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ความไม่เที�ยง ที�เที�ยงคอือะไร 

โดย พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ 

เมื�อ ๒๖ ตลุาคม ๒๕๓๖ ณ พทุธสถานปฐมอโศก 

 

 

อาตมาได้อธิบายถึงเรื�องสจัจะ อยูท่ี�สนัติอโศก พอดีอาตมา

อยากจะรู้เรื�อง ที�พระพทุธเจ้าทา่นตรัสถึง เรื�องของการกําหนด

เที�ยง ที�อาตมาเคยพบ แตไ่มรู้่วา่ มนัอยู่ในพระไตรปิฎกเลม่ไหน 

เขาก็เลยไปตรวจสอบ ในพระไตรปิฎก มาให้ด ูมีอยูท่ี�เดียว ใน

พระไตรปิฎกทั �งหมด ๔๕ เลม่ กดคอมพิวเตอร์ออกมาด ูมีสญัญา

ยะ นิจจานิ นั �นมอียู่ที�เดียว ครั �งเดียว สตูรเดียว ที�พระพทุธเจ้าทา่น

ตรัสประโยคนี � ทั �งหมดในพระไตรปิฎกทั �ง ๔๕ เลม่ ของเถรวาท 

คําวา่สญัญายะ นิจจานิ แล้วก็มาด ูแล้วก็เป็นเรื�องลกึซึ �งที�สดุ 

เพราะวา่แม้แตค่ําตอบ คําถาม พระพทุธเจ้า ตอบพระพทุธนิมิต ก็

คือเทวดานั�นเอง ที�พระพทุธเจ้าทา่นสอนเทวดา ก็คอืสอนตวัเอง 

พระพทุธนิมิตเป็นผู้ถาม พระพทุธเจ้าเป็นผู้ตอบ คิดดก็ูแล้วกนัวา่ 

นั�นเป็นอะไร คือเป็นเรื�องลกึซึ �งที�สดุ ถามเรื�องสจัจะ ถามเรื�อง

ความเหน็ ความเหน็ที�เลื�อน เลื�อนไปเรื�อย ความเหน็ของทกุคน ก็

จะยดึความเหน็เป็นอตัตา ยดึความเหน็ เป็นตวัอปุาทาน เสร็จ
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แล้วก็อธิบาย พระพทุธเจ้าทา่นอธิบายความเหน็มาก่อน พอ

อธิบายความเหน็มาแล้ว ก็บอกได้วา่ ทําไมความเห็นของเจ้าลทัธิ 

ซึ�งถือวา่ปราชญ์เหมือนกนั จงึเป็นความเหน็ที�ตา่งกนัได้ ทําไม

สจัจะ จงึไมเ่ป็นสิ�งเดียวกนั ทําไมปราชญ์เหมือนกนั ถึงกําหนด

สจัจะคนละอย่าง ทําไมสจัจะไมเ่ป็นอนัเดียวกนั ก็เป็นปราชญ์

ด้วยกนัทั �งนั �น มนัก็น่าจะมีสจัจะอยูห่นึ�งเดียวเทา่นั �น ทําไมสจัจะ

จงึมี ๒ อย่างได้  

 

สดุท้าย พระพทุธเจ้าทา่นก็ตรัสตอบวา่ สจัจะทั �งหลายแหล ่ตา่งๆ

นานา เว้นสญัญาที�เหน็วา่เที�ยงเสยี ไมม่ีในโลก หมายความวา่ 

สจัจะไมม่ีดอกในโลกนี � มีจริงๆก็คือ สญัญายะ นิจจานิ จะจริง

ที�สดุ ก็มีอยู่ที�ตวันี � ตวัสญัญายะ นิจจานิ คือตวัการกําหนด รู้วา่

เที�ยง เที�ยงจริงๆ นิจจา นิจจานิ เพราะฉะนั �น ใครกําหนดรู้วา่เที�ยง 

ตวัที�เที�ยงนี �ได้ ตวันั �นแหละคือสจัจะ เพราะฉะนั �น ตา่งคนตา่งก็ไป

กําหนด เที�ยงวา่ของตวั เพราะฉะนั �น จะไปเอาสจัจะ ไมม่ีในโลก มี

การกําหนดเที�ยงเทา่นั �น  

 

อาตมาเคยบรรยายมาแล้ว ในเรื�องเที�ยง คือเรื�องของ เป็นสิ�งนั �นสิ�ง

หนึ�ง แล้วไมเ่ป็นอื�นอีก มนัอนัหนึ�งอนัเดียว เราจะเหน็จริงเหน็จงั 
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ในตวัเราเลยวา่ อนันี �เที�ยง และความเที�ยงคืออะไร ความเที�ยงก็

คือ ความแข็งแรง คือความตั �งมั�น คือ ความไมแ่ปรปรวน คือความ

ไมเ่ป็นอื�น เมื�อไรๆ ก็ไมเ่ป็นอื�นอีก ทีนี �รูปนี�ก็เป็นอื�นไปได้ เวทนาก็

เป็นอื�นไปได้ สญัญาก็เป็นอื�นไปได้ สญัญาก็คอืการกําหนดรู้ หรือ 

ความจํา เอาละถ้าแปลวา่ ความจํานี� เราจําอะไรได้แมน่มั�น จํา

อะไรได้ ก็ถ้าเผื�อวา่ เราจะรู้จกันิพพาน เราก็ต้องกําหนดรู้นิพพาน 

แล้วก็จํานิพพานให้แมน่ อาการของนิพพานเป็นอย่างไร สภาวะ

ของนิพพานเป็นอย่างไร เรียนให้ดี เรียนให้ถึงจดุ ที�พระพทุธเจ้า

ทา่นตรัสวา่ ผู้ที�ปฏิบตัิเป็นขีณาสพ หรือเป็นพระอรหนัต์แล้วนี� เป็น

ผู้ที�จบกิจ เป็นผู้ที�ไมต้่องศกึษาอีก ไมต้่องอบรมอีก หมายความวา่ 

ไมต้่องปฏิบตัิอีกแล้ว ปฏบิตัิจบแล้ว เสร็จแล้ว จบแล้วจบเลย จบ

แล้วที�เที�ยงแล้ว หมายความวา่ ไมแ่ปรปรวน ไมเ่ป็นอื�นอีก ไมต้่อง

กลบัมาศกึษาใหม ่ไมต้่องมีความรู้ใหมอ่ีกแล้ว สําหรับตวันิพพาน

นะ แตส่พัพญั�ตุานั �น มีเพิ�มได้ มีใหมเ่พิ�มไปอีกได้ แม้เป็น

พระพทุธเจ้าแล้ว ยงัมีความรู้ลกึซึ �งใหมข่ึ �นไปอีก ไมม่ีจบดอก ใน

เรื�องของการรู้ในโลก เพราะวา่ โลกที�ตวัเองไมเ่กี�ยวข้อง มนัมอียู่

เยอะ เพราะฉะนั �น รู้ใหมพ่วกนี �ได้ แตรู้่จกักิเลสแล้วก็ดบั กิเลสได้

สนิทในผู้ใด ในตวัตนของใคร ในอตัภาพ หรืออตัตาของใคร 

สามารถทําลายอตัตา จบอตัตาตวัตนของตน ไมม่ีตวัตน จบกิจ
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ของตวัตน ได้อย่างแน่ชดัแล้ว จบจริงๆ เที�ยงจริงๆ 

 

ไมต้่องไปศกึษาอีก ไมว่า่จะอีกชาติใด ปฏิญาณตน หมนุเวียนอยู ่

เป็นพระโพธิสตัว์ เกิดอีกกี�ชาติ กี�ชาติๆ ก็ตาม ก็ไมต้่องไปทํา

แบบฝึกหดั อนันั �นซํ �าซากอีก ถงึทาํก็ทํา มนัมีซ้อนอยู่ ที�อาตมาเคย

พดูวา่ เหมือนลิงลมอมข้าวพอง เป็นแคเ่พียงคําสมมติ นิดๆ 

หน่อยๆ เทา่นั �น โดยปรมตัถ์ ไมต้่องไปทําอีก เพราะปรมตัถ์นั �น พอ

ทําสมมติที�มนัถกูหุ้ม ถกูพอก ตามเขาข้างนอก ของคนอื�น เขามา

พอกเราหน่อย เราก็ล้างนิดหน่อย แล้วจดุนั �นจะเป็นจริง โดยไม่

ต้องมีใครบอก ไมต้่องไปเรียน ไมต้่องไปศกึษา ไมต้่องมีใครมา

บอก มาสอน เป็นปัจเจกของตนเอง แล้วอนันั �นก็ยงัคงเป็น

ของเดิม ไมเ่ป็นอื�นไปอีก ก็คือ วิมตุิหลดุพ้น ดบัสนิท มีความเที�ยง

แท้ของนิพพาน ของความสญูกิเลส สญูตวัตน มีอนันั �น ไมเ่ป็นอื�น

อีกเลย ไมแ่ปรปรวนเลย 

 

อาตมาก็ได้ขยายความ เอามิจฉาทฐิิสตูร สกักายทิฐิสตูร อตัตานุ

ทิฐิสตูร มาขยายให้ฟัง ก่อนที�จะเจอ จฬูวิยหูสตูร สตูรวา่ด้วย 

สจัจะ ผู้ยดึมั�นในทิฐิของตน 
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อาตมาอธิบายมิจฉาทิฐิสตูร สกักายทิฐิสตูร อตัตานทุิฐิสตูร 

อธิบายมาก่อน เคยเจอสตูรนี � ก่อนที�จะเขียนทางเอกด้วยซํ �า แล้วก็

เคยบรรจ ุ๓ สตูรนี � ไว้ในทางเอกด้วย แตอ่นันี �ไมเ่คยเจอดอก อนันี �

มาเจอทีหลงั ซึ�งก็สอดคล้องกบัที�อาตมารู้แล้ว เหน็แล้ว เข้าใจแล้ว 

เอามาพดูแล้วด้วยตรงกนั นั�นคล้ายๆกบัวา่ ศาสนาพทุธนี� สอน

ความไมเ่ที�ยง แตท่ําไมต้องเป็นความเที�ยง มนัคล้ายๆกบักลบั นี�

แหละ คล้ายๆ กบัพดูตลบตะแลง พดูไมอ่ยู่กบัร่องกบัรอย ความ

จริงไมใ่ช่ พวกเราศกึษาดีๆ แล้วเราจะรู้วา่ไมใ่ช่ ความหมายของ

ความจริงแท้ หรือสจัจะนั�นแหละ ความจริงความเที�ยงนั �น เกิด

จากสญัญา และสญัญาที�เที�ยงนั �นคือสจัจะ โดยเฉพาะที�เที�ยงก็คอื 

อาการที�กิเลสสญู เที�ยง นอกกวา่นั �น ไมม่ีอะไรเที�ยง เป็นจิต เป็น

เจตสิก เป็นเวทนา สญัญาเอง ที�ทา่นกําหนดรู้ เพราะฉะนั �น การ

กําหนดรู้ความเสื�อมเป็นที�สดุ ความดบัเป็นที�สดุ ความไมม่ี เป็น

ที�สดุที�สญู ฉะนั �น ที�สญูอะไรก็ไมจ่ริง ถ้าเกิดภาวะที�ปฏิเสธ อย่างที�

ได้อธิบาย สดุโตง่ไปด้านข้างปฏิเสธ ไม ่ไม ่ไม ่แล้วไมไ่ด้ศกึษา

รายละเอียดของอะไร ดบัมนั กดมนัไว้เฉยๆ แล้วก็ไม ่เหมือนไมม่ี

เฉยๆ ที�จริงนะกดภพ กดภวตณัหา กดภวภพ กด กดมนั ปิดมนั 

บงัมนั โดยตนเอง ไมไ่ด้เข้าไปกระทุ้งกระแทก ให้มนัออกมา ให้มนั 

จนกระทั�ง มนัเหน็หน้า เหน็ตามนั แล้วก็ดบักิเลส ตณัหา อปุาทาน
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นั �นๆ ให้หมดจริงๆ  

 

ไมรู้่รายละเอียด ของคําวา่กิเลส ตณัหา อปุาทาน อาการมนัเป็น

อย่างไรไมรู้่ เมื�อไมรู้่ มนัได้แคก่ดๆ มนัก็เลยกลายเป็น ภพอีกภพ

หนึ�ง ซึ�งเป็นภพที�ปฏิเสธได้วิธีหนึ�ง เป็นการปฏิเสธ เพราะฉะนั �น 

เราจะไมปิ่ดจิต แตเ่ราจะเปิดจิตตลอดเวลา แตน่ั�นแหละ คนที�ยงั

ไมแ่ข็งแรง ก็แบง่ไว้ ปิดไว้ครึ�งหนึ�ง ทําครึ�งหนึ�ง เพราะตวัเราเอง 

เราไมเ่ก่ง ก็ต้องสร้าง สร้างสจัจะความจริง สร้างบญุบารมี สร้าง

ภมูิ สร้างสภาวะ อินทรีย์พละของตนก่อน แบง่มาทําทีละสว่นๆ 

บางทีนี�แบง่ครึ�งหนึ�ง ยงัสู้ไมไ่ด้เลย ต้องแบง่เอามาทาํสกั ๑๐ %    

คนอ่อนแอ ทํา ๒๐ % เพิ�มขึ �น ทํา ๓๐ % ไป ไปตามลําดบัได้ ก็

ต้องแบง่ทํา แตต้่องทําอย่างเปิดจิต ไมใ่ช่กลบ เสร็จแล้วทําเปิดจิต 

จะเป็นฐานจริงให้แก่เรา เมื�อทําได้ ทําได้แล้ว มีฐานรอง เป็นสั�งสม

วิมตุิ สั�งสมวิราคะ สั�งสมวิมตุิไปได้จริง เพราะการดบั การละ การ

ทําลาย ของพระพทุธเจ้านั �น เมื�อได้แล้วเป็นทรัพย์ เมื�อได้แล้วเป็น

อินทรีย์ เมื�อได้แล้วเป็นพละ เมื�อได้แล้วเป็นทนุที�แท้ อย่างลืมตา 

อย่างอยู่เหนือโลก อย่างไมห่ลบไมล่ี �ไมห่นี ผจญประจนั สมัผสั แต่

อนันั �นไมม่ีฤทธิ�เลย ปริสทุธา ปโยทาตา มทุ ุกมัมญัญา ปภสัสรา 

เป็นฐานอาศยัเฉย แตไ่มใ่ช่หน้าด้าน  
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มีปัญญา มีความรู้ แล้วก็ได้รับความรู้ซ้อนเติมขึ �นไป เพิ�มเติมขึ �น

