ

ก.	ความไม่เที่ยง

ข.	คงที่อยู่ไม่ได้

ค.	อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้น

คือเห็นลักษณะ	๓	อย่างเรียกว่า	ไตรลักษณ์

๔.	 เห็นลักษณะความเกิด-ดับ	ที่ผ่านเข้ามาในสมาธิจิต

๕.	 เห็นลักษณะความสลายไปของสิ่งที่เข้าไปรู้	 คือพอรู้ปั ๊บ 

สิ่งนั้นก็สลายไปทันทีไม่ใช่อย่างที่ยึดไว้

๖.	 เห็นความปรุงแต่งทั้งหลายด้วยอวิชชาล้วนเป็นภัย

๗.	เห็นความยึดมั่นกับความปรุงแต่งนั้นก่อโทษอันเศร้าหมอง

ให้กับใจ

๘.	จึงเบื่อหน่ายต่อความปรุงแต่งทั้งมวล

๙.	ปัญญาจึงหาทางออก	ไม่หาทางเข้าไปเอาเรื่อง

๑๐.	จงึทวนกระแสเข้าไปเหน็ความปรงุแต่งว่าไม่มอียูก่่อน	มแีล้ว

ไม่มี
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๑๑.	จึงวางใจเป็นกลางไม่มีโทสะกับการปรุงแต่ง	และไม่เผลอ

เพลินตามความคิด

๑๒.	มีปัญญาเห็นอริยสัจในใจ	รู้ทุกข์	คือความเผลอเพลินด้วย

อุปาทานเป็นทุกข์	 สมุทัยคือตัณหา	 อยากได้สุข	 อยาก

พ้นทุกข์	แต่สุข-ทุกขเวทนาไม่ใช่ตัวตนจึงละตัณหา	นิโรธ	 

จึงแจ้ง	 การเห็นเหตุปัจจัยดังกล่าวไม่ใช่ตัวตน	 มรรคมี 

องค์	๘	จึงสามัคคีกัน

๑๓.	กิเลสจึงครอบง�าใจไม่ได้

๑๔.	ใจจึงรวมเป็นหนึ่งโดยไม่เจตนา

๑๕.	จึงแตะผลลัพธ์แห่งธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่ง

๑๖.	จึงรู้ว่าละกิเลสความเศร้าหมองไปได้มากน้อยเพียงใด

เจริญสมาธิไม่เผลอเพลินในวิญญาณ ๖

	 ในขณะปฏิบัติเจริญสมาธิด้วยอานาปานสติ	 หรือพุทธานุสต	ิ

(ด้วยค�าบริกรรมพุทโธ)	 หรือเจริญสติปัฏฐาน	 ๔	 เป็นนิมิตของ

สมาธิก็ดี	หรือในอิริยาบถเดินจงกรม	ยืน	นั่ง	นอน	ก็ดี	ด้วยการ

เจริญปฐมฌานเช่น	วิตก	วิจารกับลมหายใจเพื่อปิดกั้นนิวรณ์	๕	จึง

เกิด	ปิติสุข	เอกคตารมณ์คือสมาธิ	เมื่อมีสมาธิแล้ว	พระพุทธองค์

ทรงสอนให้รู้ชัดตามที่เป็นจริง ซึ่งความเกิดขึ้นและดับไปของ รูป 

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ	 ในขณะเจริญสมาธิ	 ย่อมมีสติ 
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สังเกตเห็นความเผลอเพลินในวิญญาณที่เข้าไปรับรู้สังขาร	 ๖	 ทาง	

ซ่ึงผลิแย้มขึ้นมาโดยไม่ได้เจตนา	เช่น	เผลอคิดถึงรูปอันน่าพอใจหรือ

เสียงอันน่าขัดเคือง	หรือรสชาติอาหารท่ีฝันใฝ่	หรือสัมผัสผิวกายอัน

น่ารื่นรมย์	จนถึงธรรมารมณ์ที่เป็นกุศล	หรืออกุศล	ที่มี	ราคะ	โทสะ	

โมหะ	ต่อ	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัสกาย	และธรรมารมณ์	อันไม่ใช่ 

ตัวตนเหล่านั้น	พระพุทธองค์จึงทรงสอนให้น้อมใจสู่อมตธาตุ	เห็นถึง 

ความสงบระงับประณีตที่ต่างจากความเผลอเพลินน้ัน	 หรือความ

เผลอคิดดับไปมีแต่ความสงบระงับประณีตเป็นอมตะอยู่อย่างนั้น	

 ในสมาธิ การรู้ชัดตามที่เป็นจริงนั้นคือ ปัญญาในวิปัสสนา 

ท่ีท�าให้รู ้จักเข้าใจว่า	 ตราบใดยังมีความเพลิน	 ความเพลินนั้นคือ	

อุปาทาน	เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพ	คือการท่ีวิญญาณเข้าไป

อาศยัอยูใ่นความเพลนินัน้	ไม่ว่าจะเพลนิชอบ	หรอืเพลนิชงั	คอื	นนัทิ

ในกาม	นันทิในพยาบาท	นันทิในความเบียดเบียน	นันทิในรูป	นันทิ

ในสักกายะ (ปศอก.อํ. ๒๒/๒๐๐/๒๔๗-๒๕๐)  

	 ผู้ปฏิบัติพึงรู้นันทิใน	๕	อย่าง	ด้วยการไม่เผลอเพลิน		เพราะ

หากนนัท	ิความเพลนิทัง้	๕	มทีางใดทางหนึง่	ภพ คอื การเข้าไปอาศัย

ในสภาวะน้ัน ย่อมมีในทางนั้น		เพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติ		คือ

การหลงว่าขันธ์	๕	เหล่าน้ันเป็นตัวตนของเรา	ด้วยการเพลินอยู่ใน  

เวทนา ๖ สัญญา ๖ สังขาร ๖ วิญญาณ ๖	คือการหลงผิดด้วย

อวิชชาว่าเป็นตัวตนของเรา	
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	 การรู้ชัดตามเป็นจริง	ซึ่งการเกิดขึ้น	คือ	เมื่อสัญญา	๖	ทางใด 

ทางหนึ่งเกิดขึ้น	ผสมต่อเนื่องเป็นความคิด	๖	ที่ส่งผลสู่เวทนา	๖	 

ก็รู ้ว ่า	 “นั่นสัญญาความจ�าที่เกิดขึ้นจากผัสสะ	 ๖	 วิญญาณ	 ๖	 

ไม่ใช่เรา”		เมื่อไม่เพลินคิดต่อ	ความคิดนั้นก็ดับลง	ท�าให้เห็นความ

เป็นอนัตตา	 คือสภาวะที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้น	 แล้วดับไป	 ไม่ใช่

ตัวตนแต่อย่างใด	 ประเด็นส�าคัญที่ต้องระมัดระวังคือการเพลินกับ

เนื้อหาที่คิด	 ติดสมมุติด้วยอวิชชา	 แต่การน้อมใจไปในอมตธาตุว่า

นั่นสงบระงับประณีต	 จะเห็นว่าอมตธาตุไม่เคยหายไปไหน	แต่ถูก

บังอยู่ด้วยความคิดปรุงแต่งที่เกิด-ดับอยู่นั่นเอง	

	 การเจริญสมาธิเพื่อเห็นความเกิด-ดับของขันธ์	 ๕	 ด้วยการ

มีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงของปฏิจจสมุปบาทในมุมมองของ	

ความเพลินคืออุปาทาน	 จึงมีภพ	 เพราะภพเป็นปัจจัย	 จึงมีชาติ		 

ย่อมขยนัเจรญิสมาธเิพือ่ละความเพลนิ อนัเป็นอปุาทานโดยเฉพาะ	 

มโนวิญญาณ	 ที่เพลินอยู่กับความคิดที่บดบังอมตธาตุอยู ่	 เมื่อ

อุปาทานไม่มี	ภพก็ไม่มี	ชาติก็ไม่มี	การคร�่าครวญคับแค้นใจก็ไม่มี

ในขณะนั้น	

 เมื่อไม่เพลินในวิญญาณ ที่รับรู้ในสมาธิ ไม่ได้หลงว่า “เรารู้”  

การเจริญสมาธิย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริง	 แล้วละความเพลินคือ

อุปาทานดับ	 ภพ-ชาติดับ	 อมตธาตุอันสงบระงับประณีตจึงไม่ถูก

บดบัง	ด้วยเหตุนี้	

230



	 ดังนั้น	การเจริญสมาธิจึงท�าได้ทุกอิริยาบถเพื่อรู้ชัดตามที่เป็น

จรงิของขนัธ์	๕	เช่น	ในขณะเดนิจงกรม	เท้ากระทบพืน้ท�าให้เกดิกาย 

วิญญาณ	 ไม่เผลอเพลินในกายวิญญาณ	 แต่เห็นลักษณะที่เกิด-ดับ	

จากเท้ากระทบพื้นนั้น	 หรือหากเผลอคิดก็รู้ว่านั้นเป็นสังขาร	 ๖	

ไม่ใช่เราคิด	 หากเผลอเพลินในเนื้อหาที่คิดปรุงแต่งดี-ร้าย	 ก็รู้ว่า 

มโนวิญญาณหลงเข้าไปเผลอเพลินในความคิด	จะเข้าใจได้ในแวบ

เดียวว่า ความคิดปรุงแต่งไม่ใช่ตัวตน	 มโนวิญญาณไม่ใช่ตัวตน	

เมื่อไม่ปรุงแต่ง	มโนวิญญาณย่อมไม่มี	หรือวิญญาณที่ไม่มีอุปาทาน

ย่อมนิพพาน คือ ดับเย็นในขณะนั้น

	 การปฏิบัติเจริญสติ	สมาธิ	ปัญญา	จึงท�าได้ทุกอิริยาบถ	โดย

รู้จักวิญญาณ	๖	ที่เกิด-ดับอยู่ทั้งวัน	ด้วยการรู้จักว่า	หากวิญญาณ

ไม่มีอุปาทาน ย่อมนิพพาน	 จึงมีสติต่อเนื่องไม่เผลอเพลินใน

วิญญาณนั้น

	 ดังนั้น	ศรัทธาพละ	วิริยะพละ	สติพละ	สมาธิพละ	ปัญญาพละ	 

ท่ีไม่เท่ากันนั่นเอง	คือมีเหตุผลไม่งมงาย	ขยันไม่เกียจคร้าน	มีสติ

ไม่เผลอเพลิน	 ไม่ประมาท	 มีสมาธิใจตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่าน	 มีปัญญา 

ไม่หลง	 นั่นแหละที่เป็นผลวัดความแตกต่าง	 ซึ่งพระพุทธองค์ทรง

ตรัสว่า	
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	 “ตถาคต	กล่าว	แต่ความแตกต่าง

กันแห่งความเพียรของชนเหล่านั้น

	 ตถาคต	ไม่กล่าว	ความแตกต่าง

........ในระหว่างชนเหล่านั้น

	 เมื่อกล่าวเปรียบเทียบกันถึง		วิมุตติ	กับ	วิมุตติ	ดังนี้”

 (ม.ม. ๑๓/๕๗๘-๕๗๙/๓๙๕-๓๙๗)

 เจริญสมาธิไม่เพลิน จึงรื้อถอนสังโยชน์ได้

 นันทิในกาม ก็ไม่นอนตาม(ในจิต)ของเธอ; นันทิในพยาบาท 

ก็ไม่นอนตาม(ในจิต)ของเธอ; นันทิในวิหิงสา ก็ไม่นอนตาม(ในจิต) 

ของเธอ; นันทิในรูป ก็ไม่นอนตาม(ในจิต)ของเธอ; นันทิในสักกายะ  

ก็ไม่นอนตาม(ในจิต)ของเธอ. เธอน้ัน เมื่อกามนันทิก็ไม่นอนตาม  

พยาบาทนันทิก็ไม่นอนตาม วิหิงสานันทิก็ไม่นอนตาม รูปนันทิ

ก็ไม่นอนตาม สักกายนันทิก็ไม่นอนตาม ดังนี้แล้ว; ภิกษุ ท.!  

เรากล่าวภิกษุนี้ว่า ปราศจากอาลัย ตัดตัณหาขาดแล้ว รื้อถอน

สังโยชน์ได้แล้ว กระทําที่สุดแห่งกองทุกข์ได้แล้ว เพราะรู้เฉพาะ

ซึ่งมานะโดยชอบ.
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 ภิกษ ุท.! เหล่านีแ้ล ธาตทุีส่ามารถสลัดซึง่ส่ิงทีค่วรสลดั ๕ อย่าง.

 (ปญฺจก. อํ. ๒๐/๒๐๐/๒๔๗-๒๕๐)

	 ในการเจริญสมาธ	ิเพือ่ละนนัท	ิหรอืละความเพลนิ	เพือ่รือ้ถอน 

สังโยชน์นัน้	ผูป้ฏบิตัพิงึสงัเกตและรูจ้กันนัทท้ัิง	๕	ว่ามอียูใ่นใจหรอืไม่

	 ๑.	นนัทใินกาม	คอืเพลนิอยูด้่วยอ�านาจความก�าหนดั	ท่ี	ตรติรกึ	 

ถึง	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัสกาย-ใจ	โดยไม่รู้ความจริงว่า	รูป	เสียง	

กลิ่น	รส	สัมผัสกาย-ใจ	นั้นล้วนอยู่ไปตามประสาของโลก	มันไม่รู้

เรื่องด้วย	 แต่ความก�าหนัดต่างหากที่เป็นกาม	 จึงก่อกามตัณหา		 

กามุปาทาน(เพลินในกาม)	 และกามภพ	 คือวิญญาณเข้าไปอาศัย

เพลินอยู่ในความก�าหนัดนั้น	 เมื่อมีสมาธิเห็นตามความเป็นจริง	 

นันทิในกาม	จึงละไป

	 ๒.	 นันทิในพยาบาท	 คือเพลินอยู ่กับความคิดประทุษร้าย	

โกรธ	เกลียด	อาฆาตในรูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัสกาย	หรือความ

คิดปรุงแต่ง	 ที่ไม่มีตัวตน	คิดตอบโต้	 วจีสังขาร	ที่มีเนื้อหาขัดแย้ง	

จากกระแสอวิชชาข้างนอกที่ปรุงแต่งสังขารภายนอก	 อันไม่ใช่ 

ตัวตน	เมื่อมีสมาธิเห็นตามความเป็นจริง	นันทิในพยาบาทจึงดับไป
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	 ๓.	นันทิในวิหิงสา	คือเพลินอยู่กับการเบียดเบียน	ด้วยมิจฉา

สังกัปปะ	คือ	คิดผิด	ด้วย	โลภะ	โทสะ		โมหะ	ต่อรูป	เสียง	กลิ่น	

รส	สัมผัสกาย-ใจ	เหล่านั้น

	 ๔.	นันทิในรูป	คือเพลินอยู่กับรูป	จึงท�าให้ใจเข้าไปท่องเที่ยว

อยู่ในรูป	ที่ก่อสุข-ทุกขเวทนา	เหล่านั้น	หากเพลินอยู่ในรูปร่างกาย	

ว่าเป็นของตน	 ก็เพลินอยู่ในกายวิญญาณ	 หากเห็นว่ารูปร่างกาย 

ไม่ใช่ตน	ย่อมไม่เพลินในกายวิญญาณนั้น

	 ๕.	นนัทิในสักกายะ	คอืเพลนิในความส�าคญัมัน่หมาย	ว่าขนัธ์	๕		 

อายตนะ	๖	เป็นตน	หากเหน็ตามความเป็นจรงิว่า	อายตนะภายใน	๖	 

ภายนอก	๖	วิญญาณ	๖	ผัสสะ	๖	เวทนา	๖	สัญญา	๖	สังขาร	๖		 

ล้วนเป็นกระแสเหตุป ัจจัย	 ไม่ใช ่ตัวตน	 ย่อมละความเพลิน 

ในสักกายะได้	

  จึงรื้อถอนสังโยชน์	 คือ	 เครื่องร้อยรัดใจ 

ไว้กับทุกข์	 เมื่อนันทิคือความเพลิน	 

อันเป็นอุปาทานดับ	 ภพ-ชาติ	

ย่อมดับด้วยเหตุนี้	
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๏	รู้ปฏิจจสมุปบาทคือรู้อริยสัจ

	 ดูก่อนภิกษุ	ท.!	ธรรมอันเราแสดงแล้วว่า	“เหล่านี้	คืออริยสัจ

ทั้ง	๔”	ดังนี้	เป็นธรรมอันสมณพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายข่มขี่ไม่ได้	ท�าให้

เราเศร้าหมองไม่ได้	 	ติเตียนไม่ได้	 คัดง้างไม่ได้.	 ข้อนี้	 เป็นธรรม

ท่ีเรากล่าวแล้วอย่างนี้	 เราอาศัยซึ่งอะไรเล่า	 จึงกล่าวแล้วอย่างนี้?	 

