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ปรมัตถสภาวธรรม 
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ปรมัตถสภาวธรรม 
คําบรรยายธรรม  ประจําวันเสาร  ป พ.ศ.๒๕๑๖ 

ในสวนโมกขพลาราม  ไชยา 
พ.ศ. ๒๕๑๖ 

 
ของ 

พุทธทาสภิกขุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดพิมพดวยทุนบริจาค  ทาง  “สวนอุศมมูลนิธิ”   เปนอันดับสองแหงทุนนี้ 
เปนการพิมพครั้งแรก  อันดับที่  ๑๔ ก  บนพื้นแถบสีแดง 
ของหนังสือชุด  ธรรมโฆษณ  จํานวน  ๑,๕๐๐  ฉบับ 

๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๑๘ 
(ลิขสิทธ์ิไมสงวนสําหรับการพิมพแจกเปนธรรมทาน , สงวนเฉพาะการพิมพจําหนาย) 
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คําปรารภ 
การสรางหนังสือชุดธรรมโฆษณ  ข้ึนไวในพระพุทธศาสนา 

 
การจัดพิมพหนังสือ  ชุดธรรมโฆษณ   อันดับท่ี   ๑๔ ก.  บนพื้นแถบสีแดง 

เลมน้ีมีชื่อวา  ปรมัตถสภาวธรรม.  สวนอุศมมูลนิธิ  จัดทําขึ้นเปนอันดับท่ี  ๒. ตอจาก 
ธรรมปาฏิ โมกข   โดยได รับฉันทานุมัติของทานอาจารย   “พุทธทาสภิกขุ”  ใหใช เงิน 
บริจาคเปนทุน  ของสามอุบาสิกา  คือ อุบาสิกา  ประกอบ  โปษยนันทน ,  ประดับ 
โปษยนันทน  และอุบาสิกา  ประยูร  เศวตเศรนี  รวมกันถวายแดทานอาจารย  เพื่อจัด 
พิมพคําบรรยาย  “ชุดธรรมโฆษณ” เร่ืองใดเรื่องหนึ่งตามประสงคของทาน  โดยขอตั้ง 
ชื่อทุนนี้วา  “ทุน  ประกอบ – ประดับ - ประยูร”  อุทิศสวนกุศลถึง  พระพรหมปริญญา 
(โกย  โปษยานันทน) กับ  พระอโศกมนตรี  (เรียม  เศวตเศรณี) 

การดําเนินงานจัดพิมพ,  แจกจาย,  หรือจําหนาย,  คงจัดทําตามความมุงหมาย 
และหลักการปฏิบัติทุกประการ  ของธรรมทานมูลนิธิ  ทั้งนี้  เพื่อชวยแบงเบางานของ 
ธรรมทานมูลนิธิ  และชวยรวบรวมคําบรรยายขององคบรรยายไวใหครบถวน  สะดวกแก 
การคนควา  และเผยแพรไปใหทันแกเวลา  ที่มีอยูนอย  สําหรับงานอันมีอยูเปนจํานวนมาก. 

หากทานผูใดศรัทธาจะบริจาคเงินสมทบทุน  รวมกับ  สวนอุศมมูลนิธิ  และ 
ธรรมทานมูลนิธิ  เพื่อวัตถุประสงคดังกลาวมาแลวนั้นอีก  ก็ดี  หรือหากมีเงินรายไดพิเศษ 
ใดๆ  จากการรับบริจาค  ก็ดี,  จากการจําหนายหนังสือน้ี  “ในราคาที่ เอากุศลเปนกําไร”  
บางก็ดี,  สวนอุศมมูลนิธิ  จะไดนําเงินนั้นรวมสมทบทุนไวเพื่อจัดพิมพหนังสือชุดนี้ 
ในอันดับอื่นอีกตอไป 
 สวนอุศมมูลนิธิ 
 ๗๗  สุขุมวิท  ซอย  ๑๐๓ 
 กรุงเทพ ฯ  ๑๑. 
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สารบาญ 
ปรมัตถสภาวธรรม 

๑.ขอควรทราบกอน เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวา “ธาตุ”  หนา  
๒.ขอควรทราบกอน เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวา “ธาตุ”  (ตอ) ”  ๔๑ 
๓.ธาตุเกี่ยวของกัน จนถึงความดับทุกข  ”  ๖๗ 
๔.ความเนื่องกันระหวางกลุมธาตุ ”  ๑๐๑ 
๕.ลักษณะอาการที่ธาตุปรุงแตงสิ่งทั้งปวง  ”  ๑๓๓ 
 ๖.หลักปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวา “ธาตุ” ”  ๑๖๓ 
๗.พระอรหันต กับสิ่งที่เรียกวา ธาตุ-อายตนะ-ขันธ  ”  ๑๙๗ 
๘.ธาตุที่อยูในรูปอายตนะ  ”  ๒๒๙ 
 ๙.ความสําคัญของการสัมผัสทางอายตนะ ”   ๒๖๓ 
๑๐.อายตนสัมผัส ใหเกิดสิ่งที่เรียกวา ขันธ   ”  ๒๙๗ 
๑๑.อาการที่เกิดไดและเกิดไมไดแหงปญจุปาทานักขันธ 
โดยวิธีปหงปฏิจจสมุปบาท ”   ๓๒๙ 
๑๒.ภาวะพื้นฐาน ของสิ่งที่เรียกวา “คน” ” ๓๖๑ 
๑๓.ประโยชนแหงการเขาถึง ปรมัตถสภาวธรรม  ”  ๓๘๙ 
พระบาลีปรมัตถสภาวธรรม ”   ๔๓๕ 
 บทสวดมนตแปล ธาตุปจจเวกขณปาฐะ  ” ๔๕๕ 

 
 
 
 
 

โปรดดูสารบาญละเอียดในหนาตอไป 
[๑] 
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สารบาญละเอียด 
ปรมัตถสภาวธรรม 

----------------------- 
๑.ขอควรทราบกอน เกี่ยวกับส่ิงที่เรียกวา ธาตุ 

การบรรยายธรรมะนี้ เปนงานประจําวันเสารแรกของป ๒๕๑๖      ….    …. ๑ 
เหตุผลท่ีบรรยายเพราะ ขอ ๑.ใครทําใหธรรมะเปนเครื่องชวยตานทานมิคสัญญี  ๒ 
ขอ ๒.ปรับปรุงสมรรถภาพของพุทธบริษัททั้งปริยัติ ทั้งปฏิบัติ   ….   ….   …. ๓ 
ขอ ๓.ปริยัติธรรมยังไมเพียงพอในความละเอียด,ตองชวยเผยแผ      ….   …. ๓ 
ขอ ๔.พุทธบริษัทตองทําการเผยแผธรรมะ เปนงานประจํา       ….   ….   …. ๔ 
ขอ ๕.ปริยัติธรรมเปนรากแกว จึงจําเปนตองมีปริยัติอันถูกตอง        ….   …. ๔ 
เลือกพูดเรื่องธาตุกอน เพราะธาตุเปนทุกสิ่ง ทั้งในและนอกกาย       ….   …. ๕ 
“ธาตุ” เปนปจจัยในขั้นรากฐานของทุกสิ่ง มนุษยควรรูจัก          ….   ….   …. ๖ 
ศึกษาเรื่องธาตุใหเขาใจ แลวจะเห็นจริงในเรื่องอนัตตา, สุญญตา     ….   …. ๗ 
พูดอยางสั้นมีธาตุ : สัพพสังขาร กับอมต หรือรูป, อรูป, นิโรธเทานั้น        …. ๘ 
การคบหาก็คบกันตามธาตุ : เลวกับเลว, ดีกับดี       ….   ….   ….   ….   …. ๙ 
ในบาลีแบงธาตุอีกอยางเปน หีนะ มัชฌิม ปณีต-เลว กลาง ประณีต ก็มี  ๑๐ 
มนุษย สัตว เทวดา แมจะเลือกคู  ก็เลือกกันตามธาตุที่ถูกกัน         ….   …. ๑๑ 
สิ่งที่เรียกวาธาตุ นี้เปนเรื่องสําคัญ  ที่ควรจะตองศึกษา   ….   ….   ….   …. ๑๒ 
ธาตุ แปลวาทรงไว : ทรงอยูไดไมสลายไป,  มีลักษณะกําหนดได     ….   …. ๑๓ 
ธาตุ มาจาราชาศัพท ธ-ร คือทรงตัวเอง,  ทรงสิ่งอื่น,  ถูกสิ่งอื่นทรง  ….   …. ๑๔ 
คําวา “ธรรม” นี้ก็มาจาก ธ-า-ตุ   คือสิ่งที่ทรงผูปฏิบัติไว   ….   ….   ….   …. ๑๕ 

 
 
 
 

[๒] 
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 [๓] 
ธาตุ ในภาษาอังกฤษ ภาษาละติน ก็มีความหมายตรงกันวา “ทรงอยู”    …. ๑๖ 
ธาตุ ในภาษาทางวัตถุ เขาเล็งถึงตัวธาตุ ที่เปนวัตถุโดยตรง   ….   ….   …. ๑๗ 
ในพุทธศาสนาตองการพูดถึงธาตุทางนามธรรม คือ คุณสมบัติของวัตถุ  ๑๘ 
วัตถุธาตุทุกชนิดมีคุณสมบัติที่ทรงไวในตัวมัน        ….   ….   ….   ….   …. ๑๙ 
ในสวนตาง ๆ ของรางกายมี ธาตุดิน น้ํา ไฟ ลม ผสมกันอยูตามมากนอย ๒๐ 
ธาตุที่เปนตัวเองโดยเด็ดขาด เรียกวา อสังขตะ, ที่อาศัยกันเรียก สังขตะ ๒๑ 
พึงศึกษาใหเขาใจวา ธาตุคืออะไร มาจากอะไร เปนสังขตะ หรืออสังขตะ ๒๒ 
ธาตุมีเพื่อประโยชนอะไร ก็เพื่อมนุษยจะตองชนะใหได จึงตองศึกษามัน ๒๓ 
จะเอาชนะได โดยมีสัมมาทิฏฐิ : อยาไปยึดมั่นถือมั่นจนตกเปนทาสของธาตุ ๒๔ 
ดูใหดีใหรูวา ธาตุขางนอกกระทบกับขางใน เกิดธาตุที่ ๓ มีอวิชชาดวยก็เปนทุกข ๒๕ 
ธาตุแทๆ เปนคุณคาอยางใดอยางหนึ่งที่แสดงออกมาจากทางวัตถุนั้น  ๒๖ 
พวกนามธาตุมีจิตเปนที่แสดงออก, นิพพานธาตุแสดงออกทางธัมมารมณ ๒๗ 
ธาตุแบงเปนกลุมได ๓ : รูป อรูป นิโรธ         ….   ….   ….   ….   ….   …. ๒๘ 
ธาตุฝายสังขตะจะปรากฏตอเมื่อมีเหตุ ปจจัย และโอกาสปรุงแตง       …. ๒๙ 
รูป หรือ อรูปธาตุปรากฏ ตองมีปจจัย โอกาส และการปรุงแตง     ….   …. ๓๐ 
เมื่อสิ้นโลภะ โทสะ โมหะ แลว อสังขตธาตุจะปรากฏ     ….   ….   ….   …. ๓๑ 
ทุกสิ่งเปนธาตุ จะแสดงคุณคาออกมา เมื่อถึงโอกาสไดปจจัยและปรุงแตง ๓๒ 
คนยุคปจจุบันรูแตเรื่องวัตถุธาตุ ไมรูจักธาตุทางนามธรรม  ….   ….   ….   ….๓๓ 
พุทธบริษัทควรตองรูจักทั้งวัตถุธาตุ รูปธาตุ อรูป และนิโรธธาตุ      ….   …. ๓๔ 
ธาตุมิใชมีเพียงวัตถุ ยังมีธาตุ มโน วิญญาณ จิต นําสุข ทุกขมาใหอีก    …. ๓๕ 
พุทธบริษัทจะตองศึกษาเรื่องธาตุใหละเอียดทั้งวัตถุธาตุ และนามธาตุ  …. ๓๖ 
ดูธาตุใหรูจัก แมมีที่เสนผมวามีธาตุอะไร เพื่อเกิดความไมยึดมั่นฯ         …. ๓๗ 
คน กับ ธาตุ เปนอยางเดียวกัน มีสวนประกอบตางๆ เชนเดียวกับรถยนต ๓๘ 
รูหลักทั่วๆ ไปเกี่ยวกับ “ธาตุ”  ไวกอน เมื่อฟงตอไปจะเขาใจไดงาย   ….   …. ๓๙ 
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 [๔] 
๒.ขอควรทราบกอน เกี่ยวกับส่ิงที่เรียกวา “ธาตุ”  (ตอ) 

ขอใหทานทําความเขาใจเกี่ยวกับธาตุโดยทั่วๆ ไปกอน          ….   ….   …. ๔๑ 
ทุกสิ่งเปนธาตุ และ “ธาตุ” ไมใชตัวตน มีคําสอนดังเรื่องธาตุปจจเวกขณ  ๔๒ 
ทุกสิ่งเปนสักวา ธาตุ หรือ ธรรมชาติ หรือเปนธรรมลวนๆ ไมใชสัตว บุคคล ๔๓ 
แตละธาตุยังประกอบดวยธาตุอื่นอีก, ถาไปยึดมั่นเปนตัวตน ก็มีความทุกข  ๔๔ 
คนประกอกดวยธาตุ ๕ : รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ       ….   …. ๔๕ 
รูปธาตุประกอบดวย ธาตุ ดิน น้ํา ลม ไป เปนพื้นฐานที่จะเปนขันธตอไป ๔๖ 
ธาตุทั้ง ๕ จะทําหนาที่เปนขันธ ตอเมื่อสัมผัสกับสิ่งภายนอก         ….   …. ๔๗ 
พอธาตุขางในกระทบกับขางนอก วิญญาณธาตุทําหนาที่ ธาตุ ๕ ก็เปนขันธ ๕  ขึ้น๔๘ 
เมื่อธาตุทําหนาที่เปนขันธยังไมทุกข ตอมีอวิชชาเขาผสมปรุงเปนอุปาทานจึงทุกข๔๙ 
เรื่องดับทุกขจะตองรูจักธาตุทั้ง ๕ และสําเหนียกไววา ทุกสิ่งสักวาเปนธาตุ ๕๐ 
พึงพิจารณาทุกสิ่งสักวาธาตุตามบทสวดมนต “ธาตุปจจเวกขณปาฐะ” ๕๑ 
พิจารณาใหเห็นคุณลักษณะของธาตุ ๔ มีอยูในรูปธาตุ         ….   ….   …. ๕๒ 
รูปธาตุ กับ นามธาตุ พบกันจะปรุงแตงเปนธาตุอื่นๆ อีก       ….   ….   …. ๕๓ 
ปญหาเกี่ยวกับความทุกขจะมีแกคนมีชีวิต มีธาตุรูสึกคิดนึกได      ….   …. ๕๔ 
ความสัมพันธของธาตุมาปรุงแตงกันตองมีแนนอน “คน” จึงเกิดขึ้น        …. ๕๕ 
ถาไมรูจักโทษของอวิชชาธาตุ เผลอสต ิอวิชชาผสม เปนอกุศล ก็เปนทุกข  ๕๖ 
ถาเผลอขาดสติประมาท อวิชชาก็เขาผสมทันที     ….   ….   ….   ….   …. ๕๗ 
เราควบคุมกิเลสไมได ก็เพราะไมรูจักธาตุหมดทุกธาตุ           ….   ….   …. ๕๘ 
ธาตุมีชื่อเรียกตางๆ กันทั้งฝายสังขตะและอสงัขตะ แยกออกไปเปนอันมาก ๕๙ 
การผสมระหวางธาตุ ฝายวัตถุก็ยังยักยายเปลี่ยนไปไดมาก   ….   ….   …. ๖๐ 
ธาตุปรุงแตงทั้งหลายมีการเกิดขึ้น-ตั้งอยู-ดับไป ไหลเวียนอยูเสมอ        …. ๖๑ 
การเกิดขึ้น-ตั้งอยูแหงธาตุนั้น ก็คือ เกิดขึ้น-ตั้งอยูแหงทุกข     ….   ….   …. ๖๒ 
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 [๕] 
“เกิดขึ้น” หมายถึงเกิดทางนามธรรม ไมใชเกิดทางวัตถุ         ….   ….   …. ๖๓ 
ภาษาธาตุ มีการเกิด-ดับ หรือตายอยูวันละหลายๆ หน, ขณะดับเปนนิโรธธาตุ ๖๔ 
ถาพบกันกับนิโรธธาตุจะหยุดการปรุงแตง กรณีนั้น ๆ ก็ดับขณะนั้น     …. ๖๕ 
ใหรูสึกวาเปนสักวาธาตุ จะเปนอานิสงสใหถึงนิโรธธาตุ ทุกขดับได      …. ๖๖ 

 
๓.ธาตุเกี่ยวของกัน จนถึงความดับทุกข 

เรื่องธาตุเปนรากฐานของทุกเรื่อง แตไมใครเขาใจจึงไมสนใจ  ….   ….   …. ๖๗ 
การปฏิบัติตามมรรคมีองค ๘ ก็ควรตองศึกษาลึกถึงรากฐานคือเรื่องธาตุ  ๖๘ 
ความทุกขเกิดขึ้นไดเพราะยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งไมรูวาเปนเพียงธาตุ  ๖๙ 
เรียนพุทธศาสนาก็ใหรูวา ทุกอยางสักวาเปนธาตุ จะไดไมยึด ไมทุกข     …. ๗๐ 
คนประกอบอยูดวยธาตุ ๖ เปนพื้นฐาน สัมพันธกันปรุงเปนนั่นเปนนี่      …. ๗๑ 
ทุกธาตุอาศัยกันและกันเปนฐานที่ตั้ง มีธาตุที่สําคัญคือ วิญญาณธาตุ     …. ๗๒ 
ธาตุทั้งหมดมีการปรุงแตงเรียกสังขตะ, ที่ไมมีการปรุงแตงเรียกอสังขตะ ๗๓ 
ประเภทสงัขตะแบงได ๒ พวก: ดิน น้ํา ลม ไฟ เปนรูป,  เวทนา-วิญญาณเปนอรูป ๗๔ 
รูปธาตุแยกไดเปนคูๆเชน ตา-รูป,หู-เสียง,จมูก-กลิ่น,ลิ้น-รส,กาย-สมัผัส   …. ๗๕ 
แตละธาตุที่กายมีประสาทใหเกิดความรูสึก แลวทําตามหนาที่ของมัน     ….  ๗๖ 
ตัวอยาง จักขุกับกับรูปธาตุทําหนาที่กระทบกัน เปนจักขุ กับรูปอายตนะขึ้น ๗๗ 
อายตนะคูหนึ่งทําหนาที่แลว จะเกิดวิญญาณธาตุ, ๓ อยางนี้พบกันเรียกผัสสะ ๗๘ 
ผัสสะเกิดทําใหเวทนาธาตุที่มีอยูกลายเปนเวทนา สัญญา สังขารขันธ ๗๙ 
ความคิดนึกเกิดเปนสาย นับแตมี สัญญา-สัญญเจตนา-ตัณหา-วิตก-วิจาร ๘๐ 
ขันธ ๕ พอมีอวิชชาธาตุปรุงกลายเปนอุปาทานขันธ แลวมีทุกข    ….     …. ๘๑ 
ธาตุทั้งปวงปรุงแตงกันทําใหเกิดทุกข, วิญญาณชวยทําหนาที่หลายตอน ๘๒ 
ธาตุฝายสังขตะจะปรุงแตงเรื่อย จะดับตอเมื่อพบนิโรธธาตุ          ….     …. ๘๓ 

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

www.buddhadasa.info



 [๖] 
ทางที่จะใหนิโรธธาตุมาดับทุกข ตองเจริญภาวนาใหเกิดปญญา   ….     …. ๘๔ 
นิโรธธาตุเมื่อถึงขั้นสูงสุดเรียกวานิพพานธาตุ เกิดไดดวยเจริญวิปสสนา  …. ๘๕ 
ตองรูสึกอยูเสมอวา “ไมมีอะไรที่ไมใชธาตุ” ทั้งเห็นดวยตา และไมเห็น     …. ๘๖ 
ทุกธาตุมีอยูตามธรรมชาติ จะแสดงตัวเมื่อไดปจจัยปรุงแตง          ….     …. ๘๗ 
ความทุกขก็เปนธาตุเพราะเปนเวทนา ซึ่งเปนธาตุอยางใดอยางหนึ่ง        …. ๘๘ 
ความทุกขเกิดขึ้นเปนเวทนาธาตุ เมื่อดับลงเปนนิโรธธาตุ หรือนิพพานธาตุ ๘๙ 
ทุกธาตุจะเกิดขึ้นในเมื่อไดทําหนาที่ของธาตุนั้นๆ     ….     ….     ….     …. ๙๐ 
ธาตุในและนอกกับวิญญาณพบกันทําใหมี ๑๘ ธาตุ อยูเปนประจําชีวิต ๙๑ 
สัญญาเปนความจําหมาย พอสําคัญวาเปนอะไร นี่เปนสัญญาขันธ       …. ๙๒ 
“ความสําคัญ” นี้เปนตัวการใหเกิด สภุสญัญา-อัตตสญัญา-สําคัญวาเปน ฯลฯ ๙๓ 
สัญญาของคนจะผิดอยูมากคือ เห็นตรงกันขามกับท่ีเปนจริง เปนสัญญาวิปลาส ๙๔ 
คนธรรมดายึดมั่นมาก จึงมีทุกขมาก ถามีแตสติปญญาจะไมทุกข         …. ๙๕ 
ยิ่งเรียนมากยิ่งหันหลังใหศาสนา ไมเห็นวาทุกอยางสักวาเปนธาตุจึงมีทุกข ๙๖ 
ธาตุตามธรรมชาติเปนไปตามเหตุตามปจจัยอยูเนืองนิจ    ….     ….     …. ๙๗ 
ธาตุที่ปรุงผิดทาง อวิชชาแทรก จะทําใหเกิดวัฏฏสงสาร     ….     ….     …. ๙๘ 
ใหรูจักธาตุทั้งหลายแลวควบคุมใหอยูในทางไมทุกข ทุกขจะดับได         …. ๙๙ 
จําเปนหลักไววา ธาตุปรุงแตงไปมาก ไปยึดมั่นเขาจะเปนตัวทุกข          …. ๑๐๐ 
 

๔.ความเนื่องกันระหวางกลุมธาตุ 
รูเรื่องธาตุมุงหมายใหไมยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดเปนตัวตน-ของตน     ….     …. ๑๐๑ 
ใหมีสติสัมปชัญญะ รูสึกตัวอยูทุกเวลาวา “ไมมีอะไรที่ไมเรียกวาธาตุ” ๑๐๒ 
มีความฉลาดรูในธาต ุและทําในใจใหแยบคาย นี้จะเปนการตั้งอยูแหงพุทธศาสนา ๑๐๓ 
พระพุทธเจาตรัสยืนยัน ที่เปนสัมพุทธะ เพราะรูเรื่องธาตุดวย     ….     …. ๑๐๔ 
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 [๗] 
ถาเขาใจเรื่องธาตุไมถูกตรง ทําใหยึดมั่น ฯ ไมชวยใหเกิดความสงบ     …. ๑๐๕ 
“เปนสักวาธาตุ” ถาเขาใจผิดจะเปนมิจฉาทิฏฐิ ทําอะไรตามกิเลส       …. ๑๐๖ 
“ธาตุเทานั้น” ถาเขาใจผิดจะเปนอันตรายขนาดไมรับผิดชอบใด ๆ ก็ได ๑๐๗ 
ที่พูดเรื่อง “ธาตุเทานั้น” มุงหมายไมใหยึด ฯ เพื่อไมเกิดกิเลส    ….     …. ๑๐๘ 
รูเรื่องธาตุใหถูกตองวา ประกอบเปนนรก-สวรรคก็ได ในจิตใจ  ….     …. ๑๐๙ 
เรื่องขางในใจนั้นตั้งตนจากขางนอก แลวเกิดวิญญาณ ฯลฯ  สังขาร ไมมีดีเลย ๑๑๐ 
การปรุงแตงของธาตุ สรางนรกหรือสวรรคขึ้นในจิตใจเอง         ….     …. ๑๑๑ 
เดือดรอนเปนนรก, พอใจเปนสวรรค ไปรวมอยูที่เวทนาธาตุ     ….     …. ๑๑๒ 
การเห็นรูปดวยตาบางทีสุข บางทีทุกข ซึ่งลวนมีธาตุตาง ๆ ผสมกันมาก ๑๑๓ 
ตากับรูปกับวิญญาณธาตุ ทําใหเกิดผัสสะ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของเวทนาธาตุ  ๑๑๔ 
ผัสสะท่ีเนื่องกับวิญญาณธาตุเปนสังขารธาตุ,  อีกสวนหนึ่งเปนเวทนาธาตุ ๑๑๕ 
ในขณะแหงผัสสะ ถาวิชชา หรืออวิชชาเขาผสม ผัสสะก็เปนไปตามที่ผสม ๑๑๖ 
เวทนาเปนธาตุหนึ่ง  ยังไมแสดงตัวจนกวาจะมีสัมผัสระหวางธาตุนอกในกับวิญญาณ๑๑๗ 
เวทนาเกิดแลว เกิด “ความสําคัญวา” ธาตุ สัญญาจึงปรากฏ    ….     …. ๑๑๘ 
ในขณะแหงสังขารธาตุเกิด,  ผสมอวิชชา จะเกิดธาตุกุศล อกุศลก็ได  ๑๑๙ 
อกุศลธาตุก็แจกออกเปนธาตุ กาม พยาบาท วิหิงสา      ….     ….     …. ๑๒๐ 
กามธาตุสงใหเกิด กามสัญญา ฯลฯ-กามปริฬาหะ,  รอนเปนนรก      …. ๑๒๑ 
พยาบาท และวิหิงสา เปนอกุศลทําใหเปน นรก เปรต เดรัจฉาน อสุรกาย ๑๒๒ 
ฝายกุศลธาตุ ตรงกันขามกับอกุศล มีผลเปนสวรรค        ….     ….     …. ๑๒๓ 
ถารูจักผสมธาตุใหถูกตอง จะไดสวรรคที่นี่และเดี๋ยวนี้     ….     ….     …. ๑๒๔ 
เมื่อเกิดความยึดถือแลวตองเปนทุกข เพราะมีอวิชชาทําใหยึดมั่น       …. ๑๒๕ 
ฉลาด โง มืด บอด ไมงาม ก็เปนธาตุที่เนื่องอยูกับรูป       ….     ….     …. ๑๒๖ 
ธัมมารมณ-รูสึกดวยใจยังแยกเปนธาตุเวทนา สัญญา หรือเปนขันธ    …. ๑๒๗ 
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 [๘] 
สังขารธาตุ หรือสังขารขันธ อยูในฐานะเปนธรรมธาตุ ใหเกิดมโนวิญญาณ ๑๒๘ 
เอาภาวะของรูป หรืออสังขตธาตุมาเปนอารมณของมโน ก็ได   ….     …. ๑๒๙ 
ธาตุมีอยูทั้งในฐานะเปนเหตุและเปนผล สับเปลี่ยนกันก็มี        ….     …. ๑๓๐ 
การรูจักธาตุ ก็เพื่อใหเห็นสุญญตา-ความไมมีตัวตน      ….     ….     …. ๑๓๑ 
ถาเห็น “ธาตุเทานั้น” อยางถูกตองแลว จะไมยึดมั่นจนเกิดกิเลส        …. ๑๓๒ 

 
๕.ลักษณะอาการที่ธาตุปรุงแตงส่ิงทั้งปวง 

ใหอดทนศึกษาเรื่องธาตุ เพราะเปนรากฐานของทุกอยาง         ….     …. ๑๓๓ 
พิจารณาใหเห็นวา ธาตุเปนสวนยอยๆ ที่ประกอบกันเปนสิ่งใดๆ        …. ๑๓๔ 
ความปรากฏของธาตุนี่แหละคือความเกิดขึ้นแหงทุกข   ….     ….     …. ๑๓๕ 
ธาตุ ทุกข ปรากฏแลว ก็มีความตั้งอยูแหงโรค คือทุกข   ….     ….     …. ๑๓๖ 
ธาตุปรุงแตงเปนสัตว บุคคล จนเกิดความรูสึกทุกข นี้ควรศึกษาใหรูไว  ๑๓๗ 
ธาตุในตัวคนที่ปรุงแตงไมหยุด นี้พึงศึกษาใหรูจัก           ….     ….     …. ๑๓๘ 
นามธาตุ ที่เปนธาตุแกงวงนอนได ก็มี เชน อารัมภธาตุ             ….     …. ๑๓๙ 
ธาตุแกงวงนอน กําจัดถีนมิทธะได มีอยูในอีงคุตตรนิกาย          ….     …. ๑๔๐ 
สังขตธาตุปรุงแตงกันเรื่อย แตอสังขตธาตุ ไมปรุงและหยุดปรุง  ….     …. ๑๔๑ 
ธาตุหมวดเกี่ยวกับตา-ใจ ๖ หมวดๆ ละ ๓ ธาตุ มี ๑๘ ธาตุ       ….     …. ๑๔๒ 
กิริยาของธาตุปรุงแตงเปนไปตามหลักของปฏิจจสมุปบาท        ….     …. ๑๔๓ 
การสัมผสั เวทนา ตัณหา หรอืขันธ ๕ ลวน เปนธาตุ จับกลุมเปนอุปาทานขันธ  ๑๔๔ 
เมื่อจิตถูกปรุงแตงอยูดวยกามธาตุ  เรียกวาอยูในกามภพ         ….     …. ๑๔๕ 
การปรุงแตงจากรูปธาตุสัมพันธกันอยางยอ ๆ สืบไป ๖ ระยะ   ….     …. ๑๔๖ 
ถาปรุงอยางละเอียด จะเคลื่อนไหวไปถึง ๙ ระยะ          ….     ….     …. ๑๔๗ 
จากรูปเปนสัญญา-ครุนคิด-สัมผัส-เวทนา-พอใจ-เรารอน-แสวงหา-ไดผล ๑๔๘ 

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

www.buddhadasa.info



 [๙] 
พิจารณาอีกวิธีหนึ่ง ธาตุที่สัมพันธกันอยูจะมี กามธาตุ รูปธาตุ อรูปธาตุ ๑๔๙ 
คนธรรมดาบางเวลาก็เกี่ยวกับกามธาตุ หรือรูปธาตุ อรูปธาตุบาง       …. ๑๕๐ 
กามธาตุมีอยูทั่วไป เมื่อโอกาสมีก็แสดงตัวในจิตของมนุษย      ….     …. ๑๕๑ 
การแสดงตัวของกามธาตุ ก็มีอาการปรุงทํานองเดียวกับรูปธาตุ         …. ๑๕๒ 
ครั้นไดกามลาภะก็เปนเหตุใหไดอื่นเปน : ตัณหา-อุปทาน-กามภพ     …. ๑๕๓ 
ธาตุตามธรรมชาติถูกเอามากระทําใหไดเปนวัตถุของสัญญา จึงมีความหมาย ๑๕๔ 
กามธาตุใหผลเปนกามภพ รูปภพ อรูปภพ ก็ได      ….     ….     ….     …. ๑๕๕ 
มนุษยทุกระดับจิตใจมีธาตุที่มุงจะไดกามธาตุเปนอารมณทั้งนั้น           …. ๑๕๖ 
มนุษย เทวดา มารก็ตองการกามธาตุมาปรุงแตงบริโภคกาม      ….     …. ๑๕๗ 
ถาเปนพรหมไมชอบกาม ไปเอารูปธาตุ อรูปธาตุมาปรุงภพก็ได ….     …. ๑๕๘ 
ทั้งกามภพ รูปภพ อรูปภพ ลวนยังเปนอุปธิ แบกไวเพื่อทุกข       ….     …. ๑๕๙ 
คน เปนกลุมของธาตุ ๖ พอมีอวิชชาก็ไปทําสิ่งที่ไมนาทํา           ….     …. ๑๖๐ 
การศึกษาตัวพุทธศาสนาไมใชทองจํา ตองรูจักการปรุงแตงของธาตุ    …. ๑๖๑ 
ใหพยายามมีความฉลาดในธาตุ, ฉลาดทําในใจเกี่ยวกับธาตุ จะไมผิดทาง ๑๖๒ 

 
๖.หลักปฏิบัติเกี่ยวกับส่ิงที่เรียกวา  “ธาตุ” 

ที่บรรยายมาแลว ตองการใหรูจักวา ธาตุคืออะไร ปรุงแตงกันอยางไร   …. ๑๖๓ 
ครั้งนี้ใหรูจักหลักปฏิบัติเกี่ยวกับธาตุใหถูกตอง       ….     ….     ….     …. ๑๖๔ 
พุทธบริษัทควรจะรูจักปรมัตถสภาวธรรมตามสมควร        ….     ….     …. ๑๖๕ 
ปรมัตถสภาวะมีอยูในทุกสิ่งทั้งวัตถุ กาย จิต          ….     ….     ….     …. ๑๖๖ 
แมกฎเกณฑตัวธรรมชาติ ก็เปนปรมัตถ เรียกวา ธรรมธาตุ         ….     …. ๑๖๗ 
รางกายประกอบดวยธาตุ ๔ หรือ ๖ กม็ีคุณสมบัติเปนปรมัตถ   ….     …. ๑๖๘ 
ตองรูจักคุณลักษณะของของแตละธาตุ เชน อาโป มีลักษณะเกาะกุม  …. ๑๖๙ 
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 [๑๐] 
วาโยธาตุ ระเหย เคลื่อนที่ได, อากาสธาตุ ทําใหมีที่วาง     ….     ….     …. ๑๗๐ 
ตองรูจักธาตุที่ประกอบขึ้นมาเปนคนๆ หนึ่ง เพื่อแกปญหาเรื่องทุกข      …. ๑๗๑ 
เพราะจะแกปญหาเรื่องทุกข จึงจําเปนตองรูวาธาตุคืออะไร        ….     …. ๑๗๒ 
ตองรูจักธาตุเทาที่จําเปนตองรูคือฝายกระทํา กับถูกกระทํา        ….     …. ๑๗๓ 
ฝายกระทําเปนฝายแรกที่ไปสัมผัสกับธาตุฝายตรงกันขาม         ….     …. ๑๗๔ 
ธาตุไหนก็ตามปรุงแตงแลว มีอวิชชา ตัณหา อุปทาน ก็ไปสูทุกขทั้งนั้น ๑๗๕ 
นอกจากนิพพานธาตุแลว ทุกธาตุเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่น       ….     …. ๑๗๖ 
เมื่อเปนเรื่องยึดมั่นถือมั่นแลว จะตองเปนทุกขทั้งนั้น       ….     ….     …. ๑๗๗ 
การปฏิบัติเกี่ยวกับธาตุ ตองไมยึดมั่นในธาตุนั้นๆ            ….     ….     …. ๑๗๘ 
ตองมองลงไปใหเห็นชัดวาเปนอยางไรจึงยึดมั่นไมได      ….     ….     …. ๑๗๙ 
จงมองใหเห็นความจริงวา ทุกสิ่งเปนสักวาธาตุไปหมด   ….     ….     …. ๑๘๐ 
เมื่อใดเขาไปยึดถือในธาตุใดแลว ก็เทากับธาตุนั้นเกิดขึ้นแลว   ….     …. ๑๘๑ 
ระยะแรกตองรูจักละกามธาตุวามันเผาลน ผูกพัน ครอบงําอยางไร     …. ๑๘๒ 
ระยะตอมาไปพอใจในรูปธาตุตางๆ ซึ่งก็เปนที่ตั้งแหงทุกข         ….     …. ๑๘๓ 
พนเรื่องรูปธาตุไปติดอรูปธาตุ หนักเขา ก็ดับไมเหลือ ไมได        ….     …. ๑๘๔ 
ถารอบรูธาตุกาม รูป อรูป แลว นิโรธธาตุจะแสดงตัวเอง   ….     ….     …. ๑๘๕ 
ตองถอนจิตออกมาเสียจากธาตุปรุงแตง นอมจิตไปยังอมตธาตุ           …. ๑๘๖ 
บรรดาอุปธิคือของหนัก ตองสลัดปลอยไป   ….     ….     ….     ….     …. ๑๘๗ 
แมบุญ กุศล ความดี ตองรูจักในลักษณะที่ไมกลายเปนอุปธิ     ….     …. ๑๘๘ 
ถอยจากความไมยึดถือ แลวหันไปหาธาตุที่ดับความยึดถือ       ….     …. ๑๘๙ 
ทําอานาปานสติโดยกําหนดวา “เปนธาตุตามธรรมชาติ” ไมใชเรา-ของเรา ๑๙๐ 
เมื่ออยูตามธรรมดา ก็ทําความรูสึกใหจิตใจเปนเหมือนธาตุทั้ง ๖         …. ๑๙๑ 
ผูปฏิบัติถูกตองยอมมองเห็นความไมมีสาระของทุกภาวะตลอดจนธาตุ  ๑๙๒ 
พิจารณาจนเห็นอนัตตา แลวสลัดคืนได, สิ้นความยึดมั่นถือมั่น  ….     …. ๑๙๓ 
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 [๑๑] 
“สลัดคืน” คือคืนใหธรรมชาติ อันเปนเจาของเดิม           ….     ….     …. ๑๙๔ 
เมื่อเห็นอยูรูอยู จิตก็พนอาสวะ เพราะไมยึดมั่นธาตุ        ….     ….     …. ๑๙๕ 
สรุปวาตองดูความเปนธาตุ วาเปนไปตามปจจัย ไมใชสัตวบุคคล        …. ๑๙๖ 

 
๗.พระอรหันต กับ ส่ิงที่เรียกวา ธาตุ-อายตนะ-ขันธ 

การบรรยายวันนี้พองวันมาฆบูชา จึงพูดเนื่องกันกับวันนี้          ….     …. ๑๙๗ 
ใหสังเกตวา เรายึดมั่นถือมั่นตอเมื่อเราโง มิใชยึดตลอดเวลา     ….     …. ๑๙๘ 
ถายึดมั่นขึ้นทีไร ก็เปนทุกข เหมือนตกนรกทั้งเปน            ….     ….     …. ๑๙๙ 
ถาไมยึดมั่นก็ไมมีความทุกขเลย นี้เปนกฎธรรมดา            ….     ….     …. ๒๐๐ 
ทําการงานใดๆ ใหทําตามหนาที่ ทําดวยสติปญญา ไมยึดมั่นก็ไมทุกข ๒๐๑ 
เราชินกันแตจะยึดมั่น เพราะอบรมแวดลอมอยางเปนตัวตน - ของตน ๒๐๒ 
ความยึดมั่นในธาตุทําใหจิตรูสึกเปนนรก หรือสวรรคก็ได        ….     …. ๒๐๓ 
การบรรยายวันนี้จะดูธาตุเกี่ยวกับพระอรหันต    ….     ….     ….     …. ๒๐๔ 
พระอรหันตทั้งหลายทานรอบรูในสังขตธาตุ วาเปนสักวาธาตุ           …. ๒๐๕ 
ทานมีสติตลอดกาลตอธาตุในระดับท่ีเปนอายตนะ       ….     ….     …. ๒๐๖ 
ทานไมมีความยึดมั่น, ไมมีอวิชชา, มีแตทุกขตามธรรมชาติ     ….     …. ๒๐๗ 
คนธรรมดาจะเจ็บปวย ๒ ชั้นทั้งกายใจ, ผูสิ้นอาสวะเจ็บช้ันเดียว       …. ๒๐๘ 
พระอรหันตมีแตทุกขกาย และไมมีความยึดมั่นในทุกขนั้น       ….     …. ๒๐๙ 
แมอสังขตธาตุ-ไมมีปจจัยปรุงแตง พระอรหันตก็มิไดยึดมั่น     ….     …. ๒๑๐ 
ธาตุที่ทําใหเปนพระอรหันตนัยที่ ๑. อรหันต วิมุตติ, หรือนิสสรณะ     …. ๒๑๑ 
นัยที่ ๒. เรียกนิจจธาตุ อิสสรธาตุ หรือ อมุสาธาตุ          ….     ….     …. ๒๑๒ 
นัยที่ ๓. เรียกนิพพานธาตุ นิโรธธาตุ สันติธาตุ เขมธาตุ ทีปธาตุ         …. ๒๑๓ 
นัยที่ ๔. ชื่อ สุญญตา อมต อนันต โลกุตตร ปฏินิสสัคค อนุตตร         …. ๒๑๔ 
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 [๑๒] 
พระอรหันตไมมีอุปาทาน เพราสิ้นอาสวะแลว     ….     ….     ….     …. ๒๑๕ 
บุญ บาป สุข ทุกข ฯลฯ ไมเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นแกพระอรหันต   …. ๒๑๖ 
พระอรหันตไมมีอวิชชา จึงอยูเหนือสุข เหนือทุกข          ….     ….     …. ๒๑๗ 
 สภาวธรรมของพระอรหันต กลาวไดเพียงเปนคําสมมติมีหลายคํา    …. ๒๑๘ 
ภาวะของความเปนพระอรหันตมีคําเดียววา “วาง” หรือพูดวาอะไรไมได  ๒๑๙ 
การจะสอนเรื่องความเปนอรหันตก็ไดแตบอกวิธีประพฤติปฏิบัติ      ….  ๒๒๐ 
อุปมาเหมือนเสียงของมือท่ีตบขางเดียว เพราะเปนเสียงสงบ           ….  ๒๒๑ 
อยากรูภาวะของพระอรหันตตองหัดคิดอยาง “ตบมือขางเดียว”       …. ๒๒๒ 
การพูดเรื่องปรมัตถสภาวธรรม นี้มุงจะใหรูเรื่องที่ลึกเห็นยาก  ….     …. ๒๒๓ 
รูเรื่องธาตุ ก็คือท่ีตัวตน และสิ่งแวดลอมซ่ึงประกอบดวยอวิชชา        …. ๒๒๔ 
มองเห็นโดยความเปนธาตุ เพื่อถึงความวาง และไมเปนทุกข  ….     …. ๒๒๕ 
ขอใหมีความรูในธาตุทั้งปวง และมีสติเกี่ยวของกับธาตุ          ….     ….  ๒๒๖ 
ไมมีอะไรเหนือความสามารถของผูตั้งใจจริง, นิพพานก็ไมเหลือวิสัย  ๒๒๗ 

 
๘.ธาตุที่อยูในรูปอายตนะ 

ครั้งนี้จะพูดกันถึงธาตุที่เปลี่ยนรูปมาเปนอายตนะ         ….     ….     …. ๒๒๙ 
ยกตัวอยาง ตากับรูปอาศัยกัน ทําหนาที่เห็น, ตากลายเปนจักขุอายตนะ ๒๓๐ 
ถาเห็นปรมัตถสภาวธรรม ตองเห็นลึกวา “ตัวกู” คือธาตุประชุมกันอยู ๒๓๑ 
ลักษณะของปรมัตถก็คือใหเห็นจริงลึกลงไปจนทําใหไมยึดมั่น          …. ๒๓๒ 
ตองพยายามเห็นแจงจนวางเฉยไดในสิ่งที่เขามากระทบ          ….     …. ๒๓๓ 
ใหทุกคนพยายามที่จะรู ทั้งภาษาคน ภาษาธรรม และปรมัตถใหถูกตอง ๒๓๔ 
ถารูจริงยอมมีผลเปนความหลุดพนจากความยึดมั่น ฯ    ….     ….     …. ๒๓๕ 
คนยังไมหลุดพนจากความมืด, ปรุงแตงและผูกพัน, ก็ยังมีทุกข           …. ๒๓๖ 
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 [๑๓] 
จะหลุดออกจากการผูกพัน ตองรูแจงในปรมัตถสภาวธรรม     ….     …. ๒๓๗ 
ธาตุเดิมเมื่อมาอยูในรูป ลักษณะ หนาที่ ของอายตนะ จึงไดชื่อเปนอายตนะ ๒๓๘ 
อายตนะใชไดทั้งวัตถุและนามธรรม หมายถึงสิ่งที่รูสึกได       ….     …. ๒๓๙ 
ความทุกขเปนตัวเรื่อง บอเกิดของมันคือ อายตนะ ๖   ….     ….     …. ๒๔๐ 
พระพุทธเจาตรัสวา “สมุทร” ก็คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ       ….     …. ๒๔๑ 
อายตนะนอก-ในทําหนาที่ปรุงแตง จึงเปนสมุทรขึ้นมา           ….     …. ๒๔๒ 
กามคุณ ๕ เกิดขึ้นมา ก็เพราะอายตนะเปนบอเกิดแหงเรื่อง   ….     …. ๒๔๓ 
เพราะมีอายตนะมีการสัมผัส  จึงเกิดนามธรรมทั้งหลาย       ….     …. ๒๔๔ 
เพราะมีอายตนะสัมผัสจึงเกิดเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ       …. ๒๔๕ 
อายตนะมีไดทั้งสังขตะ, อสังขตะซึ่งไดแกนิพพาน        ….     ….     …. ๒๔๖ 
ธาตุฝายนิพพานเปนอสังขตะ, ฝายสังขารเปนสังขตะ  ….     ….     …. ๒๔๗ 
ธาตุเมื่อเปนอายตนะหมายถึงมันทําหนาที่รับการเกี่ยวพัน   ….     …. ๒๔๘ 
มีหนาที่ของอายตนะที่ไหน เมื่อไร เมื่อน้ันมีไดทั้งนรกหรือสวรรค    ….  ๒๔๙ 
นรกหรือสวรรคเกิดไดในลักษณะอุปปาติกะผลุงขึ้นมาเลย   ….     …. ๒๕๐ 
การบรรลุมรรค ผล นิพพาน ก็ตองอาศัยความเปนไปทางอายตนะ ๒๕๑ 
ไมตองการทุกข ตองมีสติควบคุมอายตนะนั้นเสีย      ….     ….     ….  ๒๕๒ 
“ดับอายตนะ” คือ ใชวิชชา-ปญญาเห็นแจง ไมยึดมั่นในสิ่งใด        …. ๒๕๓ 
เมื่อฆาอายตนะพวกสังขตะได อสังขตะจะปรากฏ     ….     ….     …. ๒๕๔ 
ใหพิจารณาเห็นอายตนะนี้นากลัวเหมือนภัยในมหาสมุทร   ….     …. ๒๕๕ 
ตองมีสติหยุด  “อายตนะเวคะ” คือกําลังของการปรุงแตงของอายตนะเสียใหได ๒๕๖ 
ประโยชนจากการรูปรมัตถสภาวธรรม จะเขาสูสังขตธาตุได ….     …. ๒๕๗ 
ทบทวนใหรูวามองดูนรกสวรรคที่อายตนะ อยารอดูที่โลกอื่นเลย     …. ๒๕๘ 
เราเปนทาสของธาตุ เพราะมีอวิชชาหลงรสเสนหของอายตนะ         …. ๒๕๙ 
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[๑๔] 
โลกเปนทาสของอายตนะมากขึ้น เพราะไมรูปรมัตถสภาวธรรม     …. ๒๖๐ 
ธาตุเปลี่ยนรูปมาเปนอายตนะ นี่ยิ่งเปนพิษแกเรายิ่งขึ้น     ….     …. ๒๖๑ 

 
๙.ความสําคัญของการสัมผัสทางอายตนะ 

ปรมัตถสภาวธรรมเปนเรื่องซ้ําซากไมชวนฟง, ตองทนฟงเปนธรรมดา ๒๖๓ 
เรารูเรื่องปรมัตถอยางที่พระพุทธเจา รูจักได เห็นได     ….     ….     …. ๒๖๔ 
ที่อายตนะ ๖ นี่แหละ มีสภาพเปนนรกบาง สวรรคบาง         ….     …. ๒๖๕ 
ตองรูจักธาตุดังที่วา เหลียวไปทางไหนรูสึกชัดวา “สักวาธาตุ”         …. ๒๖๖ 
ธาตุสังขตะ ปรุงแตงขึ้นเปนวิญญาณธาตุเนื่องกันไปจนเปนอื่นๆ   …. ๒๖๗ 
ตอมาเปลี่ยนหนาที่เปนอายตนะ จะเปนที่ของการสัมผัสตอไป      …. ๒๖๘ 
ตา+รูป+จักขุวิญญาณ นี้เปนผัสสะ; จะปรุงตอไปตามลําดับ         …. ๒๖๙ 
ไมมีอะไรสําคญัรายกาจ ยิ่งไปกวา เรื่องผัสสะ            ….     ….     …. ๒๗๐ 
ความประจวบกัน ดังตา-รูป-จักขุวิญญาณ นี้ตองจําใหแมน   ….     …. ๒๗๑ 
ผัสสะคือการกระทบมี ๓ ๑.ปกติสัมผัส คือสัมผัสตามธรรมชาติ 

๒.อวิชชาสัมผัส มีความโง ไมมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิต  ๒๗๒ 
๓.มีสติสัมปชัญญะ มีความรู สัมผัสดวยวิชชา  ….     …. ๒๗๓ 

การสัมผัสดวยวิชชาเปนลักษณะของพระอริยเจา       ….     ….     …. ๒๗๔ 
อวิชชาสัมผัสเปนอันตราย ทําใหรัก กลัว เกลียด         ….     ….     …. ๒๗๕ 
ถาขาดสัมผัสแลว “โลก” ไมมีความหมาย          ….     ….     ….     …. ๒๗๖ 
“โลก”  ไดแกสัตวโลก และสัตวโลกคือโลกของกิเลส     ….     ….     …. ๒๗๗ 
อีกอยางหนึ่งสังขารโลกคือ การปรุงแตงไมรูหยุด          ….     ….     …. ๒๗๘ 
สังขารโลกฝายจิตปรุงดวยอวิชชา ปราศจากสติ ไปสุดที่ทุกข  ….     …. ๒๗๙ 
โลกทั้ง ๓ ประเภทมีขึ้นไดดวยอํานาจของผัสสะ            ….     ….     …. ๒๘๐ 
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 [๑๕] 
พิจารณาโลกแยกตามที่พระพุทธเจาตรัส เรื่องที่ ๑. คือ กา-มะ          …. ๒๘๑ 
กามคุณ ๕ ทานตรัสเรียกวาโลก ในอริยวินัยนี้เกิดจากผัสสะ     ….     …. ๒๘๒ 
เรื่องที่ ๒. กรรมคือการกระทําดวยเจตนา ก็มาจากผัสสะ          ….     …. ๒๘๓ 
กรรมทั้งหลายมาจากผัสสะ ไมมีผสัสะก็ไมมีเจตนาทํากรรม     ….     …. ๒๘๔ 
เรื่องที่ ๓-๔ เวทนา-สัญญา ก็มีมูลมาจากผัสสะ            ….     ….     …. ๒๘๕ 
เรื่องที่ ๕. ทิฏฐิ-ความเห็น ความเชื่อ มาจากผัสสะ         ….     ….     …. ๒๘๖ 
ถาผัสสะประกอบดวยวิชชาเปนสัมมา, ประกอบดวยอวิชชาก็เปนมิจฉา ๒๘๗ 
เรื่องที่ ๖. กิเลสที่เกิดเปนโลภะ โทสะ โมหะ ก็มาจากผัสสะ     ….     …. ๒๘๘ 
โลภะ โทสะ โมหะ มีลักษณะเนื่องกันคือ ดึงเขามา, ผลักไป, สงสยัลังเลอยู  ๒๘๙ 
เรื่องที่ ๗. อาสวะ อนุสัย คือความเคยชินของกิเลสก็มาจากผัสสะ     …. ๒๙๐ 
เรื่องที่ ๘. ทุกขทั้งหลายโดยแทจริง มาจากผัสสะ         ….     ….     …. ๒๙๑ 
ทุกอยางไปรวมจุดที่ผัสสะ เกิดเปนปญหาไมพึงปรารถนาก็มีมาก ๒๙๒ 
ผัสสะในแงดีนั้น เปนสัมมาทิฏฐิ เพราะมีวิชชาสัมผัส   ….     ….     ….  ๒๙๓ 
ถาจิตสัมผัสตอความวางจากกิเลสไดก็เรียกวา สุญญตาสัมผัส        …. ๒๙๔ 
ถาไมมีสัมผัสเสียอยางเดียว ก็เทากับไมมีอะไรในจักรวาล     ….     …. ๒๙๕ 

 
๑๐.อายตนสัมผัส ใหเกิดส่ิงที่เรียกวา ขันธ 

การบรรยายเรื่องนี้ทําความเขาใจกันในเรื่องธาตุ อายตนะ และขันธ   …. ๒๙๗ 
เพื่อกันความสับสน ใหรูจักธาตุวา ตั้งอยูเปนพื้นฐาน :-             ….     ….  ๒๙๘ 

ธาตุ อายตนะ ขันธ มีชื่ออยางเดียวกัน สับสนกันอยู :- 
ธาตุ    -สิ่งที่มีรูป, มีอาการแตกทําลาย, 
อายตนะ -ธาตุมาสัมผัสกับคูของมัน, 

ขันธ    -ทําหนาที่ปรุงกันขึ้นมาเปนสวนสําคัญ      ….     ….  ๒๙๙ 
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 [๑๖] 
ปญหายุงยากอยูที่ อายตนะนอกในกระทบกันเกิดวิญญาณธาตุ      …. ๓๐๐ 
แลวเกิดผัสสะ เกิดเจตนาที่เปนตัวกรรม และอื่นๆ ตามลําดับ ๓๐๑ 
ผัสสะทําใหเกิดขันธ พอไปยึดมั่น ขันธก็เปนอุปาทานขันธ ๓๐๒ 
ขันธคือกลุมของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เปนของลมๆ แลงๆ ยิ่งกวาอายตนะ ๓๐๓ 
ขันธนี่หลอกลวงเรามาก “เรา” คือจิตที่โงไปสําคัญขันธเปนตัวตน ๓๐๔ 
ผัสสะทําใหเกิดเวทนาและอื่นๆ ตอนที่เปนขันธนี้ปรุงกันหลายซอน ๓๐๕ 
เมื่ออายตนะ ๒ ฝายพบกัน แลวทําหนาที่เต็มตั้งแต รูป-วิญญาณ ๓๐๖ 
ขันธ ๕ เขาเรียงไวเปนรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้ถูกตองแลว ๓๐๗ 
แตละขันธเกิดทยอยกัน ปรุงแตงไปเรื่อย ไมเกิดพรอมกัน  ๓๐๘ 
ขันธจะไดชื่ออยางนั้นๆ ตอเมื่อมันทําหนาที่ของขันธนั้นๆ ๓๐๙ 
เปนขันธแลว ถายึดมั่นก็เปนทุกข ไมยึดมั่นก็ไมเปนทุกข ๓๑๐ 
ในบางขณะขันธไมทําหนาที่เชนหลับอยู ขณะนั้นยังไมเปนขันธ ๓๑๑ 
ธาตุ ๖ มีตลอดเวลานี้ถูก แตมีขันธ ๕ ตลอดเวลา นี้เปนไปไมได  ๓๑๒ 
เมื่อธาตุทําหนาที่เปนอายตนะ ก็ทําทีละอยาง เพราะผัสสะมีทีละอยาง  ๓๑๓ 
ขันธ ๕ มีเมื่อธาตุปรุงกันตามหนาที่ พออวิชชาผสมจึงเปนอุปาทาน  ๓๑๔ 
ขันธ ๕ ยังไมทุกข ตอเปนอุปาทานขันธจึงเปนทุกข  ๓๑๕ 
รูจักขันธใหชัดใจวา เกิดเมื่อทําหนาที่สมบูรณทีละขันธ  ๓๑๖ 
เพื่อความเขาใจถูก ตองรูวาเมื่อไรเกิดอายตนะ ขันธ อุปาทานขันธ ๓๑๗ 
เมื่อเปนอุปาทานขันธ สังเกตไดวาเปนไปกับดวยอาสวะกิเลส  ๓๑๘ 
เชน ๑.ปญจุปาทานขันธมีลักษณะประกอบดวยสักกายทิฏฐิถึง ๒๐ อยาง ๓๑๙ 
๒. ในบาลีบางแหงระบุวามีฉันทะเปนมูล ก็เปนอุปาทานขันธ  ๓๒๐ 
๓. บางแหงวาขันธเปนอุปาทาน เพราะสัมผัสดวยอวิชชา   ๓๒๑ 
๔. ถาสังเกตที่เขียนเชน รูปูปาทานักขันโธ นี่ขันธถูกยึดดวยอุปาทานแลว ๓๒๒ 
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 [๑๗] 
๕. ถาขันธไหนรูสึกวาหนัก นั่นคืออุปาทานขันธ  ๓๒๓ 
ตัวอยางเชนเห็นลูกหลานนาเอ็นดู, รูปน้ันก็เปนอุปาทานักขันธแลว ๓๒๔ 
ในกรณีที่จิตประกอบดวยอวิชชา ขณะนั้นสมุทัยไดตั้งขึ้นแลว  ๓๒๕ 
๗. ทุกขเกิดขึ้นเพราะขันธใด ขันธนั้นนับเปนปญจุปาทานักขันธ ๓๒๖ 
ตัวอยางวันหนึ่งๆ จะถูกศรอยูเรื่อย ถามีอุปาทานเมื่อไรก็เปนทุกข  ๓๒๗ 
ที่แนนอนที่สุดคือ ขันธไหนเปนทุกข ขันธนั้นเปนปญจุปาทานักขันธ   ๓๒๘ 

 
๑๑.อาการที่เกิดได และเกิดไมได แหง ปญจุปาทานักขันธ 

โดยวิธีแหงปฏิจจสมุปบาท 
การบรรยายครั้งนี้เกี่ยวกับธาตุ ฯลฯ กระทั่งถึงทุกขละเอียดขึ้น ๓๒๙ 
ตองรูจักตัวเองกับความทุกข วาตางกันอยางไรเสียกอน ๓๓๐ 
ปญหายุงยากมาจากคําวา “ตัวตน” นี้มีในขั้นศีลธรรม ไมมีในขั้นปรมัตถ   ๓๓๑ 
ตัวตนมีเฉพาะเวลาที่คิดวาเปนตัวตน นอกนั้นไมมี  ๓๓๒ 
ความทุกขมีความหมายกวางที่สุด คือ นาเกลียด ๓๓๓ 
อุปาทานขันธเปนทุกข หมายถึงตองทนทรมานอยางใดอยางหนึ่ง ๓๓๔ 
ขันธเฉยๆ ไมเที่ยง เปนเพียงนาเกลียด พอมีอุปาทานก็เปน ๒ นาเกลียด ๓๓๕ 
ถาไมยึดถือจะเปนขันธเฉยๆ ถายึดถือจะเปนอุปาทานและทุกข  ๓๓๖ 
ตองรูเปนหลักวาขันธอุปาทานขันธ มิใชสิ่งเดียวกัน  ๓๓๗ 
เมื่อใดเปนกลุมธาตุ ขณะนั้นแทบจะไมมีความรูสึกนึกคิดอะไร ๓๓๘ 
เมื่อเปนอายตนะ ก็กอเกิดการกระทบ จนปรุงตอไป ๓๓๙ 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เกิดขึ้นตามลําดับจากการปรุง  ๓๔๐ 
การคิดใดๆ ถาไมมุงมาถึงเปนตัวเรา-ของเรา ก็ไมใชอุปาทานักขันธ  ๓๔๑ 
เมื่อใดมีฉันทราคะในขันธ ขันธนั้นก็เปนอุปาทานักขันธ  ๓๔๒ 
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 [๑๘] 
อวิชชามีอยูทุกหนทุกแหง พรอมท่ีจะเขาผสมไปในผัสสะ ๓๔๓ 
อวิชชาจะเขาผสมไดเมื่อมโีอกาส เปนที่ตั้งแหงอาสวะ  ๓๔๔ 
เมื่อขันธเปนที่ตั้งแหงอาสวะ จะเกิดอวิชชาสัมผัสเต็มท่ี เปนอุปาทานักขันธ  ๓๔๕ 
เมื่อคิดไปตามความรูสึกยังไมเปนอุปาทานักขันธ ไมทุกข  ๓๔๖ 
ถามีทุกขขึ้นมา ควรศึกษาคนวาเปนปญจุปทานักขันธอยางไร ๓๔๗ 
สิ่งตางๆ เปนไปตามอํานาจของจิต+อวิชชา+สัมผัส  ๓๔๘ 
ตองพยายามรูจักตัวเรา โดยศึกษาจากขางในเริ่มแตธาตุ ฯลฯ  ๓๔๙ 
การปองกันมิใหเกิดอวิชชาสัมผัส ตองมสีติสัมปชัญญะนําวิชชามาทันทวงที ๓๕๐ 
ถาไมมีสติสัมปชัญญะ อวิชชาไดโอกาส ก็เปนอวิชชาสัมผัส  ๓๕๑ 
ตองศึกษาจนเขาใจ และรูจักควบคุมการกระทบ รูทัน วาผิดหรือถูก ๓๕๒ 
การเกิดกิเลสจนทุกขก็เพราะยังไมมีสตสิัมปชัญญะขนวิชชามาทัน ๓๕๓ 
การทําใหกาย วาจา มีสีลขันธเปนพื้นฐาน จะมีสมาธิ ปญญาขันธไดงาย  ๓๕๔ 
พิจารณาธาตุรูป นอกกับในพบกันเปนรูปขันธ แลวปรุงตอไปเปนนามขันธ   ๓๕๕ 
วิญญาณขันธมีนามรูปเปนปจจัย นี้เขาใจยาก ตองคอยๆ ศึกษา ๓๕๖ 
“วิญญาณ”  ไมใชสิงเขาราง แตหมายถึงมีเหตุปจจัย ทําใหเกิดธาตุนี้ขึ้น ๓๕๗ 
ถารูจัก “วิญญาณ” ดังกลาวมา เราจะควบคุมไมใหปฏิสนธิเปนอุปาทานได  ๓๕๘ 
อุปาทานักขันธ จะเกิดหรือไมเกิด ตองดตูามกรรมวิธีของปฏิจจสมุปบาท ๓๕๙ 
ใหมีสติสัมปชัญญะ เปนวิชชาสัมผัส นี้เปนวิปสสนาที่ตองทําตลอดเวลา ๓๖๐ 

 
๑๒.ภาวะพ้ืนฐาน ของสิ่งที่เรียกวา “คน” 

การบรรยายปรมัตถสภาวธรรม มุงหมายใหพุทธบริษัทเห็นธรรมชาติ  ๓๖๑ 
ที่เราดับทุกขไมได เพราะไมรูพอสมควร ที่จะดับทุกขได  ๓๖๒ 
รูปธรรมมิใชเปนเพียงเรื่องตื้นๆ มีสวนเปนปรมัตถเหมือนกัน ๓๖๓ 
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 [๑๙] 
ในรางกายก็ยังมีสวนเปนปรมัตถมาก แตมีปญหาทางจิตใจ จงดูสวนนี้  ๓๖๔ 
ปรมัตถสภาวธรรมสวนจิตมีผลเปนสมาธิ และปญญา  ๓๖๕ 
ปรมัตถสภาวธรรมมีมาก แตรูเพียงเทาที่จําเปนจะดับทุกขไดก็พอ  ๓๖๖ 
ไมใครมีผูทนศึกษาเรื่องธาตุ  ขันธ  ทั้งที่เปนเรื่องเดียวที่จะเอาตัวรอด ๓๖๗ 
ถาคิดวาดับทุกขไดดวยเรื่องปรมัตถสภาวธรรม คงจะสนใจกันบาง  ๓๖๘ 
เรื่องของคน นี้ควรตองศึกษากันอยางละเอียดลออ ๓๖๙ 
“คน” บางเวลาเปนธาตุ, เปนอายตนะ, ขันธ, มีกิเลส เปนทุกข   ๓๗๐ 
เปรียบสวนประกอบของคนกับรถยนตจะมีสภาพคลายกัน  ๓๗๑ 
ทุกคนมักไมสนใจตัวเอง ไปสนใจแตเรื่องใหเกิดทุกข  ๓๗๒ 
ปรมัตถสภาวธรรมจริงนั้นเปนวิชชาท่ีจะชวยแกโง  ๓๗๓ 
พระพุทธเจาตรัสเรียก “สิ่งทั้งปวง” ในชื่ออาตนะ ๖ คู  ๓๗๔ 
ตรัสเรียก รูป เสียงฯ ที่นาปรารถนานั้นวา “สมุทร” ๓๗๕ 
ตรัสวา อยามีตัวตนอะไรกันนัก ใหมีแตความรูสึกเปนธาตุฯ   ๓๗๖ 
เพราะ “มี” ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  จึงมีทุกข ปลอยวางเสียทุกขไมมี  ๓๗๗ 
จะตกนรกขึ้นสวรรค ก็อยูที่อายตนะ ๖ ๓๗๘ 
ถาจิตทําไวดี อะไรๆ ก็จะเปนที่ถูกใจไปได ๓๗๙ 
รูตามที่เปนจริงเสียวา อายตนะ ๒ ฝายเปนเหตุ, ไมยึดถือก็ไมตกสมุทร ๓๘๐ 
คน ยังไมเปนอิสระตองอบรมจนมีความรู ไมตกสมุทร ๓๘๑ 
ถาจิตมิไดรูสึกอะไร ก็เทากับวา ไมมีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ๓๘๒ 
ปุถุชนทั่วไปตกอยูในกามาวจรมากที่สุดกวาพวกอื่น ๓๘๓ 
เราพยายามรูปรมัตถเพื่อถอนตนออกจากวัฏฏะ, ขึ้นบกไปทีละชั้น ๓๘๔ 
ถาทําใหขันธไมปรุงเปนอุปาทาน ก็หยุดทุกขได  ๓๘๕ 
จะทําลายทุกขไดก็ตองอยูใหถูกตองตามมรรคมีองค ๘ ๓๘๖ 
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 [๒๐] 
ใหรูจักพื้นฐานของ “คน” แลวมองดูจนเกิดญาณทัสสนะรูทั้งสวนกาย ใจ ๓๘๗ 
รูจัก “คน” ในวาระ สถานะตางๆ กัน แลวเขาใจปรมัตถฯ ดีขึ้น ๓๘๘ 

 
๑๓.ประโยชนแหงการเขาถึง ปรมัตถสภาวธรรม 

การบรรยายปรมัตถสภาวธรรม จะทําสิ่งที่ทอดทิ้งใหเปนประโยชน ๓๘๙ 
แตตองทําเอามายัดเยียดใหคนรับเอาไป ๓๙๐ 
โลกจะฉิบหายเพราะไมสนใจปรมัตถสภาวธรรม  ๓๙๑ 
ธาตุทําหนาที่เปนอายตนะ เปนขันธอยูประจําวัน ตัองรูและจํา ๓๙๒ 
คนไมสนใจเรื่องธาตุ  เพราะไมรูวาจะดับทุกขไดโดยวิธีนี้   ๓๙๓ 
ถาอุปาทานขันธเกิดได ทุกขก็เกิดขึ้นมา พระพุทธเจาทรงถือเปนเรื่องสําคัญ ๓๙๔ 
อุปาทานขันธทั้ง ๕ เปนตัวทุกขเพราะยึดมั่นถือมั่น  ๓๙๕ 
พระองคไมทรงสอนเรื่องอืน่นอกจากทุกขกับดับทุกข  ๓๙๖ 
ในรางกายมีโลกฯ..จนความดับสนิทของโลก นี้คือตัวปรมัตถธรรม  ๓๙๗ 
ปญหาการศึกษาพุทธศาสนามัก “ฟงไมศัพทจับไปกระเดียด”  ๓๙๘ 
ที่เขาใจผิดกัน เชนเรื่องกรรม สอนกันวาใหผลทันทีชาตินี้ชาติหนา  ๓๙๙ 
แตขั้นปรมัตถถือวาขณะจิตตอมาจากการทํากรรมก็ไดผลไปตามนั้น ๔๐๐ 
ขณะที่ทําผิดทางอายตนะยอมเกิดนรก ทําถูกก็เกิดสวรรค ทันที  ๔๐๑ 
นรก สวรรค ไมใชเรื่องนอกเหนือ แตเปนวิทยาศาสตรของพระพุทธเจา ๔๐๒ 
วิทยาศาสตรของพระพุทธเจาพิสูจนใหเห็นได  ๔๐๓ 
ประโยชนของการถึงปรมัตถมี ๓. ๑.รอบรูปริยัติถูกตามเปนจริง ๔๐๔ 
๒.การปฏิบัติจะทําไปไดไมผิด ๓.รับผลไดไมมีทุกขเลย ๔๐๕ 
เมื่อรูวาอะไรเปนอะไรแลว ไมยึดมั่น ทําใหหายโง  ๔๐๖ 
รูปรมัตถแลว ทําใหหายตื่น หายหลง รูจักสิ่งที่ควรหยุด ๔๐๗ 
มนุษยตองเกี่ยวดวยเรื่องกาย จิต วิญญาณใหถูกตองจะดับทุกขได  ๔๐๘ 
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 [๒๑] 
ความรูของทั้ง ๓ เรื่องขางตน เรียกวาปรมัตถสภาวธรรม=เปนอยางนั้นเอง ๔๐๙ 
ความรูปรมัตถตรงตามจุดหมายที่แทจริงของสิ่งมีชีวติ ๔๑๐ 
พอรูเรื่องปรมัตถจะเขาถึงอสังขตะ ไมเกิดตัวกู-ของกู  ๔๑๑ 
เดี๋ยวนี้มนุษยจิตใจไมสูง มุงไปหาความทุกขยาก ยิ่งขึ้นทุกที ๔๑๒ 
ถารูปรมัตถสภาวธรรมจะสามารถจัดใหตัวมีความตองการนอย  ๔๑๓ 
พระพุทธเจาตรัสวา คิดวา “ตัวกู” ทีหนึ่ง นี่เทากับชาติหนึ่ง ๔๑๔ 
รูปรมัตถสภาวธรรมจะชวยใหไมมีทุกข ในกรณีของสิ่งที่เปนคู  ๔๑๕ 
ทรงหวังใหทุกคนถึงโลกุตตระโดยอาศัยปรมัตถสภาวธรรม ๔๑๖ 
เรามีความทุกขเพราะโงไปยึดมั่นอะไรเขา ๔๑๗ 
ที่วา “นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง” นี้พูดเพื่อศีลธรรม ปรมัตถไมพูดวาสุข ๔๑๘ 
มีอะไรก็ได แตถาไปยึดมั่นเขาแลว มันจะกัดเอาทันที  ๔๑๙ 
เพราะไมรูปรมัตถสภาวธรรมจึงสลัดความทุกขออกไปไมได  ๔๒๐ 
พึงมีสติสมัปชัญญะในการเกิดขึ้น ตั้งอยู   ดับไป ของเวทนา สัญญา และวิตก ๔๒๑ 
ถาควบคุมเวทนา สัญญา วิตก ไมได ก็ไมมีสติสัมปชัญญะ ๔๒๒ 
ศีลธรรมแกปญหาทางจิตไมได ตองอาศัยปรมัตถสภาวธรรม ๔๒๓ 
คนในโลกศีลธรรมไมดี เพราะมีศรัทธาในพระรัตนตรัยไมถูก  ๔๒๔ 
คนเห็นแกตัวจัดยิ่งขึ้น เพราะหลงวัตถุเนื้อหนัง  ๔๒๕ 
คนหลงเปนทาสเนื้อหนังเพราะโง ไมสนใจปรมัตถฯและประมาทมานาน ๔๒๖ 
ถารูจักปรมัตถฯ  จิตจะเปนอิสระ มีเมตตา ไมเห็นแกตัว ๔๒๗ 
โลกตองการเมตตาสามัคคีธรรม แตมีไมได เพราะมีปรมัตถแตทางวัตถุ  ๔๒๘ 
ทุกศาสนายิ่งเลอะเทอะเพราะไปเอาสมมติธรรมมาแทนปรมัตถ  ๔๒๙ 
ถาทุกขศาสนารวมมือกันมีปรมัตถตรงกัน คือไมเห็นแกตัว จะชวยได  ๔๓๐ 
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 [๒๒] 
อยาติดอยูในศาสนาสมมุติ เขาถึงปรมัตถแลว ทุกศาสนาจะแกทุกขได ๔๓๑ 
คนรูจักแตรสอรอยของกิเลส ไมรูจักอรอยแทจริง ที่ธรรมะมอบให  ๔๓๒ 
ขอใหตื่นจากหลับคืออวิชชา รูสิ่งทั้งหลายตามเปนจริง; จบคําบรรยายเทานี้ ๔๓๓ 
พระบาลีปรมัตถสภาวธรรม ๔๓๕-๔๔๘ 
ธาตุปจจเวกขณปาฐะ ๔๔๙-๔๕๔ 
บทสวดมนตแปล ธัมมปหังสนปาฐะ ๔๕๕-๔๕๗ 
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ปรมัตถสภาวธรรม 
         ๑ 
๖  มกราคม  ๒๕๑๖ 

 
 
 

ขอควรทราบกอน  เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวาธาตุ 
 
 
 
 

ทานสาธุชนผูสนใจในธรรมทั้งหลาย, 
 
การบรรยายธรรมะประจําวันเสารไดเวียนมาถึงเขาอีกในรอบปใหมนี้ 

ซึ ่งจ ะม ีท ุก ว ัน เสาร เรื ่อ ยๆ  ไป   จนกวาจะถ ึงฤด ุฝน ,  รวม เวลาที ่บ รรยายนี้  
๙  เด ือ น   ต อป ห นึ ่ง ;  เว น ไว   ๓  เด ือ นฤด ูฝ น .  ว ัน นี ้เป น ว ัน ตั ้ง ต น ว ัน เส า ร 
แรกของปใหม  ๒๕๑๖  นี้  เปนสิ่งที่เราไดทํากันมาเปนประจํา 

 
ทําไมจึงมีการบรรยายประจําวันเสารในทํานองนี้? 
 
ขอบอกกลาวแกผูที่ยังไมทราบอีกครั้งหนึ่ง,  และขอย้ําความเขาใจแกผูที่ 

ทราบอยูแลวอีกครั้งหนึ่ง;  เพื่อจะไดทําในใจใหถูกตอง,  แลวก็มีการกระทําที่มันมี 
 
 
 
 
 
 

๑ 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๒

ความหมาย ,  ไมใชทําเปนพิธี รีตอง.  เวลานาตั้งปอาจจะลืมเลือนไปบาง;  ก็ตอง 
ฟนความจํากันใหม  วาทําไมจึงมีการบรรยายวันเสาร  ทํานองนี้  เราอาจจะมองดู 
เห็นเหตุผลท่ีจะเปนคําตอบไดมากมายหลายสถานทีเดียว. 

 
ขอที่  ๑  จะพูดอยางหยาบคายที่สุด  ก็จะพูดวา  โลกกําลังจะฉิบหาย  คือ 

ยุคที่เรียกวา  สัตถันตรกัปป  :  ความนิยมยินดีในการใชอาวุธฆากันอยางมิคสัญญี 
นี่แหละ  มันกําลังมา,  ที่จะมาถึงอยางที่กลาวไวในพระคัมภีร;  และเราก็เห็นๆกันอยู 
วา  ถาจะปลอยกันไปในรูปน้ี  มันก็ตองถึงแนๆ.  เพราะฉะนั้นจะตองชวยกันตานทาน 
ตามแตที่จะตานทานได ;  แมจะเปนการตานทานอยางชวยกันตีปองตีแปง  ชวย 
พระจันทรที่ถูกราหูจับ;  อยางนี้มันก็ยังดีกวาจะไมทําอะไรเสียเลย.  ถาจะเปรียบกันแลว 
เราทําอยางนี้  มันอาจจะถูกหัวเราะเยาะ  วามันมีคาเทากับติ๊ปบตีกระปอง  ชวยพระจันทร 
ในวันจันทรคราส  ซึ่งเปนเพียงพิธีรีตอง;  แมอยางนี้ก็ยังพอใจ  เพราะวาเราไดมีความ  
รูสึก  มีความคิดความนึก  ความพยายาม  ที่จะทําหนาที่ของเรา  :  กลาวคือ  ธรรมะนี้ 
เปนเครื่องชวยตานทานความฉิบหายของโลก. 

 
เราจะใชธรรมะเปนเครื่องตานทาน  มันก็ตองทําใหธรรมะนี้เปนที่ปรากฏ 

ออกไป,  ใหเปนที่รูกันทั่วๆ  ไปมากขึ้น  ก็จะมีสวนชวยใหโลกนี้  ลืมหูลืมตาขึ้นมาบาง;  
หรือวาถาบังเอิญเปนไปไดมากๆ มันก็จะหมุนกลับได.  ดังนั้นเรามีสติปญญา  มีความ 
สามารถเท าไร   เราก ็ทําก ันเท านั ้น   :  อย างทําก ันที ่นี ่,  ม ีผู ฟ งเท านี ้,  และย ังจะ  
เผยแพรเปนลายลักษณอักษรตอไปอีก,  มันก็คงจะมีผลบาง;  แมอยางนอย  ก็ทําให  
ผูอื่นเกิดความสนใจ,  ไมดูดาย.  ถึงจะเรียกวา  ชวยกันตีประปองกระแปงชวยพระจันทร 
ในทํานองนั้น  ก็ยังเปนที่นาพอใจ;  หรือมีเหตุผลอยู.  แปลวา  ไมดูดาย  ไมเฉยเมย 
ในสิ่งที่ เปนความทุกขรอนของเพื่อนมนุษยดวยกัน.  นี้เปนขอหนี่ง  ที่เราจัดการบรรยาย 
ธรรมะ  ในวันเสาร  ซึ่งเปนเหตุให เกิดการพิมพ เปนลายลักษณอักษร  เพื่ออยู เปน 
หลักฐานตอไปอีก. 
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๓ขอควรทราบกอน  เกี่ยวกับส่ิงที่เรียกวาธาตุ  

ขอที่   ๒.  มองดูอีกทางหนึ่ ง  ฝายภายในของพวกพุทธบริษัทเรา;  มันก็ 
เปนการปรับปรุงพวกพุทธบริษัทเรา  ใหมีสมรรถภาพเพิ่มขึ้น.  ทานทั้งหลายอยา 
ไดอวดดี  ทั้งในฝายปริยัติและปฏิบัติ;  ในฝายปริยัติก็ยังมืดมัว  ยังสลัวอยูมาก,  ในฝาย 
ปฏิบัติ   ก็ยังโลเลเหลาะแหละอยูมาก;  นี่ เรียกวาไมมีสมรรถภาพ  ทั้ งในฝายปริยัติและ 
ฝายปฏิบัติ .  เราจะตองปรับปรุงพุทธบริษัทเราใหมีสมรรถภาพเพิ่มขึ้นในขอน้ี ;  ดังนั้น 
จึงไดพยายาม  ใหมีการบรรยายในวันเสาร  เชนนี้   ดวยการเลือกเอา  ในสิ่งที่ เห็นวายังไม 
เคยฟงบาง,  หรือวาไดฟงแลวเขาใจผิดๆ  กันอยูบาง,  เอามาบรรยายเปนการเพิ่ม 
ความรูบาง,  เปนการชําระสะสางความรูที่มีอยูแลวบาง,  ใหมันสําเร็จประโยชน 
ยิ่ง  ๆ  ขึ้นไป.  อันนี้ก็เปนเหตุผลอันหนึ่ง  ที่ทําใหเรามีการบรรยายวันเสารในทํานองนี้. 

 
ขอที่  ๓.  ถาจะดูอีกทีหนึ่ง  มันเปนหนาที่ของพุทธบริษัท  ที่ตองทําการ 

เผยแผธรรมะอยู เปนงานประจํา.  ลองไปคิดดูเถิดวา  ความเปนพุทธบริษัทนี้  นอก 
จากจะปฏิบัติสวนตนแลว  ก็ยังมีหนาที  ที่จะตองชวยกันเผยแผธรรมะหรือพระพุทธศาสนา;  
เพราะวา  ขอน้ีก็ เปนพุทธประสงคอยางยิ่ งดวยเหมือนกัน .  พระองคทรงสงสาวกไป 
ประกาศพระศาสนา   ในทันทีที่ อาจจะสงได   แลวก็สงไปเรื่อยๆ  : ให ไปแสดงธรรม ,  
ใหไปประกาศพรหมจรรย   มีความไพเราะทั้ งเบื้องตน  ทามกลาง  เบ้ืองปลาย,  ให เปน 
ประโยชนแกสัตวทั้ งหลาย  ทั้งเทวดาและมนุษย .  นี้ เปนเหมือนกับคําสั่ง  หรือคําขอรอง 
หรือคําออนวอนของพระพุทธเจา.  ฟงดูตามสํานวนนี้แลว  มีลักษณะเปนได   ทั้ งคํา 
ออนวอน  และคําสั่งพรอมกันไป. 

 
ขอที่  ๔. ปริยัติธรรมยังไมเพียงพอในความถูกตอง  ในความละเอียด 

ลออ ;  เรายังตองชวยกันในขอน้ีใหการเผยแผนี้มีความถูกตองมากพอ,  และมีความ 
ละเอียดลออมากพอ  ที่จะเขาใจและปฏิบัติไดจริง. 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๔

ถาจะสรุปอีกทีหนึ่งก็อาจจะกลาวไดวาความกาวหนาในกิจการทางพระพุทธ- 
ศาสนานี้  ก็อยูที่การเผยแผ,  การบรรยายธรรมก็เปนหัวใจของความกาวหนาในการ 
เผยแผ,  หรืออาจจะเรียกวา  เปนหัวใจของปริยัติ  ซึ่งคนโบราณเขาถือกัน.  สําหรับ 
สมัยนี้แลว  ปริยัตินั้นเปนรากแกวของศาสนา;  เพราะวา  เมื่อไมมีพระพุทธเจาแลว 
ไมรูจะไปถามใครที่ไหน. 

 
ขอที่  ๕.  เราหวังอยูแตปริยัติอันถูกตอง  อยางที่พระพุทธองคไดตรัสเมื่อจะ 

ปรินิพพานนั้นวา  :  “ธรรมะที่แสดงแลว  วินัยที่บัญญัติแลว  จักอยูเปนศาสดาของ 
พวกเธอ  หลังแตกาลลวงลับไปแลวแหงเรา”. เราจึงไดถือกันเปนหลักวา  ปริยัติ-  
ธรรมนี้จะเปนรากแกว,  หรือความคงอยูของพุทธศาสนาในสมัยปจจุบันนี้  ฉะนั้น 
จึงตองมีปริยัติที่ถูกตอง  และก็ตองละเอียดลออเพียงพอดวย;  เพียงเทานี้  มันก็เปน 
เหตุผลท่ีเพียงพอ  สําหรับพวกเราที่จะเหน็ดเหนื่อย  ที่จะหมดเปลือง  สําหรับการเผยแผ 
แมแตดวยการบรรยายประจําวันเสาร  อยางวันนี้. 

 
ทําไมจึงพูดเรื่องธาตุ  และเรียกวา  ปรมัตถสภาวธรรม 

 
เรื่องที่อยากจะบอกตอไปก็คือวา  ในภาคมาฆบูชา  ๓  เดือน  คือเดือน 

มกราคม  กุมภาพันธ  มีนาคม  นี้  จะไดบรรยายโดยหัวขอใหญ  เรียกวา  ปรมัตถสภาว- 
ธรรม  ที ่เกี ่ยวกับธาตุ.  ทําไมจึงเรียกวา  ปรมัตถสภาวธรรม?  นี ้เปนภาษาบาลี 
ฟงไมคอยจะรูเรื่อง.  ถาเปนภาษาไทย  ก็จะมีใจความวา  :  พูดถึงเรื่อง  สภาวธรรม 
ที ่ม ีอ รรถอ ันล ึกซึ ้ง .  สภาวธรรม   ก ็ค ือ   ธรรมที ่ม ัน เป น ไป เอง   เป นอยู เอ ง ,  
เปนธรรมทั้งปวงที่เปนเองไปตามธรรมชาติ;  ปรมัตถ แปลวา มีอรรถอันซึ้ง.  คําวา  
ปรมัตถสภาวธรรม  ก็คือ  เรื่องของธรรมชาติที ่มีความหมายอันลึกซึ้ง.  นี่คือ 
ความหมายของคํา  ที่เอามาใชเปนชื่อของการบรรยายในรอบนี้;  และในรอบ ๓  เดือน,  
มาฆบูชานี้จะไดกลาวปรมัตถสภาวธรรม  ในสวนที่เรียกวา  ธาตุ,  ธา-ตุ  หรือ  ธาตุ. 
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๕ขอควรทราบกอน  เกี่ยวกับส่ิงที่เรียกวาธาตุ  

ทําไมจึงเลือกเอาเรื่องสิ่งที่เรียกวา “ธาตุ” มาพูดกอนเรื่องอื่น?  ถา 
ทานทั้งหลายสังเกตดูสักเล็กนอย  ก็จะเขาใจได  วาทําไมจึงเลือกเอาเรื่องธาตุมาพูดกอน 
เรื่องอื่น.  คําตอบในขอน้ีมีไดหลายแงหลายกระแส;  นับตั้งแตวา  : 

 
สิ่งที่เรียกวา ธาตุ  นั้นแหละ  มันคือทุกสิ่ง;  ที่กําลังเปนตัวเราอยูในกายเรา,  

หมายความวาภายในเรา  ภายในตัวเรานี้  ก็คือสิ่งที่เรียกวา  ธาตุ;  และทุกสิ่งที่อยู  
ภายนอกเรา  ที่แวดลอมเราอยู  ก็เรียกวาธาตุอีกนั ่นเอง.  ที่เปนภายในตัวเรา 
ก็เรียกวา ธาตุ  อันเปนภายใน  :  มีจักขุธาตุ  โสตธาตุ  ฆานธาตุ  ชิวหาธาตุ  กายธาตุ 
มโนธาตุ,  ธาตุคือตา  ธาตุคือหู  ธาตุคือจมูก  ธาตุคือลิ้น  ธาตุคือกาย  ธาตุคือใจ;  
คือ อายตนะ  ๖  นั่นเอง.  แตเมื่อมันยังไมทําหนาที่เปนอายตนะนั้นๆ;  เราเรียกวา 
ธาตุ;  ตอเมื่อมันทําหนาที่รับอารมณจึงจะเรียกวาอายตนะ,  แตเมื่อมันอยูตามธรรมชาติ 
เรียกวา  ธาตุ. 

 
ภายในเราก็มีธาตุ  ๖  :  คือ  ธาตุตา  ธาตุหู  ธาตุจมูก  ธาตุลิ้น  ธาตุกาย 

ธาตุใจ.  ภายนอกตัวเราก็มีธาตุ  ๖  ซ่ึงมันคูกัน  :  คือรูปธาตุ  สัททธาตุ  คันธธาตุ 
รสธาตุ  โผฏฐัพพธาตุ  ธัมมธาตุ,  คือธาตุรูป  ธาตุเสียง  ธาตุกลิ่น  ธาตุรส  ธาตุโผฏฐัพพะ 
ธาตุธัมมารมณ  มันอยูขางนอก  แลวมันก็จะเขาสัมผัสกับธาตุขางใน;  ถามันยังไมถูก 
สัมผัส,  มันมีอยู  ก็เรียกวาธาตุ;  ถามีการสัมผัสเกี่ยวของกันจึงจะเรียกวาอายตนะ 
ภายนอก. 

 
ธาตุภายใน  ที่เปนตัวเรา  กับธาตุภายนอก  มีการสัมผัสกัน  ก็มีผลแหง 

การสัมผัส,  มีกิริยาอาการแหงการสัมผัส;  ผลเหลานั้นก็เรียกวา  ธาตุ  คือมันเกิด 
เปน ความทุกข  ความสุข  เปนเวทนา  สัญญา  สังขาร  อะไรก็เรียกวาธาตุ,  จะเปน 
ความเปน  ความตาย  นี้ก็เรียกวาธาตุ.  ผลอันใด  ที่มันเกิดขึ้นจากการกระทบกัน 
ระหวางธาตุภายใน  กับธาตุภายนอก  นั้นก็คือธาตุที่เปนผล. 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๖

พึงเห็นไดเสียทีหนึ่งกอนวา  สิ่งที่เรียกวาธาตุนั้นมันคือตัวเรา,  คือสิ่งที่ 
ครอบงําตัวเรา,  คือสิ่งที่เปนปญหาทุกอยางที่มันเกี่ยวกับตัวเรา.  ถาเราไมสนใจกับสิ่ง 
เหลานี้  เราก็เปนคนโงเต็มที;  ไปสนใจแตเรื่องเงิน  เรื่องทอง  เรื่องขาว  เรื่องของ 
เรื่องลูก  เรื่องผัว  ก็โงไป,  เพราะวานั้นก็เปนเพียงสักวาธาตุ;  แตมันเปนธาตุที่ยั่ว 
ใหเกิดการเกี่ยวของ  หรือยึดมั่นถือมั่นมากกวา.  แตแลวมันก็ยังเปนธาตุตามธรรมดา 
ซึ่งเราจะไดกลาวกันโดยละเอียดในการบรรยายขางหนา. 

 
ถาจะพูดอีกทีหนึ่ง  คําวา  “ธาตุ”  นั้น  ขอใหจําไวเปนประโยคสั้นๆ  วา:  

คือปจจัยในขั้นรากฐานของสิ่งทุกสิ่ง  มันเปนมูล  หรือเปนเหตุ  หรือเปนปจจัย 
เรียกวาเปนปจจัยก็แลวกัน;  ในชั้นที่เปนรากฐานลึกสุดของสิ่งทุกสิ่ง  หมายความวาสิ่ง 
ทุกสิ่งมันตั้งรากฐานอยูบนสิ่งที่เรียกวาธาตุ.  ธาตุหลายๆ  ธาตุประกอบกันขึ้นหลายๆ  ซับ 
หลายๆ  ซอน  ก็มาเปนสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ ้นมา;  แตวา  ธาตุที่แทจริงนั่นคือสิ่งแรกที่สุด 
ที่เปนปจจัยในชั้นแรกที่สุด  เปนชั้นรากฐานที่สุดของสิ่งทุกสิ่ง  ไมวาทางรูปธรรม  และ 
ทางนามธรรม.  นี้ก็เรียกวา  มันมีความสําคัญอยางยิ่ง  ที่มนุษยจะตองรูจักตนเหตุ,  
มูลเหตุอะไรของทุกสิ่ง,  จึงจะแกปญหาของสิ่งเหลานั้นได. 

 
สิ่งที่ไมมีชีวิต  ก็เปนธาตุ,  มีชีวิต  ก็เปนธาตุ,  เปนวัตถุมีแตรูป  ก็เปนธาตุ,  

เปนจิตเปนใจก็เรียกวา  ธาต,  แมที่สุดแตพระนิพพานก็เรียกวาธาตุ  คือนิพพานธาตุ.  
สิ่งเหลานี้มีอยูในสวนลึกตามธรรมชาติ  จึงเรียกวา  สภาวธรรม; แตเมื่อมีเหตุปจจัย 
โอกาสเหมาะสม  ก็จะแสดงตัวออกมา.  ที่พูดอยางนี้ก็เรียกวาพูดตามภาษาธรรม  หรือ 
ภาษาสภาวธรรม ;  เช นวานิพพานธาตุ  ความดับสนิทแหงความทุกขนี ้  เดี ๋ยวนี้ 
ไม ปรากฏ ;  ตอเมื ่อใด   มีการประพฤต ิกระทําถ ูกต อง   เป นป จจัยและม ีโอกาส 
มันก็ปรากฏ.  อยางนี้ทานก็เรียกวา  เปน  ธาตุ,  นิพพานนั้นเปนธาตุ  ที่มีอยูตามสภาพ 
ตามธรรมชาติ  สามารถทําใหปรากฏออกออกมาอยางนี้;  แมนิพพานก็ถูกจัดวา  เปน  ธาตุ. 
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๗ขอควรทราบกอน  เกี่ยวกับส่ิงที่เรียกวาธาตุ  

ทีนี้  จะดูกันอีกมุมหนึ่ง  การพูดกันเรื่องธาตุ.  บรรยายเรื่องธาตุใหเขาใจ 
แจมแจงนี้,  มันตรงกับจุดประสงคอันเปนความมุงหมายของพระพุทธศาสนา. 

 
พระพุทธศาสนาตองการจะใหทุกคน  ไมยึดมั ่นถือมั ่นในสิ ่งใด 

โดยความเปน  ตัวกู  ของกู,  ใหมองเห็นตามที่เปนจริงวา  มันเปนแตสักวา 
ธาตุ;  คือ ธาตุมตฺตโก  -สักแตวาธาตุ  หรือธาตุมตฺตํ  เอว-มันเปนสักแตวา  ธาตุ 
เทานั้นเอง. 

 
ถามองเห็นขอน้ี  มันไมมีทางจะเกิดกิเลส  ไมมีทางจะเกิดความยึดมั่นถือมั่น 

ไมมีทางที่จะเปนทุกข;  ฉะนั้นการที่บรรยายเรื่องธาตุ  ใหมองเห็นความจริงขอน้ี 
จึงเปนสิ่งที่สําคัญที่ควรกระทําอยางยิ่ง  ที่ทําใหเห็นเรื่องอนัตตา  เรื่องสุญญตา  วา 
เป นธาต ุ  มตฺตโก -สักว าธาต ุ  นิส ฺสต ฺโต -ไม ใช ส ัตว ,  นิช ฺช ีโว-ไม ใช ช ีวะ , สุ ฺโ- 
วางเปลาจากความหมายแหงความเปนตัวตน. 

 
ถาเรามาศึกษาเรื่องธาตุจนเขาใจกันดีแลว  ก็จะมองเห็นความจริง  ขอน้ี 

คือเรื่องอนัตตา,  หรือเรื่องสุญญตา;  เหตุผลเพียงเทานี้ก็พอแลว  สําหรับท่ีจะ 
ตอบวา  ทําไมจึงเอาเรื่องธาตุนี้  มาพูดกันกอน  เปนจุดตั้งตน,  เปนเหมือนชนวนที่จะ 
ตั้งตน  ไปยังเรื่องท้ังหลายอื่น  ที่ เกี่ยวเนื่องกันเปนลําดับไป.  ดังนั้นในระยะแรกๆ 
ของการบรรยายนี้  เราจะตองพูดกันเรื่องธาตุ. 

 
ความสําคัญของสิ่งที่เรียกวา  “ธาตุ”  ที่ตองสนใจ 

 
สําหรับวันนี้จะบรรยายแตเพียงโดยหัวขอวา :  “เรื่องที่ควรทราบกอน”  

เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวาธาตุ;  เพราะยังไมสามารถจะพูดถึงเรื่องตัวธาตุโดยตรง  อยาง 
ละเอียด  เปนธาตุๆ  ไปได;  จะตองพูดถึงเรื่องที่ควรทราบกอนเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวาธาตุ. 
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มันคลายกับวาเรามองดูคราวๆ  ทั่วไปใหรูที่เราเรียกกันวา  back  ground  :ภูมิหลัง  ของ 
สิ่งที่เรียกวาธาตุ;  ทั้งภูมิหนาภูมิหลัง  เทาที่เกี่ยวกับมนุษยเรานี้แหละ  เพื่อใหเกิดความ 
สนใจกันเสียกอน. 

 
วันนี้  แมวาจะพูดเรื่องธาตุ  แตก็พูดไดเพียงวา  “เรื่องที่ควรทราบกอน”  

เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวา  ธาตุ;  ไมสามารถจะบรรยายเรื่องธาตุโดยตรงโดยละเอียด  ทีละ 
ธาตุ  ทีละธาตุได  ซึ่งจะตองบรรยายกันหลายคราว  จึงจะจบเรื่องธาตุ  ซึ่งมีอยูมากมาย 
เหลือเกิน;  เพราะมันเปนเรื่องครอบหมดไมยกเวนอะไร 

 
อยางเชน  สิ่งทุกสิ่งที่มีในฝายโลกเรานี้  ก็เรียกวา  สพฺพสงฺขารธาตุ-ธาตุ 

คือสังขารทั้งปวงนี้  ก็พรรณนากันไมไหวแลว  มันมาก  มันเปนทุกสิ่ง;  แลวที่ตรง 
กันขามก็คือ  อมตธาตุ  ซึ่งหมายถึงนิพพาน  ก็เลยหมด  เลยไมมีอะไรเหลือ  ที่จะไม 
เรียกวาธาตุหรือไมเกี่ยวกับธาตุ.  ในที่บางแหง  ทานแบงไวเปน  รูปธาตุ  อรูปธาตุ 
แลวก็  นิโรธธาตุ,  เพียง  ๓  ชื่อ  เทานั้นแหละ  มันก็หมด  คือวาหมดเลย  หมดทั้ง 
จักรวาล  และหมดทุกฝายดวย. 

 
รูปธาตุ  ก็ค ือ   ธาตุที ่ม ีรูปราง, อรูปธาตุ  ก็ค ือธาตุที ่ไม ร ูป   ไม ม ีร าง 

คือเปนนามหรือเปนจิต,  นิโรธธาตุ  ก็คือธาตุเปนที่ดับของสิ่งทั้งสองขางตน  ก็คือ 
นิพพาน. พูดเพียง  ๓  คําเทานี้  มันหมดไมมีอะไรเหลือ;  เราจะบรรยายกันในเวลา 
ครั้งเดียว  สองครั้ง  มันทําไมได,  มันกตองเอาไวพูดกันไปทีละอยางละอยางตามลําดับ. 

 
อิทธิพล  หรือ  คาของธาตุ  เกี่ยวกับมนุษย 

 
สําหรับเรื่องที่ควรทราบกอน  เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวาธาตุนี้  มันก็มีมาก 

เหมือนกัน  ถาจะพูดกันใหหมดแลวก็พูดไมจบได  ในการบรรยายคราวเดียว;  แตจะ 
ลองพยายาม  เทาที่วาจะใหเกิดความสนใจเปนพิเศษกันในสิ่งที่เรียกวาธาตุนี้. 
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สัตวทั้งหลายยอมคบหาสมาคมกันตามธาตุ 
 
ตัวอยางอันที่หนึ่ง  พระพุทธเจาทานตรัสวา  :  ธาตุโส  ว  ภิกฺขเว  สตฺตา 

สํสนฺทนฺติ  สเมนฺติ  -ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สัตวทั้งหลาย  ยอมคบหาสมาคมกัน 
ตามธาตุ.  ที่พระพุทธเจาตรัสวาสัตวทั้งหลายจะคบหาสมาคมกันแตตามธาตุ  :  ธาตุ 
โส-โดยธาตุ,  ว-เทานั้น,  ธาตุโส  ว-  โดยธาตุหรือตามธาตุเทานั้น.  สัตวที่มีจิตใจเลว 
ก็จะคบหาสมาคมกัน  แตสัตวที่มีจิตใจเลว  -หีนาติมุตฺติกา  หีนาติมุตฺติเกหิ  สทฺธึ 
สํสนฺทนฺติ  สเมนฺตีติ;   แลวสัตวที่มีจิตใจดี  ก็จะคบสมาคมกันแตพวกสัตวที่มีจิตใจดี 
เปนบาลีวา  -กลฺยาณาธิมุตฺติกา  กลฺยาณาธิมุตฺติเกหิ  สทฺธึ  สํสนฺทนฺติ  สเมนฺตีติ 
ก็ไดความวาคนที่คบหาสมาคมกันนี้  คบกันตามธาตุ.  นี้เราอาจจะไมนึก  หรือไมเคย 
สังเกต  หรือไมเคยใชคําๆ  นี้. 

 
ที่วาคบหาสมาคมกันตามธาตุนี่  ในบาลีสังยุตตนิกาย  ระบุไวสองอยาง:  

คือธาตุเลว  กับธาตุดี.  พวกธาตุเลวมันก็คบกันแตพวกธาตุเลว  พวกธาตุดีก็คบกัน 
แตพวกธาตุดี ;  ใชคําวา  หีนะ  แปลวา  เลว;  กัลยาณะ  แปลวา  ดี .  นี้ยอมมอง 
เห็นกันไดแลววา  คนดีจะคบกันแตพวกคนดี,  คนเลวคบกันแตพวกคนเลว;  เพราะ 
มันมีอะไรตรงกัน;  แมวาคนเลวมันจะคิดวา  เลวนั้นคือดี.  มันก็มีความเห็นตรงกันวา 
เลวนั้นแหละคือดี;  มันก็คบกันไดตามเลว;  และโดยคิดวาดี. 

 
ถาจะถือตามบาลีแหงอื่น  เชนบาลีทีฆนิกาย  ก็แบงธาตุออกไปเปน  อยาง 

ละ  ๓  :  เปนฝายอกุศลกอน;  อกุศล  คือ  กามธาตุ  พยาบาท  วิหิงสาธาตุ 
นี้ธาตุอกุศล  :  ความรูสึกนึกคิด  หรือสันดานอะไรก็ตามท่ีมันหมกมุนในกาม,  หมกมุน 
ในความพยาบาท,  หมกมุนในความเบียดเบียน;  นี้เปนอกุศลธาตุ.  พวกที่มีอกุศลธาตุ 
มันก็พอใจแตจะคบพวกที่มีอกุศลธาตุดวยกัน 
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สวนกุศลธาตุนั้น  ทานระบุเปน  เนกขัมมธาตุ  อัพยาปาทธาตุ  อวิหิง  
สาธาตุ.  เนกขัมมธาตุ  คือ  ไมติดอยูในกาม  หลีกออกจากกาม  ไมเปนผูลุมหลงในกาม;  
แลวก็ไมพยาบาท;  ไมเบียดเบียน;  ธาตุนี้เรียกวา  กุศลธาตุ.  พวกที่มีกุศลธาตุ  ก็พอใจ 
คบกันแตพวกที่มีกุศลธาตุดวยกัน;  ยกมาใหเปนตัวอยางเทานั้น  ไมอาจจะอธิบาย 
โดยละเอียด  เฉพาะธาตุนั้นๆ  ได. 

 
ธาตุอีกหมวดหนึ่งในที่มาเดียวกันนั้น  แบงไวงายเหลือเกินวา  หีนธาตุ- 

ธาตุเลว  มัชฌิมธาตุ-ธาตุขนาดกลาง  ปณีตธาตุ-ธาตุอันละเอียดประณีต.  หีนธาตุ 
ธาตุเลวนั้นไดแก  :  กามธาตุ  คือมีสันดานที่หมกมุนอยูในกาม,  มัชฌิมธาตุนั้น 
คือรูปธาตุไมเกี่ยวกับกาม  หมกมุนอยูในรูปท่ีบริสุทธิ์,  ปณีตธาตุ-ธาตุอันละเอียด 
ไดแก  อรูปธาตุ  ไมเกี่ยวกับกาม  ไมเกี่ยวกับรูป  ไปหมกมุนอยูในอรูปอันละเอียด;  แตนี้ 
ยังไมถึงนิพพาน  เพราะที่วาเปนอยางเลว  อยางกลาง  อยางประณีต.  นี้เปนเรื่องฝาย 
โลกๆยังไมถึงนิพพาน;  เพราะวาถาบรรลุนิพพานแลว  ไมตองพูดกันถึงเรื่องการ 
คบหาสมาคม  มันอยูเหนืออะไรทั้งหมด. 

 
คบก็คบกันตามธาตุ  สัตวก็คบกันตามธาตุ 

 
ที่นี้  อยากจะพูดแตวา  คนมีธาตุเลว  หมกมุนอยูในกามนี้  มันก็คบกันแต 

คนที่มีธาตุเลวดวยกัน  คนที่มีธาตุขนาดกลางคือรูปธาตุนี้  ก็คบหาสมาคมกันแลวแตพวกที่ 
พอใจในรูปธาตุ;  เชนฤาษีชีไพร  ตั้งหนาตั้งตาเจริญสมาธิ  พอใจอยูในความสุขอัน 
เกิดแตรูปสมาบัติ.  คนพวกนี้ก็พอใจจะคบกันแตคนพวกเดียว  จะมาคบกับชาวบาน 
ที่หมกมุนอยูในกามไดอยางไร.  เราจะเห็นไดทันที  ดังที่พระพุทธเจาตรัสไวชัดเจน 
วา  :  สัตวทั้งหลายจะคบหาสมาคมกันแตโดยธาตุเทานั้น. 

 
ฝายคนที่ไปไกล  ถึงขนาดเปนพวกที่ได  อรูปสมาบัติ  ก็มีลักษณะคลายจะดู 

หมิ่นคนต่ําๆ,  ไมอยากจะมาสนทนาคบหากันกับคนต่ําๆ.  พวกอรูปสมาบัติก็คบหา 
สมาคมกันแตพวกที่อยูในชั้นสูง  มีจิตใจสูง  พอใจในอรูปสมาบัติดวยกัน 
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นี่เห็นไดชัดวา  มนุษยยอมชอบคบกันแตผูที่มีธาตุอยางเดียวกัน;  แมเปน 
เทวดาก็ตาม  เปนเทวดาชั้นไหน  มีกามธาตุชั้นไหน  เทวดาที่มีกามธาตุชั้นนั้น  ก็คลุกคลี 
กันแตกับเทวดาในกามธาตุชั้นนั้น;  ถามันมี.  หรือถาวา  เปนพรหม, ในพรหมโลก 
ที่มีพรหมเหลานั้น  พรหมก็จะคบหาสมาคมกันแตตามธาตุหรือตามภูมิตามชั้น. 

 
เดี๋ยวนี้   เราเอาจิตใจที่มีความรูสึกจริงๆกันอยู ,  ที่ เห็นๆกันอยูนี้แหละ 

เปนหลัก  :  คนที่มัวเมาในกาม   ก็ยอมคบคนที่มัวเมาในกาม,  คนที่พอใจในรูปสุข 
ความสุขอันเกิดแตรูปอันบริสุทธิ์  ก็ยอมพอใจ  จะคบกันแตคนที่มีจิตใจอยางนั้น. 

 
ทีนี้  แมไมตองพูดถึงคนแลว  แมแตสัตวเดรัจฉาน  มันก็ยังคบกันตามธาตุ,  

มันจับคูกันตามธาตุ.  แมแตนกหนูอยางนี้  มันก็เลือกคูแตที่มันถูกอารมณของมัน,  
มันพอใจของมัน;  ถาดูผิดทาผิดทาง  แลวมันไมเลนดวย.  หรือวามันจะตองเหมือน 
มันพอใจของม ัน ;  ถ าด ูผ ิดทางแล วม ันไม เล นด วย .  หรือว าม ันจะต องเหม ือน 
กันอยางนอย  เชนวา  ควายก็เขาฝูงควาย,  วัวก็เขาฝูงวัว,  มาก็เขาฝูงมา;  มันจะไปกัน 
ตามธาตุอยางนี้.  แมมันจะคบหากันจะจับคูกันมันก็ทําไปตามธาตุแมแตสัตวเดรัจฉาน. 

 
จะดูใหละเอียด  ใหใกลเขามาวา  คนเรานี่แหละ,  ที่ เปนผัวเมีย  รักกัน 

ปานจะกลืนกันนั้น  ก็เพราะมันถูกกันโดยธาตุ  อยางพระพุทธเจาตรัส.  ถาผัวเมีย 
คูไหนธาตุไมถูกันเลย  มันตองอยากันแน,  หรือถาขนากพอทนได  มันก็มีสวน 
ที่เรียกวามีธาตุตรงกันบาง  มันจึงทนกันอยูได. 

 
หีนธาตุ -ธาตุหยาบ   ธาตุ เลว   ธาตุ ไพร ;  คิดดูซิ   กับปณี ตธาตุ   ธาตุ 

ประณีตดี  ธาตุผูดี.  ธาตุไพรมันก็ยากจะคบกับธาตุผูดี,  ธาตุผูดีก็ยากที่จะคบกันได 
กับธาตุไพร;  เพราะอันหนึ่งเปนหีนธาตุ  อีกอันหนึ่งเปนปณีตธาตุ.  ถึงแมวาเปนธาตุ 
ชื่อเดียวกัน  แตถาตางระดับกันนัก  คือเลวมากเกินไป  มันก็คบกับพวกที่เลวนอยไมได 
มันตองมีอะไรพอดีๆ  กัน  จึงจะคบกันได. 
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แมที่สุดแตวาศิษยกับอาจารย  บางทีไมอยากจะสนใจกันและกัน  เพราะวา 
มันมีธาตุไมตรงกัน;  เทาที่เห็นมาบางสํานักนี้  จะเอาศิษยไปฝาก  ตองดูเดือนดูวัน 
ดูป  ตามโหราศาสตร  วาธาตุมันพอจะไปกันไดไหม?  ถาดูแลว  ตัวเลขมันบอกวา 
พอจะไปกันไดจึงจะรับไวอยางนี้ก็มี.  นี่ก็เรียกวากลัวมากหรือวาเชื่อถืออยางนี้มาก. 

 
บาวกับนาย  ก็เหมือนกันแหละ  ถาธาตุไมกินกันแลวมันอยูกันไมได 

คนหนึ่งเปนนาย  คนหนึ่งเปนบาว  มันก็ยังรับใชกันยาก;  ถาวาธาตุอะไรบางอยาง 
มันไมกินกัน.  เพ่ือนกับเพื่อน  นี้ยิ่งชัดมากทีเดียว;  ถามันมีอะไรท่ีไมตรงกันแลว 
จะเปนเพื่อนกันไมได. 

 
แมแตวาพอแมกับลูก  :  พอแมฝายหนึ่งกับลูกฝายหนึ่ง;  ถามีธาตุอะไร 

ไกลกันเหลือเกินแลวมันก็ไมรัก  หรือไมรักมาก.  มันสําคัญอยูที่วามีธาตุตรงกันนั่นแหละ 
จึงจะมีความรักมาก;  ไมใชเพียงแตวาคลอดออกมาเองแลวก็จะรัก.  มันก็คงจะรัก 
กันบางในสวนนั้น;  แตมันจะเทากันไมได.  ถาลูกคนไหนมีธาตุตรงกันกับพอแม 
พอแมจะรักมาก,  ลูกคนไหนมันดื้อกระดาง  มันเกเร  พอแมก็รักนอย,  หรือบางที 
อาจจะไมรักเลย. 

 
นี้คือเหตุผลท่ีเปนตัวอยางที่วา  แมการสังคมมันก็เปนไปตามธาตุ,  โดย 

สวนปจเจกชน  สวนคนหนึ่งๆ  มันก็เปนไปตามธาตุ  ประกอบอยูดวยธาตุ.  พอจะไป 
สังคมกันอีก  มันก็ยังตองอาศัยสิ่งที่เรียกวาธาตุนั่นเอง;  ดังนั้น  ควรจะยุติกันไดทีหนึ่ง 
แลววา  สิ่งที่เรียกวาธาตุนี้เปนเรื่องสําคัญ  เปนสิ่งสําคัญที่ควรจะศึกษา. 

 
คําวา  ธาตุ  ในทางพุทธศาสนา 

 
เอาละทีนี้จะไดพูดกันตอไปถึงคําวา  “ธาตุ”;  สําหรับคํานี้  เมื่อเปนที่ 

คุนหูแกเรา  ก็เรียกวา ธาตุนั้น  ธาตุนี้  กันอยูมากแลว;  แตก็ไดแตพูดไปตามๆ  กัน 
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๑๓ขอควรทราบกอน  เกี่ยวกับส่ิงที่เรียกวาธาตุ  

หรือเทาที่เขาพูดกันอยู  ที่ลึกซึ้งกวานั้นยังไมรู.  เดี๋ยวนี้เราตองการจะพูดธรรมะในทาง 
พุทธศาสนา  ตองการจะพูดอยางละเอียดลออ  ก็ตองพูดกันมากหนอย  แมแตสําหรับ 
คําวา  “ธาตุ”  เพียงคําเดียว. 

 
ขอใหตั้งใจฟงใหเขาใจ  คําวาธาตุ.  ถาคําอธิบายอันใดเปนสวนเกิน 

สําหรับคนธรรมดาสามัญ  ก็ตองเห็นใจบาง  เพราะคนที่อยากจะรูอยางละเอียดลอออยาง 
ทั่วถึง  นั้นก็มีอยู;  มันไมเกินสําหรับผูที่มีสติปญญา  สามารถจะรูใหละเอียดลออ 
เพราะฉะนั้น  อาตมาจะขอโอกาสพูดถึงคําวาธาตุนี้อยางละเอียดลออสักหนอย  เพื่อ 
เปนการพูดคราวเดียวเสร็จไปเลย  ไมตองพูดถึงอีก. 

 
คําวา  ธาตุ ;  ธอ   ธง   สระ   อา   ตอ   เตา   สระ   อุ ,  ในบาลีออกเสียง 

วา  ธา-ตุ,  ภาษาไทยวาธาตุ.  คําๆ  นี้  เปนคําที่ตรงกันทั้งบาลีและสันสกฤต;  ฉะนั้น 
จึงพูดถึงนัยะแหงภาษาบาลีและสันสกฤต  กอน. 

 
คําวา  ธา-ตุ  หรือ  ธาตุนี้   มาจากธาตุศัพทหรือรากศัพท  วา ธร  คือ  ธอ  ธง 

รอ  เรือ.  ธร  ธาตุ  มีความหมายวา  ธารเณ   คือ  ทรงไว;  มีความหมายวา  อวิทฺธํสเน 
คือ  ไมสลายไป;  มีความหมายวา  อวตฺถาเน  คือการ  กําหนดได  ทั้ง  ๓  ความหมายนี้ 
เนื่องกัน  :  ถามัน  ทรงตัวอยูได  มันจึงจะ  ไมสลาย;  เมื่อมันทรงตัวอยูอยางไมสลาย 
มันจึงเปนสิ่งที่กําหนดได  วาอะไรเปนอะไร.  รวมความทั้ง  ๓  ความหมาย  มันก็เปน 
คําวา  ธาตุ  :  คือสิ่งที่ทรงตัวอยูไดไมสลายไป,  มีลักษณะที่อาจจะกําหนดไดวา  เปนอยางนั้น 
อยางนี่. 

 
ถาจะตอบให  สั้นที่สุด  คําวา  ธาตุ  ธาตุนี้  “แปลวา  ทรงไว”;  แตถึง 

อยางนั้น  มันก็แยกความหมายออกไปไดหลายอยาง  :  ทรงตัวเองไวก็มี  ก็เรียกวา  ธาตุ, 
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แลวก็ทรงสิ่งอื่นไวก็มี,  และก็ถูกสิ่งอื่นทรงไวอีกทีหนึ่งก็มี.  คําวา  “ทรง”  เพียงคําเดียว 
มันทรงตัวเองก็ได  ทรงสิ่งอื่นก็ได  และถูกสิ่งอื่นทรงไวก็ได;  ดังคําบาลีวา  นิพฺพานํ  นิจฺจํ 
ธรติ  -พระนิพพานอันเปนของเที่ยงยอมทรงอยู;  แปลวานิพพานนั้นทรงอยู;  นิพพาน 
นั้นเปนธาตุอันหนึ่งทรงตัวเองอยู  แตถาพูดวา  ธาเรติ  สตฺถุ  สาสนํ-ยอมทรงไวซึ่ง 
ศาสนาของพระศาสดา  อยางนี้.  นี้มันทรงสิ่งอื่นอยู  มันมีผูใดผูหนึ่งทรงสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู;  
สาวกยอมทรงไว  ซึ่งศาสนาของพระศาสดา  คือยอมดํารงศาสนาของพระศาสดาใหยังคงอยู.  
คําวา  ทรง  ในรูปน้ี  มันหมายถึงทรงสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว. 

 
ทีนี้  อันสิ่งใดสิ่งหนึ่งทรงไว  หรือทรงอยู  เชน  ภูเขา  เรียกวา  :  ภูธโร  

-อันแผนดินทรงไว  ภูธร  แปลวา  อันแผนดินทรงไว,  ศัพทเดิมหมายถึงภูเขา  จะหมาย 
ถึงพระราชา  หมายถึงอะไรก็ไดแลวแตมันจะเล็งถึงอะไร  แตตองมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดทรงไว 
เชน  พระราชานี้ตองมีราษฎรทรงไว,  หรือพระเจาอยางนี้เรียกวา  ภูธร  ก็ได  แตตองมี 
สาวกหรือผูนับถือทรงไว.  คําแรกทีเดียว  ภูธร, ภูธโร  นี้  แปลวาภูเขา  :  ภู  แปลวา 
แผนดิน,  ธร  ทรงไว,  ภูธระ  อันแผนดินทรงไว.  นี้  หมายถึงภูเขา,  แตแรกทีเดียว 
เขาใหหมายถึงภูเขามากกวาอยางอื่น. 

 
ยกตัวอยางทางธรรม  ทางภาษามาใหฟง  คงจะลําบากสําหรับผูที่ไมสนใจ.  แต 

ขอใหจับใจความใหไดวา  “คําวา  ธาตุ  นี้  มาจากรากศัพทวา  ทรง”  ทรงตัวเอง  ก็ได,  
ทรงสิ่งอื่น  ก็ได,  ถูกสิ่งอื่นทรงไว  ก็ได,  เรียกวาธาตุทั้งนั้น.  ธาตุจึงมีมาก  มีครบ 
ทุกอยาง  ทุกสิ่ง  ทุกอยาง  เรียกวา  ธาตุ. 

 
ทีนี้จะตองไมลืมก็คือวาธาตุ  กับคําวาธรรมะนี้  มูลธาตุเปนธาตุเดียวกัน 

ธาตุ  ทรงไว  ทรงสิ่งอื่น  หรือถูกสิ่งอื่นทรงก็ตาม. 
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คําวา  ธาตุ  หรือ  ธรรม  ตามภาษาบาลี 
 
คําวา  ธรรม  ที่เราเรียกกันวา  พระธรรมนี้ก็มาจากธาตุ  ที่วาทรงเหมือน 

กัน,  ธรรมะคือ  สิ่งที่ทรงตัวไวหรือวา  สิ่งที่ทรงผูปฏิบัติไวไมใหตกไปในที่ชั่ว  อยางนี้ 
เปนตน.  ธา-ตุ  กับ  ธมฺม  นั้น  เปนธาตุเดียวกัน  คือธาตุทรงดวยกัน.  ธาร  ที่มาใน 
หมวด  จุ  ธาตุนี้  แจกไดรูปเปน  ธมฺม,  ธร  ธาตุที่มาในหมวด  ภู  ธาตุแจกรูปไดเปน 
ธาต ุ.  นี ่ม ันยุ งทางไวยากรณ   ไม ต องพ ูดก ็ได ;  เอาความหมายว า :-  ธาต ุก ็ดี 
ธรรมะนี้ก็ดี  มีคําแปลวา  ทรง, ทรงตัวเองดวย,  ทรงสิ่งอื่นดวย  ถูกสิ่งอื่นทรงไวดวย 
นี้เปนภาษาบาลี  มองดูสิ่งที่เรียกวาธาตุ  ตามหลักเกณฑแหงภาษาบาลีจะไดความอยางนี้:  
วามันเปนสิ่งที่มีอยู,  หรือทรงอยูโดยตัวมันเอง  แลวมันก็ทรงสิ่งอี่นดวยก็ได,  หรือวา 
มันถูกสิ่งอื่นทรงดวยก็ได,  เปน  ๓  ความหมายอยูดังนี้. 

 
คําวา  ธาตุ  ตามความหมายภาษาอังกฤษ 

 
ถาสําหรับภาษาอังกฤษ  แปลคําวาธาตุ  ธา-ตุ  นี้  เปนภาษาอังกฤษวา  

element  แปลวาสวนที่เปนรากฐาน.  ถาจะใหคํานิยามใหมันชัดๆ  ตองพูดวา  “สวน 
ประกอบ,  สวนสุดทายที่เปนขั้นรากฐาน  ที่ถูกตองและจําเปน  เพื่อประกอบเปน 
สิ่งสมบูรณขึ้นมาสิ่งหนึ่งๆ”.   ความหมายของคําวา  element  ในภาษาอังกฤษ  คือ 
สวนประกอบสวนสุดทาย;  หมายความวาเราแยก  สวนประกอบ  แยกออกไป  จนแยก 
ออกไปไมไดอีก. 

 
สวนประกอบสวนสุดทาย  ที่เปนขั้นรากฐาน  ที่ถูกตอง;  หมายความวา 

ถูกตองสําหรับจะเปนอยางนั้น,  ที่จําเปนที่จะเปนอยางนั้น,  เพื่อประกอบใหเปนสิ่ง- 
สมบูรณขึ้นมาสักสิ่งหนึ่ง.  นี้ก็หมายความวา  สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งสําเร็จรูปมาไดแลวนี้แหละ 
จะตองประกอบอยูดวยสิ่งที่เรียกวาธาตุ  หรือ  element  เปนสวนสุดชั้นลาง  ขั้นพื้นฐาน 
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ที่ถูกตอง  และจําเปน  ใหคํานิยามสั้นๆ  วา  Ultimate  constituent  of  a  whole-สวน 
ประกอบที่จําเปนอยางเด็ดขาด  สําหรับสิ่งทั้งหมด  เรียกวา  element  หรือตรงกับคําวาธาตุ. 

 
ถาเราดู   เราก็จะเห็นวา  เปนความถูกตองอยางนั้น,  มีความหมายถูกตอง 

อยางนั้น.  สิ่งใดสิ่งหนึ่งแยกออกไปเปนสวนๆ,  แยกออกไปอีกเปนสวนๆ  จึงถึงสวน 
สุดทาย;  แตละสวนละสวน  ที่จําเปนจะตองมี,  จะตองมีอยางถูกตอง,  สําหรับจะประกอบ 
กันขึ้นมาเปนสิ่งนี้. 

 
ยกตัวอยางเชน  คนๆ  หนึ่ง  แยกออกไปดู  มันก็จะเปนธาตุน้ํา  ธาตุดิน 

ธาตุลม  ธาตุไฟ  ธาตุอากาส  ธาตุวิญญาณ;  ก็เลยถือวาสวนนั้นแตละสวนละสวนนั้น 
คือสวนประกอบชั้นสุดทาย  ในขั้นลึกที่เปนรากฐานที่จําเปนอยางยิ่ง  ที่จะตองมี;  และจะ 
ตองมีอยางถูกตอง;  แลวคนๆ  หนึ่งจึงจะมีขึ้นมาได.  ภาษาบาลีมีอยูเปนหลักเดิมอยางนี้,  
ถายออกไปเปนภาษาอื่นโดยความหมายเดิม.  ในภาษาอังกฤษ  ผูรูภาษาก็ใชคําวา  element 
คือรากฐานเบื้องตน  ที่ถูกตอง  และจําเปน  สําหรับสิ่งสมบูรณสิ่งหนึ่ง. 

 
คําวาธาตุ  ตามความหมายในภาษาละติน 

 
มีนักศึกษาบางคน   ที่คงแกเรียนเขาสอบสวนแลว;  เขาบอกวา  คําวา 

ธา-ตุ   นี้   มันตรงกับภาษาละตินวา  conditor,  คํา  conditor  นี้   ตรงกับคําวา  “ธร  ธาตุ”  
ในภาษาบาลี .  คํานี้แปลวา  เนื่องกันอยู  และทรงกันไว;  แสดงความหมายเดน 
ขึ้นไปอีก  วามันแยกกันไมได,  มันตองเนื่องกันอยู  มันเนื่องกันอยูผูกพันกันอยู,  มัน 
จึงทรงตัวกันไวได.  อยางวาคนเรานี้ประกอบดวยธาตุ  ๖;  ธาตุทั้ง  ๖  ตองเนื่องๆ 
กันอยู  ตองสัมพันธกันอยู.  ถามันเกิดแยกกัน  มันก็สลาย,  มันตองเนื่องกันอยู  มัน 
จึงจะทรงตัวไวได  ก็เปนความหมายวามันทรงไวนั่นเอง,  คือ  “ทรงอยู”  นั่นเอง. 
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นี่เรียกวา  “ธาตุ”  ตามตัวหนังสือ  ตามความหมาย  ตามตัวหนังสือของภาษา 
ตางๆ,  ขืนพูดไปมันก็ไมรูจักจบจักสิ้น.  แตสรุปความไดวา  ทุกชาติทุกภาษา  จะมี 
ความหมายที่ตรงกัน   สําหรับคําๆ   หนึ่ ง  คือคําวา ธาตุ   ซึ่งสวนประกอบ , สวน 
รากฐานที่สุดของสิ่งทั้งปวง;  มีดวยกันทุกชาติ  ทุกภาษา  ทุกลัทธิ  ทุกศาสนา  มัน 
ตองมีสิ่งๆ  นี้.  พูดไปทางภาษามันก็เปนเรื่องเวียนหัว  แตเมื่อถือเอาความหมาย 
มันก็ยิ่งไดชัดเจนขึ้น  วาถามีสิ่งที่ทรงตัวเองได  และสัมพันธกันอยู  ก็ทรงหมูหรือทรง 
กลุมน้ันไวได  นี่ก็คือคําวาธาตุ. 

 
ธาตุในภาษาวัตถุ 

 
ถาวาจะดูสิ่งที่เรียกวาธาตุใหชัดเจนอีก  ก็จะตองดูกันในแงที่วา  เปนภาษาวัตถุ 

หรือวาเปนภาษานามธรรม;  ถาเปนภาษาวัตถุ  มันก็หมายถึงตัววัตถุ  อยางภาษาเคมี 
หรือแมแตภาษาฟสิคส.  คําวา  element  หรือธาตุ  มันหมายถึงวัตถุ,  หมายถึงตัววัตถุ.  
พวกที่เรียนวิทยาศาสตรมาแลว  ก็จะรูวาเคมีนี้แหละเขาเล็งถึงตัวธาตุตางๆ ที่เปนธาตุแท 
เช น   ไฮ โดร -เจน   ไน โตรเจน   อะไรทํานองนี ้.  ม ันก ็เป นสิ ่งหนึ ่งซึ ่ง เป น ว ัตถุ 
แลวก็ไมมีอะไรปน  เรียกวาธาตุแทหนึ่งๆ  ซึ่งเดี๋ยวนี้ เขาวามีตั้ง  ๑๐๘  :  ธาตุทางเคมี 
ธาตุแทหลายๆ  ธาตุมาผสมกันเขา  จนกระทั่งสําเร็จเปนวัตถุนี้,  เปนยาขนานนั้น 
เปนยาขนานนี้  อันนี้มันเปนวัตถุธาตุ.  พุทธศาสนาไมไดพูดถึงสิ่งนี้;  อยาเขาใจวา 
พุทธศาสนามุงจะพูดถึงวัตถุธาตุอยางนี้  นั้นเปนเรื่องทางวัตถุทางชาวบานที่เขาคนพบ 
เขาปรับปรุง  เขาอะไรตออะไรกันไป  แตก็เรียกวาธาตุไดอยูนั่นเอง. 

 
ถาพูดทางฟสิคส  แมแต  แสงสวาง  ก็เปนธาตุชนิดหนึ่ง, เสียงที่ไดยิน 

ก็เปนธาตุชนิดหนึ่ง,  ความรอนก็เปนธาตุชนิดหนึ่ง;  เพราะมันระบุอยูแลววา  :  มัน 
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มีรูปธาตุ  นั่นแหละคือแสง  มีสัททธาตุนั่นแหละคือเสียง,  มีเตโชธาตุเปนตน  นั่นแหละ 
ความรอน.  วัตถุลวนๆ  ก็เปนธาตุ  แลวยังจะหมายถึงตัววัตถุก็ได,  ตัวกิริยาอาการแหง 
วัตถุก็ได,  ตัวปฏิกิริยาอาการที่เกิดขึ้นก็ได,  เรียกวาธาตุทั้งนั้น  จึงเปนรูปธาตุไดทั้งนั้น.  
อยางนอยที่สุดก็เพราะมันแสดงใหเห็นได  สัมผัสได  ทางตา  ทางหู  ทางลิ้น  ทางกาย 
นี้ก็เรียกวาวัตถุธาตุ.  พุทธศาสนาไมตองการจะสอน  ไมตองการจะพูดถึง,  ถาพูดถึง 
ก็พูดถึงในฐานะไวเปนธาตุทั้งปวง  ไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา. 

 
ธาตุในภาษานามธรรม 

 
ในทางพุทธศาสนา  ตองการจะพูดถึงธาตุ  ในภาษานามธรรม  ไมใช 

ภาษาวัตถุ,  เปนภาษาจิตใจ;  แมจะเรียกวารูปธาตุก็หมายถึงนามธรรม  คือคุณสมบัติ 
ที่มีอยูในวัตถุ  : 

 
ธาตุดิน,  ปฐวีธาตุ  วัตถุนี้มีลักษณะแข็ง  คําวาแข็งคือมันไมยอมใหสิ่งอื่น 

มากินเนื้อท่ีของมัน.  มันกินเนื้อท่ีอยูเรื่อย,  ของแข็งมันกินเนื้อท่ี,  มีความหมายสําคัญวา 
มันกินเนื้อท่ี  นั่นแหละคือของแข็ง.  ของแข็ง  เรียกวาธาตุดิน  แตมิไดหมายถึงตัวดิน;  
หมายถึงคุณสมบัติที่มีอยูในดิน  เปนตน  ที่มันเปนของแข็ง  และกินเนื้อท่ี.  ตองพูดวา 
ความที่มันแข็ง  และกินเนื้อท่ี  นั่นแหละคือธาตุดิน;  มิไดเล็งถึงตัวดิน.  เขาใจกัน 
เสียอยางนี้กอนวา  พุทธศาสนาไมไดเรียกดินวาธาตุดิน;  แตเรียกคุณสมบัติที่มี 
อยูในธาตุดินนั้นวาดิน. 

 
ทีนี้  มาถึงธาตุน้ํา  อาโปธาตุ  นี้  มิไดเล็งถึงน้ํา  แตเล็งถึงคุณสมบัติของน้ํา 

คือออนตัวได ;  แตเกาะกุมกันอยู   มันจึงไหลไปได  มันเกาะกันอยู   มันดึงกันไว 
มันจึงไหลไปได.  มันกุมเกาะกันอยู  มันหมายความวามันจะรวมกันอยู  มันไมยอมแยกกัน 
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๑๙ขอควรทราบกอน  เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวาธาตุ  

จนกวาจะมีเหตุสุดวิสัย,  อาการนี้เรียกวาธาตุน้ํา;  แตมิไดหมายถึงตัวน้ํา.  คุณสมบัติ 
อันนั้นเรียกวาธาตุน้ํา 

 
ธาตุไฟก็เหมือนกัน  หมายถึงคุณสมบัติที่รอนที่เผาไหม,  ที่ทําใหสิ่งอื่น 

ไหมไปได  นี้แหละธาตุไฟ;  แตมิไดหมายถึงตัวเปลวไฟ. 
 
ธาตุลม  ก็หมายถึงคุณสมบัติ  ที่มันระเหยได  เคลื่อนได  ลอยได 

นี่แหละธาตุลม;  แตมิไดหมายถึงตัวลม;  หมายถึงคุณสมบัติที่เปนอยางนั้นๆ. 
 
การพูดถึงคุณสมบัติอยางนี้เรียกวาพูดถูกกวาหรือพูดสูงกวา  คือไมไดหมายถึง 

ตัววัตถุ  แตหมายถึงคุณสมบัติในวัตถุ;  เชนวา  ดินกอนหนึ่ง  สวนที่มันเปนของแข็ง 
กินเนื้อท่ีนั้น  เปนคุณสมบัติของธาตุดิน;  ที่ในดินไมวาดินชนิดไหน  มันมีน้ํา  มันมี 
ความชื้น  รวมอยูในนั้นดวย,  และดินไมวาดินชนิดไหนมันมีธาตุไฟ  มีอุณหภูมิระดับใด 
ระดับหนึ่งรวมอยูดวย,  แลวดินไมวาดินชนิดไหนมันก็มีแกส  ซึ่งกําลังระเหยอยูตลอดเวลา. 

 
ยกตัวอยางเชน  เมื่อเราหยิบดินมากอนหนึ่งแลวบอกวานี้ธาตุดิน  อยางนี้มัน 

ไมถูก;  เพราะในดินกอนหนึ่งมีธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลมดวย.  แตถาระบุวา 
ธาตุดินนั้นคือคุณสมบัติ  หรือํานาจ  หรืออะไรก็ตาม  ที่มันกินเนื้อท่ี  เปนของแข็ง,  
ของแข็งที่กินเนื้อที่;  นั่นแหละคือธาตุดิน.  ฉะนั้น  ในน้ําก็มีธาตุดิน  เพราะวาน้ํา 
ก็มีของแข็งที่ละเอียด  ที่มันกินเนื้อท่ี;  ในน้ําก็มีธาตุไฟ  เราะวาน้ําก็มีอุณหภูมิระดับใด 
ระดับหนึ่ง;  ในน้ําก็มีธาตุลม  เพราะวามีคุณสมบัติที่กําลังระเหยอยูตลอดเวลา. 

 
คุณสมบัติ  ที่ทรงไวในตัวมัน 

และทรงสิ่งอื่นไว  ในฐานะเปนรูปธาตุ 
 
ขอใหเขาใจกันเสียใหมวา  คําวา  ธาตุในพระพุทธศาสนานั้น  ไมไดเล็ง 

ถึงตัววัตถุ;   แมจะเรียกวารูปธาตุ  ธาตุที่มีรูป  ก็เถอะ  ไมไดเล็งถึงเนื้อวัตถุนั้นๆ; 
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แตเล็งถึงคุณสมบัติที่มีอยูในวัตถุนั้นๆ.  วัตถุบางอยาง  สวนมากมีครบทั้งสี่ธาตุ  อยาง 
กอนหินอยางนี้  มันก็มีธาตุดินเปนสวนใหญ.  จะเห็นไดงาย  แตมันก็มีธาตุน้ํา  มีธาตุไฟ 
ธาตุลม  อะไรอยูในกอนหินนั้นดวยเหมือนกัน;  ฉะนั้น  เราจะตองระบุไปท่ีคุณสมบัติ 
ของมัน  แลวก็เรียกวาธาตุนั้นๆ. 

 
ทีนี้อยากจะพูดกันเสียเลยวา  ที่สอนกันอยูในโรงเรียนนักธรรมนั้น  ใชคําผิด 

เชน  :  จะพูดวา  ปฐวีธาตุ,  ธาตุดิน  มีลักษณะแคนแข็ง  มีอยูในกายนี้  ไดแก  ผม 
ขน  เล็บ  ฟน  หนัง  เปนตน  นี้ เรียกวาธาตุดิน.  ไดแตผม  ขน  เล็บ  ฟน  หนัง  เรียกวา 
ธาตุดินนี้  อยางนี้พูดชนิดที่ ไมเปน  logic,  มันเปน  ill-logical  คือวามันขัดตอเหตุผล;  
เพราะวาในผม  เสนหนึ่งนั้น  สวนที่เปนธาตุดินคือแข็งนั้นก็มี,  ในผมเสนหนึ่งนั้น 
มีน้ํา,  มีน้ํามัน,  เสนผมก็มีอุณหภูมิคือธาตุไฟ  ระดับใดระดับหนึ่ง,  ผมก็มีสวนที่จะ 
ระเหยเปนแกส  หายไปอยูตลอดเวลา;  ดังนั้นในเสนผมเสนหนึ่งมีธาตุดิน  ธาตุน้ํา 
ธาต ุไฟ   ธาต ุลม .  ในขนเส นหนึ ่งในส วนอื ่นๆ   ก็เหม ือนก ัน   ในเล ็บ   ฟน   ในหน ัง 
ก็เหมือนกัน  ถาพูดวาธาตุดินไดแกผม  ขน  เล็บ  ฟน  หนัง  นี้ไมถูก. 

 
ควรจะพูดเสียใหมวาธาตุดิน  ในรางกายเรานี้  จะสังเกตเห็นไดงาย  ที่  

“ผม  ขน  เล็บ  ฟน  หนัง”  อยางนี้  ไมมีทางคาน.  ปฐวีธาตุ-ธาตุดิน  เปนของแข็ง 
ในรางกายนี้จะสังเกตเห็นไดที่  ผม  ขน  เล็บ  ฟน  หนัง  เพราะเอาสิ่งที่มันมีลักษณะแข็ง 
เห็นไดงายมาเปนตัวอยา  แตตองไมใชคําวา  “ไดแก”  เพราะเราเคยสังเกตเห็นไดแตที่ 
ผม  ขน  เล็บ  ฟน  หนัง  เราก็เอาแตสวนเหลานี้  เพราะมันแข็ง  เห็นงาย. 

 
อาโปธาตุ  ธาตุน้ํา  เปนของเหลว,  ไหลได.  ในรางกายเรานี้เห็นไดงาย 

ที่ เลือด  หนอง  น้ําลาย  น้ํามูก  น้ําตา  อยางนี้ ได .  แตถาจะพูดวา  อาโปธาตุ   ธาตุ 
น้ําไดแก  เลือด  หนอง  น้ํามูก  น้ําตา;  นี้มันผิดไปแลว  เพราะในเลือด  ในหนอง 
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น้ํามูก  น้ําตา  นั้น  มันมีธาตุดินอยูดวย,  มีธาตุไฟอยูดวย,  มีธาตุลมอยูดวย.  ควรจะ 
ไปพูดกันเสียใหมใหใชคําวา  “เห็นไดงายในรางกายนี้ก็ไดแก”  ผม  ขน  เล็บ  ฟน 
หนัง ,  ได แก   น้ําเล ือด   น้ํา เหล ือง   น้ําม ูก   น้ําหนอง   ก็เพราะวาส วนที ่ม ัน เห ็น 
ไดงายเทานั้นเอง. 

 
นี้คือรูปธาตุในทางพุทธศาสนา  ไมใชวัตถุธาตุ ;  วัตถุธาตุเปนภาษา 

ชาวบาน  ภาษานักวิทยาศาสตร  และปจจุบันที่เปนชาวบาน;  เขาเรียกวาวัตถุธาตุ  หมายถึง 
ไฮโดรเจน  ออกซิเจน  ธาตุเหล็ก  ธาตุทองธาตุกํามะถัน  คารบอน  เปนสวนมาก. 

 
ธาตุหนึ่งๆ  ในภาษานักวิทยาศาสตรนั้นเปนวัตถุธาตุ  แตในทางธรรมะ 

ในทางศาสนาจะเรียกเสียวารูปธาตุ  แลวไมไดหมายถึงสิ่งเหลานั้น;  แตหมายถึง 
คุณสมบัติ  หรือคา  หรืออํานาจอะไรก็แลวแต  ที่มีอยูในสื่งเหลานั้น,  ที่มีอยูในธาตุ 
ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  อะไรอยางนี้,  หรือแมมีอยูในธาตุตางๆตามภาษาปจจุบันนี้.  รูปธาตุ 
มีคุณสมบัติอยางนี้  มันทรงตัวเองไวได;ดังนั้น  จึงเรียกวาธาตุ,  รูปธาตุ  ที่มีคุณ 
ลักษณะอยางนี้  มันทรงดํารงสิ่งอื่นไวดวยก็ได  นั่นก็คงเรียกวาธาตุ. 

 
ธาตุที่มีความเปนตัวเองโดยเด็ดขาด  เรียกวา  อสังขตธาตุ 

 
ถาวามันเปนตัวมันเองโดยเด็ดขาด  ไมมีอะไรมากระทําแกมันได;  นี้ก็เลย 

เรียกเปนพวกที่ตรงกันขามอีกพวกหนึ่ง  ก็เรียกวา  อสังขตธาตุ.  ในเมื่อเรียกสิ่งนอกนั้น 
วาสังขตธาตุ  เราก็เรียกสิ่งที่ตรงกันขามนี้วา  อสังขตธาตุ,  หรือสุญญธาตุ-ความวาง,  
หรือ  นิพพานธาตุ  นิโรธธาตุ  ก็แลวแต;  มีความหมายในทางนามธรรมทั ้งนั ้น.  
สิ่งที่ เรียกวาธาตุในพุทธศาสนา  มิไดหมายเอากอนเนื้อ  หรือวัตถุนั้นเปนตัวธาตุ;  
แตหมายเอาคุณสมบัติ,  และยังหมายเอาคุณสมบัติที่ถูกยึดถือวา  เปนตัวกู-ของกู  นั้น 
เปนสวนสําคัญ;  มันยิ่งเปนนามธาตุมากขึ้น. 
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ขอใหศึกษาไวเร่ือยๆ  เกี่ยวกับคําวา  “ธาตุ”  โดยละเอียดลออใหเขาใจ 
อยางนี้:- 
 

ขอที่  ๑  ความหมายของคําวา  “ธาตุ”  คืออะไร? 
 
สรุปความทั้งที่วามันจะเปนความหมายทางตัวหนังสือก็ดี,  จะเปนตัวหนังสือ 

ก็ดี,  จะเปนความหมายของตัวหนังสือ  ของคําพูดก็ดี;  มันหมายถึงสิ่งที่มันทรงตัวเอง 
ไวได,  และทรงสิ่งอื่นไวดวย,  หรือถูกสิ่งอื่นทรงดวย.  นี้คือความหมายของคําวา 
ธาตุ  อยู ในรูปที ่เป นวัตถ ุก ็ได ,  ในค ุณสมบัต ิที ่อยู ในวัตถ ุก ็ได ,  เป นนามธรรมก็ 
ได;สูงสุดอยูเพียงนิพพาน  คือเปนอสังขตธาตุที่แทจริง  ไมหลอกลวง  และทรงตัวเอง 
โดยไมมีสิ่งใดมาชวยทรง.  นี้คือคําอธิบายของคําวา  ธาตุ  มันคืออะไร;  แลวก็ดูวามัน 
จะเปนอยางไร  เปนสวนใหญ   คือลักษณะของมัน  ไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา 
จะเปนอสังขตธาตุ  หรือสังขตธาตุก็ตามใจ  ยังคงเปนอนัตตา.  เราจะศึกษากันใหรูวา 
ธาตุนี้คืออะไร?  คืออยางนี้เปนขอท่ี  ๑ 

 
ขอที่  ๒  ธาตุมาจากอะไร? 

ธาตุนี้มันมาจากอะไร?  ถาเปนสังขตธาตุ  คือธาตุที่มันมีปจจัยปรุงแตง 
มันก็มาจากปจจัยบวกกับวิวัฒนาการตามกฎแหงอนิจจัง  มันก็มีเหตุมีปจจัย  มันบวกกัน 
กับวิวัฒนาการ;  คือปจจัยนั้นมิไดอยูนิ่ง  มันเปลี่ยนแปลง.  ความเปลี่ยนแปลงนั้น 
มันตองบวกกัน  เทากับกฎแหงการเปลี่ยนแปลง  เชนกฎแหงอนิจจัง  เปนตน.  นี้มันเปน  
ตนตอที่มา  ของธาตุทั้งหลาย  ที่เปนสังขตธาตุ  :  มีเหตุปจจัยของมัน,  แลวก็มีการ 
วิวัฒนาการ,  แลวก็มีกฎแหงวิวัฒนาการ  เชนกฎอนิจจัง  เปนตน;  รวมกันไดแลว 
มันจึงจะปรากฏเปนธาตุประเภทสังขตะ  อยางใดอยางหน่ึงออกมา.  แตที่มันเปนประเภท  
อสังขตธาตุ  นี้ไมตองมีเหตุ  ไมตองมีปจจัย;  นั่นแหละ  คือความหมายที่แทจริง 
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๒๓ขอควรทราบกอน  เกี่ยวกับส่ิงที่เรียกวาธาตุ  

ของคําวาธาตุ  คือทรงตัวอยูไดเอง  แลวก็เปนนิรันดร  เปนอนันตกาล  ไมเกี่ยวกับเวลา.  
แตถามันเปนสังขตธาตุ  มันตองเกี่ยวกับปจจัย  เกี่ยวกับเวลา  แลวก็ชั่วเวลา  ระยะเวลา 
ไมเปนนิรันดร. 

 
ถาใครจะถามวา  ธาตุมาจากอะไร?  เราก็ตอบเขาไดเลยวา  ถาเปนสังขตธาตุ 

ก็มาจากปจจัยนั้นๆ.  ถาเปนอสังขตธาตุ  มันเปนอยูในตัวมันเอง  โดยไมตอง 
มาจากอะไร.โดยอยาลืมเสียวาไดบอกแลวแตทีแรกวา  ความหมายของคําวา “ธาตุ”  นี้ 
แปลวา  ทรงไว  :  ทรงตัวเองก็ได  โดยไมตองมีอะไรมาชวย  คือพวกอสังขตธาตุ.  ที่วา 
ทรงสิ่งอื่นไว  หรือถูกสิ่งอื่นทรงนี้  คือพวกสังขตธาตุ. 
 

ขอที่  ๓  ธาตุมี  เพ่ือประโยชนอะไร? 
 
ตามหลัก  logic  เราจะพูดวามันเพ่ือประโยชนอะไรกันธาตุทั้งหลายนี้?  ตอบ 

ไดวา  มีไวเพื่อใหมนุษยเอาชนะใหได  ใหมนุษยไดรับสิ่งที่ดีที่สุด  ที่มนุษยควรจะ 
ไดรับ  มนุษยจะตองชนะธาตุทั้งหลาย,  ถามนุษยพายแพแกธาตุทั้งหลาย  เปนบาว 
เปนทาส  เปนขี้ขาของธาตุทั้งหลายแลว  มนุษยก็ไมเปนมนุษย  ไมไดสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย 
ควรจะได. 

 
ขอใหยอมรับวา  ธาตุทั้งหลายนี้มันมีไวเพ่ือใหมนุษยเอาชนะใหได,  หรือ 

ชนะไดแมมันเปนสังขตธาตุ  อยาไปหลงไปโงกับมัน;  หรือมันเปนอสังขตธาตุ  เชน 
นิพพาน  เปนตน  ก็ตองเอามาใหได  ในฐานะเปนสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะได.  ดังนั้น 
เราจึงถือวา  ธาตุทั้งหลายมีไวเพื่อใหมนุษยชนะ,  และใหมนุษยไดรับสิ่งที่ดีที่สุด  ที่มนุษย 
ควรจะได.  นี้เราควรจะคิดดูสักหนอย  วาเรากําลังพายแพหรือเรากําลังชนะ  หรือวา 
เรากําลังไดอะไร  ในฐานะเปนสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะได.  ดูยังจะเหลวอยูทั้งนั้น 
ยังจะไมไดอะไร  ก็ได  จึงตองศึกษามัน  ใหรูจักมัน  เอาชนะมันใหได;  เพราะวาธาตุ 
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ทั้งหลาย  มีมาเพื่อใหมนุษยเอาชนะใหได  มนุษยจะไดสิ่งที่ดีที่สุด  ที่มนุษยควรจะได 
ไมเสียชาติเกิดมาเปนมนุษย  นั่นเอง. 

 
ขอที่  ๔  ธาตุนี้เอาชนะมันไดโดยวิธีใด? 

 
พูดอยาง  logie  ขอที่  ๔  นี้ก็อยากจะพูดเสียเลย  วาโดยวิธีใด  จะไดมา 

โดยวิธีใด?  ก็ตอบวา  โดยสัมมาทิฏฐิ ,  มีสัมมาทิฏฐิเทานั้นแหละพอ ;  เพราะวา 
สัมมาทิฏฐิจะนําไปสูการปฏิบัติที่ถูกตอง  คือมันรูวา  ธาตุนี้คืออะไร,  ธาตุนี้มาจาก 
อะไร,  ธาตุนี้ เพื่อประโยชนอะไร.  สัมมาทิฏฐิมันรู  มันเห็น  มันเขาใจ  อยางถูกตอง 
แลวมันยังรูวาควรทําอยางไร  มันก็ทํา  เทานั้นแหละ;  ฉะนั้นเราจึงใชสัมมาทิฏฐินี้แหละ 
ให เปนเครื่องบันดาล   ใหชนะสิ่ งทั้ งปวง  ให ไดสิ่ งที่ดีที่สุด   ที่ควรจะได .  พูดอยาง 
ตรงไปตรงมา  ก็วาอยาไปยึดมั่นถือมั่น   “อยาไปยึดมั่นถือมั่นจนตกไปเปนทาส 
ของธาตุ  นะโวย” . 

 
คําวาเปนทาสของธาตุนี้ฟงใหดี;  เปนทาสก็คือเปนขี้ขาของธาตุทั้งหลาย.  

สัมมาทิฏฐิจะชวยให  ไมไปยึดมั่นถือมั่น  นั่นนี่  จนตกไปเปนทาสของธาตุทั้งหลาย;  
เชนตกไปเปนทาสของกามธาตุ   ก็ไปบากามอยูอยางนี้ ;  เรียกวา  มันยึดมั่นถือมั่น,  
ตกไปเปนทาสของธาตุ  ที่ เรียกวากามธาตุ .  หรือแมแตฤาษีมุนี   บางพวกก็ตกไปเปน 
ทาสของรูปธาตุ  หลงใหลในความสุขเกิดแต รูป  เรียกวา “จําศีลกินวาตา  เปนผาสุก 
ทุกคืนวัน ”  นี้ก็เพราะวาหลงใหลเหมือนกัน.  แมจะไปในชั้นอรูป  มันก็อยางเดียวกัน 
นั้นแหละ;  ถานิพพานไมได  มันก็ยังใชไมได  เพราะมันตองไปจนถึงนิพพาน. 

 
สัมมาทิฏฐิจะชวยใหไดส่ิงที่ดีที่สุดจากการมีธาตุ 

 
เราจะต อ งมี สั มม าทิ ฏ ฐิ รู ว า   :  ธาตุ คื อะ ไร?  มาจากอะไร?  เพื่ อ 

ประโยชนอะไร?  แลวก็โดยวิธีใด?  จึงจะไดรับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะไดรับจาก 
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การที่มันมีธาตุอยูในโลกนี้.  เมื่อดูใหดีแลวก็จับใจความใหไดวา;  ในตัวเราก็คือธาตุ,  
นอกตัวเราก็คือธาตุ,  แลวมาพบกัน  เกิดปฏิกิริยามีผลอะไรขึ้นมา  นั้นมันก็คือธาตุ,  เชน 
เวทนาธาตุ  เปนตน;  มันหลีกไมพน.  เนื ้อตัวของเราเปนธาตุภายใน;  ของตางๆ 
อยูขางนอกเปนธาตุภายนอก  พอมาสัมพันธกระทบกันเขา  มาสัมผัสกันเขา  มันก็มี 
การปรุงแตง  ก็เกิดธาตุที่สาม  :  เชนเวทนาธาตุ  สัญญาธาตุ  สังขารธาตุ  เปนตน.  
ถาอวิชชาธาตุ  เขามาครอบงําดวยก็เปนทุกข;  แตถาวิชชาธาตุเขามาเกี่ยวของดวยก็ไม 
เปนทุกข. 

 
มันยังมีวิชชาธาตุ-ธาตุวิชชา,  อวิชชาธาตุ-ธาตุอวิชชา,  อยูเปนสอง 

แผนก.  ถาพูดวา  สัมมาทิฏฐิก็ตองหมายถึงมีวิชชาธาตุ;  เพราะฉะนั้นอวิชชาธาตุ 
เขาไมจุ,  เขาไมจุในสัมมาทิฏฐิ.  เดี๋ยวนี้เรามีสัมมาทิฏฐิ  ความรูก็ดําเนินไปๆ  จนกระทั่ง 
เอาชนะธาตุทั้งหลายได  ชนะธาตุสุดทายก็คือชนะนิพพานธาตุ  ทํานิพพานธาตุให 
ปรากฏแกเรา  ก็ไดสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะได. 

 
นี้แหละปญหาที่เราจะตองสะสาง  หรือแกไข  เกี่ยวกับธาตุ;  ก็คือใหรู 

กัน เสียให แนนอนวา   : ธาตุนั้ นคืออะไร?  ธาตุนั้ นมาจากไหน?  ธาตุนั้ น เพื่ อ 
ประโยชนอันใด?  แลวก็ธาตุนั้นจะสําเร็จไดโดยวิธีใด?  ก็เรียกวามีความรูพอสมควร 
แลวเกี่ยวกับธาตุ.  ถารูเทานี้ก็พอแลว  มันก็โดยนัยอันเดียวกับการรูอริยสัจจ.  
อริยสัจจทั้ง  ๔  เราตองรู  คืออะไร?  มาจากอะไร?  เพื่อประโยชนอะไร?  แลวก็โดย 
วิธีใด?  ถารูและปฏิบัติไดตามที่รูนี้  ก็เปนอันวา  หมดปญหาเกี่ยวกับความทุกข. 

 
ธาตุแทๆ  นั้นมันคืออะไร 

 
ทีนี้  จะไดพูดกันตอไปตามลําดับ  อยากจะพูดเนนถึงตัวสิ่งที่เรียกวาธาตุนั้น 

ใหชัดยิ่งขึ้นไปอีก  โดยจะตั้งหัวขอวา  ตัวธาตุแทๆ  นั้นมันคืออะไร. 
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จะพูดกันตามหลักธรรมในฝายพุทธศาสนา  แลวจะไมพูดถึงเรื่องชาวบาน 
ไมพูดถึงเรื่องของฝรั่งมังคาที่หมายถึงวัตถุทั้งนั้น.  ถาเมื่อถามวาตัวธาตุแทๆ  นั้นมันคือ 
อะไร  ก็ตองบอกวา  คุณสมบัติหนึ ่งๆ,  หรือวา คา,  คุณคาอยางหนึ ่งๆ,  ที่แสดง 
ออกมาจากวัตถุหนึ่ งๆ .  ไมใชวัตถุ   ไมใช เนื้อวัตถุนั้น ;  แตวาเปนคุณคาอยางใด 
อยางหนึ่งที่มันแสดงออกมาจากวัตุนั้น;  นั่นแหละคือธาตุ. 

 
ถาเอาธาตุอยางธรรมดาสามัญมา  ก็ตองรูใหไดวา  เชนวา  ธาตุออกซิเจน 

มีคุณคาอยางไร,  ไฮโดรเจนมีคุณคาอยางไร,  คารบอนมีคุณคาอยางไร  หรือธาตุพวก 
ประเภทโลหะมีคุณคาอยางไร,  ธาตุประเภทอโลหะมีคุณคาอยางไร?  คุณคานั้นๆคือ 
ตัวธาตุ;  มิไดหมายถึงตัววัตถุ  คุณคาทางธรรมตางกันอยางนี้ไมใชอยางชาวบาน;  
มันเปนคุณคาอันหนึ่งที่มีอยูในวัตถุหนึ่งๆ,  คิดดูเถิดวามันมีปรากฏการณ   หรือมีวัตถุ 
นั้นๆ  แหละเปนเครื่องแสดง. 

 
คุณคาทั้งหลายเปนนามธรรม;  ทีนี้มันไมรูวาจะแสดงออกมาทางไหน 

มันก็ตองแสดงมาทางวัตถุนั้น;  คือทางปรากฏการณที่เราเห็นไดจากวัตถุนั้นๆเชน:- 
 
ความรอนเปนคุณสมบัติอันหนึ่ง  เปนนามธรรม  มันแสดงออกมาทาง 

ไมฟนหรือถานไฟ ,  หรือปรากฏการณที่ไฟกําลังลุกอยูที่ ไมฟนหรือถานไฟ ;  ไมฟน 
หรือถ านไฟ   หรือแม แต เปลวไฟก ็ย ังม ิใช ธาต ุไฟโดยตรง .  ธาต ุไฟโดยตรงก็ค ือ 
คุณสมบัติที่เผาไหมสิ่งใดสิ่งหนึ่งได,  ทั้งที่มันไมตองแสดงเปลวไฟ,  ทั้งที่มันไมตองการ 
ถานและฟน,  มันก็รอนไดและเผาได;  จึงตองกลาววามันมีปรากฏการณ. 

 
วัตถุมีคุณคาที่แสดงออกมาทางปรากฏการณของวัตถุนั้นๆ;  เชนวัตถุใด 

ที่เรียกวาธาตุนี้แหละ;  มันก็มีคุณสมบัติแข็ง  อยางธาตุดิน,  คุณสมบัติเหลวอยาง 
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ธาตุน้ํา,  คุณสมบัติไหมเผาอยางธาตุไฟ,  คุณสมบัติลอยระเหยอยางธาตุลม;  นี้เปน 
รูปธาตุ. 

 
การแสดงออกของนามธาตุ 

 
ถาวามันเปนนามธาตุ  มันมีจิตเปนที่แสดงออก;  สวนวารูปธาตุ  ธาตุไฟ 

อยางนี้  มันมีคุณสมบัติของไมฟน  มีถาน  มีเปลวโพลงๆเปนเครื่องแสดงออก.  แต 
ถาเปนนามธาตุเชนความรูสึกความคิดดความนึก  ความจํา  สติปญญา  อยางนี้เปนนามธาตุ;  
นี้เรียกวามันมีสิ่งที่เรียกวา  จิตเปนที่แสดงออก.  ถาจะเปรียบ  ก็เปรียบเหมือนไมฟน 
หรือถานไฟ  ใหสิ่งที่เรียกวานามธาตุในรูปของสติปญญา  ความคิด  ความนึก  ความจํา 
อะไร  แสดงออกมา;  สิ่งทั้งหลายทั้งหมดนี้เปนเรื่องธาตุที่มีเหตุมีปจจัย. 
 

การแสดงออก  ของนิพพานธาตุ 
 
ถาเปนนิพพานธาตุ  ตัวแทของนิพพานธาตุ  มิไดขึ้นอยูกับเหตุปจจัย;  

มันก็เลยตองมีการแสดงออกอีกแบบหนึ่ง  คือทางธัมมารมณอันเปนสิ่งที่รูไดทางจิต  รูได 
แตเพียงปรากฏการณหรือปฏิกิริยาที่แสดงออกมา.  ตัวธาตุนิพพานแทๆ  ไมมีทางจะ 
ทราบได  ไมมีทางจะสัมผัสได;  แตวาปฏิกิริยาที่สิ่งนั้นกระทําแกจิตนี้  เมื่อจิตมัน 
หลุดพนจากเครื่องผูกมัดแลว  สิ่งนั้นสัมผัสกับจิตแลว  มีความรูสึกไดทางจิตนั้น;  
มันก็ใหความรูสึกที่ไมมีความทุกขเลย.  นี้เรียกวานิพพานธาตุแสดงออกมาทางจิต;  
แตวาจิตนั้นก็ไมใชนิพพาน  หรือวาความรูสึกนั้นปรากฏการณนั้นก็ไมใชนิพพานธาตุ.  
แตหากวามันมาจากนิพพานธาตุที่มันแสดงออกมาทางจิต,  หรือทางปรากฏการณทางจิต. 

 
พูดไปเทาไรก็ตองสรุปความไดแตเพียงแคนี้วา  :  ตัวธาตุแทๆ  นั้น  มันมี 

คุณสมบัติอันหนึ่ง  แสดงมาทางวัตถุ บาง  ทางจิต บาง  แลวแตวามันเปนธาตุชนิดไหน. 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๒๘

ธาตุ  แบงกลุมไดเปน  ๓ 
 
ความหมายของคําวา  “ธาตุ”  ถาจะจําแนกใหมันเปนเคาๆ,  ก็จําแนกอยาง 

พระทานสวดเมื่อตะกี้นี้วา  :  ธาตุมีอยู  ๓  ธาตุ  ๑.  รูปธาตุ  ธาตุที่ทําใหปรากฏเปนรูป  
ธรรมขึ้นมา.  ๒.อรูปธาตุ  ธาตุที่ทําใหปรากฏเปนอรูปธรรมขึ้นมา.  ๓.นิโรธธาตุ 
ธาตุที่ทําใหปรากฏความดับแหงธาตุทั้งหลายทั้งปวงขึ้นมา.  มีอยู  ๓  ธาตุเทานั้น. 

 
ธาตุที่  ๑  รูปธาตุ  นี้เราคุนเคยกันมาก  ทั้งในแงของวัตถุ  และทั้งในแง 

ของคุณสมบัติที่มีอยู ในวัตถุนั้น ;  นี้ เรียกวารูปธาตุหรือสังขตธาตุ ,  หรือเรียกอีก 
อยางหนึ่งก็เรียกวารูปธรรมก็ได.  เมื่อตะกี้นี้ไดบอกแลววา  คําวา  ธาตุ,ธา-ตุ  กับคําวา 
รูปธรรม,  พูดวารูปธรรมก็คือรูปธาตุ.  แตเดี๋ยวนี้ เรากําลังพูดกันดวยคําวา  ธาตุ,  
พูดดวยคําวารูปธาตุ.  ธาตุที่  ๑  คือรูปธาตุ  ที่ทําใหเกิด  รูปธรรมทั้งหลาย. 

 
ธาตุที่  ๒  เรียกวา  อรูปธาตุ  ที่ทําใหเกิดอรูปธรรมทั้งหลาย.  ธาตุนี้ 

เรียกวา  สังขตธาตุ. 
 
ธาตุที่  ๓  เรียกวา  นิโรธธาตุ  หรืออสังขตธาตุ  คือธาตุที่จะเปนที่ดับเสีย 

ทั ้งแกรูปธรรม   และอรูปธรรม .  ธาตุมีเทานี ้  ไมมีมากไปกวานี ้;  ตั ้งแตขี ้ฝุ น 
เม็ดหนึ่ง  สูงขึ้นไปจนถึงเทวดา  พระเจา  จนกระทั่งถึงนิพพาน  รวมไดเปน  สามอยาง 
เทานั้นเอง  คือรูป  อรูป  และนิโรธ. 

 
การปรากฏแหงธาตุอันเปนนามธรรมจะปรากฏอยางไร 
 
ทีนี้  จะดูกันในแงที่วามันจะปรากฏอยางไร?  เพราะสิ่งที่ เรียกวา  ธาตุนั้น 

มิใชตัววัตถุ;  ในทางธรรมะในทางศาสนาถือวาคุณสมบัติแหงวัตถุ  แหงสิ่งที่เรียกวา 
ธาตุนั้น  มันเปนนามธรรม;  แลวมันจะปรากฏอยางไร? 
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๒๙ขอควรทราบกอน  เกี่ยวกับส่ิงที่เรียกวาธาตุ  

การปรากฏแหงธาตุ  ที่เปนสังขตะ  คือมีเหตุมีปจจัยปรุงแตงนี้  มันปรากฏ 
ไดตอเมื ่อมีเหตุ  มีปจจัย ,  แลวก็มีโอกาสแหงการปรุงแตง .  ถามีแตปจจัย 
ไมมีโอกาส  มันไมมีทางจะปรุงแตงได;  ตองมีปจจัยดวย  และมีโอกาสที่จะทําการ 
ปรุงแตงนั้นดวย.  เหมือนวาเรามีดินเหนียว  มันเปนหมอไมได;  มันก็ตองมีโอกาส 
หรือสามารถ  ที่จะปนดินเหนียวใหกลายเปนหมอได.  บรรดาธาตุทั้งหลายที่เปนสังขตะ 
คือตองอาศัยปจจัยปรุงแตงแลว,  มันตองมีปจจัยดวย,  แลวก็ตองมีโอกาสแหงการ 
ปรุงแตงนั้นดวย. 

 
การปรากฏของกามธาตุ 

 
ยกตัวอยางเชน  กามธาตุ  คือธาตุอันหนึ่ง  ซึ่งถาแสดงออกมาแลว  ก็ทําให 

เกิดความรูสึกทางกามระหวางเพศ.  นี้เรียกวา  กามธาตุ  ตองมีปจจัยแหงกามธาตุ 
เชนเพศตรงกันขาม  พรอมอยู,  แลวตองมีโอกาสแหงการสัมผัสทางอายตนะ  ระหวาง 
สิ่งทั้ งสองนั้น ,  แลวก็ดวยอํานาจของอวิชชา;  นั้นแหละเรียกวาโอกาส ,  แลวก็มี 
การปรุงแตงไปตามกฎเกณฑของปฏิจจสมุปบาท;  กามธาตุก็สําเร็จประโยชนตามความ 
หมายของกามธาตุ  :  มีการบริโภคกาม  หรือวามีปฏิกิ ริยา  มีวิบากอะไรเกิดขึ้นมา 
จากกามนั้นๆ. 

 
นี่สวนที่ เปนกามธาตุ  ตองมีเหตุปจจัยของกามธาตุ  เชนเพศตรงกันขาม 

ตองมีโอกาสแหงการสัมผัสทางอายตนะ  เพราะความโง;  แลวตองมีการปรุงแตงไป 
ตามลําดับในลักษณะปฏิจจสมุปบาท  เชน  กระทบ  เกิดวิญญาณ  เกิดผัสสะ  เกิดเวทนา 
เกิดตัณหา  เกิดอุปาทาน  อยางนี้เปนตน  เรียกวาสมบูรณฺ;  นี้เปนสวนกามธาตุ. 

 
การปรากฏของรูปธาตุ 

 
ในสวนรูปธาตุ  หรืออรูปธาตุ  ก็เหมือนกันอีก;  แตมันไมเกี่ยวกับกามธาตุ 

หรือเรื่องระหวางเพศ.  มันไมตองมีกามตัณหา  สําหรับรูปธาตุ;  แตมันก็ตองมี 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๓๐

ภวตัณหา  หรือวิภวตัณหาอยางใดอยางหนึ่ง  ตามแตวาจะไปพอใจในรูปลวนๆ  ไมเกี่ยว 
กับกาม;  หรือเกลียดกาม  เชนรูปฌาน  และอรูปฌานอยางนี้  มันก็ตองมีภวตัณหา,  
หรือมีวิภวตัณหา  คือความรัก  หรือความเกลียดสิ่ งตรงขาม  ดวยความโง  ความ 
หลงในสิ่งนั้น.  เหมือนวาคนเราจะไปหลงนกเขา  หลงปลากัด  หลงตนบอน  หลงอะไรที่ 
เปนวัตถุลวนๆ;  นี้มันก็ตองมีตัณหาชนิดหนึ่ง  แมไมใชกามตัณหา.  นี้ เปนเรื่อง 
ของรูปธาตุ  ที่มันจะแสดงตัวออกมา  จะตองมีปจจัยนั้นๆ. 

 
หรือวา  จะยกตัวอยางดวยเรื่อง  เลนตนบอน  หรือเลนเครื่องแกวเจียระไน 

อยางนี้  มันก็ตองมีวัตถุนั้นเปนอารมณ,  ก็ตองมีโอกาสที่จะไดสัมผัส  ที่จะไดเกี่ยวของ,  
แลวก็มีการปรุงแตงในจิตใจ  จนกระทั่งเกิดความรักความหลง,  รูปธาตุจึงจะแสดงตัว 
ออกมา. 

 
การปรากฏของอรูปธาตุ 

 
จะยกตัวอยาง  เรื่องเกียรติยศชื่อเสียง  ซึ่งบา  ซึ่งหลงใหลกันนัก  ซึ่งเปน 

ของไมมีรูป  มันก็ตองมีเหตุปจจัย  แมไมมีรูป;  ก็เอานามธรรมที่นึกเห็นมาเปนปจจัย 
และมีโอกาสที่จะไดรับ  ไดรูสึก  วามีเกียรติอะไรอยางนี้  มันตองมี;  มันก็ตองปรุง 
แตงไปตามกฎเกณฑของปฏิจจสมุปบาท  จึงเกิดตัณหา  อุปาทาน.  นี้เรียกวาอรูปธาตุ 
มันแสดงออกมาแลว  หรือมันทําพิษแลว. 

 
ดังที่กลาวมาแลว  จะเรียกวากามธาตุ  หรือรูปธาตุ  อรูปธาตุ   อยางใด 

อยางไหนก็ตามเถอะ  การที่จะปรากฏออกมานี้  มันจะตองมีลักษณะอยางเดียวกัน  :  
คือตองมีปจจัย  แลวก็มีโอกาส  แลวก็มีการปรุงแตงตามกฎเกณฑ.  สามคํานี้จะตอง 
จําไวใหดี  จะตองมีปจจัย  ตองมีโอกาส  แลวตองมีการปรุงแตงตามกฎเกณฑ;  สิ่ง 
ที่เรียกวากาม  วารูป  วาอรูป  จะเกิดขึ้น 
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๓๑ขอควรทราบกอน  เกี่ยวกับส่ิงที่เรียกวาธาตุ  

นี้ฝายสังขตธาตุ  มันเปนอยางนี้;  ยกเวนแตฝายอสังขตธาตุ  คือพระนิพพาน 
หรือนิโรธธาตุ  ซึ่งไมตองเปนอยางนี้. 

 
การปรากฏของฝายอสังขตธาตุ 

 
ทีนี้  สําหรับฝายอสังขตธาตุ  ที่จะปรากฏออกมาไดจะเปนอยางไร?  เพราะวา 

พระนิพพานไมมีปจจัย,  พระนิพพานไมอยูใตอํานาจปจจัย.  มันก็ตองโอนมาเปนเรื่อง 
ของฝายสังขตธาตุ  โอนมาเปนเรื่องของจิต,  มันเปนเรื่องของจิตที่เปนฝายสังขตธาตุ;  
ไมใชเรื่องของนิพพานซึ่งเปนอสังขตธาตุ.  แตวาเราจะสามารถไดรับประโยชนจาก 
พระนิพพาน  ดวยการที่เราอบรมจิตใหดี  ใหถูกตอง  ตามวิธีที่พระพุทธเจาทานได 
ตรัสไววา  กิเลสและอาสวะทั้งหลาย  มันจะสิ้นไปไดอยางไร? 

 
เมื่อกิเลสและอาสวะทั้งหลายออกไป  มันก็นิพพานนั่นแหละ,  หรือ 

อยางนอยก็รสของพระนิพพาน  คือความไมมีทุกขเลย  นั่นแหละ  ก็ปรากฏแกจิต.  มัน 
ทําไดเพียงเทานี้;  เพราะวา  กายและจิต  นี้มันเปนสังขตธาตุ.  แตสามารถจะปรับปรุง 
ใหได รับประโยชน  ไดรับผลจากธาตุ  ที ่เป นอสังขตธาตุ;  ไมใชความหมดกิเลส 
โดยตรงจะเปนตัวธาตุ.  มันมีอะไรอีกอันหนึ่ง  ซึ่งซอนอยูหลังนั้น  ซึ่งอยูหลังนั้นไปอีก 
ทีหนึ่ง ;  คือ  วาเมื่อหมดกิเลส  ธาตุนี้จึงจะปรากฏ  แตเวลาพูดก็พูดไมไดอยางนั้น;  
ก็ตองพูดเอาวา  ความที่สิ้นโลภะ  โทสะ  โมหะ  นั้นเปนอสังขตธาตุ.  นี่คําอธิบายใน 
บาลี  พบอยางนี้;  แมไมใชพุทธภาษิตก็พบอยางนี้;  เพราะวาเราไมสามารถจะพูด 
อยางอื่นได. 

 
ที่แทควรจะพูดวาภาวะอะไรอันหนึ่ง  ซึ่งปรากฏออกมา  เมื่อสิ้นโลภะ 

โทสะ  โมหะ  แลวนั ่นแหละ  เปนอสังขตธาตุ;  แตไมเห็นทานพูดอยางนี้ 
ทานพูดวา  สิ้นโลภะ  สิ้นโทสะ  สิ้นโมหะ  นั้นเปนอสังขตธาตุ  มันก็ตองเอาความที่, 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๓๒

หรือลักษณะ  หรือภาวะ  หรืออะไร  ที่สิ้นโลภะ  โทสะ  โมหะ  นั่นแหละ  เปนอสังขตธาตุ;  
นี่การปรากฏแหงธาตุเปนอยางนี้  ทั้งฝายสังขตะและฝายอสังขตะ. 

 
ทุกส่ิงเปนธาตุ 

 
สรุปสั ้นๆ   ขอความนี ้  ก็จะไดวา  ทุกสิ ่งเปนธาตุ;  นี ่แหละขอแรก.  

จะตองมองใหเห็น  ใหเขาใจชัดเลย  ไมตองเชื่อใคร  วาทุกสิ่งไมวาอะไร  สังขตะ 
หรืออสังขตะ  หรืออะไรก็ตาม  เปนธาตุ;  แตวาธาตุนั้นๆ  ไมอาจจะแสดงคุณหรือคา 
หรือคุณสมบัติออกมาจนกวาจะถึงโอกาส.  หมายความวาธาตุนั้นๆ  จะเปนสังขตธาตุ 
หรืออสังขตธาตุก็ตาม  แตยังไมแสดงคุณคา  หรือคุณสมบัติออกมาจนกวาจะถึงโอกาส;  
เมื่อมันไดปจจัยเฉพาะ  ไดโอกาสแหงการปรุงแตง  ปรับปรุงถูกตอง  มันจึงจะแสดง 
คุณคาอันแทจริงออกมา. 

 
ธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ   ธาตุลม  ก็เหมือนกัน  โอกาสเหมาะ  มันจึง 

แสดงคุณคานั้นออกมาได;  ไมใชตัววัตถุนั้นๆ.  ถึงแมแตนิพพานธาตุก็เหมือนกัน 
ตองมีการปรับปรุง  กาย  วาจา  ใจ  ครบถวนถูกตองพรอมแลว  มันจึงจะแหวกออกมา 
ให  “เห็น”;  อยางที่นิพพานธาตุแสดงออกมาเปนความสุข  นั้นไมใชตัวนิพพาน;  มัน 
เปนเพียงปฏิกิริยาที่ออกมา  จากการที่จิตสัมผัสกับนิพพานธาตุ  หรือคุณคาของนิพพานธาตุ.  
ผลคือความสุขนั้น  มันก็เปนธาตุ  เรียกวา  เวทนาธาตุ. 

 
เรื่องที่เกี่ยวกับพระนิพพานนี้  ขอใหไปศึกษาเรื่องนิพพานธาตุสองอยาง  :  

สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ,  อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ.  อันสูงสุด  เรียกวาอนุปาทิ- 
เสสนิพพานธาตุ  ไดแก  :  “ภิกษุนั ้นมี  ราคะ  โทสะ  โมหะ  สิ ้นแลว,  มีอาสวะ 
สิ้นแลว,  มีกิจควรทํา  ทําเสร็จแลว,  เวทนาทั้งหลายของเธอนั้น  จักเปนของเย็น” ;  
นี่คือลักษณะของอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ  มีความเย็นอะไรอันหนึ่งแสดงออกมาใน 
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เวทนาทั้งหลาย  คือไมมีเวทนาที่เปนของรอนอีกตอไป.  นี้เรียกวาการปรากฏแหงธาตุ 
ทั้งที่เปนสังขตะและเปนอสังขตะ. 

 
การเปรียบเทียบ  ระหวางธาตุกับคน 

 
ชั่วเวลาที่ เหลืออยูเล็กนอยนี้  จะพูดเพื่อความเขาใจชัดขึ้น  โดยการเปรียบ 

เทียบระหวางสิ่งที่เรียกวาธาตุ  กับสิ่งที่เรียกวาคน. 
 
เดี๋ยวนี้ เราจะมองโลกในปจจุบันกันกอน  เพื่อให รูจักคําวา  “คน”  ในโลก 

ปจจุบันนี้ .  เราจะได รูวา  คน   ในโลกปจจุบันนี้   มันเกี่ยวของกับสิ่งที่ เรียกวาธาตุ 
ในล ักษณะอย างไร ;  แล วเราจะรู จ ัก ได เองว า   คนค ืออะไร ,  ธาต ุค ืออะไร ,  
เพราะคนในโลกปจจุบันนี้  เราก็เคยวิจารณกันมามากแลว  วามันเปนยุคอะไรก็ไม รู 
ไมอยากจะเรียก.  มันเปนยุคปจจุบันนี ้  ที ่คนหลงใหลกันแตวัตถุ.  คนหลงใหล 
กันแตว ัตถุ,  รู จ ักก ันแตว ัตถุ;  รู จ ักแตเนื ้อหนัง  รู จ ักแตความสุขทางเนื ้อหนัง;  ไม 
รูจักนามธรรม  จิตใจ  วิญญาณ  ธรรมะ  พระเจา  นี้ไม รู,  ไมเอาใจใส  สลัดทิ้งไปเสีย;  
ไมมีพระเจา  พระเจาตายแลว  ศาสนาไมจําเปน  ธรรมะไมมีประโยชน  ซื้อของกินไมได 
อยางนี้  เปนตน  :  คนโดยเฉพาะในยุคปจจุบันนี้  เขารูเรื่องแตฝายวัตถุธาตุ  ที่ เปน 
ตัววัตถุ. 

 
คนสมัยปจจุบันสามารถเอาวัตถุ  เอาตัววัตถุมาประดิษฐ  เปนอุปกรณสําหรับ 

ใหความสุข  สนุกสนานทางเนื้อหนังกันถึงที่สุด,  หรือวาเพื่อจะใชสอยสะดวกอยางใด 
อยางหนึ่งจนถึงที่สุด.  แตวาทั้งหมดนั้นเปนไปเพื่อความสุขทางเนื้อหนังกันทั้งนั้น  คือเพื่อ 
กามธาตุทั้งนั้น;  แมวาจะมีวิชาไปโลกพระจันทรไปอะไรได  แตผลมุงหมายปลายทางมันก็ 
เพื่อเนื้อหนัง,  เพื่อความสุขทางเนื้อหนัง  เพื่อกามธาตุทั้งนั้น,  เขาจึงรูแตฝายวัตถุธาตุ 
แลวก็เพ่ือสงเสริมกิเลสแระเภทตัวกู-ของกู  ใหมากขึ้นๆ.  เราเลยเรียกพวกนี้วา 
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พวกวัตถุนิยม,  เปนไปแตเรื่องวัตถุ,  วัตถุธาตุ.  มันตางจากพวกพุทธบริษัทที่แทจริง;  
พุทธบริษัทที่แทจริงจะรูแตอยางนั้น  จะทําอยางนั้นไมได. 

 
พุทธบริษัทจะตองรูทั้งวัตถุธาตุ  กระทั่งนิโรธธาตุ 

 
พุทธบริษัทนี่จะตองรูทั้งวัตถุธาตุ  ทั้งรูปธาตุ  ทั้งอรูปธาตุ  กระทั่งทั้ง 

นิโรธธาตุ;  ในเมื่อคนธรรมดาสามัญในโลกนี้  รูจักกันแตเรื่องวัตถุธาตุ  เรื่องกามธาตุ.  
พุทธบริษัทจะตองรูหมด:  เรื่องกามธาตุ  เรื่องรูปธาตุ  เรื่องวัตถุธาตุ  อรูปธาตุ  ก็รู 
แลวตองรูนิพพานธาตุดวย  จึงจะเรียกวาเปนพุทธบริษัท;  ตองมีความรูที่จะขจัดตัวกู 
ของกูออกเสีย.  ขจัดธาตุที่เปนปจจัยแหงความทุกขออกเสีย,  แลวก็ปรับปรุงธาตุที่เปน 
ปจจัยแหงความดับทุกข  ใหมันเจริญ  กาวหนา. 

 
สรุปแลวพุทธบริษัทตองไปจบที่นิพพาน;  ดังนั้นพวกเราพุทธบริษัทจึงพูด 

กันแตเรื่องนิพพานอยูเปนประจํา  ในเมื่อพวกอื่นเขาพูดกันแตเรื่องวัตถุ  และความสุขทาง 
เนื้อหนังเทานั้นเอง.  พวกที่รูจักแตวัตถุ  มันก็กลายเปนวัตถุนิยม;  พวกพุทธบริษัท  
รูหมด  ก็กลายเปนพวกรูความจริงเปนสัจจนิยม  ธรรมนิยม  อะไรไป. 

 
พวกวัตถุนิยมรูแตวัตถุ;  เขาเลยถือวา  ไมมีธาตุอื่นแลว  มีแตธาตุวัตถุ 

นั่นแหละ,  ธาตุอื่นจากวัตถุไมมี.  ถาไปถามเขาวา  แลวจิตใจของคนเราที่คิดนึกไดนี้มัน 
เปนอะไร  มันเปนธาตุอะไร?  เขาบอกวามันเปนผลิตภัณฑของวัตถุ,  เนื้อหนังรางกาย 
เปนวัตถุ.  พอมีอะไรมากระทําใหเกิดปฏิกิริยา  มันก็เปนปฏิกิริยา  ออกมาเปนจิตเปนใจ 
เปนความรูสึกนึกคิด;  ธาตุที่แทจริงสําหรับเปนจิตเปนใจ  นั้นไมมี  เปนเพียงปฏิกิริยาจาก 
วัตถุ.  เชนเดียวกับวา  พอมันเกิดการถูหรือการหมุนวัตถุ  กระแสไฟฟาก็เกิดขึ้น  อยางนี้ 
เปนตน. 
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ยกตัวอยางงายๆ  เอาวัตถุสองอยาง  มีศักดิ์ตางกันมาถู  เกิดกระแสไฟฟาขึ้น 
หรือทําเปนขดลวดไดนาโมใหหมุน  ปฏิกิ ริยาก็ออกมาเปนกระแสไฟฟา;  เขาเห็น 
วามีแตวัตถุธาตุอันแทจริง  นอกนั้นไมใช  ไมมี;  ดังนั้นที่ เรียกวาจิตวิญญาณอะไรนี้ 
เปนเพียงปฏิกิริยาออกมาจากวัตถุ.  เขาจึงสรุปความวา  :  เพราะฉะนั้นจิตใจนี้อยูภายใต 
อํานาจวัตถุ;  เมื่อจิตใจอยูใตอํานาจวัตถุ  เราก็ไมตองไปสนใจกับจิตใจ,  เราสนใจ 
แตเรื่องวัตถุ  แลววัตถุก็จะสรางจิตใจไปตามที่เราตองการ. 

 
นี้  เรียกวาวัตถุนิยม  ซึ่งจะตองรูไว  อยาใหไปเขาพวกเขาโดยไมทันรูตัว 

เดี๋ยวนี้โลกมันกําลังถูกครอบงําดวยวัตถุธาตุมากขึ้น. 
 

พุทธบริษัท  ตองรูสูงถึง  นิพพาน 
 
พวกพุทธบริษัทเห็นตรงกันขาม  วา  มันมีธาตุประเภทนามธาตุ  วิญญาณ- 

ธาตุ  มโนธาตุ  อะไร  ตามท่ีพระพุทธเจาไดตรัสไว,  แลวยังแถมมีอสังขตธาตุ  คือไกลลิบ 
ไปถึงสูงสุดเปน  นิพพานโนน.  แตในระดับท่ัวไปนี้ถือวามีมโนธาตุ  วิญญาณธาตุ 
จิตธาตุ  อะไรนี้แหละเปนตัวสําคัญ,เปนตัวประธาน  ซึ่งมีอํานาจนํา  หรือบังคับวัตถุ.  
มันกลับตาลปตรกันอยางสิ้นเชิง  ในเมื่อฝายนี้ถือวา  จิตนี้มันเปนธาตุ  เปนตัวเองอยางหนึ่ง 
แลวนําหรือบ ังค ับวัตถ ุทั ้งหลาย ,  บังค ับรูปธรรมทั ้งหลาย ;  ดังนั ้น   สุข  หรืท ุกข 
ขึ้นอยูกับมโนธาตุ  มิไดขึ้นอยูกับวัตถุเลย.  นี้แหละถาวาคนเขารูเรื่องนี้กันแลว  ก็ไม 
เกิดวัตถุนิยม  ก็ไมเกิดคอมมูนิสต  ไมเกิดนายทุน  กรรมกรขึ้นมาได. 

 
เขาไปหลงบูชาวัตถุนิยม ;  มันก็เกิดคอมมูนิสต   ซึ่งเปน   dialectic  

materialism  คือเปนวัตถุนิยมที่สามารถแสดงใหเห็นแจมแจงไดดวยเหตุผล  ก็เรียกวา 
 
 
 
 
 

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

www.buddhadasa.info



 ปรมัตถสภาวธรรม ๓๖

dialectic  materialism  ซึ่งกําลังเปนปญหายุงยากลําบากเหลือประมาณ  ในโลกเวลานี้ .  
เพราะวาไปเอาวัตถุเปนหลัก;  ไมไดเอาจิตใจเปนหลัก  จึงไมยอมเสียสละวัตถุ,  ยอมตาย 
เพื่อวัตถุ;  ก็เลยไดฆากันเพราะวัตถุ. 

 
พวกพุทธบริษัท  มีความรูเร่ืองธาตุ ;  นี้หมายความวา  เปนพุทธบริษัท 

จริงๆ  ไมใชพุทธบริษัทเก.  ตองมีความรูเรื่องธาตุ  รูวัตถุธาตุ  รู รูปธาตุ  รูอรูปธาตุ 
รูนิโรธธาตุ,  หรือสรุปความสั้นๆ  ก็วา  รูทั้ง  สังขตธาตุ  และอสังขตธาตุ;  นี้แหละ 
จึงจะเปนพุทธาบริษัท. 

 
ทีนี้ก็เหลือแตวา  เราจะทําไปตามวิถีทางของเราอยางไร?  คือหมาย 

ความวา  เราไมไปตามกนฝรั่งแลว;  เราจะไปตามวิถีทางของพุทธบริษัท  :  ก็ตอง 
ศึกษาเรื่องธาตุ  อยางที่วามาแลว  ใหละเอียดลออใหยิ่งขึ้นไป,  ใหรูวา  เรื่องธาตุ 
อยางชาวบานเปนวัตถุ  นั้นอยางหนึ่ง,  เรื่องธาตุอยางทางธรรมะอยางพุทธบริษัท 
นี้อยางหนึ่ง.  แตเรื่องธาตุนี้ก็มีกฎเกณฑบางอยาง  ที่ยังคลายๆ  กันอยูมาก  ทั้งฝายวัตถุ 
และฝายนามธรรม. 

 
เปรียบเทียบ  ธาตุ  ฝายวิทยาศาสตร  กับฝายธรรม 

 
จะพูดกันดวยธาตุทางวิทยาศาสตร  :  เรื่องธาตุแท;  ธาตุที่เดี๋ยวนี้เขาพบ 

กันวามีตั้ง  ๑๐๘  อยางแลวกระมัง.  สวนหนึ่งเปนอโลหะ,  สวนหนึ่งเปนโลหะ.  สวนใด 
มีคารบอนมากเรียกวา  organic  นี้มันก็เปนที่ตั้งแหงชีวิต,  เปนที่ตั้งแหงธาตุ  จิตตธาตุ 
เปนชีวิต .  อีกพวกหนึ่ง  เปนอโลหะ   เปน   inorganic  เปนอโลหะ  นี่ก็ไกลจากการ 
ที่จะเปนชีวิต;  แตแลวมันก็ยังตองปนกันผสมปนเปกัน. 
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อยางเชนในเสนผมของเราเสนเดียว  มันก็มีธาตุนับไมไหว,  ในผมเสนเดียว 
มีธาตุนับไมไหว;  แตครูนักธรรมในโรงเรียนจะสอนลูกศิษยวา  ในผมเสนหนึ่งก็เปน 
เพียงธาตุดินเพียงพาตุเดียว.  อยางนี้มันนาหัวเราะ  เพราะในผมเสนหนึ่งของคนเรา 
ที่ยังเปน  ๆ  อยู;  ถาพูดทางฝายวัตถุธาตุ  เทานั้นแหละ  ผมเสนหนึ่งมันก็มีธาตุคารบอน 
มีธาตุกํามะถัน  มีธาตุเหล็ก  มีธาตุอะไรอีกหลายธาตุ  ประกอบๆ  กันขึ้นมาเปนผมเสนหนึ่ง;  
นี้แหละฝายวัตถุธาตุ. 

 
ทีนี้  ธาตุฝายทางธรรม  ฝายรูปธาตุ  มันก็มีคุณสมบัติแหงธาตุดิน  ธาตุน้ํา 

ธาตุไฟ  ธาตุลมอยูในผมเสนเดียวนั้น  :  ความที่มันแข็งเปนธาตุดิน,  ความที่มัน  
มีน้ําปนอยูเปนธาตุน้ํา,  ความที่มันอุณหภูมิปนอยูเปนธาตุไฟ,  ความที่มันระเหยได 
เปนธาตุลม.  ทีนี้ขอท่ีมันเปนผมเสนหนึ่ง  นี้มันตองเปนสังขตธาตุ  คือมีเหตุปจจัย 
มีโอกาสปรุงแตง  มันจึงมาอยูในรูปของเสนผมอยางนี้;  แตถามองดูอีกอันหนึ่งมันก็เปน 
รูปธาตุ ;  เพราะมันมีสิ่งแสดงออกให เห็นไดทางตา  จึงได เรียกวารูปธาตุ .  โอย ,  
เยอะแยะไปเลย  ในผมเสนเดียวนั้นมีธาตุตั้งยี่สิบ  สามสิบอยาง.  นี้เรียกวา  วิถีทาง 
พุทธบริษัท  มองดูธาตุอยางนี้  เพ่ือจะเกิดความไมยึดมั่นถือมั่น. 