ไป เสริมเติมขึ �นไป ได้ละเอียดๆขึ �น จงึเกิดเป็นดวงตา เกิดเป็นแสง

สวา่ง เกิดเป็นความรู้ มาเป็นตวัแขง็แรงแทน เพราะฉะนั �น ตวั

ความรู้ กบัตวัแข็งแรงกบัตวัเจโต ปัญญาก็เจโต จงึเป็นหนึ�ง

เดียวกนั เจโตที�วิมตุิ ด้วยเหตปัุจจยัใด มนัสงบ สนิท แข็งแรงสนิท 

ตั �งมั�นสนิทแล้ว อาเนญชาได้แล้ว กบัปัญญามนัอยู่ร่วมกนั อปัป

นา พยปัปนา เจตโส อภินิโรปนา เป็นเจตโส อภินิโรปนา นั�นแหละ 

เป็นจิตที�ตั �งมั�นแขง็แรง เป็นฐาน ไมห่นี ฐานนี �ไมก่ลบ เป็นฐานที�

ตื �น ฐานที�อยูปั่จจบุนั ฐานที�ไมม่ีอะไรฝัง ไมม่ีอะไรหลบ อะไรแฝง

เลย เป็นฐานอยู่ในปัจจบุนันี�เทียว ดบัสนิทแล้ว เจโตที�ดบัสนิทไป

แล้ว อกปุปาเจโตวิมตุิ ไมเ่ป็นอื�น วมิตุิโดยไมอ่กปุปา ไมกํ่าเริบอีก

เลย แล้วปัญญา ก็เป็นตวัปัญญา ที�อยู่ร่วมกบัเจโตวิมตุิ นี �ด้วยกนั

ชดัๆเลย เพราะฉะนั �น มนัจะเป็นอํานาจ แสงสวา่ง อํานาจที�

แข็งแรงมาก ไมเ่หมือนกบัเจโตที�กลบ ไมม่ีปัญญาเข้ามาเรืองแสง

ช่วย ปัญญาที�ไมม่ีเจโตวิมตุิ ปัญญาก็วน ไมเ่ที�ยง แปรปรวน ไม่

ชดัเจน ไมยื่นหยดั เพราะมนัวน มนัไมเ่ที�ยงนั�นแหละ ปัญญามนั

ไมใ่ช่ตวัปัญญานี� มนัคิดมาตั �งแตเ่หต ุแตผ่ลอะไร มนัไมม่ีตวั

เจโตวิมตุิที�แท้ 
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อาตมาก็ไมรู้่จะอธิบายอย่างไร มนัยากที�จะอธิบาย แตว่า่ฟังดีๆ 

คณุแม้แตค่ิดตาม อาตมาคิดวา่ ปฏิภาณของคณุ พอเข้าใจได้ ถ้า

ยิ�งคณุมีภาวะรองรับแล้ว จะเหน็จริงเลยวา่ เจโตวิมตุิ กบั ปัญญา

วิมตุิ มนัตวัเดียวกนั อยู่ในปัจจบุนันี �เทียว ไมห่ลบ ไมห่ลีก ไมล่ี � 

แล้วเป็นตวัที�ดงึชดัขึ �นมาใช้กนัหมด ไมไ่ด้กลบได้ฝังได้พราง ได้

ซอ่นอะไรเลย  

 

คณุคิดให้ดีซิ สภาพอย่างนี �นี� นี�แหละ จิตที�เป็นอภุโตภาควิมตุิ มนั

วิเศษสดุ มนัแข็งแรง มนัยอดเยี�ยมอย่างนี � จงึทํางานได้อย่างยิ�ง 

เป็นฐานได้ไปสว่นหนึ�ง ได้ไปเหตปัุจจยัหนึ�ง หรือ ๕ เหตปัุจจยั ๑๐ 

เหตปัุจจยั มนัก็ยิ�งเป็นอินทรีย์ เป็นพละ เป็นกําลงัวิเศษ ทั �ง

แข็งแรง และรู้จริงรู้แจ้ง รู้แจ้ง รู้จริง สงูสง่ขึ �นไปเรื�อยๆ ตามลําดบั 

เพราะฉะนั �น จิตวิมตุิของพระพทุธเจ้านี � จงึไมเ่หมือนฤาษี ไมว่า่จะ

เป็นฤาษีป่า หรือฤาษีกรุง ฤาษีเมือง ไมว่า่จะเป็นฤาษีชนิดไหน ไม่

เหมือน มีความเที�ยง ความมั�นคง แน่นอน ชดั ยืนหยดัยืนยนั 

ไมใ่ห้ผู้ รู้ เจ้าของเจ้าตวัผู้ รู้ ได้เหน็ของจริงอนันี � 

 

การกําหนดรู้เมื�อใดๆ ก็เหน็จริงเลยวา่กิเลสไมม่ี กิเลสไมม่ี ไมเ่ป็น
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อื�นเลย แข็งแรง และไมแ่ปรปรวน เพราะฉะนั �น ตรวจสอบจิตเจโต

ปริยญาณ มนัก็จะตรวจไปเรื�อยๆ เลย เหน็จิตวา่ โอ๊ วิเศษเยี�ยม นี�

เป็น สอตุรจิตอย่างไร อนตุรจิตอย่างไร และอนตุรจิตที�มีสภาพ 

เป็นประโยชน์คณุคา่ ตอ่ผู้อื�นอยู่จริง เป็นสมาธิแบบ สมาหิตะ 

แล้วก็ไมม่อีวิมติุจร เจโตปริยญาณ ตวัหลกัสดุท้าย ที�อาตมา

อธิบายแล้ววา่ อนตุรจิต ก็จะประกอบไปด้วยสมาหิตะ ประกอบ

ไปด้วยวิมตุิจิต สมาหิตจิต วิมตุิจิตอยู่ในเจโตปริยญาณ ๑๖ ด้วย 

๓ ตวัสดุท้ายนี� จะเป็นตวัยืนหยดัยืนยนั อย่างแท้จริงเลย ลกัษณะ

ของอนตุรจิตนั �น สมาหิตจิตจะเป็นอย่างไร มนัเป็นความแข็งแรง 

ตั �งมั�น ที�อะไรมากระทบสมัผสั อะไรที�มาโดยเฉพาะเหตปัุจจยั ที�

เราทําได้เป็นลําดบัๆ มนัมากระทบสมัผสัอย่างไรๆ มนัก็แขง็แรงๆ 

มนัเป็นตวัพิสจูน์ ยืนยนัอยู่ ไมห่นี นี�แหละ พิสจูน์เมื�อไรก็ประจํา 

เมื�อไรก็ประสบ เมื�อไรก็กระทบกระแทก สมัผสัอยู ่แรง จดัจ้าน มี

เหลี�ยมมีมมุ มีเลห์่มีเลสอะไร มากอีกเทา่ใด ๆ มนัก็ยิ�งจะพิสจูน์ตวั

เราวา่ เรารู้ทนัไหม รู้เทา่ทนัโลกียะอนันี �ไหม เพลี�ยงพลํ �าไหม 

นอกจากรู้ทนัแล้ว มนัยงัแวบวาบ มนัยงัเปลี�ยนแปลงเป็นอื�น มนั

ยงัมีอารมณ์กิเลส จะเป็นอารมณ์กามภพ หรือ ภวภพก็ตาม มี

ไหม  
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ผู้ที�ศกึษาจริงๆ ก็ผ่าน ก็จะอ่านของตวัเองอยู่ตลอด ตรวจสอบของ

ตวัเอง ยิ�งสภาวะปัจจบุนัเลย กระทบเดี�ยวนี � กระแทกเดี�ยวนี � จะ

เกิดหรือไม ่อาการ อารมณ์ อาการลิงคะ นิมิต อ่านออกเดี�ยวนี � ไม่

มี ไมม่ี สญัญากําหนด รู้วา่ไมม่ี ไมเ่กิด ไมม่ี ไมเ่กิด ไมม่ี ไมเ่กิด 

ไมม่ี ไมเ่กิด เที�ยง ตรง ไมแ่วบไมว่าบ ไมห่วั�นไมไ่หว ๑ ครั �ง ล้าน

ครั �ง แล้วที�มีสภาพจริง กระทบสมัผสันี� มนัไมใ่ช่วา่กระทบ ๑ ที 

แล้วก็ผ่านไป ถ้ามนัมีอยู่จริงๆ แล้วก็จิตเกิดรับรู้อยูนี่� มนัเกิดดบั 

เกิดดบั เกิดดบั รับรู้ๆ แล้วก็รับรู้ รับรู้มนั นบัครั �งไมถ้่วนดอก และ

วาระที�เราจะมีเหตกุารณ์ตรงนี � อีกมากเทา่ใด ก็ยิ�งเป็นหลกัฐาน

ยืนยนัเรา มากครั �ง มากวาระ เทา่นั �นๆ วา่ สญัญาย นิจจานิ 

สญัญาย นิจจานะ สญัญาย นิจจานิ กําหนดรู้วา่แข็งแรง เที�ยง 

ตรง ไมม่ีเป็นอื�น ชดัๆ ปัญญาก็ยิ�งจะชดั เจโตก็ยิ�งจะบอก โอ๋ย มนั

เก่ง มนัแขง็ เจตโส อภินิโรปนา ปักมั�น แข็ง เที�ยงแท้ ไมแ่ปร

ไมป่รวน ไมห่วั�นไมไ่หว ไมโ่อนไมเ่อน ไมแ่วบไมว่าบไมว่บู ไมม่ีธลุี

ละออง  

 

ญาณ คณุต้องรู้ด้วยตน ชดั ยิ�งชดัจริงของตน ไมม่ีใครมารู้ ให้แทน

เราได้ ย่อมเกิดญาณตวันั �นเอง เพราะฉะนั �น อย่าไปหลบเลย ยิ�ง

หลบก็ยิ�งนาน ยิ�งช้า ยิ�งเนิ�นช้า ยิ�งไมป่ระสบผล คณุลกัษณะพวกนี � 
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เป็นคณุลกัษณะ ที�อาตมายดึมาอธิบายสูพ่วกคณุฟัง ฟังไว้ดีๆ 

บนัทกึภาษา อาตมาพยายามที�จะใช้การบรรยายนี� โดยตั �งใจที�จะ

อ่าน สภาวะอนัลกึๆ นี�มาเป็นครั �งคราวที�จะบรรยาย บางทีมนัพดู

แล้ว มนัไมใ่ช่ง่าย 

 

อาตมาจะอ่านสตูรหลายๆสตูร ซึ�งเป็นสตูรที� อาตมาบรรยายมา

บ้างแล้ว คล้ายกนั แตก็่มีนยัตา่งกนั แล้วก็ละเอียด บางแง่บางมมุ 

อธิบายถึงความไมเ่ที�ยง ถึงความกําหนดลงไป แล้วที�สดุ ภพก็คือ

ภพ ทา่นใช้ภาษาวา่ ภวะ เรียกวา่ภพ เพราะฉะนั �น จริงๆ แล้วก็เรา

ก็ดบัภพ คือดบัภวตณัหาเทา่นั �น กามตณัหา ก็เป็นภวตณัหา 

กามตณัหาเป็นภวตณัหาก็คือ มนัก็เป็นภพ กามมนัก็เป็นภพ 

วิภวตณัหา ก็เป็นภวตณัหา เพราะวิภวตณัหาก็เป็นภพ 

เพราะฉะนั �น พระพทุธเจ้า ถึงตรัสตวักลาง ตรัสจริงๆ วา่ดบัสนิทก็

คือ เป็นผู้ดบัภวตณัหา หรือดบัภพ ผู้ดบัภพหรือดบัภวตณัหาได้

สิ �น ผู้นั �นก็สงูสดุ สว่นวิภวตณัหานั �น เป็นสมมติสจัจะได้ เมื�อเป็น

พระอรหนัต์แล้ว ก็มีวิภวตณัหาเป็นเครื�องใช้สอย เป็นประโยชน์แก่

ผู้อื�นไป เทา่นั �นเอง สําหรับตนนั �น เมื�อเที�ยงแท้แน่นอนแล้ว หมด

ภวตณัหาครบแล้ว วิภวตณัหา ทา่นก็ปฏินิสสคัคะ แม้แตท่า่นจะ

อนโุลมกบัคนอื�น เหมือนกบัทา่นไปสมัผสักาม แล้วก็แสดงความ
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ยินดี เหมือนกบัอย่างเลน่กบัเดก็ๆ เดก็ๆที�เขาจะต้องสนกุ หรือเขา

จะต้องอร่อย เราไปเลน่กบัเดก็ๆ เราก็แสดงอาการ ให้มนัเหมือน

เลยนะ เลน่กบัเดก็ๆ ก็จะต้องสนิทสนมเหมือนกนั เดก็บอก เอ๊ะ 

สนกุจริง เราก็ เอ้อ สนกุ อร่อย เออ อร่อยด้วย แตท่ี�จริงก็เป็น 

สมมติสจัจะเหมอืนมีกาม แตค่วามจริงทา่นไมไ่ด้มีดอก ทา่นไมไ่ด้

เสพดอก แม้ทา่นจะสามารถที�จะปฏินิสสคัคะ สลดัคืน กลบัไป

ปรุงร่วมด้วย รู้ด้วย เหมอืนเขารู้ 

 

เหมือนอาตมานี� พยายามอยู่ทกุวนันี � พยายามที�จะฟังเพลง 

สมยัใหมเ่ขาให้เพราะ ปรุงตามเขา พยายามปรุง เพื�อที�อาตมาจะ

ได้รับรสนี � แล้วก็จะได้รู้รสนี � จะได้มาแตง่รสนี � ตามเขาด้วย เพื�อจะ

ได้แตง่ ทนัสมยัเขาบ้าง มนัยงัไมข่ึ �นเลย แตก็่ขึ �นมาจิ�ดหนึ�งแล้ว 

พยายามฟังเพลงสมยัใหมท่ี�มนั แหมเขาร้อง สมยัใหม ่ที�ขายดีๆ 

ไมว่า่ใครร้องนี� ชิดจ๊ายแล้ว มนัร้องเป็นชิดจ๊ายแล้ว มนัไมจิ่ตใจ 

มนัร้องไมเ่ป็นจิตใจแล้ว มนัร้องชิดซ้ายแล้ว พวกนี � นกัร้อง

สมยัใหมม่นัเพราะ แล้วก็จงัหวะลลีาอย่างนั �น พยายามปรุงตาม 

ทั �งๆที�อาตมานี� ตดิเสียง ติดลีลา ศลิปะเพลง หรือเสยีงนี� นานช้า

กวา่เพื�อน ละล้างทีหลงัเพื�อน ล้างออก สดุเพื�อนนี�นะ ซึ�งคณุก็คง 

ก็เคยได้ยินอาตมาบอกแล้ว มนัก็ยงัไมม่นั แล้วก็ไปเกิดรสชาติจํา
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ได้ กบัรส ลลีาศิลปะ สมยัเก่าๆ เพลงทํานอง ลีลาแตง่ออกมาทีไร 

