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ปฏจิจสมุปบาท 

หลวงปู่ เทสก ์เทสรงัสี 

ตอ่นีไ้ปจะแสดงถึงเรื่องกายของเก่าเหมือนกนั แตห่าก

พิจารณาลงไปอีก เพราะกายคือตวัคนเราน่ีแหละเป็นท่ีตัง้ของ

ธรรมทัง้หลาย รวมอยู่ในแหง่เดียวน่ีหมด เบือ้งตน้ก็คือรูปธรรม 

นามธรรม ก็เรยีกวา่ธรรมอยูแ่ลว้ จะอธิบายในเบือ้งตน้ท่ีเรยีกวา่

ธาต๔ุ ก็คือตวัของเราน่ีแหละ ไม่ไดเ้ก่ียวเน่ืองถงึเรื่องจติ เป็น

ธาตลุว้นๆ เป็นของเดิมแท้ๆ ทีเดียว ธาต ุ๔ ตอ่มามาแสดงใน

เรื่องขนัธ ์๕ เอาจิตเขา้ไปผสมเขา้อีก แลว้ก็สรุปลง ไม่ใหท้ิง้นาม

อีกคือรูปกบันาม ตอ่มาก็มาแสดงถึงเรื่องอายตนะ คือรูปกบั

นามอีก อาจแสดงเรื่องอายตนะภายนอกภายใน อย่างละ ๖ 

เป็น ๑๒ อนันีต้อ่มาก็แสดงเรื่องธาต๑ุ๘ อายตนะภายนอก

ภายในอยา่งละ ๖ เม่ือภายนอกกบัภายในผสมกนัเขา้ กระทบ

กนัเขา้เกิดความรูส้กึขึน้ เรยีกวา่วิญญาณธาต ุตกลง ๓ ๖ เป็น 

๑๘ ท่ีอธิบายมาแลว้ น่ีหว้ขอ้ จดจาํไวเ้พียงย่นย่อ  
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อนันีแ้หละท่ีจะแสดงตอ่ไป ก็ไม่ใช่อ่ืนไกล ตวัรูปกบันามเน่ีย

แหละ ใหเ้กิดเป็นสจัธรรม คืออรยิสจัธรรมทัง้ ๔ ก็ไม่ใช่อ่ืนไกล ก็

ไดแ้ก่รูปกบันามนี ้เพราะรูปกบันามนีแ้หละกระทบกนัเขา้จงึเป็น

เหตใุหเ้กิดกิเลส เช่นตาเหน็รูป เกิดความรูส้กึขึน้เรยีกวา่

วิญญาณ แลว้พอเกิดความรูส้กึขึน้ก็เกิดเวทนาคือสขุบา้ง ทกุข์

บา้ง เรยีกวา่สขุเวทนา ทกุขเวทนา หรอืเฉยๆ เรยีกวา่ อเุบกขา

เวทนา ทัง้หมดนีแ้หละถา้เราพิจารณาดแูลว้นะ ถา้จบัตน้ตอเอา

ขอ้ขา้งตน้ได ้อธิบายมาตัง้แตธ่าตมุา ขนัธ ์อายตนะ อินทรยี ์

ธาต ุเวทนา เท่าท่ีอธิบายมาน่ี ยงัไม่ไดพ้ดูถึงเรื่องกิเลสนะคราว

นี ้เรื่องนีย้งัไมมี่กิเลส สมมติุวา่เราไปเห็นตวัของคนเรา เพียงแต่

สกัวา่ธาต ุกิเลสมนัจะเกิดตรงไหนลองคิดดสิู ยงัไม่มีกิเลส 

อนันีเ้ราพดูถงึเรื่องขนัธ ์คือรูปอย่างท่ีวา่คือธาต ุ๔ ก็ยงัไมมี่

กิเลส เม่ือเรามาเหน็ตวัของคนเราแตล่ะคนๆ หรอืเห็นวา่ตวัของ

เราน่ีแหละเป็นเพียงสกัวา่ธาต ุ๔ กิเลสยงัไม่คอ่ยมี เวทนา 

สญัญา สงัขาร วิญญาณ เวทนาคือความเสวยสขุ ทกุข ์ไม่ไดจ้บั

ถึงกิเลสหรอก ยงัไม่ทนัมีตวักิเลสขึน้มา สขุก็สกัวา่แตส่ขุ ทกุขก็์



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 3 
 

สกัวา่แตว่า่ทกุข ์อเุบกขาก็สกัวา่อเุบกขา สญัญาคือความจาํ 

มนัก็ไม่มี ไม่ใช่กิเลส จาํส่ิงตา่งๆได ้มนัก็สกัวา่แตจ่าํ สงัขารคือ

ความปรุงความแตง่ ก็เรื่องหนา้ท่ีของคนมาปรุงมาแตง่มนัก็

ไม่ใช่กิเลสอีก เป็นช่ือของจิตท่ีมนัปรุงมนัแตง่ ไม่ไดพ้ดูถงึเรื่อง

กิเลส วิญญาณคือความรูส้กึ ก็ยงัไม่ไดพ้ดูถึงเรื่องกิเลสอีก

เหมือนกนั  

พดูถึงเรื่องอินทรยีคื์อวา่ตากระทบกบัรูป รูปก็สกัแตว่า่รูป 

ตาก็สกัแตว่า่ตา มนัสาํหรบัท่ีกระทบกนัเทา่นัน้ เกิดความรูส้กึ

ขึน้ก็สกัวา่แตรู่ส้กึแลว้ก็แลว้ไป อนันีย้งัไม่ไดจ้ดัวา่เป็นตวักิเลส 

อนันีพ้อเกิดความรูส้กึขึน้แลว้ มนัเกิดเวทนาแลว้คราวนี ้มีสขุมี

ทกุขบ์า้งหรอืเฉยๆบา้ง ก็ยงัไม่ไดจ้ดัเป็นกิเลสโดยเฉพาะ ลองคิด

ดซูิคราวนี ้เรื่องท่ีอธิบายบรรยายมาทัง้หมด แยกแยะออกเป็น

สดัเป็นสว่น ใหรู้ห้นา้ท่ีของแตล่ะอายตนะ หรอืแตล่ะเรื่องของ

มนั ยงัไม่ไดจ้ดัเขา้งบกิเลส เรื่องท่ีอธิบายน่ียงัไม่ไดจ้ดัเขา้งบ

กิเลส  
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ตรงท่ีมนัจะเกิดกิเลสน่ะมนั มนัเกิดเวทนาน่ี ตรงท่ีวา่ตะกี๊ 

