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นบัจากนี ้ ขอใหทานทั้งหลายไดคลายจิตออกจากสมาธิแลวตั้งใจรับฟงแนวทางคํ าสั่งสอนของ
องคสมเดจ็พระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ในวันนี้จะบรรยายใหทานทั้งหลายฟงในหัวขอเร่ือง
ปฏิจสมุปบาท : สุดยอดแหงมงกุฎเพชร ที่ตั้งชื่อเร่ืองดังกลาวมานี้ก็เพราะวา พระพุทธเจาไดทรงตรัสรู
ในคนืวนัขึน้ 15 คํ่ า เดือน 6 นั้น ทานแสดงวาพระพุทธเจาตรัสรูอริยสัจทั้ง 4 ประการ และทรงแทงตลอด
ในปฏจิจสมปุบาท ซ่ึงเปนเรื่องที่ไมคอยจะพูดกันและพระก็ไมคอยนิยมจะเทศนดวย ทานคงจะเห็นวา
ยากเกนิไปกวาสติปญญาของพุทธบริษัทจะพึงไดรับฟงในเรื่องนี้

ในสมยัหนึง่ พระอานนทพุทธอนุชาไดเขาไปในที่เงียบสงัดแลวทานก็พิจารณาปฏิจจสมุปบาท
ทานมีความรูสึกวาปฏจิจสมปุบาทเปนสิ่งที่งายเหลือเกิน พอออกมาจากที่นั้น ทานก็เขาไปเฝาพระพระ
พทุธเจาแลวกราบทูลวา ภนัเต ภควา ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ ปฏิจจสมุปบาทปรากฏแกหมอม
ฉนั เหมอืนเปนของงายเหลือเกิน พูดสํ านวนปจจุบันก็ตองบอกวา งายเหมือนกับปลอกกลวยเขาปาก

 พระพุทธเจาจึงทรงรับสั่งกับพระอานนทวา อานนัทะ ดูกอนอานนท เธออยาพึงกลาวเชนนั้น
ปฏิจจสมุปบาท เปนสิ่งที่ยากอยางยิ่ง เพราะสัตวทั้งหลายไมเขาใจในปฏจิจสมุปบาทนี่เอง สัตวทั้งหลาย
จงึเวยีนเกดิเวียนตาย เหมือนกับบุคคลที่ดึงดายที่พันกันยิ่งดึงก็ยิ่งยุงติดกัน

คํ าวา ปฏิจจสมุปบาท แปลวา ส่ิงที่อิงอาศัยกันเกิดขึ้น มีช่ือเรียกมากมาย เชน ปจจะยาการ อิทัป
ปจจะยตา ปฏิจจะสมุปปนนะธรรม ความหมายก็คือวาสรรพสิ่งที่เกิดมาในโลกนี้ ไมมีอะไรที่เกิดขึ้นลอย
ๆ ทกุสิง่ทกุอยางเปนเหตุเปนปจจัยมีสวนสัมพันธโยงใยติดตอสัมพันธกันไปหมด เหมือนกับสํ านวน
หนึง่ทีก่ลาวไววา เด็ดดอกหญาสะเทือนถึงดวงดาว เมื่อเศรษฐกิจของประเทศไทยกํ าลังจะพัง ทานทั้ง
หลายสังเกตไหม โรคตมยํ ากุงลามไปทั่วทั้งเอเซยี ลามไปเกือบทั่วโลก เพราะฉะนั้น ทุกสิ่งทุกอยางใน
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โลกนีม้นักระทบเกี่ยวของสัมพันธกันไปหมด นี้คือส่ิงที่เขายกยองวา การที่พระพุทธเจารูแจงแทงตลอด
ในปฏจิจสมุปบาท ถือวาเปนสุดยอดแหงมงกุฎเพชร

เปรียบเหมือนพระราชาที่จะไดรับมุรธาภเิษกขึน้เปนกษัตริยนั้น ขั้นตอนที่สมบูรณอยูตอนที่พระ
มหากษตัริยสวมพิชัยมงกุฎ นํ ามงกุฎเพชรขึ้นมาสวมบนพระเศียรของพระองค พระพุทธเจาก็เชนกันเมื่อ
พระองคบรรลุอริยสัจ 4 แลว พอพระองคทานทรงแทงตลอดปฏิจจสมุปบาท ก็ช่ือวาพระองคทานเปน
พระพุทธเจาไดอยางสมบูรณแบบ