 
ทุกส่ิง  มีแต  กลุม  แหงธาตุ 

 
ดังนั้น  เราดูใหครบวา  ธาตุทั้งหลายที่ประกอบกันขึ้นเปนผมเสนหนึ่ง  เปน 

เล็บ  เปนฟน  เปนเนื้อ  เปนหนัง  เปนเอ็ด  เปนกระดูก  นั้นแหละ  มันคือธาตุแท ๆ  
รวมกัน  ครบหมดแลว.  ทําไมเราไปเรียกมันวาคน?  ก็ลองตั้งปญหาถามดูวา  :  อันไหน 
เปนคน?  อันไหนเปนธาตุ?  หรือวาสิ่งที่ เรียกวาธาตุ  กับสิ่งที่เรียกวาคน  นั้นมันตาง 
กันอยางไร? 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๓๘

เราจะพบกฎเกณฑอันหนึ่งซึ่งเขาเรียกวา  :  ถาพูดกันตามความจริง  คือ 
ปรมัตถ  นี่อยางหนึ่ง,  ถาพูดตามสมมติ   ตามที่คนรูสึกดวยอวิชชาของตัวเองนี้ก็ไปอีก 
อยางหนึ่ง.  ถารูสึกดวยอวิชชาดวยการอบรมกันมา  อยางอวิชชากันแตออนแตออก 
มันก็พูดวาคน.  แตถาศึกษาอยางละเอียด  ตามวิถีทางของพระอริยเจา  ก็บอกวา 
กลุ มแห งธาต ุ  ม ิใช คน ,  กลุ มแห งธาต ุแล วก ็ม ิใช คน .  คนหนึ ่งพ ูดว าคน   แล วก็ 
ไมพยายามที่จะรู เรื่องธาตุ   หรือไม เขาใจสิ่งที่ เรียกวาธาตุ .  สิ่งที่ เรียกวาคน   กับสิ่งที่ 
เร ียกว าธาต ุที ่แท ม ันสิ ่ง เด ียวก ัน ;  แต ถ ูกมองในล ักษณะตรงก ันข าม เส ีย เลย .  
คนก็ไปอยาง  ธาตุก็ไปอยาง  แตที่แทมันสิ่งเดียวกัน. 

 
นี่พุทธบริษัท  จะตองเขาใจสิ่งที่ เรียกวาคน  กับสิ่งที่ เรียกวาธาตุนี้ใหถูก 

ตอง ;  แล วก็จะได รับประโยชน จากการที่ เป นพุ ทธบริ ษั ท ,  หรือวา เป นคนที่ ไม มี 
ความทุกขนั่นแหละ.  ถามิฉะนั้นแลวตองปลอยไปตามธรรมดาสามัญ   :  ตองเปนคน 
มีความทุกข   แลวก็ตายไป  โดยไมมีความหมาย  ไมมีคาอะไร  ในการที่ เกิดมาทีหนึ่ ง.  
ถาจะใหคนมีคาเปนมนุษย  จะใหสูงสุดหรืออะไรขึ้นมา,  รูจักแกปญหาตาง ๆ  ได,  ก็ตอง 
รูจักธาตุ  แทนที่จะรูจักคน .  เหมือนคนชาวบานรูจักรถยนต  ก็รูจักคันหนึ่งเทานั้น.  
แตพวกนายชาง  พวก  technician  ทั้ งหลาย  เขาไม ได รูจักรถยนตหนึ่ งคัน,  เขารูจักอะไร 
ทุกชิ้นที่ประกอบกันขึ้นเปนรถยนต   แลวยังรูอะไรมากไปกวานั้นอีก.  นี่แหละสายตา 
มันตางกันอยางนี้. 

 
ขอใหพุทธบริษัทเรามีสายตาแบบที่เห็นเปนธาตุ  อยาเห็นเปน 

คน .   คนทั่วไปเขาเห็นเปนคน   ตามความรูสึกของเขา   ก็ตามใจเขา  
แตเราจะเห็นเปนธาตุ. 
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๓๙ขอควรทราบกอน  เกี่ยวกับส่ิงที่เรียกวาธาตุ  

นี้คือความรู  รูเรื่องที่ควรทราบกอน  เปนหลักทั่ว  ๆ  ไป  เกี่ยวกับสิ่งที่ 
เรียกวาธาตุ  ที่อาตมาไดเอามาบรรยายเปนวันแรก  เปนครั้งแรก;  เรียกวา  เรื่องที่ 
ควรรูคราว  ๆ  ทั่ว  ๆ  ไปกอน  เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวาธาตุ;  แลววันหลังก็จะไดพูดถึงตัวธาตุ 
โดยเฉพาะ  เปนพวก  ๆ  เปนหมู   ๆ  เปนชั้น  ไป  เปนลําดับ  จะเขาใจไดงาย.  เชื่อวา 
ทานทั้งหลาย  คงจะมีความสนใจในสิ่งที่เรียกวาธาตุขึ้นมาพอ  สมควรแลว. 

 
 
 

โอกาสวันนี้ก็หมดแลว  คือเวลาหมดแลว,  จึงขอยุติไวเพียงเทานี้กอน. 
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ปรมัตถสภาธรรม 
-  ๒  - 
๑๓  มกราคม  ๒๕๑๖ 
 
 
 

ขอควรทราบกอน  เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวา  “ธาตุ”  (ตอ) 
 
 
 
ทานสาธุชนผูสนใจในธรรมทั้งหลาย, 

 
การบรรยายเรื่อง  ปรมัตถสภาธรรม   เปนครั้งที่   ๒  นี้ก็ยังเปนเรื่อง 

เกี ่ยวกับธาตุตอไปตามเดิม   เพราะวายังไมจบ .  แมจะเปนเรื ่องเกี ่ยวกับธาตุ 
ก ็ย ัง ไม ได กล าวถ ึงสิ ่งที ่เร ียกว า   ธาต ุ  โดย เฉพาะ ;  ได กล าวถ ึงแต เรื ่อ ง ที ่ควร 
ท ราบ ก อ นทั ่ว  ๆ  ไป   เกี ่ย วก ับ สิ ่ง ที ่เ ร ีย ก ว า ธ าต ุเท า นั ้น ;  ทั ้ง นี ้  ก ็เพื ่อ จ ะ ให 
เข า ใจสิ ่งที ่เร ียกว า   ธาต ุ  ได   โดยสะดวก   โดยง าย   หรือ โดยช ัด เจนท ีหล ัง .  
ฉะนั ้น   จึงขอให ตั ้งใจทําความเข าใจ   เกี ่ยวก ับ เรื ่องควรทราบก อนทั ่ว  ๆ  ไป 
เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวาธาตุ. 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๔๒

ในครั้งที่แลวมา  ก็ไดพูดโดยใจความที่สรุปไดวา  ธาตุ  คือทุกสิ่งที่กําลัง 
เปนตัวเราในภายใน  และเปนทุกสิ่งภายนอกตัวเรา;  ธาตุจะเปนทุกสิ่งที่เกี่ยว 
ของกันระหวางภายนอกและภายในตัวเรา  จึงเปนอันวา  ไมมีอะไรที่ไมใชสิ่งที่เรียกวา  
 “ธาตุ”.  แตแลวเราก็ไปเขาใจ  เปนตัวตนบุคคลไปเสีย  ไมเขาใจวาเปนแตเพียงสักวาธาตุ 
โดยแทจริง;  เชนนี้เรียกวา  ยึดถือเอาธาตุแท ๆ  ตามธรรมชาตินี้วา  เปนตัวเปนตน.  
ดังนั้น  เมื่อคนจะเขามาบวชในพุทธศาสนา  จึงสอนกันเปนเรื่องแรก  ใหเขาใจ 
สิ่งที่เรียกวา  “ธาตุ”  วาไมใชตัวตน. 

 
พอคนเขาวัดวันแรก  ก็ใหเรียนเรื่องธาตุ  หรือธาตุปจจเวกขณ  มีบททองวา  

ยถาปจฺจยํ  ปวตฺตมานํ  ธาตุมตฺตเมเวตํ  ยทิทํ  จีวรํ  ตทุปภุ ฺชโก  จ  ปุคฺคโล  ธาตุ - 
มตฺตโก,  อธิบายเปน  นิสฺสตฺโต  นิชฺชีโว  สฺุโ  ฯลฯ  นี่คือเร่ืองที่บอกใหรูวา  จีวร 
หรือคนที่ใชสอยจีวรนั้นก็ตาม  เปนสักแตวาธาตุ  มิใชสัตว  หรือบุคคล  ซึ่งจะถือ 
วาเปนการวางจากบุคคล  เรียกวาธาตุ.  ในขออาหารก็เหมือนกัน  :  อาหารก็ดี  ผูกิน 
อาหารก็ดี  เปนสักแตวาธาตุ,  เปนไปตามธรรมชาติ  วางเปลาจากบุคคล.  ที่อยู 
อาศัย  และผูที่เขาไปอยูอาศัยก็เปนสักวาธาตุ  ดวยกันทั้งสองฝาย  ไมใชสัตวบุคคล 
วางจากสัตวบุคคล.  แมแตยาแกไขและคนเปนไขบริโภคยาเขาไป  ทั้งสองอยางนี้ 
ก็ไมใชสัตวหรือบุคคล  หรือตัวตนอะไร  เปนสักแตวาธาตุ. 

 
ทุกส่ิงเปนสักวา  ธาตุ 

 
ขอใหถือวานี่เปนหัวใจของพุทธศาสนา  ที่แสดงใหเห็นวา  ทุกสิ่งเปนสัก 

วาธาตุ;  ทั้งนี้ก็เพื่อไมใหไปหลงสําคัญผิดวา  เปนสัตวเปนบุคคล.  ถาเกิดเปนตัวเปนตน 
ขึ้นมา  :  เปนเราพวกหนึ่ง  เปนเขาพวกหนึ่ง  เปนของเราอยางหนึ่ง  เปนของเขา 
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๔๓ขอควรทราบกอน  เกี่ยวกับส่ิงที่เรียกวา  “ธาตุ”  (ตอ)  

อยางหนึ่ง;  อยางนี้ เรียกวามืดมนเต็มที  ที่ไม เห็นวา  “เปนสักแตวาธาตุ”  ไปเห็นเปน 
ตัวตน.  อยางนี้ก็มีเรื่องธาตุนี้เรื่องเดียวที่เปนหัวใจของธรรมะในพุทธศาสนา. 

 
ถายังเห็นวาเปนธาตุอยู  ไมยึดมั่นวาเปนตัวตน  ก็ไมเห็นแกตน  และไมมี 

ของตน ;  แลวก็จะไม เกิดกิ เลส   และไม เกิดทุกข .  พอเห็นวาเปนบุคคล   :  สําคัญ 
ไปวารางกายนี้   จิตใจนี้ เปนบุคคล  เปนตัวเปนตน;  ฝายนี้ เปนเราขึ้นมา  ฝายโนนก็ 
เปนเขาขึ้นมา;  เปนของเราของเขาขึ้นมา.  ความเห็นแกตนของแตละฝายทําให 
เกิดเบียดเบียนกันก็ได;  แมฝายเดียวก็ยังเปนทุกข  เปนรอน  เพราะกิเลสที่เกิดขึ้น 
เพราะความเห็นแตตนนั้นก็ได.  ขอใหเขาใจเรื่องเปนพื้นฐานทั่ว  ๆ  ไปเกี่ยวกับสิ่งที่ เรียก 
วาธาตุ  อยางนี้กอน. 

 
ทีนี้ก็มีปญหาที่ เราจะดูกันตอไป   วาทั้ งหมดนี้  มันเปนสักวาธาตุ 

อย างไร?  เรื ่องนี ้ต องขออภ ัย   ขอโอกาสที ่จะพ ูดซ้ํา ๆ  ซาก  ๆ   ทําให บางคนเบื ่อ 
ทนไมคอยจะได  ในเมื่อพูดกันซ้ํา ๆ  ซาก ๆ  เรื่องมิใชตัวมิใชตน. 

 
เรื่องมิใชตัวมิใชตน   นี้อธิบายไดหลายอยาง  :  อธิบายเปนสักวาธาตุ 

ก ็ได   เป น ธรรมชาต ิก ็ได   เป น ธรรมล วน  ๆ  ก ็ได   อะไรก ็ได ;  แต ในที ่นี ้เราจะ 
อธิบายวาเปนธาตุ  คือเปนสักวาธาตุ  ไมใชสัตวบุคคล. 

 
มนุษยรูเรื่องธาตุมาต้ังแตกอนพุทธกาล 

 
ขอใหนึกถึ งคํ าวา   “โลกธาตุ ”,  หมื่ น โลกธาตุ   ในบางครั้งก็หวั่น ไหว .  

โลกธาตุคือธาตุที่ประกอบกันเปนโลกนี้   กลาวไววามีตั้งหมื่นโลกธาตุ;  จะจริงหรือ 
ไมจริงก็สุดแท.  ในที่นี้ขอแตเพียงวามนุษยก็รูเรื่องธาตุอยูไมนอย  ถึงกับบัญญัติ 
กันแลวกอนพระพุทธเจาเกิด  วามีโลกธาตุตั ้งหมื่นโลกธาตุ.  ถามีอะไรพิเศษ 
รุนแรงก็ไหว  หวั่นไหวไป  กระทั่งหมื่นโลกธาตุ. 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๔๔

เราไดยินบาลีธัมมจักกัปปวัตตนสูตรตอนทายวา  หมื่นโลกธาตุหวั่นไหว  เพราะ 
การประกาศธรรมจักรของพระพุทธเจานั่นแหละ  คอยรูกันตอไปวา  โลกธาตุอันแทจริง 
นั้นคืออะไร? 

 
ธาตุ  คือส่ิงที่เปนพื้นฐานที่สุด 

 
เดี๋ยวนี้จะดูกันเกี่ยวกับเรื่องเบื้องตนนี้กอน  :  สําหรับสิ่งที่เรียกวา  “ธาตุ”  นั้น 

ก็ไดอธิบายแลว  ในการบรรยายครั้งที่แลวมา;  ตามความหมายทางตัวหนังสือนี้ก็คือ 
สิ่งที่เปนรากฐาน  ชั้นพื้นฐานที่สุด  สําหรับท่ีจะประกอบกันขึ้น  เปนสิ่งตาง  ๆ  ตอมา.  
สิ่ง  ๆ   หนึ่งตองประกอบอยูดวยสวนหลายสวน,  แตละสวนเปนธาตุทั้งนั้น  อยางนี้เปนตน.  
คําวา  “ธาตุ”  จึงเปนคําที่เล็งถึง  สิ่งซึ่งอยูในชั้นรากฐานชั้นตนที่สุด  และเปนหนวยยอย 
หนวยหนึ่ง  ที่จะประกอบกันขึ้น  เปนหนวยใหญทั้งหมด  คือทั้งหมดของหนวยใหญ 
ประกอบอยูดวยธาตุหนึ่ง  ๆ. 

 
ทีนี้  ธาตุหนึ่ง  ๆ  ก็ยังประกอบกันขึ้น  เปนธาตุอื่นไดหลาย  ๆ  ธาตุ 

จนกระทั่งเกิดเปนธาตุจิต  ธาตุใจขึ้นมา  แลวไปยึดมั่นถือมั่น  “ธาตุ”  นั้นเอง  วาเปนตัว 
เปนตน  มันก็เกิดเปนความคิดขึ้นวาเปนตัวเปนตนโดยสําคัญผิด  แลวก็มีความทุกข. 
 

มนุษยมีความทุกข  เพราะไมรูเรื่องธาตุ 
 
ในที่นี้จะพูดตอไปถึงสิ่งที่ เราเรียกกัน  วาคน   วาสัตว  คือ  สิ่งที่มีชีวิต 

นี้ประกอบอยูด วยธาตุอยางไร .  บางสวนของเรื่องนี้ก็ ไดกลาวไปแลวในการ 
บรรยายครั้งกอน.  ในครั้งนี้ก็จะกลาวเพื่อสรุปความบางสวนนั้น  ใหมาอยูในที่เดียวกัน. 

 
ปญหาเรื่องความทุกขนี้  มันมีแตแกสิ่งมีชีวิต  หรือสัตวที่มีชีวิต;  ถาไมมี 

ชีวิตแลวก็ไมมีปญหาอะไร  ที่จะพูดกันถึงความทุกข.  เดี๋ยวนี้เรากําลังพูดถึงสิ่งที่มีชีวิต 
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๔๕ขอควรทราบกอน  เกี่ยวกับส่ิงที่เรียกวา  “ธาตุ”  (ตอ)  

โดยเฉพาะก็คือมนุษยหรือคน  ที่กําลังมีความทุกขก็เพราะไมรูเร่ืองธาตุ  ไปยึดถือกลุม 
แหงธาตุวาเปนตัวตนเขา. 

 
ส่ิงมีชีวิตช้ันมนุษย  ประกอบดวยธาตุ  ๕  อยาง 

 
สําหรับคน  ๆ  หนึ่ง  ๆ  มีหลักที่จะแบงออกได  เปน  ๕  สวน  สําหรับ 

การศึกษาเรื่องนี้ .  ในพระบาลีที่จะไมคอยพบเห็นกันนัก   มีอยูแหงหนึ่ง  คือพวก 
ขันธสังยุตต  สังยุตตนิกาย  นี้ชี้ระบุไววา  สิ่งที่จะประกอบกันขึ้นเปนคนหนึ่ง  ๆ  นั้น 
ประกอบดวยธาตุ  ๕  :  รูปธาตุ  เวทนาธาตุ  สัญญาธาตุ  สังขารธาตุวิญญาณธาตุ,  
ที่ เราเคยเรียกกันวาขันธ  ๕  ;  รูจักเรียกกันแตวาขันธ  ๕.  สวนธาตุ   ๕  ที่มีชื่อ 
อยางเดียวกับขันธ  ๕  นี้  ไมคอยรูจัก  ไมคอยไดพูดกัน;  ฉะนั้นขอใหรูเสียวา  เมื่อมัน 
ยังไมเปนขันธ  ก็เรียกวาธาตุ  เชน  รูปธาตุ. 

 
คุณสมบัติของรูปธาตุแบงยอยออกไปไดอีก 

 
เมื่อยังไมประกอบขึ้นเปนขันธอยูตามธรรมชาติแท  ๆ  ก็เรียกวารูปธาตุ 

คือธาตุที่ เปนวัตถุ,ที่ประกอบดวยคุณสมบัติของวัตถุ  และเล็งถึงคุณสมบัติของวัตถุ 
นั้น ๆ  ก็เรียกวารูปธาตุ.  นี้ยังจะอยูในลักษณะที่อาจแบงยอยออกไปวา  เปนปฐวีธาตุ 
อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  วาโยธาตุ. 

 
ธาตุที่มีลักษณะหรือคุณสมบัติ  แข็ง  กินเนื้อที่  นี้ก็เรียก  ปฐวีธาตุ-ธาตุดิน.  

ธาตุที่มีคุณสมบัติไหลได  แตก็ยังเกาะกุมกันอยู  มันจึงพากันไหลไปได;  อยางนี้ก็ 
เรียกวา  อาโปธาตุ  หรือธาตุน้ํา.  ธาตุที่มีคุณสมบัติรอน  หรือตัวคุณสมบัติรอน  ที่มี 
อยูในวัตถุใดก็ตาม  นี้ก็เรียกวา  เตโชธาตุ  คือธาตุไฟ   ธาตุความรอน.  สวนที่มัน 
ระเหยลอยไปได  กระจายตัวเรื่อย  ก็เรียกวา  วาโยธาตุ  คือธาตุลม.  ทั้งหมดนี้มิได 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๔๖

หมายความถึงตัววัตถุ  หรือลักษณะวัตถุขางนอก;  แตหมายถึงคุณสมับัติในธาตุนั้น 
เสมอไป. 

 
ยกตัวอยางใหฟงงาย ๆ  เชนวา  เราหายใจออกมา;  ลมหายใจนี้  ถูก 

หายใจออกมา  เปนลมหายใจ.  ในลมหายใจนั้น  มีสวนที่เปนธาตุดิน  คือสวนที่ 
เปน  อณู   นอย  ๆ  ที่มันแข็งหรือมันกินเนื้อท่ี  แตละเอียดดูไมคอยเห็น;  อยางนี้ก็เรียก 
วาธาตุดิน  มันจะออกมากับลมหายใจนั้น.  และมีธาตุน้ํา  อาโปธาตุ  ก็ออกมากับ 
ลมหายใจนั้น  เพราะมันมีสวนที่ เปนน้ํา;  ในลมหลายใจมีสวนที่ เปนน้ํา  ซึ่งนอยมาก 
หรือละเอียดมาก.  และลมหายใจนี้ก็ยังอุน;  หมายความวา  ยังรอยอยูระดับหนึ่ง 
มีธาตุไฟ  เตโชธาตุ  อยูระดับหนึ่ง  ติดออกมากับลมหายใจ.  และลมหายใจนี้ก็เปน 
วาโยธาตุ  คือมีธาตุลมอยูในตัวแลว  มีสวนที่มันระเหยกระจายตัวออกลอยไดนี้ก็เปน 
ธาตุลม.  แมแตในลมหายใจก็มีครบทั้ง  ๔  ธาตุดังกลาวมา. 

 
ทีนี้  ตัวอยางในของที่หยาบลงไปอีก  เชน  ในเลือด  ก็มีสวนที่เปนธาตุดิน,  

ธาตุน้ํา ,  ธาตุไฟ   คือความรอน ,  และธาตุลม   คือสิ ่งที ่ระ เหยเป นไอไปได .  
แมในเนื้อกอนหนึ่ง  เชือดออกมาจากคน  นี้ก็มีทั้งธาตุดิน  คือสวนที่เปนของแข็ง 
กินเนื้อท่ี ,  ธาตุน้ํ า  คือมีน้ําอยูในเนื้อน้ัน ,  มีธาตุไฟ   คือความอบอุน   ความรอน 
ระดับใดระดับหนึ่ง  อยูในเนื้อกอนนั้น,  ก็มีธาตุลม  คือสวนที่จะระเหยลอยไปได.  ก็เรียก 
ไดวามีทั้ง  ๔  ธาตุ;  นี้คือธาตุทั้ง  ๔  ที่ประกอบกันขึ้นเปนรูปธาตุ  เปนพื้นฐาน  มีอยู 
สําหรับที่จะเปนรูปขันธในเมื่อถึงโอกาส. 

 
มีรูปธาตุแลวยังมีธาตุอื่นสําหรับประกอบเปนขันธตามโอกาส 

 
ธาตุที่จะทําความรูสึก  ก็เรียกวา  เวทนาธาตุ  ที่ยังไมทันจะทําหนาที่เปนเวทนา;  

แตมีไวสําหรับท่ีจะปรากฏตัวออกมาเปนเวทนา  สําหรับเปนเวทนาขันธ  ในเมื่อถึงโอกาส. 
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๔๗ขอควรทราบกอน  เกี่ยวกับส่ิงที่เรียกวา  “ธาตุ”  (ตอ)  

สัญญาธาตุ  ธาตุที่ทําใหจําได  นี่ก็คือธาตชนิดหนึ่ง  ซึ่งยังไมทําหนาที่เปน 
สัญญาขันธ  กวาจะถึงโอกาส  ที่จะเปนสัญญาขันธ. 

 
สังขารธาตุก็เหมือนกัน  ธาตุที่เปนธาตุแหงความคิด  เรียกวาสังขารธาตุ,  

ซึ่งจะเปนสังขารขันธ  เมื่อถึงโอกาส. 
 
ธาตุที่เปนวิญญาณธาตุ  คือธาตุรู  ซึ่งจะเปนวิญญาณขันธ  เมื่อถึงโอกาส. 
 
ธาตุทั้ง  ๕  เหลานี้  เมื่อยังไมถึงโอกาสยังไมเปนขันธหาได  ก็ยังเปนธาตุ 

ทั้งหาอยูนั่นแหละ  :  รูปธาตุ  เวทนาธาตุ  สัญญาธาตุ  สังขารธาตุ  วิญญาณธาตุ. 
 

ธาตุทั้งหลายเกี่ยวของกันอยางไร. 
 
บางคนจะไมเขาใจเรื่องของพุทธศาสนา  ในขอที่วาธาตุนั้นคืออะไร 

ถาเปนทางวิทยาศาสตรสมัยใหมทางวัตถุ  พูดวา  “ธาตุ”  ก็เล็งถึงวัตถุธาตที่แท;  สวน 
พระพุทธศาสนานี้เล็งถึงคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง  ซึ่งแทเหมือนกัน  ซ่ึงอยูใน 
วัตถุธาตุนั ้น ๆ.  เมื ่อใดธาตุทั ้ง  ๕  มีรูปธาตุเปนตนนี ้  จะทําหนาที ่เปนขันธ,  
มันทําตอเมื่อสัมผัสกันกับสิ่งภายนอก;  เชนวา  วิญญาณธาตุ  ขางใน  ที่ทําหนาที่ 
ทางตา  ทางหู  ทางจมูก  เปนตน,  และก็ไดสัมผัสกับสิ่งภายนอก  คือรูปเสียง  กลิ่น 
รส  โผฏฐัพพะ  เปนตน.  หมายความวา  วิญญาณธาตุ  จะทหนาที่วิญญาณขันธ 
ตอเมื่อายตนะขางในสัมผัสกับอายตนะขางนอก. 

 
ส่ิงที่มีช่ือวา  อายตนะขางใน  กับขางนอก  ก็เปนรูปธาตุดวย 

 
ธาตุขางนอกกับขางในกระทบกันตามหนาที่  จะประกอบเปนอื่น ๆ   ขึ้นตอไป 

ทานจึงเรียก  อายตนะภายในวา  จักษุ  ก็เปนธาตุ  ตา  ก็เปนธาตุ  หู  ก็เปนธาตุ  ฯลฯ 
คือเปนธาตุขางในชนิดหนึ่ง  ซ่ึงทําหนาที่ตามหนาที่ของอวัยวะนั้น.  ทีนี้  รูป  เสียง 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๔๘

กลิ่น   รส   ฯลฯ   ขางนอกก็ เปนรูปธาตุ   :  ธาตุ รูป   ธาตุ เสียง   ธาตุกลิ่น   ธาตุ รส ;  
เปนธาตุขางนอกมีสําหรับจะทํานหนาที่เปนอารมณ  หรือเปนวัตถุสําหรับสัมผัสของ 
ธาตุขางใน.  แสดงใหเห็นวา  อายตนะทั้ง ๖  ขางในก็เปนธาตุ  ๖  อยู,  อายตนะขาง 
นอกทั้ง  ๖  ก็เปนธาตุ  ๖  อยู. 

 
เมื่อไรไดอาศัยกัน  :  จักษุธาตุ  อาศัยกับรูปธาตุ  วิญญาณธาตุ  ก็เกิดขึ้น 

แลวทําหนาที่;  นี่มันจะเกิดวิญญาณขันธขึ้นมา.  วิญญาณธาตุเปนวิญญาขันธได 
ก็ตอเมื่อทําหนาที่;  ถาอยูเฉย  ๆ  เราเรียกวาธาตุ  คือไมไดทําหนาที่อะไรของตนเลย. 

 
ธาตุตาง  ๆ  เมื่อทําหนาที่จึงเกิดอาการขันธโดยลําดับ 
 
ทุกสิ่งที่เรียกวา  เปนธาตุมีรออยูเปนพื้นฐาน  พอทําหนาที่  ก็กลาย 

เปนขันธ  :  พอมีตาเห็นรูป  วิญญาณธาตุเกิดเปนวิญญาขันธ,  รางกายนี้ก็กลาย 
เปนรูปขันธขึ้นมาประกอบกัน.  เพราะวาตาก็เปนรูปอันหนึ่ง  ก็อาศัยวิญญาณธาตุ 
ทางตา  และประกอบเขากับรูปธาตุขางนอก  ก็เกิดเปนความเห็นทางตา  และสัญญาธาตุ 
ที่ยังเปนสัญญาธาตุ  จะลุกขึ้นมากลายเปนสัญญาขันธ  ทําหนาที่รูสึกไดวา  มันรูปอะไร 
ดวยความจําหรือดวยความรูสึกอะไรก็ตาม  สัญญาธาตุเลยกลายเปนสัญญาขันธ. 

 
ทีนี้  รูสึกไดวา  มันเปนของเย็น  ของรอน  ของอะไรก็แลวแตวา  จะเห็นได,  

สวยหรือไมสวยอยางนี้  และเรียกวา  เวทนาธาตุก็กลายเปนเวทนาขันธขึ้นมา.  ถามี 
ความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นเกิดขึ้น  สังขารธาตุก็กลายเปนสังขารขันธขึ้นมา. 

 
สรุปความวา  ธาตุทั้ง  ๕  ซึ่งมีพรอมอยูเสมอ  คือรูปธาต  เวทนาธาตุ 

สัญญาธาตุ  สังขารธาตุ  วิญญาณธาตุนี้  เดี๋ยวนี้ก็ไดกลายเปนขันธทั้ง  ๕  ขึ้นมา  ในชั่ว 
ขณะที่ตา  เปนตน  กระทบรูปขางนอก  เปนตน  และมีการปรุงแตงกันขึ้นเปนขันธ 
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ทั้ง  ๕  ชั่วเวลานี้เทานั้น.  ถาไมทําหนาที่อยางนี้  ก็กลายเปนธาตุตามเดิม,  อยูเปน 
ธาตุไปตามเดิม.  ฉะน้ัน  เราจึงไดหมวดแรก  เปนรูปธาตุ  เวทนาธาตุ  สัญญธาตุ 
สังขารธาตุ  วิญญาณธาตุ  ๕  ธาตุ;  พอทําหนาที่  ก็จะกลายเปนขันธ  :  รูปขันธ 
เวทนาขันธ  สัญญาขันธ  สังขารขันธ  วิญญาขันธ  ๕  ขันธขึ้นมา. 

 
ตอนท่ีเปนขันธนี้ยังไมถือวาเปนทุกข;  จะเปนทุกข  ตองเปนในกรณีที่ 

มีอวิชชา-ความหลง  ความไมรูจริงเขาไปผสมดวย.  เมื่อมีอวิชชาความคิดอันเปน 
สังขารขันธก็เกิดคิดปรุงแตงเปนอุปาทาน  ยึดมั่นวา  เราเห็นแลว,  เราเห็น,  เราเห็นสวย,  
เราอยากจะได ;  มันก็เลยกลายเปน   :  รูปูปาทานักขันธ-รูปขันธที่ถูกยึดมั่นดวย 
อุปาทาน,  เวทนูปาทานนักขันธ-เวทนาขันธ  ที่ถูกยึดมั่นโดยอุปาทาน,สัญญาขันธ 
กลายเปน  สัญูปาทานักขันธ  -  สัญญาขันธ  ซึ่งถูกยึดมั่นโดยอปาทาน,  แมแต 
สังขารขันธ  ก็กลายเปนสังขารูปาทานักขันธ,  วิญญาณกลายเปนวิญญาณูปาทานักขันธ. 

 
ธาตุปรุงเปนเรื่องอื่น  ๆ  ไดอีก  ๓  ชุด 

 
เมื่อธาตุทําหนาที่ตาง  ๆ   นี้  ก็เลยไดปญจุปาทานักขันธ  ๕  คือขันธที่มีอุปาทาน  ๕  

ขึ้นมา;ซึ่งกลาวไดเปน   ๓  ชุด   :  ชุดแรก เปนเพียงธาตุ  ๕,  ชุดที่  ๒  เปนเพียง 
ขันธ  ๕,  ชุดที่  ๓  เปนอุปาทานขันธ  ๕  เปนขันธที่มีอุปาทาน. 

 
เมื่อยังเปนธาตุ  :  รูปธาตุ  เวทนาธาตุ  สัญญาธาตุ  ฯลฯ  ดูเหมือนกับ 

วามันยังนอนอยูนิ่ง  ๆตามธรรมชาติ  พรอมอยูตามธรรมชาติ,  หรือวาเมื่อมีเหตุ 
ปจจัย  ก็เปนสักวาธาตุอยูอยางนั้นแหละ  ไมปรุงอะไรกอน;  จะกวาจะทําหนาที่อายตนะ 
ธรรมขางนอก  ขางใน  ธาตุขางนอกกับธาตุขางใน  ในรูปของอายตนะ  ๖  เกิดสัมผัส 
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กันเขา  ก็กลายสภาพ  จากธาตุเปนขันธขึ้นมา  เปนรูปขันธ  เวทนาขันธ  สัญญา- 
ขันธ  สังขารขันธ  วิญญาขันธ. 

 
ถาโงดวยอวิชชา  ก็กลายเปน  อุปาทานนักขันธขึ้นมา  :  รูปที่ถูกยึดมั่น 

ถือมั ่นวา  กูหรือของกูก็ได.  เวทนาจะถูกยึดมั ่นวากูหรือของกูก็ได.  สัญญานี่ก็ 
ไมใช เลน   สําคัญนักคือรูสึกนึกคิดอะไรไดนี้   จําอะไรไดนี้ ;  ยึดวากูนี่   ถาไมมีกู 
ทําไมจะจําได  รูสึกได  จึงยึดสัญญาวากู  วาของกู  อะไรกันขึ้นมา.  สังขารเปนตัว 
ผู คิด  นี ้ก็ยิ ่งไปใหญเลย  มันคิดไดนี ่  ทําไมจะวาไมใชตัวตน;  มันก็เปนกูคิดอยูนี่ 
ก็เกิดสังขารที่เปน  สังขารูปทานนักขันธ  ขึ้นมา  ในวิญญาณที่รูแจง  ทางตาเปนตน 
รวมทั้งทางหู  ทางอื่นดวย;  นี่ก็ควรจะเปนตัวกูอีกเหมือนกัน  กูเห็นนี่. 

 
ขอใหจํา  ๓  ชุดนี้ไวใหดี  ๆ  วาที่เปนเพียงสักวาธาตุ  ตามธรรมชาตินั้น 

เดี๋ยวนี้ไดกลายเปนขันธ  และจากนั้นก็จะกลายเปนอุปาทานนักขันธ. 
 
รูจักธาตุทั้ง  ๕  ไวเพื่อศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดับทุกข 

 
ธาตุใหญ  ๆ  ที่จะเปนปญหา  สําหรับการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องทุกข  เรื่องดับ 

ทุกข  นี้จะตองถือเอา  ๕  ธาตุ  นี้แหละเปนหลัก  :  รูปธาตุ  เวทนาธาตุ สัญญาธาตุ 
สังขารธาตุ  วิญญาณธาตุ  กอน;  แลวมันก็อยูตามหนาที่เชนวา  วิญญาณธาตุก็จะ 
ทําหนาที่เปนวิญญาณขันธ  โดยทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจนี้แหละ.  
หรือวา  รูปขางนอก  เสียงขางนอก  กลิ่นขางนอกที่มันเปนเพียงสักวาธาตุ  มันก็ 
จะเขามาสัมผัสกับขางใน  และก็ปรุงใหเปนสัมผัสเปนวิญญาณ  เกิดเวทนาอะไรได. 

 
พึงสําเหนียกวาทุกอยางเปนเพียงสักวา  “ธาตุ” 

 
นี่แหละขอใหมองดูวา  โดยหลักสวนใหญนั้น  มันก็เปนเพียงสักวาธาตุ 

ไปท้ังนั้น;  พูดอยางธรรมดาสามัญ  ก็วา  กายนี่มันก็เปนรูปธาตุ  ที่ประกอบอยูดวย 

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

www.buddhadasa.info



๕๑ขอควรทราบกอน  เกี่ยวกับส่ิงที่เรียกวา  “ธาตุ”  (ตอ)  

ธาตุดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  อะไร ๆ  อีกหลาย ๆ  ธาตุ.  ความรูสึกนึกคิดของเราก็เปนธาตุ 
ทางฝายนามธรรมทางจิต  ซึ่งมันมีความสามารถ  มีคุณสมบัติของมันอยางนั้นเอง,  
ตามประสาของสิ่งที่เปนนามธาตุ  หรือจิตตธาตุ  หรือวิญญาณธาตุก็ตาม;  ไมอยางนั้น 
ก็ไมเรียกวา  จิตตธาตุ  หรือนามธาตุ.  ยิ่งเปนความคิด  นึก  รูสึก  ความจํา  ความ 
เห็นแจง  ทางตา  หู  จมูก  ก็เรียกวาธาตุทั้งนั้นเลย  ไมมีอะไร  ที่จะไมถูกเรียกวา 
เปนธาตุ. 

 
หมั่นพิจารณาใหรูจักธาตุ  เหมือนดังภิกษุสวดปจจเวกขณ 

 
ขอใหพิจารณาดูอยู เสมอ  ที่ เรียกวา  ธาตุปจจเวกขณ ;  โดยเฉพาะ  ภิกษุ 

สามเณร   ที ่พิจารณาวา   จีวรและผู ใช สอยจ ีวร   เป นส ักว าธาต ุ  ไม ใช ต ัวตน .  
อาหารบิณฑบาตและผู บริโภค  ก็เปนสักวาธาตุ  ไมใชต ัวตน.  ที ่อยู อาศัยและผู 
อยูอาศัย  ก็สักวาธาตุ  ไมใชตัวตน.  หยูกยาและคนเจ็บไขที่กินเขาไป  หลาย  ๆ  อยาง  
ก็สักวา  ธาตุ  ไมใชตัวตน. 

 
ทีนี้ ไม เฉพาะแตภิกษุ   สามเณร  แมแตชาวบาน   ก็ตองมี   เครื่องนุงหม 

มีอาหาร  มีที่อยูอาศัย  เมื่อมีการเจ็บไขตองใชหยูกยา  ก็ใหรูแตวา  เปนเพียงสัก 
วาธาตุ  เปนไปตามเหตุ  ตามปจจัยของธรรมชาติ  ก็ไมมีตัว  ที่จะเปนตัวกู-ของกู 
แลวก็จะไมเกิดความโลภ   ความโกรธ  ความหลงไปได.  ฉะนั้น  การพิจารณาเห็น 
เปนสักวาธาตุ  ไมใชสัตวบุคคล  นี้ เปนหลักธรรมช้ันสูงสุดในพุทธศาสนา;  แตเร่ือง 
เชนนี้ไมนาสนใจหรืออยางไร  จึงไมคอยมีใครสนใจกัน. 

 
เรื่องธาตุเปนเรื่องไมสนุกสนานที่จะไปสนใจ  เพราะไปสนุกสนานที่จะมี 

ตัวกู-ของกู  ยึดมั่นถือมั่น  สนุกสนานไปดวยกิเลส  ก็เลยไมสนใจที่จะพิจารณาเรื่องธาตุ;  
เรื่องธาตุก็เลยเปนหมัน  ไมเปนประโยชนอะไร  แมแกพุทธบริษัทตามสมควรที่จะเปน. 
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ทีนี้มันยิ่งกวานั้นก็คือวา  ถาใครเกิดอยากจะสนใจขึ้นมาบาง  ก็ไมรูจะสนใจอยางไร,  ไมรู 
จะไปเรียนที่ไหน,  ธาตุมีลักษณะอยางไรก็ไมทราบ,  และก็ยังจะพูดกันมาบางอยาง 
ผิดพลาด  ไมตรงตามที่พระพุทธเจาตรัสไวก็มี  เปนเสียอยางนี้. 

 
ถาพูดดังเชนวา   ปฐวีธาตุ   ชี้ ไป ท่ีดิน ,  อาโปธาตุ   ชี้ ไปที่น้ํ า ,  อยางนี้ 

มันลวก  ๆ  หรือวามันคราว  ๆ  เกินไป.  ตองดูใหรู  วาแมแตในดินมันก็มีธาตุน้ํา  ธาตุไฟ 
ธาตุลม,  แมแตในน้ํา  มันก็มีธาตุดิน  ธาตุไฟ  ธาตุลม;  แมแตในลมมันก็มีธาตุดิน 
ธาตุไฟและธาตุน้ํา  อยางนี้ เปนตน ;  อยางที่ยกตัวอยางใหดูแลว  เราหายใจออก 
มาครั้งหนึ่ง  ก็ยังประกอบดวยธาตุทุกธาตุ. 

 
พิจารณาดูสวนประกอบของสิ่งที่มีชีวิต   

จะเห็นคุณลักษณะของธาตุ 
 
เราดูคนตองดูใหหมด  :  ผม  ขน  เล็บ  ฟน  หนัง  เนื้ อเอ็น  กระดูก  เยื่อ 

ในกระดูก  กระทั่งตับ  ไต  ไส  พุง  อะไรตาง  ๆ  แตละสวน  ๆ  จะประกอบอยูดวยธาตุ 
ทั้ง  ๔.  ที่ เปนของเหลว  เชน  น้ําเลือด  น้ําหนอง  น้ําตา  น้ํามูก  น้ําลาย  น้ําเหงื่อ 
อะไรก็ตาม  ก็ลวนแตประกอบดวยธาตุทั้ง  ๔  ทั้งนั้น,  หรือแมแตวา  ความอุน 
ที่ เปนธาตุไฟนี้  มันก็มีธาตุทั้ง  ๔  อยูได;  ไมมีอะไรที่จะขาดจากธาตุทั้ง  ๔  แลว 
มันจะทรงอยู ได .  ใหเราพ ิจารณาอยางนี ้  ให ถ ูกยิ ่งขึ ้นกวาเด ิม ;  แมผมเส นหนึ ่ง 
ก็ประกอบดวยธาตุทั้ง  ๔.  พิจารณาอยางนี้ซึ่งไมคอยจะไดคิดกันนัก  ใหเห็นชัดวาธาตุ 
ทั้ง  ๔  เปนรากฐานของทุกสิ่ง  ที่มีรูปมีรางเสียกอน. 

 
พิจารณาอีกวิธีหนึ่งจะเห็นธาตุในวนที่เปนนามกับรูป 

 
ยังมีรูปธาตุ  ชนิดที่วาดูเห็นไมไดดวยตา  แตรูสึกไดโดยความรูสึกทางอื่น 

ก็มี  มันก็ยังมีอีกหลายธาตุ.  เราจับกลุมใหเปนธาตุไปเสียเปนสองสวน  สวนหนึ่ง 
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เรียกวารูป  :  เปนของมี รูปราง,  สัมผัสได  โดย  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  นี้.  อีกสวนหนึ่ง 
เปนนาม  เปนจิต,  สัมผัสไมไดโดยตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  โดยตรง;  แตสัมผัสดวยจิต 
คือมโนธาตุ  หรือจิตตธาตุ  :สิ่งใดที่ รูไดดวยจิต  ดวยมโนธาตุ  สิ่งนั้นเรียกวา  ธรรม 
หรือธัมมารมณ. 

 
ธาตุรูปกับธาตุนามทําหนาที่แลวปรุงเปนธาตุอื่นอีก 

 
ตาคูกับ รูป   หูคูกับ เสียง   จมูกคูกับกลิ่น ,  ลิ้นคู กับรส   กายคูกับสิ่ งที่ 

มาสัมผัสผิวหนัง   มโน  - ใจ   คูกับสิ่ งที่มารูสึกไดทางจิตใจ ;  สองฝาย  ๆ  ละ  ๖  ก็ 
เปน  ๑๒  เรียกวาเปนธาตุ   ก็เปน  ๑๒  ธาตุ .  ๖คูอยางนี้ก็ เปนการแบงเสียทีหนึ่งวา 
ธาตุข างใน   ตา  หู  จมูก   ลิ ้น   กาย   ใจ   และธาตุข างนอก   รูป   เส ียง  กลิ ่น   รส 
โผฏฐัพพะ   ธัมมารมณ ;  พอมาพบกันเขาก็ปรุงแตงเปนพวกมโนธาตุ   วิญญาณ 
ธาตุอะไรขึ้นมา,  กระทั่งเปนเวทนาบาง  เปนสัญญาบาง  เปนสังขารบาง  เปนวิญญาณเองบาง. 

 
ไมมีอะไรเลยที่จะไมเกี่ยวกับธาตุ;  แมแตแสงสวางที่เราเห็นไดดวยตา,  

แสงแดดที่มากระทบตา  ก็เปนธาตุชนิดหนึ่งที่ตองสมทบเอาไวในรูปธาตุ  ที่จะเห็นได 
ดวยจักษุ.  นี่เรียกวาแมสิ่งที่ไมไดมาเกี่ยวของกับคนที่มีชีวิตอยูโดยตรง,  แมเปนสิ่งที่ 
ไมมีชีวิต,  เปนวัตถุก็ลวนแตเปนธาตุ,  และเปนธาตุที่ เห็นงาย  ที่ เรียกวามันยังไมมี 
คาอะไรทางความรูสึก  เชน  เปนไม   เปนดิน  เปนหิน  เปนภูเขา  อะไรพวกนี้  มันก็ 
ยังเปนธาตุ;  แตธาตุวัตถุนั้น ๆ  ไมมีความหมาย  ไมมีปญหาอะไรเกี่ยวกับความทุกข 
หรือดับทุกข. 

 
คนมีปญหา  เรื่องดับทุกข 

จึงตองพิจารณาธาตุที่เกี่ยวกับจิตกอน 
เดี๋ยวนี้เราจะพูดกันเกี่ยวกับสวนที่เกี่ยวกับจิตใจกอน  สิ่งที่มีจิตใจและมีความ  

รูสึก  จึงจะมีปญหาเกี่ยวกับความทุกข  หรือดับทุกข.  เหมือนดังบาลีที่พระสวด 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๕๔

เมื่อกี้นี้วา  :  สําหรับสัตวซ่ึงมีความรูสึกตอเวทนาอยู  เราตถาคตจึงจะบัญญัติทุกข 
เปนอยางนี้  ๆ,  เหตุใหเกิดทุกขเปนอยางนี้  ๆ,  ความดับทุกขเปนอยางนี้  ๆ,  ทางให 
ถึงความดับทุกขเปนอยางนี้  ๆ.  แปลวาเรื่องนี้พูดกันไดกับสิ่งที่มีชีวิต  ซึ่งมีความรูสึก 
เกี่ยวกับเวทนาอยู ;  ถาไม รูสึกก็พูดไม รู เรื่อง.  เปนอันวาเรื่องนี้ เปนเรื่องจะพูด 
สําหรับคนที่มีชีวิต  รูสึกคิดนึกได. 

 
สิ่งมีชีวิตที่เปนสัตวนั้น  ก็มีธาตุในลักษณะเดียวกับคน  แตมันยังไมได 

เปนปญหา.  ใหรูไววาสัตวก็มีเรื่องหลักเกณฑอยางสิ่งที่มีชีวิต  และเปนธาตุเหมือน ๆ  กัน 
แตยังไมเปนปญหา  เพราะยังไมใชคน  ที่จะเกิดความรูสึกอยางคน;  เวนไวแตจะศึกษา 
ใหมากออกไป.  เรารูวาสัตวเหมือนกันกับคน  แตมันอยูในระดับท่ีต่ํากวา  ยังออนกวา 
ยังดิบ ๆ  อยู  ไมรุงเรือง  ไมรูสึกเหมือนกับคน. 

 
สิ่งมีชีวิตที่เปนตนไม  ที่เราถือวาไมมีวิญญาณมาแตเดิมน้ัน  ถาดูใหดีมันก็มี 

ความรูสึก  มีหลักเกณฑอยางเดียวกับสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย;  แตวามันยังต่ํามาก  มันยัง 
ไมแสดงชัด.  คนเราเลยไปถือวาไมมีวิญญาณ   ไมมีอะไร;  ที่แทมันก็มีหลักเกณฑ 
อยางเดียวกัน  ที่จะมีความรูสึก  แมกระทั่งวา  ตองดิ้นรนตอสูเพื่อจะใหรอดอยู. 

 
ทุกส่ิงเปนธาตุ  แตระวังจะสับสนที่คําพูด 

 
ทีนี้  ดูตอไปอีกหนอยหนึ่งวา  สิ่งที่จะทําใหสับสน  ฟงไมคอยรูเรื่อง 

เขาใจไมไดทันที  ในขณะที่ไดยิน  นี้ก็ยังมีอยู.  นี้คือคําพูดที่ไมคอยจะแนนอน  :  
บางทีในพระพุทธภาษิตนั่นเอง  ตรัสเรียกสิ่งที่ เปนธาตุนั้น  ธาตุนี้;  แตไมไดตรัสใช 
คําวาธาตุ;  เชนคําวา  รูป  อรูป  นิโรธ  นี้บาง.  ที่ตรัสถึงธาตุ  หมายถึงที่ เปนธาตุ 
โดยไมไดตรัสวา  รูปธาตุ  อรูปธาตุ  นิโรธธาตุ  ก็มี;  แตที่แทก็คือธาตุ  เปน 
รูปธาต ุ  อรูปธาต ุ  นิโรธาต ุ.  เมื ่ออ านแต หน ังส ือก ็ไม รู เรื ่อ งอย างนี ้,  ไม รู จร ิง 
ขอน้ี,  แลวก็จะสับสนไปหมด  วานี้เปนอะไร  เปนธาตุหรือไม? 
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๕๕ขอควรทราบกอน  เกี่ยวกับส่ิงที่เรียกวา  “ธาตุ”  (ตอ)  

บางที เราพูดกันวา  ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ   เราไมถือวา  เปนธาตุดิน  ธาตุน้ํ า 
ธาตุลม  ธาตุไฟ   ก็มี ;  แตมันก็หมายถึงธาตุดิน   ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ   ธาตุลม.  เพราะ 
ถึงแมจะหมายถึงดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  หรือเปนสิ่งปรากฏอยู  อยางนี้ก็หมายถึงสวนที่เปนธาตุ 
มีคุณสมบัติที่ เปนธาตุ  รวมกันในสิ่งนั้นนั่นแหละ.  ขอใหทราบไวดวยวาคําวา  “ธาตุ”  นี้ 
บางทีก็พูดถึง  ตอทายชื ่อนั ้น  ๆ ,  บางทีก็ไมพูดถึงคําวาธาตุ;  อยางไรก็ดีขอให 
เขาใจวา  ทุกสิ่งเปนธาตุหนึ่ง  ๆ. 

 
ทีนี้ยังมีธาตุที่ เจือกัน   จะบริสุทธิ์หรือไมบริสุทธิ์,  เปนธาตุเดียว  หรือ 

หลายธาตุเจือกันก็มี.ธาตุบริสุทธิ์  ในที่นี้เราจะใหคําวา  ไมมีธาตุอื่นเจือ,  ยังไมมี 
ธาตุอื่นเจือ ;  เปนวัตถุธาตุลวน  ๆ  สิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ยังไมมีธาตุอื่นเจือ.  ธาตุบริสุทธิ์ 
นั้น ๆ  เมื่อไมมีสิ่งอื่นเจือ  นี้หมายความวา  ไมมีการปรุงแตง  เปนสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา.  
ฉะนั ้นในการที ่  ธาตุจะเจือกัน   จะสัมพันธั ์กัน   จะปรุงแตงกัน   เปนของที่ 
ตองมีแนนอน ;  ไมอยางนั้นเรื่องก็คงไมมี   แมกระทั่งชีวิตมันก็จะไมเกิด  อยางนี้ 
เปนตน.  อยางหลักในพระพุทธภาษิต  ที่พระสวดเปนบทแรก  ดังไดบรรยายไปแลว 
ในคราวกอนนั้นแหละ. 

 
ธาตุตาง  ๆ  ยอมเจือและปรุงแตงเปนอยางอ่ืนอีกมาก 
 
โดยสวนใหญแลวคน  ๆ  หนึ่งประกอบดวยธาตุ  ๖  คือปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ 

เตโชธาตุ  วาโยธาตุ  อากาสธาตุ  วิญญาณธาตุ;  นี่ดูกันแตหยาบ  ๆ  คือมีตั้งแตธาตุดิน 
ธาตุน้ํา  ธาตุลม  ธาตุไฟ  ธาตุอากาส  ธาตุวิญญาณ  ในหนึ่งคนก็มีธาตุ  ๖.  ถาธาตุนั้น  ๆ   
แยกกันอยู  แตละอัน  แตละธาตุ  ๆ  คนก็เกิดขึ้นไมได,  สิ่งที่เรียกวาคนก็เกิดขึ้นไมได.  
แตเมื่อธาตุมารวมกัน  ทําหนาที่ดวยกัน  ก็จะเกิดคน,  เกิดสิ่งที่ เรียกวา  “คน”  ขึ้นมา;  
ครั้นแยกเปนธาตุ  ก็กลายเปนธาตุแตละอยางไป,  ถาทําหนาที่รวมกันก็เปนของใหม 
ขึ้นมาสิ่งหนึ่ง  ซึ่งสมมติเรียกวาคน  หรือวาสัตวก็แลวแตจะเรียก. 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๕๖

นี่จะเห็นวาแมแตเรียกวาธาตุหนึ่งแลว  ก็ยังประกอบดวยสวนอื่นอีกหลาย 
ธาตุ,  และมันยังมีการแบงออกเปนกุศลธาตุ  อกุศลธาตุ  คือ  ธาตุที่ดี  ธาตุที่ไมดี 
อยางนั้น  อยางนี้  ยังมีอีก. 

 
ธาตุที่เจืออยูดวยอวิชชาธาตุก็มีอยู 

 
นี่คงจะแปลกสําหรับคนทั่วไป  ที่พระพุทธเจาทานตรัสวา  :  อวิชชาธาตุ 

ก็มีอยู,  ใจก็มีอยู,  ธัมมารมณทั้งหลายที่ใจจะรูสึกก็มีอยู.  นี่แสดงวาอวิชชาธาตุ  
ก็มีอยู  คําพูดนี้เปนพระพุทธภาษิต  ที่เปนหลักโดยตรง  และสําคัญที่ควรจะทราบ. 

 
ทีนี้พระพุทธเจาทานมองไป  ในทางที่จะเกิดกุศลขึ้นมา  ก็มาตรัสเทศน 

ใหฟงวา  :  ใจหรือมโนนี้ก็มีอยูธาตุหนึ่ง  เรียกวา  มโนธาตุ,  สิ่งตาง ๆ  ที่ใจจะ  
รูสึกได  ก็มีอยูเรียกวาธัมมารมณหรือธัมมธาตุ,  และยังแถมมีสิ่งที่ ๓ คืออวิชชาธาตุ.  
ถาอวิชชาธาตุเขามาปนเขากับใจ  และธัมมารมณแลว  ความรูสึกนึกคิดที่เปนอกุศล,  
เปนอวิชชาโดยตรงนี้  ก็เกิดขึ้น;  เพราะมันเปนอวิชชา  มันไมรู.  ฉะนั้น  สิ่งที่เรียกวา 
อวิชชาธาตุนั้น  เปนสิ่งที่มีอยูตามธรรมชาติ  เหมือนกับธาตุอื่น  ๆเหมือนกัน,  และก็ 
พรอมทีจะพลัดเขามาปรุงอยูในจิตใจ  ในเมื่อไดโอกาส. 

 
ถาสัตวนั้น ๆ  ไมเคยรูจักโทษของอวิชชามากอน  ไมเคยถูกมากอน  ยัง 

เผลอสติอยู  อวิชชาธาตุก็จะเขาผสมเขาไปในขณะที่ปรุงแตง  :  เชน  ตาเห็นรูป  เปนตน,  
จะมีการปรุงแตงทางจิต  แลวก็เผลอสติ  เปนชองใหอวิชชาธาตุเขาไปผสมกันพอดี  ทํา 
ใหเปนอกุศลและเปนทุกข. 

 
ขอใหรูจักระวังอวิชชาธาตุ  คลายกับวาผีปศาจอันหนึ่ง  ซ่ึงมีอยูใน 

ทุกหนทุกแหง;  เผลอไมได,  ไมมีสติ  ไมมีความรู  ไมมีปญญา  เปนไมได; 
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ถาเผลอ  อวิชชาธาตุจะเขามาผสมความคิด  หรือการกระทําอันนั้น  ใหมันเกิดทุกขขึ้นมา 
จนได.  ยกตัวอยางเชน  เด็กเล็ก ๆ  เกิดขึ ้นมาใหม  ไมรู เรื ่องอะไร  ไมรูจักอะไร 
ก็เรียกวา  ยังไม ม ีว ิชชา;  พอพบเห็นไฟเปนสิ ่งที ่น าสนใจ   ก็เอามือไปขยําไฟดู 
ไปจับไฟดูเด็กก็มีความรูเกิดขึ้นมาทันที.  ทีแรกไมมีความรู  มีแตอวิชชา  :  ลูกตา 
เห็นไฟ  มโนธาตุที่จะทําใหสักแตวามองเห็นก็มี,  ธัมมารมณก็มี,  ก็ไปจับเอาไฟเขา 
เพราะมันมีอวิชชา  ไมรู  เขามาชวยดวย. 

 
ทีนี้  พอถูกไฟเขาทีหนึ่งมือพองก็เกิดวิชชาขึ้นมา  เปนความรูวา  สิ่งชนิดนี้ 

มันรอน   หรือมัน เป นอยางนี ้,  จะเรียกวาม ันเป นอะไรก ็ไม รู ;  แลวสัญญามัน  
ก็ชวยจําไว.  ครั้งที่สองพอมาเห็นไฟอยางนี้ก็ไมจับแลว  นี่ก็คือมันไมมีโอกาส  แหง 
อวิชชาชนิดนั้นแลว.  เมื่อมีวิชชาเขามาแทนแลว  ก็มีปญญา  มีความรู  มีสัญญา 
มีความจํา  วาอยางนี้ไปจับเขาไมได.  แมแตสัตวเดรัจฉาน  ทีแรกก็ยังเปนอยางที่ไมรู 
อะไร;  อยาวาแตคน   ซึ่งเด็ก  ๆ  ยังไมมีความรูในเรื่องอะไร;  ก็ทําไปโดยอวิชชา 
เกี่ยวกับเร่ืองนั้น.  พอถูกเขาเปนอยางนั้น  อยางนี้  ทําใหคอย ๆ  จําได  และก็รูเอง 
ที่เปนความเจ็บความปวดก็คอย ๆ รูจัก  และไมทําอีกตอไป. 

 
ถาเผลอ  อวิชชาธาตุจะเขาผสมปรุงแตจิตทันที 

 
อวิชชาจะเขาผสมหรือไม,  นี้มันเหลืออยูแตวา  จะเผลอหรือไมเผลอ;  

ถาเผลอเปนเรื่องของไมมีสติ  เปนเรื่องประมาท  เปนเรื่องไมมีสติ:  เชนทั้งที่ รูอยูวา 
รอนก็ยังเผลอไปจับเขา  นี่เปนเรื่องขาดสติ. 

 
ตัวอยางดังกลาวมาขางตนจะเห็นวา  อวิชชาธาตุนี่พรอมเสมอที่จะผสม 

เขาไปในการปรุงแตงทางจิตไมวาในกรณีใด  ตั้งแตลูกทารกเด็ก ๆ  ขึ้นมา  เปนเด็ก 
เดินได  เปนวัยรุน  เปนหนุมสาว  เปนพอบานแมเรือน  คนเฒา  คนแก;  ลวนแตมีอวิชชา 
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ซึ่งพรอมท่ีจะเขาไปผสมโรง  แทรกแซงในทุกกรณี .  ตอเมื่อเจ็บปวดเปนทุกขขึ้นมา 
ทีหนึ่ ง   ก็จะรูจักเข็ดหลาบ   คอยระวังไว ;  ไม เผลอก็แลวไป   ถาเผลอก็มาอีกสัก 
สองสามหน  แลวก็ไมเผลออีกในเรื่องนั้น. 

 
ทีนี้  ยังมีปญหาเหลือในเรื่องธาตุที่ปรุงเปนกิเลส  ซ่ึงระวังยาก  เขาในยาก. 

 
ไฟคือกิเลสนี่ เราจับกันแลวจับกันอีก;  กิเลสไมเหมือนอยางถานไฟแดง ๆ  

ซึ่งเหยียบทีหนึ่งแลวก็ไมเหยียบอีก.  เร่ืองทางกายทางวัตถุนั้นเห็นงาย;  แตเร่ืองทาง 
จิตในนี้เห็นยาก  เพราะจิตมีความไว  ควบคุมยาก  และเปนเรื่องลึกซึ้งขึ้นไปทุกที,  ลึกซึ้ง 
ยิ่งขึ้นไปทุกที.  เรื่องงาย  ๆ   ต่ํา ๆ  เราคอย  ๆ   รูโดยลําดับ  แลวฉลาดเขาไปทุกที;  คนไป  ๆ   ๆ   
เมื่อคนเขาไป  ติดในชั้นลึก ๆ  จึงจะรูวาเขาใจยาก  ดังเชนวา  : 

 
ทําไมเราจึงควบคุม   ความโลภ  ความรัก  ความอะไรไมได?  ทําไม 

ควบคุมความโกรธ หรือบันดาลโทสะก็ไมได,  กระทั ่งวา  ทําไมควบคุมความโง 
ก็ไมได?  นี่เปนปญหายากอยางนี้;  ก็เพราะวามันมีธาตุชนิดที่ละเอียด ๆ  ไปตาม 
ลําดับ  ;  แมแตความโง  ก็ยังมีอยางหยาบ  อยางกลาง  อยางละเอียด. 

 
ปญหาที่ควบคุมกิเลสไมได  เพราะรูจักธาตุไมเพียงพอ 
 
นี่เปนปญหาที่คนเราจักตองรู  วาสิ่งที่  เรียกวาธาตุ  -  ธาตุนั้นมันมีอยู 

หลายชั้น  มีอยูหลายอยาง,  พรอมกันนั้นยังเจือปนกันใหยุงไปหมด  แทบจะสางไม 
ออกวา  มันเปนเรื่องของธาตุอะไร.  ทีนี้ดูใหดีวา  ยังมีความยากลําบากที่ทําใหเขาใจ 
เรื่องธาตุนี้ ไมไดอยูอีกหลายอยาง;  สําหรับพุทธบริษัทเรานี่แหละ  ก็นับวายังไม 
เคยไดยิน   ชื่อธาตุบางธาตุ   ที่มีอยู  แมในพระไตปฎก.  พูดอยางนี้ ไมใชจะตําหนิ  
ติเตียน  หรือวาจะโยนความผิดไปใหใคร;  แตปรากฏชัดอยูวา  แมพุทธบริษัทเรานี่ 
ก็ไมรูจักธาตุทุกธาตุ  ไมเคยไดยินเรื่องธาตุบางธาตุ  แมที่มีอยูในพระไตรปฎก. 
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๕๙ขอควรทราบกอน  เกี่ยวกับส่ิงที่เรียกวา  “ธาตุ”  (ตอ)  

ตองศึกษาชื่อของธาตุที่ควรรูไวบาง 
ธาตุมีชื่อเรียกตาง ๆ  กัน  เชน  สังขตธาตุ  อสังขตธาตุ  ก็ยังยากที่จะรู.  

รูปธาตุ  เวทนาธาตุ  สัญญาธาตุ  สังขารธาตุ  วิญญาณธาตุ  ก็ยังยากที่จะไดยิน.  
ธาตุที่ลึกยิ่งไปกวานั้นอีก   เชนกุศลธาตุ  อกุศลธาตุ  ก็ไม เคยรู;  เพราะเคยไดยิน 
แตก ุศลธรรม   อกุศลธรรม ;  ไม เคยได ยน ิว าก ุศลธาต ุ  อกุศลธาต ุ.  แม ธาต ุที ่จร ิง 
เปนสัจจธาตุ  อมุสาธาตุ  นี้ก็จะไมเคยไดยิน  คือธาตุที่ไมเคยโกหก  ซึ่งหมายถึงอสังขตะ 
หมายถึงนิพพานเทานั้นแหละที่จะเปนอมุสาธาตุ,  ธาตุนอกนั้นเปนมุสาธาตุ  ซึ่งหลอก  
ลวงเปลี่ยนแปลง  ไมเที่ยงไมแนนอน. 

 
เราอาจพูดได   แมวา  ธาตุอบาย  ธาตุสวรรค   หรือ  ธาตุสัตวเดรัจฉาน;  

พูดไดอยางนี้ เพราะวามีธาตุชนิดหนึ่ง  หรือสิ่งหนึ่ง  ที่ทําใหเกิดความหมายเปนสัตว 
เดรัจฉาน  หรือเปนสัตวมนุษย  หรือเปนอบาย  หรือเปนสวรรคขึ้นมา.  นี่ก็คือพวก 
กุศล  พวกอกุศล  พวกสังขตะ  พวกอสังขตะ  ความสุข  ความทุกขเหลานี้ก็เปนธาตุ 
คือเปนเวทนาธาตุ. 

 
ทีนี้ธาตุหนึ่ง ๆ   มีอยูอยางแทจริง;  นี้ก็ยังไมเคยเรียกวาธาตุ  แตไปเรียกเสีย 

อยางอื่นอยางนี้มันก็ยิ่งเขาในยาก;  เพราะวาในธาตุหนึ่ง ๆ  ในทางวัตถุธรรมดาแท ๆ  นี้ 
ก็ยังเรียกชื่อไดหลายอยาง  ผูที่เรียนวิทยาศาสตรแลวเขาจะยิ่งรู.  ผูที่เรียนวิทยาศาสตรอยาง 
ปจจุบันทางวัตถุนี้จะรูดังเชน  : ธาตุถาน  ที่เรียกวาคารบอนเปนธาตุหนึ่งแน  เปน 
ธาตุแทธาตุหนึ่งแน;  แตถามันอยูในลักษณะที่หลวมๆ  มันก็เปนถานไฟ  สําหรับ 
ติดไฟหุงขาว  หรือวาติดไฟเพื่ออะไรก็ได.  แตวาถามันอัดตัวกันแนนถึงที่สุดกลับ 
เรียกวาเพชร;  คิดดู  ถายังไมรูก็รูเสีย  วาสิ่งที่เรียกวาเพชร  ซึ่งแพงนัก  ที่จริงก็คือ 
ถานไฟ  แตวาอัดกันแนน  จนแปรสภาพเปนอยางนั้น.  นี่ถาไมเคยเรียนวิทยาศาสตร 
ก็ไมเชื่อ  และก็ไมรูวาเปนอะไรกัน;  เพียงแตบอกใหรูวา  ถานไฟก็คือ  คารบอนบริสุทธิ์; 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๖๐

เพชรนั้นก็คือ  คารบอนหรือธาตุถานที่บริสุทธิ์  อยางนี้ เปนตน ;  เทานี้ก็ทําใหงง 
หรือวามันหลอก  หรือเปนอวิชชา  หนักมากอยูแลว.  เคยถามพวกที่เขาเรียนวิทยาศาสตร 
เขาก็บอกวามันนาหัวเราะอยางนี้แหละ. 

 
น้ําตาลที่เรากินอยูนี้  ก็คือคารบอน  ผสมกันไฮโดรเจน  ลูกกลม ๆ   เหม็น 

 ๆ 
ใสตูหนังสือกันมด  นั่นก็คือ  คารบอนผสมกับไฮโดรเจน  มันเปนไฮโดรเจน  กับ 
คารบอนดวยกันทั้งนั้น .  อันหนึ่งอยู ในสภาพ   เปนน้ําตาล   กินได   อันหนึ่งอยู ใน 
สภาพที่เปนกอนขาวๆกลมๆ  ใสตูยากันแมลง  เหม็น  กินไมลง   

 
เรื่องของธาตุนี้ใหถือวา  การผสมระหวางธาตุ  นี่ยักยายไปได,  และ 

แมแตธาตุเดียว  ถาอยูในสภาพไมเหมือนกัน  เชนแนน  เชนหลวม  เชนรอน  เชนเย็น 
ก็กลับเปนคนละอยาง  ที่ใหคุณสมบัติตางกัน  นี่มันแลวแตวากําลังอยูในสภาพอยางไร 
ในเวลาอยางไร,  คือมันมีเหตุผล  ที่ทําใหเปนอยางไร  มีอะไรเปลี่ยนแปลงออกไป 
ก็เลยทําใหภาษาที่พูดนั้นสับสน. 

 
เดี๋ยวนี้เราจะศึกษาใหเขาใจเรื่องธาตุ  ก็ตองรู  เชน  :  พวกหนึ่งมีธาตุดิน 

ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม.  พวกหนึ่งมีธาตุตา  ธาตุหู  ธาตุจมูก  ธาตุลิ้น  ธาตุกาย  ธาตุใจ.  
พวกหนึ่งมีธาตุรูป  ธาตุเสียง  ธาตุกลิ่น  ธาตุรส  ยังมีธาตุที่จะกลาวแยกไดอีกเชน :  
สีเขียว  สีแดง  นี้ก็เปนธาตุสี,  เสียง  เสียงนก  เสียงกา  เสียงอะไร  มันก็เปนธาตุเสียง,  
กลิ่นตางๆ  ก็เปนธาตุกลิ่น  ซึ่งมีบาลีเรียกชัดๆ  ทั้งนั้น.  รสเปร้ียว  รสเค็ม  รสหวาน 
ที ่ถ ูกกับลิ ้นนี ่  ก็เรียกวาธาตุ  :  ธาตุเค็ม  ธาตุเปรี ้ยว  ธาตุอะไร.  แมสิ ่งที ่มาถูก 
ผิวหนัง  เปนรอน  เปนเย็น  เปนแข็ง  เปนนิ่มนวลอะไรพวกนี้  ก็เปนสภาวะที่เรียกวา 
ธาตุอยางหนึ่งๆ,  ก็เปนอันวา  ไมมีอะไรเลย  ที่ไมใชธาตุ. 
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ลองคิดดูอะไรบางที่จะไมใชธาตุ  :  ขี้ฝุนตามพื้นดิน  ก็เรียกวาธาตุ 
ชนิดหนึ่ง,  แลวมันก็ปรุงแตงเปนนั่นเปนนี่ได  กระทั่งดอกไมใบไมที่เห็น ๆ  นี่  มันก็ 
มีธาตุอยูหลายธาตุ  :  มีธาตุดิน  ธาตุน้ําธาตุไฟ  ธาตุลม,  กระทั่งธาตุสี  ที่วาเปนอยู 
ในรูปธาตุ;  ทุกอยางไมมีอะไรที่ไมใชธาตุ  ที่กลาวมานี้คือความมุงหมายที่จะบอกวา 
ไมมีอะไรที่ไมใชธาตุ  การที่จะสรุปก็สรุปไดเปนหมวด  ๆ  แลวแตเราจะมีความมุงหมาย 
อยางไรกันแน;  แตที่สรุปน่ัน  ก็สรุปไปตามลักษณะอาการก็มี,  ตามหนาที่การงานก็มี 
ตามปจจัยที่ปรุงแตก็มี. 

ธาตุที ่มีปจจัยปรุงแตง  ก็หมายความวา  มีหลายสวน  ปรุงกันเขา;  
ซึ่งเรียกวาธาตุที่มีการปรุง  มีเหตุปจจัยปรุง.  ถาไมมีการปรุงก็เรียกวา  ธาตุแท  ไมมี 
ปจจัยปรุง;  บาลีเรียกวา  “สังขตะ”  กับ  “อสังขตะ”. 

 
อสังขตธาตุนั้น  บางทีก็เรียกวา  นิพพาน  หรือนิโรธ,  นิโรธธาตุ 

นิพพานธาตุก็มี.  นี่จะเขาใจไวกอนก็ได  และไดเคยพูดมาแลวหลายหนแลว  วาแม 
แตนิพพานนี่ก็เปนธาตุ  :  ธาตุเปนที่ดับแหงธาตุอื่น  เรียกวา  สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ 
อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ;  มีอยู  ๒  นิพพาน.  ธาตุนิพพาน  บางทีก็เรียกวา  ธาตุ- 
นิโรธ;  ธาตุนิโรธก็เปนที่ดับแหงธาตุทั้งหลายที่มันปรุงแตง. 

 
ธาตุปรุงแตงทั้งหลายตองมีการเกิดขึ้น  ตั้งอยู  ดับไป.  ที่ดับไปก็คือ

เ มื่ อ 
ถึงกันเขากับนิโรธธาตุ;  ดังนั้น  ความทุกข  จึงเปนสิ่งที่ดับได.  อยาไดกลัว  อยาได 
เขาใจ  ลังเลอะไรเลยกับความทุกข;  ความทุกข  ก็เปนธาตุอันหนึ่ง  เปนสังขตธาตุ 
มาในรูปของเวทนาธาตุ.  เมื่อเปนสังขตธาตุก็เปนสิ่งที่ดับได,  สิ่งที่ดับไดคือ  นิโรธธาตุ.  
นิโรธธาตุนั้นจะออกมา  โดยอํานาจของปญญาของความรู  ขอไหนก็สุดแทแต;  ถาออก 
มาได  ก็เปนที่ดับของธาตุที่มีการปรุงแตง  มีเหตุปจจัย  ใหไหลใหเวียน  อยางนี้เปนตน. 
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นิโรธาตุเปนที่ดับแหงทุกขทั้งหมด  ธาตุอะไรที่จะปรุงแตงใหเปนความทุกขละก็ 
นิโรธธาตุก็สามารถดับได  เปนการดับทุกขดวย. 

พิจารณากันใหเขาใจถึงส่ิงที่เขาใจยาก  คือการเกิดของธาตุ 

เวลาเหลือเล็กนอย  ก็อยากจะพูดถึงสิ่งที่ เขาใจไดยากตอไปอีก  วาพระพุทธ- 
ภาษิตที่ตรัสไวนั้น  บางที เราเขาใจไมได   ในขอท่ีวา  “เมื่อใดธาตุปรากฏขึ้น  ปรากฏ 
ออกมา,  เมื่อน้ัน  คือการปรากฏออกแหงความทุกข”;  นี่ฟงดูใหดี  พระพุทธเจาทาน 
ไดตรัสไวเหมือนกับบทสวดที่พระสวดเมื่อตะกี้นี้.  การเกิดขึ้น  การตั้งอยู,  หรือการ 
บังเกิด  การปรากฏออกมา  แหงธาตุทั้งหลายแมธาตุหนึ่ง  ๆนั้นก็คือ  การเกิดขึ้น 
การตั้งอยู  การปรากฏ  ออกมาแหงทุกข.  ถาฟงไมดีจะเขาใจวา  ตัวธาตุนั้นเปน 
ตัวทุกขอยูแลว. 

 
แมวาพระพุทธเจา  ทานจะตรัสวา  “ปรากฏขึ้น  บังเกิดขึ้น”  นี่หมาย 

ความวา  ธาตุทําหนาที่ของมันเสมอไป;  เบญขขันธนี้ถาไมทําหนาที่  ก็ยังไมเรียกวา 
มี เบญจขันธ .  ที่ เราเขาใจกันวา   รูป   เวทนา   สัญญา   สังขาร   วิญญาณ   ที่ เรามี 
อยูตลอดเวลานั ้น  เราเขาใจผิด;  ที ่แทเปนแต  รูปธาตุ  เวทนาธาตุ  สัญญาธาตุ 
สังขารธาตุ  วิญญาณธาตุ  เทานั้นแหละที่พอพูดไดวา  มีอยูตลอดเวลา. 

 
ทําไมพระพุทธเจาไมตรัสวา  มันเกิดขึ้น?  ก็เพราะมันยังไมทําหนาที่.  

ถามัน  “ทําหนาที่ในลักษณะแหงขันธ  หรืออุปาทานขันธ”  นั่นแหละคือเกิดขึ้นจริง,  
เร ียกว าได เก ิดขึ ้นจริง   และก ็เป นท ุกข ;  ทํานองเด ียวก ับธาต ุด ิน   ธาต ุน้ํ า   ธาต ุไฟ 
ธาตุลม  ๔  อยาง  งาย  ๆ  นี้.  ถาพูดกันอยางหลักธรรมแลว  ก็ถือวา  ธาตุนั้น  ๆ  ยังไมได  
เกิดขึ้น  เพราะไมไดเกิดหนาที่   ไมไดทําหนาที่ ;  ไมได เกิดขึ้น   เปนไปตามความ 
หมายวา  มันมีคุณสมบัติอยางไร  มีหนาที่อยางไร.  ตอเมื่อไดทําหนาที่นั้น  มีคุณ 
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สมบัติอยางนั้น;  เมื่อนั้นจึงจะเรียกวาไดเกิดขึ้น.  แตถาอยางอยูตามธรรมดาสามัญ 
อยางนี้เหมือนกับวาธรรมชาติ  ที่ยังอยูตามธรรมชาติอยางนี้;  ยังไมไดเกิดขึ้น. 

 
ธรรมชาติที่เปนธาตุใดก็ดีอยางหนึ่ง  ๆ  จะเกิดขึ้น  ตอเมื่อเกิดทําหนาที่ 

แสดงหนาที่   แสดงคุณสมบัติ   แสดงผล  หรือแสดงปฏิกิ ริยาอะไรออกมาแลว;  อยางนี้ 
จึงเรียกวา  สิ่งนั้นได เกิดขึ้น .  พูดวาธาตุดินไดเกิดขึ้น   ธาตุน้ําได เกิดขึ้น   ธาตุไฟได 
เกิดขึ้น  ธาตุลมไดเกิดขึ้น;  อยางนี้ก็พูดได   คือมันได เกิดขึ้นทําหนาที่ เปนรางกายนี้ 
สําหรับจะเปนที่รองรับวิญญาณธาตุ  สําหรับทําหนาที่ทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น 
ทางกาย;  ดังนั้น  ทางธรรมจึงพูดไดดังเชนวา  เราเห็นรูปดวยตาครั้งหนึ่ง  เกิดจักขุ 
วิญญาณสัมผัส  จนกระทั่งมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แลว  นั่นแหละจึงจะเรียกวา 
ธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม  อะไรก็เกิดขึ้นพรอมกันเลย.  เมื่อกอนนี้ไมไดเกิด 
คือไมไดชวยกันทําหนาที่ทั้งหมด. 

 
คําวา  “เกิดขึ้น”  ของพระพุทธเจา  สวนมากเปนอยางนี้ทั้งนั้น  เกิดขึ้น 

โดยหนาที่  เกิดขึ้นทางนามธรรม  ที่ไมไดมองเห็นตัว;  ไมใชเกิดอยางวัตถุ  หรือ 
เกิดคลอดออกมาจากพอแม  ทางวัตถุอยางนี้.  เกิดอยางที่ เกิดทางวัตถุนี้  ไมมีปญหาอะไร 
เกิดทีเดียวก็เลิกกันและก็หมดกันแลว. 

 
สวนการเกิดทางนามธรรมอยางนี้เกิดอยูเรื่อย ๆ  ไป  :  เชนเกิดเปนตัวกู 

ขึ้นมา  เรียกวาเปนอวิชชา  เปนอุปาทานขึ้นมา.  เมื่อตาเห็นรูป   ก็ตองไดจักษุธาตุ 
รูปธาตุ   เวทนาธาตุ   เอามารวมกันเขา  มีความรูสึกครบ  ๕  อยาง,  และยึดมั่นดวยธาตุ 
กิ เลส   อวิชชาธาตุ   ธาตุตัวกู ;  ขณะนั้นมันจะมีธาตุดิน   ธาตุน้ํ า   ธาตุ ไฟ   ธาตุลม 
ลุกขึ้นมาใหม  เกิดขึ้นมาใหม. 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๖๔

ถาพูดวาเกิดอยูตลอดเวลา  นี่ก็พูดอยางภาษาธาตุ  ที่ไมมีความรูสึก  เปน 
ธาตุดิน  ธาตุกอนหิน  อะไรก็ตาม  ในความหมายที่ เกี่ยวกับความทุกขแลว  จะตองหมาย 
ถึงเมื่อทําหนาที่อยู;  พอทําหนาที่เสร็จแลว  มันก็ดับลงไปอีก.  นี่เปนเหตุใหพูดวา 
แมแตคนเรานี้  เกิดตาย-เกิดตายอยูวันละหลาย  ๆ  หน  :  อุปาทานหรืออวิชชา  เกิด 
ขึ้นวาตัวกูทีหนึ่ง  ของกูทีหนึ่ง  เกิดทีหนึ่งเดี๋ยวก็ดับไปอีก.  ธาตุแตละธาตุ  :  รูป 
เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ   เดี๋ยวก็เกิดขึ้น  เดี๋ยวก็ดับไป   อยูในรูปธาตุ 
เวทนาธาตุ  สัญญาธาตุ  ฯลฯ.  แมแตในรูปธาตุ  เมื่อแจกออกเปนธาตุดิน  ธาตุน้ํา 
ธาตุไฟ  ธาตุลมแลว;  ก็ยังถือวา  แมแตธาตุดินก็เพิ่มเกิด  ชั่วขณะที่มันไปทํางานรวม 
กันกับขันธทั้ง  ๕  เหมือนกัน,  ธาตุน้ําก็เพิ่งเกิด,  ธาตุไฟก็เพิ่งเกิด,  ธาตุลมก็เพิ่งเกิด. 

 
นี่แหละคือขอที่เขาใจยาก  จะเขาในพุทธภาษิตยากอยูที่ตรงนี้  ถาไมเขาใจ 

ที่ตรงนี้ก็เปนอันไมตองเขาใจเลย.  ทําไมไมเขาใจ?  ก็เพราะวามันไมเขาใจที่ตรงนี้ 
ตรงเมื่อเกิดหรือตั้งอยูหรือปรากฏออก;  ตรงนี้ไมเขาใจ  ก็เลยไมเขาใจวานิโรธ 
นิโรธคือดับลงนี้ก็มี. 

 
ทุกคราวที่มีความดับลงดวยเหตุผลอะไรก็ตามแต  มันก็เปนนิโรธของธาตุ 

ที ่ปรุงกันชั ่วคราวๆ ;  มิใชดับกิเลสโดยตรงโดยถาวร.  นิโรธนี ้จ ึงดับทุกขชั ่วคราว 
ชั่วขณะ  :  เกิดตัวกูขึ้นมา  รอนเปนไฟ   ขณะหนึ่ งไมกี่นาที   บางทีไมถึงชั่วโมง   ก็ 
ดับเย็นลงไป,  เปนนิโรธชั่วขณะ  นิโรธชั่วคราว;  แตถึงอยางไรก็ดี  เราก็ตองเรียกวานิโรธ.  
นิโรธธาตุเขามา  กิเลสคือความรอนนี้จึงดับลงไดชั่วขณะ  ๆ.  การเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นแหง 
ธาตุ  การดับลงก็ดับลงแหงธาตุ  และสิ่งที่มีมาทําการชวยดับลงนี้ก็เปนธาตุ.  
นี่คือเร่ืองที่ตองเขาใจกอน.  ขอใหทานทั้งหลายทุก ๆ   คนเขาใจเรื่องทั่ว ๆ   ไป  เกี่ยวกับการ 
ศึกษาเรื่องธาตุไวในลักษณะอยางนี้. 
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๖๕ขอควรทราบกอน  เกี่ยวกับส่ิงที่เรียกวา  “ธาตุ”  (ตอ)  

สรุปความวา  ไมมีอะไรที่ ไมใชธาตุ   ขางในเราทั้งหมดนี่ก็ เปนธาตุ ,  
นอกเราทั้งหมดก็เปนธาตุ,  ขางใน  ขางนอก  ทั้งหมดมาพบกันปรุงแตง  อะไรเกิดขึ้น 
ใหม  ๆ   เปนรูปก็ดี  เปนความคิดทางนามก็ดี  ก็เปนธาตุ;  ดังนั้น  จึงเปนอันวาหมดกันเลย 
ไมมีอะไรที่ไมเปนธาตุ  ที่เกี่ยวกับคนนี้.  ใหพิจารณามองเห็นสิ่งเหลานี้โดยความ 
เปนธาตุ  มิใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขา;  อยางนี ้เรียกวาเห็นเปนธาตุ  เมื ่อเห็น 
เปนธาตุก็ไมเห็นเปนอัตตา  คือเห็นเปนอนัตตา  หรือเรียกอีกทีหนึ่งซึ่งคนกลัวมาก 
ก็เรียกวาสุญญตา  คือวาง  :  วางจากตัว  วางจากตน  ซึ่งไมมีใครชอบ. 

 
ทีนี้  แมแตสุญญตาหรือความวางก็เปนธาตุ  เปนธาตุพวกนิโรธธาตุ 

พวกอสังขตธาตุ.  ความวาง-สุญญตานี่ก็ยังเปนธาตุอยูนั่นแหละ  ไมใชอะไร;  หลับตา 
มองใหเห็น  พิจารณาอยูบอย  ๆ,  หลับตามองใหเห็น  วามิใชอะไรอื่นนอกจากธาตุ. 

 
ธาตุที่มีเหตุปจจัยปรุงแตง  ก็แตงกันไปแตงกันมา  เปนนั่นเปนนี่ขึ้นมา;  

ในเมื่อธาตุหนึ่งไมมีเหตุ  ไมมีปจจัย,  ก็ไมปรุงแตง  ไมเปลี่ยนแปลง  ไมไหลเวียน.  
สวนที่ปรุงแตงไปน่ันแหละ  ถาไดมาพบกันเขากับนิโรธธาตุแลว  จะหยุดปรุงแตง;  
ดับไปในกรณีนั้น  ๆ.  ถาเปนเรื่องกิเลส  เร่ืองความทุกข  ก็ตองเปนนิโรธชนิดที่จะ 
ตองดับกันใหถาวร  คือตองสราง  วิชชา  ปญญา  แสงสวาง  ในเรื่องธาตุ  นี้มาใหถึงที่สุด 
ใหสูงสุดถึงที่สุด  ที่ เรียกวา  ญาณ   :  มรรคญาณ   ผลญาณ   อะไรทํานองนี้  จึงจะดับ 
หรือหยุดเรื่องความทุกข  เรื่องกิเลสนี้ได. 

 
สําหรับผูที่จะปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  ศึกษาเรื่องธาตุใหเขาใจก็เพ่ือปอง 

กันอยาไดไปหลงใหล  เรื่องที่ทําใหรัก  และที่ทําใหเกลียด  ใหโกรธ;  ซึ่งมีอยู  ๒  ขาง  
๒  ฝายเทานั้น  :  เรื่องหนึ่งมันทําให รัก  ใหตองการ  ยึดมั่น  ถือมั่น  ในทางที่จะรักจะ 
ตองการ,  อีกทางหนึ่งมาทําใหโกรธ  ใหเกลียด ยึดมั่นถือมั่นในทางที่จะเกลียด  จะโกรธ 
จะทําลาย;  เชนนี้  เดี๋ยวก็ขึ้น  เดี๋ยวก็ลง,  เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง  อยูอยางเปนบาในโลกนี้. 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๖๖

ความรูสึกในจิตใจ  ก็ใหรูสึกวาเปน  สักวาธาตุตามธรรมชาติเทานั้น 
เมื่อรูสึก  “สักวาเปนธาตุตามธรรมชาติเทานั้น”  ก็คงจะไมหลงรักเกินไป  ไมหลงเกลียด 
เกินไป,  แลวก็คอยซาลง  ๆ  จนไมรักไมโกรธ  อยางนี้  เปนตน.  นี่เปนความมุงหมาย 
เปนอานิสงสของการที่จะทําใหถึงนิโรธธาตุ  หรือความดับลง  สนิท  แหงความทุกข 
ทั้งปวง. 

 
ขอสุดทายนี้  คือขอท่ีแสดงใหเห็นวา  สิ่งที่เราเขาใจไมไดวา  เปนธาตุ 

ก็เพราะมีอะไรบางอยางเปนเหตุ  เชนวาภาษาบานนอก  แสดงออกมาไมตรงตามที่ 
ควรจะเรียกบาง,  แมแตพระพุทธภาษิตไดตรัสไวโดยภาษาธรรมโดยเฉพาะ.  เรามา 
พูดกันอยางภาษาคน  ตีความหมายอยางภาษาคน  อยางเชนคําวา  “เกิด”  ในภาษาคน 
ใชไมไดในตอน  “เกิด”  ในภาษาธรรม  ก็เวียนหัว. 

 
 
 

เอาละ  พอกันที  สําหรับวันนี้. 

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

www.buddhadasa.info



ปรมัตถสภาวธรรม 
-๓- 
๒๐  มกราคม  ๒๕๑๖ 

 
 
 

ธาตุเกี่ยวของกันจนถึงความดับทุกข 
 
 
 
 
 

ทานสาธุชนผูสนใจในธรรมทั้งหลาย, 
 
ในการบรรยาย เรื ่อ งปรม ัตถสภาวธรรม   เป นครั ้งที ่  ๓  นี ้  จ ักได 

กลาวดวยเรื ่องธาตุใหชัดเจนยิ ่ง ๆ  ขึ ้นไป .  เรื ่องที ่เกี ่ยวกับธาตุ  เปน เรื ่อง 
ที ่ล ึกซึ ้ง   ซึ ่ง เร ียกว า   เป น เรื ่อ งรากฐานของท ุก เรื ่อ ง   แต เราก ็ไม ค อยจะเข าใจ 
ก ันอย างนั ้น   จ ึงไม ได สนใจ ;  ด ังนั ้นจ ึงต อ งใช เวลาหร ือความพยายามอย าง 
มาก   ในการที ่จ ะ ให เข า ใจ เรื ่อ งนี ้ให จน ได .  ม ัน เป น เรื ่อ งที ่ช วน เบื ่อ   ชวนให 
ง ว งนอน   สําห ร ับผู ที ่ไม อ ยากจะศ ึกษาโดยล ึกซึ ้ง ;  แต เราก ็ไม ม ีท างหล ีก 
เลี ่ย งที ่จะไม พ ูดก ันถ ึง เรื ่อ งนี ้  ซึ ่งท านทั ้งหลายก็ทราบดีอยู แล วว า   ความ 
มุงหมายของการบรรยายประจําวันเสารนี้  ก็ปรารภเหตุสวนใหญ  คือ 
 
 
 
 
 

๖๗ 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๖๘

ตองการที ่จะทําการศึกษาของพุทธบริษ ัทใหมั ่นคง   ใหถ ึงที ่ส ุด   ใหเป นที่ 
เขาใจกันอยางทั่วถึง. 

 
ที่แลวมา  ไม เรียกวา  เปนที่ เขาใจกันอยางทั่วถึง  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง 

ธาตุนี้  นี้เรียกวาพุทธบริษัท  ยังไมใชพุทธบริษัทก็ได  เพราะยังไมไดรูจริงตามความหมาย 
ของคําวา  “พุทธ”.  พุทธก็รูกันอยูแลววา  แปลวา  รู;  เมื่อถามวาเรื่องอะไรที่จะตองรู?  
มันก็มี เปนลําดับ ๆ  ไป  ตั้งแต เรื่องงาย ๆ  ผิวเผินที่สุด  จนถึงเรื่องที่ลึกที่สุดที่จะทําให 
ดับทุกขทั้งปวงได. 

 
เรื่องที่จะทําใหดับทุกขทั้งปวงไดโดยสิ้นเชิงนั้น 

ก็คือ  ตองรูเรื่องธาตุโดยตรง 
 
แมวาในที่อื่นจะไดกลาววา  ทุกขเกิดมาจากตัณหา  และจะตองรูเรื่องความ 

ทุกข  และเหตุใหเกิดทุกขคือตัณหา  และวิธีดับเสียใหได;  พึงทราบเถิดวา  ในคําพูด 
เหลานั้น  ไดรวมคําวา  “ธาตุ”  อยูพรอมมูล  เพราะวาจะตองเล็งกันถึงอุปาทาน- 
ขันธทั้ง  ๕  มี   รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ที่ เปนที่ตั้งแหงความยึดถือ;  และ 
นั่นแหละคือธาตุ. 

 
ถาจะรูเพียงวาปฏิบัติในมรรคมีองค  ๘  เปนอยูใหถูกตองแลว  ก็ไมเกิดตัณหา 

ไมเกิดทุกข  อยางนี้ก็ไดเหมือนกัน  แตมิไดลึกซึ้งถึงที่สุด  และบางทีจะไมเปนการทําให 
งายหรือเร็วได.  เราจึงตองศึกษาใหลึกลงไปถึงสวนที่เปนรากฐาน  คือเรื่องสิ่งที่ 
เรียกวา  ธาตุ. 

 
ทานทั้งหลายที่ เปนผูสูงอายุแลว  คงจะเคยไดยินไดฟง  คนสมัย  ปู  ยา  ตา  ยาย 

พูดเรื่องธาตุ  ไดมากกวาคนสมัยนี้  คือ  มักจะพลั้งปากออกไปวา  “มันเปนเพียง 
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สักวาธาตุ”  “ไมมีอะไรมากไปกวาธาตุ”;  หรือบางทีก็จะพูดเปนทํานองขบขันตลก 
วา  “ไมมีอะไร  นอกจากธาตุมันกระทบกัน”,  มีการกระทบกันระหวางธาตุนั้นธาตุ 
นี้จึงทําใหคนเราเกิดความรูสึก  อยางนั้นอยางนี้;  นี้มันก็ถูกตอง  แตวาพูดไปโดยที่ 
ยังไมรูชัดเจน.  สวนลึกที่ควรตองรูมีอยูวา  ตองการใหมองเห็นชัดลงไปวา  ไมมีสิ่ง 
ที่เรียกวาตัวตน  มีแตสักวาที่เปน  “ธาตุ”. 

 
แตทีนั้มีธาตุบางชนิด  ในหลาย  ๆ  ชนิดนั้น  มีบางชนิดที่รูสึกได;  เมื่อ 

ธาตุนั้นกระทบกันเขากับธาตุใด  ไดปจจัยปรุงแตงครบถวนแลว  ก็เกิดความรูสึกอยางที่ 
เรากําลังรูสึกอยูในใจ.  มโนธาตุเปนสิ่งที ่รู สึกคิดนึกได  ในเมื่อไดธาตุภายนอก 
เชนรูปธาตุเปนตน  ก็เกิดความรูสึกขึ้นมาวาเราอยางนั้น  เราอยางนี้;  คนนั้นก็ 
เลยคิดไปวา  มีต ัวตน   มีต ัวกู-ของกู,  มีเรา-มีเขา ;  มิไดรู ส ึกวา   ความรู ส ึก 
วาตน  วาเรา  วาเขานั้น  มันเปนเพียงปฏิกิริยา  ของสิ่งที่เรียกวาธาตุเทานั้น.  เมื่อไมรู 
อยูอยางนี้  ก็ยอมไปยึดถือเอาสวนใดสวนหนึ่ง  ของธาตุใดธาตุหนึ่ง,  หรือท้ังกลุมก็ได 
วาเปนตัวเรา;  ก็เลยมี่ความยึดมั่นถือมั่น  เปนตัวเรา  ก็เกิดความทุกขขึ้น.  ความทุกข 
จึงเกิดมาเพราะความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ซ่ึงเราไมรูวาเปนเพียงธาตุ. 

 
ยกตัวอยางเชน  บางทีก็ยึดเอา  วิญญาณธาตุ  ที่ รู  ทางตา  ทางหู  ไดนี้  วา 

เปนตัวเราก็มี.  บางทีก็เอาสัญญา  รูสึกนึกได  จําได  สําคัญมั่นหมายเอาไดวา 
อะไรเปนอะไร  เราเปนอะไร  อยางนี้ขึ้นมาเปน   ตัวตนก็มี ;  ที่แทมันก็เปนเพียง 
สัญญาธาตุ.  บางทีเอาความคิดนึกอยางนั้นอยางนี้ที่เกิดขึ้นมาใหมวาเปนตัวเราก็มี 
เพราะเราคิดนึกได  นี่ก็เปนเพียง  สังขารธาตุ. 

 
ธาตุทั้งหลายอาศัยกันแลวจึงเกิดความรูสึกขึ้นมา 
 
ขอใหเขาใจวา  ในบรรดาธาตุทั้งหลาย  ซึ่งไมใชตัวตนขึ้น  เมื่อมันได 

อาศัยซ่ึงกันและกัน  ไดเหตุไดปจจัยครบถวนแลว  มันจึงเปนความรูสึกขึ้นมา 
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ไดวา  ตัวฉัน  ตัวเรา  ตัวกู  ซ่ึงเปนตัวตนขึ้นมาทีเดียว.  ถามันไมไดเหตุปจจัย  ไมได 
อาศัยธาตุอื่น  ๆ ปรุงแตงแลว  ก็ไมเกิดความรูสึกอยางนี้เลย. 

 
การที่จะให รูวา  สิ่งที่จะรูสึกขึ้นมาเปนตัวตน  นั้นไมใชตัวตน  นี้ เปนของ 

ยากลําบาก;  เพราะฉะนั้น  เราจึงตองเรียนเรื่องธาตุนี้กันใหมากเปนพิเศษ  อยางที่ เคย 
บอกใหฟงวา  :  สมัยกอน  ทานถือกันเปนระเบียบธรรมเนียม  เครงครัดวา  มาบวชนี้ 
เพ่ือมาเรียน  เพ่ือใหรูเรื่องธาตุ  วาสิ่งทั้งหลายทั้งปวง  เปนสักวาธาตุ  ไมใชตัวตน. 

 
เรื่องแรกที่ให เรียนก็คือ  ยถาปจฺจยํ  ปวตฺตมานํ  ธาตุมตฺตเมเวตํ  ซึ่งได 

ยินกันอยู  โดยเฉพาะผูที่ เคยบวชแลว,  ก็บวชเพื่อให รูวา  “เรา”  ที่เรียกวาตัวเรา  ผูกิน 
อาหาร  ผูนุงหม  ผูอยูอาศัย  ผู เจ็บไข  รักษาความเจ็บไข  นี้ก็ดี  สิ่งที่ เรารับประทาน 
ใชสอย  นุ งหม   อะไรก็ดี  ลวนแตสักวาธาตุ.  อยาไดถ ือสวนใดวา  เปนตัวเรา 
หรือวาเปนของเรา,  หรือวาจิตอยาไดยึดมั่นถือมั่นวา  เปนตัวเรา  และก็ไมมีความทุกข 
ไมมีความหนัก  เพราะวาไมไดยึดมั่นถือมั่นนั่นเอง;  ก็แปลวาเมื่อยังไมไดเรียนพุทธศาสนา 
ก็ยังไมรูเร่ืองนี้.  เมื่อมาเรียนพุทธศาสนา  ก็คือมาเรียนใหรูวา  ทุกอยางเปนสักวา 
ธาตุ  ไมใชตัวเรา  และจะไดไมยึดมั่นถือมั่น  และไมเปนทุกข.  ไมยึดมั่นถือมั่นนี้ 
เปนความฉลาดอยูแลว  จึงสามารถจะทําอะไรไปได  ตามที่จิตรูอยูวาจะตองทําอยางไร. 

 
ธาตุ  ทําใหเกิดความรูสึกเปนตัวตนไดอยางไร 

 
ทีนี้  เราจะศึกษาเรื่องนี้ใหละเอียดยิ่งไปกวาครั้งที่แลวมา  แมวามันเปนเรื่อง 

ที่ไมนาสนุก  หรือวาเปนเรื่องชวนใหงวงนอน  ก็ตองขอรองใหชวยศึกษากันตอไปอีก 
เพื่อใหเห็นวา  สิ่งที่เรียกวา  ธาตุ  ไมใชตัวไมใชตนนี้  มันทําใหเกิดความรูสึก  
ที่เปนตัวเรา  เปนตัวตน  เปนของตนขึ้นมาไดอยางไร,  กระท่ังเกิดความทุกข  และ 
กระทั่งความทุกขดับไป. 
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ความทุกขนั้นก็ เปนธาตุ   ความดับทุกขนั้นก็ เปนสักวาธาตุ ;  ไมมีอะไร 
ที ่ไม ใช ธาต ุ.  เมื ่อได ย ินครั ้งแรกอาจจะไม เชื ่อว า   “ไม ม ีอะไรที ่ไม ใช ธาต ุ”,  ค ิดว า 
จะมียกเวนอะไรไวบางอยาง.  แตเมื่อไดศึกษาพิจารณา  ศึกษาไปจนละเอียดถึงที่สุดแลว 
ก็จะรูเองไดทันทีวา  ไมมีอะไรที่จะไมใชธาตุ,  ลวนแตเปนธาตุ,  อยางใดอยางหนึ่งทั้งนั้น. 

 
คําวา   “ธาตุ ”  หมายถึ งอะไร?  เราก็ ไดพู ดกันโดยละเอียดแลว   ในตอน 

บรรยายครั้งที่   ๑ ที่   ๒  ที่แลวมาวา  ธาตุ เปนสิ่ งที่มีอยูตามธรรมชาติ ;  แตมันตางกันตรงที่ 
จะมาดูคราวเดียวหมด  ใหรูจักสิ่งที่เรียกวา  ธาตุ  ในฐานะเปนพื้นฐาน  ที่จะปรุง 
เปนนั่นเปนนี่ขึ้นมาใหได  โดยอาศัยธาตุชวยกันเอง  สําหรับจะเปนคนขึ้นมาสักคนหนึ่ง;  
อยางพระบาลีที่พระไดสวดไปแลวเมื่อตะกี้นี้  วาคนเราประกอบอยูดวยธาตุ  ๖  ธาตุ. 

 
คําวา  คนเราประกอบอยูดวยตรง  ๖  ธาตุ  นี้  หมายความวา  สิ่งที่มีชีวิต  ละก็ 

จะตองประกอบอยูดวยธาตุ   ๖  ธาตุ .  สวนที่ เปนโครงรางนี้   ก็เรียกวา  ธาตุ   ดิน  น้ํา  ลม 
ไฟ  ๔  ธาตุ  แตละอยาง  เปนธาตุหนึ่ง ๆ  คือ  ธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม.  อีก 
ธาตุหนึ่งก็คือ  อากาส  หรือท่ีวางสําหรับเปนที่ตั้ง  ที่อาศัยแหงธาตุเหลานั้น;  แลวอีก 
อยางหนึ่ ง  ก็คือ   วิญญาณธาตุ ,  นี่คือธาตุใจ   ที่จะปรุงกันขึ้นเปนจิต   เปนใจ   เปน 
ความรูสึกคิดนึกได. 

 
กอนแตที่ ไมปรุงอะไร  ก็ เรียกเปนสักวา  ธาตุ ,  เปนสักวาธาตุใจ  หรือธาตุจิต 

หรือธาตุวิญญาณ;  ยังไมได เหตุ   ไมไดปจจัยมาปรุงแตง  ธาตุนี้ก็ยังรูสึกคิดนึกไมได   แลว  
จะไมปรากฏให เห็นดวยซ้ําไป.  ดังนั้นจึงเห็นไดวา  ในคนเราที่ประกอบดวย  ธาตุ   ๖  คือ 
ธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม  ฯลฯ  นี้ยังจะตองอาศัยสัมพันธกัน  และก็ไมไดแยก 
จากกัน;  ไมมีสวนใดของสิ่งที่มีชีวิต  ที่จะไมประกอบอยูดวยธาตุเหลานี้, 

 
 
 
 
 

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

www.buddhadasa.info



 ปรมัตถสภาวธรรม ๗๒

อน่ึง  อยาลืมวาไดเคยขอใหสังเกต  สนใจเปนพิเศษวา  คําวา  ธาตุดิน  นั้น 
มิไดหมายเอา  ดิน,  ธาตุน้ํา  ก็มิไดหมายเอา  น้ํา,  ธาตุไฟ  ก็มิไดหมายเอาตัว  ไฟ,  หรือ 
ธาตุลม  ก็มิไดหมายเอาตัว  ลม;   แตหมายถึงคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง   ที่ตางกัน  เชน : 

 
-  ธาตุดิน  มีคุณสมบัติคือกินเนื้อท่ี  ทั้งยังปรากฏอาการเปนของแข็ง.  อยาง 

เนื้อหนังกระดูก  อะไรเหลานี้  มีอาการที่กินเนื้อท่ี  เปนของแข็ง  ลุกเนื้อท่ี;  นี้ก็เลย 
ยกเอาวานี้เปนธาตุดิน  ที่จะเห็นไดโดยงาย.  แตดูใหดีจะเห็นวาในเนื้อหนังเปนตนนั้น 
ก็มีทั้งธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม  รวมอยูดวย. 

 
-  ในธาตุน้ําที่ระบุไปยังเลือด  หนอง  น้ําลาย  น้ํามูก  นี้ก็ เหมือนกัน  มันมี 

สวนที่เปนของเหลว  เปนคุณสมบัติของธาตุน้ํา  คือเกาะกลุมกันแลวก็จะไหลไปได  ดึงกัน 
ไปได  ก็เรียกวา  ธาตุน้ํา;  แตวาในเลือด  ในน้ํามูก  น้ําลาย  น้ําเหลือง  อะไรที่ เปน 
ธาตุน้ํานี้  มันก็ยังมีธาตุดิน  และก็ยังมีธาตุไฟ  คือมีอุณหภูมิดวย. 

 
ทุกธาตุจะตองสัมพันธกันอยู  จนเปนวาแตละธาตุมันแยกออกได;  แตละ 

อยาง  ๆ  หรือสวนประกอบอยางหนึ่งในรางกายของคนเรานี้  มันจะตองประกอบอยูดวย 
ธาตุทั้ง  ๔  นี้.  ในลมที่หายใจออกมา  ก็ยังมีอุณภูมิที่ เปนธาตุไฟ,  มีวัตถุหรืออนุภาค 
เล็ก ๆ  ซึ่งเปนธาตุดินนี้  ก็มีสวนที่เปนน้ําอันละเอียดรวมอยูดวย.  เปนอันวาไมมีธาตุใด 
ที่จะอยูไดตามลําพัง  มันตองมีการอาศัยซึ่งกันและกัน  เปนฐานเปนที่ตั้ง. 

 
ที่ เปนสวนโครงสราง  ที่ เปนรางกาย  ก็ตองมีที่วางใหมันอยู  ไมเชนนั้น 

มันจะอยู ได อย างไร  ถาไม ม ีที ่ว าง;  สวนที ่เป นที ่ว างนี ้  ก็เร ียกวา  ธาตุว าง  หรือ 
อากาสธาตุ. 

 
มีธาตุอีกอันหนึ่ง  ที่สําคัญมากคือ  ธาตุวิญญาณ  หรือวิญญาณธาตุ  ธาตุนี้ 

จะเปนสวนจิตใจ  แตเมื่อยังไมไดอาศัย  ปจจัยที่เหมาะ  มันก็ไมปรากฏ  ไมแสดง 
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ใหเห็น .  ทีนี้ ในธาตุทั้ง  ๖  นี้   ยังอาจกระจายออกไปไดมาก  เชน   วิญญาณธาตุนี้ 
ยังกระจายออกไปไดอีกมาก  ซึ่งเราจะไดพิจารณากันตอไป. 

 
ธาตุทั้งหมด  แบงเปนกลุมใหญ 
มีสองกลุม  :  สังขตะ,  อสังขตะ 

 
เดี๋ยวนี้อยากจะบอกใหทราบ  กอนวา  ใน  ๖  ธาตุนั้น  เปนพวกสังขตธาตุ 

คือธาตุมีปจจัยปรุงแตง  แลวก็ไหลเวียนเปลี่ยนแปลงไป.  ธาตุจะอยูในลักษณะที่มีรูป 
ก็ดี   เชน   ดิน   น้ํา   ลม   ไฟ   อยางนี้ ,  หรือไมมี รูปเปนอรูปก็ดี ;  เชนวิญญาณหรือ 
อากาสอยางนี้  ก็เปนสังขตธาตุ  คือธาตุที่มีอะไรปุรงแตง  สงเสริมใหเกิดขึ้น  เจริญขึ้น 
งอกงามตอไป,  แลวก็ปรุงแตงสิ่งอื่นตอไปอีก.  ธาตุทั้ งหมดนี้จะกี่สิบธาตุหรือจะแยก 
ไปไดกี่รอยธาตุ  ก็เปนสังขตธาตุหมด. 

 
ทีนี้  มีธาตุที่ตรงกันขาม  คือไมเปนอยางนั้น  เรียกวา  อสังขตธาตุ  :  คือ 

เต ิมตัว อะ เขาไป   แปลวา ไม  หรือวาไมใช,  ก็ค ือไมใชส ังขตธาตุ.  ธาตุนี ้ไม มี 
เหตุไมมีปจจัยปรุงแตง  ฉะนั้น  จึงไมมีการเกิดหรือการเปลี่ยนแปลง  จะถือไดวา 
เปนของที่มีอยูกอนสิ่งใดก็ได  เพราะวามันไมไดมีการเกิด  มิไดมีการเปลี่ยน  มาตั้งแต 
แรกเริ่มเดิมที .  สวนสังขตธาตุทั้ งหลายนั้น  มีการเกิดขึ้น – ตั้งอยู  - ดับไป ,  เกิดขึ้น- 
ตั้งอยู - ดับไป,  ไมมีที่สิ้นสุด. 

 
ในชั้นแรกนี้  เราจะตองเห็นวา  ในบรรดาธาตุทั้งหลาย  จะมีอยู  จํานวน 

เทาไรก็ตาม  แยกออกไปไดเปนสองฝาย  สองพวก  กอน  คือ  สังขตธาตุ  กับ  
อสังขตธาตุ  :  ที่เปนสังขตธาตุ  ซึ่งจะแยกเปนรางกาย  หรือเปนจิตใจสวนไหน  ก็ยัง 
เปนสังขตธาตุ  เพราะยังมีการเกิดขึ้น – ตั้งอยู - ดับไป;  สวนที่ตรงกันขาม  เปน 
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ธรรมชาติอันหนึ่ง  ซึ่งแมจะเห็นไมไดงาย  ๆ  หรือบางคนจะไมเขาใจวามี  มันก็ไดมีอยู 
โดยแท  คือ  อสังขตธาตุ  บางทีเรียกวา  นิโรธธาตุ. 

 
เมื่อเราจะกลาวสรุปใหเหลือเพียง  ๒  ธาตุ  นี้ไดแก  :  สังขตธาตุ  คือ 

ธาตที่มีเหตุ  มีปจจัย  ปรุงแตงนี้อยางหนึ่ง,  และอสังขตธาตุ  คือธาตุที่ไมมีเหตุ  ไมมี 
ปจจัยปรุงแตง  นี้อีกอยางหนึ่ง. 

 
ทีนี้  สวนประเภทที่มีเหตุปจจัยปรุงแตง  อาจแยกเปน  ๒  อยาง  :  คือ 

เปนรูปธาตุ-มีรูปปรากฏ,  และอรูปธาตุ-ไมมี รูปปรากฏ   ซึ่งเปนนามหรือเปนจิต.  
ถาจะดู  ฝายที่เปนรูปธาตุ  คือท่ีเปนธาตุดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  นี้เปนรูปธาตุ  มีรูปปรากฏ.  
ที่เปนอรูปธาตุ  ก็เชน  วิญญาณธาตุ  เวทนาธาตุ  สัญญาธาตุ  สังขารธาตุ  นี้ลวน 
แตเปนนาม  เปนฝายจิต  เปนความรูสึกคิดนึกของจิต  ไมมี รูปรางปรากฏ.  ขอน้ีได 
เคยแนะใหฟงแลววา  บางคนอาจจะไมเคยไดยินวา  รูปธาตุ  เวทนาธาตุ  สัญญาธาตุ 
สังขารธาตุ  วิญญาธาตุ;  อยางนี้ไมเคยไดยิน  เพราะเคยไดยินแตวา  รูปขันธ  เวทนา- 
ขันธ  สัญญาขันธ  สังขารขันธ  วิญญาณขันธ;  หรือบางทีก็ไดยินแตวา  รูป  เวทนา 
สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ๕  อยางเฉย  ๆ  ยังไมเคยไดยินคําวาธาตุ. 

 
ขอใหไดยิน  ไดฟง  ใหทราบไววา  พระพุทธเจาทานก็ไดตรัสสิ่งทั้ง  ๕  นี้ 

ไวในฐานะที่วาเปนธาตุ  :  เรียกวา  รูปธาตุ  เวทนาธาตุ  สัญญาธาตุ  สังขารธาตุ 
วิญญาณธาตุ  ตามลําดับข้ันธ  ๕  นั่นเอง.  แตทําไมยังไมเรียกวา  ขันธ  เพราะมัน 
ยังไมไดปรุงแตงกันขึ้นมา  เพื่อจะเปนขันธกลุมใดกลุมหนึ่ง  มันจึงยังเปนเพียงธาตุ. 

 
ธาตุ  ปรุงแตง  เปนขันธ  เมื่อมีโอกาส 

 
ธาตุที่ เปนพื้ นฐานนี้   เปนรูปธาตุ   ที่ จะป รุงแตงรูป ขันธก็ดี .  ที่ เปน 

เวทนาธาตุ  ที่จะปรุงแตงเวทนาขันธก็ดี,  ที่เปนสัญญาธาตุ  ที่จะปรุงแตงเปนสัญญา- 
ขันธก็ดี,  ที่เปนสังขารธาตุ  ที่จะปรุงแตงเปนสังขารขันธก็ดี,  ที่เปนวิญญาณธาตุ 
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ที ่จะปรุงแตงเปนวิญญาณขันธก็ดี,  มันเปนสักวาธาตุ;  ไดโอกาสเมื ่อไรก็จะ 
ปรุงแตงเปนขันธนั้น  ๆ  ขึ้นมา. 

 
ทีนี้  ธาตุพื้นฐานนี้ตองอาศัยอะไร  ที่จะปรุงแตงได?  ก็ตองอาศัยธาตุแรก  ๆ   

ซึ่งจะอยูเปนพื้นฐานกอน  ก็คือรูปธาตุ;  รูปธาตุนี้  มันจะแยกออกไปตามประเภท  หรือ 
ตามลักษณะที่มันจะทําหนาที่ เปน  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  กอน;  และตองมีของคูกัน 
คือ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  : 

 
-  ตา  เรียกวา  จักขุธาตุ  คูกับรูปท่ีเห็นดวยตา  เรียกวา  รูปธาตุ  อีกชื่อหนึ่ง 

ซึ่งมันพองกันกับช่ือรวมของมัน. 
 
-  หู  เรียกวา  โสตธาตุ  ซึ่งคูกับ  เสียง  ซึ่งทําใหไดยิน  เรียกวา  สัททธาตุ  

-ธาตุเสียง. 
 
-  จมูก  เรียกวา  ฆานธาตุ  ซึ่งคูกันกับกลิ่น  คือ  คันธธาตุ  ซึ่งเปนกลิ่น. 
-  ลิ้น  ก็เรียกวา  ชิวหาธาตุ  ซึ่งตองคูกันกับรส  คือ  รสธาตุ. 
-  กาย  นี้ก็เรียกวา  กายธาตุ  คูกันกับ  โผฏฐัพพธาตุ  ที่มากระทบกาย. 
 
ทีนี้จะดูที เดียวหมดก็  :  ตา  หู   จมูก  ลิ้น  กาย  นี้   คือจักขุธาตุ   โสตธาตุ 

ฆานธาตุชิวหาธาตุ  กายธาตุ.  บางคนอาจจะสงสัย  เชนวา  ตาเปนธาตุไดอยางไร?  
นี้ขอใหศึกษาตอไปตามหลักธรรมนี้  แลวก็ถือวาเปนธาตุอันหนึ่ง  ซึ่งมันเปนรูปธาตุก็จริง 
แตมิไดหมายถึงสวนที่เปนกอนเนื้อของลูกตา  หรืออะไรทํานองนั้น;  แตหมายถึงธาตุ 
อันหนึ ่ง  ซึ ่งอยู ในลักษณะที ่อาจจะรู สึกอะไรได  ทางตา  หรือทางลูกตา.  ที ่เปน 
บาลีใชคําวา  ปสาท,  ประสาท  แปลวา  สิ่งที่ทําใหรูสึกได  : 

 
จักขุประสาท   สิ่ งที่ทําให รูสึกทางตาได   นั่นแหละคือ  จักษุธาตุ ,  หรือ 

จักขุธาตุ-ธาตุทางตา. 
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ธาตุทางหู  ก็หมายถึงประสาทที่ทําใหเกิดความรูสึกไดทางหู.  สิ่งนี้มัน 
เปนรูป  แตวาดูไมเห็นดวยตาธรรมดา  จึงจัดวา  แมแตโสตประสาทก็ยังจัดไวในพวกรูป,  
รูปธรรม. 

 
จมูก  ก็เรียกวา  ฆานประสาท;  หรือใชคําวา  ธาตุก็ดีกวา  ฆานธาตุคือ  ทําให 

เกิดความรูสึกไดทางจมูก  เรียกวาฆานธาตุ  หรือธาตุจมูก. 
 
ลิ้น  ก็เรียกวา  ชิวหาธาตุ  ธาตุลิ้น  คือประสาททางลิ้น  ตั้งอยูในฐานะเปน 

สิ่งพื้นฐานอันหนึ่ง  เรียกวา  ธาตุ  สําหรับทําใหเกิดความรูสึกทางลิ้น;  สวนนี้เรียกวา 
ชิวหาธาตุ. 

 
กายธาตุ  นี่ก็หมายถึงประสาทที่มีอยูทั่วผิวหนัง  ทั่วกาย  ทั่วไป  ที่จะทําให 

เกิดความรูสึกทางผิวกาย  แตก็มิไดหมายถึง  ตัวเนื้อหนังโดยตรง.  แตหมายถึงธาตุ 
อันหนึ่ง  ที่จะอาศัยเนื้อหนังนั้นแลวทําความรูสึกตามหนาที่ของมันได. 

 
ธาตุนั้น  ๆ  ยังไมอาจจะรูสึกได 
จนกวาจะมีอีกอันหนึ่งเขามาชวย 

 
เชน  ตาจะตองมีธาตุชวย  ซึ่งจะตองอาศัยสิ่งที่เรียกวารูปขางนอก  ที่จะมา 

กระทบตา.  สิ่งที่จะมากระทบตาก็เรียกวา  รูป ;  ในบาลีใชคําวา  วัณณนิภา  ซึ่ง 
ตามตัวหนังสือก็แปลวา  รัศมีของสีทั้งหลาย,  หมายความวา  สิ่งที่เปนสีเขียว  สีแดง 
ที่เราจะไดเห็นอยูในโลกนี้  ซึ่งวิทยาศาสตรวาจะออกมาจากดวงอาทิตย  ก็ตาม;  มันมี 
รัศมี  คือเปนกระแสที่ซานออกมา  สําหรับจะกระทบตาเรียกวา  วัณณนิภา  แลวแตวามัน 
จะนิภาของวัณณะอะไร.  ถามันเปนนิภาของวัณณะสีแดง  ก็เห็นเปนสีแดง,  เปนนิภาของ 
วัณณะสีเขียว  ก็เห็นเปนสีเขียวอยางนี้เปนตน.  นิภาเหลานี้ตองมากระทบตา;  แตเรา 
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เรียกกันตามธรรมดาวารูปเฉย  ๆ   จะเปนเขียว  แดง  ดํา  เหลือง  ก็สุดแท  กระทั่งมันจะเปน 
รูปทรงอยางไรก็สุดแท  มันมาโดยอาศัยการเปนรัศมีของสิ่งนั้น  ๆ   ที่เขามาสูตา;  อยางนี้ 
เรียกวารูป  และก็เรียกวาธาตุ  อยูนั้นแหละ. 

 
ดูตัวอยางธาตุตา+รูป+วิญญาณธาตุ  เปนวิญญาณขันธ 

 
ยกตัวอยางคู แรก  ประสาทที่จะรูสึกไดทางตานี้  เรียกวา  จักขุธาตุ  

-ธาตุจักษุ  หรือธาตุตา;  รูปที่จะมากระทบตาไดนี้  เรียกวา  รูปธาตุ. 
 
ทีนี้ตากับรูป  อาศัยกันแลว  จึงจะเกิดสิ่งที่ เรียกวา  การเห็นทางตา  คือจักขุ- 

วิญญาณ  พระบาลีจะกลาวไวชัดวา  จกฺขุญจฺ  ปฏิจฺจ  รูเป  จ  อุปฺปชฺชติ  จกฺขุวิ ฺาณํ  
-อาศัยตาดวย  อาศัยรูปดวย  ยอมเกิดจักขุวิญญาณขึ้นมา;  แมจักขุซึ่งเปนเพียงธาตุ 
เดี๋ยวนี้ก็ไดทําหนาที่ เปนฝายหนึ่ง  ซึ่งจะกระทบ  ก็เลยเรียกวาอายตนะขึ้นมา  ที่เคย 
เรียกทีแรก  เปนพื้นฐานที่สุดวา  จักขุธาตุเทานั้น  มันกลายเปนจักขุอายตนะขึ้นมาแลว.  
ทีนี้ที่มันเปนเพียง  รูปธาตุ  หรือวัณณนิภาตาง  ๆ  ที่จะมากระทบตา  ซึ่งเราเรียกวา 
รูปธาตุนั้น  เดี๋ยวนี้กลายเปน  รูปอายตนะขึ้นมา,  พอเปนรูปอายตนะขึ้นมา,  ก็เลย 
ไดเปนคูสําหรับท่ีจะกระทบกัน  :  จากจักขุธาตุ  มาเปนจักขุอายตนะ  และก็จากรูปธาตุ 
มาเปนรูปายตนะ;  อยางที่  ๑  เปนอายตนะขางใน,  อยางที่  ๒  อายตนะขางนอก. 

 
อายตนะสองอยาง  นี้อาศัยกันเขาแลว  ยอมจะเกิดสิ่งที่เรียกวา  วิญญาณ;  

ดังนั้น  มันจึงเกิดจักขุวิญญาณ.  จักขุวิญญาณนี้ก็ออกมาจากวิญญาณธาตุ  ซึ่งตามปกติ 
ทรงตัวอยูในลักษณะเปนวิญญาณธาตุยังไมเปนจักขุวิญญาณ  หรือวิญญาณอะไรหมด 
จนกวาจะมากระทําหนาที่ทางตา  สําเร็จแลว  จึงจะเกิดจักขุวิญญาณ  เพราะตาอาศัยกับรูป 
จึงเกิดจักขุวิญญาณ. 
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ลองยอนไปดูอีกทีวา  ทีแรกก็เปนเพียงธาตุ  เปนจักขุธาตุ  เปนรูปธาตุ 
พอทําหนาที่ก็กลายเปนจักขุอายตนะ,  รูปายตนะ.  พออายตนะนี้ทําหนาที่ก็กลาย 
เปนจักขุวิญญาณขันธขึ้นมา.  ของเดิมมีแตเพียง  ๓ อยาง  :  จักขุธาตุ  อยางหนึ่ง,  
รูปธาตุ  อยางหนึ่ง,  วิญญาณธาตุ  อยางหนึ่ง;  ๓  ธาตุ  เทานั้น.  วิญญาณธาตุ นี้ 
จะกลายเปน  วิญญาณขันธ  อะไรขึ้นมาได  ก็ตองอาศัย  จักขุธาตุ  กับ  รูปธาตุ 
ไดอาศัยกันเสียกอน  ดังนั้น  จึงตองมีธาตุทั้ง  ๓  คือ  จักขุธาตุ-ธาตุตา,  รูปธาตุ- 
ธาตุรูป,  และก็วิญญาณธาตุ-ธาตุจิต;  พบกันแลวจึงจะเกิด  วิญญาณ  ขึ้นทางตา  หู  จมูก 
ลิ้น  กาย  แลวแตกรณีไหน. 

อาการที่ธาตุ  ตา+รูป+วิญญาณธาตุ  นี้เรียกวาผัสสะ 
 
ทีนี้  ธาตุ  ๓  อยางนี้พบกัน  ทานเรียกวาผัสสะ;  พระพุทธเจาทานตรัสวา 

ติณฺณํ  ธมฺมานํ  สงฺคติ  ผสฺโส - ความพบกันประจวบกันระหวางสิ่งทั้ง  ๓  คือ  ตากับรูป 
และวิญญาณ  ทางตานี่.  ตากับรูปและวิญญาณทางตา  ๓  อยางพบกันแลว  เรียกวา 
ผัสสะ.  ผัสสะนี้  ดูโดยเนื้อแทก็เปนธาตุ  สงเคราะหอยูในพวกเวทนาธาตุ  เพราะวา 
นับตั้งแตผัสสะนี้ไป  จะเปนเวทนาขันธ.  ที่วาผัสสะนี้  ก็คือการกระทบ;  กระทบ 
ระหวางอะไร?  ระหวางสิ่งทั้ง  ๓  คือตากับรูปและจักขุวิญญาณ.  วิญญาณขันธ 
เกิดขึ้นเปนจักขุวิญญาณแลว  ทีนี้อาศัยทั้ง  ๓  อยางนี้กระทบกัน  จึงจะเรียกวาผัสสะ 
ไดเกิดขึ้น. 

 
ที่จริงผัสสะก็เปนแตเพียงอาการ  แตเปนความรูสึกไดที่จิตใจ  ก็เลย 

สงเคราะหเขาไวในฝายเวทนาขันธ;  ผัสสะเกิดขึ้นแลวเปนปจจัย  ก็ยอมเกิดเวทนา 
โดยตรง  อยางบาลีวา  ผสฺสปจฺจยา เวทนา-เพราะผัสสะเปนปจจัย  จึงเกิดเวทนา. 
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ผัสสะ  +  เวทนาธาตุ  ออกมาเปนเวทนขันธ 
 
เวทนานี้มาจากไหน?  ที่แทมันก็เปนเวทนาธาตุอันหนึ่ง  ซึ่งมีอยูเปน 

พ้ืนฐาน  ประจําอยูตลอดเวลา  เปนสักวาธาตุเวทนา  แตมันไมไดออกมา  จนกวาจะมีผัสสะ 
อยางที่วา.  พอออกมาก็ละจากความเปนเวทนาธาตุ   มาเปนเวทนาขันธ  ที่กําลัง 
ทําหนาที่อยู  นี่เราจึงเปลี่ยนชื่อจากเวทนาธาตุมาเปนเวทนาขันธ,  เพราะมีอยูเปนกลุมๆ  :  
เวทนาทางตา  ทางหู   ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  แมกระทั่ง  ทางใจ  มันเปนกลุม 
ขึ้นมา  จึงเรียกวาเวทนาขันธ.  เวทนาธาตุ ที่ยังไมถูกปรุง  บัดนี้  ถูกปรุงขึ้นมาแลว 
เปนเวทนาขันธ;  รูปขันธ  ก็เกิดแลว,  วิญญาณขันธ  ก็เกิดแลว,  เวทนาขันธ 
ก็เกิดแลว. 

 
พอเวทนาขันธเกิด  จะปรุงแตงเปน  สัญญา-สังขารตามลําดับ 

 
ทีนี้ เวทนานี้ เกิดขึ้นแลว  จะปรุงแตงใหเกิดความรูสึกทางจิตใจขึ้นตามลําดับ 

ในอันถัดไป  :จะมีสัญญาขันธกอน,  เวทนาเกิดขึ้นเปนสุขเปนทุกข  เปนอทุกขมสุข 
อยางไรก็ตาม  จะตองมีความรูสึกสําคัญวามันเปนอะไร  สําคัญวาเปนสุข  สําคัญวาเปน 
ทุกข  สําคัญวาเปนอทุกขมสุข.  สิ่งสําคัญยิ่งไปกวานั้นที่จะเปนกิเลส  ก็คือ  สําคัญวา 
เที่ยง  สําคัญวาของเรา,  สําคัญสวนใดสวนหนึ่ง  ที่เปนแตเพียงสักวา  ความรูสึกนั้นวา 
ตัวเรา  วาของเรา  นั่นแหละสัญญาเกิดขึ้นเปนอัตตสัญญาวาเรา  เรารูสึกได:  ในเวทนานั้น 
เรารูสึกได  คือรูสึกวาเรานั้นตองมีตัวเรา  ก็เลยเกิดเปนอัตตสัญญาขึ้นมา  เปนสัญญาขันธ 
ที่ทําหนาที่ รุนแรงที่สุด  ในบรรดาสัญญาขันธทั้งหลาย.  สัญญาวาเที่ยง  สัญญาวาไมเที่ยง 
สัญญาวาสุขวาทุกข  นี่ไมรุนแรงเทากับสัญญาวา  “เรา”,  วาอัตตสัญญา. 

 
หลังจากเวทนาเกิดแลว  จะมีความสําคัญในเวทนานั้นวาเปนอยางไร  อยางใด 

อยางหนึ่ง  จะกระทั่งสําคัญวาเปนเวทนาของเรา;  จึงเห็นไดวาสัญญาขันธไดเกิดขึ้น 
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แลว  สําคัญวาเปนอยางนั้นอยางนี้ขึ้นมาแลว  ทีนี้หลังจากสัญญาขันธแลว  ยอมเกิด 
สังขารขันธ  ก็มาจากสังขารธาตุ  อยางที่กลาวแลวขางตน;  เพราะมันมีอยูเปนรากฐาน 
พื้นฐาน  ในที่ทั่วไป  จนกวาจะไดโอกาสจึงจะแสดงตัวออกมา. 

 
ทีนี้เมื่อสัญญาธาตุกลายเปนสัญญาขันธ  สําคัญอยางนั้นอยางนี้แลว  สังขาร- 

ธาตุก็กลายเปนสังขารขันธ  :  รูสึกคิดนึกอยางนั้นอยางนี้ขึ้นมา  ;  ดังนั้นจากความคิดนึก 
เหลานั้นมันก็มีเปนสายไป  นับตั้งแตวามีสัญญาวา  “เรา”  แลวมันก็มีสัญเจตนา  ที่จะทํา,  
ที่เราจะทําอยางใดอยางหนึ่ง;  นี่เรียกวามีสัญเจตนา,  แลวก็มีตัณหา.  จากสัญเจตนา 
ก็จะเกิดตัณหา  เกิดความอยากอยางใดอยางหนึ่ง  ตามสัญเจตนา;  แลวก็จะเกิดวิตก 
แลวก็จะเกิดวิจาร. 

 
กลุมนี้เปน  สังขารขันธ  ทั้งนั้น  มันก็มีรวมกันหมดเรียกวา  สังขารขันธ 

นับตั้งแตเกิดสัญเจตนา  เกิดตัณหา  เกิดวิตกวิจาร  ตามลําดับ;  นี้รวมท้ังหมดแลว 
ก็เรียกวาสังขารขันธ.  นับตั้งแตมีเจตนาไปตามสัญญา  แลวเกิดตัณหา  ความตองการ 
และก็วิตก  ไปตามความตองการ,  และไดมา ก็วิตกไปตามที่ ไดมา,  และก็วิจาร- 
คือวาผูกพันธหลงใหล  รูสึกอยูในสิ่งนั้น.  กลุมที่เรียกวา  สังขารขันธนี้ก็เลยมีมาก 
หลายอาการ  เรียกวา  สังขารขันธ  ทั้งนั้น,  รวมแลวครบ  ๕  ขันธ. 

 
ทบทวนอาการที่ธาตุปรุงกัน 

 
ถาลืมไปบางก็ทบทวนเสียใหม  :  เมื่อ  ตา  พบกับรูป  ไดอาศัย  กันกับรูป 

ยอมเกิดจักขุวิญญาณขึ ้นมา;  นี ่รูปขันธเกิดขึ ้นแลว  วิญญาณขันธก็เกิดแลว.  
ระหวางตากับรูป  กับวิญญาณขันธนั้น  เมื่อมาสัมพันธกันแลวก็เรียกวาผัสสะ,  จาก 
ผัสสะก็เกิดเวทนา  คือเวทนาขันธ;  จากเวทนาขันธก็ทําใหสําคัญอยางนั้นอยางนี้ 
ในเวทนาขันธ  มันก็เปนสัญญาขันธ  เกิดขึ้นมาวาเปนอะไร  เพื่อจะยึดมั่น  ถือมั่น 
ในขั้นตอไป  ซึ่งเรียกวา  สังขารขันธ. 
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ธาตุปรุงกัน  มันจึงเกิดรูปขันธ  วิญญาณขันธ  เวทนาขันธ  สัญญาขันธ 
สังขารขันธ  ครบทั้ง  ๕  ขันธดังนี้.  เมื่อยังไมทําหนาที่ปรุงอยางนี้  ก็ยังเรียกวาธาตุ:  
คือรูปธาตุ   วิญญาณธาตุ   เวทนาธาตุ   สัญญาธาตุ   สังขารธาตุ   มี   ๕  ธาตุ   พอไดทํา 
หนาที่   ตามหนาที่ที่จะตองทําในชีวิตประจําวัน  เมื่อไดอารมณขางนอก  ก็เกิดเปน 
รูปขันธ  วิญญาณขันธ  เวทนาขันธ  สัญญาขันธ  สังขารขันธ  ขึ้นมา. 

 
ขันธทั้ง  ๕  +  อวิชชา  จะเปนอุปาทานขันธ 

 
ตอนท่ีเปนขันธนี้ก็แยกออกเปน  ๒  ฝาย  :  ถาไมมีอวิชชาธาตุ   ธาตุ เหลานั้น 

ก็ทําหนาที่ขันธลวน ๆ ตามเดิม;  ถามีอวิชชาธาตุ  ความโงเขลาเขาไปปรุง  ปนอยูดวย 
มันก็กลายเปนอุปาทานขันธ;  ไมใชขันธเฉย ๆ ตองเปนอุปาทานขันข.  รูปก็เปน 
รูปูปาทานขันข  ที่เปนเวทนาก็เปนเวทนูปาทานขันธที่ เปนสัญญาก็เปนสัญูปาทานขันธ 
ที่เปนสังขารก็เปนสังขารูปาทานขันธ  และที่เปนวิญญาณก็เปนวิญญาณูปาทานขันธ  ก็เกิด 
อุปาทานขันธ  ๕  ขึ้นมา.  เมื่อเปนอุปาทานขันธสมบูรณอยางนี้แลว  ก็คือตัวความทุกข 
ที่มีอยู ในนั้น ;  เพราะความยึดมั่นถือมั่น   เปนเรา-เปนของเรามีอยูแลว   ตั้ งแตมี 
สัญญาขันธในรูปของสัญญาขันธกระทั่งมาอยูในสังขารขันธ  คิดนึกอยูเต็มท่ีเปนอุปาทาน 
เปนภพขึ้นมาแลว. 

 
ถาถือตามหลักปฏิจจสมุปบาท  จะเขาใจไดงาย  โดยเริ่มข้ึนมาวา  จกฺขุ ฺจ  

ปฏิจฺจ  รูเป  จ  อุปฺปชชติ  จกฺขุวิ ฺาณํ - อาศัยตากับรูปเกิดจักขุวิญญาณ  ติณฺณํ  ธมฺมานํ  
สงฺคติ  ผสฺโส  ๓  อยางนี้รวมกันเรียกวาผัสสะ.  ผสฺสปจฺจยา  เวทนา  -เพราะผัสสะ 
เปนปจจัยจึงเกิดเวทนา. 

 
ขอใหสังเกตดูใหดีวา  รูปขันธ  ไดเกิดขึ้นแลว  ในขณะตากระทบรูป ,  

วิญญาณขันธเกิดขึ้นเพราะอาศัยตากระทบรูป.  แมผัสสะกับเวทนานั้นคือเวทนาขันธ 
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ที่ เกิดมาในรองลําดับ  :  ผสฺสปจฺจยา  เวทนา;  จากเวทนาปจฺจยา  ตณฺหา  -เวทนา 
เปนปจจัยใหเกิดตัณหา  นี่มันรวมกันทีเดียวหมดเลย  :  จากเวทนานั้น  ก็จะเปนสัญญา 
แลวก็เปนสัญญา  เจตนา  เปนตัณหา  เปนวิตก  เปนวิจาร  รวมอยูในคําเดียวกับตัณหา.  
จากเวทนาเปนปจจัย  ยอมเกิดตัณหา  กระท่ังมาถึงอุปาทาน นี่ก็ยังอยู ในพวกสังขาร- 
ขันธ,  กระทั่งเปนภพ  ชนิดที่ เปนกัมมภพ  ความรูสึกคิดนึกที่สมบูรณเปนนั่นเปนนี่ 
นี้ก็ยังเปนสังขารขันธ;  ก็เลยเกิดทุกข.  สังขารขันธปรุงแตงเปนความทุกข  ขึ้นมา 
โดยสมบูรณ  คือเปนชาติ  ชรา  มรณะ. 

 
ในกระแสแหงปฏิจจสมุปบาทสายหนึ่ง  เราจะพบความเปนขันธ  ๕  

เกิดขึ้นมาจากธาตุ  ทั้ง๕;  และขันธ  ๕  นั้น  ถูกกระทําใหเปน  อุปาทานขันธ  ๕  
เลยเปนทุกข. 

 
พุทธบริษัทตองเขาใจเรื่องธาตุปรุงกันใหเกิดทุกข 
 
ถาเขาใจเรื่องนี้  ก็เปนอันวาเขาใจเร่ืองธาตุทั้งปวงที่มีอยู  ปรุงแตงกันจน 

เกิดเปนความทุกขขึ้นมา,  เปนความรูอยางเดียวที่เรียกวา  เปนความรูจริง  รูแจง 
ของคนที่ เปนพุทธบริษัท.  ดังนั้น  ขอใหพยายามทําความเขาใจ  ใหเขาใจจนไดในเรื่อง 
ธาตุทั้งหลาย  ปรุงแตงขึ้นมาจนเปนอายตนะนอก  อายตนะใน;  การพบกันระหวาง 
อายตนะนอกกับอายตนะใน  ก็เกิดวิญญาณขึ้นมา  ระหวาง  ๓  สิ่งนั้นรวมกันเขา  ก็เรียกวา 
ผัสสะ  ขึ้นมา,  แลวก็เปนเวทนาขึ้นมา  เปนสัญญาขึ้นมา  เปนสังขารขึ้นมา. 

 
วิญญาณนั้นอาจจะทําหนาที่ไดหลายตอน  ตอนตากระทบรูปก็เรียกวา 

จักขุวิญญาณนี้  วิญญาณก็เกิดแลว;  พอเวทนาเกิดขึ้น  ในจิตในความรูสึกของจิต 
มโนก็ทําหนาที่มโนวิญญาณได  เปนวิญญาณ;  หรือกําลังคิดนึกอยู  ถามันเกิดความรูสึก 
อะไรขึ้นมา  มันก็เปนมโนวิญญาณได.  ฉะนั้นวิญญาณจะมีไดหลาย ๆ หน  โดยอาศัย 
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เวทนาเปนอารมณก็ได,  กลายเปนธัมมารมณขางใน  สําหรับจิตกระทบและรูสึก 
หรือจะเอาสัญญาเปนอารมณก็ได  เอาสังขารเปนอารมณเองก็ได. 

 
ยิ่งพิจารณาไปจะยิ่งเห็นวา  ไมมีอะไรที่ไมใชธาตุ  แมจะกินเวลามากจน 

นาเบื่อท่ีสุดอยางไร  ก็ยังขอรองใหทานทั้งหลาย  พยายามทําความเขาใจใหจงได.  คอย ๆ   
เขาใจไปทีละนิด  ๆ ก็ยังดี,  จะพูดกันสักกี่ครั้ง  หรือกี่สิบคร้ังก็ยังดี.  อาตมาผูพูดก็ 
ไมรูสึกเหนื่อย  เพราะวาตองพูดไปจนรูเรื่อง  เกรงแตวาทานทั้งหลายจะไมอดทนพอที่จะ 
ทําความเขาใจ  เรื่องสิ่งที่ เรียกวาธาตุ  ซึ่งมีอยู เปนพื้นฐาน  และปรุงขึ้นมาเปนความ 
รูสึกคิดนึก  วาเรา  วาของเรา  จึงเกิดความทุกข  และก็จะดับไป .  ถึงแมจะดับไป 
มันก็ตองดับดวยธาตุอีกชนิดหนึ่ง  ซึ่งเรียกวานิโรธธาตุ  หรือนิพพานธาตุก็ตาม. 

 
ธาตุฝายสังขตะ  จะปรุงแตงเรื่อย 

จะดับตอเมื่อพบกับธาตุฝายอสังขตะ 
 
สรุปความอีกทีหนึ่งวา  ธาตุทั้งหลายนี้  ฝายสังขตะ  จะเกิดขึ้น ๆ  ๆ   ปรุงแตง 

ใหเกิดขึ้น  จะเปนรูปธาตุก็ได  อรูปธาตุ  คือนามธาตุก็ได,  มันจะปรุงแตงกันขึ้น 
จนเปนวิญญาณ  จนเปนผัสสะ  เวทนา  ครบขันธ  ๕ ;  แตแลว  ที่สุดมันจะดับลงไป 
ดวยธาตุอีกธาตุหนึ ่ง  ซึ่งเรียกวา  นิโรธธาตุ  ซึ่งเปนฝายอสังขตะ.  ฉะนั ้น 
ความดับน่ีมันมิได  โดยธาตุของความดับ  ที่ เรียกวานิโรธธาตุ;  ไมอยางนั้นมันดับ 
ไมได. 

 
จะยกตัวอยางทางวัตถุเหมือนอยางไฟ  กวามันจะเกิดเปนไฟขึ้นมาได  มัน 

ตองอาศัยหลาย ๆ ธาตุ,  กวาไฟจะลุกเปนไฟขึ้นมาได  ตองอาศัยธาตุนั้นธาตุนี้  
ธาตุโนน  ตามธาตุทางวัตถุ  ทางวิทยาศาสตร  ซึ่งก็รูกันไดดีวา  ไฟจะเกิดขึ้นไดอยางไร.  
มันตองมีเชื้อเพลิง  เชนไมฟน  หรือนํ้ามัน  นี้ก็ตาม,  มันก็จะตองมีความรอน  มีธาตุ 
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ที่หลอเลี้ยงไฟเปนอ็อกซิเจน  หรืออะไรก็สุดแท,  และยังตองมีอะไรอีกบางอยางมา 
ชวยกัน  ไฟจึงจะลุกเปนไฟขึ้นมา.  ทีนี้เมื่อจะดับไป  ก็ตองไปตามกฎที่วา  เหตุปจจัย 
นั ้นมันสิ ้น,  เหตุปจจัยจะสิ ้นจนทําใหไฟดับนี้  ปจจัยสิ ้นหมดเองไปก็ได  เชนวา 
น้ํามันมันหมด  ไฟมันก็ดับ  อยางนี้เรียกวา  เหตุปจจัย  ที่ทําใหไฟลุกน้ันหมดเสียแลว;  
ไฟก็ดับเองดวยเหตุผล  เพราะเหตุปจจัยมันสิ้นเอง.  ทีนี้ถาปจจัยไมสิ้นเอง  แตมีอํานาจ 
อันใดอันหนึ่งมาทําใหไฟดับก็ได  เชนวา  ถาไฟท่ีมันดับไดดวยน้ํา  ก็เอาน้ําสาดเขาไป 
หรือเอาแผนอะไรทับเสีย   ไฟก็ตองดับ   โดยที่มีอะไรแทรกแซงเขามา;  ไม ใชดับ 
เพราะวาปจจัยคอย ๆ สิ้นไปเอง;  ทั้งหมดนี้ เรียกวาความดับ.  จะตองมีความดับที่ 
เปนพื้นฐานอยูอีกอันหนึ่ง  มันจึงจะปรากฏเปนความดับออกมาได;  ในทางธรรม 
ถือเปนอยางนี้.  ฉะนั้นความทุกขที่ เกิดขึ้นเพราะปญจุปาทานักขันธทั้งหลาย  มันจะถึง 
ความดับ  ก็โดยเมื่อมีนิโรธธาตุเขามา:- 

 
ดับเพราะวาเหตุปจจัยสิ้นสุดลง  ตามธรรมชาติ   ตามโอกาส;  ตัวอยาง 

เชนวา  :  ตาเห็นของที่นารัก  นาพอใจ  จนเกิดกิเลส  จนยึดมั่นถือมั่นจนเปนความทุกข 
แตมันจะอยูอยางนั้นตลอดวันตลอดเดือนตลอดปไมได;  เหตุปจจัยสวนใดสวนหนึ่ง 
มันเปลี่ยน  มันรอยหรอ  มันก็หยุดไปได,  คือวาหยุดทรมานดวยการหลงรักหลงอะไรได.  
นี้เรียกวาดับไป  ตามโอกาส  หรือการสิ้นสุดของปจจัยตามธรรมชาติ;  อยางนี้ก็เรียกวา 
ดับช่ัวขณะหนึ่ง  ซึ่งไมใชฝไมลายมืออะไรของคนนั้นนัก. 

 
แตยังมีทาง  หรือวิธี  ที่จะปฏิบัติใหนิโรธธาตุเขามาดับทุกขนี้ไดโดยเร็วไปตาม 

ตองการ  ยิ่งกวานั้น;  นี่คือดับความทุกขนี้ดวยสติปญญา  ที่เจริญภาวนา  เชนวิปสสนา- 
ภาวนา  เปนตน.  นี่เราทําใหเกิดสติปญญา  ที่เปนวิปสสนาเขามา  ก็เลยหายโง 
หายหลงรัก  หายยึดมั่นถือมั่นที่นั่นเดี๋ยวนั้นทันทีก็ได. 
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ทีนี้  ถาจะพูดอีกทีหนึ่งก็พูดวา  ทุกขดับเพราะวามันมาพบกันเขากับนิโรธธาตุ 
เชนนิพพานธาตุเปนตน.  นิโรธธาตุนี้เมื่อถึงขั้นสูงสุด  เขาจะเรียกเปนวานิพพาน - 
ธาตุ  :  เจริญวิปสสนาอยู เปนประจําจนกระทั่งวา  เกิดความรูแจง  เห็นแจง  มรรคญาณ 
ผลญาณ  นิพพิทา  วิราคะ  วิมุตติ  ไปตามลําดับ  จนกระทั่ง  นิพพานธาตุ  ชนิดสอุปาทิเสส- 
นิพพาน  หรืออนุปาทิเสสนิพพานก็ดี  ปรากฏขึ้น  สังขารทั้งปวงก็ดับ;  ไมมีทางจะปรุงแตง 
เปนนี่เปนนั่น  เพื่อจะเปนอุปาทานขันธอีกตอไป;  นี้ก็เรียกวานิโรธธาตุโดยแทจริง 

 
นิพพานนี้ก็เปนธาตุ  ครั้งสุดทาย  สูงสุดกวาเขาหมด  แลวก็ยังคงเปนธาตุ;  

คือ ธา-ตุ,  ก็เรียกวา  นิพพานธาตุบาง  นิโรธธาตุบาง  อสังขตธาตุบาง  อมตธาตุบาง;  
แลวแตจะเรียก.  นี่คือ  ธาตุแหงความดับซ่ึงมาถูกเขากับสังขาร  หรือสังขารมาถูกเขา 
กับธาตุแหงความดับแลว  มันก็ตองดับ.  ที่เห็นไดงาย  ๆ  เชนวา  ไฟมันลุกโพลงอยู 
พอมันถูกเขากับนํ้า  มันก็ดับลง  เพราะมันเปนธรรมชาติตรงกันขามอยู. 

 
พิจารณาใหดี  ไมมีอะไรที่ไมใชธาตุ 

 
เอาละทีนี้ก็ตองย้ําหรือขอรองใหพิจารณาย้ํา  ใหซ้ํา  ใหดูใหมวา  :  ตั้งแตตน 

จนถึงที ่ส ุดนั ้น   มันม ีอะไรที ่ม ิใช ธาต ุ?  คือนับได ตั ้งแตความทุกข  ยังม ิได เก ิดขึ ้น 
จนกระทั่งความทุกขเกิดขึ้น  และเปนไป  เปนทุกขทรมานไป  จนกวาทุกขนั้นจะดับลง 
หมดสิ้น.  นี่   มันมีอะไรสวนไหนที่มิ ใชธาตุ?  แมแตตัววัตถุ   มันก็ธาตุ   และตัวกริยา 
อาการที่ เปลี่ยนแปลงไป  มันก็เปนธาตุ  คือเปนสังขตธาตุ  หรือเปนสังขารธาตุ  ก็สุดแท;  
กระทั่ งมันดับลง  มันก็ เปนนิ โรธธาตุ   หรือนิพพานธาตุ .  ถามันดับ ช่ัวคราว   ก็ เปน 
นิโรธธาตุปรากฏชั่วคราว  มิไดปรากฏอยูตลอดเวลา  หรือเด็ดขาดลงไปได. 

 
ขอให ด ูว า   ว ันหนึ ่ง   กี ่ว ัน   กี ่เด ือน   กี ่ป ;  ในว ันหนึ ่ง  ๆ  ใน เรื ่อ งหนึ ่ง  ๆ  

ก็ไมมีอะไรที่มิใชธาตุ :  ลมหายใจก็คือธาตุ,  รางกายนี้ก็คือธาตุ,  การปรุงแตงกันระหวาง 
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สิ่งนี้   ก็คือธาตุ ,  ความรูสึกเกิดขึ้นก็คือธาตุ ,  กิ ริยาอาการที่มันปรุงแตงกันก็ เปน 
อาการของธาตุ  ที่เรียกวา  สังขตธาตุ,  สวนที่วามันจะหยุดไปดับไป  ก็เพราะธาตุ  คือ 
นิโรธธาตุ. 

 
ตองขอโอกาสย้ําแล วย้ําอ ีกว า   ไม ม ีอะไรที ่ไม ใช ธาต ุ.  ถ าจะแจก 

รายละเอียดก็จะแจกไดมากมาย  คน  ๆ หนึ่ง  เรานี่แหละไมตองใครละ;  ตรงไหนบาง 
ที่ ไม ใชธาตุ  ?  ผม   ขน   เล็บ   ฟน   หนัง  ที่ เปนพวกเดียวกันนี้ ,  และก็น้ํ าเลือด   น้ํ า 
หนองน้ํามูก  น้ําลาย  นั่นก็เปนสวนธาตุ,  และความรอน  ชนิดใดชนิดหนึ่ง  ที่อยูในรางกายนี้ 
เหลานี้ก็เปนสวนธาตุ,  และสวนที่ เปนแกส  เปนความระเหยอยู  ที่เรียกวา ธาตุลม  นั้น 
ก็คือธาตุ ;  เพราะวาวัตถุ  อาศัย  ๔  ธาตุ นี้   ประกอบกันเขาเปนโครงราง  เนื้อหนัง 
ของมนุษย;  ทุกสวนเปนธาตุหมด. 

 
ผมเสนหนึ่ง  เอามาดูก็ประกอบอยูดวย  ธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  และ 

ธาตุลม.  นี่ก็พอจะเขาใจไดวา  ผมก็มีความเปน  ของแข็ง,  ในผมก็มีน้ํา  ที่จะบีบคั้น 
ออกมาได,  และก็มีอุณภูมิ  ธาตุไฟอยูระดับใดระดับหนึ่ง,  ในผมเสนเดียวนั้นแหละ 
ก็มีลม  ธาตุลม  คือสวนที่ระเหยไปได,  มีอากาศมีที่วาง  ที่จะใหผมเสนนี้ตั้งอยูได 
ถาไมมีที่วาง  ผมก็ตั้งอยูไมได.  นี่เรียกวา ในผมเสนหนึ่งก็มีแตความเปนธาตุลวน 
แตเปนฝายรูปธาตุ.  ยิ่งไปพิจารณาเล็บ  ฟน  หนัง  กระดูก  เลือก  เนื้อ  หมดทุกสวน 
ของรางกาย ลวนเปนธาตุ  ทั้ง  ๔  รวมกันอยูในรูปใดรูปหนึ่ง;  เปนอันวา  สวนรางกาย 
ไม ม ีอะไรที ่ไม ใช ธาต ุ.  แม แต เนื ้อ ที ่ว าง   มันก ็เป นธาต ุ.  สวนที ่ก ินหรือครอง 
เนื้อท่ีวางอยู  มันก็ลวนแตเปนธาตุใดธาตุหนึ่ง. 

 
ทีนี้  สวนจิตใจมันเริ่มขึ้นมาเปนความคิดนึกได  ก็เพราะวา  รูปธาตุนี้  ทํา 

หนาที่ของธาตุ;  ตาก็เปนรูปธาตุ  รูปขางนอกก็เปนรูปธาตุ  อาศัยกันเขาแลวก็เปนอายตนะ 
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สําหรับกระทบกับตา  ขางใน  รูป  ขางนอก.  ตาก็เปนรูปธาตุ  รูปก็เปนรูปธาตุอยูแลว 
แมวาจะเปนสิ่งละเอียด  เห็นไมไดดวยตา  ก็ยังคงเปนธาตุ;  เชน  ความรูสึกตาง  ๆ นี้ 
ก็เปนธาตุ  แตวาเห็นดวยตามไมได.  ถารูสึกที่ตาได  นั่นก็เรียกวา  จักขุธาตุ. 

 
ทีนี้  รูปที่มากระทบตา  ก็เปนธาตุ  เปนสวนที่จับไมได  แตเห็นไดก็มี 

เชนวารัศมีหรือวัณณนิภาของคลื่นแสงตาง ๆ ที่มากระทบตา  เราจับมันไมได   แตมันก็ 
ยังเห็นไดดวยตา  ดวยความรูสึกที่ตา  นี้ก็คือธาตุ .  สวนรูปธาตุ   อยูในฝายนี้   เรียกวา 
จักขุธาตุ ,  ฝายโนนเรียกวา  รูปธาตุ   อาศัยกัน   เกิดวิญญาณขึ้นมาจากธาตุที่ เปน 
วิญญาณธาตุ  ซึ่งมีอยูเปนปกติตามธรรมชาติ  เหมือนกับธาตุอื่น ๆ  นั่นแหละ. 

 
ทุกธาตุมีอยูตามธรรมชาติ  มีโอกาสเมื่อไร  ก็แสดงตัว 

 
ไมวาธาตุไหน  ลวนมีอยูอยางนั้น  ตามธรรมชาติ  คลาย  ๆ  กับวา  รออยู 

อยางนั้น  จนกวาจะมีโอกาส  ทีคจะแสดงตัว  คือไดปจจัยที่ปรุงแตง  เมื่อไดปจจัย 
ที่ปรุงแตง  ก็แสดงตัวออกมาอีกทีหนึ่ง.  เมื่อเรากําลังมีความคิดนึกอยูในใจ  ความคิดนึก 
นั้นมันเปนสาย  หรือวาเปนวิถีของการที่ปรุงแตงกันมาทางจิต  โดยอํานาจของสิ่งที่ 
เรียกวา  นามธาตุ   นับตั้งแตพอเห็นก็เปนวิญญาณ   แลวก็เปนผัสสะ  แลวก็เปนเวทนา 
แลวก็เปนสัญญา  แลวก็เปนสังขาร  ไมมีสวนไหนที่มิใชธาตุ,  แลวก็ยังหาสวนที่มิใช 
ธาตุไมพบ  แมแตที่วางก็เปนอากาสธาตุ. 

 
ตัวตนจะมีอยูที่ไหน ;  ตัวตนก็เปนเพียงสังขารธาตุ  ที่ถูกปรุงดวย 

อวิชชาออกมาเปน  สังขารขันธ  เปนความคิดนึกอยางนั้นอยางนี้  และอาจจะมีได 
ปรุงได  ตั้งแต  พอมีเวทนาขึ้นมาโดยสมบูรณแลว  ก็จะเกิดสัญญา  ก็ปรุงเปน  เรารูสึก 
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อยางนั้น  เรารูสึกอยางนี้  ในเวทนา;  และสําคัญเวทนาวาเปนอยางนั้นอยางนี้.  ตอมา 
เมื่อเกิดวิญญาณ  รูสึกในสิ่งเหลานี้  หลายซับหลายซอนขึ้น  แลวก็ไปควาเอาวิญญาณขันธ 
นั้นมาเปนตัวตนก็ได,  หรือบางทีเพราะเหตุที่มันอาศัยสิ่งเหลานี้  เปนเครื่องรูสึกได 
รวมกันในรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ทั้ง  ๕ อยางนี้;  คนที่ยังรูนอย  ยังไมฉลาด 
ยังโงอยูบาง  อาจจะไปควาเอารูปขันธ  มาเปนตัวตนก็ได. 

 
พระพุทธเจาทานไดตรัสไวทั้ง  ๕  ขันธเลย  วา  “เอารูปเปนตัวตนก็มี 

เวทนาเปนตัวตนก็มี  สัญญาเปนตัวตนก็มี  สังขารเปนตัวตนก็มี  วิญญาณเปนตัวตน 
ก็มี” ;  แลวแตวา  คน ๆ นั้นมันกําลังโงอยูอยางไร.  หรือถาพูดใหถูกวานั้นก็แลวแตวา 
กลุมธาตุ  หรือกลุมขันธกลุมน้ัน  มันยังโงอยูในระดับไหน;  ซึ่งจะเอารูปเปนตัวตนก็ได 
เอาเวทนาเปนตัวตนก็ได  สัญญาเปนตัวตนก็ได  สังขารเปนตัวตนก็ได วิญญาณเปน 
ตัวตนก็ได.  เหมือนที่สวดทองเวลาไหวพระสวดมนตอยูทุกเชา  ทุกเย็น  วา  “รูปง 
อนิจจังเวทนา  อนิจจา  เรื่อยไปกระทั่งวา  รูปง  อนัตตา  เวทนา  อนัตตา”.  นี่เปนคําบอก 
ของพระพุทธเจาวา  ทุกอยางเปนอนัตตาทั้งนั้น  ในทั้ง  ๕  นั่นแหละ;  พอโงไปยึดมั่นวา 
มิใชอนัตตา  แตเปนอัตตา  เปนตัวเราหรือของเราก็ตาม  ความทุกขก็เกิดขึ้น. 

 
ความทุกข  ก็เปนธาตุ  เพราะเปนพวกเวทนาธาตุ 
 
ทีนี้ตัวความทุกขที่ เกิดขึ้นนี้  เปนธาตุ  หรือ มิใชธาตุ?  ใครที่ไดเรียนมาแลว 

อยางไร?  แตหนหลัง  มีความรูมาเทาไร?  ความทุกขเกิดขึ้น  ตัวความทุกขนั้นคือธาตุ 
หรือมิใชธาตุ?  และก็คงลืมเสียอีกวา  ความทุกขนี้  เปนเวทนา  เวทนาก็ตองเปน 
ธาตุ  คือ  เปนเวทนาธาตุ,  ความสุขก็เปนธาตุ  เพราะเปนเวทนา  และเปนเวทนาธาตุ.  
ทีนี้ เวทนาธาตุจะแบงเปนสุขธาตุ  ทุกขธาตุ  อทุกขมสุขธาตุก็ได;  แตไมตองแบงก็ได 
เพราะเวทนาทั้งหลายเปนธาตุอยูแลว. 
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นี้เรียกวา  ความทุกขที่เกิดขึ้นก็เปนธาตุ  คือเปนเวทนาธาตุ;  หรือวา 
ความทุกขจะดับลง  ก็ตองเปน  นิโรธธาตุ  หรือเปน  นิพพานธาตุ  ชั่วขณะ ๆ  
เปนนิโรธธาตุ  โดยสวนรวมเรียกไดวา  เปนนิโรธธาตุ.  เมื่อทุกขเกิดขึ้นเปนเวทนาธาตุ;  
เมื่อทุกขดับลง  ก็เปนนิโรธธาตุคือความดับ  แหงเวทนาธาตุนั้นเอง;  จะเหลือเน้ือท่ี 
ตรงไหนไว  ที่วาจะมีสิ่งไรที่มิใชธาตุ  มันก็ไมมีแลว. 

 
ขอใหทบทวนอยางนี้เรื่อยไป  :  ในสวนรูปก็ไมมีอะไรที่มิใชธาตุ  ตั้งแต 

ผม  ขน  เล็บ  ฟน  หนัง  แมกระทั่ ง  ขี้มูก  น้ําลาย  น้ําตา  ลวนเปนธาตุ   ไปท้ังนั้น,  
สวนฝายจิต  ก็มีผัสสะ  เวทนา  ตัณหา  วิตก  วิจาร  จนกระทั่ง  เปนทุกข  เปนตนไปเลย 
ก็เปนธาตุ.  กลัวแตวาจะไมมองเห็นอยางนี้;  จะไปเขาใจวา  มีอะไรเหลืออยูบางอยาง 
ซึ่งมิใชธาตุ  คือนอกเหนือไปจากธาตุ  ตามธรรมชาติ  แลวก็จะไปเอาอันนั้นแหละมาเปน 
ตัวตนเขาอีก.  บางคนเปนเอามาก  จนถึงกับวายอมรับวา  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร 
วิญญาณ   ทั้ง  ๕  นี้  ก็เปนธาตุ,  นั่นถูกแลว;  แตจะมีอะไรท่ีนอกไปจากนั้นอีก;  ซึ่ง 
เขาไปเรียกวาจิตบาง  จิตอมตะบาง  มันไมถูก;  ถาเปนจิตมันก็ตองรวมอยูในขันธ  ๕  นี้ 
ถาเปนอมตะมันเปนอมตธาตุ  มันอยูฝายนิโรธธาตุโนน;  นี่ก็เลยไมมีอะไรที่ไมใช 
ธาตุ. 

 
ธาตุ  เกิดมีเมื่อไร  ทุกขปรากฏขึ้นเมื่อนั้น 

 
ทีนี้ก็มีสิ่งที่ตองทราบตอไปวา  เมื่อไร  ธาตุเกิดขึ้น  ตั้งอยู  หรือปรากฏ 

ออกมา  เมื่อนั้น  เปนความเกิดขึ้น  ตั้งอยู  หรือปรากฏแหงทุกข.  นี่ขอใหเขาใจวา 
ในพระบาลีอยางนี้  จะมีมาก :  เมื่อใด  ตา  หู  ฯลฯ  เกิดขึ้น,  เมื่อใดธาตุเกิดขึ้น,  
หรือเมื่อใดขันธใดขันธหนึ่ง,  ธาตุใดธาตุหนึ่งเกิดขึ้น .  นี้ทานหมายความวา  เมื่อ 
ธาตุทําหนาที่ปรุงแตงจนถึงขนาดที่เปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นถือมั่น  วาตัวกู - วาของกู 
เขาแลว  เชนวา  รูปธาตุของกู  เวทนาธาตุของกู  สัญญาธาตุของกู  สังขารธาตุของกู 
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วิญญาณธาตุของกู  จนไปติดมั่นยึดมั่นในธาตุนั้นๆอยางใดอยางหนึ่งเขาแลว;  ก็คิดดูซิวา 
ความทุกขจะไมเกิดขึ้นอยางไรได. 
 
 เร่ืองดังกลาวมานี้ ใหความหมายลึก  ลึกมากขนเขายากตรงที่วา :  สิ่ ง 
ทั้งหลายจะเปนธาตุใด  ธาตุไหน  ก็ตาม  ถายังมิไดอยูในการทําหนาที่ของธาตุแลว  
จะไมเรียกวาธาตุเกิดขึ้น;  ดังนั้นจึงถือวา  ตายังมิไดเกิดขึ้นอยางตามธรรมดานี่  จน 
กวาเมื่อใดนัยนตาทําหนาที่เห็น  จึงเรียกวาเกิดขึ้น.  แมรูปท่ีตาเห็น  ก็เหมือนกัน;  
ถือวา  ยังมิไดเกิดขึ้น  จนกวาเมื่อใดรูปนั้นถูกเห็นดวยตา  ปรากฏเปนรูปอะไรแลวนั้น 
จึงจะเรียกวารูปเกิดขึ้น.  จักขุวิญญาณก็เหมือนกัน   กอนหนานั้นไม รูวาอยูที่ ไหน 
จนกวาเมื่อไรทําหนาที่ดวยการเห็นทางตา  เมื่อนั้นจึงจะเรียกวา  จักขุวิญญาณ 
เกิดขึ้น .  พอเสร็จหนาที่ของการเห็นทางตา  เมื่อน้ันจึงจะเรียกวา  จักขุวิญญาณ 
เกิดขึ้น .  พอเสร็จหนาที่ของการเห็นทางตา  จักขุวิญญาณนั้นก็ดับไป;  เพราะได 
เกิดผัสสะ  เกิดเวทนา  ตัณหา  อะไรขึ้นมาแทนเสียแลว.  ฉะนั้น   จึงมีการเกิดขึ้น 
ตามลําดับ,  ดับลงไปตามลําดับ. 

 
ในกรณีของตาเปนอยางไร,  ในกรณีของหู  จมูก  ลิ้น  กาย  ก็เปน 

อยางนั้น ;  ในกรณีของจิตนั้นก็ยิ่งเร็วมากในการที่จะเปนอยางนั้น .  ฉะนั้นเราจึง 
ไดธาตุที่จะแจกออกไปได   เปนหมวด  ๆ ในฝายธาตุที่จะเปนพื้นฐาน   โดยแทจริง 
แจกออกไดเปนหมวด ๆ :  หมดวตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ. 

 
หมวดตา  นี้ก็ เปนตัวตา  เปนตัวรูป,  เปนตัววิญญาณทางตา,  จักขุ+รูป,  

แลวก็+จักขุวิญญาณ.  ทีนี้หู  ก็มีโสต  คือ  หู  ก็มีเสียง  และก็มีโสตวิญญาณ-วิญญาณ 
ที่ รูแจงทางหู.  มีอยางนี้  จนครบทั้ง  ๖ อายตนะแยกอยางละ  ๓  ก็เลยได  ๑๘  ธาตุ  :  
จักขุธาตุ+รูปธาตุ+จักขุวิญญาณธาตุ ;  และก็ยั งมี โสต+สัทโท   คือ เสียง+โสต - 
วิญญาณคือวิญญาณทางหู;  ไปแจกเอาเองก็ได  ไมใชลึกลับอะไร:- 

 
 
 

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

www.buddhadasa.info



๙๑ธาตุเกี่ยวของกันจนถึงความดับทุกข  

-  ตา  แลวก็  รูป  แลวก็วิญญาญสําหรับเห็นรูปทางตา. 
-  หู  แลวก็มีเสียง  วิญญาณสําหรับรูสึกตอเสียงทางหู. 
-  จมูก  แลวก็มีกลิ่น  แลวก็มีวิญญาณสําหรับรูกลิ่นทางจมูก. 
-   ลิ้น  แลวก็มีรส  ที่จะมากระทบลิ้น  แลวก็มีวิญญาณที่จะรูจักรสนั้นทางลิ้น.  
-  กาย  กับ  สัมผัส  คือสวนที่ มาถูกกาย  และก็มีวิญญาณสําหรับรูสึ ก 
สัมผัสท่ีมาถูกกาย. 
- ใจหรือมโนกับธัมมารมณ   คือสิ่งที่จะเขามาถูกใจได   แลวก็มีวิญญาณ 
สําหรับจะรูจักสิ่งนั้นทางมโน  หรือโดยมโน. 
 
เราก็ทองกันบอย ๆ  เปน  ๑๘  ธาตุ   :  จักขุธาตุ  รูปธาตุ  จักขุวิญญาณ - 

ธาต ุ,  โสตธาต ุ  ส ัททธาต ุ  โสตวิญญาณธาต ุ,  ฆานธาต ุ  ค ันธธาต ุ  ฆาน - 
วิญญาณธาตุ,  ชิวหาธาตุ  รสธาตุ  ชิวหาวิญญาณธาตุ,  กายธาตุ  โผฏฐัพพธาตุ 
กายวิญญาณธาตุ,  มโนธาตุ  ธัมมธาตุ  มโนวิญญาณธาตุ.  ทั้งหมดมีอยู  ๖ อายตนะ 
เอา  ๓  คูณเขาไป  จนะเปน  ๑๘  ธาตุ. 

 
ใครรูจัก  ๑๘  ธาตุนี้   โดยชัดเจนโดยละเอียด  วาคืออะไร?  อยูอยางไร?  

มีเมื่อไร?  ในอาการอยางไร?  ก็เรียกวา  รูจักธาตุ  อยางละเอียด  อยางดีที่สุด  โดย 
หลักอยางที่กลาวมาแลววา  : คลายกับวา  ชีวิตวันหนึ่ง ๆ นี้  วนเวียนอยูแตเรื่อง 
ธาตุ  ๑๘  นี้  ไมมีอะไรมากไปกวานี้  จนกระทั่งจะเกิดเปน  ธาตุ  ที่เปนความทุกข 
อะไรขึ้นมา  แลวก็ดับลงไปเรื่องหนึ่ง. 

 
ชีวิตแตละวัน  มีแตธาตุเกิดขึ้น  แลวธาตุดับลง 

เมื่อธาตุปรุงเสร็จเรื่องนี้แลว  เรื่องใหมก็มาอีก  :  เดี๋ยวมาทางตา  เดี๋ยว 
มาเรื่องทางหู  เดี๋ยวมาทางจมูก.  ถาไมมีเรื่องอะไร  จากขางนอก  มันก็เอาใจ  เปน 
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ตัวรูเร่ืองท่ีเคยผานมาแลวแตหนหลัง  มาคิดมานึกได;  แมจะคิดเรื่องอนาคตก็ตอง 
เอาเรื่องแตหนหลังแตอดีต  มาเปนรากฐาน  เปนวัตถุสําหรับจะคิดตอไปขางหนา. 

 
สวนที่เรียกวาสัญญา  ที่เปนความจํา  นั่นก็ชวยใหจิตนี้  สรางอารมณ 

ภายในขึ้นมา;  มโนก็ไดธัมมารมณขึ้นมา  เปนมโนวิญญาณ   ปรุงแตงคิดนึกได.  
แมวาเราจะปดตา  ปดหู  ปดอะไร  ไมทําอะไร  จิตก็ยังเอาอารมณในอดีตมาทําได.  
สัญญาอยางนี้เปนเพียงสัญญา  จําหมาย  ไมไดเปนความหมายอันแทจริง  ของ 
คําวา  สัญญาขันธ;  สัญญาขันธ  จะตองหมายความ  สําคัญวามันเปนอะไร  เรียกวา 
สัญญาขันธ.  สัญญาที่จําไดวาเปนอะไร  นี่มันยังไมถึงกับสําคัญดวยอํานาจกิเลสตัณหา;  
เพียงแตวา  เปนความจําตามธรรมดา  อันสัญญาประเภทนี้ตองมากอนสัมผัส  หรือ 
กอนวิญญาณดวยซ้ําไป.  เชนตาเห็นรูปเขา  ความจําแตหนหลัง  มันรูวารูปอะไร?  
ตนไม  หรือใบไม  หรือดอกไมหรือลูกไม;  นี่จะเปนการเห็นทางตาที่สมบูรณ. 

 
สัญญาอยางนี้  ไมใชสัญญาสําคัญมั่นหมาย  ที่จะเอาเปนตัวเปนตนไดกอน;  

มันย ังไม ถ ึง .  มันต องเก ิดเวทนาก อน   :  เป นส ุข   หรือท ุกข  หรือเป นอทุกขมสุข ;  
ทีนี้จะสําคัญมั่นหมายในเวทนานี้  ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  ที่จะยึดมั่นถือมั่น.  
เชนสุข  สําคัญวาสุข  เรียกวา  สุขสัญญา  เกิดขึ้น;  หมายมั่นปนมือท่ีจะเอาสุขนี้เวทนานี้ 
ไวใหได;  หรือแมแตวาลึกลงไปกวานั้นอีกก็วา  สุขเวทนาอันนี้จะตองเที่ยง,  จะตอง 
เปนของเที่ยง  เปนนิจจสัญญา  ในสุขเวทนานั้น;  อยางนี้ เรียกวา  สัญญาที่หมายมั่น 
ดวยอวิชชา  นี่คือสัญญาขันธ. 

 
เมื่อเรามีความหมายมั่นได  เพราะวามีสัญญา  ลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง;  และ 

บางทีก็ผิด  อยางตรงกันขามเลย:  เชนสิ่งนี้มันไมเที่ยงเลย  แตสัญญานี้  มันสําคัญไปตาม 
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อวิชชา  มันวาเที่ยง,  สําคัญเอาเองวาเที่ยง,  สําคัญเอาเองวาเปนสุข,  สําคัญเอาเอง 
วาเปนตัวตน.  พอสําคัญวาเปนตัวตน  ไมใชธาตุ  ไมใชขันธ  ไมใชอะไรตามธรรมชาติ 
แลว  ก็เรียกวาสัญญานี้ผิดอยางยิ่ง  ผิดขนาดที่จะเปนทุกขรอยเปอรเซ็นตเต็มท่ี. 
 

เรื่องของ  “สัญญา”  สําคัญมาก 
ถาสัญญาวิปลาสตองเกิดทุกข 

 
ขอใหระวังสุภสัญญา-สําคัญวางาม  ในสิ่งที่มันไมงาม,  นิจจสัญญา- 

สําคัญวาเที ่ยง  ในสิ ่งที ่แทจริงมิไดเที ่ยง ,  ในสุขสัญญา - สําคัญวาเปนสุข 
ซึ่งแทจริงมันมิไดเปนสุขเลย,  อัตตสัญญา - สําคัญวาตัวตนที่แทจริงแลวไมมี 
อะไรที ่เป นต ัวตน .  “ความสําค ัญ ”  นี ้เป นต ัวการที ่จะทําให เก ิดส ังขารข ันธ เป น 
อะไรขึ้นมา  เปนรูปอะไรขึ้นมา,  เปนภพ   เปนชาติ   เปนมึง  เปนกู   อยางนั้นอยางนี้ 
ขึ้นมาก็ดวยอาศัยสัญญานี้ทั้งนั้น. 

 
พระพุทธเจาทานจึงเรียงลําดับวา  :  เวทนา  สัญญา  สังขาร  ๓  อยางนี้;  

เวทนาทําใหเกิดสัญญา  ในเวทนานั้น,  สัญญานั้นทําใหเกิดสังขาร-ความคิดที่จะ 
เปนตัวเปนตนขึ้นมา  สําหรับจะยึดมั่นถือมั่นและเปนทุกข.  พอเปนทุกขก็กลับไป 
เปนเวทนาอีก  เวทนานั้นก็จะชวยใหเกิดความคิดนึก  ที่เปนสังขารอยางใดอยางหนึ่ง 
ตอไปอีก. 

 
ดังนั้นสังขารในบางรูปก็คือ   ลักษณะของกรรม   หรือมโนกรรม ;  การ 

กระทําทางจิตใจ  ก็มีผลออกมาเปนทุกข  เปนเวทนาอีก;  ซึ่งวนกันอยูอยางนี้  เพราะ 
ความสําคัญผิด  ดวยอํานาจของสัญญาที่มีมาตามอวิชชา  ไมรูวาอันนี้เปนอยางไร;  
จึงเรียกวา  สัญญานี้จะวิปลาสอยูเปนสวนมาก. 
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สัญญาของคนเรานี้จะผิดอยูเปนสวนมาก  เชน  เห็นของสกปรกวาไม 
สกปรก ,  เห ็นของไม เที ่ย งว า เที ่ย ง ,  กระทั ่ง เห ็นสิ ่งที ่ไม ใช ต ัวตน   ก ็ว าต ัวตน .  
เมื ่อเป นอยู อย างนี ้  เคยชินอยู แต อย างนี ้  ก็เป นส ิสส ัย   เป นอาสวะ   เป นอน ุส ัย ,  
เห็นอยางไรอีก  มันก็ยังโงอยูอยางนั้นแหละ;  ยังไมคอยฉลาดขึ้นมาได  ก็เลยหลงในของ 
ไม เที่ยง  วาเที่ยง,  ของเปนทุกขวาสุข,  ของไมใชตัวตนวาตัวตน;  อยางนี้เปนสัญญา  
วิปลาสอันใหญหลวง  อยูในจิตใจ.  ถาไมมีสัญญาวิปลาสนี้แลว  กิเลสก็เกิดไมได 
เพราะไมเปนที่ตั้งแหงความอยาก  หรือความตองการอยางใดอยางหนึ่ง  ในขณะแหง 
สังขารขันธ  พอเกิดสัญญาแลว  จะเกิดสังขารขันธ;  ตอนนี้จะมีการปรุงแตงทางจิต 
หลาย  ๆ  ชั้น  และก็รวมเรียกวาสังขารหมด.  ฉะนั้นหลังจากสัญญาขันธแลว  ก็เกิด 
สังขารขันธ,  ในรูปของสัญเจตนาบาง  ตัณหาบาง  วิตกบาง  วิจารบาง;  นี่ เปนการ 
กระทํากรรมอยูโดยมโนกรรมแลว,  ก็เลยปรุงเปนภพ   เปนตัวกู - ของกูอะไรข้ึนมา 
ไดเปนทุกข  เรียกวาสิ้นไปกรณีหนึ่ง. 

 
ความเปนทุกขนี้กวาจะหมดไปเรื่องหนึ่ง  ทุกขก็เขามาในรูปอื่นอีก;  วันหนึ่ง 

เกิดตาย - เกิดตาย  โดยสัญญาวิปลาส  หรือยึดมั่นถือมั่นอยางนี้  หลาย ๆ หน  เดี๋ยว 
เขามาเพราะเหตุทางตา  เดี๋ยวเขามาเพราะเหตุทางหู.  ถาผูใดไดยิน  ไดฟง  คําของ 
พระพุทธเจา  ของพระอริยเจา  สอนใหเห็นมาตั้งแตทีแรก  คือใหเห็นวา  :  นี่เปนสักวา 
ธาตุตามธรรมชาติ  เขามาแลวพบกัน  แลวเปนอยางนั้น ๆ ,  นับตั้งแตทีแรกแลว 
มันก็ไมตองเปนอยางนี้ซิ  วันหนึ่ง ๆ จะไมตองมีความทุกข.  เมื่อยังไมรู  ก็ปรุงเปน 
วิญญาณ  เวทนา  สัญญา  สังขารอยู เรื่อยไป,  ขันธ  ๕  เกิดขึ้น  แลวก็ดับไป.  และใน 
บางกรณ ี  ขันธ   ๕ กลายเป นอ ุปาทานข ันธ   คือถ ูกย ึดมั ่นถ ือมั ่น   แล วก ็เป นท ุกข 
จนหมดอํานาจสุดเหวี่ยงแลวก็ดับไป;  มันก็มีอยูแตอยางนี้.  นี่แหละคือคนธรรมดา 
ที่เวียนวายอยูในกองทุกข  หมายความวาอยางนี้;  ก็เลยวนเปนทะเลวน  เปนวัฏฏสงสาร 
เปนโอฆะ  อันใหญหลวงอยูที่นี่. 
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คนธรรมดา  วนอยูในทุกข  เพราะยึดมั่นถือมั่นผิด  ๆ 
 
คนธรรมดาเที่ยวอยูในความวนเวียน  ทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ที่ได 

รูป  เสียงกลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ   ผสมปรุงแตง  สรางนรก  สรางสวรรค 
สรางอะไรขึ้นที่นี่,  สรางโลกทั้งปวงกันขึ้นที่นี่  :  ที่ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ;  ทั้งที่ 
มันไมมีเลย.  ไมมีนรก  สวรรค  ไมมีอะไร  มันมีแตธาตุ  ธาตุตามธรรมชาติ  เปนไปอยู :  
เปนรูปธาตุ  เวทนาธาตุ  สัญญาธาตุ  สังขารธาตุ  วิญญาณธาตุ.  แตคนปุถุชนไมอาจ 
จะรูได;  เพราะเห็นเปนตัวตน  เปนนรก  เปนสวรรค  เปนคนเปนอะไร  ก็แลวแตเถอะ 
ลวนแตวาจะสําคัญไปอยางไร  ก็ลวนแตวายึดมั่น  แลวเปนความทุกขทั้งนั้น. 

 
ถาไมยึดมั่นแลว  จะไมมีความทุกข  มีแตสติปญญา  รูวาจะทําอยาง

ไ ร 
ควรทําอยางไร  : ตาเห็นรูป  เกิดความรูสึกอะไรขึ้น  ก็รูวาอะไรเปนอยางไร,  อะไร 
เปนอยางไร,  ก็ไมเกิดความยึดมั่นถือมั่น  ในสิ่งเหลานั้น  ไมวาในระยะไหน  ไมได 
เกิดความยึดมั่นถือมั่น;  แลวก็ทําไปตามที่ควรจะทํา;  เร่ืองอาหาร  ก็หากินโดยไมตอง 
ยึดมั่นถือมั่นในเวทนา  เชนความอรอย  เปนตน. 

 
ถายิ ่งยึดมั ่นถือมั ่นเกง  ก็ยิ ่งมีความทุกขมาก .  ขอใหสังเกตวา 

คนที่ยึดมั่นถือมั่นมากจะมีความทุกขมาก  คนที่ไมคอยจะยึดมั่นถือมั่นก็ไมมีความทุกข 
กระทั่งไมยึดมั่นถือมั่นเลย  ก็ไมมีความทุกขเลย;  ถาถึงที่สูงสุดอยางนั้น  ก็เรียกวา 
พระอรหันตไปเสียเลย. 

 
พระอรหันตทานเปนผูที่ไมอาจจะมีความทุกขไดอีกตอไป;  แตในคนปุถุชน 

เรานี่แหละ  ถาคนไหนยึดมั่นถือมั่นเกง  หรือมาก  ก็ตองเปนทุกขมาก;  สูสุนัขก็ไมได 
มันยึดมั่นถือมั่นนอยกวาคน  มันไมเปนทุกขมากเหมือนคน.  นี่ไมใชจะแกลงพูดประชด 
ประชัน  หรือวาจะแกลงดาแกลงวา;  พูดเพื่อจะช้ีตัวอยางใหเห็นงาย  ๆ  วาใครยึดมั่น 
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ถือมั่นมาก  ก็ยอมเปนทุกขมาก,  ยิ่งอบรมจิตไปในทางยึดมั่นถือมั่นมาก  แลวมันก็เปน 
ทุกขมาก  เหมือนอยางคนสมัยนี้. 

 
คนสมัยนี้  มีทุกขมาก  เพราะยึดมั่นมาก 

 
ขอใหดู ใหดี   คนสมัยนี้ เปนทุกข   มากกวาสมัยปู   ยา  ตา  ทวด   ของเรา 

ใชไหม?  เพราะวาคนสมัยนี้ถูกหลอกใหยึดมั่นถือมั่นมาก,  ถูกหลอกใหโงมากกวา 
คนชั้นปู   ยา  ตา  ยาย   ของเรา   ในทางที่จะยึดมั่นถือมั่น .  ฉะนั้น   คนสมัยนี้ที่ เปน 
ลูกหลานมีความทุกขมาก  เพราะวายึดมั่นถือมั่นมากกวารุนบิดามารดา ปูทวด  ยายทวด 
ขึ้นไปทางโนน  ซึ่งเขายึดมั่นถือมั่นนอย. 

 
การเรียนในสมัยนี้   แมจะกาวหนาวิเศษอยางไร  สวนใหญก็ เรียนเพื่อ 

ยึดมั่นถือมั่น  จึงไดเปนทุกขมากทั้งที่ เรียนมาก,  มีอันธพาลมาก  ทั้งที่การศึกษาใน 
โลกนี้ เจริญ,  มีการรบราฆาฟนเบียดเบียนกันมาก  ทั้งที่วาการศึกษาในโลกนี้กําลังเจริญ,  
ยิ่งเรียนมากก็ยิ่งหันหลังใหพระเจา  ยิ่งหันหลังใหศาสนาที่สอนวาอยายึดมั่นถือมั่น,  
ยิ่งเรียนมากมันยิ่งยึดมั่นถือมั่นเกงจนไมดูหนาใคร  จนไมเหนแกศาสนา  หรือไมเห็นแก 
หลักธรรมหรือพระเจาอะไรเลย.  นี่คือความที่ไมเห็นวา  ทุกอยางเปนสักวาธาตุ. 
 

พิจารณาเห็น  “สักวาธาตู”  จะไมเปนทุกข 
 
ที่สวยทางตา  ก็สักแตวาธาตุ ,  ไพเราะทางหู   ก็ เปนสักวาธาตุ ,  ที่หอม 

ทางจมูก   ก็สักแตวาธาตุ ;  แต เขาไมนึกกันอยางนี้   นึกแต เปนของที่ ถูกใจของกู ,  
พอใจเปนตัวตน  ของกู  เปนของของตัวตนของกู  เปนทรัพยสมบัติของกู  เปนอะไร 
ของกูไปหมด.  นี้คือโทษของการที่ไมเห็นวาเปนธาตุเทานั้น  ใจความสําคัญมันก็ 
มีเทานี้. 
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นี่ขอใหใครครวญดูใหดี  ก็จะรูจัดสิ่งที่ เรียกวา  “ธาตุตามธรรมชาติ  เปนไป 
ตามเหตุตามปจจัยอยุเนืองนิจ”   ซึ่งอุบาสก  อุบสิกา  ภิกษุ  สามเณร  สวดทุกเชาทุกเย็น 
ก็ยังเหมือนกับนกแกว  นกขุนทองอยูอีก :  “สิ่งเหลานี้เปนสักวาธาตุตามธรรมชาติ 
เปนไปตามเหตุ  ตามปจจัย  อยูเนืองนิจ;  ไมใชสัตว  ไมใชบุคคล  ไมใชตัวตน 
เปนของวางจากความหมายแหงตัวตน”.  ทําไมวาแตปาก?  ก็เพราะวาไมรูจักคําวา  
“ธาตุ”  ไมรูจักสิ่งที่ เรียกวาธาตุ  หรือเปนสักแตวาธาตุ;  แลวก็ลําบากยุงยาก  อยูตรงที่ 
เวทนา,  เวทนามีรส  มีกําลังมาก  และเพราะเวทนามีรสรุนแรงมากที่จะทําใหคนหลง 
จนไมสามารถที่จะมองเห็นวา  “นี่สักวาธาตุ”  ซึ่งเกิดขึ้นมาหยก ๆ  จากการพบกันระหวาง 
ธาตุตามธรรมชาตินั่น นี่  ก็ปรุงกันขึ้นมาเปนวิญญาณ  เปนผัสสะ  เปนเวทนา  เทานั้นเอง. 

 
วันหนึ่ง  ครั้งหนึ่ งของการบรรยายนี้   ยรรยายอะไรไมไดมากไปกวานี้ 

สําหรับทั้งผูพูดและผูฟง  ดังนั้นจึงตองคอยบรรยายไปตามลําดับ  ตามลําดับ  ของเรื่อง 
หนึ ่ง  ๆ   เช นเรื ่องธาต ุ  ขอใหค ิดด ูว า   เราได พ ูดถ ึงเรื ่องธาต ุก ันครั ้งละชั ่วโมงเศษ 
มา  ๒  ครั้งแลว  และก็  ๓  ครั้งนี้  ก็มีแตขอเดียวนี้  ที่จะชี้หรืออธิบาย  หรือแยกแยะ 
ใหเห็นวา  เปนแตสักวาธาตุตามธรรมขาติเทานั้น. 

 
ทีนี้อาศัยที่เราเรียนกันกอน  ๆ   สอนกันมาแตกอน ๆ  นั้น  รวบรัดเกินไปบาง 

และผิดพลาดไปบาง;  แมแตคําวาธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม  อยางนี้  ก็ยังอธิบาย 
กันผิด ๆ จนเขาใจไมได  : วาเนื้อเปนธาตุดิน  เลือดเปนธาตุน้ํา  แตแลวทําไม  ในเนื้อ 
มีน้ําเลา?  ทําไมในเนื้อมีอุณภูมิ  คือความรอน?  ทําไมในเนื้อมีธาตุลมท่ีระเหยอยูเรื่อย?  
ก็ตอบไมได;  อยางนี้  ก็คือการอธิบายที่ไมถูกตองถึงที่สุดนั่นเอง. 

 
ขอใหมารูเสียใหมวา  ธาตุ  ๔  นี้  เขาเล็งถึงคุณสมบัติหนึ่ง ๆ  ที่มีอยูในวัตถุ 

สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง .วัตถุสิ่ งเดียวมีครบทั้ ง   ๔  ธาตุ   สําหรับสิ่ งที่มีชิวิต ;  ใชคําวาสิ่ งที่มี 
ชีวิตนี้  สวนใดสวนหนึ่ง  ของสิ่งนั้นจะครบอยูทั้ง  ๔  ธาตุ,  ยิ่งรวมกันหมดก็ยิ่งครบ 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๙๘

ทั ้ง  ๔  ธาตุ.  ธาตุที ่เปนวัตถุ  ไดโอกาสเมื ่อไร  ก็ปรุงใหธาตุวิญญาณแสดงตัว 
ออกมา,  ธาตุจิต  ธาตุวิญญาณ  ธาตุมโน  แสดงตัวออกมา  แลวก็ปรุงตัวมันเองเรื่อยไป 
จนเปนความทุกขได  โดยที่ ไมตองเปนตัวตน,  แลวจะไมเกิดทุกข  ดับทุกขลงไปได 
เมื่อเปนไปถูกกฏเกณฑของมัน  โดยที่ไมตองมีตัวตน. 

 
ธาตุที่ปรุงไปตามอํานาจอวิชชาธาตุ  จะทําใหเกิดวัฏฏสงสาร 

 
ถาจะมีอะไรเปนผูสรางทุกขขึ้นมา  ก็คือ  ธาตุที่ปรุงไปผิดทาง  เพราะ 

เหตุวาอวิชชาธาตุนี้เขามาแทรก  เปนเจากี้เจาการเสียเรื่อย.  ความไมรูนี้ก็เปนธาตุ 
ความรูก็เปนธาตุ  อวิชชาก็เปนธาตุ  วิชชาก็เปนธาตุ;  จะสงเคราะหไปในสัญญาขันธ 
หรือสังขารขันธ  หรืออะไร  ก็แลวแตรูปรางของมันที่จะอยูในลักษณะอยางไร  และอยาง 
นอยก็เปนพวกมโนธาตุ  หรือวาที่เนื่องกันอยูกับมโนธาตุ  คือธัมมธาตุ. 

