
แสดงธรรม โดย พระราชนิโรธรังสี   (เทสก   เทสรังสี) 
วัดหินหมากเปง   อําเภอศรีเชียงใหม   จังหวัดหนองคาย  

ธาตุ-ขันธ-อายตนะ   สัมพันธ  

<<   คัดลอกมาจากหนังสือ   "ธาตุ-ขันธ-อายตนะ   สัมพันธ"   ซึ่งจัดพิมพเพื่อแจกเปน
อนุสรณ   เนื่องในการทําบุญฉลองอายุครบ   90   ปบริบูรณ   ของหลวงปูเทสก   เทสรงัสี   ใน
วันที่   26   เมษายน   2535   โดยเปนการนําตนฉบับที่เขียนโดยลายมือหลวงปูมาจัดพิมพ   -

   พิม   >>  

 
 

คํานํา 

         คณะศิษยานุศิษยปรารภในการที่จะจัดพิมพหนังสือแจกเปนอนุสรณ   เนื่องในการทําบุญ
ฉลองอายุครบ   ๙๐   ปบริบูรณของผูเขียน   ในวันที่   ๒๖   เมษายน   ๒๕๓๕   นี้   ดวยเหตุผลวา
หนังสือที่พิมพมานานแลวไมพอกับการแจกจาย   ไดมาหารือกับผูเขียนวาจะพิมพหนังสืออะไร
ดี   ผูเขียนพิจารณาเห็นวาหนังสือที่ไดเขียนไวที่จะเปนประโยชนแกผูอาน   คือเรื่อง   ธาตุ-ขันธ-
อายตนะ   สัมพันธ   ซึ่งสมควรที่ผูปฏิบัติธรรมกรรมฐานพึงรูเรื่องโดยถองแท   ดวยเหตุวา   ธาตุ-
ขันธ-อายตนะ   สัมพันธ   นี้เปนทั้งสมถะและวิปสสนา   จึงสมควรแทที่ผูปฏิบัติพึงทําความ
เขาใจ   เพื่อประโยชนในการปฏิบัติธรรมใหเจริญยิ่งๆ   ขึ้นไป   ผูเขียนจึงเลือกหนังสือธรรมะเรื่อง
ดังกลาวใหไปจัดพิมพแจกในงานครั้งนี้ 

         ขออนุโมทนาดวยเปนอยางยิ่งแกคณะศิษยานุศิษยทั้งหลายที่มีศรัทธาและกุศลเจตนาพิมพ
หนังสือแจกเปนธรรมทานในครั้งนี้ 

         พระราชนิโรธรังสี 

         ๑   เมษายน   ๒๕๓๕ 

 
 



คําปรารภ 

         เนื่องในงานฉลองอุโบสถฝงลูกนิมิต   วัดพระงามศรีมงคล   ซึ่งพระครูสีลขันธสังวร   (ออน
สี)   ไดชักชวนญาติโยมพากันกอสรางมาเปนเวลานานถึง   ๑๐   กวาป   สิ้นเงินไปประมาณลาน
กวาบาท   บดันี้ไดสําเร็จเรียบรอยแลวดวยความภาคภูมิใจยิ่ง   การสรางอุโบสถเปนงานใหญแลงาน
ละเอียด   ตองใชเวลาแลความอดทนกลาหาญตอสูกับอุปสรรคนานาประการจึงจะสําเร็จได   พระ
ครูสีลขันธสังวรทานมีคุณธรรมดังกลาวแลวครบครันในตัวของทาน   จึงสามารถสรางอุโบสถหลงั
นี้ใหสําเร็จได   ซึ่งพระบางรูปแมแตตัวขาพเจาเองก็ไมสามารถทําใหสําเร็จ
ได   นอกจากนี้   ถาวรวัตถุอันมีอยูในวัดพระงามศรีมงคลที่ปรากฏอยูในขณะนี้ทั้งหมด   ก็สําเร็จ
ดวยฝมือของทานทั้งนั้น   (ขณะที่ทานกําลังทําการกอสรางอุโบสถหลังนี้อยู   ทานยังไดชักชวน
คณะญาติโยมใหชวยกันสรางอุโบสถ   วัดพระเจาองคตื้อ   อันเกาแกชํารุดทรุดโทรมใหกลับคืนดี
มาอีกดวย) 

         ฉะนั้นทานจึงเปนที่เคารพนับถือของเหลาพุทธศาสนิกชนเปนอันมาก   ในการฉลองฝง
ลูกนิมิตครั้งนี้   กรรมการจัดงานวัดไมไดทํารูปเหรียญหรือเครือ่งขลังของรางเปนเครื่องชํารวยแกผู
ที่มาบริจาคใดๆ   ทั้งนั้น   จะรับแตเฉพาะผูที่มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบกอสรางเทานั้น   แลไดพิมพ
หนังสือประวัติของวัดแลของพระครูสีลขันธแจกเปนธรรมทานดวย   ขาพเจาพิจารณาเห็น
วา   หนังสือควรจะใหมีเนื้อหาเปนสารธรรมอยูบาง   ในขณะเดียวกันนี้   ขาพเจาก็กําลังเขียนธรรม
บรรยาย   ธาตุ-ขันธ-อายตนะ   สัมพันธอยูแลว   จึงไดถือโอกาสรีบเขียนเพื่อใหเสร็จทันพิมพ
ตอทายในหนังสือเลมนี้ดวย   หนังสือเลมนี้   หากทานผูอานไมเห็นเปนหญาปากคอกละก็   หวังวา
คงจะไมไรสาระแลใหประโยชนแกทานผูสนใจในธรรมปฏิบตัิตามสมควร   โดยเฉพาะทานผูเจริญ
กรรมฐานภาวนา   ถาอุสสาหคิดคนตรึกตรองตาม   อาจทําใหทานไดรับความรูแปลกๆ   ขึ้นมา
บาง   ดีกวาจะนั่งหลับตาเพงเอาความสุขสงบแลวโงกงวงซึมเซออยูเฉยๆ   หากไมคิดคนตาม
หลักธรรมใหเกิดแสงสวางบาง   จะไมสามารถรักษาภูมิจิตของตนไวไดเลย   แลวก็ขอเตือน
ไว   ณ   ที่นี้เสียเลยวา   การคิดคนพิจารณาอยาใหหนีจากหลักธรรมคําสอนของพระพุทธองค   ถา
คิดคนไปตามอารมณชอบใจแลว   มิใชแตกปลอกแค   มันมีหวังปลอกแตกแน   การรูจัก
ประมาณ   ทานผูรูทั้งหลายชมวาเปนของดี 

เทสรังสี. 



 

ธรรมกถาซึ่งจะอธิบายตอไปนี้จะไดยกธรรมสามกองคือ   ธาตุ   ๔   ขันธ   ๕   อายตนะ   ๖   ขึ้นมา
ตั้งเปนกระทูแลวจะไดอธิบายเปนลําดับตอไป   เพราะธรรมสามกองนี้เปนของจําเปนแกผูใครใน
ธรรม   ไมวาทางโลกียะแลโลกุตตร   จําเปนตองดําเนินแลคนควาพิจารณาตามหลักธรรมสามกอง
นี้ทั้งนั้น   จึงจะบรรลุตามเขาหมายของตนได   อนึ่ง   ธรรมสามกองนี้ก็เปนของที่มีพรอมอยูในตัว
ของคนเราแตละคนอยูแลว   เมื่อเรามารูเทาเขาใจในธรรมสามกองซึ่งมีอยูในตัวของเรานี้แลว   ก็จะ
รูธรรมอื่นๆ   ซึ่งนอกออกไปจากตัวของเรา   ซึ่งมีสภาพเชนเดียวกันนี้   หากหลงใหลเขาใจผิดไป
ในธรรมสามกองซึ่งมีอยูในตัวของเรานี้แลว   ธรรมอื่นๆ   ซึ่งมีอยูนอกออกไปจากตัวของเราก็จะ
หลงใหลเขาใจผิดไปหรอก 

ธาตุ-ขันธ-อายตนะ   สัมพันธ 

         มนุษยตัวตนคนเราที่เกิดขึ้นมาแลวนี้ยอมมีของสามอยางนี้เปนสมบัติเบื้องตน   กอนจะมี
สมบัติใดๆ   ทั้งสิ้น   แลวก็เปนของสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันโดยเฉพาะดวย   จะดีจะชั่วจะสุกจะดิบจะ
เปนโลกเปนธรรม   ก็ตองมีของสามอยางนี้เสียกอนเปนมูลฐาน   เปนเครื่องวัดเครื่องหมายแสดง
ออกมาวาอะไรเปนอะไร   ผูถือวาเราวาเขาวาสุขวาทุกข   ก็ถืออยูในองคของสามอยางนี้   หลงอยู
ในหวงของสามอยางนี้   ผูจะรูแจงเห็นจริงจนเปนสัจจะก็รูแจงเห็นจริงในของสามอยางนี้   ของ
สามอยางนี้เปนเครื่องวัดเครื่องเทียบโลกแลธรรมไดเปนอยางดี   ผูไมเห็นของสามอยางนี้ก็ตกไป
จมอยูในของสามอยางนี้   หรือผูที่เห็นแลวแตยังไมชัดแจงก็ปลอยวางไมไดเขาไปยึดเอามาเปนของ
ตัวก็มี   เรียกยอๆ   วาผูเห็นตนเปนโลกแลวยอมไปดึงเอาของสามอยางนั้นหรือสิ่งเกี่ยวเนื่องของ
สามอยางนั้นมาเปนโลกไปดวย   สวนผูที่ทานเห็นวาตนเปนธรรมแลว   ทุกสิ่งทุกอยางเปนแตสัก
วาธรรมเทานั้น   หาไดมีตนมีตัวหรืออะไรทั้งหมดไม   เชนธาตุสี่   ก็เปนสักแตวาธรรม
ธาตุ   ขันธ   ๕   ก็เปนสักวาธรรมขันธ   สวนอายตนะ   ๖   ก็รวมอยูในธรรมทั้งสองนี้ 

         ฉะนั้นตอไปนี้จะไดอธิบายถึงธรรมสามอยางที่กลาวขางตนนั้น   เพื่อประโยชนแกผูใครใน
ธรรม   แลวจะไดนําไปพิจารณาเพื่อเปนแนวทางนําไปสูความสวางของชีวิตตอไป   ธรรมสามอยาง
นั้นไดแก   ธาตุ   ๔   ขันธ   ๕   อายตนะ   ๖  

         หากจะถามวา   ธาตุ-ขันธ-อายตนะ   มีเทานี้หรือ   ทําไมจึงแสดง
แต   ธาตุ   ๔   ขันธ   ๕   อายตนะ   ๖   เทานั้น   ตอบวา   ธาตุมีมาก   เชนธาตุ   ๖   อาย



ตน   ๑๘   หรือสิ่งทั้งปวงที่มีอยูในโลกนี้เรียกวาธาตุทั้งหมด   ดงัที่ทานเรียกวา   "โลกธาตุ"   แม
พระนิพพาน   ทานก็เรียกวานิพพานธาตุ   ขันธก็มมีากเหมือนกัน   ขันธแปลวากองวาเหลาหรือหมู
หมวด   ทานแสดงภูมิของสัตวที่ยังมีกิเลสเวียนอยูในโลกนี้ไววา   ตองเกิดอยูในภพที่มี
ขันธ   ๕   ไดแกมนุษยและต่ําลงไปกวามนุษย   ตลอดถึงนรก   ๑   ขันธ   ๔   ไดแกเทพผูไมมี
รูป   ๑   ขันธไดแกพรหมผูมีรูป   ๑   รวมความจริงแลวโลกนีพ้รอมเทวโลกแลพรหมโลก   ทานก็
เรียกวาขันธโลก   สวนขอความแหงธรรมที่พระพุทธเจาทรงแลดงไวแลวเปนหมวดหมู   ทานก็
เรียกวาขันธทั้งนั้น   ที่เรียกวาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจามี   ๘๔๐๐๐   พระธรรมขันธ   ดังนี้
เปนตน   สวนอายตนะนี่ก็แยกออกไปจากธาตุ   ๔   ขันธ   ๕   แตมีหนาที่การงานมากไปกวาที่
แสดงยอๆ   ก็เพราะตองการจะแสดงแตเฉพาะ   ธาตุ-ขันธ-อายตนะ   อันเปนมูลฐานลวนๆ   เทานั้น 