ดูก่อนภิกษุ	ท.!	เพราะอาศัยซึ่งธาตุทั้งหลาย	๖	ประการ	การก้าวลง

สู่ครรภ์	ย่อมมี;	เมื่อการก้าวลงสู่ครรภ์	มีอยู่,	นามรูป	ย่อมมี;	เพราะ 

มีนามรูปเป็นปัจจัย	 จึงมีสฬายตนะ;	 เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย	

จึงมีผัสสะ;	 เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย	 จึงมีเวทนา.	 ดูก่อนภิกษุ 

ท้ังหลาย!	 เราย่อมบัญญัติว่า	 “นี้	 เป็นความทุกข์”	 ดังนี้;	 ว่า	 “นี	้

เป็นทุกขสมุทัย”	ดังนี้;	ว่า	“นี้	เป็นทุกขนิโรธ”	ดังนี้;	ว่า	“นี้	เป็น

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา”	ดังนี้;	แก่สัตว์ผู้สามารถเสวยเวทนาอยู่.

๑.	ดูก่อนภิกษุ	ท.!	ทุกขอริยสัจ	เป็นอย่างไรเล่า?	แม้ความเกิด 

กเ็ป็นทกุข์,	แม้ความแก่กเ็ป็นทกุข์,	แม้ความตายกเ็ป็นทกุข์,	 

แม้โสกะปรเิทวะทกุขะโทมนสัอปุายาสท้ังหลาย	ก็เป็นทุกข์,	 

การประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รัก	ก็เป็นทุกข์,	ความพลัดพราก 

จากสิง่เป็นทีร่กั	กเ็ป็นทกุข์,	ปรารถนาสิง่ใดแล้วไม่ได้สิง่นัน้	 

นั่นก็เป็นทุกข์:	 กล่าวโดยย่อ	 ปัญจุปาทานขันธ์ท้ังหลาย	

เป็นทุกข์,	ดูก่อนภิกษุ	ท.!	นี้เรากล่าวว่า	ทุกขอริยสัจ.
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๒.	ดูก่อนภิกษุ	 ท.!	 ทุกขสมุทยอริยสัจ	 เป็นอย่างไรเล่า?	 

เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย	 จึงมีสังขารทั้งหลาย;	 เพราะม ี

สังขารเป็นปัจจัย	 จึงมีวิญญาณ;	 เพราะมีวิญญาณเป็น

ปัจจัย	 จึงมีนามรูป;	 เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย	 จึงม ี

สฬายตนะ;	 เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย	 จึงมีผัสสะ;	 

เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย	 จึงมีเวทนา;	 เพราะมีเวทนา 

เป็นปัจจัย	 จึงมีตัณหา;	 เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมี

อุปาทาน;	เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย	จึงมีภพ;	เพราะมี 

ภพเป็นปัจจยั	จงึมชีาติ;	เพราะมชีาตเิป็นปัจจยั,	ชรามรณะ	 

โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย	 จึงเกิดขึ้น

ครบถ้วน:	ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้	ย่อมมี	 

ด้วยอาการอย่างน้ี.	 ดูก่อนภิกษุ	 ท.!	 นี้เรากล่าวว่า 

ทุกขสมุทยอริยสัจ.

๓.	ดูก่อนภิกษุ	ท.!	ทุกขนิโรธอริยสัจ	เป็นอย่างไรเล่า?	

	 เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้น

	 นั่นเทียว,	จึงมีความดับแห่งสังขาร;	

	 เพราะมีความดับแห่งสังขาร	จึงมีความดับแห่งวิญญาณ;	

	 เพราะมีความดับแห่งวิญญาณ	จึงมีความดับแห่งนามรูป;	

	 เพราะมีความดับแห่งนามรูป	จงึมคีวามดบัแห่งสฬายตนะ;	

	 เพราะมคีวามดับแห่งสฬายตนะ	จึงมีความดับแห่งผัสสะ;	
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	 เพราะมีความดับแห่งผัสสะ	จึงมีความดับแห่งเวทนา;	

	 เพราะมีความดับแห่งเวทนา	จึงมีความดับแห่งตัณหา;

  เพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน;	

	 เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน	จึงมีความดับแห่งภพ;	

	 เพราะมีความดับแห่งภพ	จึงมีความดับแห่งชาติ;	

	 เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแล	ชรามรณะ

		 โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลายจึงดับสิ้น:	

ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้	ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้	 

ดูก่อนภิกษุ	ท.!	นี้เรากล่าวว่าทุกขนิโรธอริยสัจ

๔.	ดูก่อนภิกษุ	 ท.!	 ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ เป็น

อย่างไรเล่า?	 มรรคอันประเสริฐประกอบด้วยองค์ ๘  

ประการน่ันเอง,	 กล่าวคือ	 สัมมาทิฐิ	 สัมมาสังกัปปะ	 

สัมมาวาจา	สัมมากัมมันตะ	สัมมาอาชีวะ	สัมมาวายามะ	 

สัมมาสติ	 สัมมาสมาธิ	 ดูก่อนภิกษุ	 ท.!	 นี้เรากล่าวว่า 

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ

	 ดูก่อนภิกษุ	ท.!	ธรรมอันเราแสดงแล้วว่า	“เหล่านี้คืออริยสัจ 

ทั้ง	๔”	ดังนี้	เป็นธรรมอันสมณพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายข่มขี่ไม่ได้	ท�าให้

เศร้าหมองไม่ได้	ติเตียนไม่ได้	คัดง้างไม่ได้	ดังนี้	อันใดอันเรากล่าว

แล้ว;	ข้อนั้นเรากล่าวหมายถึง	ข้อความนี้,	ดังนี้แล.
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	 ผู้ปฏิบัติควรสังเกตอริยสัจ	๔	ที่เคยคุ้นกันในจุดท่ีตีกรอบไว้ใน

ปฏิจจสมุปบาทข้างต้น

 (ติก.อํ. ๒๐/๕๐๑/๑๙๗-๒๐๑)

	 ๑.	อุปาทานขันธ์	๕	 เป็น	ทุกข์

	 ๒.	ตัณหา	 เป็น	สมุทัย

	 ๓.	ตัณหาดับ	อุปาทานดับ	 นิโรธ

	 ๔.	มรรค์มีองค์	๘	 มรรค

๑.	 ส่วนในเชิงปฏิบัติยังคงสังเกตเห็นนันทิความเพลิน	 คือ

อุปาทานในวิญญาณ	๖	หรืออุปาทานขันธ์	๕	เป็นทุกข์

๒.		ซึ่งเพลินอยู่ในเวทนา	๖	จึงท�าให้เกิดตัณหา	๖	คืออยาก

ได้สุข	อยากพ้นทุกขเวทนา	คือ	สมุทัย

๓.		เมื่อรู้ว่าเวทนา๖	ไม่ใช่ตัวตน	ตัณหาดับ ความเพลินคือ 

อุปาทานดับ วิญญาณที่ไม ่มีอุปาทานย่อมนิพพาน   

นิโรธแจ้ง

๔.		การเห็นกระแสเหตุปัจจัยตั้งแต่เริ่มต้น	 คือสัมมาทิฏฐ	ิ

ท�าให้มรรคประกอบด้วยองค์	๘	บริบูรณ์
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ปฏิจจสมุปบาทมีอริยสัจ ๔ อยู่ภายในทุกหัวข้อ

	 ส�าหรับผู้ปฏิบัติที่คุ้นเคยกับอริยสัจ	๔	ในมุม	

๑)	อุปาทานขันธ์	๕	เป็นทุกข์

๒)	ตัณหา	คือสมุทัย

๓)	ตัณหาดับ	นิโรธแจ้ง

๔)	มรรคเจริญนั้นโปรดพิจารณาดูให้หัวข้อ	๔	จะกระจ่างขึ้น

ด้วยปัญญา

 ดูก่อนภิกษุ ท.! เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขาร 

 เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ;

 เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป;

  เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ;

 เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ;

 เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา;

 เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา;

 เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน;

 เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ; 

 เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ;
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  เพราะมีชาติเป็นปัจจัย, 

 ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะ โทมนัสอุปายาสทั้งหลาย 

 จึงเกิดขึ้นครบถ้วน: 

 ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นน้ีย่อมมี ด้วยอาการ

อย่างน้ี.

 ๑. ดูก ่อนภิกษุ  ท. ! ก็ชรามรณะเป ็นอย ่ างไรเล ่ า?    

(๑) ความแก่ ความครํา่คร่า ความมฟัีนหลดุ ความมีผมหงอก ความมี

หนงัเหีย่ว ความสิน้ไปแห่งอาย ุความแก่รอบแห่งอินทรย์ีท้ังหลาย ใน

สัตว์นิกายนั้นๆ ของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นๆ: น้ีเรียกว่า ชรา. การจุติ  

ความเคลื่อน การแตกสลาย การหายไป การวายชีพ การตาย  

การทํากาละ การแตกแห่งขันธ์ทั้งหลาย การทอดทิ้งร่าง  

การขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตจากสัตว์นิกายนั้นๆ  

ข อ งสั ต ว ์ ทั้ ง ห ล า ย เ หล ่ า น้ั น ๆ :  น้ี เ รี ย ก ว ่ า  

มรณะ. ชรานี้ด้วยมรณะนี้ด้วย ย่อมมีอยู ่ดังนี้;  

ดู ก ่ อน ภิกษุ  ท . !  น้ี เ รี ย ก ว ่ า  ช ร ามรณะ .  

(๒) ความก่อข้ึนพร้อมแห่งชรามรณะ ย่อมมี  

เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งชาติ; (๓) ความดับ 

ไม่เหลือแห่งชรามรณะ ย่อมมี เพราะความดับ 

ไม่เหลือแห่งชาติ; (๔) มรรคอันประกอบด้วย 
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อ ง ค ์  ๘  อั น ป ร ะ เ ส ริ ฐ นั้ น เ อ ง  เ ป ็ น ป ฏิ ป ท า ใ ห ้ ถึ ง 

ความดับ ไม ่ เหลื อแห ่ งชรามรณะ ,  ได ้ แก ่ สิ่ ง เหล ่ านี้ คื อ  

ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ  ค ว า ม ดํ า ริ ช อ บ  ก า ร พู ด จ า ช อ บ  

การทําการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ  

ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ; ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ ฯ

 ๒. ดูก ่อนภิกษุ ท.! ก็ชาติเป็นอย่างไรเล่า? การเกิด  

การกําเนิด การก้าวลง(สู่ครรภ์) การบังเกิด การบังเกิดโดยยิ่ง  

ความปรากฏของขันธ์ทั้งหลาย การท่ีสัตว์ได้ซึ่งอายตนะทั้งหลาย  

ในสัตว์นิกายนั้นๆ ของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นๆ: ดูก่อนภิกษุ ท.! นี ้

เรียกว่า ชาติ. ความก่อขึ้นพร้อมแห่งชาติ ย่อมมีเพราะความก่อขึ้น

พร้อมแห่งภพ; ความดับไม่เหลือแห่งชาติ ย่อมมี เพราะ

ความดับไม่เหลือแห่งภพ; มรรคอันประกอบด้วย

องค์ ๘ อันประเสริฐนั้นเอง เป็นปฏิปทาให้ถึง

ความดับไม่เหลือแห่งชาติ ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ  ฯ 

	 ๓,	ดูก่อนภิกษุ ท.! ก็ภพ เป็นอย่างไรเล่า?  

ดูก่อนภิกษุ ท.! ภพทั้งหลาย ๓ อย่าง เหล่านี้  

คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ: ดูก่อนภิกษุ ท.!  

น้ี เรี ยกว ่ าภพ. ความก ่อขึ้ นพร ้อมแห ่ งภพ  
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ย ่อมมี เพราะความก ่อขึ้นพร ้อมแห ่งอุปาทาน; ความดับ 

ไม่เหลือแห่งภพ ย่อมมี เพราะความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน; 

มรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อันประเสริฐนั้นเอง เป็นปฏิปทา

ให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งภพ, ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ  ฯ 

 ๔. ดูก่อนภิกษ ุท.! ก็อุปาทาน เป็นอย่างไรเล่า? ดกู่อนภิกษ ุท.!   

อุปาทานทั้งหลาย ๔ อย่างเหล่าน้ี คือ (๑) กามุปาทาน ทิฏฐุปาทาน  

สีลัพพตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน: ดูก่อนภิกษุ ท.! นี้ เรียกว่า 

อุปาทาน. (๒) ความก่อขึ้นพร้อมแห่งอุปาทาน ย่อมมี เพราะ 

ความก่อขึ้นพร้อมแห่งตัณหา; (๓) ความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน 

ย่อมมี เพราะความดับไม่เหลือแห่งตัณหา; (๔) มรรคอัน 

ประกอบด้วยองค์ ๘ อันประเสริฐนั้นเอง เป็นปฏิปทาให้ถึง 

ความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน, ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ ฯ  

 ๕. ดูก่อนภิกษุ ท.! ก็ตัณหา เป็นอย่างไรเล่า? ดูก่อนภิกษุ ท.! 

