ภาษาบาลี ๑ คำ คติธรรมประจำสัปดาห7
“กายิกเจตสิกทุกฺขเวทนา – ทุกขเวทนาที่เปDนไปทางกายและเปDนไปทางใจ”
กายิกเจตสิกทุกฺขเวทนา อ#านตามภาษาบาลีว#า กา - ยิ - กะ - เจ - ตะ - สิ - กะ - ทุก - ขะ - เว - ทะ
- นา มาจากคำว#า กายิก (เป4นไปทางกาย) เจตสิก (เป4นไปทางใจ) กับคำว#า ทุกฺขเวทนา (ความรู=สึกที่เป4น
ทุกขA) รวมกันเป6น กายิกเจตสิกทุกฺขเวทนา แปลว#า ความรู=สึกที่เป4นทุกขAที่เป4นไปทางกาย และ ที่เป4นไป
ทางใจ เป6นคำที่แสดงถึงความเป6นจริงของความรูBสึกที่เป6นทุกขDซึ่งเป6นสภาพที่ทนไดBยาก เป6นไปทางกาย
เรียกว#า ทุกขเวทนาทางกาย อันเป6นผลของอกุศลกรรม และความรูBสึกที่เป6นทุกขDอีกอย#างหนึ่ง ที่เป6นทุกขD
ทางใจ คือ โทมนัสเวทนา เป6นความรูBสึกที่ไม#สบายใจ เป6นความรูBสึกที่เกิดร#วมกับอกุศลจิตประเภทที่เป6นโทส
มูลจิต คือ จิตที่มีโทสะเป6นมูล ความรูBสึกที่เป6นทุกขDทางใจหรือโทมนัสเวทนานั้น ไม#ใช#ผลของกรรม แต#เพราะ
เคยสะสมอกุศลมา เมื่อไดBเหตุปRจจัย ความรูBสึกที่เป6นทุกขDทางใจ (โทมนัสเวทนา) จึงเกิดขึ้น ร#วมกับอกุศลจิต
ประเภทที่เป6นโทสมูลจิตเท#านั้น
ขBอความในสุมังคลวิลาสินี อรรถกถา ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาสติปRฏฐานสูตร แสดงความเป6นจริงของ
ทุกขเวทนาทางกาย ซึ่งเป6นทุกขDทางกาย ดังนี้
“ความทุกขA อันมีกายประสาท เป4นที่ตั้ง (ที่เกิด) เพราะอรรถวJา ทนได=ยาก ชื่อวJา ทุกขAทางกาย”
ขBอความในสัมโมหวิโนทนี อรรถกถา พระอภิธรรมปYฎก วิภังคปกรณD แสดงตัวอย#างลักษณะของบุคคล
ผูBถูกความทุกขDทางใจครอบงำ ดังนี้
“บุคคลผู=เต็มไปด=วยทุกขAทางใจ ยJอมสยายผม ยJอมขยี้อก ยJอมกลิ้งเกลือกไปมา ยJอมกระโดดเหว
ยJอมนำศัสตรามา ยJอมเคี้ยวยาพิษ ยJอมเอาเชือกแขวนคอ ยJอมเข=าไปสูJกองไฟ เป4นผู=มีความ
เดือดร=อน โดยประการนั้นๆ เป4นผู=มีจิตรุJมร=อนอยูJ ยJอมคิดถึงเรื่องวิปริต (เรื่องที่ทำใหBผิดหวัง) นั้นๆ”
----------------------------------------------พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจBาทรงแสดง เป6นคำอนุเคราะหDเกื้อกูล เปYดเผยความจริง เพื่อใหBเขBาใจ
ธรรมซึ่งเป6นสิ่งที่มีจริงอย#างถูกตBองตรงตามความเป6นจริง เป6นไปเพื่อปRญญาโดยตลอด สิ่งที่มีจริง เป4นธรรม
และมีจริงในชีวิตประจำวัน ถ=าไมJได=ฟZงพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ=าทรงแสดง ก็จะไมJมีทางเข=า
