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ขันธ ์๕ 

สมเด็จพระญาณสงัวร สกลมหาปรณิายก 

บดันี ้จกัแสดงธรรมะเป็นเครือ่งอบรมในการปฏิบติัอบรมจิต 

ในเบือ้งตน้ก็ขอใหท้กุๆ ทา่นตัง้ใจนอบนอ้มนมสัการ พระผูมี้

พระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคน์ัน้ ตัง้ใจถงึพระองค์

พรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะ ตัง้ใจสาํรวมกาย

วาจาใจใหเ้ป็นศีล ทาํสมาธิในการฟัง เพ่ือใหไ้ดปั้ญญาในธรรม 

สติปัฏฐานในทางปฏิบติั คือปฏิบติัตัง้สติในกายเวทนาจติ

ธรรม เป็นขอ้ปฏิบติัท่ีเป็นไปเพ่ือความบรสิทุธ์ิไดจ้รงิ เพ่ือลว่ง

ความโศกความรญัจวนใจไดจ้รงิ เพ่ือดบัทกุขโ์ทมนสัไดจ้รงิ เพ่ือ

บรรลธุรรมะอนัถกูชอบไดจ้รงิ เพ่ือกระทาํใหแ้จง้พระนิพพานได้

จรงิ เพียงแตใ่หมี้ความเพียร มีความรูต้วั มีสติ ปฏิบติักาํจดั

ความยนิดีความยนิรา้ยตา่งๆ ตามทางแหง่สติปัฏฐาน แมว้า่จะ

ตัง้ใจปฏิบติัทาํสติตัง้สติ เม่ือสติตัง้ขึน้ไดใ้นกายในเวทนาในจิต

ในธรรม แมเ้พียงชั่วครูช่ั่วขณะ ก็ทาํใหไ้ดร้บัความบรสิทุธ์ิ ไดร้บั

ความดบัทกุขร์อ้นไดช้ั่วครูช่ั่วขณะจรงิ 
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และการปฏิบติันัน้ก็ดงัท่ีไดก้ลา่วแลว้ จบัปฏิบติัมาตัง้แต่

กาํหนดลมหายใจเขา้ออก หรอืจะจบัปฏิบติัในขอ้ใดขอ้หนึ่งก็ได ้

ปัจจบุนัธรรมคือธรรมะท่ีเป็นปัจจบุนั กายท่ีเป็นปัจจบุนั เวทนา

ท่ีเป็นปัจจบุนั จิตท่ีเป็นปัจจบุนั และธรรมะท่ีเป็นปัจจบุนั 

ดั่งนี ้เป็นขอ้ท่ีพงึตัง้สติ และทัง้ ๔ นีก็้เป็นปัจจบุนัอยู่ดว้ยกนั 

อนัไหนออกหนา้ จะจบัอนันัน้ขึน้มาตัง้สติเพ่ือดบัทกุขร์อ้น ดั่งนี ้

ก็ใชไ้ด ้

วา่ถงึหมวดธรรมะพระพทุธองคไ์ดท้รงยกนิวรณข์ึน้เป็น

หมวดแรก ก็เพราะวา่เป็นอกศุลธรรมท่ีบงัเกิดอยู่ในจิตของ

บคุคลเป็นประจาํ และก็ปรากฏอยู่ในปัจจบุนั ขอ้นัน้บา้งขอ้นี ้

บา้ง ขอ้รกับา้ง ขอ้ชงับา้ง ขอ้ง่วงบา้ง ขอ้ฟุ้งบา้ง ขอ้สงสยับา้ง 

และนิวรณนี์เ้องท่ีจะพงึปฏิบติัราํงบัเสียใหไ้ด ้จงึจะตัง้สติไดใ้น

สติปัฏฐาน ถา้หากวา่ระงบัไม่ได ้สติก็จะไปตัง้อยู่ในนิวรณ ์

นิวรณพ์าสติไป เม่ือนิวรณพ์าสติไปก็เป็นมจิฉาสติ ไม่เป็นสติปัฏ

ฐาน ตอ่เม่ือสติระงบันิวรณจ์งึจะเป็นสติปัฏฐาน และเม่ือระงบั

นิวรณไ์ดก็้จบัพิจารณาขนัธธ์าตตุอ่ไปไดส้ะดวก เพราะฉะนัน้
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พระพทุธองคจ์งึไดต้รสัสอน ใหพ้จิารณาขนัธถ์ดัจากท่ีใหป้ฏิบติั