มนัก็ยงัไมอ่อก เขาก็วา่มนัเชยอยู่นั�นแหละ ซึ�งอาตมาก็ต้อง

ยอมรับนะวา่จริงด้วย เราก็ยงัลลีา ไพเราะแบบเก่าๆอยู ่มนัไม่

ไพเราะ แบบสมยัใหมเ่ขาเลย ก็พยายามปรุงตามอยูนี่� พยายาม

ปฏินิสสคัคะ มนัก็ยงัไมอ่อก ยงัไมไ่ด้ ยงัไมค่อ่ยเจ๋ง ยงัไมค่อ่ยเตม็

รูปเลย แตม่นัก็ได้น่ะ มนัก็พอได้ มนัจะได้เหมือนกนั นั�นแหละ 

คอยๆ ดกู่อน มนัจะเมื�อไรจะได้ ยงัไมรู้่ 

 

แตแ่น่นอน อาตมารู้แล้ว แม้ที�สดุ อาตมากลบัมาฟื�นฟ ูปรุงเป็น

เพลงเก่าโบราณ หรือวา่เคยไพเราะ อย่างนี � อาตมาก็ทํามาไพเราะ

อย่างนี � ซึ�งผู้ที�รู้ร่วมกนั เขาพอเข้าใจได้วา่ เออ ก็ไพเราะอย่างนี �ได้ 

แตอ่าตมาก็ดทูี�ใจ อาตมาติดใจไพเราะ อนันี �หรือเปลา่ ยดึติด

ปัญญาเป็นของเราหรือไม ่เมื�อเราแน่ใจวา่เราไมม่ี มนัก็คือไมม่ี ถ้า

มีเราก็ต้องรู้วา่มนัมีอยู่ มนัเหลอืรสเหลือชาติ เหลืออะไรอยู่ เรามี

ญาณรู้จริง แล้วเราโกหกตวัเอง ตวัเองก็ต้องซวยละ มนัก็ยิ�ง

เทา่กบั ตวัเองหลอกตวัเอง แล้วก็หลอกผู้อื�นตอ่ แตถ้่าเผื�อวา่ เรารู้

จริงรู้ชดั แล้วไมป่ฏิเสธ เออ อนันี �เรามีจริงๆ แม้นิดแม้น้อยเรามี 

เราก็ต้องรับรองตวัเรา โกหกตวัเราเอง เราก็ซวยไปตอ่ 

เพราะฉะนั �น อย่าไปโกหกตวัเองเลย แล้วอย่าผ่าไปโกหกคนอื�น 
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ตอ่อีกละ โกหกตวัเองก็บาปแล้ว ดนัผ่าไปโกหกคนอื�นตอ่ด้วย 

โดยเฉพาะ อตุริมนสุธรรมพวกนี �นี� สภาวจิต เจตสิก รูป นิพพาน 

หรือ กิเลสพวกนี �แล้ว ก็อย่าเทียวนะ พระพทุธเจ้าถึงบอกวา่ เรื�องนี �

เป็นเรื�องสําคญั โกหกอนันี � อตุริมนสุธรรมพวกนี �นี� ถ้าเป็นสมณะ 

ก็ถึงกบัตดัขาดจากศาสนา ไปชาติหนึ�งเลย พรหมทณัฑ์อย่างแรง 

ไมเ่อาภาระด้วยเลย ทั �งชาติ ๑ ชาติตดัทิ �งไป หมายความวา่ ฆ่า

ทิ �ง ๑ ชาติ จําคกุตลอดชีวิต หรือฆา่ทิ �งไป ๑ ชาติ เป็นการลงโทษ

ทางธรรมแรงมาก เมื�อได้รับรู้อาการของโทษ อย่าไปทําผิด ในเรื�อง

อย่างนี � อย่าไปทําผิด ขั �นประหารชีวติ ถึงแม้วา่เราเองทําผิด แล้ว

เราโกหก ก็ไมใ่ช่วา่ จะไมเ่ป็นคณุคา่ของสจัจะ เป็นคณุคา่ของ

สจัจะ เป็นบาป ไมใ่ช่คา่ของบญุนะ เป็นคณุคา่ของบาปที�วา่

ร้ายแรง 

 

มีอยู่สตูรหนึ�ง อาตมาไปเจอ พระพทุธเจ้าทา่นตรัสไว้ชดั ถึงเรื�อง

ภวตณัหา มีพระบาลี รองรับเลยวา่ ชีวิตย่อมไมท่ําให้ผู้ ใด

เดือดร้อน ผู้นั �นยอ่มไมเ่ศร้าโศก ในที�สดุแหง่มรณะ ถ้าวา่ผู้นั �น มี

บทอนัเหน็แล้วไซร้ มีบทนี� คอืมีตวัที�เป็นพฤติกรรม เป็นพฤติกรรม 

เป็นบท เป็นปริบท เป็นความประพฤติ หรือ เป็นลีลาอาการ 

โดยเฉพาะ ลลีาอาการของปรมตัถธรรม จิต เจตสิก อาการของอยู่
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ในจิต ถ้าเผื�อวา่ ผู้นั �นมีบทอนัเหน็ นี�แปลจากบาลี อยา่งภาษาตรง

ตวั ซึ�งมาจากภาษาบาลีวา่ ทิฏฺฐปโท ปทะก็บท นั�นแหละ ทิฏฐิ ก็

เหน็ ปทะ ก็บท ก็แปลทบัศพัท์วา่ บทอนัเหน็ นี�คือเปรียญหรือ

ปราชญ์ ภาษาทา่นแปล ก็ไมม่ีภาษาจะแปลแล้ว ทา่นก็ทบัศพัท์ 

บทอนัเหน็ ทิฏฐปโท หรือทิฏฐบท นั�นแหละ ถ้าวา่ผู้นั �น มีบทอนั

เหน็แล้วไซร้ นบัเป็นนกัปราชญ์ธีโร เป็นนกัปราชญ์ ย่อมไมเ่ศร้า

โศก ในทา่มกลางแหง่สตัว์ ผู้มีความโศก สํานวนนี � ก็คงพอเข้าใจ 

ผู้ ใดถึงที�สดุ อย่างนี �แล้ว เป็นนกัปราชญ์ ยอ่มไมเ่ศร้าโศก ใน

ทา่มกลางแหง่สตัว์ ผู้มีความโศก ฉะนั �น ผู้ ใดยงัเศร้ายงัโศกอยู่ ผู้ นี �

ไมโ่ศก 

 

ภิกษุผู้มีภวตณัหา อนัตดัขาดแล้ว ภวะ นะไมใ่ช่วิภวะ ฟังดีๆ ภิกษุ

ผู้มีภวตณัหา อนัตดัขาดแล้ว มีจิตสงบ มีชาติสงสารสิ �นแล้ว นี�

หมายถึง คณุลกัษณะของพระอรหนัต์ มจิีตสงบ มชีาติสงสาร 

หมายความวา่ มีความเวียนวนสงัสาระ ไมม่ีการเวียนวนอีกแล้ว 

ไมม่ีการเกิดเวียนวน ชาติสงัสาระ มีชาติสงสารสิ �น ก็หมายความ

วา่ ดบัของวฏัสงสาร หรือชาติสงสารดบัการเกิด เราต้องรู้วา่ อะไร

เกิดหรือดบั กิเลสอนสุยัอาสวะดบัสนิท ไมเ่กิดอีก ธลุีละอองพวกนี � 

ไมเ่กิดอีก ดบัชาติ สิ �นชาติสงสาร หมดแล้ว ยอ่มไมม่ีภพใหม ่เป็น
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ผู้ ไมม่ีภพใหม ่แน่นอน เพราะฉะนั �น ผู้ นี �ดบัภพหมด มีแตภ่พที�

อาศยัเทา่นั �น เรียกวา่ วิภวภพ หรือ วิภวตณัหา ตณัหาอนัยิ�ง หรือ 

วิภวภพอนัยิ�ง ภพอนัยงัไมห่มดรูปนาม ขนัธ์ ๕ ภพยงัจะศกึษา

เพื�อผู้อื�น ไมใ่ช่ภพเพื�อตนเอง หมดอตัตาตวัตน หมดตวัตนของคน

จริง แม้จะมีอีกตอ่ไป ก็เป็นแคเ่พียงอาศยัเพื�อผู้อื�น จิตสจุริตวา่

ไมไ่ด้เสพ ไมไ่ด้บําเรอ ไมไ่ด้มาหลงสขุหลงทกุข์ ไมห่ลงเอร็ดอร่อย 

ไมไ่ด้มีอสัสาทะ ให้แก่ตนอีกตอ่ 

 

พระพทุธเจ้าใช้คําจบ ก็ใช้ภวตณัหา ไม่ไดไ้ปดบัวิภวตณัหา

เลย พระบาลีบอกวา่ ยงั ชีวิตงั น ตปติ มรณนัเต น โสจต ิที�บอก

วา่ ชีวิตย่อมไมท่ําให้ผู้อื�นเดือดร้อน ผู้นั �นย่อมไมเ่ศร้าโศกในที�สดุ 

ในที�สดุย่อมไมเ่ศร้าโศก ในที�สดุแหง่มรณะ มรณนัเต น โสจติ 

 

ถ้าวา่ผู้นั �นมีบทอนัเหน็แล้วไซร้ ที�อา่นไปแล้วเมื�อกี �นี � สเจ ทิฏฐปโท 

ธีโร เป็นนกัปราชญ์ ถ้าผู้นั �นมบีทอนัเหน็แล้วไซร้ เป็นนกัปราชญ์ 

ย่อมไมเ่ศร้าโศก ในทา่มกลางแหง่สตัว์ ผู้มีความเศร้าโศก 

โสกมชัเฌ ทา่มกลางความโศก เศร้าโศกในทา่มกลางความโศกนี� 

น นี�ก็คือไม ่ย่อมไมเ่ศร้าโศก ในทา่มกลางแหง่สตัว์ ผู้ความโศก 

โสกมชัเฌ สตัว์ผู้มีความโศก โสกมชัเฌ น โสจต,ิ  



17 
 

อจุฉินนภวตณัหสัสะ อจุฉินนะ ก็คอื ดบัแล้ว สงบ ดบัสนิทแล้ว 

ตดัขาดแล้ว อจุฉินนะ ตดั อจุเฉทแปลวา่ขาด แปลวา่ไมม่ี ตดัขาด 

อจุฉินนภวตณัหสัสะ ภิกษุผู้มีภวตณัหา อนัตดัขาดแล้ว สนัต

จิตตสัสะ สนัตะก็สงบ มีจิตสงบแล้ว ภิกขโุน ภิกษุผู้มีจิตสงบ มี

ภวตณัหา อนัตดัขาดแล้ว วิกขีโน ชาติสงัสาโร มีชาติอนัสงบสิ �น

แล้ว นตัถิ ตสัสะ ปนุพัภโวติ ภโว คือภพ นตัถิ ตสัสะ ปนุพัภโวติ 

ย่อมไมม่ีภพใหม ่(พระไตรปิฎกเล่ม ๒๕ ขอ้ ๑๐๘) 

 

อาตมาเอาอนันี �มา เพราะวา่ อาตมาเขียนเติมลง ในหนงัสือ คน

คืออะไรอยู่ แล้วก็ เรากําลงัอธิบายให้เหน็วา่ จิตตวัอาสวกัขย

ญาณ ตวัจบกิจ ของพระอรหนัต์นั �น คือตวัที�ไมม่ีอาสวะ ดบัอา

สวะสิ �น แตไ่มไ่ด้ดบัที�ภวตณัหา แล้วอาตมาก็อธิบาย ที�ได้เคยเอา

มาอ่านให้ฟังแล้ววา่ วิภวตณัหานั �น เป็นเหมอืน อากงัขาวจร หรือ 

อิจฉาวจร เป็นอาการของจิต ที�เก่งด้วยเยี�ยมยอด มคีวามอยากได้ 

มีความปรารถนา มีความต้องการ มุง่มาด ที�แข็งแรงด้วย แตไ่ม่

เพื�อตน ไมไ่ด้เสพแก่ตน เป็นกําลงัอนัวิเศษ ของพระอรหนัต์ด้วย ที�

ใช้ในการสร้าง กอบก่อคณุคา่ประโยชน์ ให้แก่มนษุยชาติ เป็น

ความวิเศษของมนษุย์ เพราะฉะนั �น จงึไมไ่ด้ดบัวิภวตณัหา หรือ วิ

ภวภพ ดบัภพเรียกมนัวา่ภพ เรียกมนัวา่ ภวะ อาตมามาเจออนันี �ก็
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เลย นี�ยงัไมไ่ด้ใสเ่ข้าไปใน คนคืออะไร เขียนไปแล้ว สง่ไปแล้ว มา

เจออนันี �อีก แหม นี�เอามาอ้างอิงประกอบด้วย ก็จะลกึซึ �ง มี

หลกัฐานยืนยนั ชดัขึ �นไปอีกวา่ พระพทุธเจ้า ทา่นไมไ่ด้กลา่ววา่ 

พระอรหนัต์นั �น ดบัที�ภวตณัหา แต่ดบัอาสวะ ดงักลา่วแน่นอน  

พระอรหนัต์นี�ดบัอาสวะ ดงักลา่วแน่นอน แตไ่มไ่ด้กลา่ววา่ ดบัที�

ภวตณัหา จริง วางวิภวตณัหาได้ ไมไ่ด้ติดใจในวิภวตณัหา ได้จริง 

แตบ่อกแล้ววา่ วภิวตณัหามนัก็คือ ภวตณัหา นั�นแหละ คือ 

ตณัหาในภพ เป็นภพอนัยิ�ง เป็นภพอนัวิเศษ เป็นภพอนัที�ทา่น ไม่

ติดเป็นตวัตนแล้ว นั�นแหละ 

 

