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คำานำา

สำานักพิมพ์
เนื่องในวาระฉลองครบรอบพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของ
พระพุทธเจ้า (วิสาขบูชา ๒๕๕๔-วิสาขบูชา ๒๕๕๕) และในวาระครบรอบ ๑๐๖ ปี
ชาตกาลของท่านพุทธทาสภิกขุ (๒๔๔๙-๒๕๕๕) ส�านักพิมพ์สขุ ภาพใจ ขอใช้โอกาสนี้
เผยแผ่หลักธรรมค�าสอนทางพุทธศาสนาให้ขยายกว้างไกล ไปสู่บุคคลทุกเพศ
ทุกวัยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและอาจริยบูชา ส�านักพิมพ์ฯ จึงคัดสรรค�าสอนของ
ท่านพุทธทาสที่เกี่ยวกับความสุข สงบเย็น นิพพาน ซึ่งเป็นหลักธรรมพื้นฐาน
เข้าใจง่าย ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตหลากมิติหลายแง่มุม ชุด “สุขปัจจุบัน”
ประกอบด้วยหนังสือ ๓ เล่ม คือ ๑. สุขแท้ ๒. สงบเย็น ๓. ผลของจิตตภาวนา
คือนิพพาน
ผลของจิตตภาวนา คือนิพพาน ประกอบด้วยเนื้อหา ๓ ตอนคือ
๑. จิตตภาวนาคือชีวิตพัฒนา ๒. ผลของจิตตภาวนาคือมรรค ผล นิพพาน
๓. ผลของจิตตภาวนาคือมรรค ผล นิพพาน (ต่อ) เนื้อหาโดยรวมได้พูดถึง
หลักการพัฒนาจิตหรือการพัฒนาชีวติ ให้เจริญก้าวหน้า และผลทีเ่ กิดขึน้ จากพัฒนา
จิตที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาในหลายแง่มุม เริ่มตั้งแต่สอนให้รู้จักควบคุมจิต,
วิธีฝึกจิตให้เป็นสมาธิ (เทคนิคในการท�าสมาธิ), ให้รู้จักสมถะและวิปัสสนาอย่าง
ถูกต้อง จนถึงขั้นพัฒนาตนให้บรรลุความสุขที่แท้จริง (นิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้)
ท่านพุทธทาสชี้ให้เห็นว่า ผลของจิตตภาวนา ก็คือมรรค ผล นิพพาน ที่ทุกคน
ต้องน�ามาใช้ในชีวิตประจ�าวัน จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด!
ผลของจิตตภาวนา คือนิพพาน หนังสือที่จะท�าให้เรารู้ว่า นิพพานไม่ใช่
สิ่งที่ไกลเกินเอื้อมอย่างที่คิด ถ้าเรารู้จักเพ่งพินิจก็จะพบนิพพานซึ่งเป็นสุขแท้จริง
ที่นี่และเดี๋ยวนี้
ส�านักพิมพ์สุขภาพใจ
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สารบัญ

ผลของจิตตภาวนา
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จิตตภาวนา
คือ ชีวิตพัฒนา

ทานสาธุชน ผูมีความสนใจในธรรมทั้งหลาย,
การบรรยายประจ�าวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชา เป็นครั้งที่ ๒
ในวันนี้ อาตมาก็จะได้กล่าวต่อจากครั้งที่แล้วมา ในฐานะเป็นการ
บรรยายชุด ตามความตั้งใจว่า จะมีหนังสือธรรมะเล่มน้อยเล่มเดียว
จบ สักเล่มหนึ่ง เป็นคู่มือการศึกษาและปฏิบัติส�าหรับทุกคน ไม่ว่า
บรรพชิตหรือคฤหัสถ์ ไม่ว่าคนห่างวัดหรือคนคร�่าวัด ควรจะได้มี
หนังสือเล่มเดียวเป็นคู่มืออย่างเพียงพอ ให้ชื่อค�าบรรยายชุดนี้ว่า
ธรรมะเลมน้อย.