คือความสขุก็ดี ความทกุขก็์ดี หรอืไม่สขุไม่ทกุขก็์ดี ถา้สขุแลว้

เกิดความพอใจ ความชอบอกชอบใจ แลว้ก็อยากไดเ้รยีกวา่

ตณัหา คือความทะเยอทะยาน อยากไดก็้เรยีกวา่ตณัหา นั่น

แหละตณัหาตวันีต้วักิเลส ภาษาท่ีเราพดูกนักลา่วกนังา่ยๆ พดู

กนังา่ยๆตามภาษาสามญัทั่วๆไปจะเรยีกวา่ ตณัหา คือวา่พดูกนั

ภาษางา่ยๆกนัหละ คือมนัหาแลว้มนัตนั คือไม่มีหนทางไป ตนั

แลว้มนัก็เลยหา คือมนัปิดซะก่อนแลว้ก็คอ่ยงม หมายความวา่

เราปิดแลว้ก็งม คือเราปิดประตบูา้นเรอืนมนัมืดนะ่ ไม่มีทางออก

เราก็งม อนันัน้เรยีกวา่ตนัแลว้ก็หา หรอือีกอย่างหนึ่งจะเรยีกวา่ 

หาแลว้ก็ตนั กลบัคาํก็ได ้หาไปเท่าไหรมี่แตปิ่ด เรยีกวา่หาตนั ไม่

มีทางออก ปิดหมดทกุดา้นทกุทาง หาไปเถิด จะหาอะไรก็หาไป

เถิด อย่างท่ีเราหาในโลกเน่ีย ใครๆก็หาไปเถอะ หาแลว้ก็ปิด

ตนเองทัง้นัน้ ออกไม่ไดซ้กัคนเดียว 

พระพทุธองคท์่านพิจารณาเห็นอย่างนี ้วา่การอยู่ในโลก 

เรื่องตนัหา กบั หาตนันัน้ พระพทุธองคย์อมสละไดท้กุส่ิงทกุ
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อย่าง เม่ือสละแลว้เปิดหนทาง ไม่หา ไม่ตนัแลว้คราวนี ้เปิด

หนทางออกได ้เหตนุัน้วา่กิเลสมนัเกิดตรงนี ้เกิดท่ีตรงตณัหา 

เกิดออกจากเวทนานี ้พอเวทนาสขุมนัก็ชอบใจ แลว้ก็อยากได้

สขุนัน้ตอ่ๆไป ทกุขไ์ม่พอใจ ก็เลยไม่อยากเหลียวแลในเรือ่งทกุข์

นัน้ เกิดโทมนสัคบัแคน้ เฉยๆก็โง่ซมึ อนันีก็้คิดนกึรูส้กึโงซ่มึ น่ี 

กิเลสมาเกิดตรงนี ้

ตอ่นีไ้ปพดูเรื่องกิเลสไดเ้ยอะแยะ ตณัหาแลว้ก็เกิดอปุาทาน 

ความยดึมั่นถือมั่น ยดึมั่นถือมั่นหละก็มืดตือ้หละคราวนี ้ยดึใน

ส่ิงใดก็มืดในส่ิงนัน้ ท่านยงัพดูอธิบายถงึตอ่ไปถึงเรื่องความไม่รู ้

คือตวั อวิชชา ไปโนน้ มนัยืดยาวไป ส่ิงท่ีไม่รู ้คือไม่รูต้ามเป็นจรงิ 

เรยีกวา่อวิชชา รูเ้หมือนกนัแตไ่ม่ใช่รูข้องจรงิ อยา่งเราสามญั รู ้

กนัทั่วๆไปอย่างเนีย้ รูส้ขุรูท้กุขเ์หมือนกนั รูดี้รูช้ั่วเหมือนกนั รู ้

หยาบรูล้ะเอียด รูส้วา่งรูมื้ดเหมือนกนั รูห้วิกระหาย อยากโนน่

อยากน่ี มีเหมือนกนั รูเ้หมือนกนั รูแ้บบนีน้ั่น รูอ้ยู่ในวงของความ

ปิด ปกปิด เขา้หาหลกัท่ีวา่หาตนั แลว้ตนัหา ไม่มีทางเปิด รู ้
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วนเวียนไดเ้ท่านี ้จงึวา่ตวัท่ีไม่รูต้วัเนีย้ ไม่รูต้ามเป็นจรงิเน่ีย มนั

เป็นเหต ุเป็นปัจจยัสืบเน่ืองกนัไปยืดยาว  

ถา้รูจ้รงิ คือรูล้ะ เรยีกวา่รูแ้ลว้เปิด เปิดหนทาง รูแ้ลว้ไม่ได้

ปิด มนัเลยสวา่ง เหน็แจง้ตามเป็นจรงิ เม่ือเห็นแจง้ตามเป็นจรงิ

ส่ิงนัน้มนัก็หมด หมดสงสยั อย่างเราเหน็ส่ิงใดก็ตามเถอะ ถา้

เห็นจรงิเหน็แจง้ตามเป็นจรงิแลว้ หมดสงสยัในเรื่องนัน้ ไม่อยาก

รูอี้ก ถา้เหน็ยงัไมท่นัแจง้แลว้ ไม่ทนัจรงิ เหน็พอมวัๆ แลว้ก็อยาก

รูแ้ลว้ใหรู้แ้ลว้รูร้อดไปซกัที จะเหน็อะไรก็ตามเถอะ ถา้ยงัไม่ทนั

หายสงสยั เรยีกวา่ยงัไมท่นัรูแ้จง้เหน็จรงิ พดูกนัหยาบๆคายๆ

อย่างนี ้เอา้ สมมติุวา่คนเหน็กนันะ เห็นคนสวยๆ ผูห้ญิงเหน็

ผูช้าย ผูช้ายเห็นผูห้ญิงสวยๆน่ะ ก็รูจ้กัวา่เคา้สวยเหมือนกนั ก็

รูจ้กัวา่ผูห้ญิงเหมือนกนั ก็รูจ้กัวา่ผูช้ายเหมือนกนั แตอ่ยากดไูม่

รูจ้กัจบจกัสิน้ อนันีไ้ม่ไดช่ื้อวา่รูแ้จง้เหน็จรงิ เรยีกวา่รูว้วัรูก้วาง 

อยากรูแ้ตอ่ยากดอูยู่เสมอ ดไูม่รูจ้กัอ่ิม ดไูม่รูจ้กัพอ รูอ้ยา่งนี ้

เรยีกวา่รูใ้นจาํพวกอวิชชา  
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ถา้รูต้ามแบบพระพทุธเจา้ทา่นสอน รูแ้จง้เห็นจรงิ รูล้ะรูท้ิง้ 