ธาตุ-ขันธ-อายตนะ   สัมพันธ 

ธาตุ ๔  

         ธาตุ   ๔   เปนวัตถอัุนเปนที่ตั้งมูลฐานของสิ่งทั้งปวง   แมแตธรรมทั้งหลายที่เปนนิยานิกธรรม
อันจะดําเนินใหถึงวิมุติดวยสมถะวิปสสนา   ก็จะหนีจากธาตุสี่นี้ไมได   แตธาตุ   ๔   เปนวัตถุธาตุ
ลวนๆ   ไมเกี่ยวกับนามธรรมแลกิเลสใดๆ   เลย   ทานจําแนกออกเปนกองๆ   ตามลักษณะของธาตุ
นั้นๆ   เชนสิ่งใดที่มีอยูในกายนี้มีลักษณะขนแข็ง   ทานเรียกวา   ธาตุ
ดิน   มี   ๑๘   อยาง   คือ   ผม   ๑   ขน   ๑   เล็บ   ๑   ฟน   ๑   หนัง   ๑   เนื้อ   ๑   เอ็น   ๑   กระดูก   
๑   เยื่อในกระดูก   ๑   มาม   ๑   หัวใจ   ๑   ตับ   ๑   พังผืด   ๑   ไต   ๑   ปอด   ๑   ไสใหญ   ๑   ไส
นอย   ๑   อาหารใหม   ๑   อาหารเกา   ๑   (ถาเติมกะโหลกศีรษะและมันสมองศีรษะเขาดวยก็
เปน   ๒๐   พอดี   แตที่ไมเติมเพราะไปตรงกับกระดูกและเยื่อในกระดูก   จึงยังคงเหลือ   ๑๘) 

         ธาตุน้ํา สิ่งใดที่มีลักษณะเหลวๆ   ทานเรียกวาธาตุน้ํา   มี   ๑๒   คือ   น้ําดี   ๑   น้ํา
เสลด   ๑   น้าํเหลือง   ๑   น้ําเลือด   ๑   น้ําเหงื่อ   ๑   นั้นมันขน   ๑   น้ําตา   ๑   น้ํามัน
เหลว   ๑   น้าํลาย   ๑   น้ํามูก   ๑   น้ํามันไขขอ   ๑   น้ํามูตร   ๑ 

         ธาตุไฟ สิ่งใดที่มีลักษณะใหอบอุน   ทานเรียกวา   ธาตุไฟ   มี   ๔   คือ   ไฟทําใหกาย
อบอุน   ๑   ไฟทําใหกายทรุดโทรม   ๑   ไฟชวยเผาอาหารใหยอย   ๑   ไปทําความกระวน
กระวาย   ๑ 



         ธาตุลม สิ่งใดที่มีลักษณะพัดไปมาอยูในรางกายนี้   สิ่งนั้นทานเรียกวาธาตุลม   มี   ๖   คือ   ลม
พัดขึ้นเบื้องบน   ทําใหมึน   งงหาวเอื้อมอวกออกมา   ๑   ลมพดัลงขางลางทําใหระบายเผย
ลม   ๑   ลมในทองทําใหปวดเจ็บทองขึ้นทองเฟอ   ๑   ลมในลําไสทําใหโครกครากคลื่นเหียน
อาเจียน   ๑   ลมพัดไปตามตัวทําใหกายเบาแลออนละมุนละไม   ขับไลเลือดและโอชาของอาหารที่
บริโภคเขาไป   ใหกระจายซึมซาบไปทั่วสรรพางกาย   ๑   ลมระบายหายใจเขาออกเพื่อยังชีวิตของ
สัตวใหเปนอยู   ๑   หรือจะนับเอาอากาศธาตุคือชองวางที่มีอยูตัวของเราเชน   ชองปาก   ชอง
จมูก   เปนตน   เขาดวยก็ได   แตอากาศธาตุก็เปนลมชนิดหนึ่งอยูแลวจึงสงเคราะหเขาในธาตุลม
ดวย   มนุษยทั้งหลายที่เราๆ   ทานทั้งหลายที่เห็นกันอยูนี้   ถาจะพูดตามเปนจริงแลวมิใชอะไร   มัน
เปนแคสักวากอนธาตุมารวมกันเขาเปนกอนๆ   หนึ่งเทานั้น   มนุษยคนเราพากันมาสมมติเรียกเอา
ตามชอบใจของตนวานั่นเปนคนนั่นเปนสัตว   นั่นเปนนั่นเปนนี่ตางๆ   นานาไป   แตกอนอันนั้น
มันก็หาไดรูสึกอะไรตามสมมติของตนไม   มันมีสภาพเปนอยูอยางไรมันก็เปนอยูอยางนั้น
ตามเดิม   อยางไปสมมติวาหญิงวาชายวาหนุมวาแกวาสวยไมสวย   กอนธาตุอันนั้นมันก็ไมมี
ความรูสึกอะไรเลย   หนาที่ของมันเมื่อประชุมกันเขาเปนกอนแลวอยูไดชั่วขณะหนึ่งแลวมันก็คอย
แปรไปตามสภาพขอมัน   ผลที่สุดมนัก็แตกสลาย   แยกกันไปอยูตามสภาพเดิมของมันเทา
นั้นเอง   ใจของคนเราตางหากเมื่อความไมรูเทาเขาใจตามเปนจริงแลว   ก็ไปสมมติวาเปนคนเปน
หญิงเปนชาย   สวย-ไมสวย   สวยก็ชอบใจรักใครอยากไดมาเปนของตน   ไมสวยก็เกลียดเหยียด
หยามดูถูกไมชอบใจไมอยากไดอยากเห็น   ใจไปสมมติเอาเองแลวก็ไปหลงติดสมมติของ
ตัวเอง   เพิ่มพูนกิเลสซึ่งมันหมักหมมอยูแลวใหหนาแนนขึ้นอีก   กิเลสอนัเกิดจากความหลงเขาใจ
ผิดนี้   ถามีอยูในจิตสันดานของบุคคลใดแลวหรอือยูในโลกใดแลว   ยอมทําบุคคลนั้นหรือโลกนั้น
ใหวุนวายเดือดรอนมากแลนอย   ตามกําลังพลังของมัน   สุดแลวแตมันจะบันดาลใหเปนไป   ฯ 

         ความจริงธาตุ   ๔   มันก็เปนธาตุลวนๆ   มิไดไปกอกรรมทําเข็ญใหใครเกิดกิเลสหลงรักหลง
ชอบเลย   ถึงกอนธาตุจะขาวจะดําสวยไมสวย   มันก็มีอยูทั่วโลก   แลวก็มมีาแตตั้งโลกโนน   ทําไม
คนเราพึ่งเกิดมาชั่วระยะไมกี่สิบปจึงมาหลงตื่นหนักหนาจนทําใหสังคมวุนวายไมทราบวาอะไรเปน
อะไร   มืดบอดยิ่งกวากลางคืน   ดวยเหตุนี้พระพุทธเจาของพวกเราทั้งหลายผูทรงประสงคความ
สันติสุขแกโลก   จึงทรงจําแนกสมมติที่เขาเหลานั้นกําลังพากันหลงติดอยูเหมือนลิงติดถัง   ออกให
เปนแตสักวาธาตุ   ๔   ดังจําแนกมาแลวขางตน   หรือจะเรียกวาพระองคทรงบัญญัติใหเปนไปตาม
สภาพของเดิม   เพื่อใหเขาเหลานั้นที่หลงติดสมมติอยูแลว   ใหคอยๆ   จางออกจากสมมติแลวจะได
เห็นสภาพของจริง   บัญญัตินี้ไมเปนตนเปนตัว   เปนสภาพธรรมอันหนึ่ง   แลวบัญญัติเรียกขื่อเปน



เครื่องหมายใชชั่วคราวเทานั้น   ถาผูมาพิจารณาเห็นกายกอนนี้เปนสักแตวาธาตุ   ๔   แลว   จะไม
หลงเขาไปยึดเอากอนธาตุมาเปนอัตตาเลย   อันเปนเหตุใหเกิดกิเลสหยาบชาฆาฟนกันลมตายอยูทุก
วันนี้   ก็เนื่องจากความหลงเขาไปยึดกอนธาตุวาเปนอัตตาอยางเดียว   ผูใครในธรรมขอนี้จะทดลอง
พิจารณาใหเห็นประจักษดวยตนเองอยางนี้ก็ได   คือพึงทําใจใหสงบเฉยๆ   อยู   อยาไดนึกอะไรแล
สมมติวาอะไรทั้งหมด   แมแตตัวของเราก็อยานึกวานี่คือเราหรือคน   แลวเพงเขามาดูตัวของเรา
พรอมกันนั้นก็ใหมีสติทําความรูสึกอยูทุกขณะวา   เวลานี้เราเพงวัตถุสิ่งหนึ่ง   แตไมมีชื่อวา
อะไร   เมื่อเราทําอยางนี้ไดแลว   จะเพงดูสิ่งอื่นคนอื่นหรือถาจะใหดีแลวเพงเขาไปในสังคมหมูชน
มากๆ   ในขณะนั้นอาจทําใหเกิดความรูสึกอะไรขึ้นมาในใจแปลกๆ   และเปนสิ่งนาขบขัน
มาก   อยางนอยหากทานมีเรื่องอะไรหนักหนวงและยุงเหยิงอยูภายในใจของทานอยูแลว   เรื่อง
ทั้งหมดนั้นหากจะไมหายหมดสิ้นไปทีเดียว   ก็จะเบาบางแลรูสึกโลงใจของทานขึ้นมาบางอยางนา
ประหลาดทีเดียว   หาดทานทดลองดูแลวไมไดผลตามที่แสดงมาแลวนี้   ก็แสดงวาทานยังทําใจให
สงบไมไดมาตรฐานพอจะใหธรรมเกิดขึ้นมาได   ฉะนั้นจึงขอใหทานพยายามทําใหมจนไดผลดัง
แสดงมาแลว   แลวทานจะเกิดความเชื่อมั่นในคําสอนของพระพุทธเจาวา   เปนคําสอนที่นําผูปฏิบัติ
ใหถึงความสันติไดแทจริง   ฯ 

         อนึ่ง   คําสอนของพระพุทธเจาเปนคําสอนเพื่อสันติ   ผูที่ยังทําใจของคนใหสงบไมได
แลว   จะนําเอาคําสอนของพระพุทธเจาที่เปนสันติมาพิจารณาก็ยังไมเกิดผล   หรือมาตั้งไวในใจ
ของตนก็ยังไมติด 

         ฉะนั้น   จึงขอเตือนไว   ณ   โอกาสนี้เสียเลยวาผูจะเขาถึงธรรม   ผูจะเห็นธรรม   รูธรรม   ได
ธรรม   พิจารณาธรรมใจธรรมคําสอนของพระพุทธเจาทั้งที่แสดงมาแลวและกําลังแสดงอยูหรือที่
จะแสดงตอไปนี้ก็ดี   ขอไดตั้งใจทําความสงบเพงอยูเฉพาะในธรรมนั้นๆ   แตอยางเดียว   แลวจึง
เพงพิจารณาเถิดจึงจะเกิดความรูความเขาใจในธรรมนั้นๆ   อยางถูกตอง   เรื่อง   ธาตุ   ๔   เปน
สภาวธรรมเปนจริงอยูตามธรรมชาติแลว   แตคนเรายังทําจิตของตนไมใหเขาถึงสภาพเดิม   (คือ
ความสงบ)   จึงไมเห็นสภาพเดิมของธาตุ   ธาตุ   ๔   เมื่อผูมาพิจารณาใหเห็นตามความเปนจริง
แลว   จะเห็นวา   ธาตุเปนสักแตวาธาตุ   มันมีสภาพเปนอยูเชนไร   มันก็เปนอยูเชนนั้นตามสภาพ
ของมัน   ธาตุมิไดกอกวนใหใครเกิดกิเลสความรักแลความหวัง   หรือโลภโกรธหลงอะไรเลย   ใจ
ของคนเราก็เปนธาตุเหมือนกัน   เรียกวามโนธาตุ   หากผูมาพิจารณาใหเห็นสิ่งทั้งปวงเปนแตสักวา
ธาตุคือเห็นธาตุภายใจ   (คือกายกอนนี้)   และธาตุภายนอก   (คอืนอกจากกายของเรา)   และมโน



ธาตุ   (คือใจ)   ตามเปนจริงแลว   ความสงบสุขก็จะเกิดมีแกเหลาประชาสัตวทั่วหนากัน   สมตาม
พุทธประสงคที่พระพุทธองคตั้งปณิธานไวทุกประการ 

 

