ภาษาบาลี ๑ คำ คติธรรมประจำสัปดาห7
“สงฺขตา ธมฺมา – ธรรมทั้งหลายที่เกิดเพราะปDจจัยปรุงแตGงแลHว, สังขตธรรม”

สงฺขตา ธมฺมา ทั้ง ๒ คำ อ*านตามภาษาบาลีว*า สัง - ขะ - ตา - ดำ - มา โดยที่คำว*า สงฺขตา มีความหมาย
ว*า เกิดขึ้นเพราะป6จจัยปรุงแต<ง, มีป6จจัยปรุงแต<งใหAเกิดขึ้น กับคำว*า ธมฺมา มีความหมายว*า สิ่งที่มีจริง
ทั้งหลาย, ธรรมทั้งหลาย แปลรวมกันเปCน ธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นเพราะป6จจัยปรุงแต<ง, ธรรมทั้งหลายทีม่ ี
ป6จจัยปรุงแต<งใหAเกิดขึ้น เปCนคำที่แสดงถึงความเปCนจริงของธรรมว*า สิ่งที่มจี ริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้น ลIวน
เกิดขึ้นเพราะปKจจัยปรุงแต*ง ไม*ไดIเกิดเองลอยๆ ซึ่งเมื่อเกิดแลIว ก็ตIองมีความดับไปเปCนธรรมดา ไม*เที่ยง ไม*
ยั่งยืน สิ่งที่เกิดแลIวจะไม*ดับไป ไม*มีเลย เมื่อกล*าวถึงสิ่งที่มีจริงที่เกิดเพราะปKจจัยปรุงแต*งแลIว ก็ไดIแก* จิต
(สภาพธรรมที่เปCนใหญ*เปCนประธานในการรูIแจIงอารมณW) เจตสิก (สภาพธรรมที่เกิดประกอบพรIอมกับจิต)
และ รูป (สภาพธรรมที่ไม*รูIอะไร) หาความเปCนสัตวW เปCนบุคคล เปCนตัวตนไม*ไดIเลย เพราะเปCนแต*เพียงธรรม
แต*ละหนึ่งๆ เท*านั้น
ขIอความในปรมัตถทีปนี อรรถกถา ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ ปสาทสูตร แสดงความหมายของคำว*า
สังขตธรรม (สงฺขตา ธมฺมา) ไวIดังนี้ “บทว*า สงฺขตา ความว*า ธรรมทั้งหลายที่ปKจจัยทั้งหลายปรุงแต*งเสร็จ
เรียบรIอยแลIว เพราะฉะนั้น จึงชื่อว*า ปรุงแต*งแลIว คือ ธรรมที่มีปKจจัย(คือ มีสิ่งที่อาศัยใหIเกิดขึ้นเปCนไป)”
------------------------------สิ่งที่มีจริง เปCนสภาพธรรมทีท่ รงไวIซึ่งลักษณะของตน ใครๆ ก็เปลี่ยนแปลงความเปCนจริงของสิ่งที่มีจิรง
ใหIเปCนอย*างอื่นไม*ไดI และสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นเปCนไปนั้น ไม*พIนจากชีวิตประจำวัน เปCนสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้น
เพราะเหตุปKจจัย ไม*มีใครบังคับบัญชาใหIสภาพธรรมหนึ่งสภาพธรรมใดเกิดขึ้นเปCนไปไดI ไม*มีสภาพธรรม
อย*างหนึ่งอย*างใดที่เกิดขึ้นเองลอยๆ แต*เกิดเพราะเหตุปKจจัย ไม*อยู*ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น เมื่อ
ประมวลแลIวก็คือ จิตทั้งหมด เจตสิกทัง้ หมด และรูปทั้งหมด เกิดขึ้นเพราะเหตุปKจจัย เปCนสังขตธรรม ไม*ใช*
สัตวWบุคคลตัวตนเลยแมIแต*นIอย ทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจIาทรงแสดงเกื้อกูลใหIผูIที่ไดIฟKงมีความเขIาใจที่