เห็นคนเราหละ สวย ผูช้ายเห็นผูห้ญิงก็วา่สวย ผูห้ญิงเหน็ผูช้าย

ก็วา่อนันีส้วยจรงิๆ ไม่ไดเ้หน็แตเ่พียงวา่สวยนะ ยงัเพง่พิจารณา

ถึงความเกิดความดบัของคนๆนัน้ เห็นวา่มนัเกิดมามนัจะตอ้ง

ดบั มนัเกิดมาจากอะไร ดงัอธิบายมาแลว้ในเบือ้งตน้ ธาต ุ๔ ตวั

ของคนเรา เพียงแตว่า่ธาต ุ๔ ถา้เวลาธาตนุัน้น่ะ ธาตดิุน ดิน

แดง ดินดาํ ดินขาว ดินเหลือง มีหมด ท่ีมาเป็นคน มาประดิษฐ์

เป็นคน คือธาตมุนัประชมุในคน จะตอ้งมีคนสวย คนไมส่วย คน

ดาํ คนขาว คนเหลืองมีเหมือนกนั กบักอ้นขีดิ้น…เหมือนกบักอ้น

ขีดิ้นอย่างท่ีวา่มาแลว้ พิจารณาใหเ้ห็นอยา่งนี ้ลองคิดด ูหายมัย้ 

จะหายสงสยัมัย้ ถา้เห็นอยา่งนีจ้ะหายมัย้ เห็นแตธ่าตดิุน นํา้ ไฟ 

ลม เหน็เป็นดิน เป็นนํา้ เป็นไฟ เป็นลม หายมัย้ อย่างนีจ้ะหาย

สงสยัมัย้ เราชดัอย่างนี ้คงจะไม่อยากดอีูก ทกุคนเช่ือแนว่า่คง

ไม่อยากดตูอ่ไปอีก ชดัแลว้คราวนี ้กอ้นขีดิ้นกอ้นหนึ่ง 

หรอืจะพิจารณาซึง้เขา้ไปกวา่นัน้อีก คนเราเกิดมาเพ่ืออะไร 

เกิดมาเพ่ือหากิน กินเพ่ืออยู ่อยู่เพ่ือกินอยา่งเคา้พดูกนัทั่วๆไป 
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เป็นจรงิอยา่งวา่ ถา้ไม่กินก็อยู่ไม่ได ้อยู่ก็จะอยู่เพ่ือกิน กินแลว้

เป็นอะไร ก็ตกลงมาบาํรุงกอ้นดิน กอ้นดินกอ้นเนีย้ ไม่ใชบ่าํรุง

เฉยๆ ดินท่ีเคา้พอกใหม้นัโตขึน้ๆ มนัก็ไม่เหม็นเหมือนกบัดิน

กอ้นนีเ้ลย ดินกอ้นนีพ้อกเขา้เท่าไหร ่ยิ่งเหม็นเขา้เท่านัน้แหละ 

ไม่ใช่มนัหอม ไม่ใช่มนัปกติธรรมดา โอ ้เขา้มากยิ่งเหมน็มาก น่ี

ดินกอ้นนีม้นัผดิเขา พอเราไปเห็นความเหม็นความสกปรกคือ

อสภุะปฏิกลู อย่างท่ีพระทา่นสวด  

อะยัง โข เม กาโย กายของเรานีแ้ล  

อุทธัง ปาทะตะลา เบือ้งบนจากพืน้เทา้ขึน้มา 

อะโธ เกสะมตัถะกา เบือ้งตํ่าแตป่ลายผมลงไป 

ตะจะปะริยันโต มีหนงัหุม้อยู่เป็นท่ีสดุรอบ 

ปุโรนานัปปะการัสสะ อะสุจโิน เต็มไปดว้ยของไม่สะอาด

มีประการตา่งๆ  

ไลไ่ปสิคราวนีเ้กสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ ไลไ่ปตรงนี ้ลว้น

แตเ่ป็นของปฏิกลูโสโครก เราดใูกล้ๆ ก็รูก้นั ทกุวนัน่ะ เราไม่ได้

อาบนํา้ ชาํระเนือ้ชาํระตวัซกัวนัหนึง่เทา่นัน้หละ อย่าไปพดูแต่
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คนอ่ืนเลย ตวัเราเองยงัรูส้กึวา่เหมน็สาปจะตายอยู่แลว้ เน่ียกอ้น

ดินกอ้นเนีย้มนัแปลกเพ่ือน ถา้หากเรามาพิจารณาใหเ้หน็กอ้น

ดินกอ้นนีม้นัเป็นอย่างนีซ้ะแลว้ ใครอยากไปดตูอ่ไป ดชูดัแลว้วา่

มนัเป็นของอยา่งนัน้แลว้ มนัก็หมดเรื่องหายสงสยั น่ีความรูข้อง

พระพทุธเจา้ รูอ้ย่างเนีย้ รูเ้หน็จรงิ เหน็แจง้ เหน็ชดั มนัผิดจาก

ความรูข้องโลกๆท่ีพากนัรู ้จงึวา่การรูอ้ยา่งนีแ้หละเป็นวชิชา  

ท่ีอธิบายจาํแนกแจกจา่ยมาตัง้แตต่น้ก็เพ่ืออยากใหรู้อ้ยา่งนี ้

เอง ใหเ้ขา้ถงึหลกัวชิชาน่ีเอง แตนี่จ้ะอธิบายถงึเรื่องอวชิชา เม่ือ

ไม่รูเ้ห็นตามเป็นจรงิแลว้ มนัไม่หมดสงสยั ไม่หมดสงสยัก็เป็น

เหตยืุดยาวแลว้คราวนี ้ตามหลกัท่ีพระพทุธเจา้ท่านตรสัเทศนา

ไวน้ะวา่  

อวิชชาปัจจะยา สังขารา อวิชชานีพ้ดูถงึเรื่องจิต

โดยเฉพาะ สงัขาราก็พดูถงึเรื่องจิตโดยเฉพาะ อวิชชาปัจจะยา 

สงัขารา เม่ือไม่รูต้ามเป็นจรงิแลว้ก็เป็นเหตใุหเ้กิดสงัขาร  

สังขาระปัจจะยา วญิญานัง เม่ือสงัขารมีแลว้ก็เป็นเหตใุห้

เกิดวิญญาณ วิญญาณมีแลว้ก็เกิดนามรูป ก็เขา้มาแลว้ ขนัธ ์๕ 
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ของเก่านั่นหละ รูปกบันามของเก่า แลว้ก็เกิดอายตนะ คือตา ห ู

จมกู ลิน้ กาย อายตนะก็ทาํใหเ้กิดผัสสะ แลว้เกิดเวทนา 

ตัณหา อุปาทาน ไปยืดยาว  

น่ีพดูถงึเรื่องจติอวิชชา เป็นเหตใุหเ้กิดสงัขาร ในเรื่องคมัภีร ์

ในทางพทุธศาสนาท่านวา่ ทา่นไม่ไดพ้ดูถงึเรื่องอวิชชาตรงนี ้

คนเราท่ีจะมาเกิด ทา่นพดูถงึจติปฏสินธ ิจิตขณะหนึง่ท่ีจะมา

เกิดในครัง้แรก จิตท่ีมนักา้วจากนีจ้ะไปสูก่า้วอ่ืน เหมือนกบักา้ว

ของเราน่ีแหละ อย่างวา่เรามีคลองเลก็ๆ กวา้งประมาณซกัศอก

หนึง่ เราเหยียบอยู่รมิฝ่ังทางเนีย้รมิคลองทางนีแ้หละ เรากา้ว

ไปสูร่มิคลองทางนัน้ เรยีกวา่สนธขิณะ จิตขณะนัน้เรยีกวา่สนธิ

ขณะ คือมนัไม่ตอ่กนันะ่ ขณะจิตจะไม่ตอ่กบัอีกฝ่ังนงึ เรยีกวา่

สนธิขณะ  

สนธิขณะนัน้ เรามาพจิารณาดเูฉพาะในตวัของเรานีก็้แลว้

กนั อย่างวา่เวลานีแ้หละ เราทาํความสงบเฉยอย่างนีห้ละ มีจิต

ขณะหนึง่ซึง่มนัจะกา้วไปสูอี่กอารมณห์นึ่ง เช่นไดย้ินเสียงอะไร

วบูวาบขึน้มา ไดย้ินเสียงอะไรแวบแวว่ๆเขา้มา เราอยากไปฟัง
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เสียงอนันัน้ ขณะท่ีมนัออกจากความสงบน่ี จะไปฟังเสียงไอท่ี้