หมู่แห่งตัณหาทั้งหลาย ๖ หมู่เหล่านี้ คือ รูปตัณหา สัททตัณหา  

คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา: ดูก่อน 

ภิกษุ ท.! นี้เรียกว่าตัณหา. ความก่อขึ้นพร้อมแห่งตัณหา ย่อมมี  

เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งเวทนา; ความดับไม่เหลือแห่งตัณหา  

ย่อมมี เพราะความดับไม่เหลือแห่งเวทนา; มรรคอันประกอบ 

ด้วยองค์ ๘ อันประเสริฐน้ันเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงความดับ 
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ไม่เหลือแห่งตัณหา, ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ  ฯ 

 ๖. ดกู่อนภิกษ ุท.! กเ็วทนา เป็นอย่างไรเล่า ? ดกู่อนภกิษ ุท.!  

หมู่แห่งเวทนาทั้งหลาย ๖ หมู่เหล่านี้ คือ จักขุสัมผัสสชาเวทนา  

โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา  

กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา: ดูก่อนภิกษุ ท.! นี้  

เรียกว่าเวทนา. ความก่อขึน้พร้อมแห่งเวทนา ย่อมม ีเพราะความก่อขึน้ 

พร้อมแห่งผสัสะ; ความดับไม่เหลอืแห่งเวทนา ย่อมมเีพราะความดบั 

ไม่เหลือแห่งผัสสะ; มรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อันประเสริฐ 

นั้นเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนา, ได้แก่ 

สิ่งเหล่านี้คือ ฯ 

 ๗. ดูก่อนภิกษุ ท.! ก็ผัสสะ เป็นอย่างไรเล่า? ดูก่อนภิกษุ ท.! 

หมู่แห่งผัสสะทั้งหลาย ๖ หมู่เหล่านี้ คือ จักขุสัมผัส โสตสัมผัส  

ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส: ดูก่อนภิกษุ ท.! นี้  

เรยีกว่าผสัสะ. ความก่อขึน้พร้อมแห่งผสัสะ ย่อมม ีเพราะความก่อขึน้ 

พร้อมแห่งสฬายตนะ; ความดับไม่เหลือแห่งผัสสะ ย่อมมีเพราะ 

ความดับไม่เหลือแห่งสฬายตนะ; มรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  

อันประเสริฐนั้นเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งผัสสะ,  

ได้แก่ส่ิงเหล่านี้คือ ฯ 
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 ๘. ดูก่อนภิกษุ ท.! ก็สฬายตนะ เป็นอย่างไรเล่า? จักขายตนะ  

โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ มนายตนะ:  

ดูก่อนภิกษุ ท.! น้ี เรียกว่าสฬายตนะ. ความก่อขึ้นพร้อมแห่ง 

สฬายตนะ ย่อมมี เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งนามรูป; ความดับ 

ไม่เหลือแห่งสฬายตนะ ย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งนามรูป;  

มรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อันประเสริฐนั้นเอง เป็นปฏิปทาให้

ถึงความดับไม่เหลือแห่งสฬายตนะ, ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ ฯ 

 ๙. ดูก่อนภิกษุ ท.! ก็นามรูป เป็นอย่างไรเล่า? เวทนา สัญญา  

เจตนา ผัสสะ มนสิการ: นี้เรียกว่า นาม. มหาภูตทั้ง ๔ ด้วย 

รูปท่ีอาศัยมหาภูตทั้ง ๔ ด้วย: นี้ เรียกว่า รูป. นามนี้ด้วย รูปนี้ด้วย  

ย่อมมีอยู่อย่างนี้: ดูก่อนภิกษุ ท.! นี้ เรียกว่านามรูป. ความก่อขึ้น

พร้อมแห่งนามรูป ย่อมมี เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งวิญญาณ; 

ความดับไม่เหลือแห่งนามรูป ย่อมมี เพราะความดับไม่เหลือแห่ง

วิญญาณ; มรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อันประเสริฐนั่นเอง เป็น

ปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งนามรูป, ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ ฯ   

 ๑๐. ดกู่อนภกิษ ุท.! กวิ็ญญาณ เป็นอย่างไรเล่า? ดกู่อนภกิษ ุท.!  

หมูแ่ห่งวญิญาณทัง้หลาย ๖ หมูเ่หล่าน้ี คอื จักขุวญิญาณ โสตวญิญาณ  

ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ: ดูก่อน
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ภิกษุ ท.! นี้ เรียกว่าวิญญาณ. ความก่อขึ้นพร้อมแห่งวิญญาณ 

ย่อมมี เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งสังขาร; ความดับไม่เหลือแห่ง

วิญญาณ ย่อมมี เพราะความดับไม่เหลือแห่งสังขาร; มรรคอัน

ประกอบด้วยองค์ ๘ อันประเสริฐนั้นเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงความ

ดับไม่เหลือแห่งวิญญาณ, ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ ฯ     

 ๑๑. ดูก่อนภิกษุ ท.! ก็สังขารทั้งหลาย เป็นอย่างไรเล่า?  

ดูก่อนภิกษุ ท.! สังขารทั้งหลาย ๓ อย่างเหล่านี้ คือ กายสังขาร    

วจีสังขาร จิตตสังขาร: ดูก่อนภิกษุ ท.! เหล่านี้เรียกว่า สังขาร 

ทั้งหลาย. ความก่อขึ้นพร้อมแห่งสังขาร ย่อมมี เพราะความก่อขึ้น 

พร้อมแห่งอวชิชา; ความดบัไม่เหลอืแห่งสงัขาร ย่อมม ีเพราะความดบั 

ไม่เหลือแห่งอวิชชา; มรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อันประเสริฐ 

นั้นเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขาร, ได้แก่ 

สิ่งเหล่านี้คือ  ฯ  

 ดูก่อนภิกษุ ท.! ในกาลใดแล อริยสาวก ย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่ง

ธรรมอันเป็นปัจจัย(ปัจจัยธรรมดา) ว่าเป็นอย่างนี้ๆ; มารู้ทั่วถึง 

ซึ่งเหตุแห่งธรรมอันเป็นปัจจัย ว่าเป็นอย่างนี้ๆ; มารู ้ทั่วถึงซึ่ง

ความดับไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นปัจจัย ว่าเป็นอย่างน้ีๆ; มารู ้

ทั่วถึงซึ่งข ้อปฏิบัติเครื่องทําสัตว ์ให ้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่ง
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ธรรมอันเป็นปัจจัย ว่าเป็นอย่างน้ีๆ, ดังนี้; ดูก่อนภิกษุ ท.! 

ในกาลนั้น เราเรียก อริยสาวกนั้นว่า “ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิ”  

ดังนี้บ้าง; ว่า “ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัสสนะ” ดังนี้บ้าง; ว่า “ผู้มาถึง 

พระสทัธรรมนีแ้ล้ว” ดงันีบ้้าง; ว่า “ได้เหน็พระสทัธรรมนี”้ ดงันีบ้้าง;  

ว ่า “ผู ้ประกอบแล้วด ้วยญาณอันเป็นเสขะ” ดังนี้บ ้าง; ว ่า  

“ผู้ประกอบแล้วด้วยวิชชา อันเป็นเสขะ” ดังนี้บ้าง; ว่า “ผู้ถึงซึ่ง

กระแสแห่งธรรมแล้ว” ดังนี้บ้าง; ว่า “ผู้ประเสริฐมีปัญญาเครื่อง

ชําแรกกิเลส” ดังนี้บ้าง; ว่า “ยืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะ” ดังนี้บ้าง,  

ดังนี้ แล.  
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 ย่อมเห็นซึ่งจักษุโดยประการอ่ืน; ย่อมเห็นรูปทั้งหลายโดย

ประการอื่น; ย่อมเห็นซึ่งจักขุวิญญาณโดยประการอื่น; ย่อมเห็น

ซึ่งจักขุสัมผัสโดยประการอื่น;  ย่อมเห็นซึ่งเวทนาอันเป็นสุขก็ตาม 

เป็นทุกข์ก็ตาม มิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตาม ท่ีเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัส

เป็นปัจจัยโดยประการอื่น

 (ในกรณีแห่งโสตะก็ดี  ฆานะก็ดี  ชิวหาก็ดี  กายก็ดี   มโนก็ดี  

และธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตด้วยโสตะ ฆานะ ชิวหา กาย และมโน 

อวิชชาไม่รู้จักอายตนะ ๖
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นั้นๆ ก็ดี พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ มีนัยอย่างเดียวกันกับใน

กรณีแห่งการเห็นจักษุและธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตด้วยจักษุ).

 ดูก่อนภิกษุ! เมื่อภิกษุรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้แล อวิชชา

จึงจะละไป วิชชาจึงจะเกิดขึ้น.

 (สฬา.สํ. ๑๘/๙๖/๕๒-๕๓)

ในเชิงปฏิบัติ 
ผู้ปฏิบัติพึงสังเกตสิ่งที่เคยยึดไว้และเฉลียวใจเห็นโดยประการอื่น

จากที่เคยยึดไว้

	 ค�าว่าโดยประการอื่น คือธาตุต่างๆ	เหล่านั้นอยู่ไปตามประสา	

ไม่ได้รู้เรื่องด้วย	อีกทั้งยังมีลักษณะ	เป็นกระแสเหตุปัจจัย	อาศัยกัน

เกิดข้ึน	จึงไม่คงที่	ลักษณะแปรปรวนอยู่ตลอดเวลา		แต่อวิชชาไม่รู	้

หลงว่าเป็นตัวตนของตน	ดังนั้นเมื่ออวิชชาละไป	วิชชาจึงเกิดขึ้น	

	 ผู ้ปฏิบัติสามารถสังเกตดูเข้าไปในใจว่า	 มีช่ือสมมุติอะไรท่ี 

ปรุงแต่งเป็นเนื้อเร่ืองในขณะเผลอเพลินกับเนื้อเรื่องท่ีคิด	 หากมี

สติเกิดขึ้นเห็นความเผลอเพลินในเนื้อเรื่อง	เรื่องที่คิดจะดับไปทันท	ี 

จึงจะร้อง	 อ๋อ	 ว่านั่นละคือ	 อวิชชาธาตุ	 เป็น	 Element	 ชนิดหนึ่ง 

ซ่ึงไม่มีเรา
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	 ในหัวข้อที่	๔	นั้น	อัตตวาทุปาทาน	คือ	ยึดมั่นกับวาทะหลง

เป็นในอัตตาว่าขันธ์	๕	เป็นตน

	 	๑.	อุปาทานขันธ์	๕	เป็นทุกข์

	 	๒.	ตัณหาท�าให้เกิดอุปาทาน	เป็นสมุทัย

	 	๓.	ตัณหาดับ	อุปาทานดับ	นิโรธแจ้ง

	 	๔.	มรรคมีองค์	๘	มรรคควรเจริญ

	 ในภาคขยาย	อปุาทาน	๔	นีท้�าให้เหน็ว่า	สลีพัพตปุาทาน นัน้ก ็

เกิดจากตัณหา ๖ เช่นกัน  ที่อยากได้สุข อยากพ้นทุกขเวทนา ๖  

จึงก่อความงมงายในศีลพรตขึ้นมา เพราะไม่รู้จักกระแสเหตุปัจจัย 

ในปฏิจจสมุปบาท ว่าสุข-ทุกขเวทนา ๖ เกิดจากผัสสะ ๖	 คือ	

รูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	สัมผัสกายและความคิดปรุงแต่งที่ไม่ใช่ตัวตน	 

การเหน็ปฏจิจสมุปบาทน้ี	จงึเรียกว่า	“ผู้ประกอบแล้วด้วยญาณ	อนัเป็น 

เสขะ”	คือพระโสดาบัน	เป็นต้น		คือ	

	 ๑)	 ละสักกายทิฏฐิ	 ละความเห็นผิดว่าเป็นตัวตน	 ด้วยการ

เห็นกระแสเหตุปัจจัยที่ไม่ใช่ตัวตน	 เพราะมีแต่สภาวธรรม	 หรือ	

ธรรมธาตุ	คือสิ่งที่อาศัยกันเกิดข้ึนในปฏิจจสมุปบาท	มีแต่ธาตุล้วนๆ	

ไม่ได้มีคนที่มีตัณหา	อุปาทานแต่อย่างไร
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	 ๒)	 ละวิจิกิจฉา	 คือหายสงสัยว่า	 อะไรมีหนอ?	 อะไรจึงมี?		 

อะไรดับหนอ?	อะไรจึงดับ?	เมื่อเข้าใจปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้า 

ตรัสรู้อริยสัจ	๔	จึงหายสงสัยในพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์

	 ๓)	ละสีลัพพตปรามาส	คือละสีลัพพตุปาทาน	ได้ในระดับหนึ่ง		

ไม่งมงายในการแก้ปัญหาสุข-ทุกขเวทนา	เพราะรู้ว่ามาจากผัสสะ	๖	 

อายตนะภายใน	๖	ภายนอก	๖	ที่ไม่ใช่ตัวตน		เมื่อรู้จักเหตุปัจจัย

ของสุข-ทุกขเวทนา	ที่มาจาก	รูป	 เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัสกายและ

ความคิดปรุงแต่งต่างๆ	จะเป็นไปได้อย่างไรที่จะแก้ปัญหา	รูป	เสียง	

กลิ่น	รส	ฯ	เหล่านั้น	ด้วยการไปไหว้	ต้นไม้	ภูเขา	หรือไปแช่แม่น�้า	 

หรือประกอบพิธีกรรมอันงมงายซึ่งห่างไกลจากการแก้ปัญหา	

อย่างเป็นไปไม่ได้	 จึงละความงมงายในสีลัพพตปรามาส	 หรือ	 

สีลัพพตุปาทาน	ความเข้าใจในกระแสเหตุปัจจัย	ที่ตัณหาท�าให้เกิด 

สีลัพพตุปาทานนี้ ผู้ปฏิบัติพึงพิจารณาให้รอบคอบ เพราะตัณหา

เป็นสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ และตัณหาเป็นเหตุปัจจัย ให้เกิด  

สีลัพพตุปาทาน คือ สร้างทุกข์อีกตัวหน่ึงขึ้นมา	แล้วก่อพฤติกรรม	

คอื	กรรมภพ	จากอปุาทาน	ท�าให้เกดิภพ	(กรรมภพ	รปูภพ	อรปูภพ)		 

และภพ	ท�าให้เกิดชาติ	คือความปรากฏของขันธ์ทั้งหลาย	ด้วยความ

หลงผิดว่า	 เป็นตัวตน	 จึงท�าให้เกิดชรา	มรณะ	 โสกะ	ปริเทวะ	 ฯ			 

คือความโศก	ความคร�่าครวญ	ทุกข์กาย	ทุกข์ใจ	 ความคับแค้นใจ	 
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เมื่อรู ้ดังนี้จึงควรละ	 สีลัพพตปรามาส	 หรือหากละอุปาทาน	 ๔	 