ใจความจริงได=เลย มืดมิดด=วยความไมJรู=มานานแสนนาน จนกวJาจะได=ฟZงคำจริงที่พระองคAทรงแสดง แตJ
ละคำล=วนเป4นไปเพื่อความเข=าใจถูกเห็นถูกวJา เป4นธรรมไมJใชJเรา แมBทุกขDทางกาย กับ ทุกขDทางใจ ก็เป6น
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ธรรม เพราะมีจริงๆ และมีความแตกต#างกัน ทุกขเวทนาทางกาย เป6นผลของอกุศลกรรมในอดีต ไม#มีใครทำ
ใหB และควรจะไดBพิจารณาว#า ทุกขเวทนาทางกาย เกิดขึ้นไดB เพราะมีกาย กล#าวคือ เมื่อมีกายแลBว ไม#มีใคร
สามารถหลีกเลี่ยงความเจ็บไขBไดBป`วยไดB เนื่องจากว#ากายเป6นบ#อเกิดของโรค เมื่อมีกาย ต=องมีทุกขAทางกาย
เป4นของธรรมดา จะผิดธรรมดาไมJได= เพียงแตJวJาทุกขAนั้นจะมากหรือจะน=อย จะเกิดขึ้นช=า ยังไมJเกิด
ขณะนี้ แตJตJอไปก็อาจจะเกิดได= โดยที่ไมJมีใครสามารถที่จะรู=วJาทุกขAระดับไหนจะเกิดเมื่อไหรJ เพราะเป4น
ธรรมที่ใครๆ ก็บังคับบัญชาไมJได=
บุคคลผูBที่มีร#างกายสบายดี แต#ใจเป6นทุกขD ก็มี นี่ก็เป6นสิ่งที่ควรจะพิจารณาเช#นเดียวกัน เพราะเหตุว#า
ทุกขDทางใจ คือ โทมนัสเวทนา เป6นความรูBสึกที่เป6นไปพรBอมกับกิเลส โดยเฉพาะอย#างยิ่ง คือ โทสะ ความขุ#น
เคืองใจ ความไม#พอใจ
ทุกขDกายเกิดขึ้นเพราะอกุศลกรรมในอดีตเป6นปRจจัย

แมBพระสัมมาสัมพุทธเจBา

บุคคลผูBเลิศที่สุด

ประเสริฐที่สุดในโลกและพระอริยบุคคลทั้งหลาย ก็ไม#พBนจากทุกขDทางกายอันเกิดขึ้นเพราะอกุศลกรรมใน
อดีตเป6นปRจจัย แต#ใจไม#เป6นทุกขDเดือดรBอนเลย เมื่อเป6นเช#นนี้จึงแสดงใหBเห็นว#า ผูBที่มีทุกขDกายแต#ไม#ทุกขDใจนั้น
มีอยู# แต#ในทางตรงกันขBาม สำหรับผูBที่ไม#มีปRญญา มีทั้งทุกขDทางกายและทุกขDทางใจ หรือแมBไม#มีทุกขDทางกาย
เลย แต#ก็มีทุกขDทางใจไดB
โดยวิสัยของผู=ที่หลงลืมสติ เวลาที่ทุกขAทางกายเกิดขึ้น ใจที่จะไมJเดือดร=อนกระสับกระสJาย เป4นทุกขA
กระวนกระวายด=วย ยJอมไมJมี เพราะฉะนั้นขณะใดที่ทุกขเวทนาทางกายเกิด จะให=ใจเป4นสุขนั้น เป4นสิ่งที่
ยากมาก นอกจากจะเป4นผู=มีปกติอบรมเจริญปZญญาที่จะรู=ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตาม
ความเป4นจริง
ไม#ว#าจะเป6นทุกขDทางกาย หรือทุกขDทางใจ ก็ไม#พBนไปจากธรรม เป6นธรรมที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปRจจัย ทุกขA
ทางกาย เป4นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นเป4นผลของอกุศลกรรม เป4นทุกขเวทนาที่เกิดรJวมกับอกุศลวิบากทาง
