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               วนันี วนัที! ๑๙ กนัยายน ๒๕๕๓ พระพุทธเจา้ตรัสไว ้ ภารา หะเว ปัญจกัขนัธา  
ปัญจขนัธ์ทั งหลายเป็นภาระจริงๆ  ภาระหาโร จะ ปุคคะโล  แต่บุคคลกย็งัยดึภือภาระไว ้ 
ภาราทานงั ทุกขงั โลเก  แทจ้ริงการยึดภาระไวเ้ป็นความทุกขใ์นโลก  อนันี ท่านก็บอก
ตรงๆวา่  ทุกขน์ั นน่ะเกิดจากอุปาทานในขนัธ์ ๕ นั!นเอง  ขนัธ์ ๕ หรือปัญจขนัธ์นั นกคื็อ  
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  วิญญาณนั นก็แยกเป็นอีก ๖ คือ  จกัษุวิญญาณ โสต
วิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ และมโนวิญญาณ  วิญญาณนั!น
เกิดขึ นได้เมื!ออายตนะภายนอกคือ  รูป รส กลิ!น เสียง โผฏฐัพพะ และก็ธรรมารมณ์  
สัมผสัอายตนะภายในคือ  ตา หู จมูก ลิ น กาย ใจ  เหตุนั นวญิญาณ ๖ นี มีเหตุเป็นแดนเกิด  
คืออายตนะภายนอกสัมผสัอายตนะภายใน  จึงเกิดวญิญาณ ๖ เกิดขึ น  สิ!งใดมีเหตุมีปัจจยั
ทาํใหเ้กิดขึ น  เมื!อเหตุนั นดบัผลนั นกด็บั  สิ!งใดมีเหตุมีปัจจยัเกิดขึ น  สิ!งนั นไม่ใช่ของเรา 
ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตวัตนของเรา  ทีนี พระผูมี้พระภาคเจา้กต็รัสไวอี้ก  อตีตงั นานวาคะเมย
ยะ นปัปะฏิกงัเข อะนาคะตงั  ผูมี้ปัญญาไม่ควรทาํสิ!งที!ล่วงไปแลว้ใหม้าตามในจิต  ไม่
ควรพึงหวงัสิ!งที!ยงัมาไม่ถึง  เพราะสิ!งใดล่วงไปแลว้ก็พน้ไปแลว้  ไม่มีนั!นเอง  ดบัไป
หมด  สิ!งที!ยงัมาไม่ถึงกย็งัไม่ประสบ  กคื็อไม่มีนั!นเอง  ผูมี้ปัญญาควรทาํปัจจุบนัใหแ้จง้
ชดั  อนัไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลน  เป็นผูมี้ราตรีเดียวอนัเจริญฉะนี   นี พระผูมี้พระภาค
เจ้าก็สอนอีก  ให้อยู่ที!ปัจจุบนัธรรมนั!นเอง  ให้มีสติตั งมั!นที!ปัจจุบัน  สมาธิตั งมั!นที!