ในครั้งที่แล้วมา ได้พูดถึงข้อมูลหรือที่ควรจะเรียกว่าข้อมูล
ของสิง่ ทีเ่ รียกว่ามนุษย์ หรือจิตของมนุษย์ ว่ามันมีธรรมชาติธรรมดา
ของมันอย่างไร. ถ้าเรารูจ้ กั ธรรมชาติธรรมดาของสิง่ ทีเ่ รียกวามนุษย์
บรรยายเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๒๖
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๘ ผลของจิตตภาวนา คือ นิพพาน

หรือจิตของมนุษย์ อย่างครบถ้วนแล้วก็ย่อมจะเปนการงายที่จะ
ทราบได้ต่อไปว่า เราควรจะท�าอยางไร เราควรจะจัดการอย่างไร
กับความเป็นมนุษย์ของเราเอง ; ฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายพยายาม
ที่จะท�าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ ให้เพียงพอ.
ในครั้งที่ ๒ นี้ มีหัวข้อว่า จิตตภาวนา ก็คือชีวิตพัฒนา.
จิตตภาวนาคือการท�าจิตให้เจริญ ก็คือชีวิตพัฒนา ; นั่นคือ การ
พัฒนาชีวิต หมายความว่า ท�าให้มากขึ้น ให้ดีขึ้น จึงจะเรียกว่า
พัฒนา. ถ้ามากขึ้น แต่ไม่ดีขึ้นหรือเลวลง อย่างนี้ไม่เรียกว่าพัฒนา.

ชีวิตพัฒนาคือทำาจิตใหเจริญ
เดีย๋ วนี้ ค�าว่า พัฒนา ยังเป็นค�าทีก่ า� กวม ใช้กนั ผิดๆ หมายความ
ว่าเอาแต่มากขึ้นก็แล้วกัน, จนโลกเจริญ นี้กลายเปนเจริญด้วย
ปัญหา : ด้วยความทุกข์ ด้วยการเบียดเบียน ด้วยความเลวร้าย,
เรียกว่า โลกมันเจริญ. หรือว่า การศึกษาเจริญพัฒนาแต่ก็ไม่มีสิ่ง
ที่เป็นที่พอใจหรือควรจะพอใจ ที่เป็นผลของการศึกษา. เราก็ยังมี
อันธพาลเต็มบ้านเต็มเมืองมากขึ้นทุกที, มีสิ่งเลวร้ายนานาประการ
เกิดขึ้น ในหมู่คนที่เรียกว่ามีการศึกษา. อันธพาลทุกคนก็มีการ
ศึกษา, เขาก็เป็นอันธพาลทั้งที่มีการศึกษา นี้มันมากขึ้น ในส่วนที่ไม่
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แน่ว่าจะเป็นประโยชน์. คนรู้มากมันก็โกงเกง อย่างนี้ก็มี, คนรู้มาก
กลายเปนคนยากนาน คือกลายเป็นคนล�าบากไปเสียก็ม,ี นีก่ เ็ พราะ
ว่า ค�าว่าพัฒนานั้นถูกใช้กันอยางผิดๆ. ถ้าใช้กันอย่างถูกต้องแล้ว
ค�าว่า พัฒนา ต้องเป็นไปในทางที่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจเสมอ.
ทีนี้ การภาวนา ก็แปลว่า การทําใหเจริญ, การพัฒนา ก็แปลว่า
การทําใหเจริญ, มีคําใชเปน ๒ คํา อยู่. แต่ค�าว่า ภาวนา ใช้กันอยู
แต่ในวัด ไม่ค่อยมีความเปลี่ยนแปลง ค�าว่าพัฒนาใช้นอกวัด ขยาย
ตัวออกไปเต็มโลก แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามโลก. ในที่นี้ใช้ค�าว่า
จิตตภาวนา คือการท�าจิตให้เจริญ นั่นแหละคือชีวิตพัฒนา การ
ท�าชีวิตให้เจริญ. ท�าไมจึงมาเป็นอย่างเดียวกันดังนี้?