 
เปนอันวาวันนี้   เราพูดกันได เพียงเคาโครงคราว  ๆ  พอใหมองเห็นได 

ไปทีหนึ่งกอน  แมไมชัดเจนและละเอียด  วาทุกสิ่งไมมีอะไรที่ไมใชธาตุ :  จะเปน 
ฝายโลกิยะ  ฝายสังขตะ  นี้ก็เปนธาตุ,  เปนฝายโลกุตตระ  เปนฝายดับ  ฝายนิพพาน 
นี ้ก็ยังคงเปนธาตุ;  เพราะสรุปรวมได  เปนสังขตธาตุ  กับอสังขตธาตุ  หรือ 
นิโรธธาตุ  นั ่นเอง,  ตั ้งตนดวยธาตุ  ที่ทําใหเกิดขึ ้น   และก็ไปจบลงดวยธาตุ 
ที่ทําใหดับลง. 

 
วัฏฏสงสาร  จะเปนอยางนี้  ตั้งตนดวยการเกิดขึ้นแหงสังขารที่ประกอบ 

ดวยอวิชชา  ไปจนถึงที่สุดแลว;  หมดฤทธิ์  ของสังขตธาตุแลว  ก็เปนโอกาสแหง 
น ิโรธธาต ุที ่จะทําให ด ับลง ;  ม ันก ็ม ีอยู อย างนี ้  จะเป นชั ่วคราวก ็ตาม   จะทําให 
เด็ดขาดถาวรก็ตาม.  ดังนั้น  อยาไดเขาใจผิดในเรื่องของธรรมชาติ  ซึ่งเปนตัวธาตุแท ๆ 
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๙๙ธาตุเกี่ยวของกันจนถึงความดับทุกข  

หรือเปนกฎของธรรมชาติ  ซ่ึงมีอํานาจบังคับใหธาตุทั้งหลายทั้งปวงนี้เปลี่ยน 
แปลงปรุงแตงกันไป  ตามกฎเกณฑของธรรมชาตินั้น ๆ  และเมื่อมีผลออกมาก็สัก 
วาธาตุ  แลวในที่สุดดับไปก็สักวาธาตุ  ของความดับไป;  นี่สรุปความก็เปนอยางนี้. 

 
ธาตุแยกไปไดมากชนิด  แตรวมแลวมีเพียงสอง 

 
ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งวา  ธาตุแบงได เปน  ๒  ชนิด  :  เปนสังขตธาตุ   ที่จะ 

ปรุงแตงกันขึ้น  เกิดนั่นนี่ขึ้นมาอันหนึ่ง,  อีกอันหนึ่งก็เปนอสังขตธาตุ  จะไมปรุงแตง 
อะไร  และจะดับลง  หรือสิ้นสุดลง;  มีเทานี้ เอง.  เดี๋ยวนี้ธาตุกําลังเปนอยางไร  :  ในทาง 
ฝายวัตถุก็เปนไปอยางหนึ่ง  ไมคอยสําคัญ  เพราะไมใชความทุกขโดยตรง;  ฝายจิตใจนี่ 
ถาปรุงในลักษณะของสังขตะธาตุแลว  ก็เปนความทุกขเกิดขึ้น  จนกวาจะมีการ 
จัดการทําที่ถูกตอง  ใหเกิดธาตุที่เปนอสังขตะ  หรือเปนนิโรธธาตุ  ปรากฏออกมา,  ความ 
รูสึกเปนทุกข  ในจิตนั้นก็ดับไป. 

 
ที่เรียกวา  เปนเรื่องสําคัญของพระศาสนาก็มีวา  ความทุกขเกิดขึ้นก็คือ 

เรื่องธาตุนี้,  ความทุกขดับลงก็คือเรื่องธาตุนี้;  ผู รูที่มีสติปญญาในเรื่องน้ี  ก็คือ 
พระพุทธเจ าที ่แท จริง,  กฎเกณฑอ ันนี ้  ความจริงอ ันนี ้  ก็ค ือพระธรรมอันแทจริง,  
ผูปฏิบัติอันมีสติปญญาเกิดขึ้นตอสูอยูนั้น  ก็คือพระสงฆที่แทจริง  ดังนี้. 

 
ขอใหเรามีพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  จริงอยูขางใน  คือการรูจัก 

ธาตุทั้งหลาย  และก็ควบคุมใหเปนไปแตในทางที่จะไมทุกข  จะดับทุกขไดเพราะ 
เหตุนี้.  คําวา  ธาตุ  คําเดียวก็จะขยายออกไปไดเปนธรรมทั้งหมด  ในพระพุทธศาสนา 
ไดเหมือนกัน.  ฉะนั้น  ขอใหฟงสิ่งที่เรียกวาธาตุไวในลักษณะอยางนี้ทีกอน  ซึ่งเราจะ 
ไดพูดถึงคําวาอายตนะ  วาขันธ  วาอุปาทานขันธ  ใหละเอียดตอไปอีก. 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๑๐๐

ขอ ให จํ า ไว เป น ห ลั ก ว า   พ้ื น ฐ าน แท   ๆ   คื อ คํ าว าธ าตุ   เมื่ อ ถู ก ป รุ งแ ต งขึ้ น 
มาแล ว   มั น ก็ จะสํ า เร็ จ รู ป ม าเป น อายตนะ   จากธาตุ   จะมากลาย เป น อายตนะ   อายตนะนอก 
อ า ย ต น ะ ใน ;  จ า ก อ า ย ต น ะ ได ป รุ ง แ ต ง กั น แ ล ว   มั น ก็ จ ะ เกิ ด   พ ว ก ขั น ธ   คื อ   เป น ห มู  ๆ  
ขึ้ น ม า   ห มู ต า   ห มู หู   ห มู จ มู ก   ห มู ล้ิ น   ห มู อ ะ ไรขึ้ น ม า ;  ถ า ไป เกิ ด ยึ ด มั่ น เข า   ห มู ขั น ธ นั้ น 
ก็จะกลายเปนหมูอุปาทานขันธขึ้นมา  คือตัวทุกข. 

 
 

สําหรับวันนี้ก็ขอยุติการบรรยายเรื่องธาตุไวแตเพียงเทานี้กอน. 
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ปรมัตถสภาธรรม 
-๔- 
๒๗  มกราคม  ๒๕๑๖ 
 
 
 
 

ความเนื่องกันระหวางกลุมธาตุ 
 
 
 
ทานสาธุชนผูสนใจในธรรมทั้งหลาย, 

 
การบรรยายประจําว ัน เสาร ในครั ้งที ่  ๔  นี ้  เป นการบรรยายในช ุด 

ที ่เ ร ียกวา  ปรมัตถสภาวธรรม ,  และในตอนตน  ๆ  ของการบรรยายชุดนี้ 
ได กล าวถ ึง เรื ่อ งธาต ุ;  ในวันนี ้ก ็ย ังจะได   กลาวถึง เรื ่อ งธาต ุ  อีกนั ่น เอง .  
อาตมาค ิด ว าค งจะ เป นที ่รําคาญ   แก คนบางคนก ็ได ;  แต ก ็ไม กล ัว   ว าจะ 
เป นที ่รําคาญ   เพราะไม ม ีทางจะหล ีก เลี ่ย ง ;  แต สําหรับผู ที ่สนใจ   แล วก ็จะ 
ไมรูสึกรําคาญ. 

 
เรื่องธาตุนี้เปนเรื่องที่มีความมุงหมายสวนใหญ  คือจะใหไมมีความ 

ยึดมั่นถือมั่น  ในสิ่งใดโดยความเปนตัวตน  หรือเปนของของตน. 
 
 
 
 
 

๑๐๑ 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๑๐๒

เพราะไมรูเรื่องธาตุ  จึงไดยึดมั่นถือมั่นในธาตุบางสิ่งบางอยางนั้น  วาเปน 
ตัวตนหรือของตน  ดังที่ไดกลาวมาแลวตั้งแตตนวา  ไมมีอะไรที่จะไมเรียกวาธาตุ;  
ถาเรารูวามันเปนธาตุ  ความยึดมั่นถือมั่น  ก็จะเกิดขึ้นไมได;  เพราะไมรูวาเปนธาตุ 
โดยแทจริง  จึงเกิดความยึดมั่นถือมั่น.  นี้เปนความประสงคสวนใหญ   สําหรับการศึกษา 
ของพุทธบริษัท  ซึ่งมีหลักไปในทางที่วา  “ใหมีสติสัมปชัญญะ  รูสึกตัวอยูทุกเวลา”. 

  
ทุกสิ่งที่เกี่ยวของกันอยูเปนธาตุทั้งนั้น 

 
ใหรูไววาทุกสิ่งทุกอยาง  ที่แวดลอมเราอยู  เกี่ยวของกับเราอยูหรือเกิดขึ้น 

ในจิตใจเราก็ตาม  ทุกอยางเปนสิ่งที่เรียกวาธาตุทั้งนั้น.  ฉะนั้น  ชื่อของธาตุจึงมี 
มากมายหลายสิบช่ือ :  เปนชื่อธาตุที่ เปนหมวดใหญๆ  ก็มี,  เปนรายละเอียดก็มี  และ 
ที่ เกี่ยวกับคนอยู เปนประจํานั้น  ก็หมายถึงธาตุ  ๑๘  อยาง  จําแนกไปตามอายตนะคือ 
ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ซึ่งมีอยู  ๖  อยาง. 

 
เรื่องนี้ก็เคยพูดกันมาแลว  ที่ เรียกวา  จักขุธาตุ – ธาตุสําหรับรูอะไรทางตา,  

รูปธาตุ- ธาตุที่มีรูป  สําหรับจักษุจะไดรู  ไดทางตา,  และจักขุวิญญาณธาตุ – วิญญาณ- 
ธาตุที่จะเกิดทางจักษุ  ;  ในเรื่องตามี  ๓  อยาง  ในเรื่อง  หู   จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  แตละ 
อยางก็มี  ๓  อยาง  นั้นจึงเปน  ๑๘  อยาง 

 
ที่ เปน  ๑๕  อยางตอนตนหมวดนั้น  เปนพวกรูปธาตุหรือเกี่ยวกับรูปธาตุ 

ที ่เห็นไดชัด  เปนสวนใหญ;  ๓  อยางขางทาย  เปนนามธาตุ  คือธาตุทางจิตใจ;  
ก็เลยไดเปนธาตุ  ๑๘  อยางใน  ๑๘อยางนั้นมันแยกออกไปได.  โดยเฉพาะธาตุที่จิตใจ 
จะรูนั้นแยกออกไปไดอีกมามาย  ซึ่งเราจะคอย ๆ  พิจารณากันไปตามลําดับ  จนกระทั่งรูวา 
รอบตัวเราไมมีอะไร  ที่มันไมใชธาตุ. 
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๑๐๓ความเนื่องกันระหวางกลุมธาต ุ 

เนื้อหนังรางกายนี้   ก็เปนธาตุแตละอยาง ๆ,  อาหารที่ รับประทานเขาไป 
ก็สักวาธาตุ,  เครื่องนุงหุมที่นุงหมอยูนี้ก็สักวาธาตุ  หลาย ๆ  ธาตุประกอบกันอยู,  
บานเรือนที่เราอยูอาศัย  มันก็สักวาธาตุ  ความเจ็บไขก็เกิดมาจากธาตุ  เปนธาตุ  ยาแกไข 
ก็เปนธาตุ  อยางนี้เปนตน. 

 
ขอใหรูวาไมมีอะไรนอกจากธาตุตาง ๆ  ที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปตามปจจัย 

คือตามเหตุของม ัน ;  แมแต ต ัวใจเองนั ้นก ็เป นธาต ุ,  และก็ได อะไรมาปรุงแต ง 
ก็ลวนแตเปนธาตุ;  ที่เราคิดนึกวาเปนตัวเรา  เปนของเราเหลานี้มันก็กลายเปนอวิชชาธาตุ 
คือธาตุแหงอวิชชาขึ้นมา;  ธาตุอวิชชาไมเคยปรากฏ  เดี๋ยวนี้ก็ปรากฏออกมา.  นี่คือ 
ความสําคัญที่ตองขอรองใหทานทั้งหลายทนฟง  เรื่องธาตุ  เราจะถือเปนโอกาสพูดเรื่องนี้ 
ใหละเอียดลออ  ใหจบไปเสียสักเรื่องหนึ่ง. 

 
พุทธบริษัท  ตองรูเรื่องธาตุใหตรงกัน 

 
พระสารีบุตรไดกลาววา  ความฉลาดในธาตุ  กับความฉลาดในการกระทํา 

ในใจเรื่องธาตุนี้  เปนสิ่งสําคัญที่พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไว  เพื่อไมใหเราถือ 
ผิด ๆ กัน  จนทะเลาะวิวาทกัน  แลวจะไดเปนการตั้งอยู  อยางถูกตองของพระ 
สัทธรรม  คือของพระพุทธศาสนา  ชนิดที่จะเปนประโยชนแกโลกทั้งหลายได. 

 
นี่ขอใหลองคิดดู   ทบทวนดูอีกครั้งหนึ่ งวา  “ความเปนผูฉลาดในเรื่องธาตุ 

และเรื่องการทําในใจโดยแยบคายเกี่ยวกับธาตุ”  เปนสิ่งที่พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไว 
เพื่ออยาใหพุทธบริษัททั้งหลายถือผิด ๆ  แผก ๆ  แตกตางกันไป  ให รูตรงกัน  ถือตรงกัน 
นั่นแหละจะเปนการตั้งอยูแหงพระพุทธศาสนา  ชนิดที่อาจจะเปนประโยชนแกสัตว 
ทั้งหลายได. 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๑๐๔

พอเขาใจผิดเรื่องธาตุก็ถือไมตรงกัน  มีความรูไมตรงกัน  ก็เลยสอนผิด 
ออกไปนอกลูนอกทางพุทธศาสนา  จนพุทธศาสนาไมเปนประโยชนแกใครเลย  อยางนี้ 
เปนตน.  เราจึงพยายามกันอยางยิ่ง  ในการจะใหมีความกาวหนาในทางการศึกษาในที่นี้ 
ก็คือ  การรูเรื่องธาตุใหถูกตอง. 

 
พระพุทธเจาเองทานก็ตรัสยืนยันวา  :  ที่กลาปฏิญญาวา  เปนสัมมา- 

สัมพุทธะ  บันลือสิงหนาท  ในทามกลางบริษัททั้งหลาย  แลวประกาศธรรมจักร 
หรือพรหมจักรให เปนไปในโลกนี้  ก็เพราะอํานาจแหงความรู  ๑๐  ประการ,  ใน  
๑๐  ประการนั้นมีความรูเรื่องธาตุอยูดวย;  เรียกวา  มีความรูถูกตองตามที่ เปนจริง 
ซึ่งโลกอันประกอบดวยธาตุ   เปนอเนก  ตาง ๆ  กัน  ที่ เรียกวา  นานาธาตุญาณ  เรียกสั้น ๆ   
วา  นานาธาตุญาณ  - ญาณของพระพุทธเจาที่รูแจมแจงในเรื่องธาตุตาง ๆ. 

 
นานาธาตุญาณ  ขยายความออกไปก็วา  :  โลกนี้ประกอบไปดวยธาตุ 

เป นอเนก   ประกอบดวยธาต ุต าง ๆ  ตาง ๆ  กัน ;  มิใช หนึ ่งธาต ุ  แลวย ังแปลก  ๆ  
กันอีกดวย .  นี้หมายความวา   “ถาไมทรงมีญาณในเรื่องนี้ แลว  ก็จะไมประกาศ 
พระองคเองวาเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา”.  นี่จึงไมตองพูดถึงเรา  ซึ่งเปนสาวกของ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา  ที่จะไมตองรูเรื่องธาตุ;  แมแตพระพุทธเจาเองทานก็ยังตรัส 
อยางนั้น. 

 
เพราะรูเรื่องธาตุไมตรงกัน  การประพฤติปฏิบัติจึงตางกัน 

 
ขอท่ีสัตวทั้งหลายไมมีความเขาใจ  ในเรื่องธาตุอยางถูกตองนี้;  พระ- 

พุทธเจาทานตรัสวา เปนเหตุให เกิดมีการกลาว  หรือการยืนยัน  การประพฤติ 
ปฏิบัติตางกัน;  เลยทําใหคําพูดตางกัน  มีศีลตางกัน  มีความพอใจตางกัน  มีการ 
ยืนยันตางกัน,  นี่ก็พอจะเห็นไดโดยทั่วไปวา  ทําไมจึงพูดเรื่องธรรมะไมตรงกัน 

 
 

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

www.buddhadasa.info



๑๐๕ความเนื่องกันระหวางกลุมธาต ุ 

แมในวงพุทธบริษัทเอง  ก็พูดไมตรงกัน,  ก็เพราะเขาใจความหมายของธาตุไมถูกตอง 
เปนไปอยางนั้น  เปนไปอยางนี้ .  แตนี้ก็ยังไมสําคัญมากนัก  เทากับท่ีวาในโลกนี้   เกิด 
มีศาสนาตาง ๆ   กันขึ้นมา  ก็เพราะวา  ไปยึดถือในเรื่องธาตุ   โดยนัยตาง ๆ   กันไป;  พอตัวมี 
ความเขาใจอยางไรก็ยืนยันวา  “อิทเมว  สจฺจํ  โมฆมฺ  -  นี่เทานั้นจริง  ที่คนอื่นวา 
นั้นไมจริง”  แลวก็ทะเลาะกัน .  ฉะนั้นการที่ โลกจะตองมีศาสดาตางกัน   มีคําสอน 
อะไรตาง ๆ กันนี่  ก็เพราะวาเขาใจเรื่องธาตุไมตรงกัน. 

 
ถาจะสรุป  ใหสั้นที่สุดก็คือวา  เพราะรูจักโลกนี้ไมถูกตอง  จึงมีเรื่องที่พูด 

ออกไปไมตรงกัน ;  ถาสมมติวาแตละคนรูจักโลกนี้ถูกตอง  ก็พูดเหมือนกัน  และก็ 
ไมมีความคิดเห็นตางกัน  ไมตองวิวาทกันทางวาจาหรือวาทางรางกายที่ตองทํารายกันนั้น.  
ไมเฉพาะแตคําสอนทางศาสนา  แมแตลัทธิอื่น ๆ   ที่ ไม เกี่ยวกับทางศาสนามันก็อาศัยเรื่อง 
ธาตุนี้ .  ที่ เปนอยู ในครอบครัวหนึ่ง ๆ  พูดกันไม รูเรื่อง  พูดไปคนละทิศละทาง  นี้ก็ เพราะ 
เขาใจสิ่งที่เรียกวาธาตุนี้  ไมเหมือนกัน  ไมตรงกัน  จึงทําใหยึดมั่นถือมั่น  หลงรัก 
หลงพอใจอะไรตางกันไปหมด ;  ไมเปนไปในทางที่จะชวยใหเกิดความสงบ   หรือ 
ดับความโกลาหลวุนวายเสียได.  เมื่อเขาใจตางกัน  ทําใหพูดก็ตางกัน  มีระเบียบปฏิบัติ 
ยึดถือก็ตางกัน,  เพราะชอบใจในสิ่งที่ตางกัน  จึงตองขัดแยงกันอยูเสมอ. 

 
การเขาใจผิดในเรื่องธาตุยอมกอความไมสงบ 

 
ทีนี้มาถึงตอนนี้   ก็อยากจะพูดออกไปใหชัดอีกอยางหนึ่ งวา  การเขาใจเรื่อง 

ธาตุนี้   นอกจากจะแตกตางกัน  จนพูดผิด ๆ   แตกตางกันแลว  ยังมีผลบางอยาง  ที่ รายแรง 
ไปกวานั้นก็มี   คือวาเขาใจผิดเรื่องธาตุ   อยางที่สอนหรือท่ีพูดอยูนี้ ,  แตเขาใจผิด 
ไปในทางที่วาไมมีอะไรเสียเลย  ก็คือความคิดนึกหรือความรูสึกที่เรียกวาเปนอันธพาล 
เรื่องจิตวางอยางอันธพาลก็หมายถึงเรื่องนี้.  เมื่อสักวาธาตุเทานั้นแลวก็เลยไมตอง 
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มี บุญ   ไมตองมีบาป ;  แมกระทั่ งแต เรื่องชกตอยกัน   ก็ไมมีบาปอะไร  เปนสักวา 
ธาตุเทานั้น  ชกตอยกัน,  หรือกิจกรรมทางเพศระหวางเพศ  ก็ถือวาธาตุเทานั้นไมมี 
อะไร  ไมมีศีลธรรมที่จะตองยึดถือ;  แลวก็เลยประพฤติอยางอันธพาลเขาขางตัวเปน 
อยางอันธพาล,  ไมตองมีระเบียบไมตองมีวัฒนธรรม;  นี้เปนเรื่องของการที่เขาใจ 
คําวาธาตุผิด  โดยที่คําพูดนั้นเหมือนกัน;  คําพูดนี้ก็คือคําพูดที่พูดสั้น ๆ วา  “มันเปน 
สักวาธาตุเทานั้น”. 

 
พระพุทธเจาก็ตรัสอยางนี้ ,  หลักเกณฑก็มีอยูอยางนี้  ที่วา  “มันเปน 

สักวาธาตุเทานั้น”  นี้เกิดมีความหมาย  ๒  อยาง  :  อยางหนึ่ง  จะไมยึดถือเพ่ือจะไม 
เกิดกิเลส  และไมเกิดทุกข  นี้ก็ถูกตอง;  อีกอยางหนึ่งจะกลายเปนโอกาส  ที่จะ 
ทําอะไรตามกิเลส  คือไมยอมรับผิดชอบ  วามีสัตว  มีบุคคล  มีอะไรที่จะตองผิด  จะ 
ตองถูก  จะตองดีหรือจะตองชั่ว  ก็เลยเปนอันธพาล;  หมายความวา  กิเลสออกมารับเอา  
“ความเปนสักวาธาตุเทานั้น”  ก็เพื่อใหคนที่มีกิเลส  เปนเจาของกิเลสนั้น  ทําอะไรไป 
ตามอํานาจของกิเลส  โดยไมรับผิดชอบ. 

 
เร่ืองอนัตตา  เร่ืองสุญญตา  หรือ  “เร่ืองธาตุ เทานั้น”  นี้ก็ เหมือนกัน  ถา 

ถือเอาความผิดไปแลว  นั้นก็เปนมิจฉาทิฏฐิ.  พอวา  “ธาตุเทานั้น”  แลวก็ไมตองนึก 
ตองคิดอะไร;  นี่เปนมิจฉาทิฏฐิ. 

 
เจาลัทธิพองสมัยไดเคยสอนเรื่องธาตุตาง ๆ  กันมา 
 
ที่ เคยมีมาแลวแตกอนในครั้งพุทธกาล  พรอม ๆ  กันกับพระพุทธเจานั้น  ก็มี 

เจาลัทธิที่สอนอยางนี้  วามีแต  “ธาตุเทานั้น”  ดังนั้นจึงไมมีบุญไมมีบาป;  การถืออยางนี้ 
จึงเปนลัทธิศาสนาขึ้นมาเปนศาสนาหนึ่ง.  เจาลัทธินั้นเปนศาสดาชื่อวา  ปกุธะกัจจายนะ 
เปนคูแขงกับพุทธศาสนาดวย,  สมัยนั้นเขาเรียกกันวา  ครูทั้ง  ๖;  ในครูทั้ง  ๖ 
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มีคนชื่อน้ีรวมอยูดวย  ก็เลยสอนในทํานองวา  “ธาตุเทานั้น”  แลวก็ไมตองมีความรับ 
ผิดชอบเรื่องบุญเรื่องบาป. 

 
ลัทธินี้ เขาสอนวามีธาตุอยู  ๗  อยาง  ซึ่งอะไร ๆ ก็ทําไมได  เปลี่ยนแปลง 

ไมได  แกไขไมได  เปนของตายตัวอยูอยางนั้น.  ทีนี้การที่เกิดการฆาการฟนกันขึ้นนั้น 
ก็ไมมีความหมายอะไร  ธาตุ  ๗ อยางนั้นเรียกวา  ปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  วาโยธาตุ  
:  คือ  ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  แลวก็มี เรื่องสุข  เรื่องทุกข  เรื่องชีวะ.  ความรูสึกเปนสุข 
เปนทุกข  เหลานี้เปนธาตุที่ตายตัวเปลี่ยนแปลงไมได;  ชีวะคือชีวิต  หรืออาตมัน  นี่ก็ 
เปลี่ยนแปลงไมได  เปน  ๗  ธาตุอยูดวยกัน;  ไมมีอะไรทําขึ้นหรือไมมีอะไรทําใหเปลี่ยน 
แปลงได.  ฉะนั้นการที่วาคนจะเอาดาบมาฟนคอคนใหขาดไป  นี้ก็ไมมีความหมายอะไร 
ไมมีบุญไมมีบาปอะไร  เพราะ  “สักวาธาตุเทานั้น”  มันผานไป  ในระหวางธาตุ.  
อยางนี้เรียกวาเปนมิจฉาทิฎฐิ  ซึ่งในพุทธศาสนา  ไมอธิบายคําวา  “ธาตุเทานั้น”  
ในลักษณะอยางนี้  ซึ่งเราก็จะตองศึกษากันตอไป.  มีครูอีกคนหนึ่งใน  ๖  คนนั้น  ซึ่ง 
ชื่อวา  อชิตเกสกัมพลี  เขาสอนวาบุรุษน้ีประกอบดวยธาตุ  ๔  เทานั้น  พอตายปฐวีธาตุ 
ก็ไปหาปฐวีธาตุ  อาโปธาตุก็ไปหาอาโปธาตุ  เตโชธาตุก็ไปหาเตโชธาตุ  วาโยธาตุก็ 
ไปหาวาโยธาตุ;  ฉะนั ้น   ไมม ีประโยชนอะไรในการทําบุญทําทาน  การบูชายัญ 
ที่เรียกกันวา  ดี,  แลวก็ไมมีผลอะไรที่เรียกกันวาชั่วหรือบาป.  นี้มีปรากฏชัดอยูใน 
พระคัมภีร  โดยเฉพาะพระบาลีในพระไตรปฎก. 

 
“ธาตุเทานั้น”  เขาใจผิดก็เปนอันตราย 

 
ขอใหเขาใจวา  คําวา  “ธาตุเทานนั้น”  ถาเขาใจผิดก็เปนอันตราย  กลาย 

เปนมิจฉาทิฏฐิ  ไปก็ได  คือไปถือวาไมมีตัวไมมีตน  แลวก็ไมตองรับผิดชอบอะไร. 
 
ทีนี้  ที่พวกเราศึกษาหรือฟงกันอยูเรื่อย ๆ  มาน้ี  หลักเกณฑก็อยูในความ 

หมายอันนี้วา  “ธาตุเทานั้น”  ไมใชสัตว  ไมใชบุคคล.  ถาไปถือตามที่เขาวาใคร 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๑๐๘

จะไปตกนรก   ใครจะไปขึ้นสวรรค  ใครจะบรรลุมรรคผลนิพพาน   มันก็ไมมีใครไป 
ใครบรรลุ   เพราะวาเปนสักวา   “ธาตุ เท านั้ น”,  และโดยเฉพาะคนที่ เขายึดมั่ นใน 
เรื่องโลกหนา  ตายแลวไปเกิดใหม  เปนนั่นเปนนี่ ไปตามดีตามชั่ว  ตามบุญตามบาป 
ก็จะพลอยไมมีใครผู ไปดวย;  เพราะเห็นวามัน  “สักวาธาตุเทานั้น”  ไมมีใครกระทํา 
ไมมีใครรับผลของการกระทํา  :  อยางนี้มันก็ผิดไปมาก. 

 
สําหรับพวกเราที่นี่  พูดเรื่องธาตุกันนี้  มุงหมายความไมยึดมั่นถือมั่น 

เพื ่อจะไมเกิดกิเลส,  และก็บอกใหเห็นวา  “เปนสักวาธาตุ  ธาตุ  เทานั ้น”  ไมได 
มุงหมายจะยกเลิกเรื่องดีเรื่องชั่ว  เรื่องบุญเรื่องบาป  หรือเรื่องนรก  เรื่องสวรรค;  ยังไม 
ไดพูด  ยังไมไดบอกวา  ตายแลวไมเกิด,  ยังไมไดบอกวานรกหรือสวรรคไมมี;  หาก 
แตวา  ใหมาสนใจกันที่นี่กอน  ใหรูจักวาอะไรมีอยูที่นี่  และก็มีนรก  หรือมีสวรรค 
ชนิดอื่น  ในความหมายอีกอยางหนึ่ง  ซึ่งอยูที่นี่  ซึ่งจะเห็นอยูชัด ๆ นี่  และถาไมตก 
ก็ไมตกไดที่นี่  หรือถาจะเอาใหไดเชนสวรรคเปนตน  ก็จะเอาไดที่นี่. 

 
การสอน  “เรื่องธาตุเทานั้น” 

ตองการใหรูจักความจริงอันมีประโยชน 
 
การเรียนเรื่องธาตุที่มีประโยชน  ที่ถูกตอง  จะทําใหเห็นนรกที่นี่  ที่จะ 

หลีกเลี่ยงไมตกได,  และเห็นสวรรคที่นี่  ถาตองการแลวก็ทําใหได  ใหถึงที่นี่ได,  
และถาตองการจะพนจากนั้นไปอีก  จะเปนมรรคผลนิพพาน  ก็ยังทําใหสําเร็จ 
ไดที่นี่และเดี๋ยวนี้;  เพราะความรูเรื่องเกี่ยวกับธาตุ. 

 
อาตมาพูดวา  “ที่นี่และเดี๋ยวนี้”  บอย ๆ   เขา  บางคนก็เลยพาลหาเอาวา  ยกเลิก 

เรื ่องนรกสวรรค โลกหน า .  ฉะนั ้น   ขอให ถ ือว า   ไม ได พ ูดถ ึงเรื ่องยกเล ิกอะไรเลย 
ไมไดยกเลิก  หรือไมไดสนับสนุนอะไรในที่นี้;  เพียงแตวาขอใหมาดู  เร่ืองนรก 
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๑๐๙ความเนื่องกันระหวางกลุมธาต ุ 

ที่จริงกวา  เรื่องสวรรคที่จริงกวา  “ที่นี่และเดี๋ยวนี้”  ก็ได,  และก็ดูเรื่องมรรค  ผล  นิพพาน 
 “ที ่นี ่และเดี ๋ยวนี ้”  ก็ได.  แตถ าเมื ่อที ่นี ่ไม ตกนรกหรือไดสวรรคแลว;  สมมติว า 
ถาตายไปแลว  มีไปเกิดใหม  มีนรกสวรรคก็ไมตองตกนรก,  และก็จะไดสวรรคอยู 
นั่นเอง.  แตถามัวสนใจเรื่องนรกสวรรคขางหนาซึ่งอยูที่ไหนก็ไมรู  ก็จะกลายเปนเรื่อง 
งมงายอยูเรื่อย ๆ  จะไมรูจักสิ ่งที ่เรียกวา  นรกสวรรคก็ได;  ฉะนั ้น  มารูเรื ่องธาตุ 
ใหถูกตอง  ที่ประกอบกันอยูเปนชีวิตจิตใจของมนุษย  และก็เขามาประกอบกัน 
อยูเปนความรูสึกในจิตใจ  ที่เรียกวานรกก็มี  ที่เรียกวาสวรรคก็มี.  นี่เปนสิ่ง 
ที่จะตองสนใจมาก  อยางยิ่ง  เปนพิเศษที่นี่  เพื่อจะแกปญหาไดตลอดกาลไปเลย;  เพราะ 
ฉะนั้น  จึงเห็นวาจะตองทนหนอย  การที่จะศึกษาใหเขาใจนี่  ตองทนหนอย  ทนศึกษา 
เรื่องธาตุนี้เรื่อย ๆ ไป. 

 
เรื่องธาตุเปนเรื่องที่ซับซอนกันมาก  พูดคราวเดียวเขาใจไมได  จําตองพูด 

หลาย ๆ  หน,  พูดหลายหนก็ตองมีซ้ํากันดวยเรื่องเดียวกัน.  แตวาอธิบายใหเห็นความตาง 
โดยรายละเอียดแยกออกไป  แยกออกไป  จนกวาจะเขาใจได  ดวยการฟงในไมกี่ครั้งนัก;  
ไมใชจะตองพูดกันตั้งรอยครั้งพันครั้ง  แตมันก็คงจะ  ๔-๕  ครั้ง  ๙  ครั้ง  ๑๐  ครั้ง  
ก็เปนได.  ขออยาใหเขาใจผิดวา  ทําไมจึงพูดแตเรื่องธาตุ - ธาตุ  ไมรูจักจบจักสิ้น. 

 
ธาตุที่แวดลอมเรา  ปรุงแตงกันอยูตลอดเวลา 

 
ทีนี้  ก็มาถึงหลักสั้น ๆ  ที่เคยเตือนไวเสมอ  หรือใหถือเปนหลักวา  “ไมมี 

อะไรนอกจากธาตุ”,  ธาตุเทานั้น  ที่แวดลอมเราอยู  ที่ปรุงแตงรางกายชีวิต 
จิตใจนี้อยู  ที่เปนความรูสึกนึกคิด  เปนความสุข  เปนความทุกขอยู;  ก็หมายความวา 
ไมมีอะไรท่ีเกี่ยวของกันอยูกับมนุษยนี้แลว  ที่จะไมใชธาตุนั้นไมมี.  เราจะตองรูวา 
ธาตุเหลานี้เปนอยูกันอยางไร;  ก็เคยกลาวมาแลวสั้น ๆ วา  ธาตุมีการปรุงแตงกัน 
อยางไร  ในเรื่องประจําวันของคนเรา. 

 
 

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

www.buddhadasa.info



 ปรมัตถสภาวธรรม ๑๑๐

ในวันหนึ่ ง ๆ  คนเราก็มี เร่ืองทางหู   ทางตา  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย;  
๕  เรื่องนี้ เปนสวนที่ถูกเรียกวา  “ขางนอก”,  และมีเรื่องทางใจที่ เรียกวา  “ขางใน”.  เรื่อง 
ทางใจนี้ตองอาศัยเรื่องขางนอก  จนกลาวไดวาเรื่องตาง ๆ  ตั้งตนจากขางนอกแลวจึง 
เขาไปขางใน.  เมื่อตาเห็นรูป  รูปก็อยูขางนอก  ตานี้ก็เปนเนื้อหนัง,  ประสาทนี้เปน 
เรื่องของรูปธรรมอยูขางนอก.  ตาเห็นรูปจึงเกิดความคิดหรือความรูสึกไปตามลําดับ 
เชนตาเห็นรูปก็เรียกวาจักขุวิญญาณ  เห็นแลวก็จะไดวาอะไร  ก็มีความคิดนึกตอไป. 

 
เรื่องขางในนั้นเกิดทีหลัง  เรื่องขางนอกตั้งตนกอน;  หรือจะเรียกวาตั้งตน 

ที่รูปธรรม  ตามเห็นรูป  ก็จะเกิดจักขุวิญญาณที่เปนนามธรรม.  ความประจวบกัน 
นี ้ก็เรียกวาผัสสะ  ซึ ่งเปนเหตุใหเกิดเวทนา;  รู สึกหรือทุกข  นี ้ก็เปนนามธรรม 
แลวสําคัญมั่นหมายเอาเวทนานี้เปนของกูบาง  เวทนานี้เที่ยงแทถาวรบาง.  นี่เปนสัญญา 
ขึ้นมา  นี้ก็เปนนามธรรม;  เมื่อมีสัญญาอยางไรแลว  ก็มีความคิดอยางนั้นอยางนี้ 
จะจัดการกับสิ่งนั้นที่ รักหรือไมรัก  ที่ชอบหรือไมชอบน้ีเรียกวาสังขาร  สังขารก็เปน 
นามธรรม  เปนความคิดของจิต,  ก็ทําใหเกิดมโนกรรม  คือความคิดที่จะกระทําอยางนั้น 
อยางนี้  จนกระทั่งแยกออกไปไดเปน  ดีหรือช่ัว.  ที่ เรียกวาดีหรือช่ัวนี้ไมใชเรื่องของ 
ธรรมชาติโดยแท  เปนเรื่องของมนุษยเรา  เรารูสึกวาอยางไหนมันเปนประโยชนแกเรา 
ไมทําใหเรายุงยากลําบาก  เราก็วาดี;  สวนอันไหนทําใหเรายุงยากลําบาก  เปนทุกข 
เราก็วาไมดี. 

 
เรื่องดีเรื่องไมดีนี้  เปนเรื่องของมนุษยบัญญัติขึ้นตามความรูสึก  หรือ 

ความตองการของตน;  สวนธรรมชาตินั้นมีแตวา  ถาลองกระทําลงไปอยางนี้  ผลก็ 
ตองเกิดออกมาอยางนี้  ก็เลยมีเรื่องที่ดีไมดีขึ้นมา;  แลวก็จะมีนรกและสวรรค  ขึ้นมา 
ทันทีเหมือนกัน  :  ที่ไมดีไมชอบและเปนทุกขนั้นเปนนรกขึ้นมาทันที  และเห็นไดชัดเจน 
เห็นไดงาย  หรือเห็นไดประจักษเลย,  ถาเปนเรื่องดี  ทําใหสบายใจ  ก็เปนสวรรคขึ้นมา. 
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๑๑๑ความเนื่องกันระหวางกลุมธาต ุ 

สวรรค  หรือ  นรก  ก็ตาม  เรามองเห็นชัดใจความคิดที่ถูกปรุงขึ้นมา  จาก 
การที่ตาเห็นรูปบาง  จากการที่หูไดยินเสียงบาง  จมูกไดดมกลิ่นบาง  ลิ้นไดสัมผัสรสบาง 
ผิวหนังไดสัมผัสทางผิวหนังบาง,  แลวใจก็เอาไปคิดไปปรุง.  ทีนี้ในบางกรณีที่ไมได 
เกี่ยวกับ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย;  ใจก็ไปเอาความจําเดิม ๆ  ที่ไดมาทางตา  หู  จมูก  ลิ้น 
กาย  แตเกากอน  ซึ่งยังจําไดอยูยังยึดถืออยูนั้น  เอามาทําเปนอารมณของใจลวน ๆ   ก็ได.  
เหมือนอยางในความฝน  ก็มีความคิดนึกรูสึกอะไรได  ทั้งที่ตาก็ไมไดลืม  หูก็ไมไดยิน 
นี่เพราะวาใจเก็บสะสมเอาไวสําหรับเปนเรื่องทางจิตใจ. 

 
การปรุงแตงของธาตุ  สรางนรกสวรรคข้ึนก็ได 

 
เมื่อกลาวใจความยอก็คือวาวันหนึ่ง ๆ  ความเปนไปในทางจิตใจ  นั้นยอม 

มีการปรุงแตงเปนนรกเปนสวรรคขึ้นมาได.  ถาเราอยาตกนรกอยางนี้  ตายแลวก็ 
ไมตกนรกชนิดไหน  ถาเราอยากจะไดสวรรค  ก็ใหไดสวรรคชนิดนี้ เถิด  ตายแลวก็ตอง 
ไดสวรรคชนิดเดียวกันอีก.  ปญหามีอยูที่วา  จะตองจัดการกันที่ เรื่องจริง  ตัวจริง 
ใหถูกตอง  ไมใชสักแตวาคิด ๆ  นึกปรารถนาเอา  หรือวาออนวอนเอา;  และในบรรดา 
สิ่งเหลานี้  ก็เรียกวาธาตุทั้งนั้น,  ธา-ตุ  หรือธาตุ  ทั้งนั้น  ไมยกเวนอะไร. 

 
ที่ เปนความเลว  ความชั่ว  ความผิด  นั้นก็ เรียกวา  อกุศลธาตุ .  หรือ 

ธาต ุอก ุศล ,  ที ่เป นด ี  เป นถ ูก   ตามความต องการ   ที ่จะไม ทําให เป นท ุกข   นี ้ก็ 
เรียกวา  กุศลธาตุ.  ธาตุเหลานี้มีอยูเปนปกติเหมือนกับธาตุทั้งหลายอื่น  หากแตยัง 
ไมปรากฏออกมา  ยังไมปรากฏแกจิตใจหรือความรูสึก  จนกวาจิตนั้นรวมกับรางกายนั้น 
ไดกระทําลงไปทางใดทางหนึ่ง  อยางใดอยางหนึ่ง  สําหรับเร่ืองนั้น  เพื่อสิ่งนั้น  จึงจะ 
ปรากฏออกมาเปนกุศลธาตุ  เปนอกุศลธาตุ  แลวแตกรณี   ที่วาจะเปนนรกสวรรคไดที่นี่.  
ฉะนั้น  นรกหรือสวรรคนั้นก็ไมมีอะไรมากไปกวาธาตุ. 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๑๑๒

แตมองดูกันใหลึกแลว  มันไปรวมกันอยูที่คําวา  “เวทนาธาตุ”  เวทนาก็ 
เปนสักวาธาตุ;  ความรู สึกที ่เปนทุกข  เดือดรอน  ก็เปนเวทนาธาตุ.  เราใหชื ่อ 
ยี่หอวา  นรก .  ที่ไมเปนทุกข  ไมเดือดรอนและเปนที่พอใจของคนทั้งหลาย  นี้ก็ 
เรียกวา  เวทนาธาตุ  แตเราไปใหชื่อวาสวรรค;  เพราะวา  คําวานรก  หรือคําวา 
สวรรคนี้   เปนคําสมมุติ   ไม ไดกลาวเปนคําจริง  หรือภาษาปรมัตถ .  นี้ เปนเคาคราว  ๆ 
เปนเคา ๆ  แสดงเปนแนวพอใหรูวา  เรื่องธาตุมีอยูอยางนี้  ในคนเราประจําวัน. 

 
พิจารณาดูธาตุที่ปรุงกันเปนประจํา 

ทีนี้ก็มาดูใหชัดยิ่งขึ้นไปอีก  ในเรื่องเดียวกันนี้   จะยกเอาคูแรกเปนตัวอยาง 
กอน  ดูคูตากับรูป  ใหทุกคนสังเกตเอาเองดวยตัวเอง  ในเรื่องของตัวเอง  ใหเขาใจวา 
เราเห็นรูปดวยตา  แลวมันก็มีผลเกิดขึ้น  อยางนอยก็เปน  ๓  ชนิดดวยกันคือ  : 

 
๑.  เห็นรูป   แลวก็เลิกกันไป   แมจะรูวารูปอะไร  หรือกระทั่งรูวาสวย 

ไมสวยดวยซ้ํา  แลวก็ เลิกกันไป ;  ความคิดไมไดไปมากกวานั้น .  เชนวา  ทุกคนนั่ง 
อยูที่นี่ เวลานี้ก็ยังลืมตา  แลวตาก็ยังดีอยู  ยังไมบอด  ยังมองเห็นรูปภาพทั้งหลาย  เห็น 
ตนไม   ฯลฯ ;  ภาพที ่เห ็นอยู ด วยตานี ้  ก็เห ็น   ทําไมจะไม เห ็น .  แต ในกรณ ีอย างนี้  
พอเห็น   พอรูวามันเปนอะไร  หรือวาภาพอะไร  แลวก็ เลิกกันไป ;  การเห็นหยุดเสีย 
เพียงเทานั้นก็ไมเกิดเปนนรก  หรือเปนสวรรคขึ้นมา. 

 
๒.  ในกรณี ที่ เห็นรูปคราวอื่น   หรือมันมีอะไรผิดธรรมดาไป   :  เราไปมี 

การปรุงแตงในทางจิตใจที่เปนกิเลส  จนเกิดตัณหา  อุปาทาน  อะไรอยางนี้  ก็เปน 
ทุกขหรือเปนนรกไป ;  เรียกวา  เปนทุกขหรือตกนรกเพราะการเห็นรูปน้ัน  ทําให เกิด 
เปนทุกข  ที่เรียกวาตกนรกก็ได. 

 
๓.  บางที ได เห็นรูปน้ัน   แตความคิดเดินไปอีกทางหนึ่ ง  ไดความเขาใจ 

ไดความฉลาด  ไมเกิดกิเลส  แตเกิดความรูสึกที่เปนบุญเปนกุศล  การที่เห็นรูปน้ัน 
ก็ทําใหไดความไมมีทุกข  หรือไดความรู  ไดความฉลาด  ไดบุญ  ไดกุศล  ไดความสุข 
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สรุปสั้น ๆ ก็วา  ในการเห็นรูปดวยตานี้  บางทีก็ใหก็มีความสุข  บางทีก็ให 
ความทุกข  และบางทีก็ไมไปถึงนั้น  เลิกกันเสียครึ่งทาง;  แตถึงอยางนั้นก็ตองเรียกวา 
ในกรณีที่ตานั้นเห็นรูปเหมือนกัน.  จะยกตัวอยางกรณีตาเห็นรูปนี้  ใหเขาใจชัดยิ่งขึ้น 
วามาเปนธาตุ  ลวนแตธาตุทั้งนั้น  ไมมีอะไร. 

 
ดูตัวอยางในกรณี  ที่ตาเห็นรูป ;  ธาตุตางผสมกันมากมาย 

วันกอน ๆ   ไดกลาวแลววา  สวนที่เปนรางกายของคนเรานี้  เปนเนื้อเปนหนัง 
เปนรางกาย  ในตัวคนนี้  ก็ประกอบอยูดวยธาตุตางๆ  ฝายวัตถุ  คือธาตุดิน  ธาตุน้ํา 
ธาตุไฟ  ธาตุลม,  และธาตุอากาส  คือความวาง  สําหรับใหธาตุตางๆ  ตั้งอยูได;   เพราะ 
ถาไมมีที่วาง  ก็ไมมีอะไรตั้งอยูได;  ก็แปลวา  รางกายซึ่งรวมกอนลูกตานี้อยูดวย  
ก็เปนรูปธาตุ,  แมใยเสนประสาท  ทําความรูสึกทางตา  นั้นก็จัดไวเปนพวกรูปธาตุ 
เปนรูปธรรม.  เราจึงได รูปธาตุเปน  ๒ ฝาย  รูปธาตุ  หรือรูปธรรม  นี่ เปน  ๒  ฝาย :  
ฝายหนึ่งอยูขางในตัวเรา  คือลูกตา  กอนลูกตา  รวมทั้งเสนประสาท,  อีกฝายหนึ่ง 
คืออะไรก็ตามซึ่งอยูขางนอก  ที่ตามันจะเห็นนั้น  ก็คือรูปธรรมขางนอก. 

 
บัดนี้เกิดเปนรูปธรรมขางใน  คือดวงตา,  รูปธรรมขางนอก  คือรูปที่ 

มองเห็น;  และก็หลีกไมพนที่วา  ทั้งรูปธรรมขางใน  และรูปธรรมขางนอกนี้  มันก็ 
ประกอบอยูดวยธาตุ  ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  และอากาสธาตุเปนตน.  เดี๋ยวนี้มันสําเร็จมา 
เปนจักขุธาตุ  -คือธาตุสําหรับจะทําความรูสึกทางตา  หรือจักษุประสาท  อันนี้เปนตน;  
คือ  รูปธาตุที่จะสําเร็จการเห็นทางตา  และรูปธาตุขางนอก  ที่จะทําใหการเห็นทางตา 
สําเร็จได  คือจะถูกเห็น  :  ตามันจะเปนสิ่งที่ เห็น,  รูปขางนอกก็จะเปนสิ่งที่จะถูก 
ตาเห็น,  เรียกวาเปนธาตุทั้ง  ๒  ฝาย. 

 
เปนรูปธาตุดวยกันทั้ง  ๒  ฝาย  ตางแตอันหนึ่งอยูขางใจ  อันหนึ่งอยู 

ขางนอก;  โดยเหตุที่อันหนึ่งทําหนาที่อยูขางใน  เราจึงเรียกวา  อายตนะภายในคือตา 
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สวนอีกอันหนึ่งทําหนาที่อยูขางนอก  เราก็เรียกวาอายตนะภายนอก  คือรูป,  ทั้งสอง 
อายตนะนี้ก็คือธาตุ  อันหนึ่งเรียกวาจักขุธาตุ  อีกอันหนึ่งเรียกวารูปธาตุ. 

 
ทีนี้เมื่อเราลืมตามองเห็นอะไร  เราก็ไมมีความรูสึกวาธาตุ  เรารูสึกวา 

มองเห็นนั่นนี่  เปนรูปรางอยางนั้น  อยางนี้   ไปเสียเลย.  เดี่ยวนี้ตองการให รูวายังไมมี 
อะไร  มีแตวาตา  จักขุธาตุ  คือธาตุทําใหเห็นทางตา  และก็ รูปขางนอกเปนรูปธาตุ  คือ 
เปนธาตุสําหรับท่ีตาจะไดเห็น;  พอ  ๒  ธาตุนี้เกิดถึงกันเขา  ที่เรียกวากระทบ  หรือ 
อาศัยกัน  ก็เกิดจักขุวิญญาณธาตุ-คือวิญญาณธาตุทางตา.  อันนี้กลายเปนนามธรรม 
เปนเรื่องของจิต  ที่อาศัยรูปธรรมเกิดขึ้น  :  อาศัยตากับรูป  แลวก็ เกิดวิญญาณธาตุ 
ที่ เปนเรื่องทางจิตขึ้นมา.  แตโดยเหตุที่มันอาศัย  ตา  จึงเลยใหชื่อมันวา  วิญญาณธาตุ 
ทางตา  นี้เรียกวาธาตุที่  ๓  ซึ่งเปนเรื่องสําคัญ  เกิดขึ้นแลว  คือวิญญาณธาตุ. 

 
ที่ใชคําวา  “เกิด”  นี้  หมายความวา  กอนนี้มันแสดงตัวออกมาไมได  จนกวาจะไดมี

ตากับรูป  มาเนื่องกันกอน  วิญญาณธาตุนี้จึงจะแสดงออกมาได. 
 

ตากับรูปกับวิญญาณธาตุ  ทําใหเกิดผัสสะ 
 
ทีนี้ตากับ รูป   และวิญญาณธาตุ   ได   ๓  ธาตุ   แลวจักขุธาตุ   รูปธาตุ 

วิญญาณธาตุ  รวม  ๓อยางนี้  เกิดมาพรอมกัน  มาถึงพรอมกัน  มาประจวบกันเขา 
ก็เก ิดธาตุอ ันใหม  ที ่เร ียกวาผ ัสสะ ;  ผัสสะที ่แปลวาการกระทบ ;  บางทีก ็เรียก 
เต็ม ๆ วา  สัมผัส.  ถาเปนการกระทบที่สมบูรณ   แลวก็ เรียกวาสัมผัส.  เร่ืองสัมผัสน้ี 
ก็เปนธาตุ   สิ่งที่มาสัมผัสน้ีก็ เปนธาตุ ;  ทั่ว ๆ ไปเขาอธิบายวา  เปนสังขารธาตุ   :  คือ 
การกระทบ  การปรุง  การทําใหเปนขึ้น  เรียกวาสังขารธาตุ  อยางนี้ก็มี.  แตถา 
เราดูจากบาลีโดยตรง  ก็มีอยูหลายแหงเหมือนกันที่แสดงวา  ผัสสะไมใชสังขารธาตุ 
แตเปนเวทนาธาตุ,  หรือเปนสวนหนึ่งของเวทนาธาตุ. 
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ผัสสะปรุงเปนสังขารธาตุก็ได  เปนเวทนาธาตุก็ได 
 
ผัสสะนี้นาจะถูกแบงออกเปน  ๒  ซีก  ซีกที่ยังเนื่องอยูกับวิญญาณธาตุ  นั่นก็ 

เปนสังขารธาตุไปได  คือการพบกัน  กระทบกัน  แลวปรุงเปนอะไรขึ้นมา;  สวนอีก 
ซีกหนึ่ง  มันเนื่องอยูกับเวทนาธาตุ  เพราะฉะนั้น  ผัสสะนี้  จะตองเรียกสวนนี้วาเปน 
เวทนาธาตุ. 

 
ธรรมะชื่อเดียวขอเดียว  จะตองผาตรงกลาง  เอาซีกหนึ่งไวฝายโนน  เอา 

ซีกหนึ่งไวฝายนี้  ก็มีอยู เหมือนกัน  ไมใชเฉพาะเรื่องนี้ เรื่องเดียว.  ยกตัวอยางเชน 
เร่ืองอุปาทาน  ใหเกิดภพ ,  ภพให เกิดชาติ.  ภพนั้นซีกแรกอยูฝายอุปาทาน   มันก็ 
เปนกรรมไป ,  อีกซีกหนึ่งอยูฝายชาติ   ก็กลายเปนวิบากไป ;  ภพนั้นเปนไดทั้ ง 
กรรมและวิบาก. 

 
สิ่งที่ เรียกวาผัสสะ  คือการกระทบระหวางตากับรูป  และจักขุวิญญาณนี้ก็ 

เหมือนกัน  มีลักษณะที่จะถูกแบง  ครึ่งแรกนี้  ไวเปนสังขาร,  การมาพรอมกันเขา 
ปรุงอันนี้ขึ้นเรียกวาสังขาร  หรือสังขารขันธ  หรือสังขารธาตุ  ทีนี้สวนที่มันมีความรูสึกไดนี้ 
เพื่อมาอยูฝายขางลาง  เปนเวทนาธาตุ  สงเคราะหไวในเวทนา;  เพราะวาเวทนานั้น 
ก็ยังมีพระบาลีตรัสวา  อุปฺปนฺนา  มนาปา  อมนาปา  ผสฺสา  -ผัสสะทั้งหลายที่เปนที่ชอบใจ 
และไมเปนที่ชอบใจ  อันบังเกิดขึ้นแลว. 

 
ฟงดูใหดี  ผัสสะ  ซึ่งมีลักษณะ  เปนที่ชอบใจ  คือ  มนาปา,  อมนาปา  คือไม

ชอบใจ;  อยางนี้มันเปนลักษณะของเวทนาเกิดขึ้นแลว  มันก็จะครอบงําจิตตั้งอยู. 
 
พระพุทธเจาตรัสสอนพระราหุลวา  :  ถาเราทําจิต  เจริญจิตนี้ใหเหมือน 

กับแผนดิน  ใหมันเฉยเหมือนกับแผนดิน  แลวผัสสะทั้งหลายที่เกิดขึ้นเปนมนาปะ 
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หรืออมนาปะ  ก็ดี  จะไมครอบงําจิตของเธอแลวตั้งอยู.  ลักษณะอยางนี้แสดงวา 
เปนเวทนาชัด ๆ เลย.  หรือแมแตคําของพระสารีบุตร  ที่วา  อางคําของพระพุทธเจา 
ไปกลาวอีกทีหนึ่ง  ก็ยังมีคําที่กลาววา  ผสฺโส  สาสโว  อุปาทานิโย  -ผัสสะนั้น  เปน 
ไปดวยอาสวะ  และเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน  ถาเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน  ตองเปนเวทนา 
จะเปนสังขารไมได  อยางนี้เปนตน. 

 
เรารูกันเสียวา  ผัสสะนี้  ซีกหนึ่งจะเปนสังขารธาตุ  อีกซีกหนึ่งจะเปน 

เวทนาธาตุ;  แมไมมีคําที่ระบุไวชัด  เราจะตองศึกษาเอาเอง;  เพราะวาคําที่ระบุไวชัด 
แสดงไวแตลักษณะของผัสสะวา  :  เปนมนาปะ  และอมนาปะ  คือเปนที่พอใจ  และ 
ไม เปนที่พอใจได ,  หรือเปนที่ตั้ งแหงอุปาทานได ;  นี่ เปนลักษณะของความเปน 
เวทนา .  ตากับรูป   กับจักขุว ิญญาณ   พบกันแลว  เก ิดผัสสะขึ ้นมา;  ผัสสะนี้ 
เปนสังขารธาตุในระยะแรก  และเปนเวทนาธาตุในระยะหลัง;  ฉะนั้น  ผัสสะก็สัก 
วาธาตุอยูนั่นแหละ. 

 
ระหวาง  มีผัสสะ  เปนโอกาสที่วิชชา  หรืออวิชชาธาตุผสมก็ได 

 
ในระหวางที่มีผัสสะนั้น  มันจะตางกันไปอีกวา  ในขณะแหงผัสสะนั้น 

ถาเปนโอกาสแหงอวิชชาธาตุเขามาผสมได  หรือวา  ใหเกิดอวิชชาธาตุขึ้นมาได  ผัสสะ 
นั้นก็เปนผัสสะของอวิชชา  คือผัสสะโดยอวิชชาธาตุ  เรียกวาอวิชชาสัมผัส;  แตถา 
เผอิญในขณะนั้น   มีสติสัมปชัญญะดี   อวิชชาไม เกิด   คงเปนความรูสึกตัว  มีสติ  
สัมปชัญญะอยู  ก็เรียกวามีวิชชาธาตุ  ประกอบอยูในสัมผัสน้ัน.  ดังนั้น  การสัมผัสจึง 
แยกออกเปน  ๒  ชนิด  วาสัมผัสดวยอวิชชาก็ได  สัมผัสดวยวิชชาก็ได. 

 
ในกรณีที่จะเปนเรื่องกิเลส  เปนเรื่องความทุกขแลว  ก็หมายถึงอวิชชาธาตุ 

เขามาประกอบกับผัสสะ  ก็เลยเปนการสัมผัสดวยอํานาจของอวิชชาไปเลย.  ทีนี้ก็เกิด 
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เวทนา  เปนรูปขึ้นมา  เปนเวทนาธาตุ  ที่มาจากการสัมผัสดวยอวิชชา;  แลวเวทนา 
นั้นก็ถูกปรุงขึ้นดวยอํานาจของอวิชชาอยูสวนหนึ่ง  เวทนานี้ก็เรียกวา  เวทนาธาตุ.  เรา  
รูสึกเปนสุข  เปนทุกข  เปนไมสุข  ไมทุกขก็ตาม  นี้เรียกวาเวทนา  ก็ยังสักแตวาเปนธาตุ. 

 
ธาตุใดก็ตามมีอยูแตยังไมแสดงตัว 

 
คนที่ไมเคยไดฟงมาแตกอน  จะไมเขาใจหรือไมยอมรับถือวาเวทนาเปนสักวา 

ธาตุ  ก็เลยเห็นเวทนาเปนอะไรก็ไมรู  เห็นเปนดีที่สุด  เปนตัวเราเปนของเราไปเสียเลย.  
แตพระพุทธเจาทานตรัสวา  เวทนาเปนธาตุอันหนึ่งเหมือนกับเปนธาตุทั้งหลายที่มีอยู 
ในโลกนี้;  แตยังไมแสดงตัวออกมา  จนกวาจะมีการสัมผัส  ระหวางสิ่งทั้ง  ๓  
เชน  ในตัวอยางนี้  คือตา  และรูป  และจักขุวิญญาณ-วิญญาณทางตา  มีผัสสะอยางนี้แลว 
ก็เวทนาจะออกมา.  นี้จะเรียกวาเกิดขึ้นก็ได  และโดยที่แทแลวตองใชวาปรากฏออกมา 
กอนนี้มันไมปรากฏออกมา. 

 
จะยกตัวอยางเหมือนวาเอาเหล็กมาตีลงไปที่หินเหล็กไฟ  ก็เกิดประกายไฟ 

ออกมา;  เราจะพูดวาประกายไฟนั้นเพิ่ งเกิด   หรือวาประกายไฟนั้นมีอยู เปนธาตุ 
ชนิดหนึ่ง  อยูตามธรรมชาติในโลกนี้  แตมันยังไมปรากฏออกมา  จนกวาจะมีการกระทํา 
ชนิดที่ใหมันปรากฏออกมา;  ซึ่งในกรณีนี้  ไดแกการที่เอาแทงเหล็ก  ไปฟาดเขาที่หิน 
ประกายไฟจึงปรากฏออกมา. 

 
ประกายไฟจะเรียกวา  เปนธาตุไฟก็ได  หรือจะเรียกวา  ธาตุความรอนก็ได 

อุณหภูมิความรอนก็ได  นี้มีอยู;  แตยังไมแสดงตัวออกมา  หรือมันจะแสดงออกมามาก 
หรือนอยก็ตาม  ก็ตอเมื่อมีเหตุปจจัย  ที่จะทําใหธาตุไฟสามารถแสดงตัวออกมาได.  ถาเรา 
เล็งอยางนี้  ก็จะเห็นวา  มีธาตุชนิดหนึ่ง  อยูตลอดเวลาในโลกนี้  ยังไมแสดงตัว  
จนกวาจะไดเหตุปจจัยหรือโอกาสที่จะแสดงตัวออกมา;  นี่คือความหมายที่คอน 
ขางจะเรนลับ  หรือคําอธิบายที่วา  ทําไมพระพุทธเจาทานจึงตรัสสิ่งเหลานี้เปน 
ธาตุไปหมด. 
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แมแตที่เรารูสึกพอใจ  ไมพอใจ  เปนสุขเปนทุกข  นี้ก็เปนธาตุอยางหนึ่ง 
แตเปนธาตุทางจิตใจ  ธาตุฝายจิตใจ  ธาตุฝายนามธรรม.  เกิดเวทนาซึ่งเปนธาตุชนิด 
หนึ่ งขึ้ นมา  ก็พู ดได   เพราะพู ดอย างมองข างนอก   มันเพิ่ งเกิ ดเดี๋ ยวนี้ .  เวทนาธาตุ 
ปรากฏออกมาพูดอยางนี้ก็ได;  เพราะวามันอาศัยเหตุปจจัยอันหนึ่งเปดโอกาสใหมันปรากฏ 
ออกมา;  ก็เอาเปนวาเวทนาธาตุ  ไดเกิดขึ้นแลว  ปรากฏแลว  แสดงตัวออกมาแลว. 

 
เวทนาเกิดแลว  ปรุงใหเกิดสัญญาธาตุ 

 
ทีนี้  ในความรูสึกของจิตตอไป  ก็จะเกิดสัญญาธาตุ  คือความรูสึกสําคัญ 

มั่นหมาย  อยางใดอยางหนึ่งในเวทนานั้น  เชนเรารูสึกเวทนาวาเปนสุข  ก็สําคัญมั่นหมาย 
วาเปนสุข.  อยางนี้ เขาเรียกวา  สุขสัญญา  เห็นรูปสวย  เห็นรูปคนที่ เรารัก  เราพอใจ 
ก็สบายตา  มีสุขเวทนา  แลวเกิดความสําคัญมั่นหมายวา  ของเรา  วาคนรักของเรา.  
ถาเห็นคนเกลียด  ก็มีสัญญาวาเกลียด  ไมชอบคนที่ เปนขาศึกศัตรูของเรา;  ความสําคัญ 
มั่นหมายที่ เกี่ยวกับตัวเรา  ก็เกิดสัญญาขึ้น  วาความสุขความสบาย  ความเอร็ดอรอย 
สนุกสนานของเรา  หรือความเจ็บปวดรวดราว  ความไมพอใจของเรา.  หรือถาสัญญา 
มาในรูปของบุคคล  ก็กลายเปนบุคคล  ที่ เรารักหรือเราไม รัก  อยางนี้ เปนตน;  สําคัญ 
วาเขาเปนศัตรู  สําคัญวาเขาเปนคู รัก  อยางนี้ก็เรียกวา  สัญญาทั้งนั้น.  ความสําคัญ 
มั่นหมายลงไปอยางนี้  นี่ก็เรียกวาธาตุ  ซึ่งมีอยูแลวในโลกนี้  ซึ่งมีอยูแลวในที่ทั่วไป 
เหมือนกับธาตุทั้งหลาย  แตยังไมปรากฏออกมาเปนธาตุ  จนกวาจะไดโอกาสเชนมีเวทนามา 
ใหสําหรับเปนที่สําคัญมั่นหมาย 

 
เมื่อใดเราสําคัญวา  นี่ของเรา  นี่ เราชอบ  นี่ เปนสุข  แมแตนี้ เปนไดกําไร 

นี้เปนขาดทุนอะไรก็ตาม  นี้เรียกวาสัญญาทั้งนั้น,  ธาตุสัญญาปรากฏออกมาอยางนี้. 
 

สัญญาธาตุ  ปรากฏแลวเกิดสังขารธาตุ 
เมื่อธาตุสัญญาปรากฏแลว  อยางนี้แลว  ก็จะมีธาตุที่ถัดไป  คือสังขารธาตุ;  

สังขารธาตุนี้คือความคิดที่ปรุงแตงออกมาจากสัญญานั้น  เชน  สัญญาวา  สวย  สัญญาวาดี 
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สัญญาวานารัก  สัญญาวาคนที่ เรารัก  ฯลฯ  สังขารก็จะเกิดขึ้น  เกิดเปนความคิดที่ปรุงแตงวา 
เราจะทําอยางไร  หรือเราจะตองการอยางไร  เราจะตองทําอยางไร.  สวนที่ เรียกวา 
ความคิดที่ประกอบกันขึ้นมาเต็มรูป  ตามความหมายของคําวาสังขาร  พระพุทธเจา 
ทานก็ตรัสใหเปนธาตุ.  แมแตสังขาร-ความคิดวาอยางนี้ ๆ  ก็ยังเปนธาตุ  เรียกวาสังขาร 
ธาตุ,  ในขณะแหงสังขารธาตุนี้  จะซอยใหละเอียดออกไปได  เรียกวาสัญเจตนา,  ทีแรก 
เมื่อมีสัญญาวาเปนอะไรแลว  ก็จะเกิดเจตนาที่จะทําอะไรกับสิ่งนั้น;เจตนานี้ก็ เรียกวา 
สังขารธาตุ .  เมื่อเจตนาแลวก็มีตัณหา  ที่อยากจะทําลงไปอยางนั้น  ตองการอยางนั้น 
อยางที่ทนอยูไมได  แมตัณหานี้ก็เปนสังขารธาตุ;  แลวก็มีสิ่งที่ เรียกวา  วิตก-ตริตรึก,  
วิจาร  -ใครครวญโดยละเอียด  อันนี้ก็เปนสังขารธาตุ. 

 
สวรรคหรือนรกเกิดได 

เพราะมีอวิชชาธาตุในขณะที่มีสังขารธาตุ 
 
ในขณะที่สั งขารธาตุ   หรือสังขารขันธปรากฏขึ้นนี้   เราจะมองดูมันในรูปของ 

สัญ เจตนาก็ได   ตัณหาก็ได   วิตกก็ได   วิจารก็ได   ก็รวมเรียกวา   สังขารหมด ;  และ 
ตอนน้ีเองที่จะไดนรกหรือสวรรคกัน  แลวแตวาสังขานนั้น  จะถูกปรุงไปในลักษณะ 
อยางไร .  จะไดนรกหรือสวรรคตองนึกถึงธาตุ   ๒  ธาตุ   ทีแรก   คืออวิชชาธาตุ   กับ 
วิชชาธาตุที่จะเขามาปรุงในขณะของการสัมผัส.  ถาอวิชชาธาตุ เขามาปรุงแลว  ก็เปน 
ไปในทางกิ เลสในทางผิด  ที่ตองเปนไปในทางอกุศล,  ถาวิชชาธาตุ เขามาแทน  ก็ปรุง 
ไปในทางถูกหรือท่ีเรียกวา  กุศล. 

 
สังขารธาตุผสมวิชชาหรืออวิชชาจะเกิดกุศล  อกุศลธาตุตาง ๆ 

 
ในขณะแหงสังขารธาตุ   ปรากฏออกมาผสมวิชชาหรืออวิชชานั้น  ก็เลยถูก 

จําแนกออกไปเปนกุศลธาตุ  หรืออกุศลธาตุ  อีกทีหนึ่ง. 
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เราเคยไดยินกันแต  คําวากุศลหรืออกุศลเฉย ๆ   ไมใชคําวาธาตุ;  เพราะวาเรา 
ไมพูดกันเปนภาษาปรมัตถ  หรือภาษาอภิธรรม,  เราพูดภาษาธรรมดา  ก็พูดวากุศล 
อกุศลเฉย ๆ  ก็ได  คือดีหรือชั่วเทานั้น.  แตถาพูดใหเปนปรมัตถธรรม  ที่ลึกซึ้งถึงที่สุด 
ก็กลายเปนวา  ไมใชอะไร  ที่มากไปกวากุศลธาตุ  และอกุศลธาตุ.  เมื่ออวิชชาเขาไป 
ปนอยูแลว  ในขณะแหงการสัมผัส;  พอมาถึงตอนสังขารนี้มันก็กลายเปนอกุศลธาตุ 
ปรากฏออกมา. 

 
ทีนี้  อกุศลธาตุนี้  ก็แจกออกไปไดเปน  กามธาตุ  พยาปาทธาตุ 

วิหิงสาธาตุ: 
 
๑.  ออกมาเปนกามธาตุ  คือ  ธาตุที่ทําใหเกิดความรูสึกเปนกามหรือความ 

ใครไปตามความหมายของกาม  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ก็เปนเรี่องระหวางเพศ;  ความรูสึก 
อันนี้ เรียกวากามธาตุ  ซึ่งมีอยูแลวเปนปกติธรรมดา  เหมือนกับธาตุทั้งหลายอื่น,  เดี๋ยวนี้ 
เพิ่งปรากฏออกมา  เพราะไดโอกาสไดเหตุไดปจจัย  กามธาตุก็แสดงออกมา. 

 
ความคิดครั้งหนึ่ง  เปนเรื่องของกามธาตุก็ได  หรือจะเปนเรื่องของ 

พยาบาท  คือ  เกลียดชังก็ได,  หรือเปนเรื่องของวิหิงสา  คือเบียดเบียนก็ได.  ถา 
สมมติวาเปนเรื่องที่ทําใหเกิดความใคร  ในทางกามก็วา  กามธาตุ  ปราฏกออกมา  แสดง 
ตัวออกมา;  แลวมันก็ทําใหมีความสําคัญมั่นหมายในสิ่งที่ตัวรักตัวใคร  อยางนี้ก็เรียกวา 
กามสัญญาอีกท ีหนึ ่ง .  เป นเรื ่องส ัญญาขึ ้นมา   อีกท ีหนึ ่ง   มั ่นหมายเป นกาม 
เปนกามของเราอะไรขึ้นมา  กามธาตุก็ใหเกิด  กามสัญญา. 

 
กามสัญญา  คือสําคัญมั่นหมาย  ในกามนี้   ก็ให เกิดกามสังกัปปะ  หรือ 

ตริตรึกไปแตในเรื่องกามของเรานั้น   กามสังกัปปะก็ทําให เกิดกามฉันทะ-พอใจ 
หลงใหลในกามนั้น  กามฉันทะก็ทําใหเกิด  กามปริเยสนา  -แสวงหาซึ่งกามนั้น 
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แมดวยลําพังจิตใจลวน ๆ  หรือจะออกมา  ทางกาย  ทางวาจา  ดวยก็ได ;  ในที่สุด 
ก็เกิดกามปริฬาหะ  -คือความเรารอน  เหมือนกับถูกเผาไฟ  เพราะอํานาจแหง 
กามนั้น. 
 

นี่คิดดูวา  กามธาตุ   เปนสังขารธาตุชนิดหนึ่ ง  แตอยู ในรูปท่ีทําให เกิด 
ความรัก  ความตองการ  ซึ่งเปนอกุศลธาตุ;  หมายความวา  ธาตุ  ฝายผิด  ฝายบาป  ฝาย 
ที่จะทําใหเกิดทุกข.  กามธาตุ  -ใหเกิดกามสัญญา-เกิดกามสังกัปปะ-เกิดกามฉัทะ- 
เกิดกามปริเยสนา-เกิดกามปริฬาหะ;  ดังที่ ไดกลาวไปแลว.  นี่คือ  นรก  ที่นี่  ใชหรือ 
ไมใช? 

 
ใชคําวา  ปริฬาหะ  นี่หมายความวา  รอนจนไมมีคําอะไรจะพูด  จะวัดได 

คือวา  รอนถึงที่สุด  ถาจะถือวา  อยางนี้เปนสวรรค  นั้นก็ไดสําหรับผูที่เขาไมมองกัน 
ไปในแงรอน   เขามองไปในแงของกิเลส   เพราะวาเปนทาสกามเสียแลว   ก็ได;  
มันแลวแตความรูสึกของคนนั้นจะเปนอันธพาล  สักกี่มากนอย,  หรือวา  จะเปนบัณฑิต 
สักกี่มากนอย.  นี้เรียกวา  อกุศลธาตุอยางที่หนึ่งแสดงตัวออกมา  เปนกามธาตุ  และก็มี 
ความเปนไปอยางนั้น. 

 
๒.  ออกมาเปน  พยาปาทธาตุ  หรือมันตรงกันขามกับ  กาม;  โกรธ 

ไมชอบนึกตรงกันขามกับกาม  เขาเรียกวา  พยาปาทธาตุ  นี้ไมรักไมพอใจ  มุงแตจะ 
ทําลาย  มุงแตที่จะผลักออกไป.  ถาเปนเรื่องของกามธาตุ  ก็จะดึงเขามาหา,  ถา 
เปนเรื่องของพยาปาทธาตุ  ก็จะผลักออกไป  คือมันไมชอบ;  มันก็มีสัญญา  อยางเดียว 
กันอีกนั่นแหละ.  เมื่อมีพยาปาทธาตุแลว  ก็มีสัญญาดวยพยาบาทนั้น  :  เปนศัตรูของกู 
เปนอะไรของกู;  ในที่สุดก็อยากจะทําลายมันเสีย  ก็มีความเรารอนเพราะขอน้ีอีก. 
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๓.  ถาวาออกมาเปนวิหิงสาธาตุ.  นี้อาศัยโมหะ  อาศัยความโง  ก็คิด 
ทําการเบียดเบียนผูอื่นไปโดยไมไดเจตนา;  ถาพยาปาทธาตุ  นี้เบียดเบียนดวยเจตนา 
ดวยความรูสึกสํานึก;  ถาเปนเรื่องของกาม  ก็ไมเบียดเบียนใคร  จะเอาเขามา  ดึงเขามา 
เปนของเรา. 

 
ทีนี้  ทั้งกามธาตุก็ดี  พยาปาทธาตุก็ดี  วิหิงสาธาตุก็ดี  เปนอกุศลทั้งนั้น 

เมื่อสําเร็จตามหนาที่ของมันแลว  ก็ทําใหเกิด  นรก  เปรต  เดรัจฉาน  อสุรกาย 
อยางใด  อยางหนึ่ง  ที่เรียกวา  อบาย.อบายที่นี่  และเดี๋ยวนี้. 

 
ในกรณีนี้  ที่ยกมาเปนตัวอยาง  โดยอาศัยตากับรูป,  ในกรณีอื่น  เวลาอื่น 

อาจอาศัยหูกับเสียง,  ในเวลาอื่น  ก็อาจจะอาศัย  กลิ่น  กับ  จมูก,  อาศัยลิ้นกับรส,  อาศัย 
ผิวกายกับสิ่งที่มากระทบผิวกาย.  ยกตัวอยางแต เพียง  ทางตา  ใหฟง  นอกจากนั้นก็ 
ศึกษาเอาเอง  :  ดังเชน  ทางหู  ทางจมูกทางลิ้น  ทางกาย  :  หูไดยินเสียงที่นารัก 
ก็เกิดความปรุงแตง  ทํานองเดียวกันกับกามธาตุ;  หูไดยินเสียง  ที่ไมชอบ  นาเกลียด 
เปนศัตรู  เปนการที่ เราเกลียด   มันก็ปรุงแตงเปนพยาปาทธาตุ .  จมูกก็เหมือนกัน 
ลิ้ นก็ เหมื อนกัน ,  ผิ วหนั งก็ เหมื อนกัน ;  ไมมี เวลาพอที่ จะแจก   และแจกก็ ไมมี 
ประโยชนอะไรมันรําคาญเปลา ๆ. 

 
รวมใจความแตเพียงวา  ถาในขณะนั้น  การสัมผัสมีมูลมาจากอวิชชาแลว 

ก็ตองปรุงเปนสังขาร  ชนิดที่เปนกุศลธาตุ  เกิดกามธาตุ  พยาปาทธาตุ  วิหิงสาธาตุ;  
แลวก็เบียดเบียนตนเอง  เบียดเบียนผูอื่น  นี่เปนนรกที่นี่และเดี๋ยวนี้. 

 
ทีนี้สมมติวามันตรงกันขาม  คือสัมผัสน้ันไดอาศัยสติสัมปชัญญะบางตาม 

สมควร  หมายความวา  มีวิชชาอยูแทนอวิชชา  ตอนที่ปรุงมาจนถึงเวทนา  ถึงสัญญา 
ถึงสังขาร  นี้ก็เปนโอกาสที่กุศลธาตุ  จะเกิดขึ้น.  กุศลธาตุก็ไมมีอะไร  นอกจากตรง 
กันขามกับ  ๓  อยาง  ที่วามาแลว  ; 
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คูที่  ๑  ถาเปนอกุศล  ก็เกิด  กามธาตุ,  ถาเปนกุศล  ก็เกิด  เนกขัมมธาตุ 
คือหลีกออกมาเสียจากกาม  ไมโง  ไมหลง  ในเรื่องกาม. 

 
คู ที ่  ๒  ถ าเป นอก ุศล   ก ็ออกมาเป น   พยาปาทธาต ุ,  แต ถ าเป นก ุศล 

ก็ออกมาเปน  อพยาบาท  คือไมพยาบท  แตรักใคร  พอใจยินดีดวย. 
 
คูที่   ๓  ถาเปน  อกุศล   ก็ออกมาในรูปของ  วิหิงสาธาตุ   -ธาตุแหงความ 

เบียดเบียน,  ถาเปนกุศล  ก็ออกมาในรูปของอวิหิงสาธาตุ  ระมัดระวังที่จะไมกระทบ 
กระทั่ง  ที่จะทําใครใหเดือดรอนแมโดยไมเจตนา. 

 
เนกขัมมธาตุก็ดี  อพยาปาทธาตุก็ดี  อวิหิงสาธาตุก็ดี  นี้ทานเรียกวาเปน 

กุศลธาตุ.  เมื่อกระทําไปแลวมันก็ตองใหเกิดสวรรค;  สิ่งที่ เรียกวาสวรรค  คือความสุข 
ความพอใจ  จะเปนสวรรคอยางกามาวจรก็ได  อยางรูปาวจร  ก็คือพวกพรหมมีรูปก็ได,  
อยางอรูปาวจร  คือพวกพรหมไมมีรูปก็ได  นี่ก็ลวนแตเรียกวาเปนสุคติชั้นสวรรค. 

 
เร่ืองพรหมมี รูป  พรหมไมมี รูป   นี้คอยอธิบายกันทีหลัง  อยาเพอเขาใจ 

ไปเอง.  ถาเขาในเอาเองก็ตองเขาใจเหมือนที่ เขาพูดกัน  :  อยูที่ โลกไหนก็ไม รู,  เปนสัตว 
เป นคนม ีร ูปร างก ็ม ี  ไม ม ีร ูปร างก ็ม ี.  เป นพรหมนั ้น   เป นพรหมที ่ย ังไม ท ันจะเห ็น 
อยูที่ไหนก็ยังไมรู. 

 
ถากุศลธาตุ  แสดงตัวออกมา  ผลจะเปนสวรรคที่นี่เดี๋ยวนี้ 

 
เดี๋ยวนี้เราจะดูกันที่นี่  ก็คือวา  ถากุศลธาตุ  แสดงตัวออกมา  เปนเนกขัมม- 

ธาต ุ,  เป น เนกข ัมมธาต ุหล ีกออกจากกามก็ด ี  ไม หลงใหลในกามก ็ด ี,  หรือว า 
เปนอพยาปาทธาตุ  ไมกระทบกระทั่งผูใดโดยเจตนาก็ดี,  เปนอวิหิงสาธาตุ  ไมกระทบ 
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กระทั่งผู ใด   แมโดยไมเจตนาก็ดี ;  อยางนี้ก็ เปนสวรรคคือไมมีการเบียดเบียน ,  อยู 
เปนความสงบสุขสําหรับคนทั่วไป  ซึ่งจะใหความพอใจ  เปนที่พอใจในตัวเอง  ใหชีวิต 
ของตัวเองก็ได. 

 
โดยการกระทําอยางมีกุศลธาตุนี้  จะทําใหสามารถหลีกตัวออกไปจากชุมนุมชน 

ไปแสวงหาความสุขจากรูปฌาน  ทําสมาธิใหเกิดฌานประเภทรูปฌาน  อยางที่เคยได 
ฟงกันอยู เสมอในคําอธิบายของสัมาทิฏฐิ  ก็ยิ่งมีสุขในรูปฌานที่สูงไปกวาสุขอยาง 
ชาวบาน.  ถายิ ่งไปกวานั ้นอีก  ก็ถึงกับทําอรูปฌาน  ฌานที ่ไมมีรูปเปนอารมณก็ 
ยิ่งมีความสุขที่สูงละเอียดยิ่งขึ้นไปอีก  ก็แปลวา  จะเปนสวรรค  กามาวจร  สวรรค  
รูปาวจร  หรือสวรรคอรูปาวจร  ก็สรางเอาไดที่นี่  เดี๋ยวนี้  ในเมื่อรูจักทําสิ่งที่ เรียกวาธาตุนั้น 
ใหถูกตอง. 

 
พูดอยางสมัยนี้พูด  หรือวาพูดอยางภาษาวัตถุก็จะพูดไดเลยวา  ถารูจักผสม 

ธาตุใหถูกตอง  แลวจะไดสวรรค  ทั้งกามาวจร  รูปาวจร  อรูปาวจร  ที่นี่และเดี๋ยวนี้ 
โดยผานทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ฯลฯ  นี่คือเปนเรื่องของฝายกุศลธาตุ  มีเพราะธาตุ 
ที่วิชชาธาตุ   เขาไปผสมกับการปรุงแตงของจิต  ในขณะที่กําลังเปนผัสสะคือ  เปนสังขาร 
ธาตุหรือเวทนาธาตุก็ตาม.  ฉะนั้นเราจะตองระวังกันที่สุดก็ตรงที่มีผัสสะ  ตากับรูปหูกับเสียง 
จมูกกับกลิ่น  เปนตน. 

 
ขณะที ่มีการกระทบ  ที่เรียกวาผัสสะนั้น  จะตองระวังกันที ่ตรงนั ้น;  

ถาเปนโอกาสของอวิชชามัน  ก็ไปทางอกุศลและมีทุกข,  ถาเปนในทางวิชชาก็ เปน 
ฝายกุศลและไมตองทุกข;  เพราะวาในขณะแหงผัสสะที ่มีวิชชานั ้นก็คือ  รู สึกตัว 
มีสติสัมปชัญญะอยู  ไมเผลอ  ไมหลง  อวิชชาก็ไมไดเขามาแทรกแซงมันก็มี 
สติปญญา  ทําใหสําเร็จประโยชนในหนาที่การงาน   ที่ เราจะตองทําในเวลานั้น 
หรือเมื่อไรก็ตามใจ. 

 
 
 

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

www.buddhadasa.info



๑๒๕ความเนื่องกันระหวางกลุมธาต ุ 

หนาที่การงานอะไรที่ เราจะตองทํา  ยอมตองทําดวยการเกี่ยวของกันกับเรื่อง 
ทางตา  ทางหู   ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  เหลานี้ทั้งนั้น.  นี้ก็หมายความวาไม เปน 
ทุกขดวย  หนาที่การงานก็สําเร็จดวย  และยังแถมเปนการประพฤติธรรมอยูในตัวดวย.  
มีผัสสชนิดนี้  มันไมเปนอาสวะ  ไมมีอาสวะ  ไมเปนที่ตั้งแหงกิเลสตัณหา  นั่นคือ 
ผัสสะของผูปฏิบัติธรรมอยางถูกตองแลว.  จะเปนตาเห็นรูปก็ดี  หูไดยินเสียงก็ดี 
จมูกไดกลิ่นก็ดี   ทุก ๆ คู ไป  มันก็เปนผัสสะที่ ไม เปนชอง  ไม เปนโอกาสของกิ เลส  หรือ 
อาสวะและก็ไมเปนที่ตั้ง  แหงอุปาทาน  ที่จะไปยึดถือใหเกิดความทุกข. 

 
ทีนี้ถามันตรงกันขาม  มันก็ใหเกิดความยึดถือแลวก็ตองเปนทุกข  ทุกขอยาง 

ที่ เรียกวา :  เมื่อมีอุปาทานแลวก็ตองมีภพ-เมื่อมีภพแลวก็มีชาติ   มีชรา  มรณะ  โสกะ 
ปริเทวะ;  ซึ่งลวนแตเปนชื่อของความทุกขทั้งนั้น;  เพราะวามันมีอวิชชาทําใหยึดมั่น 
ถือมั่น  เปนกระแสแหงความผิด  คืออกุศลทั้งนั้น  มันก็ตองเปนทุกข. 

 
นี่ลองคิดดูซิวา  อะไรที่ ไมใชธาตุ   จนกระทั่งเปนทุกข  มันก็เปนเวทนาธาตุ ;  

อยางเปนอุปาทานอยางนี้  มันก็อยูในพวกที่ เปนสังขารธาตุ  :  เรามีความเขาใจผิด  มีความ 
คิดผิด  รูสึกผิด  มันก็เปนธาตุใดธาตุหนึ่ง  ในพวกสังขารธาตุทั้งนั้น  ซึ่งเราไมเคยไดฟง 
กันอยางนี้วา  อะไร ๆ มันก็ธาตุ  ทางฝายวัตถุนี้ก็ธาตุ  ทางฝายจิตใจ  นามธรรมมันก็ธาตุ 
และมีตั้งมากมายหลาย ๆ ธาตุ   ที่ออกชื่อไปวา  รูปาวจร  อรูปาวจร  มันยังมีธาตุอยูอีก 
เยอะแยะ  เชนอรูปาวจรก็ยังมีอากาสานัญจายตนธาตุ  วิญญาณัญจายตนธาตุ  อากิญจัญญา- 
ยตนธาตุ  เนวสัญญานาสัญญาตนธาตุ  ซึ่งเราเคยไดยินแตคําวาฌาน  พระพุทธเจา 
จะตรัสไวในลักษณะที่เปนธาตุ  ตามธรรมชาติที่มันมีอยู. 

 
เมื่อใดคนไปทําถูกวิธีถูกเรื่องถูกราวของมัน  ก็เปนโอกาสใหธาตุนั้น 

แสดงตัวออกมา  เชนวา  อากาสานัญจายตนธาตุ  ก็จะไดแสดงตัวออกมาเปนอากาสานัญ- 
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จายตนะฌานอยางนี้เปนตน  กระทั่งมีชื่อธาตุแปลก ๆ ที่วา  อาภาธาตุ  คือธาตุสวาง 
ธาตุฉลาด   ธาตุไม โง   ก็ตรงขามกับอันธการธาตุ  คือธาตุโง  ธาตุม ืด  ธาตุบอด ,  
หรือสุภธาตุ-ธาตุซึ่งงามซึ่งนาดู  ก็มีตรงกันขามกับ  อสุภธาตุ-ไมงาม  ไมนาดู. 

 
แมแตความงาม  ความไมงามนี้  มันก็เปนธาตุ  แลวก็เปนธาตุที่เนื่องอยู 

กับรูป  จึงยังไมจัดวาเปนนามธรรมแท  เปนรูปธาตุที่แฝงอยูที่ รูปหยาบ.  ความงาม 
ความไมงามก็แฝงอยูที่รูปธรรม  อยางใดอยางหนึ่ง;  เชนความงามอยูที่ดอกไม  ตัวดอกไม 
ก็เปนรูปธาตุโดยตรง,  ความงามนั้นก็เปนรูปธาตุโดยออม.  ทีนี้ความงามก็ดี  ความ 
ไมงามก็ดี  ก็ลวนแตเปนธาตุเรื่อยไป  กระทั่งถึงวา  ดับเสียซึ่งสัญญาก็เปน  สัญญา- 
เวทยิตนิโรธ  ก็เปนธาตุ. 

 
แมแตนิพพานก็เปนธาตุ  เรียกวานิพพานธาตุ  มีอยู  ๒  ชนิด  หรือบางที 

ก็เรียกวา  “อมตธาตุ”  -คือธาตุที่ไมรูจักเกิด  ไม รูจักตาย,  หรือบางทีก็เรียกวา  
อสังขตธาตุ - คือธาตุที่ไมมีปจจัยปรุงแตง  นี่ออกชื่อธาตุอยางนี้ตั้งหลายสิบหรือตั้ง 
รอยสองรอย  ลวนแตใชคําวาธาตุเสมอกัน  ถือวามีอยูตามธรรมชาติ  จนกวาเมื่อไร 
จะมีโอกาส  มีเหตุปจจัยใหปรากฏออกมา. 

 
ทีนี้ที่วามันไมมีอะไรที่ไมเปนธาตุ  หรือไมเกี่ยวกับธาตุ  ก็ไปทบทวนเอาเอง 

เถอะ  อธิบายมาอยางละเอียด  ก็เปนตัวอยาง  เฉพาะตากับรูป  นอกนั้นเรื่องหูกับเสียง 
กลิ่นกับจมูก  ฯลฯ  ไปทบทวนไดเองเหมือนกันเลย. 

 
ปญหาที่เขาใจยากอยูที่คูสุดทาย  คือใจกับธัมมารมณ 

 
คนที่ เขาเรียนนักธรรมมาในโรงเรียนแลว  ก็เขาใจคําคู ๆ นี้แลว  ตากับรูป 

แลวก็หูกับเสียง  จมูกกับกลิ่น  ลิ้นกับรส  กายกับสัมผัสผิวหนัง  แลวก็ใจกับธัมมารมณ. 
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ใจคือมโน  อารมณของมโนเรียกวา  “ธรรมหรือธัมมารมณ”  ก็แลวแตจะเรียก.  สําหรับ 
ธัมมารมณนี้  เคยเขาใจกันวาอยางไร?  ผูที่ เคยเลาเรียนธรรมะในโรงเรียนนักธรรมกัน 
มาแลว  เขาใจวาอะไร?  ก็คงจะเขาใจสรุปสั้น ๆ วา  สงที่ รูสึกไดดวยใจ  และเมื่อถามวา 
มีอะไรบาง?  ก็คงจะวากันไปตามี่วาใจมันจะนึกได. 

 
พวกที่  ๑.  สําหรับธรรมที่เปนอารมณของใจหรือเรียกวาธัมารมณก็ตาม 

นี้ก็แบงเปนพวก ๆไป  คือเวทนาธาตุ  สัญญาธาตุ  สังขารธาตุ,  จะมาเปนธรรม 
ธัมมารมณ  สําหรับเปนอารมณของใจได. 

 
อยางที่  ๑.  เวทนารูสึกเปนสุขเปนทุกข  กําลังรูสึกอยู  นี่เกิดขึ้นมาจากการ 

ปรุงแตงตั้งแต  ตาหรือหู  อะไรก็สุดแทแต  เดี๋ยวนี้ เปนเวทนา  รูสึกเปนสุขอยู;  ทีนี้ 
ในก็สัมผัสลงไปบนอารมณ  คือเวทนาที่กําลังรูสึกเปนสุขอยูอยางนี้  ก็เรียกวา 
เวทนานั้นเปนธัมารมณของใจ. 

 
เรากําลังรูสึกเปนสุข  สนุกสนาน  เอร็ดอรอย  เพิลดเพลิน  อะไรอยูนั้น 

เรียกวามีเวทนา,  แลวใจสัมผัสลงไปบนเวทนานั้น  นี่เรียกวา  มีมโนวิญญาณเกิดขึ้น.  
คือมีการสัมผัสระหวางมโนวิญญาณกับธัมมารมณ,  แลวมโนกับธัมมารมณ  กับมโนวิญญาณ  
ก็ปรุงแตงตอไปได;  เมื่อเปนมโนวิญญาณขึ้นมาแลวก็ปรุงเปนสิ่งที่เรียกวา  ผัสสะ  เวทนา 
สัญญา  สังขาร  จนกระทั่งเกิดทุกขไปไดเหมือนกัน. 

 
อยางที่  ๒.  เรียกวา  สัญญาธาตุ  หรือสัญญาขันธ  -ความจําได  หมายรู;  

เราหลับหูหลับตาปดหมด  ใจก็นึกถึงความหนหลังจําอะไรได  เอามาเปนอารมณ   สําหรับ 
มโนจะสัมผัสลงไปบนสัญญานั้น. 

 
ลองนึกคิดถึงเหตุการณหนหลัง  ที่เรายังจําไดดีอยู  วาเมื่อเด็ก ๆ  เปนอยางไร,  

เมื่อเด็กเล็ก ๆ เปนอยางไร,  เคยทําอะไรผิดถูกที่ไหน,  เอาอันหนึ่งมาเปนอารมณ 
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สําหรับใจจะสัมผัสลงไปบนสัญญานั้น  ก็จะปรุงแตงเปนมโนวิญญาณ  เกิดเปนเวทนา 
สัญญา  สังขาร  จนเปนทุกขไดอีกเหมือนกัน. 

 
อยางที่  ๓.  สําหรับสังขาร  สังขารธาตุ  หรือสังขารขันธ  คือความคิดที่ 

กําลังปรุงแตงอยู  รูสึกอยูเวลานี้  ก็เปนอารมณของจิต  ที่จะสัมผัสทับลงไป  อีกทีหนึ่ง 
ก็ได ;  คิดดี   คิดเลว   คิดชั่วอยู ในใจ   ใจก็สัมผัสลงไปจนรูวา  อาว,  นี่คิดดีคิดเลว 
คิดชั่วคิดถูกอะไรอยูก็ได;  นี่ก็เรียกวาสังขารนั้นเปนอารมณของใจ.  สังขารธาตุหรือ 
สังขารขันธ  ในที่นี้ตั้งอยูในฐานะเปนธรรมะหรือธรรมธาตุ  ที่เปนอารมณของใจกระทบ 
แลวเกิดมโนวิญญาณธาตุได. 

 
อยางวา  อยากมาวัดนี้  ก็ลองคิดดู  :  ทําไมจึงรูสึกเกิดอยากมาวัดนี้?  นี่ก็ 

อาศัยสัญญาหรือสังขาร อยางใดอยางหนึ่ง;  รูเรื่องดีวา  มาวัดนี้ทําอะไร,  มานั่ง 
ตรงนี้  มาทําอะไร,  ไดผลอะไร,  นี่เปนสัญญาอันหนึ่งหรือสังขารอันหนึ่ง.  จิตที่ รูสึก 
ตอผลอันนี้แลวมันก็ปรุงแตงเปนมโนวิญญาณ;  เกิดความคิดที่ รูสึกพอใจ  แลวก็อยาก 
จะมา  แลวก็มาวัดนี้  มานั่งอยูที่นี่. 

 
หรือแมที่สุดแตวาเราอยากจะไปไหน  ไปทําอะไรที่ ไหน  ไปหาเงินหาทอง 

คาขายอะไรที่ไหน  ก็ตองอาศัยนามธรรมเหลานั้นแหละเปนอารมณของใจ  ที่จะคิดนึก 
ที่จะทําไป.  นี้หมายความวา  ไมตองอาศัยทางตา  ทางหู;  เพราะวาเราอาจจะนอน 
กายหนาผาก  อยูในที่นอนกลางคืน  ไมเห็นอะไรแตคิดนึกคิดถึงการ  ถึงงาน  ที่กรุงเทพฯ 
ที่เมืองอื่น  จังหวัดอื่น  ก็ได;  มันเปนอารมณของใจไดอยางนี้. 

 
แมที่สุดแตวาเกิดอยากดี  อยากเดนขึ้นมา  อยากยกหูชูหางขึ้นมา;  นี่มันก็ 

ตองมีเวทนาหรือสัญญา  หรือสังขาร  อันใดอันหนึ่งเปนอารมณของใจ  ก็เกิดมโน- 
วิญญาณ  เกิดปรุงแตงมาก็อยากจะออกทาเปนยกหูชูหางเปนดีเปนเดน  เปนอะไรขึ้นมา. 
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อยางนี้ไมตองอาศัยรูปธรรมในขั้นตน ๆ  ก็ได;  เพราะวาสัญญานั้นมีอยู  ระลึกจําได 
สําคัญมั่นหมายขึ้นมาใหมก็ได.  อยางนี้เรียกวาคูสุดทายคือใจกับธัมมารมณ   ที่อาศัย 
เวทนาธาตุ  สัญญาธาตุ  สังขารธาตุ. 

 
พวกที่  ๒  ในกรณีที่ผิดไปจากนั้น  ก็ยังอาศัยรูปธรรม  ชนิดละเอียด 

ชนิดสุขุมท่ีไมใชนามธาตุ;  แตวาเปนรูปธาตอันละเอียด  เชนความงาม  ความไมงาม 
เปนตน  ที่มีอยูในรูปธาตุใด  อันนี้ เขาก็สงเคราะหไวในฝายธัมมายตนะ  เหมือนกัน.  
เชนดอกไมก็เปนรูปธาตุ  เปนอารมณของตา  แตวาความงามนั้นกลายเปนธัมมายตนะ 
เปนอารมณของใจ  นี้ก็เปนธัมมารมณพวกที่  ๒  คือภาวะของรูป  หรือภาวะของอะไร 
ก็ตาม  ที่มันไมใชตัวรูปอันแทจริง. 

 
ทีนี้ถาผิดไปจากนี้อีกก็พวกอสังขตธรรมทั้งหลายมาเปนอารมณของใจได 

เชนจะคิดถึงพระนิพพานเปนอารมณ  พิจารณาอยูถึงพระนิพพาน  เปน  เอตํ  สนฺตํ  เอตํ  
ปณีตํ  -นั่นสงบระงับยิ่ง  นั่นประณีตยิ่ง,  นั่นเปนที่สงบระงับของสังขารทั้งหลาย  เปนที่ 
สิ้นสุดอุปธิทั้งหลาย  เปนที่สิ้นตัณหา  เปนที่จางคลาย  แหงความยึดมั่นถือมั่น  เปนความ 
ดับแหงกิเลส  เปนนิพพาน.  อยางนี้เปนอารมณของใจได  โดยเอาลักษณะของ  
อสังขตธาตุมาเปนอารมณ   หรือวาไดบรรลุมรรคผลนิพพานจริง ๆ  อยูในใจ  อันนั้นก็ 
เปนอารมณ .  อารมณอยางนี้ก็กลายเปนธรรม  หรือธัมมารมณสําหรับมโนธาตุดวย 
เหมือนกัน;  ก็รวมเรียกสั้นๆ  วาอสังขตธาตุ. 

 
อสังขตธาตุนี้เอามาเปนอารมณของมโน  ก็ได  จะเรียกอมตธาตุ  ก็ได.  

ก็เลยเปนวาธัมมารมณนี้มี  พวกเจตสิกธรรม  เชน  เวทนา  สัญญา  สังขาร  ก็เปนธัมมารมณ 
และรูปธรรมอันละเอียดจะตองมาสงเคราะหไวฝายธัมมายตนะนี้  ก็เปนธัมมารมณ ,  และ  
อสังขตธาตุในแงไหนก็ตาม  ก็เปนธัมมารมณสําหรับใจสัมผัสอันนี้คนธรรมดายิ่งเห็นยาก 
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และบางอยางไมเกี่ยวของกัน;  ที่ เกี่ยวของกันคือความรูสึกคิดนึก  ที่ เราไมตองอาศัยตา 
หู   จมูก  ลิ้น  กายอีกแลว,  อาศัยสัญญาเกา  หรืออาศัยเวทนาที่กําลังรูสึกอยูแลวนั้น 
ไมตองตั้งตนอีก.  หรือความคิดนึกที่กําลังปรุงแตงอยูแลวนั้น   ระวังใหดี,  ที่วาเปน 
อารมณของมโน  เกิดมโนวิญญาณ   แลวก็ปรุงไปหากิเลสและความทุกขไดเหมือนกัน 
ตามลักษณะของปฏิจจสมุปบาท. 

 
ธาตุมีอยูมาก  ปรุงแตงเนื่อง ๆ กัน  เกิดผลทั้งกุศล,  อกุศล 

 
นี่คือสิ่งที่เรียกวา  ธาตุ  ธาตุมีมากถึงขนาดนี้  :  ในฐานะที่เปนเหตุใหเกิด 

สิ่งอื่นก็มี,  ในฐานะที่เปนผล  ที่เกิดมาจากสิ่งอื่นก็มี.  ครั้งเปนผลแลวมันกลาย 
เปนเหตุ  ทําหนาที่เปนเหตุอีก,  แลวใหเกิดผลอีกไมมีที่สิ้นสุด;  มีลักษณะเปนเหมือน 
กับวากระแสไหนไปเปนเกลียว  ของสิ่งที่เรียกวาธาตุทั้งหลายอยางนี้  นับตั้งแตจักษุธาตุ 
รูปธาตุ  วิญญาณธาตุ,  ผัสสะ  ซึ่งเปนสังขารธาตุ  ผัสสะซึ่งเปนเวทนาธาตุ  แลวก็สัญญา- 
ธาตุ  สังขารธาตุ  จนกระทั่งเปนกุศลธาตุ  อกุศลธาตุเกิดขึ้นเปนความสุขหรือความทุกข 
เปนนรก   หรือเปนสวรรค ;  ซึ่งลวนแตเปนธาตุทั้ งหลายที่รอคอยอยูแลว  ไดโอกาส 
เมื่อไรก็แสดงตัวออกมา,  และนี่คือขอที่วา  ถาเรารูเรื่องธาตุดี  เหมือนคําพูดธรรมดา ๆ  
วา  ถาเรารูจักผสมธาตุดีหรือเปน  แลวเราจะไดนรกที่นี่ก็ได  หรือทางตรงกันขามจะได 
สวรรคที่นี่ก็ได  นรกชั้นไหนก็ได  สวรรคชั้นไหนก็ไดเราอาจจะผสมขึ้นมาไดเหมือน 
กับการผสมธาตุ .  ที่ เรียกวา  สวรรค   ก็มีมากมายหลายชนิด  ลวนแต เปนธาตุทั้ งนั้น  
ออกชื่อธาตุใหหมดก็คงจะเวียนหัว  คือวาจําไมไหว  ควรจะไวพูดกันเปนคราว ๆ. 

 
เปนอันวาในครั้งนี้ เราก็พูดกันเรื่องธาตุ  อีกนั่นแหละ  แตแสดงพฤติ  หรือ 

วากรรมวิธีของมันในลักษณะที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปกวาครั้งที่แลว;  โดยเฉพาะตองการ 
จะใหส ังเกตในขอ ที ่ว า   คําวา   “ธาตุเท านั ้น ”  ไม ม ีอะไรมากกวาธาตุ.  ธาตุ 
เทานั้นแหละ,  ระวังใหดี  เปนมิจฉาทิฏฐิเมื่อไรก็ได  ตอเมื่อทําถูกตองตามวิธี 
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เทานั้นจึงจะเปนสัมมาทิฏฐิ  เดินไปถูกทาง  และก็ดับทุกขได  ไมทําใหผูอื่นลําบาก.  
พอเขาใจผิดทางรูผิดทาง  ทําผิดทาง  ก็เปนมิจฉาทิฏฐิ  ทําตัวเองใหลําบาก  ทําผูอื่น 
ใหลําบาก  เรื่องธาตุก็มีอยางนี้. 

 
การใหเห็นเรื่องธาตุ  ก็คือใหเห็นสุญญตา  ความไมมีตัวตน 

 
ถารูจักธาตุถูกเห็นถูก  ก็ไม เปนไร,  พอเห็นผิดก็เปนสุญญตาอันธพาล;  

สุญญตาไมรับผิดชอบอะไร  เอาแตกิเลส  เอาแตประโยชนสวนตัว  ก็มีบางเหมือนกัน;  
แมกระทั่งคําวา  “จิตวาง”  ก็ยังมีความหมายวา  วางที่ถูกตอง  หรือวางอยางอันธพาล.  
ถาเห็นวาเปนสุญญตาธาตุ  จริงแลว  ก็ไมเปนไร  เพราะถูกตองและเปนสัมมาทิฏฐิ  ไมทํา 
อันตรายใคร. 

 
ถาเปนสุญญตาธาตุที่ปลอม  เก  ไมจริง  ก็ไมใชสุญญตาธาตุ;  เปนเรื่อง 

วาเอาเอง  เหมาเอาเอง  เขาใจผิดเอาเอง  ก็เปนอันธพาลขึ้นมา;  เชนเดียวกับตัวอยาง 
ที่ยกขึ้นมาเรื่องครูทั้ง  ๖.  เขาสอนเรื่อง  สุญญตาอันธพาลอยู  อยางที่  ปกุธะกัจจายนะ 
กลาววา  มีธาตุอยู  ๗  หมู ;  ฉะนั้นการที่มนุษยเอาดาบฟนคอกัน  ก็ไมมีบาปหรือบุญอะไร 
เพราะเปนสักวาธาตุ  ผานไปในระหวางธาตุ;  นี่เปนอันธพาลสักกี่มากนอย.  อันธพาล 
ที่ไมยอมรับผิดชอบเรื่องกามารมณ   เรื่องอะไรตางๆ  ถือ  “สักวาธาตุเทานั้นแหละ”  นี่ก็ 
เปนอันธพาลอยางยิ่ง,  เปนอันธพาลที่สกปรก  หรือเปนอันธพาลที่จะทําทุกฝายใหมัน 
เดือดรอน.  นี่ขอใหเขาใจไวอยางดวยวาเรื่องธาตุเทานั้น  มันเปนไดถึงอยางนี้. 

 
พระพุทธศาสนามุงหมายสอนเพื่อจะใหรูวา  “ธาตุเทานั้น”  ไมใชสัตวบุคคล 

ตัวตน  เรา  เขา;  พอบวชเขามาวันแรกก็ใหเรียน  ยถาปจฺจยํ  ปวตฺตมานํ  ธาตุเมตฺต- 
เมเวตํ  วา  “นั่นแหละธาตุเทานั้น  กําลังเปนไปตามเหตุตามปจจัยอยูเนืองนิจ”.  
คนที่กําลังทําอะไรอยู  หรือสิ่งที่ถูกกระทําอยูนั้นก็ธาตุมตฺตโก  นิสฺสตฺโต  นิชฺชีโว  สฺุโ 
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นี้คือวา  เปนสักวาธาตุ  ไมใชสัตว  ไมใชชีวะ  ไมใชบุคคล  วาเปลาจากความหมาย 
แหงความเปนตัวตน. 

 
คนที่บวชเขามาพอเรียนวันแรก  จะรูอยางไรก็ไมทราบ  จะเขาใจอยางไรก็ 

ไมทราบ  อาจจะเปนอันธพาลไปก็ได;  เวนไวแตวาครูบาอาจารยจะชวยทําความเขาใจดี  ๆ .  
ที่เรามาบวชนี่  เรียน  ยถาปจฺจยํ  นี่ก็เพื่อจะใหรูจัก  “ธาตุเทานั้น”  อยางถูกตอง,  และ 
เราจะไดไมมั่นหมายสิ่งใด   จนเกิดกิ เลส  เกิดโลภะ  โทสะ  โมหะ.  ถาเห็นวา  “ธาตุ 
เท านั้ น”  เห็นอยางถูกตองแลว ;  ไม เกิดความโลภได เพราะเปน   “ธาตุ เท านั้ น”ไม 
เก ิดความ โลภ ;  และ   “ธาต ุเท านั ้น ”  ก ็ไม โกรธได ,  ไม โกรธได จร ิง   เพ ราะ เป น 
สักวา  “ธาตุเทานั้น”. 

 
ผูที่ มาชกปากเรา   หรือวาเราถูกเขาชกปาก   นี่ ก็ธาตุ เทานั้น ;  แตแลว 

อาจจะเกิดความคิดวา  “ธาตุ เทานั้น”  แลวชกสวนกลับไป   เราก็ชกเขาบาง  เพราะ 
วา “ธาตุเทานั้น”;  อยางนี้ก็ไมสําเร็จประโยชนที่ถูกตองกลายเปนอันธพาลเสียอีก. 

 
ที่จริงเขาตองการจะใหรูในลักษณะที่ไมเกิดกิเลส  ไมวาชนิดไหน 

ไมมีความโลภ  ไมมีความโกรธ  ไมมีความโงเกิดขึ้น  เพราะวาเห็นธาตุ  เหลานี้ 
อยูอยางถูกตอง  ตามที่เปนจริง. 

 
สําหรับวันนี้ก็สรุปความวา  ใหเขาใจคําวา  “ธาตุเทานั้น”  ยิ่งขึ้นไปอีก  อยาง 

ที่ เห็นไดชัด  ถึงขนาดที่จะสรางนรก  สวรรค  เมื่อไรก็ได  หรือวาถาไมตองการ  แลวก็ 
จะใหพนไปเสียจาก  นรกสวรรค  ทั้งหมดทั้งสิ้นก็ได. 

 
เอาละเปนอันวาพอกันทีสําหรับวันนี้. 
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-๕- 
๓  กุมภาพันธ  ๒๕๑๖ 
 
 
 
 

ลักษณะอาการที่ธาตุปรุงแตงสิ่งทั้งปวง 
 
 
 
 
 
 
ทานสาธุชนผูสนใจในธรรมทั้งหลาย, 

 
การบ รรยาย เรื ่อ งป รม ัต ถสภ าวธรรม   ในค รั ้งที ่  ๕  นี ้  ก ็ย ังค ง เป น 

เรื ่อ ง ที ่เกี ่ย วก ับสิ ่งที ่เร ียกว าธาต ุต อ ไปอ ีก .  อาตมาเคยขอร อ งในการบรรยาย 
ครั ้งที ่แล ว ๆ  มาวา  ขอใหอดทนศึกษาเรื ่องธาตุนี ้ให มากเปนพิเศษ   แมว าจะ 
เป น เรื ่องที ่ไม ชวนฟ ง   ชวนง วงนอนก ็ตามท ี  แต ก ็ม ีความสําค ัญมาก   เพราะว า 
ทุกอยางมีรากฐานอยูที่สิ่งที่เรียกวาธาตุ. 

 
เราไมคอยจะไดยินไดฟงเรื่องธาตุทั้งหมดตามที่มีอยูในพระบาลี  แมในพระไตร- 

ปฎก  จะไดยินไดฟงก็แตเรื่อง  ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  อะไรทํานองนี้เทานั้น;  แตเมื่อสํารวจ 
 
 

๑๓๓ 
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ดูแลวยังมีธาตุมากมายหลายสิบช่ือ  ลวนแตเกี่ยวของหรือแวดลอมกันอยูกับมนุษย.  ถา 
ไม รูจักสิ่งเหลานั้น  ก็เทากับวาไม รูจักตัวมนุษยนั่นเอง  เพราะตัวมนุษยนั้นก็เปนธาตุ 
หลาย ๆ  สวนประกอบกัน;  สิ่งที่ เกี่ยวของ  เกิดขึ้น  ปรุงแตงอยู  ในรางกายมนุษย 
เรื่อย ๆ ไป  ตอไปอีก ๆ  ตลอดเวลานั้นก็คือสิ่งที่เรียกวาธาตุ. 

 
สิ่งแวดลอมอยูรอบ ๆ  มนุษยทั่วไปในโลกนี้  ก็คือสิ่งที่เรียกวาธาตุ ;  

แมที่สุดแตสิ่งที่มนุษยจะใชติดตอกันกับสิ่งนอกตัว  คือสิ่งที่ เปนสื่อ  เชน  ตา  หู  จมูก  ลิ้น 
กาย  เปนตนนี้  ก็ยังคงเปนสิ่งที่เรียกวาธาตุอยูนั่นเอง. 

 
ขอรบเราเซาซี้ใหทานทั้งหลายสนใจกับคําวาธาตุนี้  ใหละเอียดลออเปนพิเศษ 

ยิ่ง ๆ ขึ้นไปทุกทีจนกวาจะเพียงพอ. 
 

จับใจความใหไดเสียกอนวาธาตุคืออะไร 
 
เทาที่กลาวมานี้   ทานทั้งหลายก็คงจะพอจับใจความไดวา  สิ่งที่ เรียกวาธาตุ 

นั่นคืออะไร?  โดยตัวหนังสือ  คําวา  “ธาตุ”  ก็แปลวา  สิ่งที่เปนสวนยอยที่สุด  ที่ทรง 
ตัวมันเองอยูได  แลวก็ประกอบกันขึ้น  เพื่อจะเปนสิ ่งใดสิ่งหนึ ่งโดยสมบูรณ;  
หรือจะกลาวอีกทีหนึ่งก็คือวา  ความสมบูรณอยางหนึ่ง ๆ  มันก็ประกอบอยูดวยสิ่งที่ เรียกวา 
ธาตุนั้นหลาย ๆ ธาตุดวยกัน;  ดังนั้นจึงไมมีอะไรที่ เรียกวาไมใชธาตุ  จะเปนเรื่องทาง 
วัตถุก็ดี  เปนเรื่องทางจิตใจก็ดี  แมที่สุดเปนเรื่องที่วางหมด  ไมมีรางกาย  ไมมีจิตใจก็ดี 
ก็ยังคงเปนสิ่งที่เรียกวาธาตุนั่นแหละ. 

 
ขอใหหลับตามองดวยสติปญญา  ใหเห็นกวางขวางและลึกซึ้งออกไป  จะเห็น 

วาไมมีอะไรที่ไมเรียกวาธาตุ ,  ที่พระพุทธเจาทานไดตรัสไว  ในลักษณะที่ควรจะ 
สนใจ;  หรือถึงขนาดที่เรียกวาควรจะตกใจเหมือนกับบทที่พระสงฆไดสวดคณะสาธยาย 
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ออกไปแลวเมื ่อตะกี ้นี ้  ก็คือพระพุทธภาษิตที ่วา  :  ดูกอนภิกษุทั ้งหลาย,  ภาวะ 
อันใดเปนความเกิดขึ้น  ความตั้งอยู  ความปรากฏออก  ของธาตุทั้งหลาย  
๖  นั่นแหละคือความเกิดขึ้นแหงทุกข  นั่นแหละคือความตั้งอยูแหงโรค  นั่น 
แหละคือความปรากฏของชราและมรณะ. 

 
พระพุทธภาษิตเพียงเทานี้  ก็มีใจความสําคัญที่จะตองเขาใจมากที่เดียว;  

แตก็เปนเพียงคําที่ผานไปผานมา  ไมมีใครสนใจที่จะเขาใจ.  เมื่อไรเขาใจก็คิดวาไมจริง,  
หรืออยางนอยก็คิดวาไมจําเปนสําหรับวาเราที่จะตองรู;  เพราะวาเราไมเขาใจ.  เดี๋ยวนี้ 
ก็พยายามที่จะใหทานทั้งหลายทราบยิ่ง ๆ ขึ้นไป,  ไดรบเราใหทราบเรื่องธาตุนี้มาเปน 
เวลาหลายสัปดาหแลว. 

 
ขอท่ีพระพุทธเจาทานตรัสวา  “ความปรากฏออกมาของสิ่งที่เรียกวาธาตุ 

นั้นแหละคือความเกิดขึ้นแหงทุกข  นั่นแหละคือความตั้งอยูแหงโรค  คือความ 
ปรากฏออกของชราและมรณะ”;  ขอน้ีมีใจความสําคัญอยูตรงที่วา  สิ่งที่เรียกวาธาตุนั่น 
เมื่อไรจึงจะปรากฏออกมา?  หมายความวาธาตุใด ๆ เหลานั้น  ถาไมไดอาศัยผสม 
ปรุงแตงซ่ึงกันและกันแลว  มีคาเทากับมิไดปรากฏออกมา;  เชนวา  ธาตุ  ดิน  น้ํา 
ลม  ไฟ  อากาสธาตุ  ที่จะปรุงเปนรางกายมนุษยนี่ไมไดปรากฏออกมา  จนกวาเมื่อไรจะ 
มีการปรุงกันขึ้นมา  เปนรางกายของมนุษย.  เมื่อปรุงออกมาเปนรางกายของมนุษยได 
อยางนี้  เรียกวา  ปรากฏออกมา;  กอนนี้ไมไดปรากฏออกมา. 

 
นี่แหละธาตุลวน ๆ  แท  ๆ  ยังมิ ไดปรากฏละก็ยังไมมี เรื่อง;  ธาตุตามธรรมดา 

เปนสวนยอยสวนหนึ่ง  จึงยังไมปรากฏ  เวนไวแตเมื่อมาประกอบกันเขาเปนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
จึงจะเรียกวา  “ปรากฏ”.  นี้คือลักษณะของสังขตธาตุ  คือธาตุที่มีเหตุ  ปจจัยปรุงแตง 
หมุนเวียนเปลี่ยนไปเปนอยางนี้ทั้งนั้น;  ดังนั้น  เมื่อใดธาตุปรากฏออกมานั่นแหละ 
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คือความปรากฏแหงทุกข;  ขอน้ีหมายความวา  ถาธาตุปรากฏออกมาอยางเปนคน 
เปนสัตว  อยางที่ เราเห็นกันอยูนี้   ก็มีลักษณะแหงความทุกขแสดงออกมา.  เมื่อยังเปน 
ธาตุลวน ๆ  ธาตุใดธาตุหนึ่งอยู  ยังแสดงเปนความทุกขออกมาไมได;  เพราะยังไมพรอม 
ที่จะรูสึก  คิดนึก  หรือรูสึกอยางนั้นอยางนี้ได.  เมื่อปรากฏออกมาเปนความทุกขแลว 
ก็ม ีพระบาลีที ่ตรัสวา  “นั ่นแหละคือความตั ้งอยู แห งโรค ”  คําวา  “โรค ”  ในที ่นี้ 
ก็หมายถึงสิ ่งที ่เส ียบแทงใหเจ็บปวด .  คําวา  “โรค”  นี ้แปลวา  แทง  คือแทงให 
เจ็บปวด;  ไมวาโรคอะไร  ถาไมมีการแทงใหเกิดการเจ็บปวดอยางใดอยางหนึ่งแลว 
ก็ไมเรียกวาโรค. 

 
เมื่อธาตุปรากฏออกมาในลักษณะที่ทําอะไรได  ทําใหเปนสัตว  เปนคน 

อยางที่ เรียกกันนี้ไดแลว  ก็มีความทุกขปรากฏออก  มีความตั้งอยูแหงโรค;  คือวา 
ตลอดชีวิตนั้น  จะมีการเสียบแทง  ไมทางกายก็ทางใจ;  ทางกายก็เจ็บปวดปวยเปน 
โรคไปตามประสาของกาย,  แตก็ไมรายแรงเทากับความเจ็บปวยเสียบแทงในทางจิต 
ซึ่งละเอียดกวา  สุขุมกวา  และมากลักษณะกวา.  ดังนั้นจึงถือวา  ความปรากฏออกแหง 
ธาตุนั่นแหละ  คือความปรากฏแหงชราและมรณะ;  เมื่อเปนธาตุใดธาตุหนึ่งลวน ๆ  
ก็ไมมีชราและมรณะปรากฏ.  ตอเมื่อธาตุประชุมกันเขา  แสดงตัวออกมาได  ก็เกิดเปน 
สิ่งที่จะตองเปลี่ยนแปลง  เกิดขึ้น-ตั้งอยู-ดับไป  จึงปรากฏอาการที่ เรียกวาชรา  และ 
มรณะออกมา. 

 
ทีนี้ เราก็พิจารณาดูวาความทุกข   หรือโรค  หรือความชรา  และความตาย 

นี่ไมเคยมี  กอนแตที่ธาตุทั้งหลายจะประชุมกันแลวปรากฏออกมา;  ฉะนั้น  ขอใหเขาใจ 
กันเสียวา  ธาตุทั้งหลายเหลานี้  ถามิไดประชุมกันจนปรากฏออกมาแลว  เราก็จะ 
ไมมีปญหา  เรื่องความทุกข  เรื่องโรค  เร่ืองชรา  และมรณะ  เปนตน.  หมายความวา 
ความทุกขทั้งหลายจะไมปรากฏได  ในเมื่อธาตุทั้งหลายจะมิไดประชุมกัน  ทําหนาที่ของ 
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ตัวแลวแสดงออกมา;  แมตัวความทุกขนั่นเอง  ตัวโรคนั่นเอง  ชราและมรณะนั่นเอง 
ก็เปนธาตุอันหนึ่ง  ซึ่งเรียกวา  สังขตธาตุ  มีอาการที่ถูกปรุงแตง  แลวก็เปลี่ยนไป. 

 
ทีนี้  ธาตุปรุงแตงจนถึงขนาดที่เรียกวา  เปนสัตว  เปนคน  ที่มีความรูสึกได 

ก็เลยมีความรูสึกที่ เปนทุกขได;  ถาปรุงแตงเปนกอนหิน  กอนดินอยางนี้  ก็ไมมี 
ทางจะรูสึกเปนทุกขได.  แมแตจะปรุงแตงขึ้นมาเปนตนไม  ก็รูสึกตอความทุกขไดนอย 
ที่สุด;  พอเปนสัตวเดียรัจฉานขึ้นมา  ก็จะมีความรูสึกที่เรียกวาเปนความทุกขนั่นมากขึ้น;  
แตพอมาเปนมนุษยแลว  ความทุกขจะมากขึ้นตั้งหลายรอยเทาพันเทาทีเดียว  เพราะ 
มนุษยนี้สูงดวยจิตใจ  คิดเกงจําเกง  รูสึกไดเกง  อะไรไดเกงไปหมดดวยจิตใจ;  ฉะนั้น 
จึงจําเปนอยูเองที่ตองรูสึกตอความเปลี่ยนแปลง  หรือความเปนทุกขนั้นมากกวา.  ดังนั้น 
ถอยคําเหลานี้  ที่พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไว  ทานเล็งถึงสัตวที่เรียกวามนุษย,  และก็ 
ยังเปนมนุษยที่ เปน ๆ คือไมตาย  แลวก็ยังมีความรูสึกไดตามปกติ  ไมใชเปนอัมพาต 
เปนตน.  จึงหมายถึงมนุษยที่ยังมีชีวิต  มีจิตใจ  พรอมท้ังสัญญา  สมปฤดี  ตาง ๆ ;  
นี่แหละคือมนุษยที่เปนเจาของปญหาตาง ๆ   ที่เราตองเอามาพูด  มาเทศน  มาปรึกษาหารือกัน 
ในลักษณะอยางนี้. 

 
เทาที่พูดมานี้  ก็พอจะแสดงใหเห็นไดแลววา  เรื่องธาตุนี่ เปนเรื่องที่จําเปน 

จะตองรู;  ธาตุบางอยางก็มีลักษณะที่นาหวาดเสียว  คือวาเปนเหตุ  เปนที่ตั้งแหง 
ความทุกขโดยตรง. 

 
สําหรับในครั้งนี้จักไดบรรยายเรื่องธาตุ  โดยหัวขอวา  “ลักษณะอาการที่ 

ธาตุปรุงแตงสิ่งทั้งปวง”. 
 
ลักษณะอาการที่ธาตุปรุงแตงธรรม  คือ  สิ่งทั้งปวง  แมวาเราจะไดเคย 

กลาวมาแลวในการบรรยายครั้งที่ ๓ แหงชุดนี้วา  ธาตุใหเกิดอายตนะ  ขันธ  อุปาทานขันธ 
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และความทุกขไดอยางไรมาครั้งหนึ่งแลวก็จริง;  แตนั่นเปนการกลาวโดยเคาโดดหมวด 
หรือเรียกวากลาวอยางคราว ๆ. 

 
ในตัวคน  มีแตเรื่องของธาตุปรุงแตงกันไมรูหยุด 

 
ในวันนี้จะไดกลาวถึงกิ ริยาอาการและลักษณะโดยละเอียด  ของการที่ธาตุ 

แตละอยาง ๆ นั้นจะปรุงแตงธรรม  คือสิ่งทั้งปวงขึ้นมาอยางไร;  และก็หลีกไมพนไปได 
จากภาวะตาง ๆ,  อาการตาง ๆ  ที่ เปนอยู ในรางกายและจิตใจของเรา.  พูดโดยสมมติ 
ก็วา  เปนเรื่องในคนเรา  ที่เรียกวาเรา ๆ กันตามธรรมดานี่แหละ  มีแตเรื่องของสิ่งที่ 
เรียกวาธาตุแตงกันอยางนั ้นอยางนี ้ไมรู หยุด;  เปนไปอยางละเอียดลึกซึ ้งยากที่ 
จะเขาใจ,  และมีอยูในจิตใจของมนุษยเราเปนประจําวันตลอดวัน  หรือวาตลอดคืน;  
เปนเรื่องที่เปนไปในจิตใจนั้นมากกวา  สําคัญวา  เปนปญหากวา  ที่จะเปนเรื่องของ 
รางกาย. 

 
การศึกษาในทํานองนี้   ดู  ๆ  ก็คลายกับวา  จะเปนเรื่องของจิตวิทยาอยูมาก 

แตก็ยังมีสิ่งที่จําเปนที่จะตองศึกษา;  เพราะวาเรื่องที่ เกี่ยวกับจิต  หรือจิตวิทยาใน 
พุทธศาสนาที่  เปนไปตามแบบของพุทธศาสนา  ไมใชจิตวิทยาอยางวิชาจิตวิทยา 
ปจจุบัน.  จิตวิทยานั้นมีความหมายกวางไปในทํานองที่วา  ถาเรื่องใดเกี่ยวของกันกับ 
จิตที่เราจะตองทราบ  ตองรู  ก็เรียกวาจิตวิทยาทั้งนั้น;  แตในพุทธศาสนานั้นมุงกัน 
แตจิตวิทยา  ในแงเพื่อใหรูจักจิต  ใหรูจักควบคุม  รูจักจัดแจงเกี่ยวกับสิ่งที่เรียก 
วาจิต  จนกระทั่งไมมีความทุกข;  จํากัดไวชัดเจนหรือแคบไดในขอบเขตเพียงเทานี้.  
ฉะนั้น  เราจึงยินดีที่จะศึกษาในฐานะที่แมจะเปนจิตวิทยา,  แตไมใชจิตวิทยาที่จะดําเนิน 
การงานแกสังคม  หรือแกประโยชนอะไรจากสังคม;  แตเปนจิตวิทยา  ที่จะจัดการ 
แกไขปองกันกับเรื่องภายในตนเอง  ไมใหเกิดความทุกขขึ้นมาได,  ใหอยูเปนปกติสุข 
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แลวก็ยังแถมใหมีสมรรถภาพในการที่จะทําอะไรไดดีดวยจิตนั้น ๆ  ที่เราศึกษาดีแลวอบรม 
ดีแลวเปนตน. 

 
สําหรับสิ่งที่ เรียกวาธาตุทั้งหลายนั้น  ทําอะไรไมไดมาก  หรือทําอะไรไม 

ไดเลยตามลําพังตังเอง  เวนไวแตจะเขามาเกี่ยวของ  หรือเขามาปรุงกันจนกลายเปน 
เร่ืองของจิตไปเสียกอนเทานั้น ;  ฉะนั้นคําวาธาตุลวน ๆ ในทางวัตถุลวน ๆ ก็ไม 
เปนปญหาอะไร  แตเดี๋ยวนี้มาเปนที่ตั้งที่อาศัยของธาตุประเภทที่เปนจิต  คือประเภทที่ 
เปนนาม.  มันมาเขาคูกัน  ทั้งรูปธาตุ  และนามธาตุ  ก็เลยไดทั้งรางกายและจิตใจ 
ปรุงแตงเขาเปนอันเดียวกัน   จนทําหนาที ่อยางใดอยางหนึ ่งได;  นี ่แหละจึงจะ 
เกิดเปนปญหาขึ้นมา. 

 
ธาตุที่มีชื่อแปลก ๆ  ก็ควรตองศึกษา 

 
ขอใหทราบไววา  เรื่องธาตุเปนสิ่งที่ลึกลับ  นาอัศจรรยหรือลึกซึ้ง;  สําหรับ 

สิ ่งที ่เรียกวาธาตุ  ไมม ีอะไรที ่ไม ใชธาตุ;  แมที ่ส ุดแตธาตุที ่ม ีชื ่อแปลก ๆ  ซึ ่งทาน 
ทั้งหลายก็อาจจะยังไมเคยไดยินคือวา  “ธาตุที่แกงวงนอนได”.  เดี๋ยวนี้ใครกําลังงวงนอน 
แลวก็จะตองมีธาตุหนึ่งที่จะแกความงวงนอนนั้นได  เปนธาตุที่พระพุทธเจาทานไดตรัส 
ไวเอง  เรียกวา  อารัมภธาตุ  หรือนิกกมธาตุ  หรือปรักกมธาตุ  สามชื่อน้ีเปนธาตุที่ 
ตรัสไว  กําจัดสิ่งที่เรียกวา  ถีนะมิทธะได. 

 
ถีนะม ิทธะ   คือความซ ึมเซาง วงนอน   ละเหี ่ย   ออนเพล ีย ;  นี ่เร ียกว า 

ถีนะมิทธะ   โดยเฉพาะอยางยิ่ ง   ก็คือความมึน   ความงวง ;  นี่ก็ เปนธาตุอันหนึ่ ง 
เหมือนกัน.  ธาตุที่ตรงกันขามที่ เรียกวา  อารัมภธาตุ  นั้นคือ  เมื่อธาตุนี้ เกิดขึ้นแลว 
ทําใหเกิดความรูสึกชนิดที่สลัดความงวงนอนออกไปได  เพื่อจะเริ่มเรื่องอะไรอื่นที่ตรง 
กันขาม. 
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ลองคิดดูวาบางเวลาเราก็งวงนอนไมอยากทําอะไร  อยากจะนอนตอไปอยางที่ 
เรียกวาขี้เกียจก็แลวกัน;  แตถามีอะไรเกิดแทรกแซงเขามา  ทําใหสะดุง  ตาสวางขึ้นมา 
ทันทีลุกขึ้นไปทํานั่นทํานี่ทันที  นอนอยูไมได;  นี่คือธาตุประเภทที่เรียกวาอารัมภธาตุ 
คือธาตุที่ทําใหเราลุกขึ้นปรารภเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ไมงวงนอนอยูได.  บางทีก็เรียกวา 
นิกกมธาตุ  คือกาวออกไปบางหนา  ก็หมายความวากาวออกมาจากความงวงนอน  มึนชา 
ซบเซา.  บางทีก็เรียกวา  ปรักกมธาติ  ธาตุเปนเครื่องกาวไปสูความเบื้องสูง. 

 
นี่เปนสิ่งที่นาแปลกหรือไม  สําหรับคําวาธาตุ;  แมแตธาตุที่ทําใหงวงนอน 

และธาตุที่จะกําจัดความงวงนอน  ไมใหถีนมิทธะที่ยังไมไดเกิด  เกิดขึ้นมาได,  และให 
ถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแลวนั้นสลายตัวไป. 

 
ที่ยกมาใหฟงเปนตัวอยางนี้  เพื่อใหทราบวา  เรื่องสิ่งที่ เรียกวาธาตุนี่มีอะไร 

มากมายถึงอยางนี้.  ขอความที่กลาวไวในพระคัมภีร  เชนเรื่องนี้มีอยูในอังคุตตรนิกาย 
หมวดที่  ๑  ก็ไมคอยจะมีใครเอามาพูดกันในฐานะที่เปนธาตุหนึ่งที่แกงวงนอนได.  เราจะ 
แกงวงนอนดวยเหตุอันใดก็ตาม  ดวยวิธีใดก็ตาม;  ถาธาตุชื่อน้ีไมเขามา  ไมเกิดขึ้น 
ไมผสมเขาไปดวยกันแลว  ไมหายงวงนอนได;  ถาธาตุชื่อน้ีเขามาเกี่ยวของดวยแลว 
มันก็จะสะดุงหายงวงนอน  ลุกขึ้นไปทําอะไรไดอยางกระปรี้กระเปราตอไปอีก. 

 
นี่เรียกวาเปนตัวอยางที่แสดงไดยิ่งขึ้นไปอีก  วาไมมีอะไร  ที่เกี่ยวกับมนุษย 

เราแลวจะไมเรียกวาธาตุได,  คือสามารถจะเรียกวาธาตุไดทั้งนั้น  ไมวาจะเปนอะไร 
ในแงใดแงหนึ่ง  ในมุมใดมุมหนึ่ง;  คลาย ๆ กับวา  พุทธศาสนานี้ ไมไดพูดอะไรเลย 
นอกจากจะพ ูดเรื ่องธาต ุ;  นี ้เป นความจริงอย างยิ ่ง .  นับตั ้งแต ขี ้ฝุ น   สักอณ ูหนี ่ง  
ก็ เปนธาตุขึ้นมา   เปนกอนหิน   กอนดิน   ตนหญ า   ตนบอน   ตนไม   สัตว   มนุษย 
กระทั่งมีจิต  ความคิด  ความนึก  ความทุกข  ความสุข  กระทั่งถึงนิพพานนั้น  แตละ 
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อยางละอันก็ลวนแตเปนธาตุ;  แมแตนิพพานก็เปนธาตุ  ดังที่ เคยพูดใหฟงมาแลว.  
เราจะตองรูวาธาตุเหลานี้มีการปรุงแตงกันอยางไร  จึงเกิดเปนนั่นเปนนี่ขึ้นมา. 

 
ธาตุแมมีมาก  กลาวโดยสรุปมีเพียงสอง :  สังขตะ,  อสังขตะ 

 
เมื่อกลาวโดยสรุปแลว  ก็มีการกลาวไวแตเพียงวา  สิ่งสองสิ่งที่ควรรู 

อยางยิ่งดวยปญญานั้น  ก็คือสังขตธาตุ  และอสังขตธาตุ. 
 
สังขตธาตุ  คือธาตุที่ประกอบกันเปนสิ่งนั่นสิ่งนี่  ปรุงแตงกันเรื่อยไป 

ไมมีหยุด ;  ถายังมีการเกิดขึ้น-ตั้งอยู-ดับไป   ของสิ่งอะไรในกายเรา   นอกกายเรา 
อะไรก็ตามนี้เรียกวา  สังขตธาตุ  หมด.  คําวาสังขตธาตุจึงรวม  ธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ 
ธาตุลม  ธาตุทั้งหลายตาง ๆ  แมแตธาตุที่วาแกงวงนอน  เอาไวดวยเสร็จ  เปนพวก 
สังขตธาตุ  แปลวา  ธาตุที่มีปจจัยปรุงแตง. 

 
อีกธาตุหนึ่งเรียกวา  อสังขตธาตุ  แปลวา  ธาตุที่ไมมีปจจัยปรุงแตง  ก็ตรง 

กันขามและก็เปนที่สุด  ที่ดับ  แหงการปรุงแตงของสังขตธาตุดวย.  จิตใจของมนุษยนี้  
ลุถึงสิ่งที่ เรียกวาอสังขตธาตุแลว  ก็หยุดการปรุงแตง;  ดังนั้น  จึงไดแกสิ่งที่ เรียกวา 
นิพพาน  หรือนิพพานธาตุ  ธาตุ  คือนิพพาน,  บางทีก็เรียกวา  อมตธาตุ  คือธาตุ 
ที่ไมรูจักตาย,  หรือจะเรียกวานิโรธธาตุ  ธาตุที่เปนที่ดับแหงสังขตธรรม  คือสิ่งปรุงแตง 
ทั้งหลายอยางนี้.  นี่มันเปนสวน ๆ หนึ่งที่ตรงกันขาม;  เรียกวา  อสังขตธาตุ  มีอยู 
อยางเดียว  แตเรียกชื่อไดมากอยาง. 

 
ทีนี้ในสังขตธาตุนี้  แยกออกไปมากมายทีเดียว  จนนับไมไหววาจะเปน 

ธาตุอะไรบาง  ซึ่งเราจะไดศึกษากันตอไป. 
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๑๔๒ 

ในการบรรยายครั้งที่แลวไดพูดแลวพูดอีกถึงธาตุที่จัดไวเปนหมวด ๆ  เรียกวา 
ธาตุ  ๑๘  ธาตุ  : 

 
หมวดที่เกี่ยวกับตา  ก็ไดแก  จักขุธาตุ  แลวก็รูปธาตุที่จะมากระทบกับตา 

และจักขุวิญญาณธาตุ  คือความรูแจงที่เกิดขึ้นทางจักษุ.  จับเคาเงื่อนใหไดเสียกอนวา 
เรานั้นประกอบอยูดวย  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ๖  อยาง;  ทีนี้แตละอยางนั้น  เราจะ 
ดูกัน  ๓  สวนเสมอไป  เชน  :  ตา  ก็ดูกันที่ตาและรูปที่จะมากระทบตา  มาพบกันแลว 
ก็เกิดวิญญาณทางตาขึ้นมา  นี่หมวดนี้ก็มี  ๓  ทุกหมวดมี  ๓. 

 
หมวดหู  ก็มีหู  แลวก็มีเสียงที่จะมากระทบหู  หูกับเสียงกระทบกันแลว 

ก็เกิด  วิญญาณธาตุทางหู  คือไดยินทางหู  เรียกวารูแจงทางหู. 
 
หมวดจมูกก็มีจมูก  คือท่ีเรียกวาฆานธาตุ  แลวก็กลิ่นที่มากระทบจมูก 

เรียกวาคันธธาตุ  กระทบแลวก็เกิดสิ่งที่เรียกวา  ฆานวิญญาณธาตุ  เปนการรูแจงทางจมูก;  
มันจะมี  ๓  อยางนี้ทั้งนั้น. 

 
หมวดลิ้น  ก็มีลิ้นซึ่งเรียกวา  ชิวหาธาตุ  ก็มีรสธาตุ  รสท่ีมากระทบลิ้น 

เรียกวารสธาตุ  กระทบแลวก็มีชิวหาวิญญาณธาตุ  การรูแจงทางลิ้น. 
 
หมวดกาย  ก็มีกาย  เรียกวากายธาตุ  ก็มีสิ่งที่มากระทบกาย  เรียกวา 

โผฏฐัพพธาตุ,  อะไรจะมากระทบกาย  ทําใหเกิดความรูสึกขึ้น  อันนั้นเรียกวา 
โผฏฐัพพธาตุ;  ธาตุโผฏฐัพพะมากระทบแลวก็เกิดกายวิญญาณธาตุความรูแจงทางกาย 
ขึ้นมา  นี่ก็  ๓  อีก. 

 
หมวดสุดทาย  หมวดใจ  หรือมโนก็เรียกวา  มโนธาตุ  เปนธาตุอันหนึ่ง;  

สิ่งที่มากระทบใจเรียกวา  ธัมมารมณ  เรียกสั้น ๆ  วาธรรมธาตุ  ธรรมธาตุนี้กระทบแลว 
ก็เรียกวา  เกิดมโนวิญญาณธาตุ  ธาตุนี้ทําความรูแจงทางมโน  หรือทางใจ. 
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รวมเปน  ๖  หมวด ๆ  ละ  ๓  ก็เลยเปน  ๑๘. 
 
ธาตุ  ๑๘  นี้ เปนแมบทที่จะตองศึกษาเกี่ยวกับสังขตธาตุ  และที่ เกี่ยวกับมนุษย 

โดยตรง .  เราจะตองจําไวให แมนยํา   วามีอยู โดยหลักทั่ วไปอยางนี้ ,  เปนความ 
สัมพันธกันครบถวนหมด   ทั้ งระหวางรูปธาตุและนามรูปธาตุ   คือท้ังกายและจิต .  
เชนวา  จักขุธาตุอยางนี้  ธาตุตานี้ก็ไมหมายความแตเพียงกอนเนื้อลูกตา  แตหมายถึง 
ประสาทที่อาจจะมีความรูสึกทางตารวมอยูดวย  ไมใชกอนเนื้อลวน ๆ.  ทีนี้  รูปที่จะ 
มากระทบตานั้น  ก็เปนรูป  แมโดยทั่วไปแลว  ก็ไมใชเปนวัตถุลวน ๆ ตองมีอะไรอยู 
ในสิ่งที่ เรียกวารูปน้ัน  ที่ทําให เคลื่อนไหว  ใหมีความหมายอะไรตาง ๆ;  นี่จึงจะเกิด 
เปนปญหาขึ้นมาได.  จักขุวัญญาณธาตุนั้น  ยิ่งเห็นไดชัดวา  เปนเรื่องทางจิตใจ. 

 
ดูวิธีการปรุงแตงของธาตุ  ตามหลักปฏิจจสมุปบาท 
 
การที่เราจะมาดูวา  ธาตุปรุงแตงใหเกิดสิ่งทั้งปวงนี้มีกิริยาอาการอยางไร;  

นี่ดูไดหลายแบบ  ดูไดมากแบบ.  ที่เปนหลักทั่วไปนั่นก็คือหลักของปฏิจจสมุปบาท 
ที่เคยพูดกันมาอยางละเอียดลออที่สุดแลว  ตั้งแตปกอนโนน.  ถาใครยังจําไดก็จะเขาใจได 
ทันที   เมื่อเอามาพูดในฐานะที่ เปนเรื่องธาตุ ;  ขอใหลองกําหนดสังเกตดูอีกครั้งหนึ่ง 
ดังนี้  :- 

 
เรามีจักขุธาตุ   ธาตุตา,  แลวก็มี   รูปธาตุ   คือธาตุที่ เปนรูปท่ีจะเห็นได 

ทางตา  ที่มากระทบตา,  กระทบแลวเกิดจักขุวิญญาณธาตุ  ธาตุวิญญาณที่อาศัยจักษุ;  
สามอยางนี้ เกิดขึ้นพรอมกันแลว;  แลวสามอยางนี้ก็เรียกวาจักขุสัมผัส.  จักขุสัมผัสน้ี 
จะจัดไว  เปนสังขารธาตุก็ได  เวทนาธาตุก็ได  แลวแตจะเอาระยะไหนเปนหลัก. 
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การสัมผัสทางตานี้ก็ยังเปนธาตุ.  เมื่อมีการสัมผัสทางตาแลว  ก็เกิดเวทนา 
ที่มาจากการสัมผัสทางตา;  เวทนานี้ก็ เรียกวาเวทนาธาตุ .  เวทนาเกิดแลวก็ทําให เกิด 
ความอยากอยางนั้นอยางนี้  ที่เรียกวา  ตัณหา,  เวทนา  เปนปจจัยใหเกิดตัณหา. 

 
ตัณหานี้ก็เปนธาตุ  จะเรียกวาธาตุตัณหาเฉย ๆ  ก็ได  แตถาถือตามหลักแลว 

มันเปนสังชารธาตุ ,  เปนธาตุหนึ่ งในธาตุทั้ ง  ๕  ที่มีชื่อคลายกับขันธ.  ขอน้ีตองไม 
ลืมเสียวา  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ๕  คํานี ้  บางทีเรียกวาขันธ 
บางทีเรียกวาธาตุ  บางทีก็เรียกวาอุปาทานขันธก็มี .  ในที่นี้มุงหมายจะใหเปน 
ธาตุอันหนึ่ ง  เปนสวนประกอบสวนหนึ่ ง  เปนธาตุลวน  ๆ ;  ถาเปนขันธมันจับกลุม 
กันมากกวานั้น;  ถาเปนอุปาทานขันธจะจับกลุมกันยิ่งกวานั้นอีก  คือมีอุปาทานเขาไป 
แทรกดวย. 

 
เดียวนี้ เราเรียกวาตัณหา  ความอยากเกิดขึ้นเปนสังขารขันธ  ก็คือสังขารธาตุ ;  

แลวก็ เกิดอุปทาน   ความยึดมั่น   ถือมั่น   ในสิ่งที่ เปนอารมณของตัณหานั่น   หรือตัว 
ตัณหาเองก็ได   ก็เลยเรียกวาสังขารธาตุ เหมือนกัน;  กระทั่ งไปถึงภพ   ซึ่งสวนหนึ่ งก็ 
เปนกรรม  สวนหนึ่งก็เปนวิบาก. 

 
เมื่อเรามีความอยากอยางไรแลว  ยึดมั่นในความอยากนั้นอยางไรแลว 

ก็มีสวนที่จะเปนความรูสึก  เปนตัวกู-ของกู  ขึ้นมาเต็มที่แลว;  เพราะที่เรียกวา 
อุปาทานนั่น  ก็คือยึดมั่น  ถือมั่น  ที่ เอียงไปในทางจะเปนเรา  เปนของเราขึ้นมาแลว;  
เสร็จแลวก็เปนภพ  เรียกวาภพใด  ภพหนึ่ง  อยางที่ เรากําลังเปนอยูนี้.  ถาจิตมั่นหนักไป 
ในทางกาม  เพราะวามีกามธาตุ  เขามาปนอยูมาก  อุปาทานและภพนั้นก็เปนไปในทางกาม 
เพราะอยูในกามภพ. 
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๑๔๕ลักษณะอาการที่ธาตุปรุงแตงส่ิงทั้งปวง  

ขณะที่มนุษยมีจิตใจถูกปรุงแตงอยูดวยกามธาตุเต็มที่  ก็เรียกวาอยูใน 
กามภพ;  หรือวาถามีรูปธาตุ  อรูปธาตุ  อยางอื่นมาปรุงแตงเต็มท่ี  ก็เรียกเปนรูปภพ 
อรูปภพ  ไปได.  แตถึงอยางไรก็ตาม  เมื่อเปนภพอยางนี้แลวก็เกิดสิ่งที่เรียกวาชาติ 
คือความเบิกบานเต็มท่ี  ปรากฏออกมาเต็มที่แหงสิ่งที่ประชุมปรุงแตงกันขึ้นดวยธาตุ 
ทั้งหลาย 

 
ที่นี้ก็มีปญหาเรื่องแก  เรื่องเจ็บ  เรื่องตาย  เอามาคิดมานึกใหเปนเรื่องตัว 

เรื่องของตัว  สําหรับจะมีความทุกขนานาชนิด;  นี่ทุกขทั้งหลายมันเกิดขึ้นไดอยาง
นี้ .  
นี้คือลักษณะอาการอันหนึ่งที่เรียกวา  ตั้งตนขึ้นมาดวยจักขุธาตุ  คือธาตุตา. 

 
ก็เมื่อมองกันในแงนี้  ก็หมายความวา  เอาธาตุตานี้เปนหลัก  แลวเกิดการ 

เห็นรูป  เกิดวิญญาณ  เกิดผัสสะ  เกิดเวทนา  เกิดตัณหา  เกิดอุปาทาน  ภพ  ชาติ  เปน 
ตัวฉัน  กลัดกลุมอยูดวยกามธาตุ  เปนตน;  เรียกวาอยูในกามภพเวลานั้น  นี้เอาจักขุธาตุ 
เปนของเริ่มตน  แลวก็เล็งไปตามหลักของจักขุธาตุ. 

 
พิจารณาโดยเริ่มตนจากรูปธาตุก็สัมพันธกัน  ๖  ระยะ 

 
ทีนี้ถาเราจะเอารูปธาตุ  เปนขอเริ่มตน  การปรุงแตงก็จะมีไปอีกแนวหนึ่ง 

ในอีกรูปหนึ่ง;  ที่ เปนอยางหยาบ ๆ  คราว ๆ.  พระพุทธเจาตรัสไวในธาตุสังยุตตนั้น 
เปน  ๖  ระยะ;  ๖  ระยะนี้ก็คือ  :- 

 
๑.  รูปธาตุ   -ธาตุที่ เปนรูป น้ี   หมายถึงมี รูปเปนลักษณะของธาตุนั้น .  

รูปธาตุนี้ยอมจะกอใหเกิดรูปสัญญา  สัญญาวารูป  หมายถึงรูป  ที่จะเห็นทางตานี้ก็ได :  
มีรูปธาตุ  แลวก็จะกอใหเกิด  รูปสัญญา  ความสําคัญวารูป. 

 
 
 

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

www.buddhadasa.info
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นี่ เปนเรื่องทางจิตใจ;  ขอใหเขาใจไวตลอดเวลาวา  ที่กําลังพูดนี้ เปนเรื่อง 
ทางจิตใจ. 

 
๒.  รูปธาตุมีอยูในที่ทั่วไป;  แตพอเขามาเกี่ยวของกับจิตใจ  รูปธาตุนั้น 

ก็ทําใหเกิดความรูสึกที่เรียกวา  รูปสัญญา  รูสึกตอรูป  สําคัญในรูป  มั่นหมายในรูป,  
เปนรูปสัญญาขึ้นมา. 

 
๓.  พอมีรูปสัญญาอยางไรแลว  จะมี  “รูปสังกัปปะ”  คือความครุนคิด 

ใครครวญ  ครุนคิด  เกี่ยวกับรูปสัญญา  นั่นแหละ.  ตัวมีความสําคัญมั่นหมายวานั่นรูป 
อะไร  ก็จะมีสังกัปปะ  -ความครุนคิดเกี่ยวกับรูปน้ัน  ในลักษณะอยางนั้น  อยูในใจ. 

 
๔.  จากรูปสังกัปปะ  ก็จะเกิดรูปฉันทะ-พอใจในรูปสัญญา  ที่เอามา 

กระทําเปนรูปสังกัปปะอยู;  ไมตองมีรูปเขามาทางตาก็ยังได  เพราะวา  รูปทางตาแต 
กอน ๆ ที่ เคยผานมาแลว  อยูในความจําหมายก็มี  หรือจะอาศัยรูป  ในปจจุบันนี้ก็ได.  
แตในที่นี้โดยสวนใหญแลว  ก็หมายถึงรูป  ที่อยูในความจําที่ลวงมาแลวแตหนหลัง;  
เพียงแตเรามาคิดก็ใครครวญได  ใครครวญ ๆ  แลวเกิดทอใจขึ้นมาก็ได. 

 
๕.  เมื ่อม ีร ูปฉ ันทะ   พอใจในรูปนั ้นแล ว ,  ก็ม ีได แม แต ร ูปปริฬาหะ 

คือความเรารอน  กระวนกระวายเพราะรูป  ที่เนื่องมาจากความพอใจในรูป. 
 
๖.  พอมีความกระวนกระวาย  ก็ทนอยูไมได  ก็เกิดปริเยสนา  คือตอง 

แสวงหาโดยทางกาย  ทางวาจา  ทางใจ  ก็ออกแสวงหารูป  จนไดรูปน้ันเปนวัตถุ  เปน 
ของเฉพาะหนา  หรือเปนของปจจุบันขึ้นมา  หรือแมแตเพียงความรูสึก  ที่ รูสึกวาไดมา 
ซึ่งรสอรอย  หรืออะไรของรูปน้ัน  ตามที่ตัวตองการอยูในใจนี้  ก็เรียกวาเปนเรื่องที่ 
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แสวงหาอยูในใจ  ถาออกแสวงหาทางกายก็ทําอะไรที่ เปนการแสวงทางกาย  หรือแสวงหา 
โดยใชวาจาเปนเครื่องมือ  ก็มีการแสวงหาทางวาจา. 

 
ธาตุปรุงกันกลาวอยางยอ ๆ   พระพุทธเจาทานตรัสไว  ๖  ระยะอยางนี้ ;  ถา 

ทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็คือวา  รูปธาตุ  :  ใหเกิดรูปสัญญา-สําคัญมั่นหมายในรูปน้ัน,  
รูปสัญญาใหเก ิดรูปสังก ัปปะ-ดิ ้นรนใครครวญครุ นค ิดในรูปนั ้น ,  รูปสังก ัปปะ 
ใหเก ิดรูปฉันทะ-พอใจในรูปที ่ตนรู ส ึกอยู นั ้นในเวลานั ้น ,  รูปฉันทะ-แลวก็ต อง 
เกิดรูปปริฬาหะ-ความกระวนกระวายใจ  เรารอน  นิ่งอยูไมได,  รูปปริฬาหะ  ก็ให 
เกิดรูปปริเยสนา  แสวงหา. 

 
นี่คิดดู เถิดวา  การที่ออกแสวงหาในสวนที่ เปนรูป  ก็มีลักษณะอยางนี้ ;  

แมวาเราจะแสวงหารูปอะไร  ก็มีลักษณะอยางนี้,  ทีนี้มันยังมีเสียง  มีกลิ่น  มีรส  มีสัมผัส 
มีอะไรตอไปอีกที่แสวงหากัน  ขอใหทราบไดวามันเปนลักษณะเดียวกันกับรูปน้ี. 

 
รูปธาตุ  ปรุงอยางละเอียดมี  ๙  ระยะ 

 
ทีนี้ที่ ไดตรัสไวอยางละเอียดนั้น  ขยายออกไปอีกสามเปน  ๙  ระยะ  :  ครั้ง 

แรกท่ีสุดก็รูปธาตุอีกน่ันแหละ  ๑.  เริ่มดวยรูปธาตุ.  ๒.  รูปธาตุก็ใหเกิดรูปสัญญา 
เหมือนกับท่ีแลวมา.  ๓.  รูปสัญญาก็ใหเกิดรูปสังกัปปะ-ความตริตรึกไปในเรื่องรูป. 

 
๔.  เรื่องนี้ เปนเรื่องทางจิตใจ  คือทําการเคลื่อนไหวไปในทางจิตใจ  หรือ 

ทางมโนทั้งนั ้น; เมื ่อเอารูปมาตริตรึกเปนรูปสังกัปปะอยูก็ไดสัมผัสกับรูปนั ้น  
ก็เลยมีสิ่งที่แทรกเขามาตรงนี้  อยางละเอียดอีกอันหนึ่ง  เรียกวา  รูปสัมผัส  หลังจากรูป 
สังกัปปะแลวก็มีรูปสัมผัส. 
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เมื่อมีรูปสัมผัสในทางจิตใจ  คือใครครวญรูปใดอยู  ครุนคิดรูปใดอยู 
นั่นเปนสังกัปปะ  คือเปนสังขารขันธอันหนึ่ง  จึงเปนอารมณของจิต  ที่จะเอารูปใน 
สังกัปปะนั้นมาเปนอารมณของสัมผัสในที่นี้  เปนเรื่องทางใจลวน ๆ  แตสัมผัสรูป  ที่กําลัง 
เปนอารมณของรูปสังกัปปะ  จึงเรียกวา  มีรูปสัมผัสที่ตรงนี้ได;  แตมิไดหมายสัมผัส 
ขางนอก  ถาสัมผัสดวยตาขางนอก  เขาเรียกวาจักขุสัมผัส  มิได เรียกวารูปสัมผัสเลย 
เดี๋ยวนี้เปนเรื่องรูปท้ังนั้น. 

 
๕.  จากรูปสัมผัสนั้นก็ใหเกิดรูปสัมผัสสชาเวทนา-คือเวทนาอันใหมที่ 

จิตรูได  โดยการสัมผัสขางใน,  ในสัมผัสรูปท่ีเปนอารมณของสังกัปปะ  ก็เกิดรูปสัมผัสสชา 
เวทนา. 

 
๖.  หลังจากนั้นก็เกิดรูปฉันทะอยางเดียวกับหมวดที่แลวมา  คือพอใจใน 

รูปน้ัน  เพราะมันเปนที่ตั้งแหงเวทนา  ก็ตองหมายถึงเปนสุข  หรือพอใจละ. 
 
๗.  ทีนี้รูปฉันทะ  ก็ทําหนาที่ตอไป  ให เกิดรูปปริฬาหะ-เรารอนกระวน 

กระวายใจเพราะรูป. 
 
๘.  รอนใจทนอยู ไม ได   ก็เกิด  รูปปริเยสนา-แสวงหารูปกระทั่งออกมา 

เปนทางการกระทํา  ทางกาย  ทางวาจา  ทางใจก็ได. 
 
 ๙.  รูปปริเยสนา  ก็ใหเกิดตอไปอีกชั้นหนึ่งเรียกวา  รูปลาภะ  -คือการ 

ไดมาซึ่งรูป. 
 
ถาจะจําก็จําใหดีดังจะทบทวนอีกครั้งหนึ่ ง  :  ๑.  รูปธาตุ-ธาตุ   คือรูป 

กอให เกิด   ๒. รูปสัญญา -ความสําคัญมั่ นหมายในรูป .  ๓.  รูปสัญญาให เกิดรูป 
ส ังก ัปปะ -ค ือ   ครุ นค ิด ในร ูป .  ๔. ร ูปส ังก ัปปะ   ให เก ิดร ูปส ัมผ ัสสะ -ค ือได ส ัมผ ัส 
กับรูป  ในอารมณของรูป  สังกัปปะ.  ๕.  รูปสัมผัสสะใหเกิด  รูปสัมผัสสชาเวทนา 
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-ความรูสึกเปนเวทนา  สุข  ทุกข  อุเบกขา  ออกมาจากรูปสัมผัสสะ.  ๖.  รูปสัมผัสสชา- 
เวทนานี้  ใหเกิดรูปฉันทะ-ความพอใจในรูปท่ีกําลังเกิดเปนอารมณอยูนั่น.  ๗.  รูป- 
ฉันทะนี้  ใหเกิดรูปปริฬาหะ-เรารอนกระวนกระวายทนอยูไมได  เพราะรูปฉันทะนั่น 
เป น เหต ุ.  ๘.  รูปปริฬาหะนี ้ก ็ทําให เก ิดล ุกขึ ้น   แสวงหา   เร ียกว า   รูปปริเยสนา  
๙.  การแสวงหาในที่สุดก็ตองได ;  ไมไดในครั้งแรก  ก็ตองไดในครั้งหลัง  ก็ตองได 
อะไรอยางใดอยางหนึ่ง  ไดรูปน้ันมาก็ตาม.  ไดสิ่งที่ เกี่ยวของกับรูปก็ตามหรือไดสิ่งซึ่ง 
มี รูปน้ันเปนเหตุ   แมแตความทุกข  ก็เรียกวาเปนการได ;  นี่ เรียกวาเปน   ๙  ระยะ 
อยางนี้.  ทีนี้ในเรื่องของเสียง,  กลิ่น  เปนตน  แตละอยางก็มีระยะอยางเดียวกันนี้. 

 
พิจารณาธาตุสัมพันธอีกวิธีหนึ่งเริ่มทางใจลวน ๆ 
 
ที่กลาวมานี้ เพื่อจะชี้ใหเห็นวา  กิริยาอาการลักษณะโดยละเอียด  ที่วาสิ่งที่ 

เรียกวา  ธาตุ  ธาตุเฉย ๆ  ที่ปรุงแตงธรรมทั้งปวงขึ้นมาไดอยางไร.  ในที่นี้ก็เห็นไดชัด 
แลววา  รูปธาตุ  ซึ่งเปนธาตุอันหนึ่งนี่ก็ปรุงแตงสัญญา  สังกัปปะ  ผัสสชาเวทนา 
ฉันทะ  ปริฬาหะ  ปริเยสนา  กระทั่งลาภะ  คือการไดขึ้นมา. 

 
ทีนี้จะยกตัวอยางดวย  หมวดที่ชัดขึ้นมาอีก  ใหเห็นใกลชิดตามที่เปนอยูจริง 

ในเราคนหนึ่ งๆ วันหนี่ง ๆ โดยะจยกเอาเรื่องของสิ่งที่ เรียกวา  กาม  หรือกามะขึ้นมา.  
แตวาจะขอใหทุกคนนึกถึงการบรรยายในครั้งที่แลวมา  ที่เราไดฟงกันมาแลววา  ถาจะ 
แบงแยกธาตุออกเปน  ๓  หมวด  อีกชนิดหนึ่ง  ก็มีไดวา  กามธาตุ-ธาตุที่เปนกาม,  
รูปธาตุ-ธาตุที่ เปนรูปบริสุทธิ์ไมเจือดวยกาม.  อรูปธาตุ-ธาตุที่ไมมี รูป  ไมเจือดวย 
กาม  แลวก็ไมมีรูปดวย;  นี่มีอยู  ๓  ธาตุอยางนี้.  เมื่อตะกี้นี้พระสงฆก็สวดบทนี้วามีอยู  
๓  ธาตุ  ที่จะเปนเครื่องวัดภาวะ  หรือสถานะอะไรของจิต  :  กามธาตุอยางหนึ่ง  รูปธาตุ 
อยางหนึ่ง  อรูปธาตุอยางหนึ่ง. 
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คนที่จิตตกไปในทางความรัก  ความใคร  โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับเพศ 
อาศัยสิ่งที่เรียกวา  กามธาตุ.  บางคนจะดวยอะไรก็ตามใจเถอะ  เขาไมไดสนใจใน 
สิ่งที่เรียกวากาม;  เขาไปสนใจเรื่องที่เรียกวารูปลวน ๆ บริสุทธิ์ไมเกี่ยวกับกาม,  ก็มี 
สิ่งที่ เรียกวา  รูปธาตุ  เปนที่ตั้ง.  บางคนไปไกลกวานั้น  รูปน่ีก็ยังเกะกะนัก  เอาที่ 
ไมมีรูปดีกวา  พอใจอยูในสิ่งที่ไมมีรูปอะไร  ไมมีความหมายแหงกามดวย;  นี่ก็เรียกวา 
อรูปธาตุ. 

 
คนธรรมดาหมกมุนอยูกับกามธาตุ  เชนเรื่องเพศ  แตถึงอยางนั้น  บาง 

เวลาก็ไมไหวเหมือนกัน  มันเบื่อ  มันระอา  แมไมตลอดไปก็เบื่อเปนครั้งคราว  แลว 
ไปสนใจในรูปธรรมอันใดอันหนึ่ง  ซึ่งไม เกี่ยวกับกาม ;  แตวาพระฤาษี  โยคี  มุนี 
เขาไปหาวิธีที่จะใชรูปบริสุทธิ์เปนอารมณของสมาธิ  ทําใหเกิดฌาน  ไมเกี่ยวกับกาม 
ก็เปนสุขอยูกับรูปธรรมเหลานั้นได.  ฤาษี   มุนี  โยคีบางหมูไปไกลกวานั้น  :  ไมเอา 
แลวรูปน่ี   เห็นวายังเกะกะนัก  หยาบนัก  กระทบกระทั่งไดดวย;  จึงไปเอาสิ่งที่ ไม 
เปนรูป  ไมมี รูป  คือเปนนามลวน ๆ  เชนธาตุจิต  หรือธาตุวิญญาณ  หรือวาเอาความ 
ไมมีอะไรเปนตนมาเปนอารมณสําหรับทําจิตใหเปนสมาธิ  แลวเกิดความสุข  พอใจ 
อยูดวยอรูปธาตุ  ชนิดนั้น. 

 
นี่เราก็ไดเปนกามธาตุอยางหนึ่ง  รูปธาตุอยางหนึ่ง  อรูปธาตุอยางหนึ่ง  เปน  

๓  อยางในหมวดนี้ 
 
อยางแรกท่ีเรียกวา  กาม  หรือกามธาตุนี้  เราอาจจะศึกษาไดจากหลักที่ 

พระพุทธเจาทานไดตรัสไวในธาตุสังยุตต  อยางเดียวกันอีก;  แตแลวก็ยังอยาก 
จะใหมองเห็น  ใหชัดมากออกไปอีกบางอยาง  หรือบางระยะ  บางขณะที่มากไปกวาที่ 
พระองคไดตรัสไว  และเราเห็นไดวามันมีอยูจริง 
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ทีนี้ก็จะเริ่มข้ึนดวยสิ่งที่เรียกวาตัวอยาง  อันนี้จะเริ่มขึ้นดวยสิ่งที่เรียกวา 
กามธาตุ  : 

 
ธาตุกาม  ธาตุ เปนที่ตั้ งแหงกาม  ธาตุปรุงแตงกาม  ธาตุ เปนไปเพื่ อกาม 

เปนผลในที่สุดอะไรก็ตามเพื่อความหมาย  เราเรียกสั้น ๆ วา  กามธาตุ.  ความรูสึกที่ 
เปนกามธาตุนี้  จะมีอยูเหมือนกับวามีอยูทั่วไป  ในบรรยากาศ  หรือวานอกบรรยากาศ 
ในสากลจักรวาล  ธาตุนี้ก็มีอยู  แตยังไมมีโอกาสจะแสดงตัวอะไรออกมา  จนกวาจะมีโอกาส 
มีที่ตั้ง  มีอะไร  คือมีจิตของมนุษย  มีอะไรใหโอกาส  มีอารมณใหโอกาส;  กามธาตุ 
ที่มีอยูในที่ทุกหนทุกแหงนี่  ก็แสดงตัวออกมาในจิตใจของมนุษยคนนั้น  ในขณะนั้น. 

 
เหมือนอยางที่ ได เคยยกตัวอยางในการบรรยายครั้งกอน ๆ  วา  ธาตุไฟ  ความ 

รอนก็มีอยูในที่ทุกหนทุกแหง  ที่เราจะหาพบได;  ไฟธรรมดาก็ดี  ไฟฟาก็ดี  ไฟอะไรก็ดี 
มันจะแสดงออกมาไดก็ตอเมื่อมีโอกาส  มีการกระทํา  มีอะไร;  แมที่สุดแตวาเอาเหล็ก 
มาโขกลงไปบนหิน  เกิดเปนประกายไฟ   มีทั้งความรอน  มีทั้งแสง  มีทั้งอะไรขึ้นมา 
ธาตุไฟจึงจะปรากฏออกมา;  เรื่องกามธาตุก็มีนัยอยางเดียวกัน. 

 
บางคนจะคิดไปวา  ธาตุไฟเพิ่งสรางขึ้นมา  ดวยการโขกเหล็กลงไปบนหิน 

อยางนี ้;  แตทางหลักธรรมะ  เขาไมถ ืออยางนั ้น .  เขาถือวาธาตุไฟ   หรือความ 
รอนนั้น  มันมีอยูตลอดเวลาเปนธาตุ  ๆ  หนึ่ง  แตมันไมแสดงออกมา  จนกวาจะไดโอกาส 
ไดเหตุ  ไดปจจัย. 

 
ธาตุไฟเปนอยางไร  กามธาตุนี้ก็เหมือนกัน  จะตองมีคน  และจะตองมีคน 

ที่โตพอสมควรที่จะรูความหมายอันนี้.  เด็กทารกแรกคลอด  ยังไมสามารถจะรูได 
เต็มรูปอยางนี้ ;  ตองโตขึ้นมาพอสมควร  แลวก็ตองไดอารมณ   ซึ่งมีการปรุงแตง 
ตามกระแส  ของสิ่งที่เรียกวา  กามธาตุ. 
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๑.  เมื่อใดมีอารมณแหงกามธาตุ  ที่จะแสดงตัวในจิตใจของมนุษยได 
กามธาตุจึงแสดงตัว, 

 
๒.  กามธาตุ  นั้นก็ใหเกิดสิ่งที่เรียกวา  กามสัญญา,  ลําดับน้ีคลายกันมาก 

ซ้ํา ๆ กัน.  กามธาตุทําใหเกิดกามสัญญา-สําคัญมั่นหมายวากาม  วาของรักของใครรู 
สึกของรักของใคร  รูสึกกระสันไดดวยอํานาจของกิ เลสชื่อ น้ี .  กามธาตุ   ทําให เกิด 
กามสัญญา-สําคัญวา  ของใคร  ของรัก  สําคัญวากาม. 

 
๓.  กามสัญญาก็ทําใหเกิดกามสังกัปปะ-ความครุงคิดในกาม;  ครุนคิด 

ใครครวญในกาม  เรียกวากามสังกัปปะ;  มีกามสังกัปปะ  ก็ทําใหเกิด  กามสัมผัส. 
 
๔.  เมื่อมีความหมายของกามธาตุ  หรือตัวกามธาตุมาทําสังกัปปะอยู  จิต 

ก็สัมผัสกามธาตุนั้น  หรือกามนั้น;  อยางนี้เรียกวากามสัมผัสสะ.  มิใชทางเนื้อหนัง 
ระหวางบุคคล  แตเปนเรื่องจิตใจเทานั้น,  จิตใจของบุคคลกําลังเปนไปอยางนั้น. 

 
๕.  กามสัมผัสสนั้นทําใหเกิดกามสัมผัสสะชาเวทนา  คือความรูสึกเวทนา 

สนุกอยูในใจ  เปนสุขอยูในใจ  อะไรก็ตามที่ เรียกวาเวทนา  ซึ่งเนื่องมาแตกามสัมผัสสะ 
ที่เปนภายใน  เปนสักวากระแสแหงความครุนคิดปรุงแตง. 

 
๖.  เวทนานั้นทําใหเกิดกามฉันทะ  ความรูสึกที่พอใจในกาม .  แมไม 

ไดเกี่ยวของกับบุคคลที่สอง  บุคคลเดียวภายในใจของบุคคลนั้น  ก็มีสิ่งที่ เรียกวา  กามฉันทะ 
เกิดได  โดยอาศัยเหตุปจจัยตาง ๆ ขางตน. 

 
๗.  เมื่อมีกามฉันทะ  ก็ใหเกิดกามปริฬาหะ  คือความเรารอนกระวน 

กระวายเหมือนไฟเผา,  เนื่องมาแตกามนั้น. 
๘.  มีกามปริฬาหะ  ก็ใหเกิดกามปริเยสนา  คือการแสวงหากาม  แสวงหา 

อยูดวยจิตใจขางใน  หรือออกมาขางนอก  เปนการกระทําทางกาย  วาจา  หรืออะไรก็ตาม 
มันเปนการแสวงหากาม. 
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๙.  กามปริเยสนา  แสวงหากามนี้   ก็ทําให เกิดกามลาภะ,  กามลาโภ 
กามลาภะ,แลวแตจะเรียก  คือไดมาซึ่งกาม. 

 
ทีนี้   เราก็ดู เอาเองตอจากรายชื่อในพระบาลี   ที่ตรัสไว  เราก็อาศัยหลักพระบาลี 

ที่อื่นมาชวยประกอบกัน  ทําใหเขาใจไดวา  : 
 
เมื่อมีกามลาภะ  การไดมาซึ่งกาม  ตอไปก็มีกามโภคะ  คือการบริโภค 

ซึ่งกามนั้น.  เมื่อมีการบริโภค  แลวมันก็จะตองมีความรูสึกตอไป  เชนกามตัณหา 
โดยตรง ,  มีความอยาก ...  ที่ เกิดขึ้น เพราะเวทนาในระยใหม   ระยะหลังนี้ อีก   เปน 
กามตัณหา.  จากกามตัณหาก็เปนกามุปาทาน-ความยึดมั่นถือมั่น  ในฐานะที่ เปนกาม 
เรียกวา  กามุปาทาน   ซึ่ งทุกคนก็มีความรูสึกเปนกามุปาทาน   ตามวิสัยของปุถุชน 
คนธรรมดา ;  เมื่อมีกามุปาทานอยางนี้อยู ในใจ   เมื่อนั้นภาวะอันนั้น   ก็ เปน 
กามภพของบุคคลนั้น  คือบุคคลนั้น  ในเวลานั้น  เขาอยูในกามภพ,  ตั้งอยูในกามภพ 
หรือเปนอยูอยางกามภพ;  เขาไดมีภพอันหนึ่งขึ้นมา  เปนกามภพ  จนกวาความรูสึกอันนี้ 
จะหายไป  จะเปลี่ยนเปนเรื่องอื่น. 

 
บางเวลาจะเปนกามภพมาอีกในรูปใหม  อารมณอื่นก็เปนกามภพได,  

อยู ในกามภพ   หรือจะเปลี่ยนเปนรูปภพ   อรูปภพบางก็ยังได ;  แตถาวิสัยคนธรรมดา 
สามัญแลว  ก็จะซ้ําซากกันอยูแตในลักษณะของกามภพ.  เปนอันวามีภพโดยอาศัยกาม 
เปนไปเพื่อกาม  เปนอยูดวยกาม  กําลังมีผลเปนกามอยูอยางนี้   เรียกวากามภพ  ที่นี่และ 
เดี๋ยวนี้ไมตองรอตอตายแลว  เรียกวาคนนั้นกําลังอยูในกามภพแลว. 

 
ทีนี้  ก็ไมมีอะไรนอกจากที่จะเปนไปตามหลักทั่วไปวา  มีภพแลวก็มีชาติ   คือ 

ตนเองมีความเปนอยางนั้นขึ้นมาเต็มท่ี  เกิดเปนอยางนั้นแลวในเวลานั้น. 
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ตอไปก็มีปญหาเกี่ยวกับชรา  มรณะ  โสกะ  ปริทวะ  ทุกขะ  โทมนัส 
อุปายาส  ไมไดอยางใจ  พลัดพรากของรัก  กระทบของไม รัก;  สรุปแลวก็คือความ 
ยึดมั่นถือมั่นในขันธใดขันธหนึ่ง  แลวความทุกขก็ เกิดขึ้น ;  นี่ เรียกวา  ความทุกข 
ทั้งปวงเกิดขึ้นแลวโดยสมบูรณ.  ขอใหพิจารณาดูวา  “ธาตุ”  คําเดียวทําใหเกิด 
อะไรขึ้นมา  กี่อยาง ๆ  จนธรรมทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นเปนความทุกขทั้งปวง  ความทุกข 
ทั้งมวลเกิดขึ้นมาไดอยางนี้. 

 
ธาตุตามธรรมชาติ  มีความหมายเพราะ  “สัญญา” 
 
โดยหลักนี้เราก็พอจะสรุปความไดวา  ที่เรียกวาเปน  “ธาตุ”,  ธาตุมีอยูตาม 

ธรรมชาตินั้น  ถาไมถูกนํามากระทําเปนสัญญาขึ้นในใจ  ก็ไมมีความหมายอะไร 
มันก็เปนธาตุตามเดิม.  แตจิตที่ประกอบดวยอวิชชาธาตุ  คือความโงนั่นแหละไปเอา 
ธาตุลวน ๆ   โดยเฉพาะอยาง  “กามธาตุ”  นี้มากระทําเปนกามสัญญา-สําคัญมั่นหมายวา 
เปนกาม  ที่มีความหมายวา  จะใหคุณคาแกตน  แกกิเลสตัณหาของตน. 

 
ธาตุตามธรรมชาติถูกเอามากระทําใหเปนวัตถุของสัญญา  อารมณของ 

สัญญา  สําคัญอยางนั้นอยางนี้,  มีสัญญาอยางนี้แลว  ก็ทําใหมีสังกัปปะ  ครุนคิด 
ใครครวญอยู,  สังกัปปะอยางนี้ทําใหเกิดสัมผัส  คือจิตสัมผัสกับสิ่งนั้นถึงที่สุด,  สัมผัส 
อยางนี้ใหเกิดเวทนา  รูสึกเปนไปในทางที่วา  สุข  ทุกข  ชอบใจ  หรือไมชอบใจอยางนี้.  
เวทนาใหเกิดฉันทะขึ้นมา  ฉันทะใหเกิดปริฬาหะเรารอนขึ้นมา  ปริฬาหะเรารอนทน 
อยูไมได  ก็ใหเกิดปริเยสนา  คือแสวงหา  มีแสวงหาแลวก็มีได  ไดแลวก็มีบริโภค 
บริโภคแลวก็มีตัณหาในเวทนาที่มาจากการบริโภค  ก็เลยเกิดอุปาทาน  ยึดมั่น  ถือมั่น 
ก็เกิดเปนภพนี้ขึ้นมาอยางใดอยางหนึ่ง. 

 
สรุปแลวในกรณีกาม  ก็เรียกวากามภพ,  ในกรณีรูป  ก็เรียกวารูปภพ,  

ในกรณีอรูปก็เรยกวาอรูปภพ.  สิ่งที่เรียกวารูปภพ  อรูปภพนี้ก็มีไดที่นี่และเดี๋ยวนี้ 
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ในลักษณะอยางนี้  คือปรุงจากธาตุลวน ๆ  ขึ้นมาเปนความรูสึกทางจิต  เปนจิต  เปน 
เจตสิก  เปนการกระทําทางจิต  เกิดวิบากทางจิต;  นี่เปนอยางที่เรากําลังรูสึกวาเปน 
ความทุกข. 

 
กามธาตุปรุงเปนภพสามก็ได 

 
คําวา  “กามธาตุ”  ใหผลในที่สุดทายเปนกามภพ;  ความเปนอยางนั้น 

จะเรียกวาเปนกามาวจรภพ  หรือกามาวาจรภูมิก็ได.  ถาหมายถึงชั้นหรือลําดับก็เรียกวา 
กามาวจรภูมิ  คือจิตที่กําลังตั้งอยูในระดับของกาม;  ถาหมายถึง  “ความเปน”  อันนั้น 
ก็เรียกวา  กามาวจรภพ   คือจิตเป นจิตที ่วุ นอยู แตในเรื ่องกาม ;  ถาเป นเรื ่องรูปไม 
เกี่ยวกับเรื่องกาม  ก็เรียกวารูปาวจรภูมิ  รูปาวจรภพ  อยางที่ เราไดยินไดฟงบอย ๆ  แลวก็ 
ไมคอยจะรูวา  เปนอะไร. 

 
จิตอยูในรูปาวจรภูมิ  ก็คือจิตนี้ไมตกลงไปในกาม  จิตนี้ไปเกี่ยวของ 

พัวพันอยูกับสิ่งที่ เรียกวารูปลวน ๆ   รูปบริสุทธิ์ลวน ๆ ;  เมื่อยึดมั่นแลวก็เกิดเปนรูปสัญญา 
สังกัปปะ  ผัสสะ  เวทนา  ฉันทะ  ปริฬาหะ  ปริเยสนา  ลาภะ  บริโภค  ตัณหา  อุปาทาน 
กระทั่งเปนภพไดเหมือนกัน. 

 
แมในอรูป  ที่วาจิตเอาสิ่งที่ไมมีรูปเทานั้นมาเปนอารมณ  เปนอรูปธาตุ 

มาเปนอารมณ   ก็เกิดสัญญา  เกิดสังกัปปะ  ฯลฯ  ขึ้นในสิ่งนั้น  จนในที่สุดก็มาไดหลงใหล  
อยูในสิ่งที่ไมมีรูปน้ัน.  จิตอยางนี้ก็เรียกวา  เปนอรูปาวจรภูมิ  ก็ยังเปนความบาเทาเดิม 
คืออารมณเปลี่ยนจากกามไปเปนรูป  จากรูปเปนอรูป;  ภาวะอยางนั้นก็เรียกวา  อรูปา- 
วจรภูมิ  ซึ่งยอมมีไดแมที่นี่และเดี๋ยวนี้.  เผอิญวาใครสักคนหนึ่ง  ไดหลงใหลในสิ่งที่ 
ไมมี รูป  ซึ่งเปนนามธรรมลวน ๆ;  อยางเชนเกียรติยศชื่อเสียงอยางนี้  ไมเล็งถึงผลที่ 
จะไดมาจากเกียรติยศชื่อเสียง  อยางไปหลงเกียรติยศชื่อเสียงก็จัดเปนอรูปได  แลวก็มี 
ความทุกขได  เหมือนกับกามหรือรูป. 
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มนุษยเรานี่จึงมีธาตุ  ๓  ธาตุนี้   เปนรากฐานที่จะปรุงแตงใหเปนอยางนั้น 
อยางนี้;  ธาตุ  ๓  ธาตุ  คือ  กามธาตุ  รูปธาตุ  อรูปธาตุ.  มนุษยเราสวนใหญปุถุชน 
ทั่วไป  ก็ลุมหลงอยูในกามธาตุ  เรียกวาตกอยูในกามาวจรภูมิ  เปนกามาวจรภพอยู.  
แมจะมองลงไปถึงสัตวเดรัจฉาน  มันก็มีสวนที่เปนอยางนี้อยูเหมือนกัน  แตวาไมเต็มท่ี 
เหมือนมนุษยเทานั้น  ฉะนั้นจึงมีความทุกขนอยกวามนุษย. 

 
พิจารณาดูธาตุของสัตวโลกทั้งหลาย 

 
ทีนี้  มองมาถึงมนุษยชั้นต่ํา  ชั้นเลวที่เรียกวา  อยูในอบาย  ในกองทุกข 

นรก  เปรต  อะไรก็ตาม  จิตใจก็ยังมีธาตุที่มุงหมายจะไดกาม  อยูนั่นแหละ;  แมวา 
ในขณะนั้น  จะทําการแสวงหากาม  หรือบริโภคกาม  เต็มท่ีไมได;  แตจิตใจก็ยังเปน 
อยางเดียวกัน. 

 
สมมุติวาอยูในนรก  อยางที่เขาพูดกันวาในนรก  หรือพูดวาจะอยูในนรกปจจุบัน 

เชน  คุกตะราง  ถูกกัก  ถูกขัง  ถูกลาม  ถูกอะไรอยู  จิตของเขาที่อยูในวิสัยแหงกามาวจร- 
ภูมินี้  เขาอาจจะทําไดตลอดสาย  :  เขานึกถึงกามธาตุมาเปนอารมณ  แลวก็ทํา 
กามสัญญา  กามสังกัปปะ  กามสัมผัสสะ  กามเวทนา  กามฉันทะ  กามปริฬาหะ 
อยูในใจเรื่อย  ทั้งที่วามันถูกขังอยูในนรก   หรือในคุก.  นี่คือวิสัยของสัตวที่ เปนไป 
ในกาม. 

 
ถาเปนมนุษยอิสระ  ไมถูกขัง  ไมเปนสัตวนรก  เปนมนุษยเต็มท่ีสบายดี 

ก็อยางเดียวกัน  นั่นแหละ.  เมื่อยูในวิสัยแหงกามาวจรภูมิ  แลวเขาก็เอากามธาตุ 
มาทําเปนกามสัญญา  กามสังกัปปะ  กามสัมผัสสะ  เปนเวทนา  ฉันทะ  ปริฬาหะ  ปริเยสนา 
เรื่อยมา  จนถึงที่สุด. 
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๑๕๗ลักษณะอาการที่ธาตุปรุงแตงส่ิงทั้งปวง  

ถาเปนเทวดา  ที่ เรียกวา  ชั้นกามาวจร  ๖  คือฉกามาวจร,  เทวดาประเภทนี้ 
เขาบริโภคกาม  ก็มีธาตุที่ทําอยางเดียวกับมนุษย  ผิดกันแตวาเทวดานั้นไดสะดวกดาย 
ไดไวไดชนิดที่ไมตองแลกเอาดวยเหงื่อเทานั้น;  นี่เรียกวาสวรรคแลว  สวรรคชั้นเทวดา 
ชั้นเทพ. 

 
ทีนี้  สวรรคชั้นมาร  ก็คือยอดของเทวดาประเภทนี้  นี้ก็ตองเขาใจกันเสีย 

ใหมวามาร วสวัตตีมาร  ที่ลงมาผจญพระพุทธเจาที่ตนโพธิ์  ที่เรียกวาวสวัตตีมาร  มาจาก 
สวรรคชั้น  ปรินิมมิตวสวัตตี;  นี่คือสวรรคในอันดับสูงสุดของกามาวจรภูมิ  มีกามธาตุ 
มาเปนเครื่องปรุงแตง  ไดกาม  แลวก็ไดอยางที่เรียกวาสะดวกดายที่สุด  เต็มท่ีที่สุด  มีคน 
ประคบประหงม  ชั้นสูงสุดของพวกกาม  เขาเรียกวาชั้นมาร  มารโลก. 

 
จากมนุษยโลกถึงเทวโลก  เทวโลกนี้มียอดสุดอยูแคมารโลก  พอเลยมารโลก 

ก็จะเปนพรหมโลก;  สภาพของพรหมโลกนี้ไมเกี่ยวกับกามเลย.  ถาเอารูปธาตุ 
เปนอารมณ  เปนธานที่ตั้ง  ก็เกิดเปนรูปาวจรภูมิ  หรือพรหมโลกชนิดที่มีรูป  เปนรากฐาน 
ขึ้นมา  เปนพรหมอยางมีรูป;  ถาเลยนั้นไปก็เปนพรหมอยางเปนอรูป. 

 
นี่ก็เปนอันเห็นไดวา  บรรดาสิ่งที่มีชีวิต  แลวก็จะตองเกี่ยวของพัวพันผูกมัด 

รัดรึงกันอยูกับธาตุทั้ง  ๓  นี้  ไดแกกามธาตุ  รูปธาตุ  อรูปธาตุ  แลวก็แจกออกไปเถอะ 
ไมมีที่สิ้นสุด.  สัตวนรกกี่ชนิด  เปรตกี่ชนิด  ตางตองการกามธาตุนี้ปรุงแตง,  มนุษย 
กี่ชนิด  กี่ยุคกี่สมัย  ก็ตองการกามธาตุนี้ปรุงแตงเปนสวนใหญ ,  ที่เปนเทวดา  กามาวจร 
หรือเปนชั้นมาร  ชั้นสูงสุด  ก็ตองการกามธาตุนี้;  ที่� ผิดไปจากนั้น  ไปช้ันพรหมก็คือ 
รูปธาตุอยางหนึ่ง  กับอรูปธาตุ  อีกอยางหนึ่ง;  จะเห็นไดวามันเนื่องอยูใน  ๓  ธาตุนี้. 

 
สัตวโลกทุกประเภท  มีจิตประกอบดวยธาตุทั้ง  ๓ 
 
ถาเราจะถืออยางที่ เขาถือกันโดยมาก  เขาใจกันวามันอยูกันคนละโลก  ก็ตาม 

ใจเขาซิ;  เขาถือวาตายแลวจึงจะไปเปนเทวดา  ไปเปนเปรต  เปนพรหม  ตายแลวจึง 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๑๕๘

จะไปเปนนั่นนี่   ตายอีกกี่หนจึงจะไปเปน  ก็ตามใจเขาซิ.  แตวาหลักธรรมะนี้ ไมตองการ 
อยางนั้น;  หลักธรรมนี้ตองการที่นี่และเดี๋ยวนี้  วาจิตใจกําลังเปนอยางไร. 

 
ถาเดี๋ยวนี้  จิตใจกําลังจับเอากามธาตุ  มาทําเปน  กามสัญญา  กามสังกัปปะ 

กามสัมผัสสะ  กามเวทนา  กามฉันทะ  กามปริฬาหะ  เรื่อยไปจนถึงกามภพแลว  ก็ตองเปน 
ที ่นี ่  เดี ๋ย วนี ้  ทันท ี;  อยางเลวก ็เป นของมน ุษย ,  อยางด ีก ็เป นของเทวดา ,  
สูงสุดก็เปนของชั้นมาร  คือจอมเทวดา. 

 
ถาเปนพรหมก็เหมือนกันอีก  บางคน   บางเวลา  บางโอกาส  ไมชอบ 

เรื่องกาม   ก็ไปควาเอารูปธาตุมาปรุง  เปนรูปสัญญา  รูปสังกัปปะ  รูปสัมผัสสะ 
รูปสัมผัสสชาเวทนา  รูปฉันทะ  รูปปริฬาหะ  รูปปริเยสนา  รูปลาภะ  รูปบริโภค  รูปตัณหา 
ร ูปอ ุปาทาน   ร ูปภโวร ูปภพ ;  ซึ ่ง เป นได ที ่นี ่  และเดี ๋ยวนี ้ได .  พ ิจารณาอย างนี ้เห ็น 
ไดชัด   ไมตองเชื่ อตามคนอื่น ,  ไมตองฝากใจกับ เหตุผลอะไรที่ ไหนอีกแลว ,  รูสึ ก 
ชัดแจงอยูในใจอยางนี้. 

 
ถาวาใครเกงไปกวานั้น  ก็ไปเอาสิ่งที่ไมมีรูป  เอาอรูปธาตุมาทําเปน 

อรูปสัญญา  อรูปสังกัปปะ  อรูปสัมผัสสะ  อรูปสัมผัสสชาเวทนา  อรูปฉันทะ  อรูปปริฬาหะ 
อรูปปริเยสนา  อรูปลาภะ  มันก็เปนไปไดในที่สุดเปนอรูปภพ  อยูอยางอรูป  คือไมสนใจ 
กับรูป  จิตใจไมสนใจกับรูป  สนใจแตสิ่งที่ไมมีรูป. 