กาย เกิดขึ้นโดยที่ไมJมีใครทำให=เลย ความเจ็บปวด ความไม#สบายทางกาย ตBองเป6นเฉพาะทางกายเท#านั้น
แต#สำหรับผูBที่ยังมีกิเลสอยู# อกุศลจิตย#อมเกิดขึ้นเป6นส#วนใหญ# เมื่อไดBรับทุกขDทางกายแลBว สภาพจิตที่เกิดต#อ
นั้น เป6นอกุศลจิตประเภทที่เป6นโทสมูลจิต ซึ่งเวทนาที่เกิดร#วมกับโทสมูลจิต มีเพียงเวทนาเดียวเท#านั้น คือ
โทมนัสเวทนา อันเป6นเวทนาทีท่ ำใหBเกิดความไม#สบายแก#จิต ขณะที่เกิดความไม#ชอบ ไม#พอใจ แมBจะเล็กนBอย
ก็เป6นโทสมูลจิต ที่มโี ทมนัสเวทนาเกิดร#วมดBวยเสมอ ความจริงเป6นอย#างนี้ ไม#มีใครเปลี่ยนแปลงไดB สำคัญที่
ความเขBาใจถูกเห็นถูกว#า เป6นธรรมที่มีจริง ทุกขเวทนาที่เกิดทางกาย ก็เป6นธรรมที่มีจริง ความไม#สบายใจหรือ
ทุกขDใจอันเป6นโทมนัสเวทนา ก็เป6นธรรมที่มีจริง ไม#ใช#เรา และจะเขBาใจความจริงนี้ไดB ก็ตBองอาศัยการฟRง
การศึกษาพระธรรม สะสมความเขBาใจถูกเห็นถูกไปตามลำดับจริง ๆ
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การที่จะพBนทุกขDในสังสารวัฏฏDนั้น ก็จะตBองพBนทั้งทุกขDกายและทุกขDใจ โดยการรูBแจBงอริยสัจจธรรม
จนถึงขั้นที่จะไม#มีการเกิดขึ้นอีกเลย มิฉะนั้นแลBวถBายังมีการเกิดขึ้น ที่จะพBนจากทุกขDกายก็เป6นไปไม#ไดB
เพราะเหตุว#าทุกขDกายเกิดขึ้นเพราะอกุศลกรรมที่ไดBกระทำแลBวเป6นปRจจัย ส#วนที่จะพBนจากทุกขDใจนั้น ก็ตBอง
อบรมเจริญปRญญาสามารถที่จะรูBแจBงอริยสัจจธรรม จนกระทั่งถึงความเป6นพระอนาคามีบุคคล จึงสามารถที่
จะไม#มีโทสมูลจิตเกิดอีกไดBเลย และที่จะหมดสิ้นจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวง ก็ตBองถึงความเป6นพระอรหันตD
พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจBาทรงแสดง จึงเป6นไปเพื่อประโยชนDเกื้อกูลสำหรับผูBที่ไดBฟRง ไดBศึกษา
เป6นไปเพื่อความเขBาใจถูกเห็นถูกอย#างแทBจริง จากที่ไม#เคยเขBาใจมาก#อน ก็จะค#อย ๆ เขBาใจขึ้น เพราะสิ่งที่จะ
เขBาใจนั้น มีจริงในขณะนี้ มีจริงทุกๆ ขณะของชีวิต และสามารถเขBาใจจนถึงที่สุด คือเขBาใจว#าเป6นแต#เพียง
สภาพธรรมแต#ละหนึ่งๆ ไม#ใช#สัตวD ไม#ใช#บุคคล ไม#ใช#ตัวตน ซึ่งสามารถเริ่มต=นได= ณ ขณะนี้ คือ เริ่มฟZงพระ
ธรรมทีละคำ ด=วยความเคารพอยJางยิ่ง ไมJขาดการฟZงพระธรรมเป4นปกติในชีวิตประจำวัน
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