ปัจจุบนั  ปัญญาตั งมั!นที!ปัจจุบนันั!นเอง  ไม่ใหเ้ขา้ไปสู่อดีตหรืออนาคต  เพราะอดีตพน้
ไปแลว้ไม่มีแลว้  เมื!อระลึกขึ นมามนักแ็ค่สัญญา  เมื!อยนิดียนิร้ายคือหลงในสัญญานั น  ก็
ยอ่มเกิดความยนิดีเมื!อสัญญานั นชอบใจ  เกิดความยนิร้ายเมื!อสัญญานั นไม่ชอบใจ  จริงๆ
แลว้สัญญาก็แค่ขนัธ์อนัหนึ! ง  ที!หมายที!จาํให้จิตรู้เฉยๆ  แต่ที!ชอบใจไม่ชอบใจเพราะ
สมมติที!อาศยัสัญญานั นเกิด  หรือเรื!องราวนั!นเอง  เหตุนั นเมื!อจิตเมื!อสติไม่อยูที่!ปัจจุบนั
ธรรม  จึงหลงเขา้ไปในเรื!องราวคือสมมตินั!นเอง  จึงไม่เห็นว่าขนัธ์ ๕ นั นเป็นภาระ  
อุปาทานในขนัธ์ ๕ เป็นตวัทุกข์  เพราะเมื!อไม่อยู่ปัจจุบนัจึงไปอยู่ในอดีต  ไปอยู่ใน
อนาคต  ในเรื!องราวนั!นเอง  มาอยูใ่นเรื!องราวในสมมติตรงนั น  เป็นสัตว ์เป็นบุคคล เป็น



ตวัตน เป็นเราเขา  จึงเป็นเรื!องราวเกิดขึ น  ไม่ว่าสิ!งเหล่านั นจะจริงหรือไม่จริง  เรื!องราว
นั นเกิดแลว้กด็บัไปหมด  มนัไม่มีอยูจ่ริงในขณะที!จิตรู้นั น  มนัมีแค่สัญญาขนัธ์  ที!เกิดขึ น
แลว้กด็บัไปตามเหตุตามปัจจยันั!นเอง  เหตุนั นเมื!อสติความเพียรสมาธิไม่ตั งมั!นไม่อยู่ที!
ปัจจุบนั  ปัญญาย่อมไม่เห็นแจง้ในขนัธ์ ๕ คือสัญญาขนัธ์นั!นเอง  เหตุนั นสมมติจึงก่อ
เกิดให้จิตนั นหลงไปตามสมมติ  ไม่เห็นความจริงว่าสัญญาอนิจจงั สัญญาอนตัตา ว่าง
จากของเรา วา่งจากเรา ว่างจากตวัตนของเรา  สังขาราอนิจจา สังขาราอนตัตา สังขารคือ
ความคิดว่างจากของเรา ว่างจากเรา ว่างจากตวัตนของเรา  วิญญาณังอนิจจงั วิญญาณัง
อนตัตา  ความรู้นั นว่างจากของเรา ว่างจากเรา ว่างจากตวัตนของเรา  เพราะอะไรจึงไม่
เห็น  เพราะไม่มีสติที!ปัจจุบนัธรรม  หลงอยู่ในสมมติหมด  ก่อเกิดเป็นทิฏฐิความเห็น  
หลงอยูใ่นทิฏฐินั!นเอง  เหตุนั นพระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสไว ้ ตณัหาทิฏฐิมานะเป็นธรรมที!
เนิ!นชา้  เราตถาคตไม่มีตณัหาทิฏฐิมานะ  เธอทั งหลายจงเจริญธรรมที!ไม่เนิ!นชา้  จงละ
ธรรมที!เนิ!นช้าเถิด  นี เป็นอนุสาสนียะคาํสอนของเราตถาคต  ที!โลกวุ่นวายทั งหมดก็
เพราะหลงสมมติสัตวบุ์คคลตวัตนเราเขา  ไม่มีสติ  ไม่มีสมาธิ  อยูที่!ปัจจุบนัธรรมคือกาย