แม้ภพที�ทา่นไมต่ิดเป็นตวัตนแล้ว ทา่นก็ไมไ่ด้หมายวา่ จะเอาภพนี �

ไปด้วย พระอรหนัต์ต้องรู้วา่ เอาภพนี �ไปด้วยไมไ่ด้ ถ้าจะดบัภพ

สนิท อย่างปรินิพพาน แตถ้่าพระอรหนัต์ จะไมด่บัภพนี �สนิท จะไม่

ปรินิพพาน ก็สญัญาย นิจจานิ กําหนดอนันี � เที�ยงไว้ก่อน อนันี �ตอ่

ไว้ก่อน อย่าเพิ�งสญู ก็เป็นเรื�องของทา่น อย่ามายุง่กบัก ูเป็นเรื�อง

ของทา่น นี�เป็นภาวะพิเศษ ดีที�สดุ หรือสมบรูณ์ที�สดุ ก็อยู่ที�จิต 

ต้องละเอียด อย่าโกหกตวัเอง ตวันี �แหละสําคญั 

 

ผู้ ใดที�ชดัเจนแล้ว สญัญากําหนดรู้ อย่างชดัหมดทกุอย่างจริงแล้ว 
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เหน็จริงวา่ดบัสนิท จงึจะปฏิญาณตนวา่ดบัสนิท ถ้าไมด่บัสนิท 

อย่าไปปฏิญาณตนพลอ่ยๆ อวดอตุริมนสุธรรม อนัเป็นความชั�ว

ร้ายที�สงูสดุ อวดอตุริมนสุธรรม โดยเฉพาะ ไปปฏิญาณตนวา่

บรรล ุปฏิญาณตนวา่ดบัสนิท ปฏญิาณตนวา่ หมดกิเลส ถ้ารู้อยู่

จริงๆ จะรู้โดยญาณรอบไหน ที�รู้ตวัเองเลก็น้อยเทา่ไหร่ ไมแ่น่ใจ

อย่ากลา่ว เว้นแตเ่ป็นความหลง ที�แท้จริงวา่ เรารู้สกึวา่ เราดบั

จริงๆ นะ แล้วเป็นความหลง มนัซกุซอ่นได้ นั�นก็แล้วไป 

พระพทุธเจ้าก็ไมเ่อาผิด แม้แตอ่าบตัิ ทา่นก็ไมเ่อาผิดดอก ไอ้อย่าง

นั �นมนัหลงจริงๆ น่ะ มนัรู้ตวัจริงๆ เลยนะวา่ เราดบัสนิทจริงๆเลย 

ไมใ่ช่ไมเ่คยรู้แวบ็ๆ วาบๆ เรายงัไมห่มดน่ะ ยงัมีแวบๆวาบๆ อยู่ 

อย่าอตุริ ปฏิญาณออกมา ต้องเอาให้มนัชดัแน่ เที�ยงแท้ ร้อยครั �ง 

พนัครั �ง โอ้น่ะ ดบัแน่แล้ว ไมเ่หลือจริงๆ อย่างนี �นี� หลายทีแล้ว มนั

ไมเ่กิด อย่างนี �ไมเ่กิด เอาให้จริง หยั�งญาณให้รู้ตนให้จริง 

 

ทีนี �ลองฟังสตูรตา่งๆ ที�จะสมัพนัธ์กนัไป วา่ด้วยทรงแสดงสว่น ๒ 

พระผู้มีพระภาคตรัสวา่ 

ดกูรภิกษุทั �งหลาย วิญญาณเกิดขึ �น เพราะอาศยัสว่น ๒ วิญญาณ

เกิดเพราะอาศยัสว่น ๒ เป็นอย่างไร จกัษุวิญญาณเกิดขึ �น 

หมายความวา่ วิญญาณทางตา เพราะอาศยัจกัษุและรูป นั�นคือ
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สว่น ๒ อาศยัตากบัรูป ซึ�งเป็นอายตนะนอก อายตนะใน เราก็

เรียนมาแล้วใน ทกุขสตูร อาตมาเอามาอธิบายไปแล้ว เกิดผสัสะก็

ต้องมีสภาพ ผสัสะก็ต้องเกิด ๓ คือมี อายตนะนอก อายตนะใน 

กบัวิญญาณ ถ้าวิญญาณทางตา ก็เรียกจกัษุวิญญาณ วิญญาณ

ทางห ูก็เรียก โสตวิญญาณ อะไรอย่างนี �เป็นต้น สรุปแล้ว เกิด ๓ 

ก็คือเกิดตา เกิดทวารนอก อายตนะนอก กบัอายตนะใน รูปเป็น

อายตนะนอก ตาเป็นอายตนะใน เสยีงเป็นอายตนะนอก หเูป็น

อายตนะใน กลิ�นก็เหมือนกนั จมกู ลิ �น กาย ใจ อายตนะนอก 

อายตนะใน แล้วก็เกิดเป็นมามีวิญญาณ วิญญาณจากรูป ก็เรียก

วิญญาณตา วิญญาณจากเสยีง ก็เป็นวิญญาณห ูอะไรอย่างนี �

เป็นต้น จนกระทั�ง ครบ ๖ รอบสามนี � เป็นผสัสะ  

 

ตรงนี �ต้องอธิบาย ซ้อนลงไปอีกวา่ แล้ววิญญาณ มนัเกิดจากอะไร 

เกิดจาก ๒ วิญญาณเกิดขึ �น เพราะอาศยัสว่น ๒ เป็นอย่างไร จกัษุ

วิญญาณเกิดขึ �น เพราะอาศยัจกัษุและรูป จกัษุไมเ่ที�ยง มีความ

แปรปรวน มีความเป็นอย่างอื�น รูปไมเ่ที�ยง มีความแปรปรวน มี

ความเป็นอย่างอื�น สว่น ๒ อย่างนี � หวั�นไหว และอาพาธ ไมเ่ที�ยง 

มีความแปรปรวน มีความเป็นอย่างอื�น เพราะฉะนั �น เอาตา เอา

รูป เอาอะไรพวกนี � เป็นที�พกั เป็นที�อาศยัไมไ่ด้ มนัไม่เที�ยงดอก มนั
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ทกุข์ จกัษุวิญญาณไมเ่ที�ยง แม้มาเป็นจกัษุวิญญาณ อาศยัตา 

อาศยัรูป แล้วมีจกัษุวิญญาณได้ มคีวามแปรปรวน มีความเป็น

อย่างอื�นเหมอืนกนั แม้เหตปัุจจยั เพื�อความเกิดขึ �นแหง่จกัษุ เหตุ

ปัจจยัเพื�อความเกิดขึ �นแหง่จกัษุ วญิญาณก็ไมเ่ที�ยง เหตปัุจจยั

อะไรก็แล้วแต ่รวมแล้ว ก็อธิบายไปหมดแล้ว ที�มนัจะก่อให้เกิดรูป 

ก่อให้เกิดมีอายตนะใน คือตา ทวารอื�นก็ละไว้ ในฐานที�เข้าใจ ก็

เหมือนกนั มีความแปรปรวน มีความเป็นอย่างอื�น  

 

ดกูรภิกษุทั �งหลาย ก็จกัษุวิญญาณ ที�เกิดขึ �นแล้ว เพราะอาศยั

ปัจจยั อาศยัปัจจยั อย่างนี �เป็นปัจจยั จกัษุวิญญาณสมัผสั สมัผสั

รูปข้างนอก ก็มาเกิดจากตา มีตาก็มีรูปนอกกบัใน เกิดเป็น

วิญญาณ จกัษุวิญญาณที�เกิดนั �นน่ะ เราเกิดรับรู้สกึ แล้วเป็นใน

อีกทีหนึ�ง เป็นในภายใน เป็นรูปภายในอีกทีหนึ�ง ด้วยสภาวะ นกึ

ออกไหม ไอ้นี�รูปนอก ตวัวตัถนุอก ตาเป็นอายตนะใน เข้าไปข้าง

ใน รับภาพนี �แล้ว รับรู้แล้ว เป็นภาพอยูข้่างใน เป็นรูปข้างในอีกที

หนึ�ง เป็นจกัษุวิญญาณ วิญญาณรู้รูป เวทนา สญัญา สงัขาร แล้ว

ก็มาเป็นวิญญาณ ถ้ามนัไมไ่ด้เรียนอะไร มนัก็เป็นรูป ชอบหรือไม่

ชอบ มนัก็ไว สงัขารปรุงแล้ว เวทนาไปกําหนดอปุาทานเอาไว้วา่ 

ชอบก็สขุ ไมช่อบก็เคืองนยัตา ที�จริงไมม่ีฝุ่ นมีอะไร เข้าไปในตาสกั
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หน่อย ไมช่อบก็ แหม เคืองนยัตา หมั�นไส้ ชงั เกลยีด อะไรก็

แล้วแต ่มนัก็จะเกิดภาวะกิเลสทนัที ไวนะ แตก่่อนนี � ใช่ไหม 

เดี�ยวนี �ก็ยงัไวอยู ่แตก่่อนนี �ไว รู้เลย เดี�ยวนี �ละ ก็ยงัไวอยู ่แตถ้่าเรา

ได้ฝึก มนัจะไมไ่วดอก มนัก็จะเข้าใจได้วา่ อ๋อ เรานี �ยงัมีเบรก ยงัมี

แตะ ยงัมีห้ามอยู ่ยงัมีรู้ทนั มีญาณเข้าไปแทรกตวัรู้ได้ ถ้าได้สงัวร 

ระวงั หดัฝึก ก็ยิ�งจะชดัเจนวา่ เรารับทนั เราไมไ่ปพรวดปรุง มา

เป็นชงั หรือแม้ชงัก็ยงัไปกําหนดชงั เฮ้ย ชงั อย่าไปทํางานไวนกั 

กิเลสอย่าไปทํางานเกลียดเร็วนกั ใช่ไหม เราจะมีการชํานาญ หรือ

วา่มีภาวะ ที�รู้จกัห้าม รู้จกัหยดุ รู้จกัอ่านอาการภาวะของกิเลส 

ของตวัเลว ของตวัไมด่ีอะไรบ้าง  

 

หรือแม้แตต่วัอร่อย ตวัที�เรานกึวา่เป็นของดี แตก่่อนนี �หลงมนั 

อร่อยปั�บเป็นสขุ โอ๊ยดีหมด เอ๊ มนัสขุแท้หรือเปลา่ มนัสขุปรุง หรือ

วา่ มนัสขุอย่างไร มนัจะรู้ชดัขึ �น ยิ�งเข้าใจเคหสิตะ เนกขมัมสิตะ 

แล้วยิ�งจะรู้ ไอ้สขุปรุง มนัไมใ่ช่สขุแท้ดอก สขุอร่อยโลกียะ ถ้ายิ�ง

คณุกําหนดโลกียสขุได้ชดั เคหสิตโสมนสัได้ชดั โอ มนัไมม่ีดอก ที�

จริงสขุมนัไมม่ี ให้มนัดบัสนิท ไอ้ตวัเคหสิตโสมนสั หรือโลกียสขุนี�

แหละ เป็นตวัซ้อน ที�ตวัพรางทกุข์ เมื�อรู้อยา่งนี �แล้ว ก็มีแตท่กุข์

เทา่นั �นแหละ ต้านมนัไว้ก่อน แล้วก็หดัลด อย่าไปตดิมนันะ เป็น



23 
 

สขุ หรือเป็นอะไร คณุก็ทําออกได้ เนกขมัมะได้ คณุก็หดัฝึก 

ปลดปลอ่ยได้  

 

จกัษุวิญญาณที�เกิดขึ �นแล้ว เพราะอาศยัปัจจยัอนัไมเ่ที�ยง จกัษุ

วิญญาณก็คือ ตวัรูปในเกิดแล้ว เพราะอาศยัปัจจยัอนัไมเ่ที�ยง ไม่

วา่จะปัจจยัตา ปัจจยัรูป ก็บอกแล้ว ล้วนแตไ่มเ่ที�ยง แปรปรวน

ทั �งนั �น อาศยัมาก่อเกิด ผสมอยู่ในใจ เป็นจกัษุวิญญาณก็ตาม มนั

ก็ไมเ่ที�ยง ก็อาศยัปัจจยัอนัไมเ่ที�ยง จะเป็นของเที�ยงแตไ่หน แล้ว

มนัจะเอาอะไรมาเที�ยงเลา่พวกนี � นอกก็ไมเ่ที�ยง ในก็ไมเ่ที�ยง มา

ก่อเกิดเป็นในเข้าไปอีก เป็นจกัษุวญิญาณอีก มนัก็ไมเ่ที�ยง อยู่นั�น

แหละ รูปนั �นไมไ่ด้น่ารักน่าใคร่ ไม่ได้น่ายินดี แล้วไมต้่องไปหลงวา่ 

มนัจะปรุงเป็นรส ก็เมื�อคณุไมป่รุงเสียอย่าง คณุก็รู้ความจริงได้วา่ 

ขวดรูปอย่างนี � คนเขาเรียกวา่ขวด โอ๊ รูปสวยดี เออ เอ็งสมมติวา่

สวย และรสชาติสวย และเราก็จะชื�นอกชื�นใจ ปรุง คณุก็หดัดู

อาการของคณุตอ่ ถ้ามนัปรุง แก้ตรงปรุง แตเ่ขาบอกวา่สวย ตาม

สมมติโลก เออ รู้ตามเขา คณุก็กําหนดรู้โลก เข้าใจสมมติสจัจะ 

แตป่รมตัถสจัจะ คณุฆ่าให้ถกูนะ ฆ่าให้ตวัที�คณุชื�นชอบ คณุไป

เสพรสอสัสาทะนั �น รู้สงัขารนั �น อยา่ให้มนัปรุงเป็นรส ดบัรสก็ได้ 

ดบัสงัขารของจิต ที�จะไปเป็นรสยิ�งดี ยิ�งถกูตวั วา่ดบัสงัขารถกูแล้ว 
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เพราะฉะนั �น ก็ดบัรสไว้ก่อน ก็หมายความวา่ เราค่อยๆ ก้าวเข้าไป

