ภาษาบาลี ๑ คํา คติธรรมประจําสัปดาห์ “เวทนาธาตุ — ธาตุท? เี ป็ น
ความรู้ สกึ , เวทนาธาตุ”
เวทนาธาตุ อ่านตามภาษาบาลีวา่ เว - ดะ - นา - ดา - ตุ มาจากคําว่า เวทนา (ความรู้สกึ ) กับ
คําว่า ธาตุ (สภาพที<ทรงไว้ ซงึ< ลักษณะของตน) รวมกันเป็ น เวทนาธาตุ เขียนเป็ นไทยตรงตัวได้ วา่ เวทนา
ธาตุ หมายถึง สภาพธรรมที3ทรงไว้ ซ3 งึ ลักษณะของตนที3เป็ นความรู้ สกึ อันเป็ นความเสวยอารมณ์
ซึง< เป็ นสภาพธรรมที<มีจริ งๆ ไม่ใช่สตั ว์ ไม่ใช่บคุ คล ไม่ใช่ตวั ตน ธาตุ กับ ธรรม มีความหมายเหมือนกัน
ความรู้สกึ หรื อเวทนานันR เป็ นสภาพธรรมที<มีจริ ง ที<เกิดร่วมกับจิตทุกขณะทุกประเภท ตามควรแก่จิต
ขณะนันๆ
R เช่น ขณะที<มีความโกรธเกิดขึ Rน เวทนาที<เกิดร่วมกับความโกรธ ต้ องเป็ นความรู้สกึ ที<ไม่สบายใจ
ที<เป็ นโทมนัสเวทนาเท่านันR ขณะที<เกิดความติดข้ องยินดีพอใจ ก็อาจจะมีความรู้สกึ ดีใจ ที<เป็ นโสมนัส
เวทนา หรื อ ความรู้สกึ เฉยๆ ที<เป็ นอุเบกขาเวทนาเกิดร่วมด้ วยก็ได้ ขณะที3กุศลจิตเกิดขึนL เวทนาที3เกิด
ร่ วมด้ วย จะเป็ นโสมนัสหรื ออุเบกขา ก็ตามควรแก่ กุศลจิตขณะนันL ๆ เป็ นต้ น ซึง< จะต้ องอาศัย
การฟั งพระธรรมเท่านันจึ
R งจะมีความเข้ าใจถูกเห็นถูกตามความเป็ นจริ งได้
ข้ อความในอัฏฐสาลินี อรรถกถา พระอภิธรรมปิ ฎก ธัมมสังคณีปกรณ์ แสดงความหมายของธาตุที<
เป็ นเวทนาและประเภทของเวทนาไว้ ดงั นี R
“ธรรม มีสุข เป็ นต้ น แม้ ทงั L หมด ชื3อว่ า เวทนา เพราะอรรถว่ า ย่ อมรู้ สกึ คือ ย่ อมเสวยรส
ของอารมณ์ , บรรดาเวทนาเหล่ านันL สุขเวทนา มีความเสวยอารมณ์ ท3 นี ่ าปรารถนาเป็ น
ลักษณะ ทุกขเวทนา มีการเสวยอารมณ์ ท3 ไี ม่ น่าปรารถนาเป็ นลักษณะ อทุกขมสุขเวทนา
(ความรู้สกึ ไม่สขุ ไม่ทกุ ข์ หรื อ อุเบกขาเวทนา) มีการเสวยอารมณ์ ผิดแปลกจากเวทนาทังL สอง”
----------------------------------พระธรรมที<พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง เป็ นคําจริ ง เป็ นคําอนุเคราะห์เกื Rอกูลให้ เกิดความเข้ าใจ
ถูกเห็นถูกในสิง< ที<มีจริ ง ซึง< เป็ นธาตุหรื อเป็ นธรรมแต่ละหนึง< ๆ ตรงตามความเป็ นจริ ง สิง< ที<มีจริ ง ไม่ได้
นอกเหนือจากชีวติ ประจําวันเลย แต่เป็ นสิง< ที<มีจริ งๆ เกิดจริ งๆในชีวิตประจําวัน แต่ ละขณะๆ ที3ไม่ เคยรู้
มาก่ อนว่ าเป็ นธรรม จึงมีการยึดถือว่ าเป็ นเรา เป็ นสัตว์ บุคคลหรื อสิ3งต่ างๆ ด้ วยความไม่ ร้ ู ความ
จริง เมื<อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าเสด็จอุบตั ขิ ึ Rนในโลก ทรงตรัสรู้ความจริ ง จึงทรงแสดงความจริ งนี Rให้ สตั ว์
