ภาษาบาลี ๑ คํา คติธรรมประจําสัปดาห์ “กายิกทุกขฺ — ทุกข์ ทางกาย”
กายิกทุกขฺ อ่านตามภาษาบาลีวา่ กา - ยิ - กะ - ดุก - ขะ มาจากคําว่า กาย (กาย, กายปสาท
ซึ3งเป็ นรู ปหยาบที3ซมึ ซาบอยู่ท3 วั ตัว) [ลง อิก ปั จจัย ในความหมายว่า เป็ นไป] กับคําว่า ทุกขฺ (ทนได้
ยาก, ทุกข์ , ไม่ สบาย) รวมกันเป็ น กายิกทุกขฺ เขียนเป็ นไทยได้ วา่ กายิกทุกข์ หมายถึง ทุกข์ อัน
เป็ นไปทางกาย, ทุกข์ ทางกาย
ความเป็ นจริ งของรูปธรรม เป็ นสภาพทีHไม่ร้ ูอะไรเลย ดังนันJ กายจึงไม่เจ็บไม่ปวด แต่ทีHเป็ นความทุกข์
หรื อความไม่สบายทีHเป็ นไปทางกายนันJ ไม่ใช่รูปธรรม แต่เป็ นสภาพรู้ ซึงH เป็ นความรู้สกึ ทีHไม่สบายหรื อเป็ น
ทุกข์ทีHเกิดขึ Jนเป็ นไปทางกายนันH เอง ตราบใดทีHมีกาย ก็ยงั เป็ นเหตุปัจจัยให้ เกิดทุกข์ทางกายได้ เป็ นผล
ของอกุศลกรรมทีHได้ กระทําแล้ ว ไม่มีใครทําให้ เลย แม้ พระอรหันต์ผ้ หู า่ งไกลแสนไกลจากกิเลสแล้ ว ไม่มี
ความทุกข์ใจ เพราะดับกิเลสได้ หมดสิ Jนแล้ ว แต่ยงั มีทกุ ข์ทางกายได้ ตามข้ อความในปรมัตถทีปนี อรรถ
กถา ขุททกนิกาย อุทาน กรรมสูตร ดังนี J
“จริ งอยู่ ธรรมดาว่า พระขีณาสพ (ผู้สิ Jนอาสวะแล้ ว, พระอรหันต์) ไม่มีทกุ ข์ทางใจ
แต่ทกุ ข์ทางกาย ยังมีอยูเ่ หมือนกัน”
ตัวอย่างของพระสาวกในอดีต แม้ จะมีความทุกข์ทางกาย แต่เพราะมีปัญญา เข้ าใจความจริ ง ก็ไม่
เดือดร้ อนใจ เป็ นผู้ไม่ประมาท ระลึกรู้สภาพธรรมทีHกําลังปรากฏตามความเป็ นจริ ง จนถึงความเป็ นพระ
อรหันต์ได้ แล้ วท่านยังได้ กล่าวคําทีHเป็ นประโยชน์เกื Jอกูลอย่างยิHงแก่ชนรุ่นหลังอีกด้ วย ตามข้ อความใน
พระสุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา อุตติยเถรคาถา ดังนี J
พระอุตติยเถระ (พระอรหันต์รูปหนึงH ในพระพุทธศาสนา) ได้ กล่าวคาถานี Jว่า
“เมืHออาพาธ (ความเจ็บป่ วย) บังเกิดขึ Jนแก่เรา สติก็เกิดขึ Jนแก่เราว่า อาพาธเกิดขึ Jนแก่เราแล้ ว
เวลานี J เป็ นเวลาทีHเราไม่ควรประมาท”
----------------------------------------------พระธรรมทีHพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง ตลอด ๔๕ พรรษา นันJ แสดงให้ เข้ าใจสิงH ทีHมีจริ งทีHกําลัง
ปรากฏในขณะนี J ตามความเป็ นจริ ง ธรรมเป็ นจริ งอย่างไร ก็เป็ นจริ งอย่างนันJ มีลกั ษณะเฉพาะของตนๆ
ไม่เปลียH นแปลงลักษณะเป็ นอย่างอืHน ไม่มีใครจะไปเปลียH นแปลงลักษณะของธรรมแต่ละอย่างๆ ได้ เลย