ขันธ   ๕ 

         เมื่อไดอธิบายธาตุ   ๔   มาพอสมควรแลว   ตอจากนี้ไปจะไดอธิบายขันธ   ๕   ซึ่งเปนของ
เกี่ยวเนื่องกันมา   ธาตุ   ๔   เปนวัตถุธาตุลวนๆ   มิไดเกี่ยวเนื่องดวยใจ   คนเราถามี
ธาตุ   ๔   ลวนๆ   ไมมีใจแลว   ก็ไรคาหาประโยชนมิได   หรือจะพูดใหสั้นๆ   ที่เรียกวาคนตาย
นั้นเอง   ขันธคือกองแหงธรรม   ในตัวของคนเรานี้   ทานจัดกองแหงธรรมไว   ๕   ดวง   กองรูป
ไดแกธาตุ   ๔   ดังอธิบายมาแลว   เรียกวารูปขันธ   อีก   ๔   กองเรียกวานามขันธ   คือ   เวทนา
ขันธ   ๑   สัญญาขันธ   ๑   สังขารขันธ   ๑   วิญญาณขันธ   ๑   อายตนภายใน   ๖   มีตาเปน
ตน   ประสบกับอายตนะภายนอก   ๖   มีรูปเปนตน   แลวเกิดความรูสึกเปนสุขบางทุกขบาง   หรือ
โสมนัส   โทมนัส   อุเบกขาเฉยๆ   เรียกวาเวทนาขันธฯ   อายตนะ
ภายใน   ๖   ภายนอก   ๖   ประสบกันเขาแลวเกิดความรูสึกขึ้นมาดังอธิบายมาแลวขางตน   แลวจํา
ไดหมายรูในอารมณนั้นๆ   แมจะนานแสนนานทั้งที่เปนอดีตแลอนาคตหรือปจจุบัน   เรียกวา
สัญญาขันธฯ   จิตชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากอายตนะทั้งสองนั้นประสบกันก็ดี   หรือเกิดลอยๆ   ขึ้น
มาแลวคิดนึกฟุงซานปรุงแตงไปตางๆ   นานา   จนหาที่จบลงไมได   เรียกวาสังขารขันธ   หมายถึง
สังขารจิตโดยเฉพาะ   แตถาเปนการตรึกตรองในเรื่องนั้นๆ   จนเห็นถองแทชัดเจนหมดกังขาดวย
ปญญาอันชอบแลว   เรียกวา   "ธัมมวิจย"   มิไดเรียกสังขารขันธฯ   วิญญาณมีมากอยาง   วิญญาณ
ในปฏิจจสมุปบาทเปนวิญญาณนําเอาขันธทั้ง   ๕   มาปฏิสนธ ิ  คือวิญญาณตัวนั้นตองมีขันธ
ทั้ง   ๕   พรอมมูลมาในตัว   จึงจะมาอุบัติในภูมิขันธ   ๕   ได   ถาม ี  ๔   กไ็ปอุบัติในภูมิ
ขันธ   ๔   คือมีแตนามไมมีรูป   ความจริงรูปทานก็เรียกรูปจิตเหมือนกัน   แตเปนรูปละเอียดพนเสีย
จากรูปขันธที่อธิบายมาแลวขางตน   ถามีหนึ่งคือมีแตเฉพาะวิญญาณตัวเดียว   ก็ไปอุบัติใน   "เอก
โอปปาติก"   ที่เรียกวาพรหมลูกฟก   คือมีแตรูปจิตอยางเดียวนั้นเองฯ 

         วิญญาณทําหนาที่ในอายตนะไดแก   ความรูสึกในชั้นแรกของอายตนะทั้งสองประสบ
กัน   แตไมถึงกับจําอารมณหรือเสวยอารมณนั้นๆ   การจําอารมณเปนหนาที่ของสัญญา   การเสวย
อารมณเปนหนาที่ของเวทนา   วิญญาณชนิดนี้จะเรียกวาวิญญาณธาตุก็ไดฯ   สวนวิญญาณใน



ขันธ   ๕   เปนวิญญาณนามบัญญัติลวนๆ   ยังไมไดทําหนาที่ใดๆ   เหมือนกับขันธ
อ่ืนๆ   ขันธ   ๕   ก็เหมือนกันกับธาตุ   คือไมใชตัวกิเลสแลไมไดทําใหใครเกิดกิเลส   แตทาน
จัดเปนประเภทแหงรูปธรรม-นามธรรม   เปนกองๆ   ไวเพื่อใหรูวานั่นรูปนั่นนามเทานั้น   กิเลส
เกิดขึ้นเพราะผูมาหลงสมมติแลวเขาไปยึดเอาขันธวาเปนตัวของตนหรือตนเปนขันธบาง
ตางหาก   เมื่อจะพูดใหเขาใจงายแลว   ความที่เขาใจผิดหลงไปยึดเดาขันธ   ๕   วาเปนของตนของ
ตัว   หรือเห็นวาตัวของตนเปนขันธ   ๕   บาง   มฉิะนั้น   ก็เห็นวาขันธ   ๕   นอกออกไปจากคน
หรือคนนอกไปจากขันธ   ๕   บาง   ความเห็นอยางนั้นแล   จึงทําใหเขาไปยึดถือจนเกิดกิเลสขึ้น
เปนทุกข   ในเมื่อขันธเหลานั้นเปนไปตามปรารถนาแลวก็ชอบใจเพลิดเพลินหลงระเริงลืมตัวมัวเมา
ประมาทจนเปนเหตุใหประกอบบาปกรรมความชั่วดวยประการตางๆ   หากขันธเหลานั้นไมเปนไป
ตามปรารถนาก็ไมชอบใจ   เปนทุกขโทมนัสดวยประการตางๆ   ไมเห็นตามสภาพความเปนจริง
ของขันธนั้นๆ   ซึ่งมันเปนไปตามเหตุปจจัยของมันอยูอยางนั้น   ธรรมที่พระอัสสชิแสดงแกพระสา
รีบุตรเมื่อทานยังเปนนักบวชนอกพระศาสนาครั้งพบกันที่แรกวา   ธรรมของพระสมณะโคดมทรง
แสดงวา   "ธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุ   เมื่อเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับไป"   ดังนี้   รปูขันธเกิดจาก
อวิชชา   ตัณหา   อุปาทาน   กรรม   ผูมีปญญามาพิจารณาเห็นแจงชัดดวยตนเองแลววา   ธรรม
เหลานั้นเปนเหตุแหงรูป   วิชชาเกิดขึ้นอยางนั้นแลว   อวิชชาก็ดับไป   ธรรมทั้งหลายมีรูปเปน
ตน   ที่มีอยูแลวก็กลายเปนวิบากไป   ที่จะเกิดใหมอีกก็ไมมี   กิเลสแลทุกขทั้งหลายยอมเกิดขึ้น
เพราะความหลงในขันธแลวเขาไปยึดเอาขันธอัตตา   ดังแสดงมาแลว   ฉะนั้นพระพุทธองคจึงตรัส
วา 

  ภารหเว   ปฺจักขนฺธา      ขันธ   ๕   เปนภาระจริง    

  ภาราหาโร   จ   ปุคคโล      แตบุคคลก็ยังถือภาระไว    

  ภาราทานํ   ทุกขํ   โลเก      การเขาไปยึดถือเอาภาระไว   เปนทุกขในโลก   

  ภารนิกเขปนํ   สุขํ      การปลอยวางภาระเสีย   เปนความสุข    

  นิกขิปตวา   ครุ   ภารํ      บุคคลปลอยวางภาระเสียไดแลว    

  อฺญํ   ภารํ   อนาทิย      ไมเขาไปถือเอาสิ่งอื่นเปนภาระอีก    

  สมูลํ   ตณหํ   อพฺพุยห      เปนผูรื้อถอนตัณหากับทั้งรากไดแลว    

  นิจฺฉาโต   ปรินิพฺพุโต   ติฯ     เปนผูหมดความอยากแลวปรินิพพาน   ดังนี้ฯ    



         ในพุทธพจนนี้   แสดงใหเห็นชัดอยูแลววา   ขันธ   ๕   เปนตัวทุกขอยูแลวโดยธรรมชาติ   เมื่อ
ผูใดเขาใจผิดคิดวาเปนความสุขแลวหลงเขาไปยึดไว   ผูนั้นจะไดรับความทุกขเดือดรอนอยาง
ยิ่ง   เปรียบเหมือนผูเห็นเปลวความรอนของกอนเหล็กแดงวาเปนของสวยงาม   หลงชอบใจเขาไป
กอดเอาดวยความรัก   ความรอนของกอนเหล็กแดงนั้นจะมิไดผอนความรอนแลวยอมรับดวยความ
ปราณีเลย   ความรอนของมันมีอยูเทาไรมันก็จะแผดเผาเอาผูนั้นใหไหมเปนเถาผงไปตามเคย
ฉะนั้น   สมกับพุทธพจนวา   "สังขารา   ปรมา   ทุกขา   -   สังขารทั้งหลายเปนทุกขอยางยิ่ง" 

         หากจะมีคําถามวา   เปนทุกขเพราะอะไร?   กต็องตอบวา   เปนทุกขเพราะความหิว   ความไม
รูจักพอ   ความหิว   ความไมรูจักพอไมวาจะเปนสวนรางกายหรือจิตใจ   เปนทุกขทั้งนั้น   เมื่อความ
อ่ิมความพอของจิตใจเกิดขึ้นมาแลว   ความสงบสุขของใจก็จะเกิดขึ้นมาทันที   แลวจะมองเห็น
ความเกิดดับของขันธตามความเปนจริงดังอุปมา 

         รูปขันธ   "เปรียบเหมือนฟองน้ําอันเกิดจากคลื่นหรือระลอก   เปนตอมเปนฟองขึ้นมาชั่วครู
หนึ่งประเดี๋ยวแลวก็ดับแตกไปเปนน้ําตามเดิม"   รูปกายนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน   แปรสภาพเปนรูป
มนุษยชายหญิงหรือเปนสัตวตางๆ   นานา   มาจากธาตุ   ๔   อยูไดชั่วระยะหนึ่งซึ่งคนเราเขาใจวา
นาน   แตสัตวบางจําพวกซึ่งมีอายุนานกวา   เขาจะเห็นวาชั่วครูเดียวแลวก็แตกดับสลายไปเปน
ธาตุ   ๔   ตามเดิมฯ 

         เวทนา   "เปรียบเหมอืนคลื่นกระทบฝง   ลูกคลื่นเหมือนกับเปนตัวตนกลิ้งมากระทบกับฝงดัง
ซูซาแลวสลายหายตัวไปเปนน้ําตามเดิม"   เวทนาก็เกิดจากสัมผัส   แลวมีความรูสึกเปรียบเหมือน
เสียงคลื่นเปนสุขบางทุกขบางหรือเฉยๆ   แลวก็หายไป   เดี๋ยวสัมผัสอื่นมากระทบอีก   ดังนี้อยู
ตลอดกาลฯ 

         สัญญา   "เปรียบเหมือนพยับแดด   ธรรมดาพยับแดดอันเกิดจากไอระเหยของความรอน   เมื่อ
บุคคลเพงมองดูอยูแตที่ไกลจะแลเห็นเปนตัวระยิบระยับเปนกลุมเปนหมูๆ   เมื่อเขาไปถึงใกล
แลว   สิ่งที่เห็นอยูนั้นก็จะหายไป"   ฉันใด   สัญญาความจําที่เกิดจากสัมผัสในอายตนะทั้ง   ๖   ก็
ผลุบๆ   โผลๆ    เกิดทางตาบาง   ทางหูบาง   โนนบาง   นี่บางอยูตลอดกาล   ไมเปนของตัวเองเลยก็
ฉันนั้นฯ 

         สังขาร   "เปรียบเหมือนตนกลวย   ธรรมชาติของตนกลวยยอมไมมีแกนเปน
ธรรมดา"   สังขารรูปกายของคนเรานี้ก็หาสาระมิได   เริ่มเกิดขึ้นมาก็มีสภาวะแปรสภาพไป



พรอมๆ   กันเลย   จะอยูไดนานแสนนาน   สภาพความแปรปรวนของสังขารก็เปลี่ยนแปลงไปตาม
ทุกขณะอยูอยางนั้น   แลวก็มีความแตกดับเปนที่สุด   แมแตสังขารจิตคิดนึกปรุงแตงเอาจริงเอาจัง
กันประเดี๋ยวๆ   ก็หายวูบไป   ฉะนั้นเหมือนกันฯ 