ปฏิจจสมปุบาทนั้นมีอธิบายหลายนัยเหลือเกิน เชน อธิบายในสภาวะที่เราเกิดกิเลสแลว
ปฏิจจสมปุบาท ก็หมุนเวียนทํ าหนาที่ของมัน หรือจะเปนการอธิบายขามภพขามชาติ 3 ชาติเลยก็ได ดัง
ตอไปนี้

ขอที ่ 1 อวิชชาเปนปจจัยใหเกิดสังขาร อวิชชาแปลวา ความไมรู ความโง ความไมรูนั้นทาน
อธิบายวา ไมรูในอริยสัจทั้ง 4 ไมรูวาชีวิตเปนทุกข เหตุใหเกิดทุกขคือตัณหา เปนสิ่งที่จะตองละ นิโรธคือ
นพิพานเปนสิ่งที่จะตองทํ าใหแจง มรรคคือแนวทางที่จะปฏิบัติเพื่อจะใหถึงซึ่งความดับทุกขเปนสิ่งที่จะ
ตองลงมือกระทํ า เรียกวา ไมรูในอริยสัจทั้ง 4 ประการ ไมรูอดีต ไมรูอนาคต ไมรูทั้งอดีตและอนาคต ไมรู
ตามความเปนจริงในปฏจิสมปุบาท รวมทั้ง 8 ประการนี้เรียกวา อวิชชา 8 คือ การไมรูไมเขาใจชีวิตตาม
ความเปนจริง

เมือ่เราไมรูไมเขาใจ อวิชชาจึงเปนปจจัยใหเกิดสังขาร สังขารบางครั้งทานก็ใชสังขารหมายถึง
รางกาย แตสังขารในที่นี้หมายถึงเรื่องของจิต เมื่อมีความไมรูเปนพื้นฐานก็จะเกิด ปุญญาภิสังขาร ก็คือ
เกดิสิ่งที่เปนความดีเขาไปปรุงแตงจิต อปญุญาภิสังขาร ส่ิงที่เขาไปปรุงแตงจิตคือ บาป และก็อเนญชาภิ
สังขาร ส่ิงที่เขาไปปรุงแตงจิตคือการไดรูปฌานและอรูปฌาณ เปนตน ทั้งหมดนี้เรียกวา ความไมรูเปน
ปจจยัใหเกิดการปรุงแตง สรุปก็คือความไมรูเปนปจจัยใหเกิดกิเลส

 2. สังขารเปนปจจัยวิญญาณ วิญญาณตัวนี้มีความหมายอยู 2 ประการ วิญญาณตัวที่ 1 ก็คือการที่
จติเขาไปรับรูอารมณตาง ๆ ทาง ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ วิญญาณที่เขาไปรับรูอารมณทางตา เรียกวา จักขุ
วญิญาณ เขาไปรับรูอารมณทางหู เรียกวา โสตวิญญาณ  เขาไปรับรูอารมณ ทางจมูก เรียกวา ฆาน
วญิญาณ เขาไปรับรูอารมณทางลิ้น เรียกวา ชิวหาวิญญาณ เขาไปรับรูอารมณทางกาย เรียกวา กาย
วญิญาณ เขาไปรับรูอารมณทางใจอยางเดียว เรียกวา มโนวิญญาณ วิญญาณตัวที่ 2 เรียกวา ปฏิสนธิ
วญิญาณ ตัวปฏิสนธิวิญญาณ หมายถงึ เวลาคนเราตายแลว จิตมีกิเลสมันจะออกไปเวียนวายตายเกิด

3. วญิญาณเปนปจจัยใหเกิดนามรูป เมื่อมีการเวียนวายตายเกิดก็ตองมีนามคือจิตและมีรูปคือราง
กาย

4. นามรูปเปนปจจัยใหเกิดสฬายตนะ ค ําวา สฬายตนะ แปลวา เกิดที่ตอ 6 แหง ก็คือ ตา หู จมูก
ล้ิน กาย ใจ ที่จะไปรับรูอารมณ
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5. สฬายตนะเปนปจจัยใหเกิดผัสสะ คือการที่อวัยวะภายในไปถูกตองกับอารมณในภายนอก

ผัสสะ แปลวา การกระทบ การถูกตอง มีตาถูกตองกับรูป หูกระทบกับเสียง จมูกกระทบกับกลิ่น ล้ิน
กระทบกับรส กายกระทบกับสัมผัส เย็น รอน ออน แข็ง