โลกได้ ฟังได้ ศกึ ษา ได้ มีความเข้ าใจถูกเห็นถูกตามความเป็ นจริ ง แม้ แต่ในเรื< องของเวทนา ซึง< เป็ นธาตุ เป็ น
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ธรรมที<มีจริ งๆ เป็ นความรู้สกึ ก็จะต้ องค่อยๆ ฟั ง ค่อยๆ ศึกษา ค่อยๆ สะสมความเข้ าใจไปทีละเล็กทีละ
น้ อย ว่า เป็ นนามธรรมที<จะต้ องเกิดกับจิต ตามความเป็ นจริ งแล้ ว จิตเป็ นสภาพรู้ เป็ นธาตุร้ ู เป็ นนามธรรม
และนามธรรมที<เป็ นสภาพรู้ นันR มี ๒ อย่าง คือ จิต กับ เจตสิก(สภาพธรรมที<เกิดประกอบกับจิต) โดยที<จิต
เป็ นใหญ่เป็ นประธานเฉพาะในการรู้แจ้ งลักษณะของสิง< ที<ปรากฏ เช่น เสียง มีจริ งๆ ที<ร้ ูวา่ มีเสียงกําลัง
ปรากฏ ก็เพราะเหตุวา่ จิตเป็ นสภาพที<เป็ นใหญ่เป็ นประธานในการรู้แจ้ งลักษณะของเสียงในขณะนันR แต่
สําหรับความรู้สกึ ซึง< เป็ นเจตสิกประเภทหนึง< นันR ไม่ใช่จิต ความรู้ สกึ เป็ นสภาพธรรม อีกชนิดหนึ3งซึ3ง
เกิดพร้ อมกับจิต ไม่ ว่าจิตจะรู้ ส3 งิ หนึ3งสิ3งใด จะต้ องมีความรู้ สกึ ประเภทหนึ3งประเภทใด เกิดร่ วม
ด้ วย เช่น ขณะที<เห็น จะกล่าวว่าในขณะเห็นไม่ร้ ูสกึ อะไรเลย ไม่ได้ ความจริ งมีสภาพธรรมซึง< เป็ นเวทนา
เจตสิก เกิดแล้ วรู้สกึ ในสิง< ที<ปรากฏ ขณะที<เห็น นันR ก็มีความรู้สกึ ที<เป็ นอุเบกขาเวทนา หรื อ อทุกขมสุข
เวทนา ไม่สขุ ไม่ทกุ ข์ คือ เฉยๆ เกิดร่วมด้ วย นี Rคือความจริ งจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
สภาพธรรมที<เป็ นเวทนา คือ ความรู้สกึ นันR มี ๕ ประเภท โดยละเอียด ได้ แก่ ความรู้ สกึ ที3เป็ นสุข
(สุขเวทนา) ความรู้ สกึ ที3เป็ นทุกข์ (ทุกขเวทนา) เวทนาทังR ๒ อย่างนี Rหมายความถึงความรู้สกึ ทางกาย
เช่น เวลาที<เจ็บไข้ ได้ ป่วย ความรู้สกึ ที<เป็ นทุกข์เกิดขึ Rน เป็ นสภาพธรรมที<เกิดเพราะปั จจัยปรุงแต่ง แต่ไม่ใช่
จิต ความรู้สกึ ขณะที<เป็ นทุกข์ทางกายเกิดขึ Rนนันเป็
R นความรู้สกึ ที<มีจริ ง ต้ องอาศัยกาย จึงเกิดขึ Rนได้ ถ้ าไม่
มีกาย ก็จะไม่ เจ็บไม่ ปวด ไม่ เมื3อย ทุกขเวทนาเกิดขึนL ไม่ ได้ เลย เพราะฉะนันR ความรู้สกึ ที<เป็ นทุกข์
ทางกาย เป็ นทุกขเวทนา และ ความรู้สกึ ที<เป็ นสุขทางกาย เป็ นสุขเวทนา ในขณะที<กระทบสัมผัสกับสิง< ที<
น่าปรารถนาน่าใคร่นา่ พอใจทางกาย และอีก ๓ เวทนาเป็ นความรู้สกึ ดีใจ คือ โสมนัสเวทนา ความรู้สกึ
เสียใจ ไม่สบายใจ เป็ นโทมนัสเวทนา และ ความรู้สกึ ที<เป็ นอุเบกขา หรื อ อทุกขมสุขเวทนา เป็ น
ความรู้สกึ ที<ไม่สขุ ไม่ทกุ ข์ คือ เฉยๆ แต่เมื<อกล่าวโดยเวทนา ๓ แล้ ว สุขทางกาย(สุขเวทนา) กับ ความรู้สกึ