ถูกตIอง นIอมไปสู*ความเปCนสภาพธรรมที่ไม*ใช*เราอย*างแทIจิรง ทุกคำของพระองคW แสดงถึงสิ่งที่มีจริงถึงที่สุด
คือ ไม*ใช*เรา
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จิต เปCนสภาพธรรมที่มีจริง เปCนสภาพธรรมที่เปCนใหญ*เปCนประธานในการรูIแจIงอารมณW เกิดขึ้นเพราะ
เหตุปKจจัยแลIวดับไป และทุกขณะของชีวิตไม*มีขณะใดเลยที่จะปราศจากจิตแมIแต*ขณะเดียว เพราะเหตุว*าจิต
ขณะหนึ่งเกิดแลIวดับไปเปCนปKจจัยใหIจิตขณะต*อไปเกิดสืบต*อทันที
เจตสิก (สภาพธรรมที่เกิดประกอบพรIอมกับจิต) ก็เปCนสภาพธรรมทีม่ ีจริง เปCนสภาพธรรมที่เกิด
พรIอมกับจิต ดับพรIอมกันกับจิต รูIอารมณWเดียวกันกับจิต และในภูมิที่มีขันธW ๕ (คือมีทั้งรูปธรรมและ
นามธรรม) เจตสิกก็อาศัยที่เกิดที่เดียวกันกับจิตดIวย ซึ่งเปCนเรื่องที่ละเอียดมาก ตัวอย*างของเจตสิก เช*น
ผัสสะ (สภาพธรรมที่กระทบอารมณW) เวทนา (ความรูIสึก) โลภะ (ความติดขIอง) โทสะ (ความโกรธ) โมหะ
(ความไม*รูI) สติ (สภาพที่ระลึกเปCนไปในกุศล) หิริ (ความละอายต*อบาป) โอตตัปปะ (ความเกรงกลัวต*อบาป)
ปKญญา (ความเขIาใจถูกเห็นถูก) ไม*มีเจตสิกแมIแต*อย*างเดียว ที่เปCนเรา เพราะเปCนธรรมแต*ละหนึ่งๆ เท*านั้น
รูป หรือ รูปธรรม เปCนสภาพธรรมที่ไม*รูIอะไร เช*น สี เสียง กลิ่น รส เปCนตIน รูIอารมณWอะไรๆ ไม*ไดI
เพราะไม*ใช*สภาพรู,I รูปธรรม ก็เปCนสิ่งที่มีจริง เกิดขึ้นเพราะปKจจัยปรุงแต*งแลIวก็ดับไปเช*นเดียวกัน ไม*ใช*เรา
จิต เจตสิก และรูปธรรม ทั้งหมดนี้ เปCนสังขตธรรม เช*น กำลังเห็นในขณะนี้ เกิดแลIวเพราะเหตุปKจจัย
หลายอย*าง กล*าวคือ มีอารมณWของจิตเห็น คือ ตIองมีสีซึ่งเปCนสิ่งที่ปรากฏทางตา มีเจตสิกเกิดร*วมกับจิตเห็น
มีรูปซึ่งเปCนทีเ่ กิดของจิตเห็น คือ จักขุวัตถุ (ตา) ทั้งหมดแสดงถึงความเปCนจริงของสภาพธรรมที่เปCนอนัตตา
คือ ไม*ใช*สัตวW ไม*ใช*บุคคล ไม*ใช*ตัวตน เมื่อเปCนแต*เพียงสภาพธรรมแต*ละหนึ่งที่เกิดดับ แลIวจะเปCนเราไดI
อย*างไร ไม*มีเราแทรกอยู*ในสภาพธรรมแต*ละหนึ่งๆ ไดIเลย
สังขตธรรม เปCนสภาพธรรมที่มีปKจจัยปรุงแต*งเกิดขึ้นแลIวดับไป ถIาเขIาใจคำนี้ ก็พิจารณาไดIว*า ทุกสิ่ง
ทุกอย*างที่เกิดขึ้น ตIองมีปKจจัยปรุงแต*ง มิฉะนั้น เกิดไม*ไดI และสิ่งใดก็ตามที่มีปKจจัยปรุงแต*งเกิดขึ้นแลIวตIอง
ดับไป ไม*มีอะไรเหลือเลย ซึ่งตลอด ๔๕ พรรษาแห*งการแสดงพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจIา คำนี้ คือ