6. ผัสสะเปนปจจัยใหเกิดเวทนา คํ าวา เวทนา แปลวา ความรูสึก ผัสสะทํ าใหเกิดความรูสึกพอใจ
บาง ไมพอใจบาง คํ าวาเวทนามักจะเขาใจกันไมถูกตอง ในภาษาไทยมักจะหมายถึงเปนเรื่องของ
ความรูสึก นาสงสาร นาเศราใจ แตจริง ๆ แลว เวทนาในทางพระพุทธศาสนา เปนความรูสึกเปนกลาง ๆ
หมายความวา จะเปนสุขเวทนา คือ ความรูสึกที่เปนสุขก็ได จะเปนทุกขเวทนา คือ ความรูสึกที่เปนทุกขก็
ได หรือจะเปนอุเบกขาเวทนา คือความรูสึกวา เฉย ๆ ก็ได เพราะฉะนั้น เวลาเราไปรับรูกระทบความรูสึก
ตาง ๆ ทาง ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ นี่มันจะทํ าใหเกิดเวทนา

7. เวทนาเปนปจจัยใหเกิดตัณหา ตัวนี้เปนกระบวนการสํ าคัญ มันจะเกิดกิเลสหรือไม ก็ตรงนี้ ถา
ขาดสติตัณหามันก็เกิดขึ้น พราะเวลาเกดิสุขเวทนา มันก็พอใจ เกิดทุกขเวทนามันก็ไมพอใจ ตัณหามีอยู 3
ประการ คือ  1. กามตัณหา ความอยากในรูป เสียง กล่ิน รส สัมผัส  2. ภวตัณหา คือความอยากในภพ
อยากจะไปเกดิเปนนั่นเปนนี่ หรืออยากจะเปนนั่นเปนนี่ และ 3. วิภวตัณหา คือความอยากที่จะไมเปนนั่น

8. ตณัหาเปนปจจัยใหเกิดอุปาทาน คํ าวา อุปาทาน แปลวา ความยึดมั่นถือมั่น ตัณหาเปนเหมือน
กบัยางเหนยีว เมือ่มันเขมขนมาก ๆ มันก็ทํ าใหเกิดความยึดเกี่ยวเกาะ เรียกวา อุปาทาน มี 4 ประการ คือ
1. กามุปาทาน ความยึดมั่นในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส  2. ทฏิุปาทาน ความยึดมั่นในทฏิฐิ ความเห็นของ
ตนเอง  3. สีลัพพตปุาทาน ความยึดมั่นในศีล ในพรต ในขอปฏิบัติ ในสิ่งปฏิบัติที่ทํ าตามกันมาดวยนึกวา
ปฏิบตัอิยางนี้แลวจะทํ าใหบรรลุ จะทํ าใหไดพบกับความสุข 4.อัตวาทุปาทาน ก็คือการยึดมั่นในตัวตน

9. อุปาทานเปนปจจัยใหเกิดภพ คํ าวา ภพ หมายถึง ภูมิ สถานที่ใหสัตวไปเกิด ภพมี 3 คือ  1.
กามภพ ตั้งแต นรก เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน มนุษย และสวรรค 6  2. รูปภพ สถานที่ที่อยูของผูที่ได
ฌานทีม่ีรูป เรียกวาที่อยูของพวกรูปพรหม และ  3. อรูปภพ ก็คือสถานที่อยูของอรูปพรหม หรือบางครั้ง
ภพในที่นี้ก็หมายถึง กรรมภพ ไดแกกรรม คือ บุญ บาปก็ได

10. ภพเปนปจจัยใหเกิดชาติ เมื่อมีภพก็มีชาติ คือ ความเกิด คํ าวาชาติในที่นี้ไมไดหมายถึง
ประเทศชาติ ชาติในที่นี้หมายถึงการกาวลงสูครรภของมารดา