มนัแวบ้ขึน้มาในหนูะ่ อนันัน้เรยีกวา่สนธิขณะ ขณะเนีย้ขณะให้

ไปเกิด นิดเดียวแตเ่ป็นเหตใุหไ้ปเกิดได ้แตก่ารท่ีจะไปเกิดเป็น

มนษุย ์เป็นสตัวเ์ดรจัฉาน เป็นอะไรตา่งๆ ไม่มีตนมีตวั ขณะจิต

อนันัน้แหละท่ีไปเกิด ครัง้แรกแท้ๆ ทีเดียว 

คราวนีเ้ม่ือไปเกิดในครรภ ์ไปเกิดในครรภน์ัน้มนัมีหลาย

อย่าง จะเกิดเป็นสตัวบ์างพวกเกิดในไข่ เช่นในไข่ไก่ บางพวกก็

เกิดเป็นตวั คือเช่นววัเชน่ควาย หรอืสนุขัสกุรอย่างนีเ้ป็นตน้ หรอื

เป็นคนอยา่งนี ้เรยีกวา่เกิดในครรภ ์เกิดในไข่ เกิดในครรภ ์บาง

พวกนัน้ เกิดผดุขึน้มาเลย ขึน้เป็นตนเป็นตวัขึน้มาเลย ท่าน

กลา่วถึงพวกเทพทัง้หลาย เช่นตายอย่างเนีย้ ไม่ตอ้งมีพอ่มีแม่

หละ ไปเกิดเป็นผี ภตูผีปีศาจ ไปตกนรก หรอื ไปเป็นเทวบตุร 

เทวดา นั่นแหละท่านเรยีกวา่ อุปปาตกิะ บางพวกก็เกิดในท่ี

สกปรกโสครกดว้ยประการตา่งๆ เรยีกวา่ สังเสทชะ จิตตรงนี ้

แหละ จิตท่ีมนักา้วมาเน่ีย เป็นตวัแรกท่ีจะไปเกิด ก็กา้วเท่านัน้

แหละ ถา้หากผูมี้ปัญญารูเ้ทา่เขา้ใจ มีปัญญาเฉียบแหลมฉลาด 
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ตดัไม่ใหจ้ิตตวันัน้กา้วก่ายไป คือเรารกัษาจติอยู่ทกุวนัเนีย้ พา

กนัทาํความสงบ ไม่ใหม้นัคืบไป อยู่ดว้ยความสงบทาํความรูเ้ทา่

อยู่ เหน็โทษในเรื่องท่ีเราจะกา้วไปนั่น แลว้ก็เห็นโทษในการท่ีเรา

อยู่ เหน็โทษทัง้หนา้ทัง้หลงั ปลอ่ยวางตรงนี ้อนันีเ้รยีกวา่ตดั

กระแสจิตไม่ใหม้นักา้วไปเกิด อนันีข้ณะจติท่ีไปเกิด  

คราวนีถ้า้มนัไปเกิดหละคราวนี ้ถา้ไปเกิด มนัตอ้งไปเกิดใน

ธาต ุ๔ อย่างไปเกิดในครรภท่ี์วา่น่ี มนัตอ้งมีธาต ุ๔ อยู่ในท่ีนัน้ 

อธิบายครัง้แรกนั่น ท่านอธิบายวา่เกิดจาก กลละ สัมภวธาตุ 

ทัง้ฝ่ายบิดามารดาผสมกนั เรยีกวา่ กลละ ของเหลวๆละเอียด

ท่ีสดุ ปฏิสนธิจิตตวันัน้น่ะ ท่ีมนัไปเกาะท่ีนั่นไม่มีปรากฏเลย 

ตอ่จากนัน้มาพอดีมีปฏิสนธิวิญญาณไปยดึอยู่ตรงนัน้แลว้ อัพ

พุทะ คือมนัแปลสภาพท่ีเป็นของเหลวๆนํา้ของท่ีละเอียดอย่าง

นัน้ มาเป็นเหมือนกบันํา้ลา้งเลือด แลว้ก็ตอ่ แปรอย่างมาเป็น 

ฆนะ มาเป็นกอ้นเลือด มาเป็น เปสิ คือมาเป็นปุ่ ม มาเป็น 

ปัญจสาขา หา้แยก อนันีว้า่ถึงเรื่องปฏิสนธิจิตท่ีมาเกิด มนัมา

เอาธาต ุ๔ มาเป็นตนเป็นตวั มาป้ันเป็นกอ้นเป็นปุ่ มขึน้มา เกิด
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จากอวิชชา คือความไม่รู ้จติในขณะใดถา้หากวา่เรารกัษา

คุม้ครองไม่อยู่ ยงัเหน็ดีเหน็ชอบอารมณต์า่งๆแลว้ เคา้เรยีกวา่

อวิชชาเกิดขึน้ เม่ือเกิดขึน้น่ีหละมนัตอ้งเป็นไปอย่างนัน้หละ  

ตามตาํราท่ีเคา้พาในสมยัเด๋ียวนีน้่ะ เคา้พากนัจบัดจูิต มี

หลายอย่าง มีสมยัหนึ่งครัง้หนึง่ เคา้คิดอยากจะจบั จติน่ีเป็นตวั

ยงัไง เวลาจะตายเคา้เอาแกว้มาครอบหวั ครอบศีรษะไว ้แลว้

คนตายน่ะเคา้บอกวา่มนัมีสีเหลืองๆลอยไป เคา้เลยถือวา่จิต

ของคนน่ะคือเป็นตวัเหลืองๆ น่ีพวกฝรั่ง มนัอาจจะเป็นแก๊สหรอื

อะไรอนัหนึง่ซึง่เวลาคนดบัแลว้ ธาตแุตกแลว้เรยีกวา่ไมส่มบรูณ ์

เช่นวา่ธาตไุฟมนัดบั มนัเยน็แลว้มนัธาตไุฟท่ีมนัดบั มนัอาจจะ

ลอยออกไป มนัยงัเหลือแตค่วามเย็น ยงัเหลือแตธ่าตนุํา้ เพราะ

ฝรั่งเคา้อยากเห็นตวัจิต เคา้เลยคิดเอาแกว้มาครอบไว ้ไปเห็น

อย่างนัน้เคา้ถือวา่เป็นจิตซะ นานๆเขา้ก็เลย ความเช่ือนัน้ก็เลย

หายไป เคา้หาวิธีท่ีจะจบัจิต 

ถา้หากจิตมนัอยู่ในแกว้แลว้ เราไม่ตอ้งไปเกิด ใครจะไปเกิด

ท่ีไหนก็เอาแตแ่กว้ไปแลว้ ก็ไปเกิดเขา้ตรงนัน้ เอาไปซุกเขา้ใน
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ทอ้งเป็ดทอ้งไก่ทอ้งววัทอ้งควายหรอืทอ้งคน เอาไปซุกไปในทอ้ง