ได้ทั้งหมด	คือไม่เพลินในวิญญาณ	๖	ความเพลินนั้นคือ	อุปาทาน	

เมื่ออุปาทานไม่มี	ภพ-ชาติย่อมไม่ม	ี

	 แต่พระโสดาบัน	 มีศีลบริบูรณ์	 มีสมาธิ	 ปัญญาพอประมาณ		

เมื่อใจไม่ม่ันคงตั้งมั่นเพียงพอ	 แม้จะรู้ว่าความเพลินคืออุปาทาน 

ท�าให้เกิดภพ-ชาติ แต่ก็พยายามละความเพลินเท่าท่ีจะมีก�าลัง  

มีความเพลินคือ อุปาทานน้อยลง ภพ-ชาติ จึงน้อยลง	คือเกิดอีก	

๗	ชาติ	๒-๓	ชาติ	หรือ	๑	ชาติ	ด้วยเหตุนี้

	 ส่วนพระสกทาคามีนั้นละความเพลินคืออุปาทานน้อยลงไปอีก

จึงเกิดในเทวโลกเพียง	๑	ชาติ	พระอนาคามี	มีศีลบริบูรณ์	สมาธิ

บริบูรณ์	 แต่ปัญญายังไม่บริบูรณ์	 ละความเพลินในราคะ	 ปฏิฆะ	

จากสุข-ทุกขเวทนา	 แต่ยังเพลินในอุเบกขาเวทนา	 จึงเกิดในพรหม

โลกเพียง	๑	ชาติ	พระอรหันต์	มีศีล	สมาธิ	และ	ปัญญาบริบูรณ	์ 

ละความเพลินคืออุปาทานไม่มี	ภพ-ชาติ	จึงไม่มีด้วยเหตุนี้
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สรุป บทที่ ๕  ในเชิงปฏิบัติ

๕.	 เหตุที่พระพุทธองค์ทรงให้ฉลาดในอายตนะภายใน	 ๖	 

ภายนอก	๖	นัน้ย่อมจะมสีต	ิสมาธ	ิปัญญา	เหน็	วญิญาณ	๖	 

ผัสสะ	๖	เวทนา	๖	ตัณหา	๖	ไม่ใช่ตัวตน

๖.	 เหตุท่ีพระพุทธองค์ทรงให้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาทนั้น	 

ย่อมเห็นเป ็นกระแสเหตุป ัจจัยท่ีอาศัยกันเกิดขึ้นใน 

อายตนะภายใน	 ๖	 ภายนอก	 ๖	 กระทบกันท�าให้เกิด	 

วิญญาณ	๖	 ผัสสะ	 ๖	 เวทนา	 ๖	 ตัณหา	 ๖	 อุปาทาน-

ภพ-ชาติ-ชรามรณะความโศกความคร�่าครวญทุกข์กาย	 

ทุกข์ใจ	ความคับแค้นใจ	เกิดขึ้นได้ด้วยเหตุนี้

	 ๗.	การเห็นปฏิจจสมุปบาทจึงเห็นอริยสัจ	๔	โดยละเอียดคือ

ทุกข์ให้รู้	ว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์	๕

สมุทัย	คือ	ตัณหาที่อยากได้สุขเวทนาพ้นทุกขเวทนา

นิโรธ	คือความสิ้นตัณหา(อุปาทาน	จึงดับ	ภพ-ชาติ	จึงดับ)

มรรค	เริ่มจากการมีสัมมาทิฏฐิ	เห็นถูกว่า	สุข-ทุกขเวทนา 

ไม่ใช่ตัวตน	ตัณหาจึงดับ	อุปาทานขันธ์	๕	จึงดับ	มรรคม ี

องค์	๘	จึงรวมเป็นมรรคญาน	ด้วยเหตุนี้
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๘.	การมีสติเห็นกระแสเหตุปัจจัยทั้งหมดอาศัยกันเกิดขึ้น

ไม่ใช่ตัวตนคือ	 เห็นเป็นสังขตธาตุ	 หรือสังขารที่ปัจจัย 

ปรุงแต่งขึ้นมา	 จึงเกิดมรรค	 ๘	 และสัมมาญาน	 และ 

สัมมาวิมุตติ	ดังพุทธพจน์นี้

 “ภิกษุ ท.! ภิกษุน้ันหนอ เมื่อตามเห็นสังขารใดๆทั้งปวง

โดยความเป็นของไม่เที่ยงอยู่ จักเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ 

(ความสมควรแก่อนุโลมิกญาณ) ดังนี้นั้น: นั่นเป็นฐานะที่จะมีได้ 

 ผู้ประกอบพร้อมด้วยอนุโลมิกขันติ จักหยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม 

(มรรค ๘+สมัมาญาณ+สัมมาวิมุตติ) ดังน้ีน้ัน นัน่เป็นฐานะทีจ่ะมไีด้

 เม่ือหย่ังลงสูส่มัมตัตนยิามอยู ่จกักระทาํให้แจ้งซ่ึงโสดาปัตตผิล  

หรือ สกิทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตตผล ดังนี้นั้นเป็นฐานะที่จะ

มีได้”. (ฉกฺก. อํ. ๒๒/๓๖๙/๔๕๒-๔๕๓)

 (ในกรณีแห่ง การเห็นสังขารเป็นทุกข์ เห็นธรรมเป็นอนัตตา 

ตรัสนัยเดียวกัน)
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 ดังนั้น เมื่อผู้ปฏิบัติ มีสติตามเห็นกระแสปรุงแต่งทั้งหลายว่า 

ไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ ไม่ใช่ตวัตน ดงัน้ี ใจย่อมอนุโลมตามกฎของธรรมชาติ 

คือ สังขารทั้งหลาย เป็นของธรรมชาติก็ไม่ใช่ตัวตนของเรา จิตจึง

ไม่เข้าไปยึดม่ันในสภาวธรรมเหล่าน้ัน เห็นใจถอยห่างออกมาจาก 

การยึดในความเผลอเพลินต่างๆ จะร้อง อ๋อ ขึ้นมาในใจได้ด้วยเหตุนี ้ 

อนุโลมในอริยสัจ ๔ คือ ตัณหาดับ อุปาทาน ภพ-ชาติดับ
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บทที่

ปฏิปทาที่สบาย
ต่อนิพพาน
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สรรพสิ่งรอบกายเป็นกระแส
เหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวตนอย่างที่ยึดมั่นไว้

	 มนุษยชาติในแต่ละชาติแต่ละภาษาล้วนบัญญัติศัพท์ต่างๆ	

มากมายเพื่อไว้สื่อความหมายของธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ	

จึงไม่ควรเผลอไปยึดกับภาษาเหล่าน้ันด้วยอัตตวาทุปาทาน	 คือยึด

มั่นกับวาทะเหล่านั้นว่าเป็นอัตตาตัวตน

	 ศัพท์ค�าว่า	“นิพพาน”	นั้นใช้มาก่อนพุทธศาสนา	อันหมายถึง

จุดสูงสุด	พราหมณ์บางลัทธิกล่าวว่า	การมีสุขภาพดีคือนิพพานของ

พวกเขา	หรือการถูกบ�ารุงบ�าเรอด้วยกามคุณคือนิพพานของพวกเขา	

จนถึงพราหมณ์บางลัทธิ	กล่าวว่าการเข้าฌานคือนิพพานของเขา	ซึ่ง

พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าเมื่อสิ่งเหล่านั้นยังเส่ือมได้	 ย่อมไม่ใช่

จุดสูงสุด	พระพุทธองค์จึงยืมค�าว่า	“นิพพาน”	มาใช้ในศาสนาพุทธ

และทรงกล่าวว่าอย่าหมายมั่นว่านิพพานเป็นนิพพาน	แต่ช้ีให้เห็นถึง

จุดหมายสูงสุดที่ไม่เสื่อมไม่แปรปรวน	คือ	สภาวะที่ปราศจากราคะ	

โทสะ	โมหะ	ดังพุทธพจน์นี้

	 “ภิกษุ	ท.!	นิพพานเป็นอย่างไรเล่า?”
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	 “ภิกษุ	 ท.!	 ความสิ้นไปแห่งราคะ	 ความสิ้นไปแห่งโทสะ	 

ความสิน้ไปแห่งโมหะอันใด

	 ภิกษุ	ท.!	อันนี้แล	เราเรียกว่า	นิพพาน”

	 ค�าที่ใช้เรียกแทนนิพพานจึงมีสภาวะเหมือนกันท่ีไม่มีราคะ	

โทสะ	โมหะ	เช่น	ธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง	หรือปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้	 

เป็นท่ีสิน้ไปแห่งตณัหา,	วริาคะ,	ไม่มคีวามย้อมตดิในสิง่ใด	หรอื	วมิตุต ิ

หลุดจากความยึดมั่นด้วยอุปาทาน	หรือ	อนีติกธัมมะ มีปรกติภาวะ 

ไม่มีเสนียดจัญไรเป็นธรรมดา.ฯ	เป็นต้น

	 ซึ่งพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นถึงความเสมอภาคในส่ิงเหล่านี้ว่า

มีอยู่ในทุกคนอยู่แล้ว	คือ

	 “พราหมณ์!	เราบัญญัติโลกุตรธรรมอันประเสริฐว่าเป็นทรัพย์

ประจ�าตัวส�าหรับคน”

	 “ตถาคตไม่กล่าวความแตกต่างไรๆในเดช(แห่งธรรม)นั้น	เมื่อ

กล่าวเทียบกันถึงวิมุตติกับวิมุตติ	ดังนี้”
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๏	เห็นเลข ๖ เป็นอนัตตา

 ปฏิปทาที่สบายแก่การบรรลุนิพพาน

 ภกิษ ุท.! เราจกัแสดง ปฏิปทาเป็นท่ีสบายแก่การบรรลนุพิพาน 

แก่พวกเธอ พวกเธอจงฟัง จงทําในใจให้ดี เราจักกล่าว. ภิกษุ ท.!

ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานนั้น เป็นอย่างไรเล่า?

 ภิกษุ ท.! ภิกษุในกรณีนี้ ย่อมเห็นซึ่งจักษุว่า เป็นอนัตตา;  

ย่อมเห็นซึ่งรูปทั้งหลายว่า เป็นอนัตตา; ย่อมเห็นซึ่งจักขุวิญญาณว่า  

เป็นอนัตตา; ย่อมเห็นซึ่งจักขุสัมผัสว่า เป็นอนัตตา; ย่อมเห็นซึ่ง 

เวทนาอันเป็นสุข เป็นทุกข์หรือเป็นอทุกขมสุขที่เกิดขึ้นเพราะ 

จักขุสัมผัสเป็นปัจจัยว่า เป็นอนัตตา.

 (ในกรณีแห่ง โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และมนะก็ได้ตรัส

ต่อไปด้วยข้อความอย่างเดียวกันทุกตัวอักษร ต่างกันแต่ชื่อเท่านั้น). 

 

 ภกิษ ุท.! นีแ้ลคอืปฏิปทาเป็นท่ีสบายแก่การบรรลนิุพพาน นัน้

 (สฬา.สํ. ๑๘/๒๓๔/๑๕๑)

(ในมมุของความไม่เทีย่ง	เป็นทกุข์	ตรัสแบบเดียวกันทุกตัวอกัษร)
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	 ในการปฏิบัติธรรมนั้น	 คือการเข้าไปประจักษ์ความจริงตรง

หน้าที่มีหลักฐานรองรับเห็นได้ด้วยตนเอง	โดยอาศัยเครื่องมือ	คือ

สติเข้าไประลึกรู้สภาวะตรงน้ัน	 และมีสัมปชัญญะประจักษ์ชัดถึง

สภาวะนั้นๆ	ที่ปราศจากชื่ออยู่ก่อน	ความหมายของอนัตตาคือสิ่งที ่

อาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้น	 ไม่ได้มีสถานภาพนั้นด้วยตนเอง	 จึงแปรปรวน

ไปตามเหตุปัจจัย	ไม่คงที่อยู่ได้สักขณะ	เช่น	ตากระทบรูปจึงท�าให้

เกิดจักขุวิญญาณ	แสดงว่าวิญญาณไม่ได้มีอยู่ก่อน	ไม่มีตัวตนอยู่จริง	 

อาศัยส่ิงอื่นเกิดขึ้น	สุข-ทุกขเวทนาที่เกิดจากตากระทบรูปหรือผัสสะ 

จากจักขุวิญญาณ เวทนาจึงไม่ใช่ตัวตน ท�าให้ตัณหาดับ คือความ

อยากได้เวทนาดับไป อุปาทานจึงดับ ความเพลินจึงไม่เข้าไปอาศัย

ในความก�าหนัด คือกามภพ ความตระหนักว่า “เรา” อย่างนั้น

อย่างโน้นจึงไม่มี	 การคร�่าครวญคับแค้นใจเพราะความแปรปรวน

จากรูปที่กระทบตานั้นจึงไม่มี	เกิดความดับเย็นในกรณีนั้นๆจากการ

ท่ีมีสติ	 ไม่เผลอเพลิน	ไม่มีราคะ	โทสะ	โมหะ	ในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตน

เหล่านั้น	มีจิตตั้งมั่นท�าให้เกิดสมาธิมั่นคงด้วยปัญญาเห็นความจริง

ของเหตุปัจจัยที่ไม่ใช่ตัวตน	เป็นอนัตตา	ดังค�าตรัสของพระพุทธองค์

ข้างต้น	ในกรณีของหูกระทบเสียง	จมูกกระทบกลิ่น	ลิ้นกระทบรส	

กายกระทบสัมผัสและความคิดกุศลอกุศลกระทบใจ	 ล้วนเป็นเหตุ

ปัจจัยให้เกิดวิญญาณ	๖	ผัสสะ	๖	เวทนา	๖	ที่ไม่ใช่ตัวตน	จึงเกิดผล 

แบบเดียวกันคือ	ไม่ก่อราคะ	โทสะ	โมหะกับสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเหล่านั้น	 
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ตัณหาย่อมไม่มี	 อุปาทานก็ไม่มี	 การหลงเข้าไปเพลินอยู่ในนั้นจึง

ไม่มี	เมื่อสิ่งนั้นแปรปรวนไปตามเหตุปัจจัย	จึงไม่ก่อความคร�่าครวญ 

คับแค้นใจด้วยราคะ	โทสะ	โมหะ	ดังกล่าว

	 สภาวะของนิพพานจึงเปิดเผย	ดังค�าตรัสของพระพุทธองค	์

 ภกิษ ุท.! ความส้ินไปแห่งราคะ ความส้ินไปแห่งโทสะ ความสิน้ไป 

แห่งโมหะอันใด

 ภิกษุ ท.! อันนี้เราเรียกว่า “นิพพาน” 
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๏		เห็นอายตนะ ๖ ว่านั่นไม่ใช่ของเรา

 ภิกษุ ท.! เราจักแสดงปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรล ุ

นิพพานแก่พวกเธอทั้งหลาย  พวกเธอจงฟัง จงทําในใจให้ดี เราจัก

กล่าว. ภิกษุ ท.! ปฏิปทาเป็นท่ีสบายแก่การบรรลุนิพพานนั้น เป็น

อย่างไรเล่า? นั้นเป็นอย่างนี้คือ:-

 ภิกษุ ท.! พวกเธอจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร: จักษุเที่ยง 

หรือไม่เที่ยง?