11. ชาติเปนปจจัยใหเกิด ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ เมื่อมีชาติแลวก็หนีไมพน ชรา ความแก
พยาธิ ความเจ็บ มรณะ ความตาย โศกะ ความเศราโศกเสียใจ ปริเทวะ ความครํ่ าครวญ ร่ํ าไร ทุกขะ ความ
ไมสบายกาย โทมนัส ความไมสบายใจ อุปายาสะ ความคับแคนใจ มรณะ ความตาย มาเปนชุดเลย
อธิบายแบบนี้เรียกวาเปนการอธิบายขามสามภพ สามชาติ คืออดีตชาติ ปจจุบันชาติ และอนาคตชาติ หรือ
จะอธเิกดิกเิลสขึน้มาแลวก็เวียนวาย ตายเกิด แลวก็ตาย หมุนเวียนกันไปอยางนี้ เรียกวาเปนการอธิบาย
ขามภพขามชาติ
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อธิบายในลกัษณะชาติเดียวก็ได คือการอธิบายในกิจวัตรแตละวันของเรา เมื่อเวลาเราไปสัมผัส

อารมณตาง ๆ ไมวาจะเปนอารมณที่พอใจหรือไมพอใจ จับความรูสึกตรงผัสสะ เรามีตา หู จมูก ล้ิน กาย
ใจ ไปกระทบอารมณคืออายตนะภายนอก คือ รูป เสียง กล่ิน รส สัมผัส จะเกิดความรูสึกขึ้นมา ตาเห็นรูป
จะเปนรูปสวย ไมสวย จะเกิดความรูสึก พอใจไมพอใจ ใหเอาสติไปจับทันที เพราะถาสติไมจับ ตัวตัณหา
มนัจะเขาไปแทรกทันที แตถาเรามีสติคือตัวรูเขาไปกํ ากับ ตัวตัณหาคือความรูสึกพอใจไมพอใจมันก็เกิด
ขึน้ไมได เพราะถาไมทํ าอยางนั้น เมื่อเราไปกระทบอารมณมันก็จะเกิดกิเลสหมุนไปเปนชวง ลืมตัว ขาด
สติ มารูสึกตัวอีกทีตกเปนทาสของกิเลสแลว

อธิบายถึงตรงนี้ทํ าใหนึกถึงพระรูปหนึ่งชื่อพระโปฐิละ ทานเปนผูที่ทรงพระไตรปฎก ทาน
สามารถสอนลูกศิษยใหบรรลุพระอรหันตมากมาย แตตัวทานก็ยังเปนพระที่มีกิเลสอยู จนกระทั่งพระ
พทุธเจาตองใหสติ เวลาทานมาเฝาพระพุทธเจา พระพุทธเจาก็จะตรัสเรียกวา ทานใบลานเปลา หมาย
ความวา เปนผูที่ทรงแตคัมภีรแตไมสามารถที่จะปฏิบัติตนใหหมดกิเลสได จนกระทั่งทานรูสึกอิดหนา
ระอาใจตนเอง

วนัหนึง่ทานจึงคิดวา พอกันที สํ าหรับภาระหนาที่ของการเปนครูบาอาจารยส่ังสอน เราไมเอา
แลว เราจะไปปฏิบัติเพื่อความหลุดพนจากทุกขจะดีกวา ทานก็เขาไปในปา ไปเจอพวกพระอรหันตที่เปน
ลูกศษิย ทานก็เขาไปหาพรอมกับบอกวา “ชวยเปนที่พึ่งใหผมดวยเถิด ชวยสอนผมหนอย” พวกพระ
อรหนัตเหลานั้นก็บอกวา “ทานอาจารยเปนครูบาอาจารย สอนผมมาตลอด ผมจะไปสอนอาจารยไดอยาง
ไร”

พวกพระอรหันตทั้งหลายทานก็ปฏิเสธกันไปมา จนในที่สุดไปถึงสามเณรซึ่งมีอายุแคเพียง 7
ขวบ แตเปนอรหันต ทานก็เขาไปหาสามเณรกลาววา “สามเณรนอย ชวยหลวงพอหนอยเถอะ ชวยสอน
หลวงพอหนอย เณรนอยก็บอกผมเปนเด็ก ผมจะไปสอนอาจารยผูเฒาไดอยางไร” ทานจึงออนวอนวา
“เอาเถอะ สามเณร อาจารยไมมทีฏิฐมิานะแลว ลูกเณรจะสอนอยางไร อาจารยก็ยินดีปฏิบัติตามหมดทุก
อยาง”