คนมีคนรวยแลว้ก็หมดเรื่องกนัไป ถา้น่าจบัจิตอย่างนัน้ ก็ลอง

คิดดสิู ถา้เรานั่งอยา่งเนีย้แหละ หากวา่เราจะเอาแกว้มาครอบ

หมดทกุคนน่ีหละ เราจะออกไปไดม้ัย้ จะออกไปดกูรุงเทพไป

เท่ียวเมืองนคร เมืองจนัทจ์ะไดม้ัย้ ถา้บอกวา่มีอะไรครอบอยู่ อนั

นัน้เป็นนกัวทิยาศาสตร ์เคา้คน้ควา้ ในทางพทุธศาสนาทา่นวา่

จิตไม่มีตวั มนัเป็นสภาพอนัหนึง่ซึง่มีความรูส้กึ ไม่ใช่มนัอยู่ท่ีบน

ศีรษะ และมนัไม่ใช่มนัอยูท่ี่สมอง พวกฝรั่งเคา้ถือวา่อยูท่ี่สมอง 

เคา้ถึงมาครอบ แตม่นัมีความรูส้กึในทั่วไป ทั่วทกุแห่งทกุหนไป  

ตวัความรูส้กึอนันัน้หละ ตวัจติคือความรูส้กึ ประสาทท่ีมนั

ใหเ้กิดความรูส้กึอนันัน้ อนันัน้เพียงแตว่า่สาํนกังานของมนั

ตา่งหาก เชน่ท่ีสมอง เคา้เรยีกวา่ประสาทไปรวมไวใ้นท่ีนั่น 

เรยีกวา่สมอง ประสาทใหเ้กิดความคิดความอา่นอะไรตา่งๆ ไม่

มีท่ีสิน้ท่ีสดุ ไมจ่บเหมือนกนั เรยีนไม่จบ แตท่างพระพทุธศาสนา

ท่านบอกวา่อวิชชาคือความไม่รู ้ไม่รูต้ามเป็นจรงิจงึเป็นเหตใุห้
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เกิด แก่ เจบ็ ตายอยู่ใหรู้แ้ลว้รูร้อดไปซะทีดงัท่ีไดอ้ธิบายมานี ้อนั

นีอ้วิชชาตวันีแ้หละ มนัเป็นเหตใุหเ้กิดสงัขารตอ่ไป  

สงัขารท่ีนีน้ะ่หมายความถงึวา่ อวิชชา เม่ือไม่มีความรูแ้ลว้ 

เม่ือไม่รูแ้จง้เหน็จรงิ ดงัไดอ้ธิบายใหฟั้งมาแลว้ มนัจะตอ้งมาเกิด 

คือจะตอ้งปฏิสนธิ ตวัปฏิสนธิเรยีกวา่ สงัขาร คือรูปสังขาร คือ

มาก่อในตนในตวัก็เรยีกวา่รูปสงัขาร ท่านหมายเอาสงัขารตวันัน้ 

สังขาระปัจจะยา วญิญานัง เม่ือเกิดสงัขารแลว้ก็ตวัวญิญาณ

ตวัเก่านั่นแหละ พดูซํา้อีก วญิญาณตวันัน้หละ มนัมีความรูส้กึ

แลว้คราวนี ้เม่ือตวัจิตเขา้ตวัอวิชชาเท่านัน้น่ะ อวิชชาคือตวัจิต

ตวัวิญญาณตวันีห้ละท่ีมนัไม่มีปัญญาเฉลียวฉลาดเฉียบแหลม 

ก็เลยเรยีกวา่เพียงแตว่า่วิญญาณ แลว้คราวนีต้วัอวิชชานัน้ก็คือ

วิญญาณตวันีแ้หละ มนัไม่รูเ้ท่าเขา้ใจตามเป็นจรงิ ปัญญาไม่

เกิด มนัเรยีกเอาตวัวิญญาณเน่ียเป็นตวัอวิชชา  

ถา้หากวา่เกิดความฉลาดเฉียบแหลมขึน้แลว้ ตวัวิญญาณ

และตวัอวิชชานี ้ตวัอวิชชานีก้ลบัเป็นวิชชา เหตนุัน้วิญญาณ

ตวัเนีย้หละยงัไม่ทนัรูแ้จง้ พอมีสงัขารเขา้มาครอง สงัขารคือ
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กอ้นอนันัน้หละ ทา่นเรยีกวา่ สังขาระปัจจะยา วญิญานัง 

วิญญาณะปัจจะยา นามะรูปัง มนัก็ถกูแลว้น่ี ของเก่าน่ี มนัมี

ทัง้รูปทัง้นามในตวัมนั เม่ือวญิญาณขนัธก็์มีรูปและนามนั่น 

วิญญาณะปัจจะยา นามะรูปัง เป็นนามรูป เป็นนามเป็นรูปขึน้

มาแลว้ เป็นนามเป็นรูปแลว้ก็เป็นอายตนะแลว้คราวนี ้เม่ือเป็น

ปัญจสาขา หา้แห่งครบมลูบรบิรูณเ์ป็นตนเป็นตวัหมดทกุส่ิงทกุ

อย่าง มนัก็มีอายตนะเทา่นัน้เอง มีอะไรจะได ้ก็มีผสัสะ เคา้มีตา

แลว้ก็เหน็ มีห ูแลว้ก็มีเสียงกระทบของเขา ก็เกิดผสัสะแลว้ก็เกิด

เวทนาคือความสขุความทกุข ์แลว้ก็เกิดอปุาทาน เกิดตณัหาเกิด

ตณัหาทะเยอทะยานดงัอธิบายมาเบือ้งตน้ แลว้ก็เกิดเวทนา 

สะฬายะตนะปัจจะยา ผัสโส ผัสสะปัจจะยา เวทะนา เว

ทะนาปัจจะยา ตัณหา ก็ไดอ้ธิบายมาแลว้ ตัณหาปัจจะยา อุ

ปาทานัง เกิดอปุาทานคือความยดึมั่นถือมั่น เม่ือเกิดอปุาทาน

แลว้เป็นภพ ถา้จะพดูกนัแลว้มนัเป็นภพ มนัจะปฏิสนธิอย่างท่ี

อธิบายไดว้า่เป็นภพขึน้มาแลว้ แตน่ัน้ทา่นจดัเป็นภพภายใน 

เป็นภพตอนนีท้่านหมายถึงภพมนัตอนท่ีเกิดเป็นตวัเป็นตนเวลา
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จะออกคลอดหมายถงึวา่ ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์

โทมนสั อปุยาส (เสียงไม่ชดั) มีแตท่กุขไ์ปลว้นๆนะ่คราวนี ้ทกุข์

หลายเรื่องหลายอยา่ง 

น่ีวา่ถึงเรื่องอวชิชา มีหลกัอยูอี่กวา่ ทา่นแสดงวา่ กัมมงั 

เขตตัง วิญญานัง พชัีง ตัณหา สิเนหงั อธิบายเขา้หลกันัน้อีก 

อวิชชาเปรยีบเหมือนกบันา กรรมเปรยีบเหมือนกบัวา่พืชผลไมท่ี้

เราจะไปปลกูในนา ตณัหาเปรยีบเหมือนกบัยาง คือนํา้มนัเม็ดๆ

บนผลนัน้ เช่นเราปลกูถั่วดิน ปลกูถั่วลิสงนะ่ ในเม็ดถั่วลิสงนัน้

ท่านอปุมาเปรยีบเหมือนกบักรรม กรรมคือส่ิงท่ีเรากระทาํ ทาํดี

ทาํชั่ว เรยีกวา่กรรมทัง้นัน้ เม็ดถั่วลิสงนีม้าทาํแหง้เรยีกวา่มนัยงั

มียาง อนันีเ้มด็ถั่วลิสงท่ีมนัยงัไม่แหง้ยงัเป็นยาง คราวนีจ้ะเอา

ไปปลกูในนา ปลกูอย่างนีเ้กิดไดห้มด ถา้ฝนฟา้ฝนตกมา มนัชุม่

เย็นแลว้ก็งอกขึน้มาเลย จงึวา่กรรมเป็นเหมือนกบัพืชผล ตณัหา

เปรยีบเหมือนกบัยาง อวิชชาเปรยีบเหมือนกบัท่ีดินท่ีเราจะลง

ปลกู  
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อวิชชาท่ีอธิบายมานีน้ะ่ จงึไดช่ื้อวา่เป็นภมูิของตน้ภพชาติ