         วิญญาณ   "เปรียบเหมือนมายา   ธรรมดาเรื่องของมายาแลว   มีแตจะหลอกลวงผูอ่ืนใหเขาใจ
ผิดคิดตามไมทันในเรื่องของตัวเทานั้น"   วิญญาณก็มีลักษณะหลอกลวงใหผูอ่ืนตามไมทัน   พอตา
เห็นรูปเกิดความรูสึกขึ้น   เมื่อจะตามไปดูความรูสึกนั้นยังไมทันอะไร   เดี๋ยวไปเกิดความรูสึกขึ้น
ทางหู   เมื่อจะตามไปดูความรูสึกทางหูนั้น   ยังไมทันอะไร   เดี๋ยวไปเกิดความรูสึกขึ้นทางอื่น
ตอๆ   ไปอีกแลว   มีแตจะหลอกลวงใหคนอื่นตามไมทันฉันนั้นเหมือนกันฯ 

         ผูมาพิจารณาเห็นขันธมีอุปมาดังแสดงมาแลวนี้ชัดแจงดวยปญญาอันชอบดวยตนเองแลว   จะ
ไมหลงเขาไปยึดเอาขันธมาเปนอัตตาหรืออนัตตา   แตจะหยิบยกเอาขันธเปนเปาหมายแหงญาณทัส
สนะของปญญาวิปสสนา   การใชปญญาแยบคายไมเขาไปยึดเอาของมีอยูแลเนื่องดวย
อัตตา   จัดเปนปญญาในอริยมรรค   เพราะของที่ไมมีและไมเนื่องดวยอัตตาสามัญญนาม   ใครๆก็
ละได   หรือจะเรียกวาผูไปยึดของไมมีเปนผูไรปญญาก็ได 

         คําสอนของพระพุทธองคเปนคําสอนยุทธวิธีเพื่อผจญกับกิเลสขาศึกความชั่ว   ซึ่งมันฝงอยูใน
ตัวของแตละบุคคลมานานแลว   ฉะนั้น   ขันธ   ๕   คือตัวของคนเราแตละคน   จึงเทากับสนาม
ยุทธ   แตยุทธวิธีของพระองค   การแพคือการเขาไปยึดถือ   การชนะคือการปลอยวางใหมันเปนไป
ตามสภาพเดิมของมัน   ไมเหมือนการแพแลการชนะของผูยังมีกิเลสอยู   ความเปนจริงการชนะของ
ทุกๆ   อยางไมวาชนะภายนอกและภายใน   ในโลกนี้หรือในโลกไหนๆ   กต็าม   ถาจะวาการชนะที่
บริสุทธิ์แลแทจริงแลวก็คือคูตอสูทั้งสองฝายจะตองมีอิสระเต็มที่   หากจะยังมีการคิดเพื่อจะตอสูกัน
อีกหรือเขาไปยึดอํานาจควบคุมยึดถือกันอยูแลว   ชนะนั้นไมชือ่วาเปนการชนะที่บริสุทธิ์แลเปน
ธรรมเลย   วันหนึ่งขางหนาจะตองมีการแพอีกเปนแน   หรืออยางนั้นก็กอเวรกอกรรมซึ่งกันและกัน 

         พระพุทธองคทรงเห็นทุกขคือตัวขาศึกมีชาติเปนตน   ก็เห็นอยูในขันธนี้เอง   แลวทรงใช
ยุทธวิธีดวยปญญาอันชอบจนเอาชนะขาศึกก็ในขันธอันนี้   แตแลวขาศึกก็มิไดลมตายฉิบหายไป
ไหน   ขาศึกคือขันธก็ยังเปนขันธปกติอยูเชนเดิม   ปญญาวุธที่พระองคนํามาใชเปนของ
กายสิทธิ์   ประหารขาศึกจนพายแพไปได   แตหาไดทําใหขาศึกเจ็บปวดแมแตแผลเทาเมล็ดงาก็หา
ไดปรากฏไม   เรื่องนี้มีอุทาหรณรับสมอางดังปรากฏในพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตรอยูแลว   หาก



จะมีปญหาถามวา   ขาศึกที่แพแกพระองคแลวจะไปตั้งทัพอยู   ณ   ที่ไหน   ตอบวาเมื่อแพแก
พระองคแลวก็ตองเปนบาวรับใชของพระองคตอไป   ผูที่เอาชนะมันไมไดเทานั้นจึงยอมเปนทาส
ของมันตอไป   ฉะนั้น   ขันธที่ยังไมมีใครเอาชนะไดจึงยังมีอิสระครอบโลกทั้งสามอยู 

         อายตนะ   อายตนะแปลวา   บอเกิดหรือสื่อสัมพันธ   บอเกิดหรือสื่อสัมพันธอะไร   อธิบาย
วา   สื่อสัมพันธของอายตนะทั้งสองแลวเกิดอารมณขึ้น   บอน้ําก็คือสายของน้ําที่ออกมาจากใต
ดิน   แลวไหลเนื่องติดตอกันกับน้ําที่อยูขางนอกไมขาดสายนั้นเอง   อายตนะมีตาเปนตน   เมื่อ
สัมผัสกับรูปแลว   ก็ติดตอสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงประสาทเขามาหาใจ   แลวใจก็รับเอามาเปน
อารมณ   ถาดีก็ชอบใจ   สนุก   เพลิดเพลิน   หรรษา   ถาไมดีก็ไมชอบใจ   คับแคนเปนทุกขโทมนัส
ตอไปเมื่อตายังไมหลับ   อายตนะอื่นๆ   มีหูเปนตนก็มีนัยเชนเดียวกัน   ดังไดอธิบายมาแลวขางตน
ตอนวาดวยอายตน   ๖   ฉะนั้นในที่นี้จึงจะไมอธิบายอีก   แตจะอธิบายเฉพาะยุทธวิธีสําหรับตอสู
กับขาศึก   (คืออารมณหรือกิเลส)   ที่มันจะรุกรบเขามาทางทวาร   ๖   ตอไป   เพื่อใหเชื่อมกับ
ขันธ   ๕   อันอุปมาเทียบเหมือน   "สนามยุทธ"   ดังไดพูดคางไว   ที่พูดคางไวนั้นไดพูดเฉพาะแต
สนามยุทธเทานั้น   ยังไมไดพูดถึงเชิงยุทธวิธีเลย   ฉะนั้นตอไปนี้จะไดแสดงยุทธวิธีอันจะมีขึ้นใน
สมรภูมินั้นตอไป   ใครจะแพ   ใครจะชนะ   ขอทานผูอานจงติดตามดูลวดลายของคูตอสูตอไป 

         อายตนะ   ๖   ไดแต   ตา   ที่เห็นวัตถุรูป   ๑   หู   ที่เสียงดังมากระทบ   ๑   จมูก   ที่สูบกลิ่น
สารพัดทั้งปวง   ๑   ลิ้น   ที่รับรสทกุๆ   อยางที่มาปรากฏสัมผัส   ๑   กาย   ที่ถูกสัมผสัเย็นรอนออน
แข็งอันจะรูไดทางกาย   ๑   ใจ   ความรูสึกนึกคิดในอารมณนั้นๆ   ๑ 

         อายตนะทั้ง   ๖   นี้ยอมรับทําหนาที่แตละแผนกๆ   ไมปะปนกัน   เชนตารับทําหนาที่แต
เฉพาะไวดูรูปเทานั้น   ตกลงวาบรรดารูปทั้งหลายแลว   จะเปนรูปชนิดใดอยางไร   หยาบ
ละเอียด   แมแตรูปอสุภะอันแสนนาเกลียดก็มอบภาระใหตาดูไป   ใหหูดูแทนไมไดเด็ดขาด   เปน
ตน   ทานจึงเรียกวาเปนใหญในหนาที่นั้นๆ 

         ฉะนั้น   เมื่อพูดถึงอายตนะภายใน   ๖   แลว   จึงจําตองพูดคูของอายตนะภายในไป
พรอมๆ   กันจึงจะเห็นประโยชนของอายตนะ   ๖   ที่วามานั้นเปนของอยูในตัวของเราทานจึง
เรียกวาอายตนะภายใน   สิ่งที่เปนคูกับอายตะภายในเชนรูปเปนคูกับตาเปนตน   ทานเรียกวา
อายตนะภายนอก   อายตนะภายนอกก็มี   ๖   เหมือนกัน   อายตนะภายตัวไมมีคูเชนมีแตตาอยาง
เดียวไมมีรูปใหเห็นก็ไมมีประโยชนอันใดเลย   หรือมีแตรูปอยางเดียวไมมีตาดูก็จะมีประโยชนอัน



ใด   แตเมื่อเห็นรูปแลวยอมมีทั้งคุณแลโทษเหมือนๆ   กับผูรับผิดชอบการงานในหนาที่
นั้นๆ   จะตองรับผิดชอบทั้งดีแลไมดี   อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกกระทบกันเขานี่แหละที่
ทําใหเกิดคุณแลโทษก็อยูที่ตรงนี้ 

         ฉะนั้น   อารมณที่เกิดจากอายตนะทั้งสองนี้จึงเปนเหมือนกับมิตรแลศัตรูไปพรอมๆกัน   แต
มิตรไมเปนไรเรายอมรับทุกเมื่อ   แตศัตรูนี้ซิ   ตาเกลียดนักจึงคอยตั้งปอมตอสูมัน 

         อายตนะทั้ง   ๖   เมื่อใครไดมาเปนสมบัติของตนครบถวนบริบูรณ   ไมวิกลวิกาลแลวจึงนับ
ไดวาเปนลาภของผูนั้นแลว   เพราะมันเปนทรัพยภายในอันมีคุณคามหาศาล   ยากที่จะหา
แลกเปลี่ยนซื้อขายกันในตลาดได   ทรัพยทั้งหลายภายนอกจะมีมากนอยสักเทาไร   แลจะดีมีคุณคา
ใหสําเร็จประโยชนไดทุกประการก็ตาม   หากขาดทรัพยภายในเหลานี้แลว   ก็ไมสําเร็จประโยชน
อะไรเทาไรนัก   อนึ่ง   ทรัพยภายใน   ๖   กองนี้มีแลวใชไดไมรูจักหมดสิ้นตลอดวันตาย   เปนแกว
สารพัดนึกใหสําเร็จความปรารถนาไดทุกสิ่ง   เมื่อโดยมิตองลงทุนหรือหางจะลงทุนบางเล็กนอยแต
ไดยลลนคา   เหมือนกับไดทิพยสมบัติ   ๖   กองอยางนาภาคภูมิใจดวย   หากใครไดเกิดมาในโลกนี้
ไมไดสมบัติ   ๖   กองนี้   หรือไดแตไมครบถวน   ก็เทากับเปนคนอาภัพในโลกนี้เสีย
แลว   สมบัต ิ  ๖   กองนี้เปนของผูที่เกิดมาในกามโลก   มีขันธ   ๕   โดยเฉพาะ   อารมณ   ๕   ที่เกิด
ทาง   ตา   หู   จมูก   ลิ้น   กาย   ไดแก   รูป   เสียง   กลิ่น   รส   โผฏฐัพพะ   บัญญัติติธรรม
เรียกวา   "กามคุณ   ๕"   เพราะผูที่ไดประสบอารมณ   ๕   นี้แลวชอบใจ   ดีใจ   ติดใจ   เขาไปฝง
แนนอยูในใจ   เห็นเปนคุณทั้งหมด   หากจะเห็นโทษของมันอยูบางบางกรณี   แตก็ยากนักที่เอา
โทษนั้นมาลบลางคุณของมัน   ฉะนั้นเหมาะสมแลวที่เรียกวา   "กามคุณ" 

 

ปุถุชนผูเยาวปญญาเมื่อไดประสบอารมณทั้ง   ๕   นั้นแลวจึงหวานฉ่ํา   เหมือนแมลงวันหลงใหล
ในน้ําผ้ึง   ติดทั้งรสทั้งกลิ่น   จะบินหนีก็เสียดาย   ผลที่สุดคลกุเคลาเอาตัวไปจมลอยอยูในนั้น   กาม
คุณเปนหลุมฝงของปุถุชนผูเยาวปญญาโดยความสมัครใจของแตละบุคคลโดยแท   โลกที่มี
ธาตุ   ๔   ขันธ   ๕   อายตนะ   ๖   บริบูรณ   ทานเรียกวา   "กามโลก"   ทุกๆ   คนที่ยังพากันสราง
บารมีอยูจําจะตองเวียนวายมาเกิดในกามโลกนี้จนได   เพราะกามโลกสมบูรณดวยประการทั้ง
ปวง   จึงทําใหปุถุชนผูเยาวปญญาหลงใหลคิดวาเกิดมาไดรับความสุขพอแลว   แมพระพุทธเจาหรือ