สามเณรนอยก็อยากทดสอบอาจารยวายังมทีฏิฐมิานะอยูหรือไม ก็เลยบอกวา “เอาอยางนี้  ถา
อยางนัน้อาจารยลองลงไปลุยนํ้ าใหผมดูหนอย” พอสามเณรนอยพูดจบ ทานเดินลงสระนํ้ าทั้งครองจีวร
และพาดผาสังฆาฏิ เดินลุยนํ้ าลงไปจนกระทั่งถึงคอ สามเณรก็เลยบอกวา “ทานอาจารยพอแลว แคนี้ผมก็
รูแลววาทานอาจารยหมดทฏิฐมิานะ ขอใหทานอาจารยขึ้นมาเถิด”

ทานกเ็ดนิลุยนํ้ าขึ้นมาจีวรเปยกหมด เสร็จแลวสามเณรก็กลาวสอนทานอาจารยผูเฒาวา “ทาน
อาจารย มจีอมปลวกอยูจอมปลวกหนึ่ง มีรูอยู 6 รู ตัวเหี้ยมันเขาไปในจอมปลวกนี้ เราทํ าอยางไรจึงจะจับ
มนัได เราก็อุดรู 5 รู แลวก็จองตีรูที่ 6 หมายความวา ใหเราพยายามสํ ารวมระวังอินทรีย คือ ตา หู จมูก ล้ิน
กาย ไมใหเกิดความยินดียินราย สํ ารวมระวังอินทรีย คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ปดทวารทั้ง 5 และก็เปด
ทวารทัง้ 6 คือทวารใจแลวก็เอาสติของเราเขาไปกํ าหนดระมัดระวังใจของเรา”
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สามเณรกลาวเทานี้แหละ ทานอาจารยก็บอกวา “พอแลว ลูกเณรพอแลว เทานี้หลวงพอก็เขาใจ

แลว” และทานก็ไปพากเพียรปฏิบัติคอยระวัง เมื่อ ตา หู จมูก ล้ิน กาย หรือใจของทานไปสัมผัสกับ
อารมณตาง ๆ ไมนานทานก็ไดบรรลุอรหันต ในปฏจิสมุปบาทนี่ก็เหมือนกัน เมื่อเราไปสัมผัสกับอารมณ
ตาง ๆ เราจะไมยินดีในอารมณที่ตั้งแหงความยินดี เราจะไมขัดเคืองในอารมณที่ตั้งแหงความขัดเคือง เรา
จะตัง้สติคือตัวรูไวเมื่อกระทบอารมณตาง ๆ นี่เขาเรียกวาฝกสติปฏฐานใน ปฏิจสมุปบาท เพราะถาทาน
ทัง้หลายทํ าอยางนี้ได ก็ช่ือวาทานทั้งหลายรูเทาทันกิเลส ถาไมเชนนั้นแลว ปฏิจสมุปบาทของทานทั้ง
หลายกจ็ะหมนุไปหมุนมา เกิดดับ กิเลสเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา จนกระทั่งเราไมสามารถแยกไดวา อะไรคือ
กิเลส อะไรคือ สติ อะไรคือ ปญญา

แตถาทานทั้งหลาย ฝกสติตลอด นั่ง ยืน เดิน นอน กระทบอารมณทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น
ทางกาย จบัความรูสึกทางใจวา ขณะนี้จิตเราคิดอะไร ขณะนี้จิตเราเกิดความโกรธ ความโลภ ความหลง
เกดิความกํ าหนัดยินดีตาง ๆ ใหรูเทาทัน นี้คือปฏิจสมุปบาท : สุดยอดมงกุฎเพชรในทางพระพุทธศาสนา
ซ่ึงพระพทุธเจาทานตรัสทั้งสายเกิดและสายดับ สายดับก็คือ เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ เพราะสังขาร
ดบั วิญญาณจึงดับ ไลไปเรื่อยอยางนี้ เปนตน

 ทีน่ ํามาอธบิายใหทานทั้งหลายฟงในวันนี้ ก็เพื่อที่จะใหทานทั้งหลายไดรูวาปญญาของพระพุทธ
เจาทีแ่ทงตลออดในธรรมะตาง ๆ นั้น ลึกซึ้งพิสดารมาก และก็เปนธรรมะที่เกาะเกี่ยวเปนกลุมเปนกอน
โยงใยสมัพนัธกันไปหมด สํ าหรับในวันนี้ก็คงพอสมควรแกเวลา ขอใหนักปฏิบัติตั้งสติคือตัวรูไวที่ดวง
ตาทั้งสองขาง ลืมตาขึ้นชา ๆ ออกจากสมาธิ ฯ
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