ทัง้ปวงหมดท่ีจะใหเ้กิดขึน้มา กรรมทัง้ปวงหมดท่ีเราทาํดีทาํชั่ว

นัน้ก็ทัง้หมดนะ่ อนันีห้ละท่ีเรยีกวา่จะเกิดอวิชชา หมายความวา่ 

ทาํดีใหม้นัถึงท่ีสดุก็ยงัตอ้งอยากไดดี้อยู่ อยากไดส้ขุ อยากได้

ทกุขอ์ยู่ เม่ืออยากไดส้ขุตอ้งอยากไดท้กุข ์มนัเป็นธรรมดา คือ

ธรรมทัง้สองอย่างนีเ้ป็นของคูก่นั มีสขัก็ตอ้งมีทกัข ์มีดีก็ตอ้งมีชั่ว 

ถา้ทาํแลว้สองอย่างนีอ้ยู่ตราบใดนัน้ยงัไมพ่น้ทกุข ์เหตนุัน้การ

ทาํดีทาํชั่วยงัเรยีกวา่เป็นตวัพืชผล ยงัเป็นเม็ดอยู่ เม่ือมีเม็ดก็

ตอ้งมียางในนัน้ 

เหตนุัน้ตวัวิชชาตวันีแ้หละจงึพยายามท่ีจะทาํลายดว้ยวิธี

ตา่งๆดงัอธิบายมาในธาตส่ีุ ดิน นํา้ ไฟ ลม หรอืตลอดถึงวา่ขนัธ ์

๕ อายตนะ ก็เพ่ือทาํลายอวชิชาตวันี ้เพ่ือใหเ้ขา้ใจอวิชชาตวันี ้

พืชผลนั่นกรรมท่ีเราทาํนั่นนะ่ มนัมีครบหมดในนัน้ พอมีพืชมี

ผลน่ะ เช่นวา่เม็ดถั่วดิน เราเห็นเม็ดถั่วดิน เราจะเขา้ใจวา่ไม่มี

ดอกก็ไม่ได ้ไม่มีเถามนัก็ไมไ่ด ้ไม่มีใบมียอดก็ไม่ได ้ในเม็ดถั่วดิน

นี ้อนันัน้ลาํบากอยู่ ถา้เทียบกบัเม็ดขนนุแลว้ก็แลว้กนั เม็ดขนนุ 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 19 
 

เม็ดมะม่วงนั่น เราจะเขา้ใจวา่ไม่มีตน้ มีลาํไม่ได ้ไม่มีดอก มีผล

ไม่ได ้ถา้เราเขา้ใจวา่เม็ดขนนุตน้นัน้น่ะ เราไปเหน็เขา้แลว้วา่ ไม่

มีตน้มีดอก ไมมี่ก่ิงมีงา ไม่มีผล ยงัเรยีกวา่เป็นอวิชชาอยู ่ถา้

หากวา่เราเขา้ใจวา่เม็ดขนนุเม็ดนีแ้หละ มีทัง้ตน้ มีทัง้ลาํ มีทัง้ใบ 

ทัง้ดอก ทัง้ผลครบหมดอยู่ในท่ีนี ้ดว้ยเหตท่ีุเรามาแยกแยะออก

โดยอาการตา่งๆ อย่างท่ีอธิบายมาน่ี เป็นธาต ุ๔ ดิน นํา้ ไฟ ลม 

โดยเป็นตน้น่ะ อนันีเ้รยีกวา่เรามาแยกแยะออกใหเ้หน็ตน้ ลาํ 

และดอกผลในตน้นัน้ ถา้หากเราเหน็วา่ไมมี่แลว้ เอาเถอะ เผลอ

ไม่ไดห้รอก ไปตกลงในพืน้ดิน หรอืไปถกูชุม่เขา้เม่ือไหรแ่ลว้ 

เด๋ียวมนัก็แตก เป็นรากออกมาใหป้รากฏ พอรากปรากฏเท่านัน้

แหละ น่ีหละตน้เหตท่ีุจะใหเ้กิดสงัขาร วิญญาณ อปุาทานตา่งๆ 

เกิดมาจากนี ้แยกออกมาเป็นรากเสียก่อน ตอ่นัน้ก็กลายมาเป็น

ใบ แลว้ก็เป็นลาํ เป็นตน้เป็นลาํ ตอ่มาก็เป็นก่ิงเป็นงาขึน้มา 

ตลอดมาถึงเป็นลกูเป็นผล ดกมากกวา่เกา่ เม็ดเดียวนะไดห้ลาย

ผลกวา่เก่า มากกวา่เกา่ มีเรือ่งทาํลายวิชชาก็คือวา่มาแยกแยะ 

เพราะฉะนัน้แหละตวัวิชชาตวันี ้ถา้หากมารูเ้ทา่เขา้ใจแลว้ มนั
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เป็นเรื่องกระเทาะ หรอืเป็นเรื่องทาํลายเมด็ขนนุเม็ดนัน้ ไม่ใหม้นั

เกิดตอ่ไปอีก ทีนีอ้ธิบายซํา้ๆซากๆ วกเวยีนไปมาหลายเรื่อง

หลายอย่างเพ่ือใหเ้ขา้ใจเรื่องเหลา่นีเ้อง ไม่ใช่เรื่องอ่ืนเรือ่งไกล 

ทีนีต้วัอวิชชาถา้หากมาเขา้ใจอย่างนีแ้ลว้ ปัญญาเกิดขึน้

แลว้ มนัเป็นสจัธรรม ความเกิดตัง้แตอ่วิชชาเป็นปัจจยัใหเ้กิด

สงัขาร เกิดวญิญาณ เกิดนามรูป มนัเป็นเรื่องตวัสมทุยั มนัเป็น

บอ่เหตใุหเ้กิด น่ีเป็นเหตใุหเ้กิดทกุข ์โนน่นะ่ตวัสมทุยัเกิดแลว้ก็

ตอ่ไปตัง้แต ่ภพ ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์ตวัทกุขม์า

อยู่ตรงนี ้จากนีไ้ปภพชาติน่ียงัเป็นตวัสมทุยั พอไปถงึภพ ชาติ 

ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุขะ โทมนสั เป็นตวัทกุขโ์ดยแท ้ถา้