แล้วนี� ใกล้เข้าไปอีกนิด ชิดเข้าไปอีกหน่อย สวรรค์น้อยๆ อยู่ที�วง

นิพพาน ไมใ่ช่วงฟ้อนรํานะ ใกล้แล้ว ๆ ทีนี �ก็ต้องอ่านชดัลงไป 

ที�อสัสาทะนี� ต้องมีสงัขารนําหน้า เพราะปรุง จงึเกิดรสอสัสาทะ 

ตามฆ่าสงัขารให้ได้อีกทีหนึ�ง ให้มนัทนั เอ๊ อธิบายเป็น slow 

motion นี�เป็นหนงัถ่ายช้า ถ้าอย่างนี � ยงัไมรู้่อยู ่ก็ไมรู้่จะทําอย่างไร

แล้ว อาตมาก็ไมรู้่จะอธิบาย อย่างไรแล้ว  

 

เขาถามวา่ ถ้าจบัสงัขารได้นี� นี�มนัฆ่าสงัขารอนันี �นะ สงัขารกายนี� 

จะมาฆ่ามนั อนันี �อาศยั อาศยัไว้ปฏิบตัิ เป็น สรูา สติมนัโต อิธ พฺร

หฺมจริยวาโส เป็นตวัที�จะปฏิบตัิพรหมจรรย์ ให้สิ �นได้ อย่าเพิ�งไป

ฆ่ามนั ไมต้่องไปทําลายมนั ทําลายสงัขารในจิต สงัขารจิต กิเลส

มนัเป็นอย่างไร ตวักิเลสตวันี �แหละ เป็นตวัไปสงัขาร จบัอาการตวั

ที�ไปหลงเป็นตณัหา เป็นความอยากได้ อยากม ีอยากเป็น ฆ่าตวันี �

ได้จริงแล้ว ไมม่ีสงัขารก็ด ีก็จบ 

 

เพราะอาศัยปัจจัยอนัไม่เที�ยง จะเป็นของเที�ยงแต่ไหน 
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ดกูรภิกษุทั �งหลาย ความประจวบ ความประชมุ ประจวบก็คือ

ประจนัแล้ว ชนแล้ว สมัผสัแล้ว ความประจวบ มนัมาพร้อมกนั 

พร้อมพรั�งแล้ว ความประจวบ หรือความประชมุ มนัมาครบครัน

แล้ว ความพร้อมกนัแหง่ธรรมะ ทั �งสามนี �แล เรียกวา่ จกัษุสมัผสั 

เพราะฉะนั �น เราเรียกสมัผสั โดยภาษาตื �นๆ เราบอกวา่ เราไป

กระทบนี� เรียกวา่สมัผสั แตน่ยัที�ละเอียดของอภิธรรมแล้ว สมัผสั

หมายความวา่ กระแทก เทา่นั �นเองแหละ แตค่วามจริง ต้องอ่าน

ปรมตัถ์ มีอายตนะนอก อายตนะใน มีจกัษุวิญญาณ รวมองค์ ๓ 

นี � ปรุงเป็นรูปเรื�องขึ �นมา อย่างนี �จงึเรียกวา่ เนื �อหาของสมัผสั 

เพราะฉะนั �น สมัผสัด้วยภาษาโวหารตื �นๆ หยาบๆ ของประถมหนึ�ง 

การกระทบกระแทก เรียกวา่ สมัผสัใน เนื �อในของรายละเอียด จะ

เกิด เรียกวา่ ทางตาเหน็รูป เรียกวา่ จกัษุสมัผสัแล้วไซร้ ก็คือมีรูป 

มีตา มีจกัษุวิญญาณ นั�นรวม ๓ นี � เรียกวา่สมัผสั ถ้าตาก็เรียกวา่ 

จกัษุสมัผสั หรือรูปเรียกวา่ กายสมัผสั 

 

ทีนี �ในภาษาที�เคยอ่าน เคยผ่านมา ดบัผสัสะ ไมม่ีสมัผสัก็ดบัสนิท

ทกุอย่าง ไอ้นั�นก็เป็นภาษา อธิบายผ่านๆ อธิบายหยาบๆ ถ้าใคร

พาซื�อแบบนั �นนะ ไปดบัผสัสะ ก็คือ ไมต้่องมีผสัสะ ก็เป็นฤาษีไพร 

ฝ่ายมนีุไพร เป็นฤาษีป่า หนีผสัสะอย่างพาซื�อ หนีผสัสะอย่างตื �นๆ 
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ประถม ๑ แล้ว ก็ไมม่ีทางที�จะบรรลอุรหนัต์ ของพทุธดอก คนพวก

นี � เพราะยาก อธิบายไปแล้วมนัจะวน นี�อธิบาย ที�จริงแล้ว อย่างนี � 

ต้องอธิบายตอ่อปุสมับนั จะอธิบายกบัอนปุสมับนั ไมรู้่เรื�องดอก 

มนัลกึ แม้แตพ่วกเราบางคน ฟังแล้วก็พยายามฟัง เอ้อ ไมค่อ่ยจะ

เข้าใจ มนัลกึ มนัหลดุๆ ร่องๆ มนัละเอียดเกินไป แตผู่้ ใดมีญาณ 

รับได้ทนั ได้ดี เข้าใจความหมาย ที�อาตมาขยายความหมด ผู้นั �น

อย่างน้อย ก็มีความฉลาดพอ ที�จะรับรู้ แม้ไมม่ีสภาวะจริง  

 

ยิ�งมีสภาวะจริงรองรับแล้ว โอ้โฮ ฟังดี ฟังดีนะ แหม มนัชดั มนั

อร่อย มนัรู้เรื�องรู้ราว แล้วเราก็สนใจ ในเรื�องจะไปนิพพานจริงๆ 

นะ โอ๊ แล้วทา่นก็อธิบาย อ่านตอ่ไป ก็ชิวหาวิญญาณเหมือนกนั 

แล้วก็ตอ่ไป ก็วิญญาณอื�นๆ นั�นแหละทั �งหมด อธิบายมาถึงสมัผสั 

ทกุอย่างก็ไมเ่ที�ยง ไมเ่ที�ยง จนกระทั�งถึงมโน  มโนสมัผสัก็ไมเ่ที�ยง 

มีความแปรปรวน มีความเป็นอย่างอื�น เหตปัุจจยัเพื�อความเกิด 

แหง่มโนสมัผสั ก็ไมเ่ที�ยง มีความแปรปรวน มีความเป็นอย่างอื�น  

 

ดกูรภิกษุทั �งหลาย ก็มโนสมัผสัที�เกิดขึ �นแล้ว เพราะอาศยัปัจจยัอนั

ไมเ่ที�ยง จะเป็นของเที�ยงแตไ่หน ดกูรภิกษุทั �งหลาย บคุคลอนั

ผสัสะกระทบแล้ว ยอ่มรู้สกึ อนัผสัสะกระทบแล้วยอ่มคิด อนั
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ผสัสะกระทบแล้วย่อมจํา แม้ธรรมเหลา่นี � ก็หวั�นไหว และอาพาธ 

ไมเ่ที�ยง มีความแปรปรวน มีความเป็นอย่างอื�น ดกูรภิกษุทั �งหลาย 

มโนวิญญาณยอ่มเกิด เพราะอาศยัสว่น ๒ อย่าง ด้วยประการ

ฉะนี � เอาละ รู้แล้ววา่ มนัไมเ่ที�ยงแล้วนะ 

 

ปัญจวคัคยิสูตร ว่าด้วยลกัษณะแห่งอนัตตา ทีนี�เป็นตวัไม่มีตัวตน 

สมยัหนึ�ง พระผู้มพีระภาคประทบัอยู่ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั 

ใกล้พระนครพาราณสี ณ ที�นั �นแล พระผู้มีพระภาค ตรัสเรียกภิกษุ

เบญจวคัคีย์ ฯลฯ แล้วตรัสวา่ ดกูรภิกษุทั �งหลาย รูปมใิช่ตวัตน ก็

หากวา่รูปนี � จกัเป็นตวัตนแล้วไซร้ รูปนี �ก็คงไมเ่ป็นไป เพื�ออาพาธ 

ทั �งยงัจะได้ตามความปรารถนาในรูปวา่ ขอรูปของเรา จงเป็น

อย่างนี �เถิด (คือหมายความวา่ อยา่เปลี�ยนแปลงเลย อย่า

แปรปรวนเลย) อย่าได้เป็นอย่างนั �นเลย (อย่าได้ไปเป็นอื�น กําหนด

จะเอาอย่างนี � ก็ต้องเอาอย่างนี � รูปนี �จะต้องอย่างนี � อย่าเสื�อม อย่า

เปลี�ยนแปลง อยา่แปรปรวน เที�ยงนะ รูปต้องเที�ยง) ก็เพราะเหตทุี�

รูปมิใช่ตวัตน ฉะนั �น รูปจงึเป็นไปเพื�ออาพาธ (อาพาธก็คือ มนั

จะต้องเปลี�ยนแปลง มนัจะต้องเจบ็ป่วย มนัจะต้องทกุข์) และ

ไมไ่ด้ตามความปรารถนาในรูปวา่ ขอรูปของเรา จงเป็นอย่างนี �เถิด 
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อย่าได้เป็นอย่างนั �นเลย (อย่างนั �นก็คือ ตา่งจากอยา่งนี � นี �ๆ  เที�ยง

นะ อย่าเป็นหนอ่ยก็ไมไ่ด้ เป็นอย่างโน้นก็ไมไ่ด้ เป็นอย่างนี � 

นอกจากนี �แล้ว อย่างนั �น อย่างนั �นแหละ อย่างกําหนดนั�นแหละ 

อย่าเป็นอื�น จงเป็นอย่างนี � อย่าได้เป็นอย่างนั �นเลย)  

 

ดกูรภิกษุทั �งหลาย เวทนามิใช่ตวัตน ก็หากเวทนานี � จกัเป็นตวัตน

แล้วไซร้ ก็คงไมเ่ป็นไปเพื�ออาพาธ ทั �งยงัจะได้ตามความปรารถนา

วา่ ขอเวทนาของเรา จงเป็นอย่างนี �เถิด อย่าได้เป็นอยา่งนั �นเลย ก็

เพราะเหตทุี�เวทนา ไมใ่ช่ตวัตน ฉะนั �น เวทนาจงึเป็นไปเพื�ออาพาธ 

และไมไ่ด้ตามความปรารถนา ในเวทนาวา่ ขอเวทนาของเรา จง

เป็นอย่างนี �เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั �นเลย 

 

ดกูรภิกษุทั �งหลาย สญัญามิใช่ตวัตน ก็หากสญัญานี � จกัเป็น

ตวัตนแล้วไซร้ ก็คงไมเ่ป็นไปเพื�ออาพาธ ทั �งยงัจะได้ตามความ

ปรารถนา ในสญัญาวา่ ขอสญัญาของเรา จงเป็นอยา่งนี �เถิด 

อย่าได้เป็นอย่างนั �นเลย ก็เพราะเหตทุี�สญัญา มิใชต่วัตน ฉะนั �น 

สญัญาจงึเป็นไปเพื�ออาพาธ และไมไ่ด้ตามความปรารถนา ใน

สญัญาวา่ ขอสญัญาของเรา จงเป็นอย่างนั �นเถิด อย่าได้เป็นอย่าง

นั �นเลย 
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ดกูรภิกษุทั �งหลาย สงัขารมิใช่ตวัตน ก็หากสงัขารนี � จกัเป็นตวัตน

แล้วไซร้ ก็คงไมเ่ป็นไปเพื�ออาพาธ ทั �งยงัจะได้ตามความปรารถนา 

ในสงัขารวา่ ขอสงัขารของเรา จงเป็นอย่างนี �เถิด อย่าได้เป็นอย่าง

นั �นเลย ก็เพราะเหตทุี�สงัขารมิใช่ตวัตน ฉะนั �น สงัขารจงึเป็นไปเพื�อ

อาพาธ และไมไ่ด้ตามความปรารถนา ในสงัขารวา่ ขอสงัขารของ

เรา จงเป็นอย่างนี �เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั �นเลย 

 

ดกูรภิกษุทั �งหลาย วิญญาณ.... (ก็เหมือนกนันั�นแหละ วิญญาณก็

อ่าน ก็ซํ �า เป็นแตเ่พียงเปลี�ยน รูป เวทนา สญัญา สงัขาร 

วิญญาณ.... ก็เหมือนกนั )..ขอวญิญาณของเรา จงเป็นอย่างนี �

เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั �นเลย ก็เพราะเหตที�วิญญาณ มิใช่ตวัตน 

ฉะนั �น วิญญาณจงึเป็นไปเพื�ออาพาธ และไมไ่ด้ตามความ

ปรารถนาวา่ ขอวญิญาณของเรา จงเป็นอย่างนี �เถิด อย่าได้เป็น

อย่างนั �นเลย 

 

ดกูรภิกษุทั �งหลาย เธอทั �งหลาย จะสําคญัความข้อนั �นเป็นไฉน รูป

เที�ยงหรือไมเ่ที�ยง (เที�ยงหรือไมเ่ที�ยง.. นกึวา่เที�ยง) ก็สิ�งใดไมเ่ที�ยง 

เป็นทกุข์ มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา ควรหรือหนอ ที�จะตาม



30 
 

เหน็สิ�งนั �นวา่ นั�นของเรา นั�นเป็นเรา นั�นตวัตนของเรา (แน่นอน มนั

ก็ต้อง ไมค่วรเหน็อย่างนั �น พระเจ้าข้า ตอบแทน พวกคณุ) 

 

ดกูรภิกษุทั �งหลาย เธอทั �งหลาย จกัสําคญัความข้อนี �เป็นไฉน 

เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ (รวบเลย ตอนนี � ก็เหมือนกนันั�น

แหละ) ไมเ่ที�ยง เมื�อสิ�งใดไมเ่ที�ยง สิ�งนั �นเป็นทกุข์ เมื�อไมเ่ที�ยง เมื�อ

แปรปรวน สมควรหรือ จะมายดึเป็นเรา เป็นของเรา  

 

ดกูรภิกษุทั �งหลาย เพราะเหตนุั �นแหละ รูปอย่างใดอย่างหนึ�ง ทั �งที�

เป็นอดีต อนาคต และปัจจบุนั เป็นภายในหรือภายนอก หยาบ

หรือละเอียด เลวหรือประณีต ทั �งที�อยู่ในที�ไกลหรือที�ใกล้ รูป

ทั �งหมดนั �น เธอทั �งหลาย พงึเหน็ด้วยปัญญาอนัชอบ (ฟังให้ดีนะ 

เหน็ด้วยปัญญาอนัชอบ เอาปัญญามาใช้แทนสญัญา นี�แหละ ไป

เป็นปัญญา การกําหนดรู้นี�แหละ ไปเป็นปัญญา คณุคงเดาได้ เดา

ออก ตวัฉลาดจริงๆ ก็คอื การกําหนดรู้ ให้ชดัที�สดุ ตามความเป็น

จริงที�สดุนี�แหละ มนัคือ ปัญญาอนัยอด แม้ที�สดุ ถงึขั �นปัญญา

ระดบั อาสวกัขยญาณ เป็นญาณสดุยอด เพราะการกําหนดรู้นี�

แหละ) 
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เธอทั �งหลาย พงึเหน็ด้วยปัญญาอนัชอบ ตามความเป็นจริง อย่าง