 
มโนธาตุ  ไปควาเอาธาตุอะไรมาปรุงแตงจิตจนทุกขก็ได 

 
เป น อั น ว า   เรื่ อ งธ าตุ นี่ มี อ ยู พ ร อ มพ รั่ ง รอ บ ตั ว เร าทุ ก ห น ทุ ก แห ง ;  จิ ต ซึ่ งก็ 

เป น ธาตุ อั น ห นึ่ ง   เรี ย ก ว า   ม โน ธาตุ นี้   มั น ยั งไป ค ว า เอ าธาตุ ไห น ม า   ไป ค ว า เอ าก าม ธาตุ ม า 
รู ป ธ า ตุ ม า   อ รู ป ธ า ตุ ม า   แ ล ว ก็ มี ก า ร ป รุ ง แ ต ง ใน ใจ   จ น เป น อ ย า งนี้ ม า ก ม า ย ห ล า ย ชื่ อ 
จนกระทั่งไดเปนทุกข  เพราะเหตุนี้. 
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๑๕๙ลักษณะอาการที่ธาตุปรุงแตงส่ิงทั้งปวง  

ตั้งแตเบื้องตนจนที่สุด  คือความทุกขนี้  จะมีลักษณะอยางที่กลาวมานี้  จะเปน 
อยางนี ้เรื ่อยๆ  ๆ  ซ้ํา ๆ  ซาก  ๆ   คือเก ิดแล วเก ิดอ ีก ,  เก ิดแล วเก ิดอ ีก ;  แล วก ็อย า 
ลืมวา  มันมีคําวา  “ปริฬาหะ”  อยูคําหนึ่งแลว.  ทีแรกความเผาลนจากกาม  ความ 
เผาลนจากรูป  จากอรูปา  คือความกระหาย  แลวก็มาถึงตัณหาในสิ่งนั้น.  มาถึง 
อุปาทานในสิ่งนั้น  มันก็เปนเรื่องหนัก  เร่ืองทุกข  :  อุปาทานก็แบก  ไวเหมือนกับ 
แบกของหนัก ๆ อยู;  พวกแรกก็เอากามมาแบกไวเปนของหนัก  เรียกวา  กามูปธิ,  
พวกอื่นก็เอารูป  อรูปบาง  เปนขันธูปธิ  เปนอุปธิ  คือของหนักดวยกันทั้งนั้น.  รวม 
ความวา  ถายังติดอยูในกาม  ในรูป  ในอรูปแลว  จะกลายเปนของหนักมาสําหรับให 
แบกไวโดยจิตใจ  จิตใจมันก็หนัก;  หนักอยูก็เปนทุกข.  อุปธิ  แปลวา  แบก ,  
แปลวาเขาไปทรงไวขางใต  ก็คือแบกทูนไว  แบกไว.  อาการแบกมาจากกามธาตุ  รูปธาตุ 
อรูปธาตุ  ซึ่งไดมาเปนกอนหินหนัก  กดอยูบนหัวของคน  ในกามภพ  รูปภพ  อรูปภพ 
สลับสับเปลี่ยนกันไป;  ตามธรรมดาโดยมากก็เปนกามภพ  แบกกามมาเปนกอนหิน 
กดอยูบนหัว.  สิ่งทั้ งหลายทั้ งปวง  ธรรมทั้ งปวงที่ เปนไปเพื่อทุกข   เกิดขึ้นมาใน 
ลักษณะอยางนี้. 

 
คนทํากรรมทั้งกุศล  อกุศล  เพราะโง  ถูกธาตุกิเลสบังคับ 

 
ทีนี้ลองดูตัวเรา  ที่วาเราตองทําการงานเพราะกิเลส  ตัณหา  บังคับใหทํา 

ก็เพราะวาเราโง  ทําผิดเรื่องธาตุ  จึงไดผลมาตามลําดับ  จนไดเปนทุกข.  ในชั้นแรก 
เราไม รูอะไรเลย  เราก็ตองทําไปตามธรรมดาสามัญที่ เขาทํา ๆ กัน  จึงไดปรารถนากาม 
แสวงหากาม,  กามปริเยสนาโดยตรงบาง  โดยทางออมบาง  โดยสลับซับซอนหลายชั้น 
บาง;  แตโดยเนื้อแทก็คือ  กามปริเยสนา  สําหรับมนุษยธรรมดา  ที่เปนไปในกามภพ 
หรือกามภูมิ.  เมื่อมีปริเยสนา  ก็มีการทํากรรมเพื่อใหไดมาซ่ึงสิ่งนั้น. 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๑๖๐

กรรมนี้ก็ทํากันอยู  เห็นกันอยูหลาย ๆ   แบบ  ทางกายก็มี   ทางวาจาก็มี   ทางใจ 
ก็มี ;  กายกรรม   วจีกรรม   มโนกรรม   นี้ก็ทํากันอยู   เพราะอํานาจของกามปริเยสนา 
บังคับใหทํา  ซึ่งมีเปนชนิดวา  ชนิดกุศล  ชนิดอกุศล  คือดี  หรือช่ัว  แลวก็ชนิดที่ยังไม 
อาจจะกลาวไดวา  ดีหรือช่ัว  คืออัพยากฤต  นี้ก็มี. 

 
การทํากรรมเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งนั้นก็มีนานาแบบ,  เพื่อผลอันนี้ก็นานาแบบ  :  

บางคนก็ทํานา  บางคนก็คาขาย  บางคนก็ รับจาง  ทําไปตามที่จะทําได ,  อยางนี้ ไมผิด 
ที่ เรียกวาไมผิดกฏหมาย.  ทีนี้บางคนไมไดอยางใจ  ก็ทําสิ่งที่ผิดกฎหมาย  ไปปลน  ไปฆา 
ไปขโมย  ไปอะไรก็ตามใจ  ซึ่งเปนกรรมเพราะกามปริเยสนา  มาบังคับท้ังนั้นแหละ.  
ขอใหไปดูอาชญากรรมตาง ๆ ลวนถูกบังคับใหกระทําขึ้นมาโดยกามปริเยสนา  บางที 
ก็โดยตรง  บางทีก็โดยออม  บางทีก็ซับซอนหลายชั้น. 

 
กรรมนั้นบางทีก็ เบียดเบียนตนเอง,  บางทีก็ เบียดเบียนผูอื่น ,  บางทีก็ 

เบียดเบียนทั้งตนเองและทั้งผูอื่น;  นี่เปนทุกข  เกิดมาจากการกระทํากรรม  ที่กระทํา 
ไปเพราะกามปริเยสมา  ซึ่งมันก็ไมใชอะไรเลย  นอกจากวาหลงเขาไปในสิ่งเรียกวา  
 “ธาตุ”  ตามธรรมชาติ  ที่มีอยูตามธรรมชาติ;  ที่ตัวมนุษยกลุมนี้  ซึ่งประกอบอยูดวย 
ธาตุ  ๖. 

 
มนุษยคนนี้เปนกลุมของธาตุ  ๖  นี่;  ในธาตุนั้นมีอวิชชาธาตุรวมอยู 

ดวย  จึงเห็นผิด ๆ ไปในเรื่องที่ ไม รู,  ไม รูแลวก็เห็นไปวาเปนเรื่องที่นาทํา  ควรทําไปเลย;  
อาการที่ไปเอากามธาตุมาปรุงเปนกามสัญญา  กามสังกัปปะ  กามสัมผัสสะ  ฯลฯ  อะไรตาง ๆ   
ก็เกิดขึ้น  จนไดมีความทุกขเปนปกติเกี่ยวกับกามนั้น ๆ  ที่เรียกวาเขาอยูในกามาวจรภูมิ. 

 
ที่กลาวมาเปนตัวอยางสําหรับวันนี้  ที่แสดงใหเห็นวาธาตุแท  ๆ   นี้มันปรุงแตง ๆ   

โดยละเอียด  โดยกิริยาอาการลักษณะอยางนั้น  อยางนั้น ๆ  จนเกิดสิ่งทั้งปวง  คือธรรม 
ทั้งปวงขึ้นมา  ทั่วไปหมดในที่ทุกหนทุกแหง. 
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๑๖๑ลักษณะอาการที่ธาตุปรุงแตงส่ิงทั้งปวง  

ถาถือตามหลักพระพุทธศาสนา  :  ไมไดสอนใหดูขางนอก.  ไมตองไปดู 
ขางนอก,  ใหดูในจิตใจเรื่อย  หรือวาอยางนอยก็ดูอยูที่กาย  วาจา  ใจ  ของเรานี่  
ที่กายที่วาจานี่ก็เรียกวาขางนอกหนอย  แตมันก็เนื่องอยูกับใจ;  ฉะนั้นก็เปนการดูขางใน. 

 
ขอใหดูจนเปนที่เขาใจ  ดูทุกวัน  ดูทุกคราวที่มันเกิดเรื่องเกิดราวนี้ขึ้น;  

พอเขาใจสิ่งนี้  ก็จะเห็นธรรมทั้งปวง  จะเห็นธาตุทั้งปวง;  เห็นธรรมทั้งปวงแลวจะ 
แทงตลอดธาตุทั้งปวง  แลวก็จะเขาถึงอมตธาตุได.  วันนี้เราไมมีเวลาพอที่จะกลาว 
ถึงในเรื่องนั้น  จะกลาวแตเพียงวา  นี่แหละคือธาตุทั้งปวง  คือธรรมทั้งปวง  ธาตุทั้งปวง 
ปรุงแตงเปนธรรมทั ้งปวง.  ธรรมทั ้งปวงก็ไมมีอะไรนอกจากธาตุ  ซึ่งเพียงแต 
ผสมผสานกันไปเรื่อย ๆ อยางนั้น  อยางนี้  จนมีสิ่งทั้งปวงอยางนี้. 

 
ถาเรามองเห็นความจริงขอน้ีธรรมทั้งปวงมีแตเรื่องของธาตุ  นี้ก็คือการแทง 

ตลอดธรรมธาตุมากขึ้น ๆ ๆ  จนกวาจะสมบูรณ ;  เมื่อเปนอยางนี้  ก็เรียกวาเราเขาใจ 
พระพุทธศาสนา  อยางอื่นไมมีหนทางที่จะเขาใจและเห็นแจงแทงตลอดพระพุทธศาสนา.  
การศึกษาที่ไดแตทอง ๆ จํา ๆ พระพุทธศาสนาไวตามตัวหนังสือเชนนั้น  ไมใชตัว 
พระพุทธศาสนาที่แทจริง  เวนเสียแตวา  เราจะทําในใจโดยแยบคายที่สุด  จนแจมแจง 
ซึมซาบอยูในใจ  ถึงลักษณะอาการอันละเอียดที่วา  “ธาตุมันปรุงแตงขึ้นมาเปนธรรม 
ทั้งปวงอยางไร”  โดยนัยท่ีไดกลาวมาแลวตลอดวันนี้;  ที่แสดงวันนี้มีวา  ธาตุปรุงแตง 
ใหเกิดธรรมทั้งปวงขึ้นมาไดอยางไร. 

 
ศึกษาเรื่องธาตุใหแจมแจง  เพ่ือไมตกเปนทาสของวัตถุ 

 
เราศึกษาพระพุทธศาสนาจากการศึกษาวา  “การที่ธาตุปรุงแตงสิ่งทั้งปวง 

ขึ้นมาในจิตใจ  เปนลําดับ ๆ อยางไร”  นี้เรียกวาเปนผูฉลาดในธาตุดวย  เปนผู 
ฉลาดในมนสิการดวย,  สมตามลักษณะความฉลาดที่พระสารีบุตร  อางเอาคําของ 

 
 

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

www.buddhadasa.info



 ปรมัตถสภาวธรรม ๑๖๒

พระพุทธเจามากลาว  วาความฉลาดนั้นมีอยู  ๒ อยาง :  ธาตุกุสลตา - เปนผูฉลาด 
ในเรื่องของธาตุ,  มนสิการกุสลตา - ความฉลาดในการกระทําในใจ   คือ 
ทําในใจในเรื่องธาตุ   เขาใจเรื่องธาตุถูกตองจนเกิดความไมยึดมั่นถือมั่น  ในธาตุทั้ งปวง.  
ความฉลาด  ๒  อยางนี้  เปนสิ่งที่พุทธบริษัทจะตองฝกฝนศึกษา  ซักซอมอยาให 
ผิดได;  ความเปนพุทธบริษัทก็จะปลอดภัย  ถูกตอง  หรือวาดีดวยกันแกทุก ๆ  ฝาย. 

 
ขอใหพยายามทําใหสุดความสามารถของตน  ในการที่จะมีธาตุกุสลตา- 

ความฉลาดในธาตุ,  มนสิการกุสลตา - ความฉลาดในการกระทําในใจใน 
เรื่องที่เกี่ยวกับธาตุ,  ใหถูกตองครบถวนทุกประการ. 

 
ถายังพูดผิดกันอยู  ถือผิดกันอยู  คานกันอยู  ก็ตองมีความโงอยางใด 

อยางหนึ่งของคนใดคนหนึ่ง  ในเรื่องที่เกี่ยวกับธาตุทั้งนั้น  จึงไดเกิดหลายลัทธิ 
หลายศาสดา,  หรือแมวาในศาสนาเดียวกัน  ยังเชาใจขัดแยงกัน  ก็เพราะไมเขาใจเรื่อง 
ธาตุ โดยถูกตอง.  เร่ือง  “ธาตุ”  นี้ เปนสิ่ งที่ รูแจงไดดวยจิตใจแลว  ไมตองใช เหตุผล  
อยางอื่น  เพราะวาเปนเรื่องที่รูสึกดวยใจจริง ๆ. 

 
ขอใหพยายามกระทําไปเถิด  ไมมีทางที่จะผิดได  มีแตวาจะชาหรือเร็วเทานั้น 

ที่ เราจะรูแจงในสิ่งที่ เรียกวาธาตุ   ที่ปรุงแตงกัน  จนเปนอันทํานั่นทํานี่ขึ้นมา  จนเปน 
ปญหายุงยากไปหมด  จนกระทั่งมันจะดับลงไปไดดวยธาตุที่ตรงกันขาม  คืออสังขตธาตุ. 

 
ที่เราพูดทั้งหมดนี้  เปนสังขตธาตุ-ธาตุที่มีปจจัยปรุงแตง  ทําไปก็เกิด 

ความเบื่อหนายความเอือมความระอา;  เมื่ออวิชชาคอย ๆ   หมดไป  จิตก็คอย ๆ   เดินไปสู 
ธาตุที่ตรงกันขาม  คืออสังขตธาตุ  ซึ่งจะทําใหนิพพานธาตุปรากฏออกมา  หรือวา 
อมตธาตุปรากฏออกมา. 
 

เปนอันวาวันนี้พอสมควรแก เวลา  ขอใหพระสงฆสวดธรรมเปนที่ตั้ งแหง 
ศรัทธา  ปสาทะ  วิริยะ  เพื่อการศึกษาและปฏิบัติตอไป. 
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ปรมัตถสภาวธรรม 
-๖- 
๑๐  กุมภาพันธ  ๒๕๑๖ 
 
 
 
 

หลักปฏิบัติเก่ียวกับสิ่งที่เรียกวา  “ธาตุ” 
 

 
 
 
 
ทานสาธุชนผูสนใจในธรรมทั้งหลาย, 

 
 
การบ รรยายว ัน เสาร ในช ุดป รม ัตถสภาธรรมนี ้  ได ดํ า เน ินมา เป น 

ครั ้งที ่  ๖  แล ว ใน ว ันนี ้.ใน   ๕  ครั ้งที ่แล วม า   ก ็ได กล าวถ ึงแต เรื ่อ งที ่เกี ่ย วก ับ 
ธาต ุ;  แม ใน ว ันนี ้ก ็จ ะ ได กล า วถ ึง เรื ่อ งที ่เกี ่ย วก ับ ธาต ุเป นค รั ้งส ุดท าย   โดย 
หัวขอวา  หลักปฏิบัติ  เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวา  ธาตุ. 

 
การบรรยายเกี่ยวกับเร่ืองธาตุนี้  ไดแสดงใหเห็นในแงใดแงหนึ่งมาทุกครั้ง 

นับตั้งแตวาสิ่งที่เรียกวาธาตุนั้นคืออะไร  ใหทราบไวกอนแตที่จะทราบเรื่องอื่นตอไป 
เปนลําดับมา,  จนกระทั่งใหทราบวา  สิ่งที่เรียกวาธาตุลวน  ๆ นั้นปรุงใหเกิดสิ่งที่เรียกวา 

 
 

๑๖๓ 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๑๖๔

อายตนะ  หรือขันธ  หรืออุปาทานขันธ  กระทั่งความทุกขทั้ งปวง  ขึ้นมาไดอยางไร;  
ยังไดแสดงไดเห็นถึงความเนื่องกัน  ระหวางธาตุนานาชนิด  หรือนานากลุมเปนกลุม ๆ   ไป.  
ในครั้งสุดทายของวันที่แลวมานั้น  แสดงถึงอาการที่ธาตุปรุงแตงกัน  ใหเกิดสิ่งที่ 
เรียกวาธรรม  หรือธรรมทั้งปวง. 

 
ในวันนี้จะไดกลาวถึง  หลักปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวาธาตุ  ใหถูกตอง 

ตามธรรมชาติ  ของสิ่งที่เรียกวาธาตุ  เพ่ืออยาใหความทุกขเกิดขึ้นจากสิ่งที่เรียกวา 
ธาตุ.  ถาสรุปความก็อาจจะกลาวไดวา  เรามีวิธีปฏิบัติ  ไมใหความทุกขเกิดขึ้นจากการ 
ยึดถือธาตุ  แมธาตุใดธาตุหนึ่ง  วาเปนตัวเรา  หรือเปนของเรานั่นเอง. 

 
สิ่งที่เรียกวาธาตุแลว  ยอมเปนของธรรมชาติ  เปนไปตามธรรมชาติ 

ตั้งอยูตามธรรมชาติ;  แมที่สุดแตจะเปนอสังขตธาตุ  หรือนิพพานธาตุก็ตาม  ก็คงถือ 
วาเปนธรรมชาติ  จะเอามาเปนตัวเราไมได  จะเอามาเปนของเราไมได.  ถาใครคิดไป 
รูสึกไป  ในทํานองเปนตัวเรา  เปนของเรา  นั้นก็เปนความคิดที่ผิด  แลวก็จะตอง 
เกิดความทุกขขึ้น  เพราะความคิดที่ผิดนั้น  ไมวาในธาตุไหน.  นี่เปนหลักใหญที่ 
จะตองปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งที่ เรียกวาธาตุ;  แตเพื่อจะใหทราบโดยละเอียดยิ่งขึ้นไป  ก็มีการ 
พิจารณาในสวนที่ลึกซึ้ง  เรียกวา  “ปรมัตถสภาวะ”  ซึ่งเปนหัวขอบรรยายของการ 
บรรยายชุดนี้.  ดังนั้นเราจะทําความเขาใจ  เปนการทบทวนถึงสิ่งที่ เรียกวา  ปรมัตถ- 
สภาวะนี้กันอีกสักครั้งหนึ่ง  พอสมควรแกการที่จะทําความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
เรื่องธาตุ. 

 
ทําความเขาใจเรื่องธาตุตามแนวปรมัตถสภาวะกอน 
 
คําวา  ปรมัตถะ นี่ก็แปลวา  มีอัตถอันลึกซ้ึง  อันสูงสุด  หรืออยางยิ่ง;  

เมื่อพูดถึงลักษณะอาการ  ก็สูงสุดอยางยิ่ง,  พูดถึงประโยชนก็สูงสุดอยางยิ่ง  แลวแตวา 
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๑๖๕หลักปฏิบัติ เกี่ยวกับส่ิงที่เรียกวา  “ธาตุ”  

จะมองกันในแงไหนก็เปนเรื่องสูงสุดอยางยิ่ง;  เรียกวาปรมัตถสภาวะ  คือเปนสภาพตามที่ 
เปนอยูเอง  และเปนอยูจริง  ตามธรรมชาติในสวนที่ลึก.  เดี๋ยวนี้เราไมคอยจะทราบ 
ถึงสวนที ่ลึก  ก็เพราะไปคิดเสียวาไมคอยจะจําเปน .  ความจําเปนมันอยู ที ่ว า 
จะทําอยางไรกันกอนกับสิ่งเหลานั้น.  จะยกตัวอยางใหเห็นงาย ๆ วาเรามีรางกายและ 
จิตใจ  เราก็ใชรางกาย  หรือจิตใจของเรานี้ใหทํานั่นทํานี่  เปนไปอยางนั้น  อยางนี้ 
โดยที่เกือบจะไมรูเรื่องปรมัตถของรางกายและจิตใจเลย.  ตองขออภัยท่ีจะยกตัวอยาง 
ดวยสัตวเดรัจฉานอีกตามเคย  :- 

 
จงมองดูที่สัตวเดรัจฉานมันเกิดขึ้นมา  มันเจริญเติบโต  มันกิน  มันวิ่ง  มันทํา 

ทุกอยางเปนไปตามธรรมชาติโดยที่มันไมตองรู  วารางกายนี้ประกอบดวยอะไร,  จิตใจนี้ 
ประกอบดวยอะไร,  หรือโดยละเอียดถี่ยิบข้ึนไป  ที่เรียกวาปรมัตถธรรม  หรือปรมัตถ- 
สภาวะ  ปรมัตถลักษณะ;  สัตวเดรัจฉานเปนอยางนี้.  คนเราก็เหมือนกันอีก  พอเกิด 
มาแลว  ก็ทําอะไรไป  ตามที่ความรูสึกตองการใหทํา  ใหกิน  ใหเลน  ใหทําอะไร 
ทุกอยางที่มนุษยธรรมดาเขาทํากัน  โดยที่ไมตองรูวา  รางกายหรือจิตใจนี่ประกอบอยูดวย 
อะไรที่เปนสวนลึกซึ้ง;  คนเราจึงไมคอยรูจักสวนที่เปนปรมัตถสภาวะ. 

 
ปญหาก็มีบางวา  เราควรจะรูจักหรือจะไมรูจักกันดี,  หรือถาจะรูจักก็ควร 

จะรูจักสักเทาไร.  สําหรับพุทธบริษัทเรา  ถือกันวาควรจะรูจักปรมัตถสภาวธรรม 
ตามสมควร. 

 
เรารูจักวัตถุเครื่องใชในบานในเรือนของเรานอยมาก  เพียงเทาที่จะใชมันได:  

เรามีนาฬิกาใช  เราก็ใชมันเทานั้น  เร่ืองลึกซึ้งของนาฬิกา  ที่มันเกิดขึ้นมา  มันปรุง 
ขึ้นมา  ทํากันมาอยางไร  ไม รู.  ถาไปเปรียบกันกับพวกที่ เขาประดิษฐนาฬิกาขึ้นมา 
เขารูกวาเรามากมายเหลือท่ีจะคํานวณได;  หรือวาเราไปซื้อรถยนตมา  พอรับคําอธิบาย 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๑๖๖

นิดหนอย  ฝกฝนกันบางนิดหนอย  แลวก็ขับไปได   ใชประโยชนได   โดยที่ รู เร่ืองรถยนต 
นั้ นน อยมาก ;  ไม เหมื อนกับผู ที่ เขาผลิตรถยนตขึ้ นมา .  นี่ ขอใหนึ กดูถึ งส วนนี้ ว า 
ธรรมดาเราก็ไมคอยไดสนใจสวนที่ลึกซ้ึงเปนปรมัตถ  เราก็ใชรางกายนี้ตามแตที่จะใช 
ไปวันหนึ่ง ๆ. 

 
สิ ่งที ่เร ียกว า   “ปรม ัตถสภาวะ ”  หรือ   “ปรม ัตถล ักษณะ ”  นี ้ม ีได 

ในทุกสิ่ง  นับตั้งแตวัตถุลวน ๆ :- 
 
หมวดที่   ๑  วัต ถุลวน  ๆ ;  เชนในกอนหิน   กอนดิน   อยางนี้ มันก็ เปน 

วัตถุลวน  ๆ.  แตอยาลืมวา  มันมีสวนที่ลึกซึ้ ง  ที่ เขาใจไม ไดอยูอีกมาก ;  ตองเปนผูที่ 
ศึกษาเฉพาะทางนี้   จึงจะรู เรื่องนี้ โดยละเอียด  และลึกซึ้ งถึงที่สุด  ราวกับวาเขาจะสราง 
กอนหิน  หรือสรางอะไรขึ้นมาได .  นี่ทางวัตถุลวน ๆ  ก็ยังมีสวนที่ เปนปรมัตถสภาวะ;  
แตเมื่อเราไมจําเปน  เราก็ไมตองรู  พวกที่ เขาจําเปนจะตองรู  เขาก็ตองรู  เขาจึงจะสามารถ 
ทํากอนหิน   กอนดินอะไรตาง ๆ  ให เปนประโยชนมากที่ สุดได ;  นี้ ส วนหนึ่ งเรียกวา 
สวนวัตถุลวน ๆ. 

 
หมวดที่  ๒  คือเนื้อหนังรางกายของคนเรา  ก็เปนวัตถุเหมือนกัน  แตเปน 

วัตถุที่แปลกไปจากกอนหิน  กอนดิน;  เพราะวารางกายนี้ เปนของสด  เปนที่ตั้งของชีวิต 
จึงมีความลึกซึ้ง  เปนปรมัตถลักษณะมากขึ้นไปอีก.  เราก็ไมคอยรูเรื่องรางกาย  เชนวา 
รางกายนี้ประกอบอยูดวยธาตุอะไรกี่อยาง,  ปรุงแตงกันอยางไร  จึงจะเกิดเปนความรูสึก 
ทางตา  หู  เปนตน  ขึ้นมาได;  นี้เรื่องทางกายแท ๆ ก็ยังรูนอยมาก. 

 
สูงขึ้นไปอีกเปนหมวดที่   ๓  เรื่องทางจิต  ซึ่งรวมทั้งเรื่องเจตสิก  คือความ 

รูสึกคิดนึก ท่ีจะปรุงแต งจิต ;  เรื่องจิตนี้ ก็ยิ่ งละเอียดลึกซึ้ งรวดเร็วยิ่ งขึ้นไปอีก   เปน 
ปรมัตถที่มากขึ้นไปอีก  กวาเรื่องของกอนดิน. 
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๑๖๗หลักปฏิบัติ เกี่ยวกับส่ิงที่เรียกวา  “ธาตุ”  

และในที่สุด  หมวดที่  ๔  มีธาตุที่เรียกวา  ธรรมธาตุ  ที่มีความหมายเปน 
กลาง ๆ  หมายถึงตัวธรรมชาติ  ตัวธรรมดาอะไรตาง ๆ เหลานี้,  ก็ยิ่งมีความลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
ไปกวาเรื่องจิต  เร่ืองเจตสิกอะไรเสียอีก;  เชนเรื่องนิพพาน   หรือวาเรื่องธรรมธาตุ 
อื่น ๆ ที่ เปนกฎเกณฑตามธรรมชาติ  ธรรมดาเปนตน  ที่จะทําใหรางกายหรือจิตใจของ 
มนุษยนี้  เปลี่ยนแปลงไปตามกฎเกณฑนั้น ๆ;  กฎเกณฑนั้น ๆ  ก็เปนธาตุอันหนึ่งดวย 
เหมือนกัน  ยิ่งมีความลึกซึ้งมาก. 

 
เมื่อเปนดังนั้นแลว  เราจะมองเห็นไดบางวา  ความลึกซ้ึงนั้นมีอยูในทุกสิ่ง  :  

จะเปนวัตถุลวน ๆ   ก็มีความลึกซึ้ง;  อยางเขาใจวัตถุลวน ๆ   วาไมมีความลึกซึ้งอะไร  มันก็มี 
ความลึกซึ้งพอๆ กัน  กับสิ่งที่มีชีวิตจิตใจไปตามแบบของมัน.  พวกที่ เขามีความเขาใจ 
ลึกซึ้งในเรื่องวัตถุลวน ๆ นี่  เขาทําอะไรไดมาก  อยางไมนาเชื่อย่ิงขึ้นทุกที;  อยาง 
พลังปรมาณู   นี้เปนเรื่องวัตถุลวน ๆ  แตวาลึกซึ้งถึงที่สุด  เราเอามาใชเปนกําลังงานก็ได 
ใชเปนลูกระเบิดรายแรง  ทําใหคนตายทีละแสน  ทีละลานก็ได;  คิดดูเร่ืองวัตถุลวน ๆ  
มีความลึกลับอยูอยางนี้. 

 
ยกตัวอยางมานี้ก็เพื่อจะใหเขาใจคําวาปรมัตถลักษณะนี้มีอยูแมในสิ่งที่เปน 

วัตถุลวน ๆ  และสูงขึ้นมาถึงเรื่องรางกายมนุษย  เรื่องจิตใจของมนุษย  กระทั่งเรื่อง 
ธรรมชาติเรื่องกฎธรรมชาติ. 

 
ทีนี้เราพุทธบริษัทกําลังศึกษาธรรมะกันอยูในลักษณะอยางนี้  ตองการจะรู 

เรื่องของปรมัตถสภาวธรรมตามที่ควร.  เมื่อถือเอาตามหลักคําสั่งสอนของพระพุทธเจา 
ทานก็แนะเรื่องธาตุขึ้นมากอน  ซึ่งก็มีความเปนปรมัตถมาก  รายละเอียดบางอยางก็ได 
พูดกันมาแลวทุก ๆ คราวที่พูดใน  ๕  ครั้งที่แลวมา;  ในครั้งนี้   ก็จะไดสรุปความใหสั้น 
วา  มีสิ่งที่เปนปรมัตถสภาวะอยูในทุก ๆ สิ่ง. 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๑๖๘

รางกายประกอบดวยธาตุนี้ก็เปนปรมัตถสภาวะ 
 
อยางวา  ในรางกายเราคนหนึ่งนี่  เมื่อพูดถึงเรื่องสวนรางกายลวน ๆ   ก็วามี 

อยูถึง  ๕ธาตุดวยกัน  :  ปฐวีธาตุ  ที่เราชอบเรียกกันวา  ธาตุดิน,  อาโปธาตุ  ที่ชอบ 
เรียกกันวา   ธาตุน้ํา ,เตโชธาตุ - ธาตุไฟ ,  วาโยธาตุ-ธาตุลม ,  อากาสธาตุ- 
ธาตุอากาส  คือความวาง. 

 
เราไมคอยจะไดทราบกัน  ไมคอยจะไดนึกกันวา  รางกายนี้ประกอบอยู 

ดวย  ๕  ธาตุอยางนี้;  แตเรามักจะไดยิน  ไดฟงเมื่อเขาพูด  หรือเมื่อมีการแสดงธรรม 
ก็พูดถึงเรื่องวา  รางกายนี้ประกอบดวยธาตุสี่  ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  กันบาง;  บางทีก็บอก 
กันไปถึง  ๕  วาอากาศดวย,  บางทีก็บอกไปถึง  ๖  วา  มีวิญญาณธาตุอีกธาตุหนึ่ง.  
ทีนี้เอาแตวาธาตุเปนวัตถุมหาภูต  เชนธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม;  เราก็มักจะ 
ฟงไปในทางที่มันเปนดิน  เหมือนกับดินขางนอก,  เปนน้ําเหมือนกับนํ้าในบอ  มอง 
ไปยังลักษณะนั้นทั้งนั้น;  แตธาตุในรางกายเรานั้น  มีความละเอียดลึกซึ้งยิ่งกวานั้น 
เชนวา  :- 

 
ธาตุดิน  มักจะระบุกันไปที  ขน  ผม  เล็บ  ฟน  หนัง  อยางนี้  ก็อาจจะคลาย 

กันกับดินขางนอกก็ได  จริงเหมือนกัน;  แตตามความมุงหมายอันแทจริงนั้น  คําวา 
ธาตุดิน  หรือปฐวีธาตุนี้  หมายถึงอะไรก็ตาม  ที่มีคุณสมบัติเปนของแข็ง  ใชเปน 
โครงรางหรือโครงสรางได .  ธรรมดาของแข็งก็ตองกินเนื้อท่ี   จึงจะเปนรูปเปนโครง 
อะไรขึ้นมา  เพราะมันแข็ง;  ฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่มีคุณสมบัติแข็ง  ใชเปนโครงรางสราง 
อะไรขึ้นมาได  นี้ก็ เรียกวาธาตุดิน   เชนจะสรางเปนเสนผม   เสนขน   เล็บ   ฟนหนัง 
กระดูกอะไรขึ้นมา  ตองมีสวนที่ เปนของแข็งนั้นยืนอยูเปนโครงราง  แลวเราก็เรียกวา 
ธาตุดินได. 
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สวนอาโปธาตุนั้น  คือธาตุที่ชวยใหเกิดการเกาะกัน  ยึดกัน  หรือใหเปน 
ความสด  สําหรับเลี้ยงสิ่งที่มีชีวิต.  เราพอจะเขาใจไดวา  สิ่งที่สดเขียวอยูได  รอบตัวเรา 
เชนตนไมเปนตน  ก็เพราะมีอาโปธาตุเลี้ยงอยู.  สวนรางกายภายในของเราก็เหมือนกัน 
ที่จะสดชื่นอยูได  ก็เพราะมีสิ่งที่ เรียกวาอาโปธาตุเลี้ยง.  ในรางกายเราไมใชเปนกอนหิน;  
แตมีเซลลเล็ก ๆ  ที่มีชีวิตตองการความชื้น  ตองการน้ํา.  ชีวิตนี้ตั้งตนในน้ํา  เกิดในน้ํา 
ก็ตองมีน้ํา  อันเปนสวนสําคัญแกการที่จะเลี้ยงชีวิตนั้นใหสดชื่น. 

 
เนื้อหนังของคนเรานี่ เมื่ อแยกออกเปนเซลล เล็ก ๆ เปนตัวเล็ก ๆ  เรียกวา 

เซลลหนึ่ง ๆ,  เปนโครงสรางขึ้นมาดวยของแข็ง;  แตวามันเล็กละเอียดมาก   แลว 
ในนั้น   มีเยื่อวุนที่สด   ที่มีชีวิต   ซึ่งตองการธาตุน้ํา  ที่หลอเลี้ยเซลลนี้ ไว  เปนสวน 
ยอยที่สุดของเนื้อหนังเรียกวาเซลลหนึ่ง  มีโปรโตปลาสซึมอยูขางใน  สดอยูใไดเพราะมี 
น้ําเลี้ยง.  ถาไมมีน้ําเลี้ยงเซลลก็ตายหมด  รางกายก็เลยตาย  ดวยอยางนี้เปนตน;  ฉะนั้น 
อาโปธาตุนั่น  คือสวนที่จะชวยเลี้ยงใหเกิดความสด.  และชวยใหเกิดการเกาะกุม 
ยึดหนวงกันไวได. 

 
คําวา  “น้ํา”  นี่มีลักษณะเกาะกุม  คือมันจะวิ่งเขาหากันเรื่อย  ไมยอมจาก 

กันตามปกติ  เวนไวแตจะมีอะไรมาทําใหแยกออกจากกัน  แตแลวมันก็พยายามที่จะกลับ 
เขารวมกัน  มันจึงมีการเกาะกุมเปนน้ําอยูได  แลวก็เลี้ยงสิ่งตาง ๆ  ใหสดอยูได;  คุณสมบัติ 
อันนี้ เองที่ เรียกกันวาธาตุน้ํา.  ไมจําเปนจะตองระบุที่น้ําเลือดน้ําหนอง;  น้ําอะไรก็ 
ไดเพราะมีทั่วไปหมด  ที่จะเปนธาตุน้ํา  ที่จะหลอเลี้ยงสวนนอย  สวนเล็กที่สุดของ 
เซลลที่ประกอบกันเปนชีวิต  แลวก็ประกอบกันเปนรางกายเรานี้. 

 
เตโซธาต ุ  ค ือธาต ุไฟ   ถ าไปน ึกถ ึงไฟข างนอกไม ถ ูก   เพราะในที ่นี้ 

ในภายในคนนี่ก็มีธาตุไฟ;  หมายถึงอุณหภูมิหรือความรอนระดับหนึ่ง  ซึ่งจําเปน; 
 
 
 
 

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

www.buddhadasa.info



 ปรมัตถสภาวธรรม ๑๗๐

รอนมากก็ไมได   รอนนอยก็ไมได ;  ตองรอนเทานี้   สิ่งที่ เรียกวาน้ํา  มันจึงจะทํางานได ,  
สิ่งที่ เรียกวาดินจึงจะทรงอยู ได ,  เปนอุณหภูมิ ในระดับท่ีพอเหมาะแกสิ่ งตาง ๆ ตั้งอยู ได 
และเจริญงอกงามออกไป  กระทั่ งทําใหสิ่ งที่ควรจะสลายไป  ก็ไดสลายไป  เปลี่ยนอันใหม 
ขึ้นมา  นี่ เตโชธาตุ   หรือธาตุไฟ   ทําหนาที่อยางนี้ ;  คุณสมบัติ ใดที่ทําหนาที่อยางนี้ 
เราเรียกคุณสมบัตินั้นวา  ธาตุไฟ - เตโชธาตุ  ที่อยูขางในรางกาย. 

 
วาโยธาตุหรือธาตุลม   ก็มีคุณสมบัติอีกทางหนึ่ง  คือจะตองระเหยได 

จะตองเคลื่อนยายได  จะตองยืดหยุนได;  เพราะอาศัยคุณสมบัติของธาตุลม  เราจึง 
มีความไหลเวียนในรางกาย  มียืดหยุนได   มีการระเหยออกมาได   หรือดูดซึมเขาไปได 
เปนหนาที่ของสวนที่ เรียกวาเปนวาโยธาตุ .  วาโยธาตุนี้   ไม เฉพาะแตจะเล็งถึงลมหายใจ 
อยางเดียว;  นั้นมันงายเกินไป.  ยังมีวาโยธาตุอยางอื่น ๆ ที่ลึกลับซับซอนละเอียด  ที่จะ 
ทําใหรางกายนี้มีชีวิตอยูได  ประกอบกันดวยธาตุอื่นหลาย ๆ ธาตุ. 

 
คําวาธาตุลมนี้   หมายถึงความลอยไปได   ระเหยไปได   ซึ่งจะเปนสื่อ 

อะไร  ที่จะทําใหรางกายนี้มีการถายเขา  ถายออก  ดวยของที่ละเอียด  คือรับเอาธาตุอากาส  
ภายนอกเขาไปภายใน ,  ภายในออกมาภายนอก   ไดทั่ วทั้ งตัว ;  ไม เฉพาะแตการ 
หายใจ  แมแตในเนื้อในหนังก็ตองมีการระเหย  มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้อยูดวย 
เปนหนาที่ของวาโยธาตุ. 

 
อันสุดทายที่ เนื่องกันอยูกับรางกาย  ก็เรียกวา  อากาสธาตุ ;  อากาสธาตุนี้ 

ก็หมายถึงที่วาง  มีหนาที่  มีคุณสมบัติ  คือใหเนื้อที่,  ใหเนื้อที่  ที่ธาตุอื่น ๆ จะได 
ตั้งอยู ,  หรือจะเจริญงอกงามออกไป .  นี่ เปนสิ่งที่จะตองพิจารณาดูวา  ถาไมมีที่ วาง 
ใหแลว  สิ่งตาง ๆ  จะมาปรากฏไดอยางไร.  ที่ดูกันอยางหยาบ ๆ งาย ๆ  เหมือนเชนวา 
ถาไมมีที่วางเราจะเดินมาไดอยางไร  หรือจะน่ังลงไดอยางไร;  มันตองมีที่วางให. 
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คุณสมบัติที่ใหเนื้อที่อยางนี้  เรียกวาอากาสธาตุ  ก็มีสวนที่ประกอบกัน 
อยูในรางกายนี้  ใหผม  ขนเล็บ  ฟน  หนัง  เปนตน  ไดมีเนื้อท่ี  ไดตั้งอยู,  ใหธาตุอื่น ๆ  
ทุก ๆ  ธาตุ  ที่ทําหนาที่ของแตละธาตุนั้น  มีเนื้อท่ีสําหรับเกิดขึ้น  สําหรับปรุงแตงกัน 
และสําหรับเปนไปได;  นี่เปนหนาที่ของอากาสธาตุ. 

 
ถาพูดอยางปรมัตถ  เขาก็พูดกันวาอากาสธาตุนี้  เปนฐานสําหรับรองรับ 

ธาตุอื่น  ๆ .  พูดอยางนี้คนก็จะฟงไม เขาใจ;  อากาสมันวาง  แลวก็ไมใชของแข็ง 
อะไร,  แลวมันจะเปนฐานรองรับธาตุอื่น  ๆ  ไดอยางไร.  นี่หมายความวา  พูดกัน 
อยางปรมัตถ  ทุกสิ่งทุกอยางจะตองวางอยูบนอากาสธาตุ  หรือบนที่วาง,  แมวาเรา 
จะนั ่งอยู บนพื ้นด ิน   พื ้นด ินนี ้ก ็ย ังบนสิ ่งที ่ม ันรองรับพื ้นด ิน ,  ใต ลงไป เป น โลก 
ใตโลกทั้งโลกนี้ก็ เปนที่วาง.  ทีนี้ ไมตองคิดอยางนั้น  แมที่นี่   ในที่ เฉพาะแหงเล็ก ๆ  
นอย  ๆ นี่   ก็ตองมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งวางอยูบนที่วางทั้ งนั้น ;  ไมมีที่วางแลว  ธาตุดิน 
ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม  ก็ไมมีที่จะตั้ง  ไมมีที่จะวาง  ไมมีที่จะอาศัย. 

 
เราจําเปนตองรูจักธาตุ  เพ่ือแกปญหาเรื่องทุกข 

 
นี้จึงถือวา  แมแตสิ่งที่ เรียกวาธาตุ   ที่ประกอบกันขึ้นเปนเรา  คนหนึ่ง ๆ  นี่ 

เราก็รูจักมันนอย;  เมื่อไมจําเปน  เราไม รูจักก็ได;  แตถาเกิดปญหา  เปนความทุกข 
ขึ้นมา  เราก็ตองรูจัก  เทาที่จะแกไขความทุกขนั้นได. 

 
พระพุทธเจาทานไดตรัสไววา  เมื่อใด  ธาตุถูกปรุงแตงใหเกิดขึ้น  (ใหมี 

คาเทากับเกิดขึ้น  ใหมีคาเทากับออกมา)  เมื่อนั้นเปนความทุกข;  ขอน้ีกินความ 
ทั้งทางวัตถุ  ทั้งทางจิตใจ. 

 
ที่วา  “ธาตุใดจะเกิดขึ้นมา  ปรากฏออกมา”  ก็เพราะวา  มนุษยไป 

ยึดถือมันเขา  วาธาตุดินของฉัน  ธาตุน้ําของฉัน   ธาตุไฟของฉัน,  หรือวาทั้งหมดนี้เปน 
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ของฉัน  อะไรก็ตามใจ;  พอไปมีความยึดถืออยางนี้ เขา  สิ่งที่ เรียกวาธาตุ  นั้นก็มี 
ลักษณะเหมือนกับ  “ออกมา”;  กอนนี้เหมือนกับไมไดออกมา  เพราะไมมีใครไป 
สนใจมัน.  พอมีการยึดถือ  ก็เหมือนกับออกมาปรากฏขึ้น  หรือวาตั้งอยู  ดวยความ 
ยึดถือของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  ที่ไมมีสติปญญาอันถูกตอง  ก็เลยเปนทุกขขึ้นมา. 

 
ทีนี้  เพ่ือจะแกไขความทุกขนี้  เราก็เลยจําเปนขึ้นมาทีเดียว  ที่จะตอง  

รูเรื่องสิ่งที่เรียกวาธาตุ  :  วาธาตุนั้นคืออะไร?  มีความมั่นหมายวาเปนเราเปนของเรา 
หรือไม?  เลยทําใหตองมีความรูในขั้นที่เรียกวา  ปรมัตถธรรมขึ้นในสิ่งที่เรียกวาธาตุ. 

 
ตอไปอีกก็ยิ่งมีการปรุงละเอียดออกไปอีก  ธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม 

อากาสธาตุ  กระทั่งวิญญาณธาตุ  เมื่อเปนธาตุอยางธรรมดานั่น  ยังทําหนาที่อะไรไมได 
ก็ไมมีปญหาอะไร;  แตพอธาตุทําหนาที่ของมันไดเมื ่อไร   ก็มีปญหาเมื่อนั้น.  
เชนธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม  ได เหตุ ไดปจจัย  ปรุงแตงกันขึ้นเปนรางกาย 
เปนที่ตั้งที่อาศัยของจิต  ของวิญญาณ  ก็ทําใหเกิดธาตุสําหรับรูทางตา  สําหรับรูทางหู 
สําหรับรูทางจมูก  สําหรับรูทางลิ้น  ทางผิวหนัง  ทางใจเอง  ขึ้นมา เหมือนอยางที่พระ 
ทานสวดเมื่อตะกี้นี้.  เดี๋ยวก็มีปญหาเกิดขึ้นมาทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้นทางกาย 
ทางใจ;  เรียกวาธาตุ  ทําใหเกิดปญหาขึ้นมา. 

 
บางทีเราก็ไปยึดถือเอาตรงที่ธาตุ.  บางทีก็ไปยึดถือเอาตรงสิ่งที่ธาตุ 

ปรุงแตงขึ ้นมา;  เชนวาเนื ้อหนังเปนที ่ตั ้งแหงความสัมผัสทางกาย   มีความอบอุ น 
มีความนิ่มนวล  อะไรตาง ๆ   ซึ่งเมื่อบุคคลไมรูสึกวาเปนธาตุแลว  ก็ไปหลงใหลในเนื้อหนัง 
นั้นได.  ถามีความรูถูกตองอยูวา  เปนเพียงสักวาธาตุ  ก็คงจะไมหลงใหล  หรือ 
วาจะยับย้ังได  ไมถึงกับหลงใหล. 

 
นี่ก็คือขอท่ีเปนปญหา  และเปนความลึกลับซอนเรนอยู  จนตองเรียกชื่อ 

กันวา  ปรมัตถธรรม  คือธรรมชั้นปรมัตถ,  หรือปรมัตถลักษณะ  ลักษณะในชั้น 
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ปรมัตถ;  เปนเหตุใหตองรูสวนที่ลึกที่ละเอียด  ที่ เปนปรมัตถนี้  ตามสมควร.  ถาจะรูหมด 
ม ันก ็รู ไม ได   สําหรับคนธรรมดา ;  แม จะรู ได ม ันก ็เก ินจําเป น ,  ไม ม ีประโยชน อะไร 
คือไมจําเปนจะตองไปรูสวนที่ไมเปนปญหา. 

 
ปญหาในที่นี้คือ   ความทุกข,  เมื่อจะแกความทุกขไดนั่นแหละ  เปน 

สวนที่ควรรู;  ถานอกไปจากนั้นแลว  เราไปนอนเสียไมดีกวาหรือ  จะไปทําใหลําบาก 
ทําไม   หรือทําไปมันเกิน ;  พอมันเกินก็จะสรางความทุกขแบบอื่นขึ้นมาก็ได .  นี่ตอง 
ถือหลักที่วาพอเหมาะพอดี  หรือมัชฌิมาปฏิปทาอยูนั่นเอง.  เราจะรูจักสิ่งทั้งปวงสัก 
เทาไร?  เราก็ตอบวา  เทาที่จะแกปญหาได,  คือวา  พอเหมาะพอดีที่จะแกปญหาได 
ไมตองมากกวานั้น  แลวก็ตองไมนอยกวานั้น. 

 
ทีนี้   เราก็ดูสําหรับเรื่องธาตุ   วาเราจะตองรูกันสักเทาไร;  เมื่อคนบางคน 

เขาไมมีปญญาจะรูได   ก็ไมตองรูมาก .  คนที่อาจจะรูไดก็ รู  ก็คงจะมีประโยชนบาง 
ไมมากก็นอย ;  แตทุกคนจะตองรูเทาที่จําเปนจะตองรู  คือท่ีจะดับทุกขได .  ที่จะ 
ตองรูเปนสวนสําคัญที่สุด  ก็คือรูการที่สิ่งที่ เรียกวาธาตุนั่น  วาจะปรุงแตงใหเกิดความทุกข 
ขึ้นมาไดอยางไร. 

 
ถาเราจะมองดูทั ้งหมดในบรรดาธาตุทั ้งหมด   ก็พอจะแยกออก 

ไปไดเปนสองฝายดวยกัน :  ธาตุพวกหนึ ่งเปนธาตุที ่มีหนาที ่สํารหับกระทํา,  
หรือเปนฝายกระทํา  เชน  ตา  หู   จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ๖ อยางนี้   ก็ลวนแต เปนธาตุหนึ่ ง  ๆ 
เรียกวา  จักขุธาตุ   โสตธาตุ   ฆานธาตุ   อะไรเปนตน  อยางนี้ ;  ธาตุฝายนี้มันเปนฝาย 
ที่จะกระทํา. 

 
ธาตุอีกฝายหนึ่ง  จะเปนฝายที่ถูกกระทํา;  นี่ก็คือ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส 

โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ  ก็เรียกวา  รูปธาตุ  สัททธาตุ  คันธธาตุ  รสธาตุ  กระทั่ง 
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โผฏฐัพพธาตุและธรรมธาตุ  ๖  อยางนี้  เปนฝายที่จะถูกอีกฝายหนึ่งกระทํา  ฝายที่กระทําก็คือ 
ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  นี้  ๖  ธาตุนี้เปนธาตุ  ฝายที่จะกระทําตออีกฝายหนึ่งที่เปนคูกัน. 

 
พิจารณาฝายที่เปนผูกระทํา 

 
ยกตัวอยางธาตุแรกก็คือ  จักขุธาตุ-ธาตุตา  ก็กระทําแกธาตุฝายที่ถูก 

กระทําคือรูป  ที่จะเห็นดวยตา,  แลวจะเกิดธาตุที่เรียกวา  วิญญาณธาตุขึ้นมาทางตา,  
การเห็นทางตา  หรือจักขุวิญญาณ ;  อันนั้นเรียกวา  ผัสสะ  :  หรือลักษณะ  ๓  ธาตุ 
พบกันก็เรียกวา  ผัสสะ.  ผัสสะใหเกิดเวทนา-เวทนาใหเกิดตัณหา-เกิดอุปาทาน- 
เกิดภพ-เกิดชาติ-แลวก็เปนทุกขทั้งปวง.  นี่อาศัยธาตุฝายแรกคือ  จักขุธาตุ  ที่จะเปน 
ผูกระทํา;  นี่เรามองในสายฝายนี้  ฝายที่เปนผูกระทํา. 

 
พิจารณาฝายที่ถูกกระทํา 

 
ทีนี้เรามองจากทางสายฝายที่ถูกระทํา  คือรูปธาตุ;  รูปธาตุนี้  ทําอะไร 

เองไมได  ตองมีจักขุธาตุ  เปนผูกระทํา;  แลวรูปธาตุ-ธาตุสําหรับตาเห็น,  สําหรับตา  
-จักษ ุ  เห ็น .  เมื ่อตาได เห ็นแล ว ,  รูปธาต ุนี ้ก ็ให เก ิดร ูปส ัญญาขึ ้นมา   สําค ัญ 
มั่นหมายวา  รูปอะไร;  แลวเกิดรูปสังกัปปะขึ้นมา  คือความใคร  ความดําริในรูปนั้น;  
แลวเกิดรูปสัมผัส  คือสัมผัสตอรูปในทางมโน  ในทางมโนคติ  ในทางภาพ  ในทาง 
ภายใน  สัมผัสรูป  นั้นเปนรูปสัมผัส;  แลวเกิดเวทนาขึ้นมา  เปนรูปสัมผัสสชาเวทนา 
ขึ ้นมา ;  ก็เก ิดรูปฉ ันทะ -ความพอใจในรูป นั ้น ;  เก ิดรูปปริฬ าหะ -เร า รอน 
ทนอยูไมไดเพราะรูปน้ัน;  เกิดรูปปริเยสนา  -ขวนขวายเพื่อจะใหไดมาซึ่งรูปน้ัน ;  
เกิดรูปลาภะ  การไดมาซึ่งรูปน้ัน;  แลวเกิดการบริโภคซึ่งรูปน้ัน  ก็เปนรูปปริโภคะ;  
แลวก็ตองเกิดรูปตัณหา  ในรูปนั้น,  เกิดอุปาทานในรูปนั ้น,  เกิดภพในรูปนั ้น ,  
เกิดชาติในรูปนั้น,  เกิดทุกขทั้งปวงในรูปนั้น;  มันไปจบลงอยูที่ทุกขทั้งปวง. 
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ถาตั้งตนมาจากตา  มันก็มาในแนวของปฏิจจสมุปบาทแบบหนึ่ง  จนกระทั่ง 
เกิดความทุกขทั้ งปวง;  ถาตั้งตนมาจากรูปที่มากระทบตา   มันก็ เกิดกระแสแหง  
ปฏิจจสมุปบาทอีกแบบหน่ึง  เพราะวาเล็งเอาทางฝายรูปเปนหลัก  เกิดสัญญา  สังกัปปะ 
ผัสสะ   เวทนา   เปนตน   จนในที่สุดก็ เกิด   ตัณหา   อุปาทาน   และเกิดภพ   เกิดชาติ 
คือทุกขทั้งปวงอีกเหมือนกัน. 

 
นี้ เปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นวา  ธาตุไหนก็ตามเถอะ  ถาไปเกิดปรุงแตง 

กันขึ้น  แลวมีความสําคัญมั่นหมายดวยอวิชชา  ดวยตัณหา  อุปาทาน  ละก็นําไปสูความ 
ทุกขทั้ งนั้น .  ดังที่พระพุทธเจาทานตรัสวา  การเกิดขึ้นแหงธาตุ  คือการเกิดขึ้น 
แหงท ุกข ,  หรือการตั ้งอยู แห งโรค   (คือความตองทนทรมาน ),  หรือการ 
ปรากฏออกมาแหงชาติ  ชรา  มรณะ  คือความทุกขทั ้งปวง.  ถาเราไม ศ ึกษา 
อยางนี้  เราก็ไมเขาใจคําที่พระพุทธเจาทานตรัสไว  ดังคําที่พระสงฆเอามาสวดเปนขอแรก 
ตั้งแตการบรรยายชุดนี้ไดเริ่มแรกมาคือเร่ืองธาตุ.∗ 

 
พิจารณาดูจะเห็นวา  จากธาตุทั้ งปวงที่มีอยู   ไมวาธาตุไหนหมด  ตั้ งตน 

ที่นั่น  แลวมาจบลงที่ความทุกขได  ทุกธาตุเลย;  จากท่ีรูปก็ได  ที่เสียงก็ได  ที่กลิ่น 
ที่รสก็ได  ที่ตา  หู  จมูก  ลิ้น  ที่กายอันไหนก็ได. 

 
พิจารณาจากผลที่เกิดข้ึนมา 

 
บางทีก็ ไม ระบุไปยังตัวธาตุที่ เปนฝายกระทํา  หรือฝายถูกระทํา;  แต ไป 

ระบุเอาธาตุที่ เปนผล   ที่ เกิดมาจากการกระทํา  หรือการถูกกระทําก็มี ;  ถาอยางนี้ 
ก็ใชคําเรียกไปอีกอยางหนึ่ง  เรียกวา  กามธาตุ  รูปธาตุ  อรูปธาตุ  นี่หมายถึงความรู 
สึกที่เกิดเปนสุขขึ้นมาในใจ  หรือวาจะเปนทุกขก็แลวแต. 

 

                                                
∗ (ดูคําสวดเรื่องธาตุทายเลม) 
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ที่เปนกามธาตุ  ก็คือวา  ใหเกิความใครในทางกาม  ทางสามัญสัตวที่มี 
ความรูสึกทางกาม;  หรือถาเปนรูปธาตุก็เปนความสุข  ที่ไมเกี่ยวกับกาม  แตมีรูปเปน 
ที่ตั้งแหงความเปนสุข. 

 
ทีนี้  ถาละเอียดไปกวานั้นก็มี  เปนอรูปธาตุ  ไมตองมีรูป  แตเปนที่ตั้งความ 

รูสึกคิดนึก  ก็ทําใหเกิดความรูสึกเปนสุข   ยึดมั่นในอรูปธาตุ   นั้นไดเหมือนกัน .  
ฉะนั้น  กามธาตุ  ก็เปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นถือมั่น,  รูปธาตุ  ก็เปนที่ตั้งแหงความยึดมั่น 
ถือมั่น,  อรูปธาตุ  ก็เปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นถือมั่น,  ทั้งหมดมันมีไดเทานี้เพียง  ๓  ธาตุ. 

 
ถาพนจากนี้  ก็จะเปนนิพพานธาตุ  ซึ่งไมเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นถือมั่นได 

แตวาใครหามใครไมได .  ใครจะไปยึดมั่นถือมั่นก็ได ;  แตที่แท เปนสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่น 
ไม ได   เพ ราะว า   ถ าไปยึดมั่ นถื อมั่ น   ก็ ไม มี นิ พพาน   ไม มี นิ พพานธาตุ   ไม เป น 
นิพพานธาตุ.  ฉะนั้น  ธาตุเหลานี้ก็เปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นถือมั่น  จะเปนกามหรือเปนรูป 
เปนอรูปแลวก็เปนทุกขในที่สุด.  นิพพานไมเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นถือมั่น;  ใครขืน 
ไปยึดมั่นถือมั่นเขา  ก็เปนความทุกขอีกแบบหนึ่ง  ไมมีประโยชนอะไร  ก็แปลวาธาตุ 
ทุกธาตุ  ไมควรยึดมั่นถือมั่น. 

 
พึงศึกษาใหเขาใจวาธาตุทุกธาตุ  ไมควรยึดมั่นถือมั่น 

 
แมจะแยกเปนสังขตธาตุ-ธาตุมีปจจัยปรงุแตงทั้งหมดทั้งสิ้ง  มีมากมายนับ 

ไมไหว  นี่ก็ไมควรยึดมั่นถือมั่น ;  แมเปนอสังขตธาตุ  ไมมีอะไรเปนปจจัยปรุงแตง 
และมีเพียงอยางเดียว  นี่ก็ไมควรยึดมั่นถือมั่นอยูนั่นแหละ.  พึงถือวา  ธรรมท้ังปวงไมควร 
ยึดมั่นถือมั่น  วาเราก็ตาม  วาของเราก็ตาม  ไมวาจะเปนสังขตธาตุ  หรืออสังขตธาตุ. 

 
ทั้ งหมดนี้ เปนการสรุปใจความใหสั้น ๆ ยอ ๆ  เขามาอีกครั้งหนึ่ ง  จากการ 

บรรยายหลาย ๆ ครั้ง  วา  ธาตุทั้งปวงนี้  ไมเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นถือมั่นตาม 
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ธรรมชาติ;  แตคนเราก็ไปยึดมั่นถือมั่นเอาจนได  เพราะอํานาจของความไมรูวานี้ไม 
ควรยึดมั่นถือมั่น.  ลักษณะหรือภาวะที่ไมควรยึดมั่นถือมั่น  นั้นลึกเกินไป,  คือเปน  
ปรมัตถสภาวะ  ซึ่งลึกเกินไป  มองไมเห็นจึงไดไปหลงรัก  หลงยึดมั่นถือมั่น.  หรือวา 
โกรธดวยยึดมั่นถือมั่น,  หรือไปสงสัย  ไปพัวพันดวยความยึดมั่นถือมั่น.  พูดกลับกันอีก 
ที่หนึ่งวาไปยึดมั่นถือมั่น  สําหรับจะรักก็มี,  ยึดมั่นถือมั่นสําหรับจะเกลียดก็มี,  สําหรับจะ 
กลัวก็มี  สําหรับจะพะวงสงสัยลังเลก็มี;  เปนเรื่องความยึดมั่นถือมั่นแลวก็จะตองเปน 
ทุกขทั้งนั้น. 

 
ถาเรามารูวา  เราไมตองยึดมั่นถือมั่น  เพื่อจะเปนทุกขอยางนั้น ๆ ;  เราตอง  

การอะไรก็ทําไป  ตามที่ควรจะตองการ  ใหสําเร็จประโยชนที่จําเปนที่จะตองการ;  เชน 
จะกิน  จะอยู   จะนุ ง  จะหมอะไรก็ทําไป  โดยที ่วาทุกสิ ่งเปนธาตุธรรมชาติ  อยา 
ไปยึดมั่นถือมั่น.  นี่เริ่มแสดงใหเห็นวา  การปฏิบัติธรรมนี้จําเปนอยางไร  ที่เราจะตอง 
ไมยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวง  จึงจะไมมีความทุกข. 

 
ทีนี ้เรามองด ูต อ ไปว า   เราต อ งอยู ด วย เหต ุ  ปจจ ัย   แวดลอม 

ปรุงแตง  ตามที่จําเปนอยางไร. 
 
ขอน้ี รับรูกันทั่วไปแลววา  ถาสําหรับชีวิตลวน ๆ  เราจะตองมีอาหารกิน 

เราจะตองมีเครื่องนุงหม  เราตองมีที่อยู  ที่อาศัย  เราจะตองมีหยูกยา  หรือการบําบัด 
โรคภัยไขเจ็บ  นี่อยางนอยก็  ๔  อยางแลว.  สี่อยางดังกลางนั้น  ถาดูใหดี  ก็เปนธาตุ 
ทั้งนั้นแหละ  :  อาหาร  ก็เปนธาตุใดธาตุหนึ่ง  ประกอบกันขึ้นเปนอาหาร,  เสื้อผา 
เครื่องนุงหมชนิดไหนก็ตามใจ  ชนิดไหนก็ลวนแตเปนธาตุชนิดหนึ่ง,  ที่อยูที่อาศัย 
บานเรือน  เครื่องใชไมสอยรอบตัวเราก็เปนธาตุ  เปนธาตุใดธาตุหนึ่งซึ่งประกอบกันอยู 
สักวาธาตุเทานั้น,  ยาสําหรับแกโรคภัยไขเจ็บ  ก็ยิ่งเปนธาตุที่เห็นไดชัด ๆ วาประกอบ 
ขึ้นดวยธาตุนั้นธาตุนี้;  ทุกสิ่งลวนเปนธาตุ. 
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ปจจัยสี่อยางนี้ประกอบอยูดวยธาตุ  เปนธาตุ;  แตเราก็ไมเคยคิดอยางนั้น 
เราไปยึดมั่นถือมั่น  ขนาดที่วาจะตองเกิดความรักข้ึนมา  ความโกรธขึ้นมา  อะไรข้ึนมา 
จนเปนทุกขไดดวยกัน  ทั้งนั้นแหละ.  ฉะนั้น  ถาใครจะทําไดดวยตนเอง  อยาใหเกิด 
ความทุกขยาก  ลําบากใจขึ้นมา  เพราะการกิน  การนุง  การหม  การอยู  การเจ็บไข 
แลว;  คนนั้นก็เรียกวา  มีธรรมะในพระพุทธศาสนา  หรือปฏิบัติตามคําสอนของ 
พระพุทธเจาไดถูกตองในเรื่องธาตุ. 

 
นี่เปนการแสดงใหเห็นแลวขึ้นมารูปหนึ่งวา  การปฏิบัติที่ เกี่ยวกับสิ่งที่ เรียกวา 

ธาตุนั้น  จะตองมีอะไรบาง. 
 
การปฏิบัติที่เราพุทธบริษัท  จะพึงปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวาธาตุนี้  มีได 

หลายแบบ  หรือหลายสิบแบบ;  แตรวมความแลว  ตองเล็งถึงความไมยึดมั่นถือมั่นใน 
ธาตุนั้นทั้งนั้น.  หลักเกี่ยวกับการปฏิบัติที่มีชื่อตาง ๆ กัน  ก็เชนคําวา :  ธาตุปจจ- 
เวกขณ - พิจารณาที ่เกี ่ยวกับธาตุ,  ธาตุววัตถานะ – การกําหนดกับสิ ่งที่  
เร ียกวาธาตุ,  เหล านี ้เป นชื ่อของกัมมฐานวิป สสนา  หรือการปฏิบ ัต ิทางจ ิตใจ .  
ปจจเวกขณ   กําหนดเกี ่ยวก ับธาต ุ  เป นคําที ่ใช อยู ทั ่วไปในหมู ผู ปฏ ิบ ัต ิ;  ด ังนั ้น 
จึงถือเอาอันนี้เปนขอปฏิบัติหมวดแรก  ที่จะเอามาอธิบาย. 

 
หลักปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวาธาตุ 

 
การปฏิบัติเกี่ยวกับธาตุ  หรือเกี่ยวกับอายตนะอื่นใดก็ดี  ในที่นี้ เราจะพูดกัน 

เฉพาะเรื่องธาตุกอนวามันเหมือนกัน  จะแบงออกไปเปน  ๒  ระยะ : 
 
ระยะทีแรกนั้น  ก็ใหเห็นความจริงหรือปรมัตถธรรมของธาตุนั้นกอน;  

ระยะที่สอง  จะเกิดความคลี่คลายจากการยึดมั่นถือมั่น  :  ตองทําใหเห็นความจริง 
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พิจารณาใหเห็นความจริง  ใหรูจักความจริงกอน  แลวจึงจะเกิดเปนความคลายจากความ 
ยึดมั่นถือมั่น;  เปน  ๒  ระยะอยางนี้. 

 
ถาเราไมมีความเขาใจเห็นแจงเกี่ยวกับความจริงของสิ่งนั้น ๆ แลว  เราไม 

อาจจะปลอยวางสิ่งเหลานั้นได,  คือไมอาจจะคลายจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหลานั้นได.  
การที่บอกวา  ไมควรยึดมั่นถือมั่น  แลวคนก็รับปากวา  “ไมยึดมั่นถือมั่น”  อยางนี้ 
มันเปนไปไมได;  ดังนั้นตองมองลงไปใหชัดวา  มันเปนอยางไร  เราจึงยึดมั่น 
ถือมั่นไมได ,  หรือขืนไปยึดมั่นถือมั่นเขาจะเปนทุกขขึ้นมาโดยแนนอน.  ธาตุปจจ- 
เวกขณ  คือพิจารณา  หรือธาตุววัตถานะ  คือกําหนดรูก็ตาม  ก็มุงหมายอยางนี้  มุงหมาย 
ใหรูวาธาตุนั้นเปนอยางไร,  แลวจิตก็คลายถอยออกมาจากความยึดมั่นถือมั่น. 

 
ตอนที่  ๑  เรียกวาธาตุปจจเวกขณ 

 
เรื่องธาตุปจจเวกขณนี้  คุนเคยกับเรามาก  เพราะเราไดยิน  ไดฟง  ไดสวด 

อะไรกันอยู   :  ยถาปจฺจยํ   ปวตฺตมานํ   อยางนี้ เปนตน .  พระเณรก็ตองสวดได 
พิจารณาได,  ชาวบานก็ไดยินไดฟง.  มาอยูวัดวันแรกเขาใหเรียนบทนี้กอน  ในฐานะ 
ที่เปนหัวใจของพระพุทธศาสนา  แลวจึงจะเรียนบทอื่น  สําหรับจะบวชเปนพระ  เปนเณร 
อีกตอไป .  หมวดธาตุปจจเวกขณ  :  ยถาปจฺจยํ  ปวตฺตมานํ  ธาตุมตฺตเมเวตํ  
ยทิทํ  ตทุปภุ ฺชโก   จ   ปุคคโล   ธาตุมตฺตโก   นิสฺสตฺโต   นิชฺชีโว  สฺุโ 
เทานี้แหละ  เปนบทธาตุปจจเวกขณสําหรับจีวร  หรือเครื่องนุงหม. 

 
ในตอนแรก  ยถาปจฺจยํ  ปวตฺตมานํ   นี้   ก็คือบอกให รูครึ่งหนึ่งกอนวา 

สิ่งเหลานี้มันเปนแตสักวาธาตุที่เปนไปตามเหตุ  ตามปจจย  ตามธรรมชาติที่ 
ปรุงแตงกันอยูเนืองนิจ;  ยกเอาอาหารขึ้นมากอนก็ได :  วาตัวอาหารนั้นคือสิ่งที่ 
เปนธาตุ  เปนไปตามปจจัยอยูเนืองนิจ;  คนที่กินอาหารนั้น  ก็คือสักวาธาตุ;  คน  ๆหนึ่ง 
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ประกอบดวยธาตุ  และสักวาธาตุ  แลวเปนไปตามเหตุ  ตามปจจัยอยูเนืองนิจ.  
อาหารก็ดี  คนกินอาหารก็ดี  สักวาธาตุเทานั้นเปนไปตามเหตุ  ตามปจจัย  อยูเนืองนิจ;  
นี่บอกครึ่งหนึ่งกอนอยางนี้. 

 
อีกครึ่งหนึ่งบอกวา  เพราะฉะนั้นมันจึงเปนนิสสัตโต-ไมใชสัตวบุคคล 

ตัวตน ,  ไมใชช ีโว  - ไมใชช ีวะ   เจตภูต   วิญญาณตัวตน ,  สุญโญ   ก็ค ือวาง 
จากตัวตน  วางจากสิ่งที่ควรถือวาเปนตัวตน. 

 
นี้เปนหลักใหญเกี่ยวกับการปฏิบัติ  ซ่ึงเนื่องกันอยูกับสิ่งที่เรียกวาธาตุ;  

เราเอาสิ่งที่จําเปน  ที่มนุษยจะตองเกี่ยวของเปนประจําวันนั้นมาเปนวัตถุ  สําหรับพิจารณา:  
เอาอาหาร  เอาเครื่องนุงหม  เอาที่อยูอาศัย  เอายาแกโรค  เหลานี้มาเปนหลักสําหรับ 
พิจารณา  วาสิ่งนั้นก็ดี  คนที่บริโภคใชสอยสิ่งนั้นก็ดี  เปนสักวาธาตุ.  สําหรับบุคคล 
คนหนึ่ง  ก็ไดพูดมาแลวหยก ๆ นี้วา  ประกอบอยูดวยธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม 
อากาส  วิญญาณ  นี่สักวาธาตุ;  ทีนี้ตัวสิ่งตาง ๆ เหลานั้น  คืออาหาร  เครื่องนุงหม 
บานที่อยูอาศัย  หยูกยา  ก็ยิ่งเปนสักวาธาตุ  ไมมีชีวิตดวย  ไมมีวิญญาณธาตุดวย. 

 
ตอนที่  ๒  พิจารณาเห็นความจริงจะปลอยวางได 
 
ขอใหอุตสาห  พิจารณา  จนมองเห็นรอบดานวา  เปนสักแตวาธาตุ 

เปนธาตุ – ธาตุ – ธาตุ  ไปหมด ,  เหลียวไปทางไหนก็เห็นแตสักวาธาตุ.  เมื ่อ 
เปนดังนี้  ก็ไดผลคือวา  ความยึดมั่นถือมั่น  หมายมั่นจะเอาเปนเรา  เปนตัวเรา  เปน 
ของเรา  จะคอย ๆ สลายไปเอง;  ถาไมเห็นอันนี้  มันก็จะหมายมั่นปนมือเปนเรา 
เปนของเรา  เปนทรัพยสมบัติของเรา  เปนสิ่งที่จะชวยใหเรามีความสุขสบาย;  หลงรัก 
หลงพอใจกันอยางยิ่ง  จนเกิดวิตกกังวล  จนเกิดเปนทุกข  แลวเปนทุกขชนิดลวงหนา 
ดวย;  เปนทุกขลวงหนา  ในสวนที่อยากจะไดมา,  เมื่อเปนที่พอใจอยากจะไดมา  ก็เปน 

 
 

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

www.buddhadasa.info
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ทุกขลวงหนา  กระทั่งวาเปนทุกขลวงหนาวา  สิ่งนั้นจะตายไป  จะวิบัติพลัดพรากตาย 
จากไป  ก็เปนทุกขลวงหนา,  หรือบางทีจะเปนทุกขลวงหนาวา  สิ่งนั้นจะสูญหายไป 
ก็เปนทุกขลวงหนา. 

 
อาการทุกขทั้งหมดลวนแตมาจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้น  วาธาตุ  วาสิ่งนั้น 

เปนของเรา;  เราไมไดเรียกวาธาตุแลว  ถาเรารักขึ้นมาเราไมเรียกวาธาตุแลว;  เรา 
จะเรียกวานั่น  นี่  โนนเปนของกู  ๆ .  ถาเรียกวาธาตุแลว  ก็หมายความวาเรารูจักขึ้นมาแลว 
มันก็เปนของกูไมได.  ถาทีนี้ไมรูจักวาเปนธาตุตามธรรมชาติ  ก็ยึดถือวาของกู  เนื้อหนัง 
ของกู  อะไรของกู  ผานุงของกู  ผาหมของกู  อาหารของกู  บานเรือนของกู  ทุกอยาง 
ที่จําเปนแกชีวิตก็ลวนแตของกู ๆ;  ที่เกินกวาความจําเปนก็ของกู  ยิ่งขึ้นไปอีก  เพราะวา 
มันมาใหความถูกอก  ถูกใจ. 

 
นี่คือ  การปฏิบัติที่ เกี่ยวกับคําวา  “ธาตุ”  เปนหลักใหญในเบื้องตน.  เมื่อ 

บุคคลเขาไปยึดถือในธาตุใดแลว  ก็เทากับธาตุนั้นไดเกิดขึ้นแลว  ไดตั้งอยูแลว 
ไดปรากฏออกมาแลวสําหรับบุคคลนั้น  ก็เปนความทุกขสําหรับบุคคลนั้น;  ถาบุคคลน้ัน 
มิไดยึดถือ  ธาตุก็มิไดเกิดขึ้น  สําหรับท่ีจะเปนที่ยึดถือสําหรับบุคคลนั้นเพื่อท่ีจะเปนทุกข.  
เห็นความจริงขอน้ีแลว  ก็จะละวางเสียได. 

 
ตอนที่  ๓  ในการปลอยวางจะเจาถึงนิโรธธาตุได 
 
ทีนี้  ก็ไมมีอะไรที่จะเปนหลักแปลกออกไป  ก็เหลือแตขอปลีกยอย  ที่จะ 

ชวยใหเห็นมากขึ้นวา  เราจะตองปฏิบัติกันอยางไร.  เพราะยึดมั่น  ในธาตุโดยความ 
เปนตัวเราแลว  ความยึดมั่นนั้นจะทําใหไมสิ้นสุด  จะมีการยึดตอ  ตอ  ตอ  ตอกันไปยัง 
ธาตุอื่น ๆ ที่ เกี่ยวของกันอยูอีก  โดยเฉพาะอยางยิ่งก็เร่ืองกามธาตุ  รูปธาตุ  อรูปธาตุ .  
เพราะไมรูเรื่องกามธาตุ  ก็ไปยึดมั่นในกามธาตุ;  ถารูกามธาตุเขา  ก็ไปยึดที่รูปธาตุ, 
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รูรูปธาตุเขาอีกก็ไปยึดที่อรูปธาตุ,  จนกวาจะรูหมดแลวก็ไมยึดในสิ่งใด;  นี่เรียกวา 
ไปถึงเขากับ  นิโรธธาตุ.  ฉะนั้น  การปฏิบัติก็มุงเพื่อใหลุถึงนิโรธธาตุ  คือธาตุที่ 
จะเปนที่ดับความยึดมั่นถือมั่น  ทั้งปวงเสีย. 

 
เรื่องแรก  จะตองรูจักกามธาตุ  วาเปนเครื่องเผาลนอยางไร;  แลว 

ก็รูจักรูปธาตุ  ที่สูงขึ้นมา  กวากามธาตุ  วาก็ยังผูกพันใหหลงใหลอยางไร;  กระทั่ง 
ในอรูปธาตุ  ซึ่งมีความพอใจละเอียด  ประณีตสูงสุดขึ้นไปอีก  ก็รูวามันผูกพันอยางไร 
ยึดถืออยางไร.  พอเห็นอยางนี้แลว  สวนที่เรียกวานิโรธธาตุนั้นก็จะแสดงตัวออกมาเปน 
ความดับความยึดมั่นถือมั่น  ในสิ่งเหลานั้นเสีย.  การปฏิบัติประจําวันของคนเราก็คือ 
ดูวา  ธาตุอะไรมันกําลังกระทํา  หรือวาครอบงํา  หรือวาติดอยูในจิตใจของเรา. 

 
ปญหาแรก  คือการละกามธาตุ 

 
เรื่องกามธาตุ  สําหรับผูที่ยังมีวัย  มีอายุนอย  ที่ยังเปนที่ตั้งแหงกามธาตุมาก 

กามธาตุรบกวนมาก;  ก็พิจารณาเห็นโดยที่วามันเปนสักวาธาตุ;  พอธาตุนี้เกิด 
มาแลว  ก็ทําใหเกิดอาการอยางนั้น  ความรูสึกอยางนั้น,  รูสึกอยางนั้น  เหมือนที่เรา 
กําลังหลงใหลพอใจอยู  หรือเดือดรอนอยู  หรือนํ้าตาไหลอยู  เพราะเหตุอันนั้นแหละ.  
การปฏิบัติก็มีอยางนั้นเอง  จนกระทั่งรูจักเห็นวาสิ่งนั้นมันเปนอยางนั้น;  เราไมเคยรูจัก 
ไม เคยทราบวา  เขาเรียกกันวา  กามธาตุ   เราก็ไปหลงใหลบูชาเปนของดิบของดี 
ของวิเศษ  ของทิพย  ของสวรรคอะไรไป. 

 
เหมือนกับท่ีวาในโลกนี้  ในเวลานี้  เขากําลังทําใหหลงอยางนี้กันมาก  แมแต 

การศึกษานั้นก็ยังทําใหคนหลงในเรื่องของกามธาตุ  นี้เปนอยางมาก;  แลวสิ่ง 
ประเลาประโลมใจทั้งหลาย  เรื่องบทเพลง  เรื่องอะไรตาง ๆ เต็มไปท้ังโลกนี้   ที่สงออก 
ทางวิทยุทั้งโลก  นี่ก็ลวนแตสงเสริมกามธาตุใหไดโอกาสที่จะแสดงออกมา  เปนไฟเผา 
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จิตใจของคนทั้งโลกอยู.  เมื่อท้ังโลกเขานิยมกันไปอยางนั้นแลว  โดยระบบก็เอาคนทั้ง 
โลกเปนสวนใหญ   แลวก็เลยจมลงไปในกามธาตุ  ไดมีความลุมหลงเดือนดรอน  แลวก็ 
เปนทุกขหลายซับหลายซอนทีเดียว.  โลกนี้กําลังลําบากเดือดรอนอยูเพราะอํานาจของ 
สิ่งที่เรียกวา  กามธาตุ. 

 
ทีนี้ก็นาสงสารนาเห็นใจคนหนุมคนสาวทั้งหลาย;  ไมมีใครจะมาสอนเรื่องนี้.  

เขามัวแตจะหลอกจะลวงใหหลงใหลในกามธาตุ  หรือวัตถุปจจัยเปนที่ตั้งแหงกามธาตุ 
ยิ่ ง  ๆ  ขึ้นไป ;  ก็นาเห็นใจ   นาสงสารเด็ก  ๆ  วันรุน .  ขอใหคิดดู เถิดวา   จะตองทํา 
อยางไร;  จะไปโทษใครก็ไมได. 

 
ละกามธาตุไดตองพิจารณาละรูปธาตุ 

 
ครั้นวัยลวงกาลมาตามลําดับจนในเรื่องกามธาตุ  ไมคอยมีโอกาส  หรือวาไม 

เปนที่ตั้งแหงโอกาสแลว  ก็มาปะทะกับสิ่งที่สอง  คือรูปธาตุ  คือความพอใจในสิ่งอัน 
เปนที่ตั้งแหงความพอใจ  แตมิใชเปนกามารมณ .  เมื่อกอนนี้เราพอใจในเงิน  เพราะวา 
เงินซื้อกามารมณได;  แตพอตอมาเมื่อไมตองการในกามารมณแลวก็ยังพอใจในเงินเพราะ 
วาเงินนี้อาจจะใหความสนุกความสบายอยางอื่น  ซื้อทรัพยสมบัติ  สะสมทรัพยสมบัติหรือ 
อะไรก็ได  ซึ่งไมใชกามารมณ   แตเอาไวเลี้ยงลูก  เลี้ยงหลานก็ได  อะไรก็ได  แมไมใช 
กามารมณ โดยตรง;  ก็เปนปญหาเปนที่ตั้งแหงความทุกข  อยูดวยรูปธรรมลวน ๆ เชน 
ทรัพยสมบัติลวน ๆ เปนตน  ไมเกี่ยวกับกามารมณ. 

 
ละรูปธาตุแลวพิจารณาละอรูปธาตุ 

 
ถารอดไปไดในสวนรูปธาตุ  ก็ไปติดสวนที่เปนอรูปธาตุ  ไมใชรูป  คือ 

ไมมีรูป  จะเปนความละเมอเพอฝนก็ได  จะเปนบุญเปนกุศล  เปนเกียรติยศ  เปนชื่อเสียง 
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อะไรก็ได  ซึ่งไมมีรูปก็แลวกัน  ฝงแนนอยูที่นั่นก็มีปญหา  มีความทุกขได;  แตเปน 
ดานสุดทาย.  ถาออกไปจากดานนี้ได  ก็จะตองไปหาความดับสนิท  คือนิโรธธาตุ. 

 
ถาวาอยาใหมีอะไรเขามาแทรกแซง  ยั่วยุมากนัก 

 
มนุษยเราก็จะเปนไปเองตามลําดับน้ี  :  เกิดมาเปนเด็กวัยรุนขึ้นแลวก็มีปญหา 

เฉพาะหนา  คือตอสูกันกับกามธาตุที่มันจะมาลากคอไป.  พนวัยรุนขึ้นมา  เปนพอบาน 
แมเรือนก็ตอสูกับเรื่องรูปธาตุ  จะตองมีทรัพยสมบัติ  มีนั่น  มีนี่  ตอมาก็พนไปเปลาะหนึ่ง.  
ในวาระสุดทายเปนเรื่องหวังในสิ่งที่ไมมีรูป  ก็เปนความหวังจะยึดนั่น  ยึดนี่  ยึดโนน 
ตอไปอีกแมแตความดีลวน ๆ  อะไรก็ตาม  แมแตความไมมีอะไรก็ตามเถอะ  มันก็เปนที่ตั้ง 
แหงความยึดถือได .  ถาวายังมีชีวิตตอไปอีก  ก็เอือมระอาเหมือนกัน  ที่จะยึดถือสิ่ง 
เหลานั้นเปนอันสุดทายแลวจึงจะปลอยวาง  วาเราจะไมตองการอะไร.  ถาสังเกตจะเห็น 
พระบาลีที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอน  หรือแนะนําสาวกสั่งสอน,  คนที่จะตาย  คนแกที่กําลัง 
จะตายนี่ทานจะสอนอยางนี้ทั้งนั้น  วา  อยางนี้ละแลวหรือยัง,  กามธาตุละแลวหรือยัง?  
ละแล ว ,  ร ูปธาต ุละแล วหร ือย ัง?  ละแล ว ;  อร ูปธาต ุละหร ือย ัง?  ก ็สั ่นห ัว .  ถ า 
สั่นหัวเรื่อย ๆ ไปก็นอมไปสูนิโรธธาตุ  คือดับไมเหลือได. 

 
ถาวามนุษย เราไมมีอะไรมาแทรกแซงมากนัก  ก็อาจจะเปนไปไดอยางนี้ :  

เดี๋ยวนี้เปนบาปกรรม  หรือวาอะไร  ก็แลวแตจะเรียก  ของมนุษยสมัยนี้  มันมีอันนี้  อันโนน 
มาแทรกแซงเรื่อย  จนคนแกแลวก็ยังพนดานของกามธาตุไปไมไดสําหรับชนสมัยนี้;  
แตครั้งคนสมัยนี้พนกามธาตุไปได  ยิ่งไปติดรูปธาตุ  อรูปธาตุ  หนักอยูที่นั่น;  ออกไป 
ไมได  จนวาระสุดทายก็สลัดทิ้งอะไรไมได  มียุงเรื่องนุงนังอยูดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง 
จึงดับไมเหลือไมได  เปนนิโรธธาตุไมได.  เกี่ยวกับเร่ืองนี้  ก็มีคําสอนวา  ฝายที่ไปไม 
รอด  นั่นก็เพราะวา  ไปของอยูกับกาม;  พอออกจากกามไดแลวก็ไปของ 
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อ ยู ก ับ ร ูป ,  อ อ ก จ าก ร ูป ได แ ล ว   ก ็ไป ต ิด อ ยู ที ่อ ร ูป   แล ว ก ็ไม เค ย รู เ รื ่อ งน ิโ ร ธ 
เสียเลย.  นี่แหละสัตวทั้งหลาย  สัตวชนิดนี้  ยอมเวียนมาหาการเกิดใหม - เกิดใหม  
- เกิดใหม  อยู ในสิ ่งที ่ต ัวกําลังยึดมั ่นถือมั ่นอยู นั ่นแหละ .  บางคนก็ตาย   หรือ 
ยึดมั่นจนตายในกามธาตุ ,  บางคนก็ยึดมั่นจนตายในรูปธาตุ   เปนปู โสมเฝาทรัพยไป,  
บางคนมันก็ยึดมั่นในอรูปธาตุเรื่องดี  เรื่องเกียรติ  เรื่องอะไรไป  ก็ดับไมได  ก็มาเกิดอยางนี้ 
อีกเรื่อยไป;  จะเปนการเกิดหลังจากเขาโลงแลว  หรือวาเกิดที่นี่   เดี๋ยวนี้ซ้ําซากก็ตาม 
ลวนมีหลักเกณฑอยางนี้ทั้งนั้น. 

 
ฝายที่ตรงกันขาม 

 
ฝายที่ตรงกันขามก็คือ  สัตวที่ รูวากามธาตุ เปนอยางไร,  รอบรูกามธาตุวา 

เปนอยางไร,  วารูปธรรม   ที่ ไม เกี่ยวกับกามเปนอยางไร;  แม ในอรูปธรรมที่ละเอียด 
ประณีตก็ไม เขาไปติด  ไม เขาไปหมายมั่น  ก็เลยออกมาไดดวยอํานาจของนิโรธธาตุ .  
เพราะถากามธาตุ  รูปธาตุ  อรูปธาตุ  ไมมาขวางอยูแลว  นิโรธธาตุก็แสดงตัวไดเอง;  
เมื่อมีอะไรมาขวาง  คือความยึดมั่นถือมั่น  ปดบัง  ก็ไมมี โอกาสที่ความปลอยวางนั้นจะ 
แสดงออกมา. 

 
นี่ เห็นไดวาไม ใช เรื่องของใครที่ ไหน  เปนเรื่องของคนทุกคนทั้ งที่นั่ งอยูที่ นี่ 

และไมไดมานั่ งอยูที่นี่ ;  พอมาติดอยู ในบวงเหลานี้ของกามธาตุ   ของรูปธาตุ   ของอรูป- 
ธาตุ  เวียนวนอยู ในวัฏฏสงสารนี ้  มีภพใหมเรื ่อยในธาตุเหลานี ้แลว  เมื ่อไรจะ 
ออกไปได .  ธรรมชาติก็จํากัดเวลาให   เอา,  ใหมีอายุประมาณ   ๑๐๐  ป   ก็เดินมาซิ ,  
เดินจากกามธาตุ   มาหารูปธาตุ   อรูปธาตุ   แลวก็พอเหมาะที่ วา  วัยสุดทายของชีวิตนี้ 
จะพบกับความสลัดทิ้งออกไปหมด  ไมเหลือสักธาตุเดียว;  นี่ก็เปนนิโรธธาตุ. 

 
อยางนี้ เรียกวาเปนพุทธบริษัท  คือเปนผู รู ,  พุทธ  แปลวา  รู ๆ  คือลืมตา;  

ลืมตาคือเห็นวาอะไรเปนอยางไร  ตามที่เปนจริง.  อยางนี้จึงจะเรียกวา  พุทธ- 
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บริษัท;  ถาไมอยางนั้นก็ตองตาย  หรือจมอยูที่นั่น  :  สัตวน้ําก็ตายจมอยูในน้ํา  สัตวบก 
ก็ตายจมอยูในแผนดิน  สัตวบนตนไมก็ตายคางอยูบนตนไม;  ลวนแตตายจมอยูที่นั่น 
ทั้งนั้นแหละ  จะไมตายก็เพราะวาออกไปเสียจากที่ตั้งแหงความยึดมั่นถือมั่นเหลา
นั้น. 

 
การถอนจิตออกมาเสียจากธาตุที่ปรุงแตง 

 
ขอปฏิบัติที่พระพุทธเจาไดตรัสไว  ใหพระสาวกนํามาสั่งสอน  หรืออะไร 

ก็ตาม  ก็มีตรงกันอยูที่วา  ใหถอนจิตออกมาเสียจากบรรดาธาตุที่เปนของปรุงแตง,  
สพฺพสงฺขารธาต ุ-ธาตุที ่เป นของปรุงแต งทั ้งปวง   เราต องถอนจิตใหถอยออกมา 
เสียจากธาตุเหลานั ้น  แลวก็นอมจิตไปยังอมตธาตุ-ธาตุที ่ไมตาย  คือ  นิพพาน 
ซึ่งบางทีก็เรียกวา  วิสังขาร,  บางทีก็เรียกวา  อสังขตธาตุ.  วิสังขารก็คือไมมี 
การปรุงแต ง ,  อส ังขตธาต ุก ็ค ือไม ถ ูกปรุงแต ง   อมตธาต ุก ็ค ือไม ตายอ ีกต อไป 
เพราะมันไมมีการเกิด  ไมมีการเปลี่ยน;  อยางนี้ก็เรียกวา  อมตธาตุก็ได  นิพพานธาตุ 
ก็ได. 

 
ครึ่งแรกของแรกปฏิบัติก็วา  “ถอนจิตออกมาเสียจากธาตุที่ปรุงแตง 

ทั้งหลาย;  นอมจิตไปสูธาตุที่ไมปรุงแตงเลย”  มีสองประโยคเทานี้.  ถาทําไดอยาง 
นี้ก็จะรูวา  “เขาถึงแลว  ถึงนิโรธธาตุแลว  ถึงนิพพานธาตุ  ถึงอสังขตธาตุแลว”;  นี่ก็จะ 
บอกออกมาเอง  พูดออกมาเอง  รูเอง  วานี่แหละสงบระงับ  นี่แหละประณีต;  เปนบาลี 
ที ่สวดกันอยู บ อย  ๆ   เอตํ  สนฺต ํ  เอต ํ  ปณีต ํ.  นี ่แหละ   สันตะ   สงบระงับแลว ,  
นี่แหละประณีต  คือละเอียดประณีตที่สุด.  ความสงบระงับนี่ประณีตละเอียดที่สุด;  
ยท ิท ํ  สพ ฺพ ส ง ฺข ารสม โถ -  นี ่ก ็ค ือ ธ รรม เป นที ่ด ับ แห งส ังขารทั ้งป วง ,  นี ่ค ือ 
ธาตุหรือธรรมเปนที ่ด ับแหงสังขารทั ้งปวง.  สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค  - นี ่ค ือการสลัด 
ทิ้งออกไปได  ซึ่งอุปธิทั้งปวง. 
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พึงรูจักคําวาออกไปไดซ่ึงอุปธิทั้งปวง 
 
อุปธินี้เคยอธิบายใหฟงกันมาแลววา  อุปธินี้คือของหนัก,  “อุปธิ”  คํานี้ 

แปลวา  เขาไปทรงไว  -แบกไว  -ทูนไว  หรืออะไรก็ตามเถอะ  คือวาเราเขาไป 
อยูขางใตสิ่งนั้นเพื่อจะชู  ยก  แบกดัน  สิ่งนั้นไว  สิ่งนั้นแหละคืออุปธิ.  ตอนนี้ เรา 
ไมยอมปลอยอุปธิ  เรายอมใหอุปธิอยูบนเรา  เราแบกไว  ดันไว  ทูนไว  เรียกวา  อุปธิ 
คือของหนัก  มี  ๔  ประการ  :- 

 
๑.  การบริหารชีวิตรางกายนี้ก็เปนของหนัก  เรียกวา  ขนฺธูปธิ  ๒.  

กิ เ ล ส 
ที่มันบีบคั้นเราอยู  บังคับเราอยูก็เปนของหนัก  เรียกวา  กิเลสูปธิ.  ๓.ผลกรรมที่ 
เราจะตองรับ  ไมมีทางหลีกเลี่ยงนี่ก็เรียกวากมฺมูปธิ;  มีหลาย ๆ  อุปธิ.  ๔.  ในที่สุด 
ที่นาหวัวที่สุด  ที่แมพระพุทธเจาก็ตรัสไวเองวา  โอปธิกํ  ปุ ฺ ํ - แมบุญก็เปนอุปธิ,  
เปนบุญชนิดที่คนเขาแบกไว.  มีคนเปนสองพวกอยู  :  บางคนมีกิเลส  ยึดมั่นมาก 
ก็ยึดมั่นบุญเปนของกู;  บุญก็เลยกลายเปนอุปธิ  สุมหัวคนนั้น  เปนของหนัก. 

 
แตถาคนมีปญญา  ไมตองยึดมั่นวาบุญของกูก็ได  ทําบุญไป  เพื่อชําระบาปไป;  

ทําบุญไปเพื่อชําระบาปไป  บุญอยางนี้ก็ไมเปนอุปธิ  ไมเปนของหนัก;  หรือจะพูด 
ใหงายกวานี้  ก็วาความดีที่เรียกวาความดี  ที่รักกันนัก  ที่ชอบกันนักวาดี-ดี-ดีนี้  บางที 
มันก็กลายเปนอุปธิ  เปนของหนักกดทับจิตใจคนนั้น.  คนนั้นตองรอนไหเพราะความดี 
ตองฆาตัวตายเพราะความดี  นี้ก็มีอยูมาก;  ความดีเปนอุปธิ  เปนกอนหิน  หนักอยูบน 
หัวคนนั้น;  อยางนี้ไมใชดีตามแบบของพระพุทธเจา. 

 
ถาเปนกุศลจริง  ดีจริง  ตามแบบของพระพุทธเจาก็คือ  จะชวยลดความชั่ว 

แลวก็ไมตองแบกกันอยางนั้น.  ถาเรามีไวสําหรับยึดมั่นถือมั่น  สําหรับแบก  แลวก็ 
เปนอุปธิ  เปนของหนัก  เปนความทุกขเสียเองหมดไมวาอะไร.  ถามีไวใชตามหนาที่ 
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ก็ทําหนาที่นั้นก็ไดรับผลจากการทําหนาที่นั้น  ก็ไมมีใครเปนทุกข;  ฉะนั้น  จะมีบุญจะมี 
ความดีกับเขาบาง  ก็จงรูจักมีในลักษณะที่อยาใหมันกลายเปนอุปธิขึ้นมา,  อยาใหมัน 
กลายเปนของหนักขึ้นมา;  แตใหกลายเปนของเบา  หรือของที่จะชวยใหเบา  ตองให 
มันเปนของที่จะชวยใหของหนักกลายเปนของเบา;  เชนวากิเลส  หรือความทุกขนี้ เปน 
ของหนัก  เราสรางบุญสรางกุศล  สรางความดีขึ้นมา  อยาใหมันกลายเปนของหนักอันที่ 
สอง;  ใหมันกลายเปนเครื่องชวย  ใหของหนักอยูนั้นมันเบาขึ้น ๆ. 

 
ดังนั้น  ความดี  ก็รูจักชวยไมใหยึดถือ,  บุญจะชวยชะลางความยึดถือ,  

กุศลจะมาทําใหฉลาดในการที่จะไมยึดถือ;  การมีบุญ  มีกุศล  มีความดีอยางนี้  มันชวย 
มาแกไข  ความยึดถือในของหนักนั้นให เบาเขา.  ถาไมทําอยางนี้   เพราะเขาใจผิด 
เพราะมีนิสัยเขายึดถือละโมบโลภมาก  ถือวาบุญของกู  ดีของกู  บุญก็มาเปนของหนักเพิ่ม 
ใหเปนสิ่งที่  ๒  ที่   ๓  ที่   ๔.  โดยมากก็มักจะเปนอยางนี้  เพราะวาคนจะตองยึดมั่นถือมั่น 
ในสิ่ งที่ ตั วชอบใจ   บุญก็ เลยเปนอุปธิได ;  โอปธิกํ   ปุ ฺ ํ :  โอปธิกํ   คือเปนอุปธิ ,  
ปฺุ ํ  ก็คือบุญ. 

 
นี่คือหลักวา  “ถอนจิตออกมาเสียจากธาตุปรุงแตงทั้งปวง”.  บุญก็เปน 

ธาตุปรุงแตง  เพราะวามาจากการปรุงแตงจึงเกิดบุญ,  และบุญนี้ก็จะปรุงแตงอะไรตอไป 
ขางหน า ;  ฉะนั ้น เราต องใช ให ถ ูกว ิธ ี  ถ าจะปรุงแต งอะไรต อไปข างหน า   ก ็ให ม ัน 
ลางบาป;  หรือวามันเปนของปรุงแตงมาแลว  เราก็อยายึดมั่นถือมั่นในฐานะเปนตัวกู- 
ของกู,  อยาเปนตัว  เปนตน .  ใหบุญนี่ชวยลางบาป  ชวยเปนหนทาง  ชวยเปน 
บันได  ที่จะไปหาฝายที่ตรงกันขาม  คือฝายอมตะ  หรือฝายนิพพาน;  อยางนี้เรียกวา 
สลัดออกไปซึ่งอุปธิทั้งปวง. 

 
ตอไปน้ีก็มีคํางาย ๆ  วา  ตณฺหกฺขโย - สิ้นตัณหา  คือสิ้นความอยากอยางนั้น 

ความอยากอยางนี้  ความอยากอยางโนน;  ทุกความอยากมันจะหมดไป  เพราะรูวา 
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ธาตุนั้น ๆ ไมควรยึดถือ;  ถอยออกมาเสีย  แลวหันไปหาธาตุที่เปนที่ดับแหงความยึดถือ.  
เมื ่อไมยึดมั่นถือมั่น  ไมมีอุปาทาน  เพราะไมมีอวิชชา  มันก็ไมอยาก  ในทุกแง 
ทุกมุม   :  อยากไดก็ไมมี   อยากเปนก็ไมมี   อยากไม เปนก็ไมมี ;  นี่ตามแบบของ 
ตัณหามันเปนอยางนี้  :  นี่คือสิ้นไปแหงตัณหา.  ถัดจากสิ้นตัณหา  ก็คือวิราคะ. 

 
วิราคะ  แปลวา  คลายออกจนหมดสิ้น  คือคลายความยึดถือจนหมดสิ้น 

เรียกวา  วิราคะ;  วิราคะนี้เปนพวกนิโรธธาตุ  คือเปนวิราคะแลวเปนนิโรธ.  นิโรธ 
เองคือดับสนิทของการปรุงแตงของตัวกู-ของกู,  คือเปนนิพพาน  คือจบหรือเย็น 
หรือสิ้นสุด;  อยาที่เคยอธิบายมาแลวมากแหงวา  นิพพานนี้แปลไดหลายอยาง  :  
แปลวาไมไปอีกตอไป;  นิ  แปลวา  ไม,  วน  แปลวา  ไป,  นิพพาน  แปลวาไมไป 
อีกตอไป;  แตยังมีความหมายมากกวานั้น  คือไมอยูที่ไหนดวย.  หรือจะแปลนิพพานวา 
ไมเสียบแทง ,  นิพพานนี ้แปลวา   ไมเสียบแทง   คือไมเปนทุกข;  หรือแปลวา 
ดับหมด  ดับรอนหมด  มันก็เย็น. 

 
แมนิพพานนั้นเองก็  เปนสักวาธาตุ  จะเรียกวา  อมตธาตุ,  จะเรียกวา  

อสังขตธาตุ;  เรียกใหเพราะอยางไรก็สักแตวาธาตุ.  ฉะนั้น  ออกมาเสียจากธาตุ 
ปรุงแตง  มาสูธาตุที่ไมมีการปรุงแตง  พูดสองคําก็จบ;  แตแลวก็ทํากันไมงาย
นัก. 

 
การพิจารณาธาตุในฐานะแหงอานาปานสติ 

 
ทีนี้จะใหละเอียดปลีกยอยออกไป  เกี่ยวกับการปฏิบัตินี้  เราก็ตองศึกษามา 

ถึงคําที่พระพุทธเจาทานสอนพระราหุล.  ตรงนี้  เดี๋ยวใครจะคิดวา  พระพุทธเจา 
คงจะรักพระราหุลมาก;  นี่ก็ปองกันไวเสียกอนวา  พระพุทธเจาทานไมไดรักพระราหุล 
มากเกินกวา  พระเทวทัต  หรือชางนาฬาคีรี  หรือใครก็ตามใจ  ดังที่อรรถกถากลาวไว.  
พระเทวทัตนั้นเปนศัตรูของพระพุทธเจา,  ชางนาฬาคีรีนั้นคือ  ชางที่เขาปลอยมา 
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ทํารายพระพุทธเจา;  พวกพระอรรถกถาจารยก็ใหน้ําหนักไวดีวา  พระพุทธเจามี 
น้ําพระทัยเสมอกันในระหวางพระราหุล  ซึ่งเปนพระโอรสของทานกับบรรดาขาศึก  ศัตรู 
ทั้งหลาย;  พระพุทธเจาก็ตองสอน  ตองเห็นแกพระราหุล  ก็ตองสอนพระราหุลใน 
ฐานะที่ควรจะสอน. 

 
พระพุทธเจาทรงสอนพระราหุลวา  “ใหทําอานาปานสติ”.  อานาปานสตินี้ 

มีความหมายกวาง  คือกําหนดธรรมะหรือความจริง  ขอใดขอหนึ่งไวทุกครั้ง 
ที่หายใจออกและหายใจเขา;  อยางนี้เรียกวา  ทําอานาปานสติทั้งนั้น.  พระพุทธเจา 
ทานสอนพระราหุลใหทําอานาปานสติ  โดยไปกําหนดธาตุ  ปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ 
วาโยธาตุ  อากาสธาตุ  วิญญาณธาตุ  ทีละธาตุ  ทีละธาตุไป;  เชนวาปฐวีธาตุนี้ก็ตอง 
ใหเห็นทั้งขางในและขางนอก  วาที่เปนอยุในกายนี้ก็ดี  เปนอยูนอกกายก็ดี  ใหเห็นตามที่ 
เปนจริง  วามันเปนธาตุ  เปนไปตามธรรมชาติ  เปนธาตุอยูตามธรรมชาติ. 

 
ขอใหจําคํานี้ไวดวยวา  “เปนธาตุอยูตามธรรมชาติ”  ตามเหตุ  ตาม 

ปจจัยของมันเอง   มันจึงเห็นชัดวา   เนตํ  มม  - นั ่นมิใชของเรา ,  เนโสหมสฺม ิ - 
นั่นไม ใช เปนเรา ,  น   เมโส   อตฺตา  - นั่นมิ ใชอัตตาของเรา .  ในธาตุหนึ่ ง  ๆ  ก็ เห็น 
อยางนี้ทั้งนั้น  ทุกธาตุไป  :  นั่นมิใชของเรา  นั่นมิใชเปนเรา  นั่นมิใชเปนอัตตา 
ของเรา  ทุกครั้งที่หายใจออก  หายใจเขา;  หมายความวาไมใชใหทองตามตัวหนังสือ 
แตใหรูสึกดวยจิตสใจอยางชัดเจนละเอียดลออ  ถูกตอง  อยูทุกครั้ง  ที่หายใจออก  และ 
หายใจเขา. 

 
การเจริญอานาปานสติ  เกี่ยวกับธาตุเปนอยางนี้;  มีอุบายอยางไร  มีวิธี 

อยางไร :  พิจารณาใหเกิดความเห็นชัดอยูรูสึกอยูวา  โอย,  มันเปนธาตุตามธรรมชาติ 
จริงเวย  ไมมีทางที่จะเปนตัวเรา  หรือเปนของเรา  หายใจออกหายใจเขาอยูดวยความ 
จริงอันนี้. 
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๑๙๑หลักปฏิบัติ เกี่ยวกับส่ิงที่เรียกวา  “ธาตุ”  

ทีนี้ก็ทรงสอน  เพื่อจะประกอบการกระทําอยางนี้ใหงายขึ้น  คือใหทําพรอม 
กันไป  :  เมื่อทําอานาปานสติ  ก็ใหทําอยางนั้น;  เมื่ออยูตามธรรมดา  ก็ทําความ 
รูสึกวา  ใหทําจิตใจนี่เหมือนปฐวีธาตุ,  ใหทําจิตใจของเราเหมือนปฐวิธาตุเหมือน 
อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  วาโยธาตุ  อากาสธาตุ. 

 
ที่วาทําจิตใจใหเหมือนปฐวีธาตุ  นี่ก็หมายถึงธาตุขางนอก  คือดิน  แผนดิน 

นี่แหละปฐวีธาตุ;  ธาตุขางนอกแผนดิน  นี้ถือเอาตามความรูสึกสามัญสํานึก  ก็วา 
ใครจะทําอะไรลงไป  ดินมันก็ไมวาอะไร  ใครจะถายปสสวะ  อุจจาระรดก็ไมวาอะไร 
ใครจะเอาน้ําหอมมารดมันก็ไมวาอะไร,  ใครจะเอาไฟมาเผา  เอาน้ํามารดมันก็ไมวาอะไร;  
นี่เปนปกติอยางนี้  เรียกวาลักษณะของปฐวีธาตุ.  เราจงทําจิตใจใหเหมือนดิน. 

 
โดยทํานองเดียวกัน  ทําจิตใจเหมือนน้ําตามธรรมชาติ  ใครจะทําอะไร 

ลงไปก็ไมวาอะไร.  ทําจิตใจเหมือนไฟตามธรรมชาติ  ใครจะเอาอะไรใสลงไป  ไฟก็ 
ไมวาอะไร  ก็ทําไปตามธรรมดา  ไปตามเรื่อง  ไมวาอะไร.  แมกระทั่งลมอันสุดทายก็ 
เหมือนกัน  ลมนี่  ใครจะใสอะไรลงไป  ก็ไมวาอะไร. 

 
ทีนี้ทําจิตใจเหมือนอากาสธาตุ.  อากาสธาตุนี้ใชคําแปลกอยูวา  อากาโส  

น  กตฺถจิ  ปติฏ ิโต;  อากาโส  คืออากาสไมไดตั้งอยูที่ไหน,  คือความวาง  แลวมัน 
ก็ไมไดมีอะไรตั้งอยูที่ไหน.  นี่ก็คือทําจิตใหวางเหมือนอยางอากาศ  ที่ไมไดตั้งอยู  
ที่ไหน  ไมไปติดอยูที่ไหน  ไมไปตั้งอยูที่ไหน  ไมมีการตั้งอยูที่ไหน  จึงจะเรียกวาอากาศ 
หรือความวางได.  อันนี้ลึกหรือสูงกวาสี่อยางขางตน. 

 
ทําจิตใจเหมือนดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  นี่ก็เห็นงาย ๆ,  ทําจิตใจเหมือนอากาศ 

นี่คือไมใหมันตั้งอยูที่ไหน  ทําไมใหมันไปตั้ง  ไปเกาะเกี่ยวอะไรอยูที่ไหน  จึงจะเปน 
อากาศ.  นี่คือคําตรัสของพระพุทธเจาแกพระราหุลวา  “เธอจงทําจิตใจเหมือนปฐวี 
ธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  วาโยธาตุ  อากาสธาตุ”. 
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ทีนี้เราก็ถือตามหลักนี้ได  :  ทําจิตใจใหเหมือนธาตุ;  นี่ฟงใหดี  เดี๋ยว 
จะเขาใจวา  พูดกลับไปกลับมา.  ที่วาอยายึดมั่นธาตุวาเปนเรา  เปนของเรา  นั่น 
เปนความหมายหนึ่ง  คืออยาไปเอาธาตุดิน  ธาตุน้ํา  มาเปนตัวกู-ของกู;  แตเมื่อ 
ปฏิบัติทางจิตใจนี้  กลับพูดวา  ทําจิตใจปกติ  มั่นคงเหมือนกับดิน  น้ํา  ไฟ  ลม 
ไมหวั่นไหวทางดี  ทางรายอะไรหมด  แลวก็ใหเหมือนกับอากาสธาตุ  คืออยาไปตั้งอยู 
ที่ไหน  อยาไปติดอยูที่ไหน  อยาไปเกาะอยูทีไหน. 

 
การเห็นความไมมีสาระของธาตุ 

 
ในที่สุดนี้ก็มาถึงคําสอน  ที่พระพุทธเจาทานไดตรัสไว  สําหรับผูที่มีจิต 

พนจากธาตุ  วาเขาปฏิบัติกันอยางไร.  พระพุทธเจาไดตรัสในสูตรหนึ่งเรียกวา  ฉวิโส- 
ธนสูตร;  ตรัสไปในทํานองวา  คนที ่ปฏ ิบ ัต ิถ ูกต องนั ้นเขาปฏ ิบ ัต ิอยางไร;  นับแต 
เขาครองเหยา  ครองเรือน  มีบุตร  ภรรยา  สามี.เขามองเห็นความไมเปนสาระอะไร 
แหงความเปนฆราวาส  ลวนแตเปนความคับแคบ  เปนการกระทบกระทั่ง  เปนทางมา 
แหงธุลี  คือกิเลส  แลวก็ออกบวช. 

 
ทีนี้ผูออกบวชแลว  ก็ปฏิบัติมาตามลําดับ  นับตั้งแตเรื่องงาย ๆ  :  เรื่องศีล 

เรื่องธุดงค   จนมาถึงเรื่องปฏิบัติ เกี่ยวกับธาตุ   ก็มีคําตรัสวา  กุลบุตรนั้นบวชแลว 
ปฏิบัติแลว  เขายืนยันการปฏิบัติของเขาเปนลําดับมาวา  ไดความถูกตองมาอยางไร  :- 

 
ประโยคที่  ๑.  วา  “ขาพเจาเขาถึงปฐวีธาตุโดยความเปนอนัตตา”.  

นี่หมายความวา  ผูบวชคนนี้เขาเอาจริง  เขามาถึงจุด ๆ  หนึ่ง  จนยืนยันวา  “ขาพเจาเขาถึง 
ปฐวีธาตุ  โดยความเปนอนัตตา”. 

 
ปฐวีฐาตุก็เปนสวนหนึ่ง  ที่ประกอบอยูแหงรางกายนี้แหละ  เขาถึงตัวมัน 

รูความจริงตลอดปรุโปรงไปในตัวปฐวีธาตุนี้โดยความเปนอนัตตา  ก็คือไมมีอัตตา 
ไมเปนอัตตาอยูที่ไหนเลย  แลวก็มิไดเขาถึงซึ่งอัตตาอันอาศัยปฐวีธาตุ. 
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นี่หมายความวา  อาจารยบางพวกที่ เคยสอนกันมา  แมเขาเองเมื่อยังไมเคยบวช 
เขาก็เชื่อตามคําสอนของอาจารยแตกอน ๆ  ศาสดากอน ๆ  โนน  วามีอัตตา  คือตัวตนซึ่ง 
อาศัยอยูที่ปฐวีธาตุ.  เขาอาจจะเคยโง  เคยหลง  เคยเชื่ออยางนั้นมากอนแลวก็ได;  คร้ัน 
เขาบวชแลว  เขาพิจารณาตามทางของพระพุทธเจาแลว  เขาเห็นปฐวีธาตุ  โดยความ 
เปนอนัตตาแลว  ก็มิไดเห็นวามีอัตตา  ที ่อาศัยอยู ที ่ปฐวีธาตุ.  ในอาโปธาตุ  
เตโชธาตุ  วาโยธาตุ.  เขาเห็นอยางเดียวกันทั้ง  ๖  ธาตุเลยกระทั่งวิญญาณธาตุ. 

 
ประโยคที่  ๒  “ขาพเจารูชัดวาจิตของขาพเจาหลุดพนแลว”,  ที่วาเมื่อ 

เห็นอยูทั้ง  ๖ ธาตุ  ในลักษณะอยางนั้น  “ขาพเจาก็รูวาจิตของขาพเจาหลุดพนแลว”  
ก็คือหลุดพนจากความเขาไปยึดมั่นในธาตุนั้น ๆ  โดยความเปนเรา  เปนของเรา  หรือเปน 
อัตตาของเรา  เพราะวาเดี๋ยวนี้มันไดสิ้นคลาย  ดับ  สละ  และสลัดคืน;  นี้ เปนวิธีพูดใน 
ภาษาบาลี  :  วาเดี ๋ยวนี ้  เราสิ ้น ;  แปลวา  ขยะ เรียกวา  สิ ้น ,  ทีนี ้เราคลายออก 
จนหมด  เรียกวา วิราคะ,  เดี๋ยวนี้เราดับหมด  นี่เรียกวา  นิโรธ,  เดี๋ยวนี้เราสละแลว 
เรียกวา จาคะ,  เดี๋ยวนี้เราสลัดคืนแลว  เรียกวา  ปฏินิสสัคคะ;  ๕  คํานี่แทนกันได 
มีความหมายประกอบกันเขาใหสมบูรณ   ไมมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได  วาเดี๋ยวนี้สิ้นแลว 
เดี๋ยวนี้คลายออกหมดแลว. 

 
สิ้นในที่นี้ก็คือ  สิ้นความยึดมั่นถือมั่น  เพราะถูกทําลายดวยปญญา  ดวยวิชชา 

ไมเห็นอะไรที่จะยึดมั่นได  ก็สิ้นความยึดมั่นถือมั่น. 
 
ในกิริยาอาการที่เรียกวาสิ้นนั้น  มองดูอีกเหลี่ยมหนึ่งมันคลายออกทันที;  

เพราะเมื่อกอนมันไปกอดรัดไวไมยอมปลอย  จับฉวยไวไมยอมปลอย.  ทีนี้พอความ 
ยึดมั่นนั้นสิ้นไป  ก็มีอาการเหมือนกับคลายมือ  คลายออกหมด. 
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คําวาดับแลว  ก็คือดับแหงอุปาทานวาตัวกู-วาชอบกูในสิ่งนั้น  เชนวา 
ปฐวีธาตุ เปนตัวกูหรือวาปฐวีธาตุ เปนของกู   หรือวาเปนอัตตาของกู   นี่ดับหมด .  
ดับตัวกู-ของกูนั ้นเสียในปฐวีธาตุนั ้น;  ที่วาเปนอันสละแลว  ก็หมายความวา 
ไมมีความถือเอาไว  วาเปนเราเปนของเรา;  เรียกวา  สละ  คือปลอยใหมันหลุดลวงไป. 

 
ที่มีคําวา  “สลัดคืน ”  ความหมายนี้ เขาใจยากหนอย;  แตอยากจะให 

เขาใจกันสักอยางหนึ่งวา  คําวา  “สลัดคืน”  นี่คือคืน  “เจาของเดิม”.  หมายความวา 
ธาตุทั้งหลายเปนสักวาธาตุตามธรรมชาติ,  ธรรมทั้งหลายสักวาธาตุตามธรรมชาติ  เปนไป 
ตามปจจัยอยูเนืองนิจ  ตามธรรมชาติ;  ธรรมชาตินั่นแหละคือเจาของเดิม.  ทีนี้ 
สลัดคืนก็สลัดคืนใหเปนของธรรมชาติ  :  คืนธาตุดินไปใหธรรมชาติ  ธาตุน้ํา  ธาตุอะไร 
ก็คืนไปใหธรรมชาติ  เปนธรรมชาติ  เปนสักวาตามธรรมชาติ. 

 
“เดี๋ ยวนี้ ขาพเจานี้มีจิตหลุดพนแลว   เพราะวาไดสิ้นแลว   คลายแลว 

ดับแลว  สละแลว  สลัดคืนแลว”  ก็ไดความวาสิ้นจากความยึดมั่นถือมั่นอยางหนึ่ง,  
แลวก็สิ้นจากความเคยชินในความยึดมั่นถือมั่นดวย.  คําที่ เรียกวา  เจตโสอธิฏฐานา- 
ภินิเวสานุสยา  :  สิ้นจากความเคยชินในการถึงทับและการฝงเขาไปแหงจิต.  นั้นแยก 
ใหเห็นไดดังนี้ :  เจตโส - ทางจิตใจ,  อธิฏฐาน - คือการถึงทับ  ตั้งทับ,  อภินิเวส 
แปลวา  เชาไป ,  อนุสย   แปลวา  นอนตาม .  นอนตาม   นี ่คือความเคยชิน 
เป นส ันดานไปเลย ;  อภิน ิเวส  - ในการที ่จะ เข าไป ;  อธิฏฐาน  - การตั ้งท ับ ,  
เจตโส - ทางจิตใจ  บนธรรมที่เปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นถือมั่น. 

 
ทีนี้  “ขาพเจาหมดแลว  สิ้นแลว  คืนแลว  จากสิ่งชนิดนั้น”  นี้เพราะวา 

อุปาทาน  เดี๋ยวนี้ก็หมดแลว,  และความเคยชินที่จะมีอุปาทานนั้นก็หมดแลว;  แปลวา 
สิ้นแลวจากอุปาทาน  และจากความเคยชินแหงอุปาทาน  ซึ่งแตกอนนี้มันเคยอาศัย 
อยูที่ปฐวีธาตุ.  หมายความวา  แตกอนนี้ความโงความหลง  ความยึดมั่นอะไรของเรา 
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๑๙๕หลักปฏิบัติ เกี่ยวกับส่ิงที่เรียกวา  “ธาตุ”  

มันเคยอาศัยอยูที่ปฐวีธาตุ  ก็เลยเลิกกันสําหรับปฐวีธาตุ.  อาโปธาตุก็เปนอยางเดียวกัน,  
เตโชธาตุก็เปนอยางเดียวกัน  วาโยธาตุก็อยางเดียวกัน  อากาสธาตุก็อยางเดียวกัน;  แม 
ที่สุดแตวิญญาณธาตุนั้น  ซึ่งเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นมากกวาสิ่งใดก็เปนอยางเดียวกัน.  
เดี๋ยวนี้ รูวาวิญญาณธาตุนี่ เกิดมา  ก็เพราะมีการสัมผัสระหวางอายตนะภายนอกภายใน;  
ดังเชนจักขุวิญญาณเปนตน  เกิดวิญญาณธาตุ  เกิดวิญญาณขึ้นมา. 

 
ประโยคที่  ๓  วา  “ขาพเจาเมื่อเห็นอยู  รูอยูอยางนี้  จิตก็พนแลว 

จากอาสวะทั้งหลาย  เพราะไมยึดมั่นในธาตุทั ้งหลาย  ๖  อยางนั้น”.  นี่ประโยค 
ที่ ๓  เขาวา  “ขาพเจาเมื่อเห็นอยู  รูอยูอยางนี้  จิตก็พนจากอาสาวะทั้งหลายเพราะไมยึดมั่น 
ในปฐวีธาตุ   ในอาโปธาตุ   ในเตโชธาตุ   วาโยธาตุ   อากาสธาตุ   วิญญาณธาตุ   ๖  อยาง 
เหลานั้น”. 

 
นี่เปนเรื่องสรุปผลของผูปฏิบัติ  ที่ปฏิบัติอยางถูกตองในการปฏิบัติเกี่ยวกับ 

สิ่งที่ เรียกวาธาตุ .  สรุปข้ึนมาไดเปนขอความของกุลบุตรคนหนึ่ง  ผูปฏิบัติถูกตอง.  
จะกลาวทวนซ้ําดังนี้  :- 

 
ประโยคที่  ๑  “ขาพเจาเขาถึงปฐวีธาตุ   โดยความเปนอนัตตา  มิได เขาถึง 

ซึ่งอัตตา  อันอาศัยปฐวีธาตุนั้น”  นี่ประโยคหนึ่ง. 
 
ประโยคที่  ๒  “อน่ึงขาพเจายอมรูชัด  วาจิตของขาพเจาหลุดพนแลว  เพราะ 

ความสิ้น  ความคลาย  ความดับ  ความสละ  และความสลัดคืน  จากเจตโส  อธิฏฐาน 
อภินิ เวสานุสยา”;  อุปาทานนี้จะอยู ไดก็ เพราะมี เจตโสอธิฏฐานาภินิ เวสานุสยาฯ 
คืนอันหนึ่ งเปนเหมือนเชื้อของความเคยชิน;  อีกอันหนึ่ งเปนตัวการกระทําที่ออกมา ๆ  
จากความเคยชิน. 

 
ประโยคที่   ๓  “ขาพเจาเมื่อรูอยู   เห็นอยูอยางนี้   จิตพนแลวจากอาสวะ 

ทั้งหลาย  เพราะไมยึดมั่นในธาตุทั้งหลายหกอยาง  เหลานี้แล”. 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๑๙๖

นี่คือคําที่พระพุทธเจาทานตรัสเลา  ถึงการที่กุลบุตรคนหนึ่ง  ออกบวชจน 
บรรลุพระอรหันตเปนอยางนี้. 

 
ทีนี้แมสาวกของพระพุทธเจา  เชนพระกัจจายนะเปนตน  ก็กลาวขอ 

ความอยางเดียวกัน  แตก็พบมานี้  เปนเรื่องที่พูดในขันธ  ๕.  พระกัจจายนะก็แนะสอน 
ใหปฏิบัติวา  เพราะวาสิ้น  หรือวาคลาย  หรือวาดับ  หรือสละ  หรือสลัดคืนเสียได 
ซ่ึงราคะ  ซึ่งนันทิ  ตลอดถึง  เจตโส  อธิฏฐานาภินิเวสานุสยา.  อยางที่วาเมื่อตะกี้นั้น 
ซึ่งมีอยูในรูปธาตุ  ในเวทนาธาตุ  ในสัญญาธาตุ  ในสังขารธาตุ  ในวิญญาณธาตุตั้ง  ๕  นี้.  
จิตนี้ก็เปนจิตที่กลาวไดวา  หลุดพนดีแลว  เพราะสิ้น  เพราะคลาย  เพราะดับ  เพราะสละ 
เพราะสลัดคืน  ซึ่งความกําหนัด  และความเพลิดเพลิน  หรืออนุสัย  ที่ เขาไปตั้งทับ 
ดวยจิตใจในธาตุตั้ ง  ๕  นั้นแหละ;  จึงเกิดภาวะอันใหมแกจิต  จนกลาวไดวา  จิตนี้ 
เปนสวิมุตฺตํ  -พนวิเศษแลวดวยดี  ดังนี้. 

 
นี่ก็คือขอท่ีเราจะตองทราบในตอนทาย ๆ  ของเรื่องเกี่ยวกับธาตุ  หรือปรมัตถ- 

ธรรม  เกี่ยวกับธาตุวา  จะตองปฏิบัติอยางไร  ซึ่งไดอธิบายมาในวันนี้;  สรุปได 
เปนใจความวา  หลักขอแรกที่สุดก็ดูโดยความเปนธาตุ  เปนไปตามปจจัย  ไมใช 
สัตวบุคคล  เปนตน. 

 
เมื่อเห็นความเปนธาตุแลว  จิตก็ถอนออกมาจากสังขารธาตุทั้งหลาย  มาอยู 

คือนอมมาทางอมตธาตุ.  จะใหเปนอยางนั้นอยูไดเสมอไป  ก็เปนเรื่องที่จะตอง 
ทําจิตใจเหมือน  ปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  วาโยธาตุ;  แลววางเฉยในธาตุ 
ทั้งปวงไดในที่สุด  เรียกวา  หลุดพนดีแลว. 

 
นี่คือแนวการปฏิบัติเกี่ยวกับธาตุ  ซึ่งไดอธิบายมาก็พอสมควรแกเวลาในวันนี้แลว. 

 
ขอยุติเพียงนี้. 
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ปรมัตถสภาวธรรม 
-๗- 
๑๗  กุมภาพันธ  ๒๕๑๖ 
 
 
 

พระอรหันต  กับสิ่งที่เรียกวา  ธาตุ-อายตนะ-ขันธ 
 
 
 
ทานสาธุชนผูสนใจสนธรรมทั้งหลาย, 

 
 
การบรรยายประจําว ัน เสาร   ในช ุดที ่เร ียกว า   “ปรม ัตถสภาวธรรม ”  

ได ดํ า เน ิน ม า เป น ค รั ้ง ที ่  ๗;  ใน ว ัน นี ้ก ็เผ อ ิญ ม าพ อ ง ก ัน ก ับ ว ัน ม าฆ บ ูช า ;  
การบรรยายเรื ่องปรมัตถสภาวธรรมในวันนี ้  จึงถือโอกาสกลาวถึงเรื ่องที ่เนื ่อง 
กับวันมาฆบูชาพรอมกันไปในตัว. 

 
ขอทบทวนวา  การบรรยายชุดนี้  ๖  ครั้งมาแลว  ไดกลาวถึงแตเรื่องธาตุ 

อยางเดียว  โดยปริยายนั้น  โดยปริยายน้ี  ก็เพื่อใหเขาใจสิ่งที่ เรียกวาธาตุ  โดย 
แจมแจง,  และสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวาธาตุนั้น  ใหลุลวยไปจนถึงที่สุด. 

 
 
 
 
 

๑๙๗ 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๑๙๘

การบรรยาย  เรื่องธาตุ  มุงหมายเพื่อความไมมีทุกข 
 
ทานทั้งหลายจะตองทบทวนใหดี  ระลึกใหได  ถึงการบรรยายแนะนําสั่งสอน 

ที่นี่  หรือท่ีอื่นก็ตาม  อันแสนจะมากมายนั้น  ก็มีความมุงหมายเพียงอยางเดียว 
คือวาอยาใหเกิดการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดขึ้นมาสําหรับจะเปนทุกข.  สิ่งที่เรียกวา 
ความทุกขนั่น  เกิดมาจากความยึกมั่นถือมั่นอยางเดียวเทานั้น;  เมื่อไมมีความยึดมั่นถือมั่นใน 
สิ่งใดโดยที่ไมมีหมายมั่นวาเปนตัวเราหรือของเราดังนี้แลว ความทุกขไมอาจจะเกิดขึ้น  ไมวา 
ในอะไรหมด. 

 
คนเราเกิดมาไมรูเร่ืองนี้  คือไมรูเร่ืองความปลอยวาง,  รูจักแตยึดมั่นถือมั่นนั่นนี่  :  

ยึดมั่นของภายในสังขารรางกายนี้  วาเปนตัวตน  กระทั่งชีวิตนี้วาเปนของตน  อยางนี้ 
เป นต น ;  ยึดมั ่นสิ ่งของ  สัตว  สังขาร  ในภายนอกอื ่น  ๆ  วาเป นของตน ;  ยึดมั ่น 
เทาไร  ก็เปนทุกขเทานั้น  ยึดมั่นเมื่อใด  ก็เปนทุกขเมื่อนั้น. 

 
ขอใหสังเกตุดูใหดีวา  เราไมไดยึดมั่นสิ่งใด ๆ อยูตลอดเวลา  ทุก ๆ คร้ังที่ 

หายใจเขาออก  หรือวาตลอดเวลา;  เรายึดมั่นถือมั่นเฉพาะตอเมื่อเราโงไปบางครั้ง 
บางคราวเทานั้น;  บางทีก็เมื่อตาเห็นรูป  บางทีก็เมื่อหูฟงเสียง  บางทีก็เมื่อจมูกไดกลิ่น 
ลิ้นสัมผัสรส  กายไดสัมผัสของที่มาถูกกาย  หรือวาจิตสัมผัสสิ่งที่ รูสึกคิดนึกขึ้นมา;  
แตไมใชวาจะตองมีความยึดมั่นถือมั่นทุกคราวไป  สวนมากก็ไมไดยึดมั่นถือมั่น. 

 
ตาเราก็ เห็นอยู เสมอ   หูก็ไดฟ งอยู เสมอ   อยางเดี๋ยวนี้ก็ ได เห็น   ไดยิน 

ทางตา  ทางหู  ไดกลิ่นทางจมูก  เปนตน  แตไมเกิดความยึดมั่น  เราจึงไมเปนทุกข;  
นอยครั้งที่จะเกิดความยึดมั่นและเปนทุกข.  จะเปนทุกขตองประสบเหมาะ  คือวามีสิ่ง 
ที่มาสัมผัส  ในลักษณะที่ยั่วเยาใหเกิดอารมณ   ที่จะพอใจก็มี  ที่จะใหเกลียดชังหรือไม 
พอใจก็มี;  ถาวาอารมณืนั้นมีอํานาจมากพอ  แลวเราก็กําลังโง  คือเผลอสติ  ก็จะตอง 
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๑๙๙พระอรหันต  กับส่ิงที่เรียกวา  ธาตุ – อายตนะ - ขันธ  

เกิดมีการยึดมั่นไมทางใดก็ทางหนึ่ ง  คือทางรักหรือวาทางชัง   ซึ่ งตองเกิดเปน 
ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  อยางใดอยางหนึ่งขึ้นมา  แลวก็เปนทุกข. 

 
แตถึงอยางไรก็ดี  แมวาเราจะไมไดมีความยึดมั่นกันตลอดวัน  ตลอดเวลา;  

แตถายึดมั่นขึ้นมาทีไรก็เปนทุกข  เหมือนกับตกนรกทั้งเปน,  แลวยังมียึดมั่นใตสํานึก 
เชนวิตกกังวลตาง ๆ กระทั่งแมแตฝน  ก็ฝนไปในทางที่เกิดความยึดมั่นถือมั่น  ที่เปน 
ทุกขไดเหมือนกัน. 

 
เปนอันยุติไดชั้นหนึ่งกอนวา  ความทุกขตองเกิดมาจากการยึดมั่นถือมั่น;  

ถาไมยึดมั่นถือมั่นแลว  ก็หามีความทุกขอะไรโดยแทจริงไม;  แมวาจะมีความเจ็บปวด 
เมื่อไมเขลาไปยึดเอาความเจ็บปวดนั้นเปนของเรา  คือไมยึดมั่นถือมั่นแลว  มันก็เจ็บแต 
นอย  หรือเจ็บแตตามธรรมดา.  ถายึดมั่นถือมั่น  ก็เจ็บมาก  และจะเจ็บกอนแตที่จะมี 
ความเจ็บมากระทบดวยซ้ําไป  :  ยึดมั่นไวลวงหนา  เกิดความกลัว  เกิดความวิตกกังวล 
อยางที่เรากังวลเรื่องความเจ็บความไข  ความตาย  อันจะมาขางหนา,  อยางนี้เรียกวา 
ยึดมั่นถือมั่นดวยเหมือนกัน. 

 
บางครั้งสิ่งที่ลวงแลวไปในอดีต  จะเอามาคิดใหม  ใหเกิดความยึดมั่นถือมั่น 

จนเปนทุกข  เชนเสียอกเสียใจก็ได,  สิ่งที่กําลังประสบอยูในปจจุบัน  ยึดมั่นแลวก็เปน 
ทุกข  เหมือนกับตกนรก,  สิ ่งที ่ย ังไม มาถึงอันเป นเรื ่องอนาคต   ก็ห วงไว  สําหรับ 
ที่จะทรมานตัว  ทรมานใจของตนให เปนทุกข   ดวยความยึดมั่นนั่นเอง  ก็มี ได .  
เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาทานจึงไดตรัสไวเปนใจความสั้น ๆ   วา  สงขิตฺเตน  ปฺจุปาทานกฺ- 
 ฺขนฺธา  ทุกฺขา-  เมื่อกลาวโดยสรุปแลว  เบญจขันธ  (คือขันธทั้ง  ๕  ซึ่งประกอบกัน 
เปนชิ้นเปนคนนี่)  ที่มีอุปาทานยึดมั่น  ยึดมั่นนั่นแหละเปนตัวทุกข. 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๒๐๐

ทุกสิ่ง  ถาไมยึดมั่นก็ไมมีความทุกข 
 
สรุปวา  อะไรก็ตาม  ถาไมไดยึดมั่นแลวก็ไมมีความทุกข;  แตพอเรา 

มีความยึดมั่น  ชนิดที่ถอนไมออก  สลัดออกไปไมได  เราจึงเปนทุกข;  เชนความเจ็บปวด 
เก ิดขึ ้น   เราสล ัดออกไปไม ได   เราเจ ็บปวดอยู ส วนหนึ ่ง ,  ไปยึดมั ่นถ ือมั ่น เข าอ ีก 
ก็เจ็บปวดมากขึ้นในทางจิตใจ  อีกหลายเทา.  ถาเจ็บปวดแตทางกายลวน ๆ ก็เปน 
สวนนอยสวนหนึ่ง;  แตถาเกิดยึดมั่นทางจิตใจ  คือมีความกลัวมาก  มีความหวั่นวิตก 
มาก  เสียอกเสียใจมาก  หรือขัดแคนขึ้นมาโดยวิธีใดก็ตาม  ก็กลายเปนเจ็บที่ใจเพิ่มขึ้น 
อีกสวนหนึ่ง  ซึ่งเปนความทุกขมากในที่นี้. 

 
รวมความแลวก็วา  ความทุกขที่ เกิดจากความเจ็บปวดทางรางกายลวน  

ๆหรือความหิวกระหายที่เปนเรื่องทางรางกายลวน ๆ เหลานี้  ไมเปนทุกขมากมายอะไร,  
และจะไมเรียกวาความทุกข  ในกรณีของธรรมะดวยซ้ําไป.  ตอเมื่อใดมีความยึดมั่น 
ถือมั่น  ในความเจ็บปวด  ในความหิวกระหาย  หรือทุกอยางที่มันเกิดขึ้นแกตนแลว 
ก็เรียกวา  มีความทุกขจากความยึดมั่นถือมั่นนั้น. 

 
เมื่อใดวางจากความยึดมั่นถือมั่น  ก็ไมมีความทุกขเลย  มีจิตใจผิดแปลก 

ไปอยางตรงกันขาม ;  เหมือนอยางวาเวลานี้   ถาทานผูใดไมไดยึดมั่นอะไร  ก็ไมมี 
ความทุกข.  ผิดกันกับเมื่ออยูที่บาน  ที่เรือน  หรือที่อยูกับสิ่งที่ทําใหยึดมั่นถือมั่น  ซึ่ง 
ทําใหเปนทุกข;  หรือวานั่งอยูที่นี่  กําลังไมเปนทุกขอยางนี้  ลองนึกไปถึงเรื่องท่ีบาน 
ที่เรือน  ซึ่งเปนที่ตั้งของความยึดมั่น  เหตุใด  อยางใดก็ตาม  จะเกิดเปนทุกขขึ้นมาทันที 
ทั้งที่นั่งอยูที่นี่. 

 
ลักษณะดังที่กลาวมานี้   เปนสิ่งที่ เรียกไดวา  เปนของธรรมดา  เปนไป 

ตามกฎของธรรมดา  เปนขอเท็จจริงที่มีอยูแกทุกคน;  ผิดกันแตวา  บางคนไมสนใจ 
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ก็ไมทราบ ;  แมวาเปนทุกข   เหมือนกับตกนรกทั้ งเปนอยูก็ ไมสนใจ   วามันเนื่อง 
จากเหตุอะไร.  บางทีก็อยากจะสนใจ  แตก็สนใจผิดทาง  :  ไปมองเห็นวา  ความทุกข 
ของเรานี่มาจากเหตุอันอื่น  ไมใชความยึดมั่นถือมั่น;  เชนหลงไปวามาจากโชคชะตาราศี 
ผีสาง  เทวดา  อะไรตาง ๆ นานา  ก็ไปจัดการกับความทุกขผิดเรื่อง  ผิดวิธีไป  ก็กลาย 
เปนดับทุกขไมได  หรือวาไดก็อยางหลอกลวงตัวเองชั่วครูชั่วยาม. 

 
เมื่อจะถือเปนหลักที่ถูกตองกันจริง ๆ  แลว  ก็มีอยูอยางเดียวตามที่พระพุทธเจา 

ทานไดตรัสไวถึงความทุกขอันแทจริงที่มาจากความยึดมั่นถือมั่น;  ถาวาจิตของเราถูก  
อบรมมาดี  ไมมีการยึดมั่นถือมั่น  เราก็ไมมีความทุกข ในสิ่งใด.  เราก็ทําสิ่งตาง ๆ  
หนาที่การงานอะไรไดทุกอยางโดยที่ไมตองยึดมั่นถือมั่น;  แตวาทําดวยสติปญญา 
ที่มีความเขาใจถูกตอง  รูจักหนาที่ที่ควรทํา  รูจักความเหมาะสม  ในการที่จะตองทําเทาไร 
อยางไร  เพียงไร  เมื่อใด  อยางนี้ก็เปนมนุษยพิเศษขึ้นมาทันที  คือเปนมนุษยที่ไมมี 
ความทุกข. 

 
สรุปความวา  เราตองการจะมีชีวิตอยูโดยที่ไมตองยึดมั่นถือมั่นจนตลอดชีวิต 

และหวังวาจะไมมีความทุกขเลย  เราจึงตองศึกษาใหรู ;  รู แลวตองปฏิบัติใหได 
ในขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องความยึดมั่นถือมั่นนั้นเปนทุกข  สวนความไมยึดมั่นถือมั่น 
ก็ไมเปนทุกข. 

 
สิ่งทั้งปวง  เปนสักวา  ธาตุ  ยึดมั่นไมได 

 
ทีนี้ก็มาถึงเรื่องสิ่งที่ เรียกวา  “ธาตุ”;  สิ่งทุกสิ่งนั้นคือธาตุ  ประกอบอยู 

ดวยธาตุเดียวบางหลายธาตุบาง.  ธาตุนั้นคือสิ่งที่เปนอยู  มีอยูหรือเปนไปตาม 
ธรรมชาติ;   สิ ่งที ่เป นอยู ตามธรรมชาตินี ้  ไม ใชต ัวตนหรือสัตว  บุคคล ,  เป นสัก 
แตธาตุอยูตามธรรมชาติ;  แตแลวจิตใจไมรูสึกอยางนั้นเพราะโง  ตั้งแตเกิดมาคน 
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ถูกทําใหโงมากขึ้น,  ถูกอบรมสั่งสอนแวดลอมใหเขาใจเปนสัตว  บุคคล  เปนตัว  เปนตน 
เป นของเรา   เป นต ัวก ู - เป นของก ู  ในที ่ส ุด   เรื ่อย  ๆ  มาจนบ ัดนี ้;  เราจ ึงช ินก ัน 
แตที่จะยึดมั่นถือมั่น.  ยิ่งมาถึงสมัยที่มีอะไรยั่วยวนใหยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นไปอีก  ความ 
ยึดมั่นถือมั่น  ก็ยิ่งมากขึ้นไป  จนยากที่จะควบคุมได  หรือแกไขได.  มนุษยชนิดนี้ใน 
สมัยนี้จึงมีความทุกขมาก  ยิ่งกวามนุษยในสมัยที่ไมหลงใหลกันมากถึงขนาดนี้. 

 
แตถึงอยางไรก็ดี  ถาจะมีอะไรมาทําใหเขาเกิดความรูความเขาใจอยางแจมแจง 

วาสิ่งทั้งหลายทั้งปวง  เปนสักวาธาตุเทานั้น  เปนไปตามธรรมชาติของธาตุนั้น ๆ,  
ไมมีสวนที่จะเปนตัวตน  เปนบุคคล  เปนเรา  เปนเขาได;  แตความโงของคนเรากลับ 
ทําใหมันเปนตัวตนขึ้นมาจนได  คือไปยึดมั่นถือมั่นเอาวา  เปนเรา  เปนของเรา 
เปนนั่นเปนนี่.  ดังนั้นสิ่งที่ไมใชตัวตน  ไมใชสัตว  ไมใชบุคคล  จึงถูกยึดมั่น  สําคัญ 
มั่นหมาย  ใหเปนตัวเปนตน  เปนสัตว  เปนบุคคลข้ึนมาได  สําหรับบุคคลนั้นจะไดมี 
ความทุกข. 

 
สิ่งที่เรียกวา  “จิต”  นั้น  คิดนึกได  โดยธรรมชาติของจิตเอง  เพราะวา 

มันเปนธาตุจิตเปนธาตุวิญญาณ  ซึ่งจะตองทําหนาที่คิดนึกได;  ถาธาตุนี้คิดนึกอะไร 
ไมได  ปรุงแตงอะไรไมได  มันก็ไมใชจิต  และจะไมเรียกมันวาจิต.  เดี๋ยวนี้ เพราะวา 
ธาตุนั้นคิดได  สรางสรร  ปรุงแตงในทางความคิดนึกได  เขาจึงเรียกวาจิต.  ถึงแมจิต 
ก็เปนสักแตวาธาตุ  ไมใชสัตว  บุคคล  ตัวตน  โดยแทจริง  ถาเราอยากจะโงก็ตามใจ 
ก็ไปคิด  ไปยึดมั่นเอาวา  เปนสัตว  บุคคล  ตัวตน  ที่แทก็เปนจิตนั่นเอง;  คือจิตที่ โง 
แลวก็ยึดมั่นตัวเองวา  เปนตัวเปนตน  เปนสัตว  เปนบุคคล. 

 
ถายึดมั่นในธาตุ  ก็เปนนรก-สวรรคไปได 

 
ถาเกิดความรูสึกขึ้นมา  ชนิดที่ทําใหจิตรอน  ใหกายรอน  ก็เหมือนกับตกนรก 

ทั้งเปน  ดังที่พระพุทธเจาทานไดตรัสวา  ผัสสายตนิกนรก  เรารูจัก;  หมายความวา 
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การปรุงแตง  ทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  และทางใจ  อยางใดอยางหน่ึง 
ใน  ๖ อยางนี้  เมื่อทําไปผิด  ประกอบไปดวยความยึดมั่นถือมั่นแลวก็เปนนรก  ขึ้น 
ทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางจิต;  นี่เปนพระพุทธภาษิตที่พระสงฆ 
ไดสวดสาธยายเสร็จไปเมื่อตะกี้นี้. 

 
ที่เปนสวรรคก็ตรัสไวเหมือนกันวา  ผัสสายตนิกสวรรค  (สวรรคเปนไปทาง 

อายตนะ  ๖)  เรารูจัก;  หมายความวาประพฤติปฏิบัติใหถูกตอง  ตออายตนะนั้น  
ๆไมเกิดความยึดมั่นในอายตนะนั้น ๆ ก็ไมเกิดความหนัก  ไมเกิดความรอน  ไมเกิด 
ความทุกขใด ๆ ที่ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจน้ัน;  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจน่ันก็เปน 
สวรรคขึ้นมาที่นั่นและเดี๋ยวนั้น.  อะไรจะเขามาทางตาก็เปนที่สบายพออกพอใจไปหมด,  
อะไรจะเขามาทางหูก็เปนที่สบายพออกพอใจ,  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจอีก 
ก็เหมือนกันไมเกิดเปนความทุกขทรมานขึ้นมา,  สงบหรือสบายหรือสะดวกเปนที่พอใจ;  
ควรที่จะเรียกวาสวรรคอยูที่ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  นั้น. 

 
นี่แหละคือขอท่ีวาถาเราทําผิด  คือ  จิตนี่โงไป  ดวยเพราะอะไรก็ตาม  ใน 

บางครั้งบางคราว,  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ก็กลายเปนนรก;  แตถาทําถูกอยู  ไดแก 
ไมยึดมั่นถือมั่นอยูตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ก็ใหความพอใจ  เปนสวรรคได  ไมมีความ 
ทุกข.  เราจึงควรจะมองเห็นวา  การเขาใจสิ่งเหลานี้ถูกตองตามที่เปนจริง  อยาไป 
ยึดมั ่นถือมั ่นนั ้น  เปนเรื ่องสําคัญมาก ,  และเปนเรื ่องลึกซึ ้ง  ถึงกับตองเรียก 
วาปรมัตถสภาวธรรมอยางที่เคยบรรยายมาแลว. 

 
ปรมัตถะ  แปลวา  มีประโยชน  หรือมีอรรถ  หรือมีเนื้อความอันลึกซึ้ง 

หรืออยางยิ ่ง,  สภาวธรรม   คือธรรมที ่เป นอยู ตามธรรมชาติ.  สิ ่งที ่เร ียกวาธาตุ 
ทั้งหลายนั่นเอง   คือสภาวธรรมที่มีอรรถอันลึกซ้ึง  ที่เปนอยูตามธรรมชาติ;  เราก็ 
ไดหยิบเอาหมวดที่เรียกวาธาตุนี้  มาบรรยายเปนลําดับมา. 
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ในการบรรยายชุดนี้  ครั้งแรกที่สุดก็ไดกลาวใหทราบถึงขอท่ีควรทราบกอน 
โดยคราว ๆ ทั่ว ๆ ไป  เกี่ยวกับสิ่งที่ เรียกวาธาตุ.  ตอมาก็ไดบรรยายถึงเรื่องความเนื่อง 
กันระหวางธาตุ  หรือระหวางกลุมของธาตุนานาชนิด,    และตอมาก็ไดบรรยายใหเห็นวา 
สิ่งที่เรียกวาธาตุนั้นทําใหเกิดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงขึ้นมาไดอยางไร.  เมื่อมาในครั้งที่  
แลวมานี้  ก็ไดกลาวถึงวิธีปฏิบัติ  ซึ่งเราจะตองปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งที่เราเรียกวาธาตุ 
ตามสมควร. 

 
พิจารณาดูธาตุ  เกี่ยวกับพระอรหันต 

 
ในวันนี้   จะไดกลาวโดยหัวขอวา  “สิ่งที่เรียกวาธาตุเปนตนนั้นกับพระ- 

อรหันต” ;  เพราะเหตุวาวันนี้เปนวันที่ระลึกแกพระอรหันตดังที่ไดกลาวแลว  คือ 
เปนวันมาฆบูชา  ที่เราจะไดประกอบพิธีนี้ในเวลาเย็นวันนี้  ในลําดับตอไป.  แตบัดนี้ 
เราจะไดพูดกันถึง  พระอรหันตที่เปนใจความสําคัญของวันมาฆบูชานี้  วาทานมีอะไรบาง 
ที่เราควรจะทราบ. 

 
หัวขอบรรยายมีวา  “สิ่งที่ เรียกวา  ธาตุ  เปนตน  กับพระอรหันต”  นี้จะตอง 

ทําความเขาใจใหกวางไปถึงวา  ไมมีอะไรเลย  นอกจากสิ่งที่ เรียกวา  ธาตุ;  แตวา 
สิ่งที่เรียกวาธาตุนั้นมีมาก  มากมายหลายอยางหลายสิบอยาง  ถาจะแจกกันแลวก็เปนตั้ง 
หลายรอยอยางก็ได  ซึ่งก็ไดบรรยายแจกแจงกันมาแลว  หลายครั้งหลายคราว. 

 
ผูที่ ไม เคยฟง  ก็อาจจะเขาใจผิด  วามีธาตุเพียง  ๔  ธาตุ  :  ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ 

อยางนี้ เปนตน;  อยางมากก็  ๖  ธาตุ  คือเพิ่มธาตุอากาส  ธาตุวิญญาณ.  อาจไมเคยได 
ยินไดฟงในทํานองที่วา  ไมมีอะไรที่ไมใชธาตุ  ทุกอยางเปนธาตุ  ในความหมายอยางใด 
อยางหนึ่ง;  จะแยกไดเปน  ๒  พวก  คือพวกสังขตธาตุ  :  ธาตุที่มีเหตุปจจัยปรุงแตง 
หรือวาตัวธาตุเองก็เปนเหตุเปนปจจัยสําหรับแตงสิ่งอื่นตอไป  ธาตุนี้ก็มีอยูพวกหนึ่ง  มี 
จํานวนมากมาย,  อีกพวกหนึ่งก็เรียกวา  อสังขตธาตุ  :  ธาตุที่ไมตองมีเหตุปจจัย 
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อะไรปรุงแตง  และตัวเองก็ไมปรุงแตงอะไรดวย;  นี้เรียกวา  อสังขตธาตุ  เชน  กฎ 
ของธรรมชาติ,    ความจริงของธรรมชาติอยางนี้,  ไมตองมีอะไรปรุงแตงใหเกิดขึ้นมา 
มันก็ตั้งอยูในฐานะเปนความจริง  เปนธาตุแหงความจริง,  เปนธาตุที่ตั้งอยูในลักษณะ 
ที่ เปนอิสระ,  เปนธาตุที่ตรงกันขาม,  เหนือเปนธาตุที่หลอกลวง  คือตั้งอยูชั่วขณะ 
เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุ  ตามปจจัย;  แตเพราะเหตุที่วามีอยูจริงก็ตองเรียกวาธาตุดวย 
เหมือนกัน. 

 
ธาตุตาง ๆ เหลานี้มีอยูในท่ีทั่วไปอยางนี้  เกี่ยวของกับบุคคลประเภทที่ 

เรียกกันวา  พระอรหันตอยางไร. 
 

พระอรหันต  กับ  สังขตธาตุ 
 
เมื่อพูดถึงสังขตธาตุ  คือ  ธาตุที่มีเหตุปจจัย  เราก็มองดูไปยังกลุมแรกที่สุด 

ที ่ว า   ธาต ุทั ้งหลายที ่ย ังเป นธาต ุหนึ ่ง  ๆ  เช น   ธาต ุด ิน   ธาต ุน้ํ า   ธาต ุไฟ   ธาต ุลม 
อากาสธาตุ   วิญญาณธาตุ ,  หรือวาธาตุ   :  จักขุธาตุ   โสตธาตุ   ฆานธาตุ   ชิวหาธาตุ 
กายธาตุ  เปนตน  คือธาตุทางตา  ธาตุทางหู  ธาตุทางจมูก  ฯลฯ  แลวก็ยังมีธาตุทางรูป 
ทางเสียง  ทางกลิ่น  ทางรส  ฯลฯ;  จะมีชื่อธาตุตาง ๆ กัน  ลวนแต เรียกวาเปนธาตุ 
ทั้งหลายที่ยังเปนสักวาธาตุหนึ่ง ๆ;  ธาตุทั้งหลายอยางนี้  พระอรหันตทั้งหลายทาน 
รอบรู. 

 
ขอใหฟงใหดีกวา  ๑.  ธาตุทั ้งหลายเหลานี ้  พระอรหันตทานรอบรู 

คือทานรูอยางทั่วถึงวามันเปนแตเพียงธาตุ  โดยความเปนสักวาธาตุ.  พระอรหันต 
จะตองรูจักสิ่งทั้งหลายทั้งปวง  ที่เปนธาตุเหลานี้  วามันเปนสักวาธาตุ;  ดังนั้นทานจึง 
ไมยึดถือธาตุใดธาตุหนึ่ง  โดยการเปนตัวมันหรือวาเปนตัวเรา  หรือวาเปนของเรา.  
คนธรรมดาทั่วไปไมรอบรูซึ่งธาตุทั้งหลายเหลานี้  จึงไดยึดเอาวาเปนตัวเรา :  โงเกินไป  
ก็ยึดเอารางกายนี้วาเปนตัวเรา,  ฉลาดหนอยก็ยึดเอาจิตใจที่คิดนึกรูสึกไดวาเปนตัวเรา, 
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ก็เอาธาตุหนึ่งวาเปนตัวเรา  :  เอารูปธาตุเปนตัวเราก็มี  เอาเวทนาธาตุเปนตัวเรา 
ก็มี  เอาสัญญาธาตุเปนตัวเราก็มี  เอาสังขารธาตุเปนตัวเราก็มี  หรือเอาวิญญาณธาตุ 
คือจิตที่คิดนึกรูสึกอะไรไดนี้เปนตัวเราก็มี.  นี้เพราะเปนคนชาวบาน  ไมรอบรูเร่ืองธาตุ 
จึงยึดธาตุใดธาตุหนึ่งโดยความเปนตัวเรา;  สวนพระอรหันตทานรอบรูสิ่งที่เรียกวาธาตุ 
ทั้งหลายเหลานี้โดยความเปนสักวาธาตุ  ไมใชตัวเรา. 

 
นี ่ลองเปรียบเทียบกันดูวา  “เรา”  กับ   “พระอรหันต”  นี ้จะมีความ 

รูสึกในใจตางกันอยางไร.  ในเมื่อ  “เรา”  นี้  พรอมที่จะเอาอะไรเปนตัวเรา  ไมอยางใด 
ก็อยางหนึ่งอยู เรื่อยไป ;  สวน  “พระอรหันต”  ไมมีทางที่จะเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  หรือ 
ธาตุใดธาตุหนึ่งมาเปนตัวเรา;  เพราะวา  ทานรอบรูซึ่งธาตุทั้งหลายวา  เปนสักวาธาตุ 
ดังกลาวแลว.  นี่หมายถึงธาตุในอันดับแรก  คือธาตุที่ เปนสักวาธาตุหนึ่ง ๆ เปนธาตุ 
หนึ่ง ๆ ลวน ๆ. 

 
๒.  ธาตุอันดับตอมาคือธาตุที่ปรุงกันเขาเปนนั่นเปนนี่  เชนวาธาตุดิน  น้ํา 

ลม  ไฟ  อากาส  วิญญาณ,  หรือธาตุใด  กี่ธาตุก็ตาม  ปรุงขึ้นเปนจักขุธาตุ  คือธาตุตา 
สําหรับเห็น,  เปนโสตธาตุ-ธาตุหูสําหรับไดยิน,  ฯลฯ  จนกระทั่งเกิดตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย 
ใจขึ้นมา  เรียกวาอายาตนะ.  เราเคยไดยินกันแตอายตนะ  ๖  :  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ 
หรือจักขุ  โสต   ฆานะ  ชิวหา  กาย  มโน ;  เราไมเคยไดยินวา  จักขุธาตุ  โสตธาตุ 
ฆานธาตุ  ชิวหาธาตุ  กายธาตุ  มโนธาตุ  ไมคอยไดยิน;  แตวาในพระบาลีก็มีอยู 
อยางเดียวกันนี้.  นี่หมายความวา  ธาตุหนึ่ง ๆ นี้มันถูกกระทํา  หรือวามันปรุงกันเขามา 
จนมาเปนธาตุในลําดับท่ีเรียกวา  อายตนะ.  อายตนะก็คือ  ธาตุกลุมหนึ่ง  ที่ปรุงกัน 
ขึ้นมา  ที่จะไดพิจารณากันละเอียดเรื่อยไปในสวนนี้   จนกวาจะไมมีการยึดมั่น .  
พระอรหันตทานมีสติตลอดกาลตอธาตุ  ในระดับที่เปนอายตนะนี้. 
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๓.  ธาตุในระดับถัดขึ้นไปอีก  ก็คือเปนธาตุที่มาอยูในรูปรางของสิ่งที่ 
เราไดยินไดฟงกันวาขันธ,  ขันธทั้ง  ๕  ;  เคยไดยินวา  รูปขันธ  เวทนาขันธ  สัญญาขันธ 
สังขารขันธ  วิญญาณขันธ  ทั้งหมดเปน  ๕  ขันธ;  แตในพระบาลีทั่วไปก็มีวา  รูปธาตุ 
เวทนาธาตุ  สัญญาธาตุ  สังขารธาตุ  วิญญาณธาตุ  เปนธาตุ  ๕  ดวยกัน.  ขันธทั้งหลาย 
นั้นก็คือ  ธาตุที่ประชุมคุมกันเขา  อยูในลักษณะที่เรียกวา  ขันธ. ในบรรดาธาตุ 
ที่มาเปนขันธ  ในรูปรางอยางนี้  พระอรหันตทานไมมีความยึดมั่นในขันธเหลานั้น 
เพราะทานเห็นอนัตตา  หรือสุญญตาในสิ่งที่เรียกวาขันธเหลานั้น. 

 
๔.  ธาตุทั้งหลายในระดับหนึ่ง  หรือวาในสถานการณอันหนึ่ง ๆ   ที่ปรุงแตง 

ซึ่งกันและกัน;  อาการที่ธาตุปรุงแตงซึ่งกันและกันนี้  เรียกวา  ปฏิจจสมุปบาท 
มีอวิชชาธาตุเปนตนเหตุ.  พระอรหันตทานไมมีอวิชชา  ดังนั้น  ปฏิจจสมุปบาท 
จึงไมเกิดขึ้นแกพระอรหันตทั้งหลายได. 

 
ทีนี้ธาตุทั้งหลายที่เปนสังขตธาตุที่ปรุงแตงกันดวยอวิชชาแลว  ยอมเกิดเปน 

ความทุกขขึ้นมา;  พระอรหันตไมมีอวิชชา  ทานจึงไมมีความสุขที่เกิดมาจากอวิชชา.  
ถาทานจะมีความทุกขก็เปนความทุกขที่เกิดขึ้นทางกายลวน ๆ   แมวาจะเกิดขึ้นทางตา  ทางหู 
อาศัยตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  นี้ก็ไมมีอวิชชาที่เขาไปผสม  ที่จะปรุงแตงใหเปนความทุกข 
ที่เปนทุกขกันจริง ๆ คือเปนทุกขดวยการยึดมั่นถือมั่น. 

 
๕.  พระอรหันตมีแตความทุกขตามธรรมชาติทางกาย  เชน  สมมติวา 

รางกายบาดเจ็บ  ก็มีความทุกข  แตที่เกี่ยวกับเรื่องบาดเจ็บทางกาย;  สวนคนธรรมดานั้น 
มีความยึดถือ  เพราะมีความทุกขเกิดจากความกลัวเพราะบาดเจ็บนั้น,  มีความกระวน 
กระวายเพราะความบาดเจ็บนั้น;  กระทั่งมีความกลัวตาย  พอเห็นเลือดออกมา  ก็จะ 
เปนลมแลว;  มีความยึดมั่นสวนนั้นมาก  จึงเกิดความทุกขขึ้นอีกประเภทหนึ่ง  คือความ 
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ทุกขทางใจ ,  ที ่ใจสรางขึ ้นมาโดยใจ ,  เป นความทุกขเพราะความย ึดถ ือ ;  นี ้ค ือ 
ทุกขจริง.  สวนทุกขที่รางกายบาดเจ็บนั้น  เปนเพียงความทุกขกายที่ผิว ๆ;  ถาบังคับ 
จิตใจไมใหยึดมั่นถือมั่นได  ก็เกือบจะไมมีความทุกขเลย.  เชนวาผูที่บาดเจ็บ  แลว 
สามารถจะรํางับจิตเสียดวยฌาน  สมาธิอยางใดอยางหนึ่ง  จนกระทั่งไมรูจักความเจ็บ  ก็ยิ่ง 
ไมมีความเจ็บปรากฏ. 

 
เดี๋ยวนี้  คนเรามีความยึดมั่นถือมั่นอยางรุนแรงอยูเสมอ  เจ็บนิดหนึ่งก็ยึดมั่น 

ถือมั่น  ถึงกับทําใหกลัวตายได.  ขอใหไดสังเกตดูใหดี ๆ ทุกคน  วาความทุกขที่ เกิดขึ้น 
แมแตทางรางกาย  ที่รางกายบาดเจ็บ  อยางนี้เปนทุกขกันเพราะยึดมั่นถือมั่นมากเกินไป.  
เกี่ยวกับขอน้ี  ควรจะจําอุปมาที่พระพุทธเจาทานไดตรัสไวเอง  วาคนธรรมดานี่ตางกับ 
บุคคลที่สิ้นอาสวะแลว  คือเปนพระอรหันต;  ตางกันตรงที่วา  คนธรรมดา  ถาเจ็บปวด 
หรือเปนทุกข  มักเจ็บปวดสองชั้น;  สวนผูที่สิ้นอาสาวะแลวจะเจ็บปวด  เพียง 
ชั้นเดียว. 

 
อุปมาเหมือนกับคน ๆ  หนึ่ง  ถูกลูกศรธรรมดาเล็ก ๆ  ไมมียาพิษอะไรยิงเอา 

ก็เจ็บปวด;  สวนอีกคนหนึ่งนั่น  ถูกลูกศรธรรมดายิงดอกหนึ่ง  แลวยังถูกลูกศรที่ 
อาบดวยยาพิษยิงอีกดอกหนึ่งดวยเปนสองดอกดวยกัน  คนไหนจะเจ็บกวา?  คนถูก 
ลูกศรธรรมดาไมมียาพิษ  ก็เจ็บกายธรรมดา;  สวนคนที่ถูกลูกศรอีกดอกหนึ่ง  ที่อาบดวย 
ยาพิษน้ันอาจถึงตายได. 

 
ถาเราเจ็บแตรางกาย  รางกายเปนแผล  มันก็เจ็บแตที่แผลทางรางกาย;  แต 

ถามีอวิชชา  อุปาทานเขาไปยึดถือ  ความเจ็บนั้นก็จะกลายเปนความเจ็บทางจิต 
ทางวิญญาณขึ้นมา  ซึ่งทําใหเปนทุกข  เกือบเหมือนกับถึงตาย.  ปุถุชนคนธรรมดา 
แตกตางจากพระอรหันตอยางนี้  :  คนหนึ่งเจ็บช้ันเดียวผิว ๆ เผิน ๆ เทานั้นแหละ,  
อีกคนหนึ่งเจ็บถึงสองชั้น  และชั้นหนึ่งก็หนักมากจนถึงตาย. 
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พระอรหันตทั้งหลายทานมีแตทุกขกาย.    ที่ไปพูดวาพระอรหันตจะไมมี 
ความทุกขเลยนั้นไมได  พูดไมได  ขืนพูดก็ผิด  จึงพูดไดวา  มีความทุกขหาย  หรือ 
ความทุกขลวน ๆ  ที่ไมมีความยึดมั่นถือมั่นในความทุกขนั้น.  ที่วาสําหรับสังขตธาตุ 
ทั้งหลาย  ไมทําอันตรายจิตใจของบุคคลที่เปนพระอรหันต  สิ้นอาสวะแลว  ยอมมีดวย 
อาการอยางนี้. 

 
จะทบทวนอ ีกท ีหนึ ่งก ็ได   ว า   ๑.  ธาต ุด ิน   ธาต ุน้ํ า   ธาต ุลม   ธาตุ 

อะไรเหลานี้  ทําอะไรพระอรหันตไมได  เพราะทานไมยึดมั่นถือมั่น  โดยความ 
เปนของตน  เรียกวาทานรอบรูในธาตุทั้งหลายเหลานั้น. 

 
๒.  ธาตุทั้งหลายนั้นที่มาปรุงกันขึ้นมาเปนอายตนะนี้  ก็ทําอะไรทาน 

ไมได  เพราะวาทานมีสติสัมปชัญญะอยูตลอดกาล  เปนอัตโนมัติ;  เพราะวา 
ความเปนพระอรหันตนั้น  ก็คือความมีสติสมบูรณ  มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ  ไม 
เผลอไปหลงยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดอีก;  อยางนี้เรียกวาทานมีสติ  หรือมีสัมปชัญญะดวย 
ตลอดกาลและโดยอัตโนมัติ.  ฉะน้ัน  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ก็ทําอะไรทานไมได;  
คือไมทําใหทานเปนทุกขได  เพราะวาทานมีสติอยูตลอดกาล. 

 
๓.  ธาตุทั้งหลายที่ปรุงกันขึ้นเปนรูปขันธ  เวทนาขันธ  สัญญาขันธ  สังขาร- 

ขันธ  วิญญาณขันธ,  หรือจะเรียกวาธาตุก็ได;  ขันธเหลานี้ก็ทําอะไรทานไมได 
เพราะทานไมมีการยึดมั่น  ถือมั่นในขันธเหลานั้น,  ไมมีอุปาทาน  ยึดมั่นถือมั่น 
ในขันธเหลานั้น.  พูดหยาบ ๆ ก็วา  “กูไมเอาอะไรกับมึง”  มันก็ไมมีตัณหา  เพราะวา 
มองเห็นเปนอนัตตา  เปนสุญญตา  ในขันธทั้งหลายเหลานั้น. 

 
๔.  เมื่อพูดเล็งไปถึงธาตุทั้งหลายที่กําลังปรุงแตงกันอยู  เปนกระแส 

แหงปฏิจจสมุปบาท กระแสแหงปฏิจจสมุปบาทนี้ก็ทําอะไรทานไมได;  เพราะวาทาน 
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ไมมีอวิชชา  ที่จะเปนตนกระแสแหงปฏิจจสมุปบาท  ที่จะทําให เกิดทุกข .  ถาจะเปน 
ปฏิจจสมุปบาท  ก็เปนฝายดับทุกขเสียเรื่อย  เพราะทานมีวิชชา;  ฉะนั้น  สิ่งตาง ๆ มันก็ 
จะไมปรุงไปในทางที่จะเกิดทุกข  แตปรุงไปในทางที่ดับทุกข  จึงไมมีความทุกขขึ้นเปน  
ปฏิจจสมุปบาท. 

 
๕.  ถาพูดถึงความทุกข   พระอรหันตก็ เหลืออยูแตเพียงความทุกขทางกาย 

ลวน ๆ ไมมีความทุกขทางจิต,  แมวารางกายจะเจ็บปวด  น้ําตาไหลเหลือทน  ก็ยังคง 
เปนความทุกขทางกายอยูนั่นแหละ;  ความทุกขสวนที่จะยึดมั่นถือมั่น  วาเปนความทุกข 
ของกู  ทุกขไดทั้งอดีต  ปจจุบัน  อนาคตนั้นมันไมมี. 

 
นี่ เรียกวาธาตุทั้ งหลายทั้งปวง  จะมีกี่อยา,  หรือวา  จะปรุงแตงกันขึ้น 

มาเปนธรรม   เปนสังขารธรรม   หรือเปนธรรมทั้ งปวง  อยางไร  กี่อยาง  กี่รอยอยาง 
ก็ทําอะไรพระอรหันตไมได;  เพราะวาทานรอบรูในธาตุทั ้งหลายทั้งปวง,  มีสติ 
อยูตลอดเวลา   ไมยึดมั่นถือมั่น   เพราะไมมีอวิชชา.  นี่แหละเรียกวาอรหัตตธาตุ .  
ธาตุประเภทสังขตธาตุนั่น  มีภาวะเกี่ยวของกับพระอรหันตอยางนี้  คือไมทําใหพระอรหันต 
เปนทุกขได. 

พระอรหันต  กับอสังขตธาตุ 

ทีนี้ก็จะกลาวตอไป  ถึงธาตุอีกพวกหนึ่ง  คือพวกอสังขตะ  คือวาเปน 
ธาตุที่ไมมีเหตุปจจัยปรุงแตง  นี่ก็เชื่อวาทานทั้งหลาย  สวนมากก็ไมเคยไดยิน  แมจะ 
เคยไดยินคําวา  อสังขตะ  ก็ไมเคยคิด  หรือเคยได รับคําอธิบายในลักษณะที่วาเปนธาตุ 
ก็จะเห็นเพียงแตเปนธรรมะอันหนึ่ง  เปนอสังขตธรรม;  นอยครั้งที่จะรูวา  นี่คือธรรมธาตุ 
หรือธาตุประเภทสังขตะ. 

 
ธาตุประเภทอสังขตะทั้งหลาย  จะมีชื่อเรียกอยางไรก็ตามใจ  พระอรหันต 

ก็ไมไดยึดมั่นถือมั่น  ในธาตุเหลานั้นวา  เปนตัวตน.  อสังขตธาตุ  มีชื่อมาก  และ 
ก็เปนชื่อธาตุเดียวกันนั่นเอง,  ธาตุเดียวกันนั่นเองมีชื่อแปลกมากหลาย ๆ อยาง. 
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ถาพูดถึงจิตของพระอรหันต  ที่กําลังมีความรูสึกตออสังขตธาตุเหลานี้อยูอยาง 
ครบถวนแลว;  ดังนั้นเราอาจจะเรียกอสังขตธาตุ  ที่ปรากฏอยูในจิตใจของบุคคล 
ที่เรียกกันวาพระอรหันตนั้น  วานี่แหละเปนธาตุพระอรหันต,  เปนธาตุพระอรหันต 
เสียเลย. 

 
ธาตุของความเปนพระอรหันตนั้น  เปนอยางนั้น  มีชื่อเรียกอยูเปนอันมาก 

ในพระบาลีโดยตรงก็มี  และโดยออมที่ทานเปรียบเทียบจัดใหเปนคู ๆ กันอยางตรงกัน 
ขามก็มี;  เชนคําวา อสังขตธาตุนั้นมีมาก  จัดไวโดยตรง  เปนธาตุที่ปราศจากปจจัย 
ปรุงแตง  อยูเหนือสิ่งใด;  บางทีก็เรียกธาตุนี้วา  นิพพานธาตุ,  บางทีก็เรียกวา 
สุญญตาธาตุ  นิโรธธาตุ  อมตธาตุ,  มากมายหลายชื่อ  ลวนแตหมายถึง  อสังขตธาตุ.  
ในที่นี้อยากจะเรียกเปนกลุมแรกวา  อรหัตตธาตุกอน  คือธาตุแหงความเปนอรหัตต 
มีในผูใดผูนั้นก็เปนพระอรหันต. 

 
พึงรูจักธาตุของพระอรหันต  นัยที่  ๑ 

 
อรหัตตธาตุ  - ธาตุที่ทําความเปนพระอรหันต  ก็ไดแกธาตุที่ไมมี

เ ห ตุ 
ปจจัยปรุงแตง  อยางที่วามาแลว,  แลวก็เรียกไดวาปริสุทธิธาตุ  คือธาตุที่บริสุทธิ์ 
เพราะไมมีการเกิดขึ้น  ตั้งอยู  ดับไป  จะมีไดแตเพียงปรากฏแกจิตใจของคนบางคน 
ที่ปฏิบัติจนถึงธาตุอันนั้น  อันนั้นก็เปนธาตุที่บริสุทธิ์อยูในตัวเอง  เรียกวาปริสุทธิธาตุ 
ก็ได.  เมื่อถึงธาตุนี้จิตก็บริสุทธิ์  ก็หมายความวาหลุดพนจากสิ่งเศราหมอง.  หรือจะ 
เรียกวา  วิมุตติธาตุ  ก็ได  :  ธาตุที่ทําใหเกิดวิมุตติขึ้นมา;  และเมื่อมีวิมุตติอยางนี้ 
ก็หมายความวาออกไปไดจากกองทุกข  ออกไปไดจากวัฏฏสงสาร.  ดังนั้น  จึงเรียก 
ไดอีกวา  นิสสรณธาตุ : นิสสรณะ  แปลวาออกไปได,  นิสสรณธาตุ  นี่คือธาตุที่ 
เปนเหตุใหออกไปได  เปนเครื่องใหออกไปได;  มันเปนสิ่งที่มีอยูจริง  กวาสิ่งใด 
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จึงเรียกวา  สัจจธาตุ ;  ธาตุอื่นนอกจากนี้ ไมจริง  หลอก ,  ธาตุนี้ ไมหลอกและจริง 
จึงเรียกวา  สัจจธาตุ. 

 
อรหัตตธาตุ  นัยที่  ๒ 

 
เราจะดูกันไดอีกนัยหนึ่งวา  อสังขตธาตุนี้  เมื่อไมมีอะไรปรุงแตง  สําหรับ 

จะเกิดขึ ้น  หรือสําหรับจะดับไป  จึงเปนสิ ่งที ่ม ีอยู เปนนิจ ;  ฉะนั ้น  จึงเรียกวา 
นิจจธาตุก็ได   คือธาตุที่มีอยู เปนนิจ.  ธาตุอื่นไมมีอยู เปนนิจ  เวนแตอสังขตธาตุ 
สวนเดียว;  ทีนี้เพราะเหตุที่วามันอาจจะอยูไดเปนนิจ  ไมมีใครทําอะไรใหมันยุบลงไปได 
ใหสลายไปได    ใหเปลี่ยนแปลงไปได.  เราก็เรียกไดวาเปนอิสระธาตุ;  อิสสระธาตุ  
-ธาตุที่ เปนอิสระอยางยิ่ง,  เปนอิสระในตัวมันเองอยางยิ่ง.  มองอีกทางหนึ่งก็อาจจะ 
เรียกวาวิสังขารธาตุ -ธาตุที ่ไมมีเหตุ  ปจจัย  ปรุงแตง  และไมปรุงแตงใคร,  หรือ 
จะเรียกอีกทีหนึ่งก็วา  อมุสาธาตุ. 

 
คําอมุสานี้บางคนก็ไมเคยไดยิน,  คําวา  อมุสา  นี่เปนชื่อของอสังขตะ 

เป นชื ่อของน ิพพาน .  อมุสา  แปลวาไม ม ุสา  คือไมโกหก   เป นชื ่อของนิพพาน 
เปนชื่อของอสังขตะ,  แลวก็มีชื่อสําหรับธาตุวา  อมุสาธาตุ  ธาตุนี้ เปนธาตุที่ไมหลอก 
ไมโกหก  หมายถึงอสังขตะ  หรือนิพพาน. 

 
อรหัตตธาตุ  นัยที่  ๓ 

 
ทีนี้จะมองดูอีกนัยหนึ่งที่เรียกวา  ๑. นิพพานธาตุ  นิพพานธาตุ  เปน 

ที่ดับแหงกิเลสและทุกข;  ถามองกันเผิน ๆ ก็คือไมเสียบแทง  ไมเผาลน.  นิพพานนี้ 
ตามธรรมดาที่ เปนภาษาชาวบาน  ก็แปลวา  เย็น;  ถาพูดกันตามชาวบาน  ในบานใน 
เรือนคําวานิพพานนี้แปลวาเย็น  ของเย็น.  ถานไฟรอน  ถานไฟไมนิพพานอยางนี้เปนตน;  
นิพพานแปลวาเย็น  เย็นก็คือไมรอน  ไมเสียบแทง  ไมเผาลน. 
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๒.  อสังขตธาตุนี้ไมเสียบแทง  ไมเผาลน  ชื่อวานิพพานธาตุได;  ธาตุนี้ 
เปนที่ดับของสิ่งทั้งปวง  ก็เลยเรียกวานิโรธธาตุได.  คํานี้มีใชมากที่สุดในพระบาลี 
คือคําวา  นิโรธธาตุ-ธาตุเปนที่ดับ   เมื่อดับแลวก็ตองมีความสงบระงับ  จะเรียกวา 
สันต ิธาต ุ  หรือ เร ียกวาส ันตธาต ุก ็ได .  ๓.เมื ่อสงบแลวก ็ม ีความเกษม   ก็เร ียก 
วาเขมธาตุก็ได.  เขมะ  แปลวา  เกษม  เปนชื่อของพระนิพพาน  ตามธรรมดา  เชนวา 
เกษมจากโยคะ  นี่คือเกษมจากความทุกข  จากกิเลส.  ธาตุที่ เกษมจากโยคะ  ก็มี 
แตอสังขตธาตุ  หรือนิพพานธาตุ. 

 
๔.  ธาตุนี้เปนสิ่งที่รุงเรือง  หรือเปนที่พ่ึงอยูได  ก็เรียกวาทีปธาตุ-ธาตุที่ 

เปนที่พึ่ งหรือทิวธาตุ -ธาตุที่ รุงเรือง   ธาตุอยางอื่นรุงเรืองอยู ไม ได   เพราะมีปจจัย 
ปรุงแตง  แลวก็วอบ ๆ แวม ๆ ไปตามปจจัยที่ปรุงแตง.  สวนอสังขตธาตุนี้ รุงเรืองอยู ได 
โดยไมมีการเปลี่ยนแปลง  ก็เปนที่พึ่งไดเพราะเหตุนั้น. 

 
อรหัตตธาตุ  นัยที่  ๔ 

 
ทีนี้   เราจะมองกันดูอีกสักแนวหนึ่ง  :  อสังขตธาตุนี้  ควรจะเรียกวา 

สุญญตาธาตุ   หรือสุญญธาตุ-ธาตุที่วาง  หรือธาตุแหงความวาง.  ธาตุอื่นมันไมวาง 
มันรกรุงรังไปดวยเหตุปจจัย  หรือความยึดมั่นถือมั่น  ที่ เขาไปยึดถือในเหตุในปจจัย.  
สวนธาตุนี้วาง  วางอยางยิ่ง;  เหมือนกับท่ีมีหลักกลาวไววา  นิพพานเปนความวาง 
อยางยิ่ง;  นั่นคือนิพพานธาตุนั้น  เปนสุญญตาธาตุ. 

 
ถาดูถึงอาการอันหนึ่ง  เปนธาตุที่ไมรูจักตาย  ก็เลยเรียกวาอมตธาตุ.  

ดูอีกมุมหนึ่ง  เปนธาตุที่ไมมีสิ้งสุด  จึงเปนอนันตธาตุ.  ดูอีกแงหนึ่ง  มันเหนือโลก 
เหนือวิสัยโลก  เหนือความหมายแหงโลก  คือเหนือโลกิยวิสัย  ของคน  ของมนุษย 
ก็เลยเรียกไดวา  โลกุตตรธาตุ - ธาตุที่อยูเหนือโลก.ทีนี้ธาตุนี้ไมปรุงแตงอะไร 
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คือไมยอมรับอะไร  เมื่อจิตใจบรรลุถึงธาตุนี้แลว  ยอมจะสลัดสิ่งทั้งปวงออกไปจากความ 
ยึดมั่นถือมั่น  เพราะฉะนั้น  ธาตุนี้เรียกชื่อใหมไดอีกอยางหนึ่งวา  ปฏินิสสัคคธาตุ  คือ 
ธาตุที่จะสลัด  หรือกันสิ่งอื่นออกไปเสียจากตน  ไมยอมรับเขามา,  มันเปนอิสระ.  
ในที่สุด  สรุปความก็เรียกกันวา  อนุตตรธาตุ  ดีกวา  คือธาตุที่สูงสุด  ไมมีอะไรจะยิ่ง 
ไปกวานี่แลว  เรียกวาอนุตตรธาตุ. 

 
เทาที่อาตมายกเอามาพูดใหฟงเปนตัวอยาง  นี่อสังขตธาตุก็ตั้ง  ๒๑  ชื่อแลว,  

๒๑  ชื่อพอดี  :- 
อรหัตตธาตุ  ปริสุทธิธาตุ  วิมุตติธาตุ  นิสสรณธาตุ  สัจจธาตุ  นี้สายหนึ่ง. 
อสังขตธาตุ  นิจจธาตุ  อิสสรธาตุ  วิสังขารธาตุ  อมุสาธาตุ  นี้ก็สายหนึ่ง. 
นิพพานธาตุ  นิโรธธาตุ  สันติธาตุ  เขมธาตุ  ทีปธาตุ  นี้ก็สายหนึ่ง. 
สุญญตาธาตุ  อมตธาตุ  อนันตธาตุ  โลกุตตรธาตุ  ปฏินิสสัคคธาตุ  อนุตตรธาตุ 

นี้ก็อีกสายหนึ่ง. 
 
ธาตุฝายที่ตรงกันขามกับธาตุธรรมดา  ซึ่งเรียกวา  สังขตธาตุ  เปนฝายนี้ ;  

ฝายโนน  ที่ตรงกันขามเรียกวาอสังขตธาตุ  ซึ่งอยากจะเรียกเสียใหมใหนาตกใจวา  ธาตุ 
พระอรหันต   การบรรลุถึงธาตุชนิดนั้น   คือการเปนพระอรหันต ;  เรียกไดวาธาตุ 
พระอรหันต  ธาตุแทของพระอรหันตเปนอยางนั้น. 

 
พระอรหันตไมยึดมั่นทั้งสังขตะและอสังขตธาตุ 

 
เปนอันวาพระอรหันต  ไมไดยึดมั่นสังขตธาตุ  และอสังขตธาตุวาเปนตัวตน 

เปนสัตว  เปนบุคคล  เปนเรา  เปนเขา;  ถามีความยึดมั่นอยางใดเหลืออยู  ก็ไมเปน 
พระอรหันต.  เปนพระอรหันตก็คือ  ไมมีความยึดมั่นในธาตุใด ๆ โดยความ 
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เปนตัวเปนตน;  แมแตวา  จะเปนตัวของธาตุนั้นเองก็ยังไมยึดมั่น;  เห็นเปนสักวาธาตุ 
ตามธรรมชาติเทานั้น  :  ปราศจากควาาสําคัญวาเปนของเรา,  หรือปราศจากความ 
สําคัญวามันควรจะถือวาเปนของเรา.  การถือวาเปนของเรานี้มันเต็มที่;  ถือวา  “มัน 
ควรจะเปนของเรา”  หรือ   “นาจะเปนของเรา”  นี่มันครึ่งเดียว;  แตมันก็ยังผิดอยู 
นั่นแหละคือเปนที่ตั้งแตงความทุกข. 

 
พระอรหันตไมมีอุปทาน  ไมมีอาสวะในบุญบาป,  สุขทุกข 

 
ในที่สุดเมื่อมองดูถึงผลสุดทาย  พระอรหันตนั้นไมมีความยึดมั่นถือมั่น  ในบุญ 

ในบาป  ในกุศล  ในอกุศล  หรือแมในอพยากฤต ,  และไมยึดมั่นในความสุข  หรือ 
ความทุกข  หรืออทุกขมสุข  โดยความเปนตัวเรา  หรือเปนของเรา.  นี่เมื่อเปนอยางนี้ 
สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหลานี้ก็ไมเปนอุปทานนิยะแกพระอรหันต;  ไมเปนอุปาทานิยะ 
คือไม เปนที่ ตั้ งแห งอุปาทาน .  สวนเรา   คนธรรดานี้   สิ่ งเหลานี้ เปนที่ ตั้ งแห ง 
อุปาทานของปุถุชน;  บุญบาป   สุขทุกข  นี่ เปนที่ตั้งแหงอุปาทาน   ของคนธรรมดา 
แตไมเปนที่ตั้งแหงอุปาทานแกพระอรหันต  เพราะพระอรหันตไมมีอุปาทาน.  สิ่งเหลานี้ 
ก็ไมเปนที่ตั้งแหง  อาสวะ  เพราะพระอรหันตไมมีอาสวะ  หรือสิ้นอาสวะ;  แตสิ่ง 
เหลานี้เปนที่ตั้งแหงอาสวะของคนธรรมดาเชนพวกเรา. 

 
พอเรารูสึกเปนสุข  ก็เพ่ิมอาสวะชนิดที่หลงใน  ความสุข,  ถาเปนความ 

ทุกขก็เปนอาสวะชนิดที่หลงในความทุกข,  ถาประสบที่วาไมสุขไมทุกข  กลาง ๆ  
ก็โงไปตามเดิม.  นี่เรียกวา  มีราคานุสัยเพิ่มข้ึน  เมื่อมีความรูสึกเปนสุข,  มีปฏิฆานุสัย 
เพิ ่ม ขึ ้น   เมื ่อ รู ส ึกว า   เป นท ุกข ,  ม ีอว ิชชาน ุส ัย โง ไปตามเด ิม   เมื ่อม ีความรู ส ึก 
ไม ส ุข  - ไม ท ุกข  :  นี ่เป นแก ป ุถ ุชน ;  ไม เป นแก พระอรห ันต ไม ม ีแก พ ระอรห ันต 
เพราะทานไมมีอุปทาน  หรือไมมีอาสวะ. 
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นี่ เปนขอเปรียบเทียบ  ซึ่งอาจจะเปรียบเทียบกันไดอยางดี  ระหวางปุถุชน 
กับบุคคลที่สิ้นอาสวะ  เปนพระอรหันต.  สําหรับคนธรรดานี่  บุญ   ก็ดี  บาป   ก็ดี 
แมแตไมบุญไมบาปก็ดี  ลวนเปนที่ตั้งความยึดมั่นถือมั่นอยางใดอยางหนึ่ง,  สุข  ก็ดี 
ทุกข ก็ดี  อทุกขมสุข ก็ดี  ก็เปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นถือมั่นอยางใดอยางหนึ่ง  ไมอยางใด 
ก็อยางหนึ่ง;  แตวาสิ่งเหลานี้ไมเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นแกพระอรหันต. 

 
พูดกันอีกทีหนึ่งก็วา  สิ่งเหลานี้ซึ่งเปนสักแตวาธาตุตามธรรมชาตินั้น  เปน 

ที่ตั้งแหงความยึดมั่นถือมั่นแกคนธรรมดา;  ไมเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นถือมั่น  แก 
พระอรหันต. 

 
คําวา  “สุข”  นี้ก็มีเรียกชื่อเปนธาตุ;  มีพระพุทธภาษุตเรียกชื่อวา  สุขธาตุ 

ทุกขธาตุ;  โสมนัสสธาตุ  โสมนัสสธาตุ;  อุเบกขาธาตุ  หรืออทุกขมสุขธาตุ 
และอวิชชาธาตุ.  นี่เปนสิ่งที่นาสนใจอยางยิ่ง  วาเมื่อพระพุทธเจาไดตรัสถึงธาตุ  ๖  อยาง 
อีกหมวดหนึ่ง  ทานไดตรัสไวในลักษณะ  ที่แสดงใหเห็นวา  อวิชชาซึ่งมาจากความรูสึก 
วาสุขวาทุกข  วาโทมนัส  วาโสมนัส  หรือวาอทุกขมสุขนี้;  ทานเอามาจัดไวหมวดเดียวกัน 
เปน  ๖  ธาตุ  :  สุขธาตุ  ทุกขธาตุ  นี่คูหนึ่ง,  และโสมนัสสธาตุ  โทมนัสสธาตุนี้คูหนึ่ง,  
และก็มีอุเบกขาธาตุ  และอวิชชาธาตุ,  นี้อีกคูหนึ่ง. 

 
ถาไมมีการรูสึกวาสุข  วาทุกข  วาโสมนัสและโทมนัสแลว  ดูเปนวาเราจะ 

ไมมีทางที่จะเกิดอวิชชา;  เพราะมันมีความรูสึกแยกกันอยูเปนคูตรงกันขาม  วาสุข 
วาทุกข  วาโสมนัส  วาโทมนัส  เราจึงไปโงเขาในฐานะที่ เห็นเปนสุข  นาปรารถนา 
นาพอใจ  ก็มี  เห็นวาเปนทุกขนาเกลียด  นาชัง  ไมนาปรารถนา  ไมพอใจก็มี.  ฉะนั้น 
ขอใหสังเกตดุใหดีเถอะวา  การที่เราไปรูสึกวาเปนสุขในอะไร ๆ นั้นก็คือความโงของ 
เรา  คืออวิชชาของเรา.  หรือวาการที่เราไปรูสึกวา  เปนทุกขเขาในกรณีใดกรณีหนึ่ง 
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นั่นก็คือความโงของเรา  อวิชชาของเรา.  ถาเราไมมีสองอยางนี้  อวิชชา  ก็ไม รูจะเกิด 
ไดอยางไร  เพราะในโลกนี ้ม ันก็มีสองเรื ่องนี ่แหละ  ที ่วาสุข  หรือทุกข.  โสมนัส 
หรือโทมนัส.  สวนอุเบกขานั่นก็มีหลายความหมาย  :  ถาอุเบกขา  เพราะไมรูสึกอะไร 
ก็ยังเปนความโงอยูนั่นแหละ;  แตถาอุเบกขา  เพราะวางเฉยไดโดยที่ รูวาอะไรเปนอะไร 
มันก็เปนความฉลาด. 

 
นี่ขอใหถือเอาเปนหลักก็ไดวา  อวิชชา  ความไมรู  ความโง  ความเขลาอะไรนี่ 

มีรากฐานอยูบนความสุข  หรือความทุกข;  ที่มนุษยกําลังเปนปญหากันที่สุด  ก็คือ 
เรื่องสุข  เรื่องทุกข;  เรื่องสุขเรื่องทุกขนี่  ทุกวัน ๆ นี้  เปนที่ตั้งแหงอวิชชา. 

 
พระอรหันตมีความหมายที่สําคัญอยูตรงที่ไมมีอวิชชา  จึงอยูเหนือสุข 

เหนือทุกข. 
 
ตอไปน้ีเราก็จะดูถึงภาวะที่ลึกซ้ึงของพระอรหันต   วามีอะไรบางที่  

ควรจะสนใจ  สําหรับมาเปนแนวคิดนึก,  เปนจุด  จุดแรก  หรือเปนชนวนอันดับแรก 
สําหรับคิดนึกใหเขาใจ. 

 
ความลึกซ้ึงของความเปนพระอรหันตนี้  ตองแยกออกเปน  ๒  ประเภท  :  

ประเภทที่สมมติอยางหนึ่ง,  ที่ไมสมมติ  คือเปนปรมัตถโดยตรง  นี้อีกอยางหนึ่ง. 
 

สภาวธรรมของพระอรหันตอยางสมมติ 
 
คนธรรดาปุถุชนนี้  ติดอยูขางสิ่งที่ เปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นถือมั่น;  นี่คือ 

ติดอยูฝายขางดีขางได   ขางชนะ  ขางอะไรเรื่อย ๆ.  อยางนี้ เรียกวา  สมมติทั้งนั้น 
เชนสมมติวาเลิศ  วาดี  วาดีที่สุดก็คือเลิศ;  เราก็ไปติดปายใหพระอรหันต  วา  เลิศที่สุด 
เปนบุคคลที่เลิศที่สุด  ที่ประเสริฐท่ีสุด. 
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คําพูดที่สมมตินั้นเปนคําพูดจริงเหมือนกัน  แตจริงอยางสมมติ  บางที 
พระพุทธเจาทานก็มีความจําเปน  ที่จะตองใชคําสมมติอยางนี้  ที่เรียกพระอรหันต 
วาเลิศที่สุด  ที่อะไรที่สุด  สูงที่สุดไมมีอะไรสูงเทา  เลิศที่สุดไมมีอะไรเลิศเทา.  บางที 
ก็ใชคําวา  ยิ่งใหญ  เปนผูยิ่งใหญ,  แมที่สุดแตวาจะใชคําวา  เต็มเปยมแลว  ไมพรองแลว 
นี ่ก ็สมมติ,  เปนที ่หยุดแลว   ไมวิ ่งอีกตอไปแลว  นี ่ก ็สมมติ,  เปนผู ปลงไดแลว  
ก็สมมติ,  เปนผูปลอยไดแลว  ก็สมมติ,  เปนผูเย็น  ก็สมมติ,  เปนผูอยูนิรันดร  นี่ก็ 
สมมติ .  คําอยางนี้สมมติทั้งนั้น   ควรจะใชสมมติใหกับบุคคลที่หลุดพนแลว  เปน 
พระอรหันตแลว  วาทานเปนผูประเสริฐท่ีสุด  เลิศที่สุด  ยิ่งใหญที่สุด  เต็มเปยมแหง 
ความเปนมนุษยที่สุด  หยุดเวียนวายในวัฏฏสงสารแลว. 