ใจนั!นเอง  เมื!อไม่มีสติสมาธิอยู่ที!ปัจจุบนั  จึงไม่เห็นความคิดที!ก่อเกิดขึ นมาเป็นสมมติ
หมด  จึงหลงอยู่ในความคิดเหล่านั น  เรื!องที!ดีก็ยินดีไป  เรื!องที!คิดว่าไม่ดีก็ยินร้ายไป  
หมุนอยูอ่ยา่งนั น  สิ!งใดที!คิดวา่ดีกอ็ยากจะรักษาไว ้ สิ!งใดไม่ดีกจ็ะทาํลาย  จิตนั นจึงไม่ถึง
ซึ!งความเป็นกลาง  หมุนซา้ยหมุนขวาอยูต่ลอด  เพราะอะไร  เพราะความหลง  ความรู้ไม่
จริงนั!นเอง  ไม่เห็นแจง้ในสมมติและขนัธ์ ๕ นั!นเอง  เหตุนั นพระผูมี้พระภาคเจา้จึงตรัส
ไว ้ การไม่ววิาทะ การสามคัคีกนั  เป็นคาํสั!งสอนของพระพุทธเจา้ทุกๆพระองค ์ เป็นคาํ
สอนของพระพุทธเจา้ทุกๆพระองค ์ เหตุใดพระองค์จึงตรัสเช่นนั น  เพราะการวิวาทะ
เกิดขึ นเพราะเหตุแห่งทิฏฐิ  คือความเห็นที!ไม่ตรงกนั  เมื!อเห็นไม่ตรงกนัจึงเกิดวิวาทะ
ขดัแยง้กนั  เมื!อขดัแยง้กนัจึงเบียดเบียนกนั  เมื!อเบียดเบียนกนัจึงก่อเวรซึ! งกนัและกนั  
เหตุนั นพระผูมี้พระภาคเจา้ไดส้อนทีฆนขะ  สิ!งทั งหลายไม่คู่ควรแก่ขา้พเจา้  ขา้พเจา้ไม่
ชอบใจทั งสิ น  ทีฆนขะไดก้ล่าวกบัพระผูมี้พระภาคเจา้เช่นนั น  พระองคจึ์งตรัสว่า  อยา่ง
นั นทิฏฐิคือความเห็นตรงนี ของเธอ  เธอก็ตอ้งไม่ชอบใจด้วยสิ  นี คือสองมาตรฐาน  
รังเกียจภายนอกแต่ไม่รังเกียจทิฏฐิชอบทิฏฐิ  นี!คือความไม่เป็นกลางแห่งจิต  ทีฆนขะจึง
ได้สติ  พระผูมี้พระภาคเจ้ายงัสอนอีกว่า  ในโลกนี มีทิฏฐิอยู่ ๓ จาํพวก  พวกที! ๑ มี
ความเห็นว่า  สิ! งทั งหลายไม่คู่ควรแก่ขา้พเจา้  ขา้พเจา้ไม่ชอบใจทั งสิ น  พวกที! ๒ มี



ความเห็นวา่  สิ!งทั งหลายคู่ควรแก่ขา้พเจา้  ขา้พเจา้ชอบใจทั งสิ น  พวกที! ๓ มีความเห็นว่า  
สิ!งใดคู่ควรแก่ขา้พเจา้  ขา้พเจา้ชอบใจ  สิ! งใดไม่คู่ควรแก่ขา้พเจา้  ขา้พเจา้ไม่ชอบใจ  
พระผูมี้พระภาคเจา้จึงตรัสต่อไปว่า  บุคคลใดยดึถือทิฏฐิใดทิฏฐิหนึ!งไว ้ ยอ่มขดัแยง้กบั
อีกสองทิฏฐิ  เมื!อขดัแยง้ย่อมเกิดวิวาทะ  เกิดการทะเลาะวิวาท  เกิดการไม่สามคัคีกนั  
เมื!อเกิดการทะเลาะววิาทเกิดขึ น  ยอ่มเบียดเบียนซึ!งกนัและกนั  เมื!อเบียดเบียนซึ!งกนัและ
กนัยอ่มก่อเวร  ผูมี้ปัญญาเมื!อเห็นเช่นนี   จึงละทิฏฐิที!ตนเองถือไว ้ จึงละทิฏฐิที!ตนเองถือ
ไวแ้ลว้ไม่ยึดทิฏฐิอื!นอีกดว้ย  โลกจะมีความเห็นอย่างไร  ก็อาศยัไปอย่างนั นไม่ขดัแยง้