นี �วา่ นั�นไมใ่ช่ของเรา นั�นไมเ่ป็นเรา นั�นไมใ่ช่ตวัตนของเรา (แล้ว

ทา่นก็ไลไ่ป นอกจาก รูปอย่างใดอย่างหนึ�ง แล้วก็เวทนาอย่างใด

อย่างหนึ�ง แล้วก็สญัญาอย่างใดอย่างหนึ�ง สงัขารอย่างใดอย่าง

หนึ�ง วิญญาณอยา่งใดอย่างหนึ�ง จนเป็นที�สดุ โน่นแหละ มนัก็ไป

ยดึถือวา่ เป็นเรา เป็นของเราไมไ่ด้) 

 

ดกูรภิกษุทั �งหลาย อริยสาวกผู้ ได้สดบัแล้ว เหน็อย่างนี � ยอ่มเบื�อ

หน่ายแม้ในรูป แม้ในเวทนา แม้ในสญัญา แม้ในสงัขาร แม้ใน

วิญญาณ เมื�อเบื�อหน่าย ย่อมคลายกําหนดั เพราะคลายกําหนดั 

จงึหลดุพ้น เมื�อหลดุพ้นแล้ว ยอ่มมญีาณหยั�งรู้วา่ หลดุพ้นแล้ว รู้

ชดัวา่ชาติสิ �นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที�ควรทํา ทําเสร็จแล้ว 

กิจอื�นเพื�อความเป็นอย่างนี � (เพื�อความเป็นพระอรหนัต์ หรือเพื�อ 

ความนิพพานอย่างนี � กิจอย่างนี � ไมต้่องทําอีกแล้ว) มิได้มี 

 

พระผู้มีพระภาค ได้ตรัส อนตัตลกัขณสตูร นี �จบลงแล้ว ภิกษุ

เบญจวคัคีย์ ตา่งมีใจยินดี ชื�นชมพระภาษิต ของพระผู้มีพระภาค 

ก็แหละเมื�อพระผู้มีพระภาค กําลงัตรัสไวยากรณภาษิตนี �อยู่ ภิกษุ

เบญจวคัคีย์ ก็มจิีตหลดุพ้นจากอาสวะ เพราะไมถื่อมั�น  
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เมื�อเราอ่านสตูรนี �แล้วเสร็จ เราก็เข้าใจแล้ววา่ สตูรที�บอกวา่ แม้

ที�สดุ ไมใ่ช่ตวัตนของเรา ไมเ่ที�ยง แล้วก็ไมใ่ช่ตวัตนของเรา เพราะ

มนัไมเ่ที�ยง มนัก็ต้องเป็นทกุข์ เมื�อเราไปยดึเที�ยง หรือยดึอยู่ก็เป็น

ทกุข์ เพราะฉะนั �น เราต้องไมย่ดึเป็นตวัตนของเรา เป็นที�สดุ  

 

ทีนี �ก็อ่านสตูรอื�นอีก สญัญาสูตร ทีนี �กลบัมาที�สญัญา เพราะเรา

กําลงัพดูอยู่ที� ตรงสญูกบัสญัญา หรือวา่ไมเ่ที�ยง เป็นอนตัตะ ก็

เรียกวา่สญู อนตัตะไมม่ีตวัตน ก็คือสญูนั�นแหละ เพราะวา่อาการ 

สภาวธรรมของอนตัตา อนตัโต ปรโต ตจุฉโต วิถโต สญุโต สญัญา

สตูร วา่ด้วยการเจริญ อนิจจสญัญา 

 

ดกูรภิกษุทั �งหลาย อนิจจสญัญา อนับคุคลเจริญแล้ว กระทําให้

มากแล้ว ย่อมครอบงํา กามราคะทั �งปวงได้ ย่อมครอบงํา รูปราคะ

ทั �งปวงได้ ย่อมครอบงํา ภวราคะทั �งปวงได้ ย่อมครอบงํา อวิชชา

ทั �งปวงได้ ย่อมถอนขึ �น ซึ�งอสัสมิมานะทั �งปวงได้ (อสัสมิมานะก็

คือ มานะนั�นแหละ อสัสมิมานะ ก็หมายความวา่ มานะที�ยดึเป็น

ตน มานะที�อาตมา เรียกควบด้วย อาตมาไมไ่ด้เรียก อสัสมิมานะ

เทา่ไร อาตมาเรียกแต ่อตัตามานะ ที�จริง ถ้าจะเรียกให้ถกูตาม
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ภาษา ก็จะเรียกเตม็วา่ อสัสมิมานะ ถ้ายงัมีมานะ แล้วยดึมานะ

เป็นตน ทา่นเรียกวา่ อสัสมิมานะ แตอ่าตมาก็เรียกเอาคําวา่ตน 

หรือเอาอตัตา มาเรียกเลย อาตมาไมเ่รียก อสัสมิมานะ อาตมา

เรียก อตัตามานะ ยอ่มถอนขึ �น ซึ�งอสัสมิมานะ ทั �งปวงได้) 

 

ดกูรภิกษุทั �งหลาย ในสารทสมยั ชาวนาเมื�อไถนา ด้วยคนัไถใหญ่ 

ย่อมไถ ทําลายความสืบตอ่แหง่ราก ทกุชนิด แม้ฉนัใด อนิจจ

สญัญา อนับคุคลเจริญแล้ว กระทําให้มากแล้ว ยอ่มครอบงํา กาม

ราคะทั �งปวงได้ ย่อมครอบงํา รูปราคะทั �งปวงได้ ย่อมครอบงํากาม

กบัรูป ย่อมครอบงํา ภวราคะทั �งปวงได้ เมื�อกี �อธิบาย ภวราคะ ไป

จนกระทั�งถึง วิภวตณัหา บางทีวิภวะ จะเรียกวิภวราคะก็ได้ แตท่ี�

จริง บอกแล้ววา่ วิภวราคะ สดุท้าย พระพทุธเจ้าทา่นไมต่รัส ดบัก็

ดบัภวราคะ หรือ วิภวตณัหาเทา่นั �น ยอ่มครอบงํา ภวราคะทั �งปวง

ได้ ย่อมครอบงํา อวิชชาทั �งปวงได้ 

 

อาตมามาถึงตรงนี �แล้วไปนกึถงึ ภวตณัหาสตูร อวิชชาสตูร แล้วก็

ภวตณัหาสตูร ในภวตณัหา ก็เช่นเดียวกนั อวิชชานี�ก่อให้เกิด

สดุท้ายสงูสดุก็ ภวตณัหาเทา่นั �น เพราะฉะนั �น อวิชชาที�มนัหมดโง่ 

เป็นวิชาสดุ บริบรูณ์แล้ว ย่อมดบัอวิชชา อวิชชาสวะ พอดบั
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อวิชชาสวะแล้วนี�คือ ดบัหมดเลย ภวตณัหา 

 

พระพทุธเจ้าก็ไมเ่คยตรัสวา่ ดบัวิภวตณัหา ไมเ่คยตรัส ไมเ่คยมี 

ในพระสตูรก็ไมเ่คยเหน็ เคยเหน็แตว่า่ เมื�อดบัอวิชชาแล้ว 

ภวตณัหาย่อมดบั ไมใ่ช่วิภวตณัหาย่อมดบั อนันี � ก็เป็นเรื�องที�

ละเอียดลกึซึ �ง เหมือนกลบัไปกลบัมา หรือย้อนไปย้อนมาเยอะ ซึ�ง

ถ้าคณุฟังดีๆ ที�อาตมาอธิบายมานี� แล้วจะรู้จดัหลกั จดุจบ 

จดุสําคญั จดุสดุท้ายได้ดี ย่อมครอบงํา ภวตณัหาทั �งปวงได้ ย่อม

ครอบงํา อวิชชาทั �งปวงได้ ย่อมถอน ซึ�งอสัสมิมานะ ทั �งปวงได้ ฉนั

นั �นเหมือนกนัแล 

 

นั�นทา่นก็ยกตวัอย่างอะไรอื�นๆ คล้ายกนั ดกูรภิกษุทั �งหลาย คน

เกี�ยวหญ้ามงุกระตา่ย เกี�ยวหญ้ามงุกระตา่ย แล้วจบัปลายเขย่า 

ฟาด สลดัออก แม้ฉนัใด อนิจจสญัญา อนับคุคลเจริญแล้ว ฯลฯ 

ฉนันั �น เหมอืนกนัแล 

 

คือหมายความวา่ จะทําอะไร ก็ต้องให้มนัสะอาด ให้มนัเรียบร้อย 

ถอนรากถอนโคน ถอน เรียกวา่ ทั �งเขย่า ทั �งฟาด ทั �งสลดั ทํา

อย่างไร ให้มนัออกให้เกลี �ยง ไมใ่ห้เหลือธลุลีะออง อนัอื�นๆ 
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เหมือนกนัแหละ ทา่นยกตวัอย่าง 

 

มะมว่งเมื�อขาดจากขั �ว จะเอาหญ้ามงุกระตา่ย ถอนออกให้ขึ �นทกุ

อย่าง ไมใ่ห้เหลือให้หรอ อะไรก็แล้วแต ่

 

กลอนใดๆ แหง่เรือนยอด กลอนทั �งหมดนั �นไปสูย่อด น้อมไปที�ยอด 

ประชมุลงที�ยอด ยอด ชนทั �งหลายกลา่ววา่ เลิศกวา่กลอนเหลา่นั �น 

แม้ฉนัใด อนิจจสญัญา อนับคุคลเจริญแล้ว ฯลฯ ฉนันั �นเหมือนกนั

แล ก็ต้องตดัยอดเหมือนกนั 

 

ไม้มีกลิ�นที�รากใดๆ ไม้กะลําพกั ชนทั �งหลายกลา่ววา่ เลิศกวา่ไม้มี

กลิ�นที�รากเหลา่นั �น (คือไม้กะลําพกั นี� มนัเป็นกลิ�นอยู่ที�ราก 

เพราะฉะนั �น ก็ถอนรากของไม้ กะลาํพกั นี �ให้เกลี �ยงสิ �น ก็ถอนราก

เหมือนกนั) 

 

ไม้มีกลิ�น ที�แก่นใดๆ จนัทน์แดง ชนทั �งหลายกลา่ววา่ เลิศกวา่ไม้ที�

มีกลิ�นเหลา่นั �น (หมายความวา่ ที�แก่น จนัทน์แดงนี� กลิ�นไปอยู่ที�

แก่น สว่นไม้กะลาํพกั กลิ�นไปอยู่ที�ราก ก็ถอนราก ถ้ากลิ�นมนัไป

อยู่ที�แก่นอย่างไร จนัทน์แดงก็ต้องทําลายแก่น ถอนแก่น) 
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ไม้มีกลิ�นที�ดอกใดๆ มะล ิชนทั �งหลายกลา่ววา่ เลิศกวา่ไม้มีกลิ�นที�

ดอกเหลา่นั �น (ก็ทาํลายตวัดอก มาสิ) 

 

พระราชาผู้ น้อยใดๆ ทั �งหมดนั �น ยอ่มเป็นผู้ เสดจ็ไป ตามพระเจ้า

จกัรพรรดิ พระเจ้าจกัรพรรดิ ชนทั �งหลาย ยอ่มกลา่ววา่ เลิศกวา่

พระราชาผู้ น้อยเหลา่นั �น แม้ฉนัใด อนิจจสญัญา อนับคุคลเจริญ

แล้ว ฯลฯ (ก็ให้ถอนเหมอืนกนั ที�จริงก็คือ ให้ฆ่าพระราชา ถ้าฆ่า

พระราชาแล้ว พวกชนทั �งหลาย พวกพระราชาน้อยๆ เรียกวา่ 

อนยุน อนยุนนี�คือ พระราชาน้อยๆ ก็ต้องหมดไป ฆ่าหวัพระราชา

แล้ว หางพระราชา ก็หายหมด วา่อย่างนั �นเถิด) 

 

แสงดาวทั �งหลาย ชนิดใดชนิดหนึ�ง แสงดาวทั �งหมดนั �น ไมถ่ึงเสี �ยว

ที� ๑๖ แหง่แสงพระจนัทร์ แสงพระจนัทร์ ชนทั �งหลายกลา่ววา่ เลิศ

กวา่แสงดาวเหลา่นั �น (ไปดบัพระจนัทร์เสีย ดาวก็หาย ถือเอา

พระจนัทร์ ให้แสงแก่ดาวตอ่) 

 

ในสารทสมยัท้องฟ้าบริสทุธิ� ปราศจากเมฆ พระอาทิตย์ขึ �นไปสู่

ท้องฟ้า ยอ่มสอ่งแสง และแผดแสงไพโรจน์ กําจดัความมืด อนัอยู่

ในอากาศทั�วไป แม้ฉนัใด อนิจจสญัญา อนับคุคลเจริญแล้ว 
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กระทําให้มากแล้ว ย่อมครอบงํากามราคะทั �งปวงได้ ย่อมครอบงํา 

รูปราคะทั �งปวงได้ ยอ่มครอบงําภวราคะทั �งปวงได้ ย่อมครอบงํา 

อวิชชาทั �งปวงได้ ย่อมถอนขึ �น ซึ�งอสัมิมานะได้ทั �งหมด ฉนันั �น

เหมือนกนัแล 

 