อริยเจาทั้งหลายกอนที่ทานจะไดสําเร็จเปนพระอริยะ   ทานก็ตองมาเกิดในกามโลกนีอั้นเปนวิบาก
ผลกรรมของทานแตชาติกอน 

         อนึ่ง   กามโลกนี้นบัวาเปนสมรภูมิอยางดีที่สุดของทานผูจะไดเปนพระอริยเจา
ทั้งหลาย   มรรคปฏิปทา   สมถะ-ฌาน-สมาธิ-สมาบัติ-วิปสสนา   อันเปนหนทางที่จะใหถึงเปนพระ
อริยเจา   ก็จําเปนจะตองมายืมสถานที่คือกามโลกนี้เปนที่บําเพ็ญเจริญใหไดครบถวนบริบูรณ   ถา
จะพูดใหสั้นแลวเรียกวา   ผูจะพนจากกามโลกได   ก็ตองมาเกิดหรือมาศึกษาคนควาในกามโลก
นี้   ใหเห็นคุณแลโทษชัดแจงดวยปญญาแยบคายดวยตนเองเสียกอน   จึงจะเรียกวารูแจงซึ่งโลก
แลวจึงจะหนีจากโลกนี้ไดโดยชอบธรรม   ถึงรปูโลกแลอรปูโลกก็เชนนั้นเหมือนกัน 

         ฉะนั้น   เมื่อทานเหลานั้นเกิดขึ้นมาในกามโลกนี้แลว   ดวยบุญญาบารมีที่ทานไดสะสมมา
นาน   แทนที่ทานจะหลงเพลิดเพลินมัวเมาในกามทั้งหลายดังปุถุชนคนธรรมดาทั่วไป   ทานเลย
เห็นตรงกับขาม   อายตนะทั้ง   ๖   มีไวใชเพื่อใหเกิดความสุขแกปุถุชนก็จริงแล   แตทานผูมีบารมีที่
ไดบําเพ็ญมาควรที่จะไดตรัสรูทานเลยเห็นตรงกันขาม   คือเห็นวาที่แทนั้นมันเปนบอเกิดของ
อารมณ   นําทุกขมาใหเชนตาเห็นรูปสวยแลวขอบใจอยากไดมาเปนของตัว   ก็เปนทุกขเพราะอยาก
ได   การพยายามที่จะใหไดมาก็เปนทุกข   ไดมาแลวก็เปนทุกขเพราะจะตองบริหาร   หากรูปนั้น
เสื่อมสูญฉิบหายไปโดยธรรมดาของมันอยางนั้นก็ตาม   แตใจเราฝาฝนไมอยากใหมันเปนไปอยาง
นั้น   ก็เปนทุกข   เมื่อยังมีการเห็นเชนนั้นอยู   ก็เปนทุกข   เมื่อระลึกถึงรูปนั้นที่หายไปแลว   ก็ยัง
เปนทุกขอยูอีก   อายตนะอื่นๆ   นอกนี้มีหูเปนตนก็เชนเดียวกันนี้   เรื่องนี้   พระพุทธองคไดเคย
ประสบการณมาดวยพระองคเองแลวจนเห็นโทษ   แลวทรงสละทุกสิ่งทุกอยางออกบวชบําเพ็ญทาง
ใจ   (คือตอสูกับอารมณ)   จนไดสําเร็จพระโพธิญาณ   พระองคจึงนําเอาประสบการณแลหลัก
ยุทธวิธีที่พระองคทรงใชไดผลแลวนั้นนํามาสั่งสอนแกเหลาศาสนิกชนตอมา   หลักคําสอนของ
พระพุทธองคตั้งแตอนุปุพพิกถา   มีทาน   ศีล   เปนตน   ลวนแตเปนหลักยุทธวิธีทั้งนั้น   แตเปน
ยุทธวิธีเปนขั้นๆ   ไป   ตอสูกับอะไร?   ทานตอสูกับความตระหนี่   เห็นแกตัว   บางทีใจเปนบุญ
กุศลอยากทําทานอยู   แตอีกใจหนึ่งคิดหวงหนาหวงหลัง   กลวัจะขาดแคลน   หรือไมเมื่อใหทาน
ไปแลวกลัวทรัพยที่มีอยูจะไมครบจํานวน   ดังนี้เปนตนฯ 

         ศีลก็ตอสูกับเสียดายความสุขสนุกเพลิดเพลินอันเปนโลกียะที่เคยไดประสบมาแลวแลเห็นแก
ตัวเหมือนกันฯ   เมื่อผูมาตอสูทั้งสองทัพนี้จนพายแพไปไดแลว   จะเห็นกิเลสเหลานั้นเปนของนอย
นิดเดียว   ไมมีกําลังอนนากลัวเลย   แลวจะเห็นความสุขอันยิ่งใหญในชัยชนะนั้น   จนจิตใจกลา



หาญ   มีความราเริงอิ่มใจเปนอยางยิ่งฯ   เรียกวา   อ   นิสังสกถา   ฯ   คําสอนของพระองคยังสอน
ไววา   ชนะขั้นนี้ยังไมเปนการชนะอยางเด็ดขาด   เพราะเปนการชนะขาศึกภายนอกมันยังอาจกลับ
กลอกได   เพราะใจมันยังไปยินดีติดกับดวยความสุขในกามคุณ   ๕   คือ   รูป-เสียง-กลิน่-รส-
โผฏฐัพพะ   อันเปนอานิสงสของ   ทาน   ศีล   เทานั้นฯ   กามคุณ   ๕   เปนความสุขที่เจือไปดวย
ทุกข   สําหรับหลอกลวงบุคคลผูมีปญญาเยาวใหหลงติดอยู   เหมือนกับปลากําลังหิวอาหารหลงเขา
ไปฮุบเอาเหยื่อที่เขาหุมเบ็ดไวฉะนั้น   แลวทานสอนใหตอสูกับความหลงผิดติดสุขในกาม   อยา
เห็นแกความหิวในเหยื่อเทานั้น   โทษจะถึงความตายในภายหลัง   เรียกวา   "กามทีนพโทษ"ฯ   เมื่อ
ผูมาพิจารณาเห็นโทษในกามคุณ   ๕   วาเปนเหมือนกับยาเสพติดคิดเบื่อหนายคลายสละได   ใจพน
จากอามิส   เปนอิสระสุขอยูแตผูเดียว   เรียกวา   เนกขัมกถาฯ   แตยุทธวิธีตอนวาดวยอายตนะซึ่งจะ
อธิบายตอไปนั้น   เปนยุทธวิธีอยางละเอียด   ตองตอสูกันอยางเอาเปนเอาตายกันจริงๆ   และ
สามารถใหกาวขึ้นสูวิปสสนาญาณทัสสนะไดฯ 

         ทานผูอานทั้งหลาย   เปนที่นาอัศจรรยไหม   พระพุทธองคทรงอุบัติเกิดขึ้นมาใน
กามภพ   เปนอยูในกามภูมิ   แวดลอมแลวดวยกามคุณ   ๕   ยั่วยวนแลวดวยกามกิเลสเหมือนๆ   กับ
ปุถุชนคนเราทั้งหลาย   แตพระองคเห็นโทษแลวในกามทั้งหลาย   จึงทรงแสดงหาอุบายหนีเอาตน
รอดจนเปนยอดของบุคคลผูเปนอิสระทั้งหลาย   โดยไมมีใครเปนครูอาจารยแตรูแจงดวยพระองค
เอง   ฉะนั้น   พระอานนทเถระจึงชมเชยพระองควา   เปนที่นาอัศจรรยหนอ   "พระพุทธองคทรง
ตรัสรูในโอกาส"   อธิบายวา   พระพุทธองคทรงอุบัติเกิดขึ้นมาในกามภพ   แตไมหลงติดอยูใน
กามภพ   ถึงจะแวดลอมไปดวยกามคุณ   ๕   แตพระองคก็มิไดหลงใหลไปดวย   ถึงจะอุบัติอยูใน
กามภูมิแตพระองคก็มิไดจมอยูในภูมินั้น   รูเทาเขาใจเห็นแจงชัดจริงทั้งคุณแลโทษพรอมทั้งอุบาย
หนีใหพนจากมันเสียจนได   ดวยใจดวยปญญาอันเฉียบแหลมของพระองคเอง 

         อายตนะทั้ง   ๖   ถึงแมจะเปนบอเกิดกองบุญของผูที่ยังปรารถนากามภพอยูก็จริงแล   แตผูที่
เห็นโทษในกามภพแลว   ผลของบุญหรืออานิสงสของบุญนั้นมันกลับเปนเครื่องผูกมัดจิตใจของผู
ตองการพนจากกามไป   เปรียบเหมือนสมบัติทั้งหลายยอมเปนที่ปรารถนาแตเฉพาะผูตองการ
เทานั้น   สวนผูที่ไมตองการแลวแมจะถูกคนบางคนหาวาเปนบาก็ตาม   เขาผูนั้นก็ยอมสละเพื่อ
เนกขัมมะ 

         ฉะนั้น   อายตนะทั้ง   ๖   มีตาเปนตนมิใชจะเปนบอเกิดแตกิเลสอันเปนของ
หยาบๆ   เทานั้น   ผลบุญกุศลที่เกิดจากอายตนะทั้ง   ๖   ก็จัดเปนกิเลสของผูเห็นโทษในกามภพ



ดวย   เชนผูออกบวชก็เห็นโทษในกามตามนามบัญญัติวา   เนกฺขมฺม   อยูแลว   สรุปแลวสัพพกิเลส
ทั้งหลายยอมเกิดขึ้น   ณ   ทวารทั้ง   ๖   นี้ทั้งนั้น   ในอาทิตตปริยายสูตรที่พระพุทธองคทรงแสดง
แกชฏลิสามพี่นองพรอมทั้งบริวาร   ผูบูชาไฟเพื่อปรารถนาในกามสุขวา   "อายตนะทั้ง   ๖   มีตา
เปนตน   เปนของรอน   รอนเพราะไฟคือราคะ   โทสะ   โมหะ" 

         ทานผูอานบางคนอาจสงสัยวา   ถาอายตนะทั้งหลายมีตาเปนตนเปนของรอนแลว   ไฉน
มนุษยคนเราทั้งหลายจึงเปนคนอยูได   ทําไมไฟคือกิเลสราคะเปนตนจึงไมไหมตายหมด   พูดดู
เหมือนอายตนะทั้งหลายมีตาเปนตน   จะไมมีประโยชนใหคุณเสียเลย   หากมีผูคิดเห็นไปเชนนั้นก็
เปนที่นาเห็นใจเหมือนกัน   ปลาเกิดในน้ําจืดจะไปอยูในน้ําเค็มยอมไมได   สัตวบางชนิดเกิดในน้ํา
รอนแตมันก็อยูไดไมตาย   หนอนเกิดในที่สกปรกแลเหม็นคลุงมันก็เพลินสนุกอยูไดไมเห็นมีอะไร
แปลก   ไฟมิใชจะใหแตโทษอยางเดียว   คุณของไฟก็มีมาก   คุณแลโทษเปนแตบทรําพันแตละ
ทัศนะของแตละบุคคลเทานั้น 

         อายตนะ   ๖   มีตาเปนตน   ผูเกิดมามีไมครบบริบูรณ   ทางพระศาสนาถือวาเปนกรรมเกาของ
ผูนั้น   คนพิการแมจะบวชในพระศาสนาพระวินัยบัญญัติก็หาม   สมจริงตามนั้น   โลกอันนี้จะเปน
ที่นาอยูนาชมสนุกสนานก็เพราะมีอายตนะทั้ง   ๖   นี้เอง   หากขาดอายตนะอันใดอันหนึ่งไปเสีย
แลว   ก็เรียกไดวาความสุขในโลกนี้ไมสมบูรณ   นี่ก็แสดงใหเห็นชัดอยูแลววา   อายตนะ
ทั้ง   ๖   แตละอยางมีความสําคัญแลคุณประโยชนมากแกความเปนอยูของผูเกิดมาสัก
เพียงไร   เกจิอาจารยบางทานยังแสดงอายตนะทั้ง   ๖   เทียบกับสวรรค   ๖   ชั้นอีกดวย   พอสมจริง
ดังทานวาอีกเหมือนกัน   เพราะทานพูดตนเหตุ   อายตนะทั้ง   ๖   เปนบอเกิดของกามาพจรกุศล
ทั้งหลาย   หรือผูมีอายตนะทั้ง   ๖   แลวก็เหมือนกับไดทิพยสมบัติ 