กบัผูใ้ด  พระสารีบุตรไดฟั้งพระผูมี้พระภาคเจา้แสดงธรรมต่อทีฆนขะ  พระสารีบุตรเมื!อ
ใชส้ติฟังตามเนื อความแห่งธรรมนั น  จึงทาํลายอาสวะกิเลสหมดสาํเร็จเป็นพระอรหนัต ์ 
ทีฆนขะไดส้าํเร็จเป็นพระโสดาฯ  นี เป็นตวัอยา่งที!เกิดขึ นแลว้  เหตุนั นทิฏฐิความเห็นจึง
ไม่ควรยึดมั!นถือมั!น  ถ้ายึดมั!นถือมั!นในทิฏฐิก็คือหลงสมมตินั!นเอง  ไม่เห็นซึ! งเหตุ
แห่งทิฏฐิคือสัญญาสังขารนั!นเอง  แลว้กว็ิญญาณนั!นเองจึงรู้ทิฏฐินั น  จึงไม่เห็นว่าสัญญา
อนิจจา สัญญาอนัตตา สังขาราอนิจจา สังขาราอนัตตา วิญญาณังอนิจจัง วิญญาณัง
อนัตตา  จึงไม่เห็นว่า  แม้แต่สมมติในเรื! องราวเหล่านั นก็เป็นเรื! องของรูป  ของรูป
ทั งหมด  ไม่วา่สัตวบุ์คคลตวัตนเราเขากเ็รื!องของรูปทั งหมด  เรื!องที!มีอยูใ่นโลกนี ทั งหมด  
สิ!งใดที!มีอยู่ในนี   อยู่ในโลกนี   รูปเหมือนกนั  เป็นสิ!งที!มีปัจจยัปรุงแต่ง  เขาเรียกสังขต
ธรรม  ธรรมที!มีปัจจยัปรุงแต่ง  สิ!งใดที!มีปัจจยัปรุงแต่ง  สิ!งนั นไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา 
ไม่ใช่ตวัตนของเรา  จึงไม่เห็นว่า  แมแ้ต่รูปในความรู้นั นก็ไม่มีอยู่จริง  เป็นแค่สัญญา
หมายใหจิ้ตรู้เท่านั น  เหตุนั นเมื!อเราเขา้ไปยุง่ไปเกี!ยวขอ้งไปยดึไปถือทิฏฐิไว ้ จึงหลงอยู่
ในสมมตินั!น  ไม่เห็นว่า  ภารา หะเว ปัญจกัขนัธา  ปัญจขนัธ์ทั งหลายคือขนัธ์ ๕ เป็น
ภาระจริงๆ  ภาระหาโร จะ ปุคคะโล  แต่บุคคลก็ยงัยึดถือภาระไว ้ เพราะไม่เห็นแจง้
นั!นเอง  การยดึถือภาระนั นเป็นทุกขใ์นโลก  นี เป็นอนุสาสนียะคาํสอนของพระผูมี้พระ
ภาคเจา้  เมื!อเราได้ยินไดฟั้ง  ให้พยายามเจริญสติให้มาก  ให้มีสติตั งมั!นอยู่ที!ปัจจุบนั
ธรรม  อยู่ที!รูปที!นามนั น  ให้เท่าทนัสมมติ  สังขารขนัธ์  ความคิดนึก  สิ!งเหล่านี ไม่ใช่
ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตวัตนของเรา  ตั งสติใหม้ั!น  ตั งสมาธิให้มั!น  เราจึงจะเห็นความ
จริงของขนัธ์ ๕  เมื!อเห็นความจริงของขนัธ์ ๕  ความสงบคือสันติยอ่มเกิดขึ นนั!นเอง  จึง
มีธรรมเป็นที!พึ!ง  มีธรรมเป็นที!เกาะ  การเจริญตั งมั!นเช่นนี จึงมีตนเป็นที!พึ!ง  มีตนเป็นที!
เกาะ  กข็อแนะนาํแต่เพียงยอ่ๆเพียงนี    เอา้มากินขา้ว. 