ตรงนี �ข้อที�น่าสงัเกตอีกอนัหนึ�ง ก็คือวา่ ทา่นไมก่ลา่วถึงอรูปราคะ 

เพราะอรูปราคะ นั �นก็คือรูปราคะ นั�นแหละ อรูปก็คือ รูป ที�ไมรู้่จะ

เรียกวา่อะไรแล้ว ก็เรียกวา่ ไมใ่ช่รูป แตรู่ปก็คือสิ�งที�ถกูรู้ 

เพราะฉะนั �น สิ�งที�ถกูรู้ ที�ละเอียดที�สดุ นั�นแหละ ถ้าอธิบาย โดย

เนื �อหาก็คือ สิ�งที�ละเอียด จนกระทั�ง คนตาไมด่ี ก็ไมรู้่วา่รูป ไมเ่ป็น

สิ�งที�ถกูรู้ได้ คนโสตไมด่ี ก็ไมรู้่วา่เสียง ไมส่ามารถที�จะรู้วา่ เป็น

เสียงที�ถกูรู้ได้ เป็นสิ�งที�ถกูรู้ได้ ฉนัใดก็ฉนันั �น ก็คล้ายกนักบัที�

อาตมาอธิบาย วภิวตณัหา ทา่นก็มาสรุปลงที� รูปราคะ กบั ภว

ราคะ เหมือนกนั 

 

ดกูรภิกษุทั �งหลาย ก็อนิจจสญัญา (สญัญาที�เหน็ความไม่

เที�ยง) อนับคุคลเจริญแล้วอย่างไร กระทําให้มากแล้วอย่างไร จงึ

ครอบงํา กามราคะทั �งปวง ฯลฯ ถอนขึ �นซึ�ง อสัมิมานะได้หมด 

อนิจจสญัญา อนับคุคลเจริญแล้วอย่างนี � กระทําให้มากแล้วอย่าง
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นี �วา่ รูปดงันี � ความเกิดแหง่รูปดงันี � ความดบัแหง่รูปดงันี � เวทนา

ดงันี � สญัญาดงันี � สงัขารดงันี � วิญญาณดงันี � ความเกิดขึ �น แหง่

วิญญาณดงันี � ความดบัแหง่วิญญาณดงันี � ยอ่มครอบงํา กาม

ราคะทั �งปวงได้ ฯลฯ ถอนขึ �นซึ�ง อสัมิมานะได้ทั �งหมด  

 

ดกูรภิกษุทั �งหลาย อนิจจสญัญา อนับคุคลเจริญแล้ว กระทําให้

มากแล้วอย่างนี �แล ยอ่มครอบงํากามราคะทั �งปวงได้ ย่อม

ครอบงํารูปราคะทั �งปวงได้ ย่อมครอบงําภวราคะทั �งปวงได้ ย่อม

ครอบงํา อวิชชาทั �งปวงได้ ย่อมถอนขึ �น ซึ�งอสัมิมานะได้หมด (เอา้ 

จบสูตรนี�ก่อน) 

 

ทีนี �ก็มาอ่านสตูร ที�สรุปชดัเจน คอื นตมุหากสตูร วา่ด้วยอายตนะ

ภายนอก ๖ ไมใ่ช่ของตน 

 

ดกูรภิกษุทั �งหลาย สิ�งใดไมใ่ช่ของเธอทั �งหลาย (เมื�อเราเหน็วา่

ไมใ่ช่ของตวัเรา ไมใ่ช่ของเราแล้ว) เธอทั �งหลาย จงละสิ�งนั �นเสยี 

สิ�งนั �นอนัเธอทั �งหลายละได้แล้ว จกัเป็นไปเพื�อประโยชน์เกื �อกลู 

เพื�อความสขุ  
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ดกูรภิกษุทั �งหลาย อะไรเลา่ ไมใ่ชข่องเธอทั �งหลาย รูป ฯลฯ เวทนา 

ฯลฯ สญัญา ฯลฯ สงัขาร ฯลฯ วิญญาณ ไมใ่ช่ของเธอทั �งหลาย 

(นั�นแหละ ที�อ่านมาแลว้ แลว้ก็อธิบายไปแลว้) 

 

รูปไมใ่ช่ของเธอทั �งหลาย เธอทั �งหลาย จงละรูปนั �นเสยี รูปนั �นอนั

เธอทั �งหลายละได้แล้ว จกัเป็นไปเพื�อประโยชน์เกื �อกลู เพื�อ

ความสขุ ... เสยีง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ (เหมือนกนั

หมด นยัเดียวกนั) ไมใ่ช่ของเธอทั �งหลาย เธอทั �งหลาย จงละ

ธรรมารมณ์นั �นเสีย ธรรมารมณ์นั �น เธอทั �งหลายละได้แล้ว จกั

เป็นไป เพื�อประโยชน์เกื �อกลู เพื�อความสขุ 

 

ดกูรภิกษุทั �งหลาย ชนพงึนําหญ้า กิ�งไม้และใบไม้ ที�มีอยู่ในเชตวนั

นี �ไป หรือพงึเผา หรือ พงึทําตามสมควรแก่เหต ุก็เธอทั �งหลายพงึ

คิดอย่างนี �วา่ ชนย่อมนําพวกเราไป หรือเผา หรือทาํพวกเรา ตาม

สมควรแก่เหต ุดงันี �บ้างหรือหนอ (ผู้ที�บอกวา่ กิ�งไม้นี� เธอทั �งหลาย

พงึมีความคิดอย่างนี � คนนําพวกเรา ไปหรือเผา หรือทําตาม

สมควรแก่เหต ุเราก็รู้สกึวา่คน นี� เขามานําเอาเราทั �งๆ ที�เขาเอา

หญ้า ทั �งๆ ที�เขาเอากิ�งไม้ ทั �งๆ ที�เอาใบไม้ เขาเอาไปจากปฐม

อโศก นี�เอาไปแล้ว เราก็เลยมีความรู้สกึวา่ เขาเอาเราไป โอ แล้ว
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เขาก็เอาไปเผา หรือเขาเอาไปทําอะไร ก็แล้วแตเ่ขาเถิดนะ ดงันี �

บ้างหรือหนอ) 

ภิกษุทั �งหลายกราบทลูวา่ หาเป็นดงันั �นไม ่ 

ก็เขาเอาเราไปที�ไหน ก็มนัไมใ่ช่เรา เขาเอากิ�งไม้ไป เขาเอาอะไรไป 

ฉนัเดียวกนั ถ้าเขาเอาเวทนาเราไป เราจะบอกวา่ เฮ้ย นั�นเอา

ความรู้สกึเราไปแล้ว เขาเอาสญัญาเราไปแล้ว เราบอก เฮ้ย เขา

เอาความ กําหนดสญัญาเราไปแล้ว เอาความจําเราไปแล้ว นั�น

ของเรานะ สงัขารก็ดี วิญญาณก็ด ีเขาเอาไปแล้ว จะไปตูว่า่ นั�น

เขาเอาเราไป อยา่งนั �นหรือหนอ  

 

พระพทุธเจ้าถามวา่ ข้อนั �นเพราะเหตอุะไร ภิกษุก็บอกวา่ เพราะ

เหตวุา่ หญ้าเป็นต้นนั �น มิได้เป็นตน หรือเป็นของเนื�องด้วยตน 

ของข้าพระองค์ทั �งหลายเลย นั�นไมใ่ช่เรา ไมใ่ช่ของเนื�องจากตวัเรา

ดอก เราตดัแล้ว เราไมไ่ด้ยึดมั�นถือมั�นวา่เรา เป็นของเราแล้ว พระ

เจ้าข้า 

 

ดกูรภิกษุทั �งหลาย ฉนันั �นเหมือนกนัแล รูปไมใ่ชข่องเธอทั �งหลาย 
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เธอทั �งหลาย จงละรูปนั �นเสีย รูปนั �น อนัเธอทั �งหลายละได้แล้ว จกั

เป็นไปเพื�อประโยชน์เกื �อกลู เพื�อความสขุ 

เสียงไมใ่ช่ของเธอทั �งหลาย..ฯลฯ.  

กลิ�นไมใ่ช่ของเธอทั �งหลาย...ฯลฯ  

รสไมใ่ช่ของเธอทั �งหลาย...ฯลฯ  

โผฏฐัพพะไมใ่ช่ของเธอทั �งหลาย.... ฯลฯ 

ธรรมารมณ์ ไมใ่ช่ของเธอทั �งหลาย เธอทั �งหลายจงละธรรมารมณ์

นั �นเสีย ธรรมารมณ์นั �น อนัเธอทั �งหลายละได้แล้ว จกัเป็นไปเพื�อ

ประโยชน์เกื �อกลู เพื�อความสขุ  

(ผู้ละได้แล้ว เมื�อละได้แล้ว ผู้นั �นจกัเป็นไป จกัดําเนินไป ถ้ายงัไม่

ปรินิพพาน ก็จะมสีคุติ หรือมี อากงัขาวจร หรือมอีวจรของตวัเรา 

ยงัดําเนินไปตอ่อยู่ การดําเนินไปตอ่ ของตวัเรา ก็จะเป็นไป เพื�อ

เกื �อกลู เพื�อความสขุ สขุที�วา่นี �รวมทั �งเรา ก็เป็น วปูสโมสขุ สขุของ

คนที�อื�น ที�เราจะอนโุลมให้แก่เขา อย่างอาตมา อนโุลมให้คนไป

ร้องเพลง เขาสขุ ก็สขุไปบ้างเถิด โปรดเปรตนิดหน่อยไป ปลอ่ย

เปรตบ้าง อะไรอย่างนี �เป็นต้น เราเอง เราก็วปูสโมสขุ คนอื�นก็เป็น

สขุ ร่วมกนัไปหมด) 

 



42 
 

ทีนี �กลบัมาอธิบายตรงที�วา่ ถ้าเราเข้าใจตรงที�วา่ อนันี � ไมย่ดึวา่เรา

เป็นเราได้นี� มนัตรงไหน ตรงที�สญัญา กําหนดรู้ สญัญาตวันี �แหละ 

คือตวัไปเป็นปัญญา ไปเป็นญาณ ญาณกําหนดรู้ทั �งหมด และ

ทา่นตรัสวา่ เที�ยงด้วย เช่นอาตมาเอา จฬูวิยหูสตูร มาอ่านสูฟั่งนี� 

ที�ทา่นบอกวา่ สจัจะมากหลาย ตา่งๆกนั เว้นจากสญัญาวา่เที�ยง

เสีย ไมม่ีในโลกเลย อนัตรงนี �แหละ ที�อาตมาขยายความไปแล้ว 

เนื �อหาพวกนี � อาตมาไมอ่่านตอ่แล้ว คอ่ยๆไปศกึษา เพราะฉะนั �น 

จดุจบจะเรียกวา่ สจัจะที�สงูสดุ ก็ต้อง ที�สจัจะไมต้่องติดยดึ ใน

บญัญตัิวา่สจัจะแล้ว แตก็่เป็นสจัจะนะ สจัจะสงูสดุ สดุที�ตรง

สภาวะ ของการกําหนดรู้ และสญัญานี � รู้ยิ�งเหน็จริง เป็นญาณ 

หรือ เป็นปัญญา กําหนดรู้ความเที�ยง ทา่นบอกแล้ววา่ สญัญาวา่

เที�ยง สญัญายะ อาการตามกําหนดเป็นกิริยา กําหนดรู้แล้ว นํา

การกําหนดรู้ รู้อะไร รู้ความเที�ยง แล้วอะไรละ่ ที�สดุแหง่ที�สดุของ

ศาสนาพทุธเที�ยง อะไรเที�ยง สญัญา ไปเที�ยงอย่างไร วนแล้ว เข้า

ป่าแล้ว อะไรเที�ยง อภุโตภาควิมตุิเที�ยง อาการนั �น ในตนของตน

เทา่นั �น  

 

ฟังตรงนี �อีก อาการนิพพาน อาการอภุโตภาควิมตุิ อาการเจตโส 

อภินิโรปนา จิต เจโตวิมตุิ รู้วา่จิตของเราเป็นธาตรูุ้ และเป็นธาตทุี�
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ทนได้โดยไมท่กุข์ ไมเ่ดือดร้อน ไมเ่ปลี�ยนเป็นอื�น ไมป่รุง ไมกิ่เลส 

เข้าไปแทรกได้ ไมเ่ป็นอื�น ไมเ่ป็นอะไร เป็นอย่างนั �นๆ ในสํานวนนี �

ก็รู้สกึวา่ เป็นอย่างนี � เราก็กําหนด เป็นอย่างนี �ๆ  แหละ ไมเ่ป็นอื�น

เลย ไมเ่ป็นอย่างนั �นๆ อย่างอะไรอีก ก็เป็นอย่างนี �ก็คือ วา่งจาก

กิเลส โดยรู้จริงจงัเลยวา่ กิเลสคืออะไร ธลุีละอองของกิเลส อา

สวะคืออะไร อนสุยัคืออะไร มนัไมม่ตีวัตนของตวันี �แล้ว อนตัตา

แล้ว สญูแล้ว ไมม่ีตวัจะมาเป็นอะไรอื�นอีกเลย มนัไมเ่กิดอีก มีแต่

สญูอยูอ่ย่างนี � รู้แล้วตวัปัญญา หรือสญัญาที�กําหนดรู้นี� เป็น

ปัญญาแล้ว เป็นญาณสงูสดุแล้ว เป็นวิมตุติญาณทสัสนะ เป็น

ญาณทสันะวิเศษ ที�อ่านรู้วิมตุิ วิมตุิอนันี � ไมเ่ป็นอื�น ไมต้่องศกึษา

อีก ไมต้่องมาฝึกหดัอีก ไมต้่องมาทําใหม ่เที�ยงแท้ แน่นอนมั�นคง 

เงียบเลยนะ นี�คือ สญัญายะ นิจจานิ แล้วธรรมารมณ์ทั �งหลาย ก็

ไมม่ีแล้ว ไมม่ีอารมณ์สขุ อารมณ์ทกุข์ อเุบกขา วางเฉย อทกุขม

สขุ ไมม่ีทกุข์และไมม่ีสขุ  

 

อาการนี � คณุจะต้องรู้ด้วยตนจริงๆ บอกแล้ววา่ แคเ่ป็นฐานอาศยั 

เพราะเรายิ�งมีรูป นาม ขนัธ์ ๕ เรายงัมีรูปจริง เรายงัมเีวทนาจริง 

ตามสมมติสจัจะ ยงัไมส่ลาย เรายงัมีรูป เวทนา สญัญา สงัขาร 

วิญญาณ แล้วก็มาทํางานเก่งหมด เวทนากําหนด เวทนารู้ คือ
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อาการมนัรู้สกึ มนัรู้ รู้อะไร คืออะไร รู้นะมนัรู้ แล้วตวัสญัญากบั