 
“ปลงภาระ”  คือปลงความยึดมั่นถือมั่นไดแลว  ปลอยสิ่งที่ผูกมัดรัดรึงแลว,  

เย็นสนิทแลว,  มีชีวิตอยูเปนนิรันดร  ฯลฯ;  ทั้งหมดนี่เปนคําสมมติ  แตเราไมเคย 
คิดวาเปนสมมติ  ถือวาเปนจริงที่สุด  แลวก็ตองการอยางนี้.  ขอใหรูจักคําพูดที่เปน 
ภาษาสมมติ  สําหรับใชกับบุคคล  เชนพระอรหันตวามีอยูอยางนี้ ;  ดังนั้น  จะเรียกวา  
ปรมัตถสภาวะของพระอรหันต  ก็ไมถูกนัก;  มันถูกที่สุดสําหรับคนที่ใชภาษาสมมติ 
เปนหลัก;  แตไมถูกเลยสําหรับคนที่อยูเหนือสมมติ. 

 
ปรมัตถสภาวธรรม  ของพระอรหันต 

 
ถาจะพูดกันอยางเปนปรมัตถ  คือไมสมมติกันแลว  สถาวะของพระอรหันต 

จะไม เป นอย างที ่ว านั ้น เลย ;  แต จะพ ูดได คํา เด ียวว า   “ว าง ”.  คําว า   “ว าง”  นี้ 
มีความหมายมาก  พรรณนากันไมหวาดไหว;  วางจากอะไรก็ลองไปคิดดู. 

 
วางเริ่มแรก  ก็ตองวางจากตัวตนนั่นแหละ,  ตองวางจากตัวตน  คือไมมี 

ตัวตน  เรียกวาวางจริง  ๆไมมีความรูสึกวาเปนตัวตน;  ถึงจะมีเนื้อมีหนัง  มีเลือด  มีกาย 
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มีใจ  มีจิต  มีวิญญาณ  ก็ไมใชตัวตน.  นี่คือวางจากตัวตน.  ฉะนั้น  ปรมัตถสภาวะ 
ของพระอรหันตก็คือ  ภาวะวาง. 

 
ที่พูดวา  เปนผูเลิศ  เปนผูยิ่งใหญ   เปนผูเย็น  เปนผูหยุดเวียนวาย  เปนผู 

อะไรทุก ๆ อยางนั้นเปนภาษาสมมติ;  เพราะวานั่นยังไมวาง  ไมวางจากความหมาย 
ซึ่งเปนที่ตั้งแหงความยึดถือ;  เพราะวาคนที่มีความยึดถือเปนผูพูด  ไมใชพระอรหันต 
ทานพูด  เรานี่แหละไปพูดใหทาน  ไปตั้งใหทาน  ไปวาทานเปนอยางนั้นอยางนี้.  คน 
ธรรมดาพูด  ก็ตองพูดภาษาสมมติ;  ดังนั้น  ถึงจะลึกซึ้งจะประเสริฐท่ีสุดเทาไร  ก็ยัง 
เปนสมมติ.  ที่ถูก  ถาจะพูดถึงภาวะอันแทจริง  ของพระอรหันตตองพูดวา  วาง;  ถา 
ไมพูดวาวาง  ก็ตองพูดใหหนักไปกวานั้นอีก  ก็คือพูดวา  พูดวาอะไรไมได,  ภาวะของ 
พระอรหันตเปนอยางไร  ก็ตองตอบวา  วาอยางไรไมได,  จะบรรยายวาอยางไรไมได;  
นั่นแหละจึงจะลึกซึ้งถึงที่สุด  ถึงความจริงของภาวะแหงความเปนพระอรหันต. 

 
ถาพูดใหชัดเปนภาพพจน  ใหเห็นงายขึ้นมาอีกก็วา  ภาวะแหงความเปน 

พระอรหันตนี่  ก็คือภาวะแหงการหุบปากของผูบรรยายอยางนี้;  จะมานั่งบรรยายจอ 
อยูบนธรรมาสนอยางอาตมานี้ไมได  มันไมใชภาวะอันแทจริงของพระอรหันต.  แต 
เดี๋ยวนี้เราพูดกันเพื่อจะใหเขาใจ  เราจึงตองพูดมาก;  แตเราก็เอาภาวะของพระอรหันต 
มาบรรยายใหถูก  ใหเต็ม  ใหถึงที่สุดไมได  ไดแตพูดเลียบเคียงขางนั้น  ขางนี้  ชักจูง 
โยงกันมา  จากทางนั้น  ทางนี้  ใหคอย ๆ เขาใจขึ้นไป;  แตพูดกันโดยจริง  ก็ตอง 
ใชคําวา  “หุบปาก” ;  ภาวะแหงการหุบปากของผูบรรยายนั่นแหละคือลักษณะ  หรือ 
ภาวะอันลึกซึ่งของพระอรหันต.  มันมีความตางกันอยูตรงกันขามอยางนี้. 

 
การพูดแบบที่พูดกันอยูนี้ตองเปนสมมติทั้งนั้น  จึงพูดได;  ถาไมสมมติ 

พูดไมได  เพราะพูดถึงความจริงขึ้นมาจริง ๆ ก็ตอง  “หุบปาก”  คือพูดลักษณะอยางนั้น 
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อยางนี ้ไม ได ;  อยางจะพ ูดได ที ่ส ุด   ก็พ ูดได ว า   “วาง”  หรือพ ูดวา   อัพยากฤต .  
อัพยากฤต  ก็แปลวาพูดไมไดชัด  วาเปนอยางไร. 

 
คําวา  “อัพยากฤต”  นั่นเขามักจะเขาใจไปวา  หมายถึงลักษณะกลาง ๆ,  

แตแทจริงคําวา  อัพยากฤต  นี้   แปลวา  สิ่งที่พูดใหชัดลงไปไดวามันเปนอยางไร  คือ 
มันไมเปนอะไรเสียหมด  ในบรรดาภาษาที่มนุษยรูจักกันนี้.  ใครจะนึกถึงความวาง.  
ใครจะบรรยายลักษณะของความวางได ;  ถาไปบรรยายใหมีอะไรเขา  มันก็ไมวาง 
ฉะนั้น  คําวา  “ความวาง”  ก็เปนลักษณะของอัพยากฤต;  เห็นไดไร ๆ อยูแลว  วา 
มันบรรยายไมได  เดี๋ยวนี้พูดใหชัดเสียเลยก็เรียกวาอัพยากฤต  คือบรรยายไมได  พูดให 
ชัดลงไปวาอะไรไมได  แมจะเห็นอยู  รูอยู  ก็ยังตองหุบปาก. 

 
การที่จะสอนเรื่องนิพพาน       หรือเรื่องความเปนพระอรหันต 

นี้ก็ไดแตบอกวิธีการประพฤติปฏิบัติ  วาจงปฏิบัติอยางนั้น ๆ ๆ แลวอะไรเกิดขึ้น 
นั่นแหละคือภาวะอยางนั้น  ซึ่งเอามาพูดเปนคําพูดไมได. 

 
ตองรูจักดวยใจเอง  รูสึกดวยใจเอง  เรียกวา  ปจฺจตฺตํ  เวทิตพฺโพ  วิฺูหิ;  

ตอใหเปนวิญูชนฉลาดแลว  ก็ยังจะตองรูดวยเฉพาะใจเองเทานั้น  รูสึกดวยใจเองเทานั้น 
รูแทนกันไมได;  นั่นแหละเปนปรมัตถสภาวะที่แทจริง  เลยตองเรียกวา  ภาวะแหง 
การหุบปากของบุคคลผูตั้งใจจะพูด  อยากจะพูด  พยายามจะพูด  แลวก็พูดไมออก  ก็ตอง 
หุบปาก.  แตอยาลืมวา  การหุบปากนี่กลับพูด  พูดมากที่สุด  แตไมไดยินเสียง.  มันพูด 
เปนความรูสึก;  ใครอยากมีก็ไปปฏิบัติ  ปฏิบัติใหรูสึกขึ้นมาในใจ  แลวก็พูดไมไดอีกตามเคย. 

 
อุปมาการสอนเรื่องนิพพาน  เหมือนเสียงตบมือบางเดียว 

 
ที่ เรียกวา  “คําพูดชนิดที่พูดไมได”  นี่ฟงดู;  คําพูดที่พูดดวยปากไมไดนี้ 

มีประโยคอยูประโยคหนึ่ง  ซึ่งใชเพื่อใหเขาใจเรื่องที่ เขาใจยากอยางนี้   เชนคําพูดที่วา 
เสียงของมือท่ีตบขางเดียว. 
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เสียงของมือที่ตบขางเดียว,  มือขางเดียวตบนี่  มันมีเสียงอยางไร?  
คนธรรมดาก็วาไมมีเสียงซิ;  แตคนที่รูความจริงอะไรมากกวานั้นก็วา  มีเสียงอีกชนิด 
หนึ่ง  ซ่ึงดังกวาเสียงธรรมดา  เพราะเปนเสียงของความสงบ  เปนเสียงแหงความ  
ไมมีเสียง  เปนเสียงแหงนิพพาน  เปนเสียงแหงการที่ไมปรุงแตง  เปนเสียงแหงอสังขตะ 
เปนตน.  ในตึกแสดงภาพทั้งหลาย  ก็มีภาพเสียงแหงการตบมือขางเดียว  อยูภาพหนึ่ง 
เหมือนกัน. 

 
“มือขางเดียว”  หมายความวา  จิตที่ไมยึดมั่นอะไร;  ถาจิตไปยึดมั่น 

ถือมั ่นอะไร  เรียกวา  มือสองขางกระทบกัน;  เชนตากระทบรูป  หูกระทบเสียง 
จมูกกระทบกลิ่นฯลฯ  อยางนี้คือมือสองขางมันตบกัน  ก็มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นมา  เปนอยางนั้น 
อยางนี้   เปนทุกขทั้ งนั้น ,  แลวก็หลอก   ไมจ ริง   เปนมายา  :  ทุกขแลวก็หมดไป ,  
ทุกขแลวหมดไป  หมดไปแลวก็ทุกขอีก  ทุกขแลวก็หมดไปอีกนั่นแหละ;  อยางนี้เรียกวา 
เปนของหลอกไมจริง. 

 
ทีนี้เมื่อเปนอยูเรื่อยมาจนอบรมจิตดีขึ้น  ดีขึ้น  จนจิตนี่ไมยึดถือสิ่งใด  ที่จะ 

เอามาเปนตัวตนของตน  :  ตาเห็นรูป  ก็สักวาเห็น,  หูไดยินเสียง  ก็สักวาไดฟง,  จมูก 
ไดกลิ่น  ก็สักวาไดกลิ่น  ฯลฯ;  นี่เรียกวาไมไดรับเอาเขามาปรุง  เปนเวทนาเปนความรูสึก 
ที่จะยึดมั่นถือมั่น  มันก็เลยเกิดเปนความสงบขึ้นมา;  ดังนั้นเสียงแหงความเงียบ 
เสียงแหงความสงบ  นี่วิเศษที่สุด  ประเสริฐท่ีสุด  มันกองไปทั้งจักรวาลเลย. 

 
อุปมา  หรือคําเปรียบเทียบ  ภาพพจนทํ านองนี้   ก็ เพื่ อใหคนคิดได งาย  

ๆหรือพอจะมองเห็นพอจะคิดได;  ถาไมมีเสียงเลย  ก็ไมมีอะไรเปนเงื่อนสําหรับคิด  สําหรับ 
ที่จะขยายความคิดใหลึกลงไปถึงสิ่งที่ตรงกันขามกับสิ่งธรรดาสามัญ.  เรารูจักแตสิ่งที่ 
มีปจจัยปรุงแตง  คือ  สังขตธาตุทั้งหลาย  เราคิดอะไรปวนเปยนอยูแตในขอบเขตอันนี้ 
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เราออกไปนอกขอบวงอันนี้ไมได;  ฉะนั้นเขาจึงบอกวา  “รีบออกไปเสียทีหนึ่ง  ไปถึง 
เขตที่มันพูดไมได  บรรยายไมได  มันเปนความสงบที่มีเสียงดังที่สุด”.  คนนั้นก็สนใจอยาก 
จะรู   อยากจะเขาใจ  และพยายามจะคิด  คอย ๆ คลําไป   ก็รู ว า  อาว,  สิ ่งที ่ตรง 
กันขามมันเปนอยางนี้  แลวจึงรูไดชัดทีเดียว  เร่ืองสมมตินี้  เปนเรื่องเด็กเลน;  แม 
จะพูดวาดี.  วิเศษประเสริฐสูงสุด  มันก็เรื่องเด็กเลนทั้งนั้นแหละ  เด็กอมมือดวยซ้ําไป. 

 
นี่คือเรื่องสมมติวาดีมาก  สนุกมาก  อรอยมาก  เลิศมาก  เย็นมาก  อะไรก็ตาม 

ใจ;  แตถาเปนความจริงถึงที่สุดแลว  จะหุบปากเพราะไมอาจจะพูดวาอะไร  อยางนี้;  
อยางดี  ก็จะรูสึกวามันวาง  ไมมีอะไรที่จะไปดึงเอามาเปนตัวเรา  หรือเปน 
ของเรา. 

 
นี่คือภาวะ  หรือสภาวะอันลึกซึ้งของพระอรหันต,  ของความเปนพระอรหันต.  

ถาเราอยากจะหยั่งทราบถึงภาวะอันลึกซึ้งของพระอรหันต  เราตองหัดคิดทํานองนี้  :  
ทํานองที่เราจะเห็น  หรือยอมรับ  หรือเขาใจทันทีวา  เสียงของมือที่ตบขางเดียวนั้น 
ดังกองไปทั้งจักรวาล;  เสียงที่มือตบสองขางนี้ดังเปาะแปะ ๆ อยูที่ตรงนี้  ดังไมกี่วา. 

 
นี่ลองคิดดูวา  ความคิดมันคืบไกลออกไปไดเทาไร,  ไกลออกไปไดกี่มาก 

นอย  กี่รอยเทา  พันเทา  หมื่นเทา  แสนเทา,  ออกไปเสียจากสมมติทั้งหลาย  ไปอยูที่ 
ความจริง  ปรากฏออกมาเปน  วาง  ไมมีตัวตน  หรือของตน  ซึ่งมีลักษณะพิเศษ  คือ 
บรรยายดวยปาก  ดวยคําพูด  หรือดวยตัวหนังสือหรือดวยอะไรก็ไมได.  นี่ก็เลยชี้มาที่ 
ภาวะของการหุบปากเสียนั่นแหละ.  ไปคิดดูเถอะวา  นิพพานมีลักษณะอยางไร?  ก็ตอบ 
โดยหุบปากใสหนา.  ไปนิพพานทางไหน  ก็หุบปากใสหนา.  ถามอยางไรก็หุบปาก 
ใสหนา;  นั่นแหละคือความจริง  แตแลวเดี๋ยวก็จะถูกเขาดา.  มันเปนเรื่องคนละประเภท 
คนละชั้นคนละระดับอยูอยางนี้. 
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ใหรูเรื่องปรมัตถสภาวธรรม  เพ่ือมองเห็นสิ่งที่เห็นยาก 
 
เดี๋ยวนี้เราก็ไดพูดกันมามากแลว  สําหรับอาตมาเองก็พูดมาไมรูกี่รอยครั้ง  กี่พัน 

ครั้งแลว  ที่พูด ๆ  เทศน ๆ  มานี้;  ดังนั้น  จึงไดคอย ๆ  ดึงออกไป  ดึงทานทั้งหลายผูฟง 
ออกไป ๆ ทีละนิด ๆ อยางนี้;  ดึงออกไปใหพันเรื่องของสมมติ,  ออกไปใหพนจาก 
ขอบเขตวงของการสมมติ  จึงไดพูดอยางนี้;  และก็เลือกเอาเรื่องนี้  คือเรื่อง  “ปรมัตถ- 
สภาวธรรม”  มาพูด  พูดเพ่ือใหมองเห็นสิ่งที่ลึก  จนเห็นไดยาก;  เห็นไดยากนั้น 
คือเรื่องที่ไมอยูในขอบเขตจํากัดของสิ่งใด;  จึงไดเอาเรื่องพระอรหัตมาพูด  วาทาน 
มีสภาวะอันลึกซึ้งอยางไร.  ในการพูดนั้นจําเปนที่จะตองพูด  ในลักษณะที่เกี่ยวของกับ 
สิ่งใดที่ เราเห็น ๆ กันอยู;  ถาไมอยางนั้นก็พูดไมได  ก็เลยตองพูดใหเห็นวา  เกี่ยวของ 
หรือวาไมเกี่ยวของกันอยู  กับสิ่งที่เรียกวาธาตุทั้งหลายนั้นอยางไร. 

 
เปนอันวา  ทั้งหมดนี้ก็พอแลว  หรือสมควรแลว  ที่ไดชวยใหทานทั้งหลาย 

ไดยินไดฟงเรื่องธาตุคืออยางไร  มีอยูกี่ธาตุ  กี่สิบธาตุ,  กี่รอยธาตุ.  และพระอรหันต 
ทานเกี่ยวของกันกับธาตุเหลานี้  หรือวาทานไมไดเกี่ยวของกันกับธาตุเหลานี้ เลยใน 
ลักษณะอยางไร. 

 
คําวาธาตุ  หรือสิ่งที่เรียกวา  ธาตุ  นี้เปนสิ่งที่มีความสําคัญมาก  มีความ 

จําเปนมากที่เราจะตองรู  ตองเขาใจ;  เพราะวาเรากําลังเปนทุกข  เพราะสิ่งที่เรียกวาธาตุ 
นั่นเอง.  อยาไปทําเลนกับธาตุ. 

 
ธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม  ธาตุอากาส  ธาตุวิญญาณ  ธาตุตา 

ธาตุหู  ธาตุจมูก  ธาตุลิ้น  ธาตุกาย  ธาตุใจ  ธาตุรูป  ธาตุเสียง  ธาตุกลิ่น  ธาตุรส 
ธาตุรูป  ธาตุเวทนา  ธาตุสัญญา  ธาตุสังขาร  ธาตุวิญญาณ  เหลานี้  ธาตุทั้งนั้นแหละ;  
อยาไปทําเลนกับมัน  แมแตดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  นี่อยาไปทําเลนกับมัน  จะทําใหเกิดความ 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๒๒๔

ทุกขไดทันที  ที่ไปทําเลนกับมัน.  ตองไปทําจริงกับมัน  โดยวิธีที่เรารูตามท่ีเปนจริง 
วามันคืออะไร  จนไมมั่นหมายเอาธาตุใดธาตุหนึ่ง  โดยความเปนตัวตน  หรือเปนของตน;  
อยางนี้เรียกวาอยาทําเลน  ไมทําเลนกับมัน.  นี่จึงตองเอาเรื่องธาตุมาพูด. 

 
ธาตุนั้น ๆ  อยูที่ไหน?  ก็อยูที่ตัวคนนั่นเอง  ถาเปนผูพูดก็คือตัวผูพูดนั่นเอง;  

แมแตเสียงที่พูดออกมา  ก็คือธาตุ,  แมแตเสียงที่เขาไปในหูของคนฟง  ก็คือธาตุ.  
หูของคนฟงก็คือธาตุ  ความรูสึกเกิดขึ้นจากการฟงเสียงนั้น  ก็คือธาตุ;  เดี๋ยวก็เปน 
เวทนาธาตุขึ้นมา  เดี๋ยวก็เปนสัญญาธาตุขึ้นมา  เดี๋ยวก็เปนอุปทาน  ที่เปนทุกขธาตุขึ้นมา. 

 
ความทุกขก็คือธาตุ  เปนเวทนาธาตุ  หรือสังขารธาตุ  หรือสังขตธาตุ;  

ไมมีอะไรที่ไมใชธาตุ  ทั้งเนื้อท้ังตัว  ผม  ขน  เล็บ  ฟน  หนัง,  หรือวา  สวนที่เปน 
เลือดหนอง  โลหิต  อะไรทั้งเนื้อท้ังตัวของรางกาย  ทุก ๆ สวนก็เปนธาตุ;  แมจิตใจนั้น 
ก็เปนธาตุ  ที่วางที่วามีอยูในระหวาง  หรือวาสําหรับใหธาตุเหลานี้ตั้งอยูนั้นก็เปนธาตุ 
ไมมีอะไรที่ไมใชธาตุ.  ความรูก็เปนธาตุ,  ถาเปนของจริง  ก็เปนสัจจธาตุ,  ถาไมจริง 
ก็เปนอวิชชาธาตุ. 

 
ทีนี้ก็จงนั่งหลับตา  อยางสงบลึกซึ้ง  แลวพิจารณาดูวา  “เราเปนธาตุ  หรือ 

วาเรากําลังอยูในทามกลางสิ่งแวดลอมของธาตุนานาชนิดอยางไร”;  แมแตกับจิต 
ที่กําลังคิดวา  เราเปนเรา,  เราคือเรา,  นั้นก็เปนสักวาธาตุ;  และเปนธาตุที่กําลัง 
ประกอบดวยอวิชชา  มีอวิชชาอยูเต็มตัว  จึงเกิดความคิดปรุงไปวา  เปนเราเปน 
ของเรา.  นี่ตรงนี้จะยากหนอย  คลาย ๆ กับวา  เราจะเขี่ยหนามที่ในตาตัวเอง  เพราะ 
อวิชชามันเปนตัวเราอยู  แลวเราจะกําจัดอวิชชา  ดวยตัวเรา;  อยางนี้มันเหมือนกับ 
เขี่ยหนามที่ในตาของเราเอง. 
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ตองทําใหถูกวิธี  คือมองเห็นโดยความเปนธาตุเขาไปตามลําดับ ๆ  :  เอา 
อันนี้แหละเปนหลักประกัน  ไปศึกษาความเปนธาตุใหจริง  ใหยิ่งขึ้นไปตามลําดับ;  
แลวก็จะคอยรูเองวา  อาว,  ตัวที่คิดนึกนั่นก็ธาตุ,  สิ่งที่ถูกคิดถูกนึก  นั่นก็ธาตุ,  ผล 
ที่เกิดออกมาก็คือธาตุ,  ก็กลายเปนวา  ธาตุไปเสียทั้งหมดในบรรดาธาตุทั้งหลายที่มีอยู 
หลายสิบช่ือ  หรือหลายรอยชื่อ  ถาจะจําแนกออกมา. 

 
“อยาสําคัญมั่นหมายโดยความเปนธาตุ”  ที่ เปนตัวเปนตนของมันเองก็ตาม 

หรือเปนของเราที่โง ๆ  หรือของจิตที่ประกอบอยูดวยอวิชชาก็ตาม  อยาไดมีตัวตนเกิดขึ้น 
ทั้งที่ เปนภายนอก  ทั้งที่ เปนภายใน  ทั้งที่ เปนอดีตอนาคต  ปจจุบันแลว  ก็เลยวาง.  
วางนั้นก็ยังคงเปนธาตุ  แตประเสริฐที่สุดที่วาไมเปนทุกข;  พอไมวางก็เปนทุกข;  
พอวางไมเปนทุกข  ก็ใหรูจักธาตุที่ไมเปนทุกข  ซึ่งเปนธาตุของพระอรหันต.  ทําความ 
เปนพระอรหันตก็เพราะมีธาตุอยางนั้น  ปรากฏอยูในสังขารที่ปราศจากอวิชชาแลว  มีแต 
วิชชาธาตุสองแสงสวาง  เปนความวางอยูตลอดไป. 

 
คําบรรยายนี้  มุงหมายใหปฏิบัติตามรอยพระอรหันต 

 
การบรรยายในวันนี้  โดยหัวขอวา  “สิ่งที่เรียกวาธาตุกับพระอรหันต”  

เพื่อใหเห็นวาพระอรหันตทานทําอะไร  ทานเปนอะไร  หรือทานไมทําอะไร  หรือทานไม 
เปนอะไรกับสิ่งที่เรียกวาธาตุ.  รวมความแลว  พระอรหันตนั้นไมไดมีตัวมีตนของตน 
ที่เปนองคตัวพระอรหันต  มีแตภาวะอันหนึ่งของธาตุชนิดนี้  ปรากฏอยูกับรางกาย 
และจิตใจที่ไมมีอวิชชา  ที่ไมมีกิเลส  ตัณหา  ก็เลยสมมติอีก  เรียกวากลุมน้ีแหละคือ 
พระอรหันต. 

 
บุคคลนี้เปนพระอรหันต  นี่เปนคําพูดสมมติ  เพราะวาโลกนี้เปนโลกของ 

การสมมติ  ภาษาพูดก็ตองพูดอยางสมมติ;  พูดอยางไมสมมติ  ไมมีใครฟงถูก  นอกจาก 
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ไมฟงถูกแลวก็ยังจะหาวาบา  แลวก็จะตีเอา,  ก็เลยตองพูดดวยเรื่องสมมติ;  คอย ๆ   พูดไป 
คอย ๆ พูดไป  จนกวาเขาจะเห็นเอง  แลวก็ไมตองพูด  พูดไมได  แลวก็ไมตองพูดดวย.  
ที่จริง  “พูดก็ไมได”  นั่นแหละคือตามรอยพระอรหันต  จะทําตามพระอรหันตกันทั้งที 
ก็ตองทําอยางนี้ทั้งนั้น. 

 
สรุปความแลว  ก็คือเขาใจรอบรูในสิ่งที่เรียกวาธาตุทั้งหลายทั้งปวง 

มีสติตลอดกาลเกี่ยวกับธาตุนั้น  ๆ ;  ไมมีความยึดมั่นถือมั่นในธาตุใด  ๆ  ไมมี 
อวิชชา  สําหรับปรุงแตงธาตุ  ที่จะนํามาซึ่งความทุกข.  สวนความทุกขที่ เกิดอยูตาม 
ธรรมชาติ   เชน   เจ็บ   ตาย   เปนตนนี้   ก็เปนเรื่องนิดเดียว  เปนเรื่องของความเจ็บ 
ทางกาย;  ไมใชความทุกข  เพราะไมมีความยึดมั่นถือมั่น  เลยเปนบุคคลที่เรียกไดวา 
ไมมีทุกข. 

 
พระอรหันตอยูในทามหลางธาตุทั้งหลายนี้  ไดโดยไมตองเปนทุกข;  

เพราะทานก็ไมใชเปนใคร  ไมไดเปนตัวเปนตนอะไร  เปนความวางดวยกันทั้งนั้น.  
แตแลวเราก็ตองพูด  วาทานเปนพระอรหันต,  ทานเกือบเปนพระอรหันตแลว  หรือ 
เปนอนาคามี  เปนสกิทาคามี  เปนโสดาบัน.  เรื่องเชนนี้กําลังตองการกันนัก  ที่จะเปนตัว 
เปนตน  อยางนั้น  อยางนี้;  วาที่จริงก็ยังดีกวา  ที่จะไมตองการความเปนพระอรหันต 
เสียเลย;  แตวาเมื่อตองการแลว  ก็ขอใหเดินใหถูกทาง  โดยการที่จะไมไปของแวะ 
ไปยึดมั่นสิ่งที่เรียกวาธาตุนี้โดยความเปนตัวตน. 

 
ผูที่ เคยบวชเรียนแลว  หรือไม เคยบวชเรียน   ก็เคยทองวา  ยถาปจฺจยํ  

ปวตฺตมานํ  ธาตุมตฺตเมเวตํ ;  นั่นแหละเขาใจใหดี  ๆ เถอะ   จะเปนพระอรหันตได 
ดวยขอความเพียงเทานั้นแหละ  วานั่นสักวาธาตุเทานั้น  เปนไปตามเหตุตามปจจัยอยู 
เนืองนิจ;  คือตัวกู,  กับสิ่งตาง ๆ ที่เขามาเกี่ยวของกับตัวกูนั่นแหละ,  เปนสักวา 
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ธรรมชาติเทานั้น  กําลังเปนไปตามเหตุ  ตามปจจัยอยูเนื่องนิจ.  ขอน้ีอยาไดลืม  ไมยาก 
เกินไป;  แตก็คงจะไมงายเกินไป  แลวก็ไมมีอะไรที่จะอยูนอกเหนือความสามารถของ 
บุคคลผูที่ตั้งใจจริง ๆ. ธรรมะหมวดหนึ่งประเภทหนึ่ง  มีอยูสําหรับทําใหคนเรามี 
สมรรถภาพ  มีความตั้งใจจริง ๆ;  แลวสิ่งเหลานี้  ความหลุดพน  หรือนิพพานนี่ก็ไม 
เหลือวิสัย. 

 
นี่พูดถึงสิ่งที่เรียกวาธาตุ  กับพระอรหันตมาก็พอสมควรแกเวลาแลว  ขอ 

โอกาสใหพระคุณเจาทั้งหลาย  สวดคณะสาธยาย  เพื่อจะสงเสริมกําลังศรัทธาใน 
พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆใหมีการปฏิบัติใหยิ่งขึ้นสืบตอไป. 
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ปรมัตถสภาวธรรม 
-   ๘  -  
๒๔  กุมภาพันธ  ๒๕๑๖ 
 
 

ธาตุที่อยูในรูปอายตนะ 
 
 
 
ทานสาธุชนผูสนใจในธรรมทั้งหลาย, 

 
 
การบรรยายประจํ าวัน เสาร   ในชุดปรมัตสภาวธรรม   สํ าหรับภาค 

มาฆบูชาได ล วงมาถ ึง   ครั ้งที ่  ๘  แล ว   ในว ันนี ้จะได กล าวโดยห ัวข อว า   ธาต ุที่ 
มาอยูในรูปของอายตนะ. 

 
ธาตุที่มาอยูในรูปของอายนะ  หมายความวา  เมื่อกอนนี้ เราเรียก  หรือพูดกัน 

วาธาตุนั้น  ธาตุนี้  มากมายหลายสิบธาตุ;  บัดนี้สิ่งที่ เรียกวาธาตุนั้นเปลี่ยนชื่อมาเปน 
อายตนะ  เปลี่ยนรูปลักษณะมาเปนอายตนะ. 
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เหมือนอยางวา  ตา  ก็เรียกวา  จักขุธาตุ  เปนธาตุสําหรับทําหนาที่เห็น  เปน 
ธาตุหนึ่ง; ตอมาตานั้นมาเปลี่ยนชื่อเปนอายตนะ,  อายตนะคือตา.  นี่หมายความวา 
เมื่อตาทําหนาที่เห็น  คือกระทบกันเขากับรูป  จึงไดเรียกตาวาอายตนะไป;  ภาษา 
ธรรมดาเราเรียกวา  “ตา”,  ภาษาธรรมะที่ลึกลงไปก็เรียกวาธาตุ.  ตานี้เปนสักวาธาตุ 
รูปขางนอกก็เปนธาตุ  เรียกวารูปธาตุ  พอไดอาศัยกันเขาแลว  ตาทําหนาที่เห็นรูป  ตาที่ 
เคยเรียกวาจักขุธาตุ  ก็กลายเปนจักขุอายตนะไป;  รูปธาตุ  ก็กลายเปนรูปายตะขึ้นมา. 

 
นี่คือตัวอยางหนึ่งที่แสดงวา  สิ่งที่เรียกวาธาตุนั้น  เดี๋ยวนี้ไดเปลี่ยนชื่อ  หรือเปลี่ยน 

รูปลักษณะ  มาเปนอายตนะ.  ในวันนี้  เราจะไดกลาวถึงสิ่งที่เรียกวา  อายตนะ  แลวก็ 
อยาลืมวา  ที่แทก็ไดแกสิ่งที่ เรียกวา  “ธาตุ”  มาแลวแตหนแลว  ในการบรรยายตั้งหลาย 
ครั้งนั่นเอง. 

 
ในที่นี้อยากจะขอทบทวนความเขาใจ  กระทั่งซักซอมความเขาใจของทาน 

ทั้งหลายอยูเสมอ  คือใหระลึกนึกถึงขอความที่แสดงมาแลว  ที่ทานไดฟงแลวไดเขาใจแลว 
อยูบอย ๆ  มิฉะนั้นจะลําบากในการที่จะเขาใจตอไป. 

 
อยากจะทบทวนถึงคําวา  “ปรมัตถสภาวธรรม”  วา  ความเปนปรมัตถสภาว- 

ธรรมนั้นคือความเปนอยางไร?  และเรารูกันเทาไร? 
 
ขอน้ีตองยกตัวอยาง  อยางที่กลาวมาแลวนั่นอีกก็ไดวา  เราพูดวา  เรามีตา 

มีลูกตา;  เราไมเคยรู  วาตานั้นเปนเพียงสักวาธาตุชนิดหนึ่ง  มีคุณสมบัติ  หรือ 
สมรรถภาพของมันก็เห็นได.  นั่นเปนเพียงธาตุชนิดหนึ่ง  แตเราไมรู;  เรารูแตวาตา 
ฉันมีตา  ตาของฉัน  ถนอมมันดุจกับแกวตาอยางนี้เรียกวาถนอมตามาก  กระทั่งเปน 
ความยึดมั่นถือมั่นในดวงตา.  ถาตาจะเปนอะไรเขาสักหนอย  ก็กลัววา  ตาจะบอด  เปน 
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๒๓๑ธาตุที่อยูในรูปอายตนะ  

ทุกขเดือนดรอน  ระส่ําระสายไปทีเดียว;  นี่ เรียกวาไมเห็นปรมัตถสภาวธรรมแมแต 
สักนิดหนึ่ง.  ถาเห็นก็จะรูสึกวาตาเปนธาตุ  ซึ่งตองเปนไปตามเหตุตามปจจัย ;  
อยากลัว  ถาเหตุปจจัยยังดีอยูก็จะรักษาตาที่เจ็บใหหายได,  ถาเหตุปจจัยหมดแลว 
ก็รักษาไมได;  จะตองไปกลัวมันทําไม.  อยางนี้ เรียกวาเห็นโดยความเปนธาตุไปแลว 
ไมเห็นเปน  “ลูกตาของกู”  แลว. 

 
พุทธบริษัทตองรูถึงข้ันปรมัตถสภาวธรรม 

 
ที่รูสึกวานั่นนี่เปนตัวกู-เปนของกู  นั่นแหละคือ  ไมมีความเห็นในชั้น 

ที่เปนปรมัตถสภาวธรรมเสียเลย.  สภาวธรรม  แปลวา  ธรรมชาติที่เปนอยูเอง  หรือ 
ธรรมดาก็ได,  ความเปนธรรมดา  นั่นคือ  ธรรมชาติที่ เปนอยู เอง.  ปรมัตถะ  แปลวา 
มีอ ัตถะอ ันลึกซึ ้ง,  มีความหมายที ่ล ึกซึ ้ง.  อยางเราเห ็นก ็ม ักจะเห ็นเป นคน   เป น 
ตัวฉัน  เปนตัวกู  หรือเปนของกู;  เห็นกันเทานี้   อยางนี้   ไมมีปรมัตถสภาวธรรมที่ 
เห็นเลย. 

 
เมื่อเห็นลึกลงไป ๆ  วา  ที่วาตัวกู  นี่คือรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ 

ประชุมกันอยู  หรือ  ธาตุทั้งหลายประชุมกันอยู  โดยชื่อเรียกอยางนั้นอยางนี้  ลวนแต 
เปนธาตุทั้งนั้น;  นี่ก็เรียกวาเริ่มเห็นแลว,  เห็นปรมัตถสภาวธรรมบางแลว.  แลวก็มี 
หนาที่  ที่จะตองเห็นตอไปอีก  ใหละเอียดลออที่สุด  และลึกซึ้งที่สุด;  นี่เปนเหตุที่ 
ทําใหอาตมาตองพูดถึงเรื่องนี้  อยางซ้ํา ๆ ซาก ๆ จนทานทั้งหลายรําคาญ .  ครั้งที่   ๑  
ก็พูด เรื่องธาตุ ,  ที่   ๒  ก็พูด เรื่องธาตุ ,  ที่   ๓  ก็พูด เรื่องธาตุ ,  มาถึงครั้งที่   ๘  นี้ ก็ 
ยังพูดเรื่องธาตุ. 

 
ขอใหสังเกตดูดี  ๆ  วา  มิไดพูดซ้ํากันไป  อยางที่ เรียกวาไมมีอะไรแปลกออก 

ไปเสียเลย;  จะมีแปลกออกไป  แปลกออกไปโดยรายละเอียด.  จากคําวาธาตุ 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๒๓๒

ตัวเดียวเทานั้น  แยกแตกออกไปโดยรายละเอียด  โดยประเภทก็มี  โดยลักษณะก็มี 
โดยความลึกลับซับซอนอะไรตาง ๆ ก็มี  เราจึงเขาใจคําวาปรมัตถสภาวธรรมไดมากขึ้น;  
เพราะมองลึกขึ้นไปทุกที  จนไมใชสัตวบุคคล  ตัวตน  เปนสักวาธาตุ,  เปนสักวาอายตนะ 
เปนสักวาขันธ,  เปนสักวาเหตุปจจัยซึ่งปรุงแตงกันขึ้นมาเปนความทุกข.  ถาผูใดเห็นอยู 
อยางนี้ตลอดเวลา  ก็เรียกวาเห็นความจริง  ของจริง  ที่เห็นยาก  หรือลึกซึ้งอยูตลอดเวลา;  
นี่ก็ทําใหไมเที่ยวยึดมั่นถือมั่นนั่นนี่จนเกิดความรัก  ความโกรธ  ความเกลียด  ความกลัว 
ประโยชนเปนอยางนี้,  ลักษณะของปรมัตถก็คือ  ใหเห็นจริงยิ่งขึ้นไปทุกที. 
 

อยางเราเอาโองมาลูกหนึ่ง  ก็ดูวามันเปนโอง  อยางนี้ก็เรียกวา  เห็นเทาที่ 
ตาเห็น.  แตถาเอามาดูจนถึงรูวา  โองนี่ประกอบขึ้นดวยดิน  ซึ่งเมื่อกอนเปนดินที่ใน 
ทุงนา  เขาเอามาทําอยางนั้นอยางนี้  ตบแตงจนปนเปนรูปโองได  แลวไปเผาไฟ  ก็ทํา 
มาในลักษณะที่เห็นอยูที่ เราเรียกวาโอง.  ถาเห็นโอง  ก็เห็นของผิวเผินธรรมดา;  ถา 
เห็นธาตุดินเห็นเหตุปจจัยที่ทําการเปลี่ยนแปลงดินนั้น  จนมาเปนรูปโองอยูที่ตรงน้ี;  
นี ่คือเห็นในแงของปรมัตถสภาวธรรม ,  เห็นในแงปมัตถนี ่ฉลาดกวา,  ทําอะไร 
ไดเกี่ยวกับโองลูกนั้นดีกวาก็ได.  แมแตจะแกไข  จะซอมแซม  จะทําอะไรก็ทําไดดีกวา;  
และจะไมดีใจ  ไมเสียแมวาโองจะตองแตกออกไปอยางนี้. 

 
การเห็นสภาวธรรมในชั้นปรมัตถนั ้น  ก็คือเห็นความจริง  ที่จะทํา 

ใหเราไมยึดมั่นถือมั่น;  ถาไมเห็นปรมัตถสภาวธรรมแลว  ก็พรอมจะยึดมั่นไปเสียทุกสิ่ง 
ทุกอยาง  นี่วากันโดยประโยชน  เปนอยางนี้. 

 
นี่ เราลองคิดดูเองวา  เราเดี๋ยวนี้นะ  เห็นปรมัตถสภาธรรมหรือไม?  

หรือวาเห็นสักเทาไร?  โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวาตัวกู - ของกู;  เรารู  
ปรมัตถสภาวธรรมของตัวกูหรือของกูนี้กันสักเทาไร?  ถาเรามีความรูสึกคิดนึกวาเปน 
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ตัวเรา - เปนของเรา,  พอหยิบจับข้ึนมา  ก็เปนตัวกู  เปนของกูทุกอยาง  ก็เรียกวา 
ยังไมเห็น  เพราะเห็นไมไดดวยตา;  ตองเห็นดวยสติปญญา,  หรือวาถาตา  ก็ตอง 
เปนตาของปญญาเรียกวาปญญาจักษุ  เปนธาตุพิเศษยิ่งไปกวาจักขุธาตุธรรมดา. 

 
ถารูอยางเห็นปรมัตถก็หมายความวา  รูดวยเห็นแลว,  ประจักษดวยใจแลว,  

จึงจะเรียกวารู.  เดี๋ยวนี้เรารูบางก็เพียงแตวาภายนอก  ที่ไดยินไดฟงการบรรยายชี้แจง 
ก็เรียกวารูบาง  แลวเดี๋ยวก็ลืมบาง;  เรียกวารูอยางแบบที่ไมเห็นปรมัตถสภาวธรรมรู 
หรือจําไดแลวก็ลืม.  รูอยางนี้ยังไมสําเร็จประโยชน,  จําได  พูดได  เขาใจได  อยางนี้ 
ยังไมสําเร็จประโยชนเต็มท่ี  คือยังไมมีการเห็นแจงในปรมัตถสภาวธรรม.  ตองพยายาม 
ที่จะใหเราเห็นแจงจนวางเฉยไดในสิ่งที่เขามากระทบ  ซึ่งจะทําใหเกิดอภิชฌา  หรือ 
วาเกิดโทมนัส  ที่จะพอใจ  หรือจะไมพอใจ. 

 
ความรูสึกที่จะเกิดมีสองอยางเทานั้น  คือพอใจกับไมพอใจ;  และทั้ง 

สองอยางนั้นเปนเรื่องรบกวน  ทําใหไมสงบสุข  เปนเรื่องของคนโง  ไมใชพุทธบริษัท 
ที่ฉลาด.  ถาเปนพุทธบริษัทที่ฉลาด  เขาจะไมมัวเสียเวลาเที่ยวพอใจ  เที่ยวไมพอใจ 
นั่นนี่อยู  เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาอยูอยางนั้น;  ตองปกติได  ตองเฉยได.  นี่เรียกวาผู รู  
อยางที่เปนพุทธบริษัท  วาเขารูสิ่งทั้งปวงลึกลงไปถึงขั้นที่เรียกวา  รูปรมัตถสภาวธรรม. 

 
พิจารณาดูความลึกของความรูอยางภาษาคน, 

ภาษาธรรม,  และภาษาปรมัตถ. 
 
ความรูของเราก็ลองเปรียบเทียบกันดูก็แลวกัน  :  รูอยางที่ เรียกในภาษาคน,  

รูอยางที่ เรียกในภาษาธรรม  นี่ก็ตางกันแลว,  ใชคําพูดก็ตางกันแลว.  ที่พูดวา  “ทาง”  
พูดวา  “หนทาง”  ในภาษาคน  ก็หมายถึง  ถนนหนทาง,  ภาษาธรรม  ก็หมายถึง  กระแส 
ของการปฏิบัติ ในทางจิตใจ  นี่ก็เรียกวารูในภาษาธรรม.  ถาภาษาปรมัตถธรรมนี้  
รูละเอียดมากไปกวานั้นอีก  คือลึกกวากัน. 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๒๓๔

เปนอันวาขอใหทุกคนพยายามที่จะรูทั้งภาษาคน  ทั้งภาษาธรรม  และ 
ทั้งภาษาปรมัตถสภาวธรรม  ซึ่งเปนภาษาธรรมที่ลึกซึ้งถึงที่สุดอีกชั้นหนึ่ง  คือเปน  
๓  ชั้นอยูอยางนี้.  เชนพูดวาคน  นาย  ก.  นาย  ข.  นาย  ค.  นี่เรียกวาภาษาคน.  แตถา 
พูดวาขันธ  วาธาตุ  วาอายตนะ  นี่เรียกวาภาษาธรรม.  ถาเรารูละเอียดในสวนกลุม 
ของขันธ  ของธาตุ  ของอายตนะ  วาเปนอยางไร  สัมพันธกันอยางไร,  ปรุงแตงกัน 
อยางไร.  เปนไปอยางไรโดยละเอียด;  อยางนี้จึงจะเรียกวาปรมัตถสภาวธรรม,  คือวา 
เปนภาษาธรรมในชั้นที่มันละเอียด  ลึกเขาไปตามลําดับ. 

 
ขอน้ี  จะตองยอมรับวา  เราเกิดมาในโลกนี้  อยูในโลกนี้มาหลายสิบปแลว 

ถารูเทาเดิมมันจะเปนอยางไร?  จะเรียกตัวเองวาอยางไร  ถายังรูอะไรเทาเดิมอยางนี้?  
มันตองรูมากขึ้น  ตองเลื่อนชั้นขึ้นไปตามลําดับ  จนกวาจะพอ  หรือถูกตอง.  ทั้งพอ 
ทั้งถูกตอง  วัดไดโดยที่วา  ไมมีความทุกขรอนในใจอีกตอไป;  นั่นแหละความรู 
นั้นถูกตองและเพียงพอ.  ถาใหรูทวมตัว  แตถายังไมดับความทุกขรอนในใจได  ก็เทากับ 
ไมรูนั่นแหละ;  รูจนทวมหัวเหมือนบาหอบฟางอยางนั้น  ก็คือไมรูอยูนั่นแหละ. 

 
คนสมัยนี้  เขารูอยางนั้นกันโดยมาก  คือมีรูอยางชนิดบาหอบฟาง  รูมาก 

พูดไดมาก  สอนคนอื่นไดมาก  แตไมมีอะไรเลย  จึงคอยติงไวเสมอวา  ระวังใหดี;  เปน 
ผูรูธรรมะ  แลวพูดธรรมะดวย  แตไมมีธรรมะเลย  ในตัวคนนั้นไมมีธรรมเลย  ก็คลายกับ 
เลนตลก  หรือพูดเลนตลกไป.  คน ๆ นี้ รูธรรมะพูดธรรมะเกง  แตแลวในคน ๆ นี้ไมมี 
ธรรมะเลย  อยางนี้คลาย ๆ  เลนตลก  :  เมื่อฟงมากเขา  คิดมากเขา  มันก็มีความรู 
มีความเขาใจมาก  เลยพูดไดตามนั้น  ก็พูดมาก;  แตในตัวคน ๆ  นั้นไมมีธรรมะเลย,  ไมมี 
ธรรมะจริงพอที่จะดับทุกขได  เขาไมเคยดับทุกขได.  ยิ่งรูมากก็ยิ่งขึ้นโมโหมาก;  เพราะ 
คนรูนั่นรูเพื่อจะไดดิดไดดีใหมีเกียรติ  ไดลาภ  ไดสักการะ.  พอคนนับถือมากเขา 
ก็ถือตัวมากเขา,  แลวก็ขี้โมโหเมื่อมีอะไรมากระทบเพียงนิดหนอย.  นี่ยกตัวอยาง 
ที่วา  “รูได  พูดเปน  พูดได  แตไมมีธรรมะเลย”. 
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การรูธรรมะจริงตองมีผลเปนความหลุดพน 
 
ในเรื่องของปรมัตถสภาวธรรมนี้  ถายังรูมากและพูดไดเทานั้น  ก็ยังเรียกวา 

ไม รูปรมัตถสภาวธรรม   ถึงรูก็ รูอยางบาหอบฟาง.  ถารูจริงตองมีผล  เปนความ 
หลุดพนจากความยึดมั่นถือมั่น;  รูจริงอาจจะมีปริมาณนอย  ก็ได  ไมกี่คําพูด  ก็ได 
แตหลุดพนจากความยึดมั่นถือมั่น. 

 
ถาจะถามวา  จําเปนอยางไรที่จะตองรูถึงปรมัตถสภาวธรรม?  ก็ตอบวา 

จําเปนที ่จะหลุดพนจากความทุกข.  ถาไมรูถึงปรมัตถสภาวธรรมโดยแทจริงแลว 
ก็ไมหลุดพนจากความทุกข;  โดยรายละเอียด  หรือความรูนั้นอาจจะมีมาก  ก็ได  มีนอย 
หรือพูดคําเดียว  ก็ได. 

 
เรา  “กําลังไมหลุดพน”;  พอใหดูดี ๆ วา  เรานี่กําลังไมหลุดพน  คือวา 

อยูในวนของความวนเวียน  วนไปเวียนมา  เวียนไปวนมาอยูในวงเวียนนี้,  วงเวียน 
ของความทุกข  เพราะมันโง  มันมีอวิชชา  มันไมรูอะไร. 

 
เรา  “ไมหลุดพน”   คือไปวนเวียนยึดมั่นถือมั่นในสิ่งตาง ๆ   ที่เขามาทางตา  หู 

จมูก  ลิ้นกาย  ใจ  ที่เรียกวาอายตนะนั้น,  ไมออกไปจากวงเวียนนี้ได  ก็เรียกวายังไม 
หลุดพน.  รูปรมัตสภาวธรรมก็มุงหมายวาจะใหหลุดพนออกไป;  ฉะนั้นจึงตองขอรอง 
ใหดู  ใหมอง  ใหเห็นปญหากันเสียกอน.  ตัวเรื่องทุกขรอนนั้นมองใหเห็นกันเสียกอน 
วาเรายังไมหลุดพนไปจากความวนเวียนนั้นไดแก  :- 

 
๑.  ไมหลุดพนจากความมืด  ที่วา  “ไมหลุดพนจากความมืด”  เพราะยังโง 

ยังไมพนจากอํานาจของความโง  ยังไมหลุดพนไปจากบวงของความโง;  ความไม รู 
อยางนี้เรียกวามืด  ถาไมรูก็คือมืด.  เรายังถูกขังอยูในความมืด  แลวเรายังจะเดิน 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๒๓๖

ถูกหรือ?  ลองคิดดู  ถาความมืดยังหุมหออยูรอบดาน  เราจะเดินไปถูกหรือ?  หรือวา  
 “มืด”  ในภาษาคน  มันมืดไปหมดเหมือนเวลากลางคืน,  มืดที่สุดเหมือนกับตาบอด 
เราก็เดินไปถูก.  ที่มืดในภาษาธรรม  คือมืดดวยอวิชชา  เต็มไปหมดอยางนี้  เดินถูก 
ที่ไหน;  ตองออกจากมืดนี้กันเสียกอน  ออกจากมืดคืออวิชชา  เรียกวาหลุดพนมาจาก 
ขอบวงของความมืดก็ได. 

 
๒.  พูดวาไมหลุดพนออกจากขอบวง  หรืออํานาจของการปรุงแตง  คือ 

จิตของคนเราถูกปรุงแตงเรื่อย  หลีกไมพน  เพราะวามีอวิชชา  หรือเพราะวามีความมืด 
นั่นแหละ  จิตก็ถูกปรุงแตงเรื่อยไป.  อะไรเขามาทางตา  ทางหู  ทางจมูก  คือทางอายตนะ 
ทั้งหกนี่  จะมีอาการปรุงแตงเรื่องไป  ทําอยางอื่นไมเปน  ทําไมได  ทําไมถูก;  มีแตวน 
อยูในการปรุงแตงตามแนวแหงปฏิจจสมุปบาท  เรียกวาการปรุงแตง.  เราติดอยูในตาขาย 
หรือในวงเวียนของการปรุงแตงนี้,  ออกไปไมได.  พูดแตปากนี้ไมสําเร็จประโยชน 
ไดยินไดฟงคําพูดลวน ๆ นี้  ยังไมสําเร็จประโยชน.  ตองเอาไปคิดไปนึกใหเห็นวาเรา 
ตกอยูในอํานาจ  อิทธิพลของการปรุงแตงอยางไร;  คือการที่เราตองคิด  ก็ตอง 
รูสึกไปตามอํานาจของสิ่งที่เขามาปรุงแตง  จนไดโลภ  ไดโกรธ  ไดหลง.  นี่เรียกวาเรา 
ถูกปรุงแตง  ถูกกักไวดวยการปรุงแตง,  ใหปรุงแตงไปตามนั้น;  ตองทําใหมันพน 
ออกไปใหได. 

 
๓.  จะดูอีกทีหนึ่ง  ใหเขาใจไดรอบดาน  ก็คือ  คนไมหลุดพนออกไปจาก 

ความผูกพัน;  ถาพูดภาษาคนก็วา  ถูกลามไวดวยโซ  ดวยตรวน  ดวยเครื่องผูกตาง  ๆ 
เรียกวาเครื่องผูกพัน,  พูดดวยภาษาธรรมก็แปลวา  กิเลส  ตัณหา  อุปาทานของเรา 
ผูกจิตอยูทั้งนั้น  มีกิเลส  ตัณหา  อุปาทานอยู  ก็ผูกพันจิตไมใหพนไปจากความทุกขได.  
ทําไมจึงถูกผูกพัน?  ก็เพราะโงอยางที่วามาแลว  จิตตกอยูใตกระแสของการปรุงแตง,  
แลวถูกผูกพัน  ก็ตองมีความทุกข. 
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๒๓๗ธาตุที่อยูในรูปอายตนะ  

การจะหลุดออกไปไดจากการผูกพัน  ก็ตองเปนเรื่องที่รูแจงในปรมัตถ- 
สภาวธรรม  หายโงเกิดสวางขึ้นมา  ไมยอมใหถูกปรุงแตง  จึงจะไมถูกผูกพัน.  ฉะนั้น 
สรุปความเสียทีวา  ใหหลุดพนไปจากความทุกขก็แลวกัน;  รูธรรมในชั้นไหน  ระดับไหน 
ก็เพื่อจะหลุดพนออกไปจากความทุกข.  ถาถึงขั้นลึกซึ้งสูงสุด  ชั้นปรมัตถสภาวธรรมละก็ 
ยอมพนไปไดจากความทุกขโดยประการทั้งปวง. 

 
นี่คือจะตองรูวา  เรามีความรูในสวนปรมัตถสภาวธรรมเพียงไร?  อยางไร?  

เท าไร?  และเพื ่อประโยชนอะไร?  นี ้เป นเรื ่องทบทวน ,  และก็อยากจะทบทวน 
ยอนหลังไปถึงเมื่อ  ๒ - ๓  ปมาแลววา  เราไดเริ่มคําบรรยายวันเสาร  นี้โดยเหตุที่วา 
พุทธบริษัท  ยังไมมีความเปนพุทธบริษัทที่ถูกตองเพียงพอ.  เราเริ่มการบรรยาย 
จัดการบรรยายนี้ขึ้นมา  เพื่อใหเกิดความกาวหนาแกความเปนพุทธบริษัท  ใหสมกับการ 
เปนพุทธบริษัท  เปนตน.  นี้ก็ตองทบทวนเอามา  เพื่อวาจะไดมีกําลัง  ความอดกลั้น  อดทน 
สนใจที่จะศึกษาเรื่องที่จะตองบรรยายตอไป  ใหละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นทุกที  สมกับท่ีเปน 
พุทธบริษัท. 

 
ตองจํามั่นวา  “ไมมีอะไรที่ไมใชธาตุ” 

 
ทีนี้   เทาที่แลวมา  ในการบรรยาย  ๖-๗  ครั้งนั้น  ลวนแตแสดงให เห็นวา 

ธาตุเปนอยางนั้น  ธาตุเปนอยางนี้  แลวก็ไมมีอะไรที่ไมใชธาตุ;  นี่แหละเปนสิ่งที่ 
ตองทบทวนยิ่งกวาสิ่งใด,  และในท่ีสุดก็ทบทวนไปยังประโยคนั้นอีก  ประโยคเดียวนั้น 
อีกวา  ไมมีอะไรที่ไมใชธาตุ. 

 
อาตมาคิดวา  เมื่อบรรยายถึงเรื่องนี้  คงจะเขาใจกันไมนอยอยู เหมือนกัน;  

แตบัดนี้อาจจะเลือนไปเสียแลวก็ได  ความเห็นแจงรูสึกนั้น,  ยังไมถึงที่สุด,  ยังไมตายตัว,  
ยอมเลือนได.  ฉะนั้น  ขอใหฟนขึ้นมาใหมวา  ไมมีอะไรที่จะไมใชธาตุ. 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๒๓๘

ในตัวเรา  ทุกอณู  ทุกปรมาณู  ที่เปนเนื้อหนังรางกาย  ก็ไมมีอะไรที่ไมใชธาตุ.  
ที่เปนสวนจิต  คิดนึก  รูสึก  เห็นแจงอะไรได  ก็ไมมีอะไรที่ไมใชธาตุ  :  เปนเวทนาธาตุ 
สัญญาธาตุ  สังขารธาตุ  วิญญาณธาตุ;  นี้ถาเกิดเปนกิเลสขึ้นมา  มันก็เปนอวิชชา 
ธาตุเกิดเปนความทุกขขึ้นมา  ก็เปนเวทนาธาตุ  ไมมีอะไรที่ไมใชธาตุ. 

 
ทุก ๆ  อณู   ทุก ๆ  ปรมาณูในทางวัตถุก็ตาม  หรือในทางนามธรรมก็ตาม  ให 

ไปสํารวจจิตพินิจพิจารณากันในขอน้ีใหเห็นวา  ไมมีอะไรก็ไมใชธาตุอยางนี้อยูเสมอไป;  
ควรจะรูสึกไดเพียงสักวาเห็นแวบหนึ่งแลวก็หายไป.  และเพราะวานี้คือปรมัตถสภาวธรรม 
อยางยิ่ง;  ถาผูใดมานั่งพิจารณาเห็นแจมแจงอยูโดยความเปนธาตุถึงที่สุดอยางนี้  มีความ 
สลดสังเวชในความโงของตนที่เคยหลงยึดมั่นถือมั่นแลว  มีความจางคลายออกมา 
จากการยึดมั่นถือมั่น;  นี่เรียกวาเขาไดเห็นปรมัตถสภาวธรรม. 

 
นี้เปนการทบทวน.  จําไวอยาไดเลอะเลือนไปวา  ไมมีอะไรที่จะไมใชธาตุ 

แลวนั่นแหละเปนปรมัตถสภาวธรรมอยางยิ่ง. 
 
เอาละ  ทีนี้ก็มาถึงหัวขอเร่ือง  ที่เราจะพูดกันในวันนี้ตอไป.  หัวขอในวันนี้วา 

สิ่งที่เรียกวา  ธาตุ  ที่มาอยูในรูป  ในลักษณะ  หรือในชื่อก็ตาม  ของอายตนะ,  
สิ่งนั้นเดิมเรียกวาธาตุ  เดี๋ยวนี้มาเรียกเสียใหมวาอายตนะ;  สิ่งนั้นเดิมทําหนาที่อยาง 
เปนธาตุชนิดหนึ่ง  เดี๋ยวนี้มาทําหนาที่อยางอายตนะ. 

 
เชนตา  เปนธาตุเฉย ๆ สําหรับเห็น  ก็เรียกวาจักขุธาตุ,  มาทําหนาที่ รับ 

อารมณโดยตรง  ก็เรียกวาอายตนะ.  ฉะนั้นพอจะมองเห็นไดทันทีวา  คําวา  “อายตนะ”  นี่ 
มันเปนชื่อใหมอีกชื่อหนึ่งของสิ่งที่เรียกวา  ธาตุ  ก็แลวกัน;  เคยเรียกวาธาตุ  มาเรียก 
เสียใหมวาอายตนะ.  อายตนะ  ก็คือชื่อใหมของสิ่งที่เรียกวาธาตุ;  ฉะนั้น  เราก็ 
ศึกษาคําวาอายตนะกันใหเปนที่เขาใจ  ก็จะเขาใจไดเองวา  ทําไมธาตุจึงมาไดชื่อใหม 
วาอายตนะ. 
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๒๓๙ธาตุที่อยูในรูปอายตนะ  

ความหมายของ  “อายตนะ” 
 
ขอ  ๑.  เราจะไดพิจารณากันถึงคําวา  “อายตนะ”  ตอไป  อันแรกเอาตาม 

ภาษาคน.  คําวาอายตนะในภาษาคนนี้  ไมไดระบุไปยัง  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ,  
รูป  เสียง  กลิ่น  รส  สัมผัส.  คําวาอายตนะ  หมายถึงที่มา,  ทางมา  หรือบอเกิด,  
บอท่ีใหเกิดอะไรขึ้นมา,  ทางที่จะใหอะไรมาสู  แลวมีอันนั้นขึ้นมา,  หรือที่ ๆ มีอะไรมาสู 
แลวมีอะไรอันนั้นขึ้นมา  นั่นแหละเรียกวาอายตนะ. 

 
คําพูดชาวบานตามธรรมดาพูดอยูตามบานเรือน  คําวา  “อายตนะ”  หมาย 

ถึงบอเกิด  หรือท่ีมา  หรือทางมา  เชนคําวา  โรคานํ  อายตนํ  นี่แปลวา  บอเกิดแหง 
โรคภัยไขเจ็บ  หรือทางมาแหงโรค  เชื้อโรค  ก็เรียกอายตนะได,  ความเปนอยูที่ไมถูกวิธี 
ก็เปนอายตนะของโรคได.  ความบกพรองใด ๆ ก็ตามที่ทําใหโรคเกิดขึ้นแลว  ก็เรียกวา 
นั่นคืออายตนะของโรค   เปนที่มาถึงของโรค.  ถาเปนเรื่องทางนามธรรม   ก็แปลวา 
เปนบอเกิด,  เปนที่เกิด  สําหรับเกิดเรื่อง.  นั่นคือ  อายตนะ  ซ่ึงใชไดทั้งทางวัตถุธรรม 
และทั้งนามธรรม. 

 
ขอ  ๒.  พิจารณาดูสักนิดหนึ่ง  จะเห็นลึกลงไปอีกสักหนอยหนึ่งวา  อายตนะ 

หมายถึงที ่  หรือสิ ่ง  หรืออะไรก็ตาม  ที่จะทําความรูสึกได,  ทําใหเกิดความรูสึก 
ขึ้นมาได,  เปนบอเกิดของความรูสึกทางตา  ทางหู  เปนตน;  จึงเอามาใชเปนภาษาธรรม.  
คําวาอายตนะ  ถูกเอามาใชเปนภาษาธรรม  จํากัดความชัดลงไปวา  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ 
นี้กลุมหน่ึง,  แลวรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ   นี้อีกกลุมหนึ่ง.  อยางแรก 
เปนอายตนะภายใน,  อยางหลังเปนอายตนะภายนอก;  นี่เปนทางมา  เปนที่มา,  
เปนบอเกิด,  ของ  “เรื่อง”. 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๒๔๐

“เรื่อง”  นี้คืออะไร?  คือการปรุงแตงทางจิต  ที่จะเกิดกิเลสและความทุกข 
นั่นแหละคือตัว  “เรื่อง”,  นั่นแหละคือปญหา;  หรือจะพูดวา  “ความสุข”  ก็ได  พูด 
อยางหลอกเด็กก็วาความสุข.  พูดอยางไมหลอกใคร  ก็พูดวาความทุกขนั้นคือตัวเรื่อง,  
นั้นคือปญหา.  ทางมา  ที่มา  หรือบอเกิดของมัน  นั่นคืออายตนะ  ๖  ที่กลาวอยาง 
ภาษาธรรม. 

 
เราไดมาเปนอายตนะ  คือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  อยูขางใน,  อายตนะ 

คือ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณอยูขางนอก;  เปนสองกลุมของอายตนะ.  
ที่นี้  ก็จะเลยพูดไปเสียเลยวา  อายตนะทั้ง  ๒  กลุมน่ันแหละคือสิ่งที่พระพุทธเจาทานแสดง 
วาสิ่งทั้ งปวง;  ทานตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย,  เราจะแสดงสิ่งทั้งปวงแกเธอ 
อยางนี้   :  สพฺพํ   โว  ภิกฺขเว  เทสิสฺสามิ   แลวก็ทรงแสดง   ตากับรูป   หูกับเสียง  
จมูกกับกลิ่น  ลิ้นกับรส  กายกับสัมผัสทางผิวกาย  ใจกับความรูสึกที่รูสึกแกใจ  อยางนี้;  
๖  คู  ๑๒  อยาง  นี้คือสิ่งทั้งปวง.  เราตั้งหลักกันเสียใหมวา  อายตนะนี่คือสิ่งทั้งปวง 
ไมมีอะไรที่ไมใชอายตนะ;  ถาไมเกี่ยวกับอายตนะ  สิ่งนั้นมีก็จะเหมือนกับไมมี. 

 
ตรงนี้ตองคิด  ตองสังเกตใหดี  เดี๋ยวจะไมเขาใจ.  ถาไมเปนสิ่งที่เขามาสูตา 

หู  จมูกลิ้น  กาย  ใจไดแลว  ก็เหมือนกับไมมี  จริงไหม?  อะไรละ  ที่วามันจะมีอยูได 
โดยที่ไมตองเขามาสูทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ?  หรือวาถาเราไมมี  ตา  หู  จมูก  ลิ้น 
กาย  ใจ  เสียอยางเดียว  เทานั้น  สิ่งทั้งหลายก็เหมือนกับไมมี,  มีคาเทากับไมมี.  
นี่  อยางเรไรรองอยูเดี๋ยวนี้  ถาเราไมมีหู  จะมีเสียงไดอยางไร?  นี่ก็เหมือนกับวา  เรไรมิไดมี 
และมิไดรอง.  นี้จึงเรียกวา  สิ่งทั้งปวงนั้นมันอยูที่ตา  หูจมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  กับรูป  เสียง 
กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ;  เราเรียกสั้น ๆ วา  อายตนะสิ่งทั้งปวงคืออายตนะ 
มีเทานั้นเอง. 
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ขอ  ๓.  ดูตอไปอีกหนอย  อยางที่พระพุทธเจาทานตรัสถึงคําวา  สมุทร.  
ภาษาคน  คําวาสมุทร  หรือทะเล  อยูที่ทะเลโนน;  นั่นภาษาคน.  แตพอถึงภาษาธรรม 
ภาษาศาสนา  สมุทรนั้นคือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ.  ตัวอยางในบทสวดสฬายตน- 
สังยุตต  พระพุทธเจาตรัสวา  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  นั่นชื่อวาสมุทร  เพราะวา 
เปนที่ตกจมของสัตว.  เราทุกคนที่นั่งอยูที่นี่;  ลองฟงดูใหดีวา  เรานี่กําลังตกจมอยู 
ในสมุทร  เหมือนกับตกทะเล   วายอยูในน้ํา  ในมหาสมุทร,  คือวาเราไมหลุดพน 
ออกไปจากความรูสึกทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจ  หกอยางนี้ได. 

 
เราเหมือนกับวาตกอยูในสมุทร  นี่คือสมุทรจริง ๆ เพราะคําวา  “สมุทร”  

แปลวาที่ตกที่จม,  จมน้ํานั่น.  คําวาสมุทรน่ี  แปลวา  ที่ตก  ที่จม;  ที่ เรานั่งอยูที่นี่ 
เราจมทะเล  มหาสมุทรนั่นเมื่อไรละ.  แตเดี๋ยวนี้เรากําลังจมอยูในมหาสมุทร  ในทะเล 
คือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจของเราเอง;  เพราะมีอะไร ๆ เขามาทางตา  หู  จมูก  ลิ้น 
กาย  ใจ  แลวทวมทับจิตใจอยู.  พระพุทธเจาจึงตรัสวา  สมุทรท่ีแทจริงก็คือ  ตา  หู  จมูก 
ลิ้น  กาย  ใจ. 

 
สวนที่ทะเล นั้นเปนแหลงน้ําใหญ  ๆ  เปนที่รวมนํ้ามาก ๆ  เทานั้นแหละ 

ไมใชที่ตก  ที่จมอะไรของใคร.  เวนไวแตเปนเรื่องทางวัตถุ  เรือจม  คนตกทะเลจม 
นั้นมันก็เร่ืองเล็กนอย;  เดี๋ยวนี้เราไมไดจมทะเลอยางนั้น,  แตเราก็จมทะเลนี่  :  จม 
ทะเล  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ;  ไมมีทางที่จะพนออกไปจากขอบเขต  หรืออิทธิพล 
ของสิ่งที่เรียกวา  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ.  ฉะนั้น  จงรูจักสิ่งที่เรียกวา  อายตนะ  ที่วา 
มันเปนสมุทร  เปนที่ตกจมของสัตว. 

 
พระพุทธองคยังทรงระบุชัดไวดวยวา  เปนสมุทรของมนุษยโลก  เทวโลก 

มารโลก  พรหมโลก,  หมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ  พรอมท้ังเทวดาและมนุษย 
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พระบาลีวาอยางนั้น  :  อยาวาแตคนอยางเรา ๆ  ธรรมดา,  มนุษยธรรมดา;  แมแตเทวดา 
ก็จมอยูในสมุทรนี้,  เทวดาที่ เรียกวามารโลก  ก็จมอยูในสมุทรนี้,  พวกพรหมทั้งหลาย 
จะเปนรูปพรหม  หรืออรูปพรหมก็จมอยูในสมุทรนี้. 

 
พระพุทธเจาทานตรัสไวอีกทางหนึ่ง  วา  ทั้งเทวดาและมนุษย  จมอยูใน 

สมุทรนี้,  แลวยังแถมวาทั้งสมณะและพราหมณ ;  สมณะก็หมายถึงพวกครูบาอาจารย 
ที่เปนสมณะอยูปา  เปนพราหมณก็อยูบาน.  อาจารยปา  หรืออาจารยบานก็ตาม  ยังตก 
จมอยูในสมุทรนี้  ไมยกเวนอยางนี้;  ลูกศิษยก็จม  อาจารยก็จม  ลวนแตจมอยูในสมุทรนี้. 

 
นี่มีปรากฏชัดอยูในบาลี  ที่พระก็สวดแลว  และแจกไปแลว.  นี้เรียกวา 

อายตนะ  คือสมุทร  และก็เปนมากที่สุด  ก็คือท่ีมันใหความรูสึกพอใจ,  อิฏา - นา 
ปรารถนา ,  กนฺตา - นารัก ,  มนาปา - นาพอใจ  :  ปยรูปา - มีลักษณะนารัก ,  
กามูปสฺหิตา - เปนที่ตั้งแหงกาม ,  รชนิยา-เปนที่ตั้ งแหงความกําหนัด ;  นี่ โดย 
เฉพาะก็คืออายตนะภายนอก  แตถาพูดถึงอายตนะแลว  ตองเปนคูกันไปทั้งนั้น; ถา 
มีแตอายตนะภายนอก  ก็เหมือนกับไมมี,  ถามีแตอายตนะภายใน  ก็เหมือนกับไมมี.  
อายตนะภายนอกไดอายตนะภายในเปนที่กระทบและปรุงแตงได;  นั่นจึงจะเปนอายตนะ 
ภายนอก  หรืออายตนะภายในก็ตาม  ที่ทําหนาที่ได  ก็เปนสมุทรขึ้นมา. 

 
นี่มารูจักสิ่งที่ เรียกวาอายตนะ ๆ ในฐานะที่ เปนสมุทรกันอยางนี้.  เห็นไหม 

วาเดี๋ยว  นี้ไมสักวาธาตุเฉย ๆ?  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ไมใชสักวาธาตุ  :  จักขุธาตุ 
โสตธาตุ  ฯลฯ  เสียแลว,  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะก็เหมือนกัน  ไมใชสักวาธาตุแลว 
กลายเปนสมุทร  เปนอายตนะ  เปนที่ตกที่จม  ในเมื่อไปสัมพันธกันเขากับคูของมัน. 

 
ขอ  ๔.  ดูตอไปอีก  พระพุทธเจาไดตรัสไววา  กามคุณ  ๕  อยางนั้นแหละ 

คือโลก  ในภาษาอริยวินัย.  กามคุณ  ๕  อยางก็คือ  อายตนะ  ๕  อยางไดแกรูป  เสียง 
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กลิ่น   รส   โผฏฐัพพะ  ๕  อยาง;  เวนใจไว  เวนธัมมารมณ ไวเสียคูหนึ่ง.  รูป   เสียง 
กลิ่น  รสโผฏฐัพพะอยูขางนอก  สัมผัสทางตา  หู   จมูก  ลิ้น  กาย;  พระพุทธเจาทาน 
ตรัสหรือช้ีหรือแนะใหเห็น  วานั่นแหละคือโลก  เพราะสิ่งใด ๆ  ที่มันมีอยูในโลก  ไม รู  
กี่หมื่นอยางแสนอยางลานอยาง  จะมารวมอยูในความหมายอันนี้  :  มารวมที่ความหมายวา 
เห็นไดดวยตา  ไดยินดวยหู  ดมไดดวยจมูก  ลิ้มไดดวยลิ้น  สัมผัสไดดวยกาย  แตวามัน 
ตองมี  “คุณ” 

 
คําวา  “คุณ”  ในที่นี้  หมายความวา  คา.  คําวา  “คา”  ในท่ีนี้ก็หมายความ 

วาเปนที่ตองการของมนุษย.  สิ่งใดที่จะมีคุณขึ้นมาได  สิ่งนั้นตองมีคา,  สิ่งใดจะมีคา 
ขึ้นมาได  สิ่งนั้นตองเปนที่ตองการของมนุษย;  ถาไมเชนนั้นก็ไมมีคา  แลวก็ไมมีคุณ.  
สิ่งใดจะเปนที่ตั้งแหงความรักความพอใจ  ทําใหเขารูสึกเปนสุขแบบนั้น  แบบกิเลสนั้น 
ก็เรียกวามี  “คุณ” 

 
ทีนี้  กามคุณเปนสิ่งที่มีคุณสําหรับของความใครของมนุษย  คือ  รูป  เสียง 

กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ;  นี่ก็ เรียกวาโลก  ก็เลยไดแกอายตนะ  ๕  อยางขางตน  เก็บเอา 
ใจไว สําหรับเป นผู ทําความรู ส ึกหรือเสวย .  คําว า   “โลก”  หมายถ ึงโลกขางนอก  
จึงเอาเพียง  ๕  อยาง  คือ  รูป  เสียง  กลิ่น  รสโผฏฐัพพะ  เอาใจไวขางในเปนโลกขางใน. 

 
โลกคือกามคุณ  ๕,  กามคุณ  ๕  คือ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ลําพัง 

รูป  เสียง  กลิ่นรส  โผฏฐัพพะ  ทําอะไรไมได  ตองเอาตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  เขามา 
ดวยไดเปนคูกัน  ก็เกิดเปน  “กามคุณ”  ขึ้นมา  สําหรับกิเลสก็ตาม.  จะเปนอายตนะ 
เพียง  ๕  หรืออายตนะครบทั้ง  ๖  ก็ลวนแตมีความหมายเหมือนกัน  :  เปนทางมา  เปน 
ที่เกิด  เปนบอเกิดแหงเรื่องราวทั้งหลายที่เกี่ยวกับมนุษย. 
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ขอ  ๕.  ถามองความหมายที่แคบเขามา  ก็คือสิ่งที่คนจะรูสึกไดทางตา  ทางหู 
ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  กระทั่งทางใจดวย;  ถาไมมีสิ่งที่เรียกวาอายตนะแลว 
ความรู สึกอะไรไมไดเกิดขึ ้น.  แตนี ่เพราะมีอายตนะ  ก็จะเกิดความรูสึกในทาง 
จิตใจขึ้น  ในเมื่อกระทบกันทางอายตนะ.  เพราะฉะนั้น  พระพุทธเจาทานจึงตรัส 
วาเพราะมีอายตนะ  จึงมีการสัมผัสทางอายตนะ;  นี่พูดก็เหมือนกับกําปนทุบดิน 
แตวาจริงที่สุด  เพราะมีอายตนะจึงไดมีการสัมผัสทางอายตนะ,  เพราะมี  ตา  หู  จมูก  ลิ้น 
กาย  ใจ  จึงมีการสัมผัสทางตา  ทางหู  ทางลิ้น  ทางกาย  และทางใจ. 

 
เหมือนบทสวดที่วา  เพราะมีมือจึงมีการจับหรือการวาง,  เพราะมีเทา 

จึงมีการเดินไปหรือถอยกลับ ,  หรือวาเพราะมีทอง  มีไส  จึงเกิดความหิวความ 
กระหาย  อยางนี้ เปนตน;  เพราะตรง ๆ กันอยางนี้,  เพราะเหตุและปจจัยที่มันตรง ๆ  
กันอยางนี้  มันจึงมีอยางนี้.  เดี๋ยวนี้เพราะมีอายตนะ  จึงมีการสัมผัสทางอายตนะ;  
คือตาสัมผัสรูป  หูสัมผัสเสียง  เปนตน  นี้เรียกวาสัมผัสทางอายตนะ. 

 
ขอ  ๖  ตอไปอีกชั้นหนึ่งก็วา  เพราะมีการสัมผัสทางอายตนะ  จึงเกิด 

เวทนาคตํ  สฺาคตํ  สงฺขารคตํ  วิฺาณคตํ  คือนามธรรม  ๔  อยางที่เหลือ.  ขันธ  ๕  
สี่อยางตอนทายนั้นเปนนามธรรม  คือเวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  นี่;  แตเดี๋ยวนี้ 
เรียกวา  “คตํ”  เติมเขามา  คือวาเกิดขึ้น,  หรือวามันถึงเขา. 

 
สรุปความอีกทีหนึ่งก็วา  เพราะมีการสัมผัสทางอายตนะ  จึงเกิดการถึง 

ซ่ึงเวทนา  เกิดการถึงซึ่งสัญญา  เกิดการถึงซึ่งสังขาร  เกิดการถึงซึ่งวิญญาณ ;  
หมายความวาเวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ที่เรียกวานามสี่อยางนี้  มีขึ้นมาแลว  เพราะ 
การสัมผัสทางอายตนะ.  ถาไมมีการสัมผัสทางอายตนะ  เวทนาเกิดไมได  สัญญาเกิด 
ไมได  สังขารเกิดขึ้นไมได  วิญญาณเกิดขึ้นไมได.  สําหรับวิญญาณนี้เขามาตนบทเลย : 
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อาศัยตากับรูป  จึงเกิดจักขุวิญญาณ;  มีคําบาลีวา  จกฺขฺุจ  ปฏิจฺจ  รูเป  จ  
อุปฺปชฺชติ  จกฺขุวิฺาณํ   ก็แปลวา  อาศัยตากับรูปจึงเกิดจักขุวิญญาณ ;  ไมมี 
อายตนะก็ไมมีวิญญาณ .  ที่วาไมมีอายตนะแลวก็ไมเกิดเวทนาได  นี้ เห็นชัด;  เมื่อ 
ไมมีวิญญาณก็ไมมีเวทนา  ไมมีผัสสะไมมีเวทนา,  ไมมีเวทนก็ไมเกิดสัญญาที่จะสําคัญ 
มั่นหมายวา  เวทนานี้เปนสุข,  เวทนานี้เปนทุกข;  หรือจะเกิดสําคัญมั่นหมายวาตัวเรา 
ของเราอะไรก็ตาม.  แลวก็ไมเกิดสังขาร  คือไมเกิดความคิดนึกปรุงแตงขึ้นวาอยางไรหมด;  
ถาไมมีการสัมผัสอายตนะ. 

 
ทีนี้  เพราะมีการสัมผัสทางอายตนะ  อยางที่ไดกลาวแลว  จึงเกิด  เวทนา 

เกิดสัญญา  เกิดสังขาร  เกิดวิญญาณ  คือสี่อยางของขันธทั้ง  ๕  ตอนทาย  ที่เรียกวาจิต 
เจตสิก  หรือนามนี้.  นี่เปนการยกตัวอยางที่พอแลว  สําหรับท่ีจะใหทานผูฟงทั้งหลาย 
ทราบไดวา  สิ่งที่เรียกวอายตนะนั้นคืออะไร. 

 
ทบทวนโดยใจความอีกทีหนึ่งก็ยังได  วา  คําวา  “อายตนะ”  โดยคําพูด  โดย 

ตัวหนังสือน้ี .  คําวา  “อายตนะ”  นี้ก็ตองแปลวา  ทางมา,  ที่มา  หรือบอเกิดของ 
เรื่องราว,  นี่ภาษาคนทั่วไป.  พอมาเปนภาษาธรรม,  ทางมาหรือบอเกิดของเรื่องราวนั้น 
มันมาอยูที่ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ,  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจน่ี  คือเปนสิ่งที่ทั้งหมดในโลกนี้ 
ตองผานที่นี่  ตองรวมที่นี่. 

 
จิตใจของสัตวตกอยูในมหาสมุทร  คือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ถาเปนสวน 

ที่ยั่วยวนตอกิเลส  มันก็เรียกวากามคุณ  จึงไดเกิดเรื่อง,  เปนกิเลส,  เปนทุกข.  อายตนะ 
เปนที่เกิดแหงกิเลสและทุกข  หรือเร่ืองตาง ๆ. 

 
ทีนี้แยกใหเห็นวา  เพราะมีอายตนะ  จึงมีการสัมผัสได  ถาไมมีอายตนะ 

มันไมมีสัมผัสได  เพราะมีการสัมผัสจึงเกิดเวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  เปนขันธขึ้น 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๒๔๖

มาบริบูรณก็ได,  หรือเกิดอยางอื่น ๆ ที่เปนความทุกขก็ไดทั้งนั้น  เพราะจบลงดวยความ 
ทุกข.  ความทุกขเปนตัวปญหา  เปนตัวเรื่อง;  สวนสิ่งที่เรียกวาอายตนะนั้นเปนทางมา,  
เปนที่เกิด,  เปนบอเกิดของเรื่อง;  ใหเขาใจไวอยางนี้. 

 
ทั้งหมดนี้  เปนอายตนะประเภทสังขตะทั้งนั้น  เปนพุทธบริษัทถึงขนาดนี้ 

แลวก็ยังตองรู  จําตองจํา  ขอใหรู  ไมรูก็เรียกวาไมสมกัน.  ตองรูวาอายตนะนั้น  มีทั้ง 
อยางที่เปนสังขตะ  และอสังขตะ. 

 
ขอ  ๗.  ที่เราพูดมาเปนวรรคเปนเวรนี้  หมายถึงอายตนะพวกสังขตะ 

หรือสังขาร  ซึ่งมีปจจัยปรุงแตงทั้งนั้น;  มียกเวนใหคําหนึ่งที่เปนอายตนะแตวาเปน  
อสังขตะนั้น  ไดแกพระนิพพาน  ซึ่งพระพุทธเจาทานไดตรัสไววา  :-  อตฺถิ  ภิกฺขเว  
ตทายตนํ  น  ปฐวี  น  อาโป  น  เตโช  น  วาโย  ฯลฯ  ยืดยาวไปเลย;  แตสรุปทาย 
ไววา  อายตนะนั่นเปนนิพพาน.  นิพพานเปนอายตนะนี้ไมเกี ่ยวกับเหตุ  ปจจัย 
จึงเรียกวา  อสังขตะ;  แตถึงอยางนั้นก็ยังเรียกวาอายตนะ  เพราะวาเปนสิ่งที่จิตจะรูสึกได. 

 
อสังขตธรรมทั้งหลายเปนสิ่งที่จิตรูสึกได;  ถาจิตรูสึกไดก็เรียกวาอายตนะ 

หมด.  ฉะนั้นพระนิพพานก็เปนอายตนะ  อยางที่พระพุทธเจาทานไดตรัสไวเอง;  แตวา 
เปนอายตนะประเภทอสังขตะ  นี่จึงมีคําวาอายตนะใช  ทั้งฝายสังขตะและอสังขตะ. 

 
ทีนี้คนอาจจะถามวาถาอยางนั้น  คําวาอายตนะนี่จะแปลวาอะไรดี  ใหใช 

ไดทั้งสังขตะและอสังขตะ?  อยางนี้แลวอาตมาเห็นวา  คําวาอายตนะนี้ไมตองแปลวา 
อะไรกันมากมาย;  แปลวา  “สิ่ง”  เฉย ๆ เทานั้นแหละ,  แปลวา  “สิ่ง”  ก็แลวกัน,  
ถาจะพูดเปนบาลีก็แปลวา  “ธรรม”.  คําวา  “ธรรม”  กลาง ๆ แปลวา  “สิ่ง”;  หมายถึง 
อะไรก็ได  คําวา  อายตนะก็แปลวาสิ่ง.  ถา  “สิ่ง”  นั้นเปนสังขตะ  มีเหตุปจจัยปรุงแตง 
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๒๔๗ธาตุที่อยูในรูปอายตนะ  

ก็เปนไปอยางที่วา  :  ปรุงแตงกันจนเปนความทุกข.  ถาสิ่งนั้นมันมิไดเปนเหตุปจจัยที่ 
ปรุงแตงใคร  และไมถูกอะไรปรุงแตง  มันก็เปนสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งเปนอสังขตะ,  เปนอมตะ,  
เปนนิพพาน  นั่นแหละ. 

 
นิพพานก็เลยพูดไดวาเปนสิ่งสิ่งหนึ่ง  และสิ่งทั้งหลายที่ไมใชนิพพาน  เราก็ 

พูดไดวาเปนสิ่ง  สิ่ง,  สิ่งแตละสิ่งละสิ่ง.  คําวา  “สิ่ง”  นั้น  เปนกลาง ๆ ดี;  คําวา 
อายตนะ  แปลวา  สิ่ง ก็แลวกัน,  เมื่อพูดวาสิ่ง  ก็หมายความวาเปนสิ่งที่ทําความรูสึก 
ไดอยางนอยก็ดวยใจ.  ถามันเปนสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาแลว  ก็หมายความวาตองทําความ 
รูสึกไดดวยใจ;  ฉะนั้น  พระนิพพานก็เปนสิ่งที่ปรากฏแกจิตได;  ความดับไปแหง 
การปรุงแตงทั้งหลายเปนสิ่งที่ปรากฏแกจิตได. 

 
ทีนี้  ลองทบทวนกันอีกครั้งหนึ่ง  เดี๋ยวก็จะลืมเลือนกันไปหมดวานิพพานก็ 

เปนธาตุ  เรียกอสังขตธาตุก็มี  เรียกวานิพพานธาตุก็มี  และเรียกไดหลายสิบช่ือ.  พระ- 
นิพพานนี้เปนธาตุ  ไดพูดกันมาแลวครั้งกอนวา  เปนนิโรธธาตุ  เปนวิมุตติธาตุ  เปน 
โลกุตตรธาตุ  นิสสรณธาตุ  ฯลฯ  นั้นแหละเปนธาตุนิพพาน  ธาตุอสังขตะ.  สิ่งนอกนั้น 
ที่ไมใชนิพพาน,  เปนพวกสังขาร  พวกสังขตะทั้งหลาย  ก็เปนธาตุอยูแลว,  อธิบายกันอยู 
แลวตลอดเวลา.  ตา  หู  จมูก  กาย  ใจ  คือธาตุ,  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ 
ธัมมารมณ  คือธาตุ;  ปรุงแตงออกมาเปน  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ก็คือธาตุ,  
สรุปแลวเปนความทุกข  สุข  โสมนัส  โทมนัส  อทุกขมสุขก็เปนธาตุ  เปนสักวาธาตุ. 

 
บางประเภทก็เปนรูปธาตุลวน ๆ,  บางประเภทก็เปนนามธาตุลวน ๆ,  

บางประเภทเอามาผสมกันอยู  ปนกันอยู  อาศัยกันอยูก็มี.  นี้เรียกวาธาตุ  ถูกเรียกเสีย 
ใหมวา  อายตนะ,  ใหชื่อเสียใหมวา  อายตนะ,  เปลี่ยนลักษณะกิริยาอาการเสียใหมวา 
อายตนะ.  แตกอนนี้มีคลาย ๆ กับวาเปนธาตุอยูเฉย ๆ เดี๋ยวนี้มีการทําหนาที่  มาเปนสิ่ง 
ที่ทําหนาที่สัมผัส  แลวปรุงแตงนั่นนี่ขึ้นมา  นี่เรียกวาอายตนะ  คือเปนทางมาแหงเรื่อง 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๒๔๘

ทั้งหลาย.  ธาตุที่มาอยูในรูปของอายตนะนี้  จะตองมองใหเห็นเสียกอน;  แมวาจะเปน  
อสังขตธาตุ  เปนนิพพานธาตุ  ก็ยังตองอาศัย  หรือวาตองเปนไปฝายทางอายตนะนั่น 
แหละจึงจะทําใหนิพพานปรากฏได ;  แมวาสรางขึ้นมาไมได   แตก็ทําใหปรากฏได 
แลวก็จะคอยพูดกันทีหลัง. 

 
ธาตุเดิมตางกันกับเมื่อเปนอายตนะ 

 
ทีนี้  ก็อยากจะชี้ใหเห็นวา  ธาตุไดกลายมาเปนอายตนะไดอยางนี้,  แลวเพื่อ 

ใหเขาใจชัดลงไปวา  เมื่อเปนธาตุกับเมื่อเปนอายตนะนั้นตางกันอยางไร  ใหเขาใจกันให 
ดีเสียกอน. 

 
ธาตุลูกตา  หรือ  ประสาทตา  หรือสมรรถภาพ  คุณสมบัติทางตา  ของตา 

อยางนี้  เรียกวาธาตุ  ในเมื่อมันทรงตัวอยูในฐานะเปนสิ่ง ๆ หนึ่ง  สวน ๆ หนึ่ง  
ที่ประกอบกันขึ้นอยูเปนสิ่งใดสิ่งหนึ่งอีกทีหนึ่ง.  นี่สวนยอยตั้งอยูในฐานะสวนประกอบนี้ 
เรียกวาธาตุ;  ถามันมาอาศัยกันกับสิ่งที่คูกัน  แลวมันปรุงแตง  แลวมันกระทํานั่น 
กระทํานี่  หรือวามันถูกเขากระทํานั่นกระทํานี่  อยางนี้ก็เลยเปลี่ยนชื่อเปนอายตนะไป;  
ลูกตา  ประสาทตา  คุณสมบัติทางตา  ก็ถูกเรียกวาอายตนะไป  เรียกวาจักขุธาตุอยูหยก ๆ   
มาเปลี่ยนเปนวาจักขุอายตนะไป. 

 
แตถึงอยางไรก็ดี  ทานทั้งหลายตองไมลืมวาเรื่องราวนั้นมีมาก;  ในบางสูตร 

บางเรื่องก็เอามาเปนของแทนกันเสียก็มี  จึงตางกันก็แตวาเรียกชื่อแทนกันเทานั้นก็มี 
เหมือนกัน.  แตตามปกติตองหมายความวา  ธาตุก็คือสวนประกอบสวนหนึ่ง,  สวนหนึ่ง ๆ   
ที่ประกอบกันอยู  เปนสวนอื่น ๆ เปนสวนใหญสวนหนึ่งนั้น.  ความหมายหรือหนาที่โดย 
ตรงของสิ่งที่เรียกวาธาตุ :  เปนที่ตั้ง,  เปนที่รองรับ.  แตพอมาเรียกเสียใหมวา  อายตนะ 
ก็เลยหมายความถึง  การที่มันจะทําหนาที่รับการเกี่ยวพันกัน  รับการกระทบ  หรือวา 
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๒๔๙ธาตุที่อยูในรูปอายตนะ  

มีการกระทบกันและมีปฏิกิริยา  ตามแบบของธรรมชาตินั้น ๆ เกิดขึ้นตามลักษณะแหง 
การกระทบ  นี่คืออายตนะ. 

 
นรก,  สวรรค  เปนไปทางอายตนะได 

 
เอาละทีนี้ก็อยากจะพูดตอไปเสียเลย  ใหเขาใจอายตนะมากขึ้นดวย  และเปน 

เรื่องที่ควรสนใจอยางยิ่งดวยอีกเรื่องหนึ่ง  คือขอท่ีพระพุทธเจาทานตรัสไววา  ฉ  ผสฺสา - 
ยตนิกา  นิรยา - นรกที่เปนไปตามทางอายตนะ  ๖  นี่เราเห็นแลว;  พระพุทธเจาทาน 
ตรัสวาอยางนั้น.  และยังตรัสช่ือสวรรค,  ฉ  ผสฺสายตนิกา  สคฺคา-สวรรคเปนไปทาง 
อายตนะ  ๖  นี่เราเห็นแลว.  นี่หมายความวาสวรรคก็ตาม  นรกก็ตาม  มันเปนอยู  หรือ 
เปนไป  หรือประกอบอยูกับสิ่งที่เรียกวาอายตนะนั่นเอง. 

 
เอาละ,  ยอมใหเปนคนเชื่ออยางที่ เขาเชื่อวา  สวรรคตอตายแลวมีลักษณะ 

เหมือนที่เขียนไวที่ฝาผนังโบสถก็ตาม,  ตายแลวจึงได  :  ไดวิมาน  ไดนางฟา  ไดเทพบุตร 
อะไรก็ตาม,  นรกสวรรคอยางนั้นก็ขึ้นอยูที่อายตนะนั่นเหมือนกันนั่นแหละ  ถาไมอยางนั้น 
จะรูสึกอยางไรได.  แตที่พระพุทธเจาทานตรัสวา  เปนไปทางอานตนะ  นี่  หมายถึงที่นี่ 
ก็ได. 

 
ถามีอายตนะ  มีการงานของอายตนะ,  มีหนาที่ของอายตนะที่ไหน  เมื่อไร;  

เมื่อน้ันก็มีไดทั้ งนรกและสวรรค ;  นี้หมายความวา  เมื่ออายตนะสด ๆ ของคนเปน ๆ  
พบกันเขากับอารมณ  เกิดความรูสึกที่เปนที่สบาย  เปนที่พอใจ  หรือ  อิฏา  กนฺตา  มนาปา 
ปยรูปา  กามูปสฺหิตา  รชนิยา  คือนารัก  นาพอใจ  ฯลฯ  เปนที่ตั้งความกําหนัดแลว,  
เดี๋ยวนี้แหละคือขณะแหงสวรรค  ที่กําลังเปนไปทางอายตนะ. 

 
ถาตองเผ็ดรอนเปนไฟไปหมดที่  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ,  รูป  เสียง  กลิ่น  รส 

สัมผัสที่รับมาจากทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  นั่นแหละคือนรกที่แทจริง.  นรกที่แทจริง 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๒๕๐

นี่หมายความวา  กําลังรูสึก  รูสึกอยูดวยตนเองเปนปจจัตตัง;  รูสึกอยูดวยตัวเอง  นี่เปน 
ความจริง.  ที่ยังไมรูสึกอยูดวยตนเอง,  ไมรูสึกอยางนี้ยังไมจริง  มันจะหลอกก็ได;  
มันจะจริงก็ตอเมื่อรูสึกอยูที่จิตใจจริง ๆ.  ถาเราทําผิดเกี่ยวกับอายตนะ  ที่เขามาทางตา 
หรือทางหูก็สุดแท  ซึ่งถารอนเปนไฟอยู  แลวเราตอนรับไมเปน  อวิชชาเขาตอนรับ  ปรุง 
ใหรอนเปนไฟอยู  ทางตาก็ได  ทางหูก็ไดอยางนี้คือนรกที่เปนไปทางอายตนะ  ประกอบ 
อยูกับอายตนะ. 

 
ขอน้ีอยาลืมเสีย  เราจะตองทบทวนความรูที่เราไดยินไดฟงมาวาการเกิด 

ในนรกก็ดี  การเกิดในสวรรคก็ดี  เปนไปในลักษณะอุปปาติกะ  คือไมตองเขาใน 
ทองพอทองแม  อาศัยพอแมแลวจึงเกิดได;  นี่ไมตอง,  ไมตองเปนอุปปาติกะแลว 
ผลุงขึ้นมาเลย.  เราจึงมีการเกิดในนรกทางอายตนะนี่  ผลุงขึ้นมาเลย  รอนเปนไฟติด 
อยูในอกเลย;  ถาเปนสวรรคก็ถูกตองไปหมด  เยือกเย็นหมด  ก็ผลุงขึ้นมาเปนเทวดาเลย 
ไมตองอาศัยพอแมเกิด.  นี่ก็เขาเรื่องเขาราวกันกับท่ี  พระพุทธเจาทานตรัสวานรก 
สวรรคอยูที่อายตนะ  และเขาเรื่องเขาราวกันกับท่ีเราไดยินไดฟงมาวา  มันเกิดผลุงขึ้นมา 
ไดเลย  ไมตองอาศัยพอแม. 

 
ทีนี้  พูดถึงในเรื่องของมนุษย  มันก็ไมมีอะไร  นอกจากนรกกับสวรรค 

จะเปนนรกสวรรคที่นี่  หรือนรกสวรรคตอตายแลว  ก็เหมือนกันทั้งนั้น  มีสองเรื่อง 
เทานั้นแหละ  :  ถาเปนทุกขเดือนรอนก็เปนนรก;  ถาเปนสุขสนุกสนานก็เปนสวรรค,  
สวรรคนี่อาศัยกามก็ได  ไมอาศัยกาม  คือเปนพรหมชั้นพรหมก็ได  แตก็ไมพนไปจากความ  
รูสึกทางอายตนะ. 

 
สรุปเอาวา  ทั้งนรกทั้งสวรรคเปนไปทางอายตนะ  ประกอบอยูที่อายตนะ 

ก็ไมมีอะไรอีก,  ใครอยากไดนรกก็เอาซิ  ก็ทําใหเกิดไดทันที,   ใครอยากไดสวรรค 
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ก็ทําใหเกิดไดทันที  ไมตองรอตอตายแลว.  แมแตชั้นพรหม  ก็ทําใหถูกตองในทางตา 
หู  จมูก  ลิ้น  กายใจ  ไมเกี่ยวของกับกาม;  เอาอารมณที่ไมเปนที่ตั้งแหงกามมาเปน 
อารมณของจิต  ทําสมาธิอยูกับอารมณนั้ฯ;  ก็เปนภาวะของสวรรคชั้นพรหมขึ้นมา 
ที่นั่น  ก็ทางอายตนะอีกอยูนั่นเอง.  นี้เปนอันวา  เร่ืองตาง ๆ ของมนุษย  ที่จะสําเร็จ 
เปนผลขึ้นมา  :  เปนนรกหรือเปนสวรรคก็ตาม  ตองเปนไปทางอายตนะ;  อายตนะ 
เปนทางมา  เปนที่เกิด  เปนบอเกิดแหงเรื่องอยางนี้. 
 

การบรรลุนิพพาน  ก็อาศัยทางอายตนะ 
 
ทีนี้ก็จะพูดเรื่องที่พูดคางไวเมื่อตะกี้วา  แมแตการบรรลุมรรค  ผล  นิพพาน 

ก็ยังตองอาศัยความเปนไปทางอายตนะ.  เพราะวาความทุกขเกิดขึ้นทางอายตนะนี่ 
แลวการดับทุกขจะดับทางไหนเลา?  มีคําพูดปริศนาธรรมอยูคําหนึ่ง  เปนภาษิตของ 
พระรวงหรือของใครก็ลืมไปแลว  อยาเอาเปนประมาณดีกวา;  แตวาขอความนั้นมันถูก 
ตองที่สุดวา  “ขึ้นทางไหน  ตองลงทางนั้น”. 

 
“ขึ ้นทางไหน   ก ็ล งทางนั ้น ”  นี ่ไม ต อ งอธ ิบ ายก ็ได ;  ลองขึ ้นต น ไม 

ตนนี้ดูซิ  และถาไมลงทางนั้น  ก็ตองกระโดดลงมา.  นี่ก็แสดงใหเห็นชัดแลว  :  ขึ้น 
ทางไหนลงทางนั ้น  นั่นแหละคือเรื่องปฏิจจสมุปบาท.  นี่ก็คือขึ้นไปทางอวิชชา 
ขึ้นไปยังสังขาร  วิญญาณ   นามรูป  อายตนะ  ผัสสะ  เวทนา  ตัณหา  อุปาทาน  ภพ 
ชาติ  เปนทุกข;  ถาถอยกลับก็ตองกลับจากทุกข  ลงมาหาภพ – มาหาอุปาทาน - มาหา 
ตัณหา – มาหาเวทนา – มาหาผัสสะ – อายตนะ – นามรูป – วิญญาณ – สังขาร - อวิชชา 
นี่ก็  “ขึ้นทางไหน  ลงทางนั้น”.  ถาทําผิดทางอายตนะไหน  ก็ตองถอยกลับทางอายตนะ 
นั ้น;  ความทุกขเกิดขึ ้นทางอายตนะก็ตองควบคุม   แกไข  จัดการ  ที ่อายตนะ.  
ถาไฟลุกที่อายตนะ  ตองดับไฟท่ีอายตนะ;  เชนเดียวกับวาไฟลุกที่ตรงไหน  ก็ตองดับไฟ 
ที ่ตรงนั ้น   จึงจะมีการดับไฟขึ ้นมาได.  ทุกขเกิดที ่ไหนตองดับทุกขที ่นั ่น ;  ทุกข 
เกิดที่บาน  มาดับท่ีวัด  เหมือนที่เขาทํากันอยูโดยมาก  นี่มันนาหวัว. 
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พิจารณาดูอีกที  ถึงขอท่ีวาความทุกขเกิดขึ้นเพราะอายตนะสัมผัส  เปน 
ความทุกขเกิดขึ้นมา  สัมผัสน้ัน  สัมผัสดวยอวิชชา  จึงเกิดความทุกขขึ้นมา;  ถาไม 
สัมผ ัสด วยอวิชชา   ก็ไม เก ิดท ุกข ;  แต นี ่เราส ัมผ ัสด วยอวิชชา   จึงเก ิดท ุกข .  เมื ่อ 
ไมตองการทุกข  ก็ทําสัมผัสท่ีไมเจือดวยอวิชชา  คือทําลายอวิชชาเสีย  คือวามีสติปองกัน 
เสีย.  สําหรับการปฏิบัตินั้น   เราจะแยกออกไดเปนสองอยาง  :  ควบคุมอายตนะ 
นี่อยางหนึ่ง  และก็ดับอายตนะนั้นเสียอยางหนึ่ง. 

 
๑.  การปฏิบัติที่จะควบคุมอายตนะ  นี้ก็สอนกันอยูทุกวัน ๆ  อยางต่ํา 

ที่สุดก็เรียกวา  อินทรียสังวร  :  ควบคุม  ระวังรักษา  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  โดย 
ประการที่อภิชฌา  และโทมนัสจะไมเกิดขึ้นมาได;  นี่เรียกวาอินทรียสังวร.  อาศัยสติ 
มีสติมีสัมปชัญญะควบคุมอยู  ไมเผลอใหการปรุงแตงทางอายตนะนี้เกิดเปนอวิชชา 
เกิดเปนทุกขขึ้งมาได.  นี่อาศัยการควบคุมดวยสติ  ควบคุมอายตนะใหดีดวยสติ  แลว 
ก็ไมมีเรื่อง. 

 
๒.  การปฏิบัติที่ดับอายตนะนั้นเสีย  ดับอายตนะนี่มีความหมายลึก 

เราจะไปทําตาใหบอด  ทําหูใหหนวก  ทําจมูกใหเนา  นี่มันไมมีประโยชนอะไร;  ดับ 
อายตนะ  หมายความวา  ใหดับความหมายที่เปนไปตามอวิชชา  :  ความหมายที่เปนอํานาจ 
ของอวิชชาที่อายตนะนั้น ๆ เสีย;  เชนตาเห็นรูปดวยอวิชชา,  หูไดยินเสียดวยอวิชชา,  
จมูกไดกลิ่นดวยอวิชชา.  นี่ความหมายของตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  เกิดขึ้นมาดวยอํานาจ 
ของอวิชชา  รูผิด  รับผิด  สํานึกผิด. 

 
ดังอายตนะ  ก็คือดับความหมายของอายตนะ  ที่สัมผัสกันอยูดวยอวิชชาเสีย;  

อยางนี้มีผลเทากับอายตนะมิไดเกิด.  แมพระพุทธเจาทานก็ทรงใชสํานวนพูดวา  “ดับ” 
เหมือนกัน;  เหมือนที่พระสวด  เมื่อตะกี้นี้ก็มีสวดวา  : 
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เตสํ  ฉนฺนํ  อายตนานํ  นิโรโธ  วูปสโม  อตฺถงฺคโม  ความดับ.  ความเขา 
ไปรํางับ,  ความตั้งอยูไมไดแหงอายตนะทั้งหลาย  ๖  (มีจักขุอายตนะเปนตน)  เหลานั้น   
 
: ทุกฺขสฺเสโส  นิโรโธ-นั่นแหละคือความดับไมเหลือแหงทุกข. 

 
โรคานํ  วูปสโม-ความเขาไประงับแหงโรคทั้งหลาย, 
 
ชรามรณสฺส  อตฺถงฺคโม-ความถึงซึ่งความตั้งอยูไมไดแหงชราและมรณะ. 
 
ทานใชคําวา  นิโรโธ  กับ  อายตนะ  คือ  ดับอายตนะเสียได.  วูปสโม-ความ

เขาไปรํางับเสียซึ่งอายตนะ,  อตฺถงฺคโม-ความตั้งอยูไมไดแหงอายตนะ. 
 
ดับอยางนี้คนก็ไมตองตาย  เพราะตาก็ไมตองถูกทําใหบอด  หูก็ไมถูกทําให 

หนวก.  จมูกก็ไมถูกทําใหเนา  ใหอะไรไป;  แตเรียกวาดับแลว  :  ดับตา  ดับหู  ดับจมูก 
ดับลิ้น  ดับกายแลว,  กระทั่งถึงดับมโนดวย. 

 
เปนอันวา  “ความดับ”  ในที่นี้  มีความหมายพิเศษเฉพาะคือ  ดับความหมาย 

หรือหนาที่การงานของอายตนะที่ทําไปดวยอํานาจอวิชชา  ตามธรรมชาติ  ธรรมดาของ 
สามัญมนุษยนั้นเสีย;  เอาวิชชา  เอาปญญา  เอาความรูที่ถูกตองเห็นแจงในปรมัตถ 
สภาวธรรมนี่เขามาแทน,  เห็นชัด  ประจักษอยูก็ไมเกิดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด.  
อยางนี้เรียกวา  ดับอายตนะเสียได  นี่เปนชั้นสูงชั้นสุด.  ถาทําไมได  ก็ทําไปทีแรก ๆ  
เพียงแตควบคุมอายตนะนั้นไวดวยสติ. 

 
อยางนอยที่สุด  ทุกคนจะตองควบคุมอายตนะอยูตลอดเวลา  พูดวาทั้งตื่น 

และหลับดีกวา  คือวาเมื่อเราตื่นอยู  เรามีสติควบคุม.  เมื่อเวลาหลับน้ัน  เราควบคุม 
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ทางการทําใหดีขณะเมื่อเรายังตื่นอยู  แลวเรามั่นหมายอธิษฐานจิตวาจะหลับลงดวยอาการ 
อยางนี้ ๆ ประมาณเวลาเทานั้นเราจะตื่นขึ้นมาดวยอาการอยางนี้อีก  นั้นแหละ;  อยางนี้ 
เรียกวาอายตนะนั้น  ถูกควบคุมท้ังหลับและตื่น.  ผูที่ทําไดจริง  จะมีกําลังจิตสูงพอ  ใน 
ระหวางที่หลับน้ัน  ก็ไมทําผิดทางอายตนะ,  แมจะไมฝนไปในทางที่เปนเรื่องกิเลส  ตัณหา 
อะไรได  หรือวาไมฝนเสียเลย.  นี่เรียกวาควบคุมอายตนะไดทั้งหลับและตื่น  นี่คนธรรมดา 
สามัญทุกคนทั่วไปควรตองรับเอาไปเปนบทเรียน. 

 
ยังมีอายตนะประเภทอสังขตะ 

 
ทีนี้ใครจะทําใหดีกวานั้น  ก็ตองรูจักทําการดับอายตนะเสีย  ตามวิธีที่พระพุทธเจา 

ทานสอนไวอยาใหมันเปนบอเกิด  หรือเปนทางมา  หรือเปนที่ปรุงขึ้นมา  แหงกิเลสและ 
ความทุกขอีกตอไป.  นี่เราทําลายอายตนะ  ดับอายตนะไดอยางนี้  เรียกวาอายตนะสวน 
สังขตะถูกควบคุมและดับและกําจัดไปหมดแลว;  ทีนี้โผลขึ้นมาใหมก็เปนอายตนะชนิด  
อสังขตะ  คือพระนิพพาน  โดยบทที่วา  อตฺถิ  ภิกฺขเว  ตทายตนํ  ฯลฯ  เปนพระพุทธ- 
อุทาน,  ตรัสข้ึนมาเมื่อทรงพิจารณาเห็นแจมแจงในสิ่งนี้;  เพราะอายตนะชนิดนั้นยัง 
มีอยู  คืออายตนะที่ไมใชสังขตะนี่;  พระพุทธองคจึงตรัสวา  อายตนะนั้นมีอยู  :  อายตนะ 
นั้นไมใชปฐวีธาตุ  เตโชธาตุ  อาโปธาตุ  วาโยธาตุ  ไมใชอากาสานัญจายตนะ  วิญญา- 
นัญจายตนะธาตุ  กระทั่งเนวสัญญา ฯ  ไมใชการมา  ไมใชการไป  ไมใชการอยู  ไมใช 
อารมณ  ไมใชที่ตั้งแหงอารมณนี่;  วานั่นแหละคือที่สุดแหงความทุกข  คือนิพพาน;  
ดังนั้นนิพพานนั้นก็เปนอายตนะดวยเหมือนกัน. 

 
เมื่อฆาอายตนะพวกสังขตะใหตายเสีย  อายตนะที่เปนอสังขตะก็จะปรากฏ 

ออกมา  หรือไดรับก็ตามใจแลวแตจะเรียก.  เรา  “ฆาชีวิตชนิดโลก ๆ  นั้นเสีย  ก็จะไดชีวิต 
ชนิดที่ เหนือโลก”;  นี่พูดสมมติใหเปนโฆษณาชวนเชื่อใหคนยินดีหนอย  :  สละของ 
ไมจริงเสีย  แลวก็จะไดของจริงมา;  แปลวากําจัดอายตนะมายา  หลอกลวง  เหลวไหล 
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๒๕๕ธาตุที่อยูในรูปอายตนะ  

ประเภทสังขตะเสีย  แลวอายตนะประเภทแทจริง  ไมหลอกลวง  ไมทําความทุกขใหแกผูใด 
ก็จะปรากฏแกจิต  คือพระนิพพาน. 

 
หลักปฏิบัติ  พิจารณา  อายตนะ  เหมือนมหาสมุทร 

 
ทีนี้การปฏิบัติ  มีหลักหนอยหนึ่งที่วา  อายตนะนี้มันเหมือนกับมหาสมุทร;  

อยางที่ไดพูดมาแลว  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  เหมือนกับมหาสมุทร  เหมือนกับทะเล 
สําหรับมหาสมุทรนั้น  ทรงแสดงอาการที่นากลัวไวอยางนี้  : 

 
มหาสมุทรยอมมีคลื่น   สอุมฺมึ   -แปลวามันมีคลื่น ;  ก็ลองไปลอยคอ 

เล นในมหาสม ุทรด ู  มีคลื ่นนั ้นสน ุกอย างไร,  แล วก ็ม ีเกล ียว   สาวฏ ฏ ํ  -มีเกล ียว 
มันไมใชมีแตคลื่นเฉย ๆ ยังมีเกลียวที่ ไหลไปอยางเชี่ยว,  ลอยอยูในมหาสมุทร  จะทน 
ไดกี่มากนอย  เดี๋ยวมันก็จมเทานั้น  สูเกลียวไมไหว. 

 
และแถมมีเครื่องจับยึด  หรือผูจับยึด;  นี่ตามความเชื่อของคนแตโบราณนี้ 

ก็วามียักษ   มีภูต  ปศาจอะไร  มีผูจับ .  เดี๋ยวนี้ก็ เห็นชัด;  ปลาฉลามมันจะงับเอา.  
นี่เรียกวาผูจับ  สคาหํ  -มีผูจับ. 

 
แลวก็ยังเปน  สรกฺขสํ - มีรากษส,  รากษส  แปลวาผีที่อยูในน้ํา;  ก็ตามใจ.  

นี้เรียกวาเปนของที่ไมเห็นตัวกันหนอย  แลวก็จะจับเอาคนนั้นไป,  จะทําอันตรายแก 
คนนั้น  อยางนั้นอยางนี้.  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ,  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ 
รวมกันเปนสมุทรนี่  ในนั้นมีอยางที่วา  มีคลื่น  มีเกลียว  มีผูจับ  มีผีเสื้อน้ํา  มี 
ยักษน้ํา  ที่มันมาอยูที่ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ของเรา. 

 
ทีนี้ที่สําคัญอยางยิ่งเรียกวา  เวคะ  นี่แปลวา  กําลัง,  กําลังไหล;  กําลังไหล 

ก็คือกําลังของการปรุงแตง;  สิ่งนี้เรียกวา  อายตนเวคะ  อายตนเวคะ  คือ  ตา  หู  จมูก 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๒๕๖

ลิ้น  กาย  ใจ,  ในเมื่อไดรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณขึ้นมาเขาคูแลว  จะเกิด 
อายตนเวค  หรืออายตนเวคะ  มีกําลังที่ตามธรรมดาดานทานไมไหว  ที่มันจะพุงไป.  
แมกระนั้นเราก็ตองหยุดเสีย;  พระพุทธเจาทานตรัสไวอยางนี้. 

 
อายตนะขางในคือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ก็มี  เวคะ  คือมีกําลังพุง;  

อายตนะภายนอกคือ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ  ก็มีเวคะ  คือกําลังพุง;  
รวมกันแลวก็ยิ่งเปนกําลังพุง  เพราะวาลําพังอยางเดียวมีกําลังพุงโดยสมบูรณไมได. 

 
ถาผูใดหยุดเสียไดซึ่งอายตนเวคะ,  ดับเสียได  หยุดเสียไดซึ่งอายตนเวคะ 

จึงจะหยุดกําลังพุงได.  คํานี้ใชคําวา  สหติ-หยุดเสียได,  ทําลายใหหยุดไปเสียได 
ไมใหมันไหลไดอีกตอไป.  โดยที่แทมันก็เหมือนกับเกลียวน้ําหรือกําลังพุงของสิ่งที่วิ่งไป 
เร็ว ๆ นั่นแหละ;  เชนรถวิ่งไปเร็ว ๆ เรือวิ่งไปเร็ว ๆ หรือนํ้ามันไหลไปเร็ว ๆ;  เราหยุด 
กําลังพุงนั้นเสียได  เรียกวาหยุดเวคะเสียได. 

 
ในที่นี้ตองการใหหยุดเวคะของสิ่งที่เรียกวาอายตนะ  :  เวคะนี้สําเร็จมา 

ทางรูปท่ีเห็นดวยจักษุ,  เวคะนี้สําเร็จมาทางเสียงที่ไดยินดวยหู,  เวคะนี้สําเร็จมาแตทาง 
กลิ่นที่ไดกลิ่นดวยจมูก,  เวคะนี้มาจากรสที่รูสึกไดดวยลิ้น,  เวคะนี้มาจากสัมผัสท่ีผิวหนัง 
เพราะการสัมผัสทางกาย,  กระทั่งที่มาจากธัมมารมณภายในใจที่รูไดดวยใจ;  นี้เรียกวา 
เวคะทั้งนั้น;  ลวนแตมีคลื่น  มีเกลียว  มีผูจับ  มียักษน้ําทั้งนั้นแหละทุกอายตนะ. 

 
การปฏิบัติอยางที่วามาเมื่อตะกี้นี้  ก็คือควบคุมอยูดวยสติเรื่อยไป ๆ จน 

กระทั่งมีการรูแจงในปรมัตถสภาวธรรมอันเพียงพอ  กําจัดอวิชชาได;  แลวก็ดับ 
ผัสสายตนะ  คือดับเวคะของอายตนะเสีย  กลายเปนไมมีการปรุงแตง  ไมมีการปรุงแตง 
ชนิดไหนอีกตอไป. 
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๒๕๗ธาตุที่อยูในรูปอายตนะ  

พระพุทธเจาทานตรัสวา  ผูนั้น  เวทคู  -  เปนผูถึงเวท  หรือถึงฝงแหงเวท, 
                               วุสิตพรฺหฺมจริโย  -  ผูนั้นประพฟติพรหมจรรยจบแลว, 
                                          โลกนฺตคู  -  ผูนั้นถึงที่สุดของโลกแลว, 
                                          ปารคโต  -  ผูนั้นถึงฝงนอกโนนแลว. 
 

เดี๋ยวนี้อยูกันแตฝงใน  เลาะกันอยูแตฝงใน  ไมออกไปถึงฝงนอก  เพราะวาติดอยูที่ 
อายตนะ.  เมื่อดับอายตนะไดแลว  ก็ออกไปฝงออก  ออกไปถึงฝงนอกแลว;  ผูที่ รูจัก 
อายตนะในชั้นลึก  ควบคุมไดกระทั่งกําจัดได  จนกระทั่งหยุดกระแสอายตนเวคะนี้เสียได 
จะเปนอยางนี้  จะไดผลอยางที่กลาวมานี้. 

 
ประโยชนอันไดจากการรูปรมัตถสภาวธรรม 

 
ขอใหทานทั้งหลายพิจารณาดูใหดีวา  ความรูในปรมัตถสภาวธรรมนี่มี 

ประโยชนเทาไร?  มีประโยชนกี่มากนอย?  และจะถือวาเปนประโยชนสูงสุดหรือไม?  
เราอาศัยความรูชนิดปรมัตถสภาวธรรม  หรือธรรมที่เปนอยูเอง  ในสภาพที่เปนเอง 
เปนจริง  ในอรรถอันลึกซึ้งถึงที่สุดอยางยิ่งแลว;  เราออกจากสังขตธาตุไปสูอสังขตธาตุ.  
เราก็จะออกจากสังขตอายตนะได,  แลวไปสูอสังขตอายตนะได  เลยแยกกันเปนสองคู;  
คือวาเราใชคําวาธาตุ  ออกมาเสียจากสังขตธาตุ,  แลวเขาไปสูอสังขตธาตุ.  ตอมา 
เปลี่ยนเปนเพงเล็งไปที่อายตนะ;  ก็ออกมาเสียจากสังขตอายตนะไปสูอสังขตอายตนะ.  
นี่ไดผลสูงสุดหรือไมก็ลองคิดดูวา  ความรูเร่ืองปรมัตถสภาวธรรมนี่เรารูเทาไร?  เรารู 
หรือไม?  ลองเทียบเคียงดู. 

 
สรุปเรื่องที่เกี่ยวกับอายตนะที่เราจะตองรูกันในชั้นลึกนี่วามันจําเปนแกเรา 

หรือไม?  หรือเปนของใหม  ของเกา  แกเราเทาไร?  เราไมเคยทราบวา  สิ่งทั้งปวงนั้น 
อยูที่ตาหู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ.  นี่เปนปญหาขอแรก  ทบทวนกันอีกที  ที่แลวมาแตหนหลัง 
จนกระทั่งบัดนี้  เรายังไมรูปรมัตถสภาวธรรมดังนี้  : 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๒๕๘

๑.  เรายั งไม รู   เคยเห็น   เคยทราบ   ไม เคยเห็นจริงเห็นแจ งวาอะไร  ๆ  
อะไรคือ  สพฺพํ ?  สิ ่งทั ้งปวงอยู ที ่ตา  หู  จมูก  ลิ ้น  กาย  ใจ .  เราจึงไปแกป ญหา 
ก ันข างนอก   ไม แก ป ญหาก ันข างใน ;  ไปโทษคนนั ้น   ไปโทษคนนี ้  ยกความผ ิด 
ของตัวออกไปใสผูอื่น ๆ ไปโทษผีสางเทวดาอะไร  ก็คิดดูเอง;  นี่เพราะวามีอวิชชา 
ในเรื่องน้ี   ไมรูวาอะไร ๆ นี่อยูที่อายตนะ.  ตอไปน้ีตองตั้งตนกันเสียใหมใหอะไร ๆ  
มันอยูที่นี่  และแกปญหากันที่นี่  ดับสังขตอายตนะเสียได  เขาไปสูอสังขตอายตนะกันที่นี่;  
อยาไปรอท่ีอื่น  อยาไปรอตอเวลาอื่น  เชนตอตายแลวไปเปนตน  มันนาหวัว. 

 
๒.  ขอตอไปน้ี   ก็คิดดูวา  เรานี่ เคยหวังนรกสวรรคกันที่อื่น ,  เวลาอื่น 

ที่ โลกอื่นตอตายแลวอยางนี้;  ทั้งที่ เรากําลังมีนรกสวรรคอยูที่  ตา  หู   จมูก  ลิ้น  กาย  ใจแลว 
เราก ็ไม สน ใจ .  เรา ไม ทํ า ให หมดนรก   ให ม ีแต ส วรรค ,  หร ือว าทํ า ให พ นสวรรค 
ขึ้นไปอีก  ก็จะถึงอสังขตอายตนะ  คือนิพพาน. 

 
ตอไปนี้ เชื่อวา  ทุกคนที่ ไดฟ งขอความนี้ แลว  คงจะมามองดูนรกสวรรค 

ที่อายตนะกันเสียที   อยาฝากไวที่ โลกอื่น  หรือเวลาอื่นสมัยอื่นเลย  นรกสวรรคกําลังเปน 
อยูที่นี่แลว. 

 
“คนฉลาดคาใกล  ๆ  คนบ าใบค าไกล ๆ”  ใครวาก็ ไมทราบ .  เมื่ ออาตมา 

ยังเด็ก ๆ อยู   ไดยินคํานี้ แลว  โยมเคยพูดใหฟ ง  และเคยตวาดเอาบอย ๆ  “คนดี  ๆ  คา 
ใกล  ๆ  คนบาใบคาไกล  ๆ”.  นี่ทํ าไมไมดูวานรกสวรรคมันอยูที่ นี่   :  ตา  หู   จมูก   ลิ้น 
กาย   ใจ ;  ทําไมไมจัดให เปน เรื่องเปนราว   ใหลุล วงไปดวยดี   พนนรก   พนสวรรค 
แลวก็นิพพาน. 

 
๓.  ทีนี้ดูขอตอไปอีกที่สําคัญมากกวา  ที่เราไมประสีประสาเสียที เดียววา 

มันไมมีอะไรนอกจากธาตุ   ทุกอยางไมมีอะไรนอกจากธาตุ ;  นี่ทํ าไมไม รู.  ไมมี 
อะไรนอกจากธาตุ  และเปนไปตามธรรมชาติ,  เปนธาตุแลวตองเปนไปตามธรรมชาติ 
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๒๕๙ธาตุที่อยูในรูปอายตนะ  

ของธาตุ ;  อยาเอามาเปนเราเปนของเรา   หรือเปนตัวกูหรือเปนของกู .  เมื่อพูด 
อยางนี้แลว  บทพิจารณาที่วา  :- 

 
ยถาปจฺจยํ  ปวตฺตมานํ  ธาตุมตฺตเมเวตํ  ยทิทํ  จีวรํ,  ตทุปภฺุชโก  จ  

ปุค ฺคโล  ธาตุมตฺตโก  นิส ฺสต ฺโต  นิช ฺช ีโว  สุ ฺโ-  มันก ็กล ับมาอีกแล ว;  เป นบท 
หัวใจของพุทธศาสนา  วามันเปนสักวาธาตุตามธรรมชาติ  มิใชสัตว  บุคคลชีวะ 
อาตมันอะไร.  นี่เราไมประสีประสาเสียเรื่อย;  เราก็เคยบวชเณรแลว  เราก็ทองไดแลว 
เราก็ยังไมประสีประสาอยูนั่นเอง.  นี่ก็ตองเอามาพูดกันใหม  พูดกันเรื่อยไปจนหนวกหู;  
แมจะรําคาญ  ก็ตองพูดกันเรื่อยไปวา  “ไมมีอะไรนอกไปจากสิ่งที่เรียกวาธาตุ”. 

 
๔.  จะใหใกลชิดเขามาอีก  ก็อยากจะพูดอีกขอหนึ่งวา  ที่เรารูสึกยินดีรักใคร 

พอใจ  หลงใหล  เอร็ดอรอยเหลือประมาณในอัสสาทะ  คือรสอรอยหรือเสนหที่เกิด 
จากอายตนะ  โดยหลงใหลถึงกับวาเปนทาสของมันทีเดียว;  นี่มันคนละคํา  เมื่อตะกี้นี้ 
วาเปนธาตุ  นั้นมัน  ธา - ตุ  ที่วาเปนทาสนี้  หมายถึงทาสขี้ขา. 

 
เรากําลังเปนทาสของอายตนะ,  เราไมรูจักอายตนะหรือธาตุโดยความเปน 

ธาตุ  เราก็โงก็ขนาดไปเปนทาสขี้ขา  เปนทาสีทาสาของอายตนะนั่นเอง  คือเราไป 
เอร็ดอรอยเหลือประมาณ  ยินดี  พอใจ  หลงใหล  ในอัสสาทะ  คือเสนหที่ออกมาจาก 
การปรุงแตงของอายตนะนั้น ๆ เพราะอํานาจของอวิชชา. 

 
เรามีอวิชชา  ไมทราบวาเราไมมีปรมัตถสภาวธรรม  ที่รูแจงอยู  เราก็ไมรู;  

เราไมรูก็คือ  เรามีอวิชชา;  ฉะนั้นอวิชชาก็ชวยทําใหอายตนะปรุงแตงออกมาเปนอัสสาทะ.  
อัสสาทะ  นี่แปลวา  รสอรอย  ยั่วยวน;  เราก็หลงใหลในรสอรอยนั้น  ก็เลยไดเปนทาส 
ทาสีทาสา  อะไรก็ตามนี้ของอายตนะนั้น  นี้หมดความเปนไป  หมดอิสรภาพ  เพราะ 
ไมรูธรรมะในขั้นนี้. 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๒๖๐

ทีนี้   อยาวาแตเราคนเดียว  ตอใหคนทั้งโลกกี่โลกก็ตามใจ  เทวดา  มนุษย 
ดวยก็ได  เทวดา  มาร  พรหม  อะไรดวยก็ได,  มนุษยในโลกทั้งโลกดวยก็ได  ลวนแต 
กําลังเปนทาสทางอายตนะ. 

 
๕.  โลกกําลังมีวิกฤตกาลถาวรนานาชนิด;  หมายความวามีเวลาที่ยุงยาก 

ระส่ําระสายโกลาหลวุนวายอันถาวร  ไม รูจักสงบลงได  ไมมีที่สิ้นสุด.  นี่ โลกทั้งโลก 
กําลังเปนกันอยางนี้;  ก็เพราะวาเขาไมมีความรูเรื่องอายตนะ  เปนผูโงตออายตนะ,  
รวมทั้งโงตอสิ่งที่เรียกวาธาตุนั้นดวย.  เพราะวาเดี๋ยวนี้ธาตุมันเปลี่ยนรูปมาอยูในลักษณะ 
ของอายตนะ  มันจึงเลนงานตรไดถนัด  รุนแรงยิ่งขึ้นไปอีก,  เพราะมันทําใหเกิดอัสสาทะ 
โดยตรงไดแปลก ๆ ไมมีที่สิ้นสุด.  เมื่อคนเราในโลกนี้  เปนบาว  เปนทาส  เปนทาสี 
ทาสาของอายตนะแลว  ก็หานั่นหานี่มาบํารุงบําเรออายตนะ;  กระทั่งคิดนั่นคิดนี่ 
ขึ้นมา  ปรุงแตงใหเกิดความรูสึกทางอายตนะเรื่อยไป  นี่ เราก็ตองไปซื้อไปหาสิ่งปรุงนั้น 
เรื่อยไปเพื่อมาปรับปรุงแตงอายตนะ. 

 
ไดเห็นภาพแคตตาล็อกอันหนึ่งบอกขายหอง  หองน้ําหองสวม  หองน้ําประกอบ 

ทั้งหองทั้งชุดนั่นแหละ  เหมือนกับวิมานอยางนั้นแหละ  จนดูไมรูวาหองน้ําหองสวม;  
แลวก็ขายกันได  แลวก็ซื้อกันไป.  นี่คิดดูเครื่องประกอบท้ังหมด  มันประกอบกันเขา 
เปนหองน้ําหองหนึ่ง  นี่เห็นจะเปนหลายแสนบาท  มันเต็มไปดวยสิ่งประดิษฐดูคลายกับ 
ปาที่สวย ๆ มีอะไรสวย ๆ  เขาทําขายเปนชุด ๆ. 

 
นี่ทําไมโลกจึงไดเจริงกาวหนาแตในทางที่จะเปนทาสของอายตนะ;  มันชาง 

ไมตลบหลังขึ้นมาเปนเรื่องที่เปนนายเปนเจาเหนืออายตนะบางเลยหรือ?  โลกกําลังเปนไป 
อยางนี้  ที่จะไปเปนทาสของอายตนะยิ่งขึ้น;  เพราะวาเขาขาดความรูในแงของ  
ปรมัตถสภาวธรรม.  อาตมาเชื่อวาการที่เราลงทุนมาพูดกันถึงเรื่องนี้อยางซ้ํา ๆ  ซาก  นี่ 
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๒๖๑ธาตุที่อยูในรูปอายตนะ  

คงจะไมเปลาประโยชน   หรือไมนารําคาญลวน ๆ คงจะมีประโยชนบาง  ขอใหไปชวย 
พินิจพิจารณาดู. 

 
ในการบรรยายเรื่องปรมัตสภาวธรรมในคํารบที่  ๘  นี้  ไดเขยิบข้ึนมาถึงขั้น 

ที่เรียกวา  เดี๋ยวนี้ธาตุนั้นไดเปลี่ยนรูปมาเปนอายตนะแลว  มันจะทําพิษเอาพวกเรา 
หรือวาจะบดขยี้พวกเรามากยิ่ง ๆ  ขึ้นไปอีก;  นี่ขอใหระวังใหดี. 

 
นี้ก็เปนการบรรยายที่สมควรแกเวลาแลว  ขอใหพระสงฆทั้งหลายสวด 

คณ ะสาธยาย   เพื ่อ เพิ ่มพ ูนศ ร ัท ธาความ เลื ่อ ม ใส   ในการที ่จ ะปฏ ิบ ัต ิธ รรม 
ของพระพุทธองคสืบตอไป. 
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ปรมัตถสภาวธรรม 
-๙- 
๓  มีนาคม  ๒๕๑๖ 
 
 

ความสําคัญของการสัมผัสทางอายตนะ 
 
 
ทานสาธุชนผูสนใจในธรรมทั้งหลาย, 

 
การบรรยายประจําว ันเสารภาคนี ้  เป นการบรรยายครั ้งที ่  ๙  และ 

ก็จะไดกลาวโดยหัวขอวา  ปรมัตถสภาวธรรม  ไปตามเดิม  ทานทั ้งหลายอาจจะ 
รู ส ึกว าซ้ําซากและไม ชวนฟ ง ;  นี ่ก ็เคยพ ูดก ันมาแล วแต คราวก อน  ๆ   ว าม ัน 
เป นอย างนั ้น เอง   ก็จําเป นที ่จะต องขอให ทนฟ ง ,  และอาตมาก ็จะต องกลาว 
ไปใหจบเรื่อง  เพราะมันเปนเรื่องที่สมบูรณเฉพาะเรื่องเรื่องหนึ่ง. 

 
จะขอทบทวนความหมายของคําวา  “ปรมัตถสภาวธรรม”  นี้อยู เสมอ.  

ที่แลว ๆ  มาแตหนหลังจนกระทั่งบัดนี้นั้น  เราสนใจกันอยางผิวเผิน;  ไมสนใจถึงขนาด 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๒๖๔

ที่ เรียกวา  ปรมัตถะ  หรือปรมัตถสภาวะไดเลย  จึงจําเปนจะตองชักชวนกันใหม  ขอรอง 
กันใหม.  ใหขยับขยายการศึกษาหรือความสนใจใหลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป  ถึงขนาดที่จะเรียกวา  
ปรมัตถะ  คือมีอรรถอันยิ่งนี้ ได ;  แตก็ไมจําเปนจะตองเหมือนกับความหมายของคําวา  
ปรมัตถะ  ที่พูดถึงกันอยูในที่อื่น ๆ. 

 
ยกตัวอยางเชน  เมื่อพูดถึงนรกใตดินอยางที่ เขียนไวตามฝาผนังโบสถ,  หรือ 

สวรรคบนฟา  อยางที่ เขียนไวตามผนังโบสถ  รูปภาพเทวโลก  พรหมโลก  อยางฝาผนัง 
โบสถ;  พวกอื่นหรือพวกหนึ่ง  เขาก็ถือวาเปนเรื่องอภิธรรม   เปนเรื่องปรมัตถ   แจก 
ออกไปเปนอยางนั้น  ดวยจิตดวงนั้นจึงจะไปสูที่นั้นได.  คําอธิบายอยางนั้นเราไมถือวา 
เปนปรมัตถ  หรือวาเปนปรมัตถสภาวะในที่นี้. 

 
เราจะถือเอาอยางที่พระพุทธเจาทานไดตรัสไว  เหมือนกับท่ีพระสงฆ 

ทั้งหลายทานไดสวดแลวเมื่อตะกี้นี้วา  นรกชื่อฉผัสสายาตนิกนรก  เราเห็นแลว  อยางนี้ 
เปนตน;  หมายความวานรกที่มีอยูที่  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ของคนนั่นเอง.  
นี่พระพุทธเจาทานวาทานเห็นแลว  และทรงแสดงลักษณะวา  ความเปนนรกที่  ตา  หู  จมูก 
ลิ้น  กาย  ใจน้ัน  มันอยูที่วา  เมื่อตาไดพบแตสิ่งที่ทําให เกิดความรูสึกเปนทุกข  ไมเปน 
ที่นาพอใจ  เผาลนกระวนกระวาย,  หรือจะเรียกวานรกอยูที่ตา  หรือวาเมื่อหูไดสัมผัส 
เสียงที่ทําให เกิดรอนใจ  นี่ก็ เรียกวานรกมันอยูที่หู .  เรื่องสวรรคก็ เหมือนกัน  ทานตรัสวา  
ฉผสฺสายตนิกา  สคฺคา - สวรรคที่อายตนะทั้ง  ๖  เราก็ได เห็นแลว  นี้มันตรงกันขาม 
กับนรก  มีอยูที่ ตา  หู   จมูก  ลิ้น   กาย  ใจ;  เมื่ อใดได รูป   เสียง  กลิ่น   รส  โผฏฐัพพะ  
ธัมมารมณ  มาเปนของถูกใจ  พอใจ  ไมมีความทุกข  ก็เรียกวาสวรรค. 

 
ทีนี้ยังมีตรัสไวตอไปอีกวา  สวรรคและนรกนั่นมันเปนที่ตกที่จมของคน  ของ 

สัตวทั้งหลาย;  แตคนธรรมดาไมมองเห็นวา  นรก  สวรรค  ที่ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจนั้น 
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๒๖๕ความสําคัญของการสัมผัสทางอายตนะ  

เปนนรกเปนสวรรค  เปนที่ตกที่จมของคน.  เขาจะพูดกันวา  ที่ทะเลโนน  ที่มหาสมุทร 
ที่ทะเลโนน;  พระองคจึงตรัสวา  ที่คนธรรมดาสามัญเรียกกันวาสมุทร  สมุทร  มหาสมุทร 
ที่ตกที่จมนั้น  ไมใชมหาสมุทรในอริยวินัย  คือในความหมายของพระอริยเจา. 

 
มหาสมุทรที่ตา  ที่หู  ที่จมูก  ที่ลิ้น  ที่กาย  ที่ใจ  ที่คูกันอยูกับรูป  เสียง 

กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ  เดี๋ยวมีสภาพเปนนรก  เดี๋ยวมีสภาพเปนสวรรค;  
นั่นแหละดูใหดีเถิด  นั่นแหละคือสมุทร  มหาสมุทร;  เพราะคําวาสมุทรนี้แปลวาเปน 
ที่ตกที่จม. 

 
มหาสมุทรใหญ  ๆ   นั่นไมใชมหาสมุทร  ไม ใชที่ตกที่จม;  เปนแตน้ํ ามาก  ๆ   

น้ํายืดยาวเทานั้นเอง  ไมใชเปนที่ตกที่จมของคน.  สวนตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  เกี่ยว 
กันอยูกับรูป  เสียงกลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ   นี่แหละ  คือตัวสมุทรที่แทจริง;  
คือคนตกลงไปแลวมันก็มีจิตใจยุงเหยิงเหมือนปมดายยุง,  มีปมมาก ๆ   มาคลุกมาเคลากัน 
สางไมออก.  เพราะวามันพนกันซับซอนเหมือนเชิงหญามุญชะและหญาปพพชะ  สางไม 
ออกอยางนี้  เรียกวาสมุทรเปนที่ตกที่จม. 

 
เพียงเทานี้ก็ขอใหทานทั้งหลายพิจารณาดูเถิดวา  มันมีความเปนปรมัตถสภาวะ 

อยูที ่ไหน?  ชาวบานก็ชี ้ที ่ตกที่จมไปที่ทะเล;  แตพระพุทธเจาทานทรงชี้ที ่ตกที ่จม 
มาที่ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ.  มันมีความเปนปรมัตถสภาวะอยูที่ตรงไหน?  ถาทาน 
ทั้งหลายรูเรื่องนี้ดี  เขาใจเรื่องนี้ดี  มันก็จะฉลาดขึ้น  หรือวาจะโงลง;  ถาทานมีความ 
ฉลาดลึกซึ้งลงไปก็เรียกวามีความรูทางปรมัตถสภาวะเพิ่มข้ึน.  เรื่องชนิดนี้มันมีมากมาย 
เหลือเกิน  จึงตองเอามาบรรยายกันบางตามสมควร  มันก็เปนความซ้ํา ๆ ซาก ๆ บาง 
ขอใหทนเอาหนอย. 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๒๖๖

ความเปนปรมัตถสภาวะนั้นมันก็ไมมีอะไรมากไปกวา  ที่วาลึกซ้ึงจนตาม 
ธรรมดาเรามองไมเห็น  และไมไดมอง  และยิ่งไมชอบมองเพราะมันรําคาญ  หรือมัน 
ลําบาก  หรือมันยุงหัว;  นี่พูดภาษาธรรมดาสามัญ   เราก็ปลอยไปตามสบาย  ก็เลยไม 
ตองรูอะไรที่ลึกซึ้ง.  เดี๋ยวนี้ เราจะพยายามเขาใจความหมายนี้  ในลักษณะอยางนี้กันให 
เพียงพอ  จึงตองทนบรรยายสําหรับผูบรรยาย  และก็ทนฟงสําหรับผูที่จะตองฟง. 

 
ในครั้งที่แลวมาหลายครั้ง  ก็ลวนแตพูดถึงเรื่องธาตุ ,  ธาตุทั้ งหลายที่ชี้ ให 

เห็นวามันไมมีอะไรนอกจากธาตุ.  เมื่อเรามามองดูสิ่งตาง ๆ รอบตัวเรา  เราเห็นตนไม 
เห็นกอนหิน  เห็นสัตว  มด  แมลง  เห็นนก  คน  อยูทั่ ว ๆ ไป  เราไม รูสึกวานั่นเปนสักวา 
ธาตุตามธรรมชาติ ;  เราไปเห็นเปนสัตว   เปนคน   เปนนั่ น   เปนนี่ ไป เสีย   เรารูสึก 
เพียงเทานั้น ;  อยางนี้ก็คือวาไมได เห็นความเปนปรมัตถสภาวะ .  ตอเมื่อเหลียวไป 
ทางไหน  รูสึกชัดเจนแจมแจงอยูในใจวา  เปนเพียงสักวาธาตุที่กําลังหมุนเวียนเปลี่ยน 
แปลงไปตามธรรมชาติ;  นี่จึงจะเรียกวารูสึกตอปรมัตถสภาวะ. 

 
ทีนี้   เราก็ไดยินกันแต เพียงวา  ธาตุดิน  ธาตุน้ํ า  ธาตุลม  ธาตุไฟ   สี่ธาตุ 

เทานั้นเปนอยางมาก;  นี่ก็ เรียกวารูนิดเดียว  คือรูเพียงสวนนอย  สวนหนึ่งของธาตุ 
ประเภทที ่เปนวัตถุ.  สวนธาตุที ่เปนประเภทนามธรรม   ไมใชวัตถุนั ้น  ไมคอยจะ 
ไดรูกัน ;  แตถาได รูไปถึงธาตุที่ เปนนามธรรม   เชน   วิญญาณธาตุ   เปนตน   ก็ รูแต 
ฝายสังขตธาตุ  คือธาตุที่มีธาตุปจจัยปรุงแตง  เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปจจัยเทานั้น.  
และเราก็ไมไดรูถึงธาตุที่ เปนอสังขตธาตุ  คือไมมีเหตุปจจัยปรุงแตง  และไมเปลี่ยนแปลง 
เลย  เชนนิพพานธาตุ  เปนตน. 

 
พูดถึงสิ่งที่ เรียกวาธาตุแลว  เรารูจักมันนอยเหลือเกิน  :  โดยปริมาณก็รูนอย,  

โดยคุณลักษณะเราก็รูนอย;  ฉะนั้นเราจึงตองทนศึกษาสิ่งที่เรียกวาธาตุใหเขาใจไว 
ในฐานะที่เปนรากฐานสําหรับศึกษาเรื่องทั้งปวงตอไป. 
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๒๖๗ความสําคัญของการสัมผัสทางอายตนะ  

ถาพูดถึงเรื่องธาตุก็จะตองนึกถึงธาตุสองประเภท  :  ธาตุที่มีเหตุปจจัย 
ปรุงแตง  กับธาตุที่ไมมีเหตุปจจัยปรุงแตง  ซึ่งไดแกนิพพานหรือนิโรธธาตุ  เปนตน;  
สวนธาตุที่มีปจจัยปรุงแตงนี้มันมีมาก  นับตั้งแตวาเราจะตองรูจักธาตุตา  ธาตุหู  ธาตุจมูก 
ธาตุลิ้น  ธาตุกาย  ธาตุใจ.  นี้ก็เปนคําแปลกสําหรับคนธรรมดาเสียแลว  บางทีถา 
ไดยินจากคนอื่น  ทานทั้งหลายอาจจะนึกแชงอยูในใจวาเอาที่ไหนมาพูด  แตนี่อาตมาเอา 
มาจากพระบาลีของพระพุทธเจา  :  ธาตุตา  ธาตุหู  ธาตุจมูก  ธาตุลิ้น  ธาตุกาย  ธาตุใจ,  
แลวก็ยังมีธาตุรูป  ธาตุเสียง  ธาตุกลิ่น  ธาตุรส  ธาตุโผฏฐัพพะ  ธาตุธัมมารมณ  หรือธรรม- 
ธาตุ  เปนตน;  นี้ก็เปนธาตุที่ไมเคยสนใจกัน. 

 
ธาตุเหลานี้ก็ปรุงแตงกันขึ้นมาเปนวิญญาณธาตุ  คือเปนวิญญาณธาตุทางตา 

วิญญาณธาตุทางหู  วิญญาณธาตุทางจมูก  วิญญาณธาตุทางลิ้น  วิญญาณธาตุทางกาย 
และวิญญาณธาตุทางใจเอง;  แลวก็เกิดเวทนาธาตุสืบตอจากการสัมผัสดวยวิญญาณธาตุนั้น 
เปนเวทนาธาตุที่มาจากการสัมผัสทางตา  เวทนาธาตุที่มาจากาการสัมผัสทางหู  เวทนาธาตุ 
ที่มาจากาการสัมผัสทางจมูก  เปนตน  นี่  จนถึงครบหก.แลวเกิดสัญญาธาต  คือธาตุ 
แหงความสําคัญมั่นหมายวาเปนนั่นเปนนี่  ตามท่ีมันเปนรูป  เสียง  กลิ่น  รสก็มี  ตามที่มัน 
เปนตัวตน  เปนอัตตสัญญาวาตัวตนก็มี,  เปนนิจสัญญาวาเที่ยงก็มี,  กระทั่งเปนสัญญา 
วาหญิงวาชาย  วาอะไรตาง ๆ ไปตามความรูสึกของตน  นี้ก็มี,  สัญญานี้ก็เปนสักวาธาตุ.  
แลวเกิดสังขารธาตุ  คือธาตุความคิด  คิดอยางนั้น  คิดอยางนี้  คิดดี  คิดชั่ว  อยางนี้ 
ก็เรียกวาสังขารธาตุ  เนื่องอยูกับ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  สัมผัส  ธัมมารมณดวยเหมือนกัน;  
คิดดูซิ  มันไมมีอะไรที่ไมใชธาตุ. 

 
ที่นี้การที่มันจะเปนจักขุธาตุ  และรูปธาตุขึ้นมา  และเปนวิญญาณธาตุทางตานี้ 

มันยังตองอาศัยธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม  สี่อยางแรกชวยใหเกิดจักษุประสาท 
คือชวยใหเกิดสิ่งที่มีรูปรางมากระทบ  นี่มันยังตองอาศัยมหาภูตรูป  ที่เรียกวามหาภูตธาตุนี้ 
อีกสวนหนึ่งดวย. 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๒๖๘

ขอสรุปความวา  รูปที่อยูขางนอก  เปนของแข็ง  สัมผัสไดนี้ก็ดี,  ธาตุที่ 
เปนนามธรรม   เปนจิต  เปนความรูสึกของจิตใจภายในก็ดี,  มันลวนแตเปนธาตุ 
ทั้งนั้น.  ถาแจกโดยชื่อแลว  มีจํานวนตั้งหลายสิบธาตุ  ลวนแตเปนธาตุที่มี เหตุปจจัย 
ปรุงแตง  หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัยนั้น ๆ;  นี่ เรียกวาธาตุ .  ถามองเห็น 
ถึงขนาดนี้  ก็พอจะกลาวได  วามีความรูเรื่องปรมัตถสภาวธรรม  ของสิ่งที่ เรียกวาธาตุ 
จบไปตอนหนึ่ง. 

 
ทีนี้  ตอไปอีกก็มีวา  ธาตุที่ เคยเรียกวาธาตุนั้น  ตอมามันเปลี่ยนความหมาย 

หรือเปลี่ยนหนาที่การงาน  หรือเปลี่ยนชื่อสําหรับเรียก  มาเรียกเปนอายตนะ;  เชน 
ธาตุตาหรือจักษุธาตุนี่,  มันมาเปลี่ยนเปนจักษุอายตนะ  รูปธาตุมาเปนรูปายาตนะ  เปนตน.  
เดี๋ยวนี้   คําวาธาตุ   มันเปลี่ยนชื่อมาเปนอายตนะ;  เมื่อเปนธาตุนั้น  คลาย ๆ กับวามัน 
เปนสวนประกอบสวนหนึ่ง  สําหรับประกอบเปนสวนอื่น   และเปนสวนยอย  และมี 
ลักษณะเปนรากฐานหรือพื้นฐาน.  พอเปลี่ยนมาเรียกวา  อายตนะนี่   กลายเปนการ 
สัมผัส  เปนที่ตั้งแหงการสัมผัส  มันเคลื่อนไหว  มันปรุงแตงมากขึ้น. 

 
คําวา  “ธาตุ”  นั้นแหละ  เมื่อเรียกวาธาตุ   เปนสักวาธาตุ   เปนรากฐาน  เปน 

พื้นฐาน  เปนสวนประกอบนอย ๆ;  พอธาตุทํางาน  การปรุงแตงสัมพันธกัน  สรางนั่น 
สรางนี่ขึ้นมา   ก็ เรียกชื่อวาอายตนะไป   อยางนี้ เปนตน .  นี้   ก็ตองรูในฐานะที่ เปน 
ความหมายที่ลึกซึ้งอยางหนึ่งดวยเหมือนกัน. 

 
พอธาตุสวนหนาที่ของธาตุคือการปรุงตัวอยูนั่นมาเปนอายตนะ  คือการ 

กระทบแลว  มันก็เกิดเรื่อง  :  เกิดการลุกลาม,  เกิดธรรมทั้งหลายทั้งปวงขึ้นมา  เปนนั่น 
เปนนี่  เปนโนน  เพราะการปรุงแตงนั่น.  ขอสําคัญที่สุดก็เพราะมีการกระทบทาง 
อายตนะนี ่  ระหวางตากับรูป   หูก ับเส ียง  จมูกก ับกลิ ่น   ลิ ้นก ับรส   สัมผัสก ับกาย 
ธัมมารมณกับใจ  ทั้งหกคูนี่  จึงจะเรียกวาเกิดเรื่องที่สําคัญขึ้นมา  และลุกลาม.  เพียง 
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๒๖๙ความสําคัญของการสัมผัสทางอายตนะ  

แตวาธาตุมันจะปรุงแตงกันเปนเนื้อหนังเฉย ๆ  หรือวาเปนกอนหิน  กอนดิน  เปนตนไม 
เฉย ๆ นี้  มันยังไมมีความสําคัญอะไร  เพราะมันยังไมใชเรื่องโดยตรงของมนุษย 
และไมมีปญหาแกมนุษย;  ตอเมื่อธาตุทําหนาที่เปนอายตนะขางในขางนอก  มันก็ปรุงแตง 
เปนการกระทบ  เปนสัมผัส,  เปนเวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณขึ้นมา  นี้เรียกวามัน 
เปนการลุมลาม  แหงการเกิดขึ้นของสิ่งทั้งปวงที่เราเรียกรวม ๆ กันวา  “โลก”. 

 
คิดดูใหดี  ใหลึกลงไปอีก  จะพบวา  มันตองมีการสัมผัส  คือการเกี่ยวของ 

กันแลวเกิดสิ่งอื่นขึ้นมา  อยางนี้เรียกวาการสัมผัส.  ถาตาอยูแตตา  รูปอยูแตรูป  ไมมี 
ความหมายอะไรนัก  ไมมีเรื่องเกิดขึ้น;  พอตาสัมผัสกับรูป  เกี่ยวของแตะตองกับรูป 
ก็เกิดจักษุวิญญาณธาตุ  สําหรับเห็นรูปน้ันขึ้นมา  ก็ไดเปน  ๓  เรื่องขึ้นมา. 

 
ความเกี่ยวกันกระทบกันระหวางสิ่งนั้งสาม  นี้เรียกวาสัมผัส.  เพราะ 

สัมผัสตัวนี้เทานั้นแหละจึงจะมีเร่ือง;  ถาอยามีสัมผัสตัวนี้ตัวเดียว  เรื่องก็ไมมี.  ตาก็ 
อยูแตตา  รูปก็อยูแตรูป  อยามาเกี่ยวของกันแลว  จักษุวิญญาณก็มิไดมี;  เหมือนกับวา 
หยุดเฉย  ในการที่จะปรุงแตงใหเปนเรื่องเปนราว.  แตพอมันมากระทบกัน  ตากระทบรูป 
แลวเกิดความรูแจงทางตา  เปนจักษุวิญญาณขึ้น  นี่คือเรื่องตั้งตน  ฉะนั้น วิญญาณนี้ 
จะเรียกวาปฏิสนธิวิญญาณ  ก็ได  เพราะตอไปมันจะทําใหเกิดการปรุงแตงไปตามลําดับ,  
ตามลําดับ  จนเกิดความรูสึกวาตัวกู-วาของกู. 

 
ปฏิสนธิวิญญาณที่เขาวา  ในเมื่อคนตายแลวมันก็จุติลงไปปฏิสนธิ  ไปเกิด 

ใหมนั้น  นั่นเขาวากันอีกพวกหนึ่ง;  ในที่นี้ เราไมวาอยางนั้น  เราไมคัดคาน  หรือจะ 
ไมทําอะไรหมดแกคํากลาวอยางนั้น.  แตเราจะชี้วา  ปฏิสนธิวิญญาณที่เกิดขึ้นนั่นนะ 
คือวิญญาณที่เกิดขึ้น  เมื่อตากระทบรูปแลวเกิดจักขุวิญญาณ;  นี่คือปฏิสนธิวิญญาณ 
อาศัยทางตาปรุงเปนเรื่องเปนราว.  ถามันประจวบเพมาะ  มันไมตายเสีย  หมายความวา 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๒๗๐

มันไมกระทบเฉย ๆ  แตมีอวิชชาเกิดขึ้นผสมโรงดวยแลว  ก็ตองเจริญเติบโต  เปนเวทนา 
ตัณหา  อุปาทาน   เปนความรูสึกวาเปนตัวกู-ของกู   เกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งเปนแนนอน 
นี่ขอใหเขาใจคําวา  “วิญญาณ”  ไวในลักษณะอยางนี้. 

 
สิ่งที่ เรียกวาผัสสะ  หรือสัมผัส  แปลวาการกระทบ ;  การกระทบในที่นี้ 

หมายถึงตา  ขางหนึ่ง,  รูป  ที่เปนอารมณของตานั้นขางหนึ่ง,  แลวก็จักษุวิญญาณ 
ที่ เกิดขึ้น เพราะของสองอยางนี้ กระทบกันอีกฝายหนึ่ ง ,  รวมเปน   ๓  ฝาย   :  เมื่ อ 
กระทบกัน,  มาอยูพรอมกัน,  มาประจวบกัน,  หรืออะไรก็แลวแตจะเรียก  ยอมจะเกิด 
สิ่งที่ เรียกวาสัมผัสขึ้นมา.  สัมผัสนี้ถาเราเรียกสั้น ๆ  เราเรียกวาผัสสะเฉย ๆ;  เรียกเต็มท่ี 
ก็วา  สัมผัสสะ,  เรียกสั้น ๆ ก็วา  ผัสสะ  เฉย ๆ. 

 
ในวันนี้จะพูดถึงเรื่องผัสสะนี้อยางเดียว  ในฐานะที่เปนปรมัตถสภาวธรรม 

อยางยิ่ง.  ที่วาอยางยิ่งนี้   หมายความวา  ยิ่งทั้ งในทางที่มันลึกซึ้ง  ยิ่งในทางที่มัน 
กวางขวาง  และยิ่งที่สุดในทางที่มันรายกาจ  มันรายกาจยิ่งกวาสิ่งใดบรรดาที่ เราจะถือวา 
รายกาจ.  คนเรากลัวนั่นกลัวนี่  กลัวอะไรในฐานะเปนสิ่งที่รายกาจกันอยางอื่น  นั้นยัง 
ไมฉลาด  นั้นยังไมใชปรมัตถสภาวะ;  ผูที่มองเห็นวาผัสสะนี้ เปนสิ่งที่ยิ่งรายกาจกวาสิ่ง 
ทั้งปวง  คนนั้นแหละคือคนที่มองเห็นปรมัตถสภาวะ.  ฉะนั้นขอใหฟงใหดีวา  ไมมีอะไร 
ไมมีเรื่องอะไร  ที่มากหรือสําคัญ  หรือรายกาจยิ่งไปกวาเรื่องผัสสะ. 

 
นี้ เปนการกลาวทบทวนการบรรยายครั้งที่แลวมา  ที่กลาวมาเรื่อย ๆ  ๆ   เพื่อจะ  

ชี้ใหเห็นชัดยิ่งขึ้นทุกทีวา  มันมีสิ่งที่รายกาจอยูสิ่งหนึ่ง  คือสิ่งที่เรียกวาผัสสะ. 
 
ทีนี้  การลองทบทวนความจํา  ความรูอะไรของตัวเองวา  ผัสสะมาจากไหน?  

เดี๋ยวนี้ก็พูดไปหยก ๆ วาผัสสะมาจากการกระทบระหวางอายตนะ  :  อายตนะขางใน 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๒๗๐

คือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  อยางใดอยางหนึ่ง,  อายตนะขางนอกคือ  รูป  เสียง  กลิ่น 
รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ   อยางใดอยางหนึ่ง;  มาเนื่องกันแลว  ก็เรียกวาอายตนะ 
สองฝายตามคูของมัน  นี้มากระทบกัน  มีปฏิกิ ริยาเกิดขึ้น  เปนวิญญาณที่อายตนะนั้น ๆ   
เชนกระทบทางตา  ก็เกิดวิญญาณทางตา;  ความประจวบกันของ  ๓  อยางนี้  เรียกวา  
ผัสสะ  นี่ตองจําใหแมน. 

 
อยาถือเอาแตเพียงวาตากับรูป  กระทบกัน  จึงจะเปนผัสสะที่สมบูรณ   เพราะ 

พระพุทธเจาทานไมไดตรัสอยางนั้น  ทานตรัสวาอาศัยตากับรูปยอม  อุปฺปชฺชติ  คือเกิดขึ้น 
แหงจักขุวิญญาณ  คือการเห็นของตา  ติณฺณํ   ธมฺมานํ  สงฺคติ  ผสฺโส-การมาพรอมกัน 
หรือมาถึงกันเขาของสิ่งทั้ง  ๓  นี้เราเรียกวาผัสสะ. 

 
คําวา  ผัสสะ  คือการกระทบแลวตองมี  ๓  สวน  ตาสวนหนึ่ง,  รูปสวนหนึ่ง,  

การเห็นรูปทางตานั้นอีกสวนหนึ่ง,  เปน  ๓  สวน  เรียกวาผัสสะ.  ใหจําความขอน้ีไว 
ตลอดชีวิตดีกวา  ถายังอยากจะศึกษาเรื่องธรรมะตอไป;  เรื่องของตากับรูปเปนอยางไร 
เรื่องของหูกับเสียง  จมูกกับกลิ่น   ฯลฯ   ก็ เปนอยางนั้น ;  นี่ ไปพิจารณาเอาเองได . 
การแสดงธรรมะ  จะยกตัวอยางแตเพียงคูแรกเทานั้น  คือตากับรูปเทานั้น  ใชคําวา 
ตากับรูปเปนตน  แลวเหลืออีก  ๕  คู  ก็ไปคิดเอาเองได  มันเหมือนกัน. 

 
ในที่นี้   สรุปไวเปนกลาง ๆ   วา  ผัสสะ,  จะคู ไหนก็ได   เรียกวา  ผัสสะ  ทั้งนั้น;  

แลวผัสสะนั่นแหละเปนตัวสําคัญ   เปนตัวอะไรไปท้ังหมด  ที่เปนปญหาสําหรับมนุษย 
เดี๋ยวก็จะมองเห็น  เพราะวาจะพูดเรื่องนี้ โดยละเอียดในวันนี้.  แมกระทั่ง  ทานทั้งหลาย 
ตองมานั่งจับกลุมกันอยูที่นี่  ก็มีเหตุมีปจจัย  มีมูลรากแทจริงมาจากสิ่งที่ เรียกวาผัสสะ 
จะคิดไปพลางก็ได  เดี๋ยวก็จะพูดใหเห็น  เพราะจะตองพูดไปตามลําดับ  :- 
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สิ่งทั้งปวงเกิดมาจาก  ผัสสะ 
 
สิ่งทั้งปวงเกิดมาจากผัสสะ  นี่ เปนบทตั้ง,  แลวสิ่งทั้งปวงคืออะไร?  ก็จะ 

แจกใหเห็นตามลําดับวา  มีอะไรบาง,  แลวก็จะชี้ใหเห็นวา  ทุกสิ่งนั้นมันมาจากผัสสะ 
ทั้งนั้น;  แลวผัสสะนั้นก็มาจากอายตนะ  ในการกระทบกันระหวางอายตนะ. 

 
คําวา  ผัสสะ  แปลวา  การกระทบ  มันมีอยู  ๓  ประเภทดวยกัน.  ขอใหฟง 

ใหดี   การกระทบทางตา  เชน  ตากระทบรูป  เปนตน  อยางนี้จะมีอยู   ๓  ประเภท  หรือ  
๓  ชนิดดวยกันอยู  :- 

 
ประเภทที่  ๑  การกระทบตามธรรมชาติ  อยางที่เรียกวาปกติสัมผัส  หรือวา 

ธรรมชาติสัมผัส  ก็ได  คือตากระทบกับรูปอยูตามธรรมชาติ  ไมมีอะไรมากกวานั้น;  
อยางเชนเดี๋ยวนี้  ทุกคนก็ไมไดตาบอด  และตาก็ลืมอยู  ตาก็เห็นรูปอยู  มองไปทางไหน 
ก็เห็นรูปอยางใดอยางหนึ่งอยู  นี่ เรียกวาสัมผัสตามปกติตามธรรมชาติ.  นี่อยางหนึ่ง 
ซึ่งโดยมากก็จะเปนอยางนี้. 

 
สวนประเภทที่  ๒.  นั้น  จะเรียกวา  อวิชชาสัมผัส  คือตาเห็นรูป  เปนตน;  

แลวไมมีความรู  มีแตความโง,  แลวไมมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตใจ,  ถูกอวิชชา 
ความโงเขามาผสมเขาไปในสัมผัสน้ัน;  สัมผัสน้ีจะตองเรียกชื่อใหมแลววา  อวิชชา 
สัมผ ัส .  อยางที ่หนึ ่ง   เมื ่อตะกี ้นี ้  พูดว า  ปกติส ัมผ ัส   ยังไม พ ูดถ ึงอว ิชชา   อวิชชา  
ก็ยังไมเกิด.  พวกอื่นเขาสอนวา  อวิชชาเกิดอยูตลอดเวลา ;  แตอาตมาไมสอน 
อยางนั ้น   เชื ่อคําพระพ ุทธเจ า ;  เพราะพระพ ุทธเจ าท านตรัสว า “แมอว ิชชาก็ 
เพ่ิงเกิด”.  เกิดเมื่อไร?  เกิดเปนคราว ๆ ไป  เมื่อมีการกระทบทางอายตนะแลวเผลอสติ .  
เมื่อใดตาเราเหลือบไปเห็นรูป  รูปใดรูปหนึ่ง  เกิดการเห็นทางตาขึ้นมาแลว,  แลวรูปน้ัน 
มีความหมายมากที่สุดสําหรับผูนั้น.  เชน  เห็นรูปท่ีนารักสําหรับผูนั้น  หรือรูปท่ีนาเกลียด 
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๒๗๓ความสําคัญของการสัมผัสทางอายตนะ  

สําหรับผูนั้น  หรือรูปท่ียั่วยวนเฉพาะผูนั้น;  ผูนั้นมันก็ไมเพียงแตเห็นเฉย ๆ  เขาถูก 
อวิชชา  ความที่ไม รูตามที่ เปนจริงครอบงําแลว  เขาก็เกิดความรัก  พอใจในรูปน้ันบาง,  
หรือวาเขาเกิดความเกลียดในรูปน้ันบาง,  เกิดความโกรธในรูปน้ันบาง,  เกิดความกลัว 
ในรูปน้ันบาง;  สัมผัสอยางนี้เรียกวา  อวิชชาสัมผัส  คือสัมผัสลงไปดวยอํานาจอวิชชา 
นี่เรียกวาสัมผัสประเภทสี่สอง  หรือชนิดที่สอง. 

 
ประเภทที่  ๓.  ก็ตรงกันขาม  คือมีสติสัมปชัญญะอยู  มีความรูอยู  แลวมี 

การสัมผัสสิ่งนั้นดวยวิชชา  คือดวยความรูและรูสึกตัว.  อยางนี้สัมผัสแลวไมรูสึกรัก 
ไม รูสึกโกรธ,  เกลียด,  หรือกลัวอะไร;  กลับรูแจงไปในทางวา  นี้คืออะไร,  นี้ เกี่ยวของ 
กับเราอยางไร,  นี่ เราจะตองทําอยางไร,  หรือวาเราจะไมตองทําอะไรเลยกับสิ่งนี้; 
รูดีอยางนี้.  สัมผัสอยางนี้จะเรียกวา  วิชชาสัมผัส. 

 
ขอใหจําไววา  ที่ เรียกวาสัมผัส-สัมผัส  นี้  ตามปกติเราสัมผัสกันอยู เรื่อย 

ไมเกิดอะไร  อยางนี้มันก็ตายดาน  เพียงแตวาสัมผัสแลวก็แลวกัน  อวิชชาไมเขา 
มาชวยผสม .  ทางหูก็ เหมือนกันเราไดยินเสียงนก   เสียงอะไรอยู  ไมมีความรูสึก 
มากไปกวาไดยิน ,  ทางจมูกก็เหมือนกัน   จะไดกลิ่นอะไรอยูก็แลวกันไป ;  อยางนี้ 
ก็เร ียกวาปกติส ัมผ ัส   ไม เก ิดเรื ่องอะไร  และในชีว ิตธรรมดาสาม ัญ   ทั ้งว ันทั ้งค ืน 
ก็มักจะเปนอยางนี้. 

 
ในบางครั้ง  เปนพิ เศษ  การเห็นทางตาเปนตนนั้น  ไดโอกาสประจวบเหมาะ 

คืออารมณนั้นมันมีความหมายแกผูนั้นขึ้นมา  ซึ่งอารมณเปนที่ตั้งแหงความรัก,  อารมณ 
เปนที่ตั้งแหงความโกรธ,  อารมณเปนที่ตั้งแหงความกลัว,  หรืออะไรก็ได.  แลวเขาก็ 
เผลอสติ,  เขาก็ไมมีความรูทันสิ่งเหลานี้. 
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ความโง  หรืออวิชชา  ก็ไดโอกาสเกิดขึ้นในขณะนั้น   ทําใหสัมผัสน้ัน 
สัมผัสลงไปดวยอํานาจอวิชชาอีกครั้งหนึ่ง  ไมใชสัมผัสเฉย ๆ;  นี้ก็นับวามีมากเหมือนกัน 
แตไมใชมากเหมือนกับอยางที่แรก;  แตก็ยังมากกวาอยางที่สามที่ เรียกวา  วิชชาสัมผัส 
คือนอยครั้งละที่ เราจะมีสติสัมปชัญญะพอ  ที่จะไมหลงรัก  หลงเกลียด  หลงกลัว  หลงทึ่ง 
หลงสงสัย  หลงวิตกกังวลในสิ่งใด ๆ อยางนี้. 

 
การมีสติสัมปชัญญะรูสึกตัว  นี้ เปนวิชชาสัมผัสของพระอริยเจามากกวาของ 

ปุถุชนคนธรรมดา  ปุถุชนคนธรรมดาจะสัมผัสดวยอวิชชาเสียเรื่อย;  สวนพระอริยเจา 
หรือผูที่ เสร็จกิจแลว  คือเปนพระอรหันตแลวนั้น  จะมีการสัมผัสดวยวิชชาทั้งนั้น  เพราะ 
ทานมีวิชชาอยู เปนปกติ   มีสติอยู เปนปกติ ;  แมพระอริยเจาขั้นตน ๆ ทานก็ เร่ิมเปน 
อยางนั้น  แมจะไมสมบูรณ   เรียกวามันเปนเรื่องของพระอริยเจา  ที่จะมีวิชชาสัมผัสใน 
สิ่งทั้งปวง. 

 
นี่คนเราอยางดีที่สุดก็จะเปนสาวกของพระอริยเจา  คือพยายามทําตามพระ- 

อริยเจา  เราจึงหัดที่จะมีวิชชาสัมผัส  ทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางผิวหนัง 
แมจะนอนคิด  นอนนึก  ก็ใหมันคิดนึกไปดวยสติสัมปชัญญะ  เปนวิชชาสัมผัสทางมโน;  
แลวก็จะรูวาไมตองคิด   ไมมี เรื่องที่จะตองคิดมากมายอะไร,  ไปคิดใหมันเปนโรค 
เสนประสามเปลา ๆ .  แตวาคนไมรูความจริงขอน้ี  มันทนไมได  ก็ทําไปจนเกิดเปนผลราย. 

 
นี้เปนเรื่องของสัมผัสชวยจําไวใหดี  ๆ   วาตองมีอยูถึง  ๓  ชนิด  คือชนิดที่หนึ่ง 

สัมผัสตามปกติธรรมดาไมมีเรื่องราวอะไร  เรียกวา  ปกติสัมผัส  ก็ได;  คํานี้ไมมีในพระ 
บาลี  แตมีเรื่องราวที่กลาวไว  พอใหจํากัดความไดวา  สัมผัสตามธรรมดา  ไมปรุงแตง 
เปนกิเลสตัณหาอะไร.  สัมผัสชนิดที่สอง  คือสัมผัสดวยความโง  จํางาย ๆ อยางนี้ .  
สัมผัสชนิดที่สามก็คือ  สัมผัสดวยความฉลาด  และอยางรูสึกตัว  มันก็ไมเหมือนกัน 
ไมมีทางที่จะเหมือนกัน. 
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อาตมาจึงเรียกชื่อบัญญัติใหจํากันงาย ๆ   วา  ปกติสัมผัส  อยางหนึ่ง  อวิชชา 
สัมผัส  นี่อยางหนึ่ง,  และวิชชาสัมผัส  นี่อยางหนึ่ง.  แลวก็อยาใหมันอยูที่อาตมาวา 
หรือในหนังสือ;  ตองไปหาใหพบที่ตัวเอง  ที่มีอยูทุกวัน  ทุกวัน  ทั้งหลายวันและ 
กลางคืน  แตละคนจะตองมีสัมผัสสามอยางนี้. 

 
ทีนี้  เราก็ดูเฉพาะอยางที่สอง  ซึ่งเปนตัวราย  เปนปญหา  เปนอะไรขึ้นมา 

หรือเปนทุกขในที่สุด.  สัมผัสปกตินั้น   มันก็ไมทําอะไรแลว,  คือวาถามันเปนวิชชา 
ส ัมผ ัสเส ีย   ม ันก ็ไม ม ีโทษ   ม ีท ุกข   ม ีอ ันตรายอะไร .  ที ่ว าน ากล ัว   หรืออ ันตราย 
รายกาจที่สุดนั้นมันคืออวิชชาสัมผัส  เหลียวไปเห็นทางตานั้น  เดี๋ยวไปรักก็มี  เกลียดก็มี,  
กลัวก็มี  อะไรก็มี  นี่เปนสัมผัสท่ีตองสนใจ. 

 
ทีนี้   สิ่ งทั้ งปวงเกิดมาจากผัสสะ  เกิดมาจากสัมผัส  คําวา  “เกิด-เกิด”  นี้ 

หลายความหมาย  :  เกิด  หรือคลอด  ออกมาโดยตรงอยางนี้ก็มี,  มีเกิดทางความหมาย 
ทําให ,  มีคา  หรือมีความหมายขึ้นมา  อยางนี้ก็มี .  เชนวา  ความหนาว  ความรอน 
อยางนี้มันมีอยูตามธรรมชาติ   มันไมมีอะไรเรา;  แตพอเราไปสัมผัสมันเขา  มัน 
กลายเปนของมีคา   มีคาวามันเปนของเย็น  หรือเปนของรอนขึ้นมาทันที.  อยางนี้ 
เรียกวาคุณคาแหงสิ่งนั้นเกิดขึ้นมาทันที  เพราะเหตุที่มีการสัมผัส  อยางนี้ก็เรียกวา  โดยออม. 

 
ถาโดยตรง  ก็เชนวา  สัมผัสแลวก็เกิดรูสึกเปนเวทนา  เวทนาแลวก็เกิด 

ตัณหา  อุปาทาน;  นี้เรียกวาสัมผัสคลอดออกมาโดยตรงเปนสิ่งนั้น  สิ่งนี้. 
 
ที่วาโดยออมนั้น  มันหมายความวา  สัมผัสนั่นทําใหมีคาขึ้นแกสิ่งนั้น 

สิ่งนี้,  หรือทําใหเกิดความหมายขึ้นมาแกสิ่งนั้นสิ่งนี้  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  คือโลกทั้งหลายนี้ 
ทั้งโลก  กี่โลกก็ตามใจ;  ถาเรา  มนุษยไมมีการสัมผัสโลกนี้ได  โลกนี้ก็ไมมีความหมาย 
มันก็เทากับไมมี. 
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นี่ขออยาให เปนเรื่องพูดเปลา ๆ ไปศึกษาสังเกตจนเขาใจวา  อาว,  โลก 
ทั้งหลาย  สิ่งทั้งหลายในโลกนี้  มันกลับมีความหมาย  มีคาขึ้นมาก็เพราะวามนุษยไป 
สัมผัส,  หรือมนุษยอาจจะสัมผัส  คือมีการสัมผัสโดยมนุษย.  ถาขาดสิ่งที่เรียกวาสัมผัส 
อยางเดียวเทานั้น  โลกไมมีความหมาย  ฉะนั้น  จึงมองดูไปยังโลกทุกโลก  แลวพิจารณา 
ดูวา  มันมีขึ้นมาเพราะการสัมผัส,  มีคาขึ้นมาเพราะการสัมผัส,  มีปญหายุงยากขึ้นมา 
เพราะการสัมผัส  อยางไรกัน. 

 
พิจารณา  “โลก”  ตามคัมภีรวิสุทธิมรรค 

 
ถาพูดถึงคําวา  “โลก”  ก็อยากจะยืมคํา  ในหนังสือช้ันหลัง  เชน  คัมภีร 

วิสุทธิมรรค   เปนตน   เอาคําในหนั งสือนั้ นมาใช   แตอธิบายใหม เสียบ างในบาง 
กรณี   หรือท้ังหมดในบางกรณี ;  เขามีคําเรียกวาโอกาสโลก  สัตวโลก,  สังขารโลก,  
๓  คํา. 

 
โลกที่   ๑.  โอกาสโลกในที่นี้   อยากจะอธิบายวา  โลกที่มันกินเนื้อท่ี   คําวา 

โอกาสะ  แปลวา  เนื้อที่  หรือเนื้อที่วาง  สําหรับใหมีอะไรมากินเนื้อที่นั้น  ตรงกับคําวา 
space  มันตองมี ;  แลวสิ่ งตาง ๆ  มันจึงจะกินเนื้ อท่ี   หรือรุกล้ํ า  space  อันนี้ .  สิ่ งใด 
ที่มันเปนของกินเนื้อท่ี   รุกล้ํา  space  นี้แลว  อันนั้นเรียกวาโอกาสโลก  ลักษณะอยางนี้ 
คือแผนดินนี่แหละ  แผนดินที่ประกอบไปดวยนั่นนี่ทั้ งหลาย  เปนตัวโลกกลม ๆ   The  globe 
นี่ ,  ไม ใช   The  world;  The  globe  เฉย  ๆ   นี่ ละ   The  earth  เฉย  ๆ   นี่ คื อ   โอกาสโลก .  
มันเปนเพียงของแข็งอันหนึ่ง  ที่กินเนื้อท่ีออกไปเทานั้น.  โลกอยางนี้  คือวัตถุลวน ๆ,  
ไม เล็งถึงจิตใจเลยก็ได   เรียกวา  โอกาสโลก-โลกแตงการกินเนื้อท่ี   คือ  โอกาสก็เปน 
วัตถุลวน  ๆ.  โลกวัตถุลวน  ๆ  นี้มีค า  ก็ เพราะวามนุษย ไปสัมผัสมันได ;  ถามนุษย 
สัมผัสไมไดก็ไมมีคาอะไร  เดี๋ยวนี้โลกนี้มีคาเพราะมนุษยไปเกี่ยวของไดดวยการสัมผัส 
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๒๗๗ความสําคัญของการสัมผัสทางอายตนะ  

ทาง  ตก  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  อะไรก็ตาม,  กอนโลกลวน ๆ นี่ เกิดเปนของมีคาขึ้นมาได 
เพราะการที่มนุษยสัมผัสได  และตองสัมผัสอยูดวย. 

 
โลกที่  ๒.  ที่เรียกวา  สัตวโลก  โลกคือ  หมูสัตวนี่  เขาอธิบายกันอยางอื่น 

ก็ตามใจเขา;  อาตมาวา  สัตวโลก  นี่  คือวา  โลกกิเลส  คือโลกแหงความรูสึกใน 
จิตใจที่เขาไปเกี่ยวของกับสิ่งนั้น ๆ .  ก็อยากจะเอาตามตัวหนังสือ  คําวา  สัตต  หรือ  สัตว 
แปลวาเกี่ยวของ  สัตวโลก  คือโลกแหงการเกี่ยวของ,  สิ่งเกี่ยวของนั้น  คือกิเลส 
ฉะนั้น  สัตวโลก  คือโลกของสิ่งที่มีกิเลส  :  มนุษยก็มีกิเลส  เทวดาก็มีกิเลส  พรหมก็มี 
กิเลส  แลวก็ยังเปนโลกอยูดวยกันทั้งนั้น.  นี่เรียกวาสัตวโลก;  ไมไดหมายถึง  กอนดิน,  
กอนหิน ,  ตัวโลกแลว .  แตหมายถึงหมู สัตว,  และก็หมายโดยเฉพาะถึงสัตว 
ที่มีกิเลส  กิเลสที่มีอยูในจิตใจของสัตว.  กลุมนี้เรียกวาสัตวโลก  มันเปนสัตวโลก 
ขึ้นมาได  โลกคือหมูสัตวขึ้นมาได  คือมีการเกี่ยวของดวยกิเลสได  ก็เพราะมีการสัมผัส;  
ถาไมมีการสัมผัสทางใดทางหนึ่งแลว  กิเลสไมมีทางจะเกิด.  กิเลสนี้เปนของใหมหยก ๆ  เพิ่ง 
เกิดมาเมื่อมีการสัมผัสในทางอายตนะ;  ฉะนั้น  เราจึงเปนสัตวโลก  ตอเมื่อเรามีเนื้อมี 
การสัมผัสทางอายตนะ. 

 
บางทีเราก็เปนมนุษย  มีใจคอปกติอยางมนุษย  ทําอะไรไปตามมนุษย 

เรียกวา  เก ิดเปนสัตวโลกอยางมนุษย.  บางทีเราหิว,  เรากระหาย   เพราะกิเลส 
มีความหิว  มีตัณหา  เราก็เปนเปรตอยูในสัตวโลกนี้อยางเปรต.  บางทีเราก็โง  ไมมี 
ปญญาเสียเลย  โงอยางไมมีเหตุผล  เวลานั้น  เราก็เปนสัตวเดียรัจฉาน  เปนสัตวโลกอยู 
ในโลกนี้.  บางทีเราจะรอนใจเหมือนสัตวนรก  เปนสัตวนรกอยูในสัตวโลกนี้.  บางทีก็ 
เปนอสุรกาย  คือข้ีขลาด  ไมมีเหตุผล  ก็เปนอสุรกาย  เปนสัตวโลกแบบอสุรกายอยูใน 
โลกนี้.  บางทีโชคดี  ประจวบเหมาะ  ไมมีทุกขรอนเลนหัว  ราเริงกันไดเต็มท่ี  ก็เปน 
เทวดา  อยางนี้อยูในโลกนี้.  ก็เปนสัตวโลกนี้. 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๒๗๘

ทั้ งหมดนี้ กี่ อยางก็ตามเถอะ  ยังแจกออกไดอีกมาก  นี้ รวมเรียกกันสั้น ๆ วา  
“สัตวโลก”  คําเดียว  คือโลกแหงการเกี่ยวของดวยกิเลส  เกาะเกี่ยวดวยกิเลส.  โลกชนิดนี้ 
ก็มาจากการสัมผัส  เพราะวาถาไมมีการสัมผัส  ก็ไมมีทางจะเกิดกิ เลส  เปนอันวาโลก 
ที่สองก็มีขึ้นมา  เกิดขึ้นมา  หรือ  มีคาขึ้นมาก็เพราะวามันมีการสัมผัส. 

 
โลกที่   ๓.  ก็ เรียกกันวา  สังขารโลก   เขาจะอธิบายกันอยางอื่นก็ตามใจ ;  

อาตมาจะระบุไปยังวา  อาการที่มันปรุงแตงไมรูหยุด.  คําวา  “สังขาร”  นี่แปลวา  ปรุง 
แต งเรื่อย ;  สั งขารโลก   คือโลกแห งการปรุงแต งเรื่อย .  ปรุงแต งเรื่อย   นี่ หมายความ 
วา   จากสิ่ งนี้   ให เกิ ดสิ่ งนั้ น ,  จากสิ่ งนั้ น ให เกิ ดสิ่ งนู น ,  จากสิ่ งนู น   ให เกิ ดสิ่ ง โน น 
ตอไปอีก;  มันไมไดเกิดไดตามลําพัง  มันจะเปนไปอยางนี้เรื่อยไป. 

 
การปรุงแตงนี้   เราหมายเฉพาะกิริยาอาการที่มันปรุงแตงกันในลักษณะ 

ของกรรม,  หรือวา  ไมเกี่ยวกับกิเลส  ก็เรียกวามันเปนปฏิกิ ริยาที่ เกิดขึ้นทะยอยกันไป 
ก็ เรียกวาสังขารไดทั้ งนั้ นเปนโลกแห งการปรุงแต งไดทั้ งนั้ น .  แลวมันก็มีอยูที่ ในโลกนี้ 
ในพื้นโลกนี้  หรือวาในตัวคน  หรือในตัวสัตว  หรือในทุกสิ่ง. 

 
เชนวา  โลกจะตองมีอะไรอยางหนึ่ งอยูกอน  ซึ่ งเราก็ยังไม รูวาอะไรในแผนดินนี้ 

มีน้ํ า  แลวก็มีแสงอาทิตย เปนปจจัย  ใหน้ํ าระเหยขึ้นไปเปนไอ.  นี่ก็ เรียกวา  ปรุงแตง 
ใหน้ํ าเกิดไอน้ํ า  ไอนํ้าก็ลอยขึ้นไปจนไปเกิดเมฆ ;  อยางนี้ก็ เรียกวาปรุงแตงให เกิดเมฆ 
โดยไอน้ํ า;  แลวเมฆนั้ นรวมตัวหนักเขา ๆ ก็ถึ งโอกาสอันหนึ่ ง  มันก็จะกลายเปนน้ํ าฝน 
เรียกวา   ปรุงแต ง   ให เกิดน้ํ าฝนโดยเมฆ .  น้ํ าฝนตกลงมา   แผนดิน เป ยก .  นี้ ก็คื อ 
การปรุงแตง  ใหแผนดินเปยก  เมื่อแผนดินเปยก  แลวแผนดินก็ปรุงแต   ให เกิดพืช,  
เกิดชีวิตและอะไรตามเรื่อง  แลวหลอเลี้ยงสิ่ งเหลานี้   หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปไม รูจักจบ 
นี่แหละสังขารโลกฝายขางนอก  คือทางวัตถุ. 
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๒๗๙ความสําคัญของการสัมผัสทางอายตนะ  

ทีนี้  สังขารโลกขางใน  ฝายจิตใจ  คือความรูสึก  แมแตตัวชีวิตมันก็ไดรับ 
การปรุงแตงอยางนี้  ไมมีหยุด;  คือความรูสึกของสิ่งมีชีวิต  นั่นแหละสําคัญ.  สิ่งที่มี 
ชีวิตมันมีความรูสึก  ความรูสึกเกิดเมื่อมีการกระทบ;  พอมีการกระทบก็ปรุงแตง.  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง  เหมือนกับท่ีเราพูดเสร็จไปหยก ๆ นี้วา  พอมีการกระทบทางตา 
ก็เกิดจักษุวิญญาณ  คือการเห็นทางตา,  แลวเปนไปในกรณีของอวิชชาสัมผัส  เพราะ 
ไมมีความรูแลปราศจากสติ  ก็เกิดการปรุงใหเกิดสัมผัสชนิดอวิชชาสัมผัส  คือสัมผัสดวย 
อวิชชา.  นี้พอสัมผัสดวยอวิชชาแลวไมตองสงสัย  มันจะไปสุดโตงที่ความทุกข;  เมื่อ 
สัมผัสดวยอวิชชา  ก็เกิดเวทนาชนิดที่มาจากสัมผัสดวยอวิชชา.  เวทนาที่มาจากสัมผัส 
ดวยอวิชชา  คือความโง  ก็ยอมสงใหเกิดตัณหาเทานั้นแหละ. 

 
ตัณหานี่คือความอยากชนิดที่เปนกิเลส  ความอยากที่เปนกิเลส  ตองมา 

จากความโง;  ความอยากที่ไมไดมาจากกิเลสนั้นไมเรียกวา  ตัณหา  ไมเรียกวา  กิเลส 
เปนความอยากตามธรรมดา  ไมเรียกวาความโลภดวย.  แตที่อื่นเขาอาจจะสอนวา 
ถาขึ้นชื่อวาความอยากแลว  เรียกวาความโลภทั้งนั้นแหละ,  ถาขึ้นชื่อวาความอยากเรียก 
วากิเลส  วาตัณหา  ทั้งนั้นเลย.  อาตมาไมแนะอยางนั้น  เพราะตามหลักของพระพุทธเจา 
ความอยากที่จะเรียกวา  ความโลภ  หรือตัณหาไดนั้น  ตองมาจากอวิชชา  เพราะมัน 
แนลงไปวามันอยากเพราะความโง  มันจึงจะเปนความโลภ  หรือตัณหา;  ถาอยากดวย 
สติปญญา  รูสึกผิดชอบชั่วดี  ในหนาที่อยางนี้  ความอยากนั้นไมใชตัณหา  ไมใชความโลภ 
เปนความตองการที่ถูกตอง  แลวควรจะกระทําตอไปถึงที่สุด. 

 
เดี๋ยวนี้  ในกรณีนี้  เนื่องจากเวทนานั้นมาจากการสัมผัสดวยอวิชชา  คือ 

ความโง  แลวมันก็จะเกิดตัณหา  คือความอยากและความโง;  นี่ตัณหาก็ปรุงเปน 
อุปาทาน  :  อยากในสิ่งใดก็หมายมั่นในสิ่งนั้น  ยึดมั่นในสิ่งนั้น,  เกิดความรูสึกอยากแลว  
จะเกิดความรูสึกวากูอยาก  และมีสิ่งที่กูอยาก;  สิ่งที่อยากนั้นเปนตัวกู  สิ่งที่กูอยากนั้น 
เปนของกู. 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๒๘๐

นี่  ก็เกิดอุปาทานเปนตัวกู-ของกู  ก็เกิดความพรอมท่ีจะเปนทุกข  มันก็มี 
ความทุกข   เรียกวาสังขารโลก   คือโลกแหงการปรุงแตง  ประเภทที่ เปนชีวิตจิตใจ;  
ปรุงแตงดวย  อํานาจของการสัมผัสอวิชชา  คือความโง  เรียกอีกทีวา  การปรุงแตงดวย 
กิเลส  อยางนี้จะเรียกวาสังขารโลก,  แลวจะไมเหมือนกันกับโลก  ๒  โลกที่วามาแลว. 

 
โอกาสโลก  นี่ โลกแผนดินลวน ๆ,  สัตวโลกนี่ โลกจิตใจที่ประกอบไปดวย 

กิเลส  ความของ  คือจิตใจที่ประกอบอยูดวยกิเลสนี่  รวมกันเรียกวาโลก,  ทีนี้  การปรุงแตง 
ของสิ่งที่ เปนเหตุปจจัยเหลานี้   รวมทั้งจิตหรือความคิดของจิตดวยนี้   เราจะเรียกวา 
สังขารโลก.  สังขารโลกคือสวนที่มันเปนการปรุงแตง,  ภาวะที่มันเปนการปรุงแตง,  
กระแสอะไรที่มันเปนการปรุงแตงนี้,  เราเรียกวาสังขารโลก  ซึ่งก็มาจากผัสสะ  ถาไมมี 
ผัสสะก็ไมมีการปรุงแตง  เพราะผัสสะนี้ เองนั้น  ก็เปนการปรุงแตง  ก็เปนอันวาไมวา 
โลกไหน  ทั้ง  ๓  โลกนี้ตองมาจากการปรุงแตง. 

 
บรรดาโลกทั้ งหลาย  จะมีกี่ รอยโลก  พันโลก  หมื่นแสนโลกก็ตาม   มันมี 

อยู เพียง  ๓  ชนิดนี้ เทานั้น  หรือวาอยางเดียว  เปนไดทั้ง  ๓  ชนิดนี้ก็ได  จึงกลาวไดเลยวา 
ไมวาโลกไหมหมด  เมื่อมีความหมายขึ้นมา  หรือคลอดออกมาก็ดวยอํานาจของผัสสะ 
ถาเรียกอยางปรมัตถ  เราจึงเรียกวา  โอกาสโลก  สัตวโลก  สังขารโลก  ;  ถาเราเรียก 
อยางคนธรรมดาเขาเรียกกัน   เราก็เรียกวา  โลกมนุษย  โลกเทวดา  โลกนรก  โลก 
มารโลก   อะไรโลกมากมาเหลือเกิน;  แตลักษณะแทจริงมันจะมีอยูสามประการนี้ .  
สวนที่เปนวัตถุก็เปนโอกาสโลก  สวนที่เปนจิตใจก็เปนสวนสัตวโลก  และสวนที่เปน 
อาการแหงการปรุงแตงก็เรียกวา  สังขารโลก;  ทุกโลกมาจากผัสสะ. 