ระงบันิวรณ ์

ปฏิบติัระงบันิวรณน์ัน้ก็กลา่วไดว้า่เป็นสมาธิหรอืเป็นสมถะ 

เม่ือมาจบัพิจารณาขนัธก็์เป็นอนัวา่ไดป้ฏิบติัทางปัญญาหรอื

วิปัสสนา ซึง่พระพทุธองคไ์ดต้รสัสอนใหม้ากาํหนดพิจารณารูป

เวทนาสญัญาสงัขารวิญญาณ วา่รูปเป็นอย่างนี ้เวทนา สญัญา 

สงัขาร วิญญาณเป็นอย่างนี ้ความเกิดขึน้ความดบัของรูป

เวทนาสญัญาสงัขารวิญญาณเป็นอย่างนี ้เพราะฉะนัน้จงึ

สมควรท่ีจะหดักาํหนดใหรู้จ้กั รูปเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ 

รูปนัน้ก็คือรูปกายนีซ้ึง่ประกอบดว้ยมหาภตูรูป และอปุา

ทายรูป มหาภตูรูปนัน้แปลวา่รูปท่ีเป็นแลว้ใหญ่ ก็คือธาตดิุน

ธาตนุํา้ธาตไุฟธาตลุม สว่นท่ีแขน้แข็งในกายนีก็้เป็นธาตดิุน สว่น

ท่ีเอิบอาบเหลวไหลก็เป็นธาตนุํา้ สว่นท่ีอบอุน่ก็เป็นธาตไุฟ สว่น

ท่ีพดัไหวก็เป็นธาตลุม 

เม่ือกาํหนดโดยเป็นธาตดุั่งนีก็้เป็นมหาภตูรูป รูปท่ีเป็นภตูะ

ใหญ่คือท่ีเป็นของท่ีเป็นแลว้ใหญ่ อปุาทายรูป รูปอาศยัก็คือรูป
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อนัละเอียดท่ีอาศยัอยู่ในมหาภตูรูปนีน้ั่นเอง ก็เป็นตน้วา่

ประสาทตาประสาทหปูระสาทจมกูประสาทลิน้ประสาทกาย รูป

เสียงกล่ินรสโผฏฐัพพะท่ีคูก่นัเป็นตน้ รวมเรยีกวา่รูป และเพราะ

เหตท่ีุเป็นส่ิงท่ีตอ้งย่อยยบัไปได ้จงึเรยีกวา่รูป 

เพราะคาํวา่รูปนัน้แปลวา่ยอ่ยยบัไปได ้ทาํลายไปได ้รูปนีจ้งึ

เป็นส่ิงท่ีย่อยยบัไปไดท้าํลายไปได ้เม่ือเกิดก่อเป็นรูปขึน้มา 

ตัง้แตเ่ป็นกลละในครรภข์องมารดา บรรดาธาตดิุนนํา้ไฟลมก็

เขา้มาพอกพนู เติบใหญ่ขึน้จนถงึคลอดออกมา และก็เติบใหญ่

มาโดยลาํดบัจนถงึปัจจบุนั เม่ือย่อลงแลว้ก็เป็นมหาภตูรูปสว่น

หนึง่ เป็นอปุาทายรูปสว่นหนึ่ง ดั่ง( ขอ้ความขาดไปเลก็นอ้ย ) 