ข้อนี้ มีหลักในพระบาลีวา ทุกอยาง มันรวมอยูท จี่ ติ , มันขึน้ อยู่
กับจิต ; ดังค�าที่กล่าวว่า ชีวิตํ อตฺตภาโว จ สุขทุกฺขา จ เกวลา – ชีวิต
ก็ดี อัตตภาพนีก้ ด็ ี ความสุขหรือความทุกข์ในชีวติ ในอัตตภาพนัน้ ก็ดี ;
เอกจิตฺตสมายุตฺตา – ประกอบรวมอยูที่จิตดวงเดียว, ลหุโส วตฺตเต
ขโณ – เวลาทีเ่ ปนขณะๆ ก็เคลือ่ นไปโดยเร็ว ดังนี.้ ข้อความนีแ้ สดงว่า
เพราะมีจิตอย่างเดียว มันจึงมีอะไรที่มากมาย มองดูคล้ายๆ ว่าจิต
มันสร้างอะไรขึ้นได้มากมาย ไม่มีที่สิ้นสุด.
ถ้าไม่มีจิตอย่างเดียว ท่านลองค�านวณดูเองซิ ; อย่าต้องเชื่อ
ตามที่คนอื่นพูดนักซิ ; ถ้าสมมุติว่า เราทุกคนในโลกนี้ไม่มีจิตเพียง
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อย่างเดียวเท่านั้นแหละ อะไรมันจะเกิดขึ้น? มันก็จะเหมือนกับ
มีท่อนไม้ ก้อนหิน ระเกะระกะไปหมด ท�าอะไรไม่ได้เพราะมันไม่มี
จิต ; เพราะมีสิ่งที่เรียกว่าจิต มันจึงมีอะไรขึ้นมามากมาย จิตคิดได้
ก็คือท�าให้เกิดอะไรๆ ขึ้นมาได้ ; มันเป็นของประหลาดอยู่, รางกาย
ถ้าไมมีจิต มันก็คือไมมีชีวิต ไมมีรางกาย ; เพราะรางกายมันมีจิต
มันจึงท�าอะไรได้.
และจิตมันก็ทา� หน้าทีข่ องมันทางอายตนะ คือทีส่ บื ต่อระหวาง
ภายในกับภายนอก คือมี ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ, ๖ ทาง คู่กันกับ
รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์ มีการติดต่อระหว่างภายใน
กับภายนอก โดยสิง่ ทีเ่ รียกว่า จิต ท�าหน้าทีใ่ นการติดตอ. ถ้าเราไม่มี
ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ จิตก็ไม่มเี ครือ่ งมืออะไรจะท�าหน้าที่ ก็ทา� ไม่ได้
มันก็เท่ากับไม่มจี ติ อยูเ่ หมือนกัน. เพราะฉะนัน้ ท่านจึงให้ความส�าคัญ
แก่สิ่งที่เรียกว่า ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เปนสิ่งที่ท�าให้จิตท�าหน้าที่
ของมันได้ แล้วท�าหน้าที่สัมผัส สัมพันธ์กับสิ่งภายนอก คือรูปที่เข้า
มาทางตา, เสียงทีเ่ ข้ามาทางหู, กลิน่ ทีเ่ ข้ามาทางจมูก, รสทีเ่ ข้ามาทาง
ลิน้ , สัมผัสผิวหนังทีเ่ ข้ามาทางผิวหนัง, ความรูส้ กึ ทีเ่ ข้ามาทางจิตเอง.
สัมผัสแล้วก็เกิดเวทนา คือรู้สึกเปนสุขหรือเปนทุกข์ได้.
ดูให้ดี, เพราะมีตัวจิตเป็นเจ้าหน้าที่ในการสัมผัส แล้วก็เกิดเวทนา
เป็นสุขเป็นทุกข์ได้.
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ครั้นเกิดเวทนาแล้ว จิตก็โง่ต่อไป ในการที่ยินดีส่วนที่เป็นสุข
เวทนา, ยินร้ายในส่วนทีเ่ ป็นทุกขเวทนา มันก็ได้เกิดกิเลส ความโลภ
ความโกรธ ความหลง เป็นต้น ; เพราะความยินดียินร้าย จนเคยชิน
เป็นนิสัยคือมีกิเลส, มีความเคยชินแห่งกิเลส, นี่เรียกมันเกิดกิเลส
จะเรียกชื่อต่อไปก็คือตัณหา.