         ฉะนั้น   ที่ทานแสดงไวในอาทิตตปริยายสูตรวา   อายตนะเปนของรอนนั้น   ทานหมายเอา
อายตนะทั้งหลายมีตาเปนตน   สัมผัสกับรูปแลว   วิญญาณอาศัยของสองอยางนั้นเกิดขึ้น   วาเปน
ของรอน   แลวพระองคแจงออกไปวารอนเพราะอะไร?   รอนเพราะมีเชื้อเดิมอยูแลวในตานั้นที่ไป
เห็นรูป   ๓   อยางไดแต   ราคะความกําหนัดยอมใจ   ๑   โทสะความโกรธขึ้งเคียด   ๑   โมหะความ
หลงไมรูเทาเขาใจในเหตุผลของสิ่งนั้นๆ   ๑   ของสามอยางนี้เปนเหตุใหเกิดความรอน   อายตนะ
อ่ืนๆ   นอกจากนี้ก็เชนเดียวกัน   ถาสิ่งสามอยางนี้เปนเชื้ออยูแลว   หูฟงเสียง   จมูกถูกกลิ่น   ลิ้นถูก
รส   กายถูกสัมผัส   ใจคิดไปในอารมณตางๆ   ยอมรอนเหมือนกันทั้งหมด   ความจริงอายตนะ
ทั้ง   ๖   นี้มิใชไฟเปนของรอนอะไรเลย   อายตนะ   ก็เปนอายตนะอยูดีๆ   นีเ่อง   ถา



อายตนะ   ๖   เปนไฟไปหมดแลว   ตนตัวคนเราทั้งหมดก็เปนเชื้อที่ใหไฟไหมไปหมดแลวแต
นาน   หรือไมก็เปนนรกตลอดกาลเทานั้นเอง   ที่วาเปนของรอนเพราะมันมีเชื้อไฟสามอยางดัง
อธิบายมาแลวอยูในนั้น   หรือไมก็มีอยูในอายตนะภายนอกทั้ง   ๖   มีรูปเปนตน   เปรียบเหมือนไม
แหงสองอันเอามาสีกันเขา   ตางก็มีเชื้อไฟอยูในตัวของแตละอันอยูแลว   เมื่อเอามาสีกันเขาจึงจะ
เกิดไฟขึ้นมาฉะนั้น   ถาไมเอามาสีกันถึงจะมีเชื้อไฟอยูในตัว   ไฟนั้นก็ไมอาจเกิดขึ้นมาได 

 

ฉะนั้น   พระพุทธองคจึงสอนใหระวังสังวรเมื่อตาเห็นรูปเปนตน   ก็อยาใหกระทบแรง   ไดแกใหมี
สติรูตัวอยูเสมอวา   ตาก็มีเชื้อไฟอยูในตัว   รูปก็มเีชื้อไฟอยูในตัว   แลวก็ใหระวังใจวาราคะก็
เกิดขึ้นที่ใจนี้   โทสะก็เกดิที่ใจนี้   โมหะก็เกิดที่ใจนี้   ทั้งสามอยางนี้มันลวนแตเปนของรอน
ทั้งนั้น   คนรูจักของรอนแลเคยไดประสบความรอนมาดวยตนเองกอนแลว   เมื่อมีผูรูเรื่องนั้น
ดีกวา   ฉลาดกวา   มาแสดงโทษใหฟง   เขาก็จะเขาใจไดดีแลไดความรูฉลาดเพิ่มขึ้น   หากเขาผูนั้น
ไมรูจักความรอนแลโทษของความรอน   หรือไมเคยไดประสบความรอนมาดวยตนเองกอน
แลว   ทานผูรูทั้งหลายก็ไมทราบวาจะสอนใหเขาเขาใจไดอยางไร   ทานอุปมาความรอนของไฟ
สามกองไววา   "ราคะมีความรอนเหมือนกับน้ํารอน"   น้ําปกติเปนของเย็น   คนที่ถูกความรอนแผด
เผายอมระลึกถึงน้ํา   หรอือาบน้ําไมก็ดื่มเพื่อระงับความรอนกระวนกระวายเสีย   แตเมื่อน้ํามา
กลายเปนของรอนไปจึงยากที่บุคคลผูจะรูได   ตราบใดความรอนของน้ํายังไมสัมผัสกับตัวดวย
ตนเอง   ก็ยังไมรูโทษของความรอนของน้ําอยูตราบนั้น   ความใครความพอในยินดีในกามคุณ
หา   ยอมเปนที่พอใจแลปรารถนาของผูยังมีความหิวอยู   เหมือนกับผูถูกความรอนแลวรูสึกแลหิว
กระหายน้ําฉะนั้น   เมื่อดื่มน้ําเขาไป   ความรอนหรือความหิวกระหายนั้นก็ระงับไป   แลวความหิว
กระหายอื่นก็เกิดขึ้นมาแทน   มิฉะนั้นเปรียบเหมือนอสรพิษกัด   แลวมียาดีๆ   มาใสใหหายพิษได
ทันที   แตแลวก็กัดอีกอยูอยางนั้นร่ําไป   แตทานผูหมดความหิวแลวยอมไมมีความอยากกร
หาย   แมแตไฟคือราคะความกําหนัดรักใคร   ก็ไมเขาไปยอมใจของทานใหชุมได   ฉะนั้น   ทานจึง
ไมมีความหิวแลความอยากแลว   อายตนะทั้งหลายของทานจะเปนเหตุใหเกิดไฟคือราคะไดอยางไร 

         โทสะ   มีความรอนเปรียบเหมือนไฟไหมปา   ธรรมดาไฟปาเมื่อเผาตนเองแลว   กย็อม
ลุกลามไหมสิ่งที่อยูรอบๆ   ไฟไมเหลือ   แมที่สุดของแหงแลของสด   จะเปนของสะอาดหรือ
โสโครกก็ตาม   ไฟยอมไหมหมดโดยไมเลือก   ไฟคือโทสะนี้ก็เหมือนกัน   เมื่อมันติดลุกเกิดขึ้นใน
ใจของผูใดแลว   ยอมเผากายใจของตนเองใหเดือดรอนกระวนกระวาย   แลวเผาคนอื่นใหเดือดรอน



ตามๆ   กันไป   คนผูดีมีจนมีคุณไมมีคุณแมแตบิดามารดาผูเกิดเกลา   ไฟคือโทษ   ยอมเผาไม
เลือก   ไมวาไฟปาหรือไฟบานเมื่อมันลุกลามขึ้นมาแลว   ใครๆ   เห็นเขายอมกลัวทั้งนั้น   กิ้งกา
กิ้งกือตักแตนแมลงตางเห็นเขาแลว   ตางก็ว่ิงหนีหัวซุกหัวซุนเพื่อเอาตนรอดทั้งนั้น   มนุษยได
สามัญญนามวาเปนผูมีปญญา   มีใจสูงแตก็อดที่จะเอาไฟคือโทสะมาเผากายใจของตนเอง
ไมได   นามบัญญัติที่วานั้นมันมีความหมายอะไรอยูที่ตรงไหนกันแน   หรือวามันเปนเพียงมนุษย
ปลอมๆ   เปลาๆ   เทานั้นหรือ 

         โมหะ   มีความรอนเปรียบเหมือนกับไฟไหมแกลบ   ไฟแกลบใครๆ   ก็ทราบอยูแลววามันมี
เถาปกคลุมอยูขางบน   แตขางใตมันรอนระอุไมแพไฟอื่นเลย   นานๆ   ถามีผูไปเขี่ยเถาของมัน   จึง
จะแสดงประกายใหปรากฏออกมา   ครั้นแลวก็คอยเศราๆ   สงบลงไปรอนกรุนอยูภายใน
ตามเดิม   โมหะจริตก็เชนนั้นเหมือนกัน   อารมณอันใดเกิดขึ้นในจิตจะรอนแสนก็ไมคอยจะแสดง
อาการออกมาภายนอก   แตมิใชเพราะความรูเทาเขาใจในอารมณนั้นๆ   ตามเปนจริงแลวปลอยวาง
ได   ความรอนมีอยูแตไมทราบวาจะแกไขความรอนนั้นดวยอุบายใด   มันมีแตความรอนกับตันตื้อ
ไปหมด   ไมวาจะอยูในทาไหนมันทําใหมึนงงไปทั้งนั้น   หรือที่เรียกวามืดแปดดาน   ไมมองเห็น
ชองสวางเอาเสียเลย   เรื่องนี้พูดไมถูกถาใครไดประสบการณดวยตนเองแลวจึงจะรูชัดยิ่งกวาคนอื่น
เลาใหฟง   นี่พูดถึงลักษณะของไฟคือโมหะ   แตลักษณะของโมหะแททานแสดงไวในที่
ตางๆ   วา   ไมรูในอริยสัจสี่   ไมรูในปฏิจจสมุปบาท   ไมรูอดีต   ไมรูอนาคต   แลไมรู
ปจจุบัน   หรอืไมรูในทั้งหมด   ที่กลาวมาแลวนั้นดวยไมรูทั้งที่จะทําใหหมดกิเลสสิ้นทุกขทั้งปวง
ดวย   เรียกวาโมหะ   ความจริงโมหะนี้มิใชไมรูอะไรทั้งหมด   โดยเฉพาะความรอน   โมหะก็ยังรูวา
รอนอยู   แลเหตุใหเกิดความรอนก็รูอยูเหมือนกัน   แตไมยอมละเหตุนั้น   เรียกวารูแลวแตไมยอม
ละ   รูแลวยิ่งเกิดมานะเพิ่มกิเลสขึ้นมาอีก   ความจริง   โมหะนี้ยอมมีแกสามัญญชนทั่วไปตลอด
ตั้งแตพระเสขบุคคลก็ยังมีโมหะเหลืออยู   ตางแตวาใครจะมีมากมีนอยกวากันเทานั้น   ใครมีความ
รอนแลทุกขก็มาก   ใครมีนอยความรอนแลทุกขก็มีนอย 

         อายตนะเปนบอเกิดของอารมณทั้งดีแลไมดี   ใจเปนผูรับอารมณ   ถาดีก็ชอบใจติดใจ   ถาไม
มีก็ไมชอบใจเสียใจ   วิสัยของปุถุชนยอมเปนอยูอยางนี้   ผูเห็นโทษของอารมณวาเปนเหตุนํามาซึ่ง
ความทุกขดังนี้แลว   ยอมตั้งสติระวังสังวรในอายตนะนั้นๆ   โดยยึดอุดมคติวา   "อารมณที่เขามา
ทางอายตนะทั้ง   ๖   เปนเครื่องทําลายความสุขสงบของจิตอยางยิ่งแลว   ก็ตัง้สติระวังสังวรใน
อายตนะนั้นๆ   ตอไป   เพื่อความเกษมสุขอันปราศจากอามิส   นี้เปนทางเอกทางเดียวเทานั้นที่จะ
นําผูประพฤติปฏิบัติตามใหถึงนิรามิสสุข"   นอกนี้แลวไมมีหวัง   สมดังพระพุทธวจนะที่พระพุทธ



องคทรงสอนพระภิกษุ   ๕   รูปที่ตางก็พากันระวังสังวรในทวารทั้ง   ๕   มีตาเปนตน   แลวเห็น
อํานาจประโยชนวาที่ตนทํานั้นถูกตองดีแลว   แลนําความสุขมาใหสมดังประสงค   โดยสรุป
ใจความไดวา   "ภิกษุผูสํารวมในแตละทวาร   ยอมยังคุณประโยชนใหสําเร็จไดทั้งนั้น   ภิกษุผู
สํารวมแลวในทวารทั้งปวง   ยอมพนทุกขได"   ดังนี้ฯ 