 “ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า!”

 สิ่งใดไม่เที่ยง, สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือสุขเล่า? 

 “เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า!”

 สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา, ควร

หรือไม่หนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า  

 “นั่นของเรา, นั่นเป็นเรา, นั่นเป็นอัตตาของเรา” ดังนี้? 

 “ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า!”

 (ต่อไป ได้ตรสัถามและภกิษตุอบ เกีย่วกบัรปู...จักษวิุญญาณ...

จักษุสัมผัส...จักษุสัมผัสสชาเวทนา, ซึ่งมีข้อความอย่างเดียวกันกับ

ในกรณีแห่งจักษุนั้นทุกประการ ต่างกันแต่ชื่อเท่านั้น
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 เมื่อตรัสข้อความในกรณีแห่งอายตนิกธรรมหมวดจักษุจบลง 

ดังนี้แล้ว ได้ตรัสข้อความในกรณีแห่งอายตนิกธรรม หมวดโสตะ  

หมวดฆานะ หมวดชิวหา หมวดกายะ และหมวดมนะ ต่อไปอีก 

ซ่ึงมีข้อความที่ตรัสอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งอายตนิกธรรม 

หมวดจักษุนั้นทุกประการต่างกันแต่เพียงชื่อเท่านั้น ผู ้ศึกษา 

พึงเทียบเคียงได้เอง).

 ภิกษุ ท.! อริยสาวกผู้มีการสดับเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อม 

เบื่อหน่ายแม้ในจักษุ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป ย่อมเบื่อหน่ายแม้

ในจักขุวิญญาณ ย่อมเบ่ือหน่ายแม้ในจักขุสัมผัส ย่อมเบื่อหน่าย

ในเวทนา อันเป็นสุข เป็นทุกข์ หรือเป็นอทุกขมสุขที่เกิดขึ้นเพราะ

จักขุสัมผัสเป็นปัจจัย; (ในกรณีแห่งอายตนิกธรรมหมวดโสตะ-

ฆานะ-ชิวหา-กายะ-มนะก็ได้ตรัสต่อไปอีกโดยนัยอย่างเดียวกัน

กับกรณีแห่งอายตนิกธรรมหมวดจักษุน้ี); เมื่อเบื่อหน่ายย่อม

คลายกําหนัด; เพราะคลายกําหนัด ย่อมหลุดพ้น; เมื่อหลุดพ้น

แล้วย่อมมีญาณหยั่งรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว. อริยสาวกนั้น ย่อมรู้ชัดว่า  

“ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทําได้ทําสําเร็จแล้ว 

กิจอื่นที่จะต้องทําเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้มิได้มีอีก”.

 ภกิษ ุท.! นีแ้ลคอืปฏิปทาเป็นท่ีสบายแก่การบรรลนิุพพาน นัน้

 (สฬา.สํ. ๑๘/๒๓๕/๑๕๑-๑๕๓)
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	 การเจริญสติ	คือการเห็นลักษณะของสภาวะนั้นๆ	ตรงปัจจุบัน

ขณะตรงหน้า	ที่มีหลักฐานยืนยันสถานภาพของสิ่งนั้นๆ

	 การมีสติเห็นตา	เป็นของไม่เที่ยง	ไม่คงที่	ไม่ใช่ตัวตน

	 มีสติเห็นรูป	เป็นของไม่เที่ยง	ไม่คงที่	ไม่ใช่ตัวตน

	 มีสติเห็น	 การกระทบกันของตากับรูปท�าให้เกิดจักขุวิญญาณ	

เป็นของไม่เที่ยง	ไม่คงที่	ไม่ใช่ตัวตน

	 มีสติเห็น	 จักขุสัมผัส	 เป็นของไม่เที่ยง	 ไม่คงที่	 ไม่ใช่ตัวตน	

เพราะไม่มี	“เรา”	อยู่ในกระแสเหตุปัจจัยเหล่านั้น

	 มีสติเห็น	สุข-ทุกขเวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัส	เป็นของไม่เท่ียง	

ไม่คงที่	ไม่ใช่ตัวตน

 ย่อมเบื่อหน่ายที่จะเข้าไปเอาเรื่องกับสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตน ด้วย

ราคะ โทสะ โมหะ
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	 เม่ือเบื่อหน่ายย่อมคลายก�าหนัด	คือคลายความอยากได้ในสิ่ง

ท่ีไม่ใช่ตัวตนเหล่านั้น	

	 เม่ือไม่มีตัณหา	 อุปาทานย่อมไม่มี	 เพราะอุปาทานมีหน้าที่

ยึดกับตัณหา มีผลลัพธ์เป็นการไม่ปล่อย แต่เมื่อไม่มีความก�าหนัด

ตัณหา	อุปาทานจึงไม่รู้จะไปยึดกับอะไร	หรืออุปาทานก่อตัวขึ้นมา

ไม่ได้เพราะไม่มีเหตุปัจจัยให้อุปาทานเกิดขึ้น	

 เมื่อไม่มีราคะ โทสะ โมหะ จึงหลุดพ้นจากการเข้าไปอาศัย

ในความยึดมั่นน้ันๆ	 คืออุปาทานไม่มี	 ภพจึงไม่มี	 ชาติ	 คือความ

ตระหนักว่าเราในกรณีแห่งราคะ	โทสะ	โมหะน้ันๆ	จึงไม่มีขึ้น	เพราะ

ไม่ได้มีมาก่อนอยู่แล้ว	การคร�่าครวญคับแค้นใจจากกรณีแห่งราคะ	

โทสะ	โมหะนั้นๆ	จึงไม่มีขึ้นมา	

	 ในกรณีของเสียงกระทบหู,	จมูกกระทบกลิ่น,	ลิ้นกระทบรส,	

กายกระทบสัมผัส,	ความคิดปรุงแต่งกระทบใจ	ล้วนเป็นกระแสเหตุ

ปัจจัยที่ไม่เท่ียง	ไม่คงท่ี	ไม่ใช่ตัวตน	เช่นกัน	หากปฏิบัติตามค�าสอน

ของพระพุทธองค์ย่อมได้ผลตามน้ัน	คือไม่ก่อราคะ	โทสะ	โมหะกับ

สิ่งท่ีไม่ใช่ตัวตนเหล่าน้ัน
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๏	ปรินิพพานเฉพาะตน ผลแห่งการถอนความมั่นหมาย 

 ในธรรมทั้งปวง  โดยความหมาย ๔ สถาน

	 ภิกษุ	 ท.!	 เราจักแสดง	 “ปฏิปทาอันสมควรแก่การเพิกถอน

ความมั่นหมายทั้งปวง”	แก่พวกเธอ	พวกเธอจงฟัง	จงท�าในใจให้ดี 

เราจักกล่าว.	 ปฏิปทาอันสมควรแก่การเพิกถอนความมั่นหมาย 

ท้ังปวง	เป็นอย่างไรเล่า?	ภิกษุ	ท.!	ภิกษุในกรณีนี้:-

	 ไม่มั่นหมายซึ่งจักษุ	ไม่มั่นหมายในจักษุ	ไม่มั่นหมายโดยความ

เป็นจักษุ	ไม่มั่นหมายจักษุว่าของเรา;
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	 ไม ่มั่นหมายซึ่งรูปทั้งหลาย	 ไม ่มั่นหมายในรูปท้ังหลาย	 

ไม่มั่นหมายโดยความเป็นรูปท้ังหลาย	 ไม่มั่นหมายรูปทั้งหลาย	 

ว่าของเรา;

	 ไม่ม่ันหมายซึ่งจักขุวิญญาณ	 ไม่มั่นหมายในจักขุวิญญาณ	 

ไม่ม่ันหมายโดยความเป็นจักขุวิญญาณ	 ไม่ม่ันหมายจักขุวิญญาณ

ว่าของเรา;

	 ไม่มัน่หมายซึง่จกัขุสมัผัส			ไม่มัน่หมายในจกัขสุมัผสั		ไม่มัน่หมาย 

โดยความเป็นจักขุสัมผัส		ไม่มั่นหมายจักขุสัมผัสว่าของเรา;

	 ไม่ม่ันหมายซึ่งเวทนา	 ไม่มั่นหมายในเวทนา	 ไม่มั่นหมาย

โดยความเป็นเวทนา	 ไม่มั่นหมายเวทนาว่าของเรา	 ซึ่งเป็นเวทนา 

อันเกิดจากจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย	 อันเป็นสุขก็ตาม	 เป็นทุกข์ก็ตาม	

อันเป็นอทุกขมสุขก็ตาม

	 (ในกรณีแห่งหมวด	โสตะ	ฆานะ	ชิวหา	กายะ	และ	มนะ	ก็ได้

ตรัสไว้ด้วยข้อความท�านองเดียวกันกับข้อความในกรณีแห่งหมวด

จักษุข้างบนนี้ทุกตัวอักษรต่างกันแต่ชื่อเท่านั้น)

	 ไม่ม่ันหมายซึ่งสิ่งทั้งปวง	ไม่มั่นหมายในส่ิงท้ังปวง	ไม่มั่นหมาย

โดยความเป็นสิ่งทั้งปวง	ไม่มั่นหมายสิ่งทั้งปวงว่าของเรา;
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 ภิกษุนั้นเมื่อไม่มั่นหมายอยู่อย่างนี้ ก็ไม่ถือม่ันส่ิงใดๆในโลก  

เมื่อไม่ถือมั่นก็ไม่สะดุ ้ง, เมื่อไม่สะดุ ้งก็ปรินิพพานเฉพาะตน    

(ปจฺจตฺต�	ปริ-นิพฺพายติ)	น่ันเทียว	เธอน้ัน	ย่อมรู้ชัดว่า	“ชาติสิ้นแล้ว  

พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว	กิจที่ควรท�าได้ส�าเร็จแล้ว	กิจอื่นที่จะต้องท�า

เพ่ือความเป็นอย่างนี้	มิได้มีอีก”	ดังนี้

	 ภิกษุ	ท.!	นี้แล	คือ	“ปฏิปทาอันสมควรแก่การเพิกถอนความ

มั่นหมายทั้งปวงนั้น”.

 (สฬา. สํ. ๑๘/๓๓/๒๐-๒๑)

	 (ในสูตรถัดไป	 เมื่อได้ตรัสข้อความอย่างเดียวกันกับในสูตร 

ข้างบนนี้ครบท้ัง	 ๖	 อายตนะแล้ว	 ซึ่งในตอนท้ายแห่งอายตนะ 

หมวดหนึ่งๆน้ัน	 ได้ตรัสข้อความเพิ่มเติมต่อไปอีกดังข้อความ 

ข้างล่างน้ี	 และได้ทรงเรียกชื่อปฏิปทาน้ีเสียใหม่ว่า	 “ปฏิปทาเป็น

เครื่องสะดวกแก่การเพิกถอนเสีย	ซึ่งความมั่นหมายทั้งปวง”)

	 ภิกษุ	 ท.!	 ก็ภิกษุย่อมมั่นหมายซ่ึงสิ่งใด	 มั่นหมายในส่ิงใด				

มั่นหมายโดยความเป็นส่ิงใด	 มั่นหมายสิ่งใดว่าของเรา,	 สิ่งที่เขา 

มั่นหมายนั้น	 ย่อมเป็นโดยประการอ่ืนจากที่ เขามั่นหมายนั้น	 

สัตว์โลกผู ้ข ้องอยู่ในภพ	 เพลิดเพลินอยู ่ในภพนั่นแหละจักเป็น 

ผู้มีความเป็นโดยประการอื่น
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	 (ข้อความต่อไปนี้ได้ตรัสหลังจากตรัสข้อความในหมวดท่ี	 ๖	

คือหมวดมนายตนะจบแล้ว)

	 ภิกษุ	ท.!	ขันธ์	ธาตุ	อายตนะ	มีอยู่มีประมาณเท่าใด;		ภิกษุ

ย่อมไม่มั่นหมายแม้ซึ่ง	ขันธ์	ธาตุ	อายตนะนั้น	ไม่มั่นหมายแม้ใน	

ขันธ์	 ธาตุ	 อายตนะนั้น	 ไม่มั่นหมายแม้โดยความเป็น	 ขันธ์	 ธาตุ

อายตนะนั้น	 ไม่มั่นหมาย	 ขันธ์	 ธาตุ	 อายตนะน้ันว่าเป็นของเรา	

ภิกษุนั้น	เมื่อไม่มั่นหมายอยู่อย่างนี้	ก็ไม่ถือมั่นสิ่งใดๆในโลก,	เมื่อ

ไม่ถือมั่นก็ไม่สะดุ้ง,	 เมื่อไม่สะดุ้งก็ปรินิพพานเฉพาะตนน่ันเทียว,	

เธอนั้นย่อมรู้ชัดว่า	“ชาติสิ้นแล้ว	พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว	กิจที่ควร

ท�าได้ท�าส�าเร็จแล้ว	กิจอื่นที่จะต้องท�าเพื่อความเป็นอย่างน้ีมิได้มีอีก”			

ดังนี้.