ตัณหานั้นเปนความอยากด้วยความโง. ความอยากมี ๒
ชนิด ถาอยากดวยสติปญญา อยากดวยวิชชาความรู อยางนี้ไมเรียก
วาตัณหา, เขาเรียกชื่ออย่างอื่น. แตถ้ามันอยากด้วยความโงเขลา
ไมรู้ตามที่เปนจริง จึงจะเรียกวาตัณหา ; เช่น น่ารักก็รัก น่าโกรธ
ก็โกรธ อย่างนี้ก็เรียกว่ามันโง่, แล้วมันก็อยากไปตามความรักหรือ
ความโกรธ อยากได้กม็ ี อยากเอาอยากเป็นก็มี อยากไม่เอาอยากไม่เป็น
ก็มี ; ล้วนแต่ความโง่ท�าให้อยาก ก็เรียกว่าตัณหา. จิตมีความรู้สึก
เป็นตัณหาคือความอยาก ; ถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีอะไรจะรู้สึกเป็น
ความอยาก.
ครั้นเกิดความอยากขึ้นในจิตแล้ว โดยธรรมชาตินั่นแหละ
มันก็ปรุงความคิดอีกชนิดหนึง่ เรียกวาอุปาทาน คือรูส้ กึ ขึน้ มาทันที
วา กูนี่แหละอยาก กูเปนผู้อยาก, ก็เป็นผู้ได้ กูเป็นผู้ไม่ได้ กูเป็น
ผู้เสียหาย, ก็เป็นผู้อะไรต่างๆ. นี่เพราะมีตัณหาคือความอยาก จึง
ได้เกิดมีอปุ าทานคือความยึดมัน่ ถือมัน่ , แล้วก็เคยชินแต่ทจี่ ะยึดมัน่
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ถือมัน่ ในตัวตนหรือของตนยึดมัน่ ถือมัน่ โดยความเป็นตัวตนก็มี โดย
ความเป็นของตนก็ม,ี ยึดมัน่ ในกามารมณ์กม็ ,ี ยึดมัน่ ในทิฏฐิความคิด
ความเห็นก็มี, ยึดมั่นในความงมงาย ที่ปฏิบัติสืบต่อๆ กันมาก็มี, ยึด
มั่นในตัวตนก็มี. นี่คือความยึดมั่นเต็มอัดอยูในจิตในสันดานของ
แตละคน ก็เพราะจิตอยางเดียว จึงมีอย่างนี้.
ทีนกี้ ม็ ปี ญ
ั หา คือว่า ท�าไปตามอ�านาจของอวิชชานัน้ ๆ เป็นการ
เบียดเบียนตนเองด้วย เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นด้วย หมายความว่า
เมื่อท�าไปตามความอยากหรืออุปาทานแล้ว ก็เกิดความทุกข์หรือ
การเบียดเบียนขึ้น ทั้งฝายตนเองและฝายผู้อื่น.
นี่พูดมายืดยาวเหลือเกินแล้ว ก็พอแล้ว เพื่อจะบอกให้รู้ว่า
อะไรๆ นะ มันขึน้ อยูท จี่ ติ , อะไรๆ มันรวมอยูท จี่ ติ , มันขึน้ อยูก บั จิต,
มันเกี่ยวข้องอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าจิต. จิตเป็นอย่างไร เหตุการณ์มัน
จะเป็นไปอย่างนั้น ; เราจึงมีหน้าที่ที่จะอบรมจิต, ท�าจิตให้เจริญ,
ให้เจริญไปในทางถูกต้อง. อย่าให้มันโง่หรืออย่าให้มันกลับโง่ กลับ
หลงใหลไปในทางทีผ่ ดิ พลาด ซึง่ มันจะต้องท�าผิด แล้วท�าปัญหาหรือ
ความทุกข์ให้เกิดขึ้นโดยรอบด้าน.
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จุดตั้งตนเรียนศาสนาคืออายตนะ
เรื่องอย่างนี้ถือว่าเป็น ก ข ก กา ของพระพุทธศาสนา คือ
ต้องเรียนก่อน. พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้เองว่า เรื่องอายตนะหก
นี่ ปรุงแต่งกันเป็นเวทนา สุข ทุกข์ กิเลสตัณหานี้ เปนจุดตั้งต้นของ
การศึกษาพุทธศาสนา. ถ้าจะศึกษาพุทธศาสนาก็ขอให้เรียน ก ข
ก กา ที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ธัมมารมณ์ ว่ามันท�าหน้าที่กันอย่างไร.