สังขตธรรม ไม*เปลี่ยนความหมายเปCนอย*างอื่น เพราะหมายถึงสภาพธรรมที่เกิดแลIวเพราะปKจจัยปรุงแต*งใหI
เกิด ถIาหากไดIยินคำว*า “สังขตธรรม” ขณะใด ก็หมายความถึงสภาพธรรมใดๆ ก็ตามที่มีปKจจัยปรุงแต*ง
เกิดขึ้นแลIวดับไปนั่นเอง เมื่อจิตเปCนสภาพธรรมที่อาศัยเหตุปKจจัยเกิดขึ้น จิตก็เปCนสังขตธรรม เจตสิกเปCน
สภาพธรรมที่อาศัยจิตเกิดขึ้น เจตสิกก็เปCนสังขตธรรม เช*น ความชอบใจ ความตIองการ เปCนโลภเจตสิก ความ
ขุ*นเคืองใจ ความหยาบกระดIางของจิต เปCนโทสเจตสิก เจตสิกแต*ละชนิด ไม*ใช*จิต เพราะเหตุว*า เจตสิกเกิด
ร*วมกับจิต ดับพรIอมจิต แต*ว*าเจตสิกมีหลายชนิด และบางชนิดก็เกิดกับจิตประเภทหนึ่ง อีกบางชนิดก็เกิดกับ
จิตอีกประเภทหนึ่ง เพราะฉะนั้น จิตประเภทหนึ่งก็มีเจตสิกเกิดร*วมดIวยมากนIอยต*างๆ กัน และเปCนแต*ละ
ประเภทดIวย เช*น ขณะที่ชอบ สนุกสนานเบิกบานใจ ไม*ใช*ในขณะที่กำลังโกรธขุ*นเคืองใจ เปCนตIน นี้คือความ
เปCนจริงของธรรม
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เมื่อเริ่มฟKงพระธรรม ก็เริ่มเขIาใจว*า สังขตธรรมทั้งหลาย กล*าวคือ จิต เจตสิก รูป เปCนสภาพทีไ่ ม*เที่ยง
เพราะทันทีที่เกิดขึ้นแลIวก็ดับไป เพราะฉะนั้น ไม*มีใครรูIว*า สภาพธรรมเหล*านีเ้ กิดจริงๆ และดับจริงๆ แต*เมื่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจIาทรงแสดงความจริงจากการที่พระองคWไดIตรัสรูI ก็เปCนหนทางใหIพุทธบริษัทไดIศึกษา
พระธรรมพิจารณาพระธรรม และอบรมเจริญปKญญาความเขIาใจถูกเห็นถูกไดI ประการที่สำคัญ ทัง้ หมดที่
กล*าวถึงนี้ มีจริงๆ ในขณะนี้ ไม*ตIองไปแสวงหาที่ไหนเลย อยู*ที่เดี๋ยวนี้ ขณะนี้ แต*ละขณะจริงๆ
พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจIาทรงแสดง เปCนเรื่องที่ละเอียด ลึกซึ้ง แสดงถึงความเปCนจริงของสภาพ
ธรรมแต*ละหนึ่ง ๆ ตามความเปCนจริง ไม*ว*าจะทรงแสดงในส*วนใดก็ตาม ย*อมไม*พIนไปจากสภาพธรรมที่มีจริง
ในขณะนี้ ถIาเปCนผูIที่มีความละเอียดรอบคอบ ไม*ประมาทพระธรรมว*าง*าย ศึกษาดIวยความตั้งใจ ดIวยความ
จริงใจและดIวยความเคารพในคำจริง ความเขIาใจก็จะค*อยๆ เจริญขึ้นไปตามลำดับ ที่สำคัญ คือ ไม*ขาดการ
ฟKง ไม*ขาดการศึกษาพิจารณาไตร*ตรองในความเปCนจริงของธรรม ค*อยๆ สะสมความเขIาใจถูกเห็นถูกไปทีละ
เล็กทีละนIอย กว*าจะเขIาใจอย*างมั่นคงในความเปCนจริงของธรรม ก็ตIองฟKงแลIวฟKงอีก เห็นประโยชนWสูงสุดของ
คำจริงแต*ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจIาไดIทรงแสดงไวIดีแลIว
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