	 ภิกษุ	ท.!	นี้แล	คือ“ปฏิปทาเป็นเครื่องสะดวกแก่การเพิกถอน		

ความมั่นหมายทั้งปวงนั้น”

 (สฬา. สํ. ๑๘/๓๔/๒๑-๒๒)

	 (ค�าว่า	ถอนความมั่นหมายโดยความหมาย	๔	สถานนั้น	คือ		 

๑.	ไม่มั่นหมายซึ่งสิ่งนั้น	๒.	ไม่มั่นหมายในสิ่งนั้น	๓.	ไม่มั่นหมาย

โดยเป็นสิ่งนั้น	 ๔.	 ไม่มั่นหมายว่าสิ่งนั้นของเรา	 ดังน้ี	 ส�าหรับ

ปฏิปทาเป็นเครื่องสะดวกแก่การเพิกถอนความมั่นหมายถึงสิ่ง 

ท้ังปวงนี้	ในสูตรถัดไป	(สฬา. สํ. ๑๘/๓๕/๒๒-๒๔)	ทรงแสดงไว้ด้วยวิธี
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ปฏิบัติอย่างเดียวกันกับที่ทรงแสดงในอนัตตลักขณสูตร	อันเป็นสูตร

ทีศ่กึษากันอยูอ่ย่างแพร่หลาย	จงึไม่น�ามาแปลใส่ไว้ในทีน่ี	้โดยใจความ

นั้นคือพระองค์ตรัสเริ่มด้วยทรงสอบถาม	แล้วพระภิกษุทูลตอบ	แล้ว

ตรัสว่าอริยสาวกเห็นอย่างน้ีแล้ว	 ย่อมเบื่อหน่าย	 คลายก�าหนัด			

หลุดพ้น	และเป็นอรหันต์ในที่สุด;			ซึ่งชื่อธรรมแต่ละอย่างๆที่ทรง 

ยกขึ้นสอบถามนั้น	 คืออายตนะภายใน	 ๖	 อายตนะภายนอก	 ๖		

วิญญาณ	๖	สัมผัส	๖	และเวทนา	๖,	รวมเป็นชื่อธรรมที่ทรงยกขึ้น

ถาม	 ๓๐;	 และทรงเรียกการปฏิบัติระบบนี้ว่า	 ปฏิปทาเป็นเครื่อง

สะดวกแก่การเพิกถอนความมั่นหมายสิ่งทั้งปวง”

เป็นอยู่ด้วยสติในผัสสะ ๖

 (๑) ภิกษุนั้น เห็นรูปด้วยตาแล้ว ย่อมไม่ก�าหนัดยินดีในรูป	 

อันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความรัก	 ย่อมไม่ขัดเคือง	ในรูป	 อันมี 

ลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความเกลียดชัง;	เป็นผู้อยู่ด้วยสติ เป็นไปใน

กายอันตนเข้าไปตั้งไว้แล้วมีจิตหาประมาณไม่ได้ด้วย;	 ย่อมรู้ชัด

ตามท่ีเป็นจริงซ่ึงเจโตวิมุตติ	ปัญญาวิมุตติ(สมาธิและปัญญา)อันเป็น

ท่ีดับโดยไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นบาปอกุศลทั้งหลายด้วย	

	 ภิกษุนั้น	 เป็นผู้ละเสียได้แล้ว	 ซึ่งความยินดีและความยินร้าย	

อย่างนี้แล้ว	 เสวยเวทนาใดๆ	 อันเป็นสุขก็ตาม	 อันเป็นทุกข์ก็ตาม	
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มิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตาม	ย่อมไม่เพลิดเพลิน	ไม่พร�่าสรรเสริญ	ไม่เมา

หมกอยู่ในเวทนานั้นๆ

	 ภิกษุนั้น	 ไม่เพลิดเพลิน	 ไม่พร�่าสรรเสริญ	 ไม่เมาหมกอยู่  

ในเวทนานั้นๆ	นันทิ(ความก�าหนัดยินดี	เพราะได้ตามใจอยาก)	ใน

เวทนาทั้งหลายเหล่านั้น	ย่อมดับไป	เพราะความดับแห่งนันทิของ

ภิกษุนั้น จึงมีความดับแห่งอุปาทาน	เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน	

จึงมีความดับแห่งภพ	 เพราะมีความดับแห่งภพ	 จึงมีความดับ 

แห่งชาติ	 เพราะมีความดับแห่งชาติน่ันแล	 ชรามรณะ	 โสกะ 

ปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาส	ทั้งหลาย	จึงดับสิ้น	ความดับลงแห่ง

กองทุกข์ทั้งสิ้นนี้	ย่อมมี	ด้วยอาการอย่างนี้.

 (๒) ภิกษุน้ัน ได้ยินเสียงด้วยหูแล้ว	 ย่อมไม่ก�าหนัดยินดี

ในเสียงอันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความรัก	ฯลฯ.......นันทิในเวทนา 

ท้ังหลายเหล่านั้น	ย่อมดับไป..........ฯลฯ............ความดับลงแห่งกอง

ทุกข์ทั้งสิ้นนี้	ย่อมมี	ด้วยอาการอย่างนี้.

 (๓)  ภิกษุนั้น รู้สึกกลิ่นด้วยจมูกแล้ว  

ย่อมไม่ก�าหนัดยินดีในกลิ่น	 

อันมีลักษณะเป็นที่ ต้ังแห่ง

ความรัก	 ฯลฯ.. . . . . . นันท	ิ 
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ในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้น	ย่อมดับไป..........ฯลฯ............ความดับ

ลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้	ย่อมมี	ด้วยอาการอย่างนี้.

 (๔) ภิกษุนั้น ลิ้มรสด้วยลิ้นแล้ว	ย่อมไม่ก�าหนัดยินดีในรส	 

อันมีลักษณะเป็นที่ต้ังแห่งความรัก	ฯลฯ.......นันทิ	ในเวทนาท้ังหลาย

เหล่านั้น	 ย่อมดับไป..........ฯลฯ............ความดับลงแห่งกองทุกข์ 

ท้ังสิ้นนี้	ย่อมมี	ด้วยอาการอย่างนี้.

 (๕) ภิกษุนั้น ถูกต้องสัมผัสด้วยกายแล้ว	 ย่อมไม่ก�าหนัด

ยินดีในสัมผัสทางกาย	อันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความรัก	ฯลฯ.......

นันทิในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้น	ย่อมดับไป..........ฯลฯ............ความ

ดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้	ย่อมมี	ด้วยอาการอย่างนี้.

 (๖) ภิกษุนั้น รู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว	ย่อมไม่ก�าหนัด

ยินดีในธรรมารมณ์	 อันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความรัก	 ย่อมไม่

ขัดเคืองในธรรมารมณ์	 อันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความเกลียดชัง		 

เป็นผู ้อยู ่ด ้วยสติเป็นไปในกายอันตนเข้าไปตั้งไว้แล้ว	 มีจิตหา

ประมาณมไิด้ด้วย	ย่อมรู้ชดัตามท่ีเป็นจริงซ่ึงเจโตวิมตุต	ิปัญญาวิมตุติ		

อนัเป็นทีด่บัโดยไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นบาปอกุศลท้ังหลายด้วย

	 ภิกษุนั้น	 เป็นผู้ละเสียได้แล้วซึ่งความยินดีและความยินร้าย

อย่างนี้แล้ว	เสวยเวทนาใดๆ	อันเป็นสุขก็ตาม	เป็นทุกข์ก็ตาม	มิใช่
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ทุกข์มิใช่สุขก็ตาม	ย่อมไม่เพลิดเพลิน	ไม่พร�่าสรรเสริญ	ไม่เมาหมก

อยู่ในเวทนานั้นๆ	

	 เมื่อภิกษุนั้น	ไม่เพลิดเพลิน	ไม่พร�่าสรรเสริญ	ไม่เมาหมกอยู่	 

ในเวทนานั้นๆ	 นันทิ(ความก�าหนัดยินดี	 เพราะได้ตามใจอยาก)	

ในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้น	 ย่อมดับไป	 เพราะความดับแห่งนันทิ

ของภิกษุนั้น จึงมีความดับแห่งอุปาทาน	 เพราะมีความดับแห่ง

อุปาทาน	 จึงมีความดับแห่งภพ	 เพราะมีความดับแห่งภพ	 จึงมี

ความดับแห่งชาติ	 เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแล	 ชรามรณะ	 

โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย	จึงดับสิ้น	ความดับลง

แห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้.

 (มู. ม. ๑๒/๔๕๘/๓๔๗-๓๔๘)

	 การเจรญิสตใินชวีติประจ�าวนัท่ามกลางผสัสะ	๖	ในการกระทบ 

กับ	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัสกาย		และความคิดปรุงแต่งต่างๆ	นั้น		 

ด้วยการรู้สึกตัว โปร่ง เบา กว้างขวาง หาประมาณมิได้ ซึ่งเป็น 

พื้นฐานแรกที่ส�าคัญอย่างมิอาจจะทอดทิ้ง แม้ในขณะเห็นรูปที ่

น่ารกักไ็ม่ขาดสต	ิก�าหนดัยินดีอยากได้	หรือเหน็รปูร่างกิริยามารยาท

น่าเกลียดก็ไม่ขัดเคืองใจ	 คือไม่ก่อราคะ	 โทสะ	 โมหะขึ้นมาในใจ			 

ซ่ึงผู้ปฏิบัติพึงสังเกตได้ว่า	มีราคะ	โทสะ	โมหะ	มากหรือน้อย
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	 เมื่อไม่มีราคะ	ก็ไม่มีกามฉันทนิวรณ์

	 เมื่อไม่ก่อโทสะ	ก็ไม่มีพยาบาทนิวรณ์

	 จนถึงความหดหู่ซึมเซา	 ท้อแท้คร�่าครวญถึงอดีต	 กังวลถึง

อนาคตด้วยโมหะ

	 หรือความลังเลสงสัยต่างๆ	ไม่รบกวนในใจ	ที่มีสติ	รู้สึกโปร่ง

เบากว้างขวางไม่มีประมาณน้ัน	จึงท�าให้เกิดสมาธิ	หลุดพ้นจากกิเลส

อันเศร้าหมอง(เจโตวิมุตติ)	และมีปัญญารู้ชัดตามความเป็นจริงด้วย

ใจที่เป็นกลาง	หลุดพ้นจากกิเลสด้วยปัญญา	(ปัญญาวิมุตติ)	ราคะ	

โทสะ	โมหะทั้งหลายย่อมไม่มีอยู่ในใจ

	 ละความยินดียินร้ายแล้วในขณะเสวยเวทนา	 ๖	 ทางนั้น	 ไม่

เผลอเพลิน	 ไม่มัวเมาหมกใจเข้าไปเพลิน(นันทิ)ในสิ่งนั้น	 เพราะมี

ความดับแห่งนันทิ	จึงมีความดับแห่งอุปาทาน	เมื่ออุปาทานไม่มี	ภพ

ย่อมไม่มี	เมื่อภพไม่มี	ชาติคือ	ความหลงตระหนักว่าขันธ์	๕	ต่างๆ

เป็นเรา	ย่อมไม่มี	ความคร�่าครวญคับแค้นใจ	ย่อมไม่มี	

	 การเจริญสติตั้งไว้ในกายด้วยจิตหาประมาณไม่ได้	 และรู้ชัด 

ซ่ึงสมาธิภายในปราศจากกิเลสประเภทนิวรณ์	๕		
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	 ดังนั้น	ในขณะเจริญสมาธิ	ผู้ปฏิบัติพึงเริ่มต้นด้วยการมีสติ	มี

สัมปชัญญะรู้ชัดถึงความปลอดโปร่งโล่งเบาภายใน	ไม่ต้องคาดหวัง

อะไรด้วยตัณหา	เพียงส�ารวจดูว่าขณะเจริญสมาธินั้น	แค่ในยามนี้

ไม่เผลอเพลินใน ราคะ โทสะ โมหะ ก็พอแล้ว

	 ในส่วนความหมายของปัญญาวิมุตติ	 หรือวิปัสสนาน้ันคือ	 

วิ แปลว่า	วิเศษ ปัสสนา	คือการเห็น	รวมความแปลว่า	การเห็นอัน

วิเศษ คือเห็นความจริงนั่นเอง	ซึ่งพระพุทธองค์ทรงช้ีให้เห็นกระแส

เหตุปัจจัยในอายตนะทั้ง	๖	โดยเฉพาะธรรมารมณ์ภายใน	กระทบใจ	 

ในขณะเจริญสมาธิด้วยการไม่หลงยินดีเผลอเพลินในธรรมารมณ์อัน

น่าพอใจและไม่ขัดเคืองในธรรมารมณ์อันน่าเกลียดชัง	เห็นอยู่ด้วย

จิตหาประมาณมิได้	คือไม่เผลอเพลินเข้าไปอาศัยธรรมารมณ์	หรือ	

ความปรุงแต่งต่างๆนั่นเอง	ซึ่งแยกย่อยเป็นวิปัสสนาญาณ	๙	คือ

๑.	มี	ปัญญาญาณเห็นความเกิด-ดับ

๒.	มี	ปัญญาญาณเห็นความสลายไป

๓.	มี	ปัญญาญาณเห็นความเป็นภัย

๔.	มี	ปัญญาญาณเห็นความเป็นโทษ

๕.	มี	ปัญญาญาณเห็นเป็นความน่าเบื่อหน่าย

๖.	มี	ปัญญาญาณเห็นทางออกจากความยึดมั่น

๗.	มี	ปัญญาญาณเห็นความไม่มีมาก่อน	มีแล้วหายไป

274



๘.	มี	ปัญญาญาณวางใจเป็นกลางต่อการปรุงแต่งทั้งปวง

๙.	มี	ปัญญาญาณอนุโลมต่ออริยสัจ	๔	(สัจจานุโลมิกญาน)

คือ	หากไม่เผลอยึดมั่น	เพลินในความคิดปรุงแต่ง	จะเห็น

๙.๑		อุปาทานขันธ์	๕	เป็นทุกข์

๙.๒			ตัณหา	เป็นเหตุให้เกิดอุปาทาน	คือ	สมุทัย

๙.๓	เมือ่รู้ว่าสขุ-ทกุข์ไม่ใช่ตัวตน	ตณัหาจงึดบั	อปุาทานดบั	 

นิโรธแจ้ง

๙.๔		การเห็นนั้นคือองค์มรรค

จึงหลุดพ้นด้วยปัญญาวิมุตติด้วยเหตุนี้

	 ผู้ปฏิบัติพึงเห็นภาพรวมจากการเริ่มต้นด้วยการมีสติ	มีจิตหา

ประม าณมิได้	 มีสมาธิและปัญญา	 ไม่เมาหมกอยู่ในเวทนา	 นันทิ

ในเว ทนาย่อมดับไป เพราะความดับแห่งนันทิ จึงมีความดับแห่ง

อปุาทาน ภพ-ชาต ิความดบัลงแห่งกองทกุข์ทัง้ส้ินย่อมมีด้วยเหตน้ีุ
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ตัดไฟเสียแต่ต้นลม ด้วยการเห็นอายตนะ ๖ ไม่เที่ยง

	 บางทกีารปฏบิตัทิีเ่รยีบง่าย	ลดัสัน้ด้วยการเหน็รปูว่าไม่เท่ียงน้ัน	 

ดูเป็นเรื่องธรรมดาที่คนทั่วไปก็เข้าใจได้	 แต่ในเชิงใช้ชีวิตประจ�าวัน	 

กลับมีพฤติกรรมขัดแย้งกับความจริงที่เรียบง่ายเช่นน้ี	จึงก่อกระแส 

อวิช ชาในปฏิจจสมุปบาทขึ้นมายาวเหยียด	 และลงท้ายด้วยการ

คร�า่ครวญ	คบัแค้นใจว่า	“ท�าไมเดีย๋วนีเ้ขาไม่เหมอืนเดมิ”	หรอื	“ท�าไม 

คนนั้นต่อหน้าอย่าง	ลับหลังอย่าง”	หรือ	“เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแปลง

จากฉันไปเสียแล้ว”	ซึ่งการคร�่าครวญคับแค้นใจเหล่านี้ล้วนมาจาก

การหล งตระหนักว่า	 รูปเหล่านั้นเป็นเขาเป็นเรา	 และเมื่อสัมผัสก็

ปรารถนาแต่สุข	เกลียดทุกขเวทนา	จึงเกิดตัณหา	อุปาทาน	ภพ-ชาต	ิ

ตามมาด้วยความแห้งใจ	คร�่าครวญคับแค้นใจ	ดังกล่าว

	 การยอมรับความจริงว่ารูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัสกาย	และ