 
ฉะนั้น  ถาวาโลกธาตุนี้ก็มีถึงหมื่นโลกธาตุ  ทสฺสหสฺสสีโลกธาตุ  พูดในบาลี 

มีโลกธาตุถึงหมื่น  หมื่นหนวย  หมื่นโลกธาตุ  มันก็ไมพนจากนี้,  ก็ไมพนจากการเกิดมา 
จากผัสสะ  โดยตรงบาง  โดยออมบาง. 
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๒๘๑ความสําคัญของการสัมผัสทางอายตนะ  

เทวโลก  สมมติวามีอยูบนฟา  ไปทางบนโนน;  ถาสมมติวามี  ก็มาจาก 
ผัสสะ  เพราะที่นั่นมันมีคาขึ้นมาเปนเทวโลก  ก็เพราะมันมีผัสสะ  :  มีผัสสะที่นารัก 
นาพอใจ;  คนที่อยากจะไปเกิดในเทวโลกชนิดนั้น  ก็เพราะอยากในผัสสะชนิดนั้น;  
หรือวาจะเกิดความอยากอะไรอยางนั้น  ก็เพราะเคยเกิดสัมผัสอะไรขึ้นมาในโลกนี้กอน 
หนานั้น  จึงเกิดอยากจะไปสวรรคขึ้นมา  ก็เรียกวามันมีเหตุปจจัยอยูที่ผัสสะนั้น.  นี้เรา 
พูดทีเดียว  คลุม ๆ กันทั้งโลก  ก็วา  โลกทุก ๆ ชนิดของโลกเกิดมาจากผัสสะ  มีผัสสะ 
เปนปจจัย. 

 
พิจารณา  “โลก”  ตามภาษาอริยวินัย 

 
ทีนี้  เราจะแยกใหมันละเอียดออกไป  ใหเห็นงายขึ้นไปอีก  ก็ถือตามสูตรเชน 

นิพเพธิกสูตร  เปนตน  ที่พระพุทธเจาทานไดตรัสไว  ทานทรงมุงหมายจะใหเห็นชัดลง 
ไปอีกวาแตละอยาง  แตละอยางนั่นมันมาจากผัสสะ. 

 
เรื ่องที ่หนึ ่ง  สิ ่งที ่เร ียกว า  กาม   กา   -  มะ   หรือกามนี ่,  ซึ ่ง เป น 

ปญหาหนักในหมูมนุษยนี่.  ถาหมายถึงความรูสึกที่อยูในใจคน  เขาเรียกวากิเลสกาม,  
ความรูสึกที่ทําใหกระสันหรือใครไปในทางกาม  นั่นแหละ  เขาเรียกวากิเลสกาม,  กามกิเลส 
คือกิเลสในฐานะที่ เปนตัวกาม;  นี่ถามันเปนวัตถุที่จะเปนเหยื่อของกิเลสนั้น  เขา 
เรียกวา  วัตถุกาม  หรือกามคุณ  มันก็อยูขางนอก  เชน  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  สัมผัส 
นี่มันเปนกามคุณ  กามขางในก็คือตัวกาม  ตัวราคะโดยตรง. 

 
กา  -  มะ  โดยตรงอยางนี้  มีอยูเปน  ๒  กาม  :  คือกิเลสกาม  กับวัตถุกาม 

คือวัตถุแหงกาม.  กิเลสกามก็มาจากผัสสะ;  ไมมีผัสสะ  ไมมีเร่ืองของผัสสะมากอน 
แลวกิเลสเกิดไมได  จะเกิดความใครในสิ่งใดขึ้นมาไมได;  เคยรูรส  รูอัสสาทะของ 
อารมณกอน ๆ  แลวมันก็มีความหวัง  มีความอยากที่จะไดตอไปอีก.  อันนี้ก็เรียกวา 
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กิเลสกามนั้นเกิดขึ้นและถูกหลอเลี้ยงไว  เพราะวาเคยมีผัสสะในสิ่งนั้น,  ก็แปลวากิเลส- 
กามก็มาจากผัสสะ  มีรากฐานอยูบนผัสสะ  แลวก็จะเจริญ  จะมีอยูตอไปขางหนา 
ก็ตองอาศัยผัสสะ. 

 
ทีนี้   กามคุณ  ๕  คือ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  หาอยางนี้พระพุทธเจา 

ทานตรัส   เรียกวา  “โลกในอริยวินัย”,  คือวาเมื่อพระอริยเจาพูดกันวาโลก ,  โลก ,  
โลก  นี่ละก็  หมายถึงกามคุณ  ๕  มิไดหมายถึงแผนดิน.  ที่ เรียกวากามคุณบาง  เรียกวา 
วัตถุกามบาง  นี้ก็มาจากผัสสะ  มีความหมายขึ้นมาไดเพราะมีผัสสะ. 

 
คนที่มีผัสสะตอสิ่งนั้นมันครั้งแรก  แลวก็ทําความหมายใหเกิดขึ้นตอสิ่งนั้น 

และตัวเองก็มีความยึดมั่นเพราะผัสสะนั้น  อยากไดผัสสะชนิดนั้น  หรืออยากไดกามนั้น 
ก็เพราะมันมีผัสสะชนิดนั้น;  เพราะวาสิ่งนั้นมันมีอัสสาทะ  แปลวาเสนห  ที่ยึดเหนี่ยว 
ดึงดูดจิตใจ  นี่บาลีเรียกวาอัสสาทะ.  ทุกอยางจะมีอัสสาทะตามแบบของตัวไมมากก็นอย. 

 
ในกามคุณทั้งหลายก็มีอัสสาทะที่เปนที่ตั้งแหงผัสสะ;  แปลวากามคุณ 

ทั้งหลายก็ตองอาศัยผัสสะ,  ก็ตองออกมาจากผัสสะ,  เกิดความหมายขึ้นมาดวยอํานาจ 
ของผัสสะ.  พระพุทธเจาทานจึงตรัสวา  นิทานสัมภวะของมันคือ  ผัสสะ  มูลเหตุ 
เปนที่ เกิดขึ้นมาของกามนั้นคือผัสสะ;  กามท้ังหลายเปนอยางนี้ .  นี่ เราจะลองเอาไป 
คิดนึก  ศึกษา  วาตัวเราก็ดี  ไมยกเวน,  เพื่อมนุษยทั้งหลายในโลกนี้ก็ดี,  มีปญหาใน 
เรื่องนี้  มีสิ่งที่มารบกวน  เปนสวนตัวเหมือนกับตกนรกอยูตลอดเวลา. 

 
ทีนี้   สวนสังคม  ก็มีการยื้อแยงกามคุณ;  พูดไม รักษามรรยาทหนอย  ก็พูดวา 

คอมมูนิสตก็ตองการกามคุณ  ประชาธิปไตยก็ตองการกามคุณ  มันจะตางอะไรกันในสวน 
นี้ เลา;  ก็แปลวาสัตวทั้งหลายทั้งปวงที่กําลังทําเรื่องลําบาก  ยุงยากอยูในโลกนี้  ลวน 
มีมูลมาจากกาม  ตองการกามเพื่อประโยชนแกตัวอยางใดอยางหนึ่งอยูดวยกันทุกฝาย. 
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การรบกันนั้น  รบกันเพื่อฆากันใหตาย  รบกันนี่  มันรบเพื่อฆากันใหตาย 
การฆากันใหตายนั่นนะ  มันเพื่ออะไรตอไป?  มันก็เพ่ือสิ่งที่ตัวตองการ  :  ตองการเงิน 
ตองการอํานาจ  ตองการอะไร  ก็เรียกวาตองการ.  แตวาในที่สุดก็ตองการในสิ่งที่ตัวรัก 
ตัวใคร  เพราะเงินมันกินไดเมื่อไร  ตองเอาเงินไปหาซื้อของที่กินได  หรือวาไปหาสิ่งที่ทํา 
ใหเกิดสัมผัสทาง  ตา  หู  จมูก  กาย  ใจ  ได.  ความตองการไปรวมอยูที่สิ่งที่ เรียกวากาม 
ที่ทําใหมนุษยรบกันทั้งโลกนี่,  แลวรบกันมากกวาสัตวเดียรัจฉานเสียอีก. 

 
สัตวเดียรัจฉานมันไมไดรบกันตลอดปตลอดชาติเหมือนมนุษย  เพราะมันมี 

ความตองการสวนนั้นมันนอย  และตองการจํากัด;  สวนมนุษยไมจํากัด  อาจนึกไดเรื่อย 
ปรารถนาไดเรื่อย  สะสมไวไดไมมีที่สิ้นสุดก็ได  ก็เลยไดรบกันเพราะสิ่งที่เรียกวา  กาม. 

 
จะมองเห็นไดหรือยัง  วาผัสสะนี้  เปนเหตุใหเกิดสิ่งที่เรียกวากาม  โดยตรง 

ก็ได  โดยออม  ก็  ได,  เกิดโดยคา  โดยความหมายอะไร  ก็ได. 
 
เรื่องที่สอง  พระพุทธเจาทานตรัสวา  สิ่งที่เรียกวา  กรรม  นี้  ก็เกิดมาจาก 

ผัสสะ .คําวา  “กรรม”  แปลวา  การกระทําดวยเจตนา;  ถาไมกระทําดวยเจตนา 
เรียกเสียใหมวา  “กิ ริยา”  ไมเรียกวา  กรรม.  ตอเมื่อทําไปดวยเจตนา  :  เจตนาดี 
หรือเจตนาชั่ว  ก็สุดแท  ก็เรียกวากรรม  เปนกุศลกรรม  อกุศลกรรม  หรือเปนอะไร 
ที่พูดไมไดวากุศลหรืออกุศล .  ถึงแมวาจะจัดวา  กรรม   ใหผลชาตินี้   กรรมใหผล 
ชาติหนา  กรรมใหผลชาติถัดไปก็เถอะ,  แลวแตกรรมชนิดไหน  แจกไปอยางไร ๆ ก็ตาม;  
กรรมนี้ตองมาจากผัสสะ  ระบุใหชัดวาเจตนานั่นแหละ  เปนตัวกรรม. 

 
ทีนี้เจตนามาจากสิ่งอื่นไมได  จะตองมาจากการที่เคยสัมผัส  หรือผัสสะ 

อะไรลงไปแลว;  แลวที่จะเปนเหตุใหทํากรรมนี้ทําดวยความโง  คือไมรูถึงที่สุดวา 
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เราเวียนวายไปในวัฏฏสงสารนั้น  เพราะอวิชชา,  หรือความโง,  หรือไม รูวา  “ไมควร 
เลยที่ จะไปเที่ ยวเวียนวายในวัฏฏะสงสาร”.  ถารู เสี ยแลววา   “ไมควรเลยที่ จะไป 
เวียนวายในวัฏฏสงสาร”  ก็จะไมอยาก  ไมอยากจะทําอะไร,  ไมอยากจะทําอะไรที่มัน 
เปนกรรม;  จะหยุด  จะสงบ  จะอยูเหนือกรรมนี่. 

 
แต เดี๋ยวนี้ยังตองการ  ยังเจตนาที่จะทํากรรม  จะเสวยผลของกรรมตามที่ 

ตัวอยาก ;  ถาเผลอไปทํากรรมชั่ว  นั่นก็ เพราะวามันเขาใจผิดสองชั้น   :  ตองการใน 
สิ่งที่ตัวรัก  เมื่อไมไดตามที่ตนตองการ  จึงไปทําชั่ว  ดวยหวังวาจะไดสิ่งที่ตองรักอยางนี้ ;  
นี่แสวงหาสิ่งที่ เขาตองการโดยผิดวิธี  ซึ่งเปนชั้นที่สอง  ก็เรียกวาผัสสะทั้ งนั้น  เปนเหตุ 
ใหเขาหลงรัก. 

 
การกระทํากรรม  ตองทําดวยเจตนา  เจตนานี้  อยางนอยก็ตองมีผัสสะ 

ทางมโนกรรม  คือทางในใจเสียกอน  มีมโนกรรมในใจเสียกอน  แลวจึงมี เจตนาอะไรได ,  
ก็ รูสึกนึกคิดดวยสัญญา  ดวยความจํา  ดวยอะไรก็ตาม   เปนเรื่องทางมโน   อายตนะ 
ในทางขางในนี่กอน,  สําเร็จรูปเปนสิ่งที่ตัวตองการอะไรแลวก็มี เจตนาที่จะทํา  อยางนั้น;  
ฉะนั ้น  กรรมทั ้งหลายไมวาชนิดไหน   ตองมาจากผัสสะ  ไมม ีผ ัสสก็ไมม ีเจตนา 
ไมมีเจตนาก็ไมมีกรรม. 

 
เรื่องที่สาม  พระพุทธเจาทานทรงแสดงใหชัดขึ้นไปอีกวา  เวทนาลวนแต 

มาจากผัสสะ;  อยางนี้ เกือบไมตองอธิบาย  เพราะเราไดยินไดฟงกันอยูเสมอแลววา 
มีผัสสะแลวก็มี เวทนา.  ถาผัสสะนั้น   มันเปนปกติผัสสะ  ไมเกี่ยวกับอวิชชา  มันก็ 
มี เวทนาชนิดที่ ไมคอยมีความหมาย .  เชน   คนเราเหลือบตาไปเห็นตนไม   เห็นอะไร 
อยางนี้   มันไมมีความหมายอะไร  ไม รําคาญตา  หรือไมสบายตา  หรือไมอะไรมากมาย 
อะไร;  เวนไวแตเมื่อมันมีอวิชชา  มันจึงมีความหมายมาก.  ทีนี้  เวทนาทั้งหลาย 
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ก็ตองมาจากผัสสะทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจเองเสียกอน 
ไมมีผัสสะ  เวทนามีไมได;  เปนอันวาไมตองอธิบาย  ทุกขเวทนาก็ตาม  สุขเวทนา 
ก็ตาม  อทุกขมสุขเวทนาก็ตาม  ตองมาจากผัสสะ. 

 
  เรื่องที่สี่  คือสิ่งที่เรียกวาสัญญา  เมื่อตะกี้ก็ไดพูดถึงหนอยหนึ่งแลวสําหรับ 

คําวาสัญญา  แตไมไดพูดใหชัดเจน;  เดี๋ยวนี้จะพูดแตหัวขอวา  แมแตสิ่งที่ เรียกวา 
สัญญา  ก็ตองมีมูลมาจากผัสสะ. คําวา  “สัญญา”  ในที่นี้เปนภาษาบาลี  หมายถึง 
ความสําคัญมั่นหมาย  แมสิ่งที่เรียกวา  ความจําหมาย  ก็รวมอยุในคําคํานี้. 

 
สวนในภาษาไทยนั้น  คําวา  “สัญญา”  เอาเปนประมาณไมคอยได  เพราะ 

มีความหมายเปลี่ยนแปลงไป  เชน  สัญญา  กลายเปนหนังสือสัญญา,  หรือวาสัญญา 
เปนการนัดหมายตกลงกันอยางนั้นอยางนี้วา  เราจะทําอะไรกันระหวางเรา;  อยางนี้ก็ 
เรียกวาสัญญา  แตในบาลีไมเรียกวาสัญญา. 

 
สัญญาในบาลีก็หมายความวา  ความมั่นหมายดวยจิตใจวาอะไรเปนอะไร 

ลงไปดวยความโง  คือไมสําคัญมั่นหมายวามันเปนตามธรรมชาติ;  เพราะวามัน 
เปนไปตามธรรมชาติ  จะไมเกิดเปนสัญญาอะไรขึ้นมาได;  มันเฉยไปได  มันไมเกิด 
ความมั่นหมาย.  ถาเกิดความมั่นหมายแลว  ก็เกิดเปนสัญญาขึ้นมา;  เชนของ 
เหลานี้ เปนของธรรมชาติ  เรามีสัญญาวา  ไมใชธาตุตามธรรมชาติ;  แตเปนตนไม 
เปนสัตว  แลวก็เปนของกินได  เปนของขายได  กระทั่งเปนของกูขึ้นมา  อยางนี้ เรียกวา 
สัญญา. 

 
ถายังมีสัญญาวาตัวกู  นี่เรียกวา  อัตตสัญญา - สําคัญมั่นหมายวามีตัวมีตน,  

ไมมีใครเกิดความมั่นหมายวา  ไมมีตัวมีตน   หรือไมมีอะไร.  ถาเปนสัญญาแลว 
มันลวนแตจะมั่นหมายวามีอะไรอยางใดอยางหนึ่ง  ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง;  เพราะ 
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สัญญานี้   แปลวา  “สําคัญมั่นหมายเอาดวยอวิชชา”  :  สําคัญวาผูหญิง  สําคัญวาผูชาย 
สําคัญวาเปนผัว  สําคัญวาเปนเมีย;  นี้ลวนแตเปนสิ่งที่ เรียกวา  สัญญาในความหมายของ 
ภาษาบาลี.  มั่นหมายอยางไรก็ยึดถืออยางนั้น  แลวก็ตองการจะประพฤติกระทําไปตาม 
ความหมายอันนั้น,  แลวก็ เกิดความทุกข  เพราะความมั่นหมายนั้นไมอยางใดก็อยางหนึ่ง 
ถายังมีสัญญาอยางนี้  เรียกวายังมีความเขาใจผิด. 

 
ถาเห็นวาเปนธาตุไปตามธรรมชาติ  เปนไปตามเหตุตามปจจัยโดยถูกตอง 

อยางนี้  ก็ไมเกิดสัญญาอะไรขึ้น.  ทีนี้สัญญานี้มันมาตามอารมณ   คือรูป  เสียง  กลิ่น 
รส   โผฏฐัพพะ   ธัมมารมณ ;  ตองมี รูปสัญญา-สัญญาในรูป ,  สัททสัญญา-สัญญา 
ในเสียง   คันธสัญญา-สัญญาในกลิ่น   เปนตน   อยางนี้กอน ;  แลวเกิดความหมาย 
ในรูป   ในกลิ่น   ในเสียง  ในนั้นขึ้นมาอยางนั้ นอยางนี้ .  ตามกิ เลสของคนนั้ น .  แลว  
รูปสัญญา  เปนตนนี้  ก็ใหเกิดเปนความสําคัญมั่นหมายวา  สัญญาวาชาย  สัญญาวาหญิง 
อิตถีสัญญา  ปุริสสัญญา  สุขสัญญา  ทุกขสัญญา  กระทั่งเปนสิ่งที่ เปนที่ตั้งแหงความยึดถือ 
ที่สุด;  ฉะนั้น  สิ่งที่ เรียกวาสัญญานี้   จะมีกี่รอยอยางพันอยาง  ก็มาจากผัสสะทั้งนั้น 
เกิดผัสสะแลวเกิดเวทนาขึ้นมาอยางไร  แลวสัญญาจะเกิดขึ้นในเวทนานั้น  วาเปน 
อยางนั้น  อยางนั้น;  นี่สัญญาทุกอยางจะมาจากผัสสะอยางนี้. 

 
อยาลืมวาอาตมาไดพูดแตทีแรกแลววา  วันนี้ ไมพูดเรื่องอะไรนอกจากเรื่อง 

ผัสสะคําเดียว  เพราะวาทุกเรื่องทุกสิ่ง  มันมาจากผัสสะเพียงสิ่งเดียว. 
 
เรื ่อ งที ่ห า   ต อ ไปก ็พ ูดถ ึงสิ ่งที ่เร ียกว า   ท ิฏฐ ิ;  ท ิฏฐ ิ  ในที ่นี ้แปลว า  

“ความเห็น”  คนเราทุกคนมีความเห็น   ไม ไดหมายถึง  ทิฏฐิมานะ   โดยตรง ;  ทิฏฐิ 
มานะก็คือความเห็นชนิดหนึ่ ง.  แตคําวา “ทิฏฐิ”  หมายกวางออกไปหมด :  ความคิด 
ความเห็น  ความเชื่อ  ความเขาใจอะไรของตัวที่มีอยู เปนของตัวนั้น  อันนั้น  เขาเรียกวา 
ทิฏฐิของบุคคลนั้น;  เชื่ออยางไร  เห็นอยางไร  หลงไปอยางไร  ก็เรียกวาทิฏฐิ 
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ของคนนั้น.  แยกไดเปนพวก  มิจฉาทิฏฐิคือมันผิด  ความเห็นผิด,  และสัมมาทิฏฐิ 
ความเห็นถูก. 

 
มิจฉาทิฏฐินั้น  แนชัดวามาจากผัสสะที่ประกอบดวยอวิชชา;  เราสัมผัส 

สิ่งใดในโลกนี้ดวยอวิชชา  แลวมันก็เกิดมิฉาทิฏฐิขึ้นในใจเรา  เราก็เชื่ออยางนั้น  ถือ 
เปนหลักอยางนั้น  เปนมิจฉาทิฏฐิประจําตัว.  นี่เรียกวามิจฉาทิฏฐินั้น  เกิดมาจากผัสสะ 
ดวยอวิชชา. 

 
ทีนี้  ถาเปนสัมมาทิฏฐิ  ความคิด  ความเห็น  ความเชื่อ  ความเขาใจที่ถูกตอง 

นี้ก็มาจากผัสสะ  แตตองมาจากผัสสะที่ประกอบดวยวิชชา.  เชนวา  เราไปสัมผัสสิ่งนั้น 
มันเปนอยูดวยวิชชา  หรือความรูที่ถูกตอง  มันจึงเกิดเปนความรูที่ถูกตอง  แลวก็ถือเปน 
หลัก  แลวก็เปนสัมมาทิฏฐิขึ้นมา.  นี่สัมมาทิฏฐิก็ตองมาจากผัสสะ  ผัสสะนี่เปนอีก 
ชนิดหนึ่ง  มันตรงกันขามกับผัสสะดวยความโง  เปนผัสสะดวยความฉลาด,  ความรู.  
ทิฏฐิมิวาชนิดไหนก็ตามตองมาจากผัสสะ,  ทิฏฐิธรรมดาสามัญ  ซึ่งพอจะถอนได 
งาย ๆ นี้  ก็มาจากผัสสะ,  ทิฏฐิประเภทดิ่งลึก  เรียกวา  อันตคาหิกทิฏฐิ  ยากที่จะถอน 
ที่จะคลายออกจากตัวนี้  ก็ตองมาจากผัสสะอยูนั่นเอง. 

 
สรุปความวา  ขึ้นชื่อวาทิฏฐิแลว  จะถูกหรือผิดก็ตาม  จะเปลี่ยนไดงาย ๆ  

หรือจะเปลี่ยนไมไดจนตายก็ตาม  อยางนี้  มันก็มาจากผัสสะทั้งนั้น.  ไปมองดูสิ่งที่ 
เรียกวาผัสสะ  ที่มันทําใหเราเปนคนโง  หรือเปนคนฉลาดอยู  หรืออะไรอยูจนทุกวันนี้ 
อยางนอยที่สุด  มันก็มาจากมโนสัมผัส;  อาศัยความรู  ความจํา  แตเกากอนนั่นมา 
ปรุงใหม  เกิดเปนทิฏฐิขึ้นมาก็ไดโดยไมตองอาศัยรูปขางนอกเดี๋ยวนี้ก็ยังได.  แตวา 
สัญญาเกานั้น  มันก็อาศัยรูปขางนอกคราวใดคราวหนึ่ง  มาสรางขึ้นไวกอนแลวเหมือนกัน. 
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เรื่องที่หก  ดูตอไป  ถึงสิ่งที่ เรียกวากิเลส  นี่มันใกลตัวขาศึกเขามาทุกที,  
กิเลสนี่คือขาศึกของคน.  เราคิดวาพวกคอมมูนิสตเปนขาศึก,  ไมถูก;  แตกิเลสของ 
คนคนนั้น  ซึ่งมีความคิดอยางนั้น  มีความเชื่ออยางนั้นนั่นแหละเปนขาศึก.  เราดูแต 
ที่คน   เราไมดูที่ ใจคน;  เพราะฉะนั้น  การที่ เราจะไปวาเขาชั่ว  นี่อยาเพอกอน;  กิ เลส 
ของเขาตางหากที่ชั่ว,  เราไปดูที่กิเลสเขาซิ  ก็จะพบกันแตความชั่ว. 

 
ในตึ กนี้   เรามี รูปภาพที่ เขี ยนว า   “น้ํ า ไม ได คด   ลํ าน้ํ าต างหามั นคด “ 

แมน้ํ านะ  มันคด;  ถาเราดูที่น้ํ า  เราจะไมพบความคด,  แตถาเราดูที่ลําน้ําเราจึงจะพบ 
ความคด .  นี่ เราไมคอยดูที่กิ เลสของคน ;  เราไปเหมาเอาคน .  เปลือกคน   เนื้อหนัง 
คนนี้มันดี  หรือ  ชั่วไมได. 

 
กิเลสนั่น  คือตัวการ  กิเลสนี่ก็มาจากผัสสะ  ไมมีมาจากทางอื่นได ;  โลภะ 

โทสะ  โมหะ  อะไรก็ดี   ลวนแตมาจากผัสสะ  :  เพราะผัสสะอยางนี้   จึงเกิดโลภะ,  เพราะ 
ผัสสะอยางนี้จึงเกิดโทสะ  และเกิดโมหะ  เปนตน .  แลวก็ตองเปนอวิชชาสัมผัส  คือ 
สัมผัสดวยความโง;  มาททางตา  มีความโง  สัมผัสออกไปแลว  เกิดเวทนา  ชอบใจ,  
สัญญา  มั่นหมายจะเอาใหได   มันก็เกิดความโลภ;  เห็นไดวาความโลภมันมาจากผัสสะ 
คือตั้งตนมันอยูที่ผัสสะ. 

 
ทีนี้  เมื่อไมไดอยางที่คิดโลภก็เกิดโทสะ  นี่มันเปนสองชั้นขึ้นมา.  อยา 

เขาใจวา  โทสะมันจะเกิดเองไดตามลําพั ง;  โทสะตองมาจากความโลภ   หรือความ 
อยาก  หรือความตองการอันใดอันหนึ่งอยูกอน  ที่ เรารูสึกตัวก็ได   ไม รูสึกตังก็ได .  ความ 
อยากนั้นมันมีอยูกอนแลว,  เมื่อไมไดอยางใจ  มันก็ เกิดโทสะ;  เชนเราเห็นหนาคนที่ 
เราเกลียดมา,  เราเห็นพอสักแตวาเห็นหนา  เราก็ รูสึกเกลียดหรือโกรธเสียแลว.  นี่   มัน 
ไมใชจะเกิดเองไดลําพังอยางนั้น;  เรามีความอยากอยางใดอยางหนึ่งอยูกอน,  แลวคนนี้ 
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ไมอํานวยใหเราไดตามความอยากนั้น,  มันเปนอุปสรรค  หรือมันเปนขบถ  หรือมัน  
ทรยศอะไรเรา  เราไมมีทางจะไดสิ ่งที ่เราตองการ  เราจึงโกรธเกลียดคนนั ้นหรือ 
สิ่งนั้น  โทสะตองมาจากความอยาก  ซึ่งความอยากนั้นตองการจากผัสสะที่แรกโนน 
อีกทีหนึ่ง. 

 
ถาเราจะพูดกันโดยสรุป  โดยรวบหัวรวบหาง  ก็จะพูดวา  โทสะนี้มาจาก 

ผัสสะทางตา  เพราะเราเห็นคนที่เรากเกลียด  อยางนี้ก็ไดเหมือนกัน  มันก็มาจากผัสสะอยู 
นั่นแหละ,  หรือเราไดฟงเสียงที่ไมไพเราะหู  ก็เรียกไดวา  เพราะผัสสะเสียงชนิดนั้น 
เราจึงเกิดความโกรธหรือโทสะ  นี่มันก็ถูกเต็มท่ีอยูแลว.  แตก็ถูกกวานั้นยังมี  คือวา 
ทําไมเราจึงไมชอบคนนั้น  ไมชอบเสียงนั้น?  เพราะเราอยากอยางใดอยางหนึ่งอยู 
แลวมันไมไดตามนั้น,  เพราะเรามีความสําคัญมั่นหมายอยูในใจ.  พอเห็นหนาคนนี้ 
ก็จําไดวา  ไอหมอนี่เอง,  เห็นหนาสิ่งนี้ก็จําไดวา  สิ่งนี้เอง;  เพราะฉะนั้นเราจึงโกรธ 
เราจึงปรุงเปนความโกรธขึ้นมา. 

 
ทีนี้  สําหรับโลภะ  โทสะนี้มันเปนของที่เนื่องกันอยางนี้;  เราเอาเขามา 

ก็เรียกวา  โลภะ,  จะตีใหตาย  จะผลักออกไป  ก็เรียกวา  โทสะ,  ทีนี้  โมหะนั้น  ก็เปน 
กิเลสประเภทอยูบนความสงสัย  ลังเล  คือมีอวิชชาเต็มตัว  ยังกลัว  ยังสงสัย  ยังลังเล 
ยังไมแนใจ  ยังวิตกกังวล  ไมรูวาจะเอาหรือจะไมเอา,  แลวยังไมรูจะโกรธดี  หรือ  รักดี 
อยางนี้พวกหนึ่ง  เรียกวา  โมหะ  ก็ตองมาจากผัสสะนั่นแหละ;  เพราะวาผัสสะนั้น 
มันไมกระจางแกบุคคลนั้น  วาจะเอาอยางไรดี;  หรือวาทางมโนสัมผัส  มันไมชัดเจน 
คือมันเปนอวิชชาอยูเรื่อย  มันก็ไมรูจะเอาอะไรดี  จนกวาจะมีผัสสะที่ถูกตองมาแกไข 
เปนวิชชาสัมผัส  มันจึงจะคอย ๆ จางไปจากสิ่งเหลานี้.  นี่เรียกวา  กิเลสธรรมดาสามัญ 
มาจากผัสสะ. 
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เรื่องที่ เจ็ด  ก็มีกิเลสอีกชนิดหนึ่ง  เขาเรียกวา  อาสวะ  หรือ  อนุสัย  นี้คือ 
ความเคยชินของกิเลส ,  พวกอื ่น  ที ่อื ่น  เขาจะสอบวา  อาสวะหรืออนุส ัย  นี ่ค ือ 
ตัวกิ เลสที่นอนนิ่ งรอคอยอยู ในสันดานตลอดกาล .  อาตมาก็ เคยเขาใจผิด  และสอน 
ผิด ๆ  อยางนี้กับเขาดวยเหมือนกัน  แต เดี๋ยวนี้   ไมพูดอยางนั้นแลว.  ถาจะพูดวาอาสวะ 
หรืออนุสัย  จะไดไมเล็งถึงตัวกิเลส  แตเล็งถึงพฤติกรรมอันหนึ่ง  คือความเคยชิน 
พรอมอยูเสมอที่จะเกิดกิเลส  เร็วยิ่งกวาสายฟาแลบ.  นี่ความเคยชินสวนนี้เรียกวา 
อาสวะบาง  เรียกวา  อนุสัยบาง.  เหมือนกับวา  เรารักทีหนึ่งมันก็สรางความเคยชิน 
ที่จะรักที่หนึ่ ง,  รักครั้งที่สอง  ที่สาม   ก็สรางความเคยชินเพิ่มกําลังแหงความเคยชิน 
ที่ จะเกิดความรัก น่ี เร็วขึ้น   เร็วขึ้น   เร็วขึ้น   สวนนี้ เรียกวาอนุสัย .  หรือวาเราโกรธก็ 
เหมือนกัน  ถาเราโกรธซ้ํา ๆ  ๆ   เขาบอย ๆ  กวาจะตายนี้มันหลายรอยครั้ง  พันครั้งหมื่นครั้ง 
มันกลายเปนวามีความเคยชินที่จะโกรธไดเร็วเหมือนสายฟาแลบ. 

 
ความเคยชินอันนี้ เรียกวาอนุสัย  เรียกวาอาสวะ,  ความเคยชินที่ เราสะสม 

หมักดองไว ในความเคยช ิน   ไม ใช ต ัวตนที ่นอนนิ ่งอยู ในส ันดาน .  ถาอย างนั ้น 
มันผิดหลักหมด  มันกลายเปนวาของเที่ยง  เปนของไมตองอาศัยเหตุปจจัย;  แตนี่ เปน 
แตเพียงความเคยชิน  มาจากเหตุปจจัย  คือเรามีกิ เลสอยางนั้นบอย ๆ   มันเปนคุณสมบัติ 
อันหนึ่งของความเคยชิน  นี้ก็มาจากผัสสะ  เพราะวามันมาจากกิเลส  กิเลสมันมาจาก 
ผัสสะ  ผัสสะใหเกิดกิเลสนี่แนนอนแลว  พูดแลว. 

 
การมีกิเลสบอย ๆ นี่  ทําใหเกิดอนุสัย  หรืออาสวะ  คือความเคยชินแหง 

การเกิดกิเลสนั้น  ทําไมเราจึงเกิดโกรธไดเร็วแบบสายฟาแลบ?  ทําไมเราจึงรักไดวูบเดียว 
แบบสายฟาแลบ?  ก็เพราะวามีสิ่ งนี้มาก   คือมีอาสวะ  มีอนุสัยนี้มาก ;  เราสะสมไว 
ทุก ๆ  ครั้งที่มีผัสสะชนิดที่ทําให รักหรือให โกรธ,  หรือให เกลียด  หรือทําใหกลัว  หรือ 
อะไรตาง ๆ ทุก ๆ อยางไป,  นี่เรียกวา  กิเลสก็ดี  ความเคยชินแหงกิเลสก็ดี  มาจาก 
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๒๙๑ความสําคัญของการสัมผัสทางอายตนะ  

ผัสสะ;  ในที่สุดก็สรุปรวมยอดวา  ทุกขทั้ งปวงนี่นะ  มาจากผัสสะ.  เมื่อพูดวา 
ทุกขทั้งปวงมาจากผัสสะก็ขอใหจํากัดความลงไปวาผัสสะดวยอวิชชา;  นี่พูดกัน 
ถึงสวนลึกนะ,  ทุกขในความหมายที่ลึกนะ,  ไมใชวาเอามีดมาเลือดเนื้อแลวเจ็บปวด 
นี่เรียกวามาจากผัสสะ;  อยางนี้ไมใช  มันงายเกินไป  แมเปนอยางนั้นก็มาจากผัสสะ 
เชนเรารูสึกเจ็บปวดรอนที่ผิวหนัง  อยางนี้ก็เพราะสัมผัสอันนั้น. 

 
เรื ่องที ่แปด  คําวา  “ทุกข”  หมายถึงวา  ความเปนทุกขในจิตใจ  :  

ยึดมั่น  ถือมั่น  ในความเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  วาความเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ของเรา  อะไรก็ 
ของเรา  อะไร ๆ ก็ของเรา  นี่มันจึงเปนทุกข;  นี้คือทุกขที่แทจริง  ความเกิดเปนทุกข 
ความแกเปนทุกข  จนกระทั่งวาความไมไดอยางใจเปนทุกข  แลวสรุป  ดังที่พระพุทธเจา 
ทานตรัสวา  เบญจขันธที่ประกอบอยูด วยความยึดมั่ นถือมั่ นนั้ น   เปนตัวทุกข  
เบญจขันธที่ประกอบอยูดวยความยึดมั่นถือมั่นนั่นนะ  มาจากผัสสะโดยตรง  :  ความยึดมั่น 
ถือมั่นนั้น  คืออุปาทาน  อุปาทานมาจากตัณหา  ตัณหามาจากเวทนา  เวทนามาจากผัสสะ 
คืออวิชชาสัมผัส;  ทุกขทั้งหลายโดยแทจริง  ไมวาชนิดไหน  มาจากผัสสะอยางนี้. 

 
นี่จะเปนทุกขชนิดไหน  กี่ประเภทก็ตามเถอะ  จะตองมาอยางนี้ทั้งนั้น.  ทุกข 

นอย  ทุกขมีปริมาณนอยเหลือเกิน  ก็มาจากผัสสะ,  ทุกขใหญหลวง  ก็มาจากผัสสะ  ทุกขที่ 
จางเร็วก็มาจากผัสสะ  ทุกขที่จางชาก็มาจากผัสสะ;  เขาจําแนกทุกขไวมากมาย  ไมตอง 
พูดละ  เพราะวาจะเปนทุกขชนิดไหนก็ตองมาจากผัสสะ.  ตั้งตนที่ผัสสะเปนตนเงื่อน,  
ตั้งตนที่ผัสสะแลวปรุง ๆ ปรุงกันมาจนเปนตัวความทุกข  รอนเรา ๆ อยูทางใจ  หรือวา 
ทางกาย  หรือวาทางความรูสึกละเอียดสุขุมยิ่งไปกวานั้น. 

 
ความเปนปรมัตถสภาวธรรมของ  “ผัสสะ”  มีทั้งดีและราย 

 
นี่พูดมา  ๑  ชั่วโมงนี้  หรือจะพูดคําเดียววา  ทุกอยางขึ้นอยูที่ผัสสะ  สําเร็จ 

อยูที่ผัสสะ,  มีตนตออยูที่ผัสสะ.  นี้เรียกวาเปนปรมัตถสภาวะที่เราตองสูเสียเวลา 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๒๙๒

๑  ชั่วโมงกวานี้  ก็เพื่อใหรู  คํา ๆ เดียววา  ผัสสะนั้น  เปนเพียงสิ่งเดียวที่ทําใหเกิดสิ่ง 
ทั้งปวง  หรือมีความหมายใหแกสิ่งทั้งปวงขึ้นมา  นั่นคือปรมัตถสภาวธรรม. 

 
เราไปหวังที่นั่ น   ที่นี่   ไปหวังที่ จะเปนปญหาที่นั่นที่นี่   ที่ที่หวัง,  ที่มี เงิน 

หรือไมมี เงิน ,  ที่ เทวดา   หรือวาที่ ผีสาง   หรือโชคลาง   มัน เปน เรื่องที่ น าหั วเราะ ;  
เพราะไม รูปรมัตสภาวธรรม  จึงไปหวังภายนอก  มองไปภายนอก  ไมมองไปภายใน.  
แมจะมองไปภายใน   มันก็มองไม เปน   มันก็ไม เห็น ;  ถามองเปน   จะเห็นอยางที่ 
พระพุทธเจาทานตรัสไว  วาทุกอยางมันไปรวมจุดอยูที่เรียกวาผัสสะ. สวนที่จะเปน 
เรื่องประยุกตกับคนในโลกเวลานี้ไดบางก็จะแนะใหดูขอน้ี  :- 

 
ที ่เป นปญหาที ่ไม พ ึงปรารถนา  ที ่เร ียกวาเลวรายนี ้;  เชนวา  โลกมัน 

มีวิกฤตกาลอันถาวร  หรือวาโลกนี้กําลังจะฉิบหาย  จะเปนมิคสัญญี   นี่เพราะผัสสะ.  
คนที่จะไปพูดวา  เพราะคอมมูนิสต เพราะอะไรนั่น   เพราะมองแคบ  ๆ มองกันสั้น  ๆ  
ตนตอแทจริง  มันอยูที่ผัสสะของมนุษย;  จะเปนเรื่องดีหรือเรื่องราย  มันก็มีตนตออยูที่ 
ผัสสะ  ถาไมมีสิ่งนี้  ก็ไมมีความรูสึกที่จะทําใหเกิดแยงชิง  หรือเกิดทําลายลางอะไรกัน. 

 
เราจะตองรูจักตัวเรา  แลวเราจึงจะรูจักผูอื่น  รูจักสัตวอื่น  แลวก็แกปญหา 

ใหถูกเรื่อง  มันก็จะแกไดสําเร็จ;  ไมเชนนั้น  มันก็เปนเพียงการทําลายซึ่งกันและกัน 
เทานั้นแหละ  ไมเปนการแกปญหาแตอยางใด,  เปนแตเพียงการทําลายซึ่งกันและกัน 
ทั้งสองฝาย.  โลกกําลังมีวิกฤตกาลถาวร  เพราะมนุษยแตละคนไปเปนทาสทาง 
อายตนะมากขึ้น;  เปนทาส  นั่นคือเปนบาว  เปนขี้ขาแกอายตนะคือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น 
กาย  ใจ  มากขึ้น ๆ ๆ. 

 
การศึกษาทําไปผิด  แทนที่จะใหลูกเด็ก ๆ  รูจักควบคุมอายตนะ  กลับไป 

เปดโอกาสใหเด็ก ๆ เปนทาสของอายตนะ  หลงใหลในอายตนะมากขึ้น;  เด็กวัยรุน 
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จึงเปนอันธพาลกันทั้งหนุมท้ังสาว  เต็มไปหมด.  นักศึกษาเรียนแลวก็ชอบยาเสพติด 
เรียนแลวก็ชอบบาหลังในทางกามารมณ   ซึ่งไมจําเปนจะตองทําเลยก็มี;  แลวมีอะไร  ๆ 
อีกมากที่เปนตนเหตุแหงวิกฤตกาล  แลวก็บานปลาย  เปนเรื่องของคนทั้งชาติ  ทั้งประเทศ 
แลวก็ออกไปเปนเรื่องของคนทั้งโลก  มีวิกฤตกาลที่ไมรูจักสิ้นสุด. 

 
นี่เรียกวาโลกกําลังมีวิกฤตกาลอันถาวร  อยูเปนประจํา  เรียกวาโลกนี้ 

กําลังใกลความฉิบหาย  คือแตกสลายของมนุษยยิ่งขึ้นทุกที;  เพราะสิ่งนิดเดียว 
คือผัสสะ  ในจิตใจของแตละคน. 

 
ทีนี้  มองในแงดีกันบาง  เดี๋ยวจะหาวามองแตในแงราย.  ในแงรายนั้นวา 

โลกมีผัสสะคืออวิชชาสัมผัส  ไปสัมผัสสิ่งของตาง ๆ  ผิด  ดวยอํานาจของอวิชชา;  นี่ 
อันธพาลเกิดขึ้นเต็มโลก  ในกรุงเทพฯ  พิสูจนไดชัดวาอันธพาลมันมากขึ้นกวาแตกอนมาก 
ปราบกันไมได;  อันธพาลเหลานี้ยอมตาย  จะฆาเทาไรก็ไดขายอมตาย  เพราะสวนหนึ่ง 
มีกําลังสําคัญกวา  คือความสําคัญผิด  หรือมิจฉาทิฏฐิ  ที่มาจากผัสสะ.  การที่อันธพาล 
เกิดมากขึ้น  ปราบไมไดก็เพราะวาเขายอมตายดวยผสสะ;  เชน  มันไปทําอาชญากรรมใน 
ทางเพศ  นาเกลียดนาชังอะไรสักอยางหนึ่ง  เพราะบังคับผัสสะไมได  และตัวเขาก็รูวา 
ถาถูกเขาจับไดจะตองตาย  ก็ยังยอมอยูนั่นแหละ  เพราะผัสสะมีอํานาจเหนือกวา.  นี่ถา 
เราไมใหการศึกษาที่เพียงพอมันก็แกไมได;  นี่มองในแงราย. 

 
ทีนี้  ในแงดีก็ตรงกันขาม  ทําใหเกิดมีการสัมผัสสิ่งตาง ๆ ดวยวิชชา  ดวย 

ปญญา  หรือความถูกตอง;  ความคิดก็เปนไปถูกทาง  เปนสัมมาทิฏฐิ  มันก็กลาย 
เปนหมดอันธพาล  หมดนรก  เปนสวรรคขึ้นมาแทน,  สวรรคก็มีมูลมาจากผัสสะ 
เหมือนที่กลาวมาตะกี้นี้แลว;  ในสวรรคมีสุขสัมผัส   คนอยากไปสวรรค   และคน 
ประพฤติดี  อยากไปสวรรค  ก็ตั้งตนดวยผัสสะที่ถูกตองคือ  วิชชาสัมผัส  ใหเขาใจถูกตอง 
ทางจิตใจเปนสัมมทิฏฐิ  เปนตน. 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๒๙๔

ในที่สุดก็พูดไดเปนคําสุดทายวา  “นิพพาน”  แมวาจะไมเกี่ยวกับผัสสะเลย 
แตก็มีคาขึ้นมาไดดวยผัสสะ  นิพพานนั่น  จิตรูสึกตอพระนิพพานไดดวยจิต;  ฉะนั้น 
ก็มีการสัมผัสพระนิพพานได .  มีคํา  ๆ  หนึ่ ง   ซึ่ งเชื่อวานอยคนจะไดยิน   คือคําวา  
 “สุญญตาสัมผัส”  การสัมผัสตอสุญญตา  สุญญตานั้นเปนชื่อของนิพพาน.  จิตนี้สัมผัส  
ไดตอความวางจากกิเลส  และความทุกข  ก็เรียกวา  สุญญตาสัมผัส;  ถาไมมีสัมผัส 
ทําไมจะรูความหมาย  หรือรสชาติของสุญญตาได  ก็ตองสัมผัสอีกนั่นแหละ. 

 
นิพพานมีคาเปนสิ่งสูงสุดขึ้นมาก็เพราะวา  เปนสิ่งที่สัมผัสได  ดังนั้น  พระ- 

พุทธเจาทานจึงใชคําวาอายตนะ  แกสิ่งที่เรียกวานิพพาน.  ในครั้งหนึ่ง  พระพุทธองค 
ตรัสวา  อตฺถิ  ภิกฺขเว  ตทายตนํ-ดูกอน   ภิกษุทั้งหลาย   อายตนะนั่นมีอยู   น  ปฐวี 
น  อาโป  น  เตโช  น  วาโย  ทานก็วาของทานเรื่อยไป   ไมใชนั้น   ไมใชนั้น.  นั่นคือ 
ที่สุดของความทุกขก็คือนิพพาน  นั่นเปนอายตนะ. 

 
ถาเปนอายตนะ  ก็หมายความวา  มันเปนสิ่งที่มนุษยรูสึกได  สัมผัสได 

โดยวิธีใดวิธีหนึ่ ง  โดยแงใดแงหนึ่ ง  ปริยายใดปริยายหนึ่ ง ;  โดยเฉพาะอยางยิ่ งก็ 
เหมือนที่พูดมาแลววา  จิตนี้สัมผัสตอภาวะที่วางจากกิเลส  และวางจากความทุกขได 
จึงรูสึกวาไมมีทุกขเลย.  มันเปนที่สุดแหงความทุกขจริง ๆ ถาพูดอยางสมมติก็เปนยอด 
สุข;  ถาพูดอยางความจริง  ก็พูดวาสิ้นสุดแหงความทุกข  นี่ก็มาจากผัสสะ. 

 
เปนอันวา  สิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นมาโดยตรง  หรือวาเกิดมีคาขึ้นมาก็ตาม 

นี้มันเพราะสิ่งที่เรียกวาผัสสะ;  ไมมีผัสสะเสียอยางเดียว  ก็เทากับไมมีอะไรในสากล 
จักรวาล   หรือในอะไร ๆ ทั้ งหมดเลย .  แลวแตจะเอาคําพูดไหนมาใช ;  ในที่ทั้ งหมด 
ทุกสากลจักรวาล  มันก็ไมมีคา  ไมมีความหมาย,  หรือไมมีสากลจักรวาล;  ถาไมมีสิ่ง 
สิ่งเดียวที่เรียกวาผัสสะ.  และผัสสะจะมีขึ้นมาได  ก็ตองเพราะวามนุษยมีอายตนะ 
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๒๙๕ความสําคัญของการสัมผัสทางอายตนะ  

สําหรับทําการสัมผัส  และวัตถุขางนอกก็มี  คือสิ่งเหลานั้น  แลวมาพบกันเขากับอวัยวะ 
สําหรับสัมผัสของมนุษย  เกิดความรูสึกขึ้นมาได.  นี้เรียกวาสัมผัส  สิ่งตาง ๆ เกิดขึ้นและ 
มีคา. 

 
นี่  สรุปวา  ถาไมมีสัมผัสเสียอยางเดียว  ก็เทา ๆ กับวาไมมีอะไรในสากล 

จักรวาล  หรือสากลจักรวาลก็มิไดมีทั้งทางรูปธรรมทั้งทางนามธรรม  คือท้ังทางวัตถุและ 
ทั้งทางจิตใจ. 

 
นี่แหละ  คือใจความสําคัญของการบรรยายในวันนี้  เปนเรื่องปรมัตถสภาว- 

ธรรมครั้งที่   ๙  เปนการอธิบายใหชัดเจนยิ่งขึ้นไปทุกที   แลวมันก็ซ้ํากับเรื่องที่บรรยาย 
มาแลวแตครั้งกอน ๆ  โดยที่ชวยไมได;  จําเปนตองซ้ํา  เพียงแตวาจะอธิบายใหละเอียด 
ใหชัดแจงยิ่งขึ้นไปเทานั้น.  ขอใหทนฟงไปดวยความรําคาญนี้ไปเรื่อย ๆ จนกวาจะจบ 
คําบรรยายชุดนี้. 

 
สําหรับวันนี้ก็พอกันที  พระสงฆทั้งหลาย  จะไดสวดคณะสาธยายเปนที่ 

ตั้งแหงความเลื่อมใสในธรรมตอไปอีกตามสมควรแกเวลา. 
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ปรมัตถสภาวธรรม 
-๑๐- 
๑๐  มีนาคม  ๒๕๑๖ 
 
 

อายตนสัมผัส  ใหเกิดสิ่งที่เรียกวา  ขันธ 
 
 
ทานสาธุชนผูสนใจในธรรมทั้งหลาย, 

 
การบรรยายในชุดปรมัตถสภาวธรรมเปนครั้งที่   ๑๐  นี้   จักไดกลาว 

โดยหัวขอวา   อายตนสัมผัส ให เก ิดสิ ่งที ่เร ียกวาข ันธ  ดังที ่ได กล าวมา ,  
และกล าวแล ว   กล าวอ ีก   แก ท านทั ้งหลาย   ว าการบรรยายในช ุดปรม ัตถ - 
สภาวธรรมนี้ ไมมีอะไร  นอกไปจากคําเพียงสอง-สามคํา  คือคําวา  ธาตุ   คําวา 
อายตนะ   และคํา ว าข ัน ธ ;  พ ูด วน ไปวนมาจนท านทั ้งหล าย รู ส ึก รําค าญ .  
บางคนถึงก ับพ ูดวาไม เป นเรื ่องเป นราวเส ีย เลยก็ม ี;  นี ้ขอให เข าใจวาม ันชวย 
ไมได  คือมันหลีกไมพน  ที่จะตองเปนอยางนี้.ที่อาตมาทําความรําคาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๙๗ 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๒๙๘

ให ท านทั ้งหลาย   ก ็เพ ราะ เหต ุว าท านทั ้งหลายเป นผู ที ่ทํ าให ต องเป น เช นนั ้น ;  
หมายความว า   เราท ุกคนนี ้ย ังไม รู เรื ่องที ่สําค ัญ   ๒-๓  คํานี ้โดยละเอ ียด   หรือ 
ถูกตองนั่นเอง. 

 
ขอใหทบทวนดูวา  ในการบรรยายที่แลว ๆ มา  ตั้ง  ๙  ครั้งนั้น  ไดพูดถึง 

สิ่งที่ เรียกวาธาตุโดยตรง  ตั้ง  ๕-๖  ครั้ง,  และพูดระคนกันเกี่ยวกับสิ่งที่ เรียกวาธาตุ  วา 
อายตนะบางก็  ๒-๓ครั้ง  ไมพนไปจากคํา  ๒-๓  คํานี้.  แตเชื่อวาเดี๋ยวนี้ทานทั้งหลาย 
ก็คงจะพอจับเคาเงื่อนไดวาสิ่งที่เรียกวาธาตุนั่น  หมายถึงสิ่งที่ตั้งอยูในฐานะเปน 
พ้ืนฐานทั่ว ๆ ไป  แลวก็คอยปรุงใหเกิดสิ่งอื่น ๆ ขึ้นมาเปนลําดับ. 

 
ถาจะกลาววา  ธาตุปรุงใหเกิดอายตนะ  อายตนะปรุงใหเกิดขันธ  อยางนี้ 

ก็ไมมีทางจะผิด.  แตมันมีอะไรบางอยางมากไปกวานั้น  เพราะวา  สิ่งที่เรียกวาอายตนะ 
นั้นมองในอีกแงหนึ่ง  มันก็เปนธาตุดวยเหมือนกัน  เชน  จักขุธาตุ  รูปธาตุ  จักขุวิญญาณ- 
ธาตุ  เปนตน;  แมที่สุดแตเมื่อมาเปนขันธคือ  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  
๕  ขันธนี่แลว.  ถาเพงเล็งใหลึกไปกวานั้น  ก็มีลักษณะของความเปนธาตุอยางหนึ่งดวย 
คือเรียกวา  รูปธาตุ  เวทนาธาตุ  สัญญาธาตุ  สังขารธาตุ  วิญญาณธาตุ  อยางนี้ก็ยังมี. 

 
เพื่อกันความสับสน  ก็ขอใหถือเอาความหมายวาที่ เรียกวา  “ธาตุ”  นั้น  เล็ง 

ไปในทางที่เปนสิ่งที่ตั้งอยูเปนพื้นฐาน,  เปนรากฐาน,  เปนชั้นลางสุด  เชน  ธาตุดิน 
ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม  ธาตุอากาส  ธาตุวิญญาณ;  ๖  ธาตุนี้  เห็นไดชัดวาเปนธาตุระดับ 
ต่ําสุด  ซึ่งจะปรุงขึ้นมาใหเปนอายตนะ  คือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ.  แตสวนที่จะมาเปน 
ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  มันก็มีกําเนิดความเปนอยางนั้นของมันมาดวย  สวนหนึ่งเหมือนกัน 
เชนวา  ตา  หรือ  จักษุประสาทนี้  ก็เรียกวาอายตนะก็ได  คือ  จักขุอายตนะ;  แตแลว 
ที่เรียกวาธาตุก็มี  คือจักขุธาตุ  ธาตุที่มันจะทํางานทางตาฉะนั้น  คําวาจักษุ  นี้เปนชื่อ 
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๒๙๙อายตนสัมผัสใหเกิดส่ิงที่เรียกวาขันธ  

ของธาตุ  ก็หมายความอยางหนึ่ง,  เปนชื่อของอายตนะ  ก็หมายความอีกอยางหนึ่ง;  
แมวา  ชื่อมันจะเหมือนกัน.  เราจะตองศึกษาความหมายของคําที่สําคัญ ๆ   เชนคําวา  “ธาตุ”  
มีอยูตามธรรมชาติ. 
 

คําวา  “อายตนะ”  นั้น  หมายถึงสิ่งชนิดนั้นทําหนาที่สําหรับติดตอกับสิ่งอื่น 
จึงถูกเรียกวาอายตนะขึ้นมา.  เมื่อเปนจักขุธาตุ  มันก็เปนธาตุสําหรับที่จะเห็นทางตา;  
แตพอมันมีการเห็น  ทําหนาที่เปนการเห็น  ก็เรียกวาจักขุอายตนะ  -อายตนะที่ทําหนาที่ 
สําหรับการเห ็นอยู .  แม สิ ่งที ่เร ียกว าร ูปข างนอก   ก ็เป นร ูปธาต ุ  เป นธาต ุที ่ม ีร ูป 
ตั้งรูปตามธรรมชาติ  สําหรับท่ีจะแตกดับไป  ก็เรียกวารูปธาตุ;  แตพอสิ่งนี้มาทําหนาที่ 
ติดตอกับตา  สิ่งนี้ก็ไดชื่อเสียใหมวา  รูปายตนะ  -อายตนะคือรูป  อยางนี้เปนตน. 

 
ขอใหเขาใจคําวา  “ธาตุ”  ที่มันสับสนกันอยูในคํา ๆ  นี้  บางทีมันมีชื่ออยาง 

เดียวกัน  ทั้งธาตุ  ทั้งอายตนะ  และทั้งขันธก็มี;  เชนวา  รูปธาตุ  แลวก็รูปายตนะ 
แลวก็ รูปขันธ.  ดูใหดีวา  คําวา รูป   อยางเดียวนี้   เปนธาตุก็ได   เปนอายตนะก็ได 
เปนขันธก็ได.  เมื่อเปนธาตุก็หมายความวา  ตั้งอยูในฐานะเปนสิ่งที่มีรูปและมีอาการ 
แตกทําลายอยูเสมอ  เมื่อมามีชื่อวา  อายตนะ  ก็เพราะวามาสัมผัสกันเขากับคูของมันคือ 
ตา.  เมื่อจะเรียกวารูปขันธ  ก็หมายความวา  ทําหนาที่ปรุงกันขึ้นมาเปนสวนสําคัญสวน 
หนึ่งหรืออยางหนึ่ง  ในขณะหนึ่ง ๆ เทานั้น  ที่จะทําใหคนเราเกิดไปหลงเอามาเปนตัว 
เปนตน  ยิ่งขึ้นไปกวาธรรมดา,  คือยิ่งไปกวาที่จะเปนเพียงธาตุ  หรือเปนเพียงอายตนะ. 

 
นี่เราก็พอจะจับใจความไดคราว ๆ  ชั้นหนึ่งวา  ถาเรียกวา  ธาตุ  หมายความวา 

ยังเปนธรรมชาติเกินไป;  ถาพอมาเปนอายตนะ  มันคลาย ๆ กับวา  จะกระดุก- 
กระดิกไดแลว  คือจะติดตอกับสิ่งอื่นได  โดยทําการสัมผัส.  พอมาเรียกวา  ขันธ 
เชนรูปขันธอยางนี้  ก็มีอะไรที่นาดูมากแลว  จนทําใหหลงไปวา  นี่เปนตัวตน  หรือ 
เปนของตน. 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๓๐๐

ทีนี้  ปญหาก็มีอยูตรงที่วา  ถายังมีความรูสึกวาตัวตนอยูเพียงไร  ก็มี 
ความทุกขอยูเพียงนั้น;  ฉะนั้น  เราจึงตองศึกษาใหรูจริง  จนไมอาจจะเกิดความรูสึกวา 
ตัวตนหรือของตนขึ้นมาในขันธ  หรือในอายตนะ  หรือในธาตุก็ตาม,  นี่แหละคือความ 
สําคัญ   มันอยูที่ตรงนี้;  เพราะถาเราไมรู  เราก็จะตองโง  เพราะความโงก็ทําใหเรา 
ตองมีกิเลส  และมีความทุกข. 

 
ในการบรรยายครั้งที่  ๙  ที่แลวมานี้  ก็ไดพยายามแสดงใหเห็นอยางละเอียด 

ชัดเจนที่สุด  วาอะไร ๆ มันตั้งตนเปนปญหายุงยากขึ้นมา  ก็อยูตรงที่เรียกวาผัสสะ 
นั่นเอง;  คือการกระทบกันระหวางอายตนะขางในกับอายตนะขางนอก  :  ของในคือ  ตา  หู 
จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ,  ขางนอกก็คือ  รูปเสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ .  เมื่อสิ่งที่ 
เคยเปนแตเพียงธาตุมากลายเปนอายตนะทั้งขางนอกขางในขึ้นมาอยางนี้  ก็มีการพบกัน.  
กระทบกัน,  อาศัยกัน,  ซึ่งเรียกวาสัมผัส  โดยที่มีธาตุอีกธาตุหนึ่งกระเด็นออกมา  คือ 
วิญญาณธาตุ;  อยางที่พระพุทธภาษิต  ตรัสวา  จกฺขฺุจ  ปฏิจฺจ  รูเป  จ  อุปฺปชฺชติ  
จกฺขุวิฺญาณํ  -อาศัยตากับรูป  ยอมบังเกิดจักขุวิญญาณอยางนี้;  ติณณํ  ธมฺมานํ  
สงฺคติ  ผสฺโส  -ความที่มันมามีพรอมกัน  มีดวยกัน  ทั้งสามอยางนี้ ,  นี่ เรียกวา  
 “ผัสสะ” . 

 
ผัสสะ  นี่คือใจความสําคัญที่สุดของธรรมะทั้งหมด  หรือวาเรื่องราวตาง  ๆ 

ในโลกนี้  มันจะตั้งตน  ที่ตรงนี้  ไมมีที่อื่น  และไมมีเรื่องอื่น  จึงขอรองแลวขอรองอีก 
พูดแลวพูดอีก  ไมกลัววาผูฟงจะรําคาญ  วาใหรูเรื่อง  อายตนะขางในและขางนอก  พบกัน 
ใหเกิดจักขุวิญญาณ  แลวรวมสามประการนั้น  เรียกวา  ผัสสะ;  แลวผัสสะคําเดียว 
เทานั้น  ไมมีมากกวานั้น  ที่เปนตนตอใหเกิดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในสากลจักรวาล  ทั้ง 
ฝายนามธรรมและฝายรูปธรรม;  จะเปนเรื่องโลก  ทั้งทุก ๆ โลกมันก็เกิดขึ้นมาไดเพราะ 
ผัสสะ  มีคาเปนโลกขึ้นมาได  เพราะมันมีผัสสะ   
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๓๐๑อายตนสัมผัสใหเกิดส่ิงที่เรียกวาขันธ  

สิ่งที่เรียกวา  กาม  มีขึ้นมาก็เพราะผัสสะ  แลวมันมีคาเปนที่นาปรารถนาของ 
คนทั้งหลาย  ก็เพราะวามันมีผัสสะ.  ถาจะเรียกวากรรม  กรรมดี :  กรรมชั่ว  ผลกรรม 
อะไรเหลานี้  มันก็มีขึ้นมาเพราะสิ่งที่เรียกวาผัสสะ.  ไมมีผัสสะกอนแลวจะเกิดเจตนาที่จะ 
เปนตัวกรรมไมได  ตอเมื่อมีเจตนา  จึงจะเรียกวากรรม.  เจตนานั้นตองมาจากผัสสะ 
อยางใดอยางหนึ่งกอนเสมอ  จึงวากรรมทั้งหลายก็มาจากผัสสะ. 

 
ผัสสะนั้นสใหเกิดเวทนา  เวทนาจึงมาจากผัสสะ.  ลําพังผัสสะก็ยังไมมีอัสสาทะ 

หรือรสอรอย  เสนหดึงดูดอะไร;  แตพอเปนเวทนาขึ้นมาเทานั้น  ก็มีสิ่งที่ เรียกวา 
อัสสาทะ  คือเครื่องดึงดูดใจ  เปนที่ตั้งแหงกิเลส  ตัณหา  อุปาทาน  จนเกิดสิ่งทุกสิ่งที่ 
มีปญหาขึ้นแกมนุษยเรา  ที่เกี่ยวกันกับเวทนา  ซึ่งทุกคนในโลกนี้เปนทาสของเวทนา. 

 
สิ่งที่เรียกวาสัญญา  ก็มาจากผัสสะ  สัญญาที่จําอะไรได  หมายอะไรได 

ก็เรียกวา  สัญญา  นี้ก็มาจากผัสสะ  ตองผัสสะกอนจึงจะใหเกิดโอกาสที่จะใหรูวา  นี่นะมัน 
คืออะไร;  เชนผัสสะทางตา  ก็รูวา  นี่รูปอะไร,  ผัสสะทางหู  ก็รูวา  นี่เสียงอะไร. 

 
สัญญาที่วา  สําคัญมั่นหมายวา  เปนนั่นเปนนี่  เปนโนน  เปนที่รัก  ที่ไม 

นารัก  เปนตัวตนอยางนี้  ก็มาจากผัสสะชนิดใดชนิดหนึ่งมากอนแลวทั้งนั้น  ซึ่งเปนเหตุ 
ใหเกิดความสําคัญมั่นหมายขึ้นมาในสิ่งนั้น ๆ  ;  นี่ก็เรียกวาตัวสัญญาทั้งหลายก็ตองอาศัย 
ผัสสะจึงจะเกิดขึ้นมาได. 

 
พวกทิฏฐิ,  มิจฉาทิฏฐิ,  สัมมาทิฏฐิ  อะไรก็ตาม  ตองมาจากมโนสัมผัส.  

เมื่อสัมผัสดวยอวิชชา  มันก็เกิดมิจฉาทิฏฐิ,  เมื่อสัมผัสดวยวิชชา  ก็เกิดสัมมาทิฏฐิ  อยาง 
ธรรมดาก็มี  อยางจมดิ่งเรียกวา  อันตคาหิกะ  ไปสุดโตง  ยากที่จะถอนอยางนี้ก็มี.  
แตไมวาอยางไหนทั้งหมด  ลวนตั้งตนมาจากผัสสะ  อยูไดดวยผัสสะ  ที่ทําใหเกิดความหมาย 
หรือประโยชนอะไรขึ้นมา  ที่จะยึดถือเอาทิฏฐินั้น ๆ ไวตลอดไป. 
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กิเลสมาจากผัสสะ  นี้เห็นไดงาย  จะเกิดความโลภ  ความโกรธ  ความหลง 
นี้จะเกิดขึ้น  ก็หลังจากที่มีผัสสะโดยอายตนะใดอายตนะหนึ่ง  ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากอนแลว 
ทั้งนั้น  ความเคยชินของกิเลส  เชน  อนุสัย  มันก็ตองมาจากผัสสะอยูดี  เพราะมันมาจาก 
กิเลสที่เคยชิน.  ในที่สุดความทุกขทั้งหลาย  ไมวาชนิดไหนหมดมันตองตั้งตนที่ผัสสะ. 

 
พูดมาตั้งยืดยาวนี้  ก็เพื่อใหทบทวนความจําในครั้งที่แลวมาวา  ทุกอยางมัน 

ขึ้นอยูกับสิ่งที่เรียกวาผัสสะเพียงคําเดียว  จนกระทั่งเกิดทุกขในที่สุด. 
 
ทีนี้ในวันนี้จะพูดกันในขอท่ีผัสสะนี่ทําใหเกิดสิ่งที่เรียกวาขันธทั้งหลาย 

ขึ้นมากอนอยางไร;  แลวพอไปยึดมั่นถือมั่นในขันธเหลานั้นเขา  ขันธก็กลายเปน 
ปญจุปาทานขันธ,  ก็เปนตัวทุกขขึ้นมา.  ทีนี้เราจะพูดใหชัดในขอท่ีวา  ผัสสะ  ใหเกิด 
สิ่งที่เรียกวาขันธนี่ขึ้นมาไดในลักษณะอยางไร;  จึงตองการเวลาที่มากพอสําหรับบรรยาย 
หลักเกณฑขอน้ีโดยเฉพาะ. 

 
ความหมายสําคัญของผัสสะ 

 
ผัสสะนั้น  คือการสัมผัส  หรือการกระทบกันของอายตนะ  ถาเรียกเปนบาลี 

ใหสั้น ๆ  ใหเพราะ ๆ  ก็เรียกวา  อายตนสัมผัส  เปนคําที่ตองจําไววา  มันมีคําวา  อายตน- 
สัมผัส  คือการสัมผัสดวยอายตนะ  เพราะอายตนะสัมผัสน่ีใหเกิดสิ่งที่เรียกวาขันธ. 

 
ความสําคัญของสิ่งที่เรียกวา  “ขันธ” 

 
ขันธนี้  แปลวา  กลุม  หรือ  กอง  ของอะไรอันหนึ่งซึ่งทําหนาที่รวมกัน,  รวม 

กัน,  เหมือนกัน;  นี่เรียกวาขันธ.  เกิดเปนกลุมข้ึนมาจากหลาย ๆ สิ่ง  เปนกลุมหนึ่งก็ 
เรียกวาขันธเหมือนกัน;  ใจความสําคัญตองการจะใหมองใหเห็นวา  สิ่งที่เรียกวาขันธนี้ 
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มันเปนของลม ๆ แลง ๆ.  เดี๋ยวนี้เรามีความรูสึกกันไปในทํานองที่วา  ขันธนี้  เปนชิ้น 
เปนกอน  เปนอัน,  เปนของที่เรียกวา  อยางนอยก็ไมแพกอนหิน  แตที่จริงมันเปนของ 
ลม  ๆ แลง ๆ ไมมีสวนที่จะเปนตัวตนอะไรได ,  เห็นไดงาย ๆ ตรงที่   สิ่งที่ เรียกวา 
สัมผัสนั่นแหละ  ก็เปนของลม ๆ แลง ๆ. 

 
ยกตัวอยางเหมือนวา  เราเอาหินมาตีเขาที่เหล็ก  หรือเอาเหล็กมาตีเขาที่หิน 

จะเกิดประกายไฟออกมา;  ประกายไฟนั้นจะเปนตัวตนอันแทจริงไดอยางไร  เพราะวา 
มันเพิ่งเกิดออกมาจากการเอาเหล็กฟาดเขาที่หิน.  แลวกิริยาอาการที่เอาเหล็กฟาดเขากับท่ีหินนี่ 
ไมใชเปนของจริงจังอะไร,  เปนของชั่วขณะแวบเดียว  ซึ่งก็เปนของลม  ๆ แลง  ๆ อยูแลว. 

 
ดังนั้น  สิ่งที่ เรียกวาผัสสะนั่น  มันก็เปนของลม ๆ แลง ๆ ที่ เอาเปนตัว 

เปนตนอะไรไมได  เพราะวาเปนเพียงกิริยาอาการ  ที่กระทบกันเขาในระหวางของ 
สองสิ่ง;  เมื่อตัวของสิ่งนั้นก็ลม ๆ แลง ๆ ทั้งสองสิ่ง  และกิริยาอาการที่กระทบกัน 
ก็ลม ๆ แลง ๆ อีก  แลวสิ่งใดที่เกิดมาจากการกระทบกันนั้นมันจะไมยิ่งเปนของลม ๆ  
แลง ๆ ไปไดอยางไร.  ถาเขาใจขอน้ีก็จะเขาใจไดทันทีวา  อายตนะสัมผัส  คือการ 
สัมผัสทางอายตนะ  นั่นก็เปนของ  ลม ๆ   แลง ๆ   ชั่วขณะแวบเดียว  แตแลวมันใหเกิดสิ่งที่เรียก 
วาขันธขึ้นมา  :  รูปขันธ  เวทนาขันธ  สัญญาขันธ  อะไรก็ตาม. 

 
ดังนั้น  สิ่งที่เรียกวาขันธนั้น  จะตองเปนของลม ๆ  แลง ๆ   ยิ่งไปกวาอายตน- 

สัมผัส,  หรือย่ิงไปกวาอายตนะ,  หรือย่ิงไปกวาสัมผัส.  ขันธยิ่งเปนของท่ีเรียกวา 
ลม  ๆ  แลง  ๆ   ยิ ่งขึ ้นไปทุกท ี;  แตในความรู ส ึก   ในจิตของคน   ไม เป นอยางนั ้น ;  
จะรูสึกวา  เปนตัว  เปนตน  เปนกอน  เปนอะไร,  เปนตัวกู - ของกู  ขึ้นมาในที่สุด.  
นี่มันทวนกลับกันเสียอยางนี้  แทนที่จะเห็นเปนของลม ๆ แลง ๆ ยิ่งขึ้นไป - ยิ่งขึ้นไป 
กลับเห็นเปนของที่เปนตัวเปนตน  เปนชิ้นเปนกอนมากขึ้น ๆ.  นี่คือตัวปญหาในทาง 
วิชาความรู  ที่เราจะตองศึกษาใหเห็นชัด. 
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ทุกอยางมาจากอายตนสัมผัส  ในกรณีนี้  เราจะระบุไปยังสิ่งที่เรียกวาขันธ.  
เพราะเหตุไร  จึงระบุไปยังสิ่งที่เรียกวาขันธ?  เพราะสิ่งที่เรียกวาขันธนั่นแหละมันเปน 
สิ่งที่หลอกเรามากที่สุด  ทําปญหาใหเกิดแกเรามากที่สุด  กระทั่งเปนตัวทุกขขึ้นมา;  
เพราะวา  เราไปยึดเอาขันธนั้นโดยความเปนตัวเปนตน. 

 
คําวา  “เรา”  ในที ่นี ้คืออะไร?  “เรา”  ในที ่นี ้  ก็คือจิตที ่แสนจะโง 

มันโงจนพูดไมถูกแลว;  จิตที่มันประกอบอยูดวยความโงนั้นแหละ  คือตัวเรา.  เพราะ 
ฉะนั้นเราก็ได,  จิตที่ประกอบอยูดวยความโงก็ได,  ที่ไปเขาใจไปสําคัญไปมั่นหมาย 
เอาขันธนั้นวาเปนตัวเปนตน  ก็เกิดความทุกข;  เพราะวาตองหอบหิ้วตัวตน  นี่ก็เปน 
ทุกขอยูแลว,  ทีนี้  พอสิ่งที่หอบห้ิวไวนั้นเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่นไป  ก็ยิ่งมีความทุกข 
มากขึ้นอีก;  หรือแมมันยังไมทันจะเปลี่ยน  พอคิดวามันจะเปลี่ยน  ก็เปนทุกขลวงหนา.  
นี่จะไมใหเรียกวาเปนอวิชชา  หรือเปนความโง  แลวจะใหเรียกวาอะไร. 

 
ขอใหด ูก ันใหด ีส ังน ิดหนึ ่งว า  ผัสสะนั ่นน ะ  มันใหเก ิดขันธขึ ้นมา 

อยางไร?  นี่ก็เคยพูดแลว  ไมใชไมเคยพูด  แตก็ตองพูดอีก  เพราะวาทานก็ลืม  หรือ 
วาไมเขาใจเต็มท่ี;  ถาไมเขาใจชัดเจนอยูเต็มท่ี  มันก็ฟงเรื่องตอไปไมถูก. 

 
เพื่อความเขาใจ  จึงขอทบทวนความจํา  ขอใหไลไปตามความรูที่มีอยูแลวก็ได  :  

ผูเคยฟงมาหลายหนแลวก็พอจะฟงถูกวา  ผัสสะ  คือการกระทบของอายตนะนี้  ยอมจะ 
เกิดเวทนา ขึ้นมา  เปนสุข  เปนทุกข  เปนอทุกขมสุขก็ได;  พอเกิดเวทนาแลวก็ยอม 
จะสําคัญมั่นหมายในเวทนานั้น  เปนสัญญา  วาสุขสัญญา  วาทุกขสัญญา  อัตตสัญญา 
นิจจสัญญา  กระทั่ง  มมสัญญา - สัญญาวาของเราขึ้นมา  เพราะเวทนานั้นมันจับใจ 
จับใจนี้จับดวยอวิชชา  คือความโง;  แลวก็ปรุงความคิดที่จะมั่นหมายสิ่งนั้นแหละวา 
มีความหมายอยางใดอยางหนึ่ง  เชนมีความหมายวา  ของฉัน  หรือวาเอาเปนตัวฉันไป 
เสียเลยก็มี  แลวแตกรณีที่มันจะเกิดขึ้น. 
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นี่แหละ  คือผัสสะใหเกิดเวทนา,  เวทนาใหเกิดสัญญา,  พอมั่นหมาย 
เปนสัญญาอยางนี้แลว  ก็มีสังขารคือความคิด  อยางนั้นอยางนี้.  ตอนที่เรียกวาสังขาร 
คือความคิดนี่  เราจะแยกออกไปไดหลายตอน  คือเปนสัญเจตนา  มุงมั่นขึ้นมากอน 
แลวก็เปนตัณหาคือความอยาก  เปนวิตก  ครุนคิด  วิจาร  วิจารณา  ทั้งหมดนี้ก็เรียกไดวา 
เปนสังขารคําเดียวคือ  สังขารขันธ. 

 
ขอใหยอนไปคิด  สังเกต  เห็นใหชัดวา  พอผัสสะใหเกิดเวทนาแลว  เวทนานี่ 

ก็เปนขันธอันหนึ่ง,  เวทนาให เกิดสัญญา-มั่นหมาย   สัญญานี้ก็ เปนขันธอันหนึ่ง,  
สัญญาใหเกิดสังขาร  นี้ก็เปนสังขารขันธ  เปนขันธอันหนึ่ง;  สิ่งที่เรียกวาสังขารหรือ 
สังขารขันธนี้  มีมากอยางมากชนิด  แลวก็ยังหลายซับหลายซอน  จะแจกออกไปเปน 
สัญเจตนา  ตัณหา  วิตก  วิจาร  อะไรก็ได.  แตแลวสังขารนั้นก็กลับเปนอารมณ 
คือเปนธัมมารมณ   ซึ่งเปนอารมณของมโนวิญญาณอีกทีหนึ่ง;  นี่ก็เกิดมีวิญญาณ 
ไดอีก  แมวาวิญญาณจะมีขางตนใหเกิดผัสสะแลว  ในสุดทายก็มีสังขารเปนอารมณของ 
มโนวิญญาณ,  นี่ก็คลาย ๆ กับวามันจบลงที่มโนวิญญาณ  สําหรับกรณีหนึ่ง  คือมันเปน 
การรู ส ึกสรุปในตอนท ายวา   นี ้อะไร ,  นี ่อย างไร ,  นี ่เท าไร ;  เพราะมโนนั ่นม ัน 
ไปสัมผัสในสังขารขันธอันสุดทายนั้น.  นี่คําวา  “วิญญาณขันธ”  นี้  มีอยูทั้งขางหนา 
มีอยูทั้งขางหลัง  มันเกิดสลับอยูตลอดไป. 

 
บัดนี้  เราก็ไดเปน  ๕  ขันธ  คือรูปขันธ  ไดแก  อายตนะทั้งหลายทั้งภายใน 

และภายนอก   แลวก ็ได เวทนาขันธ  ได ส ัญญาขันธ  สังขารขันธ  วิญญาณขันธ 
พัวพันกัน  ยุงกันไปหมด. 

 
ลักษณะอาการที่เกิดเปนขันธ  ๕ 

 
ถาตามหลักที่เขาเรียงไว  เปนตัวหนังสือ  เรียกวาขันธ  ๕;  นี่คอยฟง 

ใหดี  เรียกไววา  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  จนทุกคนก็ทองไดขึ้นใจอยูแลว 
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หมายเลข  ๑.  คือรูปขันธ  นี้ก็หมายความวา  อายตนะทั้งสองฝาย;  ฝายใน 
คือ  ตา  หูจมูก  ลิ้น  กาย,  ฝายนอก  คือ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ;  ทั้งสองสายนี้ 
เรียกวารูป  ทําหนาที่กันไดเมื่อไรก็เรียกวา  รูปขันธเกิดขึ้นแลว. 

 
หมายเลข  ๒.  อายตนะสองผายนี้พบกัน  เรียกวา  ผัสสะ  นี้  ทําใหเกิดจักขุ-

วิญญาณขึ้นมา;  นี้  วิญญาณขันธสวนนี้ก็เกิดทีหนึ่งกอน  แลวก็เกิดผัสสะเต็มท่ี  ผัสสะ 
ก็ใหเกิดเวทนา  คือรูสึกเปนสุข  ทุกข  อทุกขมสุข.  นี้ก็คือเวทนาขันธ  หมายเลขสอง. 

 
หมายเลข  ๓.  สัญญา  สําคัญมั่นหมาย  อยางนั้นอยางนี้  ลงไปบน 

เวทนานั้นอีกที่หนึ่ง  ก็เรียกวาเวทนาขันธใหเกิดสัญญาขันธ. 
 
หมายเลข  ๔.  ก็คือ  สังขารขันธ  เปนความคิดนึกไปตามอํานาจของ 

สัญญาขันธ  มั่นหมายวาอยางไรก็จะคิดนึกไปใหมันเขารูปเขารอยกันกับสัญญานั้น ๆ;  
นี่เรียกวาจะเปนจิตจริงจังขึ้นมาที่ตอนนี้.  นี่ก็เรียกวาสังขารขันธเกิดขึ้นเปนความคิด 
สมบูรณแบบเต็มท่ี  เปนกุศล  เปนอกุศล  เปนอพยากฤต  หรือจะเรียกวาเปนกรรม 
สําหรับจะเกิดผลกรรมแลว. 

 
หมายเลข  ๕.  สังขารขันธนี้จะอยูในรูปของสัญญา  หรือตัณหา  หรือ 

วิตก  หรือวิจาร  ก็อาจจะเปนอารมณของความรูทางมโนอีกทีหนึ่ง;  แปลวามโนนี้ 
สัมผัสความรูสึกที่เปนสังขารขันธนั่นอีกทีหนึ่ง;  ก็ถึงหมายเลข  ๕  คือวิญญาณขันธ 
ที่สมบูรณ  เปนมโนวิญญาณที่เปนไปโดยมากก็คือวิญญาณทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น 
ทางกาย  นี่มีอยูดานนอกเปนสวนมาก  พอถึงมโนวิญญาณที่  ๖  นี้ก็เปนดานขางใน 
เปนสวนลึก. 

 
การที่เรียกลําดับขันธทั้ง  ๕  ไวในลักษณะที่เราทองกันอยูนี้ก็นับวาถูกตอง 

แลว  คือรูปขันธมากอน  เปนที่ตั้งแหงผัสสะ  ใหเกิดเวทนาขันธ  เกิดสัญญาขันธ  เกิด 
สังขารขันธ  เกิดวิญญาณขันธ  อันดับสุดทายก็นับวาถูกตองแลว. 
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ที่พูดวา  “ถูกตองแลว”  นี้  ไมใชวาเราจะลบหลูพระพุทธเจา  วาพระพุทธเจา 
ทานไดตรัสไว;  แลวเราทํามาเปนผู เกงกวาพระพุทธเจา  วาถูกตองแลวอีกทีหนึ่ง 
อยางนี้ก็หามิได. 

 
ข อ นี ้  เป น เพ รา ะ ว า   เรื ่อ งข ัน ธ ทั ้ง   ๕  นี ้  เข าพ ูด ก ัน อ ยู แ ล ว 

กอนพระพูทธเจา.  ถาไมเขาใจ  เดี๋ยวก็จะพูดกันเฉพาะขอน้ี  วาขันธทั้ง  ๕  นี้  เขารูจัก 
หรือเขาพูดถึงกันมาแลวกอนพระพุทธเจา.  พระพุทธเจาไมตองมาทรงอธิบายวา  อะไร 
เปนอยางไร;  มาถึงก็ตรัสบอกแกเบญจวัคคียเลยวารูปเปนอนัตตา  เวทนาเปนอนัตตา 
สัญญาเปนอนัตตา,  ไมตองบอกวารูปคืออะไร  เวทนาคืออะไร  บอกแตวาเปนอนัตตา 
ไปไดเลย  เพราะวาพวกเบญจวัคคียเขารูกันอยูแลว  วาขันธทั้ง  ๕  นั้นคืออะไร. 

 
เหตุไรจึงลําดับขันธ  ๕  ไว  ดังที่กลาวมาแลว 

 
บัดนี้  เราจะมองกันในแงที่วา  ทําไมคนครั้งกอนพระพุทธเจาดวยซ้ําไปนั้น 

จึงไดเรียกลําดับขันธ  ๕  ขันธไวในลักษณะอยางนี้  วา  รูป  แลวก็เวทนา  แลวก็สัญญา 
แลวก็สังขาร  แลวก็วิญญาณ. 

 
เมื่ออาตมาเรียกนักธรรมก็งง;  ถามครูก็ตอบไม ได   อูอี้  ๆ.  ทําไมถึงเรียง 

อยางนี้?  ทําไมจึงเอากอนมาไวหลัง  เอาหลังมาไวกอน?  ครูก็ไมบอก.  พออาตมา 
เปนครูเขาเอง  มันก็อูอี้ ๆ ไมบอก  หรือบอกไมไดอีก,  จนกระทั่งมาศึกษาตอมาใน 
โอกาสหลัง ๆ นี้  จึงมองเห็นคําอธิบายเหลานี้อยางชัดแจงวา  ทําไมจึงตองเรียงลักษณะ 
ของขันธทั้ง  ๕  ในลักษณะอยางนี้. 

 
ทีนี้  ก็ขอใหกลับไปหาตัวเรื่อง  หรือประเด็นที่วาเรื่องขันธนี้  เทาที่ เรารูกัน 

อยูเวลานี้นับวาถูกตองหรืยัง?  ที่นั่งอยูที่นี่  ถาถามวาขันธ  ๕  คืออะไร?  ก็ตอบได 
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ก ็ท องได .  แล ค ุณ เป นอะไร?  เพราะว าไม ม ีอะไรนอกจากข ันธ   ๕;  นี ่ก ็ตอบได 
แตจะตอบไปดวยความจํา  หรือความเขาใจ  ความมั่นหมาย  ความสําคัญผิดวิปลาส.  
บางคนจนถึงกับตอบวา  ผมมีขันธ  ๕  ของผมอยูตลอดเวลา,  เดี๋ยวนี้ทุกคนลองคิดดูวา 
จะจริงไหม  ถาใครสักคนหนึ่งมาพูดวา  ขาพเจามีขันธ  ๕  อยูตลอดเวลา?  ถาเรารูจริง 
เราก็เห็นไดวา  เขาพูดละเมอไป;  มีขันธ  ๕  ตลอดเวลา  จะมีอยางไรได ;  เพราะวา 
ถาเขามีเวทนา  มันก็ยังไมมีสัญญา,  พอเขามีสัญญาเกิดขึ้น  เวทนามันก็ดับไปเสียแลว,  
พอวามีสังขารขึ้นมา  สัญญามันก็ดับไปแลว,  จนกวามันจะมาเปนวิญญาณอันสุดทาย 
แตละขันธมันมีพรอมกันไมได  สิ่งที่เรียกวาขันธ  ๕  นี้. 

 
นี่  ก็แปลวาเทาที่เรารูกันอยู  สอนกันอยู  ในวัดนี้มันยังไมถูก;  เพราะวา 

ทําใหคนเขาใจไปวา  “ขาพเจามีขันธทั้ง  ๕  อยูตลอดวเลา”  ซึ่งอาตมาเอง  เมื่อเปนผูสอน 
นักธรรมอยูก็ไม รู,  แลวก็ไม รูวาขันธ  ๕  นี้มันเพิ่ งเกิดอยาง  ลม ๆ แลง ๆ  สลับกันไป 
ตลอดเวลา  คิดวามันมีอยูตลอดเวลาเปนขันธ  ๕  เชนเดียวกับธาตุ;  เราเขาใจผิดกัน 
อยางนี้  แมวาเขาจะแจกขันธ  ๕  ไวเปนอยางนั้น ๆ   คือ  รูปแจกเปนมหาภูตรูป  อุปาทายรูป 
เวทนาแจกเปน  ๓๖  แจกกันเหมือนอยางกับแจกเม็ดมะขามที่มันกองอยูแลวอยางนี้  ก็ไม 
ทําใหรูได  วาขันธแตละขันธนี่มันเพ่ิงจะเกิดขึ้นอยางทะยอยกันไป  ปรุงแตงกันไป 
ไมมีทางที่จะเกิดขึ้นพรอมกันได;  เพราะวาการที่จะเกิดขันธแตละขันธหนึ่ง ๆ นั้น 
ตองมีกรณีเฉพาะและตองมาตามลําดับ. 

 
นี้  เราจะตองถือวา  สิ่งที่ เรียกวาขันธนี้  จะเรียกวามีขันธอะไรขึ้นมาไดก็ 

เพราะขันธนั้น ๆ กําลังทําหนาที่อยางนั้นอยู;  เชนวา  รูปธรรมน่ี  ถาไมทําหนาที่ 
ของรูปขันธมันก็ยังไมเปนรูปขันธขึ้นมา,  เวทนาธาตุก็เหมือนกัน  ถาไมทําหนาที่ของ 
เวทนา  ก็ยังไมเปนเวทนาขันธขึ้นมา,  เมื่อสัญญาธาตุยังไมทําหนาที่ของมัน  มันก็ยังเปน 
เพียงสัญญาธาตุ  ไมเปนสัญญาขันธขึ้นมา,  สังขารขันธ  วิญญาณขันธก็เหมือนกัน  เชน 
วิญญาณธาตุมีอยูแลว  แตถาไมทําหนาที่ของมันก็ยังไมเปนวิญญาณขันธเลย. 
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ขันธ  ๕  มิไดมีอยูตลอดเวลา  เพ่ิงเกิดเมื่อมีผัสสะ 
 
เราจึงสรุปใจความไดสั้นที่สุดและถูกที่สุดวา  ขันธนั้นจะเปนขันธขึ้นมาได 

ก็ตอเมื่อมันทําหนาที่ของขันธนั้น ๆ.  เราจะกันลืมขอน้ีไดโดยเราจะพูดวา  แมวมัน 
เปนแมวตอเมื่อมันทําหนาที่ของแมว;  แตคนโง ๆ จะพูดวาแมวเปนแมวอยูตลอดเวลา.  
ถามวาใครกําลังโงอยางนี้?  คงจะยกมือกันสลอนไปทีเดียววา  แมวมันเปนแมวกันอยูตลอด 
เวลา.  ที่จริงแมวมันจะเปนแมวก็ตอเมื่อมันทําหนาที่ของแมว  ซึ่งมันทําอะไรบาง, 
ก็เชนวาจับหนูโดยเฉพาะ;  นอกจากนั้น  มันเปนอะไรก็ไมรู  มันเปนเพียงธาตุธรรมดา 
ประกอบกันอยู  ยังไมเปนแมวตามความหมายของคําวา  “แมว”. 

 
คําวา  รูปขันธ  เวทนาขันธ  สัญญาขันธ  สังขารขันธ  วิญญาณขันธ,  ๕  ขันธนี้ 

ก็เหมือนกัน  จะไดชื่ออยางนั้น  ตอเมื่อมันทําหนาที่ของขันธนั้น ๆ  มิฉะนั้นจะลดลง 
ไปเปนเพียงอายตนะบาง  เปนเพียงธาตุ,  ธาตุตามธรรมชาติ  ธาตุใดธาตุหนึ่งบาง.  ทีนี้ 
เมื่อขันธมันทําหนาที่ตามหนาที่ของขันธนั้น ๆ แลว  ไมใชมันจะคงอยูอยางนั้น;  พอ 
เสร็จหนาที่แลวก็ดับไป  ใหโอกาสแกขันธอื่นเกิดขึ้น;  มันจึงไมมีทางที่ใครจะมาพูดวา 
เรามีขันธทั้ง  ๕  อยูตลอดเวลาได. 

 
เพียงแตขันธทําหนาที่แลวดับไปแตละขันธ  ๆ  นี่ก็ยังไมสําคัญเทากับขอท่ีจะ 

ขอรองใหมองใหวามันเปนเรื่องลม ๆ แลง ๆ  :  มันเปนเวทนาขันธวาบเดียวแลว 
ก็ดับไป,  เปนสัญญาขันธวาบเดียวแลวก็ดับไป.  เปนสังขารขันธวาบเดียวแลวก็ดับไป,  
มันเหมือนกับวาตีเหล็กไฟดวยหินกับเหล็กวาบ ๆ  อยูอยางนี้  มันไมเปนจริงเปนจังที่ตรง 
ไหนได  มันเปนของลม ๆ  แลง ๆ.  แตแลวมันนาตกใจ  นาอัศจรรยที่วา  มันไมแสดง 
ใหเห็นวาเปนของลม ๆ  แลง ๆ  เราไมรูสึกวาเปนของลม ๆ  แลง ๆ  เราเลยรูสึกเปนดุน 
เปนกอนเปนตัวเปนตน  รูสึกเปนอยางนั้นเสียเรื่อย  แลวเปน  “ฉัน”  อยูเรื่อย;  เมื่อ 
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ไปกําหนดเขาที่ขันธไหน  เอาขันธนั้นเปนตนขณะหนึ่งชั่วคราว  คืออยางนอยก็เปน 
ของตน. 

 
ทีนี้  ปญหามันก็มีอยูวา  เราเขาใจขันธ  เขาใจเรื่องราว  หรือขอเท็จจริง 

ทั้งหลายของสิ่งที่เรียกวาขันธนี้ถูกตองหรือไม. 
 
ถาเขาใจผิด  มันก็เปนทุกข,  ถาเขาใจถูกมันก็ไมเปนทุกข.  ฉะนั้น 

เราจะสุขหรือทุกข  จะเปนทุกขหรือจะไมเปนทุกข  มันก็เพราะวาเรามองขันธนี่ถูกตอง 
ตามที่เปนจริงหรือไม;  พอเราไปมองขันธ  เขาใจขันธผิดจากที่ เปนจริง  ก็ไปยึดมั่น 
ถือมั่น  เกิดเปนทุกข,  พอมองถูก  ก็ไมยึดมั่นถือมั่น  เพราะรูตามท่ีเปนจริง  ไมยึดมั่น 
ถือมั่น  ก็ไมเปนทุกข. 

 
ทีนี้  เรายังมีตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย,  แลวก็มีรูป  เสียง  กลุน  รส  มากระทบ  ตา 

หู   จมูกลิ้น   กาย   อยู เรื่อย;  คือสิ่งที่จะใหเกิดขันธนั้นมันมีอยู เรื่อย  มีอยู เรื่อยไป 
วันหนึ่งมีโอกาสไมรูจักกี่สิบครั้ง  กี่รอยครั้ง  ที่จะเปนขันธหนึ่ง ๆ ขึ้นมา;  ถาไปยึดมั่น 
เขาก็เปนทุกข  ไมยึดมั่นเขาก็ไมทุกข.  ที่จะหามไมใหมันเปนขันธนั้นไมได  เพราะ
ว า 
ตามันยังดีอยู  มันยังไมบอด  ตาก็เห็นรูป  รูปก็ยังมีอยูในโลก  แลวก็ตองเกิดจักขุวิญญาณ;  
เมื่อตากระทบรูป  อะไรอยางนี้มันก็เกิดขันธเร่ือย  มันเหลืออยูแตวาจะยึดมั่นหรือไมยึดมั่น 
เพราะความสําคัญผิดหรือความสําคัญถูก  หรือเพราะความรูถูกตอง;  ถาสําคัญละก็ผิด 
ถารูละก็ถูก. 

 
นี่แหละ  ขอใหพิจารณาดูกันในสวนนี้  อยาไดคิดวากระทบกระเทียบหรือ 

อะไร;  มาพิจารณากันวา  ความรูเร่ืองขันธ  ๕  ของพวกเราในเวลานี้เปนอยางไร?  
เอาเวลานี้  เดี๋ยวนี้  ที่นี่  เปนหลักก็ได  วาความรูเรื่องขันธ  ๕  ของเรา  มันเปนอยางไร; 
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ผิดหรือถูก.  ถาถูกก็ถูกเทาไร?  เราถูกสอนวาขันธ  ๕  มีอยูตลอดเวลา  เพราะวาเรานี่ 
ประกอบอยูดวยขันธ  ๕  เราเลยเขาใจเสียเองวาประกอบอยูดวยขันธ  ๕  ตลอดเวลา  แลว 
เราก็สอนเพื่อน  หรือสอนลูกศิษยของเราวาอยางนั้นอีก  เราก็รูอยางนี้  สอนเขาก็อยางนี้ 
ก็เลยวาตาม ๆ  กันไปหมดวาเรามีขันธ  ๕  อยูตลอดเวลา, 

 
บางขณะขันธ  ๕  ยังมิไดเกิดข้ึน 

 
ในบางกรณี  ถาขันธไมไดทําหนาที่เลย  ก็เรียกวาเราไมมีขันธเสียดีกวา;  

เชนวาเรากําลังสลบอยางนี้  ปราศจากความรูสึกทั้งทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  เลย.  เมื่อคน 
กําลังสลบ  รางกายมันก็ทําหนาที่ของรางกายไมได  คือไมเปนรูปขันธ  ไมเปนอายตนะ 
ในหรือวานอกขึ้นมาไดอยางนี้.  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ไมปรากฏเลยอยางนี้ 
มันก็เหลือแตธาตุลวน ๆ  เปนธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม  หรือธาตุอากาส  ธาตุ 
วิญญาณลวน ๆ ยังไมเปนขันธขึ้นมาได.  อยาเขาใจวาเมื่อกําลังสลบอยูนั้น  เราก็ยังมี 
ขันธ  ๕  อยูนั่นเอง  อยางนี้ ;  เมื่อยังไมสลบ  เปน ๆ อยู  เราจะยังมีขันธ  ๕  พรอมกัน 
ในคราวเดียวกันทั้ง  ๕  ไมได;  แลวนับประสาอะไรกับเวลาที่เรากําลังสลบ  ซึ่งมันจะ 
ไมมีแมแตสักขันธเดียว. 

 
หรือวาในกรณีที่เรานอนหลับอยางนี้  ถาเราหลับสนิท  ไมทําหนาที่ของขันธ 

อะไรได;  เวนไวแตวามันจะฝน  เมื่อฝนก็เปนครึ่งสํานึกครึ่งขันธ  ซึ่งก็ยังไมใชขันธ 
ไมควรจะเรียกวาขันธ.  ในเวลาอยางนี้  ก็ไมกลาวไดวา  มีวิชชา  หรือวามีอวิชชา;  
แมมันจะเปนขันธขึ้นมา  มันก็เปนปญจุปาทานขันธไมได  แตแลวมันก็ไมเปนขันธ 
อะไรเลย. 

 
นี่ขอใหนึกถึงวาเมื่อเราหลับหรือเราสลบ  หรือหยุดอยูในฌานชนิดที่เปน 

สมาบัติ  ไมคิดไมนึก  ไมรูสึกอยางนี้  มันก็ไมมีขันธอะไรเลยได;  การปรุงหยุดไป 
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เหลืออยูเปนธาตุ  เปนเชื้อ  สักวาธาตุเหมือนอยู  สําหรับจะปรุงเปนขันธขึ้นมาเมื่อออกจาก 
สมาบัติแลวอยางนี้. 

 
นี่  ขอใหยุติกันไดสักทีหรือยังวา  เรามิไดมีขันธ  ๕  อยูตลอดเวลา;  เรารูสึก 

เต็มท่ีอยางนี้  เราก็มีอยูไดแตเพียงขันธใดขันธหนึ่ง.  ถาเราหมดความรูสึกดวย 
ประการทั้งปวง  เราก็มิไดมีขันธใดเลยที่เหลืออยูในความหมายของคําวาขันธ  หรืออายตนะ 
ก็ตาม;  แตอาจจะเหลืออยูในความหมายของคําวา  ธาตุ  :  ธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ 
ธาตุลม  ก็ยังอยูที่รางกายนี้,  และวิญญาณธาตุ  คือจิตที่ไมไดทําหนาที่อะไร  ก็ยังเหลือ 
อยูในกลุมน้ี,  อากาสธาตุก็เหลืออยูในกลุมน้ี. 

 
การที่จะพูดวา  เราประกอบอยูดวยธาตุ  ๖  ตลอดเวลานั่นแหละถูก  ถาเรา 

พูดวาเราประกอบอยูดวยธาตุ  ๖  ตลอดเวลานี้ก็ถูก;  แตถาจะพูดวาเราประกอบดวย 
ขันธ  ๕  ตลอดเวลานี้มันไมมีเหตุมีผล  มันไมีมีทางที่จะเปนไปได.  มันอาจจะประกอบ 
อยูดวยขันธใดขันธหนึ่ง  เปนอยางมาก,หรือบางที  ก็ไมมีขันธเลย  ถาไมมีความรูสึก 
สัมผัสทางอายตนะ.  ทีนี้  “เราคือขันธ  ๕,  เราอยูกับขันธ  ๕,  ขาพเจามีขันธ  ๕  
อยูตลอดเวลา”   เปนความโงเทาไร  เปนความบาเทาไร  เปนความหลงเทาไร;  คิดดู 
พระพุทธเจาทานก็พยายามในขอน้ี  พยายามสุดความสามารถของทานที่จะใหพวกเรา 
สาวกทั้งหลายนี้รูวา  ไมมีขันธ  ๕  ที่เปนตัวตนที่ไหน. 

 
คนทั้งหลายมักไมสนใจจะศึกษาความจริงเรื่องขันธ 

 
ฝายของเราก็ไมสนใจที่จะรูขอเท็จจริงขอนี้  คือเรื่องธาตุ  เรื่องอายตนะ 

เรื่องขันธนี้ไมสนใจจะรูใหมันจริง ๆ จัง ๆ.  พออาตมามาพูดซ้ํา ๆ  ซ้ํา ๆ  กันหลายหนเขา 
ก็บ นวาเบื ่อแลว;  ไมรู ว าจะพูดไปทําไม .  เมื ่อยังไม รู ก ็ย ังต องพูด   เพราะวาท าน  
ทั้งหลายไมสนใจที่จะรูเรื่องนี้ใหมันจริง ๆ  จัง ๆ.  ดูแตพระเฌรในวัดนี้นะมากันกี่องค 
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ที่มาฟงเรื่องนี้;  ตางก็ไมสนใจกันเหมือนกัน  ก็เลยไมตองรูวา  ขันธนี่มันคืออยางไร,  
อยางไรกันแน  แมแตพวกที่ เปนพระเปนเฌร.  ทีนี้ชาวบานก็มากันกี่คน  ชาวบาน 
บางคนก็รูแตชื่อ  ทองไดเพราะทําวัตรเชาได  เขาก็ทองเรื่องขันธทั้ง  ๕  ได  แตก็ไม รูวา 
มันคืออะไร,  อยูที่ไหน,  เมื่อไร,  ขอเท็จจริงมันเปนอยางไร. 

 
ขณะนี้   ก็จะพอรูวา  ถาเรียกวาธาตุ   มันก็อยางหนึ่ ง;  เราก็พอจะดูธาตุ 

ทั้ง  ๖  ได.  แตพอเรียกสูงขึ้นมา  เปนอายตนะ  :  ธาตุทําหนาที่ เปนอายตนะ  เปน  
รูปธาตุ  ทําหนาที่เปนอายตนะภายในภายนอก  ก็เริ่มจะไมเขาใจ.  พอเปนอายตนะแลว 
มันไมอาจจะทําทีเดียวทั้งหมดได;  คือใคร ๆ ก็ไมทําหนาที่รูอะไรพรอมกันทางตา  หู 
จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ทั้ง  ๕  หรือท้ัง  ๖  อยางได;  มันตองทีละอยาง. 

 
แตถาวาเรามีอายตนะ  คือพรอมที่จะรูอารมณทั้ง  ๖  นี้  เรามีได  :  มี 

อายตนะที่ยังไมไดทํางาน  คือธาตุ  จักขุธาตุ  โสตธาตุ  ฆานธาตุ  ชิวหาธาตุ  กายธาตุ,  
พูดเปนไทย ๆ วา  ธาตุทางตา  ธาตุทางหู  ธาตุทางจมูก  ธาตุทางลิ้น  ธาตุทางกาย  ที่จะ 
ทําหนาที่อยางนั้น  เรามีอยูตลอดเวลาได.  และประสาทอันนั้นก็มีพรอมอยูตลอดเวลาได,  
แลวแตวาเราจะใชในทางไหน  ในอายตนะอันไหน. 

 
เรามีสัมผัสทีเดียวพรอมกันทั้ง  ๖  อยางไมได  เราตองมีทีละสัมผัส  ทาง 

ตาบาง  ทางหูบาง  แลวแตโอกาส;  แตวาอายตนะนั้น  ในฐานะที่ เปนอายตนะรอรับ 
อารมณนั้น  อาจจะมีอยูได  พรอมอยูได  เพราะวาเปนเพียงวาธาตุเทานั้นเอง  :  จักขุธาตุ 
โสตธาตุ  ฆานธาตุ  ชิวหาธาตุ  กายธาตุ  มโนธาตุ  รูปธาตุ  สัททธาตุ  คันธธาตุ  รสธาตุ 
โผฏฐัพพธาตุ  มโนธาตุ  ธัมมธาตุ;  ธาตุเหลานี้พรอมอยูไดตลอดเวลาที่จะเปนจักขุปสาท 
โสตปสาท  ฆานปสาท  ชิวหาปสาท  กายปสาท  มโนปสาท. 
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ศึกษาใหรูความตางของธาตุ  อายตนะ  ขันธ 
 
เทาที่พูดมานี้  ก็อยากใหเห็นชัดจนแยกกันไดวา  เมื่อเปนธาตุ,  เปนธาตุ 

อยูนะคืออยางไร,  เมื่อเปนอายตนะขึ้นมามันเปนอยางไร,  แลวพอเปนขันธขึ้นมาแลว 
มันเปนอยางไร. 

 
ทีนี้เปนขันธแลว  ยังมีอีกชั้นหนึ่งคือวา  จะเปนอุปาทานขันธขึ้นมาไดอยางไร;  

ถาไมถูกยึดถือมันก็เปนขันธแลวเฉย ๆ   พอถูกยึดถือมันก็เปนอุปาทานขันธ.  โดยทั่วไปเรา 
พูดถึงขันธ  ๕  แลวเราเหมา ๆ ไปหมดทั้งขันธ  ๕  และอุปาทานขันธ  คือขันธ  ๕  ที่ถูก 
ยึดถือก็ตาม  ไมถูกยึดถือก็ตาม  เราเรียกวาขันธ  ๕  ไปเสียหมด;  อยางนี้แสดงวา 
ไมเอาใจใสและไมรูจริง. 

 
ขันธ  ๕  เฉย ๆ  หมายถึงขันธ  ๕  ที่เกิดขึ้นตามปกติธรรมดา  ไมมี

อ วิ ช ช า 
หรือวิชชาไปเกี่ยวของ  อยางนี้เรียกวาขันธ  ๕  ได;  แตถามันเกิดขึ้นพรอมกับอวิชชา 
ที่ทําไปเกิดกิเลสไดเพราะการไดสัมผัสกับสิ่งนั้น ๆ อยางนี้มันจะมาอยูในรูปของ 
อุปาทานขันธ  ถาเรียกกันทั้ง  ๕  พรอมกันก็เรียกวา  ปญจุปาทานขันธ;  ปญจขันธ 
ขันธลวน ๆ ขันธไมมีอะไรเจือ,  ปญจุปาทานขันธหมายความวา  ขันธทั้ง ๕  นั่นแหละ 
มีอุปาทานเขาไปเจืออยู  ซึ่งหมายความวายอมจะมีอวิชชาดวย;  และขันธที่กําลังเปน 
ขันธทั้ง  ๕  ชนิดนั้น   ก็เรียกวาขันธ  ๕.  แตถามีมาพรอมกับทีเรก  เพราะอวิชชา 
เขาไปเกี่ยวของ  ในเมื่อมีการสัมผัสอารมณแลวละก็  มันก็จะมาอยูในรูปท่ีเรียกวา 
ปญจุปาทานขันธ. 

 
ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจา  พระพุทธเจาทานตรัสวา  ปญจุปาทานขันธนั้น  เปน 

ตัวทุกข;  ไมไดตรัสวา  ขันธ  ๕  ลวน  ๆ เป นตัวทุกข.  แตในบางกรณ ี  ในคัมภีร 
ใชคําวา  ขันธ ๕  หรือปญจขันธ  แตมีความหมายเปนปญจุปาทานขันธอยางนี้ก็มี; 
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พระพุทธเจาอาจจะตรัสไมผิด.  แตคนที่มาเขียนเปนตัวหนังสือ  มาคัดลอกเปนตัว 
หนังสืออาจจะทําผิด  เพราะมันมากนัก,  แลวเวลาก็ลวงมาตั้งสองพันกวาปมาแลว 
อาตมาเชื่อวาพระพุทธเจาทานจะไมมีทางตรัสผิด  ไมมีทางที่พระพุทธเจาจะตรัสผิด  เพราะ 
ทานตรัสยืนยันอยูแลววา  ปฺจุปาทานกฺขนฺธา  ทุกฺขา  -อุปาทานขันธทั้ง  ๕  เปน 
ตัวทุกข  ถาขันธ  ๕  เฉย ๆ ไมทุกข  แตการที่พระไตรปฎกบางบรรทัด  จะใชคําวา 
ปญจขันธาเฉย ๆ  เปนทุกข  นี่อาจจะเขียนผิด,  หรือวาเขาใหหมายความวาเปนปญจุ 
ปาทานขันธ  แตเขาไมไดเขียนใหเต็มก็ได,  หรือวาขอความรอบ ๆ นั้นมันจะแสดงให 
เห็นชัดไดวา  ขันธ  ๕  ในที่นี้หมายถึงปญจุปาทานขัธอยางนี้ก็ได. 

 
นี่  เรากําลังมีความรูเรื่องขันธ  ๕  กันในเวลานี้  ในลักษณะอยางนี้;  แลวก็ 

อยาลืมวา  สงฺขิตฺเตน  ปฺจุปาทานกฺขนฺธา  ทุกฺขา  ที่ทองกันทุกเขาเวลาทําวัตรเชา.  
อยาลืมหลักขอน้ีเสียซิ  แลวก็ไมมีทางที่จะฟนเฟอน.  ตองปญจุปาทานขันธา  จึงจะ 
เปนทุกข;  ถาปญจขันธาแลวอยาไปพูดวาทุกข  หรือสุขเลย  มันไมมีทางจะพูด. 

 
อยาเอาคําวา  “ขันธ”  กับ  “อุปาทานขันธ”  มาปนกัน 

 
เพราะฉะนั้น  ขอใหทําความตกลงกันอีกครั้งวา  เราจะอดทน  อดทนเพื่อจะ 

ศึกษาเรื่องนี้อยางเพอเบื่อ;  สนใจแลวก็ศึกษา  ทําความเขาใจกันเสียใหมใหถูกตอง 
อยามาคิดวา  เรียน  ก. ข.  กันใหมอีกละโวย.  นี่มันไมใชเปน  ก. ข.  ชนิดที่คุณเรียนกัน 
มาผิด ๆ,  แลวจึงตองเรียนกันใหมใหมันถูกเสียที  เรื่องธาตุ  เรื่องอายตนะ  เรื่องขันธ 
เรื่องปญจุปาทานขันธ  และเรื่องทุกข.  ใหนับไปเถอะ  จะตองมี  ๕  อยาง  หรือ  ๕  เรื่อง  :  
ตั้งตนขึ้นมาดวยเรื่องธาตุ  แลวก็ปรุงขึ้นมาเปนอายตนะ,  อายตนะก็ปรุงขึ้นมาเปนขันธ,  
ขันธก็ปรุงขึ้นมาเปนอุปาทานขันธ,  แลวอุปาทานขันธก็ตองปรุงขึ้นมาเปนทุกข;  
๕  อยางเทานี้  เปนหลักที่เฝอไมได  ถาเฝอแลวไมมีทางจะเขาใจธรรมะ.  ฉะนั้น  จึงวา 
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อดทนเรียน  ก. ข.  กันใหมเสียใหถูกตอง  เรื่องธาตุ  เรื่องอายตนะ  เรื่องขันธ  เรื่อง 
อุปาทานขันธ  และเรื่องทุกข;  ทีนี้  พอกลับตรงกันขามก็เปนเรื่องดับทุกข. 

 
ควรสรุปใหชัดอยูในใจเสมอวา  โดยแทจริงแลว  เราไมอาจจะมีขันธ 

พรอมกันทั้ง  ๕ขันธในคราวเดียวกัน  ในกลุมรางกายและจิตใจนี้  เพราะวาขันธนั้น 
ยอมเกิดทะยอย ๆ กันทีละขันธ  และตางเปนปจจัยแกกันและกัน  เปนลําดับไป. 

 
ถาเราจะถือวาขันธเกิดเมื่อไร?  ขันธไหนเกิดเมื่อไร?  ก็ใหรูวาขันธนั้น 

เกิดเมื่อนั้นมันทําหนาที่ของขันธนั้น ๆ.  เมื่อรูปธาตุมันทําหนาที่ของรูปไดสมบูรณ 
ก็เรียกวารูปขันธเกิดขึ้นแลว,  เวทนาธาตุทําหนาที่ของมันไดสมบูรณ  ก็เรียกวาเวทนา 
ขันธเกิดขึ้นแลว,  สัญญาธาตุ  ทําหนาที่ของมันไดสมบูรณ   เรียกวา  สัญญาขันธเกิด 
ขึ้นแลว,  สังขารธาตุ  ทําหนาที่ของมันสมบูรณ   เรียกวา  สังขารขันธเกิดขึ้นแลว,  
วิญญาณธาตุ  ทําหนาที่ของมันสมบูรณ  เรียกวา  วิญญาณขันธเกิดขึ้นแลว;  อยางนี้ 
ไมมีทางสับสน. 

 
คิดดูใหดี  แมแตขันธลวน ๆ  ก็ยังเกิดพรอมกันไมได  แลวอุปาทานขันธ 

ทั้ง  ๕  จะเกิดพรอมกันขึ้นไดอยางไร;  มันตองเกิดขึ้นทีละอยาง  ตามเรื่อง  ตามเหตุ 
ตามปจจัย  ตามกรณี  ในโอกาสนั้น ๆ .  มันเหมือนกับวาเราจะโงพรอมกันทีเดียว  ๕  เรื่อง 
ไดหรือ?  เราก็ตองโงไดทีละเรื่อง;  ฉะนั้น   อวิชชาที่ ไปยึด   รูป   เวทนา   สัญญา 
สังขาร  วิญญาณ  มันตองคนละทีอยางนี้. 

 
อยาลืมวาพระพุทธเจาตรัสวา  ฉ  ธาตุโย  ภิกฺขเว  อยํ  ปุริโส-คนเรานี้ 

ประกอบอยูดวยธาตุ  ๖;  แตไมเคยตรัสวา  คนเรานี้ประกอบอยูดวยขันธ  ๕  ไมเคย 
ตรัส;  เพราะขันธ  ๕  มันจะเกิดมาคนละที ๆ คนละที;  แตวาธาตุ  ๖  นี้  กําลังประกอบ 
กันอยูเปนคน ๆ หนึ่งไดในคราวเดียวกัน  ฉะนั้น  รูใหดีวา  ธาตุทั้งหลายที่ปรุงกันเปน 
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อายตนะ  เปนขันธแลวก็มี  ธาตุทั้งหลายกําลังอยู เปนธาตุ  เปนสภาพของธาตุ  ยังมิได 
ปรุงเปนอายตนะ  เปนขันธก็มี. 

 
เพื่อใหเขาใจเร่ืองนี้  เราถามตัวเองไวบอย ๆ วา  เมื่อไรเรียกวาเปนเพียง 

ธาตุเทานั้น?  เมื่อไรเรียกวาเปนเพียงธาตุ  คือพรอมท่ีจะประกอบเปนธาตุอื่นขึ้นมาอีก 
เปนธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ   ธาตุลม  ธาตุอากาส  ธาตุวิญญาณ   เปนธาตุหนึ่ง ๆ  
ลวน ๆ?  เมื่อไรมันเปนเพียงสักวาธาตุเทานั้น?  แลวเมื่อไรธาตุนี้มันไปทําหนาที่เปน 
อายตนะ  เกิดเปนอายตนะขึ้นมาอยางนี้  เชนจักขุธาตุ  เปน  จักขุอายตนะ  เปนตน?  
แลวก็เมื่อไรอายตนะนั้นปรุงใหเกิดขันธขึ้นมา?  แลวเมื่อไรขันธนั้นกลายเปน 
อุปาทานขันธขึ้น?  แลวเมื่อไรอุปาทานขันธนี่ทําใหเกิดความทุกข  เชน  เกิด  แก 
เจ็บ  ตายของเราอยางนี้?  เมื่อไรเปนสักวาธาตุ?  เมื่อไรเปนสักวาอายตนะ?  เมื่อไรเปน 
สักวาเปนขันธ?  เมื่อไรเปนอุปาทานขันธ?  และเมื่อไรเปนทุกข? 

 
ฉะนั้น   ถาผู ใดมองเห็นชัด   จะตอบคําถามขางตนไดทันที   ถูกตอง 

คลองแคลว  ก็เรียกวาผูนั้นรูเรื่องนี้  :  รูเร่ืองธาตุ  เรื่องอายตนะ  เรื่องขันธ  เรื่อง 
อุปาทานขันธ  และเรื่องทุกข  เปนหัวขอใหญ ๆ  ๕  หัวขอดวยกัน. 

 
ตองรูจัก  อุปาทานขันธ  เพ่ือดับทุกขได 

 
ทีนี้  ก็จะพูดถึงใจความสําคัญของคําวา  ขันธ  คืออุปาทานขันธ.  เมื่อรูเรื่อง 

ขันธทั่ว ๆ ไปแลว  ก็ตองรูเฉพาะเปนพิ เศษ  เรื่องอุปาทานขันธ  คือขันธที่ถูกยึดมั่น 
ด วยอ ุปาทาน ;  เพ ราะถ าไม ม ีข อ นี ้พ ระพ ุทธศาสนาก ็ไม ต องเก ิด .  นี ่ฟ งด ูให ดี 
พระพุทธเจาก็ไมตองเกิด  ถาไมมีปญหาขอที่วา  ขันธนี้มันถูกยึดมั่นดวยอุปาทาน 
ในจิตใจของสัตว,  แลวมันก็ไมมีความทุกขซิ;  เมื่อไมมีความทุกขแลว  จะตองเกิด 
พระพุทธเจา  หรือเกิดพระพุทธศาสนา  เกิดธรรมะทําไมกัน. 
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โดยเหตุที่มันมีปญหาตายตัวลงไป  วามีความทุกข  ก็ตองเกิดผูดับทุกข,  
หรือ  ผูมีความรูสําหรับจะดับทุกข.  ฉะนั้น  ปญหาจึงมาอยูที่ปญจุปาทานขันธ 
อยางที่พระพุทธเจาทานตรัสอยูเสมอวา  ทุกขนั้นคือตัวปญจุปาทานขันธ. 

 
เมื่อไรเกิดปญจุปาทานขันธ?  จะตองรบเราเซาซี้  ไมกลัวโกรธ  วาตอง 

ไลมาตั้งแตธาตุ  เมื่อไรเปนธาตุ,  เมื่อไรเปนอายตนะ,  เมื่อไรเปนขันธ  แลวเมื่อไรเปน 
อุปาทานขันธ  แลวเมื่อไรเปนทุกข.  เมื่อไรเปนอุปาทานขันธ?  เราก็ตองรูจักลักษณะ 
ของอุปาทานขันธที่มันตางจากขันธตามธรรมดา.  ขอน้ีมีตรัสไวมากที่สุด  แตคนไมสนใจ 
เราลองพยายามจะเก็บมาดู  ก็มีไดมาก.  ที่พระพุทธเจาทานไดตรัส ไวที่แสดงใหเห็นวา 
มันตางกัน  ระหวางขันธกับอุปาทานขันธ  เชนเมื่อยกเอารูปขันธขึ้นมาเปนหลัก  :  
ยํ  กิฺจิ  รูป  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนํ  อชฺฌตฺตํ  วา  พหิทฺธํ  วา  โอฬาริกํ  วา  ฯลฯ 
เร่ือยไปอยางนี้  คือรูปขันธ.  แตถาจะเปนรูปูปาทานขันธแลว  มีทางสังเกตไดดังตอไปนี้  :- 

 
๑.  มีคําเติมวา  สาสวํ  อุปาทานนิยํ  เขาไป  คือวารูปอดีต  อนาคต  ปจจุบัน 

ใกล   ไกล   หยาบ   ละเอ ียด .  ผลสุดท ายแล วก ็ค ือรูปขันธ ;  แตถ าม ันเป น   สาสวํ  
อุปาทานิยํ  คือเปนไปกับดวยอาสวะกิเลสแลว  ก็นั่นแหละ  เปนที่ตั้งแหงอุปาทาน 
แลวนี่ก็เปน  รูปูปาทานขันธ. 

 
เวทนา  ก็เหมือนกันอีกน่ันแหละจะแจกเปนจักขุสัมผัสสชาเวทนา  โสต- 

สัมผัสสชาเวทนา  ฆานสัมผัสสชาเวทนา  ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา  กายสัมผัสสชาเวทนา 
มโนสัมผัสสชาเวทนา  ๖  อยาง;  อยางนี้  มันเปนเวทนาขันธทั้งนั้น  แตพอไปเติมคํา 
ขางทายวา  สาสวา  อุปาทานิยา  นั่นคือ  ปญจุปาทานขันธ. 

 
ในเรื่องสัญญาขันธ  สังขารขันธ  วิญญาณขันธ  ก็เหมือนกัน;  นี้คือ 

พระบาลีที่เขียนไวชัด  ในตัวหนังสือ  ในพระไตรปฎก.  ถาเปนอุปาทานขันธ  ก็จะ 
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ตองเติมเขาไปอีกสองคําวา  สาสวา  คือเปนไปดวยอาสวะ  และอุปาทานิยา  เปนที่ 
ตั้งแหงอุปาทานขันธ  หรือประกอบอยูดวยอุปาทาน  นี้คืออุปาทานขันธ. 

 
เพราะฉะนั้น  พระพุทธเจาทานก็ตรัสไวขัด  วา  “เอา,  เราจะบอกเธอถึงเรื่อง 

ปญจขันธ  และเรื่องปญจุปาทานขันธ”  :  บอกปญจขันธ  ก็บอกลวน ๆ อยางนี้;  พอ 
บอกปญจุปาทานขันธ  ก็เติมเขาไปอีกสองคําวา  สาสวา  อุปาทานิยา  นี้อยางหนึ่ง.  
จําไววาถามันมี  สาสวา  อุปาทานิยา  เติมเขาไปแลว  ก็หมายถึงอุปาทานขันธ. 

 
ทีนี้  ขันธที่มีลักษณะของการมั่นหมายดวยสักกายทิฏฐิ  ๒๐  อยาง,  ทั้ง  

๕  ขันธ  ก็มี   ๒๐อยาง;  นั่นแหละคือปญจุปาทานขันธ.  ขันธมีอยู   ๕  ขันธ  แตละ 
ขันธนั่นถูกกําหนดดวยสักกายทิฏฐิ  ๔ อยาง :  ๔  อยางเชน  เห็นขันธโดยความเปนตน 
เห ็นตนม ีข ันธ   เห ็นข ันธ ในตน   เห ็นตนในขันธ   ๔  อยาง ;  นี ่ก ็ท องก ันอยู ได   แต 
ก็ดูจะทองกันอยางนกแกว. 

 
เห็นขันธโดยความ  เปนตน  นี่ขอแรก  แลวเห็นตนมีขันธ  แลวเห็นขันธใน 

ตน  เห็นตนในขันธ;  ๔  อยางนี้  อุตสาหจําไวดวย  มันมีอยู  ๔  ความหมาย  ที่จะ 
เปนสักกายทิฏฐิขึ้นมาได.  เห็นขันธโดยความเปนตน  ขอแรก,  เห็นตนมีขันธ  ขอสอง 
เห็นขันธในตน  ขอสาม,  เห็นตนในขันธ  ขอนี่;  ในขันธหนึ่งมีไดสี่  หาขันธก็เปนยี่สิบ. 

 
ถาขันธใด  มีลักษณะแสดงวา  ประกอบอยูดวยความหมายของสักกายทิฏฐิ  

๒๐  อยางนี ้  อยางใดอยางหนึ่งก็ตาม  นี้ขันธนั ้นก็เปนอุปาทานขันธแลว;  ไมได 
พูดสักวารูป  สักวาเวทนาแลว  แตไดพูดถึงรูป  ถึงเวทนา  ในลักษณะที่ถูกสําคัญมั่นหมาย 
ดวยสักกายทิฏฐิ โดยความเปนตน,  โดยที่ตนมี ,  มีในตน,  ตนมีในขันธ .  นี่ก็ขอให 
กําหนดไวอยางหนึ่ง วา  มันเปนลักษณะที่จะแสดงใหเรารูไดวา  ขันธนี้เปนอุปาทานขันธ,  
หรือเมื่อจะแสดงลักษณะของอุปาทานขันธ  ตองแสดงอยางนี้. 
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๒.  ในบาลีมัชฌิมนิกาย  บางแหงก็มีกลาววา  อิเม  โช  ภิกฺขเว  ปฺจุปา- 
ทานกฺขนฺธา  ฉนฺทมูลกา;  เติมคําวา  ฉนฺทมูลกา  เขามา;  หมายความวา  มีฉันทะเปน 
มูล  ขันธใดเกิดขึ้นมาโดยมีฉันทะเปนมูล  แลวก็ขันธนั้นจะเปนอุปาทานขันธ 
เสมอไป  ทานจึงไดตรัสไวเสียเลยวา  ปฺจุปาทานกฺขนฺธา  ฉนฺทมูลกา  -ปญจุปาทาน 
ขันธทั้งหลาย  ก็มีฉันทะเปนมูล. 

 
ขอน้ีตองยอนไปพิจารณา  เมื่อมีการสัมผัส  ระหวางอายตนะภายใน  ภาย 

นอกนี่  เปนสัมผัสข้ึนมาแลว  มีอวิชชาเขาไปเกี่ยวของดวย;  มีฉันทะ  คือความ 
พอใจอยางใดอยางหนึ่ง  เขาไปเปนมูลที่นั่น  แลวก็จะเดินมา  จนถึงกับวา  เปนเวทนา 
ที่มีฉันทะเปนมูล  มีสัญญา  สังขาร  วิญญาณ  มีฉันทะเปนมูล  ก็เลยมีปญจุปาทานขันธ 
ที่มีฉันทะเปนมูลข้ึนมา  จะเปนรูปขันธก็ได  เวทนาขันธก็ได  สัญญาขันธก็ได  ในขันธใด 
ขันธหนึ่ง ๆ ก็ได  ซึ่งก็มีฉันทะเปนมูล. 

 
เรื่องฉันทะนี้  ตองรูไววา  หมายถึงกิเลสประเภทตัณหา  ทําไมจึงพูดถึง 

แตฉันทะ  ไมพูดถึงโทสะ  หรือถึงโมหะ  อะไรดวย?  เพราะวาทุกอยางขึ้นอยูกับฉันทะ 
หมด  คือวาโทสะ  หรือวาความโกรธ,  หรือวาประทุษรายอะไรก็ตาม  มีมูบรากอยูที่ 
ฉันทะอีกทีหนึ่ง.  ถาเราไมรักอะไร  ไมพอใจอะไรอยูอยางหนึ่ง  เราโกรธไมได 
นี่  ไปศึกษากันอยางนี้เสียกอนดวย. 

 
การที่เรากจะไปโกรธอะไรเปนฟนเปนไฟนั้น  ก็เพราะมีรักอะไรอยู 

อยางหนึ่ง  ซ่ึงเปนฉันทะ;  ไมใชวาความโกรธมันจะเกิดขึ้นมาไดตามลําพังโดยไม 
อาศัย   ฉันทมูลกา.  นี ่ไม ต องฟ งแล วเชื ่อไปตามคําพ ูด ;  ตองไปดู  ให เห ็นต ัวจริง 
ที่มันอยูในใจของเรา.  เชนเราโกรธแลว  ไลตีแมว  เพราะทําถวยแกวแตก  นี่เปนโทสะ.  
แตโทสะนี่เกิดลอย ๆ ไมได  มันตองมีฉันทะอะไรอยูที่ใดที่หนึ่งกอน;  ก็จะพบวาเรารัก 
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ถวยแกว  นั่นแหละคือฉันทะเปนมูลอยูที่ถวยแกว.  แลวพอแมวมาทําถวยแกวแตก 
เราก็โกรธแมว  และตีแมว  โดยไมไดนึกถึงฉันทมูลกา;  คลาย ๆ  กับวาไมไดเนื่องดวย 
ฉันทะ. 

 
แทจริงกิเลสทั้งหลาย  แมจะเปนความโกรธ  ความเกลียด  ความกลัว 

ความอะไรก็ตาม  ตองมีฉันทมูลกา  คือมีฉันทะอยูที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งกอน  มันจึงจะเกิดนั้น ๆ   
ขึ้นมา.  อยางวาเราจะกลัวผี  ก็เพราะเรารักตัวเรา;  กลัวผีทําอันตรายเราใหตายอยางนี้ 
เปนตน.  มันมีฉันทมูลกาอยูเรื่อยไป;  ปญจุปาทานขันธทั้งหลาย  จึงไดถูกตรัสไววา 
เปนฉันทมูลกา. 

 
๓.  ทีนี้ดูขอตอไปอีก  นี่เปนภาษิตของพระสารีบุตร  ละเอียดลออนาฟงวาขันธ 

ใดที่มันเกิดรวมกันกับสมันนาหารจิต  โดยสมควรแกอายตนะนั้น ๆ แลว  เหลานั้น 
จะเปนปญจุปาทานขันธทั้งหมด.สมันนาหารจิต  เปนคําในบาลีที่ไมคอยมาผานหู 
ผานตานัก;  ก็หมายความวา  สัมผัสดวยอวิชชานั่นแหละ  เรียกวาสมันนาหารจิต 
ที่ตั้งตนขึ้นมา  คือมันไดที่,  ครบถวน,  พรอมเพรียง,  ไดที่,  เรียกวาสมันนาหารจิต.  
เชนวาเมื่อตากระทบรูป  เกิดจักขุวิญญาณเปนผัสสะนี่  ถาอวิชชาไมเขามาแทรกแซงดวย 
ก็ยังไมครบเครื่อง;  เหมือนกับแกงไมครบเครื่องอยางนั้นแหละ. 

 
ที่จะเปนเรื่องเปนราวขึ้นมา  มันตองมีอวิชชาเขามาชวยดวย  ใหเปน 

อวิชชาสัมผัสใหจนได.  จิตในขณะนั้น  เรียกวาสมันนาหารจิต  เพราะมีอารมณ  รูป 
เสียง  กลิ่น  รส  อันใดอันหนึ่งเปนอารมณ. 

 
ทีนี้สมันนาหารจิตนั้นตองอนุรูปแกอายตนะนั้น ๆ  คือตองโงขนาดที่จะชอบ 

อารมณนั้น ๆ จึงจะเปนสมันนาหารจิตเต็มตัว;  เพราะฉะนั้น  ขันธที่มันเกิดตั้งตนกัน 
ขึ้นมาดวยสหารจิต  คือจิตที่ประกอบอยูดวยอวิชชา  หลงใหลอยูในอารมณนั้น ๆ;  
นั่นแหละ  มันจะเปนปญจุปาทานขันธมาตั้งแตเดิมทีเดียว,  แตแรกตั้งตนทีเดียว. 
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จะเห็นไดงาย  ตัวอยาง  เชนวา  พอเราเห็นคนที่ เรารักหลงอยูอยางยิ่ง  เดินมา  
ตาก็เห็นรูปน้ัน  เกิดจักขุวิญญาณสําหรับเห็นแลว  สัมผัส  คือวาเห็นรูปน้ัน;  นี่ เห็น 
ดวยความรัก  คือมีฉันทมูลกา  เปนอวิชชามาเสร็จเลย  มันก็ เห็นคนที่ รัก  แลวก็ รัก 
แลวก็เปนหวง  แลวก็วิตกกังวล  หรืออะไรแลวแตจะเปนไปเถอะ.  นี่ เรียกวาปญจุปาทาน- 
ขันธไดตั้งตนขึ้นมา  ตั้งแตการเกิดขึ้นแหงสมันนาหารจิต  ที่อนุวัตตตามอารมณ   หรือ 
ตามอายตนะนั้น ๆ;  นี่คือปญจุปาทานขันธ  หรืออุปาทานขันธอันใดอันหนึ่ง  ที่ตั้งตน 
ขึ้นมา  รวดเดียวตลอดไปเปนปญจุปาทานขันธ. 

 
ทีนี้  ถาไมอยางนั้น  ทีแรกก็ตาเห็นเฉย ๆ   เห็นรูปท่ีสวย  มันก็สวยเฉย ๆ  กอน 

แตวาเกิดมีอะไรเขามาชวยใหเปลี่ยนความคิดครั้งที่สอง  โดยที่วา  เชน  เห็นรูปน้ีสวย 
ยังเฉยอยู ;  แตแลวอวิชชาเพ่ิงมา  เพิ่ งนึกได   เพิ่ งคิดเห็น   หรือเพิ่ งนึกได   มาหลง 
ในความสวยนั้น  มันจึงตั้งตนใหมโดยมโนวิญญาณ  ไมใชจักขุวิญญาณ.  จักขุวิญญาณ 
เห็นทีแรกก็ยังไมมี เรื่อง;  พอวาสวยแลว  มโนวิญญาณรับเอาอารมณสวยมาอีกทีหนึ่ง 
แลวมากออวิชชาก็ได.  อยางนี้ เรียกวาไมไดตั้งตนมาดวยกันตั้งแตทีแรก  เพิ่งมาเห็นวา 
สวยหรือไมสวยทีหลังอีกระยะหนึ่ง;  แตแลวมันก็เกิดอุปาทานขันธเหมือนกัน  แมจะ 
ไมไดเกิดขึ้นมาแตในทีแรก  มันก็มาเกิดในระยะที่สองที่สามได.  แลวก็เปนอุปาทานขันธ 
แลวก็เปนทุกขเหมือนกัน;  จะตองมีความทุกขเหมือนกัน  คือจะไปรัก  หรือวาไปหลง 
หรือวาไปอะไรเหมือนกัน. 

 
๔.  ขันธ  ๕  ที่เขียนเปนตัวหนังสือนี่เห็นงาย  ทีนี้พูดกันถึงตัวหนังสือ 

ดีกวา :  ถาเขียนวา  รูปกขันโธ  เวทนากขันโธ  สัญญากขันโธ  สังขารักขันโธ  วิญญาณัก- 
ขันโธ ;  นี้ยั งไมแน   คือวาไม ได เปนอุปาทานขันธ   ยังไม เกี่ยวกับอุปาทาน .  ถาวา 
ขึ้นมาถึงรูปูปาทานขันโธ  เวทนูปทานขันโท  สัญูปาทานขันโธ  สังขารูปาทานขันโธ 
วิญญาณูปาทานขันโธ  อยางนี้แลว  ไมตองถามใครใหเสียเวลา  คือมันหมายถึงขันธที่ถูกยึด 
อยูดวยอุปาทาน;  ชื่อมันก็ผิดกันเสียแลว. 
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ที่ เขาสวดอภิธรรมในงานศพ  เขาจะสวดกันเปนกลาง ๆ  คือขันธ  ๕  มี 
อยางนั้น,  อยางนี้,  อยางนั้น;  แลวก็ไมไดมุงหมายจะใหแยกเปนขันธ  ๕  ลวน ๆ;  
หรือวาจะใหเปนปญจุปาทานขันธ  คือพูดไวเปนกลาง ๆ   ตามธรรมดา  ก็หมายถึงขันธ  ๕  
ลวน ๆ  ไมมีคําวา  สาสวา  อุปาทานิยัง  ตอทาย. 

 
นี่ถาเราเอาตัวหนังสือเปนหลัก  หนังสือเขาก็เขียนถูกแลว  มันงายนิดเดียว  :  

รูปขันธ  เวทนาขันธ  สัญญาขันธ  สังขารขันธ  วิญญาณขันธ  นี่พวกหนึ่ง  ยังไมมี 
อุปาทาน.  พอมีอุปาทาน  ก็ไดชื่อเต็มยศวา  รูปูปาทานขันธ  เวทนูปาทานขันธ  สัญู- 
ปาทานขันธ  สังขารูปาทานขันธ  วิญญาณูปาทานขันธอยางที่เราสวดทําวัตรเชานั่น 
นั้นหมายถึงขันธที่มีอุปาทานยึดครองแลวเปนทุกขแนนอน. 

 
๕.  จะใหสังเกตงาย ๆ   อีกหนอยหนึ่ง  แลวคอนขางจะขบขันคือวา  ถาขันธ 

ไหนรูสึกวามันหนัก  นั่นแหละคือ  ปญจุปาทานขันธ;  ถาขันธไหนมันไมหนัก 
หรือวามันไมไดเอามาแบกไว  คือมันไมหนัก  นั่นไมใชปญจุปาทานขันธ. 

 
ทีนี้  พระพุทธเจาทานก็ไดตรัสไวชัด  แตวา  ถอยคําก็เปลี่ยนเปนคําโคลง 

คํากลอน   แลวมันอาจจะไมชัด  เชนที่ เราสวดวา  ภารา  หเว  ปฺจกฺขนฺธา-ขันธ 
ทั้ง  ๕  เปนของหนักเนอ,  ภารหาโร  จ  ปุคฺคโล-บุคคลนั่นแหละ  เปนผูแบกของ 
หนักพาไป  ในบาลีชนิดนี้มันเปนคํากลอน  เมื่อเปนคํากลอนตองไดรับการยกเวน 
บางทีก็ไมตองใสเต็มรูปเต็มตัว;  และขอความที่ติดเนื่องกันอยูนั่น  มันบอกใหเองวา 
ปญจขันธา  ในที่นี้มิไดหมายถึงขันธลวน ๆ แตหมายถึงขันธที่มีอุปาทาน,  เพราะ 
มันแสดงวามันเปนของหนัก  และบุคคลนั่นแหละเปนผูแบกของหนัก  เมื่อมีบุคคลมัน 
ก็คืออุปาทานแลว. 
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พระบาลีอยางนี้  ถาเอาตามตัวหนังสือ  ก็ตองดูใหดี  ตองดูตัวหนังสือให 
มันตลอดไปทุกบรรทัด.  เราจะพบไดเองวา  แมแตพูดวา  “ปญจขันธา”  ก็มีความหมาย 
เทากับ  “ปญจุปาทานขันธา”  คือปญจขันธ  ที่ประกอบดวยอุปาทาน  ๕  อยาง  เปนของ 
หนัก.  ฉะนั้น  จึงใหสังเกต  หรือจําไวงาย ๆ อยางขบขันวา  ถาขันธไหนหนัก  ขันธ 
นั้นเปนปญจุปาทานขันธ;  ถาขันธไหนไมหนักเลย  ขันธนั้นก็เปนขันธเฉย ๆ 

 
เมื่อใดรูปเกิดหนักขึ้นมา  ใหรูไวเถิดวา  มันเปนรูปูปาทานขันธแลว;  

เมื่อใดเกิดเวทนา  เกิดทําปญหาหนักขึ้นมา  เปนเวทนูปาทานขันธแลว.  เชนวาตา 
ไปเห็นรูปสวย  สบายตาขึ้นมา  แตถามันไมหนักอกหนักใจอะไร  มันก็เปนขันธเฉย ๆ;  
ถามันเปนปญหา  เกิดหนักอกหนักใจขึ้นมา  :  รักหรือวาโกรธ  หรือเกลียด  หรือกลัว 
หรือวิตกกังวล  เพราะความสวยของสิ่งที่เห็นนั่นนะ  นี่มันเปนปญจะปาทานขันธแลว,  
มันหนักแลว  นี่ตัวอยางหนึ่ง. 

 
อีกตัวอยางหนึ่ง  อยางวาคนแก  ๆ   เหลือบตาไปเห็นลูกหลานเล็ก ๆ  นาสงสาร 

นาเอ็นดู  อยางนี้  บางทีใจก็เฉย ๆ;  ถามันเฉยอยางนี้  รูปน้ันไมเปนปญจุปาทานขันธ.  
บางทีเหลือบไปเห็นลูกหลานสวย ๆ  ก็เกิดรัก  เกิดเปนหวง  วิตกกังวลวามันจะเจ็บไข 
มันจะไมไดเลาไดเรียน  มันจะเปนทุกข  มันจะไมไดอยางอกอยางใจ.  อยางนี้  เปน 
ปญจุปาทานขันธแลว  เพราะมันหนักแลว  ถายังไมหนักก็ยังเปนขันธเฉย ๆ พอมัน 
หนักแกจิตใจเรา  มันก็เปนปญจุปาทานขันธแลวอยางนี้. 

 
ในขอน้ี  ใหถือหลักวา  ขันธไหนหนักแลว  ขันธนั้นเปนปญจุปาทานขันธ;  

แลวสิ่งเดียวกันนั่นแหละ  ลูกหลานคนเดียวกันนั่นแหละ  บางมื้อบางเวลา  เห็นแลวก็มิได 
วิตกกังวลอะไร;  แตบางเวลาแลว  วิตกกังวลเกือบจะตายไป .  นี่ก็ไมตองอันอื่น 
อันนั้นก็เปลี่ยนเปนขันธเฉย  ๆได  เปนอุปาทานขันธได  แลวแตการปรุงแตงในขณะแหง 
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๓๒๕อายตนสัมผัสใหเกิดส่ิงที่เรียกวาขันธ  

จิตสัมผัสน้ัน  สัมผัสดวยวิชชา  หรือดวยอวิชชา;  คือวาดวยมีสติสัมผชัญญะ  หรือวา 
ปราศจากสติสัมปชัญญะ,  นี่ขันธหนักคือปญจุปาทานขันธ  ขันธไมหนักคือขันธ 
เฉย ๆ.  จะพูดตอไปอีกหนอยก็วา  มันหนักใคร?  มันหนักบุคคล  ภารหาโร  จ  ปุคฺคโล - 
บุคคลนั่นแหละเปนผูแบกของหนักพาไป  เพราะวาไปโง  ไปคิดวาเปนตัวฉัน  มีบุคคล 
เปนฉันขึ้นมา;  ก็ตองมีการหิ้ว  หิ้วมันก็หนัก.  การหิ้วนั้นคืออะไร?  ก็คือ  อาทาน 
ซึ่งแปลวาการหิ้ว  หมายถึง  ตัณหา  อุปาทาน  นั่นเอง.  ความหิ้ว  หรือวาเครื่อง 
มัดผูกใหติด  ใหหิ้ว  นั้นคือ  ตัณหา  และอุปาทานนั่นเอง;  เมื่อตัดตัณหา  อุปาทาน 
ออกไปไดก็เหมือนกับวางหรือหลุดลงไป  มันก็ไมหนัก. 

 
๖.  ทีนี้  ที่จะสังเกตดูใหละเอียดอีกนิดหนึ่ง  ในกรณีที่เรียกวาสมันนาหารจิต 

คือจิตที่ประกอบดวยอวิชชามาตั้งแตทีแรกนั้น  ก็มีสมุทัยแหงขันธ.  สมุทัย  แปลวา 
กอข้ึน,  ตั้งขึ้น;  อยาแปลวา  ความเกิดงาย ๆ จะเขาใจผิดได.  ชาติ  แปลวา  เกิด 
หรือคําอื่น  แปลวาเกิด;  แตคําวา  สมุทัย  อยาแปลวาเกิด  แปลวา  ตั้งขึ้น,  ตั้งขึ้น,  
ตั้งขึ้น,  สํ=พรอม  อุ=ขึ้น  ยะ  แปลวา  ไป  :  สมุทัย  ตั้งขึ้นพรอม  อยางนี้. 

 
ถาขันธนั้นตั้งขึ้นพรอมในลักษณะที่มี  อภินนฺทติ  มี  อภิวทตํ  มีอชฺโฌสาย- 

ติฏฐติ  แลว  นั่นแหละคือปญจุปาทานขันธ.  อภินันทติ  หรืออภินันทิ  หรือ  อภินันทนะ 
แลวแตจะเปนกิริยา  หรือเปนนาม;  อภินันทติ  คือ  จิตใจมันพอใจอยางยิ่ง,  อภิวทติ 
นี่มันจะทําใหพูดออกมา  พร่ําสรรเสริญ  หรือสูดปากทีเดียววา  แหม,  มันถูกใจอยางยิ่ง;  
นี ่อภ ิวทต ิ  แล ว .  อชฺโฌสายต ิฏ ต ิ  ก็ค ือว า   มัวเมา   สยบอยู   ในสิ ่งนั ้น ,  จิต 
มันไปสยบ  มัวเมา  ฝงจมดิ่งลงไปในนั้น  ก็เรียกวา  อชฺโฌสาย  ติฏติ. 

 
คําสามคํานี้  ในบทสวดก็มี  ไปดูใหดี เถอะ  :  เพลินอยางยิ่ง  แลวก็ 

ออกปากอยางยิ่ง  แลวก็มัวเมาหมกอยูอยางยิ่ง.  ถากรณีใดตั้งตนขึ้นมาดวยจิตใน 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๓๒๖

ลักษณะอยางนี้,  อารมณนั้น ๆ  นี่ตองปรุงเปน  ปญจุปาทานขันธ  เปน  อุปาทานขันธ 
โดยไมตองสงสัย. 

 
ตัวอยางที่ยกมาจะพอแลว  ที่วา  จะสังเกตุอยางไร  จึงจะรูจักอุปาทานขันธ 

หนึ่ง ๆ, หรือวา  ปญจุปาทานขันธ  คือ  อุปาทานขันธทั้ง  ๕  ก็สังเกตอยางนี้,  อยางที่ 
วามาแลวเปนลําดับ ๆ มา  จะไดรูจักวาขันธไหนเปนทุกข  ขันธไหนยังไมเกี่ยวกับ 
ความทุกข.  ขันธเฉย ๆ ยังไมเกี่ยวกับความทุกข;  พอเปลี่ยนเปนปญจุปาทานขันธก็ 
เปนตัวทุกขเสียเอง. 

 
๗.  ทุกขทั้งมวลเกิดขึ้นเพราะขันธใด  ขันธนั้นตองเรียกวาปญจุ- 

ปาทานขันธ  คือสิ่งใด  อารมณใด  มีการปรุงแตงทางอายตนสัมผัสแลวเกิดเปนความ 
ทุกขขึ้นมาแลว  นี้มองถอยหลัง  พูดไดเลยวา  นั่นเปนปญจุปาทานขันธ;  เพราะ 
มันใหเกิดทุกข.  เมื่อเปนขันธ  ยังไมมีทุกข;  พอมีอุปาทานเขาไปยึด  จึงเปนทุกข. 

 
พูดตามสํานวนพระบาลีพระพุทธภาษิต  ก็อยากจะพูดวา  ถูกลูกศรดอกที่ 

สอง;  เพียงแตวา  ถูกยิงดวยลูกศรดอกที่หนึ่งนี่  มีเรื่องนิดหนอย  บางทีก็มีเพียงแต 
เกะกะรําคาญ .  พอถูกยิงดวยลูกศรดอกที่สอง  แลวก็จิตใจเปนอื่นไปเลย,  เปนไฟ 
เปนทุกขมืดมนไปเลย.  เพราะวาลูกศรดอกที่สองนี้เขาอาบดวยยาพิษ;  ลูกศร 
ดอกที่หนึ่งนั่นมันเปนลูกศรเฉย ๆ ไมไดอาบดวยยาพิษ. 

 
ตัวอยาง  เชนวา  เรามี  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  เราจะตองพบกับ  รูป  เสียง 

กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ  อยูเรื่อย ๆ นี้,  ยังไมยึดมั่นถือมั่น;  อยางนี้เหมือน 
กับวา  ถูกลูกศรลวน ๆ ไมไดอาบยาพิษ  ก็ไมเปนไร  มันก็จะขูด  ขีด  รูสึกเจ็บบาง 
เทานั้นเอง.  แตถาวาถูกลูกศรซ้ําเขามาอีกดอก  ซึ่งอาบดวยยาพิษ  นี่ก็จะตองตาย  คือ 
มีทุกขแน  มีทุกขจนถึงที่สุด. 
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ในวันหนึ่ง ๆ  เราจะอยูในลักษณะที่เรียกวาถูกลูกศรดอกที่หนึ่งกันอยูเรื่อย 
เพราะหลีกไมพนหรอก  แตไมตองถึงกับเปนทุกข  ถาไมมีอุปาทาน.  เพราะวาเรามี 
ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ที่จะสัมผัส  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  อยู  มีกระจุกกระจิกนิด ๆ   
หนอย ๆ  เทานั้น;  ไมถึงกับวาเปนหนักเหมือนภูเขา,  หรือวาไมรอนอยางไฟ,  หรือวา 
ไมมืดมนเหมือนอยางที่วาเอาไปครอบไวในที่มืด.  นี่คือลูกศรดอกที่หนึ่ง. 

 
เปนธรรมดาของสังขารที่มีในโลกนี้  มันก็เปลี่ยนแปลงบาง  อะไรบาง;  

แตอยาไปอุปาทานกับมัน.  พอไปมีอุปาทานมันเขาเมื่อไร  จะมีลูกศรอีกดอกหนึ่ง 
คือมีดอกที่สองที่อาบยาพิษแลนมาเสียบเขาไป  แลวก็ตายเลย;  นี่คือ  เราเปนทุกข.  
ฉะนั้น  เราไมตองถึงเกิดความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  ในสิ่งตาง ๆ   ที่ เราเกี่ยวของอยู 
ในบานในเรือน. 

 
เรื่องสุนัข  เรื่องแมว  เรื่องขาว  เรื่องของ  เรื่องอะไรตาง ๆ แลเห็นก็ทําไป 

ปฏิบัติไป  โดยไมตองเปนทุกข  แตวาก็ยังไมใชความสงบลวน ๆ  มันก็มีลําบากบาง 
นิดหนอย  อยางนี้ยังไมเกี่ยวกับอุปาทาน;  เหมือนเชนวาบางทีเรารูสึกวา  “ถาไมตอง 
ก ินข าวถ าจะด ี  เราไม ต องล ุกขึ ้น ไปก ินข าวให ม ันลําบาก   เส ีย เวลา”;  อย างนี้ 
มันก็ไมถึงกับวาเปนทุกข.  หรือวาเราขี้เกียจอาบนํ้าอยางนี้  เพราะวาอาบน้ํานี่มันไมสนุก 
เราก็อยูนิ่ง ๆ ดีกวา  อยางนี้;  แตเราก็ตองอาบน้ํา  อยางนี้ก็ทําไปโดยที่ เหมือนกับวา 
ไมตองมั่นถือมั่นดวยอุปาทาน. 

 
ถาจะลําบากบาง  ก็เหมือนกับถูกลูกศรลวน ๆ  ดอกเดียว  ไมมียาพิษ;  แต 

พอไปเกิดหนักอกหนักใจมากกวานั้น  ทําอะไรที่ถึงกับวาจิตมันเกิดโทสะขึ้นมา 
หรือวาเกิดอะไรขึ้นมาอยางนี้  เรียกวาถูกลูกศรชนิดยาพิษ  เปนอุปาทานขันธแลว,  
เปนเรื่องขางนอกบาง  เปนเรื่องขางในบาง,  เปนเรื่องเล็กบาง  เปนเรื่องใหญบาง  เปน 
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เรื่องเร็ว ๆ  ชั่วเวลานิดเดียวบาง  เปนเรื่องยืดยาวเปนเวลานานบาง  มันหลาย ๆ  อยาง;  
ฉะนั้น  จึงตองแยกวา  ยํ  กิฺจิ  รูป  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนํ  อชฺฌตฺตํ  วา  พหิทฺธํ 
วา  โอฬาริกา  วา  สุขุมํ  วา  หีนํ  วา  ปณีตํ  วา  ฯลฯ  วากันไป  มันก็ตาง ๆ กันอยางนี้;  
แตทั้งหมดนั้นก็ยังไมทันจะยึดถือ  จนเปนอุปาทาน.  ที่อันแนนอนที่สุดก็คือวา  ขันธ 
ไหนเปนทุกข  ขันธอันนั้นคือปญจุปาทานขันธ. 

 
เอาละ  เปนอันวาเราพูดเรื่องซ้ํา ๆ  ซาก ๆ   กันอยูนี่  ๙  คร้ัง  ๑๐  คร้ังทั้งครั้งนี้ 

ไมไดพูดเรื่องอื่น  เรื่องธาตุ  เรื่องอายตนะ  เรื่องขันธ  และเรื่องปญจุปาทานขันธ. 
 
วันนี้เขยิบออกมาไดถึงคําวา  ปญจุปาทานขันธ.  สามสี่ครั้งแรกพูดแตเรื่อง 

ธาตุ,  แลวตอมาเขยิบออกมาเปนธาตุบาง  อายตนะบาง,  ครั้งตอมาพูดออกมาถึงขันธ.  
สวนวันนี้พูดออกมาถึง  ปญจุปาทานขันธ  โดยชัดแจงวาที่เกี่ยวกับความทุกข,  
แลวเรายังตองมีพูดใหเขาใจชัดยิ่งไปกวานี้อีก  ในเรื่องที่เกี่ยวกับปญจุปาทานขันธใน 
โอกาสตอไป.  บอกไวใหรําคาญลวงหนา  เพื่อจะวัดดูวามีปญจุปาทานขันธ  หรือไม. 

 
วันนี้พอกันเทานี้  ใหโอกาสพระสงฆทานจะไดสวดบทสาธยายที่เปนที่ตั้ง 

แหงความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยตอไป  ตามสมควร. 
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-๑๑- 
๑๗  มีนาคม  ๒๕๑๖ 
 
 

อาการที่เกิดไดและเกิดไมได 
แหงปญจุปาทานขันธโดยวิธีแหงปฏิจจสมุปบาท 

 
 
ทานสาธุชนผูสนใจในธรรมทั้งหลาย, 

 
การบรรยายในชุดปรมัตถสภาวธรรมครั้งที่   ๑๑  นี้   จะไดบรรยาย 

เกี ่ยวก ับสิ ่งที ่เร ียกว าธาต ุ  วาอายตนะ   ว าข ันธ   วาอ ุปาทานข ันธ   กระทั ่งถ ึง 
ความทุกขต อ ไปอีกตามเคย .  แตว าจะได อธิบายใหเห ็นโดยละเอ ียดชัด เจน 
ยิ่ งขึ้น  ๆ  ไปในตอนใดตอนหนึ่ งโดยเฉพาะ   ซึ่ งในวันนี้ ก็จะไดพูดโดยหัวขอวา 
อาการที ่เกิดได  และเกิดไมไดแหงปญจุปาทานนักขันธ  โดยวิธีแหง  
ปฏิจจสมุปบาท. 
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ขอใหทบทวนดูเรื่อย ๆ มาตั้งแตตน  ไดพูดถึงกันแตเรื่องขันธกับอุปาทาน- 
ขันธเปนสวนใหญ  และก็ยังพูดกันมาทุกครั้ง  ตั้ง  ๑๐  กวาครั้งทั้งครั้งนี้แลว  ก็ยังคงเปน 
เรื่องขันธหรืออุปาทานขันธอยูนั่นเอง.  นี่เรียกวาจะพูดกันจนคําสองคํานี้  มันคลองอยู 
ที่ปาก,  หรืออีกอยางหนึ่งที่ เขาเรียกกันในบัดนี้วาขึ้นสมอง.  เดี๋ยวนี้ความเขาใจ 
เรื่องขันธกับเรื่องปญจุปาทานขันธนี่มันยังไมขึ้นสมองของทานทั้งหลาย;  ดังนั้น  ก็จะ 
ตองพูดกันตอไปโดยไมกลัววาใครจะรําคาญ. 

 
คําบรรยายชุดนี้  จะพูดแตสิ่งที่เรียกวา  ธาตุ  วา  อายตนะ  วา  ขันธ 

วา  อุปาทานขันธ  จนตลอดไปทั้งชุด.  การที่คนไมมีความรูความเขาใจแตกฉานใน 
คําวา  ขันธ  และอุปาทานขันธนั้น  จะเปนคนโง  โงตรงที่วามันไมรูจักตัวเอง  และ 
นาสงสาร  ที่ไมรูจักตัวเอง  ไมรูวาสิ่งที่เรียกวาขันธกับปญจุปาทานขันธนั้น  คือตัวเอง.  
เมื่อไมรูจักตัวเองแลวจะไมใหเรียกวาคนโงนี่อยางไรได.  ฉะนั้น  ขอใหทนฟงเรื่องขันธ 
และอุปาทานขันธกันตอไป  และตองเปนเรื่องทบทวนกันอยูที่นี่  เกี่ยวกับเรื่องนี้. 

 
ตองรูจักตัวเองเพื่อรูจักทุกข 

 
ที่วารูจักตัวเอง  ทําไมตองรูจักตัวเอง  นี่เปนที่สําคัญที่สุด  ถาไมรูจัก 

ตัวเองจะไมรูวาความทุกขนั้นคืออะไร,  แลวตัวเองกับสิ่งที่เรียกวาความทุกขนั้น  มัน 
ตางกันอยางไร,  หรือวาตัวเองชนิดไหนที่จะเรียกวาไมมีความทุกข. 

 
ขอน้ี  ขอใหนึกอยูเสมอ  ถึงขอท่ีเคยชี้แจงอยูเรื่อย ๆ วา  เรื่องธรรมะ  เรื่อง 

ปรัชญา  เรื่องอะไรเหลานี้  มันลําบากอยูที่คําพูดนั้นเอง;  เพราะวาคําพูดมันไมพอ 
ใชบาง,  คําพูดมันกํากวมกันเสียบาง,  คํา ๆ เดียวหมายความอยางนั้นที  หมายความ 
อยางนี้ที  หมายความอยางโนนที;  ดังนั้น  มันจึงลําบากที่จะศึกษา  ที่จะเขาใจ.  และ 
ถาเอาไปปนกันในระหวางฝายตาง ๆ แลว  ก็ยิ่งลําบากมากขึ้นไปอีก,  กระทั่งวา  เอาไป 
ปนกันในระหวางศาสนาโนนกับศาสนานี้  มันก็ยิ่งลําบากยิ่งไปกวานั้นอีก. 
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ตัวอยางเชน  เกี ่ยวกับ  “มีตัวตน”  ศาสนาพราหมณเขาก็ตองมีตน 
มีตัว-ตน  ศาสนาพุทธไมมีตัวตน;  ถาศาสนาพุทธมีตัวตนขึ้นมา  ก็เปนตัวตนที่ไมจริง 
คือเปนมายา.  แตทีนี้  ก็ยังมีถึงกับวา  ถาพูดถึงศีลธรรมชั้นต่ํา ๆ  สําหรับเด็ก ๆ  แลว 
เราก็ยังตองพูดวามีตัวมีตน;  เพราะเรื่องมันตั้งตนไปจากคําวามีตัวมีตน. 

 
ปญหายุงยากลําบากนี้มันตั้งตนขึ้นมาจากคําวา  “ตัวตน”  ทั้งนั้น;  แม 

พระพุทธเจาเอง  เมื่อทานจะสอนในระดับศีลธรรม  ทานก็ตองกลาวไปในทางที่มี 
ตัวตน  :  ทําดีไดดี  ทําชั่วไดชั่ว  ตายแลวก็ยังจะไดดี  ไดชั่ว  ไปตามที่ทํานั้น.  นี้ก็ 
แสดงวา  พระพุทธเจาทานก็ตรัสวา  มีตัวมีตน  แตเปนเรื่องของศีลธรรม. 

 
พอจะพูดถึงปรมัตถธรรม  ซึ่งแสดงดวยปรมัตถสภาวะดังที่กําลังพูดอยูนี่แลว 

ก็ทรงปฏิเสธวา  สิ่งเหลานั้นทั้งหมดนั้นไมควรจะเรียกวาตน  มันจะมีอะไร  มันจะ 
เปนอยางไร  มันจะใหเปนเหตุเปนผลแกกันอยางไร  ก็ลวนแตไมควรจะเรียกวาตน. 

 
ทีนี้  ถาเราเกิดไปเอามาปนกันเขา  ทั้งเรื่องของศีลธรรม  ทั้งเรื่องของ  

ปรมัตถธรรม  ก็ฟงไมรูเรื่องเทานั้นเอง;  พูดมากไปมันก็ยิ่งฟงไมรูเรื่อง  กระทั่ง 
เวียนหัว  แลวก็ตองเลิกกัน.  นี่ความยากลําบากมันอยูที่คํามีไมพอ  หรือวา  คํามันมี 
ความหมายกํากวมบาง,  มีความหมายเฉพาะในกรณีหนึ่ง ๆ แลวเอามาปนกันอยางนี้ 
ก็เขาใจไมได. 

 
ทีนี้  เราจะตั้งตนศึกษาตั้งแตเบื้องต่ําที่สุด  โดยตั้งตนจากคนโง  แลวตอง 

เกณฑใหเปนคนโงที่สุดดวย  คือคนโงที่อะไร ๆ ก็เปนตัวเปนตนไปเสียหมด.  แตก็คิดดู 
ใหดี  วาคนที่โงจนมีตัวตนไปหมดนั้นก็ไมไดมีตัวตนทุกเวลา  ไมไดมีทุกนาทีทุกชั่วโมง;  
อยาวาแตวามีทุกลมหายใจเขาออกเลย.  คนโงจะมีตัวตนก็แตบางเวลาเทานั้น  ถาใครจะไป 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๓๓๒

เขาใจวาคนโงแลวจะมีตัวตนทุกเวลานาทีที่หายใจเขาออก  คนนั้นก็ยิ่งโงตอไปอีก  โงมาก 
กวาคนโงทีแรกเสียอีก;  เพราะไมดูใหดีวา  สิ่งที่ เรียกวาตัวตนแมของคนที่ โงที่สุด  
ก็มีแตบางครั้งบางคราว  คือเฉพาะแตเวลาที่เขาคิดวาเปนตัวตน,  หรือมีความคิด 
ประเภทตัวตน  กลัดกลุมอยูในใจของเขาเทานั้น  เขาจึงจะมีตัวตน.  เพราะเวลาที่เขา 
ไมรูสึกวามีตัวตน  มันก็ยังมีอยูมาก. 

 
คนเรายังไมรูจักตัวเอง  วาเมื่อไรมีตัวตน  วาเมื่อไรเราไมมีตัวตน;  

นี่เพราะวาเขาขี้เกียจจะศึกษา  ขี้เกียจจะสังเกต  มันก็มีความไมรูจักความจริงของสิ่งเหลานี้,  
มีความทุกขมันก็รองไหไป  ไมมีความทุกขก็หัวเราะไป  ก็เลยไมไดศึกษาในเรื่องตัวตน 
วามันเปนอยางไรกันแน. 

 
ทีนี้  ภาษาพูดมันก็ตองพูดวามีตัวตน;  ไมพูดวามีตัวตน  ก็ไมรูวาจะพูด 

วาอะไร;  เชนเดี๋ยวนี้ก็ตองพูดวา  ตัวเราที่มีความทุกข  ตัวเราที่ไมมีความทุกข.  จะพูด 
ใหดีกวานั้น  ก็ตองพูดวาจิตที่มีความทุกข  หรือจิตที่ไมมีความทุกข  แตไมคอยมีใคร 
พูดกัน;  เขาจะพูดกันวาตัวฉัน  ตัวเรา  กันทั้งนั้น  ที่เปนทุกขหรือไมเปนทุกข.  คนไม 
รูจัก  “ตัวเรา”  ที่กําลังเปนทุกขและตัวเราที่ ไม เปนทุกข : ตัวเราเปนทุกขก็ไม รูจัก 
ตัวเราที่ไมเปนทุกขก็ไมรูจัก  ก็เลยไมรูจักแมแตสิ่งที่เรียกวา  ความทุกข. 

 
จะขอทบทวนเฉพาะคําวา  “ความทุกข”  กอน  ซึ่งเปนคําที่กํากวม  เชนเดียว 

กันกับคําอื่น ๆ;  อยาลืมวาศึกษาธรรมะลําบากเพราะคํามันกํากวม.  แมคําวาความทุกข 
หรือทุกขเฉย ๆ  นี่ก็กํากวม  ทุกข  แปลวา  เจ็บ  ปวด,  รวดราว,  ทนทรมาน,  เหลือทน,  
อยางนี้ก็ได,  นี่เรียกวาเปนทุกขอยางหนึ่ง;  ทีนี้  ไมเจ็บปวดรวดราว  ไมทนทรมาน 
อะไร  แตก็เรียกวาเปนทุกขเหมือนกัน;  มันมีอยู  สอง  ทุกข  เพราะเหตุวา  คํานี้ 
มันกํากวม. 
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คําวา  “ความทุกข”  ตามธรรมดาในกรณีทั่วไป  จะตองแปลวา  นาเกลียด 
คือ  ทุ  แปลวา นาเกลียด  อิกขะ  อักขะ  นี่แปลวา  ดูหรือเห็น,  ทุกขดูแลวนาเกลียด.  
ทีนี้  ความหมายของคํา ๆ  นี้มีอีกอยางหนึ่งวา  ทุ  แปลวา  ยาก,  ขะแปลวา  ทน,  ทุกข 
แปลวา  ทนยาก  คือเจ็บปวดทนไดแสนยาก.  นี้ไมใชความหมายเดียวกัน  แตถึงอยางนั้น 
ก็จะพอเห็นไดวา  มันรวมกันอยูอยางหนึ่ง  คือความนาเกลียด.  ตัวเราที่กําลังเปนทุกข 
ทนทรมานนี่  มันก็ทุกขทรมานดวย  และความทรมานนั้นก็นาเกลียดดวย. 

 
ทีนี้  ตัวเราบางเวลาไมไดทนทุกขทรมาน  กําลังสนุกสนาน;  แตแลว 

มันก็มีอาการแหงความเปลี่ยนแปลง  :  ความโง  ความหลง  รวมอยูที่ความเปลี่ยน 
แปลง;  ตัวเองก็ไมรูสึก;  อาการที่เปลี่ยนแปลงนั่นแหละ  คือความนาเกลียด.  
คนก็หัวเราะอยูในเมื่อสนุกสนาน;  แตสรรพสังขารเหลานั้นก็ยังคงมีความไมเที่ยง  คือ 
เปลี่ยนแปลง.  ไปดูที่อาการเปลี่ยนแปลง  หรือไมเที่ยง  แมของคนที่กําลังหัวเราะอยู 
ก็นาเกลียด  นี่  ความหมายของความทุกขที่กวางขวางที่สุดก็คือนาเกลียด  :  ทุกข- 
เวทนาก็นาเกลียด,  สุขเวทนาก็นาเกลียด;  จึงพูดไดวาทั้งสุขเวทนาก็เปนทุกข  ทุกข- 
เวทนาก็เปนทุกข. 

 
ทีนี้  เราดูที่สิ่งที่เรียกวา  “ตัวเรา”  เอง  หรือตัวเอง;  บางเวลามันเปนทุกข 

เหลือทนอยางนี้  ทั้งทางกาย  ทางจิต  เปนทุกขอยางนี้  ตัวเองที่เปนทุกข  ทุกขหนัก 
ทุกขทรมาน  แลวอาการนั้นก็นาเกลียด;  บางเวลาไมไดเปนทุกข  ไมหนัก  ไมทรมาน 
อะไร  แตมันก็เปนของที่เปลี่ยนแปลงไป  อยางกับเปนมายาชนิดหนึ่ง  นี่ก็นาเกลียด.  
ความหมายวา  นาเกลียด  จึงเปน  ความหมายทั่วไป  ทั้งหมดทั้งสิ้น  ของคําวาเปนทุกข;  
สวนความหมายวา  ทนทรมาน  เจ็บปวดนั้น  มันมีเฉพาะในกรณีที่เปนความทุกขชนิดนั้น 
เทานั้น. 
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ทีนี้  สําหรับคําวา  “อุปาทานขันธเปนทุกข”  นั่น  ยอมหมายถึงตองทน 
ทรมานอยางใดอยางหนึ่งเสมอ  คือมันละเอียดไปกวานั้นวา  แมหัวเราะอยูก็เปน 
การทนทรมาน  ไมตองนั่งรองไหอยู.  แมวาเขาจะหัวเราอยู  มันก็มีอาการที่เรียกวา 
ทนทรมาน;  เพราะวาเขายึดมั่นขันธนั้น ๆ วาเปนตัวเราวาเปนของเรา.  ดีใจราเริงอยูก็ 
คือทรมานใหเขาตองนั่งหัวเราะอยู  ก็มีความนาเกลียดมีความไมจริง  มีการที่เปลี่ยน 
แปลง;  แลวก็ตองถูกรับโทษใหทนทรมาน   คือตองหัวเราะอยู.  นี่ใครรูจักตัวเอง 
กันอยางนี้บาง;  ถารูจักตัวเองอยางนี้  ก็นับวาไมใชคนโงแลว  คือรูจักความทุกขนั้น 
พอสมควรแลว  ก็จะงายเขาที่จะรูวา  ทุกขนี้มาจากอะไรกันแน  ไดยิ่ง ๆ ขึ้นไป. 

 
ทีนี้  ก็ยังมีคําที่จะตองดูตอไปอีกคือคําวา  อนิจจัง  ที่แปลวา  ไมเที่ยง;  ถา 

ขึ้นชื่อวาไมเที่ยงแลว  มันก็ตองนาเกลียด  คือเปนทุกข  ในความหมายวานาเกลียด.  
สิ่งใดไมเที่ยงเปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา  สิ่งนั้นตองเปนทุกข  คือนาเกลียด.  ทีนี้  อนิจจังนี้  
เมื่อยึดถือใหมาเปนของเที่ยง  ใหมาตรงตามความประสงคของเรา  มันก็ยิ่งหนักมากขึ้น 
ไปอีก  คือเปนทุกขดวย  ก็เลยนาเกลียดสองเทาตัว. 

 
ความที่ไมเที่ยงก็เปนทุกขอยูแลว  นาเกลียดอยูแลว,  แลวไปเอามายึดถือ 

จะใหมันเที่ยง  เกิดความทุกขทรมานใจขึ้นมา  จึงเปนสองนาเกลียด.  สวนอนิจจัง 
ซึ่งเปนไปตามธรรมชาติที่ใครมิไดยึดถือ  ยังไมทําความทุกขทรมานแกใคร  มันก็ 
นาเกลียดเดียว,  นาเกลียดแตเพียงวามันอนิจจัง  คือไมเที่ยง.  นี้ก็คือใหดูที่ตัวเอง 
วาตัวเองจะเปนรางกายหรือจิตใจก็ตาม  มันไมเที่ยง,  เมื่อไมไปยึดถือเขา  ก็ไมเกิด 
ความทุกขชนิดที่ทรมาน;  แตความไมเที่ยงของมันนั้น  นาเกลียด,  นี่เรียกวานาเกลียด 
หนึ่ง  คือวา  นาเกลียดอยู  ๑  นาเกลียด. 

 
ถาใครไปยึดถือของไมเที่ยงนี้จะใหเปนอยางนั้นอยางนี้ขึ้นมา  มันก็เกิดหนัก 

ขึ้นมาอีก  ทรมานขึ้นมาอีก  มันจึงเปน ๒  นาเกลียด;  นี่ก็เรียกวาไมรูจักตัวเองเหมือนกัน. 
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ขันธเฉย ๆ มันไมเที่ยง  มันไมเที่ยงอยูแตตามขันธ  ไมบีบคั้นใคร;  
เรียกวามันนาเกลียด  ๑  นาเกลียดเทานั้น,  นาเกลียดเดียว;  แตพอขันธนี้กลายเปน 
อุปาทานขันธขึ้นมา  ถูกยึดมั่นเปนตัวกู-เปนของกูขึ้นมา  มันก็เพิ่มความทนทรมาน 
ใหอีกสวนหนึ่ง  ก็เลยเปนสองนาเกลียด. 

 
บางเวลาคนโง  มีความนาเกลียดเพียงอยางเดียว,  บางเวลาคนโงมีความ 

นาเกลียดเพิ่มข้ึนสองอยางคือ  สองนาเกลียด.  เมื่อไมไดยึดถือขันธก็เปนไปตามเรื่อง 
ของอนิจจัง  ก็เปนทุกขังชนิดที่นาเกลียดเทานั้น;  พอยึดถือก็มีทุกขังชนิดทรมาน 
เพ่ิมขึ้นมาอีก  มันจึงเปนสองนาเกลียด.  ฉะนั้นวันหนึ่งคืนหนึ่ง  ก็ควรจะทดสอบ 
ตัวเองเรื่องนี้กันบาง  วาเปนขันธเฉย ๆ เมื่อไร,  หรือมันเปนอุปาทานขันธเมื่อไร,  มัน 
นาเกลียดสองเทาตัวเมื่อไร,  หรือวานาเกลียดเพียงเทาตัวหนึ่งเมื่อไร  หรือวาไมนาเกลียด 
เลยเมื่อไร. 

 
พึงเขาใจวา  ขันธ  ไมใชอยางเดียวกัน 

 
ที่ไดพูดมาแลววา  บางเวลาเราก็ไมไดนึกถึงขันธ  ไมไดยึดมั่นในขันธใด 

และก็ไมนึกถึงขันธ  ไมไดปรุงกันขึ้นเปนขันธ  มีรางกายจิตใจ  ที่ไมมีการสัมผัสโดยทาง 
ทวารไหน   ไมปรุงเปนขันธไหน;  อยางนี้มันก็ไมตองเปนทุกข  แลวก็เรียกวา  ไมมี 
ตัวเองดวย.  แตคนก็ไมเคยคิดวาเวลาอยางนี้  เราไมมีตัวเอง  เราก็จะเหมาหมดวา 
เรามีตัวเองอยูจนตลอดชาติ  ตลอดชีวิตทุกเวลานาที. 

 
นี่คือขอท่ีวา  ไมมีความรูเรื่องวาเมื่อไรมันเปนเหมือนกับวาถูกทรมาน  ถูก 

จําขัง,  เมื่อไรมันไมถูกทรมาน  ไมถูกจําขัง;  เพราะมันไปมัวฟุ งเฟอแตเร่ืองตาง ๆ.  
ทั้งที่ถูกจําขังนั่นแหละ  ก็เอาเรื่องที่จําขังนั้นแหละมาโออวดกัน  นี้เรียกวาไมรูจักตัวเอง 
ทั้งในแงที่วาเปนขันธลวน ๆ หรือวาเปนอุปาทานขันธแลว  ก็มีความนาเกลียด  หรือ 
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มีความโงจนกวาเกลียด;  นี่หลายซับหลายซอน.  ดังนั้นจึงถือวาเปนเหตุผลที่เพียงพอที่เรา 
จะตองทนศึกษาเรื่องขันธและเรื่องอุปาทานขันธ. 

 
พูดอีกทีหนึ่งก็วา  เรื่องยึดถือกับเรื่องที่ไมไดยึดถือ  ถามันเปนเพียงขันธ 

เฉย ๆ  ก็ไมไดยึดถือ,  พอยึดถือเขามันก็กลายเปนอุปาทานขันธ;  เรื่องยึดถือไมยึดถือ 
มันก็สลับกันอยูอยางนี้ในวันหนึ่ง ๆ .  เนื้อตัวรางกายของเราประกอบอยูดวยขันธ  บางเวลา 
ไมไดยึดถือ  เดี๋ยวเปนขันธนั้น  เดี๋ยวเปนขันธนี้  ก็เปนไดเรื่อย ๆ ไปโดยไมไดยึดถือ  ก็ไมมี 
ความทุกข;  แตพอยึดถือก็กลายเปนอุปาทานขันธ  ก็เลยเปนทุกข. 

 
เดี๋ยวนี้เราพูดปนเปกันไปหมด  พูดขันธเปนอุปาทานขันธ  พูดอุปาทานขันธ 

เปนขันธ  ปนกันไปหมด;  แมวาตามธรรมชาติมันก็พูดปน ๆ  กันอยางนั้นดวยเหมือนกัน;  
แมพระพุทธเจาเองทานก็ตรัสปน ๆ กันไป.  ถายิ่งคําที่ เอามาแตงเปนคาถา  คือโคลง 
กลอน  กาพยดวยแลว  ยิ่งปนกันใหญ   เพราะคาถาบังคับใหตองการจํานวนพยางค  หรือ 
หนักเบา  อยางนั้นอยางนี้  :  ใชคําวาขันธเฉย ๆ  แตหมายถึงอุปาทานขันธก็มี. 

 
ตัวอยางเชน  ภาราหเว  ปฺจกฺขนฺธา  -ขันธทั้งหลาย  ๕  เปนของหนักเนอ 

อยางนี้.  คําวาขันธในที่นี้หมายถึงอุปาทานขันธ  เพราะตรงนี้มันเปนคํากลอน  ก็ตองการ 
จะพูดจํากัดตามมาตราของคํากลอน  ก็เลยพูดไดแตคําวาขันธ;  แตถาโดยหลักธรรมะ 
แลว  ขันธที่ ไมถูกยึดถือมั่นดวยอุปาทาน  ไมมีอุปาทานนั้น  มันไมเปนทุกข.  อยาง 
พระองคก็ตรัสเองอีกแหละวา  สงฺขิตฺเตน  ปฺจุปาทานกฺขนฺธา  ทุกฺขา  -เมื่อกลาว 
โดยสรุปแลว  ขันธทั้ง  ๕  ที่ประกอบอยูดวยอุปาทาน  เปนตัวทุกข. 

 
เปนอันวา  แมในบางคราวที่พระพุทธเจาทานตรัสวาขันธเฉย ๆ ทาน 

หมายถึงปญจุปาทานขันธก็มี.  แตวาการที่อาตมาพูดอยางนี้  อาจจะกลายเปนคนโง  
ไปเองก็ได;  เพราะคาถาคํากลอนที่วา  ภารา  หเว  ปฺจกฺขนฺธา  นั่นจะเปนพระพุทธเจา 
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ทานตรัสเองจริงหรือไม  ก็ไมทราบเหมือนกัน;  แตมันมีอยูในพระบาลีอยางนั้น.  แลวมี 
มากเหลือเกินที่วา  พระพุทธเจาตรัสเปนคํากลอน  ในบางครั้งภีร  แลวก็ทั้ง ๆ  คัมภีรเลยก็มี;  
พระพุทธเจาดูจะเปนนักกาพยกลอนยิ่งกวาผูใดในโลกเสียอีก. 

 
เอาละ,  เปนอันวาถาเราจะศึกษากันในแงของธรรมะแลว  ตองให รูไว 

เปนหลักที่ตายตัววา  คําวาขันธ  กับคําวาอุปาทานขันธนั้น  มิใชสิ่งเดียวกัน  แตก็มิ 
ไดอื่นจากกัน.  ขอน้ีก็มีอยูในพระบาลีมัชฌิมนิกาย  อุปริปณณาสก  ชัดอยูแลววา 
ขันธหรืออ ุปาทาน ,  หรืออ ุปาทานขันธนี ้  ไม ใช สิ ่งเด ียวก ัน ;  แตม ันก็ม ิใช อื ่นจาก 
กัน  เพราะถามันจะเปนอุปาทานขันธขึ้นมา  มันก็เปนที่ขันธนั่นแหละ  และอุปาทานนั้น 
ก็ไมใชสิ่งเดียวกับอุปาทานขันธ. 

 
อุปาทาน  แปลวา  ความยึดมั่นถือมั่น  อุปาทานขันธ  แปลวา  ขันธที่ 

มีความยึดมั่นถือมั่น;  ฉะนั้น  คําวา  ขันธก็ดี  คําวาอุปาทานก็ดี  คําวาอุปาทาน- 
ขันธก็ดี  มันไมเปนสิ่งเดียวกันได,  มันมีความตางกันอยู;  แตมันก็มิไดอื่นจากกัน 
คือมันตองอยูดวยกัน  มันจึงจะเปนนั่นเปนนี่ขึ้นมาได  :  ตองมีขันธ  และมีอุปาทานเขา 
ไปยึดมั่นในขันธ  จึงจะเกิดเปนอุปาทานขันธขึ้นมา.  ในนั้นจึงมีทั้งขันธ  มีทั้งอุปาทาน 
และรวมกันเปนปญจุปาทานขันธ;  ถาเราไมดูใหดี  มันก็สับสนปนเปกันไปหมด  เกี่ยวกับ 
คําพูดอยางที่กลาวมาแลว. 

 
นี่  มันก็เปนเหตุผลท่ีเพียงพอแลว  วา เรายังมีความเขาใจนอยอยูมาก  ในเรื่อง 

ที่เกี่ยวกับคําวา  ธาตุ,  วาอายตนะ,  วาขันธ,  วาอุปาทานขันธ.  แมแตคําวาความทุกข 
พอเอามาพูดเขา  ทุกคนก็มองเปนเรื่อง  ก. ข.  ก. กา  ไปหมด  ไมอยากจะสนใจ  เพราะคิด  
เสียวาเดี๋ยวนี้ เกงแลว  มันเปนคนที่ เรียนมาก  มีปริญญาแลว  จะใหมาเรียน  ก. ข.  ก. กา 
กันอีกก็กระฟดกระเฟยด  ไมยินดีที่จะศึกษา. 
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แตแลวอาตมาก็เห็นวา  มันหลีกไมพน  มันตองทน  หรือวาตองบังคับ 
ใหทนที่จะศึกษาเรื่องที่เรียกวา  ก. ข.  ก. กา  นี้ใหเขาใจชัดเจนแจมแจงใหจนได 
อยางที่จะเรียกวาขึ้นสมองคลองแคลวกันนั่นเอง;  แลวก็ไมใหศึกษาจากหนังสือหนังหา 
จากอะไรอื่นดวย  แตใหศึกษาจากรางกายที่ยังมีจิตใจนี่  คือรางกายที่ยังเปน ๆ นี่  หรือ 
ที่จะเรียกวาจากชีวิตนี้เองก็ได  อยางที่เราก็มีชีวิตยังไมตาย  ก็นั่งอยูที่ตรงนี้ก็มีอยู. 

 
ลองสอบสวนตัวเองดู  วา  เมื่อไรเราเปนอะไร,  เมื่อไรเราเปนอยางไร,  

เมื่อไรเราเปนเพียงสักวากลุมแหงธาตุ,  เวลาไหนนาทีไหนเราเปนเพียงสักวากลุมแหง 
ธาตุดิน  ธาตุน้ําธาตุไฟ  ธาตุลม  อากาส  หรือวิญญาณ,  เมื่อไรนาทีไหนเรามันเกิดเปน 
อายตนะ   คือวาเกิดธาตุที่ปรุงกันเปนธาตุทางตา  ทางหู  เปนตน ;  แลวก็เปนธาตุ 
ขางนอกมาแตะตอง  แลวปรุงเปนขันธขึ้นมา  เปนวิญญาณขันธ. 

 
ดูตัวอยางเชนตากระทบรูป  ก็เกิดวิญญาณทางตาขึ้นมา  เวลานั้นเรียกวา 

ไมใชสักวากลุมธาตุเฉย ๆ แลว  มันเปนกลุมธาตุที่ลุกขึ้นปรุงแตงกันชุลมุนแลว;  อยางนี้ 
ก็เรียกวาเปนขันธขึ้นมาได .  แลวเมื่อใดมันเปนขันธ   ขันธไหน   คือเปนรูปขันธ 
เวทนาขันธ  สัญญาขันธ  สังขารขันธ  วิญญาณขันธ  ก็ตองเขาใจ;  ไมใชวาจําแตชื่อ 
ไดแลวก็พูดไมถูก  นี่เปนขันธแลว  เมื่อไรมันเลยเตลิดไปเปนอุปาทานขันธ  คือถูก 
ยึดมั่น  แลวก็เปนตัวทุกข,  แลวก็กําลังทุกขอยู. 

 
ทบทวนอีกทีหนึ่งก็ไดวาเมื่อใดเปนเพียงกลุมธาตุ?  หมายความวามัน 

แทบจะไมมีความรูสึกคิดนึกอะไร;  โดยเฉพาะอยางยิ่งเชนเวลาหลับ   หรือเวลาที่ 
ใจเหมอลอยไปไมไดคิดอะไร  ก็เรียกวาเวลานั้นมันเปนเพียงกลุมหรือกองของธาตุดิน 
ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม  กระทั่งวิญญาณธาตุ  ก็ยังแทรกแซงอยู.  อากาสธาตุ  ความวาง 
ที่วาง  เนื้อท่ีวางก็แทรกแซงอยู  เปนกลุมธาตุเทานั้นเอง  โดยเฉพาะอยางยิ่งก็เมื่อหลับสนิท. 
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ทีนี้  เมื่อไรจะเปนอายตนะ?  ก็เมื่อมีสิ่งที่ทําใหเกิดการกระทบ  เชนวา 
ตา  ธรรมดมันก็ไมไดเปนอายตนะอยูตลอดเวลา  มันเปนเพียงธาตุอะไรที่ประกอบกันขึ้น 
เปนตา  แมจะมีสิ่งที่เรียกวาเสนประสาทตา  มันก็ยังเปนพวกที่เรียกวารูปธาตุ;  แตถาตานี้ 
มันไปเกิดพบอาศัยกันเขากับรูปขางนอก  ตาเฉย ๆ ก็กลายเปนอายตนะขึ้นมา. 

 
ธาตุตาหรือจักษุธาตุกลายเปนจักษุอายตนะขึ้นมา  รูปขางนอกมันก็กลาย 

ไปเปนรูปอารมณ  หรือรูปารมณขึ้นมา;  เมื่อตะกี้มันไมไดเปนอารมณอะไร  เดี๋ยวนี้มัน 
กลายเปนรูปารมณขึ้นมา. 

 
พอจักษุอายตนะกับรูปารมณพบกันเขา  หรือวาเนื่องกันเขา  มันก็มีอะไร 

กระเด็นออกมาอยางหนึ่ง  คือ  จักษุวิญญาณเกิดขึ้น;  เพราะตากระทบรูป  นี่ก็เกิด 
จักษุวิญญาณขึ้นมา.  เหมือนกับวาคนเขาเอาเหล็กฟาดลงไปที่หิน  เกิดประกายไฟขึ้นมา;  
อยางนี้มันไมเปนเพียงธาตุเฉย ๆ   ไมเปนเพียงอายตนะเฉย ๆ   ละ มันเกิดเปนขันธขึ้นมาแลว. 

 
เชนตาหรือรูปนี้ก็เปนรูปขันธขึ้นมาแลว  เกิดวิญญาณขันธขึ้นมาสวนหนึ่ง 

แลว.  ทีนี้  พอเกิดเปนวิญญาณขันธแลว  กระทบตา  กระทบรูปพรอมกันแลวก็เรียกวา 
ผัสสะ,  การกระทบนี้สมบูรณ  ก็เรียกผัสสะนี้วาขันธหนึ่งเหมือนกัน  สงเคราะหเขาไป 
ในสังขารขันธ  คือการปรุง. 

 
ทีนี้  สังขารขันธ  การปรุงนี้คือผัสสะน้ี  มันก็ตองเกิดเวทนาขันธขึ้นมา 

รูสึก,  ถาทางตา  รูสึกสบายตา  เปนสุขตา  ถาไมสบายตาก็เปนทุกขตา,  นี่ก็เปนเวทนาขันธ 
เกิดขึ้นมาหยก ๆ. 

 
เวทนาขันธเกิดอยางนี้แลว,  ก็ทําใหเกิดขันธถัดไปอีก,  คือสัญญาขันธ.  

มีจิตใจสําคัญมั่นหมายในเวทนานั้น  วาอยางไร,  เพื่ออยางไร,  อะไรอยางไรก็เรียกวา 
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สัญญาขันธ;  เชนสัญญาในเวทนานี้วา  เวทนาสุข  ก็เปนสัญญาวาสุข,  ถารูสึกเปนทุกข 
ในเวทนานี้  ก็มีสัญญาวาทุกข  คือทุกขสัญญา,  กระทั่งจําไดหมายรูวาของอะไรของเพศ 
หญิง,  อะไรของเพศชาย,  ลวนแตเปนสัญญาขันธทั้งนั้น. 

 
มีสัญญาขันธเต็มท่ีอยางนี้แลว  ก็ปรุงตอไปใหเปนสังขารขันธ  คือคิดนึก 

ลงไปอยางยิ่ง  ที่เรียกวาตัณหา  วิตก  วิจาร  เต็มท่ีมากมายหลายชื่อ.  รวมความแลวก็คือ 
ความคิดที่จะคิดดีคิดชั่ว.  หรือคิดไมดีไมชั่ว  หรือเปนมโนกรรมออกมาแลว.  บางที 
ก็เลยออกมาเปนวจีกรรม  พูดออกมา,  บางทีก็เลยออกมาเปนกายกรรม  ประพฤติ 
กระทําแกสัตวบุคคลใดขึ้นมา  ก็เรียกวาสังขารทั้งนั้น  เปนความคิด  เปนสังขารขันธ 
ทั้งนั้น. 

 
ทีนี้  ถาวาสังขารขันธ  มีความคิดอยางนั้น  ในที่สุดกลายเปนอารมณสําหรับ 

จิตจะรูสึกอีกทีหนึ่ง  ก็มีมโนวิญญาณอันสุดทายที่จะรูวาเราคิด  ตัวจิตนั้นคิดอยางไร,  
มีกรรมอยางไรเปนตน  อีกทีหนึ่ง,  ก็เปนวิญญาณขันธอีก. 

 
แตอยางไรก็ดีขันธทั้ง  ๕  นี้มีพรอมกันไมได;  ฉะนั้น  ขอใหทบทวนไวเสมอ 

อยางที่พูดมาแลวในครั้งที่แลว ๆ  มาวา  พวกเรานี่ยังพูดผิด ๆ  กันอยูวาเราประกอบอยูดวย 
ขันธทั้ง  ๕.  บางคนกลายืนยันไปวาเขามีขันธทั้ง  ๕  พรอมกันอยูในตัวเขา  ในเวลานั้น 
อยางนี้มันก็เรียกวาหลับตาพูด  คือจําเขามาพูด  มันก็ผิดหมด;  เพราะคนเราจะมีขันธ 
ทั้ง  ๕  พรอมกันในคราวเดียวกันมันไมได. 

 
ขันธตองมีคนละที  อันหนึ่งดับไปแลว  อันหนึ่งจึงเกิดขึ้น,  อันหนึ่ง 

ดับไปแลว  อันหนึ่งจึงเกิดขึ้น.  รูปธรรมสองฝายใหเกิดวิญญาณขันธนอย ๆ  ขึ้นมา 
เกิดเปนผัสสะแลวมันจึงเกิดเวทนาขันธ;  เวทนาขันธก็ทําใหเกิดสัญญาขันธ  เกิดสัญญา 
ขันธแลวเวทนาขันธมันก็ดับไป.  สัญญาขันธทําใหเกิดสังขารขันธ;  เมื่อไปมัวคิดอยู 
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๓๔๑อาการที่เกิดไดและเกิดไมไดแหงปญจุปาทานักขันธโดยวิธีแหงปฏิจจสมุปบาท  

เปนสังขารขันธแลว  สัญญาขันธมันก็ดับไปอยางนี้.  มันมีพรอมกันไมไดทั้ง  ๕  ขันธ,  
นี้เราเรียกวาเวลานี้กําลังมีขันธเฉย ๆ ยังไมใชอุปาทานขันธ. 