ช่ือวา่เวทนาก็เพราะวา่เป็นส่ิงท่ีใหรู้ ้อนัใชค้าํวา่ใหเ้สวยหรอืให้

กินก็ได ้จงึมกัจะใชค้าํในภาษาธรรมะวา่เสวยสขุเสวยทกุข ์หรอื

เป็นกลางๆ ไมท่กุขไ์ม่สขุ ก็คือกินสขุกินทกุข ์เป็นกลางๆ ไม่ทกุข์

ไม่สขุ ก็หมายถึงตวัสขุทกุขห์รอืเป็นกลางๆ ไม่ทกุขไ์ม่สขุ ทาง

กายทางวาจาท่ีทราบอยู่ ท่ีปรากฏอยู่ ท่ีรูอ้ยู่ วา่เป็นสขุเป็นทกุข ์

หรอืเป็นกลางๆ ไม่ทกุขไ์ม่สขุอยู่นีเ้อง ซึง่เวทนานีก็้เป็นส่ิงท่ี
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บงัเกิดผลดัเปล่ียนกนัอยู่เสมอ บางคราวก็สขุ บางคราวก็ทกุข ์

บางคราวก็เป็นกลางๆ ไมท่กุขไ์ม่สขุ ทางกายบา้งทางวาจาบา้ง 

เวทนาจงึเป็นอย่างนี ้

สญัญาความจาํหมายก็เป็นความรูอ้ย่างหนึ่ง เรยีกวา่เป็น

ความรูจ้าํ ท่ีปรากฏเป็นจาํรูปจาํเสียงจาํกล่ินจาํรสจาํโผฏฐัพพะ 

จาํเรื่องราวอะไรตา่งๆ ได ้ความจาํท่ีเป็นความรูอ้ย่างหนึ่ง

เรยีกวา่ความรูจ้าํก็คือสญัญา สญัญาก็คืออย่างนี ้

สงัขารความคิดปรุงหรอืความปรุงคิดตา่งๆ ท่ีทกุคนก็รูอ้ยู ่

ถึงความคิดปรุงหรอืความปรุงคิดของตน ซึง่บงัเกิดขึน้ในจิตใจ ก็

ปรุงคิดรูปบา้งเสียงบา้งกล่ินบา้งรสบา้งโผฏฐัพพะบา้งเรือ่งราว

ตา่งๆ บา้ง และก็เป็นคิดดีบา้ง คิดไม่ดีบา้ง คิดเป็นกลางๆ บา้ง 

ความคิดปรุงหรอืความปรุงคิดนีก็้คือสงัขาร สงัขารก็เป็นอย่างนี ้

วิญญาณความรูเ้ห็นรูไ้ดย้ิน ก็คือเห็นรูปไดย้ินเสียง ทราบ

กล่ินรสโผฏฐัพพะ คิดหรอืรูเ้รื่องราวทางมโนคือใจ อนับงัเกิดขึน้

ในเม่ืออายตนะภายในและอายตนะภายนอกประจวบกนั เชน่

ตากบัรูปประจวบกนัก็เห็นรูป หกูบัเสียงประจวบกนัก็ไดย้ินเสียง 
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การเหน็การไดย้ินเป็นตน้นีก็้เป็นความรูอ้ยา่งหนึง่ รูเ้ห็นรูไ้ดย้ิน 

นีคื้อวิญญาณ วิญญาณก็เป็นอย่างนี ้

กาํหนดดใูหรู้จ้กัรูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณท่ี

เป็นไปอยู่ กาํหนดพิจารณาวา่รูปเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ

นีเ้ป็นอย่างนี ้ๆ  ตัง้แตถื่อกาํเนิดเกิดก่อขึน้ในครรภข์องมารดา

จนถงึในปัจจบุนั และตอ่ไปจนถงึแตกดบั ก็เป็นรูปเป็นเวทนา

เป็นสญัญาเป็นสงัขารเป็นวญิญาณอยู่อยา่งนี ้ๆ  

แมว้า่ความเป็นไปของขนัธ ์๕ จะปรากฏเป็นเด็กเลก็เป็น

เด็กใหญ่ เป็นหนุ่มเป็นสาว เป็นคนแกห่รอืเป็นคนเฒา่ จนถึง

แตกดบั จะปรากฏแตกตา่งกนัอยา่งไร แตก็่คงอยู่ในลกัษณะ

เป็นรูป คือเป็นมหาภตูรูป อปุาทายรูป เป็นเวทนาสขุทกุข ์เป็น

กลางๆ ไม่ทกุขไ์ม่สขุ เป็นสญัญาจาํหมาย เป็นสงัขารคิดปรุง

หรอืปรุงคิด เป็นวิญญาณรูเ้หน็รูไ้ดย้ินเป็นตน้ อยู่นัน้เอง มี

ลกัษณะเป็นขนัธ ์๕ อยู่ดั่งนี ้

และท่ีช่ือวา่ขนัธท่ี์แปลวา่กอง ก็เพราะวา่แตล่ะขอ้นัน้ก็เป็น

สว่นผสมปรุงแตง่ จากสว่นประกอบทัง้หลาย รวมเขา้เป็นรูป 
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เป็นเวทนาเป็นตน้ จงึเรยีกวา่เป็นขนัธท่ี์แปลวา่กองหมวดหมู ่

เพราะฉะนัน้ ก็ใหพ้ิจารณาใหรู้จ้กัรูปเวทนาสญัญาสงัขาร

วิญญาณอย่างนี ้

และเม่ือไดก้าํหนดพิจารณาใหรู้จ้กัอย่างนีแ้ลว้ ก็ใหรู้จ้กั

ความเกิดของรูปเวทนาสญัญาสงัขารวิญญาณ วา่รูปเกิดขึน้

อย่างนี ้คือวา่สว่นทัง้หลายท่ีเป็นรูปมาประชมุปรุงแตง่กนัขึน้ 

จากเหตปัุจจยั ๒ สว่น คือเหตปัุจจยัท่ีเป็นภายใน อนัไดแ้ก่

อวิชชา ตณัหา อปุาทาน กรรม และท่ีเป็นสว่นภายนอกก็คือท่ี

เป็นตวัธาตทุัง้หลายสว่นรูปมาประชมุปรุงแตง่กนัขึน้ เป็นกอ้น

เป็นกอง ตัง้แตก่ลละอนัเป็นจดุเริม่ตน้ในครรภข์องมารดามาจน

ปัจจบุนั และอาศยัอาหารตา่งๆ ซึง่บคุคลบรโิภค ตลอดจนถึงลม

หายใจเขา้ออกเป็นอาหาร บาํรุงรกัษารูปนีใ้หด้าํรงอยู่ ก็เป็น

ความเกิดขึน้ของรูป 

ความเกิดขึน้ของเวทนานัน้ก็มาจากเหตปัุจจยั ซึง่มาสมัผสั

กายใจนี ้เม่ือเหตปัุจจยัท่ีเป็นท่ีตัง้ของสขุก็ใหเ้กิดสขุ เหตปัุจจยัท่ี

เป็นท่ีตัง้ของทกุขก็์ใหเ้กิดทกุข ์เหตปัุจจยัท่ีเป็นท่ีตัง้ของเป็น
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กลางๆ ไม่ทกุขไ์ม่สขุ ก็ใหเ้กิดเวทนาท่ีเป็นกลางๆ ไม่ทกุขไ์ม่สขุ 