ความคิดปรุงแต่งเหล่านั้นไม่เที่ยง	เพียงแค่นี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิ	ตาม

มาด้วยมรรคที่เหลือทั้งหมดโดยปริยาย	คือไม่มี	ราคะ	โทสะ	โมหะ

กับรู ป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	 สัมผัสกายและธรรมารมณ์ท่ีไม่มีตัวตน 

เหล่า น้ัน	และไม่มีวาจาทะเลาะเบาะแว้ง	เหยียดหยาม	หยาบคาย 

ต่อส่ิงไม่ใช่ตัวตนทั้งหลาย	 จึงมีสัมมาวายามะเพียรปิดก้ัน	 ราคะ	

โทสะ	โมหะที่ยังไม่มี	ไม่ให้มีขึ้นด้วยสัมมาสติ	สัมมาสมาธิ
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	 พระพุทธองค์ทรงมักใช้วิธีถาม-ตอบว่า	สิ่งไม่เที่ยงนั้นย่อมเป็น

ทุกข์ 	 คือมีลักษณะไม่คงที่	 อาศัยเหตุปัจจัย	 มีลักษณะแปรปรวน 

เป็นอื่น	ไม่ใช่ตัวตนแต่อย่างใด	

	 เมื่ อเห็นดังนั้นจึงเบื่อหน่ายกับการที่จะมีราคะ	 โทสะ	 โมหะ	

ก�าหนั ดกับสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตน	 เมื่อไม่มีราคะย่อมไม่เผลอเพลินกับ 

สิ่งเห ล่านั้น	 เหมือนคนเลิกยาเสพติดย่อมไม่ก�าหนัดกับยาเสพติด	

เมื่อไ ม่เสพติดก็ไม่เผลอเพลินกับสิ่งนั้น	 เพราะการเผลอเพลินคือ

การขาดสติ	 เมื่อไม่มีความเผลอเพลินจึงหลุดพ้นออกมาจากสิ่งนั้น	

ซ่ึงพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า	 “จิตหลุดพ้นด้วยดี	ดังนี้”	คือหลุดพ้น

จาก	ราคะ	โทสะ	โมหะ	นั่นเอง

	 บางทีสิง่ท่ีดเูรยีบง่าย	เหน็ความจรงิอยูต่รงหน้าได้ตลอดเวลาว่า	 

รูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัสกายและธรรมารมณ์คือความคิดปรุงแต่ง

ต่างๆ	 เป็นของไม่เที่ยง	 หากประพฤติปฏิบัติจริงได้เพียงแค่น้ี	 ละ

ความเผลอเพลิน	จิตก็หลุดพ้นแล้ว	เมื่อรู้ความจริงเช่นน้ีย่อมมีสัมมา

ทิฏฐิ	มรรคทั้ง	๘	ย่อมรวมกัน	ทั้งสัมมาสติย่อมไม่เผลอเพลิน	และ

สัมมาสมาธิตั้งมั่น	จิตจึงหลุดพ้นด้วยเหตุนี้
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ในเชิงปฏิบัติ 

	 ผู้ปฏิบัติพึงเจริญสมาธิตามค�าสอนของพระพุทธองค์	ก็เริ่มต้น

จากสติอันตั้งไว้ในกาย	ด้วยจิตหาประมาณมิได้	มีความปลอดโปร่ง	

รู้สึกตัวชัดที่ภาวะไม่มีขีดขอบของร่างกาย	ซึ่งบางครั้ง	ธรรมารมณ์	

หรือความปรุงแต่งต่างๆเกิดขึ้นในใจ	ก็หลงชอบ-ชัง	หรือขัดเคืองใน

ธรรมารมณ์	อันเป็นที่ตั้งแห่งความเกลียดชัง	คือละนิวรณ์	๕	ท�าให้

หลุดพ้นจากกิเลส	เคร่ืองเศร้าหมองได้ด้วยสมาธิ(เจโตวิมุตติ)	และ

เจริญวิปัสสนาเห็นสภาวธรรมในขณะนั้นตามความเป็นจริงคือ

ความไม่เที่ยง	ไม่คงที่	ไม่ใช่ตัวตน	หลุดพ้นจากราคะ	โทสะ	โมหะ

ได้ด้วยปัญญา(ปัญญาวิมุตติ)

	 ละความยินดียินร้ายในเวทนา	ความเผลอเพลิน (นันทิ) ใน

เวทนาทั้งหลาย ย่อมดับไป	ซึ่งการปฏิบัตินั้น	หากขาดสติเพลินอยู่

กับสุขเวทนาก็ยังมีอุปาทานอยู่	เพราะนันทิคืออุปาทาน การสังเกต

ดูความ เพลินในสุข-ทุกข์-อุเบกขาเวทนาจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นในการ

ปฏิบัติด้วยการละราคะ โทสะ โมหะ คืนสู่ธรรมชาติเดิมที่ปรกต ิ

หากไม่ มีนันทิคือความเพลิน	 อุปาทานก็ดับไป	 เพราะอุปาทานดับ	 

ภพ-ชาติ	 จึงดับ	 คือความตระหนักว่า	 “เรา”	 ในขันธ์	 ๕	 มุมใด 

มมุหนึง่ไม่ปรากฏ	ความแห้งใจ	คร�า่ครวญ	ทกุข์กายทกุข์ใจ	คบัแค้นใจ 

จึงดับไป
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	 การเจรญิสต	ิสมาธิ	ปัญญา	จึงผสานกนัในกระแสปฏจิจสมปุบาท 

สายดับ 	 คือ	 เพราะไม่เพลินในเวทนา	 ตัณหาจึงดับ	 อุปาทานดับ	 

ภพ-ชาติดับ	ความทุกข์ใจทั้งหลายจากราคะ	โทสะ	โมหะดับไปด้วย

เหตุนี้

	 ในการเจริญสติเห็นตามความเป็นจริงของรูป	เสียง	กลิ่น	รส	

สัมผัส กาย	 ธรรมารมณ์ว่าไม่เที่ยง	 อาศัยเหตุปัจจัย	 แปรปรวน

เป็นอย่างอื่นต่างจากที่เคยยึดมั่นเอาไว้	 ย่อมเบ่ือหน่ายที่จะมีราคะ	

โทสะ	โมหะกับสิ่งเหล่านั้น	จึงเกิดสัมมาทิฏฐิและมรรคมีองค์	๘	ซึ่ง

เป็นการปฏิบัติที่เรียบง่ายไม่เกี่ยวกับเรื่องงมงายเหนือธรรมชาติแต่

อย่างไร	ดังพุทธพจน์	

	 ภกิษ	ุท.!	ภกิษเุหน็รปูท้ังหลาย		ซึง่ไม่เท่ียงนัน่แหละ	ว่าไม่เท่ียง		 

ทิฏฐิของเธอนั้น	เป็นสัมมาทิฏฐิ	เมื่อเห็นอยู่ด้วย	สัมมาทิฏฐิ	ย่อม

เบื่อห น่าย;	 เพราะความสิ้นนันทิ	 ย่อมมีความสิ้นราคะ	 เพราะ

ความสิ้นราคะ	ย่อมมีความสิ้นนันทิ;	เพราะความส้ินนันทิและราคะ	 

ก็กล่าวได้ว่า	จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี	ดังนี้

	 (ในกรณีของ	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัสกาย	และ	ธรรมารมณ์

ตรัสอย่างเดียวกัน)
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	 ในการ ปฏิบัติธรรมที่ เห็นความจริงในสิ่งไม ่มีตัวตนไม่ม ี

แก่นสาร	ไม่ใช่สิ่งที่ควรยึดมั่นเพราะไม่ใช่อย่างที่เคยหลงผิดยึดมั่น

เอาไว้ 	 จะเกิดความเบื่อหน่าย	 แต่ไม่ใช่เบื่อแล้วเกิดโทสะ	 แต่เบื่อ

แล้วสลดใจคลายก�าหนัดหรือสิ้นราคะ	โทสะ	โมหะ	ในสิ่งเหล่านั้น	 

จึงไม่ เผลอเพลินคือ	 สิ้นนันทิและราคะ	 จิตจึงหลุดพ้นด้วยดี	 

ดังพุทธพจน์ข้างต้น

	 ซ่ึงเ ม่ือเป็นเช่นนี้ย่อมชี้ให้เห็นว่า	 หากเบ่ือหน่ายส่ิงใดย่อม

คลายก�าหนัดในสิ่งนั้น เมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่เข้าไปอาศัยอยู่ในสิ่ง

นั้น สภาวะนั้น	จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี	แม้ในกระแสปฏิจจสมุปบาท

ท้ัง	๑๑	อาการ	ก็เช่นเดียวกัน	

	 ผู ้ปฏิ บัติธรรมย่อมเบื่อหน่ายแม้ในอวิชชาที่ไม่รู ้จักกระแส 

เหตุปัจจัยว่าไม่ใช่ตัวตน	

	 เบื่อหน่ายแม้ในสังขารที่ปรุงแต่งความเป็นตัวตนที่ไม่มีอยู่จริง

ขึ้นมาเลือนลาง	หาแก่นสารไม่ได้

	 เบื่อห น่ายแม้ในวิญญาณท่ีไม่ได ้มีตัวตนอยู ่ก ่อน	 อาศัย	

อายตนะภายนอก-ในกระทบกัน
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	 เบื่อห น่ายแม้ในนามรูป	 เบื่อหน่ายผัสสะ	 เวทนา	 ตัณหา	

อุปาทาน	ภพ	ชาติ

	 เบือ่หน่ายใน	ชรามรณะ	คลายก�าหนัดด้วยความไม่ยึดมัน่ถอืมัน่

	 ซึ่งหากเข้าใจความหมายว่า	นิพพาน	คือการสิ้นไปแห่ง	ราคะ	

โทสะ	โมหะ	คือไม่มีราคะ	โทสะ	โมหะ	ในกระแสเหตุปัจจัยอีกต่อไป

๏	 ไม่มีราคะ โทสะ โมหะ ในปัจจุบัน

	 หากเข้าใจความจริงในความหมายของนิพพาน	คือ	การสิ้นไป

แห่งราคะ	 โทสะ	 โมหะ	ดังนั้นค�าว่า	นิพพานในทิฏฐธรรมจึงแปล 

ได้ว่า	การไม่มีราคะ	โทสะ	โมหะ	ในปัจจุบันน่ันเอง	การเห็นกระแส

เหตุปัจจัยในปฏิจจสมุปบาทย่อมเบื่อหน่าย	ซึ่งเบื่อหน่ายตรงไหนก็

ไม่มีราคะ	โทสะ	โมหะ	ในปัจจุบันตรงนั้นนั่นเอง
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๏	ผู้เสร็จกิจในปฏิจจสมุปบาท  ชื่อว่าผู้บรรลุนิพพาน 

 ในปัจจุบัน

	 ดูก่อนภิกษุ!	ถ้าภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นแล้ว	เพราะความเบื่อหน่าย	 

เพราะคว ามคลายก�าหนัด	 เพราะความดับไม่เหลือ	 แห่งชราและ

มรณะ	ด้วยความเป็นผูไ้ม่ยดึมัน่ถอืม่ัน	อยูแ่ล้วไซร้,	ก็เป็นการสมควร 

เพ่ือจะเรียกภิกษุนั้นว่า	“ภิกษุผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรม”	

(ทิฏฺฐธมฺมนิพฺพานปฺปตฺโต)

	 ดูก่อนภิกษุ!	ถ้าภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นแล้ว	เพราะความเบื่อหน่าย	

เพราะความคลายก�าหนัด	 เพราะความดับไม่เหลือ	แห่งชาติ	ด้วย

ความเป็ นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่น	 อยู่แล้วไซร้,	 ก็เป็นการสมควรเพื่อจะ

เรียกภิกษุนั้นว่า	“ภิกษุผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรม”

	 ดูก่อนภิกษุ!	ถ้าภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นแล้ว	เพราะความเบื่อหน่าย	 

เพราะคว ามคลายก�าหนัด	 เพราะความดับไม่เหลือ	 แห่งภพ	 ด้วย

ความเป็ นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่น	 อยู่แล้วไซร้,	 ก็เป็นการสมควรเพื่อจะ

เรียกภิกษุนั้นว่า	“ภิกษุผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรม”

	 ดูก่อนภิกษุ!	ถ้าภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นแล้ว	เพราะความเบื่อหน่าย	

เพราะความคลายก�าหนัด	เพราะความดับไม่เหลือ	แห่งตัณหา	ด้วย
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ความเป็ นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่น	 อยู่แล้วไซร้,	 ก็เป็นการสมควรเพื่อจะ

เรียกภิกษุนั้นว่า	“ภิกษุผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรม”

	 ดูก่อนภิกษุ!	ถ้าภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นแล้ว	เพราะความเบื่อหน่าย	

เพราะความคลายก�าหนัด	เพราะความดับไม่เหลือ	แห่งเวทนา	ด้วย

ความเป็ นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่น	 อยู่แล้วไซร้,	 ก็เป็นการสมควรเพื่อจะ

เรียกภิกษุนั้นว่า	“ภิกษุผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรม”

	 ดูก่อนภิกษุ!	ถ้าภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นแล้ว	เพราะความเบื่อหน่าย	

เพราะความคลายก�าหนัด	เพราะความดับไม่เหลือ	แห่งผัสสะ	ด้วย

ความเป็ นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่น	 อยู่แล้วไซร้,	 ก็เป็นการสมควรเพื่อจะ

เรียกภิกษุนั้นว่า	“ภิกษุผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรม”

	 ดูก่อนภิกษุ!	ถ้าภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นแล้ว	เพราะความเบื่อหน่าย	

เพราะความคลายก�าหนัด	เพราะความดับไม่เหลือ	แห่งสฬายตนะ	

ด้วยความเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่น	อยู่แล้วไซร้,	ก็เป็นการสมควรเพื่อ

จะเรียกภิกษุนั้นว่า	“ภิกษุผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรม”

	 ดูก่อนภิกษุ!	ถ้าภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นแล้ว	เพราะความเบื่อหน่าย	

เพราะความคลายก�าหนัด	เพราะความดับไม่เหลือ	แห่งนามรูป	ด้วย
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ความเป็ นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่น	 อยู่แล้วไซร้,	 ก็เป็นการสมควรเพื่อจะ

เรียกภิกษุนั้นว่า	“ภิกษุผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรม”

	 ดูก่อนภิกษุ!	ถ้าภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นแล้ว	เพราะความเบื่อหน่าย	

เพราะคว ามคลายก�าหนัด	 เพราะความดับไม่เหลือ	 แห่งวิญญาณ	

ด้วยความเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่น	อยู่แล้วไซร้,	ก็เป็นการสมควรเพื่อ