 
เมื่อไรเรามีขันธเฉย ๆ ก็ควรจะรู;  เชนอยางนี้  เวลานี้  เปนตนนี้  ทาน 

ทั้งหลายทุกคนอาจจมีเพียงขันธเฉย ๆ  ไมมีปญจุปาทานขันธ;  แมวากําลังฟงอาตมา 
พูดอยู  มีความคิดนึกไปตามอยู  พูดเพราะ  พูดไมเพราะ  อะไรก็ตามใจ  ก็เปนเวทนาขันธ 
สัญญาขันธ  สังขารขันธ  วิญญาณขันธอยูได;  โดยที่ไมตองมีอุปาทาน  จึงเปนขันธเฉย ๆ   
ยังไมเปนทุกข;  จนกวามันจะเผอิญประจวบเหมาะอะไร  เกิดอุปาทานนั่นนี่ขึ้นมาจน 
ในใจรําคาญเปนทุกข  มันจะเปนอุปาทานขันธและเปนทุกข. 

 
หรือวาใหมันงายไปกวานั้น  ก็เราก็นั่งอยูที่นี่   ตาของเราก็ยังไมบอด  เรา 

เหลือบไปทางไหนก็ เห็นตนไม   เห็นกอนดิน   ฯลฯ ;  นี่มันก็ตองเกิดวิญญาณขันธ 
เพราะตากระทบภาพนั้นแลวมันก็เกิดผัสสะเต็มที่  ก็เกิดเวทนา  คือสบายตาหรือไมสบายตา.  
แตวาความสบายตาหรือไมสบายตานี้  มันไมมากพอที่จะไหเกิดฉันทราคะ  หรือนันทิ;  
ฉะนั้น  ตาของเราจึงยังไมเปนนรก  หรือยังไมเปนสวรรคขึ้นมา. 

 
บางทีก็จะคิดเลน ๆ  ไปไดเหมือนกัน  วาเกี่ยวกับตนไมตนนี้มันจะเปนอยางไร;  

แตถาไมพาดพิงมาถึงความหมายที่เปนตัวเราเปนของเรา  เปนราคะ  เปนนันทิแลว 
มันก็ไมใชอุปาทานขันธ.  ฉะนั้น  ลองสายตาไปรอบ ๆ นี้  มันก็จะมีขันธลวน ๆ เกิด 
ขึ้นทั้ ง  ๕  ขันธ ได ;  เรียกวาเวลานี้   เรากําลั งมีขันธ เทานั้น   และเกิดอยูตามลําดับ 
ทั้ง  ๕  ขันธ. 

 
หรือวา  หู เราไดยินเสียงลมพัด  ไดยินเสียงเราไรรอง  ไดยินนกรองอยางนี้ 

เสร็จแลวมันก็เลิกกันอยูนั่นแหละ  มันเปนขันธลวน ๆ  เปนทางทวารหู  ไดยินเสียง 
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เรไรรอง;  แลวบางทีมันจะรองแรงถึงกับแสบหู  มันก็ไมเกิดอุปาทาน  หรือเกิดกิเลส 
อะไรไดก็มี;  แมจะคิดนึกวามันรองเพราะดี  ก็รูสึกแลวก็แลวกันไปเทานั้น.  นี่เกิด 
ขันธเฉย ๆ อยางนี้อยู  กลาวไดวามีอยูแทบจะตลอดเวลา  และทางจมูกที่จะเหม็นหรือ 
หอมอะไรขึ้นมา  มันก็เหมือนกัน;  สวนทางลิ้นนั้นมันตองเฉพาะตอเมื่อไดไปดื่ม  ไปกิน 
ถึงจะเกิดขันธ;  สวนผิวหนังนี่ก็เหมือนกัน  ตอมันมีการกระทบสิ่งที่มากระทบผิวหนัง,  
จึงจะเกิดขันธ  เชน  ถูกแดด  ถูกลม  จนกระทั่งสัมผัสระหวางเพศ  ซึ่งนั่นจะรุนแรงถึง 
ขนาดที่จะเกิดอุปาทานขันธ.  รวมความวาขันธเฉย ๆ นี่มีไดบอย  แตไมใชทุกเวลานาที 
และจะมีไดบอยมากที่สุด. 

 
เมื่อใดมีฉันทราคะ  เมื่อนั้นมีอุปาทานขันธ 

 
ทีนี้  เขยิบออกไปวา  เมื่อใดจะมีอุปาทานขันธ?  นี้มีไมบอย  มีนอยลง 

ไปอีก  เพราะวาอุปาทานขันธ  หมายความวาไมใชขันธลวน ๆ ไมใชขันธเฉย ๆ มันเปน 
ขันธที่อุปาทานเขาไปยึดครองแลว.  พูดถึงคําวาอุปาทานกันเสียหนอย  คําวา  อุปาทานนี้ 
บางทีพระพุทธเจา,  ทานก็ตรัสเรียกวา  นันทิ  ก็มี  คือความเพลิน,  บางทีก็เรียกวา 
ฉันทราคะ  ก็มี.  ในหลาย ๆ  สูตรตรัสวา  ยา  นนฺทิ  ตทุปาทานํ  -สิ่งใดเรียกวา  นันทิ 
สิ่งนั้นคืออุปาทาน  อยางนี้ก็มี  เชนในตัณหาสังขยสูตร  เปนตน  ที่เปนสูตรที่สําคัญ  อยาง 
ในมหาปุณณมสูตรมัชฌิมนิกายก็วา  ฉันทราคะ  ที่มีอยูแลวในขันธนั้นเรียกวาอุปาทาน;  
ถาเรียกวาอุปาทานขันธ  ก็หมายวามีขันธดวย  มีอุปาทานดวย.  ฉันทราคะนั้นเรียกวา 
อุปาทาน;  ฉันทราคะมีอยูในขันธนั้น  เพราะฉะนั้น  ขันธนั้นเรียกวาอุปาทานขันธ,  
ก็คือขันธที่มีอุปาทานเขาไปสําคัญมั่นหมาย  คือยึดครองอยู,  ถาอยางนี้แลวก็หมายความวา 
เปนตัวทุกขที่ตองทนละ  ไมใชนาเกลียดเฉย ๆ  นาเกลียดชนิดที่ตองทนดวย. 

 
ควรจะศึกษาใหเขาใจยิ่งขึ้นไปอีก  วาเวลาใดเรามีปญจุปาทานขันธ.  

ถาเวลานี้ทุกคนมีแตความรูสึกธรรมดาสามัญ  เปนแตเพียงขันธลวน ๆ  ทางตา  ทางหู 
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๓๔๓อาการที่เกิดไดและเกิดไมไดแหงปญจุปาทานักขันธโดยวิธีแหงปฏิจจสมุปบาท  

ก็กําลังไมมีปญจุปาทานขันธ  ฉะนั้น   จึงหาไมพบ .  เดี๋ยวนี้ เราหาขันธที่กําลังเปน 
อุปาทานขันธในตัวเรายังไมพบ  แลวเราก็ยังไมรูสึกเปนทุกขดวย;  จะตองไปหาหรือไปดู 
ใหพบ  ใหเห็นและรูจัก  ในเมื่อมันมีอุปาทานเขาไปยึดครองในขันธนั้น ๆ. 

 
จะบอกไวใหเปนตัวอยาง  เหมือนอยางวา  พอตาเหลือบไป  พบสิ่งที่มี 

ความหมายมาก  สําหรับความรัก  หรือสําหรับความเกลียดก็ตาม;  พอตาเหลือบไปเห็น 
สิ่งนั้นแลว  มันไมใชอยางเดียวกันกับท่ีเรานั่งที่นี่แลว  เห็นตนไมตนไลแลว;  เพราะวา 
สิ่งที่เปนที่ตั้งแหงอาสวะแหงอุปาทานนั่น  มันไดมาปรากฏเฉพาะหนาแลว. 

 
ยกตัวอยางที่ดื่นที่สุดก็คือวา  เห็นเพศตรงกันขาม  ก็คือตาเห็นเพศตรงกัน 

ขามในฐานะเปนรูป  นี้เกิดจักขุวิญญาณขึ้นมาทางตา  ขณะที่แลเห็นเพศตรงกันขาม. 
 

อวิชชาพรอมอยูเสมอ  ที่จะเขาผสม 
 
ทีนี้  อวิชชานี่พรอมอยูเสมอ  ถึงกับพระพุทธเจาทานตรัสวา  มันมีอยูทุกหน 

ทุกแหง  สิ่งที่ เรียกวา  สพฺเพสุ  ธมฺเมสุ  อนุปติตา  มันพรอมที่จะลงมาในที่ทุกแหง.  
อวิชชานี้เขามาผสมเขาไปในสัมผัสน้ัน  คือสัมผัสทางตานั้นถูกอวิชชาผสม  มันจึงไม 
สัมผัสเฉย ๆ  เหมือนอยางเมื่อเราเหลือบเห็นตนไมนี้ ;  เพราะมันไม เกี่ยวกับวิชชาหรือ 
อวิชชา.  แตถาเราเห็นภาพเพศตรงกันขามของคนมีกิเลสนี่  มันมีสิ่งที่ เรียกวา  อวิชชา 
ซึ่งพรอมอยูเสมอในที่ทุกหนทุกแหงที่จะเขาผสมโรง;  พออวิชชาผสมโรงเขาไปใน 
ผัสสะนั้น  ก็เปนอวิชชาสัมผัส.  เมื่อเปนอยางนี้สัมผัสน้ันก็ผิดจากสัมผัสธรรมดาเสียแลว 
คือสัมผัสดวยอวิชชาเสียแลว.  ตรงนี้อยากจะแทรกขอท่ีวาทําไมจึงพูดวา  หรือถือวา 
อวิชชามีอยูในที่ทุกหนทุกแหง?  ทั้งนี้ก็เพราะวา  เราไมรู  คือเรามีแตความไมรู  วาอะไร 
เปนทุกข,  อะไรเปนเหตุใหเกิดทุกข,  อะไรเปนความไมมีทุกข,  อะไรเปนทางแหงความ 
ดับทุกขเราไมรู,  เราก็ไมรูมาแตในทอง.  ความรูนี้ก็ยังขาดอยู  ซึ่งเปนความไมรู  แตวามันยัง 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๓๔๔

ไมมีโอกาส  ทําหนาที่ที่จะไดแสดงบทบาทของมัน;  พอตาของเราเห็นรูปท่ีเปนที่ตั้งแหง 
อาสวะแหงกิเลสนี่  อวิชชาก็มีโอกาสทันที  ที่จะแสดงบทบาทของมัน  :  ความไมรูหรือ 
ความปราศจากความไมรูนั่นแหละ  เขามาผสมในการสัมผัสน้ัน  ก็เลยเรียกวาอวิชชาสัมผัส. 

 
เหมือนกับในสูตรที่กลาววา  เด็กกุมารนอย ๆ เติบโตขึ้นมา  มีความรูสึก 

ทางอายตนะ  ไดบริโภคอารมณแลวเกิดนันทิอยางนี้  ก็เกิดอุปาทาน;  นี่ก็เพราะ 
เหตุวาปญญาในเรื่อง  เจโตวิมุตติ  หรือปญญาวิมุตติมิไดมีแกเด็กนั้น,  คือความรูเรื่อง 
เจโตวิมุตติ  หรือปญญาวิมุตติมิไดมีแกเด็กนั้น  แกกุมารนั้น.  ดังนั้น  กุมารนั้นก็เปน 
ธรรมดาอยูเองที่จะเกิดนันทิ,  เกิดอุปาทานในสิ่งที่เด็กนั้นไดกระทบ  ในวันนั้นในวันนี้. 

 
นี้คืออาการที่เรียกวา  อวิชชา  ยิ่งกวามีอยูในที่ทุกหนทุกแหงเสียอีก  คือมัน 

พรอมอยูเสมอ;  เพราะวาไมรูมาแตในทอง  แตวาความไมรูนั้นมันยังไมไดโอกาสที่จะ 
แสดงบทบาท  หรือทําพิษข้ึนมา.  พอถึงวันหนึ่ง  คืนหนึ่งมันก็มีโอกาสที่มีนจะทําพิษ 
ขึ้นมา  และก็เมื่อเด็กน้ันเขาไปไดรับอารมณอันนี้เขา;  อวิชชานี้ก็ผสมโรงลงไปในการ 
ไดเห็นอารมณนั้น  ก็เกิดการสัมผัสทางตาที่ประกอบไปดวยอวิชชา. 

 
ทีนี้   ไมใชแต เด็กคนนั้น  คนโต ๆ แลวก็ เปนอยางนั้น  และก็เปนมากขึ้น 

ทุกที,  เปนมากขึ้นทุกที  ที่เมื่อโอกาสถึงเขาแลว  ก็จะมีอวิชชาสัมผัสในอารมณอันเปน 
ที่ตั้งแหงอุปาทาน.  ธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็มีอยู,  แตวามันไมมีเหตุไมมีปจจัย 
ไมมีโอกาสที่จะเปนที่ตั้งแหงอาสวะ  หรืออุปาทาน;  ถามันมีโอกาสที่จะเปนที่ตั้งแหง 
อาสวะ  อุปาทาน  ก็จะเกิดอวิชชาสัมผัสขึ้นมาทันที. 

 
ตัวอยาง  เชนวา  คนหนุมเห็นผูหญิงสาว  ก็เปนโอกาสที่จะเกิดอาสวะ  หรือ 

เกิดอุปาทาน.  แตถาสุนัขตัวหนึ่งเห็นหญิงสาวคนนั้น  มันก็ไมใชโอกาสที่จะเกิดอาสวะ 
และอุปาทาน,  ฉะนั้น  ขอใหเขาใจเอาเอง  วามันตองมีความเหมาะสม  ที่ขันธนั้น  ๆ 
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๓๔๕อาการที่เกิดไดและเกิดไมไดแหงปญจุปาทานักขันธโดยวิธีแหงปฏิจจสมุปบาท  

มันจะกลายเปนที่ตั้งแหงอาสวะและอุปาทาน.  และตองเขารูปเขารอย  ถูกฝาถูกตัว 
ถูกโอกาสถูกเรื่องของเหตุและปจจัยอยางนี้. 

 
ใหพิจารณาดู  การเกิด  แหงขันธหา 

 
ที่พูดนี้ใหไวเปนตัวอยางสําหรับเอาไปเทียบเคียงเอาเองวา  เมื่อไรมันจะ 

กลายเปนขันธ  ที่เปนที่ตั้งแหงอาสวะและอุปาทาน  เปนตน;  นั่นแหละ  มันจะเปน 
อุปาทานขันธขึ้นมาทางตาก็ไดทางหูก็ได  ทางจมูกก็ได.  แมแตทางใจลวน ๆ คิดนึก 
ขึ้นมาก็ได;  เชนวา  ในที่มืด  หรือวาหลับตาอยู  เราก็คิดถึงคนที่เราเกลียด,  ภาวะ 
หรือความหมาย  หรือคุณคาของคนที่เราเกลียด  ก็เปนธัมมารมณแกจิตของเรา.  จิตนั้น 
ก็สัมผัสธัมมารมณนั้น  อยางนี้แลวก็เปนอวิชชาสัมผัสเต็มท่ี  ก็เกิดโกรธ  เกิดเกลียด 
เกิดอะไรอยูในเวลานั้นได;  ฉะนั้น  ความรูสึกที่นึกได  หรือความสัมผัส  หรือเวทนาที่เกิด 
ขึ้น   สัญญา  สังขารที่ เกิดขึ้นในเวลานั้น   ในกรณีนั้น  กลายเปนอุปาทานขันธไป 
หมด.  ก็นอนเปนทุกขอยูมืด ๆ คนเดียวนั้นได.  อยางนี้ เรียกวาขันธนั้นไดกลาย 
เปนอุปาทานขันธแลว. 

 
เดี๋ยวนี้มันยากที่จะกลายเปนอุปาทานขันธ  เพราะวายังไมมีอะไรมายั่ว;  

ตนไม  กอนหิน  กอนดินเหลานี้  ลวนแตหยุดนิ่งเปนปกติ  ก็เปนอุปาทานขันธเกิดขึ้นไมได 
ในความรูสึกหรือในจิตของผูเห็น.  แตลองไปเห็นในสิ่งที่ตัวรัก,  ตัวชอบ,  ตัวปรารถนา,  
ตัวตองการ,  ตัวโกรธ,  ตัวเกลียด,  ตัวกลัว,  อะไรขึ้นมา  มันก็จะเปนอุปาทานขันธ 
ขึ้นมาทันที.  โดยการเห็นก็ได,  การไดยินก็ได,  โดยการดมก็ได,  การชิมก็ได,  การ 
สัมผัสก็ได,  การคิดนึกก็ได,  อยางนี้เรียกวา  อุปาทานขันธ. 

 
ขณะนี้เรามีอุปาทานขันธหรือเปลา?  ก็ตอบวาเปลา;  เพราะอาตมา 

กําลังพูดอยู  ทานทั้งหลายกําลังฟงอยู  แลวอุปาทานขันธจะเกิดขึ้นไดอยางไร;  จนกวา 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๓๔๖

จะไมฟงหรือฟงแลวไมไดยิน  แลวใจเลื่อนลอย  คิดนึกไปในทางความวิตก  กังวล 
อยางใดอยางหนึ่ง  จนกระทั่งเกิดความกลัว  ความทุกขขึ้นมา  นั่นละจึงจะเรียกวา 
มีอุปาทานขันธเกิดขึ้นแลวแกทานบางคน ,  แมที่นั่งฟงอยูที่นี่  เดี๋ยวนี้ .  แตเดี๋ยวนี้ 
อุปาทานขันธเกิดไมได  เพราะเสียงที่ไดยินนี่มันคอยจูงความรูสึกไปตามคําพูด,  ก็คิดนึก 
ไปตามคําพูด,  มันไมไดใหโอกาสที่จะเอาไปยึดมั่นถือมั่นดวยอุปาทาน  หรือดวยนันทิอะไร. 

 
ความตองการจะฟง  ตองการจะเขาใจ  มันก็เปนสังขาร  เปนอะไรได;  

แตไมเปนอุปาทานขันธได,  เปนขันธเฉย ๆ ไปไดเร่ือย  แตไมเปนอุปาทานขันธได.  
การคิดตามไปที่พูดนี้  ก็เปนสังขารขันธได  แตไมเปนสังขารูปาทานขันธได;  หรือ 
แมที่สุดแตวา  บางประโยคพูดแลวชอบใจ  นี่ก็เปนเวทนาที่เปนสุขได  มันก็เปนเวทนา 
เฉย ๆ ไมถึงกับมีโอกาสจะเปนเวทนูปาทานขันธได. 

 
สมมติวา  อาตมาจะดาทานทั้งหลายสังคําหนึ่ง  มันก็เลยเปนคําที่ไมมีความหมาย 

เปนคําดาไปเสียก็ได,  แลวก็ไมเกิดปญจุปาทานขันธได  มันก็คงเปนขันธเฉย ๆ อยูนั่น.  
ฉะนั ้น   คําด า หรือไม ด านี ้  มันไม ได อยู ที ่คําที ่พ ูดออกไป   มันอยู ที ่ความหมาย ;  
ถาโอกาสมันมี  ปจจัยมันมี  มันเปนที่ตั้งแหงอุปาทานแลว  มันก็โกรธได  ก็เกิดอุปาทาน- 
ขันธขึ้น,  แลวก็รอนเราอยู.  นี่บางทีคําดาชนิดเดียวกันนั่นกลายเปนของขบขันเสียก็มี,  
แลวถาทานทั้งหลายรูวาอาตมาแกลงวา  แกลงดาดวยแลวก็ยิ่งไมมีความหมายเลย  และก็ 
ไมเกิดปญจุปาทานขันธ;  เมื่อไมเกิดปญจะปาทานขันธ  ก็หมายความวาไมเปนทุกข 
เทานั้นแหละ. 

 
ทีนี้  ก็ลองทบทวนดูอีกทีวา  เมื่อไรเปนสักวาธาตุ?  กลุมธาตุนะ  กอง ๆ  

กันอยูนี่  เมื่อไรธาตุลุกขึ้นมาเปนอายตนะ?  เมื่อไรอายตนะปรุงกันขึ้นเปนขันธ?  เมื่อไร 
ขันธนั้นไดโอกาสใหอุปาทานยึดครองกลายเปนอุปาทานขันธ?  แลวเมื่อไรเปนทุกข? 
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นี้ไมตองพูดแลว  เพราะวาถาเปนอุปาทานขันธแลว  เปนทุกขอยูในตัวแลว  แลวเมื่อไร 
มันจะสิ้นกําลัง  ถอยกําลัง  แลวดับไปอยางนี้?  แลวเมื่อไรมันจะเกิดขึ้นมาอีก?  ถาดับไป 
มันก็ไปอยูเปนกองธาตุตามเดิม  เปนกลุมธาตุกลุมหนึ่งอยูตามเดิม  จนกวามันจะปรุงกัน 
ขึ้นมาเปนอายตนะ,  แลวปรุงมาเปนขันธ,  ปรุงเปนปญจุปาทานขันธ  แลวก็เปนทุกข 
แลวก็ดับไป,  เหลืออยูเปนกองธาตุอยูตามเดิม.  นี่อาตมาเซาซี้มาก  เพ่ือใหเกิดความ 
เขาใจจริงและโดยตรงจากสิ่งที่มีอยูจริง  ไมใชจากหนังสือ;  เซาซี้ก็เพื่อวาใหไปสังเกต 
ดูทุกคนวาเมื่อไร,  เวลาไร,  ที่ไหน,  อยางไร,  เรามีอะไร,  เรามีสักวาธาตุ  หรือวาเรา 
มีเปนอายตนะสัมผัสอยู  ก็เกิดขันธนั่นนี่ขึ้นมาแลว,  พอเผลอไปเปนอุปาทานขันธแลว 
มีความทุกขแลว.  พูดอีกทีหนึ่งวาถาเราเกิดเปนปญหามีความทุกขขึ้นมา  ก็รีบคน 
ทีเดียว  วามันเปนปญจุปาทานขันธอยางไร,  ดวยเรื่องไร,  ดวยในสิ่งใด.  นี่เรียกวา 
การศึกษาที่ดีที่สุด  หรือวาการทําวิปสสนาที่ดีที่สุด. 

 
พอความทุกขเกิดขึ้นมาอยางหน่ึงแลวเพราะความรัก  ความโกรธ  ความเกลียด 

ความกลัว  ความวิตก  กังวล  สารพัดอยาง  ที่มันทําใหจิตใจเปนทุกขได;  พอมันมี 
ขึ้นในใจแลว  ใหพยายามตะครุบเอาโอกาสนั้น  ศึกษาใหรูจักตัวสิ่งที่เรียกวา  อุปาทาน- 
ข ันธ   เมื ่อ รวมก ัน เข าทั ้ง   ๕  ชน ิดแล ว   ก ็เร ียกว า   ป ญ จ ุปาทานข ันธ ,  หร ือว า 
เมื่อแยกออกไปเปนอยาง ๆ  นั้น  เรียกวา  รูปูปาทานขันธ  เวทนูปาทานขันธ  สัญูปทาน- 
ขันธ  สังขารูปาทานขันธ  วิญญาณูปาทานขันธ  อยางที่สวดอยูทุกวัน  อยางนี้. 

 
นี้คือเวลาที่เห็นแจงในลักษณะของวิปสสนา  เขาใจธรรมะดีกวาอานหนังสือ 

เปนหอบ ๆ หรือเปนตู ๆ ซึ่งมันจะชวยอะไรไมได,  จนกวาจะไดเอาความรูนี้มาใชเพื่อจะ 
ศึกษาใหถูกตัวธรรมทั้งปวงที่มีอยูจริง  คือปญจุปาทานขันธ.  นี่ตัวการ  ตัวราย  ตัวสําคัญ 
คือเปนตัวทุกข  แลวก็ลดลงมาก็คือขันธลวน ๆ ไมมีอุปาทาน,  ถาลดลงมาก็เปนเพียง 
อายตนะที่จะกระทบกัน  ทําใหเกิดขันธขึ้นมา  และเมื่อมันไมเปนอายตนะ  มันก็เหลือ 
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แตธาตุ  กองธาตุ  หรือกลุมธาตุ  ที่ประกอบกันขึ้นอยู  เปนในสิ่งที่สมมติเรียกวาคน 
วาสัตวนี้  แลวก็เรียกวา  ธาตุ  ๖  ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  อากาส  วิญญาณ. 

 
ธาตุ  ๖  กองนี่  กองอยูไมลุกข้ึนมาทําอะไร;  เมื่อไรมันเปนอยางนั้นจะ 

เห็นงาย ๆ  ตอเมื่อเวลาหลับสนิท  หรือวาเมื่อไมคิดนึกอะไร  ธรรมทั้งหลายก็มีอยู 
จิตก็มีอยู  มโนหรือจิตนี่ก็มีอยู  แลวอวิชชาธาตุก็มีอยู.  อยูที่ไหน?  นี่พระพุทธเจา 
ทานตรัสไวชัดมาก  :  อตฺถิ  ภิกฺขเว  มโน-มโนธาตุหรือธาตุจิต  ธาตุวิญญาณนี้ก็มีอยู;  
อตฺถิ  ธมฺมา  -  ธรรมทั้งหลายทั้งปวง  คือ  ธัมมารมณก็มีอยู;  อตฺถิอวิชฺชาธาตุ- 
อวิชชาธาตุก็มีอยู.  เหลานี้อยูที่ไหน?  เราเพียงแตฟงเฉย ๆ เราก็ไมรูวามันอยูที่ไหน;  
แลวมันจะทํากันอะไร,  คือจะปรุงแตงกันอยางไร? 

 
ที่วาธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีอยู  คือวาในโลกสากลจักรวาลทั้งหมดนี้  จะมี 

อะไร  กี่ชิ้น  กี่อยางก็ตาม  ที่เปนรูปธรรมหรือเปนนามธรรม  เปนรูปธาตุหรือเปนนามธาตุ 
มันก็เรียกวาธรรมทั้งนั้นแหละ  และก็มีอยูจริง;  แตมันยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ เรียกวามโน 
คือมโนธาตุที่จะรูอะไรได  ที่จะไดเปนอายตนะ ที่เปนที่ตั้งของมัน  สําหรับจะคิดนึกได 
อยางนี้มันก็มีอยู;  แตที่รายก็คืออวิชชาธาตุ  คือความปราศจากความรู  ภาวะที่ปราศจาก 
ความรูนี้  ก็มีอยูดวย. 

 
ธาตุตาง ๆ ถูกอวิชชาผสมแลวจะเปนอุปาทานขันธ 

 
เพราะฉะนั้น  สิ่งตาง ๆ  ก็เปนไปตามอํานาจของสิ่งทั้งสามนี้  คือจิตถูก 

อวิชชาครอบงําเสียแลว  ก็สัมผัส  หรือรูสึกตอสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในลักษณะที่มันเปน 
อวิชชาสัมผัส;  แลวก็เกิดขันธนั่นขันธนี่ทุกขันธตามลําดับ  ที่ถูกยึดถือดวยอุปาทาน  :  
รูปขันธก็ถูกยึดถือ,  เวทนาขันธถูกยึดถือ,  สัญญาขันธถูกยึดถือ,  สังขารขันธถูกยึดถือ,  
วิญญาณขันธถูกยึดถือ,  นี่ผลมันมาจบลงอยางนี้  สําหรับท่ีวาสิ่งทั้งปวงมีอยู  มโน 
คือใจมีอยู  อวิชชาธาตุก็มีอยู;  นี่ละคือโลก  ก็คือตัวเราในฐานะที่เปนโลกนี้. 
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๓๔๙อาการที่เกิดไดและเกิดไมไดแหงปญจุปาทานักขันธโดยวิธีแหงปฏิจจสมุปบาท  

ถาเราไมสนใจเรื่องนี้  ก็จะไมรูธรรมะหรือความจริงเหลานี้;  ที่รายมาก 
ที่สุดก็คือเราไมรูจักตัวเรา  อยางที่วามาแลว  เปนคนโงเทาไรที่ไมรูจักตัวเรา.  ฉะนั้นเรื่อง 
มันจึงไมมีอะไรมากไปกวาที่จะพยายามมองขางใน  ศึกษาจากขางใน  ศึกษาจากตัวจริง 
จนให รูจัก,  เขาใจ,  และรูสึก,  รูแจงแทงตลอดในสิ่งนั้น ๆ.  เดี๋ยวนี้ดู เหมือนวาอาน 
หนังสือก็มากเกินไป,  ฟงพูด  ฟงบรรยายนี้ก็มากเกินไป;  เมื่อเทียบกันกับความรูจัก 
ความเขาใจ  ความแทงตลอดนี้ยังมีนอยมาก;  จนกระทั่งพอถามเขาจริงก็ไมรูวา  ขันธ 
คืออะไร  อุปาทานขันธคืออะไร,  หรือถามตัวเองวาเวลานี้กําลังมีอะไรก็ตอบไมได 
เชนวา  เวลานี้กําลังมีเพียงสักวาธาตุ  เดี๋ยวนี้กําลังมีเพียงสักวาอายตนะ  เวลานี้กําลังมี 
เพียงสักวาขันธ  และเวลานี้มีถึงอุปาทานขันธเสียแลว  อยางนี้เปนตน  คือมีความทุกข.  
นี่เรียกวาไมรูจักตัวเรา. 

 
ทีนี้ก็ดูวาอาการที่เกิดได  หรือเกิดไมไดแหงปญจุปาทานขันธนี่  มันก็อยู 

ที่เรื่องที่พูดมาแลวทั้งหมด;  โดยสรุปวา  ถาเราปราศจากความรู  เมื่อไรท่ีมีการสัมผัสแลว 
อวิชชาธาตุก็เขามาผสมโรงอยางนี้;  เมื่อน้ันแหละปญจุปาทานขันธก็เกิดได. 

 
ขออยาลืมที่พูดมาแลววา  พระพุทธเจาทานตรัสวามโน  จิต  มีอยู  ธรรม 

ทั ้งปวงมีอยู   อวิชชาธาตุมีอยู ,  คือมีอยู ในที ่ทั ่วไป   อยางนี ้.  ทีนี ้คนมันยังโงอยู 
ก็ไมมีวิชชา  อวิชชามันก็เขามาเปนเจากี้เจาการ  ในการที่ตาเห็นรูป  หูฟงเสียง  จมูกได 
กลิ่น  ทั้งหกอยางนี้  นั่นแหละคือการเกิดขึ้นได  โดยสะดวก  โดยงายดายแหงปญจุ- 
ปาทานขันธ. 

 
อริยสาวกมีวิชชาจะรูจักเรื่องทุกข 

 
ทีนี้ถาวาเราไดยินไดฟงคําของพระพุทธเจา  ไดรับการศึกษา  ฝกฝนอบรม 

ในธรรมของพระอริยเจา;  อยางนี้ก็เรียกวา  เปนสัตบุรุษ  เปนอริยสาวกอยางนี้  มันก็ 
 
 

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

www.buddhadasa.info



 ปรมัตถสภาวธรรม ๓๕๐

เปลี่ยนเปนวาวิชชาคอย ๆ เกิดขึ้น ๆ;  ที่ไมเคยมีวิชชาแตกาลกอนนั้น  เดี๋ยวนี้ก็มีวิชชา.  
ถายังเปนปุถุชนคนพาลคนเขลา  ไมไดยิน  ไมไดฟง  ไมไดอบรมในธรรมของพระอริยเจา 
มันก็มีอวิชชา;  ก็เลยตางกันเปนสองพวก  พวกหนึ ่งเปนปุถุชน ,  พวกหนึ ่งเปน 
อริยสาวก. 

 
สัตบุ รุษกับปุถุชน  มีความตางกันตรงที่วา  พวกหนึ่งเต็มไปดวยอวิชชา 

ตามธรรมชาต ิไปตามเด ิม ,  พวกหนึ ่งก ็ม ีอว ิชชาที ่เบาบางลงไป .  มีว ิชชาเก ิด 
ขึ้นแทน  จนกระทั่งมีวิชชาพอตัว  คือความรูวาอะไรเปนทุกข  อะไรเปนเหตุใหเกิดทุกข 
พอตัว.  แตยังไมใชประโยชนอะไรได  จนกวาจะมีสติ  เอาความรูนั้นมาใชทันทวงที 
ในขณะที่ตาเห็นรูป  หูฟงเสียง  จมูกดมกลิ่น  ลิ้นไดรส  กายไดสัมผัสทางผัวหนัง  จิตได 
ความรูสึกคิดนึก. 

 
วิชชาถูกนํามาดวยสติสัมปชัญญะทันทวงที  ก็จะปองกันไมใหเกิดอวิชชา- 

สัมผัสข้ึนมาในจิตนั้น  แลวจะไมเกิดอุปาทานขันธ  นี่แหละคือกรณีที่อุปาทานขันธเกิด 
ไมได,  ถาจะพูดใหชัดตามกรรมวิธีของปฏิจจสมุปบาท  นี่ก็ไมมีปายที่จะเขียนกระดานดํา 
จะฟงถูกแตคนที่จําสูตรของปฏิจจสมุปบาทไดเทานั้น. 

 
ขอใหทบทวนอีกทีหนึ่งวา  สูตรปฏิจจสมุปบาทในทางปฏิบัตินั้น  พระพุทธเจา 

ทานไดตรัสวา  จกฺขุ ฺจ  ปฏิจฺจ  รูเป  จ  อุปฺปชฺชติ  จกฺขุวิฺญาณํ -เพราะอาศัยตา 
และรูปท้ังหลายดวย  ยอมเกิดจักษุวิญญาณ ;  นี่ขอหนึ่ง  จําไวซิ.  ติณฺณํ   ธมฺมานํ  
สงฺคต ิ  ผสฺโส -ความประจวบก ันแห งธรรมสามประการนี ้  เร ียกว าผ ัสสะ ;  คือ 
ตาดวย  รูปดวย  และจักษุวิญญาณนั้นดวย  ประจวบกันสามอยางนี้  เรียกวา  ผัสสะ;  
ตรงนี้สําคัญมาก.  แลว  ผสฺส  ปจฺจยา  เวทนา  -เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงเกิดเวทนา 
นี่ชั้นหนึ่ง.  เวทนาปจฺจยา  ตณฺหา  -เพราะเวทนาเปนปจจัยใหเกิดตัณหา  คือกลุม 
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๓๕๑อาการที่เกิดไดและเกิดไมไดแหงปญจุปาทานักขันธโดยวิธีแหงปฏิจจสมุปบาท  

ความคิดนึกรูสึกทั้งปวง.  ตณฺหาปจฺจยา  อุปาทานํ - ตัณหาเปนปจจัยก็เกิดอุปาทาน 
อุปาทานปจฺจยา  ภโว -เพราะมีอุปาทานเปนปจจัยจึงมีภพ  นี่เปนคนใหม  เปนเรื่องใหม 
คือเกิดอุปาทานขันธเต็มท่ี .  ภวปจฺจยา  ชาติ  -เพราะมีภพเปนปจจัย  จึงเกิดชาติ 
เกิดตัวกูแบบนี้ขึ้นมา  ชาติปจฺจยา  ชรามรณโสกปริเทว.....เร่ือยไปจนเอาชาติ   ชรา 
มรณะตาง ๆ   มาเปนตัวกูมาเปนของกูมาเปนปญหาสําหรับเกิดทุกขนี่เรียกวาปฏิจจสมุปบาท. 

 
นี่มันสําคัญอยูตรงที่วา  อายตนะขางในกับอายตนะขางนอก  อาศัยกันแลว 

เกิดวิญญาณขึ้น  :ถาทางตาก็เรียกจักขุวิญญาณ  ทางหูก็เรียกโสตวิญญาณ.  ทางจมูก 
ก็เรียกฆานวิญญาณ,  อยางนี้เปนตน.  ทีนี้สามประการนี้  มาพรอมกันเรียกวาผัสสะ;  
ตรงนี้ แหละสําคัญ   เปนจุดตั้ งตน   หรือวาจุดหัวเลี้ยวหัวตอ .  อายตนะขางใน , 
อายตนะขางนอก,  วิญญาณ,  พบกันแลวเกิดผัสสะ  แลวแตจะเปนอวิชชาสัมผัส 
หรือเปนวิชชาสัมผัส.  ถาเปนอวิชชาสัมผัส  คือมันไมมีสติสัมปชัญญะขณะนั้น 
อวิชชาตามธรรมชาติเดิมท่ีมีอยู  คือความไมรูอะไรนั้น  มันก็ไดโอกาส  ก็เปนอวิชชาสัมผัส  
-สัมผัสดวยอวิชชา;  ออกมาเปนเวทนา  ก็เปนเวทนาที่มาจากอวิชชาสัมผัส,  ก็เปน 
ที่ตั้งแหงกิเลส  ตัณหา  โดยไมมีปญหาอะไร  เพราะมันเปนอวิชชาสัมผัส. 

 
แตวาถาเราเปนอริยสาวก  มีวิชชาอยู  มีสติสัมปชัญญะอยู,  พอสิ่งทั้งสามนี้  

สัมผัสกัน  แทนที่จะมีอวิชชา  ความมืดนั้น  เปนเจาเรือนอยู  มันก็มีวิชชาความรูวา 
อะไรเปนอะไรตามที่เปนจริงมาทัน  มาเปนผูกํากับการในการสัมผัสน้ัน.  ดังนั้น  สัมผัส 
นั้นก็เปนวิชชาสัมผัส  :  สัมผัสดวยวิชชา  สัมผัสดวยความฉลาด  สัมผัสดวยสติ  
สัมปชัญญะ. 

 
ถาออกเปนเวทนามา  เกิดเปนเวทนาออกมามันก็เปนเวทนาชนิดที่ไมใช 

มาจากอวิชชาสัมผัส  แตเปนเวทนาที่จะเปนที่ตั้งของการศึกษา  ของสติสัมปชัญญะ, 
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ของความรู.  ความเขาใจไปเสีย;  ดังนั้น  เวทนาชนิดนี้จึงไมใหเกิดตัณหาได  แตให 
เกิดสติปญญา  มันไปตามเรื่องของวิชชาไป  เรื่อยไป. 

 
เวทนา  แทนที่จะใหเกิดตัณหา  มันกลายเปนใหเกิดวิชชา  ความรูที่วานี้ 

คืออะไร,  คืออะไร,  เปนอยางไร,  จะตองทําอยางไร,  แลวก็มีความคิด,  มีความเขาใจ,  
มีอะไรถูกตอง  มันก็เปนเรื่องถูกตองไปเสีย ,เปนมรรคมีองคแปดที่ถูกตองไปเสีย 
เพราะการไดสัมผัสอารมณนั้น. 

 
นี่คือ  การที่ไมอาจจะเกิดอุปาทานขันธ  ปญจุปาทานขันธไมอาจจะเกิดเพราะ 

เหตุนี้;  เราตองศึกษาจนเขาใจ  และควบคุมการกระทบอยูจนรูจักทีเดียววา  เรา 
ทําผิด  ทําถูก  เราชนะหรือเราพายแพในการที่อารมณมากระทบในกรณีนี้ ๆ นี้ ๆ  ซึ่ง 
วันหนึ่งก็มีหลาย ๆ  กรณี   ทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  อยางนี้;  หรือบางทีอาจจะมาก  
ที่สุดสําหรับกรณีที่เกี่ยวกับใจ  เพราะวาเราจะไปนอนรําพึงอยูก็ได;  แลวมันก็เปนโอกาส 
ทางคูสุดทาย  ก็คือใจกับธัมมารมณ .  นี้  ถาเราเผลอไป  มันก็จะรําพึงไปแตในทางที่ 
เปนทุกขทั้งนั้น;  อุปาทานขันธมันก็เกิดไดมาก  เกิดไดจนนอนไมหลับ  จนเปนโรค 
เสนประสาท  จนเปนบา. 

 
เราจะถือวา  ความรูเรื่องอุปาทานขันธ  ไมใชเรื่องที่ ไม เกี่ยวกับความเปน 

ความตายยังไมถูก;  ที่ถูกเปนเรื่องสําคัญ  ขนาดเปนความเปนความตายที่ เดียว;  เพราะ 
ฉะนั้น  ขอใหสังเกตจนแยกกันไดเด็ดขาดเลยวา  เร่ืองสัมผัสตามธรรมดา  ไมใหเกิด 
อุปาทานขันธก็มีอยู,  และเกิดอุปาทานขันธก็มีอยู. 

 
ในขณะแหงผัสสะ  ตองใชสติสัมปชัญญะควบคุมใหมาก 

 
ถาวามันมีสติสัมปชัญญะ  มีวิชชาอยู  สัมผัสนั้นก็ไมอาจจะเกิดอุปาทาน- 

ขันธ,  อยางมากจะเกิดแตขันธเฉย ๆ  แลวก็เปนที่ตั้งแหงการศึกษา  แหงการเขาใจยิ่ง ๆ 
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๓๕๓อาการที่เกิดไดและเกิดไมไดแหงปญจุปาทานักขันธโดยวิธีแหงปฏิจจสมุปบาท  

ขึ้นไป  ถามีความเผลอสติดวย  ไมมีความรูดวย  ก็เกิดโอกาสของอวิชชา  ทําใหเกิด 
อุปาทานขันธ  ก็เปนกิเลส  เปนทุกขไป. 

 
นี่จะตองสังเกตดูใหดีวา  บางทีเรามีความรูไดเลาไดเรียน  ไดอานมามากแลว 

แตทําไมมันยังเกิดได;  เพราะวาเรายังไมมีสติสัมปชัญญะพอ.  ฉะนั้นตองใหมี 
สติสัมปชัญญะดวย;  ฉะนั้นคนที่เรียนธรรมะมาก ๆ  แตไมมีธรรมะเลย  เรียกธรรมะมาก 
ศึกษาธรรมะมาก  อานธรรมะมาก  พูดธรรมะไดเปนขาวตอกแตก  แตเขาไมมีธรรมะ 
เลยก็มี ,  บางคนก็เรียนเซ็น   สอนเซ็น   พูดเซ็น   เปนอาจารยเซ็น   แตไมมี เซ็นเลย .  
อยางนี้  ก็ลองคิดดูเถอะ;  เพราะวาเขาไมมีสติสัมปชัญญะที่จะดึงเอาความรูนั้นมา 
ทันทวงที  ในโอกาสอันสําคัญที่สุด  คือผัสสะ. 

 
ในขณะแหงผัสสะนี้  ถาวิชชาความรู  วิ่งมาไมทันทวงทีแลว  ถึงมี 

ก็มีเสียเปลา;  มีไวพูด  มีไวเถียง  มีไวในหนังสือหนังหา  หรือแมวามีจริง ๆ  เขาใจ 
จริง ๆ  แตเผอิญมันเผลอสติ  สติสัมปชัญญะไมไดเกิด  แลวไมเอาความรูนั้นมาชวยทัน 
ทวงที  ผัสสะนั้น  มันก็ตกเปนเหยื่อของอวิชชา  กลายเปนอวิชชาสัมผัสไปตามเดิม.  
นักปราชญที่แตกฉานในทางธรรมะก็ยังพลาดได  เพราะเหตุที่วาไมมีสติ  ไมมีสติสัมปชัญญะ 
พอ;  ฉะนั้น  ความรู  หรือวิชชานี้  ยังตองอาศัยสติอีกทีหนึ่ง. 

 
อยาประมาท  อยาเลินเลอ  อยาวดดีไปวามีวิชชาแลวมันจะรับประกันได;  

มันตองมีสติสัมปชัญญะเปนยานพาหนะ  ขนเอาวิชชามาใหทันทวงทีดวย  สติอยางนี้ 
เขาจัดไวในพวกสมาธิ,  วิชชาความรูนั้น  เขาจัดไวในพวกปญญา;  ไมใชพวกเดียวกัน. 

 
มีปญญาขันธ  สมาธิขันธ  ตองมีสีลขันธดวย 

 
สตินี้  มันก็ตองประกอบอยูดวยปญญา  มันขนเอาปญญา  แตตัวสติเอง 

เปนลักษณะของสมาธิ  :  เปนจิตที่แนวแน  แลวก็มีความวองไว  มีความคลองแคลว 
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ในหนาที่ของตัวอยางนี้.  คุณสมบัติอันนี้ของจิต  เขาเรียกวา  สติ  มันสงเคราะหอยู 
ในกลุมของสมาธิสิกขา  หรือสมาธิขันธ;  สวนปญญารูนั่นรูนี่นั้น  มันเปนกลุม  ปญญา - 
สิกขา,  ปญญาขันธ. 

 
เอาละ,  ทีนี้อยากจะพูดเสียเลยวา  เมื่อมีสติ  มีปญญาแลว  แตถารางกาย 

มันไมดี   รางกายกําลังไมสบาย   หรือวารางกายกําลังไปทําผิด   ทําเลวอะไรอยูนี้ 
มันก็จะเปนหมันได เหมือนกัน ;  สติปญญานั่นก็ เลยไมไดทําหนาที่ .  ฉะนั้นการที่ 
ทําใหรางกาย  วาจา  อะไรนี่  ใหดีอยู เสมอนี่  ก็เรียกวามีศีล  เรียกวาสีลขันธ  คือความ 
ปกติแหงกาย  วาจา  นี่เรียกวาศีล,  สีลขันธ  ก็ตองมีอยูเปนพื้นฐาน  เพื่อวามันจะงาย 
แกการที่จะมีสมาธิขันธและปญญาขันธ.  เดี๋ยวนี้มีแตความรูเพอเจอฟุงซาน  ก็ไมใช 
ปญญาแท;  เพราะคนชนิดนี้ไมอาจจะมีสติ  และคนชนิดนี้อาจจะมีความผิดพลาดทางกาย 
ทางวาจา  คือไมมีศีลเลยก็ได.  เรื่องมันก็เลิกกันเทานั้นเอง  มีแตจะเปนเรื่องที่จะเกิด ๆ  
เกิดกันพรูไปหมดของปญจุปาทานขันธ  และมีความทุกขอยูตลอดเวลา. 

 
ขอใหสังเกตดูใหดี  และแยกกันใหได  วาทําไมมันจึงเกิดได,  ทําไมมัน 

จึงเกิดไมได  สําหรับอุปาทานขันธ  ในชีวิตประจําวันของเราคนหนึ่ง  คนหนึ่ง.  นี่ขอ 
ใหสนใจในขอน้ี  นี่แหละคือการศึกษาจริง  รูธรรมะก็รูจริง  มีธรรมะก็มีจริง  จะไดชวย 
ตัวใหรอดได. 

 
พิจารณาใหเห็นความตางของขันธ  กับอุปาทานขันธอยูเสมอ 

 
เอาละ,  ที่ยังเหลืออีกนิดหนึ่งสําหรับเวลานี้  ก็อยากจะย้ําถึงขอท่ีวาขันธกับ 

อุปาทานขันธ  มันตางกันอยูดังที่กลาวมา  เพราะวามีตนตอท่ีมา  คือโอกาสหรือท่ีเหตุ 
ปจจัยของมันตาง ๆ  กันเชนวารูปขันธ  จะเปนรูปภายนอก  รูปภายในก็ตาม,  รูปภายนอก 
เชนจักขุธาตุ  รูปภายใน  เชนรูปธาตุขางนอก  รูปขันธ  ก็ไดอาศัยดิน  น้ํา  ลม  ไฟ 
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ที่เรียกวาธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม  นี่เรียกวา  มหาภูตรูป  เปนเหตุเปนปจจัย 
เปนพื้นฐาน  เปนเหมือนกับแผนดิน  สําหรับเปนที่ตั้งอยูของรูปขันธ. 

 
เมื่อมันยังเปนดิน  น้ํา  ลม  ไฟอยู  เปนสักวาธาตุ  แตพอเกิดเปนรูปนอก 

รูปในขึ้นมาไดแลว  เรียกวาเกิดเปนรูปขันธ;  ทีนี้เมื่อมันเปนรูปขันธอยางนี้มันก็ทํา 
ใหเกิดพวกวิญญาณขันธ  นามขันธได  โดยพระบาลีที่วา  อาศัยตากับรูปยอมเกิดจักขุ 
วิญญาณ  นั่นคือนามขันธ  ก็เพราะอาศัยการกระทบกันที่เกรียกวาผัสสะ  ระหวางตากับรูป 
เกิดจักษุวิญญาณนี้  ก็เกิดเวทนาขันธขึ้นมา;  ฉะนั้น  จึงถือวาเวทนาขันธมันตั้งอยูบน 
ผัสสะ  มีผัสสะเปนปจจัย.  พอมาถึงเรื่องของนามขันธแลวก็จะมีเรื่องผัสสะเปนตัวสําคัญ;  
ถาเปนเรื่องของรูปขันธ  ก็ธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม  เปนตัวสําคัญ. 

 
เวทนาขันธก็มาจากผัสสะ  สัญญาขันธมาจากผัสสะ  สังขารขันธก็มา 

จากผัสสะ.  นี้  เกือบจะไมตองอธิบายอะไรมากนัก  :  เวทนาถาไมมีผัสสะแลวมันจะมีได 
อยางไร,  ตองมีผัสสะกอน  แลวก็เวทนา.  ผัสสะนั่นแหละทําใหเกิดเวทนา  แลว 
ก็เลยไปเกิดสัญญา,  สัญญามันเกิดจากผัสสะโดยผานทางเวทนา;  ไมมีผัสสะแลว 
สัญญาก็เกิดไมได.  มันตองมีการกระทบที่ทําใหรูสึกวาอะไรมันเปนอะไร  จึงจะเกิด 
ความรูสึกวาอะไรมันเปนอะไร. 

 
สัญญานี้แยกเปนสองคําอยูเสมอ;  เขาใจใหดี  มิฉะนั้นจะสับสนจน 

ลําบากแกการศึกษาธรรมะ.  สัญญาตามปกติก็คือจําอะไรได  สวนสัญญาที่เปน 
กิเลสนั่น  คือสําคัญมั่นหมายวามันเปนอะไร.  เชนเราเห็นกอนหิน  รูวาเปนกอนหิน 
เห็นตนไม  รูวาเปนตนไม;  อยางนี้ก็ไมมีความสําคัญอะไรมากไปกวานั้น;  อยางนี้ 
เรียกวา  สัญญาจําหมาย.  สวนสัญญาที่เลยนั้นไปอีกก็คือ  ความมั่นหมายวากอนหิน 
นี้สวย  กอนหินนี้ของกู  อยางนี้ก็เลยไปจากที่จําไดวากอนหินแลว. 
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พอเกิดเปนกอนหินของกู  เปนกอนหินที่สวยงาม  เปนกอนหินที่มีราคา 
ตั้งแสนตั้งลาน  สัญญาเปนของมีคา,  สัญญาเปนของไมมีคา,  สัญญาเปนของสวย,  
เปนของไมสวย,  เปนของนารัก  นาพอใจ;  นี่สัญญาตอนนี้จะทําเรื่อง  จะทําพิษ 
จะทําใหเปนทุกข. 

 
สัญญาเพียงแตจําไดวาอะไรเปนอะไรนั้น  ยังไมเทาไร  ยังไมมีเร่ือง 

แตสัญญาจะเกิดขึ้นก็ตองมีผัสสะ  เชนตากระทบกอนหินกอนนี้  ก็เกิดสัญญาวา  นี่กอนหิน 
โวย!  แตถามากกวานั้น  มันมั่นหมายวาเปนของแพง  ของรัก  ของดี  ใครจะมาขโมย 
ไปเสีย,  หรือแมที่สุดแตมันจะตกแตก  อยางนี้ก็เปนสัญญาที่จะเกิดความทุกขแลว;  คือวา 
สัญญนี้มันถูกมั่นหมาย,  ถูกยึดมั่นแลว. 

 
สังขารคือ  ความคิด  ก็เหมือนกัน  ตองมาจากผัสสะ  กระทบนั่นกระทบนี่ 

แลวมันจึงจะคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกไป;  ดังนั้นพระพุทธเจาทานจึงตรัสวา  เวทนาก็ดี 
สัญญาก็ดี  สังขารก็ดี  มีผัสสะเปนเหตุเปนปจจัยแหงการเกิดขึ้น  ปรากฏขึ้น. 

 
ทีนี้เหลืออันดับสุดทาย  เรียกวา  วิญญาณขันธ  อันนี้มีนามรูปเปนเหตุเปน 

ปจจัย.  สิ่งที่ เรียกวานามรูปน้ี  อธิบายยาก  เขาใจยาก  ก็ตองขอรองใหคอย ๆ  ศึกษา 
ตอไป.  คําวานามรูป   ก็คือตัว  ก.  ข.  ตัวแรกที่สุด;  แตแลวก็เขาใจยากที่สุด  เชน 
ที่พูดวา  นามรูปเปนเหตุปจจัยแหงการปรากฏของวิญญาณขันธนี้  ใครอธิบายไดกี่คน.  
หรือวาประโยคแรกของปฏิจจสมุปบาทแบบปฏิบัติจริง ๆ  อาศัยตากับรูปยอมเกิดจักษุ 
วิญญาณ  อยางนี้  ใครอธิบายไดกี่คน?  เปนบาลีวา  จกฺขฺุจ  ปฏิจฺจ  รูเป  จ  อุปฺปชฺชติ  
จกฺขุวิฺาณํ   -เพราะอาศัยจักษุดวย  รูปดวย  ยอมบังเกิดจักขุวิญญาณ,  เพราะอาศัย 
ตาดวย  อาศัยรูปดวย  จึงเกิดจักขุวิญญาณ. 
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ตามันก็รูป  แตมันไมใชรูปลวน ๆ  ยังมีอะไรอยูในนั้น  ยังมีประสาทมีอะไร 
ที่เปนครึ่งจิตอยูในนั้น;  และรูปท้ังหลายขางนอกนี้  ยังตองมีอะไรที่เปนสิ่งที่เราเขาใจ 
ไมไดอยูดวย;  ดังนั้น  สองรูปนี้พออาศัยกันแลวจึงเกิดนามธรรมคือวิญญาณ.  อาศัย 
ตาดวย  รูปดวย  ยอมเกิดจักขุวิญญาณ.  หรือแมในสูตรนี้ที่พระพุทธเจาทานตรัสวา 
 “นามรูป”  คือนามและรูปเปนเหตุปจจัยแหงการปรากฏของวิญญาณขันธ. 

 
ที่พูดมาแลววาที่ตาเห็นรูปแลวเกิดวิญญาณขันธนั้น  คือวิญญาณขันธออกมา 

เพราะนามรูปเปนปจจัย;  ฉะนั้น  วิญญาณขันธมีนามรูปเปนปจจัย  เปนเหตุแหง 
การปรากฏออกมา.  นี่เขาใจใหดี;  ถาเขาใจขอน้ีก็จะไมเกิดอุปาทานขันธ  จะไม 
เกิดความหมายเปนตัวตน  เปนของตน  เปน  อหังการ  มมังการ  ได.  เขาใจใหดีวา 
วิญญาณขันธนี่  ไมใชจะเปนวิญญาณทีไมรูจักดับ  เขารางนี้  ออกรางนั้น;  บางที 
คนนอนหลับก็ออกไป  คนตื่นก็กลับเขามา  คนตายแลวมันก็ไปเกิดใหม;  อยางนั้น 
ไมใชวิญญาณนี้  ไมใชวิญญาณที่พระพุทธเจากําลังตรัสน้ี. 

 
วิญญาณนี้จะตองอาศัยเหตุปจจัยของการกระทบของอายตนะเปนคู  

ๆไป  แลวก็เกิดวิญญาณนี้ขึ้นมา;  นี่ก็คลาย ๆ   กันมาก  คือ  วิญญาณนี้  ก็ออกมาจากรูป,  
นามรูปน้ี  ทํานามรูปใหม  ชุดใหม  ชุดหลังขึ้นมา  วันหนึ่งหลาย ๆ ชุด.  หรือทําให 
เกิดความรูสึกเปนมาทางตาบาง  ทางหูบาง  ทางจมูกบาง  อยางนี้จะเรียกวา  วิญญาณ 
ทองเที่ยวอยูในสิ่งเหลานี้ก็ไดเหมือนกัน. 

 
แตคนพวกหนึ่งเขาไมอธิบายอยางนี้,  เขาอธิบายวา  เกิดมานี้  เรามีวิญญาณ 

ที่เปนอัตตาสิงอยูในนี้  เขา ๆ ออก ๆ  ตายแลวมันก็ไปหาที่ เกิดใหม  ไปลองลอยใหม 
เขาโลงแลวมันยังไปได;  อยางนี้มันก็เร่ืองหนึ่ง  คนละเรื่อง.  เร่ืองนั้นเราไมพูดวาผิด 
หรือถูก  มีประโยชนหรือไมมีประโยชนเราไมอยากพูด. 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๓๕๘

เราจะพูดแตเรื่องนี้  คือเรื่องที่มีประโยชนที่สุด  เพราะถาเรารูอยางนี้แลว 
เราควบคุมได  ไมใหมันปฏิสนธิเปนอุปาทานขันธ  เปนตัวกู-ของกูขึ้นมา  แลวจะ 
ไดไมเปนทุกข.  ฉะนั้น  ระวังใหดีเมื่อมีการสัมผัสทางตา  เปนตน  กับของขางนอกมีรูป 
เปนตน;  เมื่อเกิดวิญญาณขึ้นมาอยางนั้นแลว  มันจะเกิดเวทนา  สัญญา  สังขาร. 
ระวังใหดี  อยาใหเกิดความยึดมั่น,  อยาใหเผลอสติจนเกิดความยึดมั่น. 

 
เอาละ  สรุปความกันเสียทีวา  สิ่งที่เรียกวาผัสสะ  ผัสสะ  นี่เปนตัวราย  จะเกิด 

หรือจะเปนจะตาย  จะไดจะเสีย  จะมีทุกขหรือจะดับทุกข  มันอยูที่ตรงผัสสะนั้น;  หรือ 
จะพูดสําหรับชาวบานทั้งหลายทั่วไปก็พูดโดยบทที่พระทานสวดเมื่อตะกี้นี้  ที่พระพุทธเจา 
ทานตรัสวา  ทิฏา  มยา  ภิกฺขเว  ฉผสฺสายตนิกา  นาม  นิรยา  ฉผสฺสายตนิกา  สคฺคา 
-  มีนรกหรือสวรรคฉันเห็นแลว,  มันอยูที่ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กายนั่น  นั้นมันนรกก็อยูที่ 
ผัสสะ  สวรรคก็อยูที่ผัสสะ. 

 
ถาผัสสะผิดวิธี  เกิดกิเลสมันก็เปนนรก  เรียกวา  ผัสสายตนิกนรก,  ถา 

ผัสสะทําไปถูกวิธี  เกิดความสบายพอใจสนุกสนานไป  มันก็เรียกวา  ผัสสายตนิกสัคค 
คือสวรรค.  ผัสสายตนิกนรก  นี ่คู ก ันกับ   ผัสสายตนิกสวรรค;  แลวก็อยาลืมวา 
ทั้งสองอยางนั้  มันเกิดมาจากผัสสะ. 

 
ทั้งสองผัสสะนี้มันเปนเรื่องอวิชชาสัมผัส  ตองมีอุปาทานขันธ  แลวมัน 

ก็ตองไดมีความทุกข  โดยสรุป  มันยังไมใชวิชชาสัมผัส  นี่ตองเรียนใหรูพอ  ตองมีสติ  
สัมปชัญญะพอ  รูพอ  แลวก็ไมเกิดทั้งนรกและไมเกิดทั้งสวรรค;  แลวจึงจะเกิด 
สิ่งที่เรียกวา  นิโรธ  หรือสุญญตา  หรืออมตะ  ที่แปลวา  นิพพาน. 

 
นิพพานจะเกิดก็ตองอาศัยผัสสะนั่นอีกแหละ  ไมมีอะไรอื่นอีกแหละเปน 

ปจจัย.  เมื่อมีการกระทบกันทางผัสสะแลว  วิชชามาแลว  ก็ไมเกิดตัวกู - ของกูได 
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๓๕๙อาการที่เกิดไดและเกิดไมไดแหงปญจุปาทานักขันธโดยวิธีแหงปฏิจจสมุปบาท  

ก็เปนนิพพานไปตามเดิม  หรือวาในรูปไหนก็ตามเถอะ  จะเกิดขึ้น  จะเรียกวาเกิดใหมก็ได 
คือความไมมีทุกข  นาปรากฏออกมาอีก. 

 
ผัสสะที่ประกอบดวยวิชชา  ไมทําใหเกิดอุปาทานขันธ 

 
นี่คือวิชชาสัมผัสกับอวิชชาสัมผัส  อันเปนที่เกิดได  หรือไมเกิดได

แ ห ง 
อุปาทานขันธ;  สวนผัสสะอีกชนิดหนึ่งนั่น  ไมมีความหมายอะไร,  เราจะเรียกวา 
เปนโมฆะ  หรือเปนโมฆียะ  ก็ได  คือผัสสะที่ตาเราทอดไป  หูเราไดยินไปอยูอยางไร;  
เชนลืมตาอยู  ตามันไมบอดมันก็เห็นอยูอยางนี้  ผัสสะอยางนี้ไมเกี่ยวกับวิชชาสัมผัส 
ไมเกี่ยวกับอวิชชาสัมผัส;  เกี่ยวกับแตวา  สัตวมันมีตาลืมอยู  มันก็ตองเห็น  เมื่อหูยัง 
ไมหนวกก็ตองไดยิน  เมื่อจมูกยังดีอยูกตองไดกลิ่น  อยางนี้  เราจะเรียกวาปกติสัมผัสก็ได.  
คือ  สัมผัสอยูตามปกติ  ของบุคคลที่ตายังไมบอด  หูยังไมหนวก  ก็ยังทํางานอยูเสมอ 
ไมเกี่ยวกับวิชชาและไมเกี่ยวกับอวิชชา;  เพราะฉะนั้น  ไมใชเรื่อง  ไมใชปญหา 
เรียกวาเปนโมฆะ  คือมันไมทําเรื่องอะไรเกิดขึ้นมา,  หรือเรียกวา  เปนโมฆียะ  คือวา 
มันเกือบจะ  หรืออาจจะ  ไมสามารถจะ  ทําเรื่องอะไรเกิดขึ้นมา. 

 
แตอวิชชาสัมผัสกับวิชชาสัมผัสนี้  ไมเปนอยางนั้น  ตองทําใหเกิดเรื่อง 

ขึ้นมาคือทุกข  เกิดทุกข  เพราะเกิดอุปาทานขันธ,  หรือวา  ทําใหไมเกิดทุกข  คือไม 
เกิดอุปาทานขันธ  ฉะนั้น  ขอใหถือวาวันนี้เราไดพูดกันโดยละเอียดยิ่งขึ้นไปกวาทุกที 
ในขอท่ีวา  อุปาทานขันธจะเกิดขึ้นไดหรือจะไมอาจจะเกิดขึ้นไดนั้น  ในลักษณะอยางไร;  
เมื่อแยกดูตามกรรมวิธีโดยละเอียดของเรื่องปฏิจจสมุปบาท  แลวมันก็จะเห็นไดอยางนี้. 

 
สรุปความวา  ในขณะแหงการกระทบของอายตนะนั้น  ถามันกระทบชนิดที่ 

ไมมีความหมายมันก็เลิกกัน  ไมมีอะไรเกิดขึ้น.  แตถามันมีความหมาย  เปนอวิชชา  มันก็ 
ตองเกิดอุปาทานขันธ  ก็ตองเปนทุกข;  ถามันเปนไปในทางวิชชา  ก็ไมเกิดอุปาทานขันธ 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๓๖๐

ผัสสะก็มีประโยชนในทางเกิดสติปญญา  เปนการศึกษา;  ฉะนั้นขอใหทุก ๆ  คน  เมื่อได 
กระทบทางอายตนะ  ตา  หู  หรืออะไรก็ดี  ขอใหมีสติสัมปชัญญะ  เปนวิชชาสัมผัส 
แลวเปนผูเจริญดวยความรู  ความเขาใจ  คือการศึกษาเกี่ยวกับธรรมะนั้น ๆ ยิ่ง ๆ  ขึ้นไป;  
นี้คือวิปสสนาที่ควรกระทําอยูตลอดเวลา. 

 
เอาละ  พอกันที  สําหรับพระทานจะไดสวนธรรมปริยาย  เพื่อสงเสริม 

ศรัทธาในพระผูมีพระภาคเจา  และในการปฏิบัติธรรม  ตอไป. 
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ปรมัตถสภาวธรรม 
-๑๒- 
๒๔  มีนาคม  ๒๕๑๖ 
 
 

ภาวะพ้ืนฐาน  ของสิ่งที่เรียกวา  “คน” 
 
 
 
ทานสาธุชนผูสนใจในธรรมทั้งหลาย, 

 
 
การบรรยายในภาคมาฆบูชา   วาดวยปรมัตถสภาวธรรม   ดําเนินมา 

เป น ค รั ้งที ่  ๑๒  ใน ว ันนี ้.  เนื ่อ งจ ากส ัง เกต เห ็น ว า   ใน ว ันนี ้  ม ีผู ม า ใหม เป น 
อ ันมาก   ถ าการบรรยายดํา เน ินต ิดต อก ันไป โดยตรงจากครั ้งที ่แล ว  ๆ  มาแล ว 
บางท านอาจะฟ งไม เข าใจ .  ดังนั ้น   จึงต องทบทวนบ างเพื ่อผู มาใหม ในครั ้งนี้ 
จะฟงออกไดตามสมควร. 

 
ทบทวนเหตุที่บรรยายปรมัตถสภาวธรรม 

 
การบรรยายในชุดปรมัตถสภาวธรรม  ก็คือการบรรยายที่มีความมุงหมายให 

พุทธบริษัทมองเห็นสิ่งตาง ๆ ตามธรรมชาติธรรมดานี้  ลึกซ้ึงไปกวาที่เห็นอยูตาม 
 
 
 

 
๓๖๑ 

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

www.buddhadasa.info



 ปรมัตถสภาวธรรม ๓๖๒

ปกติของบุคคลผูมิไดศึกษา,  มิไดสดับ,  มิไดคิด,  มิไดนึก.  เมื่อคนมีความคิดอยางไร 
คนนั้นก็จะถือวาเขาเปนผู รูความจริงในสิ่งนั้น,  หรือความจริงของสิ่งนั้นมีเพียงเทานั้น;  
คนไหนรูอยางไร  เขาก็ถือวาความจริงมีอยางนั้น. 

 
ทีนี้คนไมเทากัน  :  มีสติปญญาในเทากัน  ยอมมองเห็นสิ่งตาง ๆ   ตื้นหรือลึก 

กวากัน;  ดังนั้น  ในพระพุทธศาสนา  จึงมีเร่ืองราวอันเกี่ยวกับปรมัตถสภาวธรรม 
คือสภาวธรรมในสวนที่ลึกซึ้ง;  จะมีอยูอยางไร  ก็กลาวไวใหเปนที่ตั้งของการศึกษา 
และสังเกตเพื่อเขาจะไดรูความจริงชั้นลึก  หรืออยางนอยก็ลึกพอสมควร.  พอสมควร 
แกอะไร?  ก็พอสมควรที่จะดับความทุกขได. 

 
เดี๋ยวนี้  เราไมรูพอสมควรที่จะดับความทุกขได  จึงดับควาทุกขไมได  นั่ง 

รองไหอยูก็มี  ฆาตัวตายอยูก็มี;  เราจะเห็นวาการรองไห  การฆาตัวตาย  ฆาซึ่งกันและกัน 
ตาย  นี้มันมีมากขึ้น ๆ เพราะคนเหลานั้นไมรูสิ่งที่ควรจะรูใหพอสมควรกัน.  ทําไมจะ 
ตองรองไห?  ทําไมจะตองโงไปฆาตัวตาย  หรือไปฆาคนอื่นตาย?  ก็เพราะวาโง.  พูด 
อยางนี้ไมมีทางจะผิด;  โงก็เพราะวารูอะไรตื้นเกินไป,  ไมรูใหลึกซึ้งพอที่จะขจัดปญหา 
นั้น ๆ ออกไปได  โดยที่ไมตองทําอะไรใหตัวเองเปนทุกข  หรือใหคนอื่นเปนทุกข. 

 
นี้เรียกวาไมรูในสวนที่ลึกไปกวาที่คนโงรู  จึงรูแตชนิดที่จะทําไปอยางที่ 

คนโงเขาทํา  จึงเบียดเบียนตนบาง  เบียดเบียนผูอื่นบาง.  ดังนั้น  ปรมัตถสภาวธรรม 
มีอยู  ก็เพื่อจะชวยแกปญหานี้; ถาความทุกขเกิดขึ้น  ก็จะชวยแกปญหานั้นใหหมดไป;  
ถาความเสียใจมันเกิดเนื่องจากผูอื่น  ก็จะรูจักแยกออกจากกัน  ทําใหไมตองมีความทุกข 
เพราะเหตุนั้น. 

 
ทีนี้   สําหรับคําวา  ปรมัตถะ  นี้ก็แปลวา  มีความหมายอันลึกซึ้งอยางยิ่ง.  

นี้ก็เหมือนกัน  มันมีอยูหลาย ๆ ชั้น.  ถาลึกถึงที่สุดก็เรียกวารูความจริงถึงที่สุด,  ถารู 
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๓๖๓ภาวะพื้นฐาน  ของสิ่งที่เรียกวา  “คน”  

ในทางฝายรูปธรรม  มันก็แกปญหาแตฝายรูปธรรม,  ถารูในทางนามธรรม  ก็แกปญหา 
ไดในฝายนามธรรม.  อยาไดเขาใจวา  ฝายรูปธรรมนี่มันกมีเรื่องตื้น ๆ;  ที่ลึก ๆ  
ไมมี ;  ที่ เปนปรมัตถ   มันก็มี เหมือนกันในฝายรูปธรรม ;  แมคําวารูปธรรม   ก็ยัง 
ตองแยกออกเปนสองชั้น  สามชั้น. 

 
รูปธรรมอยางที่เปนวัตถุ  เปนเนื้อวัตถุลวน ๆ เปนปรมาณู  เปนอณู   เปน 

อะไร  ลวนแตเปนวัตถุลวน ๆ  นี้มันก็ยังมีสวนที่เปนปรมัตถธรรม  คือเห็นยากเขาใจยาก;  
และสวนที่เปนรูปธรรม  ที่เล็งถึงแตสักวาคุณสมบัติของสิ่งนั้น  ในธานะที่เปนของกิน 
เนื้อท่ี,  อยางนี้ก็ยังมีปรมัตถยิ่งขึ้นไปกวา.  ที่นี้ในสวนจิตใจก็ยิ่งมีความเปนปรมัตถที่ 
ลึกยิ่งขึ้นไปกวานั้น;  ขอใหพยายามทําความเขาใจไปตั้งแตตน  วาการรูสวนที่ เปน  
ปรมัตถนั้นมีประโยชนอยางไร. 

 
ในสวนวัตถุลวน ๆ   เมื่อคนรูแลว  ก็สามารถที่จะใชวัตถุใหเกิดผล 

ใหญหลวงยิ่งขึ้นไปทุกที  เชนเมื่อไมนานมานี้  ก็ไมมีใครรูจักใชแรงของปรมาณู  จึงไม 
สามารถจะผลิตกําลังงานจากปรมาณู   ไมสามารถทําลูกระเบิดปรมาณูเปนตน;  เพราะ 
เวลานั้น  ยังไม รูในสวนที่ เปนปรมัตถของวัตถุลวน ๆ คือปรมาณูนั้น.  เดี๋ยวนี้ก็ รูขึ้นมา 
จนเอามาใชไดอยางนี้  มันก็ไมใชเล็กนอยเลย.  นี้เรียกวาสวนยอย  สวนเล็กที่สุดของวัตถุ  
ก็มีสวนที่เปนปรมัตถ  มันเล็กจนดูดวยตาไมเห็นแลว  ก็ยังมีสวนที่เปนปรมัตถ  คือละเอียด 
ลึกซึ้งยิ่ งไปกวานั้นอีก ;  แต เมื่อ รูก็ เอามาใชประโยชนได .  นี่ เรียกวารูปรมัตถของ 
ตัววัตถุนั้น ๆ  ก็เรียกวารูในเรื่องของรูป  คือวัตถุ,  วัตถุที่มีรูป. 

 
คําวา  รูป  นี้  ในความหมายทางธรรม  ก็หมายถึงการที่มันกินเนื้อที่ 

แลวมันเกี่ยวของโยงกันไป;  เชนความรูทาง  mechanism  ทั้งหลาย  ก็ รูเรื่องเกี่ยวกับ 
วัตถุในสวนที่วา  มันกินเนื้อที่  มันเปนรูปท่ีหยาบ ๆ  เปนรูปท่ีเห็นไดดวยตา  แตคนเรา 
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ก็ไมอาจจะรู  เมื่อคอย ๆ มีความรู เพิ่มข้ึน ๆ เราจึงมีการประดิษฐนั่นนี่ขึ้นมาในโลก 
เปนความเจริญ  ประดิษฐรถยนต  ประดิษฐเรือ  ประดิษฐยานตาง ๆ  กระทั่งไปนอกโลก 
ก็ไดนี้.  อยางนี้พิจารณาดูเถิดวา  มันมีความเปนปรมัตถ  คือ  อัตถะ  หรือความหมาย 
หรือประโยชนอันลึกซึ่งที่สุดนั้นสักเพียงไร;  นี้คือความมุงหมายที่จะใหคนรูเรื่องปรมัตถ. 

 
ทีนี้  จะดูกันในสวนรางกายของเราแท ๆ   ก็ยังมีสวนทีเปนปรมัตถ  ที่ยังไมรู 

อยูอีกมาก.  ในยุคโบราณอาจจะรูนอยที่สุด  ตอมาก็รูมากขึ้น;  แตถึงอยางนั้น  ก็ไมใช 
รูหมด  พอรูหมดมันก็จะแกปญหาไดอีกมาก;  หรืออาจจะถึงกับวาสรางรางกายคน 
ขึ้นมาไดใหมก็ได.  แตที่นาสงสาร  หรือนาสังเวช  ก็คือวา  เทาที่มันเกี่ยวกันกับเรื่องราว 
ในวันหนึ่ง ๆ เราก็ยังไมคอยรู;  ไมถามชาวบานธรรมดาดูเถอะวา  ทําไมจึงปวดทอง 
เขาก็ไมรู.  แตถาไปถามหมอหรือนักวิทยาศาสตรผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้  ก็ตองรูวา 
ทําไมจึงปวดทอง  มีเหตุตรงไหน  มีอยางไร. 

 
นี่ เป นปรมั ตถะของคนโง ;  คนโง ไม รู   แตคนที่ ได ศึ กษาก็ รู .  แต ถึ ง 

อยางนั้นก็ยังมีสวนที่หมอเองก็ยังไมรูอยูอีกมาก  ไมสามารถจะขจัดปญหาเกี่ยวกับเนื้อหนัง 
รางกายนี้ใหหมดไปโดยสิ้นเชิงได;  ก็แปลวา  แมแตเรื่องวัตถุรางกายนี้  ก็ยังมีเหลือ 
อยูอีกมาก  ซ่ึงเปนปรมัตถสภาวธรรม;  จะตองรูไปตามฝาย  ตามแบบของวัตถุ 
หรือของรูปธรรม   หรือของรางกาย .  ทานทั้งหลายจะพอมองเห็นวาถาเรารูลึกซึ้ง 
ลงไปในสวนที่ควรรูใหลึกซึ้ง  มันก็ยิ่งมีประโยชน. 

 
แตในทางพุทธศาสนา  มุงหมายจะแกปญหาในสวนจิตใจ  ก็เลยมีกลาว 

ไวในสวนที่ เปนจิตใจ  หรือเกี่ยวกับจิตใจเปนสวนใหญ ,  กลาวเรื่องจิตใจเปนสวนใหญ ;  
แมจะกลาวเรื่องรูปเรื่องกาย  ก็จะกลาวในสวนที่เกี่ยวเนื่องกันอยูกับจิตใจ.  เชนตา 
หู  จมูก  ลิ้น  กาย  อยางนี้  เปนสวนรูปสวนกายก็จริง;  แตมันเกี่ยวกับจิตใจอยางที่ไม 
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อาจจะแยกกันได;  ฉะนั้นจึงไดกลาวถึงรางกายในสวนที่มันเกี่ยวกับจิตใจ  ไมไดกลาว 
ถึงรางกายลวน ๆ เหมือนกับในวิชารางกาย  หรือวิชาการแพทยของหมอ  เปนตน. 

 
เพราะฉะนั้น  ขอใหทราบวา  ปรมัตถสภาวธรรมในคัมภีรของพระพุทธ 

ศาสนานั้น  เปนเรื่องมุงหมายเกี่ยวของกับจิตใจ,  จะแกปญหาเกี่ยวกับทางจิตใจ 
ซึ่งเปนตัวความทุกข  เพื่อใหคนเรารูกันเสียทีวา  ความทุกขนี้คืออะไร?  มาจากอะไร?  
จะแกไขใหหายไปไดจากจิตใจอยางไร?  ก็เลยเกิดมีระบบคนควาเฉพาะในทางนี้ขึ้นมา. 

 
การแกปญหาทางจิตใจไดคนพบนับตั้งแตวา  รูจักทําจิตใจใหหยุด  ใหสงบ 

โดยวิธีการพิเศษซึ่งเรียกวาประเภทสมาธิอยางนี้ก็มี,  พอคนควาใหรูแจงออกไปถึง 
ความลับตาง ๆ เกี่ยวกับสิ่งนั้น ๆ อยางที่เรียกวาปญญาก็มี. 

 
ที่เกี่ยวกับจิตใจลวน ๆ  เชนการทําสมาธิ  สามารถจะหยุดความรูสึก 

เหมือนกับวาตายแลวอยางนี้ก็ได;  สวนที่เปนปญญา  ก็รูถึงขนาดที่วา  จิตใจจะไมมี 
ความทุกขอีกตอไป  เห็นทุกอยางเปนธรรมดา  อยางนั้น  อยางนั้น  อยางนั้น  แลวก็ไม 
ไดเกี่ยวของหรือยึดถือชนิดที่ทําใหจิตใจเปนทุกข;  แปลวาที่เปนปญญา  ก็รูถึงขนาดที่ 
จะเปลื้องความทุกขออกไปได. 

 
อยางนี้ก็เรียกวาปรมัตถสภาวธรรมสวนจิตใจ  มีผลเปนสมาธิก็มี  มีผล 

เปนปญญาก็มี.  ถาเปนสมาธิ  ก็หยุดความทุกข  หยุดความทุกขไดตามแบบของสมาธิไป 
ชั่วขณะ,  ถาเปนเรื่องของปญญา  ก็ขุดรากเงาของความทุกขไดมากกวานั้น;  และอาจจะ 
หยุดไดสิ้นเชิง  คือไมเปนทุกขอีกตอไป.  คนที่ดับทุกขไดสิ้นเชิง  ไมมีเหลืออีกตอไปก็ 
เรียกวาเปนพระอรหันต;  ไมถึงนั้นก็เรียกวาพระอริยเจาที่รอง ๆ ลงมา;  มันเกี่ยว 
กันอยูอยางนี้. 
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คนที่เปนพระอริยบุคคล  ก็คือคนที่เขาถึงปรมัตถสภาวธรรม  จนดับ 
ความทุกขไดในระดับหนึ่ง ๆ จนถึงที่สุด;  พวกที่ เปนพุทธบริษัททั้งหลายก็ตองการ 
อยางนั้น  คือตองการจะดับทุกข,  ตองการจะมีความรูที่เรียกวา  “ตื่นจากความหลับ”,  
และแกปญหาตาง ๆ ที่ เกี่ยวกับความทุกขได;  ก็ลวนแตตองรูสิ่งที่ เรียกวาปรมัตถ 
สภาวธรรม. 

 
ปรมัตถสภาวธรรมมีมาก  รูเพียงดับทุกขไดก็พอ 

 
สิ่งที่เรียกวา  ปรมัตถสภาวธรรมนั้นมีมาก  จนคํานวณไมไหว,  แลว 

ก็มากจนไมตองรูใหหมดนั่น  :  รูแตเทาที่จําเปนที่จะตองรู  คือรูเทาไรแลวดับทุกขได 
สิ้นเชิง  เทานั้นก็เรียกวาพอ;  นอกนั้นไมตองรูก็ได.  เพราะวาเดี๋ยวนี้ เราตองการเพียง 
แตที่จะดับทุกข  เราจะไปรูทั้งหมดก็ทําไมได,  หรือทําใหไดมันก็ตองตายแลวตายอีก 
ตั้งหลายหน  มันก็ยังไมพอ  เวลามันยังไมพอ;  แตถาจะรูเทาที่จะดับทุกขไดแลว  เวลา 
มีพอ,  และยังมีเวลาเหลือยูสําหรับมีชีวิตอยูโดยไมตองเปนทุกข. 

 
เฉพาะฉะนั้น  พระพุทธเจาทานจึงตรัสวา  เราสอนในปริมาณเทากับใบไม 

กํามือเดียว  ในเมื่อเปรียบเทียบกันกับใบไมทั้งปา  ทั้งดง  ทั้งโลก;  ก็คิดดูเถอะวา 
ใบไมทั้งโลกมันมีสักเทาไร  แลวใบไมกํามือเดียว  นั่นจะนอยกวากันเทาไร.  ปรมัตถธรรม 
ที่ทรงนํามาสอน  ก็เทากับกํามือเดียว  ก็พอที่จะดับทุกขได;  แลวมันก็นาสังเวชที่วา 
ใบไมกํามือเดียวนั้น  เราก็ยังไมมี,  ยังไมเขาถึง,  ยังไมไดรับใบไมกํามือเดียว,  ยังมีความ 
ทุกขอยู;  เพราะไมรูในสิ่งที่ เรียกวาปรมัตถสภาวธรรม  จึงตองเอามาพูดกันจนกวาจะ 
เพียงพอ. 

 
สังเกตดู ใหดี   แมของงาย ๆ ตื้น ๆ  แลวก็ยังตองทําซ้ํ า ๆ  ซาก ๆ;  แตถา 

มันเปนประโยชนอยู  เราก็ทนได  เชนเรียน  ก. ข.  ก กา  ก็ตองเรียกซ้ํา  ๆ ซาก  ๆ กวาจะ 
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รูหนังสือ  อยางนี้ก็ทนได.  หรือวาถาไมทนมันก็ไม รูหนังสือ  ก็ยังมีผู ใหญคอยเฆี่ยน 
คอยตี  ไมใหเหลวไหล,  ใหเรียนซ้ํา ๆ  ซาก ๆ  จนใหรู;  คนก็รู  ก. ข.  ก. กา  ได. 

 
ทีนี้มาถึงเรื่องของปรมัตถสภาวธรรม  ก็เหมือนกับ  ก.  ข.  ก.  กา  :  เมื่อไม 

ทนศึกษาโดยซ้ําซาก  ก็ไมอาจจะรูได.  สังเกตดูไมมีใครจะทนศึกษา  มักหาเรื่อง 
บิดพริ้ว;  ก็ เพราะรําคาญ   ที่พูดซ้ํ า ๆ  ซาก  ๆ   พูดแลวพูดอีก   อยูแต เรื่องธาตุ   เรื่อง 
อายตนะ  เรื่องขันธ  เรื่องทุกขอยูนี่เอง. 

 
  ขอใหคิดดูเถอะวา  แมจะมีการซ้ําซากอยางนั้น  ก็ยังนอยกวาความซ้ําซากที่ 

เราเรียนหนังสือ  หรือวาทําการฝกฝนวิชาชีพอะไรบางอยาง  เรายังตองทําซ้ําซากมาก 
กวานั้น.  แตวานั่นมันไดสตางค  เราก็ทนความซ้ําซากได  สวนความดับทุกขนี้   แมจะ 
หวัง  มรรค  ผล  นิพพานได   เราก็ไม เห็น,  และบางคนก็ไมตองการดวยซ้ําไป  คือไม  
รูวา  สิ่งที่เรียกวามรรค  ผล  นิพพาน  นั้น  จะมาชวยกําจัดความทุกข  ที่ทําใหนั่ง 
รองไห  ทําใหกินยาตาย  หรือฆาคนอื่นตายนี้ได.  เมื่อไมมองเห็นก็ไมตองการ  จึงสมัคร 
จะนั่งรองไห,  หรือฆาตัวตายอยูเรื่อยไป. 

 
ตองพยายามทนศึกษา  เรื่องธาตุ,  ขันธ,  เพ่ือกําจัดทุกข 

 
แมในหมูพุทธบริษัทที่อยูกับวัดกับวา  ก็ยังไมคอยชอบที่จะศึกษาเรื่องธาตุ 

เรื่องอายตนะ  เรื่องขันธ  เรื่องอุปาทานขันธ  อยางซ้ํา ๆ ซาก ๆ  ดวยเหมือนกัน;  
จะเปนเพราะเหตุไรก็พูดยาก.  บางทีก็จะตองพูดเปนขอแรกวาเพราะโง  ไม รูวาอะไร 
เปนของดีที่จะมีประโยชน,  หรือบางทีก็เพราะวา  ไมเขาใจตั้งแตทีแรก  เพราะโงเหมือนกัน 
จึงศึกษาตอไปไมได.  บางทีก็ไมไดคิดวา  เร่ืองน้ีเปนเรื่องเดียวเทานั้น  ที่สําคัญที่สุด 
ที่พุทธบริษัทเราจะเอาตัวรอดได;  เมื่อตองศึกษาเรื่องเดียวซ้ํา ๆ  ซาก ๆ  นานเขาก็เบ่ือ 
หนาย  ก็บิดพลิ้วไปเสีย. 
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ถากลาวใหชัดก็เรียกวาไมรูจักตัวเองแลวก็ไมพยายามที่จะรูจักตัวเอง.  สันดาน 
ของคนโงเปนอยางนี้  :  ไมรูจักตัวเอง  แลวไมพยายามที่จะรูจักตัวเอง.  เพราะวา 
เรื่องธาตุ   เรื่องอายตนะ   เรื่องขันธ   เรื่องอุปาทานขันธนั้น   คือเรื่องตัวเอง;  แตก็ 
ไมรูจักเลย  วา  นี้มันเรื่องตัวเอง  ไมพยายามที่จะรูจัก. 

 
เพราะไมรูจักในชั้นแรก  วานี้มันเปนเรื่องตัวเอง  ก็เลยไมรูวาความทุกขนี่ 

มันเกิดมาจากการที่ไมรูจักตัวเองในขอนี้;  จึงไปโทษผีสางเทวดา  โปรดน้ํามนตบาง 
ไปทําอะไรบาง  ก็ไมแกปญหาที่ เกี่ยวกับขันธ  ธาตุ  อายตนะ  เหลานี้ เลย.  พากันไปถือ 
ปจจัยภายนอก  หรือบางทีก็คิดวา  จะแกไดดวยเงิน  จะดับความทุกขไดดวยเงิน  นี้เปนสิ่ง 
ที่นาหัวเราะ. 

 
ถาจะคิดวาดับทุกขไดดวยความรูเรื่องปรมัตถสภาวธรรม  ก็คงจะสนใจ 

กันบาง.  ไปสนใจแตหาเงินกันอยางเดียว  สวนมากไมมีที่เก็บแลวก็ยังจะหา  เพราะคิดวา 
อะไรมันก็จะสําเร็จไดเพราะสิ่งนั้น;  ปรมัตถสภาวธรรมจึงไมไดรับการสนใจ  ทั้งที่วา 
ความรูเรื่องนี้จะแกปญหาที่เงินชวยแกใหไมได  จะดับความทุกขที่ เงินชวยดับใหไมได 
ก็ไมมีใครสนใจ. 

 
นี้  ขอใหทานทั้งหลายเขาใจคําวาปรมัตถสภาวธรรม  ในลักษณะอยางนี้  แลว 

ก็พยายามศึกษาเรื่อยไปจนตลอดชีวิต;  ไมใชเฉพาะที่นี่  หรือท่ีสั่งสอนอยูที่นี่  :  ที่ไหน 
ก็ได  ทั่วไปทุกหนทุก  แหงแลวก็จะสอนเรื่องเดียวกัน  เหมือน ๆ กัน  คือใหรูจักตัวเอง 
แลวแกปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับตัวเองใหได  และโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องจิตใจ. 

 
ทําไมตองรูจักตัวเองอยางนี้?  ก็เพราะวาเรื่องของรางกายนั้น  หมอชวยได;  

คือคนอื่นชวยได.  แตเรื่องของจิตใจแลวเปนการยากที่คนอื่นจะชวย;  แมวาจะมีผู 
แนะนําวิธีใหทํา  ก็ยังตองชวยตัวเองอยูทั้งนั้น.  พระพุทธเจาทานตรัสวา  ทานเปน 
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๓๖๙ภาวะพื้นฐาน  ของสิ่งที่เรียกวา  “คน”  

แตผู ชี ้ทาง ,  คนตองเด ินเอง ;  นี ่ม ัน เรื ่องจิตใจ   จะเอาใส รถ   ใสอะไรหามไป 
มันทําไมได  สําหรับเร่ืองจิตใจ.  เราจึงตองสนใจท่ีจะศึกษาดวยตนเอง,  กําจัดความทุกข 
ดวยตนเอง;  คูกันไปกับเรื่องรางกาย  ที่วาอาจจะชวยเหลือกันไดโดยบุคคลอื่น. 

 
เร่ืองจิตใจแลว  เปนเรื่องภายใน  เปนเรื่องเฉพาะคน   ตองสนใจเฉพาะ 

ตัวเอง;  แมแตวาจะเกิดเปนทุกข  เปนโรคขึ้นมาในจิตใจ  มันก็ไมมีใครจะรูสึกได 
นอกจากคนที่ เจ็บปวยในทางจิตใจนั้นเอง  จึงไดวางตําหรับตํารา  หรือความจริงอะไร 
ตาง  ๆ  ไว   สําหรับคนจะไดศึกษาและได ช วยตั ว เอง   นี่ คื อสิ่ งที่ เรียกวาปรมัตถ 
สภาวธรรม. 

 
ธาตุในตัวคนปรุงแตงขึ้นทําอาการตาง ๆ 

 
ขอท่ีกลาววาเปนเรื่องของตัวเอง  เปนเรื่องของคน ๆ นั้นเอง  นี้ก็เปนสิ่ง 

ที่จะตองศึกษากันอยางละเอียดลออ  เพื่อใหรูจักสิ่งที่เรียกวาคน,  หรือตัวเราเอง 
ซึ่งรูจักยาก;  ยังจะตองแบงออกเปนชนิด ๆ,  ตามเวลาหรือตามกิ ริยาอาการที่มัน 
เนื่องกันอยูกับสิ่งแวดลอม.  เมื่อพูดออกมาเปนภาษาวัด ๆ   วา ๆ   ทานทั้งหลายก็ฟงไมถูก. 

 
จะยกตัวอยางเชนวา  อาตมาจะพูดวา  สิ่งที่ เรียกวาคน  คนนี้  รวมทั้งทาน 

ทั้งหลายคนหนึ่ง ๆ ดวยนี้  สิ่งที ่เรียกวา  “คน”  นี้  ในบางเวลามันเปนเพียงธาตุ 
ทั้งหลายกอง ๆ กันอยู  ไมไดทําอะไรในบางเวลา.  ในบางเวลาคนนี่อยูในลักษณะ 
ที่ลุกขึ้นมาเปนอายตนะ  คือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  อยางใดอยางหนึ่ง  นี้มันเริ่มมีอาการ 
ที่จะทําหนาที่ของมัน;  อยางนี้ไมไดเรียกวาธาตุนั้น ๆ  ที่มันกอง ๆ  กันอยูอยางกับของ 
วางเก็บไว.  ในบางเวลา  คน  นี้มันเกิดจับกลุมกันขึ้นมามากกวานั้นเปนกลุม ๆ  เชน 
เปนกลุมรูปขันธก็มี  บางเวลาเปนเวทนาขันธ  บางเวลาเปนสัญญาขันธ. 

 
ที่เขาเรียกวาเปนขันธ  คือธาตุนั้น ๆ  มันจับกลุมกันเขา  มากกวาที่ 

จะเปนเพียงอายตนะสําหรับรูสึก,  แตมันมาเปนขันธ  ทําหนาที่เปนอยาง ๆ ไป  เชน 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๓๗๐

รูปขันธ  ก็เปนที่ตั้งของจิตที่จะรูอารมณ ,  เวทนาขันธก็ รูสึกตออารมณ ,  สัญญาขันธ 
ก็มั่นหมายในอารมณนั้น ๆ,  สังขารขันธก็คิดนึก,  วิญญาณขันธก็ รูแจงทางอายตนะ 
เปนตน. 

 
บางเวลา  “คน”  เปนอยางนี้.  อยางนี้มันไมใชธาตุหลาย ๆ  ธาตุนอนกอง 

กันอยูแลว;  บางเวลามากกวานั้น  ก็คือวา  เปนเวลาที่สังขารขันธชนิดที่มันโงมาก ๆ  
เกิดขึ้นครอบงําหมดเปนอวิชชา  เปนตัณหา  เปนอุปาทาน  มันเลยมีความทุกขเหมือน 
กับไฟเขาไปติดอยูขางในก็มี.  นี่คนเปนอยางนี้.  อยาเขาใจวาสิ่งที่เรียกวาคนแลวมัน 
เหมือนกันหมด  แลวเหมือนกันอยูทุกเวลา;  ดังนั้น  จึงตองศึกษาโดยวิธีที่ เรียกวา  
ปรมัตถสภาวธรรม. 

 
  อยางแรกที่พูดวา  สิ่งที่เรียกวาคน  ในบางเวลาเหมือนกับวาเปนธาตุหลาย ๆ   

ธาตุมาวางกองกันอยูเฉย ๆ อยางนี้ก็มี,  นั่นคือเวลาที่ไมมีการปรุงแตงคิดนึกอะไร;  
เชนเวลานอนหลับสนิท  ก็เปนอยางที่เรียกวา  บุรุษน้ีประกอบอยูดวยธาตุ  ๖  :  คือธาตุดิน 
ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม  ธาตุอากาส  ธาตุวิยญาณ  ทั้ง  ๖  ธาตุ  ยังคงมีอยูในรางกาย 
กอนนี้,  แตอยูกันเฉย ๆ ไมไดทําอะไร  จะมีอะไรหลอเลี้ยงควบคุม  ก็เพียงวาไมใหมัน 
เนาไปเทานั้น;  ฉะน้ัน  ก็เปนสวนของสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเปนธาตุนั้น ๆ  แลวก็ไมได 
ทําอะไร,  นี่คือบางเวลาเปนเพียงวาธาตุหลาย ๆ  ธาตุกองกันอยู. 

 
บางเวลาเปนอายตนะ;  นั่นคือมีอะไรมาแวดลอมมากระทบ  ทําใหเกิด 

เปนอายตนะขึ้นมาทางตาบาง  ทางหูบาง;  อยางนี้คนกลายเปนอายตนะ.  ที่พระพุทธเจา 
ทานตรัสวา  “สิ่งที่ปวง”.  สิ่งทั้งปวงนี้  คือตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  รูป  เสียง  กลิ่น 
รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ.  บางเวลามันก็ทําหนาที่นั้นอยู  จนเกิดความรูสึกคิดนึก 
ก็เปนขันธใดขันธหนึ่ง,  บางเวลามีกิเลสยึดมั่นถือมั่น  ก็เปนทุกข  เพราะเหตุที่ขันธใด 
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๓๗๑ภาวะพื้นฐาน  ของสิ่งที่เรียกวา  “คน”  

ขันธหนึ่งนั้นมันถูกยึดถือ.  ฉะนั้นจะพูดอีกทีหนึ่งก็วา  คนบางเวลานั้นก็คือความทุกข 
นั่นเอง. 

 
สรุปความวาคนเราบางเวลาเปนเพียงสักวาธาตุกอง ๆ กันอยู;

แตบางเวลาเปนสิ่งที่ปรุงแตงกันหมุนจี๋ไปเลย  และมีความทุกขดวย. 
 
ยกตัวอยางเหมือนวา  รถยนตนี้มันคืออะไร?  รถยนตบางเวลาเปนเพียง 

ชิ้นโลหะทัพพสัมภาระ  ถูกแยกออกมาเปนชิ้น ๆ ชิ้น ๆ  วางกันอยู เต็มไปหมด  กี่พันชิ้น 
ในโรงงานที่ เขาผลิตชิ้นสวนของมัน.  รถยนตคันหนึ่งก็อยูนสภาพอยางนั้น;  เขาจะ 
ไมเรียกวารถยนตก็ได  แตวาคนที่ รูเรื่องดีก็วา  นี่นะ  รถยนตมันอยูในสภาพที่เปนชิ้น ๆ  
ชิ้น ๆ  อยางนี้ทุก ๆ  คัน. 

 
ทีนี้  ตอมารถยนตนี่คืออะไร?  มันก็คือเขาเอาระบบเล็ก ๆ มาประกอบ 

กันเขา  คือหลาย ๆ  ชิ้นมาประกอบกันเขาเปนระบบหนึ่ง ๆ  ระบบเล็ก ๆ  ที่จะเอาไปทํา 
นั่นทํานี่ เปนระบบใหญ .  แลวตอมา  มันประกอบกันเขาเปนระบบ  ระบบใหญ  ๆ  :  
ระบบไฟ  ระบบเผาไหม   ระบบหลอลื่น  ระบบอะไรตาง ๆ  หลาย ๆ  ระบบ  นอยระบบ 
เขาแลว  ทีนี้เขาก็จะเอามาประชุมคุมกันเขาจนเปนคันรถ  แตมันยังไมไดวิ่ง  เพราะ 
รถยนตบางเวลายังไมไดวิ่งก็เรียกวารถยนต  คือมันวิ่งไมได  แมจะมีอะไรครบแลว;  
แตถาไมมีเหตุปจจัยใหสัมพันธกัน  มันก็ไมวิ่ง.  แตในบางเวลาเราจะเห็นวาสิ่งที่เรียกวา 
รถยนตนั้นวิ่งฉิว;  และบางเวลาเราก็เห็นวารถยนตลงไปนอนอยูในคู;  มันก็รถยนต 
นั่นเอง;  บางเวลามันเปนชิ้นเล็ก ๆ ก็คือรถยนต ;  บางเวลาอยูในสภาพอยางอื่นก็ 
เรียกวารถยนต.  นี้ไมใชเรื่องตลก  แตวาเปนเรื่องที่ขอใหคิดดูอยางนั้น. 

 
สําหรับคนเราคนหนึ่ ง ๆ พิจารณาดูในบางเวลาเปนอะไร?  ในบางเวลา 

เปนอะไร?บางเวลามันเปนอะไร?  สิ่งที่เรียกวาคนนี่  มีอยูไดในหลายแง  หลาย 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๓๗๒

ความหมายอยางนี ้;  แลวก็สมมติทั ้งนั ้น.  ที่จริงมันก็  ไมใชคน  เชนเดียวกับเรา 
จะหาเรื่องวา  รถยนตมันไมใชรถยนต  มันคือช้ินสวนของพัสดุอะไรตาง ๆ  มันไมใช 
รถยนต  เปรียบอยางนั้นก็ได;  เมื่อเอาสวนตาง ๆ  มาประชุมกันใหถูกตอง  มันก็วิ่งได 
แตก็ยังไมใชรถยนต. 

 
คน  นี้ก็เหมือนกัน  ถาเรียกวาคน  ก็หมายความวา  เราสมมติใหเรียกวาคน;  

ที่แทมันก็คือสวนตาง ๆ  ที่เปนธาตุหลาย ๆ ธาตุ  ที่ประชุมกันอยู  หรือวากําลังหยุด 
เฉยกันอยู  กําลังสัมพันธกันอยู;  ทําหนาที่อะไรอยู  ก็ลวนแตคนทั้งนั้น.  นี่ เรียกวา 
เปนความรูในสวนที่เรียกวาปรมัตถที่ธรรมดาเราไมสนใจ;  เพราะเรามีเรื่องที่ยั่วใหสนใจ 
อยางอื่น.  เราไมสนใจเรื่องอยางนี้;  เราไปสนใจเรื่องที่จะทําใหเกิดความทุกข,  เราไม 
สนใจเรื่องที่จะหยุดซึ่งความทุกข. 

 
ไมสนใจรูจักตัวเอง  ไปสนใจแตเรื่องใหเกิดทุกข 

 
  ขอใหทุกคนคิดดู  ตัวเองนั่นแหละ  ไมตองเอาคนอื่น;  ตลอดวันตลอดคืน 

สนใจเรื่องอะไร.  เราสนใจเรื่องที่จะใหเกิดความทุกขทั้งนั้นแหละ  แตก็คิดวา 
นี่เปนเรื่องที่ดี  หรือวาเปนเรื่องที่จะดับทุกขดวยซ้ําไป;  แตที่แทมันเปนเรื่องที่ไมตองไป 
ทําก็ได  ไมตองไปยุงก็ได.  สวนที่จะดับทุกขไดจริง ๆ  นั้น  เรายังไมรูจัก  และก็ไมคอย 
ไดสนใจ.  อยางวาสวนมากที่สุดก็สนใจที่จะหาเงิน  แลวก็ไมมีทางที่จะพอได  ก็ยังไม 
เคยคิดวามันจะพอไดอยางไร  แมจะมีมาอีกเทาไรมันก็ยังไมพอ  ก็สนใจแตเร่ืองนั้น.  
หาเงินมาทําอะไร?  ก็จนกระทั ่งไมรู วาจะทําอะไร.  จะดับความทุกขไดอยางไร?  
ก็ไมรูวาเงินนี้จะชวยดับความทุกขไดอยางไร?  กระทั่งวามันเปนเหตุใหเกิดความทุกข 
หรือเปลา?  ก็ไมไดสนใจวายึดถือแลวก็เปนทุกข  ไมยึดถือแลวก็ไมเปนทุกข.  อยางนี้ 
ก็แปลวาเราจะสนใจอะไรก็สนใจแตในแงที่มันจะเกิดความทุกข  ในแงที่จะดับทุกขไมรู. 
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๓๗๓ภาวะพื้นฐาน  ของสิ่งที่เรียกวา  “คน”  

ฉะนั้นวันหนึ่ง ๆ  จึงวิ่งไปวิ่งมากันแตเรื่องความทุกข.  เรื่องดับทุกขนั้นยังไมรู,  แมเขา 
บอกก็ไมเชื่อ. 

 
โดยทั่วไปเปนอยางนี้มาแลว  ตั้งแตคร้ังโบราณ ;  ครั้งพุทธกาลก็เปน 

อยางนี้.  คนถูกอวิชชาหุมหอ  ถูกตัณหากระชากลากถูไป  ถูกอุปาทานผูกมัด 
รัดรึง.  เปนอยูแตอยางนี้;  เวลาที่วาง  ที่ไมเปนอยางนั้น  แทบจะนับวาไมมี;  ถามีก็หลับ 
ไปเลย  คือมันนอนหลับไปเลย  หรือวาเวลาที่ไมรูสึกอะไร.  ถาเกิดความรูสึกอะไรที่ 
เปนเรื่องขึ้นมา  มันก็มีแตเรื่องกิเลส  ตัณหา  อุปาทานทั้งนั้น;  แมขอเท็จจริงอันนี้ก็เปน  
ปรมัตถสภาวธรรม.  การที่คนโงกันอยางนี้  ก็เปนปรมัตถสภาวธรรม  ใหรูวาคนโงกัน 
อยางนี้;  แตวาปรมัตถสภาวธรรมจริงนั้น  คือวิชชาที่จะชวยแกความโง  ชนิดนี้ 
ใหหมดไปเสีย  นี่คือปรมัตถสภาวธรรมแท.  เพราะเหตุนี้  พระพุทธเจาทานจึงตรัส 
ใหชัดลงไปวา  ใหรูเร่ืองความทุกข  เร่ืองเหตุใหเกิดทุกข  เรื่องความดับทุกข  และก็ 
เรื่องวิธีที่จะใหถึงความดับทุกขนั้นมี  ๔  เรื่องเทานั้น. 

 
  ทําไมจะตองตรัสเรื่องทุกขขึ้นมาอีก  ทั้งที่คนเปนทุกขอยูเต็มท่ีก็ไมรูวามัน 

เปนทุกข?  เพราะเปนทุกขอยูก็ไมรูวาเปนทุกข  จึงตองบอกแมแตเรื่องความ 
ทุกข;  บอกวาเปนทุกขก็ยังไมเชื่อวาเปนทุกข  เหมือนบอกคนบาวาบา,  เขาก็ไมเชื่อ 
วาตัวเองบา;  เขาจะเถียงวาไมบา  เชนเดียวกับคนเราแมจะไดรับคําบอกวานี่เปนทุกข 
ก็ไมเชื่อ  ก็เถียง,  หรือวาเห็นเปนสุขไปเสียอีก;  ก็เลยตองพยายามกันมากทีเดียว 
กวาที่จะใหคน ๆ   หนึ่งรูปรมัตถสภาวธรรม  ในสวนที่เกี่ยวกับความทุกข  วาความทุกขเปน 
อยางนี้ ๆ. 

 
สวนเรื่องเหตุที่ใหเกิดทุกข  และความดับทุกขนั้นยังมีอีกสวนหนึ่งตางหาก;  

ยังอีกไกล;  เพราะที่เกี่ยวกับความทุกขนี่ยังไมรู  กลับจะเห็นเปนสิ่งที่นาปรารถนา 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๓๗๔

ไปเสียเลย  ในแบบที่ เรียกวาเห็นกงจักรเปนดอกบัว;  คํากลาวที่แสดงใหเห็นอะไร 
มากไปกวานั้นก็  อยางบทบาลีที่พระทานสวดเมื่อตะกี้  ใหรูอะไรลึกไปกวาธรรมดาสามัญ 
จึงจะเรียกวารูปรมัตถสภาวธรรม;  อยางบทสวดเมื่อตะกี้นี้ เปนตัวอยาง  วันนี้จะแจงให 
ฟงอีก  สําหรับบทที่สวดเกี่ยวกับ  “สิ่งทั้งปวง”. 

 
สิ่งทั้งปวง  เปนที่ตกจมที่นากลัว 

 
พระพุทธเจาทานยกเรื่องนี้มาแสดงวา  “เราจะแสดงใหเธอรูจักสิ่งทั้งปวง 

ที่ชาวบานเขาพูดกันวา  สิ่งทั้งปวง  คืออยางนั้น  อยางนี้,  อยางนั้นอยางนี้  เต็มไปทั้ง 
จักรวาลนี่  อยางนี้ฉันไมเรียกวาสิ่งทั้งปวง  :  ฉันเรียกตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ,  พรอม 
ทั้งรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ   นี้วา  สิ่งทั้งปวง”.  เรื่องก็เลยเหลือ 
เพียง  ๖  อยาง  หรือ  ๖  คู  :  ตาคูกับรูป  หูคูกับเสียง  จมูกคูกับกลิ่น  ฯลฯ  เปนตน. 

 
หกคูนี้คือสิ่งทั้งปวง  แลวมันอยูที่ไหน?  มันก็อยูในรางกาย  เนื่องกัน 

อยูกับรางกาย  ที่ยาวประมาณสักวาหนึ่งนี้.  นี่คือสิ่งทั้งปวง.  บางคนจะไมเชื่อพระพุทธเจา 
ถาไมเขาใจวา  นี่คือสิ่งทั้งปวง;  แตบางคนมองเห็นวา  อาว,  ทั้งหมดมาอยูที่นี่  มันเนื่อง 
อยูกับหกคูนี้,  ถาไมมีอันนี้  สิ่งทั้งปวงก็ไมมี. 

 
ถาพูดในฐานะ  เปนที่ออกมา  มันก็ออกมาจากตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  นี่;  

ถาจะพูดในฐานะที่มันเปนที่รวมเขาไป  กลับเขาไป  หรือเปนที่เสวยผลของมัน  ก็อยู 
ที่ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจน่ี;  หรือแมวามันกําลังรูสึกอยู  สิ่งที่กําลังรูสึกอยูในเวลานี้ 
ก็อยูที่ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ.  ฉะน้ัน  สิ่งทั้งปวง  จะเกิดขึ้นก็ตาม  จะตั้งอยูก็ตาม 
จะปรากฏเปนผลประโยชนก็ตาม  หรือจะดับไปก็ตาม  มันก็อยูที่ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ,  
จึงเรียก  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  วาเปนสิ่งทั้งปวง.  อยางนี้ก็แสดงใหเห็นสวนที่เปน 
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๓๗๕ภาวะพื้นฐาน  ของสิ่งที่เรียกวา  “คน”  

ปรมัตถธรรม,  หรือเปนปรมัตถสภาวธรรม  วาสิ่งที่เปนอยูเองเรียกวาสภาวธรรม  และ 
เปนปรมัตถคือมีความหมายอันลึกซ้ึง.  ฉะนั้น  ถาใครไมเคยคิดวาสิ่งทั้งปวงอยูที่  ตา  หู 
จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ก็ไปคิดดูเถิด. 

 
ยังมีเร่ืองที่พระพุทธเจาทรงแสดงวา  สมุทร,  สมุทร;  คือมหาสมุทร  ใน 

ความหมายที่วา  ตกลงไปแลวมันก็จม;  คือตกทะเล  ตกสมุทรแลวก็ตองจม.  ไมเชื่อ 
ก็ไปลองดู  แลวมันก็จะตองตาย,  เพราะเต็มไปดวยอันตราย  เชนปลาราย  หรือวาสัตว 
รายเปนตน ;  คนก็กลัวการตกลงไปในสมุทร.  แตพระพุทธเจาทานวา  “ฉันไมวา 
อยางนั้น  นั่นมันไมใชสมุทร  มันเปนเพียงน้ํามาก ๆ  มันจะไมทําอะไรไดยิ่งไปกวา 
สิ่งที่เรียกวาสมุทรในอริยวินัยนี้,  คือในระเบียบการพูดจากของพระอริยเจานี่.  ในภาษา 
พระอริยเจาไมเรียกอยางนั้นวา  สมุทร;  แตเรียกรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ 
ธัมมารมณ  ที่นารักนาปรารถนานั่นวาสมุทร;  ถือวาเปนสมุทรจริง” . 

 
ทําไมจึงเปนสมุทรจริง?  เพราะวามันตกจริง ๆ  แลวนากลัวจริง ๆ;  

แลวมันตกอยูตลอดเวลาก็วาได  :  ตกทั้งมนุษย  ตกทั้งเทวดา  ตกทั้งมารทั้งพรหม  ทั้ง 
ทุกคนตก  และกําลังตกอยูจริง ๆ,  เต็มอยูในสมุทร  ยั้วเยี้ย ๆ  อยูในสมุทร,  เปนสมุทร 
ที่มีอยูจริง  และมีสัตวตกอยูจริง  และก็นากลัวจริง;  นี่คือสมุทร.  สวนสมุทรทะเลนั้น 
ไปดูซิ  ลิบลับสุดหูสุดตา  จะหาคนตกสักคนหนึ่งไมใครมี  นี่จะเรียกวาสมุทรอะไร.  สวน 
สมุทรรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  นี่ตกกันอยูจริง;  แมนั่งอยูที่นี่ก็ตก,  ถาจิต 
คิดเผลอไปนิดเดียวเทานั้นก็ตก;  ถาไมตกทางตา  ทางหู  ก็ไปตกในทางจิตใจ  อยางนี้ 
เรียกวาเปนสมุทรจริง  แลวตกอยูจริงตลอดเวลา. 

 
นี ้ก็อยางเดียวกันอีก  คือเปนการแสดงปรมัตถสภาวธรรม  ใหเห็น 

วารูป  เสียง  กลิ่นรสน้ี  มันเปนสภาวธรรมที่มีอยูเอง,  แลวมีอัตถอันลึกซ้ึงอยางยิ่ง; 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๓๗๖

คือวามันเปนที่ตกของสัตวทุกสัตว  จึงใชคําวา  “สัตวโลก”  พรอมท้ังเทวโลก  มารโลก 
พรหมโลก  หมูสัตวพรอมท้ังเทวดา  สมณพราหมณ   พรอมท้ังเทวดาและมนุษย นี่ 
ไดตกอยู จ ริง .  ฉะนั้ น   เมื่ อ เราไม รูจักสิ่ ง เหลานี้   ก็ ไดตกอยู ในสมุทรนี้ ;  จิตที่ ไม รู 
แจมแจงในสิ่งเหลานี้มืดมนไปหมด.  นี่คือตกอยูในสมุทรนี้. 

 
นี้คือสมุทรที่แทจริง;  ไมใชทะเลที่ เปนสักวาน้ําไปรวมกันอยูมาก ๆ  ในที่ลุม.  

นั่นมิใชสมุทร;  เพราะคําวาสมุทร  แปลวาที่จม   ที่ตก;  เยภุยฺ เยน  สมุนฺนา  ตนฺตา  
-สิ่งที่เรียกวาสมุทร  คือสิ่งที่สัตวเปนอันมาก  ไปตกอยู  ไปจมอยู  นั้นคือสมุทร. 

 
ยกตัวอยางอยางนี้  ก็เพราะเห็นความจําเปนวา  ถาเรียกวารูปรมัตถสภาว- 

ธรรมแลวตองรูยิ่งขึ้นไปอยางไร,  ควรจะแกปญหาไดอยางไร. 
 
สุขทุกขมี  เพราะความยึดถือในสิ่งที่เปนแตธาตุ 

 
ตัวอยางอีกอันหนึ่งตรัสวา  “เมื่อมี  การจับการวางก็มี ;  เมื่อเทามี  การ 

กาวไปขางหนา  หรือการถอยหลังกลับก็มี;  เมื่อขอมือขอเทามี  ก็มีการเหยียดออก 
หรือคู เข า ;  เมื ่อท องไส ม ี  ความห ิวความกระหายก ็ปรากฏ ”;  นี ่ไม ต องพ ูดแล ว 
ทุกคนรูได .  แตขอ น้ีทรงแสดงให เปนเพียงวา   เปนอุปมานั้นอยางหนึ่ ง ;  แลวมัน 
เป นสักวาอยางนั ้นเท านั ้น ,  นั ้นอยางหนึ ่ง;  อยาใหม ีต ัวคน  ตัวตนอะไรกันนัก .  
ถามีมือมี เทาแลว  มันก็ เดินได   หยิบได   วางได   อยางนั้น .  ไมตองมีตัวตนอะไรนัก 
มีแตความรูสึกไปตามธาตุ  วิญญาณธาตุ  หรือหนาที่ของธาตุ. 

 
แตที่ รูวา  มีแลวนาอันตรายนั้น  คือมีตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  นั่น;  ถามี 

แลวมันไมใชเพียงแตวา  จะหยิบ  จะวาง  จะคู   จะเหยียด  จะเดิน  จะถอย.  แตคนไป 
ยึดเปนตัวตนจึงมีความทุกข;  หรือวาถาจะไมมีความทุกข,  แตจะมีสิ่งที่เรียกวาความสุข 
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ก็เพราะอันนั้นอีกนั่นแหละ,  ก็เพราะตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  นั่นแหละ.  ถาตา  หู 
จมูก  ลิ้น  กาย  ใจมี   ก็ตองมีการสัมผัสดวยตา  หู   จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ ;  แลวจากการสัมผัส 
นั้นก็ตองมีเวทนา. 

 
พอมีเวทนาแลวจะรูสึกเปนสุข  หรือจะรูสึกเปนทุกข  ก็แลวแตเวทนา;  

แลวจะทุกขมากขึ้นไปอีกกวานั้น  ก็เพราะการยึดถือซ่ึงเวทนานั้นโดยความเปนของตน  :  
ยึดถือในทุกขเวทนาก็เปนทุกขแบบหนึ่ง,  ยึดถือในสุขเวทนาก็เปนทุกขอีกแบบหนึ่ง.  
ฉะนั้น  สุขเวทนาก็มีมาสําหรับใหเปนทุกข  ในเมื่อมีการยึดถือ;  ทีนี้  เมื่อคนยังโง  ก็ตอง 
ยึดถือหมดทั้งสุขและทั้งทุกข  ก็เลยไดมีความทุกขเพระความยึดถือ. 

 
นี้เปนหลักที่เรียกวาปรมัตถสภาวธรรมอันหนึ่ง  เพราะมีตา  มีหู  มีจมูก 

มีลิ้น  มีกาย  มีใจ  จึงเกิดสิ่งที่ เรียกวาสุขและทุกขขึ้น  พอยึดถือแลวก็เปนทุกขทั้งนั้น  :  
ยึดถือท่ีตาก็เปนทุกขเพราะตา,  ยึดถือท่ีรูปก็เปนทุกขเพราะรูป  ยึดถือท่ีสัมผัสก็เปนทุกข 
เพราะสัมผัส,  ยึดถือที่ เวทนาก็เปนทุกขที่ เวทนา,  ยึดถือที่สัญญาก็เปนทุกขที่สัญญา,  
ก็เรียกวาจักตองเปนทุกขเพราะความยึดถือ. 

 
เชนเดียวกับวา  เมื่ อมีมือ   ก็มีการจับ   การวาง,  อยางนี้   เพื่ อจะให เห็น 

ตัวอยางงาย ๆ  เมื่อมีมือก็มีการจับการวาง;  เมื่อมีตา  ก็มีการยึดถือทางตา  แลวก็ 
จะตองเปนทุกข.  ถามีการปลอยวางทางตาก็ไมเปนทุกข  จะเปนรูปอะไร  ชนิดไหน 
ก็ไม เปนทุกข ;  ซึ่งเดี๋ยวจะดูไดดวยเรื่องที่ วาดวยนรกและสวรรค .  เดี๋ยวนี้ เรามีตา 
แลวเรามันโงแสนที่จะโง  โดยที่ไม รูวาตานี้คืออะไร  ก็เลยใชตาสําหรับสรางความทุกข 
อยางเดียว  :  เห็นรูปสวยก็เปนทุกขเพราะสวย,  เห็นรูปไมสวยก็เปนทุกขเพราะไมสวย;  
อยางนี้เปนตน. 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๓๗๘

จะตกนรกขึ้นสวรรคก็อยูที่อายตนะ  ๖  นั่นเอง 
 
เมื่อช้ีให เห็นความสุขหรือทุกขที่ เกิดขึ้น  เพราะความยึดถือแลว  ก็ตองพูดถึง 

นรกหรือสวรรค  ดังที่พระพุทธเจาตรัส  : 
 
“ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย,  นรกชื่อวาผัสสายตนิกะนั้น  เปนสิ่ งที่ เราเห็นแลว”.  

แลวที่ตรงกันขาม  ก็วา  “สวรรคที่ชื่อวา  ผัสสายตนิกะนั้นก็เปนสิ่งที่ เราเห็นแลว”.  ทําไม 
จึงวาเปน  “สิ่งที่ เราเห็นแลว”?  คลาย ๆ กับวา  เปนสิ่งที่ยังไมเคยเห็น  แตเดี๋ยวนี้บอกวา 
เห็นแลว,  หรือบอกวาเราเห็นเอง  โดยเราไมตองเห็นเพราะคนอื่นชี้ใหดู. 

 
เพราะวาคนอื่นเขาชี้ใหดูกันอยางอื่น  คือเปนเรื่องตื้น ๆ  เร่ืองผิวเผิน 

ไมใชปรมัตถ  :  ที่ เขาพูดกันอยูวานรกอยูขางใตดิน  ใตบาดาลลงไปอีกก็ถึงนรก  นรกชื่อน้ัน 
เป นอย างนั ้น ,  นรกชื ่อ นั ้น เป นอย างนั ้น ,  ล ึกที ่ส ุดชื ่ออ เวจ ีมหานรก   หรือ ชื ่ออะไร 
ก ็จํ าไม ค อยได แล ว   เพ ราะว าไม ได สนใจ ;  แต ก ็ไปหาอื ่น ได จากหน ังส ือชน ิดนั ้น 
หรือภาพเขียนฝาผนักโบสถ   ระบุไวชัด  เปนอยางนั้นเพราะเหตุนั้น ๆ.  เขาวาเปนความรู  
อภิธรรมอยางยิ่งแลว;  ที่จริงเปนความรูตื้นแคขอน้ิวมือก็ไมได. 

 
ความรูที่จริงแลว  นรกอยูที่ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  นี่.  นรกทุกขุม 

ทุกอะไรทุกชนิดที่แทจริง  มีอรรถอันแทจริง  มันอยูที่ตา  หู   จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  อยางที่ 
พระพุทธเจาทานวา.  เมื่อมันเปนนรกแลว  มันก็เปนที่ตา  หู   จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  แลวเวลา 
นั้นจะเปนนรกไปหมด. 

 
ตัวอยางวา  ตาเปนนรกนี้   เห็นรูปสวยก็ เปนนรก,  เห็นรูปไมสวยก็ เปน 

นรก;  เพราะวาจิตมันกําลังผิดไปแลว.  เมื่อจิตมันผิดไปแลว  มีกิเลสเกิดครอบงําแลว 
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๓๗๙ภาวะพื้นฐาน  ของสิ่งที่เรียกวา  “คน”  

ดวยความยึดถือ  อยางใดอยางหนึ่งแลว  ภรรยา  สามีที่วาสวยวาดีนั่น  เปนเรื่องบาไป 
หมด  :  ไมอยากเขาใกล  มันเปนนรกไปอยางนี้. 

 
แตวาจะกลับตรงกันขาม  ถามีใจคอปกติแลว  อะไร ๆ มันก็ดีไปหมด 

แมคนไมดีก็ดีไปหมด;  อาจจะเห็นคนที่ เปนศัตรู  เปนคนดีไปหมดก็ได.  ถาจิตเปน 
นรกแลว  ดอกไมก็ไมหอม ;  นี่ เพราะจิตมันเปนนรกแลว  ทางตาก็ได   ทางหูก็ได .  
ถาจิตมันเปนนรกแลว  เสียงของใครก็ไมไพเราะหมด,  เสียงดนตรีก็ไมไพเราะ  เปน 
เสียงชนิดที่ไมมีรสท่ีจะทําใหเกิดความสุขได. 

 
ถาวาจิตทําไวดี  ถูกวิธีดี  อะไร ๆ ก็จะเปนของที่ถูกใจไปได;  เชนวา 

รูปไมสวยมันก็สวยไปได  หรือมันดีได  มันพอใจไปได  ไมอึดอัด  ไมเรารอน.  เสียง 
อะไรก็ได  กลิ่นอะไรก็ได  ของไมอรอยก็ยังอรอยได;  ก็แปลวา  แลวแตวาจัดการผิด 
หรือจัดการถูกที่ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  นั้น.  ถาจัดการผิดก็เปนนรกทันควันที่นั่น 
และรอนจริง ๆ  ดวย;  ถาจัดการถูกก็ไมรอน  พอที่จะเปนไปดวยกันได  เปนที่พอใจได. 

 
แตอยาลืมวา  :  ทั้งนรกและทั้งสวรรคนี้  ไมใชสิ่งสุดทาย  ไมใชสิ่งสูงสุด 

หรือเด็ดขาด  :ทั้งนรกทั้งสวรรคนี้จะตองเททิ้งไป  ใหเปนความหลุดพน  อยูเหนือ 
สิ่งทั้งสองนี้. 

 
นี่  พูดสําหรับคนธรรมดาสามัญ  ที่ชอบสวรรค  แลวก็เกลียดนรก  กลัวนรก;  

ก็ระวังใหดี  นรกสวรรคก็อยูที่ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  แลวไปมัวเกลียดมัวกลัวอยูที่อื่น 
มองไปท่ีอื่น   คิดไปที่อื่น  ก็เปนปุถุชนมากเกินไป ,  คือโงนั่นแหละ.  เมื่อคนอื่นเขา 
ดูสวรรคกันที่บนฟาอยางนั้น ๆ,  ดูนรกกันที่ใตดินอยางนี้ ๆ;  แตพุทธบริษัทควรจะ 
ดูนรกและสวรรคที่ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ,  แลวก็ที่นี่และเดี๋ยวนี้.  นี่คือความเปน  
ปรมัตถสภาวธรรม  เปนธรรมอันลึก  หรือเปนอภิธรรม  ธรรมที่ยิ่งกวาธรรมดา. 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๓๘๐

ทั้งนรกสวรรคตองขามเสียใหได 
 
ควรจะขามมันเสียงใหได  สิ่งที่เรียกวาสมุทร  สมุทรนั้น  ตกลงไปแลวขึ้นไมได 

ขามไมไดแลวก็ตายในสมุทร  ในสมุทรนั้นมีทั้งนรกมีทั้งสวรรค.  เพราะวาตา  หู 
จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  นี้  เปนไดทั้งนรก  ทั้งสวรรค;  ทั้งนรกและทั้งสวรรค  จึงเปนสมุทร 
เปนที่ตก  :  ตกนรก  ก็คือตกลงไปในที่มันรอน,  ตกสวรรคก็ตกลงไปในที่  ที่ยั่วยวน 
สนุกสนาน   เอร็ดอรอย;  แตก็เรียกวาตกทั้งนั้น  มันจม   ตก  ผูกมัดรัดรึงทั้งนั้น  จึง 
เรียกวาสมุทรเสมอกัน. 

 
ขึ้นชื่อวา  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณแลว  จะชื่อวา 

สมุทรเสมอกัน;  คือฝายอิฏฐารมณก็ดี  ฝายอนิฏฐารมณก็ดี  เรียกวา  เปนสมุทรเสมอกัน.  
หนาที่ของเราก็คือไมตก;  ฉะนั้นจึงตองมีความรูเรื่องที่จะไมตกเปนเรื่องสุดทาย  เรียกวา  
 “ขามสมุทร”  เสียได,  ขามความทุกขเสียได. 

 
ทําอยางไรจึงจะไมตกลงไปในสมุทร  คือรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ?  

ก็คือ  รูตามที่เปนจริงวา  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  นี่คืออยางนั้น ๆ ๆ  :  เกิดมา 
จากอายตนะสองฝาย  เปนผัสสะ  เปนเวทนา  แลวก็เปนสุขหรือเปนทุกข;  ก็มีอยู 
เทานั้น;  พอไปยึดถือเขา  มันก็ติดอยูที่นั่น  จมอยูที่นั่น.  ออกมาไมไดก็เปนทุกขอยูที่นั่น;  
พอรูเทามันก็ไมติด  คือหลุดออกมาได  ก็ไมมีทุกข.  เรื่องมีนิดเดียวเทานั้น  แตมัน 
ลึกมาก;  ทําอยางไร  อยาใหตกลงไปในตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ก็เปนอันวาหมดเรื่อง 
หมดปญหาของคนเรา. 

 
“คน”  ก็คือปริวรรตน  ของธาตุ  ๖  กอง 

 
ทีนี้  คนเราก็อยางที่วามาแลว  บางเวลามันก็นาสงสาร  สิ่งที่เรียกวา  “คนเรา”,  

บางเวลาก็เปนเพียงวาธาตุทั้ง  ๖  กอง ๆ กันอยู,  บางเวลาก็ขยับกระดุกกระดิกขึ้นมา 
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๓๘๑ภาวะพื้นฐาน  ของสิ่งที่เรียกวา  “คน”  

เปนอายตนะ,  บางเวลาก็ปรุงกันขึ้นเปนกอน ๆ กลุม ๆ  คือเปนขันธ  ขันธนั่นขันธนี่ 
ขึ้นมา,  บางเวลาก็เกิดเปนอุปาทานขันธ  บากันใหญ   ยึดมั่นเปนตัวกู  ยึดมั่นเปนของกู 
ตามเรื่องของการปรุงแตงนั้น ๆ  :  นี่คือคน  คือสิ่งที่เรียกวา  “คน”. 

 
เมื่อยึดมั่นในเบญจขันธ  นั่นแหละ  ก็เปนอุปาทานขันธขึ้นมาทันที;  คน 

ก็คืออุปาทานขันธ  นั่นเอง.  เวลานั้นกําลังเปนนรกกันเต็มท่ี,  เปนสวรรคกันเต็มที่ 
ในขณะที่คนกําลังเปนอุปาทานขันธ. ในเวลาอื่นเปนสักวาธาตุลวน ๆ กอง ๆ กันอยู 
ไมไดเปนนรก  ไมไดเปนสวรรค;  แตก็พรอมอยูเสมอที่จะเปนนรกเปนสวรรค. 

 
นี่ เรียกวาคนยังไมไดอิสระแกตัว;  ตองไดรับการอบรมเปนพิ เศษ ,  

เจริญภาวนา  ตามแบบของพระพุทธเจา  ตามหลักของพระพุทธศาสนา;  จนจิตนี่จะฉลาด 
รุงเรื่องมีความรู  ไมเกิดอาการ  ที่เรียกวาตกลงไปในตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ อีกตอไป 
คือไมตกสมุทร  ทั้งที่เปนนรกและสวรรค;  มันก็จบกันเทานี้เอง. 

 
คอยดูใหดีวา  ตัวเองกําลังเปนอยางไร 

 
พูดแลวก็เหมือนกับวาพูดเลน  หรือวาพูดเพอเจอ  แตถาใครไปคิดดูใหดี 

ก็จะรูจักตัวเอง  รูจักตัวเองวากําลังเปนอยางไร,  กําลังตกอยูในนรกไหน,  หรือวา 
กําลังอยูในสวรรคชั้นไหน;  หรือวากําลังเปนคนที่ เหมือนกับวาตายแลวอยางนั้น  ไมมี 
ความรูสึกอะไร;  โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาที่ เราหลับ  หรือเวลาที่ใจลอยเหมอ ๆ อยู  ไมได  
รูสึกอะไร  นี้ก็เหมือนกับวาตายแลว  เหมือนกับวาธาตุกอง ๆ อยูเทานั้น. 

 
นี้  เรียกวาพื้นฐาน  โดยพื้นฐานเรามีธาตุ  ๖  อยางอยู  จนกวาจะไดสิ่ง 

แวดลอมเขามาผลักดัน  คือปรุงแตง;  มันก็ปรุงแตงกันขึ้น  ธาตุนั้น  ธาตุนี้  ธาตุโนน 
ปรุงแตงกันขึ้น  เปนจักขุธาตุบางเปนโสตธาตุบาง  เปนฆานธาตุบาง  คือ  ธาตุตา  ธาตุหู 
ธาตุจมูก  ธาตุลิ้น  ฯลฯ;  นี่ธาตุเหลานี้ถูกปรุงแตงขึ้นมา  เปนคราว ๆ  เปนขณะ ๆ. 

 

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

www.buddhadasa.info



 ปรมัตถสภาวธรรม ๓๘๒

ถาใครเขาใจวาเรามีตา  หู   จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  อยูตามปกติเปนธรรมดาแลว;  
ขอใหเลิกเขาใจอยางนั้นเสียเถิด;  เพราะเราถูกสอนมาผิด ๆ  หรือเดาเอาเองผิด ๆ.  ตา 
หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  มิไดเกิดอยูตลอดเวลา;  จะเกิดตอเมื่อมีสิ่งมาแวดลอมใหทํา 
หนาที่  จึงจะเรียกวา  เกิดอายตนะนั้น ๆ ขึ้นมา  แลวทําหนาที่. 

 
ขันธก็เหมือนกัน  :  รูปขันธ  เวทนาขันธ  สัญญาขันธ  ฯลฯ  อยาไปเขาใจ 

วาเรามีขันธเกิดอยูตลอดเวลา;  โดยเฉพาะอยางยิ่งทั้ง  ๕  ขันธ  มันเกิดไมได  ตองมี 
อะไรมาทําใหทําหนาที่กอน  มันจึงจะเกิดรูปขันธขึ้นมาได.  เวทนาขันธก็เหมือนกัน 
มันยังไมเกิดจนกวาจะมีอะไรมาทําใหเกิดความรูสึกสุข  ทุกข  นี่จึงจะเกิดเวทนาขันธ  ฯลฯ;  
ฉะนั้น  ขันธก็มิไดมีอยูตลอดเวลา  และโดยเฉพาะอยางยิ่งทั้ง  ๕  ขันธ. 

 
ถาจิตใจไมไดรูสึกตออะไร  ก็เทากับวาไมมีตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ;  

ถาตาไปเกิดรูสึกอะไรเขา  ก็มีตาขึ้นมา  และก็ชั่วขณะหนึ่ง.  ถาไปหลงในเรื่องของตา 
ในกิจการของตา  ในรสอรอยที่ตานํามาให;  อยางนี้ก็เรียกวาไปหลงในอุปาทานขันธ 
ที่เกี่ยวกับตา  คือรูป  เปนตน. 

 
ที่พูดเสียยืดยาวมากมายอยางนี้  ก็เพ่ือจะใหรูจักตัวเอง;  รูจักตัวเราเองวา 

ในเวลาไรเปนอยางไร,  ในเวลาไรเปนอยางไร;  แลวก็จะรูไดวา  เราอาจจะเปนได 
ทุกอยาง  คือเปนสัตวนรกก็ได  เปนเทวดาในสวรรคก็ได  เปนมนุษยตามธรรมดาก็ได 
เปนพระอริยเจาก็ได.  เปนอะไรมากก็สุด  ก็ใหถือวา  กําลังอยูในพวกนั้นก็แลวกัน;  
คือวา  จิตนี้ยังอยูในระดับท่ีเปนอะไรมากที่สุด  ก็ถือวามันเปนอยางนั้น  เปนพวกนั้น. 

 
แตถาวาโดยที่แทแลว  จิตนี้เปนอะไรไดทุกอยาง;  ในปจจุบันนี้  ก็เปน 

อะไรได ท ุกอยาง ;  แตเป นได แวบเด ียว   แวบเด ียวเส ีย เป นส วนใหญ .  สวนที่ 
เปนมากเปนประจํานั่นแหละ  คือวาเปนภาวะที่แทจริงของคนนั้น  เชนวาเปนปุถุชน 
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๓๘๓ภาวะพื้นฐาน  ของสิ่งที่เรียกวา  “คน”  

อยางนี้  ก็เปนมาก ;  เพราะโง  โงมากที่สุดเลย.  ที่จะฉลาดหนอยก็นาน  ๆ คร้ัง,  
และที่วาจิตจะวาง  โดยไมยึดถืออะไรเลยสักนิดหนึ่งนั้น  หายากเต็มท่ี.  ฉะนั้น  เราไม 
เปนพระอรหันต,  หรือวาเราจะเหมือนพระอรหันตโดยบังเอิญชั่วขณะก็เปนสักนิดหนึ่ง 
แลวก็แวบหายไป;  แตที่มาหลงใหลอยูในรูปเสีย  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะนี้  มันมีมาก 
มากกวาอยางใด  ก็เลยเรียกวาเปนปุถุชน  หลงใหลในกามเปนปกติ  ซึ่งเรียกวาพวก 
กามาวจร  นี้มากที่สุดเลย  มากที่สุดกวาพวกไหนหมดเลย. 

 
นี้หมายความวา  พวกที่ตกอยูในสมุทร  คือนรกหรือสวรรคนี่มากที่สุด;  

แลวก็ไปจับใหไดวา  นี่คือเรา  ในชั่วสภาวะที่เรียกวา  คนนี่  มันเปนอยางนี้.  เวลาที่จิตจะ 
ถอนออกมาไดจากสิ่งเหลานี้  มาอยูในความปกติเฉย ๆ   แมที่เรียกวาเปนรูปาวจรนั้นมีนอย. 

 
เชนไดไปเพง  ไปดู  ไปคิดนึกอยูแตสิ่งที่ไมใชกามารมณนั้น  แลวพอใจ 

อยูได  ซึ่งในเวลาอยางนั้นมีนอย  เวลาอยางนั้นเปนรูปาวจร.  หรือถาวาไปนึกถึง 
แตเรื่องที่ไมมีรูปราง,  แลวพอใจอยูไดอะไรอยางนั้น  เรียกวาเปนอรูปาวจร.  ถาวา 
จิตวาง  ออกไปไดจากการยึดถือวาตัวตนได  อยางนั้นก็เปนโลกุตตระ  ระดับใด 
ระดับหนึ่ง  :  ระดับโสดาฯ  สกิทาคาฯ  อนาคาฯ  อรหัตต  ระดับใดระดับหนึ่ง  ที่เปน 
โลกุตตระ;  คือจิตวางจากการที่จะไปมีอะไรเปนตัวเปนตน  หรือเปนของตน  หรือเปน 
ที่ตั้งแหงความยึดถือของตน. 

 
โดยทั่วไป  สัตวโลกตกอยูในกามาวจร 

 
คนทั่วไป  สัตวทั้งหลายที่มีชีวิต  ทั้งมนุษย  ทั้งเดียรัจฉาน  ทั้งเทวดานี้ 

สวนมากทั้งหมดนั้น  เปนกามาวจร,  คือมีจิตที่เคยชินแตที่จะเปนกาม  ตกไปในอารมณ 
ที่เปนกาม  ก็เรียกวา  กามาวจร;  นอยเวลาที่จะไปมีจิตยินดีในสิ่งที่ เรียกวา  รูปอัน 
บริสุทธิ์  ไมเกี่ยวกับกาม.  พระพุทธเจาทานเคยตรัสไววา  นั่นคือทางออกของสัตว 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๓๘๔

ที่จมกาม;  คือวา  สัตวทั้งหลายจมอยูในกาม  เรียกวาพวก  กามาวจร.  ถาบังเอิญ 
มีจิตยินดีในสิ่งที่เรียกวา  รูป,  รูปธรรมอะไรก็ไดที่บริสุทธิ์;  แมกําหนดลมหายใจอยู 
แลวพอใจอยางนี้  เปนสุขอยูดวยการกําหนดลมหายใจอยางนี้  ก็เรียกวาจิตกระโดดออก 
ไปอยูในพวก  รูปาวจร,  เรียกวารูปเฉย ๆ คือทางออกของสัตวที่มีจิตเปนกาม  ก็เลย 
เรียกวา  รูปน้ันเปนทางออกของสิ่งที่เรียกวากาม. 

 
ถาวารูปยังไมใหความสุข  เปนที่พอใจ  ก็ออกไปหาอรูป  คือสิ่งที่ไมมีรูป;  

เชนอากาศ  ก็เรียกวา  ไมมี รูป,  เชนวิญญาณธาตุ  ก็เรียกวาไมมี รูป  หรือความไมมี 
อะไรน่ีก็เรียกวา  ไมมี รูป.  จิตไปพอใจ  เปนสุขอยูกับสิ่งชนิดนั้น  นั่นก็เรียกวา  อรูป 
หรืออรูปาวจร;  อรูปก็เปนทางออกของสัตวที่จมอยูในรูป. 

 
บทเหลานี้พระสงฆไดสวดสาธยายแลว;  ไดอธิบายแลวตั้งแตการบรรยาย 

เรื่องปรมัตถสภาวธรรมครั้งที่   ๑  คร้ังที่   ๒  คร้ังที่   ๓  โนน .  ทานทั้ งหลายที่ เพิ่ งมา 
วันนี้ยังไมไดยิน  จึงเอามาเลาใหฟงวา  ความเปนปรมัตถของคนนี่  เปนอยางนี้.  เรา 
พยายามที่จะใหรูปรมัตถ  ที่จําเปนที่จะตองรูแลวก็จะไดถอนตนออกมาเสียไดจากวัฏฏะ,  
พนจากการวนเวียนอยูในสิ่งที่มันทําใหวนเวียน  ใหจมคือสมุทร  แลวก็ขึ้นบก,  ขึ้นบก 
เรียกวาเปนโลกุตตระ  ไปทีละขั้น  จนกวาจะถึงที่สุด. 

 
ปรมัตถสภาวธรรม  เปนอุบายออกเสียไดจากทุกข 
 
ความรูขอเท็จจริงของสิ่งเหลานี้  ก็เรียกวาปรมัตถสภาวธรรม;  ตัวขอ 

เท็จจริงก็เรียกวา  ปรมัตถสภาวธรรม;  แลวความรูเรื่องนี้ก็เรียกวาปรมัตถสภาวธรรม,  แลว 
อุบายหรือวิธีที่จะออกเสียจากสิ่งเหลานี้ก็เรียกวาปรมัตถสภาวธรรม;  ออกมาได  ไดผล 
เปนความพนทุกข  นี้ก็เรียกวาปรมัตถสภาวธรรม.  แตวาสิ่งนี้ตองรูกันจริง ๆ ลงมือเรียน 
เหมือนอยางเรียน  ก.ข.  ก.กา  นั้นแหละ  คือเรื่องธาตุ   เรื่องอายตนะ  เร่ืองขันธ 
เรื่องอุปาทานขันธ  สี่เรื่องนี้สําคัญที่สุด  เหมือนกับ  ก.ข.  ก.กา.  ถาใครไมเรียน 
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๓๘๕ภาวะพื้นฐาน  ของสิ่งที่เรียกวา  “คน”  

แลวก็จะเรียนหนังสือไดอยางไร;  จึงขอวิงวอนแลววิงวอนอีกวา  อยาไดเบื่อหนาย 
ที่จะศึกษาเรื่องธาตุ. 

 
  พึงรูวาบุรุษนี้ประกอบดวยธาตุ  ๖,  เรื่องอายตนะ  หรือสิ่งทั้งปวงคือตา  หู 

จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ ,  เรื่องขันธ  ก็คืออายตนะ 
นั้นจะปรุงใหเกิดรูปขันธเวทนาขันธ  สัญญาขันธ  สังขารขันธ  วิญญาณขันธ;  ขันธ 
ทั้ง ๕  นี้  เผลอเมื่อไรก็จะกลายเปนอุปาทานขันธ  เปนรูปูปาทานขันธ  เวทนูปาทาน- 
ขันธ  สัญูปาทานขันธ  สังขารูปาทานขันธ  วิญญาณูปาทานขันธ  นี่คือตัวทุกข  เปนตัว 
ความทุกขแลว. 

 
ทีนี้  ถาทําใหไมปรุงเปนความยึดมั่นเปนอุปาทานขันธ  นั้นก็คือดับทุกข 

คือหยุดเสียซ่ึงความทุกข  มีเทานี้เอง.  ขอใหรูเร่ืองธาตุทั้งหลายนี่อยางหนึ่ง,  ใหรู 
เรื่องอายตนะที่ปรุงขึ้นมาจากธาตุนี้อยางหนึ่ง,  ใหรูจักขันธที่ปรุงออกมาจากอายตนะนั้น 
อีกอยางหนึ่ง;  ให รูอุปทานขันธ  ที่ เผลอไปยึดมั่นขันธเขาแลว  เกิดอุปาทานขันธ 
ขึ้นมานี้อยางหนึ่ง;  นี่ เปนทุกขทั้งนั้น  แลวรูเร่ืองตรงกันขาม  คืออยายึดถือ  ก็เปน 
เรื่องดับทุกข  นี่เปนเรื่องอริยสัจจ  ๔  ครบถวน. 

 
รูเรื่องธาตุปรุงจนเปนทุกขแลวจะรูอริยสัจจงาย 

 
ทีนี้  ในเมื่อเรื่องทุกข  เรื่องแรกทีเดียว  ก็ยังไมเขาใจ  ไมสนใจ  แลวก็ไม 

อยากจะสนใจ   ก็ยอมเปนไปไมได   ที่จะมารู เรื่องครบถวนทั้ ง  ๔  เรื่อง  ที่ เรียกวา 
อริยสัจจ. 

 
เราควรรูวา  สิ่งเหลานี้ เมื่ออยูกันตามธรรมชาติ   ก็ไม เปนอะไร;  แตพอ 

ไปยึดถือเขาก็เปนทุกข;  อวิชชาทําใหยึดถือ;  ยึดถือก็เปนอุปาทาน;  อยาก 
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ก็เปนตัณหา;  ยึดถือก็ เปนอุปาทาน ;  นี้ เปนเครื่องทําใหสิ่งที่ ไม เปนทุกขนั่นกลาย 
เปนทุกขขึ้นมา.  ที่ไมมีทุกขดับทุกขสนิท  ก็คือทําลายสิ่งนี้เสีย  :  ทําลายสิ่งที่ทําให 
เปนทุกข  ทําใหเกิดยึดถือเปนทุกขเสีย  คือทําลายอวิชชา  ตัณหา  อุปาทานเสีย. 

 
ทําอยางไรจึงจะทําลายสิ่งที่ทําใหทุกขได?  ก็คืออยูใหถูกตอง  ตาม 

หลักแหงอริยมรรคมีองค  ๘  ประการ  รวมความแลวคืออยูโดยมีวิชชา,  มีปญญา,  
แลวจะทําถูกหมด;  คือมีสัมมาทิฏฐิใหถูกตองแลว  ความปรารถนา  การพูดจา  การงาน 
การหาเลี้ยงชีพ  การพยายาม  ความมีสติ  มีสมาธิถูกหมด;  เมื่ออยูอยางถูกหมดอยูตลอด 
เวลา  มันก็ไมโงที่จะเกิดความปรุงแตงเปนอุปาทาน  ก็เลยไมเปนทุกข  :  มีเทานี้เอง. 

 
พูดสองสามคํา  ก็จบหมดเหมือนกัน;  แตวาโดยรายละเอียดยังมีมาก.  

แลวการปฏิบัติใหไดก็ยิ่งยากขึ้นไปกวานั้นอีก  จึงขอโอกาสพูดซ้ํา  ซาก ๆ ไมกลัวใคร 
เบื่อหนายรําคาญ  เพราะเหตุนี้แหละ  จึงไดพูดถึงหัวขอท่ีเรียกวา  ปรมัตถสภาวธรรมอยาง 
ซ้ํา ๆ ซาก ๆ  ในวันนี้ก็พูดกันแตที่จะใหเขาใจสิ่งที่เรียกวาคน :  คนคืออะไร?  คน 
คืออะไร?  ในโอกาส  ในเวลาไหน?  ในสถานการณเชนไร  คนคืออะไร? 

 
สรุปภาวะของ  “คน”  ตามโอกาส 

 
ขอรวบรัดอีกทีหนึ่งวา  คนในโอกาสหนึ่ง  ในสถานการณอยางหนึ่ง  เปน 

เพียงธาตุ  หลาย ๆ  ธาตุกองรวม ๆ กันอยู;  เหมือนอยางชิ้นสวนของรถยนตที่ยังไมได 
ประกอบอะไรเลย.  และคนในบางโอกาสนั้น  เปนตัวอายตนะ  มีการปรุงของธาตุ 
บางธาตุเกิดเปนอายตนะ  คือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  เปนตน  อยางใดอยางหนึ่ง  ที่พรอม 
เพื่อการสัมผัส  และมีการสัมผัสอยู;  อยางนี้ก็เรียกวามีอายตนะ. และคนในบางโอกาส 
เปนขันธ  คือรูปขันธหรือเวทนาขันธก็ตาม   อยางใดอยางหนึ่งอยู;  ถึงขันธทั้ง  ๕  
ขันธ  เกิดพรอมกันไมไดก็จริง  แตมันก็เกิดเนื่องทยอยกันเปนขันธ ๆ  ครบทั้ง  ๕  ขันธ. 
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ฉะนั้น  คนในบางสถานการณคือขันธ  ๕  ที่กําลังเกิดทยอยกันขึ้นมา  แลวคนในบาง 
โอกาสนั้น  คือสัตวที่มีความทุกขอยู  เพราะความยึดมั่นถือมั่นในขันธทั้ง  ๕;  นี่แหละคน,  
จบกันเทานี้. 

 
พอรูเรื่องนี้  รูความจริงเรื่องนี้ เขาแลว  ก็ไมเปนคนแลว;  เปนพระอริยเจา 

ไปแลว;  ถาจะเรียกวาคน  ก็ขอใหเรียกเมื่อขณะที่โงดวยอวิชชา  ถูกผูกมัดดวยตัณหา 
อุปาทาน   แลวเปนทุกข;  นั่นแหละคือคน.  พอสูงกวานั้น  ดีกวานั้น  ไมใชคนแลว 
ก็เปนมนุษย  หรือเปนพระอริยเจา  เปนอะไรไปเลย. 

 
นี่เรียกวาใหรูจักกันเสียที  ใหรูวาพ้ืนฐานตามปกติของสิ่งที่เรียกวาคนนั้น 

คืออะไร?  คือธาตุ  อยางพระบาลีที่ไดตรัสไวหลายแหง  เชนในสามัญผลสูตร  เปนตน 
วาใหภิกษุปรับปรุงกายวาจาใหดี  ใหมีอะไรดี,  และทําจิตใหเปนสมาธิใหดีที่สุด;  แลว 
พยายามมองดูวา  มีอะไร?  จนเกิดญาณทัสสนะเห็นวา  : 

 
อยํ  โข  เม  กาโย   -  รางกายนี้  แหงเรา 

รูป  -  มีรูป,  จาตุมฺมหาภติโก   -  ประกอบอยูดวยธาตุ  ๔  คือ  ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม 
มาตาเปตฺติกสมฺภโว               -  มีมารดา  บิดาเปนแดนเกิด 
โอทนกุมฺมาสุปจฺจโย                  -  สะสมขึ้นมาได  งอกงามขึ้นมาไดดวยขาวสุก  ขนมสด, 
อนิจฺจุจฺฉาทนปริมทฺทนเภทนวิทฺธํสนธมฺโม  -  มีความเปลี่ยนแปลง,  มีความแตก  
                                ทําลาย  มีการสลาย  ตองมีการชวยบริหารอยูเปนธรรมดา. 

 
นี่คืออยางนี้  คนคืออยางนี้หมายถึงรางกาย. 
 
แลวสวนจิตใจ  อิทฺจ  ปน  เม  วิฺาณํ  เอตฺถ  นิสฺสิตํ  เอตฺถ  ปฏิพทฺธนฺติ 
 
-ก็ยังมีวิญญาณธาตุอันหนึ่งรวมอยูในกลุมนั้นดวย  อาศัยอยูในกลุมน้ัน 

เนื่องอยูในกลุมน้ันดวย. 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๓๘๘

นี้ก็แปลวาธาตุ  ๔  เปนกาย;  วิญญาณธาตุอาศัยอยูที่ธาตุ  ๔  กลุมน้ันดวย,  
อากาสธาตุนั้นคือ  ที่วางสําหรับใหสิ่งเหลานี้ตั้งอยู;  ก็รวมเปน  ๖  ธาตุ. 

 
นี่คือคนตามปกติโดยพื้นฐาน  แลวบางเวลา  บางโอกาส  ธาตุทั้ง  ๖  นี้ 

มันประชุมกันเขาทําหนาที่  เปนอายตนะรูสึกไดทางตา  ทางหู  เปนตน  อยางที่กลาวแลว;  
และที่มากไปกวานั้นก็คือ  รวมกลุมกันเขาเปนกอง ๆ  ที่ทําหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง  เชน 
รูปขันธ  เวทนาขันธ  สัญญาขันธ  สังขารขันธ.  ถาเกิดไปยึดมั่นในสวนใดสวนหนึ่ง 
เปนตัวเรา  ของเรา  ก็เกิดเปนอุปาทานขันธ;  นั้นเปนตัวทุกข. 

 
อยางที่ เปรียบเทียบวา  :  ใหสังเกตดูรถยนตคันหนึ่ง  เมื่อยังเปนชิ้นสวนจน 

คนธรรมดาดู  ไมออกวา  นี่เรียกวารถยนต;  นี่ก็มีเปรียบไดกันคนที่ยังเปนสักวาธาตุ.  
ตอมาชิ้นสวนเหลานั้นถูกประกอบเขาเปนระบบหรือ  system  เล็ก ๆ  นั่นก็คืออายตนะที่จะ 
ทําหนาที่อยางใดอยางหนึ่ ง;  ตอมาประกอบหลาย ๆ   system  เล็ก  ให เปน  system  ใหญ 
ไมกี่  system  แลว  นั่นก็คือเปนขันธแลว.  นี่มาเนื่องกันหมดแลว  ก็เปนรถยนต  คือ 
วิ ่งได  อยางนี ้;  มีประกายไฟ   มีความรอน   มีการเผาไหม,  มีอะไรวิ ่งไปได;  
นี่คือวัฏฏะสงสาร  คือคนที่เปนทุกข,  เหมือนรถยนตที่มันกําลังวิ่งไป. 

 
ขอให รูจักสิ่งที่ เรียกวา  “คน”  ในตางวาระ  ตางสถานะอยางนี้   ก็จะเขาใจ 

สิ่งที่ เรียกวา  ปรมัตถสภาวธรรมดีขึ้น.  ขอใหสนใจเพิ่มขึ้นไป  ทีละแงทีละมุมของสิ่งที่ 
เรียกวาปรมัตถสภาวธรรม. 

 
ในว ันนี ้  ขอหย ุดการบรรยายไว เพ ียงเท านี ้  เป นโอกาสให พระสงฆ 

ทั้งหลายทานจะไดสวดบทพระธรรม  เปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใสในพระพุทธองค 
และคําสอนของพระพุทธองคสืบตอไป. 
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ปรมัตถสภาวธรรม 
  -๑๓- 
๓๑  มีนาคม  ๒๕๑๖ 
 
 

 
 
 

ประโยชนแหงการเขาถึงปรมัตถสภาวธรรม 
 
 
 
 
 
 
 

ทานสาธุชนผูสนใจในธรรมทั้งหลาย, 
 
การบรรยาย เรื ่อ งปรม ัตถสภาวธรรมในครั ้งนี ้เป นครั ้งที ่  ๑๓  และ 

เปนครั้งสุดทายของการบรรยายภาคมาฆบูชาแหงป   ๒๕๑๖  นี้   นับวาเปนการ 
บรรยายที่กําลังจะสิ้นสุดลงไปอีกภาคหนึ่ง. 

 
สําหรับการบรรยายเรื่องปรมัตถสภาวธรรมนี้  มีความตั้งใจเปนพิเศษอยูตรง 

ที่วา  จะใหหยิบสิ่งที่เคยละเลยทอดทิ้งอยูตลอดเวลานั้น  ขึ้นมาพิจารณาศึกษากันใหสําเร็จ 
ประโยชน,  อยาเพียงแตสักวาทองไดก็แลวกัน;  การบรรยายนั้นจึงมีลักษณะ 

 
 

๓๘๙ 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๓๙๐

เหมือนกับการยัดเยียด  ใหรับเอาสิ่งที่ผู รับไมคอยจะสนใจ  ไมรูสึกวาเปนสิ่งสําคัญ 
นั่นเอง;  ซึ่งมีอันตรายอยางยิ่งก็ตรงที่วา  ทําใหพุทธบริษัทเราไมเปนพุทธบริษัทสมชื่อ 
คือเปนผูที่ไมรู;  เพราะคําวา  พุทธบริษัท  ตองแปลวาบริษัทของผูรู. 

 
เดี๋ยวนี้พากันไมรู.  ไมรูสิ่งที่เรียกวาปรมัตถสภาวธรรม  วาเปนสิ่งที่มีอยู 

ในรางกายนี้  ที่ยังมีจิตมีใจ  คือยังเปน ๆ อยู;  หรือจะเรียกอยางภาษาธรรมดาสามัญก็วา 
ที่มีอยูในตัวเองอยูตลอดเวลา.  ถาดังนี้แลว  ก็เทากับไมรูจักตัวเอง;  นับวานาละอาย 
แตก็ไมรูจะละอาย  แลวยังแถมประมาทหรืออวดดีไปเสียอีก  เปนดังนี้กันทุกคนทั้งฆราวาส 
ทั้งบรรพชิต .  แมที่สุดแตผูที่ เทศน   หรือสอนอยู เปนประจํา  ก็ไม รูสิ่ งเหลานี้   นี่ถา 
จะวาเปนสิ่งที่นาขบขันก็นาขบขัน  นาละอายก็นาละอาย;  แตวาที่แทจริงนั้นนาสลดสังเวช 
ในความเปนพุทธบริษัทของตน. 

 
เมื่อทนอยู ไมไดจึงได เอามายัดเยียด  พูดแลวพูดอีก  ตั้ง  ๑๒  ครั้งมาแลว 

ในเรื่องเดียวกันอยางซ้ํา ๆ ซาก ๆ  และครั้งนี้ก็ เปนครั้งสุดทาย  คือครั้งที่   ๑๓.  ที่วา 
นาหวัวก็ตรงที่วา ปรมัตถสภาวธรรมนี้เปนสิ่งที่ดีที่สุด,  สําคัญที่สุด,  จําเปนที่สุด,  
มีประโยชนที่สุด  แตแลวตองเอามายัดเยียดให  ยัดเยียดใหคนรับรับเอาไป;  มัน 
จึงนาหวัวในขอน้ี.  แตถึงอยางนั้นก็ยังมีความยากลําบาก  ไมคอยสําเร็จประโยชน. 

 
ถาจะเปรียบก็เหมือนกับวา  จะพยายามสอนใหแมวรูจักสานลอบไปดัก 

ปลามากิน.  ลองคิดดูวา  แมวมันจะทําหรือจะไมทํา  ทั้งที่แมวก็เปนสัตวที่กินปลา  มันก็ 
เที่ยวกินปลาที่เขาทิ้งให  ไมมีปญญาสามารถ  ไมคิด  ไมนึก  ที่วาจะไปสรางลอบดักเอา 
ปลามากินเอง.  ถาวาคนจะไปยัดเยียดใหแมวสานลอบดักปลามากินเอง  มันก็นาหวัว;  
ในโลกนี้ก็กําลังเปนอยางนี้  ในการที่ตองยัดเยียดใหศึกษาเรื่องปรมัตถสภาวธรรม  แลวก็ 
ยังไมสําเร็จประโยชน  มันไขวกันอยู  เหมือนในตัวอยางที่วาดวยแมว. 
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๓๙๑ประโยชนแหงการเขาถึงปรมัตถสภาวธรรม  

โลกนี้กําลังจะฉิบหาย  ก็เพราะวาไมสนใจในสิ่งที่ เรียกวา  ปรมัตถสภาวธรรม 
นี้เปนขอเท็จจริงที่พอพูดขึ้นก็พอจะมองเห็น;  แตแลวก็จะไดกลาวโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง.  
ดังนั้นในการบรรยายครั้งนี้  จะไดกลาวโดยหัวขอท่ีวา  “ประโยชนแหงการเขาถึง  
ปรมัตถสภาวธรรมโดยเฉพาะ”  คือจะกลาวถึงประโยชนแหงการเขาถึงปรมัตถธรรม 
เปนครั้งสุดทายของการบรรยายเรื่องนี้. 

 
ถาทานลองทบทวนดูก็จะเห็นวา  เราไดพูดกันมาตามลําดับถึงเรื่องที่ควรทราบ 

เปนเรื่องแรกที่สุดคือเรื่องธาตุทั้งหลาย  ยังจําไดหรือเปลา?  ถาจําไมไดก็แปลวายังไม 
สนใจอยูตามเดิมน่ันเอง. 

 
เรื่องธาตุที่สําคัญ  ที่จะตองจําได  เขาใจ  และรูสึกชัดเจนอยูโดยประจักษ 

ก็คือธาตุมี  ๖  คู  กลาวคือ  ธาตุตา  และธาตุรูปคูหนึ่ง,  ธาตุหูและธาตุเสียงคูหนึ่ง,  ธาตุจมูก 
และธาตุกลิ่นคูหนึ่ง,  ธาตุลิ้นและธาตุรสคูหนึ่ง,  ธาตุกายและธาตุโผฏฐัพพะคูหนึ่ง,  ธาตุ 
มโนและธาตุธัมมารมณคูหนึ่ง;  ซึ่งมีพระบาลีกลาวไวชัดวา  จกฺขุธาตุ  รูปธาตุ,  โสตธาตุ  
สทฺทธาตุ,  ฆานธาตุ  คนฺธธาต ุ,  ชิว ฺหาธาต ุ  รสธาตุ,  กายธาตุ  โผฏ พ ฺพธาตุ,  
มโนธาตุ  ธมฺมธาตุ.  ธาตุเหลานี้ก็ปรุงขึ้นมาจากธาตุพื้นฐาน  กลาวคือธาตุ  ๖  อันได 
แกธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม  ธาตุอากาส  และธาตุวิญญาณ. 

 
ธาตุทั้ง  ๖  คูโนนเมื่อตั้งอยูโดยพื้นฐาน  มันก็อยูในรูปลักษณะของธาตุ 

ทั้ง  ๖  คือธาตุดินน้ํา  ลม  ไฟ  อากาส  วิญญาณ;  แตพอจะทําหนาที่การงานมันตองถูก 
ปรุงขึ้นมาในขั้นที่สอง  คือปรุงขึ้นเปนธาตุตา  ธาตุรูป  ธาตุหู  ธาตุเสียง  ธาตุจมูก  ธาตุ 
กลิ่น  เปนตน  เพื่อวาจะมีรูปลักษณะเปนอายตนะ  สําหรับการสัมผัสข้ึนมา. 

 
จักขุธาตุ  ก็ทําหนาที่เปนจักขุอายตนะ;  รูปธาตุ  ก็ทําหนาที่เปนรูปอายตนะ; 
โสตธาตุ  ก็ทําหนาที่เปนโสตายตนะ  สัททธาตุ  ก็ทําหนาที่เปนสัททายตนะ; 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๓๙๒

ฆานธาตุ  ก็ทําหนาที่เปนฆานายตนะ  คันธธาตุ  ก็ทําหนาที่เปนคันธายตนะ; 
ชิวหาธาตุ  ก็ทําหนาที่เปนชิวหายตนะ  รสธาตุ  ก็ทําหนาที่เปนรสายตนะ; 
กายธาตุ  ก็ทําหนาที่เปนกายายตนะ  โผฏฐัพพธาตุ  ก็ทําหนาที่เปนโผฏฐัพพายตนะ; 
มโนธาตุ   ก็ทําหนาที่ เปนมนายตนะ   ธัมมธาตุ   ทําหนาที่ เปนธัมมายตนะ   :  

ทั้ง  ๖  คูนี้  ก็คืออายตนะสําหรับทําความรูสึกทางตา  และอารมณสําหรับถูกรูสึกทางตา 
คูหนึ่ง;  อายตนะสําหรับทําความรูสึกทางหู  และอารมณสําหรับถูกรูสึกทางหู  คูหนึ่ง;  
…ฯลฯ...  กระทั่งถึงอายตนะสําหรับทําความรูสึกทางใจ  และอารมณสําหรับถูกรูสึก 
ทางใจ  เปนคูสุดทาย;  ทั้งหมดนี้เพื่อใหสําเร็จประโยชนแกการเกิดขึ้นแหงสัมผัส. 

 
ถาธาตุตาง ๆ   เหลานี้  ที่ เปนภายนอกก็อยู เสียแตภายนอก  ที่ เปนภายในก็อยู 

เสียแตภายใน  ดังนี้แลว  ก็ยังไมสําเร็จประโยชนอะไร.  ตอเมื่อใดมันมาเนื่องกัน  จึงจะ 
สําเร็จประโยชน  ตามกรณีนั้น ๆ;  ดังอยางเชนรูป  ซึ่งเปนอายตนะภายนอก  ก็ตอง 
มาเนื่องกับตาซึ่งเปนอายตนะภายใน  ...ฯลฯ...  เปนคู  ๆ   ไป  จนถึงคูสุดทาย  คือธัมมารมณ 
กับมโน.  นี้ เปนอันเห็นไดวา  ตองตอเมื่อมีการทําหนาที่ถูกตามคูอยางนี้แลว  จึงจะ 
เรียกวาธาตุเกิดขึ้น  หรืออายตนะเกิดขึ้น  แลวก็เรียกไดวา  มีการทําหนาที่ทางอายตนะ 
เชนการสัมผัสเปนตน. 

 
เดี๋ยวนี้  จักขุธาตุก็เปนจักขุอายตนะ,  รูปธาตุก็เปนรูปายตนะ,  โสตธาตุก็เปน 

โสตายตนะ  สัททาธาตุก็เปนสัททายตนะ  ฯลฯ  อยางนี้เปนตน  ครบทั้ง  ๖  คู.  เมื่อมีลักษณะ 
เปนอายตนะแลว  นั่นก็คือมีการสัมผัสแลว.  เมื่อมีการสัมผัสแลวก็ยอมจะเกิดเปนเวทนา 
สัญญา  สังขาร  ในขันธทั้ ง  ๕;  หรือเปนเวทนา  ตัณหา  อุปาทาน  ภพ   ชาติ   ทุกข 
ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาท. 

 
ทั้งหมดนี้ก็ เปนเรื่องประจําวัน  เกิดอยูแกคนทุกคนเปนประจําวัน  ทั้งเนื้อ 

ทั้งตัวของเราก็มีแตเกี่ยวของกับสิ่งเหลานี้  แลวเราก็ไมสนใจ.  ความไมสนใจและ 
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ความไมเขาใจนี ้เปนความเสียหายที ่ส ุด;  ถาจะวาโงก็โงที ่ส ุด  ก็คือไมไดเขาใจ 
ในสิ่งที่พระพุทธเจาทานไดพยายามสั่งสอนใหเขาใจ  เพื่อจะดับทุกขเสียได.  ไปสนใจแต 
เรื่องคําพูดขางนอก  เรื่องอะไรก็ไม รูทั้งวันทั้งคืน  จนเรียกวาเฟอหรือเกิน  หรือหนวกหู;  
แต เรื่องที่ เปนอยูจริง  และจะตองทําใหไดจริง ๆ นี้กลับไมสนใจ .  นี่คือความเปน  
ปรมัตถธรรม  หรือปรมัตถสภาวธรรมที่มีความลึก  มีอรรถที่ลึก  ที่คนไมหยั่งถึงบาง 
ไมอยากจะหยั่งถึงหรือไมสนใจบาง. 

 
คนไมรูจักคําวาธาตุอยูเปนพื้นธาน,  และไมรูจักคําวาธาตุนี้ประกอบกัน 

ขึ้น  ปรุงกันขึ้นเปนอายตนะ,  แลวก็ไมรูวาอายตนะนี้มีความสัมผัสเกิดเปนผัสสะ  เปน 
เวทนา  คือเกิดเปนขันธ  ขันธใดขันธหนึ่งขึ้นมาในขันธทั้ง  ๕.  และถาวามันมีอวิชชา 
เขามาเกี่ยวของดวยในการสัมผัสน้ีแลว  ก็จะปรุงเปนอุปาทานขันธทั้ง  ๕  ขึ้นมา  ซึ่งจะตอง 
เปนทุกขโดยไมตองสงสัย  เพราะวาเกิดเปนอุปาทานขันธเมื่อไร  ก็ยอมมีความทุกขเมื่อน้ัน. 

 
ทั้งที่มีความเปนอยางนี้อยูจริง  ในชีวิตประจําวันของคนแตละคน  เขาก็ 

ไมสนใจ;  เขาอยากจะทําอยางอื่น  มากกวาจะมานั่งสนใจกับเรื่องขอเท็จจริงของสิ่งที่ 
เรียกวา  ปรมัตถสภาวธรรม;  เพราะวาไมรูวา  เกิดมาเพื่อดับทุกข,  และทุกขตอง 
ดับกันที่นี่  ตรงนี้  โดยวิธีนี้,  ก็ไปคุยกันเรื่องอื่น  ในฐานะที่จะเปนเรื่องดับทุกข. 

 
นี้คือ  ขอท่ีวานาสงสาร;  เมื่อท้ังนาหวัวและนาสงสารอยางนี้  มันก็นา 

สลดใจ.  เพราะเหตุฉะนั้นแหละจึงไดพยายามแลวพยายามอีก  ในการบรรยาย  ๑๒  ครั้ง 
ใหรูจักเรื่องธาตุอยางละเอียดลออเสียหลายครั้งดวยกัน,  และความที่ธาตุเกี่ยวเนื่องกันมา 
ปรุงแตงกันเปนอายตนะ  เปนขันธ  เปนอุปาทานขันธ  และกระทั่งเปนทุกขในที่สุด,  
ปรุงแตงใหเกิดแตธรรมทั้งปวงขึ้นมาไดในลักษณะอยางไร.  ไดชี้ใหเห็นความสําคัญ 
ของการที่เรามีการสัมผัสอยูตลอดเวลาอยางหลีกเลี่ยงไมได,  แลวเราจะควบคุมอยางไร 

 
 
 
 

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

www.buddhadasa.info



 ปรมัตถสภาวธรรม ๓๙๔

ที่จะไมใหเกิดเปนอาการของอวิชชาสัมผัสข้ึนมา  ซึ่งมันจะเกิดขึ้นมาเปนอุปาทานขันธ 
แลวมีทุกข  คือเกิดเปนของมีพิษรายและกัดเอา. 

 
อาการที่จะเกิดไดหรือเกิดไมไดแหงอุปาทานขันธนี้  เปนเรื่องสําคัญ 

ที่พระพุทธองคทรงมุ งหมายอยางยิ่งกวาเรื่องใด ;  เพราะไดตรัสไววา  “แตกอนก็ดี 
เดี๋ยวนี้ก็ดี  เราตถาคตบัญญัติเฉพาะเรื่องทุกขและความดับไมเหลือแหงทุกขเทานั้น” 

 
พระพุทธเจาทานอุตสาหบอกแลวบอกอีกวา  ไมพูดเรื่องอะไร  บอกแต 

เรื่องความทุกขกับความดับทุกขเทานั้น;  ในที่นี้  ก็คืออาการที่มันเกิดขึ้นมาได  และ 
อาการที่มันไมเกิดขึ้นมาได  แหงอุปาทานขันธ  โดยนัยดังที่กลาวมาแลวอยางละเอียดใน 
การบรรยายในครั้งนั้น ๆ.  อุปาทานขันธเกิดได   ก็คือทุกขเกิดขึ้นมา;  อุปาทานขันธ 
เกิดไมได  ก็คือความดับแหงทุกข  ความไมเกิดแหงทุกข. 

 
ดูใหดีวา  ปกติภาวะของคนเรา  ที่ไมเปนทุกขนั้นเปนอยางไร,  และ 

เมื่อเกิดเปนทุกขขึ้นมาไดนั้น  เปนอยางไร.  ตามปกติเกิดเปนความทุกขขึ้นมาไมได  ก็ 
เพราะวาไมมีการปรุงแตงเปนอุปาทานขันธ;  อยางมากที่สุด  มันก็เปนขันธเฉย ๆ .  ตอเมื่อ 
เปนอุปาทานขันธ   ยึดถือมั่นดวยอุปาทาน   เปนตน   แลวก็จะมีความทุกขขึ้นมา .  
ปกติภาวะมันก็มีอยูอยางที่ เรียกวา  เปนขันธ;  หรือเปนธาตุลวน ๆ  ยังไมประกอบกันเปน 
ขันธโดยตรงในบางเวลา.  ในบางเวลาก็ปรุงขึ้นเปนขันธ  แลวก็เกิดวิชชาหรือปญญารู 
เทาทันทําใหเปนเรื่องที่ไมเปนทุกข,  หรือวาใหมันดับไปเสียโดยไมตองเปนทุกข;  อยางนี้ก็ 
เรียกวา  ไมมีความทุกข.  แตถาพอเผลอ  ก็มีอวิชชาผสมโรง  ก็เกิดขึ้นมา  เปนความทุกข. 

 
ตรงนี้ก็อยากจะเตือนอีกครั้งวา  คําวา  ความทุกข  นี้มีอยูสองความหมาย 

อยาเอาไปปนกันใหมันยุง  แลวก็เถียงกันอยางนาสงสาร  ความทุกขชนิดหนึ่งเปนแตเพียงวา 
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ดูแลวมันนาเกลียดหรือนารําคาญ  เทานั้น;  แตความทุกขอีกชนิดหนึ่งนั้น  หมายถึง 
ทนทรมานเปนทุกข  เจ็บปวดทางจิตใจจริง ๆ. 

 
ในกรณีที่พูดวา  สิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นเปนทุกข;  นี่หมายความวา  เปน 

ทุกขในความหมายทีแรก  ที่วาดูแลวนาเกลียด  นาชัง  นาระอา.  เชนรูปธาตุทั้งหลาย 
แมที่สุดแตกอนหิน  กอนดิน   ตนไม   ตนไล  นี้มันก็ไม เที่ยง;  เมื่อไม เที่ยงก็ถือตาม 
หลักวาเปนทุกข,  ทุกขอยางนี้หมายความวา  ดูแลวนาเกลียด  คือมันวางจากสาระอยาง 
นาเกลียด. 

 
แตถาขอใดท่ีพระพุทธองคตรัสวา  ความเกิดเปนทุกข  ความแกเปนทุกขก็ดี 

หรือทรงสรุปวา   สงฺขิตฺ เตน   ปฺ จุปาทานกฺขนฺธา  ทุกฺขา   ก็ดี ;  คําวาความทุกข 
อยางนี้  มันไมใชทุกข  เพียงแตสักวาดูแลวนาเกลียดอยางเดียว.  มันทุกขตรงที่เจ็บปวด 
ทนทรมานในทางจิตใจ  เพราะความยึดมั่นถือมั่นนั่นเอง;  ชาติเปนทุกข  ก็เพราะไป 
ยึดมั่นวาชาตินี้ของเรา,  ชราเปนทุกขก็เพราะยึดมั่นวาชรานี้ของเรา,  ความตายเปน 
ทุกขก็เพราะยึดมั่นวาความตายนี้ของเรา.  ความยึดมั่นนี้เปนไปเองตามธรรมดา;  ฉะนั้น 
จึงไมตองพูดวา  มีความยึดมั่นที่ชาติ,  ที่ชรา;  ก็เขาใจกันไดวา  คนหรือสัตวทั้งปวงนี้ 
ไปยึดมั่นวา  ความเกิดของเรา  ความแกของเรา  ความตายของเรา  ทุกข  โทมนัส 
อุปายาสอะไรของเราทั้งนั้น. 

 
สรุปโดยยอแลว  อุปาทานขันธทั้ง  ๕  เปนตัวทุกข  นี่คือทุกขเพราะยึดมั่น 

ยึดมั่นก็ตองทุกข;  เพราะวาไปยึดเขาก็ เกิดกิ เลส   กิเลสก็ทําใหรอน   ให เปนทุกข.  
ทุกขเฉย ๆ  นั่นเปนแตมีอาการ  มีลักษณะแหงความทุกข  เรียกวา  “ทุกขลักษณะ”  
พิจารณาก็มองเห็นทุกขลักษณะ  โดยที่วาจิตใจของคนนั้นไมไดเปนทุกข;  แตเมื่อไป 
ยึดมั่นอะไรเขา  คนนั้นจะรูสึกเปนทุกข. 
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เมื่อเราไปแบกของหนักเขา  ก็รูสึกหนัก;  ของหนักนี่ก็คือขันธทั้ง  ๕  
ไปแบกเขาจึงเปนทุกข  ไมไปแบกก็ไมมาเปนทุกขอยางนี้ ;  มันมีแตวาเปนทุกข  เพราะวา 
ดูนาเกลียดเทานั้นเอง.  แตคําวา  ความทุกขในการยึดมั่นถือมั่นนี้   ทําให เกิดราคะบาง 
โทสะบาง  โมหะบาง  อยางใดอยางหนึ่ งอยู ในตัว;  ฉะนั้น  จึงมีการแผดเผาบาง  ทิ่ม 
แทงบาง  รอยรัดหุมหอบาง  แลวแตจะเปน;  ทําใหเกิดอาการที่เปนทุกขขึ้นมา. 

 
นี้เรียกวา  ความทุกขที่เกิดขึ้นทันที  ขณะที่มีการยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความ 

เปนตัวตน   ของตน ;  ยึดมั่นอะไรก็ตามใจ   จะตองเปนทุกขทั้ งนั้น ;  พระพุทธเจา 
ทานจึงตรัสเรียกวา  ความทุกข ;  และจะมี เกิดและมีดับ  เปนเรื่อง ๆ ไป  เปนกรณี  ๆ ไป 
ทางอายตนะนั้นทางอายตนะนี้ .  สวนความทุกขที่ วา  “สิ่งใดไม เที่ยง  สิ่งนั้นเปนทุกข”  
นั้นมันเปนทุกขตลอดเวลา;  แตวามันเปนทุกขอยางที่ เรียกวา  “ทุกขลักษณะ”  คือเปน 
ทุกขเพียงสักวาลักษณะ. 

 
เชนวา  กอนหินกอนนี้ก็ไม เที่ ยง  และมีลักษณะแหงความทุกขอยู 

ตลอดเวลา;  ความทุกขนั้นไมไดเกิดดับ   :  ไมเหมือนกับความทุกขที่ตั้งขึ้นในจิต 
ของคนที่ยึดมั่นถือมั่น  เกิดขึ้นแลวก็ดับไป,  เกิดขึ้นแลวก็ดับไป;  เปลี่ยนเปนทางตาบาง 
หูบาง  จมูกบาง  ลิ้นบาง  เปนเรื่อง ๆ ไป  เปนกรณี ๆ ไป;  นี่คือตัวทุกขแท. 

 
พระพุทธองคจะไมทรงสอนเรื่องนั้น  นอกจากเรื่องทุกขกับความดับทุกข 

เทานั้น  เพราะตรัสไวอยางนี้   :  ปุพฺ เพ  จาหํ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  จ  ทุกฺขฺ เจว  ปฺาเปมิ 
ทุกฺขสฺส  จ  นิโรธํ  นี่พระพุทธภาษิตที่ เปนบาลีวาอยางนี้  ก็เหมือนกับที่แปลใหฟงแลววา  
 “แตกอนก็ดี   เดี๋ ยวนี้ ก็ดี   เราบัญญั ติ เฉพาะเรื่องทุกข  และเรื่องความดับไม เหลือ 
แหงทุกข เทานั้น”  เรื่องอื่นนั้นไมมีสาระอะไร;  คือวาไมจําเปนที่ทุกคนจะตองเขาไป 
เกี่ยวของ. 
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เรื่องนี้ปญญัติไวที่ ไหน?  มีพระพุทธภาษิตที่กลาวไวชัดวา  :  “โลกก็ดี 
ที่เกิดแหงโลกก็ดี  ความดับแหงโลกก็ดี  ทางใหถึงความดับแหงโลกก็ดี  เราตถาคต 
บัญญัติไวในรางกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้  ที่มีพรอมท้ังสัญญาและใจ”;  หมาย 
ความวา  ในรางกายของคนที่ยังเปน ๆ ยังมีใจ,  มีความรูสึกสมปฤดีอยางนี้;  ในนั้น 
ไปดู  จะหาพบเรื่องโลก,  เรื่องเหตุใหเกิดโลก,  ความดับสนิทของโลก.  ทางใหถึงความ 
ดับสนิทของโลก  :  นี่คือตัวปรมัตถธรรม. 

 
ปรมัตถธรรมทั้งหลาย  จะตองคนดูในภายใน  คือในรางกายที่ยาว 

ประมาณวาหนึ่งของบุคคลที่มีทั้งสัญญาและใจ  คือคนเปน ๆ;  ในเรื่องของคนตายแลว 
ไมมี  แมที่สุดวาจะหารูปขันธในรางกายของคนที่ตายแลวนี้ก็ไมได.  เวนไวแตคนจะ 
ศึกษามาอยางโงเขลา  วารางกายเนื้อตัวนั้นมันเปนรูปขันธ;  นี่วาเอาเองบาง  หรือสอน 
กันมาผิด ๆ บาง.  ถาเปนรูปขันธในความหมายของพระพุทธเจาแลว  จะเกิดเฉพาะ 
ตอเมื่อมีการสัมผัสทางอายตนะอยางใดอยางหนึ่ง  ในขณะนั้นเทานั้น;  จึงจะ 
บัญญัติสวนนั้นสวนนี้วาเปนรูปขันธเปนตน. 

 
สําหรับคนที่ตายแลวไมมีทั้งรูป  ไมมีทั้งเวทนา  ไมมีทั้งสัญญา  ทั้งสังขาร 

ทั้งวิญญาณอยางนี้  จึงไดตรัสไววา  ปรมัตถธรรมตองมีอยูในรางกายของคนที่ยังเปน ๆ  
คือมีทั้งสัญญาและใจ.  เร่ืองรูปขันธเปนอยางไร  อธิบายกันแลวโดยละเอียด  ในการ 
บรรยายตั้งหลายครั้งที่แลวมา  :  ไมใชจะหยิบข้ึนมาไดเปนเปนเนื้อเปนหนัง  แลวก็จะเรียกวา 
เปนรูปขันธ;  ตองตอเมื่อทําหนาที่ทางอายตนะ  มีความรูสึกอยูดวย  จึงจะเปนรูปขันธในสวน 
ที่ เปนรูปขันธ  อยางนี้ เปนตน.  นี่ เราควรจะรูเรื่องที่มีอยูในตัวเราจริง ๆ และรูถึงความ 
หมายอันลึกในขอท่ีวาเปนทุกขอยางไร,  และไมเปนทุกขอยางไร. 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๓๙๘

ทั้งหมดนี้   คือเรื่องที่ ไดบรรยายมาแลวถึง  ๑๒  ครั้ง;  วันนี้ก็จะไดพูดกันถึง 
ขอที่วา  ประโยชนอะไร  ที ่จะพูดกันตั ้งมากมายอยางนี ้.  เรื ่องนี ้ม ีประโยชนมาก 
ถาวาเขาใจ  ฟงถูก  และเอาไปใชปฏิบัติใหได. 

 
เรื่องที่สําคัญตองฟงใหไดศัพท 

 
เรื่องพุทธศาสนานี้ยังมีปญหาใหญอยูอยางหนึ่ง  คือวา  “ฟงไมศัพทจับไป 

กระเดียด”;  นี้ เรียกวา  พูดตามภาษาชาวบานแลว  มักจะเปนเรื่องที่ฟงไมไดศัพท  คือ 
ไมทันไดความหมายอันแทจริง  แลวก็จับไปกระเดียด  คือพูดเพอเจอไปเลย. 

 
จะยกตัวอยางเรื่องนาหวัวขึ้นเปรียบเทียบสักเรื่องหนึ่ง  อยางวาอาตมาคราว 

หนึ่งไดพูดวา  การกุศลอันสูงนั่นคือ  ทําใหคนมีแสงสวาง  บําบัดความทุกขของ 
ตนได;  ใครทําอยางนั้น  คนนั้นชื่อวาไดทําการกุศลอันสูงสุด.  การสรางโบสถก็ไมใช 
กุศลอันสูงสุด,  การสรางโรงเรียนก็ยังมิใชกุศลสูงสุด,  สรางโรงพยาบาลก็ยังไมใช 
กุศลสูงสุด,  อยางนี้เปนตน  วายังไมใชกุศลสุงสุด.  กุศลสูงสุดนั้น  คือการใหแสงสวาง 
ที่ชวยใหคนนั้น ๆ ดับทุกขไดในทางจิตใจ  ตามหลักของพระพุทธศาสนานั่นเอง. 

 
ทีนี้   คราวหนึ่งอาตมาไปนอนปวยและรอการพักใหหาย  อยูที่ โรงพยาบาล 

ที่เชียงใหม  ไดยินคนที่ เขามาเยี่ยมและรออยูขางนอก  เขาพูดกันวา  “นั่นไหมละ  สราง 
โรงพยาบาลไมไดบุญ  ทําไมมานอนอยูที่นี่”.  เขาวาอาตมาวาสรางโรงพยาบาลไม 
ไดบุญ  แลวทําไมมานอนอยูที่นี่.  ฟงดูซิ  มันเรื่องเดียวกันหรือเปลา?  เราเพียงแต 
บอกวา  สรางโรงพยาบาลยังไมใชกุลศลอันสูงสุด;  แตมิไดหมายความวาไมใช 
กุศลเลย.  นี่เขาก็ไดยินกันวาอาตมาวา  สรางโรงพยาบาลนี้ไมไดบุญ  แลวทําไมมานอน 
อยูในโรงพยาบาลนี้,  มาใหเขารักษาอยูที่นี่  :  อยางนี้ก็ เรียกวาฟงกันไมคอยรูเร่ือง 
ฟงกันไมตรงจุดหมาย. 
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เรื่องในพระพุทธศาสนามักจะเปนเสียอยางนี้;  แลวที่ใกลชิดขึ้นมาอีก  ที่พูด 
กันเตลิดเปดเปงไป  ก็คือวา  เรื่องกรรม.  เรื่องกรรมนั้นมีวาทําลงไปแลวก็ใหผลทันที 
ในขณะจิตที่ตอมา;  คือเมื่อทํากรรมลงไปในขณะจิตใด  ขณะจิตตอมาก็เปนการไดรับ 
ผลกรรมทันที  ไมตองรอ.  นี้ก็โดยหลักที่วา  กรรมและการใหผลกรรมนี้เปนอกาลิโก 
ไมจํากัดเวลา  ไมตองรอเวลา  เชนเดียวกับธรรมะทั้งหลาย  เปนอกาลิโกอยางนี้. 

 
ทีนี้ก็มาสอนกันเสียใหมวา  กรรมนี้ทําแลวใหผลทันทีในวันนี้  เดือนนี้ 

หรือในชาตินี้ ,  กรรมนี้จะใหผลในชาติหนา,  กรรมนี้จะใหผลตอหลาย ๆ ชาติ  ตายไป 
หลาย ๆ หน;  อยางนี้ไมรูวาเอาแตไหนมาพูด. 

 
ถาพูดตามหลักของพระอริยเจา  หรือของพระพุทธเจา  :  สิ่งที่เรียกวากรรม 

ก็คือสิ่งที่เรียกวาสังขารขันธ  ที่มีการคิด  การนึก  กระทํา  แลวปฏิกิริยาก็เกิดขึ้นเปน 
ความทุกข;  เชนมีอุปาทานยึดมั่นในรูปน้ี  หรือในเวทนานี้ก็ตาม;  นี้เปนกรรม.  ขณะจิต 
ตอมาก็เปนวิบากคือเปนทุกข;  ในขณะจิตนั้นเอง  ก็ใหผลแลว  เสร็จแลว  ก็เรียกวา 
ใหผลทันที   และทันควันและติดตอกันไป ;  ไมตองรอตอชาตินี้   ชาติโนน   เหมือน 
อยางที่เขาสอนกันโดยมากเดี๋ยวนี้. 

 
การใหผลตอบอยางนั้นมันจะเปน  “เศษ”  หรือเปน  “ขี้ผงของกรรม”  

มากกวา  เขนวาทําดีก็ดีแลว  ทําชั่วก็ชั่วแลว  ติดกันกับท่ีการกระทํานั้น.  แตเศษขี้ผงที่วา 
จะไดลาภเมื่อทําดี    หรือวาถูกใสตะรางเมื่อทําชั่วนี้  นี้มันเปนเศษหรือเปนขึ้ผง  หรือเปน.  
“สิ่งสะทอน”  ปฏิกิริยาอะไรของกรรมนั้น  จึงไดพูดวา  ตอเมื่อน้ัน  ตอเมื่อน้ี.  บางทีก็ยกเอา 
ไปไวใหหลายชาติ  หลายสิบชาติก็มี;  กรรมอยางนี้ เปนคําอธิบายในหนังสือช้ันหลัง 
ทั้งนั้นเลย.  ตนตอของเรื่องเชนนี้ก็เชนหนังสือวิสุทธิมรรค  เปนตน;  เดี๋ยวนี้ เราก็มา 
เนนกันมากแตเรื่องอยางนี้. 
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เรื่องที่เปนปรมัตถธรรมแท ๆ  ที่วาขณะจิตนี้  กระทํากรรม,  ขณะจิต 
ถัดมาก็จะเปนการรับผลของกรรม  คือดีหรือช่ัวไปตามนั้น  :  นี้เราไมสอนกัน  เราไม 
บอกกัน;  ทําใหเกิดความลังเล.  หรือถึงกับไมเชื่อวา  เอะ  ทําไมทําดีไมไดดี  ทําชั่ว 
ไมไดชั่ว,  มีอะไรมาตัดรอน  มีอะไรมาสงเสริม  ทําใหมันยุงกันไปหมด.  นี้เปนเรื่อง 
ของคนชั้นหลังวา;  แลวเปนเรื่องเศษ  เรื่องขี้ผงของกรรม.  ถาเรื่องกรรมแท ๆ ทําดี 
มันก็ตองดีเสร็จทันที;  เพราะวาบัญญัติไวเสร็จแลววา  ทําอยางนี้เรียกวาดี  ทําอยางนี้ 
เรียกวาชั่ว. 

 
โดยเฉพาะ  ในกระแสแหงปฏิจจสมุปบาท  วาเมื่อเกิดเห็นรูป  ฟงเสียง 

ดมกลิ่น  เปนตน,  แลวเกิดผัสสะ  เกิดเวทนา  แลวเกิดตัณหา  คือความอยาก,  เกิด 
อุปาทาน  เกิดภพ  คือกรรม  ที่มีความคิดนึกที่จะทําอยางนั้นอยางนี้อยางโนน,  หรือมี 
การกระทําลงไปแลวในทางจิตทางใจ  อยางนี้อยางนั้น;  จากภพก็เกิดเปนทุกข  เกิดผล 
เปนทุกข  คือชาติ  ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  :  คือมีตัณหา  แลวยึดมั่นอะไรเขาก็เปน 
ทุกขเพราะสิ่งนั้น.  นี้เรียกวาเมื่อทําสําหรับเปนทุกขก็เปนทุกขเลย;  ทํากรรมลงไปใน 
ขณะจิตนี้  ขณะจิตถัดมาก็เปนวิบากของกรรมอยางแนนอน. 