นี่ขอให้นักเรียน นักศึกษา ครูบาอาจารย์ทั้งหลายทราบไว้ว่า
การทีค่ ณ
ุ จะเรียนจะศึกษาพุทธศาสนานัน้ จะต้องตัง้ ต้นที่ ตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ ; ซึ่งมันมีคู่ที่ท�างานกันคือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ธัมมารมณ์ สัมผัสกันแล้วก็เกิดเวทนาเกิดอุปาทาน ; แล้วก็มีแต
เรื่องของกิเลส และก็มีความทุกข์เปนผล. ถ้าท่านไม่มองเห็นเรื่อง
นี้อย่างชัดเจน ประจักษ์แก่ใจของตนเองแล้ว ยากที่จะรู้พระพุทธศาสนา. มันจะรู้ชนิดที่ฟังทางหู แล้วจดไว้ในกระดาษ ; แล้วมันไม่มี
ความเข้าใจ เมื่อไมมีความเข้าใจ ก็ไมมีความเห็นแจ้ง มันก็ไม่มี
อะไรที่จะเป็นประโยชน์ได้. ฉะนั้น จงรู้จัก ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
นั่นแหละให้ดีที่สุดก่อน. เรามีตาส�าหรับเห็นรูป มันก็มีการเห็นทาง
ตาอยู่บ่อยๆ แล้วแต่ว่ารูปอะไรจะเข้ามาทางตา ก็มีการเห็นทางตา.
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ในพระบาลี ภาษาพระธรรมนี่ เขามีคา� แปลกซึง่ พวกคุณยังไม่รู้
ก็ได้ เขามี ค�าว่า เกิด-ดับ. ตาเกิดตาดับ หูเกิดหูดับ จมูกเกิดจมูกดับ
ลิน้ เกิดลิน้ ดับ กายเกิดกายดับ ใจเกิดใจดับ นีค่ ณ
ุ จะเข้าใจไม่ได้ เพราะ
มันคนละภาษา. ในภาษาธรรมะนี้ มันสูง ลึก และละเอียด เขาจึง
พูดว่า ตานี้เพิ่งเกิดเมื่อตาท�าการเห็น, หูก็เพิ่งเกิดเมื่อหูท�าหน้าที่ฟัง,
จมูกก็เพิ่งเกิดเมื่อมันท�าหน้าที่ดม, เมื่อมันไมท�าหน้าที่ถือวามันดับ
อยู ฟังดูซ.ิ แต่ในภาษาไทยธรรมดา เราไม่พดู กันอย่างนัน้ คือว่า เรา
มีตา หู จมูก ฯลฯ กันอยู่ตลอดเวลา, ว่ามีอยู่ตลอดเวลา นั้นเรียกว่า
ปัญญามันยังตื้นเกินไป เรามีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อยู่ตลอดเวลา,
นัน้ เป็นความรูท้ ยี่ งั ตืน้ เกินไป ; ในภาษาธรรมะ ตอเมือ่ มันท�าหน้าที่
จึงจะเรียกวามันเกิด, พอมันท�าหน้าที่เสร็จแล้ว มันก็ดับ.
ที่มากไปกว่านั้นก็ว่า กายเกิดกายดับ, นามเกิดนามดับ, รูป
เกิดรูปดับ, หมายความว่า ตอเมื่อรางกายนี้ท�าหน้าที่ จึงจะพูด
วา รางกายเกิด ; พอกายท�าหน้าที่เสร็จแล้วมันก็ดับ. กายเกิดท�า
หน้าที่ เช่นว่า ร่างกายส่วนที่มันเป็นลูกตาน่ะ มันก็ท�าหน้าที่ให้เป็น
ลูกตาส�าหรับจะเห็น ; นี่กายส่วนที่เป็นลูกตานั้นมันก็เกิด แล้วก็ท�า
หน้าที่ทางตา เสร็จแล้วมันก็ดับ.
ทีนี้ มากไปกว่านัน้ อีกก็วา่ ธาตุดนิ – น�า้ – ไฟ – ลม ก็เกิดและ
ดับ. ธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม ที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายนี้
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ก็มีเกิด – ดับ เกิด – ดับ ก็หมายความอย่างเดียวกันอีกแหละ ; เมื่อ
ธาตุดิน – น�้า – ไฟ – ลม ประกอบกันเข้าเป็นร่างกาย ท�าอะไรได้
ในขณะนั้น. ในขณะนั้นก็เรียกว่ามันเกิด ; ดินเกิด น�้าเกิด ลมเกิด ไฟ
เกิด ; เป็นร่างกายท�าหน้าที่อะไรได้ มันก็ขึ้นอยู่ที่กายเกิด กายดับ.