         เนื่องจากไฟสามกองอันเปนขาศึกเกิดติดอยูกับตัวตลอดกาล   จึงเปนของลําบาทยากที่จะ
ไมใหไฟนั้นรอนถึงตัวได   ผูที่คุมกันไฟอันติดอยูกับตัวแตไมใหรอนถึงตัวไดจึงนับวาเปนบุคคล
นาอัศจรรยอยางเยี่ยม   เราทานทั้งหลายโดยเฉพาะผูที่ออกบวชแลวหรือผูที่เห็นโทษในกาม
ทั้งหลายโดยไดนามสมัญญาวา   เนกฺขมฺม   ขอไดติดตามยุทธวิธี   ซึ่งจะไดอธิบายตอไปนี้ดูวา   เมื่อ
ทําตามแลวจะไดคุณประโยชนสมจรงิหรือไม   โดยยึดเอาอุดมคติดังกลาวแลวขางตนเปนที่ตั้ง   ทั้ง
ผูที่ออกบวชแลวแลไมออกบวช   หากยังไมเห็นโทษในกามคุณหาอยูแลว   ก็ไมทราบวาจะไปตอสู
กับใครเพื่อประโยชนอันใด   เพราะไฟสามกองดังกลาวแลวยอมเกิดขึ้น   ณ   ที่อายตนะ   ๖   อันมี
อยูในตัวของเราทานทุกคนนี้เอง   ผูไมเคยทําจิตของตนใหสงบก็จะทราบวาความสุขเกิดจากความ
สงบไดอยางไร   จึงเปนที่นาเสียดายมาก   จะเห็นไดแตความเพลิดเพลินของจิตอันหลงระเริงสนุก
เฮฮาไปตามอารมณที่ตนชอบใจเทานั้น   วาเปนสุขอยางยิ่ง   เหมือนกับปลาผูไมรูเรื่องความ
สนุกสนานที่มีอยูในปาเถื่อนดงดอนอันเตาผูเปนสหายเห็นแลวนํามาเลาสูฟง 

         ฉะนั้น   เมื่อเปนเชนนั้นก็จะไมมีฉันทะความพอใจในอันที่จะระวังสังวรใน
อายตนะ   ๖   ตอไป   ผูที่ไดฝกฝนอบรมจิตใหเขาถึงความสุขสงบอันปราศจากอามิสไดแลว   ยอม
เห็นภัยในอารมณที่เกิดจากอายตนะเหมือนขาศึกที่นากลัวฉะนั้น 

         ชั้นสูงจากสวรรคลงมา   ต่ําแตนรกขึ้นมา   เปนภูมิที่อยูของกามาพจรสัตวผูลองลอยอยูในกาม
คุณหา   มนุษยเกิดมาดวยอํานาจวิบากของกามาพจรกุศล   จึงตองวนวุนอยูกับกลิ่น   คือ
กามารมณ   อายตนะทั้ง   ๖   จึงทําหนาที่รับเอาอารมณขนาดหนักอยูตลอดเวลา   ถึงแมจะเห็นโทษ
วาเปนของวุนวายนํามาซึ่งความเดือดรอน   แตก็จําตองรับวิบากไปตามกาล   เพราะไดตกอยูในหวง
ของกรรมแลว   ผูเห็นโทษเทานั้นจึงคิดที่จะตอสูเพื่อเอาชนะมันได   แลวดาํเนินตามแนวทางที่พระ
พุทธองคทรงแสดงไววา   "ใหตั้งสติระวังอยาใหหลงใหลไปตามกระแสของอารมณทั้ง   ๖   เพราะ
ทวารทั้ง   ๖   นี้จําตองใชมันอยูตลอดเวลา"   ตาเห็นรูปก็เปนผลสืบเนื่องมาจากกามาพจรกุศล   รูป
ที่ตาเห็นก็เปนวัตถุที่อยูในกามภูมิ   ก็เปนผลสืบเนื่องมาจากกามาพจรกุศล   ใจผูรับรูรับเห็นอารมณ
ก็เปนผลสืบเนื่องมาจากกามาพจรกุศล   ฉะนั้น   อารมณที่เกิดขึ้นจากสัมผัสของสองอยางนั้นจึง



ตองเปนกามาพจรสืบไปดวย   คือมียินดียินราย   ชอบใจแลไมชอบใจแลวแตไฟสามกองคือ   ราคะ
ความรักใครชอบใจ   โทสะความไมพอใจขึ้งโกรธ   ความคับแคนแนนอุรา   โมหะความลุมหลงมัว
เมาเขาใจผิด   ติดในอารมณนั้นๆ   แลวเขาไปยึดถือเอามาเปนตนเปนของตน   ก็เขามารุมเผากายใจ
ของตนใหเรารอนเปนทุกข   หูแลเสียง   จมูกแลกลิน่   ลิ้นแลรส   กายแลสัมผัส   ใจแล
ธรรมารมณ   ทั้ง   ๕   นี้กม็ีอาการเชนเดยีวกัน   แลวบางที่ก็ตองใชพรอมๆ   กันทั้ง   ๖   ทวารก็
มี   บางที่ก็ตองเพียง   ๒-๓-๔-๕   บาง   สุดแลวแตกรณี   ตลอด   ๒๔   ชั่วโมง   หากตนคนนั้นมี
อายุ   ๕๐-๖๐-๗๐   ขึ้นไปละ   ลองคิดดูวาความเรารอนเปนทุกขของเขานั้นจะมีมากนอยสัก
เทาไร   บางคนอาจสงสัยวา   อายตนะนี้นอนหลับแลวไมตองใช   ขอเฉลยไว   ณ   ที่นี้เลยวาตอง
ใช   คือ   "มโนทวาร"   คือใจ   มีอายตนะครบถวนอยูแลวเรียกวา   "อายตนะภายใน"   มนัทํางาน
อยูตลอดเวลาเหมือนกัน   กายพักผอนนอนหลับแลว   ใจไมหลับที่เราเรียกกันวาฝน   แลวในฝน
นั้น   มันมีขันธ   ๕   อายตนะคนบริบูรณเลย   แตที่ไมฝนนั่นเปนเพราะสัญญานามธรรมไมรวม
ทํางานดวย   แทที่จริงใจนี้ไมมีการพักผอนหลับนอนเลย   ใจจะพักทํางานไดก็ตอเมื่อใจไดอบรม
กรรมฐานโดยถูกตอง   แลวเขาถึงฌาน   (คือภวังคจิต)   ถาจะพูดใหชัด   ภวังคจิต   ก็ยังไมชื่อ
วา   "จิตพักโดยสมบูรณ   ตองเขาถึงนิโรธสมาบัติ   ดับความรูสึกนึกคิดทั้งหมด   แมแตลมหายใจก็
ไมปรากฏ"   เพราะภวังคเปนแตหยุดงานอันเกี่ยวของดวยอารมณหรืออายตนะภายนอก
เทานั้น   สวนอายตนะภายในใจซึ่งเกิดกับดับพรอมอยู   ณ   ทีใ่จโดยเฉพาะแลวหาไดหยุด
ไม   ยังคงทํางานอยูตามเดิม   แตมันเปนงานอันละเอียดเฉพาะสวนตัว   ถาจะเปรียบแลวเหมือนกับ
เราหยุดรับงานอื่นๆ   มีงานรับแขกเปนตน   แลวเขาหองเขียนหนังสือเปนตน   ฉะนั้น   ผูที่ไมได
ระวังสังวรในอายตนะทั้งหลาย   จึงตองไดรับความเดือดรอนเปนทุกขมาก   เพราะอารมณมากแลมี
ทั้งดีทั้งชั้ว   ผูมาพิจารณาเห็นโทษแลว   จึงตองระวังสังวรในอายตนะทั้งหลาย   เพื่อมิใหใจ
หลงใหลไปในอารมณตางๆ 

         ฉะนั้นงานนั้นจึงตองใชทั้งสติแลปญญาแยบคายอันฉลาดแหลมลึก   แลความกลาหาญอดทน
จึงจะเอาชนะกับอารมณได   เชนตาเห็นรูป   ธรรมดาใครๆ   ก็ตองการดูแตที่สวยๆ   เพื่อใหเกิด
ความเพลิดเพลินเจริญตาเจริญใจ   ซึ่งกามสัตวทั่วไปปรารถนาอยูแลว   แตผูเห็นโทษแลวกลับเห็น
ความเพลิดเพลินนั้นเปนความหลงใหลไรสาระอยาวาแตถึงกับเพลิดเพลินเลย   แมขณะที่จิตแลน
ออกไปจากความเปนหนึ่งของจิต   ก็เห็นเปนภัยอันใหญหลวงแลว   สมกับที่วา   "ภยทสฺสี   ผูที่
ปกติเห็นภัยมีประมาณเล็กนอย" 



         เนื่องจากกายแลจิตเปนวิบากของกามาพจรกุศล   แลตกอยูในทามกลางของกามภูมิดังกลาว
แลว   ฉะนั้น   จิตจึงมักตกไปในกามารมณไดงาย 

         ผูเห็นโทษแลวจึงตองใชอุบายใหตรงกันขาม   เห็นตามเปนจริงวา   รปูเปนแตสักวา
ธาตุ   ๔   ขันธ   ๕   หรือเห็นเปนอสุภะของไมงาม   ไมเที่ยงแทแนนอน   เปนทุกข   เปนของสูญ
เปลาหาแกนสารไมได   เปนตน   เมื่อพิจารณาไปๆ   จิตมันถอนออกจากอุปาทานความเห็นผิดเดิม
เสียได   มาเห็นแนชัดในใจดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงวา   ที่เห็นเปนคนเปนมนุษยบุรุษชาย
หญิง   สวยไมสวย   นารักนาเกลียดนั้น   แทจริงนั้นเปนความหลงเขาใจผิดตางหาก   หาไดเปนไป
ตามนั้นไม   ผูมีปญญามาพิจารณาเห็นอยางนี้เรียกวาผูตื่นจากหลับหรือความหลงจึงจะตรงกัน
วา   เนกฺขมฺม   โดยแท 

         ทานผูอานทั้งหลาย   ขาศึกตีวงลอมเราอยูทั้ง   ๖   ทิศ   มันหมายพิชิตแยงเอาอิสระของ
เรา   หากเราไมใชกําลังศรัทธาพละ,วิริยพละ,สติพละ,สมาธิพละ,ปญญาพละ   ยอมสละชีพเพื่อ
ความอยูรอดของตนแลว   มีหวังเปนทาสของขาศึกอยางแนนอน   ขาศึกอยางที่วานี้ถึงชนะมันแลว
ก็อยาไดวางใจ   ขาศึกภายในมันเขาลักษณะที่วา   ไสเกิดเปนหนอน   คนสนิทคิดขบถไดงายกวา
คนอื่นไกล   ชนะเพราะเห็นตามเปนจริงแลวอยาไดประมาทวา   จะไดไมหลงเห็นผิดอีก   ขอนั้นจะ
ไมสมหวังตลอดไป   เพราะใจเปนของเบากลับกลอกไดงาย   อนึ่งใจที่เราปฏิวัตินั้นมันไดหลงใหล
ในอารมณมานานแสนนาน   การที่ใจกลับกลอกหลงใหลไปสูสภาพเดิมเปนของงาย   เหมือนน้ํา
ไหล 

ทานผูอานทั้งหลาย   อารมณที่เขามาทางทวาร   ๖   เปรียบเหมือนขาศึกของใจ   ที่หวังจะแยงเอา
ความสุขสงบของผูมีความสงบอยูแลว   ผูตองการจะชิงชัยเอาชนะก็คือสติโดยใชปญญาอันคมกลา
เปนอาวุธในยุทธสนามอันกวางศอกยาววาหนาคืบนี้เอง   ใจเปนผูหลง   ใจก็ตองเปนผูแกความหลง
ของตนเอง   ใจจึงตองรับหนาที่ตอตานกับความหลงอยางหนัก   การปฏิวัตคิวามหลงของใจใหเกิด
ปญญาเห็นตามเปนจริง   มิใชของทํางาย   จําตองใชความพยายามอยางพลีชีพ   เปนทหารหาญเอา
เยี่ยงอยางพระบรมครูของเราจึงจะชนะได   ถึงเราชนะความหลงใหลแลว   อายตนะทั้ง   ๖   อัน
เปนชองทางใหใจเกิดความหลงก็คงยังเปนอายตนะแลอยูรวมกันกับผูชนะนั่นเอง   คนสนิทคิดขบถ
ยอมทําไดงายกวา   คนอื่นไกลเปนไหนๆ   มันจะเขากับหลักที่วาไสกลับกลายเปนหนอน   คิด
วา   "ผูเอาชนะแลวจะไมแพอีก"   ขอนั้นจะไมสมหวังตลอดไป   ใจเปนของกลับกลอกไดงายแลวก็



เคยหลงใหลเขาใจผิดมานานแสนนาน   กวาที่เราจะมาปฏิวัติใหเห็นชัดของจริงตามเปนจริงจึงเปน
ของทําไดยาก   เมื่อผูชนะแลวจึงไมควรประมาทดวยประการทั้งปวง 