ก็ปรากฏเป็นความเกิดขึน้ของเวทนา เป็นสขุบา้งเป็นทกุขบ์า้ง

เป็นกลางๆ ไมท่กุขไ์ม่สขุบา้ง สลบัสบัเปล่ียนกนัไป ก็เป็นความ

เกิดของเวทนา 

สญัญาคือความจาํหมายก็เช่นเดียวกนั ก็มีเหตปัุจจยัใหจ้าํ

หมาย ก็คือความสมัผสัทางอายตนะภายในภายนอก และทาง

ตวัความรูซ้ึง่เป็นวิญญาณ ซึง่ใหเ้กิดเวทนาแลว้จงึใหเ้กิดสญัญา

คือจาํหมายไดใ้นรูปในเสียงเป็นตน้ ท่ีมาสมัผสั มาประสบพบ

พาน ก็เป็นความเกิดขึน้ของสญัญา 

สงัขารความคิดปรุงหรอืปรุงคิดก็เช่นเดียวกนั ก็มีความ

เกิดขึน้จากเหตปัุจจยัท่ีมาสมัผสัเป็นเวทนาเป็นสญัญา แลว้ก็

นาํเอาส่ิงท่ีจาํนั่นแหละมาคิดปรุงหรอืปรุงคิดขึน้ตา่งๆ เพราะวา่

คนเรานัน้จะไปปรุงคิดหรอืคิดปรุงในส่ิงท่ีลืมไม่ได ้คิดปรุงหรอื

ปรุงคิดไดแ้ตใ่นส่ิงท่ีจาํไดเ้ทา่นัน้ เพราะฉะนัน้เหตปัุจจยัคือ

ความสมัผสัท่ีนาํใหเ้กิดเวทนาสญัญา จงึสืบมาถงึสงัขาร
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ความคิดปรุงหรอืความปรุงคิดก็เกิดขึน้ นีก็้คือความเกิดขึน้ของ

สงัขาร 

วิญญาณนัน้เลา่ก็อาศยัเหตปัุจจยั ก็คือนามรูปหรอื

อายตนะภายในภายนอกท่ีมาประจวบกนั จงึไดบ้งัเกิดความรู้

เห็นหรอืรูไ้ดย้ินเป็นตน้ ท่ีเราเรยีกวา่เหน็ ท่ีเราเรยีกวา่ไดย้ิน แต่

อนัท่ีจรงินัน้ก็เป็นความรูอ้ยา่งหนึง่ๆ เห็นก็รู ้ไดย้ินก็รู ้ตลอด

จนถงึทราบกล่ินรสโผฏฐัพพะก็รู ้คิดหรอืรูเ้รื่องราวตา่งๆ ก็รู ้

เพราะฉะนัน้เม่ือส่ิงท่ีทาํใหรู้ก็้คืออายตนะเป็นตน้ดงักลา่วนัน้ มา

ประจวบกนัก็เป็นเหตปัุจจยัท่ีจะใหเ้กิดวญิญาณ ซึง่เป็นความรู้

เห็นรูไ้ดย้ิน เป็นความรูท่ี้เรยีกวา่ทราบ หรอืความรูท่ี้เรยีกวา่รู ้

หรอืคิดทางใจ ก็เป็นความเกิดของวิญญาณ 

พิจารณาใหรู้จ้กัวา่ความเกิดขึน้ของรูปเวทนาสญัญาสงัขาร

วิญญาณเป็นอย่างนี ้ๆ  และเม่ือไดก้าํหนดพิจารณาใหรู้จ้กัความ

เกิดดั่งนีแ้ลว้ ก็พิจารณาใหรู้จ้กัความดบั วา่ความดบัของรูป ก็

คือความดบัท่ีเป็นความสิน้ความเส่ือมไปตามธรรมดา ความดบั

ท่ีเป็นความขาดอาหารคือหากขาดเหตปัุจจยัท่ีจะมาก่อใหเ้กิด 
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เม่ือสิน้เหตสิุน้ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดก็ดบั และความดบัท่ีเป็น