เวทนา ที�จะคูก่นั ทํางานปลีกเดี�ยวไมค่อ่ยได้ดอก มนัจะต้องมีสอง 

พอเวทนากระทบ เวทนารู้ สญัญาก็กําหนดเปลี�ยน กําหนดเทียบ 

กําหนดไปหาความจํา เราจําได้ อยา่งนี � เราเรียกวา่ ไมโครโฟน 

กระดาษ เราก็ธรรมดา อ่านตวัหนงัสือก็คือตวัหนงัสอื บอกเรื�อง ก็

รู้เรื�อง จําได้ เรื�องอะไรก็จําได้ แตม่ปีรุงรสไหม ไมม่ี ธรรมารมณ์ 

ไมไ่ด้ไปติด ในอารมณ์ของอะไรๆ ธรรมะคือ ทกุสิ�งทกุอย่างทั �งปวง 

ไมไ่ด้ติดในอารมณ์อร่อย อารมณ์โลกียะ อารมณ์อะไร มีแต่

อารมณ์นิพพาน คือ อารมณ์วา่ง อารมณ์ไมม่ีกิเลส อารมณ์ไมเ่ป็น

อื�นอีกเลย อารมณ์มนัเป็นอย่างนี � อย่างที�มนัวา่ง มนัอเุบกขา มนั

บริสทุธิ� มนัเฉย มนัไมม่ีการสงัขารร่วมปรุง แถมมนั สญัญา

กําหนดรู้ แล้วมนัปรุงกบัเขาอีก ยงัได้เลย  

 

ที�อาตมาอธิบาย เป็นปฏินิสสคัคะ สลดัคืน ไปปรุงร่วมกบัเดก็ๆ 

ที�วา่ เลน่หม้อข้าวหม้อแกง เหมือนเดก็ อาตมาสนกุกบัเขา แล้ว

เราก็ต้อง อ่านจิตเราด้วยวา่ แล้วเราสนกุกบัเขานั�นนะ เราแอบ

เสพหรือเปลา่ เรามีอารมณ์ปรุง เรามีสงัขารหรือเปลา่ ต้องไป

อ่าน คนคืออะไร มนษุย์ ๓ ขนัธ์ มีรูป เวทนา สญัญา เทา่นั �น 

สงัขารไมม่ี ตดัสงัขาร ไมม่ีตวัปรุงให้แก่ตน ถ้าเวทนากบัสญัญา 
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จะสง่ไปหาวิญญาณ ก็เป็นธาตรูุ้ ใช้ภาษาได้วา่ เป็นธาตรูุ้ มนัก็สกั

แตว่า่รู้ โดยไมม่ีสงัขารแล้ว นี�แหละคือ การดบัสงัขาร สิ �นในโลก 

ดบัสงัขารแล้วจบ 

 

คณุสญัญาย นิจจานิ คณุกําหนดรู้อนันี �ได้ การกําหนดรู้นี � ชาญ

ฉลาดขึ �นไป จนเป็นญาณปัญญา กําหนดรู้ อย่างชดัตามความ

เป็นจริง มนัเป็นอย่างไร ต้องเหน็ความเป็นอนันั �น ให้ตรงที�สดุ 

อย่าเบี �ยว อย่าหลอกตวัเอง คณุมีญาณเกิด ญาณฉลาด ญาณที�รู้

แจ้งเหน็จริงของคณุ ก็คือ คณุยงัหลงก็คือ คณุหลง คณุจะรู้จริง ก็

คือคณุรู้จริง เพราะฉะนั �น คณุเกิดญาณนี �จริงเมื�อใด แล้วมีสภาวะ

นี �จริงเมื�อใด ถึงที�สดุเมื�อใด เมื�อนั �นเราก็ถึงที�สดุ เมื�อนั �น จบอยู่ที� 

สญัญาย นิจจานิ แตไ่มไ่ด้หมายความวา่ สญัญานั �นเที�ยงนะ 

สญัญานั �นเป็นปัญญา เป็นญาณทสันะ ไปกําหนดรู้ รู้แล้ววา่อนันี �

เที�ยง พอรู้แล้ว เราก็ไมไ่ด้ติดยดึ สดุท้าย พระอรหนัต์เจ้า จะใช้

สญัญานี � ที�เป็นปัญญายิ�งยอดนี� ก็ใช้ไป แตท่า่นใช้แล้ว ทา่นหลง

เผินอีกไหมวา่ โอ้ นี�มนัน่าได้ น่ามี น่าเป็นอยู ่มนัเป็นเรา เป็นของ

เรา คณุเวียนวนอีกแล้ว วนอีกแล้ววา่เป็นเรา เป็นของเราอีก โดย

คณุไมต้่อง จบตรงที� ถึงอย่างนั �น ก็อย่าไปยดึมั�นถือมั�น วา่เป็นเรา 

เป็นของเรา แตม่นัก็เป็นของเรานั�นแหละ 
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แตเ่มื�อเราวางอาการไมย่ดึมั�นถือมั�น วา่เป็นเรา แคส่มาทาน ฉวย

ไว้ถือไว้อย่างสงบ สมะ นี�แปลวา่สงบ อาทาน นี�แปลวา่ ถือไว้ ถ้า

อปุาทานแล้ว ฉวยไว้อย่าเกิด มนัจะเกิดอะไรก็ตามแต ่เกิดกิเลส 

เกิดตวัเกิดตน เกิดอะไรไปอีก ไปกนัใหญ่เลย อปุะ + อาทานนี� 

อปุาทาน มนัจะติดยดึ เพราะฉะนั �น เมื�อเราเฉยไว้ อยา่งสมาทาน 

อย่างรู้ อย่างสงบแล้ว อย่างไมเ่กิดกิเลสอีกแล้ว ก็ฉวยไว้ อาศยั

ฉวยไว้ เพื�อเกิดประโยชน์ เพื�อการประโยชน์เกื �อกลู เพื�อความสขุ 

พหชุนสขุายะ เพื�อความสขุของชนเป็นอนัมาก เราก็ร่วม วปูสโม

สขุอยู่ด้วย เราก็สขุอย่างสงบอยู่ด้วย คนอื�นๆ ก็สขุด้วย ตามฐานะ

ที�เรา จะเกื �อกลูเขา แตไ่มใ่ห้เขาหลงใหลได้ปลื �มนะ ต้องขดัเกลา 

ต้องช่วยขดัเกลา เพราะฉะนั �น พระอริยเจ้า โดยเฉพาะพระอรหนัต์ 

ก็จะทํางาน เพื�อที�จะช่วยเหลอืมนษุย์ เป็นโพธิกิจ รื �อขนสตัว์ ช่วย

สตัว์อื�น ให้มาเป็นสขุอย่างเรา ให้มาได้ความประเสริฐอย่างเรา ให้

มาได้รับความรู้อนัวิเศษ เยี�ยมยอดนี � เหมือนเราไมห่วงแหน  

 

อาตมาอยากให้ได้พร้อมกนัหมดเลย นี�พรึบเลยนี� ไมห่วงเลย จริง

จริ �งนี� ไมห่วงเลย มีแต ่ทําอย่างไรมนัจะได้ จะทําอย่างไรมนัจะได้ 

มนัไมห่วงเลย เพราะถ้าได้กนัแล้ว มนัไมต้่องมาทะเลาะกนั ไม่
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ต้องมาริษยากนั ไมต้่องมาแย่งชิงกนั ไมต้่องมาอะไร เพราะคณุได้

แล้ว คณุมแีตจ่ะไปเหน็แก่ผู้อื�น คณุมีแตจ่ะไปเกื �อกลูผู้อื�น คณุยิ�ง

จะไป ทําให้โลกนี �สงบ ทําให้โลกนี �อดุมสมบรูณ์ ทําให้โลกนี �สวา่ง

ไสว ทําให้โลกนี � อิสรเสรีภาพ ภราดรภาพ สนัติภาพ สมรรถภาพ 

บรูณภาพ ก็เรียนเป็นภาษานั �นนะ ให้มนัมีอาการหน่อยเถิด 

 

โดยเฉพาะ อาการภราดรภาพ ของชาวปฐมอโศก หรือชาวอโศก

เรานี� มนัยงัไมค่อ่ยภราดรเลย มนัภราดนั ภรา หา อะไร ภราดบั 

หนีบ้างนะ ดนับ้าง หนีบ้าง มนัไมภ่ราดร ประสานสมานกนั เป็น

พลงัปึกแผ่น พลงัหนึ�งเดียว พลงัที�เบิกบาน รื�นเริง เป็นพี�เป็นน้อง

อนัสนิทจริง มนัยงัไม ่ก็ขอแถมตวัจบ จดุจบตวันี �แก่พวกเรา ฝาก

ไว้ 

 

ก็คอืพวกเราที�ทํางานมากนัแล้ว หรือฝึกหดัฝึกฝนกนัมาแล้วนี� จริง 

มีความเป็นภราดรภาพ เป็นพี�น้องกนัพอสมควร แตจิ่ตใจหรือ

ปัญญาญาณ หรือวา่ การล้วงลกึเข้าไปถึงสภาวะ จนเราเป็นได้

อย่างดีเยี�ยม มนัยงัมีการมองเพง่โทษ เพง่นั�น เพง่นี� 
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ก็พวกเราดีขนาดนี � ยงัไมถื่อวา่เป็นพี�เป็นน้อง เป็นอะไรตอ่อะไรกนั 

ยงัถือสา เอาเป็นเอาตายกนั จะทะเลาะวิวาท สดุท้าย ฆ่าแกงกนั 

จะไลจ่ากกนั แยกกนั มนัจะบ้ากนันะ พวกเรานี� เรามีดีกนัขนาดนี �

แล้ว มีพี�ดี มีน้องดี มีลกูดี มีหลานดี มีป้า มีน้า มอีาดีขนาดนี �นี� เรา

รักกนัไว้ เราประสานกนัไว้เถิด อย่าให้แตกแยกกนัไปอีกเลย 

อาตมาก็พยายามซ้อน พยายามกรอง พยายามเอามาให้ได้ ขนาด

นี �แล้ว มาอยู่รวมกนันี �แล้วนี� จะเป็นไก่ในเข่ง ไก่ในสุม่ จิกกนัไม่

รู้จกัจบ หวัล้างข้างแตก อยากเอา หลายชาติ อนโุลมปฏิโลมกนั

บ้าง เข้าใจกนัให้ได้บ้าง เออ คนนี �จริตอย่างนี � คนนี �ก็ฐานอย่างนี �

นะ เราจะทําอย่างไร ช่วยเขาได้ ถ้าช่วยไมไ่ด้ มนัจะเกิดทะเลาะ

เบาะแว้ง ไมป่ระสานกนั เราก็เป็นคนยอมเสียก็แล้วกนั 

ประสานกนัด ูเรื�องไหนเหนือบา่กวา่แรง เอาเข้าหมู ่เอาเข้าหมู่

สงฆ์ หรือ มาถึงอาตมาเป็นที�สดุ เราช่วยไมไ่ด้แล้วหนอ แต่

ปรารถนาจะช่วยเขา เอาเรื�องเอารายละเอียดเหลา่นั �น มาบอก

ข้อมลู 

 

แล้วใจเรา การฟ้องกบัการบอกข้อมลู นี�ตา่งกนั ก็เคยบอกแล้ววา่ 

การฟ้องนี� ประกอบไปด้วยอกศุลจิต ถ้าเราเอามาบอกผู้ใหญ่ หรือ

มารายงานผู้ใหญ่ก็เพื�อเรา แหม ไอ้คนนี �นี� เราเกลียดจงั หรือวา่เรา
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รักมากเกินไป ก็ไมต้่องไปรักมากเกินไปละ แตป่รารถนาดีตอ่กนั 

รักมาก ก็จะเพด็ทลูแตเ่รื�องดี ชงัมาก ก็จะเพด็ทลูแตเ่รื�องชั�ว มนัจะ

เอียง เพราะฉะนั �น ก็พยายามวางใจเป็นกลางๆ เอาเรื�องตรงของผู้

นี �มา อย่าไปเอามา ด้วยความรักเขามาก ก็เลยมาเพด็ทลู แตเ่รื�อง

ดีมาก เรื�องไมด่ีก็ลืมไป ตาฟาง ไมเ่หน็ความไมด่ีเขา เอาสิ�งจริง 

มาทั �งหมด เพราะฉะนั �น การเพด็ทลู ก็คือ การเอามารายงาน ด้วย

จิตที�มีอกศุลจิต อกศุลเจตสิก ที�มีความลําเอียงด้วยรัก หรือด้วย

ชงัมาบอก เราจะพยายามมารายงาน ต้องพยายามเอามารายงาน 

อย่าให้มีกิเลสเหลา่นี � เข้าไปร่วมปรุง ไปร่วมผสม ไปมีฤทธิ�ด้วย 

เรียกวา่ มาบอกข้อมลู หรือมาบอกข้อมลูได้ดีสดุ จบ แล้วก็วางใจ 

ปลอ่ยเป็นหน้าที�ของทา่นแล้ว เราร่วมช่วย ไมไ่ด้ ไปช่วยคนโน้น

คนนี �ไมไ่ด้ เป็นลกูก็ตาม ยงัช่วยลกูไมไ่ด้เล้ย เราไมเ่ก่ง ไอ้ลกูมนั

เป็นลกูบงัเกิดเกล้า หรือน้อง โดยเฉพาะอย่างยิ�ง รุ่นสงูกวา่แล้ว 

จะช่วยผู้อื�นยาก รุ่นพี� รุ่นพอ่ รุ่นแม ่รุ่นปู่  รุ่นย่า โอ! ยิ�งช่วยยาก 

เพราะคนเหลา่นั �น จะถือตวัวา่เป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้สงู ฉะนั �น ผู้ ใหญ่ 

ผู้สงู ก็มีอสัมิมานะได้ นั�นก็ยาก เราก็อยากจะช่วย ปรารถนาจะ

ช่วย ก็มีวิธีการเอาเข้าหมู ่ให้หมูช่่วย หรือ ผู้ ใหญ่ที�เราคิดวา่ ทา่น

จะช่วยได้ พดูอยา่งนี � หางานมาให้แก่ตวัเองเยอะนะนี� อาตมา 
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ถอดโดย จอม ศรีสวสัดิ� ๑๗ มิ.ย. ๓๗ 

ตรวจทาน ๑ โดย สม.ปราณี ปึงเจริญ ๑๘ ม.ิย. ๓๗ 

พิมพ์โดย ทองแก้ว ทองแก้ว ๙ ก.ค. ๓๗ 

ตรวจทาน ๒ โดย ป.ป. ๑๕ ก.ค. ๓๗ 

เข้าปกโดย สมณะพรหมจริโย 

เขียนปกโดย พทุธศิลป์ 