จะเรียกภิกษุนั้นว่า	“ภิกษุผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรม”

	 ดูก่อนภิกษุ!	ถ้าภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นแล้ว	เพราะความเบื่อหน่าย	 

เพราะความคลายก�าหนดั	เพราะความดบัไม่เหลือ	แห่งสังขารท้ังหลาย	 

ด้วยความเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่น	อยู่แล้วไซร้,	ก็เป็นการสมควรเพื่อ

จะเรียกภิกษุนั้นว่า	“ภิกษุผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรม”

	 ดูก่อนภิกษุ!	ถ้าภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นแล้ว	เพราะความเบื่อหน่าย	

เพราะคว ามคลายก�าหนัด	 เพราะความดับไม่เหลือ	 แห่งอวิชชา		

ด้วยความเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่น	อยู่แล้วไซร้,	ก็เป็นการสมควรเพื่อ

จะเรียก ภิกษุนั้นว่า	 “ภิกษุผู ้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรม”,	 

ดังนี้	แล

 (นิทาน. สํ. ๑๖/๔๖/๑๗-๑๘)
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	 การเข้าใจท่ีถกูต้องว่าความเพลนิคอือปุาทานแล้ว	วญิญาณทีจ่ะ

เป็นอุปาทานย่อมไม่มี	ย่อมนิพพานน้ัน	ท�าให้ขยันละความเพลินใน

วิญญาณ	๖	เป็นการตัดไฟเสียแต่ต้นลมไม่ให้ตัณหาอุปาทานเกิดขึ้น

เพราะตัณหา	๖	นั้นไม่ได้มีมาก่อน	หากผัสสะด้วยอวิชชา	คือไม่รู้จัก

เหตุปัจจัยในอายตนะภายใน	๖	ภายนอก	๖	วิญญาณ	๖	ผัสสะ	๖	 

เวทนา	๖	หากเผลอเพลินในเวทนา	ตัณหา ๖ จึงมี		หากไม่เผลอ

เพลินใน	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัสกาย-ใจ	วิญญาณ	ก็ไม่มีตัณหา

เข้ามาอาศัย	อุปาทานจึงไม่มี	ย่อมนิพพาน

วิญญาณ ๖ ที่ไม่มีตัณหา ๖
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พุทธพจน์:-

 ดูก่อน ท่านผู ้เป็นจอมแห่งเทวดาท้ังหลาย! รูปทั้งหลายที่

จะพึงรู้ได้ด้วยจักษุมีอยู่, เป็นรูปที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ  

มีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไปอาศัยแห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความ

กําหนัด; ถ้าหากว่า ภิกษุย่อมไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ําสรรเสริญ ไม่

เมาหมกอยู่ ซึ่งรูปน้ัน แล้วไซร้, เมื่อภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลิน ไม่

พร่ําสรรเสริญ ไม่เมาหมกอยู่ กะรูปนั้น, วิญญาณนั้นอันตัณหาใน

อารมณ์คือรูปอาศัยแล้ว ย่อมไม่มีแก่เธอนั้น; วิญญาณ ที่จะเป็น  

อุปาทาน ย่อมไม่มี ดูก่อนท่านผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลาย! ภิกษุ

ผู้ไม่มีอุปาทาน ย่อมปรินิพพาน. 

 (ในกรณีแ ห่งเสียงที่จะพึงรู้ด้วยโสตะ, กลิ่นที่จะพึงรู้สึกด้วย

ฆานะ, รสที่จะพึงรู้สึกด้วยชิวหา, สัมผัสทางผิวหนังท่ีจะพึงรู้สึก 

ด้วยกาย(ผิวกายทั่วไป); ก็มีข้อความอย่างเดียวกันกับข้อความใน

กรณีแห่งรูป ที่จะพึงรู้ได้ด้วยจักษุ ดังที่กล่าวแล้วข้างบน ทุกตัว

อักษร; ต่ างกันแต่เพียงชื่อแห่งอายตนะแต่ละอายตนะ เท่านั้น;  

ในที่นี้จะยกข้อความอันกล่าวถึงธรรมารมณ์เป็นข้อสุดท้าย มากล่าว

ไว้อีกครั้ง ดังต่อไปนี้:-) 
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 ดกู่อนท่านผูเ้ป็นจอมแห่งเทวดาทัง้หลาย! ธรรมารมณ์ทัง้หลาย 

ที่จะพึงรู้สึกด้วยมโน มีอยู่, เป็นธรรมารมณ์ ที่น่าปรารถนา น่าใคร่  

น่าพอใจ มีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปอาศัยแห่งความใคร่ เป็นที่

ตั้งแห่งความกําหนัด; ถ้าหากว่า ภิกษุย่อมไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ํา

สรรเสริญ ไม่เมาหมกอยู่ ซึ่งธรรมารมณ์น้ัน แล้วไซร้,  เมื่อภิกษุนั้น

ไม่เพลิดเพลิน ไม่พรํ่าสรรเสริญ  ไม่เมาหมกอยู่ กะธรรมารมณ์น้ัน,   

วิญญาณนั้นอันตัณหาในอารมณ์ คือ ธรรมารมณ์ อาศัยแล้ว ย่อม

ไม่มีแก่เธอนั้น; วิญญาณที่จะเป็นอุปาทาน ย่อมไม่มี. ดูก่อนท่าน 

ผูเ้ป็นจอมแห่งเทวดาท้ังหลาย! ภกิษผุูไ้ม่มอีปุาทาน ย่อมปรนิพิพาน. 

 

 ดูก่อนท่านผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลาย! นี้แลเป็นเหตุ นี้

เป็นปัจจัย ที่ทําให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ ปรินิพพานในทิฏฐธรรม, 

ดังนี้ แล. 

 (สฬ.สํ. ๑๘/๑๗๘/๑๑๒-๑๑๓)

	 พระพทุธองค์ทรงสอนให้พจิารณาโดย		ความเป็นธาต	ุ	อายตนะ	 

ปฏจิจสมปุบาท	ในเชงิปฏบิตักิารเจริญสตนิัน้	มลีกัษณะไม่เผลอเพลนิ 

ในอายตนะ	๖		หากเมื่อใดเผลอเพลินเข้าไปเมาหมกอยู่กับสิ่งไม่ใช่

ตวัตน	เชน่	เพลนิปรุงแต่งชอบ-ชงั	กบั	รปู	เสียง	กลิ่น	รส	สมัผัสกาย	 

อันเป็นธาตุ	หรือเพลินอยู่ในธรรมารมณ์	หลงเข้าไปในเนื้อหาที่ปรุง
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อกุศล	คือ	มีความโลภ	หรือ	โกรธกับ	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัสกาย	 

เหล่านั้น	 ให้สังเกตรู้จักว่าอาการนั้นคือ	 ลักษณะของการขาดสติ	

วิปลาสไปแล้วคือ	คลาดเคลื่อนจากสิ่งไม่ใช่ตัวตน	หลงว่าเป็นตัวตน	

เพลินอยู่กับราคะธาตุ	เพลินอยู่กับพยาบาทธาตุ	มองไม่เห็นกระแส

เหตุปัจจัยที่อาศัยกันเกิดขึ้น	

	 ๑.	 ดังนั้นการเจริญสติ	 จึงไม่เผลอเพลิน	 พร�่าสรรเสริญ	 

เมาหมก	อยู่กับ	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัสกาย-ใจ	ที่ไม่ใช่ตัวตน	

เป็นเพียงธาตุ(Element)	เท่านั้น

	 ๒.	เม่ือไม่เผลอเพลินในการรับรู้คือ	วิญญาณ	๖	นั้น	ย่อมไม่ม ี

ตัณหา		คือความอยากได้ใน	๖	อย่างที่ไม่ใช่ตัวตน	หรืออยากพ้น

จาก	 ๖	 อย่างที่ไม่ใช่ตัวตน	 คือไม่มีตัณหาเข้าไปอาศัยในขณะรับรู้	 

รูป	เสียง	กล่ิน	รส	สัมผัสกาย-ใจ	มีสติไม่เผลอเพลิน	เห็นความจริง	 

อนัเป็นกระแสเหตปัุจจยัให้เกดิวญิญาณ	๖	อีก	ทีไ่ม่ใช่ตวัตน		ตณัหา	๖	 

จึงเข้าไปก่อตัวไม่ได้	หากเห็น	รูป	 เสียง	กลิ่น	 รส	สัมผัสกาย-ใจ	

เป็นธาตุ	เป็นอายตนะ	เป็นกระแสเหตุปัจจัย	

	 ๓.	เมื่อตัณหาไม่มี	อุปาทานย่อมไม่มี	ภพย่อมไม่มี	ชาติย่อม

ไม่มี	การคร�่าครวญคับแค้นใจ	ย่อมไม่มี		เพราะอุปาทานมีลักษณะ
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ยึดกับตัณหา	มีผลลัพธ์เป็นการไม่ปล่อย	เม่ือไม่มีตัณหาให้ยึด	ก็ไม่

ต้องปล่อย	เพราะไม่ได้เข้าไปยึดตั้งแต่เร่ิมต้น	กระบวนการของกิเลส	

ท่ีตามมาจึงไม่มี		วิญญาณที่จะเป็นอุปาทานย่อมไม่มีด้วยเหตุนี้	

	 ๔.	ผู้ไม่มีอุปาทาน	ย่อมนิพพาน	คือดับเย็นในวิญญาณที่รับรู้

อยู่นั้น	ปราศจากตัณหา	๖	นั่นเอง

	 “ความเพลินคืออุปาทาน”

	 เมื่อผู้ปฏิบัติรู้จักลักษณะว่าความเพลินคือ

อุปาทาน	 การปฏิบัติจะเรียบง่ายลัดสั้นด้วย

การไม่เผลอเพลินในวิญญาณ	 ๖	 เพียง

แค่นี้	 วิญญาณที่จะเป็นอุปาทาน

ย่อมไม่มี	 ย่อมนิพพาน”	

คือปราศจาก	ราคะ	

โทสะ	โมหะ	นั่นเอง
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สรุป บทที่ ๖  ในเชิงปฏิบัติที่ลัดสั้นไม่เผลอเพลินในวิญญาณ ๖  
ย่อมนิพพาน

	 การเจริญสติเห็นความจริงของอายตนะภายใน	๖	ภายนอก	๖	

ท�าให้เกิดวิญญาณ	๖	หากไม่เพลินคือไม่มีอุปาทานหรือวิญญาณที่

จะเป็นอุปาทานย่อมไม่มี	ภิกษุผู้ไม่มีอุปาทานย่อมปรินิพพาน	ความ

เข้าใจที่ถูกต้องตามค�าสอนของพระพุทธองค์ย่อมสามารถเจริญ

สติปฏิบัติธรรมได้ในทุกสถานที่ในโลก	 ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใด

ตั้งแต่ขั้วโลกเหนือจรดขั้วโลกใต้	 โดยสังเกตเห็นความเพลิน	 หรือ	

อุปาทานในวิญญาณ	๖	ขณะรับรู้	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัสกาย	

และ	 ธรรมารมณ์	 ว่าเผลอเพลินมากน้อยเพียงใด	 โดยเฉพาะการ

ไม่เผลอเพลินในเนื้อเรื่องที่คิด	เพราะมีสติเห็นความคิดเป็นสิ่งถูกรู้	

มโนวิญญาณนั้นย่อมไม่มีอุปาทาน

	 การเจริญสติโดยมีเป้าหมายอยู่ที่การไม่เผลอเพลินในผัสสะ	๖	

จะเกิดขึ้นอย่างเรียบง่าย	ไม่ประมาทและไม่เกียจคร้านในการเพียร

ปิดกั้นอกุศลคือ	โลภะ	โทสะ	โมหะ	ที่หลงชอบ-ชังต่อรูป	เสียง	กลิ่น	

รส	สัมผัสกาย	และ	ธรรมารมณ์	โดยเห็นเป็นธาตุ	เป็นกระแสเหตุ

ปัจจัยที่อาศัยกันเกิดขึ้นไม่ใช่ตัวตน	ไม่เผลอเพลินไปกับเน้ือเรื่องท้ัง	

๖	วิญญาณ	๖	ย่อมไม่มีอุปาทาน
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	 การเจริญสติตั้งไว้ในกาย	 รู ้ชัดต่อสภาวะท่ีโปร่งโล่งเบาไร้

ขอบเขต	 เป็นเหตุให้สมาธิตั้งมั่นหลุดพ้นจาก	 ราคะ	 โทสะ	 โมหะ	

ในผัสสะทั้ง	 ๖	 และมีปัญญาเห็นอายตนะภายใน	 ๖	 ภายนอก	 ๖	

วิญญาณ	๖	ผัสสะ	๖	เวทนา	๖	แยกตัวออกมาเป็นสิ่งถูกรู้	ตาม

ความเป็นจริงท�าให้ตัณหาก่อตัวไม่ได้	อุปาทานจึงไม่มี	ภพ-ชาติ	จึง

ไม่มี

	 เมื่อเข้าใจค�าสอนของพระพุทธองค์ว่า	 วิญญาณไม่มีอุปาทาน

ย่อมนิพพาน	และ	นันทิความเพลินคืออุปาทาน	ย่อมขยันมีสติอย่าง

ต่อเนื่องในทุกขณะของวิญญาณ	๖	อย่างไม่เผลอเพลินอันเป็นการ 

ตัดไฟเสียแต่ต้นลมโดยขยันละอวิชชา	 เห็น	 รูป	 เสียง	 กล่ิน	 รส	

สัมผัสกาย	 และ	 ธรรมารมณ์	 เป็นโดยประการอื่นจากที่เคยยึด 

เอาไว้	เพราะไม่ใช่อย่างที่หลงยึดไว้ซักกะหน่อย	เมื่อเห็นเช่นนั้นจะ	

อ๋อ...และซาบซ้ึงกับค�าสอนของพระพุทธองค์ที่ว่า	 “ผู้ไม่มีอุปาทาน

ย่อมนิพพาน”	และประจักษ์อยู่ในใจได้ว่า	หากเพลินมีอุปาทานมาก	

ภพ-ชาติ	ก็ยังเหลือมาก	หากเพลินน้อย	อุปาทานน้อย	ภพ-ชาติก็

เหลือน้อยลง	จนถึงไม่มีอุปาทาน	ภพ-ชาติ	ย่อมไม่มีด้วยเหตุนี้
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	 “ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ	ภิกษุ	ผู้มีจิตพ้นวิเศษแล้ว	จะไปเกิด

ในท่ีใดพระเจ้าข้า?

	 วังสะ	 หากมีคนถามท่านว่า	 ไฟดับไปต่อหน้าท่านนั้น	 มันไป

ทางทิศไหนเสีย?

	 ถ้าเชื้อนั้นสิ้นไปแล้ว	ทั้งไม่มีอะไรอื่นเป็นเชื้ออีก	ไฟนั้นก็ควร

นับว่าไม่มีเชื้อ	ดับไปแล้ว”
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