ธรรมดาท่ีเป็นความเกิดความดบั ก็เป็นความสิน้เหตสิุน้ปัจจยั

นัน้อีกเหมือนกนั ซึง่มีอยู่เป็นธรรมดา และความดบันีมี้อยู่เป็น

ประจาํ เป็นปัจจบุนัธรรม 

แตอ่าศยัสนัตติคือความสืบตอ่ ดงัเช่นบรโิภคอาหารเขา้ไป

บาํรุงเลีย้งรูปกาย แลว้ก็บรโิภคอาหารเพิ่มเติมเขา้ไปอีก ความ

สืบตอ่ชีวิตจงึดาํรงอยู่จงึเป็นไปอยู่ แตว่า่ในท่ีสดุเม่ือถงึคราวท่ี

จะดบัในท่ีสดุแลว้ ก็ไม่สามารถจะใสอ่าหารเขา้ไปได ้ก็ตอ้งดบั

เป็นความตายในท่ีสดุ แตเ่ม่ือยงัเพิ่มอาหารเขา้ไปไดก็้เป็นความ

ดบัท่ียงัตอ่ได ้

เพราะฉะนัน้บคุคลเราจงึตอ่อายกุนัอยู่เสมอดว้ยอาหาร ซึง่

ความจรงินัน้อายขุองรูปกายนัน้สิน้ไปหมดไปอยู่ทกุขณะ แตต่อ่

อายกุนัไดด้ว้ยอาหาร ก็ตอ่ไป อาหารท่ีเหน็ไดช้ดัก็คือลมหายใจ

เขา้ลมหายใจออก ซึง่ตอ้งบรโิภคกนัอยูท่กุลมหายใจเขา้ทกุลม

หายใจออก ดงัท่ีปรากฏ ถา้หากวา่ตอ้งขาดอาหารคือลมหายใจ

แมเ้พียงไม่นานนกั ชีวิตนีก็้ดาํรงอยู่ไม่ได ้แตชี่วิตนีด้าํรงอยู่ไดก็้
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เพราะวา่ยงัหายใจเขา้หายใจออก รบัเอาลมเขา้ไปเป็นอาหาร

บาํรุงเลีย้ง 

ฉะนัน้ช่วงของอายขุองรูปกายจรงิๆ นัน้จงึไม่ยาว สัน้นิด

เดียวแคล่มหายใจเขา้ลมหายใจออกนีน้ั่นแหละ แตอ่าศยัท่ีตอ่

ได ้คือหายใจตอ่กนัไปได ้อายก็ุจงึตอ่ไป ไม่สามารถหายใจได้

เม่ือใด ก็เป็นอนัวา่ยติุกนัเม่ือนัน้ แปลวา่ตอ่ไม่ได ้เพราะเป็น

ความดบัท่ีปรากฏ เม่ือยงัตอ่ไดอ้ยู่ก็เป็นความดบัท่ีไม่ปรากฏ 

แตอ่นัท่ีจรงินัน้อายขุองรูปกายสิน้อยู่ทกุลมหายใจเขา้ออกอยู่

แลว้ แตต่อ่ไดเ้ท่านัน้ คือดบัอยู่แลว้แตว่า่ตอ่ได ้จนถึงตอ่ไม่ไดจ้งึ

เป็นความดบัท่ีปรากฏ เป็นความตายท่ีปรากฏ นีเ้ป็นความดบั

ของรูป 

ความดบัของเวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ก็ดบัอยูท่กุ

อารมณ ์เวทนาสญัญาสงัขารวิญญาณเกิดขึน้ในอารมณอ์นัหนึ่ง 

แลว้ก็ดบัไปในอารมณอ์นัหนึง่นัน้ อารมณท์กุอารมณน์ัน้เกิดดบั

เรว็มาก ทกุๆ คนนัน้รบัอารมณท์างตาท่ีเรยีกวา่รูปารมณ ์

อารมณท์างหท่ีูเรยีกวา่สทัธารมณ ์ครูห่นึง่ก็มากมาย อยา่งใน
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บดันีก้าํลงัรบัสทัธารมณอ์ารมณคื์อเสียงท่ีอบรมนี ้เสียงท่ีอบรม