หากไม่เหน็ชดัคือแยกแยะออก ดงัอธิบายมาเบือ้งตน้แลว้ 

เรยีกวา่เกิดวิชชาขึน้มา มนัก็ไม่ตอ่ คือวา่สงัขารวิญญาณ นาม

รูป สฬายตนะไม่มี หมดไป มนัเป็นนิโรธ มนัเป็นเรื่องดบั ฉะนัน้

การดบั เม่ือดบันัน้มนัก็ไมมี่อะไร มีความดบัก็มีความรู ้คือคูก่นั 

ถา้รูแ้ลว้มนัก็ดบั ถา้ไม่รูแ้ลว้มนัก็เป็นตวัสมทุยั มนัเป็นคูก่นั

อย่างนี ้ไม่ตอ้งพดูอะไรกนัมากมาย เคา้เรยีกอรยิสจัธรรมทัง้ ๔ 
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คือ ทกุข ์สมทุยั นิโรธ มรรค คราวนีถ้า้หากไปรูแ้ลว้ ไปรูคื้อ

ปัญญา สมาธิในมรรค แลว้ก็ดบั เรยีกวา่มรรคกบันิโรธเป็นคู ่

ทกุขเ์ม่ือไม่รูก็้เป็นอวิชชา อวชิชาก็เลยเป็นสมทุยั  

เพราะฉะนัน้ถงึวา่การอธิบายธรรมะนัน้เป็นของละเอียด

ลกึซึง้กวา้งขวางมาก ถา้หากเราไม่ตัง้ใจคิดตรกึตรองจรงิๆ หรอื

วา่จบัเนือ้ความอนันีไ้ม่ได ้อาจจะเป็นเรื่องยุ่ง ถึงยงัไงๆก็ขอให้

ตัง้จิตใหม้นัอยู่ในเรื่องของความสงบ อบรมไม่ใหจ้ิตง่อนแง่น

วอกแวกไปมา สง่หนา้สง่หลงั เราตัง้ใจไวอ้ย่างนีแ้ลว้ ท่ีอธิบาย

ไปทัง้หมดก็ไมผิ่ดจากหลกันี ้โดยเฉพาะสรุปรวมใจความแลว้ก็

คือวา่ ถา้หากเห็นอนัใดเป็นเครื่องละ ไม่สะสมอนันัน้เป็นหนทาง

ท่ีถกูตอ้ง บางคนนัน้เรยีนรูม้าก แตป่ฏิบติัไมไ่ด ้หรอืวา่ไมรู่แ้ตว่า่

ปฏิบติัได ้มนัก็มีเหมือนกนั  

ท่านอปุมาเปรยีบไวห้ลายอยา่ง อย่าไปพากนัเสียใจ หรอืไม่

รู ้จาํไม่ไดก็้อยา่ไปเสียใจ ท่านอปุมาไวอ้ย่างนี ้ทา่นเปรยีบ

เหมือนหนหูรอก ไม่ไดเ้ปรยีบเหมือนคนหรอก เอาหนมูาเปรยีบ 

หนบูางจาํพวกนัน้ขดุรูแตไ่ม่อยู่ บางพวกนั่นอยู่แตไ่ม่ขดุ บาง
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พวกนัน้ไม่ขดุดว้ย ไม่อยู่ดว้ย บางพวกนัน้ทัง้ขดุทัง้อยู่ ทา่น

อปุมาเปรยีบอย่างนี ้หนท่ีูขดุรูแลว้ไม่อยู่นัน้ อปุมาเหมือนกบั

เรยีนแลว้ไม่ปฏิบติั รูแ้ลว้ไม่ทาํ อนันีเ้รยีกวา่ขดุแลว้ไม่อยู่ 

พวกนงึนัน้ไมข่ดุแตอ่ยู่ ไปอยู่หารูของเขา ท่านอปุมาเปรยีบ

เหมือนผูไ้ม่ไดเ้รยีนศกึษา จดจาํตาํรบัตาํราไม่ได ้แตป่ฏิบติัถกู 

อนันีท้่านเปรยีบเหมือนหนท่ีูไม่ไดข้ดุรูแตอ่ยู่ หาอยูท่ี่รูมนัมีอยู่

แลว้ บางพวกน่ีไม่ขดุไม่อยู่เลย เหมือนกบัคนขีเ้กียจ ไม่ศกึษา

เลา่เรยีน ไม่สนใจ ไม่ฟังคาํสอนพระพทุธเจา้ แลว้ปฏิบติัก็ไม่เอา 

หลบัหหูลบัตาทกุเม่ืออย่างนัน้ อนันีท้ัง้ไม่ขดุทัง้ไม่อยู ่หนอีูก

จาํพวกหนึง่ ทัง้ขดุดว้ยทัง้อยูด่ว้ย คือเรยีนดว้ยปฏิบติัดว้ย เขา้ใจ

ดว้ย  

เหตนุัน้เราจะเป็นหนจูาํพวกใด เราไม่ขดุไม่อยู่ หรอืวา่จะขดุ

แลว้อยู่ หรอืวา่ไม่ขดุแตจ่ะอยู่ หรอืวา่ขดุแลว้ไม่ตอ้งอยู่ เราจะ

เป็นหนจูาํพวกใด จะเอาอยา่งหนจูาํพวกใดก็เอาสิ เรื่องท่ีเรา

เป็นอยูน่ี่ ทกุคนมนัตอ้งเป็นหนจูาํพวกหนึง่ หละไม่จาํพวกใดก็
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จาํพวกหนึง่หละ แตว่า่จาํพวกไหนมนัจะดีกวา่กนั ใหพ้าก็เลือก

เอา  

ธรรมะท่ีแสดงมาทัง้หมดนัน้น่ะ ถา้หากเราฟังแลว้เขา้ใจแลว้

ปฏิบติัจาํได ้แลว้ปฏิบติัตาม นัน้นะ่ดีท่ีสดุ เป็นพวกหนพูวกท่ีส่ี 

ดีมาก ถา้หากวา่ เราขดุไม่เป็น แตเ่ราหาท่ีอยู่คือหดัอบรมจิตใจ

ของเรา เท่าท่ีเราสามารถทาํได ้ท่านอบรมสั่งสอนเราก็รกัษา

จิตใจของเราใหอ้ยู่ดว้ยความสงบ อบรมสมาธิภาวนาใหไ้ด้

ตลอดเวลา ใหม้นัคลอ่งแคลว่ชาํนิชาํนาญ อย่าใหม้นัเส่ือม ได้

มากไดน้อ้ยอย่าใหม้นัเส่ือม อนันีถ้ึงแมว้า่เราจะไม่ขดุ แตเ่ราหา

ท่ีอยู่ใด ก็ยงัดี ดีกวา่ท่ีไม่ขดุไม่อยู่เสียเลย บางพวกน่ะขดุแลว้ไม่

อยู่ อนันัน้ก็ไมค่อ่ยดี เรยีนรูม้าก โง่เลย แตต่นเองก็ทาํไม่ถกู ทาํ

ไม่ไดซ้กัที อนันัน้ไม่ดี ไม่ดีเหมือนกนั  

เพราะฉะนัน้แหละ ธรรมะท่ีแสดงมาดงันี ้เป็นการแสดง

สลบัซบัซอ้นวกไปเวียนมาหลายอยา่งหลายเรื่อง หากเราพากนั

ไดเ้ขา้อกเขา้ใจแลว้จะไดค้วามรูก้วา้งขวางขึน้ พิจารณาตาม

หลกันี ้ถา้หากยงัไม่ทนัรู ้ไมท่นัเขา้ใจถึงอย่างนัน้ ก็ทาํอย่างหนู
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พวกท่ีสอง คือวา่เราไม่ไดข้ดุรูอยู่ แตว่า่เราไปอยู่รูของเพิ่น ก็ยงั