 
นี้ก็เปนเรื่องที่วา  เราไมพยายามจะเขาใจขอเท็จจริงที่เรียกวา  ปรมัตถ- 

สภาธรรมของสิ่งนี้;  จะเพราะเหตุใดก็พูดยาก.  นาจะเพราะวาเขาใจยากก็ได,  หรือ 
วาไมสนุกเหมือนอยางเรื่องไดเงิน  ไดของ  ไดไปสวรรควิมาน  ไดลงนรก  ไดอะไร 
เหลานี้,  ซึ่งเปนเรื่องถูกใจ  หรือมันฟงงายเขาใจงาย.  แตวาอยาลืมเสียวา  ขณะจิตหลัง 
จากที่ทํากรรมแลว  ก็มีวิบาก  มีผลกรรมเปนสวรรคเปนนรกได  และจริงยิง่กวานรก 
ที่ยังวาไมรูอยูที่ไหนนั่น;  อยางบทสวดเมื่อตะกี้ที่พระสวด  ฉ  ผสฺสายตนิกา  นาม  นิรยา  
-นรกที่เปนอยูทางอายตนะหก,  นั้นมีแน  มีทันที  มีทันควัน  ที่ทําผิด;  ฉ ผสฺสายตนิกา 
นาม  สคฺคา  -สวรรคที่เปนไปทางอายตนะหก,  นั้นก็มีแน ๆ 
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ในขณะที่ทําผิดทางอายตนะใดอายตนะหนึ่ง  คือทางตาก็ตาม  ทางหูก็ตาม 
ก็เกิดเปนนรกขึ้นมา;  ก็คือในกระแสแหงปฏิจจสมุปบาทนั้นเอง  :  เกิดผัสสะ  เกิด 
เวทนา  เกิดตัณหา  แลวก็ตองเกิดเปนนรกขึ้นมาทางอายตนะนั้น  ชื่อวา  นรกรูปายตนิกา 
คือนรกทางรูปไปเลย,  หรือทางเสียง  ทางกลิ่น  ฯลฯ  อะไรก็ได. 

 
ถาเปนสวรรคก็คือทําถูก  ประกอบถูก  ในลักษณะที่ไดเปนสวรรค  ก็เกิด 

ความพอใจ  เกิดความสบายใจ  เกิดความอิ่มใจ  ยินดีปรีดา  โสมนัสข้ึนมา;  ก็เปนสวรรค 
ทันควันขึ้นมาไมตองรอ,  ไมตองรอแมแตชั่วโมงเดียว,  หรือแมแตนาทีเดียว. 

 
ทําไมจะตองไปพูดถึงนรกสวรรค  ซึ่งยังอยูไกลมาก  คือวาอยางนอยก็ตอง 

เขาโลงไปแลว  จึงจะไปหานรกสวรรคพบ;  สวนที่มีอยูที่นี่จริง ๆ แนนอนดวย  นี้ทําไม 
ไมหา,  ทําไมไมมองเห็น?  เพราะวาไมเขาใจเรื่องปรมัตถสภาวธรรม  จึงฟงไมได 
ศัพทแลวก็จับไปกระเดียด  คือพระพุทธเจาทานตรัสไวอยางนี้  แลวฟงไปเสียเปนอยางโนน. 

 
แมแตเรื่องผัสสายตนิกนรก  ผัสสายตนิกสวรรคนี้ก็เหมือนกัน;  พระ- 

อาจารยเชนพระพุทธโฆษาจารย  ผูแตงหนังสือวิสุทธิมรรคนั้น  ก็ยังเยาะไววามันจะมีอะไร 
ได  ก็หมายถึงอเวจี  โลหกุมภีอะไรตามแบบที่เขากลาวไวนั่นเอง.  มันนาหวัว  แมแต 
บุคคลเชนพระพุทธโฆษาจารย  ผูแตงคัมภีรวิสุทธมรรคก็ยังเขาใจอยางนี้  :  เอาผัสสา - 
ยตนิกนรก  นี้ไปไวใตดินในชื่อของอเวจี  โลหกุมภีโนน. 

 
อาตมาถือวา  เปนเรื่องฟงไมศัพทจับไปกระเดียด  แลวไปวาเอาเองตาม 

ที่ตนเคยเลาเรียนมาอยางไร  ฟงมาอยางไรแตกาลกอน.  แตนี้มันมีอยูชัดที่พระพุทธเจาทาน 
ตรัสวา  “ฉันเห็นแลว  ฉันเห็นแลว,  นรกที่ เปนไปทางอายตนะหก”  นี้ก็แปลวามีนรก 
อยางอื่น  ที่เขาพูดกันอยูอยางอื่น  ไมใชอยางนี้  เขาพูดกันอยูกอน  เขาถือกันอยูกอน. 
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เดี๋ยวนี้พระพุทธเจาทานแยกตรัสวา  “ฉันเห็นแลว ๆ  นรกที่นี่  ที่ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย 
ใจ,  แลวก็สวรรคฉันก็เห็นแลวที่นี่  ที่ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ”  ทานวาอยางนี้. 

 
ถาคนที่ฟงไมไดศัพทจับไปกระเดียด  ก็เอาไปไวใตดินอีกตามเคยสําหรับนรก,  

เอาไวบนฟาตามเคยสําหรับสวรรค,  แลวตอเขาโลงไปแลวโนน  จึงจะคอยไปพูดถึง  หรือ 
ไปเรียกรองทวงถามกัน.  สวนที่นี่ก็ไหมวอดวายไปแลว  เปนรก,  หรือวาที่ เปนสวรรค 
มันก็หลงใหล  เคลิบเคลิ้ม  งมงายอยูโดยไม รูสึกตัวอยูแลว.  นี่แหละประโยชนที่วา 
ถาเราเขาใจสิ่งที่เรียกวา  ปรมัตถสภาวธรรม. 

 
มีเรื่องนาหวัวอีกเรื่องหนึ่ง  ไหน ๆ พูดแลวก็พูดใหหมด  ที่ผูสั่งสอนเดี๋ยวนี้ 

เขาก็สอนเรื่องนรก,  นรกใตดินตอตายแลว  สวรรควิมานบนฟาตอตายแลวนี่.  เขาพูด 
กับเด็กสมัยนี้วา  “เร่ืองนรกสวรรคนั้น  เปนเรื่องนอกเหนือจากวิทยาศาสตร;  พวก 
คุณเรียนแตวิทยาศาสตร  พวกคุณจะรูเรื่องนรกสวรรคอยางที่กลาวไวไมได”.  นี่เขา 
กลับยอนเอากับพวกเด็กสมัยนี้ที่อยากรูจริง ๆ วาเรื่องนรกสวรรคเปนอยางไร,  ทําไมถึง 
กลาวอยางนั้น  มันไมสมเหตุสมผล. 

 
เด็ก ๆ  ที่ตั้งขอสงสัยอยางนี้กลายเปนคนที่โงไป  เพราะรูแตวิทยาศาสตรที่ ไม 

สามารถทําใหรูจักนรกและสวรรคได;  แตหารูไมวาวิทยาศาสตรที่ผูสอนเหลาโนนอาง 
เอามาประณามเด็กนั้น  ก็ยังเปนวิทยาศาสตรของคนโงอยูนั่นเอง.  ถาเปนวิทยาศาสตร 
ของผูรูดี  ตองทําใหคนรูจักนรกสวรรค  โดยถูกตองวาคืออะไร  อยูที่ไหน  เปน 
อยางไร;  แลวรูจักไดที่นี่และเดี๋ยวนี้;  นั่นจึงจะเปนวิทยาศาสตรที่แท.  นั่นตองเปน 
วิทยาศาสตรตามแบบของพระพุทธเจา  แลวก็จะเห็นวานรกจริง ๆ  อยูที่ไหนอยางไร;  
สวรรคจริง ๆ อยูที่ไหน  อยางไร.  แลวตองเอานรกและสวรรคมาดูใหไดโดยไมขัดกับ 
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๔๐๓ประโยชนแหงการเขาถึงปรมัตถสภาวธรรม  

หลักวิทยาศาสตรของคนโง  และไมอยูนอกเหนือวิสัยของวิทยาศาสตรชนิดไหนหมด 
ถาเราจะอธิบายนรกสวรรคกันตามแบบวิทยาศาสตรที่แทจริงของพระพุทธเจา.๑ 

 
เดี๋ยวนี้  มีแตวิทยาศาสตรของพวกคนโงที่มัวแตเถียงและประณามกันวา  “แก 

มองไมเห็นนี่”  หรือวา  “สิ่งนี้มันอยูนอกเหนือวิทยาศาสตรนี้”;  กระทั่งเลยไปถึงวา  
 “เรื่องปาฏิหาริย  เรื่องอะไรตาง ๆ นั้นอยูนอกเหนือวิทยาศาสตร  พวกแกไมอาจจะเขาใจ 
ได ดอก ”;  ด ังนี ้เป นต น .  นั ่น เป นว ิทยาศาสตร ของคนโง   และคนโง เป นคนพ ูด .  
ถาเปนวิทยาศาสตรจริงของพระพุทธเจา  ทุกเรื่องจะชี้ใหเห็นได  พิสูจนใหเห็นได 
โดยวิทยาศาสตรตามแบบของพระพุทธเจา.  ไมมีอะไร  ไมมีปาฏิหาริยไหนที่นอกเหนือ 
ไปจากวิทยาศาสตร;  แตตองเปนวิทยาศาสตรของพระพุทธเจา.  อิทธิปาฏิหาริยก็ดี 
อาเทศนาปาฏิหาริยก็ดี  อนุศาสนีปาฏิหาริยก็ดี  ไมไดอยูนอกเหนือวิทยาศาสตร;  
แตตองเปนวิทยาศาสตรของพระพุทธเจาเทานั้น  ที่จะพิสูจนได  แสดงไดทั้งนั้น. 

 
นี่คือตัวอยางขอขัดของที่วา  ทําไมเราจึงไมเขาถึงปรมัตถสภาวธรรมของ 

พระพุทธองค;  เพราะวาเราทําอะไรไขวกันอยู.  และที่เปนมากที่สุดก็คือ  “ฟงไมศัพท 
แลวก็จับไปกระเดียด”  ไมทันจะเขาใจหรือยังไมเขาใจจริง  ก็ไปพูดเสียอยางนั้นอยางนี้ 
อยางโนน  ตามที่ตัวเขาใจ  เรื่องก็เลอะเทอะหมด.  สวนเรื่องที่ เปนจริงโดยแทจริงก็ไม 
ไดพูดกันอยางนี้;  แลวทีนี้ที่วาเราอาจจะสรางอะไร  มีอะไร  ทําอะไรได  ดวยอํานาจ 

 
 
 
 

                                                
๑ผู ทํ าต นฉบั บเห็ นว า  ผู อ านอาจจะไม เข าใจเรื่องนี้   จึ งขออธิบายเพิ่ มเติ มว า  พระพุ ทธเจ า 

ตรัสว าท านได เห ็นนรกที ่ตา   ห ู  จม ูก   ลิ ้น   กาย   ใจ ,  เห ็นสวรรค ที ่ตา   ห ู  จม ูก   กาย   ใจ ;  ด ังมี 
ขอความละเอียดอยู ในสูตรที่   ๒  เทวทหวรรค  สฬา.สํ .  ๑๘/๑๕๘-๙/๒๑๔-๕;  ซึ่ งไดยกเอาใจความขอนี้ 
มากลาวไวบางแลวในหนังสือเลมนี้  เชนในการบรรยายครั้งที่  ๔  เปนตน;  และไดนําบทบาลีแหงพระสูตรนี้ 
พรอมทั้งคําแปลมาพิมพผนวกไวที่ทายหนังสือเลมนี้แลว;  ขอใหผูสนใจเปดดูเอาเอง.  -ผูทําตนฉบับ. 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๔๐๔

ของความรูในเรื่องปรมัตถสภาวธรรมนี่แหละ  จะเรียกวาประโยชนของการเขาถึง  
ปรมัตถสภาวธรรม  ซึ่งจะไดชี้ใหเห็นยิ่งขึ้นไปอีก  และเปนระบบท่ีชัดเจนและรัดกุม 
ยิ่งขึ้นไปอีก. 

 
ประโยชนในการเขาถึงปรมัตถสภาวธรรมมี  ๓ 

 
ประโยชนของการเขาถึงปรมัตถสภาวธรรมนี้  ก็พอจะแบงแยกออกไดเปน 

พวก ๆ ไป  ตามหลักเกณฑที่เรามีไวสําหรับแบง  : 
 
๑.  ประโยชนของการเขาถึงปรมัตถสภาวธรรม  ในสวนที่เปนปริยัติ  คือ 

ความรู  ความรอบรู.  ปริ  แปลวา  รอบ ,  ยัติ  แปลวา  รู,  ปริยัติ  แปลวา  รูรอบ  ,  
รอบรู.  ประโยชนของปรมัตถสภาวธรรมในสวนปริยัติ  ก็คือใหรอบรูตามที่ถูกตอง 
ตามที่ เปนจริง,  ตามที่ครบถวนสมบูรณวาอะไรเปนอะไร;  หรือยิ่งไปกวานั้นก็วา 
อะไรเปนแตสักวาอะไร.  นี่ เดี๋ยวจะ  “ฟงไมศัพทจับไปกระเดียด”  อีก;  ระวังใหดี  ๆ  
วาอะไรเปนแตสักวาอะไร. 

 
เชนวา  “คน”  เปนแตสักวา  “ธาตุ”  “อายตนะ”  หรือ  “ขันธ”  เปนตน;  

ยิ่งไปเอา  ไปใหมีคน  มีสมบัติของคน  มีอะไรหอบหิ้วไปสวรรค  ไปนรกอยางนี้ก็ยิ่งไมใช;  
ยิ ่งไมใชปรมัตถสภาวธรรม .  ใหเล็งเห็น “คน”  วาเปนสักแตวาธาตุ  เป นไปตาม 
ธรรมชาติ,  นรกหรือสวรรค  ก็เปนเพียงแตปฏิจจสมุปนนธรรมที่ปรุงแตงกันขึ้นมาใน 
ความรูสึก  เกิดขึ้นในความรูสึกเปนอยางนั้นเปนอยางนี้  :  สมมติเรียกวาสวรรคก็พวกหนึ่ง,  
สมมติวานรกก็พวกหนึ่ง,  สมมติวาเหนือสิ่งทั้งปวงไปก็มีอีกพวกหนึ่ง. 

 
นี่ถาเรารูวาอะไรเปนอยางไร  และรูเลยไปถึงวา  ที่เราเคยรูนั่นมันผิด  มัน 

ไมถูก  :  เพราะมันเปนแตสักวา  “นี่”  เทานั้น  ไมไดเปนอะไรมากเหมือนที่เราเคยนึก 
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๔๐๕ประโยชนแหงการเขาถึงปรมัตถสภาวธรรม  

เคยรู;  เชนวาคนนี่  ก็ไมใชคน  เปนสักวาธาตุในบางเวลา,  สักวาอายตนะในบางเวลา,  
สักวาขันธในบางเวลา,  และสักวาอุปาทานขันธในบางเวลา;  หรือวาเลยไปเปนตัวความ 
ทุกข;  เทานั้นแหละ  คือ  “คน”  ในบางเวลา.  นี้จึงจะเรียกวาเปนปรมัตถสภาวธรรมใน 
แงของปริยัติ;  ประโยชนก็คือใหเรารูอยางถูกตองแทจริงวาอะไรเปนอะไร. 

 
๒.  เขยิบออกไปถึงประโยชนในสวนของการปฏิบัติ  หรือการกระทํา 

แมแตการปฏิบัติงานตามบานตามเรือนของชาวบาน,  หรือการปฏิบัติงานในพระศาสนา 
เพื่อบรรลุมรรคผลนิพพาน  ก็ตามอสัยสิ่งที่ เรียกวาปรมัตถสภาวธรรม.  ในการมีชีวิต 
อยูนี้  เราจะตองทําอะไร,  เราจะตองทําอยางไร,  และทําเทาไร;  ถาเราไมมีความรู 
เรื่องปรมัตถสภาวธรรม  เราก็ทําอยางนั้นไมได  การที่มีชีวิตอยูของเราก็เลยผิด ๆ   ไปหมด 
ไมไดผลดี. 

 
๓.  ในสวนปฏิเวธ  คือการเสวยผลของการกระทํา,  ปรมัตถสภาวธรรม 

นี่หมายถึงการเสวยผลสูงสุด  ลึกซึ้งสูงสุดที่มนุษยไมเคยรูจัก  คือการบรรลุมรรค  ผล 
นิพพาน  เปนปรมัตถสภาวธรรมในแงของปฏิเวธ;  คือไมตองมีความทุกขเลย 
ในทุกขกรณีไมวาในกรณีไหน  ไมตองมีความทุกขเลย. 

 
นี้เรียกวาจะมองกันในแงของปริยัติก็ได,   มองกันในแงปฏิบัติก็ได,  มอง 

กันในแงปฏิเวธก็ได.การถึงปรมัตถสภาวธรรม  ยอมมีประโยชนอยางยิ่ง  แมวาเรา 
จะดูกันใหละเอียดเปนพวก ๆ ไป ก็ มีทางที่จะดูไดอยางนี้;  จะเลาใหฟงเปนตัวอยาง 
สําหรับรู  แลวก็ไปเปรียบเทียบเอาเองไดทั้งหมด  :- 

 
ในสวนปริยัติ  ซึ่งแปลวาความรอบรู  ถารูปรมัตถธรรมวาอะไรเปนอะไร 

อยางเรื่องธาตุเรื่องอายตนะ  เรื่องขันธ  เรื่องอุปาทานขันธตามท่ีเปนจริง  ตามธรรมชาติ 
อยางไรแลว;  ความรูนี้ก็ถือวาเปนการไดรูสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะรู  ที่พระพุทธเจา 
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ทานไดตรัสไว  อีกรูปหนึ่งวา  ถารูวาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไมควรยึดมั่นถือมั่น  นั้นคือรู 
หมดในสิ่งที่ควรรู  คือรูวา  สพฺเพ  ธมฺมา  นาลํ  อภินิเวสาย -ธรรมทั้งหลายทั้งปวง 
อันบุคคลไมควรยึดมั่นถือมั่นวาเราวาของเรา  ใครรูอยางนี้เทานั้นแหละ  รูเพียงเทานี้ 
ก็คือรูหมดในทุกสิ่งที่ควรรู. 

 
ทีนี้  ทําไมไมควรยึดมั่นถือมั่น ?  นี้ก็ไดอธิบายกันอยางละเอียดพิสดารแลว 

โดยเรื่องปรมัตถสภาวธรรมที่กลาวมาแลว;  ฉะนั้น  ใครรูก็เรียกวาไดรูทุกสิ่งที่มนุษย 
ควรจะรู  ไมมีอะไรนอกไปจากนี้.  ถามีอะไรที่ไมไดพูดดวยคํานี้  ก็ยังไมแปลกไปจากนี้ 
คือรวมอยูไดในสิ่งนี้  และไดรูสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษยควรจะรู. 

 
บรรดาเรื่องที่มนุษยควรจะรู  หรือมีประโยชนแกมนุษยที่สุดนั้น  ไมมีเรื่อง 

อะไรดีกวาเรื่องนี้,  คือรูวาอะไรเปนอะไร  แลวก็ไมยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด;  ก็คือรูวา 
ไมมีสิ่งอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่น.  ตามปกติทั่วไปความรูที่ถูกตองอยางนี้  ยอมทําใหคน 
หายโง;  พูดกันตรง ๆ  ก็หายตื ่น   หายหลง  หายงง   หายเคอะ .  คนกําล ังตื ่นนั ่น 
ตื่นนี่ตื่นโนน,  เดี๋ยวอะไรแปลกเขามาก็ตื่น  ตื่นเตน  แลวก็หลงไปพักหนึ่ง. 

 
อยางสมัยหนึ่งไมมีน้ําอัดลม กิน  พอมีน้ําอัดลมกิน  ก็ตื่นกันไปพักหนึ่ง;  

นี้มันโง  เพราะเปนเรื่องที่ไมตองตื่น  ไมจําเปนจะตองตื่น.  รูวาอยางนี้เปนธรรมชาติ 
เปนธาตุตามธรรมชาติ;  เอาธาตุมาปฏิบัติตอกันอยางนี้  แลวก็มีผลอยางนี้,  กินเขาไป 
ก็ทําใหเกิดผัสสะ  เกิดเวทนาทางลิ้นแลวก็เปนอยางนั้น.  ทําไมจะตองตื่น  จะตองหลง 
จะตองเห็นเปนเรื่องแปลกประหลาด.  ยกตัวอยางเรื่องน้ําอัดลม  นี้ก็คลาย ๆ กับวา 
โงเต็มทีแลว 

 
ยังมีเรื่องอะไรมาก  เร่ืองที่จะมีของประหลาด  เชนเร่ืองวิทยุ  เรื่องตูเย็น 

เรื่องโทรทัศน  กระทั่งรื่องเรือบิน  เรื่องไปโลกพระจันทรไดนี้  ก็ตื่นกันเปนการใหญ. 
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คืนแรกที่ เขาไปโลกพระจันทร  เอาโทรทัศนมาสงนี้  นั่งเฝาจอโทรทัศนกันจนสวาง;  
เพราะตื่นวา  มันเปนที่ประหลาด;  นี่เขาเรียกวาตื่น.  ถารูเรื่องนี้แลวที่ตื่นก็หายตื่น 
ที่หลงก็หายหลง  ที่งงก็หายงง  คือหายเซอะหายเซอ  หายตื่น  หายหลง  ในปรากฏการณ 
หรือในผลิตผลอันสมมติเรียกกันวาประหลาด  นาอัศจรรย;  จะไมมีอะไรที่ประหลาด 
หรือนาอัศจรรย  หรือเหนือวิสัยธรรมดาอะไรก็ไมมี. 

 
ถาผูใดรูปรมัตถสภาวธรรมแลว  จะไมมีอะไรมาทําใหเกิดความรูสึกวา 

แสนจะประหลาด   แสนจะน าอ ัศจรรย ;  นั ่นม ัน เรื ่อ งของคนโง   ที ่ไม รู เรื ่อ ง  
ปรมัตถสภาวธรรม .  แมแตเร่ืองวาไปโลกพระจันทรนี้  เขาก็วาเปนเรื่องประหลาด 
นาอัศจรรย  เปนปาฏิหาริยกันอยูมากแลว.  อยากจะบอกวาแมจะยิ่งกวานั้นสักรอยเทา 
พันเทา  ก็ไมนาประหลาด  ไมนาอัศจรรย;  เพราะวาเปนไปตามกฎเกณฑของปรมัตถ - 
สภาวธรรม  แตเปนสวนที่ละเอียด  ที่คนสวนมากยังไมรูจัก,  แลวก็เปนของงาย  ของ 
ธรรมดาสําหรับคนที่รูจักแลว. 

 
เร่ืองการคิดประดิษฐอะไรนี้ เปนสิ่งเสมอกันโดยที่วา  เร่ืองบา ๆ  บอ ๆ   ดวยกัน 

ทั้งนั้นแหละ  คือดับความทุกขอะไรไมไดเลย;  และบางที  จะเพิ่มความทุกข  เพราะวา 
ไปทําใหตื่น  ใหหลง  ใหงงยิ่งขึ้นไปอีก.  อยางนี้ก็เรียกวา  ความรูปรมัตถนี้ทําใหหายตื่น 
หายหลง  หายงง  หายคิด  หายนึก  หายมีความเห็นวานาอัศจรรยเปนปาฏิหาริย  อยางนี้ 
เปนตน;  ก็เลยเรียกวาสิ่งที่หยุด  หยุดความบาหลังนั้นเสียได   จึงมีประโยชน .  การรู  
ปรมัตถสภาวธรรม  มีประโยชนอยางนี้. 

 
ในแงปฏิบัติตองเกี่ยวกันอยูกับ  กาย, จิต,  วิญญาณ 
ในแงของการปฏิบัติ  หรือในฐานะที่ เปนการปฏิบัติ  หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติ 

ก็ดี  ถาเรารูสิ่งที่เรียกวา  ปรมัตถสภาวธรรม  แลวก็มีประโยชน  มากเหมือนกัน ; 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๔๐๘

คือวาเราจะปฏิบัติไดถูกตอง  สําเร็จประโยชนตามที่ตองการ  หรือตามที่ควรจะตองการ.  
ในเรื่องทางกาย   ทางวัตถุนี้ก็ดี,  ในเรื่องทางจิตก็ดี  ในเรื่องทางวิญญาณก็ดี,  เรา 
จะทําถูกตองตามที่ควรจะทํา  แลวที่ดับทุกขไดในที่สุด.  เรื่องสามเร่ืองนั้นเคยพูดมาแลว 
จนซ้ําซากเต็มทีแลว  ก็ยังจะตองพูดอีก  วามนุษยเรามีสิ่งที่จะตองเกี่ยวของอยูดวย  ๓  เรื่อง 
ดวยกัน  :  เรื่องวัตถุ  หรือเรื่องทางกายนี้ เร่ืองหนึ่ง,  แลวเรื่องทางจิตลวน ๆ,  แลวเรื่อง 
ทางวิญญาณคือสติปญญาลวน ๆ. 

 
๑.  เรื่องทางรางกาย  หมายถึงรางกายที่ประกอบอยูดวยวัตถุ  แมแตสิ่งที่ 

เรียกวาชีวิตนี้  ก็เอาไวกับเรื่องวัตถุกาย,  กายวัตถุ. 
 
๒.  เรื่องทางจิต  คืออะไร  ทําอยางไรจิตจึงจะมีสมรรถภาพ  จะคิดเกง 

จะจําเกง  จะแสดงฝไมลายมือไดถึงที่สุดของกําลัง  ของความสามารถที่จิตมี.  เดี๋ยวนี้ไดยิน 
เขาพูดกันวา  “กําลังภายใน”  กําลังภายใน  นี่ เฟอกันไปหมด  เปนที่ รูจักกันดีแลว;  
แสดงวาเขารูจักจิตขึ้นมาในแงหนึ่งแลว  คือรูเรื่องจิตมากขึ้นกวาเดิม.  เรื่องนี้ก็เหมือนกัน 
ถามีความรูทางปรมัตถสภาวธรรมดี  จริง  พอ;  ก็จะรูจักเรื่องจิต,  แลวปฏิบัติเกี่ยว 
กับจิต  ใหจิตเกิดเปนจิตที่มีสมรรถภาพอยางไมนาเชื่อ  อยางที่เปนปาฏิหาริยได;  แตก็ 
ไมใชปาฏิหาริย  เพราะเปนธรรมดาของจิตอยางนั้นเอง.  เชนจิตจะเปนสมาธิ  เปนฌาน 
เปนสมาบัติ   หรือจะมีอิทธิฤทธิอภิญญาแสดงอะไรได   ก็เปนเรื่องธรรดาสําหรับ  
ปรมัตถสภาวธรรม  ซึ่งเปนอยางนั้นเอง  เมื่อทําแลวก็เปนอยางนั้นเอง  คนธรรมดาไม รู 
จึงเห็นเปนเรื่องปาฏิหาริย. 

 
๓.  เรื่องทางวิญญาณ  หมายถึงความรู  หรือสติปญญาของจิต  เราแมจะมี 

จิตเปนสมาธิ  มีจิตดี;  แตยังไมรูก็ได  ยังเปนจิตที่ไม รูเร่ืองนิพพานก็ได.  ตองมีความ 
รูเรื่องนิพพาน  เรื่องความดับทุกข  คือเห็นแจงในอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา,  แลวก็รู 
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๔๐๙ประโยชนแหงการเขาถึงปรมัตถสภาวธรรม  

วาไมมีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่นเปนตัวตน;  เร่ืองความรูอยางนี้  ก็เรียกวาเปนเรื่อง 
ทางวิญญาณไวทีกอน  เพราะไมรูจะเรียกวาอะไร. 

 
รวมกันแลวก็เปน  ๓  เรื่อง  :  เรื่องรางกาย  เรื่องจิต  แลวก็เรื่องวิญญาณ  คือ 

ความรูของจิต.  ทั้งหมดนี้ขึ้นอยูกับสิ่งที่เรียกวา  ปรมัตถสภาวธรรม  เพราะมันอยูมา 
หรือเปนมา  หรือเปนไปก็ตาม  ในลักษณะที่เปนปรมัตถสภาวธรรม  คือมีอัตถอันลึก 
มีความหมายอันลึก  มีความลับอันลึก;  แตแลวมันก็เปนธรรมชาติ  ธรรมดา  คือเปน 
สภาวะอยางนั้นเอง. 

 
ถาเรามีความรูเรื่องปรมัตถสภาวธรรมตามหลักที่อธิบายมาแลว  เราก็จะทําได 

หรือปฏิบัติไดดีที่สุด  และสมบูรณที่สุด.  ดีนี้ตองสมบูรณดวย;  ดีครึ่ง ๆ กลาง ๆ  โดย 
ไมสมบูรณใชไมได  ตองดีดวยและสมบูรณดวยในเรื่องของความดับทุกข.  ฉะนั้น 
ขอใหศึกษาเรื่องความจริงของสิ่งทั้งปวงคือสภาวธรรม  แลวก็จะปฏิบัติสิ่งทุกสิ่งที่ เปน 
หนาที่  ที่เกี่ยวของทั้งทางกาย  ทางจิต  ทางวิญญาณไดดีที่สุด  สมบูรณที่สุด,  แลวที่ 
วิเศษยิ่งไปกวานั้นก็คือวา  จะงายที่สุด  สะดวกที่สุด  ลําบากนอยที่สุด.  เดี๋ยวนี้ เราจะ 
ทําอะไรก็ตามเถอะ  ถาเราไมรูเรื่องนั้นจริง  จะทําลําบากที่สุด;  พอรูจริง  ทํางายที่สุด 
แมแตจะทําขนมกินสักอยางหนึ่งนี้  ถารูจริงก็ทํางายที่สุด. 

 
ในเรื่องบรรลุ  มรรค  ผล  นิพพาน  ก็เหมือนกัน  ถาไมรูจริงก็ทํายากที่สุด;  

เมื่อรูถึงขนาด  รูปรมัตถสภาวธรรมแลวการปฏิบัตินั้นไมยากเลย  คือทําใหการปฏิบัติ 
นั้นงายขึ้นอีก  งายกวาที่จะปลอยไปในลักษณะที่วา  คลําไปพลาง  ทําไปพลาง  ทดลอง 
ไปพลาง.  อยางที่รูปรมัตถธรรมเสียกอนนี้มันจะทําไดงายที่สุด  สะดวกที่สุด. 

 
เหมือนอยางเมื่อตะกี้นี้ก็พูดแลววา  จะสรางนรกขึ้นทันทีเดี๋ยวนี้ก็ได  มัน 

งายหรือสะดวกอยางนั้น;  ทางตา  ทางหู  ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  ทางใจ  ที่เรียกวา 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๔๑๐

ผัสสายตนิกนรก  นี่สรางนรกจริง ๆ กัน  เดี๋ยวนี้ก็ได.  และตรงกันขามจะสรางสวรรค 
กันจริง ๆ  ทางอายตนะ๖  เดี๋ยวนี้ก็ได;  นี่ดีอยางนี้  งายอยางนี้. 

 
หรือวาเราจะขามความทุกขไปนิพพานก็ได;  เพราะวาเปนการขามมหาสมุทร 

คือตา  หูจมูกลิ้น  กาย  ใจน้ี .  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  มีอยูที่ ไหน  เปนสมุทรที่นั่น.  
รูปรมัตถสภาวธรรมแลว  จะอยูเหนืออํานาจของความหลอกลวงของตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ;  
ขามมหาสมุทรไปนิพพานกันที่นี่  เดี๋ยวนี้ก็ได.  นี่เรียกวาขามวัฏฏสงสารอยางโดยตรง 
อยางแทจริง  อยางสะดวกได  เพราะความรูทางปรมัตถสภาวธรรม;  นี่มันเปนการทํา 
ใหดีที่สุดดวย  แลวการทํานั้นไมลําบาก  ไมยากเกินไปดวย. 

 
อีกอยางหนึ่งที่อยากจะกลาวก็คือวา  ความรูปรมัตถนี้  ตรงตามจุดหมาย 

ที่แทจริงของสิ่งที่มีชีวิต   ตามจุดหมายที่แทจริง  และสูงสุดของสิ่งที่มีชีวิต.  ในบรรดา 
สิ่งที่มีชีวิต  ยอมมีความรูสึก;  ถามีชีวิตสูงขนาดคนเรา  ก็มีความรูสึกสูง  เพราะรูสึกสุข 
รูจักทุกข  รูจักดิ้นรนเพื่อจะดับทุกขเสีย.  ความรูปรมัตถสภาวธรรมนี้  เปนความรูตรง,  
มุงไปยังจุดหมายโดยตรงแทจริง  และสูงสุดของสิ่งที่เรียกวาชีวิต 

 
รูจักความหมายของสิ่งที่เรียกวาชีวิต 

 
ชีวิตนี้มีอยู  ๒  ชีวิต  ชีวิตหนึ่งเปนความตาย,  อีกชีวิตหนึ่งเปนความ 

ไมรูจักตาย.  ชีวิตที่จะยึดมั่นนี่ โดยความเปนตัวกู-ของกู  เอาตัวกู-ของกู  เปนชีวิต 
ชีวิตนั้นคือตาย,  ตายอยูที่นั่นแลว,  เปนความทุกขโดยสมบูรณอยูที่นั่นแลว:  นี่เรียกวา 
ชีวิตตาย ;  ฟงดูก็นาหัวเราะ   หรือไมนาเชื่อ   หรือวาเลนลิ้นตลบแตลง.  ชีวิตตาย 
คือชีวิตที่กําลังยึดมั่น  :  ติดอยูในสิ่งใด  ทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  โดยความเปน 
ตัวกู-ของกู;  นี้คือชีวิตตาย. 
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๔๑๑ประโยชนแหงการเขาถึงปรมัตถสภาวธรรม  

ทีนี้  ชีวิตที่เปนชีวิตนิรันดร  ก็คือ  ชีวิตที่ไมไดติดอยูกับสิ่งใดโดยความ 
เปนตัวกู-ของกู;  จุดหมายปลายทางของชีวิตนั้น  คือชีวิตจริง  คือชีวิตเปน   ไม รู 
จักตาย;  นั่นแหละเขาใจไวเถิดวา  คือเรื่องปรมัตถสภาวธรรม  ที่มีอยูในชีวิตจริง  และ 
ชีวิตตาย.  ถาไมเขาใจ  ไมมองเห็นปรมัตถสภาวธรรม  จะไมมองเห็นชีวิตตายของตัวเอง 
ที่ตายอยูทุกเวลานาที;  ตัวเองนั่นแหละ  ตัวกูนั่นแหละ  ตายอยูทุกเวลานาที. 

 
พอรูเรื่องปรมัตถสภาวธรรม  อยางที่บรรยายกันมาตั้ง  ๑๐  กวาครั้งแลวนี่ 

ก็จะเห็นวา  อาว,  นี่ไมใชชีวิตนี่  ไมควรจะเรียกวาชีวิต  :  มันเปนความเขาใจผิดอยาง 
หนึ่งเทานั้น  ที่เขาใจวาชีวิต  เขาใจวาตัวเรา  เขาใจวาของเรา;  ผูนั้นก็เลยไปเอาสิ่งที่จริง 
นอกเหนือไปจากสิ่งที่หลอกลวงนี้  คือไมเกิดเปนตัวกู-ของกูขึ้นมา;  ปลอยให 
เปนสภาวธรรมแทอยู  เปนสิ่งที่ไมรูจักตาย.  เขามองเห็นหรือเขาถึง,  หรือจิตนี้เขาถึง 
ความเปนอันเดียวกันกับสิ่งที่ไมรูจักตาย  คือพวกอสังขตะที่ไมรูจักตาย.  นี่เราเรียกวา 
ประโยชนจากการเขาถึงปรมัตถสภาวธรรม  ในฐานะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ. 

 
มนุษยเสียเวลาไปทําสิ่งที่ไมตองทํา 

 
เดี๋ยวนี้  มนุษยเรากําลังฉลาดแตในสิ่งที่มิใชจุดหมายของมนุษย;  

มนุษยสวนมากเขาไมเชื่อ  เขาจะไมยอมฟง;  หรือเขาวาอาตมาพูดนี้  พูดบา ๆ บอ ๆ  
ไปตามเคย  วาเดี๋ยวนี้  มนุษยเราฉลาดแตในสิ่งที่มิใชเปนจุดมุงหมายของมนุษย.  ถาเปน 
มนุษย  หมายความวาใจสูง  และสูงไปในทางที่จะดับทุกข  จะหมดทุกข  จะสิ้นทุกข 
จะทําความดับทุกขใหได  คือนิพพาน  นี่เปนจุดหมายปลายทางของมนุษย. 

 
ทีนี้  คนในโลกเวลานี้  ฉลาดแตในทางที่จะทําใหตรงกันขาม  ใหไป 

เสียอีกทางหนึ่ง  ไมตรงไปยังจุดหมายปลายทางของมนุษย.  การศึกษาเลาเรียน  การ 
คนควา  การประดิษฐ  การผลิตที่เปนความเจริญของมนุษย  ในยุคปจจุบันนี้  ในโลกนี้ 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๔๑๒

เปนไปแตในทางที่ตรงกันขาม,  คือไมไปตามความมุงหมายของมนุษยที่แทจริง.  ฉะนั้น 
เราจึงไมเรียกคนในโลกเวลานี้วามนุษย  เราเรียกวา  “คน”  ดีกวา;  เพราะคําวามนุษย 
แปลวาใจสูง  หรือวา  แปลวา  ลูกหลานแหงมนู  ผูมีจิตใจสูง  มนุษยมีจิตใจสูง  แตเดี๋ยวนี้ 
จิตใจของมนุษยไมสูง   มุงลงไปหาความทุกขยากลําบาก  ความเดือดรอนยิ่งขึ้นทุกที. 

 
มนุษยทําแตสิ่งที่ใหสูญเสียความเปนมนุษย;  จะเรียกวาดาอยางยิ่งก็ 

ตามใจ  ก็ตองพูดไปตรง ๆวา  เดี๋ยวนี้มนุษยนี่  ดีแตทําสิ่งที่ใหสูญเสียความเปนมนุษย 
คือไมทําอยางมนุษย;  เพราะวาไปทําความหลงใหล  ยึดมั่นถือมั่นเปนตัวกู-ของกู.  
มนุษยไปทําในสิ่งที่  ถาไมทําเสียจะยังดีกวา  :  จะไปผลิตนั่นผลิตนี่ขึ้นมาใหยุง  ใหเสีย 
เวลามาก  แลวไมมีสัติภาพเกิดขึ้นอยางนี้  เรียกวาไมทําเสียดีกวา  เพราะไปทําใหยุง 
มากขึ้น  มีปญหามากขึ้น  ไมทําเสียดีกวา;  อยูนิ่ง ๆ เสียดีกวา. 

 
พูดแลวก็จะเปนเรื่องกระทบกระเทือน  วาเดี๋ยวนี้เรากําลังกินอะไรที่ไม 

ตองกินอยูก็มาก,  ไมตองนุงไปตองหมอะไรบางอยางก็มาก,  ไมตองมีที่อยูที่อาศัยเกินกวา 
ที่จําเปนจะตองมีนี้ก็มาก;  แลวสวนของเลน  ของบํารุงกามารมณ   บํารุงบําเรออะไร 
ตาง ๆ แลวก็ยิ่งมาก .  เราเสียเวลาไปในสิ่งที่ เราไมควรทํา  ถาไมทําเสียจะดีกวา.  
เชนบางคนไมมีรถยนตเสียเลยจะดีกวา  ก็ไปบามีรถยนตกับเขาจนได  แลวก็มีปญหาเกิดขึ้น 
เพราะการมีรถยนตนี้;  อยางนี้ก็เรียกวาเสียเวลาไปทําในสิ่งที่ไมทําเสียยังดีกวา.  บางสิ่ง 
ยิ่งไมทํายิ่งดี  แตก็ไปทําสิ่งนั้น.  แตนี่ก็ไมไดหมายความวา  ทุกคนจะตองเหมือนกันหมด;  
เพราะมีบางรายที่ไปทําใหยุงมากขึ้นใหมีปญหามากขึ้น  ไมทําเสียดีกวา. 

 
มนุษยกําลังทําใหมีปญหามากขึ้น,  ไปทําใหมีปญหามากขึ้น  จนแก 

ไม ไหว ;  ความแกไม ไหวนี ่  มันยิ ่งมากขึ ้นท ุกที.  ขอใหค ิดด ูเถอะ   เดี ๋ยวนี ้มน ุษย 
ขึ้นเรือบิน  บินวอนกันวันละหมื่นเที่ยวแสนเที่ยว  ปญหาก็ไมหมด  ยังแกไมตก  ยังแก 
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ไมได;  เพราะมนุษยสรางปญหาขึ้นมากกวาความจําเปนเสมอ.  ถาอยูกันอยางงาย ๆ  
ในสังคมแคบ ๆ ก็ไมมีเรื่องยุงมาก  ก็ไมลําบากมาก;  เรื่องที่จะตองตกเรือบินตายก็ไม 
ตองมี  หรือมีนอยที่สุด.  แตนี่ เราไปทําใหเร่ืองมันมาก  มากขึ้น ๆ ๆ  จนวามนุษยตอง 
ขึ้นเรือบินไปธุระวันหนึ่งหลายแสนหลายลานราย;  เปนเรื่องยุงเพิ่มข้ึน  แลวก็มีความทุกข 
มากขึ้นเพราะสิ่งที่ไมตองทําก็ได.  นี่เราฉลาดแตในสิ่งที่ไมตองทํา  เราฉลาดแตในทาง 
ที ่ไม ต องทํา ;  มนุษย เดี ๋ยวนี ้เป นอย างนี ้;  เพราะฉะนั ้น   จึงไม เร ียกว า   “มนุษย ”  
จะเรียกวา  “คน”. 

 
ถาเขารูสิ่งที่เรียกวาปรมัตถสภาวธรรม  มนุษยทุกคนจะสามารถจัดการ 

ภายในตัวเอง  ใหมีความตองการนอย  หรือวาแตพอดี ๆ ไมมีสวนเกิน;  ก็สามารถ  
จะแกปญหาตาง ๆ ได  อยูกันผาสุก  โดยไมตองเกี่ยวกับคนขางนอก  หรือสิ่งแวดลอม 
รอบดาน  ไมมากมายยุงยากเหมือนเดี๋ยวนี้.  อยางนี้ก็เรียกวาชวยโลกนี้ใหสงบกวา 
มีสันติกวา  เยือกเย็นเปนสุขกวา;  แตทําไมได  เพราะไมรูปรมัตถสภาวธรรมวาเปน 
อยางไร,  วามนุษยควรจะทําอยางไร,  ไม รูวามนุษยนี่ ไมควรจะไปยึดมั่นถือมั่น 
ขยายใหบานปลายออกไปทุกทีอยางนี้. 

 
เพราะไมรูอยางนี้  ก็ตองเปนมนุษยที่นอยลง  นอยลงจนหมดความเปนมนุษย,  

มีความเปนมนุษยนอยลง  นอยลง  เหลือแตความเปนสัตวชนิดหนึ่งที่เต็มไปดวยความ 
ทุกข  จนสุนัข  หรือไก  หรือแมว  มันหัวเราะเยาะได  วามนุษยนี่มันชางมีความทุกข 
มากมายหลายหมื่นหลายแสนเทา. 

 
นี้เรียกวา  ถามองกันในแงของการปฏิบัติ  ความรูเรื่องปรมัตถสภาวธรรม 

จะทําใหเราปฏิบัติไดดีที่สุด  สมบูรณที่สุด  ในทุกหนาที่ของเรา  แลวตรงจุดที่สุด  ที่จะ 
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เปนมนุษยผูอยูดวยความสงบ,  แลวจะเปนของงาย  พอสะดวกสบาย  ไมยากลําบากอะไร 
เกินไป  จะใกลตอพระนิพพานได. 

 
เดี๋ยวนี้  มีแตหลอกกันวา  นิพพานนี้ยากแสนยาก  อยาไปปรารถนาเลย;  

หรือวาถาปรารถนา  ก็ตั้งปรารถนาไว  รอยชาติ  พันชาติ  หมื่นชาติ  แสนชาติ  นี้เปนการ 
นับชาติของคนโง ๆ.  ถาคนฉลาดแลว  เขารูวาพระพุทธเจาไดตรัสไววา  ความคิดวา 
ตัวก ู-ของกูเก ิดท ีหนึ ่งนี ้  เร ียกว าชาต ิหนึ ่ง,  ความคิดวา   ตัวก ู-ของก ู  หรือเป นไป 
ในทางตัวกู-ของกูเกิดทีหนึ่ง  ก็ชาติหนึ่ง;  วันหนึ่งมันมีหลายสิบชาติ  หลายรอยชาติ.  
ถาชาติอยางนี้ละก็จริงเหมือนกัน  หลายรอยชาติ  หลายสิบชาติ  หลายพันชาติ  แลวก็เบ่ือ 
ก็เข็ด  ก็เปลี่ยนกลับไปในทางถูก;  ไมทันจะเขาโลกก็ถึงนิพพานได  เพราะการนับชาติ 
อยางนี้.  ถานับชาติเขาโลงทีหนึ่งเรียกวาชาติหนึ่ง  นี่เปนการนับชาติของคนโง  ที่ยัง 
ตองพูดกันไปอยางนั้นกอน  นิพพานจึงอยูไกลเหลือประมาณ ;  แลวก็วาปฏิบัติยาก 
เหลือประมาณ.  นี่ฟงไมศัพทจับไปกระเดียดในเรื่องนี้แลว  เสียหายมาก. 

 
ขอใหพุทธบริษัททุกคนฟงใหถนัด  คือฟงใหไดศัพท  แลวจะไดปฏิบัติให 

ถูกตองตามท่ีพระพุทธเจาทานตรัสสอนไว;  ถูกแลวเราอาจจะเวียนวายอยูในวัฏฏสงสาร 
หมื่นชาติแสนชาติ.  แตอยาลืมวาในวันหนึ่งก็เขาไปหลายสิบชาติ  หรือตั้งรอยชาติแลว 
ไมกี่ เดือน  ไมกี่ป  ก็ถึงหมื่นชาติ  แสนชาติ;  จึงควรจะฉลาดขึ้นพอทันแกเวลา  เพื่อ 
ทําลายอวิชชาไดทัน  กอนแตที่จะเขาโลง. 

 
สมมติวาอายุ  ๘๐  ปอยางนี้  ใหเวียนวายตายเกิดอยูเพียงสัก  ๕๐  ป  นี้ก็ 

หลายหมื่นหลายแสนชาติ  เต็มทีแลว,  หรือหลายอสงไขยชาติก็ได  เหลือน้ันให 
มันถึงจุดที่วาหายโงหายหลง  เขาถึงความจริงกันเสียที;  หยุดเกิดแหงอุปาทานขันธกันเสียที 
ก็เปนนิพพานได.  นี่แหละ  ความรูของปรมัตถสภาวธรรม  ทําใหมีการปฏิบัติที่ปฏิบัติได 
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ใหธรรมะนี้ เปนธรรมะที่ปฏิบัติได  อยางที่ เรียกวา  สฺวากฺขาโต  ภควตา  ธมฺโม  สนฺทิฏโก 
อกาลิโก,  ลวนแต เปนเรื่องที่ปฏิ บัติไดแลวทันที   ที่นี่และเดี๋ยวนี้   สําหรับคนธรรมดา 
สามัญ   ไมใชคนบา.  ถาคนที่บาหรือโงเกินไปก็ตองยกเวน  ไม เอามาอยูในคํา ๆ นี้ที่วา 
ธรรมะนี้ เปน   สนฺทิฏ โก   อกาลิ โก   เอหิปสฺสิ โก   โอปนยิ โก   ปจฺจตฺตํ   เวทิตพฺ โพ  
วิูหิ. 

 
ดูประโยชนของปรมัตถ  ในแงปฏิเวธ 

 
ดูกันตอไปถึงประโยชนของปรมัตถสภาวธรรมในแงของปฏิ เวธ  :  ปฏิ เวธะ 

แปลวา  แทงเฉพาะ  ถึงเฉพาะ  หรือประจักษแกใจ;  นี่มันก็เกี่ยวเนื่องกันกับคําวาปฏิบัติ.  
ถาปฏิบัติถูกตอง  ปฏิเวธก็มี เปนแนนอน;  แตเราแยกออกมากลาวอีกทีหนึ่ง  ก็เพื่อให 
เห็นผลชัดขึ้นในแงของปฏิเวธ.  ปรมัตถสภาวธรรมนี้  เมื่อรูแลวจะชวยใหไมตองมี 
ความทุกขเลย  ในทุกกรณี   และทุกชนิดของสิ่งที่ เปนคู  ขอน้ีตองนึกถึงพระพุทธภาษิต 
อันหนึ่ง  ที่ตรัสตอบแกพราหมณคนหนึ่ง  :- 

 
พราหมณคนหนึ่งเขาพูดวา  ตามบทบัญญัติของพระเวท  ของพระคัมภีรอัน 

ศักดิ์สิทธิ์ของผู รูพระเวทนั้น  :  เขาบัญญัติทรัพยสมบัติเฉพาะวรรณะ  เชนวรรณกษัตริย 
บัญญัติอาวุธวา  เปนทรัพยสําหรับกษัตริย.  สําหรับวรรณะพราหมณก็บัญญัติภิกขาจาร 
วา  เปนสิทธิที่พวกบรรพชิตพวกพราหมณจะพึงใช,  แลวก็บัญญัติคันไถไถนานี้วาเปน 
ทรัพยสมบัติของวรรณะแพศย  ไวศยะ  คือคนทั่วไป,  บัญญัติไมคานกับเคียว  เคียว 
เกี่ยวหญา  ไมคานหาบของนี้วา  เปนทรัพยสมบัติของวรรณศูทร  คือพวกกรรมกร.  
พราหมณคนนั้นก็เลยถามวา  ฝายพระพุทธเจานี้บัญญัติทรัพยวาอยางไร? 

 
พระพุทธเจาทานตรัสวา  เราบัญญัติโลกุตตรธรรม  วาเปนทรัพยสําหรับ 

ทุกคน  ไมวาวรรณะไหน.  นี่ฟงดูเถอะ  เรารูจักพระพุทธเจาเสียบางวา  ทานทรงหวัง 
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อยางไรกับพวกเรา;  วรรณะโดยกําเนิดนั่นทานเลิกเสียแลว  พระพุทธเจาทานเลิกเสียแลว.  
มาบัญญัติวรรณะกันโดยหนาที่การงาน;  วรรณะน้ียังมี  เลิกไมได  แตบัญญัติโดยกําเนิด 
นั้นไมถูกตอง.  ถาบัญญัติโดยถูกตอง  ก็ตองบัญญัติโดยหนาที่การงาน  คือกรรมที่ 
เขากระทํา.  เขากระทําอยูอยางไรก็เปนอยางนั้น;  จะเปนกษัตริย,พราหมณ ,  แพศย,  
สูทร  ก็เพราะกรรมที่ เขากระทํา.  เมื่อเขาเปลี่ยนการกระทํา  เขาก็เปลี่ยนวรรณะ;  เชน 
วรรณะชาวบาน  เปลี่ยสมาเปนวรรณะนักบวช  อยางนี้ก็ เปลี่ยนไปตามการกระทํา.  และ 
ตรัสวา  โลกุตตรธรรม,  โลกุตตรทรัพยนี่ เราบัญญัติไวสําหรับทุกคน  ไมเลือกวาวรรณะ 
ไหน.  นี้ก็เพื่อจะเปนเครื่องยืนยันวา  พระพุทธเจาทานทรงหวังจะให  โลกุตตรธรรม,  
โลกุตตรทรัพยนี้ แกทุกคน ,  คือมรรค   ผลนิพพานสําหรับทุกคน ;  ทรงบัญญั ติ 
สําหรับวรรณะทุกวรรณะโดยหนาที่. 

 
ทีนี้การที่จะถึงโลกุตตระ  คืออยู เหนืออํานาจบีบคั้นของโลกนี้  มีไดแตโดย 

อาศัยความรูปรมัตถสภาวธรรม   แลวปฏิ บัติตามนั้น   ใหประจักษขึ้นมา;  เรียกวา 
เขาไดรับ  ไดมีความรูนี้จริง;  คือรูเร่ืองวา  สภาวธรรมคือธรรมตามธรรมชาติ  :  ธรรม 
ที่เปนอยูตามธรรมชาติ  จะเปนตัวเรา  เปนของเราหรือเปนตัวใคร  หรือเปน 
ของใครไมได ;  ไมใหจิตยึดถือเขลา ๆ ไป  โดยมั่นหมายเอาเปนตัวเรา  เปนของเรา 
ใหปลอยไปใหถูกตองตามธรรมชาติ. 

 
ควรเกี่ยวของอยางไรก็เกี่ยวของอยางนั้น,  ควรเกี่ยวของเทาไร  ก็เกี่ยว 

ของแตเทานั้น ,  ควรเกี่ยวของเมื่อไร  ก็ควรเกี่ยวของแตเมื่อเวลานั้น ;  อยาใหเฟอ 
อยาใหเกินไปเทานั้น.  อยางนี้จึงจะเรียกวา  ชวยไมใหมีทุกข  ปองกันไมใหมีทุกข  หรือ 
วาดับความทุกขเสียในทุกกรณี   ทุกขนิด  ชนะไดหมด.  ที่ เราอยูใตโลก  จมอยูในโลก 
หรือจมอยูกนโลก  ก็เพราะวาเราไปหลงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ เปนคู ๆ;  อันนี้ก็ เปนการ 
เขาใจยากที่วาเราไปหลงในของที่เปนคู ๆ;  แตความหลุดพน  นั้นอยูเหนือของที่เปนคู. 
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๔๑๗ประโยชนแหงการเขาถึงปรมัตถสภาวธรรม  

สําหรับของที่เปนคูนี้มีมากมายหลายสิบคู,  หรือวาอาจจะหลายรอยคู;  เชนวา  ดีกับช่ัวนี้ 
ก็คูหนึ่ง,  บุญกับบาปนี่คูหนึ่ง,  สุขกับทุกขนี้ก็คูหนึ่ง,  ไดกับเสียน่ีก็คูหนึ่ง,  แพกับชนะ 
นี ้ก ็คู หนึ ่ง,  มั ่งม ีก ับยากจนนี ้ก ็คู หนึ ่ง,  สวยกับไม สวยนี ้ก ็คู หนึ ่ง;  ลวนแตเป นคู  ๆ  
คูเหลานี้มากมายหลายสิบคู  หลายรอยคู  เราไปมองเห็นเปนคูอยางนี้  วามันมีเปนคูอยางนี้ 
เพราะเรายังโง. 

 
โดยแทจริงที่ เหนือไปกวานั้น   มันมิไดเปนคู ;  มันเปนธรรมดา  เปน 

สามัญตามธรรมดา  ตามธรรมชาติของสิ่งที่เรียกวาธรรมแท.  ทีนี้มนุษยไปบัญญัติใหเอง 
เพราะมนุษยไมชอบความทุกข  ก็เลยไปเกลียดความทุกข  ไปหวังความสุข  จึงเกิดเปนคู 
ขึ้นมาวา  สุขกับทุกข;  บุญกับบาป   คูนี้ก็ เหมือนกัน  พอสอนให รูวามีความหมาย 
อยางไร  แลวก็กลัวบาปรักบุญ;  ดีกับช่ัวก็เหมือนกัน  ใหเกลียดชั่วรักดี  มันก็มีปญหา 
แลวก็เลยมีความทุกข  เพราะไปรักขางหนึ่ง  ไปเกลียดขางหนึ่ง  จนเกิดความหนักอก 
หนักใจ. 

 
ถาอยาใหเปนทั้งสองขาง  ใหอยูตรงกลาง ๆ นี้เปนความฉลาด  :  มีแตวา 

ทําอยางไรเปนทุกขก็อยาไปทํา  ทําแตในทางที่ไมเปนทุกข  ใหเหลือแตวามีทุกขกับ 
ไมมีทุกขเทานั้น  ของจริงก็มีเทานั้น;  มีแตทุกขและทุกขนอยลง ๆ ๆ  จนเปนทุกขศูนย 
อยางนี้ดีกวา.  อยาพูดถึงความสุขดีกวา;  พอพูดถึงความสุข  ก็โงขึ้นมาทันที  เกิดความ 
หวังความอยาก  ความยึดถือข้ึนมาทันที. 

 
มองดูวา  เดี๋ยวนี้เรามีปญหา  คือความทุกข  เพราะวาเราไปโงไปยึดมั่น 

อะไรเขา.  เราทําใหย ึดถือนอยลง  ใหท ุกขน อยลง  ทุกขน อยลงจนเปนทุกขศ ุนย 
ก็พอแลว ;  ใหทุกขวางไป   ทุกขสูญไป   นี่ก็พอแลว   เปนโลกุตตระ   :  ไม ไปติดดี ,  
ติดชั่ว,  ติดบุญ,  ติดบาป,  ติดสุข,  ติดทุกข;  อยาใหเหมือนที่เขาสอนกันอยูวา  ให 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๔๑๘

แบกเอากุศลไปเขาโลงไปดวย  ไปเกิดใหมเต็มไปดวยกุศล;  อยางนี้มันไมถูกกับเรื่อง 
เพราะมันเปนของคู.  อยาเอาไปทั้งกุศล  อยาเอาไปทั้งอกุศล  และก็อยาใหเกิดขึ้นมา 
ไดทั้งกุศลทั้งอกุศล  ที่นี่แหละเดี๋ยวนี้;  นี่จึงจะตรงตามจุดหมาย. 

 
ตองมีปฏิเวธะ  คือแทงทะลุลงไปที่ตรงนั้น  ใหทะลุผานของเปนคู ๆ  

คู ๆ หมด  ก็เหลือแตที่ไมรูจะเรียกวาอะไร;  แลวเปนธรรมดาของสิ่งที่ เรียกวานิพพาน 
หรืออสังขตะ  นี่มันไมมีชื่อเรียก;  เรียกใหถูกที่สุด  ตามที่พระพุทธเจาทานจะสมมติ 
เรียกได  ทานเรียกวา  “ที่สุดแหงความทุกข”  เรียกวา  อนฺโต  ทุกฺขสฺส  -ที่สุดแหง 
ความทุกข.  เมื่อทานชวนผูใดมาบวช  ทานวา  มาประพฤติพรหมจรรยเพ่ือที่สุด 
แหงทุกข ;  ทานยังไม ไดพูดวานิพพาน   หรือสวรรค   วิมานอะไร;  แตทานวามา 
ประพฤติพรหมจรรย  เพื่อที่สุดแหงทุกข  แลวจะไดสูญหรือวางไป  ไมเกิดไปโผลเปน 
สุขขึ้นมาอีก. 

 
สวนที่พูดวา  “นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง”  นั้น  เปนเรื่องโฆษณาชวนเชื่อ 

เหมือนอยางขายน้ําหวาน  ขายน้ําอัดลมน่ันแหละ;  ที่พูดวา  “สุขอยางยิ่ง”  นั้น  เปน 
เรื่องของการโฆษณาเพื่อศีลธรรมอันดี  สําหรับผูที่จะมีศีลธรรมตอไป.  ถาสําหรับผูที่จะ 
มีปรมัตถธรรมแลว  จะไมพูดอยางนี้ เปนอันขาด  จะไมพูดวา  “สุขอยางยิ่ง”,  มาทํา 
เพื่อสุขอยางยิ่ง;  จะไมพูดอยางนั้น,  จะพูดวา  “ทําใหทุกขสิ้นสุดลง”  ก็พอ;  เพราะวา 
ปญหาของเรามีตรงที่วามีความทุกข  :  ไมมีความทุกขก็เรียกวาหมดปญหา  ก็ควรจะพอใจ 
และเปนจริงดวย. 

 
อยาไปเพิ่มความสุขขึ้นมาอีกปญหาหนึ่ง  ซึ่งจะทําใหตองแบกอยูอีก  ก็ไม 

รูจักสิ้นสุดกัน.  เหมือนคนคนหนึ่งไปปา  ไปพบไมฟนดี ๆ เขาก็แบกไมฟนมาจนนัก;  
พอพบผลไมที่แพงกวา  ก็โยนไมฟน  แบกผลไมมาจนหนัก.  สมมติวามาพบทองคํา 
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เขากองหนึ่งก็โยนผลไม  แลวก็แบกทองคําหนักมากวาผลไมก็ได;  เพราะเขารักนี่ 
รักทองคํามากกวา  ก็แบกมากกวาเดิม.  ถาเกิดไปพบเพชรพลอยเขาอีก  ก็คงจะโยน 
ทองคํา  แลวก็แบกเพชรพลอยที่หนักกวานั้น  แลวก็ขาดใจตายอยูที่ตรงนั้น  เพราะมัน 
หนักเกินกวาที่จะเอาไปได. 

 
ขึ้นชื่อวา  “แบก”  หรือวา  “ยึดถือ”  แลว  มันจะมีลักษณะอยางนี้ทั้งนั้น;  

ฉะนั้น  ควรจะโยน ๆ โยนไป.  ถาจะมีก็มีอยูขางฝาเทา,  ถาจะมีอะไรก็มีไวกันที่พื้น 
ที ่ฝ า เท า ;  อย าเอามาแบกไว บนศร ีษะ   บนบ า   บนห ัว .  นี ่ก ็เร ียกว า   ไม ย ึดมั ่น 
ถือมั่นอยู ในโลกนี้   ก็มี ได ;  มีบุตร  ภรรยา  สามี   มีหนาที่การงาน   มี เงิน   มีทรัพย 
มีเกียรติ  มีอะไรก็ได  แตพอไปยึดมั่นถือมั่นเขาแลวมันจะกัดเอาทันที  คือเปน 
ทุกข .ตัวอุปาทานขันธมันเกิดขึ้นแลวมันก็ เปนทุกข   ไมวาอะไรไปยึดมั่นเขาแลว  จะมี 
ความทุกขนิดหนึ่งก็มีความทุกข. 

 
รูปรมัตถธรรมแลวจะเห็นความจริงสูงสุด 

 
ถามีปฏิเวธะ  แทงตลอดความจริงขอน้ีแลว  มันไมยอมที่จะไปยึดอะไร,  

ไมถูหลอกดวยของเปนคูอีกตอไป;  กุศลก็ไมเอา  อกุศลก็ไมเอา  สุขก็ไมเอา  ทุกข 
ก็ไมเอา  โงก็ไมเอา  ฉลาดก็ไมเอา  แพก็ไมเอา  ชนะก็ไมเอา  คือจะไมเอาอะไรในความหมาย 
ที่ตรงกันขาม  ที่เปนคู ๆ.  มันมีทุกขแลว  ก็มีแตเพียงทําใหทุกขละลายไป ๆ  จางไป ๆ จน 
หมดทุกข   มี เทานั้น;  จะเรียกวาชนะก็ได   แต เปนเพียงสมมติอีกทีหนึ่ ง  จะเรียกวา 
ความสุขก็ได  ตามเรื่องสมมติที่เปนคําชาวบานโฆษณาชวนเชื่อ. 

 
พระพุทธเจาทานจะไมเรียกวาอะไร  ถาทานพูดเปนภาษาตรง ๆ   จริง ๆ   ทานใช 

คําวาไม ๆ  ไม ๆ;  เรียกนิพพานวาไมอยางนั้น  ไมอยางนั้น ๆ  ไมอยางนี้  ไมกระทั่ง 
หยุดอยู;  นั่นแหละที่สุดของความทุกขละ.  นิพพานไมใชดิน  ไมใชน้ํา  ไมใชไฟ  ไมใชลม 
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ไมใชอากาสานัญจายตนะ  ไมใชวิญญาณัญจายตนะ,  กระทั่งไมใชอากิญจัญญายตนะ 
และไมใชเนวสัญญานาสัญญายตนะ.  (เนวสัญญานาสัญญายตนะ  คือท่ีสุดที่มนุษยรูจักกัน 
ในสม ัยนั ้นว าด ีที ่ส ุด );  และวาไม ใช อารมณ   ไม ใช ที ่ตั ้ง   ไม ใช การเสวยอารมณ 
ไมใชการไปไมใชการมา  ไมใชการหยุดไมใชทุกอยาง.  นี่แหละ  “ที่สุดแหงความ  
ทุกข”  แลว.  ที่ใชคําอยางนี้  เพราะวาไมควรจะเรียกโดยคําที่เปนคู  ๆ  ๆ   เหมือนที่ชาวบาน 
เขาพูดกันอยู.  รูปรมัตถสภาวธรรมแลวชวยใหมีปฏิเวธะในสิ่งสูงสุดอยางนี้. 

 
ที่วาเจริญสมาธิภาวนาเพื่อทําลายอาสวะใหสิ้น  นั่นคือตัวรูปรมัตถสภาว- 

ธรรมอยางยิ่ง  :  รูเรื่องรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ที่เปนขันธ  ๕;  แลวรูเรื่อง 
รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ที่ยึดมั่นดวยอุปาทาน  ที่เปนปญจุปาทานขันธ;  
วาเกิดขึ้นอยางไร,  เมื่อไร,  อยางไร,  แลวตั้งอยูอยางไร,  แลวดับไปอยางไร.  ที่จริง 
ขันธเกิดบอยอยูตลอดเวลากับคนทุกคน;  เรานั่งอยูนี่  แลวตาเห็นนี่  ก็เกิดความเห็น 
เสร็จแลว  พอไดยินเรไรรอง  หูก็ไดยิน  ก็ทําหนาที่ในทางเสียง  หรือจะเกิดอะไรหอม 
เหม็นขึ้นมา  จมูกก็ทําหนาที่  อยางนี้อยูตลอดเวลา;  แตวาสวนมากไมไดเลยไปถึงกับ 
ยึดมั่นถือมั่น.  อยางเรไรรอง  เราไมรูสึกหนวกหู  ก็ไมเกิดเปนอุปาทานขันธยึดมั่นเปน 
เกลียดขึ้นมา,  หรือวาเราไมรูสึกวาเพราะนารัก  นาพอใจ  ไมเกิดอุปาทานขันธในเสียง 
ขึ้นมา  ก็แลวกันไป .  แตสําหรับบางคนมันไมได ,  หรือบางกรณี   หรือเรื่องอื่นมัน 
ไมได  :  ก็เกิดขันธใดขันธหนึ่งอยูเร่ือยจนครบท้ัง  ๕  ขันธในที่สุด;  บางกรณี เกิดเลย 
ไปถึงอุปาทานขันธ  ยึดมั่นแลวก็เปนทุกข. 

 
สิ่งที่มีอยูจริงอยางนี้  คือความทุกข  ทําไมไมสนใจ,  ทําไมไมสลัดความ 

ทุกขออกไปใหได?  ก็เพราะวาไมรูปรมัตถสภาวธรรม.  ฉะนั้นอาตมาจึงทนอธิบาย 
ไมกลัวคนฟงโกรธ  ไมกลัวคนฟงแชง  วาพูดซ้ํา  ซาก ๆ อยูนี่แหละ  :  พูดให รูวา  รูป 
อยางนี้  เวทนาอยางนี้  สัญญาอยางนี้  สังขารอยางนี้  วิญญาณอยางนี้  เร่ืองธาตุ  เร่ืองขันธ 
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๔๒๑ประโยชนแหงการเขาถึงปรมัตถสภาวธรรม  

เรื่องอายตนะ;  ทั้งหมดนี้ก็ไดพูดกันตั้ง  ๑๐  กวาครั้งนี่  ไมกลัวโกรธ  จนกระทั่งหลาย  ๆ 
คนอาจจะเริ่มมีความรูราง ๆ ขึ้นมา  วาขันธ  ๕  คืออะไร,  อุปาทาน   ๕  คืออะไร,  
มีเมื่อไร,  มีแกเราอยางไร,  เมื่อไร;  นี่ เขาเริ่มจะรูจักสิ่งเหลานี้ขึ้นมา,  จึงเรียกวา 
ประโยชน.  ตอไปจะไดปองกันการเกิดขึ ้นแหงอุปาทานขันธได  แลวทุกขก็เกิด 
ขึ้นไมได;  นั่นแหละชื่อวาเปนการทําตามคําสอนของพระพุทธเจาอยางยิ่ง  เปนการทํา 
ใหถูกอกถูกใจของพระพุทธเจาอยางยิ่ง  สําหรับพุทธบริษัทคนนั้น  คือพุทธบริษัทคนที่ รู 
เร่ืองน้ี  แลวสามารถปองกันไมใหเกิดอุปาทานขันธใดขันธหนึ่งมาในวันหนึ่ง ๆ ไมมี 
อะไรมากกวานี้. 

 
สติสัมปชัญญะ  ชวยใหรอดได 

 
ทีนี้  สําหรับเรื่องที่วา  เปนการปฏิบัติลึกลงไปอีกหนอยหนึ่ง  ก็คือ  มีสติ  

สัมปชัญญะ.  คนเรานี่รอดตัวอยูได  เพราะมีสติสัมปชัญญะ.  มีสติสัมปชัญญะในอะไร?  
มีสติสัมปชัญญะในการเกิดขึ้น  ตั้งอยู  ดับไป  ของสิ่งที่เรียกวาเวทนา  สญัญา  และ 
วิตก.  เดี๋ยวนี้คนทั้งหลายโดยมากไมรูจักเวทนา  สัญญา  และวิตก  แลวจะทําสติสัมปชัญญะ 
ไดอยางไร;  ในเมื่อพระพุทธเจาทานตรัสวา  สติสัมปชัญญะโดยแทจริงนั้น  คือรูสึก 
อยูเสมอในเมื่อมีการเกิดขึ้นแหงเวทนา  หรือสัญญา  หรือวิตก,  และการตั้งอยูชั่วขณะ 
แหงเวทนา  สัญญา  และวิตก,  และมีการดับไปแหงเวทนา  สัญญา  และวิตก,  เดี๋ยว 
ก็มากรณีอื่นอีก  เกิดเวทนา  สัญญา  และวิตก,  เดี๋ยวก็มากรณีอื่นอีก  เกิดเวทนา  สัญญา 
และวิตก. 

 
จะชี้ใหเห็นเปนตัวอยาง  อยางที่ไดอธิบายแลว  หลายวันมาแลว  หลายครั้ง 

มาแลวนั้น  วาเวทนา  คือความรูสึก;  หลังจากการกระทบทางตาเปนตน  รูสึกพอใจ 
หรือไมพอใจ  ยินดีหรือยินราย  รูสึกสบายหรือไมสบาย  นี้เรียกวาเวทนา.  ความรูสึก 

 
 
 

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

www.buddhadasa.info



 ปรมัตถสภาวธรรม ๔๒๒

อันนี้เกิดขึ้น  แลวตั้งอยูชั่วขณะ  แลวดับไป;  แลวสัญญา  คือความมั่นหมายตอสิ่งที่ 
รูสึกนั้น  วาสุขบาง  วานารักบาง  และที่รายกาจก็คือวา  ของเราหรือของเขา  นี่มันหนัก 
ขึ้นไปทุกที  เปนตัวตนขึ้นมา. 

 
ทีนี้สัญญาทําหนาที่เสร็จแลว  ก็ใหเกิดวิตก  คือความคิดนึก  ตริตรึก 

วาจะเลนงานหมอนี่อยางไร,จะทําอยางไร,  จะประกอบกรรมอะไร :  กายกรรม  วจีกรรม 
มโนกรรม  เกี่ยวกับเรื่องนี้อยางไร;  นี่เรียกวาวิตก. 

 
ทั้งเวทนา  ทั้งสัญญา  และวิตกนี่จะทํางานเนื่องกันไป  ในชีวิตประจําวันของ 

คนทุกคน.  ถาใครไมรูจักสิ่งนี้ได  และไมควบคุมสิ่งนี้ได  ก็คือคนนั้นไมมีสติสัมปชัญญะ 
เปนคนไรสติสัมปชัญญะอยางยิ่ง;  แลวก็ไมมีทางที่จะดับทุกขได.  จะตองมีสติสัมปชัญญะ 
ที่แทจริงและอยางยิ่ง  คือรูสึกตัวทุกทีที่ เวทนาเกิดขึ้น  และตั้งอยูชั่วขณะ  และดับไป;  
กลายรูปเปนสัญญาเกิดขึ้น  ตั้งอยูชั่วขณะ  แลวดับไป;  แลวกลายรูปเปนสังขาร  หรือ 
วิตกเกิดขึ้นเปนกรรม  เปนมโนกรรม  นี้เกิดขึ้น  ตั้งอยูชั่วขณะ  แลวดับไป. 

 
ตองมีสติสัมปชัญญะคอยเผาเจาโจร  เจาขโมยสามตัว  คือ เวทนา  สัญญา  วิตกนี้ 

ที่จะจูโจมเขามาในใจของเราอยูตลอดเวลา.  คนชนิดนี้ เขาเรียกวา  คนที่สมบูรณดวย 
สติสัมปชัญญะ;  มีวิธีปฏิบัติโดยรายละเอียดตาง ๆ  กันหลาย ๆ  อยางก็ได  แตโดยเนื้อแท 
โดยหัวใจแลว  ตองเปนผูที่รูสึกตัวทั่วถึงดีในการเกิดขึ้น  ตั้งอยู  ดับไป  แหงสิ่ง 
ทั้งสามคือเวทนา  สัญญา  และวิตก.  นี่คือคําสอนของพระพุทธเจา. 

 
เราไม รูเร่ืองปรมัตถสภาวธรรม   จะปฏิบัติไดอยางไร;  นี่ เรียกวาในสวน 

ปฏิเวธแลว  เราก็ตองมีความรูในปรมัตถสภาวธรรม  พอที่จะปฏิบัติตนใหเปนคน 
มีสติสัมปชัญญะจริง ๆ  จึงจะทําลายอาสวะใหกรอนไป ๆ จนหมดสิ้นได  สิ้นอาสวะ 
ได.  นี่คือ  ประโยชนจากปรมัตถสภาวธรรม  ที่เรารู,  และเราปฏิบัติ,  และเราหยั่งถึง 
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ตัวของปรมัตถสภาวธรรมนั้น  คือเปนความวางจากความยึดมั่นถือมั่น.  นี่เรียกวามนุษย 
คนหนึ่ง ๆ จะไปไดดีที่สุด  ไกลท่ีสุด  เต็มความหมายของคําวา  มนุษย  ก็อยูที่ตรงนี้ 
ที่เรียกวาสวนปจเจกบุคคล  ก็มีใจความสรุปไดเพียงเทานี้. 

 
พิจารณาถึงคนทั้งโลกกับปรมัตถธรรมดูบาง 

 
ทีนี้ขอเวลาที่ เหลืออีกเล็กนอย  ทนเอาหนอย  เพื่อฟงเรื่องเพื่อคนอื่นบาง 

ถาเห็นแกตัวเองขางเดียวตะพึดแลว  ก็เรียกวาคนใจแคบ.  เดี๋ยวนี้เราจะลองนึกถึงคนอื่น 
บาง  คือคนทั้งโลกดูบาง  แลวก็จะเห็นความสัมพันธกัน  ระหวางปรมัตถสภาวธรรมของ 
ปจเจกชนคนหนึ่ง ๆ กับคนทั้งโลก;  คือความสัมพันธกันระหวาง  “ศีลธรรม”  กับ  
 “ปรมัตถสภาวธรรม”  นั่นเอง. 

 
เรื ่องของศีลธรรมเปนเรื ่องจําเปน  สําหรับคนทั ้งโลก;  แตเรื ่องของ  

ปรมัตถสภาวธรรมเปนเรื่องที่คนคนหนึ่งจะไปไดไกลที่สุด  เทาที่เขาจะไปได  ในเมื่อ  
คนทั้งโลกเขาไมไป  และโดยมากคนในโลกนี้ เขาไมตองการจะไป;  คือเขาจะอยูอยาง 
ที่อยูในโลกนี้  ไมตองการที่จะอยู เหนือโลกหรือวาจะชนะโลก;  แตถึงอยางนั้นก็ตองมี 
ศีลธรรมถึงจะอยูกันเปนผาสุก  เพราะศีลธรรมที่แทจริง  ก็ตองตั้งรากฐานอยูบนปรมัตถ- 
สภาวธรรม;  นี่ เรียกวาหลังฉากนั้น  มันเนื่องกันอยู  ในระหวางศีลธรรมกับปรมัตถ- 
สภาวธรรม. 

 
ศีลธรรมไมมีอํานาจพอที่จะแกปญหาอันลึกซ้ึงสูงสุด  ทางจิตทางวิญญาณ 

ของมนุษยได  ตองอาศัยปรมัตถสภาวธรรม  แตวาคนจะอยูโดยไมมีศีลธรรมก็ไมได;  
ฉะนั้นถามีปรมัตถธรรมที่ถูกตอง  เปนพื้นฐาน   เปนรากฐาน   ศีลธรรมก็จะดี.  ถา 
ศีลธรรมถูกหนุนไวดวยปรมัตถสภาวธรรมที่ถูกตอง  แลวก็ดีขึ้นไดทุกทาง.  ถาเปน 
ไดวา  คนทุกคนเขาถึงปรมัตถสภาวธรรมกันแลว  ความยุงยากเรื่องศีลธรรมจะหมดไป. 
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ขอใหพิจารณากันสักหนอย  เพราะเปนปญหาเฉพาะหนาของสังคม  ซึ่งมี 
เรารวมอยูดวย.  เราจะตั้งสมมติฐานขึ้นมาวา  โลกนี้นาอยูเพราะวามีศีลธรรมดี  ขอน้ี 
คิดดูเสียกอนวา  ยอมรับไหม?  จริงไหม?  ที่พูดอยางนี้  วาถาโลกนี้นาอยู  ก็เพราะวา 
โลกนี้มีศีลธรรมดี;  ถาโลกนี้ไมมีศีลธรรม  ก็เปนโลกที่ไมนาอยู  นาขยะแขยง  นาเกลียดนา 
กลัวอยางยิ่ง  โลกนี้นาอยูก็เพราะวามีศีลธรรมดี. 

 
ทีนี้มาดูตัวโลกเวลานี้จริง ๆ  มนุษยในโลกเวลานี้มีศีลธรรมหรือไม?  อาจ 

จะสั่นหัว  เพราะมีแตการรบราฆาฟน  การเบียดเบียน  การทําอนาจาร  การอะไรตาง  ๆ 
เปนประจําวันเต็มไปหมด  จนหนาหนังสือพิมพทุก ๆ  ฉบับก็ลงกันแตเร่ืองนี้แลว  ทั้ง 
เมืองนอกเมืองใน.  โลกกลายเปนโลกที่ไมนาอยู  เพราะแสดงวาศีลธรรมไมดียิ่งขึ้นทุกที;  
ถาวาจะมีศีลธรรมดี  จะตองมีศรัทธา,  หรือมีเจตนาดี.  ถาเขามีศรัทธาดี  คือมีศรัทธา 
ถูกตอง  ศรัทธาแทจริงในพระพุทธ   พระธรรม   พระสงฆ   ศรัทธาในศาสนา   หรือ 
ศรัทธาในบุญกุศลก็ตามใจ,  ถาเขามีศรัทธาแลวศีลธรรมนี้ก็จะดี. 

 
คนอันธพาลที่ระบาดไปทั่วทั้งบานทั้งเมืองนี้  คนเหลานี้มีศรัทธาหรือเปลา?  

เพราะวาไมมีศรัทธาที่ดี  จึงไมมีศีลธรรม.  เมื่อไมมีศรัทธาแลว  ก็ไมมีเจตนาที่จะดีไป 
ได;  ไมมีศรัทธาในความดี  ในความถูกตองแลวก็ไมมีเจตนาดี  มีแตเจตนาราย  เจตนา 
เห็นแกตัว.  ดูปญหาคนวัยรุน  ที่กําลังเปนปญหาไปทั้งโลก;ความเสื่อมทางศีลธรรม 
ตกไปเปนปญหาสําหรับคนวัยรุน  มากยิ่งขึ้นทุกทีทั่วโลก;  คนที่อานหนังสือพิมพอยู 
ทุกวันก็จะรู  และรูดีกวาอาตมาเสียอีก. 

 
ทําอยางไรจึงจะมีศรัทธาดี  มีเจตนาดี?  ก็ตองมีทิฏฐิหรือปญญาดี.  

ทิฏฐิคํานี้  คือความคิดเห็น  ไมใชมานะทิฏฐิ;  ทิฏฐิคือความรู  ความเขาใจ  ความ 
คิดเห็น  หรือปญญาที่ดี;  ตองมีปญญาดี  มีสัมมาทิฏฐิ  แลวจึงจะมีศรัทธาดี  เจตนาดี. 
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ทําอยางไรจึงจะมีปญญาดี?  ก็ตองมีความรูเรื่องปรมัตถสภาวธรรมที่ถูกตองเทานั้น 
เอง  ตองมีความรูปรมัตถสภาวธรรมอยางที่วามาแลวนั้นถูกตอง  แลวก็เพียงพอ  แลวก็ 
เหมาะสมแกบุคคล  แกวัยแกเวลา  แกอะไรทุกอยาง  อยางพอดี ๆ. 

 
ทีนี้เราก็มีปญหาวา  ทําอยางไรจึงจะใหคนเหลานี้  มีความรูเรื่องปรมัตถ- 

สภาวธรรม?  เพื่อคนมีปญญหาดี  แลวจะไดมีศรัทธาดี  มีศีลธรรมดี  แลวโลกนี้ก็จะนาอยู.  
เมื่อมองกันไปอีกทางหนึ่ง  แมตัวโลก  แผนดินโลก  วัตถุในโลก  วัตถุธรรมในโลกนี้ 
มีสภาพดี  ผลิตกันมาก   เจริญมาก   กาวหนามาก ;  แตว าจ ิตใจของคนยังเลว .  
นี่คิดดู!  คนเดี๋ยวนี้อยูในบานในเรือน  ในตึก  ที่ เหมือน ๆ  กับวิมานอยูแลว  มีการบํารุง 
บําเรอทางเนื้อทางหนัง  ราวกับอยูในสวรรคอยูแลว;  เรียกวาในฝายวัตถุนี่มันดี  แตจิต 
ของคนยังเลว. 

 
โลกนี้นาดูในสวนตัวโลก  แตวาจิตของคนยังไมนาดู  ยังมีปญหาทางวิญญาณ 

คือ  อวิชชา  กิเลส  ตัณหา  ยังรกรุงรังอยู.  ตอเมื่อคนในโลกมีจิตใจดีดวย  จึงจะ 
เรียกวาโลกนี้นาดู  ทั้งสวนตัวโลกและทั้งสวนบุคคลที่อยูในโลก;  ทุกคนตองไมมีปญหา 
ทางวิญญาณแลว  เพราะวาเขาถึงปรมัตถสภาวธรรมแลว.  แตเดี๋ยวนี้ โลกไมเปนอยางนี้ 
กําลังเปนไปในทางที่ตรงกันขาม.  โลกกําลังเปนอยางไร?  ก็คือเห็นแกตัวจัดยิ่งขึ้น. 

 
ขอใหแยงในขอน้ีวา  เดี๋ยวนี้คนเห็นแกตัวจัด  ยิ่งกวาคนที่แลว ๆ  มาแต 

กอน ๆ  หรือไม.  อาตมามองเห็นแตในทางวา  คนในโลกเราเวลานี้   ยิ่งเห็นแกตัวจัด,  
เห็นแกตัวจัดยิ่งขึ้น .  เพราะอะไร?  เพราะยิ่งหลงในวัตถุ  หรือเนื้อหนังยิ่งขึ้น .  วัตถุ 
เนื้อหนังนี่หมายความวา  สิ่งที่มันใหความสนุกสนาน  เอร็ดอรอยทางเนื้อทางหนัง;  สิ่ง 
เหลานี้ เจริญมากขึ้น  เพราะคนฉลาดกันแตในทางนี้  แลวมีเจตนาที่จะควักเอาประโยชน 
ของผูอื่นมา  โดยการใชสิ่งนี้เปนของลอ;  ฉะนั้น  เรื่องกามารมณ  เรื่องโสเภณี  เรื่อง 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๔๒๖

วัตถุสงเสริมกามารมณอะไรตาง ๆ  ตางก็มีความมุงหมายอยางนี้ทั้งนั้น.  คนมีความเห็น 
แกตัวจัด  แลวก็ใชสิ่งนี้ เปนเครื่องหลอกลวงกัน;  เพราะวาคนยิ่งหลงใหลในเรื่องวัตถุ 
เรื่องเนื้อหนัง. 

 
ถาถามวา  ทําไมคนจึงไปหลงไหลในเรื่องเนื้อหนัง ?  ก็เพราะวาคนโง 

ไมรูจักสิ่งที่เรียกวาเนื้อหนัง,  ไมรูวา  สิ่งที่เรียกวาเนื้อหนัง  ความสุข  สนุกสนานเอร็ด  
อรอยทางเนื ้อทางหนังนั ้นค ืออะไร ;  ไมรู เพราะโง.  ทําไมจึงโง ?  เพราะไมรู  
ปรมัตถสภาวธรรม;  วาโดยแทจริงแลว  สิ่งนั้นคืออะไร  :  ผัสสะ  เวทนา  ตัณหา 
นั้นคืออะไร.  อะไร ๆ ที่ไดมาจากเนื้อหนัง  ก็เรียกวาผัสสะ  เวทนา  ตัณหา  นั้นคืออะไรก็ 
ไมรู.  นี่เรียกวาไมรูปรมัตถสภาวธรรม  เพราะไมสนใจ.  ทําไมไมสนใจ ?  เพราะ 
ประมาทในสิ่งนี้มานาน  จนเปนทาสของสิ่งนี้  ถูกสิ่งนี้ลากคอเอาไปแลว  เขาคิดวา 
เขากําลังดีที่สุด  รํ่ารวยที่สุด  มีความสุขที่สุด  ไมเคยคิดวา  เรากําลังเปนทาสของเนื้อหนัง;  
นี่คิดดูวาโลกเวลานี้  มีปญหาเหลือประมาณ  เพราะเหตุที่ไมรูปรมัตถสภาวธรรมอยางเดียว. 

 
โลก  กําลังไรเมตตาธรรม 

 
ทีนี้ตอไปอีก  ที่เปนปญหาของมนุษยเปนสวนรวม  คือไมเมตตากรุณากัน;  

ไมมี  ใครถืออยางพระพุทธเจาสอน  หรือพระเยซูสอนวา  ใหเมตตา  กรุณา  ใหอด 
โทษ  ใหใหอภัย  ใหประกอบเมตตาในศัตรู  ใหตั้งเมตตาแมในบุคคลที่ เปนศัตรู.  
พระเยซูสอน  วาถาเขาตบแกมซาย  ก็อยาโกรธ  ใหเขาตบแกมขวาดวย;  เดี๋ยวนี้ 
ฝร่ังที่เปนลูกศิษยพระเยซูนั้นไมถือแลว  ลองไปตบแกมซายซิ  โดนถูกตบหัวขาดเลย 
อยางนี้  เอาปนยิงเลย.  ที่วาเขาขโมยเสื้อแลวใหเอาผาหมตามไปใหดวย  อยาง 
พระเยซูสอนนั้นยิ่งไมได;  มีแตจะถือวาเขาชกเราฟนหักซี่หนี่ง  จะตองชกเขาใหฟนหัก 
สิบซ่ี.  ตองคิดกันอยางนั้น  สําหรับคนอยางเดี๋ยวนี้. 
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๔๒๗ประโยชนแหงการเขาถึงปรมัตถสภาวธรรม  

พระพุทธเจาทานสอน  วาถาโจรจับเอาไปเลื่อย  เอาเลื่อยเลื่อย  แลว 
อยาโกรธ   ถาโกรธแลว  ชื ่อวาไม ทําตามคําสอนของเรา ;  ก็ยากที ่พ ุทธบริษ ัท 
คนไหนจะทําไดอยางนั้น  นี่พูดเผื่อ ๆ ไว  พุทธบริษัทคนไหนจะทําไดอยางนั้น  :  โจรจับ 
เอาไปมัดแลวเอาเลื่อยเลื่อย  อยามีจิตใจโกรธประทุษรายตอโจรน้ัน  ถาโกรธไมชื่อวา 
เปนผูทําตามคําสอนของเรา;  นี่พระพุทธเจาทานตรัสอยางนี้. 

 
การที่ทําไมได ในตัวอยางเหลานี้  ก็เพราะวาเขาไมรูสิ่งที่เรียกวา  ปรมัตถ- 

สภาวธรรม;  ถาเขารูจริง  อบรมบมนิสัยอยูจริง  เขาจะทําไดอยางนั้น,  ตบแกมซาย 
แลวก็ใหตบแกมขวาดวยก็ได  เพื่อใหเขาหายโกรธเราสนิทเลย.  นี่เรียกวาโลกนี้กําลังไร 
ความเมตตาตอกันและกัน,  ไรเมตตาเพราะเห็นแกตัว;  เห็นแกตัวเพราะไม รูจัก 
ตัวเองนั่นแหละจึงเห็นแกตัว.  ถารูจักสิ่งที่เรียกวาตัวแลวก็จะไมเห็นแกตัว;  นี่เรียกวา 
เขาไมรูจักปรมัตถสภาวธรรม.  ถาเขารูจักปรมัตถสภาวธรรม  เขาจะรูจักสิ่งที่เรียกวาตัว,  
รูจักตัวของเขาเองวาเปนอยางไร  แลวเขาจะไมมีความเห็นแกตัวเปนอันขาด.  เดี๋ยว 
นี้ ไม รูจักปรมัตถสภาวธรรม   จึงไดมีตัว;  แลวก็ เห็นแกตัว  ไปมัวหลงในสิ่ งที่ เปน 
มายาที่ไมใชปรมัตถสภาวธรรม. 

 
อาตมาอยากจะพูดวา  ถาเห็นปรมัตถสภาวธรรมอยูแลว  จะโกรธไมได 

แลวก็มีเมตตาอยูโดยอัตโนมัติในตัวเอง;  เพราะปรมัตถสภาวธรรม  ทําใหจิตเปน 
อิสระ  ไม ม ีต ัว  ไม เห ็นแกต ัว  แลวก็โกรธไมได.  เมื ่อโกรธไมได   ก็เป นเมตตาอยู 
ในตัวเปนอัตโนมัติ;  ยิ่งเปนสุญญตาเทาไร  ยิ่งเปนเมตตาที่แทจริงมากขึ้นเทานั้น.  
แตนี่เมตตาแตปาก,  เมตตาวาเอาเอง,  เมตตาที่จะแลกเอาอะไรในชาติหนาโนน  ไปเกิด 
เปนพรหมบาง  เปนอะไรบางจึงเมตตา;  อยางนี้ไมใชเมตตาที่แทจริง.  คนขี้ขลาด 
แผเมตตา  อยางนี้ก็เรียกวา  ไมใชเมตตาที่แทจริง  เปนเมตตาจําเปน;  ฉะนั้นเมตตา 
ที่ทํา ๆ กันอยูนั้น  ดูใหดียังเปนเมตตาเลนตลกอยู.  ถาเมตตาที่แทจริง  จะตองมาจาก 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๔๒๘

ความไมประทุษรายที่แทจริง  คือความไมมีตัวมึง  ตังกู  ที่จะประทุษรายแกกัน;  นั่นก็เลย 
เปน  เมตตาแบบสังขตะ  แบบอมตะไปเลย. 

 
เดี๋ยวนี้  โลกนี้กําลังตงอการเมตตาสามัคคีธรรมอยางยิ่ง  แตก็เมตตากัน 

ไม ได   ฆาฟนกันมากยิ่ งขึ้นทุกที ,  เมตตากันไม ได   ใหอภัยกันไม ได ;  นี่ เพราะมี 
ปรมัตถแตในทางวัตถุธรรม.  พูดแลวก็จะนาหวัว  ที่มี ๆ กันนั้น  ไมใชปรมัตถสภาวธรรม 
ที่แทจริง  มีปรมัตถแตในทางวัตถุธรรมสรางอาวุธขึ้นมาฆาคนทีละแสน  ทีละลานก็ได,  
มีความรูปรมัตถแตในทางวัตถุธรรม  สรางของขึ้นมาอยางนั้นอยางนี้  ลอคนใหหลงใหล 
อะไรก็ได .  ถาสรางอาวุธขึ้นมาก็ทําใหคนตายทีละแสนละลานก็ได;  เปนปรมัตถ 
เหมือนกัน  คือมันลึกซึ้งเหมือนกัน  แตไปในทางวัตถุธรรม;  มันแยกดินกันคนละทาง 
อยางหนึ่งไปทางวัตถุธรรม.  ปรมัตถที่แทจริงตองเปนในทางปรมัตถธรรม  ทางวิญญาณ 
ทางสติปญญา  ทางความรู  ซึ่งไมใชวัตถุธรรมก็แลวกัน. 

 
การถือศาสนาในโลก  ตางก็ไมเขาใจกันและกัน 

 
เอา,  ไหน ๆ  ก็พูดแลว  ขอใหทนหนอย  เพราะวันนี้ เปนวันจบ  วันสุดทาย 

ของเรื ่องนี ้  จะไมม ีโอกาสพูดอีก   ขอพูดอีกหนึ ่งวา   ศาสนาทั ้งหลายในโลกนี้ 
ก็กําลังไมเขาใจซ่ึงกันและกัน,  คุณอยาไปเห็นวาไมใชเรื่องของคุณ  โลกนี้มันอยูได 
คุณก็อยูได  ถาโลกนี้อยูไมได  เราทั้งหลายก็อยูไมได.  เดี๋ยวนี้ โลกกําลังจะฉิบหาย 
อยูไมได  เพราะวาศาสนาทั้งหลายก็กําลังไมเขาใจซึ่งกันและกัน  ศาสนาพุทธ  ศาสนาคริสต 
ศาสนาอิสลาม ที่เรียกวามีคนรูจักมากนี้  ก็ยังไมเขาใจซ่ึงกันและกัน  มองกันในสายตา 
ที่ระแวงกัน  หรือบางทีก็ทําสงครามใตดินแกกัน.  ศาสนาปลีกยอยอื่น ๆ ก็ยังมีอีกมาก 
ลวนแตไมเขาใจซ่ึงกันและกัน  มองกันเปนศัตรูตอกัน  เปนเวรีตอกันเปนภัยรีตอกัน;  
ยังมุงหมายจะทําลายฝายตรงกันขามอยูเสมอ. 
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๔๒๙ประโยชนแหงการเขาถึงปรมัตถสภาวธรรม  

ฝายพุทธ  พุทธบริษัทจํานวนใหญจํานวนหนึ่ง  ก็ยังปากจัด  ดาวาศาสนา  
คริสเตียน  เรียกมึง  เรียกกู  เรียกเราเรียกเขา  คิดจะโคนกันอยู  แลวก็จะไมใหศาสนา  
คริสเตียนเขามองพุทธในฐานะเปนศัตรูอยางไรได.  ศาสนาอื่นก็เหมือนกันแหละ  เพราะ 
ยังไมรูปรมัตถสภาวธรรมแหงศาสนาของตน ๆ จึงเกิดความเขาใจผิด  อยางนี้ตางคน 
ตางหลับตาตอปรมัตถสภาวธรรมแหงศาสนาของตน ๆ ยิ่งขึ้น ๆ.  นี่คือตนเหตุที่ทําให 
ศาสนาในโลกนี้  ไมมองดูกันดวยสายตาที่นารัก. 

 
ทุกศาสนายิ่งโลเล  ยิ่งเลอะเทอะมากขึ้น  เพราะไปเอาสมมติธรรมมาเปนตัว 

ศาสนามากขึ้น;  ในศาสนาทุก ๆ ศาสนา  บริษัทแหงศาสนานั้น ๆ  ไปเอาตัวสมมติธรรม 
มาแทนตัวปรมัตถธรรม  ก็หมายความวา  ไปเอาสมมติธรรมมาเปนตัวศาสนายิ่งขึ้น;  
เนื้อแทของศาสนา  ไมรูวาไปอยูที่ไหนเสียแลว.  ปรมัตถธรรมที่แทจริงในศาสนาของตน 
แตละศาสนา  ถูกปดบังเหยียบย่ําหมดไปแลว,  คือ  ความไมเห็นแกตัว  ไมยึดมั่น 
ถือมั่นจนเกิดความทุกข  นั่นคือปรมัตถธรรมของทุกศาสนา. 

 
เรื่องนี้ยืดยาวมาก  รอไวพูดกันคราวอื่นดีกวา;  คิดวาบางที  ในภาคตอไป 

คือภาควิสาขบูชา  เราจะไดพูดกันถึงเรื่องนี้  เกี่ยวกับความเขาใจตอสิ่งที่เรียกวาศาสนานี้. 
 
เดี๋ยวนี้  ขอบอกกันไวกอนวา  แตละศาสนากําลังเหยียบย่ําหัวใจแหง 

ศาสนาของตน ๆ  ในสวนที่เปนปรมัตถสภาวธรรม;  ไปเทิดทูนเอาสมมติธรรมมาเปน 
ตัวศาสนา;  ยึดถือเปนมึงเปนกู  เปนเขาเปนเรา  เปนไดเปนเสีย  เปนแพเปนชนะ 
เปนรุกรานไมรุกรานกันในระหวางศาสนา,  นี่คือยิ่งมีเนื้องอกเปนเปลือกมาหุมหอหัวใจ 
ของศาสนามากขึ้นจนมิดไปเลย. 

 
ในที่สุด  ศาสนานั้น ๆ ก็หมดความเปนศาสนา  คือกลายเปนเครื่องมือ 

ของชาวโลก,  ศาสนาตกไปเปนเครื่องมือของชาวโลก  สําหรับชาวโลกจะใชเปนเครื่อง 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๔๓๐

มือแสวงหาสิ่งตาง ๆ   ตามความตองการของชาวโลก  อยางโลก ๆ ;  เพราะวาไม รูปรมัตถ- 
สภาวธรรมที่เปนหัวใจของศาสนา. 

 
ถาศาสนาเปนศาสนากันขึ้นมาจริง ๆ  ทุกศาสนา  ศาสนาทุกศาสนารวมมือ 

กันได  เพราะตางก็เปนศาสนาจริง  เพื่อวาศาสนานี้จะชวยกําจัดความทุกขในโลกนี้ได 
อยางนี้แลว  ศาสนิกบริษัทแหงศาสนานั้น ๆ ตองเขาถึงปรมัตถธรรมในศาสนาของตน  ๆ 
เทานั้น  อยางอื่นไมมี.  อยากจะพูดย้ําอีกทีหนึ่งวา  ทุกศาสนามีปรมัตถสภาวธรรมตรง 
เปนอยางเดียวกัน  คือไมเห็นแกตัว  ไมมีอะไรที่ควรจะถือวาเปนตัวหรือเปนของตัว 
ถาเขาเปนผูถือศาสนาที่แทจริง  ไมใชคดโกง  ไมเปนโจรปลนศาสนา  ไมเปนโจรปลน 
พระเจา  เขาก็จะถือวาไมมีอะไรเปนของเรา. 

 
พวกที่ถือศาสนาที่มีพระเจา  ทุกอยางเปนของพระเจา  ไมใชของเรา;  

พอเกิดคิดวาเปนของเรา  เราก็โกงพระเจา  เราก็ปลนพระเจา.  นี่ก็ขาดจากความเปน 
ศาสนิกที่ดีในศาสนานั้น.  พุทธบริษัทก็เหมือนกัน  พระพุทธเจาทานสอนถึงขอท่ีวา 
มีแตธาตุตามธรรมชาติ  ไมใชเรา  ไมใชของเรา;  ถาเราไปเอามาเปนเราเปนของ 
เรา  เราก็โกงธรรมชาติ  ปลนธรรมชาติ  คือดื้อดึงตอคําสั่งสอนของพระพุทธเจาดวย 
เปนอยางนี้. 

 
ทุกศาสนาจะมีปรมัตถสภาวธรรม  ตรงเปนอันเดียวกันหมด  คือไมมีอะไร 

ที่ควรจะเอามามั่นหมายเปนตัวตน  เปนของตน;  ใหเปนของธรรมชาติหรือของพระธรรม 
หรือของพระเจา  แลวแตจะเรียก.  เดี๋ยวนี้คนมาถือเอาประโยชนของตัวเปนศาสนา  ให 
ไดแกตนนั่นแหละเปนศาสนา  ใหไดที่ดีแกตน  สวนคนอื่นไมรับรู  นั่นแหละเปนศาสนา 
คือวาถือประโยชนของตนเปนศาสนา;  อยางนี้ ไมใชปรมัตถสภาวธรรม  เปนศาสนา 
สมมติ. 
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๔๓๑ประโยชนแหงการเขาถึงปรมัตถสภาวธรรม  

จงแทงทะลุออกไปใหพบธรรมแทเถิด 
 
ขอใหแทงใหทะลุศาสนาชนิดนี้  ออกไปเสีย,  ออกไปขางนอก  แลวก็ 

จะไดพบธรรมะที่เปนปรมัตถสภาวธรรม  อยามาติดอยูในกรงขัง  กรอบใหม ๆ  ที่หุมหอ 
ไวมิดชิด  ติดอยูในศาสนาที่ เปนสมมติ.  ขอใหพังทะลายศาสนาชนิดนี้ออกไปขางนอก 
ใหถึงตัวปรมัตถธรรม  รูแจงสวางไสววาอะไรเปนอะไร  จึงจะเรียกวาถึงปรมัตถธรรม 
ในลักษณะที่จะชวยใหศาสนาเปนศาสนาพรอม ๆ  กันทุกศาสนา ;  แลวศาสนาทุกศาสนา 
ก็จะปองกันความทุกข  จะกําจัดเสนียดจัญไรในโลกนี้ออกไปไดหมดสิ้น. 

 
ดูตอไป  มันก็เนื่องมาถึงประเทศประเทศหนึ่ง ๆ   หรือบุคคลคนหนึ่ง ๆ   กําลัง 

มีปญหาเหลือประมาณ ;  เดี๋ยวนี้ในประเทศไทยนี้  ปญหาอะไรที่หนักอกหนักใจ 
ขาวสารแพง  คิดดูซิวาเนื่องกันกับอะไรบาง,  มันมาจากอะไรที่ขาวสารแพง.  แลวสิ่งนั้น 
มันมาจากอะไร?  มันก็มาจากการที่วาไมตั้งอยูในธรรม,  ทําตนประพฤติผิดธรรม 
ไมรูปรมัตถสภาวธรรม  เห็นแกตัว  ผลท่ีออกมาเปนปญหาตาง ๆ นั่น  นี่  โนน  จนกระทั่ง 
ขาวสารแพงอยางนี้  เปนตน. 

 
ปญหาเหลานี้  ที่จริงมันก็ไมใชปญหารายกาจอะไร;  แตถาเขาไมรูจักอะไร 

ที่สูงไปกวานี้  เขาก็จะเห็นวานี้คือปญหามาก  ปญหาใหญ   ก็เลยทะลุกลางปลอง  ไมเห็น 
แกดีแกชั่ว  แกบุญแกบาป  แกผิดแกถูก  จะแกปญหาเอาโดยพละกําลัง  มันก็เลยเกิด 
ปญหามากขึ้นอีก.  นี่เพราะวาบุคคบนั้นไมรูปรมัตถสภาวธรรมวา  แทจริงอะไรเปน 
อยางไร,  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  เปนอยางไร,  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  เปน 
อยางไร,  กระทบกันแลวเปนผัสสะ  เปนเวทนาอยางไร  จะเกิดตัณหา  อุปาทาน ภพ 
ชาติ  ที่เปนตัวทุกขอยางไร,  ไมรูทั้งนั้น. 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๔๓๒

แตคนไปรูขนาดที่เรียกวาหลับตารู  คือรูไปแตในของหลอก ๆ  รูจักของ 
หลอก ๆ  ของอายตนะ  คือความสุขสนุกสนานเอร็ดอรอยทางเนื้อทางหนัง;  เรียกวา  
รูจักของหลอก ๆ ของอายตนะ  ถาอยางนี้เขารูสึกเสียจริง ๆ. อายตนะชนิดนี้กําลังเปน 
ทาสของอารมณ  ตา  หู  จมูกลิ้น  กาย  ใจ  ที่กําลังเปนนรกเหมือนที่พระสวดเมื่อตะกี้นี้  :  
อายตนะนี้เปนทาสของอารมณ.  นี่รูจักกันแตเรื่องนี้  แลวก็หลงวาดี  ก็ไดรสอรอยที่กิเลส 
มอบให;  คืออรอยชนิดที่ตองเอากิเลสมาเปนผูกิน  แลวก็อรอย  :  รูจักแตความอรอย 
ที่กิเลสมอบให;  ไมรูจักสุขหรือความอรอยที่แทจริง  ที่ธรรมะมอบให.  ถาเปนรสของ 
พระธรรมก็ไมรูสึกอรอยสําหรับคนพวกนี้,  แตถาเปนรสของกิเลสกลับรูสึกอรอย. 

 
นี่คนกําลังเปนอยางนี้  เพราะไมรูปรมัตถสภาวธรรม;  ไปหลงแตของที่ 

เปนเหยื่อ  ที่กิเลสหรือพญามาร  หรือกิเลสมารใชเปนเหยื่อหลอกคน  เอามาเกี่ยวเบ็ด 
ใหคนติดเบ็ด  ใหสัตวทั้งหลายติดเบ็ด  แลวจูงไปตามอํานาจชองมาร  คือมีความทุกข.  
เขาใชเยื่อนี้หุมปรมัตถธรรมเสียหมด  คนเลยไมรู  ก็ไปรูจักแตของที่ตรงกันขามจาก  
ปรมัตถสภาวธรรมทั้งปวง  เปนเหตุใหประเทศหนึ่ง ๆ ในโลกนี้ก็ดี  บุคคลหนึ่ง ๆ ใน 
ประเทศนั้น ๆ ก็ดี  มึนเมาอยูแตดวยความเห็นแกตัว  และก็มุงมั่นแตที่จะทําลายผูอื่น 
เพื่อเอาประโยชนมาใสตัว  เห็นการทําลายผูอื่นเปนของดีและมีเกียรติ. 

 
คิดดูแลวในที่สุด  วาเขาทําอยางนั้นแลว  เราก็ไมเห็นวามันมีอะไรดีขึ้นเลย 

นอกจากเขาสนุกสนานเอร็ดอรอยไปพักหนึ่ง  แลวก็ตายไปอยางไมมีความหมาย,  คนอื่นก็ 
จะปลงอนิจจัง  สงสารและสังเวช.  แตถาเปนกันเสียทุกคน  ก็ไมรูวาใครจะปลงอนิจจัง 
ใครกันแน  มันก็เปนบาป  เปนกรรม  เปนโชครายของคนทั้งโลกก็แลวกัน. 

 
นี้คือความที่ปรมัตถสภาวธรรมนี้  ไมแจมแจงแกสัตวโลกตามที่พระ- 

พุทธองคไดทรงมุงหมายไว  วาใหสัตวโลกทั้งหลาย  จงเปนผูตื่นจากหลับคือกิเลส 
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๔๓๓ประโยชนแหงการเขาถึงปรมัตถสภาวธรรม  

ตื่นจากหลับคืออวิชชาเถิด;  ใหรูสึกทั้งหลายทั้งปวงตามที่เปนจริง  ไมยึดมั่นถือมั่นสิ่งใด 
โดยความเปนตน  หรือวาเปนของของตน.  นี่คือประโยชนของการมีหรือถึงปรมัตถ- 
สภาวธรรม  และแสดงตรงกันขางคือโทษของการที่ไมมี  ไมถึงซึ่งปรมัตถสภาวธรรม. 

 
การบรรยายถึงสิ่ งนี้ ซ้ํ า ๆ ซาก ๆ  ถึง  ๑๓  ครั้งนี้ ;  อาตมาคงจะไดออกชื่อ 

คําวา  “ปรมัตถสภาวธรรม”  นี้   มาเปนพัน ๆ  ครั้งแลวก็ได   ในการพูดครั้งหนึ่ง ๆ ก็ดู 
ออกชื่อสิ่งนี้ ไม รูกี่ครั้ง.  เอาเปนอันวาไดพูดกันสุดความสามารถแลว  ที่จะยัดเยียด 
ใหทานทั้งหลายสนใจเรื่องนี้.  อาตมาไดทําสุดความสามารถของตนแลว  จะไมสําเร็จ 
หรือจะสําเร็จ  ก็ขึ้นอยูกับทานทั้งหลายทั้งปวง. 

 
เปนอันวายุติการบรรยายครั้งที่  ๑๓  แหงชุดปรมัตถสภาวธรรม  ซึ่งเปนครั้ง 

สุดทายของการบรรยายภาคมาฆบูชา  ประจํา  พ.ศ.  ๒๕๑๖  ไวแต เพียงนี้ .  ขอโอกาส 
ใหพระสงฆทั้งหลายสวดคณะสาธยายสรรเสริญพระธรรม  หรือคุณอันเปนที่ตั้งแหง 
ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยสืบตอไปในกาลบัดนี้. 
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พระบาลี  ปรมัตถสภาวธรรม 
(ที่อางถึงในหนังสือนี้  หนา  ๔๐๓) 

(๑.  หมวดวาดวยธาตุ) 
ฉธาตุ โร  อยํ   ภิกฺขุ   ปุริโส ,  ดูกอนภิกษุ !  บุ รุษ   (คือคนเรา)  นี้ ,  

ประกอบอยู ด วยธาตุ  ๖  อยาง ,  ...ฯลฯ ...  กิ ฺเจตํ  ปฏิจฺจ   วุตฺต ํ?  คํานี ้,  
เราอาศัย เนื ้อความอะไรกลาวเลา?  ฉยิมา   ภิก ฺข ุ  ธาตุโย  :  ดูกอนภิกษุ!  
ธาตุทั ้งหลาย  ๖  อยาง  เหลานี ้,  มีอยู   :  ปฐวีธาตุ,  คือปฐวีธาตุ,  อาโปธาตุ,  
คืออาโปธาตุ,  เตโชธาตุ,  คือเตโชธาตุ,  วาโยธาตุ,  คือวาโยธาตุ,  อากาสธาตุ,  
คืออากาสธาตุ,  วิฺญาณธาตุ.  คือวิญญาณธาตุ.  ดังนี้ 

-(ธาตุวิภังคสูตร  อุปริ.  ม.  ๑๔/๔๓๖/๖๗๘-๙.) 
 
โย   ภิกฺขเว   (เตสํ  ฉนฺนํ  ธาตูนํ),๑  อุป ฺปาโท   ต ิ  อภิน ิพ ฺพตฺติ  

ปาตุภาโว;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ภาวะอันใด,  เปนความเกิดขึ้น  ความตั้งอยู 
ความบังเกิดขึ ้นมา  ความปรากฏออก,  (แหงธาตุทั ้งหลาย ๖ อยาง  เหลานั ้น);  
 ทุกฺขสฺเสโส  อุปฺปาโท ,  นั่นแหละ   คือความเกิดขึ ้นแหงทุกข,  โรคานํ  ติ,  
ความตั้งอยูแหงธรรมชาติเปนเครื่องเสียบแทงทั้งหลาย,  ชรามรณสฺส  ปาตุภาโว.  
เปนความปรากฏออกแหงชราและมรณะ .  โย   จ   โข   ภิกฺขเว   (เตสํ  ฉนฺนํ 
ธาตูนํ),  นิโรโธ  วูปสโม  อตฺถงฺคโม;  ดูกอนภิกษุทั ้งหลาย!  สวนภาวะอันใด,  
เปนความดับไมเหลือ  ความเขาไปสงบรํางับ  ความถึงซึ่งอันตั้งอยูไมได  (แหง 

 
 
 

                                                
๑. ขอความนี้  เปนขอความที่กลาวรวบธาตุทั้ง  ๖  ในคราวเดียวกัน,  ไมแยกกลาวทีละอยาง ๆ  ตามบาลี 
แหงสูตรนั้น.  ทั้งนี้  เพื่อความสะดวกในการสวด. 
 

๔๓๕ 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๔๓๖

ธาตุทั ้งหลาย  ๖  อยาง  เหลานั ้น) ;  ทุกฺขสฺเสโส  นิโรโธ,  นั่นแหละคือความดับ 
ไมเหลือแหงทุกข,  โรคานํ  วูปสโม ,  ความเขาไปสงบรํางับแหงธรรมชาติ  เปน 
เครื ่องเสียบแทงทั ้งหลาย,  ชรามรณสฺส  อตฺถงฺคโม.  ความถึงซี ่งอันตั ้งอยู ไมได 
แหงชราและมรณะ.  ดังนี้, 

-(สูตรที่  ๙  อุปฺปาทสํ.  ขนฺธวาร,  สํ.  ๑๗/๒๘๖/๔๙๕-๖) 
 
ฉนฺนํ  ภิกฺขเว  ธาตูนํ  อุปาทาย,  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะอาศัย 

ธาตุ  ๖  อยาง   เหลานี ้,  คพฺภสฺสาวกฺกนฺติ  โหติ;  ยอมมีการหยั ่งลงสู ครรภ;  
โอก ฺกน ฺต ิยา   สติ  นามรูป ;  เมื ่อการหยั ่งลงสู ค รรภ ม ีอ ยู ,นามรูป   ยอมม ี;  
นามรูปปจฺจยา  สฬายตนํ ;  เพราะมีนามรูป เปนปจจัย ,  สฬายตนะยอมมี ;  
สฬายตนปจ ฺจยา   ผส ฺโส ,  เพราะม ีสฬายตนะเป นป จจ ัย ,  ผ ัสสะ   ย อมม ี;  
ผสฺสปจฺจยา  เวทนา.  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย,  เวทนา  ยอมมี.  เวทิยมานสฺส 
โข  ปนาหํ  ภิกฺขเว,  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สําหรับบุคคลผูมีความรูสึกตอเวทนา 
อยู   นั ่นแล ,  อิท ํ  ทุก ฺขน ฺต ิ  ปฺาเปม ิ,  เราย อมบัญญ ัต ิให รู ว า   ทุกข เป น 
อยางนี ้ๆ ,  อยํ ทุกฺขสมุทโยติ  ป ฺาเปมิ,  ยอมบัญญัติให รู ว า   เหตุใหเก ิด 
ขึ้นแหงทุกข  เปนอยางนี ้ ๆ,  อยํ  ทุกฺขนิโรโธติ  ปฺาเปมิ,  ยอมบัญญัติใหรู  
วา  ความดับไมเหลือแหงทุกข  เปนอยางนี้ ๆ,  อยํ  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  
ปฺาเปมิ.  ยอมบัญญัติใหรูวา  ขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ 
แหงทุกข  เปนอยางนี้ ๆ.  ดังนี้ 

-(สูตรที่  ๑  มหาวรรค  ติก.  อํ.  ๒๐/๒๒๗/๕๐๑) 
 
อปราป   (อาวุโส)  ติสฺโส  ธาตุโย   :  (ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!)  

ธาตุทั้งหลาย  แมเหลาอื่น  ๓อยาง  ยังมีอีก  :  กามธาตุ,  กลาวคือ  ธาตุเปนที่ตั้ง 
แหงกาม,  เปนไปเพื่อกามทั้งหลาย,  อยางหนึ่ง;  รูปธาตุ,  กลาวคือ  ธาตุเปนที่ตั้ง 
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๔๓๗พระบาลี  ปรมัตถสภาวธรรม  

แหงรูป ,  เป นไปเพื ่อรูปธรรมทั ้งหลาย ,  อยางหนึ ่ง;  อรูปธาต ุ.  กลาวค ือ   ธาตุ 
เปนที่ตั้งแหงอรูป,  เปนไปเพื่ออรูปธรรมทั้งหลาย,  อยางหนึ่ง.  ดังนี้. 

-(ขอความตอนนี้  เปนสารีปุตตเถรภาษิต  ในสังคีติสูตร  ปา.  ที.  ๑๑/๒๒๘/๒๒๘.) 
 
อปราป   (อาวุโส)  ติสฺโส  ธาตุโย   :  (ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!)  

ธาตุทั้งหลาย  แมเหลาอื่น  ๓  อยาง  ยังมีอีก  :  รูปธาตุ,  กลาวคือ  ธาตุเปนที่ตั้งแหง 
รูป,  เปนไปเพื่อรูปธรรมท้ังหลาย,  อยางหนึ่ง;  อรูปธาตุ,  กลาวคือ  ธาตุเปนที่ตั้ง 
แหงอรูป,  เปนไปเพื่ออรูปธรรมทั้งหลาย,  อยางหนึ่ง;  นิโรธธาตุ.  กลาวคือธาตุ 
เปนที่ดับแหงรูปธาตุและอรูปธาตุทั้งหลาย,  เปนไปเพื่อนิพพาน,อยางหนึ่ง.  ดังนี้. 

-(ขอความตอนนี้  เปนสารีปุตตเถรภาษิต  ในสังคีติสูตร  ปา.  ที.  ๑๑/๒๒๘/๒๒๘.) 
 
ติสฺโส  (อาวุโส)  นิสฺสารณียา  ธาตุโย  :  (ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!)  

ธาตุ  อันเป นธรรมชาติเครื ่องสล ัดออก   ซึ ่งสิ ่งควรสล ัดออก ,  มีอยู   ๓  อยาง   :  
กามานเมตํ  นิสฺสรณํ,  ยทิทํ  เนกฺขมฺมํ,  กลาวคือเนกขัมมธาตุ  อันเปนเครื่อง 
สลัดออกซึ ่งกามธาตุ  นั ้น ,  อยางหนึ ่ง ;  รูปานเมตํ  นิส ฺสรณ ํ,  ยทิท ํ  อรูป ,  
กลาวคืออรูปธาตุ  อันเปนเครื่องสลัดออกซึ่งรูปธาตุ  นั้น,  อยางหนึ่ง;  ยํ  โข  ปน 
กิฺจิ  ภูตํ  สงฺขตํ  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนํ,  นิโรโธ   ตสฺส   นิสฺสรณํ.  กลาวคือ 
นิโรธธาตุ  อันเปนเครื่องสลัดออกซึ่งสังขารธาตุอันเกิดแลว,  ปรุงแตงแลวอาศัยกัน 
เกิดขึ้นแลว  ใด ๆ ก็ตาม  นั้น,  อยางหนึ่ง.  ดังนี้. 

-(ขอความตอนนี้  เปนสารีปุตตเถรภาษิต  ในสังคีติสูตร  ปา.  ที.  ๑๑/๒๙๒/๓๙๕.) 
 
เย  จ  รูปูปคา  สตฺตา,  สัตวทั้งหลายเหลาใด  ผูเขาไปถือเอาซึ่งรูปธาตุ 

ดวย,  เย  จ  อรูปฏฐายิโน,  สัตวทั้งหลายเหลาใด  ผูเขาไปตั้งอยูในอรูปธาตุ  ดวย,  
นิโรธํ  อปฺปชานนฺตา,  ลวนแตเปนผู ไมรู ทั ่วถึงอยู   ซึ ่งนิโรธธาตุ,  อาคนฺตาโร 
เต  ปุนพฺภวํ.  สัตวทั้งหลายเหลานั้น,  ยอมเปนผูมาสูภพใหมอีก.  เย  จ  รูเป 
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ปริฺาย,  สวนสัตวทั้งหลายเหลาใด,  รอบรูแลว  ซึ่งรูปธาตุทั้งหลาย,  อรูเปสุ  
อสณฺ ิตา,  ไมติดอยู แลว  ในอรูปธาตุทั ้งหลาย   นิโรเธ  เยว  มุจฺจนฺติ;  ยอม 
หลุดพนไปในนิโรธธาตุ  นั่นเทียว;  เต  ชนา  มจฺจุหายิโน.  สัตวทั้งหลายเหลานั้น,  
ชื่อวาผูละซึ่งมุจจุ.  ดังนี.้ 

-(ทวยตานุปสสนาสูตร  มหาวรรค  สุ.  ขุ.  ๒๕/๔๘๐/๔๐๔.) 
 
อถวา  :  อีกอยางหนึ่ง  :  สพฺพสงฺขารธาตุยา  จิตฺตํ  ปฏิวาเปตฺวา,  

นรชน,  ถอนแลวซึ่งจิตจากสังขารธาตุทั้งปวง,  อมตาย  ธาตุยา  จิตฺตํ  อุปสํหรติ;  
ยอมนอม นําจิต เขา ไป ในอมตธาตุ;  เอตํ  สนฺตํ  เอตํ  ปณีตํ,  นั ่นแหละ 
ค ือธรรมชาต ิอ ันรําง ับ ,  นั ่นแหละ   ค ือธรรมชาต ิอ ันประณ ีต ,  ยท ิท ํ,  ได แก สิ ่ง 
เหลานี ้  คือ   :-สพฺพสงฺขารสมโถ ,  คือ   ความสงบรํางับแหงสังขารทั ้งปวง ,  
สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค,  คือความสลัดคืนซึ่งอุปธิทั ้งปวง,  ตณฺหกฺขโย,  คือความ 
สิ ้นไปแหงตัณหา ,  วิราโค ,  คือความจางไปหมดสิ ้น ,  นิโรโธ ,  คือความดับ 
ไมเหลือ  นิพฺพานํ.  คือความดับเย็นสนิท.  ดังนี้.  -(มหานิ.  ขุ  ๒๙/๕๑๖/๘๒๕.) 
 

(๒.  หมวดวาดวยอายตนะ) 
 
อถาปรํ  โภนฺโต  อายตนานํ  สํวณฺณนา  อมฺเหหิ  สชฺฌายิตพฺพา.  

ดูกอนทานผู เจริญทั้งหลาย!  ลําดับน้ี,  เรื่องอันเกี่ยวกับอายตนะทั้งหลาย ,  เปน 
เรื่องที่ขาพเจาทั้งหลาย  จะนํามาสาธยาย  :- 

 
สพฺพํ  โว  ภิกฺขเว  เทสิสฺสามิ.  ดูกอนภิกษุทั ้งหลาย!  เราจักแสดง 

ซึ ่ง  “สิ ่งทั ้งปวง”  แกเธอทั ้งหลาย.  ตํ  สุณาถ.  เธอทั ้งหลาย  จะฟงซึ ่งธรรมนั ้น.  
กิฺจ  ภิกฺขเว  สพฺพํ?  ดูกอนภิกษุทั ้งหลาย!  อะไรเลา  ชื ่อวา  “สิ ่งทั ้งปวง” ?  
จกฺขฺุเจว  รูปา  จ;  อายตนะ  คือจักษุและรูปท้ังหลายดวย  นั่นเอง;  โสตฺจ 
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สท ฺท า   จ ;  อายตนะ   ค ือห ูและ เส ีย งทั ้งหลาย   ด วย ;  ฆาน ฺจ   คน ฺธา   จ ;  
อายตนะ   คือจมูกและกลิ ่นทั ้งหลาย   ดวย ;  ชิวฺหา  จ   รสา  จ ;  อายตนะ   คือ 
ลิ้ นและรสทั้ งหลาย   ด วย ;  กาโย   จ   โผฏ พฺพา   จ ;  อายตนะ   คือกายและ 
โผฏฐัพพะทั้งหลาย  ดวย;  มโน  จ  ธมฺมา  จ;  อายตนะ  คือมโนและธรรมารมณ 
ทั ้งหลาย   ดวย ;  อิท ํ  วุจ ฺจติ  ภิก ฺขเว  สพฺพํ.  ดูก อนภิกษุทั ้งหลาย !  อายตนะ 
ทั้งหลายเหลานี้  นี่เราเรียกวา  “สิ่งทั้งปวง”.  ดังนี้. 

-(สูตรที่  ๑  สัพพวรรค  สฬายตนสํ.  สฬา.  สํ.  ๑๘/๑๙/๒๔.) 
 
กตมฺจ  ภิกฺขเว  สฬายตนํ?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็สิ่งที่ เรียกวา 

อายตนะ   ๖  อย า ง   นั ้น ค ือ อ ะ ไร เล า?  จก ฺข ฺว ายตน ํ,  ค ือ จ ัก ข ุ - อายตนะ ,  
กลาวคือตาเปนทวารที่กระทบแหงอารมณทางตก,  โสตายตนํ,คือโสตะ-อายตนะ,  
กลาวคือหู  เปนทวารที่กระทบแหงอารมณทางหู,  ฆานายตนํ,  คือฆานะ-อายตนะ,  
กลาวคือจมูก   เปนทวารที่กระทบแหงอารมณทางจมูก,  ชิวฺตายตนํ ,  คือชิวหา- 
อายตนะ ,  กล าวค ือลิ ้น   เป นทวารที ่กระทบแห งอารมณ ทางลิ ้น ,  กายายตน ํ,  
คือกายะ-อายตนะ ,  กลาวคือเนื้อหนัง  เปนทวารที่กระทบแหงอารมณทางกาย ,  
มนายตนํ ;  คือมนะ-อายตนะ,  กลาวคือใจเปนทวารที่กระทบแหงอารมณทางใจ;  
อิทํ  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สฬายตนํ.  ดูกอนภิกษุทั ้งหลาย!  นี ้  เราเรียกวา  อายตนะ  
๖  อยาง.  ดังนี้. -(สูตรที่  ๒  พุทธวรรค  นิทานสํ.  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๔/๑๓) 

 
สมุทฺโท  สมุทฺโทติ  ภิกฺขเว  อสฺสุตฺวา  ปุถุชฺชนโน  ภาสติ.  ดูกอน 

ภิกษุทั้ งหลาย!  ปุถุชน  ผูมีการสดับอยางธรรมดาสามัญ ,  กลาวกันอยูวา  สมุทร ๆ  
ดังนี ้.  เนโส  ภิกฺขเว  อริยสฺส  วินเย  สมุทฺโท .  ดูกอนภิกษุทั ้งหลาย!  สมุทร 
ดังที่กลาวนั้น  หาใชสมุทร  ในอริยวินัย  กลาวคือระเบียบแหงการพูดจาของพระ- 
อริยเจาไม.  มหา  เอโส  ภิกฺขเว  อุทกราสิ  มหา  อุทกณฺณโว.  ดูกอนภิกษุ 
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ทั ้งหลาย!  นั ่นเปนเพียงนานน้ําใหญ ๆ  หวงน้ําใหญ ๆ.  สนฺติ  ภิกฺขเว  จกฺขุ - 
วิฺ เยฺยา  รูปา,  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมุทร  ในระเบียบแหงการพูดจาของ 
พระอริยเจ าม ีอยู ,  คือรูปทั ้งหลาย   อันจะพ ึงรู ส ึกได ด วยจักษ ุ,  อิฏ า  กนฺตา  
มนาปา ,  เป นที ่น าปรารถนา   นาใคร  นาพอใจ ,  ปยรูปา   กามูปส ฺห ิตา 
รชนิยา ;  มีรูปนารัก   เปนที ่ตั ้งแหงความใคร  เปนที ่ตั ้งแหงความกําหนัด ;  อยํ 
วุจฺจติ  ภิกฺขเว  อริยสฺส  วินเย  สมุทฺโท .  ดูกอนภิกษุทั ้งหลาย!  นี ้แล ,  คือ 
สิ ่งที ่เร ียกวา   สมุทร  ๆ   ในระเบ ียบแหงการพ ูดจาของพระอริยเจ า .  เอต ฺถายํ  
สเทวโก   โลโก   สมารโก   สพฺรหฺมโก ,  ในสมุทรนั ้นแล ,  สัตวโลกพรอมทั้ง 
เทวโลก   มารโลก   พรหมโลก ,  สสฺสมณพฺราหฺมณี  ปชา   สเทวมนุสฺสา ,  
หมูสัตว  พรอมทั้งสมณพราหมณ   พรอมทั้งเทวดาและมนุษย.  เยภุยฺเยน  สมุนฺนา  
ตนฺตา ,  โดยมากพากันตกอยู   จมอยู ,  กุลกชาตา  กุลค ุณ ฺฑ ิกชาต   มุ ฺช - 
ปพฺพชภูตา,  มีจิตเหมือนกลุมดายยุง,  ยุงเหยิงเหมือนความยุงของกลุมดายที่ 
หนาแนนไปดวยปม,  พัวพันกันยุงเหมือนเซิงหญามุญชุและหญาปพพชะ,  อปายํ 
ทุค ฺคต ึ  วิน ิปาต ํ  สํสาร ํ  นาต ิวต ฺตน ฺต ิ.  ยอมไม ล วงพ นซึ ่งส ังสารว ัฏฏ   คือ 
อบาย  ทุคติ  วินิบาต.  ดังนี้. 

 
(ในกรณีแหงเสียงเปนสมุทรก็ดี  กลิ่นเปนสมุทรก็ดี  รสเปนสมุทรก็ดี 

โผฏฐัพพะเป นสมุทรก ็ด ี  ธรรมารมณ เป นสม ุทรก ็ด ี,  พระผู ม ีพระภาคเจ า  ได 
ตรัสไว,  มีนัย  (ะ)  อยางเดียวกันกับในกรณีแหงรูปเปนสมุทร.) 

-(สูตรที่  ๒  สมุททวรรค  สฬายตนสํ  สฬา.  สํ.  ๑๘/๑๙๖/๒๘๗.) 
 
หตฺเถสุ  ภิกฺขเว  สติ,  อาทานนิกฺเขปนํ  ปฺายติ;  ดูกอนภิกษุ 

ทั้งหลาย !  เมื่อมือท้ังหลายมีอยู,  การจับหรือการวาง  ยอมปรากฏใหเห็น;  ปาเทสุ 
สติ,  อภิกฺกมปฏิกฺกโม  ปฺายติ;  เมื่อเทาทั้งหลาย  มีอยู,  การกาวไปหรือ 
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การถอยกลับ   ยอมปรากฏใหเห็น ;  ปพฺเพสุ  สติ,  สมฺมิฺชนปสารณฺ  ปฺ- 
ญายติ ;  เมื่อขอศอกขอเทาทั้งหลาย   มีอยู,  การคู เขาหรือการเหยียดออก  ยอม 
ปรากฏใหเห็น ;  กุจฺฉิสฺมึ  สติ,  ชิฆจฺฉาปปาสา   ปฺายติ;  เมื ่อทองไส 
มีอยู ,  ความหิวหรือความระหาย   ยอมปรากฏใหเห็น ;  นี ้ฉ ันใด ;  เอวเมว  โข 
ภ ิก ฺข เว   :  ด ูก อนภ ิกษ ุทั ้งหลาย !  ขอ นี ้  ก ็ฉ ันนั ้น   :  จก ฺข ุส ฺม ึป   สต ิ,  กล าวค ือ 
เมื่อจักษุมีอยู,  จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา  อุปฺปชฺชติ  อชฺฌตฺตํ  สุขทุกฺขํ;   เพราะ 
จักษ ุส ัมผ ัสนั ้นเป นปจจัย ,  ยอมเก ิดความสุขและทุกขขึ ้นในตน ;  โสตสฺม ึ  สติ,  
เมื ่อหูม ีอยู ,  โสตสมฺผสฺสปจฺจยา   อุป ฺปชฺชติ  อชฺฌตฺต ํ  สุขทุก ฺข ํ;  เพราะ 
โสตสัมผัสนั ้นเป นป จจัย ,  ยอมเกิดความสุขและทุกขขึ ้นในตน ;  ฆานสฺม ึ  สติ 
เมื ่อ จ ม ูก ม ีอ ยู ,  ฆ าน สม ฺผ ส ฺส ป จ ฺย า   อ ุป ฺป ช ฺช ต ิ  อช ฺฌ ต ฺต ํ  ส ุข ท ุก ฺข ํ;  
เพราะฆานสัมผัสนั ้นเปนปจจัย,  ยอมเกิดความสุขและทุกขขึ ้นในตน ;  ชิวฺหาย 
สติ,  เมื ่อลิ ้นอยู ,  ชิวฺหาสมุผสฺสปจฺจยา   อุปฺปชฺชติ  อชฺฌตฺตํ  สุขทุกฺข ํ;  
เพราะชิวหาสัมผัสน้ันเปนปจจัย,  ยอมเกิดความสุขและทุกขขึ้นในตน;  กายสฺมึ 
สติ,  เมื ่อกายมีอยู ,  กายสมฺผสฺสปจฺจยา  อุปฺปชฺชติ  อชฺฌตฺตํ  สุขทุกฺข ํ;  
เพราะกายสัมผัสน้ันเปนปจจัย,  ยอมเกิดความสุขและทุกขขึ้นในตน;  มนสฺมึ  สติ,  
เมื ่อใจมีอยู ,  มโนสมฺผสฺสปจฺจยา  อุปฺปชฺชติ  อชฺฌตฺตํ  สุขทุกฺขํ.  เพราะ 
มโนสัมผัสน้ันเปนปจจัย,  ยอมเกิดความสุขและทุกขขึ้นในตน.  ดังนี้. 

-(สูตรที่  ๙  สมุททวรรค  สฬายตนสํ.  สฬา.  สํ.  ๑๘/๒๑๔/๓๐๕.) 
 
ทิฏา  มยา  ภิกฺขเว  ฉ  ผสฺสายตนิกา  นาม  นิรยา.  ดูกอนภิกษุ 

ทั้งหลาย !  นรก  ชื่อฉผัสสายตนิกา,  (คือนรกอันเปนไปในการสัมผัสทางอายตนะ 
ทั ้ง   ๖),  เราได เห ็นแล ว .  ตตฺถ   ยงฺก ิจ ิ  จก ฺข ุนา  รูป   ปสฺสต ิ,  ในนรกนั ้น ,  
บุคคลเห็นรูปใด ๆ  ดวยจักษุ,  อนิฏรูปฺเญว...อกนฺตรูปฺเว.. อมนาป- 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๔๔๒

รูปฺเว  ปสฺสติ,  ยอมเห็นแตรูป  อันมีลักษณะไมพึงปรารถนา...ไมนาใคร… 
ไม น าพอใจ   ทั ้งนั ้น ,  โนอ ิฏ ร ูป ...กน ฺตรูป ...มนาปรูป ;  ไม ได เห ็นรูป   อันมี 
ลักษณะพึงปรารถนา...นาใคร...นาพอใจเลย;  ยงฺกิฺจิ  โสเตน  สทฺทํ  สุณาติ,  
ในนรกนั้น,  บุคคลฟงเสียงใด ๆ ดวยหู,  อนิฏรูปฺเว...อกนฺตรูปฺเว...อม 
นาปรูป ฺเว   สุณ าต ิ,  ยอมฟ งแต เส ีย ง   อันม ีล ักษณ ะไม พ ึงป รารถนา  
ไมนาใคร...ไมนาพอใจ   ทั ้งนั ้น ,  โน   อิฏรูป...กนฺตรูป…มนาปรูป ;  ไมได 
ฟงเส ียง   อันม ีล ักษณะพ ึงปรารถนา ...นาใคร...นาพอใจ   เลย ;  ยงฺก ิ ฺจ ิฆาเนน  
คนฺธ ํ  ฆายติ,  ในนรกนั ้น ,  บุคคลดมกลิ ่นใด  ๆ  ดวยจมูก ,  อน ิฏ ร ูป ฺเว ...  
อกนฺตรูปฺเว...อมนาปรูปฺเว  ฆายติ,  ยอมดมแตกลิ ่น   อันมีลักษณะ 
ไม พ ึงปรารถนา ...ไม น าใคร...ไม น าพอใจ   ทั ้งนั ้น ,  โนอ ิฏ ร ูป ...กน ฺตร ูป ...  
มนาปรูป ;  ไม ได ดมกลิ ่น   อันมีล ักษณะพึงปรารถนา...นาใคร...นาพอใจ   เลย ;  
ยงฺก ิ ฺจ ิ  ชิว ฺห าย   รสํ  สายติ,  ในนรกนั ้น ,  บุคคลลิ ้น รส ใด  ๆ  ดวยลิ ้น ,  
อนิฏรูปฺเว...อกนฺตรูปฺเว...อมนาปรูปฺเว  สายติ,  ยอมลิ้นแตรส 
อันมีล ักษณะไมพ ึงปรารถนา ...ไมน าใคร...ไม น าพอใจ   ทั ้งนั ้น ,  โน   อิฏ รูป ...  
กนฺตรูป...มนาปรูป;  ไมไดลิ้นรส  อันมีลักษณะพึงปรารถนา...นาใคร...นาพอใจ 
เล ย ;  ย ง ฺก ิ ฺจ ิ  ก า เย น   โผ ฏ พ ฺพ ํ  ผ ุส ต ิ,  ใน น รก นั ้น ,  บ ุค ค ล ส ัม ผ ัส 
โผฏฐัพพะใด  ๆ ดวยผิวกาย ,  อนิฏรูปฺเว ...อกนฺตรูปฺเว...อมนาป - 
รูปฺเว  ผุสติ,  ยอมสัมผัสแตโผฏฐัพพะ  อันมีลักษณะไมพึงปรารถนา...ไมนา 
ใคร ...ไมน าพอใจ   ทั้ งนั้ น ,  โน   อิฏ รูป ...กนฺตรูปฺ ...มนาปรูป ;  ไม ได สัมผัส 
โผฏฐัพพะ  อันมีลักษณะพึงปรารถนา...นาใครนาพอใจ  เลย;  ยงฺก ิ ฺจิ  มนสา  
ธมฺมํ  วิชานาติ,  ในนรกนั ้น,  บุคคลรูสึกธรรมารมณใด ๆ  ดวยใจ,  อนิฏฐ-รูป 
 ฺเญ ว ...อกน ฺต ร ูป ฺเว ...อมนาปร ูป ฺเว   ว ิช าน าต ิ,  ย อม รู ส ึก แต 
ธรรมารมณ  อันมีลักษณะไมพึงปรารถนา...ไมนาใคร...ไมนาพอใจ  ทั้งนั้น,  โน 
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๔๔๓พระบาลี  ปรมัตถสภาวธรรม  

อิฏรูป ...กนฺตรูป ...มนาปรูป .  ไมไดรูสึกธรรมารมณ   อันมีลักษณะพึงปรารถนา  
...นาใคร...นาพอใจ  เลย.  ดังนี้. 

-(สูตรที่  ๒  เทวทหวรรค  สฬายตนสํ.  สฬา.  สํ.  ๑๘/๑๕๘/๒๑๔.) 
 
ทิฏา  มยา  ภิกฺขเว  ฉ  ผสฺสายตนิกา  นาม  สคฺคา.  ดูกอนภิกษุ  

ทั้งหลาย!  สวรรค  ชื่อฉผัสสายตนิกา,  (คือสวรรคอันเปนไปในการสัมผัสทางอายตนะ 
ทั้ ง  ๖),  เราได เห็นแลว .  ตตฺถ   ยงฺภิฺ   จิจกฺขุนา  รูป   ปสฺสติ ,  ในสวรรคนั้น ,  
บุคคลเห็นรูปใด  ๆ  ดวยจักษุ,  อิฏรูป  เยว ...กนฺตรูป  เยว ...มนาปรูป  เยว  
ปสฺสต ิ,  ยอมเห ็นแต ร ูป   อันม ีล ักษณะพึงปรารถนา ...นาใคร...นาพอใจ   ทั ้งนั ้น ,  
โน   อนิ ฏ รูป ...อกนฺ ตรูป ...อมนาปรูป ;  ไม ได เห็ น รูป   อันมี ลั กษณ ะไม พึ ง 
ปรารถนา ...ไมน าใคร...ไมน าพอใจ   เลย ;  ยงฺก ิ ฺจ ิ  โสเตน   สทฺท ํ  สุณาติ,  
ในสวรรค นั ้น ,  บุคคลฟ ง เส ียงใด  ๆ  ดวยห ู,  อิฏ ร ูป   เยว ...กน ฺตรูป   เยว… 
มนาปรูป  เยว  สุณาติ,  ยอมฟงแตเสียง  อันมีลักษณะพึงปรารถนา…นาใคร… 
นาพอใจ   ทั ้งนั ้น ,  โน   อน ิฏ ร ูป ...อกน ฺตรูป ...อมนาปรูป ;  ไม ได ฟ ง เส ีย ง 
อันม ีล ักษณะไม พ ึงปรารถนา ..ไม น าใคร...ไม น าพอใจ   เลย ;  ยงฺก ิ ฺจ ิ  ฆาเนน  
คนฺธํ  ฆายติ,  ในสวรรคนั ้น ,  บุคคลดมกลิ ่นใด  ๆ  ดวยจมูก  ,  อิฏ รูป   เยว … 
กนฺตรูป  เยว...มนาปรูป  เยว  ฆายติ,  ยอมดมแตกลิ่น  อันมีลักษณะพึงปรารถนา  
...นาใคร...นาพอใจ   ทั ้งนั ้,  โน   อนิฏ รูป ...อกนฺตรูป ...อมนาปรูป ;  ไมได 
ดมกลิ ่น   อันม ีล ักษณะไม พ ึงปรารถนา ...ไม น าใคร...ไม น าพอใจ   เลย ; ยงฺก ิ ฺจิ 
ช ิว ฺห าย   รส ํ  สายต ิ,  ในสวรรค นั ้น ,  บ ุคคลลิ ้ม รส ใด  ๆ   ด วยลิ ้น ,  อ ิฏ ร ูป 
เยว ...กนฺตรูป   เยว ...มนาปรูป   เยว  สายติ ,  ยอมลิ้มแต รส   อันมีลักษณะพึ ง 
ปรารถนา ...นาใคร...นาพอใจ   ทั ้งนั ้น ,  โน   อนิฏ ฐรูป ...อกนฺตรูป ...อมนา - 
ปรูป ;  ไม ได ลิ ้มรส   อันม ีล ักษณะไมพ ึงปรารถนา...ไม น าใคร...ไม น าพอใจ   เลย ;  
ยงฺกิฺจิ  กาเยน  โผฏพฺพํ  ผุสติ,  ในสวรรคนั้น,  บุคคลสัมผัสโผฏฐัพพะใด ๆ 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๔๔๔

ดวยผิวกาย,  อิฏรูป  เยว...กนฺตรูป  เยว...มนาปรูป  เยว  ผุสติ,  ยอมสัมผัส 
แต โผฏฐ ัพพะ   อ ันม ีล ักษณะพ ึงปรารถนา ...นาใคร...น าพอใจ   ทั ้งนั ้น ,  โน  
อนิฏรูป ...อกนฺตรูป ...อมนาปรูป ;  ไมไดสัมผัสโผฏฐัพพะอันมีลักษณะไมพึง 
ปรารถนา ...ไมนาใคร...ไมนาพอใจ   เลย ;  ยงฺก ิ ฺจิ  มนสา  ธมฺม ํ  วิชานาติ,  
ในสวรรค นั ้น ,  บุคคลรู ส ึกธรรมารมณ ใด  ๆ   ดวยใจ ,  อิฏ ร ูป   เยว ...กนฺตร ูป 
เยว ...มนาปรูป   เยว   วิชานาติ ,  ยอม รูสึ กแต ธรรมารมณ อันมีลักษณะพึ ง 
ป รา รถ น า ...น า ใ ค ร...น า พ อ ใ จ   ทั ้ง นั ้น ,  โน   อน ิฏ ร ูป ...อ กน ฺต ร ูป ...   
อมนาปรูป.  ไมไดรู ส ึกธรรมารมณ  อันมีลักษณะไมพึงปรารถนา…ไมนาใคร...  
ไมนาพอใจ  เลย.  ดังนี้. 

-(สูตรที่  ๒  เทวทหวรรค  สฬายตนสํ.  สฬา.  สฺ.  ๘/๑๕๙/๒๑๕.) 
 
กิส ฺม ึ  โลโก  สมุป ฺปนฺโน?  โลกคือหมู ส ัตว,  เก ิดขึ ้นแลว  ในอะไร?  

ฉสุ  โลโก   สมุปฺปนฺโน ;  โลกคือหมู สัตว,  เกิดขึ ้นแลว   ในสภาวธรรม   คือคู 
แห งอายตนะทั ้งหลาย   หก ;  ก ิส ฺม ึ  ก ุพ ฺพต ิ  สน ฺถว ํ?  โลกค ือหมู ส ัตว ,  ย อม 
กระทําซึ ่งความชิดชม   ในอะไร?  ฉสุ  กุพ ฺพติ  สนฺถวํ;  โลกคือหมู ส ัตว,  ยอม 
กระทําซึ่งความชิดชม  ในสภาวธรรม  คือคูแหงอายตนะทั้งหลาย  หก;  กิสฺมึ  โลโก 
อุปาทาย?  โลกคือหมู สัตว,  เขาไปยึดถือแลว  ซึ่งอัสสาทะแหงอะไร?  ฉนฺนเมว,  
อุปาทาย;  โลกคือหมูสัตว,  เขาไปยึดถือแลว  ซึ่งอัสสาทะแหงสภาวธรรม  คือคู 
แหงอายตนะทั้งหลาย  หก  นั่นเทียว;  กิสฺมึ  โลโก  วิหฺติ?  โลกคือหมูสัตว 
ยอมลําบากเด ือดรอน   เพราะเหต ุแหงอะไร?  ฉสุ  โลโก   วิห ฺติ.  โลกคือ 
หมู ส ัตว,  ยอมลําบากเดือดรอน   เพราะเหตุแหงสภาวธรรม   คือคู แห งอายตนะ 
ทั้งหลายหก.  ดังนี้. 

-(เหมวตสูตร  อุรควรรค  สุ.  ขุ.  ๒๕/๓๕๗/๓๑๙.) 
 
หตุเถส ุ  ภิก ุข เว   อสติ,  อาทานนิก ฺเขปนํ  น   ป ฺายต ิ;  

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อมือท้ังหลายไมมี,  การจับหรือการวาง  ยอมไมปรากฏ 
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๔๔๕พระบาลี  ปรมัตถสภาวธรรม  

ใหเห็น;  ปาเทสุ  อสติ,  อภิกฺกมปฏิกฺกโม  น  ปฺายติ;  มือเทาทั้งหลายไมมี,  
การกาวไปหรือการถอยกลับ  ยอมไมปรากฏใหเห็น;  ปพฺเพสุ  อสติ,  สมฺมิฺชน-  
ปสารณํ   น   ปฺายติ ;  เมื่อขอศอกขอเทาทั้ งหลาย   ไมมี ,  การคู เขาหรือการ 
เหย ียดออก   ยอม ไม ป รากฏให เห ็น ;  กุจ ฺฉ ิส ฺม ึ  อสต ิ,  ชิฆจ ฺฉ าป ปาสา   น  
ปฺายติ;  เมื่อทองไส  ไมมี,  ความหิวหรือความระหาย  ยอมไมปรากฏใหเห็น;  
นี ้ฉ ัน ใด ;  เอว เมว   โข   ภิก ฺข เว   :  ดูก อนภ ิกษ ุทั ้งหลาย !  ขอ นี ้  ก็ฉ ันนั ้น   :  
จก ฺข ุส ฺม ึ  อสต ิ,  กลาวค ือ   เมื ่อจ ักษ ุไม ม ี,  จก ฺข ุสม ฺผส ฺสปจฺจยา   น ุป ฺปช ฺชติ  
อชฺฌตฺตํ  สุขทุกฺขํ;  ก็ไมเกิดความสุขและทุกข  ที่มีจักษุสัมผัสเปนปจจัยขึ้นในตน;  
โสตสฺมึ  อสติ,  เมื ่อหูไมมี,  โสตสมฺผสสปจฺจยา   นุปฺปชชติ  อชฺฌชฺชตํ 
ส ุขท ุก ฺข ํ;  ก ็ไม เก ิดความส ุขและท ุกข   ที ่ม ีโสตส ัมผ ัส เป นป จจ ัย   ขึ ้น ในตน ;  
ฆานสฺมึ  อสติ,  เมื ่อจมูกไมมี,  ฆานสมฺผสฺสปจฺจยา  นุปฺปชฺชติ  อชฺฌตฺตํ 
ส ุขท ุก ฺข ํ;  ก ็ไม เก ิดความส ุขและท ุกข   ที ่ม ีฆ านส ัมผ ัส เป นป จจ ัย   ขึ ้น ในตน ;  
ชิวฺหาย   อสติ,  เมื ่อลิ ้นไมมี,  ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา  นุปฺปชฺชติ  อชฺฌตฺตํส 
ส ุขท ุก ฺข ํ;  ก ็ไม เก ิดความส ุกขและท ุกข   ที ่ม ีช ิวหาส ัมผ ัส เป นป จจ ัย   ขึ ้น ในตน ;  
กายสฺม ึ  อสติ,  เมื ่อกายไมมี,  กายสมฺผสฺสปจฺจยา   นุปฺปชฺชติ  อชฺฌตฺตํ  
สุขท ุก ฺข ํ;  ก ็ไม เก ิดความส ุขและท ุกข   ที ่ม ีก ายส ัมผ ัส เป นป จจ ัย   ขึ ้น ในตน ;  
มนสฺมึ  อสติ,  เมื ่อ ใจ ไมม ี,  มโนสมฺผสฺสปจฺจยา   นุปฺปชฺชติ  อชฺฌตฺตํ  
สุขทุกฺขํ.  ก็ไมเกิดความสุขและทุกข  ที่มีมโนสัมผัสเปนปจจัย  ขึ้นในตน.  ดังนี้. 

-(สูตรที่  ๙  สมุททวรรค  สฬายตนสํ.  สฬา.  สํ.  ๑๘/๒๑๔/๓๐๖.) 
 
โย   ภ ิก ฺข เว   (เต ส ํ  ฉ น ฺน ํ  ฉ น ฺน ํ  อ า ย ต น าน ํ),๑  อ ุป ฺป า โท    ิติ  

อภินิพฺพตฺติ  ปาตุภาโว;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ภาวะอันใด,  เปนความเกิดขึ้น 
. 
 
 

                                                
๑ ขอความนี้   เปนขอความที่กลาวรวบอายตนะทั้ง  ๖  ทั้งสองหมวด  ในคราวเดียวกัน,  ไมแยกกลาว  
ทีละอยางๆ  ตามบาลีแหงสูตรนั้น ๆ,  ทั้งนี้  เพื่อความสะดวกในการสวดขอความนี้ 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๔๔๖

ความตั้งอยู  ความบังเกิดขึ้นมา  ความปรากฏออก,  (แหงอายตนะทั้งหลาย  หกและ 
หก   เหลานั ้น);  ทุกฺขสฺเสโส  อุปฺปาโท ,  นั ่นแหละ   คือความเกิดขึ ้นแหงทุกข.  
โรคานํ   ิติ,  ความตั้งอยูแหงธรรมชาติเปนเครื่องเสียบแทงทั้งหลาย,  ชรามรณสฺส 
ปาตุภาโว .  เปนความปรากฏออกแหงชราและมรณะ . โย   จ   โข   ภิกฺขเว 
 (เตสํ  ฉนฺนํ  ฉนฺนํ  อายตนานํ),  นิโรโธ   วูปสโม   อตฺถงฺคโม ;  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย!  สวนภาวะอันใด,  เปนความดับไมเหลือ  ความเขาไปสงบรํางับ  ความ 
ถึงซึ่งอันตั้งอยูไมได,  (แหงอายตนะทั้งหลาย  หกและหก  เหลานั้น);  ทุกฺขสฺเสโส  
นิโรโธ ,  นั ่นแหละ   คือความดับไมเหลือแหงทุกข.  โรคานํ  วูปสโม ,  ความ 
เข าไปสงบรําง ับแห งธรรมชาต ิเป น เครื ่องเส ียบแทงทั ้งหลาย ,  ชรามรณสฺส  
อตฺถงฺคโม.  ความถึงซึ่งอันตั้งอยูไมไดแหงชรรและมรณะ.  ดังนี้. 

-(สูตรที่  ๑  อุปฺปาทสํ.  ขนฺธวาร.  สํ.  ๑๗/๒๘๓/๔๗๙,  ๔๘๐.) 
 
จกฺข ุส ฺม ึ  โข   สติ,  อรหนฺโต   สุขท ุก ฺข ํ  ปฺเปนฺต ิ;  เมื ่อจ ักษุ 

 (ของสัตว)  นั่นแลมีอยู,  พระอรหันต  ก็มีทางที่จะบัญญัติซึ่งสุขและทุกข;  จกฺขุสฺ 
มึ อสติ,  อรหนฺโต   สุขทุกฺขํ  น   ปฺเปนฺติ;  เมื ่อจักษุ  (ของสัตว)  ไมมี,  
พระอรหันต  ก็ไมม ีทางที ่จะบัญญัติซึ ่งสุขและทุกข;  โสตสฺม ึ  สติ,  อรหนฺโต 
สุขท ุก ฺข ํ  ป ฺเปน ฺต ิ;  เมื ่อห ู  (ของส ัตว )  มีอยู ,  พระอรห ันต   ก็ม ีทางที ่จะ 
บัญญัติซึ ่งสุขและทุกข;  โสตสฺมึ  อสติ,  อรหนฺโต  สุขทุกฺขํ  นปฺเปนฺติ;  
เมื ่อห ู  (ของส ัตว )  ไม ม ี,  พระอรห ันต   ก ็ไม ม ีทางที ่จะบ ัญญ ัต ิซึ ่งส ุขและท ุกข ;  
ฆานสฺมึ  สติ,  อรหนฺโต  สุขทุกฺขํ  ปฺเปนฺติ;  เมื ่อจมูก  (ของสัตว)  มีอยู ,  
พระอรหันต  ก็มีทางที ่จะบัญญัติซึ ่งสุขและทุกข;  ฆานสฺมึ  อสติ,  อรหนฺโต 
สุขทุกฺขํ  น  ปฺเปนฺติ;  เมื ่อจมูก  (ของสัตว)  ไมมี,  พระอรหันต  ก็ไมมีทาง 
ที่จะบัญญัติซึ ่งสุขและทุกข;  ชิวฺหาย  สติ,  อรหนฺโต  สุขทุกฺขํ  ปฺเปนฺติ;  
เมื่อลิ้น  (ของสัตว)  มีอยู,  พระอรหันต  ก็มีทางที่จะบัญญัติซึ่งสุขและทุกข; 
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๔๔๗พระบาลี  ปรมัตถสภาวธรรม  

ชิวฺหาย   อสติ,  อรหนฺโต   สุขทุกฺขํ  น   ปฺเปนฺติ;  เมื ่อลิ ้น   (ของสัตว)  
ไม ม ี,  พระอรห ันต   ก ็ไม ม ีท างที ่จะบ ัญญ ัต ิซึ ่งส ุขและท ุกข ;  กายส ฺม ึ  สต ิ,  
อรหนฺโต   สุขทุกฺขํ  ปฺเปนฺติ;  เมื ่อกาย   (ของสัตว)  มีอยู ,  พระอรหันต 
ก็ม ีทางที ่จะบัญญัติซึ ่งส ุขและทุกข;  กายสฺม ึ  อสติ,  อรหนฺโต   สุขทุก ฺข ํ  น  
ปฺเปนฺติ;  เมื่อกาย  (ของสัตว)  ไมมี,  พระอรหันต  ก็ไมมีทางที่จะบัญญัติซึ่ง 
สุขและทุกข;  มนสฺม ึ  สติ,  อรหนฺโต   สุขท ุก ฺข ํ  ปฺเปนฺต ิ;  เมื ่อ ใจ 
(ของสัตว)  มีอยู.  พระอรหันต  ก็มีทางที่จะบัญญัติซึ่งสุขและทุกข;  มนสฺมึ  อสติ,  
อรหนฺโต  สุขทุกฺขํ  น  ปฺเปนฺติ.  เมื ่อใจ   (ของสัตว)  ไมมี.  พระอรหันต 
ก็ไมมีทางที่จะบัญญัติซึ่งสุขและทุกข.  ดังนี้. 

-(ขอความตอนนี้  เปนอุทายิเถรภาษิต  สูตรที่  ๑๐  คหปติวรรค  สฬายตนสํ.  สฬา.  สํ.  ๑๘/๑๕๕/๒๑๒.) 
 
สมุทฺโท  สมุทฺโทติ  ภิกฺขเว  อสฺสุตวา  ปุถุชฺชโน  ภาสติ.  ดูกอน 

ภิกษุทั้งหลาย!  ปุถุชน  ผูมีการสดับอยางธรรมดาสามัญ ,  กลาวกันอยูวา  สมุทร ๆ  
ดังนี ้.  เนโส  ภิกฺขเว  อริยสฺส  วินเย  สมุทฺโท   ดูกอนภิกษุทั ้งหลาย!  สมุทร 
ดังที ่กล าวนั ้น   หาใช สม ุทร  ในอริยว ิน ัย   กลาวค ือระเบ ียบแห งการพ ูดจาของ 
พระอริยเจา  ไม. มหา  เอโส  ภิกฺขเว  อุทกราสิ  มหา  อุทกณฺณโว.  ดูกอน 
ภิกษุทั ้งหลาย !  นั ่น เปน เพ ียงนานน้ําใหญ  ๆ   หวงน้ําใหญ  ๆ .  จกขุ   ภิก ฺขเว  
ปุร ิส ส ฺส   สม ิท ฺโท ;  ดูก อ นภ ิกษ ุทั ้งห ล าย !  จักษ ุ  เป น สม ุท รขอ งคน เรา ;  
ตสฺส  รูปมโย  เวโค.  กําลังของจักษุสมุทรนั ้น  สําเร็จมาแตรูป.  โย  ตํ  รูปมยํ 
เวคํ  สหติ;  บุคคลใดหยุดเสียไดซึ ่งกําลังแหงสมุทรอันสําเร็จมาแตรูปนั ้น;  อยํ 
วุจฺจติ  ภิกฺขเว  อตริ  จกฺขุสมุทฺทํ,  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคลนี้,  เรากลาววา 
ขามไดแลวซึ ่งจักษุสมุทร ,  สอุมฺมึ  สาวฏฏํ  สคาหํ  สรกฺขสํ,  อันมีคลื ่น 
มีเกลียววน ,  มีสัตวราย  มีรากษส ,  ติณ ฺโณ ,  เปนผู ข ามแลว,  ปารคโต ,  เปนผู 
ถึงฝงแลว,  ถเล  ติฏติ  พฺราหฺมโณ.  เปนพราหมณ  ยืนอยูบนบก.  ดังนี้. 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๔๔๘

(ในกรณี แห งหู เปนสมุทรก็ดี   จมูกเปนสมุทรก็ดี   ลิ้น เปนสมุทรก็ดี 
กายเปนสมุทรก็ดี  ใจเปนสมุทรก็ดี,  พระผูมีพระภาคเจา  ไดตรัสไว,  มีนัย  (ะ)  
อยางเดียวกันกับในกรณีแหงจักษุเปนสมุทร.) 

-(สูตรที่  ๑  สมุททวรรค  สฬายตนสํ.  สฬา.  สํ.  ๑๘/๑๙๖/๒๘๕.) 
 
โย  อิมํ  สมุทฺทํ  สคาหํ  สรกฺขสํ,  สอุมฺมิภยํ  ทุตฺตรํ  อจฺจตริ;  

บุคคลใด,  ขามลวงพนแลวซึ่งสมุทรนี้,  อันมีสัตวราย  มีรากษส,  มีภัยเกิดแตคลื่น 
ขามไดโดยยาก ;  สเวทคู  วุสิตพฺรหฺมจริโย ,  โลกนฺตคู  ปารคโตติ  วุจฺจติ.  
บุคคลนั ้น ,  เรากลาววา  เป นผู จบเวท   จบพรหมจรรย,  ถึงที ่ส ุดแหงโลก   ถึงฝ ง 
นอกแลว.  ดังนี้. 

-(สูตรที่  ๑  สมุททวรรค  สฬายตนสํ.  สฬา.  สํ.  ๑๘/๑๙๖/๒๘๖.) 
 
ยสฺส   ราโค   จ   โทโส   จ   อวิช ฺชา   จ   วิราชิตา ;  ราคะ   โทสะ 

และอวิชชา   ของบุคคลใด ,จางไปหมดสิ ้นแลว ;  โส   อิม ํ  สมุท ฺท ํ  สคาหํ  
สรกฺขส ํ,  สอุม ฺม ิภย ํ  สุท ุต ฺตรํ  อจฺจตริ.  บุคคลนั ้น ,  ขามลวงพ นแล วซึ ่ง 
สมุทรนี ้,  อันม ีส ัตว ร าย   มีรากษส ,  มีภ ัย เก ิดแต คลื ่น   ขามได แสนยาก .  อิต ิ,  
ดังนี้แล. 

-(สูตรที่  ๒  สมุททวรรค  สฬายตนสํ.  สฬา.  สํ.  ๑๘/๑๙๗/๒๘๘.) 
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ปจจเวกขณปาฐะ  (แปล) 
ธาตุปจจเวกขณปาธะ๑ 

(หนฺท  มยํ  ธาตุปจฺจเวกฺขณปา   ํ  ภณาม  เส) 
 
(ข อ ว าด วยจ ีว ร ),  ยถาป จ ฺจย ํ  ปวต ฺตม าน ํ  ธาต ุม ต ฺต เม เวต ํ,  สิ ่ง 

เหลานี้นี่   เปนสักวาธาตุตามธรรมขาติ เทานั้น ,  กําลังเปนไปตามเหตุตามปจจัย 
อยู เน ืองน ิจ ,  ยทิท ํ  จีวรํ,  ตทุปภ ุ ฺชโก   จ   ปุค ฺค โล ,  สิ ่ง เหล านี ้  คือจีวร ,  
และคนผู ใชสอยจีวรนั ้น,  ธาตุมตฺตโก,  เปนสักวาธาตุตามธรรมชาติ,  นิสฺสตฺโต ,  
ม ิได เป นส ัตวะอ ันยั ่งย ืน ,  น ิช ฺช ีโว ,  ม ิได เป นช ีวะอ ัน เป นบ ุร ุษบ ุคคล ,  ส ุ ฺโ, 
วางเปลาจากความหมายแหงความเปนตัวตน ,  สพฺพานิ  ปน  อิมานิ  จีวรานิ  
อชิค ุจ ฺฉน ิยานิ,  ก็จีวรทั ้งหมดนี ้  ไมเป นของนาเกล ียดมาแตเด ิม ,  อิม ํ  ปูต ิกายํ  
ปตฺวา ,  ครั ้นมาถูกเข าก ับกาย   อันเน าอยู เป นน ิจนี ้แล ว ,  อติว ิย   ชิค ุจ ฺฉน ิยานิ 
ชายนฺติ,  ยอมกลายเปนของนาเกลียดอยางยิ่งไปดวยกัน. 

 
(ขอวาด วยบิณฑบาต),  ยถาปจฺจยํ  ปวตฺตมานํ  ธาตุมตฺตเมเวตํ,  

สิ่งเหลานี้นี่  เปนสักวาธาตุตามธรรมชาติเทานั้น,  กําลังเปนไปตามเหตุตามปจจัย 
อ ยู เน ือ งนิจ ,  ยทิท ํ  ปณ ฺฑปาโต ,  ตทุปภุ ฺช โก   จ   ปุคฺค โล ,  สิ ่ง เหลานี้ 
ค ือบ ิณฑบาต ,  และคนผู บร ิโภคบ ัณฑบาตนั ้น ,  ธาต ุมต ฺตโก ,  เป นส ักว าธาตุ 
ตามธรรมชาต ิ,  น ิส ฺสต ฺโต ,  ม ิได เป น ส ัต วะอ ัน ยั ่ง ย ืน ,  น ิช ฺช ีโว ,  ม ิได เป น 
ชีวะอันเปนบุรุษบุคคล ,  สฺุ โ,  วางเปลาจากความหมายแหงความเปนตัวตน ,  
สพฺโพ   ปนายํ  ปณ ฺฑปาโต   อชิค ุจ ฺฉน ิโย ,  ก็บ ิณฑบาตทั ้งหมดนี ้  ไม เป น 
ของนาเกลียดมาแตเดิม,  อิมํ  ปูติกายํ  ปตฺวา,  คร้ันมาถูกเขากับกาย 

 
 

                                                
๑ (บทสวดมนตแปล  สําหรับพิจารณาตามที่อางถึงในหนังสือเลมนี้  หนา  ๕๑  เปนตน) 
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อันเนาอยูเปนนิจนี้แลว,  อติวิย  ชิคุจฺฉนิโย  ชายติ.  ยอมกลายเปนของ 
นาเกลียดอยางยิ่งไปดวยกัน. 

 
(ขอว าด วยเสนาสนะ ),  ยถาปจ ฺจย ํ  ปวต ฺตมาน ํ  ธาต ุมต ฺตเมเวต ํ,  

สิ่งเหลานี้นี่   เปนสักวาธาตุตามธรรมชาติเทานั้น ,  กําลังเปนไปตามเหตุตามปจจัย 
อ ยู เน ือ งน ิจ ,  ยท ิท ํ  เสน าสน ํ,  ตท ุปภ ุ ฺช โก   จ   ป ุค ฺค โล ,  สิ ่ง เหล านี ้  ค ือ 
เสนาสนะ ,  และคนผู ใช สอยเสนาสนะนั ้น ,  ธาต ุมต ฺตโก ,  เป นส ักว าธาต ุตาม 
ธรรมชาต ิ,  น ิส ฺสต ฺโต ,  ม ิได เป นส ัต วะอ ันยั ่งย ืน ,  น ิช ฺช ีโว ,  ม ิได เป นช ีวะอ ัน 
เปนบุรุษบุคคล,  สุญโญ ,  วางเปลาจากความหมายแหงความเปนตัวตน,  สพฺพานิ 
ปน   อ ิม าน ิ  เสนาสนาน ิ  อช ิค ุจ ฺฉน ิย าน ิ,  ก ็เสนาสนะทั ้งหมดนี ้,  ไม เป น 
ขอ งน า เก ล ีย ด ม าแต เด ิม ,  อ ิม ํ  ป ูต ิก าย ํ  ปต ฺว า ,  ค รั ้น ม าถ ูก เข า ก ับ ก าย 
อัน เน าอยู เป นน ิจนี ้แล ว ,  อติว ิย   ชิค ุจ ฺฉน ิยาน ิ  ชายน ฺต ิ.  ยอมกลายเป นของ 
นาเกลียดอยางยิ่งไปดวยกัน. 

 
(ข อว าด วยค ิลาน เภส ัช ),  ยถาปจ ฺจย ํ  ปวต ฺตมาน ํ  ธาต ุมต ฺต เม เวต ํ,  

สิ่งเหลานี้นี่   เปนสักวาธาตุตามธรรมชาติเทานั้น ,  กําลังเปนไปตามเหตุตามปจจัย 
อยู  เ น ือ งนิจ ,   ยทิท ํ  คิล านปจฺจ ย เภ สชฺชป ริก ฺข า โ ร ,   ตทุป ภุ ฺช โก   จ  
ป ุค ฺค โล ,  สิ ่ง เหล านี ้  ค ือ เภส ัชบร ิขารอ ัน เกื ้อก ูลแก การคนไข   และคนผู บ ร ิโภค 
เภส ัชบ ริข า รนั ้น ,  ธาต ุมต ฺต โก ,  เป นส ัก ว าธาต ุต ามธรรมชาต ิ,  น ิส ฺสต ฺโต ,  
ม ิได เป นส ัตวะอ ันยั ่งย ืน ,  น ิช ฺช ีโว ,  ม ิได เป นช ีวะอ ัน เป นบ ุร ุษบ ุคคล ,  ส ุ ฺโ,  
วางเปลาจากความหมายแห งความเป นต ัวตน ,  สพฺโพ   ปนายํ  คิลานปจฺจย - 
เภสช ฺชปริก ฺขาโร   อชิค ุจ ฺฉน ิโย ,  ก็ค ิลาน เภส ัชบริขารทั ้งหมดนี ้  ไม เป นของ 
น า เกล ียดมาแต เด ิม ,  อ ิม ฺ  ป ูต ิก าย ํ  ปต ฺวา ,  ครั ้งถ ูก เข าก ับกาย   อ ัน เน าอยู 
เป นน ิจ นี ้แล ว ,  อต ิว ิย   ช ิค ุจ ฺฉน ิโย   ชายต ิ.  ย อมกลาย เป น ขอ งน า เกล ียด 
อยางยิ่งไปดวยกัน. 
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ตังขณิกปจจเวกขณปาฐะ 
(หตฺท  มยํ  ตงฺขณิกปจฺจเวกฺขณปา ํ  ภณาม  เส) 

 
(ขอวาดวยจีวร),  ปฏิสงฺขา  โยนิโส  จีวรํ  ปฏิเสวามิ,  เรายอม 

พิจารณาโดยแยบคายแลวนุงหมจีวร,  ยาวเทว  สีตสฺส  ปฏิฆาตาย,  
เพียงเพื่อบําบัดความหนาว,  อุณฺหสฺส  ปฏิฆาตาย,  เพื่อบําบัดความรอน,  
ฑํสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺสานํ  ปฏิฆาตาย,  เพื่อบําบัดสัมผัสอันเกิดจาก 
เหลือบ  ยุง  ลม  แดดและสัตวเลื้อยคลานทั้งหลาย,  ยาวเทว  หิริโกปน- 
ปฏิจฺฉาทนตฺถํ.  และเพียงเพื่อปกปดอวัยวะ  อันใหเกิดความละอาย. 

 
(ขอวาดวยบิณฑบาต),  ปฏิสงฺขา  โยนิโส  ปณฺฆปาตํ  ปฏิเสวามิ,  

เรายอมพิจารณาโดยแยบคายแลวฉันบิณฑบาต,  เนว  ทวาย,  ไมใหเปนไปเพื่อ 
ความเพลิดเพลินสนุกสนาน,  น  มทาย,  ไมใหเปนไปเพื่อความเมามัน  เกิดกําลัง 
พลังทางกาย,  น  มณฺฑนาย,  ไมใหเปนไปเพื่อประดับ,  น  วิภูสนาย,  
ไมใหเปนไปเพื่อตกแตง,  ยาวเทว  อิมสฺส  กายสฺส   ิติยา,  แตใหเปนไป 
เพียงเพื่อความตั้งอยูไดแหงกายนี้,  ยาปนาย,  เพื่อความเปนไปไดของอัตตภาพ,  
วิหึสุปรติยา,  เพื่อความสิ้นไปแหงความลําบากทางกาย,  พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย,  
เพื่ออนุเคราะหแกการประพฤติพรหมจรรย,  อิติ  ปุราณฺจ  เวทนํ  ปฏิหงฺขามิ,  
ดวยการทําอยางนี้,  เรายอมระงับเสียได  ซึ่งทุกขเวทนาเกา  คือความหิว,  นวฺจ 
เวทนํ  น  อุปฺปาเทสฺสามิ,  และไมทําทุกขเวทนาใหม  ใหเกิดขึ้น,  ยาตฺรา 
จ   เม   ภวิสฺสติ   อนวชฺชตา   จ   ผาสุวิหาโร   จาติ .   อนึ่ ง ,   ความ  
เปนไปโดยสะดวกแหงอัตตภาพนี้ดวย,  ความเปนผูหาโทษมิไดดวย,  และความ 
เปนอยูโดยผาสุกดวย,  จักมีแกเรา,  ดังนี้. 
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(ขอว าด วยเสนาสนะ ),  ปฏิสงฺขา   โยน ิโส   เสนาสน ํ  ปฏิเสวาน ิ,  
เรายอมพิจารณาโดยแยบคายแลวใชสอยเสนาสนาะ,  ยาวเทว  สีตสฺส  ปฏิฆาตาย,  
เพ ียง เพื ่อ บําบ ัดความหนาว ,  อุณ ฺหส ฺส   ปฏิฆาตาย ,  เพื ่อ บําบ ัดความรอน ,  
ฑํสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺสานํ   ปฏิฆาตาย ,  เพื่อบําบัดสัมผัสอันเกิดจาก 
เหล ือบ   ยุง   ลม   แดด   และสัตวเลื ้อยคลานทั ้งหลาย ,  ยาวเทว   อุต ุปริส ฺสย - 
วิโนทนํ   ปฏิสลฺลานารามตฺถํ .  เพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันจะพึงมีจากดินฟา 
อากาศ,  และเพื่อความเปนผูยินดีอยูได  ในที่หลีกเรนสําหรับภาวนา. 

 
(ขอว าด วยค ิลานเภส ัช ),  ปฏิสงฺขา  โยน ิโส   ค ิลานปจ ฺจยเภสช ฺช - 

ปริก ฺขารํ  ปฏิเสวาม ิ,  เราย อมพิจารณาโดยแยบคายแล วบริโภคเภส ัชบริกขาร 
อัน เกื ้อ ก ูล แก คน ไข ,  ยาว เท ว   อุป ฺปน ฺน าน ํ  เวย ฺย าพ าน ิก าน ํ  เวทน านํ  
ปฏิฆาตาย,  เพียงเพื่อบําบัดทุกเวทนาอันบังเกิดขึ้นแลว  มีอาพาธตาง  ๆ  เปนมูล,  
อพฺยาปชฺฌปรมตายาติ.  เพื่อความเปนผูไมมีโรคเบียดเบียน  เปนอยางยิ่ง,  ดังนี้. 

 
 

www.buddhadasa.info
www.buddhadasa.in.th

www.buddhadasa.info



ดีตปจจเวกขณปาฐะ 
(หนฺท  มยํ  อดีตปจฺจเวกฺขณปา ํ  ภณาม  เส) 

 
(ขอวาดวยจีวร),  อชฺช  มยา  อปจฺจเวกฺขิตฺวา  ยํ  จีวรํ  ปริภุตฺต ํ,  

จีวรใด   อัน เรานุ งห มแลว   ไม ท ันพ ิจารณา   ในวันนี ้,  ตํ  ยาวเทว   สีตสฺส  
ปฏิฆาตาย ,  จีวรนั ้น   เรานุ งห มแล ว   เพ ียงเพื ่อบําบ ัดความหนาว ,  อุณ ฺหส ฺส  
ปฏิฆาตาย ,  เพื ่อ บําบัดความรอน ,  ฑํสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺสานํ  
ปฏ ิฆาตาย ,  เพื ่อ บําบ ัดส ัมผ ัสอ ัน เก ิดจาก เหล ือบ   ย ุง   ลม   แดด   และส ัตว 
เลื ้อยคลานทั ้งหลาย ,  ยาวเทว   หิริโกปนปฏิจฺฉาทนตฺถํ.  และเพียงเพื ่อ 
ปกปดอวัยวะ  อันใหเกิดความละอาย. 

 
(ขอวาดวยบิณฑบาต),  อชฺช  มยา  อปจฺจเวกฺขิตฺวา  โย  ปณฺฑปาโต 

ปริภ ุต ฺโต ,  บิณฑบาต ใด   อ ัน เราฉ ัน แล ว   ไม ท ันพ ิจ า รณ า   ใน วัน นี ้;  โส 
เนว   ทวาย ,  บิณฑบาตนั ้น   เราฉ ันแล ว   ไม ใช เป นไปเพื ่อความเพล ิด เพล ิน 
สนุกสนาน ,  น  มทาย ,  ไมใชเปนไปเพื ่อความเมามัน  เกิดกําลังพลังทางกาย ,  
น   มณฺฑนาย ,  ไม ใช เป น ไป เพื ่อประดับ ,  น   วิภ ูสนาย ,  ไม ใช เป น ไป เพื ่อ 
ตกแตง ,  ยาวเทว   อิมสฺส   กายสฺส   ติยา ,  แตใหเปนไปเพียงเพื ่อความ 
ตั ้งอยู ได แห งกายนี ้,  ยาปนาย ,  เพื ่อความ เป น ไปได ของอ ัตตภาพ ,  ว ิห ึส ุ- 
ปรติยา,  เพื ่อความสิ ้นไปแหงความลําบากทางกาย ,  พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย ,  
เพื ่ออนุเคราะหแกการประพฤติพรหมจรรจ,  อิติ  ปุราณฺจ  เวทนํ  ปฏิหงฺ- 
ขามิ,  ดวยการทําอยางนี ้,  เรายอมระงับเสียไดซึ ่งท ุกขเวทนาเก า  คือความหิว,  
นวฺจ  เวทนํ  น  อุปฺปาเทสฺสามิ,  และไมทําทุกขเวทนาใหมใหเกิดขึ้น, 

 
 
 
 

๔๕๓ 
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ยาตฺรา  จ  เม  ภวิส ฺสติ  อนวชฺชตา  จ  ผาสุว ิหาโร  จาติ.  อนึ ่ง,  ความเปนไป 
โดยสะดวกแหงอัตตภาพนี้ดวย ,  ความเปนผูหาโทษมิไดดวย ,  และความเปนอยู 
โดยผาสุกดวย,  จักมีแกเรา,  ดังนี้. 

 
(ขอว าด วยเสนาสนะ ),  อชฺช   มยา  อปจฺจเวก ฺข ิต ฺวา  ย ํ  เสนาสนํ 

ป ร ิภ ุต ฺต ํ,  เส น าสน ะ ใด   อ ัน เร า ใช ส อ ย แล ว   ไม ท ัน พ ิจ า รณ า   ใน ว ัน นี ้,  ตํ 
ย าว เท ว   ส ีต ส ฺส   ปฏ ิฆ าต าย ,  เส น าสน ะนั ้น   เร า ใช ส อ ย แล ว   เพ ีย ง เพ ือ 
บําบ ัดความหนาว ,  อ ุณ ฺหส ฺส   ปฏิฆาตาย ,  เพื ่อ บําบ ัดความรอน ,  ฑ ํสมก - 
สวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺสานํ  ปฏิฆาตาย ,  เพื ่อบําบัดสัมผัสอันเกิดจาก   เหลือบ 
ย ุง   ลม   แดด   และส ัตว เลื ้อยคลานทั ้งหลาย ,  ยาวเทว   อ ุต ุปร ิส ฺสยว ิโนทนํ  
ปฏิสล ฺลานารามต ฺถ ํ.  เพ ียงเพื ่อบรรเทาอ ันตรายอ ันจะพ ึงม ีจากด ินฟ าอากาศ ,  
และเพื่อความเปนผูยินดีอยูได  ในที่หลีกเรนสําหรับภาวนา. 

 
(ขอวาดวยคิลานเภสัช),  อชฺช   มยา  อปจฺจเวกฺขิตฺวา  โย   คิลาน - 

ปจฺจย เภสชฺชปริก ฺข าโร   ปริภ ุต ฺโต ,  คิล าน เภสัชบ ริขารใด   อัน เราบริโภค 
แลว   ไม ท ันพ ิจารณา   ในวันนี ้,  โส   ยาวเทว   อุป ฺปน ฺนาน ํ  เวย ฺยาพาธิกานํ 
เวทน าน ํ  ปฏ ิฆ าต าย .  ค ิล าน เภ ส ัชบ ร ิข า รนั ้น   เร าบ ร ิโภ ค แล ว   เพ ีย ง เพื ่อ 
บําบ ัดท ุกข เวทนาอ ันบ ัง เก ิดขึ ้นแล ว   มีอาพาธต าง  ๆ   เป นม ูล ,  อพ ฺยาปช ฺฌ - 
ปรมตายาติ.  เพื่อความเปนผูไมมีโรคเบียดเบียน  เปนอยางยิ่ง,  ดังนี้. 
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บทสวดมนตแปล  ธัมมปหังสนปาฐะ 
(ตามที่ไดบอกไวในหนังสือเลมนี้  หนา  ๑๖๒) 

(หนฺท  มยํ  ธมฺมปหํสนสมาทปนาทิวจนปา ํ  ภณาม  เส). 
 

เอว ํ  สฺวาก ฺขาโต   ภิก ฺข เว   มยา   ธม ฺโม ,  ดูก อนภ ิกษ ุทั ้งหลาย !  
ธ รรม ,  เป น ธ รรมอ ัน เรากล า วด ีแ ล ว   อย า งนี ้,  อุต ฺต า โน ,  เป น ธ รรมอ ัน 
ทําใหเป นดุจของคว่ํา   ที ่หงายแลว ,  วิวโฏ ,  เป นธรรมอันทําใหเป นดุจของปด 
ที ่ เ ป ด แ ล ว ,   ป ก าส ิโ ต ,   เ ป น ธ ร ร ม อ ัน เ ร า ต ถ า ค ต   ป ร ะ ก า ศ ก อ ง แ ล ว ,   
ฉิน ฺนปโลติโก ,  เป นธรรมมีส วนขี ้ริ ้ว   อันเราตถาคตเฉือนออกหมดสิ ้นแลว ,  
เอวํ  สฺวาก ฺขาเต   โข   ภิก ฺข เว   มยา   ธม ฺเม ,  ดูก อนภ ิกษ ุทั ้งหลาย !  เมื ่อ 
ธรรมนี ้,  เป นธรรมอ ัน เรากล าวด ีแล ว   อย างนี ้,  ฯลฯ   อล ํ  เอว ,  ยอม เป น 
การสมควรแลว   นั่นเทียว ,  สทฺธาปพฺพชิเตน   กุลปุตฺเตน   วิริยํ  อารภิตุ ,  
ที ่ก ุลบ ุตรผู บวชแล วด วยส ัทธา ,  จึงพ ึงปรารภการกระทําความ เพ ียร ,  กามํ  
ตโจ   จ   นหารุ  จ   อฏ ิ  จ   อวสิสฺสตุ,  ดวยการอธิษฐานจิตวา ,  แมหนัง 
เ อ ็น   ก ร ะ ด ูก   เ ท า นั ้น ,   จ ัก เ ห ล ือ อ ยู  ,   ส รีเ ร   อ ุป ส ุส ฺส ต ุ  ม ํส โล ห ิต ํ ,   
เนื ้อและเลือดในสรีระนี ้  จักเหือดแหงไป,  ก็ตามที,  ยนฺตํ  ปุริสถาเมน  ปุริสวิริ- 
เยน  ปุริสปรกฺกเมน  ปตฺตพฺพํ,  ประโยชนใด,  อันบุคคลจะพึงลุถึงไดดวยกําลัง 
ดวยความเพียร   ความบากบั ่น   ของบุรุษ ,  น   ตํ  อปาปุณิตฺวา   ปุริสสฺส 
วิร ิย ส ฺส   สณ ฺาน ํ  ภ วิส ฺส ต ี - ติ ,   ถา   ยัง ไ ม บ ร ร ล ุป ร ะ โ ย ช นนั ้น แ ล ว ,   
จักหยุดความเพียรของบุรุษเสีย,  เปนไมมี,  ดังนี้. 

 
ท ุก ฺข ํ  ภ ิก ฺข เว   ก ุส ีโต   ว ิห รต ิ,  ด ูก อ น ภ ิก ษ ุทั ้ง ห ล าย !  คนผู 

เกียจคราน  ยอมอยูเปนทุกข,  โวกิณฺโณ  ปาปเกหิ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ, 
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 ปรมัตถสภาวธรรม ๔๕๖ 

ระคนอยูดวยอกุศลธรรมอันลามกทั้งหลาย  ดวย,  มหนฺตฺจ  สทตฺถํ  ปริหาเปติ,  
ยอมทําประโยชนอ ันใหญ หลวงของตนใหเสื ่อม   ดวย ,  อารทฺธวิร ิโย   จ   โข  
ภิกฺขเว  สุขํ  วิหรติ ,  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคลผูมีความเพียรอันปรารภแลว 
ยอมอยู เป นส ุข ,  ปวิว ิต ฺโต   ปาป เกห ิ  อกุส เลห ิ  ธม ฺเมห ิ,  สงัดแล วจาก 
อกุศลธรรมอันลามกทั้ งหลายดวย ,  มหนฺตฺ จ   สทตฺถํ   ปริปู เรติ ,  ยอมทํ า 
ประโยชนอันใหญหลวงของตนใหบริบูรณ  ดวย ,  น   ภิกฺขเว  หีเนน   อคฺคสฺส  
ปต ฺต ิ  โหต ิ,  ด ูก อนภ ิกษ ุทั ้งหลาย !  การบรรล ุธ รรมอ ัน เล ิศ   ด วยการกระทํา 
อัน เลว   ยอมมีไม ได เลย ;  อคฺเคน   จ   โข   อคฺคส ฺส   ปตฺต ิ  โหติ,  แตการ 
บรรลุธรรมอันเลิศ,  ยอมมีได  แล. 

 
มณฺ ฑ เป ยฺ ย มิ ทํ   ภิ กฺ ข เว   พฺ รหฺ ม จ ริ ยํ ,  ดู ก อ นภิ ก ษุ ทั้ งห ล าย !  

พรหมจรรยนี ้,  นาดื ่ม,  เหมือนมันฑะยอดโอชาแหงโค   รส;  สตฺถา  สมฺม ุข ีภ ูโต ,  
ทั้งพระศาสดา  ก็อยู  ณ   ที่เฉพาะหนานี้แลว.  ตสฺมาติห  ภิกฺขเว  วิริยํ  อารภถ,  
ด ูก อนภ ิกษ ุทั ้งหลาย !  เพราะฉะนั ้น ,  เธอทั ้งหลาย   จงปรารภความเพ ียรเถ ิด ,  
อปฺปตฺตสฺส   ปตฺติยา ,  เพื่ อการบรรลุถึงซึ่ งธรรม   อันยังไมบรรลุ ,  อนธิคตสฺส 
อธิคมาย ,  เพื ่อการถึงทับซึ่งธรรม   อันยังไมถึงทับ,  อสจฺฉิกตสฺส  สจฺฉิกิริยาย ,  
เพื ่อการทํา ให แจ งซึ ่ง ธ รรม   อ ันย ัง ไม ได ทํา ให แจ ง ,  เอว ํ  โน   อย ํ  อม ฺห ากํ  
ปพฺพชฺชา ,  เมื ่อ เปนอยางนี ้,  บรรพชานี ้ของเราทั ้งหลาย ,  อวํกตา  อวฺฌา  
ภวิส ฺสต ิ,  แต จ ัก เป นบ รรพชา ไม ต่ํา ท ราม ,  จัก ไม เป น หม ัน เปล า ,  สผลา  
สอุท ฺรย า ,  แตจ ัก เป น บ รรพชาที ่ม ีผ ล ,  เป นบ รรพ ชาที ่ม ีกํา ไ ร ,  เยส ํ  มยํ 
ปริภุญชาม ,  จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารํ,  พวกเรา 
ทั ้งหลาย ,  บริโภคจ ีวร   บ ิณฑบาต   เสนาสนะ   และเภส ัช ,  ของชนทั ้งหลาย 
เห ล า ใด ;  เตส ํ  เต   การา   อม ฺเห ส ุ,  กา รก ระทํานั ้น  ๆ  ขอ งชนทั ้ง หล าย 
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๔๕๗   

เหล านั ้น   ใน เราทั ้งหลาย ,  มหปฺผลา   ภวิส ฺสน ฺต ิ  มหานิส ํสา -ติ.  จัก เป น 
การกระทํามีผลใหญ ,  มีอานิสงสใหญ ,  ดังนี้.  เอวํ  หิ  โว  ภิกฺขเว  สิกฺขิตพฺพํ ,  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เธอทั้งหลาย  พึงทําความสําเหนียก  อยางนี้แล. 

 
อตฺตตฺถ ํ  วา  หิ  ภิก ฺขเว  สมฺปสฺสมาเนน ,  ดูกอนภิกษุทั ้งหลาย!  

เมื ่อบ ุคคลมองเห ็นอยู   ซึ ่งประโยชนแหงตน   ก็ตาม ,  อลเมว   อปฺปมาเทน  
สม ฺปาเทตุ ,  ก ็ควรแล วนั ่น เท ียว ,  เพื ่อย ังประโยชน แห งตนให ถ ึงพร อม ,  ด วย 
ความไมประมาท ,  ปรตฺถํ  วา   หิ  ภิกฺขเว   สมฺปสฺสมาเนน ,  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย!  เมื่อบุคคลมองเห็นอยู  ซึ่งประโยชนแหงชนเหลาอื่น  ก็ตาม ,  อลเมว  
อปฺปมาเทน  สมฺปาเทตุ ,  ก็ควรแลวนั ่นเทียว,  เพื ่อยังประโยชนแหงชนเหลาอื ่น 
ใหถึงพรอม,  ดวยความไมประมาท,  อุภยตฺถํ  วา  หิ  ภิกฺขเว  สมฺปสฺสมาเนน,  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  หรือวา,  เมื่อบุคคลมองเห็นอยูซึ่งประโยชนของทั้งสองฝาย 
ก ็ตาม ,  อลเมว   อป ฺปมาเทน   สม ฺป าเทตุ ,  ก ็ควรแล วนั ่น เท ีย ว ,  เพื ่อย ัง 
ประโยชนของทั้งสองฝายนั้นใหถึงพรอม,  ดวยความไมประมาท,  อิติ.  ดังนี้แล. 

 
-(บาลี  ทุติยสูตร  ทสพลวรรค  นิทานสํ  ทาน.  สํ.  ๑๖/๓๔/๖๖. 
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