         ใหเห็นอารมณที่เขามาในทวารทั้ง   ๖   วาจะเปนภัยคุกคามแกความสงบสุของใจอยูเสมอ   ใน
หลักปฏิบัตทิานสอนใหเจริญ   "วสีหา"   คือ  
         ใหชํานาญในการพิจารณาอารมณ   ไมวาอารมณใดๆ   ใกลไกล   หยาบละเอียด   ใหพิจารณา
ใหไดใหเห็นชัดเหมือนกันหมด   ๑ 
         ใหชํานาญในการเขาจิต   คือเขาฌาน-สมาธิใหไดในอิริยาบทใด   อยูในสถานที่ใดก็ใหเขาให
ไดทุกขณะ   ๑ 
         ใหชํานาญในการตั้งอยูของจิต   คือเมื่อจิตเขาฌาน-สมาธิไดแลว   จะใหจิตนั้นตั้งอยูในขั้นใด
ภูมิใด   ชานานสักเทาไรก็ไดตามประสงค   ๑ 
         ใหชํานาญในการตรวจตราชั้นภูมิของจิตทั้งของตนแลของคนอื่น   ๑ 
         ใหชํานาญในการถอนจิต   คือจิตเขาถึงฌาน-สมาธิแลว   เวลาจะถอนออกจากนั้นมา   ใหรูจัก
ลักษณะอาการนั้นๆ   ของจิต   มิใชเวลาจะถอนปุบปบถอนออกมาเลย   ๑ 

         ผูชํานาญในวสีหานี้   ฌาน-สมาธิของผูนั้นจะไมมีเสื่อมเลย   พระพุทธองคจึงทรงตรัสย้ํา
วา   "ภาวิตา   พหุลีกตา   อภิฺญาย   สมฺโพธาย   นิพฺพานาย   สํวตฺตติ"   แปลวา   ทานทั้งหลายจง
ทําใหมาก   เจริญใหยิ่ง   จึงจะเปนไปเพื่อความตรัสรู   เพื่อความดับทุกขดังนี้   คือพระองคประสงค
วา   ทั้งผูที่กําลังเจริญอยูก็ดีหรือผูที่เจริญเปนไปแลวก็ดีในกรรมฐานหรือฌาน-สมาธิ-วิปสสนา
ใดๆ   ก็ตาม   ไมใหประมาท   จงพากันเจริญอยูเสมอๆ   เพราะสิ่งที่จะยั่วยวนชวนใหเราหลงใหลมี
อยูรอบตัวในตัวของเรานี้ตลอดกาล 

         ถาผูใดมาเห็นวาตัวของเราทั้งหมดพรอมดวยสิ่งแวดลอม   ตกอยูในภายใตของกามคุณหา   จะ
ทําอยางไรๆ   ก็เอาชนะมันไมได   ไปไมพนแลว   ผูนั้นชื่อวา   "เปนผูยอมแพแลวแตยังไมทันออก
สูสนาม"   ถาผูใดมาเห็นวา   การรักษาอายตนะทั้ง   ๖   เปนการยุงยากลําบากมาก   ผูนัน้ไดชื่อ
วา   "กําลังตอสูกับขาศึกอยู   ชัยชนะมอบไวใหแกกาลเวลาในอนาคต"   ถาผูใดมาเห็นวา   อายตนะ
ทั้ง   ๖   เรารูเทาเขาใจตามความเปนจริงแลว   อารมณทั้ง   ๖   เราเอาชนะมันไดแลว   ผูนั้นไดชื่อ
วา   "ใกลอวสานแหงการแพตอขาศึกอยูแลว   ความหายนะกําลังคืบคลานเขามาใกลเขาทุกวินาที" 



         ธาตุ   ๔   เปนวัตถธุาตุลวนๆ   ไมไดเกี่ยวดวยจิต   ขันธ   ๕   อายตนะ   ๖   เปนธาตุ
ประสม   แตไมไดจัดวาเปนตัวกิเลส   เปนแตบัญญัติธรรมเทานั้น   ผูหลงผิดคิดวาธรรมสามกองนี้
เปนตน   เปนของของตน   แลวเขาไปยึดถือเอามาไวเปนอุปาทาน   จึงจัดเปนกิเลส   ผูจะกลาวถึง
โลกสามแลวก็ตองกลาวอยูในขอบเขตของธรรมสามกองนี้   ผูเจริญสมถะ-วิปสสนา-
กรรมฐาน   ตองการจะขามพนโลกสาม   ก็มาตั้งตนบันไดขั้นแรกตรงที่ธรรมสามกองนี้   ธรรม
สามกองนี้จึงเปนทั้งโลกียะแลโลกุตตร 

         ผูมายกเอาธรรมสามกองนี้ขึ้นมาปรารภโดยเห็นวามนุษย   สิงสาราสัตวสารพัดซึ่งมีอยูในโลก
นี้   นับตั้งแตตัวของเราเปนตนไป   เห็นเปนเราเปนของของเรา   เปนมนุษยบุรุษชายหญิง   เปนนั่น
เปนนี่   เรียกวาผูเห็นโลกเปนเรา 

         ผูมาพิจารณาเห็นโลกมีตัวเราเปนตน   เห็นเปนแตสักวาเปนธาตุ-ขันธ-อายตนะเทานั้น   ไมมี
อะไรทั้งหมด   ที่สมมติบัญญัติวาอันนั้นเปนนั่นเปนนี่   เปนแตสมมติบัญญัติลมๆ   แลวๆ   ตาม
ชอบใจของตนเทานั้น   แทจริงสิ่งนั้นหาไดเปนไปตามนั้นไม   มันมีแตบัญญัติคือ   ธาตุ-ขันธ-
อายตนะ   เทานั้น   เชนสมมติวาผูชายชื่อขาว   เมื่อเขาไปตรวจตัวจริงแลว   ผูชายจะไมมีจริง   จะมี
แตวัตถุธาตุเทานั้นซึ่งจะแยกออกไปก็เปนธาตุ-ขันธ-อายตนะตางหาก   คําวาชายก็มีเพศหรือ
ลักษณะอันเปนเครื่องหมายตางออกจากเพศหญิงเทานั้น   คําวาขาว   ก็แสดงลักษณะของธาตุดิน
อีก   คนอื่นแลสิ่งอื่นนอกออกไปจากตัวของเราแลวก็มีนัยดังแสดงมาแลวนี้ทั้งนั้น   ผูมาพิจารณา
เห็นอยูอยางนี้   เรียกวาผูพิจารณาเห็นโลกสามตามความเปนจริง   ผูพิจารณาเห็นเชนนั้นแลว   เขา
ไปหลงติดเพลิดเพลินอยูกับความเห็นของตนนั้น   เรียกวาผูติดอยูในโลกสาม   เมื่อเห็นเชนนั้นชัด
แจงดวยญาณทัสสนะอันชอบแลว   จิตปลอยวางเห็นเปนสภาวธรรมตามเปนจริงวา   "ทุกสิ่งทุก
อยางมีความเกิดขึ้นมาแลว   ตั้งอยูชั่วขณะหนึ่งแลวก็แตกดับสลายไป   เปนธรรมดา"   เรียกวาผูรู
แจงโลกทั้งสาม   ธาตุ-ขันธ-อายตนะ   เปนธรรมกลางๆ 

         ผูตกอยูในกามโลกกไ็ปดึงเอาธรรมสามกองนั้นมาเปนอัตตา   หลงใหลเพลิดเพลินไปตาม
ธรรมสามกองนั้นจะใหเกิดกามโลกไป   ผูมาพิจารณาธรรมสามกองนั้นเห็นชัดเจนดวยปญญา
วิปสสนา   แตยังถอนความรูความเห็นนั้นไมได   เรียกวาผูยังติดอยูในรูปโลก   ผูมาพิจารณาเห็น
เชนนั้นแลว   แลเห็นวาการที่มาชอบใจพอใจอยูกับความรูความเห็นเชนนั้นเปนของหยาบ   ปลอย
วางความจําที่วาชอบไมชอบหรือความเปนของเฉยๆ   นั้นเสียได   แลวอยูดวยความไมมีอะไร



ทั้งหมด   เรียกวาผูติดอยูในอรูปโลก   ที่เรียกวาโลกเพราะไปติดอยูกับความที่วามีหรือไมมี   หรือ
อัตตาอนัตตา 

         ทานผูมีปญญามาพิจารณาเห็นโลกสาม   รูตามความเปนจริงดังอธิบายมาแลว   ทานไมเขาไป
ยึดเอาโลกสามมาเปนอัตตาหรืออนัตตา   เปนแตเอาโลกสามนั้นมาเปนเครื่องวัดปญญาญาณทัส
สนะของทานวา   นั่นโลกสาม   นั่นปญญาผูรูเห็นตามเปนจริง   ความรูที่รูจริงจะตองรูแลวปลอย
วาง   ไมหลงเขาไปยึดเอาความรูนั้นเขามาเปนอัตตาหรืออนัตตาอยางนี้ๆ   เมื่อตรวจดูจิตของตนก็
ผองใสสะอาดพอๆ   กับความรูความสงบ   ไมยิ่งไมหยอน   เปนความรูที่ปราศจากความปรุงแตง
ใดๆ   ทั้งหมด   แมแตความจําในอดีต   อนาคต   ก็มิไดเอามาใชในที่นั้น   แตเมื่อเอามาเทียบกับ
ความรูชัดในนั้นที่นั้นแลว   ตรงกับความจริงทุกๆ   ประการ   แตมันชัดแจงกวา   มีรสชาติ
กวา   เมื่อมาตรวจดู   ธาตุ-ขันธ-อายตนะ   ก็เปนจริงตามสัญญาบัญญัติอยูอยางนั้น   มันมีสภาพ
เปนอยูอยางไรมันก็เปนอยูอยางนั้นตามปกติของมัน   จิตของทานจึงไมอยูนอกอยูในแลไมนึกไม
เอา   สิ่งใดมีสภาพเปนอยูอยางไรมันก็เปนอยูเชนนั้นตามเคย   เมื่อธาตุ-ขันธ-อายตนะยังเปนไป
อยู   คือยังไมแยกออกจากกัน   ตางก็ทํางานตามหนาที่ของความเปนอยูของธาตุนั้นเรียกวา   "ธาตุ
ปริวัติ"   ความเปนอยูของขันธนั้นเรียกวา   "ขันธวิบาก"   ความเปนอยูของอายตนะนั้น
เรียกวา   "ฉฬังคุเปกขา"   เมื่อธรรมสามกองนี้แยกกันแลว   ผูรูผูสํารวมรักษาผูพิจารณาผูมาเห็นตาม
เปนจริงก็หมดหนาที่ตามๆ   กันไป   สมมติบัญญตัิก็ไมมี   คําพังเพยโบราณทานวา   "น้ํา
เพียงใด   ดอกบัวเพียงนั้น"   ความจริงดอกบัวมันอยูบนน้ํา   สายบัวตางหากเปนเครื่องวัดความลึก
ตื้นของน้ํา   พรอมกันนั้น   น้ําก็เปนเครื่องวัดของสายบัวไปใน
ตัว   รูปธรรม   นามธรรม   จิต   กิเลส   นิพพาน   ยอมเปนเครื่องวัดของกันแลกันฉะนั้น   ธรรม
เปนของละเอียดมาก   ยากที่ผูมีปญญาทั้งหลายจะอธิบายใหถูกตองถึงเนื้อแทของธรรมได
บริบูรณ   แตถูกตองที่สุดก็คือเปนผูหวังดีตอผูอ่ืน   แลวพยายามอธิบายอรรถธรรมนั้นเพื่อใหผูฟง
เขาใจตามความสามารถภูมิปญญาของตนๆ   พระสัพพัญูพุทธะแลสาวกพุทธะก็มีฐานไมเสมอ
กัน   แตทานทั้งหลายเหลานั้นก็มีปญญาสามารถทําหนาที่ของตนๆ   ใหบรรลุตามความประสงค
ของตนได 

         ผูเขียนก็ขอสารภาพวา   ธรรมบรรยายที่แสดงมาทั้งหมดนี้   คงอธิบายไมถึงตามความลึกซึ้ง
ของธรรมนั้นทั้งหมดเปนแน   แตดวยอํานาจศรัทธาในทานผูสนใจในธรรมทั้งหลาย   จึงไดเขียน
เสนอเพื่อจะไดนําเอาไปพิจารณา   หวังวาคงจะเปนประโยชนไมมากก็นอย   หากผิดพลาด



คลาดเคลื่อนในอรรถธรรมขอใดหมวดใด   ขอทานผูรูทั้งหลายไดโปรดกรณุาใหคําแนะนําตักเตือน
ผูเขียนดวย   จะขอบพระคุณในความกรุณาเปนอยางยิ่ง. 
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