นีค้าํหนึง่ๆ ก็เป็นอารมณห์นึง่ๆ คาํท่ีหนึ่งเขา้มาก็เป็นเกิด แลว้ก็

ดบั 

จงึถงึอารมณท่ี์สอง เขา้มาก็เกิดดบั จงึถึงอารมณท่ี์สาม ก็

คือวา่คาํท่ีหนึง่ คาํท่ีสอง คาํท่ีสามนัน้เอง คาํหนึง่ก็เป็นอารมณ์

หนึง่ๆ เวทนาสญัญาสงัขารวิญญาณก็เกิดไปดบัไปกบัอารมณท่ี์

เกิดดบัไปโดยลาํดบั 

เพราะวา่จิตนีร้บัอารมณไ์ดค้ราวละหนึ่งเท่านัน้ เม่ืออารมณ์

ท่ีกาํลงัรบัอยูต่ัง้อยู่ อารมณท่ี์สองก็เขา้มาไม่ได ้ตอ้งอารมณท่ี์

หนึง่ดบั จงึถงึอารมณท่ี์สองเขา้ได ้แลว้ก็ดบัอีก จงึถึงอารมณท่ี์

สามเขา้ได ้ฉะนัน้คาํหนึ่งก็คืออารมณห์นึง่ๆ เม่ือจิตรบัเขา้มา ก็

เกิดดบั เกิดดบั เกิดดบั อยูท่กุๆ อารมณ ์อารมณเ์กิดดบั เวทนา

สญัญาสงัขารวิญญาณในอารมณน์ัน้ก็เกิดดบัไปพรอ้มกบั

อารมณ ์และอารมณนี์ก็้เกิดดบัอยู่ทกุขณะ ทกุคาํดงัท่ี

ยกตวัอยา่งนัน้ 
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เพราะฉะนัน้เวทนาสญัญาสงัขารวิญญาณนีจ้งึเกิดดบั แต่

วา่ติดตอ่เป็นเรื่องเดียวกนั เม่ือไม่พิจารณาจงึไม่รูส้กึวา่เกิดดบั 

เม่ือพิจารณาแลว้จงึจะรูส้กึวา่เกิดดบั แตเ่พราะมีสนัตติคือ

ติดตอ่กนัอีกเหมือนกนั จงึรูส้กึวา่เป็นเรื่องเดียวกนัไป จนกวา่จะ

ขาดสนัตติคือความสืบตอ่ในท่ีสดุ อนัเรยีกวา่ความตายในท่ีสดุ 

ความแตกสลายในท่ีสดุ จงึปรากฏเป็นความดบัท่ีไม่มีตอ่ 

เพราะฉะนัน้ก็พิจารณาใหรู้จ้กัวา่ รูปเวทนาสญัญาสงัขาร

วิญญาณดบัอย่างนี ้อย่างละเอียดก็ดบัถดัจากเกิดในปัจจบุนั 

แตย่งัมีสนัตติ แตเ่ม่ือพิจารณาอย่างหยาบก็คือวา่ขาดสนัตติใน

ท่ีสดุ ก็เป็นอนัวา่ดบัในท่ีสดุไม่มีตอ่อีก เป็นความตายหรอืเป็น

ความแตกสลายของขนัธท่ี์ปรากฏอยู ่

เพราะฉะนัน้ก็หดัพิจารณาใหรู้จ้กัขนัธ ์๕ วา่เป็นอยา่งนี ้

ความเกิดของขนัธ ์๕ วา่เป็นอย่างนี ้ความดบัของขนัธ ์๕ วา่เป็น

อย่างนี ้ดั่งนีก็้เป็นสติปัฏฐาน ตัง้สติในขนัธ ์อนันบัวา่เป็น

วิปัสสนาปัญญา อนัผูป้ฏิบติัธรรมสมควรท่ีจะปฏิบติัหดั

พิจารณาใหรู้จ้กั 
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ตอ่ไปนีก็้ขอใหต้ัง้ใจฟังสวดและตัง้ใจทาํความสงบสืบตอ่ไป 

(ถอดเสียงธรรมโดย คณุ อณิศร โพธิทองคาํ) 

ท่ีมา: https://youtu.be/S0orcaj5DD4  

 

https://youtu.be/S0orcaj5DD4