จะเห็นได้ วา่ พระอริ ยสาวกผู้ทีHได้ รับประโยชน์จากพระธรรมทีHพระองค์ทรงแสดง ประจักษ์ แจ้ งสิงH ทีHมีจริ ง
ตามความเป็ นจริ ง ก็มีการกล่าวคําจริ งตามทีHพระองค์ทรงแสดงเพืHอประโยชน์แก่ชนรุ่นหลัง คําจริ ง ไม่วา่
จะเป็ นบุคคลใดกล่าว ก็เป็ นคําจริ งโดยตลอด ไม่ผิด ไม่คลาดเคลือH นจากความเป็ นจริ ง
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สิงH ทีHมีจริ ง เป็ นธรรม และมีจริ งในชีวิตประจําวันด้ วย ถ้ าไม่ได้ ฟังพระธรรมทีHพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
ทรงแสดงก็จะไม่มีทางเข้ าใจความจริ งได้ เลย มืดมิดด้ วยความไม่ร้ ูมานานแสนนาน จนกว่าจะได้ ฟังคํา
จริ งทีHพระองค์ทรงแสดง แต่ละคําล้ วนเป็ นไปเพืHอความเข้ าใจถูกเห็นถูกว่า เป็ นธรรมไม่ใช่เรา แม้ แต่ทกุ ข์
ทางกาย ก็เป็ นธรรม เพราะมีจริ งๆ ผู้ศกึ ษาพระธรรมต้ องทราบว่า ทุกข์ทางกาย เป็ นทุกขเวทนา เป็ น
ความรู้สกึ ทีHเป็ นทุกข์ทางกาย เป็ นผลของอกุศลกรรมในอดีต ไม่มีใครทําให้ เลย และควรจะได้ พิจารณาว่า
ทุกขเวทนาทางกาย เกิดขึ Jนได้ เพราะมีกาย กล่าวคือ เมืHอมีรูปร่างกายแล้ ว ไม่มีใครสามารถหลีกเลียH ง
ความเจ็บไข้ ได้ ป่วยได้ เนืHองจากว่าร่างกายเป็ นรังของโรค หรื อแม้ ไม่ใช่โรคภัยไข้ เจ็บ เพียงการกระทบ
สัมผัสกับสิงH ทีHไม่นา่ ปรารถนาไม่นา่ ใคร่ไม่นา่ พอใจทางกาย นันH ก็เป็ นเหตุปัจจัยให้ เกิดทุกข์ทางกายแล้ ว
ขณะทีHลกั ษณะอาการของทุกข์ทางกายเกิดขึ JนปรากฏในขณะนันJ ไม่ใช่สตั ว์ ไม่ใช่บคุ คล ไม่ใช่ตวั ตน
แต่เป็ นสภาพธรรมซึงH เกิดขึ Jนโดยอาศัยกายปสาทเป็ นทวาร คือ เป็ นทางทีHร้ ูรูปทีHกําลังกระทบสัมผัสกาย
ซึงH ไม่นา่ พอใจ เป็ นปั จจัยให้ ทกุ ขเวทนาเกิดขึ Jน เป็ นผลของอกุศลกรรมทีHได้ กระทําแล้ ว แสดงถึงความเป็ น
จริ งของธรรมทีHเกิดขึ Jนเป็ นไปตามเหตุปัจจัย ไม่มีเราสักขณะเดียว บุคคลบางคนขณะใดทีHมีทกุ ข์ทางกาย
เกิดขึ Jน ก็สามารถพิจารณารู้ลกั ษณะสภาพของนามธรรมทีHกําลังประกอบด้ วยความรู้สกึ ไม่สบายทาง
กาย ในขณะนันก็
J จะเห็นตามความเป็ นจริ งได้ วา่ เป็ นเพียงชัวH ขณะทีHตา่ งกับเห็น ต่างกับได้ ยิน ต่างกับคิด
นึก เพราะฉะนันJ บางคนแม้ วา่ มีทกุ ข์ทางกายเกิดขึ Jน แต่วา่ ใจไม่ได้ เป็ นทุกข์ด้วย ต้ องเป็ นผู้ทีHอบรมเจริ ญ
ปั ญญาจริ งๆ จึงสามารถมีความแช่มชืHนได้ ด้ วยความเข้ าใจความจริ ง แม้ มีทกุ ข์ทางกายเกิดขึ Jน เมืHอมี