ดีใจ(โสมนัสเวทนา) เป็ นสุขเวทนา ความรู้สกึ ทุกข์ทางกาย(ทุกขเวทนา) และ ความรู้สกึ ที<เป็ นความเสียใจ
ไม่สบายใจ(โทมนัสเวทนา) เป็ น ทุกขเวทนา และอีกเวทนาหนึง< คือ ความรู้สกึ ที<เป็ นอุเบกขาเวทนา หรื อ
อทุกขมสุขเวทนา กล่าวคือ ไม่สขุ ไม่ทกุ ข์ คือ เฉยๆ นัน< เอง จึงรวมเป็ นเวทนา ๓ ประการ เป็ นธรรม เป็ น
ธาตุ เป็ นสิ3งที3มีจริงๆ ที3ทรงไว้ ซ3 งึ ลักษณะของตน ไม่ เปลี3ยนแปลงเป็ นอย่ างอื3น เป็ นจริงอย่ างไร
ก็เป็ นจริงอย่ างนันL
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แสดงให้ เห็นตามความเป็ นจริ งว่า ทุกขณะที<จิตเกิดขึ Rน จะต้ องมีเจตสิกชนิดหนึง< ที<เรี ยกว่าเวทนา
เจตสิกเกิดร่วมด้ วยทุกครังR แต่ไม่ใช่จิต เพราะจิตไม่ได้ ร้ ูสกึ เป็ นสุขเป็ นทุกข์หรื อเฉยๆแต่อย่างใด แต่เจตสิก
ชนิดนี R เป็ นสภาพที<ร้ ูสกึ ในสิง< ที<จิตกําลังรู้ เช่น ในเสียง เสียงบางเสียง ไม่ชอบเลย ขณะที<ไม่ชอบ ความรู้สกึ
ขณะนันเป็
R นโทมนัสเวทนา หมายความว่าเป็ นความรู้สกึ ที<ไม่สบายใจ จะเห็นได้ วา่ ความไม่สบายใจแม้
เพียงเล็กน้ อย เช่น ความขุน่ ใจถ้ าเห็นฝุ่ นละอองแม้ นิดเดียว ตลอดจนถึงมีกําลังมาก ก็เป็ นความไม่สบาย
ใจที<มีระดับที<ตา่ งกัน ความรู้สกึ ที<ไม่สบายใจนันR เป็ นสภาพธรรมที<เป็ นเจตสิก เป็ นโทมนัสเวทนา เป็ นหนึง<
ในเวทนาธาตุนนั< เอง เพราะฉะนันไม่
R วา่ จะเป็ นความรู้สกึ ใดๆ ในวันหนึง< ๆ ก็เกิดขึ Rนเพราะจิตเป็ นใหญ่เป็ น
ประธานในการรู้แจ้ งอารมณ์ใด เวทนาเจตสิกซึง< เกิดกับจิตนันก็
R มีความรู้สกึ ในอารมณ์นนๆ
ั R อาจจะเป็ น
ทุกข์หรื อสุขทางกาย โสมนัส หรื อโทมนัสทางใจ ตลอดจนถึงความรู้สกึ เฉยๆ ตามควรแก่จิตขณะนันๆ
R ซึง<
เป็ นสภาพธรรมที<เกิดเพราะเหตุปัจจัย ไม่ใช่เรา ไม่มีเรา
ทุกขณะของชีวติ ไม่ พ้นจากธาตุ ไม่ พ้นจากธรรมเลย ไม่ มีเราสักขณะเดียว ประโยชน์ของ
การฟั งพระธรรม ศึกษาพระธรรม ไม่วา่ จะได้ ฟังได้ ศกึ ษาในส่วนใด เรื< องอะไร ก็ไม่พ้นไปจากเพื<อให้ เข้ าใจ
สิง< ที<มีจริ งที<กําลังมีกําลังปรากฏตามความเป็ นจริ ง ว่าเป็ นธรรม เป็ นธาตุ ไม่ใช่เรา ซึ3งจะเป็ นไปเพื3อการ
ละคลายการยึดถือสภาพธรรมว่ าเป็ นตัวตน เป็ นสัตว์ เป็ นบุคคลหรื อเป็ นสิ3งหนึ3งสิ3งใดได้ ใน
ที3สุด ดังนันL สิ3งสําคัญที3ขาดไม่ ได้ เลย คือ การฟั งพระธรรมศึกษาพระธรรมเป็ นปกติใน
ชีวติ ประจําวัน ค่ อยๆ สะสมความเข้ าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้ อย
ชมรมบ้ านธัมมะ มศพ. : www.dhammahomefellowship.com, โทร. ๐๘๑-๘๓๒๐๕๗๗
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