แล้วใจก็อาศัยร่างกายเกิด แล้วใจก็อาศัยร่างกายดับ จึงมีเกิดและ
มีดับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยกเว้นอะไรว่า เมื่อมันมาท�าหน้าที่ของมัน
จึงเรียกวา เกิดขึ้นมา, พอท�าหน้าที่เสร็จแล้วก็ดับไปอยูตามเดิม.
นีถ่ า้ เข้าใจข้อนีแ้ ล้วจะมีประโยชน์มาก เพราะว่าธรรมะมีหลัก
การพูดการอธิบายอย่างนี้ ไมมอี ะไรทีจ่ ะไมเกิดและไมดบั เพราะมัน
เปนสังขารทัง้ นัน้ ; เดีย๋ วตาเกิด เดีย๋ วหูเกิด จมูกเกิด ลิน้ เกิด กายเกิด
ใจเกิด. ท�าความเข้าใจเสียให้ดี อย่าให้เป็นเพียงความจ�าตามที่ได้ยิน
เขาพูด หรือว่าอ่านหนังสือ. นี้เป็น ก ข ก กา ของพระพุทธศาสนา
คือจุดตั้งต้น ; เหมือนอย่างเราจะเรียนหนังสือเรียนภาษา เราก็เรียน
ก ข ก กา กันก่อนทั้งนั้น. เราจะต้องเรียนให้ดีที่สุดที่จะรู้เรื่องตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ, อะไรๆ มันจะมารวมอยูที่นี่.

ศึกษาใหรูจักระบบของอายตนะ
ตา ตัวลูกตานั้นมันเปนธาตุดิน, มันเป็นตัวตา เป็นเนื้อ, แล้ว
มีอุณหภูมิบ้าง เป็นธาตุไฟ, มีน�้าอยู่บ้างเป็นธาตุน�้า, มีธาตุระเหยได้
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อยู่บ้างเรียกว่าธาตุลม, นี้ส่วนก้อนลูกตามันเป็นอย่างนี้ ; แล้วมันยัง
มีระบบประสาท ประสาทตารวมอยู่ที่นั่นด้วย. ระบบประสาทตา
อาศัยอยู่ที่ก้อนลูกตา รวมกันแล้วเป็นที่อาศัยแห่งวิญญาณทางตา
คือจิตส�าหรับจะท�าหน้าที่ทางตา นี่ตามันมีอะไรลึกขึ้นอยู่อย่างนี้
จะต้องรู้จักมัน.
ทีนี้ หน้าที่ตอไป มันก็มีอยู่ส�าหรับจะเห็นรูป ; พอรูปเข้า
มากระทบตา พอรูปมากระทบประสาทตา ก็เกิดการเห็นทางตาคือ
จักษุวิญญาณ. จักษุวิญญาณการเห็นทางตา : มีรูปดวย มีตาดวย
มีการเห็นทางตาดวย เนื่องกันอยูเปน ๓ อยาง ; นี่เรียกว่า ผัสสะ,
มีผัสสะ แล้วก็ตองมีเวทนาแน่นอน คือสบายตา หรือไม่สบายตา
หรือเฉยๆ เรียกว่าเวทนา. ครั้งมีเวทนาแล้ว มันก็เกิดความอยาก
ไปตามอ�านาจของเวทนานั้น สบายตาก็อยากได้ เป็นต้น ไม่สบาย
แก่ตาก็อยากจะฆ่าอยากจะท�าลาย เป็นต้น. นี่เวทนาก็ให้เกิดความ
อยากคือตัณหา ; จิตเกิดความอยากแล้ว จิตเกิดความรู้สึกวา
ตัวกูผู้อยาก, ตัวกูผู้มีอยู่, ตัวกูผู้จะสุขจะทุกข์, จะได้จะเสีย, จะแพ้
จะชนะ, อะไรกันอยู่ที่ตรงนั้น.
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