กาย ต้ องมีทกุ ข์กายเป็ นของธรรมดา จะผิดธรรมดาไม่ได้ เพียงแต่วา่ ทุกข์นนจะมากหรื
ัJ
อจะน้ อย จะ
เกิดขึ Jนช้ า ยังไม่เกิดขณะนี J แต่ตอ่ ไปอาจจะเกิดก็ได้ โดยทีHไม่มีใครสามารถทีHจะรู้วา่ ทุกข์ระดับไหนจะเกิด
เมืHอไหร่ เพราะเป็ นธรรมทีHใครๆ ก็บงั คับบัญชาไม่ได้
โดยวิสยั ของผู้ทีHหลงลืมสติ เวลาทีHทกุ ข์ทางกายเกิดขึ Jน ใจทีHจะไม่เดือดร้ อน กระสับกระส่าย เป็ น
ทุกข์ กระวนกระวายด้ วย ย่อมไม่มี เพราะฉะนันJ ขณะใดทีHทกุ ขเวทนาเกิด จะให้ ใจเป็ นสุขนันJ เป็ นสิงH ทีH
ยากมาก นอกจากจะเป็ นผู้มีปกติอบรมเจริ ญปั ญญาทีHจะรู้ลกั ษณะของสภาพธรรมทีHกําลังปรากฏตาม
ความเป็ นจริ ง
วันหนึงH ๆ จะเห็นได้ วา่ ทุกข์ทางกาย ต้ องมี มากหรื อน้ อยแล้ วแต่เหตุปัจจัยทีHจะเกิดขึ Jน ถ้ ายังแข็งแรง
ดีอยู่ ก็ยงั ไม่คอ่ ยจะรู้สกึ ว่า กายเป็ นทุกข์เท่าไหร่ แต่วา่ ทางใจเดือดร้ อนบ้ างไหม แม้ วา่ ทางกายไม่ได้ เป็ น
ทุกข์ และในระหว่างทุกข์ทางกายกับทุกข์ใจแต่ละท่านก็จะสังเกตได้ วา่ ท่านสามารถทีHจะทนอย่างไหนได้
มากกว่ากัน เพราะว่าบางคนอาจจะเป็ นคนแข็งแรง ทุกข์กายทนได้ แต่พอถึงเรืH องทุกข์ใจ ทนไม่ได้ เลย ก็
ย่อมเป็ นไปได้ หรื อสําหรับบางคนเป็ นผู้ทีHจิตใจเข้ มแข็ง ไม่คอ่ ยจะหวันH ไหวเรืH องของทางใจ แต่วา่ พอถึง
ทางกาย เป็ นผู้ทีHทนไม่ได้ เลยต่อความไม่สบายทางกายก็ได้ ขึ Jนอยูก่ บั ว่าแต่ละท่านจะสะสมมาอย่างไร
แม้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ตลอดจนถึงพระอริ ยบุคคลทังหลาย
J
ก็ไม่พ้นจากทุกข์กายอันเกิดขึ Jนเพราะ
อกุศลกรรมในอดีตเป็ นปั จจัย บุคคลผู้ทีHมีทกุ ข์กาย แต่ไม่ทกุ ข์ใจนันJ มีอยูอ่ ย่างแน่นอน แต่สาํ หรับผู้ทีHไม่มี
ปั ญญาแล้ ว แม้ บางครังJ บางคราว ไม่มีทกุ ข์กายเลย แต่ก็มีทกุ ข์ใจได้
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สิงH ทีHควรจะได้ พิจาณาเป็ นอย่างยิHง คือ เราไม่ร้ ูวา่ อะไรจะเกิดขึ Jนบ้ าง แม้ แต่ในขณะต่อไป
เพราะฉะนันJ ในแต่ละวันๆ ควรอย่างยิHงทีHจะเป็ นผู้ไม่ประมาทในชีวิต ไม่ประมาทในการฟั งพระธรรม
ศึกษาพระธรรม อบรมเจริ ญปั ญญา และไม่ประมาทในการเจริ ญกุศลทุก ๆ ประการ สะสมเป็ นทีHพงึH ต่อไป
ชมรมบ้ านธัมมะ มศพ. : www.dhammahomefellowship.com, โทร. ๐๘๑-๘๓๒๐๕๗๗
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