นบัวา่เป็นประโยชนอ์นัดียิ่งอยู่ ฉะนัน้ทกุๆคนย่อมพากนัสนใจ

โดยมาอธิบายมาน่ี พากนัตัง้อกตัง้ใจปฏิบติั โดยอาศยั อปมาท

ธรรม คือความไม่ประมาทก็สามารถจะเห็นผลปรากฏในตวัของ

ตน ดงัอธิบายมา 

ท่ีมา: https://youtu.be/fqx4lhSxoV4 

 

  

https://youtu.be/fqx4lhSxoV4
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บทสวด ปฏิจจสมปุบาท 

(นาํ) หนัทะ มะยงั ปะฏิจจะสะมปุปาทะธมัมะปาฐัง ภะณามะ 

เส ฯ 

(รบั) อิธะ ภิกขะเว อะรยิะสาวะโก 

 

ปะฏิจจะสะมปุปาทญัเญวะ สาธกุงั โยนิโส มะนะสิกะโรติ 

- ภิกษุทัง้หลาย อรยิสาวกในธรรมวนิยันี ้ย่อมกระทาํไวใ้นใจ 

โดยแยบคายเป็นอย่างดี ซึง่ปฏิจจสมปุบาทนั่นเทียว ดงันีว้า่ 

 

อิมสัม๎ิง สะติ อิทงั โหติ 

- เม่ือส่ิงนีมี้ ส่ิงนีย้่อมมี 

 

อิมสัสปุปาทา อิทงั อปุปัชชะติ 

- เพราะความเกิดขึน้แห่งส่ิงนี ้ส่ิงนีจ้งึเกิดขึน้ 
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อิมสัม๎ิง อะสะติ อิทงั นะ โหติ 

- เม่ือส่ิงนีไ้ม่มี ส่ิงนีย้่อมไม่มี 

 

อิมสัสะ นิโรธา อิทงั นิรุชฌะติ 

- เพราะความดบัไปแห่งส่ิงนี ้ส่ิงนีจ้งึดบัไป 

 

ยะททิงั 

- ไดแ้ก่ส่ิงเหลา่นี ้คือ 

 

อะวิชชาปัจจะยา สงัขารา 

- เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจยั จงึมีสงัขารทัง้หลาย 

 

สงัขาระปัจจะยา วิญญาณงั 

- เพราะมีสงัขารเป็นปัจจยั จงึมีวิญญาณ 
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วิญญาณะปัจจะยา นามะรูปัง 

- เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจยั จงึมีนามรูป 

 

นามะรูปะปัจจะยา สะฬายะตะนงั 

- เพราะมีนามรูปเป็นปัจจยั จงึมีสฬายตนะ 

 

สะฬายะตะนะปัจจะยา ผสัโส 

- เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจยั จงึมีผสัสะ 

 

ผสัสะปัจจะยา เวทะนา 

- เพราะมีผสัสะเป็นปัจจยั จงึมีเวทนา 

 

เวทะนาปัจจะยา ตณัหา 

- เพราะมีเวทนาเป็นปัจจยั จงึมีตณัหา 

 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 28 
 

ตณัหาปัจจะยา อปุาทานงั 

- เพราะมีตณัหาเป็นปัจจยั จงึมีอปุาทาน 

 

อปุาทานะปัจจะยา ภะโว 

- เพราะมีอปุาทานเป็นปัจจยั จงึมีภพ 

 

ภะวะปัจจะยา ชาติ 

- เพราะมีภพเป็นปัจจยั จงึมีชาติ 

 

ชาติปัจจะยา ชะรามะระณงั 

โสกะปะรเิทวะทกุขะโทมะนสัสปุายาสา สมัภะวนัติ 

- เพราะมีชาติเป็นปัจจยั ชรา มรณะ โสกะปรเิทวะทกุขโทมนสั 

อปุายาสะทัง้หลาย จงึเกิดขึน้ครบถว้น 

 

เอวะเมตสัสะ เกวะลสัสะ ทกุขกัขนัธสัสะสะมทุะโย โหติ 
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- ความเกิดขึน้พรอ้มแห่งกองทกุขท์ัง้สิน้นี ้ยอ่มมีดว้ยอาการ

อย่างนี ้

 

อะวิชชายะเตว๎วะ อะเสสะวริาคะนิโรธา สงัขาระนิโรโธ 

- เพราะความจางคลายดบัไปโดยไม่เหลือ 

แห่งอวิชชานัน้นั่นเทียว จงึมีความดบัแหง่สงัขาร 

 

สงัขาระนิโรธา วิญญาณะนิโรโธ 

- เพราะมีความดบัแห่งสงัขาร จงึมีความดบัแห่งวิญญาณ 

 

วิญญาณะนิโรธา นามะรูปะนิโรโธ 

- เพราะมีความดบัแห่งวิญญาณ จงึมีความดบัแห่งนามรูป 

 

นามะรูปะนิโรธา สะฬายะตะนะนิโรโธ 

- เพราะมีความดบัแห่งนามรูป จงึมีความดบัแห่งสฬายตนะ 
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สะฬายะตะนะนิโรธา ผสัสะนิโรโธ 

- เพราะมีความดบัแห่งสฬายตนะ จงึมีความดบัแห่งผสัสะ 

 

ผสัสะนิโรธา เวทะนานิโรโธ 

- เพราะมีความดบัแห่งผสัสะ จงึมีความดบัแห่งเวทนา 

 

เวทะนานิโรธา ตณัหานิโรโธ 

- เพราะมีความดบัแห่งเวทนา จงึมีความดบัแห่งตณัหา 

 

ตณัหานิโรธา อปุาทานะนิโรโธ 

- เพราะมีความดบัแห่งตณัหา จงึมีความดบัแห่งอปุาทาน 

 

อปุาทานะนิโรธา ภะวะนิโรโธ 

- เพราะมีความดบัแห่งอปุาทาน จงึมีความดบัแห่งภพ 
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ภะวะนิโรธา ชาตินิโรโธ 

- เพราะมีความดบัแห่งภพ จงึมีความดบัแห่งชาติ 

 

ชาตินิโรธา ชะรามะระณงั 

โสกะปะรเิทวะทกุขะโทมะนสัสปุายาสา นิรุชฌนัติ 

- เพราะมีความดบัแห่งชาตินั่นแล ชรา มรณะ 

โสกะปรเิทวะทกุขะโทมนสัอปุายาสะทัง้หลาย จงึดบัสิน้ 

 

เอวะเม ตสัสะ เกวะลสัสะ ทกุขกัขนัธสัสะ นิโรโธ โหตีติ 

- ความดบัลงแห่งกองทกุขท์ัง้สิน้นี ้ย่อมมีดว้ยอาการอย่างนี ้

ดงันี ้


